
ການຂະຫຍາຍຕວົ ຂອງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິ 
ລດັຢູ່ແຂວງ ວຽງຈນັ
ນບັແຕກ່າງຊຸມປ ີ1990 ເປັນຕົນ້ມາ, ການລງົທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ໃນຂົງເຂດທ່ີດນິ 
ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຂອງນກັລງົທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດກ້າຍ 
ເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນຕົ້ນຕໍໃນການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ ແລະ ສະພາບ 
ເສດຖະກດິ - ສງັຄມົຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດຢູ່ແຂວງ ວຽງຈນັ. ການອະນມຸດັທ່ີດນິ 
ຂອງລດັໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານໃນຂະແໜງການກະສກິາໍ, ປູກໄມອ້ດຸສາຫະກາໍ, 
ບ່ໍແຮ່ ແລະ ພະລງັງານໄຟຟ້ານໍາ້ຕກົ ຢູ່ແຂວງ ວຽງຈນັ ໄດເ້ລີ່ມຕົນ້ນບັແຕປ່ ີ1997 
(1 ໂຄງການ, ເນືອ້ທ່ີ 1 ເຮັກຕາ) ເປັນຕົນ້ມາ, ແຕ່ເລີມ່ຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງກວາ້ງຂວາງ 
ນບັປ ີ2003 ເປັນຕົນ້ມາ (4 ໂຄງການ, ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ 2,000 ກ່ວາເຮັກຕາ) 
ແລະ ຈນົເຖິງຈດຸສງູສດຸໃນປີ 2005 ທ່ີໄດອ້ະນມຸດັເຖິງ 10 ໂຄງການກວມເອົາ 
ເນື້ອທ່ີ 30,000 ກວາ່ເຮັກຕາ ຫືຼ 28% ຂອງເນື້ອທ່ີອະນມຸດັໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ 

ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດິນລັດ 
ຢູ່ແຂວງ ວຽງຈັນ 2017

ສາໍປະທານໃນທ່ົວແຂວງທັງໝດົ. ເຖິງວາ່ຈາໍນວນໂຄງການອະນມຸດັໃນແຕລ່ະປີ 
ຢູ່ແຂວງ ວຽງຈນັ ໃນລະຫວາ່ງ ປ ີ2005-2008 ຍັງມລັີກສະນະຄງົທ່ີແຕ່ສວ່ນ 
ໃຫຍ່ເປັນໂຄງການຂະໜາດນອ້ຍ. ເຖິງແນວໃດກໍຕ່າມ ທາງດ້ານຈາໍນວນໂຄງ 
ການ ແລະ ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານຢູ່ແຂວງ ວຽງຈນັ ໄດຫຸຼ້ດລງົ 
ຢ່າງໄວວານບັແຕປ່ ີ2008 ເປັນຕົນ້ມາ ຄກືນັກບັຢູ່ຫຼາຍແຂວງໃນຂອບເຂດທ່ົວ 
ປະເທດ (ເບ່ິງ ເສັນ້ສະແດງ 1). ຊ່ຶງສາຍເຫດໜຶງ່ແມ່ນອາດເນື່ອງມາຈາກລດັຖະ
ບານໄດສ້ັງ່ໃຫ້ໂຈະການອະນມຸດັທ່ີດນິໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານສາໍລບັກດິຈະ 
ການປູກໄມວ້ກິ, ຢາງພາລາ ແລະ ຊອກຄົນ້-ສາໍຫຼວດແຮ່ທາດຈາໍນວນໜຶງ່ໃນປີ 
2007 ແລະ 2009. ສິງ່ທ່ີໜາ້ສນົໃຈ, ເຖິງແມ່ນວາ່ລດັຖະບານໄດ້ອອກຄໍາ 
ສັງ່ໂຈະໂຄງການລົງທຶນໃໝ ່ສາໍລບັກດິຈະການປູກໄມ້ວກິ, ຢາງພາລາ ແລະ 
ຊອກຄົນ້-ສາໍຫຼວດແຮ່ທາດຈາໍນວນໜຶງ່ໃນປ ີ 2012 ກໍຕ່າມ, ແຕກ່ານອະນ ຸ
ມດັທ່ີດນິໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານຢູ່ແຂວງ ວຽງຈນັ ມທ່ີາອຽ່ງເພ່ີມຂ້ຶນອກີນບັ 
ແຕປ່ ີ2013 ເປັນຕົນ້ມາ.

ເສັນ້ສະແດງ 1: ຈ�ານວນໂຄງການ ແລະ ເນື້ອທ່ີ ທ່ີໄດອ້ະນມຸດັໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານ ໃນລະຫວາ່ງປ ີ1997 ແລະ 2016.
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ການບຸກເບີກພ້ືນທ່ີສ�າປະທານເພ່ືອປູກພືດກະສກິ�າຢູ່ເມອືງ ແມດ. ຖ່າຍໂດຍ: ວງົ ນນັທະວງົ ປ ີ2009.
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2 ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິລດັ ຢູ່ແຂວງ ວຽງຈນັ 2017

1 ເຖິງແນວໃດກໍຕ່າມ ພວກເຮົາບ່ໍມຂ້ໍີມນູກຽ່ວກບັເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ຂອງ 16 ໂຄງການ 2 ໃນນີ້ພວກເຮົາບ່ໍມຂ້ໍີມນູກຽ່ວກບັເນື້ອທ່ີໆໄດ້ພັດທະນາແລວ້ຈາໍນວນ 56 ໂຄງການ ແລະ ອີກ 60 ໂຄງການຍັງ
ທັນໄດເ້ລ່ີມຕົນ້ພັດທະນາກດິຈະການເທ່ືອ.

ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ
ໃນຊ່ວງປ ີ1997 ແລະ ກາງປ ີ2017, ປະມານ 111,000 ເຮັກຕາ ຫືຼ ປະມານ 
9% ຂອງເນື້ອທ່ີທ່ົວແຂວງ ໄດອ້ະນມຸດັໃຫ້ແກ ່248 ໂຄງການ1 ເພ່ືອເຊ່ົາ ແລະ 
ສາໍປະທານ ໃນການຜະລດິກະສກິາໍ ແລະ ປູກໄມ້ອດຸສາຫະກາໍ ເພ່ືອເປັນສນິຄ້າ, 
ການຂດຸຄົນ້ບ່ໍແຮ່ ແລະ ກໍສ່າ້ງເຂ່ືອນໄຟຟ້ານໍາ້ຕກົ ດັງ່ຕາຕະລາງ 1. ໃນນັນ້ເນືອ້ທ່ີ 
ອະນມຸັດເກືອບ 2/3 (64,449 ເຮັກຕາ) ແມ່ນອະນມຸັດໃຫ້ການຂຸດຄົ້ນບ່ໍແຮ່ 
ແລະ ປະມານ 28% (31,007 ເຮັກຕາ) ອະນມຸດັໃຫ້ແກກ່ານປູກໄມອ້ດຸສາຫະກາໍ, 
ປະມານ 14% (15,350 ເຮັກຕາ) ອະນມຸດັໃຫ້ໂຄງການ ໃນຂະແໜງກະສກິາໍ. 
ສາໍລັບຂະແໜງໄຟຟ້າກວມເອາົເນື້ອທ່ີບ່ໍເຖິງ 1% ຂອງເນື້ອທ່ີອະນມຸດັໃຫ້ເຊ່ົາ 
ແລະ ສາໍປະທານຢູ່ພາຍໃນແຂວງທັງໝດົ. ນອກຈາກນັນ້ຢູ່ແຂວງ ວຽງຈນັ 
ຍັງມອີກີ 41 ໂຄງການທ່ີອະນມຸດັໃຫ້ແກກ່ານຊອກຄົນ້, ສາໍຫຼວດ ຫືຼ ຂຽນບົດວ ິ
ພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກສໍາລັບຂະແໜງການບ່ໍແຮ່ ຊ່ຶງກວມເອົາເນື້ອທ່ີ 
ປະມານ 574,870 ເຮັກຕາ ຫືຼ ປະມານ 46% ຂອງເນື້ອທ່ີທ່ົວແຂວງ. ຊ່ຶງພ້ົນ 
ເດັນ່ກວາ່ໝູແ່ມນ່ ການຊອກຄົນ້-ສາໍຫຼວດ ແຮ່ທອງ, ແຮ່ສງັກະສ,ີ ແຮ່ຄາໍ, ຖ່ານ 
ຫີນ, ແຮ່ຟົດສະຟໍ, ເກອືກາລ ີແລະ ແຮ່ເຫັຼກ (ເບ່ິງຕາຕະລາງ 2). ແຂວງ ວຽງຈນັ 
ເປັນແຂວງໜຶງ່ທ່ີມ ີການເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານ ຫຼາຍທ່ີສດຸ ຊ່ຶງມຈີາໍນວນໂຄງການ 
ເປັນອນັດບັທີ 1 ແລະ ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັເປັນອບັດບັທີ 4 ຮອງຈາກແຂວງ ສະຫວນັ 
ນະເຂດ, ຄາໍມ່ວນ ແລະ ບໍລຄໍິາໄຊ. ໂດຍລວມແລ້ວ ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານ 
ທ່ີດິນລັດຢູ່ແຂວງ ວຽງຈັນ ເປັນໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍມີເນື້ອທ່ີອະນຸມັດ 
ສະເລ່ຍຕໍ່ໜຶງ່ໂຄງການ ປະມານ 462 ເຮັກຕາ ຊ່ຶງນອ້ຍກວາ່ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ
ສະເລ່ຍຢູ່ ສປປ ລາວ (740 ເຮັກຕາ) ພໍສົມຄວນ. 

ເນື້ອທ່ີພັດທະນາແລວ້
ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ໝາຍເຖິງເນື້ອທ່ີໆນກັລງົທຶນສາມາດພັດທະນາໃນຊ່ວງອາຍຸ 
ການສາໍປະທານ. ຊ່ຶງໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວເນື້ອທ່ີພັດທະນາຈະໜອ້ຍກວາ່ເນື້ອທ່ີ 
ອະນມຸດັ (ຕວົຢ່າງ, ຢູ່ສປປ ລາວ ເນື້ອທ່ີໆໄດພັ້ດທະນາແລວ້ກວມເອາົພຽງແຕ່ 
ເຄິງ່ໜຶງ່ (542,322 ເຮັກຕາ) ຂອງເນື້ອທ່ີອະນມຸດັທັງໝດົ (1,019,340 
ເຮັກຕາ)), ແຕ່ໂດຍລວມ ສດັສ່ວນເນື້ອທ່ີໆໄດພັ້ດທະນາແລ້ວທຽບໃສເ່ນື້ອທ່ີ 
ອະນມຸດັ ຢູ່ແຂວງ ວຽງຈນັ ແມນ່ສງູກວາ່ສດັສວ່ນເນື້ອທ່ີພັດທະນາແລວ້ຢູ່ ສປປ 
ລາວ  ເລກັໜອ້ຍ - ປະມານ 61% (68,000 ເຮັກຕາ2) ຂອງເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ 
ທັງໝດົໄດພັ້ດທະນາແລວ້ ດັງ່ສະແດງໃນ ຕາຕະລາງ 1. ເຖິງແນວໃດກໍຕ່າມ 
ສດັສວ່ນເນື້ອທ່ີພັດທະນາແລ້ວ ທຽບໃສ່ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັດັງ່ກາ່ວ ແມ່ນມຄີວາມ 
ແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງຂະແໜງການ; ໃນຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປູກໄມ້ 
ອດຸສາຫະກາໍ ສດັສວ່ນເນື້ອທ່ີ ທ່ີໄດພັ້ດທະນາແລວ້ ແມນ່ຕໍາ່ຫຼາຍຄ ືມພີຽງແຕ່ 
15% ແລະ 29% ຕາມລໍາດບັ. ສາໍລບັຂະແໜງບ່ໍແຮ່ເນື້ອທ່ີເກອືບ 90% ແມ່ນ 
ໄດຮັ້ບການພັດທະນາແລ້ວ ແລະ ເນື້ອທ່ີສາໍລັບການກໍສ້່າງເຂ່ືອນໄຟຟ້ານໍາ້ຕກົ 
ກໍໄ່ດພັ້ດທະນາເກອືບທັງໝດົແລວ້.

ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ແລະ ພັດທະນາແລ້ວຕາມປະເພດ 
ກດິຈະການ
ແຂວງ ວຽງຈນັ ເປັນແຂວງທ່ີມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດາ້ນປະເພດກດິຈະການ
ລງົທຶນໃນຮບູແບບການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານທ່ີດນິຂອງລດັຫຼາຍທ່ີສດຸຢູ່ສປປ 
ລາວ ຊ່ຶງມທັີງໝດົ 78 ປະເພດກດິຈະການ. ໃນນັນ້ 37 ປະເພດກດິຈະການ 
ນອນໃນຂະແໜງກະສກິາໍ, 23 ປະເພດກດິຈະການຢູ່ໃນ ຂະແໜງການປູກໄມ້ 
ແລະ ບ່ໍແຮ່ ມ ີ17 ປະເພດກດິຈະການ ແລະ ສ່ວນທ່ີເຫືຼອແມ່ນໄຟຟ້ານໍາ້ຕກົ. 
ເຖິງແນວໃດກໍຕ່າມ ເນື້ອທ່ີ ປະມານ 1/4 (28,877 ເຮັກຕາ) ຂອງເນື້ອທ່ີເຊ່ົາ 
ແລະ ສາໍປະທານທ່ົວແຂວງທັງໝດົໄດ້ອະນມຸດັໃຫ້ແກກ່ານຂດຸຄົນ້ແຮ່ຄາໍ, 18% 
(20,007 ເຮັກຕາ), 14% (15,501 ເຮັກຕາ) ແລະ 10% (11,016 ເຮັກຕາ) 
ອະນມຸດັໃຫ້ແກກ່ານຂດຸຄົນ້ແຮ່ທອງ, ປູກຢາງພາລາ ແລະ ໄມວ້ກິ ຕາມລາໍດບັ 
(ເບ່ິງຕາຕະລາງ 1). ທາງດາ້ນເນື້ອທ່ີໆໄດພັ້ດທະນາແລວ້, ເຖິງວາ່ຫຼາຍໂຄງການ 
ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນຂະແໜງກະສກິາໍ ແລະ ປູກໄມ້ອດຸສາຫະກາໍ ຍັງບ່ໍທັນໄດ້ 
ພັດທະນາເນື້ອທ່ີເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານ ທ່ີໄດ້ຮັບການອະນມຸດັທັງໝດົເທ່ືອ, 
ແຕ່ມີໂຄງການຂຸດຄົ້ນບ່ໍແຮ່ຈໍານວນໜຶງ່ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ຄໍາ, 
ແຮ່ທອງ ແລະ ເກອືກາລ ີ ໄດ້ພັດທະນາເນື້ອທ່ີທັງໝດົແລວ້ (ເບ່ິງຕາຕະລາງ 
1). ເຖິງວາ່ ສດັສວ່ນເນື້ອທ່ີໆໄດພັ້ດທະນາແລວ້ຢູ່ແຂວງ ວຽງຈນັ ໂດຍລວມ 
ແມນ່ຕໍາ່ກວາ່ເນືອ້ທ່ີອະນມຸດັ ແຕ່ມຈີາໍນວນ 19 ໂຄງການ ທ່ີໄດ້ພັດທະນາເນືອ້ທ່ີດນິ 
ເກນີຂອບເຂດເນື້ອທ່ີໆໄດ້ຮັບອະນມຸດັຈາກລດັຖະບານໃນເບ້ືອງຕົນ້ນັນ້. 

ສະພາບແວດລອ້ມພ້ືນທ່ີ ທ່ີອະນມຸດັໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ 
ສ�າປະທານ
ນະໂຍບາຍລວມຂອງລັດຖະບານແມ່ນສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນໄປ 
ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກ ເພ່ືອເປ້ົາໝາຍປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາ ແລະ 
ລບຶລາ້ງຄວາມທກຸຍາກຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫີຼກດວ້ຍຮບູການພັດທະນາ 
ພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ, ສາ້ງວຽກເຮັດງານທໍາ, ການເຂ້ົາເຖິງປັດໄຈການຜະລິດ ແລະ 
ຕະຫຼາດກະສກິາໍ ເປັນຕົນ້. ຢູ່ແຂວງ ວຽງຈນັ ດັງ່ສະແດງໃນແຜນທ່ີ 1, ໂດຍລວມ 
ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານທ່ີດນິສວ່ນໃຫຍ່ ໂດຍສະເພາະໂຄງການໃນຂະ 
ແໜງກະສກໍິາ ແລະ ປູກໄມ ້ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຢູ່ເຂດທ່ີມລີະດບັຄວາມສງູຈາກລະ
ດບັໜາ້ນໍາ້ທະເລຕໍາ່ ແລະ ມເີງືອ່ນໄຂທາງດ້ານເສດຖະກດິ-ສງັຄມົທ່ີດກີວາ່. 
ສະນັນ້, ຈຶງ່ເຫັນວາ່  ໂຄງການລງົທຶນ ດັງ່ກ່າວ ບ່ໍໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການພັດ 
ທະນາຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກ ໂດຍກງົ.

ເຖິງວາ່ຢູ່ແຂວງ ວຽງຈນັ ທກຸເມອືງມກີານເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານທ່ີດນິໃນສີ່ຂະ
ແໜງການດັງ່ກ່າວ, ແຕເ່ຫັນວາ່ໂຄງການສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ 
ໄດສ້ມຸໃສເ່ຂດອ້ອມແອມ້ເທດສະບານແຂວງ ແລະ ພ້ືນທ່ີລຽບຕາມເສັນ້ທາງ 
ເລກທ່ີ 13 ເໜອື - ເຂດເມອືງ ວຽງຄໍາ, ແກ້ວອດຸມົ, ໂພນໂຮງ, ຫີນເຫີບ ແລະ ວງັວຽງ. 

• ການສມົທຽບຖານຂ້ໍມນູທ່ີມຢູ່ີ (ຖານປ ີ2010) ກບັຖານຂ້ໍມນູຂອງ 
ບັນດາຂະແໜງການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ຂ້ັນສນູກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມອືງ 
ລວມທັງການສງັລວມ ແລະ ເກບັກໍາຂ້ໍມນູທ່ີຍັງບ່ໍທັນຄບົຖ້ວນ ຫືຼ 
ຂ້ໍມນູໃໝຈ່າໍນວນໜຶງ່. ຂ້ໍມນູທ່ີສງັລວມ ແລະ ເກບັກໍາປະກອບດວ້ຍ 
ສະຖິຕຕິົນ້ຕກ່ໍຽວກບັໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານທ່ີດນິຂອງລດັ 
ແລະ ເອກະສານກຽ່ວກບັການອະນມຸດັໂຄງການ.

• ການສ້າງແຜນທ່ີຂອບເຂດທ່ີດນິເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານທ່ີໄດ້ພັດທະນາ 
ແລວ້ແບບມສີວ່ນຮ່ວມຢູ່ຂ້ັນເມອືງໂດຍໄດແ້ຕມ້ຂອບເຂດຕອນດນິ 
ເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານຂອງໂຄງການທ່ີກາໍລງັດາໍເນນີກດິຈະການຢູ່
ໂດຍນາໍໃຊ້ແຜ່ນທ່ີໆພິມອອກເປັນເຈຍ້ຂະໜາດ A0 ໃນນັນ້ປະກອບ 
ມຂ້ໍີມນູກຽ່ວກບັໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານຢູ່ພາຍໃນເມອືງ, ຂ້ໍມນູ 
ດາ້ນການປົກຄອງ ແລະ ພູມສນັຖານເຊ່ັນ: ຂອບເຂດເມອືງ, ເສັນ້ທາງ, 
ຈດຸທ່ີຕັງ້ບ້ານ, ແມ່ນໍາ້ ແລະ ອື່ນໆ, ແລະ ພາບຖ່າຍທາງອາກາດທ່ີມີ 
ຄວາມຊັດເຈນສງູ.

• ການປະເມນີຄນຸນະພາບການລງົທຶນ ໄດ້ຈາກການສາໍພາດບັນດາຜູ້
ທ່ີມສີວ່ນກ່ຽວຂ້ອງກບັການເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານ ຕາມແບບສອບ
ຖາມທ່ີພັດທະນາຂ້ຶນມາສະເພາະ ໃນນັນ້ປະກອບມຂີະແໜງການ
ທ່ີກຽ່ວຂ້ອງຂອງລດັຢູ່ຂ້ັນເມອືງ ແລະ ແຂວງ, ອໍານາດການປົກຄອງ 
ບ້ານ, ຊາວບ້ານ ແລະ ຕາງໜາ້ຂອງບໍລສິດັ/ນກັລງົທຶນ ທ່ີເຊ່ົາ ແລະ 
ສາໍປະທານທ່ີດນິ. ໃນນັນ້ໄດລ້ງົເລກິ ສີ່ອງົປະກອບຕວົຊ້ີວດັໃຫຍ່ ຄ:ື 
ຄວາມສອດຄອ່ງກບັລະບຽບກດົໝາຍ, ຜົນກະທົບດາ້ນສິງ່ແວດລອ້ມ, 
ເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ.

• ການປຶກສາຫາລືຜົນໄດ້ຮັບຈາກການເກັບກໍາຂ້ໍມູນເບ້ືອງຕົ້ນຢູ່ຂ້ັນ 
ເມອືງ ແລະ ແຂວງເພ່ືອເຊັນຮັບຮອງເອົາຂ້ໍມນູ ໂດຍຂະແໜງການ 
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ/ຫືຼ ເຊັນຮັບຮູ້ຈາກທ່ານເຈົ້າເມືອງ ແລະ/ຫືຼ 
ຫ້ອງວາ່ການປົກຄອງແຂວງ.

•    ການເກບັກາໍຂ້ໍມນູຢູ່ແຂວງ ວຽງຈນັ ໄດ້ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຢູ່ໃນຊ່ວງເດອືນ 
ເມສາ ຫາ ເດອືນພຶດສະພາ 2017.

ວທີິການ
ຂ້ໍມນູທ່ີນາໍສະເໜຢູ່ີໃນເອກະສານນີ້ ໄດມ້າຈາກຂະບວນການ ດັງ່ນີ້:
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3 ເນື້ອທ່ີການກໍ່ສ້າງເຂ່ືອນໄຟຟ້ານໍາ້ຕົກ ໝາຍເຖິງເນື້ອທ່ີ ທ່ີຕັ້ງຂອງເຮືອນຈກັເທ່ົານັນ້ ຊ່ຶງບ່ໍລວມເອົາເຂດ 
ອາ່ງຮັບນໍາ້.

ຕາຕະລາງ 1: ໂຄງການ, ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ ແລະ ເນື້ອທ່ີພັດທະນາແລ້ວ ແຍກຕາມປະເພດກິດຈະການ ໃນສີ່ຂະແໜງການ.

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

ຂະແໜງການ
ຈ�ານວນ ແລະ ສັດສ່ວນໂຄງການ ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ ເນື້ອທ່ີພັດທະນາແລ້ວ

ຈ�ານວນ % ເຮັກຕາ % ເຮັກຕາ % ທຽບໃສ່ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ

ກະສິກ�າ 66 26.61    15,350 13.78 2,252 14.67 

ໝາກເຍົາ 10 15.15 10,051 65.48 935 9.30

ມັນຕົ້ນ 6 9.09 1,058 6.89 - -

ສັດໃຫຍ່ (ງວົ-ຄວາຍ) 9 13.64 789 5.14 290 36.83

ອື່ນໆ 41 62.12 3,452 22.49 1,026 29.72

ປູກໄມ້ 77 31.05 31,007 27.83 8,947 28.85

ຢາງພາລາ 48 62.34 15,501 49.99 7,716 49.77

ໄມ້ວກິ 11 14.29 11,016 35.53 364 3.30

ໄມ້ເກດສະໜາ 9 11.69 3,435 11.08 848 24.67

ອື່ນໆ 9 11.69 1,055 3.40 20 1.90

ຂຸດຄົ້ນບ�່ແຮ່ 100 40.32 64,449 57.85 56,230 87.25

ແຮ່ຄໍາ 2 2.00 28,877 44.81 28,877 100.00

ແຮ່ທອງ 2 2.00 20,007 31.04 20,007 100.00

ແຮ່ບາລິດ 14 14.00 4,025 6.25 105 2.62

ຖ່ານຫີນ 4 4.00 3,209 4.98 2,072 64.55

ເກືອກາລີ 1 1.00 2,742 4.25 2,742 100.00

ແຮ່ເຫັຼກ 1 1.00 2,500 3.88 7 0.29

ແຮ່ຊືນ 2 2.00 2,126 3.30 1,923 90.44

ອື່ນໆ 74 74.00 963 1.49 497 51.61

ເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ�າ້ຕົກ3 5 2.02 594 0.53 594 100.00

ລວມ 248 100.00 111,400 100.00 68,023 61.06

ປະເພດກິດຈະການ ຈ�ານວນໂຄງການ ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ (ເຮັກຕາ)

ແຮ່ທອງ 9 147,579

ແຮ່ສັງກະສີ 2 92,900

ແຮ່ຄໍາ 8 82,485

ຖ່ານຫີນ 9 66,011

ແຮ່ຟົດສະຟໍ 1 60,000

ເກືອກາລີ 2 39,965

ແຮ່ເຫັຼກ 3 32,120

ແຮ່ຊືນ ປະສົມກັບແຮ່ອື່ນໆ 1 25,052

ອື່ນໆ 6 28758

ລວມທັງໝດົ 41 574,870

ການແຈກຢາຍຂອງໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານທ່ີດນິລັດຢູ່ແຂວງ ວຽງຈນັ 
ສງັເກດມສີອງລັກສະນະພ້ົນເດັນ່ດັງ່ນີ້: 1) ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານທ່ີດນິ 
ໃນຂະແໜງກະສກິາໍ ແລະ ປູກໄມ ້ໂດຍສະເພາະໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ໄດສ້ມຸ 
ໃສ່ພ້ືນທ່ີທາງທິດຕາເວນັຕົກຂອງແຂວງ ເຂດອ້ອມແອ້ມເທດສະບານແຂວງ 
ເຂດເມອືງ ວຽງຄໍາ, ແກ້ວອດຸມົ, ໂພນໂຮງ ແລະ ຫີນເຫີບ. ເຖິງວາ່ຢູ່ບັນດາເມອືງ 
ທາງທິດຕາເວນັອອກມໂີຄງການລງົທຶນໃນຂົງເຂດກະສກິາໍ ແລະ ປູກໄມກ້ໍຕ່າມ 
ແຕສ່ວ່ນໃຫຍ່ເປັນໂຄງການຂະໜາດນອ້ຍ. 2) ໂຄງການໃນຂະແໜງບ່ໍແຮ່ ສວ່ນ 
ໃຫຍ່ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຢູ່ທາງທິດຕາເວນັອອກຂອງແຂວງ ເຂດເມອືງ ວງັວຽງ, ກາສ,ີ 
ເຟືອງ ແລະ ຊະນະຄາມ.

ຂ�ມ້ນູກຽ່ວກບັເນື້ອທ່ີ
ເນືອ້ທ່ີເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານທ່ີດນິຂອງລດັມຫຼີາຍປະເພດ ແລະ ສາມາດ 
ຮູໄ້ດ ້ຫືຼ ຄດິໄລ່ດວ້ຍຫຼາຍວທີິ. ມຫຼີາຍໂຄງການ ພວກເຮົາບ່ໍມຂ້ໍີມນູກ່ຽວກບັ 
ເອກະສານອະນມຸດັໂຄງການ ແລະ ບາງກລໍະນເີນື້ອທ່ີໆໄດລ້ະບຸຢູ່ໃນ 
ເອກະສານຂອງໂຄງການບ່ໍກງົກນັ. ສະນັນ້, ເນື້ອທ່ີໆໄດ້ນາໍສະເໜຢູ່ີໃນ 
ເອກະສານນີ້ ໝາຍເຖິງ:

• ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ: ໝາຍເຖິງເນື້ອທ່ີໃຫຍ່ສດຸທ່ີລະບຸຢູ່ສນັຍາພັດທະນາ 
ໂຄງການ, ຂ້ໍຕກົລງົອະນມຸດັໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານ, ໃບອະນຍຸາດການ 
ຂດຸຄົນ້ແຮ່ທາດ, ສນັຍາເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານ ຫືຼ ເນືອ້ທ່ີຈາກຂອບເຂດ 
ອະນມຸດັທ່ີທາງລດັຖະບານກໍານດົໃຫ້.

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

• ເນືອ້ທ່ີຊອກຄົນ້, ສ�າຫຼວດ ຫືຼ ຂຽນບົດວພິາກດ້ານເສດຖະກດິ-ເຕກັນກິ 
(ສະເພາະຂະແໜງບ�ແ່ຮ່):  ໝາຍເຖິງເນືອ້ທ່ີໃຫຍ່ສດຸທ່ີລະບຸຢູ່ໃນຂ້ໍຕກົ 
ລົງອະນຸມັດທ່ີດິນໃຫ້ສໍາປະທານ, ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ຫືຼ 
ເນື້ອທ່ີຈາກແຜນທ່ີ ຂອບເຂດໂຄງການທ່ີໄດຮັ້ບຈາກອງົການຈດັຕັງ້ທ່ີ
ກຽ່ວຂ້ອງຂອງລັດ.



4 ການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານທ່ີດນິລດັ ຢູ່ແຂວງ ວຽງຈນັ 2017

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

ຂ້ັນຂອງອງົການຈດັຕັງ້ທ່ີອະນມຸດັ 
ໂຄງການ ແລະ ສນັຊາດຂອງ 
ນກັລງົທຶນ
ເຖິງວາ່ປະມານ 75% (188 ໂຄງການ) ຂອງຈາໍນວນ 
ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານທ່ີດິນລັດຢູ່ແຂວງ 
ວຽງຈນັ ອະນມຸດັຢູ່ຂ້ັນແຂວງ, ແຕ່ເນື້ອທ່ີ ຫຼາຍກວາ່ 
2/3 (74,015 ເຮັກຕາ) ອະນມຸັດໂດຍລັດຖະບານ 
ຂ້ັນສນູກາງ, 22% (24,729 ເຮັກຕາ) ອະນມຸດັຢູ່ 
ຂ້ັນແຂວງ, 2% (1,250 ເຮັກຕາ) ແມ່ນຂ້ັນເມອືງ 
ເປັນຜູ້ອະນມຸດັ ແລະ 21 ເຮັກຕາອະນມຸດັຢູ່ຂ້ັນບ້ານ. 
ເປັນທ່ີໜ້າສົນໃຈເນື້ອທ່ີເກືອບ 2/3 (65,439 
ເຮັກຕາ) ຂອງເນືອ້ທ່ີອະນມຸດັໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານ 
ຢູ່ພາຍໃນແຂວງທັງໝົດເປັນການລົງທຶນພາຍໃນ 
ດັງ່ສະແດງຢູ່ ເສັນ້ສະແດງ 2 ຂ ຊ່ຶງເປັນໜຶງ່ໃນບັນດາ 
6 ແຂວງ (ປະກອບມ:ີ ບໍລຄິາໍໄຊ, ຄາໍມວ່ນ, ວຽງຈນັ, 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ອດຸມົໄຊ ແລະ ບ່ໍແກ້ວ) ທ່ີ 
ການລົງທຶນຈາກພາຍໃນພ້ົນເດັນ່ກວາ່ ການລງົທຶນ 
ຂອງຕ່າງປະເທດ. ຮອງລົງມາແມ່ນການລົງທຶນ 
ຂອງຕາ່ງປະເທດກວມເອາົ 35% (38,613 ເຮັກຕາ) 
ແລະ ສວ່ນທ່ີເຫືຼອເປັນການລງົທຶນໃນຮບູແບບການ
ຮ່ວມທຶນ ລະຫວາ່ງ ນກັລງົທຶນຕາ່ງປະເທດ ແລະ 
ພາຍໃນ. ສາໍລບັການລງົທຶນຂອງຕາ່ງປະເທດທ່ີດນິ
ສວ່ນໃຫຍ່ອະນມຸດັໃຫ້ແກນ່ກັລົງທຶນມາຈາກປະເທດ 
ໄທ (20,037 ເຮັກຕາ), ຮອງລົງມາໃຫ້ແກ ່ນກັລງົທຶນ 
ຈາກ ເກາົຫີຼໃຕ ້ (8,990 ເຮັກຕາ) ແລະ ສປ ຈນີ 
(7,336 ເຮັກຕາ) ຕາມລາໍດບັ. ຢູ່ແຂວງ ວຽງຈນັ 
ມນີກັລງົທຶນມາຈາກ 8 ປະເທດລວມທັງນກັລງົທຶນ 
ຈາກ ລາວ ທ່ີດາໍເນນີການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານທ່ີດນິ 
ຂອງລັດ ໄດແ້ກ:່ ລາວ, ສປ ຈນີ, ເກາົຫີຼໃຕ້, ໄທ, ສສ  
ຫວຽດນາມ, ອາເມລກິາ, ຍີປຸ່ນ ແລະ ຊູແອດ. ເຖິງ 
ແນວໃດກໍຕ່າມ, ຮບູແບບການລງົທຶນແມ່ນມຄີວາມ 
ແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງຂະແໜງການດັ່ງສະແດງ 
ຢູ່ໃນ ເສັນ້ສະແດງ 2 ຂ, ທາງດ້ານເນືອ້ທ່ີ - ການລງົທຶນ 
ພາຍໃນສ່ວນໃຫຍ່ເປັນການຂຸດຄົ້ນບ່ໍແຮ່ ແລະ 
ປູກໄມ,້ ການລງົທຶນຕາ່ງປະເທດສມຸໃສກ່ານຂດຸຄົນ້ 
ບ່ໍແຮ່ ແລະ ຂະແໜງກະສກໍິາ, ສາໍລບັໂຄງການໃນຮບູ 
ແບບການຮ່ວມທຶນ ສວ່ນໃຫຍ່ຢູ່ໃນຂະແໜງບ່ໍແຮ່.
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ແຜນທ່ີ 1: ທ່ີຕັງ້ໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສ�າປະທານໃນຂະແໜງການ ກະສກິ�າ, ປູກໄມ້, ຂດຸຄົນ້ບ�ແ່ຮ່ ແລະ ເຂ່ືອນໄຟຟ້າ 
ນ�າ້ຕົກທຽບໃສ່ລະດັບຄວາມທກຸຍາກລະດັບບ້ານ ຢູ່ແຂວງ ວຽງຈນັ.
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ສະຖານະພາບການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຂອງໂຄງການ
ດັງ່ສະແດງຢູ່ຕາຕະລາງ 3, ໃນຈາໍນວນ 248 ໂຄງການທ່ີໄດອ້ະນມຸດັທັງໝດົນັນ້ 
ຕວົຈງິມພີຽງແຕ່ປະມານ 40% (100 ໂຄງການ) ເທ່ົານັນ້ທ່ີກາໍລງັດາໍເນນີການ 
ຜະລດິ, 37 ໂຄງການ ຢູ່ໃນໄລຍະເລີ່ມຕົນ້ ຫືຼ ກໍສ້່າງ ແລະ ທ່ີໜາ້ສນົໃຈແມ່ນ 
21% (51 ໂຄງການ) ບ່ໍໄດ້ເຄື່ອນໄຫວເລຍີ ພາຍຫັຼງໄດ້ຮັບການອະນມຸດັຈາກລດັ 
ແລະ ອກີ 27 ໂຄງການຢຸດເຊົາກອ່ນການສິນ້ສດຸສນັຍາການລງົທຶນ ຫືຼ ສາໍປະທານ 
(ເບ່ິງຄວາມໝາຍຂອງແຕລ່ະສະຖານະພາບການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດໂຄງການຢູ່ຂ້າງ 
ລຸມ່ນີ້). ທາງດາ້ນເນື້ອທ່ີ, ປະມານ 61% ແລະ 91% ຂອງເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ແລະ 
ພັດທະນາແລວ້ ຕາມລາໍດບັແມນ່ຢູ່ຂ້ັນຕອນການດາໍເນນີການຜະລດິ.

ຄນຸນະພາບການລົງທຶນ
ຢູ່ແຂວງ ວຽງຈນັ, ພວກເຮົາໄດ້ປະເມນີຄນຸນະພາບການລົງທຶນ ຈາໍນວນ 60 
ໂຄງການ (19 ໂຄງການ ແມນ່ການກະສກິາໍ, 27 ໂຄງການ ເປັນການປູກໄມ ້ແລະ 
14 ໂຄງການໃນຂະແໜງບ່ໍແຮ່) ໂດຍໄດປ້ະເມນີເຖິງ ສີ່ ອງົປະກອບຕວົຊ້ີວດັ 
ໃຫຍ່ຄ:ື ດາ້ນຄວາມສອດຄອ່ງກບັລະບຽບກດົໝາຍ, ຜົນກະທົບດາ້ນສິງ່ແວດ 
ລອ້ມ, ເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ. ໃນນັນ້ໄດ້ຈດັລະດບັດດັສະນຄີະແນນຄນຸນະພາບ 
ການລງົທຶນ ແລະ ຜົນໄດຮັ້ບເຫັນວາ່ ຄະແນນໂດຍລວມແມນ່ຢູ່ໃນລະດບັປານ
ກາງ: 25 ໂຄງການໄດ້ຄະແນນ ລະຫວາ່ງ 50-60 ຄະແນນ ຈາກຄະແນນເຕມັ 
100 ຄະແນນ, 11 ໂຄງການ ໄດ ້60-70 ຄະແນນ. ເຖິງແນວໃດກໍຕ່າມຍັງມອີີກ 
22 ໂຄງການທ່ີໄດຄ້ະແນນຂ້ອນຂ້າງຕໍາ່ ລະຫວາ່ງ 40-50 ຄະແນນ ແລະ 2 
ໂຄງການໄດຄ້ະແນນຕໍາ່ ລະຫວາ່ງ 30-40 ຄະແນນ. ສາມໂຄງການທ່ີໄດ້ຄະແນນ 
ສງູສດຸຢູ່ແຂວງ ວຽງຈນັ ແມ່ນ ການຂດຸຄົນ້ຫີນປູນ (67 ຄະແນນ), ປູກໄມ້ເກດ 
ສະໜາ (70 ຄະແນນ) ແລະ ປູກໄມ້ວກິ (67 ຄະແນນ). ສໍາລບັໂຄງການທ່ີໄດ້ຄະ 
ແນນຕໍາ່ສດຸແມນ່ ການປູກໄມເ້ກດສະໜາ (34 ຄະແນນ) ແລະ ປູກຢາງພາລາ 2 
ໂຄງການ ໄດຄ້ະແນນ 37 ແລະ 40 ຄະແນນ ຕາມລໍາດບັ.

ຖ້າເບ່ິງຄະແນນໃນ ສີ່ດ້ານ ເຫັນວາ່ ຄະແນນສະເລ່ຍດາ້ນຄວາມສອດຄ່ອງຢູ່ໃນ 
ລະດບັຂ້ອນຂ້າງດ ີ(15 ຄະແນນ ຈາກ 25 ຄະແນນເຕມັຕໍດ່າ້ນ), ດາ້ນສິງ່ແວດ 
ລອ້ມໄດ ້14 ຄະແນນ ສວ່ນດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົໄດຄ້ະແນນຕໍາ່ ປະມານ 
12 ຄະແນນ (ເບ່ິງເສັນ້ສະແດງ 3). ເຖິງວາ່ຄະແນນສະເລຍ່ລວມບ່ໍມຄີວາມ 
ແຕກຕາ່ງກນັຫຼາຍ ລະຫວາ່ງ ຂະແໜງການ ຄຢູ່ືໃນລະຫວາ່ງ 50-54 ຄະແນນ, 
ແຕຄ່ະແນນສະເລຍ່ໃນສີດ່າ້ນແມນ່ແຕກຕາ່ງກນັເລກັໜອ້ຍ - ໂຄງການຂດຸຄົນ້ບ່ໍແຮ່ 
ມຄີະແນນສະເລ່ຍດາ້ນຄວາມສອດຄອ່ງ (16 ຄະແນນ) ແລະ ດ້ານເສດຖະກດິ 
(15 ຄະແນນ) ສງູກວາ່ຂະແໜງການອື່ນ ແຕກ່ງົກນັຂ້າມ ດາ້ນສງັຄມົພັດໄດ້ 
ຄະແນນຕໍາ່ສດຸ (9 ຄະແນນ) ທຽບໃສ່ຂະແໜງການອ່ືນ. ເຖິງວາ່ຄະແນນສະເລຍ່ 
ໃນດ້ານ ຄວາມສອດຄອ່ງ (14 ຄະແນນ) ແລະ ດ້ານເສດຖະກດິ (11 ຄະແນນ) 
ສາໍລັບໂຄງການຂະແໜງກະສກໍິາ ແລະ ປູກໄມ້ ບ່ໍມຄີວາມແຕກຕາ່ງກນັແຕດ່າ້ນ 
ສິງ່ແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ໂຄງການກະສກິາໍໄດຄ້ະແນນສະເລຍ່ສງູກວາ່ເລກັໜອ້ຍ.

ຕາຕະລາງ 3: ຈ�ານວນໂຄງການ, ເນື້ອທ່ີອະນມຸັດ ແລະ ເນື້ອທ່ີພັດທະນາແລ້ວ ແຍກ
ຕາມສະຖານະພາບການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

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

ຄວາມສອດຄອ່ງ ດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ດາ້ນເສດຖະກດິ ດາ້ນສງັຄມົ
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ສະຖານະພາບ
ການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດ
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ເນື້ອທ່ີ
ອະນມຸັດ (ຮຕ)

ເນື້ອທ່ີ
ພັດທະນາແລ້ວ (ຮຕ)

ບ່ໍໄດ້ເຄື່ອນໄຫວເລີຍ 51 8,226 ບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງ

ຍັງບ່ໍທັນເລີ່ມຕົ້ນ 9 386 ບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງ

ໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ  37 7,247 1,527

ກໍາລັງດໍາເນນີການຜະລິດ 100 67,815 62,224

ປະລະ/ບ່ໍເອົາໃຈໃສ່ 14 9,199 1,218

ຢຸດເຊົາກ່ອນການສິ້ນສຸດສັນຍາ 27 18,137 2,981

ສໍາເລັດຕາມສັນຍາແລ້ວ 10 390 73

ລວມ 248 111,400 68,023

ຍັງບ�່ທັນເລີ່ມຕົ້ນ
ໝາຍເຖິງ ໂຄງການໃດໜຶງ່ທ່ີໄດຮັ້ບອະນມຸດັຈາກລດັຖະ 
ບານແລ້ວ ແຕຍັ່ງບ່ໍທັນໄດ້ເລ່ີມຕົນ້ພັດທະນາກດິຈະການ
ຂອງໂຄງການເທ່ືອ.

ຂ້ັນຕອນຊອກຄົ້ນ ຫືຼ
ສ�າຫຼວດແຮ່ທາດ

ໝາຍເຖິງ ໂຄງການໃດໜຶງ່ ທ່ີໄດຮັ້ບອະນມຸດັໃຫ້ດາໍເນນີ 
ການປະເມນີຫາປະລມິານ ແລະ ຄນຸນະພາບຂອງແຮ່ທາດ 
ຢູ່ໃນພ້ືນທ່ີໃດໜຶງ່. ຊ່ຶງເປັນຂ້ັນຕອນທໍາອດິຂອງກດິຈະການ 
ການຂດຸຄົນ້ແຮ່ທາດ. ສາໍລບັຂ້ັນຕອນນີແ້ມນ່ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດ 
ສະເພາະໂຄງການໃນຂະແໜງການບ່ໍແຮ່ເທ່ົານັນ້.

ບ�່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວເລີຍ

ໝາຍເຖິງ ໂຄງການໃດໜຶງ່ ທ່ີໄດ້ຮັບອະນມຸດັຈາກ ລດັ 
ຖະບານແລ້ວ ເປັນໄລຍະເວລາຢ່າງໜອ້ຍສາມປແີຕ່ຍັງ 
ບ່ໍທັນໄດ້ເລີມ່ຕົນ້ ພັດທະນາກດິຈະການຂອງໂຄງການ ແລະ 
ຄາດວາ່ຈະບ່ໍໄດ້ເຄື່ອນໄຫວກິດຈະການເລີຍ.

ໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ

ໝາຍເຖິງ ໂຄງການໃດໜຶງ່ ທ່ີໄດເ້ລ່ີມພັດທະນາກດິຈະ
ການຂອງໂຄງການແລວ້ ແຕຍັ່ງບ່ໍທັນໄດ້ຮັບຜົນຜະລດິ 
ຫືຼ ມຜີະລດິຕະພັນຂອງໂຄງການເທ່ືອ (ເຊ່ັນ: ໄດປູ້ກຕົນ້ 
ຢາງພາລາແລ້ວ ແຕຍັ່ງບ່ໍທັນໄດ້ກດີຢາງເທ່ືອ).

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

ປະລະ/ບ�່ມຄີວາມຄບືໜາ້

ໝາຍເຖິງ ໂຄງການໃດໜຶງ່ ທ່ີໄດຮັ້ບອະນມຸດັຈາກ ລດັຖະ 
ບານ ແລະ ໄດ້ເລີມ່ຕົນ້ພັດທະນາກດິຈະການ ຂອງໂຄງການ 
ແຕ່ບ່ໍມຄີວາມຄບືໜາ້ຕາມແຜນການທ່ີວາງໄວຢູ່້ໃນເອ
ກະສານຂອງໂຄງການໃນເບ້ືອງຕົ້ນນັນ້.

ຢຸດເຊົາກ່ອນ
ການສິ້ນສຸດສັນຍາ

ໝາຍເຖິງ ໂຄງການໃດໜຶງ່ ໄດ້ດາໍເນນີການພັດທະນາກດິ 
ຈະການຂອງໂຄງການໄດໃ້ນໄລຍະເວລາໃດໜຶງ່ ແຕໄ່ດຢຸ້ດ 
ເຊົາກດິຈະການໃນຂະນະທ່ີຍັງບ່ໍທັນຮອດກໍານດົເວລາ 
ຂອງສັນຍາ.

ໝາຍເຖິງ ໂຄງການໃດໜຶງ່ ທ່ີໄດ້ພັດທະນາກດິຈະການ 
ຂອງໂຄງການ ສາໍເລັດຕາມໄລຍະເວລາຂອງສນັຍາແລວ້.

ຄ�າສບັທາງວຊິາການ

ສ�າເລັດຕາມສັນຍາແລ້ວ
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ເສັນ້ສະແດງ 4: ຜົນການປະເມນີໃນລະດບັຕວົຊ້ີວດັໃນອງົປະກອບດ້ານຄວາມສອດຄອ່ງ.
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ເສັ້ນສະແດງ 6: ຜົນການປະເມີນໃນລະດັບຕົວຊ້ີວດັໃນອົງປະກອບຜົນກະທົບດ້ານ 
ເສດຖະກິດ.
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ຄະແນນຕໍາ່ (<1.56)

ຄະແນນປານກາງ (1.56 - 3)

ຄະແນນສງູ (>3)

ບ່ໍມຂ້ໍີມນູ

1. ຫີຼກລຽງຜົນກະທົບຕໍກ່ບັການນາໍໃຊ້ທ່ີດນິຂອງປະຊາຊົນ
2. ການຊົດເຊີຍຕໍກ່ບັທ່ີດນິທ່ີສນູເສຍ
3. ການຈາ່ຍຄາ່ເຊ່ົາ-ສໍາປະທານ, ພາສ-ີອາກອນ
4. ການປະກອບສວ່ນການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ
5. ຫີຼກລຽງການບຸກເບີກທ່ີດນິທ່ີມຄີນຸຄາ່ສງູ
6. ປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການປັບປຸງລາຍຮັບຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ
7. ຫີຼກລຽງຜົນກະທົບຕໍກ່ບັຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
8. ປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາເສດຖະກດິທ້ອງຖ່ິນ
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ເສັ້ນສະແດງ 5: ຜົນການປະເມີນໃນລະດັບຕົວຊ້ີວັດໃນອົງປະກອບຜົນກະທົບດ້ານ
ສິ່ງແວດລ້ອມ.
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ຄະແນນຕໍາ່ (<2.08)

ຄະແນນປານກາງ (2.08 - 4)

ຄະແນນສງູ (>4)

ບ່ໍມຂ້ໍີມນູ

1. ຫີຼກລຽງການບຸກເບີກພ້ືນທ່ີປ່າໄມ້
2. ປະເມນີຜົນກະທົບສິງ່ແວດລ້ອມທ່ີເໝາະສມົ
3. ຕດິຕາມບັນຫາສິງ່ແວດລອ້ມຢ່າງເໝາະສມົ
4. ນາໍໃຊ້ ແລະ ຄູມ້ຄອງການນາໍໃຊ້ສານເຄມທ່ີີເໝາະສມົ
5. ບ່ໍສາ້ງມນົລະພິດດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ
6. ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍກ່ບັການລ້ຽງສດັ
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ເສັ້ນສະແດງ 7: ຜົນການປະເມີນໃນລະດັບຕົວຊ້ີວດັໃນອົງປະກອບຜົນກະທົບດ້ານ 
ສັງຄົມ.
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ຄະແນນຕໍາ່ (<1.56)

ຄະແນນປານກາງ (1.56 - 3)

ຄະແນນສງູ (>3)

ບ່ໍມຂ້ໍີມນູ

1. ການຈາໍກດັການນາໍໃຊ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ
2. ຄວາມເທ່ົາທຽມໃນການຈາ້ງງານໃນແຕລ່ະເກນອາຍ ຸແລະ ເພດ
3. ຄາ່ຈາ້ງທ່ີສມົເຫດສມົຜົນ
4. ການປະຕບັິດຕໍແ່ຮງງານ
5. ການຈາ້ງແຮງງານຈາກບ້ານທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ
6. ການຫີຼກລຽງຜົນກະທົບຕໍກ່ບັສຂຸະພາບຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ ແລະ   
    ຄວາມປອດໄພຂອງແຮງງານ
7. ການຫີຼກລຽງຜົນກະທົບຕໍກ່ບັຄວາມໝັນ້ຄງົດາ້ນສະບຽງອາຫານ
8. ການຖ່າຍທອດເຕກັໂນໂລຍ່ີ ແລະ ການພັດທະນາຊຸມຊົນ
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ຄວາມສອດຄອ່ງກບັລະບຽບກດົໝາຍ 
ໂດຍລວມ ຫຼາຍໂຄງການ ບ່ໍມເີອກະສານກຽ່ວກບັການອະນມຸດັໂຄງການເຊ່ັນ: 
ສນັຍາພັດທະນາໂຄງການ, ສນັຍາສາໍປະທານທ່ີດນິ, ບົດປະເມນີຜົນກະທົບດາ້ນ 
ສິງ່ແວດລອ້ມ ແລະ ອື່ນໆ. ແນວໃດກໍຕ່າມ ຜົນການປະເມນີສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ 
ໂຄງການຈາໍນວນໜຶງ່ ໄດດ້າໍເນນີການສາໍຫຼວດພ້ືນທ່ີດນິ ແລະ/ຫືຼ ໄດຮັ້ບການ
ອະນມຸດັຈາກລດັກອ່ນລົງມຈືດັຕັງ້ປະຕບັິດໂຄງການ ພ້ອມນັນ້ການພັດທະນາ
ທ່ີດນິໄດໄ້ປຕາມຂອບເຂດທ່ີລດັອະນມຸດັ ຫືຼ ຈດັສນັໃຫ້ໃນເບ້ືອງຕົນ້ນັນ້, ແລະ 
ໂຄງການສ່ວນໃຫຍ່ປະຕບັິດຕາມລະບຽບກດົໝາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສນັຍາການ 
ລງົທຶນ ຫືຼ ສາໍປະທານດພໍີສມົຄວນ. ແຕ່ເຖິງແນວໃດກໍຕ່າມຫຼາຍໂຄງການບ່ໍໄດ້
ມສີວ່ນຮ່ວມກບັປະຊາຊົນໃນຂະບວນການອະນມຸດັທ່ີດນິໃຫ້ແກກ່ານສາໍປະທານ 
ເຊ່ັນ: ບ່ໍມກີານປຶກສາຫາລ ືແລະ ຂໍອະນຍຸາດຈາກຊຸມຊົນ ກອ່ນການບຸກເບີກທ່ີດນິ 
ພ້ອມດຽວກນັນັນ້ຫຼາຍໂຄງການຍັງບ່ໍທັນມກີນົໄກຮ້ອງທກຸໃຫ້ແກຊ່າວບ້ານໃນ
ກລໍະນມີບັີນຫາເກດີຂ້ຶນຈາກການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດໂຄງການລງົທຶນ. ເຖິງວາ່ໂຄງ 
ການຈາໍນວນໜຶງ່ມຄີວາມຄບືໜາ້ໃນລະດບັດພໍີສມົຄວນ ໃນການພັດທະນາໂຄງ 
ການຕາມແຜນການທ່ີວາງໄວ,້ ແຕໂ່ຄງການສວ່ນໃຫຍ່ບ່ໍມຄີວາມຄບືໜາ້ເທ່ົາ
ທ່ີຄວນ ເຊ່ັນ: ພ້ືນທ່ີສາໍປະທານທ່ີໄດຮັ້ບອະນມຸດັຈາກລດັ ສວ່ນໃຫຍ່ບ່ໍໄດຮັ້ບ 
ການພັດທະນາ ແລະ ພ້ອມກນັນັນ້ເກອືບທກຸໂຄງການບ່ໍໄດ້ລາຍງານຄວາມຄບື
ໜາ້ການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດໂຄງການໃຫ້ແກຂ່ະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂ້ອງຂອງລດັຢ່າງ 
ເປັນປົກກະຕໂິດຍສະເພາະຢູ່ຂ້ັນເມອືງ.

ຜົນກະທົບດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ 
ເຖິງວາ່ໂຄງການຈາໍນວນໜຶງ່ໄດເ້ຮັດການປະເມນີຜົນກະທົບທາງດາ້ນສິງ່ແວດລອ້ມ 
ແລະ ສງັຄມົຢ່າງເໝາະສມົກໍຕ່າມ, ແຕໂ່ຄງການສວ່ນໃຫຍ່ (40% ຂອງ ຈາໍນວນ 
ໂຄງການທ່ີໄດ້ປະເມນີທັງໝດົ) ບ່ໍໄດ້ເຮັດການປະເມນີຜົນກະທົບດັງ່ ກ່າວເລຍີ 
ແລະ ຍ່ິງໄປກວາ່ນັນ້ ໂຄງການຫຼາຍກວາ່ 70% ບ່ໍໄດເ້ຮັດການຕດິຕາມກວດກາ  
ບັນຫາຜົນກະທົບດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມຢ່າງເໝາະສມົ. ທາງດ້ານຜົນກະທົບຕໍກ່ບັ 
ປ່າໄມ້, ເຖິງວາ່ໂຄງການສ່ວນໃຫຍ່ບ່ໍໄດສ້າ້ງຜົນກະທົບຕໍກ່ບັປ່າໄມ້ທໍາມະຊາດ 
ແຕມ່ ີ 9 ໂຄງການທ່ີມພ້ືີນທ່ີສາໍປະທານນອນຢູ່ໃນສາມປະເພດປ່າໄມຂ້ອງລດັ 
ຄ:ື ປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ, ປ່າປ້ອງກນັ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ປ່າຜະລິດ ແຫ່ງຊາດ 
ຊ່ຶງເນື້ອທ່ີໆໄດພັ້ດທະນາແລວ້ປະມານ 39,360 ເຮັກຕາ ແມ່ນນອນຢູ່ໃນສາມ 
ປະເພດປ່າໄມ້ດັ່ງກ່າວ. ໃນນັນ້ເນື້ອທ່ີຫຼາຍກວາ່ 70% (28,660 ເຮັກຕາ) 
ນອນຢູ່ໃນປ່າປ້ອງກນັແຫ່ງຊາດ ແລະ 22% (8,491 ເຮັກຕາ) ນອນໃນປ່າຜະລດິ 
ແຫ່ງຊາດ. ກຽ່ວກບັການນາໍໃຊ້ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການນາໍໃຊ້ ສານເຄມຢູ່ີພ້ືນທ່ີຂອງ 
ໂຄງການ ແລະ ມນົລະພິດຈາກການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດໂຄງການສ່ວນໃຫຍ່ມຄີະແນນ 
ລະດບັປານກາງ ຫາ ສງູ ໝາຍຄວາມວາ່ໂດຍລວມບ່ໍໄດສ້າ້ງມນົລະພິດອນັຮ້າຍ
ແຮງຢູ່ບໍລິເວນພ້ືນທ່ີໃກ້ຄຽງ. ນອກຈາກນັນ້, ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍ່ກັບການ 
ລຽ້ງສດັ, ໂຄງການສວ່ນໃຫຍ່ບ່ໍໄດສ້າ້ງຜົນກະທົບອນັບ່ໍດຕີໍກ່ບັການລ້ຽງສດັຄື
ກນັກບັຢູ່ແຂວງອ່ືນ.

ຜົນກະທົບດາ້ນເສດຖະກດິ
ມຫຼີາຍໂຄງການທ່ີພວກເຮົາບ່ໍສາມາດປະເມນີໄດວ້າ່ນກັລງົທຶນໄດຈ້າ່ຍຄາ່ເຊ່ົາ 
ຫືຼ ຄ່າສາໍປະທານ, ພາສ ີແລະ ອາກອນ ຫືຼ ບໍ ເນື່ອງຈາກວາ່ພວກເຮົາບ່ໍສາມາດ 
ເຂ້ົາເຖິງຂ້ໍມນູດັງ່ກ່າວ. ເຖິງແນວໃດກໍຕ່າມ ເປັນທ່ີໜາ້ສນົໃຈ, ຫຼາຍໂຄງການ 
ຢູ່ແຂວງ ວຽງຈນັ ແມນ່ເຮັດໄດດ້ໃີນຫຼາຍດາ້ນ ເຊ່ັນ: ໂຄງການສວ່ນໃຫຍ່ບ່ໍກໍໃ່ຫ້ 
ເກດີມກີານສນູເສຍທ່ີດນິທໍາການຜະລດິຂອງຄວົເຮືອນ ຫືຼ ບາງກລໍະນ ີເຖິງວາ່ 
ເຮັດໃຫ້ເກີດມີການສູນເສຍທ່ີດິນ ແຕ່ນັກລົງທຶນໄດ້ມີການຊົດເຊີຍໃຫ້ຕາມ 
ລະບຽບການທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ. ນອກຈາກນັນ້ ຫຼາຍໂຄງການໄດປ້ະກອບສວ່ນເຂ້ົາ
ໃນການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງຢູ່ທ້ອງຖ່ິນຕາມທ່ີໄດໃ້ຫ້ຄາໍໝັນ້ສນັຍາໃນ 
ເບ້ືອງຕົນ້ນັນ້. ແນວໃດກໍຕ່າມ ເຖິງວາ່ກດົໝາຍໄດກ້າໍນດົວາ່ ມພີຽງແຕ່ປ່າຊຸດໂຊມ 
ຫືຼ ດນິປອກໂລນ້ ເທ່ົານັນ້ທ່ີສາມາດອະນມຸດັໃຫ້ແກ່ການປູກໄມອ້ດຸສາຫະກໍາ, 
ແຕຕ່ວົຈງິມຫຼີາຍໂຄງການ ໄດ້ຫັນເອົາພ້ືນທ່ີດນິທ່ີມຄີນຸຄ່າດາ້ນເສດຖະກດິ ເຊ່ັນ: 
ປ່າເຫ່ົຼາ ເຮັດໄຮ່ ແລະ ບ່ອນເກບັເຄືອ່ງປ່າຂອງດງົ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ອືນ່ໆ, 

ຄະແນນຕໍາ່ (<1.79)

ຄະແນນປານກາງ 
(1.79 - 3)

ຄະແນນສງູ (>3)

ບ່ໍມຂ້ໍີມນູ

1. ມກີານສາໍຫຼວດພ້ືນທ່ີ ແລະ ໄດຮັ້ບການອະນມຸດັກອ່ນການບຸກເບີກທ່ີດນິ
2. ນາໍໃຊ້ທ່ີດນິຕາມຂອບເຂດອະນມຸດັ
3. ປະຕບັິດຕາມສນັຍາເຊ່ົາ-ສາໍປະທານທ່ີດນິ
4. ປຶກສາຫາລກືບັຊາວບ້ານທັງໝດົກອ່ນການບຸກເບີກທ່ີດນິ
5. ໄດ້ຮັບອະນຍຸາດ-ເຫັນດເີຫັນພ້ອມຈາກຊາວບ້ານ ແລະ ມກີນົໄກການຮ້ອງທກຸ
6. ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການໄປຕາມແຜນການທ່ີວາງໄວ້
7. ການລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການ
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ດນິນາ ແລະ ປ່າໄມທໍ້າມະຊາດ ໄປປູກໄມອຸ້ດສາຫະກາໍ ຫືຼ ພືດຊະນດິອື່ນ ຊ່ຶງສົງ່ 
ຜົນເຮັດໃຫ້ມຜົີນກະທົບຕໍກ່ບັການສນູເສຍເຄືອ່ງປ່າຂອງດງົ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ 
ທໍາມະຊາດອື່ນໆ ແຕກ່ງົກນັຂ້າມການລົງທຶນດັງ່ກາ່ວພັດບ່ໍໄດປ້ະກອບສວ່ນເຮັດ
ໃຫ້ລາຍຮັບຂອງປະຊາຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບດຂ້ຶີນເທ່ົາທ່ີຄວນ. 
 

ຜົນກະທົບດາ້ນສງັຄມົ
ທາງດ້ານການຈາ້ງງານໂຄງການສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຈາໍກັດການຈາ້ງແຮງງານຕ່າງ 
ປະເທດ ແລະ ພ້ອມດຽວກັນນັນ້ ຫຼາຍໂຄງການໄດ້ປະຕິບັດຕໍ່ກັບແຮງງານ 
ເປັນຢ່າງດ ີເຊ່ັນ: ບ່ໍມກີານເອາົລດັເອາົປຽບ ຫືຼ ສໍໂ້ກງແຮງງານ. ເຖິງແມນ່ວາ່ 
ໂຄງການຈາໍນວນໜຶງ່ໄດຈ້າ້ງແຮງງານເພດຍິງ ແລະ ຊາຍ ແລະ ທກຸກຸມ່ອາຍຸ
ໃນເກນອອກແຮງງານຕາມທ່ີລະບຸຢູ່ໃນກດົໝາຍຢ່າງເທ່ົາທຽມກໍຕ່າມ ແຕ່ໂຄງ
ການສວ່ນໃຫຍ່ຍັງໄດຄ້ະແນນຢູ່ໃນລະດບັປານກາງ ແລະ ຕໍາ່. ການຈາ້ງງານ, 
ສວ່ນໃຫຍ່ບ່ໍໄດຕ້ອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ໄດຮັ້ບຜົນກະທົບ ແລະ ກລໍະນ ີ
ທ່ີມກີານຈາ້ງແຮງງານຈາກບ້ານທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແຕ່ຫຼາຍໂຄງການຈາ່ຍຄາ່ 
ຈາ້ງຕໍາ່ກວາ່ຄາ່ຈາ້ງພ້ືນຖານຢູ່ສປປ ລາວ4  ແລະ ພ້ອມດຽວກນັນັນ້ ກາໍມະກອນ 
ຍັງມຄີວາມຮູສ້ກຶວາ່ ການຈາ້ງງານຢູ່ພ້ືນທ່ີເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານ ຍັງມຄີວາມ 
ສຽ່ງທາງດ້ານສຂຸະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ.  ຄວາມຄາດຫວງັໜຶງ່ ຂອງ 
ລດັຖະບານຈາກການລງົທຶນຂອງຕາ່ງປະເທດແມນ່ ການຖ່າຍທອດເທັກໂນໂລຢ ີ
ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ 
ແຕຜົ່ນການປະເມນີສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ ເກອືບທກຸໂຄງການບ່ໍໄດມ້ກີານຖ່າຍ 
ທອດເຕກັໂນໂລຢ ີແລະ ບ່ໍມໂີຄງການພັດທະນາຊຸມຊົນ ຢູ່ທ້ອງຖ່ິນແຕຢ່່າງໃດເລຍີ. 
ນອກຈາກນັນ້ ຫຼາຍໂຄງການ ນອກຈາກທ່ີບ່ໍໄດປ້ະກອບສ່ວນປັບປຸງຄວາມໝັນ້ 
ຄງົທາງດ້ານສະບຽງອາຫານຢູ່ທ້ອງຖ່ິນແລ້ວ ຍັງສ້າງຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍກ່ບັ 
ຄວາມໝັນ້ຄງົທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານຢູ່ຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ.

ສະຫູຼບ
ແຂວງ ວຽງຈນັ ເປັນແຂວງໜຶງ່ທ່ີສາມາດດງຶດດູເອາົການລງົທຶນ ຈາກພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນຮບູແບບການເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານ ເຂ້ົາໃນການກະສກິາໍ, 
ປູກໄມອຸ້ດສາຫະກາໍ, ຂດຸຄົນ້ບ່ໍແຮ່ ແລະ ກໍສ່າ້ງເຂ່ືອນໄຟຟ້ານໍາ້ຕກົ ໄດຫຼ້າຍທ່ີ 
ສດຸຢູ່ສປປ ລາວ ນບັແຕ່ຊຸມປ ີ1990 ເປັນຕົນ້ມາ ຊ່ຶງມຈີາໍນວນໂຄງການທ່ີໄດ້
ອະນມຸດັຫຼາຍກວາ່ໝູ ່ແລະ ມເີນື້ອທ່ີອະນມຸດັເປັນອນັດບັ 4 ຮອງຈາກແຂວງ 
ສະຫວນັນະເຂດ, ຄາໍມວ່ນ ແລະ ບໍລິຄາໍໄຊ. ຢູ່ແຂວງ ວຽງຈນັ ການລົງທຶນ 
ເຂ້ົາໃນການຂດຸຄົນ້ບ່ໍແຮ່ ແມນ່ພ້ົນເດັນ່ກວາ່ໝູທ່າງດາ້ນຈາໍນວນໂຄງການ ແລະ 
ເນື້ອທ່ີອະນມຸດັ ແລະ ໃນອະນາຄດົ ການລົງທຶນໃນຂະແໜງການນີ້ ຍັງຈະມີ 
ແນວໂນມ້ເພ່ີມຂ້ຶນ ເນື່ອງຈາກວາ່ ມີເນື້ອທ່ີຂອງແຂວງຫຼາຍພໍສົມຄວນທ່ີໄດ້ 
ອະນມຸດັໃຫ້ແກ ່ການດາໍເນນີການຊອກຄົນ້, ສາໍຫຼວດແຮ່ທາດ ຫືຼ ສກຶສາຄວາມ 
ເປັນໄປໄດທ້າງດາ້ນເສດຖະກດິ-ເຕກັນກິ ຊ່ຶງມຫຼີາຍໂຄງການທ່ີອາດມຄີວາມ 
ເປັນໄປໄດທ່ີ້ຈະກາ້ວໄປສູຂ້ັ່ນຕອນການຂດຸຄົນ້ໃນອະນາຄດົອນັໃກນ້ີ້. ເຖິງວາ່ 
ແຂວງ ວຽງຈນັໄດອ້ະນມຸດັທ່ີດນິໃຫ້ເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານເປັນຈາໍນວນຫຼາຍ 
ກໍຕ່າມ ແຕຫຼ່າຍໂຄງການບ່ໍໄດພັ້ດທະນາກດິຈະການຂອງໂຄງການພາຍຫັຼງທ່ີ
ໄດ້ຮັບການອະນມຸດັຈາກລດັ ຫືຼ ໄດປ້ະລະ ຫືຼ ຢຸດເຊົາກອ່ນການສິນ້ສດຸສນັຍາ 
ພາຍຫັຼງທ່ີໄດພັ້ດທະນາກດິຈະການຂອງໂຄງການມາໄລຍະໜຶງ່. ນອກຈາກນັນ້, 
ສາໍລບັໂຄງການທ່ີກາໍລງັດໍາເນນີການຜະລດິຢູ່ ເຫັນວາ່ຍັງບ່ໍທັນໄດນ້າໍໃຊ້ທ່ີດນິ
ຢ່າງເຕມັສວ່ນຕາມເນື້ອທ່ີໆລດັອະນມຸດັໃຫ້ໃນເບ້ືອງຕົນ້ນັນ້ ຊ່ຶງມນັສະແດງອອກ 
ສດັສວ່ນເນື້ອທ່ີດນິທ່ີໄດຮັ້ບການພັດທະນາ ແມນ່ຍັງຕໍາ່ຫຼາຍ. ນັນ້ໝາຍຄວາມ 
ວາ່ ໂຄງການເຫ່ົຼານັນ້ບ່ໍສະເພາະແຕ່ ບ່ໍໄດສ້າ້ງໂອກາດດາ້ນການພັດທະນາອນັ
ສົມຄວນຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ ເຊ່ັນ: ໂອກາດໃນການຈ້າງງານ, ລາຍຮັບຈາກພາສີ-
ອາກອນ ແລະ ອ່ືນໆ ເທ່ົານັນ້ ແຕມ່ນັຍັງເປັນການສນູເສຍໂອກາດໃນການພັດ
ທະນາຕ່າງຫາກ ເນື່ອງຈາກມັນເປັນການຈອງດິນໄວ້ເທ່ົານັ້ນ. ຈຶ່ງເຫັນວ່າ 
ຄວນຈະມກີານຕດິຕາມຄນື ເພ່ືອຊຸກຍູ້ໃຫບັນດາໂຄງການເຫ່ົຼານັນ້ນາໍໃຊ້ທ່ີດນິ
ທ່ີມຈີາໍກດັແລວ້ນັນ້ໃຫ້ເກດີຜົນປະໂຫຍດສງູສດຸ ຫືຼ ອາດຈດັສນັໃຫ້ແກນ່ກັລງົ
ທຶນອື່ນທ່ີມຄີວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການໃນການພັດທະນາທ່ີດນິດັງ່ 

ກາ່ວ. ພ້ອມດຽວກນັນັນ້, ຕໍກ່ບັບັນຫາດັງ່ກ່າວ ເຫັນວາ່ມນັຈະເປັນບົດຮຽນໃຫ້
ແກ່ແຂວງ ວຽງຈັນ ບ່ໍຫຼາຍກໍ່ໜອ້ຍ ໃນການຮຽນຮູ້ຈາກໂຄງການດັ່ງກ່າວ 
ວາ່ເປັນຫຍັງບ່ໍປະສົບຜົນສໍາເລັດ ເພ່ືອຈະໄດ້ເປັນບ່ອນອີງໃນການຄັດເລືອກ 
ແລະ ຄຸມ້ຄອງໂຄງການເຊ່ົາແລະສາໍປະທານທ່ີດນິໃນຕໍໜ່າ້.

ຜົນການປະເມນີຄນຸນະພາບການລງົທຶນຢູ່ແຂວງ ວຽງຈນັ ໂດຍໄດ້ປະເມນີເຖິງ 
ສີອົ່ງປະກອບຕົນ້ຕ ໍຄ:ື ດ້ານຄວາມສອດຄ່ອງກບັລະບຽບກດົໝາຍ, ຜົນກະທົບດ້ານ 
ສິງ່ແວດລ້ອມ, ເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ ແລະ ເຫັນວາ່ ຜົນໄດ້ຮັບຈາກໂຄງການເຊ່ົາ 
ແລະ ສາໍປະທານທ່ີດນິຂອງລດັ ມລີກັສະນະປະສມົປະສານ ລະຫວາ່ງກາລະໂອກາດ 
ດາ້ນການພັດທະນາ ແລະ ຜົນກະທົບດາ້ນລບົ. ມໂີຄງການຈາໍນວນໜຶງ່ໄດເ້ອົາ 
ໃຈໃສໃ່ນການປ້ອງກນັບັນຫາຜົນກະທົບດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ໄດສ້າ້ງໂອກາດ 
ໃນການພັດທະນາທ່ີສາໍຄນັຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ ເຊ່ັນ: ການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ 
ແລະ ອື່ນໆ. ເຖິງແນວໃດກໍຕ່າມ, ມບີາງກລໍະນໄີດ້ກາຍເປັນສິງ່ທ້າທາຍໃຫ້ແກ່ 
ການພັດທະນາຢູ່ແຂວງ ວຽງຈນັ ບ່ໍໜອ້ຍ ໂດຍສະເພາະການ ທ່ີຈະບັນລເຸປ້ົາໝາຍ 
ການປົກຫູ້ມຂອງປ່າໄມໃ້ຫ້ໄດ ້ 70% ເນື່ອງຈາກພ້ືນທ່ີດນິສາໍປະທານຈາໍນວນ 
ຫຼາຍພໍສມົຄວນທ່ີກວມເອາົທ່ີດນິໃນສາມປະເພດປ່າໄມຂ້ອງລດັ ຄ:ື ປ່າສະຫງວນ 
ແຫ່ງຊາດ, ປ່າປ້ອງກນັແຫ່ງຊາດ ແລະ ປ່າຜະລດິແຫ່ງຊາດ. ຊ່ຶງການທ່ີການລງົທຶນ 
ສວ່ນໃຫຍ່ສມຸໃສ່ເຂດພ້ືນທ່ີດນິອ້ອມແອ້ມເທດ ສະບານແຂວງ ຊ່ຶງເປັນເຂດທ່ີມີ
ຈາໍນວນປະຊາກອນໜາແໜນ້ ແລະ ມກີານແຂ່ງຂັນການນາໍໃຊ້ທ່ີດນິສງູຢູ່ແລ້ວ 
ອາດເປັນເຫດຜົນໜຶງ່ທ່ີເຮັດໃຫ້ການລງົທຶນດັງ່ກ່າວຕອ້ງບຸກເບີກເນື້ອທ່ີປ່າໄມ້
ຂອງລດັເພ່ືອເປັນພ້ືນທ່ີສາໍປະທານດັງ່ກາ່ວ.
 
ນອກຈາກນັນ້, ຜົນການປະເມນີຄນຸນະພາບການລງົທຶນຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ 
ບາງກລໍະນນີອກຈາກທ່ີບ່ໍໄດນ້າໍເອາົຜົນປະໂຫຍດມາໃຫ້ແກປ່ະຊາຊົນໃນທ້ອງ
ຖ່ິນ ແລ້ວ ຍັງໄດ້ສາ້ງຜົນກະທົບດ້ານລບົຕໍກ່ບັຊີວດິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ. 
ໂຄງການສາໍປະທານ ຈາໍນວນໜຶງ່ໄດສ້ົງ່ຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ສນູເສຍຊັບພະຍາ
ກອນປ່າໄມ ້ ໂດຍສະເພາະເຄື່ອງປ່າຂອງດງົ ຊ່ຶງອາດສົງ່ຜົນກະທົບໂດຍກງົຕໍ່ 
ກັບຄວາມໝັນ້ຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ລາຍຮັບຂອງທ້ອງຖ່ິນ. 
ໃນຂະນະດຽວກນັນັນ້, ການຈາ້ງງານທ່ີສ້າງຂ້ຶນໂດຍໂຄງການລງົທຶນເຫ່ົຼານີ້ ສ່ວນ 
ໃຫຍ່ພັດບ່ໍໄດຕ້ອບສະໜອງໃຫ້ແກປ່ະຊາຊົນຜູ້ທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບ.

4 ແຈງ້ການແນະນາໍ ຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ ສະບັບເລກທີ 808/ຮສສ ລງົວນັທີ 
09 ກມຸພາ 2015 ກໍານດົຄາ່ແຮງງານຂ້ັນຕໍາ່ຢູ່ສປປ ລາວ 900,000 ກບີ ຕໍຄ່ນົຕໍເ່ດອືນ.

ພ້ືນທ່ີຂຸດຄົ້ນຖ່ານຫີນຢູ່ເມືອງ ວງັວຽງ. ຖ່າຍໂດຍ: ທິມງານ ເກັບກ�າຂ�້ມູນພາກສະໜາມ 
ປີ 2009.



ຄວາມເປັນມາ

ການຄຸມ້ຄອງ ການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານທ່ີດນິຂອງລດັເປັນວຽກງານທ່ີສະຫັຼບຊັບຊ້ອນ, ເພາະມນັຕດິພັນກບັຫຼາຍອງົປະກອບ. ໃນນັນ້ຂ້ໍມນູທ່ີສໍາຄນັ 
ກ່ຽວກັບການເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານທ່ີດິນປະກອບດ້ວຍຂ້ໍມູນດ້ານພູມສັນຖານກ່ຽວກັບທ່ີຕັ້ງ ແລະ ຂະໜາດຂອງໂຄງການ, ຂະແໜງການ ແລະ 
ປະເພດກິດຈະການ. ໂດຍທ່ົວໄປ, ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບການເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານ ແມ່ນມີຫຼາຍກະຊວງທ່ີຮັບຜິດຊອບໃນການເກັບກໍາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ 
ແຕບ່ໍ່ມກີານປະສານງານກນັ. ພາຍໃຕກ້ອບໂຄງການ ລາວ ດຊີາຍ ອິນໂຟ (Lao DECIDE info III) ແລະ ໂຄງການ ຄວາມຮູເ້ພ່ືອການພັດທະນາ 
(K4D) ນີ້, ໄດ້ລິເລ່ີມການຮ່ວມມືຂອງຫຼາຍກະຊວງ ໃນການເກັບກໍາ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ວິເຄາະຂ້ໍມູນທ່ີກ່ຽວກັບການເຊ່ົາ ແລະ ສໍາປະທານ, 
ພ້ອມກນັນັນ້ຍັງໄດພັ້ດທະນາ ວທີິການແບບໃໝໃ່ນການປະເມນີ ການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຂອງໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານ ໂດຍປະເມນີລົງເລກິເຖິງ 
ຄວາມສອດຄອ່ງກບັລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ຜົນກະທົບທາງດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມ, ສງັຄມົ ແລະ ເສດຖະກດິ. ຂະແໜງການຫັຼກທ່ີມສ່ີວນຮ່ວມໃນການ 
ສງັລວມເປັນບົດລາຍງານ ມດີັງ່ນີ້: 

• ກມົທ່ີດນິ (ທດ), ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິງ່ແວດລອ້ມ (ກຊສ)
• ກມົທໍລະນສີາດ ແລະ ແຮ່ທາດ (ກທຮ), ກະຊວງ ພະລງັງານ ແລະ ບ່ໍແຮ່ (ກພບ)
• ກມົສົງ່ເສມີການລງົທຶນ (ກສທ), ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ (ກຜທ)
• ກມົແຜນການ ແລະ ການເງນິ (ກຜງ), ກມົຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພັດທະນາທ່ີດນິກະສກິາໍ (ກຄພດກ) ແລະ ກມົປ່າໄມ ້(ກປປ), ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້(ກປ)
• ກມົບ່ໍແຮ່ (ບຮ), ກພບ
• ສນູບໍລຫິານລດັດວ້ຍລະບົບເອເລກັໂຕນຼກິ (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).

ການເກບັກໍາຂ້ໍມນູການຂ້ຶນບັນຊີໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານທ່ີດນິຂອງລດັ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບັິດຢູ່ 18 ແຂວງ ທ່ົວປະເທດໃນໄລຍະເດອືນ ມນີາ 2016 
ຫາ ກນັຍາ 2017. ສາໍລບັການປະເມນີຄນຸນະພາບການລງົທຶນໂຄງການເຊ່ົາ ແລະ ສາໍປະທານທ່ີດນິໄດ້ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຢູ່ 09 ແຂວງ ຄ:ື ອດັຕະປ,ື 
ເຊກອງ, ສາລະວນັ, ສະຫວນັນະເຂດ, ຄາໍມ່ວນ, ວຽງຈນັ, ຫຼວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ອດຸມົໄຊ, ແລະ ໄດ້ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດຢູ່ໃນໄລຍະເດອືນ ເມສາ 
2016 ຫາ ສງິຫາ 2017.

ໂຄງການ Lao DECIDE info III 

ເປັນການລເິລີ່ມຂອງລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພ່ືອປັບປຸງການ 
ເຂ້ົາເຖິງຂ້ໍມນູ ແລະ ຂ້ໍມນູຂ່າວສານທ່ີສໍາຄນັ ໂດຍການແລກປ່ຽນຂ້ໍມນູ 
ຂ່າວສານ ລະຫວາ່ງຂະແໜງການຂອງລັດ ເພ່ືອນາໍໃຊ້ເປັນຫັຼກຖານ
ບ່ອນອງີໃຫ້ແກກ່ານວາງແຜນໃນການພັດທະນາ ແລະ ຕດັສນິບັນຫາຢູ່ 
ສປປ ລາວ. ຂ້ໍມນູລາຍລະອຽດກຽ່ວກບັໂຄງການ ສາມາດເບ່ິງໄດທ່ີ້: 
www.decide.la 

ຂ�ມ້ນູເພ່ີມເຕມີຕດິຕ�:່

ກມົທ່ີດນິ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິງ່ແວດລອ້ມ
ຖະໜນົທ່ົງຂັນຄາໍ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ
ໂທລະສບັ: +85621 223485

ຫືຼ

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

ສນູເພ່ືອການພັດທະນາ ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມ (CDE), ຫ້ອງການປະຈາໍ 
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
ຄວາມສາໍເລດັຂອງໂຄງການ ລາວ ດຊີາຍ ອນິໂຟ ແນໃສກ່ານນາໍໃຊ້ຂ້ໍມນູ 
ແບບເຊ່ືອມສານທ່ີມຢູ່ີໃຫ້ເກດີປະໂຫຍດສງູສດຸ ເຂ້ົາໃນການສະໜອງ
ຫັຼກຖານເພ່ືອເປັນບ່ອນອງີໃຫ້ແກກ່ານວາງແຜນໃນການພັດທະນາ ແລະ 
ຕດັສນິບັນຫາຢູ່ ສປປ ລາວ ພ້ອມທັງສະໜບັສະໜນູລດັຖະບານ ໃນ
ການສບືຕໍປັ່ບປຸງຖານຂ້ໍມນູແບບເຊ່ືອມສານຂອງຂະແໜງການທ່ີມຢູ່ີ 
ແລະ ຂະຫຍາຍຖານຂ້ໍມນູໄປສູຂ່ະແໜງການອື່ນໆທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ.


