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ພາກທ່ີ1: ພາກສະເໜີ 

 
1) ຈດຸປະສງົຂອງບດົລາຍງານການປຶກສາຫາລື 

ຈດຸປະສງົຂອງບດົລາຍງານການປຶກສາຫາລືນີແ້ມນ່ ເພ່ືອລາຍງານຜນົຂອງກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ສາໍ

ພາດກບັຊນົເຜ່ົາສວ່ນໜອ້ຍຢູທ່ີ່ ແຂວງ ບໍລຄິາໍໄຊຄ ັງ້ວນັທີ 9-13 ກນັຍາ 2009: 

1. ເພ່ືອປຶກສາຫາລືຂໍມ້ນູຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັ: (1) ການວາງແຜນ ຄສລ ໄລຍະເພ້ີມກບັຊນົເຜ່ົາຕາ່ງໆ, (2) 

ປບັປງຸກອບນະໂຍບາຍປກົປ້ອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ຄສລ ແລະ (3) ນະໂຍບາຍຂອງ

ລດັຖະບານຕ່ໍກບັຊນົເຜ່ົາໃຫແ້ກຊ່ນົເຜ່ົາຕາ່ງໆທ່ີແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ. 

2. ໃຫໂ້ອກາດແກຊ່ນົເຜ່ົາຕາ່ງໆໃນການໃຫຄ້າໍຄດິຄາໍເຫັນເຂ້ົາໃນການວາງແຜນໂຄງການ ຄສລ ໄລຍະເພ້ີມ 

ແລະ ໂຄງການປ່າສະຫງວນຫວ້ຍງວົໄລຍະ 2 ໃຫມ້ຄີວາມເປັນໄປໄດໃ້ນດາ້ນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ. 

3. ໃຫໂ້ອກາດ ໃຫແ້ກຊ່ນົເຜ່ົາໄດມ້ຄີາໍຄດິຄາໍເຫັນປບັປງຸເອກະສານກອບນະໂຍບາຍການປກົປ້ອງສິ່ ງແວດ

ລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ຄສລໃຫດ້ຂີືນ້. 

 

ສວ່ນປະກອບຂອງບດົລາຍງານ 

ບດົລາຍງານນີແ້ມນ່ໄດແ້ບງ່ອອກເປັນ 2 ພາກໃຫຍ່ຄ:ື  

- ພາກທ່ີ1: ປະກອບດວ້ຍ 4 ຫວົຂໍຄ້:ື ຂໍສ້ງັເຂບກຽ່ວກບັບດົລາຍງານ, ຈດຸປະສງົ ແລະ ວທີິດາໍເນນີການ

ປຶກສາຫາລືກບັຊນົເຜ່ົາ. 

- ພາກທ່ີ2: ປະກອບດວ້ຍຫວົຂໍ ້5-8 ຄ:ື ລາຍງານໂດຍຫຍໍກ້ຽ່ວກບັວທີິການດາໍເນນີປະຊຸມປຶກສາຫາລືທ່ີ

ໄດຈ້ດັຂືນ້ຄ:ື ປະຊຸມປຶກສາຫາລືເປີດກວ້າງ, ປະຊຸມພບົປະນາໍບນັດາພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ ສາໍພາດ

ປະຊາຊນົ ພອ້ມນີກ້ໍ່ໄດລ້ວມທງັການສະຫຼບູ ແລະ ຜນົຂອງການແນະນາໍທິດທາງໃນຂ ັນ້ຕອນຕ່ໍໄປ. 

 

2) ການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງແຕລ່ະພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງ  

ຫຼາຍໆປະເພດຄນົກໍ່ໄດເ້ຂ້ົາຮວ່ມປຶກສາຫາລືຢູໃ່ນລະດບັສນູກາງ, ແຂວງ, ເມອືງ, ແລະ ບາ້ນ ເຊີ່ ງລວມ 

ທງັໝດົຢາ່ງໜອ້ຍ 121 ຄນົ, ໃນລະດບັສງູກາງແມນ່ ກປສ ຮວ່ມກບັແນວລາວສາ້ງຊາດໄດລິ້ເລ້ີມຂະ

ບວນການວາງແຜນ ເພ່ືອຈດັປະຊຸມປຶກສາຫາລືກນັຄ ັງ້ນີ ້ໂດຍພາຍໃຕກ້ານແນະນາໍຢາ່ງໃກສ້ດິຂອງທະ 

ນາຄານໂລກ, 2 ຕວົແທນຈາກວທິະຍ ຸພາສາມ ົງ້ ແລະ ພາສາກມຶມ ຸກໍ່ໄດເ້ຂ້ົາຮວ່ມຂະບວນການປຶກສາ
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ຫາລື ແລະ ແປພາສາໃນຂະນະດາໍເນນີກອງປະຊຸມກບັຊນົເຜ່ົາຂອງເຂົາເຈົາ້. ພອ້ມກນັນີກ້ໍ່ຍງັໄດອ້ອກ

ອາກາດວທິະຍປຸະມານ 35 ນາທີເປັນພາສາມ ົງ້ ແລະ ກມຶມ ຸກຽ່ວກບັຂະບວນການປຶກສາຫາລື, ຜນົຂອງ

ການປຶກສາຫາລື ແລະ ສາໍພາດປະຊາຊນົ.  

      ຢູໃ່ນລະດບັແຂວງກໍ່ມຫີອ້ງວາ່ການແຂວງ, ພະແນກກະສກິາໍປ່າໄມ,້ ຫອ້ງການ ຊນສ, ແນວລາວ

ສາ້ງຊາດແຂວງ, ພະນກັງານ ຄສລ ປະຈາໍແຂວງກໍ່ໄດເ້ຂ້ົາຮວ່ມຂະບວນການວາງແຜນທ່ີໄດຈ້ດັເປັນປະ 

ຊຸມປຶກສາຫາລືເປັນໝູຂ່ະນະ ແລະ ສາໍພາດບກຸຄນົເພ່ືອວາງແຜນດາໍເນນີປະຊຸມປຶກສາຫາລືແຕລ່ະຂ ັນ້

ຕອນຢູບ່າ້ນ. ຢູໃ່ນລະດບັເມອືງກໍ່ແມນ່ຕວົແທນຈາກຫອ້ງການອອ້ມຂາ້ງເມອືງລວມກຸມ່ບາ້ນກໍ່ໄດເ້ຂ້ົາຮວ່ມ

ຂະບວນການ. ຢູລ່ະດບັບາ້ນ ແມນ່ຕວົແທນຊນົເຜ່ົາມ ົງ້ ແລະ ກື່ມມ ຸແລະ 7 ອງົການຈດັຕ ັງ້ບາ້ນ (ນາຍ 

ບາ້ນ, ແມຍ່ງິ, ຊາວໜຸມ່, ແນວໂຮມ, ເຖົາ້ແກອ່າວໂຸສຂອງຊນົເຜ່ົາໃນບາ້ນ) ກໍ່ໄດເ້ຂ້ົາຮວ່ມປະຊຸມ ແລະ 

ໃຫກ້ານສາໍພາດແກຄ່ະນະຈດັຕ ັງ້, ໃນນີສ້ວ່ນໃຫຍ່ແມນ່ເພດຊາຍຫຼາຍກວ່າໝູ.່ ສາໍລບັຢູເ່ມອືງບໍລຄິນັນ ັນ້ ມ ີ

61 ຄນົເຂ້ົາຮວ່ມ ແລະ ແມຍ່ງິກວມເອົາ 41% ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ຕວົແທນຂອງຊນົເຜ່ົາກມຶມກຸວມຫຼາຍກວ່າໝູ ່

(ເບິ່ ງເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ8).  

 

ວທີິການ ແລະ ຂະບວນການປຶກສາຫາລືຊນົເຜ່ົາ 

  ປະຊຸມປຶກສາຫາລືໄດຈ້ດັເປັນ 3 ຮບູການຄ:ື ສາໍພາດບກຸຄນົ, ປຶກສາຫາລືເປັນໝູຄ່ະນະ ແລະ ຈດັ

ປະຊຸມໃນຂ ັນ້ພ້ືນຖານ. ໃນແຕລ່ະຮບູການພບົປະນີແ້ມນ່ໄດໃ້ຊນ້າຍແປພາສາຊນົເຜ່ົາເຂ້ົາຊວ່ຍແປເພ່ືອ

ໃຫກ້ານສື່ ສານໄດຮ້ບັຄວາມເຂ້ົາໃຈຢາ່ງເຕັມເມດັເຕັມໜວ່ຍ. ຂະບວນການປຶກສາຫາລືນີໄ້ດເ້ລ້ີມຕ ົນ້ດວ້ຍ

ການຕດັສນີວທີິການວາງແຜນ. ດາໍເນນີ ແລະ ເລືອກຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມໃຫຖ້ກືກບັຈດຸປະສງົ ແລະ ເປ້ົາໝາຍ

ໂດຍສະເພາະແມນ່ຜູໃ້ດຄວນເຂ້ົາຮວ່ມໃນຂ ັນ້ຕອນໃດຂອງການປຶກສາຫາລື ເພ່ືອເປັນການສງັລວມຂໍມ້ນູ

ຈາກແຕລ່ະຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມຢູໃ່ນແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນ.  
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ພາກທ່ີ2: ບດົລາຍງານ 
3) ບດົລາຍງານຜນົປະຊຸມປຶກສາຫາລື  

5.1. ເປີດປະຊຸມ 

ທາ່ນ ເຍຍ່ເກຢີາ່ ໜໍຈຈໍງົຕວົ ຫວົໜາ້ກມົຊນົເຜ່ົາໄດກ້າ່ວເປີດປະຊຸມເປັນທາງການໂດຍມຂີໍສ້ະຫຼບູໄດໂ້ດຍ 

ຫຍໍຄ້:ື ທາ່ນໄດກ້າ່ວເຖງິຈດຸປະສງົຂອງການປະຊຸມປຶກສາຫາລືໃນຄ ັງ້ນີ ້ແລະໃຫຂໍ້ສ້ງັເຂບໂດຍຫຍໍກ້ຽ່ວກບັ 

ຄສລ ໄລຍະເພ້ີມ, ໂຄງການຫວ້ຍງວົໄລຍະ2, ລະດມົໃຫທ້ກຸພາກສວ່ນທ່ີເຂ້ົາຮວ່ມຕ ັງ້ອກົຕ ັງ້ໃຈສມຸໃສ່

ການປະກອບຄາໍຄດິຄາໍເຫັນໃຫແ້ກກ່ອງປະຊຸມ, ທາ່ນໄດກ້າ່ວວາ່ ການໃຫຄ້າໍຄດິຄາໍເຫັນແກທ່ກຸໆຂ ັນ້ຕອນ

ຂອງການສາ້ງບດົລາຍງານນີແ້ມນ່ມຄີວາມສາໍຄນັທ່ີສດຸໂດຍສະເພາະແມນ່ການວາງແຜນ ຄສລ ໄລຍະ 

ເພ້ີມ ພອ້ມວທີິການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຢູທ່ກຸຂ ັນ້ ( ແຂວງ, ເມອືງ ແລະ ບາ້ນ ) ພອ້ມກນັນີແ້ມນ່ຍງັໄດກ້າ່ວ

ກຽ່ວກບັຄວາມສາໍຄນັຂອງ ຄສລ ຕ່ໍກບັວຽກງານການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມທ່ີຕດິພນັການພດັທະນາ

ຊຸມຊນົໃນແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ.  

5.2 . ຈດຸປະສງົ, ວທີິການ, ຄາດໝາຍຜນົທ່ີຈະໄດຮ້ບັຈາກການປະຊຸມ 

ຈດຸປະສງົ: ຈດຸປະສງົຂອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຄ ັງ້ນີມ້ຄີ:ື  

- ສະເໜີແນວຄວາມຄດິຂອງ ຄສລ ໄລຍະເພ້ີມໂດຍສະເພາະແມນ່ໂຄງການເຄອືຄາ່ຍການປະສານງານຂອງ

ຊຸມຊນົກຽ່ວກບັການອະນລຸກັສິ່ ງແວດລອ້ມ ພອ້ມນີກ້ໍ່ໄດທ້ບົທວນມຄີາໍເຫັນແກນ່ະໂຍບາຍກອບການປ້ອງ

ກນັສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ, ແລະ ນະໂຍບາຍຊນົເຜ່ົາໃຫແ້ກປ່ະຊາຊນົໃນພ້ືນທ່ີເປ້ົາໝາຍໄດຮ້ບັຊາບ. 

- ປະເພດຄວາມຕອ້ງການຂອງປະຊາຊນົໂດຍການປຶກສາຫາລືເປັນກຸມ່ຢູທ່ີ່ປະຊຸມ 

- ສງັລວມຄາໍຄດິຄາໍເຫັນ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂ ັນ້ພ້ືນຖານເພ່ືອນາໍມາ

ປບັປງຸບດົສະເໜີໂຄງການຂອງ ຄສລ ໄລຍະເພ້ີມ ເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫປ້ະຊາຊນົໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດສງູສດຸ

ຈາກໂຄງການໂດຍສະເພາະແມນ່ຊນົເຜ່ົາສວ່ນໜອ້ຍ ແລະ ຍງັເປັນການປບັປງຸໃຫກ້ອບນະໂຍບາຍປກົ

ປ້ອງສງັຄມົ ແລະ ສງິແວດລອ້ມສມົບນູຂືນ້. 

 

ວທີິການ:  

ໃນປະຊຸມຂອງວນັທີ 11/9/09 ໄດສ້ະເໜີກຽ່ວກບັ ຄສລ ໄລຍະເພ້ີມ ໂດຍສະເພາະແມນ່ໂຄງການຍອ່ຍ 

ຂອງຊຸມຊນົ ( ເຄອືຄາ່ຍອະນລຸກັຊວີະນາໆພນັຂອງຊຸມຊນົ) ແລະ ໂຄງການຍອ່ຍຄຸມ້ຄອງອາ່ງນ ໍາ້ເທີນ

ນ ໍາ້-ກະດງິ ລວມທງັສງັລວມໂດຍຫຍໍກ້ຽ່ວກບັຜນົກະທບົທ່ີຈະຕາມມາຈາກໂຄງການພອ້ມກນັນີກ້ໍ່ຍງັສະເໜີ 
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ກຽ່ວກບັກອບນະໂຍບາຍປ້ອງກນັສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ນະໂຍບາຍຊ ົ່ນເຜ່ົາກອ່ນຈະສະເໜີ

ເນືອ້ໃນຕ່ໍກອງປະຊຸມນ ັນ້ທີມງານດາໍເນນີກອງປະຊຸມກໍ່ໄດສ້ະເໜີໃຫແ້ຕລ່ະຄນົເຂ້ົາຮວ່ມໄດບ້ນັທຶກສິ່ ງທ່ີບ່ໍຈະ

ແຈງ້ ແລະ ຄາໍຖາມຂອງຕນົເອງທ່ີມໃີນແຕລ່ະບດົສະເໜີເພ່ືອຈະໄດນ້າໍມາປຶກສາຫາລືຫຼງັຈາກສະເໜີຈບົ. 

ໃນພາກບາ່ຍ ຫຼງັຈາກຮບັປະທານອາຫານທຽ່ງນາໍກນັໝດົແລວ້ ກໍ່ໄດແ້ບງ່ເປັນຈ ຸຕາມທອ້ງຖິ່ນ ແລະ 

ຕາມໝວດພາສາເວ້ົາເປັນ 3 ຈ,ຸ ຈລຸະປະມານ 15 ຄນົ. ຫຼງັຈາກປຶກສາຫາລືຄະນະຮບັຜິດຊອບກໍ່ໄດສ້ງັ 

ລວມຄວາມຄດິຄວາມເຫັນ ແລະ ໄດກ້າ່ວປິດປະຊຸມເປັນທາງການ. ໃນຂະນະປະຊຸມ, ທາງທີມງານຮບັ 

ຜິດຊອບກໍ່ໄດລ້ະດມົໃຫໃ້ຊຫຼ້າຍພາສາ (ລາວ, ມ ົງ້, ກມືມ)ຸ ເພ່ືອເຮັດແນວໃດໃຫຜູ້ເ້ຂ້ົາຮວ່ມເຂ້ົາໃຈແຈງ້ທ່ີ

ສດຸ 

ຄາດໝາຍທ່ີຈະໄດຮ້ບັ:  

- ສງັລວມຄວາມຄດິຄວາມເຫັນໃສບ່ດົສະເໜີຂອງ ຄສລ ໄລຍະເພ້ີມ ໂດຍສະເພາະແມນ່ຄາໍເຫັນຕ່ໍ

ບດົສະເໜີເຄື່ ອຄາ່ຍອະນລຸກັຂອງຊຸມຊນົ ແລະ ບດົສະເໜີການຄຸມ້ຄອງອາ່ງນ ໍາ້ເທີນນ ໍາ້ກະດງິ. 

- ສງັລວມຄວາມຄດິເຫັນຕ່ໍກອບນະໂຍບາຍປ້ອງກນັສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ລາຍການປະຊຸມ 

ລາຍລະອຽດຂອງວາລະສານປະຊຸມເບິ່ ງທ່ີເອກະສານຕດິຂດັ2. 

 

. ສງັລວມພາກປຶກສາຫາລື 

ຂ ັນ້ຕອນທີ1:  ທີມງານທະນາຄານໂລກ ແລະ ກປສ ໄດປຶ້ກສາຫາລືກບັສນູກາງແນວລາວສາ້ງຊາດທ່ີ

ວຽງຈນັ ເພ່ືອຊອກຮູບ້ນັຫາຕາ່ງໆຂອງຊນົເຜ່ົາ ແລະ ພາລະບດົບາດຂອງແນວລາວຢູ ່ສປປລາວ. ໃນ

ນີສ້ນູກາງແນວລາວສາ້ງຊາດແມນ່ມພີາລະບດົບາດປກົປ້ອງສດິທິຂອງຊມົເຜ່ົາຕາມກດົໝາຍແລະ 

ລດັຖະທາໍມະນນູຂອງ ສປປລາວ. ປະຈບຸນັຢູສ່ປປລາວປະກອບດວ້ຍ 49 ຊມົເຜ່ົາແລະປະກອບດວ້ຍ 

4 ໝວດພາສາທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ. ສາໍລບັຢູແ່ຂວງບໍລີຄາໍໄຊ,ປະກອບມ ີ3 ຫມວດພາສາຕ ົນ້ຕໍຄ:ື ລາວ, 

ມ ົງ້ ແລະ ກມືມ ຸເຊີ່ ງເປັນ 3 ພາສາທ່ີທີມງານຈດັຕ ັງ້ໄດຜິ້ຈາລະນາໃຊເ້ປັນພາສາລະຫວາ່ງດາໍເນນີ

ປະຊຸມປຶກສາຫາລື. ກປສ ໄດເ້ຊື່ ອເຊນີສນູກາງແນວລາວສາ້ງຊາດແລວ້ ທະນາຄານໂລກມາປຶກສາ

ຫາລືກຽ່ວກບັຈດຸປະສງົ ແລະ ລະດບັຄາດໝາຍທ່ີຈະໄດຮ້ບັແລະເນືອ້ໃນຂອງການປຶກສາຫາລືຊມົເຜ່ົາ 

ແລະ ທດົທວນຄນືພາລະບດົບາດຂອງແນວລາວສາ້ງຊາດຕ່ໍກບັການປຶກສາຫາລືຊມົເຜ່ົາ. 
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ຂ ັນ້ຕອນທ່ີ 2:  ປກສ ໄດເ້ຊນີສນູກາງແນວລາວໄປເປັນຜູດ້າໍເນນີການປືກສາຫາລືເປັນທາງການພອ້ມ

ດຽວກນັນິກ້ໍ່ໄດເ້ຊນີນກັຂາ່ວຈາກວທິະຍກຸະຈາຍສຽງແຫງ່ຊາດມາເປັນພາສາແປເປັນ ລາວ-ກມືມ ຸແລະ 

ລາວ-ມ ົງ້. 

ຂ ັນ້ຕອນທ່ີ3: ກປສໄດສ້ະໜອງທືນ ແລະ ຊວ່ຍເຫືຼອດາ້ນການດາໍເນນີໃຫແ້ກສ່ນູກາງແນວລາວເພ່ືອ

ຈດັປະຊຸມໃນຄ ັງ້ນີ ້ໂດຍມກີານປະສານສມົທບົຢາ່ງໃກສ້ດິກບັອງົການຈດຕງັຂ ັນ້ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ. 

ຄສລ ໄລຍະເພ້ີມ 

ພາກສະເໜີລວມກຽ່ວກບັ ຄສລໄລຍະເພ້ີນ ແລະ ໂຄງການປ່າສະຫງວນຫວ້ຍງວົໄລຍະ2 

ສງັລວມຄສລໄລເພ້ີມ 

ຈດຸປະສງົ ຄສລໃລຍະເພ່ີນນີໄ້ດສ້ມຸໃສ:່ 

ກ.  ປບັປງຄຸວາມສາມາດໃຫແ້ກອ່າໍນາດການປກົຄອງຂ ັນ້ເມອືງ ແລະ ແຂວງໃນດາ້ນການຕດິຕາມ

ກວດກາ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍປກົປ້ອງສງັຄມົ ແລະສີ່ ງແວດດລອ້ມທ່ີຕດິພນັກບັໂຄງການ 

ພດັທະນາຕາ່ງໆ. 

ຂ. ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫຫ້ອ້ງການ ຊນສ ແຂວງເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແລະຕດິຕາມກວດກາຍດຸທະ

ສາດສິ່ ງແວບລວ້ມແຂວງ ພອ້ນທາງສາ້ງຖານຂໍມ້ນູຕດິຕາມກວດກາໂຄງການພດົທະນາ.                        

ຄ.    ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫປ້ະຊາຊນົຢູຕ່າມສາຍນ ໍາ້ເທີນ-ນ ໍາ້ກະດງິໃນດາ້ນການອະນລຸກັປ່າສະ 

ຫງວນ ແລະ ປກົປກັຮກັສາອາ່ງສາຍນ ໍາ້ ລວມທາງຊວີະນາໆພນັ ແລະ ຊບັພະຍາກອນອື່ ນໆພອ້ນທງັ

ຈດັຫາທາງເລືອກວທີິການທາໍມາຫາກນີທ່ີເໝາະສມົກບັພ້ືນທ່ີນ ັນ້. 

ໃນການປຶກສາຫາລຶກນັຄ ັງ້ນີ ້ໄດເ້ໜ້ັນໃສຈ່ດຸປະສງົທ່ີ 3 ທ່ີໄດສ້ະເໜີເປັນໂຄງການຍອ່ຍ. ເຄື່ ອຄາຍ

ອະນລຸກັຂອງຊຸມຊນົ  ແລະ ໂຄງການຄຸມ້ຄອງອາ່ງຮບັນ ໍາ້ເທີນ-ນ ໍາ້ກະດງິດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້  

ໂຄງການເຄອືຄາ່ຍອະນລຸກັຊຸມຊນົ 

ໂຄງການຍອ່ຍນີມ້ຈີດຸປະສງົເລືອກເອົາບາ້ນຕວົແທນຈາໍນວນໜ່ຶງຢູໃ່ກກ້ບັປ່າສະຫງວນນ ໍາ້ເທີນ-ນ ໍາ້

ກະດງິມາເປັນຕວົແບບໃນການອານລຸກັປ່າສະຫງວນ ແລະ ນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົທ່ີຕດິພນັກບັການ

ປບັປງຸຊວີດິການເປັນຢູຂ່ອງປະຊາຊນົໃຫດ້ຂີືນ້ໂຄງການນີແ້ມນ່ສມຸໃສ:  

1) ສາ້ງຈດິສາໍນກຶໃຫປ້ະຊາຊນົໃນຂອບເຂດອອ້ມແອມ້ປ່າສະຫງວນນ ໍາ້ເທີນນ ໍາ້ກະດງິໃຫມ້ຄີວາມຮບັຮູ ້

ແລະ ເຂ້ົາໃຈຄວາມສາໍຄນັຂອງຫຼາກຫຼາຍຊວີະນາໆພນັ ແລະ ປກົປກັຮກັສາແຫຼງ່ນ ໍາ້ເພ່ືອຕອບສະ

ໜອງການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ຂອງບນັດາໂຄງການໄຟຟາ້ນ ໍາ້ຕກົໃຫມ້ຄີວາມຍນືຍງົ. 
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2) ສາ້ງເຄອືຄາ່ຍປະສານງານໃຫອ້ງົການຈດັຕ ັງ້ຂ ັນ້ເມອືງ ແລະ ບາ້ນໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງແລະເພ້ີມ 

ທະວກີານປກຸລະດມົປະຊາຊນົເຂ້ົາຮວ່ມໃນກດິຈະກາໍອານລຸກັປ່າສະຫງວນ, ປບັປງຸກດົລະບຽບ 

ຕາ່ງໆໃຫກ້າຍເປັນນຕິກິາໍທອ້ງຖິ່ນແລວ້ພີມອອກເຜີຍແຜໃ່ຫປ້ະຊາຊນົໄດຮ້ບັຊາບ ແລະ ເຂ້ົາໃຈ

ຢາ່ງທົ່ວເຖງິ. 

3) ປບັປງຸວທີິຊວີດິການເປັນຢູຂ່ອງປະຊາຊນົໂດຍການສ ົ່ງເສມີການຜະລິດໃຫມ້ປີະສດິທິພາບສງູເພ່ືອ

ເຮັດແນວໃດໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ຄອ່ຍໆປະລະການທາໍມາຫາກນິຕາມທາໍມະຊາດເທ່ືອລະໜອ້ຍ. 

4) ຍກົສງູການນາໍໃຊ ້ແລະ ຄຸມ້ຄອງເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົໃຫມ້ຄີວາມຍນືຍງົຢູໃ່ນບໍລເິວນອອ້ມແອມ້ປ່າ

ສະຫງວນນາກາຍນ ໍາ້ເທີນ ແລະ ນ ໍາ້ກະດງິ. 

• ສງັລວມກຽ່ວກບັໂຄງການຄຸມ້ຄອງຮບັອາ່ງນ ໍາ້ເທີນນ ໍາ້ກະດງິ 

ໂຄງການຍອ່ຍໄດສ້ງັລວມໂດຍຫຍໍດ້ ັງ່ນີ:້  

1) ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນເຕັກນກິໃນການຕິດຕາມກວດກາອດັຕາການໄຫຼຂອງນ ໍາ້, ຄນຸນະ 

ພາບນ ໍາ້, ການປະມງຸ ແລະ ນເິວດທາງນີ.້ 

2) ປບັປງຸຂອດປະສານງານລະຫວາ່ງບນັດາໂຄງການໄຟຟາ້ນ ໍາ້ຕກົທງັ 4 ແຫງ່ເພ່ືອໃຫມ້ຜີນົ

ກະທບົໜອ້ຍທ່ີສດຸໃຫແ້ກຊຸ່ມຊນົໃນຂງົເຂດນ ັນ້. 

3) ເພ່ືອຮບັປະກນັການປກົປກັຮກັສາແຫງ່ນ ໍາ້ໃຫໃ້ຫໄ້ດສ້ງູສດຸ. 

4) ຈດັຫາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງແຫຼງ່ນ ໍາ້ໃຫຊຸ້ມຊນົໃຫມ້ຄີວາມສະເໝີພາບຕດິພນັກບັວຖິຊີວີດິທ່ີດກີວ່າ

ເກົ່ າ. 

5.4.2 ສງັລວມຄາໍຄດິຄາໍເຫັນທ່ີມຕ່ໍີ ຄສລ ໄລຍະເພ້ີມ 

• ຄາໍເຫັນຕ່ໍ ຄສລ ໄລຍະເພ້ີມ  

ໂດຍຫຼກັການແລວ້ຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມເຫັນດຕ່ໍີຈດຸປະສງົຂອງ ຄສລ ໄລຍະເພ້ີມໂດຍສະເພາະແມນ່ເຫັນດີ

ນາໍ 2 ໂຄງການຍອ່ຍທ່ີໄດສ້ະເໜີນ ັນ້. ເຖງີຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມເຂົາກໍ່ຍງັໄດມ້ຄີາໍເຫັນເພ້ີມເຕີມໃສ ່2 

ໂຄງການ ( ໂຄງການເຄອືຄາ່ຍອານລຸກັຂອງຊຸມຊນົ ແລະ ຄຸມ້ຄອງອາ່ງຮບັນ ໍາ້ເທີນ-ນ ໍາ້ກະດງິຄ:ື  

ກ). ດາ້ນໂຄງຮາ່ງການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ 

    ໃນປະຊຸມປຶກສາຫາລືເຫັນດນີາໍຮບູແບບ ແລະ ວທີິການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການເຄື່ ອຄາ່ອະ 

ນລຸກັຊຸມຊນົໂດຍໄດສ້ະເໜີເພ້ີມເຕມີບາງຈດຸຄ:ື ສະເໜີໃຫແ້ຕງ່ຕ ັງ້ພະນກັງານອາວໂຸສຢູຫ່ອ້ງວາ່ 

ການເມອືງ (ຖາ້ເປັນໄປໄດຫ້ວົໜາ້ຫອ້ງວາ່ການກໍ່ຍິ່ ງເປັນການດ)ີ ມາແທນຄະນະກາໍມະການ

ຮບັຜິດຊອບຢູຂ່ ັນ້ເມອືງ. ບນັຫາສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫອ້ງົການຮບັຜິດຊອບນີນ້ບັວາ່ເປັນວຽກ 

ງານໜ່ືງທ່ີສາໍຄນັທ່ີສດຸ ແລະ ຈະຕອ້ງເຮັດໄດໂ້ດຍຜາ່ນ:  
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• ຝຶກອບົຮມົກບັທ່ີຢູໜ່າ້ທ່ີວຽກງານ 

• ຈດັທດັສະນະສກຶສາຢູບ່າ້ນອື່ ນໆທ່ີມບີດົຮຽນແລວ້ເພ່ືອຈະໄດຖ້ອດຖອນເອົາບດົຮຽນທ່ີດ ີ

• ຊວ່ຍປບັປງຸຂອດປະສານງານລະຫວາ່ງຊຸມຊນົ ແລະ ແມຄ່າ້ຜູຮ້ບັຊືຜ້ະລິດຕະພນັເພ່ືອຮບັປະກນັ

ລາຄາຜນົລະປກູໃຫໄ້ປຕາມສນັຍາໂດຍສະເພາະແມນ່ຢູເ່ມອືງຄາໍເກດີ. 

ຂ). ທາງເລືອກໃນການພດັທະນາຊວີດິການເປັນຢູ,່ ຢູເ່ມອືງຄາໍເກດີ 

ໂຄງການບລຸິດມະສດິຕາ່ງລຸມ່ນີໄ້ດຮ້ບັການຍກົຂືນ້ເພ່ືອເປັນທາງເລືອກໃນການດາໍເນນີໂຄງການ 

• ປກູເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົເສມີຕາມປ່າ 

• ສ ົ່ງເສມີພືດໄລຍະສ ັນ້ເປັນຕ ົນ້, ສາລີ ແລະ ມນັຕ ົນ້ 

• ສດັລຽ້ງພ້ືນບາ້ນ (ໝ,ູ ໄກ,່ ກບົ)  

• ພດັທະນາສມີແືຮງງານໃນດາ້ນທ່ີມຕີະຫຼາດຕາມຕອ້ງການ 

ຄ). ທາງເລືອກໃນການພດັທະນາຊຸມຊນົຢູເ່ມອືງປາກກະດງິ 

• ຍກົສງູປະສດິທິພາບໃຫເ້ຂ້ົານາ 

• ຕ ໍາ່ຮບູ ທໍໃໝໃຫ ້ຊາຍ, ຍງິ  

• ລຽ້ງສດັນອ້ຍ ແລະ ສດັໃຫຍ ່

• ສ ົ່ງເສມີປກູພືດປອດສານຜິດ 

• ສ ົ່ງເສມີການປກູກວ້ຍຕາມພ້ືນທ່ີໆເໝາະສມົ 

• ສ ົ່ງເສມີປກເຫັດ 

• ຈດັຫາຊນົລະປະທານຂະໜາດນອ້ຍ. 

5.5. ປບັປງຸນະໂຍບາຍການປ້ອງກນັການກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ 

5.5.1. ພາກສະເໜີກຽ່ວກບັການປບັປງຸກອບນະໂຍບາຍປ້ອງກນັຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ

ໃນທ່ີປະຊຸມ ໄດໃ້ຊ ້2 ພາສາທອ້ງຖິ່ນຕຶ່ ມໃຫແ້ກຕ່ວົແທນຂອງຊນົເຜ່ົາທ່ີມາເຂ້ົາປະຊຸມໃຫມ້ຄີວາມເຂ້ົາ 

ໃຈແຈງ້. 

1) ກອບນະໂຍບາຍນີໄ້ດສ້າ້ງຂືນ້ມາເພ່ືອຫຸຼດຜອ່ນຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຈາກການ

ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍອ່ຍທ່ີໄດທື້ນຈາກ ຄສລ. ຜາ່ນການສງັລວມຈດຸປະສງົ ແລະ ກດິຈະກາໍ

ຂອງໂຄງການຍອ່ຍແລວ້ເພ່ືອໃຫມ້ຄີວາມໝັນ້ໃຈວາ່ຈະບ່ໍມຜີນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ

ເທ່ົາທ່ີຄວນ ເພາະວາ່ຕາມປກົກະຕິແລວ້ ຄສລ ຈະສະໜບັສະໜນູແຕໂ່ຄງການທ່ີບ່ໍມອີດັຕາສຽ່ງຕ່ໍ

ການເວັນຄນືທ່ີດ,ີ ບ່ໍຈາໍກດັການເຂ້ົາຫານາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນ, ຫືຼ ບ່ໍມຜີນົກະທບົໃຫແ້ກຊ່ນົເຜ່ົາ
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ສວ່ນນອ້ຍ ຫືຼ ທາໍລາຍມລໍະດກົທາງດາ້ນທາໍມະຊາດ. ເພ່ືອຮບັປະກນັບ່ໍໃຫມ້ຜີນົກະທບົເຫ່ົຼານ ັນ້, 

ຄສລ ຈີ່ງໄດສ້າ້ງເງ ື່ອນໄຂກວດກາບນັດາຜນົກະທບົທາງລບົທ່ີອາດຈະເກດີຂືນ້ລວມທງັແຜນດາໍ

ເນນີງານເພ່ືອແກໄ້ຂຜນົກະທບົ (ຖາ້ມ)ີ. ເພ່ືອຮບັປະກນັວາ່ທກຸໂຄງການຍອ່ຍແມນ່ໄດໄ້ຈແ້ຍກ

ບນັດາຜນົກະທບົທ່ີຈະເກດີຂືນ້ ພອ້ມທງັວາງແຜນແກໄ້ຂກອ່ນຈື່ງດາໍເນນີການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ

ໂຄງການ. ທງັໝດົນີກ້ໍ່ ເພ່ືອແນໃສຕ່ອບສະໜອງຕາມນະໂຍບາຍການພດັທະນາຂອງ ສປປລາວ 

ແລະ ນະໂຍບາຍປກົປ້ອງຜນົປະໂຫຍດຂອງສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງຜູໃ້ຫທຶ້ນໄປພອ້ມໆ 

ກນັ. 

2) ກອບນະໂຍບາຍນີໄ້ດນ້າໍໃຊເ້ປັນເຄື່ ອງມ,ື ໃນການກ ັນ່ກອງບດົສະເໜີຂທືໍນຈາກ ກປສ ຢູໃ່ນ 2 

ກອງທຶນຍອ່ຍ ທ່ີຈະໄດຮ້ບັຈາກ ຄສລ ໄລຍະເພ້ີມ 

3) ບນັດາລາຍການກດິຈະກາໍທ່ີບ່ໍໃຫເ້ຮັດ: ເພ່ືອລີກລຽ້ງຜນົກະທບົທ່ີອາດຈະເກດີຂືນ້ຕ່ໍສງັຄມົ ແລະ 

ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ບນັດາກດິຈະກາໍຕ່ໍໄປນີຈ້ະຕອ້ງລີກເວັນ້ບ່ໍໃຫມ້ຢີູໃ່ນບດົສະເໜີໂຄງການຍອ່ຍທ່ີຈະ

ໄດຮ້ບັທືນຈາກ ຄສລ  

i. ມກີານຍກົຍາ້ຍປະຊາຊນົ, ແລະ/ຫືຼ ມກີານກດີຂວາງບາງກດິຈະກາໍຄາ້ຂາຍຂອງປະຊາຊນົ 

ii. ການສນູເສຍທ່ີດນິຂອງປະຊາຊນົຫຼາຍກວ່າ 200 ຄນົ ຫືຼ 40 ຄອບຄວົ 

iii. ມກີານຍກົຍາ້ຍ ຫືຼ ສບືຕ່ໍຍກົຍາ້ຍປະຊາຊນົອອກຈາກເຂດປ່າສະຫງວນ 

iv. ກດິຈະກາໍທ່ີຈະມຜີນົກະທບົຕ່ໍຊນົເຜ່ົາສວ່ນໜອ້ຍ ຫືຼ ເປັນກດິຈະກາໍທ່ີບ່ໍຍອມຮບັໃຫແ້ກເ່ຂົາເຈົາ້ 

v. ກດິຈະກາໍສາ້ງຄວາມສນູເສຍດາ້ນວດັທະນະທາໍລວມທງັສາສາໜາ, ຮດີຄອງປະເພນຂີອງ

ປະຊາຊນົ ຊນົເຜ່ົາໃດໜ່ືງ 

vi. ການກໍ່ສາ້ງທາງ, ການບລູະນະທາງ ຫືຼ ຕດັທາງຍາ່ງໃນເຂດປ່າສະຫງວນ 

vii. ມກີານຈດັຊືເ້ຊືອ້ໄຟ, ຈກັໂປ່ມນ ໍາ້ຕາ່ງໆ, ປືນ, ຈກັສະຕິງຕດັໄມ,້ ຢາຂາ້ຫຍາ້ ຄາ້ແມງໄມ ້ຫືຼ 

ວດັຖທີຸມສີານເຄມອີນັຕະລາຍ ຫືຼ ສິ່ ງອື່ ນໆທ່ີຈະມຜີນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ 

viii. ການຕດັໄມທ້າໍລາຍປ່າ ເປັນຕ ົນ້, ການຕດັໄມຂ້າຍ, ການເກບັກູ ້ຫືຼ ດາໍເນນີການແປຮບູ

ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົແຕກ່ໍ່ ບ່ໍປະຕເິສດກດິຈະກາໍເກບັກູ ້ຫືຼ ດາໍເນນີການແປຮບູເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົທ່ີ

ມຄີວາມຍນືຍງົ ແລະ ມແີຜນຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທ່ີມລີກັສະນະຍນືຍງົ.  

ix. ແນະນາໍ ຫືຼ ນາໍເອົາພຶດພນັ, ສດັຈາກຕາ່ງທອ້ງຖິ່ນ (ຕາ່ງປະເທດ) ເຂ້ົາມາລຽ້ງທ່ີເຫັນວາ່ຈະ

ມກີານປ່ຽນແປງລະບບົນເິວດ ຫືຼ ມຜີນົກະທບົຕ່ໍລະບບົນເິວດຂອງສິ່ ງແວດລອ້ມໃນພ້ືນທ່ີນ ັນ້ 

x. ກດິຈະກາໍທ່ີຈະລຽ້ງໃຫມ້ກີານປ່ຽນແປງໂຄງສາ້ງຂອງລະບບົດາ້ນນເິວດຂອງທາໍມະຊາດທ່ີຊີ້

ແຈງໃຫເ້ຫັນວາ່ຜນົໄດນ້ ັນ້ບ່ໍເທ່ົາກບັຜນົເສຍທ່ີອາດຈະເກດີຂືນ້ 
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xi. ໂຄງການກໍ່ສາ້ງຂະໜາດໃຫຍ ່ຫືຼ ຂະໜາດກາງທ່ີເຫັນວາ່ຈະສາ້ງຜນົກະທບົທາງລບົໃຫແ້ກ່

ສິ່ ງແວດລອ້ມ 

xii. ຈາ່ຍເງນີເດອືນເພ້ີມໃຫພ້ະນກັງານຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ລດັທ່ີໄດຮ້ບັທຶນແຕຍ່ກົເວັນ້, ຈາ່ຍເບຍ້

ມ ືລ້ງົສະໜາມ, ປະຊຸມ ແລະ ເງນີເພ້ີມໃຫປ້ະຊາຊນົຜູມ້າອອກແຮງງານ 

       5.5.2. ສງັລວມຄາໍເຫັນທ່ີມຕ່ໍີກອບ ນະໂຍບາຍນີ:້ 

ໂດຍລວມ, ແມນ່ມຄີວາມເຫັນດເີຫັນພອ້ມໃນກອບນະໂຍບາຍປ້ອງກນັຜນົກະທບົນີ.້ ພອ້ມນີຍ້ງັໄດ້

ສະຫຼບູວາ່ມຄີວາມຈາໍເປັນທ່ີສດຸທ່ີຈະຕອ້ງໄດນ້າໍໃຊກ້ອບນະໂຍບາຍນິເ້ພ່ືອປ້ອງກນັຜນົກະທບົທາງ

ລບົທ່ີອາດຈະເກດີຂືນ້ຕ່ໍສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. ດ ັງ່ນ ັນ້ຈຶ່ງເຫັນດເີປັນເອກະພາບຕ່ໍກອບນະ

ໂຍບາຍນີ.້ 

5.6.  ສງັລວມສດິທິຂອງຊນົເຜ່ົາຕາມກດົໝາຍຂອງ ສປປລາວ 

5.6.1  ຂໍສ້ງັເຂບກຽ່ວກບັນະໂຍບາຍຕ່ໍຊມົເຜ່ົາຕາ່ງໆ 

      ໃນທ່ີປະຊຸມໄດສ້ະເໜີໂດຍຫ້ໍຍກຽ່ວກບັນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານຕ່ໍຊມົເຜ່ົາຄ:ື 

ກ.  ນະໂຍບາຍຂອງ ສປປລາວ ກໍ່ຄລືດັຖະທາໍມະນມຸມບີາງພາກກໄໍດລ້ະບເຸຖງິສດິທິຂອງເຊົາເຜ່ົາຄ:ຶ 

ຜນົລະເມງືລາວທກຸໆຄນົມສີດິເທ່ົາທຽມກນັຕ່ໍໜາ້ກດົໝາຍ ແລະມສີດິຕ ັງ້ຖີ່ ມຖານຢູໃ່ນຂອບເຂດ

ທວົປະເທດບນົພ້ືຖານມທ່ີີດນີທາໍການຜະລິດ ແລະມຊີບັພະຍາກອນພຽງພໍສາໍລດັການດາໍລງົຊວິດິ. 

ຂ. ລດັຖະບານໄດສ້ມຸໃສພ່ດັທະນາຊມົເຜ່ົາສວ່ນໜອ້ຍທ່ີດອ້ຍໂອກາດຢູຕ່າມຊນົນະບດົທ່ີຮາ່ງໄກຊອກ

ລິກ. ໃນນ ັນ້ໄດອ້ງິຕາມນະໂຍບາຍເຕ ົາ້ໂຮມປະຊາຊມົຈາກບາ້ນນອ້ຍຢູກ່ະແຈກກະຈາຍມາເປັນ

ບາ້ນໃຫຍຢູ່ຕ່າມແຄມທາງ ແລະ ທົ່ງພຽງ ເພ່ືອໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ໄດມ້ທີາງເຂ ົາ້ຫາຕານາ່ງສາທາລະນະ

ປະໂພກ ແລະ ປະໂຫຍດ ທ່ີມຄີວາມສະດວກສະບາຍຄ:ຶ ຖະໜນົຫນົທາງ.ໄຟຟາ້.ນ ໍາ້ໃຊ,້ 

ໂຮງຮຽນ ແລະສາທາລະນະສກຸອື່ ນໆ.ໃນຫວາ່ງປິ 2008 ນີກ້ມົຊນົເຜ່ົາກໍ່ໄດທ້າໍການສກຶສາເຖງີປະ

ເພດຊນົເຜ່ົາຕາ່ງໆ ຊຶ່ ງສາມາກສະຫຸຼບໄດວ້າ່ປະຈບຸນັ ສປປລາວ ປະກອບດອ້ຍ 48 ຊມົເຜ່ົາເປັນ

ທາງການ. 

ຄ. ນະໂຍບາຍທ່ີກຽວຄອ້ງກບັການແກໃ້ຂຜນົກະທບົຈາກໂຄງການພດັທະນາຕາ່ງໆກໍ່ໄດລ້ະບວຸາ່ຕອ້ງ

ຮບັປະກນັສດິຜນົປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊນົຄກືນັກບັ ທກຸເງ ື່ອນໄຂທ່ີໄດລ້ະບໃຸນກອບນະໂຍບາຍ

ປ້ອງກນັຜນົກະທດົຕ່ໍສິ່ ງເວດລອ້ມ ແລະສງັຄມົຄ:ື ຮບັປະກນັການລດຸພອ່ນຜນົກະທບົໃຫມ້ໜີອ້ຍທ່ີ

ສດຸໂດຍສະເພາະແມນ່ຊນົເຜົາສວ່ນໜອ້ຍ ແລະ ຜູທ່ີ້ດອ້ຍໂອກາດ. 
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5.6.2  ສງັລວມຄາໍເຫັນທີໄດຍ້ກົຂືນ້ຕ່ໍສດິທິຂອງຊມົເຜ່ົາຕາ່ງໆ. 

•  ປດັຈບຸນັ ມຄີວາມຕອ້ງການ ການປບັປງຸນະໂຍບາຍສະເພາະທ່ີເໜ້ັນໃສກ່ານພດັທະນາຊນົເຜ່ົາ

ສວ່ນໜອ້ຍຜູທ່ີ້ດອ້ຍໂອກາດເພ່ືອເຮັດແນວໃດໃຫມ້ກີານພດັທະນາເໝາະສມົກບັແບບແພນການ

ດາໍລງົຊວິດິຂອງເຂົາເຈົາ້. 

•  ຄຽງຄູກ່ບັການວາງແຜນຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການພດັທະນາ,ມນັມຄີວາມຮຽບຮອ້ງໃຫສ້າ້ງຄູມ່ປືືກ

ສາຫາລຶກບັຊນົເຜ່ົາຕາ່ງໆເພ່ືອຮບັຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງເຂົາເຈົາ້ຕ່ໍກບັຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການດ ັງ່

ກາ່ວ. 

     5.7.  ສະຫຸຼບຜນົຂອງກອງປະຊຸມ 

     5.7.1   ຄາໍຄດິຄາໍເຫັນ ແລະຂໍແ້ນະນາໍ 

         ກ. ຜນົກະທດົອາດຈະເກດີຂືນ້ຕ່ໍຈາກໂຄງການຍອ່ຍເຄອືຄາ່ຍອານລຸກັຊຸນຊມົໃຫແ້ກວ່ທີິຊວິດິຂອງ 

         ເຂົາເຈົາ້. 

ຜນົກະທບົທາງບວກ:  (1) ໂຄງການນີຈ້ະໄດສ້າ້ງຄວາມສະດວກໃຫແ້ກອ່ງົການຈດັຕ ັງ້ບນັພ້ືນຖານໄດມ້ ີ

ໂອກາດຕດິຕາມ ແລະ ສະໜບັສະໜນູປະຊາຊນົເຮັດກດິຈະກາໍເພ່ືອແກໄ້ຂຊວິດິການເປັນຢູເ່ຂົາເຈົາ້ເປັນ

ປະຈາໍ (2) ປບັປງຸຊວິດິການເປັນຢູຂ່ອງປະຊາຊນົທ່ີຕດິພນັກບັການອານລຸກັປ່າສະຫງວນ;(3) ສງັເລີມ

ວທີິຊວີດິຂອງປະຊາຊນົທາໍມາຫາກນີໃຫດ້ກີວ່າການໄປລາເນອຶຫືຼເກບັເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົແບບດບັສນູຢູເ່ຂດ

ປ່າສະຫງວນ (4) ປະສານເປັນເຄອຶຄາ່ຍຢາ່ງກມົກຽ່ວຢູໃ່ນອງົການຈດັຕາ້ງຂ ັນ້ພ້ືນຖານເພ່ືອອະນລຸກັປ່າ

ສະຫງວນໃຫມ້ປີະສດິທິພາດສງູສດຸ 

ຜນົກະທດົທາງລບົ:  (1) ຄງົການນຖຈະໄດສ້າ້ງຂໍຈ້າໍກບັໃຫແ້ກກ່ານເຂ້ົາຂດຸຄ ົນ້ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ແລະ

ຊບັພະຍາກອນປະເພດຖກຶການຫາ້ມແລະກໍ່ ເປັນປະເພດທ່ີຫາຍາກໃນພ້ືທ່ີນນັແລວ້; (2) ການປ່ຽນແປງ

ອາຊບຼິວືຖີຊິວິດີຂອງປະຊາຊນົນ ັນ້ ນບັວາ່ເປັນຂນັຕອນທ່ີຍງຸຍາກໃຫແ້ກປ່ະຊາຊນົຊມົເຜ່ົາສວ່ນໜອ້ຍທ່ີບ່ໍ

ມກີານສກຶສາຄວາມຮູ ້ແລະ ການຕະຫຼາດ. 

      ຂ.  ຜນົກະທບົທ່ີອາດຈະເກດີຂືນ້ຈາກໂຄງການຄຸນ້ຄອງອາ່ງນ ໍາ້ເທີນ-ນ ໍາ້ກະດງິ 

ຜນົກະທບົທາງບວກ: (1) ປະກອບສວ່ນໃນການແກໄ້ຂຜນົກະທບົສະສມົຈາກຫຼາຍໂຄງການພດັທະນາສູ ່

ອາ່ງຮບັນ ໍາ້; (2) ປະກອບສວ່ນໃນການຮກັສາຄວາມສມົດນູດາ້ນນີເ້ວດວທິະຂອງລະບບົນເີວດທ່ີຕດິພນັກບັ

ການພດັທະນາໂຄງການໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົ, ການກະສກິາໍແລະການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ເຂ ົາ້ໃນການບໍລິໂພກ. 
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ຜນົກະທບົທາງລບົ: (1) ໂຄງການນີຈ້ະເປນັກດິຈະກາໍໜ່ຶງທ່ີເຂ້ົາໄປກຽ່ວໂຍມກບັການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ ແລະ ຊບັ 

ພະຍາກອນນ ໍາ້ແບບຟມຸເຟິອຍ (3) ໂຄງການນີອ້າດສາ້ງຂໍຈາໍກບັໃຫແ້ກກ່ານນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທາໍມະ 

ຊາດຂອງປະຊາຊນົ. 

   ຄ ທາງເລອຶກວຖິຊິວິດິໃໝຫຶຼ່ທິດທາງແກໄ້ຂບນັຫາຂອງປະຊາຊນົ 

   -  ການປກູເຄື່ ງປ່າຂອງດງົເສມີປ່າ (ເຂດເມອືງຄາໍເກດິ) 

-  ປບັປງຸລະບບົສນັຍາທ່ີເປັນທາງການເພ່ືອພກຸພນັລາຄາຜນົຜະລິດຂອງປະຊາຊນົໃຫມ້ຄີວາມໝັ່ນຄງົເພ່ືອ 

ລີກລຽງການເກືອ້ກມຸລາຄາສນີຄາ້ຂອງແມຄ່າ້ໂດຍສະເພາະແມນ່ເມອືງຄາໍເກດີ 

  -  ສງົເສມີການປກູຜຶດປອດສານຜິດ( ສາໍລບັເມອືງປາກກະດງິ) 

  -  ຈດັສນັນພືນທ່ີທາໍການຜະລິດໃຫປ້ະຊາຊນົ(ເຂດຫວ້ຍງວົ) 

-  ສ ົ່ງເສມີການລຽ້ນສດັ (ເຂດຫວ້ຍງວົ) 

5.7.2. ບດົກາ່ວປິດປະຊູມປຶກສາຫາລື 

ໃນຕອນທາ້ຍຂອງປະຊູມທາ່ນຫວົໜາ້ກມົຊມົເຜ່ົາກໍ່ໄດກ້າ່ວສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍງັບນັດາທາ່ຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມ

ທາງໝດົ ແລະໃຫໂ້ອກາດໃຫແ້ກທ່ກຸພາກສວ່ນໄດມ້ໂີອກາດປະກອບຄາໍຄດິຄາໍເຫັນແກໂ່ຄງການນີລ້ວມທງັ

ສາມາດສ ົ່ງຄາໍຄດິຄາໍເຫັນມາຍງັແນວລາວສາ້ງຊາດຂ ັນ້ພ້ືນຖານ ເພ່ືອຈະໄດນ້າໍມາປດັປງຸການຈດັຕ ັງ້ປະຕີບດັ

ໂຄງການໃຫມ້ປີະສດິຜນົສງຸສດຸໃນຕ່ໍໜາ້. 

6. ສງັລວມບດົຮຽນໂດຍຫ້ໍຍຕ່ໍປະຊຸມທກຸຂນົຕອນ 

6.1. ປຶກສາຫາລຶກບັສນູກາງແນວລາວສາ້ງຊາດ 

- ແນວລາວເປັນອງົການທ່ີເໝາະສມົໃນການດາໍເນນີປະຊູນປຶກສາຫາລຶກບັຊນົເຜ່ົາ 

- ແຕໃ່ນຄະນະດຽວກນັ ສນູກາງແນວລາວກໍ່ມຄີວາມຈາໍເປັນຈະຕອ້ງໄດນ້າໍໃຊງ້ບົປະມານຈາໍນວນໜ່ືງຈາກ 

ຄສລ ເພ່ືອໄປຈາ່ຍດາໍເນນີການປືກສາຫາລື ແລະສາ້ງຄູມ່.ື 

- ມຄີວາມຈາໍເປັນຕອ້ງໃຊພ້າສາແປເປັນ ມ ົງ້ ແລະກມືມເຸພ່ືອຊອ່ຍໃຫຄ້ວາມເຂ້ົາໃຈຂອງຊມົເຜ່ົາເລີກເຊີ່ ງຂືນ້. 

6.2. ປືກສາຫາລືກບັແຂວງ 
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- ຂະບວນການປືກສາຫາລື (ວທີິການ) ນດັວາ່ສາໍຄນັເພາະແຕລ່ະທອ້ງຖີ່ນບ່ໍຄກືນັ 

- ຫອ້ງການອອ້ມຂາ້ງເມອືງແລະພະນກັງານເຂດແມນ່ຂອບປະສານງານທ່ີສາໍຄນັເພ່ືອຈະເຂ້ົາຫາຊນົເຜ່ົາແບບ

ກງົໄປກງົມາ 

- ແນວໂຮມເຖົາ້ແກອ່າວດຸໂສແມນ່ບກຸຄນົທ່ີສາໍຄນັສາໍລບັການໃຫຂ້ໍມ້ນູ 

6.3.  ປືກສາຫາລືກບັເຈົາ້ເມອືງແລະຫອ້ງການອອ້ມຂາງເມອືງບໍລຄິນັ 

- ບກຸຄນົທ່ີສາໍຄນັໃນການໃຫຂໍ້ມ້ມຸຄ ື7 ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂ ັນ້ບາ້ນ 

- ທີມງານຮບັພິຊອບນີຕ້ອ້ງແຈງ້ໃຫປ້ະຊາຊນົຮູລ້ວ່ງໜາ້ກອ່ນຈະເຂ້ົາເຮັດວຽກກບັຊາວບາ້ນ 

- ຈາໍເປັນຕອ້ງໃຊພ້າສາທອ້ງຖີ່ນເພ່ືອຄວາມເຂ້ົາໃຈດຂີືນ້ 

- ສາໍພາດບກຸຄນົ ແລະ ເວລາຫວົຄ ໍາ່ຫງັຈາກປະຊາຊນົກບັຈາກໄຮນ່າຈະເປັນການດທ່ີີສດຸ 

6.4. ປືກສາຫາລືກບັປະຊາຊນົຊາວເມອືງບໍລຄິນັ. 

 ທ່ີມງານໄດຈ້ດັປະຊຸມປືກສາຫາລືກບັປະຊາຊນົອອ້ມຂາ້ງປ່າສະຫງວນຫວ້ຍງວົຢູບ່າ້ນໂນນສມົບນູໃນວນັທ່ີ            

10 ກນັຍາ 2009 ທ່ີມງານໄດສ້ະເໜີໂດຍຫຍໍກ້ຽ່ວກບັໂຄງການປ່າສະຫງວນຫວ້ຍງວົແລະຂໍໃຫປ້ະຊາຊນົມຄີາໍ

ເຫັນໃຫແ້ກບ່ດົສະເໜີດ ັງ່ກາ່ວ. 

   ສງັລວມໂຄງການປ່າສະຫງວນຫວ່ຍງວົໃລຍະ2. 

ທ່ີມງານໄດສ້ະເໜີເນືອ້ໃນຂອງໂຄງການປ່າສະຫງວນຫວ້ຍງວົໃລຍະ2ໃຫແ້ກປ່ະຊຸມຮບັຊາບໂຄງການນີມ້ ີ

ຈດຸປະສງົຄສືບຶຕ່ໍສາ້ງຄວາມເຂ່ັມແຂງໃນການຄຸນ້ຄອງປ່າສະຫງວນໃຫແ້ກປ່ະຊາຊນົໃນເຂດພ້ືນທ່ີອອ້ມ

ແອມ້ປ່າສະຫງວນຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການນີມ້ຄີ:ື 

1. ສາ້ງປ່າສະຫງວນຫວ້ຍງວົໃຫກ້າຍເປັນສນູຝືກອບົຮມົນກັຮຽນພາກສະໜາມ ເພ່ືອສກືສາຊວີະນາໆພນັ 

ເພາະເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົທ່ີຕດິພນັກບັການວາງແຜນຄຸນ້ຄອງປ່າສະຫງວນແບບນກັຮຽນມສີວ່ນຮວ່ມ. 

2. ຫຸຼດຜອ່ນການຕດັໄມທ້າໍລາຍປ່າແບບສະຊາຍແລະເກບັເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົແບບບ່ໍມແີຜນໂດຍການເພ່ີນ

ກາໍລງັນກັຮຽນກວດກາ ແລະ ຕດິຕາມຢູດ່າ່ນ 2 ຈດຸເຂ້ົາເມອືງ. 
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 ໂຄງການນີ ້ຈະໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັເປັນເວລາ 11 ເດອືນນາໍໃຊງ້ດົປະມານ 58,000 ໂດລາແລະຈດັຕ ັງ້

ໂດຍພະແນກກະສກິາໍປ່າໄມ ້ຮວ່ມກບັໂຮງຮຽນປ່າໄມຊ້ ັນ້ກາງຂອງແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ. 

   ຄາໍຄດິຄາໍເຫັນຕ່ໍໂຄງການປ່າສະຫງວນນີມ້ຄີ:ື 

1. ປ່ຽນຈດຸປະສງົທ່ີ2 ມາເປັນ ເພ່ືອຊອ່ຍເຫືຼອຊຸມຊມົອອ້ມແອມ້ປ່າສະຫງວນດາ້ນການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍ

ສງັຄມົ ແລະ ວາງແຜນສາ້ງວຖິຊີວິດິການເປັນຢູທ່ີ່ຕດີພນັກບັການອະນລຸກັປ່າສະຫງວນ. 

2. ປະຊາຊນົໃນເຂດນີມ້ຄີວາມຕອ້ງການຊອ່ຍເຫືຼອເຂົາເຈົາ້ພດັທະນາຊວິດິການເປັນຢູເ່ປັນບລູີມສດິທາໍອດິ 

3. ປະຊາຊນົຕອ້ງການໃຫອ້ງົການຈດັຕ ັງ້ຂ ັນ້ພືນຖານຈດັສນັເນືອ້ທ່ີທາໍການຜະລິດໃຫແ້ກເ່ຂົາເຈົາ້ລວມທງັ

ທດົທວນຄນືທ່ີຢູອ່າໃສໃໝອ່ກິ. 

 

7.  ສງັລວມເນືອ້ໃນການສາໍພາດປະຊາຊນົ 

7.1. ຜນົການສາໍພາດຢູເ່ມອືງບໍລິຄນັ. 

- ການຈດັຕ ັງ້ຂ ັນ້ເມອືງຈະຕອ້ງໄດຈ້ດັສນັທ່ີດນີທາໍການຜະລິດໃຫແ້ກປ່ະຊາຊນົທາໍມາຫານກນິ 

- ຕອ້ງການ ການລຽ້ງສດັ 

- ສ ົ່ງເສມີການຫດັຖະກາໍແລະປອ່ຍເງນີກູຂ້ະຫນາດນອ້ຍໃຫແ້ກປ່ະຊາຊນົ 

- ຕອ້ງການກດົລະບຽບຄູນ້ຄອງປ່າສະຫງວນແລະເຜີຍແຜໃ່ຫບ້າ້ນອື່ ນຮູຈ້ກັນາໍດວ້ຍ. 

- ຕອ້ງການພດັທະນາຊວິດິການເປັນຢູຂ່ອງປະຊາຊນົ ກອ່ນການອະນລຸກັປ່າສະຫງວນ 

7.2.  ຜນົສາໍພາດຢູເ່ມອືງປາກກະດງິ 

- ສງົເສມີການປກູຜກັປອດສານຜິດໂຄງການນາໍໃຊບ້ດົຮຽນທ່ີດ ີທ່ີ ຄສລ ໄດສ້ະໜບັສະໜນູໄປແລວ້. 

- ຕອ້ງການໃຫອ້ງົການຈດັຕ ັງ້ລດັຊອກຫາແຫຼງ່ຕະຫລາດມາຮບັຮອງຊືສ້ນີຄາ້ຂອງປະຊາຊນົ. 

- ຕອ້ງການລຽ້ງສດັທກຸປະເພດຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 
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8. ສະຫຸຼບລວມ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນຕ່ໍໄປ. 

   ຜາ່ນການປຶກສາຫາລືຊມົເຜ່ົາທກຸຂ ັນ້ຕອນສາມາດສະຫຸຼບໄດດ້ ັງ່ນີ:້ 

- ຈດຸປະສງົລວມຂອງໂຄງການຍອ່ຍເຄື່ ອຄາຍອະນລຸກັຊຸມຊມົບ່ໍມກີານປ່ຽນແປງ. 

- ທກຸໆຄນົທ່ີເຂ້ົາຮວ່ມຂະບວນການປຶກສາຫາລຶເຫັນວາ່: ໂຄງການນີບ່ໍ້ມຜີນົກະທບົຕ່ໍສງັຄມົ ແລະ ສີ່ ງແວດ

ລອ້ມ ແຕຕ່ອ້ງໄດປ້ບັປງຸກດິຈະກາໍຄນືໃໝໃ່ຫເ້ໝາະສມົກບັແຕລ່ະບາ້ນ ຕວົຢາ່ງບາງບາ້ນຈະເຮັດຊມົລະປະ 

ທານຂະໜາດໜອ້ຍ, ບາງບາ້ນຈະປກູເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ແລະ ອື່ ນໆ. 

- ຕອ້ງການສາ້ງຄວາມສາມາດໃຫອ້ງົການຈດັຕ ັງ້ຂ ັນ້ເມອືງເພີ່ືອຮບັປະກນັຜນົສາໍເລັບຂອງໂຄງການໄດໄ້ປ

ຕາມຄາດໝາຍ. 

- ມຄີວາມສຽ່ງສງຸຕ່ໍການຈດັຕ ັງ້ປະຕບີດັໂຄງການຢູໃ່ນລະດດັແຂວງໂດຍສະເພາະແມນ່ ຫຊນສ ເຊີ່ ງຮບັພິ

ຊອບຫຼາຍໆໂຄງການໃນເວລາດຽວ ລວມທງັເວລາກະກຽມບດົສະເໜີໂຄງການ. 

- ຫຼງັຈາກ ຄສລ ໃລຍະເພ່ີມໄດຮ້ບັການອານມຸດັແລວ້ຈະຕອ້ງໄດສ້ກືສາລະອຽດກຽ່ວກບັຄວາມຕອ້ງການ

ສະເພາະຂອງແຕລ່ະບາ້ນເປັນເປົາ້ໝາຍຄ:ື 

- ສາໍລບັປາ່ສະຫງວນຫວ້ຍງວົນ ັນ້ແມນ່ລດັຖະບານກໍ່ຄ ືຄສລ ຕອ້ງສະໜບັສະໜນູນະໂຍບາຍການເຕ້ົາ

ໂຮມບາ້ນໜອ້ຍເປັນບາ້ນໃຫຍ່ທ່ີຖວຶາ່ບ່ໍມຜີນົກະທບົໃດໆຕ່ໍປະຊາຊນົເພາະວາ່ໃລຍະຜາ່ນມານ ັນ້ບ່ໍມທີາງເຂ້ົາ

ຫາບາ້ນເກົ່ າຢູໃ່ນປ່າສະຫງວນເຊີ່ ງຖວືາ່ເປັນບນັຫາຍຸງ່ຍາກທ່ີສດຸໃຫແ້ກເ່ຂົາເຈົາ້ໃນການຄມົມະນາຄມົອອກ

ສູກ່ານສກຶສາ,ສາທາລະນະສກຸໃນລະດຝູນົຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວບລອ້ມແລະສງັຄມົຈະບ່ໍມຢີູຈ່າກການຈດັຕ ັງ້

ປະຕບີດັໂຄງການ ຫວ້ຍງວົນີດ້ ັງ່ນ ັນ້ຄວນຈະດາໍເນນີຄງົການໂດຍການປດັບປງຸໃຫຊ້ອບຄອ່ງກບັຄວາມ

ຕອ້ງການຂອງປະຊາຊນົຕື່ ມອກີເທ່ົານ ັນ້. 

- ປກສ ເຫັນວາ່ຄວນຈະຊອ່ຍເຫືຼອປບັປງຸຊວິດິການເປັນຢູຂ່ອງປະຊາຊນົໃນພ້ືນທ່ີອອ້ມແອມ້ປ່າສະຫງວນ

ຫວ້ຍງວົນີ.້ ເຖງີຢາ່ງໃດກຕໍາມຍງັບ່ໍສາມາດຮບັປາກໄດເ້ທ່ືອຈະຕອ້ງໄດສ້ກຶສາຄວາມລະອຽດອກີຕື່ ມ. 

- ເຫັນດເີປັນເອກະພາບຕ່ໍກອບນະໂຍບາຍປ້ອງກນັສງັຄມົ ແລະ ສີ່ ງແວດລວ້ມ ແລະ ສາມາດເຜີຍແຜ່

ອອກສູສ່ງັຄມົໄດ.້ 


