
 
 

ສງັລວມຫຍໍ ້  ໃນຊຸມປີຜາ່ນມາ ລດັຖະບານແຫງ່ ສປປ ລາວ (GoL) ໄດອ້ະນຍຸາດໃຫມ້ກີານລງົທຶນໃນການເຮັດ

ສວນປກູໄມເ້ປັນຈາໍນວນຫຼວງຫຼາຍ. ລດັຖະບານໄດໃ້ຫທ້ງັບໍລິສດັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດເຮັດການສາໍປະທານທ່ີດນິ ເພ່ືອ

ປກູພືດເສດຖະກດິເຊ່ັນ: ຢາງພາລາ ແລະ ອອ້ຍ ດວ້ຍຄວາມຫວງັທ່ີຈະສ ົ່ງເສມີເສດຖະກດິຂອງລາວ ແລະ ການພດັທະນາ

ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງປະເທດ.    

ເຖງິແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຜນົປະໂຫຍດຂອງການເຮັດສວນປກູໄມ ້ເຊ່ັນ: ການເພ່ີມກະແສຂອງການລງົທືນ, ການປະກອບສວ່ນຂ

ອງເຂົາເຈົາ້ ເຂ້ົາໃນການພດັທະນາຊນົນະບດົ, ແລະ ທາ່ແຮງທ່ີຈະປ່ຽນແທນການເຮັດເຮັດໄຮແ່ບບເລື່ ອນລອຍ ແມນ່ກາໍລງັ

ໄດຮ້ບັການຊ ັງ່ຊາເພ່ີມຂຶນ້ ຕ່ໍກບັຜນົກະທບົທາງລບົຕ່ໍກບັສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

ຄວາມຕອ້ງການທ່ີດນິຂະໜາດໃຫຍເ່ພ່ືອໃຊໃ້ນການປກູພືດຊະນດິດຽວນີອ້າດຈະສາ້ງໄພຂ ົ່ມຂູຕ່ໍ່ກບັໜ່ຶງໃນ

ຊບັພະຍາກອນທຳມະ ຊາດ ທ່ີໃຫຍທ່ີ່ສດຸຂອງປະເທດ ນ ັນ້ກໍ່ຄປ່ືາໄມຂ້ອງປະເທດ ເຊິ່ ງກາໍລງັຖກືຕດັຮອນລງົໄປຢູໃ່ນຂ ັນ້

ເຕອືນໄພແລວ້. ນອກຈາກນ ັນ້, ການເຮັດສວນປກູໄມຍ້ງັສາມາດເປັນການເຂ້ົາໄປແທນທ່ີບອ່ນຊາວບາ້ນໃນທອ້ງຖິ່ນໃຊໃ້ນ

ການຜະລິດອາຫານນາໍອກີ ເຊິ່ ງເປັນການຍກົໃຫເ້ຫັນເຖງິຄວາມເປັນຫວ່ງກຽ່ວກບັການຄ ໍາ້ປະກນັດາ້ນສະບຽງອາຫານ. ຄນົ

ທອ້ງຖິ່ນອາດຈະຍງັໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ຈາກຫຼາຍປດັໃຈ ເຊ່ັນວາ່: ຄນົທາງນອກທ່ີອາດຈະເຂ້ົາມາ ເນື່ອງຈາກວາ່ບ່ໍມ ີແຮງ

ງານຢູໃ່ນທອ້ງຖິ່ນ, ມກີານອງີອາໃສ ຕ່ໍກບັເສດຖະກດິທ່ີໃຊເ້ງນິ ແລະ ນາໍໃຊແ້ຮງງານເດັກ, ແລະ ອື່ ນໆ  

ຊຶ່ ງອນັນີເ້ປັນພຽງຜນົກະ ທບົບາງຢາ່ງ.  

ບດົລາຍງານຫຍໍບ້ນັຫານີລ້ວມເອົາທາງເລືອກ ທ່ີຜູກ້າໍນດົນະໂຍບາຍອາດຈະພິຈາລະນາເພ່ືອຮບັປະກນັວາ່ຜນົກະທບົທາງລບົ

ຂອງການລງົທຶນໃນການເຮັດສວນປກູໄມບ່ໍ້ໃຫມ້ເີກນີກວາ່ຜນົກະທບົທາງບວກ. ມນັກວມລວມເອົາການດາໍເນນີການຂອງ

ຫຼາຍຂະແໜງການ ເຊ່ັນດຽວກບັທາງເລືອກສະເພາະສາໍລບັຂະແໜງການທ່ີສາໍຄນັ ເຊ່ັນ: ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ,້ ນະໂຍບາຍ

ທ່ີດນິ, ການວາງແຜນ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ, ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍຂອງລດັ ແລະ ການສະໜອງດາ້ນການເງນິ. 

 

ໂຄງການເຊື່ ອມໂຍງສິ່ ງແວດລອ້ມ ເຂ້ົາໃນກດິຈະກາໍແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກ 
(ຊສທ) ຢູ ່ສປປ ລາວ  

ບດົລາຍງານຫຍໍ ້ສະບບັທີ   04/2010:  

ຜນົກະທບົທາງດາ້ນເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ   
ໃນການລງົທຶນສາ້ງສວນປກູໄມ ້

ຊຸດບດົລາຍງານຫຍໍທ້າງດາ້ນນະໂຍບາຍນີ້
ແມນ່ໄດຂ້ຽນຂຶນ້ໂດຍໂຄງການເຊື່ອມໂຍງ 
ສິ່ ງແວດລອ້ມ ເຂ້ົາໃນກດິຈະກາໍຫຸຼດຜອ່ນ 
ຄວາມທກຸຍາກຂອງ ສປປ ລາວ ເພ່ືອຊີໃ້ຫ້
ເຫັນເຖງິບນັຫາດາ້ນຄວາມທກຸຍາກ ແລະ 
ສິ່ ງແວດລອ້ມໃນປະຈບຸນັ ແລະ ຂະ
ບວນການວາງແຜນການໃນລະດບັຊາດ. 
ຈດຸປະສງົຂອງບດົລາຍງານຫຍໍນ້ີແ້ມນ່ເພ່ືອ
ໃຫຂ້ໍມ້ນູທ່ີເນັນ້ໃຫເ້ຫັນເຖງິຫຼກັຖານ ແລະ 
ທາງເລອືກທາງດາ້ນນະໂຍບາຍໃນທາງ
ປະຕບິດັ ເພ່ືອສະໜບັສະໜນູການຫນັປ່ຽນ
ທາງດາ້ນ ເສດຖະກດິຂອງລາວໄປສູ່
ເສັ້ນທາງການພດັທະນາແບບຍນືຍງົສາໍລບັ 
ຜູທ້ກຸຍາກທ່ີສດຸ.  

ເອກະສານຕພິີມຜາ່ນມາ: 

01/2010: ການຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ 
ແລະ ການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ:ພອ້ມ 
ກນັພດັທະນາເປ້ົາຫມາຍເພ່ືອການເຕບີໂຕ 
ແບບຍນືຍງົ 

02/2010: ຕວົວດັແທກທາງດາ້ນຄວາມ ທກຸ
ຍາກ-ສິ່ ງແວດລອ້ມ ສາໍລບັການຕດິ ຕາມ 
ແລະ ປະເມນີຜນົເປ້ົາຫມາຍ ການ 
ເຕບີໂຕແບບຍນືຍງົ  

03/2010: ການໃຫອ້າໍນາດທາງດາ້ນເສດ 
ຖະກດິ ຂອງແມຍ່ງິ ແລະ ການລງົທຶນ 

ເອກະສານຕພິີມໃນຕ່ໍໜາ້ຈະເນັນ້ໃສປ່ະເດັນຕ່ໍ
ໄປນີ ້(ໃນທາ່ມກາງເອກະສານອື່ ນໆ) ຄ:ື 

- ຜນົກະທບົທາງດາ້ນເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ຂອງຂະແໜງການ
ລງົທຶນທ່ີສາໍຄນັອື່ ນໆ 

 
ພາບໂດຍ: IUCN Lao PDR  
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1. ການລງົທຶນຢູໃ່ນຂະແໜງການປກູໄມຂ້ອງລາວ 
ອດຸສາຫະກາໍກະສກິາໍ, ລວມທງັການປກູໄມ ້ ແມນ່ເປັນສວ່ນທ່ີສາໍຄນັໃນຍດຸທະ
ສາດ ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງລດັຖະບານແຫງ່ ສປປ ລາວ. 
ກະສກິາໍ ແລະ ກະສກິາໍປ່າໄມ ້ເປັນໜ່ຶງໃນຂະແໜງການບລຸິມະສດິ 4 ຂະແໜງ
ການຂອງລດັຖະບານລາວສາໍລບັການລງົທຶນ ແລະ ການສາ້ງອດຸສາຫະກາໍ (ຂະ
ແໜງການອື່ ນໄດແ້ກພ່ະລງັງານ, ບ່ໍແຮ ່ແລະ ການທອ່ງທຽ່ວ) 1 , ແລະ ຍດຸທະ
ສາດປ່າໄມແ້ຫງ່ຊາດລາວ ເລັງເຫັນໄດວ້າ່ຈະມເີນືອ້ທ່ີດນິປະມານ 500,000 
ເຮັກຕາ ກາຍເປັນສວນປກູໄມເ້ພ່ືອທາງການຄາ້ຮອດປີ 20202.  

ຄວາມຕອ້ງການຜະລິດຕະພນັໄມ ້ ແລະ ສນິຄາ້ກະສກິາໍເພ່ີມຂຶນ້ຢູໃ່ນທ ົ່ວໂລກ 
ແລະ ໃນພາກພ້ືນ ເຊ່ັນດຽວກບັການເຂ້ົາເຖງິຕະຫຼາດ ແລະ ການຂນົສ ົ່ງໄດດ້ ີ  
ກວາ່ໂດຍຜາ່ນການປະສມົປະສານ ຂອງພາກພ້ືນແມນ່ກາໍລງັຂບັເຄື່ ອນ ການລງົ 
ທຶນໃນສວນປກູໄມເ້ພ່ີມຂຶນ້ຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ. ການລງົທຶນໃນຂະແໜງການປກູ
ໄມຂ້ອງລາວຈາກຕາ່ງປະເທດໂດຍກງົ ແມນ່ເພ່ີມຂຶນ້ຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງໃນຊຸມປີຜາ່ນ 
ມາ, ຈາກ 18.6 ລາ້ນໂດລາໃນປີ 2001 ມາເປັນເກອືບ 665 ລາ້ນໂດລາໃນປີ 
2007 ເຊິ່ ງກວມເອົາ 11% ຂອງການລງົທຶນຕາ່ງປະເທດທງັໝດົໃນໄລຍະນີ.້  

ກະຊວງອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ຍງັໄດບ້ນັທຶກໄວອ້ກີດວ້ຍວາ່ ມນູຄາ່ການ
ສ ົ່ງອອກທາງດາ້ນກະສກິາໍທງັໝດົ (ລວມທງັສດັສວ່ນຂະໜາດນອ້ຍຂອງຜະລິດ
ຕະພນັການປກູໄມ)້ ແມນ່ເພ່ີມຂຶນ້ຈາກ 97.7 ລາ້ນໂດລາໃນປີ 2003 ເປັນ 
145.7 ລາ້ນໂດລາໃນປີ 2006 (ໃນອດັຕາສວ່ນປະມານ 16% ຕ່ໍປີ)3. ອງີຕາມ
ຂໍມ້ນູຈາກຫຼາຍແຫຼງ່, ການເພ່ີມຂຶນ້ຂອງໂຄງການກະສກິາໍ-ປ່າໄມແ້ບບປະສມົ 
ປະສານ ຢາ່ງໄວວາຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ ໃນຊຸມປີຜາ່ນມາ ໂດຍຂືນ້ຈາກ 21 
ໂຄງການກະສກິາໍ-ປ່າໄມແ້ບບປະສມົປະສານທ່ີມມີນູຄາ່ 17.3 ລາ້ນໂດລາ 
ຊຶ່ ງໄດອ້ະນມຸດັ ໃນປີ 2005 ຂືນ້ມາເປັນ 39 ໂຄງການທ່ີມມີນູຄາ່ 458.5 ລາ້ນ
ໂດລາໃນປີ 2006, ແລະ ຈາກນ ັນ້ກເໍພ່ີມຂືນ້ເປັນ 123 ໂຄງການໃນປີ 20074. 
ຜະລິດຕະພນັສ ົ່ງອອກ ທາງດາ້ນກະສກິາໍທ່ີສາໍຄນັສດຸຂອງ ສປປ ລາວ ແມນ່
ເຂ້ົາ, ສາລີ, ອອ້ຍ, ກະຖນິນາລງົ, ແລະ ຕ ົນ້ໄມວ້ກິ ແລະ ກາເຟ. ຍງັບ່ໍທນັມຂີໍ້
ມນູໃໝສ່ດຸທ່ີຕພິີມອອກມາ, ແຕອ່ດັສວ່ນ ທ່ີໄດປ້ະເມນີໄວໃ້ນພືດປກູຂະໜາດ
ໃຫຍຕ່ ົນ້ຕໍໃນປີ 2007 ແມນ່ໄດສ້ະແດງ ຢູໃ່ນຮບູທີ 15 ຢູລຸ່ມ່ນີ.້ 

2.  ຮບູແບບການລງົທຶນ 
ມວີທີິການລງົທຶນຕ ົນ້ຕໍ ສອງແບບຢູໃ່ນການສາ້ງສວນປກູໄມໃ້ນ ສປປ ລາວ ຄ:ື 
ການສາໍປະທານຂະໜາດໃຫຍໃ່ຫກ້ບັບໍລິສດັ; ແລະ ການປກູໄມໃ້ນຄວົເຮອືນຂະ 
ໜາດນອ້ຍ, ລວມທງັບນັດາໂຄງການທ່ີໄດເ້ຮັດ ຜາ່ນການດາໍເນນີສນັຍາສອງສ ົນ້. 
ຮບູແບບປະສມົ ແມນ່ພວົພນັກບັການສາໍປະທານ ຂອງບໍລິສດັຕ ົນ້ຕໍບວກ ກບັ
ການເຮັດສນັຍາສອງສ ົນ້ຂະໜາດນອ້ຍ ນ ັນ້ແມນ່ຍງັບ່ໍທນັໄດປ້ະຕບິດັຢາ່ງກວ້າງ
ຂວາງເທ່ືອ. ແຕລ່ະຮບູແບບແມນ່ໄດນ້າໍມາເຊິ່ ງ ການປະສມົປະສານຂໍໄ້ດປ້ຽບ 
ແລະ ຂໍເ້ສຍປຽບຕາ່ງໆ.  

                                                            
1
 ວໍລະເດດ, ສາຍຄາໍ. 2009. ອດຸສາຫະກາໍປກູໄມໃ້ນລາວ: ການກວດກາບດົບາດຂອງ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ. ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ເສດຖະກດິແຫງ່ຊາດ (NERI), 
ອງົການສາກນົເພ່ືອການພດັທະນາທ່ີຍນືຍງົ (IISD), ອງົການສາກນົເພ່ືອການອະນລຸກັທາໍມະ
ຊາດ (IUCN). 
2 ສາໍນກັງານນາຍກົ. 2005. ຍດຸທະສາດປາ່ໄມຮ້ອດປີ 2020. 
3 ວໍລະເດດ, 2009. 
4 ຂໍມ້ນູຈາກຄະນະກາໍມະການເພ່ືອການລງົທຶນ ແລະ ແຜນການຂອງ ສປປ ລາວ ກຽ່ວກບັ
ໂຄງການປາ່ກະສກິາໍໃນປີ 2005-2006, ອາ້ງອງີຢູໃ່ນ Hunt, Glenn. 2007. “ການ
ເຊື່ອມໂຍງກບັພາກພ້ືນ: ການລງົທຶນປກູໄມ ້ແລະ ການຂດັແຍງ້ທາງດາ້ນທ່ີດນິຢູໃ່ນອາ່ງນ ໍາ້
ເທີນ ແລະ ຫີນບນູ”, AMRC / AusAID ກອງປະຊຸມລຸມ່ແມນ່ ໍາ້ຂອງ 26-27 ກນັຍາ 
2007; ວໍລະເດດ, 2009, ບນັທຶກຈາໍນວນໂຄງການປກູໄມຂ້ະໜາດໃຫຍໃ່ນປີ 2007. 
5 ການປະເມນີຈາກຂໍມ້ນູທ່ີໄດຈ້າກກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ (MPI) (2007) 
ແລະ ການປຶກສາຫາລກືບັຂະແໜງການຕາ່ງໆ. ຢູໃ່ນ ວໍລະເດດ, 2009. 

ການສາໍປະທານທ່ີດນິ: ພາຍໃຕຮ້ບູແບບນີ,້ ບໍລິສດັໄດຮ້ບັອະນຍຸາດໃຫນ້າໍໃຊທ່ີ້
ດນິ ເຊິ່ ງໃຫເ້ຊ່ົາເປັນຊວ່ງໄລຍະເວລາທ່ີກາໍນດົ, ຈາກນ ັນ້ໃຫຈ້າ້ງແຮງງານເພ່ືອ
ສາ້ງຕ ັງ້, ດາໍເນນີການ ແລະ ເກບັກຽ່ວຜນົໄດຮ້ບັຈາກສວນປກູໄມ.້ 
ບໍລິສດັມຄີວາມສາມາດ ຕດັສນີໃຈດວ້ຍຕນົເອງໄດໃ້ນລະດບັສງູໃນການກາໍນດົ  
ການສາ້ງສວນປກູໄມ ້ ແລະ ການຈດັການຂອງຕນົວາ່ຈະເຮັດແນວໃດ ພອ້ມທງັ 
ເປັນເຈົາ້ຂອງຜນົ ຜະລິດທງັໝດົ. ເຖງິແມນ່ວາ່ມກີານອະນຍຸາດໃຫມ້ກີານຜະລິດ
ຂະໜາດໃຫຍ ່ ມປີະສດິທິພາບ ແລະ ໝັນ້ຄງົກວາ່, ແຕສ່ວນປກູໄມໃ້ນຮບູ
ແບບການສາໍປະທານ ຍງັສາມາດເຮັດໃຫບ້າ້ນເສຍການເຂ້ົາເຖງິດນິກະສກິາໍ, ປ່າ
ໄມ ້ ແລະ ອື່ ນໆ. ຜນົຕອບແທນ ຄາ່ແຮງງານທ່ີເຮັດວຽກເປັນກາໍມະກອນບ່ໍ
ສາມາດແຂງ່ຂນັໄດກ້ບັການປກູຝງັທ ົ່ວໄປ. ທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ (ADB) 
ຍງັໄດສ້ງັເກດເຫັນວາ່ ສາເຫດເບືອ້ງຕ ົນ້ຂອງການຄາ້ມະນດຸຢູໃ່ນກາໍປເູຈຍ ແລະ 
ສປປ ລາວ ແມນ່ມາຈາກການສນູເສຍທ່ີດນິ 6 . ນອກຈາກນ ັນ້, ການໃຫສ້າໍ
ປະທານປກູໄມຂ້ະໜາດໃຫຍ ່ ແມນ່ເປັນການປກູພືດຊະນດິດຽວຢູປ່ະຈາໍ ແລະ 
ອາດຈະຕອ້ງໄດມ້ກີານເພ່ິງພາການນາໍໃຊປຸ້໋ຍເຄມ ີ ແລະ ຢາປາບສດັຕພືູດ ຊຶ່ ງ
ສາມາດກໍ່ໃຫເ້ກດີການປນົເປ້ືອນໃນແຫຼງ່ນ ໍາ້, ປ່າໄມ ້ແລະ ທ່ີດນິ ອນັຈະສ ົ່ງຜນົຕ່ໍ 
ສຂຸະພາບຂອງຄນົແລະສິ່ ງແວດລອ້ມ. ຮບູແບບການສາໍປະທານ ເພ່ືອການປກູໄມ ້
ແມນ່ເດ່ັນຊດັເຈນຢູໃ່ນພາກໃຕຂ້ອງ ສປປ ລາວ, ໂດຍທ່ີມກີານສາໍປະທານປກູ
ຢາງພາລາ, ປກູອອ້ຍ, ປກູໄມວ້ກິ, ປກູກາເຟ ແລະ ພືດອື່ ນໆ. ເຖງິແມນ່ວາ່ຢູ່
ທາງແຂວງພາກເໜືອ ມກັຈະເຮັດກນັໃນຮບູແບບຜກູພນັສນັຍາສອງສ ົນ້ 7 , ແຕກ່ໍ່
ຍງັເຫັນມກີານປກູໄມໃ້ນຮບູແບບສາໍປະທານຢູເ່ຊ່ັນ “ສວນສາທິດ”, ການປກູໄມທ່ີ້
ດາໍເນນີການໂດຍທະຫານຕາມຊາຍແດນ ແລະ ຕອນດນິທ່ີໄດມ້າຕາມການຊດົ
ເຊຍີ ໃນໂຄງການທ່ີເຮັດການຜກູພນັສນັຍາສອງສ ົນ້ ທ່ີບ່ໍປະສບົຄວາມສາໍເລັດ ຫືຼ 
ເພ່ືອການພດັທະນາດາ້ນພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ8. ໃນເດອືນພຶດສະພາ 2007, ນາຍກົ
ລກັຖະມນົຕແີຫງ່ ສປປ ລາວ ໄດສ້ ັງ່ໂຈະການສາໍປະທານທ່ີດນິ ໃນການປກູໄມ ້
ອດຸສາຫະກາໍ, ພືດຢືນຕ ົນ້ຖາວອນ ແລະ ບ່ໍແຮທ່ີ່ເກນີກວາ່ 100 ເຮັກຕາ ຈນົ
ກວາ່ຈະສາມາດແກໄ້ຂຜນົກະທບົໄດຢ້າ່ງເຕັມສວ່ນ ແລະ ມຍີດຸທະສາດການຄຸມ້
ຄອງທ່ີດນິກອ່ນ. 9  ຍດຸທະສາດການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິແຫງ່ຊາດ ຍງັບ່ໍທນັໄດຮ້ບັ
ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັເທ່ືອ ແລະ ຈຶ່ງຍງັມກີານໂຈະຊ ົ່ວຄາວໃນ ດາ້ນວຊິາການຢູ.່ 
ນອກຈາກນ ັນ້ ໂດຍອງີຕາມກດົໝາຍປ່າໄມແ້ລວ້, ການສາໍປະທານສາມາດ
ອະນຍຸາດ  ໄດໃ້ນກລໍະນ ີ ພ້ືນທ່ີດນິເຊື່ອມໂຊມເທ່ົານ ັນ້; ການສຳປະທານທ່ີດນິ
ຂະໜາດ 100 ຫາ 1000 ເຮັກຕາ  ແມນ່ຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການອະນມຸດັຢູໃ່ນຂ ັນ້

                                                            
6
 Marshall et al, 2006, ຢູໃ່ນ Hunt, 2007. 

7 ໃນເດອືນຕລຸາ 2005, ຫຼວງນ ໍາ້ທາ, ບ່ໍແກວ້,ແລະ ອດຸມົໄຊອອກຂໍຕ້ກົລງົເປັນທາງການບ່ໍ
ໃຫອ້ອກການສາໍປະທານທ່ີດນິ ໃຫກ້ບັການພດັທະນາການປກູຢາງພາລາ, ແຕເ່ປັນການສ ົ່ງ
ເສມີສນັຍາສອງສ ົນ້ແບບ “2+3”. (Hicks, Charlotte et al. 2009. ການລງົທຶນໃນສວນ
ຢາ່ງ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງຕະຫຼາດຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ: ແນວທາງເພ່ືອຄວາມຍນືຍງົ. ເຄອື
ຂາ່ຍການຄ ົນ້ຄວາ້ແມນ່ ໍາ້ຂອງເພ່ືອຄວາມຍນືຍງົ. 
8 Hicks et al, 2009. 
9 ໜງັສພິືມວຽງຈນັໄທມ,໌ 9 ພຶດສະພາ 2007, ຢູໃ່ນ Hicks et al, 2009. 

ຢາງພາລາ 
40% 

 ໄມ້ ວິກ 20% 

ກະຖິນ ນະ ລງົ 
10% 

ໝາກ ເຍົາ ຫນີ 
10% 

ອ້ອຍ 10% 
ປາລ໌ມ 5% ອ່ືນໆ 5% 

ຮູບ ທີ 1: ສ່ວນ ແບ່ງ ໂດຍ ປະມານ ຂອງ ພືດ ປູກ ໃນ ຂະໜາດ ໃຫຍ່, 2007 
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ສນູກາງ ແລະ ທ່ີດນິທ່ີເກນີກວາ່ 1000 ເຮັກຕາແມນ່ຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການອະນມຸດັ 
ຈາກສະພາແຫງ່ຊາດ. ເຖງິແນວໃດກໍ່ຕາມ ການສາໍປະທານທ່ີດນິເພ່ືອປກູໄມກ້ໍ່ຍງັ
ສບືຕ່ໍມຢີູ.່  

ການສວນປກູໄມໃ້ນລະດບັຂະໜາດນອ້ຍ: ສວນປກູໄມຂ້ະໜາດນອ້ຍໝາຍເຖງິ
ຊາວກະສກິອນແຕລ່ະລາຍ ໃຊທຶ້ນຂອງຕນົເອງ ເພ່ືອປ່ຽນທ່ີດນິຂອງເຂົາເຈົາ້ໄປ
ເປັນສວນປກູໄມ ້ ຫືຼ ເພ່ືອປະສມົປະສານການປກູໄມກ້ບັລະບບົການຜະລິດຂອງ
ເຂົາເຈົາ້. ເຂົາເຈົາ້ຮບັຜິດຊອບຕ່ໍກດິຈະກາໍທງັໝດົ ຕ ັງ້ແຕກ່ານຈດັຊືເ້ບຍ້ໄມ,້ປກູ 
ແລະເກບັກຽ່ວ, ໄປຈນົຮອດຂາຍຜນົຜະລິດຂອງເຂົາເຈົາ້, ແລະດ ັງ່ນ ັນ້ ຈິ່ງມສີດິ
ໄດຮ້ບັຜນົກາໍໄລທງັໝດົ. ເຖງິແມນ່ວາ່ອນັນີຈ້ະເຮັດໃຫຊ້າວກະສກິອນຮກັສາທ່ີດນິ
ຂອງເຂົາເຈົາ້ໄວໄ້ດ ້ແລະ ຮກັສາສດິເປັນເຈົາ້ຂອງຕນົເອງໄດຫຼ້າຍກວາ່ ແຕມ່ນັກໍ່
ມຄີວາມສຽ່ງ. ຊາວກະສກິອນໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ຈາກຄວາມບ່ໍແນນ່ອນທາງດາ້ນ
ລາຄາ ແລະຄວາມຕອ້ງການໃນການເຂ້ົາເຖງິສນິເຊື່ອ,ການສ ົ່ງເສມີດາ້ນເຕັກນກິ, 
ຂໍມ້ນູຕະຫຼາດ ແລະການເຊື່ອມຕ່ໍເພ່ືອເຮັດໃຫກ້ານລງົທຶນຂອງເຂົາເຈົາ້ປະສບົຜນົ
ສາໍເລັດ. ການຜະລິດໃນລະດບັຟາມຂະໜາດນອ້ຍມຫຼີາຍຢູໃ່ນການປກູໄມໃ້ນພາກ
ເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ, ເຊ່ັນດຽວກບັການປກູເຂ້ົາ ແລະພືດຜກັໃນທົ່ວປະເທດ. 
ຕວົຢາ່ງ 80% ຂອງການຜະລິດຢາງໃນແຂວງຫຼວງນ ໍາ້ທາແມນ່ເປັນແບບຟາມຂະ
ໜາດນອ້ຍ 10 . ຮບູແບບສະມາຄມົຊາວກະສກິອນໃນການຜະລິດໃນຟາມຂະໜາດ
ນອ້ຍແມນ່ຍງັບ່ໍທນັເປັນທ່ີປະຕບິດັທ ົ່ວໄປຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ; ຕວົຢາ່ງສອງອນັ
ແມນ່ການປກູກາເຟຢູໃ່ນພາກໃຕຂ້ອງລາວ ແລະ ບາງບາ້ນທ່ີປກູຢາງຢູໃ່ນແຂວງ
ຫຼວງນ ໍາ້ທາ.  

ການປກູແບບເຮັດສນັຍາຜກູພນັສອງສ ົນ້: ຮບູແບບນີ ້ ແມນ່ວທີິ ການຕອບ
ສະໜອງທ່ີດນິ ແລະ ແຮງງານໃຫນ້ກັລງົທຶນ ໂດຍທ່ີບ່ໍຕອ້ງມກີານອອກ ໃບ
ອະນຍຸາດ ສາໍປະທານ. ຮບູແບບ “2+3” ແມນ່ໄດຮ້ບັການສ ົ່ງເສມີຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້ທ່ີ
ສດຸຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ, ເນື່ອງຈາກເຫັນວາ່ມນັເປັນວທີິການທ່ີດກີວາ່ ຕ່ໍການສ ົ່ງ
ເສມີການພດັທະນາຊນົນະບດົ. ພາຍໃຕລ້ະບບົນີ,້ ຜູລ້ງົທຶນຈະ ບນັລກຸານເຮັດ
ສນັຍາກບັຊາວກະສກິອນ,   ຊຶ່ ງທາງບໍລິສດັຈະສະໜອງທຶນ, ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ
ຕະຫຼາດ ສາໍລບັຜະລິດຕະພນັສດຸທາ້ຍ,  ສວ່ນຊາວກະສກິອນແມນ່ສະໜອງທ່ີດນິ 
ແລະແຮງງານ. ໂດຍທົ່ວໄປແລວ້ ຜນົປະໂຫຍດຈະຖກືແບງ່ປນັ ໂດຍ 70% ໃຫ ້
ຊາວກະສກິອນ  ແລະ 30% ໃຫຜູ້ລ້ງົທຶນ (ໃນທາງປະຕບິດັແລວ້, ຊາວ
ກະສກິອນຫຼາຍຄນົແມນ່ໄດຮ້ບັໜອ້ຍ ກວາ່ນີ)້11. ເຖງິແມນ່ວາ່ ລດັຖະບານມກັຮບູ
ແບບ “2+3”, ແຕມ່ນັມກັຈະກາຍເປັນລະບບົ “1+4” ເມ ື່ອຊາວກະສກິອນ
ສະໜອງໃຫພ້ຽງແຕທ່ີ່ດນິເທ່ົານ ັນ້ ແລະໄດຮ້ບັສວ່ນແບງ່ຜນົກາໍໄລທ່ີໜອ້ຍກວາ່. 
ທັງ້ໆທ່ີການສ ົ່ງເສມີການເຮັດສນັຍາຜກູພນັສອງສ ົນ້ ແລະທາ່ແຮງຂອງມນັທ່ີຈະ
ໃຫໂ້ອ ກາດຫຼາຍກບັຊາວກະສກິອນ, ແຕຮ່ບູແບບນີ ້ ກມໍຄີວາມສຽ່ງແອບແຝງຢູ.່ 
ຕວົຢາ່ງ, ທງັຊາວກະສດິກອນ ແລະບໍລິສດັ ໄດກ້າ່ວເຖງິຄວາມກງັວນົກຽ່ວກບັ 
ການ ສະໜອງແຮງງານທ່ີພຽງພໍໃນການຜະລິດ, ໂດຍສະເພາະ ແມນ່ສາໍລບັການ
ປກູຢາງທ່ີໃຊແ້ຮງງານຫຼາຍ. ການໃຫຂ້ໍມ້ນູ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູ ຈາກທາງ
ລດັຖະບານ ແລະບໍລິສດັ ແກຊ່າວກະສກິອນແມນ່ກຍໍງັບ່ໍທນັພຽງພໍ ພອ້ມນ ັນ້ 
ທງັຊາວກະສກິອນ ແລະຜູລ້ງົທຶນ ຍງັກງັວນົກຽ່ວກບັຄນຸະພາບຜນົຜະລິດສດຸທາ້ຍ, 
ເຊ່ັນດຽວກບັຄວາມເປັນໄປໄດທ່ີ້ຝາ່ຍໜ່ຶງຫາກບ່ໍປະຕບິດັສນັຍາ. ຍິ່ ງກວາ່ນ ັນ້, 
ສາໍລບັພືດທ່ີໃຊເ້ວລາຫຼາຍປີຈຶ່ງຈະໄດຜ້ນົເກບັກຽ່ວ, ມນັຍິ່ ງມຄີວາມເປັນຫວ່ງກຽ່ວ
ກບັການຄ ໍາ້ປະກນັດາ້ນສະບຽງອາຫານຂອງຊາວກະສກິອນ. 

ໂຄງການປກູໄມແ້ບບປະສມົ: ໃນຮບູແບບນີ,້ ບໍລິສດັໄດຮ້ບັການຈດັແບງ່ຈາໍນວນ
ທ່ີດນິທ່ີແນນ່ອນເພ່ືອສາ້ງຕ ັງ້ ແລະ ດາໍເນນີການປກູໄມ,້ ແລະ ໃຊລ້ະບບົການ
ຜກູພນັສນັຍາ ຫືຼ ການເຮັດຟາມຂະໜາດນອ້ຍ ເພ່ືອເສມີໃສກ່ານສາໍປະທານ. ນີ້
ເຮັດໃຫນ້ກັລງົທຶນຮກັສາ ການຄວບຄມຸຕ່ໍກບັການປກູພືດຕ ົນ້ຕໍ, ເຊິ່ ງສາມາດນາໍ
ໃຊເ້ປັນການສາທິດໃຫກ້ບັຊາວກະສກິອນ. ສດູນີໃ້ຫຜ້ນົປະໂຫຍດກບັນກັລງົທຶນ 
ໃນທ່ີເຊິ່ ງມຄີວາມຮບັປະກນັຕ່ໍການລງົທຶນທ່ີຫຼາຍກວາ່ ຖາ້ເຂົາເຈົາ້ສາມາດຮກັສາ
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 Shi, 2008, ໃນ Hicks et al, 2009. 

11 Hicks, et al, 2009. 

ການຄວບຄມຸຢູໃ່ນເນືອ້ທ່ີອນັສາໍຄນັໄດ.້ ມນັຍງັເຮັດໃຫຊ້າວກະສກິອນຮກັສາທ່ີດນິ 
ແລະ ວຽກຢູກ່ບັບໍລິສດັໄດ ້ ຖາ້ເຂົາເຈົາ້ເລືອກ. ສດູນີແ້ມນ່ບ່ໍຄອ່ຍຈະປະຕບິດັທ ົ່ວ
ໄປໃນ ສປປ ລາວ ເຖງິແມນ່ວາ່ມຕີວົຢາ່ງຢູແ່ລວ້.  

 

3. ເຄື່ ອງມເືພ່ືອການປກູໄມທ່ີ້ຍນືຍງົ, ມຜີນົຜະລິດສງູ 
ແລະ ມຄີວາມຍດຸຕທິາໍທ່ີດກີວາ່ 

ຕາມທ່ີໄດກ້າ່ວໄວຂ້າ້ງເທິງນ ັນ້, ການພດັທະນາສວນປກູໄມອ້ດຸສາຫະກາໍ ສາມາດ
ເຮັດໃຫມ້ຜີນົໄດຮ້ບັທງັທາງບວກ ແລະ ທາງລບົໃນດາ້ນເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. ສດູການລງົທຶນຕາ່ງໆນາໍເອົາຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມ
ສຽ່ງທ່ີຕາ່ງກນັມາໃຫໃ້ນຫຼາຍລະດບັ.  Box 1 (ຢູໃ່ນໜາ້ຕ່ໍໄປ) ໄດລ້ະບຂຸອບ

Box 1: ຄວາມສຽ່ງໃນສນັຍາສາກນົ 

ມຫຼີາຍຄວາມສຽ່ງສາໍລບັລດັຖະບານໃນການສະແຫວງຫາດງຶດດູ ແລະ 
ເຈລະ ຈາການສາໍປະທານການປກູໄມຂ້ະໜາດໃຫຍ ່ ກບັຜູລ້ງົທຶນຕາ່ງປະ
ເທດຄ:ື 

 ລດັຖະບານມສີວ່ນພວົພນັເພ່ີມຂຶນ້ໃນການຈດັການສາໍລບັທ່ີດນິກະສກິາໍ 
ແລະການປກູໄມ ້ ເຊິ່ ງລາຍງານປະຈບຸນັແມນ່ມຄີວາມສນົໃຈ ຈາກຕາ
ເວັນອອກກາງ ແລະ ປະເທດອື່ ນໆໃນທ່ີດນິກະສກິາໍໃນເຂດແມນ່ ໍາ້ຂອງ 
ສະໜບັສະໜນູເລື່ ອງນີ.້ ການພວົພນັຂອງລດັຖະບານ ລວມມກີານໃຫ້
ແຮງຈງູໃຈສາໍລບັການລງົທຶນ, ການເຈລະຈາຂໍຕ້ກົລງົ, ເຊ່ັນດຽວກບັ
ລດັຖະບານຕາ່ງປະເທດໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູຜນົປະໂຫຍດ ຂອງພາກ
ເອກະຊນົ. ເມ ື່ອການລງົທຶນຂອງພາກເອກະຊນົ ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະ 
ໜນູຈາກລດັຖະບານ, ຂໍຕ້ກົລງົຂອງຜູລ້ງົທຶນມກັຈະມຂີໍບ້ນັຍດັທ່ີບອກວາ່ 
“ສ ົ່ງອອກໄປໃນປະເທດຕນົເອງເທ່ົານ ັນ້”.   

 ຂໍ ້ “ການສາ້ງຄວາມມສີະຖຽນລະພາບ” ໝາຍເຖງິຂໍທ່ີ້ຢູໃ່ນສນັຍາ
ລະຫວາ່ງຜູລ້ງົທຶນ ແລະ ປະເທດເຈົາ້ພາບທ່ີບ່ໍລວມມາດຕະການທາງ
ດາ້ນກດົລະບຽບອນັໃໝ ່ຫືຼ ທ່ີໄດປ່້ຽນແປງແລວ້ນ ັນ້ ທ່ີມຜີນົກະທບົຕ່ໍກບັ
ໂຄງການ ຫືຼ ຮຽກຮອ້ງການຊດົເຊຍີ ຖາ້ເລື່ ອງນີເ້ກດີຂຶນ້.  

 ອນັນີມ້ກັຈະຖກືຕດິຕາມໄປພອ້ມກບັ ການຫາ້ມການບງັຄບັໃຊ ້ “ຄວາມ
ຕອ້ງການໃນການປະຕບິດັ” ຢູສ່ະເໝີເຊ່ັນ: ລະດບັການຈາ້ງງານໃນ
ທອ້ງຖິ່ນທ່ີໄດກ້າໍນດົ, ການແບງ່ປນັຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ມາດຕະຖານ
ອື່ ນໆ. ເຖງິແມນ່ວາ່ ປກົກະຕແິລວ້ກດົໝາຍໃນປະເທດ ອະນຍຸາດໃຫ້
ກໍ່ຕາມ, ສນົທິສນັຍາການລງົທຶນລະຫວາ່ງບນັດາປະເທດ ສາມາດຫາ້ມ
ຄວາມຕອ້ງການເຫ່ົຼານີ.້ ດວ້ຍຜນົທ່ີເກດີຂືນ້ມາດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້, ບາງທາງ
ເລືອກຕ່ໍກບັການປບັປງຸວຽກງານທາງດາ້ນສງັຄມົ, ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ການພດັທະນາຂອງການລງົທຶນນ ັນ້ ຕວົຈງິແລວ້ອາດເປັນໄປບ່ໍໄດທ່ີ້ຈະ
ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຈງິ. 

(ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: Smaller, C, ແລະ Mann, H. 2009. ຄວາມໂຫຍຫິວຕ່ໍ
ທ່ີດນິຕາ່ງໆ: ການລງົທຶນຂອງຕາ່ງປະເທດຢູໃ່ນດນິກະສກິາໍ ແລະ ນ ໍາ້. 
ອງົການສາກນົເພ່ືອການພດັທະນາທ່ີຍນືຍງົ.  

ແນວຄວາມຄດິກຽ່ວກບັວທີິການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງເຫ່ົຼານີ ້ ແລະ ຄວາມສຽ່ງອື່ ນໆ
ໃນການເຈລະ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັສນັຍາສາກນົສາມາດເບິ່ ງໄດຢູ້່
ໃນວຽກຂອງ IISB IIED (ເບິ່ ງຢູລຸ່ມ່ນີເ້ພ່ືອເປັນຕວົຢາ່ງ ແລະ ບດົລາຍ
ງານຂອງ IIED ກຽ່ວກບັ “ສນັຍາການລງົທຶນ ແລະ ການພດັທະນາທ່ີຍນື
ຍງົ ໄດທ່ີ້: http://www.iied.org/pubs/pdfs/17507IIED.pdf)   
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Box 2: ປກູໄມເ້ພ່ືອອະນາຄດົ: ກດົການປະຕບິດັສາໍລບັສວນ
ປກູໄມລ້າວ? 

ຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ, ກອບກດົໝາຍທ່ີຈາໍເປັນສາໍລບັກດົການປະຕບິດັ (CoP) 
ການປກູໄມແ້ມນ່ມແີລວ້ໃນທາງທິດສະດ;ີ ປະເທດມຊຸີດກດຸໝາຍ ແລະ ກດົ
ລະບຽບທ່ີຮດັກມຸທາງດາ້ນປ່າໄມ,້ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຮຽບຮອ້ຍ
ແລວ້. ເຖງິແນວໃດກໍ່ຕາມ, ສປປ ລາວ ຍງັຂາດລະບບົການຄອບຄອງ 
ແລະ ການອອກໃບຕາດນິທ່ີມປີະສດິທິພາບ ແລະ ຍງັຂາດຄວາມສາມາດອນັ
ຈາໍເປັນທ່ີຈະຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ບງັຄບັໃຊກ້ດົລະບຽບ ແລະ ກດົໝາຍ
ຢາ່ງເຕັມທ່ີ. ອນັນີເ້ປັນເລື່ ອງຍາກທ່ີຈະເຮັດໃຫສ້າມາດຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ກດົ
ການປະຕບິດັສາໍລບັການປກູໄມໄ້ດ ້ ແລະ ຍງັເປັນບອ່ນທາໍລາຍຄວາມໄດ້
ປຽບທ່ີອາດຈະມຢີູ ່ສາໍລບັບໍລິສດັທ່ີປະຕບິດັຕາມກດົນ ັນ້.  

ຖາ້ລດັຖະບານ ແລະ ພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງອື່ ນໆຕກົລງັກນັວາ່ ກດົການ
ປະຕບິດັສາໍລບັການປກູໄມນ້ ັນ້ມທີາ່ແຮງເປັນໄດແ້ລວ້, ຂໍແນະນາໍຂ ັນ້ຕອນຕ່ໍ
ໄປນີຄ້:ື 

‐ ກາໍນດົວາ່ອງົການຈດັຕ ັງ້ໃດຂອງລດັຖະບານ ຈະເປັນຜູສ້ະໜບັສະໜນູ 
ແລະເປັນຜູຍູ້ໜ້ນູຂະບວນການການປບັປ່ຽນ ຫືຼ ການສາ້ງກດົນ ັນ້; 

‐ ຈດັກອງປະຊຸມຂ ັນ້ຕ ົນ້ບ່ໍເປັນທາງການຫຼາຍໆຄ ັງ້, ລວມເອົາຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມທ່ີ
ຫຼາກຫຼາຍ ເພ່ືອປຶກສາຫາລື ແລະ ຕກົລງົກຽ່ວກບັຍດຸທະສາດ ແລະ 
ກາໍນດົຕາ ຕະລາງເວລາ;  

‐ ຈາກນ ັນ້ລິເລີ່ ມຂະບວນການກອງປະຊຸມໂຕະມນົ ກບັຫຼາຍໆພາກສວ່ນ
ເພ່ືອເຮັດການປບັປ່ຽນ ຫືຼ ສາ້ງກດົການປະຕບິດັໃນການປກູໄມ ້
ອດຸສາຫະກາໍໃຫກ້ບັ ສປປ ລາວ. 

(ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: Foley, Sean. 2009. ສປປ ລາວ - ປກູໄມເ້ພ່ືອອະນາຄດົ: ກດົການ
ປະຕບິດັທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົສາໍລບັການປກູໄມອ້ດຸ ສາຫະກາໍ – 
ພາບລວມ, ເຫ້ັຼມທີ I - ບດົລາຍງານຕ ົນ້ຕໍ. LIWG & SDC) 

ເຂດຄວາມສຽ່ງບາງອນັ ທ່ີພວົພນັຢູໃ່ນສນັຍາສາໍລບັການລງົທຶນຢູໃ່ນຂະແໜງງນີ.້ 
ການປກູໄມຈ້ະຕອ້ງໄດຮ້ບັການອອກແບບ, ຈດັການ ແລະ ຕດິຕາມຢາ່ງລະມດັ 
ລະວງັ ເພ່ືອຫີຼກເວັນ້ຄວາມສຽ່ງເຫ່ົຼານີ;້ ມເີຄື່ ອງມ ື ແລະ ວທີິການຫຼາຍຢາ່ງເພ່ືອ
ຊວ່ຍເລື່ ອງນີຄ້:ື  

ມຄີວາມຈາໍເປັນທ່ີທກຸໂຄງການປກູໄມ ້ ເຊ່ັນດຽວກບັການລງົທຶນ ແລະ ໂຄງການ
ພດັທະນາອື່ ນໆທ່ີຈະຕອ້ງດາໍເນນີການປະເມນີຜນົກະທບົທາງດາ້ນເສດຖະກດິ 
ແລະ ສງັຄມົຢາ່ງຮອບດາ້ນ (ESIA), ແລະ ຖາ້ໄດຮ້ບັອະນມຸດັແລວ້, ໃຫມ້ ີ
ແຜນການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ (ESMP). ໃນການສກຶສາສວນ
ປກູຢາງພາລາ ຢູໃ່ນບາງສວ່ນຂອງພາກເໜືອ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2008, ມຫຼີກັ
ຖານໜອ້ຍຫຼາຍທ່ີພບົວາ່ບນັດາໂຄງການປກູໄມຕ້າ່ງໆຍດຶຕດິກບັຂະບວນການນີ1້2.  

ລະບບົກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້ແລະລະບບົການປກູແບບປະສມົປະສານ, ເຊິ່ ງພວົພນັກບັ
ການປກູໄມອ້ດຸສາຫະກາໍ ແລະ ພືດກະສກິາໍຮວ່ມກບັພືດອື່ ນໆ ແມນ່ເຮັດໃຫມ້ຜີນົ
ປະໂຫຍດຫຼາຍອນັຄ:ື ລະດບັຂອງການຮບັປະກນັ ຕ່ໍກບັຄວາມບ່ໍແນນ່ອນທາງ
ດາ້ນລາຄາ, ມກີານຄ ໍາ້ປະກນັດາ້ນສະບຽງອາຫານ ໃຫກ້ບັຊາວກະສກິອນດກີວາ່, 
ມກີານຮກັສາຊວີະນາໆພນັກະສກິາໍໄດດ້ກີວາ່, ແລະ ໃຫກ້ານຕອບສະໜອງເລ່ືອງ
ການບໍລິການກບັລະບບົນເິວດໄດດ້ກີວາ່ເຊ່ັນ: ການປກົປ້ອງດນິປກູຝງັ. ຕວົຢາ່ງ, 
ໃນປີ 2001 ບໍລິສດັຢາງລດົ Michelin ໄດປ່້ຽນສວນຢາງພາລາຂະໜາດໃຫຍ່
ອນັເກົ່ າຂອງຕນົເອງ ຢູໃ່ນປະເທດເບຣຊນິໄປເປັນກຸມ່ສວນປກູຢາງຂະໜາດກາງ
ທ່ີຈດັການກນັໃນທອ້ງຖິ່ນ 12 ແຫງ່. ບໍລິສດັຍງັໄດລ້ງົທຶນຢູໃ່ນການສາ້ງຄວາມ
ຫຼາກຫຼາຍຢູໃ່ນສວນປກູດວ້ຍການປກູກວ້ຍ ແລະ ໝາກກາກາວໃສ,່ ແລະ ຍງັໄດ້

                                                            
12 Hicks, et al, 2009. 

ສາ້ງຕ ັງ້ສວນປກູໄມແ້ບບຟາມຂະໜາດນອ້ຍ ເພ່ີມເຕມີໃສນ່າໍ. ການຕດັສນິໃຈ
ເພ່ືອປ່ຽນແປງການຜະລິດແມນ່ກຸມ້ຄາ່ ດວ້ຍການສາ້ງໃຫມ້ວີຽກໃໝອ່ກີ 150 ວຽກ 
ແລະ ເພ່ີມປະສດິທິພາບການຜະລິດຂຶນ້ 11%13.  

ການສະໜບັສະໜນູ, ເຊ່ັນ: ການບໍລິການສ ົ່ງເສມີ, ການແລກປ່ຽນຂໍມ້ນູ ແລະ
ການໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫືຼອ ມຄີວາມສາໍຄນັໃນການຮບັປະກນັຄວາມສາໍເລັດທາງດາ້ນ
ເສດຖະກດິຂອງການປກູໄມ ້ໃນຟາມຂະໜາດນອ້ຍ. ການສະໜບັສະໜນູສາມາດ
ເຮັດໄດຜ້າ່ນວທີິການທ່ີຍນືຍງົ ເຊ່ັນ:ການສ ົ່ງເສມີກະສກິາໍ-ປ່າໄມ,້ ໃຫຊ້າວກະສ ິ
ກອນ ເຮັດການປກູແບບຟາມຂະໜາດນອ້ຍ/ຊາວສວນທ່ີເຮັດສນັຍາຜກູພນັເຮັດ
ການປກູໄມຊ້ະນດິດຽວຂະໜາດໃຫຍ,່ ແລະ ສ ົ່ງເສມີກະສກິາໍອນິຊ.ີ ຕວົຢາ່ງ 
ກລໍະນໃີນປະເທດໄທ ການສະໜບັສະໜນູ ແລະ ການສ ົ່ງເສມີໃຫກ້ບັຜູຜ້ະລິດໃນ
ສວນປກູຂະໜາດນອ້ຍມບີດົບາດອນັສາໍຄນັໃນຄວາມສາໍເລັດຂອງຂະແໜງປກູ
ຢາງພາລາສາໍລບັຜູປ້ກູຂະໜາດນອ້ຍຂອງໄທ. 

ມາດຕະຖານການໃຫຢື້ມ ເປັນອກີວທີິທາງໜ່ຶງໃນການຫນັການລງົທຶນໄປສູໂ່ຄງ 
ການປກູໄມທ່ີ້ຍນືຍງົກວາ່. ປະຈບຸນັ ມສີະຖາບນັການເງນິຫຼາຍແຫງ່ ແມນ່ໄດເ້ຮັດ 
ກ ັນ່ກອງໂຄງການທ່ີສະເໜີຂໍສນິເຊື່ອ ໂດຍອງີຕາມຄວາມຍນືຍງົທາງດາ້ນເສດ 
ຖະກດິ, ສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. ນອກຈາກ ຄວາມມຸງ່ໝ ັນ້ຂອງສະຖາບນັ
ຂະໜາດການເງນິໃຫຍເ່ຊ່ັນ: ທະນາຄານໂລກ ແລະ ສະຫະພນັການເງນິສາກນົ, 
ທະນາຄານທລຸະກດິຂະໜາດນອ້ຍກວາ່ ເຊ່ັນ: HSBC ແລະ ANZ ປະຈບຸນັນີ ້
ກມໍນີະໂຍບາຍໃຫກູ້ຢື້ມໃນຂະແໜງການປ່າໄມ.້ 

ກດົໃນການປະຕບິດັ, ມາດຕະຖານ ແລະ ການຢັງ້ຢືນ ທ່ີລວມມບີດົແນະນາໍທາງ
ດາ້ນເຕັກນກິ, ເສດຖະກດິ, ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຍງັສາມາດນາໍໃຊເ້ພ່ືອ
ພດັທະນາສວນປກູໄມຍ້ນືຍງົໄດຕ້ື່ ມອກີ. ສິ່ ງເຫ່ົຼານີລ້ວມມກີານຢັງ້ຢືນຂອງສະພາ
ປກົປ້ອງປ່າໄມ ້(FSC) ເຊິ່ ງສາມາດນາໍໃຊໄ້ດກ້ບັປ່າທາໍມະຊາດ ແລະ ປ່າປກູ,  

ການຢັງ້ຢືນກະສກິາໍອນິຊ,ີ ພອ້ມກບັບດົແນະນາໍອື່ ນໆເຊ່ັນ: ບດົແນະນາໍເພ່ືອການ
ຄຸມ້ຄອງສວນປກູໄມ ້ ທ່ີມຄີວາມຮບັຜິດຊອບດວ້ຍຄວາມສະໝກັໃຈຂອງ FAO. 
ກຸມ່ປະຕບິດັການດາ້ນບນັຫາທ່ີດນິຂອງ INGO ຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ ທ່ີໄດດ້າໍເນນີ
ການທບົທວນຄນືຮອບດາ້ນ ເລື່ ອງກດົການປະຕບິດັ ກຽ່ວກບັການປກູໄມໃ້ນປີ 
2009, ພອ້ມກບັທດັສະນະຕ່ໍການນາໍເອົາໄປໃຊ ້ ທ່ີເປັນໄປໄດຢູ້ໃ່ນ ສປປ ລາວ 
(ເບິ່ ງໃນ Box 2).  

4. ທາງເລືອກສາໍລບັຜູກ້າໍນດົນະໂຍບາຍ ທ່ີນາໍໄປສູຂ່ະແໜງ
ປກູໄມທ່ີ້ມຄີວາມຍນືຍງົ, ສະເໝີພາບ ແລະ ມຜີະລິດຕະຜນົ
ດກີວາ່  

ການສ ົ່ງເສມີການລງົທຶນຂອງລດັຖະບານລາວ ຢູໃ່ນຂະແໜງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າ
ໄມໄ້ດເ້ນັນ້ໃສກ່ານບນັລເຸປ້ົາໝາຍ ການເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິຂອງປະເທດ
ໃຫໄ້ດ,້ ປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ສ ົ່ງເສມີການປກູໄມ ້
ໃຫເ້ປັນປ່າ. ເຖງິແນວໃດກໍ່ຕາມ, ມຫຼີກັຖານອນັສາໍຄນັທ່ີບອກໄດເ້ຖງິການລງົທຶນ
ໃນສວນປກູພືດກະສກິາໍ ແລະ ປກູໄມແ້ມນ່ຍງັບ່ໍເຮັດໃຫເ້ກດີມຜີນົໄດຮ້ບັ ໃນການ
ພດັທະນາທ່ີຍນືຍງົເທ່ືອ. ມຫຼີາຍທາງເລືອກທ່ີເປີດໃຫກ້ບັອງົການຂອງລດັຖະບານ, 
ພາກເອກະຊນົ ແລະ ຄູຮ່ວ່ມງານພດັທະນາທ່ີສາມາດແນະນາໍ ການພດັທະນາ
ຂອງການປກູໄມທ່ີ້ຍນືຍງົໄດກ້ວາ່ຄ:ື 

ການແກໄ້ຂຊອ່ງຫວາ່ງໃນນະໂຍບາຍ ແລະ ກອບວຽກຄຸມ້ຄອງ. ເຖງິແມນ່ວາ່ 
ສປປ ລາວ ຈະມຊຸີດກດົໝາຍ ແລະ ກດົລະບຽບການລງົທຶນ, ສິ່ ງແວດລອ້ມ 
ແລະ ສງັຄມົທ່ີຮດັກມຸແລວ້ກໍ່ຕາມ, ແຕກ່ານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ການບງັຄບັໃຊ້
ທ່ີບ່ໍມປີະສດິທິຜນົ ພອ້ມກບັຊອ່ງຫວາ່ງຕາ່ງໆຫຼາຍອນັນ ັນ້ ຍງັສ ົ່ງຜນົໃຫເ້ກດີມ ີ
ໂຄງການປກູໄມທ່ີ້ມຄີນຸະພາບຕ ໍາ່ຢູຫຼ່າຍໂຄງການ. ຂງົເຂດທ່ີໜາ້ເປັນຫວ່ງລວມມີ

                                                            
13 ສະພາທລຸະກດິໂລກເພ່ືອການພດັທະນາຍນືຍງົ. 2008. ກລໍະນສີກຶສາ: ຢາງ Michelin, 
ການຫາແຫຼງ່ຢາງທ່ີຍນືຍງົ. 
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ກາໍມະສດິທ່ີດນິບ່ໍແນນ່ອນ, ຂາດການປກົປ້ອງເພ່ືອຊາວກະສກິອນ ແລະ ຊອ່ງ
ຫວາ່ງທາງກດົໝາຍເຊ່ັນ: ຂາດຄາໍນຍິາມຂອງ ‘ປ່າເສື່ ອມໂຊມ’ (ເຊິ່ ງກາໍນດົວາ່
ດນິສາມາດໃຊປ້ກູໄມໄ້ດບ່ໍ້). ໃນຂະນະທ່ີ ລດັຖະບານລາວ ອາດຕອ້ງການພິຈາ 
ລະນາການປບັປງຸເຫ່ົຼານີເ້ຂ້ົາໃນ ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການຕາ່ງໆ ແລະ ການ 
ບງັຄບັໃຊ,້ ຜູລ້ງົທຶນ ກສໍາມາດປບັປງຸຄວາມສາມາດຂອງຕນົ ເພ່ືອໃຫເ້ຂ້ົາໃຈວາ່ 
ກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕາ່ງໆ ມສີວ່ນກຽ່ວຂອ້ງກບັໂຄງການຂອງພວກເຂົາ 
ແນວໃດແດ ່ພອ້ມທງັຂດີຄວາມສາມາດຂອງຕນົໃນການປະຕບິດັສິ່ ງເຫ່ົຼານ ັນ້.  

ການນາໍໃຊ ້ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັການປະເມນີ ທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ 
ແລະ ສງັຄມົ ແລະ ຄວາມຮຽກຮອ້ງໃນການປກົປ້ອງໃຫເ້ຂັມ້ງວດກວາ່. ກດົໝາຍ
ໄດຮ້ຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານດາໍເນນີ ESIAs ສາໍລບັທກຸໂຄງການປກູໄມ,້ ແຕກ່ໍ່ ບ່ໍຄອ່ຍ
ໄດເ້ຮັດ ຫືຼ ບ່ໍໄດມ້ກີານບງັຄບັໃຊຕ້າມຂໍຕ້ກົລງົທ່ີເຮັດຕາມມານ ັນ້. ການບງັຄບັໃຊ້
ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການເຫ່ົຼານີໃ້ຫດ້ຂີຶນ້ ສາມາດຊວ່ຍຫຸຼດຜອ່ນຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍ ແກ້
ໄຂບນັຫາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົໃນອະນາຄດົຂອງລດັຖະບານໄດ.້ ນອກ 
ຈາກນ ັນ້ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການເຕັມຮບູແບບ ທ່ີ
ຄຸມ້ຄອງເລື່ ອງການຊດົເຊຍີທ່ີດນິ ແລະ ດນິຈະມຄີວາມເໝາະສມົແນວໃດນ ັນ້ 
ແມນ່ສາມາດຊວ່ຍຫຸຼດຜອ່ນຂໍຂ້ດັແຍງ້ ແລະ ຄວາມຜິດຖຽງກນັທາງດາ້ນທ່ີດນິໄດ.້ 
ລດັຖະບານລາວ ຄວນພິຈາລະນາເພ້ີມການສາ້ງສະຕຕ່ໍິພນັທະການເຮັດ ESIA 
ດວ້ຍການໂຄສະນາເຜີຍແຜຂ່ໍກ້າໍນດົ ແລະ ມາດຖານການທບົທວນຕາ່ງໆ ໃຫແ້ກ ່
ຜູລ້ງົທຶນ. ຈາກນ ັນ້, ຜູລ້ງົທຶນທ່ີພດັທະນາໂຄງການທກຸຂະໜາດຄວນສມຸໃສກ່ານ 
ປະຕບິດັໃຫລ້ອ້ນພນັທະ ESIA ທ່ີແທຈ້ງິ ໂດຍການດາໍເນນີ ESIAs ທ່ີມ ີ
ຄນຸນະພາບເທ່ົານ ັນ້.    

ພິຈາລະນາການສ ົ່ງເສມີ ເລື່ ອງການໃຫສ້າໍປະທານຂະໜາດໃຫຍຄ່ນືໃໝ ່ ເພ່ືອ
ປ້ອງກນັການຄວບຄມຸທ່ີດນິ ແລະ ການເຂ້ົາເຖງິຜນົປະໂຫຍດສາໍລບັຄນົລາວໃຫດ້ີ
ຂຶນ້. ຮບູແບບການສາໍປະທານຂະໜາດໃຫຍ ່ ທ່ີເອືອ້ອາໍນວຍໃຫແ້ກກ່ານພດັທະ 
ນາການປກູໄມ ້ ແມນ່ອາດຈະມຜີນົໃຫເ້ກດີການດາໍເນນີການຕດັໄມ ້ ທ່ີເປັນການ
ທາໍລາຍສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ເປັນການປກູພືດຊະນດິດຽວຫຼາຍຂຶນ້, ແລະ 
ຊາວບາ້ນອາດຈະສນູເສຍຄວາມເປັນເຈົາ້ຂອງ ແລະ ການເຂ້ົາເຖງິຊບັພະຍາກອນ
ທ່ີດນິກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ.້ ທາງເລືອກຕ່ໍກບັການສາໍປະທານຂະໜາດໃຫຍເ່ຊ່ັນ: 
ກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້ ແລະ ທາງເລືອກໃນການເຮັດການປກູຂະໜາດນອ້ຍ ຕາມທ່ີໄດ້
ກາ່ວມາຂາ້ງເທິງນ ັນ້ ອາດຈະຊວ່ຍຫີຼກເວັນ້ຄວາມສຽ່ງ ບາງອນັເຫ່ົຼານີໄ້ດ.້ ເຖງິ
ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຮບູແບບເຫ່ົຼານີຍ້ງັຕອ້ງການໃຫມ້ກີານຕດິຕາມ ເພ່ືອຮບັປະກນັ
ການແບງ່ປນັທ່ີເທ່ົາໆກນັທາງດາ້ນຄວາມສຽ່ງ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດລະຫວາ່ງຊາວ
ກະສກິອນ ແລະ ບໍລິສດັ.  

ພດັທະນາລະບບົການວາງແຜນນາໍໃຊທ່ີ້ດນິແຫງ່ຊາດ. ການແນະນາໍລະບບົ
ການວາງແຜນນາໍໃຊທ່ີ້ດນິຢູໃ່ນຂ ັນ້ສນູກາງ ແລະ ຂ ັນ້ທອ້ງຖິ່ນແມນ່ເປັນເປ້ົາໝາຍ
ຂອງຍດຸທະສາດປ່າໄມແ້ຫງ່ຊາດຮອດ 2020 ຂອງລດັຖະບານ ແລະ ການເພ່ີມ
ຄວາມພະຍາຍາມອກີແມນ່ຖກືສ ັງ່ວາ່ໃຫເ້ປັນໜາ້ທ່ີນີ.້ ໃນເມ ື່ອມຄີວາມຕອ້ງການ

ປະລິມານທ່ີດນິ ແລະ ແຮງງານເພ່ືອເຮັດການປກູໄມອ້ດຸສາຫະກາໍ ຂະໜາດໃຫຍ ່
ນ ັນ້, ລະບບົການວາງແຜນນາໍໃຊທ່ີ້ດນິແຫງ່ຊາດ ທ່ີມຄີວາມຮດັກມຸ ແລະ ການ
ປະເມນີ ທາງດາ້ນຊບັພະຍາກອນແຮງງານຢາ່ງເຕັມທ່ີ ອາດຊວ່ຍກາໍນດົວາ່ຄວນ
ຈະຈດັແບງ່ທ່ີດນິແນວໃດໄປ ໃນການປກູໄມ,້ ປກູເຂ້ົາ ແລະ ພືດນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟ
ຊວີະພາບ ເປັນຕ ົນ້. ການສ ົ່ງເສມີການອອກໃບຕາດນິລ ວມເປັນອກີທາງເລືອກ
ໜ່ຶງເພ່ືອສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ທາງດາ້ນກາໍມະສດິຂອງຊຸມຊນົ ແລະ ການເຂ້ົາ
ເຖງິທ່ີດນິ, ລວມທງັປ່າໄມ ້ແລະ ດນິລຸມ່ນ ໍາ້. 

ດດັແກອ້ດັຕາຄາ່ເຊ່ົາ ແລະ ພາສທ່ີີດນິ. ອດັຕາຄາ່ເຊ່ົາທ່ີດນິຂອງ ສປປ ລາວ 
ແມນ່ຕ ໍາ່ທຽບກບັປະເທດອື່ ນໆ, ເປັນການຈາໍກດັລາຍຮບັຈາກທ່ີດນິ ແລະ ເປັນ
ການສ ົ່ງເສມີໃຫມ້ກີານເກນກາໍໄລຫຼາຍຂຶນ້. ໃນການເພ່ີມເຕມີໃຫກ້ບັການເພ່ີມອດັ 
ຕາຄາ່ເຊ່ົາທ່ີດນິ, ທາງເລືອກໜ່ຶງສາໍລບັການພິຈາລະນາ ແມນ່ການນາໍເອົາລະບບົ 
ພາສທ່ີີດນິມາໃຊ ້ ໃນບອ່ນທ່ີພາສທ່ີີດນິຕ່ໍເຮັກຕາເພ່ີມຂຶນ້ ດວ້ຍການເພ່ີມຄວາມ

ເປັນເຈົາ້ຂອງ/ການໃຫເ້ຊ່ົາເນືອ້ທ່ີດນິຂຶນ້. ດ ັງ່ນ ັນ້, ຕອນດນິຂະໜາດໃຫຍຈ່ະເປັນ
ການເຮັດໃຫເ້ກບັພາສຫຼີາຍຂຶນ້, ເຊິ່ ງຈະເປັນແຮງຈງູໃຈໃຫບໍ້ລິສດັເພ່ືອນາໍໃຊກ້ານ
ປກູແບບຟາມຂະໜາດນອ້ຍ ຫຼາຍກວາ່ທ່ີຈະໄປສາໍປະທານຂະໜາດໃຫຍ.່ 

ເພ່ີມການສະໜບັສະໜນູການເຮັດຟາມຂະໜາດນອ້ຍ. ໃນການປຽບທຽບກບັປະ
ເທດເພ່ືອນບາ້ນ, ສປປ ລາວ ຍງັຂາດສະຖາບນັ ເພ່ືອສະໜບັສະໜນູການພດັ 
ທະນາການປກູໄມທ່ີ້ຍນືຍງົເຊ່ັນ: ສະມາຄມົຜູຜ້ະລິດ ແລະ ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້/
ແຜນງານສະເພາະ. ບ່ໍມຄີວາມຈາໍເປັນສະເໝີໄປ ທ່ີຈະຕອ້ງໃຫມ້ກີນົໄກສະໜບັ 
ສະໜນູ ຫືຼ ສະຖາບນັທ່ີເນັນ້ໃສທ່າງດາ້ນຊບັພະຍາກອນ. ເປັນໄປໄດທ່ີ້ຈະສາ້ງ
ຂຶນ້ຕາມຂ ັນ້ຕອນທາໍອດິ ທ່ີດາໍເນນີການໂດຍກອງສ ົ່ງເສມີກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້
ແຫງ່ຊາດ (NAFES) ແລະ ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມແ້ຫງ່ຊາດ 
(NAFRI) ເພ່ືອຊວ່ຍເຫືຼອຜູເ້ຮັດຟາມຂະໜາດນອ້ຍ ທາງດາ້ນວຊິາການ, ຂໍມ້ນູ
ຕະຫຼາດ ແລະ ການປະຕບິດັກຽ່ວກບັພືດເສດຖະກດິ ແລະ ທາງເລືອກການ
ດາໍລງົຊວີດິອື່ ນໆ. ຄວນຈະມກີານສ ົ່ງເສມີການສາ້ງຕ ັງ້ ສະມາຄມົຊາວກະສກິອນ
ໃນລະດບັທອ້ງຖິ່ນນາໍອກີດວ້ຍ. 

ສ ົ່ງເສມີການລງົທຶນໃນການກະສກິາໍ-ປ່າໄມ.້ ໂຄງການປ່າກະສກິາໍທ່ີມຄີວາມຫຼາກ
ຫຼາຍຂອງພືດ ແມນ່ຈະໃຫຜ້ນົປະໂຫຍດຫຼາຍອນັເຊ່ັນ: ການປ້ອງກນັຊວີະນາໆ
ພນັກະສກິາໍ ແລະ ການຄ ໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານທ່ີດກີວາ່. ເຖງິແນວໃດກໍ່ຕາມ, 
ເຂົາເຈົາ້ຍງັປະເຊນີໜາ້ກບັສິ່ ງທາ້ຫາຍ ອນັໃຫຍຫຼ່ວງຫຼາຍຢາ່ງໃນການດງຶດດູການ
ລງົທຶນ. ຈາໍເປັນຕອ້ງມກີານວເິຄາະຮບູແບບການປກູໄມທ້າງເລືອກ, ການປກູຝງັ
ແບບປະສມົປະສານ ແລະ ການປກູພືດສບັຫວາ່ງອື່ ນໆໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້ ລວມທງັການ
ສກຶສາຄ ົນ້ຄວາ້ເພ່ີມເຕມີ ທາງດາ້ນປດັໃຈກຽ່ວກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ, ເສດຖະກດິ-
ສງັຄມົ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ສະຖາບນັຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ. ອາໍນາດການປກົຄອງ
ຂອງລາວຍງັອາດຈາໍເປັນຕອ້ງໄດພິ້ຈາລະນາ ການເຊື່ອມໂຍງທາງເລືອກດາ້ນກະ 
ສກິາໍ-ປ່າໄມ ້ທ່ີເໝາະສມົກບັການຄດັເລືອກ ແລະ ການອະນມຸດັການລງົທຶນ. 

 

ສວນປກູອອ້ຍ ແລະ ກາໍມະກອນຢູ່
ໃນແຂວງສະຫວນັນະເຂດ  
(ຮບູໂດຍ: NERI) 

 

ການເກບັຢາງ, ແຂວງຢນຸນານ, 
ປະເທດຈນີ (ຮບູໂດຍ: IUCN 

ປະຈາໍ ສປປ ລາວ) 



6 
 

ສ ົ່ງເສມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ບນັຍາກາດການລງົທຶນທ່ີຮບັປະກນັ. ການເພ່ີມ
ຄວາມໂປ່ງໃສໃນຂະບວນການອະນມຸດັການລງົທຶນ ໂດຍລວມແມນ່ຈະເຮັດໃຫມ້ ີ
ສວ່ນຮວ່ມຂອງພາກສວ່ນຕາ່ງໆກຽ່ວຂອ້ງກວາ້ງຂວາງຂຶນ້ ແລະ ຈາກນ ັນ້ຈະຊວ່ຍ
ໃນການປບັປງຸຄວາມສາມາດ ໃນການເຈລະຈາຕ່ໍລອງຂອງລດັຖະບານ ກບັຜູລ້ງົ 
ທຶນໄດດ້ຂີຶນ້. ຍິ່ ງກວາ່ນ ັນ້, ສະພາບການລງົທຶນທ່ີບ່ໍໝ ັນ້ຄງົ ແລະ ບ່ໍຈະແຈງ້ແມນ່
ຈະເຮັດໃຫເ້ກດີການປະຕບິດັທ່ີບ່ໍມຄີວາມຍນືຍງົ. ເມ ື່ອຜູລ້ງົທຶນບ່ໍໝ ັນ້ໃຈກຽ່ວກບັ
ຄວາມປອດໄພໄລຍະຍາວຂອງໂຄງການເຂົາເຈົາ້ແລວ້, ພວກເຂົາຈະພະຍາຍາມ
ສະແຫວງຫາຜນົປະໂຫຍດຢາ່ງໄວວາ ແລະ  ຈະບ່ໍຄອ່ຍສນົໃຈທ່ີຈະລງົທຶນ ໃນ
ການພດັທະນາການປກູໄມທ່ີ້ຍນືຍງົ.  

ຊຸກຍູເ້ລື່ ອງການແຂງ່ຂນັ ແລະ ການຕດິຕາມຄວາມຍນືຍງົ. ລດັຖະບານອາດຈະ
ເລືອກຊຸກຍູກ້ານແຂງ່ຂນັ ລະຫວາ່ງຜູລ້ງົທຶນອງີຕາມການຍດຶໝັນ້ ໃນການປະຕິ 
ບດັເລື່ ອງຄວາມຍນືຍງົຂອງເຂົາເຈົາ້. ມາດຕາ 22 ຂອງກດົໝາຍການລງົທຶນ 
(2009) ແນະນາໍວາ່ການຄດັເລືອກຜູລ້ງົທຶນ ແມນ່ຈະເຮັດຜາ່ນການປຽບທຽບການ
ປະມນູ ຫືຼ ການປະເມນີຮວ່ມກນັກບັຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. ທລຸະກດິທ່ີບ່ໍປະຕ ິ
ບດັດແີມນ່ຈະຖກືລງົໂທດ, ໃນຂະນະທ່ີຈະໃຫກ້ານຍອ້ງຍໍຕ່ໍກບັທລຸະກດິທ່ີປະຕິບດັ

ໄດດ້.ີ ສິ່ ງຈງູໃຈທ່ີຈະດງຶດດູການລງົທຶນໃນການປກູໄມ ້ ໂດຍທ່ີບ່ໍໄດຄ້າໍນງຶເຖງິ
ເລື່ ອງຄວາມຍນືຍງົ ຂອງໂຄງການແມນ່ຄວນຈະຍກົເລີກ. ນອກຈາກການຊອກ
ຫາການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງທອ້ງຖິ່ນໃນການຕດັສນິໃຈຕ່ໍ ແລະ ການສາ້ງຕ ັງ້ໂຄງ 
ການປກູໄມ,້ ຄນົທອ້ງຖິ່ນຍງັສາມາດເຂ້ົາຮວ່ມ ໃນການຕດິຕາມກວດກາການປກູ
ໄມທ່ີ້ມຢີູໂ່ດຍປກົກະຕ ິ ເຊ່ັນ: ການກາໍນດົວາ່ຜູລ້ງົທຶນໄດບ້ກຸລກຸທ່ີດນິອື່ ນ ຫືຼ ປ່າ
ໄມບ່ໍ້, ໄດໃ້ຊເ້ນືອ້ທ່ີດນິ ທ່ີໄດອ້ະນຍຸາດໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ທງັໝດົບ່ໍ, ແລະປະຕບິດັຕາມ
ການປກົປ້ອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົໄດຖ້ກືຕອ້ງບ່ໍ.  

ຊອກຫາຕະຫຼາດທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ຕະຫຼາດສຂີຽວ. ການຂະຫຍາຍຕະຫຼາດທອ້ງຖິ່ນ 
ແລະ ການເຂ້ົາເຖງິເຂົາເຈົາ້ແມນ່ເປັນວທີິທາງອນັສາໍຄນັ ຂອງການສະໜບັສະໜນູ
ຜູຜ້ະລິດໃນຟາມຂະໜາດນອ້ຍ. ນອກຈາກນ ັນ້, ຕະຫຼາດທ່ີສາໍຄນັສາໍລບັຜະລິດ
ຕະພນັກະສກິາໍ ແລະ ການປກູໄມໃ້ນປະຈບຸນັຂອງລາວ ແມນ່ບນັດາຕະຫຼາດ ທ່ີ
ປະຈບຸນັຍງັບ່ໍມຂີໍຮ້ຽກຮອ້ງກຽ່ວກບັຄວາມຍນືຍງົ ຫືຼ ຈາ່ຍຄາ່ເພ້ີມສາໍລບັຜະລິດ
ຕະພນັທ່ີຍນືຍງົກວາ່. ຕະຫຼາດສຂີຽວ ແມນ່ສິ່ ງທ່ີຄວນຄ ົນ້ຫາ ເພ່ືອສາ້ງຕະຫຼາດທ່ີ
ຫຼາກຫຼາຍໃຫກ້ບັຜະລິດຕະພນັຂອງລາວ ແລະ ສ ົ່ງເສມີການຮບັເອົາມາດຕະຖານ
ທາງດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

 
 

 

 

ພາບໂດຍ: IUCN Lao PDR  



ການປະກອບຄາໍຄດິຄາໍເຫັນ ທ່ີບນັລະຍາຍຢູໃ່ນສພິືມນີ ້ແມນ່ເປັນຂອງຜູຂ້ຽນ ຊຶ່ ງບ່ໍກຽ່ວຂອ້ງກບັກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ ຢູ ່ສປປ ລາວ 

 

ບດົລາຍງານຫຍໍດ້າ້ນນະໂຍບາຍນີແ້ມນ່ທາງອງົການ IUCN ປະຈາໍລາວ 
ແລະ LIWG ເປັນຜູກ້ະກຽມພາຍໃຕກ້ານອປຸະຖາໍ ຂອງໂຄງການ 
ເຊື່ອມໂຍງສິ່ ງແວດລອ້ມ ເຂ້ົາໃນກດິຈະກາໍຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ. 
 
IUCN, ອງົການສາກນົເພ່ືອການອະນລຸກັທາໍມະຊາດ, ຊວ່ຍໂລກຊອກຫາ
ທາງອອກທ່ີເປັນຄວາມຈງິ ຕ່ໍກບັສະພາບແວດລອ້ມທ່ີກດົດນັເກອືບທງັໝດົ 
ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍໃນການພດັທະນາ ໂດຍການ
ສະໜບັສະໜນູການຄ ົນ້ຄວາ້ທາງດາ້ນວທິະຍາສາດ; ການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ
ໃນພາກສະໜາມເກອືບທງັໝດົໃນທົ່ວໂລກ; ແລະ ການນາໍເອົາລດັຖະບານ, 
NGOs, UN, ສນົທິສນັຍາສາກນົ ແລະ ບໍລິສດັຕາ່ງໆເຂ້ົາມາຮວ່ມສາ້ງນະ
ໂຍບາຍ, ກດົ ໝາຍ ແລະ ການປະຕບິດັການທ່ີດທ່ີີສດຸ. ຢູໃ່ນເຄອືຄາ່
ຍທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງໂລກໃຫຍທ່ີ່ສດຸ ແລະ ເກົ່ າແກທ່ີ່ສດຸ
ນ ັນ້, IUCN ເປັນສະຫະພນັສະມາຊກິປະຊາທິປະໄຕ ຮວ່ມກບັອງົການຈດັ
ຕ ັງ້ທ່ີເປັນຂອງລດັ ແລະ ຂອງ NGO ຫຼາຍກວາ່ 1,000 ອງົການ ແລະ 
ມນີກັວທິະຍາສາດ ແລະຜູຊ້ຽ່ວ ຊານອາສາສະໝກັໃນຈາໍນວນເກອືບ 
11,000 ຄນົຢູໃ່ນ 160 ປະເທດ. ວຽກງານຂອງ IUCN ໄດຮ້ບັການ
ສະໜບັສະໜນູ ໂດຍພະນກັງານມອືາຊບີຫຼາຍກວາ່ 1,000 ຄນົຢູໃ່ນ 60 
ກວາ່ຫອ້ງການ ແລະ ມຄີູຮ່ວ່ມງານຫຼາຍຮອ້ຍພາກສວ່ນຢູໃ່ນພາກລດັ, 
NGO ແລະ ພາກເອກະຊນົໃນທົ່ວໂລກ. ສາໍນກັ ງານໃຫຍຂ່ອງ IUCN 
ແມນ່ຕ ັງ້ຢູໃ່ນເມອືງ Gland, ໃກກ້ບັນະຄອນຫຼວງ Geneva, ໃນປະເທດ 
Switzerland.  
www.iucn.org  
 

ກຸມ່ປະຕບິດັການບນັຫາທ່ີດນິ ຫືຼ LIWG ແມນ່ກຸມ່ປະຕບິດັການທ່ີເປັນທາງ
ການຂອງພະນກັງານ NGO ທ່ີເຮັດວຽກຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ ເປັນກຸມ່ທ່ີມ ີ
ຄວາມເປັນຫວ່ງກຽ່ວກບັຜນົກະທບົທາງດາ້ນສງັຄມົ, ເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ຈາກການຂະຫຍາຍການໃຫສ້າໍປະທານທ່ີດນິ ແລະ 
ການເຮັດສວນປກູໄມທ່ີ້ເພ່ີມຂຶນ້ຢາ່ງໄວວານ ັນ້. ທາງກຸມ່ມຸງ່ເນັນ້ທ່ີຈະສາ້ງ
ຄວາມຮູ ້ ແລະຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງບນັຫາເຫ່ົຼານີ ້ ໂດຍການດາໍເນນີການ
ສກຶສາ, ແລກ ປ່ຽນຂໍມ້ນູ ແລະ ອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນດາ້ນການປຶກສາ
ຫາລື.   
www.laolandissues.org  
 

                              

PEI ແມນ່ຫຍງັ?  

ອງົການສະຫະປະຊາຊາດເພ່ືອການພດັທະນາ (UNDP) ແລະ ອງົການ
ສະຫະປະຊາຊາດເພ່ືອສິ່ ງແວດລອ້ມ (UNEP) ສະໜບັສະໜນູໂຄງການ 
ເຊື່ອມໂຍງສິ່ ງແວດລອ້ມ ເຂ້ົາໃນກດິຈະກາໍຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ (PEI), 
ເປັນໂຄງການທ່ີເລັງໃສ ່  ເພ່ືອເຊື່ອມໂຍງບນັຫາທາງດາ້ນຄວາມທກຸຍາກ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມເຂ້ົາສູຂ່ະບວນການວາງແຜນ ແລະ ການພດັທະນາ
ລະດບັຊາດ. ຈດຸປະສງົຂອງ PEI ຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ ແມນ່ເພ່ືອຮບັປະກນັ
ການເຕບີໂຕທາງ ດາ້ນເສດຖະກດິທ່ີໄວຂອງປະເທດ ສາ້ງໃຫເ້ກດີການ
ພດັທະນາທ່ີຍນືຍງົ ແລະ ກວມລວມເອົາ. PEI ສະໜບັສະໜນູການສາ້ງ
ຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ ທາງດາ້ນສະຖາບນັໃນການວາງແຜນການພດັທະນາ
ລະດບັຊາດ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງການລງົທຶນເອກະຊນົ, ການສາ້ງບດົແນະ
ນາໍການປະເມນີຜນົກະທບົທາງດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ແລະ 
ການສາ້ງການຄ ົນ້ຄວາ້ທ່ີອງີໃສຫຼ່ກັຖານ ກຽ່ວກບັມນູຄາ່ທາງດາ້ນສງັຄມົ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມຕ່ໍກບັການຕດັສນິໃຈນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ. ໂຄງການໄດຮ້ບັການ
ປະສານງານ ໂດຍທາງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ ໂດຍທ່ີທາງ
ອງົປະກອບຂອງໂຄງການ ແມນ່ໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງໂດຍກມົແຜນການ, 
ກມົສ ົ່ງເສມີການລງົ ທຶນ, ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ເສດຖະກດິແຫງ່ຊາດ ແລະ 
ອງົການຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

www.unpei.org/programmes/country_profiles/lao‐
pdr.asp  

ຂໍມ້ນູຕດິຕ່ໍສາໍລບັ PEI ຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ ແມນ່:  
pei.lao@undp.org  

 

ພາບໂດຍ: NERI  


