
ການຂະຫຍາຍຕວົ ຂອງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິ 
ລດັຢູ່ແຂວງ ເຊກອງ
ນບັແຕ່ກາງຊຸມປ ີ2000 ເປັນຕົນ້ມາ, ການລງົທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນຂົງເຂດທ່ີດນິ 
ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ຂອງນກັລງົທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ 
ເປັນຕວົຂັບເຄື່ອນຕົນ້ຕ� ໃນການປ່ຽນແປງການນ�າໃຊ້ທ່ີດນິ ແລະ ສະພາບເສດຖະ 
ກດິ-ສງັຄມົຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດຢູ່ແຂວງ ເຊກອງ. ການອະນມຸດັທ່ີດນິຂອງລັດ 
ໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ໃນຂະແໜງການກະສກິ�າ, ປູກໄມອ້ດຸສາຫະກ�າ, ບ�ແ່ຮ່ 
ແລະ ພະລັງງານໄຟຟ້ານ�າ້ຕກົ ຢູ່ແຂວງ ເຊກອງ ໄດເ້ລີ່ມຕົນ້ນບັແຕ່ປ ີ2005 
(1 ໂຄງການ) ເປັນຕົນ້ມາ ແລະ ໄດຂ້ະຫຍາຍ ຕວົຢ່າງໄວວານບັແຕ່ນັນ້ມາ (ເບ່ິງ 
ເສັນ້ສະແດງ 1). ຢູ່ແຂວງ ເຊກອງ ເນືອ້ທ່ີດນິສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ໂຄງການຂະໜາດ 

ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດິນລັດ 
ຢູ່ແຂວງ ເຊກອງ 2016

ໃຫຍ່ທາງດ້ານເນືອ້ທ່ີອະນມຸດັ ແມ່ນໄດອ້ະນມຸດັໃຫ້ແກກ່ານເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ 
ໃນຊ່ວງປ ີ2005 ແລະ 2006 ຊ່ຶງກວມເອາົເນື້ອທ່ີປະມານ 75% (20,100 
ເຮັກຕາ) ຂອງເນື້ອທ່ີໆໄດອ້ະນມຸດັທັງໝດົ ແລະ ໂດຍສະເລຍ່ໂຄງການໜຶງ່ 
ມເີນື້ອທ່ີ 5,000 ກວາ່ເຮັກຕາ. ແຕ່ນບັແຕປ່ ີ2006 ເປັນຕົນ້ມາ ການອະນມຸດັ 
ໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານຢູ່ແຂວງ ເຊກອງ ໄດຫຸຼ້ດລງົຢ່າງໄວວາ ຄກືນັກບັຢູ່ 
ຫຼາຍແຂວງໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ, ເຖິງວ່າມີການອະນຸມັດໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ 
ສ�າປະທານຈ�ານວນໜຶງ່ ແຕ່ສວ່ນໃຫຍ່ເປັນໂຄງການຂະໜາດນອ້ຍ. ສາຍເຫດ 
ເຮັດໃຫ້ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານຫຸຼດລົງດັງ່ກ່າວ ອາດເນືອ່ງມາຈາກລດັຖະບານ 
ໄດສ້ັງ່ໃຫ້ໂຈະການອະນມຸດັທ່ີດນິໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານສ�າລບັກດິຈະການ 
ປູກໄມ້ວກິ, ຢາງພາລາ ແລະ ຊອກຄົ້ນ-ສ�າຫຼວດແຮ່ທາດຈ�ານວນໜຶງ່ໃນປີ 
2007, 2009 ແລະ 2012.

0

 5

 10

 15

 20

 25

 30

 35

 40

 45

 50

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016

ເນ
ື້ອທີ່

ອະ
ນມຸ

ດັ 
(ເຮັ

ກຕ
າ)

ຈ�າ
ນວ

ນໂ
ຄງ

ກາ
ນ

ເສັນ້ສະແດງ 1: ຈ�ານວນໂຄງການ ແລະ ເນື້ອທ່ີ ທ່ີໄດອ້ະນມຸດັໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ໃນລະຫວາ່ງປ ີ2005 ແລະ 2016.

ປອີະນມຸດັໂຄງການ

ການກຽມດນິປູກພືດເສດຖະກດິຂອງນກັລງົທຶນຢູ່ເມອືງ ທ່າແຕງ. ຖ່າຍໂດຍ: ທິມງານເກບັກ�າຂ�ມ້ນູພາກສະໜາມ ປ ີ2010.

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 ເຊກອງ 2016

1 ເຖິງແນວໃດກ�ຕ່າມ ພວກເຮົາບ�ມ່ຂີ�ມ້ນູກຽ່ວກບັເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ຂອງ 9 ໂຄງການ 2 ໃນນີ້ພວກເຮົາບ�ມ່ຂີ�ມ້ນູກຽ່ວກບັເນື້ອທ່ີໆໄດ້ພັດທະນາແລວ້ຈ�ານວນ 10 ໂຄງການ ແລະ ອກີ 2 ໂຄງການຍັງບ�່
ທັນໄດເ້ລ່ີມຕົນ້ພັດທະນາກດິຈະການເທ່ືອ.

ເນື້ອທ່ີພັດທະນາແລວ້
ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ໝາຍເຖິງເນື້ອທ່ີໆນກັລງົທຶນສາມາດພັດທະນາໃນຊ່ວງອາຍຸ 
ການສ�າປະທານ. ຊ່ຶງໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວເນື້ອທ່ີພັດທະນາຈະໜອ້ຍກວາ່ເນື້ອທ່ີ 
ອະນມຸດັ (ຕວົຢ່າງ: ຢູ່ ສປປ ລາວ ເນື້ອທ່ີໆໄດ້ພັດທະນາແລວ້ກວມເອົາພຽງ 
ແຕເ່ຄິງ່ໜຶງ່ (542,322 ເຮັກຕາ) ຂອງເນື້ອທ່ີອະນມຸດັທັງໝດົ (1,019,340 
ເຮັກຕາ)). ເນື້ອທ່ີໆໄດພັ້ດທະນາແລວ້ຢູ່ແຂວງ ເຊກອງ ແມນ່ຕ�າ່ກວາ່ ສດັສວ່ນ 
ເນື້ອທ່ີໆໄດພັ້ດທະນາແລວ້ຢູ່ ສປປ ລາວ ຊ່ຶງມເີນື້ອທ່ີພຽງແຕ່ 44% (11,784 
ເຮັກຕາ)2 ຂອງເນື້ອທ່ີໆອະນຸມັດທັງໝົດ ຊ່ຶງເປັນສັດສ່ວນທ່ີຂ້ອນຂ້າງຕ�່າ 
ດັງ່ສະແດງໃນຕາຕະລາງ 1. ສດັສວ່ນເນື້ອທ່ີໆໄດພັ້ດທະນາດັງ່ກາ່ວ ແມນ່ມີ 
ຄວາມແຕກຕາ່ງກນັ ລະຫວາ່ງ ຂະແໜງການ. ການຂດຸຄົນ້ບ�ແ່ຮ່, ເນື່ອງຈາກ 
ເນື້ອທ່ີໆ ໄດ້ອະນມຸດັໃຫ້ການຂດຸຄົນ້ບ�ແ່ຮ່ ສວ່ນໃຫຍ່ຍັງຢູ່ໃນໄລຍະກ�ສ່າ້ງ. ສະນັນ້, 
ສດັສວ່ນເນື້ອທ່ີພັດທະນາແລວ້ທຽບໃສເ່ນື້ອທ່ີອະນມຸດັໃນຂະແໜງການນີ້ ແມນ່ 
ຕ�່າຫຼາຍບ�່ເຖິງ 20%. ສ�າລັບສັດສ່ວນຂອງເນື້ອທ່ີນ�າໃຊ້ແລ້ວຢູ່ໃນຂະແໜງ 
ກະສກິ�າ ແລະ ປູກໄມ ້ກວມເອົາປະທານ 43% ແລະ 48% ຕາມລ�າດບັ.

ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ແລະ ພັດທະນາແລ້ວຕາມປະເພດ 
ກດິຈະການ
ຢູ່ແຂວງ ເຊກອງ, ມກີານລງົທຶນໃນຮບູແບບການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ທັງໝດົ 
19 ປະເພດກດິຈະການ ແລະ ໃນນັນ້ 9 ປະເພດກດິຈະການນອນຢູ່ໃນຂະແໜງ 
ກະສກິ�າ, ສ�າລບັການປູກໄມ ້ມ ີ5 ປະເພດກດິຈະການ ແລະ ບ�ແ່ຮ່ ມ ີ4 ກດິຈະການ 
ແລະ ສ່ວນທ່ີເຫືຼອ ແມ່ນໄຟຟ້ານ�າ້ຕກົ. ເຖິງແນວໃດກ�ຕ່າມເນືອ້ທ່ີ 75% (20,236 
ເຮັກຕາ) ຂອງເນື້ອທ່ີອະນມຸັດໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ົວແຂວງທັງໝດົ 
ໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ແກ່ການປູກຢາງພາລາ ແລະ ອີກ 9% (2,506 ເຮັກຕາ) 
ອະນມຸດັໃຫ້ແກ ່ການຂດຸຄົນ້ແຮ່ບົກຊິດ (ເບ່ິງຕາຕະລາງ 1). ທາງດາ້ນເນື້ອທ່ີໆ 
ໄດພັ້ດທະນາແລວ້, ໂຄງການສວ່ນໃຫຍ່ ແມນ່ໄດພັ້ດທະນາເນື້ອທ່ີບ�ເ່ຖິງເຄິງ່ໜຶງ່ 
ຂອງເນື້ອທ່ີໆ ໄດຮັ້ບອະນມຸດັຈາກລດັ ຍົກເວັນ້ການປູກກາເຟ ທ່ີໄດພັ້ດທະນາ 
ເນື້ອທ່ີໆໄດຮັ້ບອະນມຸດັຈາກລດັແລວ້ປະມານ 63%. 

ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ
ໃນຊ່ວງປີ 2005 ແລະ 2016, ປະມານ 27,000 ເຮັກຕາ ຫືຼ ປະມານ 3% 
ຂອງເນືອ້ທ່ີທ່ົວແຂວງ ໄດອ້ະນມຸດັໃຫ້ແກ ່45 ໂຄງການ1 ເພ່ືອເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະ 
ທານ ໃນການຜະລດິກະສກິ�າ ແລະ ປູກໄມອ້ດຸສາຫະກ�າເພ່ືອເປັນສນິຄາ້, ການຂດຸ 
ຄົນ້ບ�ແ່ຮ່ ແລະ ກ�ສ່າ້ງເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ�າ້ຕກົ ດັງ່ຕາຕະລາງ 1. ໃນນັນ້ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ 
ປະມານ 76% (20,486 ເຮັກຕາ) ໄດ້ອະນມຸັດໃຫ້ການປູກໄມ້ອຸດສາຫະກ�າ 
ແລະ ອີກປະມານ 13% (3,383 ເຮັກຕາ) ອະນມຸັດໃຫ້ການຂຸດຄົ້ນບ�່ແຮ່. 
ນອກຈາກນັນ້ຍັງມອີກີ 17 ໂຄງການ ທ່ີອະນມຸດັໃຫ້ແກກ່ານຊອກຄົນ້, ສ�າຫຼວດ 
ຫືຼ ຂຽນບົດວພິາກເສດຖະກດິ-ເຕກັນກິ ສ�າລບັຂະແໜງການບ�ແ່ຮ່ ຊ່ຶງກວມເອາົ 
ເນື້ອທ່ີປະມານ 431,933 ເຮັກຕາ ຫືຼ ປະມານ 52% ຂອງເນື້ອທ່ີທ່ົວແຂວງ. 
ພ້ົນເດັນ່ກວາ່ໝູແ່ມນ່ການຊອກຄົນ້-ສ�າຫຼວດ ຖ່ານຫີນ, ແຮ່ບົກຊິດ, ແຮ່ເຫັຼກ 
ແລະ ແຮ່ຄ�າ (ເບ່ິງຕາຕະລາງ 2). ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິລດັຢູ່ແຂວງ 
ເຊກອງ ໂດຍລວມແລ້ວ ເປັນໂຄງການຂະໜາດນອ້ຍ ໂດຍສະເລ່ຍ ໂຄງການ
ໜຶງ່ກວມເອົາເນື້ອທ່ີອະນມຸັດປະມານ 749 ເຮັກຕາ ຊ່ຶງເຫັນວາ່ມີຂະໜາດ 
ເທ່ົາກັບ ເນື້ອທ່ີສະເລ່ຍຕ�່ໜຶງ່ໂຄງການຢູ່ ສປປ ລາວ. 

• 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�າປະທານທ່ີດນິຂອງລດັ 
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.

• ການປະເມນີຄນຸນະພາບການລງົທຶນ ໄດ້ຈາກການສ�າພາດບັນດາຜູ້
ທ່ີມສີວ່ນກ່ຽວຂ້ອງກບັການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ຕາມແບບສອບ
ຖາມທ່ີພັດທະນາຂ້ຶນມາສະເພາະ ໃນນັນ້ປະກອບມຂີະແໜງການ
ທ່ີກຽ່ວຂ້ອງຂອງລດັຢູ່ຂ້ັນເມອືງ ແລະ ແຂວງ, ອ�ານາດການປົກຄອງ 
ບ້ານ, ຊາວບ້ານ ແລະ ຕາງໜາ້ຂອງບ�ລສິດັ/ນກັລົງທຶນ ທ່ີເຊ່ົາ ແລະ 
ສ�າປະທານທ່ີດນິ. ໃນນັນ້ໄດລ້ງົເລກິ ສີ່ອງົປະກອບຕວົຊ້ີວດັໃຫຍ່ ຄ:ື 
ຄວາມສອດຄອ່ງກບັລະບຽບກດົໝາຍ, ຜົນກະທົບດາ້ນສິງ່ແວດລອ້ມ, 
ເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ.

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

• ການເກັບກ�າຂ�້ມູນຢູ່ແຂວງ ເຊກອງ ໄດ້ຈດັຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນຊ່ວງ 
ເດອືນ ພຶດສະພາ 2016.

ວທີິການ
ຂ�ມ້ນູທ່ີນ�າສະເໜຢູ່ີໃນເອກະສານນີ້ ໄດມ້າຈາກຂະບວນການ ດັງ່ນີ້:

ພ້ືນທ່ີສ�າປະທານປູກຢາງພາລາຢູ່ເມືອງ ທ່າແຕງ. ຖ່າຍໂດຍ: ທິມງານເກັບກ�າ 
ຂ�້ມູນຢູ່ພາກສະໜາມ ປີ 2010.
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3 ເນືອ້ທ່ີການກ�ສ່າ້ງເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ�າ້ຕກົ ໝາຍເຖິງເນືອ້ທ່ີ ທ່ີຕັງ້ຂອງເຮືອນຈກັເທ່ົານັນ້ ຊ່ຶງບ�ລ່ວມເອາົ ເຂດອ່າງຮັບນ�າ້.

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

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

ຂະແໜງການ
ຈ�ານວນ ແລະ ສັດສ່ວນໂຄງການ ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ ເນື້ອທ່ີພັດທະນາແລ້ວ

ຈ�ານວນ % ເຮັກຕາ % ເຮັກຕາ % ທຽບໃສ່ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ

ກະສິກ�າ 17 37.78 2,021 7.50 874 43.25

ກາເຟ 7 41.18 935 46.26 588 62.89

ສັດໃຫຍ່ (ງວົ-ຄວາຍ) 2 11.76 450 22.27 1 ໂຄງການບ�່ໄດ້ພັດທະນາ ແລະ 
1 ໂຄງການບ�່ມີຂ�້ມູນ

 -

ອື່ນໆ 8 47.06 636 31.47 286 44.97

ປູກໄມ້ 10 22.22 20,486 76.01 9,914 48.39

ຢາງພາລາ 6 60.00 20,236 98.78 9,230 45.61

ອື່ນໆ 4 40.00 250 1.22 684 273.60

ຂຸດຄົ້ນບ�່ແຮ່ 8 17.78 3,383 12.55 518 15.31

ແຮ່ບົກຊິດ 1 12.50 2,506 74.08 ບ�່ໄດ້ພັດທະນາ  -

ອື່ນໆ 7 87.50 877 25.92 518 59.06

ເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ�າ້ຕົກ3 10 22.22 1,063 3.94 478 44.97

ລວມ 45 100.00 50,174 100.00 46,765 43.72

ປະເພດກິດຈະການ ຈ�ານວນໂຄງການ ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ (ເຮັກຕາ)

ຖ່ານຫີນ 3 197,009

ແຮ່ບົກຊິດ 4 133,565

ແຮ່ເຫັຼກ 3 40,230

ແຮ່ຄ�າ 5 28,859

ແຮ່ຄ�າ-ແຮ່ທອງ-ແຮ່ເຫັຼກ 1 27,270

ແຮ່ທອງ 1 5,000

ລວມທັງໝດົ 17 431,933

ສະພາບແວດລອ້ມພ້ືນທ່ີ ທ່ີມກີານເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ
ດັງ່ສະແດງຢູ່ແຜນທ່ີ 1, ເມອືງ ທ່າແຕງ ແລະ ດກັຈງຶ ເປັນພ້ືນທ່ີຈດຸສມຸຂອງ 
ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານໃນ ສີ່ ຂະແໜງການ. ໂດຍລວມໂຄງການເຊ່ົາ 
ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິສ່ວນໃຫຍ່ສມຸໃສເ່ຂດພ້ືນທ່ີດນິເຂດຮາບພຽງ ແລະ ທ່ີ
ດນິລຽບຕາມເສັນ້ທາງຄມົມະນາຄມົສາຍຫັຼກ ທ່ີມເີງືອ່ນໄຂທາງດາ້ນພູມສນັຖານ, 
ນິເວດກະສິກ�າ ແລະ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມທ່ີດີກວ່າ ໂດຍສະເພາະໂຄງການ 
ຂະໜາດໃຫຍ່ໃນຂະແໜງກະສກິ�າ ແລະ ປູກໄມ້ອດຸສາຫະກ�າ. ນີໝ້າຍຄວາມວາ່ 
ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິ ບ�ໄ່ດສ້າ້ງໂອກາດໃນການພັດທະນາຢູ່ເຂດຊົນ 
ນະບົດໂດຍກງົ ເຊ່ັນ: ການປັບປຸງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທ�າ. 
ນອກຈາກນັນ້, ຄວາມຄາດຫວງັໜຶງ່ຈາກການລງົທຶນຂອງເອກະຊົນ ແມນ່ເພ່ືອ 
ນ�າເອົາເທັກໂນໂລຢອີັນໃໝ ່ ເພ່ືອຍົກສູງສະມັດຕະພາບການຜະລິດກະສິກ�າ 
ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ໂດຍສະເພາແມນ່ ເຂດເນນີສງູ ທ່ີມສີະພາບຄວາມເໝາະສມົ
ທາງດ້ານເງືອ່ນໄຂນເິວດກະສກິ�າຕ�າ່, ແຕ່ການລົງທຶນສ່ວນໃຫຍ່ພັດສມຸໃສ່ເຂດ
ທ່ົງພຽງເຂດທ່ີມເີງືອ່ນໄຂທາງດ້ານນເິວດກະສກິ�າ ແລະ ເງືອ່ນໄຂທາງດາ້ນເສດ 
ຖະກດິ-ສງັຄມົທ່ີດແີລ້ວ.

ພ້ືນທ່ີສ�າປະທານປູກພືດຜັກຢູ່ເມືອງ ທ່າແຕງ. ຖ່າຍໂດຍ: ທິມງານເກັບກ�າ 
ຂ�້ມູນພາກສະໜາມປີ 2010.

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

ຂ້ັນຂອງອົງການຈດັຕັ້ງທ່ີອະນມຸັດໂຄງການ ແລະ ສັນ 
ຊາດ ຂອງນກັລງົທຶນ
ໂດຍທ່ົວໄປ ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິລດັຢູ່ແຂວງ ເຊກອງ ສວ່ນໃຫຍ່ແມນ່ 
ອະນມຸດັໂດຍຂ້ັນສນູກາງ. ເນື້ອທ່ີຫຼາຍກວາ່ 90% (24,396 ເຮັກຕາ) ທ່ີໄດ້ 
ອະນມຸດັໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ແມນ່ລດັຖະບານຂ້ັນສນູກາງເປັນຜູ້ອະນມຸດັ. 
ສວ່ນທ່ີເຫືຼອອະນມຸດັໂດຍຂ້ັນແຂວງ (2,541 ເຮັກຕາ) ແລະ ເມອືງ (7 ເຮັກຕາ) 

ຕາມລ�າດບັ. ດັງ່ສະແດງຢູ່ ເສັນ້ສະແດງ 2 ປະມານ 91% (24,647 ເຮັກຕາ) 
ຂອງເນື້ອທ່ີອະນມຸດັທັງໝດົ ໄດອ້ະນມຸດັໃຫ້ແກນ່ກັລງົທຶນຕາ່ງປະເທດ ແລະ 
ສວ່ນໃຫຍ່ມາຈາກປະເທດເພ່ືອນບ້ານ ສສ ຫວຽດນາມ ກວມເອາົ 12 ໂຄງການ, 
ເນື້ອທ່ີ 21,655 ເຮັກຕາ ຫືຼ 80% ຂອງເນື້ອທ່ີອະນມຸດັທັງໝດົ, ການລງົທຶນ 
ພາຍໃນ ກວມເອາົ 15 ໂຄງການ (922 ເຮັກຕາ) ແລະ ສວ່ນທ່ີເຫືຼອ ແມນ່ 
ນກັລງົທຶນມາຈາກອກີ 5 ປະເທດຄ:ື ໄທ, ສປ ຈນີ, ເກາົຫີຼໃຕ້, ຝຣ່ັງ ແລະ ຍ່ີປຸ່ນ.

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

0 5 10 15 20 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000
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ສະຖານະພາບການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຂອງໂຄງການ
ດັງ່ສະແດງຢູ່ຕາຕະລາງ 3, ໃນຈ�ານວນ 45 ໂຄງການທ່ີໄດອ້ະນມຸດັທັງໝດົຢູ່
ແຂວງ ເຊກອງ ຕວົຈງິມພີຽງແຕ ່51% (23 ໂຄງການ) ເທ່ົານັນ້ທ່ີກ�າລງັດ�າເນນີ 
ການຜະລດິ, 27% (12 ໂຄງການ) ຢູ່ໃນໄລຍະເລີ່ມຕົນ້ ຫືຼ ກ�ສ່າ້ງ ແລະ ທ່ີໜາ້ 
ສນົໃຈແມ່ນ 11% (5 ໂຄງການ) ບ�່ໄດເ້ຄື່ອນໄຫວເລຍີ ພາຍຫັຼງໄດ້ຮັບການ 
ອະນມຸດັຈາກລດັ (ເບ່ິງຄວາມໝາຍຂອງແຕລ່ະສະຖານະພາບການຈດັຕັງ້ປະ
ຕບັິດໂຄງການຢູ່ຂ້າງລຸມ່ນີ້). ທາງດາ້ນເນື້ອທ່ີ, ປະມານ 39% ແລະ 40% 
ຂອງເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ແລະ ນ�າໃຊ້ແລວ້ ຕາມລ�າດບັ ແມນ່ຢູ່ຂ້ັນຕອນການດ�າເນນີ 
ການຜະລດິ.

ຄນຸນະພາບການລົງທຶນ
ຢູ່ແຂວງ ເຊກອງ, ພວກເຮົາໄດປ້ະເມນີຄນຸນະພາບການລງົທຶນ ຈ�ານວນ 19 
ໂຄງການ (11 ໂຄງການ ແມນ່ການກະສກິ�າ ແລະ 8 ໂຄງການ ເປັນການປູກໄມ)້ 
ໂດຍໄດປ້ະເມນີເຖິງ ສີ່ ອງົປະກອບຕວົຊ້ີວດັໃຫຍ່ຄ:ື ດ້ານຄວາມສອດຄອ່ງກບັ 
ລະບຽບກດົໝາຍ, ຜົນກະທົບດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມ, ເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ. ໃນ
ນັນ້ໄດ້ຈດັລະດັບດັດຊະນຄີະແນນຄນຸນະພາບການລົງທຶນ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ 
ເຫັນວາ່ ຄະແນນໂດຍລວມແມນ່ຕ�າ່ ຫາ ປານກາງ: 2 ໂຄງການ ໄດ້ຄະແນນ ລະ 
ຫວາ່ງ 30-40 ຄະແນນ, 11 ໂຄງການ ໄດ້ 40-50 ຄະແນນ, 3 ໂຄງການໄດ້ 
50-60 ຄະແນນ ແລະ ອກີ 3 ໂຄງການໄດ້ 60-70 ຄະແນນ. ຄະແນນສະເລ່ຍ 
ລວມມຄີວາມແຕກຕາ່ງກນັ ລະຫວາ່ງ ຂະແໜງການ, ໃນນັນ້ໂຄງການກະສກິ�າ 
ມຄີະແນນສະເລຍ່ລວມສງູກວາ່ ຄ ື51 ຄະແນນ ທຽບໃສກ່ານປູກໄມອ້ດຸສາຫະກ�າ 
ຄ ື 45 ຄະແນນ. ສາມໂຄງການທ່ີໄດ້ຄະແນນສງູສດຸຢູ່ແຂວງ ເຊກອງ ແມ່ນ 
ການປູກໄມແ້ປກ (63 ຄະແນນ), ປູກມອນ-ລ້ຽງມອ້ນ (63 ຄະແນນ) ແລະ 
ປູກໜ�ໄ່ມ້ຝຣ່ັງ (61 ຄະແນນ). ສ�າລັບໂຄງການທ່ີໄດ້ຄະແນນຕ�່າສຸດແມ່ນ 
ການປູກໄມວ້ກິ (36 ຄະແນນ), ປູກໝາກເຍົາ (37 ຄະແນນ) ແລະ ປູກຢາງ 
ພາລາ (41 ຄະແນນ).

ຖ້າເບ່ິງຄະແນນໃນ ສີ່ ດ້ານ ເຫັນວາ່ ຄະແນນສະເລ່ຍດາ້ນຄວາມສອດຄອ່ງຢູ່ໃນ 
ລະດບັກາງ (13 ຄະແນນ) ສວ່ນດາ້ນອ່ືນໆແມນ່ໄດຕ້�າ່ ຄ ື12 ຄະແນນ (ເບ່ິງ 
ເສັນ້ສະແດງ 3).  ດາ້ນຄວາມສອດຄອ່ງ ທັງສອງຂະແໜງການ (ກະສກິ�າ ແລະ 
ປູກໄມ້) ເຫັນວາ່ບ�ມ່ຄີວາມແຕກຕ່າງກນັ ແຕ່ໃນດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມ, ເສດຖະກດິ 
ແລະ ສງັຄມົ ໂຄງການໃນຂະແໜງກະສກິ�າໄດຄ້ະແນນສງູກວາ່ເລກັໜອ້ຍ.  

ເສັ້ນສະແດງ 3: ຄະແນນສະເລ່ຍລວມ, ດ້ານຄວາມສອດຄ່ອງ, ຜົນກະທົບດ້ານ 
ສິ່ງແວດລ້ອມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ຈາກການປະເມີນຄນຸນະພາບການລົງທຶນ.

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 5 2,806 ບ�່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຍັງບ�່ທັນເລີ່ມຕົ້ນ 2 110 ບ�່ກ່ຽວຂ້ອງ

ໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ  12 13,344 7,118

ກ�າລັງດ�າເນນີການຜະລິດ 23 10,591 4,665

ປະລະ/ບ�່ເອົາໃຈໃສ່ 1 100 ບ�່ມີຂ�້ມູນ

ຢຸດເຊົາກ່ອນການສິ້ນສຸດສັນຍາ 2 2 1

ລວມ 45 26,953 11,784
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ເສັນ້ສະແດງ 4: ຜົນການປະເມນີໃນລະດບັຕວົຊ້ີວດັໃນອງົປະກອບດ້ານຄວາມສອດຄອ່ງ.
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ເສັ້ນສະແດງ 6: ຜົນການປະເມີນໃນລະດັບຕົວຊ້ີວດັໃນອົງປະກອບຜົນກະທົບດ້ານ 
ເສດຖະກິດ.
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ເສັ້ນສະແດງ 5: ຜົນການປະເມີນໃນລະດັບຕົວຊ້ີວັດໃນອົງປະກອບຜົນກະທົບດ້ານ
ສິ່ງແວດລ້ອມ.
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ຄວາມສອດຄອ່ງກບັລະບຽບກດົໝາຍ 
ໂດຍລວມ ຫຼາຍໂຄງການ ບ�ມ່ເີອກະສານກຽ່ວກບັການອະນມຸດັໂຄງການ ເຊ່ັນ: 
ສນັຍາພັດທະນາໂຄງການ, ສນັຍາສ�າປະທານທ່ີດນິ, ບົດປະເມນີຜົນກະທົບດາ້ນ 
ສິງ່ແວດລອ້ມ ແລະ ອື່ນໆ. ແນວໃດກ�ຕ່າມ ຜົນການປະເມນີສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ 
ຫຼາຍໂຄງການໄດ້ປະຕບັິດຕາມສນັຍາການລົງທຶນ ແລະ ສນັຍາສ�າປະທານທ່ີດນິ 
ໄດດ້,ີ ການພັດທະນາທ່ີດນິໄດໄ້ປຕາມຂອບເຂດທ່ີລດັອະນມຸດັ ຫືຼ ຈດັສນັໃຫ້ໃນ 
ເບ້ືອງຕົນ້ນັນ້. ແຕ່ເຖິງແນວໃດກ�ຕ່າມ, ໂຄງການສ່ວນໃຫຍ່ບ�ໄ່ດມ້ສ່ີວນຮ່ວມກບັ 
ປະຊາຊົນໃນຂະບວນການອະນມຸດັທ່ີດນິໃຫ້ແກກ່ານສ�າປະທານ ເຊ່ັນ: ບ�ມ່ກີານ 
ປຶກສາຫາລ ືແລະ ຂ�ອະນຍຸາດຈາກຊຸມຊົນກອ່ນການບຸກເບີກທ່ີດນິພ້ອມດຽວກນັ 
ນັນ້ຫຼາຍໂຄງການຍັງບ�ທັ່ນມກີນົໄກຮ້ອງທກຸ ໃຫ້ແກຊ່າວບ້ານໃນກ�ລະນມີບັີນຫາ 
ເກດີຂ້ຶນຈາກການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດໂຄງການລງົທຶນ. ການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຂອງຫຼາຍ 
ໂຄງການບ�ມ່ຄີວາມຄບືໜາ້ຕາມແຜນການທ່ີກ�ານດົໄວ ້ແລະ ພ້ອມດຽວກນັນັນ້ 
ຫຼາຍໂຄງການບ�່ໄດ້ລາຍງານຄວາມຄືບໜາ້ການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃຫ້ 
ແກຂ່ະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂ້ອງຂອງລດັຢ່າງເປັນປົກກະຕ ິໂດຍສະເພາະຢູ່ຂ້ັນເມອືງ. 
ສ�າລບັຕວົຊ້ີວດັກຽ່ວກບັການສ�າຫຼວດພ້ືນທ່ີດນິ ແລະ ການອະນມຸດັໂຄງການ 
ກອ່ນການບຸກເບີກທ່ີດນິນັນ້ ຫຼາຍໂຄງການ ພວກເຮົາບ�ສ່າມາດປະເມນີໄດ້ ເນື່ອງ 
ຈາກ ພາກສວ່ນທ່ີພວກເຮົາໄດສ້�າພາດຢູ່ຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນບ�ມ່ຂີ�ມ້ນູດັງ່ກາ່ວ.  

ຜົນກະທົບດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ 
ທາງດາ້ນສິງ່ແວດລອ້ມ, ຫຼາຍໂຄງການຢູ່ແຂວງ ເຊກອງ ພວກເຮົາບ�່ມຂີ�້ມນູ 
ກຽ່ວກບັການປະເມນີ ແລະ ຕດິຕາມຜົນກະທົບດາ້ນສິງ່ແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ 
ເນື່ອງຈາກ ພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂ້ອງທ່ີພວກເຮົາສ�າພາດບ�ຮູ່ຂ້�ມ້ນູດັງ່ກາ່ວ. ແນວ 
ໃດກ�ຕ່າມ ໃນ 6 ຕວົຊ້ີວດັດາ້ນສິງ່ແວດລອ້ມ ຫຼາຍໂຄງການແມນ່ໄດ ້ຄະແນນຕ�າ່ 
ຫາ ປານກາງ. ເຖິງວາ່ການນ�າໃຊ້ພ້ືນທ່ີຂອງໂຄງການສ່ວນໃຫຍ່ ບ�ກ່ວມເອົາ 
ພ້ືນທ່ີປ່າໄມຂ້ອງລດັ ແຕພ້ື່ນທ່ີຂອງໂຄງການຈ�ານວນໜຶງ່ນອນຢູ່ໃນຂອບເຂດ
ປ່າປ້ອງກນັແຫ່ງຊາດ ກວມເອາົປະມານ 900 ກວາ່ເຮັກຕາ. ຫຼາຍໂຄງການ 
ໄດຄ້ະແນນຕ�າ່ຫາປານກາງກຽ່ວກບັຕວົຊ້ີວດັດາ້ນການນ�າໃຊ້ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ 
ສານເຄມກີະສກິ�າ ແລະ ຕວົຊ້ີວດັກຽ່ວກບັປ້ອງກນັມນົລະພິດຕ�ສ່ິງ່ແວດລອ້ມ 
ໝາຍວາ່ ການຄຸມ້ຄອງການນ�າໃຊ້ສານເຄມດີັງ່ກາ່ວຢູ່ພ້ືນທ່ີສ�າປະທານຍັງບ�ທັ່ນ 
ໄດດ້ ີຈຶງ່ເຮັດໃຫ້ມກີານລາຍງານກຽ່ວກບັບັນຫາມນົລະພິດຈາກການນ�າໃຊ້ສານ 
ເຄມດີັງ່ກາ່ວຕ�ກ່ບັສິງ່ແວດລ້ອມທ�າມະຊາດບ�ລເິວນໃກຄ້ຽງ. ນອກຈາກນັນ້ ຫຼາຍ 
ໂຄງການຍັງໄດ້ຄະແນນຂ້ອນຂ້າງຕ�າ່ ຫາ ປານກາງ ໃນດ້ານ ການຫຸຼດຜ່ອນຜົນ 
ກະທົບຕ�່ກັບການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ ໝາຍວາ່ ໂຄງການເຫ່ົຼານີ້ໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບ
ດ້ານລົບຕ�ກ່ບັການລ້ຽງສດັໃຫຍ່ຢູ່ບ�ລເິວນໃກຄ້ຽງໃນລະດບັໃດໜຶງ່.

ຜົນກະທົບດາ້ນເສດຖະກດິ
ດ້ານເສດຖະກິດ, ເຖິງວາ່ຢູ່ແຂວງ ເຊກອງ ໂດຍລວມໂຄງການສ່ວນໃຫຍ່ເຮັດ 
ໄດດ້ ີໃນການຫີຼກລ່ຽງຜົນກະທົບຕ�ກ່ບັການນ�າໃຊ້ດນິຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖ່ິນ 
ແລະ/ຫືຼ  ກ�ລະນທ່ີີເຮັດໃຫ້ມກີານສນູເສຍທ່ີດນິ ແມນ່ໄດມ້ກີານຈາ່ຍຄາ່ຊົດເຊີຍ 
ໃຫ້ແກຊ່າວບ້ານຕາມລະບຽບກດົໝາຍກ�ຕ່າມ, ມໂີຄງການຈ�ານວນໜຶງ່ທ່ີເຮັດ 
ໃຫ້ປະຊາຊົນສນູເສຍທ່ີດນິທ�າການຜະລດິ ແຕ່ບ�່ມກີານຊົດເຊີຍທ່ີເໝາະສມົ. 
ສ�າລັບການຈ່າຍພາສີ-ອາກອນ, ປະມານ 2/3 ຂອງໂຄງການທ່ີໄດ້ປະເມີນ 
ແມນ່ບ� ່ມຂີ�ມ້ນູດັງ່ກາ່ວ ຈຶງ່ບ�ສ່າມາດປະເມນີໄດວ້າ່ນກັລງົທຶນໄດຈ້າ່ຍຄາ່ເຊ່ົາ ຫືຼ 
ຄາ່ສ�າປະທານ, ພາສ ີແລະ ອາກອນ ຫືຼ ບ�. ສ�າລບັໂຄງການທ່ີມຂີ�ມ້ນູ, ສ່ວນໃຫຍ່ 
ແມນ່ມຄີະແນນດ.ີ ການປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງຢູ່ 
ທ້ອງຖ່ິນ, ເຖິງວາ່ໂຄງການສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຄະແນນສູງ ແຕ່ບ�່ໄດ້ໝາຍຄວາມວາ່
ທກຸໂຄງການເຫ່ົຼານັນ້ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການປັບປຸງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງຢູ່ 
ທ້ອງຖ່ິນດັງ່ກ່າວ ຊ່ຶງມບີາງກ�ລະນ ີການປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການປັບປຸງພ້ືນຖານ
ໂຄງລາ່ງດັງ່ກາ່ວບ�ນ່ອນຢູ່ໃນເງືອ່ນໄຂຂອງສນັຍາ ແຕກ່ານປະເມນີນີ້ພວກເຮົາ 
ໃຫ້ຄະແນນສູງເຊ່ັນດຽວກັນ. ເຖິງວາ່ກົດໝາຍກ�ານດົວາ່ ມພີຽງແຕ່ປ່າຊຸດ 
ໂຊມ ຫືຼ ດນິປອກໂລນ້ ເທ່ົານັນ້ທ່ີສາມາດອະນມຸດັໃຫ້ແກກ່ານປູກໄມອ້ດຸສາຫະກ�າ, 
ແຕຕ່ວົຈງິ ເກອືບທກຸໂຄງການໄດຫັ້ນເອາົພ້ືນທ່ີດນິທ່ີມຄີນຸຄາ່ດາ້ນເສດຖະກດິ 
ເຊ່ັນ: ປ່າໄມ ້ຫືຼ ດນິກະສກິ�າ ໄປເປັນພ້ືນທ່ີສ�າປະທານ ຈຶງ່ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໂຄງການ 
ໄດ້ຄະແນນຕ�່າ. ນອກຈາກນັນ້, ຫຼາຍກ�ລະນ ີນອກຈາກ ທ່ີບ�່ໄດ້ປະກອບສ່ວນ 

ຄະແນນຕ�າ່ (<1.79)

ຄະແນນປານກາງ 
(1.79 - 3)

ຄະແນນສງູ (>3)

ບ�ມ່ຂີ�ມ້ນູ

1. ມກີານສ�າຫຼວດພ້ືນທ່ີ ແລະ ໄດຮັ້ບການອະນມຸດັກອ່ນການບຸກເບີກທ່ີດນິ
2. ນ�າໃຊ້ທ່ີດນິຕາມຂອບເຂດອະນມຸດັ
3. ປະຕບັິດຕາມສນັຍາເຊ່ົາ-ສ�າປະທານທ່ີດນິ
4. ປຶກສາຫາລກືບັຊາວບ້ານທັງໝດົກອ່ນການບຸກເບີກທ່ີດນິ
5. ໄດ້ຮັບອະນຍຸາດ-ເຫັນດເີຫັນພ້ອມຈາກຊາວບ້ານ ແລະ ມກີນົໄກການຮ້ອງທກຸ
6. ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການໄປຕາມແຜນການທ່ີວາງໄວ້
7. ການລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການ

ຄະແນນຕ�າ່ (<2.08)

ຄະແນນປານກາງ (2.08 - 4)

ຄະແນນສງູ (>4)

ບ�ມ່ຂີ�ມ້ນູ

1. ຫີຼກລຽ່ງການບຸກເບີກພ້ືນທ່ີປ່າໄມ້
2. ປະເມນີຜົນກະທົບສິງ່ແວດລ້ອມທ່ີເໝາະສມົ
3. ຕດິຕາມບັນຫາສິງ່ແວດລອ້ມຢ່າງເໝາະສມົ
4. ນ�າໃຊ້ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການນ�າໃຊ້ສານເຄມທ່ີີເໝາະສມົ
5. ບ�ສ່າ້ງມນົລະພິດດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ
6. ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບຕ�ກ່ບັການລ້ຽງສດັ

ຄະແນນຕ�າ່ (<1.56)

ຄະແນນປານກາງ (1.56 - 3)

ຄະແນນສງູ (>3)

ບ�ມ່ຂີ�ມ້ນູ

1. ຫີຼກລຽ່ງຜົນກະທົບຕ�ກ່ບັການນ�າໃຊ້ທ່ີດນິຂອງປະຊາຊົນ
2. ການຊົດເຊີຍຕ�ກ່ບັທ່ີດນິທ່ີສນູເສຍ
3. ການຈາ່ຍຄາ່ເຊ່ົາ-ສ�າປະທານ, ພາສ-ີອາກອນ
4. ການປະກອບສວ່ນການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ
5. ຫີຼກລຽ່ງການບຸກເບີກທ່ີດນິທ່ີມຄີນຸຄາ່ສງູ
6. ປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການປັບປຸງລາຍຮັບຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ
7. ຫີຼກລຽ່ງຜົນກະທົບຕ�ກ່ບັຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ
8. ປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາເສດຖະກດິທ້ອງຖ່ິນ
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ເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບຂອງປະຊາຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບດີຂ້ຶນ ແລະ ບ�່ໄດ້ປະກອບ
ສ່ວນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດທ້ອງຖ່ິນແລ້ວ, ໂຄງການເຫ່ົຼານັນ້ພັດ 
ເຮັດໃຫ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ ້ເຊ່ັນ: ເຄືອ່ງປ່າຂອງດງົຫຸຼດລງົ ຊ່ຶງອາດສົງ່ຜົນກະທົບ 
ດາ້ນລບົໂດຍກງົຕ�ກ່ບັຊີວດິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ເນື່ອງຈາກເຄື່ອງປ່າຂອງ 
ດງົມຄີວາມສ�າຄນັຫຼາຍຕ�ກ່ບັແຫ່ຼງອາຫານ ແລະ ລາຍຮັບຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ. 

ຜົນກະທົບດາ້ນສງັຄມົ
ທາງດາ້ນສງັຄມົ, ໂດຍລວມການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ບ�ໄ່ດ້ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາ 
ໃນການພັດທະນາສງັຄມົຢູ່ທ້ອງຖ່ິນເທ່ົາທ່ີຄວນ ແຕພັ່ດໄດສ້າ້ງຜົນກະທົບດາ້ນ 
ລບົຕ�ກ່ບັຊີວດິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຢູ່ພ້ືນທ່ີດັງ່ກາ່ວພ�ສມົຄວນ. ເຖິງວາ່ 
ໂຄງການປະມານເຄິງ່ໜຶງ່ ເຮັດໄດດ້ໃີນການຈ�າກດັການຈາ້ງແຮງງານຕາ່ງປະເທດ 
ແຕ່ໂຄງການອກີເຄິງ່ໜຶງ່ໄດຈ້າ້ງແຮງງານຕາ່ງປະເທດເກນີໂກຕາທ່ີທາງລດັຖະ
ບານກ�ານດົໃຫ້4. ນອກຈາກນັນ້, ປະມານ 1/3 ຂອງໂຄງການທ່ີປະເມນີບ�ໄ່ດ້ຈາ້ງ 
ແຮງງານຈາກບ້ານທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບຈາກການສ�າປະທານທ່ີດນິນັນ້ເລຍີ. ການ
ຈາ້ງງານຂອງຫຼາຍໂຄງການຍັງບ�່ທັນມີຄວາມເທ່ົາທຽມ ລະຫວາ່ງ ເພດຍິງ 
ແລະ ເພດຊາຍ ແລະ ບ�່ແມນ່ທກຸຄນົໃນເກນອາຍອຸອກແຮງງານທ່ີໄດ້ຮັບຜົນ 
ປະໂຫຍດ. ເຖິງວາ່ໂຄງການສວ່ນໃຫຍ່ ປະຕບັິດຕ�ແ່ຮງງານທ່ີດ ີແຕຄ່າ່ຈາ້ງທ່ີ
ຈາ່ຍໃຫ້ກ�າມະກອນແມນ່ຍັງບ�ທັ່ນເໝາະສມົ ໝາຍວາ່ ຕ�າ່ກວາ່ຄາ່ຈາ້ງຂ້ັນພ້ືນ 
ຖານຢູ່ ສປປ ລາວ5. ຊາວບ້ານຮູສ້ກຶວາ່ ໂຄງການສວ່ນຫຼາຍໄດສ້ົງ່ຜົນກະທົບ
ຕ�ກ່ບັສຂຸະພາບຂອງປະຊາຊົນທ່ີຢູ່ບ�ລິເວນໃກຄ້ຽງ ແລະ ແຮງງານທ່ີໄປຮັບຈາ້ງ 
ຢູ່ພ້ືນທ່ີສ�າປະທານຮູ້ສກຶວາ່ບ�່ທັນມຄີວາມປອດໄພທາງດ້ານແຮງງານ ເນື່ອງ 
ຈາກນກັລງົທຶນບ�ຕ່ອບສະໜອງອປຸະກອນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກບັຄວາມ 
ປອດໄພໃຫ້ແກເ່ຂົາເຈົາ້. ນອກຈາກນັນ້, ຊາວບ້ານລາຍງານວາ່ ການສ�າປະທານ 
ທ່ີດນິໄດສ້ົງ່ຜົນກະທົບຕ�ກ່ບັຄວາມໝັນ້ຄງົທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ 
ເລັກນອ້ຍ ເນື່ອງຈາກພ້ືນທ່ີສ�າປະທານກວມເອົາດນິທ�າການຜະລດິຂອງປະຊາ 
ຊົນຈ�ານວນໜຶງ່ ແລະ ປ່າໄມ້ ທ່ີເປັນແຫ່ງອາຫານ ແລະ ລາຍຮັບຈາກທ�າມະຊາດ. 
ເຖິງວາ່ຄວາມຄາດຫວງັໜຶງ່ຂອງລດັຈາກໂຄງການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນໃນການ 
ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິ ແມນ່ການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຢ ີແລະ ເຕກັນກິ 
ການກະສກິ�າອນັໃໝໃ່ຫ້ແກປ່ະຊາຊົນທ້ອງຖ່ິນ ແຕຢູ່່ແຂວງ ເຊກອງ ບ�ມ່ໂີຄງການ 
ໃດຕອບສະໜອງສິງ່ດັງ່ກາ່ວໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານເລຍີ.

ສະຫູຼບ
ສດັສວ່ນເນື້ອທ່ີຂອງແຂວງ ເຊກອງ ຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍພ�ສມົຄວນໄດອ້ະນມຸດັໃຫ້
ແກ່ນກັລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ນບັແຕ່ຊຸມປີ 
2000 ເປັນຕົ້ນມາ. ການລງົທຶນດັງ່ກາ່ວ ສວ່ນໃຫຍ່ແມນ່ສມຸໃສກ່ານປູກໄມ້ 
ອດຸສາຫະກ�າ, ແຕໃ່ນອະນາຄດົອນັໃກ້ໆ ນີ້ການລງົທຶນໃນການຂດຸຄົນ້ບ�ແ່ຮ່ ອາດ 
ຈະກາຍເປັນຂະແໜງການລົງທຶນໜຶງ່ທ່ີພ້ົນເດັນ່ກວາ່ຂະແໜງການອື່ນ ເນື່ອງ 
ຈາກວາ່ ປັດຈບັຸນນີ້ມເີນື້ອທ່ີຂອງແຂວງກວາ້ງຂວາງພ�ສມົຄວນທ່ີກ�າລງັຢູ່ໃນຂ້ັນ 
ຕອນການຊອກຄົນ້, ສ�າຫຼວດແຮ່ທາດ ຫືຼ ສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດາ້ນ 
ເສດຖະກດິ-ເຕກັນກິ ແລະ ອາດມໂີຄງການຈ�ານວນໜຶງ່ທ່ີສາມາດກາ້ວໄປສູຂ້ັ່ນ 
ຕອນການຂດຸຄົນ້ໃນອະນາຄດົອນັໃກ້ນີ້. ຢູ່ແຂວງ ເຊກອງ ເຖິງວາ່ມກີານອະນມຸດັ 
ທ່ີດນິຂອງລັດໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍ ແຕສ່ດັສວ່ນເນື້ອທ່ີໆ 
ໄດ້ພັດທະນາແລວ້ແມນ່ຕ�າ່ຫຼາຍ ນັນ້ໝາຍຄວາມວາ່ໂຄງການເຫ່ົຼານັນ້ບ�ໄ່ດນ້�າ
ເອາົຜົນປະໂຫຍດມາໃຫ້ແກແ່ຂວງເທ່ົາທ່ີຄວນ ເຊ່ັນ: ລາຍຮັບຈາກພາສ-ີອາກອນ 
ແລະ ໂອກາດໃນການຈາ້ງງານ. ຕ�ບັ່ນຫາດັງ່ກ່າວ ຄວນຈະມກີານຕດິຕາມກວດ 
ກາບັນດາໂຄງການດັງ່ກາ່ວຄນື ເພ່ືອມມີາດຕະການໃຫ້ນກັລງົທຶນພັດທະນາທ່ີ
ດນິທ່ີໄດ້ຮັບອະນມຸດັຢ່າງມປີະສດິທິຜົນ ຫືຼ ຖ້າເຂົາເຈົາ້ບ�່ສາມາດພັດທະນາ 
ກ�ຄ່ວນຍົກເລກີສນັຍາສ�າປະທານ ແລວ້ຈດັສນັທ່ີດນິດັງ່ກາ່ວໃຫ້ແກນ່ກັລງົທຶນ
ອື່ນທ່ີມຄີວາມຕອ້ງການ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການລງົທຶນເພ່ືອເຮັດໃຫ້ການ
ນ�າໃຊ້ທ່ີດນິເກດີຜົນປະໂຫຍດສງູສດຸ.

ເສັ້ນສະແດງ 7: ຜົນການປະເມີນໃນລະດັບຕົວຊ້ີວດັໃນອົງປະກອບຜົນກະທົບດ້ານ 
ສັງຄົມ.
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4 ກດົໝາຍແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງປ ີ2013 ລະບຸວາ່ ຫົວໜວ່ຍທລຸະກດິໜຶງ່ ສາມາດນ�າເຂ້ົາແຮງງານທ່ີອອກ 
ແຮງງານທາງດາ້ນຮ່າງກາຍ ຈາກຕາ່ງປະເທດ ບ�່ໃຫ້ເກນີ 15% ແລະ 25% ສ�າລບັຊ່ຽວຊານຂອງຈ�ານວນ 
ແຮງງານລາວທັງໝດົ ຕາມລ�າດບັ.
5 ແຈງ້ການແນະນ�າ ຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ສະບັບເລກທີ 808/ຮສສ ລົງວນັທີ 
09 ກມຸພາ 2015 ກ�ານດົຄາ່ແຮງງານຂ້ັນຕ�າ່ຢູ່ສປປ ລາວ 900,000 ກບີ ຕ�ຄ່ນົຕ�ເ່ດອືນ.

ຜົນການປະເມນີຄນຸນະພາບການລງົທຶນເຫັນວາ່ ຫຼາຍໂຄງການຢູ່ ແຂວງ ເຊກອງ 
ຍັງໄດຄ້ະແນນຕ�າ່ ຫາ ປານກາງ. ພວກເຮົາພົບວາ່ ຫຼາຍໂຄງການ ນອກຈາກທ່ີ
ບ�ປ່ະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຢູ່ທ້ອງຖ່ິນແລວ້ ເຊ່ັນ: 
ໂຄງການສ່ວນໃຫຍ່ທ່ີໄດ້ເຮັດການປະເມີນຄນຸນະພາບການລົງທຶນ ບ�່ໄດ້ຈາ້ງ 
ແຮງງານຈາກບ້ານທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບຈາກການສ�າປະທານທ່ີດນິນັນ້ ແຕ່ຜູ້ໄດ້
ຮັບຜົນປະໂຫຍດສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກບ່ອນອືນ່, ໂຄງການເຫ່ົຼານັນ້ໄດ້ສາ້ງຜົນກະທົບ 
ດາ້ນລົບຕ�ກ່ບັຊີວດິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ເຊ່ັນ: ການເຂ້ົາເຖິງທ່ີດນິ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ ຄວາມໝັນ້ຄງົທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານ. 
ນອກຈາກນັນ້, ຢູ່ແຂວງ ເຊກອງ ເຖິງວາ່ມບີາງດ້ານທ່ີຫຼາຍໂຄງການເຮັດໄດດ້ີ 
ແຕ່ຍັງມຫຼີາຍດາ້ນໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ ກຽ່ວກບັບັນຫາຜົນກະທົບຕ�ກ່ບັສິງ່ແວດ
ລອ້ມ, ເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ ຈະຕອ້ງໄດປັ້ບປຸງ ຫືຼ ແກໄ້ຂ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ການລງົທຶນ 
ມຄີນຸນະພາບສງູຂ້ຶນ. ການປະເມນີຄນຸນະພາບການລງົທຶນສະແດງ ໃຫ້ເຫັນວາ່
ບ�ມ່ໂີຄງການໃດທ່ີເຮັດໄດ້ດໃີນທກຸດ້ານ ແລະ ການປະເມນີຄນຸນະພາບການລງົທຶນ 
ນີ ້ຈຶງ່ເຫັນວາ່ເປັນຂະບວນການຮຽນຮູ ້ແລະ ຈະຕ້ອງໄດເ້ຮັດຢ່າງ ຕ�ເ່ນື່ອງເພ່ືອ
ຮຽນຮູຈ້າກໂຄງການທ່ີມຄີະແນນສງູ ໃນດາ້ນໃດໜຶງ່ ເພ່ືອເປັນບົດຮຽນໃຫ້ແກ່
ໂຄງການທ່ີຍັງເຮັດບ�ທັ່ນໄດດ້.ີ

ຄະແນນຕ�າ່ (<1.56)

ຄະແນນປານກາງ (1.56 - 3)

ຄະແນນສງູ (>3)

ບ�ມ່ຂີ�ມ້ນູ

1. ການຈ�າກດັການນ�າໃຊ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ
2. ຄວາມເທ່ົາທຽມໃນການຈາ້ງງານໃນແຕ່ລະເກນອາຍ ຸແລະ ເພດ
3. ຄາ່ຈາ້ງທ່ີສມົເຫດສມົຜົນ
4. ການປະຕບັິດຕ�ແ່ຮງງານ
5. ການຈາ້ງແຮງງານຈາກບ້ານທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ
6. ການຫີຼກລຽ່ງຜົນກະທົບຕ�ກ່ບັສຂຸະພາບຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ ແລະ   
    ຄວາມປອດໄພຂອງແຮງງານ
7. ການຫີຼກລຽ່ງຜົນກະທົບຕ�ກ່ບັຄວາມໝັນ້ຄງົດາ້ນສະບຽງອາຫານ
8. ການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຢ ີແລະ ການພັດທະນາຊຸມຊົນ

ພ້ືນທ່ີສ�າປະທານປູກຢາງພາລາຢູ່ເມືອງ ທ່າແຕງ. ຖ່າຍໂດຍ: ທິມງານເກັບກ�າ 
ຂ�້ມູນພາກສະໜາມປີ 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), 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�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.


