
ການຂະຫຍາຍຕວົ ຂອງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິ 
ລດັຢູ່ແຂວງ ສາລະວນັ
ການລງົທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ໃນຂົງເຂດທ່ີດນິ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ 
ຂອງນກັລງົທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ໄດເ້ປັນຕວົຂັບເຄື່ອນຕົນ້ຕ� ໃນການ 
ປ່ຽນແປງການນ�າໃຊ້ທ່ີດນິ ແລະ ສະພາບເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະ 
ບົດຢູ່ແຂວງ ສາລະວນັ ນບັແຕ່ກາງຊຸມປ ີ2000 ເປັນຕົນ້ມາ. ການອະນມຸດັ 
ທ່ີດນິຂອງລດັໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານໃນຂະແໜງການກະສກິ�າ, ປູກໄມອ້ດຸສາ 

ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດິນລັດ 
ຢູ່ແຂວງ ສາລະວັນ 2016

ຫະກ�າ, ບ�ແ່ຮ່ ແລະ ພະລງັງານໄຟຟ້ານ�າ້ຕກົ ເລີ່ມຕົນ້ໃນປ ີ1999 (1 ໂຄງການ), 
ແຕໄ່ດຂ້ະຫຍາຍຕວົໄວວານບັແຕຊຸ່ມປ ີ 2004-2005 ເປັນຕົນ້ມາ (ເບ່ິງເສັນ້ 
ສະແດງ 1). ຢູ່ແຂວງ ສາລະວນັ ໄດອ້ະນມຸດັເນື້ອທ່ີດນິຂອງລດັໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ 
ສ�າປະທານສງູສດຸ ໃນປ ີ2004 (7,182 ເຮັກຕາ) ແຕ່ຫັຼງຈາກນັນ້ ການອະນມຸດັ 
ເນື້ອທ່ີດິນດັ່ງກ່າວໄດ້ຫຸຼດລົງຢ່າງໄວວາ. ເຖິງແນວໃດກ�່ຕາມ ການອະນຸມັດ 
ທ່ີດນິໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານຢູ່ແຂວງ ສາລະວນັ ໄດ ້ເພ່ີມຂ້ຶນສງູຕື່ມອກີໃນປ ີ
2009 (5,032 ເຮັກຕາ) ແຕໄ່ດຫຸຼ້ດລງົຢ່າງໄວວານບັ ແຕປ່ ີ2010 ເປັນຕົນ້ມາ 
ຄກືນັກບັຢູ່ຫຼາຍແຂວງ.

ໝາຍເຫດ: ໂຄງການທ່ີອະນມຸດັຄັງ້ທ�າອິດຢູ່ແຂວງ ສາລະວນັ ໃນປ ີ1999 ບ�ໄ່ດເ້ອົາເຂ້ົາໃນເສັນ້ສະແດງນີ້ 
ເນື່ອງຈາກບ�ມ່ຂີ�ມ້ນູເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ.

ເສັນ້ສະແດງ 1: ຈ�ານວນໂຄງການ ແລະ ເນື້ອທ່ີ ທ່ີໄດອ້ະນມຸດັໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ໃນລະຫວາ່ງປ ີ2004 ແລະ 2016.
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ການບຸກເບີກພ້ືນທ່ີສ�າປະທານເພ່ືອປູກຢາງພາລາຢູ່ເມອືງ ລະຄອນເພັງ. ຖ່າຍໂດຍ: ທິມງານເກບັກ�າຂ�ມ້ນູສະໜາມ 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 ສາລະວນັ 2016

1 ເຖິງແນວໃດກ�ຕ່າມ ພວກເຮົາບ�ມ່ຂີ�ມ້ນູກຽ່ວກບັເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ຂອງ 7 ໂຄງການ 2 ໃນນີ້ພວກເຮົາບ�ມ່ຂີ�ມ້ນູກຽ່ວກບັເນື້ອທ່ີໆໄດພັ້ດທະນາແລວ້ຈ�ານວນ 4 ໂຄງການ ແລະ ອກີ 7 ໂຄງການຍັງບ�ທັ່ນ 
ໄດເ້ລ່ີມຕົນ້ພັດທະນາກດິຈະການເທ່ືອ ຫືຼ ບ�ໄ່ດເ້ຄື່ອນໄຫວເລຍີ.

ເນື້ອທ່ີພັດທະນາແລວ້
ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ໝາຍເຖິງເນື້ອທ່ີໆນກັລງົທຶນສາມາດພັດທະນາໃນຊ່ວງອາຍຸ 
ການສ�າປະທານ. ຊ່ຶງໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວເນື້ອທ່ີພັດທະນາຈະໜອ້ຍກວາ່ເນື້ອທ່ີ 
ອະນມຸດັ (ຕວົຢ່າງ: ຢູ່ ສປປ ລາວ ເນື້ອທ່ີໆໄດ້ພັດທະນາແລວ້ກວມເອົາພຽງ 
ແຕເ່ຄິງ່ໜຶງ່ (542,322 ເຮັກຕາ) ຂອງເນື້ອທ່ີອະນມຸດັທັງໝດົ (1,019,340 
ເຮັກຕາ)). ເນືອ້ທ່ີໆໄດ້ພັດທະນາແລ້ວຢູ່ແຂວງ ສາລະວນັ ໂດຍລວມ ແມ່ນສງູກວາ່ 
ສດັສວ່ນເນື້ອທ່ີໆໄດ້ພັດທະນາແລ້ວຢູ່ ສປປ ລາວ ເລກັນອ້ຍ ຊ່ຶງເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ 
ປະມານ 67% (13,853 ເຮັກຕາ)2 ໄດພັ້ດທະນາແລ້ວ ດັງ່ສະແດງໃນຕາຕະລາງ 
1. ເຖິງແນວໃດກ�ຕ່າມ ສດັສ່ວນເນືອ້ທ່ີໆໄດ້ພັດທະນາດັງ່ກ່າວ ແມ່ນມຄີວາມແຕກ 
ຕາ່ງກນັ ລະຫວາ່ງ ຂະແໜງການ. ການຂດຸຄົນ້ບ�ແ່ຮ່ ໄດພັ້ດທະນາທັງໝດົແລ້ວ 
ສວ່ນຂະແໜງກະສກິ�າ ແລະ ປູກໄມ້ອດຸສາຫະກ�າໄດພັ້ດທະນາເນື້ອທ່ີ ປະມານ 
70% ແລະ 65% ຕາມລ�າດບັ.

ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ແລະ ພັດທະນາແລ້ວຕາມປະເພດ ກດິ 
ຈະການ
ຢູ່ແຂວງ ສາລະວນັ, ມກີານລງົທຶນໃນຮບູແບບການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ມທັີງ 
ໝດົໃນ 21 ປະເພດກດິຈະການ ແລະ ໃນນັນ້ 9 ປະເພດກດິຈະການ ນອນໃນ 
ຂະແໜງກະສກິ�າ, ສ�າລບັການປູກໄມ ້ມ ີ6 ປະເພດກດິຈະການ ແລະ ບ�ແ່ຮ່ ມີ 
5 ກດິຈະການ ແລະ ສວ່ນທ່ີເຫືຼອແມ່ນໄຟຟ້ານ�າ້ຕກົ. ເຖິງແນວໃດກ�ຕ່າມ ເນື້ອທ່ີ 
74% (15,031 ເຮັກຕາ) ຂອງເນື້ອທ່ີອະນຸມັດໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ 
ທ່ົວແຂວງທັງໝດົ ໄດ້ອະນມຸັດໃຫ້ແກ່ ການປູກຢາງພາລາ ແລະ ອີກ 7% 
(1,477 ເຮັກຕາ) ແລະ 6% (1,300 ເຮັກຕາ) ໄດອ້ະນມຸດັໃຫ້ແກກ່ານປູກໄມວ້ກິ 
ແລະ ມນັຕົນ້ ຕາມລ�າດບັ (ເບ່ິງຕາຕະລາງ 1). ທາງດາ້ນເນືອ້ທ່ີໆໄດພັ້ດທະນາແລວ້, 
ຂະແໜງກະສິກ�າແມ່ນໄດ້ພັດທະນາເນື້ອທ່ີໜອ້ຍກວາ່ໂຄງການໃນຂະແໜງ 
ການອື່ນ (ບ�່ເຖິງ 80%). ຂະແໜງປ່າໄມ້, ເຖິງວາ່ໂຄງການປູກຢາງພາລາ 
ໄດພັ້ດທະນາເນືອ້ທ່ີພຽງແຕ່ 54% ຂອງເນືອ້ທ່ີທັງໝດົ, ແຕເ່ນືອ້ທ່ີໆໄດພັ້ດທະນາ 
ແລ້ວສ�າລບັໂຄງການປູກໄມ້ວກິ ເກອືບເທ່ົາ ສອງເທ່ົາ ຂອງເນືອ້ທ່ີໆໄດ້ຮັບອະນມຸດັ 
ຈາກລັດ.   

ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ
ແຂວງ ສາລະວນັ ເປັນແຂວງໜຶງ່ທ່ີມຈີ�ານວນໂຄງການ ແລະ ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ໃຫ້ 
ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດິນໃນສີ່ຂະແໜງການດັ່ງກ່າວ ບ�່ຫຼາຍປານໃດ ເມື່ອ 
ທຽບໃສ່ແຂວງອື່ນໆໃນເຂດພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້. ໃນຊ່ວງປີ 1999 ແລະ 
2016, ປະມານ 20,430 ເຮັກຕາ ຫືຼ ປະມານ 2% ຂອງເນື້ອທ່ີທ່ົວແຂວງ 
ໄດ້ອະນມຸັດໃຫ້ແກ່ 47 ໂຄງການ1 ເພ່ືອເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານໃນການຜະລິດ 
ກະສິກ�າ ແລະ ປູກໄມ້ອຸດສາຫະກ�າ ເພ່ືອເປັນສິນຄ້າ, ການຂຸດຄົ້ນບ�່ແຮ່ ແລະ 
ກ�່ສ້າງເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ�າ້ຕົກ ດັ່ງຕາຕະລາງ 1. ໃນນັນ້ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດປະມານ 
80% (16,510 ເຮັກຕາ) ໄດ້ອະນມຸດັໃຫ້ແກກ່ານປູກໄມ້, 13% (2,740 ເຮັກຕາ) 
ອະນມຸດັໃຫ້ແກຂ່ະແໜງກະສກິ�າ ແລະ 6% (1,180 ເຮັກຕາ) ອະນມຸດັໃຫ້ແກ່ 
ການຂດຸຄົນ້ບ�ແ່ຮ່. ສ�າລບັໂຄງການກ�ສ່າ້ງເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ�າ້ຕກົຢູ່ແຂວງ ສາລະວນັ 
ພວກເຮົາບ�ມ່ຂີ�ມ້ນູກຽ່ວກບັເນືອ້ທ່ີ. ນອກຈາກນັນ້ຍັງມອີກີ 4 ໂຄງການທ່ີອະນມຸດັ 
ໃຫ້ແກກ່ານຊອກຄົນ້, ສ�າຫຼວດແຮ່ທາດ ຫືຼ ຂຽນບົດວພິາກເສດຖະກດິ-ເຕກັນກິ 
ສ�າລັບຂະແໜງການບ�່ແຮ່ ຊ່ຶງກວມເອາົເນື້ອທ່ີປະມານ 427,913 ເຮັກຕາ ຫືຼ 
ປະມານ 42% ຂອງເນື້ອທ່ີທ່ົວແຂວງ. ພ້ົນເດັ່ນກວາ່ໝູ ່ແມ່ນການ ຊອກຄົນ້-
ສ�າຫຼວດອາຍແກສັທ�າມະຊາດ (ເບ່ິງຕາຕະລາງ 2). ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ 
ທ່ີດນິລັດຢູ່ແຂວງ ສາລະວນັ ໂດຍລວມແລ້ວເປັນໂຄງການຂະໜາດນອ້ຍ ໂດຍ ສະ
ເລຍ່ໂຄງການໜຶງ່ກວມເອົາເນື້ອທ່ີອະນມຸດັປະມານ 511 ເຮັກຕາ ຊ່ຶງເຫັນ ວາ່ 
ມຂີະໜາດນອ້ຍກວາ່ ເນື້ອທ່ີສະເລ່ຍຕ�ໜ່ຶງ່ໂຄງການຢູ່ ສປປ ລາວ ຄ ື 740 
ເຮັກຕາ. 

• 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, ແມນ່�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 ສີ່ ອງົປະກອບຕວົຊ້ີວດັໃຫຍ່ 
ຄ:ື ຄວາມສອດຄອ່ງກບັລະບຽບກດົໝາຍ, ຜົນກະທົບດ້ານສິງ່ແວດ 
ລອ້ມ, ເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ.

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

• ການເກບັກ�າຂ�ມ້ນູຢູ່ແຂວງ ສາລະວນັ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບັິດຢູ່ໃນຊ່ວງ 
ເດອືນ ພຶດສະພາ 2016.

ວທີິການ
ຂ�ມ້ນູທ່ີນ�າສະເໜຢູ່ີໃນເອກະສານນີ້ ໄດມ້າຈາກຂະບວນການ ດັງ່ນີ້:

ຜູ້ຄມຸງານ ຂອງບ�ລິສັດ ຈາ່ຍເງນິຄ່າຈາ້ງລາຍວນັໃຫ້ແກ່ກ�າມະກອນທ່ີມາ ຮັບຈາ້ງຢູ່ພ້ືນທ່ີ
ສ�າປະທານຢູ່ເມືອງ ເລົ່າງາມ. ຖ່າຍໂດຍທິມງານເກັບກ�າຂ�້ມູນພາກສະໜາມປີ 2010.



3ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິລດັ ຢູ່ແຂວງ ສາລະວນັ 2016

3 ເນື້ອທ່ີການກ�່ສ້າງເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ�າ້ຕົກ ໝາຍເຖິງເນື້ອທ່ີ ທ່ີຕັ້ງຂອງເຮືອນຈກັເທ່ົານັນ້ ຊ່ຶງບ�່ລວມເອົາເຂດ 
ອາ່ງຮັບນ�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 16 34.04 2,740 13.41 2,038 74.38

ມັນຕົ້ນ 4 25.00 1,300 47.45 956 73.54

ອື່ນໆ 12 75.00 1440 52.55 1,082 75.14

ປູກໄມ້ 17 36.17 16,510 80.81 10,636 64.42

ຢາງພາລາ 11 64.71 15,031 91.04 8,168 54.34

ໄມ້ວກິ 5 29.41 1,477 8.95 2,466 166.96

ອື່ນໆ 1 5.88 2 0.01 2 100.00

ຂຸດຄົ້ນບ�່ແຮ່ 10 21.28 1,180 5.78 1,179 99.92

ຫີນປູນ 1 10.00 506 42.88 506 100.00

ຖ່ານຫີນ 1 10.00 500 42.37 500 100.00

ອື່ນໆ 8 80.00 174 14.75 173 99.43

ເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ�າ້ຕົກ3 4 8.51 0 0.00 0 0.00

ລວມ 47 100.00 20,430 100.00 13,853 67.81

ປະເພດກິດຈະການ ຈ�ານວນໂຄງການ ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ (ເຮັກຕາ)

ອາຍແກັສທ�າມະຊາດ 1 308,500

ນ�າ້ມັນດິບ 1 60,700

ຖ່ານຫີນ 2 58,713

ລວມທັງໝດົ 4 427,913

ສະພາບແວດລອ້ມພ້ືນທ່ີ ທ່ີມກີານເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ
ດັງ່ສະແດງຢູ່ແຜນທ່ີ 1, ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິ ສວ່ນໃຫຍ່ສມຸໃສ່ 
ເມອືງ ເລົາ່ງາມ ທ່ີເປັນພ້ືນທ່ີດນິອດຸມົສມົບູນ, ເມອືງ ສາລະວນັ ຊ່ຶງຢູ່ໃກກ້ບັເທດ 
ສະບານແຂວງ ແລະ ໂຄງການປູກໄມ ້ແລະ ກະສກິ�າ ຈ�ານວນໜຶງ່ສມຸໃສເ່ຂດ
ລຽບເສັນ້ທາງອອກສູ ່ສສ ຫວຽດນາມ ເຂດເມືອືງ ຕະໂອຍ້ ແລະ ສະໝວ້ຍ. ເປັນ 
ທ່ີໜາ້ສນົໃຈ, ໂຄງການກະສກິ�າ ແລະ ປູກໄມອ້ດຸສາຫະກ�າ ສວ່ນໃຫຍ່ສມຸໃສ່ 
ເຂດຮາບພຽງ ທ່ີມລີະດບັເສດຖະກດິທ່ີດກີວາ່ (ລະດບັຄວາມທກຸຍາກຕ�າ່) ກງົ 
ກນັຂ້າມ ການຂດຸຄົນ້ບ�່ແຮ່ຂະໜາດໃຫຍ່ຕັງ້ຢູ່ເຂດທ່ີມລີະດບັຄວາມທກຸຍາກ 
ສງູກວາ່. ຄວາມຄາດຫວງັໜຶງ່ຈາກການລງົທຶນຂອງເອກະຊົນ ແມນ່ເພ່ືອນ�າ 
ເອາົເທັກໂນໂລຢອັີນໃໝ ່ເພ່ືອຍົກສງູສະມດັຕະພາບການຜະລິດກະສກິ�າຢູ່ເຂດ
ຊົນນະບົດ ເຊ່ັນ: ເຂດເນນີສງູ ທ່ີມສີະພາບຄວາມເໝາະສມົທາງດາ້ນເງືອ່ນໄຂ
ນເິວດກະສກິ�າຕ�າ່, ແຕກ່ານລງົທຶນສວ່ນໃຫຍ່ພັດສມຸໃສເ່ຂດທ່ົງພຽງເຂດທ່ີມີ 
ເງືອ່ນໄຂທາງດາ້ນນເິວດກະສກິ�າ ແລະ ພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງທ່ີດກີວາ່. ນັນ້ໝາຍ 
ຄວາມວາ່ ໂຄງການລງົທຶນໃນຮບູແບບການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິຂອງລດັ 
ສວ່ນໃຫຍ່ແມ່ນບ�ເ່ປັນສາ້ງໂອກາດດ້ານການພັດທະນາຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກ 
ທ່ີມລີະດບັຄວາມທກຸຍາກສງູກວາ່ ໂດຍກງົ.

ການປູກມັນດ້າງຂອງຊາວກະສິກອນຂະໜາດນອ້ຍ. ຖ່າຍໂດຍ: ທິມງານເກັບກ�າຂ�້ມູນ 
ສະໜາມປີ 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 
ສາລະວນັ.

ຂ້ັນຂອງອົງການຈດັຕັ້ງທ່ີອະນມຸັດໂຄງການ ແລະ ສັນ 
ຊາດ ຂອງນກັລງົທຶນ
ໂດຍທ່ົວໄປ ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິລດັຢູ່ແຂວງ ສາລະວນັ ສວ່ນໃຫຍ່ 
ເປັນການອະນມຸດັໂດຍລດັຖະບານຂ້ັນສນູກາງ. ເນືອ້ທ່ີຫຼາຍກວາ່ 80% (17,607 
ເຮັກຕາ) ທ່ີໄດ້ອະນມຸດັໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ແມ່ນສນູກາງເປັນຜູ້ອະນມຸດັ, 
ປະມານ 13% (2,683 ເຮັກຕາ) ອະນມຸດັໂດຍຂ້ັນແຂວງ ແລະ ເມອືງ ອະນມຸດັ 

139 ເຮັກຕາ. ຢູ່ແຂວງ ສາລະວນັ ເນື້ອທ່ີຫຼາຍກວາ່ 90% (18,705 ເຮັກຕາ) 
ອະນມຸດັໃຫ້ແກນ່ກັລງົທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ (ເບ່ິງເສັນ້ສະແດງ 2). ເກອືບ 80% 
(14,779 ເຮັກຕາ) ຂອງເນື້ອທ່ີອະນຸມັດໃຫ້ຕ່າງປະເທດ ແມ່ນອະນຸມັດ 
ໃຫ້ນກັລງົທຶນຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ ສວ່ນທ່ີເຫືຼອແມ່ນນກັລົງທຶນມາຈາກອີກ 
6 ປະເທດຄ:ື ສປ ຈນີ, ຍີປຸ່ນ, ໄທ, ສະວເີດນັ, ເກາົຫີຼໃຕ້ ແລະ ສະວດິເຊີແລນ. 
ສ�າລບັການລງົທຶນພາຍໃນກວມເອາົພຽງແຕ ່15 ໂຄງການ, 1,598 ເຮັກຕາ.

ເສັ້ນສະແດງ 2: ຈ�ານວນໂຄງການ (ກ) ແລະ ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ (ຂ)  ແຍກຕາມຮູບແບບການລົງທຶນໃນ ສີ່ ຂະແໜງການ.
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ສະຖານະພາບການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຂອງໂຄງການ
ດັງ່ສະແດງຢູ່ຕາຕະລາງ 3, ໃນຈ�ານວນ 47 ໂຄງການ ທ່ີໄດອ້ະນມຸດັທັງໝດົຢູ່ 
ແຂວງ ສາລະວນັ ຕວົຈງິມບີ�ເ່ຖິງເຄິງ່ໜຶງ່ (47%, 22 ໂຄງການ) ທ່ີກ�າລງັດ�າເນນີ 
ການຜະລດິ, 28% (13 ໂຄງການ) ຢູ່ໃນໄລຍະເລ່ີມຕົນ້ ຫືຼ ກ�ສ່າ້ງ ແລະ ທ່ີໜາ້ສນົໃຈ 
ແມນ່ 15% (7 ໂຄງການ) ບ�ໄ່ດເ້ຄື່ອນໄຫວເລຍີ ພາຍຫັຼງໄດຮັ້ບການອະນມຸດັ 
ຈາກລດັ (ເບ່ິງຄວາມໝາຍຂອງແຕ່ລະສະຖານະພາບການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດໂຄງ 
ການຢູ່ລຸມ່ນີ້). ທາງດາ້ນເນື້ອທ່ີ, ປະມານ 77% ແລະ 74% ຂອງເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ 
ແລະ ພັດທະນາແລ້ວ ຕາມລ�າດບັ ແມນ່ຢູ່ຂ້ັນຕອນການດ�າເນນີການຜະລດິ.

ຄນຸນະພາບການລົງທຶນ
ຢູ່ແຂວງ ສາລະວນັ, ພວກເຮົາໄດປ້ະເມນີຄນຸນະພາບການລງົທຶນ ຈ�ານວນ 21 
ໂຄງການ (8 ໂຄງການ ແມ່ນການກະສກິ�າ, 10 ໂຄງການ ເປັນການປູກໄມ້ ແລະ 
ຂດຸຄົນ້ບ�ແ່ຮ່ 3 ໂຄງການ) ໂດຍໄດປ້ະເມນີເຖິງ ສີ່ ອົງປະກອບຕວົຊ້ີວດັໃຫຍ່ຄ:ື 
ດາ້ນຄວາມສອດຄອ່ງກບັລະບຽບກດົໝາຍ, ຜົນກະທົບດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມ, 
ເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ. ໃນນັນ້ໄດຈ້ດັລະດບັດດັຊະນຄີະແນນຄນຸນະພາບການ
ລງົທຶນ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບເຫັນວາ່ ຄະແນນໂດຍລວມແມນ່ ຕ�າ່; 4 ໂຄງການໄດ້ 
ຄະແນນພຽງແຕ່ 30-40 ຄະແນນ ໃນຄະແນນເຕມັ 100, 8 ໂຄງການໄດ້ 
40-50 ຄະແນນ, 6 ໂຄງການໄດ້ 50-60 ຄະແນນ ແລະ 3 ໂຄງການໄດ້ 
60-70 ຄະແນນ. ສາມໂຄງການທ່ີໄດ້ຄະແນນສງູສດຸຢູ່ແຂວງ ສາລະວນັ ແມ່ນ 
ການປູກພືດເປັນຢາ (67 ຄະແນນ), ຂດຸຄົນ້ຫີນແຮ່ (65 ຄະແນນ) ແລະ ປູກ 
ໄມວ້ກິ (64 ຄະແນນ). ສ�າລັບໂຄງການທ່ີໄດຄ້ະແນນຕ�າ່ສດຸແມນ່ ການປູກໄມວ້ກິ 
(33 ຄະແນນ), ການປູກຢາງພາລາ (39 ຄະແນນ) ແລະ ການປູກກ້ວຍ (40 
ຄະແນນ).

ສ�າລບັຄະແນນສະເລ່ຍລວມ ໂຄງການໃນທກຸຂະແໜງການໄດຕ້�າ່ ບ�ເ່ຖິງ 50 
ຄະແນນ. ຖ້າເບ່ິງຄະແນນໃນສີ່ດ້ານ ເຫັນວ່າ ຄະແນນສະເລ່ຍດ້ານຄວາມ 
ສອດຄ່ອງ ແລະ ຜົນກະທົບດາ້ນສິງ່ແວດລອ້ມຢູ່ໃນລະດບັຂ້ອນຂ້າງສງູ (14 
ຄະແນນ) ສວ່ນຜົນກະທົບດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົໄດຕ້�າ່ຄ ື10 ຄະແນນ 
(ເບ່ິງເສັ້ນສະແດງ 3). ຄະແນນສະເລ່ຍໃນສີ່ດ້ານ ໃນແຕ່ລະຂະແໜງການ 
ມຄີວາມແຕກຕາ່ງກນັເລກັນອ້ຍ, ໂຄງການກະສກິ�າ ແລະ ປ່າໄມ ້ເຮັດໄດດ້ ີໃນ
ການປະຕບັິດຕາມລະບຽບກດົໝາຍທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ ແລະ ສນັຍາການລງົທຶນ ຫືຼ 
ສນັຍາສ�າປະທານ ແລະ ການປ້ອງກນັບັນຫາຜົນກະທົບດາ້ນສິງ່ແວດລອ້ມ 
ແຕ່ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມພັດໄດ້ຄະແນນຕ�່າ. ໂຄງການບ�່ແຮ່, 
ເຮັດໄດດ້ ີໃນການປ້ອງກນັບັນຫາຜົນກະທົບດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ການປະ
ກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາເສດຖະກດິຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ ແຕກ່ານຈດັຕັງ້ປະຕບັິດ 
ຕາມລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ສນັຍາການລງົທຶນ ຫືຼ ສນັຍາສ�າປະທານ ແລະ 
ການປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາສງັຄມົຢູ່ທ້ອງຖ່ິນພັດໄດຄ້ະແນນຕ�າ່.  
 

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

 0  20  40  60  80  100

 

 

 

 ສະເລຍ່ລວມ

ປູກໄມ້

ບ�ແ່ຮ່

ກະສກິ�າ

ຄວາມສອດຄອ່ງ ດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ດາ້ນເສດຖະກດິ ດາ້ນສງັຄມົ

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 7 731 ບ�່ກ່ຽວຂ້ອງ

ໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ  13 2,846 2,688

ກ�າລັງດ�າເນນີການຜະລິດ 22 15,725 10,182

ປະລະ/ບ�່ເອົາໃຈໃສ່ 3 1,127 978

ຢຸດເຊົາກ່ອນການສິ້ນສຸດສັນຍາ 1 1 1

ສ�າເລັດຕາມສັນຍາແລ້ວ 1 ບ�່ມີຂ�້ມູນ 4

ລວມ 47 20,430 13,853
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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�ມ່ເີອກະສານກຽ່ວກບັການອະນມຸດັໂຄງການເຊ່ັນ: 
ສນັຍາພັດທະນາໂຄງການ, ສນັຍາສ�າປະທານທ່ີດນິ, ບົດປະເມນີຜົນກະທົບ 
ດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ອື່ນໆ. ແນວໃດກ�ຕ່າມ ຜົນການປະເມນີສະແດງໃຫ້ 
ເຫັນວາ່ ຫຼາຍໂຄງການໄດປ້ະຕບັິດຕາມສນັຍາການລົງທຶນ ແລະ ສນັຍາສ�າປະທານ 
ທ່ີດິນ ໄດ້ດີ, ການພັດທະນາທ່ີດິນໄດ້ໄປຕາມຂອບເຂດທ່ີລັດອະນຸມັດ ຫືຼ 
ຈດັສນັໃຫ້ໃນເບ້ືອງຕົນ້ນັນ້. ແຕ່ເຖິງແນວໃດກ�ຕ່າມ, ໂຄງການສວ່ນໃຫຍ່ບ�ໄ່ດມ້ີ
ສວ່ນຮ່ວມກບັປະຊາຊົນໃນຂະບວນການອະນມຸດັທ່ີດນິໃຫ້ແກກ່ານສ�າປະທານ
ເທ່ົາທ່ີຄວນ ເຊ່ັນ: ຍັງບ�່ມກີານປຶກສາຫາລກືບັທກຸຄວົເຮືອນຢູ່ພາຍໃນບ້ານທ່ີ 
ໄດຮັ້ບຜົນກະທົບ ແລະ ບ�ໄ່ດຂ້�ອະນຍຸາດຈາກຊຸມຊົນກອ່ນການບຸກເບີກທ່ີດນິ 
ພ້ອມດຽວກນັນັນ້ ຫຼາຍໂຄງການຍັງບ�ທັ່ນມກີນົໄກຮ້ອງທກຸໃຫ້ແກຊ່າວບ້ານໃນ
ກ�ລະນມີບັີນຫາເກດີຂ້ຶນຈາກການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດໂຄງການລງົທຶນ. ການຈດັຕັງ້ 
ປະຕບັິດຂອງຫຼາຍໂຄງການມຄີວາມຄບືໜາ້ດ ີແຕມ່ໂີຄງການຈ�ານວນບ�ໜ່ອ້ຍ
ທ່ີບ�ມ່ຄີວາມຄບືໜາ້ເທ່ົາທ່ີຄວນຕາມແຜນທ່ີກ�ານດົໄວ ້ແລະ ຫຼາຍໂຄງການ ບ�່
ໄດລ້າຍງານຄວາມຄບືໜາ້ການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດໂຄງການ ໃຫ້ແກຂ່ະແໜງການ
ທ່ີກຽ່ວຂ້ອງຂອງລດັຢ່າງເປັນປົກກະຕ ິໂດຍສະເພາະຢູ່ຂ້ັນເມອືງ. ສ�າລບັຕວົ ຊ້ີ
ວດັກຽ່ວກບັການສ�າຫຼວດພ້ືນທ່ີດນິ ແລະ ການອະນມຸດັໂຄງການກອ່ນການບຸກ 
ເບີກທ່ີດນິນັນ້ ຫຼາຍໂຄງການ ພວກເຮົາບ�ສ່າມາດປະເມນີໄດ ້ເນື່ອງຈາກພາກ
ສວ່ນທ່ີພວກເຮົາໄດສ້�າພາດຢູ່ຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນບ�ມ່ຂີ�ມ້ນູດັງ່ກາ່ວ, ແຕສ່�າລັບໂຄງການ 
ທ່ີມຂີ�ມ້ນູ ເຫັນວາ່ໄດ້ຄະແນນປານກາງ ໝາຍຄວາມວາ່ມກີານເຊັນສນັຍາການ 
ລງົທຶນ ຫືຼ ສ�າປະທານ ຫືຼ ສ�າຫຼວດພ້ືນທ່ີດນິກອ່ນການບຸກເບີກທ່ີດນິ.  

ຜົນກະທົບດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ 
ຢູ່ແຂວງ ສາລະວນັ, ຄະແນນລະດບັຕວົຊ້ີວດັມຄີວາມແຕກຕາ່ງກນັ ລະຫວາ່ງ 
6 ຕວົຊ້ີວດັດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ. ເຖິງວາ່ໂຄງການສວ່ນໃຫຍ່ ມຄີະແນນສງູໃນການ 
ຫີຼກລ່ຽງຜົນກະທົບຕ�ກ່ບັປ່າໄມ້, ແຕ່ພ້ືນທ່ີສ�າປະທານຂອງຫຼາຍໂຄງການນອນ 
ຢູ່ໃນສາມປະເພດປ່າໄມຂ້ອງລດັ (ປ່າສະຫງວນ, ປ່າປ້ອງກນັ ແລະ ປ່າຜະລດິ 
ແຫ່ງຊາດ) ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນພ້ືນທ່ີປ່າຜະລດິແຫ່ງຊາດ ຊ່ຶງກວມເອາົປະມານ 
2,500 ເຮັກຕາ. ໂຄງການສວ່ນໃຫຍ່ໄດເ້ຮັດການປະເມນີຜົນກະທົບດາ້ນສິງ່ 
ແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ກອ່ນການບຸກເບີກທ່ີດນິ, ແຕຫຼ່າຍໂຄງການບ�ໄ່ດເ້ຮັດ
ການຕດິຕາມກວດກາຜົນກະທົບດາ້ນສິງ່ແວດລອ້ມ ທ່ີອາດເກດີຂ້ຶນຈາກການຈດັ 
ຕັງ້ປະຕບັິດໂຄງການຢ່າງເປັນປົກກະຕ ິ ຈຶງ່ໄດຄ້ະແນນຕ�າ່. ຕວົຊ້ີວດັກຽ່ວກບັ 
ການນ�າໃຊ້ ແລະ ຄຸມ້ຄອງສານເຄມຢູ່ີພ້ືນທ່ີສ�າປະທານ ແລະ ບັນຫາມນົລະພິດ 
ທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ໂຄງການສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຄະແນນຕ�່າ ຫາ ປານກາງ 
ໝາຍຄວາມວາ່ການນ�າໃຊ້ ແລະ ຄຸມ້ຄອງສານເຄມ ີຂອງບັນດາໂຄງການເຫ່ົຼານີ້ 
ບ�ທັ່ນເໝາະສມົ ຈຶງ່ເກດີມກີານລາຍງານ ກຽ່ວກບັບັນຫາມນົລະພິດທາງດ້ານ
ສິງ່ແວດລ້ອມ ເຊ່ັນ: ແຫ່ຼງນ�າ້ປົນເປ້ືອນ. ນອກຈາກນັນ້, ເຖິງວາ່ມໂີຄງການຈ�າ
ນວນໜຶງ່ໄດສ້າ້ງຜົນກະທົບດາ້ນລບົຕ�ກ່ບັການລ້ຽງສດັໃຫຍ່ຢູ່ບ�ລເິວນໃກ້ຄຽງ, 
ແຕ່ຫຼາຍໂຄງການເຮັດໄດ້ດ ີໃນດ້ານການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບຕ�ກ່ບັການລ້ຽງສດັ
ໃຫຍ່ດັງ່ກາ່ວ.

ຜົນກະທົບດາ້ນເສດຖະກດິ
ຢູ່ແຂວງ ສາລະວນັ, ຄະແນນລະດບັຕວົຊ້ີວດັ ໂຄງການສວ່ນໃຫຍ່ໄດຄ້ະແນນຕ�າ່ 
ໃນ 8 ຕວົຊ້ີວດັທ່ີພວກເຮົາໄດປ້ະເມນີຜົນກະທົບດາ້ນເສດຖະກດິ. ຫຼາຍໂຄງການ 
ໄດຄ້ະແນນຕ�າ່ ຫາ ປານກາງ ກ່ຽວກບັຕວົຊ້ີວດັດ້ານການຫີຼກລ່ຽງຜົນກະທົບ 
ຕ�ກ່ບັການສນູເສຍທ່ີດນິຂອງປະຊາຊົນ ໝາຍວາ່ໂຄງການເຫ່ົຼານີ້ ໄດເ້ຮັດໃຫ້ປະ
ຊາຊົນຢູ່ພ້ືນທ່ີດັງ່ກາ່ວສນູເສຍທ່ີດນິໃນລະດບັໃດໜຶງ່. ຫຼາຍໂຄງການບ�ໄ່ດຊົ້ດເຊີຍ 
ຕ�ກ່ບັທ່ີດນິທ່ີປະຊາຊົນສນູເສຍໃຫ້ແກກ່ານສ�າປະທານ. ສະນັນ້, ຫຼາຍໂຄງການ 
ຈຶງ່ໄດຄ້ະແນນຕ�າ່ ດາ້ນຕວົຊ້ີວດັກຽ່ວກບັການຈາ່ຍຄາ່ຊົດເຊີຍຕ�ກ່ບັທ່ີດນິທ່ີໄດຮັ້ບ 
ຜົນກະທົບຈາກການສ�າປະທານທ່ີດນິ. ສ�າລບັການຈາ່ຍພາສ-ີອາກອນ, ຫຼາຍກວາ່ 
80% ໂຄງການທ່ີໄດປ້ະເມນີ ແມ່ນບ�ມ່ຂີ�ມ້ນູດັງ່ກາ່ວ ຈຶງ່ບ�ສ່າມາດປະເມນີໄດວ້າ່
ນກັລງົທຶນໄດຈ້າ່ຍຄາ່ເຊ່ົາ ຫືຼ ຄ່າສ�າປະທານ, ພາສ ີແລະ ອາກອນ ຫືຼ ບ�ຄກືນັ 
ກບັຢູ່ຫຼາຍແຂວງ, ແຕສ່�າລບັໂຄງການທ່ີມຂີ�ມ້ນູສວ່ນໃຫຍ່ໄດຄ້ະແນນສງູ ໝາຍ 
ຄວາມວາ່ ໂຄງການເຫ່ົຼານີ້ໄດຈ້າ່ຍພາສ-ີອາກອນ ແລະ ຄາ່ເຊ່ົາ-ຄາ່ສ�າປະທານ 

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. ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການປັບປຸງລາຍຮັບຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ
7. ຫີຼກລຽ່ງຜົນກະທົບຕ�ກ່ບັຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ
8. ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາເສດຖະກດິທ້ອງຖ່ິນ

ພ້ືນທ່ີສ�າປະທານປູກມັນຕົ້ນຢູ່ເມືອງ ສາລະວນັ. ຖ່າຍໂດຍ: ທິມງານເກັບກ�າຂ�້ມູນ 
ສະໜາມປີ 2010.
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ຄບົຖ້ວນ ຕາມທ່ີກ�ານດົໄວໃ້ນສນັຍາສ�າປະທານ ຫືຼ ລະບຽບກດົໝາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ 
ຫືຼ ຍັງຢູ່ໃນໄລຍະຍົກເວັນ້. ເຖິງວາ່ຫຼາຍໂຄງການ ໄດຄ້ະແນນສງູ ຕ�ກ່ບັ ຕວົຊ້ີວດັ
ການປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ ແຕບ່�ໄ່ດ້ 
ໝາຍຄວາມວາ່ໂຄງການເຫ່ົຼານັນ້ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາພ້ືນ
ຖານໂຄງລາ່ງຢູ່ທ້ອງຖ່ິນສະເໝໄີປ ເນື່ອງຈາກວາ່ ການປະເມນີນີ້ໄດ້ໃຫ້ຄະແນນ 
ເຕມັ ເຊ່ັນກນັ ສ�າລບັໂຄງການທ່ີບ�ໄ່ດໃ້ຫ້ຄ�າໝັນ້ສນັຍາກຽ່ວກບັພັນທະໃນການ
ປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງດັງ່ກ່າວ. ຕວົຊ້ີວດັກ່ຽວກບັ 
ການຫີຼກລຽງການບຸກເບີກທ່ີດນິທ່ີມຄີນຸຄ່າທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ການ 
ປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການປັບປຸງລາຍຮັບຂອງຄວົເຮືອນຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ, ໂຄງການ 
ສວ່ນໃຫຍ່ໄດຄ້ະແນນຕ�າ່ ໝາຍຄວາມວາ່ ໂຄງການເຫ່ົຼານີ້ ໄດບຸ້ກເບີກທ່ີດນິທ່ີປະ
ຊາຊົນນ�າໃຊ້ເຂ້ົາໃນການກະສກິ�າ ຫືຼ ປ່າໄມທ້�າມະຊາດທ່ີເປັນ ແຫ່ຼງອາຫານ ແລະ/
ຫືຼ ລາຍ ຮັບຂອງປະຊາຊົນ ຈຶງ່ເຮັດໃຫ້ສົງ່ກະທົບຕ�ກ່ບັລາຍຮັບຂອງປະຊາຊົນ. 
ຫຼາຍໂຄງການໄດຄ້ະແນນຕ�າ່ ຫາ ປານກາງ ຕ�ກ່ບັຕວົຊ້ີວດັການຫີຼກລຽ່ງຜົນກະ
ທົບຕ�ກ່ບັຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ເນື່ອງຈາກໂຄງການເຫ່ົຼານີ້ ເຮັດໃຫ້ທ່ີດນິ 
ກະສກິ�າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດຫຸຼດລງົໃນລະດບັໃດໜຶງ່ ຫືຼ ຫຼາຍ. 
ການປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາເສດຖະກດິທ້ອງຖ່ິນ ເຊ່ັນ: ການນ�າໃຊ້
ປັດໄຈການຜະລິດຈາກທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ການປຸງແຕງ່ຜົນຜະລດິ ກອ່ນສົງ່ອອກ 
ລວມທັງ ການເຮັດສນັຍາການຜະລິດກບັປະຊາຊົນບ�ລເິວນໃກ້ຄຽງ-ຫຼາຍໂຄງ 
ການ ພວກເຮົາບ�ມ່ຂີ�ມ້ນູ ແລະ ສ�າລບັໂຄງການທ່ີມຂີ�ມ້ນູ ສວ່ນໃຫຍ່ ໄດຄ້ະແນນຕ�າ່. 

ຜົນກະທົບດາ້ນສງັຄມົ
ທາງດາ້ນສງັຄມົ, ໂດຍລວມການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ບ�ໄ່ດ້ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາ 
ໃນການພັດທະນາສງັຄມົຢູ່ທ້ອງຖ່ິນເທ່ົາທ່ີຄວນ ແຕພັ່ດໄດສ້າ້ງຜົນກະທົບດາ້ນ 
ລບົຕ�ກ່ບັຊີວດິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຢູ່ພ້ືນທ່ີດັງ່ກ່າວ ໃນລະດບັໜຶງ່. ໃນຈ�າ 
ນວນ 8 ຕວົຊ້ີວດັ ທາງດາ້ນສງັຄມົທ່ີໄດປ້ະເມນີໂຄງການສວ່ນໃຫຍ່ໄດຄ້ະແນນ 
ຕ�າ່ ຫາ ປານກາງ ຍົກເວັນ້ຕວົຊ້ີວດັ ກ່ຽວກບັ ການຈ�າກດັການຈາ້ງແຮງງານ 
ຕາ່ງປະເທດ ແລະ ນະໂຍບາຍການປະຕບັິດຕ�ແ່ຮງງານ - ໂຄງການສວ່ນໃຫຍ່ໄດ້ 
ຄະແນນດ ີໝາຍຄວາມວາ່ ສດັສວ່ນແຮງງານຕາ່ງປະເທດທ່ີໂຄງການເຫ່ົຼານີ້ 
ຈາ້ງແມນ່ຕ�າ່ກວາ່ ຫືຼ ເທ່ົາກບັໂກຕາທ່ີທາງລັດຖະບານກ�ານດົໃຫ້4 ແລະ ບ�ລສິດັ 
ບ�ສ່�ໂ້ກງ ຫືຼ ເອາົລດັເອາົປຽບດ້ານແຮງງານ. ເຖິງແນວໃດກ�ຕ່າມ ການຈາ້ງງານ
ຍັງບ�ມ່ຄີວາມເທ່ົາທຽບກນັລະຫວາ່ງ ເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ ຫືຼ ບ�ແ່ມ່ນທກຸຄນົ 
ໃນເກນອາຍອຸອກແຮງງານທ່ີໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄ່າຈາ້ງແຮງງານ ຍັງຕ�າ່ 
ກວາ່ ຫືຼ ເທ່ົາກບັຄ່າຈາ້ງພ້ືນຖານຢູ່ ສປປ ລາວ5. ນອກຈາກນັນ້, ຫຼາຍໂຄງການ 
ບ�ໄ່ດຈ້າ້ງແຮງງານຈາກບ້ານທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ. ທາງດ້ານຄວາມ 
ໝັນ້ຄງົດ້ານສະບຽງອາຫານໂຄງການ ສ່ວນຫຼາຍໄດຄ້ະແນນປານກາງ ຫາ ສງູ 
ໝາຍຄວາມວ່າ ໂຄງການເຫ່ົຼານັ້ນຢ່າງໜອ້ຍບ�່ສົ່ງຜົນກະທົບດ້ານລົບຕ�່ກັບ
ຄວາມໝັນ້ຄງົທາງດ້ານສະບຽງອາຫານຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ ຫືຼ ໄດ້ປະກອບສ່ວນປັບປຸງ 
ຄວາມໝັນ້ຄງົທາງດ້ານສະບຽງອາຫານຢູ່ທ້ອງຖ່ິນໃນລະດບັໃດໜຶງ່. ໂຄງການ 
ສວ່ນໃຫຍ່ໄດຄ້ະແນນຕ�າ່ ຫາ ປານກາງ ກ່ຽວກບັຕວົຊ້ີວດັການຫີຼກລ່ຽງຜົນ 
ກະທົບຕ�ກ່ບັສຂຸະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຂອງແຮງງານ ໝາຍວາ່ໂຄງການ 
ສ�າປະທານເຫ່ົຼານີ້ ໄດ້ສົງ່ຜົນກະທົບຕ�ກ່ບັ ສຂຸະພາບຂອງປະຊາຊົນໃນລະດບັ 
ໃດໜຶ່ງ ແລະ ແຮງງານທ່ີເຮັດວຽກຢູ່ພ້ືນທ່ີສ�າປະທານຍັງຮູ້ສຶກບ�່ມີຄວາມ 
ປອດໄພ ຍ້ອນນກັລົງທຶນບ�ໄ່ດຕ້ອບສະໜອງການຝຶກອບົຮົມ ແລະ ອຸປະກອນ
ຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ກ�າມະກອນຢ່າງພຽງພ�. ເຖິງວາ່ຄວາມຄາດຫວງັໜຶງ່ຂອງ 
ລດັຈາກໂຄງການລງົທຶນຂອງເອກະຊົນໃນການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິ ແມນ່ 
ການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຢ ີແລະ ເຕກັນກິ ການກະສກິ�າອນັໃໝໃ່ຫ້ແກປ່ະຊາ 
ຊົນທ້ອງຖ່ິນ ແຕ່ຢູ່ແຂວງ ສາລະວນັ ບ�ມ່ໂີຄງການໃດຕອບສະໜອງສິງ່ດັງ່ກ່າວ 
ໃຫ້ແກຊ່າວບ້ານເລຍີ.

ສະຫູຼບ
ແຂວງ ສາລະວນັ ເປັນແຂວງໜຶງ່ທ່ີເປັນຈດຸສມຸຂອງການລງົທຶນຂອງນກັລົງທຶນ 
ຈາກຕາ່ງປະເທດ ໃນຮບູແບບເຊ່ົາ ຫືຼ ສ�າປະທານທ່ີດນິລດັ ໂດຍສະເພາະແມນ່ 
ຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ ໃນການປູກໄມອ້ດຸສາຫະກ�າ ເປັນຕົນ້ແມນ່ຢາງພາລາ 

4 ກດົໝາຍແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງປ ີ2013 ລະບຸວາ່ ຫົວໜວ່ຍທລຸະກດິໜຶງ່ ສາມາດນ�າເຂ້ົາແຮງງານທ່ີອອກ 
ແຮງງານທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ຈາກຕາ່ງປະເທດ ບ�ໃ່ຫ້ເກນີ 15% ແລະ 25% ສ�າລບັຊ່ຽວຊານຂອງຈ�ານວນແຮງ 
ງານລາວທັງໝດົ 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.

ນບັແຕກ່າງຊຸມປ ີ2000 ເປັນຕົນ້ມາ. ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິຢູ່ 
ແຂວງ ສາລະວນັ ໂດຍລວມເປັນໂຄງການຂະໜາດນອ້ຍ, ສ�າລບັໂຄງການຂະ
ໜາດໃຫຍ່ທ່ີມເີນື້ອທ່ີອະນມຸດັຫຼາຍກວາ່ 1,000 ເຮັກຕາຂ້ຶນເມອື ມບີ�ເ່ຖິງ 10 
ໂຄງການ. ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິດັງ່ກາ່ວ ສວ່ນໃຫຍ່ໄດສ້ມຸໃສເ່ຂດ 
ພ້ືນທ່ີ ທ່ີມເີງືອ່ນໄຂທາງດ້ານລະບົບນເິວດກະສກິ�າ ແລະ ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 
ທ່ີດກີວາ່ ໂດຍສະເພາະພ້ືນທ່ີເມອືງ ເລົາ່ງາມ ແລະ ສາລະວນັ. ສ�າລບັໂຄງການ 
ທ່ີຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຢູ່ເຂດເນນີສງູ ແລະ ມລີະດບັຄວາມທກຸຍາກສງູກວາ່ສວ່ນໃຫຍ່ 
ແມນ່ສມຸໃສທ່ີ່ດນິລຽບຕາມເສັນ້ທາງອອກສູຊ່າຍແດນ ສສ ຫວຽດນາມ ເຂດ 
ເມອືງ ຕະໂອ້ຍ ແລະ ສະໝວ້ຍ. 

ເຖິງວາ່ ມີໂຄງການຈ�ານວນໜຶງ່ບ�່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວເລີຍ ພາຍຫັຼງທ່ີໄດ້ຮັບການ 
ອະນມຸດັຈາກລດັຖະບານ ແຕ່ໂດຍລວມການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດ ຂອງຫຼາຍໂຄງການ 
ຢູ່ແຂວງ ສາລະວນັ ເຫັນວາ່ມຄີວາມຄບືໜາ້ດ.ີ ການປະເມນີຄນຸນະພາບການລງົ 
ທຶນທາງດາ້ນຄວາມສອດຄອ່ງກບັລະບຽບກດົໝາຍ, ຜົນກະທົບດ້ານສິງ່ແວດ 
ລອ້ມ, ເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ ເຫັນວາ່ຫຼາຍໂຄງການຍັງໄດຄ້ະແນນຕ�າ່. ຫຼາຍ 
ໂຄງການເຫັນວາ່ ການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຕາມລະບຽບກດົໝາຍທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ ແລະ 
ສນັຍາການລງົທຶນ ຫືຼ ສນັຍາສ�າປະທານ ແລະ ປ້ອງກນັຜົນກະທົບດາ້ນສິງ່ 
ແວດລ້ອມໄດ້ຂ້ອນຂ້າງດີ ແຕ່ສິ່ງທ້າທ້າຍ ແມ່ນຫຼາຍໂຄງການບ�່ໄດ້ປະກອບ 
ສວ່ນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົຢູ່ທ້ອງຖ່ິນເທ່ົາທ່ີຄວນ ແລະ 
ຍ່ິງໄປກວາ່ນັນ້ ມີຫຼາຍກ�ລະນຍັີງໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບດ້ານລົບຕ�່ກັບຊີວດິການ 
ເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖ່ິນ ເຊ່ັນ: ເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບ ແລະ ການເຂ້ົາເຖິງທ່ີດນິ 
ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດຫຸຼດລງົ ແຕກ່ານຕອບສະໜອງວຽກເຮັດງານ 
ທ�າໃຫ້ແກປ່ະຊາຊົນທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບຍັງມຈີ�າກດັ. ນອກຈາກນັນ້, ສິງ່ທ້າທາຍ 
ທ່ີສ�າຄນັໜຶງ່ ແມນ່ໂຄງການສ�າປະທານຈ�ານວນໜຶງ່ໄດສ້ົງ່ຜົນກະທົບຕ�ກ່ບັການ 
ສນູເສຍປ່າໄມ້ທ�າມະຊາດ ເນື່ອງຈາກມເີນື້ອທ່ີສ�າປະທານຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍພ�ສມົ
ຄວນທ່ີນອນຢູ່ໃນພ້ືນທ່ີປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, ປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ ຫືຼ 
ປ່າຜະລດິແຫ່ງຊາດ ຊ່ຶງອາດສົງ່ຜົນກະທົບໂດຍກງົຕ�ກ່ບັຄວາມພະຍາຍາມໃນ
ການບັນລເຸປ້ົາໝາຍການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມໃ້ຫ້ໄດ ້70% ຮອດປ ີ2020 ແລະ 
ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງລດັຖະບານ.

ຜົນການປະເມນີຄນຸນະພາບການລງົທຶນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ ບ�ມ່ໂີຄງການໃດ 
ທ່ີເຮັດໄດດ້ ີ(ໄດຄ້ະແນນສງູ) ໃນທກຸດາ້ນ (ຄວາມສອດຄອ່ງກບັລະບຽບກດົໝາຍ, 
ຜົນກະທົບດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ, ເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ). ສະນັນ້, ການປະເມນີ 
ຄນຸນະພາບການລົງທຶນເປັນຂະບວນການຮຽນຮູ ້ໝາຍຄວາມວາ່ຮຽນຮູຈ້າກ
ໂຄງການທ່ີໄດຄ້ະແນນສງູໃນດາ້ນໃດໜຶງ່ແລວ້ ເພ່ືອປັບປຸງໂຄງການທ່ີຍັງບ�ທັ່ນ
ເຮັດໄດດ້ ີແລະ ການປະເມນີຄນຸນະພາບການລງົທຶນຈະຕ້ອງໄດເ້ຮັດຢ່າງຕ�ເ່ນື່ອງ 
ເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຈາກການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິ ແມ່ນມກີານປ່ຽນ
ແປງໃນແຕລ່ະໄລຍະຂອງການພັດທະນາໂຄງການ.

ເສັ້ນສະແດງ 7: ຜົນການປະເມີນໃນລະດັບຕົວຊ້ີວດັໃນອົງປະກອບຜົນກະທົບດ້ານ 
ສັງຄົມ.
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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



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.


