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ບົດຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດນີ້ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອ: ວິເຄາະສະພາບຈຸດພິເສດ 
ແລະ ທ່າແຮງຂອງພື້ນທີ່ສຶກສາ, ວິເຄາະຄວາມຮັບຮູ ້ແລະ ຄວາມພ້ອມຕໍ່ກັບ
ໂຄງການ ແລະ ວິເຄາະຄວາມຄິດເຫັນ ຂອງຄົນໃນເຂດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ເສັ້ນທາງລົດໄຟຕໍ່ກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການກໍ່ສາ້ງທາງລົດໄຟລາວ-
ຈີນ. ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ ໄດ້ໃຊ້ວິທີຄຸນນະພາບໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນປະຖົມພູມທີ່ໄດ້
ຈາກການສໍາພາດເຈາະເລກິເປົ້າໝາຍ 2 ກຸ່ມຄຼື: ບັນດາການນາໍຂອງແຂວງ
ໃນພື້ນທີ່ສຶກສາ 24 ທ່ານ ແລະ ກຸ່ມຜູ້ປະກອບການທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດ
ໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ, ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການຂົນສົ່ງຂອງບັນດາແຂວງໃນ
ພື້ນທີ່ສຶກສາ 32 ທ່ານ. ການວິເຄາະຂໍ້ມູນແມ່ນໃຊ້ການວິເຄາະຕາມເນື້ອຫາ
ຂອງເລື່ອງ (Content Analysis) ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງບັນຫາ, ພ້ອມທັງ
ສະຫຼຸບບັນຫາຕ່າງໆ ດັ່ງທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນຈຸດປະສົງ. ຜົນຂອງການສຶກສາ ມີ
ດັ່ງນີ້: ພື້ນທີ່ທີ່ຈະດໍາເນນີການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໃນຂັ້ນຕົ້ນ
ປະກອບມີແຂວງຫວງນໍ້າທາ, ແຂວງອຸດມົໄຊ, ແຂວງຫວງພະບາງ, ແຂວງ
ວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ຊຶ່ງເປັຍເຂດພູດອຍ ແລະ ເຂດທົ່ງພຽງ
ສ່ວນໜຶ່ງ. ໃນປະຈຸບັນບນັດາໂຄ່ງລ່າງພື້ນຖານດາ້ນການຂົນສົ່ງໃນເຂດນີ້
ແມ່ນບໍ່ທັນຕອບສະໜອງນະໂຍບາຍເຊື່ອມຈອດໄດ,້ ຍັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ໃນລະດູຝົນ, ເສັ້ນທາງແຄບ, ຄວາມຊັນຫາຍ, ມີໂຄ້ງອັນຕະລາຍຫາຍ, ມັກ
ເກີດອຸປະຕິເຫດ ແລະ ໃຊ້ເວລາຫາຍໃນການຂົນສົ່ງ. ເປັນເຂດທີ່ມີທ່າແຮງ
ດ້ານການກະສິກໍາສະອາດ, ກະສິກໍາອິນຊີ, ການລ້ຽງສັດໃຫຍ່, ການຜະລິດ
ໄຟຟ້າ, ຂະຫຍາຍອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ມີສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລັບ
ການພົບປະເຈລະຈາ ຂອງນັກທຸລະກດິ. ປະຊາຊົນຢູ່ໃກ້ແລວທາງຂອງ
ເສັ້ນທາງລົດໄຟແມ່ນຮັບຮູ້ໂຄງການນີ້ຫາຍກວ່າໝູ,່ ແຕ່ວ່າຍັງມີຄວາມກັງວົນ
ໃນການຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍຢູ່. ຜູ້ປະກອບການດາ້ນການຂົນສົ່ງມີຄວາມ
ກັງວົນຫາຍ ຊຶ່ງກັງວົນວ່າເມື່ອມີເສັ້ນທາງລົດໄຟນີ້ແລ້ວກິດຈະການຂອງ
ເຂົາເຈົ້າຈະລົ້ມລະລາຍ. ສໍາລັບນັກທຸລະກິດດ້ານໂຮງແຮມແລະທ່ອງທ່ຽວ
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ຮັບຮູ້ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟນີ້, ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ທັນມີແຜນການຫຼືຄວາມ
ກຽມພ້ອມເພື່ອຮັບຮອງໂຄງການນີ້. ສໍາລັບທຸລະກດິຮ້ານອາຫານຈໍານວນ
ຫາຍຍັງບໍ່ທັນຮູ້ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ດີປານໃດ ແລະ ຍັງບໍ່
ທັນໄດ້ວາງແຜນອັນໃດເພື່ອຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການນີ້. ສວ່ນຄວາມ
ຮັບຮູ້ຕໍ່ໂຄງການນີ້ ຂອງພະນັກງານນາໍຂັ້ນແຂວງແມ່ນມີຄວາມເປັນເອກະ
ພາບສູງຕໍ່ແນວທາງຂອງພກັແລະລັດ. ຜົນປະໂຫຍດຂອງ ສປປ. ລາວ ໃນ
ໄລຍະກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮບັບູລິມາສິດໃນການສໍາ
ປະທານການສະໜອງ ຫີນ-ຊາຍ ແລະ ຈາກການສະໜອງເຄື່ອງອປຸະໂພກ-
ບໍລິໂພກໃຫ້ແກ່ກໍາມະກອນທາງລົດໄຟ. ຜົນປະໂຫຍດໄລຍະສັ້ນຄາດວ່າຈະ
ໄດ້ຮັບຈາກເສັ້ນທາງລົດໄຟແມ່ນ: (1) ສປປ. ລາວ ມີເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່ ຈີນ-
ລາວ-ໄທ ທີ່ຕອບສະໜອງນະໂຍບາຍເຊື່ອມຕໍ່ໃນລະດັບພາກພື້ນ ຊຶ່ງ
ລັດຖະບານຂອງ ສປປ. ລາວ ຈະມີລາຍໄດ້ຈາກການເກັບຄ່າຜ່ານ; (2) ການ
ເດີນທາງຈາກຈີນຜ່ານລາວໄປໄທ, ຈາກໄທຜ່ານລາວໄປຈີນ, ເດີນທາງໄປ
ກັບລະຫວ່າງນະຄອນຫວງວຽງຈັນຫາຫວງນໍ້າທາຈະສະດວກ, ປອດໄພ 
ແລະ ປະຢັດເວລາ, ນັກທ່ອງທ່ຽວຜ່ານລາວຫຼືເຂົ້າມາລາວຈະເພີ່ມຂຶ້ນ, ຊຶ່ງຈະ
ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວແລະທຸລະກິດທີ່ປິ່ນອ້ອມການທ່ອງທ່ຽວຈະດີ
ຂຶ້ນ ແລະ ຈະກະຈາຍລາຍໄດ້ສູ່ຊຸມຊົນ; (3) ຈາການເດີນທາງ ແລະ ຂົນສົ່ງທີ່
ສະດວກສະບາຍຈະດຶງດູດການລົງທຶນ ຂອງນັກທຸລະກິດຈີນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ
ມາລົງທຶນໃນຂົງເຂດນີ້ໃນຫາຍຂະແໜງການ, ຊຶ່ງຈະສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ
ໃຫ້ແຮງງານໜຸ່ມ ຈະເປັນເຄື່ອງມຼືໃນການແກ້ໄຂປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຂອງ
ສັງຄົມລາວ ແລະ ເປັນການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ເຂົ້າມາລາວເພື່ອກຽມ
ການຫັນປ່ຽນເປັນອຸດສາຫະກໍາທັນສະໄໝ ແລະ ການຜະລິດກະສິກໍາຈະ
ເພີ່ມຂຶ້ນ; (4) ການສາ້ງວຽກເຮັດງານທໍາໃນກິດຈະກໍາທາງລົດໄຟ; (5) ສາ້ງ
ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນແກ່ການເຂົ້າເຖິງການສກຶສາຊັ້ນສູງ ແລະ 
ການບໍລິການວິຊາການ. 
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 ເນື່ອງຈາກການຄົ້ນຄວ້ານີ້ມີຂອບເຂດຈໍາກັດ ທາງດ້ານເນື້ອໃນ, 
ເວລາ ແລະ ງົບປະມານ, ເພື່ອເຮັດໃຫກ້ານຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງລົດໄຟ
ລາວ-ຈີນ ເປັນປະໂຫຍດຫາຍຂຶ້ນ ຈຶ່ງສະເໜີໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າລົງເລິກຕື່ມ 
ເຊັ່ນ: ສຶກສາກິດຈະກໍາປິ່ນອ້ອມທາງລົດໄຟທີ່ຈະນໍາຜນົປະໂຫຍດດາ້ນບວກ
ມາໃຫ້ ສປປ. ລາວ, ສຶກສາອຸປະສັກ-ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ຫຼື ສິ່ງທີ່ເປັນຜົນກະທົບດ້ານ
ລົບມາໃຫ້ ສປປ. ລາວ ເພື່ອໃຫ້ເປັນຂໍ້ມູນລັດຖະບານ. 
 ຕໍ່ກັບລັດຖະບານ, ຄວນເອົາໃຈໃສ່ເຜີຍແຜ່ເອກະສານໂຄສະນາ
ເຜີຍແຜ່ນໍາພາແນວຄິດ ກ່ຽວກັບໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໃຫ້
ປະຊາຊົນ ເພື່ອຈະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ໂຄງການ. ເພື່ອນໍາໃຊ້
ເສັ້ນທາງລົດໄຟໃຫ້ມີຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ, ສໍາລັບລັດຖະບານ, ການນໍາ
ທ້ອງຖິ່ນ, ນັກທຸລະກິດຫຼືຜູ້ຜະລິດຄວນສ້າງແຜນຮບັຮອງໂຄງການນີ້ໂດຍ
ອີງໃສ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ. 
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Abstract 
 

The objectives of this research paper are to analyze 
the characteristics and potential of the studied areas, 
analyze the perception and readiness for the project 
and analyze the perspective of the people in 
connection to the rail road on the benefit of the Lao-
China rail road construction project.  This is a 
qualitative study, utilizing primary data from in-depth 
interview with two target groups: leaders of the 
provinces in the studied area totaling 24 individuals, 
and entrepreneurs group who are in hotel, restaurants, 
tourism, and transportation businesses in the studied 
provinces, totaling 32 samples.  The analysis of the 
data employed content analysis and importance of the 
issues, including summarizing issues relevant to the 
set objectives.  The results of the research show that 
the areas of railroad construction cover Luang Namtha 
Province, Oudomxay Province, Luang Prabang 
Province, Vientiane Province, and Vientiane Capital, 
which is a highly mountainous region, with some flat 
land areas.  At the study time, the transportation 
infrastructure is not capable to serve the connectivity 
policy, with more difficulties in rainy season, due to 
narrow road, steep slopes, dangerous sharp curves, 
frequent accidents, and time consuming for 
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transportation.  Nevertheless, the region is capable of 
clean agriculture, organic agriculture, livestock 
farming, electricity production, industry expansion, 
and equipped with facilities for business community to 
have meetings and consultations.  The residents near 
the railroad know the most about the railroad 
construction, but have concerned on compensations.  
The transportation entrepreneurs are highly 
concerned, believing that when the railroad 
construction is complete, they will be bankrupt.  For the 
hotel and tourism business owners, they have 
acknowledged the construction of the railroad 
construction, but do not have any plans or 
preparations for the consequences of the project.  For 
restaurant businesses, a large number of the 
entrepreneurs do not know the railroad construction 
project adequately, and have not planned for grasping 
the benefit of the project.  For the awareness of the 
project from the provincial leaders, there is high 
acceptance to the party’s directives and government 
policy.  The benefit for Laos in the railroad construction 
period, there will be opportunity to provide services of 
sand and gravel, food and beverages for the 
construction workers.  The short-term benefits are: (1) 
Lao PDR has a connecting access between China-
Lao-Thailand, which serves the connectivity policy of 
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the government, with income generation from transit 
fees; (2) the commute from China via Laos to Thailand, 
from Thailand via Laos to China, the commute 
between Vientiane Capital and Luang Namtha will be 
more convenient, safe and save time.  There will be 
more tourists travelling through Laos, including more 
incoming to and outgoing from Laos leading to better 
tourism businesses and other related business’ 
environment, dispatching income to communities; (3) 
the convenience on travelling and transporting goods 
will lead to more investment from Chinese business 
people or from other countries to invest in many 
sectors in this region, which will lead to more job 
creation for the young labor, solving the social 
problems in Laos, having more technological transfer 
for Laos in preparing for industrialization and more 
agricultural production; (4) there will be more jobs in 
the railroad construction sites; (5) create facilities for 
higher education access and academic service.  
 Due to the limitation of this research in terms of 
content, time, and budget, in order to achieve better 
benefit regarding Lao-China railroad, it is strongly 
proposed that more in-depth research should be 
conducted in the areas of activities around railroad 
development for benefits of Lao PDR, studying the 
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obstacles and challenges or negative impacts on Lao 
PDR to feed the information to the government. 
 For the government, more information regarding 
the Laos-China Railroad construction should be 
disseminated to the local people so that they support 
the project.  In order to get the best out of the railroad, 
the government, local leaders, entrepreneurs or 
producers should create plans to cope with this project 
based on research results. 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ສາລະບານ 
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ການສຶກສາຜົນປະໂຫຍດຂອງການສ້າງທາງ
ລົດໄຟຄວາມໄວສູງຈີນ-ລາວ 

1. ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງບັນຫາ. 
 ພາຍຫັງປະເທດຊາດໄດ້ຮບັການປົດປ່ອຍ ແລະ ສະຖາປະນາເປນັ
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທປິະໄຕປະຊາຊົນລາວ (2/12/1975) ພັກ ແລະ 
ລັດຖະບານ ອັນມີປະທານ ໄກສອນ ພມົວິຫານ ທີ່ເຄົາລົບຮັກໄດວ້າງແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດໃນໄລຍະໃໝ ່ ແນ່ໃສ່ຮໍາບາດແຜ
ສົງຄາມແລະເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບນັດາເຜົ່າໃນທົ່ວ
ປະເທດກັບຄຼືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ສູນກາງພກັ ແລະ 
ລັດຖະບານ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າວາງຍຸດທະສາດການພດັທະນາປະເທດເຮົາໃນ
ສະເພາະໜ້າ ແລະ ຍາວນານ. ໃນນີ້ຍດຸທະສາດທີ່ສາໍຄັນອັນໜຶ່ງແມ່ນການ
ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງດາ້ນຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ, ເຮັດໃຫ້ປະເທດເຮົາມີ
ເສັ້ນທາງເຊື່ອມຈອດກບັບັນດາປະເທດສງັຄົມນິຍົມຕາມຈິດໃຈທີ່ວ່າຕ້ອງຫັນ
ໄປທິດຕາເວັນອອກ.  
 ການຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງເປັນປັດໄຈສໍາຄັນໃນການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ (ປະທານ ໄກສອນ ພົມມະວິຫານ) ອ້າງໃນເອກະສານໂຄສະນາ
ເຜີຍແຜ່ນໍາພາແນວຄິດ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລດົໄຟລາວ-ຈີນ 
(2016)1, Padouangdeth (2014)2, ໃນນັ້ນ ຖ້າມີການຂົນສົ່ງທີ່ມປີະສິດທິ
ຜົນສູງກໍຈະປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດມີຄວາມ ເຕີບໂຕໄວຂຶ້ນ. ການ
ຂົນສົ່ງທາງລດົໄຟໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນກ່ອນຊຸມປີ 90 

                                                        
1ເອກະສານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ນໍາພາແນວຄິດກ່ຽວກັບໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ (2016) 
2Phadouangdeth, Oulay; Sounthone 

Phommason; PhouphetKyophilavong and InpaengSayvaya, 

(2014), Does the Accession of Road Reduce the Poverty? Evidence 

from Northern, Central, and Southern Parts of Lao PDR,International 

Journal of Economics and Empirical Research (IJEER), 2, (9), 377-386 

http://econpapers.repec.org/article/ijrjournl/v_3a2_3ay_3a2014_3ai_3a9_3ap_3a377-386.htm
http://econpapers.repec.org/article/ijrjournl/v_3a2_3ay_3a2014_3ai_3a9_3ap_3a377-386.htm
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ເພາະວ່າເປັນການຂົນສົ່ງທີ່ມີຄວາມປອດໄພສູງ, ລາຄາຖຼືກ ແລະ ສາມາດ
ຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍ ສານ ແລະ ສິນຄ້າດ້ວຍປະລິມານຢ່າງຫວງຫາຍ. ຍອ້ນມີການ
ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຂອງການຂນົສົ່ງທາງລົດໃຫ້ທັນສະໄໝ, ໄລຍະ
ຊຸມປ ີ 90 ການຂົນສົ່ງທາງລົດໄດ້ຮັບຄວາມ ນິຍົມຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ຂະແໜ
ງຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟໄດ້ມີການພັດທະນາໃຫ້ທັນສະໄໝ ຊຶ່ງ ຫາຍປະເທດໄດ້ມີ
ການພັດທະນາລົດໄຟທີ່ມີຄວາມໄວສູງຂຶ້ນ, ໄລຍະເວລາຂົນສົ່ງສັ້ນກວ່າ, 
ຂົນສົ່ງໄດ້ຈາໍນວນຫາຍ ແລະ ຕົງຕໍ່ເວລາ. ໃນປະຈຸບນັ ມີຄະນະກໍາມະການ
ຄົ້ນຄວ້າທາງລົດ ໄຟສາກົນແມ່ນໄດພ້ັດທະນາລະບົບການຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟ 
ໃຫ້ມີການເຊື່ອມຈອດກັນ ໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ມີການບໍລິການທີ່ທັນສະໄໝ. 
ຄະນະກໍາມະການດັ່ງກາ່ວໄດ້ຕີລາຄາວາ່ ການຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟ ແມ່ນການ
ຂົນສົ່ງທີ່ມີລັກສະນະສໍາຄັນຕັດສິນຊີ້ຂາດໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ໃນທົ່ວໂລກ ແລະ 
ເປັນກະດູກສນັຫັງ ຂອງການຂົນສົ່ງທີ່ສາມາດຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກິດ ໃຫ້ມີ
ການເຕີບໂຕທີ່ໝັ້ນທ່ຽງ ແລະ ບັນລຸຄວາມຍຼືນຍົງໃນສະຕະວັດທີ 21 ເພາະ
ການຂົນສົ່ງ ທາງລດົໄຟຈະມີຄວາມສາມາດຮອງຮັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ
ຄວາມຕ້ອງການໃນການຂນົສົ່ງຜູ້ໂດຍສານແລະສິນຄາ້ອື່ນໆ. ການເພີ່ມຂຶ້ນ
ຂອງປະຊາກອນ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນການ ແກ້ໄຂການປ່ຽນແປງ ຂອງດິນ
ຟ້າອາກາດ1. 
 ຍ້ອນວ່າ ສປປ. ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ບໍ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບທະເລ, 
ອີງໃສ່ການພດັ ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ການພວົພັນຮ່ວມມຼືກັບພາກພື້ນ 
ແລະ ສາກົນທີ່ນັບມື້ນັບຂະ ຫຍາຍຕົວຂຶ້ນ, ສູນກາງພກັ ແລະ ລັດຖະບານ
ຂອງ ສປປ. ລາວ ຈຶ່ງມີນະໂຍບາຍຫັນປະເທດ ສປປ. ລາວ ຈາກສະຖານະ
ພາບທີ່ເປັນປະເທດບໍ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບທະເລໃຫ້ກາຍເປັນປະ ເທດເຊື່ອມ
ຈອດກັບບັນດາປະເທດໃກຄ້ຽງ. ໃນລະຫວ່າງປີ 2001-2002, ສູນກາງພັກ 
ແລະ ລັດຖະບານ ສປປ. ລາວ ໄດ້ສະເໜີກັບ ສປ. ຈີນ ເພື່ອສ້າງທາງລົດໄຟ
ເຊື່ອມຕໍ່ກັນ. ແຕ່ໃນໄລ ຍະນັ້ນການນໍາຂອງຈີນໄດ້ມຄີໍາເຫັນວ່າບໍ່ທັນເໝາະ
ສົມເທົ່າທີ່ຄວນ. ຫາຍປີຕໍ່ມາການນາໍ ຂອງພັກ ແລະ ລດັຂອງ ສປປ. ລາວ ຍັງ
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ສຼືບຕໍ່ສະເໜີກັບການນໍາຈີນ ແລະ ການນໍາຈີນກໍໄດ້ ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍສຶກ
ສາຄວາມເປນັໄປໄດ້ຂອງໂຄງການສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ. ຝ່າຍ ຈີນຈຶ່ງ
ໄດ້ເລີ່ມມີການເກັບກໍາຂໍ້ມນູຕ່າງໆ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການສ້າງບົດ
ວິພາກເສດ ຖະກິດ-ເຕັກນິກຂອງໂຄງການລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ. ໃນວັນທ ີ 7 
ເມສາ 2010 ລັດຖະບານ ສປປ. ລາວ ແລະ ສປ. ຈີນ ໄດ້ມີການເຊັນບົດ
ບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການຮ່ວມມຼືໃນ ໂຄງການສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟ 
ຊຶ່ງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈດັ່ງກ່າວໄດ້ລະບຸວ່າໃນຂັ້ນຕອນ ນີ້ແມ່ນສ້າງທາງ
ລົດໄຟເຊື່ອມຕໍ່ແຕ່ຊາຍແດນລາວ-ຈີນ, ຈຸດບໍ່ຫານ - ບໍ່ເຕັນເຂົ້າຫານະຄອນ 
ຫວງວຽງຈັນແລ້ວເຊື່ອມຕໍ່ໄປປະເທດໄທ, ຂັ້ນຕໍ່ໄປຈຶ່ງຈະຂະຫຍາຍແຕ່
ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ ລົງໄປທ່າແຂກຕໍ່ໃສ່ຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມສູ່
ທ່າເຮຼືອວຸ່ງອາງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕໍ່ຈາກ ທ່າແຂກລົງໄປພາກໃຕ້ຕໍ່ໃສ່ຊາຍ
ແດນລາວ-ກາໍປູເຈຍ. ພອ້ມກັນນັ້ນ, ຝ່າຍຈີນກໍຍິນດີສໍາ ຫວດຂະຫຍາຍ
ເສັ້ນທາງລົດໄຟໃນທົ່ວປະເທດລາວ. ພາຍຫັງການເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມ 
ເຂົ້າໃຈສອງຝ່າຍແລ້ວ ແຕ່ລະຝ່າຍກໍໄດດ້ໍາເນີນການກະກຽມດ້ານຕ່າງໆຢ່າງ
ເຄັ່ງຮ້ອນ. ການ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການ ແມ່ນຕ້ອງຮັບປະກັນ
ການຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດ ຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງລາວ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມຼື
ທາງດ້ານເສດຖະກິດລາວ-ຈີນ, ປະກອບສ່ວນ ເພີ່ມການຮ່ວມມຼືລະຫວ່າງ
ອາຊຽນກັບຈນີ, ເຮັດໃຫ ້ ສປປ. ລາວ ເປັນໃຈກາງເຊື່ອມຈອດກັບ ບັນດາ
ປະເທດອ້ອມຂ້າງ ແລະ ເຊື່ອມຈອດກັບປະເທດອື່ນໆ. ເມື່ອສອງຝາ່ຍໄດ້ມີ
ການກະ ກຽມສໍາເລັດໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ ສອງຝ່າຍໄດພ້້ອມກັນຈັດພິທີວາງສີ
ລາລຶກໂຄງການສ້າງ ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນຂຶ້ນໃນວັນທີ 2 ທັນວາ 2015 ເພື່ອ
ເປັນຂອງຂວນັສະເຫີມສະຫອງວັນ ສະຖາປະນາ ສປປ. ລາວ ຄບົຮອບ 40 
ປີ. 
 ໂຄງການລົດໄຟລາວ-ຈີນແມ່ນໄດ້ອອກແບບເປັນລົດໄຟ
ມາດຕະຖານຊັ້ນ 1 ແລະ ປະເພດເສັ້ນທາງດ່ຽວ ຊຶ່ງແບ່ງອອກແບບເປັນ 2 
ຊ່ວງຄຼືຼື: ບໍ່ເຕນັ-ວັງວຽງ ເປັນເຂດພູ ຜາຊັນ ແລະ ຊ່ວງວັງວຽງ-ນະຄອນຫວງ
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ວຽງຈັນເປັນເຂດທົ່ງພຽງ. ການກໍານົດຄວາມໄວສະ ເພາະເຂດພູດອຍແມ່ນ 
160 ກມ/ຊມ, ແຕ່ສໍາລັບທົ່ງພຽງແມ່ນ 200 ກມ/ຊມ. ສ່ວນຄວາມໄວ ອອກ
ແບບສໍາລັບການຂົນສົ່ງສິນຄ້າແມ່ນກໍານດົ 120 ກມ/ຊມ. ລະບົບຂັບເຄື່ອນ
ຂະບວນ ລົດໄຟແມ່ນນໍາໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ມີຄວາມສາມາດ
ຮັບຮອງນໍ້າໜັກການຂົນສົ່ງ 300 ໂຕນໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ສາມາດເພີ່ມ
ຂຶ້ນເປັນ 4000 ໂຕນໃນໄລຍະຍາວ. ຈໍາ ນວນສະຖານີລົດໄຟມີທັງໝົດ 33 
ສະຖານີ, ໃນນີ້ 21 ສະຖານີຈະເປີດນໍາໃຊ້ໃນໄລຍະຕົ້ນ ແລະ 12 ສະຖານີຈະ
ເປີດໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ. ໃນຈາໍນວນ 33 ສະຖານີ ມີສະຖານີໂດຍສານ, ສິນຄາ້
ລວມກັນຢູ ່11 ແຫ່ງ ແລະ ສະຖານີ ສິນຄ້າສະເພາະ 1 ແຫ່ງຢູ່ນະຄອນຫວງ
ວຽງຈັນ. ຈໍານວນຂະບວນລົດໄຟໃນເບື້ອງຕົ້ນຈະມີ 18 ຂະບວນ, ໃນນັ້ນ
ຂະບວນໂດຍສານມີ 4 ຂະບວນ ແລະ ຂນົສົ່ງສິນຄ້າ 14 ຂະບວນ. ໃນໄລຍະ
ເລີ່ມຕົ້ນ 21 ສະຖານີນີ້ແມ່ນສາມາດ ອອກແບບຈໍານວນຖ້ຽວແລ່ນລົດໄດ້ 23 
ຖ້ຽວ/ວັນ, ແຕ່ວ່າໃນໄລຍະຍາວຫາກມີການເປີດນໍາ ໃຊ້ສະຖານີຄົບຕາມ 33 
ສະຖານີີ ແມນ່ສາມາດເພີ່ມຖ້ຽວການແລ່ນລົດໄດ້ເຖງິ 39 ຖ້ຽວ/ວັນ. ອັດຕາ
ຄ່າໂດຍສານແມ່ນປະມານ 350 ກີບ/ຄົນ/ກມ, ອັດຕາຄ່າຂົນສົ່ງສນິຄ້າແມ່ນ
ປະມານ 600 ກີບ/ໂຕນ/ກມ. ມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງ
ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແມ່ນປະມານ 5,956 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ຜົນຕອບ
ແທນຂອງຕົ້ນທຶນ IRR = 4.38%, ໄລຍະທີ່ສາມາດແທນທຶນຄຼືນທັງໝົດຂອງ
ການລົງທຶນແມ່ນ 35 ປ ີ (ລວມທັງໄລຍະກໍ່ສ້າງ). ຜນົຕອບແທນ ທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ (EIRR) ນີ້ແມ່ນ 24.57%3. 
 ຈາກຄວາມສາໍຄັນຂອງທາງລົດໄຟ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງລົດໄຟລາວ-
ຈີນ, ຈຸດພິເສດ ຂອງ ສປປ. ລາວ, ຜົນຕອບແທນພາຍໃນ ຂອງການລົງທຶນ
ແມ່ນຕໍ່າຫາຍ ແລະ ມູນຄ່າຂອງ ການລງົທຶນສູງຫາຍ, ແຕ່ວ່າຜົນຕອບແທນ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດສູງ. ດ້ວຍເຫດຜົນດັ່ງກ່າວ ຄະນະຄົ້ນຄວ້າຈຶ່ງມີຄວາມ

                                                        
3New Boten-Vientiane Railway. Feasibility Study. General 
Report. July 2016, Chengdu. 
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ສົນໃຈສຶກສາ ຄວາມຮັບຮູ້, ຄວາມພ້ອມ ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນ ຂອງຄົນລາວ 
ຊຶ່ງລວມເອົາປະຊາຊົນ, ນກັທຸລະກິດ ແລະ ພະນັກງານການນໍາ ຂອງທ້ອງຖິ່ນ 
ທີ່ກຽ່ວຂ້ອງ, ເຂົາເຈົ້າຄາດວ່າ ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງລດົໄຟລາວ-ຈີນ ຈະນໍາ
ຜົນປະໂຫຍດ ອັນໃດ ມາສູ່ເຂົາເຈົ້າ ແລະ ສປປ. ລາວ. 

1.1. ຈ ດປະສ ງຂອງການສ ກສາ 
 ການສຶກສານີ້ ແມ່ນເລັ່ງໃສ່: 

- ວິເຄາະສະພາບຈຸດພິເສດ ແລະ ທ່າແຮງຂອງພື້ນທີ່ສຶກສາ 
- ວິເຄາະຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມພ້ອມ ຕໍ່ກັບໂຄງການ ແລະ  
- ວິເຄາະຄວາມຄິດເຫັນຂອງຄົນໃນເຂດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເສັ້ນທາງ

ລົດໄຟ ຕໍ່ກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ
ລາວ-ຈີນ. 

1.2. ຂອບເຂດການສ ກສາ 
 ຂອບເຂດທາງດ້ານເນື້ອໃນແມ່ນຈຸດພິເສດ ແລະ ທ່າແຮງຂອງພື້ນທີ່
ສຶກສາ, ຄວາມ ຮັບຮູ້, ຄວາມພ້ອມ ແລະ ຄວາມຄິດເຫັນ ຂອງຄົນໃນເຂດທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບເສັ້ນທາງລົດໄຟຕໍ່ ກັບໂຄງການກໍ່ສາ້ງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-
ຈີນ.  
 ຂອບເຂດທາງດ້ານສະຖານທີ່ແມ່ນແຂວງວຽງຈັນ, ແຂວງຫວງພະ
ບາງ, ແຂວງອ ຸດົມໄຊ, ແຂວງຫວງນໍ້າທາ ແລະ ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ.  
 ຂອບເຂດທາງດ້ານເວລາ ແມ່ນ ພາຍໃນເດຼືອນ 8 ປີ 2016. 
 

1.3. ບ ດຄ ົ້ນຄວ້າທີິ່ກ່ຽວຂອ້ງ 
 ກ່ອນການສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ຂອງປະເທດຕ່າງໆ 
ເຊັ່ນ: ປະເທດໃນແຖບຢູໂຣບ, ອາເມລກິາ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຈີນ ກໍ່ໄດ້ມີການ
ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງການສາ້ງເສັ້ນທາງລົດ
ໄຟຕໍ່ທຸລະກິດ, ຕໍ່ຜູ້ມີດິນທີ່ຖຼືກເສັ້ນທາງລົດໄຟ, ຕໍ່ເສດ ຖະກິດ, ຕໍ່ສັງຄົມ, ຕໍ່
ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ວັດທະນາທໍາຂອງປະຊາຊົນ. ຖ້າຈະເວົ້າເຖງິປະເທດ
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ໃນເຂດພາກພື້ນອາຊຽນກມີໍປະເທດໄທ ທີ່ມີການສກຶສາຜົນກະທບົຢ່າງລະ
ອຽດ ຂອງການສ້າງທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງເພື່ອເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງປະ
ເທດເພື່ອນບາ້ນ. ສະນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການຄົ້ນຄວ້າຄັ້ງນີ້ ຈື່ງຈະ
ໄດ້ທົບທວນບົດຄົ້ນຄວ້າທີ່ກຽ່ວຂ້ອງຂອງປະເທດໄທເທົ່ານັ້ນ.  

 ອານົງນຸດ ທຽນທອງ ແລະ ອ້ອມເດຼືອນ ສິດທພິົມ (2012) ໄດ້ວິເຄາະ
ຜົນກະທົບຂອງການສາ້ງທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງໄທ-ຈີນຕໍ່ທຸລະກິດຂະໜ
າດກາງ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍໃນແຂວງໜອງຄາຍ. ຜົນຂອງການສຶກສາພົບ
ວ່າ: ການສາ້ງທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງລະ ຫວ່າງໄທ-ຈີນຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນ
ກະທົບທັງດ້ານບວກຫາຍກວ່າທາງດ້ານລົບ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຄົ້ນຄວ້າ
ຄັ້ງນີ້ ຍັງໄດ້ວິເຄາະຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຄວາມຄິດເຫັນ ຂອງຜູປ້ະກອບ
ກິດຈະການທີ່ມີປະເພດທຸລະກິດແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຂະໜາດຂອງທຸລະກິດ
ແຕກຕ່າງກັນ ແຕຄ່ວາມຄິດເຫັນຖຼືວ່າບໍ່ມຄີວາມແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍເຫັນວ່າ
ຈະເຮັດໃຫ້ທລຸະກິດຂະໜາດ ກາງ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍໃນແຂວງໜອງຄາຍ
ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫາຍກວ່າ.  

 ການສ້າງລົດໄຟເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງວຽງຈັນ (ທ່ານາແລ້ງ) ໄປໜ
ອງຄາຍ ແລະ ປາຍທາງກຸງເທບກໍ່ເປນັອີກໂຄງການໜຶ່ງທີ່ມີການສຶກສາຜົນ
ກະທົບ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ກ່ອນການສາ້ງ ຊຶ່ງຜົນການປະເມີນໂຄງການພົບ
ວ່າ: ເມື່ອມີເສັ້ນທາງລົດໄຟແລວ້ ຈະເຮັດໃຫ້ມກີານເດນີທາງຂອງປະຊາຊົນ 
ແລະ ນັກທຸລະກິດຫາຍຂຶ້ນ, ມີການຄ້າຊາຍແດນເພີ່ມຂຶ້ນ, ມີການແກໄ້ຂແຮງ
ງານຜິດກົດໝາຍໃຫ້ດຂີຶ້ນ, ເພີ່ມໂອກາດໃນການລົງທຶນໃນປະເທດໄທຫາຍ
ຂຶ້ນ, ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ-ໄທດີຂຶ້ນ ແລະ ມີ
ການໃຊຊ້ັບພະຍາກອນການທ່ອງທ່ຽວຮ່ວມກັນຫາຍຂຶ້ນ (ສະຖາບັນການຂົນ
ສົ່ງ, 2012; ທານິດ ໂສຣັດ, 2015). ໃນທາງກົງກນັຂ້າມ, ທານດິ ໂສຣັດ 
(2015) ໄດ້ກ່າວວ່າ ການມີເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ໄທ-ຈີນ ຈະເຮັດໃຫ້
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ໄທເສຍປຽບທາງດ້ານການຄ້າ ສິນຄ້າກະສິກໍາ ເພາະວ່າສິນຄ້າກະສິກໍາຈາກ
ປະເທດຈີນຈະມີຕົ້ນທຶນທີ່ຕໍ່າກວ່າ. 

 ການມີທາງລດົໄຟຈະເຮັດໃຫ້ມີການເຊື່ອມໂຍງທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ຫາຍຂຶ້ນ, ຈາກການຄົ້ນຄວ້າຂອງສະຖາບັນການວິໄຈເພື່ອການພັດທະນາ
ແຫ່ງປະເທດໄທ (2013) ພົບວ່າ ການທີ່ມີທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງຈາກປະ
ເທດໄທຫາຈນີຈະເຮັດໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ ຕໍ່ເສດຖະກິດ ຂອງປະເທດໄທ
ໂດຍພາບລວມ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີການເຄື່ອນຍ້າຍຄນົຫາຍຂຶ້ນທັງທາງດ້ານ
ການທ່ອງທ່ຽວ, ດ້ານກໍາມະກອນ ຫຼື ດ້ານທຸລະກິດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຈະເຮັດ
ໃຫ້ມີສິນຄ້າຈາກປະເທດຈີນທີ່ມີລາຄາຖຼືກໄຫເຂົ້າມາປະເທດໄທຫາຍຂຶ້ນ. 
ໃນຂະນະດຽວກັນສິນ ຄ້າຈາກປະເທດໄທກໍ່ຈະຖຼືກສົ່ງໄປປະເທດຈີນຫາຍ
ຂຶ້ນ ໂດຍຜ່ານການຂົນສົ່ງດ້ວຍທາງລົດໄຟທີ່ມີຕົ້ນທຶນການຂົນສົ່ງທີ່ຖຼືກກວ່າ
ວິທກີານອື່ນໆ. 

 ຈາກຜົນສຶກສາຂອງ ຊາຄິດ ສໍາມະນະວັດທະນາ (2015) ຊີ້ໃຫ້ເຫນັ
ວ່າການທີ່ມີທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງວຽງຈັນ-ຂຸນໝິງ ຈະເຮັດໃຫ້ມປີະໂຫຍດ 
ຫາຍໆ ດ້ານເຊັ່ນ: ເກີດການຈ້າງງານ ແລະ ສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກຄ່ົນໄທຫາຍ
ຂຶ້ນ ຊຶ່ງເປັນທັດສະນະຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າໄທ, ເກີດການຂະຫຍາຍຕະຫາດ, 
ເກີດການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ທາງດ້ານເຕກັໂນໂລຊີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ລະບົບລາງ, ເປັນການເຊື່ອມໂຍງອຸດສາຫະກໍາໄທໃຫຫ້າຍຂຶ້ນ. 

 Song Qingrun (2016) ໄດ້ກ່າວຜົນການຄົ້ນຄວ້າຂອງທ່ານໃນ
ງານພົບປະລະຫວ່າງ ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກ ສປ. ຈີນ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າ 
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຄັ້ງວັນທີ 25  ພະຈິກ 2016 ວ່າ ໂຄງການກໍ່ສ້າງ
ເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນນອນໃນຂໍ້ລິເລີ່ມໜຶ່ງແລວທາງໜຶ່ງ ເສັ້ນທາງ ຂອງ 
ສປ. ຈີນ, ແມ່ນການສະນັບສະໜູນນະໂຍບາຍ ຫນັ ສປປ. ລາວ ເປນັປະເທດ
ເຊື່ອມຈອດ ພາກພື້ນທາງພື້ນດິນ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ ສປປ. ລາວ ພັດທະ ນາ
ເສດຖະກິດໃຫ້ໃກ້ກັບປະເທດອື່ນໆໃນ ອາຊຽນ ແລະ ເປັນຂອງຂວັນຂອງ 
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ສປ. ຈີນ ໃຫ້ ສປປ. ລາວ ທີ່ເປັນປະເທດສັງຄົມນິຍົມ. ຜົນປະໂຫຍດອັນທີ 1 
ຈາກເສັ້ນທາງນີ້ ແມ່ນຈະເຮັດ ໃຫ້ການຂົນສົ່ງໂດຍສານ ແລະ ສິນຄ້າ
ສະດວກກວ່າເກົ່າ, ສາມາດສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນ ກະສິກໍາ ແລະ 
ອຸດສາຫະກາໍ ອອກໄປຈີນ ຫຼື ໄປປະເທດອື່ນໄດ້ຫາຍກວ່າເກົ່າ. ປດັໄຈນີ້ຈະ 
ດຶງດູດການລງົທຶນເພີ່ມຂຶ້ນ, ເພີ່ມຄວາມສົນໃຈຂອງນັກທຸລະກິດຈນີ ຫຼື 
ຕ່າງປະເທດມາລົງ ທຶນໃນລາວ ແລະ ໃນອາຊຽນ. ເສັ້ນທາງນີ້ຈະເຊື່ອມຈອດ 
ຈີນ-ລາວ-ໄທ ທີ່ຕອບສະໜອງ ໂຄງການຮ່ວມມຼືແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ ແລະ ແມ່ນໍ້າ
ຂອງ, ສາ້ງຜນົປະໂຫຍດໃຫ້ອາຊຽນ, ເປັນກົນ ໄກພດັທະນາເສດຖະກິດ ໃຫ້
ແກ່ລາວ, ມຽນມ້າ, ຫວຽດນາມ ແລະ ກໍາປູເຈຍ ທີ່ເປັນປະເທດ ດ້ອຍ
ພັດທະນາໃນອາຂຽນ. ຜົນປະໂຫຍດອັນທີ 2 ຂອງເສັ້ນທາງນີ້ ແມ່ນຈະຊຸກຍູ້
ການທ່ອງ ທຽ່ວ ແລະ ການສຶກສາ ຊຶ່ງນັກທ່ອງທ່ຽວ, ນັກສຶກສາ ແລະ 
ນັກທຸລະກິດ ຈະເດີນທາງໄປມາ ສະດວກ ການເດີນທາງຂອງຄົນເຫົ່ານີ້ ເຂົ້າ
ມາລາວ ຫຼື ໄປຈີນ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນ. 

2. ວ ທີການສ ກສາ 
ການສຶກສາໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ວິທີການສຶກສາແບບຄຸນນະພາບ 

ໂດຍໃຊ້ການ ສໍາພາດເຈາະເລິກ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ເພື່ອເກບັກໍາຂໍ້ມູນມາວິເຄາະ.  
 

1.1. ແຫ ງ່ຂໍໍ້ມູນ 

ຂໍ້ມູນທີ່ນໍາມາສຶກສາໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ຂໍ້ມູນປະຖົມມະພູມ (ຂໍ້ມູນຂັ້ນ
ໜຶ່ງ) ທີ່ໄດ້ຈາກ ການສໍາພາດກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃນພື້ນທີ່ສຶກສາທີ່ກໍານົດໄວ້. 

1.2. ກ ມ່ເປົື້າໝາຍ. 
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍມີສອງກຸ່ມ: ກຸ່ມທີ 1 ແມ່ນບັນດາຄະນະນໍາ ຂອງບັນດາ

ແຂວງໃນພື້ນທີ່ ສຶກສາ: 
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- ແຂວງວຽງຈັນ ມີ 3 ທ່ານ: ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການແຂວງ, ຫົວໜ້າ
ພະແນກແຜນ ການ ແລະ ການລົງທຶນ, ຫວົໜ້າພະແນກໂຍທາທິ
ການ ແລະ ຂນົສົ່ງ;  

- ແຂວງຫວງພະບາງ ມີ 10 ທ່ານ: ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແລະ ຄະນະ
ຮັບຜິດຊອບຊີ້ນໍາ ຂັ້ນແຂວງຂອງໂຄງການກໍ່ສາ້ງເສັ້ນທາງ
ລົດໄຟ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການແຂວງ, ຫວົໜ້າພະແນກແຜນການ 
ແລະ ການລົງທຶນ, ຫົວໜ້າພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ; 

- ແຂວງຫວງນໍ້າທາ ມີ 3 ທ່ານ: ຫົວໜ້າຫອ້ງວ່າການແຂວງ, ຫົວໜ້
າພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ, ຫົວໜ້າພະແນກໂຍທາ
ທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ; 

- ແຂວງອຸດົມໄຊ ມີ 4 ທ່ານ: ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການແຂວງ, ຫົວໜ້າ
ພະແນກແຜນ ການ ແລະ ການລົງທຶນ, ຫວົໜ້າພະແນກໂຍທາທິ
ການ ແລະ ຂນົສົ່ງ; 

- ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ ມີ 4 ທ່ານ: ຄະນະອໍານວຍການລັດວິ
ສາຫະກິດທາງລົດ ໄຟແຫງ່ຊາດລາວ, ຄະນະພະແນກໂຍທາທິ
ການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແລະ ຄະນະພະ ແນກແຜນການ ແລະ ການ
ລົງທຶນ. 

ລວມທັງໝົດ  24 ທ່ານ. 
ໃນກຸ່ມເປົ້າໝາຍກຸ່ມທີ 2 ແມ່ນ ຜູ້ປະກອບການ ທີ່ດາໍເນີນທຸລະກດິ
ໂຮງແຮມ, ຮ້ານ ອາຫານ, ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການຂົນສົ່ງ  ຂອງບັນດາ
ແຂວງໃນພື້ນທີ່ສຶກສາ ແຂວງລະ 8 ທ່ານ ແລະ ລວມທັງໝົດ ແມ່ນ 
32 ທ່ານ. 

1.3. ເຄ ິ່ອງມ ທີິ່ນ າໃຊ້ໃນການສ ກສາ  
ເຄື່ອງມຼືທີ່ນໍາໃຊ້ໃນການເກບັກໍາຂໍ້ມູນແມ່ນແບບສໍາພາດ ຊຶ່ງເນື້ອໃນ

ແບບຟອມສໍາ ພາດ ແມ່ນປະກອບດ້ວຍເນື້ອໃນຫຍໍ້ດັ່ງນີ້: 
- ສວ່ນທີ 1: ສະພາບຈຸດພິເສດ ແລະ ທ່າແຮງຂອງແຂວງ 
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- ສ່ວນທີ 2: ຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມພ້ອມໃນການຮ່ວມມຼືກັບ 
ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈນີ 
- ສ່ວນທີ 3: ຜົນປະໂຫຍດຄາດວ່າຈະໄດຮ້ັບຈາກເສັ້ນທາງລົດໄຟ 
- ສ່ວນທີ 4: ແຜນການນໍາໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກເສັ້ນທາງລົດໄຟ. 

1.4. ການວ ເຄາະຂໍໍ້ມູນ ແລະ ແປຜ ນ 
ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກການສໍາພາດແມ່ນໄດ້ຈັດລຽງ ແລະ ສງັລວມ, ຈາກ

ນັ້ນໄດ້ວິເຄາະ ຕາມເນື້ອຫາຂອງເລື່ອງ (Content analysis) ແລະ ຄວາມ
ສໍາຄັນຂອງບນັຫາ, ພອ້ມທັງສະ ຫຼຸບບັນຫາຕ່າງໆດັ່ງທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນ
ຈຸດປະສົງ. ຈາກນັ້ນນໍາເອາົສິ່ງທີ່ຄົ້ນພົບຈາກການສຶກ ສາມາວິເຄາະ ແລະ 
ອະພິປາຍໃສກ່ັບບົດຄົ້ນຄວ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

3. ຜ ນຂອງການສ ກສາ 
3.1. ຈ ດພ ເສດ ແລະ ທ່າແຮງຂອງພ ົ້ນທີິ່ສ ກສາ.  

ພື້ນທີ່ສຶກສາແມ່ນບັນດາແຂວງ ທີ່ຈະດາໍເນີນໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງ
ລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໃນຂັ້ນຕົ້ນ ປະກອບມີແຂວງຫວງນໍ້າທາ, ແຂວງອຸດົມໄຊ, 
ແຂວງຫວງພະບາງ, ແຂວງວຽງ ຈັນ ແລະ ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ເປນັເຂດພູ
ດອຍ ແລະ ເຂດທົ່ງພຽງສວ່ນໜຶ່ງ ຊຶ່ງໃນປະຈຸ ບັນໂຄງລ່າງພື້ນຖານດ້ານ
ການຂົນສົ່ງໃນເຂດນີ້ແມ່ນເສັ້ນທາງ ເລກທ ີ13 ເໜຼືອ ທີ່ ຍັງບໍ່ທັນ ຕອບສະໜ
ອງນະໂຍບາຍເຊື່ອມຈອດໄດ,້ ຍັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນລະດູຝົນ, 
ເສັ້ນທາງ ແຄບ, ຄວາມຊັນຫາຍ, ມີໂຄ້ງອັນຕະລາຍຫາຍ, ມັກເກີດ
ອຸປະຕິເຫດ ແລະ ໃຊ້ເວລາຫາຍ ໃນການຂົນສົ່ງ. ໃນ 4 ແຂວງ ແລະ 
ນະຄອນຫວງ ນີ້ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 68,044 ກມ2, ປະຊາ ກອນທັງໝົດມີ 
2,155,294 ຄົນ ແລະ ກວມເອົາປະມານ 30 ເປີເຊັນ ຂອງປະຊາກອນລາວ: 
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ລດ ແຂວງ ເນື້ອທີ່ (ກມ2) ປະຊາກອນ (ຄົນ, 

2015) 
1 ຫວງນໍ້າທາ 9,325 175,753 
2 ອຸດົມໄຊ 15,370 307,622 
3 ຫວງພະບາງ 16,875 431,889 
4 ວຽງຈັນ 22,554 419,090 
5 ນະຄອນຫວງ 3,920 820,940 

ລວມ 68,044 2,155,294 
ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ສະຖິຕິການສໍາຫວດພົນລະເມຼືອງ ສປປ 

ລາວ ຄັ້ງທີ IV, ວັນທີ 1-7 ມີນາ 2015. 
 
ແຂວງຫວງນໍ້າທາມີທ່າແຮງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ ເຊັ່ນ: 

ປ່າສະຫງວນ ນໍ້າຫ່າ ທີ່ໄກຈາກຕົວເມຼືອງນໍ້າທາ 50 ກມ ທາງໄປຫາແຂວງບໍ່
ແກ້ວ, ມີທ່າແຮງດ້ານການ ທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທໍາ ເຊັ່ນ: ການເດນີໄປຮຽນຮູ້
ວິຖີຊີວິດຂອງຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວເມຼືອງສິງ, ເປັນເສັ້ນທາງ
ທ່ອງທ່ຽວໄປສູ່ເມຼືອງຫາ-ເມຼືອງຊຽງຮຸ່ງ ຂອງ ສປ ຈີນ. ແຂວງຫວງນໍ້າທາຍັງມີ
ທ່າແຮງດ້ານການປູກຕົ້ນຢາງພາລາ ແລະ ປູກເຂົ້າໃນທົ່ງພຽງ ເມຼືອງ ສິງ 
ແລະ ເມຼືອງລອງ. ມີເຂື່ອນໄຟນໍ້າທາ 1 (168 MKW) ທີ່ຈະສໍາເລັດໃນປ ີ
2018. 

ແຂວງອຸດົມໄຊມີທ່າແຮງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ ເຊັ່ນ: ນໍ້າ
ກັດຢໍລະປາ, ຖໍ້າຈອງອອງທີ່ງາມທີ່ສຸດໃນອາຊຽນ, ຕາດຕະແລຢູເ່ມຼືອງຮຸນ 
ແລະ ບ່ອນທ່ອງທ່ຽວອື່ນໆ. ເນື້ອທີ່ເປັນພູຜາ85%, ເນື້ອທີ່ທໍາການຜະລິດໜ້
ອຍ, ສິນຄ້າຕົ້ນຕໍທີ່ສົ່ງອອກແມ່ນໝາກສາລ,ີ ຖົ່ວເຫຼືອງ, ຢາງພາລາ ແລະ ໝ
າກກ້ວຍ. ໃນແຂວງມີໂຮງງານຜະລິດອາຫານສັດ (ໝ,ູ ປາ, ເປັດ ແລະໄກ່), ມີ
ສູນສາທິດດ້ານກະສິກໍາ. ແຕ່ວ່າ ທົ່ວແຂວງອຸດົມໄຊ ຍັງມີບ້ານທຸກຍາກ 471 
ບ້ານ.  
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 ແຂວງຫວງພະບາງເປັນແຂວງທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ມີເຂດມໍລະດົກທາງດ້ານ
ວັດທະນະທໍາ ຂອງໂລກ, ມີແຫ່ງ ແລະ ກິດຈະກໍາທອ່ງທ່ຽວວັດທະນະທໍາ
ຫາຍ ແລະ ມີສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ທໍາມະຊາດຫາຍແຫງ່. ເມຼືອງຫວງພະບາງ 
ໄດ້ຮັບເລຼືອກໃຫ້ເປັນເມຼືອງເປັນຕາຢູ່ ແລະ ເມຼືອງທ່ອງທ່ຽວລະດັບຕົ້ນໆຂອງ
ໂລກ ມາແລ້ວ ຫາຍຄັ້ງ. ແຂວງຫວງພະບາງ ເປັນແຂວງ ໜຶ່ງທີ່ມີທ່າແຮງດ້ານ
ອຸດສາຫະກາໍໜັກ ເຊັ່ນ: ໂຮງງານຊີມັງ ແລະ ບັນດາເຂື່ອນໄຟຟ້າ. ສໍາ ລັບ
ການກະສິກໍາ, ເປັນເຂດທີ່ມີທ່າແຮງດ້ານກະສິກໍາອິນຊີ ແລະ ການລ້ຽງສັດ
ໃຫຍ່ ເຊັ່ນ: ສວນໝາກກ້ຽງນໍ້າບາກ, ໝາກແຕງໄຮ່, ເຂົ້າໄຮ່, ສາລ,ີ ໝາກ
ເດຼືອຍ ແລະ ອື່ນໆ. 

ແຂວງວຽງຈັນ ເປັນອູ່ເຂົ້າ-ອູ່ປາ, ເປັນແຂວງທີ່ມີທ່າແຮງດ້ານການ
ຜະລິດກະສິກາໍ ແລະ ລ້ຽງສັດ, ມີມູນເຊື້ອໃນການແປຮູບຜົນຜະລິດກະສິກໍາ
ເພື່ອສົ່ງອອກ. ແຂວງວຽງຈນັມ ີ ໂຮງງານຜະລິດຊີມັງທີ່ໃຫຍ່ຢູ່ເມຼືອງວັງວຽງ. 
ເມຼືອງວງັວຽງ ແຂວງວຽງຈັນຍັງເປັນເມຼືອງທ່ອງ ທ່ຽວ ແລະ ເມຼືອງພັກຜ່ອນທີ່ມີ
ຊື່ສຽງຂອງຊາວໂລກ.  ນອກຈາກເມຼືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ ຍັງມີແຫ່ງ
ທ່ອງທ່ຽວຫາຍບ່ອນ ເຊັ່ນ: ອ່າງນໍ້າງື່ມ (ທະເລນໍ້າຈຼືດ), ແດນສະຫວນັຣີສອດ, 
ເມຼືອງວຽງຄໍາ, ພູເຂົາຄວາຍ, ເມຼືອງເຟຼືອງ ແລະ ອື່ນໆ. 

ນະຄອນຫວງວຽງຈັນເປັນສນູກາງການເມຼືອງ, ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ, 
ມີສິ່ງອໍານວຍ ຄວາມສະດວກ ສໍາລັບການພົບປະເຈລະຈາຂອງນັກທຸລະກິດ, 
ເປັນສູນກາງ ການສຶກສາ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ. ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ 
ມີສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ຫາຍແຫ່ງ ເປັນຕົ້ນ: ທາດຫວງວຽງຈັນ, ປະຕູໄຊ, 
ຫໍພະແກ້ວ, ວັດສີສະເກດ. ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ ມີຈຸດທີ່ເຊື່ອມຈອດດ້ານ
ການຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟ ລະຫວ່າງ ລາວ-ໄທ ແລ້ວ. ນະຄອນຫວງ ຍັງມີເຂດ
ເສດຖະກິດພເິສດ ເຊັ່ນ: ບງຶທາດຫວງ ແລະ ດົງໂພສີ. 
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3.2. ຄວາມຮັບຮູ້ ແລະຄວາມພ້ອມຕໍໍ່ກັບໂຄງການກໍໍ່ສາ້ງເສັົ້ນທາງ
ລ ດໄຟລາວ-ຈນີ 

 ໃນຂະນະລົງສໍາພາດ ໄດມ້ີເອກະສານໂຄສະນາເຜຍີແຜ່ນໍາພາແນວ
ຄິດກ່ຽວກັບ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນແລ້ວ, ແຕ່ວ່າຍັງບໍ່ໄດ້ຖຼືກ
ເຜີຍແຜ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຈຶ່ງ ເຮັດໃຫ້ຄວາມຮັບຮູ້ຕໍ່ໂຄງການນີ້ຂອງ
ປະຊາຊົນ, ຜູປ້ະກອບການດ້ານການຂົນສົ່ງ, ຮ້ານອາ ຫານ, ໂຮງແຮມ ແລະ 
ທ່ອງທ່ຽວຍັງບໍ່ທັນສູງ.  
 ປະຊາຊົນທີ່ຢູໃ່ກ້ແລວທາງຂອງເສັ້ນທາງ ລົດໄຟແມ່ນຮັບຮູ້
ໂຄງການນີ້ຫາຍກວ່າໝູ,່ ແຕ່ວ່າຍັງມີຄວາມກັງວົນໃນການຊົດເຊີຍຄ່າເສຍ
ຫາຍຢູ່ ໂດຍສະເພາະຜູ່ທີ່ມີເນື້ອທີ່ໜ້ອຍ ສໍາລັບເຮດັກະສິກໍາ ພດັຖຼືກແລວ
ທາງລົດໄຟ. 
 ຜູ້ປະກອບການດ້ານການຂນົສົ່ງ ມີຄວາມກັງວົນຫາຍ ຊຶ່ງກັງວົນວາ່ 
ເມື່ອມີເສັ້ນທາງ ລົດໄຟນີ້ແລ້ວ ກິດຈະການຂອງເຂົາເຈົ້າຈະລົ້ມລະລາຍ. 
ສໍາລັບຜູ້ປະກອບການທ່ອງທ່ຽວ ເປັນກຸ່ມ ເຫັນວ່າເສັ້ນທາງລົດໄຟບໍ່ມີຜົນ
ກະທົບທາງດາ້ນລົບຕໍ່ທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແຕ່ວ່າ ວ່າການເດີນທາງດ້ວຍ
ລົດໄຟ ແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການປ່ຽນຖ່າຍກະເປົາເດີນທາງ ຂອງ
ບັນດານັກທ່ອງທ່ຽວ, ກົງກັນຂ້າມການເດີນທາງດ້ວຍລົດເມຮັບສົ່ງນັກທ່ອງ
ທ່ຽວຈະສະ ດວກ ແລະ ເຖິງທີ່ພັກບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ (ຄໍາເຫັນຂອງນັກທຸລະກິດ
ຂົນສົ່ງ-ທ່ອງທ່ຽວ-ໂຮງແຮມ ທ່ານໜຶ່ງທີ່ວັງວຽງ). 
  ສໍາລັບນັກທຸລະກິດດ້ານໂຮງແຮມ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຮັບຮູ້ໂຄງການ
ກໍ່ສ້າງທາງລດົ ໄຟນີ້ ແຕກ່ໍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີແຜນການ ຫຼື ຄວາມກຽມພ້ອມ ເພຶ່ອ
ຮອງຮັບໂຄງການນີ້. ນັກທລຸະ ກິດໂຮງແຮມຈໍານວນຫາຍ ເຂົາເຈົ້າ ເຫັນວ່າ
ທາງລົດໄຟຈະນໍານັກທ່ອງທ່ຽວເພີ່ມຂຶ້ນ ແລ້ວທຸ ລະກິດຂອງເຂາົເຈົ້າຈະດີ
ຂຶ້ນ. ແຕ່ສ່ວນໜຶ່ງຍັງກັງວົນວ່າ ການເຂົ້າມາຂອງນັກທອ່ງທ່ຽວຈໍາ ນວນຫາຍ
ນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວເຂົາເຈົ້າດຂີຶ້ນບໍ່?  ຫຼືວ່າ ຄວນດໍາເນີນ
ທຸລະ ກິດທ່ອງທ່ຽວສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວຈໍານວນໜ້ອຍແຕ່ວ່າ ມີລາຍໄດ້ດີ?  
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 ສໍາລັບໂຮງແຮມຂອງຕົນ, ປົກກະຕິແລ້ວຈະມີແຂກເຂົ້າມາເປນັ
ໄລຍະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນລະດູແລ້ງ ແຂກທີ່ມາພັກສ່ວນໃຫຍ່ຈະແມ່ນຄົນ
ຈີນ, ເກາົຫີ, ໄທ ... ລາວຮູ້ຈັກເລື່ອງເສັ້ນທາງລົດໄຟແບບບໍ່ເປັນທາງການ 
ລາວຄິດວ່າ “ການສ້າງທາງລົດໄຟແມ່ນດີ ຈະເຮັດໃຫ້ການໄປມາສະດວກຂຶ້ນ 
ຊີວິດການເປນັຢູ່ອາດດີຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກວາ່ແຂກອາດມາທ໋ຍວຫາຍຂຶ້ນ ແລະ 
ສາມາດສ້າງລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ ຄຽງຄູກ່ັບຈຸດດີນັ້ນອາດມີສິ່ງຫຍໍ້ທໍ້ແອບແຝງ
ມານໍາ ການເປີດກວ້າງຫາຍກໍອາດມີບັນຫາອື່ນຕາມມາ ແລະ ອາດ
ລະມັດລະວັງຍາກກວ່າເກົ່າ” (ເຈົ້າຂອງໂຮງແຮມແຫ່ງໜຶ່ງ ທີ່ເມຼືອງວັງວຽງ). 
 ສໍາລັບນັກທຸລະກິດຮ້ານອາຫານຈາໍນວນຫາຍ ຍງັບໍ່ທັນຮູ້ໂຄງການ
ກໍ່ສ້າງທາງລດົໄຟລາວ-ຈີນດີປານໃດ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ວາງແຜນອນັໃດເພື່ອ
ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການນີ້. “ຖາ້ຫາກມີເສັ້ນທາງລົດໄຟເກີດຂຶ້ນແທ້ກໍ
ຈະເປັນການດີ ແຂກອາດເຂົ້າມາຫາຍ ແລະ ອາໄສການບໍລິການສະປາເພີ່ມ
ເຕີມ ຄາດວ່າຈະເປັນທຸລະກິດທີ່ດີໃນອະນາຄົດ” (ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຮ້ານ
ອາຫານແຫງ່ໜຶ່ງທີ່ແຂວງຫວງນໍ້າທາ) ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການມີເສັ້ນທາງ
ລົດໄຟອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດມີວຽກໃໝ່. 

ສ່ວນຄວາມຮັບຮູ້ຂອງພະນກັງານນໍາຂັ້ນແຂວງ (ກຸ່ມເປົ້າໝາຍກຸ່ມທີ 
1) ທີ່ໄດ້ອ່ານ ເອກະສານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ນໍາພາແນວຄິດກ່ຽວກັບໂຄງການ
ກໍ່ສ້າງທາງລດົໄຟ ລາວ-ຈີນ ແລ້ວ, ເຂົາເຈົ້າຮັບຮູ້ໂຄງການນີ້ໃນລະດັບສູງ 
ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບສູງຕໍ່ແນວທາງ ຂອງພັກ ແລະ ລັດ. ເຂົາເຈົ້າ
ເຫັນວ່າ ເສັ້ນທາງຄຼືສາຍເລຼືອດ ແລະ ທາງລົດໄຟຈະເປັນສາຍ ເລຼືອດທີ່ໃຫຍ່
ສຸດທີ່ຈະຂົນສົ່ງເຂົ້າ-ອອກ (ພະນັກງານນໍາຂອງແຂວງວຽງຈັນ). ຍຸກນີ້ເປັນ
ຍຸກ ແຫ່ງການເຊື່ອມໂຍງບໍ່ມີໃຜສະກັດກັ້ນການເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າ, 
ນັກວຊິາການ ແລະ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ໂຄງການນີ້ເປນັໂອກາດໃຫແ້ກ່ ສປປ. 
ລາວ ທີ່ຄວນຍາດແຍ່ງເອົາຍາມເພິ່ນຢາກ ເຊື່ອມຕໍ່ດ້ານການຂົນສົ່ງ 
(ພະນັກງານນໍາຂອງແຂວງຫວງນໍ້າທາ). ຫາຍພັນປີມີເທື່ອໜຶ່ງທີ່ ຈະມີ
ເສັ້ນທາງລົດໄຟຜ່ານແຂວງຂອງຕົນທີ່ເປັນເຂດພູດອຍ ຊຶ່ງການເດີນທາງ
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ທາງອາກາດ ຫຼື ທາງລົດຍນົ ກໍມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ອັນຕະລາຍ (ຄໍາເຫນັ
ຂອງພະນັກງານຂັ້ນນໍາ ຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ). ການມີເສັ້ນທາງລດົໄຟຈະແກ້
ໄຂບັນຫາການຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ມີຄາ່ຂົນສົ່ງຫຼຸດລງົເຄິ່ງໜຶ່ງ 
ຈາກຄ່າຂົນສົ່ງທາງລົດຍົນ ແລະ ປະຢັດເວລາຫາຍ (ພະນັກງານນໍາຂອງ
ແຂວງຫວງພະບາງ). ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ເປັນໂຄງ ການບູ
ລິມະສິດຮ່ວມມຼືລາວ-ຈີນ ຊຶ່ງນອນໃນຂໍ້ລິເລີ່ມໜຶ່ງແລວທາງໜຶ່ງເສັ້ນທາງ
ຂອງ ສປ. ຈີນ, ເປັນໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ບໍ່ມີມາກ່ອນ, ຢາກຮັ່ງ
ໃຫ້ເຮັດເສັ້ນທາງ ແລະ ຢາກຮັ່ງກວາ່ແມ່ນເຮັດເສັ້ນທາງລົດໄຟ (ຄະນະ
ອໍານວຍການລັດວິສາຫະກິດທາງລົດໄຟ ແຫ່ງຊາດລາວ).  

ແຕ່ລະແຂວງໃນພື້ນທີ່ສຶກສາໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການປະສານ
ງານໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລດົໄຟລາວ-ຈີນ ຂັ້ນແຂວງແລ້ວ. ຄະນະດັ່ງກ່າວ
ປະກອບດ້ວຍ: ການນໍາຂອງ ແຂວງ, ຫວົໜ້າຫ້ອງວ່າການແຂວງ, ຫົວໜ້າ
ພະແນກການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງ ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໄກເກ່ຍ, 
ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງົບ, ການຮັກສາຊັບ ພະຍາກອນ, 
ວັດທະນາທໍາລວມທັງອໍານາດການປົກຄອງຂັ້ນເມຼືອງຈໍານວນໜຶ່ງ ຊຶ່ງ
ສະແດງ ວ່າໂຄງການນີ້ໄດແ້ບ່ງການມີສວ່ນຮ່ວມຂອງທ້ອງຖິ່ນ. ການໄກ່ເກຍ
ສິ່ງກີດຂວາງ ແມ່ນສໍາ ເລັດປະມານ 95% ແລ້ວ. 

ຈາກຄໍາສໍາພາດຂອງຄະນະພະແນກແຜນການຂອງຫາຍແຂວງໄດ້
ກ່າວວ່າ ແຜນ ການເພື່ອຮອງຮບັການນໍາໃຊທ້າງລົດໄຟນີ້ເພື່ອນໍາຜົນ
ປະໂຫຍດສູງສຸດ ມາໃຫ້ແຂວງຕົນ ນັ້ນກໍຍັງບໍ່ທັນລະບຸຢ່າງລະອຽດເທື່ອ 
ແລະ ໄດ້ລະບຸແບບລວມໆ ຢູ່ໃນແຜນການ 5 ປີ. ແຕ່ກໍມີບາງແຂວງ ໄດ້ມີ
ແຜນການເພື່ອດຶງຜົນປະໂຫຍດ ຈາກເສັ້ນທາງລົດໄຟມາໃຫ້ແຂວງ ຕົນ ເຊັ່ນ: 
ການບຸກເບີກເສັ້ນທາງໄປຫາແຫ່ງທ່ອງທຽ່ວທໍາມະຊາດໃຫ້ສະດວກຂຶ້ນ, 
ສ້າງຣີສອດ, ສະໜາມກັອບ, ມີແຜນການຂົນສົ່ງຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ, 
ເຄື່ອງກໍ່ສ້າງ ແລະ ອື່ນໆ ດ້ວຍລົດໄຟ.   
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3.3.  ຜ ນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການກໍໍ່ສາ້ງເສັົ້ນທາງລ ດໄຟລາວ-ຈນີ. 
3.3.1. ໄລຍະກໍໍ່ສ້າງ. 

 ຈາກການໃຫສ້ໍາພາດຂອງຄະນະນໍາຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ
ເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ຄົນລາວຈະໄດ້ຮັບບຸລິມາສິດໃນການສາໍປະທານ
ການສະໜອງ ຫີນ-ຊາຍ, ເຄື່ອງອຸປະໂພກ ບໍລິໂພກໃຫ້ແກ່ກໍາມະກອນ ຊຶ່ງ
ເພິ່ນຄາດວ່າຈະມີກໍາມະກອນປະມານ 5000 ຄົນ. ປັດຈຸບັນ ບັນດາແຂວງກໍາ
ລັງຕໍ່ລອງຢູ,່ ບົນຫັກການປະມູນ, ຢາກໃຫ້ປະຊາຊົນທອ້ງຖິ່ນ ມີລາຍຮັບ, ໄດ້
ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ.  
 

3.3.2. ຜ ນປະໂຫຍດໄລຍະນ າໃຊ້. 
 ຜົນປະໂຫຍດອັນທີ 1 ແມ່ນ ສປປ ລາວ ມີເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່ ຈີນ-
ລາວ-ໄທ ທີ່ຕອບ ສະໜອງນະໂຍບາຍເຊື່ອມຕໍ່ໃນລະດັບພາກພື້ນ ຊຶ່ງ
ລັດຖະບານຂອງ ສປປ. ລາວ ຈະມີລາຍ ໄດ້ຈາກການເກັບຄ່າຜ່ານ.  
 ຜົນປະໂຫຍດອັນທີ 2 ແມ່ນການເດີນທາງຈາກຈີນຜາ່ນລາວໄປໄທ, 
ຈາກໄທ ຜ່ານລາວໄປຈີນ, ເດີນທາງໄປກັບລະຫວ່າງນະຄອນຫວງວຽງຈັນ
ຫາຫວງນໍ້າທາ, ຈະສະດວກ, ປອດໄພ ແລະ ປະຢັດເວລາ, ນັກທ່ອງທ່ຽວ
ຜ່ານລາວ ຫຼື ເຂົ້າມາລາວ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫທຸ້ລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ  
ແລະ ທຸລະກິດທີ່ປິ່ນອ້ອມການທ່ອງທ່ຽວຈະດີຂຶ້ນ. ຜົນຈາກການພັດທະນາ
ທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ທຸລະກິດປິ່ນອ້ອມ ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ດີ ຈະເປັນສິ່ງທີ່
ດີໃນການສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ລັດ ແລະ ກະຈາຍລາຍໄດ້ ສູ່ຊຸມຊົນ. 
 ຜົນປະໂຫຍດອັນທີ 3 ແມ່ນຈາກການເດີນທາງ ແລະ ຂົນສົ່ງທີ່
ສະດວກສະບາຍ ຈະດຶດດດູການລົງທຶນຂອງນັກທຸລະກິດຈີນ ຫຼື ຕາ່ງປະເທດ
ມາລົງທຶນໃນຂົງເຂດນີ້ ໃນຫາຍຂະແໜງການ ເຊັ່ນ: ການທ່ອງທ່ຽວ, ການ
ກໍ່ສ້າງ, ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ກະສິກໍາ. ການກໍ່ສ້າງໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ, 
ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ, ເຮຼືອນຢູ່, ສະໜາມກອັບ ແລະ ອື່ນໆຈະເພີ່ມຂຶ້ນ.   ການ
ລົງທຶນສ້າງໂຮງງານ ຊຶ່ງຈະສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ ແຮງງານໜຸ່ມ ທີ່
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ກຽມພ້ອມເຂົ້າສູ່ ຕະຫາດແຮງງານ ແລະ ຈະເປັນເຄື່ອງມຼືໃນການແກ້ໄຂ
ປາກົດການ ຫຍໍ້ທໍ້ຂອງສັງຄົມລາວ. ນອກຈາກນັ້ນ ກຈໍະເປັນການຖ່າຍທອດ
ເຕັກໂນໂລຊີ ເຂົ້າມາລາວ ເພື່ອຕຽມການຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນ
ສະໄໝ. ການຜະລິດກະສິກາໍ ເພື່ອສະໜອງຕະຫາດພາຍໃນ, ນັກທອ່ງທ່ຽວ 
ແລະ ສົ່ງອອກ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນ. 

ຜົນປະໂຫຍດອັນທີ 4 ແມ່ນການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃນກິດຈະກໍາ
ທາງລົດໄຟ, ດ້ານ ວຽກເຮັດງານທໍາ: ໃນສະຖານີໜຶ່ງຈະມີໜ້າວຽກ 1). ວຽກ
ຈັດຕັ້ງບໍລິຫານ; 2). ວຽກຄຸ້ມຄອງ ການຂນົສົ່ງ; 3). ສັນຍານ ແລະ ໂທລະຄົມ; 
4). ວຽກວິສະວະກໍາ ແລະ 5). ວຽກບໍລິການ ສະຖານີ. ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກ
ສະຖານີລົດໄຟບ້ານດົງໂພສີ (ສະຖານນີ້ອຍ) ໃຫ້ຮູວ້່າຕ້ອງການ ຄົນບັນຈຸ
ປະມານ 30-40 ຄົນ, ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ຖາ້ມີຈໍານວນສະຖານີ 33 ແຫ່ງກໍອາດ
ບັນຈຸບຸກ ຄະລາກອນປະມານ 990-1485 ຄົນ, ນີ້ກໍ່ໃຫ້ເຫັນຜົນປະໂຫຍດໜຶ່
ງຂອງເສັ້ນທາງລົດ ໄຟ ລາວ-ຈີນ. 

ຜົນປະໂຫຍດອັນທ ີ 5 ແມ່ນສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່
ການເຂົ້າເຖງິ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ ແລະ ການບໍລິການວິຊາການ, ຊຶ່ງທ້ອງຖິ່ນ
ສາມາດເຊີນຄ-ູອາຈານ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ ມີປະສົບການສູງ
ຈາກສູນກາງ ຫຼື ຕ່າງປະເທດໄປຊ່ວຍ. ອີກ ທາງເລຼືອກໜຶ່ງຂອງຊາວໜຸ່ມຢູ່
ທ້ອງຖິ່ນສາມາດເຂົ້າມາຮຽນຢູ່ສູນກາງ ຫຼື ຢູ່ຕ່າງປະເທດໄດ້ ສະດວກ. 

4. ສ ນທະນາ 
 ຈາກຜົນຂອງການຄົ້ນຄວ້ານີ້ ເຫັນວ່າປະຊາຊົນລາວ ໃນພື້ນທີ່ສຶກ
ສາມີຄວາມຄາດຫວັງ ຕໍ່ໂຄງການກໍ່ສາ້ງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຊື່ງຈະນໍາ
ຜົນປະໂຫຍດດ້ານບວກຫາຍກວ່າ ດ້ານລົບ ມາໃຫ້ ສປປ. ລາວ, ໂດຍຜົນ
ການສຶກສານີ້ສອດຄ່ອງກັບຜົນການສຶກສາຂອງ ອານງົນຸດ ທຽນທອງ ແລະ 
ອ້ອມເດຼືອນ ສິດທພິົມ (2012) ໃນກໍລະນີເສັ້ນທາງລົດໄຟຈີນ-ໄທ. ເກີດການ
ຈ້າງງານເພີ່ມຂຶ້ນ, ຊຶ່ງສອດຄ່ອງກັບຜົນການສຶກສາຂອງ ຊາຄິດ ສໍາມະນະ



18 
 

ວັດທະນາ (2015) ແລະ ມີການເຄື່ອນຍ້າຍຄົນເພີ່ມຂຶ້ນ ຊຶ່ງສອດຄ່ອງກັບ
ຈາກການຄົ້ນຄວ້າຂອງສະຖາບັນການວິໄຈເພື່ອການພັດທະນາແຫງ່ປະເທດ
ໄທ (2013). ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຂອງປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ
ໃນອາຊຽນຈະດີຂຶ້ນ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບ ຜນົການຄົ້ນຄວາ້ຂອງ Song Qingrun 
(2016). ແຕ່ວ່າໃນບົດນີ້ໄດ້ເຫັນຜົນປະໂຫຍດດ້ານການສ້າງວຽກເຮັດງານ
ທໍາ, ການແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຂອງສັງຄົມ, ການກະຈາຍລາຍໄດ້ສູ່ຊູມ
ຊົນ ແລະ ຄວາມສາ ມາດເຄື່ອນຍ້າຍຄວາມຮູ້ ຫຼື ເຂົ້າເຖີງການສຶກສາ 
ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ບົດຄົ້ນຄວ້ານີ້ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບບົດ
ຄົ້ນຄວ້າຂອງ ຊາຄິດ ສໍາມະນະວັດທະນາ (2015) ທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການການ
ທີ່ມີເສັ້ນທາງລົດໄຟແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ມປີະໂຫຍດຫາຍໆດ້ານ ເຊັ່ນ: ເກີດການ
ຈ້າງງານ ແລະ ສ້າງລາຍໄດໃ້ຫ້ແກຄ່ົນໃນເຂດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຫາຍຂຶ້ນ, ເກີດ
ການຂະຫຍາຍຕະຫາດ, ເກີດການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ທາງດ້ານເຕກັໂນໂລຊີ 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນລະບົບລາງ, ເປັນການເຊື່ອມໂຍງອຸດສາຫະກາໍໃຫ້ຫາຍ
ຂຶ້ນ. 
 ເຖິງແມ່ນວ່າມີບາງບົດຄົ້ນຄວ້າທີ່ສະເໜີໃນດ້ານກົງກັນຂ້າມເຊັ່ນ ທາ
ນິດ ໂສຣັດ (2015) ໄດກ້່າວວ່າການມີເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ໄທ-ຈີນ 
ຈະເຮັດໃຫ້ໄທເສຍປຽບ ທາງດ້ານການຄ້າສິນຄ້າກະສິກໍາ ເພາະວ່າສິນຄ້າ
ກະສິກໍາຈາກປະເທດຈີນຈະມີຕົ້ນທຶນທີ່ຕໍ່າກວ່າ ການທີ່ສະເໜີຜົນກະທົບໃນ
ດ້ານລົບແບບນີ້ແມ່ນເປັນການດີ ແລະ ເປັນການ ແນະນໍາລ່ວງໜ້າວ່າ ຄວນມີ
ການຮີບດ່ວນເອົາໃຈໃສ່ພດັທະນາແຮງງານ ແລະ ຜູ້ປະກອບ ການດ້ານກະສິ
ກໍາ ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນຂອງການຜະລິດກະສິກໍາພາຍໃນ ຂອງແຕ່ລະ ປະເທດ
ເທົ່າກັນ ແລະ ຄຸນນະພາບສະເໜີກັນ.  ການທີ່ເປີດການຄ້າທີ່ມີການຂົນສົ່ງ
ວ່ອງໄວ ແລະ ຕົ້ນທຶນທີ່ຕໍ່າກວ່າ ແມ່ນເປັນສິງອໍານວຍຄວາມສະດວກເຮັດໃຫ້
ຜູ່ບໍລິໂພກ ມີຄວາມອາດ ສາມາດຊື້ໄດ້ຫາຍຂຶ້ນ. ການທີ່ຈີນມີຕົ້ນທຶນກະສິກໍາ
ທີ່ຕໍ່າກວ່າ ມັນຍີ່ງເປັນການດ ີ ທີ່ກົດດັນໃຫ ້ ຜູ້ເຮັດການຜະລິດພາຍໃນ ຮີບ
ດ່ວນພັດທະນາ ການຜະລິດ ຂອງຕົນເອງເພື່ອການແຂ່ງຂັນ ທີ່ຍຸດຕິທໍາ. 



19 
 

ການທີ່ມກີານເສຍປຽບຂອງການຜະລິດ ສິນຄ້າກະສິກໍາ ແມ່ນຈະເປັນຢູ່ໃນ
ໄລຍະ ສັ້ນເທົ່ານັ້ນ ກົງກັນຂ້າມໃນໄລຍະຍາວ ຜູ້ຜະລິດ ພາຍໃນກໍຈະ
ສາມາດຮັບກບັສະພາບທີ່ຈະພົບ ຜູ່ຜະລດິ ພາຍໃນຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ຮັບ
ເອົາບົດຮຽນທີ່ມີຄຸນຄ່າຈາກ ຕ່າງປະເທດ.  

5. ສະຫ ຼຸບ. 
 ຜົນຂອງການຄົ້ນຄວ້ານີ້ ສະຫຼຸບຫຍໍ້ໄດ້ດັ່ງນີ້: 

- ພື້ນທີ່ທີ່ຈະດໍາເນີນໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລດົໄຟລາວ-ຈີນ ໃນຂັ້ນຕົ້ນ 
ປະກອບມີ ແຂວງຫວງນໍ້າທາ, ແຂວງອດຸົມໄຊ, ແຂວງຫວງພະບາງ
, ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ເປັນເຂດພູດອຍ ແລະ 
ເຂດທົ່ງພຽງສວ່ນໜຶ່ງ ຊຶ່ງໃນປະຈຸ ບັນໂຄງລ່າງພື້ນຖານດ້ານການ
ຂົນສົ່ງໃນເຂດນີ້ແມ່ນເສັ້ນທາງ ເລກທ ີ 13 ເໜຼືອ ທີ່ ຍັງບໍ່ທັນຕອບ
ສະໜອງນະໂຍບາຍເຊື່ອມຈອດໄດ້, ຍັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນ
ລະດູ ຝົນ, ເສັ້ນທາງແຄບ, ຄວາມຊັນຫາຍ, ມີໂຄ້ງອັນຕະລາຍຫາຍ
, ມັກເກີດອຸປະຕິເຫດ ແລະ ໃຊ້ເວລາຫາຍ ໃນການຂົນສົ່ງ. ໃນພື້ນ
ທີ່ນີ້ ມີປະຊາກອນທັງໝົດ 2,155,294 ຄົນ ແລະ ກວມເອົາປະມານ 
30 ເປີເຊັນ ຂອງປະຊາກອນລາວ. ເປັນເຂດທີ່ມີທ່າແຮງ ດ້ານ
ການທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດແລະວັດທະນະທໍາ, ເປັນເຂດທີ່ມີ
ທ່າແຮງດ້ານ ການກະສກິໍາສະອາດຫຼືອິນຊີ, ທ່າແຮງດ້ານການ
ລ້ຽງສັດໃຫຍ່, ທ່າແຮງດ້ານການ ຜະລດິພະລັງໄຟຟາ້, ຂະຫຍາຍ
ອຸດສາຫະກາໍ ແລະ ມີສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ສໍາລັບການພົບ
ປະເຈລະຈາ ຂອງນັກທຸລະກິດ. 

- ປະຊາຊົນທີ່ຢູໃ່ກ້ແລວທາງຂອງເສັ້ນທາງ ລົດໄຟແມ່ນຮັບຮູ້
ໂຄງການນີ້ຫາຍກວ່າໝູ,່ ແຕ່ວ່າຍັງມີຄວາມກັງວົນໃນການຊົດເຊຍີ
ຄ່າເສຍຫາຍຢູ່. ຜູ້ປະກອບການດ້ານ ການຂົນສົ່ງມຄີວາມກັງວົນ
ຫາຍ ຊຶ່ງກັງວນົວ່າ ເມື່ອມີເສັ້ນທາງລົດໄຟນີ້ແລ້ວ ກິດຈະການຂອງ



20 
 

ເຂົາເຈົ້າຈະລົ້ມລະລາຍ. ສາໍລັບນັກທຸລະກິດ ດ້ານໂຮງແຮມ ແລະ 
ທ່ອງທ່ຽວ ຮັບຮູ້ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລດົໄຟນີ້ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ທັນໄດມ້ີ
ແຜນການ ຫຼື ຄວາມຕຽມພ້ອມ ເພຶ່ອຮອງຮັບໂຄງການນີ້. ສໍາລັບ
ນັກທຸລະກິດຮ້ານອາຫານ ຈໍານວນຫາຍຍັງບໍ່ທັນຮູ້ໂຄງການກໍ່ສ້າງ
ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ດີປານໃດ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນ ໄດ້ວາງແຜນອັນໃດ
ເພື່ອຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການນີ້. ສ່ວນຄວາມຮັບຮູ້ ຂອງ
ພະນັກງານນາໍຂັ້ນແຂວງ ຮັບຮູ້ໂຄງການນີ້ ໃນລະດັບສູງ ແລະ ມີ
ຄວາມ ເປັນເອກະພາບສູງຕໍ່ແນວທາງ ຂອງພັກແລະລດັ. 

- ຜົນປະໂຫຍດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-
ຈີນ ຄາດວ່າຈະໄດ້ ຮັບບຸລິມາສິດໃນການສ າປະທານການສະໜອງ
ຫີນ-ຊາຍ ແລະ ຈາກສະໜອງ ເຄື່ອງອປຸະໂພກ-ບ ລິໂພກໃຫ້ແກ່ກໍາ
ມະກອນ. ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮບັໃນໄລຍະນໍາໃຊ້
ເສັ້ນທາງລົດໄຟ ແມ່ນ : 

(1) ສປປ. ລາວ ມີເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່ ຈີນ-ລາວ-ໄທ ທີ່ຕອບສະໜອງ
ນະໂຍບາຍ ເຊື່ອມຕໍ່ໃນລະດັບພາກພື້ນ ຊຶ່ງລັດຖະບານຂອງ ສປປ. 
ລາວ ຈະມີລາຍໄດ້ ຈາກການເກັບຄ່າຜ່ານ; 

(2) ການເດນີທາງຈາກຈນີຜ່ານລາວໄປໄທ, ຈາກໄທຜ່ານລາວໄປຈີນ, 
ເດີນທາງ ໄປກັບລະຫວ່າງນະຄອນຫວງວຽງຈັນຫາຫວງນໍ້າທາ ຈະ
ສະດວກ, ປອດໄພ ແລະ ປະຫຍັດເວລາ, ນັກທ່ອງທ່ຽວຜ່ານລາວຫຼື
ເຂົ້າມາລາວ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ ທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ  
ແລະ ທຸລະກິດທີ່ປິ່ນອ້ອມ ການທ່ອງທ່ຽວຈະດີຂຶ້ນ ແລະ ຈະ
ກະຈາຍລາຍໄດ້ສູ່ຊຸມຊົນ; 

(3) ຈາກການເດີນທາງ ແລະ ຂົນສົ່ງທີ່ສະດວກສະບາຍ ຈະດຶງດູດການ
ລົງທຶນ ຂອງນັກທຸລະກິດຈນີ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ ມາລົງທຶນໃນຂົງເຂດ
ນີ້ ໃນຫາຍ ຂະແໜງການ, ຊຶ່ງຈະສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ແຮງ
ງານໜຸ່ມ ຈະເປັນເຄື່ອງມຼືໃນການແກ້ໄຂ ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຂອງ
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ສັງຄົມລາວ ແລະ ເປັນການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ເຂົ້າມາລາວ 
ເພື່ອກຽມການຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາແລະທັນສະໄໝ, ແລະ ການ
ຜະລິດກະສິກາໍຈະເພີ່ມຂຶ້ນ; 

(4) ການສາ້ງວຽກເຮັດງານທໍາໃນກິດຈະກໍາທາງລົດໄຟ; 
(5) ສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຂົ້າເຖິງ ການສຶກສາ

ຊັ້ນສູງ ແລະ ການບໍລິການວິຊາການ. 
 

6. ຂໍໍ້ແນະນ າ. 
 ເນື່ອງຈາກການຄົ້ນຄວ້ານີ້ມີຂອບເຂດຈໍາກັດ ທາງດ້ານເນື້ອໃນ, 
ເວລາ ແລະ ງົບປະມານ, ເພື່ອເຮັດໃຫກ້ານຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງລົດໄຟ
ລາວ-ຈີນ ເປັນປະໂຫຍດຫາຍຂຶ້ນ ຈຶ່ງສະເໜີໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າລົງເລິກຕື່ມ 
ເຊັ່ນ: ສຶກສາກິດຈະກໍາປິ່ນອ້ອມທາງລົດໄຟທີ່ຈະນໍາຜນົປະໂຫຍດດາ້ນບວກ
ມາໃຫ້ ສປປ. ລາວ, ສຶກສາອຸປະສັກ-ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ຫຼື ສິ່ງທີ່ເປັນຜົນກະທົບດ້ານ
ລົບມາໃຫ້ ສປປ. ລາວ ເພື່ອໃຫ້ເປັນຂໍ້ມູນລັດຖະບານ. 
 ຕໍ່ກັບລັດຖະບານ, ຄວນເອົາໃຈໃສ່ເຜີຍແຜ່ເອກະສານໂຄສະນາ
ເຜີຍແຜ່ນໍາພາແນວຄິດ ກ່ຽວກັບໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໃຫ້
ປະຊາຊົນ ເພື່ອຈະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ໂຄງການ. ເພື່ອນໍາໃຊ້
ເສັ້ນທາງລົດໄຟໃຫ້ມີຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ, ສໍາລັບລັດຖະບານ, ການນໍາ
ທ້ອງຖິ່ນ, ນັກທຸລະກິດຫຼືຜູ້ຜະລິດຄວນສ້າງແຜນຮບັຮອງໂຄງການນີ້ໂດຍ
ອີງໃສ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ. 
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