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ເນື້ອໃນສະ ເໜ 
• ພາກສະເໜ : ຄວາມ ເປັນ ມາ, ຈຸດປະສົງ, ພື້ນທ ໍ່ 
ແລະ ວິທ ການ ສ າ ຫລວດ

• ຮູບ ເງົາເອກະສານ: “ໝາກກ້ວຍ ເປັນພືດ 
ເສດຖະກິດ ໃນ ພາກເໜືອຂອງລາວ” (ສະບັບ 
ຄົ້ນຄວ້າ)

• ກ ລະນ ສຶກສາ: ກະສ ກ າ ມ ສັນຍາຮູບແບບ“1+4”
• ສັງລວມຂ ້ ມູນທໍ່ ເກບັ ກ າໄດ້: ພື້ນທ ໍ່ ດິນ ແລະ ການ 
ຈັດສັນ ແຮງງານ

• ບັນຫາ ແລະ ຂ ້ສະເໜ ແນະ



ພາກສະເໜ 
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ຄວາມ ເປັນ ມາ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງ ການ ສ າຫລວດ

• ຄວາມເປັນ ມາ
– ອົງການ MW ໄດ້ເຂົ້າຮໍ່ວມ ໂຄງການ ຄຸ້ມ ຄອງອໍ່າງໂຕໍ່ງໃນ ແຂວງອຸດົມ
ໄຊ ໂດຍການ ຮໍ່ວມ ມືກັບ ມຊ ແລະ ຫ້ອງການ ກປມ ເມືອງ / ພະແນ ກ
ກປມ ແຂວງ ໃນ ໄລຍະ 2005-2013.

– ໃນ ປ 2013, ພະແນ ກ ກປມ ແຂວງ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ MW ຮູ້ກໍ່ຽວກັບບັນຫາທໍ່ 
ຮ້າຍແຮງກໍ່ຽວ ກັບຜົນກະທົບຕ ໍ່ ສ ໍ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄມົທໍ່ ເກ ດຈາກ
ການ ປູກກ້ວຍ

– .ດັໍ່ງນັ້ນ MW ຈ ໍ່ງໄດ້ເຮັດການສ າຫລວດ ແລະຜະລິດຮູບເງົາສາລະຄະດ 
ກໍ່ຽວກັບການປູກກ້ວຍຢູໍ່ແຂວງອຸດົມໄຊ.

• ຈຸດປະສົງຂອງການສ າຫລວດ
– ເພືໍ່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສ ໍ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມທໍ່ ເກ ດຈາກ
ການປູກກ້ວຍ ແບບມ ສັນຍາ ໂດຍສະເພາະແມໍ່ນແມໍ່ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ການ
ໃຊ້ດິນ ແລະ ໃຊ້ແຮງງານຄົນທ້ອງຖ ໍ່ນ.

– ເພືໍ່ອຊອກຫາສ ໍ່ງທ້າທາຍຫລັກ ທໍ່ ປະຊາຊົນທ້ອງຖ ໍ່ນພວມປະເຊ ນ,
– ເພືໍ່ອສະເໜ ຕ ໍ່ລັດຖະບານລາວໃນການວາງນະໂຍບາຍທໍ່ ກໍ່ຽວຂ້ອງກັບ
ການລົງທຶນຕໍ່າງປະເທດໃນການປູກກ້ວຍໃນພາກເໜືອຂອງລາວ.



ພື້ນທໍ່ ສ າຫລວດ ແລະ ວິທ ການສ າຫລວດ

• ແຂວງອຸດົມໄຊຕັ້ງຢູໍ່ພາກຕາເວັນ
ຕົກສໍ່ຽງເໜືອຂອງລາວ ແລະ ມ 
ຊາຍແດນຕິດກັບປະເທດຈ ນ.

• ຜູ້ປະສານງານຄົນລາວ ຂອງ
MW ໄດ້ໄປເຮັດວຽກຢູໍ່ທ້ອງຖ ໍ່ນ
ຮໍ່ວມກັບສະຖານ ໂທລະພາບ
ແລະ ພະແນກ ກປມແຂວງບ ໍ່
ແກ້ວໃນເດືອນຕຸລາ 2013.

• ໄດ້ສ າພາດຢູໍ່ 8 ບ້ານ ໃນເມືອງ
ນາໝ ້, ມ ຮຸນ, ມ ແບງ ແລະ ມ
ໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໃນວັນທ 20-
23 ກຸມພາ ແລະ 22-26 ສິງຫາ
2014.
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ພື້ນທໍ່ ສ າຫລວດ ແລະ ວິທ ການສ າຫລວດ
• ສ າພາດ ພະ ແນ ກ ກປມ  ແຂວງ, ຫ້ອງການ ກປມ  ເມືອງ, 
ຄົນ ທ້ອງ ຖ ໍ່ ນ,  ຄົນງານ ເຄືໍ່ອນ ຍ້າຍ  ແລະ ພະນັກງານ ຂອງ 
ບ ລິສັດ ຈ ນ.

• ພະນັກງານ ຈາກ ພະ ແນ ກ ກປມ  ແຂວງ, ຫ້ອງການ 
ກປມ  ເມືອງ ໄດ້ ເຂົ້າ ຮໍ່ວມ ການສ າພາດ ໃນທ້ອງ ຖ ໍ່ ນ.

• ບ້ານທໍ່ ໄດ້ ລົງ ສ າ ຫລວດ ໄດ້ ຖືກຄັດ ເລືອກ ໂດຍ ຜໍ່ານການສະ
ເໜ ຈາກແຕໍ່ລະ  ຫ້ອງການ ກປມ ເມືອງ.

• ຫົວ ເລືໍ່ອງ ສ າຫລວດ ໄດ້ ຖືກຄົ້ນຄວ້າ ຄັດ ເລືອກ ແຕໍ່ ບ ໍ່ ສາມາດ 
ລົງ ເລ ກການສ າ ຫລວດ ໄດ້ ເນືໍ່ອງ ຈາກເວລາ ຈ າກັດ.

• ໃນ 15 ຫົວ ຂ ້ ສ າ ຫລວດ ທໍ່ ກໍ່ຽວ ຂ້ອງ ກັບການສ າພາດຄົວ 
ເຮືອນ ແບບ ລະອຽດ ມ ພຽງ ແຕໍ່ ເພດ ຍິງ 4 ຄົນ ທ ໍ່ໄດ້ ຖືກສ າ
ພາດ.
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ການລົງທຶນ ທໍ່ ໄດ້ໃຊ້ ທໍ່ ດິນ ໃນແຂວງ ອຸດົມໄຊ

• ສອງປະເພດພືດເສດຖະກິດ ຂອງແຂວງອຸດ ົມ ໄຊ ແມໍ່ນ ສາລ ແລະ
ຢາງພາລາ ຊືໍ່ງການ ປູກຝັງສອງພືດນ ້ ກວມ ເອົາ ເກ ນ 50% ຂອງ
ເນື້ອທໍ່ ກະສິກ າທັງໝົດຂອງແຂວງ.

• ນັບແຕໍ່ ປ 2000 ເປັນຕົ້ນ ມາແຂວງໄດ້ສົໍ່ງເສ ມ ໃຫ້ຫັນ ການ ເຮັດໄຮໍ່ມາ
ປູກສາລ ຊືໍ່ງເຮັດໃຫ້ເນື້ອທໍ່ ປູກສາລ  ຂະຫຍາຍອອກ ຢໍ່າງໄວວາ.

• ການປູກຢາງພາລາແມໍ່ນ ການ ລົງທຶນ ຂອງບຸກຄົນ ແຕໍ່ບາງກ ລະນ ກ ໍ່ 
ຢູໍ່ໃນ ຮູບແບບສັນຍາປູກຝັງ ແບບ“2+3”.

• ໃນ ຊຸມ ປ ບ ໍ່ດົນ ມານ ້ ໄດ້ຂະຫຍາຍເນື້ອທໍ່ ປູກ ພືດ ໂດຍ ສະເພາະແມໍ່ນ 
ເຂດປູກກ້ວຍ, ແຕງ ໂມ, ໝາກອຶ ແລະຖົໍ່ວຂຽວ ໂດຍ ແມໍ່ນ ການ ລົງທຶນ
ຂອງບ ລິສັດຈ ນທັງໝົດ.. 
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ສັນຍາ ປູກຝັງ ໃນຮູບ ແບບ
“2+3” ແລະ “1+4”

• ຮູບ ແບບ “2+3”: ປະຊາຊົນ ສະໜອງ ດິນ ແລະແຮງ ງານ ແລະ ຜູ້
ລົງທຶນ ສະໜອງ ທຶນ, ເຕັກນິກ ວິຊາ ການ ແລະ ການ ຕະຫລາດ ໂດຍ 
ມ ການ ແບໍ່ງກ າ ໄລຕາມສັດສໍ່ວນ ລະຫວໍ່າງ ປະຊາຊົນແລະບ ລິສດັ.

• ຮູບ ແບບ “1+4”: ບ ລິສັດ ເປັນຝໍ່າຍຮັບຜິດຊອບແຮງ ງານ.
 ເຖ ງ ແມໍ່ນ ລັດຖະບານ ລາວ ສງົເສ ມຮບູແບບ “2+3” ກ ໍ່ຕາມ ແຕໍ່ ໄດ້ມ 
ລາຍ ງານຫລາຍ ກ ລະນ ທໍ່ ວໍ່າ ປະຊາຊົນ ໄດ້ຮບັ ສໍ່ວນແບໍ່ງກ າ ໄລ ຕ ໍ່າ
ກວໍ່າ ສັດສໍ່ວນທໍ່ ລະບຸໄວ້ໃນ ສັນຍາ. 

ມ ທໍ່າ ອໍ່ຽງທໍ່ ບັນດາ ບ ລິສດັ ມກັ ຮູບແບບ “1+4” ເພາະວໍ່າ ພວກ ເຂົາ
ສາມາດ ຄວບຄຸມການ ຜະລິດໄດ້ຢໍ່າງເຂັ້ມ ງວດຂືນ້, ເງ ນ ເດືອນ ກ ໍ່ ກ າ
ນົດ ໃຫ້ຕ ໍ່າ ແລະ ບ ລິສັດມ ກ າ ໄລຫລາຍ ຂຶນ້ [Shi 2008].
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ການປູກ ກ້ວຍຢູໍ່ ແຂວງ ອຸດົມ ໄຊ
• ຕ້ັງແຕໍ່ ປ 2010 ເປັນ ຕ້ົນມາ ຫລາຍ ບ ລິສັດ ຈ ນໄດ້ ມາລົງທຶນ ປູກກ້ວຍ ຢູໍ່ 5 ເມືອງ

(ມ ແບງ, ນາໝ ,້ ໄຊ, ຮຸນ ແລະ ຫລາ) ໃນຈ ານວນ 7 ເມືອງ ຂອງແຂວງອຸດົມ ໄຊ.
• ການປູກກ້ວຍ ໃນຮູບ ແບບ “2+3” ທັງ ໝົດ ໄດ້ ຫລົ້ມເຫ ລວ ຊືໍ່ງຮູບແບບນ ້ ບ ໍ່ໄດ້ ໃຊ້

ອ ກ ແລ້ວ..
 ການປູກກ້ວຍ ໃນຮູບ ແບບ “1+4” ກ າລັງຖືກເສ ມຂະຫຍາຍອອກ.
• ເນື້ອທໍ່ ສ າລັບບັນດາໂຄງການປູກກ້ວຍທໍ່ ຮັບອະນຸຍາດໃນແຂວງອຸດົມໄຊ ຮອດ ປ 

2014 ແມໍ່ນ 1.041,2 ເຮັກຕາ.
 ພື້ນທໍ່ ປູກກ້ວຍທໍ່ ມ ໃຫ້ ຕົວ ຈິງແມໍ່ນ 1.990,09 ເຮັກຕາ
• ການສົໍ່ງອອກກ້ວຍ ທັງໝົດ ແມໍ່ນ 4.940 ໂຕນໃນປ 2014. 
• ແຂວງອຸດົມໄຊໄດ້ ປະກາດໃນປ 2013 ວໍ່າ ແຂວງຈະບ ໍ່ອອກອະນຸຍາດໃໝໍ່ ໃຫ້ ປູກ

ກ້ວຍ ເພືໍ່ອສົໍ່ງອອກ ພາຍ ໃນ ສອງປ ທັດ ມາ. 
 4 ບ ລິສັດ ໃໝໍ່ໄດ້ ເຂົ້າມາລົງທຶນການປູກກ້ວຍ ໃນປ 2014 ບົນເນື້ອທໍ່ 321,5 

ເຮັກຕາ ທໍ່ ບຸກເບ ກໃໝໍ່ ສ າລັບ ການປູກກ້ວຍ.
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ກ ລະນ ສຶກສາ
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ກ ລະນ ສຶກສາ
ບັນດາ ບ້ານ ທໍ່ ໄດ້ລົງໄປ ສ າຫລວດຄັງ້ນ ້ ໄດ້ ຖືກແບໍ່ງ 
ເປັນ ສອງ ປະເພດ ໂດຍ ປະມານ;
1. ບັນດາ ບ້ານ ທໍ່ ເຄ ຍ ປູກກ້ວຍ ດວ້ຍ ຮບູ ແບບສັນຍາ

“2+3” , ແຕໍ່ ຕ ໍ່ມາ ໄດ້ຫລົ້ມ ເຫລວໄປແລ້ວ, ແລະ
2. ບັນດາ ບ້ານ ທໍ່ ໄດ້ ປູກ ກ້ວຍ ດ້ວຍຮູບແບບສັນຍາ

“1+4. 
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ສັນຍາປູກຝັງແບບ
“1+4”, ບ້ານສ ບຸນເຮືອງ, ເມືອງຮຸນ

• ທ ໍ່ຕັ້ງ 21 ກຸມ ຫໍ່າງຈາກຕົວ ເມືອງຮຸນ
• ປະຊາກອນ 3.952 ຄົນ / 866 ຄອບຄົວ ໃນ 668 ຄົວເຮືອນ.
• ຫລາຍບ້ານ ໃກ້ຄຽງ ໄດ້ມາລວມ ເຂົ້າກັນ ເປັນ ບ້ານ ນ ້ ໃນ ປ 2005 ແລະ

2013.
• ຊົນ ເຜົໍ່າຂອງປະຊາກອນ: ລາວ / ລື້ 32,5%; ຂະມຸ 49,5% ແລະ ມົ້ງ

18%..
• ອາຊ ບຫລັກ: ປູກ ສາລ , ເຮັດນາເຂົ້າ.
• ເມືໍ່ອກໍ່ອນ ປະຊາຊົນ ມ ອາຊ ບເຮັດໄຮໍ່ ແຕໍ່ ວໍ່າ ຮອດ ປ 1998 ເຜົໍ່າມົ້ງ 
ໄດ້ເລ ໍ່ມປູກ ສາລ ຊືໍ່ງໄດ້ຖືກ ຂະຫຍາຍກວ້າງອອກ ໃນ ປ 2002 ແລະ
2003. 

• ການ ຈັດສັນ ດິນ ແລະປໍ່າໄມ້ ໄດ້ປະຕິບັດໃນ ປ 1995, ແຕໍ່ ວໍ່າ ຍັງບ ໍ່ທັນ 
ໄດ້ອອກ ໃບຕາດິນ ໃຫ້ແຕໍ່ລະຄົວເຮືອນ; ສິດການ ນ າ ໃຊ້ດິນ ບາງແຫໍ່ງ
ໄດ້ຖືກຢັ້ງຢືນໂດຍ ໃບ ແຈ້ງ ເສຍພາສ ທໍ່ ດິນ ແລະ ໃບຮັບ ເງິນ ພາສ ທ ໍ່ດິນ. 
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ການປູກ ກ້ວຍໃນ ບ້ານ ສ ບຸນ ເຮືອງ

• ມ ສອງ ບ ລິສັດ ຈ ນມາປູກກ້ວຍ. 
ບ ລິສັດ S ມ ເນື້ອ ທໍ່ ຄຸ້ມຄອງ ປູກ ກ້ວຍ 137,9 ຮຕ ຕັ້ງແຕໍ່ ປ 

2013 ແລະ ບ ລິສັດ Y ມ ເນື້ອ ທໍ່ ຄຸ້ມຄອງ ປູກ ກ້ວຍ 62 ຮຕ
ຕັ້ງແຕໍ່ ປ 2014.

• 129 ຄອບຄົວ ເຮັດ ວຽກໃນສວນ ກ້ວຍ ບ ລິສັດ S ແລະ 45 
ຄອບຄົວ ເຮັດ ວຽກໃນສວນ ກ້ວຍ ບ ລິສັດ Y.

• ທັງສອງ ບ ລິສັດ ຄຸ້ມຄອງ ການປູກກ້ວຍ ດ້ວຍ ສັນຍາແບບ
“1+4”. 



ການ ປູກ ກ້ວຍຢູໍ່ ບ້ານ ສ ບຸນ ເຮືອງ
• ຊາວ ຂະມຸສໍ່ວນ ຫລາຍ ເອົາ ດິນຂອງ ພວກ ເຂົາ ໃຫ້ເຊົໍ່າ ເຮັດ ສວນ 
ກ້ວຍ. 
– ສວນ ກ້ວຍ ແມໍ່ນຢູໍ່ ເຂດ ບ້ານດອກແກ້ວ ເກົໍ່າ (ບ້ານເຜົໍ່າ ຂະມ)ຸ 
ກໍ່ອນທໍ່ ຈະໂຮມເຂົ້າ ກັບ ບ້ານສ ບຸນເຮືອງ (ແຕໍ່ ກໍ່ອນແມໍ່ນ
ບ້ານ ເຜົໍ່າ ລາວ /ລື້); ດັໍ່ງ ນັ້ນ ຊາວ ຂະມຸສໍ່ວນຫລາຍ ຈ ໍ່ງເປັນ
ເຈົ້າຂອງດິນສວນ ກ້ວຍ.

– ຊາວບ້ານ ທໍ່ ເປັນເຜົໍ່າ ລາວ / ລື້ ເປັນຜູ້ ຢູໍ່ ບ້ານສ ບຸນເຮືອງນ ້ ມາ 
ແຕໍ່ ດັ້ງ ເດ ມ ແລະ ພວກ ເຂົາມ ດິນຫລາຍທ ໍ່ ຮາບ ພຽງ ແລະ
ອຸດົມສົມບູນ ຊືໍ່ ງພວກ ເຂົາ ໄດ້ ໃຊ້ ປູກເຂົ້ານາ ເປັນຫລັກ ແລະ
ຈ ໍ່ງ ໄດ້ ສະ ແດງ ຄ າ ເຫັນວໍ່າການສົງເສ ມເອົາ ດິນໃຫ້ເຊົໍ່າ ເຮັດ 
ສວນ ກ້ວຍ ຈ ໍ່ງ ເປັນຈຸດ ອໍ່ອນອັນ ໜືໍ່ງ. 
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ການປູກ ກ້ວຍຢູໍ່ ບ້ານສ ບຸນ ເຮືອງ

• ສັນຍາ ລະຫວໍ່າງ ບ້ານ ແລະ ບ ລິສັດ;
– ພືດ ອືໍ່ນ ຈະປູກບ ໍ່ໄດ້ ນອກຈາກປູກກ້ວຍ.
– ສັນຍາ ທໍ່ ມ ອາຍຸ ການສິບ ປ ຈະຖືກທົບ ທວນຄືນ ໃນປ ທ ໍ່ 
ຫ້າ.

– ຕ້ອງ ຈໍ່າຍຄໍ່າ ເຊົໍ່າ ດິນໃຫ້ເຈົ້າຂອງ ດິນ ຕາມວັນ ທ ກ ານົດ
ໃນແຕໍ່ລະ ປ .

– ໂຄງການ ຈະ ຖືກງົດ ຖ້າວໍ່າ ຈໍ່າຍຄໍ່າ ເຊົໍ່າ ຊັກຊ້າ.
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ການ ປໍ່ຽນ ແປງ ໃນ ການ ໃຊ້ດນິ ຂອງ ຊາວບາ້ນ

ການ ໃຊ້ດິນ ຂອງຄອບຄົວທໍ່ານ E ໄດ້ປໍ່ຽນ ໄປ ໃນ ບ້ານ ສ ບຸນ ເຮືອງ

ການ ໃຊ້ດິນ ຂອງຄອບຄົວທໍ່ານ F ໄດ້ປໍ່ຽນ ໄປ ໃນ ບ້ານ ສ ບຸນ ເຮືອງ
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ການປູກກ້ວຍໃນບ້ານສ ບຸນເຮືອງ, ການພົວພັນ
ກໍ່ຽວ ກັບທ ໍ່ດິນ

• ຊາວບ້ານ ໃຫ້ເຊົໍ່າດິນ 1 – 2 ຮຕ ໃຫ້ບັນດາບ ລິສັດ ເຊົໍ່າ 8 ລ້ານກ ບ / 
ຮຕ

• ດິນ ສໍ່ວນຫລາຍທ ໍ່ ໃຫ້ເຊົໍ່າແມໍ່ນ ດິນ ທໍ່ ເຄ ຍເຮັດໄຮໍ່ມາກໍ່ອນ ແລະ ປໍ່ຽນ 
ມາປູກສາລ ໃນປະມານ ປ 2000  ໄດ້ເອົາດິນ ສໍ່ວນ ໜືໍ່ງຂອງໄຮໍ່
ສາລ ມາປູກ ກ້ວຍ.

• ເກືອບທຸກ ຄອບຄົວໄດ້ຕັດສິນໃຈທໍ່ ຈະບ ໍ່ເອົາດິນທັງໝົດໃຫ້ເຊົໍ່າ ແລະ
ຍັງມ ດິນ ຈ ານວນ ໜຶໍ່ງຄ້າງຢູໍ່ເປັນ ສວນສາລ .

“ພວກ ເຮົາບ ໍ່ໄດ້ເອົາດິນ ທັງໝົດໃຫ້ ເຊົໍ່າເພາະວໍ່າມັນ ມ ຄວາມ ສໍ່ຽງ. ພວກ 
ເຮົາມ ລາຍຮັບທ ໍ່ແນໍ່ນອນ ຈາກສາລ ແລ້ວ ເພາະວໍ່າພວກ ເຮົາປູກ ສາລ 
ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກ ເຮົາເອງ.” (ຊາຍ ຂະມຸ ທໍ່ານ ໜືໍ່ງ
ອາຍຸ 37ປ )
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ການປູກກ້ວຍຢູໍ່ບ້ານສ ບຸນເຮືອງ, ການຈັດແຈງ
ແຮງງານ

• ແຮງງານ ກາງເວັນ
– ປະມານ 25% ຂອງຊາວບ້ານໄດ້ 
ເຂົ້າເຮັດວຽກ ກາງເວັນ ໃນ ບັນດາ
ສວນກ້ວຍ.

– ຄໍ່າແຮງເງິນ ມື້ ສ າລັບພົໍ່ນເຄມ , ຫ້ ຸມ 
ເຄືອໝາກກ້ວຍດ້ວຍຖົງຢາງ, ເກັບ
ໝາກປ ແລະຫຸ້ມ ຫ ໍ່ແມໍ່ນ 50.000 
ກ ບຕ ໍ່ ວັນ.

– ຄໍ່າແຮງງານ ສ າລັບຕັດ ແລະ ຂົນ 
ໝາກກ້ວຍ ແມໍ່ນ 2.500 ກ ບຕ ໍ່ ເຄືອ.
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ການປູກກ້ວຍຢູໍ່ບ້ານສ ບຸນເຮືອງ, ການຈັດແຈງ
ແຮງງານ

• ແຮງ ງານເຄືໍ່ອນ ຍ້າຍ
– ແຮງ ງານເຄືໍ່ອນ ຍ້າຍ ຈາກເມືອງ ອືໍ່ນ ຫລື ແຂວງ ໃກ້ຄຽງ 
ແມໍ່ນແຮງ ງານເຕັມເວລາ ໃນສວນ ກ້ວຍ.

– ຫລາຍ ກວໍ່າສິບ ຄອບຄົວ ດ າລົງ ຊ ວິດ ຢູໍ່ ກິນໃນແຄັ້ມ ໃນສວນ
ກ້ວຍ ເລ ຍ ເພືໍ່ອ ຮັກສາ ສວນ ກ້ວຍ.

– ແຕໍ່ ລະ ຄອບຄົວຕັດ 3.000 ຫາ 5.000 ຕົ້ນກ້ວຍ ດ້ວຍ ຄໍ່າ 
ແຮງ ງານ 8.000 ກ ບ ຕ ໍ່ຕົ້ນ.

– ແຮງ ງານເຄືໍ່ອນ ຍ້າຍ ສໍ່ວນ ຫລາຍ ມາ ເຮັດ ວຽກຢູໍ່ ບ້ານ ນ ້
ຜໍ່ານການສະເໜ ຂອງ ພະນັກງານບ ລິສັດ ຫລື ພ ໍ່ນ້ອງບອກ 
ແລະ ພວກ ເຂົາ ເຮັດ ວຽກປະມານ 1 – 2 ປ ຈ ໍ່ງກັບ ບ້ານ
ພວກເຂົາ. 22
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ການ ປູກ ກ້ວຍ ໃນບ້ານສ ບຸນເຮືອງ, ການຈັດ ແຈງແຮງ ງານ
“ຄົນ ງານ ເຄືໍ່ອຍ້າຍກິນນອນ ຢູໃນແຄ້ັມສວນ ກວ້ຍເລ ຍ ເພາະວໍ່າພວກ 
ເຂົາສາມາດເຮັດວຽກ ທຸກ ມື້ ໄດ້. ຄົນ ງານ ເຄືໍ່ອຍ້າຍເໝາະສົມ ກວໍ່າຜູ້ອືໍ່ນ 
ໃນ ການ ດູແລສວນກ້ວຍ.” (ຜູ້ຈັດການ ສວນກ້ວຍຈ ນ ທໍ່ານ ໜືໍ່ງ ກໍ່າວ)

“ຂ້ອຍມາເຮັດວຽກ ຢູໍ່ ນ ້ ພ້ອມ ກັບແມໍ່ ແລະ ນ້ອງຊາຍ. ບ ລິສັດຈິນ ໄດ້ໄປ
ຊອກ ແຮງງານ ຢູໍ່ບ້ານ ຂ້ອຍ. ມ ອ ກສາມຄອບຄົວມານ າ ກັນ (ບ້ານ ດຽວ 
ກັນ) ເພືໍ່ອມາເຮັດວຽກ ເອົາເງິນ ຢູໍ່ບ້ານ ສ ບຸນເຮືອງນ ້.”
“ພວກ ເຮົາດູແລ 3.000 ຕົ້ນ ກ້ວຍ ໃນ ປ 2013 ແລະ ໄດ້ ເງິນ 14 ລ້ານ
ກ ບ ຫລັງຈາກ ຫັກ ຄໍ່າໃຊ້ຈໍ່າຍໃນ ການ ຢູໍ່ກິນອອກ 10 ລ້ານກ ບ.”
(ກໍ່າວໂດຍ ຊາຍ ຂະມຸ ທໍ່ານໜຶໍ່ງ ອາຍຸ 21 ປ , ຈາກ ເມືອງແບງ, 
ແຂວງອຸດົມໄຊ)
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ສັງລວມຂ ້ ມູນ
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ສັງລວມຂ ້ ມູນທໍ່ ເກັບ ກ າໄດ:້ 
ການພົວພັນ ກໍ່ຽວ ກັບ ທໍ່ ດິນ

ຮູບ ແບບ ການໃຊ້ ດິນ ໄດ້ ປໍ່ຽນ ໄປ:
1. ປໍ່ຽນດິນນາເຂົ້າ ເປັນສວນກ້ວຍ (ບ້ານ ບ ໍ່ ແລະ ສວນໜືໍ່ງ

ຂອງ ບ້ານປາງ ທອງ);
2. ປໍ່ຽນ ດິນໄຮໍ່ ເປັນ ສວນ ກ້ວຍ (ສໍ່ວນ ໜືໍ່ງຂອງ ບ້ານປາງ ທອງ 

ແລະ ສວນ ໜືໍ່ງຂອງ ບ້ານ ຫ້ວຍ ອຸໍ່ນ);
3. ປໍ່ຽນ ດິນໄຮໍ່ ຈ ານວນໜືໍ່ງເປັນ ສວນ ສາລ ແລະຕາມມາ ດ້ວຍ 

ການປໍ່ຽນ ດິນ ສວນ ສາລ ເປັນ ສວນ ກ້ວຍ (ບ້ານ ຫ້ວຍ ອຸໍ່ນ, 
ບ້ານປາງ ທອງ ແລະ ບ້ານສ ບຸນເຮືອງ.
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ສັງລວມຂ ້ມູນທໍ່ ເກັບກ າໄດ້: 
ການພົວພັນກໍ່ຽວ ກັບທໍ່ ດິນ

• ຮູບແບບ “1+4” ໄດ້ ຖືກເອ ້ນວໍ່າ “ການປູກຝັງມ ສັນຍາ”, ແຕໍ່ມັນກ ໍ່ເປັນພຽງ
ການໃຫ້ເຊົໍ່າ ດິນເປັນ ຕົ້ນຕ ເທົໍ່ານັ້ນ.

• ຄໍ່າ ເຊົໍ່າ ດິນປະມານ 5 – 8 ລ້ານ ກ ບຕ ໍ່ ເຮັກຕາ ຖ້າແມໍ່ນດິນນາ ຫລື ສວນ
ສາລ ທໍ່ ເປັນດິນອຸດົມສົມບູນ ເປັນທົໍ່ງພຽງ; 4 – 5 ລ້ານ ກ ບຕ ໍ່ ເຮັກຕາ ຖ້າເປັນ
ດິນຮໍ່ອມພ;ູ 2 – 3 ລ້ານ ກ ບຕ ໍ່ ເຮັກຕາ ຖ້າເປັນດິນຄ້ອຍ ຊັນ ແລະ ບ ໍ່ ໄດ້ ຖືກ

 ພັດທະນາ ເຊັໍ່ນ ດິນ ໄຮໍ່.
• ໃນຂະນະທໍ່ ຜົນເກັບ ກໍ່ຽວ ສາລ ຫລຸດ ລົງ ເນືໍ່ອງ ຈາກ ດິນເຊືໍ່ອມໂຊມ ການໃຊ້
 ເງິນ ເຊົາລົດດຸດ ດິນທໍ່ ກວ້າງ ແລະ ແຮງງານເສຍ ຫຍ້າ ແມໍ່ນຍ ໍ່ ງສູງ ຂຶ້ນ
 ແລະຈະເຮັດ ໃຫ້ກ າ ໄລ ໜ້ອຍ ລົງ ໃນເມືໍ່ອ ຫັກຄໍ່າ ໃຊ້ຈໍ່າຍອອກ ຈາກລາຍ ຮັບ. 
 ອັນນ ້ເປັນແຮງຈູງ ໃຈ ສູງ ທໍ່ ຈະເອົາ ດິນ ໃຫ້ເຊົໍ່າ ໃຫ້ຜູ້ ເຊົໍ່າ ເຮັດສວນ ກ້ວຍ.

• ໜືໍ່ງໃນຄຸນລັກສະນະຂອງ ຮູບ ແບບ “1+4” ກ ໍ່ຄື ວໍ່າ ຜູ້ ລົງທຶນ, ເຈົ້າຂອງ ດິນ
• ແລະ ຄົນງານ ຜູ້ ທໍ່ ເຮັດການປູກຝັງ ທໍ່ ແທ້ຈິງ ໃນຕອນດິນ ທ ໍ່ເຊົໍ່າ ບ ໍ່ ແມໍ່ນຄົນ
• ຜູ້ ດຽວ ກັນສະເໝ ໄປ
 ມ ຄວາມເປັນໄປ ໄດ້ ສູງ ທ ໍ່ວໍ່າ ຈະມ ການໃຊ້ດິນແບບ ບ ໍ່ ຍືນ ຍົງ ຍ້ອນມ ຄວາມ
 ເລັໍ່ງ ເລ ໃຈ. 28



ສັງລວມຂ ້ມູນທໍ່ ເກັບ ກ າໄດ,້ 
ການຈັດ ແຈງ ແຮງງານ

ຄົນ ລາວ ທໍ່ ເຮັດ ວຽກ ໃນຮູບ ແບບ “1+4” ໃນສວນ ກ້ວຍ ແບໍ່ງ 
ເປັນປະເພດແຮງ ງານດັໍ່ງ ນ :້
1. ແຮງ ງານເງິນມື,້ 
2. ແຮງ ງານທ້ອງ ຖ ໍ່ ນທໍ່ ດູ ແລ ຕົ້ນກ້ວຍ ຕາມຈ ານວນຕົ້ນທໍ່ ໄດ້ 
ມອບ ໃຫ້ດູ ແລ, 
3. ພະນັກງານຄຸ້ມ ຄອງ ສວນ ກ້ວຍ ທໍ່ ເຮັດ ວຽກ ຫລາຍ ດ້ານ 
ເຊັໍ່ນ ການຈັດການ ຫົດ ນ ້າຕົ້ນກ້ວຍ ແລະ ຈັດ ແຈງ ໃຫ້ມ ແຮງ 
ງານແຕໍ່ ລະມື,້
4. ຜູ້ແປ ພາສາ ຈ ນ - ລາວ, 
5. ພະນັກງານທໍ່ ເປັນຄະນະບ ລິສັດ.
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ສັງລວມຂຊ້ມູນທໍ່ ເກັບ ກ າໄດ,້ ການຈັດ ແຈງ 
ແຮງ ງານ

• ແຮງງານ ເງິນ ມື້: 
– ໂດຍ ທົໍ່ວ ໄປ ແມໍ່ນ ແຮງງານທໍ່ ເປັນຄນົ ຢູໍ່ກັບ້ານທໍ່ ປູກກ້ວຍ ຫລື ຄົນ ຈາກບ້ານ
ໃກ້ຄຽງ.

– ເງ ນມື້ປະມານ 50.000 ຫາ 60.000 ກ ບ ສ າລັບ ວຽກ ເຊັໍ່ນ ເສຍ ຫຍ້າ, 
ເກັບໝາກປ , ຫຸ້ມ ເຄືອ ກ້ວຍ ດ້ວຍ ຖົງຢາງ ແລະ ຫຸ້ມ ຫ ໍ່ ໝາກກ້ວຍ ທໍ່ ເກັບກໍ່ຽວ 
ແລ້ວ. 

– ການຂົນສົໍ່ງກ້ວຍ ມ ການຈັດການເປັນລະບົບ ໂດຍ ຈໍ່າຄໍ່າແຮງງານ ທໍ່ ເຮັດ 
ວຽກໃນລະບົບຂົນສົໍ່ງ ປະມານ 2.000 ກ ບຕ ໍ່ ເຄືອ.

• ຄົນ ທ້ອງຖ ໍ່ນທ ໍ່ ເປັນ ຜູ້ຈັດການ ສວນກ້ວຍ
– ຖ້າວໍ່າຄົນ ງານ ເປັນແຮງງານເຄືໍ່ອນ ຍ້າຍ ແລະ ເປັນຜົວ ເມຍ ທໍ່ ແຕໍ່ງງານ
ກັນແລ້ວ ທໍ່ ມາພັກເຊົາເຮັດວຽກປະຈ າ ຢູໍ່ ບ້ານສ ບຸນເຮືອງ ແມໍ່ນໄດ້ ຄໍ່າແຮງ
ງານ 7.500 ກ ບຕ ໍ່ຕົ້ນ ຕ ໍ່ປ . ຄູໍ່ ຜົວ ເມຍໜືໍ່ງ ດູແລ ຕົ້ນກ້ວຍ ປະມານ 5.000 
ຫາ 6.000 ຕ້ົນ ໃນໜືໍ່ງປ .

– ຢູໍ່ ບ້ານປາງທອງ, ຊາວບ້ານທໍ່ ດູ ແລ ຕ້ົນກ້ວຍ ແລະ ເຮັດ ອາຊ ບເດ ມ ໄປ 
ພ້ອມ ເຊັໍ່ນເຮັດ ນາ ແລະ ດູແລ ຕ້ົນ ກ້ວຍ ໄດ້ ປະມານ 2.000 ຫາ 2.500 ຕົ້ນ
ຕ ໍ່ ຄູໍ່ ຜົວ ເມຍ ໜືໍ່ງ ແມໍ່ນໄດ້ ຮັບເງິນ 5.400 ກ ບຕ ໍ່ຕ້ົນໃນໜືໍ່ງປ .
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ສັງລວມຂ ້ມູນ ທໍ່ ເກັບ ກ າໄດ,້ 
ການຈັດ ແຈງ ແຮງງານ

• ພະນັກງານຄຸ້ມ ຄອງສວນກ້ວຍ
– ສໍ່ວນ ຫລາຍ ແມໍ່ນ ຄະນະບ້ານມັກຈະໄດ້ ເຮັດວຽກເປັນ ຜູ້ ຄຸ້ມ ຄອງສວນກ້ວຍ
– ພວກເຂົາບ ໍ່ພຽງແຕໍ່ ເຮັດວຽກຄຸ້ມ ຄອງການຫົດ ນ ້າ ແລະ ບ າລຸງຮັກສາ ແລະ 
ສ້ອມ ແປງອຸປະກອນ ຢູໍ່ ສວນເທົໍ່າ ນັ້ນ ແຕໍ່ ຍັງເຮັດວຽກ ເປັນຄົນ ກາງ ພົວພັນ
ລະຫວໍ່າງ ບ ລິສັດ ແລະ ຊາວບ້ານ ໃນການເຈລະຈາຕ ໍ່ ລອງ ການໃຊ້ດິນ 
ແລະ ຈັດ ຫາໃຫ້ ມ ຄົນ ງານປະຈ າວັນ.

– ໃນບ້ານປາງທອງ ຮອງນາຍບ້ານ ທັງເປັນສະມາຊິກພັກ ໄດ້ ຖືກແຕໍ່ງຕັ້ງໃຫ້ 
ເຮັດຕ າແໜໍ່ງວຽກນ ້ ແລະໄດ້ ຮັບເງິນເດືອນ 1,5 ຫາ 1,6 ລ້ານກ ບ. 

• ນາຍພາສາຈ ນ-ລາວ
– ເປັນຄົນເຜົໍ່າຫ ້ ຊືໍ່ງມ ພາສາຄ້າຍຄື ພາສາຈ ນ ໄດ້ ເຮັດວຽກ ເປັນນາຍພາສາ
ລາວ-ຈ ນ.

– ນາຍ ພາສາຜູ້ໜືໍ່ງ ເປັນຄົນຫ ້ ມາຈາກແຂວງຜົ້ງສາລ ໄດ້ ເງິນເດືອນ 3 ລ້ານ
ກ ບ. 
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ບັນຫາ ແລະ ຂ ້ສະ ເໜ ແນະ
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ບັນຫາ  ແລະ ຂ ້ ສະ ເໜ  ແນະ
• ລະບົບການ ຄຸ້ມ ຄອງຜູ້ລົງທຶນໃນໂຄງການ ບ ໍ່ໄດ້ ຖືກ ສ້າງໄວ້ເປັນ ຢໍ່າງດ 

– ມ ຫລາຍ ກ ລະນ ທໍ່ ປະຕິບັດໂຄງການ ຢູໍ່ຂັ້ນເມືອງ ໂດຍ ບ ໍ່ ໄດ້ຜໍ່ານ ພະແນ ກ ກປມ 
ແຂວງ.

– ໄດ້ ຫັນປໍ່ຽນ ເອົາດນິນາ ເປັນສວນ ກວ້ຍ ແທນ ທ ໍ່ ຈະຫ້າມ.
– ບາງ ບ ລິສັດ ລງົທຶນບ ໍ່ ຈໍ່າຍຄໍ່າ ເຊົໍ່າ ດນິ.

 ຈ າ ເປັນ ຕ້ອງ ໄດ້ສ້າງ ລະບົບຄຸມ້ ຄອງ ການລງົທຶນເພືໍ່ອ ຫລ ກ ເວັ້ນການ ແກ້ໄຂບັນຫາ ໃນ 
ກ ລະນ ທ ໍ່ ບ ລິສດັ ບ ໍ່ ປະຕິບ ັດຕາມ ສັນຍາ.

 ຕ້ອງ ສັງ ເກດ ການ ການ ໂຈະຊົໍ່ວຄາວ ໃນ ການ ອອກ ໃບອະນຸຍາດໂຄງການປູກ ກວ້ຍ   
ໃໝໍ່ ໃນ ຂະນະທ ໍ່ ຍັງ ສົໍ່ງ ເສ ມໃຫ້ຮ ບຂະຫຍາຍການປູກກ້ວຍເພ ໍ່ມ ຂຶ້ນ.

• ບັນຫາໃນ ຂະບວນການອອກ ຂ ້ ຕົກລົງໃນ ການນ າໃຊ້ດິນ
– ກ ລະນ ທ ໍ່ ຄະນະບ້ານ ໄປເຮັດວຽກເປັນ ພະນັກງານຂອງ ບ ລິສດັ.
– ຄວາມ ຫຍ້ ຸງຍາກການວາງແຜນການ ນ າ ໃຊ້ດນິຂັ້ນ ບ້ານ ບົນ ພື້ນຖານ ການອອກ 
ຄ າ ຄິດ ເຫັນຂອງແຕໍ່ລະຄວົ ເຮືອນ.

 ການວາງ ແຜນການນ າ ໃຊ້ດິນແບບ ມ ສໍ່ວນ ຮໍ່ວມ ກໍ່ອນ ທ ໍ່ ຈະສະເໜ ແຜນການ ປູກ
ກ້ວຍ.
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• ຜົນກະທົບຕ ໍ່ ສ ໍ່ງແວດລ້ອມ ທໍ່ ເກ ດຈາກສ ໍ່ງເຈືອປົນໃສໍ່ດິນ ແລະ ນ ້າ

– ປຸໍ່ຍ ເຄມ ແລະ ວັດ ສະດຸ ເຄມ ກະສິກ າ ອືໍ່ນໆ ທໍ່ ໃຊ້ຈ ານວນ ຫລາຍໃນສວນກວ້ຍ
ພາ ໃຫ້ ດິນ ເຊືໍ່ອມ ໂຊມ ແລະ ມ ສ ໍ່ ງ ເຈືອ ປົນ ໃນ ນ ້າ ແລະໄຫລ ເຂົ້າ ໃສໍ່ສາຍນ າ້.

– ການ ຖ ້ມສ ໍ່ງ ເສດເຫລອື ທໍ່ ເປັນ ຖົງ ຢາງ ແລະວັດ ສະດຸຫຸມ້ ຫ ໍ່ທໍ່ ຍງັ ມ ວັດສະດເຸຄມ 
ກະສິກ າ ຕິດ ຢູໍ່ ຍັງ ຄົງ ເປັນ ບັນຫາ. 

– ບ ລິສັດ ລົງທຶນບ ໍ່ ມ ມາດຕາການ ແກ້ໄຂບັນຫາ ເຫລົໍ່ານ ້ ແລະ ອ ານາດ ການ 
ປົກຄອງ ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ບ ໍ່ ສາມາດອອກ ລະບຽບ ການຄຸຄ້ອງຜົນກະທົບສ ໍ່ງ 
ແວດ ລ້ອມ.

 ການ ພັດທະນາ ແລະ ຍົກ ລະດັບ ມາດຕາ ຖານການ ຄຸມ້ຄອງ ໂຄງການລົງທຶນດາ້ນ 
ກະສິກ າ ແລະ ການ ປະຕິບັດມາດຕາ ຖານດັໍ່ງກໍ່າວ ໂດຍ ບັນດາບ ລິສດັລງົທນຶ ແມໍ່ນ
ໜ້າ ທໍ່ ສ າຄັນ. 

• ບັນຫາຜົນກະທົບຕ ໍ່ ສຸຂະພາບ
– ບ ລິສັດ ແຈກ ຢາຍ ຜາ້ ກອງ ຫາຍໃຈ, ສົບ ມືຢາງ, ເກ ບ ໂບກ ແລະ ອືໍ່ນ ໆ ໃຫ້ ຄົນ 
ງານ ທໍ່ ເຮັດ ວຽກໃນ ສວນກ້ວຍ ແຕໍ່ ສໍ່ວນ ຫລາຍບ ໍ່ ໃຜໃຊ.້

 ຍັງ ມ ຄວາມ ຈ າເປັນ ທໍ່ ບ ລິສັດ ແລະ ອ າ ນາ ການ ປົກຄອງ ຕ້ອງ ໄດ້ ປະຕິບັດການ 
ປັບປຸງ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ດາ້ນສຸຂະພາບຢໍ່າງ ຕ ໍ່ ເນືໍ່ອງ.
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• ບັນຫາການ ຂັດ ແຍໍ່ງລະຫວໍ່າງສວນ ກ້ວຍ ແລະ ປະຊາຊົນເຂດໃກ້ 

ຄຽງ
– ສວນ ກ້ວຍ ຕ້ອງ ດູດ ນ ້າຈ ານວນຫລາຍ ມາ ຈາ ກເຂດ ໃກ້ຄຽງ;

 ການວາງແຜນການ ໃຊ້ນ ້າ ຢູໍ່ຂັ້ນ ບ້ານ, ເມືອງ ແລະຂັ້ນ ແຂວງຈະ
ກາຍເປັນ ເລືໍ່ອງທໍ່ ສ າຄັນ.

• ການ ຂັດແຍໍ່ງທາງສັງຄົມ ລະຫວໍ່າງຄົນ ຈ ນ ຫລື ຄົນ ງານລາວ
ເຄືໍ່ອນທ ໍ່ ແລະ ຄົນທ້ອງຖ ໍ່ນ
– ມ ລາຍ ງານບາງ ກ ລະນ ໃຊ້ຄວາມ ຮຸນແຮງ ລະຫວໍ່າງ ຊາວບ້ານ ແລະ

ພະນັກງານຂອງ ບ ລິສັດ ຈ ນ.
 ມ ຄວາມ ຈ າເປັນ ທໍ່ ຕ້ອງຫລ ກ ເວ້ັນ ຫລື ແກ້ ໄຂ ບັນຫາການ ຂັດແຍໍ່ງ

ທາງສັງຄົມ ໂດຍ ການ ປະສານງານ ກັນ ລະຫວໍ່າງບັນດາບ ລິສັດ, 
ຊາວບ້ານ ແລະ ເຈ້ົາໜ້າທໍ່ ເມືອງ.
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• ບັນຫາທໍ່ ສວນກ້ວຍ ຈະເປັນ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ ການ ໃຊ້ດິນແບບຍືນ ຍົງ ແລະ
ການ ຄ ້າປະກັນ ສະບຽງອາຫານ
– ຊາວບ້ານຫລາຍ ຄົນທໍ່ ເຂ້ົາ ຮໍ່ວມສັນຍາປູກຝັງ ໃນຮູບ ແບບ “1+4” ມ 
ລາຍ ຮັບ ຢໍ່າງ ຖືກຕ້ອງ ໃນແຕໍ່ລະປ ແລະ ຍິນດ ກັບໂຄງການ.

– ຊາວບ້ານຜູ້ ທໍ່ ໄດ້ ເອົາ ດິນຂອງ ຕົນໃຫ້ເຊົໍ່າ ເຮັດ ສວນ ກ້ວຍ ທໍ່ ຖືກສ າພາດ 
ໃນການສ າ ຫລວດ ຄັ້ງ ນ ້ ບ ໍ່ ມ ຜູ້ ໃດ ເວົ້າ ເຖິງ ອະນາຄົດ ທໍ່ ຈະແຈ້ງ.

ຕ້ອງໄດ້ສ າຫລວດທາງວິທະຍາສາດກໍ່ຽວ ກັບດິນ ເຊືໍ່ອມ ໂຊມ ຍ້ອນ ການ
ປູກກ້ວຍ ຫລາຍລຸ້ນຕິດ ຕ ໍ່ ກັນ ແລະ ການ ໃຊ້ປຸໍ່ຍເຄມ ຢໍ່າງ
ຫລວງຫລາຍ;

ໜ້າວຽກ ສ າຄັນ ແມໍ່ນ ຕ້ອງ ສ້າງແຜນການ ນ າໃຊ້ທໍ່ ດິນ ແບບມ ສໍ່ວນ
ຮໍ່ວມ ກັບຄົນ ທ້ອງຖ ໍ່ນ.
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