
ການຂະຫຍາຍຕວົ ຂອງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິ 
ລັດຢູ່ແຂວງ ຈ�າປາສັກ
ນບັແຕຊຸ່ມປີ 2000 ເປັນຕົນ້ມາ, ການລງົທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ໃນຂົງເຂດທ່ີດນິ 
ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ຂອງນກັລງົທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ້ 
ກາຍເປັນຕວົຂັບເຄື່ອນຕົນ້ຕ� ໃນການປ່ຽນແປງການນ�າໃຊ້ທ່ີດນິ ແລະ ສະພາບ 
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດຢູ່ແຂວງ ຈ�າປາສກັ. ການອະນມຸດັທ່ີດນິ 
ຂອງລດັໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານໃນຂະແໜງການກະສກິ�າ, ປູກໄມອ້ດຸສາຫະກ�າ, 
ບ�ແ່ຮ່ ແລະ ພະລງັງານໄຟຟ້ານ�າ້ຕກົ ຢູ່ແຂວງ ຈ�າປາສກັ ໄດເ້ລີ່ມຕົນ້ນບັແຕ່ປີ 
2000 (2 ໂຄງການ, ເນື້ອທ່ີ 40 ເຮັກຕາ) ເປັນຕົນ້ມາ, ແຕ່ເລ່ີມຂະຫຍາຍຕວົ
ຢ່າງກວາ້ງຂວາງໃນຊຸມປ ີ2004-2005 ເປັນຕົນ້ມາ ແລະ ຈນົເຖິງຈດຸສງູສດຸໃນປີ 

ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດິນລັດ 
ຢູ່ແຂວງ ຈ�າປາສັກ 2017

2008 ທ່ີໄດອ້ະນມຸດັເຖິງ 27 ໂຄງການ ກວມເອົາ ເນື້ອທ່ີ 18,000 ກວາ່ເຮັກຕາ 
ຫືຼ 1/4 ຂອງເນື້ອທ່ີອະນມຸັດໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານໃນທ່ົວແຂວງທັງໝດົ 
(ເບ່ິງເສັນ້ສະແດງ 1). ເຖິງແນວໃດກ�ຕ່າມ ເຖິງວາ່ຈ�ານວນໂຄງການ ແລະ ເນື້ອທ່ີ 
ອະນມຸດັໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານດັງ່ກ່າວ ມກີານ ເໜງັຕງີເລກັໜອ້ຍໃນແຕລ່ະປີ 
ນບັແຕປ່ ີ2010 ເປັນຕົນ້ມາ ແຕ່ໂດຍລວມການອະນມຸດັທ່ີດນິໃຫ້ແກໂ່ຄງການ 
ລົງທຶນໄດ້ຫຸຼດລົງຢ່າງໄວວາ ນບັແຕ່ປີ 2008 ເປັນຕົ້ນມາ ຄືກັນກັບຢູ່ຫຼາຍ 
ແຂວງໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ. ສາຍເຫດເຮັດໃຫ້ ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ 
ຫຸຼດລງົດັງ່ກ່າວ ອາດເນື່ອງມາຈາກລດັຖະບານໄດ້ສັງ່ໃຫ້ໂຈະການອະນມຸດັທ່ີດນິ 
ໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານສ�າລບັກດິຈະການປູກໄມ້ວກິ, ຢາງພາລາ ແລະ ຊອກຄົນ້ 
-ສ�າຫຼວດແຮ່ທາດຈ�ານວນໜຶງ່ໃນປ ີ2007, 2009 ແລະ 2012.

ເສັນ້ສະແດງ 1: ຈ�ານວນໂຄງການ ແລະ ເນື້ອທ່ີ ທ່ີໄດອ້ະນມຸດັໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ໃນລະຫວາ່ງປ ີ2000 ແລະ 2017.
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ເນື້ອ ທ່ີ ອະ ນ ຸມດັ ຕ� ່ປີ ເນື້ອ ທ່ີ ອະ ນ ຸມດັ ສະ ສມົ ຈ�າ ນວນໂຄງ ການ ທ່ີ ອະ  ນ ຸມດັ ຕ� ່ປີ ຈ�າ ນວນໂຄງ ການ   ສະ ສມົ

ສວນປູກກາເຟຢູ່ເມອືງ ປາກຊ່ອງ. ຖ່າຍໂດຍ: ທິມງານເກບັກ�າຂ�ມ້ນູພາກສະໜາມປ ີ2010.



2 ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິລດັ ຢູ່ແຂວງ ຈ�າປາສກັ 2017

1 ເຖິງແນວໃດກ�ຕ່າມ ພວກເຮົາບ�ມ່ຂີ�ມ້ນູກຽ່ວກບັເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ຂອງ 12 ໂຄງການ 2 ໃນນີ້ພວກເຮົາບ�ມ່ຂີ�ມ້ນູກຽ່ວກບັເນື້ອທ່ີໆໄດ້ພັດທະນາແລວ້ຈ�ານວນ 24 ໂຄງການ ແລະ ອີກ 35 ໂຄງການຍັງ
ບ�ທັ່ນໄດເ້ລີ່ມຕົນ້ພັດທະນາກດິຈະການເທ່ືອ.

ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ
ໃນຊ່ວງປ ີ2000 ແລະ 2017, ປະມານ 72,000 ກວາ່ເຮັກຕາ ຫືຼ ປະມານ 5% 
ຂອງເນື້ອທ່ີທ່ົວແຂວງ ໄດ້ອະນມຸັດໃຫ້ແກ່ 193 ໂຄງການ1 ເພ່ືອເຊ່ົາ ແລະ 
ສ�າປະທານ ໃນການຜະລດິກະສກິ�າ ແລະ ປູກໄມອ້ດຸສາຫະກ�າ ເພ່ືອເປັນສນິຄາ້, 
ການຂດຸຄົນ້ບ�ແ່ຮ່ ແລະ ກ�ສ່າ້ງເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ�າ້ຕກົ ດັງ່ຕາຕະລາງ 1. ໃນນັນ້ 
ເນືອ້ທ່ີອະນມຸດັເກອືບ    40%, (27,639 ເຮັກຕາ) ແມ່ນອະນມຸດັໃຫ້ຂະແໜງກະສິ 
ກ�າ ແລະ ຫຼາຍກວາ່ 1/3 (24,918 ເຮັກຕາ) ອະນມຸດັໃຫ້ແກກ່ານປູກໄມອ້ດຸສາຫະ
ກ�າ ແລະ ການຂດຸຄົນ້ບ�ແ່ຮ່ກວມເອາົພຽງແຕ່ 1/4 (19,399 ເຮັກຕາ) ຂອງເນື້ອທ່ີ 
ອະນມຸດັຢູ່ທ່ົວແຂວງທັງໝດົ. ນອກຈາກນັນ້ຍັງມອີີກ 6 ໂຄງການ ທ່ີອະນມຸດັໃຫ້ 
ແກກ່ານຊອກຄົນ້, ສ�າຫຼວດ ຫືຼ ຂຽນບົດວພິາກເສດຖະກດິ-ເຕກັນກິ ສ�າລບັ 
ຂະແໜງການບ�ແ່ຮ່ ຊ່ຶງກວມເອາົເນືອ້ທ່ີປະມານ 139,727 ເຮັກຕາ ຫືຼ ປະມານ 9% 
ຂອງເນື້ອທ່ີທ່ົວແຂວງ. ໂຄງການເຫ່ົຼານີ້ປະກອບດ້ວຍ ການຊອກຄົນ້-ສ�າຫຼວດ 
ແຮ່ບົກຊິດ, ແຮ່ທອງ ແລະ ແຮ່ເຫັຼກ (ເບ່ິງຕາຕະລາງ 2). ແຂວງ ຈ�າປາສກັ 
ເປັນແຂວງທ່ີມຈີ�ານວນໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ເປັນອນັດບັທີ 2 ຮອງຈາກ 
ແຂວງ ວຽງຈນັ, ແລະ ຈ�ານວນເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ເປັນອນັດບັ 5 ຮອງຈາກແຂວງ 
ສະຫວນັນະເຂດ, ຄ�າມວ່ນ, ບ�ລຄິ�າໄຊ ແລະ ແຂວງ ວຽງຈນັ. ເຖິງວາ່ ເນື້ອທ່ີອະນ ຸ
ມດັສະເລຍ່ຕ�ໜ່ຶງ່ໂຄງການຢູ່ແຂວງ ຈ�າປາສກັ ຂ້ອນຂ້າງຕ�າ່ (399 ເຮັກຕາ) 
ເມື່ອທຽບໃສ່ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັສະເລ່ຍຢູ່ ສປປ ລາວ (740 ເຮັກຕາ), ແຕມ່ໂີຄງ
ການຈ�ານວນໜຶງ່ທ່ີມເີນື້ອທ່ີອະນມຸດັສງູກວາ່ 5,000 ເຮັກຕາ ຕ�ໜ່ຶງ່ໂຄງການ 
ແລະ ມພ້ືີນທ່ີດນິສ�າປະທານກວມເອົາຫຼາຍເມອືງ ແລະ ກວມ ເອາົຫຼາຍສບິບ້ານ. 

ເນື້ອທ່ີພັດທະນາແລວ້
ເນືອ້ທ່ີອະນມຸດັ ໝາຍເຖິງ ເນືອ້ທ່ີໆນກັລງົທຶນສາມາດພັດທະນາໃນຊ່ວງອາຍກຸານ 
ສ�າປະທານ. ຊ່ຶງໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວເນືອ້ທ່ີພັດທະນາຈະໜອ້ຍກວາ່ເນືອ້ທ່ີ ອະນມຸດັ 
(ຕວົຢ່າງ, ຢູ່ສປປ ລາວ ເນື້ອທ່ີໆໄດ້ພັດທະນາແລວ້ກວມເອົາພຽງ ແຕເ່ຄິງ່ໜຶງ່ 
(542,322 ເຮັກຕາ) ຂອງເນື້ອທ່ີອະນມຸດັທັງໝດົ (1,019,340 ເຮັກຕາ)), 

ແຕໂ່ດຍລວມແລ້ວສດັສ່ວນເນື້ອທ່ີໆໄດ້ພັດທະນາແລ້ວຢູ່ແຂວງ ຈ�າປາສກັ ແມ່ນ 
ສງູກວາ່ເນື້ອທ່ີໆໄດອ້ະນມຸດັຈາກລດັຖະບານໃນເບ້ືອງຕົນ້ເລັກໜອ້ຍ ຊ່ຶງຖືວາ່ 
ເປັນແຂວງດຽວຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ທ່ີມສີດັສວ່ນເນື້ອທ່ີພັດທະນາແລ້ວ ເກນີເນື້ອທ່ີ 
ອະນມຸດັ. ດັງ່ສະແດງໃນຕາຕະລາງ 1 ເນືອ້ທ່ີ 72,272 ເຮັກຕາ ໄດ້ພັດທະນາແລວ້ 
ຊ່ຶງຫຼາຍກວາ່ເນື້ອທ່ີໆໄດອ້ະນມຸດັຢູ່ທ່ົວແຂວງເລັກໜອ້ຍ (72,168 ເຮັກຕາ)2. 
ເຖິງແນວໃດກ�ຕ່າມ ສດັສວ່ນເນື້ອທ່ີພັດທະນາທຽບໃສ ່ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັດັງ່ກາ່ວ 
ແມນ່ມຄີວາມແຕກຕາ່ງກນັ ລະຫວາ່ງ ຂະແໜງການ. ໃນຂະນະທ່ີສດັສວ່ນເນືອ້ທ່ີ 
ພັດທະນາແລວ້ສ�າລບັໂຄງການປູກໄມອ້ດຸສາຫະກ�າ ແລະ ໄຟຟ້ານ�າ້ຕກົ ສງູກວາ່ 
ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັໃນເບ້ືອງຕົນ້ຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍ, ມພີຽງ ແຕປ່ະມານ 90% ແລະ 
77% ຂອງເນື້ອທ່ີອະນມຸດັໃຫ້ແກໂ່ຄງການກະສກິ�າ ແລະ ຂດຸຄົນ້ບ�ແ່ຮ່ ເທ່ົານັນ້ 
ທ່ີໄດພັ້ດທະນາແລວ້.

ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ແລະ ພັດທະນາແລ້ວຕາມປະເພດ 
ກດິຈະການ
ແຂວງ ຈ�າປາສກັ ເປັນແຂວງໜຶງ່ທ່ີມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດາ້ນກດິຈະການໆ
ລງົທຶນໃນຮບູແບບການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ຊ່ຶງມທັີງໝດົ 43 ປະເພດກດິຈະ 
ການ ແລະ ໃນນັນ້ 31 ປະເພດກດິຈະການນອນໃນຂະແໜງກະສກິ�າ, 7 ແລະ 
4 ປະເພດກດິຈະການສ�າລບັການປູກໄມ ້ແລະ ບ�ແ່ຮ່ ຕາມລ�າດບັ ແລະ ສ່ວນທ່ີ 
ເຫືຼອແມ່ນໄຟຟ້ານ�າ້ຕກົ. ເຖິງແນວໃດກ�ຕ່າມ ເນື້ອທ່ີ 35% (24,350 ເຮັກຕາ) 
ຂອງເນື້ອທ່ີເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ົວແຂວງທັງໝດົ ໄດ້ອະນມຸດັໃຫ້ແກກ່ານປູກ 
ຢາງພາລາ, 27% (19,203 ເຮັກຕາ) ແລະ 14% (10,297 ເຮັກຕາ) ອະນມຸດັ
ໃຫ້ແກກ່ານຂດຸຄົນ້ແຮ່ບົກຊິດ ແລະ ປູກກາເຟ ຕາມລ�າດບັ (ເບ່ິງຕາຕະລາງ 1). 
ທາງດາ້ນເນືອ້ທ່ີໆໄດພັ້ດທະນາແລວ້, ຫຼາຍໂຄງການ ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນຂະແໜງ 
ກະສກິ�າ ແລະ ປູກໄມອ້ດຸສາຫະກ�າ ໄດພັ້ດທະນາເນື້ອທ່ີເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ 
ເກນີຂອບເຂດເນືອ້ທ່ີໆໄດ້ຮັບການອະນມຸດັຈາກລດັຖະບານຫຼາຍເທ່ົາໂດຍສະເພາະ 
ການປູກກາເຟ, ເຂ້ົາ, ຢາງພາລາ ແລະ ໄມ້ວກິ (ເບ່ິງຕາຕະລາງ 1), ແຕ່ໂຄງການສວ່ນ 
ໃຫຍ່ໃນຂະແໜງບ�່ແຮ່ ຍັງບ�່ທັນໄດ້ພັດທະນາເນື້ອທ່ີຄົບຕາມເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ 
ດັງ່ກາ່ວ. ຢູ່ແຂວງ ຈ�າປາສກັ ມຈີ�ານວນ 51 ໂຄງການ ທ່ີໄດພັ້ດທະນາເນື້ອທ່ີດນິສ�າ 
ປະທານເກນີຕວົເລກເນື້ອທ່ີໄດ້ຮັບການອະນມຸດັຈາກລດັຖະບານ.

ສວນປູກໝາກຫູ່ງຢູ່ເມອືງ ປະທມູພອນ. ຖ່າຍໂດຍ: ທິມງານເກບັກ�າຂ�ມ້ນູພາກສະໜາມ 
ປ ີ2010.

• ການສມົທຽບຖານຂ�ມ້ນູທ່ີມຢູ່ີ (ຖານປ ີ2010) ກບັຖານຂ�ມ້ນູຂອງ 
ບັນດາຂະແໜງການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ຂ້ັນສນູກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມອືງ 
ລວມທັງການສງັລວມ ແລະ ເກບັກ�າຂ�້ມນູທ່ີຍັງບ�່ທັນຄບົຖ້ວນ ຫືຼ 
ຂ�ມ້ນູໃໝຈ່�ານວນໜຶງ່. ຂ�ມ້ນູທ່ີສງັລວມ ແລະ ເກບັກ�າປະກອບດ້ວຍ 
ສະຖິຕຕິົນ້ຕ�ກຽ່ວກບັໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິຂອງລັດ 
ແລະ ເອກະສານກຽ່ວກບັການອະນມຸດັໂຄງການ.

• ການສ້າງແຜນທ່ີຂອບເຂດທ່ີດນິເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີໄດ້ພັດທະນາ 
ແລວ້ແບບມສີວ່ນຮ່ວມຢູ່ຂ້ັນເມອືງໂດຍໄດແ້ຕມ້ຂອບເຂດຕອນດນິ 
ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານຂອງໂຄງການທ່ີກ�າລງັດ�າເນນີກດິຈະການຢູ່
ໂດຍນ�າໃຊ້ແຜ່ນທ່ີໆພິມອອກເປັນເຈຍ້ຂະໜາດ A0 ໃນນັນ້ປະກອບ 
ມຂີ�ມ້ນູກຽ່ວກບັໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານຢູ່ພາຍໃນເມອືງ, ຂ�ມ້ນູ 
ດາ້ນການປົກຄອງ ແລະ ພູມສນັຖານເຊ່ັນ: ຂອບເຂດເມອືງ, ເສັນ້ທາງ, 
ຈດຸທ່ີຕັງ້ບ້ານ, ແມ່ນ�າ້ ແລະ ອື່ນໆ, ແລະ ພາບຖ່າຍທາງອາກາດທ່ີມີ 
ຄວາມຊັດເຈນສງູ.

• ການປຶກສາຫາລືຜົນໄດ້ຮັບຈາກການເກັບກ�າຂ�້ມູນເບ້ືອງຕົ້ນຢູ່ຂ້ັນ 
ເມອືງ ແລະ ແຂວງເພ່ືອເຊັນຮັບຮອງເອົາຂ�ມ້ນູ ໂດຍຂະແໜງການ 
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ/ຫືຼ ເຊັນຮັບຮູ້ຈາກທ່ານເຈົ້າເມືອງ ແລະ/ຫືຼ 
ຫ້ອງວາ່ການປົກຄອງແຂວງ.

•  ການເກບັກ�າຂ�ມ້ນູຢູ່ແຂວງ ຈ�າປາສກັ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບັິດຢູ່ໃນຊ່ວງ 
ເດອືນ ກນັຍາ 2017.

ວທີິການ
ຂ�ມ້ນູທ່ີນ�າສະເໜຢູ່ີໃນເອກະສານນີ້ ໄດມ້າຈາກຂະບວນການ ດັງ່ນີ້:



3ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິລດັ ຢູ່ແຂວງ ຈ�າປາສກັ 2017

3 ເນືອ້ທ່ີການກ�ສ່າ້ງເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ�າ້ຕກົ ໝາຍເຖິງເນືອ້ທ່ີ ທ່ີຕັງ້ຂອງເຮືອນຈກັເທ່ົານັນ້ ຊ່ຶງບ�ລ່ວມເອາົເຂດອາ່ງຮັບນ�າ້.

ຕາຕະລາງ 1: ໂຄງການ, ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ ແລະ ເນື້ອທ່ີພັດທະນາແລ້ວ ແຍກຕາມປະເພດກິດຈະການ ໃນສີ່ຂະແໜງການ.

ສະພາບແວດລ້ອມພ້ືນທ່ີ ທ່ີມກີານເຊ່ົາ ແລະ 
ສ�າປະທານ
ດັງ່ສະແດງຢູ່ໃນແຜນທ່ີ 1, ມ ີສາມ ຄນຸລກັສະນະທາງດາ້ນພູມສນັຖານທ່ີເປັນ
ຈດຸສມຸຂອງການລງົທຶນຢູ່ແຂວງ ຈ�າປາສກັ ໄດແ້ກ ່1) ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ 
ທ່ີດນິໃນຂະແໜງກະສກິ�າສມຸໃສ່ເຂດພູພຽງບ�ລະເວນ ແລະ ເຂດຮາບພຽງລຽບ 
ຕາມແມນ່�າ້ຂອງເຂດເມອືງ ຈ�າປາສກັ, ປະທມຸພອນ, ສຂຸມຸມາ, ມນູລະປະໂມກ ແລະ 
ເມອືງໂຂງ. 2) ການປູກໄມອ້ດຸສາຫະກ�າ ສມຸໃສເ່ຂດອອ້ມ ແອມ້ເທດສະບານແຂວງ 
ລຽບເສັນ້ທາງສາຍຫັຼກໄປທາງພູພຽງບ�ລະເວນ. 3) ໂຄງການບ�ແ່ຮ່ສວ່ນໃຫຍ່
ເປັນໂຄງການຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ສວ່ນໃຫຍ່ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຢູ່ບັນດາເມອືງພາກ 
ເໜອືຂອງແຂວງ. ສິງ່ທ່ີໜາ້ສນົໃຈນັນ້, ຢູ່ເຂດພູພຽງບ�ລະເວນ ໂດຍສະເພາະເມອືງ 
ປາກຊ່ອງ ເຫັນວາ່ບ�ສ່ະເພາະແຕເ່ປັນເຂດຈດຸສມຸການລງົທຶນໃນຂະແໜງກະສກິ�າ 
ເທ່ົານັນ້ ແຕຍັ່ງເປັນຈດຸສມຸຂອງການລງົທຶນຂດຸຄົນ້ບ�ແ່ຮ່ຂະໜາດໃຫຍ່ອກີ. 

ຂະແໜງການ
ຈ�ານວນ ແລະ ສັດສ່ວນໂຄງການ ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ ເນື້ອທ່ີພັດທະນາແລ້ວ

ຈ�ານວນ % ເຮັກຕາ % ເຮັກຕາ % ທຽບໃສ່ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ

ກະສິກ�າ 137 70.98 27,639 38.30 24,897 90.08

ກາເຟ 60 43.80 10,297 37.26 11,662 113.26

ອ້ອຍ 1 0.73 6,345 22.96 20 0.32

ສັດໃຫຍ່ງວົ-ຄວາຍ 16 11.68 2,712 9.81 2,471 91.11

ເຂ້ົາ 17 12.41 2,286 8.27 3,176 138.93

ອື່ນໆ 43 31.39 5,999 21.71 7,568 126.15

ປູກໄມ້ 28 14.51 24,918 34.53 32,095 128.80

ຢາງພາລາ 20 71.43 24,350 97.72 31,012 127.36

ໄມ້ວກິ 3 10.71 237 0.95 987 416.46

ອື່ນໆ 5 17.86 330 1.32 96 29.09

ຂຸດຄົ້ນບ�່ແຮ່ 15 7.77 19,399 26.88 14,879 76.70

ແຮ່ບົກຊິດ 2 13.33 19,203 98.99 14,786 77.00

ຫີນກ�່ສ້າງ 11 73.33 141 0.73 83 58.87

ແຮ່ຫີນບາຊອນ 1 6.67 31 0.16 5 16.13

ຖ່ານຕົມ 1 6.67 25 0.13 5.4 21.60

ເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ�າ້ຕົກ3 13 6.74 212 0.29 401 189.15

ລວມ 193 100.00 72,168 100.00 72,272 100.14

ຕາຕະລາງ 2: ຈ�ານວນໂຄງການ ແລະ ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ສ�າລບັການຊອກຄົນ້, ສ�າຫຼວດ 
ຫືຼ ຂຽນບົດວພິາກເສດຖະກິດ ໃນຂະແໜງບ�່ແຮ່.

ປະເພດກິດຈະການ ຈ�ານວນໂຄງການ ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ (ເຮັກຕາ)

ແຮ່ບົກຊິດ 1 98,488

ແຮ່ທອງ 4 34,292

ແຮ່ເຫັຼກ 1 6,947

ລວມທັງໝດົ 6 139,727

ສວນປູກກາເຟຢູ່ເມອືງ ປາກຊ່ອງ. ຖ່າຍໂດຍ: ທິມງານເກບັກ�າຂ�ມ້ນູພາກສະໜາມ ປ ີ2010.

ຂ�ມ້ນູກຽ່ວກບັເນື້ອທ່ີ
ເນືອ້ທ່ີເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິຂອງລັດມຫຼີາຍປະເພດ ແລະ ສາມາດ 
ຮູໄ້ດ ້ຫືຼ ຄດິໄລ່ດວ້ຍຫຼາຍວທີິ. ມຫຼີາຍໂຄງການ ພວກເຮົາບ�ມ່ຂີ�ມ້ນູກ່ຽວກບັ 
ເອກະສານອະນມຸດັໂຄງການ ແລະ ບາງກ�ລະນເີນື້ອທ່ີໆໄດລ້ະບຸຢູ່ໃນ 
ເອກະສານຂອງໂຄງການບ�ກ່ງົກນັ. ສະນັນ້, ເນື້ອທ່ີໆໄດ້ນ�າສະເໜຢູ່ີໃນ 
ເອກະສານນີ້ ໝາຍເຖິງ:

• ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ: ໝາຍເຖິງເນື້ອທ່ີໃຫຍ່ສດຸທ່ີລະບຸຢູ່ສນັຍາພັດທະນາ 
ໂຄງການ, ຂ�ຕ້ກົລົງອະນມຸດັໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ, ໃບອະນຍຸາດການ 
ຂດຸຄົນ້ແຮ່ທາດ, ສນັຍາເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ຫືຼ ເນືອ້ທ່ີຈາກຂອບເຂດ 
ອະນມຸດັທ່ີທາງລດັຖະບານກ�ານດົໃຫ້.

• ເນື້ອທ່ີນ�າໃຊ້ ຫືຼ ພັດທະນາແລວ້: ໝາຍເຖິງເນື້ອທ່ີໃຫຍ່ສດຸທ່ີໄດຈ້າກ
ການສາ້ງແຜນທ່ີດນິຂອບເຂດເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານແບບມສີວ່ນຮ່ວມ 
ຢູ່ຂ້ັນເມອືງ ຫືຼ ເອກະສານອື່ນໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ.

• ເນືອ້ທ່ີຊອກຄົນ້, ສ�າຫຼວດ ຫືຼ ຂຽນບົດວພິາກດ້ານເສດຖະກດິ-ເຕກັນກິ 
(ສະເພາະຂະແໜງບ�ແ່ຮ່):  ໝາຍເຖິງເນືອ້ທ່ີໃຫຍ່ສດຸທ່ີລະບຸຢູ່ໃນຂ�ຕ້ກົ 
ລົງອະນຸມັດທ່ີດິນໃຫ້ສ�າປະທານ, ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ຫືຼ 
ເນື້ອທ່ີຈາກແຜນທ່ີ ຂອບເຂດໂຄງການທ່ີໄດຮັ້ບຈາກອງົການຈດັຕັງ້ທ່ີ
ກຽ່ວຂ້ອງຂອງລັດ.
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ຂ້ັນຂອງອງົການຈດັຕັງ້ທ່ີອະນມຸດັໂຄງການ ແລະ 
ສນັຊາດ ຂອງນກັລງົທຶນ
ໂດຍທ່ົວໄປການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິລັດຢູ່ແຂວງ ຈ�າປາສກັ ສວ່ນໃຫຍ່ 
ເປັນໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ອະນມຸດັໂດຍລັດຖະບານຂ້ັນສນູກາງ. ເນື້ອທ່ີຫຼາຍ 
ກວາ່ 70% (51,546 ເຮັກຕາ) ແມນ່ລດັຖະບານຂ້ັນສນູກາງເປັນຜູ້ອະນມຸດັ, 
ປະມານ 1/4 (19,054 ເຮັກຕາ) ອະນມຸດັຢູ່ຂ້ັນແຂວງ ແລະ 2% ອະນມຸດັຢູ່ຂ້ັນ 
ເມອືງ. ດັງ່ສະແດງຢູ່ ເສັນ້ສະແດງ 2 ປະມານ 2/3 (42,264 ເຮັກຕາ, 93 
ໂຄງການ) ຂອງເນື້ອທ່ີທັງໝດົ ໄດ້ອະນມຸດັໃຫ້ແກ່ນກັລງົທຶນຕາ່ງປະເທດ ແລະ 
ໃນນັນ້ເນື້ອທ່ີ 67% (28,290 ເຮັກຕາ) ຂອງເນື້ອທ່ີອະນມຸດັໃຫ້ແກກ່ານລງົທຶນ 
ຂອງຕ່າງປະເທດໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ນັກລົງທຶນຈາກປະເທດເພ່ືອນບ້ານ - ສສ 
ຫວຽດນາມ, 14% (5,760 ເຮັກຕາ) ແລະ 13% (5,407 ເຮັກຕາ) ຂອງເນື້ອທ່ີ 

ແຜນທ່ີ 1: ທ່ີຕັ້ງໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານໃນຂະແໜງການ ກະສິກ�າ, ປູກໄມ້, ຂຸດຄົ້ນບ�່ແຮ່ ແລະ ເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ�າ້ຕົກ 
ທຽບໃສ່ລະດັບຄວາມທກຸຍາກລະດັບບ້ານ ຢູ່ແຂວງ ຈ�າປາສັກ.

ອະນມຸັດໃຫ້ການລົງທຶນຕ່າງປະເທດທັງໝດົ ໄດ້ອະນມຸັດໃຫ້ນກັລົງທຶນຈາກ 
ສປ ຈນີ ແລະ ໄທ ຕາມລ�າດບັ. ສ�າລັບການລງົທຶນພາຍໃນເປັນໂຄງການຂະໜາດ 
ນອ້ຍກວມເອາົ 88 ໂຄງການ, ເນື້ອທ່ີ 14,179 ເຮັກຕາ ແລະ ການຮ່ວມທຶນ ມີ 
10 ໂຄງການ ແຕກ່ວມເອາົເນື້ອທ່ີເຖິງ 15,725 ເຮັກຕາ. ຢູ່ແຂວງ ຈ�າປາສກັ 
ມນີກັລງົທຶນມາຈາກ 12 ປະເທດລວມທັງນກັລົງທຶນຈາກລາວທ່ີດ�າເນນີການເຊ່ົາ 
ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິຂອງລດັ ໄດ້ແກ:່ ລາວ, ສສ ຫວຽດນາມ, ໄທ, ເກາົຫີຼໃຕ້, 
ສປ ຈນີ, ມາເລເຊຍ, ອນີເດຍ, ຍ່ີປຸ່ນ, ສງິກາໂປ, ສະວດິເຊີແລນ, ອດົສະຕາລ ີແລະ 
ການາດາ. ເຖິງແນວໃດກ�ຕ່າມ, ຮບູແບບການລງົທຶນແມນ່ມຄີວາມແຕກຕາ່ງກນັ 
ລະຫວາ່ງ ຂະແໜງການດັງ່ສະແດງຢູ່ໃນເສັນ້ສະແດງ 2 ຂ, ການລົງທຶນພາຍໃນ 
ສວ່ນໃຫຍ່ສມຸໃສກ່ານຜະລດິກະສກິ�າ, ການລົງທຶນຕາ່ງ ປະເທດສມຸໃສກ່ານປູກໄມ້ 
ແລະ ຂະແໜງບ�ແ່ຮ່ ສວ່ນຫຼາຍເປັນການຮ່ວມມລືະຫວາ່ງ ນກັລງົທຶນພາຍໃນ ກບັ 
ຕາ່ງປະເທດ.
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ສະຖານະພາບການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຂອງໂຄງການ
ດັງ່ສະແດງຢູ່ຕາຕະລາງ 3, ໃນຈ�ານວນ 193 ໂຄງການທ່ີໄດ້ອະນມຸດັທັງໝດົນັນ້ 
ຕວົຈງິມພີຽງແຕ່ 2/3 (116 ໂຄງການ) ເທ່ົານັນ້ທ່ີກ�າລງັດ�າເນນີການຜະລດິ, 11 
ໂຄງການ ຢູ່ໃນໄລຍະເລີ່ມຕົນ້ ຫືຼ ກ�ສ່າ້ງ ແລະ ທ່ີໜາ້ສນົໃຈແມ່ນ 28 ໂຄງການ 
ບ�ໄ່ດເ້ຄື່ອນໄຫວເລີຍ ພາຍຫັຼງໄດ້ຮັບການອະນມຸດັຈາກລດັ (ເບ່ິງຄວາມໝາຍ
ຂອງແຕ່ລະສະຖານະພາບການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດໂຄງການຢູ່ລຸມ່ນີ)້. ທາງດ້ານເນືອ້ທ່ີ, 
ປະມານ 84% ແລະ 86% ຂອງເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ແລະ ນ�າໃຊ້ແລ້ວຕາມລ�າດບັ 
ແມ່ນຢູ່ຂ້ັນຕອນການດ�າເນນີການຜະລດິ. ນອກຈາກນັນ້, ພວກເຮົາຍັງພົບເຫັນ 
16 ໂຄງການໄດ້ຂາຍທ່ີດນິສ�າປະທານ ຫືຼ ໂຄງການ ໃຫ້ແກນ່ກັລງົທຶນຜູ້ໃໝ ່
ພາຍຫັຼງໄດຮັ້ບການອະນມຸດັຈາກລດັ ແຕພ່ວກເຮົາບ�ມ່ຂີ�ມ້ນູວາ່ ການຊ້ື-ຂາຍ 
ດັງ່ກາ່ວນັນ້ ໄດຮັ້ບການອະນຍຸາດຈາກພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂ້ອງຂອງລດັ ຫືຼ ບ�.

ຜົນກະທົບຕ�ກ່ບັປ່າໄມ້
ຜົນການວເິຄາະຂ�ມ້ນູ ໂດຍເອົາແຜນທ່ີຂອບເຂດສ�າປະທານທ່ີໄດ້ພັດທະນາແລ້ວ 
ມາເຕງັທັບກບັ ຂອບເຂດ ສາມປະເພດປ່າໄມຂ້ອງລດັ ຄ:ື ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, 
ປ່າປ້ອງກນັແຫ່ງຊາດ ແລະ ປ່າຜະລິດແຫ່ງຊາດ ເຫັນວາ່ ຢູ່ແຂວງ ຈ�າປາສກັ 
ມເີນືອ້ທ່ີເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິ ຈ�ານວນ 27,905 ເຮັກຕາ ຫືຼ 39% ຂອງເນືອ້ 
ທ່ີດນິເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ທ່ີໄດພັ້ດທະນາແລ້ວຢູ່ພາຍໃນແຂວງທັງໝດົ ແມ່ນນອນ 
ຢູ່ໃນພ້ືນທ່ີສາມປະເພດປ່າໄມຂ້ອງລດັ. ໃນນັນ້ 84% (23,448 ເຮັກຕາ) ຂອງເນືອ້ທ່ີ 
ດັງ່ກ່າວນອນຢູ່ໃນປ່າປ້ອງກນັ, 2,231 ເຮັກຕາ ຢູ່ປ່າຜະລິດແຫ່ງຊາດ ແລະ 
2,227 ເຮັກຕາ ຢູ່ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ. ເປັນທ່ີໜາ້ຕກົໃຈ, ເນື້ອທ່ີປະມານ 
23,000 ເຮັກຕາ ນອນຢູ່ໃນພ້ືນທ່ີປ່າປ້ອງກນັແຫ່ງຊາດ ອ່າງໂຕງ່ ພູພຽງບ�ລະເວນ, 
ແລະ 2,200 ເຮັກຕາ ຢູ່ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ດງົຫົວສາວ.

ຕາຕະລາງ 3: ຈ�ານວນໂຄງການ, ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ ແລະ ພັດທະນາແລ້ວ ແຍກຕາມ 
ສະຖານະພາບການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

ເສັ້ນສະແດງ 2: ຈ�ານວນໂຄງການ (ກ) ແລະ ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ (ຂ)  
ແຍກຕາມຮູບແບບການລົງທຶນ ໃນສີ່ຂະແໜງການ.

ກະ ສ ິກ�າ ປູກ ໄມ ້ອດຸ ສາ ຫະ ກ�າ ບ� ່ແຮ່ ເຂ່ືອນ ໄຟ ຟ້າ ນ�າ້ ຕກົ
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ພາຍ ໃນ

ຕາ່ງ ປະ ເທດ

ຂ)

ສະຖານະພາບ
ການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດ

ຈ�ານວນ
ໂຄງການ

ເນື້ອທ່ີ
ອະນມຸັດ (ຮຕ)

ເນື້ອທ່ີ
ພັດທະນາແລ້ວ (ຮຕ)

ບ�່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວເລີຍ 28 2,582 ບ�່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຍັງບ�່ທັນເລີ່ມຕົ້ນ 7 452 ບ�່ກ່ຽວຂ້ອງ

ໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ  17 4,883 2,025 

ກ�າລັງດ�າເນນີການຜະລິດ 116 60,951 62,025 

ປະລະ/ບ�່ເອົາໃຈໃສ່ 13 2,425 5,802 

ຢຸດເຊົາກ່ອນການສິ້ນສຸດສັນຍາ 12 875 2,420 

ລວມ 193 72,168 72,272 

ພ້ືນທ່ີສ�າປະທານປູກກາເຟ ຖືກປະລະຢູ່ເມອືງ ປາກຊ່ອງ. ຖ່າຍໂດຍ: ວງົ ນນັທະວງົ ປ ີ2013

ຍັງບ�່ທັນເລີ່ມຕົ້ນ
ໝາຍເຖິງ ໂຄງການໃດໜຶງ່ທ່ີໄດຮັ້ບອະນມຸດັຈາກລດັຖະ 
ບານແລ້ວ ແຕຍັ່ງບ�ທັ່ນໄດເ້ລ່ີມຕົນ້ພັດທະນາກດິຈະການ
ຂອງໂຄງການເທ່ືອ.

ຂ້ັນຕອນຊອກຄົ້ນ ຫືຼ
ສ�າຫຼວດແຮ່ທາດ

ໝາຍເຖິງ ໂຄງການໃດໜຶງ່ ທ່ີໄດຮັ້ບອະນມຸດັໃຫ້ດ�າເນນີ 
ການປະເມນີຫາປະລມິານ ແລະ ຄນຸນະພາບຂອງແຮ່ທາດ 
ຢູ່ໃນພ້ືນທ່ີໃດໜຶງ່. ຊ່ຶງເປັນຂ້ັນຕອນທ�າອດິຂອງກດິຈະການ 
ການຂດຸຄົນ້ແຮ່ທາດ. ສ�າລບັຂ້ັນຕອນນີແ້ມນ່ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດ 
ສະເພາະໂຄງການໃນຂະແໜງການບ�ແ່ຮ່ເທ່ົານັນ້.

ບ�່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວເລີຍ

ໝາຍເຖິງ ໂຄງການໃດໜຶງ່ ທ່ີໄດ້ຮັບອະນມຸດັຈາກ ລດັ 
ຖະບານແລ້ວ ເປັນໄລຍະເວລາຢ່າງໜອ້ຍສາມປແີຕ່ຍັງ 
ບ�ທັ່ນໄດ້ເລີມ່ຕົນ້ ພັດທະນາກດິຈະການຂອງໂຄງການ ແລະ 
ຄາດວາ່ຈະບ�່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວກິດຈະການເລີຍ.

ໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ

ໝາຍເຖິງ ໂຄງການໃດໜຶງ່ ທ່ີໄດເ້ລ່ີມພັດທະນາກດິຈະ
ການຂອງໂຄງການແລວ້ ແຕຍັ່ງບ�ທັ່ນໄດຮັ້ບຜົນຜະລດິ 
ຫືຼ ມຜີະລດິຕະພັນຂອງໂຄງການເທ່ືອ (ເຊ່ັນ: ໄດປູ້ກຕົນ້ 
ຢາງພາລາແລ້ວ ແຕຍັ່ງບ�ທັ່ນໄດກ້ດີຢາງເທ່ືອ).

ກ�າລັງດ�າເນນີການຜະລິດ
ໝາຍເຖິງ ໂຄງການໃດໜຶງ່ ກ�າລງັພັດທະນາກດິຈະການ 
ຂອງໂຄງການ ແລະ ໄດຮັ້ບຜົນຜະລດິ ຫືຼ ມຜີະລິດຕະພັນ 
ຂອງໂຄງການແລວ້.

ປະລະ/ບ�່ມຄີວາມຄບືໜາ້

ໝາຍເຖິງ ໂຄງການໃດໜຶງ່ ທ່ີໄດຮັ້ບອະນມຸດັຈາກ ລດັຖະ 
ບານ ແລະ ໄດ້ເລີມ່ຕົນ້ພັດທະນາກດິຈະການ ຂອງໂຄງການ 
ແຕ່ບ�່ມຄີວາມຄບືໜາ້ຕາມແຜນການທ່ີວາງໄວຢູ່້ໃນເອ
ກະສານຂອງໂຄງການໃນເບ້ືອງຕົ້ນນັນ້.

ຢຸດເຊົາກ່ອນ
ການສິ້ນສຸດສັນຍາ

ໝາຍເຖິງ ໂຄງການໃດໜຶງ່ ໄດ້ດ�າເນນີການພັດທະນາກດິ 
ຈະການຂອງໂຄງການໄດໃ້ນໄລຍະເວລາໃດໜຶງ່ ແຕໄ່ດຢຸ້ດ 
ເຊົາກດິຈະການໃນຂະນະທ່ີຍັງບ�່ທັນຮອດກ�ານດົເວລາ 
ຂອງສັນຍາ.

ໝາຍເຖິງ ໂຄງການໃດໜຶງ່ ທ່ີໄດ້ພັດທະນາກດິຈະການ 
ຂອງໂຄງການ ສ�າເລັດຕາມໄລຍະເວລາຂອງສນັຍາແລວ້.

ຄ�າສບັທາງວຊິາການ

ສ�າເລັດຕາມສັນຍາແລ້ວ

ເຮັກຕາ
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ສະຫູຼບ
ໃນໄລຍະເວລາເກືອບສອງທົດສັດຕະວັດຜ່ານມາ ນັບແຕ່ຕົ້ນຊຸມປີ 2000 
ເປັນຕົນ້ມາ, ແຂວງ ຈ�າປາສກັ ເປັນແຂວງໜຶງ່ທ່ີສາມາດດງຶດດູເອາົການລງົທຶນ 
ຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ໄດຫຼ້າຍທ່ີສດຸ ໃນດາ້ນຈ�ານວນໂຄງການລວມ
ທັງເນື້ອທ່ີດນິລດັທ່ີອະນມຸດັໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ກວມເອົາສດັສ່ວນຂ້ອນ
ຂ້າງສງູພ�ສມົຄວນເມືອ່ທຽບໃສ່ເນືອ້ທ່ີຂອງແຂວງທັງໝດົ. ການລງົທຶນໃນຮບູແບບ 
ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານຢູ່ແຂວງ ຈ�າປາສກັ ພ້ົນເດັນ່ກວາ່ໝູແ່ມ່ນການຜະລດິ 
ກະສກິ�າ ແລະ ປູກໄມອ້ດຸສາຫະກ�າ. ເຖິງແນວໃດກ�ຕ່າມ, ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ 
ຕິດຕາມກວດກາບັນດາໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດິນຂອງລັດທ່ີໄດ້ 
ອະນມຸດັຜ່ານມາເຫັນວາ່ຍັງເຮັດບ�ທັ່ນໄດດ້ ີແລະ ເປັນສິງ່ທ້າທາຍໃຫ້ແກແ່ຂວງ 
ພ�ສມົຄວນ ຈຶງ່ສົງ່ຜົນເຮັດໃຫ້ມບີາງກ�ລະນ ີບ�ໄ່ດເ້ຄື່ອນໄຫວເລີຍ ພາຍຫັຼງທ່ີໄດ້
ຮັບການອະນມຸດັຈາກລດັ, ປະລະ ຫືຼ ຢຸດເຊົາພາຍຫັຼງຈດັຕັງ້ປະຕບັິດໂຄງການ 
ເປັນໄລຍະເວລາໃດໜຶງ່. ກງົກນັຂ້າມມຫຼີາຍ ກ�ລະນ ີນກັລງົທຶນໄດນ້�າໃຊ້ທ່ີດນິ
ເກນີຂອບເຂດເນື້ອທ່ີໆທາງລດັຖະບານອະນມຸດັ ໃຫ້ໃນເບ້ືອງຕົນ້ນັນ້ ຊ່ຶງສິງ່ດັງ່
ກ່າວອາດນ�າໄປສູ່ການກ�່ໃຫ້ເກີດມີຜົນກະທົບດ້ານລົບຕ�່ກັບສິ່ງແວດລ້ອມ 
ທ�າມະຊາດ ແລະ/ຫືຼ ຊີວດິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຢູ່ບ�ລເິວນໃກຄ້ຽງ ເຊ່ັນ: 
ການບຸກລກຸພ້ືນທ່ີປ່າໄມ້ທ�າມະຊາດ ຫືຼ ທ່ີດນິທ�າການຜະລດິ ຂອງປະຊາຊົນ. 

ເຖິງແມນ່ວາ່ ນະໂຍບາຍລວມຂອງລດັຖະບານແມນ່ໃຫ້ບູລມິະສດິແກກ່ານລງົທຶນ 
ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກ ເພ່ືອເປັນການປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາ 
ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທກຸຍາກຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ເຊ່ັນ: ໃນຮບູແບບການພັດທະນາ 
ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທ�າ ແລະ ເພ່ີມການເຂ້ົາເຖິງຕະຫຼາດ 
ກະສກິ�າ, ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈງິການລົງທຶນດັງ່ກ່າວຢູ່ແຂວງ ຈ�າປາສກັ ສ່ວນ 
ໃຫຍ່ໄດສ້ມຸໃສເ່ຂດພູພຽງບ�ລະເວນທ່ີມເີງືອ່ນໄຂດາ້ນລະບົບນເິວດກະສກິ�າ ແລະ 
ສະພາບເສດຖະກດິ-ສງັຄມົດ ີແລະ ເຂດຮາບພຽງລຽບຕາມແມນ່�າ້ຂອງ. ການ
ລງົທຶນເຫ່ົຼານີ້ອາດປະກອບສວ່ນຢ່າງສ�າຄນັ ເຂ້ົາໃນການພັດທະນາເສດຖະກດິ-
ສງັຄມົຢູ່ແຂວງ ຈ�າປາສກັ ເຊ່ັນ: ລາຍຮັບຈາກຄ່າເຊ່ົາ ແລະ ຄ່າສ�າປະທານ, 
ພາສ ີແລະ ອາກອນຕ່າງໆ, ວຽກເຮັດງານທ�າ ແລະ ໂອກາດການພັດທະນາອື່ນໆ, 
ແຕກ່ານລງົທຶນດັງ່ກ່າວ ໄດ້ກາຍເປັນສິງ່ທ້າທາຍບ�ໜ່ອ້ຍໃຫ້ແກ ່ການພັດທະນາ 
ຢູ່ແຂວງ ຈ�າປາສກັ ເປັນຕົນ້ແມ່ນ ເຮັດໃຫ້ມກີານສນູເສຍພ້ືນທ່ີປ່າໄມ້ທ�າມະຊາດ 
ເນື່ອງຈາກວາ່ສດັສວ່ນເນື້ອທ່ີເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີໄດ້ພັດທະນາແລວ້ຂ້ອນ
ຂ້າງສູງພ�ສົມຄວນໄດ້ກວມເອົາພ້ືນທ່ີດິນໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, ປ່າ 
ປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ ແລະ ປ່າຜະລດິແຫ່ງຊາດ ຊ່ຶງມນັອາດສົງ່ຜົນກະທົບໂດຍ
ກງົຕ�ກ່ບັຄວາມພະຍາມຍາມຂອງລັດຖະບານ ໃນການບັນລເຸປ້ົາໝາຍການເພ່ີມ 
ຂ້ຶນຂອງພ້ືນທ່ີປົກຫຸ້ມປ່າໄມໃ້ນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດໃຫ້ໄດ ້70% ໃນປີ 2020 
ແລະ ເປ້ົາໝາຍການພັດທະນາແບບຢນືຍົງ. ເຖິງແນວໃດກ�ຕ່າມ ສ�າລບັຜົນກະທົບ 
ຈາກການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິຕ�ກ່ບັສິງ່ແວດລ້ອມ, ເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ 
ຢູ່ແຂວງ ຈ�າປາສກັ ແມນ່ຄວນຈະມກີານເຮັດການປະເມນີສະເພາະຕື່ມອກີ.

ສວນປູກຢາງພາລາຢູ່ເມອືງ ບາຈຽງ. ຖ່າຍໂດຍ: ທິມງານເກບັກ�າຂ�ມ້ນູພາກສະໜາມ ປ ີ2010.
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ສວນປູກສາລຢູ່ີເມອືງ ບາຈຽງ. ຖ່າຍໂດຍ: ທິມງານເກບັກ�າຂ�ມ້ນູພາກສະໜາມ ປີ 2010.



ຄວາມເປັນມາ

ການຄຸມ້ຄອງ ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິຂອງລດັເປັນວຽກງານທ່ີສະຫັຼບຊັບຊ້ອນ, ເພາະມນັຕດິພັນກບັຫຼາຍອງົປະກອບ. ໃນນັນ້ຂ�ມ້ນູທ່ີສ�າຄນັ 
ກ່ຽວກັບການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດິນປະກອບດ້ວຍຂ�້ມູນດ້ານພູມສັນຖານກ່ຽວກັບທ່ີຕັ້ງ ແລະ ຂະໜາດຂອງໂຄງການ, ຂະແໜງການ ແລະ 
ປະເພດກິດຈະການ. ໂດຍທ່ົວໄປ, ຂ�້ມູນກ່ຽວກັບການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ແມ່ນມີຫຼາຍກະຊວງທ່ີຮັບຜິດຊອບໃນການເກັບກ�າ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 
ແຕບ່�ມ່ກີານປະສານງານກນັ. ພາຍໃຕກ້ອບໂຄງການ ລາວ ດຊີາຍ ອິນໂຟ (Lao DECIDE info III) ແລະ ໂຄງການ ຄວາມຮູເ້ພ່ືອການພັດທະນາ 
(K4D) ນີ້, ໄດ້ລິເລ່ີມການຮ່ວມມືຂອງຫຼາຍກະຊວງ ໃນການເກັບກ�າ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ວິເຄາະຂ�້ມູນທ່ີກ່ຽວກັບການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ, 
ພ້ອມກນັນັນ້ຍັງໄດພັ້ດທະນາ ວທີິການແບບໃໝໃ່ນການປະເມນີ ການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຂອງໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ໂດຍປະເມນີລງົເລກິເຖິງ 
ຄວາມສອດຄອ່ງກບັລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ຜົນກະທົບທາງດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມ, ສງັຄມົ ແລະ ເສດຖະກດິ. ຂະແໜງການຫັຼກທ່ີມສ່ີວນຮ່ວມໃນການ 
ສງັລວມເປັນບົດລາຍງານ ມດີັງ່ນີ້: 

• ກມົທ່ີດນິ (ທດ), ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມ (ກຊສ)
• ກມົທ�ລະນສີາດ ແລະ ແຮ່ທາດ (ກທຮ), ກະຊວງ ພະລງັງານ ແລະ ບ�ແ່ຮ່ (ກພບ)
• ກມົສົງ່ເສມີການລງົທຶນ (ກສທ), ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ (ກຜທ)
• ກມົແຜນການ ແລະ ການເງນິ (ກຜງ), ກມົຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພັດທະນາທ່ີດນິກະສກິ�າ (ກຄພດກ) ແລະ ກມົປ່າໄມ ້(ກປປ), ກະຊວງກະສກິ�າ ແລະ ປ່າໄມ ້(ກປ)
• ກມົບ�ແ່ຮ່ (ບຮ), ກພບ
• ສນູບ�ລຫິານລດັດ້ວຍລະບົບເອເລກັໂຕນຼກິ (e-Government), ກະຊວງ ໄປສະນ,ີ ໂທລະຄມົມະນາຄມົ ແລະ ການສື່ສານ (ກປທສ)

ໂຄງການ Lao DECIDE info III ແລະ K4D ນີ້ ໄດຮັ້ບການສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນວຊິາການ ແລະ ອອກແບບ ຈາກ ສນູເພ່ືອການພັດທະນາ ແລະ 
ສິ່ງແວດລ້ອມ (CDE) ຂອງມະຫາວທິະຍາໄລເບີນ, ປະເທດສະວດິເຊີແລນ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜບັສະໜນູທາງດ້ານງບົປະມານຈາກອົງການ 
ເພ່ືອການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມ ືແຫ່ງປະເທດ ສະວດິເຊີແລນ (SDC).

ການເກບັກ�າຂ�ມ້ນູການຂ້ຶນບັນຊີໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິຂອງລັດ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບັິດຢູ່ 18 ແຂວງ ທ່ົວປະເທດໃນໄລຍະເດອືນ ມນີາ 2016 
ຫາ ກນັຍາ 2017. ສ�າລບັການປະເມນີຄນຸນະພາບການລົງທຶນໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິໄດ້ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຢູ່ 09 ແຂວງ ຄ:ື ອດັຕະປ,ື 
ເຊກອງ, ສາລະວນັ, ສະຫວນັນະເຂດ, ຄ�າມວ່ນ, ວຽງຈນັ, ຫຼວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ອດຸມົໄຊ, ແລະ ໄດ້ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຢູ່ໃນໄລຍະເດອືນ ເມສາ 
2016 ຫາ ສງິຫາ 2017.

ໂຄງການ Lao DECIDE info III 

ເປັນການລເິລີ່ມຂອງລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພ່ືອປັບປຸງການ 
ເຂ້ົາເຖິງຂ�ມ້ນູ ແລະ ຂ�ມ້ນູຂ່າວສານທ່ີສ�າຄນັ ໂດຍການແລກປ່ຽນຂ�ມ້ນູ 
ຂ່າວສານ ລະຫວາ່ງຂະແໜງການຂອງລັດ ເພ່ືອນ�າໃຊ້ເປັນຫັຼກຖານ
ບ່ອນອງີໃຫ້ແກກ່ານວາງແຜນໃນການພັດທະນາ ແລະ ຕດັສນິບັນຫາຢູ່ 
ສປປ ລາວ. ຂ�ມ້ນູລາຍລະອຽດກຽ່ວກບັໂຄງການ ສາມາດເບ່ິງໄດທ່ີ້: 
www.decide.la 

ຂ�ມ້ນູເພ່ີມເຕມີຕດິຕ�:່

ກມົທ່ີດນິ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມ
ຖະໜນົທ່ົງຂັນຄ�າ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ
ໂທລະສບັ: +85621 223485

ຫືຼ

ກມົແຜນການ ແລະ ການເງນິ, ກະຊວງກະສກິ�າ ແລະ ປ່າໄມ້
ຖະໜນົລາ້ນຊ້າງ, ເຂດປະຕໄູຊ ຕູໄ້ປສະນ:ີ 811, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ
ໂທລະສບັ: +85621 415371 ແຟັກ: +85621 415371

ສນູເພ່ືອການພັດທະນາ ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມ (CDE), ຫ້ອງການປະຈ�າ 
ສປປ ລາວ, ມະຫາວທິະຍາໄລເບີນ, ປະເທດສະວດິເຊີແລນ
ໜວ່ຍ 11, ເຮືອນເລກທີ 136, ຖະໜນົສເີມອືງ, ຮ່ອມ 1 ບ້ານພະໂພ, 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ
ໂທລະສບັ: +85620 5919 4249
ອເີມວ: lao@cde.unibe.ch
ເວບັໄຊ: www.cde.unibe.ch 

ໂຄງການ ຄວາມຮູເ້ພ່ືອການພັດທະນາ (K4D) 

ໂຄງການ ຄວາມຮູເ້ພ່ືອການພັດທະນາ (K4D) ສາ້ງຂ້ຶນບົນພ້ືນຖານ
ຄວາມສ�າເລດັຂອງໂຄງການ ລາວ ດຊີາຍ ອນິໂຟ ແນໃສກ່ານນ�າໃຊ້ຂ�ມ້ນູ 
ແບບເຊ່ືອມສານທ່ີມຢູ່ີໃຫ້ເກດີປະໂຫຍດສງູສດຸ ເຂ້ົາໃນການສະໜອງ
ຫັຼກຖານເພ່ືອເປັນບ່ອນອງີໃຫ້ແກກ່ານວາງແຜນໃນການພັດທະນາ ແລະ 
ຕດັສນິບັນຫາຢູ່ ສປປ ລາວ ພ້ອມທັງສະໜບັສະໜນູລດັຖະບານ ໃນ
ການສບືຕ�ປັ່ບປຸງຖານຂ�ມ້ນູແບບເຊ່ືອມສານຂອງຂະແໜງການທ່ີມຢູ່ີ 
ແລະ ຂະຫຍາຍຖານຂ�ມ້ນູໄປສູຂ່ະແໜງການອື່ນໆທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ.


