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• ພາກທີ 1 

• ສະພາບລວມ ຂອງ ສປປ ລາວ

• 1.1. ພາກ ສະ ເໜີ

 ສປປ ລາວ  ໄດ້ ໃຫ້ ສັດຕະຍາ ບັນ ຕໍ່ສົນທິສັນຍາ ວ່າ ດ້ວຍ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ໃນ ປີ 1995 ແລະ 
ອະນຸສັນຍາ ກຽວ ໂຕ ວ່າ ດ້ວຍ  ການ ຫຼຸດຜ່ອນ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ ໃນ ປີ 2003. ໃນ ຖານະ ເປັນປະ ເທດ ພາຄີ , ສປປ 
ລາວ  ໄດ້ ເຂົ້າ ຮ່ວມ   ຢ່າງ ຕັ້ງໜ້າ  ເຄື່ອນ ໄຫວວຽກ ງານ ຕ່າງໆ ພາຍ  ໃຕ້ ຂະ ບວນການ ຂອງ ສົນທິສັນຍາ. ສປປ ລາວ  ໄດ້ 
ສ້າງ ຮ່າງ ບົດສື່ສານ ແຫ່ງ ຊາດ ກ່ຽວກັບ  ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ສະບັບທີ  1  ແລະ ສໍາ ເລັດ  ໃນ ປີ 2000 ພ້ອມ 
ທັງ  ໄດ້ ນໍາ ສົ່ງໃຫ້ ແກ່  ກອງ ເລຂາສົນທິສັນຍາ ດັ່ງກ່າວ ຕາມ ພັນທະຂອງ ປະ ເທດພາຄີ.    ບົດ ສື່ສານ ແຫ່ງ ຊາດ ສະບັບ 
ນີ້ ປະກອບ ມີ ເນື້ອ ໃນ ສຳຄັນ  ຄື:  ສະພາບລວມ ຂອງປະ ເທດ; ການ ສຳ ຫຼວດການ ປ່ອຍ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ ແຫ່ງ 
ຊາດ; ມາດ ຕະການ ຫຼຸດຜ່ອນ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ; ຂໍ້ ຫຍຸ້ງຍາກ ທາງ ດ້ານ ການ ເງິນ, ວິຊາ ການ ແລະ ຄວາມ ຕ້ອງການ 
ສະໜັບສະໜູນ.

 ພາຍຫຼັງ  ສໍາ ເລັດ ການ ສ້າງ ບົດສື່ສານ  ແຫ່ງ ຊາດ ສະບັບ ທີ 1  ແມ່ນໄດ້ ມີ ການດຳ ເນີນ ບາງ ວຽກ ງານ ທີ່ ສຳຄັນ  
ເປັນຕົ້ນ: ການສ້າງ ບົດປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ສໍາ ລັບ ຂົງ ເຂດບູລິມະສິດ ເພື່ອການຫຼຸດຜ່ອນ 
ອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ; ການ ສ້າງ  ບົດ ປະ ເມີນ ຄວາມ ສາມາດ ແຫ່ງ ຊາດ ພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາຣິໂອ: ສົນທິສັນຍາວ່າ 
ດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍຊີວະນາໆພັນ ແລະ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການຕ້ານການ 
ເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ ແລະ ການກາຍເປັນທະເລຊາຍ;  ການ ສ້າງ  ແຜນດຳ ເນີນງານ ແຫ່ງ ຊາດ  ໃນ ການ ປັບ ຕົວ ເຂົ້າ ກັບ  
ສະພາບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ.

ໃນປີ 2008,  ລັດຖະບານ  ໄດ້ ສ້າງ ຕັ້ງຄະນະ ກໍາມະການ  ຊີ້ ນຳ ລະດັບ ຊາດ   ວ່າດ້ວຍການ ສ້າງ ຍຸ ດທະ ສາດ 
ການປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ຮອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ,  ປະ 
ທານຄະນະກຳມະການສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ເພື່ອໃຫ້ທິດທາງ ແລະ ຊີ້ນຳ ການສ້າງຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ ແລະ 
ໂຄງການ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ 8 ໜ່ວຍງານວິຊາ ການ ທີ່ 
ປະກອບ ດ້ວຍ ສະມາຊິກ ທີ່ ມາຈາກກະຊວງ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ອົງການຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ສິ່ງ 
ແວດ ລ້ອມ (ອຊນສ) ໄດ້ຖືກ ມອບ ໝາຍ  ໃຫ້ ເປັນ ຈຸດ ປະສານ ງານລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນ
ຟ້າອາກາດ, ພ້ອມທັງເປັນອົງການ ທີ່ຖືກມອບໝາຍລະດັບຊາດ ເພື່ອ ເຮັດໜ້າທີ່ ທົບທວນ ແລະ ພິຈາລະນາອະນຸມັດ 
ໂຄງການກົນໄກພັດທະນາສະອາດ.

ສປປ ລາວ  ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ຕໍ່ບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ນັບ ມື້ນັບກ້ວາງຂວາງ  ແລະເລິກ 
ເຊີ່ງ ຍ້ອນ ເຫັນ ໄດ້ ຄວາມໝາຍ, ຄວາມ ສໍາຄັນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມ ສະ ລັບ ຊັບຊ້ອນ  ຂອງບັນຫາ ຕ່າງໆ ໃນ ການ ປຶກສາ 
ຫາລື, ເຈລະຈາ  ພາຍ ໃຕ້ ສົນທິສັນຍາວ່າ ດ້ວຍ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ລວມທັງ ບັນຫາ ການ ຮ່ວມ ມື ໃນ ໄລຍະ 
ຍາວ ລະ ຫວ່າງບັນດາ ປະ ເທດ ພາຄີດ້ວຍ ກັນ. ໃນປີ 2009 ລັດຖະບານ ລາວ  ໄດ້ ປັບປຸງ ພາລະ ບົດບາດ  ແລະ  
ໜ້າ ທີ່ ຂອງ ຄະນະ ກຳມະການ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ແຫ່ງ ຊາດ ໂດຍກຳນົດ ເອົາ ວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 
ເປັນໜຶ່ງໃນວຽກງານບູລິມະສິດ ຂອງຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວ. 

ຍຸດທະສາດ ແຫ່ງ ຊາດ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ຖືກຮັບຮອງຈາກລັດຖະບານ ໃນປີ 2010  
ໄດ້  ກຳ ນົດ ວິ ໄສ ທັດຂອງ ສປປ ລາວ ຄື • ຍົກ ລະດັບຄວາມ ສາມາດ ໃນ ການ ປັບ ຕົວ ເຂົ້າ ກັບ ສະພາບ ການ ປ່ຽນ ແ ປງດິນ 
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ຟ້າ ອາກາດ  ແລະ ການ ປະກອບສ່ວນ ຫຼຸດຜ່ອນ ການ ປ່ອຍ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ  ແກ້ວ   ແນ ໃສ່  ຮັບປະກັນ ການ ພັດທະນາ 
ເສດຖະກິດ ແບບ ຍືນ ຍົງ, ຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມທຸກ ຍາກ, ຮັບປະກັນ ສຸກຂະພາບ  ແລະ ຄວາມ ປອດ ໄພ ຂອງ ປະຊາຊົນ, 
ປັບປຸງ ຄຸນ ນະພາ ບສິ່ງ ແວດ ລ້ອມທຳ ມະ ຊາດ  ແລະ ຍົກ ລະດັບ ຊີວິດການ ເປັນ ຢູ່ ຂອງ ພົນລະ ເມືອງລາວ ທຸກ ຄົນ•.

ຍຸດ ທະ ສາດ ແຫ່ງ ຊາດ ກ່ຽວກັບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ   ເປັນ ເອກະສານ ພື້ນຖານ    ສໍາລັບ ການ ກຳນົດ 
ທິດ ທາງ   ການ ເຊື່ ອມສານ ເອົາ  ວຽກ ງານ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ເຂົ້າ ໃນ ແຜນ ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ ແຫ່ງ ຊາດ 
ຄັ້ງ ທີ 7  ແລະ ຊຸກຍູ້ ສົ່ງ ເສີມ ໃຫ້ ບັນດາ ຂະ ແໜງການ ຫຼັກ   ໄດ້ ພັດທະນາ ເສ ດຖະກິດ  ໄປ ພ້ອມໆກັນ ກັບການ ແກ້ ໄຂ 
ຄວາມທຸກ ຍາກຂອງ ປະຊາຊົນ  ໂດຍ ໃຫ້ ມີ ທັງ ຄວາມ ຕ້ານທານ  ຕໍ່ ກັບ ສະພາບການ ປ່ຽນແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ. ພ້ອມ 
ດຽວ ກັນ ນີ້ ສປປ ລາວ  ໄດ້ ມີ ນະ ໂຍບາຍ ຮ່ວມ ມື  ກັບບັນດາ ປະ ເທດຕ່າງໆ  ແລະ ອົງການ ຈັດ ຕັ້ງສາກົນ  ໂດຍ ສະ ເພາະ  
ດ້ານ ການ ພັດທະນາ ຄວາມ ສາມາດ  ໃນ ການຫລຸດຜ່ອນ ຜົນ ກະທົບ  ຈາກສະພາບ ການ ປ່ຽນ ແປ ງດິນ ຟ້າ ອາກາ ດ.

• 1.2. ລັກສະນະ ພູມ ສັນຖານ ແລະ ກາ ຍະ ພາບ

• 1.2.1 ລັກສະນະ ພູມ ສັນຖານ  

ສປປ ລາວ  ຕັ້ງ ຢູ່ແຫຼມ ອິນດູຈີນ, ອາຊີ ອາຄະ ເນ, ມີ ຊາຍ ແດນບໍ່ ຕິດ ກັບ ທະ ເລ, ມີ ລວງຍາວ 1.700 ກມ  
ແຕ່ ເໜືອ ຫາ ໃຕ້ ແລະ ກວ້າງ ແຕ່ 100 - 400 ກມ, ມີ ເນື້ອທີ່ 236.800 ກມ2  ຊຶ່ງຕັ້ງ ຢູ່  ພື້ນທີ່ ອ່າງ  ແມ່ນ້ຳ ຂອງ  
ແລະ ມີ ຊາຍ ແດນ ຕິດ ກັບ 5 ປະ ເທດ (ຮູບ 1-1). ພາກ ຕາ ເວັນ ອອກສ່ຽງ ເໜືອ 80% ຂອງ ປະ ເທດ ເປັນ ພູດ ອຍຍາວ 
ຕາມສາຍພູ ຫຼວງ  ແລະ ສ່ວນ ຫລາຍ ເປັນ ຊາຍ ແດນ ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບຫວຽດນາມ. ພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ 
ປົກ ຫຸ້ມ ດ້ວຍປ່າໄມ້ຂຽວງາມ, ຊຶ່ງ ເປັນ ສິ່ງ ກ້ຳບັງຕາ ມທຳ ມະ ຊາດ  ຕ້ານ ກັບ ພະຍຸ ອັນ ຮຸນ ແຮງ ຈາກ ຕາ ເວັນ ອອກ; 
ສ່ວນເຫຼືອອີກ 20% ເປັນທົ່ງພຽງຍາວໄປຕາມ ລຳແມ່ນ້ຳຂອງ  ແລະ  ໄດ້ ຮັບຜົນ ກະທົບຈາກ  ໄພນ້ຳ ຖ້ວມ  ໃນ ແຕ່ລະ 
ປີ. ລະດັບ ສູງ ຂອງ ປະ ເທດ ທຽບ ໃສ່ ລະດັບນ້ຳ ທະ ເລ ປານ ກາງຈະ ມີ ແຕ່ 104 ມ  ເຂດ ຕໍ່າສຸດຢູ່ ອັດ ຕະປືໄປ ເຖິງ 
2.820 ມ  ເຂດ ສູງ ສຸດຢູ່ ພູ ເບ້ຍ, ແຂວງຊຽງຂວາງ.

ທົ່ງພຽງ  ສ່ວນ ຫລາຍແມ່ນ ຢູ່ທາງ ພາກ ກາງ  ແລະ ພາກ ໃຕ້  ເລາະ ຕາມ ສາຍ ນ້ຳ ຫຼັກ ຄື ແມ່ນ້ຳຂອງ ຍາວ 
1.898 ກມ  ແຕ່ ເໜືອ ຫາ ໃຕ້. ສາຍ ນ້ຳ  ມີ ຫຼາຍ ສາຂາ ໃນ ປະ ເທດ ແລະ ເປັນຊັບພະຍາກອນທໍາ ມະ ຊາດ ທີ່ ສຳຄັນ 
ທີ່ສຸດ  ສໍາລັບ ການ ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງ ຊາດ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ  ເພື່ອ  ເຮັດ ການຜະລິດ ກະສິກຳ ແລະ 
ຜະລິດໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ. ກະສິກຳ  ເປັນ ຂະ ແໜງ ເສດຖະກິດ ທີ່ ສຳຄັນ ທີ່ ສຸດ  ສຳລັບ  ສປປ ລາວ, ສ່ວນ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ   
ໄດ້ເປັນຍຸດ ທະ ສາດແຫ່ງ ຊາດ  ເຮັດ ໃຫ້ ສປປ ລາວ  ເປັນ ໝໍ້ ໄຟ ຂອງ ອາ ຊີ    ສໍາລັບ  ພາກພື້ນ ອາຊຽນ.

ອີງ ຕາມ ລະດັບຄວາມ ສູງ ຂອງ ປະ ເທດ ,  ໄດ້ແບ່ງ ອອກ ເປັນ  ສາມ ເຂດ ທີ່ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ ຄື:

-  ເຂດ ພູດ ອຍ ທີ່ ມີ ຄວາມ ສູງ ແຕ່ 1.0 00 ມ ຂຶ້ນ ໄປ ທຽບ ໃສ່ ລະດັບ ນ້ຳ ທະ ເລ ປານ ກາງ, ມີ 
ຄວາມຊຸ່ມ ຫຼາຍ, ປະລິມານນ້ຳ ຝົນ  ແຕ່ 1.500-2.000 ມມ ຕໍ່ ປີ ໂດຍ ສະ ເລ່ຍ  ແລະ ອຸນ 
ຫະພູມ  ເຢັນ ກວ່າ ເຂດ ອື່ນ ຂອງ ປະ ເທດ ;

-  ເຂດ ພູ ສູງ ພາກ ກາງ ແລະ ພາກ ໃຕ້ ຂອງ ປະ ເທດທີ່ ມີ ຄວາມ ສູງ ໂດຍ ລວມ  ໃນລະຫວ່າງ 
500-•1.000 ມ, ມີ ອຸນຫະພູມ ສູງ  ແລະ ປະລິມານນ້ຳ ຝົນ ສະເລ່ຍ ແຕ່ 2.500-3.000 
ມມ ຕໍ່ ປີ;

-  ເຂດ ທ່ົງພຽງ ພາກ ກາງ  ເປັນ ເຂດ ດິນທັບ ຖົມ  ເລາະ ຕາມແຄມ  ແມນ້່ຳຂອງ  ແລະ ຫ້ວຍ ນ້ຳສາຂາ 
ສຳຄັນ , ເປັນເຂດອາກາດ ຮ້ອນ ແລະມີ ປະລິມານນ້ຳ ຝົນສະເລ່ຍແຕ່1.500-2.000 ມມ 
ຕໍ່ ປີ. 
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ຮູບ 1-1: ທີ່ ຕັ້ງ  ຂອງສປປລາວ 

•  ແຜນທີ່ ພື້ນຖານ: ສປປລາວ
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ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດໜຶ່ງ ໂດຍລວມແລ້ວ ແມ່ນ ໄດ້ ຮັບ ອິດທິພົນ  ຈາກ ລົມ ພະຍຸ  ໃຕ້ ຝຸ່ນ ເຂດ ຮ້ອນ 
ຈາກ ທິດຕາ ເວັນ ຕົກ ສ່ຽງ ໃຕ້ ແລະ ລົມ ມໍ ລະ ສຸມ ຈາກ ທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອ, ຊຶ່ງ ເຮັດ ໃຫ້ ມີ ຝົນຕົກ ໜັກ  ແລະ 
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ຫຼາຍ. ອາກາດ ຂອງ ປະ ເທດ  ແບ່ງ ອອກ ເປັນ  ສອງ ລະດູ  ຄື: ລະດູຝົນ ແຕ່ ເດືອ ນ ພຶດສະພາ ຫາ  ເດືອນ 
ກັນຍາ ໂດຍ ມີ ປະລິມານນ້ຳ ຝົນ ຕົກ ສະ ເລ່ຍຕໍ່ ປີ ແຕ່ 1.300 ຫາ 3.000 ມມ  ແລະ ລະດູ ແລ້ງ ແຕ່ ທ້າຍເດືອນ ຕຸລາ 
ຫາ ເດືອນ ເມສາ  ໂດຍ ມີ ປະລິມານນ້ຳ ຝົນ ສະ ເລ່ຍ 1.950 ມມ ຕໍ່ ປີ, ອຸນຫະພູມ    ລະຫວ່າງ 20OC ຢູ່ ພາກ ເໜືອ  
ແລະ ຕາ ເວັນ ອອກ ເຂດ ສາຍພູ ແລະ ພູ ພຽງ ມີອຸນຫະພູມ ລະຫວ່າງ 25OC ຫາ 27OC ຢູ່ ເຂດ ທົ່ງພຽງ  ແລະ ພື້ນທີ່ 
ຕໍ່າ.

• 1.2.2. ຊັບພະຍາກອນ ທໍາ ມະ ຊາດ

ສປປ ລາວ  ເປັນປະເທດໜຶ່ງ ທີ່ມີຄວາມ ອຸດົມ ຮັ່ງ ມີ ດ້ວຍຊັບພະຍາກອນ ທໍາ ມະ ຊາດ ທີ່ ສຳຄັນ,   ເປັນຕົ້ນ:  
ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, ປ່າ ໄມ້ ແລະ ແຮ່ ທາດ. ໃນ ໄລຍະ ສາມ ທົດ ສະວັດ ທີ່ຜ່ານ ມາ ການ ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ ແລະ 
ສັງຄົມ ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວ  ໂດຍ ໄດ້ ມີ ການ ນໍາ ໃຊ້ຊັບພະຍາ ກອນ ເຫຼົ່າ ນີ້  ເປັນ ປັດ ໃຈ ພື້ນຖານ ສໍາ ຄັນ. ສະພາບ 
ການ ລວມ ກ່ຽວກັບ  ຊັບພະຍາກອນ ທໍາ ມະ ຊາດ ມີ ຄືດັ່ງ ລຸ່ມ ນີ້: 

• 1.2.2.1. ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ 

ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດໜຶ່ງ ທີ່ມີຄວາມ  ອຸດົມ ສົມບູນ ດ້ວຍຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ໂດຍ ມີ ແມ່ນ້ຳຂອງ 
ລວມທັງສາຂາ   ແລະ  ແມ່ ນ້ຳ ສາຂາ ຕ່າງໆ. ບັນດາແມ່ນ້ຳ ເຫຼົ່ານີ້  ໄດ້ ປະກອບສ່ວນ ຢ່າງ ໃຫຍ່ ຫຼວງ ໃຫ້ ແກ່ ການ ພັດທະນາ 
ເສດຖະກິດມະຫາ ພາກ  ຂອງ ປະ ເທດ  ແລະ   ຊີວິດການ ເປັນ ຢູ່ ຂອງ ຊຸມ ຊົນ ໃນ ທ້ອງ ຖິ່ນ. ສາຂາ ແມ່ນ້ຳ ຂອງ ທີ່ມາຈາກ 
ສປປ ລາວ ມີຈຳນວນ 12 ແມ່ນ້ຳ ໂດຍ ໄດ້ ສະໜອງ ນ້ຳໜ້າ ດິນຈຳນວນ 247 ຕື້ມ3 ຊຶ່ງເທົ່າ ກັບ 35% ຂອງ ຈຳນວນນ້ຳ 
ທີ່ ໄຫຼ ໃນອ່າງແມ່ນ້ຳ ຂອງ.  ຊັບພະຍາກອນນ້ຳໜ້າ ດິນ  ມີ ປະມານ 332,5 ກມ3 ຫຼື  ຫຼາຍ ກວ່າ 55.000ມ3/  ຄົນ/
ປີ.   ເຖິງຢ່າງ ໃດ ກໍ ຕາມ, ທ່າ ແຮງ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ເຫຼົ່ານີ້ ຍັງ ບໍ່ ທັນ  ໄດ້ ຮັບ ການຂຸດ ຄົ້ນ ມານຳ ໃຊ້ໃຫ້ໝົດເທື່ອ; ມາ 
ຮອດ ປັດ ຈຸ ບັນ ມີ ພຽງແຕ່ 2,8% ຂອງຊັບພະຍາກອນ ເຫຼົ່ານີ້  ໄດ້ຮັບ ການ ສຳ ຫຼວດ  ແລະພັດທະນາ  ເປັນ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ,  
ຊຶ່ງຍັງ ບໍ່ ເຖິງ 10% ຂອງ ທ່າ ແຮງ ທັງ ໝົດ ທີ່ ຄາດ ຄະ ເນມີຢູ່.

ໃນ ປັດຈຸບັນ ຄວາມ ຕ້ອງການ ນ້ຳ   ແລະ  ການ ຊົ ມ ໃຊ້ ນ້ຳ ຕໍ່ ຫົວ ຄົນຢູ່ ສປປ ລາວ ຍັງ ຕ່ຳ ຢູ່.  ເຖິງຢ່າງ ໃດ 
ກໍຕາມ, ການ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນ້ຳ ມີ ທ່າ ອ່ຽງ ເພີ່ມຂຶ້ນ  ໂດຍ ສະ ເພາະໃນ ຂົງ ເຂດ ການ ພັດທະນາ ໄຟຟ້າ 
ນ້ຳຕົກ  ແລະ ລະບົບ ຊົນລະປະທານ. ການ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນ້ຳ  ຢູ່ ສປປ ລາວ ເປັນທັງ ກາລະ ໂອກາດ  
ແລະ ບັນຫາທ້າ ທາຍ. ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ຊັບພະຍາກອນ ແຫຼ່ງນໍ້າ ແບບ ປະສົມ ປະສານ  ແມ່ນມີ ບົດບາດ ສຳຄັນ   ເພື່ອ ໃຫ້ ມີ 
ຄວາມ ດຸນດ່ຽງ ລະຫວ່າງ ການ ພັດທະນາ ເສດ ຖະກິດ   ໄປພ້ອມກັບການ ອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນນ້ຳ.

 ໃນ ປີ 1995, ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ ສ້າງຕັ້ງຄະນະ ກຳມະການ ແມ່ນ້ຳ ຂອງ ແຫ່ງ ຊາດ ຂຶ້ນ  ເພື່ອ 
ປະສານ ກັບ ຂະ ແໜງ ການ ຕ່າງໆ  ໃນ ການ ສຶກສາ   ແລະ ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດນະ ໂຍບາຍ, ຍຸດ ທະ ສາດ,ແຜນ ງານ  ແລະ  
ໂຄງການພັດທະນາ ຂອງຄະນະ ກຳມາ ທິການ ແມ່ນ້ຳ ຂອງແຫ່ງຊາດລາວ, ຊຶ່ງຕໍ່ມາ ຄະນະ ກຳມະການ ປະສານ 
ງານຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ຫ້ອງການກອງ ເລຂ າ ຂອງ ຄະນະ  ກໍ ໄດ້ ສ້າງຕັ້ງ ຂຶ້ນ  ໃນ ປີ 1997. ຄະນະກຳມະການ 
ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເປັນຈຸດ ປະສານງານ ກັບ ຂະ ແໜງ ການ ຕ່າງໆ ໃນ ລະດັບ ຊາດ ເພື່ອ ການພັດທະນາຍຸດ ທະ ສາດ ແລະ  
ແຜນ ດຳ ເນີນ ງານ,  ແຜນ ງານ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ ທີ່ຈຳ ເປັນ  ສຳລັບ ການ ວາງ ແຜນ, ຄຸ້ມ ຄອງ, ນຳ ໃຊ້  ແລະ 
ປົກ ປັກ ຮັກສານ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນ້ຳ. ໃນ ໄລຍະ ນີ້ ຮູບແບບການ ຄຸ້ມ ຄອງ ຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນ້ຳ ແບບ 
ປະສົມ ປະສານ  ໄດ້ ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ໄດ້ນຳ ເອົາ ມາ ໃຊ້ ໃນ ລະດັບ  ອະນຸພາກພື້ນ ແມ່ນ້ຳຂອງ  ແລະ ໃນລະດັບຊາດ. 
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ເພື່ອ ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນວຽກງານການ ຄຸ້ມ ຄອງ  ຊັບພະຍາກອນ ແຫຼ່ງນໍ້າ ແບບ ປະສົມ ປະສານ  
ໃນ ໄລຍະ 2 ປີ ຜ່ານມາ, ອຊນສ (ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນ ທໍາ ມະ ຊາດ  ແລະ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ (ກຊສ)  ໃນ ປັດຈຸບັນ)  
ໄດ້ ສ້າງນະ ໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ, ຍຸດ ທະ ສາດ  ແລະ  ແຜນ ດຳ ເນີນ ງານ ວ່າດ້ວຍຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນ້ຳ. ຈຸດປະສົງ 
ຂອງຮ່າງ ເອກະສານນະ ໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ   ແມ່ນແນ ໃສ່ ການ ສົ່ງ ເສີມ  ການ ນໍາ ໃຊ້ວິທີ ການ ຮອບດ້ານ ໃນການຄຸ້ມ 
ຄອງຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນ້ຳຢ່າງຍືນ ຍົງ  ແບບມີ ສ່ວນຮ່ວມ ຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ  ແລະ ມີການ ປະ ເມີນຜົນ ກະທົບ  
ຂອງ ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຕໍ່ຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນ້ຳ. ນະ ໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ  ຄາດ ວ່າ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ການຈັດ 
ຕັ້ງ ປະຕິບັດ  ໂດຍ ບັນດາ ກະຊວງ ແລະ ຂະ ແໜງ ການຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ  ພາຍໃຕ້ ຂອດການ ປະສານງານ  ຂອງ ຄະນະ 
ກຳມະການ ອ່າງ ແມ່ນ້ຳ ຂອງ ແຫ່ງ ຊາດ ລາວ ແລະ ຄະນະກຳມະການຕ່າງໆ ໃນລະດັບແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ.

• 1.2.2.2. ຊັບພະຍາກອນທີ່ ດິນ

ດ້ານ ພູມ ສັນຖານ, ຊຶ່ງເນື້ອທີ່ ສ່ວນ ໃຫຍ່  ຂອງ ສປປ ລາວ  ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ ເຂດ ພູ ພຽງ  ແລະ ເຂດພູ ສູງ. 
ຈຳນວນເນື້ອທີ່ທັງໝົດ ມີ 23,6 ລ້ານ ເຮັກຕາ, ຊຶ່ງໃນນີ້ມີ 17 ລ້ານເຮັກຕາ  ເປັນປ່າປ້ອງກັນ ຫຼື ປ່າອະນຸລັກ, 1,8 
ລ້ານເຮັກຕາ ແມ່ນປ່າຜະລິດ, ສ່ວນທີ່ຍັງເຫຼືອ ແມ່ນເນື້ອທີ່ກະສິກຳ ແລະ ນຳໃຊ້ເປັນດິນ ເປົ້າໝາຍອື່ນໆ. ປະມານ 
ສາມສ່ວນສີ່ ຂອງດິນກະສິກໍາ ແມ່ນດິນ ສໍາລັບການປູກຝັງ, ສ່ວນທີ່ຍັງເຫຼືອເປັນດິນສຳລັບການປູກພືດປະ ຈໍາລະດູ, 
ປູກຕົ້ນໄມ້ກິນໝາກ ແລະ ດິນປູກພືດຕ່າງໆ. ການ ກະຈາຍ  ຂອງ ຊັບພະຍາກອນ ທີ່ ດິນ ທີ່ຈັດ  ໄປຕາມ ປະ ເພດ ການ 
ນໍາ ໃຊ້  ໄດ້ສະແດງ ຢູ່ໃນ ຮູບ 1-2 .

ຮູບ 1-2 ການ ກະຈາຍ ຂອງ ຊັບພະຍາກອນ ທີ່ ດິນ ທີ່ຈັດ ຕາມ ປະ ເພດ ການ ນໍາ ໃຊ້

ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ, ປີ 2009

 ການ ປ່ຽນ ແປງ   ການ ນຳ ໃຊ້ ທີ່ ດິນ ກະສິກຳ ໃນໄລຍະ 2-3 ປີຜ່ານມາ ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງ ໄດ້ ເອົາ ໃຈ ໃສ່. 
ການ ນຳ ໃຊ້ ທີ່ ດິນ ສຳລັບ ການ ປູກ ພື ດ ທັງ ໝົດ ແມ່ນ ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຍົກ ເວັ້ນ ແຕ່ ກາ ເຟ  ແລະ ຊາ. ສິ່ງ ທີ່ ພົ້ນ ເດັ່ນ ກ່ອນໝູ່  
ແມ່ນເຂດ ປູກ ສາລີ  ເພີ່ມຂຶ້ນ ເກືອ ບສາມ ເທົ່າ ຕົວ ໃນ ໄລຍະ ເຄິ່ງທົດ ສະ ຫວັດ ຄື ຕັ້ງແຕ່ 86 ພັນ ເຮັກຕາ ໃນປີ 2005 
ເຖີງ 212 ພັນເຮັກຕາ ຫລື ຫຼາຍກ່ວາ ໃນປີ 2010 ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ ຢູ່ໃນເຂດເນີນສູງ ຂອງບັນດາແຂວງພາກເໜືອ. 
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ການ ຂະຫຍາຍ ດິນ ປູກ ສາລີ  ແມ່ນ ຂະຫຍາຍ ຢູ່ ພື້ນທີ່ ໄດ້ ປະ ເປັນ ດິນ ເຮື້ອ, ປູກ ແທນ ພືດ ອື່ນ ຫຼື ບຸກ ເບີກ ດິນ ປ່າ  ມາ 
ປູກ. ຕາມສະຖິຕິ ແລະ ສະພາບຕົວ ຈິງຢູ່ພາກ ເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ, ຊີ້ ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າ  ໝາກສາລີ ໄດ້ ປູກ ຢູ່ ດິນ ເຮື້ອ  ແລະ   
ເຮັດ ໃຫ້ ເນື້ອທີ່ ໄຮ່ ໝູນວຽນ ຫລຸດລົງ . ຫຍິ່ງ ໄປ ກວ່າ ນີ້,   ໃນເມື່ອ ປູກ ສາລີ ທຸກໆ ປີຢູ່ ດິນ ບ່ອນ ເກົ່າ  ແມ່ນ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ຄຸນ 
ນະພາ ບ ດິນ ຊຸດ ໂຊມ ລົງ ກໍ ຄື  ຜົນ ການ ຜະລິດ ກະ ສີ ກຳ ແບບ ຍືນ ຍົງ  ຫຼຸດ ລົງ. ການພັດທະນາ ໃນລັກສະນະດັ່ງກ່າວ 
ແມ່ນຈະໄດ້ ໃຫ້ ຄວາມ ເອົາ ໃຈ ໃສ່  ເປັນ ຢ່າງ ດີ ໃນຕໍ່ໜ້າ.

• 1.2.2.3. ຊັບພະຍາກອນປ່າ ໄມ້

ຊັບພະຍາກອນປ່າ ໄມ້ ເປັນຊັບພະຍາກອນໜຶ່ງ ທົດ ແທນຄືນ ໄດ້, ຊຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນ ທີ່ສຸດ  ຢູ່ ໃນ ສປປ 
ລາວ, ຊ່ວຍ ຄວບ ຄຸມ ການ ໄຫຼ ຂອງ ນ້ຳ, ລະບົບ ອຸ ທົກ ກະສາ ດ,  ການປົກ ປັກ ຮັກສາອ່າງ  ໂຕ່ງນ້ຳ, ລະບົບ ນິ ເວດ ແລະ 
ສັດປ່າ. ຊັບພະຍາກອນ ປ່າ ໄມ້ ໄດ້ປະກອບສ່ວນ ຕໍ່ເສດຖະກິດ ຂອງປະເທດຢ່າງຫລວງຫຼາຍແລ້ວ  ແລະ ໃນ 
ປີ 2001, ການຂຸດ ຄົ້ນ ໄມ້ ທ່ອນໄດ້ປະກອບສ່ວນ  ໃຫ້ ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) 3,2% (ສູນ 
ສະຖິຕິ ແຫ່ງ ຊາດ, 2004).  ການ ຊົມ ໃຊ້ ພະລັງງານຂອງ ປະຊາຊົນ ລວມທັງປະຊາຊົນ ຢູ່ ໃນ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງ 
ຈັນ ດ້ວຍຟືນ ແລະ ຖ່ານ ໄມ້  ຖື ວ່າ ເປັນ ແຫຼ່ງພະລັງງານ ຕົ້ນຕໍ ສໍາລັບການແຕ່ງຢູ່ຄົວ ກິນ. ນອກ ນີ້,  ໄມ້ຟືນ ຍັງ 
ຖຶກນຳໃຊ້ເປັນພະລັງຄວາມຮ້ອນ ໃນ ລະດູ ໜາວ ຂອງປະຊາຊົນ  ທີ່ອາໃສຢູ່ ເຂດ ພູດ ອຍ.

 ໃນ ປີ 2002  ເນື້ອທີ່ປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ທົ່ວປະເທດໄດ້ກວມເອົາປະມາ ນ 41,5% ທຽບໃສ່ ໃນ ປີ 1960 
ກວມເອົາປະມານ 64% ແລະ  ໃນ ປີ 1943 ກວມເອົາປະມານ 70% (ຮູບ 1-3) (ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, 
2002).  ໃນ ເນື້ອທີ່ປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ທ່ົວປະເທດ 41,5%   ໃນ ປີ 2002  ແມ່ນມີຈໍານວນ 20%   ເປັນຕົ້ນ ໄມ້ ທີ່ ມີ  
ເຮືອນຍອດ ໜາ ແໜ້ນ ຫຼື ເຄິ່ງໜາ ແໜ້ນ, ຊຶ່ງບັນຫາ ນີ້  ເປັນ ສັນຍານ ເຕືອນ  ບົ່ງ ບອກ ໃຫ້ ຮູ້ ວ່າຊັບພະຍາກອນປ່າ ໄມ້   
ໄດ້ ຮັບ ການ ເຊື່ອມ ໂຊມຢ່າງໄວວາ.  ປ່າ ໄມ້ ທຳ ມະ ຊາດ  ໄດ້ ຮັບ ການ ປ່ຽນ ແປງ, ຊຶ່ງ ປະກອບ ດ້ວຍການ ຫຼຸດ ລົງ ທາງດ້ານ 
ປະລິມານ, ການປ່ຽນແປງ ໂຄງ ສ້າງ  ຂອງ ປ່າ ໄມ້, ການ ຫຼຸດ ລົງ  ຂອງຊີວະ ນາໆ ພັນ ແລະ  ການສູນພັນ ຂອງ ສັດປ່າ.

ຮູບ 1-3 ເນື້ອທີ່ ປົກ ຫຸ້ມ ຂອງປ່າ ໄມ້ ຢູ່ ສປປ ລາວ 
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ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ  ປ່າ ໄມ້, ປີ 2002
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 ໃນໄລຍະທົດ ສະ ຫວັດ ຜ່ານ ມາ ການ ເຮັດ ໄຮ່  ເລື່ອນລອຍ ໄດ້ ກາຍ ເປັນ ບັນຫາ ໜຶ່ງ,  ຊຶ່ງມີຄວາມຈຳ 
ເປັນທີ່ລັດຖະບານຈະ ໄດ້ ມີ ມາດ ຕະການ ແກ້ ໄຂ  ໂດຍ ໄວ.  ໃນ ປີ 1990 ມີ ຫຼາຍ ກວ່າ 210 ພັນຄອບຄົວຢູ່ຊົນນະບົດ 
ໄດ້ ເຮັດ ໄຮ່ ເປັນ ອາຊີບ, ຊຶ່ງ ເປັນສາ ເຫດ ຕົ້ນ ຕໍ  ທີ່ ເຮັດ ໃຫ້ມີການຖາງປ່າ ປະມານ 245.887 ຮຕ ຕໍ່ປີ. ເຖີງຢ່າງ ໃດ 
ກໍ ຕາມ, ການ ປະຕິບັດມາດ ຕະການ ແກ້ ໄຂບັນຫາ ການຖາງປ່າ ແມ່ນ ໄດ້ ຮັບ ການ  ເອົາ ໃຈ ໃສ່  ແລະ ດຳ ເນີນແກ້ ໄຂ 
ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໃນ ຜ່ານ ມາ ໂດຍຜ່ານການຈັດຕັ້ງ ແຜນ ງານ ປ່າ ຊຸມ ຊົນ (ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ດ້ວຍ ຊຸມ ຊົນ) ແຕ່ປີ 1996 
ຫາ 2005.

ປະ ເພດ ປ່າ ໃນ ເມື່ອ ກ່ອນ  ໄດ້ ຈັດ  ແບ່ງ ອອກເປັນ 5 ປະ ເພດ,  ແຕ່ໃນ ຫວ່າງບໍ່ ດົນ ມານີ້ ເນື້ອທີ່ ປົກຫຸ້ມ 
ຂອງປ່າ  ໄມ້ໃນທົ່ວປະເທດ  ໄດ້ ຈັດສັນແບ່ງ ອອກ ເປັນ 3 ປະ ເພດປ່າຄື: ປ່າສະຫງວນ, ປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າຜະລິດ 
ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍ ປ່າ ໄມ້  ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ປີ 2007. ເນື້ອທີ່ປ່າ 3 ປະ ເພດ ດັ່ງກ່າວ ໃນປີ 
2010 ມີທັງໝົດ 13,5 ລ້ານ ຮຕ, ຊຶ່ງ ໃນ ນັ້ນປະກອບ ມີຄື: ປ່າ ສະຫງວນ 3,6 ລ້ານ ຮຕ, ປ່າ ປ້ອງ ກັນ 6,9 ລ້ານ 
ຮຕ ແລະ ປ່າ ຜະລິດ 3,1 ລ້ານ ຮຕ.

• 1.2.2.4. ຊັບພະຍາກອນ ແຮ່ ທາດ

ຊັບພະຍາກອນແຮ່ ທາດ  ເປັນ ຊັບພະຍາກອນໜຶ່ງ  ທີ່ ປະກອບສ່ວນ ໃຫ້ ແກ່ການ ພັດທະນາເສດຖະກິດ  
ຂອງ ສປປ ລາວ, ໄດ້ມີການຄາດຄະ ເນ ວ່າ   ມີ ແຮ່ ຄຳ ຢູ່ 32 ລ້ານ ໂຕນ, 12 ລ້ານ ເປັນຄໍາ ທັບ ຖົມ, ທອງ 162 ລ້ານ, 
ກົ່ວ 38 ລ້ານ  ແລະ ຖ່ານ ຫີນ 7 ລ້ານ ແລະ ອື່ນໆ.

 ໃນ ທົດ ສະ ຫວັດ ຜ່ານ ມາ, ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ບໍ່ ແຮ່ ໄດ້ ຂະຫຍາຍຕົວ ຢ່າງ ວ່ອງ ໄວ. ການ ຂຸດ ຄົ້ນ ແຮ່ 
ທາດ ທັງ ໝົດ ໄດ້ ເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນ ໄລຍະປີ 2005-2008, ຍົກ ເວັ້ນ ແຕ່ ຄຳ,  ເງິນ, ຊືນ ແລະ ກົ່ວ,  (ຕາຕະລາງ 1-1). 
ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ດັ່ງກ່າວ  ໄດ້ ປະກອບສ່ວນ ເຮັດ ໃຫ້ GDP ເພີ່ມຂຶ້ນ  ຈາກຕ່ຳກ່ວາ 1%  ໃນ ປີ 2000  ມາ 
ຫຼາຍ ກວ່າ 3%  ໃນ ປີ 2005 ແລະ ຮອດ 8%  ໃນ ປີ 2010. ນອກ ຈາກນີ້, ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ບໍ່ ແຮ່ ຍັງໄດ້ 
ປະກອບສ່ວນ ໃຫ້ ແກ່ ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ  ໃນ ເຂດ ຊົນນະບົດ ແລະ ເປັນປັດໃຈໜຶ່ງ ໃນການ  
ເຕົ້າໂຮມເອົາບ້ານ ແລະ  ເມືອງ ເຂົ້າກັນ ອີກ.

ຕາຕະລາງ 1-1  ແຮ່ ທາດ ທີ່ ໄດ້ ຂຸດ ຄົ້ນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແຕ່ປີ 2005 ຫາ 2008

•  ແຮທ່າດ • 2005 • 2006 • 2007 • 2008
• ຄໍາ+ເງິນ ( ໂຕນ) • 10,15 • 12,65 • 9,09 • 5,81
• ທອງ ( ໂຕນ) •  30.480 • 60.804 • 62.452 • 64.705 
• ທອງເຂັ້ມຂຸ້ນ ( ໂຕນ) •  • 746 • 3.358,81 • 107.430,48
• ກົ່ວ ( ໂຕນ) • 240 • 809 •    1.109 •      260 
• ບາຣິດ ( ໂຕນ) • 8.600 • 6.500 • 10.000 • 1.000 
• ຖ່ານຫີນ ລິກ ໄນ ( ໂຕນ) • 358.637,88 • 319.242 • 681.715 • 600.000
• ຫີນ ກາວ ( ໂຕນ) • 109.787 • 206.104 • 232.250 • 586.866
• ຖ່ານຫີນແອັນທະຣາຊາຍ (ໂຕນ) •  • 62.000 • 131.972 • 158.490
• ຊືນ ( ໂຕນ) • 3.500 • 2.249 • 2.350 • 600 
• ສັງກະສີ ( ໂຕນ) • 8.000 • 4.000 • 12.116 • 6.079 
• ຫີນປູນ ( ໂຕນ) • 190.440 • 430.000 • 450.000 • 911.654
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•  ແຮທ່າດ • 2005 • 2006 • 2007 • 2008
• ຫີນ (ມ3) • 58.719 • 900.150 • 943.000 • 214.772
• ຊາຍ (ມ3) • 160.136 • 900.000 • 920.000 • 208.608
• ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ (ມ3) •  •  •  • 70.210 
• ດິນ (ມ3) •  •  •  • 4.012 
•  ເຫຼັກ ( ໂຕນ) •  •  • 20.000 • 36.218 

 ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ກະຊວງ ພະລັງງານ  ແລະ  ບໍ່ ແຮ່ ປີ 2008

• 1.2.3. ດ້ານສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ

ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ  ແລະ ການ ຂະຫຍາຍຕົວ ເມືອງ  ໃນ ທົດ ສະຫວັດຜ່ານ ມາ  ໄດ້ 
ສ້າງຜົນກະທົບ   ຕໍ່ ຄຸນນະພາບສິ່ງ ແວດ ລ້ອມເພີ່ມ ຂຶ້ນ  ໂດຍ ສະ ເພາະ ຢູ່ ໃນ ນະຄອນຫຼວງ  ແລະ ຕົວເມືອງ ໃຫຍ່  ຢູ່ 
ສປປ ລາວ. ມົນລະພິດ ຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ ເປັນ ປະ ເພດ ຂີ້ ເຫຍື້ອ, ນ້ຳ ເປື້ອນ ແລະ ອາກາດ ເປັນ ພິດ  ແມ່ນ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ, 
ຊຶ່ງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຕົວເມືອງໃຫ່ຍ ແມ່ນ ຕ້ອງ ໄດ້ມີ ຄວາມ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ໃນ ການ ຄວບ ຄຸມ ເປັນ ຢ່າງ ດີ. 
ໃນຫຼາຍຕົວເມືອງ  ແມ່ນ ມີບັນຫາ  ເພີ່ມຂຶ້ນ ກັບ ມົນ ລະ ພິດ ທາງ ອາກາດ  ໂດຍ ສະ ເພາະ  ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງ ຈັນ.

 ແຕ່ ປີ 1990 ເປັນຕົ້ນ ມາ, ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ  ໄດ້ ປະຕິບັດ ພັນທະ ແລະ  ພະຍາຍາມຄຸ້ມ ຄອງສິ່ງ ເສດ 
ເຫຼືອ  ໂດຍໄດ້ຮັບທັງການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ແລະ ການລົງທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ  ສ້າງ ສະໜາມຖີ້ມ ຂີ້ ເຫຍື້ອ 
ພ້ອມ ທັງ  ປະກອບ ກົນ ຈັກ  ແລະ  ເຄື່ອງມືຕ່າງໆ1. ສະໜາມຖີ້ມຂີ້ ເຫຍື້ອທ່ີ ຖືກ ຫລັກການສຸກຂະ ອະນາ ໄມ  ໄດ້ ສ້າງ 
ຂຶ້ນຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ແລະ ຕົວ ເມືອງອື່ນ ທັງໝົດ ມີຈຳນວນ 17 ບ່ອນ. ການ  ເກັບມ້ຽນຂີ້ ເຫຍື້ອ   ໄດ້ ຮັບ ການ 
ບໍລິການຢູ່ 38 ຕົວເມືອງ ສຳຄັນ ລວມທັງ  ເທດສະບານຂອງ ແຂວງ. ການ ບໍລິການ ດັ່ງກ່າວ  ແມ່ນ  ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ 
ໂດຍ ກົງ ຂອງເທດສະບານ  ຫຼື ເຮັດ ສັນຍາ ກັບບໍລິສັດ ເອກະ ຊົນ.  ແຕ່ຢ່າງ ໃດ ກໍ ດີ, ການ ບໍລິການ  ເກັບຂີ້ ເຫຍື້ອ  
ໃນຕົວເມືອງ  ທົ່ວ ປະ ເທດ   ແມ່ນ ຍັງ ສາມາດ ດຳ ເນີນ ການໄດ້ ພຽງ ແຕ່ປະມານ 40%  ເທົ່າ ນັ້ນ. ການ ຂາດ ພາຫະນະ 
ຂົນ ສົ່ງ, ການ ຂາດພະນັກງານວິຊາ ການ ແລະ ຄຸ້ມ ຄອງ  ຍັງ ຖື ວ່າ ເປັນ ອຸປະສັກຕົ້ນຕໍ. ວຽກງານການ ໂຄສະນາ  
ໃຫ້ສັງຄົມ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ໃນ ການ ກໍາຈັດ  ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນ ການ ສ້າງ ຂີ້ ເຫຍື້ອ  ແມ່ນຍັງ ເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ, ຍັງ 
ມີ ການຈູດ ຂີ້ ເຫຍື້ອ ຢູ່ຕາມ ເດີ່ນ ບ້ານ ຫຼື ເຂດ ສາທາລະນະ, ຍັງ ມີ ການຖີ້ມຂີ້ ເຫຍື້ອຊະຊາ ຍ ໄປຕາມ ຖະໜົນຫົນທາງ, 
ຕາມຕະຄອງ ຮ່ອງນ້ຳ ຂອງ ຊຸມ ຊົນ. ວິທີ ການ ກໍາຈັດ ສິ່ງ ເຫລືອທີ່ ດີ ຄວນ ໄດ້ ໂຄສະນາ ຢ່າງ ແຂງ ແຮງ,  ເປັນຕົ້ນ ການ 
ນໍາໃຊ້ ຍຸດ ທະ ສາດ: 3R (ຫຼຸດ ປະລິມານ ຂີ້ ເຫຍື້ອ, ນໍາ ໄປ ໃຊ້ ອີກ, ນຳ ໄປ ຜະລິດ ຄືນ  ເພື່ອ ນໍາ ເອົາມາ ໃຊ້ ໃໝ່).

ໃນປະຈຸບັນ ສິ່ງ ເສດ ເຫຼືອ  ຈາກຕົວ ເມືອງ ຄາດ ວ່າ  ມີປະມານ 0,75 ກິໂລກຼາມ/ຄົນ/ວັນ.  ໃນປະລິ 
ມານ ສິ່ງ ເສດ ເຫຼືອ ປະກອບແບບ ຍ່ອຍ ສະຫຼາຍ  ໄດ້ ມີຢູ່ປະມານ 30%, ສິ່ງເສດເຫຼືອປະສົມ  ມີປະມານ 30% 
ແລະ 40%  ແມ່ນສິ່ງເສດເຫຼືອສາມາດນໍາ ເອົາໄປ ຜະລິດ ຄືນ ໃໝ່ ໄດ້, ຊຶ່ງ ໃນ ນີ້ ມີເຈ້ຍ 15% ແລະ ເປັນ ແກ້ວ, 
ກະປ໋ອງ ແລະ  ໂລຫະ ຈໍານວນ 25% (ອຊນສ, 2001).  ສິ່ງ ເສດ ເຫຼືອ ຈາກ ຄົວ ເຮືອນ  ແມ່ນ ມີ ປະລິມານ ຜະ 
ລິດອອກສົມສ່ວນ ກັບ ສິ່ງ ເສດ ເຫຼືອ ອອກຈາກ ຕະຫຼາດ. ການກຳຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອ ຖ້າ ມີ ມາດ ຕະການ ນໍາ ໃຊ້ທີ່ ດີ ແມ່ນ 
ສາມາດຫຼຸດຈຳນວນສິ່ງເສດເຫຼືອລົງ ໄດ້ ເປັນ ລໍາດັບ.

• 

1   ຕົວຢ່າງ, ທຶນ ກູ້ ຢືມດອກ ເບ້ຍ ຕ່ຳ  ໄດ້ ຈາກ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ໃນ ປີ 2004 ມາ ໃຫ້ ໂຄງການ ພັດທະນາຕົວ ເມືອງ 
ນ້ອຍ  ເພື່ອ ສ້າງ ໂຄງການຄຸ້ມ ຄອງສິ່ງ ເສດ ເຫຼືອ ໃນ 12 ເມືອງ ໃນ ທົ່ວ ປະ ເທດ.
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• 1.3  ປະຊາກອນ 

  ໃນ ຫວ່າງບໍ່ ດົນ ມານີ້ ສປປ ລາວ ໄດ້ ປະ ເຊີນ ກັບ ທ່າ ອ່ຽງທີ່ ເພີ່ມຂຶ້ນ ຂອງ ປະຊາກອນ. ໃນ ໄລຍະ ປີ 1995 
ຫາປີ 2005 ພົນລະ ເມືອງ ໄດ້ ເພີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍ ສະ ເລ່ຍ 2,1% ຕໍ່ ປີ. ພົນລະ ເມືອງ ລາວ   ມີ  ຢູ່ 5,62 ລ້ານ ຄົນ ຕາມ 
ຜົນການ ສຳ ຫຼວດ ໃນ ປີ 2005. ໃນ ນີ້, ປະມານ ເຄິ່ງໜຶ່ງ  ມີ ອາຍຸບໍ່ ເຖິງ 2 0 ປີ, ມີ ຈໍານວນ 13%  ເປັນຜູ້ສູງອາຍຸ 
ຫຼື ມີ ອາຍຸສູງກວ່າ 60 ປີ ຂຶ້ນໄປ. ອາຍຸ ຍືນ ສະ ເລ່ຍ   ຂອງ ປະຊາຊົນລາວ ແມ່ນ 63 ປີ ສຳລັບ ແມ່ຍິງ  ແລະ 59 
ປີ ສຳລັບ ຜູ້ ຊາຍ (ກະຊວງ ແຜນການ  ແລະ ການ ລົງທຶນ, 2005). ຈຳນວນ ພົນລະ ເມືອງ ລາວ   ແມ່ນ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ເປັນ 
ລໍາດັບ ໃນ ແຕ່ລະ ໄລຍະ  ແລະ ຄາດ ຄະ ເນວ່າ  ປະຊາກອນ  ຂອງ ສປປ ລາວ  ໃນ ປີ 2020 (ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, 
2004) ແມ່ນຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ເປັນ 7,3 ລ້ານ ຄົນ. ຄວາມ ໜາ ແໜ້ນ ຂອງ ພົນລະ ເມືອງ ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງ ຈັນ  
ແມ່ນຍັງ ມີຈຳນວນໜາແໜ້ນສູງ ສຸດກ່ວາໝູ່ ຄືປະມານ 150 ຄົນ/ ກມ2. ສໍາລັບຢູ່ ຂົງເຂດອື່ນ  ຢູ່ ສປປ ລາວ 
ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນຍັງ ຕ່ຳ ຢູ່  ຄື ຢູ່ ໃນ ລະຫວ່າງ 11 ຄົນ/ກມ2 ຫາ 40 ຄົນ/ກມ2, (ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, 2005). 
ຄວາມ ໜາ ແໜ້ນຂອງ ພົນລະ ເມືອງ ຢູ່ໃນ ເທດສະບານ ເມືອງ ຂອງແຂວງ ພາກ ໃຕ້ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ແລະ  
ລຽບຕາມແຄມ ທາງ ຫຼວງ  13   ໃຕ້   ແຕ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງ ຈັນ  ຫາ  ປາກ ເຊ ແລະ ແຂວງສາລະ ວັນ ແມ່ນຈະ ສູງ. 
ສໍາລັບຢູ່ ທາງພາກ ເໜືອ,  ຄວາມ ໜາ ແໜ້ນ ຂອງປະຊາກອນ ແມ່ນ ສູງ ຢູ່ ທາງພາກ ໃຕ້  ຂອງ ແຂວງ ໄຊ ຍະ ບູລີ, ຫຼວງ 
ພະ ບາງ, ບາງ ເມືອງ ສຳຄັນ ແລະ ຕາມ ແຄມ ທາງ ຫຼວງ.

ພົນລະ ເມືອງ  ຢູ່ ສປປ ລາວ  ປະກອບ ດ້ວຍ ຫຼາຍຊົນ ເຜົ່າ  ທີ່ ມີ ຄວາມ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ  ທາງ ດ້ານ ພາສາ  ແລະ 
ຄວາມ ເຊື່ອ ຖື. ອີງ ຕາມ ນັກ ປະຫວັດສາດ  ແລະ  ນັກເຜົ່າ ວິທະຍາ ຈໍານວນ ໜຶ່ງ,  ໃນ ຜ່ານ ມາ ເຄີຍຈັດ ຊົນ ເຜົ່າ ຫຼາຍ 
ກວ່າ 200  ເຜົ່າ ຊຶ່ງ ເວົ້າພາສາ ທ້ອງ ຖິ່ນ ຫຼາຍ ກວ່າ 170 ພາສາ. ເຖີ່ງຢ່າງ ໃດ ກໍ ດີ,  ການຈັດ ປະ ເພດ  ເຜົ່າທາງ ການ ມີ ແຕ່ 
49 ເຜົ່າ  ເທົ່ານັ້ນ (ມະຕິຕົກລົງ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະບັບເລກທີ 213/ສພຊ, ລົງ ວັນທີ 24 ພະຈິກ 2008). 
ຊົນ ເຜົ່າ ໄດ້ ຈັດ ລວມຕາມ ແບບ ແຜນ ດຳລົງ ຊີວິດ  ໃນ 4 ໝວດພາສາ ຫຼັກ ຄື ກຸ່ມ ລາວ- ໄທ, ມອນ-ຂະ ແມ, ກຸ່ມ ມົ້ງ-
ອີ້ວມ້ຽນ ແລະ ກຸ່ມ ຈີນ-ທິ ເບ ດ.

• 1.4 ການພັດທະນາ  ເສດຖະກິດ 

 ໃນທົດສະຫວັດທີ່ຜ່ານມາ ການ ເຕີບ ໂຕເສດຖະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ  ແມ່ນ  ເຕີບ ໂຕຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 
6-8%. ລາຍຮັບຕໍ່ຫົວ ຄົນ ໄດ້ເພີ່ມຈາກ 490 ໂດລາສະຫະລັດໃນປີ 2005 ເປັນ 1.069 ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 
2010 (ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, 2011). ໃນລະຫວ່າງປີ 2005-2010 ຂະແໜງການບໍລິການ 
ເປັນຂະແໜງການໜຶ່ງ ທີ່ ສ້າງລາຍຮັບໄດ້ຫຼາຍທີ່ ສຸດ ຄື ຈາກອັດຕາສ່ວນ ໜື່ງສ່ວນສີ່ ມາເປັນ ໜຶ່ງສ່ວນສາມ 
ຂອງລວມຍອດລາຍຮັບຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ. ສໍາລັບຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາແມ່ນຫຼຸດ ຈາກ 36% ມາເປັນ 26%. 
ພາວະເງີນເຟີ້ແມ່ນຄວບຄຸມ ໄດ້ຕາມແຜນການ (ຕາຕະລາງ 1-2).

  ໃນ ໄລຍະປີ 2006-2010 ລວມຍອດລາຍຮັບຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຢູ່ ພາກ ໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ 
ແມ່ນໄດ້ ມີ ການ ຂະຫຍາຍ ຕົວ ສູງ , ຖັດລົງມາແມ່ນ ພາກ ກາງ  ແລະ ພາກ ເໜືອ. ເຖິງຢ່າງ ໃດ ກໍ ດີ, ຍັງ ຖື ວ່າລວມຍອດ 
ລາຍຮັບຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕໍ່ຫົວຄົນ ຢູ່ພາກ ໃຕ້  ແມ່ນຍັງຕ່ຳ ຖ້າ ສົມທຽບ ໃສ່ກັບພາກອື່ນ. ສໍາລັບອັດຕາ ສ່ວນ  
ຂອງ ຂະ ແໜງ ການປະກອບ ເຂົ້າ GDP ແມ່ນຍັງ ເຫັນ ວ່າ ບໍ່ ໄດ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ (ຕາຕະລາງ 1-3).

• 

• 

• 
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• ຕາຕະລາງ 1-2  ຕົວຊີ້ວັດຂອງການພັດທະນາ ໃນແຜນ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 5 (2001-2005) ແລະ ຄັ້ງທີ 6 (2006-
2010), ສປປ ລາວ

ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ GDP  
(%ຕໍ່ປີ)

2001-2005 2006-2010
ແຜນການ ຜົນງານ ແຜນການ ຜົນງານ

ລວມ 7-7,5 6 7,6 7,9
ກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ 4-5 3,4 3,2 4
ອດຸສາຫະກາໍ 10-11 11,3 13,7 12,6
ບໍລິການ 8-9 6,7 7,3 8,4
ສ່ວນແບ່ງຂອງ GDP (%)
ກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ 47 45,4 36 30,4
ອຸດສາຫະກໍາ 26 28,2 36,4 26,1
ບໍລິການ 27 26,4 27,6 37,2

GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ໂດລາ) 500-550 490 823 1.069
ອັດຕາເງິນເຟີ້ (%) < 10 9,6 7 5,1

ໝາຍເຫດ: GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ ໝາຍເຖິງໃນປີສຸດທ້າຍຂອງແຜນ 5 ປີ

 ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ຄະນະ ກໍາມະການແຜນການ ແລະ ການ ລົງທຶນ (2006); ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການ ລົງທຶນ (2011)

ຕາຕະລາງ 1-3 ສ່ວນ ຜະລິດ ຕະພັນ ລວມ, ຕໍ່ ຫົວຄົນ  ແລະ ຂະ ແໜງ ການ, 2006-2010, ສປປລາວ

ພາກ ການຂະຫຍາຍຕົວ (%) ອັດຕາສ່ວນຂອງຂະແໜງການ (%) ຕໍ່ ຫົວ ຄົນ ( ໂດ ລາ)
ກະສິກໍາ ອຸດສາຫະກໍາ ບໍລິການ

 ເໜືອ 8,45 55,63 21,2 23,07 771
ກາງ 9,94 40,67 34,03 22,81 1.142
 ໃຕ້ 10,65 46,87 24,04 29,09 718

 ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ກະຊວງ ແຜນການ  ແລະ  ການ ລົງທຶນ ປິ 2011

 ໄປພ້ອມໆກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແມ່ນໄດ້ມີການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງ. ໂຄງສ້າງເສດຖະກິດ 
ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການຫັນປຽ່ນຈາກຂະແໜງກະສິກຳ ໄປສູ່ຂະແໜງການອື່ນ ເທື່ອ ລະ ກ້າວ. ການປະ 
ກອບສ່ວນຂອງຂະແໜງກະສິກຳຕໍ່ GDP ໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກເຄິ່ງໜຶ່ງ ໃນປີ 2001 ມາເປັນໜຶ່ງສ່ວນສາມ ໃນ 
ປີ 2010. ຍ້ອນວ່າການຂະຍາຍຕົວຢ່າງ ວ່ອງໄວ ແລະ ມີ ລັກສະນະຕໍ່ເນື່ອງ ຂອງຂະແໜງການບໍລິການ 
ຈຶ່ງໄດ້ທົດແທນຂະແໜງກະສິກຳ, ສໍາລັບຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໄດ້ ວາງຕົວ ເລກຄາດໝາຍ ໄວ້ສູງກໍ 
ຕາມ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ມີການ ປ່ຽນ ແປງ ຫຍັ ງຫລາຍ ໃນຊ່ວງໄລຍະນີ້ (ຕາຕະລາງ 1-2).

 ສໍາລັບ ຂະແໜງກະສິກຳ, ຜົນຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ພື້ນທີ່ກະ ສີ ກໍາໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ 
ໂດຍສະເພາະໃນ 2-3 ປີ ຜ່ານມາ. ໃນທົດສະຫວັດຜ່ານມາ, ຜົນຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ເນື້ອທີ່ປູກຝັງໂດຍ 
ສະເພາະການ ປູກສາລີ, ມັນຕົ້ນ ແລະ ອ້ອຍໄດ້ເພີ່ມຂື້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ (ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, 
2011). ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ ຢູ່ ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການລົງທຶນຢ່າງຫລວງຫຼາຍ ຈາກ ສປ ຈີນ ແລະ ປະເທດໃກ້ຄຽງ 
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ໃນການລົງທຶນປູກຢາງພາລາ  ແລະ ມີ ລັກສະນະເພີ່ມຂະຫຍາຍຂຶ້ນ ເປັນ ລໍາ ດັບ.

 ຂະແໜງປ່າໄມ້ ກໍ ເປັນອີກຂະແໜງໜຶ່ງ ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ໃນການປະກອບສ່ວນຕໍ່ກັບ ການ ພັດທະ 
ນາເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຕໍ່ຊີວິດການ ເປັນ ຢູ່ຂອງ 
ປະຊາຊົນຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ,  ເປັນຕົ້ນ ການເກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ເພື່ອນຳໃຊ້ 
ໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບ. ມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນຈາກ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ໃນແຕ່ລະປີແມ່ນ ມີສູງ  200 ລ້ານ 
ໂດລາສະຫະລັດ, ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກ ໄມ້ພືນ ແລະຖ່ານໄມ້ (ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, 2005).

 ຂະແໜງໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ  ແລະ ພະລັງງານ  ເປັນ ຂົງ ເຂດໜຶ່ງທ່ີ ສໍາຄັນ ຕໍ່ກັບ ການ ພັດທະນາເສດຖະກິດ 
ຂອງ ສປປ ລາວ. ໃນໄລຍະທົດສະຫວັດທີ່ຜ່ານມາ, ເຂື່ອນໄຟຟ້າຫຼາຍແຫ່ງ ໄດ້ຮັບ ການພັດທະນາຫລາຍຂຶ້ນ 
ເພື່ອຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ  ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ ແນ ໃສ່ເພື່ອສົ່ງອອກ. ການພັດທະນາໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ແມ່ນສອດຄ່ອງ 
ກັບ ແນວທາງ ປະຕິຮູບໃໝ່ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງລັດຖະບານ, ຊຶ່ງໄດ້ກາຍມາເປັນໜຶ່ງ 
ໃນທ່າແຮງ ແລະ ຈຸດສຸມຂອງແຜນພັດທະນາແຫ່ງຊາດ. ຕາມແຜນການພັດທະນາໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ  ໃນປີ 2005, 
ສປປ ລາວ ແມ່ນ ມີຄວາມອາດສາມາດຜະລິດ ໄຟຟ້າໄດ້ ປະມານ 690 MW. ໃນປີ 2010 ໄດ້ມີເຂື່ອນ 
ໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ 27 ແຫ່ງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ຊຶ່ງມີຄວາມສາມາດ ຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ 2.583,73 MW 
(ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, 2011).  ສປປ ລາວ ຄາດວ່າຈະເປັນປະເທດໜຶ່ງ ທີ່ສາມາດສະໜອງໄຟຟ້າ 
ໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດໃນອາຊຽນ ຫລື ວ່າ  ເປັນ •ໝໍ້ ໄຟ ອາຊີ•. ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 7 ມີ
ເປົ້າໝາຍໃນການພັດທະນາໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ  ເພີ່ມອີກ 10 ໂຄງການ, ມີມູນຄ່າ 11,2 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ, 
ຊຶ່ງຄາດວ່າ ຈະສາມາດຜະລິດ ພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ ຫຼາຍກ່ວາ 5.000 MW (ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, 
2011).

 ສໍາລັບການ ພັດທະນາ ທາງ ດ້ານ ຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດ ກໍ ໄດ້ ປະກອບສ່ວນ ຕໍ່ກັບ ການ ເຕີບ ໂຕ ທາງ 
ດ້ານເສດຖະກິດ  ໂດຍ ມີ ທ່ວງທ່າ ພັດທະນາເພີ່ມຂຶ້ນ, ລາຍຮັບຕໍ່ປີ ຈາກຂະແໜງຊັບພະຍາກອນ ແຮ່ ທາດ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 
ຈາກ 143 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2003 ມາເປັນ 620 ລ້ານ ໂດລາ ໃນປີ 2006  ແລະ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ເຖິງ 
10% ຂອງ GDP ໃນປີ 2010. ນອກຈາກນີ້, ລາຍຮັບແຫ່ງຊາດຈາກຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດ ແມ່ນຍັງໄດ້ມາຈາກ 
ການເກັບອາກອນ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ຄ່າພາກຫຼວງ, ໄດ້ເຖິງຈໍານວນ 256 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຈາກ ການ ສໍາ 
ປະທານ ເນື້ອທີ່ ດິນ ຈຳນວນ 17.000 ກມ2 ໃນປີ 2009. 

• 1.5 ການພັດທະນາສັງຄົມ 

ການ ຫລຸດ ພົ້ນ ຄວາມທຸກ ຍາກ ໃຫ້ ໄດ້ ໃນ ປີ 2020 ແມ່ນນະໂຍບາຍໜຶ່ງທີ່ ສໍາຄັນ ໃນການພັດທະ 
ນາສັງຄົມ ຂອງ ລັດ ຖະບານ. ບັນຫາຄວາມທຸກ ຍາກ ນັບແຕ່ ຊຸມ ປີ 1990 ເປັນຕົ້ນມາ  ໄດ້ ຫຼຸດ ລົງ ເປັນ ກ້າວໆ         
(ຮູ ບ 1-4). ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ໃນລະຫວ່າງປີ 2001 ຫາ 2007, ນະໂຍບາຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ  ແມ່ນ 
ຍັງບໍ່ທັນ ສາມາດ ບັນລຸ ໄດ້  ຕາມ ຕົວ ເລກຄາດໝາຍໄວ້ ຍ້ອນຂາດປັດໄຈສະໜັບສະໜູນອັນ ສໍາຄັນ,  ເປັນຕົ້ນ 
ຂາດງົບປະມານແຫ່ງຊາດ, ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ໄດ້ໝົດເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ, ເຂດພູດອຍ, ຍ້ອນ ແບບ 
ແຜນການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ຄວາມຊິນເຄີຍ ແລະ ປະເພນີທີ່ຕິດພັນກັບທຳມະຊາດຂອງປະຊາຊົນເຄີຍ ປະຕິບັດມາ, 
ຍ້ອນເຫດການໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ມີຄວາມຮຸນແຮງ,  ໂດຍ ສະ 
ເພາະໄພນ້ຳຖ້ວມທີ່ ຮຸນແຮງ ໃນປີ 2004-2005 (ຮູບ 1-5).
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ຮູບ 1-4 ຄວາມທຸກ ຍາກ, ຂີດ ຄວາມທຸກ ຍາກ ແຫ່ງ ຊາດ  ແລະ  ສາກົນ, 1992/1993 ຫາ 2007/2008 

ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ປີ 2008

ຮູບ 1-5 ຄາດໝາຍ ການ ຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມທຸກ ຍາກ ຕາມ ການ ວາງ ແຜນ   ແລະ  ຜົນງານຕົວ ຈິງ, ສປປ ລາວ,   
2000-2007

 ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ກະຊວງ ແຜນການ  ແລະ  ການ ລົງທຶນ 

• ສໍາລັບ ຂົງ ເຂດການສຶກສາ, ໂຮງຮຽນຂັ້ນປະຖົມສຶກສາໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ຈາກ 80% ໃນປີ 2000 ມາເປັນ 85% 
ໃນປີ 2005, ຫຼາຍກ່ວາ 90% ໃນປີ 2009 ແລະ ອັດຕາຄວາມຮູ້ໜັງສື ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 74% ໃນປີ 2005 
(ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, 2011). ຕາໜ່າງການສຶກສາ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ 

 ສປປລາວ

ສາກົນ

 ຄ ອບ ຄົວ ທຸກ ຍາກ ທີ່ ຍັງ ເຫຼືອ  ແຜນ  ຜົນງານ

ຈາໍ
ນວ

ນ ຄ
ອບ

ຄ
ວົ ທ

ກຸ ຍ
າກ

ການ ຫຼຸດ ລົງ ຂອງ ຄອບຄົວ ທຸກ ຍາກ
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ໃນລະດັບພາກ ແລະ ຊຸມຊົນ. ໃນທົດສະຫວັດຜ່ານມາ ຈຳນວນໂຮງຮຽນປະຖົມ, ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ 
ແລະ ຕອນປາຍ  ແມ່ນໄດ້ເພີ່ມຂ້ຶນ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ສະ 
ຖາບບັນການສຶກສາຂັ້ນສູງ ກໍ່ໄດ້ຮັບ ການພັດທະນາດີຂຶ້ນ. ສາຂາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ 2 ແຫ່ງ ໄດ້ສ້າງຂື້ນຢູ່ 
ພາກໃຕ້ ແລະ ພາກເໜືອ, ຈຳນວນໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ ແລະ ໂຮງຮຽນການຊ່າງ ກໍ່ໄດ້ ສ້າງຂຶ້ນ ເຊັ່ນ ດຽວກັນ. 

•  ໃນ ທົດ ສະ ຫວັດ ຜ່ານ ມາ  ການ ພັດທະນາ ລະບົບ ສາທາລະນະ ສຸກໄດ້ມີການປັບປຸງ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ສຸກ ຂະພາບ 
ຂອງປະຊາຊົນ ດີຂຶ້ນຫຼາຍ. ໃນ ປີ 2005 ອັດຕາ ການ ຕາຍ ຂອງ ເດັກນ້ອຍ ໄດ້ ຫຼຸດ ລົງ ມາ ຢູ່ 70 ຕໍ່ 1.000 ຂອງ ການ ເກີດ 
ລູກ, ສ່ວນ ອັດຕາການ ຕາຍ ຂອງ ເດັກນ້ອຍ ອາຍຸຕ່ຳກ່ວາ 5 ປີ ກໍ ໄດ້ ຫຼຸດ ລົງ   ມາ ເປັນ 98 ຕໍ່ 1.000 ຄົນ   ( ເດັກນ້ອຍ). 
ອັດຕາການ ຕາຍ  ຂອງ ແມ່  ໄດ້ ຫຼຸດ ລົງ ມາ ເປັນ 405 ຕໍ່ 100.000 ຄັ້ງ ເກີດ ລູກ. ໃນ ປັດຈຸບັນ  ການ ຜະລິດ ຢາ ປົວ ພະຍາດຢູ່ 
ພາຍ ໃນ ປະ ເທດ  ສາມາດ ຕອບ ສະໜອງ ຄວາມ ຕ້ອງການ ຂອງປະຊາຊົນ  ໃນ ທ້ອງ ຖິ່ນ ໄດ້ ເຖິງ 48%  ແລະ ສະໜອງ ຖົງ 
ຢາ ໃຫ້ໄດ້ 95% ຂອງ ຈຳນວນບ້ານ. ອາຍຸ ຍືນ ສະ ເລ່ຍ  ໄດ້ ເພີ່ມ ຂຶ້ນມາເປັນ 61 ປີ ໃນ ປີ 2005  ແລະ  6 3 ປີ  ໃນ ປີ 2010. 

ສູນ ບໍລິການ ສຸກຂະພາບ  ກໍ່ໄດ້ ເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນດຽວກັນ,  ໃນ ປີ 2010 ມີ ໂຮງໝໍ ສູນ ກາງ 4  ແຫ່ງ, ໂຮງ 
ໝໍ ແຂວງ 12 ແຫ່ງ,  ໂຮງໝໍ ພາກ 4 ແຫ່ງ,  ໂຮງໝໍ ເມືອງ 127 ແຫ່ງ, ສຸກສາລາ 793 ແຫ່ງ ແລະ ຕຽງ ນອນ 
ມີ 6.707 ໃນ ທົ່ວ ປະ ເທດ. ຢ່າງ ໃດ ກໍ ຕາມ, ຈຳນວນ ຕຽງ ຄົນ ເຈັບ  ແມ່ນຍັງ ບໍ່ ໄດ້ ເພີ່ມຂຶ້ນ.  ແຕ່ ໃນ ຄວາມ ເປັນ 
ຈິງແລ້ວ ເຫັນ ວ່າ ໂຮງໝໍ ຂັ້ນສູນ ກາງ ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນໄດ້ຮັບ ການ ປັບປຸງ ດີ ຂຶ້ນ,  ແຕ່ ສໍາລັບຢູ່ບ່ອນ ອື່ນ ໆ   ແມ່ນ ຍັງ ບໍ່ 
ໄດ້ມີການປັບປຸງດີເທົ່າທີ່ ຄວນ (ຕາຕະລາງ 1-4), ຊຶ່ງ ເປັນ ບັນຫາ ທີ່ ຄວນໄດ້ເອົາ ໃຈ ໃສ່  ເພີ່ມ ເຕີ ມ ໃນຕໍ່ໜ້າ .

ຕາຕະລາງ 1-4 ຈໍານວນ ຕຽງ ຈັດ ຕາມ ປະ ເພດ ໂຮງໝໍ, 2005-2010, ສປປ ລາວ (ຕຽງ ນອນ)

ລາຍການ 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ລວມ 6.736 6.636 6.955 7.115 6.425 6.707 

 ໂຮງໝໍ ສູນ ກາງ 660 835 940 810 825 856 

ສູນ ປິ່ນປົວ 160 160 140 120 120 120 

 ໂຮງໝໍ ພາກ 907 632 675 675 675 675 

 ໂຮງໝໍ  ແຂວງ 985 985 1.559 1.559 884 930 

 ໂຮງໝໍ  ເມືອງ 2.366 2.366 1.304 1.845 1.845 1.845 

ສຸກສາລາ 1.658 1.658 2.337 2.106 2.076 2.281 

 ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 

 ລັດຖະບານ ໄດ້ສຸມ ຄວາມພະຍາຍາມ  ໃສ່ວຽກງານ ການ ບໍລິການ ດ້ານສັງຄົມ ໃຫ້ ດີ ຂຶ້ນ, ແຕ່ກໍ່ຍັງ ບໍ່ ທັນ 
ໄດ້ ຮັບ ການ ພັດທະນາ ດີ ເທົ່າ ທີ່ ຄວນ  ແລະ ຖ້າເມື່ອທຽບໃສ່ ກັບບັນດາປະ ເທດ ໃກ້ ຄຽງ ແມ່ນຍັງ ເຫັນ ວ່າ ບໍ່ທັນ 
ມີ ຄວາມ ກ້າວໜ້າດີປານ ໃດ. ໃນ ປີ 2009, ພົນລະ ເມືອງ ທີ່ ມີ ນ້ຳ ສະອາດ ໃຊ້ ມີ ພຽງແຕ່ 57%   ແລະ 53% ຂອງ 
ພົນລະ ເມືອງ ມີ  ຫ້ອງນ້ຳ / ລະບົບສຸກຂາອະນາ ໄມ  ແລະ ໃນ ເຂດ ຊົນ ນະ ບົດ ແມ່ນມີອັດຕາ ສ່ວນ  ຕ່ຳ ກ່ວາໝູ່ 
(ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, 2009). ພະຍາດ ໄຂ້ ເລືອດ ອອກ  ມີ ທ່າ ອ່ຽງ ເພີ່ມຂຶ້ນ, ມີ ຄົນ ເຈັບ ເຖິງ 7.810 ຄົນ ແລະ 
ຕາຍ 19 ຄົນ ໃນ ປີ 2009, ທຽບ ໃສ່ຈຳນວນຄົນເຈັບໃນ ປີ 2008 ມີ ຄົນ ເຈັບ ພຽງ ແຕ່ 4.328 ຄົນ   ແລະ ຕາຍ 
22  ຄົນ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ໄຂ້ ໝາກ ແດງ  ກໍ່ຍັງ ເຫັນ ວ່າ  ເພີ່ມຂຶ້ນ ແຕ່ 76 ຄົນ   ໃນ ປີ 2008 ມາ ເປັນ 189 ຄົນ ໃນ ປີ 
2009. ເດັກນ້ອຍ  ທີ່ ຂາດ ອາຫານ ກໍ ຍັງ ມີສູງ, ປະມານ 40% ຂອງ ເດັກນ້ອຍຍັງ ມີ ນ້ຳໜັກ ຫຼຸດ ປົກກະຕິ. ນອກ ນັ້ນ,  
ກໍ ຍັງ ມີເດັກນ້ອຍຈໍານວນ 41%  ແລະ ແມ່ຍິງ 36% ຍັງຂາດ ເລືອດ. 
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• 1.6 ນະ ໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພັດທະນາແຫ່ງ ຊາດ

 ໃນປີ 2004 ລັດຖະບານໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການເຕີບໂຕ ແລະ 
ການລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນອອກ ຈາກປະເທດດ້ອຍ 
ພັດທະນາ ໃນປີ 2020. ຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກໍານົດເອົາຫລາຍ ກິດຈະກຳ ທີ່ຄວນ ໄດ້ ປະຕິບັດ ໄປ ພ້ອມ ກັບ ການ 
ພັດທະນາ ປະ ເທດ ຊາດ  ໂດຍ ກວມ ລວມ ເອົາ ທຸກຂະ ແໜງການ, ທຸກ ຂົງ ເຂດ ນະ ໂຍບາຍ ກໍ ຄື ບູລິ ມະ ສິດ ທົ່ວ ຂະ 
ແໜງການ  ແລະ ນອກ ນີ້ ກໍ ຍັງເປັນບ່ອນອີງ   ໃຫ້ ແກ່ການ ສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 
6 (2006-2010),  ເປັນ ພື້ນຖານສໍາລັບ ການວາງ ແຜນ ຍຸດ ທະ ສາດ,  ໂຄງ ປະກອບ ທາງ ດ້ານ ລະບຽບກົດໝາຍ ກໍ 
ຄື ໃນການກະກຽມ ໃຫ້ ແກ່ສ້າງຕັ້ງ ອົງການຈັດຕັ້ງໃໝ່ ທີ່ ຕິດ ພັນ ໂດຍ ກົງ ກັບ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນ ການ ປົກ ປັກ 
ຮັກສາ  ແລະ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ນໍາ ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດແບບຍືນຍົງ.

 ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 7 (2011-2015) ເປັນ  ແຜນການໜຶ່ງທີ່ ສືບຕໍ່ 
ແຜນ ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 6 ແລະ ມີ ບົດບາດ ສຳຄັນ ໃນ ການ ປະຕິບັດ ມະຕິ ກອງ 
ປະຊຸມ ພັກ ຄັ້ງທີ IX ທັງ ເປັນ ແນວທາງ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອ ບັນລຸ ການ ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ  ແລະ ການ 
ຫັນ ເປັນ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນ ສະ ໄໝ  ຕັ້ງແຕ່  ໃນ  ໄລຍະປັດຈຸບັນ  ຮອດ ປີ 2020. ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 7  ໄດ້ ວາງຄາດ ໝາຍ  ຢ່າງໜັກ ແໜ້ນ  ໃນ ການສ້າງ ບາດກ້າວ ບຸກທະ ລຸ ເພື່ອ ເຮັດ ໃຫ້ ປະ 
ເທດຫຼຸດພົ້ນ ອອກ ຈາກ ສະພາວະ ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ  ໃນ ປີ 2020 ແລະ  ສາມາດ ເຊື່ອມໂຍງ ເຂົ້າກັບພາກພື້ນ 
ແລະ ສາກົນ  ໄດ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ກວ້າງ ຂວາງ .

 ແຜນ ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົງແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 7  ປະກອບ ດ້ວຍ 4  ບຸກທະລຸ: (1) ບຸກທະ 
ລຸທາງດ້ານແນວ ຄິດ; (2) ດ້ານການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ; (3) ດ້ານກົນ ໄກ, ລະບອບ, ຫຼັກການ 
ບໍລິຫານ; ແລະ ( 4) ດ້ານ ການຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມທຸກ ຍາກ. ຈຸດປະສົງ ຫຼັກ  ຂອງ ແຜນພັດທະນາ 5 ປີ ຄັ້ງນີ້  ແນ ໃສ່ 
ປະຕິບັດ ຄາດໝາຍ  ການ ພັດທະນາສະ ຫະສະ ຫວັດ ໃນປີ 2015  ແລະ ສ້າງ ພື້ນຖານ ເບື້ອງຕົ້ນ ເພື່ອ ຫັນ ປະ ເທດ 
ເປັນ ອຸດ ສາ ຫະກໍາ  ແລະທັນ ສະ ໄໝ.  ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງ  ທີ 7 ໄດ້ກຳນົດ ເປົ້າ ໝາຍ 
ສຳຄັນ  ດັ່ງນີ້:

ລາຍການ ຄາດໝາຍ ປີ 2015
ພົນລະ ເມືອງ ທັງ ໝົດ (ລ້ານ ຄົນ) 6,9
GDP  ໃນ ລາຄາ ປັດຈຸບັນ (ລ້ານ ໂດ ລາ) 11.929
ການ ຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງ GDP (% ຕໍ່ ປີ) > 8

ກະສິກໍາ 3,5
ອຸດສາຫະກໍາ 15
ບໍລິການ 6,5

ສ່ວນ ແບ່ງ ຂອງ  GDP ລວມ (%)
ກະສິກໍາ 23
ອຸດສາຫະກໍາ 39
ບໍລິການ 38

GDP ຕໍ່ ຫົວ ຄົນ ( ໂດ ລາ) 1.700
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ອັດຕາ ສ່ວນ ຄວາມ ທຸກ ຍາກ (%) 19
ອັດຕາ ສ່ວນ ຂອງ ຄອບຄົວ ທຸກ ຍາກ ທີ່ ມີ ໄຟຟ້າ ສໍາລັບ ຄອບຄົວທັງ ໝົດ  (%) 80

 ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ກະຊວງ ແຜນການ  ແລະ  ລົງທຶນ,  2011 

GDP ໄດ້ຮັບ ການ ເຕີບ ໂຕ  ລື່ນແຜນການ ທີ່ ໄດ້ ຄາດໝາຍໄວ້, ຊຶ່ງ ໃນ ນີ້  ແມ່ນຂະ ແໜງ ການອຸດສາຫະກຳ   
ເຕີບ ໂຕຫຼາຍ ກວ່າ  ຂະ ແໜງ ການບໍລິການ. ອັດຕາ ສ່ວນ  GDP ຂອງ ຂະ ແໜງ  ກະສິກຳ  ຈະສືບຕໍ່ຫຼຸດ ລົງ ຕື່ມ, ຊຶ່ງ ຈະ 
ເຮັດ ໃຫ້ ລາຍ ຮັບ ຕໍ່ ຫົວ ຄົນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 70% ຈາກ ປີ 2010. ຄວາມ ພະຍາຍາມ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມທຸກ ຍາກ  ແລະ 
ປັບປຸງຄຸນ ນະພາ ບ ຊີວິດ  ແມ່ນຈະ ໄດ້ ຮັບ ການ ປັບປຸງດີຂື້ນ ຕື່ມ.

• 1.7 ນະ ໂຍບາຍ  ຕໍ່ວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  

 ນັບຕັ້ງແຕ່  ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ ສັດຕະຍາບັນ  ຕໍ່ສົນທິສັນຍາ ວ່າ ດ້ວຍ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ 
ເປັນຕົ້ນມາ, ລັດຖະບານ ແມ່ນໄດ້ ເຂົ້າ ຮ່ວມ ຢ່າງ ຫ້າວຫັນ ແລະ ຈິງ ຈັງ ໃນ ຂະ ບວນການຕ່າງໆຂອງສົນ 
ທິສັນຍາດັ່ງກ່າວ. ໃນຊ່ວງ ໄລຍະຕົ້ນໆ,  ແມ່ນອົງການວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ອວຕສ), 
ສຳນັກງານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ  ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຈຸດ ໃຈກາງປະສານງານແຫ່ງຊາດ  ໃນ ວຽກງານ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ 
ຟ້າ ອາກາດ. ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ສ້າງບົດສື່ສານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ສະບັບທຳອິດ ຂອງ 
ສປປ ລາວ ທີ່ ປະ ຈໍາ ຢູ່ ອວຕສ  ແມ່ນໄດ້ ມີ ການ ສ້າງ ຕັ້ງ ຄະນະ ກຳມະການ ຊີ້ນຳລວມ ໂຄງການ  ແລະ ສ້າງຕັ້ງຄະນະ 
ນັກວິຊາການລະຫວ່າງຂະແໜງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂຶ້ນ. ໃນ ໄລຍະນັ້ນ ຖື ວ່າສັງຄົມ ລວມທັງ  ພະນັກງານການ ນໍາ   ແລະ 
ພະນັກງານ ຂັ້ນວິຊາ ການ ຂອງຂະແໜງການ ລັດ ແມ່ນຍັງມີ ຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຈຳກັດ ຕໍ່ກັບວຽກງານ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ຖັດມາ  ສປປ ລາວ  ໄດ້ ປະຕິບັດໂຄງການປະເມີນ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ  
ແລະ  ໂຄງການອື່ນໆທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ, ເປັນຕົ້ນ ໂຄງການ ປະເມີນ ຄວາມ ສາມາດດ້ວຍ ຕົນ ເອງ ພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາ ຣີໂອ 
ແລະ ໂຄງການສ້າງ ແຜນງານ ແຫ່ງຊາດ ໃນການປັບ ຕົວ  ເຂົ້າກັບ ສະພາບການ ປ່ຽນ ແປງດິນ ຟ້າ ອາກາດ   ແລະ  ໃນ ໂອ 
ກາດ ນີ້  ໄດ້ ຍົກລະດັບ ຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈ  ຂອງ ສັງຄົມ ລາວ ເພີ່ມ ຂຶ້ນໃນ ລະດັບໜຶ່ງ  ໂດຍ ຜ່ານ ຂະ ບວນການສ້າງຈິດ ສຳນຶກ  
ກ່ຽວ ກັບບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ . ນອກ ນີ້, ສັງຄົມ ຍັງ ໄດ້ ຮັບ ຮູ້ ຈາກ ເຫດການ ຕົວ ຈິງ ທີ່ເກີດ ຂຶ້ນ ໃນ 
ໄລຍະ ຜ່ານ ມາ ຫວ່າງ ບໍ່ ດົນ ມານີ້ ຢູ່ ສປປ ລາວ ກໍ ຄື ຜົນ ເສຍ ຫາຍ ອັນໜັກໜ່ວງ ຈາກ ເຫດການ ໄພ ນ້ຳ ຖ້ວມ  ແລະ 
ໄພ ແຫ້ງ ແລ້ງ ທີ່ ສາ ເຫດ ເກີດ ມາຈາກສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ ປະກົດການໄພ ນ້ຳ ຖ້ວມ  ແລະ  ໄພແຫ້ງ ແລ້ງ  ແມ່ນໄດ້ເພີ່ມຂື້ນ, ຊຶ່ງເປັນການ ຢືນ 
ຢັນໃຫ້ເຫັນວ່າ ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  ແມ່ນໄດ້ ມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ໄດ້ສົ່ງຜົນ ກະທົບຕໍ່ ສິ່ງ 
ແວດ ລ້ອມ. ການຕອບໂຕ້ ທີ່ ລ່າຊ້າ ຂອງສາກົນ ຕໍ່ວຽກງານການ ຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ  ແມ່ນຫຍິ່ງ ເຮັດ 
ໃຫ້  ເກີດ ມີຄວາມ ສ່ຽງ ສູງ ຕໍ່ຜົນ ກະທົບ ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ຕົ້ນຕໍ ຈະ ໄດ້ ຮັບ 
ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ຂະແໜງການ ທີ່ເປັນທ່າແຮງດ້ານເສດຖະກິດ ໄດ້ແກ່ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ  ແລະ ປ່າ ໄມ້ 
ເວົ້າລວມ, ຕໍ່ ຂົງເຂດກະສິກຳ  ແລະ ປະຊາຊົນ ໃນ ຊົນນະບົດ  ເວົ້າສະ ເພາະ . ຍ້ອນມີຄວາມ ພະຍາຍາມ   ແລະ 
ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ຂອງ ຂະແໜງການຕ່າງໆ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ ລະດັບຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈ  ແລະ ຈິດ ສຳນຶກ ຂອງ ມວນ ຊົນ 
ກ່ຽວ ກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໄດ້ ຮັບ ການຍົກລະດັບຂື້ນຕື່ມ ໃນລະດັບໜຶ່ງ.

ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ ເອົາ ໃຈ ໃສ່  ພິ ເສດ ຕໍ່ບັນຫາຜົນກະທົບ ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ 
ອາກາດ  ແລະ  ໄດ້ ນຳ ເອົາ ປັດ ໄຈ ຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  ເຂົ້າ ໃນ ການ 
ພັດທະນາ ແບບ ຍືນ ຍົງ ໂດຍ ລວມ  ແລະ  ເອົາ ເຂົ້າ ໃນ ຂະ ແໜງ ການ ໂດຍ ສະ ເພາະ. ເພື່ອສັງລວມ ເອົາ ວຽກງານ 
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  ເຂົ້າ ໃນ ຂະ ບວນການວາງ ແຜນພັດທະນາແຫ່ງ ຊາດ, ລັດຖະບານ ໄດ້ ໃຫ້ທິດ ທາງຕໍ່ 
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ອຊນສ2  ໃນການສ້າງຍຸດ ທະ ສາດ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  ຂອງ ສປປລາວ  ເພື່ອ ເປັນ ແນວທາງເຊື່ອມ ສານເຂົ້າ 
ໃນ ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດສັງຄົມ   ແນ ໃສ່ ການ ບັນລຸ ການ ພັດທະນາ ແບບ ຍືນ ຍົງ  ແລະ  ຍຸດ ທະ ສາດການ ລົບ ລ້າງ 
ຄວາມທຸກ ຍາກ.

 ພາຍໃຕ້ ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳລະດັບຊາດ ວ່າດ້ວຍການສ້າງຍຸດທະສາດການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ ອາກາດ  
ແມ່ນ ໄດ້ມີການສ້າງຕັ້ງ 8 ໜ່ວຍງານວິຊາການຂຶ້ນ  ໂດຍ ປະກອບ ດ້ວຍ ສະມາຊິກຈາກກະຊວງ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ 
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອ ເຮັດ ການປະເມີນຜົນກະທົບ, ກຳນົດແຜນງານບູລິມະສິດ ກ່ຽວກັບ ການປັບຕົວເຂົ້າກັບສະ 
ພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ. ໃນເດືອນ ມີນາ 2010, 
ຍຸດທະສາດການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຂອງ ສປປ ລາວ  ແມ່ນໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ເອົາຈາກລັດຖະບານ  ເພື່ອ ນໍາ 
ໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ.

ການ ສ້າງຍຸດ ທະ ສາດການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຂອງ ສປປລາວ ສະບັບນີ້ ແມ່ນ ໄດ້ ມີ ການຄຳ ນຶງ 
ເຖິງ ຍຸດ ທະ ສາດການ ພັດທະນາ ດ້ານອື່ນໆ,  ເປັນຕົ້ນ ຍຸດ ທະ ສາດສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ, ຍຸດ ທະ ສາດປ່າ ໄມ້, ຍຸດ ທະ 
ສາດກະສິກຳ, ຍຸດ ທະ ສາດພັດທະນາຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, ຍຸດ ທະ ສາດພະລັງງານ, ຍຸດ ທະ ສາດໄພພິບັດ ທຳ ມະ ຊາດ  
ແລະ ອື່ນໆ.

ຍຸດ ທະ ສາດການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຂອງ ສປປ ລາວ  ແມ່ນໄດ້ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ຢູ່ໃນ ແຜນການ 
ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງ ຊາດ 5 ປີ  ຄັ້ງທີ 7. ຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກຳນົດ ວິ ໄສ ທັດ  ຄື: ຮັບ 
ປະກັນການ ພັດທະນາ ແບບ ຍືນ ຍົງ  ທີ່ ຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມທຸກ ຍາກ  ແລະ ຮັບປະກັນ ສຸກຂະພາບ ແລະ ຄວາມ 
ປອດໄພຂອງປະຊາຊົນ, ປັບປຸງຄຸນ ນະພາ ບສິ່ງ ແວດ ລ້ອມທຳ ມະ ຊາດ  ແລະ ສົ່ງເສີມ ຄຸນ ນະພາ ບ ຊີວິດ ຂອງ 
ພົນລະເມືອງລາວທຸກ ຄົນ.

ເປົ້າໝາຍ  ຂອງຍຸດ ທະ ສາດດັ່ງກ່າວ ປະກອບ ມີ:

i. ຢຶດໝັ້ນເປົ້າໝາຍ ການ ພັດທະນາ ແບບ ຍືນ ຍົງ  ຂອງ ສປປ ລາວ ລວມທັງມາດ ຕະການ ເພື່ອ 
ບັນລຸການ ເຕີບໂຕ ທາງ ດ້ານ ເສດຖະກິດ  ທີ່ປ່ອຍກາກບ ອນຕ່ຳ;

ii. ເພີ່ມທະວີຄວາມທົນທານຕໍ່ຜົນ ກະທົບ  ຈາກສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາ ກາດຂອງຂະ 
ແໜງການສໍາຄັນຕໍ່ກັບການ ພັດທະນາເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ;

iii. ເພີ່ມທະວີ ການ ຮ່ວມ ມື, ການເປັນພັນທະ ມິດ  ແລະ ການ ເປັນຄູ່ຮ່ວມ ງານ ທີ່ເຂັ້ມແຂງ ກັບ ທຸກ 
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ  ໃນລະດັບຊາດ ແລະ  ສາກົນ ເພື່ ອຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດຄາດໝາຍການພັດ 
ທະນາແຫ່ງ ຊາດ;

iv. ສົ່ງເສີມ ການເຂົ້າຮ່ວມດ້ວຍຄວາມສະມັກໃຈ ຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ໃນການຕ້ານກັບການ 
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ດ້ວຍການສ້າງຈິດສຳນຶກ ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບສະ
ພາບການລວມ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ , ຄວາມສ່ຽງ  ແລະຂີດ ຈໍາກັດ ຄວາມ ອາດ ສາມາດ 
ຮັບ ມື, ແຫຼ່ງກໍາເນີດຂອງອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາ 
ກາດ ຕໍ່ຂົງ ເຂດເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ.

2  ອຊນສ  ໂດຍ ມາ ຈາກ ການ ປັບປຸງ ອວຕສ  ໃນ ປີ 2006, ຈາກ ນັ້ນກໍ ໄດ້ ປັບປຸງ ມາ ເປັນ ກຊສ  



20 21

ອີງ ໃສ່ ເປົ້າໝາຍ ຂອງຍຸດ ທະ ສາດດັ່ງກ່າວ, ຂົງ ເຂດທີ່ເປັນບູລິ ມະ ສິດສຳຄັນ ໃນ ການ ປັບ ຕົວເຂົ້າ 
ກັບສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ   ຈຶ່ງ ໄດ້ ກໍານົດ ອອກ ມີ ຄື:

 I. ຂົງເຂດ ກະສິກຳ  ແລະ ການຄ້ຳປະກັນ ດ້ານສະບຽງ ອາຫານ;

 II. ຂົງເຂດ ປ່າ ໄມ້ ແລະ ການ ປ່ຽນ ແປງ  ການ ນຳ ໃຊ້ ທີ່ ດິນ;

 III. ຂົງເຂດ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ;

 IV. ຂົງເຂດ ພະລັງງານ ແລະ  ຂົນ ສົ່ງ;

 V. ຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳ;

 VI. ຂົງເຂດ ການພັດທະນາຕົວເມືອງ;

 VII. ຂົງເຂດ ສາທາລະນະ ສຸກ.

  

 ໃນ ແຕ່ລະ ຂົງ ເຂດ ແມ່ນ  ໄດ້ ກຳນົດ ມາດ ຕະການ ປັບ ຕົວ ເຂົ້າກັບ ສະພາບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດີນຟ້າອາກາດ,  
ແຕ່ ສຳລັບ  ມາດ ຕະການ ຫລຸດຜ່ອນ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ  ແມ່ນມີ ແຕ່  ຂົງ ເຂດ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ  ແລ ະ ຂົງ 
ເຂດ ສາທາລະນະ ສຸກ ບໍ່ ໄດ້ ກຳນົດ . ສໍາລັບ  ການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ອຊນສ   ແມ່ນໄດ້ ຮັບ ການ ຍົກ ລະດັບ ເປັນ 
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ກົມສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ພາຍ ໃຕ້ ອຊນສ  ໃນ ເມື່ອ ກ່ອນ  ໄດ້ 
ຖືກ ຈັດແບ່ງອອກເປັນ 3 ກົມ ຄື: ກົມ ສົ່ງ ເສີມ ຄຸນ ນະພາ ບສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ, ກົມ ຄວບ ຄຸມ ມົນ ລະ ພິດ  ແລະ ກົມຄຸ້ມ 
ຄອງໄພພິບັດ ແຫ່ງ ຊາດ    ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.  ໃນປະຈຸບັນ, ກົມຄຸ້ມ ຄອງ ໄພພິບັດ  ແຫ່ງ ຊາດ ແລະ 
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ   ເປັນ ຈຸດ ປະສານ ງານແຫ່ງຊາດ ຕໍ່ສົນທິສັນຍາ ວ່າ ດ້ວຍ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ.
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• ພາກທີ 2

• ການ ສຳ ຫຼວດ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ ແຫ່ງ ຊາດ ສຳລັບ  ປີ 2000

• 2.1. ພາກ ສະ ເໜີ 

ປະຕິບັດຕາມ ມະຕິຕົກລົງ ຂໍ້ທີ 17 ຂອງ ກອງປະຊຸມລັດພາຄີສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງ 
ດິນຟ້າອາກາດຄັ້ງທີ 8 (17/CP8) ຕາມ ມາດຕາ 4 (a) ແລະ ມາດຕາ 12 ວັກ 1 (a) ຂອງສົນທິສັນຍາວ່າ 
ດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ແຕ່ ລະປະເທດ ພາຄີ  ທີ່ບໍ່ ມີ ລາຍ ຊື່ ໃນ ເອກະສານຄັດ ຕິດ I ກໍຄືບັນດາປະ 
ເທດກຳລັງພັດທະນາ ແລະ ດ້ອຍພັດທະນາ ຕ້ອງໄດ້ສ້າງບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການສໍາຫຼວດ ການປ່ອຍ 
ອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວ ພ້ອມທັງ ແຫ່ຼງກຳເນີດ ແລະ ແຫຼ່ງຊືມຊັບ ທີ່ບ່ໍໄດ້ຄວບຄຸມໂດຍ ອະນຸສັນຍາມົງເຣອານ 
ແລ້ວສົ່ງບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ ຕາມຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ຕໍ່ກອງປະຊຸມ ລັດພາຄີ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການປ່ຽນ 
ແປງດິນຟ້າອາກາດ.

ການ ສໍາ ຫຼວດອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວ ແຫ່ງ ຊາດ ເປັນພາກໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ຂອງບົດສື່ສານແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ 
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ບົດລາຍງານການ ສໍາ ຫຼວດອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວ  ຂອງ ສປປ ລາວ ສະບັບທີ 1 
ໄດ້ເລີ່ມສຳຫຼວດ ໃນປີ 1997 ໂດຍກຳນົດເອົາປີ 1990 ເປັນປີການສຶກສາ. ການສຳຫຼວດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສຳເລັດ 
ແລະ ສັງລວມເຂົ້າໃນບົດສື່ສານແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ສະບັບທີ 1 ຂອງ ສປປ ລາວ. 
ບົດສື່ສານແຫ່ງຊາດ ສະບັບທີ 1 ນີ້ ໄດ້ສະເໜີຕໍ່ກອງ ເລຂາສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 
ໃນເດືອນ ພະຈິກ 2000.

ສຳລັບບົດສື່ສານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ສະບັບທີ 2 ຂອງ ສປປ ລາວ 
ແມ່ນໄດ້ກະກຽມ ໂດຍກຳນົດເອົາປີ 2000 ເປັນປີພື້ນຖານໃນການດຳເນີນການສຳຫຼວດການ ປ່ອຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ, 
ຊຶ່ງ ແມ່ນອົງການຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ອຊນສ)  ເປັນ ຜູ້ ຮັບຜິດຊອບໂດຍໄດ້ປະສານ ສົມທົບ 
ແໜ້ນກັບ ຫລາຍ ຂະ ແໜງການ ກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍ ໃຕ້ ການສະໜັບສະໜູນ ຈາກອົງການກອງທຶນ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມໂລກ 
ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ. ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາ ມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ 
ໄດ້ ຮັບ ການ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ໃນ ປີ 2011   ໄດ້ສືບ ຕໍ່ດຳເນີນການສຳຫຼວດອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ.  ໃນ ນີ້, ມີ 5 ໜ່ວຍງານ 
ວິຊາ ການ ໄດ້ ຮັບ ການ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ເພື່ອ ປະສານ ງານ ລະຫວ່າງ ຂະ ແໜງການ  ແລະ ທັງ ໃຫ້ ຂໍ້ ມູນ ໃນ ການ ກະກຽມການ 
ສໍາ ຫລວດ ອາຍ ພິດ ເຮື ອນ ແກ້ວ  ແລະ  ໃນ ນັ້ນ ກໍ ໄດ້ ດຳ ເນີນ ຫລາຍ ກິດຈະກຳ,  ເຊັ່ນ: ການຈັດການຝຶກອົບຮົມ, 
ການຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ດ້ານວິຊາການ  ແນ ໃສ່  ຍົກ ລະດັບ ຄວາມ ສາມາດ ໃຫ້ ໜ່ວຍ ງານ ວິຊາການ   ໃນ 
ການເຮັດ ການ ສຳ ຫລວດອາ ຍພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ ໂດຍສະ ເພາະ.

• 2.2. ຂອບ ເຂດ,  ໄລຍະ ເວລາ  ແລະ ວິທີ ການ

• ການສຳ ຫຼວດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ຕົ້ນຕໍ ແມ່ນ ແນ ໃສ່ ການ ສໍາ ຫລວດ ແຫຼ່ງກຳເນີດ ແລະແຫຼ່ງຊືມຊັບອາຍ ພິດເຮືອນ 
ແກ້ວ  ໃນ 5 ຂົງເຂດຫລັກ ຄື:

•      1./ ຂົງເຂດ ພະລັງງານ;

•      2./ ຂົງເຂດ  ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ;

•      3./ ຂົງເຂດ ກະສິກຳ;
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•      4./ ຂົງເຂດ ການປ່ຽນ ແປງ ການ ນຳ ໃຊ້ ທີ່ ດິນ ແລະ ປ່າ ໄມ້;

•      5./ ຂົງເຂດ ສິ່ງ ເສດ ເຫຼືອ.

•  ການ ສຳ ຫຼວດ  ແມ່ນ ໄດ້ ຄາດ ຄະ  ເນ ເປັນ ຫົວ ໜ່ວຍ ມວນ ສານ  ຕາມ ແຫຼ່ງກຳເນີດ  ແລະ  ແຫຼ່ງຊຶມຊັບ  ໂດຍ ໄດ້ 
ສໍາຫລວດ  ການ ປ່ອຍ ອາຍກາກບອນໄດອົກໄຊ (CO2) ທີ່ ຄົນ ສ້າງ ຂຶ້ນ, ອາຍມີ  ເທນ (CH4)  ແລະ  ໄນ ຕຼັດອອກ ໄຊ 
(N2O) ລວມທັງ  ກາກບອນ ໂມ  ໂນ ອົກ ໄຊ (CO) ແລະ  ໄນ ຕຼັດ ອົກ ໄຊ  (NOX), ອາຍ ອົງຄະ ທາດ ລະ ເຫີ ຍ ທີ່ ບໍ່ ແມ່ນ  ມີ 
ເທນ (NMVOC)  ແລະ ຊັນ ເຟີ ໄດ ອົກ ໄຊ (SOx). ສ່ວນອາຍ ໄຮ ໂດຣ ຟຼູອໍ ໂຣກາກບ ອນ (HFC),  ອາຍ ເປີ ຟະ  ໂລ ອູ 
ໂຣ ກາກບອນ (PFC) ແລະ ຊັນ ເຟີ ເຮັກ ຊາ ຟະ ລຼູອໍ ໂຣ (SF6) ແມ່ນ ບໍ່ ໄດ້  ຮັບ ການ ສໍາ ຫລວດ ຍ້ອນວ່າ ຂໍ້ ມູນ ບໍ່ມີ ພຽງພໍ  
ແລະ  ຄາດ ຄະ ເນວ່າການ ຊົມ ໃຊ້ ແລະ ການປ່ອຍບັນດາອາຍດ່ັງ ກາ່ວ ແມນ່ມໜ້ີອຍທ່ີສຸດ ຢູ່ ໃນ ສປປ ລາວ  ໃນ ໄລຍະ ນ້ັນ.

•  ການ ສໍາ ຫຼວດອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວ ແຫ່ງ ຊາດຄັ້ງນີ້  ແມ່ນ ໄດ້ ດຳ ເນີນ ການ ບົນພື້ນຖານອີງໃສ່ບົດແນະນຳສະ 
ບັບ ດັດແກ້ ປີ 1996 ຂອງຄະນະຊ່ຽວຊານນາໆຊາດກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ,  ຊອບ ແວ 
ຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ,  ບົດ ແນະນຳ ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນດີ 
ຂອງຄະນະຊ່ຽວຊານນາໆຊາດ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ບົດແນະນຳ ການປັບປຸງ ການລາຍງານ 
ຂອງ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ຕົວ ຄູນຂອງການປ່ອຍອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວທັງ ໝົດ ແມ່ນ 
ນຳໃຊ້ຄ່າ  ທີ່ຄະນະຊ່ຽວຊານນາໆຊາດ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  ໄດ້ ກໍານົດ ໄວ້. ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ກໍ 
ໄດ້ ເຮັດ ການປະເມີນຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ ຂອງການ ສໍາຫຼວດອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ .

•  ຕົວຄູນ ທີ່ ເຮັດ ໃຫ້ ໂລກ ຮ້ອນ ທີ່  ນຳໃຊ້  ເພື່ອ ການປ່ຽນ ຈາກອາຍອື່ນໆ ເປັນຄ່າທຽບເທົ່າ ຂອງອາຍ 
ກາກບອນໄດອົກໄຊ (CO2) ແມ່ນປະຕິບັດຕາມ ຄ່າ ທີໄດ້ກຳນົດ ໃນ ບົດ ລາຍ ງານປະ ເມີນ ຜົນ  ສະບັບ ທີ 2 
ຂອງຄະນະຊ່ຽວຊານນາໆຊາດ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  ປີ1996 (ຕາຕະລາງ 2-1).

ຕາຕະລາງ 2-1 ຕົວຄູນ ທີ່ ເຮັດ ໃຫ້ ໂລກ ຮ້ອນ ສໍາ ລັບ 100 ປີ  ແລະ   ອາຍຸ ຂອງ ບັນດາທາ ດອາຍ 
(ທຽບ ເທົ່າອາຍ CO2)

ອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວ ສານ  ແລະ ສູດເຄມີ  ອາຍຸ ຕົວຄູນ ທີ່ ເຮັດ ໃຫ້ ໂລກ ຮ້ອນ
ກາກບອນ  ໄດອົກ ໄຊ CO2 50-200 1
 ມີເທນ CH4 12 21
ໄນຕຼັດອົກ ໄຊ N2O 120 310

 ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ຄະນະຊ່ຽວຊານນາໆຊາດ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  ປີ1996  

• ອີງ ໃສ່ ມະຕິ ຂໍ້ທີ 17 ຂອງກອງປະຊຸມລັດພາຄີສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຄັ້ງທີ 8 (17/
CP8) ກ່ຽວກັບການ ສຳ ຫຼວດອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວ  ແມ່ນ ບັນດາ ປະ ເທດ ພາຄີຕ້ອງ ໄດ້ ດຳເນີນ ການສຶກສາສໍາ ຫລວດ 
ຂໍ້ມູນ ປີ 2000 ເປັນປີ ພື້ນຖານ. ເຖີງຢ່າງ ໃດ ກໍຕາມ  ໃນ ເມື່ອ ຂໍ້ ມູນ ທັງ ໝົດ  ຫາກບໍ່ ມີສໍາລັບ  ໃນ ຊ່ວງ ໄລຍະປີ ສຳ 
ຫຼວດ  ໂດຍ ສະ ເພາະ  ຂໍ້ມູນກ່ຽວ ກັບ ໄມ້ຟືນ, ຖ່ານ ໄມ້, ຂີ້ ເຫຍື້ອ, ປຸ່ຍ,  ໄຟ ລາມ ປ່າ, ສິ່ງ ເສດ ເຫຼືອ ກະສິກຳ  ແລະ 
ການປ່ຽນແປງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້,  ແມ່ນ  ໄດ້ ນໍາໃຊ້ ຄ່າ ສະ ເລ່ຍ ຂອງ ຫຼາຍ ປີ  ສຳລັບ ບາງກິດຈະ ກໍາ. ວິທີ 
ດັ່ງກ່າວ  ແມ່ນ ປະຕິບັດຕາມ ບົດ ແນະນຳ  ຂອງຄະນະຊ່ຽວຊານນາໆຊາດ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. 
ໄລຍະ ເວລາ ຂອງ ຂໍ້ ມູນ  ທີ່ ນຳ ໃຊ້ ໃນ ການ ສຳ ຫຼວດ ມີ ດັ່ງ ຕໍ່ ໄປ ນີ້ (ຕາຕະລາງ 2-2).

• 

• 

• 
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ຕາຕະລາງ 2-2  ຂະແໜງການຍ່ອຍ ຫຼື ກິດຈະກຳ ທີ່ນຳໃຊ້ໄລຍະ ເວລາ ທີ່ບໍ່ແມ່ນປີ 2000 ໃນ ການ ຄິດ ໄລ່ ໃນ 
ການ ສໍາ ຫຼວດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ແຫ່ງ ຊາດ.

ຂະແໜງການຍ່ອຍ ກິດຈະກຳ  ສະເລັ່ຍໄລຍະ ເວລາ
ການຈູດທົ່ງຫຍ້າ ທຳມະຊາດ 1999-2001
ການຈູດ ສິ່ງ ເສດເຫຼື ອກະສິກຳ 1999-2001
•ການປ່ຽນແປງ ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ ການປູກ 1967-2000

ຕັດຟືນ 1999-2000
ການ ປ່ຽນພື້ນທີ ປ່າ  ແລະ ທົ່ງ ຫຍ້າ 1992-2002
ດິນເຮື້ອ ພື້ນປ່າທີ່ປະໄວ້ ເປັນເວລາ 

20 ປີ
1992-2002

CO2 ຈາກ ມວນ ສານ 1999 - 2000.

• 2.3.  ການຈັດຕັ້ງ  ແລະ ຂະ ບວນການກະກຽມ  ການສ້າງ ບົດ ລາຍ ງານ

• 2.3.1. ກົນ ໄກ ການຈັດ ຕັ້ງ

•  ກົມຄຸ້ມ ຄອງ ໄພພິບັດ   ແຫ່ງ ຊາດ  ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  ໄດ້ ສ້າງບົດລາຍ ງານການສຳ 
ຫຼວດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ    ໂດຍ ໄດ້ ມີການຮ່ວມ ມື   ແລະ ປະສານສົມທົບ ແໜ້ນ ກັບ ຫລາຍ ຂະ ແໜງການກ່ຽວ 
ຂ້ອງ. ໜ່ວຍ ງານວິຊາ ການສະ ເພາະ ດ້ານ  ໄດ້ ຮັບ ການສ້າງຕັ້ງ ຂຶ້ນ  ໂດຍ ແມ່ນ ກົມຄຸ້ມ ຄອງ ໄພພິບັດ ແຫ່ງ ຊາດ ແລະ 
ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ເຮັດໜ້າ ທີ່ ຕິດຕາມ ຄວາມ ຄືບ ໜ້າ ຂອງ ການ ສຳ ຫຼວດ  ແລະ ຮ່າງ ບົດ ລາຍ ງານ. ໂຄ່ງ ຮ່າງ 
ການຈັດຕັ້ງ ເພື່ອ ເຮັດ ການ ສຳ ຫຼວດ ສະ ແດງ ໃນ ຮູບ 2-1.

•  ໜ່ວຍ ງານ ວິຊາ ການ  ແມ່ນ ກຸ່ມ ພະນັກງານ ວິຊາ ການ ທີ່ ເຮັດ ໜ້າ ທີ່ ເປັນ ໃຈກາງ ໃນ ການ ສະໜອງຂໍ້ ມູນ  
ລວມທັງ  ກວດກາ ພິຈາລະນາ ຄວາມ ຖືກຕ້ອງ  ແລະ ຄວາມເໝາະ ສົມ ຂອງ ຂໍ້ ມູນ ໃນ ຂົງ ເຂດ ຂອງ ຕົນ. ນອກ ນີ້, 
ໜ່ວຍ ງານ ວິຊາ ການດັ່ງກ່າວ   ແມ່ນຍັງ  ໄດ້ປະກອບສ່ວນ ໃຫ້ ຄຳ ເຫັນ ຕໍ່ຮ່າງໂຄ່ງ ຮ່າງ, ສາລະບາ ນ ລວມທັງ ຂໍ້ ມູນ ທີ່ ນຳ 
ມາ ໃຊ້ ໃນ ການ ວິ ເຄາະ. ໜ່ວຍ ງານວິຊາ ການ ນີ້  ປະກອບ ດ້ວຍ ຜູ້ຕາງໜ້າກົມ ຄຸ້ມ ຄອງ ໄພພິບັດ ແຫ່ງ ຊາດ  ແລະ ການ 
ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ( ກົມສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ໃນ ເມື່ອ ກ່ອນ), ກົມ ປ່າ ໄມ້, ກົມ ປູກຝັງ  ແລະ ລ້ຽງສັດ, ກອງ ສຳ ຫຼວດ  
ແລະ ວາງ ແຜນ ປ່າ ໄມ້, ສະ ຖາ ບັນ ຄົ້ນ ຄ້ວາ ກະສິກຳ ແລະປ່າ ໄມ້ ແຫ່ງ ຊາດ, ມະຫາວິທະຍາ ໄລ ແຫ່ງ ຊາດ, ກົມ ນຳ ເຂົ້າ 
ແລະສົ່ງ ອອກ, ກົມ ອຸດສາຫະກຳ, ກົມ ໄຟຟ້າ, ກົມ ທໍລະນີ ສາດ ແລະບໍ່ ແຮ່, ກົມ ຜັງ ເມືອງ  ແລະ  ເຄຫາ ສະຖານ, ກົມ 
ຂົນ ສົ່ງ  ແລະ ອົງການ ພັດທະນາ  ແລະ ບໍລິຫານ ຕົວ ເມືອງ.

•  ກົມຄຸ້ມ ຄອງ ໄພພິບັດ  ແຫ່ງ ຊາດ  ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (ກພປ):  ກພປ  ເປັນ ກົມໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບ 
ກຊສ,  ເຮັດໜ້າທີ່ ເປັນ ຈຸດ  ໃຈກາງປະສານ ງານ ແຫ່ງ ຊາດ ຕໍ່ ສົນທິສັນຍາວ່າ ດ້ວຍ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ. 
ກພປ  ມີ ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ ລວມ  ໃນ ການ ຕິດຕາມ, ຊີ້ນໍາ  ແລະ ແນະນຳ  ໜ່ວຍ ງານວິຊາ ການ ພ້ອມ ທັງ ມີ ຄວາມ 
ຮັບຜິດຊອບ ໃນ ການລາຍ ງານ ໃຫ້ການ ນໍາ ກຊສ  ແລະ ຄະນະ ກໍາມະການສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ແຫ່ງ ຊາດ  ກ່ຽວ ກັບ ຜົນ ການ 
ສຳ ຫຼວດອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ    ແລະ ຍັງ ມີໜ້າທີ່ ເຕົ້າ ໂຮ ມບັ ນດາ ຄຳ ເຫັນ ຈາກ ພາກສ່ວນ ຕ່າງໆ ກ່ຽວ ກັບ ບົດ ລາຍ ງານ.

•  ກຊສ:   ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງປະ ຈໍາ ການ  ຂອງ ຄະນະ ກຳມະການ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ແຫ່ງ ຊາດ ມີ ຄວາມຮັບຜິດ 
ຊອບ ລວມ  ໃນ ການ ໃຫ້ ຄໍ າ ແນະນຳ  ແລະ ທິດ ທາງ  ຕໍ່ ກົມຄຸ້ມ ຄອງ ໄພພິບັດ  ແຫ່ງ ຊາດ  ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ 
ອາກາດ ແລະ ຍັງ ມີໜ້າທີ່ລາຍ ງານ ໃຫ້ ຄະນະ ກຳມະການ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ແຫ່ງ ຊາດ  ກ່ຽວ ກັບ ຄວາມ ຄືບໜ້າ  ແລະ  ຜົນ 
ການ ສຳ ຫຼວດ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ.

ຄະນະຊີ້ນຳ ລວມ  ໂຄງການ ສ້າງ ບົດ ສື່ສານ ແຫ່ງ ຊາດ ດ້ານ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດສະບັບ ທີ 2 ຂອງ 
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ສປປ ລາວ: ເປັນ ຄະນະໜຶ່ງທີ່ ຮັບຜິດຊອບ ໃນການ ໃຫ້ ຄໍາ ແນະນຳ   ການ ກະກຽມ ບົດ ລາຍ ງານ ສໍາ ຫລວດ ອາຍ ພິດ 
ເຮືອນ ແກ້ວ. ຄະນະນີ້ ປະກອບ ດ້ວຍ ຜູ້ຕາງໜ້າກະຊວງ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ  ແລະ ຖືກ ມອບ ໝາຍ ໃຫ້  ເປັນ ຜູ້ ຄຸ້ມ ຄອງ ດູ ແລ  
ແລະ   ໃຫ້ການແນະນຳ   ໃນການ ສ້າງ ບົດ ສື່ສານ ແຫ່ງ ຊາດ ດ້ານ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ສະບັບ ທີ 2 ຂອງ ສປປ 
ລາວ  ແລະ ການ ສ້າງ ບົດລາຍງານ  ການສໍາ ຫລວດ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ.

ຄະນະ ກຳມະການສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ແຫ່ງ ຊາດ:   ແມ່ນ ຄະນະໜຶ່ງ ທີ່ ປະກອບ ດ້ວຍ ພະນັກງານ ລະດັບ ການ ນໍາ 
ທີ່ ມາ ຈາກຫລາຍ ຂະ ແໜງການ ກ່ຽວຂ້ອງ ມີໜ້າທີ່ ກໍານົດ ນະ ໂຍບາຍ ລວມ  ແລະ  ເປັນ ຜູ້ຮັບຮອງ ເອົາ ບົດ ລາຍ ງານ 
ແຫ່ງ ຊາດ ການ ສຳ ຫຼວດ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ.

ຮູບ 2-1:  ໂຄງ ຮ່າງ ການຈັດ ຕັ້ງ ສໍາລັບການ ສໍາ ຫຼວດອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວ ແຫ່ງ ຊາດ

 

• 

ຄະນະ ກຳມະການສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ແຫ່ງຊາດ 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ 
ສິ່ງແວດລ້ອມ

ໜ່ວຍງານສິ່ງ ເສດ ເຫຼືອ

ໜ່ວຍງານການ ປ່ຽນ ແປງ 
ການ ນໍາ ໃຊ້ ທີ່ ດິນ   ແລະ  ປ່າ ໄມ້

ໜ່ວຍງານ ພະລັງງານ

ໜ່ວຍງານອຸດສາຫະກໍາ

ໜ່ວຍງານກະສິກໍາກົມຄຸ້ມ ຄອງ ໄພພິບັດ  ແຫ່ງ ຊາດ  ແລະ 
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ ອາກາດ

ໂຄງການ ສ້າງ ບົດ ສື່ສານ ແຫ່ງ ຊາດ ກ່ຽວກັບການ 
ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດສະບັບ ທີ 2

ຄະນະ ຊີ້ນໍາ ລວມໂຄງການ ສ້າງ ບົດ ສື່ສານ ແຫ່ງ 
ຊາດ ດ້ານ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດສະບັບ ທີ 

2 ຂອງ ສປປ ລາວ
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• 2.3.2  ຂະ ບວນການ ກະກຽມ ບົດ ລາຍ ງານ ການສໍາ ຫລວດ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ 

ການສ້າງ ບົດ ລາຍ ງານ ການ ສໍາ ຫລວດ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ ໄດ້ ປະຕິບັດ ຕາມ ຄຳ ແນະນຳ ຂອງ 
ຄະນະຊ່ຽວຊານນາໆຊາດ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  ໂດຍ ໄດ້ ດຳ ເນີນການ ກະກຽມ, ການວາງ ແຜນ, 
ການຈັດກອງ ປະຊຸມ   ແນະ ນໍາ ໂຄງການ ຕໍ່ພາກສ່ວນ ມີສ່ວນ ຮ່ວມ, ສ້າ ງຕັ້ງໜ່ວຍ ງານ ວິຊາ ການ, ຈັດການຝຶກ ອົບຮົມ,  
ເກັບ ກໍາຂໍ້ ມູນ, ສັງ ລວມ  ແລະ ວິ ໄຈ ຂໍ້ ມູນ ແລະ ຮ່າງ ບົດ ລາຍ ງານ. ຮ່າງ ບົດ ລາຍ ງານ ການ ສໍາ ຫລວດ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ 
ແກ້ວ  ແມ່ນ ໄດ້ ສົ່ງ ໃຫ້ ສະມາ ຊິກ ໜ່ວຍ ງານ ວິຊາ ການ ເພື່ອ ກວດກາ ພິຈາລະນາ ຄວາມ ຖືກຕ້ອງທາງ ດ້ານ ຂໍ້ ມູນ, 
ປະກອບຄຳ ເຫັນ ແລະ ຮັບຮອງ ເອົາຮ່າງ ບົດ ລາຍ ງານ ດັ່ງກ່າວ  ໃນ ຂັ້ນວິຊາ ການ.

ພາຍຫຼັງ  ໄດ້ ປຶກສາ ຫາລື ກັບ ຂະ ແໜງການ ຕ່າງໆ, ຮ່າງບົດ ລາຍ ງານ ສະບັບ ທໍາ ອິດ  ຈະ ໄດ້ ຮັບ ການປັບປຸງ  
ແລະ ດຳ ເນີນ ການ ປຶກສາ ຫາລື ຄັ້ງຕໍ່ ໄປ ກັບ ພາ ກສ່ວນ ຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ.  ອົງການສະຫະປະຊາ ຊາດ  ເພື່ອ ການ 
ພັດທະນາ, ຊ່ຽວຊານ ສາກົນ  ກໍໄດ້ ກວດກາ  ແລະ  ໃຫ້ ຄໍາ ເຫັນ ຕໍ່ຮ່າງ ບົດ ລາຍ ງານການ ສໍາ ຫລວດ ດັ່ງກ່າວ. ຈາກ ນັ້ນ, 
ກໍ ເອົາ ບົດ ລາຍ ງານນັ້ນ  ມາສືບຕໍ່ ປັບປຸງ  ຕາມ ຄຳ ເຫັນ ຂອງ ຊ່ຽວຊານ ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງປະ ເທດ. 

ຮູບ 2-2  ຂະ ບວນກະກຽມ  ບົດ ລາຍ ງານ  ການ ສໍາ ຫຼວດອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວ ແຫ່ງ ຊາດ

ວາງ ແຜນ

 ປະຊຸມ  ກັບຜູ້ມີສ່ວນ ຮ່ວມ

ສ້າ ງໜ່ວຍ ງານ ວິຊາ ການ

ຝຶກ ອົບຮົມ ໃຫ້ໜ່ວຍ ງານ ວິຊາ ການ

ເກັບ ຂໍ້ ມູນ, ສັງ ລວມ  ແລະ ຢັ້ງຢືນ ຂໍ້ ມູນ 

ປັບປຸງຮ່າງສະບັບ ທໍາ ອິດ ໃຫ້ ສໍາ ເລັດ

ປຶກສາ ຫາລືກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕໍ່ ຮ່າງສະບັບ ທໍາ ອິດ

ປຶກສາ ຫາລືກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຕໍ່ຮ່າງບົດລາຍງານສະບັບທີ 2 
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• 2.4 ການ ສໍາ ຫຼວດອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວ ແຫ່ງ ຊາດ ປີ 2000

ສປປ ລາວ  ໄດ້ ສົ່ງບົດ ສໍາ ຫຼວດອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວ ແຫ່ງ ຊາດ ສໍາລັບ ປີ 199 0 ໃຫ້ ກອງ ເລຂາ ສົນ ທິສັນຍາ 
ວ່າ ດ້ວຍ  ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ໃນ ປີ 2000. ການ ສຳ ຫຼວດຄັ້ງນີ້  ແມ່ນ  ກໍານົດ ເອົາປີ 2000. ບົດ ລາຍ ງານ  
ການ ສໍາ ຫລວດ ໄດ້ດຳ ເນີນ ການ ຕາມ ຄໍາ ແນະນຳ ຂອງ ສົນທິສັນຍາ  ກ່ຽວກັບ ການ ກະກຽມ  ບົດ ສື່ສານ ແຫ່ງ ຊາດ 
ຂອງ ພາຄີ  ທີ່ ບໍ່ ມີ ຊື່ ໃນ ເອກະສານ ຄັດ ຕິດ 1, ຕາມ ມະຕິ 17/CP8. ບົດ ແນະນຳ ຂອງຄະນະຊ່ຽວຊານນາໆຊາດ 
ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ສະບັບປັບປຸງ ໃນ ປີ 1996 ສໍາລັບ ເຮັດການ ສໍາ ຫຼວດອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວ 
ແຫ່ງ ຊາດ ກໍ ໄດ້ ນຳ ເອົາ ມາ ໃຊ້ ເພື່ອ ເຮັດ ບົດ ລາຍ ງານ ແຫ່ງ ຊາດ ກ່ຽວກັບການ ປ່ອຍ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ  ໃນປີ 2000 
ແລະ ບົດ ແນະນຳ ກ່ຽວ ກັບ ວິທີ ການ ທີ່ ດີ ຂອງຄະນະຊ່ຽວຊານ ນາໆຊາດ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ 
ການຄຸ້ມ ຄອງຄວາມ ບໍ່ ແນ່ນອນກ່ຽວ ກັບ ການ ສຳ ຫຼວດ ແຫ່ງ ຊາດ ກໍ ໄດ້ ນຳ  ເອົາມາ ໃຊ້ ເພື່ອ ກວດກາ ຜົນການ ສໍາ ຫລວດ. 
ຕົວຄູນ ທີ່ ເຮັດ ໃຫ້ ໂລກ ຮ້ອນ, ຕາມ ທີ່ຄະນະຊ່ຽວຊານນາໆ ຊາດກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແນະນຳ ມາ  
ກໍ ໄດ້ ນຳ  ເອົາ ມາໃຊ້ ເຊັ່ນ ດຽວກັນ  ໃນ ການຄິດ ໄລ່ ການ ປ່ອຍ  ອາຍ ພິດ  ເຮືອນ ແກ້ວ ເປັນ ຫົວໜ່ວຍ ທຽບ ເທົ່າ CO2.

ສາມອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວ ຄື: CO2, CH4, N2O, ກໍ ໄດ້ ຮັບ ການ ສໍາ ຫລວດ ຕາມ ແຫຼ່ງ ປ່ອຍ  ແລະ 
ດູດຊືມຊັບ. ນອກ ນີ້, ກໍ ມີອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວອື່ນໆ  ໄດ້ ຮັບ ການ ສໍາ ຫລວດ ເຊັ່ນ ດຽວກັນ ຄື: CO, NOx  ແລະ 
ອາຍ ອົງຄະ ທາດ ລະ ເຫີ ຍທີ່ ບໍ່ ແມ່ນ  ອາຍ ມີເທນ ລວມທັງ Sox ໃນ ຕາຕະລາງ ແບບ ຟອມມາດຕະຖານ ທີ່ ໄດ້ ມາ ຈາກ 
ສົນທິສັນຍາ. ດັ່ງນັ້ນ,  ອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວຈາກ ບົດ ລາຍ ງານ ສະບັບ ທຳ ອິດ  ທີ່ ໄດ້ ເອົາ ມາສະ ເໜີເ ພີ່ມ  ໃນ ບົດ ສື່ສານ 
ແຫ່ງ ຊາດ ສະບັບທີ 2  ນີ້  ມີ ອາຍ ອົງຄະ ທາດ  ລະ ເຫີ ຍທີ່ ບໍ່ ແມ່ນ   ມີເທນ  ແລະ SOx.

ປັດ ໄຈ ສໍາຄັນ  ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕໍ່ ການ ຄິດ ໄລ່ ການ ສໍາ ຫຼວດອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວ ແຫ່ງ ຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ  
ແມ່ນ ຕົວ ຄູນ  ກະຈາຍ ອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວ ແລະ ຂໍ້ ມູນດ້ານກິດຈະ ກໍາ. ຂໍ້ ມູນດ້ານກິດຈະ ກໍາ  ແມ່ນ ໄດ້ ມາ ຈາກບົດ 
ລາຍ ງານ ສະຖິຕິ ຂອງ ອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ. ຕົວ ຄູນ ກະຈາຍ ອາຍ  ດັ່ງກ່າວ  ທີ່ ນຳ  ເອົາມາ ໃຊ້   ແມ່ນຕົວ ຄູນ ທີ່ 
ຄະນະຊ່ຽວຊານນາໆຊາດ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໄດ້  ແນະນຳ  ເອົາມາ ໃຊ້. ທຸກຂະ  ແໜງ ການ ໄດ້ 
ໃຊ້ ວິທີ ທີ 1. ສຳລັບ ຂະ ແໜງ ພະລັງງານ, ວິທີ ໃຊ້ ບ່ອນ ອີງ  ກໍ ໄດ້ ນຳ  ເອົາມາ ໃຊ້ ເຊັ່ນ ດຽວກັນ. ການ ຂາດ ເຂີນ   ແລະ 
ບໍ່ພຽງພໍ ທາງ ດ້ານສະຖິຕິ  ຂໍ້ ມູນຮອບດ້ານ ຢູ່ ສປປ ລາວ   ແມ່ນ ມີ ຜົນ ສະທ້ອນ ຕໍ່ ການ ນຳ ໃຊ້ວິທີ ທີ່ ສູງ ຂຶ້ນກວ່າ 
ວີ ທີ  ທີ 1 ນີ້  ໃນ ການ ຄິດ ໄລ່. ການ ມີພະນັກງານວິຊາ ການ ແລະ ທຶນຮອນ ຈຳກັດ  ເພື່ອ ເຮັດ ການ ຄົ້ນ ຄ້ວາ  ແລະ 
ການພັດທະນາ ຕົວ ຄູນ ກະຈາຍ  ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ ກໍ ເຮັດ ໃຫ້ການ ນຳ ໃຊ້ ວິທີ ການ ທີ່ ສະ ລັບ ຊັບຊ້ອນ ກວ່າ ນີ້     ຄິດ 
ໄລ່ການ ສໍາ ຫລວດ ບໍ່ ໄດ້ ດີ.

• 2.4.1 ການ ປ່ອຍອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວ ໃນ ລະດັບ ຊາດ  ຕາມ ປະ ເພດ ແກັດ

ຕາຕະລາງ 2-3 ສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ເຖິງ ຜົນການ ສໍາ ຫຼວດອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວ ແຫ່ງ ຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ  
ໃນ ປີ 2000. ສປປ ລາວ  ໄດ້ ປ່ອຍ ອາຍ CO2 ທັງ ໝົດ 43.811 Gg ແລະ ດູດຊືມຊັບ ມີ ພຽງ ແຕ່ ປະມານ 2.047  
Gg. ໂດຍ ລວມ ແລ້ວ, ສປປ ລາວ ປ່ອຍ ອອກ 41.764  Gg ໃນ ປີ 2000 ແບບ ສຸດທິ. ເມື່ອ ສົມ ທຽບ  ໃສ່ກັບ ການ 
ດູດ ອອກ ສຸດທິ ໃນ ຈຳນວນ 104.570 Gg ໃນ ປີ 1990  ແມ່ນ ເຫັນ ວ່າ ມີ ຈໍານວນ ການ ປ່ອຍອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ 
ເພີ່ມ ຂຶ້ນ, ຊຶ່ງ ສາ ເຫດ ສ່ວນ ໜຶ່ງ ອາດ ແມ່ນ ຍ້ອນ ສະພາບ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ປະ ເທດ  ໄດ້ ຮັບ ການ ພັດທະນາ 
ເພີ່ມ ຂຶ້ນ  ແລະ ສ່ວນ ໜຶ່ງ ອາດ ແມ່ນຍ້ອນ  ໄດ້ ມີ ການ ປັບປຸງ ຄວາມ ສາມາດ ດ້ານ ເຕັກນິກ  ແລະ  ມີ ຂໍ້ ມູນເພີ່ມ ຂຶ້ນ.

ຄິດໄລ່ໃໝ່ (ສຸມໃສ່ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນແລະປ່າໄມ້) ແລະປັບປຸງ ຮ່າງບົດລາຍງານສະບັບທີ 2 
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•    ອາຍ CO2 ທີ່ ປ່ອຍ ອອກ ເກືອບ ທັງໝົດ  ແມ່ນມາ ຈາກສາ ເຫດ ຂອງການປ່ຽນແປງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ 
ປ່າໄມ້ (42.758 Gg). ຂະ ແໜງ ພະລັງງານ  ມີ ແຕ່ 1.004 Gg  ໃນ ປີ 2000. ຂະ ບວນການ ອຸດສາຫະກຳ, ໂດຍ ສະ 
ເພາະ ຜະລິດ ຕະພັນ ແຮ່ ທາດ ມີພຽງ ແຕ່ 48,4 Gg  ເທົ່ານັ້ນທີ່ ປ່ອຍ ອອກ ໃນ ປີ 2000. ການ ປ່ອຍ ຈາກ ມວນ ສານ, 
ສປປ ລາວ ມີຫຼາຍ ກວ່າ 10.895 Gg ທີ່ ປ່ອຍ ອອກ ໃນ ປີ 2000 (ຕາຕະລາງ 2-3). ການປ່ຽນແປງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ 
ແລະ ປ່າໄມ້ ຖື ວ່າ ເປັນ ແຫຼ່ງປ່ອຍ CO2 ຕົ້ນຕໍໃນ ປີ 2000 ຢູ່ ສປປ ລາວ.

•  ສຳລັບ ອາຍ ມີເທນ, ສປປ ລາວ  ໄດ້ ປ່ອຍ ອອກ ທັງ ໝົດ 306,7 Gg ໃນ ປີ 2000. ຂະ ແໜງ ກະສິກຳ  
ປ່ອຍປະ ມານ 251,4 Gg ຫຼື ປະມານ 82% ຂອງ ທັງ ໝົດ. ການປ່ຽນແປງ ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ ປ່ອຍ 
52 Gg ຫຼື ປະມານ 17%. ສິ່ງ ເສດ ເຫຼືອແລະ ພະລັງງານ ໄດ້ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ນ້ອຍ ໆ ໜຶ່ງ ປະມານ 2,4 Gg ແລະ 0,7 
Gg ຕາມລໍາ ດັບ (ຕາຕະລາງ 2-3 ).

•  NO2 ເປັນອາຍ   ທີ່ ປ່ອຍ ຈາກ ການຄຸ້ມ ຄອງການ ນຳ ໃຊ້ ທີ່ ດິນ ໃນ ປີ 2000, ສປປ ລາວ ປ່ອຍ 8,4 
Gg. ໃນ ນີ້ 7,7 Gg ມາ ຈາກ ກະສິກຳ. ສ່ວນ ອີກ 0,36 Gg, 0,27 Gg  ແລະ 0,08 Gg  ແມ່ນມາ ຈາກ 
ການປ່ຽນແປງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້, ຈາກ ການຄຸ້ມ ຄອງນ້ຳ ເປື້ອນ ແລະ ພະລັງງານ ຕາມ ລໍາດັບ (ຕາຕະລາງ 
2-3).

•  ນອກຈາກ ສາມ ອາຍ ຕົ້ນຕໍ, ສປປ ລາວ ຍັງ ໄດ້ ລາຍ ງານ ກ່ຽວ ກັບ CO, NOx, ອາຍ ອົງຄະ ທາດ ລະ ເຫີຍທີ່ 
ບໍ່ ແມ່ນ  ມີເທນ ແລະ SOx ຄື ໃນຕາຕະລາງ 2-3. ໂດຍ ລວມ ສປປ ລາວ ປ່ອຍ ອາຍ ເຫຼົ່ານີ້ ໜ້ອຍສຸ ດ. ໃນ ປີ 2000, 
ສປປ ລາວ ປ່ອຍ CO ປະມານ 506,7 Gg, ສ່ວນ ຫຼາຍ   ແມ່ນ ມາຈາກ ຂະ ແໜງ ການປ່ຽນແປງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ 
ແລະ ປ່າໄມ້. ມີພຽງ ແຕ່ 42 Gg ມາຈາກ ຂະ ແໜງ ພະລັງງານ . ການ ປ່ອຍ NOx ມີ ປະມານ 20,8 Gg, ປະມານ 
13 Gg ມາຈາກ ຂະ ແໜງການປ່ຽນແປງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ 7,5 Gg ມາຈາກ ຂະ ແໜງ ພະລັງງານ. 
ສຳລັບ ອາຍ ອົງຄະ ທາດ ລະ ເຫີ ຍທີ່ ບໍ່ ແມ່ນ  ມີເທນ ໃນ ທັງ ໝົດ ປ່ອຍ 24,3 Gg, ປະມານ 17,9 Gg ມາຈາກ ການ 
ປຸງ ແຕ່ງ ອຸດສາຫະກຳ, ຈາກ ນັ້ນ 6,4 Gg ມາຈາກ ຂະ ແໜງ ພະລັງງານ. ສຳລັບ SOx,  ໃນ ທັງ ໝົດ ປ່ອຍ1,6 Gg  ທີ່ 
ປ່ອຍ ອອກ ໃນ ປີ 2000,  ເກືອບ ທັງ ໝົດ ແມ່ນ ມາ ຈາກ ຂະ ແໜງ ພະລັງງານ ແລະ ມີ ຈໍາ ນວນ ໜຶ່ງມາ ຈາກ ອຸດສາຫະກຳ 
(ຕາຕະລາງ 2-3).

•   ໂດຍ ລວມ ແລ້ວ ສຳລັບ , ຂະ ແໜງການປ່ຽນແປງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະປ່າໄມ້  ແມ່ນເປັນ ແຫຼ່ງຕົ້ນຕໍ ທີ່ 
ສຳຄັນ ໃນ ການ ປ່ອຍ CO2  ໃນປີ 2000 ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ສໍາລັບອາຍ  ພິດເຮືອນ  ແກ້ວອື່ນໆ ທີບໍ່ແມ່ນ ອາຍ   
CH4  ແລະ N2O ຮອງລົງມາແມ່ນມາ ຈາກຂະແໜງ ພະລັງງານ. ສໍາລັບຂະ ບວນການ ຜະລິດ ແຮ່ ທາດ ໃນ ຂະ ແໜງ 
ອຸດສາຫະກຳ   ແມ່ນຍັງຖື ວ່າ  ປ່ອຍ CO2 ໜ້ອຍ. ສຳລັບ CH4 ແລະ N2O, ຖື ວ່າ ແມ່ນ ມາ ຈາກຂະ ແໜງ ກະສິກໍາທີ່ 
ຖື ວ່າ  ເປັນ ແຫຼ່ງປ່ອຍ ສຳຄັນ  ຖັດຈາກການປ່ຽນແປງການນຳໃຊ້ ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້.

ຕາຕະລາງ 2-3 ການ ສໍາ ຫຼວດການ ປ່ອຍອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວສໍາລັບ ປີ 2000, ສປປ ລາວ (Gg)

ປະ ເພດ ແຫຼ່ງປ່ອຍ  ແລະ 
ດູດຊືມຊັບອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວ

ປ່ອຍ 
CO2

ດູດ 
ຊືມຊັບ 
CO2

CH4 N2O NOx CO MNVOC SOx

ການ ດູດ ຊັບ 43.810,7 -2.046,7 306,7 8,43 20,84 506,7 24,28 1,60

1. ພະລັງງານ 1.003,79 0,67 0,08 7,55 41,48 6,43 1,55

1.1.ການ ເຜົາ ໄໝ້ ເຊື້ອ ໄຟ 1.003,79 0,63 0,08 7,55 41,48 6,43 1,55

1.ອຸດສາຫະກຳພະລັງງານ - 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 -

2.ອຸດສາຫະກຳ ປຸງ ແຕ່ງ  
ແລະ ກໍ່ສ້າງ 446,44 0,39 0,01 0,51 7,08 0,26 0,74

3. ຂົນ ສົ່ງ 441,62 0,09 0,01 5,46 30,39 5,84 0,81

4.ຂະ ແໜງ ອື່ນໆ (ທີ່ຢູ່ ອາ ໄສ) 115,72 0,10 0,00 1,53 3,96 0,28 0,00

5. ອື່ນໆ - - - - - - -
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ປະ ເພດ ແຫຼ່ງປ່ອຍ  ແລະ 
ດູດຊືມຊັບອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວ

ປ່ອຍ 
CO2

ດູດ 
ຊືມຊັບ 
CO2

CH4 N2O NOx CO MNVOC SOx

1.2. ການລະ ເຫີ ຍຂອງ ເຊື້ອ ໄຟ - 0,04 - - - -

1.ເຊື້ອ ໄຟ (ຂອງ ແຂງ) 0,04 - - - -

2.ນ້ຳມັນ ແລະ  ແກັດ - - - - -

2. ອຸດ ສາ ຫະກຳ 48,41 - - 0,00 0,00 17,86 0,05

2.1. ຜະລິດ ຕະພັນ ແຮ່ ທາດ 47,61 - - - - - 0,02

2.2. ອຸດສາຫະກຳ ເຄມີ - - - - - - -

2.3. ການ ຜະລິດ ໂລຫະ 0,80 - - 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4. ການ ຜະລິດ ອື່ນໆ - - - - 17,85 0,02

2.5. ການ ຜະລິດ ຮ່າ ໂລຄາ ບອນ 
ແລະຊັນເຟີ ເຮັກຊາຟຼູອໍໄຣ
2.6. ການ ຊົ ມ ໃຊ້ຮ່າ ໂລຄາ ບອນ 
ແລະ ຊັນເຟີ ເຮັກຊາຟຼູອໍໄຣ
 2.7. ອື່ນໆ - - - - - - -

3. ການ ນຳ ໃຊ້ ອາຍ ລະ ເຫີ ຍ  ແລະ    
ຜະລິດ ຕະພັນ ອື່ນ 
4. ກະສິກຳ 251,41 7,73 0,32 8,39 - -

4.1. ການ ໝັກ 100,42

4.2. ການຄຸ້ມ ຄອງ ຂີ້ສັດ 13,00 - -

4.3. ການປູກ ເຂົ້າ 137,60 -

4.4. ດິນ ກະສິກຳ - 7,72 -

 4.5. ໄຟ ລາມ ປ່າ 0,04 0,00 0,02 0,94 -

4.6.ຈູດ ເສດ ເຫຼື ອກະສິກຳ       
( ເຟືອງ) 0,35 0,01 0,30 7,45 -

4.7.  ອື່ນໆ - - - - -

5.ການປ່ຽນແປງ ການນຳໃຊ້ ທີ່ດິນ 
ແລະ ປ່າໄມ້ 42.758,48 -2.046,7 52,21 0,36 12,97 456,84 - -

5.1.ການ ປ່ຽນ ແປງ ຂອງ ປ່າ ໄມ້ 
ແລະ ປ່າ ອື່ນ 7.673,78 -

5.2. ການ ຫັນ ປ່ຽນ ດິນ ປ່າ ໄມ້ 
ແລະ ທົ່ງ ຫຍ້າ 35.084,70 - 52,21 0,36 12,97 456,84

5.3. ດິນ ເຮື້ອ -2.046,7

5.4. ການ ປ່ອຍ ແລະດູດ CO2 
ໃນ ດິນ - -

5.5. ອື່ນໆ - - - - - -

6. ສິ່ງ ເສດ ເຫຼືອ 2,41 0,27 - - - -

6.1.ການຖີ້ມຂີ້ ເຫຍື້ອ ເທິງ  ດິນ 1,10 - -

6.2.ການ ຈັດການ ນ້ຳ ເປື້ອນ 1,31 0,27 - - -

6.3. ການຈູດ ສິ່ງ ເສດ ເຫຼືອ - - - -

6.4. ອື່ນໆ - - - - - -

7. ອື່ນໆ - - - - - - - -

7.1 ສາກົນ - - - - - - -

ເດີນທາງ ອາກາດ - - - - - - -

ເດີນທາງ ບົກ - - - - - - -

7.2. CO2 ຈາກ ມວນ ສານ 10.894,63
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• 2.4.2. ການ ປ່ອຍອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວແຫ່ງ ຊາດ, ຕາມ ຂະ ແໜງ ການ

• 2.4.2.1. ຂະ ແໜງ ພະລັງງານ

•  ອີງ ຕາມ ບົດ ແນະນຳ ຂອງຄະນະຊ່ຽວຊານນາໆຊາດ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ການ ສຳ 
ຫຼວດຄັ້ງນີ້  ແມ່ນ ໄດ້ ສໍາ ຫລວດ ເອົາ ການ ປ່ອຍອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວ ຈາກ  ພະລັງງານ ໃນ ສາມ ປະ ເພດ ພະລັງງານ   
ຄື: ນ້ຳມັນ, ຖ່ານ ໄມ້ ແລະ ແກັດ, ຊຶ່ງ ນໍາ ໃຊ້ ໃນ ຂະ ແໜງ ອຸດສາຫະກໍາ ພະລັງງານ, ອຸດສາຫະກຳ ປຸງ ແຕ່ງ, ຂົນ ສົ່ງ 
ແລະ ອື່ນໆ ( ເຮືອນ ຢູ່, ກະສິກໍາ  ແລະ  ປ່າ ໄມ້). ໃນຂະແໜງພະລັງງານ ການປ່ອຍອາຍ CO2 ຈາກຊິວະມວນ 
ໄດ້ລວມຢູ່ໃນນີ້ ເປັນພຽງຂໍ້ມູນປະກອບ, ແຕ່ການປ່ອຍອາຍທີ່ບໍ່ແມ່ນ CO2 ຈາກພະລັງງານຊິວະມວນໄດ້ລວມ 
ເຂົ້າໃນການສຳຫຼວດ ຂະແໜງພະລັງ. ການ ສຳ ຫຼວດຄັ້ງນີ້ ໄດ້ ໃຊ້  ເອກ ກະສາ ນອ້າງ ອີງ  ແລະ ວິທີ ຂອງ ຂະ ແໜງ ການ 
ວິທີ ທີ 1  ແລະ ຄ່າ ທີ່ ກໍານົດ ໄວ້ ກໍ  ໄດ້ ນໍາ ເອົາ ມາໃຊ້   ໃນ ການ ຄິດ ໄລ່. 

•  ຕາມການ ສໍາ ຫລວດ ແຫຼ່ງປ່ອຍ, ການ ປ່ອຍ CO2 ເກືອບທັງ ໝົດ  ໃນຂະ ແໜງ ພະລັງງານ  ແມ່ນມາ ຈາກ 
ການ ຫັນປ່ຽນປ່າ ໄມ້. ການ  ເຜົາ ໄໝ້ ນ້ຳມັນ ເຊື້ອ ໄຟ ຈາກ ການ ຂົນ ສົ່ງ  ແລະ ອື່ນໆ  ແມ່ນ ຍັງ ຖື ວ່າ ໄດ້ ປ່ອຍ ຈໍານວນ 
ໜ້ອຍ ກວ່າ 1% ທຽບ ໃສ່ ການ ປ່ອຍ ທັງ ໝົດ. ສ່ວນ ຫລາຍ ການ ຜະລິດ ໄຟຟ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ  ແມ່ນມາ ຈາກ ການ ນໍາ 
ໃຊ້ ພະລັງງານນ້ຳຕົກ,  ເພາະສະນັ້ນ  ການ ປ່ອຍ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວອອກ ຈາກ ຂະ ແໜງນີ້  ແມ່ນ ຖື ວ່າ ບໍ່ມີ. ການ ປ່ອຍ 
CO2 ຈາກ ການ ຫັນປ່ຽນ ປ່າ  ແລະທົ່ງ ຫຍ້າ ແມ່ນ ຖື ວ່າ ເປັນ ສ່ວນ ຫລາຍ ອາດ ຍ້ອນ ມາປັດ ໄຈ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.

 ແຫຼ່ງພະລັງງານ ຕົ້ນຕໍ ທີ່ ນໍາໃຊ້ ຢູ່ ສປປ ລາວ  ມີ ຄື: ຟືນ, ນ້ຳມັນ,  ໄຟຟ້າ  ແລະ ຖ່ານ ຫີນ. ຟືນ,  ໄຟຟ້າ  ແລະ 
ຖ່ານ ຫີນ  ແມ່ນ  ໄດ້ ມາ ຈາກ ພາຍ ໃນ ,  ແຕ່ ສໍາລັບ ນ້ຳມັນ ແລະ ແກັດ ແມ່ນ ນຳ ເຂົ້າ ມາ ແຕ່ ຕ່າງປະ ເທດ.  ໃນ ປີ 2000, 
ການ ຊົມໃຊ້ ພະລັງງານ ມີຢູ່ 1.663,2 ກິ ໂລ ໂຕນ ທຽບ ເທົ່ານ້ຳມັນ,  ໃນ ນີ້ ມີຟືນ ກວມ ເອົາ 56% ຂອງ ພະລັງງານ ທີ່ 
ຊົມ ໃຊ້ ທັງ ໝົດ, ສ່ວນ ນ້ຳມັນ,  ໄຟຟ້າ  ແລະ ຖ່ານ ໄມ້ ມີ 18,11%, 11,85%  ແລະ 10,80% ຕາມ ລໍາ ດັບ. ຖ່ານ 
ຫີນ ແລະ  ແກັດ  ມີ ອັດຕາ ສ່ວນ ນໍາ ໃຊ້ໜ້ອຍ ສຸດ  ໃນ ຂະ ແໜງ ພະລັງງານ.

•  ໃນ ປີ 2000, ນ້ຳມັນ ທີ່ ນຳ ເຂົ້າ ທັງ ໝົດ  ມາ ໃນ ສປປ ລາວ ມີ 326.093 ໂຕນ. ໃນ ນີ້ ມີ145.614 ໂຕນ 
ແມ່ນ ນ້ຳມັນ ກາ ຊວນ, 102.439  ແມ່ນນ້ຳມັນ ແອັດ ຊັງ, 68.109  ແມ່ນນ້ຳມັນກາດ  ແລະ 522  ໂຕນ  ແມ່ນແກັດ. 
ສ່ວນ ເຫຼືອ ແມ່ນ ນ້ຳມັນກະ ແລັດ, ນ້ຳມັນ ເຄື່ອງ  ຊຶ່ງ ມີ 6.473  ໂຕນ ແລະ 3.431 ໂຕນ ຕາມ ລໍາ ດັບ. ການ ຜະລິດ 
ຖ່ານ ຫີນ ຢູ່ ສປປ ລາວ  ແມ່ນ ເພື່ອ ສົ່ງ ອອກ . ໃນ ປີ 2000,  ໄດ້ ມີ ການ ໃຊ້ ຖ່ານຫີນ 72 ໂຕນ ໃນ ປະ ເທດ, ທຽບ 
ໃສ່ການຜະລິດສົ່ງ ອອກ ໄດ້ ແມ່ນ ມີ ຫຼາຍ ກວ່າ 175 ພັນ ໂຕນ (ບໍລິສັດ ຂຸດ ຄົ້ນຖ່ານຫີນ ວຽງ ພູ ຄາ, 2010). ນອກ ນີ້, 
ກໍຍັງ ມີ ການ ຜະລິດ ຖ່ານຫີນ (ທີ່ ມີ ກິ່ນ ແຮງ) ປະມານ 300  ໂຕນ ແລະ ຖ່ານ ຫີນ ລິກ ໄນ 253 ໂຕນ (ສູນ ສະຖິຕິ 
ແຫ່ງ ຊາດ, 2005).

•  ອີງ ໃສ່ ການ ປະ ເມີນ ຂອງ ຜູ້ ຊ່ຽວຊານ,  ແມ່ນ ມີປະມານ 70% ຂອງ ນ້ຳມັນ ກາ ຊວນ ແລະ  ແອັດ ຊັງ   ໄດ້ນໍາ 
ໃຊ້ ເຂົ້າ ໃນຂະ ແໜງ ຂົນ ສົ່ງ ທາງບົກ. ສ່ວນ ເຫຼືອ ນັ້ນ ແມ່ນ ມີ ໃນ ຈໍານວນ ທີ່ ປະມານ ເກືອບ ເທົ່າໆ ກັນ  ລະ ຫວ່າງ ຂະ 
ແໜງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ກໍ່ສ້າງ, ຂະ ແໜງ ກະສິກຳ  ແລະ ທີ່ຢູ່ ອາ ໄສ. ນ້ຳມັນກາດ  ເກືອ ບທັງ ໝົດ  ແມ່ນ  ໄດ້ ນໍາໃຊ້ 
ສຳລັບ ການບິນ ພາຍ ໃນ, ມີ ແຕ່ 10%   ໄດ້ ນໍາໃຊ້  ເຂົ້າໃນ ຂະ ແໜງ ທີ່ຢູ່ ອາ ໄສ. ຖ່ານ ຫີນ ສ່ວນ ຫຼາຍ  ແມ່ນ  ໄດ້ ນໍາໃຊ້  
ເຂົ້າໃນ ຂະ ບວນການ ປຸງ ແຕ່ງ ອຸດສາຫະກຳ. ແກັດ  ແລະ ນ້ຳມັນ ໄຕ້ ແມ່ນ ໄດ້ ນໍາ ໃຊ້ ໃນ ຂະ ແໜງ ທີ່ຢູ່ ອາ ໄສ.  ນໍາ ມັນ 
ເຊື້ອ ໄຟ ເກືອບ ທັງໝົດ  ແມ່ນ  ໄດ້ ນໍາໃຊ້ ໝົດ ໃນ ປີ ທີ່  ໄດ້ນຳ ເຂົ້າ ມາ, ຍ້ອນ ຍັງ ບໍ່ທັນ ມີ ບ່ອນ ເກັບ ມ້ຽນນໍ້າມັນ  ແລະ 
ພະລັງງານ ເທື່ອ ໃນ ເວລາ ນັ້ນ.

•  ບົດ ລາຍ ງານ ຊີ ວະນາໆ ພັນ ຂອງ ປະ ເທດ (2004) ຄາດ ວ່າ ຈະ ມີ ຟືນປະມານ 5,6 ລ້ານ ໂຕນ ຫຼື 7,5 ລ້ານ 
ມ3 ໄດ້ ຖືກ ນຳ ໃຊ້ ໃນ ແຕ່ລະ ປີ. ນອກ ນີ້, ມີປະມານ 5,4 ລ້ານ  ໂຕນ ຫຼື 7 ລ້ານ  ມ 3 ແມ່ນ ໄດ້ ນໍາ ໃຊ້  ເຂົ້າໃນ ຄອບຄົວ  
ແລະ ມີ 111 ພັນ ໂຕນ ຫຼືປະມານ 114 ພັນ ມ3 ນໍາ ໃຊ້ ເຂົ້າໃນ ຂະ ແໜງ ອຸດ ສາ ຫະກຳ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ  ເພື່ອ ຕາກ  
ແຫ້ງຜະລິດ ຕະພັນ ກະສິກຳ. ນອກ ນີ້, ຍັງ ມີ ບັນດາຄອບຄົວ ແລະ ການ ເຮັດກິດຈະ ກໍາດ້ານເສດຖະ ກິດ  ແມ່ນ ຍັງ  ໄດ້ 
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ນໍາໃຊ້  ໄມ້ຟືນ ຈໍານວນ 9.489 ໂຕນ (63.620 ມ3)3 ແລະ ຖ່ານ ໄມ້ ຈໍານວນ 42.146 ໂຕນ (280.973 ມ3) 
ໃນ ປີ 2000. ການ ນໍາ ໃຊ້ ໄມ້  ເປັນໄມ້ປຸກ ເຮືອນ ແລະ  ໄມ້ອື່ນໆ  ແມ່ນມີ ຢູ່ປະມານ 680.000 ມ3.

•  ອີງ ໃສ່ ການ ຜະລິດ  ແລະ ນໍາ ໃຊ້ ພະລັງງານ ຕາມ ຂະ ແໜງ ການ ແລະ ວິທີ ການທີ່  ໄດ້ກ່າວ ມາ ຂ້າງເທິງ ນີ້,  
ເຫັນ ວ່າ ຂະ ແໜງ ພະລັງງານ  ໄດ້ ປ່ອຍອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວ ຕົ້ນຕໍ ທັງ ໝົດ   ແລະ ອັນ ຫຼາຍ ທີ່ ສຸດ ແມ່ນ CO2 ມີປະມານ 
1.004 Gg. ຂະ ແໜງ ດັ່ງກ່າວ  ຜະລິດ CH4 ແລະ NO2 ໜ້ອຍ ສຸດ. ແກັດ ອື່ນໆ ມີ CO ປະມານ 41,48 
Gg, NOx 7,5 Gg  ແລະ ອາຍ ອົງຄະ ທາດ ລະ ເຫີ ຍທີ່ ບໍ່ ແມ່ນ  ມີ ເທນ 6,4 Gg,  ແລະ SOx ມີ ປະມານ 1,5 Gg 
(ຕາຕະລາງ 2-3). ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງ ອາດ ເວົ້າ ໄດ້ ວ່າ  ຂະ ແໜງ ພະລັງງານ  ຜະລິດ CO2 ເປັນ ສ່ວນ ໃຫຍ່.

• 2.4.2.2. ອຸດສາຫະກຳ

•  ອຸດສາຫະກໍາປຸງ ແຕ່ງ   ກໍ  ໄດ້ປ່ອຍອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວອອກ ເຊັ່ນ ດຽວກັນ. ການ ຜະລິດ ຊີມັງ  ໄດ້ ປ່ອຍ 
CO2  ແລະ SO2. CO2  ແມ່ນຖືກປ່ອຍ ອອກ  ໃນ ເວລາ ເຜົາ ວັດຖຸ ດິບ,  ເປັນຕົ້ນ: CaCO3 ຫຼື ວັດຖຸ ທີ່ ມີ ຄາ ໂບ 
ເນດ ສູງ  ເພື່ອ ຜະລິດ ກະລິງ ເກີ ແລະ ຜະລິດ ຕະພັນ ຂອງ ຊີມັງ. ເມື່ອ SiO2 ຫຼື  ວັດຖຸ ທີ່ມີຊີ ລີ ກາ ໄດ້ ນຳ  ເອົາມາ ໃຊ້ 
ໃນ ການ ຜະລິດ ຊີມັງ, SO2 ກໍ ຈະ ຖືກ ປ່ອຍ ອອກ  ຈາກຂະ ບວນ ເຜົາ ຫີນ ປູນ ທີ່ ໃຊ້ ອຸນຫະພູມ ສູງ  ເພື່ອ ຜະລິດ ປູນ , 
ຊຶ່ງໄດ້ ເຮັດ ໃຫ້ ມີການ ປ່ອຍ CO2 ອອກ ມາ. ເມື່ອ ກາກບ ອນ ແລະ ທາດ ປະກອບ ຂອງ ມັນ  ໄດ້ ນຳ ເອົາ ມາ ໃຊ້ ໃນ ການ 
ຜະລິດ ເຫຼັກ, ການ ຫຼອມ  ແລະ ຜະລິດ ເຫຼັກ   ແມ່ນໄດ້ ປ່ອຍອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວພ້ອມ ກັບ ທາດ ໂອ ໂຊນ ແລະ ສະ ເປຼ 
ອອກມາ. ການ ຜະລິດ ອາຫານ ແລະ  ເຄື່ອງ ດື່ມ  ອາດ ໄດ້ ປ່ອຍອາຍ ອົງຄະ ທາດ ລະ ເຫີ ຍທີ່ ບໍ່ ແມ່ນ  ມີ ເທ ນອອກ ມາ ເຊັ່ນ 
ດຽວກັນ. 

•  ການ ສຳ ຫຼວດຄັ້ງນີ້  ໄດ້ ນໍາໃຊ້ຄ່າຄິດ ໄລ່ ຕາມຄະນະຊ່ຽວຊານນາໆຊາດກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນ 
ຟ້າອາກາດ  ໄດ້ ກໍານົດ ໄວ້. ຂໍ້ ມູນ ດ້ານກິດຈະ ກໍາ  ແມ່ນ ໄດ້ ມາ ຈາກ ການ ລາຍ ງານ ທາງ ດ້ານສະຖິຕິ ແຫ່ງ ຊາດ (1975-
2005) ແລະ ບົດ ລາຍ ງານ ສະຖິຕິ ອຸດສາຫະກຳ ສຳລັບປີ 2000.

•  ຕາມຕາຕະລາງ 2-4,  ອຸດສາຫະກໍາປຸງ ແຕ່ງ ຂອງ ສປປ ລາວ  ແມ່ນ ໄດ້ຜະລິດ CO2 ປະມານ 48 Gg 
ໃນ ປີ 2000. ໃນ ນີ້, ປະມານ 95% ມ່ນ ມາ ຈາກ ການ ຜະລິດ ຊີມັງ. ນອກ ນີ້, ການ ຜະລິດ ຊີມັງ   ແມ່ນຍັງ ຜະລິດ 
SO2 ອອກ ມາ ໄດ້ ປະມານ 0,02 Gg ໃນ ປີ 2000. ການ ຜະລິດ ເຈ້ຍ   ໄດ້ ປ່ອຍ SO2 ອອກປະມານ 0,02 Gg, 
ສ່ວນ ອຸດສາຫະກໍາ ອາຫານ  ແລະ ເຄື່ອງ ດື່ມ   ແມ່ນ ໄດ້ຜະລິດ ອາຍ ອົງຄະ ທາດ ລະ ເຫີ ຍທີ່ ບໍ່ ແມ່ນ  ມີເທນ ຈໍານວນ 
17,9 Gg ໃນ ປີ 2000 (ຕາຕະລາງ 2-4).

•  ໂດຍຈັດ ຕາມ ປະ ເພດ ແກັດ, ການ ປຸງ ແຕ່ງ ອຸດສາຫະກຳ ຢູ່ ສປປ ລາວ  ແມ່ນ ໄດ້ຜະລິດ  CO2 ຈໍາ ນວນ 
52,8 Gg ແລະ ອາຍ ອົງຄະ ທາດ ລະ ເຫີ ຍທີ່ ບໍ່ ແມ່ນ  ມີເທນ ຈຳນວນ ໜຶ່ງ (17,9 Gg). SO2 ກໍ ໄດ້ ມີຈຳ ນວນ 
ໜ້ອຍ ສຸດ ທີ່ ໄດ້ ຜະລິດ ອອກ ເຊັ່ນ ດຽວ ກັນ.

ຕາຕະລາງ 2-4: ການ ປ່ອຍອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວທັງ ໝົດ ຈາກ   ອຸດສາຫະກໍາປຸງ ແຕ່ງ (Gg)

 ແຫຼ່ງ CO2 CH4 N2O NOx CO NMVOCs SO2

ຜະລິດຊີມັງ 47,23 - - - - - 0,02

ຜະລິດ ປູນ 0,25 - - - - - -
ໃຊ້ ປູນ 0,13 - - - - - -

ປຸງ ແຕ່ງ ເຫຼັກ 0,80 - - 0,00 0,00 0,00 0,00

 ໂຮງງານ ເຈ້ຍ - - - - - - 0,02

3   ຟືນ 1ມ3 ເທົ່າກັບ 775 ກກຼ ແລະ ຟືນ 1 ມ3 ເທົ່າກັບຖ່ານ 150 ກກຼ (ອົງການ ກະ ເສດ  ແລະ ອາຫານ, 1999)
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 ອາຫານ  ແລະ  ເຄື່ອງ ດື່ມ - - - - - 17,86  -

ລວມ 48,41 - - 0,00 0,00 17,86 0,05

• 

• 2.4.2.3. ຂະ ແໜງ ກະສິກຳ

•  ການ ປ່ອຍອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວຈາກ ຂະ ແໜງ ກະສິກຳ  ສ່ວນ ຫຼາຍ ມາ ຈາກ 6 ຂະ ແໜງ ຍ່ອຍ: ການ ໝັກ, 
ຄຸ້ມ ຄອງ ຂີ້ສັດ, ປູກ ເຂົ້າ, ຈູ ດປ່າ, ຈູດ ສິ່ງ ເສດ ເຫຼື ອກະສິກຳ  ແລະ ດິນ ກະສິກຳ.

•  ໃນ ປີ 2000,   ແມ່ນ ມີເນື້ອທີ່ ປູກ ເຂົ້າທັງ ໝົດ  ປະມານ 510.000 ຮຕ, ຊຶ່ງ ໃນ ນັ້ນ ມີນາ ແຊງ ຈໍານວນ 
20%.  ໃນ ການ ຄາດ ຄະ ເນ ການ ປ່ອຍອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວ  ແມ່ນ ໄດ້ ມີ ການ ນໍາ ໃຊ້ຕົວ ຄູນ ກະຈາຍ  ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ 
ຂອງຄະນະຊ່ຽວຊານນາໆຊາດ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຕົວ ຄູນ ກະຈາຍ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ 
ຕາມ ລະດູ ການ ເພື່ອ ປູກ ເຂົ້າ ລອຍ  ໂດຍ ບໍ່ ມີ ການ ດັດ ແປງ ທາງ ດ້ານ ອົງຄະ ທາດ ຂອງ ປະ ເທດໄທ 16 (ກຼ/ມ2) ( ຕໍ ປຮິ 
ຢູນ, 1993). ການ ຈູດ ປ່າ  ແມ່ນຍັງ ມີ ປະກົດ ການ  ເຫັນ ໄດ້ ໃນ ທົ່ວ ໄປ ໃນ ຫລາຍ ແຫ່ງ  ແລະ ເກີດ ຂຶ້ນທຸກໆ ປີ, ໂດຍ 
ສະ ເພາະ  ໃນ ລະດູ ແລ້ງ,  ແຕ່ ກໍ ຍັງຂາດ ຂໍ້ ມູນ ກ່ຽວ ກັບ ເນື້ອທີ່ ໄຟ ໄໝ້ ປ່າ, ບໍ່ ມີ  ຊີວະ ມວນ ສານ ທັງ ກ່ອນ ແລະ ຫຼັງ ໃໝ້. 
ບົດ ສຳ ຫຼວດສະບັບ ນີ້  ໄດ້ຄາດຄະ ເນ ວ່າ ມີປ່າ ໄມ້ ໂລ່ງ ຈໍານວນ 5%  ຖືກ ໄຟ ໄໝ້. ສໍາລັບຄ່າທີ່ ກໍານົດ ໄວ້  ເພື່ອ ການ 
ຄິດ ໄລ່ ການປ່ອຍ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ  ແມ່ນ ໄດ້ ນຳ  ເອົາມາ ໃຊ້  ເຊັ່ນ ດຽວກັນ. ນອກ ນີ້, ປ່າ ພຸ່ມ  ແລະ  ດິນ ປູກຝັງ ກໍ 
ຖືກ ຈູດ ຍ້ອນ ການ ຖາງ ປ່າ ເຮັດ ໄຮ່ ຊຶ່ງ ລວມທັງ ການ ຈູ ດຫຍ້າ ແຫ້ງ  ເພື່ອ ໃຫ້ ມັນ ປົ່ງ  ໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ ສັດ ກິນ. ຢ່າງ ໃດ ກໍ 
ດີ, ພວກ ເຮົາ  ແມ່ນຍັງ ບໍ່ ທັນມີ ສະຖິຕິຈະ ແຈ້ງ ກ່ຽວ ກັບ ເນື້ອ ທີ່ ປ່າ ໄມ້  ໄລ ຍະ ກ່ອນ  ແລະ ຫຼັງ ຈາກປ່າ ຖືກ ຈູດ. ດັ່ງ ນັ້ນ, 
ການ ສໍາ ຫຼວດຄັ້ງ ນີ້  ໄດ້ ຄາດວ່າ ມີປະມານ 5% ຂອງ ປ່າ  ໂລ່ງຈຳນວນ  94.400 ຮຕ (ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, 
2005) ຫຼື 4.720 ຮຕ  ໄດ້ ຖືກ ຈູດ ໃນ ປີ 2000, ຊຶ່ງ ໃນ ນີ້  ແມ່ນາ CO2  ໄດ້ ປ່ອຍ ອອກ ຫລາຍ. ຕົວ ຄູນ ກະຈາຍ ອາຍ 
ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວທີ່ ກໍານົດ ໂດຍ ຄະນະຊ່ຽວຊານນາໆຊາດ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ກໍ ໄດ້ ນໍາ  ເອົາມາ ໃຊ້4 
ໃນ ການ ຄິດ ໄລ່ ເຊັ່ນ ດຽວກັນ. 

•  ການ ຈູດ ສິ່ງ ເສດ ເຫຼືອ ກະສິກຳ   ແມ່ນ ຍັງ ເຫັນ ປະກົດ ການ ທີ່ ທັງການ ຈູດ ກັບ ທີ່ ແລະນອກ ພື້ນທີ່. ພືດ ຕົ້ນ 
ຕໍ ທີ່ ປູກ ໃນ ສປປ ລາວ ມີ ເຂົ້າ, ສາລີ, ອ້ອຍ,  ແລະ ຢາສູບ  ແລະຂໍ້ ມູນ ກ່ຽວ ກັບ ສິ່ງ ເສດ ເຫຼືອ ກະສິກຳ  ແມ່ນຍັງ 
ບໍ່ ມີ, ມີ ແຕ່  ເຂົ້າ ແລະ ສາລີ ໄດ້ ມີ ການ ພິຈາລະນາ ໃນ ບົດ ລາຍ ງານ ນີ້. ຄາດວ່າ ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກເຂົ້າ ມີຈໍານວນ 
5% ແລະສາລີ 10% ທີ່ ຖືກຈູດກັບທີ່. ອັດຕາສ່ວນນໍາໃຊ້ຕົວ ຄູນ  ທີ່ກໍານົດ ໄວ້   ໂດຍຄະນະຊ່ຽວຊານນາໆຊາດ 
ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  ແມ່ນ ສາມາດ ກໍານົດ ໄດ້ ຄ່າ ປ່ອຍ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ.

•  ການ ປ່ອຍອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວຈາກ ດິນ ກະສິກຳ   ແມ່ນ ຍັງມີ N2O, ຊຶ່ງ ປະລິມານ ການ ປ່ອຍ ຂຶ້ນກັບ 
ຈຳນວນ ໄນ ໂທຼ ເຢັນມີ ໃນ ດິນ  ທີ່ ມາຈາກປຸຍເຄມີ,  ຂີ້ສັດ, ພຶດສະກຸນຖົ່ວທີ່ດູດໄນໂທຼເຢັນ  ແລະ ສິ່ງ ເສດ ເຫຼືອ 
ກະສິກຳ, ແຕ່ຍ້ອນຂໍ້ມູນໄນໂທຼເຢັນ ຈາກພຶດສະກຸນຖົ່ວບໍ່ມີ ຈຶ່ງລວມເອົາການປ່ອຍອາຍສະເພາະ ຈາກປຸຍ 
ເຄມີ, ຂີ້ສັດ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອກະສິກຳ. ອີງ ຕາມ ສະຖິຕິ ຂອງ ສັດລ້ຽງ  ແລະ ຄ່າ ປ່ອຍ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ 
ຂອງຄະນະຊ່ຽວຊານນາໆຊາດ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ການ ປ່ອຍອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວ ຈາກ 
ການຄຸ້ມຄອງຂີ້ສັດ  ສຳລັບ ປີ 2000  ແມ່ນ ໄດ້ ຄິດ ໄລ່ ອອກ ມາ.  ເຂດ ປູດ ພື ດທີ່ ສ້າງ ໄນ ໂທຼ ເຢັນ ແລະ ອື່ນໆ ແມ່ນໄດ້ 
ນຳ  ເອົາ ມາໃຊ້   ໃນ ການ ຄິດ ໄລ່ ຈຳນວນອາຍ ທີ່ ປ່ອຍ ຈາກ ສິ່ງ ເສດ ເຫຼືອ ເຊັ່ນ ດຽວກັນ. ການ ປ່ອຍ N2O ທີ່ ຕິດ ພັນ ກັບ 
ຈາກ ການ ນຳ ໃຊ້ ປຸຍ   ແມ່ນໄດ້ ຮັບ ການຄາດ ຄະ ເນ ອອກ ມາ ເຊັ່ນ ດຽວກັນ  ໂດຍ ອີງ ໃສ່ ຈຳນວນ ທີ່ ຊົມ ໃຊ້ ໃນ ປີ 2000.

4   ຄ່າ ຂອງຕົວ ຄູນ ກະຈາຍ ທາດ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວທີ່ ກໍານົດ ໂດຍ ຄະນະຊ່ຽວຊານນາໆຊາດກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນ 
ແປງດິນຟ້າ ອາກາດ ປາກົດ ວ່າ ສູງ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ  ໂດຍ ສະ ເພາະ  ສໍາລັບ ປ່າ ໄມ້ ດິບ. ສໍາລັບ ສປປ ລາວ, ການ ຈູດ ແມ່ນ 
ມັກເກີດ ຂຶ້ນແຕ່ ໃນ ລະດູ ແລ້ງ  ເມື່ອ ຫຍ້າ ແຫ້ງ  ຫຼື ຕາຍ.
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•  ໃນ 6 ຂະ ແໜງ ຍ່ອຍ  ແມ່ນການ ປູກ ເຂົ້າ  ແລະ ການ ໝັກອາຫານ ໃນ ທ້ອງ ສັດລ້ຽງ ທີ່ເປັນ ສອງ ແຫຼ່ງ ຕົ້ນຕໍ 
ໃນ ການ ປ່ອຍ  ໃນ ປີ 2000. ການ ປູກ ເຂົ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ  ໄດ້ ປ່ອຍ CH4 ອອກ  ໃນ ຈໍານວນ 137,6 Gg ແລະ 
ຈາກການ ໝັກ ໃນ ທ້ອງ ສັດລ້ຽງ ມີ ໃນ ຈໍານວນ 100,4 Gg (ຕາຕະລາງ 2-3). ການຄຸ້ມຄອງຂີ້ ສັດ  ແມ່ນປ່  ອຍ 
CH4  ອອກ ໃນ ຈໍານວນ 13 Gg.  ດິນ ກະສິກຳ ປ່ອຍ ແຕ່ N2O  ເທົ່າ ນັ້ນ ອອກມາ  ໂດຍ ມີປະມານ 7,7 Gg. ການ 
ຈູດ ປ່າ  ຫຼື  ສິ່ງ ເສດ ເຫຼືອ ກະສິກຳ  ໄດ້ ເຮັດ ໃຫ້ ເກີດການ ປ່ອຍອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວໃນ ຂະໜາດທີ່ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ ແລະ  
ໃນ ປີ 2000 ຄາດ ວ່າປ່າ ໂລ່ງ  ຢູ່ ສປປ ລາວ ຈະ ປ່ອຍ CO ອອກປະມານ 8,4 Gg ແລະ NOX ແລະ NO2 
ປ່ອຍ ອອກ ຈໍານວນໜ້ອຍ ໜຶ່ງ  (ຕາຕະລາງ 2-3). ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງ ເວົ້າ ໄດ້ ວ່າ ຂົງ ເຂດກະສິກຳ ໂດຍ ລວມ  ແລ້ວ  ແມ່ນ ຖື 
ວ່າ ເປັນ ຂະ ແໜງທີ່ ປ່ອຍ CH4 ອອກຫຼາຍກ່ວາ ຂົງ ເຂດ ອື່ນ  ໃນ ປີ 2000  ແລະ  ສໍາລັບ ເປັນ ອາຍ ພິດອື່ນໆ  ແມ່ນ ມີ ຈໍາ 
ນວນໜ້ອຍຫຼາຍ ທີ່ ໄດ້  ປ່ອຍ ອອກ.

• 2.4.2.4 ການປ່ຽນແປງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້

•   ໃນ ຂະ ແໜງ ນີ້ ມີ ສາມ ແຫຼ່ງ ສຳຄັນ  ທີ່ ຕິດ ພັນ ກັບ ການ ປ່ອຍອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວ ຄື:  ການ ປ່ຽນ ແປງ ກ່ຽວ 
ກັບ  ເນື້ອ ທີ່ ປ່າ  ແລະ  ສວນ ໄມ້ ອື່ນໆ; ການ ຫັນປ່ຽນ ປ່າ ໄມ້ແລະທົ່ງ ຫຍ້າ  ແລະ ການ ປະ ດິນ  ເປັນດິນ ເຮື້ອ. ຍ້ອນ ຂາ ດ 
ຂໍ້ ມູນ, ການ ປ່ອຍ ອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວ ຈາກ ດິນ ປ່າ ໄມ້ ບໍ່ ໄດ້ ຄິດໄລ່ ເຂົ້າ.

•  ການ ປ່ຽນ ແປງ ປ່າ ໄມ້ ແລະ ຊີວະ ມວນ ສານ ອື່ນໆ ສາມາດ ເປັນ ແຫຼ່ງປ່ອຍ  ຫຼື  ດູດຊືມຊັບອາຍ  
ພິດເຮືອນແກ້ວສຸດທິ  ໂດຍ ຂຶ້ນກັບ ການ ເອົາ ກາກບ ອນອອກ ຈາກ ປ່າ ຫຼື ການ ສູນ ເສຍ ຊີວະ ມວນ ສານ  ຍ້ອນ ຕັດ ເອົາ 
ໄມ້ເອົາ ຟືນ ແລະ ອື່ນໆ,  ເຊັ່ນ  ເອົາ ໄມ້ມາ ປຸກ ສ້າງ. ສຳລັບ ປີ 2000, ການ ປູກ ປ່າ   ແມ່ນໄດ້  ຕາມ ປະ ເພດ  ແລະ ອາຍຸ  
ເທົ່າ ທີ່ ສາມາດ ຈັດ ໄດ້. ສ່ວນ ແຫຼ່ງຊີວະ ມວນ ສານ ທີ່ ເປັນ ໄມ້  ປະກອບມີ ການ ຕັດ ໄມ້, ການ ໃຊ້ ຟືນ ແລະ ຕັດ ໄມ້ມາ 
ເຮັດ ເຮືອນ ແລະ ອື່ນໆ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ລວມການໄດ້ໄມ້ທ່ອນ ຈາກການຖາງປ່າ, ການ ປ່ຽນ ແປງ ປ່າ ໄມ້ ແລະ  ແຫຼ່ງຊີວະ 
ມວນ ສານ ອື່ນໆ ສຳລັບ ປີ 2000 ໄດ້ຄິດ ໄລ່ ອອກ ມາ ເປັນ ການ ປ່ອຍ ອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວສຸດທິ.

•  ການ ປ່ອຍອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວ ຍ້ອນ ການ ຫັນ ດິນປ່າ ໄມ້  ໄປ ເປັນ ການ ນໍາ ໃຊ້ ເປົ້າໝາຍຢ່າງ ອື່ນ  ໂດຍ ອີງ ໃສ່ 
ບົດ ແນະນຳ ຂອງ ຄະນະຊ່ຽວຊານນາໆຊາດ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  ໄດ້ ສັນນິຖານ ໄວ້ ວ່າ  ມັນຈະ ບໍ່ ມີ 
ການ ປ່ຽນ ແປງ ຫຍັງຫຼາຍ  ໃນ ການປ່ອຍກາກບ ອນຈາກ ປ່າ ທີ່ ຊຸດ ໂຊມ,  ດິນ ໄຮ່, ດິນ   ເພາະ ປູກ ພືດກະ ສີ ກໍາຈາກ ອັນ ນີ້ 
ເປັນອັນ ອື່ນ. ສາ ເຫດ ຫລັກ ຂອງ ການ ສູນ ເສຍ ປ່າ ໄມ້  ແມ່ນ   ການ ຂຸດ ຄົ້ນ ໄມ້, ການ ເຮັດ ໄຮ່,  ໄຟ ປ່າ, ການ ບຸກ ເບີກ 
ປ່າ  ແລະ ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ. ການ ຄາດ ຄະ ເນ  ການ ສູນ ເສຍ ຊີວະ ມວນ ສານ   ແມ່ນໄດ້ ອີງ ໃສ່ ສະຖິຕິ, ບົດ ລາຍ 
ງານ ການ ຄົ້ນ ຄວ້າ  ແລະ ຄຳ ເຫັນ ຂອງ ໜ່ວຍ ງານວິຊາ ການ. ການ ສູນ ເສຍ ຊີວະ ມວນ ສານ  ແມ່ນມາ ຈາກ ສາມ ແຫຼ່ງ ຄື: 
ການ ຈູດ ກັບ ທີ5່, ການ ຈູດ ນອກ ທີ6່  ແລະ ການ ປ່ອຍ ໃຫ້  ເໜົ່າເປື່ອຍ. ໃນແຕ່ລະປີ ປ່າ  ໄມ້ຫຼາຍ ກວ່າ 200.000 ຮຕ 
ໄດ້ ຖືກ ຫັນປ່ຽນ ເປັນການ ນໍາ ໃຊ້ ເພື່ອ ເປົ້າໝາຍ ຢ່າງ ອື່ນ, ນັບ ທັງ ປີ 2000. ເນື້ອທີ່  ທີ່ ຖືກຫັນປ່ຽນ ມາ ນຳ ໃຊ້ ເພື່ອ 
ເປົ້າໝາຍອື່ນ  ແມ່ນ ໄດ້ ນໍາ ເອົາ ມາ ຄິດ ໄລ່ການ ປ່ອຍອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວ ທີ່ ປ່ອຍ ອອກຈາກການ ຈູດ ກັບ ທີ່  ແລະ ນອກ 
ພື້ນທີ່  ແລະ ການ  ເໜົ່າ ເປື່ອຍ ຂອງ ຊີວະ ມວນ ສານ .

•  ການ  ເພີ່ມຂຶ້ນຂ ອງປ່າ ປົກ ຄຸມ  ແລະ  ຕົ້ນໄມ້ ໃນ ປ່າ ເລົ່າ ລວມທັງ  ປ່າ ຟື້ນ ຟູ   ແມ່ນເປັນບ່ອນ ສໍາຄັນ  ໃນ ການ 
ດູດຊືມຊັບກາກບອນ. ການ ສຶກສາຄັ້ງນີ້  ໄດ້ ປະຕິບັດ ຕາມບົດ ແນະນຳ  ກ່ຽວກັບ ວິທີ ການ ທີ່ ດີ ແລະ ບົດ ແນະນຳ 
ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນແລະປ່າໄມ້ ເພື່ອ ແຍກ ຕົ້ນ ໄມ້  ທີ່ ໃຫຍ່ ຂຶ້ນ ໃໝ່  ເປັນ 2 ກຸ່ມ ພາຍ ໃນ              
2 0 ປີ ແລະ ລື່ນ ນັ້ນ. ອີງ ໃສ່ ບົດ ແນະນຳ  ຂອງຄະນະຊ່ຽວຊານນາໆຊາດກ່ຽວກັບການປ່ຽນ ແປງດິນຟ້າອາກາດ,  
ແຫຼ່ງກາກບ ອນຂອງ ຕົ້ນໄມ້ ຈາກ ປ່າ ເລົ່າ  ແລະ ປ່າ ຟື້ນ ຟູ  ແມ່ນໄດ້ ນໍາ ເອົາ ມາຄິດ ໄລ່ ເຊັ່ນ ດຽວກັນ.

• 

• 5  ວິທີ ການ ຖາງ ແລະ ຈູດ, ການຈູດກິ່ງ ໄມ້ ທີ່ ຕັດ ມາ ຈາກ ໄມ້ ຕັດ ລົງ  ແລະ  ເຂດ ປ່າ ໄມ້  
 6  ງ່າ ໄມ້ ແລະ ກິ່ງ ໄມ້ ທີ່ ໄດ້ ຈາກ ການຖາງປ່າ ເຮັດ ໄຮ່,  ເຂດ ຂຸດ ຄົ້ນ ແລະ ນຳ ໃຊ້ ເພື່ອ ເປັນ ຟືນ 

ແລະຜະລິດພະລັງງານອື່ນໆ   
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• ການປ່ຽນແປງ ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້  ແມ່ນເປັນ ແຫຼ່ງຕົ້ນຕໍ  ໃນ ການປ່ອຍ  ແລະ ດູດຊືມຊັບ CO2 
ສຳລັບ ສປປ ລາວ. ໃນ ປີ 2000, ຂົງ ເຂດ ນີ້   ແມ່ນໄດ້ ປ່ອຍ CO2 ປະມານ 42,8 ພັນ Gg ແລະ ດູດຊືມຊັບ 
2,1 ພັນ Gg. ການ ປ່ອຍ CO2 ສ່ວນ ຫຼາຍ ມາ ຈາກ ການ ຫັນປ່ຽນ ດິນ ປ່າ ໄມ້  ໄປ ເປັນ ດິນ ອື່ນ  ແລະມີ ພຽງແຕ່ ປະມານ 
7%  ໄດ້ມາ ຈາກ ການ ຕັດ ໄມ້ ແລະ ຫາ ຟືນ. ການ ດູດຊືມຊັບ CO2  ແມ່ນມາ ຈາກປ່າ ເລົ່າ ຫຼື  ປ່າ ຟື້ນ ຟູ . ຈຳນວນ ທີ່ 
ດູດຊືມຊັບ  ແມ່ນ ມີ ປະລິມານໜ້ອຍ  ບໍ່ ເຖິງ 1% ຂອງ ຈຳນວນ ທີ່ ປ່ອຍ ອອກ.  ໃນເມື່ອ ເປັນ ເຊັ່ນ ນີ້, ການ ປ່ອຍ CO2 
ສຸດທິ  ຈາກການປ່ຽນແປງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈຶ່ງ ບໍ່ ຕ່າງ ຫຍັງ ຫຼາຍ  ຈາກ ອັນ ທີ່ ໄດ້ ສັງລວມມາ (ຕາຕະລາງ 
2-3).

ການປ່ຽນແປງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ ນອກ ຈາກ CO2  ແລ້ວ  ແມ່ນຍັງ ໄດ້ ປ່ອຍ ອາຍແກັດ ອື່ນ   
ໂດຍ ສະ ເພະ ຈາກ ການ ຫັນປ່ຽນ ດິນ ປ່າ ໄມ້ ແລະ ທົ່ງ ຫຍ້າ. ໃນ ປີ 2000, ມີ CH4 ປະມານ 52,2 Gg, N2O, 
ຈໍານວນ 0,360 Gg, NOX ຈໍານວນ 13 Gg  ແລະ CO ຈໍານວນ 457 Gg  ທີ່ ປ່ອຍ ອອກ ໃສ່ ບັນຍາກາດ 
(ຕາຕະລາງ 2-3).

• 2.4.2.5. ຂະ ແໜງ ສິ່ງ ເສດ ເຫຼືອ

•  ຂີ້ ເຫຍື້ອ, ສິ່ງ ເສດ ເຫຼືອ ຊີວະສາດ  ແລະ ນ້ຳ ເປື້ອນ, ການ ບຳບັດ ຂີ້ ເຫຍື້ອ, ການ ຈູດ ຂີ້ ເຫຍື້ອ ໃນ ເຕົາ ຫຼື ກາງ 
ແຈ້ງ  ແລະ ການ ບຳບັດ  ແລະ ປ່ອຍ ນ້ຳ ເປື້ອນ ລ້ວນ ແລ້ວ ແຕ່ ເປັນ ແຫຼ່ງ ປ່ອຍອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວໃນ ຂະ ແໜງ ສິ່ງ 
ເສດ ເຫຼືອ. ອາຍ  ມີເທນ ແລະ  ໄນ ຕຼັດອອກ ໄຊ  ເປັນ ແກັດ ຕົ້ນຕໍ  ທີ່ມາ ຈາກ ຂຸມ ຂີ້ ເຫຍື້ອ  ແລະ ນ້ຳ ເປື້ອນ ລວມທັງ  
ລະບົບຄຸ້ມ ຄອງ  ແລະ  ເປັນແຫຼ່ງຕົ້ນຕໍ ຂອງ ຂະ ແໜງ ສິ່ງ ເສດ ເຫຼືອ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ການ ສຳ ຫຼວດຄັ້ງນີ້  ແມ່ນ ໄດ້ກວມ 
ເອົາ ແຕ່  ຂຸມ ຂີ້ ເຫຍື້ອຢູ່ຕົວ ເມືອງ, ນ້ຳ ເປື້ອນຈາກ ເຂດ ທີ່ຢູ່ ອາ ໄສ ແລະ ໂຮງງານ    ແລະ ຕາມຕະຄອງນໍ້າ ໃຫຍ່. 
ການກຳຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອ ໂດຍສະເພາະ ຈາກຂະແໜງສາທາລະນະສຸກບໍ່ໄດ້ມີການປະເມີນ ຍ້ອນບໍ່ມີຂໍ້ມູນ ແລະ ຄາ
ດວ່າການປ່ອຍອາຍພິດແມ່ນມີໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ການ ຂາດ ຂໍ້ ມູນ ແລະ ຂາດຕົວ ຄູນ ກະຈາຍ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ ແລະ 
ວິທີ ວິທະຍາ   ໄດ້ເປັນ ອຸປະສັກ ຕົ້ນຕໍ ສຳລັບ ວຽກ ດັ່ງກ່າວ. 

•  ຍ້ອນ ຂໍ້ ມູນ ມີຈຳກັດ, ຈຶ່ງ ໄດ້ຄາດຄະ ເນ ວ່າ ຂີ້ ເຫຍື້ອ ໃນຕົວ ເມືອງ  ທີ່ ຜະລິດອອກ ມາ  ໃນ ປີ 2000  ແມ່ນມີ 
223,1 ພັນ ໂຕນ. ຄາດ ວ່າ ປະມານ 30% ຂອງຂີ້ ເຫຍື້ອ ຫຼື ປະມານ 70 ພັນ ໂຕນ ສາມາດໄດ້ ນໍາເອົາ ໄປ ບຳບັດ ໃນ 
ຂຸມຂີ້ ເຫຍື້ອ ໄດ້. ສຳລັບ ນ້ຳ ເປື້ອນ  ແມ່ນ  ໄດ້ຄາດ ຄະ ເນ ຕາມ ຄອບ ຄົວ ໃນ ຕົວ ເມືອງ  ແລະ  ໂຮງງານ ສຳຄັນ  ທີ່ ມີ ນ້ຳ 
ປະປາ ໃຊ້. ຄາດ ວ່າ ນ້ຳ ເປື້ອນແລະ ຂີ້ຕົມອົງຄະ ທາດ ທັງ ໝົດ   ແມ່ນອອກ ມາຈາກ ຄອບຄົວ ໃນ ຕົວ ເມືອງ  ມີ ຈໍານວນ 
31,46 ພັນ ໂຕນ ຂອງ BOD (ຄວາມ ຕ້ອງການ ອົກ ຊີ ຊີວະ ເຄມີ) ຕໍ່ປີ ແລະ 317,8 ໂຕນ ຂ ອງ BOD ຕໍ່ ປີ ຕາມ 
ລໍາ ດັບ, ມີ ພຽງແຕ່ 10% ຂອງ ນໍ້າເປື້ອນທີ່ ຜະລິດ ອອກ ມາ  ແມ່ນ ໄດ້ ເອົາມາ ເຂົ້າ ບ່ອນຄຸ້ມ ຄອງນ້ຳ. ສໍາລັບ ການຄຸ້ມ 
ຄອງນ້ຳ ວິດ  ແມ່ນ ຍັງ ມີ ການຈຳກັດຢູ່. ຂໍ້ ມູນ ກ່ຽວ ກັບ ນໍ້າ ເປື້ອນຈາກ ໂຮງງານ ກໍ ແມ່ນ ຍັງ ຈຳກັດ  ແລະ ມີພຽງ ແຕ່ 
ໂຮງງານ ຕົ້ນຕໍ ເທົ່າ ນັ້ນ ທີ່ ເອົາມາ ໃຊ້ ໃນ ການ ສຳ ຫຼວດ ຄັ້ງນີ້. ອີງ ໃສ່ ຂໍ້ ມູນມີ ຈຳກັດ, ຈຶ່ງ ໄດ້ ມີ ການ ສົມມຸດ ຖານ ຈຳນວນ 
ໜຶ່ງ  ແລະ ນໍາ ເອົາຕົວ ຄູນ ກະຈາຍ  ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ ສຳລັບ ແຕ່ລະ ປະ ເພດ  ມາ ນໍາ ໃຊ້ ເຂົ້າ ໃນ ການ ຄິດ ໄລ່ .

•  ຕາມຕາຕະລາງ 2-3  ການ ປ່ອຍອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວ ຈາກ ຂະ ແໜງ ສິ່ງ ເສດ ເຫຼືອ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ຂະ ແໜງ 
ດັ່ງກ່າວ  ໄດ້ ປ່ອຍ ອາຍ CH4  ແລະ N2O. ການ ປ່ອຍ ອາຍ CH4 ຈາກ ບ່ອນ ຖີ້ມ , ຈໍາກັດ ຂີ້ ເຫຍື້ອ  ແລະ ນໍ້າເປື້ອນ  
ແມ່ນປ່ອຍ ອອກ ໃນ ຈໍານວນ ພໍ ເທົ່າໆ ກັນ,  ຊຶ່ງ ຢູ່  ໃນລະຫວ່າງ 1,1 ຫາ 1,3 Gg. ການ ຈັດການ ສິ່ງ ເສດ ເຫຼືອ  ແລະ ນ້ຳ 
ເປື້ອນ  ແມ່ນຍັງ ໄດ້ ປ່ອຍ N2O ອອກປະມານ 0,270 Gg.

• 2.4.3 ການ ປ່ອຍອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວແຫ່ງ ຊາດໂດຍຄິດໄລ່ ທຽບເທົ່າ  CO2  

•   ໂດຍ ນຳ ໃຊ້ ຕົວຄູນ ທີ່ ເຮັດ ໃຫ້ ໂລກ ຮ້ອນ ຂອງຄະນະຊ່ຽວຊານນາໆຊາດກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນ 
ຟ້າອາກາດ, ຈະ ໄດ້ປ່ຽນ ຫົວໜ່ວຍ  CH4 ແລະ N2O ມາ ເປັນ ຫົວໜ່ວຍ ທຽບ ເທົ່າ CO2. ຕາຕະລາງ 2-5  ໄດ້ 
ສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ກ່ຽວກັບ ການ ປ່ອຍອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວ ໃນ ຫົວໜ່ວຍ ທຽບ ເທົ່າ CO2 ຕາມ ແຕ່ ລະຂະ ແໜງການ  
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ແລະ  ປະ ເພດ ແກັດ.

•   ໃນ ປີ 2000, ການ ປ່ອຍອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວສຸດທິ  ຂອງ ສປປ ລາວ,  ໃນ ຫົວໜ່ວຍທຽບເທົ່າ CO2, ມີ 
ປະມານ 50 ພັນ Gg ການຈັດລໍາດັບແຫຼ່ງປ່ອຍ ຍັງ ຄື ເກົ່າ. ການປ່ຽນແປງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະປ່າໄມ້ ຍັງ ເປັນ 
ແຫຼ່ງປ່ອຍຕົ້ນຕໍ , ກວມ ເອົາ ປະມານ 83% ຂອງ ທັງ ໝົດ, ຕາມ ມາ ດ້ວຍ ຂະ ແໜງ ກະສິກຳ  ປະມານ 15% ຂອງ ທັງ 
ໝົດ. ຂະ ແໜງ ພະລັງງານ  ມີ ແຕ່  2% ຂອງ ທັງ ໝົດ , ສິ່ງ ເສດ ເຫຼືອ  ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແມ່ນ ມີ ຈໍານວນໜ້ອຍ ຈົນ ບໍ່ 
ສາມາດ ຄິດໄລ່ ໄດ້ (ຕາຕະລາງ 2-5).

•   ຂອບ ເຂດ ແຫຼ່ງປ່ອຍຂອງ ແຕ່ລະ ຂະ ແໜງການ  ແມ່ນ ຍັງ ຄື ເກົ່າ. ການ ຫັນປ່ຽນ ດິນ ປ່າ ໄມ້ ແລະ ທົ່ງ ຫຍ້າ  
ຖື ວ່າ ຍັງເປັນ ແຫຼ່ງສຳຄັນ ໃນ ການ ປ່ອຍອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວ ຢູ່ຂະແໜງການປ່ຽນແປງການນຳໃຊ້ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້. 
ການ ໝັກ ອາຫານໃນ ທ້ອງ ສັດລ້ຽງ ແລະ ການ ປູກ ເຂົ້າ   ແມ່ນເປັນ ສອງ ແຫຼ່ງຕົ້ນ ຕໍຂອງ  ແຫ ລ່ງປ່ອຍ ຈາກຂະ ແໜງ 
ກະສິກໍາ.  ສໍາລັບ ການ ຂົນ ສົ່ງ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະກໍ່ສ້າງ  ກໍເປັນ ສອງ ແຫຼ່ງຕ້ົນຕໍ  ໃນ ການ ປ່ອຍ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ ໃນ 
ຂະ ແໜງ ພະລັງງານ.

ຕາຕະລາງ 2-5 ການປ່ອຍ ອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວ ແຫ່ງ ຊາດ  ຄິດໄລ່ ໃນ ຫົວໜ່ວຍ ທຽບ ເທົ່າ CO2 ຢູ່ ສປປ ລາວ, ປີ 
2000 (Gg) 

ປະ ເພດ ແຫຼ່ງປ່ອຍ  ແລະ ດູດຊືມຊັບອາຍ  
ພິດເຮືອນ ແກ້ວ

ປ່ອຍ CO2 ດູດ ຊັບ CO2 CH4 N2O ລວມ

ລວມ 43.810,68 -2.046,73 6.441,54 2.537,43 50.742,91
1. ພະລັງງານ 1.003,78 14,91 21,07 1.039,76

1.1.ການ ເຜົາ ໄໝ້ ເຊື້ອ ໄຟ 1.003,78 13,23 21,07 1.038,08
1.ອຸດສາຫະກຳ ພະລັງງານ - 1,05 15,05 16,10
2.ອຸດສາຫະກຳ ປຸງ ແຕ່ງ  ແລະ ກໍ່ສ້າງ 446,44 8,19 3,01 457,64
3. ຂົນ ສົ່ງ 441,62 1,89 3,01 446,52
4.ຂະ ແໜງ ອື່ນໆ (ທີ່ຢູ່ ອາ ໄສ) 115,72 2,10 117,82
5. ອື່ນໆ 

1.2. ການລະ ເຫີ ຍຂອງ ເຊື້ອ ໄຟ 1,68 1,68
1.ເຊື້ອ ໄຟ (ຂອງ ແຂງ) 0,84 0,84
2. ນ້ຳມັນ ແລະ ແກັດທຳ ມະ ຊາດ 0,84 0,84

2. ອຸດ ສາ ຫະກຳປຸງ ແຕ່ງ 48,41 48,41
2.1. ຜະລິດ ຕະພັນ ແຮ່ ທາດ 47,61 47,61
2.2. ອຸດສາຫະກໍາ ເຄມີ
2.3. ການ ຜະລິດ ໂລຫະ 0,80 0,80
2.4. ການ ຜະລິດ ອື່ນໆ
2.5. ການ ຜະລິດ ຮ່າ ໂລຄາ ບອນ ແລະ
       ຊັນເຟີ ເຮັກຊາຟຼູອໍໄຣ
2.6. ການ ຊົ ມ ໃຊ້ຮ່າ ໂລຄາບອນ ແລະ 

ຊັນເຟີເຮັກ ຊາຟຼູອໍໄຣ
 2.7. ອື່ນໆ 

3. ການນຳໃຊ້ສານລະເຫິຍ ແລະ 
ຜະລິດຕະພັນປະເພດອື່ນ

5.279,61 2.326,73 7.606,34

4. ກະສິກຳ
 4.1. ການ ໝັກ 2.108,82 2.108,82
4.2. ການຄຸ້ມ ຄອງຂີ້ສັດ 273,00 273,00
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ປະ ເພດ ແຫຼ່ງປ່ອຍ  ແລະ ດູດຊືມຊັບອາຍ  
ພິດເຮືອນ ແກ້ວ

ປ່ອຍ CO2 ດູດ ຊັບ CO2 CH4 N2O ລວມ

4.3. ການປູກ ເຂົ້າ 2.889,60 2.889,60
4.4. ດິນ ກະສິກຳ 2.323,72 2.323,72
4.5. ໄຟ ລາມ ປ່າ 0,84 0,84
 4.6.ຈູດ ເສດ ເຫຼື ອກະສິກໍາ (ເຟືອງ) 7,35 3,01 10,36
4.7.  ອື່ນໆ

 5. ການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ 
ປ່າໄມ້

42.758,48 -2.046,73 1.096,41 108,36 41.916,52

5.1.ການ ປ່ຽນ ແປງ ຂອງ ປ່າ ໄມ້ 
      ແລະ ປ່າ ອື່ນ 

7.673,78 7.673,78

5.2.ການ ຫັນ ປ່ຽນ ດິນ ປ່າ ໄມ້ ແລະ  
ທົ່ງ ຫຍ້າ

35.084,70 1.096,41 108,36 36.289,47

 5.3. ດິນ ເຮື້ອ -2.046,73 -2.046,73
 5.4. ການ ປ່ອຍ ແລະດູດ   CO2 ໃນ 
ດິນ
 5.5. ອື່ນໆ 

6. ສິ່ງ ເສດ ເຫຼືອ 50,61 81,27 131,88
   6.1. ການຖີ້ມຂີ້ ເຫຍື້ອ ເທິງ ດິນ 23,10 23,10

6.2.ການ ຈັດການ ນ້ຳ ເປື້ອນ 27,51 81,27 108,78
6.3.ການຈູດ ສິ່ງ ເສດ ເຫຼືອ
6.4. ອື່ນໆ 

7. ອື່ນໆ 
7.1 ສາກົນ

ເດີນທາງ ອາກາດ
ເດີນທາງ ບົກ

7.2.CO2 ຈາກ ມວນ ສານ 10.894,63

• 2.4.4. ສົມ ທຽບ ການ ສຳ ຫຼວດອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ ປີ 1990 ແລະ ປີ 2000 (CO2  ທຽບ ເທົ່າ) 

•   ໃນຈໍານວນ 24,2 ພັນ Gg ຂອງ CO2 ທຽບ ເທົ່າ ຂອງ ການ ປ່ອຍອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວ ໃນ ປີ 1990  
ແມ່ນ ມີ ຈໍານວນ 71% ແມ່ນມາ ຈາກ ຂະ ແໜງ ປ່າ ໄມ້ ແລະ  24%  ມາ ຈາກ ຂະ ແໜງ ກະສິກຳ, ສ່ວນຂະ ແໜງ 
ພະລັງງານ  ປ່ອຍພຽງ ແຕ່ຈໍານວນ 4%  ເທົ່າ ນັ້ນ  ແລະ ສ່ວນ ທີ່ເຫຼືອ   ແມ່ນ ມາ ຈາກ ຂະ ແໜງ ອຸດສາຫະກຳ  ແລະ ສິ່ງ 
ເສດ ເຫຼືອ (ຮູບ 2-3). ແຕ່ ກົງກັນຂ້າມ, ການ ປ່ອຍອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວ ໃນ ປີ 2000  ແມ່ນມີ ປະມານ 51 ພັນ 
Gg ຂອງ CO2  ທຽບ ເທົ່າ. ການ ປ່ອຍອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວ  ແມ່ນໄດ້  ປ່ອຍເພີ່ມຂຶ້ນ ເປັນ ຈໍານວນ 2  ເທົ່າ ໃນ ໜຶ່ງທົດ 
ສະຫວັດ. ອັດຕາ ສ່ວນ ຂອງ ຂະ ແໜງ ຕ່າງໆ ນອກຈາກກະສິກຳ  ແລະ ປ່າ ໄມ້ ແມ່ນ ຄ້າຍຄື ກັບ ໃນ 2  ໄລຍະ ນີ້ (ຮູບ 
2-3 ແລະ ຮູບ 2-4). ອັດຕາ ສ່ວນ  ຂອງ ຂະ ແໜງ ປ່າ ໄມ້ ໄດ້ປ່ອຍ ເພີ່ມຂຶ້ນ ເປັນ 83%  ໃນ ປີ 2000, ສ່ວນ ຂະ ແໜງ 
ກະສິກຳ   ແມ່ນໄດ້ ຫຼຸດ ລົງມາ ເປັນ 15%  ໃນ ໄລຍະ ດຽວ ກັນ ນັ້ນ. ການ ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ ຂະ ແໜງ ປ່າ ໄມ້  ສ່ວນ ໜຶ່ງ  ແມ່ນ 
ມາ ຈາກ ຄວາມ ແຕກ ຕ່າງ ໃນ ການ ສົມມຸດ ຖານ ໃນ ການ ດູດ ຊືມຊັບ ເອົາອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວຂອງ ຂົງເຂດ ປ່າ ໄມ້  ໃນ 2 
ໄລຍະ ນີ7້.

•  ການ ປ່ອຍອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວ ຈາກຂະ ແໜງ ພະລັງງານ ທ່ີ ມີ ອັດຕາ ສ່ວນ ຫຼຸດລົງ  ໄດ້ຊີ້ ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າ 
7    ໃນ ປີ 1990, ໄດ້ປະເມີນວ່າ ປ່າທຳມະຊາດ ດູດ ຊືມຊັບ ອາຍພິດ ສຸດທິເປັນບວກ ແລະ ສໍາລັບ ໃນ ປີ 2000  ແມ່ນ 

ໄດ້  ປະເມີນອອກມາວ່າ ໄດ້ດູດຊືມຊັບອາຍພິດສຸດທິ ເປັນສູນ
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ຕົ້ນຕໍ ແມ່ນການ ປະກອບສ່ວນ ຂອງ ພະລັງງານ ທົດ ແທນ   ເພື່ອ ຊົມ ໃຊ້ ພະລັງງານແມ່ນເພີ້ມຂື້ນ,  ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນ 
ການ ພັດທະນາ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ  ແລະ ການ ນໍາ ໃຊ້ພະລັງງານ ຈາກ ຊີວະ ມວນ ສານ ຂອງ ປະ ເທດ. ຢ່າງ ໃດ ກໍ ດີ, ການ 
ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ ຂະ ແໜງ ປ່າ ໄມ້    ແມ່ນຍັງ  ໄດ້ ສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນ  ເຖິງການ  ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ ຄວາມ ກົດ ດັນ ທີ່ ມີ ຕໍ່ ເນື້ອ ທີ່ ປ່າ ໄມ້ 
ຂ ອງປະ ເທດ.

ຮູບ 2-3 ການປ່ອຍ ອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວ ທັງ ໝົດ ຢູ່ ສປປ ລາວ  ຄິດໄລ່  CO2 ໃນ ຫົວໜ່ວຍ ທຽບ ເທົ່າ, ປີ  1990 
( Gg )

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• ຮູບ 2-4 ອັດຕາ ສ່ວນການປ່ອຍ ອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວຢູ່ ສປປ ລາວ, ປີ2000 ຕາມ ຂະ ແໜງ ການ  ໂດຍ ຄິດໄລ່ ໃນ 
ຫົວໜ່ວຍ  CO2 ທຽບ ເທົ່າ

• 

• 2.5 ການ ວິ ໄຈ  ປະ ເພດ ແຫຼ່ງປ່ອຍຕົ້ນ ຕໍ

• ການ ວິ ໄຈ ປະ ເພດ ແຫຼ່ງປ່ອຍຕົ້ນ ຕໍ  ແມ່ນ ໄດ້ສຸມ ໃສ່ ຈຳນວນ  ການ ປ່ອຍອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວຕາມແຫຼ່ງ 
ປ່ອຍ  ແລະ ຕາມ ແຫຼ່ງດູດຊືມ ຊັບ, ການ ປ່ອຍອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວ ຕາມ ແຕ່ລະ ປະ ເພດ ແກັດ, ຂະ ແໜງ  ແລະ ຂະ 
ແໜງ ການ ຍ່ອຍ  ລວມທັງ ການຈັດ ບູລິ ມະ ສິດ ແຫຼ່ງປ່ອຍ ອັນ ສຳຄັນ.  ນອກ ນີ້,  ແມ່ນຍັງ ໄດ້ ລວມ ເອົາ  ການ ປະ ເມີນ  
ການ ປ່ອຍ  ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວດັ່ງກ່າວ  ໂດຍ ອີງ ໃສ່ ເງື່ອນ ໄຂ ທີ່ ມີ ແລະ ບໍ່ ມີ  ຂະ ແໜງ ປ່າ ໄມ້.

• ການ ປ່ອຍ  ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ ທັງໝົດ  ໃນ ຈຳນວນ 50,7 ພັນ Gg ຂອງ CO2 ທຽບ ເທົ່າ ມາ 
ຈາກແຫຼ່ງປ່ອຍ 36 ປະ ເພດ  ແລະ 1 ແຫຼ່ງດູດ ຊືມຊັບ. ການ ປ່ອຍ ຈາກ ຂະ ແໜງ ປ່າ ໄມ້  ມີ ແຫຼ່ງປ່ອຍ 4 ປະ ເພດ  
ແລະ ແຫ່ຼງດູດ ຊືມຊັບ 1 ປະ ເພດ  ແລະ ການ ປ່ອຍ ສຸດທິ ຂອງ ຂະ ແໜງ ດັ່ງກ່າວ  ມີຈໍານວນ 41,9 ພັນ Gg ຂອງ 
CO2 ທຽບ ເທົ່າ. ແຫຼ່ງອື່ນໆ  ແມ່ນມີ 32 ປະ ເພດ  ມາ ຈາກ ຂະ ແໜງ ການ ອື່ນ, ຊຶ່ງ ປ່ອຍ ທັງ ໝົດ ໃນ ຈໍານວນ 8,77 
ພັນ Gg ຂອງ CO2 ທຽບ ເທົ່າ (ຮູບ 2-5)

• ໃນ ຈໍານວນ ການ ປ່ອຍອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວ  ແມ່ນ ມີ CO2, CH4 ແລະ N2O ກວມ ເອົາ 41,75; 6,44 
ແລະ 2,43 ພັນ Gg  ຕາມ ລຳດັບ (ຕາຕະລາງ 2-6). 

• 

• 

• 
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• ຕາຕະລາງ 2-6 ການປ່ອຍ ອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວ ຕາມ ແຕ່ລະ ປະ ເພດ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ  ຄິດໄລ່ ໃນ ຫົວໜ່ວຍ  
CO2 ທຽບ ເທົ່າ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ປີ 2000 ( Gg )

 ແກັດ ປະລິມານ ທີ່ ປ່ອຍ ອອກ
NH4 6.441,54
CO2 41.754,48
N2O 2.537,43
ລວມ 50.733,45

•  ເມື່ອ ແບ່ງ ອອກເປັນ ແຕ່ລະ ຂະ ແໜງ , ຈະ ເຫັນ ໄດ້ ວ່າ ການປ່ຽນແປງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈະ 
ເປັນ ຂະ ແໜງ ທີ່ ປ່ອຍອອກ ຫຼາຍ ກວ່າ ໝູ່  ຄືກວມ ເອົາ 83% ຂອງ ທັງ ໝົດ, ຖັດມາ ແມ່ນຂະ ແໜງ ກະສິກຳ ກວມ 
ເອົາຈໍານວນ 15%, ຂະ ແໜງ ພະລັງງານ 2%. ຂະ ແໜງ ສິ່ ງເສດ ເຫຼືອ  ແລະ ອຸດສາຫະກຳ   ແມ່ນ ຍັງມີ ປະລິມານ ການ 
ປ່ອຍ ອອກໜ້ອຍ ຫຼາຍ  ຈົນ ບໍ່ສາມາດ ຈະ ຄິດໄລ່ ໄດ້  (ຮູບ 2-5).

ຮູບ 2-5 ການປ່ອຍ ອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວ ທັງ ໝົດ ຕາມ ຂະ ແໜງ ການ   ໂດຍ ຄິດໄລ່  ເປັນ Gg ຂອງ ຫົວໜ່ວຍ  CO2  
ທຽບ ເທົ່າ

• 48,41

• 7.606,30

• 41.916,52

• 131,88

• 1.039,76
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ຮູບ 2-6 ການປ່ອຍ ອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວ ທັງ ໝົດ ຕາມ ຂະ ແໜງ ການ  ເປັນ%% ຂອງ ຫົວໜ່ວຍ  CO2  ທຽບ ເທົ່າ

•  ໃນ ບັນດາຂະ ແໜງ ຍ່ອຍ ອາດເຫັນໄດ້ວ່າການປ່ຽນແປງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ໂດຍສະເພາະ ການຫັນ ປ່ຽນປ່າ 
ໄມ້ ແລະທົ່ງຫຍ້າ ເປັນການນຳໃຊ້ດິນປະເພດອື່ນນັ້ນ  ແມ່ນເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ຊຸດໂຊມລົງ ແລະ ເປັນ ແຫຼ່ງປ່ອຍອາຍ  
ພິດເຮືອນ ແກ້ວ ຊຶ່ງ ກວມ ເອົາ 72% ຂອງ ການ ປ່ອຍ ສຸດທິ. ຖັດລົງ ມາ  ແມ່ນ ການ ຕັດ ໄມ້ ແລະ ການ ນໍາ ໃຊ້ ໄມ້ ຊຶ່ງ 
ປະກອບສ່ວນ ອີກປະມານ 15%. ການ ປ່ອຍອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວ ຈາກ ການ ເຮັດ ນາ ແລະລ້ຽງສັດ ມີ 6%  ແລະ 4% 
ຕາ ມລໍາ ດັບ.  ຖ້າ ບໍ່ ນັບທັງການ ປ່ຽນແປງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະປ່າໄມ້ ເຂົ້າ ນຳ, ການ ເຮັດ ນາ, ລ້ຽງສັດ  ແລະ ບຸກ 
ເບີກ ດິນ ກະສິກໍາ  ແມ່ນຈະ ເປັນ ແຫຼ່ງ ຕົ້ນຕໍ ຂອງ ການ ປ່ອຍອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວຢູ່ ສປປ ລາວ  ໂດຍ ມີທັງໝົດຈໍານວນ 
83%. ຂະ ແໜງ ພະລັງງານ, ອຸດສາຫະກຳ  ແລະ ຂີ້ ເຫຍື້ອຍັງ ຈະ ເປັນ ແຫຼ່ງປ່ອຍ  ແຕ່ ມີ ໃນ ປະລິມານ ການ ປ່ອຍ ຈໍາ 
ນວນ ໜ້ອຍ ຢູ່ ໃນ ປະ ເທດ (ຕາຕະລາງ 2-5).

• ການ ວິ ໄຈ ປະ ເພດ ແຫຼ່ງປ່ອຍຕົ້ນຕໍ  ຊີ້ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າ ການ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ໃນ ການ ຫຼຸດຜ່ອນ ການ ປ່ອຍອາຍພິດ 
ເຮືອນ ແກ້ວຢູ່ ສປປ ລາວ  ໂດຍອີງ ໃສ່ ການ ສຳ ຫຼວດປີ 2000  ແມ່ນຄວນ ສຸມ ໃສ່ ການ ນຳ ໃຊ້ ທີ່ ດິນ, ການປ່ຽນແປງ 
ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະປ່າໄມ້ຢູ່ໃນ ປະ ເທດ. ການ ປັບປຸງ ການອະນຸລັກປ່າ ໄມ້ ໃຫ້ ເຂັ້ມ ແຂງ  ແລະ ການ ນຳໃຊ້ຊັບ ພະ 
ຍາກອນປ່າ ໄມ້ ຢ່າງ ເໝາະ ສົມອາດ ຫຼຸດຜ່ອນ ການ ປ່ອຍ ອາຍ ດັ່ງກ່າວ  ແລະ ທັງ ຈະ ເປັນ ການປັບປຸງ ແຫຼ່ງດູດຊືມຊັບ. 
ການ ຮັບຮອງ ເອົາ ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ  ຫຼຸດຜ່ອນອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວ ທີ່ເໝາະສົມ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍ່ຍັງເປັນການ 
ເພີ່ມລາຍ ຮັບ ສຸດທິ ໃຫ້ ແກ່ ການ ປູກ ເຂົ້າ ແລະລ້ຽງສັດ  ຊຶ່ງຈະ ເປັນ ການສະໜັບສະໜູນ ຄວາມ ພະຍາຍາມ ຂອງ        
ປະ ເທດ ໃນວຽກງານການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ.

• 2.6. ຄວາມ ບໍ່ ແນນ ອນ ໃນ ການ ສຳ ຫຼວດ

•  ຄວາມ ບໍ່ ແນ່ນອນ ຕໍ່ກັບ ການ ສໍາ ຫລວດ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ   ແມ່ນໄດ້ ດໍາ ເນີນການ ວິ ເຄາະ ໂດຍ ນໍາ ໃຊ້ ວິທີ  
ທີ 1 ຕາມ ບົດ ແນະນຳ  ວິທີ ທີ່ ດີ ເລີດ ຂອງ ຄະນະຊ່ຽວຊານນາໆຊາດ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ,  ໃນ ປີ 
2000. ລະດັບ ຄວາມ ບໍ່ ແນ່ນອນ ຂອງ ຂໍ້ ມູນດ້ານກິດຈະ ກໍາ  ແລະ ຕົວ ຄູນ ກະຈາຍ ອາຍ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ  ແມ່ນໄດ້ 
ຮັບ ການ ປະ ເມີນ  ໂດຍອີງ ໃສ່ ຄຳ ເຫັນ ຂອງ ຊ່ຽວຊານ ແລະ ການ ປຶກສາ ຫາລື  ກັບ ຂະ ແໜງ ການ ກ່ຽວຂ້ອງ. ຄວາມ ບໍ່ 
ແນ່ນອນ ໃນ ການ ເຮັດ ການ ສຳ ຫຼວດຄັ້ງນີ້ ສ່ວນ ໃຫຍ່  ແມ່ນມາ ຈາກ 2 ແຫຼ່ງ ສຳຄັນ ຄື:  ຂໍ້ ມູນດ້ານກິດຈະ ກໍາ  ແລະ  
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ການ ນຳ ໃຊ້. ວິທີ ຄິດ ໄລ່    ແມ່ນ ໄດ້ອີງ ໃສ່ບົດ ແນະນຳ  ກ່ຽວກັບວິທີການ ທີ່ດີ ຂອງຄະນະຊ່ຽວຊານນາໆຊາດກ່ຽວກັບ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ບົດ ລາຍ ງານ ກ່ຽວ ກັບ ຄວາມ ບໍ່ ແນ່ນອນ  ໄດ້ ຄິດ ໄລ່ ເປັນ%  ຂອງອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວ 
ໂດຍ ສະ ເພາະ CO2, CH4 ແລະ N2O  ແລະ ຕາມ ຂະ ແໜງການ.  

• ການ ປະ ເມີນ ຄວາມ ບໍ່ ແນ່ນອນ ຂອງ ຂໍ້ ມູນ ກວມ ເອົາ 37 ແຫຼ່ງ ຕາມ ການ ແນະ ນໍາ ໃນ ບົດ ແນະ ນໍາ ຂອງ 
ຄະນະ ຊ່ຽວຊານ ນາໆຊາດ  ກ່ຽວກັບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ສະບັບ ປຸງ ປີ 1996. ຄວາມ ບໍ່ ແນ່ນອນ ທັງ ໝົດ  
ຂອງ ການ ສຳ ຫຼວດຢູ່ ສປປ ລາວ ສຳລັບ ປີ 2000 ມີ ປະມານ 29,3%. ຄວາມ ບໍ່ ແນ່ນອນ ຕາມ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ  
ແຕ່ລະ ປະ ເພດ  ມີ ± 34,62 %% ສໍາລັບ N2O, ± 27,14% ສໍາລັບ CH4  ແລະ ± •26,75 %% ສໍາລັບ CO2 
(ຕາຕະລາງ 2-7).

ຕາຕະລາງ 2-7 ລະດັບຄວາມ ບໍ່ ແນ່ນອນຂອງ ຂໍ້ ມູນ ຕາມປະ ເພດອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ  ແລະ ຕາມ ຂະ ແໜງ ການ

  ແຫ ລ່ງປ່ອຍ ຄວາມ ບໍ່ ແນ່ນອນ (%)
ຕາມ ປະ ເພດອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ

CH4  ± 27,14
CO2 • ± 26,75
N2O • ± 34,62

 
ພະລັງງານ • ± 27,14

ອຸດສາຫະກໍາ • ± 13,98
ກະສິກໍາ • ± 29,60

ການປ່ຽນແປງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້  ± •44,03
ສິ່ງ ເສດ ເຫຼືອ • ± 31,57

• ອີງ ຕາມ ຂະ ແໜງ ການ ແລ້ວ ການປ່ຽນແປງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນແລະປ່າໄມ້  ແມ່ນມີຄວາມ ບໍ່ແນ່ນອນ   
ສູງສຸດປະມານ ± 44.03%. ຂະ ແໜງ ສິ່ງ ເສດ ເຫຼືອ, ກະສິກຳ  ແລະ ພະລັງງານ  ມີ ລະດັບ ຄວາມ ສ່ຽງ ປານ ກາງ  
ຢູ່ລະຫວ່າງ ± 27.14 % ຫາ ± 31.57%. ຂະ ແໜງ ອຸດສາຫະກຳ ແມ່ນ ຕ່ຳ ກວ່າ ໝູ່ ໝົດ ຢູ່ ± •13.98% (ຕາຕະລາງ 
2-7).

• 2.7. ການ ຮັບປະກັນແລະ   ການ ຄວບ ຄຸມ  ຄຸນ ນະພາ ບ  ແລະ ການ ເຮັດ ໃຫ້ ສຳ ເລັດ
• ໃນປັດຈຸບັນ, ຍັງບໍ່ທັນມີລະບົບການ ຈັດການ ຢູ່ ສປປ ລາວ ສໍາລັບການ ຮັບປະກັນ ຄຸນ ນະພາ ບ/ ການ 

ຄວບ ຄຸມ ຄຸນ ນະພາ ບ ການ ປ່ອຍອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວ. ໃນຕໍ່ໜ້າ, ຂະ ແໜງ ການ ທີ່ ຮັບຜິດຊອບ ເກັບ ຂໍ້ ມູນ  ການ 
ສຳ ຫຼວດອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວ ຈະ  ໄດ້ສ້າງ ລະບົບການ ຮັບປະກັນ ຄຸນ ນະພາ ບ/ການ ຄວບ ຄຸມ ຄຸນ ນະພາ ບ  ແນ ໃສ່ 
ສ້າງ  ໃຫ້ເປັນ ລະບົບ ລວມສູນ ເພື່ອ ປັບປຸງ ຄຸນ ນະພາ ບ ຂອງ ການ ສຳ ຫຼວດດັ່ງກ່າວ  ເພື່ອ ສ້າງ ລະບົບຄຸ້ມ ຄອງການ ສຳ 
ຫຼວດ ແບບ ຍືນ ຍົງ. ບົດ ສຳ ຫຼວດສະບັບ ນີ້  ໄດ້ ປະຕິບັດຕາມ ບົດ ແນະນຳ  ຂອງຄະນະຊ່ຽວຊານ ນາໆຊາດກ່ຽວກັບ 
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ປີ 2000, ໄດ້ ມີ ຄວາມ ໂປ່ ງ ໃສ, ໜັກ ແໜ້ນ, ສົມທຽບ ໄດ້ ແລະ ສຳ ເລັດ  ນັບ ທັງຍົກ 
ລະ ດັບ ຄວາມ ສາມາດ ຂອງ ສປປ ລາວ  ໃຫ້ ດຳ ເນີນ ການ ເອງ ໄດ້. ນອກ ນີ້, ຍັງ ໄດ້ ນໍາ ໃຊ້ ວິທີ ການ ອື່ນ ຕາມຊີ້ ແຈງ ຂ້າງ 
ລຸ່ມ ນີ້: 

 � ຄິດ ໄລ່  ຄືນໃໝ່:  ໃນ ໄລຍະ ສຸດ ທ້າຍຂອງ ບົດ ລາຍ ງານ, ທີ ມສຳ ຫຼວດຈະ ໄດ້  ເບີ່ ງ ຄືນ ແລະ ຄິດ ໄລ່ການ 
ປ່ຽນແປງ ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນແລະປ່າໄມ້ ແລະ ກະສິກຳ ຄືນ ໃໝ່, ຊຶ່ງ ທັງ ສອງ ເປັນ ແຫຼ່ງປ່ອຍ  ແລະ 
ດູດ ຊືມຊັບອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວຕົ້ນຕໍ. ຜົນ ຂອງ ການ ຄິດ ໄລ່  ໄດ້ ເອົາ ມາ ປຶກສາ ຫາລື ກັບ ຜູ້ ມີສ່ວນ 
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ຮ່ວມ ຕື່ມ,  ເປັນຕົ້ນ:    ໜ່ວຍ ງານວິຊາ ການ, ຜູ້ ເຂົ້າ ຮ່ວມ ກອງ ປະຊຸມ ທັງ ຢູ່ ພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ, ຊຶ່ງ 
ຄຳ ເຫັນ ເຫຼົ່ານັ້ນ ໄດ້ ເອົາ ມາ ພິຈາລະນາ ປັບປຸງ  ແລະ ກວດຄືນ ຄວາມ ຖືກຕ້ອງ.

 � ການທົບ ທວນຄືນ ພິ ເສດ: ສປປ ລາວ  ໄດ້ ສ້າງ ແຜນ ການ ສຶກສາ ຮ່ວມ ກັນ ກັບ ຫ້ອງການ ສຳ ຫຼວດອາຍ  
ພິດເຮືອນ ແກ້ວ/ສະ ຖາ ບັນ ສຶກສາສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ແຫ່ງ ຊາດ ຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ  ໂດຍ ໄດ້ ສຸມ ໃສ່ ຫົວ ເລື່ອງ 
ການ ປ່ຽນແປງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນແລະປ່າໄມ້. ບັນຫາ ນີ້ ໄດ້ ຊ່ວຍ ປັບປຸງ ຄວາມ ແນ່ນອນ ຊັດ ເຈນ ເພີ່ມ 
ຂຶ້ນ  ແລະ ສາມາດສຳ ເລັດ ການ ສຳ ຫຼວດ ໃນ ຂະ ແໜງ ການປ່ຽນແປງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນແລະປ່າໄມ້ຂອງ 
ສປປ ລາວ.

 � ການ ທົບ ທວນຄືນ ໂດຍ ຊ່ຽວຊານຕ່າງປະ ເທດ: ບົດ ສຳ ຫຼວດສະບັບ ນີ້  ໄດ້ ຮັບ ການ ທົບ ທວນຄືນ ໂດຍ 
ຊ່ຽວຊານ ຂອງ ອົງການ ສປຊ  ເພື່ອ ການ ພັດທະນາ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ ຊ່ຽວຊານ ສາກົນ ກ່ຽວກັບ ການ 
ສຳ ຫຼວດອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວ ພາຍ ໃຕ້  ແຜນ ງານສະໜັບສະໜູນ ການ ສ້າງ ບົດ ສື່ສານ ແຫ່ງ ຊາດ  ຂອງ  
ອົງ ການ ສປຊ  ເພື່ອ ການ ພັດທະນາ ຢູ່ ນິວຢອກ. ຂະ ບວນການ ທົບ ທວນຄືນ  ແມ່ນ ເລັ່ງໃສ່ ການ 
ຮັບປະ ກັນ ຄຸນ ນະພາ ບ/ການ ຄວບ ຄຸມ ຄຸນ ນະພາບ. ຮ່າງ ບົດ ລາຍ ງານ ສຸດ ທ້າກໍ ໄດ້ ເອົາ ໄປ ແລກປ່ຽນ 
ກັບ ທີ ມສຳ ຫຼວດອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວຂອງ ໄທ ຢູ່ມະຫາ ວິທະຍາ ໄລ ອົງມົງກຸດ ຂອງ ໄທ ເພື່ອ ທົບ 
ທວນຄືນທາງດ້ານ ເຕັກນິກ.

 � ທົບ ທວນ ຄືນ ໂດຍ ຄະນະ ກຳມະການສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ແຫ່ງ ຊາດ: ບົດ ລາຍ ງານ ການ ສຳ ຫຼວດອາຍ  
ພິດເຮືອນ ແກ້ວ ຍັງ ໄດ້ ຮັບ ການ ທົບ ທວນຄືນ  ໂດຍ ຄະນະ ກຳມະການສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ແຫ່ງ ຊາດ  ໂດຍ 
ໄດ້ ດໍາ ເນີນ ໄປ ຕາມ ຂະ ບວນການ ທົບ ທວນ.  ກ່ອນ ຈະ ສົ່ງ ໃຫ້ບົດ ລາຍ ງານ ການ ສໍາ ຫລວດ ໃຫ້ ກອງ  
ເລຂາ ສົນທິສັນຍາ ວ່າ ດ້ວຍ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ, ບົດ ລາຍ ງານ ດັ່ງກ່າວ ນີ້  ແມ່ນ ຍັງ ໄດ້ ຜ່ານ 
ການ ທົບ ທວນຄືນ ຈາກ ບັນດາ ຊ່ຽວຊານ ເອກະລາດ ທ່ີ ບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍ ກົງ ກັບ ການ ສ້າງ ບົດ ສໍາ ຫລວດ 
ນີ້.
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• ພາກທີ 3

• ຂີດ ຈໍາກັດ ຄວາມ ອາດ ສາມາດ ຮັບ ມື (ຄວາມ ບອບ ບາງ)  ແລະ ການ ປັບ ຕົວ ເຂົ້າກັບ  
ສະພາບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ

• 3.1. ພາກ ສະ ເໜີ

•  ໃນ ຖານະ ເປັນ  ເທດ ທີ່ ບໍ່ ມີ ທາງ ອອກສູ່ ທະ ເລ, ສປປ ລາວ ເປັນໜຶ່ງຢູ່ໃນພາກພື້ນທີ່ມີ ຄວາມ ສາມ າດ ປັບ ຕົວ ໜ້ອຍ 
ສຸດຕໍ່  ໄພພິບັດ ທໍາ ມະ ຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນ ໂລກ  ແລະ ດັ່ງ ນັ້ນ ຈະມີ ຂີດ ຈໍາກັດ ຫລາຍ ໃນຄວາມ 
ອາດ ສາມ າດຮັບ ມື  ຕໍ່ກັບຜົນ ກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ຖ້າ ບໍ່ ໄດ້ ຮັບ ການພັດທະນາຄວາມ ສາມາດ  
ໃນ ການຄຸ້ມ ຄອງຄວາມ ສ່ຽງທີ່ ເກີດ ຂຶ້ນ,  ໃນ ເມື່ອ  ມີ ສະພາບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ຂອງພູມ ອາກາດ  ແລະ ມີ ປະກົດການ  ເກີດ 
ຂຶ້ນຢ່າງຮຸນ ແຮງ  ເພີ່ມຂຶ້ນ, ສປປ ລາວ  ແມ່ນຈະ ມີ ຄວາມ ສ່ຽງສູງ  ຕໍ່ ສະພາບ ການ ຄື ດັ່ງກ່າວ ໃນ ອະນາຄົດ. ການ ປະ 
ເມີນ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບຂີດ ຈໍາກັດ ຄວາມ ອາດ ສາມາດ ຮັບ ມື  ແລະ ການ ປັບ ຕົວ ເຂົ້າກັບ ສະພາບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ 
ອາກາດ  ແມ່ນ ມີ ຄວາມ ສໍາຄັນ ຫລາຍ  ໃນ ການ ຊ່ວຍ ເຫລືອ ບັນດາ ຂະ ແໜງການ ທີ່ ມີ ຄວາມ ສ່ຽງ  ໃນ ການ ພັດທະນາ 
ຍຸດ ທະ ສາດ ຄຸ້ມ ຄອງ ຄວາມ ສ່ຽງຈາກ ສະພາບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ.

• ໃນບົດ ສື່ສານ  ແຫ່ງ ຊາດສະບັບ ທໍາ ອິດ  ແມ່ນ ຍັງ ບໍ່ທັນ ໄດ້ ມີ ການ ກຳນົດມາດ ຕະການ  ຫລື ກິດຈະ ກໍາ 
ແກ້ ໄຂ ຜົນ ກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ລວມທັງ ການ ປະ ເມີນ ຂີດ ຈໍາກັດ ຄວາມ ສາມາດ ຮັບ ມື  
ແລະ ການ ປັບ ຕົວ ເຂົ້າກັບ ສະພາບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ, ຊຶ່ງ ສາ ເຫດ  ແມ່ນ  ໃນ ເວລາ ນັ້ນ ຍັງ ຂາດ ຄວາມ 
ສາມາດ ຂອງ ວິຊາ ການ ພາຍ ໃນ  ແລະ ສ່ວນ ໜຶ່ງ ຍ້ອນຈາກການ ຊ່ ວຍ ເຫຼືອສາກົນ ໃນ ເວລານັ້ນ  ໄດ້ ສຸມ ໃສ່ວຽກງານ 
ການສຳຫຼວດອາຍພິດເຮືອນ ແກ້ວ ແລະ ວຽກງານການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ. ຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈ ກ່ຽວ ກັບຜົນ 
ກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  ແລະ ການ ປັບ ຕົວ ເຂົ້າກັບ ສະພາບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ແມ່ນໄດ້ 
ເພີ່ມຂຶ້ນ ເປັນ ກ້າວໆ  ໃນ ໄລຍະ ທົດ ສະຫວັດ ຜ່ານ ມາ.  ໃນ ຂະ ບວນການ ສ້າງ ແຜນງານ ປັບ ຕົວ ເຂົ້າ ກັບ ການ ປ່ຽນ 
ແປງດິນ ຟ້າ ອາກາດ ແຫ່ງ ຊາດ ພາຍ ໃຕ້ສົນທິສັນຍາ  ວ່າ ດ້ວຍ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ແມ່ນ ໄດ້ ປັບປຸງ ຄວາມ 
ສາມາດ ຂອງ ວິຊາ ການ ພາຍ ໃນ  ກ່ຽວ ກັບຍົກ ລະດັບ ຄວາມສາມາດ ເຮັດ ການ ປະ ເມີນ ຂີດ ຈໍາກັດ ຄວາມ ສາມາດ ຮັບ ມື 
ກັບ ສະພາບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ແລະ  ເຫດການ ຮຸນ ແຮງ ທາງ ດ້ານ ໄພ ທໍາ ມະ ຊາດ.

•  ໃນ ພາກ ນີ້,  ໄດ້ ມີ ການສະ ເໜີ ຂີດ ຈໍາກັດ ຄວາມ ສາມາດ ຮັບ ມື ກັບ ສະພາບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ຢູ່ 
ສປປ ລາວ  ແລະ  ໄດ້ມີ ການ ສະຫຼຸບ ກ່ຽວ ກັບຂີດ ຈໍາກັດ ຄວາມ ສາມາດ ຮັບ ມື  ແລະການປັບ ຕົວ ເຂົ້າ ກັບສະພາບ ການ 
ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ແລະ  ເຫດການ ເກີດ ຂຶ້ນຢ່າງ ຮຸນ ແຮງຈາກ ໄພ ທໍາ ມະ ຊາດ. ຂໍ້ ຫຍຸ້ງຍາກ  ແລະ ຊ່ອງ ວາງ ໃນ 
ການ ພັດທະນາ ໃນ ຂົງເຂດ ເຫຼົ່ານີ້  ແມ່ນ ໄດ້ ມີ ການຄົ້ນຄ້ວາ ກຳນົດ ໄວ້ ເຊັ່ນ ດຽວກັນ.

• 

• 3.2 ຂີດ ຈໍາກັດ ຄວາມ ສາມາດ ຮັບ ມື  ແລະ ການ ປັບ ຕົວ ເຂົ້າ ກັບສະພາບ ການ ປ່ຽນ ແປງ 
•      ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ແລະ ຍຸດ ທະ ສາດການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

•   ເປັນ ທີ່ ຍອມຮັບວ່າ  ຂົງ ເຂດການ ພັດທະນາ ທາງດ້ານ ກາ ຍະ ພາບ, ຊີວະ ສາດ  ແລະ  ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 
ແມ່ນ ມີຂີດ ຈໍາກັດຫລາຍ  ຕໍ່ກັບ ຄວາມ ສາມາດ ຮັບ ມື ກັບ ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ໂດຍ ສະ ເພາະ 
ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ປ່າ ໄມ້ທີ່ ມີຄ່າ ສູງ  ທີ່ ເປັນ ແຮງ ພັກ ດັນ ຕົ້ນຕໍ ຕໍ່ ການ ພັດທະນາ ແຫ່ງ ຊາດ ແບບ ຍືນ ຍົງ. ຍຸດ ທະ 
ສາດການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຂອງ ສປປ ລາວ   ແມ່ນໄດ້  ໃຫ້ ຄວາມ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ຕໍ່ກັບ  ບັນຫາຂີດ ຈໍາກັດ ຄວາມ 
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ສາມາດ ຮັບ ມື  ແລະ ການ ປັບ ຕົວ ເຂົ້າ ກັບສະພາບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ.

ການ ເພີ່ມຄວາມ ທົນ ທານ  ຕໍ່ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  ແລະ ຜົນ ກະທົບ ໃສ່ ຂະ ແໜງ ການຕົ້ນຕໍ  
ແມ່ນ ເປົ້າ ໝາຍສໍາຄັນ ຂອງຍຸດ ທະ ສາດ (ອຊນສ, 2010), ຊຶ່ງໃນ ນີ້ ປະກອບມີ:

•	 ເຊື່ອມ ສານ ວຽກ ງານ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ເຂົ້າ ໃນນະ ໂຍບາຍ, ຍຸດ ທະ ສາດ,  ແລະ  ແຜນ ດຳ ເນີນ ງານ 
ຂອງ ຂະ ແໜງ ກະສິກຳ  ເພື່ອ ປັບປຸງ ຄວາມ ສາມາດ ປັບ ຕົວ ຂອງ ຂະ ແໜງ ດັ່ງກ່າວ;

•	 ຕິດຕາມກວດກາ  ແລະ ປັບປຸງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ລະບົບ ສະໜອງ ນ້ຳ ໃຫ້ ດີ ຂຶ້ນ; 

•	  ເພີ່ມທະວີ ການ ຄົ້ນ ຄ້ວາ  ແລະ ການພັດທະນາ  ກ່ຽວ ກັບຂີດ ຈໍາກັດຄວາມສາມາດ ຮັບ ມື ແລະ ການປັບ 
ຕົວ  ເຂົ້າກັບ ສະພາບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ໃນ ຂະ ແໜງ ກະສິກຳ ທຸກ ລະດັບ;

•	  ເພີ່ມ ເນື້ອທີ່ປົກ ຫຸ້ມ ປ່າ ໄມ້ ແລະ ປັບປຸງ ການ ປ້ອງ ກັນ ເຂດ ປ່າ  ທີ່ ມີ ລະບົບ ນິ ເວດ ປ່ຽນ ແປງ ງ່າຍ ໃຫ້ ເຂັ້ມ 
ແຂງ;

•	 ປັບປຸງ  ການອະນຸລັກຊີວະ ນາໆ ພັນ ໃຫ້ ເຂັ້ມ ແຂງ  ແລະ ການ ນຳ ໃຊ້ ເຄື່ອງ ປ່າ ຂອງ ດົງ ໃຫ້ ເໝາະ ສົມ;

•	  ເພີ່ມທະວີ ການ ຄົ້ນ ຄ້ວາ  ແລະ ການພັດທະນາ ກ່ຽວ ກັບ ຂີດ ຈໍາກັດຄວາມສາມາດ ຮັບ ມື ແລະ ການປັບ 
ຕົວ  ຂອງຂົງ ເຂດຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ຕໍ່ຜົນ ກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຕາມ ຮູບແບບ ຈໍາ 
ລອງຕ່າງໆຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ;

•	 ພັດທະນາລະບົບ ເຕືອນ ໄພ ລ່ວ ງໜ້າ  ເພື່ອ ຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມ ສ່ຽງ ຂອງ ໄພພິບັດ ທໍາ ມະ ຊາດ ໃນ ຂະ ແໜງ 
ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ສາທາລະນະ ສຸກ.;

•	  ເຊື່ອມ ສານຂີດ ຈໍາກັດຄວາມສາມາດ ຮັບ ມື  ຕໍ່ກັບ ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  ເຂົ້າ ໃນ ການ 
ພັດທະນາ ໂຄງ ລ່າງ  ແລະ ການ ຂົນ ສົ່ງ.

• 3.3  ທ່າ ອ່ຽງ  ແລະ ຄວາມອັນຕະລາຍ ຂອງ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າອາກາດ 

• ຂີດ ຈໍາກັດ ຄວາມ ສາມາດ ຮັບ ມື ຕໍ່ກັບ ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  ແມ່ນ ລະດັບ  ທີ່ ລະບົບ 
ພູມີສັນຖານດ້ານ ກາ ຍະ ພາບ, ຊີວະ ສາດ  ແລະ  ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ມີ ຄວາມ ສ່ຽງ ແລະ ບໍ່ ສາມາດ ແກ້ ໄຂ ຜົນ 
ກະທົບດ້ານ ລົບ ຈາກ ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ( ເບິ່ງ ຕື່ມ ໃນພາກ 17, ຄະນະຊ່ຽວຊານນາໆ ຊາດ 
ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, 2007b; Fussel and Klein, 2006). ຂີດ ຈໍາກັດ ຄວາມ ສາມາດ 
ຮັບ ມື ຕົ້ນຕໍ 8  ແມ່ນ ຕິດ ພັນ ກັບ ລະບົບ ທີ່ ອ່ອນ ໄຫວຫລາຍ ຕໍ່ ກັບ ພູມອາກາດ, ຊຶ່ງ ໃນ ນີ້ ລວມມີການ ສະ ໜອງ 
ສະບຽງອາຫານ,  ໂຄງ ລ່າງ, ສຸກຂະພາບ , ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ຫຼື ລະບົບ ນິ ເວດ.

• 

• 

• ເພື່ອກຳນົດຄວາມບອບບາງສຳຄັນ ຂອງສປປ ລາວ ແມ່ນໃຊ້ໂຕຜັນແປດິນຟ້າອາກາດ 2 ໂຕຄື: 

8   ກໍານົດຂີດ ຈໍາກັດ ຄວາມ ສາມາດ ຮັບ ມື  ຕົ້ນຕໍຫຼືຄວາມສ່ຽງ ແມ່ນຂະບວນການທີ່ເຂັ້ມແຂງ ທີ່ຕ້ອງ ການລວມ 
ເອົາ ທັງຄວາມຮູ້ດ້ານວິທະຍາສາດ   ເຂົ້າ ກັບ ອົງ ປະກອບ ຕົວ ຈິງ  ແລະ  ມາດຕະຖານ (ປັດ ວາ ທານ;  ເດ ໄຊ, 2004; ປິ 
ທິນີ ແລະຣາມັນ, 2004  ໃນ ພາກ 19 ຄະນະ ຊ່ຽວຊານນາໆຊາດ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນ ແປງດິນຟ້າອາກາດ, 2007b). 
ບາງ ດ້ານ ຂອງ ຄວາມ ເຊື່ອ ໝັ້ນ ນໍາ ສາຍ ພົວພັນ ລະຫວ່າງ ການປ່ຽນແປງ ຂອງດິນຟ້າອາກາດ  ແລະ ຜົນ ກະທົບ  ແມ່ນ ຕົວ 
ຈິງ, ອັນອື່ນ  ແມ່ນ ອັດຕະວິ ໄສ. ນອກ ນີ້, ທາງ  ເລືອກອກ ທີ່  ເປັນບັນທັດຖານ ຕົວ ຈິງ ທີ່ ນໍາ ໃຊ້ ໃນ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ 
ປະກອບມີ ອົງ ປະກອບ ມາດ ຕະຖານ (ຄະນະ ຊ່ຽວຊານນາໆຊາດ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, 2007b). 
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ປະລິມານນ້ຳຝົນ ແລະອຸນຫະພູມ ລວມທັງ ສະຖິຕິຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນຜ່ານ
ມາ ແລະ ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໃນໄລຍະປີແຕ່ 1970 ຫາ 2009 ແມ່ນມີຈຳກັດ ແລະ ບໍ່ຄົບຖ້ວນ ໃນການສ້າງປະລິ 
ມານນ້ຳຝົນທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍໄດ້ໃຊ້ຂ້ໍມູນ ຈາກສາກົນມາປະເມີນ (Rudolf et al. 2010). ການສຶກສາ ການ 
ປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍສະເພາະ ໃນສັດຕະວັດທີ 20 ແມ່ນໃຊ້ຄວາມສຳພັນປະລິມານນ້ຳຝົນ 
ແລະ ອຸນຫະພູມ ກັບ ໄລຍະເວລາ.

• ສະພາບດີນຟ້າອາກາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ສ່ວນໃຫ່ຍ ຂື້ນຢູ່ກັບລົມມໍລະສຸມຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ທີ່
ໄດ້ເຮັດຝົນຕົກໜັກ ແລະ ມີຄວາມສຸມຊື່ນສູງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ທີ່ກ່ຽວກັບເຫດການ 
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດທີ່ຮ້າງແຮງ ເປັນຕົ້ນ ໄພນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງ ໃນແຕ່ລະປີ. ການປ່ຽນແປງ 
ຂອງປະລິມານນ້ຳຝົນ ໃນແຕ່ລະປີ ຍັງຂື້ນຢູ່ກັບປະກົດການແອວນີໂນ (El Nino).

• 3.3.1 ທ່າ ອ່ຽງຂອງ ພູມອາກາດ ຢູ່ ໃນ ສປປ ລາວ

• ຍ້ອນ ທີ່ ຕັ້ງຂອງ ປະ ເທດ ຢູ່ ໃນ ທາ ງຜ່ານ ຂອງ ລະບົບ ລົມ ມໍ ລະ ສຸມ, ອາກາດ ໃນ ເຂດ ນີ້ສ່ວນ ໃຫຍ່ ຂຶ້ນກັບ 
ການ ປ່ຽນ ແປງ ຂອງ ລົມ ມໍ ລະ ສຸມ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ ລົມ ມໍ ລະ ສຸມ ໃຕ້-ຕາ ເວັນ ຕົກ  ທີ່ ເຮັດ ໃຫ້ມີ ປະລິມານ ນ້ຳ ຝົນ ຫຼາຍ  
ແລະ ອຸນຫະພຸມສູງຂຶ້ນ. ລົມ ມໍ ລະ ສຸມ ໄດ້ ເຮັດ ໃຫ້ ວົງ ຈອນ ນ້ຳ ຝົນ ເປັນ ລະດູ ຊຶ່ງ ຫຼາຍ ກວ່າ 70% ຂອງ ນ້ຳຝົນ  ແມ່ນ 
ຕົກ ໃນ ລະດູ ຝົນ. ອາກາດ ເຂດ ຮ້ອນ ຂອງ ປະ ເທດ ແມ່ນ ເຮັດ ໃຫ້ ມີ ສະພາບການປ່ຽນ ແປງ ທາງ ດ້ານ ປະລິມານນໍ້າຝົນ 
ໃນ ແຕ່ລະ ປີ ຊຶ່ງ ຕິດ ພັນ ກັບ ນ້ຳ ຖ້ວມ  ໂດຍ ສະ ເພາະ ໃນ ພາກ ໃຕ້ ແລະ  ແຫ້ງ ແລ້ງ ໃນ ພາກ ເໜືອ.  ການປ່ຽນ ແປງ 
ປະລິມານນໍ້າ ຝົນຈາ ກປີ ໜຶ່ງ ໄປ ຫາ ປີ ໜຶ່ງ ຂອງ ພາກ ພື້ນ  ແມ່ນ ມີ ສ່ວນ ຕິດພັນ ກັບ ສິ່ງກົດ ດັນຂອງ ພູມອາກາດ  ຂະໜາດ 
ໃຫຍ່ , ເຊັ່ນ ແອນ ນີ  ໂນ. ໂດຍ ນຳ ໃຊ້ ຂໍ້ ມູນ ຈາກ ເຄືອຂ່າຍ ແຫ່ງ ຊາດ  ແລະ ສະ ຖານີ ວັດ ແທກ ນ້ຳ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ 
ໂດຍ ເຄືອຂ່າຍ ສາກົນ, ສາຍ ພົວພັນ ລະຫວ່າງ ຄວາມ ບໍ່ ປົກກະຕິ  ແລະ  ແອນ ນີ ໂນ ກໍ ກຳລັງ ສໍາ ຫຼວດ ຢູ່ ໂດຍ ນຳ ໃຊ້ ດັດ 
ສະ ນີຕ່າງ ໆ ກ່ຽວ ກັບ ຄວາມກົມກຽວ ນໍາກັນ.

• ໃນ ໄລຍະ 40 ປີ ຜ່າ ນມາ, ອຸນຫະ ພູມ ໃນ ອາຊີ ຕາ ເວັນ ຕົກ ສ່ຽງ ໃຕ້  ໄດ້ ເພີ່ມຂຶ້ນ9. ການ ວິ ໄຈການ ຫຼຸດ 
ລົງ ຊີ້ ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າ ອຸນຫະພູມ ສະ ເລ່ຍຢູ່ ສປປ ລາວ  ໄດ້ ມີ ການ ເພີ່ມຂຶ້ນ ຢ່າງ ຕໍ່ ເນື່ອງ ໃນ ອັດຕາ ສະ ເລ່ຍ 0,050C / ປີ 
ໂດຍ ສະ ເພາະ ໃນ ພາກ ໃຕ້ ຂອງ ປະ ເທດ (ຮູບ 3-1)

9   ຂໍ້ ມູນ ຈາກ CRU TS2.1 dataset
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ຮູບ 3-1 ທ່າ ອ່ຽງຂອງ ອຸນຫະພູມ  ໃນ ບາງ ແຂວງ, 1970 - 2010, ສປປ ລາວ

• ລັກ ສະ ນະນ້ຳ ຝົນ 10   ເມື່ອມີ ຄວາມ ແຕກ ຕ່າງ ຈາກ ປະລິມານ ນ້ຳ ຝົນ  ໃນ ລະດູຝົນ ແລະ ລະດູ ແລ້ງ ຊີ້ ໃຫ້ 
ເຫັນ ວ່າ ບາງ ພາກສ່ວນ ຂອງ ປະ ເທດ  ຄື: ຜົ້ງ ສາລີ , ອຸດົມ ໄຊ, ບໍ່ ແກ້ວ,  ໄຊ ຍະ ບູລີ, ວຽງ ຈັນ ແລະ ບໍລິ ຄຳ ໄຊ ມີ ທ່າ 
ອ່ຽງທີ່ ຈະ ມີ ນ້ຳ ຝົນຫຼາຍ ຂຶ້ນຕື່ມ. ແຕ່ ກົງ ກັນ ຂ້າມ  ເຂດ ທີ່ ແຫ້ງ ແລ້ງ ແຕ່ ມີ ຝົນຕົກ ສູງ ສຸດ 288ມມ/ ຕໍ່ ເດືອນ  ໃນ 
ລະດູຝົນ ຄື ປະກົດມີ ບາງ ສ່ວນ  ຂອງ ແຂວງ ໄຊ ຍະ ບູລີ ແລະ  ແຂວງວຽງ ຈັນ. ໂດຍ ລວມ, ສາມາດ ເວົ້າ ໄດ້ ວ່າ ມີຫຼາຍ 
ພາກ ຂອງ ປະ ເທດ  ມີ ປະລິມານ ນ້ຳຝົນ ຫຼາຍ   ແລະ ສ່ວນ ໜຶ່ງ ພັດ ມີ ຄວາມ ແຫ້ງ ແລ້ງ, ຊຶ່ງ ເຫດການ ນີ້ ກໍ ມີ ເຫດການ 
ເກີດ ຂຶ້ນ ທັງ ຢູ່ ໃນ  ພື້ນທີ່ ແຫ່ງ ດຽວ ກັນ  (ຮູບ 3-2).

ຂໍ້ ມູນ ປະລິມານນ້ຳ ຝົນ  ໃນ ໄລຍະ ຜ່ານ ມາ  ໄດ້ ຊີ້ ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າ    ຝົນຕົກ ປະຈຳ ປີ ແລະ  ປະ ຈໍາລະດູ  ຢູ່ ສປປ 
ລາວ  ແມ່ນມີ ທ່າ ອ່ຽງ ເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນ ອັດຕາ  2.046 ແລະ 2.741 ມມ/ປີ ຕາມລໍາ ດັບ. ທ່າອ່ຽງ  ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ ປະລິມານ 
ນ້ຳຝົນ  ແມ່ນອາດ ຕິດ ພັນ ກັບຄວາມ ຖີ່  ຂອງ ການ ເກີດປະກົດການ ຮ້າຍ ແຮງ ຈາກ ຝົນຕົກ ໜັກ ໃນ ພາກພື້ນ ທີ່ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ.

 ໂດຍ ນຳ ໃຊ້ ການ ວິ ໄຈ  ຄວາມ ເປັນໄປໄດ້,  ເຫັນ ວ່າ  ມັນ ມັກ ເກີດ ມີ ຝົນ ຕົກ ຫຼາຍ ກວ່າ 600 ມມ ຕໍ່ ເດືອນ ຖີ່ 
ຂຶ້ນ, ສ່ວນ ປະລິມານນ້ຳ ຝົນ ໃນ ລະຫວ່າງ 300-500ມມ ມີຄວາມ ຖີ່ຫຼຸດລົງ (ຮູບ 3-2).

10    ນໍ້າ ຝົນ ຢູ່ ສປປ ລາວ   ແບ່ງ ອອກ ເປັນ 8 ລັກສະນະ , ຈໍານວນ ສູງ ສຸດກວ່າ ໝູ່   ແມ່ນ ຝົນຕົກ ສະ ເລ່ຍຕໍ່ ເດືອນສູງ ສຸດ.
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  ຮູບ 3-2 ການ ປ່ຽນ ແປງຂອງ ການ ກະຈາຍ ນ້ຳ ຝົນ ປະຈຳ ເດືອນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ລະຫວ່າງ ປີ 1901- 1953 ແລະ 
1954-2006

• 3.3.2. ໄພອັນຕະລາຍ ຂອງ ພູມອາກາດ

•  ໄພ ອັນຕະລາຍ ທີ່ ຕິດ ພັນ ກັບ ພູມອາກາດ:  ໃນ ໄລຍະປີ 1996 ຫາ 2009,  ໄພພິບັດ ຢູ່ ສປປ ລາວ 
ຊຶ່ງ ຈັດ ເປັນ ໄພ ອັນຕະລາຍ ລະດັບ ໂລກ ເກີດ ຂຶ້ນມີ 36 ຄັ້ງ11. ນ້ຳ ຖ້ວມ  ແມ່ນ ໄພພິບັດ ທີ່ ເກີດ  ຫຼາຍ ກວ່າ ໝູ່ ຈາກ ນັ້ນ 
ແມ່ນ ໂລກລະບາດ (ພະ ຍາດ ໄຂ້ ເລືອດ ອອກ, ອະຫິວາ, ຖອກທ້ອງ,  ໄຂ ຫວັດ ສັດ ປີກ H5N1), ພະຍຸ  ແລະ  ແຫ້ງ 
ແລ້ງ. ພະຍຸ ສ່ວນ ຫຼາຍ  ແມ່ນ ມັກ ມີ ຝົນຕົກ ໜັກຕາມ ມາ. ສໍາລັບ ຝົນ ມາ ຊ້າ ຫລື ຝົນຕົກໜ້ອຍ  ແມ່ນ ພາ ໃຫ້ ເກີດ ແຫ້ງ 
ແລ້ງ. ປະມານ ສາມ ສ່ວນ ສີ່ ຂອງ ໄພພິບັດ ຢູ່ ສປປລາວ  ແມ່ນ ຕິດ ພັນ ກັນ ກັບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ຂອງ ພູມ ອາກາດ (ຮູບ 
3-3). ນໍ້າ ຖ້ວມ   ແມ່ນ ເກີດ ຂຶ້ນ ໃນ ລະຫວ່າງ ເດືອນ 5 ຫາ  ເດືອນ 9 ໃນ ເວລາ ເກີດ ມີ ລົມ ມໍ ລະ ສຸມຢູ່ ອ່າງ ແມ່ ນ້ຳຂອງ  
ຕອນ ເທິງ, ສ່ວນ ໄພ ແຫ້ງ ແລ້ງ  ມັກເກີດຂຶ້ນ  ໃນ ລະຫວ່າງ ເດືອນ 11 ຫາ  ເດືອນ 3, ລະຫວ່າງ ສອງລະດູ ທີ່ມີ ລົມມໍ ລະ 
ສຸມ. ນ້ຳ ຖ້ວມ ແບບ ກະທັນຫັນ ໃນ ເຂດ ພູດ ອຍ ຢູ່ ພາກ ເໜືອ  ແມ່ນ ຍັງ ມັກ ເກີດຂຶ້ນຢູ່ ເລື້ອຍໆ (ສປປ ລາວ, 2010).

11   ອີງ ໃສ່ຖານ ຂໍ້ ມູນ ໄພພິບັດ ສາກົນ OFDA/CRED. 
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ຮູບ 3-3 ປະ ເພດ ໄພ ອັນຕະລາຍ ທີ່ ຕິດ ພັນ ກັບ ພູມອາກາດ ທີ່ ມີກະທົບ ຕໍ່ ສປປ ລາວ, 1966• - 2009

( ແຫູ່ ງຂໍ້ ມູນ: ວິ ໄຈ ຈາກຖານ ຂໍ້ ມູນ ໄພພິບັດ ສາກົນ  OFDA/CRED) 

•  ໃນແຂວງ ຈຳນວນ ໜຶ່ງ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ ຢູ່ ພາກ ໃຕ້ ແລະ ພາ ກກາງ ຂອງ ສປປ ລາວ, ຊຶ່ງ ສອງ ສ່ວນ ສາມ ຂອງ 
ພົນລະ ເມືອງອາ ໄສຢູ  ແມ່ນ ປະສົບ ພົບ ພໍ້ ກັບ ໄພ ນ້ຳ ຖ້ວມ ແລະ  ໄພ ແຫ້ງ ແລ້ງ  ທີ່ເກີດ ຂຶ້ນ ໃນ ແຕ່ລະ ປີ ແລະ ບາງ ຄັ້ງ ກໍ 
ສອງ  ເທື່ອ ຕໍ່ ປີ  (ສປປ ລາວ, 2009). ເຂດ ທີ່ ມີ ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ໄພ ນ້ຳ ຖ້ວມ  ແມ່ນ ຢູ່ ຕາມ ລຳ ແມ່ ນ້ຳຂອງ  ແລະ ສາຂາ 
ຂອງ ມັນ. ອີກ ດ້ານ ໜຶ່ງ,  ເຂດ ທີ່ຢູ່ ພູດ ອຍພາກ ເໜືອ  ແລະ ບາງ ສ່ວນ ຂອງ ພາກ ໃຕ້  ເຊັ່ນ: ສະຫວັນ ນະ ເຂດ, ຄຳ ມ່ວນ 
ເປັນ ເຂດ ທີ່ ແຫ້ງແລ້ງ ງ່າຍ.

• ຄວາມ ຖີ່  ແລະ ຄວາມຮຸນ ແຮງ ຂອງ ໄພພິບັດ:  ໄພ ພິບັດທໍາ ມະ ຊາດ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ   ໄພນ້ຳ ຖ້ວມ  ແມ່ນ ເກີດ 
ຖີ່ຂຶ້ນ ແລະ ມີ ຄວາມ ຮ້າຍ ແຮງ ຂຶ້ນ  ໃນ ຊຸມ ປີຜ່ານມາ, ຊຶ່ງ ເຫັນ ວ່າ ເຄິ່ງໜຶ່ງ ຂອງ ໄພພິບັດ ເຫຼົ່າ ນີ້  ເກີດ ຂຶ້ນ ໃນລະຫວ່າງປີ 
1966 ແລະ 1992 ( ໃນ ຊ່ວງ ໄລຍະ ເວລາ 26 ປີ), ສ່ວນ ອີກ ເຄິ່ງໜຶ່ງ  ເກີດ ຂຶ້ນ ໃນລະຫວ່າງປີ 1992 ຫາ 2009 ຫຼື 
ໃນ ຊ່ວງໄລຍະ ເວລາ 17 ປີ. ດັ່ງ ນັ້ນ, ຈຶ່ງ ເວົ້າ ໄດ້ ວ່າ ຄວາມ ຖີ່ ຂອງ ໄພພິບັດຢູ່ ສປປ ລາວ   ແມ່ນເກີດ ຂຶ້ນ  ໃນທຸກໆ 2 
ປີ ກ່ອນ ປີ 1992 ແລະ ທຸກ ປີ ຫຼື 2  ເທື່ອ ຕໍ່ ປີ ຫຼັງ ປີ 1992.

•  ພື້ນ ທີ່ ຖືກນ້ຳ ຖ້ວມ ຫຼາຍ ຢູ່ ສປປ ລາວ  ແມ່ນຍັງມີ ລັກສະນະ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ໃນ 20 ປີ ຜ່ານ ມາ (1992-
2009) ທີ່ ເຫັນ ວ່າ ຢູ່ໃນ ອັດຕາວ່ອງ ໄວສົມຄວນ. ພື້ນ ທີ່ ນ້ຳ ຖ້ວມ  ກ່ອນ ໜ້າ ນັ້ນ (ກ່ອນ ປີ 2002)  ແມ່ນ ມີໜ້ອຍ 
ກວ່າ 1.200 ກມ2. ອີກ ດ້ານ ໜຶ່ງ,  ໃນ ປີ 2009 ເທົ່າ ນັ້ນ, ມີນ້ຳ ຖ້ວມ ຫຼາຍ ກວ່າ 2.500 ກມ2 (ຮູບ 3-4). ອີງ ຕາມ  
ສະຖິຕິ ຂອງກະຊວງ ກະສິກຳ ປ່າ ໄມ້,  ພື້ນ ທີ່ ຖືກ ນໍ້າຖ້ວມ  ຈາກ ພະຍຸ ວັດ ຊິຕາ ຮີ ຕິ ໃນ ປີ 2005  ແມ່ນ ມີ ຫຼາຍ  ເທົ່າ ກັບ 
ສະພາບ ພື້ນທີ່ ນໍ້າຖວ້ມ  ທີ່ ເກີດ ຂຶ້ນ ໃນ ປີ 2002 (ຫ້ອງການຄຸ້ມ ຄອງ ໄພພິບັດ ທຳ ມະ ຊາດ,  ປີ 2005). ຈາກນັ້ນ, ຈຶ່ງ 
ສະຫຼຸບ ໄດ້ ຄື ກັບການ ສະຫລຸບຂອງຄະນະ ກຳມາ ທິການ ແມ ມ່ນ້ຳຂອງ  ວ່າ ໄພ ນໍ້າຖ້ວມ ມັກ ເກີດ ຂຶ້ນເລື້ອຍ  ຫຼັງ ຈາກ ປີ 
1986  ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ມີ ລັກສະນະ ແຜ່ຂະຫຍາຍ ໄປ ທົ່ວ ປະ ເທດ.

•  ໄພ ແຫ້ງ ແລ້ ງ  ແມ່ນ ເກີດຖີ່ ຂຶ້ນ ກວ່າ ເກົ່າ  ແລະ ມີ ຄວາມຮຸນ ແຮງ ຫຼາຍ ຂຶ້ນ  ທີ່ ເຫັນ ໄດ້ໃນ 3 ທົດ ສະ ຫວັດຜ່ານ 
ມາ. ອີ ງຕາມ ຂໍ້ ມູນ ຈາກ ກົມ ອຸຕຸນິຍົມ  ແລະ ອຸ ທົກ ກະສາ ດ,  ແຕ່ ປີ 1995-2005,  ໄພ ແຫ້ງ ແລ້ງ  ໄດ້ ມີ ລັກສະນະ ຮຸນ 

ນຳ້ຖ້ວມ %50 %

ໂລກລະບາດ %22 %

ແລ້ງ %14 %

ພະຍຸ %14 %
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ແຮງ ຂຶ້ນ ແລະ ມີ ອຸນນະ ພູມ ເພີ່ມຂຶ້ນ ແບບຜິດ ປົກກະຕິ ໂດຍ ສະ ເພາະ, ອຸນຫະພູມ ທີ່ສູງ ຜິດ ປົກກະຕິ   ເກີດຂຶ້ນ ໃນ 
ປີ 1996 ແລະ 1998 ທີ່ໄດ້ ເຮັດ ໃຫ້ ມີ ໄພ ແຫ້ງ ແລ້ງ  ໃນ ບາງພື້ນທີ່  ລວມທັງ ເຂດ  ຫ້ວຍ ໜອງ ຄອງ ບຶງ ຂອງ ປະ ເທດ.

ຮູບ 3-4  ເນື້ອ ທີ່ທັງ ໝົດ ທີ່ ໄດ້ ຮັບຜົນ ກະທົບ ຈາກ  ໄພນໍ້າ ຖ້ວມຢູ່ ສປປ ລາວ, 1992-2009
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ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ວິ ໄຈ ຈາກ ຂໍ້ ມູນ  EM-DAT

• 3.3.3  ຂີດ ຈໍາກັດ ຄວາມ ສາມາດ ຮັບ ມື ອັນ ຕົ້ນຕໍ

• ທ່າ ອ່ຽງປະຫວັດສາດ ຂອງ ນ້ຳ ຝົນ ແລະ ອຸນຫະພູມ ໃນ ໄລຍະ 4 ທົດ ສະຫ ວັດຜ່ານ ມາ  ໄດ້ຊີ້ ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າ  
ພວກ ມັນ ມີ ທ່າ ອ່ຽງ ເພີ່ມຂຶ້ນ  ໃນ ອະນາ ຄົດ. ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ດ້ານຊັບ ສິນ ແລະ ຊີວິດ  ໃນ ໄລຍະ ຜ່ານ ມາ  ໄດ້ ສະ 
ແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ເຖິງ ຜົນ ກະທົບ ໃນ ຂະ ແໜງ ການຕ່າງໆ ໃນ ລະດັບ ທີ່ ແຕກຕ່າງ ກັນ ແລະ ມີ ຂີດ ຈໍາກັດ ຄວາມ ສາມາດ 
ຮັບ ມື ຕໍ່ກັບ ຜົນ ກະທົບ ດັ່ງກ່າວ ຢ່າງ ຫລວງຫລາຍ.
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• ອີງ ໃສ່ ຂໍ້ ມູນ EM-DAT,  ໄພນ້ຳ ຖ້ວມ  ໄດ້ ເຮັດ ໃຫ້ ມີ ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ  ປະມານ 50 ລ້ານໂດລາ/ປີ. 
ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ຈາກ ໄພ ແຫ້ງ ແລ້ງອັນຮຸນແຮງ  ແມ່ນອາດ ເຖິງ 20  ລ້ານ ໂດ ລາ (ຫ້ອງການ ຄຸ້ມ ຄອງ ໄພພິ ບັດ ແຫ່ງ 
ຊາດ, 1996). ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ  ໄດ້ ມີຈຳນວນ ຄົນທີ່ ໄດ້ ຮັບຜົນ ກະທົບ ຈາກ ໄພ ທຳ ມະ ຊາດ ທີ່ແຕກ ຕ່າງ ກັນ ຫຼາຍ ກໍ ດີ,  
ແຕ່ທ່າ ອ່ຽງ  ຍັງ ເຫັນ ວ່າ ມີ ລັກສະນະ ເພີ່ມຂຶ້ນ ເລື້ອຍໆ (ຮູ ບ 3-5). ໂດຍ ສະ ເລ່ຍ, ນ້ຳ ຖ້ວມ  ແລະ ພະຍຸ  ໄດ້ ສົ່ງ ຜົນ 
ສະທ້ອນ ໃສ່ ຄົນປະມານ 2 ແສນຄົນ ແລະ  ເຮັດ ໃຫ້ ເສຍ ຊີວິດ  ປະມານ 40ຄົນ/ປີ  ໃນ ສປປ ລາວ. ໄພພິບັດ  ທີ່  ແຜ່ 
ຂະຫຍາຍ ສູ່ ວົງ ກ້ວາງ ອາດ ສ້າງ ຜົນ ເສຍ ຫາຍ ເກີນ 1% ຂອງ  GDP (ທະນາຄານ ໂລກ  ແລະ ອົງການ ສະຫະ ປະຊາ 
ຊາດ, 2010). ໃນ ປີ 2009, ພະຍຸ ເກດສະໜາ  ໄດ້ເຂົ້າມາ ໂຈມຕີ ສປປ ລາວ. ການ ສູນ ເສຍ  ຄິດ ໄລ່ ໄດ້ ປະມານ 
57,5 ລ້ານ ໂດ ລາ ຫຼື ປະມານ 1,1%  ຂອງGDP ຂອງ ປະ ເທດ (ລັດຖະບານ, 2009).

ຮູບ 3-5 ຈໍານວນ ພົນລະ ເມືອງ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ  ຈາກ ໄພ ທໍາ ມະ ຊາດ (ນໍ້າ ຖ້ວມ  ແລະ  ແຫ້ງ ແລ້ງ) ຢູ່ ສປປ 
ລາວ 
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• ໄພ ນໍ້າຖ້ວມ  ໄດ້ສ່ົງ ຜົນ ສະທ້ອນ ດ້ານ ລົບ  ຕໍ່ ເກືອບທັງໝົດ ທຸກ ຂະ ແໜງການ, ຕາຕະລາງ 3-1 ໄດ້ ຄາດ ຄະ 
ເນ ຜົນ ເສຍ ຫາຍຈາກ ນ້ຳ ຖ້ວມ ທີ່ ເກີດ ຂຶ້ນ ໃນ ລະຫວ່າງປີ 2005-200812.  ເປັນອັນ ຈະ ແຈ້ງວ່າ  ໄພພິບັດທຳ ມະ ຊາດ  
ໂດຍ ສະ ເພາະ ນ້ຳ ຖ້ວມ  ໄດ້ ສ້າງຜົນ  ເສຍ ຫາຍ ຢ່າງຮ້າຍ ແຮງ  ຕໍ່ກັບ ການ ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ 
ລາວ.  ໃນ ຂະ ແໜງ ການ ຜະລິດ,  ເຊັ່ນ  ກະສິກຳ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ  ເຂົ້າ  ທີ່ ເປັນ ຂະ ແໜ ງຕົ້ນຕໍ ທີ່ ໄດ້ ຮັບຜົນ ກະທົບຫລາຍ 
ກ່ວາໝູ່. ຜົນ ກະທົບຮ້າຍ ແຮງ ນີ້   ແມ່ນໄດ້ຮັບ ຜົນ ເສຍ ຫາຍ ມາຈາກ ພະຍຸ ເກດສະໜາ  ທີ່ ເກີດ ຂຶ້ນໃນ ປີ 2009, ຄ່າ 
ເສຍ ຫາຍ ແລະ ຄ່າຟື້ນຟູ  ແມ່ນ ສູງ ຫຼາຍ ໃນ ທຸກຂະ ແໜງ (ຕາຕະ ລາງ 3-2). ຂະ ແໜງ ທີ່ ໄດ້ ຮັບຜົນ ກະທົບຫຼາຍ  

12   ຂໍ້ ມູນ ໄດ້ ຈາກ ພະ ແນ ກກະສິກຳ ແລະປ່າ ໄມ້ ແຂວງ, ກະຊວງ ກະສິກຳ  ແລະ ປ່າ ໄມ້ ແລະ ອົງການຄຸ້ມ ຄອງ  ໄພພິບັດ 
ແຫ່ງ ຊາດ. 
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ແມ່ນ ມີ ຂະ ແໜງ ກະສິກຳ, ຂົນ ສົ່ງ, ສື່ສານ,  ເຮືອນ ຊານ ແລະລະບົບສາຍ ສົ່ງ. ຄວາມ  ເສຍ ຫາຍ ຂອງ ຂະ ແໜງ ດັ່ງກ່າວ  
ແມ່ນ ມີຫຼາຍ ກວ່າ 80% ຂອງ ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ທັງ ໝົດ. ສໍາລັບຜົນ ກະທົບ  ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ສູງ ກວ່າ ນັ້ນ  ແມ່ນ ຂາດ ທີ່ຢູ່ລົບ 
ໄພ ແລະ  ຂາດໄຟຟ້າ ນໍາໃຊ້ ທີ່ ເປັນ ຜົນ ສະທ້ອນ ຕໍ່ ຊີວິດ ປະຈໍາ ວັນ ຂອງ ປະຊາຊົນ ຫຼາຍ ທີ່ ສຸດ. ນອກນີ້, ກໍ ແມ່ນ 
ບັນຫາ ຂາດ ເສັ້ນທາງ ຕິດຕໍ່ ກັບ ໂລກພາຍ ນອກ ຊຶ່ງ ໝາຍ ຄວາມ ວ່າ  ບໍ່  ໄດ້ ຮັບ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ຈາກ ພາຍ ນອກ, ພ້ອມ 
ທັງຂາດ ນໍ້າ  ແລະ ສະບຽງອາຫານ.

• ການ ປະ ເມີນ ດັ່ງກ່າວ  ໄດ້ ຊີ້ ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າ ປະຊາຊົນ ລາວ ຍັງ ບໍ່ ທັນ ມີ ຄວາມ ກຽມ ພ້ອມ ໄດ້ ດີ  ຈະ ຮັບ ມື ກັບ 
ໄພອັນຕະລາຍ ຈາກພູມອາກາດ ໂດຍສະເພາະໄພ ນ້ຳ ຖ້ວມ. ລະບົບ ເຕືອນ ໄພ ລ່ວງ ໜ້າ ທີ່ມີປະສິດຜົນ ແມ່ ນ ມີ 
ຄວາມ ສໍາຄັນ ໃນ ລະບົບການຄຸ້ມ ຄອງ ໄພພິບັດ, ຊຶ່ງ ຄວນ ໄດ້ ຮັບ ການສະໜັບສະໜູນ ຢ່າງ ແຂງ ແຮງ. ຄວາມ ແນ່ນອນ 
ໃນ ການ ພະຍາກອນອາກາດ  ແມ່ນ ມີ ຄວາມ ສໍາຄັນ  ແລະ ຕິດ ພັນ ສະ ນິດ ແໜ້ນກັບ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ໄພພິບັດ  ແລະ ພ້ອມ 
ນີ້ ກໍ ຄວນ ໄດ້ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ໃນ ການ ສ້າງ ຄວາມ ສາມາດ   ໃຫ້ ປະຊາຊົນຫລຸດຜ່ອນຄວາມ ສ່ຽງຕໍ່ ໄພພິບັດ ທຳ ມະ ຊາດ.

ຕາຕະລາງ 3-1 ຜົນ ກະທົບ ຈາກ  ໄພນໍ້າ ຖ້ວມ ຕາມ ຂະ ແໜງ ການ  ແຕ່ ປີ 2005-2008

ລາຍ ລະອຽດ 2005 2006 2007 2008
ຈໍານວນ ແຂວງ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ 16 4 4 4
ຈໍານວນ  ເມືອງ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ 84 20 27 26
ຈໍານວນ ບ້ານ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ 2,510 404 614 664
 ເຮືອນ ແລະ ຄົນ

ຈໍານວນ  ເຮື ອນ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ 13,549 25,292
ຈໍານວນຄົນ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ 480,913 89,849 118,074 95,157
ຈໍານວນ  ຄົນ ທີ່ ເສຍ ຊີວິດ 2 3

ກະສິກໍາ
ນາ ທີ່ ຖືກນໍ້າ ຖ້ວມ (ຮຕ) 87.724
ນາ ທີ່ ຖືກ  ເສຍ ຫາຍ (ຮຕ) 55.955 6.913 256.778 28.517
ສວນທີ່ ຖືກນໍ້າ ຖ້ວມ (ຮຕ) 491
ການ ສູນ ເສຍງົວ 14.941 298 343 702
ການ ສູນ ເສຍສັດ ປີກ 5.912 74.980 995
ຈໍານວນ ໜອງ ປາ  ແລະ ການ ປະມົງທີ່  ໄດ້ ຮັບຜົນ ກະທົບ 4.289 168 136 44
ຈໍານວນ ໜອງ ປາ  ແລະ ການ ປະມົງທີ່ ຖືກ ເສຍ ຫາຍ(ຮຕ) 609 98 1.000.000 356

 ໂຄງ ລ່າງ
ຈໍານວນ  ໂຮງຮຽນທີ່  ໄດ້ ຮັບຜົນ ກະທົບ/ ເສຍ ຫາຍ 102 13 11 63
ຈໍານວນ  ໂຮງໝໍທີ່  ໄດ້ ຮັບຜົນ ກະທົບ 3 2 3
ຈໍານວນ  ຕະຫຼາດທີ່  ໄດ້ ຮັບຜົນ ກະທົບ 1 1
ຈໍານວນ  ຂົວທີ່  ໄດ້ ຮັບຜົນ ກະທົບ 2 3
ຈໍານວນ  ວັດທີ່  ໄດ້ ຮັບຜົນ ກະທົບ 2
ຈໍານວນ   ເຂດ ຊົນລະປະທານທີ່  ໄດ້ ຮັບຜົນ ກະທົບ 1.421 259 29
ຈໍານວນ   ເຂດ ຊົນລະປະທານທີ່ ຖືກເສຍ ຫາຍ 117 23 48
ຄອງ ຊົນລະປະທານທີ່ຖືກ ເສຍ ຫາຍ (ມ) 15.124 8.000
ລະບົບ ລະບາຍທີ່  ໄດ້ ຮັບຜົນ ກະທົບ (ມ) 53
ຈໍານວນ  ນໍ້າສ້າງທີ່ຖືກ ເສຍ ຫາຍ 929
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ລາຍ ລະອຽດ 2005 2006 2007 2008
ຈໍານວນ  ນໍ້າ ໃຕ້ ດິນທີ່  ຖືກ ເສຍ ຫາຍ 812
ຈໍານວນ  ນໍ້າພຸ ທໍາ ມະ ຊາດທີ່  ຖືກ ເສຍ ຫາຍ   1
ທາງທີ່  ໄດ້ ຮັບຜົນ ກະທົບ (ກມ) 225.726 65
ທາງທີ່ຖືກ ເສຍ ຫາຍ (ກມ) 4 314
ຈໍານວນ   ເຮືອທີ່  ຖືກ ເສຍ  ໄປ 27

ຄ່າ ຜົນ ເສຍ ຫາຍ  ແລະ  ເສຍ ໄປ ( ໂດ ລາ) 28.565.000 ບໍ່ ມີ ບໍ່ ມີ ບໍ່ ມີ

  ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ:  ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະປ່າ ໄມ້ ແລະ ຫ້ອງການຄຸ້ມ ຄອງ ໄພພິບັດ ແຫ່ງ ຊາດ 

ຕາຕະລາງ 3-2.  ຜົນ ກະທົບ ຈາກ ພະຍຸ ເກດສະໜາ ຕໍ່ຂະແໜງການ ແລະຄ່າຟື້ນຟູ ທີ່ຈຳເປັນ ໃນ 5 
ແຂວງພາກໃຕ້  (ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ຈໍາປາສັກ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື), 2009 ( ໂດ ລາ)

ລາຍ ລະອຽດ ຈໍານວນ ຜົນ ເສຍ ຫາຍ ແລະ ການ ສູນ ເສຍ ຄ່າ ຟື້ນ ຟູ

 ເຮືອນ (ຈໍານວນ) 3.178 8.644.353 17.599.647
 ໂຮງໝໍ (ຈໍານວນ) 39 1.251.373 1.103.088
 ໂຮງຮຽນ (ຈໍານວນ) 266 1.049.288 3.831.865
ກະສິກໍາ (ພື ດ 56%, ສັດລ້ຽງ 32%,  ອື່ນໆ12%) 17.660.000 15.000.000
ການ ຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ 3.773.435 ບໍ່ ມີ
ທ່ອງ ທ່ຽວ 777.941 ບໍ່ ມີ
ທາງ ຫຼວງ (ກມ.) 1.843 17.470.000 14.180.000
 ໂທລະ ຄົມມະນາຄົມ 3.,080.000 2.900.000
ສາຍ ສົ່ງ 3.230.000 6.900.000
ນໍ້າ ປະປາ ແລະ ອະນາ ໄມ 566.000 533.750
ລວມ 54.422.390 62.048.350

ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ສປປ ລາວ (2009) 

•   ຂີດ ຈໍາກັດ ຄວາມ ສາມາດ ຮັບ ມື  ກັບ ສະພາບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ຂອງ ສປປລາວ, ສ່ວນ ໃຫຍ່  
ແມ່ນ ຕໍ່ ເຫດການ ໄພພິບັດ ທາງ ທຳ ມະ ຊາດ,  ເປັນຕົ້ນ  ໄພ ນ້ຳ ຖ້ວມ  ແລ ະ  ໄພ ແຫ້ງ ແລ້ງ. ຜົນ ເສຍ ຫາຍ ອັນໜັກໜ່ວງ  
ແລະ ຄວາມຮ້າຍ ແຮງ   ແມ່ນ ສ່ວນ ຫລວງຫລາຍ ມັກ ເກີດ ຂຶ້ນຕໍ່ຂົງ ເຂດ ກະສິກຳ,  ເຮືອ ນຢູ່,  ເສັ້ນທາງ, ຂົງ ເຂດການ 
ບໍ ລິ ການ ມວນ ຊົນ  ແລະ  ໃນ ນີ້  ແມ່ນ ກະສິກຳ  ແລະ ຊາວ ກະ ສີກ ອນ ທີ່ ຖື ວ່າ ເປັນ ຜູ້ ໄດ້ ຮັບ ຄວາມ ສ່ຽງຫລາຍ ກ່ວາ 
ພາກສ່ວນ ອື່ນ  ແລະ ນອກ ນີ້, ກໍ ມີ ຂະ ແໜງ ການ ອື່ນ ທີ່ ຕິດ ພັນ ກັບ  ຂົງ ເຂດກະສິ ກໍາ ທີ່ ໄດ້ຮັບ ຄວາມ ສ່ຽງ ໄປ ນໍາ ເຊັ່ນ: 
ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ,  ເຄືອ ຂ່າຍ ການ ຂົນ ສົ່ງ ແລະ ການ ບໍລິການ ທາງ ດ້ານສາທາລະນະ ສຸກ.

• 
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• 3.4 ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ13 ຢູ່ ສປປ ລາວ

•  ໃນ ເມື່ອ ຕ້ອງການ ເຮັດ ການຄົ້ນຄ້ວາ ວິ ໄຈຜົນ ກະທົບ ຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ,  ແຕ່ຖ້າ 
ບໍ່ ມີ ຂໍ້ ມູນ ພື້ນຖານ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ( ແບບ ຈໍາ ລອງ ພື້ນຖານ) ແລະ ການ ຄາດ ຄະ 
ເນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນ ອະນາຄົດ  (ແຜນ ຈໍາລອງ ໃນ ອະນາ ຄົດ) ແລະ ຂໍ້ ມູນ ກ່ຽວກັບຜົນ ສະທ້ອນ 
ທາງ ລົບ  ໃນ ຜ່ານ ມາ ຕໍ່ ຂະ ແໜງ ການ ຕ່າງໆ  ເອົາ ມາ ສົມ ທຽບ ກັນ ແລ້ວ, ຜົນ ກະທົບທີ່ ອາດ ເກີດ ຂຶ້ນ ໄດ້ ຈາກ 
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  ແມ່ນ ຕ້ອງ ໄດ້ ຮັບ ການ ປະ ເມີນ. ເພື່ອ ສ້າງ ຕົວແບບ ຈໍາລອງກ່ຽວ ກັບການປ່ຽນ 
ແປງດິນຟ້າອາກາດ  ໃນ ອະນາ ຄົດ  ສຳລັບ ສປປ ລາວ,   ແມ່ນ ຕ້ອງໄດ້ ນຳ ໃຊ້ ຕົວ ແບບ ຈໍາລອງຂອງ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ 
ຟ້າອາກາດ ໃນ ໂລກ ທີ່ ໄດ້ ມາ ຈາກຕົວ ແບບ General Circulation Models (GCMs). ເພື່ອ ເຮັດ ໃຫ້ ຄວາມ 
ບໍ່ ແນ່ນອນ  ໃນ ການ ສໍາ ຫລວດ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວຫຼຸດ ລົງ, ສປປ ລາວ  ແມ່ນ ຄວນໄດ້ ນໍາໃຊ້  ຕົວແບບ ຈໍາລອງຫຼາຍ  
ຢ່າງຈາກ GCM.

• ການ ສຶກສາ ແບບ ຈໍາລອງການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າອາກາດ ຂອງ  ສປປ ລາວ  ໄດ້ ນຳ ໃຊ້ ຂໍ້ ມູນ  ນ້ຳ ຝົນ ທີ່ ເກັບ ໄດ້ 
ຈາກ 17 ສະຖານີ ແລະ ຂໍ້ ມູນ ຈາກ  GCM 14 ໂມແດວ ໃນ ຂະໜາດ 100X100ກມ (ມັດຊຸ ໂຕ ມິ, 2009). 
ມີຕົວແບບຈຳລອງພື້ນຖານໜຶ່ງແບບ ແລະ ຕົວແບບຈຳລອງການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ສາມ ແບບ (A1B, 
A2, B1) ທີ່ ໄດ້ ມີ ການ ນໍາ ໃຊ້   ເຂົ້າໃນ ການ ວິ ເຄາະ (ກຊສ, 2012).

• ໂດຍ ນຳ ໃຊ້ ຂໍ້ ມູນ ທີ່ ເກັບ ກໍາໄດ້  ສຳລັບປີ 1991-2000 ຂອງ ສປປ ລາວ,  ແບບ ຈໍາລອງ ຂອງ ພູມອາກາດ 
ພື້ນຖານ  ຈາກຕົວ ແບບ GCM ແລະ ຕົວ ຄູນ ຂະຫຍາຍ, ການ ຕັ້ງ ຄ່າ  ແລະ ການ ຂະຫຍາຍ ກໍ ໄດ້ ສ້າງ ຂຶ້ນ ເພື່ອ ໄດ້ 
ແບບ ຈໍາລອງ ພື້ນຖານ ຂອງ ສປປ ລາວ ສຳລັບ GCM ຕ່າງໆ. ປະລິມານ ນ້ຳ ຝົນ ຕໍ່ ເດືອນ  ໃນ 2 ໄລຍະ  ກໍ ໄດ້ນໍາ ເອົາ 
ມາ ພິຈາລະນາ, ສະ ເລ່ຍຕໍ່ ເດືອນ  ສຳລັບປີ 2021-2030 ແລະ 2051-206014. 

•  ໂດຍ ສົມ ທຽບ ຕົວແບບ ຈໍາລອງ ນ້ຳ ຝົນ  ໃນ 3 ຕົວແບບ ຈໍາລອງ  ຂອງ ການ ປ່ອຍອາຍ  ພິດເຮືອນ ແກ້ວ ແລະ 
ຕົວ ແບບ  ຈໍາລອງ ພື້ນຖານ, ຜົນ ທີ່ ໄດ້ ມາ ຊີ້ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າ  ລັກສະນະ ນ້ຳ ຝົນຢູ່ ສປປ ລາວ ຈະ   ບໍ່ມີ ການ ປ່ຽນ ແປງ ຫຼາຍ  ໃນ 
ທຸກໆພາກ  ໃນ 1-2 ທົດ ສະ ຫວັດ ຕໍ່ໜ້າ (ຮູບ 3-6). ຢ່າງ ໃດ ກໍ ດີ,  ໃນ ກາງ ສັດຕະຫວັດ ນີ້, ລັກສະນະ ການ ຕົກ ຂອງ 
ນ້ຳ ຝົນ  ອາດ ມີ ການ ປ່ຽນ ແປງ ຫຼາຍ. ນ້ຳ ຝົນ ຢູ່ ພາກ ເໜືອ  ຄາດ ວ່າ ຈະ ຫຼຸດ ລົງ, ສ່ວນ ພາກ ກາງ ກໍ ມີ ທ່າ ອ່ຽງຄື ກັນ  ແຕ່ຈະ 
ມີ ປະລິມານ ຝົນຕົກ ໜ້ອຍ ກວ່າ (ຮູບ 3-7).

• ການ ວິ ໄຈ ການ ປ່ຽນ ແປງ ຂອງ ນ້ຳ ຝົນ ຕາມ ລະດູ ການ ຊີ້ ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າ ນ້ຳ ຝົນ ໃນຕໍ່ໜ້າ  ຄາດ ວ່າ ຈະ ມີ ການ ປ່ຽນ 
ແປງ. ການ ຫຼຸດ ລົງ ຂອງ ນ້ຳ ຝົນ  ທີ່ ຄາດ ໄວ້ ໃນ ໄລຍະ ຂ້າມ ຜ່ານ ແລະ ການ ທີ່ ພະຍຸ ຈະ ມາ ຊ້າ  ໃນ ພາກ ໃຕ້ ຂອງ ປະ ເທດ  
ຊີ້ ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າມັນ ອາດ ເຮັດ ໃຫ້ ລະດູຝົນລ່າ ຊ້າ ໄປ . ອັນ ນີ້,  ແມ່ນຈະສົ່ງ ຜົນ ສະທ້ອນ ຕໍ່ ການ ຜະລິດ ກະສິກຳ ແບບ ດັ່ງ 
ເດີມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຫຼາຍ.

• ຜົນ ໄດ້ ຮັບ ໂດຍ ທົ່ວ ໄປ ແລ້ວ  ແມ່ນ ຈະ ໄປ ຕາມ ການ ສຶກສາ ພູມອາກາດ ໃນຕໍ່ໜ້າ  ຢູ່ ສປປ ລາວ ຈາກ 
ການ ຄາດ ຄະ ເນ ລະດັບປານ ກາງ  ຈາກການ ນໍາ ໃຊ້ ຕົວ ແບບ GCM ຈໍານວນ 7 ຢ່າງ (ລີ ຟຼອຍ, 2010). ໃນ ການ 
ສຶກສານັ້ນ, ຄາດ ວ່າ •ນ້ຳ ຝົນ ໃນ ຕົ້ນ ລະດູຝົນ  ເດືອນ 5, ຈະ ຫຼຸດ ລົງ  ແລະ ນ້ຳ ຝົນ ກ່ອນ ລະດູຝົນ  ເດືອນ 4 ແລະ  ໃນ ທ້າຍ 
ລະດູຝົນ ເດືອນ 10  ແມ່ນຈະ ເພີ່ມຂຶ້ນ. ອັນ ນີ້ ແມ່ນ ການ ສືບຕໍ່ທ່າ ອ່ຽງ ທີ່  ເກີດ ມີປະກົດ ການ ແລ້ວ ໃນ ສັດຕະຫວັດ ທີ 
2 0 ສຳລັບ ການ ແກ່ຍາວ ໃນລະ ດູ ຝົນ  ແຕ່ ເດືອນ 6 ຫາ  ເດືອນ 10,  ບາງ ເທື່ອ ມີຄວາມ ສ່ຽງ  ທີ່ ລະດູຝົນ ຈະ ບໍ່ ມາ ຕາມ 
ລະດູ ຈະ ເພີ່ມຂຶ້ນ,  ມີ ຝົນ ຫຼາຍ ໃນ ເດືອນ 4 ແຕ່ ມີ ຝົນ ໜ້ອຍໃນ ເດືອນ 5. ການ ປ່ຽນ ແປງ ຂອງ ນ້ຳຝົນ ຍັງ ເປັນ ບັນຫາ 
ສຳຄັນ ຫຼາຍ (Lefroy R. and others, 2010).

• 13  ສົນທິສັນຍາ ວ່າ ດ້ວຍ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ໄດ້ ມີຄໍານິຍາມ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດວ່າ •ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ 
ອາກາດ  ຕິດ ພັນ ໂດຍ ກົງ  ແລະ ທາງ ອ້ອມ  ກັບກິດຈະ ກໍາຂອງ ມະນຸດ  ທີ່ ສົ່ງ ຜົນ ສະທ້ອນ ຕໍ່ ໂຄງສ້າງ ຂອງ ຊັ້ນບັນຍາກາດ ຂອງ ໂລກ  
ແລະ ຕື່ມ ໃສ່ ກັບສະພາບການ ປ່ຽນ ແປງ ຂອງ ພູມ ອາກາດ ທີ່ ເກັບ ກຳມາ ໄດ້  ຕະຫຼອດ ເວລາ ທີ່ ສົມ ທຽບ ໄດ້ . 
14  ລາ ຍລະອຽດຂອງ ຂໍ້ ມູນ  ແລະ  ວິທີ ການ  ມີ ຢູ່ ນໍາ ກຊສ, 2012  
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  ຮູບ 3-6. ການ ປ່ຽນ ແປງ ຂອງ ລັກສະນະ ການ ປ່ຽນ ແປງ ຂອງ ນໍ້າຝົນ ໃນ ພາກ ພື້ນ, 2021-2030

 ຮູບ 3-7. ການ ປ່ຽນ ແປງ ຂອງ ລັກສະນະ ການ ປ່ຽນ ແປງ ຂອງ ນໍ້າຝົນ ໃນ ພາກ ພື້ນ, 2051-2060

•  ເພື່ອ ແກ້ ໄຂ ຄວາມ ບໍ່ ແນ່ນອນຂອງ ຜົນ ການ ສໍາ ຫລວດ, ແມ່ນ ໄດ້ ນຳ ໃຊ້ ທິດ ທາງ ຂອງລັກສະ ນະປ່ຽນ ແປງ 
ໃນ ກຸ່ມ GCM ເພື່ອ ທົດ ສອບຄວາມ ແນ່ ນອນ ຂອງ ທ່າອ່ຽງ ໃນຕໍ່ໜ້ານຳ ກັນ. ການ ສຶກສາ ດັ່ງກ່າວ  ໄດ້ ຕີ ລາຄາ ທິດ 
ທາງ ຂອງ ການ ປ່ຽນແປງປະລິມານນ້ຳ ຝົນ (ວ່າ ຈະ  ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດ ລົງ) ຕາມ ທີ່ 14 GCM ໄດ້ ໃຫ້ ມາ. ລະດັບ 
ຄວາມ ແນ່ນອນ ນຳ ແຕ່ລະ ທິດ ທາງ ຂອງ ການ ປ່ຽນ ແປງ  ຖື ວ່າ ເພີ່ມຂຶ້ນ ຖ້າ ຫາກຕົວແບບສ່ວນ ຫຼາຍ  ຫຼື  ທັງ ໝົດ 
ເປັນແນວດຽວກັນ.  ການ ວິ ໄຈ ແມ່ນ ຢູ່ ໃນ ໄລຍະ ຕົ້ນ ແລະ ຕ້ອງ ໄດ້ ເຮັດ ການ ສຶກສາ ເພື່ອ ແກ້ ໄຂ ຄວາມ ບໍ່ ແນ່ນອນ 
ຕື່ມ.

• 

• 

• 

• 

• 
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• 3.5 ຂີດ ຈໍາກັດ ຄວາມ ສາມາດ ຮັບ ມື  ແລະ ຄວາມ ສ່ຽງ ຕໍ່ສະພາບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ 
•       ອາກາດ 

•   ໃນ ການ ກຳນົດ ມາດ ຕະການ ປັບ ຕົວ   ເຂົ້າກັບ ສະພາບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ກ່ອນ ອື່ນໝົດ  ຕ້ອງ 
ໄດ້ ເຮັດ ການ ປະ ເມີນ ຂີດ ຈໍາກັດ ຄວາມ ສາມາດ ຮັບ ມື  ກັບ ສະພາບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ເສຍ ກ່ອນ. ຂີດ 
ຈໍາກັດ ຄວາມ ສາມາດ ຮັບ ມືນີ້  ແມ່ນ  ໄດ້ ຮັບ ການ ປະ ເມີນ ໂດຍ ນຳ ໃຊ້ 3 ອົງປະກອບ ຄື:  ລະດັບ ການສໍາພັດ, ລະດັບ 
ຄວາມອ່ອນໄຫວ ແລະ ລະດັບຄວາມ ສາມາດ ປັບ ຕົວ   ເຂົ້າກັບ ສະພາບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ15.  ໃນ ລະບົບ 
ທີ່ມີລະດັບການສຳພັດ ກັບຄວາມອ່ອນໄຫວ ທີ່ສູງ ແລະ ມີລະດັບຄວາມສາມາດ ໃນການປັບຕົວຕໍ່າ ນັ້ນຈະຖື
ວ່າແມ່ນມີຂີດຈຳກັດຄວາມສາມາດຫຼາຍ,  ໃນ ລະບົບ ທີ່ມີລະດັບການສຳພັດ ກັບ ຄວາມອ່ອນໄຫວທີ່ຕໍ່າ ແລະ 
ມີລະດັບຄວາມສາມາດ ໃນການປັບຕົວສູງ ນັ້ນຈະຖືວ່າແມ່ນມີຂີດຈຳກັດ ຄວາມສາມາດໜ້ອຍ. 

• 3.5.1 ຂີດ ຈໍາກັດ ຄວາມ ສາມາດ ຮັບ ມື ກັບ ສະພາບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ

•  ການ ສຶກສາ ຢູ່ ສປປ ລາວ  ໄດ້ ສ້າງ ດັດ ສະ ນີ ເພື່ອ ຄວາມ ບອບ ບາງ  ແລະ ຄວາມ ສາມາດ ປັບ ຕົວ  ເອີ້ນວ່າ 
•ດັດ ສະ ນີຄວາມອ່ອນໄຫວແລະການສໍາພັດ• (Sensitivity and Exposure index -SEI)  ແລະ •ດັດ ສະ 
ນີຄວາມ ສາມາດ ປັບ ຕົວ• (Adaptive Capacity Index - ACI) ເພື່ອ ສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ລະດັບ ຄວາມ ບອບ 
ບາງ  ແລະ ຄວາມ ສາມາດ ປັບ ຕົວ ຂອງ ບ້ານ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ຖ້າບ້ານມີດັດສະນີ SEI ສູງກວ່າ ກໍ່ຍິ່ງມີຄວາມສຽງສູງ, 
ຖ້າບ້ານມີດັດສະນີ້ ACI ສູງກວ່າ ກໍ່ຍິງມີຄວາມສາມາດປັບຕົວຫຼາຍກວ່າ.

• ຜົນ ໄດ້ ຮັບ ຊີ້ ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າ ມີ ແຕ່ ແຂວງ ຈຳປາ ສັກ  ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງ ຈັນ ເທົ່າ ນັ້ນທີ່ ມີ ບ້ານ ທີ່ ມີດັດ ສະ 
ນີຄວາມອ່ອນໄຫວ ແລະການສໍາພັດຫຼາຍ ກວ່າ 0,5 ໃນ ອັດຕາ ສ່ວນ ນ້ອຍ. ແຂວງ ອື່ນ ມີ ປະມານໜຶ່ງສ່ວນ ສີ່ຂອງ 
ບ້ານ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ທີ່ມີ ຄວາມບອບບາງ ແລະອ່ອນໄຫວ/ມີ ການ ປ່ຽນ ແປງ ໄວຈາກສະພາບ ພູມອາກາດທີ່ ມີ 
ການ ປ່ຽນ ແປງ ຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ຍົກ ເວັ້ນບາງ ກໍລະນີ,  ແຂວງ ທີ່ ມີ ຫຼາຍ ບ້ານ ທີ່ ມີ ດັດ ສະ ນີຄວາມອ່ອນໄຫວ ແລະ 
ການສໍາພັດສູງ  ແມ່ນ ບ້ານ ທີ່ ມີ ຄວາມທຸກ ຍາກ ຫຼາຍ (ຕາຕະລາງ 3-3).

ຕາຕະລາງ 3-3  ປະ ເພດ ຂອງ ແຂວງ  ອີງ ຕາມ ຄວາມອ່ອນໄຫວ ແລະ ດັດສະນີ ການປ່ຽນແປງຢູ່  ສປປ 
ລາວ

ອ/ດ ປະ ເພດ ຊື່ ແຂວງ

1
 ແຂວງ ທີ່ ມີ 0-25 % ຂອງ ບ້ານ ທີ່ ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ ແລະ 
ດັດສະນີ ການປ່ຽນແປງ > 0,5

ຈໍາປາ ສັກ, ນະຄອນຫຼວງ

2
 ແຂວງ ທີ່ ມີ 25-50 % ຂອງ ບ້ານ ທີ່ ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ ແລະ 
ດັດສະນີ ການປ່ຽນແປງ > 0,5

ບໍລິ ຄໍາ ໄຊ, ຄໍາ ມ່ວນ, ສາລະ ວັນ, ສະຫວັນ ນະ ເຂດ,  ແຂວງ 
ວຽງ ຈັນ 

3
 ແຂວງ ທີ່ ມີ 50-75% ຂອງ ບ້ານ ທີ່ ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ ແລະ 
ດັດສະນີ ການປ່ຽນແປງ > 0.5

 ອັດ ຕະປື, ບໍ່ ແກ້ວ, ຫົວພັນ,  ໄຊ ຍະ ບູລີ, ຊຽງ ຂວາງ

4
 ແຂວງ ທີ່ ມີ 75-100% ຂອງ ບ້ານທັງ ໝົດ ທີ່ ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ 
ແລະ ດັດສະນີ ການປ່ຽນແປງ > 0,5

ຫຼວງ ນໍ້າ ທາ, ຫຼວງ ພະ ບາງ, ອຸດົມ ໄຊ, ຜົ້ງ ສາລີ,  ເຊ ກອງ

• ອີງ ຕາມ  ດັດ ສະ ນີ ຄວາມ ສາມາດ ປັບ ຕົວ ຊີ້ ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າ ບ້ານ ແລະ  ແຂວງ ສ່ວນ ຫຼາຍ  ແມ່ນ ມີ ຄວາມ ສາມາດ 
ຕໍ່າ ໃນ ການປັບ ຕົວ  ເຂົ້າກັບ ສະພາບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ຖ້າດັດ ສະ ນີ ເຕັມ ເທົ່າ ກັບ 1, ບ້ານ ຢູ່ ສປປ ລາວ 
ສ່ວນ ຫຼາຍ  ແມ່ນມີ ຄວາມ ສາມາດ ຕ່ຳ  ທີ່ ຈະ ຮັບ ມືບ ກັບ ໄພພິບັດທຳ ມະ ຊາດ. ຫຼາຍ ແຂວງ ໃນ ປະ ເທດ  ມີ 75% ຂອງ 

15    ລາ ຍລະອຽດ  ມີ ຂໍ້ ມູນນໍາ ກຊສ, 2012.
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ບ້ານ ທີ່ ມີດັດ ສະ ນີຄວາມ ສາມາດ ປັບ ຕົວ ຫຼຸດ 0,25 ຊຶ່ງ ໃນ ນີ້ ລວມມີ  ແຂວງ ອັດ ຕະປື, ບໍ່ ແກ້ວ, ຫົວພັນ, ຫຼວງ ນ້ຳ 
ທາ, ຫຼວງ ພະ ບາງ, ອຸດົມ ໄຊ, ຜົ້ງ ສາລີ,  ເຊ ກອງ  ແລະ ຊຽງ ຂວາງ. ມີ  ພຽງແຕ່ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ ມີ ບ້ານ ໜ້ອຍ 
ກວ່າ ໜຶ່ງ ສ່ວນ ສີ່ຂອງ ບ້ານ ທັງ ໝົດ  ມີດັດ ສະ ນີຄວາມ ສາມາດ ປັບ ຕົວໜ້ອຍ ກວ່າ 0,25 (ຕາຕະລາງ 3-4). 

ຕາຕະລາງ 3-4 ປະ ເພດ ຂອງ ແຂວງ  ອີງ ຕາມ ດັດ ສະ ນີຄວາມ ສາມາດ ປັບ ຕົວ ຢູ່  ສປປ ລາວ

ອ/ດ ປະ ເພດ ຊື່ ແຂວງ

1  ແຂວງ ທີ່ ມີ 0-25 % ຂອງ ບ້ານ ທີ່ ມີດັດ ສະ ນີຄວາມ ສາມາດ ປັບ 
ຕົວ ທັງ ໝົດ > 0,5 ນະຄອນຫຼວງ

2  ແຂວງ ທີ່ ມີ 25-50 % ຂອງ ບ້ານ ທີ່ ມີດັດ ສະ ນີຄວາມ ສາມາດ ປັບ 
ຕົວ ທັງ ໝົດ > 0,5 ຄໍາ ມ່ວນ, ແຂວງ ວຽງ ຈັນ

3  ແຂວງ ທີ່ ມີ 50-75% ຂອງ ບ້ານ ທີ່ ມີດັດ ສະ ນີຄວາມ ສາມາດ ປັບ 
ຕົວ ທັງ ໝົດ > 0,5

 ບໍລິ ຄໍາ ໄຊ, ຈໍາປາ ສັກ, ສາລະ ວັນ, ສະຫວັນ ນະ ເຂດ,     
ໄຊ ຍະ ບູລີ, 

4  ແຂວງ ທີ່ ມີ 75-100% ຂອງ ບ້ານທັງ ໝົດ ທີ່ ມີດັດ ສະ ນີຄວາມ 
ສາມາດ ປັບ ຕົວ ທັງ ໝົດ > 0,5

ອັດ ຕະປື, ບໍ່ ແກ້ວ, ຫົວພັນ, ຫຼວງ ນໍ້າ ທາ, ຫຼວງ ພະ ບາງ, 
ອຸດົມ ໄຊ, ຜົ້ງ ສາລີ,  ເຊ ກອງ, ຊຽງ ຂວາງ

• ດັດ ສະ ນີ 2 ຕົວ ໄດ້ ຖືກ ນຳ ໃຊ້   ໃນ ການປະ ເມີນ ຂີດ ຈໍາກັດ ຄວາມ ສາມາດ ຮັບ ມື ກັບ ສະພາບ ການ 
ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ຂອງ ບ້ານ ຕ່າງໆ ໃນ ຂອບ ເຂດທົ່ວ ປະ ເທດ. ບ້ານທີ່ ມີດັດສະນີຄວາມອ່ອນໄຫວ ແລະ 
ດັດສະນີການສຳພັດສູງ ແລະ ດັດ ສະ ນີຄວາມ ສາມາດ ປັບ ຕົວຕ່ຳ ຈະ ເປັນ ບ້ານ ທີ່ ບອບ ບາງ ຕໍ່ ສະພາບການປ່ຽນ ແປງ 
ຂອງ ພູມ ອາກາດ  ໃນ ກໍ ລະ ນີນີ້  ນ້ຳ ຖ້ວມ, ສ່ວນ ບ້ານ ທີ່ ມີດັດສະນີຄວາມອ່ອນໄຫວ ແລະ ດັດສະນີ ການສຳພັດຕໍ່າ  
ແລະ ດັດ ສະ ນີຄວາມ ສາມາດ ປັບ ຕົວສູງ ຈະ ມີຂີດ ຈໍາກັດຕໍ່າ  ຄວາມ ສາມາ ດຮັບ ມື ກັບ ສະພາບ ໄພ ນ້ຳ ຖ້ວມ. ການ ປະ 
ເມີນ ຊີ້ ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າ ຫຼາຍ ກວ່າ 4.800 ບ້ານ ຫຼື ປະມານ ເຄິ່ງໜຶ່ງ ຂອງ ບ້ານ ທັງ ໝົດ16 ທີ່ ກະຈາຍ ໃນ ທຸກ ແຂວງ ຖື ວ່າ ມີ 
ຂີດ ຈໍາກັດ ຫລາຍ ໃນຄວາມ ສາມາດ ຮັບ ມື. ບັນດາແຂວງ ທີ່ມີບ້ານຫຼາຍ ເຄິ່ງ ໜຶ່ງ   ທີ່ ມີ ຂີດ ຈຳກັດ ຕໍ່າທີສຸດ ແມ່ນຢູ່ 
ແຂວງຫຼວງພະ ບາງ, ຜົ້ງ ສາລີ, ອຸດົມ ໄຊ  ແລະ ຫົວພັນ (ຮູບ3-8).

• ການ ປະ ເມີນ ຂີດ ຈໍາກັດ ຄວາມ ສາມາດ ຮັບ ມື  ແລະ ຄວາມ ສາມາດ ປັບ ຕົວ   ເຂົ້າກັບ ສະພາບ ການ ປ່ຽນ 
ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ຢູ່ ສປປ ລາວ  ໄດ້ ສະຫຼຸບ ວ່າ  ເຖິງ ຈະ ມີຜົນ ກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງ ດິນຟ້າອາກາດ ຄື ໃນ 
ປັດຈຸບັນ, ສປປ ລາວ ກໍ ຖື ວ່າ  ແມ່ນ ມີ ຂີດ ຈໍາກັດ ຄວາມ ສາມາດ ສູງ ໃນ ການ ຮັບ ມື ກັບ ສະພາບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ 
ອາກາດ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ ຕໍ່ກັບ ສະພາບ ໄພ ນ້ຳ ຖ້ວມ  ແລະ  ໄພ ແຫ້ງ ແລ້ງ. ການ ເຮັດກະສິກໍາ, ໂດຍ ສະ ເພາະ  ການ ເຮັດ 
ນາ  ແລະ ຊາວ ກະສິກອນ  ທີ່ ມີ ອາຊີບ ເຮັດ ນໍາ ນາ ເພື່ອ ລ້ຽງຊີບ   ແມ່ນ ຈະ ເປັນ ຜູ້ ມີ ຄວາມ ສ່ຽງຫລາຍ ກ່ວາ ພາກສ່ວນ 
ອື່ນ. ໂດຍ ທົ່ວ ໄປ ແລ້ວ, ລະດັບ ຄວາມທຸກ ຍາກ  ແມ່ນ ຕິດ ພັນ ກັບການ ມີ ຂີດ ຈໍາ ກັດ ຄວາມ ສາມາດສູງ  ໃນ ການຮັບ 
ມື ກັບ ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  ແລະ ມີຄວາມ ສາມາດ ປັບ ຕົວ ໜ້ອຍ  ເຂົ້າກັບ ສະພາບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ 
ຟ້າ ອາກາດ.

16    ໃນ ປີ 2005, ມີ ບ້ານ ທັງໝົດ ໃນ ສປປລາວ ຢູ່ 10,552 ບ້ານ (ກົມ ສະຖິຕິ, ສປປລາວ)
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ຮູບ 3-8 ຈໍານວນ ບ້ານ ທີ່ ຈັດ  ໃນ ປະ ເພດທີ່ ມີ  ຂີດ ຈໍາກັດ ຄວາມ ສາມາດ ສູງ  ໃນ ການຮັບ ມື ກັບ ສະພາບ ການ ປ່ຽນ ແປງ 
ດິນ ຟ້າ ອາກາດ, ຈັດ ຕາມ ແຂວງ 

3.5.2 ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ 

• ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ   ແມ່ນຂຶ້ນກັບ  ຄວາມ ເປັນ ໄປ ໄດ້ ຂອງ ການ ເກີດ ໄພພິບັດ  
ຈາກ ສະພາບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າອາກາດ ແລະ ຂີດ ຈໍາກັດ ຄວາມ ສາມາດ ຮັບ ມື. ສໍາລັບ ສປປ ລາວ, ບ້ານ ທີ່ ມີ ຂີດ 
ຈໍາກັດຫລາຍ ໃນຄວາມ ສາມາດ ຮັບມື ຖື ວ່າ ບ້ານນັ້ນ  ແມ່ນຈະມີ ຄວາມ ສ່ຽງ ຫຼາຍ  ຖ້າ ຫາກເກີດ ໄພ ພິບັດຈາກສະພາບ 
ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ . ຕາຕະລາງ ຂອງ ຄວາມ ສ່ຽງ,  ຊຶ່ງ ຂຶ້ນກັບ ຄວາມ ເປັນ ໄປ ໄດ້ ຂອງ ປະກົດການ ທີ່ ບໍ່ 
ຄາດຫວັງ ຈະ ເກີດ ຂຶ້ນ ແລະ ຜົນ ສະທ້ອນຕາມ ມາ  ແມ່ນສາມາດ ສ້າງ ຂຶ້ນ ໄດ້ (ເບຍ  ແລະ  ໂຈນ ກົບ ສະ ກີ, 1995). 
ວິທີ ດັ່ງກ່າວ   ແມ່ນ ສາມາດ ນຳ ໃຊ້  ເພື່ອ ປະ ເມີນ ລະດັບ ຂອງ ຄວາມ ສ່ຽງ  ຈາກ ການ ປ່ຽນ ແປງຂອງ ພູມອາກາດ ໃນ 
ປັດຈຸບັນ ແລະ  ໃນ ອະນາ ຄົດ ຂອງ ບ້ານ ຕ່າງໆ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

• ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າອາກາດ  ໃນ ປັດຈຸບັນ: ທຸກ ແຂວງຢູ່ ສປປ ລາວ  ເຄີຍ ປະ ເຊີນ ກັບ ໄພ 
ນ້ຳ ຖ້ວມ  ແລະໄພ ແຫ້ງ ແລ້ງ  ໃນ ລະດັບ ທີ່ ແຕກ ຕ່າງກັນ (ຮູບ 3-9). ຜົນການ ປະ ເມີນ  ໄດ້ ຊີ້ ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າ  ສ່ວນ ຫຼາຍ 
ແມ່ນ ມີ ຄວາມ ສ່ຽງ ສູງ  ຈາກ ໄພ ນ້ຳ ຖ້ວມ  ແລະ  ໄພ ແຫ້ງ ແລ້ງ (ຮູບ 3-10). ແຂວງ ທີ່ປະກອບ ດ້ວຍ ບ້ານ ທີ່ ມີ ຄວາມ 
ສ່ຽງ ຈາກ ໄພ ນ້ຳ ຖ້ວມ ຫຼາຍ ປະກອບ ມີ: ແຂວງ ຊຽງ ຂວາງ,  ເຊ ກອງ  ແລະ ອັດ ຕະປື. ສໍາລັບແຂວງ ທີ່ປະກອບ ດ້ວຍ 
ບ້ານ ທີ່ ມີ ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ໄພ ແຫ້ ແລ້ງ ຫຼາຍ ປະກອບ ມີ:  ແຂວງສະຫວັນ ນະ ເຂດ  ແລະ ຫົວພັນ (ຮູບ 3-11).



58 59

ຮູບ 3-9 ຄວາມ ຖີ່ ຂອງ ນໍ້າ ຖ້ວມ [1996-2005: 10 ປີ]  ແລະ  ໄພ ແຫ້ງ ແລ້ງ [1995-2005: 11 ປີ] 
ຢູ່ ສປປ ລາວ
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ຮູບ 3-10 ການກະຈາຍຂອງບ້ານ ຕາມຄວາມສ່ຽງຈາກການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າອາກາດ (ໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ 
ໄພແຫ້ງງແລ້ງ)  

• ຄວາ ມສ່ຽງ ຂອງ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າອາກາດ ໃນ ອະນາ ຄົດ: ອີງ ໃສ່ ລະດັບ ຄວາມ ສ່ຽງ ຕາມ ຕົວແບບ 
ຈໍາລອງ ຕ່າງໆ, ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າອາກາດ  ໃນ ທຸກ ພາກ  ຂອງ ສປປ ລາວ ຄາດ ວ່າ ຈະ ເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນ 
ອານາ ຄົດ ຈາກ ໄລຍະປີ 2025 ຫາ 2085. ເຂດ ທີ່ຈະ ມີ ຄວາມ ສ່ຽງ ສູງ ສຸດ  ຄາດ ວ່າ ຈະ ກວມ ເອົາ ພາກ ເໜືອ ຂອງ ປະ 
ເທດ ໃນ ປີ 2025 ແລະ ພາກ ໃຕ້  ໃນປີ 2085.

ຮູບ 3-11 ແຂວງຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ບ້ານມີຄວາມສ່ຽງສູງ ຈາກ i)  ໄພນໍ້າ ຖ້ວມ  ແລະ ii)  ໄພ  ແຫ້ງແລ້ງ

• ຈ
ຳນ

ວນ
ບ້າ

ນ

• ຄວາມສ່ຽງ ຈາກໄຟນ້ຳຖວມ

• ຊຽງຂວາງ • ເຊກອງ
• ແຂວງ

• ອັດຕະປື
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• ຜົນ  ໄດ້ ຮັບ ແມ່ນ ຄື ກັບ ການ ປະ ເມີນ ຂີດ ຈໍາກັດ ຄວາມ ສາມາດ ຮັບ ມື  ແລະ ຄວາມ ສ່ຽງ ຍ້ອນ ໄພ ແຫ້ງ ແລ້ງ17 
ຊຶ່ງ ຊີ້ ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າ ອັດຕາ ສ່ວນ ຂອງຄອບຄົວ ຈໍານວນ ຫຼວງຫຼາຍ  ແມ່ນ ມີ ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ໄພ ແຫ້ງ ແລ້ງ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ  
ແຂວງ ຢູ່ ພາກ ກາງ  ແລະ ພາກ ໃຕ້ ຂອງ ປະ ເທດ ຄື:  ແຂວງ ໄຊ ຍະ ບູລີ, ສະຫວັນ ນະ ເຂດ, ຄຳ ມ່ວນ ແລະ ຈຳປາ ສັກ 
(ອຊນສ, 2009) (ຮູບ 3-12).

• ດັ່ງນັ້ນ, ການ ປະ ເມີນ ຂີດ ຈໍາກັດ ຄວາມ ສາມາດ ຮັບ ມື ຂອງ ບ້ານ ຢູ່ ສປປ ລາວ  ໄດ້ຊີ້ ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າ ເກືອບ 
ທຸກບ້ານ ພາຍ ໃນ ປະ ເທດ  ໄດ້ ມີ ຂີດ ຈໍາກັດ ຫຼາຍ   ໃນ ການ ຮັບ ມືຕໍ່ກັບ ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ຕາມ ການ 
ຄະ ເນ ຄື ຈະມີ ສະພາບ ຮຸນ ແຮງ ຂຶ້ນຕ່ືມ ໃນ ອະນາ ຄົດ ສໍາລັບ 3 ແຂວງ  ທີ່ ມີຄວາມ ສ່ຽງ ສູງ ຕໍ່ໄພ ນ້ຳ ຖ້ວມ  ແລະ  ສໍາລັບ 
6 ແຂວງ  ທີ່ມີ ຄວາມ ສ່ຽງ ຕໍ່ ໄພ  ແຫ້ງ ແລ້ງ. ຄວາມ ສ່ຽງ  ມີ ທ່າ ອ່ຽງ ຂະຫຍາຍ ແຕ່  ພາກ ເໜືອ  ຫາ ພາກ ໃຕ້ ຕາມ ກາລະ 
ເວລາ ຜ່ານ ໄປ.

17   ນິຍາມ ຄວາມສ່ຽງ = ໄພອັນຕະລາຍ * ຄວາມບອບາງ, ການສຶກສາໄດ້ປະເມີນໃນລະດັບຄົວ ເຮືອນ 
ຊຶ່ງມີຄວາມບອບບາງ ຕໍ່ ຕົວ ຄູນ ຄວາມ ສ່ຽງ ທີ່ ອາດ ເກີ ດ ຂຶ້ນ / ການປ່ຽນແປງຂອງ ດິນຟ້າອາກາດ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ. ຄອບຄົວ ທີ່ ຖື 
ວ່າ ສ່ຽງ ຂາດ ອາຫານ ຍ້ອນ ໄພ ອັນ ຕະລາຍ  ກໍ ໄດ້ ຄາດຄະ ເນ ອອກ ມາ. ບາງ ຂໍ້ ຈໍາກັດ  ມີ ລັກສະນະອັດຕະວິ ໄສ, ດັ່ງ ນັ້ນ ຈຶ່ງ ມີ 
ລັກສະນະ ພຽງ ແຕ່ຊີ້ ນໍາ ເທົ່າ ນັ້ນ (WEP, 2007 ອີງ ໃສ່ ອຊນສ, 2009)

• ຈ
ຳນ

ວນ
ບ້າ

ນ
• ຄວາມສ່ຽງ ຈາກໄຟແຫ້ງແລ້ງ

• ຊຽງຂວາງ • ວຽງຈັນ • ສະຫັວນນະເຂດ • ຫົວພັນ • ຈຳປາສັກ • ບໍລິຄຳໄຊ

• ແຂວງ
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ຮູບ 3.12 ຄອບຄົວຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ທີ່ຈະບໍ່ມີອາຫານ ຍ້ອນໄພແຫ້ງແລ້ງ 
(ນອກຈາກການອຶດອາຫານແບບຊໍ້າເຮື້ອ)

 ແຫຼ່ງຂ່າວ: ອຊນສ (2009).
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• 3.6  ຄວາມ ຕ້ອງການ ປັບ ຕົວ 

• ການປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການ ສຶກສາ  ກ່ຽວ ກັບຜົນ ກະທົບ 
ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  ແລະ ຂີດ ຈໍາກັດ ຄວາມ ສາມາດ ຮັບ ມື ກັບ  ສະພາບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  
ຢູ່ ສປປ ລາວ  ແມ່ນຍັງ ບໍ່ ທັນ ໄດ້ ມີ ການຄົ້ນຄ້ວາ ວິ ໄຈ   ມາດ ຕະການ ປັບ ຕົວ ສະ ເພາະເທື່ອ,   ເປັນຕົ້ນ ການ ປັບ ຕົວ ສະ 
ເພາະ ຂະ ແໜງ ການ ຫຼື ພື້ນທີ່ ໃດໜຶ່ງ ຂອງ ປະ ເທດ 18. ການ ປັບ ຕົວ ເຂົ້າ ກັບສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  ແມ່ນ 
ໄດ້ ດໍາ ເນີນ ຢ່າງ ເປັນ ຂະ ບວນການ ແລະ ທັງ ໄດ້ ຄໍານວນ  ໃນ ໄລຍະ ຍາວ, ຊຶ່ງ ບັນຫານີ້  ແມ່ນຍັງ ມີ ຫລາຍ ພາກສ່ວນ 
ຍັງ ບໍ່ທັນມີ ຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈດີ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ ປະຊາຊົນ ຜູ້ ທຸກ ຍາກ ໃນ ເຂດ ຊົນນະບົດ. ຜົນ ກະທົບຈາກ ສະພາບການ 
ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ແມ່ນ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ເສຍ ຫາຍ ມາ ແລ້ວ  ແລະ ຄາດ ວ່າ ຈະ ເພີ່ມຂຶ້ນຕື່ມ ອີກ ໃນ ອະນາ ຄົດ. ປະ 
ເທດດ້ອຍ ພັດທະນາ ລວມທັງ ສປປ ລາວ   ແມ່ນເປັນ ປະ ເທດ ທີ່ ມີ ຂີດ ຈໍາກັດ ຄວາມ ສາມາດ ຫລາຍ ທີ່ ສຸດ  ໃນ ການ 
ຮັບ ມື ກັບ ສະພາບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ,  ເພາະວ່າ ບັນດາປະ ເທດ ເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນຍັງ ຂາດ ຄວາມ ສາມາດ ປັບ ຕົວ  
ເພື່ອ ຮັບ ມື ກັບຜົນ ກະທົບ ເຫຼົ່ານີ້.

• 

• 3.6.1  ແຜນ ດໍາ ເນີນ ງານແຫ່ງ ຊາດ ກ່ຽວກັບ ການປັບ ຕົວ   ເຂົ້າກັບ ສະພາບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ
•  

•  ເພື່ອສະໜອງ ຄວາມ ຕ້ອງການ ປັບ ຕົວ ອັນ ຮີບ ດ່ວນ  ຂອງ ປະ ເທດດ້ອຍ ພັດທະນາ, ສົນທິສັນຍາ ວ່າ ດ້ວຍ 
ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ໄດ້ ຕົກລົງ ໃນ ກອງ ປະຊຸມ ພາຄີ ຄັ້ງທີ 7 ໃຫ້ ບັນດາ ປະ ເທດ ດັ່ງກ່າວ ນີ້ ສ້າງ ແຜນ ດຳ ເນີນ 
ງານ  ແຫ່ງ ຊາດ ກ່ຽວກັບ ການປັບ ຕົວ . ການ ສ້າງແຜນ ດໍາ ເນີນ ງານດັ່ງກ່າວ   ແມ່ນ ຕ້ອງໄດ້ ຄໍານຶງ ເຖີງກິດຈະ ກໍາປັບ ຕົວ ທີ່  
ເຄີຍໄດ້ ດຳ ເນີນ ມາ ແລ້ວ ແລະ ກິດຈະ ກໍາ ໃດ  ທີ່ ຍັງ ບໍ່ທັນ ໄດ້ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເທື່ອ ກໍ ໃຫ້ ໄດ້  ກຳນົດ  ເປັນອັນ ບູລິ ມະ ສິດ  
ເຂົ້າໃສ່  ໃນ ແຜນ ດຳ ເນີນ ງານ ສະບັບ ນີ້  ແທນ ທີ່ ຈະ ສຸມ ໃສ່ ການສ້າງ ຕົວ ແບບຈໍາລອງ   ເພື່ອປະ ເມີນຂີດ ຈໍາກັດ ຄວາມ 
ສາມາດ ຮັບ ມື  ກັບ ສະພາບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ໃນ ອະນາ ຄົດ  ແລະ ການ ກຳນົດນະ ໂຍບາຍລວມ.

• ແຜນ ດຳ ເນີນ ງານແຫ່ງ ຊາດ ກ່ຽວກັບ ການ ປັບ ຕົວ  ເຂົ້າກັບ  ສະພາບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ແມ່ນ 
ໄດ້ສຸມ ໃສ່  ຄວາມ ຕ້ອງ ການ ອັນ ຮີບ ດ່ວນ ແລະ  ໃນ ໄລຍະ ສັ້ນ   ເພື່ອ ປະຕິບັດ ວຽກງານ ການ ປັບ ຕົວ  ແລະ ຖ້າ ຫາກ 
ແຜນ ດຳ ເນີນ ງານ ນີ້ ຫາກ ບໍ່ ໄດ້ ຮັບ ການ ສະໜັສະໜູນ ຫລື ຖ້າ ໄດ້ ຮັບ  ແຕ່ ມີ ຄວາມ ຊັກ ຊ້າ ແກ່ ຍາວ ແມ່ນ ຈະ ເປັນ 
ເຫດ ໃຫ້ ເກີດ ມີ ຄວາມ ສ່ຽງຫລາຍ ຂຶ້ນ  ຕໍ່ຜົນ ກະທົບ ຈາກ ສະພາບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ຫຼື ອາດຈະເຮັດ ໃຫ້  
ເພີ່ມ ມູນ ຄ່າ ສູງ ຂຶ້ນ  ໃນ ເວລາ ຫາກ ໄດ້ ປະຕິບັດ  ວຽກງານ ການ ປັບ ຕົວ ໃນຕໍ່ໜ້າ.  ແຜນ ງານ ດັ່ງກ່າວ  ໄດ້ ເນັ້ນ ໜັັກໃສ່  
ບົດຮຽນທີ່ ໄດ້ ມີການ ເຄື່ອນ ໄຫວ   ໃນ ໄລຍະ ຜ່ານ ມາ  ແລະ  ຄວາມ ຕ້ອງການອັນ ແທ້ ຈິງ ຂອງ ປະ ເທດ  ແລະ ສາມາດປັບ 
ປ່ຽນ ໄດ້ ບົນ ພື້ນຖານ ສະຖານະ ການ ຂອງ ປະ ເທດ ໃນ ແຕ່ລະ ໄລຍະ.

• ບາດກ້າວ  ໃນ ການ ກະກຽມ ແຜນ ດຳ ເນີນ ງານ ນີ້  ແມ່ນ   ເລີ່ ມຕັ້ງ ແຕ່  ຂັ້ນຕອນການ ເຮັດ ວິ ເຄາະ ຂໍ້ ມູນຂ່າວສານ 
ທີ່ ມີຢູ່;   ປະ ເມີນ ຂີດ ຈໍາກັດ ຄວາມ ສາມາດ ຮັບ ມື  ຕໍ່ກັບ ສະພາບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ຂອງ ພູມ ອາກາດ  ແລະ  ເຫດການ ອັນ ຮຸນ 
ແຮງຂອງ ໄພ ທຳ ມຊາດ ທີ່ ເກີດ ຂຶ້ນ  ແລະ ພື້ນ ທີ່ມີ ຄວາມ ສ່ຽງ ຈະ  ເພີ່ມຂຶ້ນ ຍ້ອນສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, 
ການຄົ້ນຄ້ວາ ກໍານົດ ມາດ ຕະການປັບ ຕົວ ອັນຕົ້ນຕໍ ລວມທັງ  ຂັ້ນຕອນ ການ ກຳນົດບັນທັດຖານ ເພື່ອ ຈັດ ລ້ຽງ ບູລິ ມະ 
ສິດມາດ ຕະການ ປັບ ຕົວ. ລາຍ ລະອຽດ ກ່ຽວກັບຮ່າງ ໂຄງການ  ແມ່ນ ໄດ້ ສົ່ງ ໃຫ້ກອງ ເລຂາສົນທິສັນຍາ  ວ່າ ດ້ວຍ ການ 
ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ເພື່ອ ພິຈາລະນາ ສະໜອງທຶນ ສະໜັບສະໜູນ  ຈາກ ກອງທຶນ ສໍາລັບ ປະ ເທດດ້ອຍ ພັດທະນາ 
ແລ້ວ.

18 ການ ສຶກສາ ທົດ ລອງ ກ່ຽວ ກັບ ການ ຜະລິດ ເຂົ້າ ແມ່ນ ໄດ້ດຳ ເນີນ ມາ. ຜົນ ຂອງ ການທົດລອງ  ຍັງ ຢູ່ໃນໄລຍະຕົ້ນ (ເ ບິ່ງ ສູນ 
ພາກພື້ນ START, ອາຊີ ຕາ ເວັນ ອອກສ່ຽງ ໃຕ້, 2005, ການ ສຶກສາ ທົດ ລອງ ກ່ຽວກັບ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ການປ່ຽນແປງ 
ດິນຟ້າອາກາດ ຕໍ່ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ການ ຜະລິດ ກະສິກຳທີ່ ອາ ໄສ ນ້ຳ ຝົນ, ບົດ ລາຍ ງານ ເຕັກນິກ ເລກທີ 13, 
ບາງກອກ)
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• 

•  ໃນ ແຜນ ງານດັ່ງກ່າວ,  ໄດ້ສຸມ ໃສ່  4 ຂົງ ເຂດ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ຄື: ກະສິກຳ, ປ່າ ໄມ້, ນ້ຳ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແລະ ສາທາລະນະ ສຸກ. ຄວາມ ຕ້ອງການ ປັບ ຕົວ  ແມ່ນ ໄດ້ ຮັບ ການຄົ້ນຄ້ວາ ກຳນົດ ອອກ ມາ  ພ້ອມ 
ທັງ  ໄດ້ ຈັດ ລຽງ ບູລິ ມະ ສິດ. ຮ່າງ ໂຄງການບູລິ ມະ ສິດ 45  ໂຄງການ  ແມ່ນ ໄດ້ ສະ ເໜີ ອອກ ມາ  ແລະ  ໄດ້ສົ່ງ ໃຫ້ກອງ 
ເລຂາສົນທິສັນຍາ ວ່າ ດ້ວຍ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ແລ້ວ, ຊຶ່ງໃນ ນັ້ນມີ  12  ໂຄງການ ທີ່ ຖື ວ່າ ເປັນ ບູລິ ມະ ສິດ ສູງ 
ສຸດ ສຳລັບ ການ ປັບ ຕົວ  ຢູ່ ສປປ ລາວ, ຊຶ່ງ ລາຍ ລະອຽດມີ ດັ່ງ ລຸ່ມ ນີ້. 

ຂົງ ເຂດ  ໂຄງ ການ

ກະສິກຳ
1. ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ.

2. ສົ່ງເສີມການສ້າງອາຊີບສຳຮອງ ເພື່ອແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງຊາວ ກະ ສິກອນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພ 
ທຳມະຊາດ ທີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນ ແປງດິນຟ້າອາກາດ.

ປ່າໄມ້
1. ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານຢຸດຕິການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ແລະ ການ ຈັດສັນອາຊີບຄົງທີ່.

2. ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ອາສາສະໝັກປ່າໄມ້ບ້ານ ໃນການນຳໃຊ້ ເຕັກນິກປູກ. ບົວລະບັດຮັກສາ, ຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ນຳໃຊ້ປ່າໄມ້ບ້ານ.

ນໍ້າ

1.  ສ້າງຈິດສຳນຶກ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນ້ຳ.

2.  ສ້າງແຜນທີ່ເຂດສ່ຽງໄພນ້ຳຖ້ວມ.

3. ສ້າງຕັ້ງລະບົບ ເຕືອນໄພຕາມເຂດ ທີ່ມັກເກີດໄພນ້ຳຖ້ວມ, ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງອຸຕຸນິຍົມ ແລະ 
ອຸທົກ ກະສາດ ແລະ ລະບົບການຕິດຕາມ ສະພາບອາກາດ.

4. ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ໃນ ການຄຸ້ມຄອງນໍ້າ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນ້ຳ.

5. ການສຳຫຼວດແຫຼ່ງນ້ຳໃຕ້ດິນຢູ່ຕາມຈຸດທີ່ແຫ້ງແລ້ງ.

6. ສຶກສາສຳຫຼວດອອກແບບ, ກໍ່ສ້າງອ່າງເກັບກັກນ້ຳໄວ້ໃຊ້ຫຼາຍຈຸດປະສົງ ໃນເຂດທີ່ແຫ້ງແລ້ງ.

ສາທາລະນະສຸກ

1.  ປັບປຸງ ແລະ ກໍ່ສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ນ້ຳດື່ມ, ນ້ຳໃຊ້ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງໂດຍມີ  
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນຢູ່ເຂດທີ່ມີໄພນ້ຳ ຖ້ວມ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງ.

2. ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ຂອງວິຊາການສຳຫຼວດອອກແບບ ການກໍ່ສ້າງລະບົບນ້ຳ ແລະ 
ສຸຂະອະນາໄມ.

• 
• 3.6.2  ໂຄງການພາຍ ໃຕ້ ແຜນງານ  ແຫ່ງ ຊາດກ່ຽວກັບການປັບ ຕົວ ເຂົ້າ ກັບ ສະພາບການ ປ່ຽນ ແປງດິນ ຟ້າ 
•          ອາກາດ  ສໍາລັບ ຂະ ແໜງ ກະສິກຳ 

• ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ  ໂດຍ ຮ່ວມ ມື ກັບ ອົງການ ສປຊ  ເພື່ອ ການ ພັດທະນາ  ໄດ້ ຮ່າງ ເອກະສານ 
ໂຄງການ ທີ່ ມີ ຊື່ວ່າ •ປັບປຸງ ຄວາມ ທົນ ທານ ຂອງ ຂະ ແໜງ  ກະ ສິກຳຢູ່ ສປປ ລາວ ຕໍ່ຜົນ ກະທົບຈາກ ສະ 
ພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ•.  ໂຄງການນີ້ ມີ ໄລຍະ ເວລາ ປະຕິບັດ 4 ປີ, ຊຶ່ງ  ເລີ່ ມ ແຕ່ປີ 2011-2014 ແນໃສ່  
ຫຼຸດຜ່ອນ ການ ຂາດ  ແຄນ ອາຫານ ຍ້ອນສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນ ຂີດ 
ຈໍາກັດ ຄວາມ ສາມາດ ຮັບ ມື ຂອງ ຊາວ ກະສິກອນ  ຕໍ່ ໄພ ນ້ຳ ຖ້ວມ  ແລະ ໄພ ແຫ້ງ ແລ້ງ.  ໂຄງການນີ້  ໄດ້ ຮັບ ການ ປະຕິບັດ 
ໂດຍ ກະຊວງ ກະ ສີ ກໍາ  ແລະ ປ່າ ໄມ້, ຊຶ່ງ  ໂຄງການ ນີ້ ປະ ກອບ ດ້ວຍ 4 ອົງ ປະກອບຫລັກ ຄື: 1) ຄຸ້ມ ຄອງ ຄວາມ 
ຮູ້, 2) ສ້າງ ຄວາມ ສາມາດ, 3) ການ ດຳ ເນີນ ການປັບ ຕົວ ດ້ານ ກະສິກຳ ບົນ ພື້ນຖານ ຊຸມ ຊົນ;  ແລະ 4) ການ ຮຽນ ຮູ້ 
ກ່ຽວກັບການ ປັບ ຕົວ.
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• ນອກຈາກ ໂຄງການ ນີ້ ທີ່ ກຳລັງ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢູ່ ໃນ ປະຈຸ ບັນ  ແມ່ນ ຍັງມີ ອີກໂຄງການໜຶ່ງ ອີກ ທີ່ ກໍາລັງສ້າງ 
ຂຶ້ນ ທີ່ ມີ ຊື່ວ່າ : • ໂຄງການຄຸ້ມ ຄອງ  ໂຄງ ລ່າງ ຊົນນະບົດຂະໜາດ ນ້ອຍ  ແລະ ກຽມພ້ອມ  ສໍາລັບຮັບ ມື ກັບ ໄພ ທຳ ມະ 
ຊາດທີ່ ເກີດ ຂຶ້ນ ຈາກ ສະພາບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າອາກາດ•. ຮ່າງໂຄງການນີ້  ແມ່ນແນໃສ່ ແກ້ໄຂຊິວິດການເປັນຢູ່ 
ຂອງຊຸມຊົນໃນ ເຂດຊົນນະບົດ ໃຫ້ ດີ ຂຶ້ນ ຈາກ ໄດ້ ຮັບຜົນ ສະທ້ອນ ຂອງ ພູມອາກາດທີ່ ປ່ຽນ ແປງ ຜິດ ປົກກະຕິ,  
ໂດຍ ສະ ເພາະ  ຢູ່ພື້ນທີ່ ທາງພາກ ໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ. ລັກສະນະ ນ້ຳ ຝົນ ທີ່ ເພີ່ມ ຂຶ້ນຫຼາຍ ແລະ ບໍ່ ສະໝ່ຳສະ ເໝີ 
ໃນ ຊຸມ ປີຜ່ານມາ  ໄດ້ ເຮັດ ໃຫ້ ນ້ຳ ຖ້ວມ, ພະຍຸ , ນ້ຳ ຖ້ວມ ແບບ ກະທັນຫັນ  ແລະ  ແຫ້ງ ແລ້ງ. ແຕ່ ລະ ບັນຫາ   ແມ່ນ 
ມີຜົນ ກະທົບ ແຕກຕ່າງ ກັນ  ຕໍ່ ໂຄງ ລ່າງ  ແລະ ລະບົບ ນິ ເວດ. ຜົນ ກະທົບທີ່ ຮ້າຍ ແຮງ   ໃນ ໄລຍະຜ່ານມາ  ແມ່ນ 
ເສັ້ນທາງສັນຈອນ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ  ເສຍ ຫາຍ ຫລາຍ, ລະບົບ ຊົນະ ປະທານ ຂະໜາດ ນ້ອຍ ກໍ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ຍ້ອນ ນ້ຳ 
ຖ້ວມ ແບບກະທັນຫັນ, ການ ອຶດ ນ້ຳ ໃຊ້  ພາຍໃນ ຄອບຄົວ  ແລະ ການ ຊົມ ໃຊ້ ຜົນ ຜະລິດ ກະສິກຳ ຍ້ອນ ໄພ  ແຫ້ງແລ້ງ. 
ຈຸດປະສົງ ຂອງ ໂຄງການນີ້  ແມ່ນ  ແນ ໃສ່ ການປັບປຸງ ລະບົບ ບໍລິຫານ ທ້ອງ ຖິ່ນ  ໃນ ການ ສະໜອງ  ແລະ ບູລະນະ ຮັກສາ 
ໂຄງ ລ່າງ ຊົນນະບົດ ຂະໜາດ ນ້ອຍ (ລວມທັງ ນ້ຳ ແລະ ຄວາມ ກຽມພ້ອມຕໍ່ ໄພ ທຳ ມະ ຊາດ)  ຜ່ານ ການ ຕັດສິນ ໄຈ  
ແບບມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ທີ່ ສະ ແດງ ອອກ ຄວາມ ຕ້ອງການ ຕົວ ຈິງ ຂອງ ຊຸມ ຊົນ ແລະ ລະບົບ ທຳ ມະ ຊາດ ທີ່ ມີ ຄວາມ ສ່ຽງສູງ 
ຈາກ ສະພາບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າອາກາດ.  ຜົນ  ໄດ້ ຮັບ ທີ່ ຄາດ ຄະ ເນ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ຈາກ ໂຄງການ ນີ້ ມີ 3 ຢ່າງ ຄື: 

• - ຜົນ ໄດ້ ຮັບ 1: ສ້າງສິ່ງ ກະຕຸກ ຊຸກຍູ້  ໃຫ້ອົງການ ປົກຄອງທ້ອງ ຖິ່ນ  ໄດ້ ພິຈາລະນາ  ເອົາ ບັນຫາ ການ ປ່ຽນ 
ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ເຂົ້າ ໃນ ຂະ ບວນການວາງ ແຜນ ແລະ ການລົງທຶນ  ສ້າງ ໂຄງ ລ່າງ ສະໜອງ ນ້ຳ ຊົນ ນະ ບົດ 
ຂະໜາດ ນ້ອຍ;

• - ຜົນໄດ້ ຮັບ 2:  ໂຄງ ລ່າງ ພື້ນຖານ ຊົນນະບົດ ຂະໜາດ ນ້ອຍ   ໃຫ້ໄດ້ ຮັບ ການປົກ ປັກ ຮັກສາ  ແລະ ການ 
ເສີມຂະຫຍາຍ ໃຫ້ ຫຼາກ ຫຼາຍ  ຕາມຄວາມ ສ່ຽງຈາກ ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ,     ເ ປັນຕົ້ນ: ນ້ຳ 
ຖ້ວມ,  ແຫ້ງ ແລ້ງ; ການ ເຊາະ ໄຫຼ ຂອງ ດິນ ແລະ ດິນ ເຈື່ອນ ໃນ 12 ຕົວເມື ອງຂອງ  ແຂວງ  ເຊ ກອງ  ແລະ 
ສາລາ ວັນ;

• - ຜົນ ໄດ້ ຮັບ 3: ຊັບ ສິນ ທຳ ມະ ຊາດ ( ເຊັ່ນ:  ທີ່ ດິນ ບໍລິ ເວນ ນ້ຳ, ປ່າ ໄມ້ ແລະ  ລະບົບ ນິ ເວດ ອື່ນໆ ໃນ  
ເຂດອ່າງ ນ້ຳຍ່ອຍ) ຢ່າງ ໜ້ອຍ ໃຫ້ ໄດ້ ຈໍານວນ 60.000 ຮຕ ໄດ້ ຮັບ ການຄຸ້ມ ຄອງ  ເພື່ອ ຮັບປະກັນ ທາງ 
ດ້ານ ການ ບໍລິການ ຂອງ ລະບົບ ນິ ເວດ ທີ່ ສຳຄັນ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ  ການສະໜອງ ນ້ຳ, ການປ້ອງ ກັນ ແລະ 
ຄວບ ຄຸມ ນ້ຳ ຖ້ວມ  ໃນ ສະພາບ ຄວາມ ກົດ ດັນ  ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ ເພີ່ມຂຶ້ນ ຢູ່ ເຊ ກອງ,  
ແຂວງສາລາະວັນ ຢູ່ ພາກ ໃຕ້ ຂອງ ສປປ ລາວ .

 ໃນ ລະດັບອະນຸ ພາກພື້ນ ,  ແຜນ ລິ  ເລີ່ ມການປັບ ຕົວ  ເຂົ້າ ກັບ ສະພາບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ 
ຂອງຄະນະ ກຳມາ ທິການ ແມ່ນ້ຳ ຂອງ   ແມ່ນໄດ້ ຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະ ກໍາທົດ ລອງ   ໃນ ພາກ ໃຕ້ ຂອງ ສປປ ລາວ ມາ 
ແລ້ວ.

• 3.7. ຄຸ້ມ ຄອງ ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ການ ປ່ຽນ ແປງ ຂອງ ພູມອາກາດ:  ທິດທາງ ໃນ ຕໍ່ໜ້າ 
• 

• ຈາກ ວັກ ທີ່ ກ່າວ ມາຂ້າງ ເທິງ ນີ້,   ເປັນອັນ ຈະແຈ້ງວ່າ ສປປ ລາວ  ເປັນ ປະ ເທດ ທີ່ຂີດ ຈໍາກັດ ຫລາຍ ໃນຄວາມ 
ສາມາດ ຮັບ ມື ຕໍ່ກັບຜົນ ກະທົບ ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ຖ້າ ຫາກບໍ່  ໄດ້ມີ ການປັບປຸງ  ຄວາມ ສາມາດ ໃນ 
ການຄຸ້ມ ຄອງ ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກການ ປ່ຽນ ແປງ ຂອງ ພູມ ອາກາດ   ແມ່ນຈະ ເຮັດ ໃຫ້ປະຊາຊົນລາວ  ໄດ້ ຮັບຜົນ ກະທົບທີ່ 
ຮຸນ ແຮງ ຂຶ້ນ. ຄຳ ອະທິບາຍ ໂດຍລວມ ກ່ຽວ ກັບ ວິທີ ການ ປັບ ຕົວ ເປັນຕົ້ນ: ການຂະຫຍາຍ ການ ຜະລິດ ອາຫານ ໃຫ້ 
ຫຼາກ ຫຼາຍ  ດ້ວຍ ການ ນໍາ ໃຊ້ວິທີ ການ ຕ່າງໆ. ໃນ ຕົວ ຈິງ , ການ ປັບ ຕົວໃນ ລະດັບ ຊຸມ ຊົນ ສ່ວນ ຫຼາຍ  ແມ່ນ ເປັນ ກົນ ໄກ 
ທີ່ ຍັງບໍ່ ທັນ ໄດ້ເປັນ ລະບົບ,  ເປັນ ເຄືອຂ່າຍ ສໍາລັບ ຊາວບ້ານ,  ເຄືອຂ່າຍ ຂອງ ຄອບຄົວ. ກົນ ໄກ ດັ່ງກ່າວ  ສາມາດ ຮັບ ມື  
ໄດ້ ແຕ່ກັບຜົນ ກະທົບທີ່ ມີ ຂະໜາດບໍ່ຫລວງຫລາຍ,   ແຕ່ ສໍາລັບ ຜົນ ກະທົບອັນທີ່ ຮຸນ ແຮງ  ແລະ ມີ ລັກສະນະກວ້າງ 
ຂວາງ  ແມ່ນ ຍັງຖື ວ່າ ບໍ່ສາດ ຮັບ ມື ໄດ້. ໃນ ລະດັບ ຊາດ, ການນໍາ ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ຄາດ ວ່າ ຈະ ເພີ່ມ ຫຼາຍ ຂຶ້ນ ແລະ 
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ມີຫຼາຍ ມາດ ຕະການ ໄດ້ ຖືກ ຮັບຮອງ ໂດຍ ລັດຖະບານ ມາແລ້ວ (ສູນ ກຽມພ້ອມ ໄພພິບັດ ຂອງ  IRI ອາຊີ, 2005).

•  ແຜນ ປ້ອງ ກັນ  ທີ່ ລັດຖະບານສະໜັບສະໜູນ  ເພື່ອຄຸ້ມ ຄອງຄວາມ ສ່ຽງ   ແມ່ນຄວນ ນຳ ເອົາ ຜົນ ປະ  
ໂຫຍດ ໃຫ້ ລະດັບ ຄອບຄົວ  ແລະ ບ້ານ, ລວມທັງ ເຮັດ ໃຫ້ ຂີດ ຈໍາກັດ ຫລຸດ ລົງ  ໃນ ຄວາມ ສາມາດ ຮັບ ມື ແລະ  
ການ ຊົມ ໃຊ້ ໃຫ້ ຍືນ ຍົງ,  ໄປ ພ້ອມ ກັນ ກັບ ການ ຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມທຸກ ຍາກ. ດັ່ງນັ້ນ , ແຜນຄຸ້ມ ຄອງທີ່ ດີ ຄວາມ ສ່ຽງ 
ຈາກສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  ແມ່ນ ຄວນ ໄດ້ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ປະຕິບັດ ດັ່ງ ລຸ່ມ ນີ້ (ສູນ ກຽມພ້ອມ ໄພພິບັດ 
ຂອງ ອາຊີ IRI, 2005):

• - ສະໜອງ ຄວາມ ຕ້ອງການ ຂອງ ຊຸມ ຊົນ ແລະ ໜ່ວຍ ງານ ຕ່າງໆ;

• - ສ້າງ ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ ໃຫ້ ຊຸມ ຊົນ ໃນ ປັດຈຸບັນ ແລະ ຍຸດ ທະ ສາດປ້ອງ ກັນ ຕົວ ຂອງ ຄອບຄົວ;

• - ສ້າງ ຄວາມ ຍືນ ຍົງ ທາງ ດ້ານ ທຶນຮອນ ແລະ  ໂຄງ ຮ່າງ ການຈັດຕັ້ງ;

• - ລວມສູນ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ  ເຂົ້ານໍາກັນ,  ເຊັ່ນ ພູມອາກາດ  ແລະ ຂໍ້ ມູນ ລາຄາ, ຜົນ 
ຜະລິດ ກະສິກຳ  ແລະ ສິນ ເຊື່ອ;

• - ແຈ້ງ ການ ຂ່າວ ກ່ຽວກັບຄວາມ ເປັນ ໄປ ໄດ້ ຂອງຜົນທີ່ໄດ້ຮັບທີ່  ຕ່າງໆກັນ;

• - ສົ່ງ ເສີມ ແຜນລົງທຶນ •ບໍ່ ເສຍ ຫາຍ• ໃຫ້ ທັນ ເວລາ   ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການ ຕົກລົງບັນຫາ ທີ່ ມີຄ່າ ແພງ ຫຼື ເຮັດ 
ຄືນ ບໍ່ ໄດ້.

• - ລວມສູນ ເອົາ  ການ ຕັດສິນ ໃຈບັນຫາ ໃນ ລະດັບ ທ້ອງ ຖິ່ນ, ພາກ  ແລະ ລະດັບຊາດ  ເຂົ້າກັນ.

•  ປະຈຸບັນນີ້ ສປປ ລາວ ກຳລັງປະເຊີນ ຢູ່ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ ອາກາດ  ແລະ ມີຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ ໄພ ທຳ 
ມະ ຊາດ/ພູມອາກາດ , ສະນັ້ນ ຈຶ່ງ ມີ ຄວາມ ຮີບ ດ່ວນ ທີ່  ຈະ ຕ້ອງ ໄດ້ກະກຽມຮັບ ມື ຕໍ່ກັບຜົນ ກະທົບ ທີ່ ອາຈະ ເກີດ ຂຶ້ນ 
ໃນຕໍ່ໜ້າ. ບັນດາ ວຽກງານສຳຄັນ ທີ່ ຄວນ  ໄດ້ເອົາ ໃຈ ໃສ່  ຄື ດັ່ງ ລຸ່ມ ນີ້:

• ກົນ ໄກສະໜັບສະໜູນທີ່ ມີຢູ່: ແຜນງານ ແຫ່ງ ຊາດ ກ່ຽວກັບ ການ ປັບ ຕົວ  ເຂົ້າ ກັບສະພາບ ການ ປ່ຽນ 
ແປງດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ແມ່ນ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ ເຮັດ ໃຫ້ມີ ວຽກງານການ ປັບ ຕົວ ຢູ່ ສປປ ລາວ  ໄດ້ ຮັບ ການ ປະຕິບັດ ຫລາຍ 
ເທື່ອ. ກິດຈະກໍາທີ່ ໄດ້ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຜ່ານມາ  ແມ່ນ ຖື ວ່າ ຍັງມີ ຈໍານວນ ໜ້ອຍ  ໃນ ເມື່ອ ສົມທຽບ ໃສ່ ກັບ ຄວາມ 
ຕ້ອງການ ບູລິ ມະ ສິດຂອງ ປະ ເທດ.  ມຸ້ງຫວັງ ວ່າ  ກອງທຶນ ສຳລັບ ປະ ເທດ ດ້ອຍ ພັດທະນາ  ແມ່ນຈະ ເປັນ ກົນ ໄກ ການ 
ເງິນ ອັນສຳຄັນ  ສຳລັບ ຄວາມ ຈໍາ ເປັນ  ໃນ ການ ສະໜອງທຶນ  ປະຕິບັດ ວຽກງານ ການປັບ ຕົວ ຂອງ ສປປ ລາວ. ການ  
ເພີ່ມການສະໜັບສະໜູນທາງ ດ້ານ ທຶນຮອນ ແລະ ວິຊາ ການ ຈາກສົນທິສັນຍາ ວ່າ ດ້ວຍ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ 
ອາກາດ   ແມ່ນ ຖື ວ່າມີ ຄວາມ ສຳຄັນ ຫຼາຍ  ແລະ ຕ້ອງການ ຮີບດ່ວນ  ເພື່ອ ສ້າງ ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ  ໃຫ້ ແກ່ ປະ ເທດ ໃນ ການ 
ເຄື່ອນ ໄຫ ວວຽກງານ ການ ປັບ ຕົວ.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• ການ ຄົ້ນຄວ້າ  ແລະ ການ ພັດ ທະນາ: ຄວາມ ສາມາດ ທາງ ດ້ານ ເຕັກນິກ   ແມ່ນ ມີ ຄວາມ ຈໍາ ເປັນ ຕ້ອງ ໄດ້ ຮັບ 
ການພັດທະນາ ຂຶ້ນ   ແລະ   ໃຫ້ ມີຄວາມ ຍືນ ຍົງ. ໃນ ປັດຈຸບັນ, ການ ວິ ໄຈ ດ້ານ ເຕັກນິກ ກ່ຽວ ກັບ  ຂີດ ຈໍາກັດ ຄວາມ 
ສາມາດ ຮັບ ມື  ແລະ ການ ປັບ ຕົວ ເຂົ້າກັບ ສະພາບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ແມ່ນຍັງອາ ໄສ ແຕ່ ການ ຊ່ວຍ ເຫລືອ 
ຂອງ ຊ່ຽວຊານ ຕ່າງ ປະ ເທດ  ເປັນ ສ່ວນ ໃຫຍ1່9. ການ ພັດທະນາ ແລະ ການ ຍົກ ລະດັບ  ຄວາມ ສາມາດດ້ານ ເຕັກນິກ  
ໃນ ລະດັບ ຊາດ ແລະ ສາກົນ  ແມ່ນຍັງ ຢູ່ ໃນ ໄລຍະ  ເລີ່ ມຕົ້ນຢູ່, ຊຶ່ງ ເລື່ອງ ນີ້ ຄວນ ໄດ້ ຮັບ ການ ສະໜັບສະໜູນ ຫຼາຍ ຂຶ້ນ  
ເພື່ອ ປັບປຸງ ເຄືອຂ່າຍ ປະສານ ງານ  ລະຫວ່າງນັກ ຄົ້ນ ຄ້ວາ ພາຍ ໃນ ປະ ເທດ  ແລະ ພາກພື້ນ. 

• ການ ເຊື່ອມ ສານເຂົ້ານະ ໂຍບາຍ: ລັດຖະບານ  ໄດ້  ເຊື່ອມ ສານ ເອົາ ບັນຫາ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ເຂົ້າ 
ໃນ ນະ ໂຍບາຍ  ແລະ  ແຜນພັດທະນາ ແຫ່ງ ຊາດແລະຂອງ ຂະ ແໜງ ການ . ການ  ເຊື່ອມ ສານ ໄດ້ ດີ  ແມ່ນ ຈະມີ ຄວາມ 
ສໍາຄັນ  ເພາະ ມັນ ຈະ ປະກອບສ່ວນ ໄດ້  ກັບ ເປົ້າໝາຍການ ພັດທະນາ ແບບ ຍືນ ຍົງ ຂອງ ປະ ເທດ . 

• ມາດ ຕະການປັບ ຕົວ:  ແຜນງານ ການ ປັບ ຕົວ  ໄປ ພ້ອມ ກັບ ຄວາມ ເປັນ ເຈົ້ າການຢ່າງ ແທ້ ຈິງ ໃນ ພາກ ປະຕິບັດ  
ແມ່ນ ມີ ຄວາມ ຈຳ ເປັນ ຫຼາຍ. ວຽກງານ ນີ້  ແມ່ນ ກວມ ເອົາ ທັງ ບັນຫາ ການ ດຳ ເນີນຂະ ບວນການ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ  ແລະ 
ການ ພົວພັນ ກັບ ມວນ ຊົນ  ໃນ ທຸກ ໄລ ຍະ ຂອງວຽກງານ ການ ປັບ ຕົວ ຄື ເລີ່ ມຕັ້ງແຕ່ ການວາງ ແຜນ   ໄປຫາ ຂັ້ນຕອນ 
ການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ  ແລະ ການປະ ເມີນ ຜົນ. ຄວາມ ຈໍາ ເປັນ ອີກ ອັນໜຶ່ງ  ແມ່ນ ການ ນໍາ ໃຊ້ວິທີການ ທີ່ ດີ ເພື່ອ ຍົກ 
ລະດັບຄວາມ ສາມາດ ຂອງ ທ້ອງ ຖິ່ນ   ໃຫ້ມີ ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ  ໃນ ການ ຮັບ ມື ກັບ ສະພາບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  
ແລະ ທັງ ຮັບປະກັນ ໃຫ້ ວຽກງານ ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີ ຄວາມ ໝັ້ນຄົງ ທະ ນົງ ແກ່ນ .

• ຄວາມ ທົນ ທານ ຕໍ່ ສະພາບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າອາກາດ   ໄປ ຄຽງຄູ່ກັບ ການ ລົບ ລ້າງ ຄວາມທຸກ ຍາກ: 
ວຽກງານນີ້  ແມ່ນ ຄວນ ໄດ້ ມີ ແຜນການຄົບຊຸດ  ແລະ ມີວິທີ ການທີ່ ດີ  ເພື່ອ ເຮັດ ໃຫ້ ສອງ ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ ເອົາ ໃຈ 
ໃສ່ ໄປ ພ້ອມໆກັນ ຄື:  ຄວາມ ທົນ ທານ ຕໍ່ ສະພາບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າອາກາດ  ຕ້ອງ ໄດ້ ດຳ ເນີນ ໄປ ຄຽງຄູ່ກັບ ການ ລົບ 
ລ້າງ ຄວາມທຸກ ຍາກ.  ບົດຮຽນທີ່ ດີ ຄວນ ໄດ້ ນຳ ເອົາ ມາ ໃຊ້  ແລະ ຜັນ ຂະຫຍາຍ  ໂດຍ ໃຫ້ ສອດຄ່ອງ ກັບ ສະພາບຄວາມ 
ເປັນ ຈິງ ແຕ່ລະ ທ້ອງ ຖິ່ນ.

• ການ ຮ່ວມ ມື ພາກພື້ນ: ປະ ເທດ ໃນ ເຂດອົບ ອຸ່ນ ຢູ່  ອາ ຊຽນ ແລະ  ເຂດ ອ່າງ ແມ່ນ້ຳ ຂອງ  ແມ່ນ ມີສະພາບ 
ການ ພັດທະນາ ໂຄງ ລ່າງ ດ້ານ ເສດຖະກິດ  ແລະ ສັງຄົມ ທີ່ ມີ ລັກສະນະຄ້າຍຄື ກັນ ຫຼາຍ. ການຖ່າຍ ທອດ ເຕັກ ໂນ ໂລ 
ຊີ ແລະ ການ ແລກປ່ຽນ ຄວາມ ຮູ້  ເຫັນ ວ່າ ຈະມີ ຄວາມ ເໝາະ ສົມ ຫຼາຍ  ແລະ ສາມາດ ນຳ  ເອົາ ມາໃຊ້ ກັບບັນດາປະ ເທດ  
ຕ່າ ງໆ ທີ່ຢູ່ ໃນ ພາກ ພື້ນ ດຽວ ກັນ ໄດ້ ຢ່າງ ສອດຄ່ອງ ກວ່າ ຈະ ນໍາ ເອົາ ບົດຮຽນມາ ຈາກ ຂົງເຂດ ອື່ນ  ແລະ ຍັງຈະເປັນການ 
ໃຊ້ ຈ່າຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ການ ຮ່ວມ ມື ໃນ ພາກ ພື້ນ   ແມ່ນຕ້ອງ ໄດ້ ຮັບ ການ ປັບປຸງ ໃຫ້ ດີ ຂຶ້ນຕື່ມ.

• 

19  ບັນຫານີ້ ລວມ ເອົາທັງ  ຄວາ ມສາມາດ ດ້ານ ເຕັກນິກ ເພື່ອ ແກ້ ໄຂ ຄວາມ ສ່ຽງ ທີ່ ມີ ຢູ່ໃນ ປັດຈຸບັນ  ຕໍ່ສະພາບ ການ ປ່ຽນ ແປງ 
ຂອງ ພູມ ອາກາດ  ແລະ  ເຫດການອັນ ຮຸນ ແຮງຂອງ ທຳ ມະ ຊາດ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ  ກະສິກຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ; ການ 
ພັດທະນາ ຄວາມ ຮູ້ ແລະ ຄວາມ ສາມາດ ດ້ານ ວິທະຍາສາດ  ກ່ຽວ ກັບ ການອອກ ແບບ ແລະສ້າງ ຕົວແບບ ຈໍາລອງ, ການ 
ພັດທະນາ ຮູບ ແບບ ຂອງ ຜົນກະທົບຕໍ່ ຂະ ແໜງ ການ ໂດຍ ສະ ເພາະ ຕໍ່ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, ກະສິກຳ, ຊຸມ ຊົນ ໃນ ຊົນນະບົດ 
ແລະສາທາລະນະ ສຸກ,  ຕົວແບບ ຈໍາລອງດ້ານ ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ, ອື່ນໆ ລວມທັງຜົນ ກະທົບ ຈາກການປ່ຽນແປງ 
ດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ ອາດ ເກີດ ຂຶ້ນຕໍ່ ລັກສະນະ ຂອງ ພູມອາກາດ ທີ່ ເປັນ ຢູ່.
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• ພາກ ທີ 4

• ມາດ ຕະການ ແລະ ການ ດຳ ເນີນ  ການ ຫລຸດຜ່ອນອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ

• 4.1 ພາກ ສະ ເໜີ

• ພາກ ນີ້  ໄດ້ ພັນ ລະນາ ເຖິງ  ຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງການ ພັດທະນາ ແຫ່ງ ຊາດ  ໃນ  ໄລຍະ ທົດ ສະຫວັດ         
ຜ່າ ນມາ  ຕໍ່ກັບ ບັນຫາ ຫລຸດຜ່ອນ ການປ່ອຍ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ,   ເປັນຕົ້ນ :   ມາດຕະການ ແລະ ການ ດຳ ເນີນ ການ 
ຫລຸດຜ່ອນ  ການ ປ່ອຍ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ  ໃນ ບາງ ຂະ ແໜງການທີ່ມີ ທ່ າແຮງ, ຊຶ່ງຖື ວ່າເປັນ  ເຫດການ ໜຶ່ງທີ່ ສຳຄັນ   
ຕິດ ພັນ ກັບ ຂະ ບວນການ ເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ໂລກ.

• ການ ເຕີບ ໂຕ ທາງ ດ້ານ ເສດຖະກິດ ທັງໝົດ  ຂອງ ສປປ ລາວ  ໂດຍ ລວມ ແລ້ວ  ເປັນ ທີ່  ເຂົ້າ ໃຈດີ ນຳ ກັນ   
ແລ້ວວ່າ ມີ ທ່ວງທ່າ  ພັດທະນາ ນັບ ມື້ນັບ ດີ ຂຶ້ນ, ຊຶ່ງ ໃນ ນີ້ ມີ ຕົວ ເລກ ປະມານ 40%   ເຕີບ ໂຕ   ຈາກ ການ ພັດທະນາ  
ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ, 20% ຈາກ ການ ພັດທະນາ ທາງດ້ານ ການ ບໍລິການ, 10%   ຈາກ ການ ພັດທະນາ ທາງ ດ້ານ ກະ ສີ ກຳ, 
10%    ຈາກການ ພັດທະນາ ທາງ ດ້ານ ການ ປຸງ ແຕ່ງ  ແລະ ສ່ວນທີ່ ເຫລືອ  ແມ່ນ  ເຕີບ ໂຕມາ ຈາ ການ ພັດທະນາ ທາງ ດ້ານ 
ບໍ່ ແຮ່  ແລະ ການກໍ່ສ້າງ ຕ່າງໆ.  ໃນ ຂະໜະນີ້, ການ ປຸງ ແຕ່ງ  ແມ່ນ ຍັງ ເປັນຂົງ ເຂດ ທີ່ສຳຄັນ  ທີ່ ມີ ອັດຕາ ການ ເຕີບ 
ໂຕເພີ່ມ ຂຶ້ນ. ສໍາລັບ ການ ພັດທະນາ ທາງ ດ້ານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ  ແລະ ກະ ສີ ກຳ    ແມ່ນຍັງຖື ວ່າເປັນ ຂະ ແໜງ ທີ່  ໄດ້ ຮັບ ການ 
ພັດທະນາ ຫລາຍກ່ວາໝູ່  ແລະ  ເປັນ ການ ພັດທະນາ ທີ່ ມີ ຄວາມ ສຳຄັນ ຫລາຍ  ໃນການ ປະກອບສ່ວນ ແກ້ ໄຂ ບັນຫາ 
ການ ຫລຸດຜ່ອນ ຄວາມທຸກ ຍາກຂອງ ປະ ຊາ ຊົນ ບັນດາ ເຜົ່າ  ແລະ ການ ຫລຸດຜ່ອນ ການ ປ່ອຍ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ.

• 

• 4.2 ມາດຕະການ/ການດໍາ ເນີນ ການ ຫລຸດຜ່ອນ  ການ ປ່ອຍອາ ຍພິດເຮືອນ ແກ້ວ
• 

•  ບົດ ສື່ສານ ແຫ່ງ ຊາດ  ກ່ຽວກັບ  ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ສະບັບ  ທີ 1 ຂອງ  ສປປ ລາວ   ໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາ 
ກຳນົດ ມາດ ຕະການ ຫລຸດຜ່ອນ  ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ   ໃນ ທຸກຂະ ແໜງການ ທີ່ຕິດ ພັນ ກັບ ການ ປ່ອຍ  ອາຍ ພິດ ເຮືອນ 
ແກ້ວ ໂດຍບົນພື້ນຖານ ລະດັບການ ນຳ ໃຊ້ ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ   ແລະ  ເປົ້າໝາຍຂອງ ການ ພັດທະນາ ແຫ່ງ ຊາດທີ່ ກຳນົດ 
ໄວ້, ຊຶ່ງ ໃນ ນີ້  ແມ່ນຂະ ແໜງພະລັງງານ  ແລະ ປ່າ ໄມ້ ເປັນ ຂະ ແໜງການທີ່ ສຳຄັນ. ສປປ ລາວ  ມີ ທ່າ ແຮງ  ໃນ ການ 
ພັດທະນາ  ພະລັງງານ ທົດ ແທນ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ  ການ ພັດທະນາທາງ ດ້ານ ພະລັງງານໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ ຍ້ອນ  ເປັນປະ 
ເທດ  ທີ່ ຍັງມີຄວາມ ອຸດົມສົມບູນ ທາງ ດ້ານ  ຊັບພະຍາກອນ ນ້ຳ.  ເຖີງ ແມ່ນ ວ່າ   ການ ຫລຸດຜ່ອນອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ 
ຈະ ໄດ້  ປະລິມານໜ້ອຍກໍ ຕາມ  ຖ້າ ສົມທຽບ ໃສ່ ກັບ ບໍລິ ມາດ ການ ປ່ອຍ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວທັງໝົົດ,  ແຕ່ ກໍ ຍັງ ຖື 
ວ່າ ສປປ ລາວ ໄດ້ ປະຕິບັດ ມາດ ຕະການ ໜຶ່ງທີ່ ສຳຄັນ  ໃນການ ຫລຸດຜ່ອນ ການ ປ່ອຍ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ ໃນ ຂົງ 
ເຂດ ພະລັງງານ ທີ່ ເປັນ ການທົດ ແທນ  ການ ນຳ ໃຊ້ນ້ຳມັນ ເຊື້ອ ໄຟ  ໄດ້ ມີ ປະລິມານ ຫລຸດ ລົງ  ,  ຊຶ່ງ ເຫັນ ວ່າ ເປັນ ມາດ 
ຕະການໜຶ່ງທີ່ ດີ, ມີ ຄຸນຄ່າ   ແລະ ຄວນ ໄດ້ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ພັດທະນາ ທາງ ດ້ານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ ນີ້   ໃຫ້ຫລາຍ ຂຶ້ນ. ສໍາລັບ ຂົງ 
ເຂດ ປ່າ ໄມ້, ຕາມ ຜົນ ການ ສຳ ຫລວດ  ໃນ ຊ່ວງ ໄລຍະ  ສ້າງ ບົດ ສື່ສານ ແຫ່ງ ຊາດ  ດ້ານ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ 
ສະບັບ ທີ 1 ຂອງ ສປປ ລາວ  ແມ່ນມີ ທ່າ ແຮງ ຫລາຍ ໃນ ການ ດູດຊືມ ຊັບ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ, ຊຶ່ງ  ຂົງ ເຂດ ປ່າ ໄມ້ນີ້   
ໄດ້ມີ ຂໍ້ ແນະນຳ  ໃຫ້ ມີການ ສືບຕໍ່ສ້າງ ຄວາມ ດຸນ ດ່ຽງ ລະຫວ່າງ ການອະນຸລັກ ແລະການ ນຳ ໃຊ້  ພາຍໃນ ປະ ເທດ. 

 ການ ເຄື່ອນ ໄຫວ ກ່ຽວກັບ ການ ດຳ ເນີນ ການ ຫລຸດຜ່ອນ  ການ ປ່ອຍ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ  ໃນ ໄລຍະ ທົດ 
ສະຫວັດ ຜ່ານ ມາ  ໄດ້ ສະຫລຸບ ສັງ ລວມຫຍໍ້ ຄື ດັ່ງ ລຸ່ມ ນີ້.
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• 4.2.1 ຂະ ແໜງພະລັງງານ

•  ພະລັງານ ມີ ຢູ່ 3  ແຫ ລ່ງ ທີ່ ນຳ ໃຊ້ ກັນ ແຜ່ ຫລາຍ  ຢູ່ ພາຍ ໃນ ຄົວ ເຮືອນ  ແລະ  ໃນ ຂົງ ເຂດເສດຖະກິດ  ໃນ 
ສປປ ລາວ,  ຄື: ນ້ຳມັນ ເຊື້ອ ໄຟ, ນ້ຳມັນ ຊິ ວະ ພາບ  ແລະ ພະລັງ ນໍ້າຕົກ.  ໄມ້ ຟືນ  ແລະ ຖ່ານ ດັງ ໄຟ     ໄດ້ ຖືກ ນໍາ ໃຊ້ ເປັນ 
ພະລັງງານ ມີຫລາຍ ກ່ວາ ເຄີ່ງໜຶ່ງຂອງ ປະລິມານການ ນຳ ໃຊ້ ພະລັງງານ ທັງໝົດ ໃນປະເທດ  .  ໃນ ປີ 2002,  ໄມ້ ຟືນ  
ໄດ້ ນຳ ໃຊ້   ປະມານ 56%  ຂອງ ຈຳນວນ ບໍລິ ໂພ ກພະລັງງານ ທັງໝົດ  ແລະ ຖັດມາ  ແມ່ນ ນ້ຳມັນ ເຊື້ອ ໄຟ 17%. ສຳລັບ 
ຖ່ານ ດັງ ໄຟ  ແລະ  ເຕົາ ໄຟຟ້າ  ແຕ່ລະ ຢ່າງ ແມ່ນ ນຳ ໃຊ້ 12%  ແລະ ສ່ວນ ທີ່ ເຫລືອ  ແມ່ນ ນຳ ໃຊ້ ຖ່ານ ຫີນ  ແລະ   ແຫ 
ລ່ງພະລັງງານ ອື່ນ (ທະນາຄານ ພັດທະນາ ອາຊີ, 2006). ການ ບໍລິ ໂພ ກພະລັງງານ ຫລາຍ ກ່ວາ ເຄີ່ງໜຶ່ງ  ແມ່ນສະໜອງ 
ໃຫ້ ແກ່ຜູ້ ຊົມ ໃຊ້ທົ່ວ ໄປ  ແລະ ຂົງ ເຂດທີ່ຢູ່ ອາ ໃສ, ຖັດມາ ແມ່ນຂະ ແໜງຂົນ ສົ່ງ 26%, ຂະ ແໜງອຸດສາຫະກຳ 20%  
ແລະ ສຳລັບ ສ່ວນ ທີ່ ເຫລືອ   ແມ່ນ ບໍລິ ໂພ ກ ໃນ ຂະ ແໜງກະ ສີ ກຳ  ແລະ ການ ຄ້າ.  

• 4.2.1.1 ການ ພັດທະນາ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ

•  ຢູ່ ໃນ ສປປ ລາວ   ມີ ທ່າ ແຮງ ຢ່າງ ຫລວງຫລາຍ  ສຳລັບ ການ ພັດທະນາໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ  ແລະ  ເປັນ  ແຫ ລ່ງ 
ພະລັງງານ  ທີ່ ມີ ປະສິດທິ ຜົນສູງ  ທາງ ດ້ານ ເສດຖະກິດ, ສາມ າດ ພັດທະນາ ໄດ້ຫລາຍ ກ່ວາ 26.000  ເມ ກາ ວັດ  ໂດຍ 
ບໍ່ຄິດ ໄລ່ ທ່າ ແຮງ ຂອງ ພະລັງງນ້ຳ ຕາມ ລຳ ແມ່ນ້ຳຂອງ, ຊຶ່ງ ໃນ ນີ້  ມີທ່າ ແຮງ ປະມານ 70% ສາມາດ  ພັດທະນາ ເປັນ 
ແຫ ລ່ງພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ໄດ້ ຕາມ ຜ່ານ ການ ສຶກສາ ສຳ ຫລວດ  ທາງ ດ້ານ ວິຊາ ການ.  ໃນ 30 ປີຜ່ານມາ, ສປປ ລາວ 
ສາມາດ ພັດທະນາ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ ໄດ້ ປະມານ 2% ທຽບ ໃສ່ ທ່າ ແຮງ ທີ່ ສາມາດ ພັດທະນາ ໄດ້ ທັງໝົດ ໃນ ປະ ເທດ. ການ 
ພັດທະນາ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ  ແມ່ນຈະ ບໍ່ພຽງ ແຕ່ ສະໜອງ ໄດ້ ແຕ່ ກັບ ຄວາມ ຕ້ອງການ ທີ່ ມີ ຢູ່  ພາຍ ໃນ ປະ ເທດ  ໃນ ອັດຕາ 
ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 8%-10% ຕໍ່ປີ  ເທົ່າ ນັ້ນ, ມັນຍັງ ສາມາດ ຕອບ ສະໜອງ ໄດ້  ຕໍ່ກັບ ຄວາມ ຕ້ອງການ ຂອງ ພາກພື້ນນໍາ ອີກ. 
ສັນຍາ ຂາ ອອກ ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ  ໃນ ອະນາຄົດຂອງ ສປປ ລາວ  ແມ່ນ ຈະສົ່ງ ອອກ ສູ່ ປະ ເທດ ໄທ, ຫວຽດນາມ  
ແລະ ກຳປູ ເຈຍ. ສະນັ້ນ,  ເວົ້າ ໄດ້ ວ່າ ສປປ ລາວ ຈະ ເປັນ  •ໝໍ້ ໄຟສະອາດ•  ແລະ ສົ່ງ ເສີມ ທາງ ອ້ອມ ຕໍ່ກັບ ບັນດາ ປະ 
ເທດ  ໃນ ພາກພື້ນອາຊີ ຕາ ເວັນອອກ ສ່ຽງ ໄຕ້  ໃນ ຄວາມ ພະຍາຍາມປະກອບສ່ວນ ເຮັດ ການຫລຸດຜ່ອນອາຍ ພິດ ເຮືອນ 
ແກ້ວ.

• ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ  ໄດ້ ວາງ ນະ ໂຍບາຍ ສົ່ງ ເສີມ ພະລັງງານ ທົດ ແທນ ພ້ອມທັງ   ອອກ ຂໍ້ແນະນຳຫລາຍ 
ສະບັບ   ເພື່ອ  ໃຫ້ ສາມ າດ ປະຕິບັດນະ ໂຍບາຍ ນັ້ນ ໄດ້  ເປັນຢ່າງດີ. ນະ ໂຍບາຍ ພະລັງງານ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ  ການ 
ຫລຸດຜ່ອນ  ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ ວາງອອກ ໃນ ທົດ ສະຫວັດ ຜ່ານ ມາ ມີ ຄື:

 � ເພີ່ມຄວາມ ສາມາດ ນຳ ໃຊ້ ໄຟຟ້າ  ພາຍ ໃນ ຄົວ ເຮືອນ  ໃຫ້ໄດ້ ເຖິງ 70%  ໃນ ປີ 2010  ແລະ 90%  ໃນ 
ປີ 2020;

 � ສົ່ງ ເສີມ ການ ພັດທະນາ ນ້ຳມັນ ເຊື້ອ ໄຟ ທ້ອງ ຖິ່ນ ທີ່ ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຕໍ່າ  ເພື່ອ ຫລຸດຜ່ອນ ຂາ ເຂົ້ານ້ຳມັນ 
ເຊື້ອ ໄຟ ທີ່ ມີ ລາຄາ ແພງ  ແລະ ການ ບໍລິ ໂພ ກ ໄມ້ ຟືນ;

 � ເສີມ ຂະຫຍາຍ ການພັດທະນາ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ  ແນ ໃສ່ ການສະໜອງຄວາມ ຕ້ອງການ ພາຍ ໃນ ປະ ເທດ  
ແລະ ທັງ ສາມາດ ສ້າງ ລາຍ ຮັບ ຈາກ ການ ຂາ ອອກ ໄຟຟ້າ ສູ່ ບັນດາ ປະ ເທດ ໄກ້ ຄຽງ;

 � ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະ ໂຍບາຍ ລາຄາ ທີ່ ມີ ຄວາມ ເໝາະສົມ ເພື່ອ ຊຸກຍູ້  ການ ບໍລິ ໂພ ກພະລັງງານທີ່ ມີ 
ປະສິດທິ ຜົນ  ແລະ  ເພື່ອ ຊ່ວຍ ນະ ໂຍບາຍ ລັດ  ໃນ ການ ທົດ ແທນ ການ  ເກື້ອ ກູນນ້ຳມັນ ເຊື້ອ ໄຟ, ການ 
ອະນຸລັກ ພະລັງງານ  ແລະ ການ ນຳ ໃຊ້ ພະລັງງານ ຢ່າງ ມີປະສິດທິພາບ;

 � ສ້າງ ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ ດ້ານ ການຈັດຕັ້ງ  ໃນ ຂົງ ເຂ ດພະລັງງານ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ, ການ 
ສ້າງ ນະ ໂຍບາຍ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ  ແລະ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ການ ເງິນ.

• 
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• ເພື່ອ ປະຕິບັດ ໃຫ້ ໄດ້ ກັບ ນະ ໂຍບາຍ ທີ່ ໄດ້ ກ່າວ ມາ ຂ້າງ ເທີ ງນີ້, ບັນດາ ກະຊວງ  ແລະ ກົມ ກອງ ຕ່າງໆທີ່ 
ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງ ໄດ້ ກຳນົດ  ແລະ ດຳ ເນີນມາດ ຕະການ ຕ່າງໆ ໃຫ້ ໄດ້ ດີ. ສຳລັບ ຂະ ແໜງພະລັງງານ  ໃນ ໄລຍະ ສອງ 
ທົດ ສະຫັວດຜ່ານ ມາ,  ລັດຖະບານ  ແມ່ນຍັງມີ ຄວາມ ສາມາດ ພັດທະນາ ໂຄງການ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ ໄດ້ ຢ່າງ ຕໍ່ ເນື່ອງ  ໂດຍ 
ປະກອບມີ ຫລາຍ ໂຄງການ  ຂະໜາດທີ່ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ  ໃນ ທົ່ວ ປະ ເທດ

• ຕາມການ ຊີ້ ແຈງ ໃນ ຕາຕະລາງ 4-1, ກ່ອນ ປີ 2000  ມີ ໂຮງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ 12 ແຫ່ງ ທີ່  ໄດ້ ພັດທະນາ 
ແລ້ວ  ແລະ ມີ ຄວາມ ອາດ ສາມາດ ຜະລິດ ໄຟຟ້າ ໄດ້ ທັງໝົດ 2.120  ເມ ກາວັດ.  ໃນ ຊ່ວງ ໄລຍະປີ 2000  ແມ່ນ 
ໄດ້ ມີການ ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ ຈຳນວນໜຶ່ງ  ແລະ   ມີ   ຈຳນວນໜຶ່ງ  ໄດ້ ຢຸດຕິ ການ ນຳ ໃຊ້ ຍ້ອນ ໂຮງງານ ເກົ່າ 
ແກ່ຫລາຍ ເກີນ ໄປ.  ໃນ ປີ 2011 ມີ ໂຮງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ 14 ແຫ່ງ  ທີ່ ກຳລັງ ດຳ ເນີນ ງານ ຢູ່  ແລະ  ມີ ຄວາມ ອາດ 
ສາມາດ ຜະລິດ ໄຟຟ້າ ໄດ້ ທັງໝົດ 2.548  ເມ ກາ ວັດ, ຄາດໝາຍຈະ ມີ ອີກ 10 ກ່ວາ ແຫ່ງ ຊຶ່ງ ມີ ຄວາມ ອາດ ສາມາດ 
ຜະລິດ ໄຟຟ້າ ໄດ້ ທັງໝົດ ຫລາຍ ກ່ວາ 4.300  ເມ ກາ ວັດ, ຊຶ່ງ ຄາດ ຄະ ເນ ຈະ ສາມາດ ດຳ ເນີນ ງານ ໄດ້  ໃນ ສອງ ສາມ 
ປີ ຕໍ່ໜ້ານີ້, ຈະມີ ອີກ ປະມານ 50 ກ່ວາ ແຫ່ງ ທີ່ ມີ ຄວາມ ອາດ ສາມາດ ຜະລິດ ໄຟຟ້າ ໄດ້ ທັງໝົດ 13.000  ເມ ກາ ວັດ, 
ຊຶ່ງ ກຳລັງ ຢູ່ ໃນ ຂັ້ນຕອນ ວາງແຜນ ຫລື  ຢູ່ໃນ ຂັ້ນຕອນ ສຶກສາ ຄວາມ ເປັນ ໄປ  ໄດ້ ຂອງ ໂຄງການ. ຈາກການສັນນິຖານ 
ບົນ ພື້ນຖານ ຕົວ ເລກຄວາມ ອາດ ສາມາດ ຕິດຕັ້ງ  ແລະ ຜະລິດ ໄຟຟ້າ ທີ່ ສາມາດດຳ ເນີນ ງານໄດ້ 50% ຕໍ່ປີ  ແມ່ນ 
ຈະສາມາດ ຫລຸດ  CO2    ລົງໄດ້  ໃນ ຈຳນວນ 0,673662 Gg/TJ20, ຖື ວ່າ ສປປ ລາວ ສາມາດ ປະກອບສ່ວນ 
ຫລຸດ    CO2  ລົງ ໄດ້ໂດຍ ທາງ ກົງ  ແລະ ທາງ ອ້ອມ ປະມານ 2.163 Gg  ໃນ ປີ 2000  ແລະ ຕົວ ເລກ ນີ້   ສາມາດ  
ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຫລາຍ ກ່ວາ ສອງ ທົບ  ໃນ ປີ 2010 (ຕາຕະລາງ 4-1). 

ຕາຕະລາງ 4-1  ໂຄງການ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ ຢູ່ ໃນ ສປປ ລາວ,  ເດືອນ ມັງກອນ 2012

ຂັ້ນຕອນ ຈຳນວນ 
ໂຮງງານ

ຄວາມ ອາດ ສາມາດ 
ຕິດ ຕັ້ງທັງໝົດ
( ເມ ກາ ວັດ)

TJ/ປີ
ຫລຸດ ລົງ 
CO2 ຕໍ່ປີ 
(Gg)

ພັດທະນາ    ກ່ອນ ປີ 2000 12 2.120,5 26.718,30 1.799,91

ດຳ ເນີນ ງານ 14 2.548,5 32.111,10 2.163,20

ກຳລັງ ກໍ່ສ້າງ 10 4.331,2 54.573,12 3.676,38

ກຳລັງ ວາງ ແຜນ 23 5.930,9 74.729,34 5.034,23

ສຶກສາ ຄວາມ ເປັນ ໄດ້ ຂອງໂຄງການ 33 7.266,5 91.557,90 6.167,91

  ແຫ ລ່ງຂໍ້ ມູນ: ປັບປຸງ ຈາກ ກົມ ທຸລະ ກິດພະລັງງານ, ກະຊວງ ພະລັງງານ  ແລະ ບໍ່ ແຮ່,  ໂຄງການ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ ຢູ່ ໃນ 
ສປປ ລາວ(www.poweringprogress.org)

• (Electric_Power_ Plants_in_Laos_January_2012.pdf)

• ໝາຍ ເຫດ: ສັນນິຖານ ວ່າ   ໂຮງງານ ໄຟຟ້າ ທີ່ ໄດ້ ຕິດຕັ້ງ, ດຳ ເນີນ ງານ 50% ຕໍ່ປີ.

• 1  ເມ ກາ ວັດ = 3,5 GWh/ປີ, 1 GWh= 3,6 TJ

• 

20   ໄດ້ ມາ ຈາກ ຕົວ ເລກ ໃນ ຂົງ ເຂດ ພະລັງງານ ທີ່ ໄດ້ ສຳ ຫລວດ ທາ ດອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ ແຫ່ງ ຊາດ  ສຳລັບ ປີ 2000, ປະ 
ເທດ  ໄທ, CO2/TJ = 0.673662 
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• 4.2.1.2  ໄຟຟ້າ ຊົນນະບົດ

•  ໄຟຟ້າ ຊົນນະບົດ  ແມ່ນໜຶ່ງ ໃນ ຍຸດ ທະ ສາດ ອັນ ສຳຄັນ ໃນ ການ ຕໍ່ສູ້ ກັບ ການ ແກ້ ໄຂ ຄວາມທຸກ ຍາກ  ໃນ 
ສປປ ລາວ. ພາຍ ໃຕ້ ນະ ໂຍບາຍ ດັ່ງກ່າວ,  ແຜນ ງງານໄຟຟ້າ  ຊົນນະບົດ ຈຶ່ງ ໄດ້ ຮັບ ການ ປະຕິບັດ   ໃນ ປີ 1995  ເພື່ອ 
ຂະຫຍາຍ ຕະຂ່າຍ ໄຟຟ້າ ໄປ ສູ່ ຄອບຄົວ ຊົນນະບົດ  ແລະ  ເພື່ອ ສົ່ງ ເສີມ ພະລັງງານ ທົດ ແທນນອກ ລະບົບ  ໃ ນຂອບ 
ເຂດ ທົ່ວ ປະ ເທດ.  ການ ຊ່ວຍ ເຫລືອ ລ້າ  ແລະ  ເງິນ ກູ້  ໃນ ຈຳນວນ ເງິນ 138 ລ້ານ  ໂດ ລາ ສະຫະລັດ  ໂດຍ ຜ່ານ 
ທະນາຄານ ໂລກ  ໃນລະຫວ່າງ ປີ 1995 ຫາ  ເດືອນ  ກັນຍາ ປີ 2010, ຄົວ ເຮືອນ ໃນ ຂອບ ເຂດ ທົ່ວ ປະ ເທດ ໄດ້ມີ 
ຄວາມ ອາດ ສາມາດ  ເພີ່ມ ຂຶ້ນ  ໃນ ການເຂົ້າ ເຖິງການ ນຳ ໃຊ້ ໄຟຟ້າ  ເປັນ 71% ຈາກ ໃນ ເມື່ອ ກ່ອນ 16%, ສາມາດ ບັນລຸ 
ໄດ້ 730.000 ຄົວ ເຮືອນ21.  ແຜນ ງານ ໄຟຟ້ານີ້  ສາມາດ ສົ່ງ ເສີມ  ໄດ້ ຜົນ ຜະລິດ ດ້ານ ກະ ສີ ກຳ  ແລະ ກິດຈະກຳ ອື່ນ ທີ່ 
ບໍ່ ເປັນ ການ ກະ ສີ ກຳ ກໍ ຄື ສາມາດ ສົ່ງ ເສີມ  ໄດ້ ທັງໂອກາດ ການ ສຶກສາ  ແລະ ສັງຄົມ  ໃນ ຊຸມ ຊົນ ເຂດ ຊົນນະບົດ.

• ພາຍ ໃຕ້ ແຜນ ງານ ດັ່ງກ່າວ,  ເຮັດ ໃຫ້ ເສດຖະກິດທ້ອງ ຖິ່ນ ມີ ການ ເຕີບ ໂຕ ໄວ  ແລະ ຈາກ ເຫດຜົນ ນີ້ ຈຶ່ງສ້າງ 
ສິ່ງ ກະຕຸກ ຊຸກຍູ້ ໄປ ສູ່ ປະຊາຊົນເຂດ  ຊົນນະບົດທີ່ ຍັງ ມີ ຄວາມທຸກ ຍາກ     ໄດ້ ມີ ຄວາມຕ້ອງການ ຢາກເຊື່ອມ ຕໍ່ ເຄືອ ຂ່າຍ 
ໄຟຟ້າ   ແລະ  ໄປ ພ້ອມໆກັນນັ້ນ ລັດຖະບານກໍ ຕ້ອງ ໄດ້ ດຳ ເນີນ ການ ຊ່ວຍ ເຫລືອ  ໃນ ຮູບ ການ ປະຕິບັດ ດ້ານ ນະ ໂຍບາຍ  
ແລະ  ສ້າງ ຄວາມ ອາດ ສາມາດ ໃຫ້ ແກ່ ພວກ ເຂົາ.  ແຜນ ງານ ໄຟຟ້າ ຊົນນະບົດ  ໄດ້ ກວມ ເອົາ ທັງດ້ານ ການ ພັດທະນາ   
ແລະ  ດ້ານສັງຄົມ ດັ່ງນີ້:

 � ••ເງິນ ສົງ ເຄາະ ໃນ ລະບົບ ພາສີ, ກວມ ເອົາ 20%  ໃນ ມູນ ຄ່າ ຂອງ ການສະໜອງຕໍ່ຄອບຄົວ ຊົນນະບົດ  
ເພື່ອ ຮັບປະກັນ ມູນ ຄ່າ ສຳລັບ ການ ໃຊ້ ຈ່າຍ ຄ່າໄຟຟ້າບໍ່ ໃຫ້ສູງ ເກີນ ໄປ ກ່ວາ ການ ນຳ ໃຊ້ທາງ  ເລືອກອື່ນ  
ເພື່ອ ການ ນຳ ໃຊ້ ແສງ ສະຫວ່າງ (  ເຊັ່ນ: ການ ນຳໃຊ້ນ້ຳມັນ ກາດ  ແລະ ການນຳ ໃຊ້ໝໍ້ ໄຟ);

 � ••••ແຜນ ງານ ປ້ອງ ກັນ ບ້ານ, ຮັບປະກັນ ໃຫ້ໝູ່ບ້ານ  ໄດ້ມີສະຖານ ທີ່ ປິ່ນປົວ ພະຍາດ, ມີ ໂຮງຮຽນ, ລະບົບ 
ຊົນລະປະທານ  ແລະ ມີທ່າ  ແຮງສູງ ສຳລັບ ການ ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ  ບ້ານໃຫ້ ມີ ການ ເຕີບ ໂຕ ໄວ;

 � ສະໜອງໄຟຟ້າ ຕໍ່ຜູ້ ທຸກ ຍາກ ໃຫ້ ໄດ້ ນຳ ໃຊ້, ສາມາດ ສະໜອງສິນ ເຊື່ອ ທີ່ ປອດ ອັດຕາ ດອກ ເບ້ຍ  ໃຫ້ ແກ່ 
ຄອບຄົວ ທຸກ ຍາກ  ເພື່ອ ໃຫ້ ມີ ຄວາມ ສາມາດ ເຊື່ອມ ຕໍ່ ເຄືອ ຂ່າຍ ໄຟຟ້າ ໄດ້,  ໂດຍ ສະ ເພາະ  ໃຫ້ຜົນ ປະ 
ໂຫຍ ດ ແກ່ ຄອບ ຄົວ ທີ່ ມີ ເພດ ຍິງ ເປັນ ຫົວໜ້າຄອບຄົວ  ເພາະວ່າ ພວກ ເຂົາ ເຫລົ່ານີ້  ຕາມ ທຳ ມະ ດາ 
ຈະ ເປັນ ຜູ້ ທີ່ ທຸກ ຍາກ ຫລາຍ ກ່ວາໝູ່  ແລະ ມີ ຂີດ ຈຳກັດ ທາງ ດ້ານ ຄວາມ ອາດ ສາມາດ  ໃນ  ເຂດຊຸມ ຊົນ   
ຊົນນະບົດ;

 � ນຳ ໃຊ້ ຜົນ ຜະລິດ ຂອງ ແຜນ ງານ ໄຟຟ້າ, ສະໜອງການ ຊ່ວຍ ເຫລືອ  ແກ່ປະຊາຊົນ ທ້ອງ ຖິ່ນ  ແລະ 
ຄອບ ຄົວ  ເຂດ ຊົນນະບົດ   ເພື່ອ ໃຫ້ ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ ສາມາດ ໄດ້ ນຳ ໃຊ້ ໄຟຟ້າ  ເພື່ອ ສ້າງ ລາຍ ຮັບ  ໃຫ້ ແກ່ 
ພວກ ຕົນ. 

• ຜົນການ ປະ ເມີນ ໂຄງການ  ໄດ້ ສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ເຖິງ ຜົນສຳ ເລັດອັນ ໂດດ ເດັ່ນ, ຄື:

 � •ຄວາ ມ ອາດ ສາມາດ ເຂົ້າ ເຖິງ ໄຟຟ້າ ໄດ້  ເພີ່ມ ຂຶ້ນ  ເກືອບ 5  ເທົ່າ   ໃນ ຊ່ວງ ໄລຍະປີ 1995 ຫາ ປີ 2010;

 � ມີທັງໝົດ 35.000 ຄົວ ເຮືອນ ສາມາດ ເຊື່ອມ ຕໍ່ລະບົບ ໄຟຟ້າ ນອກ ລະບົບ,  ເປັນຕົ້ນ: ລະບົບ ໄຟ ຟ້າ 
ແສງຕາ ເວັນ ແບບ ຄົວ ເຮືອນ  ຫລື   ໂຮງງານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ ຂະໜາດນ້ອຍ;

 � ໄດ້ ມີ ການ ເຕີບ ໂຕ ທາງ ດ້ານ ທຸລະ ກິດ ໃໝ່  ໃນ ເຂດໝູ່ບ້ານ ທີ່ ໄດ້ ມີ ໄຟຟ້າ ນຳ ໃຊ້ ໃນ ຫວ່າງ ບໍ່ດົນມານີ້,  
ເຊັ່ນ: ຮ້ານ ຄ້າຂາຍ ຍ່ອຍ, ຮ້ານ ຄ້າຂາຍ ເສື້ອຜ້າ  ແລະ ຕັດ ຍິບ  ແລະ  ໂຮງສີ ເຂົ້າ ຊຶ່ງ ສະ ເລ່ຍ ໄດ້ ມີ 

• 21  http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ EASTASIAPACIFICEXT /

LAOPRDEXTN/0,,contentMDK:22858227~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:293684,00.html
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30 ຫົວໜ່ວຍທຸລະ ກິດ ໃໝ່ ໃນ ແຕ່ ລະ ບ້ານ ທີ່ ມີ ໄຟຟ້າ ເຂົ້າ ໄປ ເຖິງ. ການ ນຳ ໃຊ້ ອຸບປະກອນ  ແລະ  
ເຄື່ອງມື ໄຟຟ້າ  ແມ່ນ ໄດ້ ສົ່ງ ເສີມ ຊິວິດ ການ ເປັນ ຢູ່ ຂອງ ປະຊາຊົນ ດີ ຂຶ້ນ  ແລະ ທັງ ສາມາດ ປະກອບ 
ສ່ວນ ສ້າງກິດຈະກຳ ອື່ນ ໄດ້ ອີກ  ເຊັ່ນ ດຽວກັນ. ການ ມີ ໄຟຟ້າ ນຳ ໃຊ້ ໃນ ເວລາ ກາງຄືນ ກໍ ເປັນອັນ ສະ 
ດວກ ແກ່ ຄອບຄົວ ໃນ ການ ສືບຕໍ່ ເຮັດ ວຽກທີ່ ບ້ານ ຫລື ສຶກສາ ຮໍ່າຮຽນ;

 � ຄວາມ ສາມາດ ຂອງ ອົງ ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ  ໃນ ການວາງ ແຜນ, ອອກ ແບບ, ຈັດ ຊື້, ຕິດຕັ້ງ  ແລະ ການ 
ປະ ເມີນ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ  ແລະ ສັງຄົມ  ໄດ້ ຮັບ ການ ຍົກ ລະດັບ ດີ ຂຶ້ນ;

 � ພາຍ ໃຕ້ ແຜນ ງານ ຂະຫຍາຍໄຟຟ້າ  ໄປ ສູ່ ເຂດ ຊົນນະບົດ ທີ່ ທຸກ ຍາກ  ເຫັນ ວ່າ ອັດຕາ ການ ເຊື່ອມ ຕໍ່ 
ເຄືອ ຂ່າຍ ໄຟຟ້າ ໃນ ເຂດ ບ້ານ ທີ່ ມີ ໄຟຟ້າ ນຳ ໃຊ້ ໃນ ເມື່ອ ກ່ອນ  ໄດ້ ມີ ການຂະຫຍາຍ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ສະ ເລ່ຍ 
ໄດ້ ຈາກ 70%  ເປັນ 95%;

 � ແຜນ ງານ ດັ່ງກ່າວ  ໄດ້ ມີ ການ ອອກ ແບບ ທີ່ ມີ ລະບົບດີ ສາມາດ ຄຸ້ມ ຄອງ ການ ເຊື່ອມ ຕໍ່ ໄຟຟ້າ ນອກ 
ລະບົບ ໃນ ພື້ນທີ່ ຫ່າງ ໄກ ສອກຫລີກ. ລະບົບ ໄຟຟ້າ ແສງຕາ ເວັນ ແບບ ຄົວ ເຮືອນ  ແລະ ໂຄ ງການ ໄຟຟ້າ 
ນ້ຳຕົກ ຂະໜາດນ້ອຍ ແບບ ໝູ່ບ້ານ ສາມາດ ສະໜອງ ໄຟຟ້າ ໄດ້ ຫລາຍ ກ່ວາ 23.000 ຄົວ ເຮືອນ   ໃນ 
ບ້ານໜຶ່ງ ໂດຍ ປາດ ສະ ຈາກການ ມີ ລະບົບ ເຄືອ ຂ່າຍ ໄຟຟ້າ.

•  ແຜນ ງານ ຂະຫຍາຍ ໄຟຟ້າ ໄປ ສູ່ ຊົນນະບົດ  ໄດ້ ສາທິດ ໃຫ້ ເຫັນ ເຖິງ ການ ເຊື່ອມ ສານ  ເອົາ ນະ ໂຍບາຍ 
ດ້ານ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ເຂົ້າ ໄປ ໃນ ຂະ ບວນການ ພັດທະນາ ແຫ່ງ ຊາດ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ  ການ ຫລຸດຜ່ອນ 
ຄວາມທຸກ ຍາກ. ແຜນ ງານ ຂະຫຍາຍ ໄຟຟ້າ ໄປ ສູ່ ຊົນນະບົດ  ໄດ້ ຫລຸດ ລົງ ການ ນຳ ໃຊ້ ນ້ຳມັນ ກາດ  ເພື່ອ ແສງ ສະຫວ່າງ 
ຊຶ່ງ ເປັນ ການ ຫລຸດຜ່ອນ  ອາຍ CO2. ສັນນິຖານ ໄດ້ ຈາກ ການບໍລິ ໂພ ກນ້ຳມັນ ກາດ ສະ ເລ່ຍ 30 ລິດ ຕໍ່ຄົວເຮືອນ ຕໍ່ປີ,  
ແຜນ ງານ ຂະຫຍາຍ ໄຟຟ້າ ໄປ ສູ່ ຊົນນະບົດ ສາມາດ ຫລຸດ ລົງ ການ ຈູດ ເຜົາ ນ້ຳມັນ ກາດ  ໄດ້ ຫລາຍ  ກ່ວາ 2,1 ລ້ານ ລິດ  
ຕໍ່ປີ. ສັນນິຖານ ໄດ້  ມີ ມູນ ຄ່າ ຂາດ ຕົວ  ແລະ ຕົວ ຄຸນ ກະຈາຍ ການ ປ່ອຍ  ອາຍ ສຸດທິ  ໄດ້ ຈຳນວນ 37,5 MJ/ລິດ  ແລະ 
71,5 tCO2/TJ, ການ ນຳ ໃຊ້ ໄຟຟ້າ ໃນ ສປປ ລາວ  ໄດ້ ຫລຸດ ລົງ ການ ປ່ອຍ ອາຍ CO2  ໄດ້ ປະມານ 5. 630  ໂຕນ 
(78,75 TJ*71,5 t/TJ) ຕໍ່ປີ. 

• ການ ປະ ຕິ ບັດແຜນ ງານ ນີ້  ໄດ້ ປະ ເຊີນ ກັບ ຫລາຍ ບັນຫາ  ແລະ ມີ ຫລາຍ ອັນ ຈຳກັດ ເຊັ່ນ ດຽວກັນ, ເປັນຕົ້ນ: 
ການ ຈ່າຍ ຄ່າ ໄຟ ຟ້າ ນອກ ລະບົບ  ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ ຈະ ມີ ການ ອຸດໜູນຢ່າງ ຫລວງຫລາຍກໍ ຕາມ ສ່ວນໜຶ່ງກໍ ຍັງ ແມ່ນ ຜູ້ 
ທຸກ ຍາກ ໃນ ເຂດ ຊົນນະບົດ  ຕ້ອງ ໄດ້ຮັບ ພາລະ ກັບ ບັນຫານີ້ຢູ່, ການ ຈ່າຍ ຄ່າ ທຳນຽມປະຈຳ ເດືອນ  ທັງໆທີ່ ຊາວ ກະ ສີ     
ກ ອນບໍ່ ໄດ້ ນຳ  ໃຊ້ ໄຟຟ້າ (ຕົວຢ່າງ: ການ ອອກ ບ້ານ ໄປ ໄກ ໃນ ໄລຍະ ເວລາ ໃດໜຶ່ງ),  ແຝງ ຮັບ ພະລັງ ແສງຕາ ເວັນ  ແລະ 
ອຸບປະກອນ ເກັບ ຮັກສາ ພະລັງ  ແມ່ນ ຍັງມີມູນ ຄ່າ ສູງ, ຍັງຂາດ ຕົວ ແບບ ທີ່ ຫລາກ ຫລາຍ ຊະນິດ  ສໍາລັບ ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ 
ໄຟຟ້າ ນອກ ລະບົບ ອື່ນ, ຊຶ່ງ ເປັນອັນ ກີດ ຂວາງ ແກ່ ທາງ ເລືອກ ໃນ ການ ພັດທະນາ ລະບົບ ໄຟຟ້າ ນອກ ລະບົບ  ໃນ ເງື່ອນ 
ໄຂ ທີ່ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ (ທະນາຄານ ໂລກ, 2011)  ແລະ ນອກ ນີ້ ກໍ ຍັງ ມີ ບັນຫາ ທ້າ ທາຍໜັກໜ່ວງ ອີກເຊັ່ນ ດຽວກັນ ຄື  
ເຮັດ ແນວ ໃດ ໃຫ້ ລະບົບ ໄຟຟ້າ ນອກ ລະບົບ  ທີ່ ປະກອບສ່ວນ ການ ຫລຸດຜ່ອນ ຄວາມທຸກ ຍາກ  ໃນ ສປປ ລາວ  ໃຫ້ ມີ 
ຄວາມ ຍືນ ຍົງ ໄດ້. 

•   ແຜນ ງານ ນີ້ ຍັງ ໄດ້ ຢືນຢັນ ອີກ ວ່າ ການ ນຳ ໃຊ້ ພະລັງງານ ຈາກ ການ ນຳ ໃຊ້ ນ້ຳມັນ ເຊື້ອ ໄຟມາ ປ່ຽນ ແທນ  
ດ້ວຍ ພະລັງງານ ທົດ ແທນ  ແມ່ນ ຕ້ອງ ໄດ້ ມີ ເງິນສົງເຄາະ ໃນລະບົບພາສີ ສູງ  ແລະ ແນວທາງນີ້  ບັນດາ ປະ ເທດ 
ດ້ອຍພັດທະນາ,  ເຊັ່ນ: ສປປ ລາວ ບໍ່ສາມາດ ນຳໄປປະຕິບັດໄດ້, ຍົກ ເວັ້ນ ຈະ  ໄດ້ ຮັບ ການສະໜັບສະໜູນຈາກ 
ສາກົນ ຢ່າງ ພຽງພໍ.

• 4.2.1.3 ປະສິດທິພາບ  ແລະ ການ ອະນຸລັກ ພະລັງງາ ນ

•  ປະສິດທິພາບ  ແລະ ການ ອະນຸລັກ ພະລັງງານ  ໄດ້ ເລັ່ງ ໃສ່ ພາກສ່ວນ ປຸງ ແຕ່ງ  ແລະ ທີ່ ພັກ ອາ ໃສ.  ໂຄງການ 
ປະສິດທິພາບການ ນໍາ ໃຊ້ ພະລັງງານ/ການ ຄຸ້ມ ຄອງຄວາມ ຕ້ອງການ  ແມ່ນ ອົງ ປະກອບໜຶ່ງພາຍ ໃຕ້  ໂຄງການ 
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ຂະຫຍາຍ ໄຟຟ້າ   ໄປ ສູ່ ເຂດ ຊົນນະບົດ  ໄລຍະ I, ຊຶ່ງ ໄດ້ ຮັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ  ແນ ໃສ່ ເພີ່ມ ຄວາມ ອາດ ສາມາດ  ຂອງ 
ຄົວ ເຮືອນ ຊົນນະບົດ ໃນ ແຂວງ ພາກ ກາງ  ແລະ  ແຂວງ ພາກ ໃຕ້ ຂອງ ສປປ ລາວ  ໃຫ້ ມີ ຄວາມ ສາມາດ  ໃນ ການເຂົ້າ ເຖິງ  
ການ ນຳ  ໃຊ້ໄຟຟ້າ  ແລະ  ໂຄງການ ນີ້  ໄດ້ ຮັບ ທຶນ ສະໜັບສະໜູນຈາກ ທະນາຄານ ໂລກ/ອົງການ ກອງ ທຶນ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ 
ໂລກ.

•   ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ໂຄງການ ປະສິດທິພາບ ການ ນໍາ ໃຊ້ພະລັງງານ/ການ ຄຸ້ມ ຄອງຄວາມ ຕ້ອງການດ້ານ 
ພະລັງງານ   ແມ່ນໄດ້ ແບ່ງ ອອກ ເປັນ  ສອງ  ໄລຍະ  ຄື:  ໄລຍະ I (2007-2010) ແລະ ໄລ ຍະ II (2010-2012). 
ຈຸດປະສົງ ທັງໝົດຂອງ ໂຄງການ ໄລຍະ I  ແມ່ນ ກຳນົດ ລະດັບ ການ ບໍລິ ໂພ ກພະລັງງານ ທີ່ ມີ ຄວາມ ເໝາະສົມ 
ສຳລັບ ບັນດາ ອົງການ ຈັດຕັ້ງ/ກະຊວງ ຕ່າງໆ  ໃນ ການ ບໍລິ ໂພ ກພະລັງງານ ທີ່ ສຳຄັນ  ແລະ  ແກ້ ໄຂ ບັນຫາ ດ້ານ ພາກ 
ປະຕິບັດ ຕົວ ຈິງ  ທີ່ ບໍ່ ໄດ້ ຮັບ ປະສິດທິ ຜົນ   ໃນ ການ ບໍລິ ໂພ ກພະລັງງານ ໄຟຟ້າ  ໃນ ຂະ ແໜງການ ລັດ. ການ ປັບປຸງ 
ສິ່ງ ທີ່ ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ໃຫ້ ໄດ້ ດີ ຂຶ້ນນັ້ນ  ແມ່ນ ຈະ ບໍ່ພຽງ ແຕ່ ສົ່ງ ຜົນ ສະທ້ອນດ້ານ ບວກ ໃຫ້ ແກ່ ທາງ ດ້ານ ການ ເງິນ  
ແລະງົບປະມານ ເທົ່າ ນັ້ນ, ການ ປະຢັດ ຈາກ ປະສິດທິພາບດ້ານ ພະລັງງານ ໄດ້ ສູງ  ແມ່ນຈະ ຍັງ ສາມາດ ເຮັດ ໃຫ້ ສປປ 
ລາວ ສ້າງ ລາຍ ຮັບ ຈາກ ຂາ ອອກ ໄຟຟ້າ ໄດ້ ຫລາຍ ຂຶ້ນຕື່ມ.

•  ໂຄງການ ປະສິດທິພາບ ການ ນໍາ ໃຊ້ ພະລັງງານ/ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ຄວາມ ຕ້ອງການພະລັງງານ  ແມ່ນຈະ ໄດ້ ດຳ 
ເນີນ ວຽກງານ ສຳຄັນ  ດັ່ງນີ້:

1. ການ ສ້າງ ຄວາມ ສາມາດ ດ້ານ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ຄວາມ ຕ້ອງການ ພະລັງງານ  ແລະ ການ ອະນຸລັກ ພະລັງງານ;

2. ແຜນ ງານ ປະສິດທິພາບການ ນໍາ ໃຊ້ ພະລັງານ ໃນ ຂະ ແໜງການ ລັດ;

3. ການຂະຫຍາຍ ຖານ ຂໍ້ ມູນດ້ານ ການ ບໍລິ ໂພ ກພະລັງງານ;

4.  ແຜນ ງານ ຄຸ້ມ ຄອງ ຄວາມ ຕ້ອງການ ພະລັງງານ ສຳລັບ ທີ່ ພັກ ອາ ໃສ;

5. ການ ສຳ ຫລວດ  ອຸບປະກອນເຄື່ອງ ໃຊ້ ພະລັງງານ ໃນ ຄົວ ເຮືອນ.

• ໜຶ່ງ ໃນ ບັນດາ ຈຸດ ຄ້າງ ຄາ ຂອງ ແຜນ ງານຄຸ້ມ ຄອງ ຄວາມ ຕ້ອງການ ພະລັງງານ  ແມ່ນ ບັນຫາການ ຂາດຈິດ 
ສຳນຶກ ມວນ ຊົນ  ແລະ ການ ກຳນົດທາງ ເລືອກ  ໃນ ການ ນຳ ໃຊ້  ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ ທີ່ ມີ ປະສິດທິພາບ  ທາງ ດ້ານ ພະລັງງານ  
ແລະ ບັນຫາ ສຳລັບ  ການ ປະຕິບັດ ຕົວ ຈິງ ໂດຍ ອົງການ ຈັດຕັ້ງຕ່າງໆຂອງ ລັດ  ແລະ ລູກ ຄ້າ ຂອງ ລັດ ວິ ສາ ຫະກິດ ໄຟຟ້າ 
ລາວ (ທະນາຄານ ໂລກ, 2011).

• 4.2.2 ຂະ ແໜງປ່າ ໄມ້

•  ໃນ ປີ 2001, ຂະ ແໜງປ່າ ໄມ້  ໄດ້ ປະກອບສ່ວນ ປະມານ ໜຶ່ງສ່ວນ ສີ່  ຂອງ ລາຍ ຮັບ ຈາກ ຂາ ອອກ  ແລະ 
ປະມານ 3,2% ຂອງ ລວມຍອດ ຜະລິດ ຕະພັນ ພາຍ ໃນ ຂອງ ສປປ ລາວ (ກະຊວງກະ ສີ ກຳ  ແລະ ປ່າ ໄມ້, 2005) 
ໃນນີ້ ບໍ່ ໄດ້ ລວມ ເອົາທັງ ການ ປະກອບສ່ວນ ຂອງ ເຄື່ອງ ປ່າ ຂອງ ດົງ ທີ່ ເປັນ ປັດ ໃຈ ສຳຄັນ ແກ່ ຊິວິດ ການ ເປັນ ຢູ່  ຂອງ 
ຊຸມ ຊົນ ຊົນນະບົດ.   ຖ້າເວົ້າ ເຖິງ ດ້ານ ການ ປະກອບສ່ວນ ຂອງ ພະລັງງານ, ພະລັງ ງານ ຈາກ ໄມ້ ທີ່ ລວມ ເອົາ ທັງ ໄມ້ ຟືນ  
ແລະ ຖ່ານ ດັງ ໄຟ  ແມ່ນຖື ວ່າ  ໄດ້ ເປັນ ແຫ ລ່ງພະລັງງານ ອັນ ສຳຄັນ ສຳລັບ ການ ປຸງ ແຕ່ງອາຫານ  ໃນ ເຂດ ຕົວ ເມືອງ  
ແລະ ຊົນນະບົດ  ໃນ ຂອບ ເຂດ ທົ່ວ ປະ ເທດ, ຊຶ່ງ ເປັນ ຂົງ ເຂດໜຶ່ງທີ່ ມີ ຄວາມ ສຳຄັນຫຼາຍ ສຳລັບ ການ ພັດທະນາ ທາງ 
ດ້ານ ສັງຄົມ,  ເສດຖະກິດ  ແລະ ທາງ ດ້ານ ນິ ເວດ ວິທະຍາ  ໃນ ລະດັບ ຊາດ. ຕາມ ການ ຢືນຢັນ ຂອງ ຜົນ ການ ສຳ ຫລວດ  
ໃນ ປີ 2000, ຂະແໜງປ່າ ໄມ້ ຢູ່  ໃນ ສປປ ລາວ  ແມ່ນຍັງ ເປັນ ແຫ ລ່ງສຳຄັນ ທີ່ ສຸດ  ໃນ ການ ດູດຊືມຊັບ  ແລະ  ຖື ວ່າ 
ເປັນ ຂະ ແໜງການ ທີ່ ມີ ຄວາມ ສຳຄັນ ຫລາຍ ກ່ວາໝູ່  ໃນ ການຫລຸດຜ່ອນ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ. ການ ເຊື່ອມ ສານ ເອົາ 
ວຽກງານການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ເຂົ້າ ໃນ  ແຜນການ ພັດທະນາ ປ່າ ໄມ້ ແບບ ຍືນ ຍົງ  ແມ່ນຈະ ເປັນ ສ່ວນສຳຄັນໜຶ່ງ   
ໃນ ການ ບັນລຸ ເປົ້າໝາຍຂອງ ການ ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ  ແລະ ສັງຄົມ ແຫ່ງ ຊາດ  ແລະ ທັງຈະ ເປັນ ບັນຫາ ສຳຄັນ ຫລັກ  
ຂອງ ສປປ ລາວ ອີກ.

•   ພື້ນທີ່ຂອງ ປະ ເທດ  ມີ ທັງໝົດ  ຈຳນວນ 236.800 ກມ2 ຊຶ່ງມີເນື້ອທີປົກຫຸ້ມປ່າ ຈຳນວນ 41,5%  ໂດຍ 
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ໃນນີ້ເປັນພື້ນທີປ່າປົກຫຸ້ມດ້ວຍເຮືອນຍອດຕົ້ນໄມ້ຫລາຍ ກ່ວາ 20%. ເພື່ອ ຮັບປະກັນ  ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ປ່າ ໄມ້ຢ່າງ 
ຖືກຕ້ອງ  ໂດຍ ສາມາດນຳ ໃຊ້ ນິ ເວດ ວິທະຍາ   ແລະ  ຊັບພະຍາກອນ ປ່າ ໄມ້ແບບ ຍືນ ຍົງ  ຕໍ່ຊິວິດ ການ ເປັນ ຢູ່ ຂອງ ຜູ້ ທຸກ 
ຍາກ  ໃນ ເຂດ ຊົນນະບົດ, ລັດຖະບານ ຈະ  ໄດ້  ກຳນົດ ເປົ້າໝາຍ ການ ເຮັດ ໄຮ່ ປູກ ເຂົ້າ  ໃຫ້  ໄດ້ຄົງ ທີ່   ໃນ ປີ 2005  ແລະ  
ສາມາດ ຫລຸດການ ເຮັດ ໄຮ່ ແບບ ເລື່ອນລອຍ ລົງ  ໃຫ້ໄດ້ຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ປີ 2010.  ເປົ້າໝາຍ ອື່ນ  ແມ່ນ ສົ່ງ ເສີມ ປ່າ ໄມ້ 
ເສດຖະກິດ   ແລະ ເລັ່ງລັດຈັດ ແບ່ງ ປະ ເພດ ປ່າ ໃຫ້ ສຳ ເລັດ ໂດຍ ໄວ ຄື: ປ່າ ປ້ອງ ກັນ, ປ່າ ຜະລິດ  ແລະ ປ່າ ສະຫງວນ. 
ກົດໝາຍ, ດໍາລັດ  ແລະ ຄຳ ສັ່ງຕ່າງໆ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ປ່າ ໄມ້ ມີ ຫລາຍ ສະບັບ  ໄດ້ ຜະລິດ ອອກ  ແລະ ປະກາດ ນຳ ໃຊ້ 
ຢ່າງ ເປັນ ທາງ ການ ນັບ ຕັ້ງແຕ່ ປີ 1990  ເປັນຕົ້ນມາ (ກະຊວງ ກະ ສີ ກຳ  ແລະ ປ່າ ໄມ້, 2005).  

•  ຕາຕະລາງ 4-2  ໄດ້ ສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ເຖິງ ການ ປ່ຽນ ແປງ ພື້ນທ່ີ ປ່າ ໄມ້  ຂອງ ສປປ ລາວໃນ ທົ ດສະຫວັດ 
ຜ່ານ ມາ ກໍ ຄື  ພື້ນທີ່ຄາດ ວ່າ ຈະ ປ່ຽນ ແປງ ໄປຕາມ ການວາງແຜນ  ແລະ  ຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ ຄາດ ຄະ ເນ ໄວ້ ໃນ ສອງ ທົດ 
ສະຫວັດຕໍ່ໜ້າ.  ໃນ ທົດ ສະຫວັດ ຜ່ານ ມາ, ຕາມ ການແຈ້ງ ການ  ຢ່າງ ເປັນ ທາງ ການ, ພື້ນທີ່ ປ່າ ໄມ້  (ກຳນົດ ເອົາ ພື້ນທີ່ 
ປ່າ ໄມ້  ທີ່ ມີຄວາມໜາ ແໜ້ນຂອງ ເຮືອນ ຍອດ 20% ຫລື ຫລາຍ ກ່ວາ)  ແມ່ນ ໄດ້ ເພີ່ມ ຂຶ້ນຈາກໜ້ອຍກ່ວາ 10 ລ້ານ  
ເຮັກຕາ  ໃນ ປີ 2000 ມາ ເປັນ ຈຳນວນ ປະມານ 13,6 ລ້ານ  ເຮັກຕາ  ໃນ ປີ 2010. ລັດຖະບານ  ໄດ້ ວາງ ແຜນ  ໃຫ້ 
ພື້ນທີ່ ປ່າ ໄມ້  ເພີ່ມ ຂຶ້ນ  ເປັນ 65% ທຽບ ໃສ່ ພື້ນທີ່ ດິນ ທັງໝົດຂອງ ປະ ເທດ ຫລື  ໃນ ຈຳນວນ 15,4 ລ້ານ  ເຮັກຕາ  
ໂດຍສະເພາະປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າສະຫງວນໃນ ປີ 2015. ບັນຫານີ້ ຈະ ສາມາດ ບັນລຸ ໄດ້ ກໍ ມີ ພຽງ ແຕ່ ໄດ້  ມີ ການ 
ປູກ ປ່າ  ແລະ ຟື້ນຟູ ປ່າ  ໃນ ເຂດ ດິນ ເຊື່ອມ ໂຊມ ຫລື ພື້ນທີ່ ປ່າ ເລົ່າ.  ໃນ ປີ 2020, ລັດຖະບານ ຈະ ສົ່ງ ເສີມ ໃຫ້ ໄດ້  
ພື້ນທີ່ ປ່າ ໄມ້ຈຳນວນ 70% ທຽບ ໃສ່ ພື້ນທີ່ ດິນ ທັງໝົດຂອງ ປະ ເທດ (ຕາຕະ ລາງ 4-2).

•  ການ ປົກ ປັກ ຮັກສາ  ແລະ ການ ຂະຫຍາຍ ພື້ນທີ່ ປ່າ ໄມ້ ທາດ ແທ້ ກໍ ມີ ຄວາມໝາຍດຽວກັນ ກັບ ການ 
ປົກ ປັກຮັກສາ  ແລະ ການ ສົ່ງ ເສີມ  ຄວາມ ສາມາດ ດູດ ຊືມຊັບ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ  ຂອງ ປະ ເທດ. ຖ້າກຳນົດ 
ວ່າເນື້ອທີປ່າໄມ້ 1 ຮຕ ມີ ຊິ ວະ ມວນ ສານ ຈຳນວນ 90  ໂຕນ ຂອງ CO2 ການ ປ່ອຍ  ອາຍພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ 
ສາມາດຫລີກ ລ້ຽງ ຫລື ອາດ ມີ ຄວາມ ເປັນ ໄປ ໄດ້ ໃນ ການ ຫລີກ ລ້ຽງ  ສູງ ເທົ່າ ກັນ ກັບ 338 ພັນ Gg  ໃນ ປີ 2010  
ແລະ  ໄດ້ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຕື່ມ 160 ພັນ  Gg ໃນ ປີ 2015  ແລະ 106 ພັນ Gg  ໃນ ປີ 2020. ຖ້າວ່າ  ເປົ້າໝາຍນີ້ຫາກ ມີ 
ຜົນສຳ ເລັດ, ສປປ ລາວ ຈະ ສາມາດ ຫລີກ ລ້ຽງການ ປ່ອຍ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ  ໄດ້ ຈຳນວນ ທັງໝົດ 6 ແສນ  Gg ຕໍ່ປີ 
ໃນ ສອງ ທົດ ສະຫວັດຕໍ່ໜ້າ.

•  ຖ້າຮັກສາ ໄວ້ 70% ຂອງດິນ ທັງໝົດ ປະ ເທດ  ເປັນ ພື້ນທີ່ ປ່າ ໄມ້  ແມ່ນ ຈະ ເປັນປະຜົນ ປະ ໂຫຍ ດ 
ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ທັງໃນລະດັບຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ ,    ແຕ່ອີກດ້ານໜຶ່ງ ກໍ່ຈະມີທັງເປັນການ ເສຍໂອກາດ 
ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໃນການ ນຳ ໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນ ດິນ   ສຳລັບ ການ ຫລຸດ ພົ້ນຄວາມທຸກ ຍາກ . ການ ປົກ 
ປັກຮັກສາ ປ່າ ໄມ້  ໄດ້ ເປັນ  ທ່າ ແຮງ ສຳລັບ ກົນ ໄກ ໃໝ່ ໃນ ການ ສົ່ງ ເສີມ ການ ດູດຊືມຊັບອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ ພາຍ 
ໃຕ້ ສົນທິສັນຍາ  ວ່າ ດ້ວຍ  ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ,  ໂດຍ ສະ ເພາະກົນໄກການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນ 
ແກ້ວທີ່ເໝາະສົມແຫ່ງຊາດ (NAMA) ແລະ ກົນໄກການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ຈາກການເຊື່ອມໂຊມ, 
ການທຳລາຍ ລວມທັງການອະນຸລັກປ່າໄມ້ (REDD+).

ຕາຕະລາງ  4-2, ພື້ນທີ່ ປ່າ ຜະລິດ, ປ່າ ປ້ອງ ກັນ  ແລະ ປ່າ ສະຫງວນ ຢູ່ ໃນ ສປປ ລາວ, ປີ 2000, ປີ 2010  ແລະ 
ປີ 2015 (000  ເຮັກຕາ)  ແລະ ການ ປ່ອຍ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ ທີ່ ສາມາດ ຫລີກ ລ້ຽງ ໄດ້ (ລ້ານ  ໂຕນ)

2000 2010 2015
 (ຕາມ ແຜນການ)

2020 
(ຕາມ ເປົ້າໝາຍ)

ປ່າ ຜະລິດ ບໍ່ມີ ຂໍ້ ມູນ 3.100 3.100 ບໍ່ມີ ຂໍ້ ມູນ

ປ່າ ປ້ອງ ກັນ ບໍ່ມີ ຂໍ້ ມູນ 6.881 8.200 ບໍ່ມີ ຂໍ້ ມູນ

ປ່າ ສະຫງວນ ບໍ່ມີ ຂໍ້ ມູນ 3.600 4.700 ບໍ່ມີ ຂໍ້ ມູນ
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ທັງໝົດ 9.824,7 13.581 15.400

ການ ຟື້ນຟູ 1.670

ການ ປູກ ປ່າ ຄືນ ໃໝ່ 111,5

ທັງໝົດຕາມ ແຜນການ 15.362,5

ທັງໝົດຕາມ ເປົ້າໝາຍ 15.392 16.576

ການ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 3.756,3 1.781,49 1.184
ການ ປ່ອຍ CO2 ທີ່ ສາມາດ 
ຫລີກ ລ້ຽງ (ລ້ານ  ໂຕນ) 338,07 160,33 106,56

• ໝາຍ ເຫດ: ບໍ່ມີ ຂໍ້ ມູນ ໝາຍວ່າ  ຂໍ້ ມູນ ສຳລັບ ປີ 2000 ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຈາກ ການ ສຳ ຫລວດ ປ່າ ໄມ້ ແຫ່ງ ຊາດ, 2002, ຂໍ້ 
ມູນ ສຳລັບ ປີ 2010  ແລະ ປີ 2015  ແມ່ນ ໄດ້ ມາ ຈາກ ແຜນ ດຳ ເນີນ ງານ ການ ປ້ອງ ກັນ ປ່າ ໄມ້ ແບບ ຍືນ ຍົງ  ໃນ ໄລຍະ 
5 ປີ (ປີ 2006-2010)  ແລະ ທິດ ທາງ ໃນ ອະນາຄົດ ສຳລັບ ປີ 2011-2015, ກົມ ປ່າ ໄມ້; ຂໍ້ ມູນ ສຳລັບ ປີ 2020  
ແມ່ນ ໄດ້ ມາ ຈາກຍຸດ ທະ ສາດ ປ່າ ໄມ້ ເຖີງປີ 2020. ທັງໝົດຕາມ ແຜນການ  ສຳລັບ ປີ 2015  ແມ່ນ ໄດ້ ມາ ຈາກ ການ 
ຄິດ ໄລ່ຕໍ່າກ່ວາ ໜ້ອຍໜຶ່ງ ກັບ ທັງໝົດຕາມ ເປົ້າໝາຍ ຊຶ່ງທັງສອງໂຕ ນີ້ ຈະຕໍ່າກວ່າຍອດລວມ ຂອງປ່າສາມປະເພດ.

• 

• 4.3 ການ ຫລຸດຜ່ອນອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ ພາຍ ໃຕ້ໂຄງການ ກົນ ໄກ ການ ພັດທະນາ ສະອາດ
• 

•  ໃນ ປະຈຸ ບັນ, ມີ 10  ໂຄງການ  ກົນ ໄກ ການ ພັດທະນາ ສະອາດ   ທີ່ ມີ ຄວາມ ສາມາດ ເປັນ ໄປ ໄດ້ ໃນ ການ 
ຫລຸດຜ່ອນ CO2 ຊຶ່ງ ໃນ ນີ້  ຄາດໝາຍໄດ້ ຈຳນວນ 1,45 ພັນ Gg ຕໍ່ປີ  ແລະ ບັນດາ ໂຄງການ ດັ່ງກ່າວ ນີ້  ທາງ 
ລັດຖະບານ ໄດ້ ພິຈາລະນາ ຮັບຮອງ ເອົາ ໄປ ແລ້ວ.  ໃນ ນີ້ ມີ ຈຳນວນ 6 ໂຄງການ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ ຕົກ, 1  ໂຄງການ ກະ ສີ ກຳ-
ປ່າ ໄມ້, 1  ໂຄງການ  ແກັດ ຊິ ວະ ພາບ, 1  ໂຄງການ ສົ່ງ ເສີມ ປະສິດທິພາບ ດ້ານ ພະລັງງານ  ແລະ 1  ໂຄງການ ນ້ຳມັນ ເຊື້ອ 
ໄຟ ທາງ ເລືອກ ໃໝ່.  ໃນ ບັນດາ  ໂຄງການ ເຫລົ່ານີ້  ແມ່ນ ມີ ຈຳນວນ 2  ໂຄງການ ທີ່ ໄດ້ ຜ່ານ ການ ພິຈາລະນາ ຮັບຮອງ ເອົາ 
ໄປ  ແລ້ວ  ຈາກຄະນະ ກຳມະການ ສາກົນ ດ້ານ ໂຄງການ ກົນ ໄກ ການ ພັດທະນາ ສະອາດ, ຄື:  ໂຄງການ ປະສິດທິພາບ 
ດ້ານ ພະລັງງານ ທີ່ ໂຮງງານ ເບຍ  ແລະ  ໂຄງການ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ  ເຊ ຂະໝານ 3.  ໃນ ໄລຍະ ເວລາ  ການ ກະກຽມ ຈົນ 
ໄປ ຮອດ ຂັ້ນຕອນ ການ ພິຈາລະນາ ຮັບຮອງ ເອົາ ໂຄງການ ຂັ້ນສຸດ ທ້າຍ (ຕາຕະລາງ 4-3)   ແມ່ນ ເຫັນ ວ່າ ໄດ້ ນຳ  ໃຊ້  
ໄລຍະເວລາ ດົນ ພໍ ສົມຄວນ, ຊຶ່ງ ຂະ ບວນການ ນີ້ ອາດ ໃຊ້ ເວລາ ເປັນ ປີໜຶ່ງ ຫລື ສອງ ປີ ຢ່າງ ຕໍ່າ  ແລະ ມີ ບາງ ໂຄງການ 
ອາດ ໃຊ້ ເວລາ ຈາກ 3 ປີ ຫາ 4 ປີ. ຕໍ່ ບັນຫາ  ນີ້  ຄວນຊອກຫາວີທີ ແກ້ໃຂ ຢ່າງຮີບດ່ວນ  ເພື່ອ ເລັ່ງລັດ ໃຫ້ ການ ພັດທະ 
ນາ ໂຄງການ ປະ ເພດ ນີ້  ໄດ້ ມີ ຄວາມ ກ້າວໜ້າ  ແລະ ສົ່ງ ເສີມ ທະວີ ຂຶ້ນ  ໃນ ອະນາຄົດ. 

• ເວົ້າ ເຖີງການ ຫລຸດຜ່ອນ CO2,  ໂຄງການ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ  ແມ່ນ ຖື ວ່າ ມີ ທ່າ ແຮງ ສູງ  ໃນ ການ ຫລຸດຜ່ອນອາຍ 
ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ ຖ້າ ສົມທຽບ ໃສ່ ປະ ເພດ ໂຄງການ ອື່ນ.   ໂຄງການ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ 6  ໂຄງການ ນີ້ ຖ້າ ໄດ້ ປະຕິບັດ  ແມ່ນ 
ສາມາດ ປະກອບ ສ່ວນ  ຫລາຍ ກ່ວາ 90%  ໃນ ການ ຫລຸດ ລົງ CO2 ທີ່ ຄາດ ຄະ ເນ ໄດ້ ທັງໝົົດ (ຕາຕະລາງ 4-3). 
ມັນຍັງ ມີອີກ ຈຳນວນ 4  ໂຄງການ (3  ໂຄງການ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ  ແລະ 1  ໂຄງການ ປູກ ປ່າ) ຍັງ ຢູ່ ໃນ ໄລຍະ ການ 
ອອກ ແບບ ການ ພັດທະນາ ໂຄງການ  ແລະ ຄາດ ຫວັງ ວ່າ ຈະ ໄດ້ ນຳ ສະ ເໜີ ໃຫ້ ພາກສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງ  ຂອງ ລັດຖະບານ  
ພິຈາລະນາ ຮັບຮອງ ເອົາ ໃນ ໄວໆນີ້.

• 

• 
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ຕາຕະລາງ 4-3, ບັນຊີ ລາຍ ຊື່  ໂຄງການ ກົນ ໄກ ການ ພັດທະນາ ສະອາດ ທີ່ ໄດ້ ຜ່ານ ການ ພິຈາລະນາ ຮັບຮອງ 
ເອົາ ແລ້ວ  ໂດຍ ອົງ ກອນ ຮັບຜິດຊອບ ໂດຍ ກົງ ຂອງ ສປປ ລາວ

ລ/ດ ຊື່ ໂຄງການ
ການ ຫລຸດ ລົງ ອາຍ ພິດ 
ເຮືອນ ແກ້ວ ທີ່ ຄາດ ຄະ 

ເນ (tCO2e/y)

ວັນ ເວລາ 
ອອກໜັງສື 
ຮັບຮອງ

1 ປະສິດທິພາບ ດ້ານ ພະລັງງານ ສຳລັບ ໂຮງງານ ເບຍ* 2,17 18/1/07
2  ໂຄງການ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ  ເຊ ເຊັດ II  181,53 1/7/09
3 ລະບົບ ກະ ສີ ກຳ-ປ່າ ໄມ້  ຢາງພາລາ 35,72 18/5/10
4  ໂຄງການ ແກັດ ຊິ ວະ ພາບ 32,51 12/4/2011
5  ໂຄງການ ນຳ ໃຊ້ ນ້ຳມັນ ເຊື້ອ ໄຟ ທີ່ ເປັນ ທາງ ເລືອກ ໃໝ່ສໍາລັບ ໂຮງງານ ຊິ ມັງ 66,25 10/3/2011
6  ໂຄງການ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ ນ້ຳລີກ 1-2 204,57 9/8/2011
7 ໂຄງການ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ  ເຊ ຂະໝານ 3* 499,48 9/8/2011
8  ໂຄງການ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ ນ້ຳລີກ 1 120,23 7/11/2011
9  ໂຄງການ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ ນ້ຳຊີມ 18,73 7/11/2011
10  ໂຄງການ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ ນ້ຳງື່ມ 5 290,82 7/11/2011

ທັງໝົດ 1452,01

• ໝາຍ ເຫດ: *  ແມ່ນ ບັນດາ ໂຄງການ ທີ່ ໄດ້ ຜ່ານ ການ ພິຈາລະນາ ຮັບຮອງ ເອົາ ແລ້ວ ຈາກ ຄະນະກຳມະການ ສາກົນ 
ດ້ານ ໂຄງການ ກົນ ໄກ ການ ພັດທະນາ ສະອາດ.

• 

• 4.4 ທ່າ ແຮງ  ແລະ ທາງ ເລືອກ ການ ຫລຸດຜ່ອນ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ

•   ໃນໝວດກ່ອນໆ  ໄດ້ ພັນ ລະນາ ແລ້ວ ກ່ຽວກັບ ທາງ ເລືອກ ການ ປ່ອຍ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ ທີ່ ໄດ້ ກຳນົດ 
ໄວ້ ໃນ ບົດ ສື່ສານ ແຫ່ງ ຊາດ  ກ່ຽວກັບ  ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ສະບັບ ທີ 1 ຂອງ ສປປ ລາວ  ແລະ ມາດ 
ຕະການ ສຳຄັນ ໃນ ການ ຫລຸດຜ່ອນ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ ທີ່ ສປປ ລາວ ຄວນ ໄດ້ ປະຕິບັດ. ມາດຕະການທີ່ ໄດ້ ດຳ 
ເນີນມາ  ແມ່ນຜົນ ໄດ້ ຮັບ ຂອງ ການວາງ ແຜນ  ແລະ ນະ ໂຍບາຍ ການ ພັດທະນາ ແບບ ຍືນ ຍົງ ແຫ່ງ ຊາດ. ນະ ໂຍບາຍນີ້  
ມີ ເປົ້າໝາຍການ ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ   ເປັນ ບູລິ ມະ ສິດ, ແຕ່ຕ້ອງ ໄດ້ພິຈາລະນາການ ປົກ ປັກ ຮັກສາ ສິ່ງ ແວດ 
ລ້ອມ  ແລະ ການ ອະນຸລັກ ຊັບພະຍາກອນ ທຳ ມະ ຊາດ ລວມທັງວຽກງານການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ.

•    ໃນໝວດນີ້ ຈະ ໄດ້ ສະ ເໜີ ກ່ຽວກັບ  ການ ປະ ເມີນ ທ່າ ແຮງຂອງ ສປປ ລາວ  ໃນການ ປະກອບສ່ວນ 
ຫລຸດຜ່ອນ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ  ໃນ ອະນາຄົດ  ໂດຍ ກຳນົດ ທາງ ເລືອກ ທີ່ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ  ຕາມ ຂະ ແໜງການ.
• 
• 4.4.1 ວິທີ ການ

•   ໃນ ໄລຍະ ການ ກະກຽມ ບົດ ສື່ສານ ແຫ່ງ ຊາດ ກ່ຽວກັບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ສະບັບ ທີ 2 ຂອງ 
ສປປ ລາວ, ຄວາມ ສາມາດຂອງ ວິຊາ ການ ລາວ ກ່ຽວກັບ ການ ວິ ເຄາະ ການ ຫລຸດຜ່ອນ ອາຍ ພິດເຮືອນ ແກ້ວ  ແມ່ນ 
ໄດ້ ຮັບ ການ ປັບປຸງ ດີ ຂຶ້ນ, ຄະນະ ວິຊາ ການສະ ເພາະ ກິດຈຳນວນໜຶ່ງ ກໍ ໄດ້ ຮັບ ການ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ  ເພື່ອ ດຳ ເນີນ ການ 
ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ  ແລະ ກຳນົດ ທ່າ ແຮງ ການ ຫລຸດຜ່ອນ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ  ໃນ ຂົງ ເຂດ ພະລັງງານ, ອຸດສາຫະກໍາ ປຸງ 
ແຕ່ງ, ກະ ສີ ກຳ, ປ່າ ໄມ້  ແລະ ຂົງ ເຂດ ສິ່ງ ເສດ ເຫລື ອ.

•  ການ ປະ ເມີນ ການ ຫຼຸດຜ່ອນ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ  ແມ່ນ ມີ ສ່ວນ ພົວພັນ ກັນ ກັບ ການສ້າງ ຕົວ ແບບ ຈຳລອງ 
ການ ປ່ອຍ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວພື້ນຖານ (BAU)  ແລະ ການກຳນົດ ທາງ ເລືອກ ໃນການຫລຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍ 
ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ  ໃນ ອະນາຄົດ. ການສ້າງຕົວ ແບບ ຈຳລອງ  ດັ່ງກ່າວ ໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ຄາດ ຄະ ເນ  ໃນ 
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ອະນາຄົດ ລະຫວ່າງ 20-50 ປີ ຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ. ທາງ ເລືອກ ການ ຫລຸດຜ່ອນ ແມ່ນ ກຳນົດ ບົນ ພື້ນຖານ ການ 
ນຳ ໃຊ້ ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ ທີ່ ທັນ ສະ ໄໝ  ທີ່ ມີ ໃນ ປະຈຸ ບັນ ຫລື  ທີ່ມີຢູ່ ໃນການ ຄ້າ   ທັງໃນປະຈຸບັນ ແລະໄລຍະ ຕໍ່ໜ້າ. ບັນດາ 
ທາງ ເລືອກ  ແມ່ນ ໄດ້ ຖືກ ກັ່ນ ກ່ອງໂດຍໃຊ້ເປົ້າໝາຍຂອງ ການ ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສະພາບຂອງປະເທດ 
ແລະ ຄວາມເຫັນຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ ໃນ ການກຳນົດ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ມີທ່າແຮງສຳລັບ ສປປ ລາວ.  ການຈັດ ບູລິ ມະ 
ສິດ ທາງ ເລືອກ ການ ຫລຸດຜ່ອນ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ ໃນຄັ້ງນີ້ຍັງບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ມາດຕະການຕ່າງໆ ຢ່າງສົມບູນແບບ 
ຍ້ອນວ່າ  ຂໍ້ ມູນ ຍັງ ມີຈໍາກັດ ແລະ  ຄວາມ ສະ ລັບ ຊັບຊ້ອນ ຂອງກຳນົດ ແລະ ການປະເມີນຄ່າດັດສະນີ. (ກະຊວງ 
ຊັບພະຍາກອນ ທຳ ມະ ຊາດ  ແລະ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ , 2012)

 ຜົນ ໄດ້ ຮັບ ຈາກ ການ ປະ ເມີນ ສໍາລັບທຸກໆຂະ ແໜງການ  ແມ່ນ ໄດ້ ສະຫລຸບ ສັງ ລວມ  ໄວ້ ຂ້າງ ລຸ່ມ ນີ້:

• 4.4.2 ຂະ ແໜງພະລັງງານ

•  ການ ນໍາ ໃຊ້ ພະລັງງານ ສ່ວນ ໃຫຍ່ປະກອບ ມີ  ອຸດສາຫະກຳ ພະລັງງານ  ແລະ ພະລັງ, ການ ປຸງ ແຕ່ງ  ແລະ 
ການກໍ່ສ້າງ, ການ ຂົນ ສົ່ງ  ແລະການ ສ້າງ ເຂດ ທີ່ຢູ່ ອາ ໄສ. ການນໍາ ໃຊ້ ນ້ຳມັນ ເຊື້ອ ໄຟ ໃນ ສປປ ລາວ  ແມ່ນ ຄາດ ຄະ ເນ 
ຈະ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຈາກ 2.654 Ktoe  ໃນ ປີ 2010  ເປັນ ຈຳນວນ 3.036 Ktoe  ໃນ ປີ 2015  ແລະ ຕໍ່ ໄປ ເປັນ ຈຳນວນ 
3.667 Ktoe  ໃນ ປີ 2020 ຕາມ ລຳດັບ. ຄວາມ ຕ້ອງການ ນຳ ໃຊ້ ນ້ຳມັນ ເຊື້ອ ໄຟ ຕາມ ການ ສັນນິຖານ  ແມ່ນ ຈະ ມີ 
ຈຳນວນ 90% ຈະ ໄດ້ ຮັບ ການ ບໍລິ ໂພ ກ, ການ ປ່ອຍ CO2 ຈາກຄວາມ ຕ້ອງການ ນຳ ໃຊ້ ນຳມັນ ເຊື້ອ ໄຟ  ແມ່ນ ໄດ້ ມີ 
ການຄິດ ໄລ່ ຊຶ່ງ ໄດ້ ຊີ້ ແຈງ ໃນ ຮູບ ສະ ແດງ 4-1. ການ ປ່ອຍ CO2  ເພີ່ມ ຂຶ້ນຢ່າງ ຄົງ ທີ່ ຈາກ ຕົວ ເລກ ປະມານ 1.000 
Gg  ໃນ ປີ 2010 ມາ ເປັນ ຕົວ ເລກ ຫລາ ຍກ່ວາ 1.800 Gg  ໃນ ປີ 2015  ແລະປະມານ 3.000 Gg ໃນ ປີ 2020. 
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• ຮູບ 4-1, ຄາດ ຄະ ເນ ການ ປ່ອຍ CO2 ຈາກການ ບໍລິ ໂພ ກນ້ຳມັນ ເຊື້ອ ໄຟ ໃນ ປີ 2010, 2015  ແລະ 2020 (Gg)

•  ມາດ ຕະການ ຫລຸດຜ່ອນ ຈຳນວນໜຶ່ງ  ທີ່ ໄດ້ ກຳນົດ ໄວ້ ໃນ ບົດ ສື່ສານ ແຫ່ງ ຊາດກ່ຽວກັບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ 
ຟ້າ ອາກາດ ສະບັບ ທີ 1 ຂອງ ສປປ ລາວ  ແມ່ນ ໄດ້ ຮັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດັ່ງ ທີ່ ກ່າວ ມາ ແລ້ວ ໃນ ໝວດກ່ອນໆ, 
ຊຶ່ງ ໃນ ນີ້ ມີ ຫລາຍ ມາດ ຕະການ ຈະ ໄດ້ ປະຕິບັດ ໄປ ຈົນ ຮອດ ປີ 2020,  ເປັນຕົ້ນ: ການ ປະຕິບັດ ແຜນ ງານ  ຂະຫຍາຍ 
ເຄືອ ຂ່າຍ ໄຟຟ້າ  ໄປ ສູ່ ເຂດ ຊົນນະບົດ. ນອກ ຈາກນີ້, ກໍ ຍັງ ມີ ທ່າ ແຮງ ອື່ນ ທີ່ ໄດ້ ຄົ້ນຄ້ວາ ກຳນົດ ໄວ້ ແລ້ວ ໃນ ການ ສຶກສາ  
ແລະ ຂະ ບວນການ ປຶກສາ ຫາລືອື່ນໆ. ການ ຫລຸດ ລົງ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ ຈະ ສາມາດ ບັນລຸ ໄດ້  ແມ່ນ ຕ້ອງ ໄດ້ ຜ່ານ 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາ ມາດຕະການ ສຳຄັນ ຕ່ ໄປ ນີ້:
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1.   ການ ຜະລິດ ພະລັງງານ

ກ.  ໄຟຟ້າ:  ເປົ້າໝາຍ ແນ ໃສ່ ການ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຄວາມ ສາມາດ  ໄດ້ ຊົມ ໃຊ້ ໄຟຟ້າ ໄດ້ 90%  ໃນ ປີ 2020;

ຂ. ພະລັງງານ ທົດ ແທນ:  ເລັ່ງລັດການ ພັດທະນາ  ແຫ ລ່ງພະລັງງານ ທົດ ແທນ,  ເປັນຕົ້ນ: ພະລັງ ລົມ,  
ແສງຕາ ເວັນ,  ແກັດຊິ ວະ ພາບ ລວມທັງ  ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ ສຳລັບຕົວເມືອງແລະຊົນນະບົດ;

ຄ. ພະລັງງານ ສະອາດ: ນຳ ໃຊ້ ອາຍ ມີເທນ ທີ່ ປະ ປົນ ກັບ ຖ່ານ ຫີນ  ແລະ  ໃນ ເຂດ ບໍ່ຖ່ານ ຫີນ  ແລະ ນຳ 
ໃຊ້ ເຕັກ ໂນ  ໂລຊີ ທີ່ ເປັນ ມິດ ກັບ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ  ໃນ ການ ພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນ ລິກ ໄນ ທີ່ ມີ ຄວາມ 
ອຸດົມສົມບູນ ຂອງ ປະ ເທດ;

ງ. ປະສິດທິພາບ  ແລະ ການ ປະຢັດ ພະລັງງານ:  ແນະນຳ  ແລະ ປັບປຸງ ໃຫ້ ດີ ຂຶ້ນ  ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ 
ທີ່ມີ ປະສິດທິ ຜົນ ທາງ ດ້ານ ພະລັງງານ,  ເປັນຕົ້ນ: ການ ໃຊ້ ພະລັງານ ເພື່ອ ແສງ ສະຫວ່າງ  ແລະ 
ອຸບປະກອນ ເຄື່ອງ ໃຊ້ ໄຟຟ້າ, ອາຄານ ທີ່ ນຳ ໃຊ້ ພະລັງງານ ທີ່ ມີ ປະສິດທິ ຜົນ;

ຈ. ສົ່ງ ເສີມ ການ ສ້າງ ຈິດ ສຳນຶກ ມວນ ຊົນ ໃນ ການ ປະຢັດ ພະລັງງານ: ອາດ ຈະ ເລີ່ ມຕົ້ນ ດ້ວຍ ເຫດ ການ 
ສຳຄັນ,  ເຊັ່ນ: ວັນ ປອດ ລົດຍົນພາຫະນະ, ວັນ ມອດໄຟຟ້າ 1ຊົ່ວໂມງ (Earth Day)  ແລະ ວັນ 
ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ໂລກ;

2.  ອຸດສາຫະກຳ ປຸງ ແຕ່ງ

ກ. ປະສິດທິພາບ ດ້ານ ພະລັງງານ: ປັບປຸງ ໃຫ້ ດີ ຂຶ້ນ ປັດ ໃຈ ນຳ ເຂົ້າ ດ້ານ ພະລັງງານ ໃນ ຂະ ບວນການ 
ຜະລິດ;

ຂ. ຫລຸດຜ່ອນ ສິ່ງ ເສດ ເຫລືອ: ຫລຸດ ລົງ ສິ່ງ ເສດ ເຫລືອ  ໂດຍ ຜ່ານ ການ ສົ່ງ ເສີມ ປະສິດທິພາບ ການ ປຸງ 
ແຕ່ງ ຜະລິດ ຕະພັນ ໄມ້ ທີ່  ເປັນ ເຄື່ອງ ເຟີ ນິ ເຈີ ;

ຄ. ພະລັງງານ ຈາກ ສິ່ງ ເສດ ເຫລືອ: ສົ່ງ ເສີມ ການ ນຳ ໃຊ້ ສິ່ງ ເສດ ເຫລືອ ກະ ສີ ກຳ  ແລະສິ່ງ ເຫລືອ ຈາກ 
ຄົວ ເຮືອນ  ເພື່ອ ຜະລິດ ເປັນ ພະລັງງານ ຫລື ຄວາມ ຮ້ອນ ສຳລັບກິດຈະກຳ ຕ່າງໆ ກ່ອນ ການ ເກັບ 
ກ່ຽວຜົນຜະລິດ;

   3. ຂະ ແໜງຂົນ ສົ່ງ

ກ. ປະສິດທິ ພາບດ້ານ ພະລັງງານ: ສົ່ງ ເສີມ ການ ຄວບ ຄຸມ ຂາ ເຂົ້າ  ແລະ ການ ນຳ ໃຊ້ ຍານພາ ຫະນະ 
ມື ສອງ, ການ ບົວລະບັດ ຮັກສາ ຍານພາຫະນະ ຢ່າງ ຖືກຕ້ອງ  ແລະ ການ ສົ່ງ ເສີມ ການ ນຳ ໃຊ້ 
ຍານພາຫະນະ ທີ່ ມີ ປະສິດທິ ຜົນ  ທາງ ດ້ານ ການ ນຳ ໃຊ້ ນ້ຳມັນ ເຊື້ອ ໄຟ (ຕົວຢ່າງ: ຍານພາຫະນະ ທີ່ 
ນຳ ໃຊ້ ນ້ຳມັນ ພືດ, ໝໍ້ ໄຟ  ແລະ ພະລັງງານ ແສງຕາ ເວັນ);

ຂ. ການ ຫັນປ່ຽນນຳ ໃຊ້ ນ້ຳມັນ ເຊື້ອ ໄຟ: ສົ່ງ ເສີມ ການ ນຳ ໃຊ້ ແຫ ລ່ງນ້ຳມັນ ເຊື້ອ ໄຟ ທີ່ ປ່ອຍ ກາກ ບອນ 
ຕໍ່າທີ່ ເປັນ ທາງ ເລືອກ,  ເຊັ່ນ : ນ້ຳມັນຊິ ວະ ມວນ  ແລະ ນ້ຳມັນ ແກັດ ທຳ ມະ ຊາດ;

ຄ. ການ ປັບປຸງ ການວາງ ແຜນການ ນຳ ໃຊ້ ທີ່ດິນ  ແລະ  ເສັ້ນທາງ ໃຫ້ ໄດ້ ດີ  ແລະ ມີ ຄວາມ ຖືກ ຕ້ອງ   ແລະ  
ແທດ ເໝາະຫລາຍ ຂຶ້ນ;

ງ. ການ ສົ່ງ ເສີມ ການ ຂົນ ສົ່ງ ມວນ ຊົນ: ປັບປຸງ ໃຫ້ ດີ ຂຶ້ນ  ໂຄງ ລ່າງ  ແລະ ສິ່ງ ອຳນວຍ ຄວາມ ສະ ດວກ 
ຕ່າງໆ  ໃຫ້ ແກ່ລະບົບ ການ ຂົນ ສົ່ງ ມວນ ຊົນ,  ເປັນຕົ້ນ: ລົດ ເມ  ແລະ ລົດ ໄຟ;
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ຈ . ການ ສົ່ງ ເສີມ ທາງ ເລືອກ ອື່ນ  ທີ່ ປອດ ການ ນຳ ໃຊ້ ນ້ຳມັນ ເຊື້ອ ໄຟ,  ເຊັ່ນ: ການ ນຳ ໃຊ້ ລົດຖີບ  ແລະ 
ຍ່າງ ໂດຍ ສະ ເພະ  ໃນ ເຂດ ຕົວ ເມືອງ ທີ່ ດຶງ ດູດ ນັກ ທ່ອງ ທ່ຽວ.

4. ຂົງ ເຂດ ອາຄານ

• ທາງ ເລືອກ ຫລຸດຜ່ອນ ທີ່ ມີ ປະສິດທິ ຜົນ ທາງ ດ້ ານ ເສດຖະກິດ  ໃນ ຂົງ ເຂດ ອາຄານ ປະກອບ ມີລະບົບ ທຳ 
ຄວາມ ເຢັນ  ແລະ ຄວາມ ຮ້ອນ ທີ່ ມີ ປະສິດທິ ຜົນ ທາງ ດ້ານ ພະລັງງານ, ການ ໃຊ້ ແສງ ສະຫວ່າງ  ແລະ  ເຄື່ອງ ໃຊ້ ໄຟຟ້າ, 
ປັບປຸງ ລະບົບ ຄວາມ ຮ້ອນ ໃນ ອາຄານ  ໃຫ້ ມີ ຄວາມໝັ້ນຄົງ  ໂດຍ ຕິດຕັ້ງລະບົບ ປ້ອງ ກັນ ໄຟຟ້າ ຮ່ວາ ໄຫລ, ນຳ ໃຊ້ 
ພະລັງງານ ແສງຕາ ເວັນ ເຂົ້າ ໃນ ລະບົບ ທຳ ຄວາມ ເຢັນ  ແລະຄວາມ ຮ້ອນ, ນຳ ໃຊ້ ແສງ ສະຫວ່າງ ຈາກ ທຳ ມະ ຊາດຢ່າງ ມີ 
ປະສິດທິ ຜົນ (ຄວາມແຈ້ງ ສະຫວ່າງ ໃນ ຕອນ ກາງ ເວັນ)  ໂດຍ ຜ່ານ ການ ອອກ ແບບ ອາຄານ ທີ່ ມີ ຫົວຄິດ ປະດິດ ສ້າງ, 
ການ ຄຸ້ມ ຄອງ, ການ ບຳບັດ  ແລະ ການ ນຳ ໃຊ້ ຄືນ ໃໝ່ນ້ຳ ເປື້ອນໃຫ້ ໄດ້ ຢ່າງ ມີ ປະສິດທິ ຜົນ.

•  ຕາມ ຄວາມ ເປັນ ຈິງ ແລ້ວ, ບັນດາ ລະບຽບກົດໝາຍຕ່າງໆ  ແລະ ນະ ໂຍບາຍ ທາງ ດ້ານ ເສດຖະກິດ  ແມ່ນ 
ໄດ້ກຳນົດ ອອກ ໄວ້ ອອກ ແລ້ວ ສຳລັບ ມາດຕະການ ສົ່ງ ເສີມ  ປະສິດທິພາບ ດ້ານ ພະລັງງານ, ຄື:

•  - ມາດ ຕະການ ແບບ ສະໝັກ ໃຈ  ແລະ  ແບບ ບັງຄັບ  ກ່ຽວກັບ ມາດຕະຖານ ເຕັກນິກ ທາງ ດ້ານ ປະສິດທິພາບ 
ພະລັງງານ, ມາດຕະຖານ ອາຄານ, ມາດຕະຖານ ປະສິດທິພາບ ຂອງ ອຸບປະກອນ ເຄື່ອງມື  ແລະ ການ ເຮັດ ປ້າຍທີ່ ມີ 
ປະສິດທິພາບ;

•  - ຄວບ ຄຸມ ເຂັ້ມງວດ ກົນ ຈັກ ມື ສອງ  ແລະ ອັນ ຫລ້າ ສະ ໄໝ, ມາດ ຕະຖານ ນ້ຳມັນ ເຊື້ອ ໄຟ  ແລະ ນ້ຳມັນ 
ເຊື້ອ ໄຟ ທີ່ ປ່ອຍ ກາກ ບອນ ຕໍ່າ, ມາດຕະຖານ ເຄື່ອງ ຈັກ  ແລະ ການ ປ່ອຍ  ອາຍ  ເປັນພິດ;

•  - ການ ແກ້ ໄຂ ດ້ານ ການ ຕະຫລາດ ປະກອບ ດ້ວຍ ພາສີ ພະລັງງານ ຫລື ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ, ລະບົບ ການ 
ຊື້-ຂາຍ, ການ ອຸດໜູນ  ແລະ ການ ກະຕຸກ ຊຸກຍູ້ ສຳລັບການ ນຳ ໃຊ້ ພະລັງງານ ທົດ ແທນ  ແລະ  ສິ່ງ ເສດ ເຫລືອສຳລັບ 
ພະລັງງານ. 

•  ຢູ່ ໃນ ສປປ ລາວ ກໍ ໄດ້ ມີ ສ່ວນໜຶ່ງ ໄດ້ ປະຕິບັດ ງານ ແລ້ວ  ແລະ ມີ ບາງ ຢ່າງ ກໍຍັງ ບໍ່ທັນ ໄດ້ ນຳ ເອົາ ມາ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕົວ ຈິງ (ກຊສ 2012) ທາງ ເລື ອກ ເຫລົ່ານີ້ ສາມາດ ປະຕິບັດ ໄດ້ ໂດຍ ຝ່າຍ ດຽວ, ການ ຮ່ວມມື ສອງ 
ຝ່າຍ ຫລື ຫລາຍ ຝ່າຍ ຊຶ່ງ ປະກອບ ມີ ຫລາຍ ກິດຈະກຳ ພາຍ ໃຕ້ ກົນ ໄກ ການພັດທະນາ ສະອາດ, ການ ຫລຸດຜ່ອນ 
ການ ປ່ອຍ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ ຕາ ມຄວາມ ເໝາະສົມ ໃນ ລະດັບ ຊາດ ຫລື ການ ຫລຸດລົງ ການ ປ່ອຍ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ 
ແກ້ວ ຈາກ ການ ທຳລາຍ ປ່າ ໄມ້  ແລະ ການ ເຊື່ອມ ໂຊມ ປ່າ ໄມ້ ຫລື ຜ່ານ ກົນ ໄກ ການ ເງິນສາກົນ ອື່ນ ທີ່ ສະລັບຊັບຊ້ອນ. 
ມັນ ມີ ຄວາມ ຈຳ ເປັນ ທີ່ ຕ້ອງ ໄດ້ ມີ ການ ສຶກສາຢ່າງ ກ້ວາງ ຂວາງ ຫລາຍ ຂຶ້ນ  ເພື່ອ ວິ ເຄາະ ບູລິ ມະ ສິດ ພາຍ ໃນ  ແລະ 
ລະຫວ່າງ ຂະ ແໜງການ, ດ້ານສະຫວັດດີ ການ ສັງຄົມ  ແລະ ທາງ ດ້ານ ເສດຖະກິດ ກໍ ຄືດ້ ານສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ  ຂອງ ບັນດາ 
ທາງ ເລືອກ  ເຫລົ່ານັ້ນ.

• 4.4.3 ອຸດສາຫະກໍາ ປຸງ ແຕ່ງ

•   ທາງ ເລືອກ ຫລຸດຜ່ອນ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ ສຳລັບ ອຸດສາຫະກຳ ປຸງ ແຕ່ງ  ໂດຍ ລວມ ແລ້ວ ປະກອບ ມີ: 1) 
ສ້າງ ມາດຖານ ສຳລັບ  ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ  ແລະ ຂະ ບວນການ ຜະລິດ; 2) ປັບປຸງ ໃຫ້ ດີ ຂຶ້ນ ລະບົບ ການ ບຳບັດ ນ້ຳ ເປື້ອນ  
ແລະ ການ ຄວບ ຄຸມ ມົນ ລະ ພິດ ອື່ນໆ; 3) ການ ປຸງ ແຕ່ງ, ການ ຜະລິດ ຄວາມ ຮ້ອນ  ແລະ ການ ໃຕ້ ແສງ ສະຫວ່າງ ທີ່ ມີ 
ປະສິດທິ ຜົນ  ແລະ 4) ນຳ ໃຊ້ຄືນ ຫລື ນຳ ເອົາ ມາ ຜະລິດໃຊ້ ຄືນ ໃໝ່ ບັນດາ ວັດຖຸ ດິບ ຫລື ສິ່ງ ເສດ ເຫລືອ. ສຳລັບ ທາງ 
ເລືອກຫລຸດຜ່ອນ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ  ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ພະລັງງານ  ແມ່ນ ໄດ້ ກຳນົດ ໄວ້ ແລ້ວ ໃນ ຂະ ແໜງ ພະລັງງານ.

•  ໂຮງງານ ອຸດສາຫະກຳ ປຸງ ແຕ່ງ ທີ່ ຕິດ ພັນ  ກັບ ການ ປ່ອຍ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ  ແມ່ນມີ ຢູ່ 
ສອງ ປະ ເພດ ຄື:  ໂຮງງານ ຊິ ມັງ ແລະ  ໂຮງງານຫລອມ ເຫລັກ. ສຳລັບ ທາງ ເລືອກ ການ ຫລຸດຜ່ອນ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ 
ແກ້ວ  ຈາກ ຂົງ ເຂດ ອຸດສາຫະກຳ ປຸງ ແຕ່ງ ແມ່ນ ຈະ ໄດ້ ສຸມ ໃສ່ ສອງ ໂຮງງານ ນີ້. 
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•  ໃນ ໄລຍະແຕ່ປີ 2000 -2009 ໂຮງງານ ຊິ ມັງ  ແມ່ນ ມີຄວາມ ເຕີບ  ໃຫຍ່ ຂະຫຍາຍຕົວ ໄວ  ໃນ ອັດຕາ 
12% ຕໍ່ປີ . ບົນ ພື້ນຖານ ການ ເຕີບ ໂຕ ທາງ ດ້ານຜະລິດ ຕະພັນ ພາຍ ໃນ,  ການ ຄາດ ຄະ ເນຄວາມ ຕ້ອງການ  ສໍາລັບ 
ການ ຜະລິດ ຊິ ມັງ ຮອດ ປີ 2020  ແມ່ນ ຈະ ບັນລຸ ໄດ້ ປະມານ 4,5 ລ້ານ ໂຕນ  ເຖິງ 20 ລ້ານ ໂຕນ  ໃນ ປີ 2050 
(ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນ ທຳ ມະ ຊາດ  ແລະ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ, 2012) (ຮູບສະ ແດງ 4-2). ບົນ ພື້ນຖານ ແຜນການ 
ຜະລິດ ທີ່ ວາງ ອອກ  ສໍາລັບການ ສ້າງ ຕັ້ງໂຮງງານ ໃໝ່ ຮອດ ປີ 2013 ຕາມ ການ ສັນນິຖານ ຈາກ ຄວາມ ສາມາດ ເຕັມ 
ສ່ວນ ໃນ ການ ຜະລິດ  ໃນ 5 ປີ ຄັ້ງໜ້າ   ແມ່ນ ຈະ ມີ ຄວາມ ສາມາດ ຜະລິດ ຊິ ມັງ ໄດ້ 3 ລ້ານ ໂຕນ  ໃນ ປີ 2020  ແລະ 
ຖ້າໂຮງງານດັ່ງກ່າວ ຍັງສືບຕໍ່ນຳໃຊ້ ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ   ເຂົ້າ ໃນ ການ ຜະລິດ  ແມ່ນ ບັນດາ ກິດຈະກຳ ເຫລົ່ານີ້ ຈະ ໄດ້ ຜະລິດ 
CO2  ເທົ່າ ກັນ ກັບ 1,53 ພັນGg  ໃນ ປີ 2020.
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ຮູບ ສະ ແດງ 4-2, ການ ບໍລິ ໂພ ກຕົວ ຈິງ ( ເຖິງ ປີ 2008)  ແລະ ຄວາມ ຕ້ອງການ ຕາມ ການ ຄາດ ຄະ ເນ 
ສຳລັບ ການ ຜະລິດ ຊິ ມັງ  ເຖິງ ປີ 2050, ສປປ ລາວ ( ໂຕນ)

•  ອີງ ຕາມເຕັກໂນໂລຊີທີ່ດີທີສຸດທີ່ມີຢູ່,  ແມ່ນ ຈະ ມີ 4 ທາງ ເລືອກ ຕົ້ນຕໍໃນ ການ ຫລຸດຜ່ອນ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ 
ແກ້ວ ຈາກ ຂົງ ເຂດ  ອຸດ ສາ ຫະກຳ ປຸງ ແຕ່ງ ຊິ ມັງ ຄື: ປະສິດທິ ພາບ ທາງ ດ້ານ ການ ນຳ ໃຊ້ ໄຟຟ້າ  ແລະ ພະລັງງານຄວາມ 
ຮ້ອນ; ກາ ນນຳ ໃຊ້ ນ້ຳມັນ ເຊື້ອ ໄຟ  ທາງ ເລືອກ ອື່ນ; ການ ປ່ຽນ ແທນ ຫົວ ເຊື້ອຊິ ມັງ (ຄະ ລິງ ເກີ)  ແລະ ການ  ເກັບ ກັກ ອາຍ 
ກາກ ບອນ. ບັນດາ ທາງ ເລືອກ ເຫລົ່ານີ້ ຖ້າ ໄດ້ ປະຕິບັດຕາມລຳດັບ ທີ່ກ່າວມານີ້  ແມ່ນ ສາມາດ ຫລຸດ  CO2  ລົງ ໄດ້ 
ໜຶ່ງສ່ວນ ສາມ ຈາກ ທຸລະ ກິດ ຕາມ ເກນ ປົກກະຕິ  ໃນ 4 ທົດ ສະຫວັດ ຕໍ່ໜ້າ.

•  ສຳລັບ ສປປ ລາວ,  ຖ້າ ເບີ່ ງໃນ  ແງ່ດ້ານ ວິຊາ ການ  ແລະ  ເສດຖະກິດ  ແລ້ວ  ເຫັນ ວ່າ ການ ກຳ ນົດ 
ເອົາປະສິດທິພາບ ການ ນໍາ ໃຊ້ພະລັງງານ  ແລະ ນ້ຳມັນ ເຊື້ອ ໄຟທາງ ເລືອກ ອື່ນ ສຳລັບ  ເຮັດ ການຫລຸດຜ່ອນ ອາຍ ພິດ 
ເຮືອນ ແກ້ວ  ຢູ່ໃນ ຂະ ບວນການ ຜະລິດ ຊິ ມັງ  ໃນ ສອງ ທົດສະຫວັດຕໍ່ໜ້າ  ແມ່ນ ມີ ຄວາມ ເໝາະສົມ    ແລະ ກໍ ຮັກສາ 
ທາງ ເລືອກການ ປ່ຽນ ແທນຫົວ ເຊື້ອຊິ ມັງ  ແລະ ການ ເກັບ ກັກ ອາຍ ກາກ ບອນເປັນ ທາງ ເລືອກ  ປະຕິບັດ ໃນ ໄລຍະ 
ຖັດມາ. ລາຍ ລລະອຽດກ່ຽວກັບ ການ ປະ ເມີນ ທາງ ດ້ານ ວິຊາ ການ  ແລະ ຄວາມ ກ່ຽວພັນ ທາງ ດ້ານ ການ ເງິນ ກໍ ຄື ທ່າ 
ແຮງ ສຳລັບ ກົນ ໄກ ທີ່ ເໝາະສົມ  ແມ່ນ ຈະ ຕ້ອງ ໄດ້ ມີ ການສຶກສາ ຕື່ມ ໃນຕໍ່ໜ້າ.

• 4.4.4 ຂະ ແໜງກະ ສີ ກຳ
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•  ການ ປ່ອຍ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ ຈາກ ຂະ ແໜງກະ ສີ ກຳ ຕົ້ນຕໍ ແມ່ນ ມາ ຈາກ ການ ເຮັດນາ  ແລະ ກາ ນ 
ລ້ຽງສັດ,  ໃນຄາດ ຄະ ເນ  ແນວ ໂນ້ມການ ປ່ອຍອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ  ແມ່ນຈະ ສູງ ຂຶ້ນ  ຍ້ອນ ອັດຕາ ການ ເຕີບ ໂຕ ທາງ 
ດ້ານ ລວມຍອດ ຜະລິດ ຕະພັນ ພາຍ ໃນ  ແລະ ຈຳນວນ ພົນລະ ເມືອງ  ເພີ່ມ ຂຶ້ນ, ຊຶ່ງ ເປັນ ສາຍ ເຫດ ເຮັດ ໃຫ້ມີ ຄວາມ 
ຕ້ອງການ  ຂະຫຍາຍ ພື້ນທີ່  ເຮັດ ນາ  ແລະ   ລ້ຽງສັດ ຫລາຍ ຂຶ້ນ.  ທ່າ ອ່ຽງສະພາບ ການ ປ່ອຍ ອາຍ ພິ ດ ເຮືອນ ແກ້ວ  ຮອດ 
ປີ 2030  ແມ່ນ ຈະ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ (ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນ ທຳ ມະ ຊາດ  ແລະ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ, 2012), ຊຶ່ງ  ໄດ້ ຊີ້ ແຈງ ໃຫ້ 
ເຫັນ ໃນ ຮູບ ສະ ແດງ 4-3  ແລະ 4-4. ການ ປ່ອຍ ອາຍ ມີເທນ ຈາ ກການ ປູກ ເຂົ້າ ຄາດ ຄະ ເນ ຈະ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຈາກ ຕົວ 
ເລກປະມານ 150 ພັນ Gg  ໃນ ປີ 2001 ມາ ເປັນ ຕົວ ເລກ ຫລາຍ ກ່ວາ 300 ພັນ Gg  ໃນ ປີ 2030. ສໍາລັບ ການ 
ລ້ຽງສັດ ກໍ ມີ ລັກສະນະ ຄ້າຍຄື ກັນ ຄື ຄາດ ຄະ ເນ ຈະ ເພີ່ມ ຂຶ້ນເປັນ  ສອງ ເທົ່າ ຈາກປະມານ 120 ພັນ Gg  ໃນ ປີ 
2001 ມາ ເປັນ ຫລາຍ ກ່ວາ 250 ພັນ Gg  ໃນ ປີ 2030.

• ທາງ ເລືອກ ຫລຸດຜ່ອນ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ  ໃນ ຂົງ ເຂດ ກະ ສີ ກຳ ທີ່ ສາມ າດປະຕິບັດ ໄດ້, ຊຶ່ງ ໃນ ນັ້ນປະກອບ ມີ :

•	  ການ ນຳ ໃຊ້ ນ້ຳ  ແລະປຸ່ຍທີ່ ເໝາະສົມ, ປັບປຸງ ດິນ, ຄຸ້ມ ຄອງ  ອົງຄະ ທາດ,   ການ ເພາະ ປູກດ້ວຍ ຊະນິດ ພືດທີ່ 
ແຕກ ຕ່າງ ກັນ, ການໝູນວຽນ  ແລະ ການ ຄັດ ເລືອກ ແນວ ພັນ ພືດ ທີ່ ເໝາະສົມ;

•	 ການ  ປັບປຸງ ປະສິດ ທິພາບ ການ ຜະລິດການລ້ຽງສັດ ໃຫ້ ດີ ຂຶ້ນ;

•	  ການຄວບ ຄຸມ ອາຫານ ສັດຢ່າງ ຖືກຕ້ອງ, ນຳ ໃຊ້ ການໝັກບົ່ມ ອາຍ ມີເທນ   ເປັນ ແຫ ລ່ງພະລັງງານ ສະອາດ, 
ການ ນຳ ໃຊ້ ສິ່ງ ເສດ ເຫລືອ ຜະລິດ ເປັນ ພະລັງງານ  ແລະ ການ ນຳ ໃຊ້ ແກັດຊິ ວະ ພາບ  ສຳລັບ ຟາ ມລ້ຽງສັດ, 
ສຳລັບ ຊຸມ ຊົນ  ແລະ ສຳລັບ ຄົວ ເຮືອນ;

•	 ການສົ່ງ ເສີມ ການຖ່າຍ ທອດ ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ  ໃໝ່ ໃນການບຳບັດນ້ຳເປື້ອນເປັນຕົ້ນ  ແກັດຊິ ວະ ພາບ  ເພື່ອ 
ຜະລິດ ໄຟຟ້າ  ແລະ ການ ຜະລິດ bio-ethanol ດ້ວຍ ວິທີ ການ ບຳບັດ ນ້ຳ ເປື້ອນ ທີ່ ຜະລິດ ອອກ ຈາກ 
ໂຮງງານ ອຸດສາຫະກຳ ປຸງ ແຕ່ງ ກະ ສີ ກຳ;

•	 ສົ່ງ ເສີມ ການ ສ້າງ ຈິດ ສໍານຶກ ມວນ ຊົນ ກ່ຽວກັບ ຕົວ ແບບ ການ ບໍລິ ໂພ ກສີຂຽວຕໍ່ຜະລິດ ຕະພັນ ດ້ານ ກະ ສີ ກຳ.
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 ຮູບ ສະ ແດງ 4-4, ການ ຄາດ ຄະ ເນການ ປ່ອຍ ອາຍ ມີເທນ ຈາ ການ ລ້ຽງສັດ  ແລະ ການ ນຳ ໃຊ້ 
ຝຸ່ນຄອກ  ເຖິງ ປີ 2030

• 4.4.5 ປ່າ ໄມ້

• ລັດຖະບານ ໄດ້ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຍຸດ ທະ ສາດ ປ່າ ໄມ້   ຂອງ ສປປ ລາວ ເຖິງ ປີ 2020 ນັບ ຕັ້ງ ແຕ່ ເດືອນ 
ກໍລະກົດ 2005. ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ປ່າ ໄມ້ ແບບ ຍືນ ຍົງ  ແມ່ນ ເປັນ ອົງ ປະກອບ ສຳຄັນ ໃນ ການສະໜັບສະໜູນ 
ເປົ້າໝາຍສຳຄັນ ຂອງ ປະ ເທດ ຄື ການ ຫລຸດ ພົ້ນ ອອກ ຈາກ ການ ເປັນ ປະ ເທດ ດ້ອຍ ພັດທະນາ   ແລະ 
ການຫລຸດຜ່ອນ ຄວາມທຸກ ຍາກ  ໄດ້ເທື່ອ ລະ ກ້າວ. ສິ່ງ ສຳຄັນ  ແມ່ນຈະ ຕ້ອງ ໄດ້ ສົ່ງ ເສີມ ວຽກງານ ການ ສ້າງ 
ຄວາມ ສາມາດ ຂອງ ຂະ ແໜງການ ລັດ   ເພື່ອ ຮັບປະກັນການ ຄຸ້ມ ຄອງ ຊັບພະຍາກອນ ປ່າ ໄມ້ ໄດ້ ຢ່າງ ມີ ປະສິດທິ ຜົນ. 
ບັນດາ ລະບຽບກົດໝາຍ  ແມ່ນຕ້ອງ ໄດ້ ມີ ການ ທົບ ທວນຄືນ  ແລະ ປັບປຸງ ໃຫ້ ສອດຄ່ອງ   ໂດຍ ນຳ ເອົາ ບັນຫາ ການ 
ນຳ ໃຊ້ ເຄື່ອງ ປ່າ ຂອງ ດົງ ແບບ ຍືນ ຍົງ  ເຂົ້າ ໃນ ລະບົບ ຊິວິດ ການ ເປັນ ຢູ່ຂອງ ປະຊາຊົນ ບັນດາ ເຜົ່າ ໃນ ເຂດ ຊົນນະບົດ  
ໄປ ພ້ອມໆກັນ ກັບ ການ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ດູ ແລ ພື້ນທີ່  ໄດ້ຢ່າງ ຖືກຕ້ອງ (ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 2005).  ຍຸດ 
ທະ ສາດ ປ່າໄມ້  ໄດ້ຄາດໝາຍ ພື້ນທີ່ ປ່າ ໄມ້     ຂະຫຍາຍ  ໃຫ້ ໄດ້ໃນ ປີ 2015  ຈຳນວນ 65% ທຽບ ໃສ່ ພື້ນທີ່ ດິນ 
ທັງໝົດຂອງ ປະ ເທດ  ແລະ 70%  ໃນ ປີ 2020. ສໍາລັບ ທາງດ້ານ ວິຊາ ການ, ທາງ  ເລືອກຫລຸດຜ່ອນ ອາຍ ພິດ 
ເຮືອນ ແກ້ວ  ໃນ ຂະ ແໜງປ່າ ໄມ້ປະກອບ ມີ:

1) ການ ຢຸດຕິ ການ ຖາງ ປ່າ ເຮັດ ໄຮ່ ແບບ ເລື່ອນລອຍ, ການ ເຮັດ ກະ ສີ ກຳ ແບບ ຄົງ ທີ່, ປົກ ປັກ ຮັກສາ ປ່າ ໄມ້ 
ທີ່ ມີ ຢູ່  ບວກ ກັບ ການ ສົ່ງ ເສີມ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ປ່າ ໄມ້, ການ ປູກ ປ່າ ແລະ ການ ຟື້ນຟູ ປ່າ ທີ່ ເຊື່ອມ ໂຊມ; 

2) ການ ຫລຸດ ລົງ ການ ນຳ ໃຊ້ ໄມ້ ຟືນ ເປັນ ພະລັງງານ  ໂດຍ ນຳ ໃຊ້ ທາງ ເລືອກ ອື່ນ,  ເຊັ່ນ:   ແກັດຊິ ວະ ພາບ,  
ໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ຂະໜາດນ້ອຍ,  ເຕົາ ປະຢັດ ພະລັງງານ, ສິ່ງ ເສດ ເຫລືອ ກະ ສີ ກຳ  ແລະ ການ ປູກ ໄມ້ ເພື່ອ 
ເຮັດ ຟືນ ໂດຍ ຊຸມ ຊົນ   ໃນ ເຂດ ທີ່ຊຸມ ຊົນ ຄຸ້ມ ຄອງ;
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3) ການ ຫລຸດຜ່ອນ ໄຟ ໄໝ້ປ່າ  ໂດຍພັດທະນາ ລະບຽບກົດໝາຍ  ແລະ ປະຕິບັດມາດ ຕະການຄວບ ຄຸມ ຢ່າງ 
ເຂັ້ມງວດ;

4) ລວມສູນ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ປ່າ ໄມ້, ຫລຸດຜ່ອນ ການ ຕັດ ໄມ້  ໄປ ພ້ອມໆກັນ ກັບ ການ ສົ່ງ ເສີມ ລະບົບການ ອອກ 
ໃບຢັ້ງຢືນ ປ່າ ໄມ້, ການ ຄຸ້ມ ຄອງ  ເຄື່ອງ ປ່າ ຂອງ ດົງ ແບບ ຍືນຍົງ  ແລະ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ປ່າ ໄມ້ ແບບ ຊຸມ ຊົນ 
ລວມທັງ ການ ສົ່ງ ເສີມ ການ ທ່ອງ ທ່ຽວທາງ ດ້ານ ນິ ເວດ ວິທະຍາ;

5) ນຳ ໃຊ້ ດິນ ຢ່າງ ເໝາະສົມ, ສ້າງ ແຜ ນທີ່  ແລະ ວາງ ແຜນການ ນຳ ໃຊ້ ດິນ ແບບ ຍືນ ຍົງ ຢ່າງ ມີ ປະສິດທິ ຜົນ;

6) ສ້າງ  ແລະ ປັບປຸງ ຮ່າງລະບຽບກົດໝາຍ ທັງ ປະຕິບັດ ໃຫ້ ມີ ຜົນ ສັກສິດ  ເພື່ອ ຄຸ້ມ ຄອງ ປ່າ ໄມ້ ໃຫ້ ມີ ຜົນ 
ກະທົບໜ້ອຍຈາກ ບັນ ໂຄງການ ພັດທະນາ, ການ ລ່ວງ ລ້ຳ ເຂົ້າ ໄປ ໃນ ເຂດ ປ່າ ສະຫງວນ ແຫ່ງ ຊາດ, ປ່າ ອະ 
ນຸລັກ ເພື່ອ ຂະຫຍາ ຍ ເປັນ ດິນ ກະ ສີ ກຳ, ປະ ເພດອື່ນ ທີ່ ເປັນ ການ ນຳ ໃຊ້ ດິນທີ່ີລັກສະນະ ແບບ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ  
ແລະ ບໍ່ຍືນ ຍົງ;

7) ປະຕິບັດ ຕາມ ກາລະ ໂອກາດ ຕະຫລາດຊື້-ຂາຍ ກາກ ບອນ  ແລະ  ແນະ ນໍາ ໃຫ້ ມີ ຄວາມ ຮູ້ ພື້ນ ຖານ ກ່ຽວກັບ 
ກົນ ໄກ ໃໝ່  ແລະ ກຳລັງ ໂດດ ເດັ່ນ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ ບັນຫາການ ຫລຸດຜ່ອນ ການ ປ່ອຍ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ 
ຈາ ກກາ ນທຳລາຍ ປ່າ ໄມ້  ແລະ ການ ເຊື່ອມ ໂຊມ ປ່າ ໄມ້ (REDD+), ການ ປະຕິບັດ ໂຄງການ ກົນ ໄກ 
ການ ພັດທະນາ ສະອາດ (CDM) ແລະ ການ ປະຕິບັດ ການ ຫລຸດ ຜ່ອນອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວຕາ ມຄວາ ມ 
ເໝາະສົມ  ໃນລະດັບ ຊາດ (NAMA);

8) ສົ່ງ ເສີມ ການ ປູກ ປ່າ ທີ່ ປະກອບ ດ້ວຍ ຊະນິດ ພັນ  ທີ່ ເໝາະສົມ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ ໃຫ້ ສອດຄ່ອງ ກັບການຟື້ນຟູ 
ປ່າ ໄມ້ ທີ່ ເຊື່ອມ ໂຊມ ຫລາຍ ແລ້ວ ທັງ ສາມາດ ເກັບ ຮັກສາ ກາກ ບອນ ໄວ້ ໄດ້ ດີ  ແລະ ປັບປຸງຊິວິດ ການ ເປັນ 
ຢູ່ ຂອງ ປະຊາຊົນ ນຳ ອີກ ດ້ວຍ

•  ຖ້າວ່າຍຸດ ທະ ສາດປ່າ ໄມ້  ໄດ້ ຮັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ  ທີ່ ມີ ຜົນ ສຳ ເລັດ, ສປປ ລາວ ຈະ ໄດ້ ມີ ພື້ນທີ່ ປົກ ຄຸມ 
ປ່າ ໄມ້ ປະມານ 16,58 ລ້ານເຮັກຕາ ໃນ ປີ 2020 (ຮູບ ສະ ແດງ 4-5). ສປປ ລາວ ຈະສາມາດມີ ທ່າ ແຮງ ການດູດ 
ຊືມຊັບ ອາຍ CO2  ໄດ້ ປະມານ 75 ພັນGg ໂດຍ ສະ ເພາະຈາກການ ເພີ່ມການ ສະ ສົມປະລິມານສິ່ງທີ່ມີຊິວິດ,ການ 
ຟື້ນຟູ  ແລະ ການ ບົວ ລະ ບັດ ຮັກສາ ປ່າ ໄມ້ ທີ່ ມີ ຢູ່  ໃນ ປະຈຸ ບັນ ຈາກທຸລະກິດຕາມ ເກນ ປົກກະຕິ.
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• 

• 

• ຮູບ 4-5, ພື້ນທີ່ ປ່າ ໄມ້ ຕາມ ການ ຄາດ ຄະ ເນ  ແລະ  ທຸລະ ກິດຕາມ ເກນ ປົກກະຕິ  ເຖິງ ປີ 2020   

•  

•   ເພື່ອ ບັນລຸ ບັນດາ ເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ ຈະ ຕ້ອງ ປະ ເຊີນ ກັບ ບັນຫາ ທີ່ ທ້າ ທາຍ ຫລາຍ ພໍ ສົມຄວນ,  ໂດຍ ສະ 
ເພາະ ບັນຫາ ທາງ ດ້ານ ການ ເງິນ ທີ່ ທາງ ກະຊວງ ກະ ສີ ກຳ  ແລະ ປ່າ ໄມ້ ກໍ ໄດ້ ກຳນົດ ຕົວ ເລກ  ເງິນ ໄວ້ ແລ້ວ ຄື ມີ ທັງໝົດ 
180 ລ້ານ ໂດ ລາ ສະຫະລັດ  ເພື່ອ ຈະ ສາມາດ ເຮັດໜ້າທີ່ ສຳ ເລັດ ຍຸດ ທະ ສາດ ປ່າ ໄມ້ ດັ່ງກ່າວ. ນອກ ນີ້, ທາງ ເລືອກ   
ແລະ ມາດ ຕະການ ຫລຸດຜ່ອນ ກໍ ແມ່ນ ມີ ຄວາມ ຈຳ ເປັນ ຕ້ອງ ໄດ້ ມີ ການ ພິຈາລະນາ ເຊັ່ນ ດຽວກັນ  ແລະ  ທັງຮັບປະກັນ 
ໃນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ  ແລະ  ປະຕິບັດ ໃຫ້ ໄດ້ ຢ່າງ ມີ ປະສິດທິ ຜົນດີ ອີກ ເຊັ່ນ ດຽວກັນ.

•  ສະຫລຸບ ແລ້ວ, ໜຶ່ງ ໃນ ບັນຫາ ທີ່ ສຳຄັນ ທີ່ ສຸດ  ແມ່ນ ການ ສ້າງ ແຜນການ ຄຸ້ມ ຄອງ ຊັບພະຍາກອນ ປ່າ ໄມ້ 
ແບບ ຍືນ ຍົງ ສຳລັບ ທຸກ ປະ ເພດ ປ່າ ໄມ້  ທີ່ ຕິດ ພັນ ກັບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ແລະ ທັງ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ  ໃຫ້ໄດ້ 
ຢ່າງ ມີ ປະສິດທິ ຜົນ ລວມທັງ ການບັງຄັບ ໃຊ້ ລະບຽບກົດໝາຍ  ທັງ ຮັບປະກັນ ໃຫ້ ມີ ຊັບພະຍາກອນ  ດ້ານ ການ 
ເງິນ, ດ້ານພະນັກງານ ໃນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ນອກຈາກ ນີ້, ກໍ ຍັງ ມີ ບັນດາ ກິດຈະກຳ ອື່ນ ອີກທີ່ ຕ້ອງ ໄດ້ ເອົາ ໃຈ ໃສ່,  
ເປັນຕົ້ນ: ການ ຫລຸດຜ່ອນ ຄວາມທຸກ ຍາກ, ການວາງ ແຜນການ ລວມສູນ  ໃນ ແຕ່ລະ ໄລຍະ, ການ ນຳ ໃຊ້ ດິນ ແບບ ຍືນ 
ຍົງ  ແລະ ການສ້າງ ແຜນ ທີ່ ເໝາະສົມ, ການນຳ ໃຊ້ຮູບ ການ ທີ່ ມີ ຫລາຍ ຄົນ ໃນ ກຸ່ມ ຜູ້ ພັດທະນາ ຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ   
ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ການສົ່ງ ເສີມ  ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ປ່າ ໄມ້ ແບບ ຍືນ ຍົງ.

• 4.4.6 ສິ່ງ ເສດ ເຫລືອ

•  ຕາມ ການ ສັນນິຖານ  ອັດຕາການ ຜະລິດ ສິ່ງ ເສດ ເຫລືອ    ແມ່ນ ຈະ ມີອັດຕາເພີ່ມ ຂຶ້ນຕໍ່ຫົວ ຄົນ   ທັງໃນ ພື້ນທີ່ 
ຕົວ ເມືອງ  ແລະ ຊົນນະບົດ  ບົນ ພື້ນຖານ ການ ຄາດ ຄະ ເນ  ປະຊາກອນ, ການ ຜະລິດ ສິ່ງ ເສດ ເຫລືອ  ເຖິງ ປີ 2030 ຈະ 
ເພີ່ມ ຂຶ້ນ. ການ ຜະລິດ ສິ່ງ  ເສດ ເຫລືອ ຕາມ ການ ຄາດ ຄະ ເນ  ໃນ ປີ 2010 ຈະ ມີ 5,4 ລ້ານ ໂຕນ, 11 ລ້ານ ໂຕນ  ໃນ ປີ 
2020, 18,3 ລ້ານ ໂຕນ  ໃນ ປີ 2030 (ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນ ທຳ ມະ ຊາດ  ແລະ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ, 2012).

•  ການ ກຳຈັດ ສິ່ງ ເສດ ເຫລືອ ຕາມ ການ ສັນນິຖານ  ແມ່ນ ຈະ ສາມາດ ກຳຈັດ ໄດ້ຢູ່ ສະໜາມຂີ້ ເຫຍື້ອ ມີພຽງ 
ແຕ່ ຈຳນວນ 20%  ໃນ ປີ 2010, ຈະ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 20%  ໃນ ທຸກໆ 5 ປີ  ແລະ 10%  ແມ່ນ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ການ ກຳຈັດ ທີ່ 
ຖືກຕ້ອງຕາມ ຫລັກການ ອະນາ ໄມ  ໃນ ປີ 2010  ແລະ ຈະ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 5%  ໃນ ທຸກໆ 5 ປີ. ການ ປ່ອຍ ອາຍ ມີເທນ ຈາກ 
ສະໜາມຂີ້ ເຫຍື້ອທີ່ ໄດ້ ມີ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ  ແລະ ບໍ່ ໄດ້ ມີ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ທີ່ ສາມາດ ປະ ເມີນ ໄດ້  ແມ່ນ ຊີ້ ແຈງ ໃນຮູບ 4-6.
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 ບັນດາ ທາງ ເລືອກ ທີ່ ໄດ້ ກຳນົດ ໄວ້ ໃນ ຍຸດ ທະ ສາດ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ  ເຖິງ ປີ 2020  ແລະ  ແຜນ ດຳ ເນີນ ງານ  ເຖິງ 
ປີ 2010, ຍຸດ ທະ ສາດ ແຫ່ງ ຊາດ ດ້ານ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ແລະ ບົດ ສື່ສານ ແຫ່ງ ຊາດ ກ່ຽວກັບ ການ ປ່ຽນ 
ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ສະບັບ ທີ 1  ແມ່ນ ໄດ້ ສຸມ ໃສ່ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາ ກິດຈະກຳ ທີ່ ສຳຄັນ ດັ່ງນີ້:

1. ຫລຸດຜ່ອນ ການ ຜະລິດ ສິ່ງ  ເສດ  ເຫລືອ  ໂດຍ ນຳ ໃຊ້ 3  ຫລັກການ ຄື: ຫລຸດຜ່ອນ, ນຳ ໃຊ້ ຄືນ ໃໝ່  ແລະ 
ນຳເອົາ ໄປ ຜະລິດ ເພື່ອ ນຳ  ໃຊ້ ອີກ;

2. ປັບປຸງ ການ ບໍລິການ ເກັບຂີ້ ເຫຍື້ອ ໃຫ້ ໄດ້ ດີ  ໃນ ສູນ ກາງ ຕົວ ເມືອງ ໃຫຍ່  ແລະຂອບ ເຂດ ອ້ອມ  ແອ້ ມ;

3. ນຳ ໃຊ້ ການໝັກບົ່ມ ຂີ້ ເຫຍື້ອທີ່ ມີ ອົງຄະ ທາດ  ເພື່ອ ຜະລິດປຸງ ແຕ່ງ  ເປັນປຸ່ຍອົງຄະ ທາດ;

4. ຄຸ້ມ ຄອງ ສິ່ງ ໂສ ໂຄກ ອອກ ຈາກ ຖັງ ສ້ວມ ຖ່າຍ   ແລະ ຂອງ ແຫລວ ທີ່ ເປີ້ ເປື້ອນ ອອກ ຈາ ກ ໂຮງງານ ບຳບັດ ສິ່ງ 
ເສດ ເຫລືອ ໃຫ້ ໄດ້ ມີ ປະສິດທິ ຜົນ;

5. ກໍ່ສ້າງ ສະໜາມຂີ້ ເຫຍື້ອ ໃໝ່ ທີ່ ສາມາດ ເກັບ ກັກ  ອາຍມີເທນ ໄດ້, ຖ້າ ມີ ຄວາມ ສາມາດ ທາງ ດ້ານ ການ ເງິນ 
ກໍຄວນ ໄດ້ ປັບປຸງສະໜາມຂີ້ ເຫຍື້ອ ໃຫ້ ໄດ້ ມາດຕະຖານ;

6. ລວມສູນ ເອົາ  ວຽກງານ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ສິ່ງ ເສດ ເຫລືອ  ເຂົ້າ  ໃນ ແຜນການ ພັດທະນາ ຕົວ ເມືອງ ແບບ ຍືນ ຍົງ;

7. ສົ່ງ ເສີມ ກົນ ໄກ ການ ພັດທະນາ ສະອາດ ຫລື ກົນ ໄກ ການ ເງິນ ອື່ນ  ສໍາລັບຂະ ແໜງ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ສິ່ງ ເສດ 
ເຫລືອ.

•   ໃນ ບັນດາ ທາງ ເລືອກ ທີ່ ກ່າວ ມາ ຂ້າງ ເທີ ງນີ້, ການ ສ້າງ ຈິດ ສຳນຶກ  ແລະ ການ ເຂົ້າຮ່ວມ ໂດຍ ນຳ ໃຊ້ 3  
ຫລັກການ ຄື: ຫລຸດຜ່ອນ, ນຳ ໃຊ້ ຄືນ ໃໝ່  ແລະ ນຳເອົາ ໄປ ຜະລິດ ເພື່ອ ນຳ  ໃຊ້ ອີກ  ແລະ ປັບ ປ່ຽນສິ່ງ ເສດ ເຫລືອ 
ທີ່ ເປັນ ອົງຄະ ທາດ ມາ ເປັນ ປຸ່ຍ  ແມ່ນ ເປັນ ບັນຫາ ກວມ ລວມທີ່ ສຸດ  ແລະ ສາມາດປະຕິບັດ ໄດ້ ຕົວ ຈິງ. ການ ນຳ 
ໃຊ້ 3 ທາງ ເລືອກ ນີ້  ແມ່ນ ສາມາດ ຫລຸດຜ່ອນ  ອາຍ ມີເທນ ໄດ້ 31 ພັນ Gg  ໃນ ປີ 2030. ອາຍເກືອບທັງໝົດ  ທີ່ 
ຫຼຸດໄດ້ ເກີດຈາກການນໍາ ໃຊ້ຂີ້ ເຫຍື້ອໄປເປັນພະລັງງານ ແລະ ປຸ່ຍ, ສ່ວນອີກ 2 ທາງເລືອກແມ່ນຫຼຸດອາຍໄດ້ໜ້ອຍ        
(ຮູບ ສະ ແດງ 4-6).

 
CH4 emissions

-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

Year

CH
4 

Gg

Total CH4 emissions BAU Net emissions after mitigation-policy and awareness

Net Emission after Reduction by landfill gas/fertilizer Net Emissions after reduction by 3 Rs 

ຮູບ ສະ ແດງ 4-6, ທ່າ ແຮງ ການ ຫລຸດຜ່ອນ ການ ປ່ອຍ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ ຈາກການຈັດການສິ່ງເສດ ເຫຼືອ
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• 4.5 ນະ ໂຍບາຍ ແຫ່ງ ຊາດ  ແລະ ການ ຫລຸດຜ່ອນອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ

•  ສປປ ລາວ   ໄດ້ ດຳ ເນີນ ການ ປະຕິ ຮູບທາງ ດ້ານ ເສດຖະກິດ  ທີ່ ລິເລີ່ ມມາຕັ້ງ ແຕ່ ປີ 1986. ການ ປົກ ປັກ 
ຮັກສາ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ຕົ້ນຕໍ ແມ່ນ ແນ ໃສ່ ການ ພັດທະນາ ແບບ ຍືນ ຍົງ.  ເປົ້າໝາຍຂອງ ລັດຖະບານ  ແມ່ນ ລວມສູນ ເອົາ 
ບັນຫາ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ  ເຂົ້າ ໃນວາງ ແຜນການ ພັດທະນາ ໃນ ໄລຍະ ຍາວ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ ຂະ ບວນການວາງ ແຜນການ 
ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງ ຄົມ ແຫ່ງ ຊາດ. ອົງກາ ນຈັດຕັ້ງລັດ  ທີ່ ຮັບ ຜິດ ຊອບ ການ ປົກ ປັກ ຮັກສາ ສິ່ງ ແວ ດລ້ອມ  
ແລະ ການ ອະນຸລັກ ຊັບພະຍາກອນ ທຳ ມະ ຊາດ  ແມ່ນ ໄດ້ ຮັບ ການ ປັບປຸງ ດີ ຂຶ້ນ  ຢ່າງເປັນ ລະບົບ ທັງ ມີ ການ ຍົກ 
ລະດັບການຈັດຕັ້ງ   ແລະ   ໄດ້ ຮັບການ ພັດທະນາ ໃຫ້ ມີຄວາມ ເຂັ້ມ  ແຂງ ຂຶ້ນ ເປັນ ກ້າວໆມາ.

•  ອົງ ກອນ ລັດ ໃນ ລະດັບ ຊາດ  ທີ່ ຮັບຜິດຊອບ  ໃນ ການ ສ້າງນະ ໂຍບາຍ   ແລະ  ໃຫ້ຄຳ ແນະ ນຳ   ແກ່ຂະ  
ແໜງການ , ພາກສ່ວນ ເອກະ ຊົນ  ແລະ ຊຸມ ຊົນ ຊົນນະບົດທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ດ້ານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ 
ສິ່ງແວດລ້ອມ   ໃນ ປະຈຸ ບັນ  ແມ່ນຄະນະ ກໍາມະການ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ແຫ່ງ ຊາດ ທີ່ ມີ ທ່ານ ຮອງ ນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ  
ເປັນ ປະທານ  ແລະປະກອບ ດ້ວຍ ສະມາຊິກ ມາ ຈາກ ຫລາຍ ຂະ ແໜງການ ກ່ຽວຂ້ອງ (ຮູບ4-7),  ເປັນ ຄະນະໜຶ່ງທີ່ 
ມີ ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ ຊີ້ນໍາ   ທາງ ດ້ານ ນະ ໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ  ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ທຳ ມະ ຊາດ,  
ໂດຍ ແມ່ນ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນ ທໍາ ມະ ຊາດ  ແລະ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ  ເປັນ ຜູ້ ຮັບຜິດຊອບ ໂດຍ ກົງ ໃນ ປະຈຸ ບັນ  ແລະ 
ມີ ກົມ ຄຸ້ມ ຄອງ ໄພພິບັດ ແຫ່ງ ຊາດ  ແລະ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ພາຍ ໃຕ້ ກະຊວງ ນີ້ ຮັບຜິດຊອບ ວຽກງານ ທີ່ 
ຕິດ ພັນ ກັບ ວຽກງານ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ.ຮູບ ສະ ແດງ 4-7,  ໂຄງ ຮ່າງ ການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ຄະນະ ກຳມະການ 
ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ແຫ່ງ ຊາດ
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•   ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ ສປປ ລາວ ຈະ ເປັນ ປະ ເທດ ທີ່ ບໍ່ມີ ຊາຍ ແດນ ອອກ ສູ່ ທະ ເລ ກໍ ຕາມ,  ແຕ່ ປະ ເທດ ແມ່ນຍັງ ມີ 
ຄວາມ ອຸດົມສົມບູນ , ຮັ່ງມີ ໄປ ດ້ວຍ ຊັບພະຍາກອນ ປ່າ ໄມ້  ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ນ້ຳ, ຊຶ່ງ  ເປັນ ປັດ ໃຈ ສຳ ຄັນ ໃນ ການ 
ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າ ໃນ ການ ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ປະ ເທດ.  ໃນ ໄລຍະ ປີ 2001-2005, ຄວາມ ອາດ 
ສາມາດ ຕິດຕັ້ງ ໄຟຟ້າ ໄດ້ ທັງໝົດ ຂອງ ປະ ເທດ  ແມ່ນ ບັນລຸ ໄດ້ ປະມານ 700  ເມ ກາ ວັດ. ຍ້ອນ ຄວາມ ອຸດົມສົມບູນ 
ທາງ ດ້ານ ຊັບພະຍາກອນ ນ້ຳ, ສປປ ລາວ ຈຶ່ງ ມີ ທ່າ ແຮງ ການ ຜະລິດ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ ໄດ້ຢ່າງ ຫລວງຫລາຍ. ນອກຈາກ ນີ້, 
ສປປ ລາວ ກໍ ຍັງມີ ຄວາມ ສາມາດ ຕິດຕັ້ງ  ແລະ ນຳ ໃຊ້ລະບົບ ພະລັງ ງານ  ແສງຕາ ເວັນ ອີກ ເຊັ່ນ ດຽວກັນ.

•   ໃນ ໄລຍະ ປີ 2000 ການ ພັດທະນາ  ແລະ ການ ອະນຸລັກ ປ່າ ໄມ້  ໄດ້ ໃຫ້ ຄວາມ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ຫລາຍ ຂຶ້ນ  ໂດຍ 
ຫລາຍ ກະຊວງ  ໃນ ຊ່ວງ ໄລຍະ ເວລາ ນັ້ນ, ຄື:  ໄດ້ ມີ ການ ປູກ ຕົ້ນ ໄມ້ ຫລາຍ ຂຶ້ນ   ແລະ  ຫລຸດຜ່ອນ ການ ຂຸດ ຄົ້ນ ໄມ້. 

• ປະທານ

• ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

• ຮອງປະທານ, ຜູ້ປະຈໍາການ 

• ລັດຖະມົນຕີວ່າການ, ກະຊວງຊັບພະຍາ 
ກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

• ສະມາຊິກ

• 1. ລັດຖະມົນຕີີຊ່ວຍວ່າການ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່,
• 2. ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ,
• 3. ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ, ກະຊວງການເງິນ,
• 4. ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ,
• 5. ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ, ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ,
• 6. ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ,
• 7. ຮອງປະທານ ແນວລາວສ້າງຊາດ,
• 8. ຮອງປະທານ ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ,
• 9. ຮອງປະທານ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍີງ,
• 10. ຮອງປະທານສະພາອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຫ່ງຊາດ.

• ກອງເລຂາ

• ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ

• ຮອງປະທານ

• ລັດຖະມົນຕີີວ່າການ, ກະຊວງກະສີກຳ 
ແລະ ປ່າໄມ້
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ການຈັດ ສັນ ການ ນຳ ໃຊ້ ດິນ ລະຫວ່າງ ການ ອະນຸລັກ ປ່າ ໄມ້  ແລະ ກະ ສີ ກຳ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ  ໃນ ພື້ນທີ່  ເນີນ ສູງ  ແມ່ນ ໄດ້ 
ມີ ການ ກຳນົດ ຢ່າງ ຈະ ແຈ້ງ  ໂດຍ ມີ ການ ເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງ ຊຸມ ຊົນ. ລັດຖະບານ  ໄດ້ ພະຍາຍາມ ທີ່ ສຸດ  ເຮັດ ໃຫ້ ມີ ຄວາມ 
ດຸນ ດ່ຽງ ລະຫວ່າງການ ຫລຸດຜ່ອນ ຄວາມທຸກ ຍາກ ໃນ ເຂດ ຊົນນະບົດ  ແລະ ຍຸດ ທະ ສາດ ການ ປົກ ປັກ ຮັກສາ ປ່າ ໄມ້.

•   ໃນ ໄລຍະ ປີ 2006-2010, ລັດຖະບານ  ໄດ້ ຮັບ ຮູ້ ເປັນ ຢ່າງ ດີ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາ ທ້າ ທາຍ ຂອງ ການ ປ່ຽນ ແປງ 
ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ແລະ  ໄດ້ ນຳ ເອົາ ບັນຫານີ້ ເຂົ້າ ໃນ ແຜນ ພັດທະນາຄັ້ງທີ 6 ຂອງ ປະ ເທດ. ການ ຮ່ວມ ມື ລະດັບ ອະນຸ 
ພາກພື້ນ  ແມ່ນ້ຳຂອງ  ໄດ້ ຍົກ ເອົາບັນຫາ ການ ປ່ຽນ ແປ ງດິນຟ້າ ອາກາດ  ເປັນ ປະ ເດັ່ນໜຶ່ງ ເຂົ້າ ໃນ ການ ຮ່ວມ ມື ເພີ່ມ ເຕີມ, 
ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງ ເຮັດ ໃຫ້ການ ພັດທະນາ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ  ແລະ ການ ຂະຫຍາຍ ພື້ນທີ່ ປົກ ຫຸ້ມ ປ່າ ໄມ້  ໄດ້ ເພີ່ມ ທະວີ ຂຶ້ນ, ຊຶ່ງ 
ເປັນ ກິດຈະກຳ ທີ່ ປະກອບ ສ່ວນ ຫລາຍ ພໍ ສົມຄວນ ໃນ ການ ຫລຸດຜ່ອນ ການ ປ່ອຍ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ  ໃນ ໄລຍະ ນັ້ນ.

•  ຄະນະ ກຳມະການ ຊີ້ນຳ ລະດັບ ຊາດ  ດ້ານ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ໂດຍ ມີ ທ່ານ ຮອງ ນາຍົກ 
ລັດຖະມົນຕີ  ເປັນ ປະທານ  ແມ່ນ ໄດ້ ຮັບ ການ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ  ໃນ ປີ 2008  ເພື່ອ ໃຫ້ການ ຊີ້ນຳ ໃນ ການ ສ້າງ ນະ ໂຍບາຍ  
ແລະ  ແຜນ ງງານ ກ່ຽວກັບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ. ຍຸດ ທະ ສາດ ແຫ່ງ ຊາດ ດານການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  
ແລະ  ແຜນ ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງ ຊາດ ຄັ້ງທີ 7 (2011-2015)  ໄດ້ ຖືກ ຮັບຮອງ  ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ  
ໃນ ປີ 2010, ຊຶ່ງ ໃນ ສອງ ເອກະສານ ສຳຄັນ ນີ້  ໄດ້ ກຳນົດ ມາດ ຕະການ ຫລຸດຜ່ອນ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ  ແລະ ສາມາດ 
ສັງ ລວມ ໂດຍ ຫຍໍ້  ໄດ້ ດັ່ງລຸ່ມນີ້.

• 

• 4.5.1 ຍຸດ ທະ ສາດ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ແລະການ ຫລຸດຜ່ອນ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວຂອງ
•         ສປປ ລາວ

•  ຈຸດປະສົງ ຂອງ  ຍຸດ ທະ ສາດ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ຂອງ ສປປ ລາວ  ແມ່ນ ການ ກຳນົດ ແນວທາງ 
ຂອງ ລັດຖະບານ  ໃນ ການ ເຊື່ອມ ສານ ເອົາ ບັນຫາ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ທີ່ ສຳຄັນ  ເຂົ້າ ໃນ ແຜນ ພັດທະນາ 
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງ ຊາດ ຄັ້ງທີ 7  ແລະ ສ້າງ ຄວາມ ທົນ ທານ ຕໍ່ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ຂອງ ຂະ ແໜງການ 
ສຳຄັນ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ການ ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ  ແລະ ການ ຫລຸດ ຜ່ອນ ຄວາມທຸກ ຍາກ, ພ້ອມ ທັງ  ເຮັດ ໃຫ້ 
ປະຊາຊົນ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ກັບ ປະຊາ ຄົມ ໃນ  ໂລກ.

•  ພາຍ ໃຕ້ ວິ ໄສ ທັດ,  ເປົ້າໝາຍ, ຫລັກການ ແນະນຳ  ແລະ ພາຍ ໃຕ້ສະພາບ ລວມຂອງ ປະ ເທດ, ລັດ 
ຖະບານ ໄດ້ ກຳນົດ ກິດຈະກຳ ທີ່ ເປັນ ບູລິ ມະ ສິດ ກ່ຽວກັບ ການ ຫລຸດຜ່ອນ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ  ເພື່ອ ຮັບປະກັນ 
ການ ເຕີບ  ໂຕ ດ້ານ ເສດຖະກິດ ທີ່ ປ່ອຍ ກາກ ບອນ ຕໍ່າ ຊຶ່ງ ໄດ້ ຮັບ ການ ພິຈາລະນາ ເປັນ •ກິດຈະກຳ ຫລຸດຜ່ອນ ອາຍ 
ພິດ ເຮືອນ ລະດັບ ຊາດ• ສອດຄ່ອງ ຕາມ ແຜນ ດຳ ເນີນ ງານ  ບາ ລີ. ບັນດາ ກິດຈະກຳ ທີ່ ສຳຄັນ ທີ່ ກຳນົດ ໄວ້ ໃນ ຍຸດ ທະ 
ສາດການ ຫລຸດຜ່ອນ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ ສຳລັບ ບັນດາ ຂະ ແໜງ  ຕົ້ນຕໍ ກ່ຽວຂ້ອງທາງ ດ້ານ ເສດຖະກິດ  ແມ່ນ ການ 
ສ້າງ ລະບົບ ຂົນ ສົ່ງ ແບບ ຍືນ ຍົງ, ການ ນຳ ໃຊ້ ພະລັງງານ ຢ່າງ ມີ ປະສິດທິພາບ, ການ ອະນຸລັກ  ແລະ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ປ່າ 
ໄມ້ ແບບ ຍືນ ຍົງ  ແລະ ການ ສ້າງ ຄວາມ ອາດ ສາມາດ ດ້ານ ວິຊາ ການ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນໄດ້ລວມເຂົ້າກັນກັບ 
ຂົງເຂດການພັດທະນາທີ່ສຳຄັນ ຊຶ່ງໄດ້ສະຫຼຸບ ດັ່ງນີ້:

•   ການຄ້ຳປະກັນ ທາງ ດ້ານ ສະບຽງອາຫານ  ແລະ ກະ ສີ ກຳ:  ເປັນຕົ້ນ: ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ນ້ຳ  ແລະ ຝຸ່ນຄອກ, ການ 
ປັບປຸງ ດິນ  ແລະ ນຳ ໃຊ້ເຕັກນິກທີ່ ດີ ໃນ ການ ປູກ  ເພື່ອຫລຸດການ ປ່ອຍອາຍມີເທນ  ລົງ ໄດ້ ຈາກ ທົ່ງ ນາ, ການ ປັບປຸງ 
ປະສິດທິພາບ ການ ຜະລິດ  ແລະ ການ ໃຫ້ ອາຫານ ສັດ ທີ່ ມີ ຄວາມ ດຸ່ນດ່ຽງ  ເພື່ອ ຫລຸດຜ່ອນ ການ ປ່ອຍ ອາຍ ມີເທນ ຈາກ 
ການໝັກບົ່ມ ອາຫານ ໃນ ລຳ ໃສ້ ສັດ  ແລະ ການ ນຳ ໃຊ້ ຝຸ່ນ ຄອກ, ການ ສ້າງ ເຕົາ  ແກັດຊິ ວະ ພາບ  ເພື່ອ ຜະລິ ດພະລັງງານ 
ສຳລັບ ຊຸມ ຊົນ  ແລະ ຟາ ມ, ຊຶ່ງ ທັງໝົດກິດຈະກຳ ທີ່ ກ່າວ ມານີ້ ກໍລ້ວນ ແລ້ວ ແຕ່ ແມ່ນ ມາດ ຕະການ ຫລຸດຜ່ອນອາຍ 
ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ ທີ່ ດີ  ໄດ້ ເຊັ່ນ ດຽວກັນ.

•  ການ ປ່ຽນ ແປງ ການ ນຳ ໃຊ້ ດິນ  ແລະ ປ່າ ໄມ້:  ເພື່ອບັນລຸ ກັບ ເປົ້າໝາຍຂອງ ຍຸດ ທະ ສາດປ່າ ໄມ້ ທີ່ ກຳນົດ 
ໃຫ້ພື້ນທີ່  ປົກ ຫຸ້ມ ປ່າ ໄມ້   ເພີ່ມຂຶ້ນ ໃຫ້ ໄດ້ 70% ກວມ ເອົາ ພື້ນທີ່ ທັງໝົດຂອງ ປະ ເທດ  ໃນ ປີ 2020  ແມ່ນ ຕ້ອງ ໄດ້ ຢຸດ 
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ເຊົາ ການ ເຮັດ ໄຮ່  ເຂົ້າແບບ ເລື່ອນລອຍ,  ຍົກ ລະດັບ ຊິວິດ ການ ເປັນ ຢູ່ ຂອງ ປະຊາຊົນແບບ ຍືນ ຍົງ,  ເພີ່ມ ທະວີ ການ ນຳ 
ໃຊ້ ແຫ ລ່ງພະລັງງານ ທາງ ເລືອກ ອື່ນ  ປ່ຽນແທນ ການ ນຳ ໃຊ້ ໄມ້ ຟືນ,  ຄຸ້ມ ຄອງ ປ່າ ໄມ້ ແບບ ລວມສູນ, ປ້ອງ ກັນ ໄຟ ໄໝ້ 
ປ່າ,  ສ້າງ ແຜນ ທີ່  ແລະ ວາງ ແຜນການ ນຳ ໃຊ້ ດິນ ຢ່າງ ມີ ປະສິດທິ ຜົນ.

•  ການ ຂົນ ສົ່ງ  ແລ ະ ພະລັງງານ:  ໃນຜ່ານ ມາ  ໄດ້ ປະຕິບັດ ມາດ ຕະການຫລຸດຜ່ອນ ຈຳນວນໜຶ່ງ  ແລະ ຈະ 
ໄດ້ ມີ ການ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດ ໃນ ຕໍ່ໜ້າ,  ເປັນຕົ້ນ: ການ ຂະຫຍາຍ ເຄືອ ຂ່າຍ ໄຟຟ້າ ໃຫ້ ໄດ້ ຢ່າງ ກ້ວາງ ຂວາງ, ສົ່ງ ເສີມ ການ 
ພັດທະນາ ພະລັງງານ ສະອາດ  ແລະ ພະລັງງານ ທົດ ແທນ ຢ່າງ ຕັ້ງໜ້າ, ການ ນຳ ໃຊ້ ພະລັງງານ ຢ່າງ ມີ ປະສິດທິພາບ, 
ການ ຂົນ ສົ່ງ ທີ່ ປ່ອຍ ກາກ ບອນ ຕໍ່າ  ແລະ ສ້າງ ຈິດ ສຳນຶກ ມວນ ຊົນ ໃຫ້ ກ້ວາງ ຂວາງ ຫລາຍ ຂຶ້ນກ່ວາ ເກົ່າ.

•  ອຸດສາຫະກຳ: ອົງ ປະກອບ ຕົ້ນຕໍ ຂອງ ຍຸດ ທະ ສາດ  ແມ່ນ ປັບ ປຸງ ປະສິດທິພາບ ພະລັງງານ  ແລະ ສົ່ງ ເສີມ  
ແຫ ລ່ງພະລັງງານ ທົດ ແທນ, ຫລຸດຜ່ອນ ສິ່ງ ເສດ ເຫລືອ ຈາກ ການ ປຸງ ແຕ່ງ ໄມ້.

•  ການ ພັດທະນາ ຕົວ ເມືອງ: ທ່າ ແຮງ ການ ຫລຸດຜ່ອນ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ ສຳລັບ ການ ພັດທະນາ ຕົວ ເມືອງ 
ປະກອບ ມີ ການ ຫລຸດປະລິມານ ຂີ້ ເຫຍື້ອ  ແລະ ນ້ຳ ເປື້ອນລົງ, ປະຕິບັດ  3  ຫລັກການ ຄື: ຫລຸດ ຜ່ອນ, ນຳ ໃຊ້ ຄືນ 
ໃໝ່  ແລະ ນຳ  ເອົາ ໄປ ຜະລິດ ເພື່ອ ນຳໃຊ້ ຄືນອີກ, ກໍາຈັດ ຂີ້ ເຫຍື້ອ  ແລະ ການ ເຊື່ອມ ສານ ເອົາ ມາດ ຕະການ ຫລຸດຜ່ອນ  
ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ  ເຂົ້າ ໃນ ຂະ ບວນການວາງ ແຜນ  ພັດທະນາ ຕົວ ເມືອງ.

• 4.5.2 ການ ຫລຸດຜ່ອນ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ  ແລະ  ແຜນ ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ແຫ່ງ ຊາດ 
•         ຄັ້ງທີ 7

•   ແຜນ ພັດທະນາ ເສດຖະ ກິດ  ແລະ ສັງຄົມ ແຫ່ງ ຊາດ ຄັ້ງທີ 7  ໄດ້ ຮັບ ການ ພັດທະນາ  ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ບົນ ພື້ນຖານ ການ ສະຫລຸບຖອດ ຖອນ ບົດຮຽນ ຈາກການ ປະຕິບັດແຜນ ພັດທະນາ ເສດຖະ ກິດ  ແລະ ສັງຄົມ ແຫ່ງ 
ຊາດ ຄັ້ງທີ 6  ໃນ ຜ່ານ ມາ  ແລະ  ເປົ້າໝາຍຂອງ ການ ພັດທະນາທີ່ ມຸ້ງໝາຍ ໄວ້  ໃນ ໄລຍະ ປີ 2011-2015. ການ 
ພັດທະນາ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ  ທີ່ ເປັນ ທ່າ ແຮງ ຂອງ ປະ ເທດ, ທາງ ລັດຖະບານ  ໄດ້ ວາງ ນະ ໂຍບາຍສືບຕໍ່ສົ່ງ ເສີມ ຢ່າງ ແຂງ ແຮງ  
ໃນ ການ ພັດທະນາ ໂດຍ ມີ ເປົ້າໝາຍສ້າງ ໃຫ້ ເປັນ ໝໍ້ ໄຟ ສຳລັບ ປະຊາ ຄົມ ທາງ ດ້ານ ເສດຖະກິດ ອາຊຽນ ທີ່ ຈະ ມາ 
ເຖິງ ນີ້. ການ ເພີ່ມ ເນື້ອທີ່ ປ່າ ໄມ້ ກໍ ເປັນ ກິດຈະກຳໜຶ່ງທີ່ ສຳຄັນ ສຳລັບ ເຮັດ ໃຫ້ການ ພັດທະນາ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ ມີ ຄວາມ 
ຍືນ ຍົງ. ນອກຈາກ ເປົ້າໝາຍການ ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ   ແລະ ສັງຄົມແລ້ວ, ລັດຖະບານ ຍັງ ໄດ້ ວາງ ເປົ້າໝາຍ ທາງ 
ດ້ານການ ພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນ ທຳ ມະ ຊາດ  ແລະ ການ ປົກ ປັກ ຮັກສາສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ຄື ດັ່ງນີ້:

 � ຂະຫຍາ ຍພື້ນທີ່ ປົກ ຫຸ້ມ ປ່າ ໄມ້ໃຫ້ ໄດ້ 65% ທຽບ ໃສ່ ເນື້ອທີ່ ດິນ ທັງໝົດຂອງ ປະ ເທດ;

 � ສຳ ເລັດ ວຽກງານ ການຈັດ ສັນ ທີ່ ດິນ,  ໂດຍ ສະ ເພາະປະ ເພດ ປ່າ  ແລະ ປະ ເພດ ການ ນຳ ໃຊ້ ດິນ;

 � ເຂົ້າຮ່ວມ ນຳ ປະຊາ ຄົມ ໂລກ ຮັບ ມື ກັບ ສະພາບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ໂດຍ ນຳ ໃຊ້  ແລະ   
ອະນຸລັກ ຊັບພະຍາກອນ ທຳ ມະ ຊາດ  ແລະ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ຢ່າງ ເໝາະສົມ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ ການ ຂຸດ 
ຄົ້ນບໍ່ ແຮ່, ການ ປົກ ປັກ ຮັກສາ ຄຸນ ນະພາ ບດິນ, ນ້ຳ  ແລະ ອາກາດ;

 � ປ້ອງ ກັນ ໄພພິບັດ ທຳ ມະ ຊາດ,  ເປັນຕົ້ນ:  ໄຟ ປ່າ,  ໄພ ແຫ້ງ ແລ້ງ  ແລະ  ໄພ ນ້ຳຖ້ວມ.

•   ການ ພັດທະນາ  ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາໂຄງການ  ແລະ  ແຜນ ງານ ບູລິ ມະ ສິດກ່ຽວກັບ ການ 
ຫລຸດຜ່ອນ  ແລະ ການ ປັບ ຕົວ ເຂົ້າກັບສະພາບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້ອາກາດ  ແມ່ນ ຕ້ອງໄດ້  ຮັບປະກັນ ໃຫ້ ສອດຄ່ອງ 
ກັບ ເປົ້າໝາຍຂອງ ການ ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ  ແລະ ສັງຄົມ  ໂດຍ ໄປ ຄຽງຄູ່ ກັບ ການ ປົກ ປັກ ຮັກສາ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ  
ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ທຳ ມະ ຊາດ. ຂົງ ເຂດບູລິ ມະ ສິດ ທີ່ ເປັນ ຈຸດ ສຸມ ສຳລັບ ການ ພັດທະນາ  ແມ່ນ ໄດ້ ມີ ການ 
ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ  ແລະ ກຳນົດ ອອກ ແລ້ວ.  ໂຄງການ ຕັ້ງພູມລຳ ເນົາ  ແລະ ການຈັດ ສັນ ດິນ ເພື່ອທີ່ຢູ່ ອາ ໄສ  ແລະ ສຳລັບ 
ການເພາະ ປູກ  ຄົງ ທີ່  ແມ່ນ ໄດ້ປະຕິບັດ ມາ ແລ້ວ  ແລະ  ໂຄງການ ສໍາລັບ ການ ກຳນົດ ພື້ນທີ່ ສີຂຽວ ແຫ່ງ ຊົນນະບົດ  ກໍ ໄດ້ 
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ຮັບ ການ ພັດທະນາ ແລ້ວ ເຊັ່ນ ດຽວກັນ  ໃນ ຕົວ ເມືອງ ຊົນນະບົດ.

•  ການ ເຊື່ອມ ສານ ອົາບັນຫາ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ເ ຂົ້າໃນການວາງ ແຜນການ ພັດທະນາ ແຫ່ງ ຊາດ  
ແມ່ນ ໄດ້ ພົບ ພໍ້ ກັບ ຫລາຍ ບັນຫາ ທີ່ ມີ ຄວາມ ຫຍຸ້ງຍາກ ຕໍ່ກັບ ເສັ້ນທາງ ການ ພັດທະນາ ຂອງ ປະ ເທດ.  ເພື່ອ ບັນລຸ 
ເປົ້າໝາຍການ ປົກ ຫຸ້ມ ປ່າ ໄມ້ ໃຫ້ ໄດ້ 65%  ແລະ ສົ່ງ ເສີມການ ສ້າງ ລາຍ ຮັບ ຂອງ ປະຊາຊົນ ຊົນນະບົດ ໄປ ພ້ອມໆກັນ  
ແມ່ນ ມີ ຄວາມຈຳ ເປັນ ຕ້ອງ ໄດ້ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ຫລາຍ ຂຶ້ນ  ແລະ  ໃຫ້ ຄອບ ຄົວ ຊົນນະບົດ  ສາມາດ ສ້າງ ລາ ຍຮັບ ໄດ້ ຫລາຍ  
ຈາກ ການ ເກັບ ເຄື່ອງ ປ່າ ຂອງ ດົງ.
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• ພາກ ທີ 5

• ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ ອື່ນ

• 5.1 ພາກ ສະ ເໜີ

•  ໃນ ບົດ ສື່ສານ ແຫ່ງ ຊາດ ກ່ຽວກັບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ສະບັບ ທີ 1 ຂອງ ສປປ ລາວ  ໄດ້ ແນະນໍາ 
ໃຫ້ ຮູ້ຈັກ ກ່ຽວກັບບາດກ້າວ  ທີ່ ຈະ ຕ້ອງ ໄດ້ ປະຕິບັດ  ໃນ ການ ແກ້ ໄຂ ບັນຫາ  ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ໂດຍ 
ເນັ້ນໜັກ ໃສ່ ວຽກງານ ສຳ ຫລວດ  ແລະ ຫລຸດ ຜ່ອນ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ.  ໃນ ບົດ ສື່ສານ ສະບັບ ນີ້, ຫົວ ຂໍ້ •ຂໍ້ ມູນ 
ຂ່າວສານ ອື່ນ• ກໍ  ແມ່ນ ໄດ້ ມີການພັນ ລະນາ  ເຖິງ ເຊັ່ນ ດຽວກັນ.  ໂດຍ ປະຕິບັດ ຕາມ ການ ແນະນຳ ຂອງ ສາກົນ  ໃນ ການ 
ປັບປຸງ ບົດ ສື່ສານ ໃຫ້ ມີ ຄຸນ ນະພາ ບດີ ຂຶ້ນ, ພາກ ນີ້ ຈຶ່ງ ໄດ້ ພັນ ລະ ນາ ກ ວມລວມ ເອົາ ທຸກ ບັນຫາ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ  ການ 
ບັນລຸ ເປົ້າໝາຍຂອງ ສົນທິສັນຍາ. ນອກຈາກ ພາກການປະ ເມີນ ຂີດ ຈຳກັດ ຄວາມ ອາດ ສາມາດຮັບ ມື, ການ ປັບ ຕົວ  
ແລະ ການ ຫລຸດ ຜ່ອນອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ ແລ້ວ, ອົງ ປະກອບ ຕົ້ນຕໍ ທີ່ ປະກອບ ໃນ ພາກ ນີ້  ແມ່ນ ຍັງມີ ການ ພັນ 
ລະ ນາ  ເຖິງ ບັນຫາ ກວມ ລວມ ທຸກ ກິດຈະກຳ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ການ ພັດທະນາ  ແລະ ການຖ່າຍ ທອດ ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ, 
ການຄົ້ນຄ້ວາ  ແລະ ການ ສັງ ເກດ ການ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ຢ່າງ ເປັນ ລະບົບ, ການ ສຶກສາ, ການ ຝຶກ ອົບຮົມ  
ແລະ ການ ສ້າງ ຈິດ ສຳນຶກ, ການ ສ້າງ ຄວາມ ອາດ ສາດ ໃນ ລະດັບ ຊາດ, ອະນຸ ພາກພື້ນ  ແລະພາກພື້ນ, ການ ສ້າງ ເຄືອ 
ຂ່າຍ  ແລະ ການ ແລກປ່ຽນຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ.

• 

• 5.2 ການ ພັດທະນາ  ແລະ ການຖ່າຍ ທອດ ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ

•  ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ  ໄດ້ ຮັບ ການ ພັດທະນາ ໃນ ຂອບ ເຂດ ທີ່ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ  ໃນ ແຕ່ລະ ກິດຈະ ກຳ, ຂຶ້ນກັບ ເຕັກ ໂນ    
ໂ ລຊີ ທີ່ ພວກ ເຮົາ ມີ  ແລະ ຄວາມ ສາມາດ ພັດທະນາ  ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ ໃໝ່. ສໍາລັບບັນດາ ປະ ເທດ ດ້ອຍ ພັດທະນາ,  ເຊັ່ນ: 
ສປປ ລາວ ແມ່ນ ຍັງ  ຂາດ ເຂີນ ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີທີ່ ທັນ ສະ ໄໝ  ແລະ  ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ ທີ່ມີ ຄວາມ ເໝາະສົມ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ 
ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ ທີ່ ຕິດ ພັນ ກັບ  ຄວາມ ສາມາດ ຮັບ ມື ກັບສະພາບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ.

•  ພາຍ ໃຕ້ ມາດຕາ 4.5 ຂອງ ສົນທິສັນຍາ ວ່າ ດ້ວຍ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ, ບັນດາ ປະ ເທດ ພັດທະນາ  
ແມ່ນມີ ພັນທະ ຊ່ວຍ ເຫລືອ ບັນດາ ປະ ເທດ ກຳລັງ ພັດທະນາ  ໃນ ການຮັບ ມື ກັບ ສະພາບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  
ໂດຍ ຮູບການ  ສົ່ງ ເສີມ,  ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ  ແລະ ສະໜອງສິ່ງ ອຳນວຍ ຄວາມ ສະດວກ ໃນ ການ ພັດທະນາ  ແລະ 
ການຖ່າຍ ທອດ ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ ພ້ອມ ທັງ  ການ ຍົກ ລະດັບ ຄວາມ ອາດ ສາມາດ. ວຽກງານການຖ່າຍ ທອດ ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ 
ພາຍ ໃຕ້ ມາດຕາ 4.5 ຂອງ ສົນທິສັນຍາ ວ່າ ດ້ວຍ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ແມ່ນ ໄດ້ ຮັບ ການພິຈາລະນາມາ ແລ້ວ 
ໃນໄລຍະ ເວລາ ສອງທົດ ສະຫວັດ  ໃນຜ່ານ ມາ, ຊຶ່ງ ໃນ ນີ້ ປະກອບ ມີ ວຽກງານ ການ ປະ ເມີນ ຄວາມ ຕ້ອງການ ດ້ານ 
ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ, ສ້າງສະພາບ ແວດ ລ້ອມ ເອື້ອອຳນວຍ  ແລະ ກົນ ໄກ ການຖ່າຍ ທອດ.

•  ສປປ ລາວ  ແມ່ນຍັງ ບໍ່ທັນ ໄດ້ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ ຫລື ກິດຈະກຳ ທີ່ ຕິດ ພັນ ກັບ ການຖ່າຍ ທອດ ເຕັກ 
ໂນ ໂລ ຊີ ທີ່  ມີສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍ ກົງ ພາຍ ໃຕ້ ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ຢ່າງ ໃດ ກໍ ຕາມ, 
ສປປ ລາວ ໃນ ໄລຍະ ຜ່ານ ມາ  ແມ່ນ ຍັງ ໄດ້ ປະຕິບັດ ໂຄງການ  ແລະ ກິດຈະກຳ  ຈຳນວນໜຶ່ງພາຍ ໃຕ້ ສົນທິສັນຍາ ນີ້ ,   
ເປັນຕົ້ນ: ກິດຈະກຳ ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ການ ປະ ເມີນ ຂີດ ຈຳກັດ ຄວາມ ອາດ ສາມາດ, ການ ປັບ ຕົວ  ແລະ ການ ຫລຸດຜ່ອນ 
ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ ທີ່ ເປັນ ສ່ວນໜ່ຶງ ໃນ ວຽກງານ  ການ ເສີມ ສ້າງ ຄວາມ ຮູ້, ຄວາມ ຊຳນານ ງານ ຫລື ການ ພັດທະນາ 
ທາງ ດ້ານ ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ,  ແຕ່ ຍັງ ຂາດ ການ ປະ ເມີນຜົນ ຂອງ ການ ປະຕິບັດ ບັນດາ ກິດຈະກຳ ດັ່ງກ່າວ.

•  ສປປ ລາວ   ໄດ້ ຮັບ ການ ຊ່ວຍ ເຫລືອ ລ້າ ຫລື  ເງິນ ກູ້ ຢືມ ຈາກ ການ ຮ່ວມ ມືກັບ ສາກົນ, ການ ລົງທຶນ ຂອງ 
ລັດ  ແລະ  ເອກະ ຊົນ ທີ່ ມີ ສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ຊັບພະຍາກອນ ທຳ ມະ ຊາດ  ແລະ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ  ແລະ 
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ມີ ຫລາຍ ກໍລະນີ  ພົວພັນ ກັບ ບັນຫາ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ. ບັນດາ ໂຄງການ ຫລື ກິດຈະກຳ ເຫລົ່ານີ້ ສ່ວນ 
ຫລວງຫລາຍ ແມ່ນ  ໂຄງການ ຄົ້ນຄ້ວາ ຫລື  ເປັນ ໂຄງການ ສາທິດ  ແລະ   ຫລາຍ ໂຄງການ  ແມ່ນ ມີ ອົງ ປະກອບ  
ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ການ ສ້າງ ຄວາມ ສາມາດ ຫລື ການ ຊ່ວຍ ເຫລືອທາງ ດ້ານ ວິຊາ ການ ,  ແຕ່ ປະສິດທິ ຜົນ ຂອງ ບັນດາ 
ກິດຈະກຳ ເຫລົ່ານັ້ນ  ແມ່ນຍັງ ບໍ່ທັນ ໄດ້ ມີ ການ ປະ ເມີນຜົນ ເຊັ່ນ ດຽວກັນ  ໂດຍ ສະ ເພາະ ບັນຫາ ທີ່ ຕິດ ພັນ ກັບການ 
ພັດທະນາ  ແລະ ການຖ່າຍ ທອດ ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ  ໃຫ້ ສປປ ລາວ.

•  5.2.1 ໂຄງການ/ກິດຈະກຳ  ພາຍ ໃຕ້  ຂະ ບວນການ ສົນທິສັນຍາ  ວ່າ ດ້ວຍ ການປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ

•  ໂຄງການ ທີ່ ໄກ້ ຄຽງທີ່ ສຸດ ກັບ ການ ພັດທະນາ  ແລະ ການຖ່າຍ ທອດ ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ ພາຍ ໃຕ້ ມາດຕາ 4.5 
ຂອງສົນທິສັນຍາ  ວ່າ ດ້ວຍ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ແມ່ນ ໂຄງການ ທົດ ລອງ ກ່ຽວກັບ ການ ປະ ເມີນ ຄວາມ 
ຕ້ອງການ ດ້ານ ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ  ທີ່ ປະຕິບັດ ໃນ ປີ 2011.

 ການ ປະ ເມີນ ຄວາມ ຕ້ອງການ ດ້ານ ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ  ແມ່ນ  ໄດ້ໃຫ້ ຄວາມ ເປັນ ເຈົ້າການ  ແກ່ ບັນດາ ປະ ເທດພາຄີ  
ໃນ ການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາກຳນົດ  ແລະ ຈັດ ບູລິ ມະ ສິດ  ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ ສຳລັບ ການ ຫລຸດຜ່ອນ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ  
ແລະ ການ ປັບ ຕົວ ເຂົ້າກັບສະພາບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ. ການ ປະ ເມີນ ຄວາມ ຕ້ອງການ ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ  ເປັນ 
ວິທີ ການໜຶ່ງ ຊ່ວຍ ກຳນົດ ຄວາມ ຕ້ອງການ ຂອງບັນດາ ປະ ເທດ ກຳລັງ ພັດທະນາ ,  ເປັນຕົ້ນ: ຄວາມ ຕ້ອງການ ທາງ 
ດ້ານ ວັດຖຸອຸບປະກອນ ,  ເຕັກນິກ, ຄວາມ ຮູ້ ຄວາມ ຊຳ ນານງານ ອັນໃໝ່ໆ.  ການ ປະ ເມີນ ຄວາມ ຕ້ອງການ ເຕັກ ໂນ 
ໂລ ຊີ  ແນ ໃສ່ ສ້າງ ແຜນ ປະຕິບັດ ງານຄວາມ ຕ້ອງການ ດ້ານ ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ  ທີ່ ກຳນົດ  ເປັນ ບູລິ ມະ ສິດ ລວມທັງ ບັນດາ 
ກິດຈະກຳ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ  ເພື່ອ ຮີບ ຮ້ອນ  ໃຫ້ ໄດ້ ມີ ການຖ່າຍ ທອດ  ແລະ  ແຜ່ຜາຍ ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ ທີ່ ສະອາດ.  ໂຄງການ ນີ້ 
ຄາດໝາຍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ ສຳ ເລັດ ໃນ ປີ 2012. 

• ການ ປະ ເມີນ ຄວາມ ຕ້ອງການ ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ  ແມ່ນ ບາດກ້າວ ທຳ ອີດ  ສໍາລັບ ການ ພັດທະນາ  ແລະ ການ 
ຖ່າຍ ທອດ ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ. ການ ສ້າງ ສະພາບ ແວດ ລ້ອມ ທີ່ ເອື້ອອຳນວຍ  ເພື່ອ ສົ່ງ ເສີມ  ໃຫ້ ແກ່ການກະຕຸກ ຊຸກຍູ້  ສຳລັບ 
ວຽກງານ  ການຖ່າຍ ທອດ ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ  ຈາກ ບັນດາ ປະ ເທດ ພັດທະນາຕໍ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນ ມີ ຄວາມ ສໍາຄັນ  ແລະ ກົນ 
ໄກ ການຖ່າຍ ທອດ ເຫລົ່ານີ້   ຄວນ ໄດ້ ຮັບ ການ ພັດທະນາ ຫລາຍ ຂຶ້ນ ທັງ  ເປັນ ບັນຫາ ອັນຮີບ ດ່ວນ. ການຖ່າຍ ທອດ 
ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ  ເພື່ອ ໃຫ້ ສປປ ລາວ ມີ ຄວາມ ສາມາດ ຮັບ ມືກັບ ສະພາບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ແມ່ນ ຂຶ້ນກັບ 
ໂອກາດ ການ ເຂົ້າ ເຖິງ  ກອງ ທຶນ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ແລະ ການຄົ້ນຄ້ວາ ພິຈາລະນາ ຂອງ ຄະນະ ກຳມະການ 
ສາກົນ ດ້ານ ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ.

• 5.2.2 ການ ຮ່ວມ ມື ສາກົນ  ໃນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ  ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ

  ໃນ ຊ່ວງ ໄລຍະ ປະຕິບັດ ແຜນ ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງ ຊາດ ຄັ້ງທີ 5, ສປປ ລາວ  ໄດ້ ປະຕິບັດ 
ໂຄງການ ທີ່ ມີ ມູນ ຄ່າ  ປະມານ 90 ລ້ານ ໂດ ລາ ສະຫະລັດ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ຊັບພະຍາກອນ ນ້ຳ, ສິ່ງ ແວດ 
ລ້ອມ, ອຸຕຸນິຍົມ  ແລະ ອຸ ທົກ ກະສາ ດ, ຊຶ່ງ ໃນ ນີ້ ມີ ປະມານ 90%  ໄດ້ ສຸມ ໃສ່ ວຽກງານ ຊັບພະຍາກອນ ນ້ຳ, ສ່ວນ 
ທີ່ ເຫລືອ ປະມານ 15%  ແມ່ນ ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ບັນຫາ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ  ແລະ  ໂຄງການ ສ່ວນ ຫລາຍ  ແມ່ນ ພາຍ ໃຕ້ 
ການສະໜັບສະໜູນ ຂອງ ທະນາຄານ ພັດທະນາ ອາຊີ, ທະນາຄານ ໂລກ  ແລະ ຈີນ (ຕາຕະລາງ 5-1, ຮູບສະແດງ 
5-1 ແລະ ຮູບສະແດງ 5-2).
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 ຕາຕະລາງ 5-1, ການສະໜັບສະໜູນ ໂຄງການ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ  ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ນ້ຳ 
 ສຳລັບ ປີ 2006-2010

 ແຫ ລ່ງທຶນ ສະໜັບສະໜູນ ຊັບພະຍາກອນ ນ້ຳ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ
ຈຳນວນ US$000 ຈຳນວນ US$000

ທະນາຄານ ໂລກ 3 11.834 3 1.486
ທະນາຄານ ພັດທະນາ ອາຊີ 5 40.325 2 3.100
ອົງການ ສະຫະ ປະຊາ ຊາດ ເພື່ອ ການ ພັດທະນາ - - 9 2.589
ປະ ເທດ ເຢຍລະ ມັນ 2 6.086 - -
ປະ ເທດ ສະ ວີ ເດັນ - - 1 1.804
ປະ ເທດ ຟິນ ແລັນ - - 1 850
ປະ ເທດ ຍີ່ປຸ່ນ 1 7.000 2 20
ປະ ເທດ ຈີນ 1 13.425 - -
ປະ ເທດ ສະ ວິດ ເຊີ ແລັນ - - 1 400
ລວມທັງໝົດ 12 78.670 19 10.249

Supports for water resource projects by sources, 2006-2010

China
17%

Japan
9%

Gernany
8% ADB

51%
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15%

ຮູບ ສະ ແດງ 5.1,  ການສະໜັບສະໜູນ ໂຄງການ ຊັບພະຍາກອນ ນ້ຳ ສຳລັບ ປີ 2006-2010
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Supports for environment projects by sources, 2006-2010
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ຮູບ ສະ ແດງ   5.2, ການສະໜັບສະໜູນ ໂຄງການ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ສຳລັບ ປີ 2006-2010

• 5.2.3 ແຫ ລ່ງອື່ນ ສຳລັບ ການຖ່າຍ ທອດ ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ

•  ການ ພັດທະນາ  ແລະ ການຖ່າຍ ທອດ ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ   ເວົ້າໂດຍ ລວມ  ແມ່ນ ຕ້ອງ ໄດ້ ມີ ການ ລົງທຶນ  ແລະ ການ 
ຊື້-ຂາຍ ກັນ. ປະ ເພດ ການຖ່າຍ ທອດ ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ ນີ້  ເອີ້ນວ່າ ເສັ້ນທາງ ການ ປະຕິບັດ •ທຸລະ ກິດ ຕາມ ເກນ ປົກກະຕິ•.  
ໃນ ລະຫວ່າງ ປີ 1994-2010, ການ ລົງທຶນ ໂດຍ ກົງ ຂອງ ຕ່າງປະ ເທດ ໃນ ສປປ ລາວ  ໄດ້ ເພີ່ມ ທະວີ ຂຶ້ນ ເທື່ອ ລະ ກ້າວ  
ແລະ ມີ ການ ເຕີບ ໂຕ ຜິດ ປົກກະຕິ ໃນ ບາງ ປີ,  ເປັນຕົ້ນ  ໃນ ປີ 2006  ແລະ 2009. 

•  ການ ລົງທຶນ ລັດ  ແລະ ການ ຊ່ວຍ ເຫລືອ ລ້າ ຈາກ ຕ່າງປະ ເທດ  ໄດ້ ສຸມ ໃສ່ ຂົງ ເຂດ ທີ່ ເປັນ ບູລິ ມະ ສິດ ຂອງ ລັດ,  
ໂດຍ ສະ ເພາະ ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ການ ຫລຸດຜ່ອນ ຄວາມທຸກ ຍາກ, ທາງ ດ້ານ ວິທະຍາສາດ  ແລະ  ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ  ແລະ ການ 
ພັດທະນາ ໂຄງ ລ່າງ. ສຳລັບ ການ ລົງທຶນ ໂດຍ ກົງ ຂອງ ຕ່າງປະ ເທດ  ແມ່ນ ສຸມ ໃສ່ ທາງ ດ້ານ ທຸລະ ກິດ ຫລື ການ ຄ້າ ຢູ່ 
ພາຍໃນ ປະ ເທດ,  ເປັນຕົ້ນ: ການ ພັດທະນາ  ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ, ບໍ່ ແຮ່, ກະ ສີ ກຳ  ແລະ ປ່າ ໄມ້. ຕົວ ເລກ ລົງທຶນ ໃນ ຂົງ ເຂດ 
ການ ພັດທະນາ ທາງ ດ້ານ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກ  ໃນ ບາງ ປີ ແມ່ນ ມີ ມູນ ຄ່າ ການລົງທຶນສູງ ເປັນ ພິ ເສດ (ກະຊວງ ແຜນການ  ແລະ 
ການ ລົງທຶນ , 2011).

•  ການ ລົງທຶນ ໂດຍ ກົງ ຂອງ ຕ່າງປະ ເທດ  ໄດ້ ປະກອບສ່ວນ  ການຖ່າຍ ທອດ ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ ຈຳນວນໜຶ່ງ. ຈຸດ 
ສຳຄັນ  ແມ່ນ ສປປ ລາວ  ໄດ້ ມີ ການ ລົງທຶນ ໃສ່  ພະລັງງານ ທົດ ແທນ   ໂດຍຜ່ານ ເສດຖະກິດ ການ ຕະຫລາດ. ສປປ 
ລາວ  ໄດ້ ຊື້ ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ  ຕາມ ລາຄາ ຕະຫລາດ  ແທນ ທີ່ ຈະ ໄດ້ສິດທິ ພິ ເສດ ຕາມ ມາດຕາ 4.5   ເພື່ອ ໃຫ້ ປະ ເທດ ຕົນ   ໄດ້ 
ມີ ການປະກອບສ່ວນ ຫລຸດຜ່ອນ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ. ບັນຫານີ້ ມີ ຄວາມ ສຳຄັນທີ່ ຕ້ອງ ໄດ້ ປະຕິບັດ ພັນທະ ຂອງ ຕົນ  
ຕາມ ມາດຕາ 4.5 ຂອງ ສົນທິສັນຍາ  ເພື່ອ ສົ່ງ ເສີມ ການ ພັດທະນາ ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ, ພິ ເສດສຳລັບ ບັນດາ ປະ ເທດ ດ້ອຍ  
ພັດທະນາ  ເຊັ່ນ : ສປປ ລາວ.

• 

• 5.3  ການຄົ້ນຄ້ວາ  ແລະ ການ ສັງ ເກດ ການ  ສະພາບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດຢ່າງ ເປັນ ລະບົບ

•  ຍ້ອນ ຍັງ ມີ ຊັບພະຍາກອນ ຈຳກັດ  ຈຶ່ງ ເຮັດ ໃຫ້ວຽກງານ ການຄົ້ນຄ້ວາ  ແລະ ການ ສັງ ເກດ ການ ສະພາບ 
ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ຢ່າງ ເປັນ ລະບົບ ຈຶ່ງ ມີ ຄວາມ ກ້າວໜ້າໜ້ອຍ ຢູ່ ໃນ ສປປ ລາວ. ຢ່າງ ໃດ ກໍ ຕາມ, ກົມ 
ອຸຕຸນິຍົມ  ແລະ ອຸ ທົກ ກະສາ ດ ຂອງ ສປປ ລາວ ກໍ ໄດ້ ມີ ການ ເຂົ້າຮ່ວມ ຫລາຍ ຂຶ້ນ  ໃນ ລະດັບ ພາກພື້ນ  ແລະ  ໂລກ 
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ກ່ຽວກັບ ການຄົ້ນຄ້ວາ ສະພາບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ໃນ ໄລຍະ ຍາວ.

•  ກົມ ອຸຕຸນິຍົມ  ແລະ ອຸ ທົກ ກະສາ ດ, ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນ ທຳ ມະ ຊາດ  ແລະ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ  ແມ່ນ ການ 
ຈັດຕັ້ງໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ  ໃນ ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ ການ ຄາດຄະ ເນສະພາບ ພູມ ອາກາດ  ແລະ ການ ຕິດຕາມ ກວດກາ ສະພາບ 
ການ ປ່ຽນ ແປງ ຂອງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ທັງ ວຽກງານ ການ ປະ ເມີນ, ການ ລາຍ ງານ  ແລະ ການ ເຜີຍ ແຜ່ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ. 
ກົມ ດັ່ງກ່າວ  ໄດ້ ສະໜອງຂໍ້ ມູນ ສະພາບ ພູມ ອາກາດ , ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ ສຳລັບ ການສະໜັບສະໜູນລະບົບ ການ ບິນ ທາງ 
ອາກາດ  ທັງ ຢູ່ ພາຍ ໃນ  ແລະ ຕ່າງປະ ເທດ, ບັນດາ ກະຊວງ   ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນ ທ້ອງ ຖິ່ນ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ. ນອກ 
ນີ້, ກົມອຸ ຕຸ ນິຍົມ ກໍ ຍັງ ໄດ້ ຮ່ວມ ມື ກັບ ອົງການ ຈັດຕັ້ງສາກົນ,  ເປັນຕົ້ນ: ການ ແລກປ່ຽນຂໍ້ ມູນ ດ້ານ ພູມ ອາກາດ ຂອງ 
ປະ ເທດ  ກັບ ອົງການ ອຸຕຸນິຍົມ ໂລກ ຢ່າງ ເປັນ ປະຈຳ, ສະໜອງຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ  ໃຫ້ ແກ່ ຄະນະ ກຳມະການ ແມ່ນ້ຳຂອງ 
ສາກົນ. ສປປ ລາວ  ເປັນ ສະມາຊິກ ຂອງ ອົງການ ອຸຕຸນິຍົມ ໂລກ, ຄະນະ ກຳມະການດ້ານ ລົມ ພະຍຸ ESCAP/
WMO, ຄະນະ ກຳມະການ ແມ່ນ້ຳຂອງ ສາກົນ  ແລະ ອາຊຽນ  ແລະ  ໄດ້ຮ່ວມ ມື ລະຫວ່າງກັນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາ 
ໂຄງການຈໍານວນໜຶ່ງ.   

•   ໃນ ໄລຍະ ນີ້ ກົມ ດັ່ງກ່າວ   ແມ່ນ ໄດ້ ສຸມ ໃສ່ ການ ສ້າງຕັ້ງ ສູນ ອຸຕຸນິຍົມ  ແລະ ອຸ ທົກ ກະສາ ດ  ຢູ່ໃນ ລະດັບ 
ທ້ອງ ຖິ່ນ  ແລະ ລະດັບ ເຂດ ແຄ້ວ ນ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ ການ ສ້າງຕັ້ງສະຖານີ ຕິດຕາມ ພູມ ອາກາດ  ແລະ ການ ວັດ 
ແທກ ປະລິມານ ນ້ຳຝົນ. ສໍາລັບວຽກງານ ຕິດຕາມ ສະພາບ ພູມ ອາກາດ  ແລະ  ແຜ່ນດິນ  ໄຫວ  ແມ່ນ ໄດ້ ຮັບ ທຶນ ຊ່ວຍ 
ເຫລືອຈາກ ປະ ເທດ ຍີ່ປຸ່ນ   ໃນ ປີ 2007  ແລະ ຈີນ  ໃນປີ 2009.  ໃນໄລຍະ ຜ່ານ ມາ  ໄດ້ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ 
ຈຳນວນໜຶ່ງ ລວມທັງ  ໂຄງການ ສ້າງຕັ້ງລະບົບ ເຕືອນ ໄພ ລ່ວງ ໜ້າ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ ການ ຄາດ ຄະ ເນ ສະພາບ ພູມ 
ອາກາດ  ແລະ ລະດັບ ນ້ຳ, ການ ສ້າງ ເຄືອ ຂ່າຍ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ  ດ້ານ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ແລະ ອຸ ທົກ ກະ                 
ສາ ດ. ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ  ໄດ້ ສົ່ງ ຜ່ານ  ທາງ ວິທະຍຸ ກະຈາຍສຽງ,  ໂທລະສັບ ສາທາລະນະ,  ໂທລະ ສານ,  ໄປສະນີ ທາງ 
ອີ ເລັກ ໂຕຣນິກ (ອີ ແມ ລ)  ແລະ  ແວັບ ໄຊ  ເຖິງ ເຄື່ອງມື ສື່ສານ ຕ່າງໆ, ບັນດາ ກະຊວງ  ແລະ ພະ ແນ ກອຸຕຸນິຍົມ  ແລະ 
ອຸທົກກະສາດແຂວງ.  

•  ເວົ້າ ເຖິງ ດ້ານ ການ ພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນ ມະນຸດ, ພະນັກງານ ອຸຕຸນິຍົມ ຫລາຍ ຄົນ  ໃນ ຜ່ານ ມາ ກໍ ເຄີຍ 
ໄດ້ ເຂົ້າຮ່ວມ ຫລາຍ ກອງ ປະຊຸມ ສຳ ມະ ນາ   ແລະ ກອງ ປະຊຸມຝຶກ ອົບຮົມ  ຢູ່ ທັງ  ພາຍ ໃນ ປະ ເທດ, ພາກພື້ນ  ແລະ 
ສາກົນ, ຊຶ່ງ ລວມ ເອົາ ໃນ ຫລາຍ ຫົວ ເລື່ອງທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ  ກັບ ວົງ ຈອນດ້ານ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ຕາມ ລະດູ ການ,  ແອວນີ ໂນ  
ແລະ ລາ ນີນາ (Elnino and Lanina), ການ ຄາດ ຄະ ເນ  ແລະ  ການແຈ້ງຂ່າວ  ສະພາບ ພູມ ອາກາດ ໃນ ໄລຍະ ຍາວ 
ກໍ ຄື ການ ນຳ ໃຊ້ ອຸບປະກອນ ຄິດ ໄລ່  ການ ປ່ຽນ ແປງ ຂອງ ສະພາບ ພູມ ອາກາດ. ສປປ ລາວ  ໄດ້ ພັດທະນາ ຫລັກສູດ 
2 ປີ  ໃຫ້ ແກ່ ນັກວິຊາການ  ແລະ ນັກຮຽນ ສຳລັບ ການສຶກສາພາກວິຊາ ອຸຕຸນິຍົມ ລະດັບ ຊັ້ນກາງຊຶ່ງ ໃນ ນີ້  ໄດ້ ມີ 
ນັກຮຽນຫລາຍ ກ່ວາ 100 ຄົນ  ໄດ້ ສຳ ເລັດ ການ ຮຽນ  ແລະ  ໄດ້ ເຂົ້າ ເຮັດ ວຽກທີ່ ຕິດ ພັນ ກັບ ຂົງ ເຂດ ນີ້. 

•   ໃນ ລະດັບ ມະຫາ ພາກ, ກົມ ອຸຕຸນິຍົມ  ແມ່ນ ກຳລັງ ກະກຽມຍຸດ ທະ ສາດ ກ່ຽວກັບ ອຸຕຸນິຍົມ  ແລະ ອຸ ທົກ ກະ 
ສາ ດ ແຫ່ງ ຊາດ.  ໄພພິບັດ ທຳ ມະ ຊາດ,  ເປັນຕົ້ນ:  ໄພ ນ້ຳຖ້ວມ  ແລະ  ໄພ ແຫ້ງ ແລ້ງ  ແມ່ນ ຍັງ  ເປັນ ບັນຫາ ສຳຄັນ ຂອງ 
ປະ ເທດ. ລະບົບ ເຕືອນ ໄພ ລ່ວງໜ້າໄດ້ ຮັບ ການ ປັບປຸງ ດີ ຂຶ້ນ ເປັນ ກ້າວໆ ໃນ ທົດ ສະຫວັດ ຜ່ານ ມາ. ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ 
ດ້ານ ອຸຕຸນິຍົມ  ໄດ້ ຮັບ ແຜ່ຜາຍ ຢ່າງ ກ້ວາງ ຂວາງ  ເພື່ອ ສະໜັບສະໜູນ ການ ຄາດຄະ ເນ ໄພ ນ້ຳຖ້ວມ. ສະຖານນີເຄື່ອງ 
ສົ່ງຄື້ນທາງ ໄກ (radar)  ໃນ ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ  ໄດ້ ຮັບ ການ ປັບປຸງ ດີ ຂຶ້ນ ສຳລັບ ການ ຄາດ ຄະ ເນ ປະລິມານ 
ນ້ຳຝົນ  ແລະ ລະບົບ ເຕືອນ ໄພ ນ້ຳຖ້ວມ ກະທັນຫັນ. ບົດຮຽນທີ່ ຖອດ ຖອນ ກ່ຽວກັບ ໄພພິບັດ  ຈາກລົມ ພະຍຸ  
ເກດສະໜາ  ທີ່ ເກີດ ຂຶ້ນໃນ ປີ 2009  ໄດ້ ຊີ້ ແຈງ ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າ ລະບົບ ເຕືອນ ໄພ ລ່ວງໜ້າ  ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນສາມາດ ຮັບ ມື  
ໄດ້ ຢ່າງ ເຕັມທີ ກັບ ສະພາບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດທີ່ ເພີ່ມ ຄວາມ ຮຸນ ແຮງ ຂຶ້ນ ຢູ່ ພາຍໃນ ປະ ເທດ. ການ ເຜີຍ 
ແຜ່ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ  ເຖິງ ຊຸມ ຊົນ ເຂດ ທີ່ ມີ ຄວາມ ສ່ຽງ  ແມ່ນ ຍັງ ບໍ່ທັນ ປະຕິບັດ ໄດ້ ດີ ເທົ່າ ທີ່ຄວນ. ສະພາບ  ແລະ  ເຄືອ 
ຂ່າຍ ຂອງ ສະຖານີ ອຸຕຸນິຍົມ-ອຸ ທົກ ກະສາ ດຂອງ ປະ ເທດ  ແມ່ນ ຍັງ ຈະຕ້ອງ ໄດ້ ມີ ການ ປັບປຸງ ຢ່າງ ຫລວງຫລາຍ. ການ 
ພັດທະນາ ເຄືອ ຂ່າຍ  ແລະ ສະຖາ ນີພູມ ອາກາດ   ເປັນ ກິດຈະກຳໜຶ່ງທີ່ ປະກອບສ່ວນ ສະໜອງ  ແລະ  ແລ ກປ່ຽນຂໍ້ ມູນ 
ຂ່າວສານ ດ້ານ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ໃນ ລະດັບພາກພື້ນ  ເຊັ່ນ ດຽວກັນ  ເພື່ອ ສະໜູນສະໜູນ  ເຄືອ ຂ່າຍ ສັງ ເກດ ການ  ດ້ານ ດິນ 
ຟ້າ ອາກາດ ໂລກ ໄດ້ ຢ່າງ ເປັນລະບົບ ພາຍ ໃຕ້ ສົນທິສັນຍາ ວ່າ ດ້ວຍ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ.
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•  ການຄົ້ນຄ້ວາ ກ່ຽວກັບ ຮູບ ແບບ ຈຳລອງ ດ້ານ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ໃນ ສປປ ລາວ  ແມ່ນ ຍັງ ຢູ່ ໃນ ຂັ້ນຕອນ ລິ ເລີ່ ມ.  
ໃນ ປະຈຸ ບັນ, ການ ພັດທະນາຮູບ ແບບ ຈຳລອງ ດ້ານ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ສຳລັບ ສປປ ລາວ  ແມ່ນຍັງ ອີງ ໃສ່ ຮູບ ແບບດ້ານ  
ການ ປ່ຽນ ແປງດິນຟ້າ ອາກາດ  ໃນ ລະດັບ ພາກພື້ນ ຫລື  ໄດ້ ຈາກການ ກ່າຍ ເອົາ ຂໍ້ ມູນ ສະຖິຕິ  ນໍາ ຕົວ ແບບ ການ ປ່ຽນ 
ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ໃນ ລະດັບ ໂລກ. ດັ່ງ ທີ່ ໄດ້ ກ່າວ ມາ  ໃນ ພາກກ່ອນໜ້າ ແລ້ວການ ສົ່ງ ເສີມ  ການ ພັດທະນາ ຮູບ ແບບ 
ຈຳລອງ ດ້ານ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ທີ່ ເໝາະສົມ  ສໍາລັບ ສປປ ລາວ  ແມ່ນ ຖື ວ່າ ເປັນວຽກງານ ໜຶ່ງທີ່ ມີ ຄວາມຈຳ ເປັນ ທີ່ ຕ້ອງ 
ໄດ້ ດຳ ເນີນ ການ  ເພື່ອ ສະໜັບສະໜູນ   ໃຫ້ແກ່ ການ ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ  ກ່ຽວກັບ ການ ປະ ເມີນ ຂີດ ຈຳກັດ ຄວາມ ອາດ 
ສາມາດ ຮັບ ມື ກັບ ສະພາບການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າອາກາດ  ແລະ ການ ປັບ ຕົວ ເຂົ້າກັບ ສະພາບການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ 
ອາກາດ  ແລະ ທັງ ເປັນ ການ ສົ່ງ ເສີມ ເອົາ ວຽກງານ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າອາກາດ  ແລະ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ໄພພິບັດ ທຳ ມະ 
ຊາດຂອງ ປະ ເທດ  ລວມສູນ ເຂົ້າກັນ.

 ສຳລັບ ແຜນ ພັດທະນາ  ຄັ້ງທີ 7  (2011-2015)  ໄດ້ ເນັ້ນໜັກ ໃສ່ ວຽກງານ  ການຄົ້ນຄ້ວາ  ແລະ ການ 
ພັດທະນາ ລະບົບ ເຕືອນ ໄພ ລ່ວງໜ້າ  ແລະ ການ ພັດທະນາ ຕົວ ແບບຈຳລອງ  ເພື່ອ ຕິດຕາມ ກວດກາ ສະພາບ ການ ປ່ຽນ 
ແປງ ຂອງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ແລະ  ເພື່ອລວມສູນ ກັບ ບັນດາ ຕົວ ຊີ້ວັດ ອື່ນ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ.

• 5.4 ການ ສຶກສາ  ແລະ ການ ສ້າງ ຈິດ ສຳນຶກ

• 5.4.1 ການ ສຶກສາ

•  ການ ສຶກສາ ທົ່ົວ ໄປ ຢູ່ ໃນ ສປປ ລາວ ປະກອບ ດ້ວຍ: ການ ສຶກສາຂັ້ນປະຖົມ 5 ປີ, 4 ປີ ຂັ້ນມັດທະຍົມ 
ຕອນ ຕົ້ນ  ແລະ 3 ປີ ຂັ້ນມັດທະຍົມ ຕອນ ປາຍ. ລັດຖະບານ ໄດ້ ໃຫ້ ຄວາມ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ເປັນ ພິ ເສດ  ໃນ ການຂະຫຍາຍ 
ການ ສຶກສາ ໄປ ເຖິງ ເຂດ ຊົນນະບົດ ຫ່າງ ໄກ ສອກຫລີກ, ມີ ໂຮງຮຽນຫລາຍ ແຫ່ງ  ໄດ້ ຮັບ ການກໍ່ສ້າງ, ຊຶ່ງ ໃນ ນີ້ປະ 
ກອບ ມີ  ໂຮງຮຽນປະຖົມ,  ໂຮງຮຽນຊົນ ເຜົ່າ ປະຈຳ ຢູ່ ແຂວງ ທັງໝົດ,  ໂຮງຮຽນກິນນອນ ສຳລັບ ຊົນ ເຜົ່າ. ນອກຈາກ 
ນີ້,  ກໍ ຍັງ ໄດ້ ປະຕິບັດແຜນ ງານ ລົບ ລ້າງ ການ ກື ກໜັງສື   ບັນລຸ ໄດ້ 70% ສໍາລັບປະຊາຊົນ ຜູ້ ໃຫຍ່ທີ່ ມີ ອາຍຸ 15 ປີ ຂຶ້ນ ໄປ. 
ຜົນສຳ ເລັດ ດັ່ງກ່າວ  ໄດ້ ຫລຸດ ຊ່ອງ ຫວ່າງ ການສຶກສາ ສຳລັບ ບັນດາ ຍິງ ຊາຍ  ແລະ ທັງ ສົ່ງ ເສີມ ໃຫ້ ປະຊາຊົນ ຊົນ ເຜົ່າ ໄດ້ 
ມີ ໂອກາດ ຫລາຍ ຂຶ້ນ ໃນ ການ ສຶກສາ.

   ການ ສຶກສາ ດ້ານ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ  ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ທຳ ມະ ຊາດ  ແມ່ນ ໄດ້ ລວມ ເຂົ້າກັນ ກັບ ການ ສຶກສາ 
ໃນ ລະບົບ  ແລະ ນອກ ລະບົບ  ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.  ໃນ ປີ 2004, ຫລັກສູດ ການ ສຶກສາ ໃນ ພາກ ວິຊາ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ  
ແລະ ວິທະຍາສາດ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ຂັ້ນປະລິນຍາ ຕີ  ແມ່ນ ໄດ້  ເລີ່ ມ ເປີດ ການ ຮຽນ-ການ ສອນຂຶ້ນ ແລ້ວ  ແລະ  ເປັນ 
ໂອກາດ ຄັ້ງທຳ ອິດ ສຳລັບ ການ ສຶກສາ  ໃນ ລະບົບ ໃນພາກ ວິຊາ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມທີ່ ມີ ຢູ່ ໃນ ສປປ ລາວ. ຫລັກສູດ ການ 
ສຶກສາກ່ຽວກັບ ປ່າ ໄມ້  ແລະ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ຫລື  ເສດຖະກິດ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ  ໄດ້ ຮັບ ການ ພັດທະນາ ເຊັ່ນ ດຽວກັນ.  
ໃນ ປີ 2009, ສູນ ການ ສຶກສາ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ  ແລະ ການ ພັດທະນາ ແບບ ຍືນ ຍົງ  ໄດ້ ຮັບ ການ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ໃນ ປີ 2000  
ແລະ ສູນ ນີ້  ຕໍ່ມາ ກໍ ໄດ້ ຮັບ ການ ຍົກ ລະດັບ ຂຶ້ນ ເປັນ ຄະນະ ບໍດີ ວິທະຍາສາດ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ.

  ໃນ ປີ 2008, ຍຸດ ທະ ສາດ ແຫ່ງ ຊາດ ກ່ຽວກັບ ການ ສຶກສາ  ແລະ ການ ສ້າງ ຈິດ ສຳນຶກ ດ້ານ ສິ່ງ ແວດ 
ລ້ອມ  ເຖິງ ປີ 2020  ແລະ  ແຜນ ດຳ ເນີນ ງານ ສຳລັບ ປີ 2006-2010   ແມ່ນໄດ້ ຜ່ານ ການ ພິຈາລະນາ ຮັບຮອງຂອງ 
ລັດຖະບານ ແລ້ວ. ຍຸດ ທະ ສາດ ດັ່ງກ່າວ  ໄດ້ ຮັບ ການຈັດຕັ້ງຜັນ ຂະຫຍາຍ ມາ ຈາກ ນະ ໂຍບາຍ ແຫ່ງ ຊາດ ກ່ຽວກັບ 
ການ ປົກ ປັກ ຮັກສາ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ, ຊຶ່ງ ມີ ເປົ້າໝາຍ ແນ ໃສ່ ການສະໜອງຄວາມ ຮູ້ , ຄວາມ ຊຳນານ ງານ ດ້ານ ສິ່ງ ແວດ 
ລ້ອມໃຫ້ ແກ່ປະຊາຊົນ  ເພື່ອ ພ້ອມ ກັນປະກອບ ສ່ວນວຽກງານ  ປົກ ປັກ ຮັກສາ ຊັບພະຍາກອນ ທຳ ມະ ຊາດ, ສິ່ງ ແວດ 
ລ້ອມ  ແລະ ການ ພັດທະນາ ແບບ ຍືນ ຍົງ.

•  ຍຸດ ທະ ສາດ ນີ້  ໄດ້ ສຸມ ໃສ່ 5 ຂົງ ເຂດ ເປົ້າໝາຍ ຄື: ການ ສຶກສາ ໃນ ລະບົບ, ການ ສຶກສານ ອກລະບົບ, 
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ການ ສ້າງ ຈິດ ສຳ ນຶກ ມວນ ຊົນ, ການ ສ້າງ ຄວາມ ອາດ ສາມາດ ຂອງ ພະນັກງານ, ການ ຮ່ວມ ງານ  ແລະ ການ ສື່ສານ ເປັນ 
ເຄືອ ຂ່າຍ.  ວິຊາ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ໄດ້ ເອົາ ເຂົ້າ ໃນ ລະບົບ ການ ສຶກສາ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ  ໃນ ລະດັບ ການ 
ສຶກສາຂັ້ນສູງ,   ແຕ່ ຍັງ ເປັນ ວິຊາໜຶ່ງ  ໃນ ຂົງ ເຂດຂອງຫົວ ເລື່ອງ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ຫລື  ຍັງເປັນ ຫລັກສູດ ການ ສຶກສາ ປະ 
ປົນ ກັບບາງ ວິຊາຮຽນອື່ນ.

•   ໃນ ຜ່ານ ມາ, ລັດຖະບານ ໄດ້ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະ ໂຍບາຍ  ແລະ ບັນດາ ແຜນການ ສົ່ງ ເສີມໃຫ້ ປະຊາຊົນ  
ມີຄວາ ມສາມາ ດ ເຂົ້າ ເຖິງ ທຸກ ລະດັບ ການ ສຶກສາ ໄດ້ ຫລາຍ ຂຶ້ນ. ການ ພັດທະນາ ໂຄງ ລ່າງ, ສິ່ງ ອຳນວຍ ຄວາມ 
ສະດວກ ແກ່ ການ ສຶກສາ  ແລະ ການ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ ມະນຸດ  ແມ່ນ ເປັນວຽກງານ ບູລິ ມະ ສິດສູງ ສຸດ. ການ 
ສຶກສາ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ  ແມ່ນ ໄດ້ ຮັບ ການ ແຜ່ຜາຍ  ແລະ ພັດທະນາ ໄດ້ ຢ່າງ ກ້ວາງ ຂວາງ ໃນ ປີ 2000.  ໃນ ຫວ່າງບໍ່ດົນ 
ມານີ້, ບັນຫາ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ກໍ ໄດ້ ຮັບ ການ ແນະນຳ ໃຫ້ ຮູ້ຈັກ  ແຕ່ ຍັງ ປະກອບຢູ່ ຮ່ວມ ກັບ ຫລັກສູດ 
ການ ຮຽນ-ການ ສອນ ໃນ ພາກ ວິຊາ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ຢູ່.  ໃນ ປີ 2011, ການ ຮ່ວມ ມື ດ້ານ ວິຊາ ການ ໃນລະຫວ່າງ ສປປ 
ລາວ  ແລະ ອົງການຮ່ວມ ມື ສາກົນຂອງ ປະ ເທດ ເຢຍລະ ມັນ (GIZ)  ໄດ້ ມີ ການລິ ເລີ່ມ ການ ຮ່ວມ ມື ທາງ ດ້ານ ການ 
ສື່ສານສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ  ແລະ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ (ComClim). ໜຶ່ງ ໃນຈຸດປະສົງ ຕົ້ນຕໍ ຂອງ ການ ຮ່ວມ 
ມືນີ້  ແມ່ນ  ແນ ໃສ່ ການປັບປຸງວຽກງານ  ການ ສື່ສານ  ແລະ ການ ສຶກສາກ່ຽວກັບສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ  ແລະ ຈິດ ສຳນຶກ ດ້ານ 
ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ໃຫ້ ດີ ຂຶ້ນ.

•  ການ ພັດທະນາ ພາຍ ໃຕ້ ມາດຕາ 6 ຂອງ ສົນທິສັນຍາ ວ່າ ດ້ວຍ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ແມ່ນຍັງ 
ເຫັນ ວ່າ ມີ ຄວາມ ຊັກ ຊ້າ .   ບັນດາ ປະ ເທດ ດ້ອຍ ພັດທະນາ ກໍ ຄື ສປປ ລາວ  ແມ່ນ ຍັງບໍ່ທັນ  ໄດ້ ຮັບ ການ ຊ່ວຍ ເຫລືອ 
ທາງ ດ້ານ ວິຊາ ການ  ແລະ ດ້ານ ການ ເງິນ ເທື່ອ,  ແຕ່ ກໍ ຍັງ ມີ ບາງ ກິດຈະກຳ ທີ່ ໄດ້ ປະຕິບັດ  ແລະ  ໄດ້ ມີ ສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງ 
ກັບ ການ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນທາງ ດ້ານ ການ ສຶກສາ  ແລະ ການ ສ້າງ ຈິດ ສຳນຶກ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ 
ອາກາດ. ນອກ ນີ້, ກໍ ຍັງ ມີ ຄວາມ ຈຳ ເປັນ ຕ້ອງ ໄດ້ ສົ່ງ ເສີມ  ຄວາມ ອາດ ສາມາດ ກ່ຽວກັບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ,  
ໂດຍ ສະ ເພາະ ຕໍ່ກັບ ບັນດາ ຊາວໜຸ່ມ,  ໃຫ້ການ ສະໜັບສະໜູນສຳລັບ ການ ສຶກສາ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ  ໃນ ທຸກ ລະດັບ.

• 5.4.2 ການ ສ້າງ ຈິດ ສຳນຶກ ມວນ ຊົນ

•  ການ ສ້າງ ຈິດ ສຳນຶກ ມວນ ຊົນ  ກ່ຽວກັບ  ການ ອະນຸລັກ ຊັບພະຍາກອນ ທຳ ມະ ຊາດ  ແລະ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ  
ໄດ້ ຮັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢ່າງ ເປັນ ປົກ ກະຕິ  ໂດຍ ອົງການ ຈັດຕັ້ງລັດ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ  ແລະ ອົງການ ຈັດຕັ້ງບໍ່ ແມ່ນ 
ພາກສ່ວນ ລັດ. ລັດຖະບານ ໄດ້ ສົ່ງ ເສີມ ຢ່າງ ແຂງ ແຮງ  ກ່ຽວກັບ ວັນ ສຳຄັນ ຕ່າງໆຂອງ ໂລກ ທີ່ ກ່ຽວພັນ ກັບ ສິ່ງ ແວດ 
ລ້ອມ,  ເປັນຕົ້ນ: ວັນ ປູກ ຕົ້ນ ໄມ້, ວັນ ປ່ອຍ ປາ, ວັນ ພົນລະ ເມືອງ ໂລກ, ວັນນ້ຳ ໂລກ  ແລະ ວັນ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ໂລກ.

•  ໜຶ່ງ ໃນ 5  ເປົ້າໝາຍຂອງ ຍຸດ ທະ ສາດ ແຫ່ງ ຊາດ ດ້ານ ການ ສຶກສາ  ແລະ ການ ສ້າງ ຈິດ ສຳນຶກ ດ້ານ ສິ່ງ 
ແວດລ້ອມ  ເຖິງ ປີ 2020  ແລະ  ແຜນ ດຳ ເນີນ ງານ ສຳລັບ ປີ 2006-2010 ຄື ການ ສ້າງ ຈິດ ສຳນຶກ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງ ແວດ 
ລ້ອມ ລວມທັງ ບັນຫາ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ແມ່ນ  ແນ ໃສ່ ການ ປະຕິບັດ  ໃນຂອບ ເຂດ   ກ້ວາງ ຂວາງ  ສໍາລັບ 
ກຸ່ມ ເປົ້າໝາຍຫລາຍ ກຸ່ມ ທີ່ ແຕກຕ່າງ ກັນ ລວມທັງ ພະນັກງານ ລະດັບ ຂັ້ນການ ນຳ, ພະນັງານ ຂັ້ນວິຊາ ການ  ແລະ ຜູ້ 
ປະຕິບັດ ຕົວ ຈິງ ໃນ ທຸກ ລະດັບ ທັງ ໃນລະດັບ ທ້ອງ ຖິ່ນ,  ເຂດ ແຄ້ວ ນ  ແລະ ລະດັບ ສູນ ກາງ. ຄວາມ ຮູ້, ຄວາມ ສາມາດ 
ຂອງ ບັນດານັກ ຂ່າວ, ນັກ ວາລະສານ ກໍ ໄດ້ ຮັບ ການ ຍົກ ລະດັບ ຂຶ້ນ ໃນ ລະດັບໜຶ່ງ, ຊຶ່ງ   ເຮັດ ໃຫ້ ວຽກງານ ປະຊາ ສຳພັນ   
ແລະ ວຽກງານ ໂຄສະນາ ມວນ ຊົ ນ  ໄດ້ ມີ ການ ເຄື່ອນ ໄຫວຫລາຍ ຂຶ້ນກ່ວາ ເກົ່າ.  ໃນ ຊ່ວງ ໄລຍະ ປີ 2006-2010, ການ 
ໂຄສະນາ   ເພື່ອຊຸມ ຊົນ  ແລະ  ໂຮງຮຽນສີຂຽວ  ກໍ ໄດ້ ມີ ການ ລິ ເລີ່ ມ ການ ເຄື່ອນ ໄຫວ ຈຳນວນໜຶ່ງ  ໃນ ນະຄອນຫລວງ 
ວຽງຈັນ, ຊຶ່ງ ໃນ ນີ້ ປະກອບ ມີ ຫົວ ເລື່ອງ ໂຄສະນາ ກ່ຽວກັບ ພາວະ ໂລກ ຮ້ອນ ຂອງ ໂລກ, ຮອດ ປີ 2020 ຕ້ອງ ປູກ 
ຕົ້ນ ໄມ້ ໃຫ້ ໄດ້ ໜຶ່ງລ້ານ ຕົ້ນ  ໃນ ຕົວ ເມືອງ ໃຫຍ່ ໃນ ຂອບ ເຂດ ທົ່ວ ປະ ເທດ. ຜົນຂອງແຜນການປູກຕົ້ນໄມ້ດັ່ງກ່າວ 
ທີ່ມີສ່ວນພົວພັນ ກັບ ການ ສ້າງ ຈິດ ສຳນຶກ ມວນ ຊົນ  ໃນ ໄລຍະ ຍາວ  ແລະ ການ ເຂົ້າຮ່ວມ ຕົວ ຈິງຂອງ ມວນ ຊົນ ໃນ ການ 
ປົກ ປັກ ຮັກສາ ປ່າ ໄມ້  ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ນ້ຳ  ແມ່ນ ຍັງ ບໍ່ທັນ ມີ ຄວາມ ແນ່ນອນ.  ໃນ ໄລຍະ ດຽວກັນ, ການ ໂຄສະ 
ນາ  ໄດ້ ມີ ການ ເຄື່ອນ ໄຫວຢ່າງ ເປັນ ປົກກະຕິ   ເພື່ອສົ່ງ ເສີມ ການ ສຶກສາ   ແລະ ການ ສ້າງ ຈິດ ສຳນຶກ ດ້ານສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ  
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ແລະ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ໂດຍ ຜ່ານ ເຄື່ອງມື ສື່ສານ  ໃນ ຮູບ ແບບການ ຜະລິດ ເປັນ  ແຜ່ ນພັບ, ວາລະສານ, 
ປຶ້ມອ່ານ  ແລະ ອື່ນໆ.  ໄປ ພ້ອມໆກັນນີ້, ກໍ ໄດ້ ພັດທະນາ  ແລະ  ເຜີຍ ແຜ່ ຄູ່ ມື  ລວມທັງ ບັນດາອຸບປະກອນ ເຄື່ອງມື  
ເຄື່ອງຮັບ ໃຊ້ ຕ່າງໆ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການ ຝຶກ ອົບຮົມ   ໃນ ຫົວ ເລື່ອງ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ  ແລະ  ໄພພິບັດ.

•  ວຽກງານກ່ຽວກັບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າອາກາ ດ, ຜົນ ການ ສຶກສາ ດ້ານ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ, ການ 
ປະ ເມີນ ດ້ວຍ ຕົນ ເອງກ່ຽວກັບຄວາມ ຕ້ອງການ ດ້ານ ຄວາ ມອາ ດາ ມາດ, ບົດ ສື່ສານ ແຫ່ງ ຊາດ ກ່ຽວກັບການ ປ່ຽນ ແປງ 
ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ສະບັບ ທີ 1 ຂອງ ສປປ ລາວ  ແລະ  ຍຸດ ທະ ສາດ ແຫ່ງ ຊາດອື່ນ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງ ກົນ ໄກ ການ 
ພັດທະນາ ສະອາດ,  ແຜນ ດຳ ເນີນງານ ແຫ່ງ ຊາດ ກ່ຽວກັບ ການ ປັບ ຕົ ວ ເຂົ້າກັບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ແລະ  
ໂຄງການ ລວມທັງ ກິດຈະກຳ ທີ່ ເປັນ ບູລິ ມະ ສິດ,  ໃນ ໄລຍະ ຜ່ານ ມາ  ບັນດາ ເອກະສານ ຕ່າງໆ ເຫລົ່ານີ້ ແມ່ນ ໄດ້ ມີ 
ການເຜີຍ ແຜ່ ໃຫ້ ຫລາຍ ພາກສ່ວນ  ທັງ ໃນ ລະດັບ ທ້ອງ ຖິ່ນ  ແລະ  ເຂດ ແຄ້ວ ນ   ແນ ໃສ່ ການ ຍົກ ລະດັບ ຄວາມ ຮັບ 
ຮູ້, ຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈ ໃຫ້ ຫລາຍ ຂຶ້ນ. ການ ແລກປ່ຽນຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ  ແລະ ການ ຮ່ວມ ມື ກັບ ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ  ແລະ ຜູ້  ໃຫ້ 
ທຶນ  ກໍ ໄດ້ ມີ ການ ເຄື່ອນ ໄຫວ ເຊັ່ນ ດຽວກັນ  ແນ ໃສ່ ເພື່ອ ຍາດ ແຍ່ງ ເອົາ ການ ຊ່ວຍ ເຫລືອ ທາງ ດ້ານ ວິຊາ ການ  ແລະ ດ້ານ 
ການ ເງິນ.  ໃນ ປີ 2011,  ໄດ້ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ ກ່ຽວກັບ ການ ສື່ສານ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ  ແລະ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ 
ອາກາດ ໃນ ສປປ ລາວ, ຊຶ່ງ ໃນ ນີ້  ຈະ ໄດ້ ເນັ້ນໜັກ ໃສ່ ການ ສ້າງ ຄວາມ ອາດ ສາມາດ  ແລະ ປັບປຸງ ກົນ ໄກ ການ ສື່ສານ 
ໃຫ້ ດີ ຂຶ້ນ ໃນ ທຸກ ລະດັບ.

•  ການ ສົ່ງ ເສີມ ການ ສ້າງ ຈິດ ສຳນຶກ ມວນ ຊົນ  ໃຫ້ ແກ່ ພາກສ່ວນ ຕ່າງໆ ໃນ ສັງຄົມ  ໄດ້ ມີຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈກ່ຽວ 
ກັບ ບັນຫາ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ, ຂີດ ຈຳກັດ ຄວາມ ອາດ ສາມາດ ໃນ ການ ຮັບ ມື  ແລະ ຜົນ ກະ ທົບຈາກ 
ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ,  ແຫ ລ່ງປ່ອຍ   ແລະ ການ ຫລຸດຜ່ອນອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ  ເປັນໜຶ່ງ ໃນ ເປົ້າໝາຍຂອງ 
ຍຸດ ທະ ສາດ ແຫ່ງ ຊາດ ກ່ຽວກັບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ. ການ ສ້າງຈິດ ສຳນຶກ ນີ້  ເປົ້າໝາຍ ແນ ໃສ່ ການ ຍົກ 
ລະດັບ  ຄວາມ ຮັບ ຮູ້ ຂອງ ພະນັກງານ ໃນ ທຸກ ລະດັບ,  ເປັນຕົ້ນ: ລະດັບ ການ ນຳ, ວິຊາ ການ, ຜູ້ ດຳ ເນີນ ງານ  ແລະ ຜູ້ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕົວ ຈິງ. ການ ເຂົ້າຮ່ວມ  ຂອງທ້ອງຖີ່ນ   ແມ່ນ ມີ ຄວາມ ສຳຄັນ ເຊັ່ນ ດຽວກັນ ເພື່ອ  ລວມສູນ ເອົາ ບັນດາ 
ປັດ ໃຈ ຕ່າງໆກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ເຂົ້າ ໃນ ຍຸດ ທະ ສາດ ສົ່ງ ເສີມ  ຊິວິດ ການ ເປັນ ຢູ່  ແບບ ຍືນ ຍົງ 
ຂອງພວກ ຕົນ.  ແຜນ ພັດທະນາ  ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງ ຊາດ ຄັ້ງທີ 7  ໄດ້ ກຳນົດ ເອົາ ວຽກງານສ້າງ ຈິດ ສຳນຶກ ມວນ 
ຊົນ  ກ່ຽວກັບ  ບັນຫາ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າອາກາດ  ເປັນໜຶ່ງ ໃນ ວຽກງານ  ທີ່ ຕ້ອງ ໄດ້ ປະຕິບັດໄປ ຄຽງຄູ່ກັບ ການ 
ພັດທະນາ ປະ ເທດ ຊາດ.

•  ການ ນຳ ໃຊ້ ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ ທັນ ສະ ໄໝ  ເຂົ້າ ໃນ ວຽກງານ ສ້າງ ຈິດ ສຳນຶກ ມວນ ຊົນ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາ ການ 
ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ແມ່ນ ຍັງ ບໍ່ທັນ ໄດ້ຮັບ ການ ສົ່ງ ເສີມ ເທົ່າ ທີ່ ຄວນ.  ການ ເຜີຍ ແຜ່  ແລະ ການ ແລກປ່ຽນຂໍ້ 
ມູນ ຂ່າວສານ  ເພື່ອ ສົ່ງ ເສີມວຽກງານ ການ ສ້າງ ຈິດ ສຳນຶກ  ແມ່ນ ຍັງ ຖື ວ່າ ເປັນ ບັນຫາ ທ້າ ທາຍ ຫລາຍ ຍ້ອນການ 
ພັດທະນາໂຄງ ລ່າງ  ແລະ ສິ່ງ ເອື້ອອຳນວຍ ດ້ານ ການ ສື່ສານ  ຍັງ ມີ ຄວາມ ຈຳກັດ  ລວມທັງ  ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ ອາ ວະ ກາດ     
( ເປັນຕົ້ນ:  ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ ສື່ສານ  ແລະ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ, ດາວ ທຽມ, ການ ຮຽນຮູ້ ທາງ ໄກ  ແລະ ອື່ນໆ).

• 5.4.3 ການ ສ້າງ ຄວາມ ອາດ ສາມາດ

•  ການ ພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນ ມະນຸດ  ແມ່ນ ຂົງ ເຂດໜຶ່ງທີ່ ເປັນ ບູລິ ມະ ສິດ  ໃນ ແຜນ ດຳ ເນີນ  ແລະ 
ໜ້າວຽກຈຸ ດສຸມ  ໄລຍະ 5 ປີ ຂອງ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນ ທຳ ມະ ຊາດ  ແລະ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ. ພາຍຫລັງ  ໄດ້ ມີ ການ 
ຍົກ ລະດັບ  ອົງການ ຊັບພະຍາກອນ ນ້ຳ  ແລະ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ຂຶ້ນມາ ເປັນ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນ ທຳ ມະ ຊາດ  ແລະ ສິ່ງ 
ແວດ ລ້ອມ, ວຽກງານ ການ ກໍ່ສ້າງ ພະນັກງານ ໃຫ້ ແກ່ ກະຊວງ ຕົນ  ແລະ ພະນັກງານ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ຈາກ ບັນດາ ກະຊວງ 
ຕ່າງໆ  ແມ່ນ ມີ ຄວາມ ຈຳ ເປັນ ຕ້ອງ ໄດ້ ຮັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຫລາຍ ຂຶ້ນ.  ໃນ ຜ່ານ ມາ  ໄດ້ ມີ ການຈັດຕັ້ງກອງ ປະຊຸມ 
ຝຶກ ອົບຮົມ  ກ່ຽວກັບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ຈຳນວນໜຶ່ງ  ໂດຍ ພາຍ ໃຕ້ ການສະໜັບສະໜູນຈາກ ອົງການ 
ຈັດຕັ້ງ  ທັງ ພາຍ ໃນ  ແລະ ຕ່າງປະ ເທດ. ນອກ ນີ້, ກໍ ຍັງ ໄດ້ ມີ ພະນັກງານ ຈຳນວນໜຶ່ງ ໄດ້ ຮັບ ການສະໜັບສະໜູນ 
ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງ ປະຊຸມ ສຳ ມະ ນາ ກ່ຽວກັບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ໃນລະດັບ ສາກົນ. 
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•  ການ ສ້າງ ຄວາມ ສາມາດ  ເປັນ ວຽກງານທີ່ກວມລວມຫຼາຍຂະແໜງການ. ຕາມ ທຳ ມະ ດາ ວຽກງານ ສ້າງ 
ຄວາມ ສາມາດ     ເປັນ ອົງ ປະກອບໜຶ່ງ ໂດຍ ທາງ ກົງ ຫລື ທາງ ອ້ອມ ປະກອບ ເຂົ້າ ໃນ ໂຄງການ  ແລະ ແຜນ ງານ ການ 
ຊ່ວຍ ເຫລືອ ຫລື ການ ຮ່ວມ ມື ທາງ ດ້ານ ວິຊາ ການ. ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ໄດ້/ຜົນ ເສຍ ຈາກ ການ ປະຕິບັດ ບັນດາ ກິດຈະກຳ  
ການ ສ້າງ ຄວາມ ສາມາດນີ້  ໃນ ຜ່ານ ມາ  ແມ່ນ ຍັງ ປະຕິບັດ ບໍ່ທັນ ໄດ້ ດີ.  ໃນ ສອງ ທົດ ສະຫວັດ ຜ່າ ນມາ, ພະນັກງານ 
ວິຊາ ການ  ຂອງ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນ ທຳ ມະ ຊາດ  ແລະ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ  ແລະ ກະຊວງ ອື່ນ  ແມ່ນ ເຄີຍ ໄດ້ ເຂົ້າຮ່ວມ 
ກອງ ປະຊຸມ ຝຶກ ອົບຮົມ  ແລະ ສຳ ມະ ນາ ຢູ່ ທັງ ພາຍ ໃນ  ແລະ ຕ່າງປະ ເທດ  ໃນ ຫົວ ເລື່ອງ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ  ການ ປ່ຽນ 
ແປງ ດິນ ຟ້າອາກາດ ລວມທັງ ການ ສຳ ຫລວດ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ, ການ ວິ ເຄາະ ທາງ ເລືອກ ການ ຫລຸດຜ່ອນ,  ກົນ ໄກ 
ການ ພັດທະນາ ສະອາດ, ການ ປະ ເມີນ ຂີດ ຈຳກັດ ຄວາມ ອາດ ສາມາດ ຮັບ ມື  ກັບ ສະພາບການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  
ແລະ ການ ວິ ເຄາະ ທາງ ເລືອກ  ການ ປັບ ຕົວ ເຂົ້າກັບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ. ການ  ເຄື່ອນ ໄຫວບັນດາ ກິດຈະກຳ ທີ່ 
ກ່າວ ມານີ້  ແມ່ນ ລ້ວນ ແລ້ວ ແຕ່ໄດ້ ຮັບ ການ ສະໜັບສະໜູນ  ແລະ ການຮ່ວມ ມື  ລະຫວ່າງ  ອົງການ ຈັດຕັ້ງລັດຖະບານ 
ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ  ກັບ ອົງການຈັດຕັ້ງ  ແລະ ບັນດາ ປະ ເທດຜູ້ ໃຫ້ ທຶນ  ລະດັບສາກົນ.

•  ການ ຮ່ວມ ມື ກັບ ບັນດາ ປະ ເທດ ໃນ ພາກພື້ນ ຫລື ອະນຸ ພາກພື້ນ  ແມ່ນ ໄດ້ ຮັບ ການ ພັດທະນາ  ແລະ  ໄດ້ 
ສ້າງ ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ  ແນ ໃສ່ ການ ເສີມ ສ້າງ ຄວາ ມອາດສາມາດລະດັບ ຊາດ  ກ່ຽວກັບ  ວຽກງານການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ 
ອາກາດ,  ເປັນຕົ້ນ: ການ ສ້າງ ຕົວ ແບບຈຳລອງ ດ້ານການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ, ການ ສຳ ຫລວດ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ 
ແກ້ວ, ການສ້າງ ຮ່າງ ບົດ ສື່ສາ ນ ແຫ່ງ ຊາດດ້ານ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ແລະ ບັນຫາ ຕ່າງໆທີ່ ກຳລັງ ເກີດ ຂຶ້ນ.

•   ໃນ ຊ່ວງ ໄລຍະ ເວລາ  ປະຕິບັດ ແຜນ ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງ ຊາດ ຄັ້ງທີ 6,  ການ ສ້າງ ຄວາມ 
ອາດ ສາມາດ ດ້ານ ວິຊາ ການ ກ່ຽວກັບ ການ ປົກ ປັກ ຮັກສາ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ລວມທັງ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  
ແມ່ນ ເຄີຍ ໄດ້ປະຕິບັດ  ໃນ ລະດັບ ຂັ້ນສູນ ກາງ,  ເຂດ ແຄ້ວ ນ  ແລະ ຂັ້ນຊຸມ ຊົນ ທ້ອງ ຖິ່ນ.  ໃນ ຜ່ານ ມາ ມີ ຈຳນວນ 
ຫລາຍ ກ່ວາ 700 ຄົນ  ໄດ້ ຮັບ ການ ຍົກ ລະດັບ  ແລະ  ໄດ້ ນຳເອົາ ຄວາມ ຮູ້ ທີ່ ໄດ້ ຜ່ານ ການ ຮຽນຮູ້ ນັ້ນ  ໄປ ນຳ  ໃຊ້ ເຂົ້າ ໃນ 
ວຽກງານ ຂອງ ຕົນ, ຊຶ່ງ ບັນດາ ກິດຈະກຳ ສ້າງ ຄວາມ ສາມາດ  ເຫລົ່ານີ້   ຈະ ໄດ້ ມີ ການສືບຕໍ່ປະຕິບັດ  ໃນ ຊ່ວງໄລຍະ ເວລາ 
ຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນ ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງ ຊາດ ຄັ້ງທີ 7.

  ໂຄງການ ຊ່ວຍ ເຫລືອ ທາງ ດ້ານ ວິຊາ ການ ຈາກ ທະນາຄານ ພັດທະນາ ອາຊີ ກ່ຽວກັບ ການ ຍົກ ລະດັບ ຄວາມ 
ອາດ ສາມາດ  ໃນ ການ ຮັບ ມື ກັບ ສະພາບການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ແມ່ນ ໄດ້ ລິ ເລີ່ ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ  ໃນ ປີ 2010, 
ຊຶ່ງ  ໃນ ນີ້ ມີ ກິດຈະກຳກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ການ ພັດທະນາ ຄວາມ ອາດ ສາມາດ  ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທາງ ດ້ານ ວິຊາ ການ  
ພ້ອມ ທັງ ສ້າງ  ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ ທົດ ລອງກ່ຽວກັບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້ າອາກາດ ໃນ ຂົງ ເຂດ ທີ່ ເປັນ ບູລິ 
ມະ ສິດ. ນອກ ນີ້, ຍັງ ຈະ ໄດ້ ເສີມ ສ້າງ ຄວາມ ສາມາດ ໃຫ້ ແກ່ ຄະນະ ວິຊາ ການ ດ້ານ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າອາກາດ ຂອງ 
ສປປ ລາວ  ແລະ ສ້າງ ຈິດ ສຳນຶກ  ໃຫ້ ແກ່ມວນ ຊົນ  ແລະ ພະ ນັກງານ ການ ນຳ.  ໂຄງການ ທົດ ລອງ ກ່ຽວກັບ ການ ປັບ 
ຕົວ  ເຂົ້າກັບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ໃນ ຂົງ ເຂດ ນ້ຳ, ກະ ສີ ກຳ  ແລະ ປ່າ ໄມ້  ແມ່ນ ຈະໄດ້ ຮັບ ການສະໜັບສະໜູນ  
ໃນ ພາກ ປະຕິບັດ ທົດ ລອງ  ໂດຍ ວິທີ ການ •ທັງ ຮຽນທັງ ປະຕິບັດ ໄປ ພ້ອ ມກັນ•.

•  ຢ່າງ ໃດ ກໍ ຕາມ, ຄວາມ ພະຍາຍາມ ສ້າງ ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ  ດ້ານ ຄວາມ ອາດ ສາມາດ ແຫ່ງ ຊາດ ກ່ຽວກັບ ການ 
ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ, ຊັບພະຍາກອນ ມະນຸດ  ແລະ ອັດຕາ ໂກ ຕາ ພະນັກງານ ທີ່ ມີ ຂີດ ຈຳກັດ  ແມ່ນຍັງ ຖື ວ່າ  ເປັນ 
ບັນຫາ ຂໍ້ ຫຍຸ້ງຍາກ ທີ່ ສຳຄັນຂອງ ຊາດ    ກຳລັງ ປະ ເຊີນຢູ່. ຍ້ອນບັນຫາ ສະ ລັບ ຊັບຊ້ອນ  ກ່ຽວກັບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ 
ຟ້າ ອາກາດ  ຈຶ່ງ ຮຽກຮ້ອງ  ໃຫ້ ມີ  ແຜນການພັດທະນາ ໃນ ໄລຍະ ຍາວ  ແລະ ປະຕິບັດ ຢ່າງ ຖືກຕ້ອງ,  ແຕ່ ພະນັກງານ 
ວິຊາ ການ  ແລະ ພະນັກງ ານ ຄຸ້ມ ຄອງບໍລິຫານ ພັດລ້ວນ ແລ້ວ ແຕ່ ມີໜ້າທີ່  ແລະ ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ ຂອງ ພວກ 
ຕົນທີ່ໜັກໜ່ວງ ປະຈຳ ຢູ່ແລ້ວ. ບັນຫາ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ     ຍັງຖື ວ່າເປັນ ບັນຫາ ຂ້ອນ ຂ້າງໃໝ່,  ສໍາລັບ ສະ 
ຖາ ບັນ ການ ສຶກສາ  ແລະ ສະ ຖາ ບັນການຄົ້ນຄ້ວາ ແຫ່ງ ຊາດ  ຄວາມ ຮັບ ຮູ້ ທາງ ດ້ານ ນີ້ ກໍຍັງ ຢູ່ ໃນ ຂອບ ເຂດ ຈຳກັດ ເຊັ່ນ 
ດຽວກັນ. ການ ສ້າງ ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ ດ້ານ ຄວາມອາດ ສາມາດ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ  ການນຳ ໃຊ້ ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ ທີ່ ກ້າວໜ້າ  
ແລະ ທັນ ສະ ໄໝ ທີ່ ຕິດ ພັນ ກັບ ບັນຫາ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ແມ່ນ ມີ ຄວາມ ຈຳ ເປັນ , ຄວນ ໄດ້ ຮັບ ການສົ່ງ 
ເສີມ  ແລະ  ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ  ແກ່ ບັນດາ ສະ ຖາ ບັນ ເຫລົ່າ ນັ້ນ.
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• 5.4.4 ການ ສ້າງ ເຄືອ ຂ່າຍ  ແລະ ການ ແລກປ່ຽນຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ

•   ໃນ ລະດັບ ພາກພື້ນ  ແລະ ສາກົນ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ  ແລະ ບັນດາ ບົດຮຽນ  ແມ່ນ ໄດ້ ມີ ການ ແລກປ່ຽນກັນ 
ໂດຍ ຜ່ານ ການ ສື່ສານ ແຫ່ງ ຊາດ  ແລະ ການ ເຂົ້າຮ່ວມ  ເວທີ ຕ່າງໆ ລວມທັງກອງ ປະຊຸມ ຂອງ ບັນດາ ປະ ເທດ ພາຄີ 
ສົນທິສັນຍາ ວ່າ ດ້ວຍ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ແລະ ກອງ ປະຊຸມ ສຳ ມະ ນາ ທາງ ດ້ານ ວິຊາ ການ  ແລະ ອື່ນໆ.  
ແຜນ ດຳ ເນີນ ງານ ແຫ່ງ ຊາດ  ດ້ານ ການ ປັບ ຕົວ  ເຂົ້າກັບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ, ການ ປະ ເມີນ ຄວາມ ຕ້ອງການ 
ດ້ານ ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ  ແລະ ບົດ ສື່ສານ ແຫ່ງ ຊາດ ກ່ຽວກັບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ແມ່ນ ເປັນ ຕົວຢ່າງ ໜຶ່ງ ໃນ ຮູບ 
ແບບ ການ ແລກປ່ຽນຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ  ແລະ ບັນດາ ບົດຮຽນຕໍ່ກັບ ບັນດາ ປະ ເທດ ພາ ຄີ ອື່ນ ຂອງ ສັນ ທິສັນຍາ. ການ 
ຮ່ວມ ມື ກັບ ອົງການ ຈັດຕັ້ງວິທະຍາສາດ  ແລະ  ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ ຂອງ ປະ ເທ ດໄທ  ໃນ ຜ່ານ ມາ  ໄດ້ ມີ ການ ຮ່ວມ ມື ກັນ ,  
ໂດຍ ສະ ເພະ ການ ຮ່ວມ ມື ກັບພາກສ່ວນ ຈັດຕັ້ງທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ວຽກງານເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ ອາ ວະ ກາດ  ແລະ ການ ຢັ່ງ ສືບ 
ທາງ ໄກ     ເພື່ອຮ່ວມ ມື  ແລະ ຊ່ວຍ ເຫ ລື ກັນ ໃນ ການ ດຳ ເນີນການ ຕິດຕາມກວດກາ  ບັນຫາ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ  ແລະ ຄວາມ 
ສ່ຽງທາງດ້ານ ໄພພິບັດທຳ ມະ ຊາດ ໃນ ປະ ເທດ ຕົນ.  

•  ບັນດາ ປະ ເທດ ພາຄີ ສົນທິສັນຍາ  ແມ່ນ ໄດ້ ຮັບຄວາມ ຮູ້, ບົດຮຽນ  ແລະ  ໄດ້ປະຕິບັດ ພັນທະ  ໃນ ລະດັບ 
ສາກົນ   ໃນ ການ ປະຕິບັດ ມາດ ຕະການຕ່າງໆ ທີ່ ເໝາະສົມ ກັບ ການ ຫລຸດຜ່ອນ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ.  ຈາກ ນີ້, ການ 
ສ້າງ ເຄືອ ຂ່າຍ  ແລະ ການ ແລກປ່ຽນຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ ຈຶ່ງ ໄດ້ປະກົດ ມີ ການ ເຄື່ອນ ໄຫວ ໃນ ລະດັບ ທີ່ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ.  ໃນ 
ລະດັບ ຂັ້ນນະ ໂຍບາຍ  ໂດຍ ຜ່ານ ຍຸດ ທະ ສາດ  ແຫ່ງ ຊາດ ກ່ຽວກັບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ , ບັນຫາ ການ ປ່ຽນ 
ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ຈຶ່ງ ໄດ້ ນຳ ເອົາ ເຂົ້າ ໄປ ພິຈາລະນາ  ໃນ ຂະ ບວນການວາງ ແຜນ ແຜນ ພັດທະນາ ແຫ່ງ ຊາດ  ໄລຍະ 5 
ປີ  ແລະ ຕໍ່ມາ  ຈຶ່ງ ໄດ້  ເຊື່ອມ ສານ ເອົາ ເຂົ້າ ໃນ ຍຸດ ທະ ສາດ  ແລະ  ແຜນ ດຳ ເນີນ ງານ ຂອງ ບັນ ດາ ກະຊວງ ຕ່າງໆ. ຍຸດ ທະ 
ສາດ  ແຫ່ງ ຊາດ ກ່ຽວກັບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ແມ່ນ ໄດ້ ກຳນົດຂົງ ເຂດ ບູລິ ມະ ສິດ  ໃນ ການ ຮ່ວມ ມື ດ້ານ ວິຊາ 
ການ ກັບ ອົງການ ຈັດຕັ້ງສາກົນ  ແລະ ປະ ເທດ ຜູ້ ໃຫ້ ທຶນ.  ການ ສະໜອງຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ ຕາມ ສາຍຕັ້ງ  ແມ່ນ ປະຕິບັດ 
ໄດ້ ດີ    ແລະ ມີ ປະສິດທິ ຜົນໃນ ລະດັບ ໜຶ່ງ  ເນື່ອງ ຈາກ ກົນ ໄກ  ແລະ ລະບົບ ການຈັດຕັ້ງທີ່ ມີ ຢູ່ ໃນ ປະຈຸ ບັນ.

•   ແຜນ ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງ ຊາດ ຄັ້ງທີ 7  ໄດ້ ເນັ້ນໜັກ ໃສ່ ບັນຫາ ການ ເພີ່ມ ທະວີ ຄວາມ 
ເອົາ ໃຈ ໃສ່  ໃນ ວຽກງານ ການສະໜອງຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ  ດ້ານ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ໃຫ້ແກ່ມ ວນຊົນ,  ຊຶ່ງ ຖື 
ວ່າວຽກງານ ນີ້ ຍັງ ບໍ່ທັນ ໄດ້ ຮັບ ການ ປະຕິບັດ ໄດ້ ຢ່າງ ທົ່ວ ເຖິງ  ແລະ ພຽງພໍ ໃນ ສປປ ລາວ. ການ ນຳ ໃຊ້ ອິນ ເຕີ ແນັດ ໃນ 
ລະດັບ ແຂວງ  ແມ່ນ ຍັງ ມີ ຂອບ ເຂດ ຈຳກັດ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ  ໃນ ເຂດ ຕົວ ເມືອງ  ແລະ ຂົງ ເຂດ ວິຊາ ສະ ເພາະ ໃດໜຶ່ງ, ຂົງ 
ເຂດ ທຸລະ ກິດ ແລະ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ບໍລິຫານ ລັດ  ແລະ ອື່ນໆ. ການ ສ້າງ ເຄືອ ຂ່າຍ  ແລະ ການ ແລກປ່ຽນຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ 
ຕາມ ສາຍ ຂວາງ  ແມ່ນ ມີຄວາມ ສຳຄັນ  ແລະ ກໍ ມີ ຫລາຍ ບັນຫາ ທີ່ ກຳລັງທ້າ ທາຍ.  ໂຄງ ລ່າງ  ແລະ ສິ່ງ  ເອຶື້ອອຳນວຍ ດ້ານ 
ການ ສື່ສານທີ່ ດີ ກໍ  ເປັນ ປັດ ໃຈໜຶ່ງທີ່ ສຳ ຄັນ  ສໍາລັບ ການສະໜອງຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ,  ແຕ່ ວ່າ ຍັງ ຂາດ ເຂີນ  ແລະ ມີ ຫລາຍ 
ບັນຫາ ຄ້າງ ຄາ ຢູ່ ໃນ ປະ ເທດ.

  ເຖິງ  ແມ່ ນວ່າ ອິນ ເຕີ ແນັດ  ໄດ້ມີ ການ ນຳ ໃຊ້ ເຂົ້າ ໃນ ວຽກງານ ການ ສື່ສານ  ແລະ  ແລກປ່ຽນຂໍ້ ມູນ ຂ່າວ 
ສານ  ແລະ  ເຄືອ ຂ່າຍ  ສໍາລັບ ບັນດາ ນັກຄົ້ນຄ້ວາ , ພະນັກງານ  ແລະ ພາກສ່ວນ ຕ່າງໆກໍ ຕາມ,  ແຕ່  ແວັບ ໄຊ   ເພື່ອ 
ສົ່ງ ເສີມ ການສະໜອງຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ ໃນ ລະດັບ ທ້ອງ ຖິ່ນ ແມ່ນ ຍັງ ຖື ວ່າ  ໄດ້ ຮັບ ການ ພັດທະນາ ໃນ ຂອບ ເຂດ ຈຳກັດ 
ຢູ່.  ໃນ ປະຈຸ ບັນ,  ໄດ້  ນຳ ໃຊ້ ຫລາຍ ວິທີ ການ  ໃນ ການ  ເຜີຍ  ແຜ່ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ ສູ່ ມວນ ຊົນ  ໃນ ຂອບ ເຂດ ທົ່ວ ປະ ເທດ,  
ເປັນຕົ້ນ:  ສ້າ ງ ແຜ່ນ ພັບ, ພິມໜັງສື  ເຫລັ້ມນ້ອຍ, ອອກ ລາຍການ ທາງ ວິທະຍຸ ກະຈາຍສຽງ ຫລື ອອກ ລາຍການ ຜ່ານ 
ທາງ ໂທລະພາບ. ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ ຂອງ ໂຄງການ ສ່ວນ ຫລວງຫລາຍ ແມ່ນພາຍ ໃຕ້ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ຂອງ ຜູ້ ຮັບຜິດຊອບ 
ໂຄງການ ຫລື ອົງການ ສະໜັບສະໜູນ ໂຄງການ,  ເຊັ່ນ: ອົງການ ສະຫະ ປະຊາ ຊາດ ເພື່ອ ການ ພັດທະນາ, ທະນາຄານ 
ໂລກ, ທະນາຄານ ພັດທະນາ ອາຊີ  ແລະ ອົງການ ຈັດຕັ້ງສັງຄົມອື່ນ ຫລື ອົງການ ຈັດຕັ້ງສາກົນ ທີ່ ບໍ່  ແມ່ນ ອົງການ 
ຈັດຕັ້ງລັດຖະບານ.

•  ບົດບາດ ຂອງ ຈຸດ ປະສານ ງານ ລະດັບ ຊາດ  ກ່ຽວກັບ ການ ສ້າງ ເຄືອ ຂ່າຍ  ແລະ ການ ແລກປ່ຽນຂໍ້ ມູນ 
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ຂ່າວສານ  ແມ່ນ ຍັງ ມີ ຂໍ້ ຈຳກັດ. ສ່ວນໜຶ່ງ  ແມ່ນ ສາຍ ເຫດ ຈາກ ມີ ການ ປ່ຽນ ແປງ ທາງ ດ້ານ ການຈັດຕັ້ງ  ແລະ 
ການປັບປຸງຈັດຕັ້ງຄືນ ໃໝ່ ໃນ ໄລຍະ ສອງ ທົດ ສະຫວັດ ຜ່ານ ມາ ສໍາລັບອົງການ ທີ່ຮັບຜິດຊອບ ດ້ານ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ. 
ການ ເຜີຍ ແຜ່ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ ສ່ວນ ຫລວງຫລາຍ  ແມ່ນ   ດຳ ເນີນ ໃນ ລັກສະນະ  ອອກ ຂ່າວທົ່ວ ໄປ  ແລະ  ແຈ້ງ ບອກ 
ກ່ຽວກັບ ເຫດການ ໃດໜຶ່ງທີ່ ເກີດ ຂຶ້ນ. ສໍາລັບ ການ ເຜີຍ ແຜ່ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ   ໂດ ຍລົງ ເລິກທາງ ດ້ານ ວິຊາ ການ ຫລື 
ການ ພັດທະນາ ຕ່າງໆ ແມ່ນ ຍັງບໍ່ທັນ ມີ ການ ເຜີຍ ແຜ່ ເທື່ອ.

 ຈາກ ເຫດຜົນ ຄື ດັ່ງກ່າວ, ຈຶ່ງ ມີຊ່ອງຫວ່າງຫຼາຍ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ ມີ ການ ປັບປຸງວຽກງານ ການ ສ້າງ ເຄືອ ຂ່າຍ  
ແລະ ການ ແລກປ່ຽນຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ ໃນ ລະດັບ ຊາດ ໃຫ້ ດີ ຂຶ້ນ. ຈຸດ ປະສານ ງານ ລະດັບ ຊາດ ຄວນ ຈະ ແມ່ນ ຈຸດ 
ໃຈກາງ ປະສານ ງານ ໃນ ການ ສ້າງ ເຄືອ ຂ່າຍ  ແລະ  ແລກປ່ຽນຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ. ພື້ນຖານ ອິນ ເຕີ ແນັດ  ຄວນ ໄດ້ ຮັບ ການ 
ພັດທະນາ  ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ  ກໍ ຄວນ ໄດ້ ຮັບ ການສະໜອງຢ່າງ ພຽງພໍ  ເພື່ອ ຮັກສາ  ແລະຍົກ 
ລະດັບຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ  ແລະ  ແວັບ ໄຊ ໃຫ້ ດີ ຂຶ້ນຢູ່  ເລື້ອຍໆ. ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ ບົນ ພື້ນຖານ ອິນ ເຕີ ແນັດ  ໄດ້ ຮັບ ການ 
ພັດທະນາ ສຳລັບ ບາງ ຂະ ແໜງການທີ່ ສຳຄັນ ໃນ ລະດັບ ແຂວງ ເທົ່າ ນັ້ນ  ແລະ ຄວນ ໄດ້ ເອົາ ໃຈ ໃສ່    ການ ພັດທະນາ ເພີ່ມ 
ເຕີມ ໃນ ເຂດ ແຄ້ວ ນ  ແລະ  ໃນ ເຂດ ຊຸມ ຊົນ.

 ການພັດທະ ນາ ລະບົບ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ  ແມ່ນ ເປັນໜຶ່ງ ໃນ ແຜນ ງານ ບູລິ ມະ ສິດ ຂອງ ແຜນ ວຽກຈຸດ ສຸມ 5 
ປີ (2011-2015) ຂອງ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນ ທຳ ມະ ຊາດ  ແລະ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ. ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ  ແລະ ສະຖິຕິ 
ກ່ຽວກັບ ຊັບພະຍາກອນ ນ້ຳ, ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ  ແລະ ອຸຕຸນິຍົມ-ອຸ ທົກ ກະສາ ດ  ແມ່ນ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ການ ພັດທະນາ  ແລະ  
ເຜີຍ ແຜ່ ຢ່າງ ເປັນ ລະບົບ ໃນ ລະດັບ ຂັ້ນສູນ ກາງ,  ເຂດ ແຄ້ວ ນ  ແລະ  ແຂວງ. ການ ພັດທະນາ ດັ່ງກ່າວ  ແມ່ນ ຮຽກຮ້ອງ 
ໃຫ້ ມີ ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງ ແຂງ ແຮງ ທາງ ດ້ານ ວິຊາ ການ  ແລະ  ດ້ານ ການ ເງິນ.
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• ພາກ ທີ 6

• ຂໍ້ ຫຍຸ້ງຍາກ, ຊ່ອງ ຫວ່າງ  ແລະ ຄວາມ ຕ້ອງການ ສະໜັບສະໜູນ

• 6.1 ພາກ ສະ ເໜີ

•  ການ ສື່ສານ ແຫ່ງ ຊາດ  ໄດ້ ສະໜອງ ໂອກາດ ສຳລັບ ບັນດາ ປະ ເທດພາ ຄີ ສົນທິສັນຍາ,  ເປັນຕົ້ນ: ສປປ ລາວ   
ໄດ້ມີ ໂອກາດປັບປຸງ  ແລະ ສົ່ງ ເສີມ ບັນດາ ບົດຮຽນ, ປະສົບ ການ ຕ່າງໆຂອງ ຕົນ ໃນ ການ ຮັບ ມື ກັບ ສະພາບ ການ ປ່ຽນ 
ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ  ການຊອກ ຄົ້ນ ເຖິງບັນຫາຂໍ້ ຫຍຸ້ງຍາກ, ບັນຫາ ທີ່ ຍັງ ມີ ຊ່ອງ ຫວ່າງ  ແລະ ຄວາມ 
ຕ້ອງການ  ສະໜັບສະໜູນດ້ານ ການ ເງິນ  ແລະ ວິຊາ ການ  ເພື່ອ ຮັບປະກັນ  ໃຫ້ ສປປ ລາວ ສາມາດ ບັນລຸ ໄດ້  ໃນການ 
ປະຕິບັດພັນທະ ຂອງ ຕົນ  ຕໍ່ສົນທິສັນຍາ ວ່າ ດ້ວຍ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ.

•      ການ ສ້າງ ຮ່າງບົດ ສື່ສານ ແຫ່ງ ຊາດກ່ຽວກັບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ສະບັບ ທີ 1 ຂອງ ສປປ ລາວ 
ໃນ ຜ່ານ ມາ  ແມ່ນ ຍັງ ອາ ໄສ ແຕ່ບັນດາ ຊ່ຽວຊານ ຕ່າງປະ ເທດ ເປັນ ສ່ວນ ໃຫຍ່  ແລະ  ເຫັນ ວ່າ ໃນ ທົດ ສະຫວັດ ຜ່ານ 
ມາ ບັນຫານີ້  ໄດ້ ຮັບ ການ ປັບປຸງ ດີ ຂຶ້ນ ເທື່ອ ລະ ກ້າວ ຄື ໄດ້ ມີ ຊ່ຽວຊານ ພາຍ ໃນຜູ້ ທີ່ ມີ ຄວາມ ຮູ້, ມີຄວາມ ສາມາດ  ໄດ້ 
ມີ ສ່ວນຮ່ວມ ຫລາຍ ຂຶ້ນ  ໃນ ວຽກງານ ດັ່ງກ່າ ວນີ້,  ໂດຍ ສະ ເພາະ ກາ ນສ້າງ ຮ່າງ ບົດ ສື່ສານ ແຫ່ງ ຊາດກ່ຽວກັບ ການ ປ່ຽນ 
ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ສະບັບ ທີ 2 ຂອງ ສປປ ລາວ, ຊຶ່ງ ໄດ້ ມີ ການ ສ້າງຕັ້ງຄະນະ ວິຊາ ການ ລະດັບ ຊາດ ທີ່ ໄດ້ ຜ່ານ ການ 
ຝຶກ ອົບຮົມກ່ຽວກັບ  ວຽກງານ ການ ສຳ ຫລວດ ການ ປ່ອຍ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ  ພາຍ ໃຕ້ ການສະໜັບສະໜູນທາງ ດ້ານ 
ວິຊາ ການ  ຈາກບັນດາ ປະ ເທດ ໄກ້ ຄຽງ  ແລະ ສາກົນ.  ໃນ ຜ່ານ ມາ, ການ ດຳ ເນີນ ການສຶກສາ ທາງ ເລືອກ ຫລຸດຜ່ອນ  
ການ ປ່ອຍ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແ ກ້ວ  ແມ່ນ ໄດ້ມີ  ການ ຮ່ວມ ມື ກັນ ລະຫວ່າງບັນດາ ຜູ້ ຊ່ຽວຊານ ພາຍ ໃນ  ແລະ ຕ່າງປະ ເທດ .  
ຂົງ ເຂດ ທີ່ ຍັງ ເຫັນ ວ່າ ມີ ບັນຫາ ຢູ່ ໃນ ສປປ ລາວ  ແມ່ນ ວຽກງານ ການສຶກສາກ່ຽວກັບ ການ ປະ ເມີນຂີດ ຈໍາກັດ ຄວາມ 
ສາມາດ ຮັບ ມື   ແລະ ຄວາມ ອາດ ສາ ມາດປັບ ຕົວ  ເຂົ້າກັບ ສະພາບການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ໃນໄລຍະ ຍາວ. ການ 
ລົງ ເລິກທາງ ດ້ານ ວິຊາ ການ  ແລະ ການ ຊອກ ຮູ້ຂໍ້ ມູນ  ດ້ານ ອຸຕຸນິຍົມ  ສຳລັບໃນ  ໄລຍະຫລາຍ ປີຜ່າ ນມາ ກໍຍັງ ຖື ວ່າ ເປັນ 
ບັນຫາ ທີ່ ມີ ຄວາມ ຫຍຸ້ງຍາກ, ຊຶ່ງ ເຫັນ ວ່າ ມີ ຄວາມ ຈຳ ເປັນ  ຕ້ອງ ໄດ້ ມີຊ່ຽວຊານທີ່ ມີ ຄວາມຊຳນານ ງານ ສູງ ຈຶ່ງ ຈະ 
ສາມາດ ແກ້ ໄຂ ບັນຫານີ້ ໄດ້,  ແຕ່ ສປປ ລາວ ຍັງ ຂາດ ດ້ານ ນີ້ຢູ່.

•  ບົດຮຽນຂອງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບ ການ ເສີມ ສ້າງ ຄວາມ ອາດ ສາມາດ  ຂອງ ພະນັກງານ  ແມ່ນ ໄດ້ ຮັບ 
ການ ປັບປຸງ ດີ ຂຶ້ນ, ຊຶ່ງ ເຫັນ ໄດ້ ປະຈັກ ຕາ  ໃນ ວຽກງານ ທີ່ ຕິດ ພັນ ກັບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດທີ່ ເຫັນ ວ່າ ມີ ການ 
ພັດທະນາ ໄດ້ ໄວ,  ແຕ່ ສປປ ລາວ ຍັງຕ້ອງ ໄດ້ ສ້າງ ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ  ແລະ ຍົກ ລະດັບ ຄວາມ ອາດ ສາມາດ  ໃຫ້ ນັບ 
ມື້ນັບ ຫລາຍຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ທ່ວງທັນ ຕໍ່ວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງວ່ອງໄວ.

•  ພາກ ນີ້  ໄດ້ ສະຫລຸບ ສັງ ລວມບັນດາ ຂໍ້ ຫຍຸ້ງຍາກ, ບັນຫາ ທີ່ ຍັງ ມີ ຊ່ອງ ຫວ່າງ  ແລະ ຄວາມ ຕ້ອງການ ສຳລັບ 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕໍ່ສົນທິສັນຍາ ວ່າ ດ້ວຍ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ດັ່ງ ທີ່ ໄດ້ ກ່າວ ມາ ໃນ ພາກ ຕົ້ນໆ  ແລະ 
ບັນຫາ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ  ຂະ ບວນການຮັບ ມື ກັບ ສະພາບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ຂອງ ຊາດ,  ໂດຍ ສະ ເພາະການ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຍຸດ ທະ ສາດ  ແລະ  ແຜນ ດຳ ເນີນ ງານ ແຫ່ງ ຊາດ ດ້ານ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ, ຊຶ່ງ ຄວນ ໄດ້ 
ກຳນົດ ລະດັບ ກ່ຽວຂ້ອງ ສະ ເພາະ ໃນ ພາກ ປະຕິບັດ ຕົວ ຈິງ ຄື ຈະ ແມ່ນ ຢູ່ໃນ ລະດັບ ໃດໜຶ່ງທີ່ ເຈາະ ຈົງ ສະ ເພາະ ຫລື 
ລະດັບຂະ ແໜງການ, ລະດັບ ຜູ້ ສ້າງ ນະ ໂຍບາຍ ຫລື ລະດັບຂັ້ນທົ່ວ ໄປ.

• 

• 6.2 ຂໍ້ ຫຍຸ້ງຍາກ, ຊ່ອງ ຫວ່າງ  ແລະ ຄວາມ ຕ້ອງການ

•  - ການ ຜັນ ຂະຫຍາຍ ແຜນ ຍຸດ ທະ ສາດ   ໃຫ້ ເປັນ ແຜນ ພັດທະນາ  ແລະ  ແຜນປະຕິບັດ ງານ ລະອຽດ:  
ແຜນຍຸດ ທະ ສາດ ແຫ່ງ ຊາດ  ກ່ຽວກັບ  ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ຂອງ ສປປ ລາວ   ໄດ້ ກຳນົດ ກ່ຽວກັບ  ເປົ້າໝາຍ, ວິ 
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ໄສ ທັດ, ຫລັກການ ແນະນຳ  ແລະ ຂົງ ເຂດ ທີ່ ເປັນ ບູລິ ມະ ສິດ. ຍຸດ ທະ ສາດ ນີ້  ໄດ້ ຮັບ ການ ຜັນ ຂະຫຍາຍ  ເຂົ້າ ໃນ ແຜນ 
ພັດທະນາ  ແລະ  ແຜນ ປະຕິບັດ ງານ ຂອງ ບັນດາ ຂະ ແໜງການ ຕ່າງໆ. ບັນຫາ ທ້າ ທາຍ ນັ້ນ  ແມ່ນ ປະສິດທິ ຜົນ ໃນ ພາກ 
ປະຕິບັດ ຕົວ ຈິງບັນດາ ແຜນ ງານ ເຫລົ່ານັ້ນ  ຈະ ໄດ້ ດີ ຊໍ່າ ໃດ.  ບັນຫາ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ອາດຈະຍັງບໍ່ທັນ ໄດ້ 
ໃຫ້ ຄວາມ ສຳຄັນຫລາຍ ຖ້າ ສົມທຽບ ໃສ່ກັບ ບັນຫາ ທີ່ ຕິດ ພັນ ກັບ ຂົງ ເຂດ ເສ ດຖະກິດ, ສະນັ້ນ ບັນ ຫາດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງ 
ຄວນ ໄດ້ ຮັບ ການ ພິຈາລະນາ,    ໃຫ້ ຄວາມ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ຫລາຍ ຂຶ້ນ  ແລະ ຄວນ ຖື ເປັນ  ບັນຫາໜຶ່ງທີ່ ເປັນ ບູລິ ມະ ສິດ  ຂອງ 
ປະ ເທດເຊັ່ນ ດຽວກັນ;

•  -  ການ ຕິດຕາມ ກວດກາ  ແລະ ການ ຕີ ລາຄາ  ກ່ຽວກັບ  ການ ປະຕິບັດມາດ ຕະການ ຫລື ບັນດາ ກິດຈະກຳ  
ເພື່ອ ບັນລຸ ແຜນ ຍຸດ ທະ ສາດ   ແລະ ນະ ໂຍບາຍດ້ານ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ: ຕາມຄວາມ ເປັນ ຈິງ ແລ້ວ, ການ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຍຸດ ທະ ສາດ  ແລະ  ແຜນ ດຳ ເນີນ ງານ ກ່ຽວກັບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ   ໄດ້ ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ ມີ ກົນ 
ໄກ  ການຕິດຕາມ ກວດກາ ຢ່າງ ເປັນ ລະບົບ ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ   ບັນຫາ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ທີ່ ກວມ ລວມຫລາຍ 
ຂະ ແໜງການ ຊຶ່ງ ເປັນ ບັນຫາ ທີ່ ຄວນ ໄດ້ ເອົາ ໃຈ ໃສ່  ແລະ   ໃຫ້ ມີ ຫລາຍ ພາກສ່ວນ  ມີ ສ່ວນ ໄດ້ ເຂົ້າ ຮ່ວມນໍາ ກັນ.

•  - ຮັບປະກັນ ການ ລົງທຶນ ຂອງ ຕ່າງປະ ເທດ, ການ ຮ່ວມ ມື ການ ພັດທະນາ   ແລະ ການ ຊ່ວຍ ເຫລືອ 
ສາກົນ:  ບັນຫານີ້ ຄວນ ໄດ້ ດຳ ເນີນ ໃຫ້ ສອດຄ່ອງ ກັບ  ທິດ ທາງການພັດທະນາ ແບບ ຍືນ ຍົງ  ແລະ ການ ເຕີບ ໂຕ ທາງ 
ດ້ານ ເສດຖະກິດ ສີຂຽວ ພາຍ ໃຕ້ ແຜນພັດທະນາ ລວມ  ເວົ້າລວມ,  ແຜນ ຍຸດ ທະ ສາດ  ແລະ  ແຜນ ດຳ ເນີນ ງານ ແຫ່ງ 
ຊາດດ້ານ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ເວົ້າສະ ເພາະ. ບັນຫານີ້ ມີ ການ ທ້າ ທາຍ ສົມຄວນ  ເພາະວ່າ ປະຊາຊົນ ສ່ວນ 
ຫລວງຫລາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ   ແມ່ນຍັງ ອາ ໃສ ໄພ ເພີ່ງ  ຊັບພະຍາກອນ ທຳ ມະ ຊາດ    ເປັນ ປັດ ໃຈ ສຳຄັນ ສໍາລັບ ຊິວິດ 
ການ ເປັນ  ຢູ່;

•  - ການ ທົບ ທວນ  ແລະ ການ ປັບປຸງ  ແກ້ ໄຂ ນະ ໂຍບາຍ  ແລະ  ແຜນງານ  ກ່ຽວກັບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ 
ອາກາດ  ໃຫ້ ສອດຄ່ອງ : ມີຄວາມຈຳ ເປັນ ຕ້ອງ ໄດ້ ມີ ການ ທົບ ທວນ  ແລະ ການປັບປຸງ ແກ້ ໄຂ ນະ ໂຍບາຍ  ແລະ  
ແຜນງານ  ກ່ຽວກັບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ໃຫ້ ມີ ຄວາມ ສອດຄ່ອງຫລາຍ ຂຶ້ນ ຕໍ່ກັບ  ເງື່ອນ ໄຂ  ແລະ ສະພາບ 
ຄວາມ ເປັນຈິງ ຂອງ ປະ ເທດ   ເພື່ອ ໃຫ້ ກົມກຽວກັບ ຂົງ ເຂດ ບູລິ ມະ ສິດ ການ ພັດທະນາ ຂອງ ປະ ເທດ. ທິດ ທາງ ສຳ 
ຄັນ ໃນຕໍ່ໜ້າ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ  ແມ່ນຕ້ອງ ໄດ້ ປະຕິບັດ  ແຜນ ຍຸດ ທະ ສາດ  ກ່ຽວກັບ  ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ   
ໂດຍໄປ ຄຽງຄູ່ ກັບການ ປະຕິບັດ ແຜນ ພັດທະນາ  ດ້ານ ເສດຖະກິດ  ແລະ ສັງຄົມ ຂອງ ປະ ເທດ.  ເພື່ອ ຮັບປະກັນ ໃຫ້ 
ມີຄວາມ ສາມາດ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ   ໄດ້ ໄປ ຕາມ ທິດ ທາງ ທີ່  ມີ  ຄວາມ ເໝາະສົມ  
ສໍາລັບ ປະ ເທດ, ຕ້ອງ ເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດ ໃນການພັດທະນາ ທິດທາງວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ 
ເໝາະສົມ ຕໍ່ວຽກງານທີມີຄວາມສະລັບຊັບຊ້ອນດັ່ງກ່າວ;

•  - ການ ພັດທະນາ ທາງ ດ້ານ ການຄົ້ນຄ້ວາ  ແລະ ສ້າງ ຄວາມ ອາດ ສາມາດ ດ້ານ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ 
ໃນ ທຸກ ຂົງ ເຂດ: ຈາກ ບັນດາ ບົດຮຽນທີ່ ຖອດ ຖອນ ໄດ້ ໃນ ຜ່ານ ມາ  ໄດ້ ຢັ້ງຢືນ ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າ ບັນຫາ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ 
ຟ້າ ອາກາດ  ແມ່ນ ມີຄວາມ ຮຽກຮ້ອງ ຕ້ອງການ  ໃຫ້ ມີ ແນວທາງ ການ ລວມສູນ  ແລະ  ຊຸກຍູ້ສົ່ງ ເສີມ ໃຫ້ ມີຫລາຍ ຂະ 
ແໜງການ  ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ  ໃນ ລະດັບ ຂັ້ນຜູ້ ສ້າງນະ ໂຍບາຍ. ສປປ ລາວ  ແມ່ນ ຍັງ ຂາດ ຄວາມ ສາມາດ  
ໃນ ຂົງ ເຂດ ນີ້;

•  - ການ ສ້າງ ນະ ໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບ ການສະໜອງດ້ານ ການ ເງິນ  ສຳລັບ ບັນຫາ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາ ກາດ: 
ທາງ ເລືອກ ທີ່ ຄ້ຳປະກັນ ທາງ ດ້ານການ ເງິນ  ທີ່ ຈະ ໄດ້ ມາ ຈາກ ແຫ ລ່ງທຶນ ຕ່າງໆ ພາຍ ໃຕ້ ສົນທິສັນຍາ ວ່າ ດ້ວຍ ການ 
ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ສຳລັບ ວຽກງານ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ແມ່ນ ຈະ ຕ້ອງ ໄດ້ ຮັບ ການ ພິຈາລະນາ ຢ່າງ 
ເໝາະສົມ  ແລະ ຄວນ ຈະ  ໃຫ້ ມີ ຄວາມ ສອດຄ່ອງ ກັບ ຂົງ ເຂດ ບູລິ ມະ ສິດ ຂອງ ປະ ເທດ. ການ  ສະໜັບສະໜູນທາງ 
ດ້ານ ການ ເງິນນີ້ ຄວນ ຈະ ດໍາ ເນີນການ   ໂດຍ ພາຍ ໃຕ້  ຮູບ ການ ຮ່ວມ ມື ສອງ ຝ່າຍ ຫລື ຫລາຍ ຝ່າຍ  ຜ່ານ ກົນ ໄກ ທີ່ ມີ ຢູ່  
ພາຍໃຕ້ ສົນທິສັນຍາ.

• 

• 
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• 6.3 ຂໍ້ ຫຍຸ້ງ ຍາກ, ຊ່ອງ ຫວ່າງ  ແລະ ຄວາມ ຕ້ອງການ ສະໜັບສະໜູນສຳລັບ ຂົງ ເຂດ ໃດໜຶ່ງ ສະ ເພາະ

•  ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ບົດ ສື່ສານ ແຫ່ງ ຊາດ ກ່ຽວກັບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ສະບັບ ທີ 1  ແລະ ສະບັບ 
ທີ 2  ແມ່ນ ໄດ້ ຊີ້ ແຈງ ຢ່າງ ຈະ ແຈ້ງ  ກ່ຽວກັບ  ບັນຫາ ທີ່ ມີ ຄວາມ ຫຍຸ້ງຍາກ  ແລະ ມີ ຊ່ອງ ຫວ່າງ ໃນ ພາກ ປະຕິບັດ, ຊຶ່ງ 
ລາຍ ລະອຽດ ມີ ດັ່ງ ລຸ່ມ ນີ້:

• 6.3.1 ການ ສຳ ຫລວດ ທາ ດອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ   ແຫ່ງ ຊາດ

•   ເພື່ອ ສຳ ຫລວດ ໄດ້ ດີ  ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ມີ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ   ແລະ  ເຕັກນິກ ທີ່ ດີ, ມີ ຊັບພະຍາກອນ ຢ່າງ ພຽງພໍ 
ແຕ່ສຳລັບ ສປປ ລາວ  ແມ່ນ ຍັງ ມີ ຂອບ ເຂດ ຈຳກັດ ຢູ່, ຍ້ອນ ສາຍ ເຫດ ສຳຄັນ ດັ່ງນີ້:

•  - ຂໍ້ ມູນ ຂ່ວສານ ບໍ່ພຽງພໍ  ແລະ ທັງ ບໍ່ມີ ຄວາມ ຖືກຕ້ອງ ຊັດ ເຈນ ສຳລັບ ການ ສຳ ຫລວດ ອາຍພິດເຮືອນ 
ແກ້ວ. ສໍາລັບຂໍ້ ມູນ ທີ່ ມີ ກໍ ຍັງ ບໍ່ແຍກ ແລະ ຈັດປະເພດ ຕາມແບບທີໄດ້ກຳນົດໃນບົດແນະນຳ ຂອງຄະນະຊ່ຽວ 
ຊານນາໆຊາດ ດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ; 

•  -  ຂາດ ຕົວ ຄູນ ກະຈາຍ ທາ ດອາຍ (emission factors)  ໃນ ລະດັບ ທ້ອງ ຖິ່ນ. ການ ປູກ ເຂົ້າ  ແລະ 
ການ ລ້ຽງສັດ ຢູ່ ພາຍ ໃນ ປະ ເທດ  ແມ່ນ  ຍັງເປັນ ອາຊີບ ຫລັກ ສຳລັບ ປະຊາຊົນ ສ່ວນ ຫລາຍ  ແລະ ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ ສ່ວນ 
ຫລວງຫລາຍທີ່ ນຳ ໃຊ້  ກໍ ຍັງ    ເປັນ ວັດຖຸອຸບປະກອນ  ແລະ  ເຄື່ອງມື ທີ່ ເຄີຍ ນຳ ໃຊ້ ມາຕັ້ງ ແຕ່ດັ້ງ ເດີມ. ຄວາມລາກຫຼາຍ 
ຂອງປະເພດ ປ່າ ໄມ້ ໃນເຂດ ຮ້ອນ  ແມ່ນ ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ ມີ ຕົວ ຄູນ ກະຈາຍ  ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ ໂດຍ ສະ ເພາະ  ເພື່ອ ຈະ 
ສະທ້ອນ ໃຫ້  ເຫັນ  ເຖິງ ຄຸນ ລັກສະນະ  ຂອງ ຊັບພະຍາກອນເຫລົ່ານີ້, ຊຶ່ງ ບັນຫານີ້   ແມ່ນ ຍັງ ຂາດ ເຂີ ນຢູ່  ແລະ  ໃນ ຜ່ານ 
ມາໄດ້ ນຳ ໃຊ້ພຽງ ແຕ່ ຕົວ ຄູນ ຂາດ ຕົວ (default factors)  ໃນ ການ ຄິດ ໄລ່. ຖ້າ ໄດ້ ມີ ການຄົ້ນຄ້ວາ  ແລະ ການ 
ພັດທະນາ ໃນ ຂົງ ເຂດ ນີ້  ແມ່ນຈະ ເຮັດ ໃຫ້ວຽກງານ ການ ສຳ ຫລວດ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ ຂອງ ປະ ເທດ  ໄດ້ ຮັບ ການ ຍົກ 
ລະດັບ ຂຶ້ນ ໃນ ລະດັບໜຶ່ງ. 

•  - ຄວາ ມອາດ ສາມາດ ຂອງ ນັກຄົ້ນຄ້ວາ  ທີ່ ສັງກັດໃນ ບັນດາ ອົງການ ຈັດຕັ້ງທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ  ໃນ ລະດັບ ປະເທດ  
ແມ່ນ ຍັງ ມີ ຂອບ ເຂດ ຈຳກັດ ຢູ່,  ຄວາມ ຮູ້  ແລະ ຄວາມຊຳນານ ງານ ກ່ຽວກັບ ການ ສຳ ຫລວດ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ ໃນ 
ຂະ ແໜງການ ຕ່າງໆ  ແມ່ນ ຍັງ ບໍ່ທັນ ສູງ, ຊຶ່ງ ຕ້ອງ ໄດ້ ມີ ການຝຶກ ອົບຮົມຕື່ມອີກ ຢ່າງ ຫລວງຫລາຍ  ເພື່ອ ເສີມ ສ້າງ ຄວາມ 
ອາດ ສາມາດຂອງ ພະນັກງານ  ແລະ ສືບຕໍ່ນຳ ໃຊ້ ພວກ ເຂົາ ເຈົ້າ  ໃນຕໍ່ໜ້າ;

•  - ຍັງ ຂາດ ເຂີນ ທາງ ດ້ານຖານ ຂໍ້ ມູນ ສະໜັບສະໜູນວຽກງານ ການ ສຳ ຫລວດ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ.  ໃນ ປະຈຸ 
ບັນ, ລະບົບ ຖານ ຂໍ້ ມູນ ບໍ່ທັນ ໄດ້ ຮັບ ການ ພັດທະນາດີ ເທື່ອ. ມະຕິ ຕົກລົງ ຂອງ ກອງ ປະຊຸມ ສຸດ ຍອດພາຄີ ສົນທິສັນຍາ  
ວ່າ ດ້ວຍ  ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າອາກາດ,  ໃນ ຫວ່າງ ບໍ່ດົນ ມານີ້  ໄດ້ ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ບັນດາປະ ເທດພາຄີ ສົນທິສັນຍາ ໃຫ້ມີ 
ການ ດຳເນີນການສຳ ຫລວດ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວພາຍ ໃນ ປະ ເທດຕົນ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການປ່ຽນ 
ແປງດິນຟ້າອາກາດ ຖີ່ຂື້ນ.  ສະນັ້ນ, ການພັດທະນາຖານຂໍ້ມູນ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ການສຳເຫຼວດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ 
ຍິ່ງມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຮີບດ່ວນ  ຂອງ ປະ ເທດ  ແລະ  ຄວນ ໄດ້ມີ ການ ລິ ເລີ່ ມປະຕິບັດ ໂດຍ ໄວ ພ້ອມ ທັງ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ 
ປັບປຸງ ບັນດາ ຂໍ້ ມູນ ທີ່ ມີ ຢູ່ ແລ້ວ  ໃຫ້ ມີ ຄວາມ ຖືກຕ້ອງ  ແລະ ມີ ຄວາມຊັດ ເຈນ  ຫລາຍ ກ່ວາ ເກົ່າ;

•  ການ ປະສານ ງານ  ແລະ ການ ຕິດຕໍ່ພົວພັນ ກັນ ຍັງ ບໍ່ທັນ ແຂງ ແຮງ. ການ ປະສານ ງານ ລະຫວ່າງ ຂະ 
ແໜງການ  ແມ່ນ ມີ ຄວາມ ຈຳ ເປັນ,  ແຕ່ ອົງການ ຈັດຕັ້ງລັດ ຕ່າງໆ ສ່ວນ ຫລາຍ  ຍັງ ບໍ່ທັນ ໃຫ້ ຄວາມ ສຳຄັນບັນຫານີ້ ເທົ່າ 
ທີ່ ຄວນ  ຄື ຈະສຸມ ໃສ່ໜ້າທີ່ ການ ເມືອງ ຂອງ ຂະ ແໜງການ ຕົນ ທີ່ ຮັບຜິດຊອບ ຫລາຍ ກ່ວາ. ຢ່າງ ໃດ ກໍ ຕາມ, ບັນຫາ 
ການ ປະສານ ງານ ຍັງ ຖື ວ່າ ເປັນ ບັນຫາ ທີ່ ມີ ຄວາມ ສໍາຄັນ ສຳລັບ ຂະ ບວນການ ສຳ ຫລວດ ການ ປ່ອຍອາຍ ພິດ ເຮືອນ 
ແກ້ວ. ນັບ ຕັ້ງ ແຕ່  ໄດ້ ມີ ການ ເຄື່ອນ ໄຫວຢ່າງ ເປັນ ປົກກະຕິ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານ ການ ສຳ ຫລວດອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ,    
ການສ້າງ ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ ດ້ານ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບ ເລື່ອງ ນີ້   ເຫັນ ວ່າ ມີ ຄວາມ ຈໍາ ເປັນ ຕ້ອງ 
ໄດ້ຮັບ ການ ຊຸກຍູ້ ສົ່ງ ເສີມ  ແລະ ປະຕິບັດ ໃຫ້ ໄດ້ ດີ ;

•  - ການ ສ້າງ ແຜນ ງານ  ກະກຽມການ ສຳ ຫລວດ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ  ຢ່າງ ເປັນ ປະຈຳ.  ບັນດາ ປະ ເທດ ພາຄີ 
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ທີ່ ບໍ່ຢູ່ ໃນ ເອກະສານ ຄັດ ຕິດ 1   ມີພັນທະ ໃນການ ສື່ ສານກັບ ສົນທິສັນຍາ ວ່າ ດ້ວຍ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ 
ດ້ານການ ສຳ ຫລວດ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ ແຫ່ງ ຊາດ  ໃຫ້ ໄດ້ ເປັນ ປະຈຳ. ເຖີງແມ່ນ ສປປ ລາວ ຈະເປັນ ປະ ເທດ ດ້ອຍ 
ພັດທະນາ ແຕ່ກໍ່ມີຄວາມພະຍາຍາມ ປະຕິບັດ ໃຫ້ໄດ້  ແຕ່ຕ້ອງ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການ ສະໜັບສະໜູນທາງ ດ້ານ ການ ເງິນ  
ແລະ ວິຊາ ການ ຢ່າງ ແຂງ ແຮງ ຈາກ ສົນທິສັນຍາ.

• 6.3.2 ຂີດ ຈຳກັດ ຄວາມ ອາສາ ມາດ ຮັບ ມື  ແລະ ການ ປັບ ຕົວ ເຂົ້າກັບສະພາບການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ 
•         ອາກາດ

•  ການ ປະ ເມີນຂີດ ຈຳກັດ ຄວາມ ອາດສາ ມາດ ຮັບ ມື  ແລະ ການ ປັບ ຕົວ ເຂົ້າກັບສະພາບການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ 
ອາກາດ  ແມ່ນພຽງ ແຕ່ ໄດ້ ຮັບ ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ພາຍຫລັງ   ໄດ້ ສຳ ເລັດ ການ ສ້າງບົດ ສື່ສານ ແຫ່ງ ຊາດ ດ້ານ ການ ປ່ຽນ 
ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ສະບັບ ທີ 1. ບົນ ພື້ນຖານ ບົດຮຽນ ທີ່ ຖອດ ຖອນ ໄດ້ ໃນ ຊ່ວງ ໄລຍະ ການ ກະກຽມການ ສ້າງ ຮ່າງ 
ບົດ ສື່ ສານ ແຫ່ງ ຊາດ ກ່ຽວກັບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ສະບັບທີ 2 ຂອງ ສປປ ລາວ, ການ ສ້າງ ແຜນ ດຳ ເນີນ ງານ 
ແຫ່ງ ຊາດ ກ່ຽວກັບ ການ ປັບ ຕົວ ເຂົ້າກັບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ແມ່ນ ຈະ  ໄດ້ນຳ ເອົາ ມາ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດກັບ ບາງ 
ໂຄງການ ທີ່ ກຳລັງ ດຳ ເນີນ ການ  ແລະ ບາງ ໂຄງການ ທີ່ ຍັງ ຢູ່ ໃນ ຂະ ບວນການ ກະກຽມຢູ່. ການຄົ້ນຄ້ວາ ກ່ຽວກັບ ການ 
ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ໃນ  ໄລຍະ ຍາວ ຫາ ກໍຍັງ ຢູ່ ໃນ ຂັ້ນຕອນ ລິ ເລີ່ ມ ເທົ່າ ນັ້ນ. ການຄົ້ນຄ້ວາ ກ່ຽວກັບ ຜົນ ກະທົບ  
ຈາກ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ໃນ ໄລຍະ ຍາວ  ແມ່ນ ມີ ຄວາມ ສຳຄັນ ຫລາຍ ສຳລັບ ສປປ ລາວ  ເພາະວ່າປະ ເທດ 
ມີ ຄວາມ ອຸດົມສົມບູນ ທາງ ດ້ານ ຊັບພະຍາກອນ ນ້ຳ, ປ່າ ໄມ້  ແລະ ກະ ສີ ກຳ  ທີ່  ເປັນ ພື້ນຖານ ໃຫ້ ແກ່ ການ ພັດທະນາ ປະ 
ເທດ. ວຽກງານກ່ຽວກັບ ການ ປະ ເມີນຂີດ ຈຳກັດ ຄວາມ ອາດສາ ມາດ ຮັບ ມື  ແລະ ການ ປັບ ຕົວ ເຂົ້າກັບສະພາບການ 
ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ໃນ ຊ່ວງ ໄລຍະ ກະກຽມຮ່າງ ບົດ ສື່ ສານ ແຫ່ງ ຊາດ  ກ່ຽວກັບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ 
ສະບັບທີ 2 ຂອງ ສປປ ລາວ, ສ່ວນ ຫລາຍຍັງ  ແມ່ນ ບັນດາຊ່ຽວຊານ ຕ່າງປະ ເທດ  ເປັນ ຜູ້ ດຳ ເນີນ ການ . ການ ເສີມ 
ສ້າງ ຄວາມ ອາດ ສາມາດ  ກ່ຽວກັບ  ວຽກງານ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ໃຫ້ ແກ່ ພະນັກງານ ທຸກ ລະດັບ ນັບ ຕັ້ງ 
ແຕ່ ຂັ້ນ ເທີ ງລົງ ຮອດ ຂັ້ນລຸ່ມ ໃນ ຂອບ ເຂດ ທົ່ວ ປະ ເທດ  ແມ່ນ ຍັງ ເປັນ ບັນຫາ ທີ່ມີ ຄວາມ ສຳຄັນ.  ຂໍ້ ຫຍຸ້ງຍາກ,  ຊ່ອງ 
ຫວ່າງ  ແລະ ຄວາມ ຕ້ອງການ  ໃນ ຂົງ ເຂດ ການ ປະ ເມີນຂີດ ຈຳກັດ ຄວາມ ອາດສາ ມາດ ຮັບ ມື  ແລະ ການ ປັບ ຕົວ 
ເຂົ້າກັບສະພາບການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ມີຄືດັ່ງນີ້:

•  ບໍ່ທັນ ມີຕົວ ແບບ ຈຳລອງທີ່ ເໝາະສົມ ສຳລັບ ວິ ເຄາະ ຜົນ ກະທົບ  ຈາກ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ.        
ສ ປປ ລາວ ມີ ຄວາມ ຈໍາ ເປັນ ຕ້ອງ ໄດ້ພັດທະນາທາງ ດ້ານ ນີ້  ເພື່ອ ສ້າງ ເປັນ ພື້ນຖານ ສຳລັບ ການ ວິ ເຄາະ ກ່ຽວກັບ ຜົນ 
ກະທົບຈາກ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ. ຮູ ບ ແບບ ຈຳລອງດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງມີຄວາມລະອຽດສົມຄວນເພື່ອໃຊ້ໃນ 
ການ ວິ ເຄາະ ຜົນ ກະທົບ  ແລະ ການສຶກສາຄວາມ ບໍ່ ແນ່ນອນ ຂອງ ຕົວ ແບບ ຈຳລອງດ້ານ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ;

•  - ຂາດ ຖານ ຂໍ້ ມູນ  ແມ່ນໜຶ່ງ ໃນ ບັນດາ ຂໍ້ ຫຍຸ້ງຍາກ ອັນ ສຳຄັນ ສຳລັບ ການປະ ເມີນຂີດ ຈຳກັດ ຄວາມອາດສາ 
ມາດ ຮັບ ມື  ແລະ ການ ປັບ ຕົວ ເຂົ້າກັບການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ໃນ ສປປ ລາວ. ຂາດຖານ ຂໍ້ ມູນນີ້  ແມ່ນລວມ 
ເອົາ ທັງ ບັນຫາ ການ ຂາດ ເຂີນ ຂໍ້ ມູນໃນ ປະຫວັດສາດ ອັນຍາວ ນານ   ທາງດ້ານ ອຸ ຕຸ ນິຍົມ, ອຸ ທົກ ກະສາ ດ, ຊັບພະຍາ 
ກອນ ນ້ຳ  ແລະ ປ່າ ໄມ້ . ຂໍ້ ມູນ ຫລື  ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບ ຄ່າ ຜົນລະປູກ, ຄວາມ ອຸດົມສົມບູນ ຂອງ ດິນ, ຄ່າ ສຳປະສິດ 
ຂອງຕົວແປພູມອາກາດ  ແລະ ອື່ນໆ ສຳລັບ ຕົວ ແບບ ຈຳລອງ ກ່ຽວກັບພືດ  ແມ່ນຍັງ ບໍ່ທັນ ໄດ້ ຮັບ ການ ພັດທະນາ ຢ່າງ 
ພຽງພໍ ເທື່ອ.

•   - ຂາດການ ສຶກສາ  ຢ່າງ ກ້ວາງ ຂວາງ  ແລະ  ເລິກ ເຊີ່ງ ກ່ຽວກັບຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ບັນດາ ຂະ ແໜງການ,  ໂດຍ ສະ 
ເພາະ ຂະ ແໜງທີ່ ຕິດ ພັນ ກັນ ກັບ ການ ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ,  ເຊັ່ນ: ຂົງ ເຂດ ກະ ສີ ກຳ, ຊັບພະຍາກອນ ນ້ຳ, 
ປ່າ ໄມ້  ແລະ ສາທາລະນະ ສຸກ. ການ ເຊື່ອມ ໂຍງ ທາງ ດ້ານ ຊັບພະຍາກອນ ທຳ ມະ ຊາດ  ແລະ ຂະ ແໜງ ເສດຖະກິດ  
ແມ່ນ ຄວນ ໄດ້ ເອົາ ໃຈ ໃສ່   ສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາຢ່າງ ເປັນລະ ບົບ  ແລະ ຄົບ ຊຸດ;

•  - ຂາດ ຕົວ ແບບ ຈຳລອງ  ທາງ ດ້ານ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ  ໃນ ໄລຍະ ຍາວ  ເພື່ອ ປະ ເມີນຂີດ ຈຳກັດ ຄວາມ ອາດ 
ສາມາດ ໃນ ການ ຮັບ ມື  ແລະ ຂະ ບວນການ ປັບ ຕົວ ແບບ ອັດຕະ ໂນ ມັດ  ເຂົ້າກັບ ສະພາບການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  
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ໃນຂົງ ເຂດ ຕ່າງໆ. ການປະ ເມີນຂີດ ຈຳກັດ ຄວາມ ອາດ ສາມາດ ໃນ ການ ຮັບ ມື, ການ ວິ ເຄາະ ທີ່ ດີ ກ່ຽວກັບ ຜົນ ກະທົບ  
ແມ່ນ ຄວນດຳ ເນີນ ຢູ່ ໃນ ໄລຍະ ເວລາທ່ີ ສອດຄ່ອງ ກັນ ກັບ ໄລຍະ ສ້າງຕົວ ແບບ ຈຳລອງ ທາງ ດ້ານ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 
ກັບ ຕົວ ແບບ ຈຳລອງ ດ້ານ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ. ບັນຫາ ນີ້ຄວນ  ໄດ້ ຮັບ ການ ພັດທະນາ ໄປ ພ້ອມ ກັບ ຂົງ ເຂດ 
ອື່ນ  ໃນ ໄລຍະ ເຮັດການ ປະ ເມີນຂີດ ຈຳກັດ ຄວາມ ອາສາ ມາດ ຮັບ ມື  ແລະ ການ ປັບ ຕົວ ເຂົ້າກັບສະພາບການ ປ່ຽນ ແປງ 
ດິນ ຟ້າ ອາກາດ; 

•  - ຂາດ ເຂີນ ຊ່ຽວຊານ ດ້ານ ວິຊາ ການ  ໃນ ການພັດທະນາ ຕົວ ແບບ ຈຳລອງ  ດ້ານ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ, ຕົວ ແບບ 
ດ້ານ ຜົນ ກະທົບ ໃນ ບັນດາ ຂະ ແໜງການ ກ່ຽວຂ້ອງ.  ສ້າງ ແຜນ ງານ ເສີມ ສ້າງ ຄວາມ ສາມາດ  ໃນ ການ ແກ້ ໄຂ ຊ່ອງ ຫວ່າງ  
ທີ່ ມີ ຜົນ ສະທ້ອນ ຕໍ່ກັບ ການ ສ້າງ ຕົວ ແບບ ດ້ານ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ, ຕົວ ແບບ ດ້ານ ສະຖິຕິ, ການ ປະ ເມີນຂີດ ຈຳກັດ ຄວາມ 
ອາດສາ ມາດ ຮັບ ມື  ແລະ ການ ປັບ ຕົວ ເຂົ້າກັບສະພາບການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ສຳລັບ ບັນດາ ຂະ ແໜງການ 
ຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ;

•  - ຍົກ ລະດັບ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ  ນໍາບັນ ດາຂະ ແໜງການຕ່າງໆ ສຳລັບ ການ ວິ ເຄາະຂີດ ຈຳກັດ ຄວາມ ອາດສາ 
ມາດ ຮັບ ມື  ແລະ ການ ປັບ ຕົວ ເຂົ້າກັບສະພາບການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ໃຫ້ ທັນ  ສະ ໄໝຢູ່ ເລື້ອຍໆເປັນຕົ້ນ: ການ 
ຍົກ ລະດັບ  ແຜ່ ນທ່ີ ກະຈາຍ ຂອງ ແມງ ໄມ້ ສຳລັບ ການ ວິ ເຄາະ ຜົນ ກະທົບ ດ້ານ ສຸກຂະພາບ, ຂໍ້ ມູນ ດ້ານ ອຸ ທົກ ກະສາ ດ 
ໃນ ເຂດ ແຄ້ວ ນ  ແລະ ອື່ນໆ;

•   - ການ ເຊື່ອມ ສານ ການ ສ່ຽງ ໄພ ດ້ານ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ເຂົ້າ ໃນ  ແຜນ ງານ ຄຸ້ມ ຄອງ ຄວາມ ສ່ຽງ  ແລະ  ການ ປ້ອງ 
ກັນ ໄພພິບັດ ແຫ່ງ ຊາດ ລວມທັງ  ແຜນ ງານ ຕອບ ໂຕ້ ເຫດ ສຸກ ເສີນ  ໃນ ຊ່ວງ ໄລຍະ ເວລາ ເກີດ ມີ  ເຫດການ ກະທັນຫັນ 
ທີ່ ຮຸນ ແຮງ;

•   - ການ ເປັນ ເຈົ້າການ ໃນ ລະດັບ ທ້ອງ ຖິ່ນ ຕໍ່ກັບ ບັນດາ ໂຄງການ ທີ່ ກຳນົດ ໄວ້ ໃນ ແຜນ ດຳ ເນີນ ງານ ແຫ່ງ ຊາດ 
ກ່ຽວກັບ ການ ປັບ ຕົວ ເຂົ້າກັບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ. ບັນຫານີ້  ແມ່ນ ມີ ຄວາມ ຈຳ ເປັນ ຕ້ອງ ໄດ້ ສ້າງ ຄວາມ ເຂັ້ມ 
ແຂງ  ແລະ ປະຊາຊົນ ທ້ອງ ຖິ່ນ  ກໍ ຄວນ ໄດ້ມີ ການ ເຂົ້າຮ່ວມ ຢ່າງ ແຂງ ແຮງ  ໃນ ການ ປະຕິບັດບັນດາ ໂຄງການ ຕ່າງ ໆ  
ເຫລົ່ານັ້ນ.  ເພື່ອ ຮັບປະກັນ ຄວາມ ຍືນ ຍົງ  ໃນ ຂະ ບວນການ ປັບ ຕົວ ເຂົ້າກັບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ, ຄວາມ ເປັນ 
ເຈົ້າການ ຮັບຜິດຊອບ ໂຄງການ ໃນ ລະດັບ ທ້ອງ ຖິ່ນ ຕ້ອງ ໄດ້ ຮັບ ການ ສົ່ງ ເສີມ  ແລະ  ເຄື່ອນ ໄຫວເປັນ ຢ່າງ ດີ,  ແຕ່ ໃນ 
ຜ່ານ ມາ ຍັງ ເຫັນ ວ່າ ມີ ຂອບ ເຂດ ຈຳກັດ ຫລາຍ ດ້ານ ຢູ່;

•  - ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ ປັບຕົວ ເຂົ້າກັບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດທີ່ຢູ່ ພາຍ ໃຕ້ ແຜນ ດຳ ເນີນ 
ງານ ແຫ່ງ ຊາດ ກ່ຽວກັບ ການ ປັບ ຕົວ  ແມ່ນ ຄວນ ໄດ້ ຮີບ ຮອ້ນ ເອົາ ໃຈ ໃສ່, ຊຶ່ງ ໃນ ແຜນ ດຳ ເນີ ນງານ ນີ້ ປະກອບ ມີ 
12  ໂຄງການ ທີ່ ຈັດ ເປັນ ບູລິ ມະ ສິດ ທີ 1; 33  ໂຄງການ ທີ່ ຈັດ ຢູ່ ໃນ ປະ ເພດ ບູລິ ມະ ສິດ ທີ 2  ແລະ ມີ 2 ຂົງ ເຂດ 
(ກວມ ເອົາ ບາງ ໂຄງການທີ່ຢູ່ ໃນ ຂົງ ເຂດ ຊັບພະຍາກອນ ນ້ຳ  ແລະ ກະ ສີ ກຳ) ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ການສະໜັບສະໜູນ ແລ້ວ, 
ແຕ່ຍັງມີຈຳເປັນຫຼາຍ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ  ເພີ່ມຈາກກອງທືນດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 
ຢ່າງຮີບຮ້ອນ.

• 6.3.3 ການ ຫລຸດຜ່ອນ  ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ

•   ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າການ ພັດທະນາ ອົງ ປະກອບ ການ ຫລຸດຜ່ອນ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ  ໄດ້ ມີ ຄວາມ ກ້າວໜ້າຫລາຍ 
ຂຶ້ນ ກ່ວາ ການ ປະ ເມີນຂີດ ຈຳກັດ ຄວາມ ອາດສາ ມາດ ຮັບ ມື  ແລະ ການ ປັບ ຕົວ ເຂົ້າກັບສະພາບການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ 
ອາກາດ ກໍ ຕາມ,  ແຕ່ ຄວາມ ກ້າວໜ້າ ເຫລົ່ານີ້  ແມ່ ນຍັງ ຢູ່ ໃນ ຂອບ ເຂດ ຈຳກັດ ຢູ່. ຄວາມ ອາດ ສາມາດ ແຫ່ງ ຊາດ ໃນ ການ 
ພັດທະນາ ທາງ ເລືອກຫລຸດຜ່ອນທີ່ ມີ ປະສິດທິ ຜົນ ຂອງ ສປປ ລາວ  ແມ່ນ ຍັງ ມີ ຂອບ ເຂດ ຈຳກັດ ທີ່ ສຸດ. ຂໍ້ ຫຍຸ້ງຍາ ກ, 
ຊ່ອງຫວ່າງ  ແລະ ຄວາ ມຕ້ອງການອັນຕົ້ນຕໍ  ແມ່ນ ໄດ້ ສະຫລຸບ ສັງ ລວມ ໂດຍ ຫຍໍ້ ລຸ່ມ ນີ້:

•   -ຈຳກັດຄວາມ ສາມາດ ໃນ ການ ພັດທະນາ ການ ຄາດ ຄະ ເນ ໄລຍະ ຍາວກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການ ວິ ເຄາະ  ການ 
ຫລຸດຜ່ອນ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ, ການ ນຳ ໃຊ້ ບັນດາ ເຄື່ອງມື ການ ສ້າງ ຕົວ ແບບ ຈຳລອງ ແລະ ການພັດທະນາຕົວແບບ
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ຈຳລອງການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ.

•   - ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານບໍ່ທັນ ມີ ພຽງພໍ ສຳລັບ ການ ເຮັດ ວິ ເຄາະ ກ່ຽວກັບ ທາງ ເລືອກທີ່ ດີ  ໃນ ການ ຫລຸດຜ່ອນອາຍ 
ພິດເຮືອນ ແກ້ວ;

•   - ຄວາມ ອາດ ສາມາດ ດ້ານ ວິຊາ ການ ຍັງບໍ່ທັນ ສະໜອງ ໄດ້ ຢ່າງ ພຽງພໍ ກັບ ການ ພັດທະນາ ຕົວ ແບບ 
ຈຳລອງການຄົ້ນຄ້ວາ ແບບ ຄົບ ວົງ ຈອນ  ໃນ ການຈັດ ບູລິ ມະ ສິດທາ ງ ເລືອກ ຫລຸດຜ່ອນ,  ໂດຍ ສະ ເພາະບັນຫາ ທີ່ ກວມ 
ລວມຫລາຍ ຂະ ແໜງການ;

•  - ລາຄາ  ແລະ ສິ່ງ ກະຕຸກ ຊຸກຍູ້ ທາງ ດ້ານ ເສດຖະກິດ  ເພື່ອ ສົ່ງ ເສີມ ການ ພັດທະນາ ພະລັງງານ ທີ່ ເປັນ ທາງ 
ເລືອກອື່ນ  ທີ່ ທົດ ແທນ ການ ນຳ ໃຊ້ ນ້ຳມັນ ເຊື້ອ ໄຟ,  ເປັນຕົ້ນ:   ຂະ ແໜງຂົນ ສົ່ງ  ທີ່ ຍັງ ບໍ່ທັນ ພຽງພໍ;

•  - ການສະໜັບສະໜູນທາງ ດ້ານ ການ ເງິນ  ແລະ ວິຊາ ການ ບໍ່ທັນ ສາມາດ ສະໜອງ ໄດ້ ກັບ ວຽກງານ ຄົ້ນຄ້ວາ 
ກຳນົດທາງ ເລືອກ  ຫລຸດຜ່ອນ ທີ່ ເປັນ ບູລິ ມະ ສິດ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ ການ ນຳ ໃຊ້ ພະລັງງານທີ່ ມີ ປະສິດທິພາບ  ແລະ ນຳ 
ໃຊ້ພະລັງງານ ທາງ ເລືອກ ອື່ນ ສຳລັບ ຂະ ແໜງຂົນ ສົ່ງ;

•  - ການ ລວມສູນວຽກງານ ການ ອະນຸລັກ ປ່າ ໄມ້  ເຂົ້າ ໃນ ວຽກງານ ການ ຫລຸດຜ່ອນ ຄວາມທຸກ ຍາກ ໃນ ຂົງ ເຂດ 
ການ ພັດທະນາ ຊົນນະບົດ  ແມ່ນ ຍັງ ບໍ່ທັນ ໄດ້ ຮັບ ປະຕິບັດ ເປັນ ຢ່າງ ດີ.

• 6.3.4 ການ ພັດທະນາ  ແລະ ການຖ່າຍ ທອດ ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ

  ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ  ແມ່ນ ມີ ຄວາມ ຈຳ ເປັນ ໃນ ທຸກ ຂົງ ເຂດ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ, ສະນັ້ນ ຈຶ່ງ ຕ້ອງ ໄດ້ 
ມີ ການຄົ້ນຄ້ວາ  ແລະ ການ ພັດທະນາ ຈາກ ລະດັບ ຂັ້ນພື້ນຖານ  ໄປ ຮອດ ລະດັບ ຂັ້ນມີ ຄວາມ ກ້າວໜ້າທັນ ສະ ໄໝ 
ຫລື ສາມາດ ນຳ ໃຊ້ ໄດ້  ເຂົ້າ ໃນ ການ ເຄື່ອນ ໄຫວວຽກງານ ຫລື ການ ປະຕິບັດ ມາດ ຕະການ ແກ້ ໄຂ ບັນຫາ ຕ່າງໆ. ການ 
ຮັບຮອງ ເອົາ ບັນດາ ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ  ທີ່ ມີ ຄວາມ ເໝາະສົມ  ແມ່ນ ມີ ຄວາມ ສຳຄັນ ຕໍ່ ສປປ ລາວ. ສຳລັບບາງ ບັນຫາ ທີ່ ຍັງ 
ມີຂໍ້ ຫຍຸ້ງຍາກ  ແລະ ຍັງ ມີ ຊ່ອງ ຫວ່າງກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ  ມີ ຄືດັ່ງນີ້:

• - ມູນ ຄ່າ ການ ລົງທຶນ ສູງ  ໃນ ການ ພັດທະນາ ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ;

• - ການຄົ້ນຄ້ວາ  ແລະ ການ ພັດທະນາ ຍັງ ບໍ່ທັນ ແຂງ ແຮງ  ເພື່ອ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ຄວາມ ຊຳ ນານ ງານ ທາງ ດ້ານ ວິຊາ        
ການ ໄດ້ ຮັບ ການ ຍົກ ລະດັບ ຂຶ້ນ ;

• - ການ ສັງ ລວມ ເອົາຄວາມ ຕ້ອງການບັນດາ ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ    ທີ່ ຕິດ ພັນ ກັບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ 
ເຂົ້າໃນ ຂະ ບວນການ ພັດທະນາ ວິທະຍາສາດ  ແລະ  ເຕັກ ໂນ  ໂລ ຊີ ລວມທັງ ນະ ວັດຕະ ກຳແມ່ນຍັງບໍ່ທັນສາ
ມາດປະຕິບັດໄດ້ດີ;

•  - ບັນດາ ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ ທີ່ ມີ  ຫລື ມີ ຄວາມ ເໝາະສົມຫລາຍ ທີ່ ສຸດ  ແມ່ນ ຕ້ອງ ໄດ້ມີ ການ ປົກ ປ້ອງ ດ້ວຍສິດທິ 
ບັດ ຫລື ໜັງສື ອະນຸຍາດແລ້ວ ຊຶ່ງເຮັດ ໃຫ້ ມີການລົງທຶນ ເພີ່ມ ທະວີ ຂຶ້ນ  ອັນເປັນ ບັນຫາ ສຳລັບ ບັນດາ ປະ 
ເທດ ທີ່ ມີ ລາຍ ຮັບ ຕໍ່າ  ເຊັ່ນ: ສ ປປ ລາວ;

• - ຄວາມຕ້ອງການ ດ້ານ ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ ບົນ ພື້ນຖານ ຕາມ ບົດ ລາຍ ງານ ການ ປະ ເມີ ນຄວາມ ຕ້ອງການ ດ້ານ 
ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ  ຫລຸດຜ່ອນ ອາຍ ພິດ ເຮືອນ ແກ້ວ  ແລະ ການ ປັບ ຕົວ ເຂົ້າກັບສະພາບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ 
ອາກາດ ໄດ້ ກຳນົດ ໄວ້, ຖ້າ ໄດ້ ມີ ການຖ່າຍ ທອດ, ການ ເສີມ ສ້າງຄວາມ ອາດ ສາມາດ ກໍ ຄວນ ໄດ້ ຮັບ ການ 
ປັບປຸງ ດີ ຂຶ້ນ ເຊັ່ນ ດຽວກັນ  ໂດຍ ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ ມີ ທຶນ ສະໜັບສະໜູນ  ແລະ ການ ຜ່ອນ ເບົາ ທາງ ດ້ານ ການປົກ 
ປ້ອງຊັບ ສິນ ທາງ ປັນຍາ, ຊຶ່ງ ທັງໝົດນ້ີ ຈະເຮັດ ໃຫ້ ສປປ ລາວ ມີ ຄວາມ ສາມາດ  ເຮັດ ສຳ ເລັດ ເປົ້າໝາຍການ 
ເຕີບ ໂຕ ທາງ ດ້ານ ເສດຖະກິດ ສີຂຽວ.

• 
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• 6.3.5  ການຄົ້ນຄ້ວາ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  ແລະ ການສັງເກດການ ທີ່ເປັນລະບົບ

 ສປປ ລາວ  ໄດ້ ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນ ເຄືອ ຂ່າຍ ຂອງ ອົງການ ອຸຕຸນິຍົມ ໂລກ. ການ ພັດທະນາ ລະບົບ ເຄືອ ຂ່າຍ ໄຟຟ້າ 
ແຫ່ງ ຊາດ  ແມ່ນ ຍັງ ມີ ຂອບ ເຂດ ຈຳກັດ ທີ່ ສຸດ  ແລະ ມີ ຄວາມ ຕ້ອງການ ຮີບ ດ່ວນ ທີ່ ຕ້ອງ ໄດ້ ພັດທະນາ ທາງ ດ້ານ ນີ້,  ແຕ່ 
ຍັງ ມີ ບັນດາ ຂໍ້ ຫຍຸ້ງຍາກ  ແລະ ຊ່ອງ ຫວ່າງ ອັນ ສຳຄັນ ດັ່ງນີ້:

- ລະບົບ ການ ສັງ ເກດ ການ ທາງ ດ້ານ ອຸຕຸນິຍົມ ຍັງ ບໍ່ທັນ ມີ ຄວາມ ເປັນ ອັນໜຶ່ງອັນ ດຽວກັນ ທັງ ບໍ່ທັນ ພຽງພໍ 
ຄົບ ຊຸດ  ແລະ ບໍ່ທັນ ມີ ຄວາມ  ເຂັ້ມແຂງ ;

- ຄວາມ ອາດ ສາມາດ ທາງ ດ້ານ ວິຊາ ການ ໃນ ການ ຄວບ ຄຸມ ເຄືອ ຂ່າຍ ສັງ ເກດ ການ  ແມ່ນ ຍັງ ຢູ່ ໃນ ຂອບ ເຂດ 
ຈຳກັດ;

- ຂາດ ເຂີນ ທາງ ດ້ານ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ  ໃນ ການຕອບ ສະໜອງການ ພັດທະນາ ໃນ ຂົງ ເຂດ ດັ່ງກ່າວ ນີ້.

• 6.3.6 ການ ສ້າງ ຄວາມ ສາມາດ ລວມທັງ ການ ສຶກສາ  ແລະ ການ ສ້າງ ຈິດ ສຳນຶກ

•  ການສ້າງ ຈິດ ສຳນຶກ ກ່ຽວກັບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ໄດ້ ຮັບ ການ ປະຕິບັດ ໃນ ຫວ່າງ ບໍ່ດົນ ມານີ້. 
ຜົນ ກະທົບດ້ານ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າອາກາດ  ແມ່ນ ຫຍຸ້ງຍາກ ທີ່ ຈະ ສາມາດສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ, 
ແຕ່ຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວ ມີ ອິດ ທິພົນ ຕໍ່ທຸກຂະ ແໜງການ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ຂົງ ເຂດ ເສດຖະກິດ. ວິທີ ການ  ແລະ  
ແນວທາງ ທີ່ ສ້າງສັນ ໃນ ການ ສົ່ງ ເສີມການ ສ້າງ ຈິດ ສຳນຶກ ມວນ ຊົນ ດ້ານ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ແມ່ນ ມີ ຄວາມ 
ຈຳ ເປັນ,  ແຕ່ ທຶນ ສະໜັບສະໜູນກິດ ຈະ ກຳ ເຫລົ່ານີ້ ໃນ ຜ່ານ ມາ  ແມ່ນ ຍັງ ບໍ່ທັນ ພຽງພໍ. ສໍາລັບບັນດາ ຂໍ້ ຫຍຸ້ງ ບາກ  ແລະ 
ຊ່ອງ ຫວ່າງ ໃນ ຂົງ ເຂດ ນີ້ ມີ ຄືດັ່ງນີ້:

-  ແຜນ ງານ, ການ ໂຄສະນາ ຫລື ບັນດາ ກິດຈະກຳ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການ ສ້າງ ຈິດ ສຳນຶກມວນ ຊົນ  ແລະ ການ 
ຝຶກ ອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ  ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ໃນ ລະດັບ ຊາດ ແມ່ນ ຍັງ ມີ ຂອບ ເຂດ ຈຳກັດ ຫລາຍ;

- ການນຳ ເອົາ ວິຊາ ຮຽນກ່ຽວກັບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ເຂົ້າ ໃນ ຫລັກສູດ  ການ ຮຽນ-ການ ສອນ  
ໃນ ລະດັບ ການ ສຶກສາຂັ້ນມັດທະຍົມ  ແລະ ຂັ້ນ ເໜືອ ກ່ວານັ້ນ  ແມ່ນ ຍັງ ປະຕິບັດ ບໍ່ທັນ ໄດ້ ດີ;

- ການ ເຜີຍ ແຜ່ ຄວາມ ຮູ້  ແລະ ບົດຮຽນກ່ຽວກັບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ບໍ່ທັນ  ໄດ້ລົງ ເລິກ ເຖິງ ລະດັບ 
ທ້ອງຖີ່ນ ;

-  ນອກຈາກ  ຄວາມ ສາມາດ ທາງ ດ້ານ ວິຊາ ການ  ໃນ ຂົງ ເຂດ ຕ່າງໆທີ່ ກ່າວ ມາ ຂ້າງ ເທີ ງ, ການ ເສີມ ສ້າງ ຄວາມ 
ອາດ ສາມາດ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ ໃນ ຂະ ບວນການ ເຈລະຈາ  ແມ່ນ ຍັງ ຢູ່ ໃນ ຂອບ ເຂດ ຈຳກັດ ທີ່ ສຸດ.  ເພື່ອ ສົ່ງ 
ເສີມ ການ ເຂົ້າຮ່ວມ ຢ່າງ ແຂງ ແຮງ ໃນ ລະດັບ ສາກົນ  ແມ່ນ ມີ ຄວາມ ຈຳ ເປັນ ຕ້ອງ ໄດ້ ມີ ຄວາມ ຊຳນິ ຊຳນານ  
ທາງ ດ້ານ ການ ເຈລະຈາ, ດ້ານ ການ ທູດ ລວມທັງ ພາສາ ຕ່າງປະ ເທດ; 

-  ເຄືອ ຂ່າຍ ການຄົ້ນຄ້ວາ,  ເວທີ ໃນ ບັນດາ ນັກຄົ້ນຄ້ວາ, ນັກວິທະຍາສາດ  ແລະ ນັກ ສຶກສາຂັ້ນສູງ ໃນ ສປປ 
ລາວ  ໃນ ການແລກປ່ຽນບັນດາ ບົດຮຽນ  ແລະ ປະສົບ ການ  ແລະ ການ ຮ່ວມ ມື ກ່ຽວກັບ ການ ປ່ຽນ ແປງ 
ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ແມ່ນ ຍັງ ຢູ່ ໃນ ຂອບ ເຂດ ຈຳກັດ ຫລາຍ  ເຊັ່ນ ດຽວກັນ.

• 6.3.7 ການແລກປ່ຽນຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ  ແລະ ການ ສ້າງ ເຄືອ ຂ່າຍ

•  ການແລກປ່ຽນຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ  ແລະ ການ ສ້າງ ເຄືອ ຂ່າຍ ກ່ຽວກັບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ແມ່ນ 



108

ຈະຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນ ໃນການດຳ ເນີນວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ລະບົບ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ ທີ່ ມີ 
ປະສິດທິ ຜົນ ສາມາດຍົກ ລະດັບ ວຽກງານ ທາງ ດ້ານ ວິຊາ ການ  ແລະ ການ ເຄື່ອນ ໄຫວ ວຽກງານ ກ່ຽວກັບ ການ ປ່ຽນ 
ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ພາຍ ໃນ ປະ ເທດ  ແລະ ສາມາດ ສະໜອງ ໃຫ້ ມວນ ຊົນ ທົ່ວ ໄປ ມີຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈ ໄດ້ ດີ ຂຶ້ນ ພ້ອມ ທັງ  
ໃຫ້ການ ສະໜັບສະໜູນ ແກ່ ຜູ້ ສ້າງ ນະ ໂຍບາຍ  ແລະ ຜູ້ ຕັດສິນ ບັນຫາ. ການ ພັດທະນາ ລະບົບ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ  ແລະ 
ການ ສ້າງ ເຄືອ ຂ່າຍ  ຢູ່ ໃນ ສປປ ລາວ ຍັງ ບໍ່ທັນ ໄດ້ ດີ ເທົ່າ ທີ່ ຄວນ,  ໂດຍ ສະ ເພາະບັນຫາ ການ ຮັບ ມື ກັບ ການປ່ຽນ ແປງ 
ຢ່າງ ຫລວງຫລາຍ  ຂອງ ຂະ ບວນການ ສົນທິສັນຍາ.  ເຄືອ ຂ່າຍ ດ້ານ ການ ຂົນ ສົ່ງ  ແລະ  ໂຄງ ລ່າງ ທີ່ ຍັງ ບໍ່ທັນ ພຽງພໍ, ການ 
ອອກ ແບບ ທີ່ ຖືກຕ້ອງ  ແລະ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານ ວິຊາ ການ  ແລະ ດ້ານ ການ ເງິນ ທີ່ ແຂງ ແຮງ ຍິ່ງມີ ຄວາມ ສຳຄັນ 
ຫລາຍ. ສໍາລັບ ບາງ ຂໍ້ ຫຍຸ້ງຍາກ  ແລະ ຊ່ອງ ຫວ່າງ ອັນ ສຳຄັນ ກ່ຽວກັບຂ້ໍ ມູນ ຂ່າວສານ  ແລະ ການ ສ້າງ ເຄືອ ຂ່າຍ ມີ 
ດັ່ງນີ້:

- ການສະໜອງຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ ໃຫ້ ແກ່ ນັກຄົ້ນຄ້ວາ  ແລະ ອົງການ ຈັດຕັ້ງລັດຖະບານ  ແມ່ນ ຍັງ ມີ ຂອບ ເຂດ 
ຈຳກັດ, ລວມທັງ ການ ເຜີຍ ແຜ່ ສູ່ ມວນ ຊົນ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ ປະ ຊາ ຊົນ ທ້ອງ ຖິ່ນ. ລະບົບ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ 
ຄວນ ໄດ້ຮັບ ການ ພັດທະນາຢ່າງ ແຂງ ແຮງ ຕື່ມ   ເພື່ອ ສະໜອງ  ໃຫ້ ແກ່ກັບ ຄວາມ ຕ້ອງການ  ຂອງການຈັດຕັ້ງ 
ທັງຕາມສາຍຕັ້ງ  ແລະ ສາຍ ຂວາງ. ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ ແມ່ນ ຄວນ ໄດ້ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ໃນ ການ ແລກປ່ຽນຂໍ້ 
ມູນ ຂ່າວສານ   ໃນ ບັນດາ ນັກວິທະຍາສາດ, ລະຫວ່າງ  ນັກວິທະຍາສາດ  ກັບຜູ້ ສ້າງ ນະ ໂຍບາຍ  ແລະ 
ການ  ເຜີຍ ແຜ່ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ ສູ່ ມວນ ຊົນ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ  ໃນ ລະດັບ ເຂດ ແຄ້ວ ນຄວນ ໃຫ້ ໄດ້ ຮັບ ການ 
ພັດທະນາ ຢ່າງ ເປັນ ລະບົບ;

- ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ  ສ່ວນ ຫລວງຫລາຍ  ແມ່ນ ຍັງ ບໍ່ທັນ ໄດ້ ຮັບ ການ ປັບປຸງ ຍົກ ລະດັບ ໃຫ້ ທັນ ສະ ໄໝຢູ່  
ເລື້ອຍໆ. ການ ພັດທະນາ ທາງ ດ້ານ ວິຊາ ການ  ແລະ ດ້ານ ນະ ໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ 
ອາກາດ  ແມ່ນ ມີການປ່ຽນ ແປງຢ່າງວ່ອງໄວ  ໂດຍ ສະ ເພາະໃນ ຊຸມ ປີຜ່ານມາ ນີ້. ການ ຂາດ ເຂີນພະ 
ນັກງານ ວິຊາ ການ  ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ມະນຸດ ພາຍ ໃຕ້ ສະພາບ ແວດ ລ້ອມ ລວມ ຂອງ ສປປ ລາວ  ກໍ 
ເປັນ ສາຍເຫດໜຶ່ງທີ່ ຈະ ກີດຂວາງ ຄວາມ ສາມາດ  ໃນຄຸ້ມ ຄອງ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ;

- ຂາດ ກົນ ໄກ ທີ່ ເໝາະສົມ ສຳລັບ ເງື່ອນ ໄຂ ທ້ອງ ຖິ່ນ. ມີ ຫລາຍ ປະ ເທດ ນຳ ໃຊ້ ເຄືອ ຂ່າຍ ອິນ ເຕີ ແນັດ  ເປັນ 
ເຄື່ອງມື ໃນ ການ ເຜີຍ ແຜ່  ແລະ ສື່ສານ ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ຕໍ່ກັບ ບັນດາ 
ພາກສ່ວນ ຕ່າງ ໆ  ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນ ຂອບ ເຂດ ທົ່ວ ປະ ເທດ. ສຳ ລັບກໍລະນີ ນີ້  ແມ່ນ ອາດ ບໍ່ສອດຄ່ອງ ກັບ 
ສະພາບ  ແລະ ເງື່ອນ ໄຂ ຂອງ ທ້ອງ ຖິ່ນ, ຊຶ່ງ ຄວນ ໄດ້ ມີ ວິທີ ການ ທີ່ ເໝາະສົມ  ແລະ ອອກ ແບບ ເປັນ ຢ່າງ ດີ  
ເພື່ອ ດຳ ເນີນ ໃຫ້ ສອດຄ່ອງ ກັບ ສະພາບ ແວດ ລ້ອມ  ແລະ ຈຸດ ພິ ເສດ ຂອງ ແຕ່ລະ ທ້ອງ ຖິ່ນ;

- ບົດບາດ ຂອງຈຸດປະສານງານແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແມ່ນຍັງຈຳກັດ, 
ຈຸດປະສານດັ່ງກ່າວເປັນປະຕູທຳອິດ ຂອງວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທັງໃນລະດັບຊາດ 
ແລະ ສາກົນ, ຖ້າມີການສະໜັບສະໜູນ ທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ພຽງພໍແມ່ນສາມາດມີບົດບາດສຳຄັນ 
ໃນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສ້າງເຂື່ອຂ່າຍ ລວມທັງເປັນສູນຕອບສະໜອງຂໍ້ມູນ 
ຂອງທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

- ການ ສ້າງ ເຄືອ ຂ່າຍ ກັບ ບັນດາ ຜູ້ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ຕົ້ນຕໍ  ແມ່ນ ຍັງ ບໍ່ທັນ ພຽງພໍ,  ໂດຍ ສະພາະ ພາກສ່ວນ ເອກະ 
ຊົນ  ແລະ ອົງການ ຈັດຕັ້ງສັງຄົມ. ປະ ຊາ ຄົມ ເສດຖະກິດ ອາຊຽນ  ຈະ ໄດ້ ເຄື່ອນ ໄຫວ ຢ່າງ ແຂງ ແຮງ ໃນ ຊຸມ 
ປີຕໍ່ໜ້ານີ້, ຊຶ່ງ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ບັນດາ ການຈັດຕັ້ງພາກ ເອກະ ຊົນ  ແລະ ອົງການ ຈັດຕັ້ງສັງຄົມ  ໄດ້ ມີ ບົດບາດ 
ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ໃນ ຂະ ບວນການ ພັດທະນາ ແຫ່ງ ຊາດ. ຢ່າງ ໃດ ກໍ ຕາມ, ການ ສ້າງ ເຄືອ ຂ່າຍ  ລະຫວ່າງ ກຸ່ມ ຄົນ 
ເຫລົ່ານີ້  ແມ່ນ ຍັງ ຢູ່ ໃນ ຂອບ ເຂດ ຈຳກັດ ຢູ່. ນັບ ຕັ້ງ ແຕ່ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ໄດ້ ສົ່ງ ຜົນ ສະທ້ອນ 
ໃຫ້ ແກ່ ຫລາຍ ຂະ ແໜງການ,  ເຄືອ ຂ່າຍຂໍ້ ມູນ ຂ່າວສານ ລະຫວ່າງ ບັນດາ ຂະ ແໜງການ ຈຶ່ງ ມີ ຄວາມ ຈຳ 
ເປັນ  ແລະ  ໃຫ້ ຄວາມ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ຫລາຍ ຂຶ້ນ  ໃນ ການ ພັດທະນາຕໍ່ໜ້າ.


