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ບົດນໍາ
ຍາມສາຍັນໃນເດືອນກຸມພາປີ 2011 ມາບັນ 
ຈົບກັນຢູ່ດ່ານກວດກາແຫ່ງໜຶ່ງໃນປ່າຫ່າງໄກ 
ສອກຫລີກຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ເລິກເຂົ້າໄປທີ່ສຸດ 
ທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດລາວ. ໄກອອກໄປບໍ ່
ເທົ່າໃດກິໂລແມັດແມ່ນຊາຍແດນຫວຽດນາມ 
ຊ່ຶງແມ່ນເຂດທ່ີງຽບສະຫງັດຢ່າງແປກປະ ຫລາດ 
ເນື່ອງຈາກວ່າກໍາມະກອນຫວຽດນາມຜູ້ເປັນ 
ເຈົ້າຂອງປະເທດ ທີ່ມາຮັບຈ້າງເຮັດວຽກສ້າງ 
ເຂ່ືອນ, ປູກໄມ້ແລະຕັດໄມ້ ໄດ້ພາກັນກັບບ້ານ 
ເພ່ືອສະຫລອງປີໃໝ່ຕາມປະຕິທິນດວງຈັນ. 
ລົດຈັກສອງຄັນທີ່ຍຶດມາໄດ້ຈາກປະຊາຊົນທີ່ 
ພະຍາຍາມລັກລອບເອົາໄມ້ແປ້ນຈໍານວນໜຶ່ງ 
ຊຶ່ງແມ່ນໄມ້ດູ່ມີລາຄາແພງຂ້າມຊາຍແດນ ອີງຢູ ່
ຝາຫ້ອງການ. ສອງສາມເດືອນກ່ອນໜ້ານີ້ ເຈົ້າ 
ໜ້າທີ່ຈາກອົງການສືບສວນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ 
ສາກົນໄດ້ເຫັນລົດບັນທຸກ 34 ຄັນ ບັນທຸກໄມ້  
ທ່ອນໄປຕາມເສັ້ນທາງດຽວກັນນີ້ ແລ່ນມຸ່ງໜ້າ 
ໄປຫວຽດນາມ. ເຖິງວ່າປະເທດລາວຈະມີການ  
ເກືອດຫ້າມການສົ່ງໄມ້ທ່ອນອອກນອກປະ 
ເທດກໍຕາມ ລົດບັນທຸກເຫລ່ົານ້ີກໍຍັງໄດ້ຮັບອະນຸ 
ຍາດ ໃຫ້ຜ່ານໄປໄດ້ໂດຍບ່ໍມີຫຍັງຂັດຂວາງເລີຍ.

ການລະເມີດຢ່າງໂຈ່ງແຈ້ງຢູ່ບ່ອນນີ້ແມ່ນເລື່ອງ 
ປົກກະຕິຢູ່ແລ້ວ ເນື່ອງຈາກຜົນປະໂຫຍດທີ່ມ ີ
ຢ່າງມະຫາສານຈາກກໍາໄລທີ່ໄດ້ຈາກການຄ້າ 
ໄມ້ເຖື່ອນຈາກລາວໄປຫວຽດນາມ. ລະຫວ່າງ 
ທີ່ມີການສໍ າຫລວດຢູ່ພາກສະໜາມໃນປີ   
2010 ແລະ 2011 ອົງການສືບສວນດ້ານສິ່ງ 
ແວດລ້ອມສາກົນໄດ້ພົບເຫັນສາມບໍລິສັດທີ່ 
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕັດໄມ້ຢູ່ໃນປະເທດລາວ. 
ບໍລິສັດພວກນີ້ໄດ້ສົ່ງໄມ້ທ່ອນໃຫ້ກັນປີລະ 

250,000 ແມັດກ້ອນ. ບໍລິມາດຂອງການຄ້າ 
ໄມ້ທ່ອນທັງໝົດລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຢ່າງ 
ໜ້ອຍເກືອບວ່າສອງເທົ່າຕົວຂອງຈໍານວນນີ້.

ໄມ້ທ່ອນເຫລົ່ານີ້ມາຈາກປ່າບາງບ່ອນ ຊຶ່ງເປັນ 
ປ່າເຂດຮ້ອນບ່ອນສຸດທ້າຍທີ່ບໍ່ຖືກບຸກລຸກມາ 
ກ່ອນຢູ່ໃນຂົງເຂດແມ່ນໍ້າຂອງ ຖືກລໍາລຽງໄປ 
ປ້ອນອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້ທີ່ກໍາລັງເຟື່ອງຟູ 
ຢູ່ຫວຽດນາມ. ໃນຂະນະທີ່ອຸດສາຫະກໍາໄມ ້
ຂອງປະເທດລາວຊໍ້າພັດຈົ່ມວ່າຕົນເອງຂາດ 
ແຄນວັດຖຸດິບ. ຢູ່ພາຍໃນລາວ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ 
ປະໂຫຍດຈາກການຄ້າໄມ້ກໍມີແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ 
ຂອງລັດ ທີ່ສໍ້ລາດບັງຫລວງແລະນັກທຸລະກິດ 
ທີ່ມີເສັ້ນສາຍ ເຊັ່ນ ພອນສັກ ວິໄລສັກ ທີ່ຂາຍ 
ໄມ້ທ່ອນໃຫ້ຄົນຫວຽດນາມທີ່ເປັນຜູ້ຊື້ ເພື່ອ 
ເອົາເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ສ່ວນອຸດສາຫະກໍາໄມ ້
ຂອງຕົນເອງຢູ່ໃນລາວນັ້ນບໍ່ສາມາດຕອບສະ 
ໜອງການສັ່ງຊື້ໄດ້ ເນື່ອງຈາກຂາດແຄນວັດ 
ຖຸດິບ.

ຜູ້ທີ່ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຫລັກຈາກການຄ້າໄມ້ 
ເຖື່ອນນີ້ແມ່ນບໍລິສັດຕັດໄມ້ແລະອຸດສາຫະກໍາ 
ເຟີນິເຈີທີ່ຕັ້ງຢູ່ຫວຽດນາມ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບໄມ້ທ່ອນ 
ທີ່ມີຜູ້ຈັດສົ່ງໃຫ້ໃນລາຄາຖືກນັ້ນເອງ. ການ 
ສອບສວນຂອງອົງການສືບສວນດ້ານສິ່ງແວດ 
ລ້ອມສາກົນເປີດເຜີຍວ່າ ໜ່ຶງໃນພວກທ່ີມາຕັດ 
ໄມ້ລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດຢູ່ໃນປະເທດລາວນັ້ນແມ່ນ 
ບໍລິສັດໜ່ຶງຂອງກອງທັບຫວຽດນາມ. ໃນເດືອນ 
ເມສາ ປີ 2011 ອົງການສືບສວນດ້ານສິ່ງແວດ 
ລ້ອມສາກົນໄດ້ສັງເກດເຫັນໄມ້ທ່ອນກອງ 
ໃຫຍ່ຢູ່ໃນອັດຕະປື ຊຶ່ງບໍລິສັດນີ້ເປັນເຈົ້າຂອງ  

ກໍາລັງລໍຖ້າລໍາລຽງໄປຫວຽດນາມ. ດ້ວຍການ 
ລົງທຶນໃສ່ໂຄງການຕັດໄມ້, ການປູກໄມ້ອຸດສາ 
ຫະກໍາແລະສ້າງເຂື່ອນພະລັງງານນໍ້າ ບໍລິສັດ 
ຫວຽດນາມໄດ້ຖາງປ່າຢູ່ໃນປະເທດລາວເປັນ 
ບໍລິເວນຍາວຢຽດຕັ້ງແຕ່ແຂວງຊຽງຂວາງຢູ່ໃນ 
ພາກກາງຂອງປະເທດ ໄປຮອດອັດຕະປືຢູ່ທາງ 
ພາກໃຕ້.

ໄມ້ທ່ອນສ່ວນໃຫຍ່ຊຶ່ງຖືກລັກລອບລໍາລຽງ 
ຂ້າມຊາຍແດນ ຈະຖືກນໍາໄປປຸງແຕ່ງເປັນຜະ 
ລິດຕະພັນໄມ້ຢູ່ໃນຫວຽດນາມ ແລ້ວສົ່ງອອກ 
ໄປນອກປະເທດ ຊຶ່ງຕະຫລາດຫລັກແມ່ນສະ 
ຫະລັດອາເມຣິກາແລະສະຫະພາບເອີຣົບ. ປະ 
ເທດຈາກທັງສອງພາກສ່ວນນີ້ໄດ້ດໍາເນີນນະໂຍ 
ບາຍເກືອດຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການເອົາໄມ້ທີ່ຜິດກົດ 
ໝາຍເຂົ້າມາຢູ່ໃນຕະຫລາດຂອງຕົນ ແຕ່ວ່າ 
ການຫລັ່ງໄຫລເຂົ້າມາຂອງໄມ້ທ່ອນກໍຍັງດໍາ 
ເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປໂດຍບໍ່ມີທີທ່າວ່າຈະຫລຸດລົງເລີຍ.

ອົງການສືບສວນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນໄດ້ 
ຄົ້ນພົບການຄ້າໄມ້ເຖື່ອນເປັນເທື່ອທໍາອິດລະ  
ຫວ່າງລາວແລະຫວຽດນາມໃນປີ 2008. ແຕ ່
ການສືບສວນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນ 
ວ່າບໍ່ມີຫຍັງປ່ຽນແປງເລີຍ. ປັດຈຸບັນເຖິງເວລາ 
ແລ້ວທີ່ລັດຖະບານທັງສອງປະເທດຈະເຮັດ 
ວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອສະກັດກັ້ນການຫລັ່ງໄຫລ 
ຂອງໄມ້ທ່ອນ ແລະຢັບຢັ້ງການຂຸດຄົ້ນປ່າໄມ້ທ່ີ 
ມີຄຸນຄ່າຂອງປະເທດລາວເກີນຂອບເຂດ.

ອົງການສືບສວນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນ
ເດືອນກໍລະກົດ ປີ 2011
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ໄມ້ທ່ອນຊຶ່ງແມ່ນບໍລິສັດຂອງກອງ 
ທັບຫວຽດນາມຕັດມາຈາກລາວ,
ເມືອງວິ່ງ, ຫວຽດນາມ, 2011.
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ປ່າໄມ້ຂອງລາວຖືກຄຸກຄາມ ເຂດເກັບມ້ຽນໄມ້ທ່ອນຢູ່ອັດຕະປື, 
ປະເທດລາວ ປີ 2011

ລາວເປັນປະເທດທີ່�່ມີທາງອອກສູ່ທະເລ (ຊື່ທີ່ເປັນທາງການແມ່ນ  
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ) ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງຂົງເຂດ 
ແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະມີບໍລິເວນກວ້າງທີ່ສຸດບາງບ່ອນ ຊຶ່ງແມ່ນປ່າຝົນໃນໄລ 
ຍະທໍາອິດ ທີ່ຫລົງເຫລືອຢູ່ໃນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງ 
ໃຕ້. ປ່າເຫລົ່ານີ້ຍັງຄົງຮັກສາຊີວະນາໆພັນທີ່ລໍ້າຄ່າໄວ້ ເນື່ອງຈາກເປັນ 
ບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊັ່ນ ເສືອ,  
ຊ້າງອາຊີ ແລະຊະນິດພັນສັດດຶກດໍາບັນທີ່ມີສະເພາະຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ ຊຶ່ງ 
ກໍາລັງໃກ້ຈະສູນພັນໄປ.

ປ່າໄມ້ຂອງລາວຍັງຊ່ວຍຊູການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນເຜົ່າດັ້ງເດີມ 
ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຫລາຍລ້ານຄົນນໍາອີກ. ໃນປີ 2008, ພົນລະເມືອງ 70  
ເປີເຊັນຂອງປະເທດ ແມ່ນປະຊາຊົນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ລວມແລ້ວມີ  
4.2 ລ້ານຄົນ.1 ຊຸມຊົນເຫລົ່ານີ້ເພິ່ງພາອາໄສປ່າໄມ້ສໍາລັບປັດໃຈຫລາຍ 
ຢ່າງແລະການທໍາມາຫາກິນ ເຊັ່ນ ອາຫານ, ເຊື້ອເພິງ, ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ 
ແລະຢາປົວພະຍາດ.

ແຕ່ວ່າປ່າໄມ້ຂອງລາວໄດ້ຖືກຄຸກຄາມຢ່າງຮ້າຍແຮງຈາກການຂຸດຄົ້ນ 
ເກີນຂອບເຂດ ເນື່ອງຈາກການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າຢ່າງຫລວງຫລາຍ.  
ການຄຸກຄາມຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງອັນໜຶ່ງແມ່ນການຕັດໄມ້ເພື່ອປ້ອນໃຫ້ 
ແກ່ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້ຢູ່ໃນປະເທດໃກ້ຄຽງ ຄື ຫວຽດນາມ, ຈີນ 
ແລະໄທ. ເນື່ອງຈາກວ່າຢູ່ຊາຍແດນຂອງປະເທດເຫລົ່ານີ້ມີການຄວບຄຸມ 
ການຕັດໄມ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດກວດຂັນ ສະນັ້ນການຂຸດຄົ້ນໄມ້ຢູ່ປ່າຂອງປະ 
ເທດລາວຈຶ່ງເພີ່ມທະວີຂຶ້ນ.

ທັດສະນີຍະພາບປ່າໄມ້ຂອງລາວກໍມີລັກສະນະປອກໂຫລ້ນເພີ່ມຂຶ້ນ 
ເລື້ອຍໆ ຈາກການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ໂຄງການພະລັງງານນໍ້າ,  
ບໍ່ແຮ່ແລະການປູກໄມ້ອຸດສາຫະກໍາ ພາໃຫ້ເກີດການຕັດໄມ້ທີ່ຜິດກົດ 
ໝາຍແລະບໍ່ຍືນຍົງຄົງຕົວອີກຕໍ່ໄປ.

ເມື່ອສະຖິຕິກ່ຽວກັບປ່າໄມ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນດ້ານຄວາມຖືກຕ້ອງ 

ຊັດເຈນ ແຕ່ສິ່ງທີ່ແນ່ນອນ ຄື ການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າຢູ່ປະເທດລາວໃນ 
ປັດຈຸບັນມີອັດຕາສູງຢ່າງໜ້າຕົກໃຈ. ພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ໃນຊຸ່ມປີ 1940 ຊຶ່ງ 
ຄາດວ່າມີ 70 ເປີເຊັນ ແຕ່ມາຮອດປີ 2002 ຍັງເຫລືອພຽງແຕ່ 41 ເປີ 
ເຊັນ. ໃນສອງທົດສະວັດຜ່ານມານີ້ ອັດຕາການສູນເສຍຂອງປ່າໄມ້ໃນ 
ແຕ່ລະປີມີຫລາຍກວ່າ 90,000 ເຮັກຕາ.2 ສ່ວນຫລາຍປ່າໄມ້ທີ່ຫລົງ 
ເຫລືອຢູ່ແມ່ນປ່າຊຸດໂຊມຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຊຶ່ງມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານຊີວະນາໆ 
ພັນພຽງໜ້ອຍດຽວ.3

ການສູນເສຍປ່າໄມ້ໝາຍເຖິງຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ 
ຂອງປະເທດລາວມີອາການສາຫັດສາກັນ. ຊະນິດພັນສັດໃຫຍ່ທ່ີລ້ຽງລູກ 
ດ້ວຍນໍ້ານົມຢູ່ໃນພາວະກົດດັນຈາກການຄ້າສັດປ່າ ແລະປັດຈຸບັນນີ້ຜະ 
ເຊີນກັບການແຕກກະຈັດກະຈາຍ ແລະສູນເສຍບ່ອນຢູ່ອາໄສແລະຫາ 
ກິນ. ນັກອະນຸລັກທໍາມະຊາດຄາດຄະເນໄວ້ແລ້ວວ່າ ຊີວະນາໆພັນຂອງ 
ປະເທດລາວອາດຈະບໍ່ອຸດົມສົມບູນດັ່ງທີ່ມີການກ່າວອ້າງກັນທົ່ວໄປອີກ
ແລ້ວ.4

ບັນດາຊຸມຊົນທີ່ເພິ່ງພາອາໄສປ່າໄມ້ຢູ່ໃນລາວຢູ່ຢ່າງລໍາບາກຍາກແຄ້ນ 
ຫລາຍຂຶ້ນ ຍ້ອນນະໂຍບາຍການພັດທະນາ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຕອບແທນຢ່າງພຽງ 
ພໍຕໍ່ການທໍາມາຫາກິນແບບດັ້້ງເດີມຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເລີຍ. ອີງຕາມໂຄງ 
ການພັດທະນາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງແມ່ນ 
ລາຍຮັບ 90 ເປີິເຊັນສໍາລັບຄອບຄົວປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດຢູ່ໃນ 
ປະເທດລາວ.5

ປ່າໄມ້ຍັງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຕອບສະໜອງນໍ້າສະອາດແລະການ 
ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າໂດຍທົ່ວໄປນໍາອີກ. ອີກຢ່າງໜຶ່ງນໍ້າຍັງມ ີ
ຄວາມສໍາຄັນ ໂດຍສະເພາະທັງສໍາລັບພະລັງງານນໍ້າ ຊຶ່ງແມ່ນອົງປະກອບ 
ສໍາຄັນອັນໜຶ່ງດ້ານຍຸດທະສາດການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານລາວ 
ແລະຢູ່ໃນລະບົບຊົນລະປະທານ ແມ່ນຈຸດປະສົງສໍາຄັນອັນໜຶ່ງຂອງລັດ 
ຖະບານ ເພ່ືອຮັບປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວປະຊາຊົນ 
ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ.
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ເຖິງວ່າໂຄງການຕັດໄມ້ແລະພ້ືນຖານໂຄງລ່າງຈະເພ່ີມທະວີ ເຮັດໃຫ້ການ 
ທໍາມາຫາກິນຂອງຊຸມຊົນເຫລົ່ານີ້ສູນເສຍໄປກໍຕາມ ແຕ່ວ່າກົດໝາຍທີ ່
ຈະນໍາໄປປະຕິບັດເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍ 
ຈາກການຂຸດຄົ້ນປ່າໄມ້ ກໍຍັງຖືກເພີກເສີຍຢູ່ເປັນປະຈໍາ. ນອກຈາກບໍ່ໄດ ້
ເອົາຫົວຊານໍາການປັບປຸງສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງປະຊາຊົນຢູ່ເຂດ 
ຊົນນະບົດຂອງຕົນເອງແລ້ວ ນະໂຍບາຍລັດຖະບານກ່ຽວກັບການຄຸ້ມ 
ຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດກໍຍິ່ງເຮັດໃຫ້ການມີຊີວິດຢູ່ລອດຂອງ 
ປະຊາຊົນເຫລົ່ານີ້ຫຍຸ້ງຍາກຂຶ້ນອີກ.

ກົດລະບຽບທີ່ອ່ອນແອ
ປະເທດລາວມີກົດໝາຍຈໍານວນຫລວງຫລາຍຢູ່ໃນເຈ້ຍໃນສໍ ກ່ຽວກັບ 
ການຄວບຄຸມການຕັດໄມ້ແລະຄ້າໄມ້ ແຕ່ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ສະພາບ 
ການຢູ່ໃນພາວະວິກິດແລະຈົມດິ່ງຢູ່ກັບການສໍ້ລາດບັງຫລວງ. ຢູ່ໃນກົດ 
ໝາຍປ່າໄມ້ຂອງຊາດ ມີການອະນຸຍາດໃຫ້ຕັດໄມ້ໄດ້ຢູ່ໃນແຕ່ເຂດປ່າຜະ 
ລິດເທົ່ານັ້ນ ໂດຍປະຕິບັດຕາມແຜນການຄຸ້ມຄອງແບບຍືນຍົງທີ່ໄດ້ຮັບ 
ການອະນຸມັດໄປແລ້ວ ມີການຍົກເວັ້ນໃນກໍລະນີພິເສດເທົ່ານັ້ນ ຄືພື້ນທີ ່
ຊຶ່ງຖືກຖາກຖາງສໍາລັບໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ. ແຕ່ໃນຄວາມ 
ເປັນຈິງແລ້ວ ບໍ່ຄ່ອຍມີການໄປສັງເກດການເບິ່ງເລື່ອງນີ້ເລີຍ.

ການຕັດໄມ້ຢູ່ໃນເຂດປ່າປົກປ້ອງແລະປ່າສະຫງວນ ກໍຄືເຂດປ່າຜະລິດ  
ຈະບໍ່ມີແຜນຄຸ້ມຄອງເລີຍ ມັນແມ່ນການແຜ່ລະບາດ ແລະຖືກລະບຸວ່າ 
ແມ່ນຕົວເລັ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ຊຸດໂຊມໂດຍລັດຖະ 
ບານລາວ ຄຽງຄູ່ກັບການປູກຝັງເລື່ອນລອນ. ເຂດຊາຍແດນແລະປ່າສະ 
ຫງວນແຫ່ງຊາດ ມີໄມ້ທີ່ມີລາຄາທາງດ້ານການຄ້າຫລົງເຫລືອຢູ່ຈໍານວນ 
ຫລວງຫລາຍ ສະນັ້ນຈຶ່ງກາຍເປັນຈຸດສົນໃຈພິເສດຂອງການຕັດໄມ້ທີ ່
ຜິດກົດໝາຍ.6

ການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າທີ່ພວມດໍາເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປຢູ່ໃນປະເທດແມ່ນຜົນຈາກ 
ການປົກຄອງທີ່ອ່ອນແອໂດຍກົງ. ຕະຫລອດໄລຍະສອງທົດສະວັດຜ່ານ 
ມາ ກົດໝາຍ, ມະຕິຄໍາສັ່ງແລະການແຈ້ງການກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຕ່າງໆ 
ໄດ້ສ້າງໂຄງຮ່າງລະບຽບຫລັກການຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການບໍລິຫານທຸກ 
ຢ່າງ ນັບຕັ້ງແຕ່ກໍາມະສິດທີ່ດິນໄປຈົນຮອດການສົ່ງໄມ້ອອກໄປຕ່າງປະ 
ເທດ ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ລະບຽບຫລັກການເຫລົ່ານີ້ຖືກທໍາລາຍ 
ຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຫລືເວົ້າງ່າຍໆກໍຄືບໍ່ເອົາຫົວໃສ່ໃຈຊານັ້ນເອງ. ການປະຕິ 
ບັດຢ່າງມີຄວາມໝາຍ ຂາດຄວາມຊອບທໍາ ເນື່ອງຈາກວ່າກຸ່ມຜົນປະ 
ໂຫຍດທີ່ມີອໍານາດ ຊຶ່ງມີນັກທຸລະກິດໃນກອງທັບແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ສໍ້ລາດ 
ບັງຫລວງພາກັນປຸ້ນສະດົມຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຂອງປະເທດ 
ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການລົງໂທດໃດໆທັງສິ້ນ. ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາປ່າໄມ ້
ຄົນໜຶ່ງບອກນັກຂ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຈັບປະຊາຊົນໄດ້ຫລາຍຄົນ. ພວກ 
ເຮົາຖາມວ່າພວກເຂົາເຈົ້າເຮັດວຽກໃຫ້ໃຜ? ພວກເຂົາເຈົ້າບອກຊື່ບຸກ 
ຄົນສໍາຄັນຈໍານວນໜຶ່ງ. ຫລັງຈາກນັ້ນພວກເຮົາກໍໂທລະສັບຖາມກ່ຽວ 
ກັບກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ແຕ່ບຸກຄົນເຫລົ່ານັ້ນປະຕິເສດ. ພວກເຮົາຈະເຮັດ 
ແນວໃດໄດ້ ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນຄົນທ້ອງໃຫຍ່ທັງນັ້ນ”.7

ທັ້ງໆທີ່ມີລະບົບທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນແບບນີ້ ການທີ່ລັດຖະບານລາວອ້າງ 
ຈຸດປະສົງຂອງຕົນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ຟື້ນຄືນມາປົກຄຸມເນື້ອທີ່ປະເທດ 
ໃຫ້ໄດ້ 70 ເປີເຊັນ ໃນປີ 2020 ນັ້ນ ແມ່ນເລື່ອງເພີ້ຝັນເກີນຈິງ.  
ເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງຕົນ ລັດຖະບານຕັ້ງໃຈຈະເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເກີດ 
ຄືນອີກຕື່ມຕາມທໍາມະຊາດໃຫ້ໄດ້ປ່າຫົກລ້ານເຮັກຕາ ແລະປູກຕົນໄມ ້
ໃສ່ເນື້ອທີ່ 500,000 ເຮັກຕາ. ແຕ່ເມື່ອອັດຕາການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ 
ມີ 0.6 ເປີເຊັນຕໍ່ປີ ຈຶ່ງມີແນວໂນ້ມວ່າ ເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ຈະຫລຸດລົງອີກ 
ຈົນເຫລືອພຽງແຕ່ 30 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ ໃນປີ 2020.8

ຮູບລຸ່ມ:
ຊຸມຊົນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດໃນປະເທດລາວ ເພິ່ງ 
ພາອາໄສປ່າໄມ້ໃນການທໍາມາຫາກິນຂອງຕົນ.
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ເປັນໜ້າຢາກຫົວ ທີ່ໜຶ່ງໃນເຫດຜົນຫລັກທີ່ລັດຖະບານຜັກດັນໃນການ 
ເພີ່ມທະວີເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ ເພື່ອປົກປ້ອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າຂອງປະເທດ ທີ ່
ມີຄວາມຈໍາເປັນຢ່າງຍິ່ງສໍາລັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງໄຟຟ້າພະລັງງານ 
ນໍ້າ ຊຶ່ງກາຍມາເປັນແຫລ່ງລາຍຮັບສໍາຄັນຈາກການສົ່ງອອກ.9 ແຕ່ແມ່ນ 
ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາຂອງໂຄງການພະລັງງານນໍ້ານີ້ເອງ ທີ່ເປັນ 
ຕົວເລັ່ງ ເຮັດໃຫ້ການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າຮ້າຍແຮງຍິ່ງຂຶ້ນ. ການສໍ້ລາດ 
ບັງຫລວງແຜ່ລະບາດຢູ່ໃນຂະແໜງປ່າໄມ້ຂອງລາວ ອະທິບາຍໃຫ້ເຫັນ 
ໄດ້ວ່າ ເປັນຫຍັງຜູ້ຄົນຈຶ່ງບໍ່ພາກັນເກັງກົວກົດໝາຍຂອງຊາດເລີຍ. ໃນປີ  
2010 ໄອຍະການຂອງລັດຍອມຮັບວ່າ ຈໍານວນເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ຖືກຈັບ  
ໄດ້ວ່າຮັບສິນບົນຈາກການຊື້ຈ້າງຈອບອອຍມີເພີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍມີຄົນຈ່າຍ 
ເງິນໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາ ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຕັດໄມ້ເກີນ 
ໂກຕ້າ.10 ໃນປີ 2010 ລາວຖືກຈັດໃຫ້ຢູ່ໃນອັນດັບທີ 154 ໃນຈໍາ 
ນວນ 178 ປະເທດທີ່ມີການສໍ້ລາດບັງຫລວງຫລາຍທີ່ສຸດ ຈາກການປະ 
ເມີນຂອງອົງການສອດສ່ອງຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫລວງ ເພື່ອຄວາມໂປ່ງ 
ໃສລະຫວ່າງປະເທດ (Anti-corruption Watchdog Trans-
parency International).11 ຄາດຄະເນວ່າ 20 ເປີເຊັນຈາກບ້ວງ 
ເງິນບໍລິຫານທັງໝົດຂອງບໍລິສັດຕັດໄມ້ຢູ່ໃນປະເທດລາວ ຖືກນໍາໃຊ ້

ເພ່ືອຊື້ຈ້າງຈອບອອຍເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສເພື່ອໃຫ້ໄດ້ໂກຕ້າໃນການຕັດ 
ໄມ້. ສ່ວນອີກຕື່ມ 15 ຫາ 20 ເປີເຊັນນັ້ນ ເອົາຈ່າຍໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ລະ 
ດັບຕໍ່າລົງມາ.12

ໃນປີ 2008 ມະຕິຄໍາສັ່ງສະບັບໜຶ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ບັງຄັບ 
ໃຫ້ຂະແໜງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ມີການຈັດຕັ້ງກັນຄືນໃໝ່ຢ່າງຫລວງ 
ຫລາຍ ໂດຍໃຫ້ຫລຸດຜ່ອນອໍານາດຮວມສູນຢູ່ໃນກົມປ່າໄມ້. ໃນປີດຽວ 
ກັນນີ້ເອງ ກໍໄດ້ມີການກໍ່ຕັ້ງກົມກວດກາປ່າໄມ້ໃໝ່ຂຶ້ນມາ ເພື່ອໃຫ້ເປັນ 
ຂະແໜງກວດກາທີ່ເປັນເອກະລາດ. ເຖິງວ່າກົມກວດກາປ່າໄມ້ຈະໄດ້ 
ຮັບອໍານາດມອບໝາຍສໍາຄັນຢ່າງຍິ່ງກໍຕາມ ຈົນມາຮອດທຸກມື້ນີ້ ກົມນີ້ 
ກໍຍັງອ່ອນເພຍເປ້ຍລ່ອຍຢູ່ ຍ້ອນບ່ໍມີພະນັກງານທີ່ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ  
ແລະມີຂີດຈໍາກັດດ້ານງົບປະມານ. ນອກຈາກນີ້ແລ້ວກົມນີ້ຍັງບໍ່ກ້າແຕະ 
ຕ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງກຸ່ມອິດທິພົນຮັ່ງມີ.

ໂດຍຫລັກການແລ້ວ ມີການອອກກົດລະບຽບຄວບຄຸມກ່ຽວກັບການຄ້າ 
ໄມ້ຢູ່ໃນລາວ. ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1999 ເປັນຕົ້ນມາ ລັດຖະບານໄດ້ນໍາໃຊ ້
ມາດຕະການຫລາຍຢ່າງເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການສົ່ງໄມ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ແປຮູບ 
ອອກນອກປະເທດ ຊຶ່ງເປັນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຄວບຄຸມອັດຕາການ  
ຕັດໄມ້ ແລະສົ່ງເສີມຂະແໜງໄມ້ແປຮູບຢູ່ພາຍໃນປະເທດ. ຄໍາສັ່ງຂອງ 
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນປີ 2007 ໄດ້ລະບຸຢ່າງຊັດເຈນວ່າ ມີການຫ້າມ 
ການສົ່ງໄມ້ທ່ອນອອກນອກປະເທດ ມີພຽງແຕ່ຜະລິດຕະພັນໄມ້ທີ່ແປ 
ຮູບແລ້ວເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດສົ່ງອອກໄດ້.13 ແຕ່ກໍເໝືອນດັ່ງທີ່ຜ່ານມາ  
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ມີຄົນບໍ່ເອົາຫົວໃສ່ໃຈຊານໍາກົດໝາຍແບບນີ້ທີ່ລັດຖະ
ບານຂັ້ນສູນກາງເປັນຜູ້ເຮັດອອກມາ ຍັງມີໄມ້ທ່ອນແລະໄມ້ທີ່ຊອຍແລ້ວ 
ຫລັ່ງໄຫລອອກຈາກປະເທດຢູ່. ຍົກຕົວຢ່າງ ຄໍາສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະ 
ມົນຕີ ໃນປີ 2002 ໄດ້ລະບຸຢ່າງຊັດເຈນວ່າມີການຫ້າມການສົ່ງໄມ້ທ່ອນ 
ອອກນອກປະເທດ ມີພຽງແຕ່ຜະລິດຕະພັນໄມ້ທີ່ແປຮູບແລ້ວເທົ່ານັ້ນທີ ່
ສາມາດສົ່ງອອກໄດ້.

ສ່ວນຫລາຍການຄ້າໄມ້ນີ້ເກີດຈາກຄວາມຕ້ອງການວັດຖຸດິບຢູ່ໃນປະ 
ເທດເພື່ອນບ້ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຫວຽດນາມ. ຄວາມລົ້ມເຫລວໃນ 
ການເກືອດຫ້າມການສົ່ງໄມ້ທ່ອນອອກນອກປະເທດນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ຂາດ 
ເຂີນໄມ້ທີ່ຈະປ້ອນໃຫ້ແກ່ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້ຂອງລາວ. ໃນເດືອນ 
ກຸມພາ ປີ 2011 ໂຄສົກເຟີນິເຈີໄມ້ລາວຈົ່ມວ່າ ການຂາດເຂີນວັດຖຸດິບ 
ມີຜົນກະທົບຕໍ່ກໍາໄລຂອງອຸດສາຫະກໍາເຟີນິເຈີ ແລະເຮັດໃຫ້ມີການຍົກ 
ເລີກການສັ່ງຊື້ຈາກນອກປະເທດ. ໂຄສົກຜູ້ນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ 

ເຂດເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ທີ່ຖືກຖາງເພ່ືອ 
ປູກໄມ້ອຸດສາຫະກໍາ ຢູ່ແຂວງອັດ 
ຕະປືຂອງລາວ.

ທັດສະນີຍະພາບປ່າໄມ້ຢູ່ແຂວງ 
ອັດຕະປືຂອງລາວ.
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ລະງັບການສົ່ງໄມ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການແປຮູບອອກ 
ນອກປະເທດ.14

ເຫດຜົນໃຫຍ່ທີ່ອຸດສາຫະກໍາພາຍໃນປະເທດ 
ລາວບໍ່ສາມາດຈັດຫາວັດຖຸໄດ້ຢ່າງພຽງພໍກໍ 
ຍ້ອນວ່າມີການຄ້າໄມ້ຢ່າງມະຫາສານກັບປະ 
ເທດຫວຽດນາມເພ່ືອນບ້ານ ໂດຍມີການຝ່າຝືນ 
ການເກືອດຫ້າມສົ່ງໄມ້ທ່ອນອອກຈາກລາວ. 
ພາສີຂອງຫວຽດນາມໄດ້ບັນທຶກວ່າ ພາຍໃນ  
10 ເດືອນທໍາອິດຂອງປີ 2008 ມີໄມ້ທ່ອນຈໍາ 
ນວນ 220,000 ແມັດກ້ອນມາຈາກປະເທດ 
ລາວ ທີ່ຜ່ານຊາຍແດນໂບວາຍ ຢູ່ແຂວງເກຍ  
ລາຍ ພຽງແຫ່ງດຽວ (Bo Y in Gia Lai 
Province).15

ຄວາມລົ້ມເຫລວໃນການເກືອດຫ້າມການສົ່ງ 
ໄມ້ທ່ອນອອກຂອງຜູ້ມີອໍານາດຢູ່ໃນລາວໄດ້ 
ຖືກນໍາມາຂຽນລົງໃນບົດຄວາມສະບັບໜຶ່ງໃນ 
ປີ 2004. ຜູ້ຕາງໜ້າອຸດສາຫະກໍາໄມ້ໄດ້ພົບວ່າ 
ມີໄມ້ທ່ອນຂອງລາວຫລາຍກວ່າ 1,000 ແມັດ 
ກ້ອນ ຢູ່ທີ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານໂດຍບໍ່ມີການລະ 
ບຸຊື່. ຜູ້ຊື້ບອກລາວວ່າ ຕົນເອງໄດ້ຊື້ໄມ້ທ່ອນ 
ເຫລົ່ານັ້ນມາຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານຢູ່ໃນ 
ລາວ. ເມື່ອລາວບອກຜູ້ຊື້ພວກນັ້ນວ່າ ໄມ້ທ່ອນ 
ບໍ່ສາມາດສົ່ງອອກຈາກລາວໄດ້ “ພວກເຂົາເຈົ້າ 
ຫົວຂວັນຂ້ອຍ ແລ້ວຖາມວ່າແມ່ນໃຜສາມາດ 
ຢຸດການສ່ົງໄມ້ທ່ອນອອກໄດ້?”. ໃນປີດຽວກັນ 
ນ້ີ ລັດຖະບານລາວໄດ້ອອກໂກຕ້າໃຫ້ນໍາໃຊ້ໄມ້ 
ຢູ່ພາຍໃນປະເທດໄດ້ຈໍານວນ 270,000 ແມັດ 
ກ້ອນ ແຕ່ແລ້ວມີພຽງແຕ່ 20,000 ແມັດ 
ກ້ອນເທົ່ານັ້ນທີ່ໄປເຂົ້າໂຮງງານ.16

ມີສິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າລັດຖະບານລາວຮັບຮູ້ 
ເຖິງຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າ 
ໄມ້ທີ່ຍັງຄ້າງຄາຢູ່. ໃນເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2011  
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີມີຄໍາສັ່ງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດ 
ກາປ່າໄມ້ແລະຕໍາຫລວດກວດຄົ້ນລົດບັນທຸກ 
ທີ່ສົງໄສວ່າມີການລັກລອບເອົາໄມ້ອອກໄປ 
ຫວຽດນາມແລະຈີນ.17

ແຕ່ວ່າການກະທໍາດັ່ງກ່າວເປັນພຽງການຂົ່ມຂູ່ 
ເລັກໆນ້ອຍໆ ຈະໄປຕ້ານກໍາລັງແຮງຂອງກຸ່ມ 
ອິດທິພົນທີ່ປຸ້ນສະດົມຊັບພະຍາກອນທໍາມະ 
ຊາດຂອງລາວໄດ້ແນວໃດ. ເນື່ອງຈາກເປັນປະ 
ເທດທີ່ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ອາໄສຢູ່ເຂດຊົນ 
ນະບົດ ມີປະຊາກອນໜາແໜ້ນທີ່ຕ່ໍາ ບວກໃສ ່
ກັບການປົກຄອງທີ່ອ່ອນແອແລະມີລະດັບ 
ການສໍ້ລາດບັງຫລວງສູງ ປະເທດລາວຈຶ່ງຕົກ 
ເປັນເຫຍື່ອຂອງປະເທດເພື່ອນບ້ານທີ່ມີຄວາມ 
ກ້າວໜ້າກວ່າທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ບໍ່ພຽງແຕ ່
ເລື່ອງການຕັດໄມ້ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງລວມທັງສິນ 
ຄ້າການກະເສດ ຢາງພາລາແລະໂຄງການພະລັງ 
ງານນໍ້ານໍາອີກ.

ຜົນກະທົບຈາກການປູກໄມ້ອຸດສາຫະກໍາແລະພະ 
ລັງງານນໍ້າ
ການຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ປູກໄມ້ອຸດສາຫະກໍາແລະເຮັດໂຄງການພະລັງງານນໍ້າຂະໜາດໃຫຍ່ 
ແມ່ນພື້ນຖານສຳຄັນທາງຍຸດທະສາດດ້ານການພັດທະນາໄລຍະຍາວຂອງປະເທດລາວ ຊຶ່ງ 
ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຢ່າງແຮງກ້າຈາກລັດຖະບານ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີແລະ 
ປະເທດອື່ນໆ. ທ່າແຮງທາງດ້ານໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ້າກວມເອົາ 16 ເປີເຊັນຂອງຄວາມອຸດົມ 
ຮັ່ງມີທັງໝົດຂອງປະເທດລາວ.18 ເຂື່ອນສິບແຫ່ງໄດ້ດໍາເນີນງານໄປແລ້ວ ແລະຢ່າງໜ້ອຍ 
ມີອີກ 27 ແຫ່ງພວມດໍາເນີນງານຢູ່.19 ການຂະຫຍາຍຕົວດັ່ງກ່າວຖືກຂັບເຄື່ອນຍ້ອນຄວາມ 
ຕ້ອງການພະລັງງານຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ ຄືໄທແລະຫວຽດນາມ. ການປູກໄມ້ອຸດສາຫະ 
ກໍາແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ ຊຶ່ງລັດຖະບານຖືວ່າເປັນການນໍາເອົາປ່າໄມ ້
ມານໍາໃຊ້ໃຫ້ເກີດໝາກເກີດຜົນທາງດ້ານເສດຖະກິດຫລາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການ 
ປູກຢາງພາລາ ຊຶ່ງບໍລິສັດຈີນແລະຫວຽດນາມເປັນຜູ້ອຸດໜູນເງິນນັ້ນ ກໍາລັງມີຈໍານວນເພີ່ມ 
ຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ.

ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ມີການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດຢ່າງຫລວງຫລາຍ  
ຫລັ່ງໄຫລເຂົ້າມາຢູ່ໃນສອງຂະແໜງການນີ້ ພາໃຫ້ມີການຖາງແລະປ່ຽນແປງເນື້ອທີ່ປ່າໄມ ້
ຢ່າງຂະໜານໃຫຍ່ ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບ ຊຶ່ງມີລັກສະນະທໍາລາຍທັງດ້ານສັງຄົມແລະສິ່ງ 
ແວດລ້ອມ.20

ທັງພື້ນຖານໂຄງລ່າງແລະການປູກໄມ້ອຸດສາຫະກໍາເຮັດໃຫ້ສາມາດເຂົ້າໄປຮອດບ່ອນທີ່ມີ 
ໄມ້ທີ່ມີລາຄາຢູ່ນອກເຂດປ່າຜະລິດ ເນື່ອງຈາກວ່າບໍລິສັດໄດ້ຮັບໂກຕ້າໃຫ້ຖາງພື້ນທີ່ແຖວ 
ນັ້ນໄດ້. ບໍລິມາດໄມ້ມີຢ່າງມະຫາສານ ມີການລາຍງານວ່າຢູ່ພູພຽງນາກາຍພຽງແຫ່ງດຽວ ມີ 
ການຕັດໄມ້ຫລາຍກວ່າໜຶ່ງລ້ານແມັດກ້ອນ ເພື່ອຕຽມສ້າງເຂື່ອນນໍ້າເທີນສອງ.21

ໃນປີ 2008 ມີການຄາດຄະເນວ່າ 60 ເປີເຊັນຂອງໄມ້ທີ່ຂຸດຄົ້ນຢູ່ໃນປະເທດລາວນັ້ນ ໄດ ້
ຮັບການອະນຸມັດຕາມໂກຕ້າພິເສດສໍາລັບໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ້າແລະພື້ນຖານໂຄງ 
ລ່າງອື່ນໆ.22 ຢູ່ໃນປະເທດລາວ ກອງທັບມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນ 
ຍ້ອນວ່າມີໂຄງການພະລັງງານນໍ້າ. ຕົວຢ່າງກະຊວງປ້ອງກັນຊາດໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ຕັດ 
ໄມ້ແລະຂາຍໄມ້ຢູ່ໃນເຂດເຂື່ອນນໍ້າງື່ມສາມ ໂດຍໃຫ້ສອງບໍລິສັດເຮັດສັນຍາໃຫ້ຕັດໄມ້ໄດ ້
ຈໍານວນ 70,000 ແມັດກ້ອນ.23

ອີງຕາມກົດໝາຍປ່າໄມ້ ການປູກໄມ້ອຸດສາຫະກໍານັ້ນຕ້ອງປູກໃສ່ດິນເສື່ອມໂຊມ ແຕ່ວ່າຄໍາ 
ນິຍາມຂອງຄໍາວ່າ ‘ເສ່ືອມໂຊມ’ ນ້ັນບ່ໍມີຄວາມຊັດເຈນ. ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວມັກມີການປູກ 
ໄມ້ອຸດສາຫະກໍາບ່ອນໃໝ່ໃສ່ເນື້ອທີ່ປ່າຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ແລະແມ່ນຕົວເລັ່ງສໍາຄັນຂອງການ 
ຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ. ເມື່ອມີການຕັດໄມ້ຢູ່ໃນປະເທດລາວ ການປູກໄມ້ອຸດສາຫະກໍາຊໍ້າພັດ 
ຄຸມເຄືອ. ມີແນວໂນ້ມເພີ່ມຂຶ້ນວ່າ ບໍລິສັດຕ່າງໆຖືເອົາການໄດ້ຮັບອະນຸຍາດປູກໄມ້ອຸດສາ 
ຫະກໍາເປັນວິທີທາງໜຶ່ງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ໄມ້ແລະມີບາງກໍລະນີ ເມື່ອມີການຕັດໄມ້ອອກແລ້ວ  
ດິນພັດຖືກປະຖິ້ມໄວ້ລ້າໆຊໍ້າ.24
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ອຸດສາຫະກໍາໄມ້ຂອງຫວຽດນາມ 
ກໍາລັງຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ ໂຮງງານເຟີນິເຈີທີ່ໃຊ້ຢູ່ນອກ

ເຮືອນ ທີ່ກິຍົ່ງ ຫວຽດນາມ.

ໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ ອຸດສາຫະກໍາໄມ້ຂອງ 
ຫວຽດນາມມີເງິນໝູນວຽນຫລາຍຕື້ໂດລາ  
ສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ກໍາໄລຈາກຂະແໜງອຸດສາຫະ 
ກໍາເຟີນິເຈີຂອງປະເທດ ຊຶ່ງປັດຈຸບັນກາຍເປັນ 
ອັນດັບຫົກຂອງໂລກ. ໃນປີ 2010 ຫວຽດນາມ 
ມີລາຍຮັບ 3.4 ຕື້ໂດລາຈາກການສົ່ງຜະລິດຕະ 
ພັນໄມ້ອອກໄປຕ່າງປະເທດ ແລະຄາດວ່າຈະ 
ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 4 ຕື້ໂດລາໃນປີ 2011.25

ຕະຫລາດສົ່ງອອກແມ່ນຕົວເລັ່ງສໍາຄັນຂອງ 
ການຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນອຸດສາຫະກໍາຫວຽດ 
ນາມ ຊຶ່ງປັດຈຸບັນຢູ່ທົ່ວປະເທດມີວິສະຫະກິດ 
ໄມ້ແປຮູບ 2,500 ແຫ່ງ.26 ໃນປີ 2007 
ການສົ່ງເຟີນິເຈີມີມູນຄ່າ 2.4 ຕື້ໂດລາ ຄິດໄລ ່
ເປັນ 20 ເປີເຊັນຂອງລາຍໄດ້ລວມຈາກການ 
ສົ່ງອອກຂອງຫວຽດນາມ.27 ລັດຖະບານວາງ 
ແຜນຢາກໃຫ້ມູນຄ່າການສົ່ງຜະລິດຕະພັນ 
ໄມ້ອອກນອກປະເທດໃຫ້ໄດ້ເກືອບສອງເທົ່າ 

ຄືເປັນ 7.8 ຕື້ໂດລາໃນປີ 2020.28

ໃນປີ 2010 ຫວຽດນາມສົ່ງຜະລິດຕະພັນໄມ ້
ອອກໄປໃຫ້ 26 ປະເທດ ຕະຫລາດສໍາຄັນ 
ແມ່ນສະຫະພາບເອີຣົບ, ສະຫະລັດອາເມຣິກາ 
ແລະຍີ່ປຸ່ນ. ໃນປີ 2008 ສະຫະລັດອາເມຣິກາ 
ເປັນຕະຫລາດລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຜະລິດຕະ 
ພັນເຟີນິເຈີຈາກຫວຽດນາມ ຄືມີມູນຄ່າເກືອບ 
ຮອດ 1 ຕື້ໂດລາ ສ່ວນມູນຄ່ານໍາເຂົ້າສະຫະ 
ພາບເອີຣົບມີ 600 ລ້ານໂດລາ. ການສົ່ງອອກ 
ເຟີນິເຈີມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ເສດຖະກິດຫວຽດ 
ນາມນັ້ນ ມີການສະແດງໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນຂໍ້ມູນ 
ຂອງເຄິ່ງປີທໍາອິດ ໃນປີ 2010 ຊຶ່ງໜຶ່ງສ່ວນ 
ສາມຂອງສິນຄ້າທັງໝົດທີ່ຫວຽດນາມສົ່ງໄປ 
ສະຫະລັດອາເມຣິການັ້ນແມ່ນເຟີນິເຈີ.29

ຂະນະທີ່ຄວາມຕ້ອງການຈາກສະຫະພາບເອີ 
ຣົບແລະສະຫະລັດອາເມຣິກາຕົກວູບລົງແລະ 
ຍັງບໍ່ທັນຟື້ນຕົວຈາກວິກິດທາງດ້ານການເງິນ 
ເທື່ອນັ້ນ ປະເທດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ຈີນແລະຕາເວັນ 
ອອກກາງຊໍ້າພັດກາຍເປັນແຫລ່ງສໍາຄັນທີ່ຕ້ອງ 
ການເຟີນິເຈີຈາກຫວຽດນາມເພີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍ 
ສະເພາະແມ່ນຜະລິດຕະພັນຈາກຊະນິດໄມ້ 
ເນື້ອແຂງທີ່ຫາຍາກແລະມີລາຄາແພງກວ່າຈາກ 
ເຂດຮ້ອນ.30

ຕັ້ງແຕ່ຫວຽດນາມໄດ້ ‘ປິດ’ ປ່າຂອງຕົນໃນປີ  
1997 ເປັນຕົ້ນມາ ຢູ່ໃນປະເທດຈຶ່ງມີການ 
ຄວບຄຸມການຕັດໄມ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ເມື່ອຕະ 
ຫລາດສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນໄມ້ຈະເລີນງອກ 
ງາມ ຫວຽດນາມຈະຕ້ອງເພິ່ງການນໍາໄມ້ເຂົ້າ 
ມາໃນປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນ ເພື່ອປ້ອນໃຫ້ແກ່ອຸດ 
ສາຫະກໍາໄມ້ແປຮູບ. ປັດຈຸບັນຈໍານວນໄມ້ທ່ີນໍາ 
ເຂົ້າມາມີປະມານ 80 ເປີເຊັນຂອງໄມ້ທີ່ສະ 

ໜອງໃຫ້ແກ່ອຸດສາຫະກໍາ.31

ໃນປີ 2000 ຫວຽດນາມນໍາເຂົ້າໄມ້ທ່ອນແລະ 
ໄມ້ທ່ີຊອຍແລ້ວເປັນມູນຄ່າ 123 ລ້ານໂດລາ.32

ໃນປີ 2008 ມັນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາເປັນ 
ມູນຄ່າ 1.1 ຕື້ໂດລາ.33 ໃນປີ 2011 ຄາດວ່າ 
ນໍາໄມ້ເຂ້ົາມາໃນປະເທດສາມລ້ານແມັດກ້ອນ.34 

ໃນປີ 2010 ສະມາຄົມໄມ້ແລະຜະລິດຕະພັນ  
ຈາກປ່າຂອງຫວຽດນາມ (The Vietnam  
Timber & Forest Product Associa-
tion) ປະກາດວ່າ ອຸດສາຫະກໍາຂອງປະເທດ 
ຕ້ອງການໄມ້ 6.4 ລ້ານແມັດກ້ອນ ເພື່ອໃຫ ້
ບັນລຸການຜະລິດທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ ສ່ວນໄມ ້
ທີ່ໄດ້ຈາກປ່າພາຍໃນປະເທດນັ້ນມີພຽງ 1.6  
ລ້ານແມັດກ້ອນເທົ່ານັ້ນແລະສ່ວນຫລາຍແມ່ນ 
ໄມ້ຈາກການປູກເອົາ.35

ນະໂຍບາຍຂອງຫວຽດນາມໃນການຊອກຫາ 
ແຫລ່ງທີ່ມາຂອງໄມ້ນັ້ນ ມັກຈະສະທ້ອນອອກ 
ມາໃຫ້ເຫັນຈາກຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າທີ່ 
ມີການປ່ຽນແປງ. ຫວຽດນາມນໍາເຂົ້າແມ່ນກະ 
ທັ້ງໄມ້ທີ່ປູກເອົາ ເຊັ່ນ ຕົ້ນວິກ, ຕົ້ນຂີ້ເຫລັກ 
ແລະຕົ້ນສັກເປັນຈໍານວນຫລວງຫລາຍ. ໄມ ້
ສ່ວນຫລາຍທີ່ຜະລິດອອກໄປສູ່ຕະຫລາດສະ 
ຫະພາບເອີຣົບແລະອາເມຣິກາ ລ້ວນແຕ່ແມ່ນ 
ໄມ້ທີ່ລັກລອບຕັດຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ເປັນຜົນ 
ກະທົບຮ້າຍແຮງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ຊຶ່ງປະເທດ 
ເຫລ່ົານ້ີຄວນມີຈິດສໍານຶກຕ່ໍບັນຫານ້ີ. ແຕ່ອຸດສາ 
ຫະກໍາໄມ້ຍັງກາງຕໍ່ບໍລິມາດໄມ້ຈາກປ່າທໍາມະ 
ຊາດເຂດຮ້ອນຢ່າງຫລວງຫລາຍ ລວມທັງໄມ້  
(yellow balau) ໄມ້ (keruing) ແລະໄມ ້
ສັກທໍາມະຊາດ.

ໄມ້ແປ້ນອົບແຫ້ງ
ທີ່ກິຍົ່ງ ຫວຽດນາມ
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ຜູ້ທີ່ສົ່ງໄມ້ລາຍໃຫຍ່ຈາກປ່າເຂດຮ້ອນໃຫ້ແກ່ 
ຫວຽດນາມ ໄດ້ແກ່ບັນດາປະເທດອາຊີທີ່ຍັງມີ  
ພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ທໍາມະຊາດ ບ່ອນສຸດທ້າຍທີ່ຍັງ 
ຫລົງເຫລືອຢູ່ ຄື ມຽນມ້າ, ມາເລເຊຍແລະລາວ.  
ເນື່ອງຈາກວ່າເປັນປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ 
ກັນໂດຍກົງ ທັງເປັນປະເທດທ່ີມີສາຍພົວພັນພິ  
ເສດທາງດ້ານການເມືອງແລະເສດຖະກິດ ປັດ 
ຈຸບັນປະເທດລາວຈຶ່ງສະໜອງໄມ້ຈາກປ່າທໍາ  
ມະຊາດເຂດຮ້ອນ ປ້ອນໃຫ້ແກ່ຂະແໜງເຟີນ ິ
ເຈີຂອງຫວຽດນາມເປັນຈໍານວນຫລວງຫລາຍ.

ໃນປີ 2008 ຫວຽດນາມນໍາເຂົ້າໄມ້ທ່ອນແລະ 
ໄມ້ທີ່ຊອຍແລ້ວຈາກປະເທດລາວເປັນມູນຄ່າ 
130 ລ້ານໂດລາ ເພີ່ມຂຶ້ນຫລາຍເມື່ອທຽບໃສ ່
ການນໍາເຂົ້າໃນປີ 2000 ຊຶ່ງມີ 36 ລ້ານໂດລາ. 
ໃນຈໍານວນການນໍາເຂົ້າເຫລົ່ານີ້ ມີໄມ້ທ່ອນຄິດ 
ເປັນມູນຄ່າ 55 ລ້ານໂດລາ ຊຶ່ງເປັນສິ່ງຫວງ  
ຫ້າມໃນການສົ່ງອອກຈາກປະເທດລາວ ແຕ ່
ພັດກວມເອົາ 16 ເປີເຊັນຂອງໄມ້ທ່ອນທັງໝົດ  
ທ່ີນໍາເຂ້ົາມາໃນຫວຽດນາມ.36 ໃນປີ 2008 ອົງ 
ການສືບສວນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນປະ 
ເມີນວ່າຫວຽດນາມນໍາເອົາໄມ້ທ່ອນຈາກລາວ 
ເຂ້ົາມາໃນປະເທດ 500,000 ແມັດກ້ອນຕ່ໍປີ.37

ຮັບປະກັນການສະໜອງ 
ໄມ້ໃຫ້
ຫວຽດນາມໄດ້ດໍາເນີນນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບ 
ປ່າໄມ້ແລະການຄ້າໄມ້ ເພື່ອຮັບມືກັບບັນຫາ 
ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງການສະໜອງວັດຖຸດິບ 
ໃຫ້ແກ່ແຜນການຂະຫຍາຍຂະແໜງເຟີນິເຈີ  
ໂດຍໃຫ້ມີການຄວບຄຸມການຕັດໄມ້ຢູ່ພາຍໃນ 
ປະເທດຢ່າງເຂັ້ມງວດແລະເອົາຈິງເອົາຈັງແລະ 
ລົງທຶນໃສ່ການປູກປ່າ ແລະປູກໄມ້ອຸດສາຫະ 
ກໍາຢ່າງຫລວງຫລາຍ.

ຍຸດທະສາດດ້ານການພັດທະນາປ່າໄມ້ຂອງ 
ຫວຽດນາມສໍາລັບປີ 2006 ຫາ 2020 ຄ ື
ຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ປ່າຈັດສັນແລະປ່າສະຫງວນ 
ແບບຍືນຍົງໃຫ້ໄດ້ 16 ລ້ານເຮັກຕາ ໂດຍທີ ່
8.4 ລ້ານເຮັກຕາ ແມ່ນປ່າຜະລິດ ຊຶ່ງຈະເຮັດ 
ໃຫ້ປ່າໄມ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ກວມເອົາ 47 ເປີເຊັນຂອງ 
ເນື້ອທີ່ປະເທດໃນປີ 2020. ຄາດຄະເນມູນຄ່າ 
ຂອງຜູ້ລົງທຶນ ຄືລັດຖະບານແລະຜູ້ໃຫ້ທຶນຈະ 
ຫລາຍກວ່າ 6.5 ຕື້ໂດລາ, ໂຄງການນີ້ແນໃສ ່
ຜະລິດໄມ້ທີ່ຊອຍແລ້ວປີລະຫົກລ້ານແມັດ 
ກ້ອນພາຍໃນປີ 2020.38

ເຖິງຈະມີແຜນການນີ້ກໍຕາມ ຂະແໜງໄມ້ຂອງ 
ປະເທດກໍຍັງກາງຕໍ່ໄມ້ນໍາເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ  
ຢ່າງຫລວງຫລາຍຢູ່ຕໍ່ໄປ ໂດຍທີ່ລັດຖະບານ 
ຈະເກັບພາສີໄມ່ທ່ອນແລະໄມ້ຊອຍທີ່ນໍາເຂົ້າ 
ມາສູນເປີເຊັນ ເມື່ອທຽບໃສ່ຜະລິດຕະພັນໄມ ້

ທີ່ສໍາເລັດຮູບແລ້ວຈະເກັບພາສີສູງເຖິງ 28 ເປີ 
ເຊັນພຸ້ນ.

ຢູ່ໃນເຈ້ຍໃນສໍ ຫວຽດນາມມີກົດລະບຽບວ່າ 
ໃຫ້ນໍາເອົາແຕ່ໄມ້ຈາກແຫລ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ 
ກົດໝາຍເທົ່ານັ້ນເຂົ້າມາໃນປະເທດ ແຕ່ທາງ 
ປະຕິບັດແລ້ວມີການເພີກເສີຍຕໍ່ກົດລະບຽບ 
ນີ້. ໃນປີ 2003 ອົງການສືບສວນດ້ານສິ່ງແວດ 
ລ້ອມສາກົນໄດ້ເຕືອນອໍານາດການປົກຄອງ 
ຫວຽດນາມ ເລື່ອງຄວາມບໍ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບ 
ການຂົນສົ່ງໄມ້ທ່ອນເຂົ້າມາທ່າເຮືອໄຮ່ຟອງ. 
ສິນຄ້າໄມ້ນີ້ຖືກລັກລອບເອົາມາຈາກອິນໂດນິ 
ເຊຍ ຊ່ຶງເປັນການລະເມີດການຫ້າມສ່ົງໄມ້ທ່ອນ 
ອອກ ແຕ່ຫລັງຈາກການຍຶດເອົາໄວ້ໃນໄລຍະ 
ໜຶ່ງ ກໍມີການປ່ອຍສິນຄ້າໄມ້ເຫລົ່ານີ້ໃຫ້ແກ່ຜູ ້
ສັ່ງຊື້ນໍາເຂົ້າມາ.

ສາຍພົວພັນບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ
ສາຍພົວພັນທາງດ້ານເສດຖະກິດແລະການເມືອງເກີດຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່ອະດີດ ແຕ່ຄາວຫລັງກາງ  
ຊຸ່ມປີ 1970 ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາວແລະຫວຽດນາມມີຂໍ້ຜູກມັດກັນ ໂດຍໄດ້ທໍາຂໍ້ຕົກລົງພິເສດ  
ແລະບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈນໍາກັນຫລາຍຢ່າງ. ສາຍພົວພັນອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ຫວຽດນາມມີຂໍ້ໄດ ້
ປຽບທີ່ຈະຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານຂອງຕົນ. ໃນປີ 2010 
ຫວຽດນາມໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະເທດລາວ ກາຍໜ້າຈີນ 
ແລະໄທ ຊຶ່ງມີ 252 ໂຄງການເປັນມູນຄ່າ 2.7 ຕື້ໂດລາ.40

ຫວຽດນາມແລະລາວມີຈຸດປະສົງຈະເພີ່ມທະວີການຄ້າລະຫວ່າງສອງປະເທດຈາກ 1 ຕື້ໂດ 
ລາ ໃນປີ 2010 ຂຶ້ນເປັນ 5 ຕື້ໂດລາໃນປີ 2020 ຊຶ່ງຄາດວ່າຈະມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງ 
ໃຫຍ່ຫລວງ ຈາກການສົ່ງອອກແຮ່ທາດ, ໄມ້ແລະພະລັງງານຈາກປະເທດລາວ.41

ຫວຽດນາມວາງແຜນຈະລົງທຶນໃສ່ໂຄງການພະລັງງານນໍ້າຢູ່ໃນລາວ 31 ແຫ່ງໃນປີ 2020  
ແລະໄດ້ລົງມືກໍ່ສ້າງຫລາຍບ່ອນໄປແລ້ວ ເຊັ່ນເຂື່ອນເຊກະໝານຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງລາວ.42 ການ 
ເພີ່ມທະວີໃສ່ການລົງທຶນໃນໂຄງການພະລັງງານນໍ້າຢູ່ໃນລາວນີ້ເປັນເລື່ອງໜ້າຢາກຫົວ  
ເນື່ອງຈາກວ່າເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ຫວຽດນາມເອງໄດ້ປະກາດມາດຕະການຄວບຄຸມການຕັດໄມ ້
ຊ່ຶງເກີດຈາກການສ້າງເຂ່ືອນຢູ່ໃນດິນແດນຂອງຕົນເອງ ເນ່ືອງຈາກວ່າກະຊວງຊັບພະຍາກອນ 
ທໍາມະຊາດແລະສິ່ງແວດລ້ອມຂອງຫວຽດນາມອ້າງວ່າໄພນໍ້າຖ້ວມເກີດຂຶ້ນຍ້ອນພວກສ້າງ 
ໂຮງງານພະລັງງານນໍ້າພາກັນຕັດໄມ້ຢູ່ປ່າເທິງຫົວນໍ້າ.43

ເລື່ອງນີ້ຍັງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນການຍື່ນຄໍາ 
ຮ້ອງຂອງຫວຽດນາມ ເພື່ອຂໍທຶນຈາກທະນາ 
ຄານໂລກ ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍລິເລີ່ມຊື່ວ່າ ການ 
ຫລຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍແກັສເຮືອນແກ້ວ 
ຈາກການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າແລະການເຮັດໃຫ້ 
ປ່າເສື່ອມໂຊມ (REDD). ຄໍາຮ້ອງນີ້ບອກວ່າ  
“ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີສິ່ງພິສູດເຖິງແຫລ່ງທີ່ມາຂອງ 
ຊະນິດໄມ້ທີ່ນໍາເຂົ້າມາ ເພາະມີແຕ່ໄມ້ທີ່ລະບຸ  
ໄວ້ຢູ່ໃນລາຍການ (CITIES). ເລື່ອງຈຶ່ງນໍາໄປ 
ສູ່ບັນຫາທີ່ວ່າໄມ້ທີ່ນໍາເຂົ້າມານັ້ນເປັນໄມ້ທີ່ຖືກ  
ກົດໝາຍ ເຖິງວ່າມັນຈະຖືກສ່ົງອອກຈາກບ່ອນ 
ໃດບ່ອນໜຶ່ງຢ່າງຜິດກົດໝາຍກໍຕາມ ໂດຍສະ  
ເພາະສົ່ງອອກຈາກລາວແລະກໍາປູເຈຍ ຊຶ່ງເປັນ 
ບ່ອນທີ່ມີການເກືອດຫ້າມສົ່ງໄມ້ທ່ອນແລະໄມ້ 
ຊອຍອອກນອກປະເທດ ”.39
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ປ້າຍການປູກຢາງພາລາ ຊຶ່ງຫວຽດນາມ 
ເປັນເຈົ້າຂອງຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງລາວ.
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ລົດບັນທຸກໄມ້ຈາກລາວ, ຢູ່ປະເລກັນ ໃນຫວຽດ 
ນາມ ປີ 2010. ເຄື່ອງໝາຍບອກວ່າແຫລ່ງທີ ່
ມາຂອງໄມ້ແມ່ນເຂດເຊກະໝານ 1.

ວົງໃນການຄ້າໄມ້ເຖື່ອນ 
ຂ້າມຊາຍແດນ

ໃນປີ 2010 ອົງການສືບສວນດ້ານສິ່ງແວດ 
ລ້ອມສາກົນໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ລາຍງານສະບັບ 
ໜຶ່ງ ເວົ້າເຖິງອຸດສາຫະກໍາເຟີນິເຈີຫວຽດນາມ 
ນໍາໃຊ້ໄມ້ທ່ອນຈາກປະເທດລາວຢ່າງແຜ່ຫລາຍ 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊະນິດພັນໄມ້ (yellow 
balau) ແລະ (keruing). ເພື່ອໂຕ້ຕອບການ 
ພົບເຫັນຂອງອົງການສືບສວນດ້ານສິ່ງແວດ 
ລ້ອມສາກົນ ສະມາຄົມອຸດສາຫະກໍາໄມ້ຂອງ 
ຫວຽດນາມອ້າງວ່າຂະແໜງນີ້ບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ໄມ້ທີ່ 
ລັກລອບເອົາມາຈາກປະເທດລາວ ໂດຍອະທ ິ
ບາຍວ່າຫລັກຖານອ້າງອິງ ຊຶ່ງແມ່ນຮູບລົດບັນ 
ທຸກໄມ້ທ່ອນຂ້າມຊາຍແດນນັ້ນ ແມ່ນໄມ້ເພື່ອ 
ການສົ່ງອອກຫລືບໍ່ກໍແມ່ນໄມ້ທີ່ມາຈາກສວນ 
ປູກໄມ້ອຸດສາຫະກໍາຢູ່ໃນລາວ. ຄໍາກ່າວອ້າງ 
ເຫລົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງເລີຍ ເພາະວ່າອົງການ 
ສືບສວນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນໄດ້ສັງເກດ 
ເຫັນໂຮງງານເຟີນິເຈີຢູ່ໃນຫວຽດນາມໄດ້ປຸງ 
ແຕ່ງໄມ້ທ່ອນຂອງລາວເປັນຈໍານວນຫລວງ 
ຫລາຍຢ່າງແທ້ຈິງ. ບໍ່ມີຄວາມຄິດເຫັນໃດທີ ່
ອຸດສາຫະກໍາກ່າວອ້າງມານັ້ນຈະສາມາດມາ 
ຫັກລ້າງສະພາບການເກືອດຫ້າມໃນການສົ່ງ 
ໄມ້ທ່ອນອອກຢູ່ໃນລາວໄດ້. ໃນການພົບປະ 
ກັບລັດຖະບານ ຫລັງຈາກທີ່ມີການເຜີຍແຜ່ສິ່ງ 
ທີ່ພົບເຫັນ ຜູ້ຕາງໜ້າອຸດສາຫະກໍາໄມ້ໄດ້ອອກ 
ມາປົກປ້ອງການນໍາໃຊ້ໄມ້ທີ່ສົ່ງອອກຈາກປະ 
ເທດລາວຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ໂດຍເວ້ົາວ່າ ຖ້າໂຮງ 

ງານຫວຽດນາມບໍ່ຊື້ໄມ້ເຫລົ່ານີ້ ໂຮງງານອື່ນໆ 
ຢູ່ໃນຈີນກໍຈະຊື້.

ໃນປີ 2010 ຜູ້ສັງເກດການຈາກອົງການສືບ 
ສວນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນໄດ້ກັບຄືນໄປ  
ປະເທດຫວຽດນາມແລະປະເທດລາວ ເພ່ືອບັນ 
ທຶກເປັນເອກະສານກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນ  
ແລະການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການຄ້າໄມ້ລະຫວ່າງ 
ສອງປະເທດ. ລະຫວ່າງເດືອນຕຸລາປີ 2010  
ແລະເດືອນພຶດສະພາປີ 2011 ອົງການສືບ 
ສວນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນໄດ້ເດີນທາງ 
ໄປພາກສະໜາມສາມເທື່ອ ຈຸດສໍາຄັນຢູ່ໃນ 
ລາວ ຄື ອັດຕະປື ແຂວງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ 
ລາວ ແຂວງເຊກອງ ແລະຄໍາມ່ວນເຊັ່ນດຽວ 
ກັນ. ຢູ່ທີ່ຫວຽດນາມອົງການສືບສວນດ້ານສິ່ງ 
ແວດລ້ອມສາກົນໄດ້ເດີນທາງໄປນະຄອນໂຮ່ຈິ 
ມິ່ນ, ກິຍົ່ງ, ປະເລກູ່, ປະເລກັນ, ດານັ່ງ, ວິ່ງ,  
ຮ່າໂນ້ຍແລະໄຮ່ຟອງ.

ການໄປສັງເກດການເທື່ອລ່າສຸດນີ້ ເປີດເຜີຍ 
ການຄ້າໄມ້ທ່ອນຢ່າງຂະໜານໃຫຍ່ຈາກປະ 
ເທດລາວໄປຫວຽດນາມທີ່ພວມດໍາເນີນຢູ່   
ແມ່ນການຝ່າຝືນການເກືອດຫ້າມ ໃນການສົ່ງ 
ໄມ້ທ່ອນອອກຂອງປະເທດລາວ. ພຽງມື້ດຽວ 
ໃນເດືອນຕຸລາ ອົງການສືບສວນດ້ານສິ່ງແວດ 
ລ້ອມສາກົນໄດ້ເຫັນລົດບັນທຸກໄມ້ທ່ອນ 34 
ຄັນໃນແຂວງອັດຕະປື ເດີນທາງມຸ່ງໜ້າໄປຂ້າມ 

ດ່ານຊາຍແດນໂບວາຍ.

ໃນຂະນະທີ່ຜ່ານມາອົງການສືບສວນດ້ານສິ່ງ 
ແວດລ້ອມສາກົນມຸ່ງຈຸດສົນໃຈໃສ່ການນໍາໃຊ້ 
ໄມ້ເຖື່ອນຈາກລາວໂດຍໂຮງງານຫວຽດນາມ 
ນ້ັນ ເປ້ົາໝາຍຂອງການສອບສວນແມ່ນການດໍາ 
ເນີນການຕັດໄມ້ຕົວຈິງພາຍໃນດິນແດນຂອງ 
ລາວ. ອົງການສືບສວນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສາ 
ກົນໄດ້ພົບປະສາມບໍລິສັດທີ່ບອກວ່າພວກຕົນ 
ໄດ້ສົ່ງໄມ້ທ່ອນອອກຈາກລາວໄປໃຫ້ຫວຽດ 
ນາມທັງໝົດ 250,000 ແມັດກ້ອນຕໍ່ປີ. ບໍລິ 
ສັດທີ່ກອງທັບຫວຽດນາມເປັນເຈົ້າຂອງ ເປັນ 
ຜູ້ດໍາເນີນການຕັດໄມ້ລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດ.

ອົງການສືບສວນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນຍັງ 
ພົບວ່າ ແຂວງທາງພາກໃຕ້ຄືອັດຕະປື ກໍາລັງ 
ຮັບພາລະແບກຫາບກິດຈະການຕັດໄມ້ຢູ່ໃນ 
ລາວປັດຈຸບັນ. ການຕັດໄມ້ສ່ວນໃຫຍ່ກ່ຽວພັນ 
ກັບການສ້າງໂຮງໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ້າ ແລະການ 
ແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງການປູກໄມ້ອຸດສາຫະກຳ.  
ຢູ່ພາຍໃນອັດຕະປື ມີການຖາກຖາງປ່າໄມ້ເປັນ 
ບໍລິເວນກວ້າງຢູ່ອ້ອມແອ້ມເຂດສ້າງເຂື່ອນເຊ 
ກະໝານ 1 ຊຶ່ງບໍລິສັດຫວຽດນາມເປັນເຈົ້າ 
ຂອງ ແລະມີການຖາງປ່າຫລາຍພັນເຮັກຕາເພ່ືອ 
ເຮັດເປັນບ່ອນປູກຢາງພາລາທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ແລະ 
ກໍແມ່ນບໍລິສັດຫວຽດນາມທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ.
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ໄມ້ທ່ອນຂອງລາວ ຊຶ່ງບໍລິສັດຂອງກອງທັບຫວຽດນາມ 
ເປັນເຈ້ົາຂອງ ຢູ່ທ່າເຮືອກິຍ່ົງໃນຫວຽດນາມ ປີ 2000.

ຈາກການສັງເກດການຢູ່ພາກສະໜາມແລະ 
ພົບປະຢ່າງບໍ່ເປີດເຜີຍກັບຕົວລະຄອນສໍາຄັນ  
ອົງການສືບສວນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນໄດ້ 
ຮັບຮູ້ສະພາບການທໍາລາຍປ່າໄມ້ ຊຶ່ງພວມແຜ ່
ລະບາດຢ່າງຂະໜານໃຫຍ່ຢູ່ໃນພາກໃຕ້ຂອງ 
ປະເທດລາວ ຊຶ່ງທາງດ້ານຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ 
ບໍ່ມີການຄວບຄຸມຈາກທາງການເລີຍ ບໍ່ມີການ 
ຢໍາເກັງການເກືອດຫ້າມກ່ຽວກັບການສົ່ງໄມ້ 
ທ່ອນອອກຈາກປະເທດລາວແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ 
ທັງມີກອງທັບຈາກສູນກາງແລະກຸ່ມທຸລະກິດ 
ທີ່ມີເສັ້ນສາຍເປັນຢ່າງດີເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງນໍາ 
ການຄ້າໄມ້ເຖື່ອນທີ່ມີຜົນກໍາໄລມະຫາສານນີ້.

ການດໍາເນີນການຕັດໄມ້ 
ຢູ່ໃນປະເທດລາວ
ບໍລິສັດຂອງຫວຽດນາມເພື່ອການ 
ຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດ (CO- 
ECCO): ການມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງ 
ກອງທັບ
ທໍາອິດອົງການສືບສວນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສາ 
ກົນໄດ້ພົບບໍລິສັດຂອງຫວຽດນາມ ເພື່ອການ 
ຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດໃນເດືອນຕຸລາ ປ ີ
2010 ຂະນະທີ່ໄປຢ້ຽມຢາມທ່າເຮືອກິຍົ່ງ.  
ເມືອງກິຍົ່ງ ຢູ່ໃນແຂວງບິງດິງ ຊຶ່ງແມ່ນສູນກາງ 

ໃຫຍ່ສໍາລັບການປຸງແຕ່ງໄມ້ແລະການຄ້າໄມ້ຢູ່ 
ໃນຫວຽດນາມ. ພາຍຫລັງທ່ີເຂ້ົາໄປເຖິງທ່າເຮືອ 
ນີ້ ອົງການສືບສວນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນກ ໍ
ໄດ້ເຮັດບັນທຶກເປັນເອກະສານກ່ຽວກັບກອງ 
ໄມ້ທ່ອນຂະໜາດມະຫຶມາ ມີເຄ່ືອງໝາຍສີຂຽວ 
ແລະປ້າຍສີເຫລືອງ ພິມຊື່ພາສາຫວຽດນາມວ່າ  
“CTY HOP TAC KINH TE.BOP”  
ຊ່ຶງແປວ່າ ບໍລິສັດເພ່ືອການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະ 
ກິດ - ກະຊວງປ້ອງກັນຊາດ (ຫລື COECCO). 
ກໍາມະກອນຄົນໜ່ຶງເວ້້ົາວ່າໄມ້ທ່ອນ 95 ເປີເຊັນ 
ແມ່ນມາຈາກປະເທດລາວແລະຍັງເວົ້າເສີມ 
ອີກວ່າ ໄມ້ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຂອງກອງທັບຫວຽດ 
ນາມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກອງທັບພາກທີ 4.

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າໄມ້ທ່ອນເຫລົ່ານີ້ມາຈາກ 
ບ່ອນໃດຢູ່ໃນລາວ ແລະເຈາະເລິກເຂົ້າໄປຫາ 
ຄວາມມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງກອງທັບນັ້ນ ອົງ 
ການສືບສວນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນໄດ້ຕິດ 
ຕາມເສັ້ນທາງທິດຕາເວັນຕົກມຸ່ງສູ່ຊາຍແດນ 
ລາວແລະຈົດບັນທຶກໄມ້ທ່ອນທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍ 
ບອກໄວ້ ຊຶ່ງມີຄົນຂົນໃສ່ລົດບັນທຸກຢູ່ເມືອງ 
ດ່ານຊາຍແດນ ຄື ປະເລກູ່ແລະປະເລກັນ.

ຕໍ່ຈາກນັ້ນອົງການສືບສວນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ 
ສາກົນກໍໄດ້ຂ້າມຊາຍແດນໂບວາຍ (Bo Y) ເຂ້ົາ  
ມາໃນແຂວງອັດຕະປືຂອງລາວ. ຢູ່ໃນເຂດລະ 

ຫວ່າງດ່ານກວດກາຊາຍແດນຢ່າງເປັນທາງ 
ການສອງດ່ານນີ້ ສັງເກດເຫັນສະໜາມບ່ອນ 
ມ້ຽນໄມ້ທ່ອນກອງມະຫຶມາ. ຫລັງຈາກນັ້ນກ ໍ
ເດີນທາງຕໍ່ໄປຮອດບ້ານເຜົ່າສໍາພັນ ຊຶ່ງຕິດກັບ 
ທາງຫລວງໃຫຍ່ຜ່ານອັດຕະປືໄປຫາບ່ອນຂ້າມ 
ຊາຍແດນໂບວາຍ (Bo Y). ຢູ່ຫລັງບ້ານນີ້ເອງ 
ແມ່ນບ່ອນໂລ່ງທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນ 
ມ້ຽນໄມ້ທ່ອນໄວ້. ເຖິງວ່າຈະເຫັນໄມ້ທ່ອນ 
ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດຕົ້ນກໍຕາມ ພວກຊາວບ້ານບອກ 
ວ່າໃນເດືອນຜ່ານມາມີໄມ້ທ່ອນຈໍານວນຫລວງ 
ຫລາຍ ແຕ່ດຽວນີ້ຖືກຂົນສົ່ງອອກໄປຫວຽດ 
ນາມແລ້ວ ຜ່ານທາງດ່ານໂບວາຍ (Bo Y). ສະ 
ໜາມໄມ້ເປົ່າວ່າງ ເພາະວ່າລະດູການຕັດໄມ້  
ຊຶ່ງດໍາເນີນແຕ່ເດືອນຕຸລາຫາເດືອນພຶດສະພາ 
ນັ້ນໄດ້ຊັກຊ້າໄປ ຍ້ອນລະດູຝົນມາຊ້າ.

ຫລັງຈາກເດີນທາງສໍາຫລວດອ້ອມແອ້ມບໍລິ 
ເວນນີ້ ອົງການສືບສວນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສາ 
ກົນ ສາມາດຢືນຢັນໄດ້ວ່າ ໄມ້ທ່ອນສ່ວນໃຫຍ ່
ທີ່ຜ່ານສະໜາມໄມ້ຢູ່ບ້ານເຜົ່າສໍາພັນນັ້ນ ລ້ວນ 
ແລ້ວແຕ່ເອົາມາຈາກການດໍາເນີນການຕັດໄມ້ທີ່ 
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງເຂື່ອນພະລັງງານນໍ້າເຊ 
ກະໝານ 1 ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ. ສິ່ງນີ້ກົງກັບເຄື່ອງ 
ໝາຍທີ່ອົງການສືບສວນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສາ 
ກົນ ໄດ້ສັງເກດເຫັນຢູ່ເທິງລົດບັນທຸກທີ່ຂຽນ 
ວ່າ “ໄມ້ແປຮູບເພື່ອການຄຸ້ມຄອງການຕັດໄມ ້
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ສະໜາມເກັບມ້ຽນໄມ້ທ່ອນຂອງບໍລິສັດ  
COECCO ຢູ່ອັດຕະປື ຂອງລາວ ປີ 2011

ແລະການເອົາໄມ້ອອກຈາກເຂດອ່າງນໍ້າເຊກະ 
ໝານ” ຢັ້ງຢືນວ່າເຂດສ້າງເຂື່ອນແມ່ນແຫລ່ງທີ່ 
ມາຂອງໄມ້ທ່ອນເຫລົ່ານີ້. ຢູ່ໃນເດືອນພະຈິກປ ີ
2010 ກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ອົງການສືບສວນດ້ານ 
ສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນໄດ້ພົບເຫັນການໂຄສະ 
ນາໃນເດືອນມິຖຸນາຂອງບໍລິສັດຫວຽດນາມ 
ເພື່ອການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດ (CO-
ECCO) ທີ່ປະກາດຂາຍໄມ້ທ່ອນທີ່ໄດ້ມາ 
ຈາກເຊກະໝານ 1. ການໂຄສະນາອື່ນໆຂອງ 
ບໍລິສັດກໍແມ່ນອ້າງວ່າຕົນເອງມີໄມ້ທ່ອນຈາກ
ລາວ 200,000 ແມັດກ້ອນຕໍ່ປີ.

ໃນເດືອນກຸມພາ ປີ 2011 ອົງການສືບສວນ 
ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນໄດ້ກັບຄືນໄປເຂດເຊ 
ກະໝານ 1 ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າບໍລິສັດຫວຽດ 
ນາມເພື່ອການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດ  
(COECCO) ເລ່ີມດໍາເນີນການຕັດໄມ້ຄືນໃໝ່ 
ອີກບໍ່. ເຂດກໍ່ສ້າງເຂື່ອນງຽບສະຫງັດ ເພາະວ່າ 
ພວກກໍາມະກອນຫວຽດນາມພາກັນກັບຄືນ 
ໄປບ້ານ ເພື່ອສະຫລອງປີໃໝ່ຕາມປະຕິທິນ 
ດວງຈັນ. ແຕ່ວ່າທ່ີສະໜາມໄມ້ທ່ອນຢູ່ບ້ານເຜ່ົາ 
ສໍາພັນ ອົງການສືບສວນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສາ 

ກົນໄດ້ຈົດບັນທຶກໄມ້ທ່ອນຫລາຍຮ້ອຍລໍາທີ່ 
ຫາກໍຕັດມາໃໝ່ໆ ມີເຄື່ອງໝາຍສີຂຽວແລະ 
ປ້າຍສີເຫລືອງຕິດໄວ້ ບອກວ່າແມ່ນຂອງບໍລ ິ
ສັດຫວຽດນາມເພື່ອການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດ 
ຖະກິດ (COECCO).

ການທີ່ກອງທັບມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການດໍາ 
ເນີນການຕັດໄມ້ຢູ່ອ້ອມແອ້ມເຊກະໝານ 1 ນ້ັນ 
ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ ເມື່ອຜູ້ສັງເກດການຂອງອົງ 
ການສືບສວນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນໄດ້ພະ 
ຍາຍາມຕິດຕາມລົດບັນທຸກໄມ້ທ່ອນຄັນໜຶ່ງ 
ຊຶ່ງອາດຈະເຂົ້າໄປເຖິງບ່ອນຕັດໄມ້ໄດ້. ພາຍ  
ຫລັງຕິດຕາມລົດຄັນດັ່ ງກ່າວໄປຕາມເສັ້ນ 
ທາງດິນແດງ ກໍໄປພົບດ່ານທີ່ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ທະ 
ຫານນອກເຄື່ອງແບບກວດກາຢູ່ ແຕ່ພະນັກ 
ງານຂອງອົງການສືບສວນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ 
ສາກົນບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເດີນທາງຕໍ່ໄປ 
ໄດ້. ປະກົດວ່າເຂດຕັດໄມ້ນັ້ນຢູ່ໃນເຂດປ່າສະ 
ຫງວນດົງສໍາພັນນັ້ນເອງ ຊຶ່ງຢູ່ໃກ້ກັບອ່າງເກັບ 
ນໍ້າເຊກະໝານ 1 ທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້.

ໃນເດືອນເມສາ ປີ 2011 ອົງການສືບສວນ 
ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມເຊ 
ກະໝານ 1 ເປັນເທ່ືອທີສາມ. ເທ່ືອນ້ີທຸກຄົນພາ 
ກັນຕົກຕະລຶງທີ່ເຫັນສະໜາມໄມ້ມີໄມ້ທ່ອນ 
ທັງໝົດ 60,000 ແມັດກ້ອນ. ໄມ້ທ່ອນຫລາຍ 
ລໍາມີເຄື່ອງໝາຍສີຂຽວແລະປ້າຍສີເຫລືອງຕິດ 
ໄວ້ບອກວ່າ ແມ່ນຂອງບໍລິສັດຫວຽດນາມເພື່ອ 
ການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດ (COEC-
CO).

ເພື່ອຊອກຫາລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ 
ການດໍາເນີນການຕັດໄມ້ແລະຕະຫລາດປາຍ 
ທາງຂອງບໍລິສັດນີ້ ພະນັກງານຂອງອົງການສືບ 
ສວນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນໄດ້ອໍາພາງຕົນ 

ເອງແຝງຕົວເປັນຜູ້ຊື້ໄມ້ແລ້ວເດີນທາງໄປຫ້ອງ 
ການໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດຫວຽດນາມເພື່ອການ 
ຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດ (COECCO) ຢູ ່
ນະຄອນວິ່ງ ແຂວງເງອານໃນຫວຽດນາມ ໃນ 
ເດືອນພຶດສະພາ ປີ 2011 ເພື່ອພົບປະກັບຜູ ້
ຕາງໜ້າຂະແໜງການຄ້າໄມ້.

ອົງການສືບສວນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນໄດ້ 
ພົບປະກັບທ່ານ ຖຸ່ຍ (Mr Thuy) ຜູ້ອໍານວຍ 
ການຂະແໜງການຄ້າໄມ້ຂອງບໍລິສັດຫວຽດ 
ນາມເພື່ອການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດ  
(COECCO) ແລະຫງວຽນ ຈັ່ງ (Nguyen 
Trang) ຫົວໜ້າຂະແໜງສົ່ງອອກ. ອີງຕາມ 
ທ່ານ ຖຸ່ຍ ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບໍລິສັດຫວຽດນາມ 
ເພື່ອການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດ (CO-
ECCO) ໄດ້ທໍາການຄ້າໄມ້ແລະເຮັດທຸລະກິດ 
ຕັດໄມ້ຢູ່ໃນປະເທດລາວມາໄດ້ຫລາຍກວ່າ 20  
ປີແລ້ວ ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດໜຶ່ງທີ່ດໍາເນີນການຕັດ 
ໄມ້ທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດແລະເປັນລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດຢູ່ 
ໃນປະເທດລາວ. ທ່ານ ຖຸ່ຍຢືນຢັນວ່າແຫລ່ງ 
ທີ່ມາໄມ້ທ່ອນທັງໝົດຂອງບໍລິສັດແມ່ນມາ 
ຈາກປະເທດລາວ. ທ່ານ ຖຸ່ຍຍອມຮັບວ່າໄມ ້
ທ່ອນທັງໝົດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າມາຈາກບ່ອນ 
ຖາງເພື່ອສ້າງເຂື່ອນ ແລະການທີ່ບໍລິສັດນີ້ໄດ ້
ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເອົາໄມ້ທ່ອນອອກຈາກພື້ນທີ່ 
ເຫລົ່ານີ້ ຖືວ່າເປັນຈໍານວນພຽງໜ້ອຍດຽວເທົ່າ 
ນັ້ນ ເພາະມີຫລາຍບໍລິສັດທີ່ເຮັດແນວນີ້.

ທ່ານ ຖຸ່ຍອະທິບາຍວ່າ ເພື່ອດໍາເນີນການຕັດ 
ໄມ້ຢູ່ໃນລາວໄດ້ນ້ັນ ຕ້ອງຂໍອະນຸມັດໂກຕ້າຈາກ  
ລັດຖະບານກ່ອນ. ລາວເວ້ົາວ່າປົກກະຕິຈະເຮັດ 
ປີລະເທື່ອ ຫລືບາງທີຫົກເດືອນເທື່ອໜຶ່ງ ແຕ່ບໍ ່
ເຄີຍດົນນານກວ່ານ້ັນ ເພາະວ່າລັດຖະບານບ່ໍຢາກ 
ໃຫ້ມີການສໍາປະທານຕັດໄມ້ດົນນານກວ່ານ້ັນ.

ປ້າຍສີເຫລືອງແລະເຄື່ອງໝາຍສີຂຽວຢູ່ໄມ້ 
ທ່ອນ ບອກວ່າແມ່ນຂອງບໍລິສັດ COECCO
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ປ້າຍຂອງບໍລິສັດຫວຽດນາມເພື່ອການຮ່ວມມືທາງດ້ານ 
ເສດຖະກິດ (COECCO) ຢູ່ນອກໂຮງງານທີ່ວິ່ງ ຢູ ່
ຫວຽດນາມ “OK4” ໝາຍເຖິງກອງທັບພາກທີ 4. 

ອີງຕາມທ່ານຖຸ່ຍບອກວ່າ ໃນປີ 2010 ບໍລິສັດຫວຽດ 
ນາມເພື່ອການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດ (CO-
ECCO) ໄດ້ຮັບສິດໃນການຕັດໄມ້ 100,000 ແມັດ 
ກ້ອນແລະໃນປີ 2011 ກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ຄືຕັດໄມ້ຢູ່ທັງ 
ໃນເຂດສ້າງເຂື່ອນເຊກະໝານ 1 ແລະແຫລ່ງອື່ນໆທີ່ບໍ ່
ມີການລະບຸຊື່. ທ່ານ ຖຸ່ຍຍັງເວົ້າເສີມອີກວ່າ ລັດຖະ 
ບານຈາກສູນກາງຢູ່ວຽງຈັນເປັນຜູ້ອະນຸມັດໂກຕ້າເຫລົ່າ 
ນີ້ໃຫ້ໂດຍກົງ ບໍ່ແມ່ນຫ້ອງການປ່າໄມ້ແຂວງ.

ການພົບປະຄັ້ງນີ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບໍລິສັດຫວຽດນາມ 
ເພື່ອການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດ (COECCO)  
ຈັດການທຸກດ້ານໃນການດໍາເນີນການຕັດໄມ້ຂອງຕົນຢູ່ 
ໃນປະເທດລາວ ໂດຍໃຊ້ກໍາມະກອນຂອງຕົນເອງ. ພະ 
ນັກງານບໍລິສັດທໍາການສໍາຫລວດປ່າໄມ້ ເພື່ອກໍານົດຊະ 
ນິດຕົ້ນໄມ້ທີ່ຕົນເອງຕ້ອງການ. ເມື່ອເຈົ້າໜ້າທີ່ລາວເຊັນ 
ລາຍການທີ່ມີຊື່ຕົ້ນໄມ້ທີ່ຈະຕັດໃຫ້ແລ້ວ ບໍລິສັດກໍຈະ 
ເອົາທີມຕັດຕົ້ນໄມ້, ລົດບັນທຸກແລະຄົນຂັບລົດຂອງຕົນ 
ເຂົ້າມາ ເພື່ອຕັດເອົາໄມ້ອອກໄປຫວຽດນາມ.

ໄມ້ທ່ອນໃຫຍ່ຫລາຍທ່ອນຈະຖືກຂົນສົ່ງໄປທ່າເຮືອ 
ກິຍົ່ງແລະຕຽນຊ່າຢູ່ດານັ່ງໂດຍກົງເລີຍ ເພາະວ່າທ່າກ ິ
ຍົ່ງແມ່ນອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງເຟີນິເຈີຂະໜາດໃຫຍ່ 
ຂອງບໍລິສັດ ສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂະໜາດໃຫຍ ່
ຂອງຕະຫລາດປາຍທາງໄດ້ ສ່ວນວ່າທ່າເຮືອຕຽນຊ່າ 
ນັ້ນສ່ວນຫລາຍກໍຍ້ອນຄວາມສະດວກດ້ານການຈັດ 
ການແລະເສັ້ນທາງລໍາລຽງຂົນສົ່ງ.

ນາງ ຈັ່ງ ບອກວ່າໃນປີ 2010 ບໍລິສັດໄດ້ຂາຍໄມ້ທ່ອນ 
ຂອງຕົນທັງໝົດໃຫ້ແກ່ພວກທີ່ປຸງແຕ່ງໄມ້ຄົນຫວຽດ 
ນາມ ແຕ່ຫວັງວ່າຢ່າງໜ້ອຍກມີໄມ້ໄວ້ເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງ 
100,000 ແມັດກ້ອນ ເພື່ອດຶງດູູດຜູ້ຊື້ຄົນຕ່າງປະເທດ 
ໃນປີ 2011. ນາງສະເໜີຂາຍໄມ້ (keruing) ໃຫ້ພະ 
ນັກງານອົງການສືບສວນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນຈໍາ 
ນວນ 15,000 ແມັດກ້ອນ ຊຶ່ງນາງບອກວ່າຈະມີການ 
ຂົນສົ່ງຈາກປະເທດລາວມາດານັ່ງຫລືກິຍົ່ງພາຍໃນສອງ 
ສາມອາທິດຂ້າງໜ້າ.

ນາງຈັ່ງຍັງເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າບໍລິສັດ 
ຫວຽດນາມເພື່ອການຮ່ວມມືທາງດ້ານ 
ເສດຖະກິດ (COECCO) ມີໂຮງງານ 
ປຸງແຕ່ງໄມ້ບ່ອນໜຶ່ງຢູ່ບ້ານເລົາງາມ ທີ່ 
ປະເທດລາວ ແຕ່ເປັນພຽງບ່ອນຊອຍໄມ ້
ທ່ອນໃຫ້ເປັນຫລ່ຽມເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ແມ່ນເຮັດ 
ເປັນຜະລິດຕະພັນໄມ້ສໍາເລັດຮູບຫລືເຄິ່ງ 
ສໍາເລັດຮູບເລີຍ. ປາຍທາງສຸດທ້າຍຂອງ 
ໄມ້ທ່ອນເຫລົ່ານີ້ກໍຍັງແມ່ນຕະຫລາດຢູ່ 
ໃນຫວຽດນາມນັ້ນເອງ. ໃນເດືອນເມສາ 
ປີ 2011 ອົງການສືບສວນດ້ານສິ່ງແວດ 
ລ້ອມສາກົນ/ເຕເລປັກ (Telepark) ໄດ ້
ໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງງານຂອງບໍລິສັດຫວຽດ 
ນາມເພື່ອການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະ 
ກິດ (COECCO) ຢູ່ບ້ານເລົາງາມແລະ 
ໄດ້ສັງເກດເຫັນລົດບັນທຸກສີ່ຄັນທີ່ຂົນຕົ້ນ 
ໄມ້ທ່ີຫາກໍຕັດໃໝ່ໆ ຍັງມີຮາກແລະເປືອກ 
ໄມ້ຕິດຢູ່ ຈອດຢູ່ທາງເຂົ້າໂຮງງານ ເຖິງວ່າ 
ໂຮງງານນີ້ຈະເກົ່າແລະມີສະພາບຊຸດໂຊມ 
ກໍຕາມ.
ບໍລິສັດຫວຽດນາມເພື່ອການຮ່ວມມືທາງ 
ດ້ານເສດຖະກິດ (COECCO) ເປັນ 

ໜ່ວຍທຸລະກິດຂອງຜູ້ບັນຊາການກອງທັບ 
ຫວຽດນາມພາກທີ 4 ຊຶ່ງຫ້ອງການໃຫຍ ່
ຂອງທັງສອງອົງການນີ້ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນວິ່ງ  
ແລະໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຈາກການພົວພັນຢ່າງ 
ໃກ້ຊິດກັບກອງທັບລາວ. ໃນປີ 2010 ກະ 
ຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງລາວໄດ້ມອບ 
ຫລຽນໄຊແຮງງານຊັ້ນໜຶ່ງໃຫ້ແກ່ຜູ້ບັນຊາ 
ການສູງສຸດຂອງກອງທັບພາກທີ 4 ແລະ 
ບໍລິສັດຫວຽດນາມເພື່ອການຮ່ວມມືທາງ 
ດ້ານເສດຖະກິດ (COECCO) “ໃນການ 
ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສົ່ງເສີມມິດຕະ 
ພາບ, ຄວາມສາມັກຄີແລະການຮ່ວມມືຮອບ 
ດ້ານລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ, ສອງກອງ 
ທັບ, ປະຊາຊົນລາວແລະຫວຽດນາມ”.44 

ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັນແບບນີ້ຊ່ວຍອະທິ 
ບາຍໄດ້ວ່າ ບໍລິສັດຫວຽດນາມເພື່ອການ 
ຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດ (COEC-
CO) ແມ່ນຜູ້ທີ່ດໍາເນີນການຕັດໄມ້ລາຍ 
ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຢູ່ໃນປະເທດ ແລະບໍລິສັດນີ້ມ ີ
ຂີດຄວາມສາມາດທີ່ຈະບໍ່ສົນໃຈນໍາການ 
ເກືອດຫ້າມໃນການສົ່ງໄມ້ທ່ອນອອກຂອງ 
ປະເທດນີ້ເລີຍ.

ໄມ້ທ່ອນຫາກໍຕັດມາໃໝ່ໆມາເຖິງສະໜາມໄມ້ທ່ອນ 
ຂອງບໍລິສັດຫວຽດນາມເພື່ອການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດ 
ຖະກິດ (COECCO) ຢູ່ອັດຕະປືຂອງລາວ ປີ 2011.
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ໄມ້ທ່ອນຂອງພອນສັກມຸ່ງໜ້າສູ່ຫວຽດ 
ນາມ ມາຈາກເຂດເຂື່ອນເຊກອງ 4.

ພອນສັກ: ເງິນສົດສໍາລັບໄມ້ທ່ອນ
ໃນເດືອນກຸມພາ ປີ 2011 ຜູ້ສັງເກດການຂອງ 
ອົງການສືບສວນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນໄດ້ 
ເດີນທາງໄປແຂວງເຊກອງ ຊຶ່ງຢູ່ທາງເໜືອຂອງ 
ອັດຕະປື ເພື່ອບັນທຶກການຕັດໄມ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ  
ກັບການສ້າງເຂື່ອນພະລັງງານໄຟຟ້າເຊກອງ 4.  
ພື້ນທີ່ອ້ອມແອ້ມສະຖານທີ່ສ້າງເຂື່ອນມີປ່າສະ  
ຫງວນຫ້ວຍອາຊໍາ ກໍຄືບ່ອນສໍາປະທານຕັດໄມ ້
ຄັ້ງຜ່ານມາ. ມີສິ່ງຢືນຢັນວ່າ ໄດ້ພົບເຫັນການ  
ຕັດໄມ້ຢ່າງເລັ່ງລັດ ມີບ່ອນໂລ່ງທີ່ກວ້າງຂວາງ 
ເພື່ອເກັບມ້ຽນໄມ້ທ່ອນໄວ້ ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າໄປ  
ຕັດໄມ້ທ່ອນໃນພື້ນທີ່ແຫ່ງນີ້ ແລະມີທັດສະນ ີ
ຍະພາບທີ່ເປັນປ່າປອກໂຫລ້ນ.

ບໍລິສັດລູກຂອງກຸ່ມພອນສັກ, ພອນສັກໄມ້  
(ຫລືເປັນທ່ີຮູ້ຈັກກັນດີວ່າແນນຊີ) ແມ່ນຊ່ືນ້ອຍ 
ຂອງບໍລິສັດ ເປັນຂອງພອນສັກ ວິໄລສັກ ຊຶ່ງ 
ແມ່ນໜຶ່ງໃນຈໍານວນຜູ້ຊາຍທີ່ຮັ່ງທີ່ສຸດຢູ່ໃນ 
ປະເທດລາວ. ຜູ້ສັງເກດການຂອງອົງການສືບ 

ສວນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນໄດ້ພົບບໍລິສັດ 
ນີ້ໂດຍບັງເອີນໃນປີ 2007 ເວລາຕິດຕາມບໍລ ິ
ສັດໜຶ່ງຂອງໄທ ຊື່ວ່າ ແອລວີທີສາກົນ (LVT 
International) ຊຶ ່ງໄດ້ແຫລ່ງໄມ້ມາຈາກ 
ພອນສັກ. ປຣາກິດ ສຣິບຸຊຊະຣາຄຳ (Prakit  
Sribussaracum) ເຈົ້າຂອງບໍລິສັດແອລວີທີ  
ອ້າງວ່າຕົນເອງໄດ້ຈ່າຍເງິນໃຕ້ໂຕະເປັນຈໍາ 
ນວນມະຫາສານໃຫ້ເຈ້ົາໜ້າທ່ີລາວ ເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ 
ໂກຕ້າໃນການຕັດໄມ້ອອກຈາກເຂດສ້າງເຂື່ອນ 
ພະລັງງານນໍ້າເທີນ 2.45

ການອ້າງວ່າພອນສັກມີສ່ວນໃນການລັກລອບ 
ເອົາໄມ້ທ່ອນໄປຫວຽດນາມ ເປັນສິ່ງແປກປະ 
ຫລາດ ເພາະວ່າຢູ່ໃນເວບໄຊດ�ຂອງບໍລິສັດ 
ພັດເນັ້ນຢ້ຳວ່າຕົນເອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ  
ລາວ. ເວບໄຊດ�ຂອງພອນສັກໄມ້ບອກວ່າຕົນ 
ເອງດໍາເນີນງານແນວໃດ: “ປະຕິບັດຕາມກົດລະ  
ບຽບຂອງລັດຖະບານໃນການສ່ົງໄມ້ອອກດ້ວຍ 
ການປ່ຽນໄມ້ທ່ອນ (ວັດຖຸດິບ) ໃຫ້ເປັນຜະລິດ 
ຕະພັນເກືອບສໍາເລັດຮູບ ເພ່ືອເພ່ີມທະວີຜົນກໍາ 
ໄລແລະເຂັ້ມງວດການສົ່ງໄມ້ອອກເພື່ອຈຸດປະ 
ສົງໃນການອະນຸລັກເຂດປ່າ. ບໍລິສັດຍັງເພີ່ມຈໍາ 
ນວນການວ່າຈ້າງຊຸມຊົນໃຫ້ເຂົ້າມາເຮັດວຽກ  
ນໍາອີກ”.

ເພື່ອກວດສອບເບິ່ງການມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງ 
ພອນສັກໃນການຄ້າໄມ້ເຖື່ອນອອກໄປຫວຽດ 
ນາມ ຜູ້ສັງເກດການຂອງອົງການສືບສວນດ້ານ 
ສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນໄດ້ແຝງຕົວເປັນຜູ້ຊື້ໄມ້ 
ໂດຍໄດ້ເດີນທາງໄປເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງຄໍາ 
ມ່ວນຂອງລາວໃນເດືອນເມສາ ປີ 2011 ເພື່ອ  
ພົບຜູ້ຕາງໜ້າບໍລິສັດຢູ່ທີ່ໂຮງງານໄມ້ປູພື້ນ 
ປາກເກ່ຂອງບໍລິສັດ.

ເລີ່ມຕົ້ນອົງການສືບສວນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສາ 
ກົນໄດ້ພົບແຊັມ ເລ່ັງສະຫວັດ ຫົວໜ້າບໍລິຫານ  

ພອນສັກໄມ້ ທີ່ໂຮງງານຢູ່ຊານເມືອງທ່າແຂກ.  
ເລັ່ງສະຫວັດອະທິບາຍໃຫ້ຮູ້ວ່າບໍລິສັດໄດ້ສົ່ງ  
ຜະລິດຕະພັນທັງໝົດຂອງຕົນໄປໃຫ້ໂຮງງານ 
ໄມ້ປູພ້ືນປາກເກ່ຄົບວົງຈອນບ່ອນໃໝ່ຢູ່ໃກ້ຍົມ 
ມະລາດແນວໃດ. ລາວຢໍ້າວ່າບໍລິສັດປະຕິບັດ 
ຕາມກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ໃນລາວແນວໃດ  
ໂດຍໄດ້ຮັບໄມ້ທ່ອນຈາກບ່ອນຜະລິດພະລັງ 
ງານນໍ້າ, ການຂຸດບ່ໍແຮ່, ໂຄງການສ້າງທາງ, ແລະ 
ລື້ງເຄີຍກັບຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງມີສິ່ງຢືນຢັນຢ່າງ 
ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໃນການສົ່ງຜະລິດຕະ 
ພັນໄມ້ໄປສະຫະລັດອາເມຣິກາ.

ຕໍ່ຈາກນັ້ນບັກ ລູ່ກ່າຍ (Butch Lugay) ຫົວ 
ໜ້າຝ່າຍສົ່ງອອກໄດ້ຕິດຕາມຜູ້ສັງເກດການ 
ຂອງອົງການສືບສວນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສາ 
ກົນໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງງານແຫ່ງໃໝ່. ລະຫວ່າງ 
ທີ່ສົນທະນາກັບລູ່ກ່າຍນັ້ນ ມີເລື່ອງໃໝ່ທີ່ແຕກ 
ຕ່າງຢ່າງສ້ິນເຊີງປະກົດຂ້ຶນມາ ຄືລູ່ກ່າຍບອກວ່າ 
ບໍລິສັດບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນໃນການຕອບສະ 
ໜອງການສັ່ງຊື້ໄມ້ປູພື້ນປາກເກ່ໃຫ້ໄດ້ ເພາະ 
ວ່າບໍລິສັດກໍາລັງຫວິ້ງເຕັ້ນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ວັດຖຸ 
ດິບຢູ່. ລາວຍອມຮັບວ່າໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ເປັນ 
ພຽງສາກບັງໜ້າ ເພ່ືອສະແດງໃຫ້ເຈ້ົາໜ້າທ່ີຂອງ 
ລັດຖະບານເຫັນການລົງທຶນຂອງຕົນ ຈຶ່ງໄດ ້
ສ້າງໂຮງງານປຸ່ງແຕ່ງໄມ້ຢູ່ພາຍໃນປະເທດຂຶ້ນ 
ມາ. ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ໂຮງງານນ້ີຖືກນໍາໃຊ້ 
ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ໂກຕ້າໃນການຕັດໄມ້ 
ຈາກລັດຖະບານນ້ັນເອງ. ລູ່ກ່າຍເວ້ົາວ່າ “ເຈ້ົາມີ 
ໂຮງງານໃຫຍ່ ລັດຖະບານຈະມາຢ້ຽມຢາມ...
ໂອ້! ເຈ້ົາມີຫລາຍ...ພວກເຂົາເຈ້ົາກໍຈະໃຫ້ໂກຕ້າ 
ເຈ້ົາຫລາຍ. ບໍລິສັດນ້ອຍບ່ໍໄດ້ດ໋ອກ ມີແຕ່ຂ້ອຍ 
ນີ້ແຫລະ”. ມີການລາຍງານວ່າພອນສັກໄດ້ໂກ 
ຕ້າໄມ້ແຕ່ລະປີ ຫລາຍກວ່າ 120,000 ແມັດ 
ກ້ອນ.

ອີງຕາມຄຳບອກເລ່ົາຂອງລູ່ກ່າຍ “...ໄດ້ໄມ້ຫລາຍ 
ຈາກລັດຖະບານ ໂກຕ້າທ່ີພວກເຮົາໄດ້ ມີໄມ້ທ່ີ 
ຊອຍແລ້ວແລະໄມ້ທ່ອນສ່ົງໄປຫວຽດນາມ”. ລູ່ 
ກ່າຍປະເມີນວ່າ 90 ເປີເຊັນຂອງໄມ້ບໍລິສັດຫລື 
ປະມານ 108,000 ແມັດກ້ອນ ຖືກສົ່ງອອກ 
ໄປຫວຽດນາມ ໂດຍມີການຂົນໄມ້ທ່ອນຜ່ານ 
ດ່ານກວດການາພ້າວ-ຈາໂລ ແລະຈຸດຂ້າມແດນ 
ອື່ນໆ ໂດຍຈະປ່ອຍລົດບັນທຸກເປັນສາຍອອກ 
ຈາກໂຮງງານໃນຕອນກາງຄືນມຸ່ງສູ່ຊາຍແດນ.

ລູ່ກ່າຍອະທິບາຍວ່າທຸລະກິດການສົ່ງໄມ້ທ່ອນ 
ອອກໄປຫວຽດນາມຂອງພອນສັກຈະມີຄວາມ 
ສໍາຄັນກວ່າທຸລະກິດປຸ່ງແຕ່ງໄມ້ ເພາະວ່າພອນ 
ສັກ ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຈະໄດ້ກໍາໄລເປັນເງິນສົດ 
ຢ່າງໄວວາ. ລາວເປີດເຜີຍວ່າພອນສັກໄດ້ເງິນ 
ຫລາຍຈາກການສົ່ງໄມ້ທ່ອນອອກໄປຫວຽດ 
ນາມ ເມື່ອທຽບກັບກໍາໄລທີ່ໄດ້ຮັບຈາກໂຮງ 
ງານໄມ້ປູພື້ນປາກເກ່.

ເຄື່ອງໝາຍຕິດຢູ່ລົດບັນທຸກບົ່ ງ 
ບອກເຂດເຂື່ອນເຊກອງ 4.



13

©
 E

IA
©

 E
IA

ໂຮງງານໄມ້ຂອງພອນສັກຢູ່ຄໍາມ່ວນໃນປະເທດ 
ລາວ. ບໍລິສັດນ້ີບ່ໍສາມາດຮັບປະກັນການສ່ັງຊ້ືຜະ 
ລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູບໄດ້ ເພາະຂາດເຂີນວັດຖຸດິບ.

ເພື່ອດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນເອງ ພອນສັກຕ ີ
ສະໜິດກັບບຸກຄົນທີ່ມີອໍານາດທາງການເມືອງ 
ແລະຜູ້ມີອິດທິພົນຢູ່ໃນລັດຖະບານລາວ. ມີຄົນ 
ເວົ້າວ່າພອນສັກໃກ້ຊິດກັບປະທານປະເທດ 
ຂອງ ສ. ປ. ປ ລາວ ແລະມີຄົນອ້າງວ່າປະທານ 
ປະເທດມີພີ່ນ້ອງຂອງຕົນເອງເຂົ້າໄປມີຕໍາແໜ່ງ 
ເຮັດວຽກຢູ່ໃນກຸ່ມບໍລິສັດພອນສັກ. ແມ່ນແຕ ່
ແຊັມ ເລັ່ງສະຫວັດເອງກໍເປັນພີ່ນ້ອງກັບຮອງ  
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນປັດຈຸບັນ ຄື ສົມສະ 
ຫວາດ ເລັ່ງສະຫວັດ ສະນັ້ນຈຶ່ງຖືກຮັບເຂົ້າມາ 
ເຮັດວຽກກັບບໍລິສັດ ຍ້ອນເສັ້ນສາຍທາງດ້ານ 
ການເມືອງນັ້ນເອງ. ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເປັນຂໍ້ສະດວກພ ິ
ເສດ ທີ່ຫ້ອງການນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈະອະນ ຸ
ມັດໂກຕ້າໄມ້ໃຫ້.

ຄຽງຄູ່ໄປກັບການດໍາເນີນການຕັດໄມ້ນັ້ນ ກຸ່ມ 
ບໍລິສັດພອນສັກຍັງໄດ້ພົວພັນກັບການຂຸດບໍ່ 
ແຮ່ ແລະໂຄງການກໍ່ສ້າງຢູ່ໃນປະເທດລາວນໍາ 
ອີກ. ໃນປີ 2010 ບໍລິສັດໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ 
ໄດ້ຂຸດຄົ້ນບໍ່ຄໍາຢູ່ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 
ນາກາຍນໍ້າເທີນ ໂດຍການເຮັດສັນຍາກັບກອງ 
ທັບລາວ.46

ບໍລິສັດໄນສ�ວູດ: ບໍ່ມີຫຍັງຍາກຖ້າມ ີ
ເງິນ
ການວິໄຈຄົ້ນຄວ້າຊຶ່ງເຮັດຂຶ້ນໂດຍອົງການສືບ 
ສວນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນສະແດງໃຫ້ 
ເຫັນວ່າ ບໍລິສັດໄນສ�ວູດຂອງຫວຽດນາມຍັງ 
ໄດ້ດໍາເນີນການຕັດໄມ້ຢູ່ໃນປະເທດລາວນໍາ 
ອີກ ໂດຍສະເພາະຢູ່ທາງແຂວງພາກເໜືອຄືຊຽງ 
ຂວາງ. ໃນເດືອນເມສາປີ 2011 ຜູ້ສັງເກດການ 
ຂອງອົງການສືບສວນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສາ 
ກົນໄດ້ແຝງຕົວເປັນຜູ້ຊື້ໄມ້ປູພື້ນປາກເກ່ ໂດຍ 

ເດີນທາງໄປຫາຫ້ອງການໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດຢູ່ 
ຊານເມືອງຮ່າໂນ້ຍ ເພື່ອຄົ້ນຫາລາຍລະອຽດ 
ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາຂອງບໍລິສັດໄນສ� 
ວູດຢູ່ໃນປະເທດລາວ.

ລະຫວ່າງການສົນທະນາໜຶ່ງຊົ່ວໂມງກັບໂທນີ  
ຊ່ວນ (Tony Xuan) ຫົວໜ້າພະແນກຂາ 
ເຂົ້າ-ຂາອອກຂອງບໍລິສັດໄນສ�ວູດເປີດເຜີຍໃຫ້ 
ຮູ້ວ່າ ເຖິງວ່າບໍລິສັດນີ້ຈະມີໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ ້
ຢູ່ໃນລາວກໍຕາມ ແຕ່ໄມ້ສ່ວນຫລາຍທີ່ຕັດຢູ ່
ໃນລາວຖືກຂົນສົ່ງອອກໄປຫວຽດນາມນັ້ນບໍ່ 
ມີການປຸງແຕ່ງເລີຍ.

ຊ່ວນບອກອົງການສືບສວນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ 
ສາກົນວ່າ ຜ່ານມາບໍລິສັດນ້ີໄດ້ສ່ົງຜະລິດຕະພັນ  
ໄມ້ຕົບແຕ່ງແລະໄມ້ປາກເກ່ປູພື້ນຈາກໂຮງງານ 
ຂອງຕົນຢູ່ໃນລາວໄປໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆ ມີສະ  
ຫະລາຊະອານາຈັກ, ເນເທີແລນດ�ແລະເກົາຫລີ.  
ແຕ່ລາວອະທິບາຍຕໍ່ໄປວ່າ ປັດຈຸບັນບໍລິສັດບໍ ່
ໄດ້ຜະລິດສິນຄ້າສໍາເລັດຮູບແລ້ວແລະກໍບໍ່ຢາກ 
ສົ່ງເສີມທຸລະກິດດ້ານນີ້ອີກແລ້ວ.

ຊ່ວນເປີດເຜີຍວ່າ ທຸລະກິດໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດບໍ ່
ແມ່ນສິນຄ້າສໍາເລັດຮູບ ແຕ່ແມ່ນວັດຖຸດິບ - 
ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄມ້ທ່ອນ ຫລືໄມ້ທ່ອນທີ່ຊອຍ 
ເປັນຫລ່ຽມ. ສະນັ້ນຈຶ່ງເວົ້າໄດ້ອີກຕື່ມວ່າການ 
ທີ່ບໍລິສັດມີໂຮງງານຂອງຕົນຢູ່ໃນປະເທດລາວ 
ນັ້ນ ແມ່ນສາກບັງໜ້າລ້າໆ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ ້
ໄດ້ໂກຕ້າຈາກລັດຖະບານລາວໃນການຕັດໄມ້  
ໂດຍໃຫ້ໄດ້ໄມ້ທ່ອນຈໍານວນຫລວງຫລາຍສົ່ງ  
ອອກໄປຫວຽດນາມເທົ່ານັ້ນເອງ.

ອີງຕາມຊ່ວນບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ແຕ່ລະປີບໍລິສັດ 

ໄນສ�ວູດໄດ້ຮັບໂກຕ້າໄມ້ 30,000 ແມັດກ້ອນ 
ໂດຍມີການຕັດໄມ້ຢູ່ບ່ອນໄດ້ຮັບສໍາປະທານ 
ປ່າໄມ້ ແທນທ່ີຈະເອົາຈາກສະຖານທ່ີສ້າງເຂ່ືອນ 
ພະລັງງານນໍ້າ. ລາວຍັງເວົ້າເສີມວ່າ ເພື່ອໃຫ້ໄດ ້
ໂກຕ້າໄມ້ ບໍລິສັດໄນສ�ວູດ “ຕ້ອງມີສາຍສໍາພັນ 
ກັບລັດຖະບານ”. ລາວຂະຫຍາຍຄວາມວ່າ ບໍລ ິ
ສັດ “ຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ລັດຖະບານ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ໂກ 
ຕ້າ... ແລະເອົາເງິນໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າເພື່ອຂົນສົ່ງ 
ໄມ້ມາບ່ອນນີ້ ຕົວຢ່າງເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີແລະຫົວ 
ໜ້າປ່າໄມ້ ພວກເຮົາກໍຕ້ອງເອົາເງິນໃຫ້ພວກ 
ເຂົາເຈົ້ານໍາອີກ”.

ເມ່ືອຊັກຖາມຕ່ໍໄປ ຊ່ວນຍອມຮັບວ່າ “ປະເທດ 
ລາວຫ້າມສົ່ງໄມ້ທ່ອນແລະໄມ້ທ່ອນຊອຍເປັນ  
ຫລ່ຽມອອກນອກປະເທດ ແຕ່ຍັງມີບາງບໍລ ິ
ສັດເຊັ່ນພວກເຮົາສາມາດນໍາເອົາເຂົ້າມາໄດ້: “ບໍ ່
ມີຫຍັງຍາກ ຖ້າຫາກເຈົ້າມີເງິນ”.

ຢູ່ສາງເກັບມ້ຽນຂອງບໍລິສັດໄນສ�ວູດທົ່ວບໍລິ 
ເວນສາງເຕັມແຕ່ໄມ້ທ່ອນທີ່ຊອຍເປັນຫລ່ຽມ  

ໄມ້ທ່ອນຊອຍເປັນຫລ່ຽມ ຈາກປະ 
ເທດລາວ, ໂຮງງານໄນສ�ວູດ ຢູ່ຮ່າ 
ໂນ້ຍ ຫວຽດນາມ ປີ 2011.
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ສ່ວນໃຫຍ່ເອົາມາຈາກປະເທດລາວ. ຍັງມີລົດ 
ບັນທຸກອີກສາມຄັນ ຊຶ່ງບັນທຸກແຕ່ໄມ້ທ່ອນ  
(yellow balau) ທີ່ຊອຍເປັນຫລ່ຽມເຕັມຢູ່  
ຊຶ່ງເດີນທາງມາຈາກລາວແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເອົາ 
ລົງຈາກລົດເທື່ອ. ລົດບັນທຸກຕ່າງໄມ້ຈາກໂຮງ 
ງານຂອງບໍລິສັດຢູ່ໃນລາວໄປຫາຫວຽດນາມ  
ໂດຍຜ່ານດ່ານກວດກາໜອງແຮດ-ນໍ້າຄານ.

ຊ່ວນຍັງບອກອີກວ່າ ບໍລິສັດໄນສ�ວູດສົ່ງໄມ ້
ທ່ອນຂອງລາວໄປໃຫ້ຜູ້ຊື້ຢູ່ຕ່າງປະເທດນໍາ 
ອີກ. ໃນເດືອນມັງກອນ ປີ 2010 ບໍລິສັດໄນສ� 
ວູດສົ່ງໄມ້ດູ່ເປັນທ່ອນຈໍານວນ 1,200 ແມັດ 
ກ້ອນ ໄປນະຄອນຢັນໄຕ (Yantai City)  
ຂອງຈີນ. ຜ່ານມາ�ລິສັດໄດ້ສົ ່ງໄມ້ທ່ອນ  
(yellow balau) ໄປທ່າເຮືອ ແກນດ�ລາ  
(Kandla) ຂອງອິນເດຍ.

ບໍລິສັດຫວຽດນາມໃຊ້ 
ໄມ້ທ່ອນຂອງລາວ
ລະຫວ່າງເດືອນຕຸລາ ປີ 2010 ແລະພຶດສະພາ  
ປີ 2011 ຜູ້ສັງເກດການຂອງອົງການສືບສວນ  
ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນໄດ້ພົບປະກັບບໍລິ 
ສັດປຸງແຕ່ງໄມ້ຕ່າງໆຂອງຫວຽດນາມ ເພ່ືອຢາກ 
ຮູ້ລະດັບການໃຊ້ໄມ້ທ່ອນຂອງອຸດສາຫະກໍາທີ່ 
ນໍາເຂົ້າມາຈາກປະເທດລາວ. ອົງການສືບສວນ 
ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນພົບວ່າໂຮງງານຢູ່ໃນ 
ສູນການຄ້າຂອງນະຄອນໂຮ່ຈິມ່ິນ ມີທ່າອ່ຽງໄປ 
ໃນທາງຫລີກລ່ຽງການໃຊ້ໄມ້ທ່ອນຈາກປະ 
ເທດລາວ ຍ້ອນມູນຄ່າຂົນສົ່ງແລະແຫລ່ງວັດຖ ຸ
ດິບທີ່ມາຈາກທາງໄກ ເຊັ່ນ ອາຟຣິກາແລະອາ 
ເມຣິກາໃຕ້. ແຕ່ວ່າໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ທີ່ອົງ 

ການສືບສວນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນໄປ 
ຢ້ຽມຢາມຢູ່ທີ່ກິຍົ່ງ, ປະເລກູ່ ຢູ່ພາກກາງຫວຽດ 
ນາມແລະຮ່າໂນ້ຍ ຢູ່ທາງພາກເໜືອນ້ັນ ພົບວ່າ 
ມີການໃຊ້ໄມ້ທ່ອນນໍາເຂົ້າມາຈາກປະເທດ 
ລາວ. ຜູ້ສັງເກດການຂອງອົງການສືບສວນດ້ານ 
ສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນຍັງໄດ້ບັນທຶກກອງໄມ້ 
ທ່ອນຈາກລາວຈໍານວນມະຫາສານຢູ່ທ່າເຮືອ 
ຫວຽດນາມທີ່ໄຮ່ຟອງ, ດານັ່ງແລະກິຍົ່ງ ຊຶ່ງລ ໍ
ຖ້ານໍາອອກຂາຍຫລືຂົນສົ່ງຕໍ່ໄປບ່ອນອື່ນອີກ.

ຜູ້ຜະລິດລາຍໜຶ່ງທີ່ອົງການສືບສວນດ້ານສິ່ງ 
ແວດລ້ອມສາກົນໄດ້ພົບປະຢູ່ນະຄອນໂຮ່ຈິ 
ມິ່ນ ໄດ້ສະຫລຸບສະພາບໃຫ້ຟັງວ່າ: “ເວົ້າເລື່ອງ 
ເຮັດທຸລະກິດລາວກໍຄືຫວຽດນາມຫັ້ນແລ້ວ ຄ ື
ພວກເຈົ້າຮູ້ ຕ້ອງໃຊ້ເງິນໃຕ້ໂຕະຫລາຍ. ຍາກ 
ຫລາຍທີ່ຈະເອົາໄມ້ທ່ອນອອກ. ມັນຜິດກົດ 
ໝາຍ. ຢູ່ກິຍົ່ງມີຫລາຍວິທີໃນການໄດ້ໄມ້ທ່ອນ 
ມາ ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ຮູ້ແບບໃດ. ເນື່ອງຈາກວ່າພວກ 
ເຮົາແມ່ນບໍລິສັດໃຫຍ່ ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ຈັກວ່າຈະ 
ເຮັດແນວໃດ ພວກເຮົາບໍ່ກ້າເຮັດແນວນັ້ນ”.

ດັ໋ກ ລົງ ເກຍ ລາຍ (Duc Long Gia 
Lai)
ອົງການສືບສວນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນໄດ້ 
ພົບບໍລິສັດເຟີນິເຈີ ດັ໋ກ ລົງ ເກຍ ລາຍ ຢູ່ປະເລ  
ກູ່ ຊຶ່ງແມ່ນກຸ່ມ ດັ໋ກ ລາຍ ເປັນເຈົ້າຂອງ. ເປັນ 
ທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າບໍລິສັດນີ້ມີສາຍພົວພັນຢ່າງແໜ້ນ  
ແຟ້ນກັບລັດຖະບານແລະກອງທັບຫວຽດນາມ.

ອີງຕາມໂດ ທັ່ນ ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດ ດັ໋ກ ລົງ 
ເກຍ ລາຍ ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບໍລິສັດຂອງຕົນໄດ້ນໍາ 
ເຂົ້າໄມ້ທ່ອນສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກປະເທດລາວ  
ຊຶ່ງມີຜູ້ຈັດສົ່ງໃຫ້ຢູ່ເປັນປະຈໍາ. ໄມ້ທ່ອນຈະ 

ຖືກລໍາລຽງໄປປະເລກູ່ ໂດຍຜ່ານດ່ານກວດກາ  
ໂບວາຍ (Bo Y) ຊຶ່ງຢູ່ປະເລກູ່ ໄມ້ທ່ອນເຫລົ່າ 
ນີ້ຈະຖືກນໍາໄປປຸງແຕ່ງຢູ່ໂຮງງານຂອງບໍລິສັດ 
ໃຫ້ກາຍເປັນໄມ້ປູພື້ນປາກເກ່ແລະຜະລິດເປັນ  
ເຟີນິເຈີ. ຢູ່ທີ່ໂຮງງານຂອງບໍລິສັດນີ້ ອົງການ 
ສືບສວນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນໄດ້ສັງເກດ 
ເຫັນໄມ້ທ່ອນຂອງລາວກອງໃຫຍ່ ຊຶ່ງມີໄມ້  
(yellow balau), ໄມ້ (keruing), ແລະໄມ້  
pyinkado.

ທັ່ນຍັງບອກອີກວ່າ ບໍລິສັດດັ໋ກ ລົງ ສະໜອງ 
ໄມ້ໃຫ້ແກ່ກອງທັບຫວຽດນາມ. ອົງການສືບ 
ສວນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນເຫັນແປ້ນກະ 
ດານ ຊຶ່ງມີລາຍຊື່ຂອງລູກຄ້າຂອງບໍລິສັດນີ້ຢູ່ທີ ່
ຫວຽດນາມ ປະກອບດ້ວຍໜ່ວຍສືບລັບຂອງ 
ກອງທັບພາກທີ 5 ກອງພັນທີ 320 - ໜ່ວຍ 
3 ຊຶ່ງບໍລິສັດໄດ້ສະໜອງໄມ້ໃຫ້ທັງສອງກອງນີ ້
ເພື່ອນໍາໄປໃຊ້ໃນໂຄງການ. ອັນນີ້ສະແດງໃຫ ້
ເຫັນວ່າບໍລິສັດ ດັ໋ກ ລົງ ມີການພົວພັນຢ່າງໃກ ້
ຊິດກັບລັດຖະບານຫວຽດນາມ.

ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ບໍລິສັດ ດັ໋ກ ລົງ ຍັງດຳເນີນ 
ທຸລະກິດຢ່າງຫລວງຫລາຍຢູ່ຕ່າງປະເທດນໍາ 
ອີກ ຄືສ່ົງຜະລິດຕະພັນເປັນປົກກະຕິໄປໃຫ້ລູກ 
ຄ້າຢູ່ເຢຍລະມັນ, ເນເທີແລນດ�, ເກຣັກ, ຍີ່ປຸ່ນ,  
ອິສຣາແອນແລະປະເທດອື່ນໆ.

ຮູບລຸ່ມ:
ການຂົນໄມ້ທ່ອນຂຶ້ນລົດບັນທຸກຢູ່ແຂວງ 
ເຊກອງ ປະເທດລາວ ປີ 2000.
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ບໍລິສັດ ທ່ັນ ຖຸ່ຍ ເຟີນິເຈີ (Thanh Thuy Furniture)
ຢູ່ທີ່ ກິຍົ່ງ ອົງການສືບສວນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນໄດ້ໄປຢ້ຽມ 
ຢາມບໍລິສັດເຟີນິເຈີຂະໜາດກາງ ຊື່ວ່າ ທັ່ນ ຖຸ່ຍ ຊຶ່ງນໍາໃຊ້ໄມ້  
(yellow balau) ແລະໄມ້ (keruing) ຜະລິດເຟີນິເຈີແຕກຕ່າງ 
ກັນຫລາຍປະເພດອອກຂາຍ.
ອີງຕາມ ຫງວຽນ ທີ່ ຫົ່ງ ຖຸ່ຍ (Nguyen Thi Hong Thuy) ຮອງ 
ອໍານວຍການບໍລິສັດບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ແຕ່ລະປີບໍລິສັດຂອງຕົນໄດ້ຈັດ 
ສົ່ງເຟີນິເຈີຈໍານວນ 300 ຕູ້ສິນຄ້າທາງເຮືອອອກໄປຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ງ 
ຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນ 70 ເປີເຊັນເຮັດດ້ວຍໄມ້ (yellow balau)  
ສ່ວນທີ່ເຫລືອນັ້ນເຮັດດ້ວຍໄມ້ (keruing) ແລະໄມ້ອື່ນໆ. ທັງໄມ້  
(yellow balau) ແລະໄມ້ (keruing) ມີແຫລ່ງທີ່ມາຈາກປະ 
ເທດລາວແລະຫວຽດນາມ. ວັດຖຸສ່ວນໃຫຍ່ຈະຖືກສົ່ງເຂົ້າມາກິຍົ່ງ 
ລັກສະນະເປັນໄມ້ທ່ອນ ແຕ່ບາງຢ່າງເປັນໄມ້ທ່ີຊອຍແລ້ວ. ຫງວຽນ  
ທີ່ ຫົ່ງ ຖຸ່ຍ ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບໍລິສັດຂອງຕົນບໍ່ໄດ້ນໍາເອົາໄມ້ມາ 
ຈາກປະເທດລາວດ້ວຍຕົນເອງ ແຕ່ແມ່ນຕົວແທນຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ 
ເປັນຜູ້ຈັດສົ່ງມາໃຫ້. ຜະລິດຕະພັນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດ ທັ່ນ ຖຸ່ຍ 
ແມ່ນເພື່ອສົ່ງອອກໄປເອີຣົບແລະສະຫະລັດອາເມຣິກາ.

ບໍລິສັດ ຄ່ານ ຕິ່ງ (Khang Thinh)
ຢູ່ທີ່ກິຍົ່ງ ອົງການສືບສວນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນຍັງໄດ້ໄປຢ້ຽມ 
ຢາມໂຮງງານແຫ່ງໜຶ່ງ ຊຶ່ງບໍລິສັດ ຄານ ຕິ່ງ ເປັນເຈົ້າຂອງ. ພົບວ່າບໍ 
ລິສັດນີ້ກາງຕໍ່ໄມ້ທ່ອນຈາກປະເທດລາວຢ່າງຫລວງຫລາຍ ເພື່ອຜະ 
ລິດເຟີນິເຈີສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ.
ຕັນ ທີ່ ຕຽດ ຫງ່າ (Tang Thi Tuyet Nga) ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດ 
ເປີດເຜີຍວ່າ ວັດຖຸດິບຂອງບໍລິສັດ ຄ່ານ ຕິ່ງ ປະມານ 70 ເປີເຊັນ 
ແມ່ນໄມ້ (yellow balau) ແລະໄມ້ (keruing) ຊຶ່ງທຸກໆປີ ຕົວ 
ແທນຢູ່ ກິຍົ່ງ ຊື່ບໍລິສັດ ດຸຍ ຕວນ ເຕ່ ຈໍາກັດ (Duy Tuan Pte  
Ltd) ຈະເປັນຜູ້ຈັດສົ່ງໄມ້ທ່ອນຈາກປະເທດລາວມາໃຫ້ປະມານ  
3,000 ແມັດກ້ອນ. ບໍລິສັດ ຄ່ານ ຕິ່ງ ສົ່ງຜະລິດຕະພັນສ່ວນໃຫຍ ່
ຂອງຕົນໄປເອີຣົບ.

ບໍລິສັດວິນ່າຟອຣ ດານັ່ງ (Vinafor Danang)
ອົງການສືບສວນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນໄປພົບບໍລິສັດດານັ່ງ 
ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດຍ່ອຍຂອງບໍລິສັດວິນ່າຟອຣຂອງລັດ ຊຶ່ງດໍາເນີນການ 
ເກືອບວ່າທຸກດ້ານຂອງການຄ້າໄມ້ຢູ່ຫວຽດນາມ ນັບຕ້ັງແຕ່ການປູກ 
ໄມ້ ຄ້າໄມ້ແລະປຸງແຕ່ງໄມ້. ລະຫວ່າງທີ່ເລາະເບິ່ງໂຮງງານ ປະກົດ 
ວ່າຂີດຄວາມສາມາດດ້ານການປຸງແຕ່ງໄມ້ຂອງບໍລິສັດວິນ່າຟອຣ ດາ 
ນັ່ງນີ້ ມີບໍ່ຫລາຍ ແຕ່ທຸລະກິດຫລັກຊໍ້າພັດວ່າແມ່ນການຄ້າໄມ້. ຕໍ ່
ມາອົງການສືບສວນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນໄດ້ໂທລະສັບຫາ 
ຈອນນີ ກົ່ງ (Johny Cuong) ຜູ້ທີ່ຮູ້ຈັກດີ ກ່ຽວກັບການຄ້າວັດ 
ຖຸດິບຂອງບໍລິສັດ. ກົ່ງເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າລາວສາມາດຈັດຫາໄມ ້
ທ່ອນຈາກລາວໃນປະລິມານຈໍານວນຫລວງຫລາຍໃຫ້ໄດ້ ແລະໃນ 
ຂະນະນີ້ລາວມີໄມ້ທ່ອນ (yellow balau) ຮອດ 6,000 ແມັດ 
ກ້ອນ ຢູ່ໃນປະເທດລາວ ກໍາລັງລໍຖ້າລໍາລຽງມາຫວຽດນາມຢູ່.

ບໍລິສັດ ຮ່ວງ ຟັດ ເຟີນິເຈີ (Hoang Phat Furniture)
ໃນປີ 2007 ອົງການສືບສວນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນໄປພົບບໍລ ິ
ສັດ ຮ່ວງ ຟັດ ເຟີນິເຈີ ຢູ່ ກິຍ່ົງ ແລະໄດ້ພົບວ່າບໍລິສັດນ້ີກໍາລັງລໍາລຽງ 
ໄມ້ທ່ອນ (yellow balau) ນໍາເຂົ້າມາຈາກປະເທດລາວ ຊຶ່ງຈະ 
ນໍາໄປແປຮູບເປັນເຟີນິເຈີ ເພ່ືອສ່ົງອອກເອີຣົບໃນຂ້ັນຕ່ໍໄປ. ໃນເດືອນ 
ເມສາ ປີ 2011 ອົງການສືບສວນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນໄດ້ສັງ 
ເກດເຫັນກໍາມະກອນກໍາລັງເອົາໄມ້ທ່ອນຂຶ້ນໃສ່ລົດບັນທຸກຂອງບໍ 
ລິສັດ ຮ່ວງ ຟັດ ຢູ່ສະໜາມໄມ້ທ່ອນຂອງບໍລິສັດຫວຽດນາມເພື່ອ 
ການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດ (COECCO) ໃນແຂວງອັດຕະ 
ປື. ໃນການຕິດຕ່ໍພົວກັນ ເພື່ອຕິດຕາມເລື່ອງທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ 
ຮ່ວງ ຟັດ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ວ່າບໍລິສັດນີ້ສາມາດຈັດຫາໄມ້ (keruing) ໃຫ ້
ໄດ້ໃນປະລິມານຈໍານວນຫລວງຫລາຍຈາກປ່າໄມ້ຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ.

ຈຸດຜ່ານແດນ
ອີງໃສ່ການສືບສວນຂອງອົງການສືບສວນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນ 
ຕັ້ງແຕ່ປີ 2007 ເປັນຕົ້ນມາ ມີໄມ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍພາຍມາກຖືກສົ່ງ 
ອອກຈາກລາວໄປຫວຽດນາມບໍ່ວ່າຈະເປັນໄມ້ທ່ອນ ຫລືໄມ້ຊອຍ 
ແລ້ວກໍຕາມ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນການຝ່າຝືນກົດໝາຍຂອງລາວທັງ 
ນັ້ນ. ຈຸດຂ້າມຊາຍແດນສໍາຄັນທີ່ໃຊ້ເປັນບ່ອນລັກລອບເອົາໄມ້ທ່ອນ 
ຈາກລາວໄປຫວຽດນາມມີຄື:
ດ່ານ ພູໂກ - ໂບວາຍ: ເຫັນລົດບັນທຸກໄມ້ທ່ອນແລ່ນເປັນສາຍກັນໄປ  
ສ່ວນໃຫຍ່ໄປຈາກອັດຕະປື ແລະອາດມາຈາກເຊກອງແດ່ ມຸ່ງໜ້າໄປ 
ຫວຽດນາມຜ່ານດ່ານແຫ່ງນີ້. ສ່ວນຫລາຍໄມ້ທ່ອນທີ່ລໍາລຽງຂ້າມ 
ດ່ານນີ້ ມີຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ເມືອງຕ່າງໆ ຄື ກິຍົ່ງ, ວິ່ງແລະດານັ່ງ.
ເສັ້ນທາງເລກທີ 15 ຢູ່ສາລະວັນ: ຄົນຂັບລົດບັນທຸກໄມ້ທ່ອນຢູ່ເຊ 
ກອງເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໄມ້ທ່ອນສ່ວນໃຫຍ່ຈາກສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ 
ເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊກອງ 4 ຖືກລໍາລຽງຜ່ານຈຸດນີ້ ຄິດວ່າໄມ້ທ່ອນສ່ວນ 
ໃຫຍ່ຈະມີປາຍທາງຢູ່ທີ່ດານັ່ງ.
ຈຸດຜ່ານແດນດັກຈຶ່ງ ຢູ່ເຊກອງ: ເຊື່ອວ່າໄມ້ທ່ອນທີ່ຖືກລໍາລຽງຂ້າມ 
ຈຸດຜ່ານແດນບ່ອນນີ້ ມາຈາກສະຖານທີ່ສ້າງເຂື່ອນເຊກະໝານ 3.
ດ່ານໜອງແຮດ - ນໍ້າຄານ: ພໍ່ຄ້າຜູ້ໜຶ່ງຢູ່ຫວຽດນາມເປີດເຜີຍຕໍ່ອົງ 
ການສືບສວນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນວ່າມີການຂົນສົ່ງໄມ້ທ່ອນ 
ແລະໄມ້ທ່ອນຊອຍເປັນຫລ່ຽມຜ່ານດ່ານໜອງແຮດ - ນໍ້າຄານເປັນ 
ປະຈໍາ. ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີວ່າ ໄມ້ທີ່ຜ່ານດ່ານນີ້ຈະໄປສິ້ນສຸດຢູ່ທີ່ວິ່ງ,  
ໄຮ່ຟ່ອງ ຫລືຮ່າໂນ້ຍ.
ດ່ານນາພ້າວ - ຈາໂລ: ໃນປີ 2007 ອົງການສືບສວນດ້ານສິ່ງແວດ 
ລ້ອມສາກົນໄດ້ຖ່າຍຮູບເງົາເອົາລົດບັນທຸກໄມ້ທ່ອນແລ່ນເປັນສາຍ 
ຜ່ານດ່ານແຫ່ງນີ້ໄປຫວຽດນາມໄວ້. ໃນເດືອນເມສາປີ 2011 ພໍ່ຄ້າ 
ຄົນໜຶ່ງຂອງພອນສັກຢືນຢັນວ່າຍັງມີການໃຊ້ດ່ານນີ້ຫລາຍແລະກໍຍັງ 
ມີການລໍາລຽງໄມ້ທ່ອນຜ່ານດ່ານນີ້ອອກໄປຫວຽດນາມຕໍ່ໄປຢູ່.
ດ່ານເຄຊານ - ລາວບາວແລະນໍ້າພ້າວ - ກາວແຕຼວ: ມີການລາຍງານວ່າ 
ໄມ້ທີ່ມີລາຄາແພງ ແລະມັກເປັນ ‘ໄມ້ທີ່ມີຄຸ່ນຄ່າ’ ຖືກລັກລອບນໍາ 
ຂ້າມດ່ານສອງແຫ່ງນີ້ອອກໄປຫວຽດນາມ.
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ເຄຊານ - ລາວບາວ

ປະເລກັນ

ຖະໜົນເລກທີ 15 - ສາລະວັນ

ປະເລກູ່

ດັກຈຶ່ງ

ພູໂກ - ໂບວາຍ
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ທ່າເຮືອຕຽນຊ່າ, ຢູ່ດານັ່ງ 
ຂອງຫວຽດນາມ.

ທຸກໆປີຈະມີໄມ້ທ່ອນຫລາຍຮ້ອຍພັນແມັດ 
ກ້ອນຫລ່ັງໄຫລອອກຈາກລາວໄປຫວຽດນາມ.  
ສິນຄ້າຈໍານວນມະຫາສານຈະເຂົ້າໄປຢູ່ໃນຕະ 
ຫລາດສາກົນ ສ່ວນໃຫຍ່ໃນຮູບແບບຜະລິດ 
ຕະພັນໄມ້ສໍາເລັດຮູບທີ່ເຮັດຢູ່ໃນຫວຽດນາມ 
ນອກນັ້ນຍັງມີໄມ້ທີ່ເປັນວັດຖຸດິບສົ່ງໄປປຸງ 
ແຕ່ງຢູ່ປະເທດອື່ນນໍາອີກ ເຊັ່ນ ຈີນ ແລະອິນ 
ເດຍ. ການຄວບຄຸມຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ຢູ່ປະ 
ເທດອາຊີອື່ນໆ ເຊັ່ນ ອິນໂດນິເຊຍໄດ້ປັບປຸງ 
ສະພາບຂອງລາວໃຫ້ດີຂຶ້ນ ໂດຍໃຫ້ມີການຈັດ 
ການກັບບັນຫາຄວາມບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະບໍ່ເປັນ 
ລະບຽບກ່ຽວກັບປ່າ ຊຶ່ງແມ່ນຂໍ້ສະເໜີທີ່ໜ້າ 
ສົນໃຈສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້ຢູ່ໃນຂົງ 
ເຂດແລະພວກສວນອື່ນໆອີກ.

ຜະລິດຕະພັນໄມ້ສໍາເລັດ 
ຮູບ
ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້ຂອງຫວຽດນາມເນັ້ນ 
ສະເພາະໃສ່ການຜະລິດເຟີນິເຈີທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນ 
ເຮືອນແລະນອກເຮືອນ ເຖິງວ່າການຜະລິດໄມ ້

ປາກເກ່ປູພື້ນແລະຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູບ 
ອື່ນໆກໍາລັງຂະຫຍາຍຕົວກໍຕາມ. ເມື່ອຄໍານຶງ 
ເຖິງລັກສະນະຂອງຂະແໜງໄມ້ທີ່ເນັ້ນໃສ່ການ 
ສົ່ງອອກຂອງຫວຽດນາມແລ້ວ ຄາດວ່າໄມ ້
ທ່ອນທີ່ນໍາເຂົ້າມາຈາກປະເທດລາວນັ້ນຈະຖືກ 
ແປຮູບເປັນຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູບ ຊຶ່ງຈະ 
ສິ້ນສຸດທີ່ຕະຫລາດປາຍທາງ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ 
ແມ່ນຢູ່ສະຫະພາບເອີຣົບແລະສະຫະລັດອາ 
ເມຣິກາ.
ຢູ່ພາຍໃນສະຫະພາບເອີຣົບເອງ ປະເທດທ່ີເປັນ 
ສະມາຊິກຕ່າງໆມີການຮຽກຮ້ອງເງື່ອນໄຂທີ່  
ແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບຊະນິດໄມ້ໃນການເຮັດ 
ເຟີນິເຈີທີ່ໃຊ້ຢູ່ນອກເຮືອນ ຊຶ່ງນໍາເຂົ້າມາຈາກ  
ຫວຽດນາມ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວຍ້ອນຮູບແບບ 
ຄວາມນິຍົມຊົມຊອບແລະຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບ 
ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຈາກການຕັດໄມ້ທີ່ 
ຜິດກົດໝາຍ.
ຕົວຢ່າງ ຕະຫລາດພາກເໜືອຂອງສະຫະພາບ 
ເອີຣົບ ເຊັ່ນ ເຢັຍລະມັນມັກຊະນິດໄມ້ທີ່ປູກ 
ເອົາເຊັ່ນໄມ້ວິກ, ໄມ້ຂີ້ເຫລັກແລະມັກແມ່ນໄມ ້
ທີ່ມີການຮັບຮອງຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ສ່ວນ 
ຕະຫລາດອື່ນໆ ເຊັ່ນ ອິຕາລີຍັງທໍາການຄ້າເຟ ີ
ນິເຈີທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ທີ່ມີອັດຕາສ່ຽງສູງທີ່ຈະ 
ສູນພັນ ຄື ໄມ້ (yellow balau) ແລະໄມ້ 
(keruing) ຈາກຫວຽດນາມຢູ່ ຊຶ່ງຈາກການ 
ສອບສວນຂອງອົງການສືບສວນດ້ານສິ່ງແວດ 
ລ້ອມສາກົນ ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າໄມ້ທ່ອນສ່ວນ 
ຫລາຍລ້ວນມີແຫລ່ງທີ່ມາຈາກປະເທດລາວ 
ທັງນັ້ນ.

ຢູ່ໂຮງງານຜະລິດເຟີນິເຈີໃຊ້ຢູ່ນອກເຮືອນທີ່ອົງ 
ການສືບສວນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນໄດ້ໄປ  
ຢ້ຽມຢາມທີ່ກິຍົ່ງນັ້ນ ບໍລິສັດນີ້ປຸງແຕ່ງໄມ້ວິກ 

ທີ່ມີການຮັບຮອງແລ້ວ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍມ ີ
ໄມ້ທ່ອນ ຊຶ່ງເປັນໄມ້ (yellow balau) ແລະ 
ໄມ້ (keruing) ຈາກປະເທດລາວນໍາອີກ. ຕົວ 
ຢ່າງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມຕ້ອງການດ້ານ 
ຕະຫລາດແມ່ນຕົວຂັບເຄື່ອນສໍາຄັນທີ່ຜັກດັນ 
ໃຫ້ມີການຄ້າໄມ້ເຖື່ອນຈາກລາວ.

ລະຫວ່າງທີ່ລົ ງ ເຄື່ອນໄຫວສືບສວນໃນປີ  
2010 ແລະປີ 2011 ນັ້ນ ອົງການສືບສວນ 
ດ້ານສິ່ ງແວດລ້ອມສາກົນໄດ້ບັນທຶກການ 
ໃຊ້ໄມ້ທ່ອນ (yellow balau) ແລະໄມ້  
(keruing) ໂດຍໂຮງງານຕ່າງໆທີ່ຜະລິດເຟີນ ິ
ເຈີຢູ່ໃນຫວຽດນາມ ທີ່ສະໜອງໃຫ້ຕະຫລາດ 
ສະຫະພາບເອີຣົບ. ໂຮງງານແຫ່ງໜຶ່ງຢູ່ກິຍົ່ງ 
ອ້າງວ່າໄດ້ຈັດສົ່ງເຟີນິເຈີທີ່ໃຊ້ຢູ່ນອກເຮືອນ  
ຊ່ຶງເຮັດດ້ວຍໄມ້ (yellow balau) ໄປໃຫ້ສອງ 
ບໍລິສັດອິຕາລີ ຊື່ Sea Ingross SRL and  
Di.Mo Commerciale SRL ເພື່ອນໍາໄປ 
ແຈກຢາຍໃຫ້ແກ່ຮ້ານຂາຍຍ່ອຍຢູ່ໃນທ້ອງ 
ຖິ່ນ. ໜຶ່ງໃນບັນດາຊື່ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ອົງ 
ການສືບສວນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນເຫັນຢູ່ 
ທີ່ໂຮງງານແມ່ນ Cosmo ມີໄວ້ເພື່ອການສັ່ງຊື ້
ຢູ່ໃນເວບໄຊດ�ໜ່ຶງຂອງອິຕາລີ. ອີກໂຮງງານໜ່ຶງ 
ຢູ່ກິຍົ່ງບອກວ່າ ຕົນໄດ້ສົ່ງເຟີນິເຈີໃຊ້ຢູ່ນອກ 
ເຮືອນເຮັດດ້ວຍໄມ້ (yellow balau) ຊຶ່ງໄດ ້
ມາຈາກລາວໄປທາງເຮືອໃຫ້ຮ້ານຢູ່ໂປໂລຍ ຊຶ່ງ 
ແມ່ນ Leroy Merlin ພ່ໍຄ້າຂາຍຍ່ອຍເປັນເຈ້ົາ 
ຂອງ. ໂຮງງານສອງແຫ່ງນີ້ຍັງສົ່ງເຟີນິເຈີທີ່ເຮັດ 
ດ້ວຍໄມ້ (keruing) ໄປໃຫ້ລູກຄ້າຢູ່ປະເທດ 
ເກຼັກແລະແຟງລອງນໍາອີກ.

ຜະລິດຕະພັນໄມ້ (yellow balau) ຊຶ່ງເຮັດ 
ຈາກໄມ້ທ່ອນທີ່ໄດ້ຈາກປະເທດລາວນັ້ນຍັງ 
ເຂົ້າໄປຢູ່ໃນຕະຫລາດອາເມຣິການໍາອີກ. ຈາກ 

ຈຸດໝາຍປາຍທາງຕໍ່ໄປ

ເຟີນິເຈີໃຊ້ຢູ່ນອກເຮືອນ ທີ່ຜະລິດຢູ ່
ຫວຽດນາມ ເພື່ອສົ່ງອອກໄປເອີຣົບ.
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ໄມ້ທ່ອນຈາກລາວ ຢູ່ທ່າເຮືອກິຍົ່ງ  
ຫວຽດນາມ ປີ 2010.

ການວິເຄາະຂໍ້ມູນດ້ານການຄ້າຂອງອົງການສືບສວນດ້ານສິ່ງແວດ 
ລ້ອມສາກົນເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຜູ້ຜະລິດເຟີນິເຈີຢູ່ທີ່ກິຍົ່ງໄດ້ນໍາໃຊ້ໄມ ້
ທ່ອນ (yellow balau) ຈາກປະເທດລາວ ເຮັດເຟີນິເຈີໃຊ້ຢູ່ນອກ 
ເຮືອນສົ່ງອອກໃຫ້ພວກລູກຄ້າຢູ່ສະຫະລັດອາເມຣິກາ. ໜຶ່ງໃນຈໍາ 
ນວນຜູ້ຊື້ແມ່ນ Oxford Garden ຢູ່ລັດເຄັນຕັກກີ ມີເວບໄຊດ�ຂອງ 
ຕົນບອກວ່າເນັ້ນສະເພາະໃສ່ແຕ່ເຟີນິເຈີທີ່ເຮັດຈາກໄມ້ (yellow 
balau) ເທ່ົານ້ັນແລະຍັງເສີມອີກວ່າ “ພວກເຮົາໃຊ້ແຕ່ໄມ້ຄຸນນະພາບ 
ດີ ແລະພວກເຮົາກໍບໍ່ຂີ້ຖີ່ກັບມັນ”. ຜູ້ຜະລິດຫວຽດນາມຍັງໄດ້ສົ່ງຜະ 
ລິດຕະພັນທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ (yellow balau) ໄປໃຫ້ບໍລິສັດ Inter-
national Caravan Inc. ຊຶ່ງຢູ່ Fort Worth ນໍາອີກ.

ວັດຖຸດິບເປັນໄມ້ທ່ອນ
ບັນດາບໍລິສັດຫວຽດນາມທີ່ຄ້າໄມ້ທ່ອນຂອງລາວຍັງຈັດສົ່ງໃຫ້ຜູ້ຊື້ 
ຄົນຕ່າງປະເທດແລະຜູ້ທ່ີເຮັດໄມ້ແປຮູບຢູ່ພາຍໃນປະເທດນໍາ. ຕົວຢ່າງ  
ບໍລິສັດໄນສ�ວູດທີ່ຕັ້ງຢູ່ຮ່າໂນ້ຍໄດ້ຈັດສົ່ງໄມ້ທ່ອນຂອງລາວໄປອິນ 
ເດຍແລະຈີນ. ການຊອກຄ້ົນທາງອິນເຕິເນັຕເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມີການ 
ຄ້າໄມ້ລາວລະຫວ່າງປະເທດຢ່າງຫລວງຫລາຍ ຕົວຢ່າງໃນປີ 2010  
ບໍລິສັດຫວຽດ ອັນ ວູດຈໍາກັດ ຂອງຫວຽດນາມ Viet Anh Wood  
Co Ltd ໄດ້ສົ່ງທັງໄມ້ທ່ອນ (yellow balau) ແລະໄມ້ (keruing)  
ຈາກປະເທດລາວອອກຂາຍໄປຕ່າງປະເທດເດືອນລະ 20,000 ແມັດ 
ກ້ອນ. ບັນດາຜູ້ຄ້າຈາກປະເທດອາຊີອື່ນໆທັງຫລາຍຕ່າງກໍພາກັນລໍ້າ 
ລວຍຈາກປ່າໄມ້ຂອງປະເທດລາວ ເປັນຕົ້ນແມ່ນບໍລິສັດສິງກະໂປ,  
ອິນເດຍແລະຈີນກໍຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄ້າໄມ້ທ່ອນຂອງລາວ.

ທຸລະກິດໄມ້ດູ່
ນອກຈາກຄ້າຊະນິດໄມ້ທີ່ມີບໍລິມາດຫລາຍແລະລາຄາປານກາງ ເຊັ່ນ ໄມ້ 
(yellow balau) ແລະໄມ້ (keruing) ຈາກປະເທດລາວແລ້ວ ຍັງມີຕະ 
ຫລາດມືດໃນການຄ້າ ‘ໄມ້ທີ່ມີຄຸນຄ່າ’ ແລະມີລາຄາແພງນໍາອີກ.

ຊະນິດໄມ້ໃນລະດັບນີ້ປະກອບດ້ວຍໄມ້ດູ່ສະຫຍາມ, ຊຶ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນ 
ທົ່ວໄປຕາມຊື່ພາສາຈີນວ່າ ຮ່ວງຮົ່ວລີ (huanghuali) ແລະໄມ້ກໍ່າພີ້. ຢູ ່
ໃນປະເທດລາວມີການຫ້າມຕັດແລະຄ້າຂາຍໄມ້ຊະນິດເຫລົ່ານີ້. ແຕ່ບັນດາ 
ນັກຄ້າໄມ້ກໍຍັງເພີ່ມທະວີແນໃສ່ຄ້າໄມ້ຊະນິດທີ່ເປັນໄມ້ດູ່ຊຶ່ງ ‘ບໍ່ແມ່ນໄມ້ພື້ນ 
ເມືອງ’ ເຊັ່ນໄມ້ດູ່ narra padauk ແລະ makha. ໃນທີ່ນີ້ຄໍາວ່າ ‘ໄມ້ດູ’່  
ໝາຍເຖິງການລວມເອົາໄມ້ສອງຊະນິດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງມາລວມເຂົ້າກັນ.

ໃນເດືອນເມສາ ປີ 2011 ອົງການສືບສວນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສາກົນໄດ້ມ ີ
ໂອກາດພົບປະກັບ ທ່ານ ຊີ ຣົງຈຽງ Xie Rongjian ຫົວໜ້າບໍລິສັດ ດີເຊັ່ງ 
ຮັ່ງ (De Sheng Hang) ຢູ່ທີ່ກວາງໂຈ ແຕ່ມາເຄື່ອນໄຫວຢູ່ລາວ. ທ່ານ  
ຊີ ອ້າງວ່າບໍລິສັດຂອງຕົນແມ່ນໜຶ່ງໃນນັກຄ້າໄມ້ດູ່ລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຢູ່ໃນ 
ປະເທດລາວ ລາວມີທີມງານທີ່ມີພະນັກງານເປັນຄົນຈີນອອກຄົ້ນຫາໄມ້ດູ ່
ທ່ົວປະເທດລາວ. ຊະນິດໄມ້ສໍາຄັນສອງຢ່າງທ່ີລາວຄ້າ ໄດ້ແກ່ໄມ້ດູ່ສະຫຍາມ 
ແລະໄມ້ດູ່ narra padauk ຊຶ່ງມີແຫລ່ງທີ່ມາຈາກປະເທດລາວແລະກໍາປ ູ
ເຈຍ.

ໃນການເຮັດທຸລະກິດເກືອບວ່າໜຶ່ງສະຕະວັດຢູ່ໃນປະເທດລາວ ທ່ານ ຊີໄດ ້
ເຫັນການຫລຸດໜ້ອຍລົງຢ່າງສິ້ນເຊິງໃນການສະໜອງໄມ້ດູ່ໃຫ້ຕະຫລາດ. 
ລາວເວົ້າວ່າການທີ່ເປັນເຊັ່ນນີ້ ກໍຍ້ອນລາຄາແພງເກີນໄປທີ່ຜູ້ບໍລິໂພກຈ່າຍສໍາ 
ລັບວັດຖຸດິບແລະຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູບຢູ່ໃນປະເທດຈີນນັ້ນເອງ. ລາວ 
ຍອມຮັບວ່າ “ຊະນິດໄມ້ໝົດແລ້ວ... ຍັງເຫລືອພຽງແຕ່ຫ້າປີເທ່ົານ້ັນທ່ີຈະທໍາ 
ການຄ້າຢູ່ (ຢູ່ໃນປະເທດລາວ)”. ການສະໜອງໄມ້ດູ່ໃຫ້ບ່ໍພຽງພໍທ່ີທ່ານ ຊີຈະ 
ສົ່ງຄົນເດີນທາງໄປທົ່ວປະເທດ ຖ້າຊອກໄມ້ທ່ອນໃຫ້ໄດ້ພຽງແຕ່ສອງສາມ 
ແມັດກ້ອນເທົ່ານັ້ນ. ທ່ານ ຊີບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນການຕັດໄມ້ອີກແລ້ວ ມີແຕ່ຊື້ໄມ ້

ທ່ອນຈາກໂຮງຊອຍຢູ່ໃນທ້ອງຖ່ິນແລະນັກຄ້າໄມ້ ຊ່ຶງຜັດປ່ຽນ 
ກັນໄປຫາເກັບຊື້ນໍາພວກຊາວບ້ານ.

ທ່ານ ຊີເປີດເຜີຍວ່າໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະມີການລໍາລຽງໄມ້ດູ ່
ຂ້າມໄປຫວຽດນາມ ໂດຍຜ່ານດ່ານນໍ້າພ້າວ - ກາວແຕຼວ ແລະ  
ດ່ານເຄຊານ - ລາວບາວ. ເມື່ອໄປຮອດຫວຽດນາມ ໄມ້ທ່ອນ 
ເຫລົ່ານີ້ຈະຖືກຂົນສົ່ງໄປທ່າໄຮ່ຟອງແລະດານັ່ງ ເພື່ອນໍາເຂົ້າຕູ້ 
ສິນຄ້າແລ້ວຈັດສົ່ງໄປຈີນ.
ຕະຫລາດສຸດທ້າຍຂອງໄມ້ດູ່ແມ່ນການຜະລິດເຟີນິເຈີແບບ 
ພື້ນເມືອງຢູ່ໃນຈີນ. ເມື່ອເວົ້າເຖິງຄຸນຄ່າເພີ່ມຂຶ້ນຂອງໄມ້ດູ່  
ທ່ານ ຊີ ເວ້ົາວ່າລາວຊ້ືໄມ້ດູ່ຢູ່ໃນປະເທດລາວພຽງແຕ່ບ່ໍເທ່ົາໃດ 
ຮ້ອຍໂດລາ ແຕ່ສາມາດເອົາໄມ້ເຫລົ່ານີ້ໄປຂາຍຢູ່ປະເທດຈີນ 
ໄດ້ປະມານ 50,000 ໂດລາຕໍ່ແມັດກ້ອນ. ລາວຍັງເວົ້າເສີມ 
ອີກວ່າລາຄາວັດຖຸດິບຢູ່ໃນຈີນຂຶ້ນຫລາຍເປັນ 30 ເທົ່າຕົວ 
ຂອງມູນຄ່າ 10 ປີຜ່ານມາ.
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ລົດບັນທຸກໄມ້ທ່ອນແລ່ນມຸ່ ງໜ້າໄປຊາຍແດນ 
ຫວຽດນາມ ຢູ່ແຂວງອັດຕະປືຂອງລາວ ປີ 2010.

ນະໂຍບາຍລະຫວ່າງປະເທດ 
ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້

ຕະຫລອດທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ ການຕັດໄມ້ທີ ່
ຜິດກົດໝາຍແລະການຄ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄມ້ 
ນ້ັນ ເປັນເລ່ືອງທ່ີຮັບຮູ້ທ່ົວໂລກວ່າແມ່ນຕົວຂັບ 
ເຄື່ອນສໍາຄັນໃນການເລັ່ງໃຫ້ມີການຕັດໄມ້ທໍາ 
ລາຍປ່າ. ມີສ່ິງຢ້ັງຢືນຢ່າງແທ້ຈິງວ່າ ຄວາມຕ້ອງ 
ການຜະລິດຕະພັນໄມ້ລາຄາຖືກຢູ່ໃນຕະຫລາດ 
ບໍລິໂພກລາຍໃຫຍ່ ເຊ່ ັນສະຫະພາບເອີຣົບ 
ແລະອາເມຣິການັ້ນ ແມ່ນຕົວຂັບເຄື່ອນສໍາຄັນ 
ທ່ີເລ່ັງໃຫ້ມີການຕັດໄມ້ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ນໍາໄປ 
ສູ່ການອອກນະໂຍບາຍໃໝ່ ໂດຍສະເພາະບ່ໍໃຫ້ 
ເອົາໄມ້ເຖ່ືອນ ເຊ່ັນໄມ້ທ່ອນຈາກລາວທ່ີຖືກລັກ 
ລອບເອົາເຂົ້າໄປໃນຫວຽດນາມນັ້ນ ເຂົ້າໄປຢູ ່
ໃນຕະຫລາດເຫລົ່ານີ້ເປັນອັນຂາດ.

ກົດໝາຍບັງຄັບກ່ຽວກັບ  
ປ່າໄມ້, ການບໍລິຫານຄຸ້ມ  
ຄອງແລະການຄ້າຂອງ 
ສະຫະພາບເອີຣົບ (EU 
FLEGT)
ຍ້ອນຮັບຮູ້ເຖິງຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຈາກການ 
ຕັດໄມ້ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ແລະບົດບາດດ້ານການ 
ຕະຫລາດຂອງມັນ ສະຫະພາບເອີຣົບຈຶ່ງໄດ ້
ສ້າງແຜນປະຕິບັດເລື່ອງກົດໝາຍບັງຄັບກ່ຽວ 
ກັບປ່າໄມ້, ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງແລະການ 
ຄ້າຂຶ້ນມາໃນປີ 2003. ແຜນປະຕິບັດນີ້ຊອກ 
ຫາທິດທາງແກ້ ໄຂການຕັດໄມ້ທີ່ ຜິດກົດ 
ໝາຍ ເລີ່ມຈາກການຜະລິດແລະການບໍລິໂພກ 
ຊ່ຶງເປັນບ່ອນສ້ິນສຸດຂອງການຄ້າໄມ້. ເສົາຫລັກ 
ສໍ າຄັນສອງອັນຂອງແຜນນີ້ ແມ່ນກົດລະ 
ບຽບກ່ຽວກັບໄມ້ແລະຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການ 

ເປັນເພ່ືອນຮ່ວມງານແບບສະໝັກໃຈ (VPA).
ໃນທີ່ສຸດກໍມີການບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງກັນໄດ້ໃນ 
ເດືອນກໍລະກົດ ປີ 2010, ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ ່
ມີກົດລະບຽບຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເອົາໄມ້ທີ່ຜິດກົດ 
ໝາຍເຂົ້າມາໃນຕະຫລາດສະຫະພາບເອີຣົບ. 
ອັນນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ທີ່ເລີ່ມນໍາໄມ້ເຖື່ອນ 
ເຂົ້າມາສະຫະເອີຣົບສາມາດຖືກດໍາເນີນຄະດີ 
ໄດ້. ກົດລະບຽບນີ້ຍັງບັງຄັບໃຫ້ບໍລິສັດຕ່າງໆ 
ສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ດ້ວຍການຫລີກ 
ລ່ຽງຄ້າຂາຍໄມ້ເຖື່ອນຢ່າງຂະຫຍັນຂັນແຂງ.
ເມື່ອກົດລະບຽບນີ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນເດືອນ 
ມີນາ ປີ 2013, ບັນດາຜູ້ຊື້ໄມ້ແລະຜະລິດ 
ຕະພັນໄມ້ຢູ່ສະຫະພາບເອີຣົບ ຈະໄດ້ຮັບ 
ຫລັກຖານຢັ້ງຢືນຈາກຜູ້ຂາຍວ່າໄມ້ຖືກຕັດມາ 
ແລະຊ້ືຂາຍກັນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ອີງ 
ຕາມລະບົບດັ່ງກ່າວນີ້ ບັນດາຜູ້ສົ່ງອອກຂອງ 
ຫວຽດນາມ ຊຶ່ງໃຊ້ໄມ້ເປັນວັດຖຸດິບຈາກປະ 
ເທດລາວ ຈະມີຄວາມສ່ຽງສູງທ່ີຈະຖືກປັບໄໝ 
ໃສ່ໂທດ. ແຜນປະຕິບັດເລື່ອງກົດໝາຍບັງຄັບ 
ກ່ຽວກັບປ່າໄມ້, ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງແລະ 
ການຄ້າຖືກອອກແບບມາເພື່ອຊ່ວຍບັນດາປະ 
ເທດຜູ້ຜະລິດກວດສອບເບິ່ງວ່າຜະລິດຕະພັນ 
ໄມ້ຂອງພວກຕົນນັ້ນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 
ບ່ໍ ແລະເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ມີພຽງແຕ່ຜະລິດຕະ 
ພັນໄມ້ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຖືກຕ້ອງຕາມກົດ 
ໝາຍເທ່ົານ້ັນ ຈ່ຶງຈະສາມາດສ່ົງອອກໄປສະຫະ 
ພາບເອີຣົບໄດ້.

ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການເປັນເພື່ອນຮ່ວມ 
ງານແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ນັ້ນ, ຈະມີການ 
ອອກໃບຮັບຮອງໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດທ່ີໄດ້ຮັບການພິ 
ສູດແລ້ວວ່າໄດ້ປະຕິບັດຕາມລະບົບສ້າງຄວາມ 
ໝັ້ນໃຈວ່າໄມ້ມີທີ່ມາຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດ 

ໝາຍ Timber Legality Assurance 
System (TLAS) ຫລື ‘ມາດຕະຖານດ້ານ 
ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ’ - ເປັນກົດໝາຍ 
ໝວດໜຶ່ງຄຸ້ມຄອງການຄ້າໄມ້ ຊຶ່ງໄດ້ຕົກລົງ 
ເຫັນດີນໍາກັນ ຂະນະທີ່ມີການເຈລະຈາກັນລະ 
ຫວ່າງປະເທດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບ 
ການເປັນເພ່ືອນຮ່ວມງານກັນແບບສະໝັກໃຈກັບ 
ສະຫະພາບເອີຣົບ. ມາດຕະຖານດ້ານຄວາມຖືກ 
ຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແບບນ້ີຈໍາເປັນຕ້ອງກວມເອົາ 
ໄມ້ທຸກຢ່າງ ບ່ໍວ່າຈະເປັນໄມ້ທ່ີຜະລິດຢູ່ພາຍໃນ 
ປະເທດ ຫລືປະເທດທີ່ເປັນເພື່ອນຮ່ວມງານ 
ກັນນໍາເຂົ້າມາກໍຕາມ. ກໍລະນີຂອງຫວຽດນາມ  
ບໍລິສັດໜຶ່ງຊຶ່ງຢາກໄດ້ໃບຢັ້ງຢືນຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວ 
ກັບການເປັນເພ່ືອນຮ່ວມງານແບບສະໝັກ 
ໃຈ (VPA) ສໍາລັບເຟີນິເຈີທີ່ຜະລິດຈາກໄມ້ທີ ່
ນໍາເຂ້ົາມາຈາກລາວນ້ັນ ຈໍາເປັນຕ້ອງສາມາດສະ 
ແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ 
ຂອງທັງຂອງຫວຽດນາມແລະຂອງລາວນໍາ. ທັງ 
ສອງປະເທດນີ້ຕ້ອງສະແດງຄວາມສົນໃຈໃນ 
ການເຈລະຈາເລື່ອງຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການເປັນ 
ເພື່ອນຮ່ວມງານແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ກັບ 
ສະຫະພາບເອີຣົບ.

ອົງປະກອບສໍາຄັນຂອງການເຈລະຈາເລື່ອງຂໍ້ 
ຕົກລົງກ່ຽວກັບການເປັນເພື່ອນຮ່ວມງານແບບ 
ສະໝັກໃຈ (VPA) ແມ່ນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ 
ຜູ້ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍຫລາຍປະເພດ ນັບຕັ້ງ 
ແຕ່ຊຸມຊົນຢູ່ໃນທ້ອງຖ່ິນ, ກຸ່ມອົງກອນພາກປະ 
ຊາຊົນໄປຈົນຮອດຜູ້ຕາງໜ້າອຸດສາຫະກໍາໄມ້  
ແລະອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດຖະບານ. ຢູ ່
ຫວຽດນາມມີການຕັ້ງໜ່ວຍສະເພາະກິດຂຶ້ນ 
ມາໃນເດືອນ ຕຸລາ ປີ 2010 ເພື່ອເຮັດວຽກ 
ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຕາມລະບົບສ້າງຄວາມ 
ໝັ້ນໃຈວ່າ ໄມ້ມີທີ່ມາຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 
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ສະຫະລັດອາເມຣິກາແລະສະຫະພາບ 
ເອີຣົບແມ່ນຕະຫລາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດສໍາລັບ 
ເຟີນິເຈີຂອງຫວຽດນາມ.

ແລະການເຈລະຈາຢ່າງເປັນທາງການກັບສະ 
ຫະພາບເອີຣົບ ກໍໄດ້ເລ່ີມຕ້ົນຂ້ຶນໃນເດືອນຕ່ໍມາ. 
ປະເທດລາວຍັງສ້າງກົນໄກເພື່ອລິ່ເລີ່ມວຽກ 
ເຮັດຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການເປັນເພ່ືອນຮ່ວມ 
ງານແບບສະໝັກໃຈ (VPA). ໃນເດືອນມີນາ ປີ 
2011 ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ທັງສອງປະເທດໄດ ້
ເຮັດວຽກເລື່ອງບັນຫາຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການ 
ເປັນເພື່ອນຮ່ວມງານແບບສະໝັກໃຈ (VPA) 
ຢູ່ທີ່ຮ່າໂນ້ຍ ແລະປຶກສາຫາລືກັນເຖິງຄວາມຈໍາ 
ເປັນຕ້ອງປັບປຸງລະບົບການຕິດຕາມໄມ້ຢ່າງ 
ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.47 ສະແດງໃຫ້ເຫັນຊັດ 
ເຈນແລ້ວວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການເປັນເພື່ອນ 
ຮ່ວມງານແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ໃດໆ ບໍ່ວ່າ 
ຈະເປັນຫວຽດນາມຫລືລາວກໍຕາມ ຈະຕ້ອງ  
ແກ້ໄຂບັນຫາການຄ້າໄມ້ທ່ອນຢ່າງຜິດກົດໝາຍ 
ທີ່ພວມດໍາເນີນຢູ່ລະຫວ່າງສອງປະເທດນີ້.

ບັນຍັດ ເລໄຊຍ� ຂອງສະ 
ຫະລັດອາເມຣິກາ
ໃນປີ 2008 ສະພາຄອນແກຼສຂອງສະຫະລັດ 
ອາເມຣິກາໄດ້ດັດແກ້ບົດບັນຍັດເລໄຊຍ� ເພື່ອ 
ເອົາພືດແລະຜະລິດຕະພັນຈາກພືດເຂົ້ານໍາ 
ເປັນການເສີມຂະຫຍາຍຂອບເຂດໃຫ້ມີປະ 
ສິດທິຜົນ ກວມເຖິງໄມ້ແລະຜະລິດຕະພັນໄມ ້
ທີ່ນໍາເຂົ້ າມາແລະຄ້າຂາຍກັນຢູ່ພາຍໃນຕະ 
ຫລາດສະຫະລັດອາເມຣິກາ. ການດັດແກ້ບັນ 
ຍັດເລໄຊຍ� ມີຜົນບັງຄັບວ່າການນໍາເອົາໄມ້ທີ ່
ຜິດກົດໝາຍເຂົ້າມາ ຫລືການຄ້າໄມ້ທີ່ຜິດກົດ 
ໝາຍກໍດີ ຖືວ່າເປັນການລະເມີດບົດບັນຍັດຂໍ ້
ນີ້. ການປັບໄໝໃສ່ໂທດຂອງຜູ້ທີ່ຝ່າຝືນບົດບັນ 
ຍັດຂ້ນີ້ ມີຕັ້ງແຕ່ການຍຶດເອົາໄມ້ທີ່ຈັດສົ່ງໄປ 
ເຖິງຕັດສິນຈໍາຄຸກ. ບົດບັນຍັດນ້ີຍັງມີການຮຽກ 
ຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຜູ້ນໍາສິນຄ້າເຂົ້າມາ ຕ້ອງແຈ້ງ 

ລາຍການຊະນິດໄມ້ຢູ່ໃນຜະລິດຕະພັນນັ້ນ 
ແລະໃຫ້ລະບຸປະເທດບ່ອນທີ່ຕັດໄມ້ນັ້ນ. ບໍລ ິ
ສັດຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ ທີ່ນໍາຜະລິດຕະ 
ພັນໄມ້ທີ່ຜະລິດຢູ່ຫວຽດນາມ ຊຶ່ງໄດ້ໄມ້ທ່ອນ 
ຂ້າມຊາຍແດນມາຈາກປະເທດລາວນັ້ນມີທ່າ 
ອ່ຽງທ່ີຈະລະເມີດບົດບັນຍັດເລໄຊຍ�ກໍເປັນໄດ້.

ການຫລຸດຜ່ອນການປ່ອຍ 
ອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຈາກ 
ການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ 
ແລະການເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ 
ເສື່ອມໂຊມ (REDD+)
ຄິດວ່າການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ ປ່ອຍອາຍພິດ 
ຂຶ້ນໄປໃນອາກາດຢູ່ທົ່ວໂລກເຖິງ 20 ເປີເຊັນ 
ຈຶ່ງເກີດມີໂຄງການເພື່ອຫລຸດຜ່ອນການປ່ອຍ 
ອາຍພິດ ຍ້ອນສາເຫດການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ  
ແລະເຮັດໃຫ້ປ່າເສື່ອມໂຊມ (REDD+) ຊຶ່ງ 
ກໍາລັງມີການເຈລະຈາກັນຢູ່ໃນການສົນທະນາ 
ແລກປ່ຽນກັນກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນ 
ຟ້າອາກາດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດແລະ 
ມີການທົດລອງກັນຢູ່ຫລາຍປະເທດ.

ທັງປະເທດລາວແລະຫວຽດນາມໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ 
ໃນການວາງນະໂຍບາຍຂອງ (REDD+) ແລະ 
ໂຄງການທົດລອງ. ເມື່ອ (REDD+) ໃຫ້ໂອ 
ກາດທີ່ຈະສ້າງພື້ນຖານທີ່ຍືນຍົງຫລາຍຂຶ້ນຢູ່ 
ໃນສອງປະເທດນີ້ ແລະໃຫ້ລາງວັນຕອບແທນ 
ທາງດ້ານການເງິນຈາກການປະຕິບັດ ຈຶ່ງເປັນ 
ສິ່ງຊັດເຈນວ່າ ທັງການຕັດໄມ້ແລະການຄ້າ 
ໄມ້ທ່ີຜິດກົດໝາຍລະຫວ່າງສອງປະເທດນີ້ 
ເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍ (REDD+) ຢູ່ໃນພາກ 
ສ່ວນນີ້ໃນຂົງເຂດແມ່ນໍ້າຂອງ.

ທີ່ຈິງແລ້ວ ຄໍາເຕືອນນີ້ໄດ້ສະແດງອອກມາໃຫ ້
ເຫັນຢູ່ໃນການສຶກສາ ປີ 2009 ເມື່ອການຕັດ  
ໄມ້ທໍາລາຍປ່າຂອງຫວຽດນາມໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍ 
ເຂົ້າມາໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານເຊັ່ນ ລາວ ດ້ວຍ 
ການນໍາໄມ້ເຂົ້າມາຢ່າງຜິດກົດໝາຍ. ການສຶກ 
ສາພົບວ່າ ເມື່ອລວມເອົາການຕັດໄມ້ທີ່ມີການ 
ຄວບຄຸມຢູ່ພາຍໃນຫວຽດນາມແລະຂະແໜງ 
ເຟີນິເຈີທີ່ກໍາລັງແຜ່ຂະຫຍາຍແລ້ວ ແຕ່ລະປ ີ
ຈະມີໄມ້ລະຫວ່າງ 1.7 ແລະ 3.5 ລ້ານແມັດ 
ກ້ອນທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍມາຕັດຢູ່ຕ່າງປະເທດເປັນເວ 
ລາ 20 ປີແລ້ວ. ຍັງມີການຄາດຄະເນອີກວ່າໄມ ້
ທີ່ຫວຽດນາມນໍາເອົາເຂົ້າມາເກືອບ 50 ເປີເຊັນ  
ເປັນໄມ້ທີ່ມາຈາກແຫລ່ງທີ່ຜິດກົດໝາຍ.

ປາຕຼິກ ເມຝຼອຍ (Patrick Meyfroidt) ຫົວ 
ໜ້າທີມຂຽນບົດລາຍງານນີ້ບອກວ່າ “ຄວາມ 
ພະຍາຍາມໃນການຄວບຄຸມການຕັດໄມ້ທໍາ 
ລາຍປ່າ, ການຕັດໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍແລະການ 
ຄ້າໄມ້ ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປະສານງານກັນໃນ 
ລະດັບລະຫວ່າງປະເທດ… ລະຫວ່າງແຫລ່ງ 
ທ່ີມາຂອງໄມ້ ຄື ລາວ, ກໍາປູເຈຍແລະມຽນມາ 
ກັບສູນການປຸງແຕ່ງໄມ້ຄືຫວຽດນາມ”. ບ່ໍຄ່ອຍ 
ມີ ແຕ່ຕາມວິໄສທັດທີ່ໄດ້ຮັບລາຍງານມາກ່ຽວ 
ກັບຄວາມເປັນຈິງເລື່ອງການຄ້າຢູ່ໃນໂລກ 
ນ້ີ ລາວຍັງເສີມອີກວ່າ “ປະເທດທ່ີບໍລິໂພກຜະ 
ລິດຕະພັນຂອງຫວຽດນາມ, ປະເທດຫວຽດ 
ນາມທີ່ນໍາໄມ້ຜິດກົດໝາຍເຂົ້າມາ, ແລະບັນດາ 
ປະເທດຊຶ່ງເປັນແຫລ່ງທີ່ມາຂອງໄມ້ ບ່ອນທີ່ຜູ ້
ຕັດໄມ້ຜິດກົດໝາຍມັກສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບ 
ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຕ້ອງຮັບຜິດຮ່ວມກັນເລື່ອງການທີ ່
ຫວຽດນາມໄດ້ຍ້າຍການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າເຂົ້າ 
ໄປໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານແລະໄດ້ປ່ອຍອາຍ 
ພິດຂຶ້ນສູ່ອາກາດ.49
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ຂໍ້ສະເໜີ
ຂະໜາດແລະຄວາມຄົງຢູ່ຂອງການຄ້າໄມ້ເຖື່ອນລະຫວ່າງລາວແລະ 
ຫວຽດນາມແມ່ນຕົວຢ່າງທີ່ຊັດເຈນຂອງການຄຸ້ມຄອງປ່າທີ່ອ່ອນແອ.  
ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານລາວກ່ຽວກັບການເກືອດຫ້າມການສົ່ງໄມ້ 
ທ່ອນອອກໄປນອກປະເທດນັ້ນ ມີຜູ້ຝ່າຝືນຢູ່ເປັນປະຈໍາ ຊຶ່ງທຸກໆປີຈະ 
ມີໄມ້ທ່ອນຫລາຍຮ້ອຍພັນແມັດກ້ອນຖືກລໍາລຽງອອກໄປຊາຍແດນ.  
ການກວດກາຢ່າງມີຄວາມໝາຍແລະກົດລະບຽບໃນການດໍາເນີນການ 
ຕັດໄມ້ຢູ່ປະເທດລາວນັ້ນບໍ່ມີຢູ່ເລີຍຕາມຄວາມເປັນຈິງ.

ເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ການສໍ້ລາດບັງຫລວງໃນຂະແໜງປ່າໄມ້ແຜ່ລະບາດ.  
ການໃຫ້ໂກຕ້າໃນການຕັດໄມ້ດໍາເນີນໄປໃນລັກສະນະປິດລັບ ໂດຍໃຫ້ແຕ່ 
ບຸກຄົນແລະບໍລິສັດທ່ີມີເສ້ັນມີສາຍ ລວມທັງກອງທັບຫວຽດນາມ. ການຊ້ື 
ຈ້າງຈອບອອຍເຈ້ົາໜ້າທ່ີແມ່ນການໃຊ້ຈ່າຍເປັນປະຈໍາ ທາງດ້ານທຸລະກິດ.

ການຄ້າໄມ້ທ່ອນຂ້າມຊາຍແດນຢ່າງຫລວງຫລາຍພາຍມາກໄດ້ສະ 
ໜອງໄມ້ໃຫ້ແກ່ພາກອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້ທີ່ກໍາລັງຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງ 
ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນຂອງຫວຽດນາມ. ລາຍໄດ້ຈາກຂະແໜງນີ້ ຄາດວ່າມີ 
ເຖິງ 4 ຕື້ໂດລາໃນ ປ ີ2011 ແລະລັດຖະບານວາງແຜນຈະໃຫ້ລາຍຮັບ 
ນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນສອງເທົ່າໃນປີ 2020. ໃນຂະນະດຽວກັນອຸດສາຫະກໍາ 
ຂະໜາດນ້ອຍຢູ່ໃນປະເທດລາວບໍ່ສາມາດຊອກວັດຖຸດິບມາປ້ອນໄດ້ 
ຢ່າງພຽງພໍ.

ຜົນກະທົບຈາກການຂຸດຄົ້ນໄມ້ຈາກປ່າຫລາຍເກີນໄປ ໂດຍບໍ່ມີການ 
ຄວບຄຸມຢູ່ໃນລາວນັ້ນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງຢູ່ເຂດທີ່ມີຄວາມ 
ເສຍຫາຍ ຄືແຂວງອັດຕະປື ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ. ໃນປີ 2008  
ມີໄມ້ທ່ອນຫລາຍກວ່າ 200,000 ແມັດກ້ອນ ຜ່ານປ້ອມຊາຍແດນທີ ່
ເຊື່ອມຕໍ່ອັດຕະປືກັບຫວຽດນາມ. ລະຫວ່າງປີ 2002 ຫາປ ີ2010 ພາກ 
ໃຕ້ຂອງລາວສູນເສຍເນ້ືອທ່ີປ່າໄມ້ຂອງຕົນເອງໄປເກ້ົາເປີເຊັນ ເປັນຜົນກະ 
ທົບຕ່ໍການທໍາມາຫາກິນຂອງປະຊາຊົນຢູ່ໃນທ້ອງຖ່ິນແລະຊີວະນາໆພັນ.

ລັດຖະບານລາວແລະຫວຽດນາມຈໍາເປັນຕ້ອງແກ້ໄຂບັນຫານີ້ຢ່າງຮີບ 
ດ່ວນ ແລະປິດຊາຍແດນນີ້ບໍ່ໃຫ້ມີການຄ້າໄມ້ເຖື່ອນ. ເນື່ອງຈາກວ່າ 
ຫວຽດນາມໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າຢ່າງໄດ້ຜົນມາແລ້ວ 
ຈາກເຂດຊາຍແດນຂອງຕົນເຂົ້າໄປໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານ ຄືລາວ ດັ່ງນັ້ນ  
ການເຈລະຈາເລື່ອງ (REDD+) ກັບຫວຽດນາມຕ້ອງບັນຈຸເອົາການປະ 
ເມີນກ່ຽວກັບການຮົ່ວໄຫລຂອງໄມ້ທ່ອນຢູ່ໃນຂົງເຂດນີ້ຢ່າງຈິງຈັງ. ການ 
ທີ່ທັງສອງປະເທດສະແດງຄວາມສົນໃຈໃນການເຈລະຈາເລື່ອງຂໍ້ຕົກລົງ 
ກ່ຽວກັບການເປັນເພື່ອນຮ່ວມງານແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ກັບສະຫະ 
ພາບເອີຣົບນັ້ນ ຈະເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການແກ້ໄຂບັນຫາເຫລົ່ານີ້. ເມື່ອ 
ເຖິງເວລາລົງມືປະຕິບັດຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງ ບັນດາຜູ້ບໍລິໂພກຄວນ 
ຫລີກເວັ້ນການຊື້ຜະລິດຕະພັນໄມ້ຈາກຫວຽດນາມ ຊຶ່ງເຮັດດ້ວຍໄມ ້
ທ່ອນທີ່ຜິດກົດໝາຍທີ່ນໍາເຂົ້າມາຈາກປະເທດລາວ.

ລັດຖະບານລາວຄວນ:
	ປະຕິບັດການເກືອດຫ້າມໃນການສົ່ງໄມ້ທ່ອນຂອງຕົນອອກນອກປະ 

ເທດ

•	ພິມເຜີຍແຜ່ລາຍລະອຽດທຸກຢ່າງກ່ຽວກັບໂກຕ້າການຕັດໄມ້ແລະ 
ການດໍາເນີນການຄັດເລືອກ

•	ເຮັດໃຫ້ກົດລະບຽບໃນການປ່ຽນດິນປ່າມາເປັນການປູກໄມ້ອຸດສາ 
ຫະກຳມີຄວາມຊັດເຈນ

ລັດຖະບານຫວຽດນາມຄວນ:
•	ເຄົາລົບນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານລາວດ້ວຍການຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ນໍາ 

ເອົາໄມ້ທ່ອນຈາກປະເທດລາວເຂົ້າມາ

•	ຈັດໃຫ້ມີການປຶກສາຫາລືກັນສອງຝ່າຍກັບລັດຖະບານລາວກ່ຽວກັບ 
ການຄ້າໄມ້ເຖື່ອນລະຫວ່າງສອງປະເທດ

	ເຮັດວຽກກັບສະມາຄົມອຸດສາຫະກໍາໄມ້ຂອງຫວຽດນາມ ເພື່ອບໍ່ໃຫ ້
ເອົາໄມ້ທ່ອນທີ່ຈັດສົ່ງມາໃຫ້ຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຈາກປະ 
ເທດລາວ ເຂົ້າມາໃນພາກອຸດສາຫະກໍາຂອງຕົນ.

•	ບ່ໍໃຫ້ພາກທຸຸລະກິດຂອງກອງທັບດໍາເນີນການຕັດໄມ້ຢູ່ໃນປະເທດລາວ.

ສະຫະພາບເອີຣົບຄວນ:
	ຮັບປະກັນວ່າການປຶກສາຫາລືໃດໆເລື່ອງຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການເປັນ 

ເພື່ອນຮ່ວມງານແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ກັບຫວຽດນາມແລະລາວ 
ນັ້ນ ໃຫ້ເວົ້າເຖິງການແກ້ໄຂບັນຫາການຄ້າໄມ້ທ່ອນລະຫວ່າງສອງປະ 
ເທດນີ້ໃຫ້ໄດ້

	ຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍໝົດທຸກປະເພດໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ 
ການສົນທະນາໃດໆ ເລື່ອງຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການເປັນເພື່ອນຮ່ວມ 
ງານແບບສະໝັກໃຈ (VPA)

	ສົ່ງເສີມບົດຮຽນດ້ານການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຈາກກົດໝາຍບັງຄັບກ່ຽວ 
ກັບປ່າໄມ້, ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງແລະການຄ້າ (FLEGT) ເຂົ້າໃນ 
ການສ້າງ (REDD+) ໂດຍສະເພາະໃນເລື່ອງການເຄື່ອນຍ້າຍການຕັດ 
ໄມ້ທໍາລາຍປ່າ

ບັນດາບໍລິສັດແລະຜູ້ບໍລິໂພກຄວນ:
	ໃຫ້ມີສິ່ງພິສູດໄດ້ວ່າຜະລິດຕະພັນໄມ້ທີ່ມາຈາກຫວຽດນາມນັ້ນ ບໍ ່

ແມ່ນໄດ້ມາຈາກໄມ້ທ່ອນທີ່ນໍາເຂົ້າມາຈາກປະເທດລາວ.
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