
ການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ 
ທ່ີດນິລັດຢູ່ແຂວງ ຫຼວງນ�າ້ທາ
ການລງົທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນຂົງເຂດທ່ີດນິ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ 
ຂອງນກັລງົທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ໄດເ້ປັນຕວົຂັບເຄື່ອນຕົນ້ຕ� ໃນການ 
ປ່ຽນແປງການນ�າໃຊ້ທ່ີດນິ ແລະ ສະພາບເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ 
ຢູ່ແຂວງ ຫຼວງນ�າ້ທາ ນບັແຕ່ຕົນ້ຊຸມປີ 2000 ເປັນຕົນ້ມາ. ການອະນມຸດັທ່ີດນິ 
ຂອງ ລດັໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານໃນຂະແໜງການກະສກິ�າ, ປູກໄມອ້ດຸສາຫະກ�າ, 
ບ�ແ່ຮ່ ແລະ ພະລງັງານໄຟຟ້ານ�າ້ຕກົ ເລ່ີມຕົນ້ໃນປ ີ2001 (2 ໂຄງການ, 25 ເຮັກຕາ) 

ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດິນລັດ 
ຢູ່ແຂວງ ຫຼວງນ�້າທາ 2017

ແລະ ໄດຂ້ະຫຍາຍຕວົຢ່າງໄວວານບັແຕນ່ັນ້ມາ ຈນົເຖິງຈດຸສງູສດູປ ີ2006 ທ່ີ 
ໄດອ້ະນມຸດັ 11 ໂຄງການ ກວມເອົາເນື້ອທ່ີປະມານ 30,000 ເຮັກຕາ (ເບ່ິງເສັນ້ 
ສະແດງ 1). ເຖິງແນວໃດກ�່ຕາມການອະນຸມັດທ່ີດິນຂອງລັດໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ 
ສ�າປະທານທ່ີດນິຢູ່ແຂວງ ຫຼວງນ�າ້ທາ ໄດຫຸຼ້ດລງົຢ່າງໄວວານບັແຕ ່ປ ີ2007 
ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ເຖິງວາ່ມີການອະນມຸັດ ແຕ່ເປັນໂຄງການຂະໜາດນອ້ຍ. 
ສາເຫດເຮັດໃຫ້ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານຫຸຼດລງົດັງ່ກາ່ວ ອາດເນື່ອງມາຈາກ 
ລດັຖະບານໄດສ້ັງ່ໂຈະການອະນມຸດັທ່ີດນິໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານສ�າລບັກດິ
ຈະການປູກໄມ້ວກິ, ຢາງພາລາ ແລະ ຊອກຄົ້ນ-ສ�າຫຼວດແຮ່ທາດຈ�ານວນ 
ໜຶງ່ໃນປ ີ2007, 2009 ແລະ 2012.
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ເສັນ້ສະແດງ 1: ຈ�ານວນໂຄງການ ແລະ ເນື້ອທ່ີ ທ່ີໄດອ້ະນມຸດັໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ໃນລະຫວາ່ງປ ີ2001 ແລະ 2016.

ພ້ືນທ່ີປູກຢາງພາລາ ຂອງຊາວກະສກິອນຂະໜາດນອ້ຍຢູ່ເມອືງ ສງິ. ຖ່າຍໂດຍ: ສກຸນັ ລາດສະວງົ ປ ີ2009.

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



2 ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິລດັ ຢູ່ແຂວງ ຫຼວງນ�າ້ທາ 2017

ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ
ຢູ່ແຂວງ ຫຼວງນ�າ້ທາ ການລງົທຶນໃນການຜະລດິກະສກິ�າ ແລະ ປູກໄມອ້ດຸສາຫະ 
ກ�າເປັນສນິຄາ້ ໂດຍສະເພາະແມນ່ການປູກຢາງພາລາ, ອອ້ຍ ແລະ ກວ້ຍ ສວ່ນໃຫຍ່ 
ນ�າໃຊ້ຮບູແບບສນັຍາການຜະລດິຮ່ວມກບັປະຊາຊົນ. ຕວົຢ່າງ ຮບູແບບ ສນັຍາ 
ການຜະລດິກະສກິ�າ 2+3 ໃນການປູກຢາງພາລາ ໝາຍຄວາມວາ່ ປະຊາຊົນ 
ປະກອບສວ່ນ 2 ຢ່າງຄ:ື ທ່ີດນິ ແລະ ແຮງງານ ແລະ ນກັລົງທຶນປະກອບສວ່ນ 
3 ຢ່າງ ຄ:ື ທຶນ, ເຕກັນກິວຊິາການ ແລະ ຕະຫຼາດ ແລ້ວແບ່ງຜົນປະໂຫຍດຕາມ 
ອດັຕາສວ່ນແບ່ງທ່ີໄດ້ຕກົລງົກນັ ຫືຼ ແບບເອາົດນິຂອງບຸກຄນົໃຫ້ແກນ່ກັລງົທຶນ 
ເຊ່ົາ. ສ�າລັບການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິຂອງລັດແມ່ນມໜີອ້ຍ. ເຖິງແນວໃດ 
ກ�ຕ່າມແຂວງ ຫຼວງນ�າ້ທາ ເປັນໜຶງ່ໃນ 3 ແຂວງພາກເໜອື ທ່ີມກີານອະນມຸດັ
ທ່ີດນິຂອງລັດໃຫ້ນກັລງົທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ 
ຫຼາຍທ່ີສດຸຮອງຈາກແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແລະ ຜ້ົງສາລ ີ ເທ່ົານັນ້. ໃນຊ່ວງປີ 
2001 ແລະ 2017, ປະມານ 35,000 ເຮັກຕາ1  ຫືຼ ປະມານ 4% ຂອງເນືອ້ທ່ີ 
ທ່ົວແຂວງໄດອ້ະນມຸດັໃຫ້ແກ ່67 ໂຄງການ2 ເພ່ືອເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ໃນການ 
ຜະລດິກະສກິ�າ ແລະ ປູກໄມອ້ດຸສາຫະກ�າເພ່ືອເປັນສນິຄ້າ, ການຂດຸຄົນ້ ບ�ແ່ຮ່ 
ແລະ ກ�ສ່າ້ງເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ�າ້ຕກົ ດັງ່ຕາຕະລາງ 1. ໃນນັນ້ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ປະມານ 
90% (31,214 ເຮັກຕາ) ໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ແກ່ ການປູກໄມ້ອຸດສາຫະກ�າ. 
ນອກຈາກນັນ້ຍັງມອີກີ 5 ໂຄງການ ທ່ີອະນມຸດັໃຫ້ແກ່ການຊອກຄົນ້, ສ�າຫຼວດ 
ຫືຼ ຂຽນບົດວພິາກເສດຖະກດິ-ເຕກັນກິ ສ�າລບັຂະແໜງການບ�ແ່ຮ່ ຊ່ຶງກວມເອາົ 
ເນື້ອທ່ີປະມານ 142,818 ເຮັກຕາ ຫືຼ ປະມານ 15% ຂອງເນື້ອທ່ີທ່ົວແຂວງ 
(ເບ່ິງຕາຕະລາງ 2). ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິລດັຢູ່ແຂວງ ຫຼວງນ�າ້ທາ 
ໂດຍລວມແລ້ວເປັນໂຄງການຂະໜາດນອ້ຍ ໂດຍສະເລ່ຍ ໂຄງການໜຶງ່ກວມ 
ເອາົເນື້ອທ່ີອະນມຸດັປະມານ 558 ເຮັກຕາ ຊ່ຶງເຫັນວາ່ມຂີະໜາດນອ້ຍກວາ່ 
ເນື້ອທ່ີສະເລຍ່ຕ�ໜ່ຶງ່ໂຄງການຢູ່ ສປປ ລາວຫຼາຍ ຄ ື740 ເຮັກຕາ. 

1 ລວມທັງໂຄງການລງົທຶນປູກຢາງພາລາໃນຮບູແບບ 1+4 ທ່ີມລີກັສະນະຂອງສນັຍາຄາ້ຍຄກືນັກບັການສ�າປະທານ
ທ່ີດນິຂອງລດັ ໝາຍຄວາມວາ່ເປັນການຮ່ວມມກືນັ ລະຫວາ່ງ ຊາວບ້ານກບັບ�ລສິດັ ໃນນັນ້ຊາວບ້ານ ປະກອບສວ່ນ 
1 ຢ່າງ ຄ ືທ່ີດນິ ແລະ ບ�ລສິດັຮັບຜິດຊອບ 4 ຢ່າງ ຄ ືທຶນ, ເຕກັນກິວຊິາການ, ແຮງງານ ແລະ ການຕະຫຼາດ. ພາຍຫັຼງ 
ປູກຢາງພາລາເປັນເວລາໄລຍະໜຶງ່ແລ້ວ ທັງສອງຝ່າຍຈະແບ່ງປັນຕົນ້ຢາງພາລາກນັ ຕາມສ່ວນແບ່ງທ່ີໄດ້ຕກົລງົກນັ 
ແລະ ຫັຼງຈາກນັນ້ສວ່ນແບ່ງຂອງນກັລງົທຶນຖືວາ່ເປັນການສ�າປະທານທ່ີດນິນ�າລດັ.

ເນື້ອທ່ີພັດທະນາແລວ້
ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ໝາຍເຖິງເນື້ອທ່ີໆນກັລງົທຶນສາມາດພັດທະນາໃນຊ່ວງອາຍຸ 
ການສ�າປະທານ. ຊ່ຶງໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວເນື້ອທ່ີພັດທະນາຈະໜອ້ຍກວາ່ເນື້ອທ່ີ 
ອະນມຸດັ (ຕວົຢ່າງ, ຢູ່ສປປ ລາວ ເນື້ອທ່ີໆໄດພັ້ດທະນາແລວ້ກວມເອາົພຽງ 
ແຕເ່ຄິງ່ໜຶງ່ (542,322 ເຮັກຕາ) ຂອງເນື້ອທ່ີອະນມຸດັທັງໝດົ (1,019,340 
ເຮັກຕາ)). ເນື້ອທ່ີໆໄດພັ້ດທະນາແລວ້ຢູ່ແຂວງ ຫຼວງນ�າ້ທາ ໂດຍລວມແມນ່ສງູ
ກວາ່ສດັສວ່ນເນືອ້ທ່ີໆໄດ້ພັດທະນາແລ້ວຢູ່ ສປປ ລາວ ຊ່ຶງເນືອ້ທ່ີອະນມຸດັປະມານ 
73% (25,415 ເຮັກຕາ)3 ທ່ີໄດພັ້ດທະນາແລວ້ມາເຖິງຕົນ້ປ ີ 2017 ດັງ່ສະ 
ແດງ ໃນຕາຕະລາງ 1. ເຖິງແນວໃດກ�ຕ່າມສດັສ່ວນເນື້ອທ່ີໆໄດ້ພັດທະນາດັງ່ກ່າວ 
ແມນ່ມຄີວາມແຕກຕາ່ງກນັ ລະຫວາ່ງ ຂະແໜງການ ເນື້ອທ່ີໆອະນມຸດັໃຫ້ແກ່ 
ການຂດຸຄົນ້ບ�ແ່ຮ່ເກອືບທັງໝດົໄດ້ພັດທະນາແລ້ວ. ໃນຂະນະທ່ີສດັສ່ວນເນືອ້ທ່ີໆ 
ໄດ້ພັດທະນາແລ້ວສ�າລັບຂະແໜງກະສິກ�າ ກວມເອົາປະມານ 56%, ແລະ 
75% ສ�າລບັການປູກໄມອ້ດຸສາຫະກ�າ. ສ�າລບັການກ�ສ່າ້ງເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ�າ້ຕກົ 
ສວ່ນຫຼາຍພວກເຮົາບ�ມ່ຂີ�ມ້ນູກຽ່ວກບັເນື້ອທ່ີໆໄດ້ພັດທະນາ.

ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ ແລະ ພັດທະນາແລ້ວຕາມປະເພດ ກິດ 
ຈະການ
ແຂວງ ຫຼວງນ�າ້ທາ ເປັນແຂວງໜຶງ່ທ່ີມ ີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດາ້ນປະເພດກດິ
ຈະການລງົທຶນໃນຮບູແບບການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິຂອງລດັ ຕ�າ່ທ່ີສດຸຢູ່ 
ສປປ ລາວ ຊ່ຶງມພີຽງແຕ ່14 ປະເພດກດິຈະການເທ່ົານັນ້ ແລະ ໃນນັນ້ 5 ປະເພດ 
ກດິຈະການນອນໃນຂະແໜງກະສກິ�າ, ສ�າລບັການປູກໄມ້ ມ ີ3 ປະເພດກດິຈະການ 
ແລະ ບ�ແ່ຮ່ ມ ີ5 ກດິຈະການ ແລະ ສ່ວນທ່ີເຫືຼອແມ່ນໄຟຟ້ານ�າ້ຕກົ. ເຖິງແນວໃດ 
ກ�ຕ່າມ ເນື້ອທ່ີປະມານ 90% (31,000 ເຮັກຕາ) ຂອງເນື້ອທ່ີອະນມຸດັໃຫ້ເຊ່ົາ 
ແລະ ສ�າປະທານທ່ົວແຂວງທັງໝດົ ໄດ້ອະນມຸັດໃຫ້ແກ່ການປູກຢາງພາລາ 
(ເບ່ິງຕາຕະລາງ 1). ທາງດາ້ນເນືອ້ທ່ີໆໄດ້ພັດທະນາແລ້ວ, ຫຼາຍໂຄງການໄດພັ້ດ
ທະນາເນືອ້ທ່ີສວ່ນໃຫຍ່ແລ້ວ ຍົກເວັນ້ໂຄງການລ້ຽງໝ ູເຖິງວາ່ເປັນໂຄງການບ�ໃ່ຫຍ່ 
ແຕມ່ສີດັສວ່ນເນື້ອທ່ີພັດທະນາແລ້ວຕ�າ່ຫຼາຍ. 

• 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 
ແລວ້ແບບມສ່ີວນຮ່ວມຢູ່ຂ້ັນເມອືງ ໂດຍໄດແ້ຕ້ມຂອບເຂດຕອນດນິ 
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 ຫຼວງນ�າ້ທາ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບັິດຢູ່ໃນຊ່ວງ 
ເດອືນ ເມສາ ຫາ ເດອືນ ພຶດສະພາ 2017.

ວທີິການ
ຂ�ມ້ນູທ່ີນ�າສະເໜຢູ່ີໃນເອກະສານນີ້ ໄດມ້າຈາກຂະບວນການ ດັງ່ນີ້:

ພ້ືນທ່ີຂດຸຄົນ້ຖ່ານຫີນຢູ່ເມອືງ ວຽງພູຄາ. ຖ່າຍໂດຍ: ວງົ ນນັທະວງົ ປ ີ2009.

2 ເຖິງແນວໃດກ�ຕ່າມ ພວກເຮົາບ�ມ່ຂີ�ມ້ນູກຽ່ວກບັເນືອ້ທ່ີອະນມຸດັ ຂອງ 5 ໂຄງການ
3 ໃນນີພ້ວກເຮົາບ�ມ່ຂີ�ມ້ນູກຽ່ວກບັເນືອ້ທ່ີໆໄດ້ພັດທະນາແລ້ວຈ�ານວນ 8 ໂຄງການ ແລະ ອກີ 3 ໂຄງການຍັງບ�ທັ່ນ 
ໄດເ້ລີ່ມຕົນ້ພັດທະນາກດິຈະການເທ່ືອ ຫືຼ ບ�ໄ່ດເ້ຄື່ອນໄຫວເລຍີ.



3ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິລດັ ຢູ່ແຂວງ ຫຼວງນ�າ້ທາ 2017

4 ເນືອ້ທ່ີການກ�ສ່າ້ງເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ�າ້ຕກົ ໝາຍເຖິງເນືອ້ທ່ີ ທ່ີຕັງ້ຂອງເຮືອນຈກັເທ່ົານັນ້ ຊ່ຶງບ�ລ່ວມເອາົເຂດອ່າງຮັບນ�າ້.

ຕາຕະລາງ 1: ໂຄງການ, ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ ແລະ ເນື້ອທ່ີພັດທະນາແລ້ວ  ແຍກຕາມປະເພດກິດຈະການໃນ ສີ່ ຂະແໜງການ.

ຂະແໜງການ
ຈ�ານວນ ແລະ ສັດສ່ວນໂຄງການ ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ ເນື້ອທ່ີພັດທະນາແລ້ວ

ຈ�ານວນ % ເຮັກຕາ % ເຮັກຕາ % ທຽບໃສ່ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ

ກະສິກ�າ 8 11.94 49 0.14 27 55.46

ໝູ 2 25.00 23 46.58 1 4.37

ກ້ວຍ 1 12.50 15 29.88 15 100.00

ອື່ນໆ 5 62.50 12 23.54 12 100.00

ປູກໄມ້ 34 50.75 31,214 90.18 23,487 75.24

ຢາງພາລາ 31 91.18 30,926 99.08 23,444 75.81

ອື່ນໆ 3 8.82 288 0.92 43 14.95

ຂຸດຄົ້ນບ�່ແຮ່ 20 29.85 1,971 5.69 1,811 91.91

ຖ່ານຫີນ 2 10.00 900 45.67 800 88.89

ແຮ່ອັງຕີມອນ 1 5.00 508 25.76 508 100.09

ອື່ນໆ 17 85.00 563 28.57 503 89.35

ເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ�າ້ຕົກ4 5 7.46 1,379 3.98 90 6.53

ລວມ 67 100.00 34,612 100.00 25,415 73.43

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

ປະເພດກິດຈະການ ຈ�ານວນໂຄງການ ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ (ເຮັກຕາ)

ແຮ່ທອງແດງ 3 97,416

ຖ່ານຫີນ 1 45,392

ແຮ່ຄ�າ 1 10

ລວມທັງໝດົ 5 142,818

ພ້ືນທ່ີສ�າປະທານປູກຢາງພາລາຢູ່ເມອືງ ລອງ. ຖ່າຍໂດຍ: ວງົ ນນັທະວງົ ປ ີ2009.

ຂ�ມ້ນູກຽ່ວກບັເນື້ອທ່ີ
ເນືອ້ທ່ີເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິຂອງລັດ ມຫຼີາຍປະເພດ 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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ສະພາບແວດລ້ອມພ້ືນທ່ີ ທ່ີມກີານເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ
ເປ້ົາໝາຍໜຶງ່ຂອງລດັຖະບານ ໃນການດງຶດດູການລງົທຶນຂອງນກັລງົທຶນພາຍ 
ໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ໃນຂົງເຂດທ່ີດນິ ແລະຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແມນ່ເພ່ືອ 
ປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທກຸຍາກ 
ເຊ່ັນ: ໂດຍຜ່ານການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ, ວຽກເຮັດງານທ�າ ແລະ 
ນ�າເອາົເທັກໂນໂລຢອີນັໃໝ ່ ເພ່ືອຍົກສງູສະມດັຕະພາບການຜະລິດກະສກິ�າຢູ່ 
ເຂດຊົນນະບົດ ເຊ່ັນ: ເຂດເນນີສູງ ທ່ີມີສະພາບຄວາມເໝາະສົມທາງດ້ານ 
ເງືອ່ນໄຂນເິວດກະສກິ�າຕ�າ່. ຢູ່ແຂວງ ຫຼວງນ�າ້ທາ ດັງ່ສະແດງຢູ່ແຜນທ່ີ 1, ພ້ືນທ່ີ 
ການສ�າປະທານສ່ວນໃຫຍ່ ໂດຍສະເພາະການປູກໄມອ້ດຸສາຫະກ�າສມຸໃສເ່ຂດ 
ພ້ືນທ່ີລຽບຊາຍແດນ ສປ ຈນີ ເຂດເມອືງສງິ ແລະ ລຽບຕາມແມນ່�າ້ຂອງຊາຍ 
ແດນມຽ້ນມາເຂດເມອືງລອງ ຊ່ຶງມລີກັສະນະແຕກຕາ່ງຈາກແຂວງອື່ນ ທ່ີການ 

ສ�າປະທານສວ່ນໃຫຍ່ສມຸໃສ່ເຂດອ້ອມແອ້ມເທດສະບານແຂວງທ່ີສາມາດເຂ້ົາ 
ເຖິງໄດສ້ະດວກ. ເຖິງແນວໃດກ�ຕ່າມ ມນັບ�ໄ່ດແ້ປກໃຈເລຍີທ່ີນກັລງົທຶນເຫ່ົຼານີ ້ສມຸ 
ໃສກ່ານລງົທຶນຢູ່ເຂດລຽບຕາມຊາຍແດນດັງ່ກາ່ວ ຊ່ຶງມນັອາດມຄີວາມໄດປ້ຽບ 
ຫຼາຍດາ້ນເຊ່ັນ: ປະຢັດຄາ່ໃຊ້ຈາ່ຍໃນການຂົນສົງ່ສິງ່ນ�າເຂ້ົາຈາກ ແລະ ສົງ່ຜົນຜະ 
ລດິອອກສູຕ່ະຫຼາດຂ້າມຊາຍແດນ ເນື່ອງຈາກການລງົທຶນສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ແຂວງ 
ຫຼວງນ�າ້ທາ ແມ່ນມາຈາກ ສປ ຈນີ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຈາກການລົງທຶນຕົນ້ຕ�
ແມນ່ເພ່ືອສົງ່ອອກໄປຕະຫຼາດຢູ່ຝາກຊາຍແດນເບ້ືອງ ສປ ຈນີ. 

ເຖິງແນວໃດກ�ຕ່າມຢູ່ເມອືງ ນາແລ ເຫັນວາ່ເກອືບວາ່ບ�ມ່ກີານລງົທຶນໃນຮບູແບບ
ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ເລີຍ ຊ່ຶງອາດເປັນຍ້ອນຄວາມຈງິທ່ີວາ່ເມອືງ ນາແລ ທ່ີ
ຕັງ້ຢູ່ຫ່າງໄກຈາກເທດສະບານແຂວງ, ເສັນ້ທາງເຂ້ົາເຖິງບ�ທັ່ນສະດວກ ແລະ ບ�່
ມເີສັນ້ທາງອອກສູປ່ະເທດໃກຄ້ຽງໂດຍກງົ ໂດຍສະເພາະ ສປປ ຈນີ.

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



5ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິລດັ ຢູ່ແຂວງ ຫຼວງນ�າ້ທາ 2017

ຂ້ັນຂອງອົງການຈດັຕັ້ງທ່ີອະນມຸັດໂຄງການ ແລະ ສັນ 
ຊາດ ຂອງນກັລງົທຶນ
ໂດຍທ່ົວໄປ ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິລດັຢູ່ແຂວງ ຫຼວງນ�າ້ທາ ສ່ວນໃຫຍ່ 
ເປັນການອະນມຸດັໂດຍຂ້ັນແຂວງ. ເນື້ອທ່ີປະມານ 56% (19,257 ເຮັກຕາ) 
ທ່ີໄດ້ອະນມຸດັໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ແມນ່ແຂວງເປັນຜູ້ອະນມຸດັ, ປະມານ 
39% (13,499 ເຮັກຕາ) ອະນມຸດັໂດຍສນູກາງ ແລະ ເມອືງ ອະນມຸດັ 1,856 
ເຮັກຕາ. ຢູ່ແຂວງ ຫຼວງນ�າ້ທາ ເນື້ອທ່ີປະມານ 87% (30,234 ເຮັກຕາ) ໄດ້
ອະນມຸດັໃຫ້ແກນ່ກັລງົທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ (ເບ່ິງເສັນ້ສະແດງ 2) ໃນນັນ້ເກອືບ 
ທັງໝດົຂອງເນື້ອທ່ີດັງ່ກາ່ວໄດອ້ະນມຸດັ ໃຫ້ນກັລງົທຶນຈາກ ສປ ຈນີ. ສວ່ນການ 
ລງົທຶນພາຍໃນກວມເອົາ 9% (3,206 ເຮັກຕາ) ຂອງເນື້ອທ່ີອະນມຸດັທັງໝດົ.

ສະຖານະພາບການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຂອງໂຄງການ
ດັງ່ສະແດງຢູ່ຕາຕະລາງ 3, ໃນຈ�ານວນ 67 ໂຄງການທ່ີໄດອ້ະນມຸດັທັງໝດົຢູ່ 
ແຂວງ ຫຼວງນ�າ້ທາ ຕວົຈງິມບີ�ເ່ຖິງເຄິງ່ໜຶງ່ (40%, 27 ໂຄງການ) ທ່ີກ�າລງັ 
ດ�າເນນີການຜະລດິ, 1/3 (20 ໂຄງການ) ຢູ່ໃນໄລຍະເລີ່ມຕົນ້ ຫືຼ ກ�ສ່າ້ງ. ທ່ີໜາ້ 
ສນົໃຈແມ່ນ 18% (12 ໂຄງການ) ຂອງໂຄງການທັງໝດົ ໄດຢຸ້ດເຊົາກອ່ນການ 
ສິນ້ສດຸສນັຍາ (ເບ່ິງຄວາມໝາຍຂອງແຕລ່ະສະຖານະພາບການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດ
ໂຄງການຢູ່ລຸມ່ນີ້). ທາງດ້ານເນື້ອທ່ີ, ມພີຽງປະມານ 36% ແລະ 40% ຂອງ 
ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ແລະ ເນື້ອທ່ີພັດທະນາແລ້ວ ຕາມລ�າດບັ ແມນ່ຢູ່ຂ້ັນຕອນການ 
ດ�າເນນີການຜະລດິ, ສວ່ນອກີ 61% ແລະ 58% ຂອງເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ແລະ ພັດ 
ທະນາແລ້ວຍັງຢູ່ໃນໄລຍະເລີ່ມຕົນ້.

ເສັ້ນສະແດງ 2: ຈ�ານວນໂຄງການ (ກ) ແລະ ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ (ຂ)  
ແຍກຕາມຮູບແບບການລົງທຶນໃນ ສີ່ ຂະແໜງການ.

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

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

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

ສະຖານະພາບ
ການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດ

ຈ�ານວນ
ໂຄງການ

ເນື້ອທ່ີ
ອະນມຸັດ (ຮຕ)

ເນື້ອທ່ີ
ພັດທະນາແລ້ວ (ຮຕ)

ບ�່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວເລີຍ 1 20 20

ຍັງບ�່ທັນເລີ່ມຕົ້ນ 2 103 103

ໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ  20 21,166 21,166

ກ�າລັງດ�າເນນີການຜະລິດ 27 12,419 12,419

ປະລະ/ບ�່ເອົາໃຈໃສ່ 3 347 347

ຢຸດເຊົາກ່ອນການສິ້ນສຸດສັນຍາ 12 293 293

ສ�າເລັດຕາມສັນຍາແລ້ວ 2 265 265

ລວມ 67 34,612 34,612
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ຜົນກະທົບຕ�ກ່ບັປ່າໄມ້
ຜົນການວເິຄາະຂ�ມ້ນູ ໂດຍເອົາແຜນທ່ີຂອບເຂດສ�າປະທານທ່ີໄດ້ພັດທະນາແລ້ວ 
ມາເຕງັທັບກບັ ຂອບເຂດ ສາມປະເພດປ່າໄມຂ້ອງລດັ ຄ:ື ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, 
ປ່າປ້ອງກນັແຫ່ງຊາດ ແລະ ປ່າຜະລດິແຫ່ງຊາດ ເຫັນວາ່ ຢູ່ແຂວງ ຫຼວງນ�າ້ທາ 
ມເີນື້ອທ່ີເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິ ຈ�ານວນ 4,174 ເຮັກຕາ ຫືຼ 16% ຂອງເນື້ອ 
ທ່ີດນິເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ທ່ີໄດພັ້ດທະນາແລ້ວຢູ່ພາຍໃນແຂວງທັງໝດົ ແມນ່ 
ນອນຢູ່ໃນພ້ືນທ່ີ ສາມປະເພດປ່າໄມຂ້ອງລດັ ໃນນັນ້ 89% ຂອງເນື້ອທ່ີດັງ່ກາ່ວ 
ນອນຢູ່ໃນປ່າປ້ອງກນັ, 416 ເຮັກຕາ ຢູ່ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ.

ສະຫູຼບ
ແຂວງ ຫຼວງນ�າ້ທາ ເປັນແຂວງໜຶງ່ທ່ີສາມາດດງຶດດູເອົາການລງົທຶນຂອງຕາ່ງ
ປະເທດໄດ້ຫຼາຍພ�ສມົຄວນ ໂດຍສະເພາະການປູກໄມ້ອດຸສາຫະກ�າ. ການລງົທຶນ 
ໃນຮບູແບບການເຊົ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິລັດຢູ່ແຂວງ ຫຼວງນ�າ້ທາ ແມນ່ບ�ມ່ີ 
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍປານໃດ ທາງດ້ານປະເພດກດິຈະການລງົທຶນ ແລະ ແຫ່ຼງທ່ີມາ 
ຂອງນກັລົງທຶນ ເມືອ່ທຽບໃສແ່ຂວງອ່ືນໆ. ເນືອ້ທ່ີປະມານ 90% ເປັນການປູກຢາງ 
ພາລາ ແລະ ການລງົທຶນເກອືບທັງໝດົ ມາຈາກ ສປ ຈນີ. ການລງົທຶນໃນການປູກ 
ຢາງພາລາຢູ່ແຂວງ ຫຼວງນ�າ້ທາ ແມນ່ມລັີກສະນະຈດຸພິເສດແຕກຕາ່ງຈາກ ແຂວງ 
ອື່ນໆ ໂດຍສະເພາະບັນດາແຂວງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ ້ຊ່ຶງໄດນ້�າໃຊ້ຮບູແບບ 
ຄາ້ຍຄກືນັກບັການສ�າປະທານທ່ີດນິຂອງລດັ ແຕ່ບ�່ແມນ່ຮບູການສ�າປະທານ 
ແທ້ໆ. ໝາຍຄວາມວາ່ ເປັນການຮ່ວມມລືະຫວາ່ງນກັລງົທຶນ ແລະ ຊາວບ້ານ 
ໃນຮບູແບບ 1+4 ໝາຍວາ່ຊາວບ້ານເອາົທ່ີດນິລວມຂອງບ້ານຮ່ວມກບັບ�ລສິດັ 
ເພ່ືອປູກຢາງພາລາ ແລ້ວແບ່ງຕົນ້ຢາງພາລາຕາມອດັສວ່ນທ່ີໄດ້ຕກົລງົກນັພາຍ 
ຫັຼງປູກເປັນໄລຍະເວລາໃດໜຶງ່ ແລະ ສ�າລບັສ່ວນແບ່ງຂອງ ບ�ລສິດັ ຖືວາ່ເປັນ 
ການສ�າປະທານທ່ີດນິນ�າລດັ.

ການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິລດັຢູ່ແຂວງ ຫຼວງນ�າ້ທາ 
ຫຼາຍໂຄງການແມ່ນມີຄວາມຄືບໜາ້ດີ ເຖິງວ່າຫຼາຍໂຄງການຍັງຢູ່ໃນໄລຍະ 
ເລີ່ມຕົນ້ກ�ຕ່າມ ແລະ ການທ່ີຫຼາຍໂຄງການຍັງບ�ທັ່ນເກບັກູຜົ້ນຜະລິດເທ່ືອນັນ້ 

ໂດຍສະເພາະການປູກຢາງພາລາ ອາດເປັນຍ້ອນໃນຊ່ວງຕົນ້ຊຸມປີ 2010 ນັນ້
ລາຄາຢາງພາລາຢູ່ຕະຫຼາດໂລກຕກົຕ�າ່ ຈຶງ່ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໂຄງການຕດັສນິໃຈບ�່
ທັນກດີຢາງພາລາເທ່ືອ. ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິຂອງລດັສວ່ນ 
ໃຫຍ່ຢູ່ແຂວງ ຫຼວງນ�າ້ທາ ໄດສ້ມຸໃສເ່ຂດລຽບຕາມຊາຍແດນ ສປ ຈນີ ຊ່ຶງແຕກ 
ຕາ່ງຈາກບັນດາແຂວງອື່ນໆຢູ່ ສປປ ລາວ ທ່ີ ພ້ືນທ່ີເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິ 
ຂອງລດັ ສວ່ນໃຫຍ່ສມຸໃສ່ເຂດອ້ອມແອ້ມເທດສະບານແຂວງທ່ີມລີະບົບການ 
ຄມົມະນາຄມົ ແລະ ການເຂ້ົາເຖິງການບ�ລກິານສາທາລະນະສະດວກແລວ້. ເຖິງ 
ແນວໃດກ�ຕ່າມມນັບ�ໄ່ດແ້ປກໃຈເລຍີທ່ີການລງົທຶນເຫ່ົຼານັນ້ ໄດສ້ມຸໃສພ້ື່ນທ່ີລຽບ
ຕາມເຂດຊາຍແດນດັງ່ກ່າວ ເນື່ອງຈາກວາ່ການລງົທຶນສວ່ນໃຫຍ່ ແມນ່ມາຈາກ 
ສປ ຈນີ ແລະ ເພ່ືອສົງ່ຜະລດິຕະພັນອອກໄປຕະຫຼາດຢູ່ ສປ ຈນີ ສະນັນ້, ການ 
ລງົທຶນຢູ່ລຽບຕາມເຂດຊາຍແດນດັງ່ກ່າວຈະເຮັດໃຫ້ນກັລງົທຶນສາມາດປະຢັດ
ຄາ່ໃຊ້ຈາ່ຍໃນການຂົນສົງ່ສິງ່ນ�າເຂ້ົາມາຈາກ ແລະ ສົງ່ຜະລິດຕະພັນຈາກການ
ລງົທຶນອອກສູຕ່ະຫຼາດຂ້າມຊາຍແດນຢູ່ເບ້ືອງ ສປ ຈນີ. 

ຢູ່ແຂວງ ຫຼວງນ�າ້ທາ, ພວກເຮົາສງັເກດເຫັນວາ່ ມໂີຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ 
ທ່ີດນິຂອງລັດຈ�ານວນໜຶງ່ ໂດຍສະເພາະ ການປູກຢາງພາລາ ຍັງໄດປ້ະກອບສວ່ນ 
ໃນການຫັນການຜະລດິກະສກິ�າເປັນສນິຄາ້ຂອງຊາວກະສກິອນ ຂະໜາດນອ້ຍ 
ຕື່ມອກີ ເຊ່ັນ: ໃນຮບູແບບການເຮັດສນັຍາການປູກຢາງພາລາແບບມສ່ີວນຮ່ວມ 
ກບັຊາວບ້ານ ຫືຼ ເກບັຊ້ືຜົນຜະລດິຢາງພາລາຈາກຊາວບ້ານ ເປັນຕົນ້. ເຖິງແນວ 
ໃດກ�ຕ່າມ ຄຽງຄູກ່ນັນັນ້ ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິລດັຢູ່ແຂວງ ຫຼວງນ�າ້ທາ 
ເຫັນວາ່ ຍັງເປັນສິງ່ທ້າທາຍໃຫ້ແກກ່ານພັດທະນາຢູ່ພາຍໃນແຂວງບ�ໜ່ອ້ຍ ໂດຍ 
ສະເພາະແມ່ນບັນຫາຜົນກະທົບຕ�ກ່ບັສິງ່ແວດລ້ອມ, ປ່າໄມ ້ແລະ ຊີວະນາໆພັນ 
ເນື່ອງຈາກພ້ືນທ່ີໂຄງການຈ�ານວນໜຶງ່ນອນຢູ່ໃນພ້ືນ ທ່ີປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, 
ປ່າປ້ອງກນັແຫ່ງຊາດ ຫືຼ ປ່າຜະລດິແຫ່ງຊາດ ຫືຼ ຕັງ້ຢູ່ລຽບຕາມແມນ່�າ້ ເຊ່ັນ: 
ແມນ່�າ້ຂອງ ຊ່ຶງອາດມຄີວາມສຽ່ງເຮັດໃຫ້ແຫ່ຼງນ�າ້ທ�າມະຊາດປົນເປື້ອນຈາກ 
ສານເຄມ ີຖ້າຫາກບ�ມ່ມີາດຕະການຄຸມ້ຄອງທ່ີເໝາະສມົ. ສ�າລບັລາຍລະອຽດ
ຂອງຜົນກະທົບຈາກການລງົທຶນຕ�ກ່ບັສິງ່ແວດລ້ອມ, ເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ 
ລວມທັງຄວາມສອດຄອ່ງກບັລະບຽບກດົໝາຍຢູ່ແຂວງ ຫຼວງນ�າ້ທາ ແມນ່ຄວນ 
ມກີານປະເມນີຢ່າງເປັນລະບົບສະເພາະຕື່ມອກີ. 

ພ້ືນທ່ີສ�າປະທານປູກຢາງພາລາລຽບຕາມແມ່ນ�າ້ຂອງຢູ່ເມອືງ ສງິ. ຖ່າຍໂດຍ: ສກຸນັ ລາດສະວງົ ປ ີ2009.
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ພ້ືນທ່ີສ�າປະທານເພ່ືອປູກຢາງພາລາຢູ່ບ້ານພູດອຍ ແຫ່ງໜຶງ່ ຂອງເມອືງ ນ�າ້ທາ. ຖ່າຍໂດຍ: ວງົ ນນັທະວງົ ປ ີ2009.



ຄວາມເປັນມາ

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

• ກມົທ່ີດນິ (ທດ), ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມ (ກຊສ)
• ກມົທ�ລະນສີາດ ແລະ ແຮ່ທາດ (ກທຮ), ກະຊວງພະລງັງານ 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), ກະຊວງໄປສະນ,ີ 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�າປະທານທ່ີດນິຂອງລດັ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບັິດຢູ່ 18 ແຂວງ ທ່ົວປະເທດໃນໄລຍະເດອືນ ມນີາ 2016 
ຫາ ກນັຍາ 2017. ສ�າລບັການປະເມນີຄນຸນະພາບການລງົທຶນໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບັິດຢູ່ 09 ແຂວງ ຄ:ື ອັດຕະປ,ື 
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.


