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ອະລໍາພະບດົ 

 

ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົໄດຮ້ບັການກະກຽມສໍາລບັໂຄງການປ່າສະຫງວນ ແລະ ສດັປ່າ, ຊຶ່ ງເປັນ 

ໂຄງການທີ່ ສຸມໃສ່ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫລ້ະບບົການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍວ່າດວ້ຍສດັ 

ປ່າ.  

ໂຄງການປ່າສະຫງວນ ແລະ ສດັປ່າຈະຖກືບໍລຫິານໂດຍກອງທນຶປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຈດັຕັງ້ຜ່ານກນົໄກຂະ 

ບວນການ ໂຄງການຍ່ອຍໃນຫຼາຍແຂວງຂອງ ສປປ ລາວ. ບນັດາໂຄງການຍ່ອຍໄດຮ້ບັການຄາດໝາຍໃນການສາ້ງຊບັພະຍາ 

ກອນມະນຸດ ແລະ ຊຸກຍູກ້ານດໍາລງົຊວີດິໃນປ່າສະຫງວນ. ປ່າສະຫງວນມສີອງແຫ່ງທີ່ ໄດຮ້ບັການຄດັເລອືກໃນການເຮດັກດິ 

ຈະກໍາຍ່ອຍໃນເບືອ້ງຕົນ້.  

ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສງັຄມົໄດໃ້ຫລ້າຍລະອຽດຕ່ໍກບັບນັຫາ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຂອງຊຸມຊນົທີ່ ອາໃສຢູ່ໃນປ່າສະຫງວນ 

ແຫ່ງຊາດ ທງັສອງແຫ່ງ, ກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ, ລວມທງັລະບຽບຫຼກັການດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ, 

ແຜນຄຸມ້ຄອງສດັຕູພດື, ແລະ ແຜນຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມທີ່ໄດກ້ະກຽມເພື່ ອກໍານດົຜນົກະທບົດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັ 

ຄມົຂອງໂຄງການຍ່ອຍທງັໝດົ. ກອບວຽກການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົໄດສ້າ້ງຂຶນ້ເພື່ ອບນັດາໂຄງການຍ່ອຍໃນເຂດປ່າສະ 

ຫງວນເພື່ ອສງັລວມເຂົາ້ເປັນກອບວຽກຂັນ້ຕອນ, ກອບວຽກນະໂຍບາຍການຈດັສນັ ແລະ ກອບວຽກປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ 

ເຂົາ້ເປັນເອກະສານສະບບັດຽວກນັ. ເອກະສານທງັໝດົເລົ່ ານີໄ້ດໃ້ຫແ້ນວທາງ ໃນການດໍາເນນີງານດາ້ນການປອ້ງກນັທາງສິ່ ງ 

ແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ. 

ຮ່າງເອກະສານນີ ້ ໄດຮ້ບັການເຜຍີແຜ່ ແລະ ປຶກສາຫາລຮ່ືວມກບັທຸກພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງພາຍໃນປະເທດຕາມເງ ື່ອນໄຂ 

OP 4.01.   
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ບນັດາຄໍາຫຍໍ ້ແລະ ຄວາມໝາຍ 

ASEAN Association of South East Asian Nations 

APL  Adaptable Programme Loan 

CAP  Community Action Plan 

CEF  Community Engagement Framework 

CITES  Convention on International Trade in Endangered Species 

CLiPAD Climate Protection through Avoided Deforestation Project 

DAFO  District Agriculture and Forestry Office 

DESIA  Department of Environmental and Social Impact Assessment 

DFRM  Department of Forest Resources Management 

DoF  Department of Forestry 

DoFI  Department of Forest Inspection 

DoNRE District Office of Natural Resources Management 

DPC  Department of Planning and Cooperation 

ECOP  Environment Code of Practice 

EGPF  Ethnic Group Planning Framework 

EIA  Environmental Impact Assessment 

EMF  Environmental Management Framework 

EMP  Environmental Management Plan 

SIA  Environmental and Social Impact Assessment 

FLEG/T Forest Law Enforcement, Governance/ and Trade 

FAO  Food and Agriculture Organization 

GEF  Global Environment Facility 

GIZ  Deutsche Gesselschaft fur InternationaleZusammenarbeit 

GoL  Government of Lao PDR 

HCVF  High Conservation Value Forest 

IUCN  International Union for Conservation of Nature 

IEE  Initial Environmental Examination 

KDP  Khammouane Development Project 
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Lao-WEN Lao Wildlife Enforcement Network 

LDC  Livelihood Development for Conservation 

LEnS  Lao Environment and Social Project  

LFNC  Lao Front for National Construction 

LWU  Lao Women’s Union  

MAF  Ministry of Agriculture and Forestry 

MEM  Ministry of Energy and Mines 

MoHA  Ministry of Home Affairs 

MoNRE Ministry of Natural Resources and Environment 

MPI  Ministry of Planning and Investment 

NEPL NPA Nam Et-PhouLouey National Protected Area 

NNT NPA Nakai Nam Theun National Protected Area 

NPA  National Protected Area 

NPSC  National Project Steering Committee 

NREIC National Resources and Environmental Information Centre 

NT2  Nam Theun 2 

NUOL  National University of Laos 

PAFO  Provincial Agriculture and Forestry Office 

PAW  Protected Area and Wildlife Project 

PCR  Physical Cultural Resources 

PDO  Project Development Objective 

PICAD Participatory Integrated Conservation and Development 

PMP  Pest Management Plan 

PoFI  Provincial Office of Forest Inspection 

PoNRE Provincial Office of Natural Resources and Environment 

PPAM  Participatory Protected Area Management 

PRF  Poverty Reduction Fund 

REDD+ Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation 
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RPF  Resettlement Policy Framework 

SDA  Subproject Delivery Agency 

SEMFOP Social and Environmental Management Framework and Operational  
 Plan 

SRCWP Strengthening Regional Cooperation in Wildlife Protection in Asia 

SUFORD Sustainable Forestry for Rural Development Project 

SUPSFM Scaling Up Participatory Sustainable Forest Management 

ToR  Terms of Reference 

UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change 

VDC  Village Development Committee 

VICAD Village Integrated Conservation and Development Committee 

WB  World Bank 

WCS  Wildlife Conservation Society 

WMPA Watershed Management and Protection Authority NNT 
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1. ພາກແນະນໍາ 

1.1 ຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການ 

ສປປ ລາວ ແມ່ນປະເທດດອ້ຍພດັທະນາປະເທດຫນງືໃນເຂດອາຊຕີາເວນັອອກສຽງໄຕ ້ເຊງິມຊີບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່

ອຸດມົສມົບູນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປ່າໄມ,້ ຊບັພະຍາກອນນໍາ້ ແລະ ແຮ່ທາດ , ສິ່ ງດັ່ ງກ່າວແມ່ນມຄີວາມສໍາຄນັສໍາຫຼບັ ການ

ພດັທະນາເສດຖະກດິ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ການປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ, ປ່າໄມປົ້ກຫຸມ້ ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນກວມ

ເອາົ 40% ຂອງເເນືອ້ທີ່ ທົ່ ວປະເທດ. ແຕ່ປ່າໄມໄ້ດມ້ກີານຫຸຼດລງົຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຈາກ  70% ຫຼ ື 26.5 ລາ້ນເຮກັຕາ ໃນປີ  

1940, ມາເປັນ 49% ໃນປີ1982, ແລະ  40% ຫຼ ື9.5 ລາ້ນເຮກັຕາໃນປີ 2010. ຈາກຂໍມູ້ນການສກືສາເຫນັວ່າການຫຸຼດລງົ

ຂອງປ່າໄມ ້ໃນປີ 1990 ແມ່ນ ປະມານ 1.4% ຕ່ໍປີ, ຫຼມືກີານສູນເສຍີ ຂອງປ່າໄມປ້ະມານ 134,000 ເຮກັຕາຕ່ໍປີ. 

ສປປ ລາວ ແມ່ນຕັງ້ຢູ່ ເຂດຊວີະນານາພນັ ອນິໂດ - ເບມີາ ແລະ ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດກ້ໍານດົ ເນືອ້ທີ່ ປະມານ 20%  

ຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນເຂດ ປ່າສະຫງວນ (ຮວມທງັ ປ່າສະຫງວນ 21 ເຂດ , ແລະ ປ່າສະຫງວນຂັນ້ແຂວງແລະເມອືງອກີ) 

ແລະໄດມ້ກີານສາ້ງຍຸດທະສາດຊວີະນານາພນັ ຮອດປີ 2020 . ນອກຈາກນັນ້ລດັຖະບານໄດ ້ຖເືອາົວຽກງານການຫຸຼດຜ່ອນ

ຄວາມທຸກຍາກເປັນບູລມິະສດິຮອດປີ 2020. ໂຄງການດັ່ ງກ່າວນີແ້ມ່ນ ສອດຄ່ອງກບັ ຍຸດທະສາດການຊ່ວຍເຫຼອືຂອງ

ທະນາຄານໂລກ ທີ່ ແນໃສ່ການຂະຫຍາຍຕວົແບບຢືນຢົງ ເຊງິສະຫນບັສະຫນຸນ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໂຄງການນໍາ້ເທນີ 2 ເຊງິ

ເປັນໂຄງການຕວົແບບ ໃນການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແບບຢືນຢົງ ປະກອບສ່ວນຕ່ໍ ແຜນພດັທະນາ

ເສດຖະກດິສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ແລະ ຍຸດທະສາດລບືລາ້ງຄວາມທຸກຍາກ .1
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Source: Lao PDR and the Global Environmental Facility (GEF) 

 

ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ຄັງ້ທ ີ7 ສກົປີ 2011 – 2015 ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດວ້າງຄາດຫມາຍໃນການຫຸຼດ

ພົນ້ອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ໃນປີ 2020 ໃນນັນ້ ໄດກ້ໍານດົມາດຕະການ ພດັທະນາຊນົນະບດົ, ລບືລາ້ງຄວາມທຸກຍາກ 

ແລະ ການປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ້ແລະການຮກັສາລະດບັການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຜະລດິຕະ

ພນັພາຍໃນໃຫໄ້ດ ້8% ຕ່ໍປີ  

ເນືອ້ທີ່ ຫຼາຍກວ່າ ສາມລາ້ນເຮກັຕາ  (ຫຼ ື 14% ຂອງເນືອ້ທີ່ ທົ່ ວປະເທດ ) ແມ່ນຖກືປະກາດເປັນເຂດປ່າສະຫງວນ ເຊງິ

ປະກອບມ ີ18 ເຂດ ແລະ ມປ່ີາສະຫງວນໃນລະດບັແຂວງແລະເມອືງ ເຊງິກໍານດົໃນ ປີ 1993 (ດໍາລດັເລກທ ີ  164), ແລະ

ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ອກີ ສອງແຫ່ງ ແລະເຂດເຊອືມຕ່ໍອດີສອງແຫ່ງ ໄດຖ້ກືປະກາດເພມີເຕມີໃນເວລາຕ່ໍມາ . ພາຍຫຼງັທີ່

ໄດມ້ກີານປະກາດເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ໄດມ້ກີານເກບັກໍາຂໍມູ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເພື່ ອກໍານດົເຂດທີ່ ມມູີນຄ່າຕ່ໍການ

ອະນຸລກັສູງ ເຊງິກວມ 5-20%  ຂອງລະບບົນເິວດໃນ ສປປ ລາວ. ຫຼາຍກວ່າເຄງິຫນງືຂອງເຂດດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນຕດິກບັຊາຍ

ແດນ ສສ ຫວຽດນາມ, ກໍາປູເຈຍ, ສປ ຈນີ, ແລະ ໄທ , ເຊງິເຂດດັ່ ງກ່າວນີແ້ມ່ນສາມາດເປັນເຂດ ການຄຸມ້ຄອງແບບຂາ້ມ

ຜ່ານຊາຍແດນ. 

ຈາໍນວນການລງົທນຶທງັໝດົຂອງທະນາຄານໂລກຈະເປັນ 23.83 ລາ້ນໂດລາ, ໃນນີ ້ 6.83 ລາ້ນໂດລາຈະມາຈາກກອງທນື 

ສິ່ ງແວດລອ້ມໂລກ, 9 ລາ້ນໂດລາຈະໄດຈ້າກການຈດັສນັທນຶພາຍໃນ ແລະ 8 ລາ້ນໂດລາຈະໄດຈ້າກທນຶຂອງພາກພືນ້. ການ 

ສະໜອງທນຶຮ່ວມກນັແມ່ນເພື່ ອຈດັສນັທນຶ.  
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ໂຄງການທີ່ ສະເໜມີາແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະທ ີ 3 ຂອງແຜນງານເງນິກູຂ້ອງພາກພືນ້ເພື່ ອສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນການຮ່ວມມຂືອງ 

ພາກພືນ້ເພື່ ອປົກປັກຮກັສາສດັປ່າໃນອາຊ ີ(SRCWP).  

 

1.2  ວດັຖຸປະສງົໂຄງການ 

ໂຄງການປ່າສະຫງວນ ແລະ ສດັປ່າ ແມ່ນແນໃສ່ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫລ້ະບບົການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແບບມສ່ີວນຮ່ວມ 

ແລະບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍສດັນໍາ້ສດັປ່າ. ເຊງິຈະໄດມ້ກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໃນ 3 ອງົປະກອບ ເຊງິ 2 ໃນ 3 ແມ່ນປະກອບມີ

ບນັດາອງົປະກອບຍ່ອຍ  . 

 

1.3 ລາຍລະອຽດ ແລະ ພືນ້ທໂີຄງການ 

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໂຄງການ ແມ່ນ ສຸມໃສ່ການສາ້ງຄວາມສາມາດໃນການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປົກປັກຮກັສາສດັປ່າ 

ໃນລະດບັສູນກາງ ( ກມຸົຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ້ແລະ ກມົກວດກາປ່າໄມ ້) ແລະສະຫນບັສະຫນຸນ ການຄຸມ້ຄອງປ່າ

ສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ໃນລະດບັທອ້ງຖິ່ ນ ເຊງິ ໄດມ້ກີານກໍານດົ ສອງເຂດ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ເປັນເຂດ ໂຄງການ ຄ:ື ນໍາ້

ແອດ-ພູເລຍ ແລະ ນາກາຍນໍາ້ເທນິ. ສ່ວນເຂດອື່ ນໆ ແມ່ນອາດຈະເພມີເຕມີຕາມຫຼງັ ໃນຊ່ວຍການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໂຄງການ. 

ການຊ່ວຍເຫຼອືແມ່ນຈະສຸມໃສ່ແຂວງທີ່ ມສ່ີວນຮ່ວມກບັກດິຈະກໍາການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ສດັປ່າ 4 ແຂງຄ ື: ຫຼວງ

ພະບາງ, ຫວົພນັ, ບໍລຄໍິາໄຊ ແລະ ຄໍາມ່ວນ. 

ກອງທນືປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ບໍລຫິານກນົໄກໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ຜູຮ້ບັເອາົໂຄງການຍ່ອຍ ແມ່ນ ແມ່ນມຄີວາມ

ຕອ້ງການຜູຊ່້ວຍໃນການຄຸມ້ຄອງ ໂຄງການ. 

ໂຄງການ ຈະສຸມໃສ່ ການອະນຸລກັສດັປ່າ ແລະ ເຂດທີ່ ອາໄສ ຂອງມນັ ໃນເຂດທີ່ ມຄີວາມອຸດມົສມົບູນດາ້ນຊວີະນານາພນັສູງ 

, ນອກຈາກນັນ້ ໂຄງການຍງັຈະຊ່ວຍສາ້ງມາດຕະຖານການບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍທີ່ ກມົກຽວ ໃນລະດບັສາກນົແລະພາກພຶນ້ , 

ສາ້ງວທິກີານທີ່ ເຫມາະສມົແລະເຜຍີແຜ່ບດົຮຽນ ການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແລະການຫຸຼດຜ່ອນການຄາ້ຂາຍສດັປ່າທີ່ ຜດິ

ກດົຫມາຍ. ນອກຈາກນັນ້ຍງັຈະສົ່ ງເສມີການຮ່ວມມແືບບສອງຝ່າຍລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີ 

ການຮ່ວມມໃືນການຄວບຄຸມການຄາ້ຂາຍສດັປ່າແລະຜນົຜະລດິປ່າໄມທ້ີ່ ຜດິກດົຫມາຍ ແລະສາ້ງຄວາມສາມາດໃຫ ້ສປປ 

ລາວ ໃນການຮ່ວມມລືະດບັສາກນົໃນການຄາ້ຂາຍສດັປ່າຜດິກດົຫມາຍ. 

ໂຄງການແມ່ນ ແນໃສ່ການປັບປຸງການຄຸມ້ຄອງໃນລະດບັສາກນົ, ພາກພຶນ້ , ລະດບັສູນກາງແລະທອ້ງຖິ່ ນ ແລະຜນົປະໂຫຍດ

ໂດຍກງົ ໃຫກ້ບັອງົການຈດັຕງັຂອງລດັຖະບານ ແລະ ບາ້ນ. 

ຜນົປະໂຫຍດ ຂອງໂຄງການໃນລະດບັພາກພຶນ້ແລະສາກນົ ແມ່ນມຫຼີາຍ, ການຄຸມ້ຄອບປ່າສະຫງວນນໍາ້ແອດພູເລຍີແລະນາ

ກາຍນໍາ້ເທນິທີ່ ມປີະສດິທພິາບຈະຊ່ວຍປັບປຸງການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແລະການຄາ້ຂາຍສດັປ່າຜດິກດົຫມາຍ ໃນ ສສ 

ຫວຽດນາມດຂີືນ້ ໂດຍຜ່ານການກໍາຈດັ ເຄອືຄ່າຍ ຜດິກດົຫມາຍໃນລະດບັພາກພຶນ້ (ເຊງິຮວມມ ີການຢາເສບຕດິ ແລະ ການ

ເຄອືນຍາ້ຍ). ໂດຍການຍງັເປັນປະໂຫຍດໃນລະດບັສາກນົໂດຍຊ່ວຍປົກປັກຮກັສາ ຊບັພະຍາກອນ ຊວີະນານາພນັ ແລະ 

ຫຸຼດຜ່ອນການປ່ອຍກາກບອນ ໂດຍຜ່ານການຫຸຼດຜ່ານການຕດັໄມທໍ້າລາຍປ່າ . 

ຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດໂດຍກງົ ແມ່ນ ບນັດາຫນ່ວຍງານຂະແຫນງການຕ່າງໆ ແລະ ພະນກັງານທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ. ຮວມມ ີ

ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ໂດຍສະເພາະ ກມົຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ,້ ກະຊວງກະສກິໍາ 
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ແລະປ່າໄມ ້, ໂດຍສະເພາະ ກມົກວດກາປ່າໄມ ້, ຂະແຫນງກວດກາປ່າໄມ ້ແຂວງ. ກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມະການ ປົກປັກ

ຮກັສາ ອ່າງໂຕ່ນໍາ້ເທນິ 2, ຫນ່ວຍງານຄຸຸມ້ຄອງນໍາ້ແອດພູເລຍີ ແລະ ບນັດາ ຫນ່ວຍງານອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຄຸມ້

ຄອງໂຄງການ. ພະນກັງານຍຸດຕທໍິາເມອືງ, ກມົອາກອນ, ແລະຫນ່ວຍງານບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍ ໃນລະດບັແຂວງແລະເມອືງ. 

ໂຄງການຍ່ອຍ ໃນເຂດ ນາກາຍນໍເ້ທນີ ຈະໃຫກ້ານສະຫນບັສະຫນຸນ 70 ບາ້ນ ລວມທງັບາ້ນ ຢູ່ອອ້ມຂາ້ງແລະໃນເຂດ. 

ໂຄງການຍ່ອຍນໍາ້ແອດພູເລຍີ  ແມ່ນຈະຊ່ວຍປະມານ 50 ບາ້ນ . ເຊງິຜູທ້ີ່ ຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກ ໂຄງການ ແມ່ນ

ປະມານ 80,000 ຫາ 100,000. ການກໍານດົບາ້ນທີ່ ຈະເຂົາ້ຮ່ວມແມ່ນຈະໄດກ້ໍານດົ ໃນລະຫວ່າງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ໂຄງການ , ແລະຈະໄດມ້ກີານສະຫນອງທນື ໃຫກ້ດິຈະກໍາການອະນຸລກັ ແລະ ປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ . 

ໂຄງການມ ີ3 ກດິຈະກໍາ ດັ່ ງນີ ້:  

 

1.4 ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ 

ກອງທນຶປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມຈະບໍລຫິານທນຶໂຄງການ ແລະ ກນົໄກໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດທນຶ 

ຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ຈະເອີນ້ວ່າໜ່ວຍງານຊຸກຍູໂ້ຄງການຍ່ອຍ (SDA). 

ຄະນະບໍລຫິານກອງທນຶປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມແມ່ນລດັຖະມນົຕຊ່ີວຍຂອງ ກຊສ ເປັນປະທານພອ້ມທງັມຄີະນະກໍາ 

ມະການກໍານດົນະໂຍບາຍຂອງໂຄງການ ແລະ ຊຸກຍູກ້ານປະສານງານພາຍໃນກະຊວງ. ຄະນະກໍາມະການຈະປະຊຸມສອງຄັງ້ 

ຕ່ໍປີ ເພື່ ອຮບັຮອງໂຄງການຍ່ອຍທີ່ ມມູີນຄ່າ 50,000 ໂດລາ ຂຶນ້ໄປ ແລະ ຮບັຮອງບດົລາຍງານປະຈາໍປີ ແລະ ແຜນງບົປະ 

ມານຂອງກອງທນຶ.  

ເພື່ ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫຄ້ະນະບໍລຫິານກອງທນຶປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ, ທມີງານວຊິາການຈະຖກືສາ້ງຕັງ້ເພື່ ອ 

ຊຸກຍູຄ້ະນະ, ໂດຍມຫີວົໜາ້ກມົແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມເືປັນຫວົໜາ້ທມີ, ແລະ ຫວົໜາ້ບນັດາພະແນກເຂົາ້ຊ່ວຍ. ທມີ 

ງານວຊິາການຈະທບົທວນບດົສະເໜໂີຄງການຍ່ອຍ, ບດົລາຍງານ ແລະ ແຜນການພອ້ມທງັກະກຽມວາລະຂອງກອງປະຊຸມ. 

ອງີຕາມດໍາລດັວ່າດວ້ຍ ກອງທນຶປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ, ການສະໜອງທນຶໃຫແ້ກ່ໂຄງການຍ່ອຍແມ່ນສໍາລບັ ກ) ໜ່ວຍ 

ງານຂອງລດັ, ກມົ, ຫອ້ງການ ແລະ ອື່ ນໆ, ຂ) ສະຖາບນັການສກຶສາຂອງລດັ, ຄ) ອງົການຈດັຕັງ້ບ່ໍຂຶນ້ກບັລດັ ແລະ ສະມາ 

ຄມົບ່ໍຫວງັຜນົກໍາໄລ. ແຕ່ລະ SDA ຈະຕອ້ງການຄວາມສາມາດໃນການຈດັຕັງ້ໂຄງການຍ່ອຍຂອງຕນົ.  

ກມົແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມ,ື ກມົຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ,້ ກມົສົ່ ງເສມີຄຸນນະພາບສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງ ກຊສ, ກມົກວດ 

ກາປ່າໄມ ້ຂອງກະຊວງກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ,້ ຄະນະປ່າໄມ ້ຂອງ ມຊ, ພຊສ ຂອງແຂວງ ແລະ ຫອ້ງການກວດກາປ່າໄມຂ້ອງ 

ແຂວງທີ່ ມຢູ່ີໃນແຂວງເປ້ົາໝາຍໄດຮ້ບັການກໍານດົເປັນ SDA. 

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຢູ່ກບັຊຸມຊນົແມ່ນມລີາຍລະອຽດຢູ່ໃນພາກທ ີ7 ຂອງ CEF. 
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1.5 ຂັນ້ຄອນການຄຸມ້ຄອງໂຄງການຍ່ອຍ 

ໂຄງການຍ່ອຍທງັໝດົ ຈະປະຕບິດັຕາມມາດຖານຄື: ກ) ຊຸກຍູນ້ະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານ ແລະ ແຜນການທີ່ ຮບັຮອງ, ຂ) 

ປະກອບສ່ວນຢ່າງໜອ້ຍໜຶ່ ງຕວົຊີວ້ດັ ຜນົຂອງວຽກ ແລະ ໜຶ່ ງຕວົຊີວ້ດັຜນົໄດຮ້ບັທນັທ,ີ ຄ) ປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນຜນົໄດ ້

ຮບັຂອງພາກພືນ້ເຊັ່ ນ: ການຮ່ວມມແືບບຂາ້ມຊາຍແດນ, ການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ ້ຫຼ ືການປອ້ງກນັຕາ້ນການຄາ້ສດັປ່າແບບ 

ຂາ້ມຊາຍແດນ.  

ພາຍໃຕໂ້ຄງການນີ,້ ຮອບວຽນຂອງໂຄງການຈະແມ່ນ: ກ) SDA ຈະຍນືເອກະສານສງັລວມໃຫກ້ອງເລຂາ ກອງທນຶປົກປັກ 

ຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມທບົທວນເຖງິຄວາມເປັນໄປໄດ,້ ຂ) ຖາ້ແນວຄວາມຄດິແມ່ນເປັນໄປໄດ,້ SDA ຈະຮຽກເອາົບດົສະເໜທີີ່  

ເປັນໂຄງຮ່າງຈາກໂຄງການ ແລະ ສາ້ງຄວາມສາມາດ, ຄ) ເມື່ ອ SDA ຍນືບດົສະເໜໂີຄງການ, ກອງທນຶຈະປະເມນີໂດຍໃຊ ້

ການກວດຈາກ PAWP-OM ແລະ ຖາ້ຈາໍເປັນກໍ່ ຈະມຄໍີາເຫນັໃຫປັ້ບປຸງ, ງ) ເມື່ ອກອງເລຂາຂອງກອງທນຶເຫນັດວ່ີາໂຄງການ 

ປະຕບິດັຕາມມາດຖານ, ກໍ່ ຈະຍນືເອກະສານໃຫທ້ມີງານ TTF ແລວ້ມອບໃຫທ້ະນາຄານໂລກທບົທວນມຄໍີາເຫນັ ແລະ ບ່ໍ 

ຄດັຄາ້ນ, ຈ) ໃນເວລານີ ້SDA ຂອງໂຄງການຍ່ອຍຈະບ່ໍເກນີ 50,000 ໂດລາ ທີ່ ສາມາດເຊນັສນັຍາ ແລະ ເລີ່ ມການຈດັຕັງ້ 

ປະຕບິດັ, ແລະ ຖາ້ໂຄງການເກນີ 50,000 ໂດລາ ກໍ່ ຈະສົ່ ງໃຫຄ້ະນະບໍລຫິານກອງທນຶ, ແລະ ສ) ເມື່ ອໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກ 

ຄະນະບໍລຫິານ, ກໍ່ ຈະສາມາດເຊນັສນັຍາໂຄງການ ແລະ ເລີ່ ມຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. 

ໂຄງການຍ່ອຍທງັໝດົໃນເບືອ້ງຕົນ້ມ ີ 15 ໂຄງການ ທີ່ ເຮດັສໍາເລດັບາດກາ້ວ ກ) ແລະ ຂ). ມກີານຄາດຫວງັວ່າ: ໂຄງການດັ່ ງ 

ກ່າວ ຈະມຄີວາມຄບືໜາ້ໄປຕາມບາດກາ້ວຈາກ ຄ) ຈນົຮອດ ຈ) ໃນໄລຍະປີທໍາອດິຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການພອ້ມ 

ທງັບາງໂຄງການຈະເລີ່ ມໃນສາມເດອືນທໍາອດິພາຍຫຼງັທີ່ ມປີະສດິຕຜິນົ.  

 

1.6 ອງົປະກອບຂອງໂຄງການ 

ອງົປະກອບທ ີ1: ການສາ້ງຄວາມສາມາດ ແລະ ພັດທະນາອງົການຈດັຕັງ້ 

ຜນົທີ່ ໄດຮ້ບັຂອງອງົປະກອບແມ່ນ ປັບປຸງຄວາມສາມາດຂອງ ກມົຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ້, ກມົກວດກາປ່າໄມ ້ແລະ 

ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ກດົຫມາຍອະນຸລກັ ແລະພນັທະໃນລະດບັສາກນົແລະພາກພຶນ້ ແລະ ດໍາ

ເນນິການເຄອືນໄຫວ ຕາມແຜນການແຫ່ງຊາດ. 

ອງົປະກອບດັ່ ງກ່າວນີຈ້ະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍຜ່ານ ກອງທນືຍ່ອຍ ຂອງ ກອງທນື ປົກປັກຮກັສາກິ່ ງແວດລອ້ມ  (Policy, 

Institution and Capacity Enhancement, PICE) ເຊງິຈະຊ່ວຍໃນການປັບປຸງ ຄວາມສາມາດ ໃນການອະນຸລກັ

ສດັປ່າ ໃນລະດບັຊາດ ແລະ ການຮ່ວມມໃືນລະດບັພາກພຶນ້ ໂດຍຜ່ານກອບນຕິກິໍາ ແລະລະບຽບການ ຕ່າງໆ, ການ

ສະຫນອງອຸປະກອນແລະເຄອືງມ ື, ການຝືກອບົຮມົ ແລະ ການສາ້ງຈດິສໍານກື ເຊງິຈະປະກອບສ່ວນໃນການປັບປຸງ ການຄຸມ້

ຄອງປ່າສະຫງວນແລະ ການບງັຄບັໃຊ ້ກດົຫມາຍແລະລະບຽບການ ກ່ຽວກບັ.  

1) ໂຄງການຍ່ອຍ 1.1: ສາ້ງຄວາມສາມາດ ໃນການວາງແຜນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັ ຊວີະນານາພັນ ໃນລະດບັຊາດ  

2) ໂຄງການຍ່ອຍ 1.2: ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ  

3) ໂຄງການຍ່ອຍ 1.3: ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນການຄຸມ້ຄອງການຄາ້ຂາຍສດັປ່າ 
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4) ໂຄງການຍ່ອຍ 1.4: ການພັດທະນາຊບັພະຍາກອນມະນຸດເພື່ ອການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ 

5) ໂຄງການຍ່ອຍ 1.5: ການມສ່ີວນຮ່ວມ ຂອງ ການນໍາ ໃນການອະນຸລກັ (ແລກປ່ຽນບດົຮຽນ ໃນລະດບັພາກພຶນ້ແລະ

ສາກນົ) 

ອງົປະກອບທ ີ2: ການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແລະສດັປ່າ 

ໂຄງການຍ່ອຍໃນອງົປະກອບທ ີ2 ສຸມໃສ່ : ການປະສານງານ ໃນການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ, ການສະຫນບສັະຫນຸນ ການ

ຄຸມ້ຄອງບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍສດັປ່າ , ແລະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແຜນງານເສອືໂຄ່ງແຫ່ງຊາດ .  ກດິຈະກໍາທ ີ1 ແມ່ນກ່ຽວກບັ

ການສາ້ງຄວາມສາມາດໃນການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ ເຊງິໄດເ້ລອືກເອາົ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນໍາ້ແອດພູເລຍີ ແລະນາ

ກາຍນໍາ້ເທນິ ເຊງິຈະຮວມມກີານສາ້ງແຜນການຄຸມ້ຄອງ, ການປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ໃນຂັນ້ບາ້ນ ທີ່ ເຊອືມກບັການວາງ

ແຜນນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ ແລະການປະຕບິດັ ພນັທະດາ້ນການອະນຸລກັ . ຫນ່ວຍງານ ຄຸມ້ຄອງ ປ່າສະຫງວນນໍາ້ແອດພູເລຍີ ( ພະ

ແນກຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ 3 ແຂວງ) ແລະ ອງົການຄຸມ້ຄອງແລະປົກປັກຮກັສາອ່າງໂຕ່ງນໍາ້ເທນິ 

ຈະເປັນຜູປ້ະຕບິດັ. 

ໂຄງການຍງັມກີດິຈະກໍາໃນການປັບປຸງການປະສານງານການຄຸມ້ຄອງ ປ່າສະຫງວນແລະ ໃນແຂວງ ບໍລຄໍິາໄຊ, ຄໍາມ່ວນ, 

ຫວົພນັ, ຊຽງຂວາງ, ຫວົພນັ ເພື່ ອຊ່ວຍພະແນກ ແລະ ຫອ້ງການຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແຂວງ 

ແລະ ເມອືງ ປະກອບອຸປະກອນ ແລະ ສາ້ງຄວາມສາມາດ , ຫນ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນນໍາ້ແອດພູເລຍີ ແລະ ອງົການ

ຄຸມ້ຄອງອ່າງໂຕ່ງນາກາຍນໍາ້ເທນິ ກໍ່ ຈະໄດຮ້ບັການຊ່ວຍເຫຼອື ກດິຈະກໍາ ໃນລກັສະນະດຽວກນັ. 

ນອກຈາກນັນ້ ຍງັມກີດິຈະກໍາ ກ່ຽວກບັ ການບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍສດັປ່າ , ການຄາ້ຂາຍສດັປ່າ ຜດິກດົຫມາຍ ໃນແຂວງບໍລິ

ຄໍາໄຊ, ຄໍາມ່ວນ ແລະ ຫວົພນັ , ຊ່ວຍເຫຼອື ຂະແຫນງການກວດກາປ່າໄມ ້ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເຊັ່ ນ: ຕໍາຫຼວດ 

ສິ່ ງແວດລອ້ມ , ຍຸດຕທໍິາ, ອາກອນ ແລະອື່ ນໆ ໃນການຝືກອບົຮມົ ແລະ ອຸປະກອນ ເພື່ ອບງັຄບັໃຊກ້ດົຫມາຍ ແລະ 

ສະຫນບັສະຫນຸນຫອ້ງການກະສກິໍາ ແລະປ່າໄມເ້ມອືງ ໃນການກວດກາ ການຄາ້ຂາຍສດັປ່າ ແລະ ການຂນົຍາ້ຍໄມຜ້ດິ

ກດົຫມາຍ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ.   

ອງົປະກອບ ໂຄງການຍງັສະຫນບັສະຫນຸນ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການອະນຸລກັເສອືໂຄ່ງແຫ່ງຊາດ , ເຊງິບາງກດິຈະກໍາ ກໍ່

ໄດມ້ກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແລວ້ໃນເຂດນໍາ້ແອດພູເລຍ ແຕ່ກດິຈະກໍາທີ່ ຍງັທີ່ ທນັໄດປ້ະຕບິດັ ເຊັ່ ນ : ການສໍາຫຼວດ ທີ່ ອາໄສຂອງ

ເສອື , ແລກປ່ຽນຂໍມູ້ນຂ່າວສານ. 

ອງົປະກອບທ ີ3: ການບ່ໍລຫິານໂຄງການ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼອືວຊິາການ 

ອງົປະກອບດັ່ ງກ່າວນີ ້ແມ່ນ ການວາງແຜນ, ການຈດັຊື,້ ການຄຸມ້ຄອງການເງນິ ແລະ ການສສືານ ຂອງໂຄງການ. 

ອງົປະກອບດັ່ ງກ່າວນີ ້ແມ່ນ ເພື່ ອການບໍລຫິານ  ໂດຍຜ່ານກນົໄກໂຄງການຍ່ອຍ ຂອງ ກອງທນືປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ 

ແລະ ກມົແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມ ື ເພື່ ອໃຫສ້ອດຄ່ອງກບັ ລະບຽບການຂອງທະນາຄານໂລກ ,ໂດຍສະເພາະ ການຈດັຊື ້

, ການ ປອ້ງກນັສິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ, ການປະສານງານ.   
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2. ກອບນະໂຍບາຍ ແລະ ນຕິກໍິາ 
ໂຄງການຈະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັພາຍໃຕກ້ອບນະໂຍບາຍ, ກດົໝາຍ, ບດົແນະນໍາ ແລະ ບນັດາສນັຍາທີ່ ກໍານດົໃນລະດບັຊາດ, 

ພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ. 

2.1 ບນັດານະໂຍບາຍ, ດໍາລດັ ແລະ ບດົແນະນໍາ 

ດໍາລດັເລກທ ີ112/ນຍ  ວ່າດວ້ຍການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ, 16/02/2010:  ໄດກ້ ານດົເງ ື່ອນໄຂສ າລບັໂຄງການ 

ພດັທະນາທງັໝດົທີ່ ອາດກໍ່ ໃຫເ້ກດີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຈະຕອ້ງມກີານປະເມນີສິ່ ງແວດລອ້ມເບືອ້ງຕົນ້ 

ແລະ ປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມພອ້ມທງັກໍານດົມາດຕະການໃນການແກໄ້ຂຜນົກະທບົ. 

ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ (26/04/1999):  ກ ານດົສະເພາຫຼກັການທີ່ ຈາໍເປັນຕ່ໍການຄຸມ້ຄອງ, ຕດິ 

ຕາມ ແລະ ປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ, ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ຊຸກຍູກ້ານພດັທະນາທີ່ ຍນືຍງົ.  

ດໍາລດັເລກທ ີ 146/ນຍ ວ່າດວ້ຍກອງທນຶປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ (06/06/2005):  ໄດສ້າ້ງຕັງ້ກອງທນຶປົກປັກຮກັສາ 

ສິ່ ງແວດລອ້ມທີ່ ມພີາລະບດົບາດ, ຈດຸປະສງົ, ການຄຸມ້ຄອງຜ່ານການຈດັຕັງ້ໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ສະໜອງທນຶ.  

ຄໍາສັ່ ງເລກທ ີ 0360 ວ່າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ, ສດັນໍາ້ ແລະ ສດັປ່າ (ກະຊວງກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້ 2003) ໄດ ້

ໃຫລ້າຍລະອຽດການກໍານດົເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດທີ່ ເປັນເຂດຫວງຫາ້ມ, ຄຸມ້ຄອງ, ແລວປ່າ ແລະ ກດິຈະກໍາສະເພາະ 

ຂອງພືນ້ທີ່ ນີ ້ບ່ໍໃຫມ້ກີານລ່າສດັປ່າທງັໝດົ ແລະ ສດັນໍາ້ທີ່ ຢູ່ໃນບນັຊຄຸີມ້ຄອງ.  

ກດົຫມາຍສດັປ່າ (24 ທນັວາ 2007) ກໍານດົ ຫຼກັການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ  ກ່ຽວກບັສດັນໍາ້ສດັປ່າ ເພື່ ອ

ສະຫນບັສະຫນຸນ ການນໍາໃຊແ້ບບຢືນຢົງ ໂດຍໃຫປ້ະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະປະກອບສ່ວນໃນການປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ 

ຂອງ ປະຊາຊນົ ບນັດາເຜົ່ າ ແລະ ເປ້ົາຫມາຍການພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົແຫ່ງຊາດ. 

ແຜນການອະນຸລກັເສອືໂຄ່ງແຫ່ງຊາດ 2011 -2015. ແລະແຜນການຟຶ້ນຟູເສອືໂຄ່ງ ໄດຖ້ກືສາ້ງຂືນ້ໂດຍລດັຖະບານ ແນໃສ່

ການປົກປັກຮກັສາເຂດທີ່ ຢູ່ ຂອງມນັ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ.  

ມາດຕາທ ີ 13  ຂອງດໍາລດັ ເລກທີ192 ໄດກ້າໍນດົໃຫໂ້ຄງການ ຕອ້ງມກີນົໄກ ການຮອ້ງທຸກ .ເຊງິວຽກງານດັ່ ງກ່າວໄດ ້ກາໍນດົ
 ໃນພາກ ທ ີVI  ຂອງ ບດົແນະນ າການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ດ າລດັ.  

ດໍາລດັ ເລກທີ192ຫນາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບ ໃນການ ແກໄ້ຂຂໍຄ້ດັແຍງ້ ໃຫກ້ບັຫນ່ວຍງານທີ່ ກ່ຽວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ 
ເຊັ່ ນ  : ຫນ່ວຍງານ ຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ , ກມົຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ້ ,ກມົແຜນການແລະການຮ່ວມມື ,ກມົ

ກວດກາປ່າໄມ ້ ,ກມົຈດັຕັງ້ພະ ນກັງານ  ,ອື່ ນໆ  

ບນັດານຕິກິໍາກ່ຽວກບັທີ່ ດນິ ແລະ ປ່າໄມ ້ແມ່ນກໍາລງັຢູ່ພາຍໃຕກ້ານທບົທວນຄນື ໃນ ສປປ ລາວ. ສະພາແຫ່ງຊາດໄດດໍ້າເນນີ 

ຂະບວນການນໍາໄປສູ່ການກໍານດົນະໂຍບາຍທີ່ ດນິ ທີ່ ຕດິພນັກບັແຜນແມ່ບດົການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ ແລະ ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍທີ່ ດນິ 

ສະບບັປັບປຸງ. ຮ່າງນະໂຍບາຍທີ່ ດນິສະບບັປະຈບຸນັໄດຍ້ອມຮບັສດິທປິະເພນກີານຄຸມ້ຄອງທີ່ ດນິ, ການຄຸມ້ຄອງຮ່ວມກນັ  

ແລະ ສດິຄຸມ້ຄອງຂອງຊຸມຊນົ. ການອອກແບບໂຄງການປ່າສະຫງວນ ແລະ ສດັປ່າແມ່ນອງີໃສ່ກດົໝາຍທີ່ ດນິ ແລະ ປ່າໄມ ້

ທີ່ ມຢູ່ີແຕ່ໂຄງການຈະປັບປຸງການອອກແບບ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນຖາ້ຈາໍເປັນ, ຂຶນ້ກບັໂອກາດທີ່ ຢູ່ໃນກດົໝາຍທີ່  

ດນິ ແລະ ປ່າໄມສ້ະບບັປັບປຸງ.  
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ລະບຽບການເລກທີ່  0886/ກກປ, ສະບບັປັບປຸງໃນວນັທ ີ 11/06/2010, ມາເປັນສະບບັເລກທີ່  2860/ກປປ ວ່າດວ້ຍການ

ຄຸມ້ຄອງສດັຕູພດືໃນ ສປປ ລາວ. ລະບຽບການດັ່ ງກ່າວສາ້ງບນົພືນ້ຖານເອກະສານຄໍາແນະນໍາ ການຈດັໝວດຢາປາບສດັຕູພດື

ຂອງ WHO, 1994-1995. ລດັຖະບານໄດຂ້ຶນ້ທະບຽນບນັດາບໍລສິດັທີ່ ນໍາເຂົາ້ ຢາປາບສດັຕູພດື, ປຸຍ ແລະ ແນວພນັເຂົາ້ມາ

ໃນ ສປປ ລາວ ແຕ່ເດອືນມງັກອນ 2010. ຢາປາບສດັຕູພດືທີ່ ຂຶນ້ທະບຽນນັນ້ ໄດຮ້ບັການປັບປຸງໃນເດອືນ ພດຶສະພາ 2010 

ອງີຕາມລະບຽບໃໝ່ນີ.້ ກມົປູກຝັງພາຍໃຕກ້ະຊວງກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ ້ ມໜີາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການຄຸມ້ຄອງການນໍາໃຊຢ້າ

ປາບສດັຕູພດືທງັໝດົ (ກະລຸນາເບິ່ ງເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 4). 

 

2.2 ບນັດາສນັຍາ ແລະ ສນົທສິນັຍາໃນພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ 

ສນັຍາອາຊຽນວ່າດວ້ຍການອານຸລກັທໍາມະຊາດ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ (1985). ສປປ ລາວ ເປັນສະມາຊກິ ຂອງ

ສນັຍານີ ້ແລະ ໄດຕ້ກົລງົໃນການສາ້ງແຜນ, ນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນຢ່າງຍນືຍງົ, ການອານຸລກັຊວີະນາໆ ພນັ, ພນັສດັທີ່  ໃກຈ້ະ

ສູນພນັ, ຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ,້ ດນິ, ນໍາ້ ແລະ ອາກາດ ເພື່ ອກໍານດົບນັຫາດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ມນົລະພດິ. 

ສນົທສິນັຍາ ສປຊ ວ່າດວ້ຍຊວີະນາໆ ພນັ (1996). ພາຍໃຕສ້ນົທສິນັຍາສະບບັນີ,້ ສປປ ລາວ ໄດເ້ຫນັດກີບັການປະເມນີສິ່ ງ 

ແວດລອ້ມກບັໂຄງການພດັທະນາ ເພື່ ອຫລຸດຜ່ອນຜນົກະທບົດາ້ນລບົ.  

ສນົທສິນັຍາວ່າດວ້ຍການຄາ້ສາກນົຕ່ໍພນັພດື ແລະ ສດັທີ່ ໃກສູ້ນພນັ (CITES 2004). ໄດເ້ປັນຄນັຮົ່ ມການຄຸມ້ຄອງ ແລະ 

ການຄວບຄຸມການຄາ້ສດັປ່າ ແລະ ພດືທີ່ ໃກສູ້ນພນັ. ເສອືຈດັຢູ່ໃນໝວດທີ່  1 ຊຶ່ ງຫາ້ມຄາ້ຂາຍ. 

ສນົທສິນັຍາ ສປຊ ວ່າດວ້ຍການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ (1995). ລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມກບັປະຊາຄມົ 

ໂລກຕາ້ນການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ. ປະເທດທີ່ ກໍາລງັພດັທະນາເຊັ່ ນ: ສປປ ລາວ ບ່ໍມເີງ ື່ອນໄຂໃນການຫລຸດຜ່ອນການ 

ປ່ອຍອາຍພດິສູ່ເຮອືນແກວ້. ປະເທດລາວຍງັໃຫສ້ດັຕະຍາບນັກບັອານຸສນັຍາກຽວໂຕໃນ 2003 ທີ່ ຊຸກຍູກ້ານມສ່ີວນຮ່ວມ 

ໃນການຄາ້ອາຍກາກບອນຜ່ານຕະຫລາດກນົໄກການພດັທະນາທີ່ ສະອາດພອ້ມທງັຄວາມສະໝກັໃຈໃນການຄາ້ອາຍກາກບອນ.  

ສນົທສິນັຍາດນິບໍລເິວນນໍາ້ (1982). ລດັຖະບານໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມສນົທສິນັຍາໃນ 2010. ດນິບໍລເິວນນໍາ້ສອງແຫ່ງ ມຄີວາມສໍາ 

ຄນັທາງສາກນົຢູ່ເຂດເຊຈາໍພອນຂອງແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ບງຶຂຽດງອງຢູ່ແຂວງຈາໍປາສກັ. 

 

3. ການປ້ອງກນັສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ 

3.1 ນະໂຍບາຍວ່າດວ້ຍ ການປ້ອງກນັທີ່ ສົ່ ງເສມີ 

ບນັດານະໂຍບາຍທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຂອງທະນາຄານໂລກ ເປັນມາດຕະຖານສາກນົສໍາລບັການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງ 

ແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົສໍາລບັໂຄງການພດັທະນາ. 

ທະນາຄານໂລກໄດມ້ກີານເລອືກເຟັນ້ບນັຫາສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງໂຄງການທີ່ ສະເໝຂີຶນ້ມາ ເພື່ ອກໍານດົປະເພດການປະເມນີທີ່  ເ

ໝາະສມົ. ທະນາຄານໂລກໄດຈ້ດັໝວດໂຄງການຕາມປະເພດ, ທີ່ ຕັງ້, ຄວາມລະອຽດອ່ອນ, ລກັສະນະ ແລະ ຄວາມສໍາຄນັ 

ຂອງຜນົກະທບົຕ່ໍຊຸມຊນົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

ໂຄງການປ່າສະຫງວນ ແລະ ສດັປ່າບ່ໍໄດຮ້ບັການຄາດໝາຍໃຫສ້ົ່ ງຜນົກະທບົດາ້ນລບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຈດັຢູ່ໃນໝວດ 

ຂ. ໝວດນີແ້ມ່ນຜນົກະທບົທີ່ ອາດເກດີຂຶນ້ຖກືຮບັຮູ,້ ຄາດຄະເນ ແລະ ງ່າຍທີ່ ຈະຫລຸດຜ່ອນ ຖາ້ມມີາດຕະການທີ່ ຊດັເຈນ. 

ເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫກ້ານປອ້ງກນັທງັໝດົໄດຮ້ບັການເອາົໃຈໃສ່ ແລະ ຊ່ວຍທມີງານກະກຽມໂຄງການປ່າສະຫງວນ ແລະ ສດັປ່າ 
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ໃຫສ້ົ່ ງເສມີຜນົກະທບົດາ້ນບວກທີ່ ມ.ີ ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກທີ່ ເປັນຜູໃ້ຫຢື້ມ, ລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈຶ່ ງຮບັ 

ຜດິຊອບການກະກຽມການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສງັຄມົ. 

ໂຄງການໃນໝວດ ຂ ເປັນໂຄງການມຜີນົກະທບົສະເພາະພືນ້ທີ່ ແຕ່ມຜີນົກະທບົດາ້ນລບົໜອ້ຍທີ່ ບ່ໍສາມາດແກກ້ໄຂກບັຄນືສູ່ 

ສະພາບເກົ່ າໄດ ້ແລະ ໃນຫຼາຍກໍລະນກີໍ່ ມມີາດຕະການທີ່ ອອກແບບມາເພື່ ອໂຄງການດັ່ ງກ່າວ. ການປະເມນີດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ 

ແລະ ສງັຄມົຈະຄົນ້ຄວາ້ຜນົກະທບົດາ້ນລບົ ແລະ ບວກຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ, ແລະ ກໍານດົມາດຕະການ ເພື່ ອປອ້ງ 

ກນັ, ຫລຸດຜ່ອນ, ແກໄ້ຂ ແລະ ທດົແທນຜນົກະທບົດາ້ນລບົ ພອ້ມທງັປັບປຸງວຽກງານສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

ໂຄງການປ່າສະຫງວນ ແລະ ສດັປ່າມຈີດຸປະສງົຊຸກຍູຄ້ວາມອາດສາມາດໃນການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ທງັໝດົ. ແຕ່

ວ່າກໍ່ ມຄີວາມສ່ຽງທີ່ ບາງກດິຈະກໍາຍ່ອຍອາດສົ່ ງຜນົກະທບົດາ້ນລບົຂະໜາດນອ້ຍຕ່ໍທອ້ງຖິ່ ນ. ຕາຕະລາງລຸ່ມນີກ້ໍານດົນະ ໂຍ

ບາຍການປອ້ງກນັຂອງທະນາຄານໂລກ ແລະ ໃຫກ້ານຄົນ້ຄວາ້ພອ້ມເຄື່ ອງມທືີ່ ຊ່ວຍເປັນແນວທາງໃນການຫລຸດຜ່ອນຜນົ 

ກະທບົ. 

 

ຕາຕະລາງ 1: ໂຄງການປອ້ງກນັສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ. 

ນະໂຍບາຍການປອ້ງ

ກນັ 

ສົ່ ງເສມີ ລາຍລະອຽດ 

ການປະເມນີດາ້ນສິ່ ງ 

ແວດລອ້ມ OP/BP 

4.01 

ສົ່ ງເສມີ ໂຄງການ ແລະ ໂຄງການຍ່ອຍຈະບ່ໍກ່ຽວຂອ້ງກບັວຽກກໍ່ ສາ້ງ ຫຼ ືສົ່ ງຜນົກະທບົດາ້ນ 

ລບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ປະຊາຊນົໃນທອ້ງຖິ່ ນ. ໂຄງການຍ່ອຍປະກອບດວ້ຍການ 

ຊ່ວຍເຫຼອືສາມປະເພດຄ:ື 1) ໂຄງການຍ່ອຍທີ່ ຊ່ວຍຊຸກຍູກ້ານສາ້ງຄວາມອາດສາ 

ມາດຂອງການເຮດັການສກຶສາ, ການສໍາຫຼວດ, ຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບ 

ການ, ດໍາລດັ ແລະ ກດົໝາຍ ກ່ຽວກບັການອານຸລກັ ແລະ ປອ້ງກນັສດັປ່າ ໃນພາກ 

ພືນ້, ປະເທດ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ, 2) ໂຄງການຍ່ອຍທີ່ ຊ່ວຍສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນ 

ການອານຸລກັປ່າໄມ ້ ແລະ ສດັປ່າໃນພືນ້ທີ່ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ (ລະດບັຂອງປ່າ 

ສະຫງວນ) ໂດຍຊຸກຍູກ້ານກະກຽມ ແລະ ການຈດັຕັງ້ຕາມແຜນຄຸມ້ຄອງ ແລະ 

ແຜນປະຈາໍປີ, ການສາ້ງແຜນທີ່ ຂອບເຂດປ່າສະຫງວນແບບມສ່ີວນຮ່ວມ ແລະ ການ

ກໍານດົເຂດພາຍໃນ, ແລະ ຊຸກຍູກ້ດິຈະກໍາສາ້ງລາຍຮບັໃນຊຸມຊນົ (ລະດບັຊຸມ ຊນົ) 

ໃນພືນ້ທີ່ ປ່າສະຫງວນທີ່ ຖກືຄດັເລອືກ. ຜນົກະທບົດັ່ ງກ່າວສາມາດຫລຸດຜ່ອນ ຜ່ານ 

ESMF ທີ່ ມຂີັນ້ຕອນຍ່ອຍເຊັ່ ນ: ລະບຽບການດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ECOP ທີ່ ຂດັ

ຕດິມານໍາ. 

ແຫ່ຼງທີ່ ຢູ່ອາໄສ ທາງທໍາ 

ມະຊາດ OP/BP 

4.04 

ສົ່ ງເສມີ ສິ່ ງດັ່ ງກ່າວແມ່ນໂຄງການຍ່ອຍສໍາລບັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດເທົ່ ານັນ້. ກດິຈະກໍາໂຄງ 

ການຈະບ່ໍສາ້ງຄວາມເຊື່ ອມໂຊມຕ່ໍແຫ່ຼງທີ່ ຢູ່ອາໄສທາງທໍາມະຊາດ ແຕ່ຈະສາ້ງປະ 

ໂຫຍດໃຫປ່້າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ. ແຕ່ວ່າກໍ່ ອາດມສີິ່ ງລບົກວນໜອ້ຍໜຶ່ ງໃນເວລາກໍ່  

ສາ້ງ ແລະ ນໍາໃຊສ້ິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການອານຸລກັເຊັ່ ນ: ການສາ້ງສະຖານ ີ

ຍ່ອຍ. ຜນົກະທບົຄາດວ່າຈະມໜີອ້ຍ ແລະ ໃນພືນ້ທີ່ ສະເພາະ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນໄດ ້

ໂດຍນໍາໃຊມ້າດຕະການຂອງ ECOP ແລະ EMPS ທີ່ ເປັນເອກະສານຂດັຕດິມາ 

ກບັ ESMF ພອ້ມທງັການກະກຽມແຜນນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ ແລະ ການຈ່າຍກອງທນຶພດັ 

ທະນາບາ້ນ (ການເງນິຈລຸະພາກ) ທີ່ ອງີໃສ່າຊຸມຊນົໃນການອານຸລກັປ່າໄມ.້  

ປ່າໄມ ້OP/BP 4.36 ສົ່ ງເສມີ ສິ່ ງດັ່ ງກ່າວແມ່ນໂຄງການຍ່ອຍສໍາລບັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດເທົ່ ານັນ້. ກດິຈະກໍາທີ່  

ສະເໜກີວມເອາົການປ່ຽນແປງການຄຸມ້ຄອງພືນ້ທີ່ ປ່າ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 

(ແຜນການຄຸມ້ຄອງການສະໜອງທນຶ), ຊຶ່ ງອາດກະທບົສດິ ແລະ ສະຫວດັດກີານ 



16 
 

ຂອງປະຊາຊນົ ທີ່ ຂຶນ້ປ່າໄມ,້ ຕາມທີ່ ກໍານດົໃນວກັທີ່  3 ຂອງນະໂຍບາຍ. ພາກສ່ວນ 

ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຂອງໂຄງການຈະຮບັປະກນັແຜນການຄຸມ້ຄອງທີ່ ສົ່ ງເສມີການມສ່ີວນ 

ຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົ ໃນທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ຈະນໍາໄປສູ່ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນການທີ່ ບ່ໍມຜີນົ 

ກະທບົດາ້ນລບົຕ່ໍສະພາບຂອງປ່າ. ຜນົກະທບົຄາດວ່າຈະມໜີອ້ຍ ແລະ ໃນພືນ້ທີ່ ສະ 

ເພາະແລະ ຫລຸດຜ່ອນໄດ ້ໂດຍນໍາໃຊມ້າດຕະການຂອງ ECOP ແລະ EMPS ທີ່

ເປັນເອກະສານຂດັຕດິມາ ກບັ ESMF ພອ້ມທງັການກະກຽມແຜນນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ 

ແລະ ການຈ່າຍກອງທນຶພດັທະນາບາ້ນ (ການເງນິຈລຸະພາກ) ທີ່ ອງີໃສ່າຊຸມຊນົ ໃນ 

ການອານຸລກັປ່າໄມ.້  

ການຄຸມ້ຄອງສດັຕູພດື 

OP/BP 4.09 

ສົ່ ງເສມີ ສິ່ ງດັ່ ງກ່າວແມ່ນໂຄງການຍ່ອຍສໍາລບັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດເທົ່ ານັນ້. ໂຄງການຈະບ່ໍ 

ໄດໃ້ຫທ້ນຶໃນການຈດັຊືຢ້າປາບສດັຕູພດືຕາມທີ່ ກໍານດົໃນນະໂຍບາຍນີ,້ ແຕ່ຈະຊຸກຍູ ້

ກດິຈະກໍາການປູກຝັງທີ່ ສອດຄ່ອງກບັຈດຸປະສງົການນໍາໃຊປ່້າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ທີ່  

ເປັນທນຶຊ່ວຍເຫຼອືລາ້ໃຫແ້ກ່ຊຸມຊນົເປ້ົາໝາຍ. ຜນົກະທບົຄາດວ່າຈະມໜີອ້ຍ ແລະ 

ໃນພືນ້ທີ່ ສະ ເພາະແລະ ຫລຸດຜ່ອນໄດ ້ໂດຍນໍາໃຊມ້າດຕະການຂອງ ECOP ແລະ 

EMPS ທີ່ ເປັນເອກະສານຂດັຕດິມາ ກບັ ESMF. 

ປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ 

OP/BP 4.10 

ສົ່ ງເສມີ ສິ່ ງດັ່ ງກ່າວແມ່ນໂຄງການຍ່ອຍສໍາລບັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດເທົ່ ານັນ້. ຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົ 

ປະໂຫຍດຈາກໂຄງການແມ່ນປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ ຕອບສະໜອງ 

ຕາມເງ ື່ອນໄຂພາຍໃຕ ້ OP 4.10 ທີ່ ເປັນປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າອາໄສຢູ່ໃນເຂດປ່າສະ 

ຫງວນທີ່ ໂຄງການຊຸກຍູ,້ ເຊັ່ ນ: ເຜົ່ າມົງ້, ຂະມຸ, ມຽນ, ມາກອງ, ບະລູ ແລະ ເຜົ່ າ 

ອື່ ນໆ ທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນສອງແຫ່ງ. ໃນຄວາມຈງິ, ເຂາົເຈົາ້ເປັນຜູໄ້ດຮ້ບັ 

ຜນົປະໂຫຍດຕົນ້ຕໍຈາກໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ການດໍາລງົຊວີດິອາດຂຶນ້ກບັການເຮດັ 

ກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ.້ ກອບວຽກດັ່ ງກ່າວລວມເອາົການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົໃນ 

ການຊຸກຍູບ້ນັດາເຜົ່ າໃຫໄ້ດຮ້ບັປະໂຫຍດຈາກກດິຈະກໍາໂຄງການ. ຊຸມຊນົຈະໄດຮ້ບັ 

ການຊຸກຍູທ້ີ່ ຂຶນ້ກບັການປຶກສາຫາລທືີ່ ມຂໍີມູ້ນລະອຽດຄບົຊຸດ ແລະ ເປັນເອກະ 

ພາບ, ຖາ້ບ່ໍດັ່ ງນັນ້ໂຄງການຍ່ອຍຈະບ່ໍໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. 

ຊບັພະຍາກອນທາງວດັ 

ທະນະທໍາ OP/BP 

4.11 

ສົ່ ງເສມີ ສິ່ ງດັ່ ງກ່າວແມ່ນໂຄງການຍ່ອຍສໍາລບັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດເທົ່ ານັນ້. ໂຄງການຈະບ່ໍ 

ໄດສ້ົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍພືນ້ທີ່ ມຄີວາມສໍາຄນັ ແລະ ມຄຸີນຄ່າທາງດາ້ນປະຫວດັສາດ, ວດັ 

ທະນະທໍາ, ແລະ ຮດີຄອງປະເພນ ີທີ່ ເປັນເອກະລກັຂອງປະຊາຊນົ. ແຕ່ວ່າພືນ້ທີ່ ໂຄງ 

ການທີ່ ມຊີນົເຜົ່ າມົງ້, ມຽນ, ລາວໄຕ ແລະ ຂະມຸ ອາດມຂໍີຈ້າໍກດັຕ່ໍຈາໍນວນປ່າຊາ້ ຫຼ ື

ປ່າສກັສດິໃນພືນ້ທີ່ ໂຄງການທີ່ ອາດຖກືກະທບົຈາກກດິຈະກໍາໂຄງການ. ຜນົກະທບົ 

ນີສ້າມາດຫລຸດຜ່ອນຜ່ານການຄົນ້ຫາໂອກາດ ໃຫມ້ມີາດຕະການທີ່ ເໝາະສມົເຊື່ ອມ 

ສານເຂົາ້ໃນແຜນຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ. 

ການຍກົຍາ້ຍແບບບ່ໍສະ 

ໝກັໃຈ OP/BP 4.12 

ສົ່ ງເສມີ ສິ່ ງດັ່ ງກ່າວແມ່ນໂຄງການຍ່ອຍສໍາລບັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດເທົ່ ານັນ້. ປະຊາຊນົໃນ 

ທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ຖກືກະທບົຈາກໂຄງການຈະໄດຮ້ບັປະໂຫຍດຈາກການເຂົາ້ເຖງິປ່າໄມ ້

ແລະ ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ທີ່ ຍນືຍງົພອ້ມທງັການຊຸກຍູໃ້ຫມ້ທີາງເລອືກໃໝ່ 

ໃນການດໍາລງົຊວີດິ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ການສູນເສຍໃນໄລຍະສັນ້ຂອງການດໍາລງົຊ ີ

ວດິ ທີ່ ເຄຍີເຮດັມາອາດບ່ໍສາມາດຫຼກີລຽ້ງໄດຍ້ອ້ນການປັບຕວົໃຫເ້ຂົາ້ກບັການປ່ຽນ 

ແປງການຈດັສນັຊບັພະຍາກອນ ແລະ ໃນໄລຍະຍາວ. ການບງັຄບັໃຊບ້ນັດາກດົ ໝ

າຍອາດສົ່ ງຜນົດາ້ນລບົຕ່ໍການດໍາລງົຊວີດິຂອງປະຊາຊນົໃນເຂດປ່າສະຫງວນ. ນີ ້

ສອດຄ່ອງກບັ OP 4.12 ທີ່ ການສູນເສຍຈາກການປ່ຽນແປງການດໍາລງົຊວີດິທີ່ ເຄຍີ 
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ເຮດັຕອ້ງຫລຸດຜ່ອນຕາມ CAPs, ຊຶ່ ງສາ້ງຂຶນ້ພອ້ມກນັມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົ. 

ໂຄງການຈະບ່ໍກ່ຽວຂອ້ງກບັການຍກົຍາ້ຍປະຊາຊນົແຕ່ວ່າການຄອບຄອງທີ່ ດນິຂະ 

ໜາດນອ້ຍອາດຈາໍເປັນສໍາລບັກດິຈະກໍາການດໍາລງົຊວີດິຂອງຊຸມຊນົ ຫຼ ືມກີານສອ້ມ 

ແປງຂະໜາດນອ້ຍ, ການກໍ່ ສາ້ງໃໝ່ສໍາລບັຫອ້ງການ ແລະ ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະ 

ດວກໃນທີ່ ດນິຂອງຊຸມຊນົ. ສໍາລບັຂັນ້ຕອນກອບວຽກ, ກອບວຽກການມສ່ີວນ 

ຮ່ວມ ຂອງຊຸມຊນົໄດຖ້ກືສາ້ງຂຶນ້ເພື່ ອກໍານດົຜນົກະທບົດາ້ນລບົຍອ້ນການເຂັມ້ງວດ 

ໃນການເຂົາ້ເຖງິຊບັພະຍາກອນບາງຢ່າງໃນປ່າສະຫງວນ. ກອບວຽກນະໂຍບາຍ 

ການຍກົຍາ້ຍປະຊາຊນົໄດຖ້ກືສາ້ງຂຶນ້ທີ່ ເປັນນະໂຍບາຍ ແລະ ຂັນ້ຕອນ ໃນການຈາໍ 

ກດັການຄອບຄອງທີ່ ດນິ. ກອບວຽກນະໂຍບາຍການຍກົຍາ້ຍປະຊາຊນົແມ່ນນອນຢູ່ 

ໃນກອບວຽກການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົ. ໃນໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງ 

ການ, ຖາ້ຕອ້ງການຄອບຄອງທີ່ ດນິ, ແຜນການຍກົຍາ້ຍປະຊາຊນົຈະຖກືກະກຽມ 

ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກໍາທີ່ ເປັນການຄອບຄອງທີ່ ດນິແບບບ່ໍສະໝກັໃຈ.  

ຄວາມປອດໄພຂອງ 

ເຂື່ ອນ OP/BP 4.37 

ບ່ໍມ ີ  

ໂຄງການທາງນໍາ້ສາກນົ 

OP/BP 7.50 

ບ່ໍມ ີ  

ໂຄງການໃນພືນ້ທີ່ ມີ

ການ ຂດັແຍ່ງ 

OP/BP 7.60 

ບ່ໍມ ີ  

 

 

4. ວທິວີທິະຍາໃນການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສງັຄມົ 

4.1 ຄວາມເປັນມາຂອງການປະເມນີດາ້ນສງັຄມົສໍາລບັໂຄງການປ່າສະຫງວນ ແລະ ສດັປ່າ 

ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສງັຄມົ ແມ່ນຈາໍກດັຢູ່ພາຍໃນປ່າສະຫງວນສອງແຫ່ງ ສໍາລບັໂຄງການຍ່ອຍຄ:ື ປ່າສະຫງວນ NEPL 

ແລະ NNT. ເປັນການປະເມນີຄວາມສ່ຽງທາງສງັຄມົຂອງໂຄງການ, ກໍານດົຜນົກະທບົດາ້ນລບົ ແລະ ດາ້ນບວກທີ່ ເປັນປະ 

ໂຫຍດແກ່ສງັຄມົຈາກໂຄງການປ່າສະຫງວນ ແລະ ສດັປ່າພອ້ມທງັມມີາດຕະການໃນການຫລຸດຜ່ອນຜນົກະທບົດາ້ນລບົແຕ່ 

ສົ່ ງເສມີຜນົປະໂຫຍດດາ້ນບວກ. ການປະເມນີໄດທ້ບົທວນກດິຈະກໍາໂຄງການ, ຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດທີ່ ເປັນເປ້ົາໝາຍ, 

ສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງທີ່ ຕັງ້ໂຄງການ, ແລະ ຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ.  

 

4.2 ວທິວີທິະຍາ ແລະ ຮູບການຂອງການປະເມນີຜົນກະທບົຕ່ໍສງັຄມົ 

ການກໍານດົຂອບເຂດການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສງັຄມົ ໃນເບືອ້ງຕົນ້ແມ່ນການເລີ່ ມຕົນ້ຂະບວນການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສງັ 

ຄມົ. ຜນົການຄົນ້ຄວາ້ ຕົນ້ຕໍແມ່ນສໍາຄນັຕ່ໍການຮຽນຮູ ້ ແລະ ປັບປຸງຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງຜ່ານຂັນ້ຕອນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ 

ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມຢ່າງຕັງ້ໜາ້ຂອງຊຸມຊນົທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ, ເພື່ ອກໍານດົຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດາ້ນເງ ື່ອນໄຂ ຂອງ 

ວດັທະນະທໍາ ແລະ ເສດຖະກດິສງັຄມົໃນພືນ້ທີ່ ໂຄງການ ແລະ ການປ່ຽນແປງສິ່ ງແວດລອ້ມທີ່ ເກດີຂຶນ້ໄວ.  
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ຍງັພບົອກີວ່າ: ບນັດາຕວົກໍານດົທີ່ ສໍາຄນັຕ່ໍການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ ທີ່ ປະສບົຜນົສໍາເລດັປະກອບມກີານຕດິຕາມ ແລະ 

ຄວາມສາມາດການຄຸມ້ຄອງຂອງເຈົາ້ໜາ້ທີ່ , ການເຂົາ້ເຖງິຕະຫຼາດພາຍນອກ, ແຫ່ຼງທີ່ ຢູ່ອາໄສຂອງສດັປ່າຕາມທໍາມະຊາດ, 

ການເປັນເຈົາ້ການຂອງຊຸມຊນົທີ່ ຍກົການອານຸລກັທໍາມະຊາດເປັນວາລະປະຊຸມ, ການເພິ່ ງພາຂອງຊຸມຊນົຕ່ໍຊບັພະຍາກອນ ທໍາ

ມະຊາດ, ຄວາມສາມາດໃນການອານຸລກັ, ທີ່ ມລີກັສະນະແຕກຕ່າງອອກໄປຕາມເຂດປ່າສະຫງວນ ແລະ ຢູ່ພາຍໃນພືນ້ທີ່  

ດັ່ ງກ່າວ, ແລະ ອາດປ່ຽນແປງໃນເວລາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ. ການກໍານດົຂອບເຂດການປະເມນີໄດຍ້ກົໃຫເ້ຫນັ ຜນົ

ກະທບົທີ່ ອາດເກດີຂຶນ້ຈາກພືນ້ຖານໂຄງລ່າງພາຍນອກເຊັ່ ນ: ການຂຸດຄົນ້ບ່ໍແຮ່, ພະລງັງານໄຟຟາ້ນໍາ້ຕກົ, ແລະ ການກໍ່ ສາ້ງ 

ຫນົທາງທີ່ ອາດກະທບົຕ່ໍກດິຈະກໍາໂຄງການ ແລະ ການພດັທະນາທີ່ ເກດີຂຶນ້ໄວ. 

ສະນັນ້, ໂຄງການໄດຕ້ດັສນິໃຈນໍາໃຊຂ້ັນ້ຕອນຫຼາຍກວ່າວທິກີໍານດົຄວາມເປັນມາ, ໂດຍສະເພາະ ການປະເມນີຈະສຸມໃສ່ການ 

ກໍານດົບນັຫາ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍທາງສງັຄມົທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັໂຄງການຜ່ານການຄົນ້ຄວາ້ເອກະສານ ແລະ ການສໍາພາດ, ພອ້ມທງັ 

ການປະເມນີສະພາບເສດຖະກດິສງັຄມົໃນລະດບັທີ່ ຈາໍກດັໄວ ້ ເພື່ ອເປັນບ່ອນອງີຊ່ວຍຂໍມູ້ນມສືອງທີ່ ເກບັກໍາໄດຈ້າກການຄົນ້ 

ຄວາ້ເອກະສານ. ຂໍມູ້ນໄດເ້ກບັກໍາຈາກສາມແຫ່ຼງຄ:ື 1) ການຄົນ້ຄວາ້ເອກະສານ ແລະ ການສໍາພາດກຸ່ມເປ້ົາໝາຍຢູ່ເຂດປ່າສະ 

ຫງວນສອງແຫ່ງ ແລະ ທງັໝດົໃນ ສປປ ລາວ, ເພື່ ອກໍານດົສິ່ ງທາ້ທາຍ ແລະ ບດົຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດຈ້າກການຄຸມ້ຄອງ, 

ແລະ ບນັຫາເຊັ່ ນ: ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງສງັຄມົ ແລະ ກາຍະຊວີະພາບ, ການດໍາລງົຊວີດິຂອງຊຸມຊນົ, ການຄຸມ້ຄອງຈາກອງົ 

ການຈດັຕັງ້ຕ່າງໆ, ຄວາມສາມາດໃນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ກອບນະໂຍບາຍທາງດາ້ນທີ່ ດນິ ແລະ ປ່າໄມ,້ 2) ການປຶກສາຫາລ ື

ກບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນບາ້ນທີ່ ຖກືຄດັເລອືກທີ່ ເປັນການປຶກສາຫາລແືບບເປີດກວາ້ງ, ແຈງ້ໃຫຮູ້ກ່້ອນ ແລະ ສະໜອງຂໍ ້

ມູນຄບົຖວ້ນໃຫຊຸ້ມຊນົທີ່ ຖກືກະທບົ ແລະ 3) ການປະເມນີເສດຖະກດິສງັຄມົທີ່ ມລີາຍລະອຽດໃນບາ້ນທີ່ ຖກືຄດັເລອືກຢູ່ 

ປ່າສະຫງວນສອງແຫ່ງ ພອ້ມທງັເປ້ົາໝາຍການຊ່ວຍຊຸກຍູຂໍ້ມູ້ນມສືອງທີ່ ເກບັກໍາໄດຈ້າກການຄົນ້ຄວາ້ເອກະສານ. ການປະ 

ເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສງັຄມົຍງັໃຫຄໍ້າແນະນໍາກ່ຽວກບັກນົໄກຂອງການຈດັຕັງ້ທີ່ ອາດຊ່ວຍການຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກການພດັ 

ທະນາພາຍນອກ. 

ສໍາລບັຜນົກະທບົທີ່ ໄດກ້ໍານດົໃນການປະເມນີ, ມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນຜນົກະທບົຈະເປັນຄໍາແນະນໍາແຕ່ວ່າຜນົກະທບົທີ່ ຍງັ 

ບ່ໍທນັໄດກ້ໍານດົ ຫຼ ືອາດຈະແຕກຕ່າງຕາມທອ້ງຖິ່ ນສະເພາະ ຫຼ ືມກີານປ່ຽນແປງຕາມເວລາ, ບດົແນະນໍາ ແລະ ຂັນ້ຕອນຈະ 

ສາ້ງຂຶນ້ເພື່ ອປະເມນີ ແລະ ກໍານດົມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນໃນເວລາຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ. ກອບວຽກການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດ 

ລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ໄດສ້າ້ງຂຶນ້ ເພື່ ອເປັນຂັນ້ຕອນໃນການກວດກາກດິຈະກໍາທງັໝດົຂອງໂຄງການຍ່ອຍ, ກໍານດົຜນົກະທບົ 

ດາ້ນລບົທີ່ ອາດເກດີຂຶນ້ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຜນົກະທບົນັນ້ໃນເວລາຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ. ຂັນ້ຕອນສໍາລບັແຜນວຽກການປະ 

ເມນີທາງສງັຄມົ ແລະ ຊຸມຊນົແບບມສ່ີວນຮ່ວມຈະຊ່ວຍປະເມນີຜນົກະທບົ, ຫລຸດຜ່ອນຜນົກະທບົດາ້ນລບົ ແຕ່ສົ່ ງເສມີຜນົ 

ປະໂຫຍດດາ້ນບວກທີ່ ກໍານດົໃນກອບວຽກການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົ. 

 

4.3 ການຄົນ້ຄວາ້ເອກະສານ 

ການຄົນ້ຄວາ້ເອກະສານແມ່ນກ່ຽວກບັເຂດປ່າສະຫງວນສອງແຫ່ງ. ບນັດາລາຍຊື່ ຂອງເອກະສານທີ່ໄດຮ້ບັການຄົນ້ຄວາ້ແມ່ນ 

ຄດັຕດິໃນການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສງັຄມົນີ.້ ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, ຂໍມູ້ນຍງັບ່ໍທນັພຽງພໍທີ່ ຈະກໍານດົສະພາບໃນປະຈບຸນັ ແລະ 

ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການຍອ້ນການສໍາຫຼວດ ແລະ ບດົລາຍງານທີ່ ມຈີາໍກດັຕດິພນັກບັການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມທີ່ ຜ່ານມາ, 

ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ເງ ື່ອນໄຂດາ້ນວດັທະນະທໍາ ແລະ ປະຊາກອນໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ. 
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ໃນການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສງັຄມົນີ,້ ສະພາບການພດັທະນາທາງກາຍະພາບ ແລະ ຊວີະພາບແມ່ນກຸນແຈຕ່ໍການດໍາລງົຊວີດິ 

ຂອງຊຸມຊນົ, ສະນັນ້, ສິ່ ງດັ່ ງກ່າວຈຶ່ ງຖກືບນັຈເຸຂົາ້. ຂໍມູ້ນທີ່ ເປັນໂຄງຮ່າງສໍາລບັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດແມ່ນສາ້ງຂຶນ້ເພື່ ອຈດຸ 

ປະສງົຂອງກອບວຽກຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ, ແລະ ໄດແ້ຈກຢາຍໃຫພ້ະນກັງານຂອງກະຊວງຊບັພະຍາກອນທໍາ 

ມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ພອ້ມທງັບນັດາຫວົໜາ້ທີ່ ຮບັຜດິຊອບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດທງັສອງແຫ່ງ . ຮ່າງຂໍມູ້ນແມ່ນຊຸກ 

ຍູກ້ານເກບັກໍາຂໍມູ້ນໃຫທ້ນັເວລາໃນພືນ້ທໂີຄງການທີ່ ມຜີນົກະທບົ, ພອ້ມທງັເກບັກໍາຂໍມູ້ນເພື່ ອການປຽບທຽບບນັຫາ ແລະ 

ຮູບການຕ່າງ ໃໆນປ່າສະຫງວນ ແລະ ຊ່ວຍເປັນການຈາໍແນກຂໍມູ້ນເພື່ ອການປະເມນີ. ຮ່າງຂໍມູ້ນນອນໃນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 

ທີ່  5 ຂອງກອບວຽກຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ.  

ຂໍມູ້ນທີ່ ໄດຈ້າກບ່ອນອື່ ນໆ, ໂດຍສະເພາະຈາກເວບໄຊຂອງລດັຖະບານ, ປະກອບດວ້ຍດໍາລດັ, ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ, 

ບດົແນະນໍາ, ແຜນການ ແລະ ການນໍາສະເໜຢູ່ີທີ່ ກອງປະຊຸມຂັນ້ສູນກາງ, ຂັນ້ພາກພືນ້ ແລະ ຂັນ້ສາກນົ. ຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວຕດິພນັ 

ກບັສໍາປະທານບ່ໍແຮ່, ກະສກິໍາ ແລະ ການເຊົ່ າທີ່ ດນິ, ທີ່ ຕັງ້ຂອງໂຄງການໄຟຟາ້ນໍາ້ຕກົທີ່ ມຢູ່ີ ແລະ ສະເໜໃີໝ່, ການສກຶສາ 

ການເຊົ່ າທີ່ ດນິຢູ່ແຂວງທີ່ ຖກືຄດັເລອືກໃນ ສປປ ລາວ, ແລະ ແຜນທີ່ ການສະໜອງໄຟຟາ້ຢູ່ຊນົນະບດົໃນອະນາຄດົ. ຂໍມູ້ນ ໄດ ້

ເຊື່ ອມເຂົາ້ກບັການປະເມນີ ແລະ ເອກະສານຄວນໄດຮ້ບັການປັບປຸງ ແລະ ກວດເພື່ ອຄວາມຊດັເຈນໃນເວລາຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ.  

ເອກະສານໂຄງການທີ່ ທະນາຄານໂລກອະນຸມດັຜ່ານມາຕດິພນັກບັການຄຸມ້ຄອງປ່າໄມໃ້ຫຍ້ນືຍງົແບບມສ່ີວນຮ່ວມເປັນໂຄງ 

ການທີ່ ໄດຮ້ບັການທບົທວນຄນື. ພອ້ມກນັນັນ້, ເອກະສານການປອ້ງກນັສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຕດິພນັກບັໂຄງການທະ 

ນາຄານໂລກເພື່ ອລບືລາ້ງຄວາມທຸກຍາກ, ພດັທະນາຊຸມຊນົ, ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ປ່າໄມກ້ໍ່ ໄດຮ້ບັການທບົທວນ. ກອງທນຶ 

ຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ໂຄງການພດັທະນາແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ໂຄງການສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົກໍ່ ຮບັການທບົ 

ທວນ.  

 

4.4 ການປະເມນີເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ໃນເບືອ້ງຕົນ້ 

ການປະເມນີເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ໃນພືນ້ທີ່ ຈາໍກດັໄດເ້ຮດັຢູ່ໃນປ່າສະຫງວນສອງແຫ່ງເພື່ ອເປັນຂໍມູ້ນມ ື ສອງພາຍໃຕກ້ານປະ 

ເມນີ. ຍອ້ນການປະເມນີທງັສອງຄັງ້ແມ່ນຈດັຂຶນ້ແບບເປັນເອກະລາດ, ເຄື່ ອງມກືານສໍາຫຼວດທີ່ ແຕກຕ່າງ ແລະ ເປັນວທິວີທິະ 

ຍາ. ການປະເມນີນີຈ້ະຈດັຂຶນ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ ງຂອງການປະເມນີສງັຄມົແບບມສ່ີວນຮ່ວມໃນເວລາຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ.  

ໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາກາຍ, ການປະເມນີເສດຖະກດິ-ສງັຄມົໄດເ້ຮດັໂດຍ WMPA ທີ່ ກວມເອາົ 31 ບາ້ນໃນ 2012. 

ບນັດາບາ້ນດັ່ ງກ່າວມປີະຊາກອນ 238 ຄອບຄວົທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ. ປະຊາກອນຂອງບາ້ນນີມ້ເີຜົ່ າມາກອງ, 

ກະເລອືງ, ສະລາງ, ອາລາວ, ອາເຕນັ ແລະ ລາວລຸ່ມ. ທມີງານການພດັທະນາ WMPA ໄດສ້າ້ງເຄື່ ອງມກືານສໍາຫຼວດພອ້ມ 

ການຊຸກຍູຈ້າກທີ່ ປືກສາວຊິາການ. ແບບຟອມຄໍາຖາມໄດມ້ກີານທດົລອງໃຊໃ້ນເວລາຝຶກອບົຮມົ ແລະ ປັບປຸງຄນື ອງີຕາມຜນົ 

ການທດົລອງ. ໃນເວລາການສໍາຫຼວດຕວົຈງິ, ທມີງານໄດສໍ້າພາດຫວົໜາ້ຄອບຄວົ, ທງັຍງິ ແລະ ຊາຍອາຍຸທີ່ ເກນີ 18 ປີ. ໃນ

ການເຮດັສໍາຫຼວດ, ການປະເມນີແບບມສ່ີວນຮ່ວມໄດເ້ຮດັຢູ່ແຕ່ລະບາ້ນເພື່ ອຢັງ້ຢືນຂໍມູ້ນ, ປືກສາຫາລກືານນໍາໃຊຊ້ບັພະ ຍາ

ກອນໃນບາ້ນ, ກດິຈະກໍາ ແລະ ການກໍານດົບນັຫາຂອງຊຸມຊນົ. 

ການປະເມນີເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ເປັນສ່ວນໜຶ່ ງຂອງການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສງັຄມົ ໂດຍກຸ່ມທີ່ ປືກສາລາວ-ອາຊ ີ ໃນເດອືນ 

ມຖຸິນາ 2012. ກວມເອາົ 6 ບາ້ນໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍາ້ແອດພູເລຍີ ທີ່ ມບີາ້ນນາຈກັ, ຫວ້ຍເມຍີ, ສບົຄ່າ, ນາທອງ, 

ຫວ້ຍມາ້, ເມອືງຢວດ ແລະ ບາ້ນໂຄໄຫ. ການສໍາພາດລວມມບີາ້ນສະນງົໜຶ່ ງ ແລະ ສະນງົສອງ. ເງ ື່ອນໄຂທາງເສດຖະກດິ-ສງັ 
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ຄມົ, ປະຊາກອນ ແລະ ວດັທະນະທໍາບ່ໍສາມາດທີ່ ຈະເກບັກໍາຂໍມູ້ນໄດໝ້ດົໃນຫກົບາ້ນ ແລະ ໄດກ້ໍານດົບນັຫາຕົນ້ຕໍ ແລະ ລກັ 

ສະນະຂອງຜູຢູ່້ອາໄສໃນປ່າສະຫງວນ. ປະຊາກອນໃນຫກົບາ້ນມຈີາໍນວນ 5,237 ຄນົ, ໃນນີເ້ປັນຍງິ 2,813 ຄນົ, ປະກອບ 

ດວ້ຍເຜົ່ າມົງ້, ຂະມຸ ແລະ ລາວລຸ່ມ. ການປືກສາຫາລໄືດຈ້ດັຂຶນ້ຮ່ວມກບັປະຊາຊນົເພື່ ອຊຸກຍູຂໍ້ມູ້ນທີ່ ເກບັກໍາໄດຈ້າກສອງ 

ທມີ. 

 

4.5 ການປືກສາຫາລທືີ່ ເປີດກວາ້ງ, ແຈງ້ລ່ວງໜາ້ ແລະ ສະໜອງຂໍມູ້ນລະອຽດ 

ການປືກສາຫາລກືບັພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໄດຈ້ດັຂຶນ້ຢ່າງເປີດກວາ້ງ, ແຈງ້ລ່ວງໜາ້ ແລະ ສະໜອງຂໍມູ້ນລະອຽດໃຫກ້ບັຊຸມ 

ຊນົທີ່ ຖກືກະທບົຢູ່ໃນປ່າສະຫງວນນໍາ້ແອດພູເລຍີ ແລະ ປ່າສະຫງວນນາກາຍນໍາ້ເທນີ.  

ໃນປ່າສະຫງວນນໍາ້ແອດພູເລຍີ, ກອງປະຊຸມໄດຈ້ດັຢູ່ກຸ່ມບາ້ນຜາທ ີ ໂດຍມປີະຊາຊນົຈາກບາ້ນໂຄໄຫ, ເມອືງຢອດ, ຫວ້ຍມາ້ 

ແລະ ສບົຄ່າເຂົາ້ຮ່ວມໃນ ວນັທ ີ 19 ຮອດ 21 ຂອງເດອືນມຖຸິນາ 2012,  ແລະ ອກີສອງບາ້ນຢູ່ເມອືງນາຈກັແຕ່ ວນັທ ີ 18 

ຮອດ 20 ເດອືນມຖຸິນາ 2012. ກອງປະຊຸມອື່ ນ ໄໆດຈ້ດັຢູ່ບາ້ນບວມພດັຂອງເມອືງວຽງທອງ ທີ່ ມຜູີເ້ຂົາ້ຮ່ວມຈາກຫກົບາ້ນ, 

ຈດັຂຶນ້ໃນວນັທ ີ 16/06/2012 ແລະ ກຸ່ມບາ້ນສາມໂຄກໃນ 17/06/2012. ຈດຸປະສງົຂອງກອງປະຊຸມນີແ້ມ່ນເພື່ ອສະໜອງ 

ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັໂຄງການ ແລະ ຂໍມູ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ການອອກແບບໂຄງການ, ຜນົກະທບົດາ້ນລບົ ແລະ ມາດຕະການ 

ສົ່ ງເສມີຜນົປະໂຫຍດດາ້ນບວກ. ບນັດາຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດໃ້ຫກ້ານຊຸກຍູກ້ດິຈະກໍາໂຄງການ.  

ໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາກາຍ, ກອງປະຊຸມໄດຈ້ດັຢູ່ບາ້ນໜອງບວົ, ລງັຄງັ ແລະ ບາ້ນທົ່ ງຄໍາ ຢູ່ເມອືງບວົລະພາ, ແລະ 

ບາ້ນນາບ່ໍ, ບາ້ນທົ່ ງຂອງ ແລະ ບາ້ນຄໍາເຮ່ ຢູ່ເມອືງຍມົມະລາດຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນ. ກອງປະຊຸມໄດຈ້ດັຮ່ວມກບັນາຍບາ້ນ 

ແລະ ຜູຕ້າງໜາ້ຈາກຫອ້ງການກະສກິໍາເມອືງ ແລະ ຫອ້ງການຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງເມອືງບວົ 

ລະພາ, ຍມົມະລາດ ແລະ ຄໍາເກດີ. ເຊັ່ ນດຽວກນັກບັປ່າສະຫງວນນໍາ້ແອດພູເລຍີ, ກອງປະຊຸມໄດສຸ້ມໃສ່ການໃຫຂໍ້ມູ້ນກ່ຽວ 

ກບັໂຄງການ, ແລະ ຂໍມູ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ການອອກແບບໂຄງການ, ຜນົກະທບົດາ້ນລບົ ແລະ ມາດຕະການ ສົ່ ງເສມີຜນົ

ປະໂຫຍດດາ້ນບວກ. ບນັດາຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດໃ້ຫກ້ານຊຸກຍູກ້ດິຈະກໍາໂຄງການ. 

ຊຸມຊນົໃນທອ້ງຖິ່ ນເປັນຫ່ວງບນັຫາການເຂົາ້ເຖງິຊບັພະຍາກອນປ່າໄມທ້ີ່ ເຂັມ້ງວດລວມທງັການເຂົາ້ໄປຂຸດຄົນ້ໄມ,້ ເຄື່ ອງປ່າ 

ຂອງດງົ ແລະ ພືນ້ທີ່ ລຽ້ງສດັ. ຄໍາແນະນໍາຕ່ໍຊຸມຊນົແມ່ນກດິຈະກໍາດໍາລງົຊວີດິທີ່ ເປັນທາງເລອືກເຊັ່ ນ: ການລຽ້ງສດັ (ການພດັ 

ທະນາທົ່ ງຫຍາ້ລຽ້ງສດັ), ການລຽ້ງປາ (ການພດັທະນາໜອງປາ), ການປູກພດືເສດຖະກດິ (ມນັຕົນ້), ການສະໜອງນໍາ້ ແລະ 

ກອງທນຶບາ້ນທີ່ ຊ່ວຍສາ້ງກດິຈະກໍາລາຍຮບັຂອງຊຸມຊນົ. 
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5. ການສາ້ງເສດຖະກດິ-ສງັຄມົໃນປ່າສະຫງວນທີ່ ຖກືຄດັເລອືກ: ເງ ື່ອນໄຂເບືອ້ງຕົນ້ 

5.1 ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍາ້ແອດພູເລຍີ 

5.1.1 ສະພາບກາຍະຊວີະພາບປະຈບຸນັ 

ພືນ້ທີ່ ໂຄງການປະກອບດວ້ຍເຂດທີ່ ຖກືຂດັເລອືກຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍາ້ແອດພູເລຍີພາຍໃຕອ້ງົການທີ່ ຮບັຜດິຊອບ 

ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຊຸກຍູທ້າງວຊິາການຈາກ WCS. ແຜນທີ່  11 ໄດໃ້ຫທ້ີ່ ຕັງ້ ແລະ ຂອບເຂດຂອງປ່າສະຫງວນ, ຊຶ່ ງຕັງ້ຢູ່ 

ທາງຕາເວນັອອກສຽງເໜອືຂອງ ສປປ ລາວ, ກວມເອາົພືນ້ທີ່  595,000 ຮຕ ທີ່ ເປັນພູສູງ ແລະ ເປັນຕວົແທນໃຫແ້ກ່ພາກ 

ພືນ້-ນເິວດປ່າໄມຂ້ອງອນິໂດຈນີ ທາງພາກເໜອື. ປ່າສະຫງວນນໍາ້ແອດພູເລຍີເປັນພືນ້ທີ່ ມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊວີະພາບສູງທີ່  

ສຸດຢູ່ໃນພາກເໜອື (Davidson 1998. Ling 1999) ແລະ ເປັນທີ່ ຢູ່ອາໄສຂອງເສອືຈາໍນວນຫຼາຍທີ່ ຍງັເຫຼອືໃນອນິໂດຈນີ 

(Walston et al, 2010). 

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດມຊີາຍແດນຕດິກບັປະເທດຫວຽດນາມທາງພາກເໜອື, ສ່ວນທດິໃຕຂ້ອງປ່າສະຫງວນຕດິກບັແຂວງ 

ຊຽງຂວາງ ແລະ ດາ້ນຕາເວນັຕກົຕດິກບັແຂວງຫຼວງພະບາງ. ປ່າສະຫງວນມລີະດບັສູງກວ່າໜາ້ນໍາ້ທະເລ 400-2,257 ແມດັ 

ແລະ 60% ຂອງພືນ້ທີ່ ທງັໝດົສູງກວ່າ 1,000 ແມດັ, ແລະ 91% ຂອງພືນ້ທີ່ ແມ່ນມຄີວາມຊນັເກນີ 12%. 

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຕັງ້ຢູ່ເຂດເນນີສູງຂອງນໍາ້ແອດ, ຊຶ່ ງເປັນໜຶ່ ງໃນແມ່ນໍາ້ທີ່ ໃຫຍ່ທີ່ ສຸດໃນພາກຕາເວນັອອກສຽງເໜອື ແລະ 

ໄຫຼຕກົໃສ່ນໍາ້ມາ້ ແລະ ນໍາ້ເນນີຢູ່ພາກຕາເວນັອອກສຽງໃຕ,້ ແລະ ໄຫຼສູ່ນໍາ້ກາຢູ່ປະເທດຫວຽດນາມ. ແມ່ນໍາ້ດັ່ ງກ່າວມສີາຂາ 

ຍ່ອຍຫຼາຍບ່ອນ. 

 

5.1.2 ຄຸນຄ່າຂອງຊວີະນາໆພນັ 

ບນັດາພດືພນັດັງ້ເດມີຂອງພາກພືນ້ທີ່ ມປ່ີາສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍາ້ແອດພູເລຍີຕັງ້ຢູ່ເປັນເຂດປ່າຂຽວຕະຫຼອດປີທີ່ ປະສມົປະ 

ສານກບັພືນ້ທີ່ ປ່າໂຄກ (Duckworth 1999). ປະຈບຸນັມກີານກໍານດົປ່າໄມທ້ີ່ ເປັນປ່າເລົ່ າເຊັ່ ນ: ມຢ່ີາງໜອ້ຍ 20% ຂອງຕົນ້ 

ໄມປົ້ກຫຸມ້ ແລະ ເປັນຕົນ້ໄມທ້ີ່ ສູງ 30 ແມດັ, ຊຶ່ ງບ່ໍຄ່ອຍຈະພບົໃນເຂດເນນີສູງທາງພາກເໜອື. ໃນຫຼາຍພືນ້ທີ່ , ການເຮດັໄຮ່ 

ແລະ ການສບືຕ່ໍຈດູປ່າເຮດັໄຮ່ໄດປ່້ຽນພືນ້ທີ່ ໃຫເ້ປັນບ່ອນມຫີຍາ້ປົກຫຸມ້, ໄມໄ້ຜ່ ແລະ ພດືຂັນ້ສອງທີ່ ປົກຫຸມ້. ໃນພືນ້ທີ່ ດັ່ ງ 

ກ່າວ, 72% ແມ່ນປົກຫຸມ້ໄປດວ້ຍປ່າຂຽວທີ່ ມຄີວາມສູງຢູ່ເໜອືລະດບັນໍາ້ທະເລ 1,500 ແມດັ ແລະ ເປັນປ່າຂຽວຈາກ 

1,500 ຫາ 1,800 ແມດັທີ່ ມບີນັດາພນັພດືທີ່ ຢູ່ຄວາມສູງ 1,800 ແມດັ (Davidson 1998). ພືນ້ທີ່ ປ່າໄມແ້ມ່ນມໄີຮ່ປະສມົ 

ປະສານໄປນໍາ ແລະ ມສຸີມໄຜ່.  

 

5.1.3 ຊບັພະຍາກອນສດັປ່າ 

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍາ້ແອດພູເລຍີເປັນບ່ອນສໍາລບັສດັລຽ້ງລູກດວ້ຍນມົ ແລະ ເປັນບ່ອນສໍາລບັປະຊາກອນເສອືທີ່ ສໍາຄນັທີ່  

ສຸດໃນເຂດອນິໂດຈນີ (Jonhnson 2006, Dinerstein 2006). ພອ້ມກນັນັນ້, ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດກໍ່ ເປັນພືນ້ທີ່ ສໍາ 

ຄນັທີ່ ສຸດອນັດບັສອງໃນໂລກສໍາລບັສດັ carnivore taxa-mustelidsandviverrids (Johnson 2009, 
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Schreiber 1989). WCS ໄດເ້ຮດັສໍາຫຼວດສດັລຽ້ງລູກດວ້ຍນມົໃນປ່າສະຫງວນຕັງ້ແຕ່ 1998 (Davidson 1998, 

1999, Guillen 1998, Vongkhamheng 2002) ແລະ ມກີານຕດິຕາມປະຈາໍປີຈາໍນວນເສອື ແລະ ສດັທີ່ ເປັນອາຫານ 

ຂອງເສອື. ການສໍາຫຼວດໃນເດອືນມນີາ 2003 ຮອດ ເດອືນພດືສະພາ 2004 (Johnson 2006) ໄດຢັ້ງ້ຢືນເຖງິຈາໍນວນ 

ເສອືທີ່ ມໜີອ້ຍ (ເສອືໜອ້ຍກວ່າໜຶ່ ງໂຕຕ່ໍ 100 ກມ) ທີ່ ເປັນຈາໍນວນ 7-23 ໂຕ ໃນເຂດທດົລອງ 952-3,548 ກມ.  

ແຜນທີ່  1: ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍາ້ແອດພູເລຍີ 
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ປ່າສະຫງວນປະກອບດວ້ຍຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສດັເຊັ່ ນ: ສາຍພນັເສອືທີ່ ມຫີກົສາຍພນັ, ສອງສາຍພນັຂອງໝ ີແລະ ສບີເອດັ 

ສາຍພນັຂອງເຫງນັ, ນາກນໍາ້ ແລະ ໃກ.້ ຊາ້ງອາຊຂີະໜາດນອ້ຍກໍ່ ຢູ່ຕາມນໍາ້ແອດ (Guillen, Francis 1998) ທີ່ ອະທບິາຍ 

ເຖງິເຈຍທີ່ ມຫຼີາຍກວ່າ 40 ສາຍພນັ, ສາມສາຍພນັເປັນບນັທກຶໃໝ່ໃນ ສປປ ລາວ, ມ ີ19 ສາຍພນັຂອງສດັລຽ້ງລູກດວ້ຍນມົ 

ທີ່ ຈາກການສໍາຫຼວດກອ້ງຖ່າຍຮູບ (Johnson 2006, 2009, ແລະ ຂໍມູ້ນການສໍາຫຼວດ WCS) ທີ່ ຍກົໃຫເ້ຫນັບາງສາຍ 

ພນັທີ່ ຖກືຄຸກຄາມໃນທົ່ ວໂລກ ຫຼ ືມຕີວົເລກຫຸຼດລງົ (IUCN 2009), ດັ່ ງທີ່ ສະແດງໃນຕາຕະລາງ 2. 

ສດັປ່າສ່ວນຫຼາຍທາງດາ້ນພູສູງພາກເໜອືແມ່ນສາຍພນັທີ່ ມາຈາກພາກພືນ້ພູເຂາົຫມິະໄລ (MacKinnon 1986, 

Duckworth 1999). ສໍາລບັສດັປ່າໃນປະເທດລາວມບີາງຊະນດິທີ່ ຮູໜ້ອ້ຍກ່ຽວກບັຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສດັເລື່ ອຄານ 

ແລະ ສດັເຄິ່ ງບກົເຄິ່ ງນໍາ້. ການສໍາຫຼວດຢູ່ພາກສະໜາມພອ້ມການສໍາພາດສາມາດຄົນ້ຄວາ້ໄດບ້ນັຊສີາຍພນັສດັ 30 ຊະນດິ 

ເຊັ່ ນ: ເຕົ່ າ, ສດັເລື່ ອຄານ, ກບົ, ງ ູແລະ ອື່ ນໆ. ສາຍພນັເຕົ່ ານອນຢູ່ໃນບນັຊໃີກສູ້ນພນັ ແລະ ມຄີວາມສຽງຕ່ໍການຖກືກະທບົ, 

ຊຶ່ ງເປັນເຕົ່ າຫລງັອອງຂອງອາຊ ີ(IUCN 2009). 

ການສໍາຫຼວດໃນເບືອ້ງຕົນ້ຂອງພນັສດັປ່າຢູ່ເຂດປ່າສະຫງວນແມ່ນມຂີຶນ້ໃນ 1998 ແລະ ໄດຄ້ົນ້ຄວາ້ 299 ສາຍພນັລວມມ ີ

ສດັທີ່ ໃກສູ້ນພນັ ຫຼ ືຖກືຄຸກຄາມເຊັ່ ນ: ນກົເງອືກ ແລະ ນກົອື່ ນໆ. ໃນນີຍ້ງັມນີກົອກີຫຼາຍກວ່າສບີສາຍພນັ. 

ປະຊາກອນຂອງທະນທີີ່ ຕັງ້ຢູ່ພາກຕາເວນັຕກົຂອງປ່າສະຫງວນແມ່ນມພີຽງກຸ່ມດຽວທີ່ ພບົຢູ່ທາງພາກຕາເວນັຕກົຂອງປ່າສະ 

ຫງວນພອ້ມ. ບນັທກຶດັ່ ງກ່າວແມ່ນພບົຈາກການເຝ້ົາເວນຍາມປ່າ ແລະ ເປັນການສໍາຫຼວດທີ່ ບ່ໍມຫຼີກັຖານທາງວທິະຍາສາດຕ່ໍ 

ກບັທະນ.ີ ໂຕທະນມີກັອາໄສໃນປ່າດງົດບີແຕ່ສາມາດຢູ່ປ່າໂຄກໄດຖ້າ້ບ່ໍຖກືລ່າຫຼາຍຈນົເກນີໄປ. ຖາ້ກຸ່ມທະນທີີ່ ນອນຢູ່ໃນການ 

ສໍາຫຼວດອາດຈະມຄີວາມພະຍາຍາມ ໃນການຊອກຫາໂອກາດຟື້ນຟູປ່າໂຄກເພື່ ອໃຫທ້ະນສີາມາດອບົພະຍບົໄດ.້ 

ຕາຕະລາງ 2: ສາຍພນັສດັທີ່ ຖກືຄຸກຄາມໃນທົ່ ວໂລກຖກືບນັທກຶໂດຍກອ້ງຖ່າຍຮູບ ຫຼ ື ໃນເວລາການສໍາຫຼວດປ່າສະຫງວນ 

ແຫ່ງຊາດນໍາ້ແອດພູເລຍີລະຫວ່າງປີ 2003 ແລະ 2008. 

Species Scientific name Camera trap surveys 
(2003-2007) 

Sign surveys 
(2003-2008) 

Status – 
global (i) 

Stump-tailed 
macaque 

Macacaarctoides X X VU 

Assamese macaque Macacaassamensis X  NT 
Phayre's leaf monkey Tracypithecusphayrei X  EN 
Northern white-
cheeked gibbon 

Nomascusleucogenys  X CR 

Dhole Cuon alpines X  EN 
Asiatic black bear Ursusthibetanus X  VU 
Sun bear Helarctosmalayanus X  VU 
Hog badger Arctonyxcollaris X  NT 
Oriental small-
clawed otter 

Aonyxcinerea X  VU 

Large Indian civet Viverrazibetha X  NT 
Owston's civet Chrotogaleowstoni X  VU 
Asian golden cat Pardofelistemminckii X  NT 
Marbled cat Pardofelismarmorata X  VU 
Clouded leopard Neofelisnebulosa X  VU 
Tiger Pantheratigris X X EN 
Asian elephant Elephasmaximus  X EN 
Gaur Bosgaurus X X VU 
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Small dark muntjac Muntiacusrooserveltorum/ 
truongsonensis 

X  DD 

Southwest China 
serow 

Capricornismilneedwardsii X X NT 

 

ຂໍມູ້ນໄດຈ້າກ IUCN 2009 

5.1.4 ການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ, ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການອານຸລກັ 

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດແບ່ງອອກເປັນສອງເຂດ, ເຂດທໍາອດີມ ີ300,000 ຮຕ ທີ່ ຫາ້ມບ່ໍໃຫເ້ຂົາ້ ຫຼ ືຂຸດຄົນ້ຕ່າງໆ, ແລະ ເຂດ

ທີ່ ສອງມ ີ 300,000 ຮຕ ທີ່ ປະຊາຊນົສາມາດນໍາໃຊໄ້ດ,້ ຍອ້ນມບີນັດາບາ້ນທີ່ ຕັງ້ຢູ່ໃນເນືອ້ທີ່ ດັ່ ງກ່າວເພື່ ອການດໍາລງົຊ ີ ວດິ. 

ເຂດຫ່ວງຫາ້ມຕົນ້ຕໍເປັນທີ່ ດນິປ່າໄມທ້ີ່ ເປັນແຫ່ຼງທີ່ ຢູ່ອາໄສຕົນ້ຕໍຂອງສດັ ແລະ ມຄີວາມອຸດມົສມົບູນທາງດາ້ນພນັພດື ແລະ 

ຫາ້ມບນັດາກດິຈະກໍາໃນການຕດັໄມລ້ວມທງັການຍກົຍາ້ຍສດັ ແລະ ພນັພດື. ບາ້ນນໍາໃຊພ້ືນ້ທີ່ ປ່າໄມທ້ີ່ ຢູ່ບໍລເິວນໃກ ້ຄຽງກບັ

ເຂດຫ່ວງຫາ້ມເຊັ່ ນ: ຈາໍກດັການນໍາໃຊຟື້ນທີ່ ເກບັໄດ,້ ການເກບັເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ແລະ ການລ່າສດັ. ປະຊາກອນທີ່ ອາ ໄສຢູ່ໃນ

ປ່າສະຫງວນອາດມກີດິຈະກໍາ ແລະ ນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນປ່າທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ ອງີຕາມແຜນຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຫຼກັການ ສະເພາະ

ທີ່ ສຸມໃສ່ການນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນປ່າໄມໃ້ຫຍ້ນືຍງົ ແລະ ອານຸລກັຊວີະນາໆພນັ. ທີ່ ດນິເປັນຊບັສມົບດັຂອງລດັຖະ ບານ

ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄຸມ້ຄອງໂດຍອໍານາດການປົກຄອງປ່າສະຫງວນ. ກດົໝາຍທີ່ ດນິ ແລະ ປ່າໄມຂ້ອງ ສປປ ລາວ ໄດໃ້ຫ ້

ສດິແກ່ຊຸມຊນົໃນທອ້ງຖິ່ ນນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິຢ່າງເໝາະສມົພາຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ. ແຜນທີ່  1 ໃຫພ້າບລວມກ່ຽວ ກບັ

ເຂດຫ່ວງຫາ້ມ ແລະ ທີ່ ຕັງ້ຂອງບນັດາບາ້ນ.  

ຂັນ້ຕອນຂອງການກໍານດົເຂດນໍາໃຊປ່້າ ແລະ ທີ່ ດນິແມ່ນສໍາເລດັໃນສຸມປີ 1990 ສໍາລບັຫຼາຍບາ້ນ ແລະ ບໍລເິວນໃກປ່້າສະ 

ຫງວນ. ລດັຖະບານມແີຜນງານຈດັສນັປ່າ ແລະ ທີ່ ດນິພອ້ມມແີຜນທີ່ ຂອງບາ້ນທີ່ ກໍານດົພືນ້ທີ່ ທງັໝດົ, ທີ່ ດນິປູກຝັງ ແລະ 

ລຽ້ງສດັ, ທີ່ ດນິປ່າໄມ ້ແລະ ເຂດອານຸລກັ. ປະຊາຊນົໄດຮ້ບັສດິນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິເພື່ ອເຮດັກະສກິໍາ, ເກບັໄມເ້ພື່ ອເປັນຟືນ ແລະ ວດັ 

ສະດຸກໍ່ ສາ້ງ, ເກບັເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ແລະ ບາງຄັງ້ລ່າສດັມາເພື່ ອບໍລໂິພກພາຍໃນຄອບຄວົ.  

ໂຄງການ CliPAD-GIZ, WCS, ແລະ ລດັຖະບານໄດຊ່້ວຍກນັກໍານດົທີ່ ດນິແຕ່ປະຊາຊນົທີ່ ຢູ່ອອ້ມຂາ້ງ ແລະ ບາ້ນທີ່ ຢູ່ໃກ ້

ຄຽງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍາ້ແອດພູເລຍີບ່ໍໄດນ້ອນຢູ່ໃນການກໍານດົທີ່ ດນິ. ການກໍານດົພາບລວມແມ່ນມພີືນ້ທີ່ ຂອງບາ້ນ, ທີ່

ດນິກະສກິໍາ, ທີ່ ດນິນໍາໃຊປ່້າໄມ,້ ດນິສະຫງວນໄວສໍ້າລບັບາ້ນ ແລະ ດນິທເີປັນຂອງປະຊາຊນົທົ່ ວໄປ. ຍງັບ່ໍມກີານຄອບຄອງ ທີ່

ດນິຕາມທາງການທເີຮດັກບັບາ້ນຕ່າງໆ ໂດຍຂາດງບົປະມານ ແລະ ຊບັພະຍາກອນໃຊໃ້ນການຕດິຕາມ, ການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ ຍງັ

ບ່ໍທນັມປີະສດິຕຜິນົໃນອາດດີ ສະນັນ້, ການບຸກລຸກເຂົາ້ໄປຍງັເປັນສິ່ ງທາ້ທາຍສໍາລບັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍາ້ແອດພູເລຍີ. 
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ແຜນທີ່  1: ເຂດປ່າສະຫງວນຕົນ້ຕໍຂອງນໍາ້ແອດພູເລຍີ ແລະ ບນັດາບາ້ນຕ່າງໆ.  

 

  

ປະມານ 90 ແລະ 98% ຂອງຈາໍນວນຄວົເຮອືນເຂົາ້ເຖງິທີ່ ດນິກະສກິໍາ. ຂະຫນາດສະເລ່ຍແມ່ນຢູ່ແຂວງຫວົພນັ (1.09 ຮຕ 

ຕ່ໍຄວົເຮອືນ), ຕ່ໍມາແມ່ນຊຽງຂວາງ (1.38 ຮຕ ຕ່ໍຄວົເຮອືນ) ແລະ ພືນ້ທີ່ ຂະຫນາດໃຫຍ່ສຸດຢູ່ແຂວງຫລວງພະບາງ (1.76 



26 
 

ຮຕ ຕ່ໍຄວົເຮອືນ). ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ ງໜຶ່ ງຂອງຄວົເຮອືນຢູ່ແຂວງຫວົພນັມຊີນົລະປະທານ ແລະ ສດັລຽ້ງ. ການເຮດັໄຮ່ແມ່ນຫຼາຍ 

ກວ່າຢູ່ແຂວງຫວົພນັທີ່ ມ ີ76% ຂອງບາ້ນ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງມ ີ89%.  

NEPL PAMU ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັຕາມວາລະການອະນຸລກັທີ່ ໄດຮ້ບັການຊຸກຍູຈ້າກ WCS, ແລະ ມກີານເຝ້ົາຍາມຈາກ 

ທະຫານເມອືງວຽງທອງ. ພະນກັງານຍາມມຢູ່ີແປດສະຖານຍ່ີອຍ ແລະ ສາ້ງຕັງ້ຢູ່ບາ້ນແຕ່ຍງັບ່ໍທນັມລີະບບົຄກັແນ່ຢູ່ປ່າສະ 

ຫງວນ. 

 

5.1.5 ປະຊາກອນ ແລະ ປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ 

ມ ີ 14 ບາ້ນ ທີ່ ຢູ່ໃນເຂດຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນນໍາ້ແອດພູເລຍີ ແລະ ມ ີ 110 ບາ້ນ ຕດິກບັປ່າສະຫງວນທີ່ ມປີະຊາກອນ 428 

ຄນົ ຕ່ໍບາ້ນ (NEPL-MU 2012). ການສໍາຫລວດເສດຖະກດິສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມຈດັຂຶນ້ໃນເດອືນມຖຸີນາ 2012 

ຮ່ວມກບັ 6 ບາ້ນ. ບາ້ນດັ່ ງກ່າວປະກອບດວ້ຍຊນົເຜົ່ າມົງ້, ຂະມຸ ແລະ ລາວລຸ່ມ ທີ່ ມປີະຊາກອນທງັໝດົ 5,237, ໃນນີມ້ ີ

ແມ່ຍງິ 2,813 ຄນົ. 

 ເຜົ່ າມົງ້ກວມເອາົສ່ວນຫຼາຍທີ່ ມກີານເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງປະຊາກອນຜ່ານມາ, ແລະ ເຜົ່ າມົງ້ພອ້ມທງັສາມຊນົເຜົ່ າມອີາຊບີລ່າສດັ, 

ປູກເຂົາ້ ແລະ ສາລໂີດຍການຈດູປ່າເຮດັໄຮ່, ລຽ້ງສດັ ແລະ ມພີືນ້ທີ່ ເຮດັນາຈາໍກດັ. ເຜົ່ າມົງ້ເວົາ້ພາສາຂອງເຜົ່ າມົງ້ເອງ.  

ເຜົ່ າຂະມຸ ອາໃສຢູ່ບໍລເິວນພູສູງ ແລະ ລຽບຕາມບນັດາແມ່ນໍາ້ໃນປ່າສະຫງວນນໍາ້ແອດພູເລຍີ. ເຜົ່ າຂະມຸຖາງປ່າເຮດັໄຮ່ ແລະ 

ປູກພດືຢູ່ເຂດເນນີສູງ, ລ່າສດັ ແລະ ເກບັເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ, ການຫາປາ ແລະ ອື່ ນໆພອ້ມທງັເວົາ້ພາສາມອນຂະແມ.  

ຊນົເຜົ່ າທີ່ ມຂີະໜາດນອ້ຍທີ່ ສຸດໃນເຂດປ່າສະຫງວນແມ່ນເຜົ່ າຢາ້ວ ທີ່ ນໍາໃຊທ້ີ່ ດນີຄ ືເຜົ່ າອື່ ນໆເຊັ່ ນ: ການເຮດັໄຮ່. ໃນຊຸມປີ ທີ່

ມກີານຜະລດິໜອ້ຍ, ປະຊາຊນົມກັລ່າສດັ ແລະ ເກບັເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ. ເຜົ່ າດັ່ ງກ່າວເວົາ້ພາສາຄາ້ຍກບັມົງ້. 

ອກີຊນົເຜົ່ າໜຶ່ ງແມ່ນເຜົ່ າລາວໄຕທີ່ ມຊຸີມຊນົຕັງ້ລຽບຢູ່ແຄມນໍາ້ຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ແລະ ເຮດັຜະລດິກະສກິໍາເຊັ່ ນ: ການ 

ເຮດັນາ ແລະ ເຮດັໄຮ່. ປະຊາຊນົຂອງເຜົ່ າສາມາດເຊື່ ອມສານເຂົາ້ກບັເສດຖະກດິຕະຫຼາດ ພອ້ມທງັຄວາມຮູກ້ານຕະຫຼາດ 

ແລະ ທກັສະເມື່ ອທຽບໃສ່ສາມເຜົ່ າ, ເຂາົເຈົາ້ມພີາສາຂອງຕນົເອງ ແລະ ມກີານດໍາລງົຊວີດິຢູ່ໃນເຂດຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລເິວນ

ອອ້ມຂາ້ງ. ທຸກຊນົເຜົ່ າມສີາຍພວົພນັກນັຢ່າງໃກຊ້ດິຢູ່ເຂດປ່າສະຫງວນ ແຕ່ກໍມຄີວາມລໍາບາກໃນເວລາທີ່ ມສີງົຄາມ.  

ຕາຕະລາງ 3: ປະຊາກອນຕາມພາລະບດົບາດຍງິຊາຍ ທີ່ ເປັນແຮງງານ 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. % No. % No. % Female Male Total Female Male Total

1 Nachak 60 82 256 5 313 6 569 11 4 5 9 3 4 7

2 Huay Meuay 141 172 525 10 576 11 1,101 21 4 4 8 3 3 6

3 Sopka 65 76 246 5 204 4 450 9 4 3 7 3 3 6

4 Huay ma 205 255 791 15 763 15 1,554 30 4 4 8 3 3 6

5 Meungyued 130 163 363 7 414 8 777 15 3 3 6 2 3 5

5 Kohai 104 141 243 5 543 10 786 15 2 5 8 2 4 6

705 889 2,424 46 2,813 54 5,237 100 3 4 7 3 3 6Total

 
 

Total Population

Total

         

Village No. of 
HHs

No. of 
Families

Average HH Size Available Labor
Female Male
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ຊນົເຜົ່ າມົງ້ (4 ບາ້ນ) ແລະ ລາວລຸ່ມ (2 ບາ້ນ) ແມ່ນນອນຢູ່ໃນ 6 ບາ້ນທີ່ ມກີານປະເມນີເສດຖະກດິ. ໃນ 6 ບາ້ນ, ບາ້ນ

ຫວ້ຍມາມປີະຊາກອນຫຼາຍທີ່ ສຸດ 205 ຄວົເຮອືນ ( 255 ຄອບຄວົ). ປະຊາກອນມທີງັໝດົ 1,554, ໃນນັນ້ມຍີງິ 791 ຄນົ. 

ບາ້ນທີ່ ມປີະຊາກອນໜອ້ຍທີ່ ສຸດແມ່ນບາ້ນສບົຄາທີ່ ມ ີ65 ຄວົເຮອືນ ( 76 ຄອບຄວົ) ເທົ່ າກບັ 450 ຄນົ, ໃນນັນ້ແມ່ ຍງິມ ີ

246 ຄນົ.  

ອດັຕາປະຊາກອນຕ່ໍຄວົເຮອືນແມ່ນ 8 ຄນົ ໃນນັນ້ແມ່ຍງິມ ີ4 ຄນົ ສໍາລບັເຜົ່ າມົງ້, 6 ຄນົ ມ ີ3 ຄນົ ເປັນແມ່ຍງິສໍາລບັລາວ 

ລຸ່ມ ແລະ 7 ຄນົ ຕ່ໍຄວົເຮອືນໃນນັນ້ມຍີງິ 3 ຄນົ ສໍາລບັເຜົ່ າຂະມຸ. 

ເຜົ່ າຂະມຸມປີະຊາກອນໜອ້ຍທີ່ ສຸດພຽງແຕ່ 101 ຄນົທີ່ ດໍາລງົຊວີດິຮ່ວມກບັບາ້ນຂອງເຜົ່ າມົງ້ຢູ່ຫວ້ຍມາ ແລະ ບາ້ນລາວລຸ່ມຢູ່ 

ເມອືງຢອດ. ມ ີ9 ຄອບຄວົທີ່ ມ ີ44 ຄນົ ຢູ່ບາ້ນຫວ້ຍມາ ແລະ 11 ຄອບຄວົ ທີ່ ມ ີ57 ຄນົ ຢູ່ບາ້ນເມອືງຢອດ. 

ໃນໄລຍະ 3 ປີທີ່ ຜ່ານມາມປີະຊາກອນເພີ່ ມ 84 ຄນົທີ່ ເປັນຍງິ 38 ຄນົໃນ 2009, 59 ຄນົ ທີ່ ມແີມ່ຍງິ 26 ຄນົໃນ 2010 

ແລະ 2011. ປະຊາຊນົສ່ວນຫຼາຍຢູ່ບາ້ນຫວ້ຍມາ, ນາຈກັ ແລະ ຫວົເມອືງເປັນເຜົ່ າມົງ້ທີ່ ມພີຽງ 20 ເປັນເຜົ່ າຂະມຸ ໃນ 2009. 

ຄວົເຮອືນສ່ວນຫຼາຍເຄື່ ອນຍາ້ຍເຂົາ້ໄປໃນບນັດາບາ້ນໃກຄ້ຽງທີ່ ມພີີ່ ນອ້ງ. ຂະໜາດສະເລ່ຍຂອງປະຊາກອນແມ່ນ 7 ຄນົ ໃນ

ນັນ້ 3 ຄນົ ເປັນແມ່ຍງິທີ່ ອບົພະຍບົເຂົາ້ໄປ.  

ປະຊາກອນທີ່ ອບົພະຍບົອອກຈາກບາ້ນມພີຽງ 22 ຄນົໃນ 2009, ໃນນີມ້ແີມ່ຍງິ 12 ຄນົຈາກບາ້ນນາຈກັ, ຫວ້ຍເມື່ ອ ແລະ 

ບາ້ນໂຄໄຫ. ສໍາລບັເຫດຜນົໃນການຍກົຍາ້ຍແມ່ນບ່ໍມນໍີາ້ ແລະ ໄຟຟາ້, ຂາດຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຢາກຢູ່ໃກພ້ີ່ ນອ້ງ.  

ຄວົເຮອືນທີ່ ມແີມ່ຍງິເປັນຫວົໜາ້ຄອບຄວົມນໍີາກນັ 10 ຄວົເຮອືນຂອງເຜົ່ າມົງ້ຢູ່ 4 ບາ້ນ ແລະ 23 ຄນົຢູ່ເຜົ່ າລາວລຸ່ມ, ສ່ວນ 

ຫຼາຍແມ່ນຢູ່ບາ້ນສບົຄາ ແລະ ເມອືງຢອດ. 

ຕາຕະລາງ 4: ຄວົເຮອືນທີ່ ແຍກຕາມບດົບາດຍງິຊາຍຂອງຊນົເຜົ່ າ.  
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5.1.6 ເສດຖະກດິ ແລະ ການດໍາລງົຊວີດິໃນທອ້ງຖິ່ ນ 

ຍງັບ່ໍທນັມຂໍີມູ້ນທີ່ ລະບຸເຖງິເງ ື່ອນໄຂການດໍາລງົຊວີດິ ແລະ ເສດຖະກດິໃນປ່າສະຫງວນນໍາ້ແອດພູເລຍີ. ຂໍມູ້ນທີ່ ໄດຈ້າກການ 

ປະເມນີເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແມ່ນມຢູ່ີ 6 ບາ້ນທີ່ ສະທອ້ນໃຫເ້ຫນັການດໍາລງົຊວີດິຕດິພນັກບັສິ່ ງແວດລອ້ມທໍາມະຊາດໃນການ 

ຜະລດິກະສກິໍາ ແລະ ການເຮດັໃຫ.້ ຍງັມກີດິຈະກໍາສາ້ງລາຍຮບັບາງຢ່າງທີ່ ຢູ່ໃນພືນ້ທີ່ ຫ່າງໄກ ແລະ ເຂົາ້ເຖງິຍາກ. 

ຄອບຄວົສ່ວນຫຼາຍມກີານດໍາລງົຊວີດິທີ່ ຄາ້ຂາຍພຽງເລກັນອ້ຍຢູ່ຕະຫຼາດ, ຊຶ່ ງເຂົາ້ເປັນອາຫານຕົນ້ຕໍ ແລະ ຈາກການເຮດັໄຮ່ຢູ່ 

ເຂດພູສູງ. ການເຮດັໄຮ່ກວມເອາົຫຼາຍກວ່າ 80% ຂອງການປູກຝັງພອ້ມທງັການບຸກເບກີທີ່ ດນິລຽບຕາມຫນົທາງ. ປະຊາຊນົ 

ມກັປູກຖົ່ ວເຫຼອືງ, ໝາກເດອືຍ, ໝາກງ່າ ແລະ ໝາກເຜດັ, ພອ້ມທງັລຽ້ງສດັເຊັ່ ນ: ໝູ, ແບ ້ແລະ ສດັປີກ. ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ 

ເຊັ່ ນ: ໝາກແໜ່ງ, ໝາກຕາວ, ຫວາຍ, ໃບມອນ, ເປືອກໄມ,້ ໜ່ໍໄມກ້ໍ່ ຍງັເປັນລາຍຮບັເສມີທີ່ ກວມເອາົ 22% ຂອງລາຍຮບັ 

ທງັໝດົ. ປະຊາຊນົຍງັຕ່ໍາຫູກ, ຕົມ້ເຫຼົາ້, ປັນ້ໝໍ ້ແລະ ສານກະຕ່າເພື່ ອສາ້ງລາຍຮບັ, ເຂາົເຈົາ້ຍງັຜະລດິກອ້ນດນິຈີ່  ແລະ ເຄື່ ອງ 

ເຟີນເີຈຮີບັໃຊພ້າຍໃນ. ການຄາ້ຍງັບ່ໍທນັພດັທະນາຫຼາຍຢູ່ໃນພືນ້ທີ່ ເຖງິຈະມຮີາ້ນຂາຍເຄື່ ອງຂະໜາດນອ້ຍ. ອງີຕາມການປະ 

ເມນີຄວາມທຸກຍາກ 2001, ມສີາມເມອືງຄ:ື ຫວົເມອືງ, ວຽງຄໍາ ແລະ ວຽງທອງ ຕກົຢູ່ໃນເມອືງທຸກຍາກທີ່ ສຸດອນັດບັສອງ ທີ່

ມຈີາໍນວນບາ້ນທຸກຍາກຫຼາຍກວ່າ 90% ຂອງບາ້ນທງັໝດົ (ເມອືງທີ່ ທຸກຍາກທີ່ ສຸດແມ່ນມບີາ້ນທຸກຍາກ 100%). 

ຊີນ້ ແລະ ຜກັແມ່ນຂຸດຄົນ້ໄດຈ້າກປ່າ. ເຖງິວ່າປະເທດລາວຈະມເີນືອ້ທີ່ ປ່າປົກຫຸມ້ 40% ແລະ ມປີະຊາຊນົໜອ້ຍກວ່າ 22 

ຄນົຕ່ໍກໂິລຕາແມດັ (ICEM 2003), ການລ່າສດັ ແລະ ການຫາປາ ແມ່ນມຜີນົກະທບົດາ້ນລບົຍອ້ນການນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງໃນ 

ທອ້ງຖິ່ ນເພື່ ອຈບັສດັປ່າ. ໃນການສໍາຫຼວດບາ້ນ 2005, ກະຮອກ, ຟານ, ປາ, ໝູ ແລະ ອື່ ນໆ ເປັນສດັທີ່ ບໍລໂິພກທຸກໆເດອືນ. 

ອກີການສກຶສາໜຶ່ ງປະເມນີວ່າ: ແຕ່ລະຄວົເຮອືນບໍລໂິພກຊີນ້ສດັປ່າ 141 ກລ ໃນແຕ່ລະປີ, 20% ແມ່ນຟານ ແລະ ໝູ. ອດັ 

ຕາສະເລ່ຍຂອງ 35 ຄວົເຮອືນຕ່ໍບາ້ນໃນ 98 ບາ້ນທງັໝດົທີ່ ຢູ່ໃນ ຫຼ ືຢູ່ໃກປ່້າສະຫງວນ ຈະບໍລໂິພກຢ່າງໜອ້ຍ 96,000 ກລ 

ໃນແຕ່ລະປີ.  

ນາເຂົາ້ຖາວອນທງັໝດົໃນ 6 ບາ້ນ ແລະ 2 ສະໜາມຂອງສະໜອງ 1 ແລະ 2 ແມ່ນມພີຽງ 57 ຮຕ ທີ່ ສາມາດຜະລດິໄດ ້150 

ໂຕນຕ່ໍປີສໍາລບັ 188 ຄວົເຮອືນ ແລະ ທງັໝດົແມ່ນເຮດັໄຮ່ເຂົາ້ທີ່ ມເີນືອ້ທີ່  790 ຮຕ ສໍາລບັ 654 ຄວົເຮອືນ. ບາ້ນຫວ້ຍມາ 

ສາມາດປູກເຂົາ້ໄຮ່ໄດເ້ກນີຄາດໝາຍປະມານ 80 ໂຕນຕ່ໍປີແຕ່ຕອ້ງການທີ່ ດນິເພີ່ ມຂຶນ້ (ຫຼາຍກວ່າ 500 ຮຕ ແຕ່ລະປີ). 

ປະຊາຊນົແມ່ນເພງິພາເຂົາ້ໄຮ່, ສາລ ີແລະ ລຽ້ງສດັເພື່ ອສາ້ງລາຍຮບັແຕ່ບ່ໍໄດຂ້າຍສນິຄາ້ນີເ້ປັນປະຈາໍຍກົເວັນ້ຈະມສີນັຍາຮ່ວມ 

ກບັນາຍທນຶ. 

ມປີະມານ 95% ຂອງຄວົເຮອືນທີ່ ມລີາຍຮບັຈາກການເຮດັກະສກິໍາ. ມພີຽງບາງຄນົທີ່ ເປັນຄູ່ອາຈານ ແລະ ເຮດັອາຊບີອື່ ນໆ 

ປະມານ 20% ທີ່ ມລີາຍຮບັຈາກການເຮດັໄຮ່ ແລະ ພຽງ 10 ຫາ 20% ເກບັເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ເພື່ ອຂາຍ. ປະຊາຊນົບາງຄນົ 

ຜະລດິເຄື່ ອງຫດັຖະກໍາ ແລະ ໃຫບໍ້ລກິານທົ່ ວໄປ. 

 

5.1.7 ການກຸມ້ເຂົາ້ກນິ 

ການຂາດເຂົາ້ໃນພືນ້ທີ່ ຍງັມສູີງ ອງີຕາມຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອດັຕາການຜະລດິເຂົາ້ຢູ່ປະມານ 1,190 ໂຕນຕ່ໍປີທຽບໃສ່ຄວາມ 

ຕອ້ງການເຂົາ້ທີ່ ມ ີ2,072 ໂຕນຕ່ໍປີຈາກຂໍມູ້ນຂອງອໍານາດການປົກຄອງບາ້ນ, ນີໝ້າຍຄວາມວ່າຈະມກີານຂາດເຂົາ້ກນິປະມານ 
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880 ໂຕນ. ເພື່ ອກໍານດົບນັຫາດັ່ ງກ່າວ, ປະຊາຊນົຊອກຫາລາຍຮບັເພີ່ ມເຕມີເພື່ ອຊືເ້ຂົາ້ມາບໍລໂິພກເຊັ່ ນ: ຂາຍສດັລຽ້ງ, ສາລ ີ

ແລະ ເກບັເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ເພື່ ອທດົແທນເຂົາ້. 

ຕາຕະລາງລຸ່ມນີສ້ມົທຽບການຜະລດິເຂົາ້ທງັໝດົໃສ່ກບັຄວາມຕອ້ງການເຂົາ້ແຕ່ 2009 ຫາ 2011. ພອ້ມທງັອດັຕາສ່ວນຮອ້ຍ 

ສະເລ່ຍຂອງການຂາດເຂົາ້ກນິໃນແຕ່ລະປີແມ່ນ 84% ໃນ 2009, 76% ໃນ 2010 ແລະ 74% ໃນ 2011 ແລະ ການຂາດ 

ເຂົາ້ໃນສາມປີຜ່ານມາແມ່ນຫຼາຍກວ່າ 880 ໂຕນໃນແຕ່ລະປີ. 

ຕາຕະລາງ 5: ສະພາບການກຸມ້ເຂົາ້ກນິ 

 

5.1.8 ບນັຫາທີ່ ພບົໃນບາ້ນ 

ບນັຫາຕົນ້ຕໍທີ່ ມກັເກດີຂຶນ້ໃນບາ້ນຈາກການສໍາຫຼວດເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແມ່ນຕດິພນັກບັບນັຫາການລຽ້ງສດັ ແລະ ເຮດັກະສ ິ

ກໍາ, ບນັຫາທີ່ ມກັເກດີແມ່ນພະຍາດສດັລຽ້ງພອ້ມທງັຂໍຈ້າໍກດັໃນການປູກຝັງເຊນັ: ຄຸນນະພາບຂອງດນິຕ່ໍາ, ຂາດທີ່ ດນິປູກຝັງ 

ແລະ ຕອ້ງການເຕກັນກິກະສກິໍາ. ຍງັມບີນັຫາຕ່າງໆທີ່ ຕດິພນັກບັໂຄງລ່າງພືນ້ຖານທີ່ ເປັນການຂນົສົ່ ງສນິຄາ້ໄປຕະຫຼາດ. ບນັຫາ

ທີ່ ຊດັເຈນແມ່ນມຫີນົທາງແກໄ້ຂທີ່ ກໍານດົໄດຕ້າມຄໍາຄດິເຫນັຈາກສດັຕະວະແພດ, ກອງທນຶຊຸກຍູ,້ ຄໍາແນະນໍາດາ້ນ ເຕກັນກິ 

ແລະ ການປັບປຸງໂຄງລ່າງພືນ້ຖານ.  
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ຕາຕະລາງ 6: ບນັຫາດາ້ນກະສກິໍາ 

 
 

5.1.9 ປະເພນ ີ

ປະເພນຂີອງປະຊາຊນົໃນພືນ້ທີ່ ແມ່ນການເຊື່ ອຜພີອ້ມທງັການສະຫຼອງປີໃໝ່ໃນເດອືນມງັກອນ ແລະ ປະຊາຊນົກໍ່ ຕດິຕາມປະ 

ຕທິນິການຂຶນ້ຂອງເດອືນ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍຕາມ, ປະຊາຊນົຖຮືດີ 12 ຄອງ 14 ທີ່ ເປັນຫຼກັການຈາກສາດສະໜາພຸດ. ຄວາມເຊື່ ອ 

ໃນສາດສະໜາມຄີວາມແຕກຕ່າງຕາມຄວາມເຊື່ ອຕ່ໍປ່າສກັສດິ, ປ່າຊາ້ ແລະ ສດັທີ່ ມຄີວາມສກັສດິຕ່ໍການອານຸລກັ. ຄວາມເຊື່ ອ 

ບາງຢ່າງກໍ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົດາ້ນລບົເຊັ່ ນ: ການຈດູປ່າທີ່ ຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມສມົບູນຂອງດນິ ແລະ ການລ່າສດັພອ້ມທງັຄວາມເຊື່ ອ 

ໃນການມພີະລງັຈາກຜສີາງນາງໄມຊ່້ວຍປ່ິນປົວໂດຍບ່ໍກນິຢາກໍ່ ໄດ.້ 

 

5.1.10 ການເຊົ່ າ ແລະ ສໍາປະທານທີ່ ດນິເພື່ ອຂຸດຄົນ້ບ່ໍແຮ່ ແລະ ເຮດັກະສກິໍາ 

ການສໍາປະທານທີ່ ດນິບ່ໍໄດຮ້ບັອະນຸຍາດພາຍໃນປ່າສະຫງວນເຖງິວ່າກດົບາງຄັງ້ອາດບ່ໍຊດັເຈນ. ແຕ່ວ່າສດິອໍານາດໃນການ 

ອອກສໍາປະທານທີ່ ບ່ໍຊດັເຈນໂດຍສະເພາະລະຫວ່າງຂັນ້ສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມອືງຍງັມຂໍີຈ້າໍກດັໃນການຕດິຕາມ ແລະ 

ປະຕບິດັຕາມລະບຽບຫຼກັການ, ຊຶ່ ງປ່າສະຫງວນປະສບົບນັຫາການເຊົ່ າທີ່ ດນິທີ່ ບ່ໍສອດຄ່ອງ ແລະ ການອະນຸຍາດສໍາປະທານ 

ຂຸດຄົນ້ບ່ໍແຮ່ ແລະ ກະສກິໍາທີ່ ບ່ໍຖກືຕອ້ງ. ການທບົທວນການເຊົ່ າ ແລະ ການສໍາປະທານທີ່ ດນິໃນ 2010 ຢູ່ແຂວງຫວົພນັພບົ 

ເຫນັ 85 ໂຄງການທີ່  53% ແມ່ນໃຫເ້ຊົ່ າ ແລະ 47% ແມ່ນໃຫສໍ້າປະທານທີ່ ດນິ. ໂຄງການສ່ວນຫຼາຍຕັງ້ຢູ່ເມອືງຊໍາເໜອື 

ແລະ ເມອືງວຽງໄຊ. ການລງົທນຶແມ່ນສຸມໃສ່ອຸດສາຫະກໍາ, ການບໍລກິານ, ການຄາ້, ການສື່ ສານ, ການກໍ່ ສາ້ງ, ບ່ໍແຮ່ ແລະ 

ທ່ອງທ່ຽວ. ບ່ໍມກີານເຊົ່ າ ຫຼ ືສໍາປະທານທີ່ ດນິເພື່ ອການປູກຝັງຍອ້ນພືນ້ທີ່ ເປັນເຂດຫ່າງໄກ. 

ການວເິຄາະບນັດາເອກະສານການອານຸຍາດ 2002-2010 ພບົການເພີ່ ມຂຶນ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຮູບລຸ່ມນີສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັຂໍມູ້ນ 

ແລະ ທດິທາງພອ້ມທງັ 53% ຂອງໂຄງການດັ່ ງກ່າວໄດຮ້ບັການຮບັຮອງຢູ່ຂັນ້ເມອືງ ແລະ 42% ຂອງໂຄງການໄດຮ້ບັການ 

ຮບັຮອງຢູ່ຂັນ້ແຂວງ. 

ຮູບທີ່ ...: ຈາໍນວນຂອງໂຄງການທີ່ ຖກືຮບັຮອງຢູ່ແຂວງຫວົພນັ 2002-2010 
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ບດົລາຍງານການລງົພາກສະໜາມພບົໂຄງການຂຸດຄົນ້ບ່ໍແຮ່ 19 ແຫ່ງທີ່ ມກີານລາຍງານໃນເດອືນກໍລະກດົ 2010 ຢູ່ເມອືງວຽງ 

ທອງ ແລະ ໃນນັນ້ມເີກົາ້ໂຄງການຕັງ້ຢູ່ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ. ອງີຕາມແຈງ້ການຈາກລດັຖະບານ ແລະ ການພຈິາລະນາເຖງິ 

ຄຸນຄ່າຂອງປ່າສະຫງວນ, ເມອືງໄດຍ້ກົເລກີການສໍາຫຼວດ ແລະ ບດົສະເໜຂຸີດຄົນ້ບ່ໍແຮ່ທງັໝດົໃນເດອືນກໍລະກດົ 2010. 

ເມອືງຍງັຢັງ້ຢືນວ່າ: ຈະບ່ໍອານຸຍາດໃຫມ້ກີານຂຸດຄົນ້ບ່ໍແຮ່ຢູ່ໃນ ແລະ ຢູ່ໃກປ່້າສະຫງວນນໍາ້ແອດພູເລຍີ. 

ການທບົທວນບດົລາຍງານແຂວງຫຼວງພະບາງພບົການອະນຸຍາດເພີ່ ມຂຶນ້ນບັແຕ່ 2008 ຈາກສາມຮອດ 35 ໂຄງການຢູ່ 

2009. ແຂວງຊຽງຂວາງມກີານອະນຸຍາດເພີ່ ມຂຶນ້ຈາກ 2001 ທີ່ ມໜີຶ່ ງໂຄງການມາເປັນ 12 ໂຄງການຢູ່ 2008, ສະນັນ້ໃນນີ ້

ກໍ່ ມກີານຫຸຼດລງົເຊັ່ ນກນັໃນບາງເຂດ. ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສງັຄມົພບົການຮບັຮອງຢູ່ຂັນ້ຄຸມ້ຄອງ. ມພີຽງ 4% ຢູ່ແຂວງ 

ຫຼວງພະບາງທີ່ ອານຸຍາດຢູ່ຂັນ້ເມອືງ ແລະ 10% ອານຸຍາດຢູ່ຂັນ້ແຂວງ. ສໍາລບັແຂວງຊຽງຂວາງມ ີ 60% ອານຸຍາດຢູ່ຂັນ້ 

ແຂວງພອ້ມທງັອດັຕາສ່ວນອື່ ນໆ. 

ຮູບທີ່  7: ຈາໍນວນຂອງໂຄງການທີ່ ຮບັຮອງຕາມຂັນ້ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ 
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5.1.11 ຫນົທາງ 

ປ່າສະຫງວນນໍາ້ແອດພູເລຍີຖກືລບົກວນຈາກກດິຈະກໍາການພດັທະນາເຊັ່ ນ: 1) ຖະໜນົສາຍ 1C ທີ່ ແລ່ນຈາກຕາເວນັອອກ 

ຮອດ ຕກົ ຢູ່ພາກໃຕຂ້ອງປ່າສະຫງວນເຊື່ ອມຕ່ໍແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງຫວົພນັ, 2) ຖະໜນົເລກທ ີ 3204 ແລ່ນ 

ຈາກພາກເໜອືຮອດໃຕຈ້າກເມອືງວຽງທອງຮອດເຂດສອນ, ພອ້ມທງັມຖີະໜນົຜາທໄີປຮອດຊໍາເໜອືຜ່ານບາ້ນຫວົມາ ຢູ່

ພາກຕາເວນັອອກ, 3) ການສາ້ງຫນົທາງຜາທ ີ 61 ກມ ຈາກຕາເວນັອອກ ຫາ ຕກົທາງພາກເໜອື. ແຜນຄຸມ້ຄອງຖະໜນົດັ່ ງ 

ກ່າວແມ່ນມກີານປະເມນີໃນ 2012. ການກໍ່ ສາ້ງຖະໜນົຜາທ ີຄາດວ່າຈະລາ້ຊາ້. ໂຄງການປ່າສະຫງວນ ແລະ ສດັປ່າຕອ້ງບນັ 

ຈເຸອາົການຕດິຕາມແຜນຄຸມ້ຄອງພອ້ມທງັອງົປະກບັຕົນ້ຕໍໃນການປະເມນີສງັຄມົ ແລະ ມກີນົໄກການຈດັຕັງ້ທີ່ ຊ່ວຍຄຸມ້ຄອງ 

ຈາກກມົປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ, ກຊສ.  

 

5.1.12 ການອານຸລກັ ແລະ ປົກປັກຮກັສາສດັປ່າທີ່ ພວມຈດັຕັງ້ຢູ່ 

ມທີງັໝດົ 124 ບາ້ນທີ່ ຕັງ້ຢູ່ໃນ ແລະ ໃກກ້ບັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍາ້ແອດພູເລຍີ, ທີ່ ເປັນປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ ແລະ ອາໄສ 

ການເຮດັໄຮ່. ຕັງ້ແຕ່ສາ້ງຕັງ້ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດໃນ 1993, ການເຮດັກະສກິໍາແບບຍນືຍງົເຊັ່ ນ: ການລຽ້ງສດັ ແລະ ການ 

ປູກພດືໄດທ້ດົແທນການລ່າສດັປ່າລວມທງັການເກບັເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ແລະ ຟືນຂອງຊຸມຊນົ. ຈາກການຊຸກຍູຂ້ອງອງົການທີ່ ບ່ໍ 

ຂຶນ້ກບັລດັ, ການອານຸລກັແມ່ນມຂີຶນ້ຢ່າງກວາ້ງຂວາງໃນປ່າສະຫງວນ, ແຕ່ວ່າບ່ໍແມ່ນບາ້ນທງັໝດົທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມກບັການອານຸລກັ 

ຍອ້ນຂາດຊບັພະຍາກອນ. ການອານຸລກັທງັໝດົແມ່ນມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົໃນການສາ້ງຈດິສໍານກຶເຖງິຄວາມສໍາຄນັຂອງ 

ຊວີະນາໆພນັ. ມບີາງຊຸມຊນົເຂົາ້ຮ່ວມການເຝ້ົາຍາມປ່າ ແລະ ການກໍານດົເຂດນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິທີ່ ເຮດັສໍາເລດັໃນສາມບາ້ນຂອງ 

ເມອືງວຽງຄໍາ ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ. ພາຍໃຕໂ້ຄງການຂອງເຢຍລະມນັ, ການກໍານດົການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິແມ່ນພວມເຮດັຢູ່ເມອືງ 

ຫວົເມອືງ ແລະ ຈະຂະຫຍາຍໄປເມອືງຊໍາເໜອືຢູ່ແຂວງຫວົພນັ. ການທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດແມ່ນສາ້ງຜນົປະໂຫຍດໃຫ ້ 14 

ບາ້ນຢູ່ເມອືງວຽງທອງຂອງແຂວງຫວົພນັ. ກດິຈະກໍາສາ້ງລາຍຮບັບາງຢ່າງແມ່ນໄດຈ້າກກອງທນຶພດັທະນາບາ້ນພອ້ມທງັການມ ີ

ສ່ວນຮ່ວມໃນການຮກັສາປ່າ. 

ບາງວຽກອານຸລກັແມ່ນຊຸມຊນົໄດເ້ປັນເຈົາ້ການແຕ່ຕອ້ງການໆມສ່ີວນຮ່ວມຂອງທຸກຝ່າຍເຂົາ້ໃນການອານຸລກັປ່າສະຫງວນ 

ແຫ່ງຊາດນໍາ້ແອດພູເລຍີ. 

 

5.1.13 ຊບັພະຍາກອນທາງວດັທະນະທໍາ 

ກດິຈະກໍາຂອງໂຄງການຈະກວມເອາົຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ ຮດີຄອງປະເພນທີີ່ ອາດ 

ມຜີນົກະທບົຕ່ໍຊບັພະຍາກອນທາງວດັທະນະທໍາ. ຊບັພະຍາກອນນີເ້ປັນສະຖານທີ່ , ສິ່ ງຂອງ, ໂຄງລ່າງ, ທດັສະນຍີະພາບທີ່  

ເຄື່ ອນຍາ້ຍ ແລະ ບ່ໍເຄື່ ອນຍາ້ຍໄດຕ້າມຄວາມສໍາຄນັທາງປະຫວດັສາດ ແລະ ສາດສະໜາ. 

ໜ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນນໍາ້ແອດພູເລຍີມກີນົໄກເຊື່ ອມສານຄຸນຄ່າທາງວດັທະນະທໍາໃນທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ກຸ່ມຊນົເຜົ່ າ 

ເພື່ ອສາ້ງແຜນພດັທະນາບາ້ນຂອງເຂາົເຈົາ້. ພືນ້ທີ່ ເຊັ່ ນ: ປ່າສກັສດິ, ປ່າຊາ້ ຫຼ ືຕົນ້ໄມສ້ກັສດິແມ່ນມຄີວາມສໍາຄນັ ແລະ ບນັຈ ຸ

ເຂົາ້ໄປໃນແຜນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຕາມຮດີຄອງປະເພນ.ີ ຊຸມຊນົໄດສ້າ້ງຫຼກັການເພື່ ອຄຸມ້ຄອງ ແລະ ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັຈາກ 
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ໜ່ວຍງານ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງເມອືງ. ການທ່ອງທ່ຽວຍງັພດັທະນາຈາກການປືກສາຫາລຮ່ືວມກບັປະຊາຊນົທີ່ ເຂົາ້ 

ຮ່ວມ ແລະ ໄດຮ້ບັການແບ່ງປັນຜນົປະໂຫຍດ. 

5.1.14 ກອບວຽກການຈດັຕັງ້ 

ປ່າສະຫງວນນໍາ້ແອດພູເລຍີສາ້ງຕັງ້ພາຍໃຕດໍ້າລດັເລກທ ີ 164/ນຍ ໃນ 29/10/1993 ພອ້ມທງັພືນ້ທີ່ ອານຸລກັຊວີະນາໆພນັທີ່  

ກວມເອາົ 422,900 ຮຕ. ໃນເວລາດຽວກນັ, ດໍາລດັຍງັໄດກ້ໍານດົ 16 ປ່າສະຫງວນໃນທົ່ ວປະເທດ, ຊຶ່ ງເປັນຈດຸເລີ່ ມຕົນ້ຂອງ 

ລະບບົປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ. ປ່າສະຫງວນທງັໝດົແມ່ນຈດັຢູ່ໃນໝວດທີ່  6 ຂອງ IUCN. ການທບົທວນກດົໝາຍປ່າໄມ ້

2007 ຍງັໄດແ້ບ່ງປ່າສະຫງວນເປັນສອງເຂດຄ:ື ເຂດຫວງຫາ້ມທີ່ ບ່ໍໃຫມ້ກີານຂຸດຄົນ້ທງັໝດົ ແລະ ເຂດທີ່ ຄຸມ້ຄອງສາມາດໃຫ ້

ບນັດາບາ້ນທີ່ ຕັງ້ຢູ່ນໍາໃຊເ້ພື່ ອຈດຸປະສງົກຸມ້ກນິເທົ່ ານັນ້. ກດົໝາຍສດັປ່າ 2007 ໄດຈ້ດັໝວດສດັປ່າເປັນ 3 ປະເພດທີ່ ອງີໃສ່ 

ລະດບັການຫວງຫາ້ມບ່ໍໃຫລ່້າສດັ, ພອ້ມທງັບດົແນະນໍາສະເພາະຕາມລະດູການຂຸດຄົນ້. 

ພືນ້ທີ່ ອານຸລກັສອງແຫ່ງແມ່ນໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງຕັງ້ແຕ່ 2000 ພອ້ມທງັການຊຸກຍູຈ້າກສາກນົໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກໍ່ ຄ ື

IUCN ໃນ 2002 ແລະ WCS ໃນ 2003 ຈນົຮອດປະຈບຸນັ. ທງັສອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງຈາກ 

ຫອ້ງການໃຫຍ່ທີ່ ຕັງ້ຢູ່ເມອືງວຽງທອງພອ້ມທງັການແກໄ້ຂບນັຫາທີ່ ເສອືມາກດັກນິສດັລຽ້ງ. ແຂວງຫວົພນັ ແລະ ແຂວງຫຼວງ 

ພະບາງໄດຮ່້າງແຜນຄຸມ້ຄອງທໍາອດິສໍາລບັປ່າສະຫງວນ ແລະ ໄດຮ້ບັການຊຸກຍູຈ້າກກະຊວງກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມໃ້ນ 2003. 

ນບັຈາກ 2000 ຮອດ 2002, ແຂວງຫວົພນັ ແລະ ຫຼວງພະບາງກໍ່ ມກີານພດັທະນາຊຸມຊນົ ແລະ ອານຸລກັປ່າສະຫງວນນໍາ້ 

ແອດພູເລຍີທີ່ ໄດຮ້ບັການຊຸກຍູຈ້າກກມົປ່າໄມ ້ ແລະ ໄດຮ້ບັທນຶຈາກອງົການດານດີາ. ສິ່ ງດັ່ ງກ່າວໄດສ້າ້ງຕັງ້ຫອ້ງການປ່າສະ 

ຫງວນ ແລະ ພະນກັງານທີ່ ປະຈາໍການຢູ່ເມອືງວຽງທອງໃນການເຮດັສໍາຫຼວດຂໍມູ້ນພືນ້ຖານການດໍາລງົຊວີດິ ແລະ ການສາ້ງ 

ແຜນທີ່ . ພະນກັງານໄດຈ້ດັສນັທີ່ ດນິ, ການພດັທະນາຊຸມຊນົ ແລະ ການຮຽກເກບັປືນຄນືຈາກບາ້ນເປ້ົາໝາຍ ແລະ ກະກຽມ 

ແຜນຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນສະບບັທໍາອດິ. 

ຮູບທີ່  1: ໂຄງຮ່າງການຈດັຕັງ້ຂອງໜ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍາ້ແອດພູເລຍີ. 
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ໃນ 2005, ເຈົາ້ເມອືງວຽງທອງໄດກ້ໍານດົໃຫສ້ດັລຽ້ງແມ່ນມາກນິຫຍາ້ຢູ່ໃນບໍລເິວນບາ້ນແທນຈະເປັນການເຂົາ້ໄປໃນປ່າສະ 

ຫງວນຕດິພນັກບັການຫາ້ມບ່ໍໃຫລ່້າເສອື. ກດົໝາຍແຫ່ງຊາດທີ່ ມຢູ່ີພອ້ມທງັລະບຽບສະບບັທໍາອດິຂອງປ່າສະຫງວນນໍາ້ແອດ 

ພູເລຍີໄດຮ້ບັການຮ່າງຂຶນ້ ແລະ ຮບັຮອງໂດຍ ເຈົາ້ແຂວງຫວົພນັ,  ແລະ ຮບັຮູໂ້ດຍເຈົາ້ເມອືງວຽງທອງ, ຫວົເມອືງ ແລະ ວຽງ 

ຄໍາ ໃນຕົນ້ປີ 2008. ຈດຸປະສງົຂອງລະບຽບຫຼກັການແມ່ນ 1) ກໍານດົຫຼກັການ ແລະ ມາດຕະການໃນການຢຸດຕກິານລ່າສດັທີ່  

ຜດິກດົໝາຍ, 2) ອານຸລກັຊວີະນາໆພນັ ແລະ ລະບບົນເິວດຂອງສດັປ່າ ແລະ ແຫ່ຼງທີ່ ຢູ່ອາໄສ, ແລະ 3) ສາ້ງຕັງ້ປ່າສະຫງວນ 

ແຫ່ງຊາດທີ່ ເປັນຕວົແບບໃນການອານຸລກັ, ນໍາໃຊໃ້ຫຍ້ນືຍງົ, ການທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ, ການສກຶສາ, ວດັທະນະທໍາ ແລະ 

ການຄົນ້ຄວາ້ທາງວທິະຍາສາດ. ລະບຽບຫຼກັການໄດກ້ໍານດົສດິ ແລະ ໜາ້ທີ່ ຂອງໜ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງເພື່ ອຂະຫຍາຍພືນ້ທີ່ ປ່າ 

ສະຫງວນທີ່ ປະຈບຸນັມ ີ595,000 ຮຕ ແລະ ທີ່ ຕັງ້ຂອງເຂດຫວງຫາ້ມ 300,000 ຮຕ ທີ່ ເຮດັໃຫປ່້າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍາ້ 

ແອດພູເລຍີໃຫຍ່ທີ່ ສຸດໃນ ສປປ ລາວ. ຮູບທີ່  1 ຍກົໃຫເ້ຫນັໂຄງຮ່າງຈດັຕັງ້ຂອງໜ່ວຍຄຸມ້ຄອງ. 

 

5.2 ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາກາຍນໍາ້ເທນີ 

5.2.1 ຄວາມເປັນມາຂອງປ່າຍອດນໍາ້ເທນີ 2 ແລະ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາກາຍນໍາ້ເທນີ 

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາການນໍາ້ເທນີຕັງ້ຢູ່ປ່າຍອດນໍາ້ເທນີ 2 ທີ່ ມໂີຄງການເຄື່ ອນໄຟຟາ້ນໍາ້ເທນີ 2 ພອ້ມທງັຄວາມສາມາດ 

ຜະລດິກະແສໄຟຟາ້ 1,075 ເມກາວດັ. ການສາ້ງອ່າງໂຕ່ງໄດຖ້ວ້ມພືນ້ທີ່  450 ກໂິລຕາແມດັ ແລະ ເປັນພືນ້ທີ່ ເກອືບ 130 ກິ

ໂລຕາແມດັເຄຍີນອນຢູ່ໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດທີ່ ສາ້ງຕັງ້ໂດຍລດັຖະບານໃນ 1993. ຂອບເຂດຂອງປ່າສະຫງວນໄດຖ້ກື 

ປັບປຸງໃນ 2000 ເພື່ ອກວມເອາົແລວປ່າສອງແຫ່ງເຂົາ້ໃນປ່າສະຫງວນພູຫນີພູນ ແລະ ຫນີນໍາ້ໜ່ໍ. ສາມເຂດດັ່ ງກ່າວເປັນປ່າ 

ຍອດນໍາ້ຂອງນໍາ້ເທນີ 2 ກວມເອາົ 427,700 ຮຕ. ປ່າຍອດນໍາ້ເທນີ 2 ເປັນເຂດອານຸລກັພເິສດທີ່ ເປັນແຫ່ຼງນໍາ້ ແລະ ທົ່ ງພຽງ 

ລະຫວ່າງ ພູສູງຂອງທດິເໜອື ແລະ ໃຕຂ້ອງອ່າງໂຕ່ງ. ປ່າຍອດນໍາ້ເທນີ 2 ມໂີຄງການໄຟຟາ້ນໍາ້ຕກົພອ້ມທງັການຕດິຕາມ ແລະ 

ສະໜອງທນຶຈາກທະນາຄານໂລກ. ເບິ່ ງແຜນທີ່  12. 

ໜ່ວຍງານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ປົກປັກຮກັສານໍາ້ເທນີ 2 ມໜີາ້ທີ່ ໃນການຄຸມ້ຄອງປ່າຍອດນໍາ້ ແລະ ປ່າສະຫງວນນາກາຍ. ພາລະ 

ບດົບາດແມ່ນການປະສານງານ ແລະ ການອານຸລກັ, ບໍາລຸງຮກັສາ ແລະ ຊຸກຍູກ້ດິຈະກໍາຕ່າງໆ. ຈດຸປະສງົຕົນ້ຕໍແມ່ນເພື່ ອຮບັ 

ປະກນັບໍລມິາດນໍາ້ທີ່ ພຽງພໍພອ້ມມຕີະກອນໜອ້ຍ ແລະ ການຟື້ນຟູປ່າຍອດນໍາ້ເທນີ 2. ການອານຸລກັຊວີະນາໆພນັ ໂດຍສະ 

ເພາະແຫ່ຼງທີ່ ຢູ່ອາໄສຂອງສດັຫາຍາກ, ແລະ ໃກສູ້ນພນັໄດປ້ະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊນົບນັ 

ດາເຜົ່ າ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫໜ່້ວຍງານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນການຄຸມ້ຄອງ. 

 

5.2.2 ສະພາບກາຍະຊວີະພາບໃນປະຈບຸນັ 

ສາຍພູຫຼວງພາຍໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດແມ່ນນບັແຕ່ພາກຕາເວນັຕກົສຽງເໜອືຈນົຮອດຕາເວນັອອກສຽງໃຕ ້ ໂດຍມບີນັດາ 

ທົ່ ງພຽງທີ່ ມແີມ່ນໍາ້ໄດໄ້ຫຼຮ່ວມເຂົາ້ໄປຢູ່ໃນພູພຽງນາກາຍ, ໃນນີມ້ຫີາ້ສາຍນໍາ້ເຊັ່ ນ: ນໍາ້ຊອດ, ນໍາ້ມອນ, ນໍາ້ເທນີ, ນໍາ້ນອ້ຍ 

ແລະ ນໍາ້ອອນ ທີ່ ມຄີວາມອຸດມົສມົບູນທາງດາ້ນປ່າໄມ.້ ປ່າດັ່ ງກ່າວມຄີວາມສູງຢູ່ລະດບັ 1,000 ແມດັທີ່ ແບ່ງພູພຽງນາກາຍ 

ຈາກທດິເໜອື ແລະ ພູສູງພາກກາງ. ນໍາ້ເທນີໄດໄ້ຫຼສູ່ ຕາເວນັຕກົສຽງເໜອື ແລະ ໂຮມກບັນໍາ້ຂອງຜ່ານນໍາ້ກະດງິ. ຄວາມສູງ 
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ຂອງປ່າສະຫງວນແມ່ນຈາກ 500-2,200 ແມດັນບັຈາກໜາ້ນໍາ້ທະເລ, 500-580 ແມດັນບັຈາກພູພຽງນາກາຍ, 600-

1,100 ແມດັນບັຈາກຮ່ອມພູ, ແລະ 600-2,200 ແມດັຢູ່ພູພາກກາງ ແລະ ໃຕ.້ 

ແຜນທີ່  2: ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາກາຍນໍາ້ເທນີ.  

 

 

ບນັດາກຸ່ມພູກວມເອາົ 800 ກໂິລຕາແມດັ ຈາກປ່າສະຫງວນ, ສ່ວນຫຼາຍສູງກວ່າ 1,000 ແມດັພອ້ມທງັມຈີອມພູທເີກນີ 

1,500 ແມດັ ແລະ ສນັພູທີ່ ສູງ 2,200 ແມດັຢູ່ພູເລາົໂກ. ອ່າງໂຕ່ງຂອງນໍາ້ຊອດ, ນໍາ້ມອນ ແລະ ນໍາ້ເທນີໄດເ້ປັນພືນ້ທີ່ ສອງ 
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ແຫ່ງທີ່ ສໍາຄນັຕັງ້ຢູ່ເມອືງຕາສາງ, ນາວງັ, ແລະ ບໍລເິວນທດິເໜອືຂອງພູ. ສໍາລບັທດິໃຕຂ້ອງພູແມ່ນມຄີວາມສູງຕ່ໍາກວ່າ ແລະ 

ເປັນບ່ອນອ່າງໂຕ່ງຂອງນໍາ້ນອ້ຍ ແລະ ນໍາ້ພາ້ວ.  

ພູພຽງນາກາຍມລີກັສະນະພຽງພອ້ມທງັມນໍີາ້ເທນີ, ນໍາ້ຊອດ, ນໍາ້ອອນ ແລະ ນໍາ້ນອ້ຍທີ່ ເປັນພູພຽງສີ່ ຫ່ຼຽມກວມເອາົ 1,200 ກິ

ໂລຕາແມດັ ແລະ ມຄີວາມສູງຈາກນໍາ້ທະເລ 490 ຫາ 600 ແມດັ,  ແລະ ໄຫຼໂຮມຈາກທດິຕາເວນັອອກ ຫາ ຕາເວນັອອກ 

ສຽງໃຕ.້ ທາງທດິໃຕ,້ ພູພຽງໄດມ້ລີະດບັຕ່ໍາລງົຈນົຮອດທົ່ ງພຽງຍມົມະລາດ.  

 

5.2.3 ຄຸນຄ່າທາງຊວີະນາໆພນັ 

ທີ່ ຢູ່ອາໄສມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາກາຍນໍາ້ເທນີທີ່ ເປັນຄວາມອຸດມົສມົບູນທາງດາ້ນດນິ, ລະດບັສູງ 

ຈາກໜາ້ນໍາ້ທະເລ ແລະ ພູມອາກາດໃນເຂດດັ່ ງກ່າວ. ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງທີ່ ຢູ່ອາໄສຂອງສດັແມ່ນຕາມສະພາບຕວົຈິ່ ງຂອງ 

ສດັທີ່ ມຢູ່ີ. 

ປ່າດງົດບິມບີນັດາພນັພດືຕ່າງໆ ແລະ ເປັນພນັພດືຂອງອາຊຕີາເວນັອອກສຽງໃຕ.້ ພດືສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໄມຂ້ະຍຸ່ງ ແລະ ບາງສາຍ 

ພນັຕ່າງໆ. ຕົນ້ໄມໂ້ດຍລວມມຄີວາມສູງ 20 ແມດັ ພອ້ມທງັບາງຄັງ້ກໍ່ ສູງ 30 ແມດັ. ຮອບວຽນຂອງຕົນ້ໄມໃ້ຫຍ່ມປີະມານ 

50-60 ຊມ ພອ້ມທງັຕົນ້ໄມທ້ີ່ ມຮີອບວຽນເກນີ 120 ຊມ ຂຶນ້ໄປ. ມຕີົນ້ໄມທ້ີ່ ຢູ່ເຂດຄວາມສູງ 950 ແມດັໃກກ້ບັຊາຍແດນ 

ຫວຽດນາມຢູ່ທດິໃຕຂ້ອງປ່າສະຫງວນ. ປ່າປະສມົຕ່າງໆກໍ່ ມສີາຍພນັ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕວົກະຈ່າຍຕາມປ່າ. ບາງພນັພດືກໍ່  

ພບົຢູ່ໃນແຕ່ທອ້ງຖິ່ ນເທົ່ ານັນ້. 

ພືນ້ທີ່ ປ່າປົກຫຸມ້ມຢູ່ີພູຈອມວອຍ ແລະ ພາກສ່ວນທາງເທງິຂອງທດິເໜອື ແລະ ໃຕ ້ໂດຍມປ່ີາທີ່ ມຄີວາມສູງຢູ່ 1,600 ແມດັ ເ

ໜອືໜາ້ນໍາ້ທະເລ ແລະ ມພີດືຕ່າງໆເກດີຂຶນ້. 

ໜຶ່ ງໃນລກັສະນະຕົນ້ຕໍຂອງປ່າສະຫງວນແມ່ນເຂດຫວງຫາ້ມ ທີ່ ເປັນປ່າຝົນພອ້ມທງັຄວາມຄອ້ຍສນັຂອງສາຍພູຫຼວງ. ຊາຍ 

ແດນຫວຽດນາມທາງທດິຕາເວນັອອກສຽງເໜອືໄດເ້ປັນບ່ອນທີ່ ຢູ່ອາໄສຂອງພນັພດື ແລະ ສດັທີ່ ຫາຍາກ ແລະ ມຢູ່ີໃນລະດູ 

ຝົນແຕ່ເດອືນມງັກອນ ຫາ ເດອືນກຸມພາ. 

 

5.2.4 ຊບັພະຍາກອນສດັປ່າ 

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາກາຍນໍາ້ເທນີເປັນປ່າທໍາມະຊາດທີ່ ຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍທີ່ ສຸດໃນ ສປປ ລາວ, ໃນນັນ້ມສີດັ 

ລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນມົສາມສາຍພນັຈາກຫາ້ສາຍພນັທີ່ ມຂີະໜາດໃຫຍ່. ສິ່ ງທີ່ ຄົນ້ພບົແມ່ນໂຕຊາໂອລາ. ສາຍພນັໃໝ່ຍງັມກີວາງ 

ດໍາ ແລະ ກວາງຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ ມກີານຫາ້ມລ່າໃນທົ່ ວໂລກ. ໝປູ່າຂອງອນິດູຈນີກໍ່ ພບົໃນພືນ້ທີ່ ນີຫຼ້ງັຈາກທີ່ ພບົວ່າມກີານສູນ 

ພນັໄປແລວ້. ການສໍາຫຼວດຢູ່ພາກສະໜາມພບົສດັລຽ້ງລູກດວ້ຍນມົໃນເຂດປ່າສະຫງວນ, ຢ່າງໜອ້ຍກໍ່ ມເີກອືບເກົາ້ຊະນດິ 

ຂອງສດັປ່າທີ່ ໃກສູ້ນພນັ ແລະ ມຢູ່ີສະເພາະປ່າສະຫງວນນີ.້ 
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ສດັອກີສບີຫກົສາຍພນັໄດຖ້ກືບນັທກຶ ແລະ ພບົໃນປ່າສະຫງວນ, ໃນນີຍ້ງັມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍທີ່ ສຸດຂອງສດັລຽ້ງລູກດວ້ຍນມົ 

ທີ່ ເປັນສດັລ່າເນືອ້ຕາມການລາຍງານຢູ່ບໍລເິວນຊາຍແດນລາວ, ກໍາປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມພອ້ມທງັປາບກື ແລະ ສາຍພນັປາ 

ຕ່າງໆ ທີ່ ນກັຊວີະວທິະຍາຍງັບ່ໍທນັພບົບ່ອນອື່ ນ ນອກຈາກ ສປປ ລາວ. 

ປ່າສະຫງວນມຈີາໍນວນສດັລຽ້ງລູກດວ້ຍນມົທີ່ ຫຼາຍເຊັ່ ນ: ຊາ້ງອາຊ ີ ແລະ ກໍ່ ມບີາງຈາໍນວນທີ່ ພບົຢູ່ບ່ອນຕ່າງໆຂອງ ສປປ 

ລາວ. ການສໍາຫຼວດພບົນກົເກອືບ 430 ສາຍພນັຢູ່ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາກາຍນໍາ້ເທນີ, ສິ່ ງດັ່ ງກ່າວເປັນຄວາມຫຼາກຫຼາຍທີ່  

ສຸດ ແລະ ມກີານບນັທກຶໃນເຂດປ່າສະຫງວນຢູ່ທົ່ ວພາກພືນ້ອາຊຕີາເວນັອອກສຽງໃຕ.້ ໃນນີມ້ ີ 56 ສາຍພນັທີ່ ພບົໃນປ່າສະ 

ຫງວນ ແລະ ມກີານປະເມນີຜນົຕ່ໍການອານຸລກັສດັປ່າ (ຕາມລກັສະນະສະເພາະ ແລະ ຂໍມູ້ນ ທີ່ ມ,ີ ໝວດສາຍພນັຂອງໂລກທີ່  

ຖກືຄຸກຄາມ), ທງັໝດົນີ ້ ໄດພ້າໃຫປ່້າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາການນໍາ້ເທນີມຄີວາມສໍາຄນັທີ່ ສຸດຕ່ໍການສໍາຫຼວດໃນພາກພືນ້ປະ 

ເທດລາວ, ກໍາປູເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມ.  

ພູພຽງນາກາຍຍງັເປັນແຫ່ຼງທີ່ ຢູ່ອາໄສຂອງນກົທີ່ ຖກືຄຸກຄາມ, ທາງທດິເໜອືຂອງປ່າມຝູີງນກົທີ່ ມຈີາໍນວນຫຼາຍທີ່ ສຸດ ແລະ ເປັນ 

ສາຍພນັທີ່ ໃກສູ້ນພນັ. ການສໍາຫຼວດຢູ່ນໍາ້ເທນີ ແລະ ເຊບັງ້ໄຟສາມາດພບົປະຊາກອນປາທີ່ ມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ມຄີວາມ 

ສໍາຄນັ. ເຖງິວ່ານໍາ້ເທນີຈະມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍ ຂອງສາຍພນັປາໜອ້ຍກວ່າເຊບັງ້ໄຟ (60 ສາຍພນັທຽບໃສ່ 131 ສາຍພນັ) ກໍ່ ມ ີ

ຈາໍນວນຫຼາຍ (18% ຕ່ໍ 4%). 

ຕາຕະລາງ 3: ພາບລວມຂອງພນັສດັທີ່ ບນັທກຶໄດຈ້າກປ່າສະຫງວນນາກາຍນໍາ້ເທນີ 

 

5.2.5 ການນໍາໃຊ ້ແລະ ຄອບຄອງທີ່ ດນິ 

ພືນ້ທີ່ ທງັໝດົຂອງປ່າສະຫງວນນາກາຍນໍາ້ເທນີກວມເອາົ 456,305 ຮຕ ທີ່ ເປັນພືນ້ທີ່ ອານຸລກັທງັໝດົ ແລະ ພືນ້ທີ່ ພເິສດ 

275,705 ຮຕ ແລະ ພືນ້ທີ່ ຫວງຫາ້ມຢູ່ 87,606 ຮຕ. ເຂດກນັຊນົກວມເອາົເນືອ້ທີ່  40,246 ຮຕ  ທີ່ ມສີາມແລວປ່າກວມ 

ເອາົ 52,748 ຮຕ. ແຜນທີ່  2 ສະແດງໃຫເ້ຫນັເຂດຕ່າງໆຂອງປ່າສະຫງວນ. ການກໍານດົເຂດແມ່ນເຮດັໂດຍໜ່ວຍງານທີ່ ປະ 

ຕບິດັຕາມລະບຽບໃນການຄຸມ້ຄອງເຂດຕ່າງໆ. ທີ່ ດນິທງັໝດົໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຊບັສນິຂອງລດັຖະບານ ແລະ ການຈດັສນິ 

ທີ່ ດນິເພື່ ອກະສກິໍາ ແລະ ການນໍາໃຊຕ່້າງໆ ແມ່ນຜ່ານຂັນ້ຕອນການສາ້ງແຜນ ແລະ ຈດັສນັທີ່ ດນິ. 

SEMFOP II ຮບັປະກນັການສາ້ງແຜນ ແລະ ຈດັສນັທີ່ ດນິໃຫບ້ນັດາບາ້ນທີ່ ຢູ່ໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ແລະ ພືນ້ທີ່ ປອ້ງ 

ກນັທີ່ ມກີານຄຸມ້ຄອງຢ່າງມປີະສດິຕຜິນົ ແລະ ເຂດອານຸລກັກໍ່ ມເີຂດປອ້ງກນັທງັໝດົ ແລະ ເຂດຄວບຄຸມການນໍາໃຊທ້ີ່ ຖກືກໍາ 

ນດົ.  

SEMFOP II ຊຸກຍູກ້ານສາ້ງແຜນນໍາໃຊປ່້າໄມ ້ແລະ ທີ່ ດນິ, ການຈດັສນັ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຢູ່ບາ້ນ ແລະ ລະດບັປ່າສະຫງວນ 

ແຫ່ງຊາດ. ການກໍານດົໜາ້ວຽກຂອງ  SEMFOP II ໄດບ້ນັລຸເປ້ົາໝາຍ WMPA ທີ່ ອງີໃສ່ຄວາມສມົດຸນ, ການເຊື່ ອມສານ 

ວຽກງານຄຸມ້ຄອງພືນ້ທີ່ ປອ້ງກນັ. ວທິນີີສຸ້ມໃສ່ຄວາມສມົດຸນລະຫວ່າງການບງັຄບັໃຊລ້ະບຽບ ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງ 

ຊຸມຊນົ, ການຄຸມ້ຄອງປ່າໃຫຍ້ນືຍງົ ແລະ ການສາ້ງແຜນນໍາໃຊ,້ ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນການຄຸມ້ຄອງ 

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ. SEMFOP ຍງັຮບັຮູສ້ດິຕາມປະເພນຂີອງບາ້ນພອ້ມສດິໃນການປັບປຸງການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນ 

ທໍາມະຊາດຜ່ານແຜນນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ ແລະ ປ່າ, ແລະ ຊຸກຍູຄ້ວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງການດໍາລງົຊວີດິ ແລະ ທດິທາງການນໍາໃຊທ້ີ່  

ດນິ.  
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ທີ່ ດນິໃນເຂດໂຄງການຖກືນໍາໃຊອ້ງີຕາມໝວດຂອງປ່າຄ:ື ປ່າສະຫງວນ, ປ່າປອ້ງກນັ, ປ່າຄຸມ້ຄອງການນໍາໃຊ,້ ທີ່ ດນິກະສກິໍາ, 

ທີ່ ດນິຍກົຍາ້ຍ, ປ່າຊາ້ ແລະ ວງັສະຫງວນ. ພືນ້ທີ່ ນີນ້ອນຢູ່ໃນກຸ່ມບາ້ນນາວງັທີ່ ມປ່ີາສະຫງວນ 21,000 ຮຕ. ປ່າຄວບຄຸມ 

ການນໍາໃຊມ້ປີະມານ 5,900 ຮຕ ພອ້ມທງັທີ່ ດນິກະສກິໍາ 4,700 ຮຕ. ທີ່ ດນິຢູ່ກຸ່ມບາ້ນທ່າໄພບານມປ່ີາສະຫງວນ 

43,600 ຮຕ, ປ່າປອ້ງກນັ 7,100 ຮຕ ແລະ ທີ່ ດນິກະສກິໍາ 5,200 ຮຕ. ພອ້ມກນັນັນ້, ກໍ່ ມກຸ່ີມບາ້ນເທອືງທີ່ ມປ່ີາສະ 

ຫງວນ 20,500 ຮຕ, ປ່າປອ້ງກນັ 9,700 ຮຕ ແລະ ປ່າຄວບຄຸມການນໍາໃຊ ້8,700 ຮຕ. 

ສໍາລບັການເປັນເຈົາ້ຂອງທີ່ ດນິ, ກຸ່ມບາ້ນນາວາງອອກໃບຕາດນິ 134 ຕອນເທົ່ າກບັ 110 ຮຕ. ແຕ່ວ່າ, ການເປັນເຈົາ້ຂອງທີ່ ດນິ 

ຍງັແມ່ນປະຊາຊນົທີ່ ຢູ່ນອກກຸ່ມບາ້ນມຢູ່ີ 20 ຕອນ ຫຼ ື 16 ຮຕ. ມທີີ່ ດນິ 201 ຕອນເທົ່ າກບັ 149 ຮຕ ທີ່ ເປັນທົ່ ງນາ. ສໍາລບັ 

ການປົກຫຸມ້ຂອງ VICAD, ມ ີ69 ຄນົ ແລະ 35% ເປັນຄນົທຸກ, ໃນນີມ້ແີມ່ຍງິ 8 ຄນົ. 

ກຸ່ມບາ້ນທ່າໄພບານມເີຈົາ້ຂອງດນິ 83 ຄນົກວມເອາົ 35.5 ຮຕ. ເຈົາ້ຂອງທົ່ ງນາມ ີ85 ຕອນເທົ່ າກບັ 51.5 ຮຕ. ໃນນີ ້37% 

ເປັນປະຊາຊນົທີ່ ທຸກຍາກ ແລະ ມແີມ່ຍງິ 11 ຄນົ. ກຸ່ມບາ້ນເທອືງ, ມໃີບຕາດນິ 97 ຕອນກວມເອາົ 58 ຮຕ, ບຸກຄນົພາຍ 

ນອກມດີນິຕອນໜຶ່ ງ, ທົ່ ງນາມ ີ250 ຕອນກວມເອາົ 120 ຮຕ. ໃນນີມ້ປີະຊາຊນົທີ່ ທຸກຍາກ 37% ແລະ ເປັນຍງິ 10 ຄນົ.  

ແຜນທີ່  2: ເຂດປ່າສະຫງວນນາກາຍນໍາ້ເທນີ 

 

ຕາຕະລາງ 7: ບນັຊພີັນສດັປ່າທີ່ ຫາຍາກທີ່ ສຸດໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາກາຍນໍາ້ເທນີ 

Scientific Name Common Name 
Global Threat Status 

At Risk in 
Lao PDR Critically 

Endangered Endangered 

Amblonyxcinereus Oriental Small-Clawed 
Otter 

- - √ 

Arctictis binturong Binturong - - √ 
Bosgaurus Gaur - - √ 
BosJavanicus Banteng - √ √ 
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Cuonalpinus Dhale - - √ 
Elephasmaximus Asian Elephant - √ √ 
Felischaus Jungle cat - - √ 
Lutrogaleperspicillata Smooth-Coated Otter - - √ 
Manisjavanica Sunda Pangolin - - √ 
Manispentadactyla Chinese Pangolin - - √ 
Miniopterusschreibersii Common Bent-Winged 

Bat  
- - √ 

Neofelisnebulosa Clouded Leopard - - √ 
Pantherapardus Leopard - - √ 
Pantheratigris Tiger - √ √ 
Pseudoryxnghetinhensis Soala - √ √ 
Pygathrixnamaeus Douc Langur - √ √ 
Rhinoceros sondaicus/ 
Dicerorhinussumatraensis 

Rhinoceros sp. √ - - 

Ursusmalayanus Sun Bear - - √ 
Ursusthibetanus Asiatic Black Bear - - √ 
     
Acerosnipalensis Rufous-necked hornbill - - √ 
Aceros undulates Wreathed hornbill - - √ 
Anseranser Greylag goose - - √ 
Bucerosbicornis Great hornbill - - √ 
Cairinascutulata White-winged Duck - √ √ 
Ciconianigra Black stork - - √ 
Duculaaenea Green imperial pigeon - - √ 
Ichthyophagahumilis Lesser fish eagle - - √ 
Ichthyophagaichthyaetus Grey-headed Fish Eagle - - √ 
Milvusmigrans Black kite - - √ 
Pavomuticus Green Peafowl - - √ 
Rheinardiaocellata Crested argus - - √ 
Vanellusduvaucelii River lapwing - - √ 
     
Cuoragalbinifrons Indochinese box turtle √ - √ 
Cuoratrifasciata Chinese three-striped box 

turtle 
√ - - 

Indotestudoelongata Elongated tortoise - √ √ 
Manouriaimpressa Impressed tortoise -  √ 
Platysternonmegacephalum Big-headed turtle - √ √ 
Pyxideamouhotii Keeled box turtle - √ √ 
Sacaliaquadriocellata Four-eyed turtle - √ - 
Notes: 

i) Species falling into IUCN categories "Vulnerable" or "Near Threatened" are not marked or 
included in this summary table. 

ii) Global Threat Status is recorded in IUCN 2003 Red List of Threatened Animals. National 
status follows Duckworth et al. 1999. 

 
 

5.2.6 ປະຊາກອນ ແລະ ປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ.  

ປະຊາຊນົມປີະມານ 6,900 ຄນົທີ່ ປະຈບຸນັອາໄສຢູ່ໃນກຸ່ມບາ້ນທີ່ ມ ີ 31 ບາ້ນຂອງພູພຽງນາກາຍ ແລະ ມຄີວາມໜາ້ແໜນ້ 

1.95 ຄນົຕ່ໍກໂິລຕາແມດັ, ມຜູີນໍ້າໃຊຫຼ້າຍກວ່າ 28 ພາສາຈາກສີ່ ກຸ່ມພາສາຕົນ້ຕໍທີ່ ອາໄສຢູ່ປ່າຍອດນໍາ້, ສາມກຸ່ມແມ່ນຖກືກໍາ 

ນດົຕັງ້ແຕ່ 1996 ແລະ ອກີກຸ່ມແມ່ນຢູ່ນາກາຍ. ຫຼກັຖານດາ້ນພາສາຍກົໃຫເ້ຫນັວ່າປະຊາຊນົແມ່ນອາໄສຢູ່ເຂດເນນີສູງຂອງ 
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ປະເທດລາວ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ, ພອ້ມກນັນັນ້ກໍ່ ມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດາ້ນປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າທີ່ ມພີາສາໃນຊາດ 

ເຊັ່ ນ: ລາວລຸ່ມທີ່ ເປັນພາສາກາງ. ປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າມສີີ່ ກຸ່ມຕົນ້ຕໍຄ:ື  

1. ກຸ່ມຫວຽດທກິ (ມເີຜົ່ າພນັຈາກມອນຂະແມ) ແລະ ມກຸ່ີມຍ່ອຍ 12 ກຸ່ມທີ່ ມພີາສາຂອງຕນົ. 

2. ເຜົ່ າບູ (ມເີຊືອ້ສາຍຈາກພາກຕາເວນັຕກົ) ພອ້ມທງັເປັນຊນົເຜົ່ າມາກງົ. 

3. ເຜົ່ າໄຕຂາ້ດໍາລວມມເີຜົ່ າເຊກັທີ່ ມເີຊືອ້ສາຍຕ່າງຈາກກຸ່ມເຜົ່ າໄຕອື່ ນ .ໆ 

4. ເຜົ່ າມົງ້ (ມເີຊືອ້ສາຍຈາກຕະກຸນໃຊພ້າສາມົງ້) ມາຈາກພາກເໜອືປະຈບຸນັອາໄສໃນເຂດທີ່ ໃກແ້ຕ່ບ່ໍແມ່ນປ່າຍອດນໍາ້ເທນີ 2. 

ການປະເມນີເສດຖະກດິ-ສງັຄມົໃນສາມບາ້ນຂອງເຂດນາກາຍນໍາ້ເທນີພບົຈາໍນວນປະຊາກອນທງັໝດົມ ີ 238 ຄອບຄວົ, 

ຕາຕະລາງ 7 ຍກົໃຫເ້ຫນັບາ້ນທ່າມອງທີ່ ມຄີນົຫຼາຍກວ່າສອງບາ້ນ. ໃນໄລຍະສາມປີຜ່ານມາ 2010-2012, ປະຊາກອນຂອງ 

ສາມບາ້ນບ່ໍໄດເ້ພີ່ ມຂຶນ້ແຕ່ຫຸຼດລງົໃນ 2012. ຈາໍນວນຂອງແມ່ຍງິໃນບາ້ນແມ່ນມເີກອືບເຄິ່ ງໜຶ່ ງຂອງປະຊາຊນົກອນທງັໝດົຕ່ໍ 

ບາ້ນ.  

ຕາຕະລາງ 8: ປະຊາກອນແຍກຕາມເພດ 

 ປະຊາກອນ 

ລ/ດ  
ບາ້ນ 
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 2010 2011 2012 
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1 Nahao 51 61 267 141 284 136 292 143 
2 Thamoeuang 92 125 473 230 601 285 566 290 
3 Songkhone 48 52 222 86 209 100 220 109 
Total: 191 238 926 457 1,094 521 1,078 542 
         ຕາຕະລາງ 8 ຍກົໃຫເ້ຫນັການປະເມນີເສດຖະກດິ-ສງັຄມົທີ່ ເຮດັກບັຊນົເຜົ່ າຢູ່ບາ້ນທ່າມອງ ແລະ ສອງຄອນທີ່ ເປັນເຜົ່ າມາກງົ 

ແລະ ບາ້ນນາເຮາົມເີຜົ່ າສະເອກັ ແລະ ສາລາງ. ສາດສະໜາພຸດແມ່ນມຢ່ີາງກວາ້ງຂວາງ ແລະ ມເີຜົ່ າທີ່ ນບັຖຜື.ີ  

ຕາຕະລາງ 9: ປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າໃນບາ້ນ 

 
No 

 
Village 

Ethnic minority Religion/belief 
Saek Makong Salang Buddhism Christian Animism 

1 Nahao 41 0 10 42 2 7 
2 Thamoeuang 6 64 22 52 0 40 
3 Songkhone 9 32 7 30 0 18 

Total 56 96 39 124 2 65 

 

 

5.2.7  ການສກຶສາ 

ສໍາລບັຂໍມູ້ນການສກຶສາ, ທງັສາມບາ້ນມລີະດບັການສກຶສາຈາກ ປ1 ຫາ ປ5, ແຕ່ມແີມ່ຍງິທີ່ ໄດຮ້ຽນໜອ້ຍ. ແມ່ຍງິສ່ວນຫຼາຍ 

ຮຽນຮອດແຕ່ ປ2. 
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ຕາຕະລາງ 10: ການເຂົາ້ຮຽນຊັນ້ປະຖມົ 

  Primary School (Students) 
 
No 
 

Village 
# Teachers 
(F) 

Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5 
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1 Nahao\ 
Songkhone 

2\1 35 10 23 13 20 8 8 3 7 0 

2 Thamoeuang 2 36 15 16 7 3 0 0 0 0 0 
Total: 4 71 25 39 20 23 8 8 3 7 0 

 

5.2.8 ກະສກິໍາ 

ທງັສາມບາ້ນແມ່ນປູກເຂົາ້ໄຮ່ ແຕ່ກໍ່ ມກີານເຮດັນາຂະໜາດນອ້ຍ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ບາ້ນສອງຄອນທີ່ ມພີຽງ 3 ຮຕ ທຽບໃສ່ 30 

ຮຕ ຂອງທີ່ ດນິໃຊປູ້ກເຂົາ້ໄຮ່. ການປູກເຂົາ້ໄຮ່ແມ່ນຍອ້ນລກັສະນະຂອງພູມສນັຖານ.  

ຕາຕະລາງ 11: ປະເພດຂອງດນິປູກຝັງ (ຮຕ) 

No 
 
Village 

Paddy rice 
Dry 
field 

Upland rice  
 

Garden Fish pond 

Plot(s) Area Area Plot(s) Area Plot(s) Area Plot(s) Area 
1 Nahao 23 16,3 0 50 44,4 33 5,05 0 0 
2 Thamoeuan

g 
23 13,8 0 104 70,0 39 6,9 0 0 

3 Songkhone 4 3,1 0 53 37,8 28 1,33 0 0 

ຕາມທີ່ ສະແດງໃນຕາຕະລາງ 12, ການເຮດັນາແມ່ນມໜີອ້ຍ, ຊຶ່ ງອາດຂຶນ້ກບັປະຊາຊນົໃນທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ສ່ວນຫຼາຍມກັເຮດັໄຮ່ 

ເຊັ່ ນ: ບາ້ນສອງຄອນທີ່ ການປູກເຂົາ້ມຜີນົຜະລດິຕ່ໍາທຽບໃສ່ເຂົາ້ໄຮ່ທີ່ ມຜີນົຜະລດິສູງຢູ່ບາ້ນອື່ ນໆ. ສາລ,ີ ມນັຕົນ້ ແລະ ຜກັປະ 

ເພດຕ່າງໆ ແມ່ນມຢູ່ີໃນບາ້ນທີ່ ຕັງ້ຢູ່ປ່າສະຫງວນນາກາຍນໍາ້ເທນີ.  

 

ຕາຕະລາງ 12: ຜະລດິຕະພາບຂອງດນິປູກຝັງ 

No Village 
Paddy field (seeds 
60kg/ha) 

Dry field (seeds 
70kg/ha) 

Upland field (seeds 
80kg/ha) 

Total yield 

Ha Yield Ha Yield Ha Yield  
1 Nahao 11,6 13,750 0 0 35,2 37,758 51,508 
2 Thamoeuang 8,8 6,615 0 0 55,7 43,375 49,990 
3 Songkhone 0,5 1,050 0 0 22,8 45,600 46,650 

 ທງັສາມບາ້ນມບີນັຫາການກຸມ້ເຂົາ້ກນິ ທີ່ ສ່ວນຫຼາຍຍງັຂາດເຂນີຢູ່ຖາ້ທຽບໃສ່ຜນົຜະລດິ. ບາ້ນທ່າເມອືງມອີດັຕາການຂາດ 

ເຂົາ້ກນິສູງທີ່ ສຸດ. ສໍາລບັບາ້ນສອງຄອນທີ່ ມຜີະລດິຕະພາບສູງແຕ່ຄວາມຕອ້ງການເຂົາ້ກໍ່ ຍງັມຫຼີາຍ.  

ຕາຕະລາງ 13: ອດັຕາການຂາດເຂົາ້ກນິ 

   Labor *Annual 
Rice need 
(350kg/ 
pers./yr Rice deficit No Village Population 

Primary Secondary 

Total Female Total Female 

1 Nahao 292 134 64 26 14 102,200 - 50,692 
2 Thamoeuang 566 266 133 38 24 198,100 - 148,110 
3 Songkhone 220 101 47 20 8 77,000 -30,350 
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ແຮງງານທີ່ ໃຊໃ້ນຂະແໜງກະສກິໍາຂອງສາມບາ້ນທງັໝດົແມ່ນສ່ວນຫຼາຍເປັນຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເປັນກຸ່ມຄນົທີ່ ມຜີະລດິຕະພາບ. 

ການເຂົາ້ຮ່ວມຂອງແມ່ຍງິທີ່ ເປັນແຮງງານໃນພາກກະສກິໍາແມ່ນມສູີງ ຢູ່ໃນສາມບາ້ນ, ຖາ້ບ່ໍເຄິ່ ງໜຶ່ ງກໍ່ ແມ່ນຈາໍນວນແຮງງານທງັ 

ໝດົທີ່ ເປັນເພດຍງິ. ສິ່ ງນີສ້ະທອ້ນໃຫເ້ຫນັຄວາມເທົ່ າທຽມກນັຂອງແຮງງານໃນຂະແໜງກະສກິໍາທີ່ ແມ່ຍງິມກີດິຈະກໍາ ແລະ 

ເຮດັວຽກໃນພືນ້ທີ່ , ໂດຍສະເພາະຕ່ໍການຜະລດິຂອງເຂາົເຈົາ້.  

 

 

 ຮູບທີ່  2: ແຮງງານໃນຂະແໜງກະສກິໍາຕ່ໍບາ້ນ 

 
ຈກັໄຖນາມຢູ່ີທງັສາມບາ້ນແຕ່ຍງັບ່ໍພຽງພໍທີ່ ຈະກວມເອາົພືນ້ທີ່ ການຜະລດິທງັໝດົ. ຢ່າງໜອ້ຍ 20% ຂອງຄວົເຮອືນໃນສາມ 

ບາ້ນມລີດົຈກັ. ຈາໍນວນຂອງເຮອືກໍ່ ມຫຼີາຍ ແລະ ທຸກໆ 4 ຄວົເຮອືນຈະມເີຮອືລໍາໜຶ່ ງ.  

 

ຕາຕະລາງ 14: ເຄື່ ອງມ ືແລະ ການຂນົສົ່ ງຮບັໃຊກ້ະສກິໍາ 

No 
 
Village 

Agriculture tools Vehicles 
Hand tractor Rice mill Motorbike Bicycle Boat (engine) 

1 Nahao 11 4 19 8 16 
2 Thamoeuang 12 5 10 1 31 
3 Songkhone 3 2 8 8 40 
Total: 25 11 37 17 87 

 

5.2.9 ຊບັສມົບດັ ແລະ ຊບັສນິ 

ຫຼາຍຄວົເຮອືນມເີຮອືນຊານທີ່ ຖາວອນ ແລະ ເຄິ່ ງຖາວອນ. ຢູ່ບາ້ນສອງຄອນ, ມຫຼີາຍຄວົເຮອືນທີ່ ມເີຮອືນຖາວອນຫຼາຍກວ່າ 

ບາ້ນອື່ ນ, ເມື່ ອທຽບໃສ່ລະດບັລາຍຮບັທີ່ ມກີານລາຍງານແມ່ນມໜີອ້ຍສໍາລບັບາ້ນສອງຄອນຕາມທີ່ ສະແດງໃນຕາຕະລາງ 15. 

ສິ່ ງນີຍ້ງັບ່ໍຊດັເຈນສໍາລບັເຮອືນຊານທີ່ ມຸງດກີວ່າຢູ່ບາ້ນສອງຄອນທີ່ ຕດິພນັກບັຄວາມໝັນ້ຄງົຂອງການຄອບຄອງທີ່ ດນິທີ່ ດກີວ່າ 
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ຕາຕະລາງ 15: ຊບັສມົບດັ ແລະ ຊບັສນິໃນບາ້ນ 
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1 Nahao 14 10 27 11 8 8 19 8 4 45 3 3 
2 Thamoeuang 15 16 61 12 3 5 8 8 5 33 1 0 
3 Songkhone 25 10 13 3 8 12 10 1 2 52 3 3 
Total 54 36 101 26 19 25 37 17 11 130 7 6 

  

5.2.9 ແຫ່ຼງລາຍຮບັ 

ພດືທີ່ ປູກເປັນແຫ່ຼງລາຍຮບັຕົນ້ຕໍຂອງບາ້ນນາເຮາົ, ສດັລຽ້ງເປັນແຫ່ຼງລາຍຮບັຕົນ້ຕໍສໍາລບັບາ້ນທ່າມອງ ແລະ ບາ້ນສອງຄອນ 

ທຽບໃສ່ພດື. ລາຍຮບັທີ່ ໄດຢູ່້ໃນສອງບາ້ນຈາກການລຽ້ງສດັອາດເປັນສິ່ ງທາ້ທາຍຖາ້ມພີະຍາດລະບາດຢູ່ໃນສດັລຽ້ງ. ການບໍລ ິ

ການຕ່າງໆກໍ່ ເປັນແຫ່ຼງລາຍຮບັ ຂອງສາມບາ້ນທີ່ ມກີານແບ່ງປັນ. ການສໍາຫຼວດໄດພ້ບົວ່າປະຊາຊນົມລີາຍຮບັຈາກການເກບັ 

ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ແຕ່ການປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນລາຍຮບັທງັໝດົຢູ່ບາ້ນທ່າມອງ ແລະ ສອງຄອນມຫຼີາຍກວ່າບາ້ນນາເຮາົ.  

 

ຕາຕະລາງ 16: ແຫ່ຼງລາຍຮບັ 

No Village 
Income sources (x1000 kip) 

Total 
Crops Livestock NTFP Services Others NPA 

1 Nahao 94,391 73,771 4,933 78,000 27,700 12,906 291,701 
2 Thamoeuang 115,026 210,940 46,742 110,657 25,440 15,965 524,770 
3 Songkhone 91,925 101,654 34,507 77,425 9,810 8,059 323,380 

 

5.2.10 ລາຍຈ່າຍຂອງຄວົເຮອືນ 

ລາຍຈ່າຍຂອງຄວົເຮອືນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໃຊກ້ບັການບໍລໂິພກອາຫານ. ບາ້ນນາເຮາົ ແລະ ທ່າມອງ, ອາຫານກວມເອາົ 40% 

ຂອງລາຍຈ່າຍໃນຄວົເຮອືນ, ແຕ່ຢູ່ບາ້ນສອງຄອນມປີະມານ 19%, ຊຶ່ ງລາຍຈ່າຍທງັໝດົແມ່ນການບໍລກິານ 29%. ບູລມິະ 

ສດິທໍາອດິແມ່ນລາຍຈ່າຍທີ່ ໃຊກ້ບັການຮກັສາສຸຂະພາບມປີະມານ 22% ຂອງລາຍຈ່າຍຢູ່ບາ້ນນາເຮາົ, ແລະ ບາ້ນອນືມຂີະ 

ໜາດໜອ້ຍກວ່າ. ລາຍຈ່າຍໃນຂະແໜງກະສກິໍາແມ່ນສໍາຄນັຕົນ້ຕໍຂອງບາ້ນສອງຄອນ, ແລວ້ຈິ່ ງແມ່ນເສືອ້ຜາ້, ການສກຶສາ 

ແລະ ສຸຂະພາບ.  

ຕາຕະລາງ 17: ລາຍຈ່າຍຂອງຄວົເຮອືນ 

No 
Villages Expenses (x 1,000)  

Total Food  Health Edu Clothes Supplies Agri Serv 
1 Nahao 74,533  48,725  6,055  13,390  8,800 12,767  61,955  226,225 
2 Thamoeuang 65,590  17,425  5,013  21,938  6,773  13,641  40,655  171,035 
3 Songkhone 50,199  25,895  25,981  33,795  7,285  42,371  74,895  260,421 

  

5.2.11 ການນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 
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ການເກບັເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົແມ່ນໄມໄ້ຜ່, ຍອດຫວາຍ ແລະ ຄັ່ ງຢູ່ບາ້ນນາເຮາົເພື່ ອຂາຍຫຼາຍກວ່າບໍລໂິພກເອງແຕ່ຍອດຫວາຍທີ່  

ຂມົ ແລະ ຍອດບຸນແມ່ນທງັຂາຍ ແລະ ບໍລໂິພກ. ປະຊາຊນົທີ່ ເປັນຜູຊ້າຍເກບັຍອດຫວາຍຂມົທີ່ ໃຊພ້າ້ເປັນເຄື່ ອງມ,ື ແຕ່

ຈາໍນວນ ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົນີກ້ໍ່ ຫຸຼດລງົ. 

ຢູ່ບາ້ນທ່າມອງ ແມ່ນຂຸດຄົນ້ໄມໄ້ຜ່, ນໍາ້ເຜິງ້ ແລະ ຍອດຫວາຍຂມົທີ່ ເປັນເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົແຕ່ວ່າມແີຕ່ຜູຊ້າຍທີ່ ໄປເກບັຍອດ 

ບຸນ ແລະ ນໍາ້ເຜິງ້. ພາ້ເປັນເຄື່ ອງມ ືແລະ ໃຊໄ້ວຂ້າຍ.  

ໄມໄ້ຜ່, ຍອດຫວາຍຂມົ ແມ່ນເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົຕົນ້ຕໍຢູ່ບາ້ນສອງຄອນ, ມແີຕ່ພຽງຜູຊ້າຍທີ່ ໄປເກບັເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ແລະ ໄດ ້

ຮບັຜນົຜະລດິຈາກເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົນີແ້ຕ່ກໍ່ ມກີານຫຸຼດລງົຂອງຈາໍນວນ.  

ອງີໃສ່ຜນົຂອງການສໍາຫຼວດ, ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົບາງຊະນດິກໍາລງັຫຸຼດລງົທີ່ ເປັນສ່ວນໜຶ່ ງຈາກການນໍາໃຊໂ້ດຍປະຊາຊນົເພື່ ອຂາຍ 

ຫຼ ືບໍລໂິພກ. ປະຊາຊນົນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນເພື່ ອການດໍາລງົຊວີດິແຕ່ກໍ່ ຄຸກຄາມຄວາມຍນືຍງົຂອງຊບັພະຍາກອນດັ່ ງກ່າວ. 

 

ຕາຕະລາງ 18: ການນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົຢູ່ບາ້ນນາເຮາົ 

No. Types Tools used 
Who collect 
(male/female) 

Rank Harvest 
season 

Status 
Food Sell 

1 Resin Knife Male/female 0 3 Nov-Mar Decline 
2 Bitter rattan shoots Knife, axe Male 2 2 Dry season Decline 
3 Rattan shoots Knife Male/female 3 4 Year round Stable 
4 Small palm shoots Knife Male/female 1 1 Year round Stable 
5 Bamboo Knife Male/female 4 5 Year round Decline 

  

ຕາຕະລາງ 19: ການນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົຢູ່ບາ້ນທ່າມອງ 

No. Species Tools used 
Who collect 
(male/female) 

Rank Harvest 
season 

Status 
Food Sell 

1 Bamboo Knife Male/female 5 6 Year round Decline 
2 Palm leaves Knife, axe Male - 1 Dry season Stable 
3 Bitter rattan shoots Knife Male 3 4 Year round Decline 
4 Rattan shoots Knife Male/female 2 3 Year round Decline 
5 Small palm shoots Knife Male/female 1 2 Year round Stable 
6 Honey Knife Male 4 5 Mar-April Decline 

  

ຕາຕະລາງ 20: ການນໍາໃຊເ້ຄື່ ອງປ່າຂອງດງົຢູ່ບາ້ນສອງຄອນ 

No. Species Tools used 
Who collect 
(male/female) 

Rank Harvest 
season 

Status 
Food Sell 

1 Bamboo Knife Male/female 5 2 Year round Decline 
2 Palm leaves Knife, axe Male 4 1 Dry season Stable 
3 Bitter rattan shoots Knife Male 3 5 Year round Decline 
4 Rattan shoots Knife Male/female 2 4 Year round Stable 
5 Small palm shoots Knife Male/female 1 3 Year round Stable 

ປະຊາຊນົລາຍງານວ່າ: ຕົນ້ຍາງຍງັມຫຼີາຍ, ແຕ່ເມື່ ອເວົາ້ກ່ຽວກບັສດັປ່າກໍ່ ມພີຽງແຕ່ໝປູ່າທີ່ ອຸດມົສມົບູນຢູ່ໃນສາມບາ້ນທີ່ ໃຊ ້

ເປັນອາຫານ ແລະ ຂາຍ. ກວາງ, ລງີ ແລະ ປາມຈີາໍນວນຫຸຼດລງົ. ທຽບໃສ່ກບັເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ, ສະພາບການນໍາໃຊສ້ດັປ່າໃນ 

ພືນ້ທີ່ ແມ່ນໜາ້ເປັນຫ່ວງສໍາລບັສາມສາຍພນັ ຈາກສີ່ ສາຍພນັທົ່ ວໄປທີ່ ປະຊາຊນົມກັລ່າແມ່ນກໍາລງັຫຸຼດລງົ. ອດັຕາການນໍາໃຊ ້



45 
 

ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ແລະ ສດັປ່າໃນພືນ້ທີ່  (ມກີານລ່າຕະຫຼອດປີ), ນໍາໄປສູ່ການຫຸຼດລງົຂອງບາງສາຍພນັທີ່ ຈາໍເປັນຕອ້ງເຂັມ້ງວດ 

ທາງດາ້ນລະບຽບການ, ການຕດິຕາມ ແລະ ການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍ.  

ຕາຕະລາງ 21: ການນໍາໃຊໄ້ມ ້

 

No. Species 
Tools used 
for harvest 

Rank Harvest 
season 

Status 
Food Sell 

1 Dry dipterocarp Saw, axes 2 4 Nov-May Abundance 
2 KanBouang Saw, axes 3 3 Nov-May Abundance in 

Tamoeung 
3 Rosewood Saw, axes 1 1 Nov-May Abundance in 

Songkhone 
4 Mai Peuy Saw, axes 5 5 Nov-May fewer 
5 Mai Pii Saw, axes 4 2 Nov-May Abundance in 

Tamoeung 

 

ຕາຕະລາງ 22: ການນໍາໃຊສ້ດັປ່າ 

No. Species Tools used  
Rank Harvest 

season 
Status 

Food Sell 
1 Wild pig Snare, gun 2 2 Dec-May Still abundant 
2 Muntjac Snare, gun 3 3 Dec-May Decline 
3 Monkey Gun 4 4 Year round Decline 
4 Fish Fishing net 1 1 Year round Decline 

 

5.2.12 ບນັດາກດິຈະກໍາຂອງບາ້ນ 

ໄລຍະເວລາການເກບັກ່ຽວຂອງສາມບາ້ນແມ່ນເດອືນພະຈກິ ແລະ ເດອືນທນັວາ ພອ້ມທງັມປີະເພນທຸີກໆປີທີ່ ຈດັຂຶນ້ໃນ 

ເດອືນມງັກອນ ແລະ ເດອືນທນັວາ, ຊຶ່ ງເປັນຂໍມູ້ນທີ່ ສໍາຄນັໃນການພຈິາລະນາຮດີຄອງປະເພນ ີແລະ ຊວີດິທີ່ ຕອ້ງມກີານປັບ 

ປຸງໃຫເ້ຂົາ້ກບັສະພາບ.  

 

ຕາຕະລາງ 23: ປະຕທິນິກດິຈະກໍາຂອງບາ້ນ 

No 
Activities 

Time (month) Remark 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

1 Upland field*  
 

 
 

 
 

   
 

   
2 Paddy field*     

 

  
 

  
 

  
3 Traditional 

ceremony 

 

         
 

 Annual 
festival 

1. Note: * 
            Clearance                     Plant                            Treatment                       Harvest     
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5.2.13 ບນັຫາທີ່ ບາ້ນຍງັພບົຢູ່ 

ມສີີ່ ບນັຫາຕົນ້ຕໍທີ່ ປະຊາຊນົໃນສາມບາ້ນໄດພ້ບົພໍເ້ຊັ່ ນ: ການຂາດເຂົາ້ກນິ, ການລ່າສດັ ແລະ ຂຸດຄົນ້ໄມ,້ ການເຊາະເຈື່ ອນ 

ຂອງດນິບໍລເິວນນໍາ້ ແລະການລະບາດຂອງພະຍາດສດັ. ບນັດາດັ່ ງກ່າວໄດຄຸ້ກຄາມການດໍາລງົຊວີດິຂອງປະຊາຊນົ. ການຂາດ 

ເຂົາ້ກນິແມ່ນສາເຫດທົ່ ງນາທີ່ ມບ່ໍີພໍ, ຜນົຜະລດິຕ່ໍາ, ນໍາ້ບ່ໍພໍ ແລະ ໄພທໍາມະຊາດ. ເດກັນອ້ຍມກັພໍບ້ນັຫາທີ່ ກະທບົຕ່ໍການສກຶ 

ສາເຂາົເຈົາ້. ການຊ່ວຍເຫລອືອາດກວມເອາົການແນະນໍາແນວຄວາມຄດິ ແລະ ຕວົແບບໃຫມ່ສໍາລບັກຸ່ມຜະລດິເພື່ ອຍກົລະດບັ 

ເຂົາ້ນາປີ.  

ຕາຕະລາງ 24: ສາເຫດຂອງບນັຫາໃນບາ້ນ 

No Problems Causes Impacts Interventions 

1 Insufficient rice 

- Limited paddy fields 
- Natural disaster 
- Insufficient water 
- Low yield 

- Children 
education 

- Introduce new 
techniques 
- A model for production 
group 

2 
Poaching of wildlife 
and timber 

- Outside request 
- High price 
- Easy access 

- Meat shortage - Reg. dissemination 
- Restrict outsiders 

3 

Stream bank erosion - Riparian forest 
clearance 
- Irregular water level 

 - Dissemination of 
regulation on shifting 
cultivation clearance  
- Replantation 

4 Livestock disease 
epidemic 

- Release livestock into 
forest 
- No regular vaccination  

- Loss of income - Education for villagers 
about the importance of 
disease on livestock 

 

ໃນເວລາດຽວກນັ, ການລ່າສດັແມ່ນຄວາມຕອ້ງການຈາກພາຍນອກ, ມລີາຄາສູງ ແລະ ເຂົາ້ເຖງິໄດງ່້າຍ. ການລ່າສດັພາໃຫຂ້າດ 

ຊີນ້ກນິ. ການຊ່ວຍເຫຼອືອາດແມ່ນການໃຫຂໍ້ມູ້ນເປັນປະຈາໍຕ່ໍກບັກດິຈະກໍາທີ່ ຫວງຫາ້ມໃຫຄ້ນົພາຍນອກ. 

ການເຊາະເຈື່ ອນຂອງດນິບໍລເິວນນໍາ້ແມ່ນການບຸກເບກີປ່າ ແລະ ລະດບັນໍາ້ທີ່ ບ່ໍເປັນປົກກະຕ.ິ ມຄີວາມຈາໍເປັນຕອ້ງເຜຍີແຜ່ລະ 

ບຽບການໃນການຫາ້ມຖາງປ່າເຮດັໄຮ່ ແລະ  ປູກຕົນ້ໄມຄ້ນື. 

ສດັລຽ້ງທີ່ ປ່ອຍເຂົາ້ໄປໃນປ່າ ແລະ ຂາດການສກັຢາເປັນປະຈາໍພາໃຫມ້ກີານລະບາດຂອງສດັລຽ້ງທີ່ ເຮດັໃຫສູ້ນເສຍລາຍຮບັ. 

ຄວນມກີານສກຶສາໃຫປ້ະຊາຊນົຮູກ່້ຽວກບັພະຍາດ.  

ນອກເໜອືຈາກບນັຫາດັ່ ງກ່າວ, ຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການກໍານດົວທິແີກໄ້ຂແມ່ນຂຶນ້ກບັເມອືງ, WMPA ແລະ ບາ້ນ.  

 

5.2.14 ການເຊົ່ າ ແລະ ສໍາປະທານທີ່ ດນິເພື່ ອຂຸດຄົນ້ບໍແຮ່ ແລະ ກະສກິໍາ 

ສໍາປະທານບ່ໍໄດຮ້ບັອານຸຍາດໃຫມ້ໃີນປ່າສະຫງວນເຖງິວ່າກດົໝາຍຍງັບ່ໍທນັຈະແຈງ້ກໍ່ ຕາມ, ແຕ່ຍອ້ນການອອກສໍາປະທານທີ່  

ບ່ໍທນັຈະແຈງ້, ໂດຍສະເພາະລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ແຂວງ, ແລະ ເມອືງ, ແລະ ມກີານຕດິຕາມ ແລະ ປະຕບິດັຕາມລະບຽບ 
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ທີ່ ມຈີາໍກດັ, ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຈຶ່ ງປະສບົບນັຫາການເຊົ່ າທີ່ ດນິ ແລະ ການອານຸຍາດສໍາປະທານຂຸດຄົນ້ບ່ໍແຮ່, ກະສກິໍາ 

ແລະ ອື່ ນໆ.  

ຂໍມູ້ນທີ່ ໄດຈ້າກແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ບໍລຄໍິາໄຊບ່ໍມບີນັຫາດັ່ ງກ່າວຍອ້ນບ່ໍມກີານບນັທກຶຢູ່ໃນສອງແຂວງນີ.້ ການປະເມນີຜນົ 

ກະທບົຕ່ໍສງັຄມົພາໃຫມ້ກີານລາຍງານໃນປີ 2012 ແລະ ບນັທກຶໄດສໍ້າປະທານ ແລະ ການເຊົ່ າໃນ ສປປ ລາວ (ເບິ່ ງເອກະ 

ສານຊອ້ນທາ້ຍ). ຕາຕະລາງຂໍມູ້ນບ່ໍມໃີນບດົລາຍງານ, ແຜນທີ່ ໃຫເ້ຫນັພາບລວມການລງົທນຶຕາມປະເພດ, ປະເທດ, ຂະ ແ

ໜງການ ແລະ ຂະໜາດ. ການປະເມນີພບົແຂວງຫວົພນັ ແລະ ຄໍາມ່ວນມກີານລງົທນຶຈາກປະເທດຫວຽດນາມ ແລະສາ ມາດ

ເຊື່ ອມສານເຂົາ້ໃນແຜນຮ່ວມມຂືາ້ມຊາຍແດນ. 

 

5.2.15 ການອະນຸລກັ ແລະ ປົກປັກຮກັສາສດັປ່າທີ່ ມຢູ່ີ 

ກອບວຽກຄຸມ້ຄອງສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ແຜນດໍາເນນີງານຖກືອອກແບບໃຫບ້ນັລຸເປ້ົາໝາຍຂອງດໍາລດັເລກທ ີ

471/ນຍ ແລະ ລະບຽບຂອງລດັຖະບານພາຍໃຕສ້ນັຍາສໍາປະທານ.  SEMFOP  ໄດຮ້ບັທນຶຈາກໂຄງການໄຟຟາ້ນໍາ້ເທນີທີ່  

ສະໜອງທນຶ 31.5 ປີທີ່ ເປັນຄ່າໃຊຈ່້າຍສໍາລບັການບໍລກິານສິ່ ງແວດລອ້ມ (ນໍາ້) ທີ່ ສະໜອງໃຫໂ້ຄງການນໍາ້ເທນີ 2. ບຸລມິະ 

ສດິຂອງ SEMFOP ແມ່ນສົ່ ງເສມີການອະນຸລກັໃນໄລຍະຍາວຂອງແລວປ່າ ແລະ ປ່າສະຫງວນນໍາ້ເທນີນາກາຍ. 

SEMFOP ພະຍາຍາມບນັລຸເປ້ົາຫມາຍຜ່ານກດິຈະກໍາຄ:ື 1) ປົກປັກຮກັສາ ແລະ ຟື້ນຟູປ່າຍອດນໍາ້ ແລະ ປ່າສະຫງວນນາ 

ກາຍເພື່ ອຮບັປະກນັການໄຫຼຂອງນໍາ້ທີ່ ພຽງພໍ ແຕ່ມກີານຕກົຕະກອນໜອ້ຍ, 2) ອະນຸລກັ ແລະ ຮກັສາຊວີະນາໆພນັພອ້ມທງັ 

ສົ່ ງເສມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງວດັທະນະທໍາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ ແລະ ການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ, 3) ສາ້ງຄວາມ 

ເຂັມ້ແຂງໃຫອໍ້ານາດການປົກຄອງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນການຄຸມ້ຄອງ, 4) ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫກ້ານດໍາເລງົຊ ີ

ວດິທີ່ ຢູ່ໃນປ່າຍອດນໍາ້ໂດຍສຸມໃສ່ການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຜ່ານການພດັທະນາທີ່ ຍນືຍງົ, ແລະ 5) ຈດັການຄຸມ້ຄອງແລະ 

ນໍາໃຊກ້ອງທນຶຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງເພື່ ອບນັລຸຈດຸປະສງົດັ່ ງກ່າວ.  

ວທິກີານອະນຸລກັ ແລະ ພດັທະນາຜ່ານການມສ່ີວນຮ່ວມແມ່ນໄດຮ້ບັປັບປຸງພາຍໃຕ ້SEMFOP ເພື່ ອໃຫລ້າຍລະອຽດການ 

ມສ່ີວນຮ່ວມທີ່ ໃຊໃ້ນການເຮດັ SEMFOP. ໂດຍສະເພາະ, ມລີາຍລະອຽດຄ:ື ກ) ແຜນນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ ແລະ ປ່າໄມ,້ ຈດັສນັ 

ແລະ ຄຸມ້ຄອງ, ຂ) ການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນແບບມສ່ີວນຮ່ວມ, ແລະ ຄ) ການປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ເພື່ ອການອະນຸລກັ. 

ວທິພີດັທະນາ ແລະ ອານຸລກັຜ່ານການມສ່ີວນຮ່ວມແມ່ນການຝຶກອບົຮມົທີ່ ໃຊຄູ່້ມ ື ເປັນພາສາລາວພອ້ມທງັມຄີວາມຍດືຍຸນ 

ໃຫຕ້ອບສະໜອງກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງ SEMFOP. ວທິດີັ່ ງກ່າວແມ່ນການທອດຖອນບດົຮຽນດາ້ນດີ ແລະ ດາ້ນອອ່ນ 

ທີ່ ເຄຍີຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ພາກພືນ້, ໂດຍສະເພາະທາງໂຄງການອະນຸລກັ ແລະ ພດັທະນາເຂດເນນີສູງຂອງ 

ເມອືງ.  

ວທິດີັ່ ງກ່າວໄດເ້ປັນເຄື່ ອງມທືີ່ ເປັນປະໂຫຍດເຊັ່ ນ: 1) ຈດຸເລີ່ ມຕົນ້ຂອງຂັນ້ຕອນການມສ່ີວນຮ່ວມໃນຊຸມຊນົ, 2) ການປະເມນີ 

ຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ວາງແຜນນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນແບບມສ່ີວນຮ່ວມ, ການອະນຸລກັ ແລະ ການພດັທະນາທີ່ ເຮດັໂດຍ 

WMPA, ແລະ 3) ຊຸກຍູກ້ານຈດັຕັງ້ໃນຊຸມຊນົໃຫມ້ກີານອະນຸລກັ ແລະ ຈດັການເຝ້ົາຍາມພອ້ມທມີງານອະນຸລກັຊວີະນາໆ 

ພນັ.  
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ຕດິພນັກບັວຽກງານນີ,້ WMPA ໄດສ້າ້ງບດົແນະນໍາ DPICAD ແລະ  VPICAD ກ່ຽວກບັການມສ່ີວນຮ່ວມທີ່ ສຸມໃສ່ 

ການສາ້ງຄວາມສາມາດໃຫຂ້ະແໜງການຢູ່ເມອືງ ແລະ ບາ້ນເພື່ ອເຊື່ ອມຕ່ໍການອະນຸລກັ ແລະ ການພດັທະນາ. ພາຍໃຕບ້ດົ 

ແນະນໍານີ,້ ຊຸມຊນົທີ່ ຮບັຜດິຊອບ DPICAD ແລະ VPICAD ຈະໄດຮ້ບັການສາ້ງຕັງ້ ແລະ ມກີານຝຶກອບົຮມົໃຫຄ້ະນະກໍາ 

ມະການ. ພອ້ມກນັນັນ້, ຕອ້ງໄດມ້ກີານກໍານດົເຂດປ່າສະຫງວນແລວ້ມກີານສາ້ງບດົບນັທກຶຄວາມເຂົາ້ໃຈພອ້ມທງັລະບຽບ 

ການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ.  

 

5.2.16 ຊບັພະຍາກອນທາງວດັທະນະທໍາ 

ກດິຈະກໍາຂອງໂຄງການຈະກວມເອາົປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ, ວດັທະນະທໍາ, ແລະ ຮດີຄອງປະເພນຄີວາມເຊື່ ອທີ່ ມຜີນົກະທບົຕ່ໍ 

ຊບັພະຍາກອນທາງວດັທະນະທໍາທີ່ ເປັນຊບັສນິ, ສະຖານທີ່  ແລະ ທໍາມະຊາດທີ່ ເຄື່ ອນຍາ້ຍ ແລະ ບ່ໍສາມາດເຄື່ ອນຍາ້ຍໄດ ້

ຕາມຄວາມສໍາຄນັທາງດາ້ນວດັທະນະທໍາ.  

ແຜນທີ່  3: ສະຖານທີ່ ຊບັພະຍາກອນທາງວດັທະນະທໍາຢູ່ພູພຽງນາກາຍ  

 

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາກາຍນໍາ້ເທນີມປີະສບົການໃນການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທາງວດັທະນະທໍາ ແລະ ມມີາດຕະການ 

ຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົ. ໂຄງການປ່າສະຫງວນ ແລະ ສດັປ່າໄດຖ້ອດຖອນບດົຮຽນ ແລະ ນໍາໃຊມ້າດຕະການຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະ 

ທບົທີ່ ເປັນແຜນການປະເມນີ ແລະ ຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມນໍາ້ເທນີ 2. ແຜນທີ່  3 ໄດຍ້ກົໃຫເ້ຫນັທີ່ ຕັງ້ຂອງຊບັພະຍາກອນທາງ 

ວດັທະນະທໍາຢູ່ພູພຽງນາກາຍຂອງນໍາ້ເທນີ 2.  

 

5.2.17 ກອບວຽກການຈດັຕັງ້ 

ການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນນາກາຍນໍາ້ເທນີ ແລະ ປ່າຍອດນໍາ້ເທນີ 2 ຢູ່ພາຍໃຕ ້NT2 WMPA, ທີ່ ເປັນອງົການຈດັຕັງ້ອະນຸ 

ລກັສະເພາະທີ່ ສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ຕາມດໍາລດັຂອງນາຍກົເລກທ ີ25/ນຍ ໃນ 2001, ແຕ່ມພີາລະບດົບາດຕາມດໍາລດັເລກທ ີ471/ນຍ. 
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ພາລະບດົບາດແມ່ນປະສານງານ ແລະ ຈດັການອະນຸລກັ, ບໍາລຸງຮກັສາ ແລະ ຊຸກຍູວ້ຽກງານໃນປ່າສະຫງວນ. ດໍາລດັເລກທ ີ

471/ນຍ ເປັນນຕິກິໍາຊຸກຍູກ້ານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ທີ່ ເປັນແນວທາງໃນ SEMFOP II. ດໍາລດັໄດສ້າ້ງ 

ຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນການອະນຸລກັຮກັສາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງປ່າຍອດນໍາ້ ແລະ ຊວີະນາໆພນັ ແລະ ປ່າໄມໃ້ຫສ້ະໜອງນໍາ້ທີ່ ພຽງພໍ 

ແຕ່ມກີານຕກົຕະກອນຕ່ໍາ. ຮູບທີ່  3 ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັໂຄງຮ່າງການຈດັຕັງ້ຂອງ WMPA. 

SEMFOP II ກະກຽມຕາມນຕິກິໍາທີ່ ໃຊໃ້ນການຄຸມ້ຄອງເຂດປ່າຍອດນໍາ້. SEMFOP II ໃນປະຈບຸນັໄດມ້ກີານເຊື່ ອສານ 

ເຂົາ້ໃນນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ນຕິກິໍາທີ່ ເປັນກອບວຽກໃນການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າຍອດນໍາ້. ພະນກັງານ 

ຂອງ WMPA ໄດມ້ກີານບນັຈເຸຂົາ້ ແລະ ສາ້ງຄວາມສາມາດເພື່ ອກໍານດົບຸລມິະສດິ ແລະ ໄດມ້ກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢູ່ໜ່ວຍ 

ງານຂັນ້ເມອືງເພື່ ອປະສດິຕຜິນົຂອງ SEMFOP II. ມພີະນກັງານຫຼາຍກວ່າ 69 ທ່ານ ທີ່ ລວມທງັຫວົໜາ້ ແລະ ຮອງຫວົໜາ້ 

ພະນກັງານບາງຄນົມຄີວາມສາມາດໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານ. ທີ່ ປຶກສາພາຍໃນ ແລະ ສາກນົໄດຖ້ກືບນັຈເຸຂົາ້ເປັນໄລ 

ຍະເພື່ ອໃຫກ້ານຝຶກອບົຮມົແກ່ພະນກັງານຂອງ WMPA. 

 

ຮູບທ ີ3: ໂຄງຮ່າງການຈດັຕັງ້ຂອງ WMPA 

 

ກດົໝາຍປ່າໄມ,້ ສດັປ່າ ແລະ ສດັນໍາ້ ແລະ ນຕິກິໍາອື່ ນໆໄດເ້ປັນແນວທາງໃນການອະນຸລກັ, ປົກປັກຮກັສາ ແລະ ສົ່ ງເສມີ 

ຄຸນຄ່າທາງຊວີະນາໆພນັຂອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າຍອດນໍາ້.  

 

6. ຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກວງົການ 
ໂຄງການຍ່ອຍຂອງປ່າສະຫງວນທີ່ ນໍາສະເໜມີານີຈ້ະປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການຍກົລະດບັຊວີດິການເປັນຢຸ່ຂອງຊຸມຊນົທີ່ ຢູ່ໃນ 

ແລະ ອອ້ມຂາ້ງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, ຍກົລະດບັຄວາມສາມາດຂອງລດັຖະກອນຂັນ້ແຂວງ ແລະ ສູນກາງ, ແລະ ສາ້ງປະ 

ໂຫຍດທາງກງົ ແລະ ທາງອອ້ມໃຫໜ່້ວຍງານຂອງລດັ ແລະ ຊຸມຊນົໃນບາ້ນ. ໂຄງການປ່າສະຫງວນ ແລະ ສດັປ່າຈະປະກອບ 

ສ່ວນເຂົາ້ໃນການຄຸມ້ຄອງທີ່ ມປີະສດິຕຜິນົຢູ່ຂັນ້ພາກພືນ້ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການຮກັສາຄຸນຄ່າທາງຊວີະນາໆພນັໃນ 

ໂລກ.  
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ການວເິຄາະສະພາບເສດຖະກດິທີ່ ຜ່ານມາສະທອ້ນໃຫເ້ຫນັການເຕບີໂຕທາງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ ຈາໍເປັນ ໃນການພດັ 

ທະນາປະເທດໃຫຍ້ນືຍງົ. ສປປ ລາວ ເປັນແຫ່ຼງທີ່ ຢູ່ອາໃສທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ໃຫກ້ານບໍລກິານທາງທໍາມະຊາດທີ່ ມຄີວາມ 

ຫຼາກຫຼາຍຊ່ວຍຊຸກຍູກ້ານດໍາລງົຊວີດິຂອງມະນຸດ ທີ່ ມຄຸີນຄ່າທາງເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົທີ່ ຈບັຕອ້ງ ແລະ ບ່ໍສາມາດຈບັຕອ້ງ 

ໄດເ້ຊັ່ ນ: ອາກາດທີ່ ບໍລສຸິດ, ນໍາ້ທີ່ ໃຊໄ້ດ,້ ການຮກັສາເຂດຍອດນໍາ້, ການຄວບຄຸມສດັຕູພດືຕາມຊວີະວທິະຍາ ແລະ ການຂະ 

ຫຍາຍພນັພດື. ໂຄງການສຸມໃສ່ການອະນຸລກັຊວີະນາໆພນັ ແລະ ທດັສະນຍີະພາບທໍາມະຊາດໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ວດັທະ 

ນະທໍາຊນົເຜົ່ າທີ່ ເພິ່ ງພາຊບັພະຍາກອນດັ່ ງກ່າວ.  

ຜນົປະໂຫຍດໃນພາກພືນ້ ແລະ ໂລກແມ່ນມາຈາກຜນົປະໂຫຍດສ່ວນລວມຂອງຊາດ ແລະ ເປັນຜນົໄດຮ້ບັຈາກການຄຸມ້ຄອງ 

ປ່າສະຫງວນແບບຂາ້ມຊາຍແດນທີ່ ມປີະສດິຕຜິນົຢູ່ປ່າສະຫງວນນາກາຍນໍາ້ເທນີ ແລະ ນໍາ້ແອດພູເລຍີ. ສດັປ່າ ແລະ ປ່າສະ 

ຫງວນຂອງຫວຽດນາມຍງັໃຫປ້ະໂຫຍດຈາກການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຮ່ວມມແືບບຂາ້ມຊາຍແດນ. ບດົບາດຂອງນເິວດວທິະຍາ 

ຍິ່ ງມຄີວາມສໍາຄນັຕ່ໍເສອື, ການອະນຸລກັເສອືໄວມ້ຄີວາມຈາໍເປັນສໍາລບັສາຍພນັອື່ ນໆ ແລະ ຄວາມຍນືຍງົຂອງການບໍລກິານລະ 

ບບົນເິວດ. ສດັປ່າ ແລະ ແຫ່ຼງທີ່ ຢູ່ອາໃສຂອງສດັຢູ່ລຽບຊາຍແດນ, ຄວາມຮູ ້ແລະ ຄວາມສາມາດໃນທົ່ ວປະເທດ, ວຽກຢູ່ພາກ 

ພືນ້ຈະຊ່ວຍກໍານດົບນັຫາຢູ່ຊາຍແດນ, ສາ້ງຄວາມສອດຄ່ອງ, ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ,້ ທກັສະ ແລະ ປະສບົການ, ແລະ ສາ້ງ 

ຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫກ້ານຮ່ວມມໃືນພາກພືນ້. ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທາງຜ່ານຂອງການຄາ້ສດັປ່າທີ່ ຜດິກດົໝາຍໃນພາກພືນ້ 

ວຽກງານໃນພາກພືນ້ຈື່ ງມປີະສດິຕຜິນົໃນການກໍານດົບນັຫານີ.້  

ຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດໂດຍກງົປະກອບດວ້ຍໜ່ວຍງານຂອງລດັ ແລະ ລດັຖະກອນ, ເຊັ່ ນ: ກຊສ, ກມົຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາ 

ກອນປ່າໄມ,້ ກະຊວງກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມໂ້ດຍສະເພາະກມົກວດກາປ່າໄມ ້ແລະ ຫອ້ງການກວດກາປ່າໄມຢູ່້ແຂວງ. ພອ້ມກນັ 

ນັນ້ພະນກັງານຂັນ້ເມອືງ, ພະແນກຍຸຕທໍິາ, ພາສ ີແລະ ໜ່ວຍງານບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍອື່ ນໆຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ. 

 

6.1 ຜູໄ້ດຮ້ບັຜົນປະໂຫຍດທີ່ ເປັນຊຸມຊນົ 

ຊຸມຊນົຈະມສ່ີວນຮ່ວມໃນການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນຜ່ານການວາງແຜນນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ, ປັກຫຼກັໝາຍຂອບເຂດປ່າສະຫງວນ, 

ເຂົາ້ຮ່ວມໃນການເວນຍາມ, ຟື້ນຟູປ່າສະຫງວນ, ປອ້ງກນັໄຟໄໝປ່້າ ແລະ ສາ້ງຈດິສໍານກຶພອ້ມທງັເຮດັກດິຈະກໍາອື່ ນໆ. ຄະນະ 

ກໍາມະການພດັທະນາບາ້ນພອ້ມທງັນາຍບາ້ນຈະເປັນເຈົາ້ການໃນຂັນ້ຕອນດັ່ ງກ່າວ.  

ໂຄງການຈະນໍາໃຊມ້າດຖານສໍາລບັບາ້ນທີ່ ຈະເປັນຜູໄ້ດຮ້ບັປະໂຫຍດຈາກກດິຈະກໍາໂຄງການ. ມາດຖານໃນການຄດັເລອືກຈະ 

ແນໃສ່ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົໃນຊນົນະບດົເພື່ ອອະນຸລກັ ແລະ ມປີະມານ 90 ຊຸມຊນົທີ່ ຈະໄດຮ້ບັການຊຸກຍູໂ້ດຍກງົ 

ແລະ ເຂົາ້ຮ່ວມກບັການສາ້ງຄວາມສາມາດ. ບາ້ນເປ້ົາໝາຍຂອງໂຄງການຈະໄດກ້ໍານດົໃນເວລາຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ. ຊຸມ 

ຊນົທີ່ ຈະຖກືຄດັເລອືກຈາກປ່າສະຫງວນສອງແຫ່ງ ແລະ ຈະມທີນຶຊຸກຍຸໃ້ນການອະນຸລກັຊວີະນາໆພນັ ແລະ ການດໍາລງົຊ ີ

ວດິ. ບາ້ນທີ່ ຢູ່ໃນ ແລະ ອອ້ມຂາ້ງປ່າສະຫງວນຈະເປັນຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດໂດຍກງົທີ່ ມປີະມານ 90,000 ຄນົ.  

ບຸລມິະສດິໃນການຄດັເລອືກບາ້ນຈະແມ່ນຊຸມຊນົບນັດາເຜົ່ າ, ໂດຍສະເພາະປະຊາຊນົທີ່ ມຄີວາມສ່ຽງຖກືກະທບົໄວຈາກສະ 

ພາບເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ສຸກຂະພາບ. ບນັດາບາ້ນ ທີ່ ສ່ວນຫຼາຍເຮດັໄຮ່ ແລະ ລຽ້ງສດັຢູ່ໃນປ່າສະຫງວນ ແລະ ບ່ໍມທີົ່ ງ 

ນາ. ເປັນບາ້ນທີ່ ຕັງ້ຢູ່ໃກກ້ບັແຫ່ຼງທີ່ ຢູ່ອາໃສຂອງສດັທີ່ ລະອຽດອ່ອນ, ຄວາມໃກກ້ບັຊາຍແດນສາກນົ ແລະ ມກີດິຈະກໍາລ່າສດັ 

ຫຼ ືຕດັໄມ.້ ພອ້ມກນັນັນ້, ບນັຫາການຈດັຕັງ້ຂອງບາ້ນທີ່ ຈະເປັນປັດໃຈໃນການຄດັເລອືກ. ຂໍມູ້ນຂອງບາ້ນ, ທີ່ ຕັງ້, ປະຊາກອນ 

ບດົບາດຍງິຊາຍ, ປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ, ການເພິ່ ງພາຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ຄຸນນະພາບຂອງປ່າ ແລະ ແຫ່ຼງທີ່ ຢູ່ອາໃສ 
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ຂອງສດັ, ການລ່າສດັຈະເປັນເງ ື່ອນໄຂ ໃນການກະກຽມໂຄງການ. ຂໍມູ້ນດັ່ ງກ່າວຈະສາ້ງເປັນແຜນທີ່  ແລະ ເປັນເງ ື່ອນໄຂຄດັ 

ເລອືກບາ້ນທີ່ ຈະໄດຮ້ບັປະໂຫຍດ.  

 

6.2 ພືນ້ທີ່ ປົກຫຸມ້ຂອງວຽກພາກສະໜາມ 

ວຽກພາກສະໜາມຈະສຸມໃສ່ປ່າສະຫງວນສອງແຫ່ງ ແລະ ບາ້ນທີ່ ຢູ່ບໍລເິວນປ່າສະຫງວນ. ວຽກພາກສະໜາມຂາ້ມຊາຍແດນ 

ຈະກວມເອາົປ່າສະຫງວນນາກາຍນໍາ້ເທນີ (ແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ບໍລຄໍິາໄຊ) ພອ້ມທງັປ່າສະຫງວນວູກວາງຂອງປະເທດ 

ຫວຽດນາມທີ່ ມບີາງສ່ວນໃກກ້ບັຊາຍແດນ (ກວມເອາົແຂວງຫວົພນັ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ ຊຽງຂວາງ). 

ບນັດາໂຄງການຍ່ອຍທີ່ ຊຸກຍູກ້ານຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ຍກົລະດບັຊວີດິການເປັນຢູ່ຈະແຕກຕ່າງຕາມໂຄງສາ້ງຂອງບາ້ນ 

ທີ່ ມເີພື່ ອຊຸກຍູກ້ານຈດັຕັງ້ກອບວຽກການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົ. ຄະນະກໍາມະການພດັທະນາຂັນ້ບາ້ນ ຫຼ ື ກນົໄກທີ່ ທຽບ 

ເທົ່ າຈະຖກືສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ໃນບາ້ນທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມ. ຄະນະກໍາມະການຈະເປັນກນົໄກຕົນ້ຕໍສໍາລບັກດິຈະກໍາທງັໝດົຂອງໂຄງການຢູ່ຂັນ້ 

ຊຸມຊນົ, ຊຶ່ ງສະມາຊກິຈະເປັນຜູຕ້າງໜາ້ຈາກຊຸມຊນົ, ມປີະທານ, ຮອງປະທານ, ເລຂາ, ຄງັເງນິ ແລະ ຕວົແທນຈາກສະຫະ 

ພນັແມ່ຍງິ, ຊາວໜຸ່ມ, ແນວໂຮມ ແລະ ຂະແໜງການຍ່ອຍ. 

 

6.2.1 ປ່າສະຫງວນນໍາ້ແອດພູເລຍີ 

ວຽກງານສໍາລບັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍາ້ແອດພູເລຍີຈາໍເປັນຕອ້ງມສີອງອງົການຈດັຕັງ້ຄ:ື NEPL-PAMU ແລະ  WCS. 

NEPL-PAMU ແມ່ນຕັງ້ຢູ່ໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດທີ່ ມຫີອ້ງການປະຈາໍການຢູ່ພອ້ມທງັວຽກປະສານງານ ແລະ ການ 

NEPL-PAMU ແມ່ນຕັງ້ຢູ່ໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດທີ່ ມຫີອ້ງການປະຈາໍການຢູ່ພອ້ມທງັວຽກປະສານງານ ແລະ ການຄຸມ້ 

ຄອງໂຄງການ ຕາງໜາ້ໃຫລ້ດັຖະບານ.  

ໂດຍສະເພາະ, NEPL-PAMU ຈະມກີດິຈະກໍາກະກຽມແຜນວຽກ ແລະ ງບົປະມານ, ບນັທກຶເອກະສານ, ເຮດັບນັຊ ີແລະ 

ລາຍງານ, ຮ່າງຂອບເຂດໜາ້ວຽກ, ກໍານດົ ແລະ ຈດັສນັທີ່ ປືກສາໂຄງການ ແລະ ຮ່ວມມກືບັຜູສ້ະໜອງພອ້ມທງັປະສານງານ 

ກບັຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ. NEPL-PAMU ຈະຮບັປະກນັກດິຈະກໍາທງັໝດົແມ່ນເປັນໄປຕາມແຜນທີ່ ວາງໄວ ້ ແລະ 

ປະສານກບັບນັດາຜູໃ້ຫທ້ນຶເຊັ່ ນ: WCS, CLIPAD ແລະ ADB ເພື່ ອໃຫມ້ປີະສດິຕຜິນົທາງຕົນ້ທນຶ.  

 

6.2.2 ປ່າສະຫງວນນາກາຍນໍາ້ເທນີ 

ວຽກງານສໍາລບັປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາກາຍນໍາ້ເທນີຈະປະກອບມ ີ WMPA ນໍາ້ເທນີນາກາຍ ແລະ ພະແນກຊບັພະຍາ 

ກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ຫອ້ງການກະສກິໍາເມອືງ. ໂດຍມກີານປະສານສມົທບົເຮດັກດິຈະກໍາຕາງໜາ້ໃຫລ້ດັຖະບານ. 

WMPA ຈະຈດັຕັງ້ກດິຈະກໍາໂຄງການທງັໝດົ ແລະ ຮບັປະກນັໃຫທ້ນັເວລາ ແລະ ສອດຄອງກບັສນັຍາລະຫວ່າງທະນາຄານ 

ໂລກ ແລະ ລດັຖະບານລວມທງັການປອ້ງກນັ, ໂດຍສະເພາະກດິຈະກໍາການກະກຽມແຜນວຽກ ແລະ ງບົປະມານ, ບນັທກຶ 

ເອກະສານ, ເຮດັບນັຊ ີແລະ ລາຍງານ, ຮ່າງຂອບເຂດໜາ້ວຽກ, ກໍານດົ ແລະ ຈດັສນັທີ່ ປືກສາໂຄງການ ແລະ ຮ່ວມມກືບັຜູ ້

ສະໜອງພອ້ມທງັປະສານງານກບັຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນ. 
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6.2.3 ວຽກງານອື່ ນໆ 

ທມີງານວຊິາການຈະລງົໄປຢູ່ກຸ່ມບາ້ນ (ຕາມການກໍານດົຈາກລດັຖະບານ) ເພື່ ອໃຫກ້ານຊຸກຍູທ້າງດາ້ນທີ່ ປືກສາທີ່ ມຄຸີນນະ 

ພາບ, ການຊຸກຍູກ້ດິຈະກໍາການມສ່ີວນຮ່ວມ ພາຍໃຕກ້ອບວຽກ CEF. ທມີງານຂອງກຸ່ມບາ້ນຈະມຫີອ້ງການຢູ່ໃນຊຸມຊນົທີ່  

ໃຫກ້ານຊຸກຍູກ້ານມສ່ີວນຮ່ວມ, ການປືກສາກ່ຽວກບັທາງເລອືກການດໍາລງົຊວີດິ, ຄວາມເປັນໄປໄດໃ້ນການແກໄ້ຂບນັຫາ 

ແລະ ປະສານງານໃຫຊຸ້ມຊນົພອ້ມອໍານວຍຄວາມສະດວກ ລະຫວ່າງຊຸມຊນົ ແລະ SDA. ທມີງານວຊິາການຈະລາຍງານ 

ໂດຍກງົໃຫ ້ SDA ທີ່ ຮບັຜດິຊອບການປະສານງານໂຄງການ ແລະ ເຮດັວຽກຢູ່ຂັນ້ເມອືງ. ທມີງານວຊິາການຈະປະກອບໄປ 

ດວ້ຍຢ່າງໜອ້ຍສາມທ່ານ ທີ່ ມສີະມາຊກິໄດຮ້ບັການແຕ່ງຕັງ້ ໂດຍເຮດັວຽກຕະຫຼອດອາຍຸການຂອງໂຄງການ. ທມີງານຈະປະ 

ກອບດວ້ຍຜູຕ້າງໜາ້ຈາກສະຫະພນັແມ່ຍງິ, ແນວລາວສາ້ງຊາດ ພອ້ມທງັຮບັປະກນັການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍງິ. ໂຄງການ 

ຈະສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງທາງດາ້ນວຊິາການໃນການສົ່ ງເສມີການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົ.  

ສະມາຊກິຂອງຊຸມຊນົຈະເຂົາ້ຮ່ວມຢ່າງຕັງ້ໜາ້ ແລະ ເປັນຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກບນັດາໂຄງການຍ່ອຍຂອງປ່າສະຫງວນ 

ທີ່ ເປັນການຄຸມ້ຄອງແບບຍນືຍງົ ແລະ ການອະນຸລກັສດັປ່າ ແລະ ແຫ່ຼງທີ່ ຢູ່ອາໄສຂອງສດັທີ່ ຈະສາ້ງປະໂຫຍດໃນອານາຄດົ. 

ສະມາຊກິໃນຊຸມຊນົຈະມໂີອກາດໃນການເປັນຄະນະກໍາມະການພດັທະນາຂັນ້ບາ້ນ ຫຼ ືກຸ່ມອື່ ນໆ. 

ຄະນະກໍາມະການພດັທະນາຂັນ້ບາ້ນແມ່ນເປັນຕວົແທນແກ່ບນັດາບາ້ນໃນການກະກຽມ PAMP, CAP ແລະ CA ທີ່ ກວມ 

ເອາົການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊນົໃນການຈດັກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການ, ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ. ຄະນະກໍາມະ 

ການຈະຊຸກຍູໂ້ຄງການຢູ່ຂັນ້ບາ້ນພອ້ມທງັຮບັຜດິຊອບແຕ່ງຕັງ້ທມີງານໃນບາ້ນທີ່ ເປັນວຊິາການ ແລະ SDA. ສໍາລບັຄະນະກໍາ 

ມະການທີ່ ມນີາຍບາ້ນເປັນປະທານ ແລະ ຮອງປະທານ, ກໍ່ ຈະມເີລຂາ ແລະ ຄງັເງນິ. ສະມາຊກິຈະມາຈາກສະຫະພນັແມ່ຍງິ 

ແລະ ແນວລາວສາ້ງຊາດທີ່ ມຈີດຸປະສງົໃນການເຮດັວຽກຮ່ວມກບັ SDA ເພື່ ອ ກ) ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍ, ຂ) ສະໜອງ 

ທນຶເພື່ ອການດໍາລງົຊວີດິ, ຄ) ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາ, ແລະ ງ) ກອງທນຶພດັທະນາຂັນ້ບາ້ນ. ຄະນະກໍາມະການຈະແຕ່ງຕັງ້ 

ປະຊາຊນົສອງຄນົຮບັຜດິຊອບຕດິຕາມການຈດັຕັງ້ໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມ.  

ໜ່ວຍງານໄກ່ເກ່ຍຂັນ້ບາ້ນສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ໃນ 1997 ພາຍໃຕຂໍ້ຕ້ກົລງົຈາກກະຊວງຍຸຕທໍິາ (ເລກທ ີ 304/ກຍທ). ບດົແນະນໍາໃໝ່ 

ສໍາລບັໜ່ວຍງານນີແ້ມ່ນອງີຕາມຂໍຕ້ກົລງົເລກທ ີ 08/ກຍທ, ລງົວນັທ ີ 22/02/2005. ໜ່ວຍງານດັ່ ງກ່າວມບີດົບາດໃນການ 

ແກໄ້ຂບນັຫາອງີຕາມການປືກສາຫາລສືອດຄອງກບັກອບນຕິກິໍາ ແລະ ຮດີຄອງປະເພນ.ີ ໜ່ວຍງານມໜີາ້ທີ່ ແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍ່ງ 

ໃນຄອບຄວົ ແລະ ຄະດຂີະໜາດນອ້ຍ. 

 

  



53 
 

7. ຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ, ຄວາມສ່ຽງພາຍນອກ ແລະ ມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົ 

7.1 ພາກແນະນໍາ 

ຜນົກະທບົໂດຍລວມຈາກໂຄງການແມ່ນຜນົປະໂຫຍດທາງບວກ. ໂຄງການຈະບ່ໍເຂົາ້ຮ່ວມໃນກດິຈະກໍາທີ່ ສາ້ງຜນົກະທບົດາ້ນ 

ລບົທີ່ ສໍາຄນັ, ຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຟື້ນຟູບ່ໍໄດທ້ີ່ ມຕ່ໍີສິ່ ງແວດລອ້ມ ຫຼ ືແຫ່ຼງທີ່ ຢູ່ອາໄສຂອງສດັຕາມທໍາມະຊາດ. ໂຄງການຍ່ອຍ 

ສ່ວນຫຼາຍຈະຝຶກອບົຮມົ ແລະ ສາ້ງຄວາມສາມາດໃຫໜ່້ວຍງານລດັຢູ່ຂັນ້ສູນກາງ ແລະ ຂັນ້ແຂວງເພື່ ອເພມີຄວາມສາມາດໃນ 

ການ 1) ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ຕດິຕາມລະບບົການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ, ແລະ 2) ອານຸລກັຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ້ ແລະ 

ສດັປ່າໃນເຂດປ່າສະຫງວນນໍາ້ແອດພູເລຍີ ແລະ ນໍາ້ເທນີນາກາຍ. ກດິຈະກໍາພາຍໃຕອ້ງົປະກອບ 1 ຈະຊຸກຍູກ້ານປອ້ງກນັ 

ແລະ ມຜີນົປະໂຫຍດດາ້ນບວກ. ໂຄງການຍ່ອຍຂອງອງົປະກອບ 2 ແນ່ໃສ່ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ຂວງ ແລະ ຊຸກຍູລ້າຍ 

ຮບັຂອງປະຊາຊນົໃນທອ້ງຖິ່ ນໃຫມ້ຄີວາມຍນືຍງົ. ໂຄງການຈະບ່ໍຄອບຄອງທີ່ ດນິຂະໜາດໃຫຍ່, ເຖງິວ່າຈະມຜີນົກະທບົດາ້ນ 

ລບົໃນໄລຍະສັນ້ ແຕ່ຈະມມີາດຕະການຊຸກຍູຜ້ນົປະໂຫຍດດາ້ນບວກເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົດາ້ນລບົ. 

ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມກໍ່ ຍງັມຄີວາມສ່ຽງແຕ່ຜນົປະໂຫຍດທີ່ ໄດຈ້າກໂຄງການອາດຈະບ່ໍພຽງພໍໃນການຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົດາ້ນລບົ 

ໃນໄລຍະສັນ້. ປະຊາຊນົໃນທອ້ງຖິ່ ນທີ່ ເປັນບນັດາເຜົ່ າ ແລະ ມຄີວາມລະອຽດອ່ອນຕ່ໍການຖກືກະທບົອາດບ່ໍໄດຮ້ບັການປືກ 

ສາຫາລທືີ່ ພຽງພໍ ແລະ ການຊຸກຍູຢ່້າງກວາ້ງຂວາງ ຈາກຊຸມຊນົ. ການຫຸຼດຜ່ອນຜນົກະທບົຂອງໂຄງການຈະຢູ່ພາຍໃຕກ້ອບ 

ຄວາມສາມາດໃນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການອອກແບບຂອງໂຄງການ. ຄ່ຽງຄູ່ກບັຄວາມສ່ຽງທີ່ ອາດເກດີຂຶນ້ໂດຍກງົຈາກກດິຈະ 

ກໍາໂຄງການ, ຄວາມສ່ຽງພາຍນອກອາດກະທບົພືນ້ທີ່ ໂຄງການທີ່ ມກີານກໍານດົມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນຕາມຄໍາແນະນໍາ. 

ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສງັຄມົຍງັປະເມນີຄວາມສ່ຽງທີ່ ຢູ່ພາຍນອກໂຄງການອາດກະທບົຕ່ໍຄວາມສາມາດຂອງໂຄງການໃນ 

ການບນັລຸເປ້ົາໝາຍ. ຄວາມສ່ຽງພາຍນອກອາດເປັນສາເຫດຈາກການພດັທະນາໂຄງລ່າງທີ່ ນອນຢູ່ໃນປ່າສະຫງວນ ຫຼ ື ບໍລ ິ

ເວນັອອ້ມຂາ້ງທີ່ ກະທບົໂດຍກງົ ຫຼ ືທາງອອ້ມ. ຄວາມສ່ຽງພາຍນອກອາດເປັນສໍາປະທານຂຸດຄົນ້ບ່ໍແຮ່ ແລະ ກະສກິໍາ, ພະລງັ 

ງານໄຟຟາ້ນໍາ້ຕກົ, ຫນົທາງ ແລະ ຕາຄ່າຍໄຟຟາ້. 

ໃນການປະເມນີຄວາມສ່ຽງໃນກໍລະນທີີ່ ບ່ໍມໂີຄງການແມ່ນການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສງັຄມົອາດນໍາໄປສູ່ການເຊື່ ອມໂຊມຂອງຊ ີ

ວະນາໆພນັ ແລະ ຊບັພະຍາກອນສດັປ່າ. ຄໍາແນະນໍາໃນການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກມໃີນພາກຕ່ໍໄປ.  

 

7.2 ຜົນກະທບົ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍສງັຄມົທີ່ ຄາດໄວ ້ 

ໂດຍພາບລວມ, ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສງັຄມົບ່ໍໄດພ້ບົຜນົກະທບົດາ້ນລບົທີ່ ສໍາຄນັ ຫຼ ື ຟື້ນຟູຄນືບ່ໍໄດ,້ ແຕ່ຈະເປັນຜນົປະ 

ໂຫຍດຕ່ໍປະຊາຊນົ. ເນືອ້ໃນຕ່ໍໄປນີອ້າດສະແດງໃຫເ້ຫນັຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງຜນົກະທບົ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຖາ້ບ່ໍມກີານຄຸມ້ 

ຄອງ ແລະ ມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນທດີ.ີ 

 

7.2.1 ຂໍຈ້າໍກດັດາ້ນຄວາມສາມາດຂອງຫຼກັໃນການຊຸກຍູກ້ານມສ່ີວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊນົ, ໂດຍສະເພາະປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ, 

ແມ່ຍງິ ແລະ ກຸ່ມທີ່ ອາດຖກືກະທບົໄວ 
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ລດັຖະກອນທີ່ ຮບັຜດິຊອບວຽກງານໂຄງການໃນແຕ່ລະມືອ້າດບ່ໍມຄີວາມສາມາດພຽງພໍ ຫຼ ື ປະສບົການໃນການຊຸກຍູກ້ານມ ີ

ສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເຊັ່ ນ: ປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ, ແມ່ຍງິ ແລະ ກຸ່ມທີ່ ອາດຖກືກະທບົໄວ. ຂດີຄວາມສາມາດ 

ທີ່ ມຈີາໍກດັນີເ້ປັນຄວາມສ່ຽງໃນການສາ້ງມາດຕະການ ແລະ ຊຸກຍູລ້າຍຮບັຂອງປະຊາຊນົ. 

ມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ:  

ເນືອ້ໃນລາຍລະອຽດພາຍໃຕກ້ອບ CEF ສໍາລບັລດັຖະກອນກ່ຽວຂອ້ງໃນການຊຸກຍູປ້ະຊາຊນົໃຫເ້ຂົາ້ຮ່ວມການປືກສາຫາລ ື

ແລະ ການຍກົລະດບັຄວາມສາມາດໃຫແ້ກ່ສະມາຊກິໃນຊຸມຊນົ.  

 

7.2.2 ການດໍາລງົຊວີດິທີ່ ຊຸກຍູລ້າຍຮບັແຕ່ອາດບ່ໍພຽງພໍສໍາລບັປະຊາຊນົ.  

ຖາ້ຊຸມຊນົບ່ໍໄດຮ້ບັການປືກສາຫາລທືີ່ ພຽງພໍ, ບາງກດິຈະກໍາໃນການດໍາລງົຊວີດິອາດບ່ໍໄດຮ້ບັການຊຸກຍູລ້າຍຮບັທີ່ ພຽງພໍໃຫປ້ະ 

ຊາຊນົ, ແລະ ໂຄງການອາດບ່ໍສາມາດແກໄ້ຂບນັຫາລາຍຮບັ ຫຼ ື ຊ່ວຍສາ້ງການດໍາລງົຊວີດິທີ່ ມຄີວາມຍນືຍງົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ 

ແລະ ສງັຄມົ. 

ມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ: 

ໃນການກໍານດົຄວາມສ່ຽງນີ,້ ຈະມຄໍີາແນະນໍາດາ້ນວຊິາການໃຫຊຸ້ມຊນົຜ່ານຂະບວນການປືກສາຫາລຮ່ືວມກບັປະຊາຊນົພາຍ 

ໃຕກ້ອບ CEF. 

7.2.3 ການປັກຫຼກັໝາຍປ່າສະຫງວນທີ່ ບ່ໍຖກື 

ຂອບເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດອາດຖກືໝາຍຜດິຍອ້ນການປືກສາຫາລຮ່ືວມກບັບາ້ນ ແລະ ຊຸມຊນົທີ່ ບ່ໍແທດເໝາະ. ການ 

ປືກສາຫາລທືີ່ ເປີດກວາ້ງ, ແຈງ້ລ່ວງໜາ້ ແລະ ໃຫຂໍ້ມູ້ນຄບົຖວ້ນອາດບ່ໍພຽງພໍໃນການຊຸກຍູຊຸ້ມຊນົ. ທີ່ ດນິສໍາລບັປະຊາຊນົໃນ 

ທອ້ງຖິ່ ນລວມທງັປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າທີ່ ໃຊເ້ພື່ ອດໍາລງົຊວີດິອາດຖກືຈດັເປັນເຂດຫວງຫາ້ມ ແລະ ບ່ໍໃຫເ້ຮດັກດິຈະກໍາອື່ ນໄດ.້  

ມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ: 

ການສາ້ງແຜນນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິແບບມສ່ີວນຮ່ວມຈະຢູ່ພາຍໃຕໂ້ຄງການເພື່ ອກໍານດົຄວາມສ່ຽງທີ່ ອະນຸຍາດໃຫກ້ານນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິໃນ 

ປະຈບຸນັມລີກັສະນະຍນືຍງົທາງສິ່ ງແວດລອ້ມ.  

 

7.2.4 ຜນົກະທບົດາ້ນລບົໃນໄລຍະສັນ້ຕ່ໍປະຊາຊນົທີ່ ອາດຖກືກະທບົໄວລວມທງັປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ ແລະ ແມ່ຍງິ. 

ເຖງິວ່າຈະມກີານຊຸກຍູໃ້ຫມ້ລີາຍຮບັເພີ່ ມຂຶນ້ຕາມຄໍາແນະນໍາດາ້ນວຊິາການ ແລະ ການປັກຫຼກັໝາຍປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, 

ແຕ່ກໍ່ ອາດມຄີວາມສ່ຽງຕ່ໍກບັປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ ແລະ ແມ່ຍງິທເີປັນຫວົໜາ້ຄອບຄວົອາດພບົຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການປັບຕວົ 

ໃຫເ້ຂົາ້ກບັຂໍຫ້າ້ມໃໝ່, ຢ່າງໜອ້ຍກໍ່ ແມ່ນໃນໄລຍະສັນ້. ປະຊາຊນົອາດພບົຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການເຂົາ້ເຖງິທີ່ ດນິເພື່ ອເຮດັໄຮ່, 

ລຽ້ງສດັ ແລະ ເກບັຟືນ ແລະ ຖາ້ຫຼກີລຽ້ງບ່ໍໄດເ້ຂາົເຈົາ້ອາດມແີຫ່ຼງລາຍຮບັຈາກປ່າສະຫງວນ ແລະ ບໍລເິວນອອ້ມຂາ້ງ. ຂໍຈ້າໍ 

ກດັໃນການລ່າສດັຈະກະທບົຕ່ໍລະດບັໂພສະນາການທີ່ ຄວົເຮອືນຍງັຂາດຢູ່.  
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ບນັຫາດັ່ ງກ່າວຍິ່ ງສໍາຄນັຕ່ໍຜູນໍ້າໃຊສ້ະໜາມ1

2
 ທີ່ ຈດູປ່າເຮດັໄຮ່, ຂຸດຄົນ້ໄມ ້ແລະ ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ, ສະໝຸນໄພຢູ່ໃນ ແລະ ໃກ ້

ປ່າສະຫງວນ. ການເຮດັໄຮ່ແມ່ນປະຕບິດັກນັມາແຕ່ດນົນານໃນຫຼາຍພືນ້ທີ່ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ເປັນລະບບົກະສກິໍາ ໃນ 

ເຂດປ່າສະຫງວນ. ການເຮດັໄຮ່ (ແບບຮອບວຽນ) ແມ່ນຖກືກດົດນັຈາກການບຸກເບກີທີ່ ດນິ ເພື່ ອສໍາປະທານ ແລະ ການພດັ 

ທະນາບ່ໍແຮ່, ພະລງັງານໄຟຟາ້ນໍາ້ຕກົ ແລະ ອື່ ນໆ ທີ່ ພາໃຫເ້ນືອ້ທີ່ ປູກຝັງ ແລະ ການຜະລດິອາຫານໜອ້ຍລງົ. ສິ່ ງດັ່ ງກ່າວມຜີນົ 

ກະທບົສອງດາ້ນ, ອນັທໍາອດິແມ່ນຊຸມຊນົມອີດັຕາຜນົໄດຮ້ບັຈາກການປູກຝັງຫຸຼດລງົ. ອກີດາ້ນໜຶ່ ງກໍ່ ແມ່ນການຊອກຫາພືນ້ທີ່  

ໃໝ່ເພື່ ອການປູກຝັງ, ຊຶ່ ງຈະເຮດັໃຫໂ້ຄງການອາດພບົຄວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການຮກັສາຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ.້ 

ໂຄງການຈະອະນຸຍາດໃຫປ້ະຊາຊນົສບືຕ່ໍນໍາໃຊສ້ະໜາມເພື່ ອການຂະຫຍາຍວຽກງານບນົພືນ້ຖານເຕກັນກິ ແລະ ຮກັສາສິ່ ງ 

ແວດລອ້ມພອ້ມທງັຊຸກຍູກ້ດິຈະກໍາສາ້ງລາຍຮບັເສມີ. 

ມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ: 

ຜ່ານການສາ້ງແຜນນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິແບບມສ່ີວນຮ່ວມ, ໂຄງການຈະຮບັປະກນັເນືອ້ທີ່ ທາງດາ້ນຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລມິານໃຫພ້ຽງ 

ພໍເພື່ ອຈດຸປະສງົການຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານລວມທງັການເຮດັໄຮ່. ທນຶຊຸກຍູກ້ານດໍາລງົຊວີດິຈະມອບໃຫປ້ະຊາຊນົທີ່ ຖກື 

ກະທບົເພື່ ອພດັທະນການດໍາລງົຊວີດິໃຫແ້ທນການເພີ່ ມພາການເຮດັໄຮ່.  

 

7.2.5 ຂໍຈ້າໍກດັໃນການເຂົາ້ເຖງິ ແລະ ກະທບົຕ່ໍຊບັພະຍາກອນທາງວດັທະນະທໍາ 

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດເປັນທີ່ ຕັງ້ທີ່ ສໍາຄນັສໍາລບັປະຊາຊນົບ່ໍພຽງແຕ່ເປັນແຫ່ຼງທໍາມາຫາກນິແຕ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ ງທາງດາ້ນວດັທະ 

ນະທໍາ ແລະຄວາມເຊື່ ອ. ປະຊາຊນົບາງຄນົສບືຕ່ໍການເຊື່ ອຜ ີ ແລະ ມສີາຍພວົພນັກບັຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. ລະບຽບ 

ຫຼກັການທີ່ ເຂັມ້ງວດອາດກະທບົຕ່ໍຮດີຄອງ ແລະ ຄວາມເຊື່ ອຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ອາດບ່ໍສົ່ ງເສມີໃຫປ້ະຊາຊນົເຂົາ້ຮ່ວມກດິ 

ຈະກໍາໂຄງການ. 

ມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ: 

ຂັນ້ຕອນ CEF ຈະຮບັປະກນັວ່າຊບັພະຍາກອນທາງວດັທະນະທໍາທີ່ ສໍາຄນັໄດຮ້ບັການກໍານດົ ແລະ ຊຸມຊນົຍງັສບືຕ່ໍອານຸລກັ 

ເອາົໄວ.້  

 

7.2.6 ຄວາມເຊື່ ອຂອງປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າຕ່ໍໂຄງການ 

ຍອ້ນປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າມຮີດີຄອງປະເພນທີີ່ ດໍາລງົຊວີດິໂດຍການເພິ່ ງພາຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ເຂາົເຈົາ້ອາດເຂົາ້ໃຈວ່າ 

ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຫາ້ມເຂາົເຈົາ້ໃຫເ້ຂົາ້ເຖງິຊບັພະຍາກອນດັ່ ງກ່າວແມ່ນບ່ໍສອດຄ່ອງ ແລະ ເຂາົເຈົາ້ບ່ໍຕອ້ງການຢາກມ ີ

ສ່ວນຮ່ວມ. ອງົປະກອບຂອງໂຄງການຍງັກະທບົແຫ່ຼງລາຍຮບັ, ປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າອາດບ່ໍເຂົາ້ໃຈຕ່ໍການປ່ຽນແປງ. 

                                                             
2

 ສະໜາມແມ່ນພືນ້ທີ່ ຈດູປ່າເຮດັໄຮ່.  
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ມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ:  

ຂັນ້ຕອນ CEF ຈະຮບັປະກນັການຊຸກຍູຊຸ້ມຊນົຢ່າງກວາ້ງຂວາງໃນການສາ້ງຕັງ້ CAP ແລະ  CA ເພື່ ອຊຸກຍຸກ້ານດໍາລງົຊ ີ

ວດິ. ການຊຸກຍູຊຸ້ມຊນົຖາ້ບ່ໍກວາ້ງຂວາງກໍ່ ຈະບ່ໍສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການໄດ.້  

 

7.2.7 ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍທີ່ ມຈີາໍກດັ ແລະ ການຕດິຕາມກວດກາທີ່ ບ່ໍເປັນປົກກະຕ ິ

ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົການອະນຸລກັແມ່ນມຂໍີຈ້າໍກດັສໍາລບັການຈດັຕັງ້ໃນປະຈບຸນັສ່ວນໜຶ່ ງອາດເປັນຍອ້ນບາງ ບາ້ນ 

ແມ່ນຕັງ້ຢູ່ຫ່າງໄກກນັ, ເມື່ ອທຽບໃສ່ໜ່ວຍງານອະນຸລກັຂອງລດັຖະບານທີ່ ຕັງ້ຢູ່.  

ມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ:  

ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົທີ່ ເຂັມ້ແຂງແມ່ນສໍາຄນັຕ່ໍໂຄງການນີ ້ ແລະ ຕອ້ງການຊຸກຍຸຊ້ວີດິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊນົ 

ຈາກການນໍາໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ທີ່ ບ່ໍຍນືຍງົໃຫມ້າເປັນທາງເລອືກທີ່ ຍນືຍງົ. ໂຄງການຈະນໍາໃຊກ້ນົໄກຕດິຕາມ ແລະ 

ກວດກາແບບມສ່ີວນຮ່ວມບນົພືນ້ຖານຫຼກັການຂອງຊຸມຊນົ.  

 

7.2.8 ໂຄງລ່າງພືນ້ຖານຂະໜາດນອ້ຍ 

ໂຄງການບ່ໍໄດຊຸ້ກຍູວ້ຽກກໍ່ ສາ້ງຕົນ້ຕໍ. ແຕ່ວ່າ, ຈະເປັນວຽກກໍ່ ສາ້ງ ຫຼ ືສອ້ມແປງຫອ້ງການ, ບ່ອນມຽ້ນເຄື່ ອງ, ດ່ານກວດ ແລະ 

ໂຄງສາ້ງຂະໜາດນອ້ຍທີ່ ຊ່ວຍການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ເຮດັກດິຈະກໍາໂຄງການໃຫມ້ປີະສດິຕຜິນົ. ການກໍ່ ສາ້ງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເຮດັ 

ຢູ່ໃນພືນ້ທີ່ ຂອງລດັປາດສະຈາກການຄອບຄອງ ຫຼ ື ສູນເສຍທີ່ ດນິເອກະຊນົ. ທີ່ ຕັງ້ຂອງວຽກກໍ່ ສາ້ງຈະກໍານດົໃນເວລາປະຕ ິ

ບດັໂຄງການ ໂດຍບ່ໍມກີານຄອບຄອງທີ່ ດນິຂະໜາດນອ້ຍ.  

ມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ:  

ກອບວຽກນະໂຍບາຍຍກົຍາ້ຍປະຊາຊນົໄດກ້ໍານດົນະໂຍບາຍ ແລະ ຂັນ້ຕອນທີ່ ຈະນໍາໃຊເ້ມື່ ອທີ່ ດນິເອກະຊນົໄດຖ້ກືຄອບ

ຄອງ. ທຸກການສູນເສຍທີ່ ດນິ ຫຼ ືຊບັສນິຈະມກີານທດົແທນ. ການກໍ່ ສາ້ງຕ່າງໆຈະບ່ໍມກີານຈດັສນັຄວົເຮອືນ. 
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8. ການປ້ອງກນັສງັຄມົ ແລະ ບນັຫາຕ່າງໆ. 

8.1 ການຈດັສນັບາ້ນ 

ສໍາລບັລາຍລະອຽດທີ່ ຄບົຖວ້ນ, ໃຫເ້ບິ່ ງ CEF. 

ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດກ່ຽວກບັການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໄດຮ້ບັການທບົຖວນເປັນໄລຍະຕະຫຼອດເວລາສບິປີທີ່ ຜ່ານມາ ໃນ 

ປະເທດລາວ. ເຖງິວ່ານະໂຍບາຍຈະກໍານດົລະອຽດ, ຄວາມທຸກຍາກກໍ່ ຍງັມຢູ່ີໃນຫຼາຍຊຸມຊນົ, ໂດຍສະເພາະປະຊາຊນົບນັ ດາ

ເຜົ່ າທີ່ ມຈີາໍນວນໜອ້ຍ. ສິ່ ງທີ່ ສໍາຄນັທີ່ ສຸດຢູ່ໃນກອງປະຊຸມພກັຄັງ້ທ ີ 8 ແລະ ຄໍາສັ່ ງເລກທ ີ 9 ຂອງສູນກາງພກັໃນວນັທ ີ

08/06/2004 ທີ່ ໃຫຄໍ້າແນະນໍາໃນການລງົບາ້ນເພື່ ອເພີ່ ທະວວີຽກງານຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ເລັ່ ງການພດັທະນາເສດ 

ຖະກດິ. ນະໂຍບາຍໄດເ້ປັນແນວທາງໃຫອໍ້ານາດການປົກຄອງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ ນພດັທະນາພືນ້ທີ່ ສໍາປະທານທີ່ ມຈີດຸປະສງົຫນັທີ່  

ດນິໃຫເ້ປັນໂອກາດທາງເສດຖະກດິ. ນະໂຍບາຍຍງັຕດິພນັກບັເຂດເນນີສູງທີ່ ປະຊາຊນົມໜີອ້ຍກວ່າ 200 ຄນົແລະ 500 ຢູ່ 

ເຂດທົ່ ງພຽງຈະຕອ້ງລວມກບັບາ້ນອື່ ນໃຫໄ້ດມ້າດຖານປະຊາກອນຈາໍນວນໜອ້ຍສຸດ.  

ໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ມກີານຄດັແຍ່ງທາງດາ້ນທີ່ ດນິ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ ເພີ່ ມຂຶນ້ຍອ້ນບາ້ນທີ່ ລວມເຂົາ້ກນັບ່ໍໄດ ້

ພຈິາລະນາບນັຫາປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ ຫຼ ືສດິນໍາໃຊຕ້າມປະເພນທີີ່ ມຢູ່ີ. ປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າມພີາສາທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ, ການນໍາ 

ໃຊທ້ີ່ ດນິ, ຄວາມສະເໝພີາບບດົບາດຍງິຊາຍ, ຊບັສນິ ແລະ ມລໍະດກົທີ່ ຕ່າງກນັ. ນາຍບາ້ນຈາກເຜົ່ າໜຶ່ ງໄດຮ້ບັການແຕ່ງຕັງ້ 

ຈາກລດັໂດຍບ່ໍມສີດິເປັນຕວົແທນໃຫແ້ກ່ກຸ່ມອື່ ນ. ເມື່ ອມກີານໂຮມບາ້ນກໍ່ ຈະມກີານຊອກຫາທີ່ ດນິໃໝ່ຂອງບາ້ນເພື່ ອສດິນໍາ 

ໃຊ ້ແລະ ນໍາໄປສູ່ຂໍຂ້ດັແຍ່ງຂອງຜູນໍ້າໃຊພ້ອ້ມທງັຜະລດິຕະພາບຂອງດນິ.  

ອງົປະກອບໃນການໂຮມ ແລະ ຈດັສນັບາ້ນຂອງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດອາດມບີນັຫາຕາມທດັສະນະຂອງທະນາຄານໂລກ , 

ຍອ້ນບ່ໍໄດຊຸ້ກຍຸໃ້ນການຈດັສນັ ຫຼ ື ການສູນເສຍການເຂົາ້ເຖງິຊບັພະຍາກອນ, ບ່ໍອະນຸຍາດໃຫກ້ອງທນືໂຄງການຊຸກຍູນ້ະໂຍ 

ບາຍແຫ່ງຊາດ. ໃນໂຄງການທີ່ ສບືຕ່ໍ, ທະນາຄານໂລກມມີາດຖານທີ່ ບ່ໍລວມບາ້ນແຕ່ໄດມ້ກີານລວມໃນໄລຍະທີ່ ຜ່ານມາ ຈາກ 

ການຊຸກຍູທ້າງການເງນິ. ການຈດັສນັບາ້ນຈາກເຂດເນນີສູງມາທົ່ ງພຽງ ຫຼ ື ພາຍໃນເຂດເນນີສູງເປັນຍຸດທະສາດໃນການຫຸຼດ 

ຜ່ອນການເຮດັໄຮ່, ການປູກຝ່ິນ, ປັບປຸງການໃຫບໍ້ລກິານຂອງລດັ ແລະ ລວມບາ້ນໃຫເ້ປັນບາ້ນໃຫຍ່ ເພື່ ອສະໜອງການບໍລ ິ

ການເຊັ່ ນ: ສາທາລະນະສຸກ, ການສກຶສາ, ນໍາ້ ແລະ ໄຟຟາ້ ທີ່ ຮບັປະກນັຊວີດິການເປັນຢູ່ທີ່ ດຂີຶນ້, ນໍາໄປສຸ່ການແກໄ້ຂບນັຫາ 

ຄວາມທຸກຍາກ.  

ປະຊາຊນົຫຼາຍຊນົເຜົ່ າໃນພືນ້ທີ່ ໂຄງການໄດມ້ກີານປັບຕວົໃນການເຮດັກະສກິໍາ. ບນັດາບາ້ນທີ່ ມກີານຈດັສນັໄດດຮ້ບັການພດັ 

ທະນາທາງດາ້ນພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ. ການສື່ ສານຂອງບາ້ນອາດມຂໍີຈ້າໍກດັຍອ້ນເປັນປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ ທີ່ ມສີດິນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ 

ແລະ ເຂົາ້ເຖງິປ່າໄມ.້  

ການຍກົຍາ້ຍປະຊາຊນົແມ່ນເພື່ ອຊຸກຍູນ້ະໂຍບາຍການພດັທະນາເຊັ່ ນ: ການສາ້ງຖະໜນົໃໝ່, ໂຮງຮຽນ,  ສຸກຂະອານາໄມ 

ແລະ ການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ, ກະສກິໍາ, ການອະນຸລກັຊບັພະຍາກອນໄມ ້ (ແຫ່ຼງລາຍຮບັຕົນ້ຕໍຂອງປະເທດ) ທີ່ ສອດຄ່ອງກບັຈາໍ 

ນວນປະຊາກອນ. ການຍກົຍາ້ຍໝາຍເຖງິປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ ບ່ໍໄດຕ້ດິພນັກບັປ່າໄມທ້ີ່ ຢູ່ອອ້ມເຂາົເຈົາ້, ຊື່ ງປ່າສກັສດິກໍ່ ອາດຢູ່ 

ຫ່າງໄກ. ໃນເຂດທົ່ ງພຽງ, ປະຊາຊນົລາວລຸ່ມມຮີດີຄອງປະເພນອີນັເກົ່ າແກ່ໃນການປົກປັກຮກັສາຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ.້  
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ຜນົກະທບົຈາກການຈດັສນັທີ່ ດນິ ແມ່ນອາດກະທບົຕ່ໍແມ່ຍງິ, ຊຶ່ ງໃນຊຸມຊນົສ່ວນຫຼາຍ, ການເຂົາ້ເຖງິຊບັພະຍາກອນທໍາມະ 

ຊາດແມ່ນມຂໍີຈ້າໍກດັ, ແມ່ຍງິສູນເສຍການຄວບຄຸມທີ່ ດນິປູກຝັງ, ຊຶ່ ງອາດເຮດັໃຫເ້ຂາົເຈົາ້ຖກືກດີຂວາງຕາມຮດີຄອງຂອງບນັ 

ພະບູລຸດ ແລະ ອາດພບົບນັຫາຄວາມບ່ໍສະເໝພີາບທາງດາ້ນບດົບາດຍງິຊາຍ.  

ໂຄງການຈະນໍາໃຊມ້າດຖານໃນການລວມບາ້ນ ແລະ ຈດັສນັເຊັ່ ນ:  

ບນັດາບາ້ນທີ່ ລວມເຂົາ້ກນັໃນອາດດີ 

ກໍານດົບນັດາບາ້ນ ແລະ ການປຶກສາແບບມສ່ີວນລວມບນົພືນ້ຖານ:  

• ລວມເອາົບາ້ນຖາ້ 1) ບນັຫາການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິຈາກການລວມບາ້ນໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂໃຫຊຸ້ມຊນົເພິ່ ງພໍໃຈ, 2) ທີ່ ດນິ 

ກະສກິໍາມພີຽງພໍ ຫຼ ື ການດໍາລງົຊວີດິໄດຮ້ບັການປັບປຸງ, ຫຼ ື ຢ່າງໜອ້ຍຮກັສາການດໍາລງົຊວີດິໄວຄ້ເືກົ່ າ, ແລະ 3) 

ຊຸມຊນົໄດຮ້ບັການຊຸກຍູໃ້ຫເ້ຂົາ້ຮ່ວມໂຄງການປ່າສະຫງວນ ແລະ ສດັປ່າ.  

• ບ່ໍລວມເອາົບາ້ນຖາ້ມບີນັຫາອນັພົນ້ເດັ່ ນຕດິພນັກບັທີ່ ດນິກະສກິໍາ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ແລະ ບນັຫານີ ້

ໄດມ້ອບໃຫອໍ້ານາດການປົກຄອງແຂວງໃຫແ້ກໄ້ຂຕາມຄວາມເໝາະສມົ. ບາ້ນດັ່ ງກ່າວສາມາດໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ 

ຈາກໂຄງການຖາ້ 1) ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງໄດແ້ກໄ້ຂບນັຫາ, 2) ຊຸມຊນົຢັງ້ຢືນເຖງິການແກໄ້ຂບນັຫາທີ່ ມມີາດ 

ຕະຖານໃນການເປີດກວາ້ງ, ໄດຮ້ບັການແຈງ້ລ່ວງໜາ້ ແລະ ຂໍມູ້ນຊດັເຈນ, ແລະ 3) ຊຸມຊນົໄດຮ້ບັການຊຸກຍູ ້ເຂົາ້ 

ຮ່ວມໂຄງການປ່າສະຫງວນ ແລະ ສດັປ່າ.  

ບນັດາບາ້ນ ທີ່ ມຕີາຕະລາງເວລາໃນການລວມບາ້ນ 

ບ່ໍລວມເອາົບາ້ນທງັໝດົ ທີ່ ກໍານດົ ຫຼ ືສະເໜເີພື່ ອລວມບາ້ນແລວ້.  

 

8.2 ກນົໄກການຈດັຕັງ້ເພື່ ອຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງ 

ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ່ໍສງັຄມົ ສະເໜໃີຫໂ້ຄງການປ່າສະຫງວນ ແລະ ສດັປ່າພຈິາລະນາຕັງ້ທມີງານຄຸມ້ຄອງຂໍມູ້ນ ຫຼ ື ເປັນ 

ຈດຸປະສານງານທີ່ ຈະເຂົາ້ເຖງິ, ວເິຄາະ ແລະ ເຜຍີແຜ່ຂໍມູ້ນຂ່າວສານທີ່ ຈາໍເປັນໃຫທ້ນັເວລາ ແລະ ບນົພືນ້ຖານທີ່ ການຕດັສນິ 

ໃຈໄດຮ້ບັຂໍມູ້ນຊດັເຈນ, ສາ້ງກນົໄກການເຕອືນລ່ວງໜາ້, ການຄຸມ້ຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ໃຫມ້ປີະສດິຕຜິນົຕ່ໍຄວາມສ່ຽງ ພາຍ

ນອກ. ການປຶກສາຫາລ ື ໃນການສາ້ງກນົໄກແຫ່ງຊາດແມ່ນກໍານດົບນັຫາການຊໍາ້ກນັ ແລະ ປັບປຸງການປະສານງານ ພາຍໃນ

ກະຊວງແມ່ນພາລະຫນາ້ທີ່ ຂອງກຸ່ມຂະແໜງການສິ່ ງແວດລອ້ມ.  

 

8.3 ກນົໄກອື່ ນຈາກ CEF 

CEF ໄດໃ້ຫຄໍ້າແນະນໍາທີ່ ເປັນລາຍລະອຽດ ຕ່ໍຂັນ້ຕອນຕ່າງໆທີ່ ບ່ໍມກີານຊໍາ້ຄນື ແລະ ຕອ້ງການໃຫມ້ກີານປຶກສາຫາລເືພື່ ອ:  

• ຂັນ້ຕອນການປຶກສາຫາລ ື

• ຕດິຕາມ ແລະ ກວດກາແບບມສ່ີວນຮ່ວມ 

• ທບົທວນຄນື ແລະ ກວດສອບ 

  



59 
 

ເອກະສານອາ້ງອີງ 

1. Bender, J (2013) Application of remote sensing technology to detect logging activities 
in Xe Sap National Protected Area in Lao PDR. Goethe University, Institute for 
Physical Geography 

2. Clarke, JE Regional Environmental Technical Assistance 5771 Poverty Reduction and 
Environmental Management in Remote Greater Mekong Sub region (GMS) 
Watersheds Project (Phase I), Biodiversity and Protected Areas, Lao PDR. 

3. Colin, M; Ferrand, J; Khiewvongphachan, X (2011) Investigation of the Drivers of 
Deforestation and Forest Degradation in Nam Phui National Protected Area, Lao 
PDR. 

4. DFRM, DoFI. Environment Management Framework (EMF). National Protected 
Area Management Strengthening and Wildlife Trade Control Project, Project No. 
P128393-BB; P128392-GEF 

5. Field Study: Lao PDR. Nam Et and PhouLoei National Biodiversity Conservation 
Areas.Final Report v1.1. A report to the NT2-Watershed Management and Protection 
Authority, Vientiane, Lao. 

6. Fisher, M; Aschenbach, C; Phimmavong, S (2013) Recommendation for a Capacity 
Development Strategy for the Public Forest Sector of Lao PDR, Report, BMZ-GIZ. 

7. Johnson, A; Krahn J; Seateun S (2010)Finding the Linkages between Wildlife 
Management and Household Food Consumption in the Uplands of Lao People’s 
Democratic Republic:A Case Study from the Nam Et-PhouLouey National Protected 
Area. Report prepared for WCS TransLinks Program. Wildlife Conservation Society, 
Lao PDR. 

8. Johnson, A; Krahn, J; Seateun, S; Phoumkhamouane, S; Inthavixay, C; Phanmathong, 
K; Wijerathna, D. (2012)Linking Sustainable Harvest of Managed Wildlife and 
Household Food Consumption in the Nam Et-PhouLouey National Protected Area, 
Final Technical Report Agreement No: TABI-WCS. 

9. Johnson, Arlyne (In Press). A Landscape Summary for the Nam Et-PhouLouey 
National Protected Area, Lao PDR. In Conservation and Development in the Lower 
Mekong: Lessons from the Field. Bogor: CIFOR. 

10. KFW (2013) Integrated Biodiversity Conservation and Sustainable Forest Protection 
in National Parks and Corridors, German Financial Cooperation with Lao PDR 

11. GEF (2012) Project Information Developing and Demonstrating Replicable Protected 
Area Management Models at Nam Et-PhouLouey National Protected Area 

12. Lao PDR (1993) No.164/PODecree on Stating National Forestry Reservation over 
the Country 

13. Lao PDR (1998) No.105/PODecree of the President on the Promulgation of the Law 
on Agriculture 

14. Lao PDR (2003) No. 0360/AF 2003National Biodiversity Conservation Areas, 
Aquatic and Wild Life Management Regulations. Ministry of Agriculture and 
Forestry 

15. Lao PDR (2004) National BiodiversityStrategy to 2020 and Action Plan to 2010 
16. Lao PDR (2005) No. 229/PM. Decree on Endorsement and Declaration of the 

Forestry Strategy To the Year 2020 of the Lao PDR 
17. Lao PDR (2007) No. 6/NADecree on Forestry Law 
18. Lao PDR (2007). No. 07/NA. Wildlife and Aquatic Law 
19. Lao PDR(2009)Report on National Capacity Needs Self-Assessment for Global 

Environment Management. For three Rio Conventions -- UNFCC, UNCCD, and 
CBD. 



60 
 

20. Lao PDR (2003) No. 61/PO Land Law 
21. Lao PDR (2010) No.112/PODecree on Environmental Impact Assessment 
22. Lao PDR (2010) Report: Findings of the State Land Lease and Concessions Inventory 

in Houaphanh Province. Prepared by: NLMA, Land and Natural Resources Research 
and Information Centre, Division of Training and Dissemination.  Supported by: Lao-
German Land Management and Registration Project (GIZ/LMRP) 

23. Lao PDR (2010) Report: Findings of the State Land Lease and Concessions Inventory 
in Luangprabang Province. Prepared by: NLMA, Land and Natural Resources 
Research and Information Centre, Division of Training and Dissemination.  Supported 
by: Lao-German Land Management and Registration Project (GIZ/LMRP) 

24. Lao PDR (2010) Report: Findings of the State Land Lease and Concessions Inventory 
in Xiengkhuang Province. Prepared by: NLMA, Land and Natural Resources 
Research and Information Centre, Division of Training and Dissemination.  Supported 
by: Lao-German Land Management and Registration Project (GIZ/LMRP) 

25. Lao PDR (2011) Natural Resources and Environment Sector Plan 2011 – 2015 
26. Lao PDR (2011) No. 111/PM. Decree on National Defence Strategic Zone(Unofficial 

translation) 
27. Lao PDR (2011) No. 435/PM, Decree on Establishment and Operation of the Ministry 

of Natural Resources and Environment 
28. Lao PDR (2012) Environmental Impact Assessment Guidelines, MoNRE. 
29. Lao PDR (2012) Environmental Assessment Report P113860. Global Environment 

Facility Medium-Size Project. Developing and Demonstrating Replicable Protected 
Area Management Models at Nam Et-PhouLouey NPA 

30. Lao PDR (2012) Ethnic Peoples Plan P113860. Global Environment Facility 
Medium-Size Project. Developing and Demonstrating Replicable Protected Area 
Management Models at Nam Et-PhouLouey NPA 

31. Lao PDR (2012) Power Projects in Lao PDR, Department of Energy Business, 
Ministry of Energy and Mines 

32. Lao PDR (2012), Social Impact Assessment in the Villages NearPhathi Road 
Rehabilitation Project. Lao-Asie Consultants Group 

33. Lao PDR National Report on Protected Areas and Development (2003) ICEM, 
Indooroopilly, Queensland, Australia, ISBN 0975033 22 0 

34. Lao PDR No. 36/PODecree on the Promulgation of the Mining Law. 
35. Lao PDR Public Involvement Guidelines on SIA 
36. Lao PDR Standard Environmental and Social Obligations for Hydropower Projects 
37. Lao PDR, Forest Inspection Strategies 2020 (2005) 
38. Lao PDR, NCRDPE Summary of the State Investment Plan on Resettlement for Lao 

People 2011 to 2015 
39. Phonekeo, D; Phounsavath, B Resettlement Policies and Practices in Lao PDR.  
40. Schonweger, O; Heinimann, A; Epprecht, M; Lu, J; Thalongsengchanh, P. (2012) 

Concessions and Leases in the Lao PDR: Taking Stock of Land Investments. 
MoNRE, CDE, SDC, German Cooperation 

41. Talbot, LM (2013) Report 21a of the International Environmental and Social Panel of 
Experts, Lao PDR, Nam Theun 2 Multipurpose Project 

42. Watershed Management and Protection Authority Social and Environmental 
Management Framework and Operational Plan (SEMFOP II) 

43. Watershed Management and Protection Authority (2013) Annual Report on Law 
Enforcement Activities in Year 2012-2013. A summary of progressive implementation 
of law enforcement in the Nam Theun 2 watershed area from October 2012-
September 2013 



61 
 

44. Watershed Management and Protection Authority NT2 SEMFOP II, Executive 
Summary  

45. Wildlife Conservation Society (2012) Tigers Forever in the Nam Et-PhouLouey 
National Protected Areas. Tiger Forever Annual Meeting, Bangkok  

46. Wildlife Conservation Society (WCS) (2007) Biodiversity Monitoring and 
Enforcement Project in the Nam Theun 2 Watershed. Including the Nakai-Nam Theun 
National Protected Area and corridors linking to the PhouHinPoun and Hin Nam Nor 
National Protected Areas Final Report. 

  



62 
 

ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1: ແບບຟອມຄໍາຖາມສໍາຫຼວດເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 

  

Village: District: Province:

Interviewer: Interviewee: Signature: 

Date (day/month/year): and Stamp

I. General Information

1. Village Establishment:   Year 

2. Village Structure

Female Male (Check in the box

1) if female or male)

2)

3)

Male Female Male Female

3.

Female Male Total Female Male Total

1)

2)

3)

4)

(Total)

4.

a

Female Male Total Female Male Total Female Male Total
1)

2)

3)

4)

(Total)

What are the reasons for In-Migration?

b

Female Male Total Female Male Total Female Male Total

1)

2)

3)

4)

(Total)

Positions

Interview Code Number:

e) Youth

Migration Patterns for the last three (3) Years

2010

Families

2009

2010

2011

Ethnic Group

Ethnic Group

Out-Migration (People who left the village to live/reside in another place)

SOCIO-ECONOMIC SURVEY QUESTIONNAIRE  
SA-1  Village Level Social Assessment

Deputy village chief-1

Village Chief

Deputy village chief-2

2009

c) Village Security

d) Village Army

f) Village Forest guard

Ethnic Group HH

a) Lao National Front or Senior Citizen

2011
In-Migration (People who came to live/reside in the village)

Population
Religion

Available Labor in Village (18 to 
60 years old)

Committee Members 
("kana kamakan")Heads and members of village committees

Total households, families and population in the village.

g) Road Management committee member

4)

Head/Chief ("Huana") 
(check if male or 

female)

b) Lao Women Union
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What are the reasons for Out-Migration?

5.

HH Families Members HH Families Members HH Families Members

1)

2)

3)

4)

HH Families Members HH Families Members HH Families Members

1)

2)

3)

4)

What assistance and support are given or planned/done by the government to women-headed, landless 

and poor Households?

What are the sources of income of female headed households? 

What are the sources of income of landless households? 

6. Children going to school

a Primary to Secondary or High School 

Female Male Total Female Male Total

b College/University 

Female Male Total Female Male Total

7. Literacy situation (Number of adult people who can read and write the Lao National Language)

Female Male Total

1)

2)

3)

8. Technical skills available within the village

Ethnic Group
Total Poor HH in the Village 

(Below Poverty Line) Landless Households

(Total)

Particulars

Ethnic Group
Literate Population

Primary to Elementary School 
Age Children

Children Actually Going to 
SchoolEthnic Group

Total

Female Headed Households Female Headed HH With No 
Lands Poor Female Headed Households

Vulnerable Groups

Ethnic Group

(Total)

Children Actually Going to 
School

Number/Persons

Ethnic Group
College/University School Age 

Children
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

12)

9. Occupation of People in the Village

HH Male Female

1)

2)

3)

4)

5)

HH Male Female

1)

2)

3)

4)

5)

6)

season crop is not planted)?

II. Village Facilities/Infrastructures/Equipments

10. Does the village have the following facilities?
Check if
available

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11) Telephone:

11. Village accesses

1)

2)

3)

4)

Masonry

What do households do or work when not busy in farming activities: (after transplanting or before harvesting or when dry 

a) Land line

Teachers

Doctor/Medicine/Primary Health Care

Market

Electricity

Village Access Road

Elementary School

High School

Vocational School

High school

Business (sales, food shop, repair shop, etc.)

Primary School

Temple ("Wat")

College/University

Particulars

Primary school

Elementary school

Livestock Production

Farm Labor (hired by other farmers)

Agriculture

Occupation Outside Farm

Poultry Production

Describe Status (usable; not usable;
good condition; or need repair)

Agricultural Crop Production

Fish Production (Fish Ponds)

Labor outside farm and village (off-farm labor such 
as carpentry, labor for construction, etc.)
other(s):

Work Location

b) Mobile cell site coverage

Post office

Particulars

Handicraft (weaving, furniture, etc.)

Carpentry

Forestry

Domestic water supply

Dispensary/Health Clinic/Hospital

Employment (private and government)

Remarks

Handicraft (weaving, furniture marking, etc.)

Veterinary

Construction

Irrigation

Agriculture

Nearest main/paved road

Access to nearest education facilities

Place Distance, (km) Name of road, type and status Available Transport
Village to district center

Village to provincial center
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5)

12. Accessible markets for agricultural and other products

1)

2)

3)

4)

5)

13. Equipments owned by households

Use purpose (if applicable)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

14. Types of houses in the village

1)

2)

3)

III. Health Issues

15. Source of drinking water (some households maybe getting water from more than 1 source)

1)

2)

3)

4)

5)

16. Sanitary latrines/toilets

1) Households/families with latrines (toilets) Households Families

2) Village Public Toilet Toilets

3) Household with no toilet What do they do 

Irrigation canal

Particulars

4-Wheeled tractors

2-Wheeled tractors

Available TransportName of road, type and status

Dispensary

Open well

Hand pump ("nambadan")

River, stream, spring

Trucks

Distance, (km) 

Television

Water pump for house

Equipments

Tricycles (tuktuk, jumbo)

Type 2: Houses made of combination of concrete, wood, 
bamboo, and grass/iron roofing

Type of house

from houses (m)Household

Type 3: Modern houses made of concrete and iron or tile roofing

Car/Pick-up

Threshers

Rice mills

Type1:  Houses purely made of bamboo, wood, roof of grasses 
and other local materials

Number of

Pharmacy

Market Name/Location

Health clinic

Access to nearest health facilities

Refrigerator

Total No.of Units HH owning

Hospital

Water pump for farm

Village domestic water supply

Average distance

No.of HHs
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VIII. Village Response to the Final Draft of EPP

33. Does the village support the EPP? Yes No

34 Perceived benefits from the EPP

35. Peceived negative impacts of the EPP

IX. Village Response to the Final Draft of RPF

36. Does the village support the RPF? Yes No

37. Perceived benefits from the RPF

38. Peceived negative impacts of the RPF

X. Village Chief idea/comment on Forest Resouces and wildlife conservation and Illegal wildlife trade Control (National & Regional)

XI. Village Chief idea/comment on Forest Resouces and wildlife Patrolling within and around NPA

Impact Suggested Mitigation Measure

Impact Suggested Mitigation Measure

Impact or Actual situation Suggested Mitigation Measure

Impact Suggested Mitigation Measure
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