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ການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະຫລຸບ)1 
 

A. ສະພາບຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ  
 
1. ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຮ່ັງມີດ້ວຍຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ເຊ່ິງການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດຕ້ອງໄດ້ເພ່ິງພາອາໃສ. ການເລັ່ງນາໍໃຊ້ຊັບພະຍາກອນແມ່ນພາໃຫ້ເກດີມີຄວາມເປັນຫ່ວງຈາກການສະ
ແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກປ່າໄມ້, ແຮ່ທາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ໍາ ຖາ້ຫາກວ່າບໍມີ່ການຄຸ້ມຄອງຢ່າງລະມັດລະວັງ 
ອາດຈະບໍມີ່ຄວາມຍືນຍົງ, ນໍາໄປສູ່ຜນົກະທົບອັນຮ້າຍແຮງຕ່ໍສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສງັຄົມ.  

 

1.  ປ່າໄມ້   
   

2. ເຖິງແມ່ນວ່າ ມີການຂະຫຍາຍຄວາມຫຼາກຫຼາຍດາ້ນເສດຖະກິດໃນຊ່ວງຫລາຍໆປີທ່ີຜ່ານມາ ສປປ ລາວ ກໍ່
ຍັງສືບຕໍເ່ອື່ອຍອງີໃສປ່່າໄມ້ຂອງຕົນເຂົ້າໃນການສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາປະເທດຊາດ. ໃນຂະນະທ່ີເນື້ອທ່ີ ທ່ີປົກ
ຄຸມດ້ວຍປ່າໄມ້ ແມ່ນສູງກວ່າບັນດາປະເທດທ່ີຢ່ ູໃນອະນພຸາກພ້ືນແມ່ນໍ້າຂອງ ແຕວ່່າມັນກໍຫ່ລຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕັ້ງ
ແຕ່ຊຸມປີ 1940 ຄາດວ່າປ່າໄມ້ປົກຄຸມປະມານ 70% ຂອງເນື້ອທ່ີຂອງປະເທດ. ໃນປະຈຸບັນ ເນື້ອທ່ີປ່າໄມ້ມີປະມານ 
41% ຂອງເນື້ອທ່ີດິນທັງໝົດຂອງປະເທດ ເທ່ົາກັບ 9,8 ລ້ານເຮັກຕາ. ປະເມີນວ່າ 91.200 ເຮັກຕາຂອງປ່າໄມ້ຖກືສູນ
ເສຍໄປໃນແຕ່ລະປີ ໃນໄລຍະສອງທົດສະວັດທ່ີຜ່ານມາ.  

 

3. ປັດໃຈສໍາຄນັໆທ່ີເຮັດໃຫ້ເນື້ອທ່ີປ່າໄມ້ຫລຸດລົງແມ່ນ (i), ຄວາມຕ້ອງການໃນຂະແໜງການກໍ່ສາ້ງພາຍໃນປະ
ເທດ, (ii) ການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່, (iii) ການພັດທະນາຂະແໜງການບ່ໍແຮ່, (iv) ການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ, (v) 
ການກໍສ່້າງທາງ, (vi) ການຫັນປ່າມາເປນັດນິປູກຝັງ. ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາຂອງການຜະລິດກະສກິໍາເປນັສນີຄ້າ
ແລະການປູກໄມ້ອຸດສະຫະກໍາ ໄດກ້າຍມາເປັນແຮງກົດດນັທ່ີສັງເກດເຫັນໄດ້ ໃຫ້ແກ່ປ່າທ່ີສົມບນູທ່ີຍັງເຫລືອ. ໂດຍສະ
ເພາະການປູກຕົນ້ຢາງພາລາ ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຈາກ 12.000 ເຮັກຕາໃນປີ 2006 ມາເປັນ
ປະມານ 200.000 ເຮັກຕາໃນປີ 2010. ຍິ່ງໄປກວ່ານັນ້ ຄວາມຕ້ອງການໄມ້ແລະເຄື່ອງປ່າຂອງດົງຈາກພາຍນອກແມ່ນ
ຍັງມີສູງ, ສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນເນື່ອງມາຈາກການຫ້າມການຕດັໄມ້ໃນບັນດາປະເທດເພ່ືອນບ້ານ. ວິທີການຕດັໄມ້ທ່ີບໍ່ມີ
ປະສດິທິຜົນໄດ້ເຮັດໃຫ້ບັນຫາການຕັດໄມ້ເກີນປະລິມານ ຮຸນແຮງຍິ່ງຂຶ້ນ. ການສືບຕໍກ່ານຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ ແລະ ການ
ຫລຸດລົງຂອງຄຸນນະພາບປ່າໄມ້ທ່ີຍັງເຫລືອ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ຊີວະນາໆພັນແລະອ່າງເກັບນໍ້າ, ແລະ 
ວິຖຊີີວິດຂອງຊຸມຊົນເຂດຊົນນະບົດທ່ີເອື່ອຍອີງໃສປ່່າໄມ້ເປນັແຫຼ ່ງທໍາມາຫາກິນ. ບັນຫາແບບຄູ່ຂະໜານຂອງການຕັດ
ໄມ້ທໍາລາຍປ່າ ແລະຄວາມເຊ່ືອມໂຊມຂອງປ່າໄມ້ ປະຈບຸັນໄດເ້ປັນຫົວຂໍໃ້ນການເຈລະຈາສາກົນເພ່ືອລະບົບການ
ຊໍາລະ REDD+2 ເພ່ືອສະໜອງແຮງຈູງໃຈໃຫ້ແກບ່ັນດາປະເທດທ່ີກໍາລັງພັດທະນາໃຫ້ຫລຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍແກ໊ສ
ເຮືອນແກ້ວໃນຮູບແບບຂອງການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ. ໃນປີ 2010, ສປປ ລາວ ໄດສ້ໍາເລັດບົດສະເໜີທ່ີກຽມໂດຍ 
REDD (R-PP) ທ່ີມີຍດຸທະສາດເພ່ືອແກໄ້ຂທຸກໆຕົວຂັບເຄື່ອນທ່ີໄດກ້ໍານດົໄວ້ໃນທ່ີນີ້. ການຈດັຕັ້ງປະຕິບດັ R-PP 

                                                 
1  ບົດສະຫລຸບນີ ້ແມ່ນອີງຕາມບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນການດໍາເນີນງານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ 2008 ແລະ 2011 (EPA)  
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ແມ່ນຂຶນ້ກບັການຄ້ົນຄວ້າສກຶສາເພ່ືອກໍານດົວ່າ ທຶນຈາກແຜນງານການລົງທຶນໃສ່ປາ່ໄມ້ (Forest Investment 
Program) ຈະສະໜັບສະໜູນການລເິລີ້ມຕ່າງໆທ່ີສໍາຄັນໄດແ້ນວໃດ. 

 
4. ການສນູເສຍປ່າໄມ້ປະກດົວາ່ເລີ້ມຫລຸດລົງຕັ້ງແຕ່ປ ີ2002 ໄປພ້ອມກັນກັບເປົ້າໝາຍຂອງລັດຖະບານໃນການ
ເພ້ີມເນື້ອທ່ີປົກຄມຸຂອງປ່າໄມ້ ໃຫ້ໄດ ້ 53% ຂອງເນື້ອທ່ີດິນທັງໝດົ ແລະ 70% ໃນປີ 2020 ເຖງິແມ່ນວ່າຄຸນນະພາບ 
ຂອງປ່າໄມ້ ສືບຕໍຫ່ລຸດລົງກໍຕ່າມ. ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ແລະມາດຕະການຟ້ືນຟູປ່າໄມ້ລວມມີ (i) ເພ້ີມເຂດປ່າປກົ
ຮັກສາຕາມເປີເຊັນຂອງເນ້ືອທ່ີດນິທັງໝົດ, (ii) ຟ້ືນຟູປ່າຜະລິດທີ ່ເຊ່ືອມໂຊມ, (iii) ແນະນໍາມາດຕະການທ່ີເຄັ່ງຄັດຍິ່ງ
ຂຶ້ນໃນການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້, (iv) ຈໍາກດັການສົ່ງອອກໄມ້, (v) ຂະຫຍາຍການປູກປ່າ. 

 
2. ຊີວະນາໆພັນ   
 

5. ສປປ ລາວ ແມ່ນປະເທດໜຶ່ງທ່ີມີຄວາມອຸດົມສມົບູນຂອງຊີວະນາໆພັນໃນອະນພຸາກພ້ືນແມ່ນໍາ້ຂອງ. ຄວາມ
ໂດດເດັ່ນທາງດາ້ນພູມ ີປະເທດທ່ີເປັນພູດອຍ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານສະພາບອາກາດ, ດິນ ແລະປດັໃຈ
ທາງດ້ານນິເວດວິທະຍາ ຊ່ວຍໃຫ້ສິ່ງທ່ີມີຊີວິດປັບຕົວ ແລະມີຄວາມຫລາກຫລາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ. ຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງ
ລະບບົນເິວດວິທະຍາໄດກ້າຍເປັນແຫລ່ງທ່ີຢ ູ່ອາໃສຂອງສ່ິງທ່ີມີຊີວິດຫລາຍກວ່າ 10.000 ຊະນິດ ຕົວຢ່າງເຊ່ັນ: ສັດລຽ້ງ
ລູກດ້ວຍນົມ, ສັດເລ ືອຄານ, ສດັເຄິ່ງບກົເຄິ່ງນໍາ້, ນົກ , ປານໍ້າຈືດ, ແມງໄມ້ ແລະ ພືດທ່ີມີຈໍານວນຫລາຍໃນເຂດນີສ້ະ
ເພາະ.    

 

6. ສິ່ງຄຸກຄາມສວ່ນໃຫຍຕ່ໍ່ກບັຊີວະນາໆພັນແມ່ນ (i) ການສນູເສຍບ່ອນຢ່ ູອາໃສເນື່ອງມາຈາກການຂຸດຄົ້ນໄມ້, 
(ii) ການລ່າສັດ ແລະ ການຫາເຄື່ອງປ່າຂອງດົງເພ່ືອມາເປັນອາຫານຫລາຍເກີນໄປ, (iii) ມີການຄາ້ຂາຍສັດປ່າຂ້າມປະ
ເທດ. ການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງເສັນ້ທາງ, ການພັດທະນາປ່າໄມ້, ບໍ່ແຮ່ ແລະ ໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າ ໄດກ້າຍເປັນຕົວປ່ຽນແປງ
ສໍາຄນັໃນການສາ້ງຄວາມກົດດັນໃຫ້ແກຊີ່ວະນາໆພັນ, ການເຂົ້າເຖິງເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກທ່ີງ່າຍຂຶ້ນ, ການເປີດຕະ 
ຫລາດຕ່າງປະເທດ ແລະການເລ່ັງການຫັນປ່ຽນປ່າ ແລະ ການບຸກເບີກປ່າ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຍັງຂາດຂໍ້ມູນລະອຽດກ່ຽວ
ກັບການສູນເສຍຊີວະນາໆພັນ, ການຄກຸຄາມທ່ີຕໍເ່ນື່ອງ ແລະ ຮຸນແຮງ ແມ່ນເຮັດໃຫ້ຊີວະນາໆພັນມີການຫລຸດລົງ. ໂດຍ
ລວມແລ້ວ, ສິ່ງທ່ີມີຊີວິດແມ່ນຖກືຄຸກຄາມຫລາຍຂ້ຶນເຊ່ິງສາມາດສັງເກດໄດ້ໃນລະຫວ່າງປີ 2004 ຫາ 2008, ເຊ່ິງ 
ກະທົບເຖິງການສູນເສຍທ່ີຢູອ່າໃສ (ຖເືປນັການຄຸກຄາມທ່ີຫຼາຍ ທ່ີຄິດເປນັ 35% ຂອງພືດ ແລະ ສັດທ່ີຖືກຄຸກຄາມ) 
ແລະ ຄວາມກົດດັນຈາກການເກັບກ່ຽວ (ຖືເປັນການຄຸກຄາມທ່ີສໍາຄັນອັນດັບສອງຄິດເປັນ 24% ຂອງພືດ ແລະ ສັດທ່ີ
ຖືກຄຸກຄາມ). 

 

7. ລັດຖະບານໄດ້ຖເືອົາການປົກປ້ອງຖິ່ນທ່ີຢ ູ່ອາໃສຕາມທໍາມະຊາດ ແລະຊີວະນາໆພັນເປນັບູລມິະສິດ ເຊ່ິງ
ສອດຄອ່ງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ. ລດັຖະບານ ຍດືຖືເອົາການບໍລຫິານທ່ີຍືນຍົງຂອງການ
ອະນລຸກັພູມ ີປະເທດ. ຄວາມພະຍາຍາມໃນການປົກປ້ອງຊີວະນາໆພັນ ໄດສຸ້ມໃສກ່ານສ້າງເຂດຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ 
ແລະເຂດແລວອະນຸລກັ. ເຂດຄຸ້ມຄອງທ່ີເປັນເປເີຊັນຂອງເນື້ອທ່ີດິນທັງໝົດ ແມ່ນໄດມີ້ການເພ້ີມຂຶນ້ເທ່ືອລະໜອ້ຍ, ຈາກ
ເບື້ອງຕົນ້ 12,6% ເມ່ືອມີການສ້າງເຂດຄຸ້ມຄອງໃນປີ 1993 ຂຶນ້ເປັນ 14,9% ໃນປີ 2008. ແຕຢ່່າງໃດກໍຕ່າມ ການ
ບໍລິຫານເຂດຄຸ້ມຄອງ ຍັງເປັນສິງ່ທ້າທາຍຢ່ ູ ເຊ່ິງຍັງມີຂໍຈ້ໍາກດັດ້ານບຸກຂະລາກອນທ່ີໄດຮັ້ບການຝຶກອົບຮົມ ແລະທຶນ. 
ຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງລັດຖະບານຕ່ໍກບັການປົກປ້ອງຊີວະນາໆພັນ ແມ່ນຊັດເຈນ ແລະ ກໍສ່ືບຕໍ່ປບັປງຸລະບຽບການ ແລະ 
ນະໂຍບາຍຕອບໂຕ້ ລວມທັງການແກ້ໄຂຊ່ອງວ່າງໃນກອບນະໂຍບາຍ ແລະລະບຽບການ, ການປຽ່ນແປງການບໍລຫິານ
ໂດຍການກະຈາຍອໍານາດ ແລະການຄຸ້ມຄອງເຂດປົກປ້ອງ ແລະເພ້ີມການບັງຄັບໃຊ້ລະບຽບກົດໝາຍ.  
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3. ບໍແ່ຮ່ 
 

8. ການຂະຫຍາຍຕົວໃນການພັດທະນາຂະແໜງການບ່ໍແຮ່ທ່ີໄວວາ ໄດພ້າໃຫ້ເກີດການຄຸກຄາມຕໍສ່ິ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ. ການຂຸດຄົ້ນ, ການແຍກວັດຖດຸບິ ແລະກິດຈະກໍາໃນຂະບວນການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ອາດພາ
ໃຫ້ເກີດຜນົກະທົບທາງລົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ລັດຖະບານ ຮັບຮູ້ເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທ່ີຕດິພັນກັບເສດຖະກິດ 
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຈາກຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວ. ດັ່ງນັ້ນ ຈິ່ງນໍາໃຊ້ຂໍກ້ໍານດົໃນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍສ່ິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ
ສັງຄົມຢ່າງຈິງຈງັຕໍກ່ັບບັນດາໂຄງການທ່ີນໍາສະເໜ ີ ເພ່ືອກໍານົດຜົນກະທົບທາງລບົທ່ີອາດເກີດຂຶ້ນ ແລະປະເມີນມາດ
ຕະການຫລຸດຜອ່ນຜົນກະທົບດັງ່ກ່າວຢ່າງເໝາະສົມ. ການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບດັທ່ີສອດຄອ່ງເພ່ືອຮັບປະກນັ
ວ່ານະໂຍບາຍປ້ອງກັນໄດຮັ້ບການປະຕິບັດ ແມ່ນເປັນສິ່ງທ່ີສໍາຄນັເພ່ືອເບິ່ງວ່າການພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດນັນ້ມີຜົນ
ປະໂຫຍດສຸດທິ ຫືຼ ບໍ່. 
 

4. ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ 
 

9. ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ມີຊັບພະຍາກອນນ້ໍາທ່ີອຸດົມສມົບູນ. ປະລິມານການໄຫລ
ຂອງນໍ້າທັງໝົດ ໃນທ່ົວປະເທດແມ່ນ 270 ຕືແ້ມັດກ້ອນຕໍ່ປີ ເທ່ົາກັບ 35% ຂອງອັດຕາສະເລ່ຍຂອງການໄຫລໃນແຕ່ລະ
ປຂີອງແມ່ນໍ້າຂອງທັງໝດົ. ປະລມິານນໍ້າຈືດຕໍຫົ່ວຄົນຫລາຍກວ່າ 32.000 ແມັດກ້ອນ ເຊ່ິງສງູກວ່າໝ ູ່ໃນອາຊີ. ແຕ່
ວ່າການຂາດແຄນນ້ໍາກໍຍ່ັງເກີດຂຶ້ນຍອ້ນການຫລຸດລົງຂອງການໄຫລນ້ໍາເທິງໜ້າດນິຕາມລະດກູານເຊ່ິງພາໃຫ້ປະລມິານ
ນໍ້າບໍ່ພຽງພໍໃນບາງແມ່ນໍ້າ ແລະ ຫ້ວຍນໍ້າລໍາເຊໃນລະດແູລ້ງ. ນໍ້າໃຕດ້ິນກໍຍ່ັງມີການປ່ຽນແປງຕາມລະດູການ ແລະ ບາງ
ເທ່ືອກໍບ່ໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການ.  

 
10.  ປະຈບຸັນການແຂ່ງຂນັໃນການນໍາ້ໃຊ້ນໍ້າ ແມ່ນມີໜ້ອຍ ລະຫວ່າງຜ ູ້ຊົມໃຊ້ນໍ້າ. ການນໍາໃຊ້ນໍ້າເພ່ືອກະສກິໍາ 
ແມ່ນກວມສດັສວ່ນ ໃຫຍກ່ວ່າໝ ູ່ ເຊ່ິງກວມເອົາ 82% ຂອງການນໍາໃຊ້ນໍ້າຈືດ. ອຸດສາຫະກໍາ ກວມເອົາ 10% ແລະ 
ການນໍາໃຊ້ພາຍຄົວເຮືອນ ກວມເອົາ 8%. ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມຕອ້ງການນໍາໃຊ້ນໍາ້ ຈະເພ້ີມຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ ແຕຈ່ະບໍ່ມີ
ການຂດັແຍ້ງຮ້າຍແຮງເກີດຂຶ້ນ ໂດຍອີງຕາມແນວໂນ້ມການນໍາໃຊ້ນໍ້າໃນປະຈບຸັນ ແລະ ອານາຄດົ.  

 
11.  ປັບປງຸການເຂົ້າເຖິງນໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ຈະກາຍເປັນສິ່ງທ້າທ້າຍອັນສໍາຄັນ ຍ້ອນວ່າພຽງແຕ່ 
66% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດທ່ີເຂົ້າເຖິງນໍ້າດື່ມທ່ີປອດໄພໃນປີ 2007. ການເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງນໍ້າສະອາດ ແມ່ນເລີ້ມຈາກ 
86% ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາເທດສະບານສໍາໆຄນັ 53% ໃນເຂດຊົນນະບົດເຊ່ິງເກືອບວ່າ 82% ຂອງ
ຄົວເຮືອນບໍໄ່ດ້ເຊ່ືອມຕໍ່ກບັນໍ້າປະປາ. ໃນທ່ົວປະເທດ ການເກີດພະຍາດກ່ຽວກັບລະບົບທາງເດີນອາຫານທ່ີສູງ ແມ່ນເກີດ
ຈາກຄວາມບໍພ່ຽງພໍນໍ້າສະອາດໃຊ້ ແລະສຂຸະອະນາໄມທ່ີບໍ່ຖກືສຸຂະລກັສະນະ ແລະ ການຂາດສິ່ງອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກໃນການບໍາບດັນໍ້າເສຍ. ການເພ້ີມຂຶ້ນຂອງປະຊາກອນໃນຕົວເມືອງ ໄດ້ສ້າງຄວາມສ່ຽງໃໝ່ຕໍສຸ່ຂະພາບໃຫ້ແກ່
ປະຊາຊົນ. ການສ້າງຂີເ້ຫຍື້ອໃນເຂດຕົວເມືອງຂອງປະເທດໄດ້ເພ້ີມຂຶ້ນຢ່າງສັງເກດໄດ້ແລະການເກັບ ແລະ ທໍາລາຍຂີ້
ເຫຍື້ອທ່ີບໍພ່ຽງພໍ ໄດ້ສ້າງຄວາມເປັນຫ່ວງເພ້ີມຂຶ້ນຕໍກ່ັບຄນຸນະພາບຂອງນໍ້າເທີງໜາ້ດິນ ແລະນໍ້າໃຕດ້ິນ.  

 
12. ລັດຖະບານ ມີຄວາມມ້ ຸງໝັນ້ທ່ີຈະບັນລຸ ຖ້າວາ່ບໍເ່ກີນເປົ້າໝາຍຂອງສະຫະສະວັດການພັດທະນາທ່ີພົວພັນ
ເຖິງນໍ້າສະອາດ ແລະສຸຂະອະນາໄມ ໂດຍການຫລຸດຈໍານວນປະຊາຊົນທ່ີບໍ່ສາມາດເຂ້ົາເຖິງນໍ້າດື່ມທີ່ປອດໄພ ແລະ
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ສຸຂະອະນາໄມຂ້ັນພ້ືນຖານແບບຍືນຍົງໃຫ້ໄດເ້ຄິ່ງໜຶ່ງພາຍໃນປີ 2015. ລັດຖະບານໄດຕ້ັ້ງເປົ້າໝາຍທ່ີສູງກວ່ານັ້ນເພ່ືອ
ແນໃສປ່ັບປຸງຈໍານວນປະຊາຊົນໃນເຂດຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບດົຈໍານວນ 75% ທ່ີເຂົ້າເຖິງນໍ້າສະອາດ ໃນປີ 2010 
ໃຫ້ໄດ້ 85% ໃນປີ 2015 ແລະ 90% ໃນປີ 2020. ເພ່ືອບັນລເຸປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວລດັຖະບານໄດ້ສືບຕໍ່ໃຊ້ຈ່າຍ 
ງົບປະມານເຂ້ົາໃນການປັບປຸງການສະໜອງນ້ໍາແລະສຂຸະອານາໄມ ແລະ ເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດເຂ້ົາໃນການ
ປົກປ້ອງຄຸນນະພາບນ້ໍາ.  
 

5. ຊັບພະຍາກອນໃນນໍ້າ  
 

13. ຊັບພະຍາກອນໃນນໍ້າເປັນແຫລ່ງໂປຕຼີນ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄງົທາງດ້ານອາຫານທ່ີສໍາຄັນຫລາຍ ໂດຍສະເພາະ
ໃນເຂດຊົນນະບດົ. ການປົກປອ້ງບ່ອນລ້ຽງປາ ແລະ ມາດຕະການການບໍລິຫານທ່ີມີຢ່ ູໃນປະຈບຸນັ ອາດຈະບໍພ່ຽງພໍ ທ່ີ
ຈະຮັບປະກັນການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນທ່ີເອືອ່ຍອີງໃສກ່ານຫາປາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນໃນນ້ໍາເພ່ືອເປັນອາຫານ 
ແລະເພ່ືອເປັນລາຍຮັບເສີມຂອງຄອບຄົວທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ. ນອກເໜືອຈາກການຫາຜົນປະໂຫຍດທ່ີເກີນ 
ຄວາມຈໍາເປັນ ຊັບພະຍາການກອນປະມົງໄດຖ້ືກຄຸກຄາມຈາກ (i) ການສນູເສຍແຫລ່ງອາໃສຂອງສັດນໍ້າຈາກການພັດ 
ທະນາກະສິກໍາ; (ii) ມົນລະພິດທາງນ້ໍາທ່ີເກີດຈາກການປ່ອຍນໍ້າເປື້ອນຂອງຄົວເຮ ືອນ, ກະສິກໍາ, ອດຸສະຫະກໍາແລະບໍ ່
ແຮ່; ແລະ (iii) ການປ່ຽນແປງແລວທາງນ້ໍາໄຫລ ແລະຄຸນນະພາບນ້ໍາໂດຍລວມເນ່ືອງຈາກການພັດທະນາພະລັງງານ 
ໄຟຟ້າ. 

 
B. ການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ 

 
14. ການນໍາໃຊ້ທ່າແຮງດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າພາຍໃນປະເທດທ່ີມີປະມານ 18.000  ເມກາວັດ - ເຊ່ິງຖືວາ່ສູງຖ້າ
ທຽບໃສບ່ັນດາປະເທດເພ່ືອນບ້ານ. ທ່າແຮງດ້ານພະລັງງານ ສ້າງໂອກາດໃຫ້ແກລ່ັດຖະບານ ເພ່ືອຮັບປະກັນການສ້າງ
ລາຍຮັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດທ່ີຈະສະໜັບສະໜນູເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ຂະແໜງການຍ່ອຍຂອງ
ພະລັງງານກ່ໍມີການພັດທະນາຢ່າງໄວວາ; ພະລັງງານທ່ີຜະລດິເກືອບທັງໝົດ ແມ່ນເພ່ືອສົ່ງອອກ. ສືບຕໍກ່ານຂະຫຍາຍ
ພະລັງງານໄຟຟ້າກ ໍາລັງ ໄດ້ເພ້ີມຄວາມກົດດນັໃຫ້ແກກ່ານເອື່ອຍອີງໃສ່ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ອາດພາໃຫ້
ເກີດຜົນກະທົບທ່ີບໍ່ປາດຖະໜາແກ່ສັງຄົມແລະສິ່ງແວດລ້ອມ. ການພັກດັນໃຫ້ໄດ້ຜນົປະໂຫຍດສຸດທິສູງສຸດຈາກການ
ພັດທະນາຂະແໜງດ່ັງກາ່ວແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍອັນໜຶ່ງທ່ີສໍາຄນັຕິດພັນກັນກັບການການປະຕິບດັມາດຕະການດ້ານນະ
ໂຍບາຍປ້ອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມເຊ່ິງຖວື່າມີຄວາມສໍາຄັນສະເພາະຕົວ. 
 
C  ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ 

 
15.  ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ບໍແ່ມ່ນປະເທດທ່ີປະກອບສ່ວນສູງໃຫ້ແກ່ການປ່ຽນແປງ
ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແຕອ່າດຈະເປັນປະເທດທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບພໍສົມຄວນ. ປະເທດລາວຖວື່າມີຄວາມສ່ຽງ ປານ
ກາງຕໍຜ່ົນກະທົບທ່ີເກີດຈາກການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດຖ້າທຽບໃສ່ບນັດາປະເທດເພ່ືອນບ້ານ. ຄາດວ່າເຫດ 
ການກ່ຽວກັບສະພາບດິນຟ້າອາກາດຈະຮຸນແຮງ ແລະ ຖີ່ຂຶນ້ ເຊ່ິງຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ຂະແໜງກະສິກໍາ, ການສະ ໜອງ
ນໍ້າ, ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານອາຫານຂອງຄົວເຮືອນ ແລະ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດທ່ີເກີດຈາກນໍ້າ. ຜົນຕາມມາອາດ
ຮ້າຍແຮງ ໂດຍສະເພາະຢ່ ູໃນຂົງເຂດຊົນນະບົດ ເຊ່ິງຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດແມ່ນເພ່ີມຂະຫຍາຍ 
ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງລະບົບທໍາມະຊາດແລະວິທີການດໍາລົງຊີວິດ ເພ່ືອຟ້ືນຕົວຈາກຜົນກະທົບດັ່ງກາ່ວ ແມ່ນມີຕໍ່າຢູ່
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ແລ້ວ. ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ໄດ້ພາໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບນເິວດ ແລະ ເສດຖະກິດສັງຄົມແລ້ວເຊິ່ງ
ເຫັນໄດ້ຈາກເຫດການແລະຂອບເຂດຂອງນ້ໍາຖ້ວມ, ແຫ້ງແລ້ງ ແລະດິນທະະຫລ່ົມ. ຜົນກະທົບຕໍຊັ່ບພະຍາກອນນ້ໍາ, ປ່າ
ໄມ້ ແລະ ກະສກິໍາ ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍກ່ານສະໜອງນ້ໍາທ່ີປົກກະຕ,ິ ຜົນຜະລິດປາ, ການຫລຸດລົງຂອງຊີວະນາໆພັນ ແລະ 
ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ.  

 
16. ລັດຖະບານ ແມ່ນມີຄວາມເປັນຫ່ວງຫລາຍຕ່ໍກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜນົກະທົບທ່ີຮ້າຍແຮງທ່ີຈະຕາມມາ 
ຈາກການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດຕ່ໍກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ຂີດຄວາມສາມາດຂອງມະນຸດ, ການ
ຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະຄວາມຍືນຍົງຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊ່ິງອາດຈະເຮັດໃຫ້ຜົນສໍາເລັດໃນການພັດທະນາເສດ 
ຖະກດິ-ສັງຄົມຖດົຖອຍລົງ. ຕອ້ງຍອມຮັບວ່າເຂດຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວ ແມ່ນຕົວກໍານດົທ່ີສໍາຄັນຕໍກ່ັບຄວາມ 
ສ່ຽງຂອງການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ລັດຖະບານແມ່ນສຸມໃສບ່ັນດາປັດໃຈທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, 
ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະພື້ນຖານໂຄງລ່າງທ່ີມີຜົນກະທົບຕໍຄ່ວາມສາມາດໃນການປັບໂຕໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະທ້ອງຖິ່ນ. ເຫັນ
ວ່າລດັຖະບານມີການກຽມພ້ອມດີພໍສົມຄວນຕໍ່ກບັຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດໃນອະນາ
ຄົດ ໃນດ້ານນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ແຜນການຕອບໂຕ້ກ່ຽວກັບການປັບຕົວ ແລະ ຫລດຸຜອ່ນຜົນກະທົບ. ຍຸດ
ທະສາດທ່ີເປັນບລູມິະສິດຫລັກໆສໍາລບັການປັບຕົວ ແລະ ຫລຸດຜອ່ນຜົນກະທົບທ່ີຄວນໄດ້ຈັດຂຶ້ນ (i) ຄວາມໝັ້ນຄົງ
ດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ສະບຽງອາຫານ; (ii) ປຽ່ນແປງການນໍາໃຊ້ປ່າໄມ້ ແລະທ່ີດິນ; (iii) ຊັບພະຍາກອນນ້ໍາ ແລະ
ພະລັງງານ; (iv) ການຂົນສົງ່; (v) ອຸດສາຫະກໍາ; (vi) ການພັດທະນາຕົວເມືອງ; (vii) ສາທາລະນາສຸກ. ຕ້ອງຍອມຮັບ
ວ່າຄວາມສົມບນູຂອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແມ່ນຍືດຍ ຸ່ນກວ່າຕໍກ່ັບການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ລັດຖະ 
ບານກໍໄ່ດສ້ືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສຢ່າງໃກຊິ້ດຕໍກ່ັບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຂອງປະ
ເທດ. ໃນຂະນະທ່ີຂີດຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວຂອງປະເທດລາວ ແມ່ນຢູໃ່ນລະດບັປານກາງ ຄວາມສາມາດໃນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕບິັດບັນດາມາດຕະການໃນການປັບຕົວ ແມ່ນຍັງຂຶນ້ກັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຄູຮ່່ວມພັດທະນາ
ຕ່າງປະເທດ. 

 
D.  ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລອ້ມ 

 
17. ລັດຖະບານໄດສ້້າງບາດກ້າວທ່ີສໍາຄັນໃນການປຽ່ນແປງເພ່ືອຫັນປ່າເຊ່ືອມໂຊມໃຫ້ມາດຄີືເກົ່າ. ນະໂຍບາຍ, 
ລະບຽບການ ແລະກອບວຽກຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທ່ີຈໍາເປນັ ມາເຖິງປະຈບຸັນແມ່ນມີແລ້ວ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າເພ່ືອປັບປງຸ
ວິທີການປະຕິບດັຕໍ່ປ່າໄມ້ ແລະ ກະສິກໍາ ແມ່ນຄົງທ່ີ. ສິ່ງທ້າທ້າຍສໍາຄນັໆທ່ີຍັງມີຢ ູ່ຄື: (i) ພັກດນັການລເິລີ້ມທາງດ້ານ 
ນະໂຍບາຍທ່ີແນໃສ່ການຮັກສາສະຖຽນລະພາບດ້ານກະສິກໍາແບບເລື່ອນລອຍ ແລະ ຊຸກຍູກ້ະສິກາໍແບບຄົງທ່ີ ແລະຍືນ
ຍົງ; (ii) ເສີມສາ້ງການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນ ລວມທັງເລັ່ງການຄ້ ຸມຄອງປ່າຂອງຊຸມຊົນ ແລະການລິເລີ້ມອອກໃບຕາ 
ດິນຖາວອນ; (iii) ປັບປຸງການຄຸມ້ຄອງປ່າຜະລິດເພ່ືອຕ້ານກັບການຕັດໄມ້ທ່ີບໍ່ມີການຄວບຄຸມ; (iv) ຢັບຢັ້ງການຕັດໄມ້ທ່ີ
ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ການລກຸລໍ້າເຂົ້າໃນເຂດປົກປ້ອງຊີວະນາໆພັນ; ແລະ (v) ວາງແຜນ ແລະການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ
ເຂົ້າໃນການພັດທະນາສ່ວນປູກໄມ້ອຸດສາຫະກໍາ. ບາງຄັ້ງກໍມີ່ການນໍາໃຊ້ກອງທຶນເພ່ືອການລົງທຶນເຂົ້າໃນວຽກງານປ່າ
ໄມ້ ເຂົ້າໃນການສະໜັບສະໜນູເຂົ້າໃນລາຍລະອຽດຂອງແຜນການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນຂອງຊຸມຊົນ, ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ເຊ່ິງ 
ຈະລວມເຖິງການປະເມີນປະລິມານອາຍກາກບອນຢ່ ູເນື້ອທ່ີປ່າ ແລະ ການປະເມີນການສູນເສຍທາງສ່ິງແວດລ້ອມຖ້າ
ອະນຍຸາດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ດິນໃນສະພາບການທ່ີແຕກຕ່າງກັນ.  
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18. ນະໂຍບາຍແລະລະບຽບການປ້ອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມຂອງສປປ ລາວ ແມ່ນມີແລວ້ ແລະຂ້ອນຂ້າງສົມບູນ. 
ຄວາມຮັບຜດິຊອບໃນການຮັບປະກັນວ່າການພັດທະນາເຂ່ືອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ, ບໍແ່ຮ່ ແລະ ອດຸສາຫະກໍາ ແມ່ນໄດຮັ້ບ
ການປະເມີນຢ່າງລະອຽດ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາກ່ໍແມ່ນຢ່ ູກັບອົງການດຽວ ເພ່ືອປບັປຸງປະສິດທິພາບ ແລະ ການ
ດໍາເນີນງານ. ຂດີຄວາມສາມາດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງໃນການດໍາເນີນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍສ່ິງແວດລ້ອມ ແມ່ນຍັງຕໍ່າ 
ເຊ່ິງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໃນການນໍາໃຊ້ນະໂຍບາຍປົກປອ້ງສິ່ງແວດລ້ອມ. ໃນຂະນະທ່ີແນວທາງດ້ານວິຊາການໄດ້ຮັບການ
ກະກຽມສໍາລບັບາງພາກສ່ວນທ່ີສາໍຄັນ ແຕ່ຂດີຄວາມສາມາດຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນຢ ູ່ໃນຂັ້ນແຂວງເພ່ືອຕິດຕາມກວດກາຢ່າງໃກ້ຊິດຕໍກ່ັບການພັດທະນາ. ການປຶກສາຫາລືກບັສາທາລະນະ ຍັງບໍ່ທັນ
ພຽງພໍ. 
 

19. ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ທຶນຮອນທ່ີສະໜອງໃຫ້ແກກ່ານປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ຍັງເປັນອຸປະສັກສໍາຄັນ 
ເຖິງແມ່ນວ່າ ມີການເພ້ີມລາຍຈ່າຍຂອງລັດຖະບານຂ້ຶນກໍ່ຕາມ ແລະ ການຊ່ວຍເຫລືອທາງວິຊາການຈາກບັນດາຄູຮ່່ວມ
ພັດທະນາ. ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄນັຂອງສ່ິງແວດລ້ອມໃນບັນດາກະຊວງທ່ີຮັບຜິດຊອບ 
ແມ່ນມີການປັບປຸງດີຂຶນ້ ແລະ ມາດຕະການຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນໄດຮັ້ບການເອົາເຂົ້າໃນ
ການອອກແບບໂຄງການເປັນປະຈໍາ. ແຕ່ແນວໃດກໍ່ຕາມ ກະຊວງ, ອົງການຈດັຕັ້ງ ແລະ ກົມກອງທ່ີຈັດຕັ້ງປະຕບິດັຍັງ
ຂາດຄວາມຊໍານຊໍິານານ ແລະ ປະສບົການທ່ີຈໍາເປັນໃນຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການປົກປ້ອງ ແລະ ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງສິ່ງ
ແວດລ້ອມ.  
 

 
 




