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ຄາໍນາໍ 

ກອບນະໂຍບາຍການຄ ມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົສາໍລບັ ສປປ ລາວ ຈະໄດນ້າໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນໂຄງການລງົທຶນໂດຍໄດ້

ຮບັທຶນຈາກທະນາຄານໂລກໃນການສະໜບັສະໜ ນດາ້ນວຊິາການ ແລະ ດາ້ນການເງນິຈາກໂຄງການຜະລິດກະສກິາໍເປັນ

ສນິຄາ້(LACP). 

ຄະນະຊ ນ້າໍໂຄງການຂ ັນ້ສນູກາງ (CPSC) ແມນ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການເງນິ (DOPF) ພາຍໃຕກ້ະຊວງກະສກິາໍແລະ 

ປ່າໄມ ້(ປກ)  ເປັນຜູຮ້ບັຜິດຊອບໃນການປະສານງານຂອງກດິຈະກາໍຕາ່ງໆພານໃນ ສປປ ລາວ. ພະແນກຄ ມ້ຄອງໂຄງການ 

(PMD) ພາຍໃຕກ້ມົແຜນການ ແລະ ການເງນິ (DOPF) ເປັນຜູຮ້ບັຜິດຊອບໃນການຈດັຕ ັງ້ຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍອ່ຍໃນແຕ່

ລະວນັ ແລະ ຮບັປະກນັວາ່ໄດປ້ະຕບິດັຕາມກອບນະໂຍບາຍກຽ່ວກບັການມ ສວ່ນຮວ່ມຂອງຊນົເຜ່ົາ (EGPF), ລວມທງັການ

ເກບັຮກັສາເອກະສານຕາ່ງໆ ຂອງໂຄງການໃຫສ້າມາດກວດກາໄດໂ້ດຍທະນາຄານໂລກ.  

ເອກະສານສະບບັນ ໄ້ດພິ້ຈາລະນາເປັນເອກະສານທ ່ ສາມາດປບັ ແລະ ສາມາດຂະຫຍາຍ ແລະ ປ່ຽນແປງໄປຕາມການ

ປ່ຽນແປງສະຖະການ ຫ ຼື ຂອບເຂດກດິຈະກາໍ. ໄດມ້  ການປຶກສາຫາລຼືຢາ່ງໄກຊ້ດິກບັທະນາຄານໂລກ ແລະ ທບົທວນຄວາມ

ກະຈາ່ງແຈງ້ຕາມກອບນະໂຍບາຍການຄ ມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ (ESMF) ຕາມທ ່ ຈາໍເປັນ.  
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ຄໍາຫຍໍ ໍ້ 
ARAP ແຜນດາໍເນ ນງານ ການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ 

CBO ອງົການຈດັຕ ັງ້ ທ ່ ຢູຊ່ ມຊນົ 

CRPF ກອບນະໂຍບາຍ ກຽ່ວກບັ ການທດົແທນຄຼືນ ແລະ ການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ 

CSO ອງົການຈດັຕ ັງ້ມະຫາຊນົ 

DAFO ຫອ້ງການກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້ເມ ຼືອງ 

DOPF ກມົແຜນການ, ການເງນິ ແລະ ການຮວ່ມມຼື  

DOPF ອງົການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ທ ່ ຖຼືກແຕງ່ຕ ັງ້ 

EGDP ແຜນການພດັທະນາຊນົເຜ່ົາ 

EGEF ກອບນະໂຍບາຍກຽ່ວກບັການມ ສວ່ນຮວ່ມຂອງຊນົເຜ່ົາ 

EPL ກດົໝາຍ ວາ່ດວ້ຍການປກົອ້ງສິ່ ງແວດລອ້ມ 

ESIA ການປະເມ  ນຜນົກະທບົ ດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ 

ESMF ກອບນະໂຍບາຍ ກຽ່ວກບັການຄ ມ້ຄອງສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ 

ESMP ແຜນການຄ ມ້ຄອງສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ 

FGD ການປຶກສາຫາລຼືກບັກ ມ່ເປ້ົາໝາຍ 

GoL ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ 

GRI ການແກໄ້ຂຄາໍຮອ້ງທ ກ 

ICT ເຕັກນກິ ການສຼື່ ສານ ແລະ ຂໍມ້ນູ 

IDA ອງົການພດັທະນາສາກນົ 

LRSP-2 ໂຄງການປບັປ ງເສ້ັນທາງຫ ວງແຫງ່ຊາດ - ໄລຍະ 2  

MAF ກະຊວງ ກະສກິາໍ-ປ່າໄມ ້

M&E ການກວດກາ ແລະ ປະເມ  ນຜນົ 

MOF ກະຊວງ ການເງນິ 

MONRE ກະຊວງ ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ 

MoICT ກະຊວງ ວດັທະນາທາໍ, ຖະແຫ ງຂາ່ວ ແລະ ການທອ່ງທຽ່ວ  

MPI ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ 

NPA ອງົການພດັທະນາບ່ໍຫວງັຜນົກາໍໄລ 

OP/BP ນະໂຍບາຍການດາໍເນ ນງານ ຂອງທະນາຄານໂລກ 

PAFO ພະແນກ ກະສກິາໍ-ປ່າໄມແ້ຂວງ 

PAH ຄວົເຮຼືອນຖຼືກກະທບົຈາກໂຄງການ 

PAP ປະຊາຊນົຖຼືກກະທບົຈາກໂຄງການ 

PONRE ພະແນກ ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມແຂວງ 

PDR ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
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PDO ເປ້ົາໝາຍ ຂອງການພດັທະນາໂຄງການ  

PPT ທ ມງານກະກຽມ ໂຄງການ 

RAP ແຜນການດາໍເນ ນງານຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ 

RoI ຂງົເຂດກະທບົ 

SDS ຊຽ່ວຊານພດັທະນາສງັຄມົ 

SIA ການປະເມ  ນຜນົກະທບົສງັຄມົ  

ToR ເອກະສານກາໍນດົຂອບເຂດໜາ້ວຽກ 

VRS ຄະນະກາໍມະການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍຂ ັນ້ບາ້ນ 

WB ທະນາຄານໂລກ 
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1.0 ພາກສະເໜ  

1. ສາທາລະນະລດັປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊນົລາວ ເປັນ ປະເທດນອ້ຍ ແລະ ມ ຄວາມຫ າກຫ າຍໃນພາກພຼື້ນທ ່ ມ  ປ່ຽນແປງ

ຢາ່ງໄວວາ. ຜະລິດຕະພນັພາຍໃນຂອງປະເທດ (GDP) ຕ່ໍຄນົຕ່ໍປ ແມນ່ 1,740 ໂດລາສະຫະລດັໃນປ  2015 ເຮັດໃຫ ້

ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທ ່ ມ  ລາຍໄດປ້ານກາງ. ສອງສວ່ນສາມຂອງປະຊາກອນດາໍລງົຊ ວດິຢູໃ່ນເຂດຊນົນະບດົ, ສປປ 

ລາວ ຍງັເປັນປະເທດທ ່ ມ  ເສດຖະກດິຂະຫຍາຍຕວົສງູ. ເວ້ົາໄດວ້າ່, ເປັນປະເທດທ ່ ກາໍລງັມ  ການຂະຫຍາຍຕວົເມ ຼືອງ

ວອ່ງໄວ, ປະຊາກອນພາຍໃນຕວົເມ ຼືອງເພ ່ ມຂຶນ້ 60% ລະຫວາ່ງປ  2005 ຫາ 2015. ມ  ຕ ົນ້ທຶນທາງທາໍມະຊາດທ ່ ສາໍ

ຄນັເຊິ່ ງເປັນທາ່ແຮງໃນການພດັທະນາພະລງັງານ ແລະ ອາຫານທ ່ ສະອາດ ພອ້ມດຽວກບັມ  ທິວທດັທາໍມະຊາດທ ່ ສວຍສດົ

ງດົງາມ ແລະ ຄວາມອ ດມົສມົບນູທາງດາ້ນຊ ວະນາໆ ພນັເໝາະສາໍລບັການພດັທະນາການທອ່ງທຽ່ວ. ຄວາມໜາແໜນ້

ຂອງປະຊາກອນຕ ໍາ່ເປັນອນັດບັທ ່ ສອງໃນປະເທດອາຊ  ແລະ ພາກພຼື້ນປາຊ ຟິກ (EAP) ທ ່ ມ  ຄວາມໜາແໜນ້ຕ ໍາ່, ຖດັ

ຈາກປະເທດມງົໂກລ , ຄວາມໜາແໜນ້ສະເລຍ່ນອ້ຍກວ່າ 30 ຄນົຕ່ໍ ກມ2. ເປັນປະເທດທ ່ ບ່ໍມ  ທາງອອກສູທ່ະເລ ແລະ 

ຄວາມໜາແໜນ້ຂອງປະຊາກອນຕ ໍາ່ສ ົ່ງຜນົກທບົຕ່ໍການແຂງ່ຂນັການສ ົ່ງອອກ ແລະ ການບໍລິການ. 

2. ສປປ ລາວ ໄດມ້  ການພດັທະນາຢາ່ງກາ້ວໜາ້ໃນລະຍະຜາ່ນມາ. ການລະເລ ນເຕ ບໂຕລວມຍອດຜນົຜະລິດພາຍໃນ

ສະເລຍ່ 7.8 ເປ ເຊັນໃນໄລຍະທດົສະວດັຜາ່ນມາເຮັດໃຫ ້ສປປ ລາວ ມ ການຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນເສດຖະກດິເປັນອນັ

ດບັ 13 ຂອງໂລກ. ລາຍຮບັເພ ່ ມຂຶນ້ ແລະ ຄວາມທ ກຍາກຫ  ດລງົຈາກ 34% ຫາ 23% ແຕປ່  2002/03 ຫາ 

2012/13. ລດັຖະບານໃຫຄ້ວາມສາໍຄນັຕ່ໍການປບັປ ງການເຊຼື່ ອມຈອດໃນການຫ  ດຜອ່ນການຂາດດ ນການພດັທະນາໂຄງ

ພຼື້ນຖານໂຄງລາ່ງ: ຖະນນົຫນົທາງ ໄດມ້  ການກໍ່ສາ້ງ ແລະ ໄດຮ້ບັການປບັປ ງ, ການສະໜອງໄຟຟ້າ ແລະ ການເຂ້ົາເຖງິ

ໄດຮ້ບັການປບັປ ງ, ເຂ້ົາເຖງິການບໍລິການໂດຍພຼື້ນຖານ ເປັນຕ ົນ້ ສາທາລະນະສ ກ ແລະ ການສກຶສາໄດຮ້ບັການປບັປ ງ

ເຊ່ັນດຽວກນັ. ນອກຈາກນ ັນ້, ກໍ່ ໍ່ຍງັມ  ການພດັທະນາຫ າຍໆ ຢາ່ງ ບາງອນັບ່ໍທນັໄດຕ້າມທາ່ແຮງທ ່ ມ   ເປັນຕ ົນ້ທາງດາ້ນ

ກະສກິາໍ. 

3. ການຈດັບນັຫາຕາມຂະແໜງການສະເພາະແມນ່ມ  ຂໍຈ້າໍກດັຕ່ໍຂະແໜງທາໍການຜະລິດກະສກິາໍ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັຢາ່ງຮາ້ຍ

ແຮງ. ສິ່ ງທ ່ ເຮັດໄດດ້ ສາໍສບັຕອ່ງໂສກ້ານສະໜອງອາຫານສາມາດເພ ່ ມມນູຄາ່ການຜນົຜະລິດ ແລະ ແລະ ລາຍຮບັຈາກ

ກະສກິາໍ, ແຕປ່ະຈ ບນັຍງັບ່ໍທນັເຂັມ້ແຂງທ ົ່ວລະບບົດ ັງ່ກາ່ວ. ລາຍລະອຽດສະເພາະເຈາະຈງົມ  ຄຼື:  

(a) ລະດບັຜູຜ້ະລິດ, ຜນົຜະລິດຕກົຕ ໍາ່ສະທອ້ນເຖງິບ່ໍມ  ແນວພນັພຽງພໍ ແລະ ຄ ນນະພາບຕ ໍາ່ ແລະ ປດັໃຈອຼື່ ນໆຕຼື່ ມອ ກ1, 

ບ່ໍມ   ແລະ/ຫ ຼື ຂາດການບໍລິການໃຫຄ້າໍແນະນາໍຕ່ໍການຜະລິດ,  ພຼື້ນຖານໂຄງລາ່ງຊນົລະປະທານ ແລະ ການລະບາຍ

ບ່ໍພຽງພໍ ແລະ ຄວາມແຕກຕາ່ງຈາກພາກພຼື້ນທາງດາ້ນກາຍະພາບ ແລະ ສງັຄມົ.  ອ ກຢາ່ງໜ່ຶງປະລິມານ ແລະ ຄ ນ

                                                           
1 According to the World Bank’s Enabling the Business for Agriculture’s cross-country report, Lao PDR lags behind other EAP 

countries with its scores on the seed and agricultural machinery indicators. Though Lao PDR performs better on seed 

registration, it faces obstacles in timely introduction and production of high-quality seeds. Dealers importing tractors face delays 

and high-cost procedures, while the standards and safety for operators of tractors are very low. On the fertilizer indicator, which 

measures laws and regulations on the registration, import, and quality control of fertilizer products, Lao PDR performs better 

than a few other EAP countries in regulating quality of fertilizers but it performs below average when compared to the broader 

sample of 40 countries included in the cross-country assessment 
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ນະພາບຂອງຜະລິດຕະພນັຍງັບ່ໍພຽງພໍ. ເນຼືອ້ທ ່ ຕອ້ງການນ ໍາ້ຊນົລະປະທານຍງັມ  ຫ າຍແຕກ່ານນາໍໃຊລ້ະບບົຊນົລະ 

ປະທານໃນປະຈ ບນັຕອ້ງໄດມ້  ການປ່ຽນແປງລວມທງັລະບບົລະບາຍ, ທາງເລຼືອກໃນການຄ ມ້ຄອງລະບບົໃຫນ້ ໍາ້ (ປະ 

ຈ ບນັລະບບົການໃຫນ້ ໍາ້ແມນ່ເປັນລະບບົຖວ້ມຂງັເຊິ່ ງບ່ໍເໝາະສມົສາໍລບັພຼືດຊະນດິອຶ່ ນນອກຈາກເຂ້ົາ. 

(b) ການຄອບຄອງດນິທ ່ ບ່ໍໝ ັນ້ຄງົ ແລະ ບ່ໍມ  ວຽກອຼື່ ນຂອງຊາວກະສກິອນໃນຊນົລະບດົມ  ຜນົກະທບົຕ່ໍກບັຊາວກະກອນ

ເປັນອ ປະສກັຕ່ໍການຕະຫ າດການເຊ່ົາພຼືນທ ່ ການຜະລິດເຊິ່ ງມ  ການຮກັສາເນຼືອ້ທ ່  ແລະ ການສນັຍາກບັຊາວກະສກິອນ

ກບັຜູປ້ະກອບການແມນ່ມ  ນອ້ຍ. ຜູເ້ກບັຊຼືແ້ມນ່ໄດຮ້ບັການສ ົ່ງເສ ມຈາກລດັຖະບານ ແລະ ຜູໃ້ຫທຶ້ນໂດຍການສາ້ງ

ຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫອ້ງົກອນຊາວກະສກິອນ,  ອງົກອນຊາວກະສກິອນທ ່ ມ  ໃນປະຈ ບນັໄດສ້ ມໃສກ່ານຜະລິດໃຫຫ້ າຍ

ຂຶນ້ ແລະ  ການຕະຫ າດມ ນອ້ຍ, ປບັປ ງຄ ນນະພາບ ຫ ຼື ການເຈລະຈາຕ່ໍລອງ. 

(c) ການຕະຫ າດມ ກະແຈກກະຈາຍຕ່ໍການສະໜອງສນິຄາ້  ແລະ ຄວາມຕອ້ງການແມນ່ຍງັບກົຜອ່ງຕ່ໍລະບບົຕອ່ງໂສ້

ການສະໜອງ. ລາຄາທ ່ ຜູຜ້ະລິດຍງັຕກົຕ ໍາ່ເນຼື່ອງຈາກການຜະລິດຂອງຊາວກະສກິອນມ ຄວາມຕອ້ງການຂາຍຜນົ

ຜະລິດຂອງເຂົາເຈົາ້ ຄະນະທ ່  ເຈົາ້ຂອງໂຮງສ ສອງສາມເຈົາ້ ແລະ ຜູປ້ະກອບການເກບັຊຼືຈ້າໍນວນໜ່ຶງມ  ເງນິພຽງພໍໃນ

ຫານເກບັຊຼືຜ້ນົຜະລິດໃນຈາໍນວນຫ າຍໄດ.້  ສາໍລບັເຂ້ົາ,  ມ  ຜູປ້ະກອບການຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ຂະໜາດກາງຈາໍ

ນວນ 9,000 ແຕໃ່ນຈາໍນວນດ ັງ່ກາ່ວມ  ພຽງເຄິ່ ງໜ່ຶງເທ່ົານ ັນ້ທ ່ ເປັນເຈົາ້ຂອງໂຮງສ ເຂ້ົາ ແລະ ບ່ໍມ  ງບົປະມານພຽງພໍ

ສາໍລບັເກບັຊຼືເ້ຂ້ົາຈາກຊາວກະສກິອນ ແລະ ວທິ ການເກບັຮກັສາເຂ້ົາ.  ຫ ງັຈາກນ ັນ້ລາຄາເຂ້ົາໄດເ້ພ ່ ມຂຶນ້ເນຼື່ອງຈາກ

ເຈົາ້ຂອງໂຮງສ ຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າສາມາດຕ່ໍລອງລາຄາ. ມ  ເຈົາ້ຂອງໂຮງສ ຈາໍນວນໜ່ຶງໄດເ້ຮັດສນັຍາກບັຊາວກະສ ິ

ກອນໃນການເກບັຊຼືໂ້ດຍກງົ,  ແລະ ເບິ່ ງເໝຼືອນວາ່ປະສບົຜນົສາໍເລັດຂ ັນ້ເລ ່ ມຕ ົນ້. ມ  ພຽງເຈົາ້ຂອງໂຮງສ ບາງຈາໍ

ນວນສາມາດກູຢ້ຼືມເງນິຈາກທະນາຄານການຄາ້ໄດ.້ 

4. ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດມ້  ຄວາມພະຍາຍາມປບັປ ງຂໍຄ້ງົຄາ້ງ ແລະ ຊອກຫາວທິ ແກໄ້ຂບນັຫາດ ັງ່ກາ່ວ  ການໃຊຈ້າ່ຍ

ສາທາລະນະທາງດາ້ນກະສກິາໍໄດເ້ພ ່ ມເຖງິ 1 ເປ ເຊັນຂອງ  GDP ໃນປະຈ ບນັ,  ມາດຖານດຽວກນັກບັປະເທດເພຼື່ ອນ

ບາ້ນ (EAP). ທ ກແຜນງານສ ມໃສກ່ານຜະລິດເຂ້ົາ ເຊິ່ ງເວ້ົາໄດວ້າ່ 95 ເປ ເຊັນຂອງຊາວກະສກິອນແມນ່ຜະລິດເຂ້ົາ ແຕ່

ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້(MAF), ເປັນກະຊວງທ ່ ກຽ່ວຂອ້ງກບັຂະແໜງການ, ໄດມ້  ຄວາມເອົາໃຈໃສໃນການຜະລິດ

ຢາ່ງອຼື່ ນເພ ່ ມເຕ ມ, ລະບບົການການຜະລິດ ແລະ ຄວາມຍນຶຍງົ, ຄ ນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ (ຕວົຢາ່ງ ການເຮັດ

ກະສກິາໍທ ່ ດ ), ການຕະຫ າດ ແລະ ເຄຼື່ ອງໝາຍສນິຄາ້ຂອງລາວ. ສປປ ລາວ, ຕ ັງ້ຢູຮ່ວ່ມກບັສອງປະເທດຜູຜ້ະລິດທາງ

ດາ້ນກະສກິາໍຂະໜາດໃຫຍ່, ປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ,  ສາມາດແຂງ່ຂນັທາງດາ້ນຄ ນນະພາບ ແລະ ເຄຼື່ ອງ

ໝາຍການຄາ້ລາວ, ໂດຍບ່ໍອາໃສທາງດາ້ນປະລິມານພຽງຢາ່ງດຽວ, ແຕຄ່ ນນະພາບການຜະລິດໄດເ້ປັນຮບັຮູ ້ ແລະ 

ຮບັຮອງໂດຍລດັຖະບານ.   ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມສ້ ົ່ງເສ ມການຜະລິດກະສກິາໍອນິຊ  ແລະ  ກະສກິາໍສະອາດ 

(ຕວົຢາ່ງ  ຕາມທິດສ ຂຽວ) ໂດຍອ ງຕາມແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ (NSEDP) ສາໍລບັປ  2016 ຫາ 2020 ແລະ 

ພວົພນັກບັກະຊວງອ ດສະຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ (MOIC) ຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້ ແລະ ກະຊວງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ  

(MOST) ເພຼື່ ອຈດັຕ ັງ້ແຜນຍ ດທະຍາດສາໍລບັຂະແໜງການຜະລິດເຂ້ົາການປະສານງານເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ, ໂດຍຜາ່ນ

ກ ມ່ເຮັດວຽກໃນການຄ ໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານເປັນປະທານໂດຍທາ່ນຮອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ . ຈ ດປະສງົຂອງການຄ ໍາ້

ປະກນັສະບຽງອາຫານແມນ່ກາໍລງັໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂດຍຜາ່ນຈ ດປະສງົຂອງການຄ ໍາ້ປະກນັທາງດາ້ນໂພສະນາການ.  
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ເຊິ່ ງການຕອບສະໜອງແມນ່ມ  ຄວາມແຕກຕາ່ງກນັຫ າຍ, ຄວາມສມົດ ນຂອງສານອາຫານ ແລະ ຄວາມປອດໄຟທາງດາ້ນ

ສະບຽງອາຫານແມນ່ໄດມ້  ການພິຈາລະນາ ແລະ ເປັນບ ລິມະສດິໃໝຂ່ອງກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ແລະ ຂະແໜງ 

ເອກະຊນົ ໂດຍສະເພາະວສິະຫະກດິຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ (SMF) ເຊິ່ ງເປັນຜູຮ້ວ່ມພດັທະນາທ ່ ສາໍຄນັ. ຄວາມ

ອາດສາມາດໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຂອງ  (MAF) ແລະ ກະຊວງຕາ່ງໆ ຕອ້ງໄດສ້ຼືບຕ່ໍເຮັດເຮັດຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້ເພຼື່ ອໃຫບ້ນັລ ກບັ

ຈ ດປະສງົ, ເຊິ່ ງຜູໃ້ຫທຶ້ນໄດຮ້ຽກຮອ້ງເພ ່ ມເຕ ມ. 

5. ໂຄງການຜະລິດກະສກິາໍເປັນສນິຄາ້ (LACP) ຊອກຫາວທິ  ຍກົສງູ ແລະ ການແຂງ່ຂນັ ແລະ ຄວາມຍຼືນຍງົ ຂອງຂະ 

ແໜງກະສກິາໍໂດຍຜາ່ນສະໜບັສະໜ ນທາງດາ້ນວຊິາການ ແລະ ການເງນິເຂ້ົາໃນການຜະລິດ ແລະ ເປັນສນິຄາ້ເຂ້ົາໃນ

ແຜນຍ ດທະສາດ ຕອ໋ງໂສມ້ນູຄາ່ເພ ່ ມ, ໂຄງການຈະສ ມໃສ ່ (i) ຂອບເຂດທ ່ ຕ ັງ້ພມູສນັຖານທ ່ ເປັນທາ່ແຮງໃນການ

ພດັທະນາທາງດາ້ນກະສກິາໍ (ii) ລະບບົການຜະລິດກະສກິາໍ ແລະ ທາ່ແຮງຜະລິດເປັນສນິຄາ້ (ເຂ້ົາ, ສາລ  ແລະ ຜກັ) 

, (iii) ສ ົ່ງເສ ມການເຮັດກະສກິາໍສະອາດ ແລະ ນາໍໃຊເ້ຕັກໂນໂລຊ ເຂ້ົາໃນການກະສກິາໍສະອາດມ ຄວາມຫ າກຫ າຍໃນ

ການຍກົສງູການຜະລິດການຄ ໍາ້ປະກນັທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ. (iv) ສາ້ງຄວາມສາມາດໃຫແ້ກ ່

ອງົກອນຊາວກະສກິອນ, ກ ມ່ເກບັຊຼື ້ແລະ ຜູສ້ະໜອງທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ ແລະ (v) ສາ້ງຕ ັງ້ ແລະ ພດັທະນາ

ການເຮັດວຽກເປັນກ ມ່ກບັອງົການຈດັຕ ັງ້ລດັ ແລະ ແຜນງານຂອງຜູໃ້ຫທຶ້ນ.  ຈ ດປະສງົຂອງການພດັທະນາໂຄງການ 

(POD) ແມນ່ເພຼື່ ອສ ົ່ງເສ ມການຜະລິດໃຫເ້ປັນສນິຄາ້ຢູໃ່ນຂອບເຂດໂຄງການທ ່ ໄດຄ້ດັເລຼືອກເປັນຕອ໋ງໂສມ້ນູຄາ່, ໂຄງ 

ການມ ມນູຄາ່ປະມານ 29.3 ລາ້ນ. ລວມທງັທຶນສມົທບົຈາກລດັຖະບານ US$ 0.5 ລາ້ນ , ປະກອບສວ່ນຈາກຜູປ້ະກອບ

ການ US$ 5.6 ລາ້ນ ແລະ ກູຍ້ຼືມຈາກອງົກອນພດັທະນາສາກນົ US$ 25.0 ລາ້ນ. ໂຄງການຈະໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ 

ໃນ 5 ແຂວງ (ແຂວງ ຄາໍມວ່ນ, ບໍລິຄາໍໄຊ, ໄຊຍະບລູ , ແຂວງ ວຽງຈນັ ແລະ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ) ໂຄງການມ ແຜນ

ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ 8 ປ  (2018-2025) ໂຄງການປະກອບດວ້ຍອງົປະກອບຕາ່ງໆ:  

 ອງົປະກອບ A: ປບັປ ງປະສດິທິພາບ ຂອງການກະສກິາໍ ແລະ ຄວາມຍຼືນຍງົ  

 ອງົປະກອບ B: ຍກົສງູການຜະລິດເປັນສນິຄາ້  

 ອງົປະກອບ C: ການຄ ມ້ຄອງໂຄງການ  

6. ໂຄງການໄດຈ້າໍແນກປະເພດໂດຍທະນາຄານໂລກເປັນໂຄງການປະເພດ B ເພຼື່ ອໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັນະໂຍບາຍປກົປ້ອງ

ຂອງທະນະຄານໂລກ ແລະ ມ ຄວາມຕອ້ງການຄ ມ້ຄອງທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງລດັຖະບານ ສປປ ລາວ, ເອກະສານ

ຂອບເຂດການຄ ມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ (ESMF, ເອກະສານນ )້ ໄດກ້ະກຽມເພຼື່ ອເປັນແນວທາງໃຫແ້ກອ່ງົ

ກອນທ ່ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ແລະ ຜູມ້  ສວ່ນໄດສ້ວ່ນເສຍຕ່ໍກບັການປະເມ  ນສິ່ ງແວດລອ້ມ, ມາດຕະການຫ  ດຜອ່ນ 

ແລະ ການຕດິຕາມ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນເຮັດບດົລາຍງານ, ລະຫວາ່ງການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ. ເອກະສານ ESMF , 

ຈະໄດຮ້ບັຮອງໂດຍກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ.້  

7. ຈ ດປະສງົທ ົ່ວໄປຂອງ ESMF, ແມນ່ເພຼື່ ອຮບັປະກນັວາ່ຄວາມຕອ້ງການທາງດາ້ນການປກົຄອງທະນະຄານໂລກແມນ່ໄດ້

ປະຕບິດັຕາມເອກະສານດ ັງ່ກາ່ວຈະເປັນການແນະນາໍໃຫ ້ ອງົການທ ່ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ໂຄງການລວມມ  MAF, PAFO 

ແລະ DAFO ໃນການຄດັເລຼືອດ ແລະ ແກໄ້ຂ ທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຂອງແຕລ່ະກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການ
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ຢາ່ງເໝາະສມົ. ດ ັງ່ນ ັນ້ ໃນການກາໍນດົປະເພດ ສິ່ ງແວດລອ້ມຢາ່ງເໝາະສມົ ຈ ດປະສງົສະເພາະຂອງເອກະສານ ESMF 

ມ ຄຼື:  

• ເພຼື່ ອປະເມ  ນທາ່ແຮງຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຂອງໂຄງການທ ່ ນາໍສະເໜ ວາ່ມ  ຜນົກະທບົທາງບວກ ຫ ຼື 

ທາງລບົ ແລະ ມາດຕະການຫ າກຫ າຍເຊິ່ ງຈະໄດນ້າໍໃຊ ້ເຂ້ົາໃນການແກໄ້ຂ ໃຫມ້  ປະສດິທິພາບ.  

• ເພຼື່ ອສາ້ງຂໍແ້ນະນາໍຢາ່ງຈະແຈງ້ ສາໍລບັການວາງແຜນ, ການທບົທວນການອະນ ມດັ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ 

ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຂອງໂຄງການຍອ່ຍທ ່ ຈະໄດຮ້ບັການສະໜອງທຶນພາຍໃຕໂ້ຄງການນ .້ 

• ເພຼື່ ອແນະນາໍບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ແລະ ວາງໂຄງຮາ່ງຂ ັນ້ຕອນລາຍງານທ ່ ຈາໍເປັນໃນການຄ ມ້ຄອງ 

ແລະ ຕດິຕາມສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ພວົພນັກບັໂຄງການຍອ່ຍ. 

• ເພຼື່ ອພິຈາລະນາທາງເລຼືອກຫ າຍໆ ທາງ ແລະ ຊອກຫາມາດຕະການຫ  ດຜອ່ນໃນຊວ່ງການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ. 

• ເພຼື່ ອກາໍນດົການຝຼືກອບົຮມົ, ສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ຊວ່ຍເຫ ຼືອຕາມຄວາມຈາໍເປັນໃນການຈດັຕ ັງ້ ESMF ໃຫ

ປະສມົຜນົສະເລັດ  

• ເພຼື່ ອແກໄ້ຂກນົໄກສາໍລບັການປຶກສາຫາລຼື ແລະ ເຜ ຍແຜຂໍ່ມ້ນູເອກະສານຕາ່ງໆໂຄງການພອ້ມທງັມ  ວທິ ແກໄ້ຂຂໍ້

ຮອ້ງທ ກ.  

• ເພຼື່ ອສາ້ງຕ ັງ້ທຶນໂຄງການໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ESMF ແລະ ສະໜອງແຫ ງ່ທຶນທ ່ ສາມາດຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ESMF 

2.0 ອະທິບາຍໂຄງການ 

8. ໂຄງການຜະລິດກະສກິາໍເປັນສນິຄາ້ LACP ຊອກຫາວທິ ຍກົສງູ ແລະ ການແຂງ່ຂນັ ແລະ ຄວາມຍຼືນຍງົ ຂອງຂະ      

ແໜງກະສກິາໍໂດຍຜາ່ນສະໜບັສະໜ ນທາງດາ້ນວຊິາການ ແລະ ການເງນິເຂ້ົາໃນການຜະລິດ ແລະ ເປັນສນິຄາ້ເຂ້ົາໃນ

ແຜນຍ ດທະສາດຕອ໋ງໂສມ້ນູຄາ່ເພ ່ ມ. ໂຄງການຈະສ ມໃສ ່ (i)  ງໃນການຂອບເຂດທ ່ ຕ ັງ້ພມູສນັຖານທ ່ ເປັນທາ່ແຮ

ພດັທະນາທາງດາ້ນກະສກິາໍ (ii)  ລະບບົການຜະລິດກະສກິາໍ ແລະ ທາ່ແຮງຜະລິດເປັນສນິຄາ້ )ເຂ້ົາ ,ສາລ  ແລະ ຜກັ (

, (iii)  ສ ົ່ງເສ ມການເຮັດກະສກິາໍສະອາດ ແລະ ນາໍໃຊເ້ຕັກໂນໂລຊ ເຂ້ົາໃນການກະສກິາໍສະອາດມ ຄວາມຫ າກຫ າຍໃນ

ການຍກົສງູການຜະລິດການຄ ໍາ້ປະກນັທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ (iv) ສາ້ງຄວາມສາມາດໃຫແ້ກອ່ງົ

ກອນຊາວກະສກິອນກ ມ່ເກບັຊຼື ້ແລະ ຜູສ້ະໜອງທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ ແລະ (v)    ສາ້ງຕງັ ແລະ ພດັທະນາ

ການເຮັດວຽກເປັນກ ມ່ກບັອງົການຈດັຕ ັງ້ລດັ ແລະແຜນງານຂອງຜູໃ້ຫທຶ້ນ. 

9. ການກູຢ້ຼືມ: ໂຄງການທ ່ ສະເໜ ອາດມ ງບົປະມານທງັໝດົ US$ 29.3 ລາ້ນ ແລະ ອາດໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜ ນຈາກ

ທະນາຄານໂລກໂດຍຜາ່ນໂຄງການລງົທຶນດາ້ນການເງນິ  ) IDP  (ໃນຮບູແບບຂອງ IDA ຈາໍນວນ US$ 25.0 ລາ້ນ ຫ ຼື 

ທຽບເທ່ົາ. 

10. ມນູຄາ່ໂຄງການ ແລະ ການເງນິ. ຕາຕະລາງຂາ້ງລ ມ່ສະແດງເຖງິມນູຄາ່ຂອງໂຄງການທງັໝດົ ແລະ ສະແດງເຖງິ IDA 

ຂອງໂຄງການ, ອ ກຢາ່ງໜ່ຶງ ຖານະຂອງ IDA ລດັຖະບານອາດຈະສະໜອງງບົປະມານສມົທບົຈາໍນວນປະມານ 0.5 

ລາ້ນເຂ້ົາໃນໂຄງການ, ຄະນະທ ່ ກ  ມ່ຊາວກະສກິອນ ແລະ ຜູປ້ະກອບການເກບັຊຼືອ້າດສະໜອງຮວ່ມປະມານ US$ 5.6 

ລາ້ນໂດຍເປັນຮບູແບບລງົທຶນຮວ່ມ.  
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ຕາຕະລາງ 1 ມນູຄາ່ໂຄງການ ແລະ ການເງນິ (USD ລາ້ນ)  

ອງົປະກອບໂຄງການ ມນູຄາ່ໂຄງການ ທຶນຈາກ IDA %ທຶນຈາກ IDA 

A.ປບັປ ງປະສດິທິພາບຂອງການກະສກິາໍ ແລະ 

ຄວາມຍຼືນຍງົ 

18.7 16.7 59 

B. ຍກົສງູການຜະລິດເປັນສນິຄາ້ 6.9 3.7 66 

C. ການຄ ມ້ຄອງໂຄງການ 3.7 25.0 100 

ລວມທງັໝດົ 29.3 25.0 85 

2.1 ຈ ດປະສງົຂອງການພດັທະນາໂຄງການ  

11. ຈ ດປະສງົຂອງການພດັທະນາໂຄງການ (PDO) ແມນ່ເພຼື່ ອການຂະຫຍາຍການຜະລິດກະສກິາໍກາຍເປັນສນິຄາ້ຕາມການ

ຄດັເລຼືອກ ຕອ໋ງໂສມ້ນູຄາ່ຂອງປະໂຫຍດໂຄງການ.  

2.2 ອງົປະກອບໂຄງການ  

12. ໂຄງການ LACP ປະກອບດວ້ຍສາມອງົປະກອບ (1) ປບັປ ງປະສດິທິພາບກະສກິາໍ ແລະ ຄວາມຍຼືນຍງົ (2) ຍກົສງູ

ການຜະລິດກະສກິາໍໃຫເ້ປັນສນິຄາ້ ແລະ (3) ການຄ ມ້ຄອງໂຄງການ  

13. ອງົປະກອບ A ປບັປ ງປະສທິິພາບການຜະລິດ ແລະ ຄວາມຍຼືນຍງົ ປະມານ (USD 18.7 ລາ້ນ) ໂດຍຜາ່ນສະມາຄມົ

ພດັທະນາສາກນົ (IDA) ຈະສະໜອງໃຫ ້ປະມານ USD 16.7 ລາ້ນ ອງົປະກອບນ ຈ້ະສະໜບັສະໜ ນ (A) ປບັປ ງຄ ນ

ນະພາບແນວພນັ ແລະ ນາໍໃຊແ້ນວພນັທ ່ ດ  (B) ສ ົ່ງເສ ມການເຮັດກະສກິາໍທ ່ ດ  (C) ປບັປ ງພຼື້ນຖານໂຄງຮາ່ງຂະໜາດ

ນອ້ຍ (D) ສາ້ງຄວາມເຂັນ້ແຂງໃນການບໍລິການສາທາລະນະ. 

14. (A1) ປບັປ ງ ແລະ ຮບັຮອງເອົາແນວພນັທ ່ ດ  (ປະມານ US$ 2.7 ລາ້ນ) ເຊິ່ ງ IDA ສະໜອງໃຫປ້ະມານ US$ 2.4 

ລາ້ນ. ຈ ດປະສງົຂອງອງົປະກອບຍອ່ຍນ ແ້ມນ່ເພຼື່ ອສ ົ່ງເສ ມການຮບັຮອງເອົາແນວພນັປບັປ ງ ແລະ ຄ ນນະພາບແນວພນັ

ໂດຍຊາວກະສກິອນ ຕ ົນ້ຕໍແມນ່ແນວພນັເຂ້ົາ. ໂຄງການຈະສະໜບັສະໜ ນການສາ້ງຕ ັງ້ກ ມ່ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃຫ້

ກ ມ່ຜະລິດແນວພນັຜາ່ນການຝຼືກອບົຮມົໃນການນາໍໃຊແ້ນວພນັ ແລະ ຂະບວນການປະກອບສວ່ນທຶນສມົທບົຂອງການນາໍ

ໃຊເ້ຄຼື່ ອງມ ຼືການຜະລິດ ແລະ ເຄຼື່ ອງມ ຼືເກບັກຽ່ວຜນົຜະລິດ, ການຫໍ້ຫ ມ້, ການເກບັຮກັສາ ແລະ ການຕະຫ າດ. ໂຄງການ

ຍງັຈະໄດສ້ະໜບັສະໜ ນພະແນກກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ແລະ ຂະແໜງການທ ່ ກຽ່ວຂອ້ງຂອງ MAF ເປັນຕ ົນ້ສະຖາບນັ

ຄ ົນ້ຄວາ້ກະສກິາໍ NAFRI (ແລະ ສນູຂອງ NAFRI) ກມົປກູຝງັ (DOA) ກມົສ ົ່ງເສ ມກະສກິາໍ ແລະ ສະຫະກອນ  

(DAEC) ໃນຮບູແບບສະເພາະການຝຼືກອບົຮມົໃຫກ້ ມ່ຜະລິດແນວພນັ ແລະ ອອກໄປຍ ັງ້ຢຼືນສາໍລບັການຜະລິດແນວພນັ

ກອ່ນທ ່ ຈະນາໍມາຈາໍໜາ່ຍໃຫຜູ້ຊ້ມົໃຊອ້ຼື່ ນໆ. 

15. (A2) ສ ົ່ງເສ ມການຜະລິດກະສກິາໍທ ່ ດ  (ປະມານ US$ 7.4 ລາ້ນ) ໃນນ ັນ້ IDA ຈະໃຫທຶ້ນສະໜບັສະໜນູ (ປະມານ 

US$  6.2 ລາ້ນ) ຈ ດປະສງົຂອງອງົປະກອບຍອ່ຍ ແມນ່ເພຼື່ ອສ ົ່ງເສ ມ ແລະ ຮບັຮອງການນາໍໃຊວ້ທິ ການ ຜະລິດກະສກິາໍ
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ທ ່ ດ  (GAP) ໃນຂອບເຂດໂຄງການທ ່ ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜ ນຈາກໂຄງການໃນການປບັປ ງການຜະລິດໃຫມ້  ຄ ນ

ນະພາບ, ຫ າກຫ າຍ ແລະ ຮບັປະກນັທາງໂພສະນາການລາຍຮບັຂອງຊາວກະສກິອນ ແລະ ຫ  ດຜອ່ນຕ ົນ້ທຶນການ

ຜະລິດ. ໂຄງການຈະສະໜບັສະໜ ນ, ການສາ້ງຕ ັງ້ກ ມ່ ແລະ ສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃຫແ້ກກ່ ມ່ຜະລິດໂດຍຝຼືກອບົຮມົ

ໃຫແ້ກເ່ຂົາເຈົາ້ນາໍໃຊວ້ິ ທ  ເຮັດກະສກິາໍທ ່ ດ  GAP (ລວມທງັກະສກິາໍສະອາດ, ຄວາມຍຼືນຍງົຂອງດນິ, ການຈດັການນ ໍາ້, 

ການຈດັການສດັຕພູຼືດແບບປະສມົປະສານ (IPM) ຄວາມຫ າກຫ າຍ ແລະ ໂພສະນາການ) ແລະ ທຶນສມົທບົເພຼື່ ອຈດັ

ອ ປະກອນຮບັໃຊເ້ຂ້ົາໃນການຜະລິດ ແລະ ການເກບັກຽ່ວພອ້ມດວ້ຍປບັປ ່ງພຼື້ນຖານໂຄງລາ່ງຂະໜາດນອ້ຍ ໃນລະດບັ

ໄຮນ່າ ແລະ ໃນລະດບັກ ມ່ຜະລິດ ໂຄງການຍງັຈະໄດສ້ະໜບັສະໜ ນ PAFO, DAFO ແລະ ອງົກອນເຕັກນກິຂອງ 

MAF ເປັນຕ ົນ້ DAEC ແລະ DOA ໃນການສະໜອງຝຼືກອບົຮມົໃຫແ້ກກ່ ມ່ຊາວກະສກິອນ ແລະ ອອກໃບຍ ັງ້ຢຼືນ ສາໍລບັ

ການນາໍໃຊກ້ະສກິາໍທ ່ ດ  GAP ແລະ ການຜະລິດ ສນິຄາ້ ແລະ ສະໜບັສະໜ ນ ກມົຄ ມ້ຄອງດ ນ ແລະ ກະສກິາໍ 

(DALaM) ໃນການວເິຄາະດນິ ແລະ ການຈດັການຄວາມອ ດມົສມົບນູ ແລະ ຝຼືກອບົຮມົໃນການຜະລິດຝ ນ່ອນິຊ  ແລະ 

ເຮັດຜະລິດກະສກິາໍອນິຊ . 

16. (A3) ສະໜອງການສອ້ມແປງພຼື້ນຖານໂຄງລາ່ງຂະໜາດນອ້ຍ (ປະມານ US$ 6.1 ລາ້ນ) ເຊິ່ ງ IDA ສະໜອງໃຫ ້

(ປະມານ US$ 5.6 ລາ້ນ), ຈ ດປະສງົຂອງອງົປະກອບຍອ່ຍແມນ່ເພຼື່ ອປບັປ ່ງພຼື້ນຖານໂຄງລາ່ງທ ່ ທ ່ ເປ້ເພເພຼື່ ອສ ົ່ງເສ ມໃຫ້

ຊາວກະສກິອນໃນການພດັທະນາການຜະລິດກາຍເປັນສນິຄາ້. ໂຄງການຈະໃຫທຶ້ນໃນການກໍ່ສາ້ງພຼື້ນຖານໂຄງລາ່ງໄປ

ບອ່ນທ ່ ວາ່ບ່ໍທນັມ   ແລະ ປບັປ ່ງລະບບົເກົ່ າທ ່ ມ  ແລວ້ (ສະເພາະແມນ່ລະບບົຊນົລະປະທານ) ເພຼື່ ອປບັປ ່ງການບໍລິຫານ

ຈດັການ ແລະ ໃຫມ້  ປະສດິທ ່ ພາບ. ໂຄງການຈະສະໜບັສະໜ ນ PAFO ແລະ ກມົຊນົລະປະທານໃນການສະໜອງ

ການຝຼືກອບົຮມົໃຫແ້ກໂ່ຄງການຊນົລະປະທານໃໜເ່ປັນຕວົແບບ ຈ ດປະສງົກໍ່ເພຼື່ ອການຫ  ດຜອ່ນຄາ່ການບໍລິຫານຈດັການ 

ແລະ ປບັປ ່ງວທິ ການໃຫນ້ ໍາ້ໂດຍການສາ້ງພຼື້ນຖານໂຄງລາ່ງໃໝເ່ປັນຕວົຢາ່ງທ ່ ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜ ນ. 

17. (A4) ສາ້ງຄວາມເຂັມແຂງໃນການບໍລິການຂນົສ ົ່ງສາທາລະນະ (ປະມານ US$ 35 ລາ້ນ) ໃນນ ັນ້ IDA ສະໜອງໃຫ ້ 

US$ 2.5 ລາ້ນ. ຈ ດປະສງົຂອງອງົປະກອບຍອ່ຍນ ເ້ພຼື່ ອສາ້ງຄວາມອາດສາມາດທາງດາ້ນເຕັກນກິຂອງອງົກອນສາທາ 

ລະນະໃນການບໍລິການຂນົສ ົ່ງສນິຄາ້ຂອງຊາວກະສກິອນໃຫມ້  ຄ ນນະພາບທ ່ ດ ຂຶນ້ໃນການພດັທະນາໃຫກ້າຍເປັນສນິຄາ້

ໃນຂອບເຂດໂຄງການ. ໂຄງການສະໜອງການຝຼືກອບົຮມົ ແລະ ເຄຼື່ ອງໄມເ້ຄຼື່ ອງມ ຼືໃຫແ້ກ ່PAFO, PAFO, DAFO 

ເພຼື່ ອປບັປ ່ງທດັສະນະໃນການສ ົ່ງເສ ມ, ສະໜບັສະໜ ນ DALAM ໃນການເຮັດແຜນທ ່  ແລະ ແບງ່ຂອບເຂດເນຼືອ້ທ ່ ດນິ

ກະສກິາໍໃນການໄດຮ້ບັນ ໍາ້ຊນົລະປະທານ ແລະ ກມົແຜນການ ແລະ ການເງນິ (DOPF) ໃນການດາໍເນ ນການສກຶສາ

ລະບບົກະສກິາໍແບບປະສມົປະສານ ແລະ ຄວາມຫ າກຫ າຍສາໍລບັໂພສະນາການ ແລະ ການປ່ຽນແປງພຼືດຕກິາໍທາງ

ສງັຄມົໃນການຕ່ໍລອງ (SBCC) ໂດຍສະເພາະໄວລ ນ້ ແລະ ຜູຍ້ງິໄວໜ ມ່ ແລະ ອງົກອນທອ້ງຖິ່ນການປ່ຽນແປງໃນການ

ຄດັເລຼືອກແຫ ງ່ຊບັພະຍາກອນທ ່ ນາໍມາບໍລິໂພກໄດຄ້ວາມຫ າກຫ າຍຂອງອາຫານການນາໍໃຊຢ້າ່ງຖຼືກວທິ  ແລະ ເໝາະສມົ 

ແລະ ຂະບວນການຜະລິດປ ງແຕງ່. 
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18. ອງົປະກອບ (B) ຍກົສງູການຜະລິດໃຫເ້ປັນສນິຄາ້ (ປະມານ US$ 6.9 ລາ້ນ) ເຊິ່ ງ IDA ຈະໃຫທຶ້ນ (ປະມານ US$ 

4.5 ລາ້ນ)  ອງົປະກອບນ ຈ້ະສະໜບັສະໜ ນ (A) ສາ້ງຕ ັງ້ສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກສາໍລບັຕອ້ງໂສມ້ນູຄາ່ໄດມ້ນູຄາ່ 

(AVCE) (B) ເຊຼື່ ອມໂຍງ່ຊາວກະສກິອນກບັຕະຫ າດ ແລະ (C) ປບັປ ່ງຄວາມອາດສາມາດສິ່ ງແວດລອ້ມ  

19. (B1) ສາ້ງຕ ັງ້ສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ສາໍລບັຕອ໋ງໂສມ້ນູຄາ່ (ປະມານ US$ 6.9 ລາ້ນ) ເຊິ່ ງ IDA ຈະສະໜອງໃຫ ້

(ປະມານ US$ 3.1 ລາ້ນ) ຈ ດປະສງົຂອງອງົປະກອບຍອ່ຍແມນ່ສະໜບັສະໜ ນ MAF ແລະ MOIC ໃນການສາ້ງຕ ັງ້ 

AVCE ເຊິ່ ງຈະໄດມ້  ການຄ ມ້ຄອງໂດຍອງົກອນເອກະຊນົ ເອກະລາດ ໃນການສະໜອງເຕັກນກິ ແລະ ສະໜອງ

ງບົປະມານ ໃຫແ້ກຜູ່ປ້ະກອບການເກບັຊຼື ້(ABs) ສາໍລບັປບັປ ງຂະບວນການ ແລະ ການເກບັກຽ່ວຮກັສາ ແລະ ຄວາມ

ອາດສາມາດໃນການປບັປ ງຄ ນນະພາບການຜະລິດຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ຫ  ດຜອ່ນການຕກົເຮຍ່ເສຍຫາຍຈາກການ

ເກບັກຽ່ວ. ຜູປ້ະກອບການເກບັຊຼືຜ້ ູທ້ ່ ມ  ເງ ຼື່ອນໄຂຈາໍນວນ 30 ຫວົໜວ່ຍ ສາໍລບັເຂ້ົາ, ສາລ  ແລະ ຜະລິດຕະພນັແປຮບູທ ່

ເພ ່ ມມນູຄາ່ຕອ໋ງໂສຈ້ະໄດມ້  ການຄດັເລຼືອກ, ໂດຍຜາ່ນການຄດັເລຼືອກ ທ ່ ໂປ່ງໃສ ແລະ ກາໍນດົບນັທດັຖານເງຼື່ອນໄຂທ ່ ຈະ

ໄດຮ້ບັທຶນສມົທບົ (MGS) ຈາກໂຄງການໂດຍຜາ່ນ AVCF (ຕວົຢາ່ງ ງບົປະມານສງູສ ດສາໍລບັທຶນສມົທບົສາໍລບັເຂ້ົາ, 

ສາລ  8.150.000 ແລະ  8.250.000 ສາໍລບັຜກັ/ໝາກໄມ.້ 

20. (B2) ການເຊຼື່ ອມໂຍງກະສກິອນ ແລະ ການຕະຫ າດ (ປະມານ USD 1.1 ລາ້ນ) ເຊິ່ ງ IDA ຈະໄດໃ້ຫທຶ້ນ  US$ 

1.1 ລາ້ນ). ຈ ດປະສງົຂອງອງົປະກອບຍອ່ຍເພຼື່ ອເຊຼື່ ອມໂຍງຊາວກະສກິອນເຂ້ົາເຖງິຕະຫ າດຜາ່ນການສ ົ່ງເສ ມ ແລະ ສະ

ໜບັສະໜ ນສາ້ງຄູຮ້ວ່ມການຜະລິດ (PPs) ລະຫວາ່ງຜູເ້ກບັຊຼື ້ແລະ ອງົກອນຂອງຊາວກະສກິອນ (FOs) ໃນການຄດັ

ເລຼືອກຕອ່ງໂສມ້ນູຄາ່. ໂຄງການຈະສະໜບັສະໜ ນພະແນກກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ແລະ ພະແນກອ ດສະຫາກາໍ ແລະ 

ການຄາ້ໃນການຊວ່ຍເຫ ຼືອຊາວກະສກິອນໃນການຈດັຕ ັງ້ຮວ່ມເປັນກ ມ່ຜະລິດເພຼື່ ອສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງການການຮວ່ມມຼືໃນ

ການຜະລິດ ແລະ ສາ້ງຄວາມສາໍພນັກບັຜູເ້ກບັຊຼືເ້ຊິ່ ງດາໍເນ ນການໃນການແປຮບູ ແລະ ເກບັຊຼືຜ້ນົຜະລິດ. ພວົພນັກບັ

ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ພດັທະນາທາງດາ້ນວຊິາການໃຫ ້MAF ແລະ MOIC,ໂຄງການຈະສະໜບັສະໜ ນດາ້ນ

ວຊິາການໃຫແ້ກບ່ນັດາກມົຕາ່ງໆ ຂອງກະຊວງທ ່ ກຽ່ວຂອ້ງໃນການດາໍເນ ນການສກຶສານະໂຍບາຍເພຼື່ ອປບັປ ງການພດັ 

ທະນາມາດຕະຖານຄ ນນະພາບ, ເຄຼື່ ອງໝາຍຄ ນນະພາບສນິຄາ້, ຂໍມ້ນູການຕະຫ າດສນິຄາ້ກະສກິາໍ. 

21. (B3): ປບັປ ງຄວາມອາດສາມາດສິ່ ງແວດລອ້ມ (ປະມານ US$ 0.3 ລາ້ນ) ເຊິ່ ງ IDA ຈະໃຫທຶ້ນ (ປະມານ US$ 0.3 

ລາ້ນ) ຈ ດປະສງົອງົປະກອບຍອ່ຍ ແມນ່ເພຼື່ ອສະໜບັສະໜ ນ MAF ແລະ ກະຊວງອ ດສະຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ (MOIC) 

ໃນການປບັປ ່ງກດົໝາຍ, ລະບຽບແບບການ ເຊິ່ ງສ ົ່ງເສ ມກຽ່ວກບັຜູລ້ງົທຶນທາງດາ້ນກະສກິາໍ ແລະ ນະໂຍບາຍການຄາ້ 

ຂອງກະສກິາໍໂດຍສະເພາະໂຄງການຈະສະໜບັສະໜ ນ (1) ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ການພດັທະນາ ແລະ ປບັປ ງ ແລະ 

ປ້ອງກນັພະຍາດພຼືດໃຫໄ້ດມ້າດຖານ (SPS) ລວມທງັການຕດິຕາມປະເມ  ນຜນົ ແລະ ການລາຍງານ, ພະແນກອ ດ

ສະຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ໃນການສກຶສາ ແລະ ພດັທະນາ ນະໂຍບາຍການສ ົ່ງເສ ມຄ ນນະພາບເຂ້ົາ ແລະ ນະໂຍບາຍ

ການສ ົ່ງອອກເຂ້ົາ, ທບົທວນ ແລະ ປບັປ ງກດົລະບຽບການສ ົ່ງອອກ ເນັນ້ໃສກ່ານນາໍເຂ້ົາເຄຼື່ ອງມ ຼືຮບັໃຊດ້າ້ນກະກສິາໍເຊ່ັນ: 

ຝ ນ່ເຄມ  , ກນົຈກັກະສກິາໍ ອຼື່ ນໆ ສ ົ່ງເສ ມຜະລິດກະສກິາໍໃຫເ້ປັນສນິຄາ້.  
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22. ອງົປະກອບ (C) ການຄ ມ້ຄອງໂຄງການ (ປະມານ US$ 3.7 ລາ້ນ) ເຊິ່ ງ IDA ຈະໃຫທຶ້ນ (ປະມານ US$ 3.7 

ລາ້ນ). ອງົປະກອບນ ອ້າດສ ົ່ງເສ ມ (a) ການຄ ມ້ຄອງໂຄງການ (b) ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມ  ນຜນົໂຄງການ.  

23. (C1) ການຄ ມ້ຄອງໂຄງການ (ປະມານ USD 3.4 ລາ້ນ) ເຊິ່ ງ IDA ຈະໃຫທຶ້ນ (ປະມານ USD 3.4 ລາ້ນ) ອງົ

ປະກອບນ ຈ້ະສະໜອງທາງດາ້ນເຕັກນກິສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກຕາ່ງໆ ເພຼື່ ອຮບັປະກນັ

ວາ່ໂຄງການໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຕາມເອກະສານຕາ່ງໆ ຂອງໂຄງການ ແລະ ຄູມ່ ຼືການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການໃຫ້

ງບົປະມານໃນການຈດັຊຼືເ້ຄຼື່ ອງໃຊຫ້ອ້ງການ, ພາຫານະຮບັໃຊ,້ ຈດັຝຶກອບົຮມົ ແລະ ການດາໍເນ ນໂຄງການເພຼື່ ອ

ຮບັປະກນັວາ່ການປະສານງານມ ປະສດິທິພາບຄວບຄ ມທ ່ ດ ທງັຂ ັນ້ກະຊວງ ແລະ ຂ ັນ້ແຂວງ ລວມມ : ການປ້ອງກນັ, ການ

ຄ ມ້ຄອງທາງດາ້ນການເງນິ ແລະ ການກວດສອບ, ການລາຍງານ ແລະ ໃຫກ້ານປຼືກສາ.  

24. (C2):   ການຕດິຕາມ ແລະ ການປະເມ  ນຜນົ (ປະມານ US$ 0.3 ລາ້ນ) ເຊິ່ ງ IDA ຈະໃຫທຶ້ນ (ປະມານ US$ 0.3 

ລາ້ນ) ອງົປະກອບຍອ່ຍນ ອ້າດສະໜບັສະໜ ນການສາ້ງຕ ັງ້ ແລະ ການດາໍເນ ນການປະກອບການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມ  ນ

ຜນົ (MKE) ພາຍໃນໂຄງການນ ອ້າດລວມທງັ ການອອກແບບ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຂອງການສາໍຫ ວດຕາ່ງໆ ແລະ 

ເຄຼື່ ອງມ ຼືການຕດິຕາມປະເມ  ນຄວາມຄຼືບໜາ້ໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິບັໂຄງການ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການລວມມ 

ທງັຜນົກະທບົທ ່ ເປັນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການ, ຜນົທາງດາ້ນໂພສະນາການ ແລະ ການຫ  ດຜອ່ນມນົລະພິດທາດອາຍ

ເຮຼືອນແກວ້. 

2.3 ບດົຮຽນທ ່ ຖອດຖອນໄດ ້ 

25. ການຜະລິດກະສກິາໍທ ່ ດ  (GAP). ປະຈ ບນັການເຮັດກະສກິກາໍໃນ ສປປ ລາວ ແມນ່ເພຼື່ ອລຽ້ງຊ ບ ຫ ຼື ຜະລິດຍງັມ  ອດັຕາ

ຕ ໍາ່ ອ ງຕາມແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົແຫ ງ່ທາໍມະຊາດຄ ັງ້ທ  8 ການຜະລິດຂອງຂະແໜງກະສກິາໍຕອ້ງ

ເພ ່ ມຂຶນ້ ແລະ ໃຫກ້າຍເປັນສນິຄາ້ໂດຍອງິຕາມແຜນການນາໍໃຊທ້ ່ ດ ນ, ເນັນ້ໜກັ ແລະ ບວກໃສກ່ານຜະລິດເຂ້ົາໃຫພ້ຽງພໍ 

ແລະ ມ ເປ້ົາໝາຍການຜະລິດເພ ່ ມຂຶນ້ໃຫກ້າຍເປັນສນິຄາ້ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສ ົ່ງອອກ. ແນວໂນມ້ທ ່ ມ  ໃນປະຈ ບນັ 

ແລະ ມ ທາ່ແຮງເພ ່ ມຂຶນ້ໃນອະນາຄດົ, ເຖງິແນວໃດກໍ່ດ ການວາ່ຈາ້ງແຮງງານພາຍໃນເຂ້ົາໃນການຜະລິດເປັນສນິຄາ້

ພຽງພໍມ  ແຕ ່ 70% ທ ່ ວາ່ຈາ້ງຈາກຂະແໜງກະສກິາໍ ແລະ ເນຼືອ້ທ ່ ສະເລຍ່ທ ່ ໄດຮ້ບັມ   1-2 ເຮັກຕາເທ່ົານ ັນ້ ຄວາມ

ເອົາໃຈໃສເ່ພ ່ ມຂຶນ້ ເພຼື່ ອຮບັປະກນັວາ່ປະສດິທ ພາບທ ່ ວາງໄວນ້ ັນ້ ບນັລ ເທ່ົາທຽມ ແລະ ມ ຄວາມຍຼືນຍງົ ບດົຮຽນທ ່ ຖອດ

ຖອນໄດຈ້າກປະເທດໄກຄ້ຽງໃນພາກພຼື້ນໃຫເ້ຫັນວາ່ການນາໍຝ ນ່ເຄມ  ເຂ້ົາໃນການກະສກິາໍບ່ໍໄດເ້ພ ່ ມລາຍໄດ ້ແລະ ເພ ່ ມຜນົ

ຜະລິດໃຫແ້ກຊ່າວກະຊກິອນ ບດົຮຽນການປກູເຂ້ົາໃນ ຫວຽດນາມສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ຊາວກະຊກິອນນາໍໃຊແ້ນວພນັທ ່ ໄດ້

ຮບັຮອງຍ ັງ້ຢຼືນ ແລະ ນາໍໃຊກ້ານກະສກິາໍແບບຍຼືນຍງົ (ຕວົຢາ່ງ ຫ  ດຜອ່ນການນາໍໃຊຝ້ ນ່ເຄມ  , ຍາປາບສດັຕພູຼືດການ

ເກບັກຽ່ວ ....... ການນາໍໃຊນ້ ໍາ້) ອາດເຮັດໃຫລ້າຍຮບັເພ ່ ມຂຶນ້ເກຼືອບ 20-30% ແລະ ເນຼືອ້ທ ່ ມ  ຄ ນນະພາບເພ ່ ມຂຶນ້ຜນົ

ຜະລິດເພ ່ ມຂຶນ້ເຖງິ 5-10% ແລະ ຫ  ດຜອ່ນຕ ົນ້ທຶນການຜະລິດເຖ ງ 20-30% ດ ັງ່ນ ັນ້, ການລງົທຶນ ແລະ ຄວາມ

ພະຍາຍາມໃນການປບັປ ງຄ ນນະພາບ ແລະ ມນູຄາ່ຜນົຜະລິດກະສກິາໍ ແລະ ການຫ  ດຜອ່ນການສນູເສຍຈາກການເກບັ
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ກຽ່ວ ແລະ ຕ ົນ້ທຶນການຜະລິດຊາວກະສກິອນຄວນໄດຮ້ບັການຊ ນ້າໍຢາ່ງຖຼືກຕອ້ງໃນການປບັປ ່ງການແຂງ່ຂນັຂອງຊາວ

ກະສກິອນ ແລະ ຄວາມຍຼືນຍງົຂອງຂະແໜງກະສກິາໍໃນໄລຍະຍາວ.  

26. ຄູຮ່ວ່ມການຜະລິດ (PPs). ການປ່ຽນແປງທາງດາ້ນການຕະຫ າດຢາ່ງໄວວາໃນປະຈ ບນັ. ການເຊຼື່ ອມໂຍງຂອງຊາວ

ກະສກິອນກບັການຕະຫ າດໂດຍຜາ່ນຜູປ້ະກອບການໃນການຫ  ດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງທາງດາ້ນການຕະຫ າດແມນ່ໃນຂ ັນ້ວກິດິ

ຕ່ໍກບັການພດັທະນາຕອ໋ງໂສເ້ພ ່ ມມນູຄາ່ ບດົຮຽນທ ່ ຖອດຖອນໄດໃ້ນຜາ່ນມາຈາກຫ າຍໆ ປະເທດໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ 

ການຈດັຕ ັງ້ຄວາມເຊຼື່ ອມໂຍງ່ລະຫວາ່ງອງົກອນຈດັຕ ັງ້ຊາວກະສກິອນ (ກ ມ່) ແລະ ຜູປ້ະກອບການເກບັຊຼື ້ແມນ່ແນວທາງ

ທ ່ ມ  ປະສດິທິພາບດ ຕ່ໍການເຂ້ົາຫາຕະຫ າດ ແລະ ປບັປ ງການແຂງ່ຂນັ. ເຖງິແນວໃດກໍ່ຕາມການສາ້ງຄູຮ່ວ່ມການຜະລິດ 

(PP) ຕອ້ງການເວລາໃນການພດັທະນາຄວາມສາໍພນັທ ່ ດ  ແລະ ຄວາມເຊຼື່ ອໝ ັນ້ລະຫວາ່ງຄູ ່ແລະ ພວກເຂົາຍງັຕອ້ງໄດ້

ຮບັການຝຼືກອບົຮມົ ການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງດາ້ນເຕັກນກິ ແລະ ການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດທງັສອງ FO ແລະ ABs. 

27. ຕອ໋ງໂສມ້ນູຄາ່ ແລະ ວທິ ການຮວ່ມກ ມ່. ບດົຮຽນຈາກທະນະຄານໂລກຂອງໂຄງການລງົທຶນໃນຂະແໜງກະສກິາໍໄດ້

ສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງການປ່ຽນແປງຮບູແບບໂຄງການແມນ່ກາໍລງັເພ ່ ມຂຶນ້ບອ່ນທ ່ ມ  ເຕັກໂນໂລຊ , ຄູ່

ຮວ່ມການຜະລິດ ແລະ ການລງົທຶນທາງດາ້ນພຼື້ນຖານໂຄງລາ່ງແມນ່ໄດເ້ຊຼື່ ອມໂຍງ່ກບັຕອ໋ງໂສເ້ພ ່ ມມນູຄາ່ໃນເປ້ົາໝາຍທ ່

ເລຼືອກຢາ່ງເປັນຍ ດທະສາດ ແລະ ກ ມ່ທ ່ ຕ ັງ້ທາງດາ້ນພມູສນັຖານວທິ ການນ ຈ້ະຊວ່ຍຫ  ກລຽ້ງ ການລງົທຶນກະແຈກກະຈາຍ 

ໃນການສາ້ງວກິດິທ ່ ໃຫຍກ່ວ່າ ແລະ ບນັລ ເປ້ົາໝາຍຂອງການເຮັດວຽກຮວ່ມກນັໃຫດ້ ມ  ຄວາມສມົບນູ ແລະ ປະສດິທິພາບ 

ຂອງການຮວ່ມມຼືໃນຂອບເຂດເປ້ົາໝາຍໂຄງການ. 

28. ສະໜອງທຶນສມົທບົ. ເປັນເຄຼື່ ອງມ ຼືໜ່ຶງທ ່ ເໝາະ ແລະ ມ ປະສດິທິພາບຕ່ໍກບັການປ້ອງກນັການລ ົມ້ເຫ ວ ການຕະຫ າດ ແລະ

ສາ້ງແຮງຈງູໃຈໃຫແ່ກຊ່າວນາ ແລະ ຊວ່ຍເຫ ຼືອເພຼື່ ອໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ຫ  ດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງກຽ່ວກບັການປບັຕວົເຂ້ົາກບັເຕັກໂນ

ໂລຊ  ແລະ ນະວດັຕະກາໍ ການຈດັຕ ັງ້ໃນການພດັທະນາສ ົ່ງເສ ມການພດັທະນາຕອ໋ງໂສເ້ພ ່ ມມນູຄາ່ການອອກແບບ 

ABCF ໃນໂຄງການນ  ້ ສາ້ງຂຶນ້ຈາກປະສບົການ ຂອງໂຄງການທ ່ ໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຂອງການສາ້ງທຶນສມົທບົຂອງ

ໂຄງການອຼື່ ນໆທ ່ ທະນາຄານໂລກທ ່ ໃຫທຶ້ນ ໃນໂຄງການກະສກິາໍເຊິ່ ງພິສດູໃຫເ້ຫັນວາ່ມ  ປະສດິທິພາບໃນການສ ົ່ງເສ ມຂະ 

ແໜງກະສກິາໍເປັນສນິຄາ້ ທຶນສມົທບົສະໜອງຜາ່ນ AVCF ພາຍໃຕໂ້ຄງການນ  ້ຈະມ ເງ ຼື່ອນໄຂຕ່ໍການຮ ບໂຮມ ການສະ

ໜບັສະໜ ນ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັເປັນນະວດັຕະກາໍ ຈ ດປະສງົແມນ່ເພຼື່ ອຫ  ດຜອ່ນການຕກົເຮຍ່ເສຍຈາກການເກບັ

ກຽ່ວປບັປ ງຄ ນນະພາບການຜະລິດ ແລະ ເຊຼື່ ອມໂຍງ່ຊາວກະສກິອນໃຫເ້ຂ້ົາເຖງິຕະຫ າດ WR  ABS. 

29. ຄວາມອາດສາມາດສິ່ ງແວດລອ້ມ.  ສິ່ ງແວດລອ້ມທາງດາ້ນນຕິກິາໍແມນ່ກ ນແຈສາໍຄນັໃນການພດັທະນາຜູເ້ກບັຊຼືຜ້ນົ

ຜະລິດກະສກິາໍ, ການສກຶສາສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ສິ່ ງແວດລອ້ມທາງດາ້ນນຕິກິາໍໃນ ສປປ ລາວ ແມນ່ມ  ຜນົກະທບົຢາ່ງຮາ້ຍ

ແຮງຕ່ໍການລງົທຶນໃນການດາໍເນ ນທ ລະກດິກະສກິາໍໃນການນາໍເຂ້ົາເຄຼື່ ອງຮບັໃຊກ້ານຜະລິດກະສກິາໍ ແລະ ເຄຼື່ ອງຈກັເກບັ

ກຽ່ວຜນົຜະລິດ ແລະ ສ ົ່ງອອກຜນົຜະລິດຖາ້ບ່ໍມ  ການແກໄ້ຂອ ປະສກັໃນການປບັປ ່ງສິ່ ງແວດລອ້ມ, ເປ້ົາໝາຍຜະລິດເປັນ

ສນິຄາ້ແມນ່ເປັນໄປບ່ໍໄດ ້ແລະ ບ່ໍມ  ຄວາມຍຼືນຍງົ. 



Environment and Social Management Framework (ESMF) 
Lao Agriculture Commercialization Project (LACP) 

 

18 
 

3.0 ຂອບເຂດເອກະສານແລະ ນະໂຍບາຍປກົປ້ອງຂອງທະນາຄານທ ່ ໄດນ້າໍໃຊ ້ 

3.1 ນຕິິກາໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຂອງ ສປປ ລາວ  

30. ນຕິກິາໍ ແລະ ນະໂຍບາຍທ ່ ສາໍຄນັຕ່ໍກບັການຄ ມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນໂຄງການນ ມ້  ຄຼື:  

a. ລດັຖະທາໍມະນນູຂອງ ສປປ ລາວ (1991 ນາໍໃຊ ້2003 ແລະ 2015) 

b. ກດົໝາຍປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ (EPL 2013) 

c. ລະບຽບການຄວບຄ ມຢາປາບສດັຕພູຼືດ 2012  

d. ຂໍແ້ນະນາໍລດັຖະມນົຕ  ນຈ 3030 MONRE ຕ່ໍກບັການປະເມ  ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ (ESIA) ແລະ 

ການສກຶສາສິ່ ງແວດລອ້ມເບຼືອ້ງຕ ົນ້ (IEE) ຂອງໂຄງການລງົທຶນປ  (2013) 

e. ດາໍລດັວາ່ດວ້ຍເນຼືອ້ທ ່ ປ້ອງກນັ (NO 134/G,  ພຼືດສະພາ/201 

f. ຂໍແ້ນະນາໍສາໍລບັການປຶກສາຫາລຼືກ ມ່ຊນົເຜ່ົາ (2012) 

g. ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ (1996)  

h. ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍປ່າໄມ ້(2008) 

i. ຂໍແ້ນະນາໍ ການມ ສວ່ນຮວ່ມຂອງສາທາລະນະ (2012) 

j. ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍສດັ ປ່າ ແລະ ສດັນ ໍາ້ (2007) 

k. ດາໍລດັວາ່ດວ້ຍການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ ແລະ ຊດົເຊ ຍຜູທ້ ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກການພດັທະນາໂຄງການລດັ 

(84/00.15/ເມາສາ 2016) 

l. ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການແກໄ້ຂຄາໍຮອ້ງທ ກ 012/Na (ທນັວາ 5/2014)  

m. ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍທ ່ ດນິ (2013) 

n. ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການດາໍເນ ນການອ ທອນ (2015) 

o. ຂໍຕ້ກົລງົວາ່ດວ້ຍການເຮັດກະສກິາໍສະອາດ ສາໍລບັມາດຕະການຄ ມ້ຄອງ ຄ ນນະພາບຜະລິດມນົລະພິດເລກທ  

0539/MF ລງົວນັທ  09/02/2011 

p. ຂໍຕ້ກົລງົກຽ່ວການເຮັດກະສກິາໍສະອາດສາໍລບັຄວາມປອດໄຟແຮງງານ, ສ ຂະພາບ ແລະ ສະຫວດັດ ການ ລງົ

ວນັທ  09/02/2011 0540/MAF 

q. ຂໍຕ້ກົລງົກຽ່ວການເຮັດກະສກິາໍສະອາດສາໍລບັການຄ ມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ເລກທ  0538/MAF ລງົວນັທ  

09/02/2011 

r. ຂໍຕ້ກົລງົກຽ່ວການເຮັດກະສກິາໍສະອາດສາໍລບັມາດຕະຖານການຄ ມ້ຄອງຄ ນນະພາບການຜະລິດຕະພນັ ເລກທ  

0539/MF, ລງົວນັທ  09/02/2011  

31. ສປປ ລາວ ໄດປ້ະກາດນາໍໃຊກ້ດົໝາຍດາໍລດັລະບຽບລະຫ ກັການ ແລະ ຂໍແ້ນະນາໍຕາ່ງໆ ສາໍລບັການປະເມ  ນ, ການຄ ມ້

ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົກຽ່ວກບັການພດັທະນາໂຄງການ, ກດົໝາຍປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ສະບບັປບັປ ່ງ 
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(ປ  2103) ແມນ່ນຕິກິາໍທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມແຫງ່ຊາດ ກດົໝາຍດ ັງ່ກາ່ວໄດກ້າໍນດົການຄ ມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມເປັນອນັ

ໜ່ຶງດຽວສາໍລບັຊບັພະຍາກອນສິ່ ງແວດລອ້ມໂດຍມ ຈ ດປະສງົໃນການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການນາໍໃຊ້

ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດໃຫຍ້ຼືນຍງົ. ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມລວມມ ການປກົປກັຮກັສາ, ການ

ປບັປ ງ, ການຫ  ດຜອ່ນ ແລະ ການຟຼື້ນຟສູິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການຄ ມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການຕດິຕາມ. ກະຊວງ

ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ຮບັຜິດຊອບໃນການຈດັປະຕບິດັກດົໝາຍ ແລະ ກະຊວງຕາ່ງໆໄດອ້ອກ

ຂໍແ້ນະນາໍສາໍລບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ EPL.  

32. ລະບຽບຫ ກັການຂອງລດັທ ່ ພວົພນັກບັການປາບສດັຕພູຼືດ ໃນ ສປປ ລາວ ລວມມ  ລະບຽບເລກທ  1860/MAF            

(ເອກະສານຕດິຄດັ 2) ເຊິ່ ງໄດຮ້ບັການປບັປ ງ ໃນປະຈ ບນັ (ແຕ ່ກລໍະກດົ 1990) ຕ່ໍກບັລະບຽບເລກທ  2560/MAF 

ໄດສ້າ້ງຂຶນ້ໃນ ເດຼືອນກນັຍາ 2000 ໂດຍໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜ ນ ຈາກອງົກອນຮວ່ມມຼືສາກນົ ຂອງ ຢ ່ ປ ່ນ (JICA) 

ແລະ ອງົການອາຫານ ແລະ ກະເສດ (FAO) ລະບຽບການໄດພ້ດັທະນາມາຈາກພຼື້ນຖານຂອງການແນະນາໍການຈາໍແນກ

ປະເພດຂອງຢາປາບສດັຕພູຼືດໂດຍຈາໍແນກຄວາມອນັຕະລາຍ. ໃນປ  1994-1995 ໃນປ  2010 ລດັຖະບານລາວໄດຂ້ຶນ້

ທະບຽນບນັດາບໍລິສດັນາໍເຂ້ົາຢາປາບສດັຕພູຼືດ, ຝ ນ່ເຄມ   ແລະ ແນວພນັ ຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ. ຂຶນ້ທະບຽນຢາປາບສດັຕູ

ພຼືດແມນ່ ໄດແ້ກໄ້ຂໃນປ  2010 ອງິຕາມລະບຽບການສະບບັໄໝ.່ ກມົປກູຝງັ (DOA) ພາຍໃຕກ້ະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 

ປ່າໄມໄ້ດປ້ະກາດນາໍໃຊໃ້ນການຕດິຕາມນາໍໃຊຢ້າປາບສດັຕພູຼືດ.  

33. ດາໍລດັກຽ່ວກບັເນຼືອ້ທ ່ ປ້ອງກນັ ເລກທ  134/G ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ລງົວນັທ  13/5/2015 ວາ່ດວ້ຍໄດກ້າໍນດົຫ ກັການ,

ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ທ ່ ພວົພນັເຖງິການສາ້ງຕ ັງ້, ຈດັສນັ, ການປ້ອງກນັ ການພດັທະນາ ການນາໍໃຊ ້ແລະ 

ການນາໍໃຊເ້ນຼືອ້ທ ່ ປ້ອງກນັເພຼື່ ອເຮັດໃຫເ້ນຼືອ້ທ ່ ອະນ ລກັ ແລະ ຄວາມຍຼືນຍງົ ໂດຍເນັນ້ໃສກ່ານປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ 

ແລະ ການປກົປກັຮກັສາຮອ່ງນ ໍາ້ ປ້ອງກນັການເຊາະເຈຼື່ອນປ້ອງກນັຄ ນນະພາບຂອງດນິ ປ້ອງກນັເຂດຍ ດທະສາດສາໍລບັ

ການປ້ອງກນັປະເທດ ແລະ ຄວາມໝັນ້ຄງົ, ການປບັຕວົ ແລະ ຫ  ດຜອ່ນຈາກການປ່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ, ແກໄ້ຂ

ບນັຫາໂລກຮອ້ນ,  ສ ົ່ງເສ ມໃນການປບັປ ງຊວິດິການເປັນຢູຂ່ອງປະຊາຊນົທ ກໆ ຊນົເຜ່ົາ ແລະ ພດັທະນາເສດຖະກດິ

ສງັຄມົ. ລດັຖະບານອະນ ຍາດນາໍໃຊປ່້າປ້ອງກນັພຽງແຕໃ່ນເຂດລດັຈດັສນັເທ່ົານ ັນ້ ແລະ ໃຫນ້າໍໃຊໂ້ດຍອງິຕາມລະບຽບ

ກດົເກນ ແລະ ກດົໝາຍທ ່ ກຽ່ວຂອ້ງຮບັປະກນັວາ່ບ່ໍມ  ຜນົກະທບົທາງລບົຕ່ໍປ່າໄມ,້ ຄ ນນະພາບຂອງດນິ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ທາໍ

ມະຊາດ ແລະ ສງັຄມົ. ການນາໍໃຊເ້ນຼືອ້ທ ່ ປ່າປ້ອງກນັຜນົປະໂຫຍດສາທາລະນະແມນ່ການນາໍໃຊເ້ພຼື່ ອຄ ົນ້ຄ ົວ້າ ແລະ 

ການທດົລອງ. ນາໍໃຊເ້ພຼື່ ອພກັຜອ່ນ ແລະ ທອ່ງທຽ່ວເປັນແຫ ງ່ຢາສະໝ ນໄພ, ເປັນບອ່ນຮກັສາອາ່ງເກບັນ ໍາ້, ຊວິະນາໆ

ພນັ, ເປັນແຫ ງ່ທາໍມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມທາງປະຫວດັສາດ ແລະ ວດັທະນະທາໍການນາໍໃຊປ່້າປ້ອງກນັ ສາໍລບັ

ສາທາລະນະ ແມນ່ ຕອ້ງໄດຮ້ບັໃບອະນ ຍາດຈາກ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ປະຊາຊນົ 

ທອ້ງຖິ່ນທ ່ ດາໍລງົຊວິດິ ແລະ ອອ້ມແອມ້ປ່າສະຫງວນ ແລະ ຕອ້ງປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການປກົປກັຮກັສາ ແລະ ການ

ຜະລິດປ່າ ແລະ ເຄຼື່ ອງປ່າຂອງດງົໃນຂອບເຂດປ່າສະຫງວນ ມ ສດິນາໍໃຊປ່້າໄມ ້ແລະ ຜະລິດຕະພນັຈາກປ່າໄມ ້ດ ັງ່ທ ່

ໄດກ້າໍນດົໃນແຜນຈດັສນັໃນຂອບເຂດປ່າສະຫງວນ ແລະ ກດົລະບຽບ ແລະ ກດົໝາຍທ ່ ກຽ່ວຂອ້ງສາໍລບັການນາໍໃຊທ້ ລະ

ກດິບ ກຄນົ, ເອກະຊນົ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ຕາ່ງໆ ແມນ່ສາມາດນາໍໃຊປ່້າສະຫງວນໃນຮບູແບບເຊິ່ ງບ່ໍມ  ຜນົກະທບົຕ່ໍ
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ລະບບົນເິວດທາໍມະຊາດຊຼື່ສະເພາະການນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນການພດັທະນາທາໍມະຊາດໂດຍສະເພາະການນາໍໃຊຕ້າມຈ ດປະ 

ສງົເຫ ົ່ ານ ັນ້ຈະໄດຮ້ບັອະນ ຍາດຈາກອງົການຈດັຕ ັງ້ທ ່ ກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ ປະຕບິດັຕາມແຜນການທ ່ ຈດັສນັພວົພນັ ແລະ 

ລະບຽບກດົໝາຍທ ່ ກຽ່ວຂອ້ງ. 

34. ສປປ ລາວ ໄດແ້ນະນາໍຂອບເຂດວຽກງານມາດຕະການກະສກິາໍສະອາດ ແລະ ກະສກິາໍ ອນິຊ ໃນປ  2004-2005. ຈນົ

ເຖງິປະຈ ບນັ ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມໄ້ດອ້ອກຂໍຕ້ກົລງົຂອງລດັຖະມນົຕ ໄດສ້ ່ ສະບບັ.  

(i) ຂໍຕ້ກົລງົກຽ່ວກບັການກະສກິາໍສະອາດສາໍລບັມາດຕະການການຄ ມ້ຄອງຄ ນນະພາບຜນົຜະລິດເລກທ  0539/MF ລງົ

ວນັທ  09/02/2012 ຂໍຕ້ກົລງົແມນ່ໃຫກ້ານແນະນາໍກຽ່ວກບັການໃຊເ້ຄຼື່ ອງມ ຼືເຂ້ົາໃນກະສກິາໍສະອາດມາດຕະການ 

ການຄ ມ້ຄອງຄ ນນະພາບຂອງໝາກໄມ ້ແລະ ການຜະລິດຜກັ, ເພຼື່ ອເພ ່ ມມນູຄາ່ໝາກໄມ ້ແລະ ຜກັພອ້ມດວ້ຍປບັປ ງ

ຄ ນນະພາບຂອງຕອ໋ງໂສສ້ະໜອງພາຍໃນປະເພດ ການຜະລິດໝາກໄມ ້ ແລະ ຜ ັກັໃຫພ້ຽງພໍຕາມຄວາມຕອ້ງການ

ຂອງຕະຫ າດພາຍໃນ ແລະ ສາກນົ. 

(ii) ຂໍຕ້ກົລງົກຽ່ວກບັການກະສກິາໍສະອາດສາໍລບັການຄ ມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ເລກທ  0538/MF ລງົວນັທ  09/02/2011  

ຂໍຕ້ກົລງົ ດ ັງ່ກາ່ວ ແມນ່ເປັນເຄຼື່ ອງມ ຼືໃນການຄ ມ້ຄອງຜກັສດົ ແລະ ໝາກໄມ ້ອ ງຕາມການກະສກິາໍສະອາດໃນການ

ຮກັສາ ແລະ ປ້ອງກນັສິ່ ງແວດລອ້ມຢູໃ່ນ ແລະ ຂອບເຂດການຜະລິດ 

(iii)  ຂໍຕ້ກົລງົ ກຽ່ວກບັການກະສກິາໍສະອາດສາໍລບັມາດຕະຖານການຄ ມ້ຄອງຄ ນນະພາບຜນົຜະລິດເລກທ   539/MF 

ລງົວນັທ  09/02/2011 ຂໍຕ້ກົລງົ ແລະ ໄດແ້ນະນາໍເຄຼື່ ອງມ ຼືເພຼື່ ອຮບັປະກນັການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັກະສກິາໍທ ່ ດ   (GAP) 

ສາໍລບັການຜະລິດກະສກິາໍໂດຍສະເພາະຜນົຜະລິດໝາກໄມ ້ແລະ ຜກັ ເພຼື່ ອໃຫໄ້ດມ້ນູຄາ່ເພ ່ ມ ແລະ ຄ ນນະພາບ

ຂອງອາຫານ ເພຼື່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫ າດ ພາຍໃນ ແລະ ສາກນົ 

(iv) ຂໍຕ້ກົລງົກຽ່ວກບັການກະສກິາໍສະອາດສາໍລບັຄວາມປອດໄພສ ຂະພາບແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດ ການ ລງົວນັທ  

09/02/2011ເລກທ  0540/MAF. ຂໍຕ້ກົລງົນ ເ້ປັນເຄຼື່ ອງມ ຼືໃນການປ້ອງກນັສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ແລະ 

ສະຫວດັດ ການຂອງກາໍມະກອນທ ່ ເຮັດວຽກໃນການຜະລິດກະສກິາໍ. 

35. ການນາໍໃຊລ້ະບຽບຫ ກັການຂອງ ສປປ ລາວ ເພຼື່ ອພດັທະນາໂຄງການ ພຼື້ນຖານໂຄງລາ່ງ ລວມມ : ຂໍແ້ນະນາໍ 

ລດັຖະມນົຕ ເລກທ  8030/MONRE 2013 ແລະ ຂໍແ້ນະນາໍ ໃນການປະເມ  ນສິ່ ງແວດລອ້ມ (ຂອບເຂດ) ເຊິ່ ງແນະນາໍ 

ຂະບວນການປະເມ  ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ໃນ ສປປ ລາວ ອ ກເພ ່ ມເຕ ່ ມ. ຂໍແ້ນະນາໍຂອງລດັຖະມນົຕ  ຕ່ໍການ

ປບັປ ງ ຂະບວນການການປະເມ  ນຜນົກະທບົສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຂອງໂຄງການລງົທຶນແນະນາໍຕ່ໍກບັຂະບວນການ

ປະເມ  ນຜນົກະທບົສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ.  

36. ດາໍລດັກຽ່ວກບັການຊດົເຊ ຍ ແລະ ຍກົຍາ້ຍຈດັສນັຕ່ໍຜູທ້ ່ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກໂຄງການພດັທະນາສາ້ງຂຶນ້ໃນປ  2005 

ແລະ ໄດປ້ບັປ ່ງ ໃນປ  2016 ໄດມ້  ສວ່ນພວົພນັກບັໂຄງການ LACP ສະເພາະດາໍລດັອະທິບາຍຫ ກັການ, ລະບຽບການ 

ແລະ ມາດຕະການຫ  ດຜນົກະທບົທາງລບົທາງສງັຄມົ ແລະ ຊດົເຊ ຍຕ່ໍການສນູເສຍເຊິ່ ງມ  ຜນົມາຈາກການສນູເສຍເນຼືອ້ທ ່

ດນິທ ່ ບ່ໍສະມກັໃຈທ ່ ທດົແທນເນຼືອ້ທ ່  ແລະ ປວົແປງ ຫ ຼື ເຄຼື່ ອນຍາ້ຍຊບັສນິ, ລວມມ ການປ່ຽນແທນການນາໍໃຊເ້ນຼືອ້ທ ່ ດນິ 

ແລະ/ຫ ຼື ຈາໍກດັການເຂ້ົາເຖງິຊ ມຊນົ ຫ ຼື ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດຈາກໂຄງການຕ່ໍການດາໍລງົຊວິດິ ແລະ ແຫ ງ່ລາຍຮບັ
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, ຈ ດປະສງົຂອງດາໍລດັ ເພຼື່ ອຮບັປະກນັວາ່ ຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົກະທບົ ແລະ ຄອບຄວົໄດຮ້ບັຄາ່ຊດົເຊ ຍ ແລະ ຊວ່ຍເຫ ຼືອໃນ

ການປບັປ ງ ຫ ຼື ຄ ມ້ຄອງຕາມລາຍຮບັກອ່ນມ ໂຄງການ ແລະ ມາດຕະການການດາໍລງົຊວິດິ ແລະ ຈະບ່ໍສ ົ່ງຜນົກະທບົ 

ຫ  ກລຽ່ງກອ່ນທ ່ ບ່ໍມ  ໂຄງການ. ການແນະນາໍໄດນ້າໍໃຊໃ້ນຊວ່ງການກະກຽມ ແລະ ການດາໍເນ ນການປະເມ  ນຜນົກະທບົທາງ

ສງັຄມົ (SIA) ການຫ  ດຜອ່ນຜນົກະທບົທາງສງັຄມົ ແລະ ແຜນການຕດິຕາມ ແລະ /ຫ ຼື ARAP/RAP. 

37. ທະນະຄານໂລກໄດແ້ນະນາໍວາ່ການພດັທະນາເສດຖະກດິຕອ້ງການລະດບັຄວາມແຕກຕາ່ງການສະໜອງພຼື້ນຖານໂຄງ

ລາ່ງ ແລະ ສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກເຊິ່ ງປບັປ ງຊວິດິການເປັນຢູ ່ແລະ ຄວາມສມົບນູໂດຍຜາ່ນການຂະຫຍາຍໂອກາດ 

ທາງດາ້ນເສດຖະກດິ. ໂຄງການລງົທຶນຂອງກ ມ່ທະນະຄານໂລກຈາໍເປັນຕອ້ງຜາ່ນການກວດສອບນະໂຍບາຍການປກົ

ປ້ອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ. ປະເທດກູຍ້ຼືມເງນິສາໍລບັໂຄງການຍອ່ຍທ ່ ຈະໄດຮ້ບັທຶນ. ນະໂຍບາຍປກົປ້ອງຊວ່ຍໃຫ້

ຜູຕ້ດັສນິໃຈໄດກ້ວດກາການປ້ອງກນັ (ຫ  ກລຽ່ງ) ເຮັດໃຫບ້ອ່ນລງົທຶນ ຫ ຼື ຫ  ດຜອ່ນຜນົກະທບົຕ່ໍທາໍມະຊາດ ແລະ 

ສິ່ ງແວດລອ້ມ. ນະໂຍບາຍປ້ອງກນັຂອງທະນະຄານໂລກຍງັມ  ຄວາມຕອ້ງການໃຫລ້ດັຖະບານ (GOL) ໃຫມ້  ການແກໄ້ຂ

ຄວາມສຽ່ງສະເພາະທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຈາໍເປັນຕອ້ງເຮັດຕາມເງຼື່ອນໄຂການໃຫກູ້ຍ້ຼືມຂອງທະນະຄານ

ໂລກສາໍລບັໂຄງການພດັທະນາ. 

38. ໂຄງການໄດມ້  ລກັສະນະຕາມຈາໍນວນຂອງເປ້ົາໝາຍຂອງໂຄງການຍອ່ຍສາໍລບັການຟຼື້ນຟລູະບບົຊນົລະປະທານໃນ 5 

ແຂວງ. ເອກະສານ ESMF ສະໜອງເປັນເອກະສານຄວບຄ ມນະໂຍບາຍປກົປ້ອງຄ ມ້ຄອງ ທງັວທິ ການ, ຂະບວນການ 

ແລະ ເຄຼື່ ອງມ ຼືສະເພາະເພຼື່ ອເປັນແນວທາງ ແລະ ໃຫຮ້ບັຮູແ້ຜນຄ ມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ (FSMP) 

ARSP/RAP ແລະ ກອບນະໂຍບາຍ ກຽ່ວກບັການມ ສວ່ນຮວ່ມຂອງຊນົເຜ່ົາ (EGDP) ແລະ ເຄຼື່ ອງມ ຼືປ້ອງກນັ ແລະ 

ມາດຕະການຫ  ດຜອ່ນ (ຖາ້ຫາກມ ) ຄວາມຈາໍເປັນໃນລະຫວາ່ງການສກຶສາອອກແບບ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດໃ້ນການ

ລງົທຶນພຼື້ນຖານໂຄງລາ່ງໂຄງການ. 

3.2 ສນົທິ ສນົທິ ສນັຍາ ແລະ ສນັຍາສາກນົທ ່ ກຽ່ວຂອ້ງ  

39. ສນົທິສນັຍາ ແລະ ສນັຍາສາກນົຈາໍນວນຫ າຍແມນ່ມ  ການພວົພນັກບັການນາໍໃຊຢ້າປາບສດັຕພູຼືດໃນຂອບເຂດໂຄງການ

ພາຍໃຕ ້LACP ເຖງິແມນ່ວາ່ໂຄງການຈະບ່ໍໄດຈ້ດັຊຼືຢ້າປາບສດັຕພູຼືດ ແລະ ເບິ່ ງເໝຼືອນວາ່ການນາໍໃຊຢ້າດ ັງ່ກາ່ວແມນ່

ຫ  ດຜອ່ນຫ ງັຈາກເຮັດການຜະລິດ ດວ້ຍກະສກິາໍສະອາດ. ສນົທິສນັຍາຕ່ໍໄປນ ແ້ມນ່ການປ້ອງກນັການນາໍໃຊຢ້າປາບສດັຕູ

ພຼືດ ໂດຍທົ່ວໄປພາຍໃນໂຄງການ. 

40. ສນົທິສນັຍາໂຣເຕ ດາໍ: ສປປ ລາວ ລງົນາມຮບັຮອງເອົາສນົທິສນັຍາໂຣເຕ ດາໍຕ່ໍກບັເງ ຼື່ອນໄຂສະເພາະສາໍລບັສານເຄມ  

ເປັນສານພິດ ແລະ ການກາໍຈດັ ປ  2010 ເອກະສານຕດິຄດັທ  III ບນັຊ ລາຍຊຼື່ ຢາປາບສດັຕພູຼືດທ ່ ໄດຖ້ຼືກຫາ້ມນາໍໃຊຢູ້່

ໃນ ສປປ ລາວ ມ ສວ່ນໃດໜ່ຶງເທ່ົານ ັນ້ຍງັບ່ໍທນັມ  ການເກຼືອດຫາ້ມ ຫ ຼື ຜິດກດົໝາຍເນຼື່ອງຈາກວາ່ມ  ການລງົທະບຽນ ແລະ 

ລາຍເຊ່ັນ ສວ່ນປະກອບໃນການຜະລິດມ ບ່ໍພຽງພໍ. 

41. ສນົທິສນັຍາສະຕອ໋ກໂຮມ:  ສປປ ລາວ ລງົນາມຮບັຮອງເອົາສນົທິສນັຍາສະຕອ໋ກໂຮມ ໃນປ  2002 ແລະ ໃຫ້

ສດັຕະຍາບນັໃນປ  2006. ອງົການບໍລິຫານນ ໍາ້ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມເປັນຜູເ້ຊັນຮບັຮອງສນົທິສນັຍາດ ັງ່ກາ່ວ. ແຜນ
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ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຫງ່ຊາດໄດມ້  ການກະກຽມ UNIPO ແລະ UNITAR. ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໄດສ້ ມໃສ ່PCB ເປັນ

ບນັຫາຕ ົນ້ຕໍຂອງ POP ໃນລາວແມນ່ການປນົເປຼື້ອນຂອງ PCB ແລະ ໄດອອ໋ກຊນິເນຼື່ອງຈາກວາ່ໃນອະດດິສະຫະລດັ

ອາເມລິກາໄດນ້າໍໃຊຢ້າຂາ້ຫຍາ້ປະເພດນ ຈ້າໍນວນຫ າຍໃນສງົຄາມ. DDT ໄດນ້າໍໃຊສ້າໍລບັຄວບຄ ມໄຂມ້າເລເຣຍ, ແຕໄ່ດ້

ສ ນ້ສ ດການນາໍໃຊໃ້ນປ  1978. ໂຄລິບຄອນ, HCB ມເິຣກ ແລະ pentachlorobenzene ແລະ ທງັ POP ທ ່ ຖຼືກ

ຍກົເວັນ້ມ  ລາຍການໃນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ A ຂອງສນົທິສນັຍາ ສະຕອ໋ກໂຮມ ເຊິ່ ງອ ງຕາມການນາໍໃຊມ້  ພຽງແຕ ່ 4 

ຊະນດິເທ່ົານ ັນ້ທ ່ ຍງັໄດນ້າໍໃຊຢູ້ ່ແລະ ກໍ່ ບ່ໍໄດລ້ງົທະບຽນນາໍເຂ້ົາ ຫ ຼື ນາໍໃຊໃ້ນພາກປະຕບິດັ POP ທງັໝດົແມນ່ໄດຖ້ຼືກ

ຫາ້ມລາຍການຂອງຢາປາບສດັຕພູຼືດທ ່ ສາມາດພບົເຫັນໃນຕະຫ າດມ ແຕ ່ 36ກກ ຂອງ chlordane ທ ່ ນາໍໃຊໃ້ນ 10 

ແຫງ່ ໃນປ  2000. Chlordane ໄດນ້າໍເຂ້ົາມາຈາກປະເທດໄທເຊິ່ ງໄດຖ້ຼືກຫາ້ມນາໍໃຊໃ້ນປ  2000. ການສາໍຫ ວດໃນ 

6 ແຂວງ ໃນປ  2005 ບ່ໍປະກດົເຫັນຢາປາບສດັຕພູຼືດປະເພດ POP ໃນຕະຫ າດ. ແຜນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຫງ່ຊາດ 

ສາໍລບັສນົທິສນັຍາສະຕອ໋ກໂຮມ ລາຍງານກຽ່ວກບັຜນົການສາໍຫ ວດວາ່ປະລິມານຂອງ Chlordane ປະມານ 7.6 kg 

ແລະ heptacholor 0.25 kg ທ ່ ໄດກ້ວດພບົ. ສວ່ນ DDT ບ່ໍໄດພ້ບົເຫັນໃນສາງເກບັຂອງຂະແໜງການສ ຂະພາບ

ລະດບັແຂວງ ເຊິ່ ງການນາໍໃຊ ້DDT ປະມານ 7 ຄ ັງ້ໃນການຄວບຄ ມໄຂຍ້ ງ, ການກວດກາການຊຼື-້ຂາຍຢາປາບສດັຕູ

ພຼືດ ໃນບຍັດາຕວົເມ ຼືອງໃຫຍ່ຂອງແຂວງຕາ່ງໆ ໃນປ  2012-2013 ບ່ໍທນັເຫັນ POP ເທຼື່ ຶອ. 

42. ສິ່ ງທ ່ ເກຼືອດຫາ້ມອຼື່ ນໆ ແລະ ລາຍຊຼື່ຢາປາບສດັຕພູຼືດໃນ ສປປ ລາວ:  

a. ມຕິເິລັນໂບ ໝາຍໄດຖ້ຼືກຫາ້ມນາໍໃຊ ້ອ ງຕາມບດົບນັທຼືກສນົທິສນັຍາມອນທ ຽວ 

b. ສປປ ລາວ ແມນ່ເປັນພາຄ ໃນສນົທິສນັຍາ ປ າສເຊວ. ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍຊວິະນາໆ ພນັ ແລະ ສະມາຊກິຂອງ

ອງົການສ ຂະພາບໂລກ (O,E). ຄະນະກາໍມະການ ໂກເດກອາລ ເມນັຕ າເລຍ ແລະ ຄະນະກາໍມະການປ້ອງກນັພຼືດ

ຂອງອາຊ  ແລະ ປາຊ ຟ  ກ 

c. ສປປ ລາວ ກໍ່ຍງັໄດເ້ຊັນສນັຍາຜູຮ້ວ່ມລງົນາມສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍດ ນທາມ (ສນົທິສນັຍາ Ramsar) ໄດເ້ຫັນດ ໃນ

ປ  2014 ມ  2 ບອ່ນໄດເ້ຂ້ົາໃນບນັຊ ລາຍຊຼື່ ດນິທາມສາກນົເຊິ່ ງມ  ເນຼືອ້ທ ່ ທງັໝດົ 14.760 ເຮັກຕາ. ລາວໄດນ້າໍໃຊ້

ນະໂຍບາຍການປ້ອງກນັການນາໍໃຊຢ້າປາບສດັຕພູຼືດໃນຂອບເຂດດ ັງ່ກາ່ວ, ຕ ັງ້ໜາ້ຄຽງຄູກ່ບັສາຍພວົພນັດ ນທາມ- 

ກະສກິາໍ Ramsar ການປກູເຂ້ົາ ແລະ ການແກໄ້ຂຄວບຄ ມຢາປາບສດັຕພູຼືດ (XI-15) ໂດຍສງັເກດຈາກການ

ສ ົ່ງເສ ມການນາໍໃຊກ້ານປາບສດັຕພູຼືດແບບປະສມົປະສານ ແລະ ການຜະລິດເຂ້ົາ ອນິຊ  ໃນຂອບເຂດທ ່ ມ  ຄວາມສຽ່ງ. 

ໂດຍທົ່ວໄປ ສປປ ລາວ ໄດເ້ອົາໃຈໃສໃ່ນການສະໜບັ, ການອະນ ລກັຊວິະນາໆພນັໃນເຂດດນິທາມ  (ດນິບໍລິເວນ

ນ ໍາ້) ແລະ ການນາໍໃຊທ້ ່ ຍຼືນຍງົ. 

43. ສນົທິສນັຍາສາກນົ ແລະ ຂໍຕ້ກົລງົໃນ ສປປ ລາວ ທ ່ ພວົພນັກບັການປກົປ້ອງສງັຄມົ. ລດັຖະທາໍມະນນູ ສປປ ລາວ ໄດ້

ຮບັຮອງຕ່ໍກບັຫ ກັການສດິທິມະນ ດ ເຊິ່ ງກວມເອົາສນົທິສນັຍາສາກນົ ແລະ ຂໍຕ້ກົລງົ ເຊິ່ ງ ສປປ ລາວ ໄດຮ້ວ່ມລງົນາມ

ໝວດທ  14 ມາດຕາ 34 ເຖງິ 51 ອະທິບາຍວາ່ ປະຊາຊນົລາວມ ສດິເທ່ົາທຽມໂດຍພຼື້ນຖານ, ອ ກອນັໜ່ຶງ ສດິທິພຼື້ນຖານ

ດ ັງ່ກາ່ວໄດອ້ະທິບາຍໃນຫ ກັການສາກນົແມນ່ລວມມ ກດົໝາຍຕາ່ງໆ ຂອງຊາດເຊ່ັນວາ່: ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການປກົປ້ອງ

ສດິທິມະນ ດ ແລະ ເດັກນອ້ຍ, 2006 (ຕາຕະລາງ 1) ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດສ້າ້ງຕ ັງ້ສນູຄ ົນ້ຄວ້າສດິທິມະນ ດ
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ແຫງ່ຊາດທ ່ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ຈ ດປະສງົຕ ົນ້ຕໍແມນ່ເພຼື່ ອສະໜບັສະໜ ນ ແລະ ເພຼື່ ອສ ົ່ງເສ ມ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ

ສດິທິມະນ ດພາຍໃນປະເທດ, ບດົບນັຍດັຍງັໄດພິ້ຈາລະນາການດາໍເນ ນ, ການຄ ົນ້ຄວ້າກຽ່ວກບັຊນົເຜ່ົາ. ສນູດ ັງ່ກາ່ວ ໄດ້

ຮບັການສາ້ງຕ ັງ້ໂດຍດາໍລດັ ເລກທ  95 ລງົວນັທ  11/07/2006 ແລະ ດາໍລດັຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ  ເລກທ  137 ລງົ

ວນັທ  24/07/2006. ສປປ ລາວ ຍງັເປັນສະມາຊກິອງົການແຮງງານສາກນົ (ILO) ແຕປ່  1964 ປະເທດລາວໄດຮ້ວ່ມ

ລງົນາມສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍແຮງງານສາກນົ ທງັໝດົ 8 ຄ ັງ້ ລວມມ  5 ໃນ 8 ແມນ່ສນົທິສນັຍາຫ ກັ, ສນົທິສນັຍາ 169 

ກາ່ວກບັຊນົເຜ່ົາດ ັງ່ເດ ມໄດຮ້ວ່ມລງົນາມເຊ່ັນດຽວກນັກບັ ຕາຕະລາງ 1 ສນົທິສນັຍາ ແລະ ຫ ກັການສາກນົກຽ່ວກບັ ການ

ປກົປ້ອງສງັຄມົ.  

   ຕາຕະລາງ 2 ສນົທິສນັຍາສາກນົ ແລະ ກດົໝາຍໃນສປປ ລາວ ພວົພນັກບັ ການປ້ອງການສງັຄມົ 

ລ/ດ ຊຼື່ ຂອງສນົທິສນັ ວນັທ ່ ລງົນາມ ວນັທ ເຂ້ົາຮວ່ມ/ຮບັຮອງ 

1 ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍສິດທິພນົລະມ ຼືອງ ແລະ ທາງດາ້ນ

ການເມ ຼືອງ 

7 December 2000 29 September 2009 

2 ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍ ສິດຂອງບ ກຄນົເສຍອງົຄະ 15 January 2008 29 September 2009 

3 ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍການປ້ອງກນັບ ກຄນົ ຈາກການບ ບບງັຄບັ

ເຫຍສາບສນູ 

29 September 2008 Not yet ratified 

4 ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍການປກົປ້ອງກນັສິດຂອງຜູອ້ອກແຮງງານ

ອບົພະຍບົ ແລະ ສາມະຊກິພາຍໃນຄອບຄວົ 

Not yet signed Not yet ratified 

5 ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍການຕາ້ນ ການທາໍລາຍທາລ ນ ພິດ

ປກົກະຕ ິຫ ຼື ຫ  ດຜອ່ນການການທາໍຮາ້ຍຮາ່ງກາຍ ແລະ ການ

ລງົໂທດ 

21 September 2010 26 September 2012 

6 ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍສິດທິເດັກນອ້ຍ   8 May 1991 (a) 

7 ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍການຈາໍແນກຕວົແບງ່ແຍກທ ກຮບູແບບຕ່ໍ

ກບັຜູຍ້ງິ 

17 July 1980 14 August 1981 

8 ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ, ແລະ ສິດທິ

ວດັທະນະທາໍ 

7 December 2000 13 February 2007 

9 ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍການຈາໍແນກການແບງ່ແຍກທ ກຮບູແບບຕ່ໍ

ກບັຜູຍ້ງິ 

  22 February 1974 (a) 

10 ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍການຕ່ໍຕາ້ນການສໍ້ລາດບງັຫ ວງ 10 December 2003 29 September 2009 

11 ສນົທິສນັຍາວາ່ດວ້ຍສິດຂອງຊນົເຜ່ົາ  13 September 2007 

 

3.3 ກນົໄກນະໂຍບາຍປ້ອງກນັຂອງທະນະຄານໂລກ  

44. ການລງົທຶນໂຄງການທ ່ ນາໍສະເໜ ແມນ່ການອອກແບບໃຫມ້  ຜນົກະທບົທາງບວກຕ່ໍກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ 

ໂຄງການຜະລິດກະສກິາໍເປັນສນິຄາ້ ໄດຈ້າໍແນກຕາມການປະເມ  ນສິ່ ງແວດລອ້ມເປັນປະເພດ B. ແລະ ຄາດວາ່ກດິຈະກາໍ
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ຕາ່ງໆ ຂອງໂຄງການ ດ ັງ່ທ ່ ໄດກ້າ່ວມາໃນບດົທ  2 ຈະມ ກນົໄກທາງດາ້ນນະໂຍບາຍ, ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ແລະ 

ນະໂຍບາຍການປ້ອງກນັສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງທະນະຄານໂລກ ດ ັງ່ນ  ້(OP) ການປະເມ  ນສິ່ ງແວດລອ້ມ, (OP4.01) ການ

ຈດັການພຼືດ (OP4.09) ຊນົເຜ່ົາດ ັງ້ເດ ມ (OP4.10) ຊບັພະຍາກອນວດັທະນະທາໍທາງກາຍຍະພາບ (OP4.11). ການ

ຕ ັງ້ຖ ່ນຖານໄໝບ່ໍ່ຕ ັງ້ໃຈ (OP12) ແລະ ທາງນ ໍາ້ສາກນົ (OP7.50) ເພຼື່ ອໃຫສ້ອດຄອງກບັນະໂຍບາຍດ ັງ່ກາ່ວ ເວ້ົາໄດ້

ວາ່ບ່ໍແມນ່ກດິຈະກາໍທງັໝດົທ ່ ສາມາດກາໍນດົໄດໃ້ນຊວ່ງສະເໜ ໂຄງການເຄຼື່ ອງມ ຼືປ້ອງກນັສະເພາະໄດຈ້າໍແນກໄວໃ້ນ 

(ຕາຕະລາງ 2)  ບນັຫາ ແລະ ມາດຕະການຫ  ດຜອ່ນໄດຖ້ຼືກຄ ົນ້ຄວ້າຢູທ່າງລ ມ່ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ຈະໄດດ້າໍເນ ນໄປໃນ

ຊວ່ງການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການແມນ່ໄດສ້ງັລວມຫຍໍໃ້ນ (ຕາຕະລາງ 3)  

 ຕາຕະລາງ 3 ນະໂຍບາຍປ້ອງກນັຂອງທະນະຄານໂລກສາໍລບັໂຄງການ 

1 ການປະເມ  ນສິ່ ງແວດລອ້ມ OP4.01 ແມນ່ ESMF- ECOP 

2 ທ ່ ຢູອ່າໃສຕາມທາໍມະຊາດ OP4.04 ບ່ໍແມນ່ Non.eligible activities  

3 ການຈດັການສດັຕພູຼືດ OP4.05 ແມນ່ EGPF-Simplefied Pest (DMP) 

4 ຊນົເຜ່ົາດ ັງ້ເດ ມ OP4.10 ແມນ່ EGPF 

5 ຊບັພະຍາກອນວດັທະນະທາໍກາຍຍະພາບ OP4.11 ແມນ່ CRPF- ໂອກາດຊອກໄດ ້

6 ການຍກົຍາ້ຍບ່ໍສະໝກັ OP4.12 ແມນ່  

7 ປ່າໄມ ້OP4.36 ບ່ໍແມນ່ ກດິຈະກາໍບ່ໍມ  ຜນົ  

8 

ຄວາມປອດໄພຂອງເຂຼື່ອນ OP4.12 

ແມນ່ 

ຂອບເຂດໜາ້ວຽກຂອງຄະນະກາໍມະ

ການກວດກາເຂຼື່ອນ-ແຜນຄ ມ້ຄອງ

ຄວາມປອດໄພເຂຼື່ອນໂດຍຄະນະກາໍ

ມະການກວດກາເຂຼື່ອນ 

9 

ໂຄງການກຽ່ວກບັແມນ່ ໍາ້ສາກນົ OP7.50 

ແມນ່ 

ທະນາຄານໂລກໃນນາມລດັທະນບານ 

ສປປ ລາວ, ຈະແຈງ້ໃຫຄ້ະນະກາໍມະ

ການແມນ່ ໍາ້ຂອງສາກນົ (MRC) 

ປະເພດພະມາ້, ປະເທດຈ ນ ກຽ່ວກບັ

ໂຄງການ. 

10 ໂຄງການນອນໃນຂອບເຂດຍາດແຍງ່ OP7.60 ບ່ໍແມນ່  

 

45. ການປະເມ  ນສິ່ ງແວດລອ້ມ OP4.01 ນະໂຍບາຍນ ຕ້ອ້ງໄດດ້າໍເນ ນ. ນະໂຍບາຍຈະໄດນ້າໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນບນັດາໂຄງການ

ຂອງທະນະຄານໂລກທ ່ ໃຫໂ້ຄງການ. ນະໂຍບາຍນ ຕ້ອ້ງການໃນການປະເມ  ນສິ່ ງແວດລອ້ມໃນຊວ່ງການກະກຽມໂຄງ 

ການທາໍອດິ ດ ັງ່ນ ັນ້ ເປັນເຄຼື່ ອງມ ຼືປກົປ້ອງ (ເຊ່ັນວາ່: ຂອບເຂດ ເຂດຄ ມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ການປະເມ  ນ

ຜນົກະທບົສິ່ ງແວດລອ້ມ. ແຜນຄ ມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ) ສາມາດກາໍນດົ ແລະ ກະກຽມຢູໃ່ນເວລາເໝາະສມົເພຼື່ ອຫ  ກລຽ້ງ 
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ຫ ຼື ແກໄ້ຂບນັຫາຜນົກະທບົທາງລບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ. ທະນະຄານໂລກອາດບ່ໍສະໜອງທຶນໃຫໂ້ຄງການທ ່ ກໍ່ໃຫເ້ກ ດຜນົ

ກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມໃນເຂດທ ່ ສາໍຄນັທາງຊວິະນາໆພນັ. 

46. ໂຄງການຜະລິດກະສກິາໍເປັນສ ນຄາ້ LACP ໄດຈ້າໍແນກສິ່ ງແວດລອ້ມເປັນປະເພດ B. ທະນະຄານໂລກ ເນຼື່ອງຈາກມ 

ຜນົກະທບົຂະໜາດນອ້ຍຈາກກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການພາຍໃນທອ້ງຖ ່ນ ແລະ ສາມາດຄ ມ້ຄອງຜາ່ນການນາໍໃຊມ້າດ

ຕະການຫ  ດຜອ່ນຜນົກະທບົ ໂດຍທົ່ວໄປຜນົກະທບົສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ແມນ່ເປັນຜນົກະທ ົບົທາງບວກຈາກ

ໂຄງການຈະໃຫທຶ້ນໃນການປບັປ ງຜນົຜະລິດທາງດາ້ນກະສກິາໍໂດຍຜາ່ນການສະໜອງແນວພນັທ ່ ດ , ສ ົ່ງການເຮັດກະສ ິ

ກາໍສະອາດ (ຫ  ດຜອ່ນການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ ແລະ ຝ ນ່ເຄມ   ແລະ ຢາປາບສດັຕພູຼືດ) ການຈດັການນ ໍາ້ທ ່ ມ  ປະສດິທິພາບ, ການ

ລງົທຶນລວມມ  ພຼື້ນຖານໂຄງລາ່ງຂະໜາດນອ້ຍ (ໂຮງສ ເຂ້ົາ, ສາງເກບັຜນົຜະລິດ, ເຮຼືອນໂຮງຜະລິດ, ປບັປ ງ ແລະ 

ສອ້ມແປງ ຊນົລະປະທານ ແລະ ອາຄານລະບາຍ ແລະ ອຼື່ ນໆ) ຈດັຊຼືເ້ຄຼື່ ອງຈກັເຂ້ົາໃນການຜະລິດ, ຝຼືກອບົຮມົໃນການ

ນາໍໃຊເ້ຄຼື່ ອງມ ຼື,  ການລງົທຶນຊຼືກ້ນົຈກັແມນ່ຄາ້ຍຄຼືກບັໂຄງການພດັທະນາກະສກິາໍອຼື່ ນໆ ແລະ ຄາດວາ່ຈະບ່ໍໄດສ້ ົ່ງຜນົ

ກະທບົທາງລບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ໃນການລງົທຶນໃສໂ່ຄງສາ້ງຊນົລະປະທານ ແລະ 

ລະບບົ ລະບາຍ ແລະ ການລງົທຶນໃນການປບັປ ງເນຼືອ້ທ ່ ດນິຂອງຊາວກະສກິອນພາຍໃຕອ້ງົປະກອບທ  1 ແມນ່ການຟຼື້ນ

ຟໂູຄງການທ ່ ມ  ແລວ້ ແລະ ຄາດວາ່ຈະບ່ໍໄດສ້ ົ່ງຜນົກະທບົທາງລບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ວຽກງານທາງດາ້ນ

ວສິະວະກາໍ ກຽ່ວກບັພຼື້ນຖານໂຄງລາ່ງ ຂະໜາດນອ້ຍ ເປັນຕ ົນ້ສາງເກບັມຽ້ນ, ໂຮງອບົ, ຄອງຊນົລະປະທານ ອາດຈະມ 

ຜນົກະທບົເລັກນອ້ຍຂ ຝ້  ນ່ ແລະ ສຽງເນຼືອງນນັ, ສິ່ ງເສດເຫ ຼືອ ແລະ ນ ໍາ້ເປຼື້ອນ ແລະ ກຽ່ວກບັຄວາມປອດໄຟໃນຊວ່ງ

ກໍ່ສາ້ງ ຜນົກະທບົທາງລບົແມນ່ໄລຍະສ ັນ້, ຊ ົ່ວຄາວພາຍໃນທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ສາມາດຫ  ດຜອ່ນໄດ.້ ເຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ, 

ເນຼືອ້ທ ່ ຊນົລະປະທານທ ່ ໄດສ້ະເໜ ນ ັນ້ມ   5 ບອ່ນທ ່ ຂຶນ້ກບັອາ່ງເກບັນ ໍາ້, ເຂຼື່ອນດ ັງ່ກາ່ວຕອ້ງໄດມ້  ການພິຈານະນາກອ່ນຈະ

ໄດມ້  ການອະນ ມດັທາງດາ້ນການເງນິໃນໂຄງການຍອ່ຍດ ັງ່ກາ່ວ.  

47. ເວ້ົາໄດວ້າ່ຮບູແບບໂຄງການແມນ່ມ  ຄວາມຕອ້ງການຂບັເຂຼື່ອນ ແລະ ຂອບເຂດ ແລະ ເປ້ົາໝາຍ ຈະຂຶນ້ຢູກ່ບັການມ ສວ່ນ

ຮວ່ມຂອງຊາວກະສກິອນໃນຊວ່ງການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການເອກະສານ ESMF ນ  ້ໄດພ້ດັທະນາຂຶນ້ມາເພຼື່ ອນາໍໃຊໃ້ນ

ໂຄງການນ .້ ESMF ສະໜອງທາງດາ້ນນະໂຍບາຍ, ຫ ກັການ ແລະ ຂະບວນການ ໃນການແກໄ້ຂຜນົກະທບົ 

ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ມນັຍງັໄດອ້ະທິບາຍຂ ັນ້ຕອນການປະເມ  ນຜນົກະທບົ, ປຶກສາຫາລຼືການກະກຽມເຄຼື່ ອງມ ຼືປ້ອງ

ກນັ ແລະ ການແຈງ້ການປະຕບິດັ ດ ັງ່ທ ່ ໂຄງການມ ໂຄງການຍອ່ຍຫ າຍໆໂຄງການເຊິ່ ງຈະໄດມ້  ການເພ ່ ມໃນຊວ່ງທ ່ ຈດັຕ ັງ້

ປະຕບິດັທະນະຄານໂລກຕອ້ງການໃຫຜູ້ກ້ ູຍ້ຼືມ (ຕວົແທນໂດຍກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ)້ ເປັນຜູກ້ະກຽມເອກະສານ 

ຂອບເຂດການຄ ມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ESMF ເພຼື່ ອເປັນແນວທາງການຄດັເລຼືອກຜນົກະທບົຄາດວາ່ຈະມ ໃນ

ແຕລ່ະໂຄງການຍອ່ຍ OP4.01 ຍງັຕອ້ງການປຼືກສາຫາລຼືກບັສາທາລະນະຊນົຕອ້ງໄດດ້າໍເນ ນໃນຊວ່ງການກະກຽມ

ເອກະສານປ້ອງກນັຜນົກະທບົເອກະສານສະບບັຮາ່ງສ ດທາ້ຍຄວນຈະໄດເ້ຜ ຍແຜພ່າຍໃນທອ້ງຖ ່ນ ແລະ ທ ່ ທະນະຄານ

ໂລກເພຼື່ ອໃຫສ້າທາລະນະເຂ້ົາເຖງິຮບັຮູ.້ 
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48. ທ ່ ຢູອ່າໃສຕ່າມທາໍມະຊາດ OP 4.04 ນະໂຍບາຍນ ຕ້ອ້ງໄດດ້າໍເນ ນນະໂຍບາຍຕອ້ງການວາ່ທ ່ ຕ ັງ້ຂອງໂຄງການຕອ້ງຫ  ກ

ລຽ້ງຜນົກະທບົຕ່ໍຂອບເຂດອອ່ນໄຫວທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມບອ່ນທ ່ ຕ ັງ້ໂຄງການສາມາດຫ  ກລຽ້ງໄດ ້ແລະ ຊ ັງ່ຊາເບິ່ ງຜນົ

ກະທບົທາງບວກ ແລະ ທາງລບົໃນການພິຈາລະນາ ແລະ ມາດຕະການຄວນໄດສ້ະເໜ ແນະໃຫມ້  ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ. 

49. ໂຄງການຜະລິດກະສກິາໍເປັນສນິຄາ້ (LACP) ຈະສະໜບັສະໜ ນໃນການເຮັດກະສກິາໍທ ດ ໃນເນຼືອ້ທ ່ ການຜະລິດທ ່ ມ  ໃນ

ປະຈ ບນັ ແລະ ບ່ໍມ  ຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ຂະຫຍາຍເນຼືອ້ທ ່ ອຼື່ ນ ເຂ້ົາໄປໃນຂອບເຂດທ ່ ຢູອ່າໃສຕ່າມທາໍມະຊາດ ໂຄງການ

ຍງັບ່ໍໄດຂ້ະຫຍາຍລະບບົຊນົລະປະທານນອກເໜຼືອຈາກການອອກແບບດ ັງ້ເດ ມ ແລະ ວາງແຜນຕາມລະບບົເດ ມ, ດ ັງ່ນ ັນ້

ໂຄງການຄວນຈະບ່ໍກໍ່ໃຫເ້ກ ດຜນົກະທບົທາງລບົຕ່ໍກບັຂອບເຂດອອ່ນໄຫວທາງສິ່ ງແວດລອ້ມເປັນຕ ົນ້ເນຼືອ້ທ ່ ສະຫງວນ, 

ເຂດອ  ດທິຍານແຫງ່ຊາດ, ປ່າໄມ ້ ແລະ ຂອບເຂດສະເພາະສາໍລບັການອະນ ລກັຊວິະນາໆພນັ, ດ ັງ່ນ ຈ້  ດທ ່ ຕ ັງ້ໂຄງລາ່ງ

ພຼື້ນຖານຂະໜາດນອ້ຍຍງັບ່ໍທນັກາໍນດົຈ ດທ ່ ແນນ່ອນໃນຂ ັນ້ຕອນສະເໜ , ແຕກ່ານຄດັເລຼືອກສິ່ ງແວດລອ້ມຈະລວມໃນໂຄງ 

ການຍອ່ຍອາດຈະບ່ໍສາ້ງຜນົກະທບົທາງລບົຕ່ໍຂອບເຂດອອ່ນໄຫວທາງໂດຍສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

50.  ການກາໍຈດັສດັຕພູຼືດ OP4.09 ນະໂຍບາຍນ  ້ຕອ້ງໄດເ້ຮັດ ນະໂຍບາຍຕອ້ງການໃຫໂ້ຄງການຕາ່ງໆ ທ ່ ມ  ສວ່ນໃນການ

ຈດັຊຼືຢ້າປາບສດັຕູພູຼືດ ຕອ້ງກະກຽມ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນຄວບຄ ມຢາປາບສດັຕພູຼືດເພຼື່ ອຮບັປະກນັວາ່ການຄ ມ້ຄອງ

, ການຂນົສ ົ່ງ, ການນາໍໃຊ ້ການກາໍນດົຢາປາບສດັຕພູຼືດມ  ຄວາມປອດໄພທງັສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ປະຊາຊນົ. 

51. ໂຄງການ (LACP) ຈະບ່ໍມ  ການສ ົ່ງເສ ມການຈດັຊຼືຢ້າປາບສດັຕພູຼືດ, ເຄມ  ແລະ ວດັສະພຼືດ ແຕຖ່າ້ຫາສດັຕພູຼືດເຂ້ົາ

ທາໍລາຍ, ປະລິມານສານເຄມ  ທ ່ ໄດລ້ງົທະບຽນ ແລະ ຕາມເງຼື່ອນໄຂ ຕາມແຕລ່ະແຈງ້ການຂອງໂຄງການຈະໄດນ້າໍໃຊ ້

ແລະ ຈະໄດມ້  ການຝຼືກອບົຮມົໃນການນາໍໃຊເ້ພຼື່ ອໃຫແ້ນໃ່ຈວາ່ການນາໍໃຊຢ້າປາບສດັຕພູຼືດດ ັງ່ກາ່ວມ  ຄວາມປອດໄພຕາມ

ນະໂຍບາຍຂອງທະນະຄານໂລກ (OP4.09) ອາດເວ້ົາໄດວ້າ່ໂຄງການອອກແບບ ໃນການສ ົ່ງເສ ມການຫ  ດຜອ່ນໃນການ

ນາໍໃຊຢ້າປາບສດັຕພູຼືດ ແລະ ຝ ນ່ເຄມ   ໃນເນຼືອ້ທ ່ ການຜະລິດໃນປະຈ  ບນັໂດຍຍກົສງູການເຮັດກະສກິາໍແບບຍຼືນຍງົແຜນ 

ການທາໍລາຍສດັຕພູຼືດແບບລຽບງາ່ຍໄດມ້  ການກະກຽມໄປຕາມລາຍການຜນົກະທບົທາງລບົແຜນການທາໍລາຍສດັຕພູຼືດ 

ແບບລຽບງາ່ຍ ຈະແຈງ້ໃຫຮູ້ໂ້ດຍລະບຽບຫ ກັການໃນການຄວບຄ ມຢາປາບສດັຕພູຼືດໃນ ສປປ ລາວ (2014) ພອ້ມດວ້ຍ

ຂໍແ້ນະນາໍ ໃນການນາໍໃຊກ້ານຈດັການສດັຕພູຼືດແບບປະສມົປະສານ (IPM) ສະເໜ ໂດຍອງົການອາຫານ ແລະ ການ

ກະເສດຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ( FAO) ເອກະສານ (ESMF) ລວມເອົາແຜນການຈດັການສດັຕພູຼືດແບບລຽບ

ງາ່ຍໃນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍທ  4. 

52. ຊນົເຜ່ົາດ ັງ້ເດ ມ OP4.10 ນະໂຍບາຍຕອ້ງໄດດ້າໍເນ ນ ນະໂຍບາຍນ ແ້ມນ່ກຽ່ວຂອ້ງກບັປະຊາຊນົດ ັງ້ເດ ມ. 

ນະໂຍບາຍນ  ້ ແມນ່ແກໄ້ຂບນັຫາທ ່ ກຽ່ວຂອ້ງກ ມ່ຊນົເຜ່ົາຖຼືກກະທບົ ອາດເປັນດາ້ນດ  ແລະ ດາ້ນບ່ໍດ  ຍອ້ນໂຄງການນ .້ 

ບາງກ ມ່ຊນົເຜ່ົາ ມ  ໜາ້ຢູບ່າງພາກຂອງຂອບເຂດໂຄງການ. ຍອ້ນວາ່ ຍງັບ່ໍຮູ ້ທ ່ ຕ ັງ້ ແລະ ການອອກແບບລະອຽດ ຂອງ

ໂຄງການຍອ່ຍ. ໃນເວລາກະກຽມໂຄງການ, ເອກະສານ EGEF ໄດມ້  ກະກຽມເພຼື່ ອແນະນາໍການກະກຽມເອກະສານ  

EGDP ສາໍລບັໂຄງການຍອ່ຍ ທ ່ ຈະຖຼືກຮບັຮອງໃນຊວ່ງການກະກຽມໂຄງການ. ໃນຊວ່ງຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ, ໃນ

ບອ່ນທ ່ ມ  ກ ມ່ຊນົເຜ່ົາ, ໃນຂອບເຂດຂອງໂຄງການຍອ່ຍທ ່ ໄດກ້າໍນດົຕາມທ ່ ໄດຊ້ ແ້ຈງ້, ໂດຍຜນົໄດຮ້ບັຂອງການກວດກາ

ກ ັນ່ກອງດາ້ນສງັຄມົ, ຈະຕອ້ງດາໍເນ ນການປະເມ  ນຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົໄວໃ້ຫຖ້ຼືກຕອ້ງຕາມນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານ 
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ໂລກ (Bank’s OP 4.10  Indigenous Peoples) ເພຼື່ ອກາໍນດົ ຜນົກະທບົທ ່ ເປັນໄປໄດ ້ເຊິ່ ງໂຄງການຍອ່ຍອາດ

ສາ້ງຜນົກະທບົຕ່ໍກ ມ່ຊນົເຜ່ົາ. ໃຫດ້າໍເນ ນການປຶກສາຫາລຼືກບັກ ມ່ຊນົເຜ່ົາໃນຂອບເຂດຂອງໂຄງການຍອ່ຍ, ໃຫປຶ້ກສາກບັ

ສະມາຊກິຂອງກ ມ່ຊນົເຜ່ົາກອ່ນ ແລະ ຢາ່ງອດິສະລະ ຖຼືກຕອ້ງຕາມເອກະສານ EGEF ຂອງໂຄງການ ເພຼື່ ອ (ກ) ຂໍ

ຄວາມຄດິເຫັນ ຈາກປະຊາຊນົ-ຊນົເຜ່ົາ ລວມທງັ ຄວາມຂດັຂອ້ງ, ຄາໍແນະນາໍ, ຄວາມຄາດຫວງັ ໂດຍອ ງໃສຜ່ນົກະທບົ

ທ ່ ເປັນໄປໄດຂ້ອງໂຄງການຍອ່ຍ ທ ່ ໄດສ້ະເໜ  (ຂ) ສາ້ງມາດຕະການບນັເທົາຜນົກະທບົ ເພຼື່ ອແກໄ້ຂຜນົກະທບົດາ້ນລບົ 

ລວມທງັວທິ ເສ ມປະສດິທິພາບການພດັທະນາຂອງໂຄງການຍອ່ຍ. ແຜນການພດັທະນາກ ມ່ຊນົເຜ່ົາ EGDP ສາໍລບັ

ໂຄງການຍອ່ຍທ ່ ກຽ່ວຂອ້ງ ມ  ຈ ດປະສງົ ເພຼື່ ອຮບັປະກນັວາ່ ປະຊາຊນົ-ຊນົເຜ່ົາ (ອາດຖຼືກກະທບົດາ້ນດ  ແລະ ດາ້ນລບົ

ຈາກໂຄງການ) ມ  ໂອກາດເຂ້ົາຮວ່ມໃນການວາງແຜນການ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍອ່ຍ, ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ

ດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ເຊິ່ ງເໝາະສມົກບັວດັທະນາທາໍຂອງເຂົາເຈົາ້. 

53.  ແຫ ງ່ວດັທະນະທາໍທາງກາຍພາບ OP4.11. ນະໂຍບາຍນ ຕ້ອ້ງໄດດ້າໍເນ ນ. ນະໂຍບາຍນ ຕ້ອ້ງການວາ່ບອ່ນຕ ັງ້ຂອງ

ໂຄງການຍອ່ຍຄວນຫ  ກລຽງບ່ໍໃຫເ້ກ ດຜນົກະທບົຕ່ໍແຫ ງ່ວດັທະນະທາໍທາງກາຍພາບ. ມາດຕະການຫ  ດຜອ່ນຄວນໄດ້

ກະກຽມ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຖາ້ຫາກແຫ ງ່ວດັທະນະທາໍທາງກາຍພາບໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ. ວທິ ການທ ່ ປ້ອງກນັຈະໄດ້

ພດັທະນາຂຶນ້ມາເພຼື່ ອປ້ອງກນັເວລາການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂດຍສະເພາະຂອບເຂດຂ ດດນິ. ສະຖານທ ່ ຂອງໂຄງການຍອ່ຍ

ຂອງໂຄງ ການ LACP ຈະຫ  ກລຽງບ່ໍໃຫນ້ອນຢູໃ່ນຂອບແຫ ງ່ວດັທະນະທາໍທ ່ ມ  ຢູ ່ ຫ ຼື ບອ່ນທ ່ ສງົໃສ.  ໂຄງການຍອ່ຍ

ຍງັກາໍກດັເຖງິການເຮັດວຽກກຽ່ວກບັການຂ ດດນິ, ວທິ ການ “ໂອກາດທ ່ ຈະພບົ” ໄດມ້  ການກະກຽມ ແລະ ຈະລວມເຂ້ົາໃນ

ລະຫດັສິ່ ງແວດລອ້ມໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ECOP ແລະ ເຂ້ົາໃນສນັຍາກໍ່ສາ້ງເພຼື່ ອເປັນມາດຕະການປ້ອງກນັ. 

54. ການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ (ການຕ ັງ້ຖິ່ນຖານໃໝ)່ ແບບບ່ໍສະມກັໃຈ OP4.12.  ນະໂຍບາຍນ ແ້ມນ່ກຽ່ວຂອ້ງກບັການຈດັສນັ

ຍກົຍາ້ຍແບບບ່ໍສະມກັໃຈ ເພາະວາ່ ໂຄງການ ອາດຄອບຄອງທ ່ ດນິ ເພຼື່ ອຊວ່ຍການສອ້ມແປງຄອງຊນົລະປະທານທ ່ ມ  . 

ຍອ້ນວາ່ ຍງັບ່ໍຮູ ້ ສະຖານທ ່ ຕ ັງ້ອນັແນນ່ອນ ຂອງໂຄງລາ່ງຂະໜາດນອ້ຍ ໃນເວລາກະກຽມໂຄງການ, ໂຄງການໄດ້

ກະກຽມເອກະສານ  CRPF ເພຼື່ ອຮບັປະກນັວາ່ ປະຊາຊນົຖຼືກກະທບົ ໄດຮ້ບັການທດົແທນຄຼືນ ຕ່ໍຊບັສນິ ແລະ ກດິຈະ

ກາໍຫາລາຍໄດເ້ພ ່ ມຂອງເຂົາເຈົາ້ທ ່ ຖຼືກກະທບົ. ຈາໍນວນເງນິກາໍນດົໃນເອກະສານ ກອບນະໂຍບາຍທດົແທນຄຼືນ ແລະ ຈດັ

ສນັຍກົຍາ້ຍ CRPF ແມນ່ຮບັປະກນັວາ່ ຊ ວດິການເປັນຢູ ່ ແລະ ກດິຈະກາໍຫາລາຍໄດເ້ພ ່ ມ ຂອງຄວົເຮຼືອນຖຼືກກະທບົ 

ຈະບ່ໍຕກົຕ ໍາ່ ຍອ້ນໂຄງການ. ໃນຊວ່ງຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ - ໂຄງການຍອ່ຍທ ່ ໄດຖ້ຼືກລະບ ແລວ້ນ ັນ້ຕອ້ງຖຼືກກວດກາ

ກ ັນ່ກອງເລຼື່ ອງຜນົກະທບົສງັຄມົ. ຖາ້ວາ່ ອາດຈະມ  ຜນົກະທບົ ເຊິ່ ງກຽ່ວຂອ້ງກບັຊ ວດິການເປັນຢູ ່ຂອງຄວົເຮຼືອນຖຼືກເວນ

ຄຼືນທ ່ ດນິ ຫ ຼື ບ່ໍຖຼືກເວັນຄຼືນທ ່ ດນິ, ຕອ້ງກະກຽມແຜນການດາໍເນ ນງານຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ໃຫຖ້ຼືກຕອ້ງກບັເອກະສານ CRPF 

ຂອງໂຄງການ. ໃຫສ້ ົ່ງ ບນັດາເອກະສານ ແຜນການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ເຊິ່ ງໄດຖ້ຼືກກະກຽມ ໃຫແ້ກໂ່ຄງການຍອ່ຍນ ັນ້ ເຖງິ

ທະນາຄານໂລກ ເພຼື່ ອກວດກາ ແລະ ອະນ ມດັກອ່ນເລ ່ ມຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ. ສາໍລບັວຽກງານຊວ່ຍເຫ ຼືອດາ້ນເຕັກນກິ, ຕອ້ງ

ກວດກາກ ັນ່ກອງ ຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ທ ່ ເປັນໄປໄດ ້ບໍລິຫານຄ ມ້ຄອງໃຫຖ້ຼືກຕອ້ງ ກບັຂໍແ້ນະນາໍ

ຂອງທະນາຄານໂລກ ກຽ່ວກບັການນາໍໃຊນ້ະໂຍບາຍປກົປ້ອງສງັຄມົຕ່ໍກບັວຽກງານຊວ່ຍເຫ ຼືອດາ້ນເຕັກນກິໃນໂຄງການທ ່

ທະນາຄານໂລກໃຫທຶ້ນ. 
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55. ປ່າໄມ.້  ນະໂຍບາຍນ ຈ້ະບ່ໍໄດເ້ຮັດ.  ນະໂຍບາຍຕອ້ງການຜນົກະທບົຕ່ໍປ່າໄມຄ້ວນໄດຫ້  ກລຽງ ຫ ຼື ຫ  ດຜອ່ນ, ໂຄງການ

ບ່ໍໄດບ້ ກລ ກປ່າໄມເ້ນຼື່ອງຈາກບ່ໍໄດລ້ງົທຶນໃນການຈດັສນັປ່າໄມ ້ແລະ ປກູໄມ ້ຫ ຼື ບ່ໍມ  ສວ່ນໃນການປ່ຽນແປງ ຫ ຼື ເຮັດໃຫ້

ປ່າໄມເ້ຊຼື່ ອມໂຊມ. ກດິຈະກາໍທ ່ ຊວ່ຍເຫ ຼືອພາຍໃຕໂ້ຄງການນ ຈ້ະໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຢູໃ່ນເນຼືອ້ທ ່ ທາໍການຜະລິດທ ່ ມ  ຢູແ່ລວ້.  

56. ຄວາມປອດໄຟຂອງເຂຼື່ອນ OP4.37. ນະໂຍບາຍນ ໄດດ້າໍເນ ນ. ນະໂບບາຍຕອ້ງການວາ່ມາດຕະການທ ່ ເໝາະສມົໄດມ້  

ການດາໍເນ ນເພຼື່ ອຮບັປະກນັວາ່ຄວາມຄວາມປອດໄພຂອງເຂຼື່ອນ, ເປັນເຂຼື່ອນໄໝ ່ ຫ ຼື ເຂຼື່ອນທ ່ ນາໍໃຊໃ້ນປະຈ ບນັເຊິ່ ງ

ໂຄງການທ ່ ຈະນາໍໃຊ.້ ຫວົງານຂອງອາ່ງເກບັນ ໍາ້ທງັ 5 ອາ່ງໄດພິ້ຈາລະນາວາ່ເປັນເຂຼື່ອນຂະໜາດໃຫຍ່ໂດຍອ ງຕາມ ປຼື້ມ

ຄູມ່ ຼືການຄ ມ້ຄອງຂອງຄະນາຄານໂລກ  OP 4.37 ກຽ່ວກບັຄວາມປອດໄພຂອງເຂຼື່ອນ. ໂຄງການທ ່ ສະເໜ ຈະບ່ໍໄດມ້  ການ

ສອ້ມແປງ ຫ ຼື ປ່ຽນແປງລະບບົຫວົງານຂອງອາ່ງເກບັນ ໍາ້, ແຕຄ່າດວາ່ຈະໄດນ້າໍໃຊນ້ ໍາ້ເຂ້ົາໃນເປ້ົາໝາຍໂຄງການ. ດ ັງ່ນ ັນ້

, ນະໂຍບາຍແມນ່ໄດດ້າໍເນ ນ. ໜາ້ວຽກສາໍລບັຜູຊ້ຽ່ວຊານການກວດສອບເຂຼື່ອນໄດມ້  ການກະກຽມ. ຄະນະກາໍມະການ

ກວດສອບເຂຼື່ອນຈະໄດດ້າໍເນ ນ  (a)  ດາໍເນ ນການກວດສອບ ແລະ ປະເມ  ນຄວາມປອດໄພຂອງເຂຼື່ອນ, ລກັສະນະນາໍໃຊ,້ 

ປະຫວດັຄວາມເປັນມາຂອງເຂຼື່ອນ (b)  ທບົທວນ ແລະ ປະເມ  ນຂ ັນ້ຕອນໃນການຄ ມ້ຄອງນາໍໃຊເ້ຂຼື່ອນ ແລະ (c)  ສະ 

ໜອງບດົລາຍງານທ ່ ໄດກ້ວດສອບ ແລະ ສາ້ງບດົແນະນາໍໃນການຫ  ດຜອ່ນ ຫ ຼື ມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພຂອງເຂຼື່ອນທ ່

ເປັນການຍອມຮບັໂດຍທົ່ວ. ພາລະບດົບາດລະອຽດ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ການກວດສອບເຂຼື່ອນຕ່ໍກບັອງົການທ ່ ກຽ່ວຂອ້ງ 

ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້, ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກພ່ະນກັງານການກວດສອບ, ການຄ ມ້ຄອງນາໍໃຊພ້ອ້ມດວ້ຍການປບັປ ງ

ຂ ັນ້ຕອນໃນການກວດກາ ແລະ ລະບບົລາຍງານຈະລວມເຂ້ົາແຜນການຄ ມ້ຄອງຄວາມປອດໄພຂອງເຂຼື່ອນເຊິ່ ງເປັນສວ່ນ

ໜ່ຶງຂອງການແນະຈາກຄະນະກາໍມະການກວດກາເຂຼື່ອນ.  

57. ແມນ່ ໍາ້ສາກນົ. ນະໂຍບາຍນ ໄດດ້າໍເນ ນ. ໂຄງການຜະລິດກະສກິາໍເປັນສນິຄາ້ຈະໄດມ້  ສວ່ນຮວ່ມໃນການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ຂອງໃນ

ຂອບເຂດໂຄງການ ແລະ ລະບບົຊນົລະປະທານທ ່ ຕ ັງ້ຢູໃ່ນແມນ່ ໍາ້ສາຂາຂອງແມນ່ ໍາ້ຂອງເຊິ່ ງເປັນພາກສວ່ນໜ່ຶງຂອງອາ່ງ

ແມນ່ ໍາ້ຂອງ. ເພຼື່ ອໃຫຖ້ກຶຕອ້ງຕາມລະບຽບຫ ກັການ, ໂດຍການຮຽກຮອ້ງຈາກລດັຖະບານລາວ, ທະນາຄານໂລກຈະສ ົ່ງ

ຈດົໝາຍຫາປະເທດສະມາຊກິ (ຈ ນ, ພະມາ້, ໄທ, ກາໍປເູຈຍ, ແລະ ຫວຽດນາມ) ຜາ່ນກນົໄກຂອງຄະນະກາໍມະການ

ແມນ່ ໍາ້ຂອງສາກນົ.  

58. ໂຄງການນອນໃນເຂດຂດັແຍງ້  OP7.60. ນະໂຍບາຍນ ບ່ໍ້ໄດດ້າໍເນ ນ. ຂອບເຂດໂຄງການ LACP ຈະບ່ໍນອນໃນເຂດ

ຂດັແຍງ່ຂອງ ສປປ ລາວ  ດ ັງ່ນ ັນ້, OP7.60 ຈະບ່ໍໄດເ້ຮັດ. 
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3.4 ສງັລວມຈ ດປະສງົ ແລະ ຫ ກັການສາໍລບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັກອບນະໂຍບາຍວາ່ດວ້ຍການທດົແທນຄຼືນ CRPF 

ແລະ ການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ແລະ EGEF 

59. CRPF ກອບນະໂຍບາຍວາ່ດວ້ຍການທດົແທນຄຼືນ ແລະ ການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ໄດກ້ະກຽມເປັນສວ່ນປະກອບຂອງການ

ປະເມ  ນຜນົສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ESMF ຂອງໂຄງການຜະລິດກະສກິາໍເປັນສນິຄາ້ LACP ເພຼື່ ອເປັນແນວທາງ

ໃຫຜູ້ຕ້ດັສນິນະໂຍບາຍຖາ້ຫາກໂຄງການຈາໍເປັນຕອ້ງໄດນ້າໍໃຊທ້ ່ ດນິຊ ົ່ວຄາວ ຫ ຼື ຖາວອນ ແລະ/ຫ ຼື ການຄອບຄອງທ ່

ດນິ. ກອບນະໂຍບາຍວາ່ດວ້ຍການທດົແທນຄຼືນ ແລະ ການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ໄດມ້  ການກະກຽມເພຼື່ ອສາ້ງນະໂຍບາຍ 

ແລະ ມ ການໃນການປ້ອງກນັ (ຫ  ກລຽງ), ຫ  ດຜອ່ນ, ຊດົເຊ ຍສາໍລບັຜນົກະທບົດາ້ນລບົ (ທາງລບົ) ພວົພນັກບັການຄອບ

ຄອງທ ່ ດນິເນຼື່ອງຈາກໂຄງການຍອ່ຍທ ່ ສະເໜ .  

60. ຈ ດປະສງົ ຈ ດປະສງົ ຂອງ CRPF ແມນ່ ສາ້ງຫ ກັການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ, ກະກຽມການຈດັຕ ັງ້, ກນົໄກການເງນິ, 

ມາດຖານຮບັສດິທດົແທນ, ຕາຕະລາງກາໍນດົສດິທິ, ກນົໄກການຮອ້ງທ ກ ແລະ ຂະບວນການກວດກາ & ປະເມ  ນຜນົ 

ແຜນການດາໍເນ ນງານຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ RAP ເຊິ່ ງອາດຕອ້ງການສາໍລບັໂຄງການຍອ່ຍທ ່ ຈະຖຼືກກາໍນດົໃນຊວ່ງການຈດັ 

ຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ. 

61. ຫ ກັການ. ຫ ກັການຄ ມ້ຄອງ CRPF, ລວມມ  ຫ ກັການຊດົເຊ ຍ, ຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ແລະ ການຟຼື້ນຟຊູ ວດິການເປັນຢູແ່ມນ່

ຖຼືກຕອ້ງກບັນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກ OP4.12, ດ ັງ່ລ ມ່ນ :້ 

• ຄວນຫ  ້ກເວັນ້ ຜນົກະທບົດາ້ນວດັຖ , ເສດຖະກດິ ແລະ ການຍກົຍາ້ຍໃນບອ່ນທ ່ ສາມາດເປັນໄປໄດ,້ ໃຫ້

ຫ  ດຜອ່ນຜນົກະທບົ ໂດຍກວດກາຄຼືນທາງເລຼືອກການອອກແບບ, ເຕັກນກິທ ່ ມ   ແລະ ຄດັເລຼືອກສະຖານທ ່ . ຖາ້

ຫ  ກເວັນ້ບ່ໍໄດໃ້ຫບ້ນັເທົາຜນົກະທບົ;  

• ຖາ້ວາ່ ຫ  ້ກເວັນ້ ການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍບ່ໍໄດ,້ ຄວນພິຈາລະນາ ແລະ ດາໍເນ ນກດິຈະກາໍຈດັສນັຍກົຍາ້ຍເປັນສວ່ນ

ໜ່ຶງຂອງໂຄງການພດັທະນາໂດຍສະໜອງຊບັພະຍາກອນລງົທຶນໃຫພ້ຽງພໍເພຼື່ ອເຮັດໃຫຜູ້ຖ້ຼືກກະທບົຈາກໂຄງ  

ການຍນິດ ຮບັຜນົປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ. 

• ໃຫປຶ້ກສາຫາລຼືຢາ່ງຈງິຈງັກບັຜູຖ້ຼືກກະທບົທງັໝດົ ແລະ ໃຫໂ້ອກາດເຂົາເຈົາ້ເຂ້ົາຮວ່ມໃນການວາງແຜນ ແລະ 

ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ. 

62. ກອບນະໂຍບາຍວາ່ດວ້ຍການທດົແທນຄຼືນ ແລະ ການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍຍງັມ  ຈ ດປະສງົໃນການຫ  ດຜອ່ນການຕ ັງ້ຖນິຖານ

ບ່ໍສະໝກັໃຈ ແລະ ສະໜອງຂອບເຂດວຽກໃນການປະເມ  ນຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ PAP ແລະ PAH ເຊິ່ ງ

ເປັນຜນົກໍ່ໃຫເ້ກ ດການສນູເສຍທາງດາ້ນການດາໍລງົຊ ວດິ, ຊບັສນິ ແລະ ຊ ວ ດການເປັນຢູເ່ນຼື່ອງຈາກໂຄງການຍອ່ຍ. 

ນະໂຍບາຍກຽ່ວກບັການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍແບບບ່ໍສະໝກັໃຈດວ້ຍຜນົຂອງໂຄງ (OP/BP4.12) ແມນ່ໄດດ້າໍເນ ນການ. ເພຼື່ ອ

ພດັທະນາໂຄງການ (ຫ ຼືໂຄງການຫຍອ່ຍ) ໄດຮ້ບັທຶນຈາກທະນາຄານໂລກເຮັດໃຫປ້ະຊາຊນົສນູເສຍເນຼືອ້ທ ່ ດນິ ແລະ 

ຊບັສນິຕາ່ງໆ, ຫ ຼື ລບົກວນເນຼືອ້ທ ່ ດນິເນຼື່ອງຈາກການເຂ້ົາຫາໂຄງການ (ຕວົຢາ່ງ ຊບັສນິ ແລະ ຄວາມຍາກຈນົ), ຊ ວດິ

ການເປັນຢູ ່ຫ ຼື ສດິນາໍໃຊທ້ ່ ດນິ. ກອບນະໂຍບາຍວາ່ດວ້ຍການທດົແທນຄຼືນ ແລະ ການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍສະໜອງຂໍແ້ນະ

ນາໍ ແລະ ວທິ ການໃຫຜູ້ຕ້ດັສນິໃຈຮບັປະກນັວາ່ຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົກະທບົ PAP  ແລະ PHP ຈະໄດຮ້ບັການປບັປ ງທາງດາ້ນ

ການດາໍລງົຊ ວດິ ແລະ ຊ ວດິການເປັນຢູ,່ ຢາ່ງໜອ້ຍ ກໍ່ໃຫຢູ້ລ່ະດບັເກົ່ າກອ່ນທ ່ ມ  ໂຄງການ.  
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63. ກອບນະໂຍບາຍວາ່ດວ້ຍການທດົແທນຄຼືນ ແລະ ການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍຈະໄດກ້ະກຽມສະໜອງເຄຼື່ ອງມ ຼືລະອຽດ, ມາດ

ຕະການປ້ອງກນັ, ໃນຊວ່ງສະເພາະຂອງການອອກແບບໂຄງການຍອ່ຍ ແລະ ການປະເມ  ນຄວາມເປັນໄປໄດ,້ ແລະ 

ຊວ່ງການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ.  ກອບນະໂຍບາຍວາ່ດວ້ຍການທດົແທນຄຼືນ ແລະ ການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍໄດຈ້ດັຕ ັງ້ຂໍ້

ແນະນາໍໃນການກາໍນດົເງ ຼື່ອນໄຂທ ່ ຈະໄດຮ້ບັການຊດົເຊ ຍ ແລະ ອະທິບາຍລາຍການຊດົຊດົເຊ ຍທ ່ ຈະໄດຮ້ບັ. ກອບ

ນະໂຍບາຍວາ່ດວ້ຍການທດົແທນຄຼືນ ແລະ ການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ (ແຕກຕາ່ງແຜນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນການຕ ັງ້ຖິ່ນ

ຖານໃໝ)່ ເຄຼື່ ອງມ ຼືທ ່ ເໝາະສມົໃນຊວ່ງໄລຍະການກະກຽມໂຄງການ, ເນຼື່ອງຈາກຍງັຢູໃ່ນຂ ັນ້ຕອນການກະກຽມ ແລະ 

ການຕດັສນິໃຈໂຄງການຍອ່ຍຍງັບ່ໍທນັໄດກ້າໍນດົຈາກລດັຖະບານລາວ ແລະ ທະນາຄານໂລກຈະບ່ໍອະນ ຍາດທຶນໃຫສ້າໍ

ລບັໂຄງການຍອ່ຍນ ັນ້,  ການກາໍນດົຕາ່ງໆ ຈນົກວ່າໂຄງການໄດຮ້ບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ຂໍມ້ນູຕາ່ງໆກຽ່ວກບັ

ໂຄງການຍອ່ຍມ ພຽງພໍ, ແລະ ແຜນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັການຕ ັງ້ຖິ່ນຖານໃໝຈ່ິ່ງໄດກ້ະກຽມ. 

64. ກອບນະໂຍບາຍວາ່ດວ້ຍການທດົແທນຄຼືນ ແລະ ການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍຈະໄດພິ້ຈາລະນານາໍໃຊຖ້າ້ໂຄງການຍອ່ຍທ ່ ສະ  

ເໜ ມ  ຜນົກະທບົຕ່ໍຄອບຄວົ ແລະ ຊ ມຊນົເຊິ່ ງຈະໄດມ້  ການຍກົຍາ້ຍ, ແມແ່ຕຊ່ ົ່ວຄາວກໍ່ຕາມ, ບນັຫາກໍ່ຄຼືເຂ້ົາຄອບຄອງດນິ 

ຫ ຼື ຕ ັງ້ຖິ່ນຖານໃໝຂ່ອງຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ (PAP) ແລະ ຄວົເຮຼືອນທ ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ 

(PAH) ເນຼື່ອງຈາກການລງົທຶນໃນໂຄງການພດັທະນາກໍ່ສາ້ງພຼື້ນຖານໂຄງລາ່ງ ແລະ ວຽກທາງດາ້ນວສິະວະກາໍ, ລວມມ  

ການຟຼື້ນຟ ູ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບບົຊນົລະປະທານທ ່ ມ   ແລະ ກໍ່ສາ້ງການຜະລິດກະສກິາໍ ແລະ ເຄຼື່ ອງມ ຼືການແປະຮບູ

ຜະລິດຕະພນັເປັນຕ ົນ້ ກນົຈກັສາໍລບັການເກບັກູຜ້ນົຜະລິດ, ສາງເກບັມຽ້ນ ແລະ ເຄຼື່ ອງອບົແຫງ້ທ ່ ຈະໄດຮ້ບັທຶນສະໜບັ

ສະໜ ນຜາ່ນທຶນສມົທບົ. ຕ່ໍກບັສະຖານະດ ັງ່ກາ່ວຂະບວນການຄດັເລຼືອກ ແລະ ຮບູແບບຜນົກະທບົຈະໄດຊ້ວ່ຍໃຫຜູ້້

ຕດັສນິໃຈກາໍນດົມາດຕະການປ້ອງກນັໃນການປ້ອງກນັ (ຫ  ກລຽງ) ຫຼື ຫ  ດຜອ່ນຜນົກະທບົ. 

65. ເອກະສານ ກອບນະໂຍບາຍກຽ່ວກບັການເຂ້ົາຮວ່ມຂອງກ ມ່ຊນົເຜ່ົາ EGEF. ແມນ່ມ  ຄວາມຈາໍເປັນຕອ້ງມ  ສາໍລບັການ

ອະນ ມດັໂຄງການ, PO4.10 ຕອ້ງການໃຫຜູ້ກ້ ູຢ້ຼືມຕອ້ງໄດດ້າໍເນ ນການປຶກສາຫາລຼືແບບອດິສະຫ ະ, ສະເພາະ ກບັກ ມ່

ຊນົເຜ່ົາຜູທ້ ່ ເປັນທາ່ແຮງໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ແລະ ສາ້ງຕ ັງ້ຄະນະກາໍມະການໃນຊ ມຊນົໃນການສະໜບັສະໜ ນກດິຈະກາໍ 

ແລະ ຈ ດປະສງົຂອງໂຄງການ. ມນັມ  ຄວາມສາໍຄນັຫ າຍເຊິ່ ງ PO 4.10 ອາ້ງອ ງເຖງິກ ມ່ສງັຄມົ ແລະ ຊ ມຊນົບ່ໍໄດອ້ ງ

ເຖ ງບ ກຄນົ.  ຈ ດປະສງົຕ ົນ້ຕໍຂອງ PO4.10 ແມນ່ໃຫໝ້ ັນ້ໃຈວາ່.  

• ບນັດາກ ມ່ດ ັງ່ກາ່ວໄດຮ້ບັໂອກາດຢາ່ງເປ ດກວ້າງໃນການເຂ້ົາຮວ່ມໃນການວາງແຜນທ ່ ມ  ຜນົກະທບົຕ່ໍພວກ

ເຂົາເຈົາ້. 

• ໂອກາດໃນການສະໜອງໃຫກ້ ມ່ດ ັງ່ກາ່ວໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດທາງດາ້ນວດັທະນະທາໍທ ່ ເໝາະສມົແມນ່ໄດຮ້ບັ

ການພິຈາລະນາ ແລະ  

• ຜນົກະທບົທາງດາ້ນລບົຕາ່ງໆຈາກໂຄງການໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂ ແລະ ຫ  ກລຽງ ຫ ຼື ຫ  ດຜອ່ນໃຫເ້ຫ ຼືອນອ້ຍທ ່ ສ ດ. 

66. ກອບນະໂຍບາຍ ກຽ່ວກບັການເຂ້ົາຮວ່ມຂອງກ ມ່ຊນົເຜ່ົາ EGEF ສະໜອງເອກະສານແນະນາໍ PO4.10 ຂະບວນການ

ການກະກຽມໂຄງການທາໍອດິໃຫໃ້ຫຜູ້ຕ້ດັສນິໃຈຮບັປະກນັວາ່ການປຶກສາຫາລຼືທ ່ ເໝາະສມົໄດມ້  ການພິຈາລະນາ ແລະ ມ 

ສວ່ນຮວ່ມຂອງຊນົເຜ່ົາ, ລວມທງັ ຊນົເຜ່ົາສວ່ນນອ້ຍ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ການປະເມ  ນທາງສງັຄມົໄດມ້  ການດາໍເນ ນຈະໄດໂ້ດຍຂຶນ້

ກບັລກັສະນະ ແລະ ຂະໜາດຂອງໂຄງການທ ່ ສະເໜ  ແລະ ທາ່ແຮງຜນົກະທບົຕ່ໍກບັກ ມ່ຊນົເຜ່ົາ. EGEF ສະໜອງຂໍ້

ແນະນາໍຂະບວນການປຶກສາສາລຼື ແລະ ການຜກູມດັກບັຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົກະທບົເປັນຊນົເຜ່ົາຢາ່ງອດິສະຫ ະ, ສະເພາະ ແລະ 

ແຈງ້ການ ຈາກການພດັທະນາ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຂອບເຂດການມ ສວ່ນຮວ່ມຂອງຊນົເຜ່ົາໂຄງການຍອ່ຍຂອງ
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ໂຄງການຍອ່ຍທ ່ ສະ ເໜ ໄດຮ້ບັທຶນສະໜບັສະໜ ນພາຍໃຕໂ້ຄງ ການ ACP (ລາຍລະອຽດໃຫເ້ບິ່ ງຕາມ EGEF ຂອງ

ໂຄງການ). 

4.0 ອະທິບາຍກຽ່ວກບັແຕລ່ະແຂວງຂອງໂຄງການ 

4.1 ທ ່ ຕ ັງ້ທາງດາ້ນພມູສາດ ແລະ ແຜນທ ່ ຂອບເຂດ 

67. ສປປ ລາວ ມ ເນຼືອ້ທ ່ ທງັໝດົ 236,800 ຕາກໂິລແມດັ ແລະ ມ ເນຼືອ້ທ ່ ໜາ້ນ ໍາ້ 6,000 ຕາກໂິລແມດັ ລກັສະນະພມູ

ສນັຖານແບງ່ອອກເປັນສາມລກັສະນະຕາ່ງກນັ -ພດູອຍ, ພພູຽງ ແລະ ທ ົ່ງພຽງ. ເນຼືອ້ທ ່ ພພູຽງ ແລະ ພດູອຍກວມເອົາ

ສາມສວ່ນຂອງເນຼືອ້ທ ່ ທງັໝດົ. ລະດບັຄວາມສງູມ  ຄວາມແຕກຕາ່ງກນັທວົປະເທດຈາກພາກເໜຼືອລງົສູພ່າກໃຕ.້ ຄວາມ

ສງູຂອງພດູອຍ, ລະດບັຄວາມສງູສະເລຍ່ 1,500 ແມດັ ເຊິ່ ງນອນໃນເຂດພາກເໜຼືອ. ຈ ດຕ ໍາ່ສ ດແມນ່ນອນຢູໃ່ນແມນ່ ໍາ້

ຂອງທ ່ ລະດບັຄວາມສງູ 70 ແມດັ ເໜຼືອລະດບັນ ໍາ້ທະເລປານກາງ. ສາຍພຫູ ວງ (ສນັພຫູ ວງ) ຍາວຢຽດໄປທາງ

ທິດຕາເວັນອອກສຽ່ງໃຕແ້ຕພ່ພູຽງເມ ຼືອງພວນ ລງົສູຊ່າຍແດນກາໍປເູຈຍ; ອ ກພພູຽງອຼື່ ນ ແມນ່ພພູຽງນາກາຍທ ່ ແຂວງຄາໍ

ມວ່ນ ແລະ ພພູຽງບໍລິເວນໃນພາກໃຕຂ້ອງ ສປປ ລາວ. ເຊິ່ ງມ  ລະດບັຄວາມສງູ 1,000 ແມດັ ເໜຼື່ ອລະດບັນ ໍາ້ທະເລ

ປານກາງ. 

68. ໂຄງການຜະລິດກະສກິາໍເປັນສນິຄາ້ກວມເອົາ 5 ແຂວງ: ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ແຂວງວຽງຈນັ, ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ, 

ແຂວງ ຄາໍມວ່ນ ແລະ ແຂວງ ໄຊຍະບລູ . ໂຄງການໂດຍທົ່ວໄປຕ ັງ້ຢູໃ່ນພຼື້ນທ ່ ສງູ ຫ ຼື ແຂວງ ໄຊຍະບລູ  ທ ່ ເປັນແຂວງ

ມ ພຜູາ ແລະ ຕ ໍາ່ລງົມາໃນຂອບເຂດທົ່ງພຽງ ແຂວງວຽງຈນັ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ແຊວງບໍລິຄາໍໄຊ ແລະ ແຂວງຄາໍ

ມວ່ນ. ລະດບັຄວາມສງູແຕກຕາ່ງກນັແຕລ່ະດບັ 1.000 ແມດັ ເໜຼືອລະດບັນ ໍາ້ທະເລປານກາງໃນແຂວງໄຊຍະບລູ  ຫ  ດ

ລງົເຖງິ 200 ແມດັ ເໜຼືອລະດບັນ ໍາ້ທະເລປານກາງ ເລາະລຽບຕາມແຄມຝ ັ່ງແມນ່ ໍາ້ຂອງ.  ຄວາມແຕກຕາ່ງຂອງລະດບັ

ຄວາມສງູທ ່ ແຂວງວຽງຈນັຈາກ 210 ແມດັ ຫາ 180 ແມດັ ເໜຼືອລະດບັນ ໍາ້ທະເລປານກາງ. ເນຼືອ້ທ ່ ສວ່ນໃຫຍ່ຮາມພຽງ 

ຫ ຼື ມ  ຄວາມຄອ້ຍຊນັເລັກນອ້ຍໃນຂອບເຂດໂຄງການ, ຄວາມແຕກຕາ່ງເລັກນອ້ຍເກ ດມ  ຂຶນ້ລະຫວາ່ງຊອ່ງລະບາຍນ ໍາ້ທາໍ

ມະຊາດ ແລະ ບອ່ນທ ່ ເປັນຮອ່ມພ.ູ ຄວາມຮາບພຽງແມນ່ມ  ລກັສະນະແຕກ່ຕາ່ງກນັ: ຄວາມແຕກຕາ່ງຂອງລະດບັຄວາມ

ສງູລະຫວາ່ງຈ ດທ ່ ລຽບຕາມແມນ່ ໍາ້ຂອງ ແລະ ບອ່ນຈ ດເທິງບກົ, ໂດຍຕ ັງ້ສາກທ ່ ຢູລ່ະຫວາ່ງ 24 ກໂິລແມດັທ ່ ແຂວງ

ສະຫວນັນະເຂດ, ໂດຍຄາ້ຍຄຼືກນັທ ່ ມ  ຄວາມຄອ້ຍຫ  ດລງົທ ່ ເຊບງັຫຽງທ ົ່ວຂອບເຂດນ  ້ແມນ່ 0.02-0.03 ເປ ເຊັນ. ແຜນທ ່

ໂຄງການໄດສ້ະແດງໃນແຜນສະແດງທ  1.  

ຮບູສະແດງ 1 ແຜນທ ່ ຂອບເຂດໂຄງການ 
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ພມູສນັຖານ 

69. ຂອບເຂດທ ່ ຕ ັງ້ເປັນໂນນ ເຖງິເປັນພຜູາໃນພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນເຖງິລະດບັຄວາມສງູທ ແຕກຕາ່ງກນັ

ຈາກ 500 ຫາ 1000 ແມດັ, ພອ້ມກບັລະດບັຄວາມສງູສງູກວ່າ 2,000 ແມດັ ສະເພາະ, ແຕທ່ ົ່ວໄປມ ຄວາມຄອ້ຍຊນັ

ຫ າຍທາງພາກເໜຼືອ. ພຼື້ນທ ່ ປກົຄ ມໄປດວ້ຍພມູອາກາດມລໍະສ ມຕາເວັນຕກົສຽ່ງໃຕ,້ ເຊິ່ ງກໍ່ໃຫເ້ກ ດຝນົຕກົໜກັທ ່ ສະເລຍ່
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ປະຈາໍປ ເຖງິ 2,500 ເຖງິ 3,000 ມລິິແມດັ. ເນຼືອ້ດນິມ  ຄວາມຄາ້ຍຄຼືກນັກບັທາງພາກເໜຼືອ ນອກຈາກຂອບເຂດພພູຽງ

ບໍລິເວນຢູທ່າງພາກໃຕ,້ ມ  ຄວາມເລ ກ ແລະ ມ ໂຄງສາ້ງ ແລະ ເປັນດນິທ ່ ມ  ຄວາມເປັນກດົໜອ້ຍ ແລະ ເປັນດນິທ ່ ສາມາດ

ເກບັກກັນ ໍາ້ໄດດ້  ແລະ ມ ການລະບາຍສງູ.  

70. ທົ່ງພຽງເຂດລ ມ່ນ ໍາ້ຂອງ ແລະ ແມນ່ ໍາ້ສາຂາໃນພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕຂ້ອງປະເທດບອ່ນທ ່ ມ  ປະຊາກອນດາໍລງົຊ ວດິ

ຫ າຍກວ່າ 50 ເປ ເຊັນ. ຂອບເຂດເຫ ົ່ ານ ລ້ວມມ ທ ົ່ງພຽງວຽງຈນັ, ທ ົ່ງພຽງທ ່ ມ  ເນຼືອ້ທ ່ ແຄບໃນແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ ແລະ ເຊ

ບ ັງ້ໄຟຂອງແຂວງຄາໍມວ່ນ, ທ ົ່ງພຽງທ ່ ກວ້າງຂວາງແມນ່ສ ົ່ງພຽງສະຫວດັນະເຂດ. ທ ົ່ງພຽງເຫ ົ່ ານ ເ້ປັນທ ົ່ງພຽງທາໍການ

ຜະລິດຂອງປະເທດ, ປກົຄ ມດວ້ຍອາກາດຮອ້ນຊ ມ່ເຊິ່ ງນາໍເອົາປະລິມານນ ໍາ້ຝນົສະເລຍ່ໃນປ ແຕ ່ 1,500 ມລິິແມດັ ຫາ 

2,000 ມລິິແມດັ. 

71. ອ ງຕາມຜນົການສາໍຫ ວດ ແລະ ການດາໍເນ ນການແບງ່ຂອບເຂດປະເພດດນິລະດບັເມ ຼືອງ, ແຂວງ ທ ົ່ວປະເທດ, ເນຼືອ້ທ ່

ດນິຜະລິດກະສກິາໍທງັໝດົປະມານ 4,5 ລາ້ນເຮັກຕາ (ເທ່ົາກບັ 19 ເປ ເຊັນຂອງເນຼືອ້ທ ່ ພາຍໃນປະເທດ) ເຊິ່ ງແບງ່ອອກ

ເປັນ 3 ປະເພດ ເປັນຕ ົນ້:  

• ຂອບເຂດຮາບພຽງເໝາະແກກ່ານຜະລິດເຂ້ົາ ແລະ ພຼືດອາຍ ສ ັນ້/ພຼືດເປັນເສດຖະກດິມ  ປະມານ 2 ລາ້ນເຮັກ 

ຕາ. 

• ຂອບເຂດທ ່ ມ  ຄວາມຄອ້ຍຊນັເລັກນອ້ຍ, ຊ ັນ້ດນິຢູເ່ລິກເໝາະແກກ່ານປກູພຼືດເປັນອາຫານ ເຊ່ັນ: ສາລ , ຖ ົວ່, 

ຖ ົວ່ຂຽວ, ຕ ົນ້ໄມໃ້ຫໝ້າກ, ພຼືດອ ດສະຫາກາໍ ຫ ຼື ພຼືດທ ່ ເປັນສນິຄາ້ມ  ເນຼືອ້ທ ່ ປະມານ 1,8 ລາ້ນເຮັກຕາ.  

• ຂອບເຂດທ ່ ເປັນທ ົ່ງຫຍາ້ທາໍມະຊາດເໝາະແກກ່ານລຽ້ງສດັເປັນຕ ົນ້ ລຽ້ງງວົ, ລຽ້ງຄວາຍ ມ ເນຼືອ້ທ ່ ທງັໝດົ

ປະມານ 0,65 ລາ້ນແຮັກຕາ. ນອກນ ັນ້ ຍງັມ  ເນຼືອ້ທ ່ ປ່າໄມເ້ປັນຕ ົນ້: ປ່າໂຄກແຫງ້ແລງ້, ຂອບເຂດປ່າເຮຶອ້, 

ຂອບເຂດປ່າບໍລິເວນນ ໍາ້ ແລະ ເຂດອະນ ລກັເຊິ່ ງເໝາະແກກ່ານລຽ້ງສດັມ  ປະມານ 1,14 ລາ້ນ ແຮັກຕາ.  

4.2 ລກັສະນະພຼື້ນຖານຂອງແຕລ່ະແຂວງຂອງໂຄງການ 

4.2.1 ຄ ນນະພາບດນິ 

72. ອ ງຕາມບດົລາຍງານການຈາໍແນກປະເພດດນິ ແລະ ໝວດດນິຂອງກມົຄ ມ້ຄອງດນິກະກະສກິາໍ (DALaM), ເນຼືອ້ທ ່ ດນິ

ກະສກິາໍທງັໝດົປະມານ 4.5 ລາ້ນແຮກຕາ (ເທ່ົາກບັ 19 ເປ ເຊັນຂອງເນຼືອ້ທ ່ ທງັໝດົຂອງປະເທດ) ປະເພດຂອງດນິ

ໄດຈ້າໍແນກອອກເປັນ 15 ກ ມ່ (ຈາໍແນກໂດຍ FAO UNESCO 1987): Arenosols (AR), Acrisols (AC), Alisols 

(AL), Cambisols (CM), Calcisols (CL), Fluvisols (FL), Ferralsols (FR), Gleysols (GL), Luvisols (LV), Leptosols 

(LP), Lixisols (LX), Nitisols (NT), Regosols (RG), Solonetz (SN) and Solonchacks (SC). 

73.  ປະເພດຂອງດນິທ ່ ຄວບຄ ມຫ າຍກວ່າໝູແ່ມນ່ Arenosols ເຊິ່ ງມ  ເຖງິ 11,579,913ha (48.90%) ຂອງເນຼືອ້ທ ່ ທ ົ່ວປະເທດ. 

Alisols ຄວບຄ ມ 4,444,215ha (18.77%); Luvisols ຄວບຄ ມ 2,999,305ha (12.67%); ແລະ Cambisols ຄວບຄ ມ 

2,353,227 ha (9.94%), ຕາມລາໍດບັ. 

74. Acrisols ເປັນດນິປະເພດເປັນກດົພອ້ມກບັການສະສມົຂອງດນິໜຽວ. ວດັສະດ ປະກອບມາຈາກຫິນປະເພດເປັນກດົ, 

ສງັເກດເປັນປະເພດດນິໜຽວທ ່ ທນົທານກບັອາກາດເຊິ່ ງສຼືບຕ່ໍເປຼື່ ອຍເຫຍຼື່ ອຍ. ລກັສະນະທາງກາຍພາບລວມມ ສະເຖຍລະ

ພາບທາງໂຄງສາ້ງຕ ໍາ່, ຄວາມສາມາດໃນຊກັນາໍໄຟຟ້າຕ ໍາ່, ຄວາມເປັນດາ້ງຕ ໍາ່, ຄ ນລກັສະນທາງເຄມ ບ່ໍດ , ມ  ສານ
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ອາຫານຕ ໍາ່,  ການດດູຊຼືມທາດ P ແລະ Al ເປັນພິດ; ເລ ່ ມເປັນກດົ ແລະ ຜິວໜາ້ຂອງດນິເປັນປະເພດດນິຊາຍປນົ

ຕມົ.  

75. Alisols ເປັນດນິປະເພດໃໝ,່ ເມ ຼື່ອກອ່ນສວ່ນໜ່ຶງຂອງອາລ ໂຊສ, ເປັນປະເພດດນິໜຽວທ ່ ມ  ຄວາມສາມາດໃນການ

ແລກປ່ຽນໄຟຟ້າສງູ. ພວກມນັເປັນດນິທ ່ ເປັນກດົສງູຂອງເຂດຮອ້ນຊ ມ່ ແລະ ເຂດເຄິ່ ງຮອນ້ຊ ມ່, ພອ້ມກບັການສະສມົ

ປະເພດດນິໜຽວໃນປະເພດຂອງທ ່ ຮອງລງົມາ. ອາລ ຍມ  ນຽມ (Al) ປະກດົໃຫເ້ຫັນຫ າຍກວ່າ 50 ເປ ເຊັນຂອງການ

ແລກປ່ຽນຄວາມສະຫ ບັສບັຊອ້ນ. ປະເພດຂອງອາລິໂຊສ, ຈາໍນວນອາລ ຍມ  ນຽມປະກດົເປັນຈາໍນວນ ແລະ ດ ນເປັນພິດ 

ເຊິ່ ງສານອາຫານສາໍລບັພຼືດແມນ່ມ  ຕ ໍາ່ບ່ໍດ ນ່ດຽ່ງ. 

76. Luvisols ເປັນດນິທ ່ ສະສມົດນິໜຽວໃນ ແນວຮາມຕວົປ  ແລະ ບ່ໍເປັນສ ດາໍ. ດນິປະເພດນ ປ້ະກອບດວ້ຍດນິໜຽວ ແລະ 

ມ ຄວາມສາມາດໃນການຊກັນາໍໄຟຟ້າໄດດ້ . ດນິປະເພດນ ໃ້ຊເ້ຂ້ົາໃນການຜະລິດມ ຄວາມຈາໍກດັໂດຍສະເພາະທາງດາ້ນ

ຄ ນລກັສະນະທາງກາຍພາບຂອງດນິ: ສະຖຽນນະພາບທາງດາ້ນໂຄງສາ້ງຕ ໍາ່; ຜິວໜາ້ຂອງດນິແຕກຫກັງາ່ຍ, ການ

ອດັແໜນ້ຂອງດນິ ແລະ ການເຊາະເຈຼື່ອນ; ຄວາມສາມາດເກບັກກັນ ໍາ້ຕ ໍາ່, ຜ ຜ ຍ່ງາ່ຍຕ່ໍກບັຄວາມແຫງ້ແລງ້. ສານ

ອາຫານປະເພດ N ແລະ K ມ  ໜອ້ຍ, ຂະນະທ ່ ສານອາຫານປະເພດ K, Mg, S, Fe, and Zn ຈະເພ ່ ມຂຶນ້ໄດໂ້ດຍ

ການເຮັດການປກູຝງັ.  

77. Cambisols ເປັນດນິປະເພດເຊິ່ ງມ  ລກັສະນະທາງໂຄງສາ້ງມ  ການພດັທະນາ ແລະ ບ່ໍເປັນສ ດາໍ. ພວກມນັເປັນດນິ

ປະເພດທ ່ ເປັນແນວຮາບທ ່ ແຕກຕາ່ງກນັຫ ກັຖານທ ່ ເຫັນຈາກການປ່ຽນແປງຂອງສ , ໂຄງສາ້ງ ແລະ/ຫ ຼື ສວ່ນປະສມົຄາໂບ

ເນັດ. ລກັສະນະທາງດາ້ນເຄມ , ກາຍະພາບ ແລະ ແຮທ່າດ ແມນ່ເປັນໄປບ່ໍໄດທ້ ່ ຈະສງັລວມໃນບນັຊ ດຽວກນັເນຼື່ງຈາກ

ວາ່ແຄມບ ໂຊສເກ ດຂຶນ້ໄດໃ້ນຫ າຍໆ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. ແຄມບ ໂຊສສວ່ນຫ າຍເປັນເນຼືອ້ເມດັຂະໜາດກາງ ແລະ ສະຖຽນ

ນະພາບທາງໂຄງສາ້ງດ , ມ  ຊອ່ງຫວາ່ງເມດັດນິສງູ, ມ  ຄວາມສາດໃນການເກບັກກັນ ໍາ້ໄດດ້ , ການລະບາຍພາຍໃນດ 

ຫ າຍ. ພວກມນັຍງັມ  ຄວາມເປັນກາງລະຫວາ່ງຄວາມເປັນກດົ ແລະ ເປັນດາ້ງ, ຄວາມອ ດມົສມົບນູທາງເຄມ ດ ພໍໃຊ,້ ເປັນ

ດນິທ ່ ສດັນ ໍາ້ຢູໄ່ດ.້ 

78. Acrisol ແລະ Alisols ເປັນດນິປະເພດ ກດົ, ມ  ສານອາອາຫານສາໍພຼືດນອ້ຍ ແລະ ຄາ່ຂອງ Ca ແລະ K. ພວກມນັ

ມ  ຄາ່ຄວາມເປັນກດົເປັນດາ້ງຕ ໍາ່ ປະມານພຽງ 5.5, ປະກດົມ  ຄາ່ຂອງ FeO ຫ າຍ, ແລະ ມ ຄາ່ການຊກັນາໍ   ຟສົຟໍຮສັ. 

ດນິປະເພດເຫ ົ່ ານ ໄ້ດຮ້ບັການແນະນາໍເຂ້ົາໃນການປກູພຼືດປະເພດທນົທານຕ່ໍຄວາມເປັນກດົ. ໃນທາງກງົກນັຂາ້ມ, ດນິ

ປະເພດທ ່ ມ  ນ ໍາ້ຊນົລະປະທານຈະມ ຄາ່ ຄວາມເປັນກດົເປັນດາ້ງປະມານ 6 ຫາ 6.5 ເຊິ່ ງເໝາະສາໍລບັການປກູເຂ້ົາ; 

ການນາໍໃຊຝ້ ນ່ອ ນຊ , ສມົທບົກບັການປກູພຼືດໝນູວຽນ ສາມາດເພ ່ ມສານອາຫານໃຫແ້ກພ່ຼືດ.  Luvisol ແລະ ການນາໍ

ໃຊແ້ນວພນັປບັປ ງ, ພຼືດທ ່ ມ  ຮາກ ແລະ ລາໍ, ແລະ ປະເພດຕະກ ນຖ ົວ່. 

ຕາຕະລາງ 4. ລກັສະນຂອງດນິໃນຂອບເຂດໂຄງການ 

ລ/

ດ 

ໝວດຂອງດນິ ເນຼືອ້ທ ່  (ha) % ຂອງໝວດ

ດນິປກົຄ ມ  

ປະເພດຂອງດນິໃນແຂວງເປ້ົາໝາຍ 

    XBL VTE Plain BLX KHM 

1 ARENOSOLS (AR) 233,154   1.43% x x   x 
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2 ALISOLS (AL) 4,444,215  18.77%   x x x 

3 ACRISOLS (AC) 11,579,913 48.90% x x x x 

4 CAMBISOLS (CM) 2,353,227   9.94% x x x x 

5 CALCISOLS (CL)     x       

6 FLUVISOLS (FL) 104,650  0.45% x  x   x 

7 FERRALSOLS(FR)     x       

8 GREYSOLS (GL) 127,189  0.54%   x x x 

9 LEPTOSOLS (LP) 442,497 1.80% x x x x 

10 LIXISOLS (LX) 391,495  1.63%   x   x 

11 LUVISOLS (LV) 2,999,305  12.67% x   x x 

12 NITISOLS (NT )     x       

13 REGOSOLS (RG) 515,279  0.94%   x x x 

14 SOLONCHACKS 

(SC) 
7,503  0.03%         

15 SOLONNETZ (SN) 5,945  0.02%   x   x 

79. ອ ງຕາມ Roder et al (2006)2, ການສກຶສາຄວາມອ ດມົສມົບນູຂອງດນິໃນ ສປປ ລາວ ສາໍລບັການປກູເຂ້ົາໃນເຂດເນ ນສງູ 

ແລະ ທ ົ່ງພຽງສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ການນາໍໃຊດ້ນິສາໍລບັການຜະລິດເຂ້ົາໂດຍທົ່ວໄປແມນ່ມ  ຄວາມອ ດມົສມົບນູຕ ໍາ່, ສວ່ນ

ປະສມົທາງອນິຊ  ແລະ ສານອາຫານປະເພດ N ຍງັຕ ໍາ່. ດ ັງ່ນ ັນ້, ຝ ນ່ເຄມ  ແມນ່ໄດນ້າໍໃຊພ້ຽງເລັກນອ້ຍໃນການປກູເຂ້ົາ

ໃນເຂດເນ ນສງູ. ໃນທາງກງົກນັຂາ້ມການນາໍໃຊເ້ຄຝ ນ່ເຄມ  /ອະອນິຊ ໃນພຼື້ນທ ົ່ງພຽງແມນ່ມ  ທາ່ອຽ່ງເພ ່ ມຂຶນ້ໄລຍະ 10 ປ  

ຜາ່ນມາ (ແຕກ່ໍ່ຍງັນອ້ຍກວ່າ 20 ກກ/ເຮັກຕາໂດຍສະເລຍ່). ເຟຼືອງ ແລະ ມນູສດັຈາກງວົ ແລະ ຄວາຍເປັນແຫ ງ່ສານ

ອາຫານທ ່ ສາໍຄນັ (Roder et al, 2006). ດນິປກູເຂ້ົາໃນທ ົ່ງພຽງເປັນປະເພດ Acrisols ເຊິ່ ງມ  ຄວາມອ ດມົສມົບນູຕ ໍາ່, ທນົ

ທານຕ່ໍອາກາດ, ຄວາມເປັນກດົເປັນດາ້ງ ແລະ  ຄວາມສາມາດໃນການຊກັນາໍໄຟຟ້າຕ ໍາ່.  

80. ແຜນທ ່ ໃນຮບູທ ່  2 ສະແດງໃຫເ້ຫັນຖງິປະເພດຂອງດນິໃນ ສປປ ລາວ  

ຮບູສະແດງ 2 ແຜນທ ່ ປະເພດດນິ 

                                                           
2 Roder, W., Schurmann, S., Chittanavanh, P., Sipaseuth, K., and Fernandez, M. (2006). Soil fertility management for organic 

rice production in the Lao PDR. Renewable Agriculture and Food Systems: 21(4); 253-260. (URL: 
http://doc.rero.ch/record/293900/files/S174217050600161X.pdf)  

http://doc.rero.ch/record/293900/files/S174217050600161X.pdf
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4.2.2 ອ ທກົວທິະຍານ ໍາ້ໜາ້ດນິ/ນ ໍາ້ໃຕດ້ນິ 

81. ສປປ ລາວເປັນປະເທດທ ່ ອ  ດມົສມົບນູດວ້ຍຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ ແລະ ຄ ນນະພາບຂອງນ ໍາ້ຍງັຢູໃ່ນອນັດບັດ . ນ ໍາ້ມ  ຄວາມ

ສາໍຄນັຕ່ໍການດາໍລງົຊ ວດິ ແລະ ວດັທະນາທາໍຂອງຄນົລາວ: ນ ໍາ້ຍງັເປັນເປ້ົາໝາຍໃນການສະໜອງຕ່ໍການພດັທະນາ

ເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົຂອງປະເທດ. ການປະກອບສວ່ນໃນການພດັທະນາຈາກຂະແໜງນ ໍາ້ໄດມ້  ການສາໍຫ ວດ: 

ຊນົລະປະທານ, ພະລງັງານໄຟຟ້າ, ການເດ ນເຮຼືອ, ການປະມ ງ, ນ ໍາ້ປະປາທງັຕວົເມ ຼືອງ ແລະ ຊນົນະບດົ. 

ປະລິມານນ ໍາ້ທ ່ ໄດນ້າໍໃຊແ້ຕລ່ະຂະແໜງການໄດເ້ພ ່ ມຂຶນ້ເລຼື້ອຍໆໃນປະຈ ບນັ.  

ປະລິມານນ ໍາ້ທ ່ ໄຫ ເຂ້ົາ ສປປ ລາວມ ປະມານ 270 ພນັລາ້ນ ແມດັກອ້ນ, ເທ່ົາກບັ 35 ເປ ເຊັນຂອງນ ໍາ້ທ ່ ໄຫ ເຂ້ົາອາ່ງ

ແມນ່ ໍາ້ຂອງສະເລຍ່ຕ່ໍປ . ປະລິມານນ ໍາ້ໃນແມນ່ ໍາ້ທ ່  ສປປ ລາວ ປະຈາໍເດຼືອນແມນ່ມາຈາກນ ໍາ້ຝນົ: ປະມານ 80 ເປ ເຊັນ

ໃນລະດຝູນົ (ເດຼືອນພຼືດສະພາ ຫາ ເດຼືອນຕ ລາ) ແລະ 2 ເປ ເຊັນ ໃນລະດແູລງ້, ແຕເ່ດຼືອນພະຈກິ ຫາ ເດຼືອນ ເມສາ. 

ສາໍລບັບາງແມນ່ ໍາ້ໃນເຂດພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ ້(ໂດຍສະເພາະ ເຊບ ັງ້ໄຟ, ເຊບ ັງ້ຫຽງ ແລະ ເຊໂດນ) ອດັຕາການ

ໄຫ ໃນລະດແູລງ້ແມນ່ນອ້ຍ: ປະມານ 10 ຫາ 15 ເປ ເຊັນຂອງອດັຕາການໄຫ ປະຈາໍປ . ແມນ່ ໍາ້ທ ່ ບ່ໍໄຫ ເຂ້ົາອາ່ງແມນ່ ໍາ້

ຂອງໄປຫາຫວຽດນາມໄປທະເລຈ ນໃຕມ້   ແມນ່ ໍາ້ມາ້, ແມນ່ ໍາ້ຊາໍ ແລະ ແມນ່ ໍາ້ເນ ນ. 

82. ແຫ ງ່ນ ໍາ້ຈຼືດສວ່ນໃຫຍ່ໄດມ້າຈາກທະເລສາບ, ແມນ່ ໍາ້, ແລະ ນ ໍາ້ໃຕດ້ນິມ  ລກັສະນະທາງເຂດຮອ້ນ. ສປປ ລາວ ມ 

ປະລິມານນ ໍາ້ຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ພາຍໃນສະເລຍ່ຕ່ໍຄນົສງູທ ່ ສ ດໃນພາກພຼື້ນອາຊ . ປະເທດໄດແ້ບງ່ອາ່ງຮບັນ ໍາ້ອອກເປັນ 

64 ອາ່ງ. ຫາ້ສ ບສາມອາ່ງຮບັນ ໍາ້, ຫ ຼື 91 ເປ ເຊັນຂອງເນຼືອ້ທ ່ ທງັໝດົ, ໄຫ ເຂ້ົາສູອ່າ່ງນ ໍາ້ຂອງ (ແມນ່ ໍາ້ທ ່ ມ  ຄວາມຍາວ

ລະດບັທ  12 ຂອງໂລກ ແລະ ລະດບັທ  7ຂອງອາຊ ). ສ ບແອັດອາ່ງແມນ່ ໍາ້, ນອນໃນແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງ

ຫວົພນັ, ໄຫ ລງົສູປ່ະເທດຫວຽດນາມ. ແມນ່ ໍາ້ຂອງສະໜອງຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ໃຫແ້ກ ່ສປປ ລາວ. ມ  ຕ ົນ້ກາໍເນ ດມາຈາກ

ພາກໃຕຂ້ອງປະເທດຈ ນ, ໄຫ ຜາ່ນປະເທດພະມາ້, ສ ປປ ລາວ, ປະເທດໄທ, ກາໍປເູຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມ, ແລະ ລງົ

ສູທ່ະເລຈນິໃຕ.້ ລະດບັນ ໍາ້ມ  ຄວາມແຕກຕາ່ງກນັຫ າຍລະຫວາ່ງລະດແູລງ້ ແລະ ລະດຝູນົ, ນ ໍາ້ຖວ້ມໃນແຕລ່ະປ ມ  

ບດົບາດສາໍຄນັຫ າຍໃນການຄວບຄ ມຊ ວະນາໆພນັ ແລະ ເສດຖະກດິ. ນ ໍາ້ຖວ້ມໄດປ້ະລະຕະກອນທ ່ ຊວ່ຍໃນການປບັປ ງ

ຄວາມອ ດມົສມົບນູ, ສະລາ້ງສິ່ ງປນົເປຼື້ອນ ແລະ ຕຼື່ ມໃຫແ້ກນ່ ໍາ້ໃຕດ້ນິ. 

83. ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດມ ແມນ່ ໍາ້ລາໍທານຈາໍນວນຫ າຍ. ໃຫຍ່ທ ່ ສ ດແມນ່ແມນ່ ໍາ້ຂອງ, ຄວາມຍາວໄຫ ຜາ່ນ 1,898 

ກໂິລແມດັ ແຕເ່ໜຼືອເຖງິໃຕ,້ ເປັນເສ້ັນຊາຍແດນລະຫວາ່ງລາວ-ໄທ 919 ກໂິລແມດັ. ປະລິມານນ ໍາ້ໄຫ ເຂ້ົາອາ່ງນ ໍາ້ຂອງ

ເກຼືອບ 60 ເປ ເຊັນແມນ່ມາຈາກ ສປປ ລາວ. ສາຂາຂອງແມນ່ ໍາ້ຂອງສວ່ນໃຫຍ່ເກຼືອບທງັໝດົ ຫ ຼື ຕ ົນ້ຕໍແມນ່ຢູໃ່ນ ສປປ 

ລາວ. ເນຼືອ້ທ ່ ອາ່ງໃຫຍ່ກວ່າ 400 ຕາແມດັ ລວມມ  ນ ໍາ້ ອ ູ448 ກໂິລແມດັ, ນ ໍາ້ທາ 325 ກໂິລແມດັ, ນ ໍາ້ແບງ່ 215 

ກໂິລແມດັ, ນ ໍາ້ຄານ 90 ກໂິລແມດັ, ນ ໍາ້ງ ຼື່ມ 354 ກໂິລແມດັ, ນ ໍາ້ງຽບ 156 ກໂິລແມດັ, ນ ໍາ້ກາດງິ 103 ກໂິລແມດັ, 

ນ ໍາ້ ຊນັ 120 ກໂິລແມດັ, ເຊບ ັງ້ໄຟ 239 ກໂິລແມດັ, ເຊບ ັງ້ຫຽງ 338 ກໂິລແມດັ, ເຊໂດນ 192 ກໂິລແມດັ, ເຊ

ກອງ 320 ກໂິລແມດັ ແລະ ຍງັມ  ແມນ່ ໍາ້ນອ້ຍໆ ຫ າຍແມນ່ ໍາ້ໄຫ ລງົແມນ່ ໍາ້ຂອງ. ກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການຈະໄດຈ້ດັຕ ັງ້

ປະຕບິດັໂດຍນາໍໃຊແ້ຫ ງ່ນ ໍາ້ໜາ້ດນິ, ໂດຍສະເພາະແມນ່ຈະໄດນ້າໍໃຊນ້ ໍາ້ຈາກແມນ່ ໍາ້ຂອງ ແລະ ແມນ່ ໍາ້ສາຂາ. 

ປະລິມານນ ໍາ້ຝນົສະເລຍປະຈາໍປ ໃນ ສປປ ລາວ ແມນ່ 1,935 ມລິິແມດັ, ຫ ຼື 462 ກມ2, ປະລິມານໄຫ ຖວ້ມ 1,055 

ມລິິແມດັ ຫ ຼື 250 ກມ3. ຂອບເຂດຝນົຕກົຫ າຍທ ່ ສ ດແມນ່ຢູພ່າກກາງ ແລະ ພາກໃຕແ້ຂວງບໍລິຄາໍໄຊ ແລະ ແຂວງ

ສາລະວນັ. 
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84. ແມນ່ ໍາ້ຕ ົນ້ຕໍ ແລະ ແມນ່ ໍາ້ສາຂາແມນ່ ໍາ້ຂອງທ ່ ໄຫ ຜາ່ນແຂວງເປ້ົາໝາຍໂຄງການມ ຄຼື: ແຂວງໄຊຍະບລູ ແມນ່ ໍາ້ຂອງ, 

ແຂວງວຽງຈນັ ນ ໍາ້ງ ຼື່ມ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັນ ໍາ້ຂອງ ແລະ ນ ໍາ້ງ ຼື່ມ, ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ ມ ນ ໍາ້ກະດງິ, ນ ໍາ້ຊນັ ແລະ ນ ໍາ້

ຂອງ, ແຂວງຄາໍມວ່ນມ ນ ໍາ້ເຊບງັໄຟ ແລະ ນ ໍາ້ຂອງ. 

85. ແຫ ງ່ນ ໍາ້ທ ່ ນາໍໃຊສ້າໍການກະສິກາໍໃນຂອບເຂດແຂວງເປ້ົາໝາຍ: ນ ໍາ້ແມນ່ພາກສວ່ນທ ່ ສາໍຄນັສາໍລບັການປກູຝງັ, ດ ັງ່ນ ັນ້, 

ແຫ ງ່ນ ໍາ້ມ  ຫ າຍໆ ແຫ ງ່ ຕວົຢາ່ງ ນ ໍາ້ຝນົ, ນ ໍາ້ໜາ້ດນິຈາກແມນ່ ໍາ້, ອາ່ງເກບັນ ໍາ້, ນ ໍາ້ສາ້ງ/ນ ໍາ້ໃຕດ້ນິແມນ່ໄດນ້າໍໃຊເ້ຂ້ົາ

ໃນການປກູຝງັໃນແຂວງເປ້ົາໝາຍ, ຂຶນ້ຢູກ່ບັເງ ຼື່ອນໄຂສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຂອງແຕລ່ະແຂວງ ແລະ ປະເພດ

ຂອງພຼືດ. ໃນແຂວງເປ້ົາໝາຍການຊມົໃຊນ້ ໍາ້ໜາ້ດນິ ແລະ ນ ໍາ້ໃຕດ້ນິຍງັມ  ຂອບເຂດຈາໍກດັ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ສວ່ນໃຫຍ່ແມນ່ນາໍ

ໃຊນ້ ໍາ້ຝນົ. ສະຖານະພາບການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ ແລະ ນ ໍາ້ຊນົລະທານເຂ້ົາໃນການປກູຝງັທ ່ ແຂວງເປ້ົາໝາຍໄດສ້ງັໄວລ້ ມ່ນ :້  

▪ ແຂວງໄຊຍະບລູ - ນ ໍາ້ສາໍລບັນາໍໃຊເ້ຂ້ົາເຮັດນາ ແລະ ປກູສາລ ແມນ່ນ ໍາ້ຝນົ ແລະ ນ ໍາ້ຈາກແມນ່ ໍາ້ສາຂາຍອ່ຍ

ແມນ່ ໍາ້ຂອງ 

▪ ແຂວງວຽງຈນັ- ແຫ ງ່ນ ໍາ້ສາໍຄນັສາໍລບັປກູເຂ້ົາ ແລະ ພຼືດຜກັແມນ່ນ ໍາ້ຝນົ ແລະ ນ ໍາ້ມງັ, ນ ໍາ້ງ ຼື່ມ ແລະ ສາຂາ

ແມນ່ ໍາ້ງ ຼື່ມ. ບາງບາ້ນກໍ່ໄດນ້າໍໃຊນ້ ໍາ້ບາບານ (ນ ໍາ້ສາ້ງ) ສາໍລບັພຼືດຜກັ. 

▪ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ- ແຫ ງ່ນ ໍາ້ຕ ົນ້ຕໍສາໍເຮັດນາ ແລະ ພຼືດຜກັແມນ່ນ ໍາ້ຝນົ ແລະ ນ ໍາ້ງ ຼື່ມ, ສາຂານ ໍາ້ງ ຼື່ມ, ແລະ 

ນ ໍາ້ຂອງ. ບາງບາ້ນກໍ່ໄດນ້າໍໃຊນ້ ໍາ້ບາບານ (ນ ໍາ້ສາ້ງ) ສາໍລບັພຼືດຜກັ. 

▪ ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ- ແຫ ງ່ນ ໍາ້ສາໍຄນັສາໍລບັປກູເຂ້ົາ ນ ໍາ້ຝນົ, ນ ໍາ້ມງັ, ແລະ ສາຂານ ໍາ້ມງັ, ນ ໍາ້ຊນັ ແລະ ສາຂານ ໍາ້

ຊນັ, ນ ໍາ້ຂອງ. 

▪ ແຂວງຄາໍມວ່ນ-ແຫ ງ່ນ ໍາ້ສາໍຄນັສາໍລບັປກູເຂ້ົາ ແລະ ພຼືດຜກັແມນ່ນ ໍາ້ຝນົ ແລະ ເຊບ ັງ້ໄຟ, ແລະ ສາຂາ. 

86. ການປກູສາລ ໃນແຂວງໄຊຍະບລູ ແມນ່ນາໍໃຊນ້ ໍາ້ຝນົເປັນຕ ົນ້ຕໍ (ບ່ໍມ  ລະບບົຊນົລະປະທານ), ແຕກ່ານປກູໄດແ້ບງ່ອອກ

ເປັນສອງແບບ, ແບບນາໍໃຊນ້ ໍາ້ຝນົ ແລະ ນາໍໃຊນ້ ໍາ້ຊນົລະປະທານ. ໃນປະເທດລາວ ການປກູພຼືດລະດຝູນົເລ ່ ມແຕ່

ເດຼືອນພຼືດສະພາ ຫາ ເດຼືອນ ຕ ລາ ຂອງແຕລ່ະປ . ການເຮັດກະສກິາໍລະດແູລງ້ເລ ່ ມແຕພ່ະຈກິ ຫາ ເດຼືອນ ເມສາ. 

ແຫ ງ່ນ ໍາ້ທ ່ ນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນການຜະລິດໃນລະດແູລງ້ແມນ່ມາຈາກນ ໍາ້ຂອງ ແລະ ແມນ່ ໍາ້ສາຂາ.  ນ ໍາ້ໃຕດ້ນິນາໍໃຊເ້ຂ້ົາປກູ

ພຼືດຜກັເທ່ົານ ັນ້. 

ຮບູສະແດງ 3 ອາ່ງແມນ່ ໍາ້ໃນ ສປປ ລາວ.  
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87. ນ ໍາ້ຖວ້ມໃນ ສປປ ລາວ ສວ່ນໃຫຍ່ແມນ່ເກ ດຈາກມວນນ ໍາ້ຂອງແມນ່ ໍາ້ຂອງແຕລ່ະປ  (ຂອບເຂດພຼື້ນທ ່ ຕ ໍາ່ເລາະລຽບຕາມ

ແຄມຝ ັ່ງແມນ່ ໍາ້ຂອງ ແລະ ນ ໍາ້ລ ົນ້ຝ ັ່ງສ ົ່ງຜນົກະທບົຕ່ໍຂອບເຂດຕ ໍາ່ຂອງແມນ່ ໍາ້ສາຂາ), ລະດບັນ ໍາ້ຂຶນ້ສງູໃນບນັດາແມນ່ ໍາ້

ສາຂາບວກກບັນ ໍາ້ຝນົໃນທອ້ງຖິ່ນ. ທ ົ່ງພຽງຂອງແມນ່ ໍາ້ຂອງເປັນເຂດຖວ້ມປະຈາໍປ  ໂດຍສະເພາະແມນ່ໃນແຂວງວຽງຈນັ

, ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ ແຕເ່ມ ຼືອງປາກຊນັ ເຖງິ ເມ ຼືອງປາກກະດງິ, ແລະ ເຂດເຊບ ັງ້ໄຟຂອງແຂວງຄາໍມວ່ນ.  

88. ນ ໍາ້ຖວ້ມທ ່ ເກ ດຈາກນ ໍາ້ຝນົເຫັນເກຼືອບທ ກໆເມ ຼື່ອປະລິມານນ ໍາ້ຝນົຕກົຫ າຍກວ່າ 60 ມລິິແມດັ/ວນັ. ໃນອາ່ງຮບັນ ໍາ້ໃນ

ພາກເໜຼືອສວ່ນໃຫຍ່ກໍ່ໃຫເ້ກ ດນ ໍາ້ຖວ້ມຊ  ແລະ ດນິເຈຼື່ອນ.  

ຕາຕະລາງ 5. ປະຫວດັນ ໍາ້ຖວ້ມທ ່ ເກ ດຂຶນ້ (2000-2015) 

ລ/ດ ປ  ປະເພດ ສະຖານທ ່  

1. 1999 ນ ໍາ້ຖວ້ມ ພາກກາງ 

2 2000 ນ ໍາ້ຖວ້ມ ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ ້

3 2001 ນ ໍາ້ຖວ້ມຊ  ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ ້

4 2002 ນ ໍາ້ຖວ້ມໃຫຍ່, ນ ໍາ້ຖວ້ມຊ  ແລະ ດນິເຈຼື່ອນ  ພາກເໜຼືອ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ ້

5 2004 ນ ໍາ້ຖວ້ມ ພາກໃຕ ້

6 2005 ນ ໍາ້ຖວ້ມຊ  ແລະ ດນິເຈຼື່ອນ ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ ້

7 2006 ນ ໍາ້ຖວ້ມຊ  ແລະ ລມົພະຍ  ພາກເໜຼືອ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ ້

8 2007 ນ ໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ແລງ້ ພາກກາງ 

9 2008 ນ ໍາ້ຖວ້ມໃຫຍ່ ພາກເໜຼືອ, ພາກກາງ 

10 2009 ນ ໍາ້ຖວ້ມ (ໄຕຝ້ ນ່ເກດສະໜາ) ພາກກາງ ແລະ ພາກໄຕ ້

11 2011 ນ ໍາ້ຖວ້ມ (ໄຮມາ ແລະ ນກົເຕັນ) ພາກເໜຼືອ, ສວ່ນໜ່ຶງຂອງພາກກາງ 

12 2013 ນ ໍາ້ຖວ້ມ  ແຂວງພາກໃຕ ້

13 2014 ນ ໍາ້ຖວ້ມ  ທົ່ວປະເທດ 

15 2015 ນ ໍາ້ຖວ້ມ ພາກເໜຼືອ, 

89. ກດິຈະກາໍຂອງມະນ ດ ແລະ ເຫດການຕາມທາໍມະຊາດຄວນໄດຮ້ບັການພິຈາລະນາໃນການຄ ມ້ຄອງອາ່ງຮບັນ ໍາ້. ການ

ຖາງປ່າເຮັດໄຮແ່ມນ່ໄດຖ້ຼືກຈ ົມ່ວາ່ເປັນສາເຫດຕ ົນ້ຕໍກໍ່ໃຫເ້ກ ດບນັຫາດນິເຊາະເຈຼື່ອນ, ປ່າໄມເ້ຊຼື່ ອມໂຊມ, ການເຮັດກະສິ

ກາໍບ່ໍຍນຶຍງົ ເຊິ່ ງສ ົ່ງຜນົກໍ່ໃຫເ້ກ ດນ ໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ແຫງ້ແລງ້. ຂອບເຂດທ ່ ມ  ຄວາມສຽ່ງສາໍລບັນ ໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ແຫງ້ແລງ້

ແມນ່ນອນໃນເຂດຮອ້ນຊ ມ່ ແລະ ບອ່ນທ ົ່ງພຽງຕ ໍາ່, ເຊິ່ ງລວມທງັອາ່ງແມນ່ ໍາ້ຂອງ. ເຫດການໄພພິບດັໃນ ສປປ ລາວ 

ໄດເ້ຜ ຍແຜໂ່ດຍ EM-DAT (EM-DAT, 2014). ຂໍມ້ນູໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ໄພແຫງ້ແລງ້ໄດສ້ ົ່ງຜນົກະທບົຢາ່ງຮາ້ຍແຮງຕ່ໍ

ປະຊາຊນົ. ຫ າຍກວ່າ 4.25 ລາ້ນຄນົໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໄພແຫງ້ແລງ້ 5 ຄ ັງ້. ພະຍາດລະບາດເປັນຄາດຕະກອນທ ່

ໃຫຍ່ສ ດຕ່ໍປະຊາຊນົຫ າຍກວ່າ 863 ຄນົສນູເສຍຊ ວດິໃນເຈດັຄ ັງ້. ເຫດການນ ໍາ້ຖວ້ມໄດເ້ກ ດປະຈາໍໃນແມນ່ ໍາ້ຂອງ, ເຊິ່ ງ

ມ  ຜນົກະທບົຕ່ໍປະຊາຊນົຫ າຍກວ່າ 4 ລາ້ນຄນົ. ຕາຕະລາງທ  5 ສງັລວມເຫດການໄພພິບດັໃນລາວແຕປ່  1900 ຫາ ປ  

2014 (MRC-GIZ, 2004). 
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ຕາຕະລາງ 6 ສງັລວມເຫດການໄພພິບດັໃນລາວແຕປ່  1900 ຫາ ປ  2014 (MRC-GIZ, 2004) 

ໄພພິບດັ ຈນ 

ເຫດການ 

ຈນເສຍ

ຊ ວດິ 

ຈນ ຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົ

ກະທບົທງັໝດົ 

ສເູສຍ (000 

USD) 

ແຫງ້ແລງ້ ແຫງ້ແລງ້ 5 - 4,250,000 1,000 

ພະຍາດ

ລະບາດ 

ບ່ໍລະບ  3 44 9,685 - 

ໂລກຕດິຕ່ໍທາງແບກເທ ເຣຍ 2 534 8,244 - 

ໂລກຕດິຕ່ໍເຊຼືອ້ໄວຣສັ 4 285 38,000 - 

ນ ໍາ້ຖວ້ມ ບ່ໍລະບ  10 76 1,878,600 2,480 

ນ ໍາ້ຖວ້ມຊ  1 34 430,000 - 

ນ ໍາ້ຖວ້ມທົ່ວໄປ 10 392 1,723,258 70,128 

ພະຍ  ບ່ໍລະບ  2 8 38,435 302,301 

ພະຍ ໜ ນເຂດຮອ້ນ 3 64 1,397,764 103,650 

90. ທ ່ ຕ ັງ້ທ ່ ເປັນພຜູາຍງັເປັນທາ່ແຮງທ ່ ສາໍຄນັໃນການພດັທະນາໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົ. ເປັນປະເທດທ ່ ມ  ພຜູາພອ້ມດວ້ຍຄວາມ

ອ ດມົສມົບນູໄປດວ້ຍຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ ແລະ ຊ ວະນາໆພນັ, ມ  ທາ່ແຮງໃນການພດັທະນາໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົຫ າຍໆຂະໜາດ. 

ຄວາມຕອ້ງການໄຟຟ້າເພ ່ ມຂຶນ້ກໍ່ເພຼື່ ອພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົພາຍໃນປະເທດ (ພອ້ມດວ້ຍປະເທດໄກຄ້ຽງ), ເປັນ

ທາ່ແຮງສາໍລບັການພດັທະນາພະລງັໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົໃນ ສປປ ລາວ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ນະໂຍບາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຕ ົນ້ຕໍແມນ່

ຜະລິດໄຟຟ້າ.  

ນ ໍາ້ໃຕດ້ນິ 

91. ການຕດິຕາມຄ ນນະພາບນ ໍາ້ໃຕດ້ນິໃນ ສປປ ລາວ ຍງັມ  ໜອ້ຍ, ເຖງິແມນ່ວາ່ເປັນແຫ ງ່ນ ໍາ້ຕ ົນ້ຕໍໃນເຂດຊນົນະບດົ. ການ

ສກຶສາຂອງຄະນະກາໍມະການແມນ່ ໍາ້ຂອງ (1986) ໄດສ້ງັເກດເຫັນວາ່ປະເທດລາວໄດແ້ບງ່ອອກເປັນສອງເຂດທາງດາ້ນ

ທໍລະນ ວທິະຍາ. ຊ ັນ້ດນິ ແອນນາເມຍຄອບຄອງຂອບເຂດທາງພາກເໜຼືອ ແລະ ພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ ແລະ 

ຊ ັນ້ດນິຕກົຂອ້ນອນິໂດຊນິຽນເລາະລຽບຕາມແມນ່ ໍາ້ຂອງ. ລະບບົຊ ັນ້ຫ ນອມົນ ໍາ້ແບງ່ອອກເປັນສາມປະເທດທ ່ ແຕກຕາ່ງ

ກນັ. 

92. ຊ ັນ້ຫ ນອມົນ ໍາ້ປະເພດ ແອນນາໝຽນ ມ ຢູທ່ ົ່ວໄປ. ລະບບົນ ແ້ມນ່ໃນພຼື້ນທ ່ ເຊິ່ ງໄຫ ລງົສູແ່ມນ່ ໍາ້ ແລະ ນ ໍາ້ສາຂາ. ເປັນ

ລະບບົການໄຫ ໃນທອ້ງຖິ່ນພວກບ່ໍນອນຢູໃ່ນລະບບົການໄຫ ໄປຫາພາກພຼື້ນ ແລະ ຍງັບ່ໍສາມາດນາໍເອົາສິ່ ງເປ ເປຼື້ອນເຂ້ົາ

ສູລ່ະບບົນ ໍາ້ໃຕດ້ນິຂອງພາກພຼື້ນ. ທາ່ແຮງສາໍຄນັໃນການສະໜອງນ ໍາ້ໃຕດ້ນິໃນພາກເໜຼືອຂອງປະເທດແມນ່ໄດມ້  ການ

ພິຈາລະນາວາ່ເປັນນວນຫ າຍ. ຄ ນນະພາບຂອງນ ໍາ້ພິຈາລະນາວາ່ຍງັມ  ຄ ນນະພາບດ  ແລະ ສວ່ນໜ່ຶງຂອງນ ໍາ້ຊຼືມຕາມ

ຊອ່ງຫວາ່ງປນົດວ້ຍທາດເຫ ັກ. ສາມາດເອົານ ໍາ້ມານ ໍາ້ໄຊເ້ຖງິ 5 ລິດ/ວນິາທ .  

93. ຊ ັນ້ອມົນ ໍາ້ປະເພດອນິໂດຊ ນຽນ, ມ  ການໄຫ ໃນພາກພຼື້ນ, ລວມມ ຫ ນ ອນິໂດຊ ນຽນ ໂມເຍັນນ  ແລະ Superieures ແລະ 

ພວົກບັເວລາ. ພວກມນັເປັນນ ໍາ້ຈດຶ, ເຖງິແມນ່ວາ່ມນັປະກດົເປັນນ ໍາ້ເຄມ, ແລະ ນອນໃຂຂອບເຂດນ ໍາ້ເຄັມ. ສາມາດເອົາ

ນ ໍາ້ມານ ໍາ້ໄຊເ້ຖງິ 12-24 ລິດ/ວນິາທ . 
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94. ຊ ັນ້ຫິນອມົນ ໍາ້ລ ມ່ນ ໍາ້. ພວົພນັກບັການຕກົຄາ້ງຂອງຕະກອນຂອງແມນ່ ໍາ້ຂອງອດັຕາການໄຫ ບ່ໍສງູ.  

95. ຫ ນປນູໃນ ພາກກາງຂອງ ສປປ ລາວແມນ່ມ  ສວ່ນພວົພນັກບັປະເພດ Annamian, ແຕສ່ະຖານທ ່ ຕ ັງ້ແມນ່ເຂ້ົາໃນລະບບົ

ການໄຫ ຂອງ ອນິຟດັຊນິຽນ. ໄດຖ້ຼືກອະທິບາຍວາ່ເປັນແຫ ງ່ນ ໍາ້ໃຕດ້ນິທ ່ ໃຫຍ່.  

96. ປະຈ ບນັໄດມ້  ການປະເມ  ນທາ່ແຮງໃນການນ ໍາ້ໃຊນ້ ໍາ້ໃຕດ້ນິໂດຍການສກຶສາຂອງອງົການ JICA ທ ່ ແຂວງສະລະວນັ 

ແລະ ແຂວງຈາໍປາສກັ. ຍງັມ  ການສກຶສາກຽ່ວກບັການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ໃຕດ້ນິເຂ້ົາໃນເຂ້ົາໃນການສະໜອງນ ໍາ້ໃນສະເພາະເຂດ, 

ບ່ໍນ ໍາ້ບາດານຫ າຍໆ ຮອ້ຍໄດມ້  ການຂ ດພາຍໃນຂອບເຂດທົ່ວປະທດສາໍລບັການນາໍໃຊໃ້ນຊນົນະບດົ, ແຕກ່ໍ່ຍງັມ  ການນາໍ

ໃຊເ້ຂ້ົາໃນການລຽ້ງສດັ ແລະ ອ ດສະຫາກາໍຂະໜາດນອ້ຍ. ຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັການຂ ດເຈາະນ ໍາ້ບາດານໃນຊນົລະນະບດົ

ໂດຍທົ່ວໄປມ  ແຜນວາດທ ່ ຕ ັງ້, ຄວາມເລ ກຂອງສາ້ງ, ຊະນດິຂອງຈກັສບູນ ໍາ້, ແລະ ລະດບັນ ໍາ້ໃຕດ້ນິ. ການວດັແທກ

ທາງດາ້ນທໍລະນ ວທິະຍາ ແລະ ຈາໍນວນນ ໍາ້ທ ່ ມ  ແມຍ່ງັບ່ໍທນັມ  ຂໍມ້ນູ ແລະ ເຮັດພຽງບາງຄ ັງ້ຄາວ. ຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັການຂ ດ

ເຈາະນ ໍາ້ບາດານໃນຊນົນະບດົແມນ່ຮກັສາໄວທ້ ່ ຫອ້ງການຂອງສນູນ ໍາ້ສະອາດຂ ັນ້ແຂວງ. ທ ກກລໍະນ , ຄວາມເລ ກຂອງ

ການຂ ດເຈາະມ ຄວາມແຕກຕາ່ງລະຫວາ່ງ30-50 ແມດັ ອດັຕາການນາໍໃຊ ້ປະມານ 1 ລິດ/ວນິາທ  ຫາ ນອ້ຍກວ່າ 5

ລິດ/ວນິາທ .  

97. ນ ໍາ້ໃຕດ້ນິເປັນແຫ ງ່ນ ໍາ້ທ ່ ເປັນທາ່ແຮງສາໍຄນັສາໍລບັຊນົນະບດົ ແລະ ຕວົເມ ຼືອງນອ້ຍ, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຕ ໍາ່ຫາ່ງຈາກ

ແຫ ງ່ນ ໍາ້ໜາ້ດນິເປັນຕ ົນ້ເຂດພາກໃຕ ້ແລະ ພາກຕາເວັນຕກົຂອງແຂວງຈາໍປາສກັ, ລ ມ່ນ ໍາ້ເຊບ ັງ້ໄຟ, ເຊບ ັງ້ຫຽງ ແລະ 

ເຊໂດນ. ຈາກຫ ກັຖານໄດແ້ນະນາໍໃຫເ້ຫັນວາ່ລະບບົສ ຂາພິບານ ແລະ ນ ໍາ້ເປຼື້ອນຍງັຢູໃ່ນລະດບັຕ ໍາ່ ແລະ ກໍ່ໃຫເ້ກ ດມ  

ການປນົເປຼື້ອນນ ໍາ້ໃຕດ້ນິ.  

98. ໃນ ປະເທດລາວ, ປະຊາຊນົໃນຊນົນະບດົສວ່ນໃຫຍ່ຕອ້ງການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ໃຕດ້ນິ ແລະ ນ ໍາ້ໜາ້ດນິສາໍລບັອ ປະໂພກ ແລະ 

ບໍລິໂພກ. ໃນຂອບເຂດໂຄງການ, ນອກຈາກແຂວງວຽງຈນັ ແລະ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ຈາໍນວນນ ໍາ້ບາດານຊ ມຊນົໄດ້

ຮບັການສະໜ ນຈາກອງົການພາຍນອກໃນການຂ ດເຈາະ. ການແຈກຢາຍ ແລະ ຄວາມເລ ກຂອງລະດບັນ ໍາ້ໃຕດ້ນິໃນ

ຂອບເຂດໂຄງການແມນ່ມ  ຄວາມແຕກຕາ່ງ. ລະດບັນ ໍາ້ໃຕດ້ນິມ  ການປ່ຽນແປງເນຼື່ອງຈາກນ ໍາ້ຝນົ, ຕາມເງຼື່ອນໄຂທ ່ ຕ ັງ້ພມູ

ສນັຖານ, ແລະ ລະຍະຫາ່ງຂອງແຫ ງ່ນນ ໍາ້. 

99. ອ ງຕາມການນາໍໃຊຂ້ອງປະຊາຊນົ ແລະ ຊ ມຊນົ, ນ ໍາ້ໃຕດ້ນິໄດຖ້ຼືກນາໍມາໃຊດ້ວ້ຍສອງຮບູແບບ: ຮບູແບບໃຊທ່ໍ້ ແລະ 

ຮບູແບບນ ໍາ້ສາ້ງເປ ດ. ນ ໍາ້ໃຕດ້ນິທ ່ ໃຊທ່ໍ້ແມນ່ນາໍໃຊສ້າໍລບັສະລາ້ງ, ປ ງແຕງ່ ແລະ ບໍລິໂພກ. ເປັນນ ໍາ້ທ ່ ມ  ຄ ນນະພາບດ 

ສາໍລບັໃຊເ້ຂ້ົາໃນຊ ວດິປະຈາໍວນັ. ໃນຂອບເຂດໂຄງການ, ນ ໍາ້ສາ້ງແມນ່ໄດຖ້ຼືກນາໍໃຊຫ້ າຍສາໍລບັປກູພຼືດຜກັ. ມ  ຂໍມ້ນູຈາໍ

ກດັໃນການນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນການການຜະລິດກະສກິາໍຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ. 

100. ແຜນທ ່ ວງົຈອນທາງດາ້ນອ ທກົກະສາດຂອງອາ່ງຮບັນ ໍາ້ຂອງ (ຮບູທ  4) ໄດຈ້າກຄະນະກາໍມະການແມນ່ ໍາ້ຂອງ

ສາກນົໃຫເ້ຫັນພາບລວມຂອງລະບບົນ ໍາ້ໃຕດ້ນິທ ່  ສ ປປ ລາວ ເຊິ່ ງວາ່ກວມເອົາຂອບໃນເຂດໂຄງການ. 

ຮບູສະແດງ 4 ແຜນທ ່ ທາງດາ້ນອ ທກົກະສາດຂອງອາ່ງແມນ່ ໍາ້ຂອງຕອນລ ມ່  
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4.2.3 ອ ຕ ນຍິມົ ແລະ ຄ ນນະພາບອາກາດ 

101. ສປປ ລາວ ມ ພມູອາກາດຮອ້ນຊ ມ່ຂອງລມົມລໍະສ ມ, ກບັລະດຝູນົເລ ່ ມຈາກ ເດຼືອນພຼືດສະພາ ຫາ ເດຼືອນຕ ລາ, ລະດູ

ໜາວເລ ່ ມແຕເ່ດຼືອນ ພະຈກິ ຫາ ເດຼືອນກ ມພາ, ແລະ ລະດຮູອ້ນເລ ່ ມໃນເດຼືອນມ ນາ ຫາເດຼືອນ ເມສາ. ລມົມລໍະສ ມ

ໂດຍທົ່ວໄປເກ ດຂຶນ້ໃນຊວ່ງລະຍະດຽວກນັທ ົ່ວປະເທດ, ເຖງິແມນ່ວາ່ລະຍະເວລາຂອງລມົມລໍະສ ມອາດເກ ດມ  ຄວາມ

ແຕກຕາ່ງກນັລະຫວາ່ງປ ຕ່ໍປ . ຝນົຕກົປະຈາໍເດຼືອນຍງັມ  ຄວາມແຕກກນັຈາກພາກພຼື້ນ. ອ ນ່ຫະພມູລະດບັສະເລຍ່ສງູສ ດ 

40 ອງົສາເຊວເລາະຕາມແມນ່ ໍາ້ຂອງໃນເດຼືອນ ມ ນາ ແລະ ເດຼືອນເມສາ ແລະ ຫ  ດລງົເຖງິ 5 ອງົສາເຊວ (ຫ ຼືຕ່າໍກວາ່) 

ໃນເຂດສງູຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງຜ ົງ້ສາລ ໃນເດຼືອນມງັກອນ3. ລມົມລໍະສ ມຕາເວັນຕກົສຽ່ງໃຕເ້ລ ່ ມຈາກກາງ

ເດຼືອນ ພຼືດສະພາ ຫາຕ ົນ້ເດຼືອນ ຕ ລາ, ຂະນະທ ່ ລມົມລໍະສ ມຈາກຕາເວັນອອກສຽ່ງເໜຼືອເລ ່ ມແຕ ່ຕ ົນ້ເດຼືອນ ພະຈກິ ຫາ 

ກາງເດຼືອນ ມ ນາ. ໂດຍທົ່ວໄປປະລິມານນ ໍາ້ຝນົສະເລຍ່ປະຈາໍປ ລະຫວາ່ງ 1400 ມລິິແມດັ ແລະ 2500 ມລິິແມດັ ແລະ 

ເກ ນ 3500 ມລິິແມດັ ຫ າຍກວ່າພາກກາງ ແລະ ພາກຕາເວັນອອກສຽ່ງໃຕ.້ ນອກຈາກພາກເໜຼືອຂອງປະເທດລາວ, 

ອ ນ່ຫະພມູສງູຕະຫ ອດເວລາໃນປ , ອ ນ່ຫະພມູສງູສ ດສະເລຍ່ລະຫວາ່ງ 35 ອງັສາເຊວ ຫາ 38 ອງັສາເຊວ ແລະ 

ອ ນ່ຫະພມູຕ ໍາ່ສ ດສະເລຍ່ປະມານ 16 ຫາ 18 ອງົສາເຊວ. ໃນຂງົເຂດພມູອາກາດຮອ້ນລອງລງົມາຂອງພາກເໜຼືອ, 

ອ ນ່ຫະພມູມ  ຄວາມແຕກຕາ່ງກນັຫ າຍ; ອາກາດເຢັນຈາກປະເທດຈນິ ແລະ ທະເລຊາຍເຊເບ ເຣຍເຂ້ົາມາແທນໃນຊວ່ງ

ລະດຮູອ້ນ, ເຮັດໃຫອ້ ນ່ຫະພມູອາການຫ  ດລງົເຖງິສນູ. ອ ນ່ຫະພມູສງູສ ດ ແມນ່ 40 ອງົສເຊວ (ເດຼືອນ ມ ນາ, ໃນຂອບ

ເຂດຕ ໍາ່) ອ ນຫະພມູຕ ໍາ່ສ ດແມນ່ ສ ນອງົສາເຊວ (ຂອບເຂດສງູ). 

ຝນົຕກົ ແລະ ຜນົກະທບົຈາກການປ່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ 

102. ຕວົເລກປະລິມານນ ໍາ້ຝນົສະເລຍ່ທ ົ່ວປະເທດແຕປ່  2010-2015 ສາມາດເຫັນໄດໃ້ນຕາຕະລາງ 6 ແລະ ຮບູ

ສະແດງ 5.ນອກຈາກເມ ຼືອງປາກເຊໃນພາກໃຕ,້ ຈາໍນວນນ ໍາ້ຝນົຫ  ດລງົຢາ່ງຕ່ໍເນຼື່ອງລະແຕລ່ະປ , ເຫດການນ ໃ້ຫ້

ທດັສະນະວາ່ ການປບັຕວົເຂ້ົາກບັການປ່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດເປັນສິ່ ງທ ່ ຈາໍເປັນສາໍລບັການດາໍລງົຊ ວດິ,  

ຕາຕະລາງ 7. ປະລິມານນ ໍາ້ຝນົສະເລຍ່ໃນ ສປປ ລາວ (2010-2015) 

ປ  
ສະຖານ ວດັວກັອ ຕ ນຍິມົ 

ແຂວງຫ ວງພະບາງ ວຽງຈນັ, ນະຄອນຫ ວງ ສະຫວນັະເຂດ ປາກເຊ 

2010 1,368.6 1,794.2 1,658.9 1,464.3 

2011 2,233.5 2,202.4 1,717.9 2,182.5 

2012 1,259.4 1,735.6 1,034.9 1,607.4 

2013 1,747.6 1,499.7 1,672.3 2,567.5 

2014 1,468.5 1,349.4 1,461.3 2,415.8 

2015 1,525.1 1,232.2 1,030.0 1,612.9 

 

                                                           
3 Weather average and climate in Lao PDR, https://weather-and-climate.com/average-monthly-Rainfall-Temperature-Sunshine-in-Lao PDR  

https://weather-and-climate.com/average-monthly-Rainfall-Temperature-Sunshine-in-Laos
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ຮບູສະແດງ 5 ປະລິມານນ ໍາ້ຝນົສະເລຍ່ໃນ ສປປ ລາວ (2010-2015) 

 

ແຫ ງ່: ກມົອ ຕ ນຍິມົ ແລະ ອ ທກົກະສາດ, ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. 2015 

103. ການປ່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດເກ ດຂຶນ້ໃນທວົໂລກ ແລະ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົທ ກໆປະເທດ. ສາໍລບັ ສປປ ລາວ, 

ນກັວທິະຍາສາດໄດຄ້າດການໄວວ້າ່ ອ ນ່ຫະພມູຈະເພ ່ ມຂຶນ້ຢາ່ງຕ່ໍເນຼື່ອງ ແລະ ລະດຮູອ້ນຈະແກຍ່າວ.  ຝນົ, ພະຍ , 

ຄວາມແຫງ້ແລງ້ ແລະ ໄພນ ໍາ້ຖວ້ມຈະກາຍເປັນເຫດການຮາ້ຍແຮງ ແລະ ຖ ່ຂຶນ້. ຝນົຕກົຈະກາຍເປັນເຫດການທ ່ ບ່ໍ

ແນນ່ອນ ແລະ ເຫດການທາງດາ້ນພມູອາກາດ ເປັນຕ ົນ້ ຄວາມແຫງ້ແລງ້ ຫ ຼື ໄພນ ໍາ້ຖວ້ມຈະກາຍເປັນເຫດການຮາ້ຍ

ແຮງ4. ຜນົການສກຶສາຂອງ USAID Mekong ARCC ຕ່ໍຜນົກະທບົຈາກການປ່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ ແລະ ການປບັ

ຕວົຊິໃ້ຫເ້ຫັນວາ່ ສປປ ລາວ ປະສບົກບັການປ່ຽນແປງກຽ່ວກບັຝນົຕກົ ແລະ ການປ່ຽນແປງອ ນ່ຫະພມູຮອດປ  2050, 

ມ  ຄວາມສາໍຄນັຕ່ໍກບັລະບບົນເິວດ, ຊ ມຊນົ ແລະ ການດາໍລງົຊ ວດິເຊິ່ ງໄດສ້ະໜອງໃຫແ້ກຊ່ ມຊນົເຫ ົ່ ານ ັນ້5. ປະຊາກອນ

ລາວເກຼືອບ 70 ເປ ເຊັນໄດເ້ພ່ິງພາອາໃສກະສກິາໍໃນການດາໍລງົຊ ບ, ການປ່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດສ ົ່ງຜນົກະທບົ 

(ຕວົຢາ່ງ ຝນົບ່ໍຕກົຕາມລະດກູານ, ລະດຮູອ້ນແກຍ່າວ) ຈະມ ຜນົກະທບົຕ່ໍການດາໍລງົຊ ວດິຂອງປະຊາຊນົທ ົ່ວປະເທດ.  

104. ໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ແຫງ້ແລງ້ເປັນໄພອນັຕະລາຍຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ, ທງັສອງຂຶນ້ຢູກ່ບັປະລິມານຂອງນ ໍາ້ຝນົ, ຖາ້

ປະລິມານນ ໍາ້ຝນົປະຈາໍປ ນອ້ຍກວ່າ 2,000 ມລິິແມດັ, ບອ່ນທ ່ ມ  ຄວາມສຽ່ງຕ່ໍຄວາມແຫງ້ແລງ້ໄດຮ້ບັຜນົກທບົ. ເມ ຼື່ອ

ປະລິມານນ ໍາ້ຝນົຫ າຍກວ່າ 2,000 ມິລິິແມດັໂດຍຕ່ໍເນຼື່ອງສອງວນັ, ຈະກໍ່ໃຫເ້ກ ດນ ໍາ້ຖວ້ມເລາະລຽບຕາມແຄມຝງັນ ໍາ້

ຂອງ. ພະຍ ລມົໝນູລະດຮູອ້ນບ່ໍມ  ຜນົກະທບົໂດຍກງົແລະພວກມນັກໍ່ສາມາດກໍ່ໃຫເ້ກ ດນ ໍາ້ຖວ້ມໄດເ້ນຼື່ອງຈາກຝນົຕກົໜກັ

ຕ່ໍເນຼື່ອງ.  

105. ຮບູທ  5 ສະແດງໃຫເ້ຫັນເຖງິຜນົກະທບົຕ່ໍກບັອາ່ງຮບັນ ໍາ້ໜ່ຶງທ ່ ຄາດຄະເນໃນປ  2030. ການຄາດຄະເນມາຈາກ

ປະຕບິດັການຂອງ CSIRO ພອ້ມກບັ 11 ແບບຈາໍລອງ ໂດຍເອົາແມນ່ ໍາ້ຂອງເປັນຕວົແທນ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ຜນົຂອງການສຶກ

                                                           
4 ProCEED – Promotion of Climate-related Environmental Education, Department of Environmental Quality Promotion Ministry of 

Natural Resources and Environment, Nahaidiau Rd, Ban Nahaidiau, Chanthabouly District Vientiane Capital, Lao PDR 
5 LAO PDR CLIMATE CHANGE VULNERABILITY PROFILE, USAID Mekong Adaptation and Resilience to Climate Change, 

(USAID Mekong ARCC). 11th Floor, Mahatun Plaza Building, 888/118 Phloenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330, 

Thailand 
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ສາໄດສ້ະເໜ ເປັນຄາ່ສະເລຍ່ປະຈາໍເດຼືອນໃນທ ົ່ວອາ່ງຮບັນ ໍາ້; ນ ກ້ໍ່ ບ່ໍແມນ່ຜນົໄດຮ້ບັທ ່ ເປັນໜາ້ເຊຼື່ ອຖຼືໃນຄວາມສາມາດ

ຂອງການຈາໍລອງຂອງ IPCC AOGCMs. ຮບູທ  6. ສາມາດເຫັນໄດວ້າ່ເດຼືອນສິ່ ງຫາ ແລະ ເດຼືອນກນັ, ຄາ່ຂອງແບບຈາໍ

ລອງສງູກວ່າຄາ່ສະເລຍ່. ລກັສະນະດ ັງ່ກາ່ວໄດຊ້ ໃ້ຫເ້ຫັນວາ່ຄາ່ຂອງແບບຈາໍລອງທງັໝດົອອກມາເປັນເດຼືອນໃນຊວ່ງລະ 

ດຝູນົ. 

     ຮບູສະແດງ 6 ປະລິມານນ ໍາ້ຝນົສະເລຍ່ຄາດຄະເນໃນປ  2030, ໃນ ສປປ ລາວ (MRC, 2011-2015) 

 

ອ ນ່ຫະພມູ 

106. ອ ນ່ຫະພ ມສງູສ ງສະເລຍ່ພບົເຫັນໃນພາກເໜຼືອ ແລະ ພາກໃຕ ້ແມນ່ 33.4 ອງົສາເຊວ, ຄະນະທ ່ ອ  ນ່ຫະພມູຕ ໍາ່

ສ ດແມນ່ໄດພ້ບົເຫັນຢູທ່າງພາກເໜຼືອຂອງປະເທດລາວ ແມນ່ 20,4 ອງົສາເຊວ. ດ ັງ່ທ ່ ສະແດງໃຫເ້ຫັນໃນຕາຕະລາງທ ່  

7, ອ ນ່ຫະພມູສະເລຍ່ໄດຄ້ອ່ຍເພ ່ ມຂຶນ້ໃນຊວງ່ 10 ປ  ແຕປ່  2010 ຫາ 2015. ການເພ ່ ມຂຶນ້ນ ສ້າມາດເວ້ົາໄດວ້າ່ມາ

ຈາກການປ່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ ຫ ຼື ມາຈາກການເຊຼື່ ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ ້- ການເຊຼື່ ອມໂຊມຂອງປ່າໄມມ້  ສາເຫດມາ

ຈາກກດິຈະກາໍການພດັທະນາຂອງມະນ ດ.  

ຕາຕະລາງ 8 ອ ນ່ຫະພມູສະເລຍ່ຕ ໍາ່ສ ດ ແລະ ສງູສ ດແຕລ່ະປ  

ປ  

ສະຖານ ວດັວດັແທກອ ຕ ນຍິມົ 

ແຂວງຫ ວງພະບາງ ວຽງຈນັ, ນະຄອນຫ ວງ ສະຫວນັະເຂດ ປາກເຊ 

ສງູສ ດ ຕ ໍາ່ສ ດ ສງູສ ດ ຕ ໍາ່ສ ດ ສງູສ ດ ຕ ໍາ່ສ ດ ສງູສ ດ ຕ ໍາ່ສ ດ 

2010 33.4 20.7 32.2 22.9 32.3 21.3 33.1 23.9 

2011 31.4 20.1 30.8 22.4 30.7 20.6 31.9 22.6 

2012 32.8 21.1 32.0 23.7 32.0 21.9 33.0 23.6 

2013 32.1 20.4 31.8 23.1 31.5 21.7 32.6 23.0 

2014 32.6 20.4 32.1 23.1 32.0 21.9 32.6 22.9 
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ປ  

ສະຖານ ວດັວດັແທກອ ຕ ນຍິມົ 

ແຂວງຫ ວງພະບາງ ວຽງຈນັ, ນະຄອນຫ ວງ ສະຫວນັະເຂດ ປາກເຊ 

ສງູສ ດ ຕ ໍາ່ສ ດ ສງູສ ດ ຕ ໍາ່ສ ດ ສງູສ ດ ຕ ໍາ່ສ ດ ສງູສ ດ ຕ ໍາ່ສ ດ 

2015 32.6 20.6 32.6 23.5 32.7 22.6 33.2 23.5 

Source: Department of Meteorology and Hydrology, Ministry of Natural Resources and Environment, 2015 

ຮບູສະແດງ 7 ເສ້ັນສະແດງຄາ່ສະເລຍ່ອ ນ່ຫະພມູໃນແຕລ່ະປ ທ ່ ສະຖານ ວດັແທກໃນປະເທດ 

 

Graph A: Average maximum temperature Graph B: Average minimum temperature 

Source: Department of Meteorology and Hydrology, Ministry of Natural Resources and Environment, 2015 

4.2.4 ການນາໍໃຊຢ້າປາບສດັຕພູຼືດ /ວດັສະພຼືດ/ຝ ນ່ເຄມ   

107. ໂດຍທົ່ວໄປ, ຊາວກະສກິອນລາວນາໍໃຊຢ້າປາບສດັຕພູຼືດ/ຫຍາ້ ແລະ ຝ ນ່ເຄມ  ຈາໍນວນນອ້ຍເຂ້ົາໃນການຜະລິດຂອງ

ພວກເຂົາເຈົາ້, ໂດຍສະເພາະຢາ່ງຍິ່ ງ, ການເຮັດເຮັດນາໃນເຂດທົ່ງພຽງອາໃສນ ໍາ້ຝນົເປັນຕ ົນ້ຕໍຢາປາບສດັຕພູຼືດ/ຢາຂາ້

ຫຍາ້ ແລະ ຝ ນ່ເຄມ  ແມນ່ນາໍໃຊໃ້ນປະລິມານທ ່ ນອ້ຍ ຫ ຼື ບ່ໍມ  ການາໍໃຊເ້ລ ຍ. ຊາວກະສກິອນນາໍໃຊຢ້າຂາ້ວດັສະພຼືດໃນ

ການປກູຝງັທ ່ ນອນໃນເຂດພຼື້ນທ ່ ສງູ ແລະ ນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນການປກູພຼືດລະດແູລງ້. ເຖງິແມນ່ໄດນ້າໍໃຊໂ້ດຍທ ົ່ວໄປຖຼື

ວາ່ການນາໍໃຊຢ້າເຄມ ຍງັຢູໃ່ນອດັຕາຕ ໍາ່ກວ່າຂໍແ້ນະ. 

108. ການນາໍໃຊຢ້າຂາ້ຫຍາ້ ໂດຍທົ່ວໄປ, ຊາວກະສກິອນນາໍໃຊຢ້າຂາ້ຫຍາ້ເຂ້ົາໃນການຜະລິດກະສກິາໍໃນເຂດພຼື້ນທ ່ ສງູ

ເຊ່ັນ  ການປກູສາລ  ແລະ ປກູຢາງພາລາ, ແລະ ປະຈ ບນັການລງົທຶນປກູກວ້ຍຂອງນກັລງົທຶນຈ ນ. ໂດຍທົ່ວໄປ, ຢາຂາ້

ຫຍາ້ຖຼືກນາໍໃຊໜ່ຶ້ງ ຫ ຼື ສອງຄ ັງ້ຕ່ໍລະດກູານປກູຝງັ. ການນາໍໃຊຕ້ ົນ້ຕໍແມນ່ຢູໃ່ນເຂດປກູສາລ  ເຊ່ັນ  ແຂວງ ໄຊຍະບລູ  

ແລະ ແຂວງ ອຼື່ ນໆ ສາໍລບັການປກູກວ້ຍ. ປະເພດຂອງຢາຂາ້ຫຍາ້ທ ່ ຂາຍທ ົ່ວໄປໃນຕະຫ າດທອ້ງຖິ່ນແມນ່ Glyphosate-

Isopropylammonium, Paraquat Dichloride, 2,4-D-Dimethylammonium, Atrazine and Acetochlor. 

109. ສານກາໍຈດັວດັສະພຼືດທ ່ ນຍິມົໃຊກ້ນັແມນ່ປາຣາຄອນ, ເຖງິແມນ່ວາ່ສານເຄມ ດ ັງ່ກາ່ວໄດມ້  ການເກຼືອດຫາ້ມນາໍໃຊມ້າ

ໄດຫ້ າຍກວ່າ 5 ປ  ພາຍໃຕລ້ະບຽບເລກທ  2860/ກປ (Bartlett, 2016). ສານຊະນດິນ ມ້  ຢູຫ່ າຍ ແລະ ຂາຍຢາ່ງເປ ດເຜ ຍ. 

ປາຣາຄອນຫ າຍຍ ່ ຫໍມ້າຈາກປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ປະເທດໄທ ເຊິ່ ງມ  ລາຄາແຕ ່ 10,000 ກ ບ/ລິດ ເຖງິ 
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‘Gramoxone’ 170,000 ກ ບ/ລິດ (Bartlett, 2016). ຢາຂາ້ຫຍາ້ຊະນດິອຼື່ ນອ ກ 3 ຊະນດິທ ່ ໄດນ້າໍໃຊ ້ດ ັງ່ໃນຕາຕະລາງທ  

9.  

ຕາຕະລາງ 9 ຊະນດິຂອງຢາຂາ້ຫຍາ້ທ ່ ໃຊຢູ້ປ່ະເທດລາວ 

ຊຼື່ທາງເຄມ  ຊຼື່ຍ ຫໍ ້ ຄວາມເປັນພິດ 

(WHO) 

ການາໍໃຊ ້ ຖານະການໃຊ ້ ຜນົກະທບົຕ່ໍ

ສິ່ ງແວດລອ້ມ 

Paraquat 

dichloride 

Gramoxone, 

Fansipan 

II Non-selective, 

contact 
ຫາ້ມນາໍໃຊ ້ ສດັນ ໍາ້ 

2,4-D Outlaw II Broad-leaved, 

systemic 
ອນ ຍາດ ປາ ແລະ ເຜ້ິງ 

Glyphosate Roundup, 

Lymphoxim 

III Broad-leaved, 

systemic 
ອນ ຍາດ ສດັນ ໍາ້ 

Atrazine Atamex III Broad-leaved, 

systemic 
ອນ ຍາດ ສດັນ ໍາ້ 

110. ການນາໍໃຊຢ້າປາບສດັຕພູຼືດ. ຢາປາບສດັຕພູຼືດໄດນ້າໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນການຜະລິດກະສກິາໍທງັເຂດເນ ນສງູ ແລະ ທ ົ່ງພຽງ. 

ຢາປາບສດັຕພູຼືດແມນ່ນາໍໃຊແ້ຜຫ່ າຍໃນການປ ກຖ ົວ່ຍາວ, ພຼືດຕະກ ນຖ ົວ່ບາງຊະນດິ ແລະ ພຼືດຜກັ. ຊາວກະສກິອນນາໍ

ໃຊຢ້າປາບສດັຕພູຼືດສາໍລບັການປກູພຼືດໃນລະດແູລງ້. ຢາປາບສດັຕພູຼືດທ ່ ນາໍໃຊໂ້ດຍທ ົ່ວໄປມ  Methyl parathion and 

Diazinon ໃຊສ້າໍລບັຄວບຄ ມແມງໄມສ້ ນ ໍາ້ຕານ, ແມງໄມກ້ດັເຂ້ົາ ແລະ ການລະບາດຂອງເຊຼືອ້ພະຍາດເຂ້ົາ.  
111. ການນາໍໃຊຝ້ ນ່ເຄມ   ຝ ນ່ທ ່ ໄດນ້າໍໃຊຢູ້ໃ່ນ ສປປ ລາວ ໄດມ້  ປະຫວດັການນາໍໃຊຖ້ຼືວາ່ຍງັຕ ໍາ່, ແຕຫ່ ກັຖານກໍ່ໄດ້

ສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ມ  ການນາໍໃຊເ້ພ ່ ມຂຶນ້. ແຕປ່  1980 ຫາ 1990 ການນາໍໃຊຝ້ ນ່ສະເລຍ່ປະມານ 4ກກ/ເຮັກຕາສາໍລບັ

ເຂ້ົາ, ຖາ້ສມົທຽບກບັປະເທດໃຕຫ້ວນັ, ຍປິ ່ນ ແລະ ເກາົຫ  ໃຕ.້ (ອາມດິ) ຈາກສະຖາບນັຄ ົນ້ເຂ້ົາສາກນົ (IRRI) ໃນ

ປະເທດລາວຕ່ໍການຂຶນ້ແຜນງບົປະມານການນາໍໃຊຝ້ ນ່ ຟສົຟໍຣສັ ແລະ ຢເູຣຍ ປະມານ 100ກກ/ເຮັກຕາ/ປ . ອດັຕາ

ການນາໍໃຊນ້ ຄ້າດວາ່ຈະໄດນ້າໍໃຊ ້ຫ ຼື ເກ ນໃນສະຖນັນະການບອ່ນທ ່ ຊາວກະສກິອນນາໍໃຊເ້ພຼື່ ອປ້ອງກນັຜນົຜະລິດ ແລະ 

ຮກັສາຕ ົນ້ທຶນການຜະລິດຂອງເຂົາເຈົາ້.  

112. ການນາໍໃຊຝ້ ນ່ ໂດຍທ ົ່ວໄປຊາວກະສກິອນນາໍໃຊຝ້ ນ່ເຂ້ົາໃນການຜະລິດຕ ໍາ່ກວ່າອດັຕາກາໍນດົໃນການແນະນາໍດວ້ຍ

ເຫດ ຜນົສອງຢາ່ງຄຼື: (i) ລາຄາຂອງຝ ນ່ເຄມ  ສງູ (ii) ຄວາມສຽ່ງຕ່ໍການລງົທຶນເນຼື່ອງຈາກນ ໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ແຫງ້ແລງ້.  

113. ສາໍລບັການເຮັດນາ. ການປຶກສາຫາລຼືລະຫວາ່ງລງົສະໜາມໄດຊ້ ໃ້ຫເ້ຫັນວາ່ການນາໍໃຊຝ້ ນ່ເຂ້ົາໃນການຜະລິດເຂ້ົາ

ໃນລະດຝູນົແມນ່ມ  ອດັຕາຕ່າໍ. ການຜະລິດໃນລະດແູລງ້, ຊາວກະສກິອນລາຍງານວາ່ໄດນ້າໍໃຊຝ້ ນ່ ຢເູຣຍເຂ້ົາໃນການ

ຜະລິດ100ກກ/ເຮັກຕາ (46-00-00) ຫ ຼື 150 Kg/ເຮັກຕາ ຂອງ TSP (16-20-00) ທ ່ ໄດນ້າໍໃຊເ້ໝາະສມົກບັຂໍແ້ນະນາໍມ  ອດັຕາ 

250 ກກ/ເຮັກຕາ ທ ່ ປະສມົກບັຝ ນ່ເຄມ   (Urea -100kg; TSP- 100kg; and KCl -50kg).  

114. ສາໍລບັການປກູສາລ . ແມນ່ບ່ໍໄດນ້າໍໃຊຝ້ ນ່ເຄມ  ເຂ້ົາໃນການປກູສາລ ໃນລະດຝູນົຄະນະທ ່ ອດັຕາທ ່ ແນະນາໍໃຊປ້ະມານ 

180 ກກ/ເຮັກຕາສາໍລບັ ຢເູຣຍ (46-00-00) ແລະ ສດູປະສມົ (N: P2O5: K2O) 150kg/ha (15-15-15). 
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ສາໍລບັການປກູຜກັ. ໂດຍທົ່ວໄປຊາວກະສກິອນນາໍໃຊທ້ງັຝ ນ່ເຄມ   ແລະ ຝ ນ່ອ ນຊ ເຂ້ົາໃນການຜະລິດພຼືດຜກັເປັນສນິຄາ້. 

ອດັທ ່ ແນະນາໍການນາໍໃຊຝ້ ນ່ປະມານຢເູຣຍປະມານ 150 ກກ/ເຮັກຕາ (46-00-00) ສາໍລບັຜກັຊ , ຫອມບ ົ່ວ, ແລະ ຜກັ

ກາດ (ຕວົຢາ່ງ ຜກັທ ົ່ວໄປປກູໃນເຮຼືອນຮ ົມ່). 

115. ສາໍລບັຂໍມ້ນູເພ ່ ມເຕ ມສາໍລບັການນາໍໃຊຢ້າປາບສດັຕພູຼືດ ແລະ ຝ ນ່ເຄມ  ເຂ້ົາໃນຂອບເຂດໂຄງການ, ກະລ ນາເບິ່ ງບດົ

ທ  5: ບນັຫາສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

4.2.5 ແຫ ງ່ທ ່ ຢູອ່າໃສຕາມທາໍມະຊາດ 

116. ລະບບົປ່າສະຫງວນແຫງ່ຊາດ (APA) ປກົຄ ມເກຼືອບເຖງິ 14 ເປ ເຊັນຂອງເນຼືອ້ທ ່ ທງັໝດົ ແລະ ກໍ່ໄດຮ້ບັຮູເ້ປັນການ

ອອກແບບປ່າສະຫງວນທ ່ ດ ໃນໂລກ. ພອ້ມດວ້ຍຄວາມອ ດມົສມົບນູຂອງປ່າເຂດຮອ້ນ, ຄວາມຫ າກຫ າຍທາງຊ ວະນາໆ 

ພນັ ແລະ ຄວາມອ ດມົສມົບນູຂອງພຫູ ນປນູ ແລະ ຖ ໍາ້, ເນຼືອ້ທ ປ່າສະຫງວນໃນລາວມ ຫ າຍສິ່ ງຫ າຍຢາ່ງທ ່ ເປັນໜາ້ເບິ່ ງ. 

ແຜນທ ່ ປ່າສະຫງວນສາມາດເບິ່ ງໄດໃ້ນ ຮບູທ  8 ພອ້ມດວ້ຍຊຼື່  ແລະ ຂອບເຂດປກົຄ ມໃນຕາຕະລາງທ  10.  

ຮບູສະແດງ 8 ເນຼືອ້ທ ່ ປ່າສະຫງວນໃນ ສປປ ລາວ.  
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ຕາຕະລາງ 10 ເນຼືອ້ທ ່ ປ່າສະຫງວນ (ເນຼືອ້ທ ່ ອະນ ລກັຊ ວະນາໆ ພນັ)  

Name of Protected Area Areas (Ha) Province(s) covered  

ພແູດນດນິ 222,000 ຜ ົງ້ສາລ  

ນ ໍາ້ຮາ 222,400 ຫ ວງນ ໍາ້ທາ 

ນ ໍາ້ແອດ 170,000 ຫວົພນັ 

ພເູລ ຍ 150,000 ຫວົພນັ, ຫ ວງພະບາງ 

ນ ໍາ້ ຊາໍ 70,000 ຫວົພນັ 

ນ ໍາ້ປ ຍ 191,200 ໄຊຍະບລູ  

ພພູະນງັ 70,000 ວຽງຈນັ 

ພເູຂົາຄວາຍ 200,000 ວຽງຈນັ, ບໍລິຄາໍໄຊ, ໄຊສມົບນູ 

ນ ໍາ້ກະດງິ 169,000 ບໍລິຄາໍໄຊ 

ນາກາຍ ນ ໍາ້ເທ ນ 353,200 ຄາໍມວ່ນ, ບໍລິຄາໍໄຊ 

ຫ ນໜາມໜ່ໍ 82,000 ຄາໍມວ່ນ 

ພຊູາ້ງຮ  109,900 ສະຫວນັນະເຂດ 

ດງົພວູຽງ 197,000 ສະຫວນັນະເຂດ 

ເຊຊບັ 136,897 ສາລະວນັ, ເຊກອງ  

ເຊບງັນວນ 150,000 ສາລະວນັ, ສະຫວນັນະເຂດ 

ພຊູຽງທອງ 120,000 ຈາໍປາສກັ, ສາລະວນັ 

ດງົຫວົສາວ 110,000 ສາລະວນັ 

ດງົອາພນັ 200,000 ອດັຕາປຼື, ເຊກອງ 

ເຊປຽນ 240,000 ຈາປາສກັ, ອດັຕາປຼື 

ເຂດເຊຼື່ ອຕ່ໍນາກາຍ-ນ ໍາ້ເທ ນ 73,860 ຄາໍມວ່ນ, ບໍລິຄາໍໄຊ 

ເຂດເຊຼື່ ອຕ່ໍ ນາກາຍ-ນ ໍາ້ເທ ນ- ຫ ນໜາມໜ່ໍ 3,310 ຄາໍມວ່ນ 

117. ນອກຈາກປ່າອະນ ລກັ, ສປປ ລາວ ຍງັໄດແ້ບງ່ເຂດປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກນັໃນຂ ັນ້ເມ ຼືອງ ແລະ ແຂວງ. 

ຂອບເຂດເນຼືອ້ທ ່ ອະນ ລກັຊ ວະນາໆ ພນັທງັໝດົໄດສ້ງັລວມໄວໃ້ນຕາຕະລາງ 11. ການພິຈາລະນາຄວາມພະຍາຍາມໃນ

ການອະນ ລກັສດັປ່າ ແລະ ຄວາມສວຍງາມໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜ ນຈາກອງົການຈດັຕ ັງ້ທ ່ ບ່ໍຂຶນ້ກບັລດັຖະບານ 

ເປັນຕ ົນ້ກອງທຶນອະນ ລກັສດັໂລກ. ສປປ ລາວ ໄດລ້ວມເອົາສາມໃນແປດຂອງເນຼືອ້ທ ່ ສາໍລບັເຂດອະນ ລກັໃນລ ມ່ນ ໍາ້

ຂອງ: (i) ພາກໃຕ/້ພາກກາງຂອງຫວຽດນາມ (SLCVL), (ii) ໜອງຄາຍ-ນະຄອນພະນມົ, ບໍລິຄາໍໄຊ, ຄາໍມວ່ນ 

(NNBK); (iii) ສ ພນັດອນ, ຊຽງແຕງ, ກຣາຕ  (SSK). ຂອບເຂດດ ັງ່ກາ່ວອ ດມົສມົບນູ ແລະ ຫ າກຫ າຍຂອງຊ ວະນາໆ

ພນັຊະນດິຕາ່ງໆໃນພາກພຼື້ນ, ລວມມ ເສຼືອໂຄງ່, ຊາ້ງ, ແລະ ເສົາລາ (WWF, 2017). 
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ຕາຕະລາງ 11 ເນຼືອ້ທ ່ ອະນ ລກັຊ ວະນາໆພນັທງັໝດົໃນ ສປປ ລາວ 

ປະເພດ ຈາໍນວນແຫງ່ ເໜຼືອທ ່  (ha) % ເປ ເຊັນຂອງເນຼືອ້ທ ່ ທງັໝດົ 

ເນຼືອ້ທ ່ ປ່າປ້ອງກນັແຫ ງ່ຊາດ 20 3,313,596 13.99 

ປ່າອະນ ລກັຂ ັນ້ແຂວງ 57 931,969 3.94 

ປ່າປ້ອງກນັຂ ັນ້ແຂວງ 23 461,410 1.95 

ປ່າອະນ ລກັຂ ັນ້ເມ ຼືອງ 144 503,733 2.12 

ປ່າປ້ອງກນັຂ ັນ້ເມ ຼືອງ 52 55,733 0.23 

ປ່າເຊຼື່ ອມຕ່ໍ 2 77,170 0.33 

ທງັໝດົ 278 5,343,591 22.56 

Source: DFRC/DoF/MAF 

 ສດັປ່າ 

118. ສປປ ລາວ ມ ຄວາມອ ດມົສມົບນູໄປດວ້ຍສດັສາວາສິ່ ງທ ່ ຫ າກຫ າຍ, ລວມມ ສດັລຽ້ງລກູດວ້ຍນມົ, ນກົ, ສດັເຫ ຼືອຄານ

, ສດັເຄິ່ ງບກົເຄິ່ ງນ ໍາ້ພອ້ມກບັມ  ສດັຈາໍຫ າຍພາຍໃນທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ແຫງ່ຊາດ ຫ ຼື ມ  ຄວາມສາໍພນັກບັສດັອຼື່ ນໆ ໃນທ ົ່ວ

ໂລກ (Greatorex et al., 2016). ສະນ ັນ້, ການລາ່ສດັເພຼື່ ອເປັນສນິຄາ້ທງັພາຍ ແລະ ຕາ່ງປະເທດພອ້ມກບັການສນູ

ເສຍແຫ ງ່ທ ່ ຢູອ່າໃສຕາມທາໍມະຊາດໄດເ້ຮັດໃຫຈ້າໍນວນສດັນ ັນ້ຫ  ດລງົຢາ່ງຕ່ໍເນຼື່ອງ. ຈາໍນວນສດັປ່າໄດຫ້  ດລງົຢາ່ງວອ່ງ 

ໄວ ແລະ ມ ຫ າຍໆ ຊະນດິຢູໃ່ນລະດບັຕ ໍາ່ເຖງິຂ ັນ້ເຕຼືອນໄພ (Greatorex et al., 2016). ແຫ ງ່ອາຫານໄດຈ້າກສດັປ່າ

ແມນ່ເປັນແຫ ງ່ອາຫານຕ ົນ້ຕໍ ແລະ ຄວາມສາໍຄນັຂອງຊ ມຊນົໃນປະເທດລາວ, ມ  ຂໍຈ້າໍຈດັສາໍລບັການດາໍລງົຊ ວດິ, ແຕ່

ສິ່ ງເຫ ົ່ ານ ໄ້ດເ້ກ ດຂຶນ້ແຕປ່  1980. ສດັປ່າໄດກ້າຍເປັນສນິຄາ້ຢູຕ່ະຫ າດສດົ, ພາຍຫ ງັປະເທດໄດມ້  ການປ່ຽນເສດຖະກດິ

ການຕະຫ າດ, ສດັປ່າບ່ໍແມນ່ເພຼື່ ອການບໍລິໂພກເພຼື່ ອດາໍລງົຊ ວດິອ ກຕ່ໍໄປ (Greatorex et al., 2016). ສດັປ່າຕ ົນ້ຕໍແມ ່

ຂາຍເພຼື່ ອເປັນອາຫານ, ແຕຍ່ງັສາມາດເປັນຍາພຼື້ນເມ ຼືອງ, ສດັລຽ້ງ ແລະ ເຄຼື່ ອງປະດບັ. 

ສດັໄກສ້ນູພນັ 

119. ອ ງຕາມບດົລາຍງານຂອງກອງທຶນສດັໂລກໃຫຮູ້ວ້າ່, ສປປ ລາວ ເປັນຖິ່ນທ ່ ຢູຂ່ອງສດັທ ່ ຫາຍາກຫ າຍໆ ຊະນດິ, 

ລວມມ ປາບກຶແມນ່ ໍາ້ຂອງ, ເສຼືອໂຄງ່, ຊາ້ງເອເຊຍ, ແລະ ໂຕເສົາລາ, ເຊິ່ ງເປັນສດັທ ່ ຫາກໍ່ຄ ົນ້ພບົ, ໄດຂ້ຶນ້ບນັຊ ເປັນສດັ

ໄກຈ້ະສນູພນັ. ພວກມນັໄດແ້ຈກຢາຍຕາມຈ ດຕາ່ງໆ ຂອງສາຍພຫູ ວງ, ເລາະລຽບຕາມຊາຍແດນລາວຫວຽດນາມພາກ

ຕາເວັນຕກົສຽ່ງເໜຼືອ ຫາ ພາກຕາເວັນອອກສຽ່ງໃຕ.້ ພາຍໃນ ສປປ ລາວ, ໄດມ້  ບດົລາຍງານຮບັຮອງວາ່ ໂຕເສົາລາ

ແມນ່ມ  ຢູໃ່ນຕອນໃຕຂ້ອງຂອບເຂດປ່າສະຫງວນແຫງ່ຊາດ ນາກາຍ-ນ ໍາ້ເທ ນ (ທງັໃນແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ ແລະ ແຂວງຄາໍ

ມວ່ນ). ການລາ່ສດັ ແລະ ການຢູກ່ະແຈກະຈາຍເນຼື່ອງຈາກການສນູເສຍແຫ ງ່ທ ່ ຢູອ່າໃສມ ຜນົກະທບົຕ່ໍເສົາລາ. ການເຮັດ

ແຮວ້ສາໍລບັຈບັໝປູ່າ, ກວາງ ກໍ່ຍງັຖກຶເສົາລາ. ເສົາລາໄດຖ້ຼືກລາ້ສະເພາະເອົາເຂົາຂອງມນັ, ເຊິ່ ງມ  ລາຄາສງູ. ການ

ພດັທະນາພຼື້ນຖານໂຄງລາ່ງແມນ່ພວົພນັກບັກບັການລບົກວນແຫ ງ່ທ ່ ຢູອ່າໃສຂອງເສົາລາ. 
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120. ຊາ້ງອາຊ ກໍ່ເປັນສດັໄກຈ້ະສນູພນັອ ກຊະນດິໜ່ຶງທ ່ ໄດພ້ບົເຫັນໃນປະເທດລາວ, ເຫ ຼືອພຽງຈາໍນວນ 7,000 ຫາ 

10,000 ໂຕເທ່ົານ ັນ້ທ ່ ນອນໃນເຂດພາກພຼື້ນແມນ່ ໍາ້ຂອງ, ອ ງຕາມສນູອະນ ລກັຊາ້ງ (2015) ໃນແຂວງໄຊຍະບລູ , ຊາ້ງ

ປ່າເຫ ຼືອພຽງແຕ ່400 ຕວົເທ່ົານ ັນ້ທ ່ ຍງັເຫ ຼືອໃນປະເທດລາວ, ອ ກ 450 ໂຕເປັນຊາ້ງທ ່ ນາໍມາລຽ້ງ. ຮບູທ ່  9 ສະແດງໃຫ້

ເຫັນການແຈກຢາຍຂອງຊາ້ງໃນປະເທດລາວ. ສິ່ ງທ ່ ເປັນໜາ້ຢາ້ນກວົຕ່ໍສດັເຫ ົ່ ານ ກ້ໍ່ຄຼືການສນູເສຍແຫ ງ່ທ ່ ຢູອ່າໃສ ເນຼື່ອງ

ຈາກການຂະຫຍາຍບອ່ນຢູທ່າໍກນິ, ເນຼືອ້ທ ່ ການຜະລິດ, ການຕດັໄມເ້ປັນສນິຄາ້, ແລະ ການພດັທະນາພຼື້ນຖານໂຄງລາ່ງ

ເປັນຕ ົນ້ ການກໍ່ສາ້ງເຂຼື່ອນ ແລະ ຫນົທາງ. ດ ັງ່ນ ັນ້ຄວາມພະຍາຍາມໃນການອະນ ລກັ, ມ  ເປ້ົາໝາຍຕ່ໍການລາ່ແບບຜິດ

ກດົໝາຍ ແລະ ເພຼື່ ອເປັນການຄາ້ສາໍລບັຊິນ້ ແລະ ງວງສາໍລບັຕວົຜູ.້ ການຈບັຊາ້ງປ່າເພຼື່ ອມາລຽ້ງກໍ່ຍງັມ  ບນັຫາ. ຊາ້ງ

ລຽ້ງແມນ່ໄດນ້າໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນການລາກແກໄ່ມ,້ ໄດຊ້ວ່ຍໃຫທ້າໍລາຍແຫ ງ່ທ ່ ຢູອ່າໃສຕາມທາໍມະຊາດຂອງພວກມນັເອງອ ກ

ດວ້ຍ. ປະຊາຊນົລາວເກຼືອບ 9,000 ຄນົມ  ລາຍຮບັຈາກແຮງງານຂອງຊາ້ງລຽ້ງ. ອດັຕາຈາກການນາໍໃຊແ້ຮງານຊາ້ງຖຼື

ວາ່ຍງັຕ ໍາ່ເຊິ່ ງບນັຫາກໍ່ຄຼືມາຈາກຈາໍນວນຊາ້ງຍງັມ  ໜອ້ຍ.  ປ່າສະຫງວນແຫງ່ຊາດນ ໍາ້ປ ຍໃນແຂວງໄຊຍະບລູ ໄດສ້າໍຫ ວດ

ເນຼືອ້ທ ່ ອະນ ລກັສະເພາະສາໍລບັຊາ້ງປ່າ (ຊາ້ງທ ່ ໄດຄ້ ົນ້ພບົໂດຍສະເພາະ)ໂດຍລດັຖະບານສະໜບັສະໜ ນໃນປ  2008 

ຂອງກອງປະຊ ມອະນ ລກັຊາ້ງແຫງ່ຊາດ. ການຂດັແຍງ່ລະຫວາ່ງຊາ້ງ ແລະ ມະນ ດໄດມ້  ຂຶນ້ເລຼື້ອຍໆເຊິ່ ງຜນົມາຈາກ

ການຕ ັງ້ຖິ່ນຖານຢູໄ່ກກ້ບັແຫ ງ່ທ ່ ຢູຂ່ອງຊາ້ງ.  

ຮບູສະແດງ 9 ການແຈກຢາຍຈາໍນວນຂອງຊາ້ງປ່າ ແລະ ຊາ້ງບາ້ນໃນ ສປປ ລາວ. 
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ແຫ ງ່: ສນູອະນ ລກັຊາ້ງ, 2015 

121. ເສຼືອໃນ ສປປ ລາວ ແມນ່ໄດພິ້ຈາລະນາເປັນສດັປະເພດໄກສ້ນູພນັ, ມ  ພຽງແຕໃ່ນປ່າໄມເ້ຂດຊ ມ່ຊຼື່ ນຂອງພຫູ ວງ

ທາງພາກເໜຼືອ ແລະ ເຂດປ່າແຫງ້ແລງ້/ທາງພາກກາງຂອງສາຍພຫູ ວງ ແລະ ລງົມາທາງພາກໃຕ.້ ຈາໍນວນເສຼືອທ ່ ເຄ ຍ

ພບົໃນຊວ່ງຫາ້ປ ຜາ່ນມາ, ຈາກການສາໍຫ ວດໃນປະຈ ບນັພບົວາ່ບ່ໍເຫັນຈາໍນວນເສຼືອໃນ ສ ປປ ລາວ (WWF, 2017). 

ບນັຫາທ ່ ເຮັດໃຫປ້ະຊາກອນເສຼືອເຫ ຼືອບ່ໍມ  ຍອ້ນການໄລລ່າ້, ການບ ກລ ກທ ່ ຢູອ່າໃສ, ການລາ່ຂອງສດັທ ່ ເປັນອາຫານຂອງ

ເສຼືອດວ້ຍກນັ. (ຈາໍນວນສດັທ ່ ເປັນອາຫານເຫ ຼືອນອ້ຍລງົ). ຮບູທ ່ 10 ສະແດງໃຫເ້ຫັນບອ່ນທ ່ ຢູອ່າໃສຂອງເສຼືອໃນພາກ
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ພຼື້ນແມນ່ ໍາ້ຂອງ. ຄະນະທ ່ ປະເທດລາວບອ່ນທ ່ ພບົເຫັນເສຼືອແມນ່ໃນແຂວງໄຊຍະບລູ /ແຂວງຄາໍມວ່ນ, ຍງັເຫ ຼືອພຽງຈາໍ

ນວນໜອ້ຍທ ່ ໄດພິ້ຈາລະນາວາ່ເປັນສດັໄກສ້ນູພນັໃນປະເທດ. 

ຮບູສະແດງ 10 ແຫ ງ່ທ ່ ຢູອ່າໃສຂອງເສຼືອໃນພາກພຼື້ນແມນ່ ໍາ້ຂອງ 

 

122. ປາບກຶແມນ່ ໍາ້ຂອງປກົກະຕມິ  ຢູຕ່າມຊາຍແດນລາວໄທທາງພາກເໜຼືອ, ແຕມ່າຮອດປະຈ ບນັເຫ ຼືອພຽງເລັກໜອ້ຍ. ໃນ

ປະຈ ບນັ ປາຊະນດິນ ໄ້ດພ້ບົເຫັນຢູໃ່ນແມນ່ ໍາ້ຂອງຕອນລ ມ່ຂອງ ສປປ ລາວ, ພະມາ້, ໄທ, ກາໍປເູຈຍ, ແລະ ຫວຽດນາມ. 
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ດ ັງ່ທ ່ ເປັນແຫ ງ່ປານ ໍາ້ຈຼືດຈາໍນວນຫ າຍ, ປາບກຶແມນ່ ໍາ້ຂອງແມນ່ມ  ຖິ່ນກາໍເນ ດໃນແມນ່ ໍາ້ຂອງເຊິ່ ງມ  ການເຄຼື່ ອນຍາ້ຍເພຼື່ ອ

ວາງໄຂໃ່ນລະຍະທ ່ ໄກ. ນກັວທິະຍາສາດປະເມ  ນວາ່ປະຊາກອນຂອງປາບກຶໄດຫ້  ດລງົເຖງິ 90 ເປ ເຊັນໃນຊວ່ງເວລາ 

10 ປ , ມ  ຄວາມເປັນໄປໄດເ້ຫ ຼືອພຽງປະມານສອງສາມຮອ້ຍຕວົເທ່ົານ ັນ້ (WWF, 2017). ສິ່ ງທ ່ ກະທບົຕ່ໍປາບກຶນ ໍາ້ຂອງ

ແມນ່ການພດັທະນາພຼື້ນຖານໂຄງລາ່ງ, ເຂຼື່ອນ, ເຊິ່ ງໄດກ້ ດກ ັນ້ການເຄຼື່ ອນຍາ້ຍໃນການວາງໄຂ ່ ແລະ ຂະຫຍາຍພນັ. 

ຫ  ດຜອ່ນການເຄຼື່ ອນຍາ້ຍຕາມລາໍນ ໍາ້ຂອງໝາຍຄວາມວາ່ປາໄດມ້  ໂອກາດພຽງເລັກນອ້ຍໃນການວາງໄຂ.່ ປາຫ າຍຊະນດິ

ກໍ່ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຕ່ໍຈາໍນວນປະຊາກອນຂອງປາ, ບນັຫາມນົລະພິດ, ການເພ ່ ມຂຶນ້ຂອງຕະກອນ, ແລະ ໂຄງການເດ ນ

ເຮຼືອເຊິ່ ງໄດທ້າໍລາຍພຼື້ນຖານການວາງໄຂຂ່ອງປາ.  

123. ດ ັງ່ນ ັນ້, ເນຼືອ້ທ ່ ສະຫງວນ ແລະ ແຫ ງ່ທ ່ ຢູອ່າໃສຕາມທາໍມະຊາດພາຍໃນຂອບເຂດເປ້ົາໝາຍໂຄງການ, ໂຄງການ

ສ ົ່ງເສ ມຜະລິດກະສກິາໍເປັນສນິຄາ້ຈະເລຼືອກພຼື້ນທ ່ ທ ່ ບ່ໍນອນໃນເຂດດ ັງ່ກາ່ວ/ບ່ໍສາ້ງຂໍຂ້ດັແຫຍງ່ ຫ ຼື ບ່ໍສາ້ງຜນົກະທບົ

ຕາ່ງໆ.  

4.2.6  ປ່າໄມ ້

124. ສປປ ລາວ ມ ສດັສວ່ນຊອ່ງຫວາ່ງເນຼືອ້ທ ່ ປ່າໄມຄ້ວບຄ ມຫ າຍສ ດໃນບນັດາປະເທດໃນຂອບເຂດອາຊ ຕາເວັນອອກ 

ສຽ່ງໃຕ.້ ເວ້ົາໄດວ້າ່, ເນຼືອ້ທ ່ ປ່າໄມຕ້າມທາໍມຊາດໄດຫ້  ດລງົຈາກ 70 ເປ ເຊັນຂອງເນຼືອ້ທ ່ ທງັໝດົ (ປະມານ 16.6 ລາ້ນ 

ເຮັກຕາ) ໃນປ  1940 ເຖງິ 61 ເປ ເຊັນ (ປະມານ 14.0 ລາ້ນເຮັກຕາ) ໃນປ  2000, ແລະ 60 ເປ ເຊັນ (13.9 ລາ້ນ

ເຮັກຕາ) ໃນປ  2005, 59 ເປ ເຊັນ (13.6 ລາ້ນເຮັກຕາ) ໃນປ  2010, ແລະ 57 ເປ ເຊັນ (ປະມານ 13.2 ລາ້ນເຮັກຕາ) 

ໃນປ  2015. ການສນູເສຍສະເລຍ່ປະຈາໍປ ຕາມທາໍມະຊາດການປກົຄ ມແຕປ່  (2000-2015) ມ  ປະມານ 53,400 ເຮັກຕາ 

(ປະມານ 0.23 ເປ ເຊັນ ຂອງເນຼືອ້ທ ່ ທງັໝດົ), ຂະນະທ ່ ສະເລຍ່ປະມານ 42,800 ເຮັກຕາ (0.19 ເປ ເຊັນ) ໃນຊວ່ງ 60 

ປ ຜາ່ນມາ (1940-2000). 

125.  ອ ງຕາມບດົລາຍງານຂອງອງົການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ (2009)  ແລະ ເຄ  ກ (2008), ຕ່ໍໄປນ ແ້ມນ່ປະເພດ

ປ່າໄມໃ້ນປະເທດລາວ.  

• ປ່າດງົດ ບທາງພາກເໜຼືອ 

• ປ່າເຂດຮອ້ນຕາມພຜູາຕາມຂອບເຂດເນ ນສງູຂອງສາຍພຫູ ວງ ແລະ ພພູຽງບໍລິເວນ 

• ປ່າເຄິ່ ງດງົດ ບເລະລຽບແຄມແມນ່ ໍາ້ຂອງ 

• ປ່າເຂດຮອ້ນທ ່ ຢງັຢາຍຕາມເຂດພາກເໜຼືອ 

• ປ່າໂຄກທ ່ ຢູທ່າງພາກໃຕ ້

• ປ່າປະສມົທາງພາກໃຕ ້

• ປ່າເຂດພຫູ ນປນູເລາະຕາມສາຍພຫູ ວງ 

• ປ່າໝາມຢູຕ່າມລາຍພຫູ ວງ 

• ປ່າເຄິ່ ງເຂດຮອ້ນໃນພາກເໜຼືອ 
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126. ສະຖຕິຂິອງການນາໍໃຊທ້ ່ ດນິຈາກພາບຖາ່ຍທາງອາກາດທ ່ ໄດສ້າໍຫ ວດໃນປ  2015 ສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ປະເທດມ ເນຼືອ້ທ ່

ປ່າໄມ ້13,231,443 ເຮັກ ປະກອບດວ້ຍ ປ່າໄມຫ້າ້ປະເພດ (ປ່າດງົດ ບ, ປ່າປະສມົ, ປ່າໂຄກ, ປ່າໄມແ້ປກ ແລະ ປ່າໄມ ້

ໃບກວ້າງ). ເນຼືອ້ທ ່ ປ່າໄມປ້ກູ ປະມານ 137,965 ເຮັກຕາ, ເນຼືອ້ທ ່ ປ່າໄມທ້ງັໝດົທ ົ່ວປະເທດໃນປ  2015 ມ ປະມານ 58 

ເປ ເຊັນຂອງເນຼືອ້ທ ່ ທງັໝດົ. ປ່າໄຜ ່ແລະ ພຼືດຜກັປກົຄ ມກວມເອົາ ປະມານ 6,162,481 ເຮັກຕາ ຫ ຼື 27ເປ ເຊັນຂອງເນຼືອ້ທ ່

ທງັໝດົ. ເນຼືອ້ທ ່ ສາໍລບັການຜະລິດກະສກິາໍລວມມ ເນຼືອ້ທ ່ ປກູພຼືດເນ ນສງູ, ເນຼືອ້ທ ່ ນາ, ເນຼືອ້ທ ່ ປກູພຼືດກະສກິາໍ, ແລະ ເນຼືອ້ທ 

ເຮັດການກະສກິາໍອຼື່ ນໆ ມ ເນຼືອ້ທ ປະມານ 2,486,297 ເຮັກຕາ ຫ ຼື 11 ເປ ເຊັນ ຂອງເນຼືອ້ທ ່ ທງັໝດົ. ເຫ ຼືອ 4 ເປ ເຊັນຂອງ

ເນຼືອ້ທ ່ ປກົຄ ມທ ່ ຍງັເຫ ຼືອລວມມ  75,638 ເຮັກຕາ ຂອງເນຼືອ້ທ ່ ຕວົເມ ຼືອງ, 138,308 ເຮັກຕາແມນ່ພຼື້ນທ ່ ສະຫວນັນາ ແລະ ດນິ

ທາມ ແລະ ທ ົ່ງຫຍາ້, ແລະ 567,750 ເຮັກຕາເປັນນ ໍາ້ ແລະ ເປັນເນຼືອ້ທ ່ ເປ ດ.  

127. ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍປ່າໄມໄ້ດຮ້ບັຮອງປະເພດປ່າໄມອ້ອກເປັນ ຫາ້ປະເພດ: ປ່າປ້ອງກນັ, ປ່າສະຫງວນ, ປ່າຜະລິດ, ປ່າ

ຟຼື້ນຟ,ູ  ແລະ ປ່າຊ ດໂຊມ/ປ່າເຫ ົ່ າ. ອ ງຕາມກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍປ່າໄມໄ້ດປ້ະກາດໃຊ ້(ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍປ່າໄມ ້2007) ໄດ້

ແບງ່ອອກເປັນສາມປະເພດລວມມ : ປ່າປ້ອງກນັ, ປ່າສະຫງວນ, ແລະ ປ່າຜະລິດ. ປ່າໄມແ້ຕລ່ະປະເພດໄດອ້ະທິບາຍໄວດ້ ັງ່

ຕ່ໍໄປນ :້  

• ປ່າປ້ອງກນັ: ເນຼືອ້ທ ່ ປ່າທ ່ ຄດັເລຼືອກເພຼື່ ອປ້ອງກນັຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດຂອງປະຊາຊນົລາວ, ຕວົຢາ່ງນ ໍາ້, 

ແມນ່ ໍາ້, ລະບບົນເິວດ, ຄ ນນະພາບຂອງດນິ, ປ້ອງກນັໄພພິບດັທ ່ ເກ ດຈາກທາໍມະຊາດ ແລະ ອະນ ລກັສິ່ ງແວດລອ້ມ 

ແລະ ອຼື່ ນໆ. 

• ປ່າສະຫງວນ: ເນຼືອ້ທ ່ ປ່າປະເພດນ ໄ້ດຈ້າໍແນກເພຼື່ ອເປ້ົາໝາຍໃນການອະນ ລກັທາໍມະຊາດ, ອະນ ລກັພຼືດ ແລະ ສດັ, 

ລະບບົນເິວດ, ແລະ ເນຼືອ້ທ ່ ມ  ຄ ນຄາ່ທາງທາໍມະຊາດ, ປະຫວດັສາດ, ການຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ. 

• ປ່າຜະລິດ: ເນຼືອ້ທ ່ ປ່າຜະລິດລວມທງັປ່າໄມທ້າໍມະຊາດ ແລະ ປ່າໄມປ້ກູເຊິ່ ງໄດຈ້າໍແນກໃຫເ້ປັນປ່ານາໍໃຊ ້ແລະ ປ່າ

ຜະລິດ. ເນຼືອ້ທ ່ ປ່ານ ໄ້ດຕ້ກົລງົສະໜບັສະໜ ນໃນການຜະລິດໄມ ້ ແລະ ຜະລິດຕະພນັໄມ,້ ໃຫພ້ຽງພໍກບັຄວາມ

ຕອ້ງການໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົບອ່ນທ ່ ມ  ຄວາມຈາໍເປັນ.  

128. ເນຼືອ້ທ ່ ປ່າໄມທ້ງັໝດົເຫ ົ່ ານ ອ້າດລວມມ ການປກົຫ ມ້ຂອງເນຼືອ້ທ ່ ດນິເຊິ່ ງປ້ອງກນັປ່າໄມ,້ ການເຊຼື່ ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ,້ 

ເນຼືອ້ທ ່ ປ່າໄມສ້າໍລບັການນາໍໃຊ ້ ຫ ຼື ເນຼືອ້ທ ່ ສາໍລບັການໃຊຂ້ ັນ້ບາ້ນ-ບ່ໍໄດຈ້າໍກດັເນຼືອ້ທ ່ ປ່າໄມ.້ ພາກລດັເປັນເຈົາ້ການໃນການ

ຈດັສນັເນຼືອ້ທ ່ ດນິສາໍລບັເຫດຜນົການນາໍໃຊ,້ ບ ກຄນົ, ຊ ມຊນົ, ອງົການຈດັຕ ັງ້. ປ່າໄມປ້ະຈາໍບາ້ນແມນ່ຊ ດໂຊມຫ າຍ ແລະ 

ບ່ໍນອນໃນປ່າສາມປະເພດທ ່ ໄດຈ້ດັແບງ່ທ ່ ໄດອ້ະທິບາຍໄວໃ້ນກດົໝາຍປ່າໄວສ້ະບບັປະຈ ບນັ (WRI, 2017).  ແຜນທ ່

ປະເພດປ່າໄມສ້າມາດເຫັນໄດໃ້ນຮບູທ  11. 

ຮບູສະແດງ 11 ການຈດັປະເພດປ່າໄມ-້ສະຖານທ ່ ຂອງປ່າໄມໃ້ນ ສປປ ລາວ. 
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129. ລດັຖະບານໄດມ້  ການສາໍຫ ວດສາຍເຫດຕ ົນ້ຕໍຕ່ໍການເຊຼື່ ອມໂຊມຂອງປ່າໄມເ້ຊ່ັນການເຮັດໄຮເ່ລຼື່ ອນລອຍແບບບ່ໍຢຼືນ

ຍງົ, ການຕດັໄມແ້ບບຜິດກດົໝາຍ, ປ່ຽນເປັນດນິສາໍລບັການກະສກິາໍ ແລະ ການນາໍໃຊອ້ຼື່ ນໆ ເພຼື່ ອແກໄ້ຂຫ  ດຜອ່ນ

ຄວາມທ ກຍາກ, ການເພ ່ ມຂຶນ້ຂອງປະຊາກອນຢາ່ງວອ່ງໄວ, ແລະ ການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍບ່ໍໄດດ້  (MAF, 2005). 

ດ ັງ່ນ ັນ້, ລດັຖະບານມ ເປ້ົາໝາຍຕອ້ງການຟຼື້ນຟປູ່າໄມໃ້ຫໄ້ດ ້70 ເປ ເຊັນໃນປ  2020 (FAO, 2009). ການເຊຼື່ ອມໂຊມ

ຂອງດນິ, ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ແລະ ສນູຄ ົນ້ຄວາ້ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມໄ້ດເ້ປັນຫວ່ງຕ່ໍການລະບາດຂອງ

ແມງໄມຕ່ໍ້ການປກູຕ ົນ້ໄມ ້ແລະ ປ່າໄມທ້າໍມະຊາດ.  

130. ການຟຼື້ນຟກູານປກົຫ ມ້ຂອງພຼືດເຊິ່ ງປະກອບດວ້ຍປ່າໄມໄ້ຜ ່ແລະ ປ່າພຼື້ນຟຈູາກການເຮັດໄຮ ່ແລະ ມ ຄວາມເຊຼື່ ອມ

ໂຊມໃນປະຈ ບນັ (2000-2015) ໂດຍອດັຕາສະເລຍ່ປະຈາໍປ  4,500 ເຮັກຕາ. ການປກູປ່າທດົແທນລວມມ , ກະຖນິ

ນະລງົ, ໄມບ້ກິ, ໄມສ້ກັ, ແລະ ຢາງພາລາສະເລຍ່ໃນປ ໜ່ຶງປະມານ 8,000 ເຮັກຕາໃນຊວ່ງເວລາດຽກນັ. 

4.2.7 ລະບບົຊນົະປະທານ 

131. ອງົປະກອບຫຍອ່ຍທ  A3 ມ  ຈ ດປະສງົໃນການປບັປ ງລະບບົຊນົລະປະທານ ແລະ ການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ເຂ້ົາໃນການຜະລິດ

ໃນຂອບເຂດເປ້ົາໂຄງການໃນການສະໜບັສະໜ ນການຜະລິດໃຫເ້ປັນສນິຄາ້ ແລະ ໂຕຕ້ອບຕ່ໍກບັປ່ຽນແປງດນິຟ້າ

ອາກາດ. ການປບັປ ງລະບບົປະກອບດວ້ຍກດິຈະກາໍຫ ກັ (i)  ປບັປ ງລະບບົຄອງເໝຼືອງ (ຄອງຂ ັນ້ສາມ, ເຮຼືອແພ, ຈກັ

ສບູນ ໍາ້, ມເໍຕ , ອາຄານ, ທ່ໍສ ົ່ງ, ປ່ຽນທາ່ຍສາຍໄຟຟ້າ ແລະ ອຼື່ ນໆ). (ii) ສາ້ງຕ ັງ້ ແລະ ປະຕຮິບູກ ມ່ຜູນ້າໍໃຊນ້ ໍາ້ຄຼືນ  

ໃໝ ່ແລະ (iii) ພດັທະນາຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນການຄ ມ້ຄອງນາໍໃຊຊ້ນົລະປະທານ. ລະບບົຊນົລະປະທານ 71 ແຫງ່ໃນ 

5 ແຂວງເປ້ົາໝາຍໂຄງການ ແລະ ກ ມ່ຜູນ້າໍໃຊນ້ ໍາ້ໃຕດ້ນິ 25 ກ ມ່ໄດເ້ປັນເປ້ົາໝາຍໃນແຂວງເປ້ົາໝາຍຂອງໂຄງການ. 

ຈາໍນວນລະບບົຊນົລະປະທານ 71 ແຫງ່, ປະກອບດວ້ຍລະບບົຈກັສບູນ ໍາ້ຈາໍນວນ 51 ແຫງ່ທ ່ ເອົານ ໍາ້ຈາກແມນ່ ໍາ້ຂອງ 

ແລະ ແມນ່ ໍາ້ສາຂາ, 15 ແຫ ງ່ແມນ່ລະບບົນ ໍາ້ໄຫ ເອງໄດນ້ ໍາ້ຈາກຝາຍຂະໜາດນອ້ຍ, ແລະ 5 ແຫງ່ແມນ່ໄດນ້ ໍາ້ຈາກ

ອາ່ງເກບັນ ໍາ້. ລະບບົຊນົລະປະທານຈາໍນວນ 71 ໂຄງການເຫ ົ່ ານ ັນ້, ການສອ້ມແປງລະອຽດຈະໄດອ້ະທິບາຍໃນຂ ັນ້

ຕອນສາໍຫ ວດ, ອອກແບບ. ໃນຂ ັນ້ຕອນເບຼືອ້ງຕ ົນ້ນ ,້ ເປ້ົາໝາຍແມນ່ການປບັປ ງ ແລະ ຟຼື້ນຟລູະບບົທ ່ ມ  ຢູແ່ລວ້ອາດມ 

ວຽກຕາ່ງໆລວມມ  (i) ອາຄານແຈກຢາຍນ ໍາ້ປະມານ 43 ອາຄານ ເປັນຕ ົນ້ ປະຕເູອົານ ໍາ້, ອາຄານແບງ່ນ ໍາ້, ອາຄານ

ຄວບຄ ມນ ໍາ້ (ii) ສອ້ມແປງເຮຼືອແພຈາໍນວນ 36 ເຮຼືອແພ ແລະ (iii) ສອ້ມແປງແລະປ່ຽນຖາ່ຍຈກັສບູຈາໍນວນ 51 

ບອ່ນ ແລະ 70 ໜວ່ຍໃນຈາໍນວນ 102 ໜວ່ຍ, (iv) ສອ້ມແປງທ່ໍສ ົ່ງນ ໍາ້ມ  ຄວາມຍາວ 5 ກໂິລແມດັ ແລະ (v) 

ສອ້ມແປງຄອງເໝຼືອງຍາວທງັມດົ 159 ກໂິລແມດັ. ການຄ ມ້ຄອງກ ມ່ຜູນ້າໍໃຊນ້ ໍາ້ໃຕດ້ນິ 25 ກ ມ່ທ ່ ນາໍໃຊນ້ ໍາ້ໃຕດ້ນິເຂ້ົາ

ໃນການປກູຜກັ. ແຜນການຟຼື້ນຟພູອ້ມດວ້ຍການຄດັເລຼືອກທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຈະໄດດ້າໍເນ ນໃນແຕລ່ະ

ໂຄງການໃນຊວ່ງການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັເພຼື່ ອຮບັປະກນັວາ່ໂຄງການເຫ ົ່ ານ ັນ້ຢູໃ່ນເງ ຼື່ອນໄຂສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ

ຂອງທະນາຄານໂລກ.  

132. ໃນຈາໍນວນ 71 ໂຄງການຊນົລະປະທານ, 5 ໂຄງການແມນ່ໄດພິ້ຈາລະນາວາ່ເປັນປະເພດເຂຼື່ອນ. 15 ລະບບົແມນ່

ເປັນປະເພດຊນົລະປະທນແບບໄຫ ເອງເປັນຝາຍນ ໍາ້ລ ົນ້ ຫ ຼື ປະເພດເຂຼື່ອນຕ ໍາ່ ເຊິ່ ງບ່ໍໄດມ້  ການເກບັກກັນ ໍາ້ ຫ ຼື ເປັນອາ່ງ

ເກບັນ ໍາ້. ດ ັງ່ນ ັນ້, ຈິ່ງບ່ໍໄດພິ້ຈາລະນາເປັນປະເພດເຂຼື່ອນ. ລາຍຊຼື່ ໂຄງການຊນົລະປະທານຕ່ໍໄປນ ທ້ ່ ມ  ລກັສະນເປັນອາ່ງ

ເກບັນ ໍາ້. 
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ຕາຕະລາງ 12 ລາຍການລະບບົຊນົລະປະທານປະເພດອາ່ງເກບັນ ໍາ້  

ແຂວງ ເມ ຼືອງ ຊຼື່ ອາ່ງເກບັນ ໍາ້ ຄວາມສງູເຂຼື່ ອ່ນ 
ຄວາມຍາວສນັ

ເຂຼື່ ອນ 

ຄວາມສາມບນັຈ  (million 

cu.m) 

ວຽງຈນັ ທ ລະຄມົ ນ ໍາ້ປອດ 18 m. 2,101 m. 16.0 

ໄຊຍະບູ

ລ  
ໄຊຍະບລູ  ນ ໍາ້ຕຽນ 28 m. 628 m. 28.0 

 ຊຽງຮອ່ນ ນ ໍາ້ມາ້ວ 21 m. 180 m. 8.3  

 ໄຊຍະບລູ  ຫວ້ຍແຄນ 20 m. 150 m. 2.23  

ບໍລິຄາໍໄຊ ບໍລິຄນັ ນ ໍາ້ກາບ 13 m. 220 m. 4.34 

133. ຂໍມ້ນູທ ່ ກາ່ວມາຂາ້ງເທິງເຊິ່ ງທງັ 5 ຫວົງານເປັນປະເພດອາ່ງເກບັນ ໍາ້ຂະໜາດໃຫຍ່ໂດຍຈາໍແນກໃນຄູມ່ ຼືການປະຕບິດັ

ໂຄງການຂອງທະນາຄານໂລກ OP4.37 ສາໍລບັຄວາມປອດໄພຂອງເຂຼື່ອນ. ໂຄງການສອ້ມແປງລະບບົຊນົລະປະທານ

ຈະບ່ໍໄດມ້  ການສອ້ມແປງ ຫ ຼື ປ່ຽນແປງລະບບົຫວົງານທ ່ ເປັນອາ່ງເກບັນ ໍາ້. ແຕອ່າ່ງເກບັນ ໍາ້ຈະໄດນ້າໍໃຊເ້ປັນແຫ ງ່ນ ໍາ້ສາໍ

ລບັຮບັໃຊເ້ຂ້ົາໃນການສະໜອງນ ໍາ້ໃຫແ້ກກ່ານປກູພຼືດໃນເນຼືອ້ທ ່ ເປ້ົາໝາຍ. ເປ້ົາໝາຍໃນການສອ້ມແປງລະບບົຊນົລະ 

ປະທານແມນ່ເພ ່ ມປະສດິທິພາບໃນການຄ ມ້ຄອງນ ໍາ້ໃນລະບບົແຈກຢາຍ. ວຽກຟຼື້ນຟປູະກອບດວ້ຍສອ້ມແປງຄອງເໝຼືອງ

ຈາກຄອງດນິເປັນຄອງດາດດວ້ຍເບຕງົ ຫ ຼື ເປັນຄອງຮບູຕວົຢປູດູວ້ຍເບຕງົ. ການສອ້ມແປງອາຄານເອົານ ໍາ້ ແລະ 

ອາຄານແບງ່ນ ໍາ້ລວມຢູດ່ວ້ຍ. ຈາໍນວນອາຄານ ແລະ ທ ່ ຕ ັງ້ຈະໄດມ້  ການຄດັເລຼືອກກບັກ ມ່ຜູນ້າໍໃຊນ້ ໍາ້ມ  ຂ ັນ້ຕອນການສາໍ

ຫ ວດ ແລະ ອອກແບບລະອຽດ. 

134. ເພຼື່ ອໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັຄວາມຕອ້ງການຄວາມປອດໄພຂອງເຂຼື່ອນ, ມາດຕະການປ້ອງກນັຕ່ໍໄປນ ໄ້ດລ້ວມເຂ້ົາໃນ

ເອກະສານກອບຄ ມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ESMF (i) ດາໍເນ ນການກວດສອບເຂຼື່ອນ (ໜາ້ວຽກຂອງຊຽ່ວຊານ

ເບິ່ ງໃນເອກະສານຕດິຄດັທ  7. (ii) ແຕງ່ຕ ັງ້ອງົກອນ ຫ ຼື ອງົການຈດັຕ ັງ້ທ ່ ກຽ່ວຂອ້ງໃນການກວດກາເຂຼື່ອນໃຫລ້ະອຽດ 

(iii) ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫພ້ະນກັງານວຊິາການໃນການກວດກາສອບເຂຼື່ອນ, ການຄ ມ້ຄອງນາໍໃຊເ້ຂຼື່ອນ (iv) ປບັປ ງ

ຂ ັນ້ຕອນການກວດສອບ ແລະ ລະບບົລາຍງານ. ເພຼື່ ອຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັມາດຕາການດ ັງ່ກາ່ວ, ຄາດຫວງັວາ່ການ

ສອ້ມແປງຄອງຊນົລະປະທານທ ່ ຢູລ່ ມ່ 5 ເຂຼື່ອນນ ັນ້ ຈະບ່ໍໄດມ້  ການສອ້ມແປງໃນຊວ່ງເລ ່ ມຕ ົນ້ໃນສອງສາມປ ທາໍອດິ

ຂອງຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຕາມເວລາທ ່ ເໝາະສມົເພຼື່ ອໃຫຢູ້ຕ່າມເງຼື່ອນໄຂຄວາມປອດໄພຂອງເຂຼື່ອນ. 

135. ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກອ່ງົການລດັຖະບານ ແລະ ຜູລ້ງົທຶນຕ່ໍກບັການປບັປ ງລະບບົຊນົລະປະທານ ແລະ 

ການລະບາຍໃນຂອບເຂດໂຄງການ, ອງົປະກອບຍອ່ຍນ ແ້ມນ່ໄດມ້  ຈ ດປະສງົໃນການສ ົ່ງເສ ມໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ, 

ການລງົທຶນປບັປ ງໂຄງການທ ່ ມ  ຢູ ່ ແລະ ທ ່ ນອນໃນແຜນເພຼື່ ອເນັນ້ໃຫປ້ະສບົຜນົສາໍເລັດໃນລະບບົໃຫໃ້ຫນ້ ໍາ້ລ ມ່ເຂຼື່ອນ, 

ການປບັປ ງໂຄງຮາ່ງການພຼື້ນຟທູ ່ ເປັນອ ປະສກັໃຊແ້ກກ່ານຜະລິດໃຫເ້ປັນສນິຄາ້. ຕ່ໍໄປນ ແ້ມນ່ການສງັລວມກດິຈະກາໍ

ການສອ້ມແປງຊນົລະປະທານ.  

• ກດິຈະກາໍທ  1: ປບັປ ງໂຄງສາ້ງລະບບົຊນົລະປະທານ 71 ລະບບົ, ລວມທງັ (i) ຟ້ຶນຟອູາຄານຕາມຄອງ 43 

ແຫງ່, ສອ້ມແປງເຮຼືອແພ, ປ່ຽນທາ່ຍຈກັສບູນ ໍາ້ 36 ເຄຼື່ ອງ, ປ່ຽນຖາ່ຍຈກັສບູນ ໍາ້, 51 ເຄຼື່ ອງ ແລະ  ມເໍຕ  ້

70 ໜວ່ຍ (ii) ປບັປ ງທ່ໍສ ົ່ງນ ໍາ້ຍາວ 5 ກມ, ປບັປ ງຄອງເໝຼືອງຍາວ 159 ກມ. 
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• ກດິຈະກາໍທ  2: ສາ້ງຕ ັງ້ ແລະ ປະຕຮິບູກ ມ່ຜູນ້າໍໃຊນ້ ໍາ້ຄຼືນໃໝລ່ວມມ  (i) ປະຕຮິບູອງົການຈດັຕ ັງ້ກ ມ່ ແລະ 

ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງກ ມ່ຜູນ້າໍໃຊນ້ ໍາ້ຈາໍນວນ 44 ກ ມ່ ໃນບນັດາໂຄງການຊນົລະປະທານເປ້ົາໝາຍ (ii) 

ສາ້ງຕ ັງ້ກ ມ່ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫກ້ ມ່ປກູຜກັຈາໍນວນ 25 ກ ມ່.  

• ກດິຈະກາໍທ  3:  ພດັທະນາການຄ ມ້ຄອງນາໍໃຊລ້ະບບົຊນົລະປະທານ ລວມມ  ການຝຶກອບົຮມົ: ໃຫແ້ກ ່

ພະນກັງານຊນົລະປະທານຂອງເມ ຼືອງເປ້ົາໝາຍໂຄງການຈາໍນວນ  36 ຄນົ, (ii) ຝຶກອບົຮມົໃຫແ້ກສ່ະມາຊກິ

ກ ມ່ຜູນ້າໍໃຊນ້ ໍາ້ຊນົລະປະທານ ແລະ ກ ມ່ຊາວບາ້ນປກູຜກັຈາໍນວນ 702 ຄນົ, ແລະ ຝຶກອບົຮມົໃຫສ້ະມາຊກິ

ຊນົລະປະທານຈາໍນວນ 8,290 ຄນົ.  

136. ຜນົປະໂຫຍດຕ ົນ້ຕໍທ ່ ຄາດວາ່ຈະໄດຮ້ບັຈາກການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍອ່ຍແມນ່ການປບັປ ງລະບບົຊນົລະປະ 

ທານທ ່ ມ  ຢູໃ່ນປະຈ ບນັ ແລະ ຟຼື້ນຟໂູຄງການປະທານທ ່ ເປ້ເພທ ່ ບ່ໍສາມາດສະໜອງນ ໍາ້ໄດພ້ຽງພໍ ແລະ ຖຼືກທາໍລາຍຂອງ

ລະບບົອາຄານຄວບຄ ມໃນຫ າຍປ ຜາ່ນມາ. ເນຼືອ້ທ ່ ໄດຮ້ບັນ ໍາ້ຊນົລະປະທານ ແລະ ການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ໃຕດ້ນິເຂ້ົາໃນການປກູ

ຜກັມ  ເນຼືອ້ທ ່ ທງັໝດົ 23,712 ເຮັກຕາໃນລະດຝູນົ ແລະ 20,825 ເຮັກຕາໃນລະດແູລງ້, ເຊິ່ ງໝາຍຄວາມວາ່ຈະໄດຟ້ຼື້ນ

ຟພູາຍໃນຂອບເຂດເປ້ົາໝາຍໄດແ້ມນ່ 2,004 ເຮັກຕາໃນລະດຝູນົ, ແລະ ລະດແູລງ້ໄດເ້ຖງິ 4,067 ເຮັກຕາ. ການ

ປບັປ ງ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກກ່ານຈດັຕ ັງ້, ໂຄງການເຫ ົ່ ານ ຈ້ະມ  ການປບັປ ງທາງດາ້ນບໍລິຫານນ ໍາ້, ສ ົ່ງເສ ມ

ການນາໍໃຊແ້ນວພນັທ ່ ຫ າກຫ າຍຊະນດິ,  ແລະ ປບັປ ງປະສດິທິພາບໃນການໃຫນ້ ໍາ້, ຫ  ດຜອ່ນການນາໍໃຊຝ້ ນ່ເຄມ   ແລະ 

ການນາໍໃຊພ້ະລງັງານ, ແລະ ເພ ່ ມລາຍຮບັຂອງຊາວກະສກິອນ.  

137. ຄະນະທ ່ ການສອ້ມແປງສະເພາະໃນໂຄງການຜະລິດກະສກິາໍເປັນສນິຄາ້ລວມມ ລາຍການສອ້ມແປງເຮຼືອແພ, ປ່ຽນ

ຖາ່ຍຈກັສບູນ ໍາ້, ມເໍຕ ,້ ຟຼື້ນຟລູະບບົຄອງເໝຼືອງ (ປຄູອງດວ້ຍເບຕງົເຊິ່ ງເປັນຄອງດນິໄລຍະຜາ່ນມາ), ທ່ໍສ ົ່ງນ ໍາ້, 

ອາຄານຕາມຄອງເໝຼືອງ, ການຟຼື້ນຟເູຮັດໃນລະບບົຊນົລະປະທານທ ່ ມ  . ໂຄງການດ ັງ່ກາ່ວບ່ໍລວມໃນລາຍການຕ່ໍໄປນ :້ 

• ປ່ຽນຖາ່ຍ/ກໍ່ສາ້ງ/ຟຼື້ນຟເູຂຼື່ອນ 

• ປ່ຽນຖາ່ຍ/ກໍ່ສາ້ງ/ຟຼື້ນຟອູາ່ງເກບັນ ໍາ້ 

• ຂະຫຍາຍຂະໜາດຄອງກວ່າການອອກແບບເດ ມ 

• ຕ່ໍເຕ ມຄອງເໝຼືອງຫ າຍກອ່ນການອອກແບບທາໍອດິ 

138. ເຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ, ລາຍງານໂຄງການຊນົລະປະທານຂາ້ງເທິງເປັນພຽງແຕຕ່ວົຊ ວ້ດັ ແລະ ການຄດັເລຼືອກທາງ

ດາ້ນວຊິາການ, ສງັຄມົ, ສິ່ ງແວດລອ້ມໃນຊວ່ງກະກຽມໂຄງການຊວ່ງຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັມ  ການຄດັເລຼືອກລະອຽດວາ່ເໝາະ

ສມົສາໍລບັການລງົທຶນ.  

4.3 ການເຮັດກະສກິາໍໃນແຂວງເປ້ົາໝາຍໂຄງການ 

139. ການເຮັດນາແມນ່ມ  ຄວາມແຕກຕາ່ງກນັ ແລະ ຂຶນ້ກບັເງ ຼື່ອນໄຂທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົໃນຂ ັນ້ບາ້ນ.  

ເນຼືອ້ທ ່ ໄດຮ້ບັນ ໍາ້ຊນົລະປະທານບອ່ນທ ່ ເຮັດການຜະລິດເພຼື່ ອເປັນສນິຄາ້, ຊາວກະສກິອນໄດນ້າໍໃຊພ້ນັເຂ້ົາປບັປ ງ 

(DTK-11, DTK-8, TSN-7 and VTE-450). ພນັເຂ້ົາປບັປ ງໃຫຜ້ນົຜະລິດສງູກວ່າແນວພນັດ ັງ້ເດ ມ ແລະ ສາມາດ
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ປກູໃນເຂດນານ ໍາ້ຝນົໄດດ້  ແລະ ນານ ໍາ້ຊນົລະປະທານ, ຄະນະທ ່ ແນວພນັເຂ້ົາທອ້ງຖິ່ນ (ຫອມມະຫາໄຊ, ດໍຍວນ, ດໍ

ຂາວ, ສນັປາຕອງ, ດອກໄມ)້ ມ  ຄວາມທນົທານຕ່ໍແມງໄມ,້ ເໝາະສມົໃນເຂດນ ໍາ້ຖວ້ມ, ດນິບ່ໍງາມ, ລດົຊາດດ . ມ  ແນວ

ພນັເຂ້ົາດໍ ແລະ ເຂ້ົາງນັ. ປກົກະຕ,ິ ຊາວກະສກິອນໃນທອ້ງຖິ່ນນາໍໃຊແ້ນວພນັປະສມົລວມມ ເຂ້ົາດໍ, ເຂ້ົາກາງ, ແລະ 

ງນັເພຼື່ ອຫ  ກລຽງການນາໍໃຊແ້ຮງງານໃນຊວ່ງເກບັກຽ່ວ. ແນວພນັດ ັງ້ເດ ມແມນ່ມ  ຄວາມທນົທານຕ່ໍສດັຕພູຼືດ. ເມ ຼື່ອປກູໃນ

ລະດຝູນົ, ຊາວນາບ່ໍໄດນ້າໍໃຊຢ້າປາບສດັຕພູຼືດເຂ້ົາໃນການກາໍຈດັ. ຢູໃ່ນບນັດາບາ້ນເປ້ົາໝາຍ, ກດິຈະກາໍຂອງຊາວ

ກະສກິອນສວ່ນໃຫຍ່ແມນ່ເຮັດດວ້ຍມຼື (ຕວົຢາ່ງ ການກະກຽມ, ປກັດາໍ ແລະ ເກບັກຽ່ວ). 

140. ໃນທດົສະວດັຜາ່ນມາ, ຊາວກະສກິອນໄດນ້າໍໃຊແ້ນວພນັປບັປ ງ ແລະ ນາໍໃຊຝ້ ນ່ເຄມ  ໃນການປບັປ ງຜນົຜະລິດ 

ແລະ ລະບບົການເພ ່ ມຜນົຜະລິດ. ເຖງິແນວໃດກໍ່ຕາມ ການເພ ່ ມຜນົຜະລິດເຂ້ົາຍງັພບົບນັຫາຈາກດນິເຊຼື່ ອມໂຊມ, ການ

ລະບາດຂອງສດັຕພູຼືດ, ຕ ົນ້ທຶນສງູ. ຊາວນາກໍ່ຍງັມ  ຂໍຈ້າໍກດັຕ່ໍການນາໍໃຊແ້ນວພນັທ ່ ດ . ປກົກະຕກິານສ ັງ່ຊຼືແ້ນວພນັຂອ້ນ

ຍາກ, ໂດຍສະເພາະຊາວນາສ ັງ່ຊຼືຈ້າກສນູຜະລິດແນວພນັເຂ້ົາ.  

   ຕາຕະລາງ 13 ຂໍແ້ນະນາໍການເຮັດນາເຂ້ົາສາໍປະຈ ບນັ 

ລາຍການ ວທິ ການເຮັດນາ ເຕັກໂນໂລຊ ທ ່ ແນະນາໍ 

ແນວພນັ ຊາວນາຮກັສາແນວພນັຈາກບນັພະບລູ ດ. 

ພວກເຂົາເຈົ້ານາໍໃຊໃ້ນອດັຕາ (80-150kg/ha) 

ນາໍໃຊແ້ນວພນັທ ່ ດ  (ສະອາດ, ດ , ງອກ

ງາມ, ບ່ໍມ  ສານຕກົຄາ້ງ, ປະເພດເປັນເນຼືອ້

ດຽວກນັ, ເໝາະສມົສາໍລບັນາເຂດທ ົ່ງພຽງ 

ແລະ ເງ ຼື່ອນໄຂດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ).  

ອດັຕານາໍໃຊຄ້ວນຢູ່ລະດບັ 45-60kg/ha.  

ນາໍໃຊ ້ ກບັ Dithane M-45 
and Benlate at the rate of 3 grams 

kg-1 for fungus. 

ການເລຼືອກແນວພນັ ນາໍໃຊແ້ນວພນັຊະນດິດຽວກບັລະດຜູາ່ນມາ ຄດັເລຼືອກແນວພນັທ ່ ເໝາະສມົ (ໃຫຜ້ນົ

ຜະລິດສງູ ແລະ ທນົທານຕ່ໍສດັຕພູຼືດ), 

ນາໍໃຊແ້ນວພນັສອງສາມຢາ່ງສາໍລບັນາ

ນ ໍາ້ຝນົ ແລະ ນານ ໍາ້ຊນົລະປະທານ 

ການກະກຽມດນິ ໄຖ ແລະ ພວນດນິໃນວນັດຽວກນັປ່ອຍນ ໍາ້ໃຫ້

ຖວ້ມດນິສາໍລບັປກັດາໍ 

ໄຖ ແລະ ພວນດນິກອ່ນ 2 ອາທິດເພຼື່ ອ

ຖມົຫຍາ້ໂດຍບ່ໍໃຊນ້ ໍາ້, ພວນດນິຫ ງັຈາກ

ຄ ົນ້ດນິ (ຕວົຢາ່ງບ່ໍໃຫນ້ ໍາ້ຫ າຍເກ ນໄປ) 

ປກັດາໍ ນາໍໃຊແ້ນວພນັເກົ່ າ (25- 40days) ຈາໍນວນຕ ົນ້

ແມນ່ 5-7ຕ ົນ້ ລະຍະຫາ່ງປະມານ 30-40 

ຊມ. 

ນາໍໃຊກ້າ້ (ອາຍ  15-25 ວນັ), ນາໍໃຊກ້າ້

ຈາໍນວນ 2-3 ຕ ົນ້, ລະຍະຫາ່ງ 25x25 

ຊມ. 

ນາໍໃຊຝ້ ນ່ ນາໍໃຊຝ້ ນ່ອິນຊ ກອ່ນສອງເດຼືອນ (200 -

500kg.ha) 

ນາໍໃຊກ້ອ່ນໜ່ຶງອາທິດກອ່ນໄຖໃນອດັຕາ 

10 tons/ha 

 • ໃນເງຼື່ອນໄຂນາໍໃຊນ້ ໍາ້ຝນົ: ບ່ໍໃຊຝ້ ນ່ເຄມ  

ເຂ້ົາໃນການຜະລິດ 

• ໃນກລໍະນ ນາແຊງ: ນາໍໃຊຝ້ ນ່ສວ່ນຫ າຍ

ສດູ 46-00-00, 16-20-00 ແລະ 15-15-

15 (Urea-Phosphate- Potassium). 

• ລະດດນູາປ : ແນະນາໍໃຫໃ້ຊ ້

100kg of 46-00-00 (ຫວາ່ນສອງ

ເທຼືອ ອາຍ ໄດ ້ 25 ແລະ 45 ວນັ 

ຫ ງັຈາກປກັດາໍ (ຂຶນ້ຢູກ່ບັສ ຂອງໃບ 

ແລະ ນາໍໃຊ ້100 ກລ ສາໍລບັ 16-
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ອດັຕາການນາໍໃຊຂ້ຶນ້ຢູກ່ບັລກັສະນະ

ຂອງເຂ້ົາໂດຍທ ົ່ວໄປປມານ 150-

200kg/ha. 

20-00 ເກບັຮກັສາແນວພນັຫ ງັຈາກ

ເກບັກຽ່ວ 10-20 ກລ. 

• ສາໍລບັນາປ : ນາໍໃຊຝ້ ນ່ 100 ກລ 

ສດູ 46-00-00 (ຫວາ່ນສອງເທຼື່ ອ 

ອາຍ ໄດ ້25 ແລະ 45 ວນັ ຫ ງັຈາກ

ປກັດາໍ ແລະ ນາໍໃຊ ້ 50 ກລ ສາໍ

ລບັ 16-20-00 ປະສມົກບັຝ ນ່ສດູ 

00-00-60 ອ ກ 50 ກລ ແລະ  ນາໍ

ໃຊອ້ ກ 50 ກລ ຂອງ 16-20-00 

ຫ ງັຈາກປກັດາໍ. ເກບັຮກັສາແນວພນັ

ຫ ງັຈາກເກບັກຽ່ວ 10-20 ກລ. 

 ບ່ໍໄດຈ້ດູ ແລະ ມ ລມົພດັ ຫ ງັຈາກເກບັກຽ່ວ: ເຟຼືອງ ແລະ ສິ່ ງເສດ

ເຫ ຼືອອິ່ ນໆ ຈະນາໍໃຊເ້ຂ້ົາເຮັດເປັນຈ ລ ນຊ  

ການຄວບຄ ມວດັສະພຼືດ ການນາໍໃຊ ້ ນາໍໃຊເ້ຄຼື່ ອງຈກັ 

ການຈດັການນ ໍາ້ ຫ ງັຈາກປກັດາໍແລວ້ໄດຂ້ງັນ ໍາ້ຢູໃ່ນໄຮນ່າໃຫ້

ຖວ້ມຕະຫ ອດລະດກູານ 

ຮກັສາຄວາມຊ ມ່ໃຫໄ້ດໜ່ຶ້ງອາທິດ ແລະ 

ປ່ອຍນ ໍາ້ໃຫຖ້ວ້ມໄຮນາໜ່ຶງອາທິດ ແລະ 

ປ່ອຍນ ໍາ້ໜ່ຶງອາທິກອ່ນນາໍໃຊຝ້ ນ່ 

ການກາໍຈດັແມງໄມ ້ ບ່ໍມ  ການລະບາດຂອງແມງໄມ ້ ຕດິຕາມປະຈາໍອາທິດນາໍໃຊໄ້ຟດກັຈບັ

ແມງໄມລ້ະຍະທ ່ ມ  ຄວາມສຽ່ງ ແລະ ນາໍ

ໃຊວ້ທິ ຄວາມຄ ມແບບທາໍມະຊາດກອ່ນ

ເກ ດລະບາດ. 

ການເກບັກຽ່ວ ຊາວກະສິກອນສງັເກດໂດຍເບິ່ ງສ ຂອງເຂ້ົາ • ເມ ຼືອແມດັເຂ້ົາຕຶ່ ງເຖງິ 80-85 

ເປ ເຊັນ ຕ ົນ້ເຂ້ົາຈະເຫ ຼືອງ (ສ ເຫ ຼືອງ) 

• ໃນລະດນູາແຊງຫ ງັຈາກເກບັກຽ່ວ

ແລວ້ 28-35 ວນັ. ລະດນູາປ  32-

38 ກອ່ນເຮັດນາປ . 

ຫ ງັເກບັກຽ່ວ ຕາກແດດໄວສ້ອງວນັແລວ້ທອ້ນໂຮມດວ້ຍມຼື, 

ຫ ງັຈາກນ ັນ້ນາໍໃຊເ້ຄຼື່ ອງຈກັເຂ້ົາໃນການເກບັ

ກຽ່ວ 

ຜູເ້ກບັກູນ້າໍໃຊ ້ແລະ ເຂ້ົາເປຼືອກຕາກແດດ

ຢູລ່ານຕາກສະເພາະ ຫ ຼື ນາໍໃຊເ້ຄຼື່ ອງອບົ 

ແລະ ຮກັສານາເຂ້ົາມ  ຄວາມຊ ມ່ປະມານ 

14ເປ ເຊັນ. 

ເກບັຮກັສາ ບ່ໍມ  ສາງສະເພາະ, ສວ່ນໃຫຍ່ເກບັໄວຕ້າມເລ້ົາ

ເຂ້ົາ ແນວພນັ ແລະ ເຂ້ົາເກົ່ າເພຼື່ ອບໍລິໂພກ 

ແນວພນັ ແລະ ເຂ້ົາເປຼືອກສາໍລບັບໍລິໂພກ

ຈະເກບັຮກັສາໄວໃ້ນເດ້ົາເຂ້ົາແຍກອອກ

ຈາກກນັ.ສາໍລບັເຂ້ົາເປຼືອກໄວຂ້າຍ, ຊາວ

ກະສກິອນຕິດຕ່ໍຫາພ່ໍຄາ້ມາເກບັຊຼືເ້ອັງ. 

ຄວາມຊ ມ່ປະມານ 12-13ເປ ເຊັນ. 

ນາໍໃຊຖ້ງົ, ເປົາ ໃນການບນັຈ  
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ການປກູສາລ  

141. ຫ າຍສ ບປ ຜາ່ນມາຊາວກະສກິອນໄດປ້ກູສາລ ໃນຂອບເຂດເປ້ົາໝາຍຂອງໂຄງການ, ຜະລິດເພຼື່ ອເປັນສນິຄາ້ສ ົ່ງອອກສູ່

ປະເທດໄກຄ້ຽງເຊ່ັນ ປະເທດໄທ, ຫວຽດນາມ, ແລະ ປະເທດຈ ນ. ການນາໍໃຊພ້າຍໃນແມນ່ຜະລິດເພຼື່ ອລຽ້ງສດັ. ຊາວ

ກະສກິກະສກິອນນາໍໃຊແ້ນວພນັປບັປ ງທ ່ ມາຈາກໄທ (QQQ, 888, 777 ແລະ ອຼື່ ນໆ) ແລະ ມາຈາກຫວຽດນາມ (LVN-

10).  ດນິສາໍລບັປກູສາລ ແມນ່ມ  ຄວາມສາໍຄນັສາໍລບັການຈະເລ ນເຕ ບໂຕຂອງສາລ ໃນແຂວງເປ້ົາໝາຍ. ການປກູຕ່ໍເນຼື່ອງ

ມ  ຜນົກະທບົຈາກສດັຕພູຼືດລະບາດ, ຄ ນສມົບດັທາງເຄມ  ແລະ ກາຍພາບ, ແລະ ກໍ່ໃຫເ້ກ ດຜນົຜະລິດຕກົຕ ໍາ່. ການປກູ

ສາລ ຂອງຊາວກະສກິອນແມນ່ໄດນ້າໍໃຊລ້ດົໄຖເດ ນຕາມສາໍລບັໄຖພວນດນິ; ການປກູໃຊແ້ນວພນັຫ າຍ (ຕວົຢາ່ງ ນາໍ

ໃຊ ້20-25 ກລ/ເຮັກຕາ), ນາໍໃຊຢ້າຂາ້ຫຍາ້ໃນຄວບຄ ມຫຍາ້; ແລະ ເກບັກຽ່ວດວ້ຍແຮງງງານຄນົ. ດ ັງ່ນ ັນ້ ຜນົຜະລິດ

ຫ  ດລງົຈາກ 8ໂຕນ/ເຮັກຕາ ຫາ 4,5 ໂຕນ/ເຮັກຕາ ແລະ ຄາ່ແຮງງານສງູ, ຊາວກະສກິອນຍງັສຼືບຕ່ໍປກູສາລ ຢູ.່ ປະຈ 

ບນັຍງັບ່ໍມ  ວທິ ການປກູແບບໃໝໃ່ນຂອບເຂດດ ັງ່ກາ່ວໃນການຫາລາຍໄດ.້ ບນັຫາໃນປະຈ ບນັສາໍລບັການປກູສາລ ລວມ

ມ  ການເຊຼື່ ອມໂຊມຂອງດນິ, ມນູຄາ່ການຜະລິດເພ ່ ມຂຶນ້ ແລະ ຄາ່ແຮງງານສງູ (ຕວົຢາ່ງ ຕອ້ງການແຮງງານປະມານ 

20 ຄນົ/ເຮັກຕາສາໍລບັການເກບັກູ)້. ເພຼື່ ອຫ  ດຜອ່ນຕ ົນ້ທຶນການຜະລິດ, ຊາວກະສກິອນໄດນ້າໍໃຊກ້ນົຈກັເຂ້ົາໃນການ

ເກບັກູ ້ແລະ ນາໍໃຊຢ້າຂາ້ຫຍາ້ໃນການຄວບຄ ມ.  

ຕາຕະລາງ 14 ຂໍແ້ນະນາໍການປກູສາລ ຜາ່ນມາ ແລະ ປະຈ ບນັ 

ລາຍການ ວທິ ການເຮັດນາ ເຕັກໂນໂລຊ ທ ່ ແນະນາໍ 

ແນວພນັ ນາໍໃຊແ້ນວພນັສະສມົ, ອດັຕາ 25 ກລ/

ເຮັກຕາ 

ນາໍໃຊແ້ນວພນັສະສມົ, ອດັຕາ 15-18 ກລ/

ເຮັກຕາ 

ການຄດັເລຼືອກແນວພນັ ນາໍໃຊແ້ນວພນັຈາກພ່ໍຄາ້ ນາໍໃຊແ້ນວພນັທ ່ ເໜາະສມົຫ ງັຈາກທດົລອງ 

ການກະກຽມດນິ ໄຖດນິຕາມແນວຮາບຕາມຄວາມຄອ້ຍ ໄຖດນິຕາມແນວຕ ັງ້ຂອງຄວາມຄອ້ຍ 

ການປກູ ນ ໍາ້ໃຊເ້ຄຼື່ ອງຈກັຍອດແມດັ, ແຕບ່ໍ່ໄດຄ້າໍນງຶ

ເຖງິຄວາມຫາ່ງຂອງແມດັ ແລະ ຄວາມ    

ໜາແໜນ້ 

ນ ໍາ້ໃຊເ້ຄຼື່ ອງຈກັຍອດແມດັ, ຄວາມຫາ່ງຂອງ

ການຢອດແມດັ 20-25 ຊມ ແລະ 

ລະຫວາ່ງແຖວ 75 ຊມ ຫ ຼື 80 ຊມ ຂຶນ້ກບັ

ແນວພນັ. 

ການຄວບຄ ມວດັສະພຼືດ ໄຖດນິ, ນາໍໃຊຢ້າຂາ້ຫຍາ້ເພຼື່ ອຄວບຄ ມ ຟຖດນິ ແລະ ປກູພຼືດໝນູວຽນ 

ການຈດັການນ ໍາ້ ປກູໂດຍນາໍໃຊນ້ ໍາ້ຝນົ ນາໍໃຊແ້ນວພນັທ ່ ທນົທານຄວາມແຫງ້ແລງ້, 

ປບັປ ງໃຫສ້າມາດອມົນ ໍາ້ໂດຍການປກົຄ ມ 

ແລະ ຮກັຮສັາສິ່ ງເສດເຫ ຼືອຈາກສວນ. 

ການກາໍຈດັສດັຕພູຼືດ ຊາວກະສິກອນບ່ໍມ  ມາດຕະການໃນການ

ຄວບຄ ມ 

ສະເໜ ການນາໍໃຊກ້ານຄວບຄ ມແບປະສມົປ

ສານ, ນາໍໃຊແ້ນວພນັທນົທານ, ແລະ ການ

ປກູພຼືດໝນູວຽນ, ປກູພຼືດຫ າຍຊະນດິ ແລະ 

ນາໍໃຊສ້ານຄວບຄ ມທາງຊ ວະ 

ການເກບັກຽ່ວ ໃຊແ້ຮງງານຄນົ ໃຊເ້ຄຼື່ ອງກນົຈກັປະສມົ 

ຫ ງັການເກບັກູ ້ ຕາກແດດພາຍໃນສວນ ນາໍໃຊເ້ຄຼື່ ອງອບົແຫງ້ ແລະ ຕາກແດດ 
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ເກບັຮກັສາ ບ່ໍມ  ມາດຕະການໃນການຄວບຄ ມແມງໄມ ້ ຮກັສາຄວາມຊ ມ່ນອ້ຍກວ່າ (15ເປ ເຊັນ), 

ອະນາໄມສາງເກບັມຽ້ນ 

ການປກູຜກັ 

142. ຊາວກະສກິອນປກູພຼືດຫ າຍຊະນດິໃນລະດແູລງ້, ເວ້ົາໄດວ້າ່ພຼືດບາງຊະນດິບ່ໍທນົທານຕ່ໍຝນົ, ການປູກູໃນລະດຝູນົແມນ່

ຕອ້ງການເຮຼືອນຮ ົມ່. ການປກູພຼືດໃນເຮຼືອນຮ ົມ່ແມນ່ມ  ຕ ົນ້ທຶນສງູ, ສະນ ັນ້ ເໝາະສມົສະເພາະພຼືດທ ່ ມ  ລາຄາສງູເທ່ົານ ັນ້. 

ການປກູພຼືດໃນລະດແູລງ້ແມນ່ເປ້ົາໝາຍຂອງການບ ກລ ກຈາກສດັຕພູຼືດ. ສດັຕພູຼືດລວມມ  ດວ້ງມດັ, ແມງໄມ,້  ໜອນ

, ໃບກດູ, ເພຍ້. ຊາວສວນຂາດຄວາມຮູດ້າ້ນວຊິາການ ແລະ ຂໍມ້ນູເຊິ່ ງຍາກຕ່ໍການຜະລິດຜກັໃຫມ້  ຄ ນນະພາບທງັໃນ

ລະດແູລງ້ ແລະ ຝນົ. 

ຕາຕະລາງ 15 ຂໍແ້ນະນາໍການປກູຜກັ ຜາ່ນມາ ແລະ ປະຈ ບນັ 

ລາຍການ ວທິ ການເຮັດນາ ເຕັກໂນໂລຊ ທ ່ ແນະນາໍ 

ແນວພນັ ຊຼືມ້າຈາກຮາ້ນຂາຍເຄຼືອງກະເສດ ຜະລິດພຼືດໃນລະດແູລງ້ເຊິ່ ງເປັນຊວ່ງເວລາຜກັແພງ 

ການຄດັເລຼືອກແນວພນັ ບ່ໍມ  ຂ ັນ້ຕອນການຄດັເລຼືອກ ເລຼືອກແນວພນັທ ່ ມ  ລາຄາສງູ 

ການກະກຽມດນິ ໃຊຖ້ວ້ມໃນການກະກຽມດນິ ນາໍໃຊເ້ຄຼື່ ອງຈກັໃນການກະກຽມດນິ ແລະ ເຮັດໜານ 

ການປກູ ດວ້ຍແຮງງານຄນົ ດວ້ຍແຮງງານຄນົ 

ນາໍໃຊຝ້ ນ່ ຊຼືສ້ິ່ ງເສດເຫ ຼືອຈາກຝາມ ແລະ ຜະລິດຝ ນ່

ອນິຊ  

ນາໍໃຊວ້ດັສະດ ຕາ່ງໆເພຼື່ ອເຮັດຝ ນ່ບ ົ່ມ ແລະ ນາໍໃຊຈ້ 

ລິນຊ ເຂ້ົາໃນການປບັປ ງສານອາຫານ ແລະ ນາໍໃຊ້

ຝ ນ່ເຄມ  ໃນອດັຕາເໝາະສມົ 

ການຄວບຄ ມວດັສະພຼືດ ໃຊແ້ຮງງານຄນົ ໃຊແ້ຮງງານຄນົ 

ການຈດັການນ ໍາ້ ນາໍໃຊວ້ທິ ການແບບໃໝ ່ (ນາໍໃຊທ່ໍ້ໃນການ

ຫດົ) 

ລະບບົຄວາມຄ ມຄວາມຊ ມ່, ປບັປ ງວທິ ່ ການຮກັສາ

ນ ໍາ້ໃນດນິ, ນາໍໃຊລ້ະບບົການຊຼືມ 

ການຄວບຄ ມສດັຕພູຼືດ ສານຄວບຄ ມທາງຊວິະພາບ ນາໍໃຊ ້ Bio-extract, ສານຄວບຄ ມທາງຊວິະພາບ, 

ລະບບົພຼືດດກັຈບັ, ປ່ອຍສດັລາ່ສດັ 

ຫ ງັການເກບັກູ ້ ດວ້ຍແຮງງານຄນົ ດວ້ຍແຮງງານຄນົ 

ເກບັຮກັສາ ລາ້ງແລະ ເກບັໃນກະຕາ່ເພຼື່ ອໄວຂ້າຍ ນາໍໃຊເ້ຄຼື່ ອງຫ່ໍຫ ມ້ ແລະ ບອກຊຼື່ 

ເກບັມຽ້ນ  ຮກັສາອ ນ່ຫະພມູ 

5.0 ບນັຫາສິ່ ງແວດລອ້ມປະຈ ບນັພວົພນັກບັການຜະລິດກະສກິາໍ 

5.1 ບນັຫາສິ່ ງແວດລອ້ມ 

5.1.1 ການນາໍໃຊຢ້າປາບສດັຕພູຼືດ ແລະ ນາໍໃຊຝ້ ນ່ເຄມ   

143. ລະຫວາ່ງການລງົກວດກາສະໜາມ, ອດັຕາການນາໍໃຊແ້ມນ່ຮບັການລາຍງານ. ຊາວກະສກິອນທ ່ ບາ້ນມະຫາໄຊ

ການນາໍໃຊຝ້ ນ່ NPK ໃນອດັຕາ 100 ກກ/ເຮັກຕາ ສາໍລບັນາປ . ຝ ນ່ແມນ່ມ  ສວ່ນພວົພນັກບັແນວພນັເຂ້ົາຊະນດິ HYV 

ຂອງອດັຕາການາໍໃຊສ້າໍລບັພຼືດລະດແູລງ້. ອງົການອາຫານ ແລະ ການກະເສດລາຍງານວາ່ອດັຕາການນາໍໃຊທ້ ່ ໄດແ້ນະ
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ນາໍສາໍລບັແນວພນັ HYV ແມນ່ 90 ກກ N, 90 ກກP ແລະ 60 ກກ K ເຮັກຕາ. ການນາໍໃຊຝ້ ນ່ຫ າຍເກ ນອດັຕາຢູ່

ໃນ ສປປ ລາວ ບ່ໍເປັນບນັຫາແຜຫ່ າຍໃນປະຈ ບນັດ ັງ່ທ ່ ອະທິບາຍໃນຫວົຂໍ ້4.2.4. 

144. ບ່ໍເປັນບນັຫາໃຫຍ່ພວົພນັກບັການນາໍໃຊໃ້ຊຝ້ ນ່ເຄມ  ເຂ້ົາທາໍການຜະລິດໃນ ສປປ ລາວ ດ ັງ່ທ ່ ໄດອ້ະທິບາຍໃນຫວົຂໍ ້

4.2.4. ເຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ດ , ຢາປາບສດັຕພູຼືດແມນ່ໄດນ້າໍໃຊທ້ ົ່ວໄປເພຼື່ ອໃຫໄ້ດຜ້ນົຜະລິດສງູທ ່ ປກູເລາະລຽບຕາມແມນ່ ໍາ້

ຂອງ. Methyl parathion and Diazinon ແມນ່ໄດຖ້ຼືກນາໍໃຊໃ້ນການຄວບຄ ມແມງ່ເຕ່ົາທອງ, ຂໍບ້ກົຜອ່ງຂອງເຂ້ົາ, ໜອນ

ເຈາະແຜລ່ະບາດ. ບນັຫາຕ ົນ້ຕໍຕ່ໍການນາໍໃຊຢ້າປາສດັຕພູຼືດແມນ່ (i) ນາໍໃຊບ່ໍ້ເໝາະສມົ ແລະ (ii) ການຈດັການກບັພາ

ສະນະບນັຈ ຢາປາບສດັຕພູຼືດເຊິ່ ງອາດມ ຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສ ຂະພາບມະນ ດ, 

145. ຢາຂາ້ຫຍາ້ແມນ່ໄດນ້າໍໃຊໂ້ດຍທ ົ່ວໄປຄ ັງ້ໜ່ຶງ ຫ ຼື ສອງຄ ັງ້ຕ່ໍລະດກູານ. ການນາໍໃຊຕ້ ົນ້ຕໍແມນ່ນອນເຂດປກູສາລ , 

ເປັນຕ ົນ້ ແຂວງໄຊຍະບລູ , ແລະ ແຂວງ ອຼື່ ນໆ ສາໍລບັປກູກວ້ຍ. ຢາຂາ້ຫຍາ້ທ ່ ສາມາດພບົເຫັນຕາມຕະຫ າດມ  

Glyphosate-Isopropylammonium, Paraquat Dichloride, 2,4-D-Dimethylammonium, Atrazine and 

Acetochlor. 

146. ສາໍລບັການຜະລິດພຼືດຜກັ. ຖ ົວ່ຝກັຍາວ, ໝາກແຕງ, ໝາກເລ່ັນ, ໝາກເຜັດ, ກະລ ໍາ່, ຜກັກາດຂາວ, ຜກັກາດ, 

ແລະ ອຼື່ ນໆ ສວ່ນໃຫຍ່ຮບັຜນົກະທບົຈາກການບ ກລ ກຂອງສດັຕພູຼືດ ແລະ ຕອ້ງການນາໍໃຊຢ້າກາໍຈດັ. ແມງໄມສ້ວ່ນ

ໃຫຍ່ ມ  ດວ້ງໝດັ, ໜອນຜກັ, ໃບກດູ ແລະ ເພຍ້. ເພຼື່ ອປ້ອງກນັແມງໄມເ້ຫ ົ່ ານ ັນ້, ຊາວສວນໄດນ້າໍໃຊຢ້າປາບສດັຕພູຼືດ 

ເຊ່ັນ: Lannate 90-Methomyl; Sevin 85%; Thamalone; Bydin 24%; Cypermethrin; Cholrpyrifos; 

Abamectin; and sulfur. ປະເພດຜກັທ ່ ມ  ລາຄາແພງ ມ ຜກັຊ , ຜກັກາດ, ຜກັຫອມ, ເຊິ່ ງປກູຢູເ່ຮຼືອນຮ ົມ່ ແລະ ນາໍ

ໃຊຢ້າບສດັຕພູຼືດຕ ໍາ່. 

147. ການປຶກສາຫາລຼືໃນຊວ່ງລງົສະໝາມ, ການນາໍໃຊຢ້າປາບສດັຕພູຼືດ/ວດັສະພຼືດທ ່ ບ່ໍເໝາະສມົໄດມ້  ການລາຍງານ, 

ການນາໍໃຊຢ້າປາບສດັຕພູຼືດທ ່ ບ່ໍເໝາະສມົ ແລະ ສານເຄມ ອຼື່ ນໆ ເຂ້ົາໃນການຜະລິດກະສກິາໍ, ລວມທງັຮກັສາແມນ່ມ  

ຄວາມສາໍຄນັຢາ່ງຍິ່ ງສາໍລບັການແຂງ່ຂນັໃນ ສປປ ລາວ. ຊາວສວນບ່ໍໄດຮ້ບັຮູຕ່ໍ້ກບັການເກຼືອດຫາ້ມການນາໍໃຊຢ້າປາບ

ສດັຕພູຼືດ/ວດັສະພຼືດ, ຄະນະທ ່ ການຄວບຄ ມຜູຄ້າ້ຂາຍຍງັບ່ໍທນັເຄ່ັງຄດັ ແລະ ຈາໍກດັ. 

ການນາໍໃຊຢ້າປາບສດັຕພູຼືດໃນໂຮງສ  

148. ໂຮງສ ສວ່ນຫ າຍທ ່ ນອນໃນເຂດໂຄງການເປັນໂຮງສ ຂະໜາດນອ້ຍ, ສາມາດສ ເຂ້ົາໄດພ້ຽງແຕ ່1-2 ໂຕນ/ວນັ. ປະຈ 

ບນັຍງັບ່ໍທນັໄດນ້າໍໃຊຢ້າປາບສດັຕພູຼືດໃນໂຮງສ  ແລະ ສາງເກບັຮກັສາເຂ້ົາ. ມນັບ່ໍແມນ່ວທິ ການທ ່ ນາໍໃຊໃ້ນການຮກັສາ

ເຂ້ົາໄວໃ້ນສາງເກ ນກວ່າ 2 ວນັ ຫ ຼື ໃຊວ້ທິ ອບົຄວນ. ໄລຍະການຮກັສາເຂ້ົາໃນສາງສງູສ ດບ່ໍເກ ນ 7 ວນັ.  
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ໂຮງສ ໃນຂອບເຂດເປົາ້ໝາຍໂຄງການ 

5.1.2 ການຈດັການສິ່ ງເສດເຫ ຼືອຈາກກະສກິາໍ 

149. ສິ່ ງເສດເຫ ຼືອຈາກກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການປະກອບດວ້ຍ ແກບ, ເຟຼືອງ, ຕ ົນ້ສາລ , ແກນສາລ , ແລະ ເສດຜກັ. ແກບ 

ແລະ ເຟຼືອງ, ຕ ົນ້ສາລ  ໂດຍສວ່ນໃຫຍ່ປະໄວທ້ ່ ທ ົ່ງນາ ແລະ ສວນ ແລະ ນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນການປກົຄ ມ. ແກນສາລ  ແລະ 

ເສດຜກັຈະເຮັດເປັນອາຫານສດັ. 

150. ຢາຂາ້ຫຍາ້ແມນ່ໄດນ້າໍໃຊຢູ້ທ່ ົ່ວໄປໃນແຂວງພາກເໜຼືອ, ລວມທງັແຂວງໄຊຍະບລູ , ສິ່ ງເສດເຫ ຼືອເປັນພິດ, ເປັນຕ ົນ້, 

ພາຊະນະບນັຈ ຢາຂາ້ຫຍາ້, ແມນ່ປກົກະຕໄິດຖ້ ມ້ໄວທ້ ່ ສວນ ແລະ ກໍ່ຝງັໃນຂອບເຂດທາໍການຜະລິດບອ່ນທ ສດັ ແລະ 

ຄນົສາມາດສາໍພດັໄດ.້ ປະຈ ບນັ, ຊາວກະສກິອນຂາດຄວາມຮູ ້ແລະ ບ່ໍມ  ວທິ ການແກໄ້ຂ (ລວມທງັເຕັກໂນໂລຊ  ແລະ 

ແຫ ງ່ທຶນ) ໄດກ້າຍເປັນຂໍຈ້າໍກດັສາໍລບັການບາໍບດັສິ່ ງເສດເຫ ຼືອດ ັງ່ກາ່ວ ແລະ ສິ່ ງເສດເຫ ຼືອເປັນພິດ. 

5.1.3 ການຈດັການສິ່ ງເສດເຫ ຼືອ ແລະ ເຄຼື່ ອງຫ ມ້ຫ່ໍຜກັ 

151. ສິ່ ງເສດເຫ ຼືອຈາກການຫ່ໍຫ ມ້ຜກັຈະບ່ໍເປັນບນັຫາໃຫຍ່ໃນ ສປປ ລາວ ເນຼື່ອງຈາກຂະບວນການຜະລິດເປັນສນິຄາ້ຍງັ

ມ  ຂະໜາດນອ້ຍ, ສິ່ ງເສດເຫ ຼືອຈາກການຫ່ໍຫ ມ້ລວມທງັນ ໍາ້ເປຼື້ອນຈາກຂະບວນທາໍຄວາມສະອາດ ແລະ ເສດຜກັ. ເສດຜກັ

ຈະນາໍໃຊຄ້ຼືນໃໝເ່ຊ່ັນ: ເປັນອາຫານລຽ້ງສດັ ແລະ /ຫ ຼື ໃຫຫ້ຍອ່ຍສະຫ າຍ, ດ ັງ່ທ ່ ໄດເ້ຮັດໃນປະຈ ບນັ. ຈະບ່ໍນາໍໃຊຖ້ງົ

ຢາງຈາກການດາໍເນ ນທ ລະກດິປະເພດນ .້  
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ໂຮງງານຫ່ໍຫ ມ່ຜກັໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ 

5.1.4 ລະບບົຊນົລະປະທານບ່ໍມ  ປະສດິທິພາບ 

152. ຄວາມບ່ໍແນນ່ອນຂອງສະພາບອາກາດໃນປະຈະບນັ, ເປັນຕ ົນ້ ນ ໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ໄພແຫງ້ແລງ້, ມ  ຜນົກະທບົຕ່ໍລະບບົ

ຊນົລະປະທານ ໃນ ສປປ ລາວ. ໂຄງການຊນົລະປະທານສວ່ນໃຫຍ່ໃນຂອບເຂດເປ້ົາໝາຍໂຄງການແມນ່ຖກຶທາໍລາຍ

ເນຼື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ລະບບົຊນົລະປະທານບ່ໍສາມາດຈດັສນັນ ໍາ້ ແລະ ສະໜອງນ ໍາ້ໃຫແ້ກ ່

ເນຼືອ້ທ ່ ຫດົປະຈ ບນັ ແລະ ເນຼືອ້ທ ່ ເປ້ົາໝາຍທ ່ ຈະຂະຫຍາຍໄດ.້ ຄະນະທ ່ ລະບບົຊນົລະປະທານຫ າຍໆ ແຫງ່ໄດມ້  ການຟຼື້ນ

ຟ,ູ ບາງໂຄງການບ່ໍມ  ງບົປະມານພຽງພໍໃນການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ນາໍໃຊ ້ (O&M). ຖາ້ບ່ໍມ  ການຄ ມ້ຄອງທ ່ ດ ລະບບົ

ຊນົລະປະທານຈະບ່ໍມ  ການສອ້ມແປງ ແລະ ບ່ໍສາມາດສະໜອງນ ໍາ້ໃຫແ້ກກ່ານຜະລິດເພຼື່ ອເປັນສນິຄາ້. ບາງທອ້ງຖິ່ນ

ການຜະລິດໄດອ້າໃສນ ໍາ້ຝນົ ບ່ໍມ  ລະບບົຊນົລະປະທານເຊິ່ ງເຮັດໃຫບ່ໍ້ຮບັປະກນັທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານ.  

5.2 ທາງເລຼືອກທ ່ ດ ໃນການປບັປ ງວທິ ການເຮັດກະສກິາໍແບບດ ັງ້ເດ ມ 

153. ສາໍລບັການຜະລິດເຂ້ົາ 

• ນາໍໃຊແ້ນວພນັເຂ້ົາທ ່ ດ  ແລະ ແນວພນັສາມາດປບັຕວົເຂ້ົາກບັເງ ຼື່ອນໄຂສິ່ ງແວດລອ້ມ (ຕວົຢາ່ງ ທນົທານຕ່ໍສດັຕ່ໍ

ສດັຕພູຼືດ, ທນົທານຕ່ໍນ ໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ແຫງ້ແລງ້, ຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫ າດສງູ) 

• ນາໍໃຊວ້ຊິາການ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ ກະສກິາໍແບບໃໝເ່ຊິ່ ງມ  ຕ ົນ້ທຶນຜະລິດຕ ໍາ່ເຊ່ັນແນວພນັຫວາ່ນໄດເ້ລ ຍ, ເຄຼື່ ອງ

ຢອດແມດັ, ແນວພນັທ ່ ນາໍໃຊທ້ງັຊ ມ່ ແລະ ແຫງ້, ເຄຼື່ ອງກນົຈກັປກັດາໍ, ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ ອຼື່ ນໆ.  

• ການຈດັການຄວາມອ ດມົສມົບນູຂອງດນິໂດຍການປກູພຼືດໝນູວຽນຫ ງັຈາກການເກບັກູ,້ ປກູພຼືດໝນູວຽນ, ນາໍໃຊ ້ 

ມນູສດັ, ຝ ນ່ຊ ວະພາບ, ການຍອ່ຍສະຫ າຍຂອງສິ່ ງເສດເຫ ຼືອ, ນາໍໃຊຝ້ ນ່ອ ນຊ ສາໍລບັເຂ້ົາ, ນາໍໃຊຝ້ ນ່ດວ້ຍອດັຕາ    

ເໝາະສມົ.  

• ການປາບສດັຕພູຼືດແບບປະສມົປະສານ, ນ ໍາ້ໃຊນ້ ໍາ້ໝກັຊ ວະພາບ ແລະ ໃຊວ້ທິ ທາງຊ ວະວທິະຍາໃນການດກັຈບັ, 

ຕດິຕາມຈາໍນວນຂອງສດັຕພູຼືດດວ້ຍການໃຊໄ້ຟດກັຈບັ, ແນວພນັຜກັຫ າຍຊະນດິ, ນາໍໃຊແ້ນວພນັທ ່ ທນົທານຕ່ໍສດັຕູ

ພຼືດ, ທາໍລາຍຮອບວຽນການເພາະພນັສດັຕພູຼືດ, ປ່ອຍສດັກນິແມງໄມ.້  
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• ນາໍໃຊເ້ຄຼື່ ອງຈກັເຂ້ົາໃນການຜະລິດເປັນຕ ົນ້ເຄຼື່ ອງຈກັຢອດແມດັ, ເຄຼື່ ອງຈກັປກັດາໍ, ເຄ່ຼືອງຈກັເກບັກູ,້ ເຄຼື່ ອງອບົໃນ

ການປບັປ ງຄ ນນະພາບເຂ້ົາ.  

• ເຮັດສວນທດົລອງ, ໂຮງຮຽນສອນການກະຊກິາໍອນິຊ ໃນສະໝາມ, ແລກປ່ຽນຂໍມ້ນູ ແລະ ການເຂ້ົາເຖງິການນາໍໃຊ້

ເຕັກໂນໂລຊ .  

154. ການຜະລິດສາລ  

• ນາໍໃຊແ້ນວພນັເຂ້ົາທ ່ ດ  ແລະ ແນວພນັສາມາດປບັຕວົເຂ້ົາກບັເງ ຼື່ອນໄຂສິ່ ງແວດລອ້ມ 

• ປບັປ ງຄ ນນະພາບຂອງດນິດວ້ຍການປກູພຼືດໝນູວຽນ, ປກູພຼືດຫ າຍຊະນດິ,ເອົາເສດພຼືດປກົຄ ມດນິ ແລະ ນາໍໃຊ້

ຝ ນ່ປະກອບດວ້ຍສານອາຫານ ໄນໂຕ ເຈັນ້, ຟສົຟໍຣສັ, ນາໍໃຊຝ້ ນ່ອດັຕາທ ່ ເໝາະສມົ. 

• ນາໍໃຊພ້ຼືດທ ່ ດກັຈບັແມງໄມ,້ ນາໍໃຊວ້ທິ ການກາໍຈດັຕພູຼືດແບບປະສມົປະສານ, ນ ໍາ້ໃຊນ້ ໍາ້ໝກັຊ ວະພາບ ແລະ ໃຊ້

ວທິ ທາງຊ ວະວທິະຍາໃນການດກັຈບັ. 

• ນາໍໃຊເ້ຄຼື່ ອງຈກັເຂ້ົາໃນການຜະລິດເປັນຕ ົນ້ ເຄຼື່ ອງຈກັຢອດແມດັ, ເຄຼື່ ອງຈກັປກັດາໍ, ເຄ່ຼືອງຈກັເກບັກູ,້ ເຄຼື່ ອງອບົ. 

• ເຮັດສວນທດົລອງ, ໂຮງຮຽນສອນການກະສກິາໍອນິຊ ໃນສະໝາມ, ແລກປ່ຽນຂໍມ້ນູ ແລະ ການເຂ້ົາເຖງິການນາໍໃຊ້

ເຕັກໂນໂລຊ . 

155. ສາໍລບັຜະລິດພຼືດຜກັ 

• ແນະນາໍປກູພຼືດຕາມລະດກູານ 

• ຜະລິດແນວພນັໃນລະດແູລງ້ 

• ນາໍໃຊເ້ຄຼື່ ອງມ ຼືກະສກິາໍສາໍລບັການກະກຽມດນິ, ການໃຫນ້ ໍາ້. 

• ແນະນາໍການຜະລິດຝ ນ່ອນິຊ , ແລະ ການນາໍໃຊຝ້ ນ່ອ ນຊ  

• ປບັປ ງຄວາມສາມາດອມົນ ໍາ້ຂອງດນິ, ນາໍໃຊນ້ ໍາ້ແບບລະບບົຊຼືມ 

• ນາໍໃຊນ້ ໍາ້ສະກດັໃນການຄວບຄ ມສດັຕພູຼືດ, ປ່ອຍສດັກນິແມງໄມພ້າຍໃນສວນຜກັ. 

• ແນະນາໍໃຊເ້ຄຼື່ ອງຫ ມ້ຫ່ໍ ແລະ ເກບັຮກັສາຫອ້ງຄວບຄ ມອ ນ່ຫະພມູ. 

• ເຮັດປະຕທິິນການປກູຜກັ ແລະ ລາຍການຜກັສາໍການຕະຫ າດ. 

• ເຮັດສວນທດົລອງ, ໂຮງຮຽນສອນການກະຊກິາໍອນິຊ ໃນສະໝາມ, ແລກປ່ຽນຂໍມ້ນູ ແລະ ການເຂ້ົາເຖງິການນາໍໃຊ້

ເຕັກໂນໂລຊ . 

156. ຊາວກະສກິອນສວ່ນຫ າຍຍນິດ ຈະປກູຜກັອນິຊ  ແລະ ນາໍໃຊກ້ະສກິາໍທ ່ ດ  (GAP) ເນຼື່ອງຈາກຄວາມຕອ້ງການຂອງ

ຕະຫ າດ ແລະ ມ ລາຄາສງູ ແລະ ມ ຄວາມປອດໄພຕ່ໍກບັພວກເຂົາເຈົາ້ເອງ ພອ້ມດວ້ຍຫ  ດຜອ່ນການນາໍໃຊຢ້າປາບສດັຕູ

ພຼືດ ແລະ ວດັສະພຼືດ. ບນັຫາ ແລະ ຂໍຈ້າໍກດັໃນການເຮັດກະສກິາໍອນິຊ  ແລະ ກະສກິາໍທ ່ ດ ແມນ່ຂະບວນການອອກ

ໃບຢ ັງ້ຢຼືນ- ໂດຍສະເພາະການຈດັການທາງດາ້ນຄ ນນະພາບ ເຊິ່ ງເປັນທ ່ ຈາໍເປັນສາໍລບັການຕະຫ າດ. 
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6.0 ຜນົກະທບົທ ່ ເປັນທາ່ແຮງ 
6.1 ຜນົກະທບົສິ່ ງແວດລອ້ມ 

157. ໂຄງການຜະລິດກະສກິາໍເປັນສນິຄາ້ໄດອ້ອກແບບມ ຫ າຍກດິຈະກາໍລວມທງັການຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ  ການນາໍໃຊເ້ຕັກໂນ

ໂລຊ , ສະໜບັສະໜ ນຜູເ້ກບັຊຼື ້ ໂດຍການສາ້ງຄູຮ່ວ່ມ ແລະ ການລງົທຶນກໍ່ສາ້ງພຼື້ນຖານໂຄງລາ່ງຂະໜາດນອ້ຍ, ແລະ 

ອຼື່ ນໆ. ໂຄງການດ ັງ່ຄາດວາ່ຈະນາໍເອົາຜນົປະໂຫຍດໃຫແ້ກປ່ະຊາຊນົໂດຍອ ງຕາມຈ ດປະສງົລວມຂອງກດິຈະກາໍໂຄງ 

ການແມນ່ເພຼື່ ອເສ ມສາ້ງການແຂງ່ຂນັທາງດາ້ນການຜະລິດກະສກິາໍ ແລະ ໃຫໂ້ອກາດເຂ້ົາເຖງິຕະຫ າດທ ່ ໝ ັນ້ຄງົ, ດ ັງ່ນ ັນ້

, ການປບັປ ງລາຍໄດທ້ ່ ໝ ັນ້ຄງົໃຫແ້ກຊ່າວກະສກິອນ. ອ ກຢາ່ງໜ່ຶງ, ກດິຈະກາໍໂຄງການພາຍໃຕອ້ງົປະກອບ A. ຍງັມ  

ຈ ດປະສງົໃນການຫ  ດຜອ່ນຜນົກະທບົຈາກການຜະລິດກະສກິາໍແບບດ ັງ້ເດ ມ (ໂດຍການສ ົ່ງເສ ມການນາໍໃຊ ້ IPM ແລະ 

GAP) ແລະ ສິ່ ງເສດເຫ ຼືອຈາກການຜະລິດໃຫເ້ປັນມດິກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ, ລວມທງັມ  ທາງເລຼືອກໃນການກາໍຈດັສິ່ ງເສດ

ເຫ ຼືອທາງດາ້ນກະສກິາໍ.  

158. ຄຽງຄູກ່ບັຜນົປະໂຫຍດຕ ົນ້ຕໍດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້, ໂຄງການ ACP ອາດຈະກໍ່ໃຫເ້ກ ດຜນົກະທບົທາງດາ້ນລບົເຊ່ັນກນັ. ຜນົ

ກະທບົທ ່ ຄາດວາ່ຈະເກ ດຂຶນ້ໄດມ້  ການປະເມ  ນໂດຍການລງົກວດກາສະຖານທ ່ ໂຄງການ, ປຼືກສາຫາລຼືກບັກ ມ່ຊາວກະ 

ສກິອນ, ແລະ ອາໍນາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ນາໍໃຊຂໍ້ມ້ນູມ ຼືສອງ. ໃນຫວົຂໍນ້ ້

ສງັລວມຜນົກະທບົທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການຫ  ດຜອ່ນທ ່ ຈາໍເປັນເຊິ່ ງຈະໄດປ້ະກອບເຂ້ົາໃນແຜນຄ ມ້ຄອງ

ສິ່ ງແວດລອ້ມທ ່ ກະກຽມສະເພາະໂຄງການຍອ່ຍ. ບນັຫາຜນົກະທບົສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສິ່ ງທ ່ ພວົພນັກບັມ  : (i) 

ສິ່ ງແວດລອ້ມໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກກດິຈະກາໍທາງດາ້ນກະສກິາໍ, (ii) ຈາກການປບັປ ງພຼື້ນຖານໂຄງລາ່ງຂະໜາດນອ້ຍ 

(iii) ການຈດັການສິ່ ງເສດເຫ ຼືອຈາກຂະບວນການຜະລິດ ແລະ ການແປຮບູເປັນສນິຄາ້. ເຊິ່ ງບນັຫາທ ່ ພວົພນັມ  ລາຍ

ລະອຽດດ ັງ່ຕ່ໍໄປນ .້ 

 ອງົປະກອບ A: ປບັປ ງປະສດິທິພາບຂອງການກະສກິາໍ ແລະ ຄວາມຍຼືນຍງົ  

159.  ພາຍໃຕອ້ງົປະກອບ A. ອາດມ ການລງົທຶນໃນການປບັປ ງພຼື້ນຖານໂຄງການລາ່ງຂະໜາດນອ້ຍສາໍລບັການຟຼື້ນຟູ

ໂຄງການຊນົລະປະທານ (ຕວົຢາ່ງ ຫວົງານ, ລະບບົຄອງເໝຼືອງ), ປບັປ ງຈກັສບູນ ໍາ້ສາໍຜະລິດເຂ້ົາ ແລະ ພຼືດຜກັ ແລະ 

ສະຖານ ສກຶສາ (ເຮັດຮ ົວ້, ຫ ງັຄາ, ລະບບົການໃຫນ້ ໍາ້). ພິຈາລະນາໄດວ້າ່ເປັນກດິຈະກາໍຂະໜາດນອ້ຍ, ສະຖານທ ່ ຈາໍ

ລອງໃນທອ້ງຖິ່ນ, ຄາດວາ່ມ  ຜນົກະທບົພຽງເລັກນອ້ຍ, ເປັນຕ ົນ້ ສຽງເນຼືອງນນັ ແລະ ຝ ນ່ລະອອງ, ອາດເກ ດຂຶນ້ ແລະ 

ສິ່ ງເສດເຫ ຼືອອາດຈະມ ໃນສະຖານເຮັດກດິຈະກາໍ. ຜນົກະທບົເຫ ົ່ ານ ອ້າດຫ  ດຜອ່ນໄດ ້ ແລະ ມາດຕະການຫ  ດຜອ່ນທ ່     

ເໝາະສມົຈະໄດນ້າໍໃຊທ້ ່ ຈ  ດເກ ດຜນົກະທບົໃນຊວ່ງການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ເຊິ່ ງຢູໄ່ກກ້ບັບາ້ນເຮຼືອນປະຊາຊນົ 

ແລະ/ຫ ຼື ບອ່ນທ ່ ອອ່ນໄຫວ. ໃນກລໍະນ ບອ່ນທ ່ ມ  ຝ ນ່ລະອອງເພ ່ ມຂຶນ້ອາດສ ົ່ງຜນົກະທບົຕ່ໍປະຊາຊນົ, ຊາວກະສກິອນຈະ

ໄດມ້  ການຫດົນ ໍາ້ເພຼື່ ອຫ  ດຜອ່ນຝ ນ່ລະອອງ. ຄວາມປອດໄພຕ່ໍກບັຊາວກະສກິອນໃນຊວ່ງການຕດິຕ ັງ້ວຽກຕາ່ງໆຈາໍເປັນ

ຕອ້ງໄດມ້  ການພິຈາລະນາ, ບ່ໍດ ັງ່ນ ັນ້, ອ ປະຕເິຫດອາດເກ ດຂຶນ້ເຊ່ັນ ການຕກົຂ ມບອ່ນທ ່ ສອ້ມແປງຄອງເໝຼືອງ, ໄຟຟ້າ

ຊອ໋ດ. ມາດຕະການຫ  ຜອ່ນໄດອ້ະທິບາຍໃນຫວົຂໍທ້  7 ຈະໄດມ້  ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂດຍຊາວກະສກິອນເພຼື່ ອປ້ອງກນັ

ຄວາມສຽ່ງດ ັງ່ກາ່ວ. 
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160. ໂດຍຄາ້ຍກນັ, ຜນົກະທບົສິ່ ງແວດລອ້ມຈາກການປກູຝງັທ ່ ຈ  ດທດົລອງຄວນໄດຮ້ບັການພິຈາລະນາໃນມມູມອງກວ້າງໆ.

ບນັຫາສິ່ ງແວດລອ້ມຕ ົນ້ຕໍທ ່ ພວົພນັກບັການປກູຝງັອາດພວົພນັກບັການນາໍໃຊຝ້ ນ່ເຄມ  , ຢາປາບສດັຕພູຼືດ/ວດັສະພຼືດ 

ແລະ ມນົລະພິດສິ່ ງແວດລອ້ມເນຼື່ອງຈາກກໍ່ໃຫເ້ກ ດສິ່ ງເສດເຫ ຼືອ. ການນາໍໃຊຢ້າປາບສດັຕພູຼືດ/ວດັສະພຼືດ, ຝ ນ່ເຄມ  ທ ່ ບ່ໍ 

ເໝາະສມົສ ົ່ງຜນົຕ່ໍສ ຂະພາບຕ່ໍຜູທ້ ່ ນາໍໃຊໂ້ດຍກງົ ຫ ຼື ບ່ໍໄດນ້າໍໃຊ ້ແລະ/ຫ ຼື ຜູທ້ ່ ບໍລິໂພກຜນົຜະລິດທ ່ ບນັຈ ເຄມ  ຫ າຍເກ ນ

ອດັຕາທ ່ ອະນ ຍາດ, ມາດຕະການຫ  ດຜອ່ນຜນົກະທບົຈາກຈາກການນາໍໃຊຢ້າປາບສດັຕພູຼືດ/ວດັສະພຼືດ (IPM ແລະ 

PMP) ແລະ GAP ໄດອ້ະທິຍາຍໃນພາກທ  8.  

ອງົປະກອບ B: ຍກົສງູການຜະລິດເປັນສນິຄາ້  

161. ພາຍໃຕອ້ງົປະກອບນ ,້ ໂຄງການຈະສະໜອງການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິໃນການຮບູແບບການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ

ແຜນດາໍເນ ນທ ລະກດິແບບເປັນຄູຮ່ວ່ມ, ລວມມ ການລງົທຶນໃນການໃຫບໍ້ລິການແນະນາໍ ແລະ ຊບັສນິຍາວນານ 

(ຕວົຢາ່ງ ສນິຄາ້ ແລະ ວຽກ) ຍກົສງູການຜະລິດ ແລະ ຫ ງັການເກບັກູຂ້ອງການເປັນຄູຮ່ວ່ມ. ອາດມ ການລງົທຶນໃນ

ວຽກວສິະວະກາໍຂະໜາດນອ້ຍສາໍລບັການປບັປ ງສາງເກບັມຽ້ນເຂ້ົາໃນໂຮງສ , ກໍ່ສາ້ງສາງເກບັມຽ້ນເຂ້ົາ, ຫອ້ງຮກັສາ

ອ ນ່ຫະພມູ, ແລະ ສະຖານທ ່ ອາໍນວຍຄວາມສະດວກຂອງຂະບວນການເພ ່ ມມນູຄາ່ ເຊ່ັນ ເຮຼືອນໂຮງສາໍລບັການຫ ມ້ຫ່ໍ

ຜກັ. ການນາໍໃຊວ້ທິ ການວສິະວະກາໍ, ເຕັກໂນໂລຊ ສະອາດຈະໄດນ້າໍໃຊເ້ພຼື່ ອຫ  ກລຽງ ແລະ ຫ  ດຜອ່ນຜນົກະທບົຜນົ

ກະທບົທາງລບົຈາກການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍໂຄງການເຫ ົ່ ານ ັນ້. ເຄຼື່ ອງທາໍຄວາມເຢັນທ ່ ເໝາະສມົ (ບ່ໍມ  ທາໍລາຍໂອ

ໂຊນ-ODS) ສ ົ່ງຜນົກໍ່ໃຫເ້ກ ດໂລກຮອ້ນຕ ໍາ່) ຈະໄດພິ້ຈາລະນາບ່ໍເປັນທາງເລຼືອກຂອງກດິຈະກາໍໃນລາຍການເອກະສານ

ຊອ້ນທາ້ຍ 1 ເພຼື່ ອຫ  ດຜອ່ນຜນົກະທບົຈາກກດິຈະກາໍໂຄງການຕ່ໍກບັການປ່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ.  

162. ໃນຊວ່ງການປະເມ  ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ກະກຽມກອບນະໂຍບາຍຄ ມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ, ປະເພດ

ຂອງຄູຮ່ວ່ມ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງກດິຈະກາໍທ ່ ຈະສະໜບັສະໜ ນຈາກໂຄງການ LACP ໄດຮ້ບັການແນະນາໍ; 

ສະເພາະຢາ່ງຍິ່ ງ, ໂຮງສ ເຂ້ົາ, ຈກັຂດັແມດັ, ສາງເກບັມຽ້ນ, ຜນົກະທບົຈາກກດິຈະກາໍເຫ ົ່ ານ ໄ້ດມ້  ການພິຈາລະນາ ແລະ 

ມ ລາຍລະອຽດດ ັງ່ລ ມ່ນ :້ 

(a) ໂຮງສ ເຂ້ົາ: ເນຼື່ອງຈາກເປັນໂຮງສ ເຂ້ົາຂະໜາດນອ້ຍ (ຄວາມອາດສາມາດສ ໄດແ້ຕ ່ 1-2 ໂຕນ/ວນັ), ຜນົກະທບົ

ຈາກຝ ນ່, ສຽງເນຼືອງນ ັນັ, ແລະ ແກບ ແມນ່ໄດມ້  ການພິຈາລະນາມ ຜນົກະທບົພຽງເລັກນອ້ຍຕ່ໍສ ຂະພາບຂອງຄນົ 

ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. ຝ ນ່ລະອອງທ ່ ມ  ຂະໜາດແມດັໃຫຍ່ແມນ່ບ່ໍສາມາດປິວໄປໄກ, ຝ ນ່ລະອອງບ່ໍມ  ຜນົກະທບົ

ສະເພາະຕ່ໍສ ຂະພາບ (ບ່ໍເປັນພິດ) ບ່ໍສາ້ງຜນົກະທບົຕ່ໍຜິວໜງັ. ການແຍກຝ ນ່ລະອອງແບບຮບູຈວຍແມນ່ຂະບວນ

ການແຍກທ ່ ມ  ປະສດິພາບສາໍລບັໂຮງສ ຂະໜາດນອ້ຍ, ບາງຄ ັງ້ນາໍໃຊລ້ະບບົຮບູຈວຍຫ າຍຊ ັນ້ (ເປັນຂ ັນ້ໆ); ຢູທ່ 

ໂຮງສ ຂະໜາດໃຫຍ່ຕອງ້ໄດຕ້ິດຕ ັງ້ຕານາ່ງກ ັນ່ຕອງ.  

(b) ເຄຼື່ ອງກນົຈກັຫ ງັເກບັກູ ້ ພວົພນັກບັຄວາມປອດໄພ, ຊາວກະສກິອນ ແລະ ກາໍມະກອນຜູເ້ກບັຊຼືຕ້ອ້ງໄດມ້  ການຝຶກ

ອບົຮມົໃນການາໍໃຊເ້ຄຼື່ ອງກນົຈກັລວມທງັການຄ ມ້ຄອງນາໍໃຊເ້ປັນປກົກະຕ.ິ 
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(c) ສາໍລບັຫອ້ງຮກັສາອ ນ່ຫະພມູ, DOS ການປ່ອຍທາດອາຍສ ົ່ງຜນົກໍ່ໃຫເ້ກ ດໂລກຮອ້ນເຊິ່ ງກໍ່ໃຫເ້ກ ດຜນົກະທບົທາງ

ລບົຕ່ໍການປ່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ. ພາຍໃຕອ້ງົປະກອບນ ,້ ການຄດັເລຼືອກເຄຼື່ ອງທາໍຄວາມເຢັນຈະໄດພິ້ຈາລະນາ

ລະອຽດເພຼື່ ອຫ  ດຜອ່ນຜນົກະທບົທາງລບົທ ່ ກໍ່ໃຫເ້ກ ດພາວະໂລກຮອ້ນ.  

(d) ການຫ່ໍຫ ມ້, ນ ໍາ້ເປຼື້ອນຈາກການທາໍຄວາມສະອາດຄວນໄດມ້  ການຫ  ດຜອ່ນ. 

ອງົປະກອບ C: ການຄ ມ້ຄອງໂຄງການ  

163. ອງົປະກອບນ  ້ ຈະສະໜອງງບົປະມານດາໍເນ ນໂຄງການ ແລະ ອ ປະກອນ ເພຼື່ ອກວດກາໂຄງການ, ຄ ມ້ຄອງການ

ເງນິ ແລະ ກດິຈະກາໍການຈດັຊຼື-້ຈາ້ງ ເພຼື່ ອຮບັປະກນັ ໃຫຖ້ຼືກຕອ້ງກບັການປກົປ້ອງສງັຄມົ, ຊວ່ຍເຫ ຼືອດາ້ນເຕັກນກິໃນ

ໄລຍະສ ັນ້ ແລະ ຍາວ ໃຫແ້ກທ່ ມງານຄ ມ້ຄອງໂຄງການໃນເຂດທ ່ ໄດຄ້ດັເລຼືອກ ແລະ ຊວ່ຍເຫ ຼືອວເິຄາະ ແລະ ໂຄສະນາ

ເຜ ຍແຜ ່ຄວາມເປັນຈງິ ທ ່ ກຽ່ວຂອ້ງກບັປະສດິທິຜນົ ແລະ ຄວາມທາ້ທາຍເຊິ່ ງພວົພນັກບັຮບູແບບເຕັກນກິ ແລະ ສະຖາ

ບນັຕາ່ງໆ ເຊິ່ ງຈະນາໍໃຊຮ້ບູແບບ ຫ ຼື ທດົລອງຮບູແບບພາຍໃຕໂ້ຄງການ. 

ຕາຕະລາງ 16 ຜນົກະທບົທ ່ ຄາດວາ່ຈະເກ ດຈາກການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ 

ຜນົກະທບົ/ບນັຫາຈາກກດິຈະກາໍທ ່ ສະເນ  ອະທິບາຍຜນົກະທບົ 

ປບັປ ງປະສດິທິພາບ ຂອງການກະສກິາໍ ແລະ ຄວາມຍຼືນຍງົ 

ນາໍໃຊຝ້ ນ່ຫ າຍເກ ນໄປ ນາໍໃຊຝ້ ນ່ເກ ນອດັຕາກໍ່ໃຫເ້ກ ດມ  ພຼືດຫ າຍຢູ່ລ ມ່ໂຄງການ 

ນາໍໃຊຢ້າປາບສດັຕພູຼືດ/ວດັສະພຼືດຫ າຍເກ ນ ນາໍໃຊຢ້າປາບສດັຕພູຼືດ/ວດັສະພຼືດຫ າຍເກ ນໄປເປັນສາເຫດ

ການທາໍລາຍພຼືດຊະນດິອຼື່ ນ/ແມງໄມທ້ ່ ບ່ໍເປັນເປົາ້ໝາຍການກາໍຈດັ 

ແລະ ທາໍລາຍສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

 

 

 

ພຼືນ້ຖານໂຄງລາ່ງຂະໜາດນອ້ຍ 

ຜນົກະທບົຈາກການກໍ່ສາ້ງເຮັດໃຫກ້ານເຂົ້າ-ອອກ ພາຫານະ

ໄລຍະຊ ົ່ວຄາວ 

ປິດການສ ົ່ງນ ໍາ້ຊ ົ່ວຄາວ 

ເກ ດມ  ຕະກອນ 

ສຽງເນຼືອງນນັ ແລະ ຝ ນ່ລະອອງຈາກການກໍ່ສາ້ງ 

ຜນົກະທບົຈາກການເພ ່ ມການຜະລິດກະສິກາໍ 

ຍກົສງູການຜະລິດເປັນສນິຄາ້ 

ປະເພດເຄຼື່ ອງກນົຈກັໃຊໃ້ນການເກບັກູຜ້ນົຜະລິດ ນາໍໃຊສ້ິ່ ງເສດເຫ ຼືອຈາກການກະສກິາໍ 

ເຕັກໂນໂລຊ ການເກບັກູຜ້ນົຜະລິດ ແລະ ການນາໍໃຊ ້ ບນັຫາຄວາມປອດໄພເນຼື່ ອງຈາກບ່ໍຄ ນ້ເຄ ຍກບັການນາໍໃຊເ້ຄຼື່ ອງ 

ສິ່ ງເສດເຫ ຼືອ ເປັນຕ ົນ້ ແກບ, ແກນສາລ , ແລະ ອຼື່ ນໆ 

ໂຮງສ ເຂົ້າ ຝ ນ່ລະອອງ ແລະ ສຽງເນຼືອງນນັ ແລະ ແກບ ແມນ່ປະກດົເຫັນ

ຈາກໂຮງສ  ແຕພິ່ຈາລະວາ່ມ  ຜນົກະທບົຕ່ໍສ ຂະພາບ ແລະ 

ສິ່ ງແວດລອ້ມເລັກນອ້ຍ 

ແນະນາໍແນວພນັເຂົ້າຊະນດິໃໝໃ່ຫແ້ກຊ່າວນາ ເພ ່ ມຜນົຜະລິດ ແລະ ຫ  ກລຽງການນາໍໃຊຝ້ ນ່ເຄມ  ຫ າຍເກ ນໄປ 
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ປບັປ ງການຜລິດ ນາໍໃຊຝ້ ນ່ເຄມ  ບ່ໍຖຼືກຕອ້ງ ແລະ ຢາປາບສດັຕພູຼືດມ  ຜນົກະທບົ

ທາງລບົຕ່ໍດນິ ແລະ ຄ ນນະພາບນ ໍາ້, ຜນົກະທບົຕ່ໍສ ຂະພາບ 

ແລະ ມນັຫາມນົລະພິດ 

6.2  ຜນົກະທບົທາງສງັຄມົ  

164. ຄາດການວາ່ ຜນົກະທບົຂອງໂຄງການ ແມນ່ເປັນຜນົດ  ເຊິ່ ງໂຄງການຈະສະໜອງໂອກາດໃຫແ້ກຊ່າວນາຄຼື ກ) 

ຮຽນຄວາມຮູກ້ານປກູຝງັແບບໃໝ ່ແລະ ເຂ້ົາເຖງິ ແນວພນັຄ ນນະພາບສງູ, ຂ) ປບັປ ງຍກົລະດບັລາຍໄດເ້ພ ່ ມ ໂດຍ

ການປກູພຼືດຫ າຍຊະນດິ ບນົພຼື້ນຖານ ຄວາມຮູ ້ແລະ ການປກູ ພາຍໃນທອ້ງຖິ່ນ, ຄ) ດາໍເນ ນງານຮວ່ມກບັກ ມ່ຊາວນາ

ໃນທອ້ງຖິ່ນ ເພຼື່ ອສະໜອງຜນົຜະລິດກະສກິາໍ ໃຫບໍ້ລິສດັເອກະຊນົ ພາຍໃຕຮ້ບູແບບຄູຮ່ວ່ມທ ລະກດິ, ງ) ໄດຜ້ນົ

ປະໂຫຍດຈາກການປບັປ ງລະບບົຊນົລະປະທານ, ຈ) ປບັປ ງຍກົລະດບັສະຖານະພາບການກນິມ  ໂພສະນາການໃຫແ້ກ ່

ຄອບຄວົຂອງເຂົາເຈົາ້. ໂດຍຜາ່ນກດິຈະກາໍຕາ່ງໆຂອງໂຄງການ ຢູລ່ະດບັຊ ມຊນົ, ຈະສາ້ງໂອກາດໃຫແ້ມຍ່ງິ ແລະ ຜູ້

ຊາຍ ເຂ້ົາຮວ່ມໃນການວາງແຜນການ, ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ, ກວດກາ ແລະ ປະເມ  ນຜນົໂຄງການ.  ບນັຈ ກ ມ່ຊນົເຜ່ົາ ເພຼື່ ອ

ໃຫມ້  ໂອກາດ ເຂ້ົາຮວ່ມການປຶກສາຫາລຼື ຢາ່ງຕ່ໍເນຼື່ອງ ແລະ ກາຍເປັນຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ. ເຂົາເຈົາ້ສາມາດເລຼືອກ

ເຂ້ົາຮວ່ມກດິຈະກາໍໂຄງການ ທ ່ ກຽ່ວຂອ້ງກບັການປກູຝງັ ເຊິ່ ງ    ເໝາະສມົຕ່ໍເຂົາເຈົາ້. 

165. ກຽ່ວກບັຜນົກະທບົດາ້ນລບົ, ຄາດການວາ່ ມ  ຜນົກະທບົດາ້ນລບົໜອ້ຍ. ໃນຈາໍນວນ 3 ອງົປະກອບຂອງໂຄງການ, ອງົ

ປະກອບ ກ ຫ ຼື A (ປບັປ ງຍກົລະດບັປະສດິທິພາບ ແລະ ຄວາມຍຼືນຍງົດາ້ນກະສກິາໍ) ແມນ່ ອງົປະກອບ ທ ່ ອາດເປັນ

ຜນົໃຫມ້  ການຄອບຄອງທ ່ ດນິ ຍອ້ນວຽກງານກໍ່ສາ້ງ ເຊິ່ ງຈະຖຼືກດາໍເນ ນງານ ເພຼື່ ອຟຼື້ນຟບູລູະນະລະບບົຊນົລະປະທານ

ທ ່ ມ  . ອ ງໃສປ່ະເພດຂອງວຽກງານຟຼື້ນຟບູລູະນະ ແລະ ຂອບເຂດຂອງວຽກ, ຄາດການວາ່ ບ່ໍມ  ການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ

ວດັຖ . ເຖງິແນວໃດກຕໍາມ, ຄາດການວາ່ ຈະມ ການຄອບຄອງທ ່ ດນິຈາໍນວນໜອ້ຍ (ຊ ົ່ວຄາວ ແລະ ຖາວອນ) ຕາມ

ກດິຈະກາໍ ສາໍລບັຄອງນາໍທ ່ ມ   ເຊິ່ ງອາດກະທບົທ ່ ດນິ ແລະ ພຼືດຂອງປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນ. ຄາດການວາ່ ມ  ຜນົກະທບົ (ທ ່

ບ່ໍແມນ່ກະທບົດນິ) ເຊ່ັນ ສຽງ, ຝ ນ່, ຢ ດໃຊນ້ ໍາ້ຊ ົ່ວຄາວໃນເຂດກະສກິາໍບາງບອ່ນ ສິ່ ງນ ອ້າດກະທບົຜນົຜະລິດກະສກິາໍ 

ຫ ຼື ກດິຈະກາໍຫາລາຍໄດ ້(ຮາ້ນຂາຍເຄຼື່ ອງ, ທ ລະກດິ ແລະ ອຼື່ ນໆ) ຂອງປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນ. ອາດຈະມ ການສນູເສຍ

ດນິ ຫ ຼື ການເຂ້ົາເຖງິຊບັພະຍາກອນ ເຊິ່ ງກຽ່ວຂອ້ງກບັ ແຜນທ ່ , ຫ ກັໝາຍເຂດແດນ ແລະ ທະບຽນດນິຊນົລະປະທານ/

ລະບບົດນິຊນົລະປະທານ ໃນລກັສະນະເປັນລອກ ຢູຂ່ອບເຂດໂຄງການ. ເຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ, ປະກດົວາ່ ຊ ວດິການ

ເປັນຢູຕ່ ໍາ່ ຍອ້ນລກັສະນະການດາໍເນ ນງານຄ ມ້ຄອງແບບປະເພນ  ຫ ຼື ການປ່ອຍປະດນິໃຫເ້ປັນເຮຼືອ້. 

166. ການວເິຄາະບດົບາດຍິງ-ຊາຍ: ໄດດ້າໍເນ ນການວເິຄາະບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ເພຼື່ ອໃຫໂ້ຄງການ ລະບ ຊອ່ງຫວາ່ງ 

ລະຫວາ່ງຍງິ ແລະ ຊາຍ ໃນການຜະລິດກະສກິາໍ. ອ ງໃສຊ່ອ່ງຫວາ່ງ ທ ່ ໄດລ້ະບ ນ ັນ້, ໃຫປ້ະເມ  ນຂອບເຂດ ເຊິ່ ງຊອ່ງ

ຫວາ່ງ ທ ່ ໄດຖ້ຼືກລະບ ນ ັນ້ ອາດຈະກະທບົຊ ວດິການເປັນຢູ ່ ອນັຈະບ່ໍສາມາດບນັລ ຜນົຮບັຂອງການພດັທະນາໂຄງການ 

ທ ່ ຕ ັງ້ເປ້ົາໝາຍໄວ ້ແລະ ໃຫສ້ະເໜ ການດາໍເນ ນງານ ທ ່ ສາມາດປິດຊອ່ງຫວາ່ງນ ັນ້ - ເພຼື່ ອໃຫເ້ສ ມຄວາມສາມາດບນັລ 

ຜນົຮບັ ທ ່ ຕ ັງ້ເປ້ົາໝາຍໄວ ້(ລະດບັຜນົຮບັ). ຈາກແຫ ງ່ຂໍມ້ນູມ ຼືສອງ ແລະ ການປຶກສາຫາລຼື ກບັປະຊາຊນົທອ້ຖິ່ນ, ຜນົ

ຮບັຂອງການວເິຄາະໄດຊ້ ໃ້ຫເ້ຫັນວາ່: 
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• ການແບງ່ງານ ລະຫວາ່ງຍງິ ແລະ ຊາຍ ໃນຂອບເຂດໂຄງການ ແມນ່ຄຼືກນັກບັແບບແນວຄວາມຄດິປະເພນ  ຕ່ໍກບັ

ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ໃນລາວ.   

• ຜູຊ້າຍເຮັດວຽກໜກັ ເຊ່ັນ ກະກຽມດນິ, ຕກັນ ໍາ້, ຈດັນ ໍາ້ຊນົລະປະທານ ແລະ ວຽກທ ່ ມ  ຜິດຕ່ໍສ ຂະພາບ ເຊ່ັນ ສ ດຢາ

ຂາ້ສດັຕພູຼືດ, ເຂ້ົາຮວ່ມງານຊ ມຊນົ ໃນນ  ້ ແມຍ່ງິເຮັດວຽກເຮຼືອນ ລວມທງັເບິ່ ງລກູ, ກະກຽມອາຫານ ແລະ ໃຫ້

ອາຫານສດັ.  

• ແນວໃດກຕໍາມ, ຂໍມ້ນູຊ ໃ້ຫເ້ຫັນ ການປ່ຽນແປງດາ້ນດ  ໃນກລໍະນ  ຊາວນາ ແລະ ຊາວສວນສາລ  ເຮັດສນັຍາຊຼື-້

ຂາຍ, ມ  ການປບັປ່ຽນແບງ່ງານກນັໃນຄວົເຮຼືອນ ເພຼື່ ອໃຫໄ້ດວ້ຽກງານຕາມເງຼື່ອນໄຂ ທ ່ ໄດຕ້ກົລງົຊຼື-້ຂາຍ ໃນສນັຍາ. 

• ໄດມ ການດດັແປງແບງ່ແຮງງານ ໃນຮບູແບບສນັຍາຊຼື-້ຂາຍ ເພຼື່ ອມ ງ້ໃສໃ່ຫໄ້ດຜ້ນົສງູທ ່ ສ ດ, ເອົາຊະນະການ

ຂາດເຂ ນແຮງງານຂອງຄອບຄວົ ເພຼື່ ອສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການຕາມສນັຍາ.  ການປບັປ່ຽນແຮງງານ

ນ  ້ປະກອບ ສວ່ນໃຫແ້ກກ່ານຫ  ດຜອ່ນການມ ວຽກໜກັແບບລາຍວນັ ຂອງແມຍ່ງິ, ຫ  ດຜອ່ນເວລາ, ໃນຂະນະດຽວ

ກນັກປໍບັປ ງຍກົລະດບັອາໍນາດດດັສນິໃຈຂອງແມຍ່ງິ, ເປັນການເພ ່ ມບດົບາດສາໍຄນັຂອງແມຍ່ງິ ໃນການນາໍໃຊ້

ເຕັກນກິໃໝ.່ ສິ່ ງນ  ້ເປ ດໂອກາດໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ຮຽນຮູ ້ແລະ ພວົພນັສງັຄມົ.  

• ການສ ົ່ງເສ ມກະສກິາໍ. ເຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ, ຊາວນາບ່ໍພໍໃຈກບັການສ ົ່ງເສ ມກະສກິາໍໃນປດັຈ ບນັ, ທງັຈາກເບຼືອ້ງລດັ 

(ລງົຊວ່ຍເຫ ຼືອດາ້ນເຕັກນກິໜອ້ຍ) ແລະ ຜູດ້າໍເນ ນທ ລະກດິໂຮງສ ເຂ້ົາ ເຊິ່ ງບ່ໍໄດລ້ງົຊວ່ຍເຫ ຼືອດາ້ນເຕັກນກິ ຕາມທ ່

ເຂົາເຈົາ້ຄາດຫວງັ. 

• ຄວາມໄວວ້າງໃຈ ແລະ ການຕກົລງົໃນສນັຍາຊຼື-້ຂາຍ. ຊາວນາອາໄສຜູດ້າໍເນ ນທ ລະກດິໂຮງສ ເຂ້ົາ/ຜູຂ້າຍຍອ່ຍ ຜູ້

ເຊິ່ ງສະໜອງປດັໃນການຜະລິດໃຫແ້ກເ່ຂົາເຈົາ້ ເພຼື່ ອການປກູພຼືດ. ເຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ, ພວກເຂົາເຈົາ້ຄດິວາ່ ລາຄາ

ເຂ້ົາ ທ ່ ຜູດ້າໍເນ ນທ ລະກດິໂຮງສ  ເກບັຊຼືຈ້າກເຂົາເຈົາ້ນ ັນ້ ແມນ່ຕ ໍາ່. ນອກຈາກນ  ້ຜູດ້າໍເນ ນທ ລະກດິໂຮງສ  ບ່ໍໄດແ້ບງ່

ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ຕ່ໍການສຽ່ງລ ົມ້ເຫ ວ ຂອງການປກູພຼືດ. ສິ່ ງນ ຍ້ງັກະທບົຕ່ໍວທິ ການ ເຊິ່ ງເຂົາເຈົາ້ສາ້ງສນັຍາຊຼື-້

ຂາຍ. ຊາວນາມກັຕກົລງົປາກເປ່ົາ ເຊິ່ ງເຮັດໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ມ  ໂອກາດ ຂາຍເຂ້ົາ (ເມ ຼື່ອໄດເ້ກບັກູແ້ລວ້) ໃນລາຄາສງູ

ກວາ່ ໃຫຜູ້ເ້ຮັດທ ລະກດິໂຮງສ ເຂ້ົາລາຍອຼື່ ນໆ (ອາດບ່ໍແມນ່ ຜູເ້ຮັດທ ລະກດິໂຮງສ ເຂ້ົາ ລາຍທາໍອດິ ທ ່ ໄດຕ້ກົລງົກນັ

ດວ້ຍປາກເປ່ົາ)   

• ຂາດການຈດັຕ ັງ້ໃນການເຮັດສນັຍາຊຼື-້ຂາຍ. ການສາໍພາດຊາວນາຢູສ່ະຖານທ ່ ສກຶສາ ຊ ໃ້ຫເ້ຫັນວາ່ ພວກເຂົາເຈົາ້

ເຮັດສນັຍາ ກບັ ຜູເ້ຮັດທ ລະກດິໂຮງສ ເຂ້ົາ ດວ້ຍຕນົເອງ, ບ່ໍແມນ່ແບບເປັນກ ມ່ ເຊິ່ ງເຮັດໃຫກ້ະທບົໃນອາໍນາດຕ່ໍ

ລອງ-ເຈລະຈາລາຄາ. 

• ການໂພສະນາການ. ຊາວນາ ນາໍອາຫານທງັໝດົ ທ ່ ເຂົາເຈົາ້ປກູ ມາບໍລິໂພກ ເພຼື່ ອຮບັປະກນັການໂພສະນາການ

ສາໍລບັຄວົເຮຼືອນຂອງເຂົາເຈົາ້. ເຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມ, ຊາວນາຫ າຍຄນົ ຜູເ້ຊິ່ ງສ ມໃສກ່ານປກູພຼືດຕ ົນ້ຕໍ ອາດບ່ໍມ  ການ

ປກູພຼືດຫ າຍຊະນດິ ທ ່ ຊວ່ຍຮບັປະກນັການກນິຂອງຄອບຄວົເຂົາເຈົາ້. 

7.0 ມາດຕະການຫ  ດຜອ່ນ ແລະ ວທິ ການປບັປ ງຜນົກະທບົທາງບວກ 

ສງິແວດລອ້ມ 

167. ຫວົຂໍນ້ ອ້ະທິບາຍກຽ່ວກບັຜນົກະທບົ ແລະ ການຫ  ດຜອ່ນຈາກສອງອງົປະກອບຂອງໂຄງການ. ອງົປະກອບທາໍອ ດ, 

ອງົປະກອບ ກ, ເນັນ້ໜກັໃສກ່ານປບັປ ງການຜະລິດໃຫມ້  ປະສດິທິພາບ ແລະ ຄວາມຍນຶຍງົເຊິ່ ງກໍ່ໃຫກ້ໍ່ເກ ດຜນົກະທບົ. 
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ຜນົກະທບົແມນ່ໄດພິ້ຈາລະນາເຖງິກດິຈະກາໍການຜະລິດກະສກິາໍ ແລະ ວຽກວສິະວະກາໍຂະໜາດນອ້ຍ. ຕາຕະລາງຕ່ໍໄປ

ນ ໄ້ດອ້ະທິບາຍຜນົກະທບົ ແລະ ມາດຕະການຫ  ດຜອ່ນຈາກກດິຈະກາໍການຜະລິດກະສກິາໍ. 

   ຕາຕະລາງ 17 ມາດຕະການຫ  ດຜອ່ນ 

ທາ່ແຮງກໍ່ໃຫມ້  ຜນົກະທບົ/ບນັຫາ ມາດຕະການຫ  ດຜອ່ນ 

ປບັປ ງປະສດິທິພາບຂອງການກະສກິາໍ ແລະ ຄວາມຍຼືນຍງົ 

ນາໍໃຊຝ້ ນ່ຫ າຍເກ ນໄປ ນາໍໃຊເ້ຕັກໂນໂລຍ ການສ ົ່ງເສ ມທ ່ ເໝາະສມົໂດຍຜາ່ນອງົກອນສ ົ່ງເສ ມ

ທາງດາ້ນກະສກິາໍ. ນາໍໃຊວ້ທິ ການ IPM ແລະ GAP ແລະ ຝຶກອບົຮມົ

ໃຫກ້ ມ່ຊາວກະສກິອນຢູທ່ ່ ບອ່ນທດົລອງ. 

ນາໍໃຊຢ້າປາບສດັຕພູຼືດ/ວດັສະພຼືດຫ າຍ

ເກ ນ 

ນາໍໃຊວ້ທິ ການ IPM ແລະ GAP ແລະ ຝຶກອບົຮມົໃຫກ້ ມ່ຊາວກະສກິອນ

ຢູທ່ ່ ບອ່ນທດົລອງ. ນາໍໃຊເ້ຄຼື່ ອງມ ຼືທ ່ ເໝາະສມົໃນມຼືທ້ ່ ນາໍໃຊ ້ແລະ ບ່ໍມ  ລມົ

ພດັຜາ່ນ.  

ນາໍໃຊແ້ນວພນັຊະນດິໃໝ ່ແລະ ນາໍເຂ້ົາ

ແນວພນັ 

ສ ົ່ງເສ ມການທດົລອງແນວພນັ/ຊະນດິແນວພນັ ຫ ຼື ແນວພນັປະສມົເຊິ່ ງບ່ໍ

ຊວ່ຍປບັປ ງດນິ 

ຜນົກະທບົຕ່ໍບາ້ນເຮຼືອນ ແລະ ສບັສນິ ການຄອບຄອງດນິ ແລະ ການຊດົເຊ ຍນອນໃນແຜນການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ

ທດົແທນ 

ຜນົກະທບົຈາການກໍ່ສາ້ງຂອງການເຂ້ົາ

ອອກຂອງພາຫານະກໍ່ສາ້ງ 

ການຄອບຄອງດນິ ແລະ ການຊດົເຊ ຍນອນໃນແຜນການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ

ທດົແທນ 

ການປິດນ ໍາ້ຊນົລະປະທານຊ ົ່ວຄາວ ເລຼືອກແນວທາງເຂ້ົາ-ອອກສະໜາມເພຼື່ ອຫ  ດຜອ່ນເວລາກໍ່ສາ້ງວຽກດນິ, 

ຈາໍເປັນ, ຮບັປະກນັຕອ້ງໄດມ້  ບດົບນັທຶກກບັເຈົາ້ຂອງດນິ 

ປ່ອຍຕະກອນ ການແນະນາໍໜາ້ວຽກທ ່ ເໝາະສມົ (ກາໍນດົການກໍ່ສາ້ງໃນຊວ່ງລະດແູລງ້, 

ນາໍໃຊຜ້າ້ປກົຄ ມບອ່ນທ ່ ຈະນາໍເອົາດນິຂ ດໄປປະໄວ ້

ຝ ນ່ລະອອງ ແລະ ສຽງເນຼືອງນນັ ຫດົນ ໍາ້ບອ່ນທ ່ ຂ ດດນິ ແລະ ບອ່ນທອ້ນໂຮມດນິສາໍການກໍ່ສາ້ງຊວ່ງທ ່

ແຫງ້ແລງ້ ແລະ ມ ລມົ, ເມ ຼືອມ  ການກໍ່ສາ້ງຢູໄ່ກເ້ຂດທ ່ ຢອູາໃສປະມານ 50 

ແມດັ 

ຜນົກະທບົຈາກການເພ ່ ມຜນົຜະລິດ ແນະນາໍການສ ັງ່ຊຼື ້ແລະ ການນາໍໃຊ,້ ການສ ົ່ງເສ ມການນາໍໃຊຝ້ ນ່ເຄມ  , 

ສ ົ່ງເສ ມການໃຊວ້ທິ ການປາບສດັຕພູຼືດແບບປະສມົປະສານ, ບ່ໍສ ົ່ງເສ ມ

ການນາໍໃຊຢ້າປາບສດັຕພູຼືດ ແລະ ວດັສະພຼືດ 

ບນັຫາການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ ແລະ ການ

ປ່ອຍນ ໍາ້ເນຼື່ອງຈາກການຕກົຕະກອນ 

ແລະ ສິ່ ງເສດເຫ ຼືອອຼື່ ນໆ 

ສ ົ່ງເສ ມໃຫກ້ ມ່ຜູນ້າໍໃຊນ້ ໍາ້ບ່ໍໃຫມ້  ການນາໍເອົາວດັສະດ ອຼື່ ນມາຖ ມ້ລງົຄອງ 

ຫ ຼື ນາໍເອົາສິ່ ງເສດເຫ ຼືອຕາ່ງໆມາຖ ່ມໃສ.່ 
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168. ເໝຼືອນກບັອງົປະກບທ  A. ຜນົກະທບົທ ່ ພວົກບັອງົປະກອບ B - ຍກົສງູການຜະລິດເປັນສນິຄາ້ໄດລ້າຍການ ແລະ 

ລະບ ຜນົກະທບົ ແລະ ມາດຕະການຫ  ດຜອ່ນສາມາດນາໍໃຊໃ້ນຊວ່ງການການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການ.  ຕາຕະລາງຕ່ໍ

ໄປນ ສ້ະແດງຜນົຜນົກະທບົ ແລະ ມາດຕະການແກໄ້ຂ. 

ທາ່ແຮງກໍ່ໃຫມ້  ຜນົກະທບົ/ບນັຫາ ມາດຕະການຫ  ດຜອ່ນ 

ຍກົສງູການຜະລິດເປັນສນິຄາ້ 

ປະລິມານສິ່ ງເສດເຫ ຼືອເພ ່ ມຂຶນ້ເຊັນຕ ົນ້ແກບ, 

ແກນສາລ  ແລະ ອຼື່ ນໆ 

ເປັນທາ່ແຮງໃນການເຮັດຝ ນ່ບ ົ່ມ ແລະ ນາໍໃຊເ້ປັນຝ ນ່ອ ນຊ  

ບນັຫາຄວາມປອດໄພ ຝຶກອບົຮມົ ແລະ ສາທິດການນາໍໃຊເ້ຄຼື່ ອງກນົຈກັສາໍລບັການເກບັກູຜ້ນົ

ຜະລິດ 

ຝ ນ່ລະອອງ ແລະ ສຽງເນຼືອງນນັ ແລະ ແກບ 

ແມນ່ປະກດົເຫັນຈາກໂຮງສ  ແຕພິ່ຈາລະວາ່ມ  ຜນົ

ກະທບົຕ່ໍສ ຂະພາບ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມເລັກນອ້ຍ 

ໂຮງສ ຂະໜາດໃຫຍ່ຕອ້ງໄດຕ້ດິຕ ັງ້ເຮຼືອນເດັກ ນ່ ແລະ ເປັນທາ່ແຮງໃນ

ການເຮັດຝ ນ່ບ ົ່ມ ແລະ ນາໍໃຊເ້ປັນຝ ນ່ອ ນຊ  

ເພ ່ ມຜນົຜະລິດ ແລະ ຫ  ກລຽງການນ ໍາ້ໃຊຝ້ ນເຄມ   ຝຶກອບົຮບົໃຫຊ້າວກະສິກອນໃນການປບັປ ງແນວພນັ ແລະ ນາໍໃຊວ້ິ

ທ ່ ການປກູແບບໃໝ ່

ນາໍໃຊຝ້ ນ່ເຄມ  ບ່ໍຖຼືກຕອ້ງ ແລະ ຢາປາບສດັຕູ

ພຼືດມ  ຜນົກະທບົທາງລບົຕ່ໍດນິ ແລະ ຄ ນ

ນະພາບນ ໍາ້, ມ  ບນັຫາຕ່ໍສ ຂະພາບ ແລະ ເປັນ

ມນົລະພິດ 

ຝຶກອບົຮມົໃຫຊ້າວກະສິກອນເຮັດການກະສກິາໍເປັນມດິທາງ

ສິ່ ງແວດລອ້ມ. ສ ົ່ງເສ ມໃຫນ້າໍໃຊວ້ທິ ການ IPM ແລະ GAP ແລະ 

ຝຶກອບົຮມົໃຫກ້ ມ່ຊາວກະສິກອນຢູ່ທ ່ ບອ່ນທດົລອງ. 

ນ ໍາ້ເປຼື້ອຈາກການຫ ມ້ຫ່ໍ ນາໍໃຊເ້ຕັກໂນໂລຍ ສະອາດເພຼື່ ອນາໍໃຊນ້ ໍາ້ຄຼືນໃໝສ່າໍອະນາໄມ (ການ

ໄຫ ) ແລະ ຫ  ດຜອ່ນສິ່ ງເສດເຫ ຼືອຈະໄດນ້າໍໃຊ.້ 

ທາງດາ້ນສງັຄມົ 

ມາດຕະການຫ  ດຜອ່ນ 

169. ໂຄງການຈະພະຍາມຫ ກລຽງຜນົກະທບົທາງລບົ, ໂດຍສະເພາະການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັທາງກາຍພາບ, ຜນົມາຈາກ

ການກໍ່ສາ້ງກຽ່ວກບັການຟຼື້ນຟລູະບບົຄອງເໝຼືອງຊນົລະປະທານ. ການຫ  ກລຽງຜນົກະທບົເຫ ົ່ ານ ັນ້ສາມາດເຮັດໄດໂ້ດຍ

ການອອກແບບທາງດາ້ນວສິະວະກາໍທ ່ ເໝາະສມົ. ເຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ, ເນຼື່ອງຈາກຜນົກະທບົບາງຄ ັງ້ກະບ່ໍເປັນເປັນໄດ,້ 

ບາງຜນົກະທບົກຍາວນານ ແລະ ບາງຜນົກະທບົກໍ່ຊ ົ່ວຄາວ- ພວົພນັກບັການຄອບຄອງທ ່ ດນິ ແລະ ການກໍ່ສາ້ງແມນ່ໄດ້

ມ  ການຄາດຄະເນ. ຜນົກະທບົເຫ ົ່ ານ ອ້າດມ ຜນົສະທອ້ນເຖງິດນິຂອງປະຊາຊນົ,  ກດິຈະກາໍການຜະລິດ, ແລະ ການດາໍ

ລງົຊ ວດິ - ບ່ໍວາ່ຜນົກະທບົໄລຍະຍາວ ຫ ຼື ບາງຜນົກະທບົກໍ່ຊ ົ່ວຄາວ, ຫ ຼືວາ່ທງັສອງກລໍະນ . ເຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມການຟຼື້ນ

ຟຊູນົລະປະທານ (ໄດແ້ນໃ່ສຊ່ນົລະປະທານທ ່ ມ  ຢູໃ່ນປະຈ ບນັ), ຜນົກະທບົແມນ່ໄດປ້ະເມ  ນວາ່ເປັນຜນົກະທບົຂະ      

ໜາດນອ້ຍ, ພາຍໃນຫອ້ງຖິ່ນ ແລະ ສາມາດຄ ມ້ຄອງໄດ.້ 

170. ບອ່ນທ ່ ບ່ໍສາມາດຫ  ກລຽງຜນົກະທບົທາງລບົໄດ,້ ຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົກະທບົຈະໄດມ້  ການປຶກສາ ແລະ ຊດົເຊ ຍຕາມຂອບ

ນະໂຍບາຍການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ ແລະ ຊດົເຊ ຍ. ແຜນການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍສະບບັຫຍໍໄ້ດມ້  ການກະກຽມ (ໃຊແ້ທນ
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ແຜນການດາໍເນ ນງານຈດັສນັຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ ແລະ ຊດົເຊ ຍສະບບັສມົບນູ) ໃນກລໍະນ ຈາໍນວນຢູໄ່ດຮ້ບັຜນົກະທບົນອ້ຍ

ກວ່າ 200 ຄນົ ແລະ ບ່ໍມ  ການຍກົຍາ້ຍທາງດາ້ນໂຄງສາ້ງຂອງປະຊາຊນົ (ເບິ່ ງລາຍລະອຽດຂໍແ້ນະນາໍກອບນະໂຍບາຍ

ກຽ່ວກບັການທດົແທນຄຼືນ ແລະ ການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ CRPF). 

171. ກລໍະນ ບອ່ນທ ່ ມ  ຊນົເຜ່ົາໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກການຄອບຄອງທ ່ ດນິ, ຫ ຼື ຈາກການກໍ່ສາ້ງກດິຈະກາໍໂຄງການ, ພວກ

ເຂົາຈະໄດຮ້ບັການປຶກສາຫາລຼືຢາ່ງເປັນເອກະລາດ, ສະເພາະ ແລະ ໄດແ້ຈງ້ໃຫຮ້ບັຮູ ້- ຕາມກອບນະໂຍບາຍກຽ່ວກບັ

ການມ ສວ່ນຮວ່ມຂອງຊນົເຜ່ົາ. ການປຶກສາຫາລຼືກບັຊນົເຜ່ົາຈະໄດມ້  ການດາໍເນ ນໃນຮບູແບບການປະເມ  ນທາງດາ້ນ

ສງັຄມົຕາມກອບນະໂຍບາຍກຽ່ວກບັການມ ສວ່ນຮວ່ມຂອງຊນົເຜ່ົາຂອງໂຄງການ. ການຟຼື້ນຟຊູວິ ດການເປັນຢູຂ່ອງຜູໄ້ດ ້

ຮບັຜນົກະທບົແມນ່ມ  ແຜນໃນການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມ  ນຈນົກວ່າໄດຮ້ບັການຟ້ຶນຟ ູແລະ ຮບັປະກນັ.  

ຄວາມສຽ່ງທ ່ ອາດເກ ດຕ່ໍກບັກ ມ່ຊນົເຜ່ົາ 

172. ຄວາມສຽ່ງທ ່ ອາດເກ ດມ  ຕ່ໍກ ມ່ຊນົເຜ່ົາຈາກກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການທ ່ ມ  ຄວາມຈາໍກດັທາງດາ້ນປະສດິທິພາບເນຼື່ອງ

ຈາກຂາດວທິ ການຄ ມ້ຄອງໃຫສ້າມາດໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂຂໍຈ້າໍກດັທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ວດັທະນາທາໍທ ມ  ໃນປະຈ ບນັໄດ້

ຢາ່ງເຕັມທ ່  ແລະ ມ ຄວາມເໝາະສມົ ແລະ ກໍ່ເປັນການສ ົ່ງເສ ມໃຫພ້ວກເຂົາເຈົາ້ໄດຮ້ບັຮອງນາໍໃຊວ້ທິ ການຜະລິດກະສິ

ກາໍແບບໃໝ,່ ບ່ໍໄດເ້ສຍຄາ່, ສະເພາະ ແລະ ການປຶກສາຫາລຼືທາງດາ້ນຂໍມ້ນູຂາ່ວສານຈະໄດຮ້ກັສາໄວໃ້ນຊວ່ງ

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ-ສາໍລບັກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການເຊິ່ ງມ  ເປ້ົາໝາຍຕ່ໍກ ມ່ຊນົເຜ່ົາ. ຈ ດປະສງົກໍ່ເພຼື່ ອໃຫຮ້ບັ 

ປະກນັວາ່ຄວາມຈາໍກດັ/ສິ່ ງທ ່ ພວົພນັກບັເສດຖະກດິວດັທະນາທາໍຂອງກ ມ່ຊນົເຜ່ົາໄດຮ້ບັການພິຈາລະນາ ເມ ຼື່ອມ  ການ

ອອກແບບ ແລະ ວທິ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການສະເພາະ, ຕວົຢາ່ງ ການຝຶກອບົຮບົກຽ່ວກບັການ

ສ ົ່ງເສ ມການຜະລິດ, ການເຂ້ົາຮວ່ມໃນການເປັນຄູຮ່ວ່ມການຜະລິດ, ການຈດັການລະບບົຊນົລະປະທານ. ກະລະນາ

ເບິ່ ງຂໍແ້ນະນາໍທ  1 (ຫວົຂໍ ້5.2 ສາໍລບັວທິ ການໃນການສ ົ່ງເສ ມໃຫປ້ະກອບສວ່ນ ແລະ ເປັນເຈົາ້ຂອງໃນການເປັນຜູໄ້ດ ້

ຮບັຜນົປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ, ລວມມ ກ ມ່ຊນົເຜ່ົາ, ເພຼື່ ອຮບັປະກນັວາ່ກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການໄດສ້ະໜອງໃຫພ້ວກ

ເຂົາເຈົາ້ມ  ຄວາມເໝາະສມົ. 

173. ຄວາມສຽ່ງທ ່ ຄາດວາ່ຈະເກ ດມ  ການສນູເສຍທ ່ ດນິ ຫ ຼື ການເຂ້ົາເຖງິຊບັພະຍາກອນພວົພນັກບັການເຮັດແຜນທ ່ , ຈດັ

ຂອບເຂດ, ແລະ ການລງົທະບຽນຂອບເຂດເນຶອ້ທ ່ ຊນົລະປະທານໃນຂອບເຂດເປ້ົາໝາຍໂຄງການໃນການແບງ່ເນຼືອ້ທ ່

ເປັນພຼື້ນຖານ (ຕວົຢາ່ງ ຂະບວນການທ ບ່ໍຂຶນ້ກບັເນຼືອ້ທ ່ ດນິພາຍໃຕຄ້ ມ້ຄອງຕາມປະເພນ  ແລະ/ຫ ຼື ເປັນປ່າ). ຄວາມສຽ່ງ

ດ ັງ່ກາ່ວມ  ຕ ໍາ່ເນຼື່ອງຈາກວາ່ການປະຕບິດັຜາ່ນມາຕ ົນ້ຕໍແມນ່ມ  ການສງັເກດຂອບເຂດ ແລະ ການວດັແທກ- ເນຼືອ້ທ ່ ດນິ

ເປັນພຼື້ນຖານ. ບ່ໍມ  ກດິຈະກາໍທ ່ ສາ້ງຜນົກະທບົຕ່ໍເນຼືອ້ທ ່ ດນິ ແລະ ຂອບເຂດການຜະລິດ. ໃນກລໍະນ ບອ່ນທ ່ ມ  ການສນູ

ເສຍເນຼືອ້ທ ່  ຫ ຼື ຈາໍກດັຂອບເຂດເຂ້ົາຫາບອ່ນຜະລິດອນັເນຼື່ອງມາຈາກການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ, ການສກຶສາຫາລຼື

ກບັຄອບຄວົຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົກະທບົຈະໄດດ້າໍເນ ນການຕາມກອບນະໂຍບາຍ CRPF (ແລະ ກອບນະໂຍບາຍ EGEF ສາໍ

ລບັກລໍະນ ຄອບຄວົຊນົເຜ່ົາທ ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ). ການຊດົເຊ ຍຈະໄດຊ້ດົເຊ ຍໃຫແ້ກຂ່ອບຄວົຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົກະທບົຕາມ

ກອບນະໂຍບາຍຂອງການການຊດົເຊ ຍ ແລະ ຍກົຍາ້ຍຈດັສນັຂອງຂອງໂຄງການ ຖາ້ຫາກວາ່ມ  ຜນົກະທບົເກ ດຂຶນ້. 

ວທິ ການປບັປ ງການພດັທະນທ ່ ມ  ປະສດິທິພາບ 



Environment and Social Management Framework (ESMF) 
Lao Agriculture Commercialization Project (LACP) 

 

77 
 

174. ດ ັງ່ທ ່ ທະນາຄານໂລກແນໃ່ຈປະສດິທິພາບຂອງການພດັທະນາ ແລະ ຜນົກະທບົຂອງໂຄງການ, ອງົປະກອບທ ່ ສາໍ

ຄນັຕ່ໍໄປນ ແ້ມນ່ໄດມ້  ການພດັທະນາ ແລະ ແນວທາງໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຕະຫ ອດໂຄງການ.  

175. ກວມລວມມ . ຄອບຄວົຊາວກະສກິອນຜູຍ້າກຈນົ, ລວມທງັກ ມ່ຊນົເຜ່ົາຜູຍ້າກຈນົ, ອາດໄດຮ້ບັໂອກາດເປັນຜູທ້ ່ ໄດ ້

ຮບັຜນົປະໂຫຍດຈາກໂຄງການດວ້ຍການເປັນຄູຮ່ວ່ມການຜະລິດ, ຕວົຢາ່ງວາ່, ເນຼື່ອງຈາກເນຼືອ້ທ ່ ຜະລິດມ ນອ້ຍ, 

ສະຖານທ ່ ຕ ັງ້ຮາ່ງໄກສອກຫ  ກ (ເຂ້ົາເຖງິຍາກ), ການເຮັດການກະສກິາໍມ  ຂໍຈ້າໍກດັ, ຮບູແບບທາງດາ້ນວດັທະນາທາໍ, 

ການທາໍການຜະລິດທ ່ ມ  ຢູ,່ ດ ັງ່ນ ັນ້, ບນັທດັຖານໃນການຄດັເລຼືອກໄດມ້  ການພດັທະນາເພຼື່ ອສະໜອງໂອກາດໃຫຄ້ອບຄວົ

ທ ່ ມ  ເງ ຼື່ອນໄຂຂອງການເຂ້ົາຮວ່ມຄູຜ່ະລິດເພຼື່ ອໃຫໄ້ດປ້ະໂຫຍດຈາກໂຄງການ. ບນັຖດັຖານດ ັງ່ກາ່ວໄດພ້ດັທະນາ ແລະ 

ເປັນສວ່ນໜ່ຶງໃນຄູມ່ ຼືການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການເພຼື່ ອອາໍນວຍຄວາມສະດວກ, ຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມ  ນຜນົ

ໂຄງການ. ກ ມ່ທະນາຄານໂລກລວບລວມທາງສງັຄມົມ  ດ ັງ່ນ :້  

(a) ຂະບວນການຂອງການປບັປ ງສາໍລບັບ ກຄນົ ແລະ ກ ມ່ຄນົທ ່ ເປັນສວ່ນໜ່ຶງຂອງສງັຄມົ, ແລະ  

(b) ຂະບວນການປບັປ ງຄວາມອາດສາມາດ, ໂອກາດ ແລະ ກຽດສກັສ , ຜນົເສຍຫາຍຂ ັນ້ພຼື້ນຖານຄວາມເປັນເອກະລກັ

ຂອງການຢູໃ່ນສງັຄມົ. 

176.  ການລວມທາງທງັຄມົແມນ່ພາກ ສວ່ນປະກອບ- ແລະ ຈາໍເປັນ -ບນັລ ເປ້ົາໝາຍທງັສອງຂອງທະນາຄານໂລກໃນການ

ລຼືບລາ້ງຄວາມທ ກຍາກ ແລະ ສ ົ່ງເສ ມຄວາມສະເໜ ພາບ. ເພຼື່ ອຮບັປະກນັວາ່ໂຄງການສ ົ່ງເສ ມລວມທາງສງັຄມົ, 

ພາກສວ່ນຕ່ໍໄປນ ຄ້ວນໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຢາ່ງລະມດັລະວງັ ແລະ ຖຼືກຕອ້ງຕາມຈ ດປະສງົຂອງໂຄງການ. 

177. ບນັທດັຖານການເຂ້ົາຮວ່ມໂຄງການ. ເພຼື່ ອຮບັປະກນັວາ່ຄອບຄວົຍາກຈນົ ແລະ ຊນົເຜ່ົາສວ່ນນອ້ຍຜູມ້  ເງ ຼື່ອນໄຂພຽງພໍ

ໄດມ້  ເງ ຼື່ອນໄຂໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ, ພິຈາລະນາຕາມຄວາມເໝາະສມົຄວນໄດຮ້ບັຕາມລາຍການບນັທດັ 

ຖານເພຼື່ ອກະຕ ນ້ໃຫເ້ຂ້ົາຮວ່ມ ແລະ ໃຫມ້  ໂອກາດປະສບົຄວາມສາໍເລັດສາໍລບັຜູຍ້າກຈນົ/ຄອບຄວົຊນົເຜ່ົາຜູທ້ ່ ມ  ຄວາມ

ຕອ້ງການເຂ້ົາຮວ່ມໃນການເປັນຄູຮ່ວ່ມການຜະລິດ. 

178. ການກະກຽມການເຂ້ົາຮວ່ມ. ອາດມ ຄອບຄວົຜູທ້ ່ ນອນໃນເງຼື່ອນໄຂຂອງການເຂ້ົາຮວ່ມແຕບ່ໍ່ມ  ມາດຖານກຽ່ວກບັປະສບົ

ການໃນການຜະລິດ/ເຕັກໂນໂລຊ  ຕາມຄວາມຕອ້ງການທາງດາ້ນເຕັກນກິທ ່ ໄດຕ້ ັງ້ໄວ ້ໂດຍຄູຮ່ວ່ມການຜະລິດ. ເວລາ

ຄດັເລຼືອກການເຂ້ົາຮວ່ມ, ຄອບຄວົເລ່ົານ  ້ ຄວນໄດກ້ະຕ ນ້ໃຫເ້ຂ້ົາຮວ່ມການຝຶກອບົຮມົ-ທງັບດົຮຽນທາງດາ້ນວຊິາການ 

ແລະ ການເຮັດທ ລະກດິ ດ ັງ່ນ ັນ້ ພວກເຂົາຄວນໄດມ້  ການກະກຽມຕວົດວ້ຍພວກເຂົາເຈົາ້ເອງກອ່ນ. ໂຄງການຄວນມ 

ແຜນກະກຽມການປບັປ ງໃຫໂ້ອກາດຊາວກະສກິອນການເຂ້ົາເປັນຄູຮ່ວ່ມ ແລະ ປະສມົຜນົສາໍເລັດ.  

179. ການປຶກສາຫາລຼື. ການປຶກສາຫາລຼືທ ່ ມ  ຄວາມໝາຍສາມາດຕອບສະໜອງຕ່ໍການອອກແບບ, ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ແລະ 

ຄວາມຍນຶຍງົຂອງໂຄງການ. ຈ ດປະສງົຂອງການປຶກສາຫາລຼືກບັຜູມ້  ສວ່ນຮວ່ມ, ໂດຍສະເພາະກບັຜູທ້ ່ ໄດຮ້ບັຜນົ

ປະໂຫຍດຈາກໂຄງການລວມມ ໄດຮ້ບັຂໍມ້ນູໃນການຕດັສນິໃຈກຽ່ວກບັການອອກແບບ- ການຈດັສນັການຈດັຕ ັງ້ປະຕ ິ

ບດັຂອງໂຄງການພດັທະນາ, ເພຼື່ ອສະໜອງຜນົການປບັປ ງ ແລະ ຄວາມຍຼືນຍງົ. ໃນກລໍະນ ,້ ການປຶກສາຫາລຼືສາມາດ

ເປັນກະບອກສຽງຄວາມຕອ້ງການຂອງກ ມ່ເປ້ົາໝາຍທ ່ ແຕກຕາ່ງກນັ, ລວມມ ກ ມ່ທ ່ ມ  ຄວາມສຽ່ງ ແລະ ກ ມ່ສະເພາະ; 

ປບັປ ງການຄ ມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງໂດຍການຄ ົນ້ຄວ້າກາລະໂອກາດ ແລະ ຮບູແບບຄວາມສຽ່ງຕ່ໍກບັໂຄງການ (World 

Bank, 2012b); ແລະ ເພ ່ ມຄວາມໂປ່ງໃສ, ການເຂ້ົາໃຈຂອງຊ ມຊນົ, ການມ ສວ່ນຮວ່ມຂອງພນົລະເມ ຼືອງໃນການ
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ພດັທະນາຄວາມຮູທ້າງດາ້ນການຕດັສນິໃຈ. ການປຶກສາຫາລຼືກບັຜູມ້  ສວ່ນໄດສ້ວ່ນເສຍລວມທງັຜູທ້ ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ 

ແລະ ບ ກຄນົໃນສງັຄມົ. ຄະນະທ ່ ການປຶກສາຫາລຼືໄດດ້າໍເນ ນການໃນຊວ່ງກະກຽມໂຄງການ, ການຜກູມດັແມນ່ເປັນ

ສວ່ຍຍອ່ຍໃນຊວ່ງການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ. 

180. ທະນາຄານໄດແ້ນະນາໍໄວວ້າ່ການປຶກສາຫາລຼືຄວນເລ ່ ມຕ ົນ້ດວ້ຍຄວາມຈະແຈງ້ຂອງເປ້ົາໝາຍ ແລະ ມ ຈ ດປະສງົ, ຕາ່ງ

ໜາ້ຂອງຜູມ້  ສວ່ນໄດສ້ວ່ນເສຍ ແລະ ວທິ ການຂອງການປຶກສາຫາລຼື, ແລະ ເປ ດເຜ ຍຂໍມ້ນູ ແລະ ໃຫເ້ຂ້ົາໃຈຢາ່ງຖວ່ງ

ທນັເວລາ, ພວົພນັກບັກບັໂຄງການ ແລະ ຈ ດປະສງົຂອງຂໍມ້ນູ ແລະ ເອກະສານ. ການປຶກສາຫາລຼືທ ່ ມ  ຄວາມໝາຍ

ຕອ້ງການຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ວເິຄາະຜູມ້  ສວ່ນໄດສ້ວ່ນເສຍ, ລວມມ ຊວ່ງເວລາການພິຈາລະນາຂອງການເປັນຕວົແທນ 

ແລະ ການກາໍນດົເອົາຜູຍ້ງິ ແລະ ຜູດ້ອ້ຍໂອກາດ, ຜູເ້ສຍອງົຄະ, ຊນົເຜ່ົາສວ່ນນອ້ຍ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ນະໂຍບາຍປ້ອງກນັ

ຕອ້ງການເປັນເອກະສານທ ່ ເໝາະສມົຂອງການປຶກສາຫາລຼືເຊິ່ ງເປັນພາກສວ່ນໜ່ຶງຂອງເອກະສານໂຄງການ. ກອງ

ປະຊ ມປຶກສາຫາລຼືຕອ້ງໄດແ້ຈງ້ໃຫທ້ ົ່ວເຖງິກອ່ນທ ່ ຈະໄດເ້ຮັດການປຶກສາເພຼື່ ອຮບັປະກນັວາ່ຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມມ ການກະກຽມ

ເປັນຢາ່ງດ .  

181. ລດັຖະບານຕອ້ງການໃຫມ້  ຂໍມ້ນູທ ່ ພວົພນັກບັໂຄງການໃຫປ້ະຊາຊນົໄດເ້ຂ້ົາເຖງິ ແລະ ເຂ້ົາໃຈກຽ່ວກບັຮບູແບບ ແລະ 

ສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ລະບບົເພຼື່ ອແນະນາໍໃຫພ້ວກເຂົາເຈົາ້ສາມາດສະເໜ ຫາໄດ.້ ປະຊາຊນົຕອ້ງການໃຫມ້  

ຄວາມຮູພ້ຼື້ນຖານໃນການມ ສວ່ນຮວ່ມ, ໃຫພ້ວກເຂົາມ  ຄວາມສນົໃຈຕ່ໍກບັບນັຫາຕາ່ງໆ.  

182. ການເຜ ່ ຍແຜຂໍ່ມ້ນູ ການເຂ້ົາເຖງິຂໍມ້ນູແມນ່ນາໍໄປສູກ່ານມ ສວ່ນຮວ່ມຢາ່ງອດັຕະໂນມດັ ແລະ ມ ຜນົ, ເຊິ່ ງຂຶນ້ຢູກ່ບັອງົ

ປະກອບຂອງສະພາບແວດລອ້ມທງັດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ຜູເ້ຄຼື່ ອນໄຫວຊນົຊ ັນ້ຮາກຫຍາ້. ຮບູແບບຂໍມ້ນູ ແລະ ກດິຈະ

ກາໍຕອ້ງໄດເ້ປັນພາກສວ່ນໜ່ຶງຂອງການອອກແບບຂະບວນການຜກູພນັຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ເປັນສນູກາງ, ແລະ 

ພຼື້ນຖານຂອງຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງກ ມ່ເປ້ົາໝາຍຕອ້ງການ. ຂໍມ້ນູໂຄງການຈະໄດເ້ຜ ຍແຜທ່ ່ ສນູກາງຂອງຊ ມຊນົ ແລະ 

ແຈກຢາຍໃນກອງປະຊ ມຂ ັນ້ບ້າ້ນເພຼື່ ອຮບັປະກນັວາ່ຄອບຄວົຊາວກະສກິອນຜູທ້ ່ ຄາດວາ່ຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກ

ໂຄງການສາມາດສກຶສາ ແລະ ມ ສວ່ນຮວ່ມດ ັງ່ທ ່ ຄວາມຫວງັ. ທະນາຄານໂລກຈະຮບັປະກນັວາ່ປະຊາຊນົໃນຂອບເຂດ

ໂຄງການໄດເ້ຂ້ົາເຖງິຂໍມ້ນູໂຄງການໃນການກາໍນດົວາ່ພວກເຂົາມ  ສວ່ນຮວ່ມໃນກດິຈະກາໍໂຄງການ. ການຈດັຕ ັງ້

ປະຕບິດັທ ່ ດ , ທະນາຄານໄດແ້ນະນາໍວາ່ຂໍມ້ນູໄດສ້ະໜອງແມນ່ມ  ການພວົພນັກບັການຕອບສະໜອງຕ່ໍຄວາມສນົໃຈ), 

ຕາມເວລາກາໍນດົ (ແຈງ້ໃຫຮູ້ລ້ວ່ງໜາ້ພຽງພໍ), ແລະ ເຂ້ົາໃຈງາ່ຍ (ພາສາ, ຮບູແບບ, ແລະ ເໝາະສມົກບັທອ້ງຖິ່ນ). 

183.  ພາສາ. ຊນົເຜ່ົາສວ່ນນອ້ຍອາດເປັນເລຼື່ ອງຍາກເນຼື່ອງຈາກພາສາທ ່ ໃຊຊ້ວ່ງອະທິບາຍຂໍມ້ນູ, ກອງປະຊ ມປຶກສາຫາລຼື, 

ການຝຶກອບົຮມົ, ການວາງແຜນໂຄງການ ແມນ່ບ່ໍໄດນ້າໍໃຊພ້າສາທ ່ ພວກເຂົາເຈົາ້ພວົພນັໃນປະຈາໍວນັ. ອ ງຕາມ

ທະນາຄານໂລກ (2013, ລວມບນັຕາ່ງໆ),  ພາສາແມນ່ພາກສວ່ນສາໍຄນັຕ່ໍເອກະລກັ ແລະ ການຮຽກຮອ້ງທາງດາ້ນ

ການເມ ຼືອງ ແລະ ວດັທະນະທາໍ. ພາສາແມນ່ການຂບັເຂຼື່ອນທ ່ ສາໍຄນັທງັການຍກົເວັນ້ ແລະ ການລວບລວມ. ດ ັງ່ນ ັນ້, 

ການພິຈາລະນາຄວນນາໍໃຊພ້າສາທອ້ງຖິ່ນໃນຊວ່ງການປຶກສາຫາລຼື, ກອງປະຊ ມ, ແລະ ການຝຶກອບົຮມົກຽ່ວກບັການ

ມ ສວ່ນຮວ່ມຂອງກ ມ່ຊນົເຜ່ົາສວ່ນນອ້ຍ. 

184. ມາດຖານທາງສງັຄມົ ແລະ ວດັທະນະທາໍ. ບນັທດັຖານທາງສງັຄມົມ  ຜນົກະທບົໂດຍການພິຈາລະນາເຊິ່ ງການມ ສວ່ນ

ຮວ່ມຂອງຜູຍ້ງິ ແລະ ຜູຊ້າຍໃນການເຂ້ົາຮວ່ມຝຶກອບົຮມົ. ມາດຖານທາງສງັຄມົສະໜອງຕ່ໍການສາ້ງຕ ັງ້ການວທິ 
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ການທາໍການຜະລິດ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ການປ່ຽນແປງວທິ ການຜະລິດໃນປະຈ ບນັໝາຍຄວາມວາ່ການປ່ຽນແປງມາດຖານທາງ

ສງັຄມົເຊິ່ ງເປັນລະບບົພຼື້ນຖານຢາ່ງເລ ກເຊິ່ ງ, ເຊິ່ ງອາດສ ົ່ງຜນົກະທບົຕ່ໍເຄຼືອຂາ່ຍສງັຄມົຊາວນາ ເຊິ່ ງໄກຊ້ດິກບັພວກ

ເຂົາ, ພ ່ ນອ້ງ, ເພຼື່ ອນ, ເຮຼືອນໄກຄ້ຽງ, ຄູຮ່ວ່ມທ ລະກດິ. ຜູຍ້ງິໃນ ສປປ ລາວ ນາໍໃຊເ້ວລາເຂ້ົາໃນການເຮັດວຽກເຮຼືອນ 

ແລະ ທາໍການຜະລິດ. ພວກເຂົາມ  ບດົບາດຫ າຍຕ່ໍວຽກເຮຼືອນການຊານ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ຜູຊ້າຍເຂ້ົາຮວ່ມ (ປະຊ ມ, ຝຶກອບົຮມົ)

ຫ າຍກວ່າຜູຍ້ງິ. ພາຍໃຕໂ້ຄງການ, ຈະຂຶນ້ກບັຫວົຂໍກ້ານຝຶກອບົຮມົ, ຜູຍ້ງິຄວນໄດສ້ ົ່ງເສ ມການເຂ້ົາຮວ່ມໃຫພ້ວກເຂົາ

ໄດນ້າໍໃຊຄ້ວາມຮູໃ້ນການເຂ້ົາຮວ່ການຕດັສນິໃຈຮວ່ມກບັຜວົເຂົາເຈົາ້.  

185. ກນົໄກແກໄ້ຂຂໍຮ້ອ້ງທ ກ (GRM). ກນົໄກແກໄ້ຂຂໍຮ້ອ້ງທ ກແມນ່ໄດຮ້ບັຮູເ້ພ ່ ມຂຶນ້ເປັນເຄຼື່ ອງມ ຼືໃນການແກໄ້ຂການຮອ້ງ

ຟ້ອງໃນເບຼືອ້ງຕ ົນ້ ແລະ ຄ ມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງໃນການກະກຽມໂຄງການ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັກອ່ນພວກເຂົາຈະໄດ້

ມ  ຊອ່ງທາງຕາ່ງໆຮຽກຮອ້ງການຮອ້ງຮຽນ; ບນັທຶກການຂໍຮອ້ງຮຽນ, ເຜ ຍແຜຕ່າມເວລາກາໍນດົ, ມາດຕະຖານຂອງການ

ໃຫບໍ້ລິການ, ການຕອບຮບັ, ການແກໄ້ຂ; ແລະ ຮບັປະກນັຄວາມໂປ່ງໃສກຽ່ວກບັຂ ັນ້ຕອນການຮອ້ງທ ກ ພອ້ມດວ້ຍ

ທາງເລຼືອກໃນການແກໄ້ຂ ແລະ ອ ທອນ. ຄວາມອາດສາມາດຂອງສະຖາບນັທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ແຫງ່ຊາດໃນການແກໄ້ຂ

ການຮອ້ງທ ກຈາກເປັນຕອ້ງໄດປ້ະເມ  ນ. ພະນກັງານທ ່ ຈະເຮັດວຽກກຽ່ວກບັການແກໄ້ຂການຮອ້ງທ ກຈະໄດມ້  ການຝຶກ

ອບົຮມົ. 

186. ບດົບາດຍງິຊາຍ ຜູຍ້ງິມ  ບດົບາດສາໍຄນັຕ່ໍການຜະລິດກະສກິາໍ. ເຖງິແນວໃດກໍ່ດ , ເວລາສວ່ນໃຫຍ່ ແລະ ການເຮັດວຽກ

ຂອງພວກເຂົາບ່ໍໄດເ້ປັນທ ່ ສງັເກດ. ໂດຍການມ ສວ່ນຮວ່ມຂອງຜູຍ້ງິໃນການພດັທະນາຄວາມເຂັມ້ແຂງເຂ້ົາຮວ່ມກດິຈະ

ກາໍ, ໂດຍສະເພາະການເຂ້ົາຮວ່ມການຝຶກອບົຮມົດາ້ນວຊິາການ, ຜູຍ້ງິສາມາດປບັປ ງຜນົຜະລິດພຼືດ, ປກູຜກັຫ າຍ

ຊະນດິ, ແລະ ການຜະລິດກະສກິາໍ ແລະ ທ ລະກດິກະສກິາໍແມນ່ມ  ຄວາມສາໍຄນັໃນຮບູແບບການປ່ຽນແປງການຕະຫ າດ

ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ ງຕອ້ງການຜນົຜະລິດທ ່ ມ  ຄ ນນະພາບຂອງຜນົຜະລິດ, ແລະ ການນາໍໃຊທ້ ່ ໝ ັນ້ຄງົ, ແລະ ຕອ້ງໂສ້

ມນູຄາ່. ແຜນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັສາໍລບັບດົບາດຍງິຊາຍແມນ່ມ  ຄວາມສາໍຄນັ-ບ່ໍພຽງແຕພ່ຽງໃນຄອບຄວົຜູທ້ ່ ໄດຮ້ບັຜນົ

ກະທບົເນຼື່ອງຈາກການຄອບຄອງທ ່ ດນິແຕຍ່ງັລວມເຖງິຄອບຄວົຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກການເຂ້ົາເຂ້ົາຝຶກອບົຮມົ 

ແລະ ຄຮູວ່ມການຜະລິດ (ເບິ່ ງແຜນຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ແຜນການຕດິຕາມໃນເອກະສານຕດິຄດັ 3 ຂອງບດົລາຍ

ງານການປະເມ  ນສງັຄມົ, ແລະ ຂໍແ້ນະນາໍການແຜນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັບດົບາດຍິງຊາຍສາໍລບັຄອບຄວົຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົ

ກະທບົໃນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍທ  4 ຂອງບດົລາຍງານດຽວກນັ. 

8.0 ການຜະລິດກະສິກາໍທ ່ ດ  (GAP), ການຄ ມ້ຄອງສດັຕພູຼືດແບບປະສມົປະສານ (IPM); ແຜນຄ ມ້ຄອງຄອງ

ສດັຕພູຼືດ (PMP) ການຜະລິດກະສິກາໍແບບຍຼືນຍງົ 

8.1 ການຜະລິດກະສກິາໍທ ່ ດ  

187. ກະສກິາໍທ ່ ດ ໃນ ສປປ ລາວ ແມນ່ໄດເ້ນັນ້ໜກັເຖງິຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານໃນປະຈ ບນັ, ຄວາມຍນຶຍງົຂອງ

ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ແລະ ເສດຖະກດິ. ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງລະຫດັຂອງການຜະລິດກະສກິາໍທ ່ ດ , ມາດຕະຖານ ແລະ 

ລະບຽບການໄດມ້  ການພດັທະນາໃນປະຈ ບນັໂດຍອງົການອ ດສະຫາກາໍອາຫານ ແລະ ຜູຜ້ະລິດ, ພອ້ມດວ້ຍລດັຖະບານ 

ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ທ ່ ບ່ໍຂຶນ້ກບັລດັຖະບານ, ຜູທ້ ່ ມ  ຈ  ດປະສງົອອກລະຫດັສນິຄາ້ທາງການກະເສດໃນລະດບັທອ້ງຖິ່ນ. 

ຈ ດປະສງົຂອງພວກເຂົາມ  ຄວາມແຕກຕາ່ງຈາກກ ົດົລະບຽບຂອງລດັ ແລະ ຕາມເປ້ົາໝາຍຂອງການຄາ້ (ໂດຍພວົພນັກບັ
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ຄວາມປອດໄພທາງອາຫານ ແລະ ຄ ນນະພາບ), ຄວາມຕອ້ງການເພ ່ ມເຕ ມແມນ່ຄວາມຕອ້ງການຕະຫ າດສະເພາະ. 

ຈ ດປະສງົຂອງລະຫດັການກະສກິາໍສະອາດ, ມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການລວມມ  (ມ  ລະດບັທ ່ ແຕກຕາ່ງກນັ):  

• ຮບັປະກນັຄວາມພອດໄພ ແລະ ຄ ນນະພາບຂອງການຜະລິດໃນຕອ່ງໂສອ້າຫານ. 

• ຊອກຫາຕະຫ າດແຫງ່ໃໝທ່ ່ ມ  ຜນົດ ໂດຍການຄ ມ້ຄອງຕອ່ງໂສຈ້າໍໜາ່ຍ 

• ປບັປ ງການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ, ສ ຂະພາບກາໍມະກອນ ແລະ ເງຼື່ອນໄຂການເຮັດວຽກ ແລະ 

ອຼື່ ນໆ. 

• ສາ້ງຕ ັງ້ຕະຫ າດແຫ ງ່ໃໝສ່າໍລບັຊາວກະສກິອນ ແລະ ຜູສ້ ົ່ງອອກໃນປະເທດກາໍລງັພດັທະນາຕາ່ງໆ. 

188. ແນວທາງການຜະລິກະສກິາໍທ ່ ດ ແມນ່ແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມຍຼືນຍງົຂອງສິ່ ງແວດລອ້ມ, ເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົສາໍລບັ

ຂະບວນການຜະລິດໃນພຼື້ນທ ່ , ແລະ ຜນົຂອງຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄ ນນະພາບອາຫານ ແລະ ຜນົຜະລິດກະສກິາໍ 

(FAO COAG 2003 GAP paper). ເສົາຄ ໍາ້ທງັສ ່ ຂອງກະສກິາໍສະອາດ (ເສດຖະກດິ, ຄວາມຍຼືນຍງົສິ່ ງແວດລອ້ມ, 

ການຮອງຮບັທາງສງັຄມົ, ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ແລະ ຄ ນນະພາບ) ໄດລ້ວມເຂ້ົາໃນມາດຕະຖານຂະ    

ແໜງການຂອງລດັ ແລະ ເອກະຊນົ. ແຕຂ່ອບເຂດຂອງແຕລ່ະພາກສວ່ນມ ຄວາມແຕກຕາ່ງກນັ. ແນວຄວາມຄດິຂອງ

ການຜະລິດກະສກິາໍທ ່ ດ  ການບໍລິການ ອາ້ງອ ງທ ່ ແຕກຕາ່ງກນັໃນການຕດັສນິໃຈ, ທ ກຂ ັນ້ຕອນໃນຂະບວນການຜະລິດ

, ການຜະລິດ ແລະ/ຫ ຼື ຜນົໄດຮ້ບັເຊິ່ ງເປັນທ ່ ຮບັຮູທ້ງັດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ຄວາມຍຼືນຍງົຂອງສິ່ ງແວດລອ້ມ. ດ ັງ່ນ ັນ້ ການ

ຜະລິດກະສກິາໍອນິຊ ຄວນສະໜອງຕ່ໍການຜະລິດແບບຍນຶຍງົ ແລະ ການພດັທະນາຊນົນະບດົ. 

189. ປະຈ ບນັການເຮັດກະສກິາໍໃນ ສປປ ລາວ ແມນ່ເພຼື່ ອລຽ້ງຊ ບ ຫ ຼື ຜະລິດຍງັຕ ໍາ່ ອງິຕາມແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ 

ແລະ ສງັຄມົແຫ ງ່ຊາດຄ ັງ້ທ  8 ການຜະລິດຂອງຂະແໜງກະສກິາໍ ຕອ້ງເພ ່ ມຂຶນ້  ແລະ ໃຫກ້າຍເປັນສນິຄາ້ໂດຍອງິ

ຕາມແຜນການນາໍໃຊທ້ ່ ດນິ , ປ້ົາໝາຍການຜະລິດເພ ່ ມບວກໃສກ່ານຜະລິດເຂ້ົາໃຫພ້ຽງພໍ ແລະ ມ ເ ຂຶນ້ໃຫກ້າຍເປັນ

ສນິຄາ້ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສ ົ່ງອອ ກແນວໂນມ້ທ ່ ມ  ໃນປະຈ ບນັ ແລະ ມ ທາ່ແຮງເພ ່ ມຂຶນ້ໃນອະນາຄດົ   ເຖ ງແນວໃດ

ກໍ່ດ ການວາ່ຈາ້ງແຮງງານພາຍໃນເຂ້ົາໃນການຜະລິດເປນັສນິຄາ້ພຽງພໍມ  ແຕ ່70% 

 ານ ັນ້ ຄວາມເອົາໃຈໃສເ່ພ ່ ມທ ່ ວາ່ຈາ້ງຈາກຂະແໜງກະສກິາໍ ແລະ ເນຼືອ້ທ ່ ສະເລຍ່ທ ່ ໄດຮ້ບັມ  ເຮັກຕາເທ່ົ ຂຶນ້  ເພຼື່ ອ

ຮບັປະກນັວາ່ປະສດິທ ພາບທ ່ ວາງໄວນ້ ັນ້ ບນັລ ເທ່ົາທຽມ ແລະ ມ ຄວາມຍຼືນຍງົບດົຮຽນທ ່ ຖອດຖອນໄດຈ້າກປະເທດທ ່

ໄກຄ້ຽງພາກພຼື້ນໃຫເ້ຫັນວາ່ການນາໍຝ ນ່ເຄມ   ເຂ້ົາໃນການກະສກິາໍ ບ່ໍໄດເ້ພ ່ ມລາຍໄດ ້ແລະ ແລະ ເພ ່ ມຜນົຜະລິດໃຫ້

ແກຊ່າວກະຊກິອນບດົຮຽນການປກູເຂ້ົາໃນຫວຽດນາມສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ຊາວກະຊກິອນນາໍໃຊແ້ນວພນັທ ່ ໄດຮ້ບັຮອງ

ຍ ັງ້ຢຼືນ ແລະ ນາໍໃຊກ້ານກະສກິາໍແບບຍຼືນຍງົ )ຕວົຢາ່ງ ຫ  ດຜອ່ນການນາໍໃຊຝ້ ນ່ເຄມ   ,ຍາປາບສດັຕູ ພຼືດ  ການເກບັ

ກຽ່ວ ການນາໍໃຊນ້າໍອາດເຮັດໃຫລ້າຍຮບັເພ ່ ມຂຶນ້ເກຼືອບ 20-30  %  ແລະ ເນຼືອ້ທ ່ ມ  ຄ ນນະພາບເພ ່ ມຂຶນ້  ຜນົຜະລິດ

ເພ ່ ມຂຶນ້ ງເຖ   5-10%  ແລະ ຫ  ດຜອ່ນຕ ົນ້ທຶນການຜະ ເຖ ງ 20-30 ດ ັງ່ນ ັນ້,  ການລງົທຶນ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມໃນ

ການປບັປ ງຄ ນນະພາບ ແລະ ມນູຄາ່ຜນົຜະລິດກະສກິາໍ ແລະ ການຫ  ດຜອ່ນການສນູເສຍຈາກການເກບັກຽ່ວ ແລະ 

ຕ ົນ້ທຶນການຜະລິດຊາວກະສກິອນຄວນ ໄດຮ້ບັການຊ ນ້າໍຢາ່ງຖຼືກຕອ້ງໃນການປບັປ ່ງການແຂງ່ຂນັຂອງຊາວກະສກິອນ 

ແລະ ການຍຼືນຍງົຂອງຂະແໜງກະສກິາໍໃນໄລຍະຍາວ. 
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8.2 ການຄ ມ້ຄອງສດັຕພູຼືດແບບປະສມົປະສານ 

190. ການຄ ມ້ຄອງສດັຕພູຼືດແບບປະສມົປະສານ (IPM) ແມນ່ວທິ ການຄວບຄ ມສດັຕພູຼືດມ  ການພິຈາລະນາຢາ່ງລະມດັ 

ລະວງັ ແລະ ມາດຕະການທ ່ ເໝາະສມົເຊິ່ ງເປັນການກາໍຈດັໃຫປ້ະຊາກອນສດັຕພູຼືດ ແລະ ບ່ໍນາໍໃຊຢ້າປາບສດັຕພູຼືດ 

ແລະ ສິ່ ງປະດດິອຼື່ ນໆ ຢູໃ່ນລະດບັຕ ໍາ່ເຊິ່ ງເປັນການຍອມຮບັທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ຫ  ດຜອ່ນ ຫ ຼື ມ  ຄວາມສຽ່ງນອ້ຍ

ຕ່ໍສ ຂະພາບມະນ ດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. (IPM) ໄດເ້ນັນ້ໜກັເຖງິການຈະເລ ນເຕ ບໂຕຂອງພຼືດມ  ສ ຂະພາບດ ພອ້ມກບັ

ການລບົກວນນອ້ຍທ ່ ສ ດຕ່ໍລະບບົນເິວດກະສກິາໍ ແລະ ສ ົ່ງເສ ມກນົໄກການຄວບຄ ມສດັຕພູຼືດທາງທາໍມະຊາດ.  

191. ພາຍໃຕກ້ະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ,້ ສນູປ້ອງກນັພຼືດ ແລະ ສາຂາໃນບນັດາແຂວງຕາ່ງໆ ແລະ ສນູສ ົ່ງເສ ມ

ກະສກິາໍໃນລະດບັເມ ຼືອງແມນ່ມ  ການປະສານງານ ແລະ ເຮັດວຽກກຽ່ວກບັແຜນການການຄ ມ້ຄອງສດັຕພູຼືດແບບປະສມົ

ປະສານ. ແຜນການຄ ມ້ຄອງສດັຕພູຼືດແບບປະສມົປະສານແຫງ່ຊາດໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂດຍການຊວ່ຍເຫ ຼືອຈາກຫອ້ງ 

ການກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ,້ ໄດຮ້ບັຄວາມຊວ່ຍເຫ ຼືອຈາກອງົການ DANIDA ແລະ ຜູໃ້ຫທຶ້ນອຶ່ ນໆ ແຕທ່າ້ຍປ  1990 

ແລະ ໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອຕະຫ ອດມາ.  

192. ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍຂອງການຄ ມ້ຄອງສດັຕພູຼືດແບບປະສມົປະສານ (IPM) ໂດຍເຈົາ້ໜາ້ທ ່ ທອ້ງຖິ່ນ ແລະ 

ສ ົ່ງເສ ມທາງດາ້ນວຊິາການຂອງຊຽ່ວຊານຈາກ DOA ລວມມ  ການສາໍຫ ວດພາກສະໜາມ, ກະກຽມພະຍາກອນ, ການ

ຕດິຕາມ ແລະ ການກວດກາຄວາມຄຼືບໜາ້ຂອງການຄວບຄ ມໃນພາກສະໜາມ. ນາໍໃຊກ້ານພະຍາກອນອ ງຕາມເວລາ, 

ຂະໜາດ ແລະ ລະດບັຂອງຄວາມເສຍຫາຍ ເຊິ່ ງສດັຕພູຼືດຕ ົນ້ຕໍອາດເກ ດມ  , ເຈົາ້ໜາ້ທ ່ ສນູປ້ອງການພຼືດໃນແຕລ່ະແຂວງ

ແນະນາໍນະໂຍບາຍ, ແຜນການ ແລະ ມາດຕະການສາໍລບັການຄ ມ້ຄອງສດັຕພູຼືດ. 

193. ພວກເຂົາຍງັໄດຈ້ດັຝຶກອບົຮມົໃຫແ້ກຊ່າວກະສກິອນໃນການດາໍເນ ນມາດຕະການເປັນຕ ົນ້, ການສາໍຫ ວດປະເພດຢາ

, ການຄວບຄ ມ, ແລະ ການວເິຄາະ, ສາ້ງລາຍການ, ຈາໍແນກຄວາມເປັນພິດ, ມາດຕະການຄວບຄ ມ ແລະ ການນາໍ

ໃຊເ້ຄມ  ແລະ ນ ໍາ້ສະກດັຊ ວະພາບ, ສ ົ່ງເສ ມການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ສະກດັຊ ວະພາບ ແລະ ການຄ ມ້ຄອງສດັຕພູຼືດ, ຫ  ດຜອ່ນ

ການນາໍໃຊເ້ຄມ  ແລະ ສ ົ່ງເສ ມການນາໍໃຊກ້ານຄ ມ້ຄອງສດັຕພູຼືດແບບປະສມົປະສານ. ພວກເຂົາຍງັໄດຈ້ດັຝຶກອບົຮມົໃຫ້

ແກຊ່າວກະສກິອນກຽ່ວກບັການນາໍໃຊທ້ ່ ເໝາະສມົເພຼື່ ອຮບັປະກນັວາ່ການຄ ມ້ຄອງມ ປະສດິທິພາບ, ປອດໄພຕ່ໍຜູໃ້ຊ,້ 

ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. ພະນກັງານເຫ ົ່ ານ ັນ້ຍງັໄດເ້ຜ ຍແຜກ່ຽ່ວກບັການປ້ອງກນັພຼືດ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການນາໍ

ໃຊວ້ທິ ການຄ ມ້ຄອງສດັຕພູຼືດແບບປະສມົປະສານໃຫແ້ກຊ່າວກະສກິອນ.  

194. ການນາໍໃຊງ້ບົປະມານຂອງອງົກອນປ້ອງການພຼືດເຫ ົ່ ານ ແ້ມນ່ນາໍໃຊທຶ້ນຂອງລດັຖະບານ. ພະນກັງານຂອງອງົກອນ

ນ ຍ້ງັໄດເ້ຮັດວຽກຮວ່ມກບັໂຄງການ ແລະ ມ ແຜນວຽກໂດຍການນາໍໃຊງ້ບົປະມານຈາກແຫ ງ່ອຼື່ ນໆສາໍລບັການວໄິຈ ແລະ 

ດາໍເນ ນການຝຶກອບົຮມົໃຫແ້ກຊ່າກະສກິອນປະຈາໍປ .  

195. ການນາໍໃຊຢ້າປາບສດັຕພູຼືດ ແລະ ນາໍໃຊກ້ານຄ ມ້ຄອງສດັຕພູຼືດແບບປະສມົປະສານໃນແຂວງໂຄງການ. ກມົ

ປກູຝງັລງົສາໍຫ ວດໃນປ  2014 ແລະ ການກວດກາທ ົ່ວປະເທດໃນປ  2013 ກຽ່ວກບັການາໍໃຊຢ້າປາບສດັຕພູຼືດ ແລະ 

ວດັສະພຼືດໃນບນັດາຕວົເມ ຼືອງເອກຂອງແຕລ່ະແຂວງ ແລະ ສນູຈາໍໜາ່ຍ, ສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ຜະລິດຕະພນັທ ່ ໄດວ້າງ

ຂາຍລວມມ : abamectin, chlorpyrifos, cypermethrin, glyphosate, imidacloprid. ໃນແຂວງພາກເໜຼືອຂອງ 

ສປປ ລາວບອ່ນທ ່ ມ  ການນາໍໃຊຢ້າເຂ້ົາໃນການປກູສາລ  ແລະ ຢາງພາລາ, ຊະນດິຢາວດັສະພຼືດທ ່ ມ  ຂາຍມ  Glyphosate, 
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Paraquat and Atrazine . ປະຈ ບນັການປກູສາລ  ແລະ ເຮັດນາຂອງຊາວກະສກິອນບ່ໍໄດນ້າໍໃຊຢ້າປາບສດັຕພູຼືດຍກົເວັນ້

ພຼືດບາງຊະນດິເທ່ົານ ັນ້. ການກວດກາໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ຢາປາບສດັຕພູຼືດມ  ພິດຮາ້ຍແຮງເປັນຕ ົນ້ວາ່ monocrop 

tophos, methyl parathion, methamidophos, mevinphos, endosulfan ແລະ ອຼື່ ນໆ ບ່ໍພບົເຫັນໃນຕະຫ າດ

ນອກຈາກພາສະນະບນັຈ ທ ່ ຫ ງົເຫ ຼືອ. ມ  ພຽງສອງສາມຊະນດິຢາທ ່ ຫາ້ມນາໍໃຊເ້ຫັນມ  ຂາຍຢູຕ່າມຕະຫ າດແມນ່ paraq -

uat and methomyl. ເນຼື່ອງຈາກຜນົຜະລິດເຫ ົ່ ານ ໄ້ດຖ້ກຶຫາ້ມນາໍໃຊແ້ຕປ່  (2010) ແລະ ຍງັອະນຍາດນາໍໃຊໃ້ນ

ປະເທດເພຼື່ ອນບາ້ນບອ່ນທ ່ ເຂົາເຈົາ້ສາມາດຊຼື່ ໄດໂ້ດຍຜູນ້າໍໃຊເ້ອັງ ຫ ຼື ຜູຂ້າຍຫຍອ່ຍ. ການເກຼືອດຫາ້ມທ ່ ປະເທດຈ ນເບິ່ ງ

ຄຼືວາ່ບ່ໍໄດເ້ອົາເຂ້ົາມາໃນ ສປປ ລາວ. ບ່ໍມ  ຂໍມ້ນູລະອຽດກຽ່ວກບັການນາໍເຂ້ົາຢາປາບສດັຕພູຼືດ.  

196. ຢາຂາ້ຫຍາ້ແມນ່ໄດນ້າໍໃຊສ້ວ່ນໃຫຍ່ໃຊສ້ະເພາະຜກັທ ່ ມ  ລາຄາສງູ (ເປັນຕ ົນ້ ຜກັ, ຖ ົວ່ຍາວ ໝາກເພັດ ແລະ ອຼື່ ນໆ), 

ສງັເກດວາ່ໃນການປກູຢາ່ງພາລາ. ການລງົສາໍຫ ວດໂດຍແຜນງານການຄວບຄ ມສດັຕພູຼືດແບບປະສມົປະສມົປະສານ 

ແລະ ກມົປກູຝງັສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ຊາວກະສກິອນຍງັມ  ການນາໍໃຊຢ້າປາບສດັຕພູຼືດ. ຊາວນາບ່ໍມ  ຄວາມຮູແ້ມນ່ບນັຫາ

ສາໍຄນັ. ການລກັລອບນາໍໃຊ ້ແລະ ການນາໍໃຊທ້ ່ ຜິດວທິ , ການໃຊອ້ດັຕາຫ າຍເກ ນໄປ ແລະ ອຼື່ ນໆ. ເຄຼື່ ອງມ ຼືທ ່ ນາໍໃຊ້

ໃຫເ້ໝາະສມົແມນ່ມ  ຂໍຫ້ຍ ງ້ຍາກ. ທ ່ ຮາ້ນຂາຍເຄຼື່ ອງ ຊບົມ ຼື ແລະ ໜາ້ກາກມ ຂາຍທ ົ່ວໄປ, ແຕກ່ໍ່ ບ່ໍແມນ່ເຄຼື່ ອງມ ຼືປ້ອງກນັເຄ

ມ ເປັນພ ດ. ຜູຊ້ຼືຢ້າປາບສດັຕພູຼືດມ  ໜອ້ຍທ ່ ຈະຊຼືເຄຼື່ ອງມ ຼືປ້ອງກນັ ແລະ ຜູຂ້າຍກໍ່ ບ່ໍໄດຄ້ດິຄາ່. ຢາປາບສດັຕພູຼືດທ ່ ໄຊແ້ລວ້ 

ຫ ຼື ຍງັເຫ ຼືອແມນ່ຮກັສາໄວພ້າຍໃນເຮຼືອນ ຫ ຼື ໄກຄ້ຽງ ເດັກນອ້ຍສາມາດເຂ້ົາຫາໄດງ້າ່ນດາຍ. ພາສະນະບນັຈ ໄດປ້ະຖ ມ້

ທ ່ ຂອບເຂດສວນ ຫ ຼື ໄຫ ລງົນ ໍາ້ໄກຄ້ຽງ.  

197. ສນູປ້ອງກນັສດັຕພູຼືດຂອງກມົປກູຝງັ (ແຜນງານການຄ ມ້ຄອງສດັຕພູຼືດແບບປະສມົປະສານ) ໄດພ້ດັທະນາຫ ກັສດູ

ການຝຶກອບົຮມົໃຫແ້ກຊ່າວກະສກິອນໃນການຫ  ດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງການນາໍໃຊຢ້າປາບສດັຕພູຼືດເຊິ່ ງໄດພ້ະຍາຍາມໃຫ້

ຄວາມຮູ,້ ພດັທະນາຄວາມອາດສາມາດ, ຊວ່ຍເຫ ຼືອຊ ມຊນົຊນົນະບດົໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັແຜນຂອງພວກເຂົາເຈົາ້ໃນ

ການຫ  ດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງຈາກຢາ່ປາບສດັຕພູຼືດ. ໃນປ  2014, ຊາວກະສກິອນຈາໍນນ 4,900 ຄນົ (ໃນນ ັນ້ມ   1,600 

ຄນົເປັນຜູຍ້ງິ) ໄດເ້ຂ້ົາຮວ່ມ (FT-PRR) ການຝຶກອບົຮມົໃນຈາໍນວນ 149 ບາ້ນໃນ 34 ເມ ຼືອງຂອງ 9 ແຂວງ. 

198. ການຝຶກອບົຮມົການຄ ມ້ຄອງສດັຕພູຼືດແບບປະສມົປະສານໄລຍະຍາວໂດຍຜາ່ນໂຮງຮຽນລະດບັຊາວນາ (FFS) 

ປກົກະຕລິວມມ  ຫ ກັສດູ FT-PRR  ໄລຍະສ ັນ້. ໂຮງຮຽນຊາວນາອະນ ຍາດໃຫຊ້າວກະສກິອນປບັວທິ ການໃຊກ້ານຄ ມ້

ຄອງສດັຕພູຼືດແບບປະສມົປະສານເພຼື່ ອຫ  ດຜອ່ນການນາໍໃຊຢ້າປາບສດັຕພູຼືດເຂ້ົາໃນການຜະລິດກະສກິາໍ.  

199. ແຜນງານການການຄ ມ້ຄອງສດັຕພູຼືດແບບປະສມົປະສານແຫງ່ຊາດໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຫ ກັສດູການຝຶກອບົຮມົການ

ຄ ມ້ຄອງສດັຕພູຼືດແບບປະສມົປະສານໄດ ້806 ຄ ັງ້, 24,350 ຄນົເປັນຊາວນາ, ຊາວສວນໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົ. ສວ່ນ

ຍງັເຫ ຼືອຈະໄດມ້  ການຈດັຝຶກໃຫຕ້ຼື່ ມ. ການຫ  ດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງໃນການໃຊຢ້າປາບສດັຕພູຼືດ ແລະ ການປບັການນາໍໃຊ້

ການຄ ມ້ຄອງສດັຕພູຼືດແບບປະສມົປະສານແມນ່ເປ້ົາໝາຍຂອງລດັຖະບານ.  

200. ການດາໍເນ ນຕ່ໍການແຈກຢາຍ ແລະ ການນາໍໃຊຢ້າປາບສດັຕພູຼືດຂອງລະຫດັສາກນົຂອງລາວ, ລະບຽບຫ ກັການ

ຂອງການຄ ມ້ຄອງສດັຕພູຼືດແບບປະສມົປະສານແມນ່ໄດມ້  ການສງັເກດ.  
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• ມາດຕະຖານຂອງການດາໍເນ ນງານຂອງການຈດັຕ ັງ້ນອນໃນລະຫດັ: 1.7.6 ແມນ່ໄດອ້ອກແບບເພຼື່ ອສ ົ່ງເສ ມ

ການນາໍໃຊກ້ານຄ ມ້ຄອງສດັຕພູຼືດແບບປະສມົປະສານ (ລວມທງັກາຄ ມ້ຄອງຜນົກະທບົຂອງສດັຕພູຼືດຕ່ໍສ ຂະ 

ພາບ). 

• ຄວາມພະຍາຍາມຂອງລດັຖະບານໃນການພດັທະນາ ແລະ ສ ົ່ງເສ ມການນາໍໃຊກ້ານຄ ມ້ຄອງສດັຕພູຼືດແບບ

ປະສມົປະສານ ອ ກເພ ່ ມເຕ ມ, ສະຖາບນັໃຫກູ້ຢ້ຼືມ, ອງົກອນການເງນິ, ແລະ ລດັຖະບານຄວນສະໜບັການ

ພດັທະນານະໂຍບາຍແຫງ່ຊາດໃນການຄ ມ້ຄອງສດັຕພູຼືດແບບປະສມົປະສານ ແລະ ປບັປ ງແນວຄວາມຄດິ 

ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັການຄ ມ້ຄອງສດັຕພູຼືດແບບປະສມົປະສານ. ການນາໍໃຊເ້ຫ ົ່ ານ ຕ້ອ້ງອ ງຕາມຜນົທາງ

ວທິະຍາສາດ ແລະ ຍ ດທະສາດອຼື່ ນໆ ເຊິ່ ງໄດມ້  ການສ ົ່ງເສ ມມ  ສວ່ນຮວ່ມຂອງຊາວນາ (ລວມທງັກ ມ່ຜູຍ້ງິ), ອງົ

ກອນສ ົ່ງເສ ມ, ແລະ ນກັຄ ົນ້ຄວ້າລະດບັໄຮນ່າ.  

• ຜູມ້  ສວ່ນໄດເ້ສຍທງັໝດົ, ລວມທງັຊາວກະສກິອນ ແລະ ສະມາຄມົຊາວນາ, ນກັຄ ົນ້ IPM, ອງົກອນສ ົ່ງເສ ມ, 

ທ ່ ປຶກສາດາ້ນພຼືດ, ອ ດສະຫາກາໍອາຫານ, ຜູຜ້ະລິດຢາປາບສດັຕພູຼືດທາງເຄມ  ແລະ ຊ ວະ ແລະ ການນາໍໃຊ້

ເຄຼື່ ອງມ ຼື, ນກັສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຕວົແທນຂອງຜູບໍ້ລິໂພກຄວນໄດສ້ະແດງບດົບາດການພດັທະນາ ແລະ ການ

ສ ົ່ງເສ ມການຄ ມ້ຄອງສດັຕພູຼືດແບບປະສມົປະສານ. 

• ລດັຖະບານ, ພອ້ມກບັການສະໜບັສະໜ ນອງົການຈດັຕ ັງ້ພາຍໃນພາກພຼື້ນ ແລະ ສາກນົ, ຄວນໄດສ້ະໜບັສະ

ໜ ນ ແລະ ສ ົ່ງເສ ມການຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ພດັທະນາ, ຫ  ກລຽງຄວາມສຽ່ງ: ນ ໍາ້ສະກດັຊ ວະພາບ ແລະ ເຕັກນກິ, 

ບ່ໍມ  ການນາໍໃຊຢ້າປາບສດັຕພູຼືດເຄມ  ເຊິ່ ງ ເປັນໄປໄດ ້ແລະ ຄວາມຕອ້ງການ, ເປ້ົາໝາຍສະເພາະເຊິ່ ງຫ  ດຜອ່ນ

ຄວາມເຂັມ້ຂ ນ້ ຫ ຼື ຜນົໄກຄ້ຽງຫ ງັຈາກການນາໍໃຊ ້ແລະ ມ ຄວາມສຽ່ງນອ້ຍຕ່ໍມະນ ດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ.  

• ລດັຖະບານຄວນນາໍໃຊ:້ 5.1.7 ສະໜອງການສ ົ່ງເສ ມ ແລະ ໃຫບໍ້ລິການແນະນາໍ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ຊາວ

ກະສກິອນພອ້ມດວ້ຍຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັການນາໍໃຊຍ້ ດທະສາດການຄ ມ້ຄອງສດັຕພູຼືດແບບປະສມົປະສານ, ແລະ 

ຮບູແບບການຜະລິດຢາປາບສດັຕພູຼືດສາໍລບັການໃຊ.້  

• ລດັຖະບານຄວນນາໍໃຊ:້ 5.1.4 ໃຫຮ້ບັປະກນັວາ່ການທດົແທນ ຫ ຼື ການບໍລິຈາກບ່ໍໃຫເ້ກ ນ ຫ ຼື ບ່ໍມ  ການນາໍໃຊ້

ເກ ນກວ່າເຊິ່ ງກງົກນັຂາ້ມກບັການມາດຕະການຫ  ດຜອ່ນ. 

8.3 ແຜນຄ ມ້ຄອງສດັຕພູຼືດ 

201. ດ ັງ່ທ ່ ຄາດວາ່ຈະບ່ໍໄດມ້  ການສ ັງ່ຊຼືຢ້າປາບສດັຕພູຼືດພາຍໃຕໂ້ຄງການນ  ້ແລະ ກາານາໍໃຊຢ້າປາບສດັຕພູຼືດ, ໂດຍທົ່ວ

ໄປ, ຈະຫ  ດລງົດວ້ຍເຫດຜນົຂອງການນາໍໃຊກ້ານຜະລິດກະສກິາໍສະອາດ. ເວ້ົາໄດວ້າ່, ການນາໍໃຊຢ້າປາບສດັຕພູຼືດທ ່

ໄດນ້າໍໃຊໃ້ນຂອບເຂດໂຄງການຈະໄດນ້າໍໃຊແ້ຜນການຄ ມ້ຄອງການດ ັງ່ກາ່ວເຂ້ົາໃນກດິຈະກາໍໂຄງການໂດຍການວທິ ່

ການປ່ຽນວທິ ການຜະລິດ ແລະ/ຫ ຼື ຟຼື້ນຟ ູ ຫ ຼື ພດັທະນາລະບບົຊນົລະປະທານທ ່ ນາໍໃຊໃ້ນປະຈ ບນັເຊິ່ ງອາດຈະເຮັດໃຫ້

ຊາວກະສກິອນມ ການນາໍໃຊຢ້າປາບສດັຕພູຼືດເພ ່ ມຂຶນ້ຖາ້ບ່ໍມ  ການຝຶກອບົຮມົ ຫ ຼື ການຕດິຕາມ. ແຜນການປະກອບດວ້ຍ

ສາມພາກ (i) ນາໍໃຊລ້ະບຽບຫ ກັການຂອງລດັຕ່ໍການຄວບຄ ມຢາປາບສດັຕພູຼືດ (ii) ຈດັຝຶກອບົຮມົແນວຄວາມຄດິນາໍໃຊ້

ຢາປາບສດັຕພູຼືດແບບປະສມົປະສານ ແລະ/ຫ ຼື ວທິ ່ ການສາໍລບັຄວາມປອດໄພການໃຊຢ້າ ແລະ (iii) ຕດິຕາມກວດກາ. 
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ລະບຽບເລກທ  2860/ກປ ແມນ່ສາມາດເບິ່ ງໃນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 3 ແລະ PMP ສາມາດເບິ່ ງໄດໃ້ນເອກະສານຊອ້ນ

ທາ້ຍ 4. ທງັສອງຈະໄດນ້າໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການນ .້ 

8.4 ການຜະລິດກະສກິາໍແບບຍນຶຍງົ 

202. ການຜະລິດກະສກິາໍແບບຍນຶຍງົມ  ຫ າຍໆວທິ ເຊິ່ ງສາມາດນາໍໃຊຮ້ວ່ມກບັການຄ ມ້ຄອງສດັຕພູຼືດແບບປະສມົປະສານ 

ແລະ ກະສກິາໍສະອາດວທິ ເຫ ົ່ ານ ັນ້ລວມມ :  

• ປບັປ ງຄ ນນະພາບຜນົຜະລິດໂດຍການນາໍໃຊສ້ິ່ ງແວດລອ້ມພຼື້ນທ ່ ເພຼື່ ອເປັນທາ່ແຮງ ແລະ ການຕະຫ າດໂດຍມ ຂໍ້

ແນະນາໍສະເພາະ (ຕວົຢາ່ງ ຜນົຜະລິດອ ນຊ , ກະສກິາໍສະອາດ, ແນວພນັມ  ຄ ນຄາ່ໂພສະນາການສງູ, ຫ ຼື ດດັ

ສະນ ທາງດາ້ນພມູສາດ). 

• ນາໍໃຊຝ້ ນ່ອນິຊ , ມນູສດັ, ປກົຄ ມໜານ, ໃຊພ້ຼືດຫ າຍຊະນດິ, ປກູພຼືດໝນູວຽນສາໍລບັການປບັປ ງດນິ. ນາໍໃຊຝ້ ນ່

ອນິຊ  ແລະ ເພ ່ ມປະຊາກອນຈ ລິນຊ ໃນຂອບເຂດການປກູຝງັ.  

• ສາ້ງແຜນປກູພຼືດເພຼື່ ອຫ ຼືກລຽງໄພພິບດັ (ພະຍ ໃຕຝ້ ນ່, ນ ໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ແຫງ້ແລງ້, ສດັຕພູຼືດທາໍລາຍ) ແລະ 

ການຜະລິດແມນ່ອ ງຕາມຄວາມຄອ້ງການຂອງຕະຫ າດ.  

• ແນະນາໍການນາໍໃຊກ້ນົຈກັເຂ້ົາໃນການຜະລິດ, ຄ ມ້ຄອງ,  ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ຫ ຼື ສາ້ງກ ມ່ຊາວນາ

ສະຫ າດ. 

• ສາ້ງເຄຼືອຄາ່ຍຂອງຊາວກະສກິອນເພຼື່ ອໃຫເ້ຂ້ົາເຖງິຂໍມ້ນູດາ້ນວຊິາການ ແລະ ຂໍມ້ນູການຄາ້. ສາ້ງຕ ັງ້ໂຮງຮຽນ

ຊາວນາ.  

9.0 ຫ ກັການ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນຮບູແບການຫ  ດຜອ່ນຜນົກະທບົຂອງໂຄງການ 

203. ເພຼື່ ອຮບັປະກນັວາ່ບນັຫາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂຢາ່ງເໝາະສມົຕາມກອບນະໂຍບາຍປກົປ້ອງ

ຂອງທະນາຄານ, ກດິຈະກາໍທງັໝດົຂອງໂຄງການໂດຍສະເພາະການກໍ່ສາ້ງພຼື້ນຖານໂຄງລາ່ງຂະໜາດນອ້ຍເຊ່ັນ: ການ

ກໍ່ສາ້ງສາງເກບັມຽ້ນເຂ້ົາ, ກໍ່ສາ້ງໂຮງງານແປຮບູຜະລິດຕະພນັ, ການຟຼື້ນຟລູະບບົຊນົລະປະທານ (ຄອງຂ ັນ້ສາມ ແລະ 

ລະບບົລະບາຍນ ໍາ້) ຈະໄດມ້  ການຄດັເລຼືອກ, ປະເມ  ນ, ທບົທວນ ແລະ ຂະບວນການບ ກເບ ກກອ່ນມ ການຂ ດດນິ, ແລະ 

ກດິຈະກາໍທາງກາຍະພາບ. ໂຄງການຈະໄດນ້າໍໃຊວ້ທິ ການກໍ່ສາ້ງຕ່ໍການຄ ມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົເພຼື່ ອ

ອະນ ຍາດໃຫມ້  ຂະບວນການພດັທະນາໂຄງການ, ຕດິພນັກບັການຫ  ກລຽງ, ຫ  ດຜອ່ນ, ຊດົເຊ ຍທດົແທນ/ຫ  ດຜອ່ນຕ່ໍຜນົ

ກະທບົທາງລບົ ແລະ ປບັປ ງໃຫຢູ້ໃ່ນການທາງບວກບອ່ນທ ່ ສາມາດເຮັດໄດ ້ແລະ ບອ່ນທ ່ ເປັນປະໂຫຍດ. ພາກນ ໄ້ດ ້

ອະທິບາຍຂ ັນ້ຕອນເພຼື່ ອຮບັປະກນັວາ່ໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຢາ່ງເໝາະສມົໂດຍຜາ່ນ

ອງົການຈດັຕ ັງ້ ແລະ ຂໍແ້ນະນາໍໂດຍການຄ ມ້ຄອງ, ການກະກຽມ, ແລະ ອະນ ມດັ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ

ຍອ່ຍ.  

204. ຂະວນການທາງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົໄດອ້ະທິບາຍໄວລ້ ມ່ນ :້ 

ຕາຕະລາງ 18 ຂ ັນ້ຕອນ ການຄດັເລຼືອກ, ການປະເມ  ນ, ສະເໜ , ການຕດິຕາມ ແລະ ການລາຍງານ ສິ່ ງແວດລອ້ມ 

ແລະ ສງັຄມົ 

LACP E&S Capacity & 

Sub-projects Process 
ອງົການ/ບ ກຄນົຮບັຜດູຊອບ ແຫ ງ່ /ເຄຼື່ ອງມ ຼື 
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ຂ ັນ້ຕອນທ  1. ການຄດັເລຼືອກ ແລະ ກາໍ   

ນດົທບົທວນ 

  

1.1 ເງ ຼື່ອນໄຂການຄດັເລຼືອກ 

• ກວດກາກດິຈະກາໍທ ່ ນອນໃນເງຼື່ອນໄຂ ແລະ 

ບ່ໍນອນໃນເງຼື່ອນໄຂ ແລະ ລາຍການທ ່

ຕອ້ງການ IEE and EIA 

 

 

 

 

 

 

1.2 ຄດັເລຼືອກຜນົກະທບົສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ 

ສງັຄມົ 

• ຄດັເລຼືອກສະຖານທ ່ ອອ່ນໄຫວເພຼື່ ອ

ກວດກາທາ່ແຮງຜນົກະທບົ 

• ກວດເບິ່ ງປະເພດຂອງກດິຈະກາໍຍອ່ຍ 

ແລະ ຖາ້ຕອ້ງການເຄຼື່ ອງມ ຼືຕອ້ງການຈະ

ໃຊ ້ (ບ່ໍໄດນ້າໍໃຊເ້ຄຼື່ ອງມ ຼືສາໍລບັໂຄງການ

ຍອ່ຍປະເພດ C) 

 

PMU with PAFO/DAFO (ຜູ້

ປະສານງານ ສິ່ ງແວດລອ້ມ/ສງັຄມົ/

ສະໜບັສະໜ ນຈາກທ ່ ປຶກສາ) 

 

 

 

 

 

 

 

PMU with PAFO/DAFO (ຜູ້

ປະສານງານສິ່ ງແວດລອ້ມ/ສງັຄມົ/

ສະໜບັສະໜ ນຈາກທ ່ ປຶກສາ) 

 

 

• ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1: 

ກດິຈະກາໍບ່ໍນອນໃນ

ເງຼື່ອນໄຂ. 

• ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2:

ບນັຊ ລາຊຼື່ ໂຄງການທ ່

ຕອ້ງການເຮັດ requiring 

IEE and EIA ຕາມກດົ 

ໝາຍ ແລະ ກດົລະບຽບ

ຂອງ ລາວ. 

 

• ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 2:

ບນັຊ ລາຍຊຼື່ ໂຄງການທ ່

ຕອ້ງການເຮັດ requiring 

IEE and EIA ຕາມກດົ 

ໝາຍ ແລະ ກດົລະບຽບ

ຂອງ ສປປ ລາວ. 

• ຕາຕະລາງສະຖານທ ່ ອອ່ນ

ໄຫວໃນບດົທ  9 

• ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 6. 

ຕາຕະລາງທ 1- ທ ່ ຕ ັງ້ທ ່ ມ  

ຄວາມສຽ່ງຈາກໄພພິບດັ

ທາງທາໍມະຊາດ ແລະ 

ອອ່ນໄຫວ. 

• ຕາຕະລາງທ  2.ເນຼື່ອງຈາກ

ກໍ່ສາ້ງເຮຼືອນທ ລະກດິກະສິ

ກາໍ, ຕອ່ງໂສມ້ນູຄາ່ 

• ຕາຕະລາງທ  4. ຄດັເລຼືອກ

ຜນົກະທບົ/ຄວາມສຽ່ງ

ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ 
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ຂ ັນ້ຕອນທ  2. ການຮບັຮອງເຄຼື່ ອງມ ຼືການປະ

ເມ  ນສິ່ ງແວດລມ້ ແລະ ສງັຄມົ 

• ກະກຽມ IEE ແລະ ຮບັການຢ ັງ້ຢຼືນຈາກ 

ພະແນກຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ 

ສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

• ກະກຽມແຜນຄ ມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ 

ສງັຄມົ ຫ ຼື ລະຫດັການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ 

(ECoP), and EGDP  

ຊາວກະສກິອນພອ້ມດວ້ຍປະສານ

ງານສິ່ ງແວດລອ້ມ/ສງັຄມົ/ສະໜບັ

ສະໜ ນຈາກທ ່ ປຶກສາ. 

ຢັງ້ຢຼືນການສກຶສາສິ່ ງແວດລອ້ມ

ເບຼື່ ອງຕ ົນ້ໂດຍ PoNRE 

 

• ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 6. 

ຕາຕະລາງທ 1- ທ ່ ຕ ັງ້ທ ່ ມ

ຄວາມສຽ່ງຈາກໄພພິບດັ

ທາງທາໍມະຊາດ ແລະ 

ອອ່ນໄຫວ. 

• ນາໍໃຊທ້ ່ ປຶກສາທ ່ ລງົທະບຽນ

ທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ 

ແລະ ສງັຄມົເພຼື່ ອກະກຽມ 

IEE. 
• ຄວາມຊວ່ຍເຫ ຼືອຈາກກມົ

ຊນົລະປະທານ/ພະແນກ

ສ ົ່ງເສ ມກະສກິາໍ ແລະ 

ອຼື່ ນໆ 

• ຊອ້ນທາ້ຍ x. ແຜນ

ພດັທະນາຊນົເຜ່ົາ (EGDP) 

• ຊອ້ນທາ້ຍ x ກນົໄກການ

ຮອ້ງທ ກ 

ຂ ັນ້ຕອນທ  4. ການຕດິຕາມ ແລະ ລາຍງານ 

• ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົປະຈາໍປ ຈາກ 

PAFO/DAFO 

• ບດົລາຍງານປະຈາໍປ ຈາກ MAFຫາ 

WB 

 

PAFO/DAFO\ປະສານງານ 

ສິ່ ງແວດລອ້ມ/ສງັຄມົ/ສະໜບັສະ 

ໜ ນຈາກທ ່ ປຶກສາ) 

• ຊອ້ນທາ້ຍທ  6. ຂ ັນ້ຕອນທ  

4. ການຕດິຕາມ ແລະ 

ລາຍງານ. 

• ສິ່ ງແວດລອ້ມ/ສງັຄມົ/ກວດ

ສອບ 

* ເຄຼື່ ອງມ ຼືອາ້ງອ ງ ແລະ ຂໍແ້ນະທງັໝດົສາມາດເບິ່ ງໄດທ້ ່ ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ແລະ ເຄຼືອງມ  ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ 

9.1 ຂ ັນ້ຕອນທ  1  ການຄດັເລຼືອກສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ  ສງັຄມົ 

205. ການກ ັນ່ກອງແມນ່ມ  ຄວາມສາໍຄນັຫ າຍຕ່ໍການປະເມ  ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຂອງໂຄງການຍອ່ຍ. ການກ ັນ່ກອງ

ຊອກຫາລກັສະນະຂອງໂຄງການຍອ່ຍໃນພາບກວ້າງໆ, ບ່ໍໄດນ້າໍໃຊກ້ານຊອກຄ ົນ້ທ ່ ລະອຽດ. ບນັຫາວກິດິ ແມນ່ໄດ້

ຄ ົນ້ຄວາ້ຜາ່ນການກ ັນ່ກອງເຊິ່ ງມ  ຄວາມຕອ້ງການລງົລາຍລະອຽດໃນຊວ່ງການປະເມ  ນຜນົກະທບົ. ອ ງຕາມການປະ

ເມ  ນຜນົກະທບົສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົໄດຈ້າກຜນົການຄດັເລຼືອກ, ການຕດັສນິໃຈຂ ັນ້ຕ່ໍໄປກຽ່ວກບັການປະເມ  ນ

ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຈະໄດດ້າໍເນ ນ. ການກ ັນ່ກອງລວມມ ເງ ຼື່ອນໄຂການກ ັນ່ກອງທາ່ແຮງການປະເມ  ນຜນົກະທບົ

ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ, ນະໂຍບາຍທ ່ ຕອ້ງໄດນ້າໍມາພິຈາລະນາ ແລະ ເປັນເຄຼື່ ອງມ ຼືທ ່ ຕອ້ງໄດກ້ະກຽມ. ການກ ັນ່

ກອ ຜນົກະທບົສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຈາໍເປັນຕອ້ງໄດດ້າໍເນ ນໃນທ ກອງົປະກອບຂອງໂຄງການຍອ່ຍ. 
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9.1.1 ເງ ຼື່ອນໄຂການກ ັນ່ກອງການປ້ອງກນັ 

206. ຈ ດປະສງົຂອງໂຄງການແມນ່ເພຼື່ ອປບັປ ງການຜະລິດກະສກິາໍສະອາດ ແລະ ຟຼື້ນຟພູຼື້ນຖານໂຄງລາ່ງຂະໜາດນອ້ຍ 

(ສາງເກບັມຽ້ນເຂ້ົາ, ໂຮງສ , ສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກສາໍລບັຕອ່ງໂສມ້ນູຄາ່, ປບັປ ງຄອງຂ ັນ້ສາມລະບບົ

ຊນົລະປະທານ, ສອ້ມແປງຈກັສບູນ ໍາ້ ແລະ ອຼື່ ນໆ) ໃນບາ້ນຂອບເຂດທ ່ ໄດຄ້ດັເລຼືອກໃນການສ ົ່ງເສ ມພດັທະນາໃຫ້

ກາຍເປັນສນິຄາ້. ສິ່ ງເຫ ົ່ ານ ໄ້ດສ້າໍເລັດດວ້ຍ (a) ສ ົ່ງເສ ມທາງການເງນິໃນການປບັປ ງວທິ ການເຮັດກະສກິສະອາດ ແລະ 

ຟຼື້ນຟໂູຄງການຊນົລະປະທານບອ່ນທ ່ ເປ້ເພເສຍຫາຍໃຫແ້ກກ່ ມ່ຊາວນາ, ຜູເ້ກບັຊຼືພ້ອ້ມດວ້ຍຟຼື້ນຟພູຼື້ນຖານໂຄງລາ່ງ

ເພຼື່ ອປບັປ ງປະສດິທິພາບຂອງໂຄງການຊນົລະປະທານທ ່ ມ  ຢູ ່(ຈກັສບູນ ໍາ້, ຄອງຂ ັນ້ສາມ ແລະ ອຼື່ ນໆ) (b) ແນະນາໍວທິ 

ການໃຫນ້ ໍາ້ຫ າຍຮບູແບບເພຼື່ ອຫ  ດຜອ່ນຕ ົນ້ທຶນການຜະລິດ (c) ສະໜບັສະໜ ນ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກກ່ ມ່

ຜູນ້າໍໃຊນ້ ໍາ້ເພຼື່ ອການຄ ມ້ຄອງນາໍໃຊລ້ະບບົໃຫມ້  ປະສດິທິພາບ. ການກ ັນ່ກອງຈະໄດອ້ ງຕາມການປະເມ  ນຂອງອງົປະ 

ກອບໂຄງການໂດຍສະຖານທ ່ ໆ ມ  ຄວາມອອ່ນໄຫວ. ເງ ຼື່ອນໄຂທ ່ ລວມໃນຄວາມຕອ້ງການຂອງໂຄງການນ ຈ້ະບ່ໍແມນ່

ໂຄງການທ ່ ໃນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍທ  1. ໂຄງການຍອ່ຍຕາ່ງໆຈະບ່ໍເຖງິການປະເມ  ນສິ່ ງແວດລອ້ມເບຼືອ້ງຕ ົນ້ເນຼື່ອງ

ຈາກກດິຈະກາໍຕາ່ງໆເປັນກດິຈະກາໍຂະໜາດນອ້ຍ. ເຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ ຖາ້ເປັນການປກູພຼືດອ ດສະຫາກາໍມ  ເນຼືອ້ທ ່ ຫ າຍ

ກວ່າ 20 ເຮັກຕາ, ການສກຶສາສິ່ ງແວດລອ້ມເບຼືອ້ງຕ ົນ້ຈາໍເປັນຕອ້ງໄດມ້  ການກະກຽມ ແລະ ສະໜ ຕ່ໍພະແນກ

ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມເປັນຜູອ້ະນ ມດັໃນແຕລ່ະກດິຈະກາໍ. ຖາ້ມ  ເນຼືອ້ທ ່ ຫ າຍກວ່າ 400 

ເຮັກຕາ ຕອ້ງການປະເມ  ນຜນົກະທບົສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ອະນ ມດັຈາກກະຊວງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ 

ສິ່ ງແວດລອ້ມ.ໂຄງການຈະໃຫເ້ງນິສະໜບັສະໜ ນກໍ່ ຕ່ໍເມ ຼື່ອການສກຶສາສິ່ ງແວດລອ້ມເບຼືອ້ງຕ ົນ້ໃນເງຼື່ອນໄຂທ ່ ການສກຶສາ

ສິ່ ງແວດລອ້ມໄດຮ້ບັອະນ ມດັຈາກຈາກພະແນກຊບັພະຍາກອນກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

9.1.2 ການກ ັນ່ກອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ (ກາໍນດົກ ມ່ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນເຄຼື່ ອງມ ຼືການປ້ອງກນັ) 

207. ຫ ງັຈາກໂຄງການຍອ່ຍໄດຖ້ກຶກາໍນດົໃນເງຼື່ອນໄຂສາໍລບັການໃຫທ້ຼືນ, ການກ ັນ່ກອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຈະ

ໄດດ້າໍເນ ນການ. ຈ ດປະສງົຂອງການກ ັນ່ກອງແມນ່ເພຼື່ ອ: (i) ຊອກຄ ົນ້ຕາມນະໂຍບາຍປ້ອງກນັຂອງທະນາຄານໂລກ

ວາ່ຈະມ ການດາໍເນ ນຕາມລະບຽບ (ii) ຈາໍແນກປະເພດຂອງໂຄງການຍອ່ຍວາ່ຢູປ່ະເພດ B ຫ ຼື C ເບິ່ ງຕາມຕາຕະລາງ 

ທ  19ສະຖານທ ່ ມ  ຄວາມອອ່ນໄຫວ ແລະ ຂໍແ້ນະນາໍໃນການຈາໍແນກລະດບັຂອງຜນົກະທບົຈາກກດິຈະກາໍຍອ່ຍ (iii) 

ກາໍນດົເຄຼື່ ອງມ ຼືທ ່ ຕອ້ງການປ້ອງກນັສາໍລບັໂຄງການຍອ່ຍ.  

208. ການກ ັນ່ກອງຍງັໄດອ້ະທິບາຍຜນົກະທບົທາງລບົທ ່ ຄາດວາ່ຈະເກ ດຂຶນ້ຕ່ໍທາໍມະຊາດ ແລະ ຊບັພະຍາກອນ

ສິ່ ງແວດລອ້ມລອ້ມ ແລະ ປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນທ ່ ພວົພນັກບັການສນູເສຍທ ່ ດນິບ່ໍສະໜກັໃຈ, ການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ, ການ

ມອບເນຼືອ້ທ ່ ດນິ, ແລະ/ຫ ຼື ການມ ສວ່ນຮວ່ມຂອງຊນົເຜ່ົາສວ່ນນອ້ຍ. ສາໍລບັໂຄງການຍອ່ຍນອນຢູປ່ະເພດ C, ເຄຼື່ ອງມ ຼື

ການປ້ອງກນັບ່ໍຈາໍເປັນ ແລະ ຕາຕະລາງທ  3 ໃນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍທ  5 ຈະໄດຕ້ຼື່ ມໃສ ່ແລະ ຄດັຕດິໃນບດົສະເໜ 

ໂຄງການ. ສາໍລບັໂຄງການຍອ່ຍທ ່ ຕອ້ງການສກຶສາສິ່ ງແວດລອ້ມເບຼືອ້ງຕ ົນ້ແມນ່ໄດຈ້າໍແນກຢູໃ່ນປະເພດ B ເຖງິ

ແນວໃດກໍ່ຕາມກດິຈະກາໍໂຄງການຍອ່ຍຕວົຢາ່ງ ການປບັປ ງຄອງຊນົລະປະທານ, ການປບັປ ງໂຮງສ ເຂ້ົາ ແລະ ສາງ

ເກບັມຽ້ນ, ບອ່ນຫ ມ້ຫ່ໍຜກັ ແລະ ການເຮັດກະສກິາໍຈະຕອ້ງການການສກຶສາສິ່ ງແວດລອ້ມລອ້ມເບຼືອ້ງຕ ົນ້. ຕາຕະລາງທ  
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1 ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍທ  5. ຈະໄດນ້າໍໃຊໃ້ນການກ ັນ່ກອງປະເພດສິ່ ງແວດລອ້ມສາໍລບັການປບັປ ງສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມ

ສະດວກຕ່ໍການເພຼື່ ມມນູຄາ່ການຜະລິດ ເຊ່ັນ ໂຮງສ , ສາງເກບັມຽ້ນ, ບອ່ນຫ ມ້ຫໍຜກັ. 

209. ສາໍລບັເນຼືອ້ທ ່ ຊນົະປະທານທ ່ ນາໍສະເໜ , ທ ່ ຢູກ່ອ້ງອາ່ງເກບັນ ໍາ້, ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍອ່ຍຕອ້ງການໃຫມ້  

ຄະນະກາໍມະການຊຽ່ວຊານໃນການກວດກາເຂຼື່ອນ ແລະ ໃຫຄ້າໍແນະໃນຂ ັນ້ຕອນຕ່ໍໄປໂດຍປະສະຈາກວຽກສອ້ມແປງ 

ຫ ຼື ຄວາມຈາໍເປັນໃນການປ້ອງການຄວາມປອດໄພຕ່ໍການປບັປ ງຕວົເຂຼື່ອນ ຫ ຼື ໃຫນ້ອນຢູໃ່ນມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ

ຂອງເຂຼື່ອນ.  ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ໄດຮ້າ່ງເອກະສານໜາ້ວຽກສາໍສບັ POE ດ ັງ່ທ ່ ສະແດງໃນ ເອກະສານ

ຊອ້ນທາ້ຍທ  7. ກປ ຈະໄດນ້າໍໃຊໃ້ນການຕດິຕາມຂໍແ້ນະນາໍຂອງ POE ນາໍໃຊເ້ງນິຂອງເຂົາເຈົາ້ເອງ.  

ຕາຕະລາງ 19 ສະຖານທ ່ ອອ່ນໄຫວ ແລະ ນະໂຍບາຍປ້ອງກນັ 

ນະໂຍບາຍປ້ອງກນັ ຫ ຼື 

ລກັສະນະຂອງພຼື້ນທ ່  

ສະຖານທ ່ ມ  ຄວາມອອ່ນໄຫວ 

ມ ຄວາມອອ່ນໄຫວຕ ໍາ່ ມ ຄວາມອອ່ນໄຫວປານກາງ ມ ຄວາມອອ່ນໄຫວສງູ 

ສິ່ ງຢູອ່າໃສຕາມທາໍມະຊາດ 

(OP 4.04) 

ບ່ໍມ  ສິ່ ງຢູອ່າໃສຕາມທາໍມະ

ຊາດທ ກໆ ປະເພດ 

 

ບ່ໍມ  ສິ່ ງຢູອ່າໃສຕາມທາໍມະ

ຊາດທ ກໆ ປະເພດ ຫ ຼື ມ  ສິ່ ງ

ຢູອ່າໃສຕາມທາໍມະຊາດ

ເກ ດຂຶນ້ 

ມ ສິ່ ງຢູອ່າໃສຕາມທາໍມະ

ຊາດທ ກໆ ປະເພດຢູໃ່ນຂ ັນ້

ວກິດິ 

ປ່າໄມ ້(OP 4.36) ບ່ໍມ  ເນຶອ້ທ ່ ປ່າຜະລິດ, ປ່າ

ອະນ ລກັ ແລະ ປ່າປ້ອງກນັ

ໃນຂອບເຂດໂຄງການ 

ເນຶອ້ທ ່ ປ່າຜະລິດ, ແຕບ່ໍ່ມ  ປ່າ

ອະນ ລກັ ແລະ ປ່າປ້ອງກນັ

ໃນຂອບເຂດໂຄງການ 

ປ່າປ້ອງກນັ, ປ່າຜະ

ສະຫງວນໃນຂອບເຂດ

ໂຄງການ 

ແຫ ງ່ວດັທະນາທາໍທາງດາ້ນ

ກາຍພາບ (OP 4.11) 

ບ່ໍມ   ຫ ຼື ສງົໃສມ ແຫ ງ່

ວດັທະນາທາໍທາງກາຍພາບ 

ດ ັງ່ (OP 4.11) ລວມຢູໃ່ນ 

ສິ່ ງລຶກລບັ 

ມ ຫ ຼື ສງົໃສມ ແຫ ງ່ວດັທະນາ

ທາໍທາງກາຍພາບ ດ ັງ່ (OP 

4.11) ລວມຢູໃ່ນ ສິ່ ງລຶກລບັ

ແຕເ່ຫດການທາງ

ປະຫວດັສາດໄດບ້ນັທຶກ

ຈາກປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນ ຫ ຼື 

ຈາກອຊານາດການປກົຄອງຢງ້

ຢຼືນວາ່ມ  ໂອກາດຈະພບົ 

ແຫ ງ່ວດັທະນາທາໍທາງດາ້ນ

ກາຍພາບທ ່ ນອນໃນ (OP 

4.11) ລວມທງັສິ່ ງລຶກລບັ 

ການຍກຍາ້ຍຈດັສນັ (OP 

4.12) 

ສະຖານທ ່ ໃໝບໍ່ຈາໍເປັນ. 

ເນຼືອ້ທ ່ ໄດມ້  ການຈດັກຽມໄວ້

ແລວ້ ແລະ ບ່ໍມ  ສະຖານທ ່   

ໃໝ ່

ສະຖານທ ່ ໂຄງການມ ຜູເ້ຊ່ົາ, 

ຈະບ່ໍນອນໃນໂຄງການ.

ປະຊາກອນປະສມົກບັ

ຊນົເຜ່ົາດ ັງ້ເດ ມ (ຮດິຄອງ

ປະເພນ ຢູຮ່ວ່ມກນັ) ຊນົເຜ່ົາ

ດ ັງ້ເດ ມ.  

ໂຄງການຈະໄດລ້ະອຽດກຽ່

ກບັການຕ ັງ້ຖິ່ນຖານໃໝ ່ ຫ ຼື 

ຕອ້ງການເນຼືອ້ທ ່ ຫ າຍຫວາ່ 

10ເປ ເຊັນ ຂອງເນຼືອ້ທ ່ ດນິ

ປກູຝງັ. ແລະ ເຂດແດນ

ຂອງຊນົເຜ່ົາດ ັງ້ເດ ມ, 
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ຄວາມສຽ່ງຂອງຜນົເຜ່ົາດ ັງ້

ດ ມ. 

ຄວາມສຽ່ງຈາກທາໍມະຊາດ: 

ນ ໍາ້ຖວ້ມ, ສະເຖຍລະພາບ

ຂອງດນິ/ການເຊາະເຈຼື່ອນ.  

ຂອບເຂດຮາບພຽງ, ບໍມ  

ຄວາມສຽ່ງຕ່ໍການເຊາະ

ເຈຼື່ອນ; ພໄູພລະເບ ດ/

ແຜນ່ດນິໄຫວ, ນ ໍາ້ຖວ້ມ.  

ພຼື້ນທ ່ ມ  ຄວາມຄອ້ຍຊນັເລັກ

ນອ້ຍ, ມ  ຄວາມສຽ່ງຕ່ໍການ

ເຈຼື່ອນຂອງດນິ, ແຜນ່ດນິ

ໄຫວ, ນ ໍາ້ຖວ້ມ. 

ຂອບເຂດທ ່ ເປັນພຜູາມ  , 

ຄວາມຄອ້ຍຊນັສງູ, ດນິບ່ໍ

ສະເຖຍລະພາບ, ມ  ຄວາມ

ສຽ່ງຕ່ໍການເກ ດດນິເຈຼື່ອນ, 

ພໄູຟ, ແຜນ່ດນິໄຫວ ຫ ຼື ນ ໍາ້

ຖວ້ມ. 

 

9.2 ຂ ັນ້ຕອນທ ທ  2 ການປະເມ  ນຜນົກະທບົ (ການກາໍນດົປະເພດເຄຼື່ ອງມ ຼືປ້ອງກນັທ ່ ຈາໍເປັນ) 

210. ພາຍຫ ງັການກ ັນ່ກອງຜນົກະທບົສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົໄດດ້າໍເນ ນການ ແລະ ປະເພດຂອງໂຄງການຍອ່ຍໄດ້

ມ  ການຈດັປະເພດ, ໂຄງການຍອ່ຍຈດັຢູໃ່ນປະເພດ B ການປະເມ  ນລາຍລະອຽດຂອງຜນົກະທບົຈະໄດມ້  ການດາໍເນ ນ. 

ຈ ດປະສງົຂອງການປະເມ  ນຜນົກະທບົສິ່ ງແວດລອ້ມ ແມນ່ເພຼື່ ອຄ ົນ້ຄວ້າລະດບັຂອງຜນົກະທບົ ແລະ ກາໍນດົປະເພດ

ຂອງເຄຼື່ ອງມ ຼືທ ່ ຈາໍເປັນຕອ້ງໄດກ້ະກຽມ (ເຊ່ັນ: ສສຕ ຫ ຼື ESMP ຫ ຼື COP). ການປະເມ  ນຜນົກະທບົແມນ່ໃຊເ້ພຼື່ ອເປັນ

ຂອບເຂດຂອງມາດຕະການຫ  ດຜອ່ນ. ການປະເມ  ນຜນົກະທບົຈະໃຫບ້ນັຫາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົເຊິ່ ງມ  ຄວາມສາໍ

ຄນັຕ່ໍຂະບວນການຕດັສນິໃຈໂດຍຄວາມກະຈາ່ງແຈງ້ທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຂອງໂຄງການຍອ່ຍກອ່ນຈະ

ໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ. ການຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ລກັສະນະເບຼືອ້ງຕ ົນ້ຂອງຜນົກະທບົສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ

ອະນ ມດັໃຫພ້າກສວ່ນລດັ ແລະ ສາທາລະນະໄດຮ້ບັຮູຮ້ບູແບບກຽ່ວກບັການຮອມຮບັທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ 

ສງັຄມົຂອງການພດັທະນາໂຄງການຍອ່ຍພອ້ມດວ້ຍເງຼື່ອນໄຂທ ່ ອາດນາໍໃຊໃ້ນການຫ  ດຜອ່ນຜນົກະທບົ ຫ ຼື ເຮັດໃຫນ້ອ້ຍ

ລງົຕ່ໍກບັຄວາມສຽ່ງ. ຂອບເຂດການປະເມ  ນຜນົກະທບົຈະຂຶນ້ຢູກ່ບັຜນົການກ ັນ່ກອງ. ການເກບັກາໍຂໍມ້ນູ, ການສາໍຫ ວດ

ພາກສະໜາມ, ແລະ ການປຶກສາຫາລຼືກບັຊ ມຊນົທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ປະຊາຊນົຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົກະທບົຈະໄດມ້  ການດາໍເນ ນ. 

211. ກດິຈະກາໍຂອງຂອງໂຄງການແມນ່ກດິຈະກາໍຂະໜາດນອ້ຍ, ບ່ໍຄຼືກບັໂຄງການທ ່ ຈດັຢູປ່ະເພດ A ເຊິ່ ງຕອ້ງການສກຶ

ສາຜນົກະທບົສິ່ ງແວດລອ້ມເຕັມຮບູແບບ IEA. ສາໍລບັໂຄງການຍອ່ຍທ ່ ນອນຢູປ່ະເພດ B ທ ່ ຈາໍເປັນຕອ້ງໄດສ້ກຶສາ

ສິ່ ງແວດລອ້ມເບຼືອ້ງຕ ົນ້ໃນເມ ຼື່ອການຜະລິດກະສກິາໍແມນ່ນອ້ຍກວ່າ 20 ແຮັກຕາ. ECOP, RAPs ແລະ/ຫ ຼື EGDPs ຈະ

ໄດມ້  ການກະກຽມໂດຍອ ງຕາມກບັກອບນະໂຍບາຍຄ ມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ, ກອບນະໂຍບາຍການຍກົຍາ້ຍ

ຈດັສນັ ແລະ ຊດົເຊ ຍ (CRPF) ກອບນະໂຍບາຍກຽ່ວກບັການມ ສວ່ນຮວ່ມຂອງຊນົເຜ່ົາ EGEF ເຊິ່ ງໄດພ້ດັທະນາຂຶນ້ມາ

ສາໍລບັໂຄງການນ .້ ການແກໄ້ຂບນັຫາກຽ່ວພນັກບັບດົບາດຍງິ-ຊາຍ, ຊນົເຜົາ, ແລະ ກ ມ່ຄນົດອ້ຍໂອກາດຄວນໄດ້

ເອົາໃຈໃສ,່ ໂດຍສະເພາະເມ ຼື່ອພວກເຂົາເຈົາ້ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົໄພທາໍທະຊາດ. 

212. ໂດຍຫຍໍ ້ແມນ່ຂຶນ້ຢູກ່ບັການກ ັນ່ກອງ ແລະ ລະດບັຂອງປະພດ B ຜນົກະທບົຂອງໂຄງການຍອ່ຍ, ເອກະສານດ ັງ່

ຕ່ໍໄປນ ແ້ມນ່ມ  ຄວາມຕອ້ງການແຕລ່ະໂຄງການຍອ່ຍ. 

• ການສກຶສາສິ່ ງແວດລອ້ມເບຼືອ້ງຕ ົນ້ 

• ລະຫດັສິ່ ງແວດລອ້ມສາໍການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ 
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• ແຜນຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ 

• ແຜນພດັທະນາຊນົເຜ່ົາ 

• ແຜນຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັບດົບາດຍງິ-ຊາຍ, ລວມທງັແຜນການຕດິຕາມບດົບາດຍິ່ ງຊາຍເຊິ່ ງລວມຢູໃ່ນເຄຼື່ ອງມ ຼື (RAP/ 
EGDP). 

ຕາຕະລາງ 20 ນຍິາມກຽ່ວກບັເອກະສານປ້ອງກນັທ ່ ຕອ້ງການ 

ປະເພດຂອງໂຄງການຍອ່ຍ ລະດບັຜນົກະທບົ ເຄຼື່ ອງມ ຼືປ້ອງການທ ່ ຈາໍເປັນ 

ປະເພດ ແລະ ຂະນາດຂອງ

ໂຄງການທ ່ ຕອ້ງການ ສສຕ 

ມ ຜນົກກະທລົສິ່ ງແວດລອ້ມດາ້ນລບົ

ເຊິ່ ງສາມາດຫ  ດຜອ່ນໄດໂ້ດຍມາດ

ຕະການຫ  ດຜອ່ນທ ່ ເໝາະສມົ 

ຕອ້ງການສກຶສາສິ່ ງແວດລອ້ມເບຼືອ້ງຕ ົນ້ 

ປະເພດ ແລະ ຂະໜາດຂອງ

ໂຄງການທ ່ ບ່ໍຕອ້ງການ ສສຕ 

ມ ຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມເລັກນອ້ຍ

ເຊິ່ ງສາມາດຫ  ດຜອ່ນໄດໂ້ດຍມາດ

ຕະການຫ  ດຜອ່ນທ ່ ເໝາະສມົ 

ແຜນຄ ມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ 

ປະເພດ ແລະ ຂະນາດຂອງ

ໂຄງການທ ່ ບ່ໍຕອ້ງການ ສສຕ 

ມ ຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມເລັກນອ້ຍ

ເຊິ່ ງສາມາດຫ  ດຜອ່ນໄດໂ້ດຍມາດ

ຕະການຫ  ດຜອ່ນທ ່ ເໝາະສມົ 

ການນາໍໃຊລ້ະຫດັດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ 

 

213. ຂ ັນ້ຕອນການປະເມ  ນສິ່ ງແວດລອ້ມມ : ວາງແຜນ, ກາໍນດົຂອບເຂດ, ການປະເມ  ນ ແລະ ການປຶກສາຫາລຼື. ການ

ປະເມ  ນຈະໃຫຄ້ວາມກະຈາ່ງແຈງ້ (i) ໂຄງການຍອ່ຍຈະກໍ່ໃຫເ້ກ ດຜນົກະທບົສະເພາະແນວໃດ (ii) ຜນົກະທບົຈະເປັນ

ລກັສະນະແນວໃດ (iii)  ຜນົກະທບົແຕລ່ະອນັເປັນແນວໃດ (iv) ຜນົກະທບົຈະມ ການຂະຫຍາຍໄປໃນທິດທາງໃດໆ? 

ການປະເມ  ນຜນົກະທບົມນັຂຶນ້ຢູກ່ບັການປ່ຽນແປງໄລຍະເວລາ ແລະ ຄວາມຕ່ໍເນຼື່ອງ, ຈາໍນວນປະຊກອນ ແລະ ຂະ    

ໜາດຂອງແຫ ງ່ທ ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ. ທາ່ແຮງທ ່ ເກ ດຜນົກະທບົສາມາດເປັນໄປໄດທ້ງັດາ້ນບວກ ແລະ ດາ້ນລບົ, ວທິ 

ການໄດອ້ະທິບາຍໃນຂ ັນ້ຕອນທ  3 ທ ່ ຈະໄດນ້າໍໃຊຫ້  ດຜອ່ນທງັດາ້ນບວກ ແລະ ດາ້ນລບົ.  

9.3 ຂ ັນ້ຕອນທ  3: ເຄຼື່ ອງມ ຼືປະເມ  ນການປ້ອງກນັສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ 

214. ພາຍຫ ງັຈດັປະເພດໂຄງການຍອ່ຍ ແລະ ເຄຼື່ ອງ ຼືປ້ອງກນັສິ່ ງແວດລອ້ມໄດຄ້ດັເລຼືອກ, ເຄຼື່ ອງມ ຼືຈະໄດມ້  ການກະກຽມ 

ແລະ ໃຫສ້າໍເລັດກອ່ນໂຄງການຈະໄດມ້  ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ. ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 5: ຂນັຕອນທ  3 ສະໜອງລະຫດັ

ການນາໍໃຊສ້ິ່ ງແວດລອ້ມພວົພນັກບັ 4 ກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການຍອ່ຍ.  

ມາດຕະການຫ  ດຜອ່ນ ແລະ ການປຶກສາຫາລຼື 

215. ມາດຕະການຫ  ດຜ່ອນ: ມາດຕະການຫ  ດຜອ່ນທ ່ ເໝາະສມົຈະໄດອ້ະທິບາຍຕາມລກັສະນະ ແລະ ຮບູແບບຂອງຜນົ

ກະທບົ. ລະຫດັການນາໍໃຊສ້ິ່ ງແວດລອ້ມຈະໄດນ້າໍໃຊສ້ະເພາະໃນການຫ  ດຜອ່ນຜນົກະທບົທາງດາ້ນລບົ ແລະ ປບັປ ງ
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ໃຫເ້ປັນຜນົກະທບົດາ້ນບວກ. ສາໍລບັໂຄງການຍອ່ຍທ ່ ຢູປ່ະເພດ B ທ ່ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໃນໂຄງການນ ,້ ລະຫດັການປິຕບິດັ

ສິ່ ງແວດລອ້ມຈະໄດນ້າໍໃຊເ້ປັນພາກສວ່ນໜ່ຶງຂອງເອກະສານສນັຍາ.  

216. ການປຶກສາຫາລຼື: ການກະກຽມ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັເອກະສານປ້ອງກນັຂອງໂຄງການຍອ່ຍໃນຊວ່ງການ

ກະກຽມໂຄງການມ ຄວາມຈາໍເປັນຕອ້ງປະຕບິດັຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງທະນາຄານໃນການຈດັກອງປະຊ ມປຶກສາຫາລຼື

ພາຍໃຕ ້ OP 4.01. ຈ ດປະສງົຂອງກາານຈດັກອງປະຊ ມປຶກສາຫາລຼືແມນ່ແຈງ້ໃຫສ້າທາລະນຊນົຮບັຮູໂ້ດຍການສະ   

ໜອງຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັໂຄງການໃຫຜູ້ມ້  ສວ່ນໄດສ້ວ່ນເສຍ, ໂດຍສະເພາະຜູທ້ ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົໄດຮ້ບັຮູ ້ ແລະ ທນັເວລາ 

ແລະ ໃຫໂ້ອກາດພວກເຂົາເຈົາ້ໄດສ້ະແດງຄວາມຄດິຄວາມເຫັນໃນຫ າຍມມູມອງ. ການປຶກສາຫາລຼືຈະຊວ່ຍອາໍນວຍ

ຄວາມສະດວກ ແລະ ແນວທາງໃນການຕດັສນິໃຈ ຄະນະທ ່ ບນັຍາກາດຄວາມເຂ້ົາໃຈຕ່ໍບ ກຄນົ, ກ ມ່ຄນົ ແລະ ອງົ

ການຈດັຕ ັງ້, ຜູທ້ ່ ອາດຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ຫ ຼື ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການຍອ່ຍ.  

217. ກອງປະຊ ມປຶກສາຫາລຼືແມນ່ຂະບວນການຕ່ໍເນຼື່ອງເຊິ່ ງເປັນແນວຄວາມຄດິຂອງສາທາລະນຊນົໄດມ້  ການຊອກຫາ 

ແລະ ທ ່ ມ  ຜນົກະທບົຕ່ໍເຂົາເຈົາ້. ແນວຄວາມຄດິ ແລະ ຂໍແ້ນະນາໍຂອງຜູມ້  ສວ່ນໄດສ້ວ່ນເສຍອາດຊວ່ຍໃຫຫ້ອ້ງການກະສິ

ກາໍ ແລະ ປ່າໄມໃ້ນການຕດັສນິໃຈທ ່ ເໝາະສມົສາໍລບັການຄ ມ້ຄອ້ງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຢາ່ງມ  ປະສທິິພາບ.  

ແລະ ມນັຍງັອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ເປັນແນວທາງໃນການຕດັສນິໃຈຄະນະທ ່ ບນັຍາກາດຄວາມເຂ້ົາໃຈຕ່ໍບ ກຄນົ

, ກ ມ່ຄນົ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້, ຜູທ້ ່ ອາດຈະໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ ຫ ຼື ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການຍອ່ຍ. ຈ ດປະສງົ

ສະເພາະຂອງການຈດັກອງປະຊ ມປຶກສາຫາລຼືແມນ່:  

• ເພຼື່ ອໃຫຜູ້ມ້  ສວ່ນໄດສ້ວ່ນເສຍຮບັຮູກ້ຽ່ວກບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນຂອງໂຄງການ 

• ເພຼື່ ອແກໄ້ຂທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ແລະ ມ ມາດຕະການຫ  ດຜອ່ນຈາກແນວຄວາມຄດິຜູມ້  ສວ່ນໄດ້

ສວ່ນເສຍ 

• ເພຼື່ ອສາ້ງເອກະສານທ ່ ໄດຈ້າກການສະໜບັສະໜ ນຂອງຊ ມຊນົຕ່ໍກບັໂຄງການ 

• ເພຼື່ ອປບັປ ງການຕດິຕ່ໍພວົພນັລະຫວາ່ງແຕລ່ະຝາ່ຍ 

• ສາ້ງວທິ ການຮອ້ງທ ກ ແລະ ແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຫຍງ່ 

218. ການປຶກສາຫາລຼືກບັຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົກະທບົຢາ່ງໜອ້ຍຕອ້ງມ  ສອງຂ ັນ້ຕອນ, ຜູໄ້ດຮ້ບັປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ ແລະ ຜູມ້  

ສວ່ນໄດສ້ວ່ນເສຍຕອ້ງມ  ການດາໍເນ ນ. ຂ ັນ້ຕອນທາໍອດິແມນ່ການຈດັກອງປະຊ ມປຶກສາຫາລຼືກຽ່ວກບັການປະເມ  ນຜນົກະທບົ

ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົແມນ່ຕອ້ງການດາໍເນ ນໃນຊວ່ງການຄດັເລຼືອກສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຂອງໂຄງການຍອ່ຍ. 

ແລະ ຂ ັນ້ຕອນທ ສອງ ພາຍຫ ງັຜນົກະທບົຕາ່ງໆ ເປັນທ ່ ຮບັຮູ ້ແລະ ແຜນການຄ ມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົໄດມ້  ການ

ກະກຽມ. ຖາ້ມ  ຄວາມຈາໍເປັນການຈດັກອງປະຊ ມປຶກສາຫາລຼືຫ າຍກວ່າສອງຄ ັງ້ຄວນໄດດ້າໍເນ ນ. ຂໍແ້ນະນາໍຕ່ໍໄປນ ຄ້ວນ

ໄດດ້າໍເນ ນການໃນການຈດັກອງປະຊ ມປຶກສາຫາລຼື. 

• ວທິ ການຈດັກອງປະຊ ມປຶກສາຫາລຼືອາດຈະເຮັດໄດດ້ວ້ຍຮບູແບບການປຶກສາຫາລຼືກບັສາທາລະນະຊນົ ຫ ຼື ການ

ປຶກສາຫາລຼືເປັນກ ມ່.  ກອງປະຊ ມປຶກສາຫາລຼື ຫ ຼື ການປຶກສາຫາລຼືຈະສະໜອງໂອກາດໃຫຜູ້ເ້ຂ້ົາຮວ່ມໄດຍ້ກົບນັຫາ

ທ ່ ພວົພນັໂດຍອດິສະຫ ະ ເສລ ກຽ່ວກບັໂຄງການຍອ່ຍ, ຜນົກະທບົຕ່ໍການດາໍລງົຊ ວດິຂອງພວກເຂົາ, ຊ ວດິການເປັນ

ຢູຂ່ອງຊ ມຊນົ ແລະ ຂອງພວກເຂົາເຈົາ້. ການປຶກສາຫາລຼືຈະເນັນ້ໃສບ່ນັຫາສະເພາະທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ 
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ສງັຄມົຂອງໂຄງການຍອ່ຍ, ເພຼື່ ອເຮັດໃຫຜູ້ມ້  ສວ່ນໄດສ້ວ່ນເສຍສາມາດຍກົບນັຫາ ແລະ ວທິ ່ ແກໄ້ຂທາງດາ້ນ

ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ. 

• ຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມທ ່ ຫ າກຫ າຍອາດມ ຄວາມແຕກຕາ່ງທາງແນວຄວາມຄດິຂຶນ້ຢູກ່ບັທາໍມະຊາດ ແລະ ສະຖານທ ່ ຂອງ

ໂຄງການຍອ່ຍ. ການວເິຄາະຜູມ້  ສວ່ນໄດສ້ວ່ນເສຍຈາໍເປັນຕອ້ງໄດດ້າໍເນ ນໃນການຊອກຄ ົນ້ຫາຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົກະທບົ 

ແລະ ຜູມ້  ສວ່ນໄດສ້ວ່ນເສຍ. ຂຶນ້ກບັຂໍມ້ນູທາງດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ຄວາມສນົໃຈຂອງກດມ່ຄນົ, ກອງປະຊ ມອາດມ 

ຄວາມຈາໍເປັນ.  

• ຂໍມ້ນູຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການຍອ່ຍ/ກ ມ່ຄນົໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາໍເປັນຕອ້ງໄດປ້ະກາດພາຍໃນທອ້ງຖິ່ນໂດຍ

ການນາໍໃຊໂ້ທລະໂຄງ່ ແລະ ປະກາດບອ່ນທ ່ ສາໍຄນັຢາ່ງໜອ້ຍ 7 ຫາ 10 ວນັ. ໂດຍທົ່ວໄປແລວ້, ຈາໍເປັນຕອ້ງ

ໄດຮ້ບັປະກນັວາ່ຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົກະທບົ ແລະ ຜູມ້  ສວ່ນໄດສ້ວ່ນເສຍໄດຮ້ບັຮູ ້ແລະ ໄດມ້  ການປຶກສາຫາລຼືຢາ່ງລະອຽດ

ກຽ່ວກບັໂຄງການຍອ່ຍ, ຜນົກະທບົຂອງພວກມນັ, ສດິນາໍໃຊທ້ ່ ດນິ ແລະ ທາງເລຼືອກອຼື່ ນໆ, ແລະ ອະນ ຍາດໃຫມ້  

ສວ່ນຮວ່ມໃນການພດັທະນາໂຄງການຍອ່ຍຢາ່ງເຕັມທ ່ . ນ ແ້ມນ່ຄວນໄດເ້ຮັດສະເພາະໃນກລໍະນ ຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົກະທບົ, 

ເຊ່ັນກ ມ່ຊນົເຜ່ົາ. ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໃນຮບູແບບນ ຄ້ວນໄດດ້າໍເນ ນຕະຫ ອດໄລຍະການກະກຽມໂຄງການ, ການ 

ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ, ການຕດິຕາມກວດກາ. ນະໂຍບາຍການເປ ດກວ້າງຄວນໄດຮ້ກັສາໃຫຊ້ ມຊນົ, ດ ັງ່ນ ັນ້ ຜູ້

ມ  ສວ່ນໄດສ້ວ່ນເສຍໃຫມ້  ຄວາມຮູສ້ກຶສະບາຍໃນການພບົກບັ PAFO/DAFO ໃນການສອບຖາມ ແລະ ຍກົບນັຫາ

ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ. ສາ້ງລະບບົການຄ ມ້ຄອງການຕອບຮບັໃນການບນັທຶກ ແລະ ຕອບຂໍຂ້ອ້ງໄຈກຽ່ວກບັ

ບນັຫາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ.ໃຫຮ້ບັປະກນັວາ່ PAFO/DAFO ແລະ ທ ່ ປຶກສາໂຄງການສາມາດຕອບຄາໍຖາມ

ຕາ່ງໄດຢ້າ່ງເໝາະສມົ. 

9.4 ຂ ັນ້ຕອນທ  4. ການຕດິຕາມ ແລະ ການລາຍງານ 

219. ແຜນຕດິຕາມ: ຈ ດປະສງົຕ ົນ້ຕໍຂອງການຕດິຕາມສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົແມນ່ເພຼື່ ອບນັທຶກຜນົຂອງສິ່ ງແວດລອ້ມ 

ແລະ ສງັຄມົຈາກການດາໍເນ ນກດິຈະກາໍ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັມາດຕະການຫ  ດຜອ່ນຊອກຫາຂ ັນ້ຕອນທາໍອ ດໃນການ

ຫ  ດຜອ່ນຜນົກະທບົທາງລບົ ແລະ ປບັປ ງໃຫມ້  ທາ່ອຽ່ງໃນທາງບວກຂອງກດິຈະກາໍໂຄງການ. ຈາກພາກສວ່ນຂອງການ

ຕດິຕາມມາດຕະການຫ  ດຜອ່ນ ແລະ ປບັປ ງໃຫດ້ ຂຶນ້, ລາຍການສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຈະໄດມ້  ການຕດິຕາມໃນຊວ່ງ

ການກໍ່ສາ້ງ ແລະ ການດາໍເນ ນໂຄງການ. ຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ຄວາມຖ ່ ໃນການຕດິຕາມແມນ່ຂຶນ້ຢູກ່ບັຂອບເຂດ ແລະ 

ໄລຍະຂອງໂຄງການ ແລະ ສະຖານະການ. ລກັສະນການຕດິຕາມສະແດງໃນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍທ  5: ຂ ັນ້ຕອນທ  4 

ຂອງການຕດິຕາມ ແລະ ການລາຍງານ.  

ການຕດິຕາມ RAP 

220. ການຕດິຕາມ ແມນ່ຂະບວນການປະເມ  ນຢາ່ງຕ່ໍເນຼື່ອງໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການເຊິ່ ງໄດພ້ວົພນັກບັແຜນ

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຕ່ໍກບັຜນົນາໍເຂ້ົາໂຄງການ, ພຼື້ນຖານໂຄງລາ່ງ, ແລະ ການບໍລິການ. ການຕດິຕາມສະໜອງໃຫ້

ອງົກອນຕາ່ງໆ ມ ການສະທອ້ນໃຫເ້ຫັນສະຖານຂອງການໂຄງການ. ການຕດິຕາມແມນ່ການກາໍນດົຄວາມຈງິ, ຄວາມເປັນໄປ
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ໄດຢ້າ່ງປະສມົສາໍເລັດ, ຍກົບນັຫາຄວາມຍ ງ້ຍາກໃຫເ້ຫັນທນັສະຖນັນະການເພຼື່ ອອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນການປບັຂອງ

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ. 

(i) ການຕດິຕາມບ່ໍແມນ່ແຕວ່າ່ໂຄງການສາໍເລັດ ຫ ຼື ບ່ໍກຕໍາມ, ລວມມ ປະລິມານ ແລະ ຄ ນນະພາບ ແລະ ເວລາ. 

(ii) ປະເມ  ນວາ່ໂຄງການບນັລ ຈ ດປະສງົ ຫ ຼື ບໍ? ຫ ຼື ບນັລ ຫ າຍປານໃດແດແ່ລວ້.  

221. ອງົການບໍລິຫານໂຄງການ ພອ້ມດວ້ຍທ ່ ປຶກສາຕດິຕາມອດິສະລະເຊິ່ ງໄດເ້ຊັນສນັຍາກບັອງົການບໍລິຫານຈະໄດ້

ຕດິຕາມ ແລະ ແນະ ນາໍໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັເປັນປກົກະຕ.ິ 

ການກວດກາພາຍໃນ 

222. ການຕດິຕາມແຜນການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັຂອງໂຄງການຍອ່ຍແມນ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ

ພອ້ມກບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອຂອງທ ່ ປຶກສາ. ອງົການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຈະມ ການຕດິຕາມຄວາມຄຼືບໜາ້ຂອງການກະກຽມ

ແຜນການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຕະຫ ອດການລາຍງານປະຈາໍປ . 

ບນັທດັຖານຂອງການຂອງການຕດິຕາມພາຍໃນລວມມ ແຕບ່ໍ່ຈາໍກດັ 

(i) ການໃຊຈ້າ່ຍການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັຂອງຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົກະທບົຫ າຍປະເພດທ ່ ແຕກຕາ່ງຕ່ໍກບັນະໂຍບາຍການຍກົ

ຫຍາ້ຍຈດັສນັໄດອ້ະທິບາຍໄວໃ້ນການການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ. 

(ii) ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັການຊວ່ຍທາງດາ້ນເຕັກນກິ, ການຕ ັງ້ຖິ່ນຖານໃໝ,່ ການໃຊຈ້າ່ຍເງນິເດຼືອນ, ການຊວ່ຍເຫ ຼືອ

ການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ. 

(iii) ການເຜ ຍແຜຂໍ່ມ້ນູ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນການປຶກສາຫາລຼື. 

(iv) ຕດິຕາມຂ ັນ້ຕອນການຮອ້ງທ ກ, ບນັຫາປະຈ ບນັ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການເອົາໃຈໃສໃ່ນການຄ ມ້ຄອງ 

(v) ຈດັບ ລິມະສດິຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົກະທບົຕ່ໍການຄດັເລຼືອກ 

(vi) ໃນການປະສານສມົທບົໃນການເຮັດກດິຈະກາໍຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ ແລະ ສນັຍາການກໍ່ສາ້ງ.  

223. ອງົການບໍລິຫານໂຄງການຈະໄດສ້ງັລວມຂໍມ້ນູທ ກໆ ເດຼືອນຈາກຄະນະກາໍມະການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັຕາ່ງໆ. ຂໍມ້ນູ

ພຼື້ນຖານຕ່ໍການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັການການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັຂອງໂຄງການຈະໄດຮ້ກັສາ ແລະ ໄດປ້ບັປ ງທ ກເດຼືອນ. 

ອງົການບໍລິຫານຈະໄດສ້ະເໜ ໃນບດົລາຍງາານການຕດິຕາມພາຍໃນຕ່ໍກບັການແຜນຍກົຍາ້ຍຈດັສນັເຂ້ົາໃນບດົລາຍ

ງານປະຈາໍສາມເດຼືອນເຊິ່ ງໄດສ້ ົ່ງໃຫທ້ະນາຄານໂລກ. ບດົລາຍງານຄວນໄດບ້ນັຈ ຂໍມ້ນູຕາ່ງໆ ດ ັງ່ຕ່ໍໄປນ :້  

(i) ຈາໍນວນຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົກະທບົອ ງຕາມປະເພດຂອງຜນົກະທບົ ແລະ ອງົປະກອບຂອງໂຄງການ ແລະ ສະຖານະການຊດົ

ເຊ ຍ, ການຈດັສນັຄຼືນໃໝ ່ແລະ ການຟຼື້ນລາຍຮບັແຕລ່ະລາຍການ 

(ii) ການແຈກຢາຍມນູຄາ່ແຕລ່ະກດິຈະກາໍ ຫ ຼື ການຊດົເຊ ຍ ແລະ ການຮຽກຮອ້ງຄຼືນ ແລະ (iii) ສາໍລບັແຕລ່ະກດິຈະກາໍ. 

(iv) ລາຍການຕວົແທນຜູຮ້ອ້ງຟ້ອງ 

(v)  ຜນົການແກໄ້ຂຜູຮ້ອ້ງທ ກ ແລະ ຕວົແທນບນັຫາເຊິ່ ງອງົການຄ ມ້ຄອງມ ຄວາມຈາໍເປັນຕອ້ງໄດແ້ກໄ້ຂທ ກລະດບັ. 

(vi)  ບນັຫາຕາ່ງໆອາດເກ ດຂຶນ້ຈາກຂະບວນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ 
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(vii) ແຜນການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັຈະໄດມ້  ການປບັປ ງ. 

10.0 ການຈດັສນັການຈດັຕ ັງ້ຈ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການ 

ການຄ ມ້ຄອງໂຄງການ 

224. ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັປ້ອງກນັສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຈະໄດປ້ະຕບິດັຕາມການຈດັສນັຕ່ໍໄປນ .້ ອງົກອນບໍລິຫານ

ໂຄງການແມນ່ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ,້ ກະຊວງອ ດສະຫາກາໍ ແລະ ການຄາ້ ແລະ ຫາ້ແຂວງຂອງໂຄງການ. 

ລະດບັສນູກາງ, ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມແ້ມນ່ມ  ຄວາມຮບັຜິດຊອບລວມກຽ່ວກບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ 

ແລະ ຄວາມມ ປະສດິທິພາບ, ປະສານງານກບັກະຊວງທ ່ ກຽ່ວຂອ້ງ, ລວມທງັກະຊວງການເງນິ ແລະ ກະຊວງແຜນການ 

ແລະ ການລງົທຶນ, ຂະບວນການອ ນ ມດັໂຄງການ ຫ ຼື ອາໍວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກກ່ານສາ້ງຕ ັງ້ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ

ໂຄງການ, ປບັປ ງການຖອດຖອນງບົປະມານ, ປບັປ ງປະສດິທິພາບໃນການນາໍໃຊເ້ງນິ IDA. 

ຮບູສະແດງ 12 ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງກມົກອງທ ່ ກຽ່ວຂອ້ງສາໍລບັໂຄງການຜະລິດກະສກິາໍເປັນສນິຄາ້ສາໍລບັວຽກປ້ອງ

ການສິ່ ງແວດລອ້ມ 

 

225. ໂຄງການຜະລິດກະສກິາໍເປັນສນິຄາ້ແມນ່ໂຄງການຮວ່ມກນັຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັລະຫວາ່ງກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້

ກບັກະຊວງອ ດສະຫາກາໍ ແລະ ການຄາ້, ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມເ້ປັນສນູກາງໃນການປະສານງານກບັພາກສວ່ນ

ຕາ່ງໆ ແລະ ເປັນຜູຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ.  
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ກະຊວງ ກປ ເປັນຜູຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການເປົນຕ ົນ້ຕໍ ແລະ ສ ມໃສອ່ງົປະກອບ A, C ແລະ ປະສານງານ

ກບັແຕລ່ະອງົປະກອບ, ເຮັດວຽກກບັກ ມ່ຜະລິດ ແລະ ຊາວກະສກິອນ, ປບັປ ງພຼື້ນຖານໂຄງລາ່ງລະດບັໄຮນ່າ, ອາໍນວຍ

ຄວາມສະດວກໃຫແ້ກກ່ານຜະລິດ ແລະ ເຄຼື່ ອງຈກັຮບັໃຊກ້ານຜະລິດ.  

227. ກມົແຜນການ ແລະ ການເງນິ- ອ ງຕາມຂໍຕ້ກົລງົຂອງລດັຖະມນົຕ ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມໃ້ຫກ້ມົແຜນການ ແລະ 

ການເງນິເປັນຜູປ້ະສານກບັບນັດາກມົວຊິາການທ ່ ກຽ່ວຂອ້ງ, ຕດິຕາມກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການແຕລ່ະວນັ ແລະ ລາຍງານຜນົ. 

ໜວ່ຍງານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການພາຍໃຕກ້ມົແຜນການ ແລະ ການເງນິຈະໄດເ້ຮັດວຽກຢາ່ງໄດຊ້ດິກບັທ ່ ປຶກສາພາຍໃນ 

ແລະ ສາກນົໃນການກະກຽມກອບການປ້ອງກນັສິ່ ງແວດລອ້ມ, ດາໍເນ ນການຈດັກອງປະຊ ມປຶກສາຫາລຼື, ໃຫຊ້າວກະສກິອນ 

ແລະ ກ ມ່ຜູຜ້ະລິດເຂ້ົາໃຈ ແລະ ປະຕບິດັຕາມນະໂຍບາຍປ້ອງກນັ ແລະ ນາໍພາກມົວຊິາການຕາ່ງໆ ຕດິຕາມກດິຈະກາໍຂອງ

ໂຄງການ.  

228. ກມົແຜນການ ແລະ ການເງນິ- ອ ງຕາມຂໍຕ້ກົລງົຂອງລດັຖະມນົຕ ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ,້ ກມົດ ັງ່ກາ່ວມ  ຄວາມ

ຮບັຜິດຊອບຕ່ໍການຄວບຄ ມຄ ນນະພາບການຜະລິດ ແລະ ສິ່ ງນາໍເຂ້ົາໃນການຜະລິດ, ລວມທງັການຜະລິດພຼືດ, ຂອບເຂດ

ການຜະລິດ, ແນວພນັ ແລະ ແຫ ງ່ຜະລິດແນວພນັ, ການຄ ມ້ຄອງ ແລະ ການຕດິຕາມ ແລະ ການກວດກາເຄຼື່ ອງມ ຼືການນາໍ

ເຂ້ົາ ແລະ ສ ົ່ງອອກ, ເປັນຕ ົນ້ ແນວພນັພຼືດ, ຝ ນ່ວທິະຍາສາດ, ຝ ນ່ອ ນຊ , ການນາໍໃຊສ້ານເຄມ ສາໍລບັພຼືດ, ຢາປາບສດັຕູ

ພຼືດ, ຢາຂາ້ຫຍາ້ໃຫນ້ອນຢູໃ່ນມາດຕະການຄວບຄ ມ, ລະບຽບ, ກດົໝາຍ ແລະ ບ່ໍສາ້ງຜນົກະທບົທາງລບົໃຫແ້ກ ່

ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ. ສາ້ງລະບບົ ແລະ ພດັທະນາລະບບົເຮັດກະສກິາໍສະອາດໃຫນ້ອນຢູໃ່ນກດົຫ າຍ ແລະ ລະບຽບ

ຫ ກັການພອ້ມດຽວກນັກບັຖກຶຕອ້ງກບັສນົທິສນັຍາລະຫວາ່ງປະເທດ ແລະ ກດົໝາຍສາກນົທ ່  ສປປ ລາວໄດລ້ງົນາມ ແລະ 

ໃຫສ້ດັຕະຍາບນັ. ພດັທະນາລະບບົການປ້ອງກນັພຼືດໂດຍຜາ່ນການລງົສາໍຫ ວດ, ຈາໍແນກ, ສກຶສາ, ວເິຄາະ, ສາ້ງແຜນຄວບ

ຄ ມ, ພະຍາກອນ, ແລະ ການຈດັການ, ການຄດັເລຼືອກ ແລະ ສາ້ງຕ ັງ້ເຄຼືອຄາ່ຍການປ້ອງກນັພຼືດທ ົ່ວປະເທດ, ພດັທະນາ

ກະສກິາໍສະອາດ, ນາໍໃຊເ້ຄຼື່ ອງມ ຼືທນັສະໃໝເ່ຂ້ົາໃນການເກບັກູຜ້ນົຜະລິດ. 

229. ກມົຊນົລະປະທານ-ໂດຍລວມຈະໄດສ້ ມໃສກ່ານກໍ່ສາ້ງສອ້ມແປງລະບບົຊນົລະປະທານ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫ້

ກ ມ່ຜູນ້າໍໃຊນ້ ໍາ້ ແລະ ແນະນາໍການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ໃຫມ້  ຄວາມເໝາະສມົສາໍລບັພຼືດນາໍໄປໃຊໄ້ດ.້ ໃນການສກຶສາການນາໍໃຊນ້ ໍາ້

ຊນົລະປະທານ, ການສາໍຫ ວດ ແລະ ອອກແບບ ແລະ ໄດມ້  ການພດັທະນາ, ການຄ ມ້ຄອງ, ການລະບາຍ, ການປ້ອງກນັນ ໍາ້

ຖວ້ມ, ຫ  ດຜອ່ນໄພແຫງ້ແລງ້ພາຍໃນປະເທດ. ຕ່ໍກບັການຕດິຕາມ, ການເກບັກາໍຂໍມ້ນູ ແລະ ການວເິຄາະຂໍມ້ນູຂອງລະບບົ

ຊນົລະປະທານ ແລະ ການລະບາຍໃນຂອບເຂດຜະລິດກະສກິາໍພາຍໃນປະເທດ, ເພຼື່ ອຮບັປະກນັວາ່ການສກຶສາມ ປະສດິທ 

ພາບ ແລະມ ຄວາມກາ້ວໜາ້, ການສາໍຫ ວດ, ອອກແບບ ແລະ ກໍ່ສາ້ງ. ການຕດິຕາມ ແລະ ການປະເມ  ນຜນົການກໍ່ສາ້ງ, 

ການຟຼື້ນຟລູະບບົຊນົລະປະທານ ແລະ ການລະບາຍທ ກປະເພດ ແລະ ທ ກຂະໜາດໃຫມ້  ມາດຕະຖານລະດບັພາກພຼື້ນ ແລະ 

ສາກນົ, ຮບັປະກນັວາ່ການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ເຂ້ົາໃນການຜະລິດໃຫມ້  ຄວາມເໝາະສມົ ແລະ ມ ປະສດິທິພາບ.  

230. DTEA ກມົວຊິາການຮບັຜິດຊອບການສ ົ່ງເສ ມການນາໍໃຊເ້ຄຼື່ ອງກນົຈກັ, ເຄຼື່ ອງມ ຼື, ວທິ ການທ ່ ທນັສະໃໝເຂ້ົາໃນການ

ເກບັກຽ່ວຜນົຜະລິດ ແລະ ການເພາະພນັໃນຂອບເຂດທ ່ ມ  ທາ່ແຮງທ ່ ສາສາດເພ ່ ມການຜະລິດໃຫມ້  ຄວາມກາ້ວໜາ້ໃນການ

ສ ົ່ງເສ ມການຜະລິດ, ປບັປ ງຄ ນນະພາບການຜະລິດ, ຫ  ດຜອ່ນຕ ົນ້ທຶນການຜະລິດ. ການເຜ ຍແຜຂໍ່ມ້ນູ ແລະ ລະບບົບໍລິການ
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, ພອ້ມກບັເຕັກນກິການຜະລິດກະສກິາໍ, ການຕະຫ າດ, ການນາໍໃຊນ້ ໍາ້. ສ ົ່ງເສ ມການພດັທະນາແບບຍນຶຍງົ, ນອນໃນ

ບນັຍາກາດທ ່ ເໝາະສມົ ແລະ ສ ົ່ງເສ ມໃຫເ້ປັນສນິຄາ້, ຫ ຼື ບໍລິການໃຫແ້ກກ່ ມ່ຜະລິດ, ການນາໍໃຊເ້ຕັກນກິວທິະຍາສາດ, ເຂ້ົາ

ເຖງິຕະຫ າດພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ, ຝຶກອບົຮມົເພຼື່ ອຍກົລະດບັຄວາມຮູໃ້ນວຊິາຕາ່ງໆ. ການຄ ມ້ຄອງ, ການຕດິຕາມ, 

ແລະ ການສ ົ່ງເສ ມກດິຈະກາໍໃຫແ້ກກ່ ມ່ຜະລິດ, ຜູດ້າໍເນ ນທ ລະກດິກະສກິາໍ, ກະສກິອນໂດຍອ ງຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບ

ການຕາ່ງໆ.  

231. ກະຊວງອ ດສະຫາກາໍ ແລະ ການຄາ້.  ເປັນພາກສວ່ນໜ່ຶງທ ່ ຮບັຜິດຊອບໃນການການດາໍເນ ນການກດິຈະກາໍທ ່ ກຽ່ວພນັ

ພາຍໃຕອ້ງົປະກອບ B. (ຍກົສງູຜະລິດໃຫເ້ປັນສນິຄາ້) ເປັນຕ ົນ້ການສາ້ງຄູຮ່ວ່ມການຜະລິດລະຫວ່າງຜູເ້ກບັຊຼືຜ້ນົຜະລິດ 

ແລະ ອງົກອນຊາວກະສກິອນ ແລະ ທຶນສມົທບົສາໍລບັຜູເ້ກບັຊຼື ້ແລະ ກ ມ່ຊາວກະສກິອນເພຼື່ ອລງົທຶນໃນການປບັປ ງໂຄງສາ້ງ

ການຜະລິດ, ການນາໍໃຊເ້ຄຼື່ ອງຈກັເຂ້ົາໃນການຜະລິດ, ເຄຼື່ ອງອບົ, ແລະ ສາງເກບັມຽ້ນ ແລະ ຫອ້ງຮກັສາອ ນ່ຫະພມູ, ບອ່ນ

ຫ່ໍຫ ມ້ຜກັ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ກະຊວງອ ດສະຫາກາໍ ແລະ ການຄາ້ໄດແ້ຕງ່ຕ ັງ້ກມົແຜນການ ແລະ ການຮວ່ມມຼືເປັນຜູປ້ະສານງານກບັ

ກມົວຊິາການຕາ່ງໆ ເຊ່ັນ ກມົອ ດສະຫາກາໍ ແລະ ຫດັຖະກາໍເຮັດວຽກຮວ່ມກບັກ ມ່ໂຮງສ , ຂະບວນການແປຮບູລວມມ  ເຮຼືອນ

ໂຮງຫ່ໍຫ ມ້ພະລິດຕະພນັເພຼື່ ອຮບັປະກນັວາ່ນອນໃນມາດຕະຖານ GMP ແລະ ບ່ໍໃຫມ້  ຜນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ 

ສ ຂະພາບ. ກມົການຄາ້ພາຍໃນມ ຄວາມຮບັຜິດຊອບຕ່ໍການການປບັປ ງຕະຫ າດທອ້ງຖິ່ນ, ຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພ ແລະ 

ໄດມ້າດຕະຖານ.  

232. ພະແນກກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມເ້ປັນຜູນ້າໍໃນການການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການໃນລະດບັແຂວງໃນການແນະນາໍ ທ ່

ປຶກສາດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ແລະ ໜວ່ຍງານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການໃນການດາໍເນ ການການຄດັເລຼືອກ, ທບົ

ທວນ, ອະນ ມດັແຜນໂຄງການຍອ່ຍ, ຕດິຕາມໃຫນ້ອນໃນເງຼື່ອນໄຂການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ. ສາໍລບັແຜນສະເໜ ໂຄງການຍອ່ຍ

ທ ່ ຕອ້ງການການສກຶສາສິ່ ງແວດລອ້ມເບຼືອ້ງຕ ົນ້, ພະແນກກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມຈ້ະປະສານກບັພະແນກຊບັພະຍາກອນທາໍມະ

ຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມເປັນຜູຕ້ ັງ້ຂອບເວລາ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນອະນ ມດັເພຼື່ ອຮບັປະກນັວາ່ໂຄງການຍອ່ຍທ ່ ສະເໜ ໃຫສ້າໍເລັດ

ຕາມເວລາທ ່ ໂຄງການກາໍນດົໄວ.້ ພະແນກກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ແລະ ຫອ້ງການກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມພ້ອ້ມດວ້ຍໜວ່ຍ

ງານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ແລະ ທ ່ ປຶກສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຈະໄດມ້  ກອງປະຊ ມຮວ່ມກບັພະແນກ

ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ພາກສວ່ນອຼື່ ນໆ ທ ່ ກຽ່ວຂອ້ງເປັນປກົກະຕເິປັນຕ ົນ້ DOSMEP ໄດ້

ຮບັຄາໍຕາໍນຕິຊິມົຖາ້ຫາກມ ການແນະນາໍໃນການສ ົ່ງເສ ມການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ຫ ຼື ມ  ຜູສ້ະເໜ ເກ ດຂຶນ້ເນຼື່ອງຈາກ

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາຕາ່ງໆ.  

233. ຫອ້ງການກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມມ້  ຄວາມຮບັຜິດຊອບໃນການລະດບັເມ ຼືອງ ແລະ ແນະນາໍໃຫທ້ ່ ປຶກສາສິ່ ງແວດລອ້ມ 

ແລະ ສງັຄມົ ແລະ ໜວ່ຍງານຮບັຜິດຊອບໂຄງການໃນການຄດັເລຼືອກ, ທບົທວນ ແລະ ອະນ ມດັແຜນໂຄງການຍອ່ຍ, 

ຕດິຕາມການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ. ສາໍລບັໂຄງການຍອ່ຍທ ່ ສະເໜ ເຊິ່ ງຕອ້ງການສກຶສາສິ່ ງແວດລອ້ມເບຼືອ້ງຕ ົນ້, ຫອ້ງ 

ການກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມຈ້ະໄດປ້ະສານກບັພະແນກຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມເປັນຜູຕ້ ັງ້ຂອບເວລາ 

ແລະ ຂ ັນ້ຕອນອະນ ມດັເພຼື່ ອຮບັປະກນັວາ່ໂຄງການຍອ່ຍທ ່ ສະເໜ ໃຫສ້າໍເລັດຕາມເວລາທ ່ ໂຄງການກາໍນດົໄວ.້ ພະແນກກະສິ

ກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ແລະ ຫອ້ງການກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ພອ້ມດວ້ຍໜວ່ຍງານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ແລະ ທ ່ ປຶກສາ
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ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຈະໄດມ້  ກອງປະຊ ມຮວ່ມກບັພະແນກຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ 

ພາກສວ່ນອຼື່ ນທ ່ ກຽ່ວຂອ້ງເປັນປກົກະຕ.ິ 

234. ທ ່ ປຶກສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຈະເຮັດວຽກຢາ່ງໄດຊ້ດິກບັໜວ່ຍງານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການໃນການສະໜອງ

ໃຫແ້ກຊ່າວກະສກິອນ ແລະ ອງົປະກອບໂຄງການໃນການກະກຽມແຜນສະເໜ ໂຄງການຍອ່ຍ, ດາໍເນ ນການຄດັເລຼືອກ

ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ, ກະກຽມເຄຼື່ ອງມ ຼືປ້ອງກນັ. ທ ່ ປຶກສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຈະໄດແ້ນະນາໍ ແລະ ຕດິຕາມ

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ECOP. 

235. ໜວ່ຍງານການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຈະປະສານງານ ແລະ ສະໜອງທາງດາ້ນເຕັກນກິໃຫ ້ທ ່ ປຶກສາສິ່ ງແວດລອ້ມ 

ແລະ ສງັຄມົຮບັປະກນັວາ່ການປ້ອງກນັນອນຢູໃ່ນມາດຕະການ. ໜວ່ຍງານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຈະປະສານງານກບັອງົ

ກອນທ ່ ກຽ່ວຂອ້ງເປັນຕ ົນ້ກມົສ ົ່ງເສ ມກະສກິາໍ, ກມົຊນົລະປະທານໃນການສະໜອງວທິ ເຮັດກະສກິາໍທ ່ ດ ໃຫແ້ກຊ່າວກະສກິອນ/

ອງົປະກອບຂອງໂຄງການ. ໜວ່ຍງານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຈະແນະນາໍການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ECOP ແລະ ຕດິຕ່ໍຫາ

ຫອ້ງທດົລອງໃນການຕດິຕາມ ລວມທງັ ທດົລອງ ແລະ ລາຍງານ. ໜວ່ຍງານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຈະປະສານຫາພະ

ແນກຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມໃນການກາໍນດົຖາ້ຫາກການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການບນັລ ເປ້ົາໝາຍໃນ 

ຂອບເຂດການຄ ມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ, ການສກຶສາສິ່ ງແວດລອ້ມເບຼືອ້ງຕ ົນ້, ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕຕິດັ ECOP 

ແລະ ພວົພນັຄວາມຕອ້ງການທາງດາ້ນສງັຄມົ. ໜວ່ຍງານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຈະເປັນຜູຕ້ດິຕາມຢູພ່າກສະໜາມໃນ

ຊວ່ງການກໍ່ສາ້ງ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການເພຼື່ ອຢຼືນຢຼືນ ວາ່ໄດມ້  ການນາໍໃຊ ້ECOP ຢາ່ງເໝາະສມົ. 

11.0 ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມ  ນຜນົ  

ພາກສວ່ນຕດິຕາມອດິສະລະ 

236. ກມົແຜນການ ແແລະ ການເງນິຈະໄດວ້າ່ຈາ້ງອງົການຕິດຕາມເອກະລາດໃນການດາໍເນ ນການຕດິຕາມປກົກະຕ,ິ 

ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມ  ນກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການຢາ່ງເສລ . ການປະເມ  ນຈະໄດດ້າໍເນ ນໄປຕາມຂອບໜາ້ວຽກທ ່ ໄດຮ້ບັ

ອະນ ມດັສາໍລບັວຊິາການ ແລະ ອງົປະກອບການປ້ອງກນັ, ແຜນອະນ ມດັ, ລວມມ ການອອກແບບລະອຽດ, ການຈດັສນັ

ງບົປະມານ, ການຈດັຊຼືຈ້ດັຈາ້ງ, ສນັຍາການກໍ່ສາ້ງ ແລະ ການເບ ກຈາ່ຍ.  

237. ພາກສວ່ນຜູຕ້ດິຕາມທ ສາມຈະໄດປ້ະເມ  ນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍປ້ອງກນັ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຕາມ

ເຄຼື່ ອງມ ຼືປ້ອງກນັຕາ່ງໆ, ລວມທງັແຜນຄ ມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ, ແຜນຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັສິ່ ງແວດລອ້ມ, ແຜນ

ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ/ຂອບເຂດນະໂຍບາຍການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ ແລະ ຊດົເຊ ຍຜນົກະທບົ, ແຜນ

ພດັທະນາຊນົເຜ່ົາ/ນະໂຍບາຍການມ ສວ່ນຂອງຊນົເຜ່ົາ ແລະ ແຜນຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັບດົບາດຍງິຊາຍ. 

ຕາຕະລາງ 21 ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຕລ່ະອງົປະກອບ 

ອງົປະກອບ/ອງົປະກອບຍອ່ຍ ຄວາມຮບັຜິດຊອບຕ ົນ້ຕໍ ອງົກອນສະໜບັສະໜ ນ 

ປບັປ ງປະສດິທິພາບການຜະລິດ ແລະ 

ຄວາມຍຼືນຍງົ 

NAFRI, DOA, DAEC, PAFO 

DOA, DAEC, DALaM, PAFO 
ກມົວຊິາການຕາ່ງໆຂອງກະຊວງ ກປ. 
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A1 ປບັປ ງແນວພນັ ແລະ ຮບັຮອງຄ ນ

ນະພາບແນວພນັ 

A2 ສ ົ່ງເສ ມຜະລິດກະສກິາໍທ ່ ດ  

A3 ສະໜອງການປບັປ ງພ້ຶນຖານໂຄງ

ລາ່ງ 

A4 ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກຂ່ນົສ ົ່ງ

ການບໍລິການ 

DOI, PAFO 

DAEC, DaLaM, DOPC, PAFO 

ສ ົ່ງເສ ມຜະລິດໃຫເ້ປັນສນິຄາ້ 

B1ກໍ່ສາ້ງສງິອາໍນວຍຄວາມສະດວກ

ໃນການເພ ່ ມມນູຄາ່ສນິຄາ້ 

B2 ເຊຼື່ ອມໂຍງຊາວກະສກິອນເຂ້ົາເຖງິ

ຕະຫ າດ 

B3 ປບັປ ງສິ່ ງແວດລອ້ມ 

PAFO/PICO 

DAEC, DOSMEP, DTD, DTP, 

PAFO, PICO  

DOA, DOIH, DIMEX, DTP 

ກມົວຊິາການຕາ່ງໆຂອງກະຊວງກະສິ

ກາໍ ແລະ ປ່າໄມ,້  ກະຊວງອ ດສະຫາ

ກາໍ ແລະ ການຄາ້,  

ການຄ ມ້ຄອງໂຄງການ 

C1 ການຄ ມ້ຄອງໂຄງການ 

C2 ການຕດິຕາມ ແລະ ການປະເມ  ນ

ຜນົ 

DOPC (MAF),  
DPC (MOIC),  

PAFO 

ກມົວຊິາການຕາ່ງໆຂອງກະຊວງກະສິ

ກາໍ ແລະ ປ່າໄມ,້  ກະຊວງອ ດສະຫາ

ກາໍ ແລະ ການຄາ້ 

ໝາຍເຫດ: ອງົກອນຮບັຜິດຊອບຫ ກັແມນ່ມ  ຄວາມຮບັຜິດຊອບໃນການຕດັສນິໃຈໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິ ັັດັໂຄງການ; ອງົກອນ

ສະນບັສະໜ ນແມນ່ສະໜອງການແນະນາໍທາງດາ້ນວຊິາການ ແລະ ປະສານຮວ່ມໃນເວລາຈາໍເປັນ ແຕບໍ່ມ  ອາໍນາດໃນການ

ອະນ ມດັການຈດັຕ ັງ້ໂຄງການ. 

ການນາໍເອົາຂອບເຂດຄ ມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະສງັຄມົເຂ້ົາກບັປຼື້ມຄູມ່ ຼືການຈດັຕ ັປ້ະຕບິດັໂຄງການ 

238. ສາໍການວາງແຜນທ ່ ລາບລ້ຶນ, ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັທ ່ ສະດວກ ແລະ ການນາໍແນະທ ່ ດ , ຄູມ່ ຼືການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ

ໂຄງການຈະໄດມ້  ການກະກຽມກອ່ນເລ ່ ມໂຄງການ. ຄູມ່ ຼືການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຈະປະກອບມ ສວ່ນຂອງ

ສິ່ ງແວດລອ້ມ/ວທິ ການ, ການຊດົເຊ ຍ ແລະ ການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ ແລະ ແຜນຊນົເຜົາສວ່ນໜອ້ຍ. ພາກສວ່ນນ ຈ້ະໄດ້

ເຊຼື່ ອມກບັ (i) ການຄດັເລຼືອກໂຄງການຍອ່ຍ (ii) ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັການຫ  ດຜອ່ນທ ່ ເໝາະສມົ ຫ ຼື ນາໍໃຊ ້ECOP; (iii) 

ການທດົສອບແບບສອບຖາມການປອງ້ກນັໃນລະດບັໂຄງການຍອ່ຍທ ່ ພາກສະໜາມ (iv) ພດັທະນາເຄຼື່ ອງມ ຼືສະໜບັສະ

ໜ ນ/ຂໍແ້ນະນາໍ (v) ລາຍລະອຽດໃນການຕດິຕາມ ແລະ ການປະເມ  ນການປ້ອງກນັ (vi) ໃຫນ້ຍິາມ ແລະ ບດົບາດຂອງ

ພາກສວ່ນກວດສອບ. ທ ່ ປຶກສາຮບັຜິດຊອບໃນການກະກຽມກອບການຄ ມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົໃຫຮ້ບັປະກນັ

ວາ່ຂອບເຂດຕາ່ງໆທ ່ ກາ່ວມາຂາ້ງເທິງນ ັນ້ນອນໃນຄູມ່ ຼືການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ. 
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12.0 ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ 

12.1  ການປະເມ  ນຄວາມອາດສາມາດຂອງສະຖາບນັ 

239. ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັກອບການຄ ມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົມ  ປະສດິທິພາບຈະຕອ້ງການມ ຄວາມພອ້ມທາງ

ດາ້ນວຊິາການຂອງຊບັພະຍາກອນມະນ ດໂດຍອ ງຕາມສະຖາບນັການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການພອ້ມສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມ

ສະດວກຕາ່ງໆ. ຜູຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຕອ້ງມ  ຄວາມເຂ້ົາໃຈບນັຫາ ແລະ ຄ ນຄາ່ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົພອ້ມທງັເຂ້ົາໃນ

ໃນການຄ ົນ້ຄວາ້ຕວົຊ ວ້ດັເຫ ົ່ ານ ັນ້. ພອ້ມທງັຮບັຮູທ້າງດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕາ່ງໆ ເຊ່ັນວາ່ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ

ການປກົປກັຮສັາສິ່ ງແວດລອ້ມ (2013) ເປັນພຼື້ນຖານ, ນອກຈາກນ ັນ້, ຍງັມ  ຄວາມສາມາດໃນການຮບັຮູຜ້ ູມ້  ສວ່ນກບັ

ໂຄງການໃນລະດບັທອ້ງຖິ່ນ, ລະດບັເມ ຼືອງໃນການຕດິຕາມ, ຫ  ດຜອ່ນ, ແລະ ຄ ມ້ຄອງການລກັສະນະສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງ

ການພດັທະນາໂຄງການ. 

240. ຄວາມເຂ້ົາໃຈລະອຽດກຽ່ວກບັກນົໃກການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ESMF ຕອ້ງໄດອ້ະທິບາຍໃຫພ້າກສວ່ນຕາ່ງໆ ຮບັຜູ ້

ແລະເຂ້ົາໃຈໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍອ່ຍຂອງໂຄງການ  LACP.  ນ ແ້ມນ່ມ  ຄວາມສາໍຄນັໃນການສະໜບັ

ສະນ ນທ ມງານຂອງໂຄງການ ແລະ ບດົບາດຂອງເຂົາເຈົາ້ໃນການແນະນາໍ, ການຕດິຕາມ, ການປະເມ  ນພອ້ມທງັລາຍ

ງານສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງກດິຈະກາໍໂຄງການ. 

241. ໃນລະຫວາ່ງການກະກຽມ ESMF, ຄວາມເຂັມ້ແຂງຂອງພະນກັງານລະດບັສນູກາງ ແລະ ລະດບັແຂວງໄດມ້  ການ

ປະເມ  ນ. ມ  ພະນກັງານພຽງສອງສາມທາ່ນໄດຮ້ບັການຝຼືກອບົຮມົກຽ່ວກບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັການປ້ອງກນັ. ເພຼື່ ອ

ຮບັປະກນັວາ່ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ESMF ແລະ ການນາໍໃຊ,້ ການສະນບັສະໜ ນຂອງທ ່ ປຶກສາໃຫມ້  ເພ ່ ມເຕ ມໃນລະດບັ

ແຂວງ ແລະ ດບັສນູກາງໃນຊວ່ງການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ. ເຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ, ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມຈ້ະ

ໄດສ້ະໜບັສະໜ ນການພດັທະນາຄວາມເຂັມ້ແຂງກຽ່ວກບັບນັຫາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົໃຫແ້ກພ່ະນກັງານວຊິາການ

ຕາ່ງໆ.  

12.2  ຄວາມຕອ້ງການຊບັພະຍາກອນມະນ ດ 

242. ຄວາມອາດສາມາດຂອງມະນ ດເປັນອ ປະສກັຕ່ໍຜູມ້  ສວ່ນຮວ່ມໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ESMF ແມນ່ແບງ່ເປັນສອງ

ປະເພດ: 

• ຄວາມອາດສາມາດທາງດາ້ນວກິານຕ ໍາ່ຂອງພະນກັງານທ ່ ມ  ໃນປະຈ ບນັ 

• ຈາໍນວນພະນກັງານຍງັມ  ນອ້ຍ 

243. ຄວາມຕອ້ງການພະນກັງານເຂ້ົາເຮັດວຽກທ ່ ເໝາະສມົພບົວາ່ມ  ຂໍຈ້າໍກດັໃນປະຈ ບນັຕ່ໍກບັການຝຶກອບົຮມົທາງດາ້ນ

ການຄ ມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົພາຍໃນສະຖາບນັ, ໂດຍສະເພາະໃນລະດບັທອ້ງຖິ່ນ. ພະນກັງານພາຍໃນກມົ

ຕາ່ງໆໄດແ້ຕງ່ຕ ັງ້ພະນກັງານໃຫເ້ຮັດວຽກກຽ່ວກບັການການຄ ມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ. ດວ້ຍເຫດຜນົດ ັງ່ກາ່ວ, 

ຄວາມຮູ ້ ແລະ ຫ ກັການພຼື້ນຖານສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຍງັຈາໍກດັ, ການຄດັເລຼືອກໂຄງການ, ການຫ  ດຜອ່ນຜນົ

ກະທບົ, ການຕດິຕາມກວດກາ ແມນ່ຍງັມ  ຂອບເຂດຈາໍກດັພາຍໃນສະຖາບນັຕາ່ງໆ. ໃນຫ າຍສະຖາບນັ, ພະນກັງານໄດ້
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ຮບັການຝຶກອບົຮມົຫວົຂໍສ້ະເພາະກຽ່ວກບັກດິຈະກາໍ ກລໍະນ ມ  ການຝຶກອບົຮມົກຽ່ວກບັກດິຈະກາໍຄ ມ້ຄອງທາງດາ້ນ

ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ. 

12.3  ການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ 

244. ການສກຶສາ ແລະ ການຝຶກອບົຮມົໃຫພ້ະນກັງານອງົກອນ ແມນ່ມ  ຄວາມສາໍຄນັໃນການການວາງແຜນ. ພະນກັງານ

ເຂ້ົາໃໝຕ່ອ້ງການຝຶກອບົຮມົກຽ່ວກບັຄວາມປອດໄພຂອງເຂຼື່ອນເນຼື່ອງຈາກວາ່ເຕັກໂນໂລຍ ໃນການອອກແບບ, ການ

ກໍ່ສາ້ງ ແລະ ການກວດກາແມນ່ມ  ການປ່ຽນແປງຕະຫ ອດເວລາ, ເຖງິແມນ່ວາ່ພະນກັງານຜູທ້ ່ ມ  ປະສບົການ ແລະ ເປັນ

ມຼືອາຊ ບຍງັຈາໍເປັນຕ້ອ້ງໄດຮ້ບັການສກຶສາເອົາເຕັກນກິອນັໃໝ ່ແລະ ໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮບົນາໍໃຊ.້ ລະດບັຂອງການຝຶກ

ອບົຮມົ ແລະ ການສກຶສາທ ກໆ ລະດບັສາມາດວາ່ຈາ້ງໃຫພ້ະນກັງານຂອງພວກເຂົາໄດຮ້ບັການປບັປ ງໃນສາຂາວຊິາ

ສະເພາະຂອງເຂົາເຈົາ້.  

245. ການສາ້ງຈດິສາໍນກຶ, ການຝຶກອບົຮມົ ແມນ່ຈາໍເປັນສາໍລບັສະຖາບນັຕ່ໍໄປນ :້  

• NAFRI, DOA, DAEC, PAFO 

• DOA, DAEC, DALaM, PAFO 

• DOI, PAFO 

• DAEC, DaLaM, DOPC, PAFO 

• ໜວ່ຍງານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຂ ັນ້ຊ ມຊນົ ຕວົຢາ່ງ ສະຫາພນັແມຍ່ງິ, ຊາວຊ ມ່, ຜູນ້າໍຊນົເຜ່ົາ 

• ຜູຈ້ດັການບໍລິສດັຮບັເໝົາ ແລະ ພະນກັງານ 

• ຜູປ້ະກອບການເອກະຊນົ ເຈົາ້ຂອງໂຮງສ . 

246. ການຝຼືກອບົຮມົພວົພນັກບັ: 

• ຂະບວນການຄດັເລຼືອກທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ແລະ ການນາໍໃຊແ້ບບຟອມຄດັເລຼືອກ ESMF/ລາຍ

ງານກວດກາ. 

o ຂະບວນການຄດັເລຼືອກ 

o ປະເມ  ນປະເພດສິ່ ງແວດລອ້ມ 

o ເຫດຜນົການນາໍໃຊລ້າຍການກວດກາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ 

o ຄວາມສາໍຄນັໃນການຈດັກອງປະຊ ມປຶກສາຫາລຼື ແລະ ການມ ສວ່ນຮວ່ມຂອງແຕລ່ະຄວົເຮຼືອນໃນການຄດັ

ເລຼືອກ ແລະ ຂະບວນການວາງແຜນ. 

o ການຕດິຕາມການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ESMF 

• ນະໂຍບາຍການປ້ອງກນັ, ຂ ັນ້ຕອນ ແລະ ຂໍແ້ນະນາໍຂະແໜງການ 

o ທບົທວນ ແລະ ປຶກສາຫາລຼືນະໂຍບາຍແຫງ່ຊາດກຽ່ວກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ, ຂ ັນ້ຕອນ, ລະບຽບຫ ກັການ 

o ທບົທວນ ແລະ ປຶກສາຫາລຼືນະໂຍບາຍປກົປ້ອງຂອງທະນາຄານໂລກ. 

• ການຄດັເລຼືອກຫວົຂໍກ້ານປກົປກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ. 
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o ມນົລະພິດນ ໍາ້, ອາກາດ, ດນິ 

o ຄວາມປອດໄພສ ຂະພາບ 

o ການຈດັການຂອງເສຍ ແລະ ມຽ້ນມດັ 

o ການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ 

o ການຄດັເລຼືອກວສິະຫາກດິຂະໜາດໜອ້ຍ, ກາງ 

o GAP, IPM ແລະ ແຜນການຄ ມ້ຄອງສດັຕພູຼືດ 

247. ການຄດັເລຼືອກຫ ກັສດູການຝຶກອບົຮມົຄວນໄດຄ້ ົນ້ຄວາ້ກຽ່ວກບັທາ່ແຮງ ຫ ຼື ເອກະສານຈດັຕ ັງ້ທ ່ ດ ກຽ່ວກບັການຄ ມ້

ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມເປັນເປັນບ ລິມະສດິໃນການໃຫກູ້ຢ້ຼືມ. ຈ ດປະສງົແມນ່ເພຼື່ ອຊວ່ຍໃຫພ້ະນກັງາານເຂ້ົາໃຈຕ່ໍມາດຕະຖານ

ການຜະລິດສະອາດ ແລະ ປບັປ ງຄວາມຍຼືນຍງົທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມເຊິ່ ງຊວ່ຍຫ  ດຜອ່ນຕ ົນ້ທຶນການຜະລິດ (ຕວົຢາ່ງ

ການນ ໍາ້ໃຊນ້ ໍາ້ ແລະ ພະລງັງານໜອ້ຍລງົ, ກໍ່ໃຫເ້ກ ດມ  ສິ່ ງເສດເຫ ຼືອໜອ້ຍ) ບນັຫາສິ່ ງແວດລອ້ມຕາ່ງໆ. ຊຽ່ວຊານທາງ

ດາ້ນປ້ອງກນັສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງທະນາຄານໂລກຈະຊວ່ຍແນະນາໍເປັນບາງຊວ່ງ ແລະ ເຂ້ົາຮວ່ມຝຶກອບົຮມົພວົພນັກບັ

ການຄດັເລຼືອກ ແລະ ການຄ ມ້ຄອງຄວາມສຽ່ງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມໃນການປະເມ   ນ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ.  

248. ຊວ່ງການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ, ການພດັທະນາທາງດາ້ນຄວາມອາດສາມາດແມນ່ຈາໍເປັນຕອ້ງໄດປ້ະເມ  ນ ແລະ 

ສາ້ງແຜນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ມ ການອອກແບບເພ ່ ມເຕ ມອ ງຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງແຕລ່ະໜາ້ວຽກໃນ

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ.  

13.0 ມນູຄາ່ ແລະ ງບົປະມານ 

13.1  ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ESMF 

249. ລາຍລະອຽດທາງດາ້ນວຊິາການຂອງໂຄງການຍອ່ຍບ່ໍທນັໄດຄ້ດັເລຼືອກລະອຽດເທຼື່ ອກຽ່ວກບັການລງົທຶນແຕລ່ະ

ໂຄງການ, ການປະເມ  ນແບບມອບເໝົາເພຼື່ ອແກໄ້ຂບນັຫາວາ່ການສກຶສາສາສິ່ ງແວດລອ້ມເບຼືອ້ງຕ ົນ້, ECOP ເຊິ່ ງຈະໄດ້

ກະກຽມພອ້ມທງັມ  ຄວາມຈາໍເປັນໃນການຕດິຕາມ ESMF. ຕາຕະລາງສະແດງມນູຄາ່ປະມານ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການ

ປບັປ ງແຜນສະເໜ ໂຄງການຍອ່ຍທ ່ ຂະໄດຄ້ດັເລຼືອກໃນລະຍະການຈ ັດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ.  

ກດິຈະກາໍ ງບົປະມານ 

ກວດກາເຂຼື່ອນໃນການຟຼື້ນຟລູະບບົຊນົລະປະທານໃນ ລ ມ່ 

5 ເຂຼື່ອນ 

$30,000/ໂຄງການ 

ກະກຽມ  IEE/ECOP $70,000/ໂຄງການ 

ງບົປະມານສາໍລບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຕລ່ະ ESMF 

ແລະ ການຕດິຕາມ ແລະ ການລາຍງານ 

$25,000/ປ  

ຈດັຝຶກອບົຮມົກຽ່ວກບັການຄ ມ້ຄອງສດັຕພູຼືດແບບປະສມົ

ປະສານ/ການຈດັຕ ັງ້ແຜນຄ ມ້ຄອງພຼືດ 

$10,000/ປ  



Environment and Social Management Framework (ESMF) 
Lao Agriculture Commercialization Project (LACP) 

 

102 
 

ຈດັຝຶກອບົຮມົກຽ່ວກບັເຮັດກະສກິາໍທ ່ ດ , ການອະນ ລກັດນິ, 

ການຈດັການນ ໍາ້.  

$70,000/ປ  

ຈດັຝຶກອບົຮມົ 1 ວນັ ສະທອ້ນທາ່ແຮງຜນົກະທບົ

ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ແລະ ມາດຕະການຫ  ດຜອ່ນ

ຜນົກະທບົ (ກອງປະຊ ມວຊິາການໂຄງການ) 

$5,000/ຄ ັງ້ 

ຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງດາ້ນວຊິາການ (ທ ່ ປຶກສາຕາ່ງປະເທດ) $50,000 ສາໍລບັປ ທາໍອດິ 

13.2  ແຜນການຕດິຕາມ 

250. ແຜນການຕດິຕາມຈະໄດສ້ ມໃສຕ່ວົຊ ວ້ດັຂອງຜນົກະທບົທາງລບົໂດຍການປະເມ  ນຜນົກະທບົສິ່ ງແວດລອ້ມ, ໂດຍ

ສະເພາະຄ ນນະພາບຂອງນ ໍາ້ທ ່ ຢູລ່ ມ່ລະບບົຊນົລະປະທານ, ຄ ນນະພາບນ ໍາ້ໃນບໍນ ໍາ້ສາ້ງສາທາລະນະ. ການປະເມ  ນ

ງບົປະມານຕດິຕາມປະຈາໍປ ປະມານ US$20,000/ລະບບົ. ຕວົຊ ວ້ດັທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຈະໄດດ້າໍເນ ນໃນ

ຊວ່ງການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການເຊິ່ ງແຜນການຕດິຕາມຈະໄດມ້  ການກະກຽມຢາ່ງລະອຽດເໝາະສມົ, ກາໍນດົບອ່ນ

ຕດິຕາມ ແລະ ໄລຍະເວລາການລງົຕດິຕາມ, ລາຍການຕດິຕາມ ແລະ ກວດສອບ. ຈດັຝຶກອບົຮມົ ແລະ ສາ້ງຄວາມ

ອາດສາມາດໃນການຕດິ ECOP ໂດຍໄດຮ້ບັການແນະນາໍຈາກຜູຊ້ຽ່ວຊານຂອງທະນາຄານ.  

251. ໜວ່ຍງານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ແລະ ທ ່ ປຶກສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຈະຊວ່ຍເຫ ຼືອຊາວນາໂດຍການແນະ

ນາໍ ແລະ ໃຫກ້ານປຶກສາໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ECOP ພອ້ມດວ້ຍການຕດິຕ່ໍພວົພນັຫາຫອ້ງທດົລອງໃນການກວດກາ

, ລວມທງັການທດົລອງ ແລະ ການລາຍງານ. ໜວ່ຍງານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຈະຮວ່ມກບັພະແນກ

ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມເປັນຜູກ້າໍນດົການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການບນັລ ຕາມເອກະສານຂອບ

ການຄ ມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ແລະ ECOP ແລະ ພວົພນັກບັການປ້ອງກນັທາງດາ້ນສງັຄມົ. ມາດຕະການ

ເລ່ົານ ຈ້ະໄດມ້  ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂດຍການມ ສວ່ນຮວ່ມໃນການຕດິຕາມ ແລະ ການປະເມ  ນໂຄງການພາຍໃຕຜູ້ໄ້ດຜ້ນົ

ກະທບົຈາກໂຄງການ ແລະ ຜູໄ້ດຮ້ບັປະໂຫຍດໂດຍກງົ. 

252. ໜວ່ຍງານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ແລະ ທ ່ ປຶກສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຈະໄດປຶ້ກສາຫາລຼືຢາ່ງໄດຊ້ດິກບັພະ

ແນກກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ/້ຫອ້ງການກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມຈ້ະໄດລ້ງົກວດກາພາກສະໜາມໃນຊວ່ງການການຈດັຕ ັງ້

ປະຕບິດັໂຄງການເພຼື່ ອຢ ັງ້ຢຼືນວາ່ ECOP ແລະ ເຄຼື່ ອງມ ຼືປ້ອງກນັທາງດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ແມນ່ໄດນ້າໍໃຊຢ້າ່ງເໝາະສມົ. 

ບດົລາຍງານການໃຫກ້ານປຶກສາຄວບຄ ມເອົາບນັຫາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຄວນລວມມ ບດົລາຍງານການລງົກວດ

ພາກສະໜາມ: ສງັລວມເອົາບນັຫາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົທ ່ ໄດປ້ະສບົບນັຫາ ຄວນໃຫລ້າຍງານໃຫທ້ະນາຄານແຕ່

ລະໄລຍະຂອງການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ. ທະນາຄານຈະໄດທ້ບົທວນບດົລາຍງານການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໃນຊວ່ງການ

ລງົເຮັດຂອງທ ມງານທະນາຄານ.  

14.0 ກນົໄກແຂໄ້ຂຂໍຮ້ອ້ງທ ກ 

253. ສະຖາບນັ/ກນົໄກແກໄ້ຂຄາໍຮອ້ງທ ກ (GRI/M) ແມນ່ພຼື້ນຖານສາໍຄນັຂອງການບໍລິຫານຄ ມ້ຄອງໂຄງການເຊິ່ ງມ  

ຈ ດປະສງົ ຮບັຟງັຄວາມຄດິເຫັນ ຈາກຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ແກໄ້ຂການຮອ້ງທ ກຂອງຜູຂ້ດັຂອ້ງ ຕ່ໍກບັກດິຈະ
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ກາໍ ແລະ ການດາໍເນ ນງານຂອງທະນາຄານໂລກ. ກນົໄກນ  ້ຈະອ ງໃສ ່ລະບຽບຫ ກັການຂອງທະນາຄານໂລກ ແລະ 

ສິ່ ງສາໍຄນັທ ່ ສ ດ ແມນ່ອ ງໃສກ່ນົໄກການຮອ້ງທ ກ ຂອງ ສປປ ລາວ ເພຼື່ ອແກໄ້ຂບນັຫາທ ່ ຍກົຂຶນ້ ລະຫວາ່ງເຈົາ້ຂອງ

ໂຄງການ ແລະ ຜູຢູ້ອ່າໄສຢູທ່ອ້ງຖິ່ນ, ໂດຍສະເພາະ ຜູຖ້ຼືກກະທບົຍອ້ນໂຄງການ.  

254. ປະຊາຊນົຜູຖ້ຼືກກະທບົ (ຈາກກ ມ່ຊນົເຜ່ົາ ຫ ຼື ປະຊາຊນົລາວ) ຮວ່ມນາໍໃຊ ້ສະຖາບນັ/ກນົໄກແກໄ້ຂຄາໍຮອ້ງທ ກ ອນັ

ດຽວກນັ. 

255. ດາໍເນ ນການປຶກສາຫາລຼື ກບັປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນ (ລວມທງັສະມາຊກິ ຂອງກ ມ່/ຊ ມຊນົ-ຊນົເຜ່ົາຖຼືກກະທບົ - ຖາ້ມ  ) 

ໃນຂະບວນການວາງແຜນການໂຄງການ ຕ ັງ້ແຕຂ່ ັນ້ຕ ົນ້. ກອ່ນເລ ່ ມໂຄງການຍອ່ຍ, ຜູນ້າໍຊ ມຊນົ ຈະປຶກສາຫາລຼື ກບັ

ສະມາຊກິຂອງຊ ມຊນົຖຼືກກະທບົ ແລະ ໃຫເ້ຮັດເປັນເອກະສານ ກຽ່ວກບັຂະບວນການທງັໝດົ. 

256. ເພຼື່ ອຮບັປະກນັວາ່ ສາມາດໄດຮ້ບັ ຄາໍຮອ້ງທ ກ ແລະ ຄາໍຂດັຂອ້ງ ຈາກປະຊາຊນົຖຼືກກະທບົ, ສາ້ງກນົໄກແກໄ້ຂ

ການຮອ້ງທ ກຢູລ່ະດບັບາ້ນ, ເມ ຼືອງ ແລະ ແຂວງ ໂດຍອ ງໃສ ່ໂຄງສາ້ງທ ່ ມ   ເຊິ່ ງເລ ່ ມຈາກ ຄະນະກາໍມະການ ຫ ຼື ໜ່

ວຍໄກເ່ກຍ່ບາ້ນ ທ ່ ໄດຖ້ຼືກສາ້ງຂຶນ້ແລວ້ຢູໃ່ນທ ກບາ້ນ, ຫອ້ງການຍ ຕທິາໍເມ ຼືອງ, ຫອ້ງການກະສກິາໍ-ປ່າໄມເ້ມ ຼືອງ ແລະ 

ສະພາປະຊາຊນົຂ ັນ້ ແຂວງ, ພະແນກກະສກິາໍ-ປ່າໄມແ້ຂວງ. ຈະນາໍໃຊບ້ນັດາ ອງົການແກໄ້ຂການຮອ້ງທ ກເຫ ົ່ ານ  ້

ແລະ ເສ ມສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫອ້ງົການດ ັງ່ກາ່ວ ດາໍເນ ນການແກໄ້ຂ ການຮອ້ງທ ກເຊິ່ ງກຽ່ວຂອ້ງ ທ ່ ເກ ດຂຶນ້. 

ອງົການດ ັງ່ກາ່ວ ຮບັ, ປະເມ  ນ ແລະ ອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ການແກໄ້ຂ ຄາໍຮອ້ງທ ກ, ຄວາມບ່ໍພໍໃຈ, ຄວາມຂດັຂອ້ງ 

ຂອງຄວົເຮຼືອນຖຼືກກະທບົ ໃຫຖ້ຼືກຕອ້ງກບັ ກດົ   ໝາຍ ວາ່ດວ້ຍການ ແກໄ້ຂ ຄາໍອ ທອນ (ສະບບັປ  2015).  

257. ສາໍລບັໂຄງການຍອ່ຍ ຢູບ່ອ່ນທ ່ ມ  ສະມາຊກິກ ມ່ຊນົເຜ່ົາຖຼືກກະທບົ, ໜວ່ຍງານໄກເ່ກຍ່ ຢູລ່ະດບັບາ້ນ ຈະປະກອບ

ດວ້ຍ ຜູນ້າໍຂອງກ ມ່ຊນົເຜ່ົາ, ຫວົໜາ້ໜວ່ຍໄກເ່ກຍ່ບາ້ນ ຫ ຼື ຜູອ້າວ ໂສ (ແນວໂຮມບາ້ນ). ບນັດາ ອງົການແກໄ້ຂຄາໍ

ຮອ້ງທ ກເຫ ົ່ ານ  ້ ຈະເຮັດໜາ້ທ ່  ເພຼື່ ອຜນົປະໂຫຍດ ຂອງສະມາຊກິ ຊ ມຊນົກ ມ່ຊນົເຜ່ົາ ໃນຊວ່ງຕະຫ ອດໄລຍະຂອງ

ໂຄງການຍອ່ຍ ລວມທງັໄລຍະຄ ໍາ້ປະກນັດາ້ນເຕັກນກິ-ການເປ່ເພເສຍຫາຍ (ຄ ໍາ້ປະກນັການກໍ່ສາ້ງໂຄງການຍອ່ຍ ນບັ

ແຕມ່ ຼືມ້ອບ-ຮບັຈາກຜູຮ້ບັເໝົາກໍ່ສາ້ງ). 

258. ການຮອ້ງທ ກ ທ ່ ກຽ່ວຂອ້ງກບັສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ອາດຈະມາຈາກປະຊາຊນົຖຼືກກະທບົທາງກງົ ຫ ຼື ທາງ

ອອ້ມ (ລວມທງັ ປະຊາຊນົຖຼືກກະທບົ ຈາກກ ມ່ຊນົເຜ່ົາ) ຈະຖຼືກແກໄ້ຂ ຜາ່ນສະຖາບນັ/ກນົໄກແກໄ້ຂຄາໍຮອ້ງທ ກ 

(GRI/M) ດງັທ ່ ໄດອ້ະທິບາຍໃນແຜນສະແດງ ໃນໂຄງຮາ່ງ 1 ຂາ້ງລ ມ່. 

259. ເຖງິແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຜູຮ້ອ້ງທ ກ ມ  ສດິຈະເວັນ້ຜາ່ນຂ ັນ້ຕອນນ  ້ແລະ ສາມາດຮອ້ງທ ກໂດຍກງົໄປຍງັ ພະແນກ ກ-

ປ ແຂວງ ຫ ຼື ສະພາປະຊາຊນົຂ ັນ້ແຂວງ ຕາມທ ່ ກດົໝາຍລາວໄດກ້າໍນດົ. ໃນແຕລ່ະຂ ັນ້ ຂອງຂະບວນການ ແກໄ້ຂຄາໍ

ຮອ້ງທ ກ ຕອ້ງເຮັດເປັນເອກະສານ ແລະ ບນັທຶກລງົໃນປ້ຶມບນັທຶກ ກຽ່ວກບັການປຶກສາຫາລຼື ແລະ ຜນົຮບັ ຂອງຜູ້

ຮອ້ງທ ກ. ຕອ້ງລາຍງານ ສະຖານະພາບ ຂອງການຮອ້ງທ ກ ທ ່ ໄດຍ້ຼື່ ນ ແລະ ການແກໄ້ຂຄາໍຮອ້ງທ ກ ເຖະງ ພະແນກ 

ກ-ປ ແຂວງເປັນລາຍເດຼືອນ. ເພຼື່ ອຈະແກໄ້ຂຄາໍຮອ້ງທ ກ ຂອງຜູຖ້ຼືກກະທບົ ໃຫມ້  ປະສດິທິພາບ ແລະ ໄວ, ຕອ້ງໄດ້

ປະຕບິດັຕາມຂະບວນການດ ັງ່ລ ມ່ນ :້ 



Environment and Social Management Framework (ESMF) 
Lao Agriculture Commercialization Project (LACP) 

 

104 
 

• ບາດກາ້ວ 1: ຖາ້ ຄວົເຮຼືອນ/ບ ກຄນົຖຼືກກະທບົ ບ່ໍພໍໃຈ ກບັ ແຜນການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ຫ ຼື ການຈດັຕ ັງ້ປະແຜນການ

, ຄວົເຮຼືອນ/ບ ກຄນົຖຼືກກະທບົ ສາມາດຕ່ໍວາ່ປາກເປ່ົາ ຫ ຼື ຂຽນເປັນຄາໍຮອ້ງ ເຖງິ ຄະນະກາໍມະການ ຫ ຼື ໜວ່ຍໄກ່

ເກຍ່ບາ້ນ, ຖາ້ວາ່ ເປັນການຮອ້ງທ ກແບບປາກເປົ ົ່າ - ຄະນະກາໍມະການ ຫ ຼື ໜວ່ຍໄກເ່ກຍ່ບາ້ນ ເຮັດເປັນ

ເອກະສານ. ຄະນະກາໍມະການ ຫ ຼື ໜວ່ຍໄກເ່ກຍ່ບາ້ນ ຄວນແກໄ້ຂ ຄາໍຮອ້ງທ ກ ພາຍໃນ 2 ອາທິດ ຫ ຼື 15 ຕາມ

ປະຕຖິນິ; 

• ບາດກາ້ວ 2: ຖາ້ ຄວົເຮຼືອນ/ບ ກຄນົຖຼືກກະທບົ ບ່ໍພໍໃຈ ກບັ ຜນົຮບັຂອງບາດກາ້ວ 1, ຄວົເຮຼືອນ/ບ ກຄນົຖຼືກກະທບົ 

ສາມາດຢຼື່ ນຄາໍຮອ້ງທ ກເຖງິ ຫອ້ງການຍ ຕທິາໍເມ ຼືອງ ໂດຍຜາ່ນ ຫອ້ງການກະສກິາໍ-ປ່າໄມເ້ມ ຼືອງ. ຫອ້ງການຍ ຕທິາໍ

ເມ ຼືອງ ຄວນຕດັສນິບນັຫາ ພາຍໃນ 2 ອາທິດ ຫ ຼື 15 ຕາມປະຕຖິນິ; 

• ບາດກາ້ວ 3: ຖາ້ ຄວົເຮຼືອນ/ບ ກຄນົຖຼືກກະທບົ ບ່ໍພໍໃຈ ກບັ ຜນົຮບັຂອງບາດກາ້ວ 2,  ຄວົເຮຼືອນ/ບ ກຄນົຖຼືກກະທບົ 

ສາມາດຢຼື່ ນຄາໍຮອ້ງທ ກເຖງິ ສະພາປະຊາຊນົຂ ັນ້ແຂວງ ໂດຍຜາ່ນ ພະແນກກະສກິາໍ-ປ່າໄມແ້ຂວງ. ອງົການໄກ່

ເກຍ່ຝາ່ຍບໍລິຫານ ຄວນຕດັສນິ ບນັຫາພາຍໃນ 20 ວນັ ຕາມປະຕຖິນິ  

• ບາດກາ້ວ 4: ຖາ້ ຄວົເຮຼືອນ/ບ ກຄນົຖຼືກກະທບົ ບ່ໍພໍໃຈ ກບັຜນົການຕດັສນິ ຂອງອງົການໄກເ່ກຍ່ຝາ່ຍບໍລິຫານ, ຖາ້ 

ຄວົເຮຼືອນ/ບ ກຄນົຖຼືກກະທບົ ສາມາດຟ້ອງສານ ຕາມກດົໝາຍ ແລະ ກດົລະບຽບຂອງ ສປປ ລາວ. 

ຮບູສະແດງ 13 ຂະບວນການ ຂອງກນົໄກແກໄ້ຂການຮອ້ງທ ກ 
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260. ສະມາຊກິຂອງຊ ມຊນົກ ມ່ຊນົເຜ່ົາ ສາມາດຮອ້ງທ ກ ຫ ຼື ຕ່ໍວາ່ ໃນບນັຫາການອອກແບບ, ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ, ການ

ທດົແທນຄຼືນ ແລະ ການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ ຂອງໂຄງການຍອ່ຍ. ໃຫສ້າ້ງແບບຟອມການຮອ້ງທ ກ, ການຕ່ໍວາ່ ແລະ ປ້ຶມ

ນອ້ຍ ອະທິບາຍກນົໄກ ເພຼື່ ອແຈກຍາຍໃຫກ້ ມ່ຊນົເຜ່ົາ ເພຼື່ ອນາໍໃຊ.້ ແຈງ້ໃຫ ້ສະມາຊກິຊ ມຊນົກ ມ່ຊນົເຜ່ົາຢາ່ງຈະແຈງ້ 

ກຽ່ວກບັຊອ່ງທາງຮອ້ງທ ກ ແລະ ສະແດງຄວາມຂດັຂອ້ງ (ດ ັງ່ທ ່ ໄດອ້ະທິບາຍໄວຂ້າ້ງເທິງ) ຢູໃ່ນກອງປະຊ ມຊ ມຊນົ 

ແລະ ຮບູແບບການສຼື່ ສານອຼື່ ນໆ ທ ່ ສະດວກສາໍລບັເຂົາເຈົາ້. ຄວນນາໍໃຊ ້ເຕັກໂນໂລຊ  ແລະ ເຄຼື່ ອງມ ຼື ສຼື່ ສານ ໂຄສະນາ

ຂາ່ວສານ. ຄວນສາ້ງເປັນເອກະສານຢາ່ງດ  ຕ່ໍຄວາມຄດິເຫັນ ແລະ ຂໍແ້ນະນາໍ ທ ່ ກຽ່ວຂອ້ງກບັການຈດັສນັຍກົຍາ້ຍ 

ເຊິ່ ງສະໜອງໂດຍອງົການຈດັຕ ັງ້/ປະຊາຊນົ ກຽ່ວຂອ້ງ. ອງົການແກໄ້ຂຄາໍຮອ້ງທ ກ ໃນແຕຂ່ ັນ້ ຄວນພິຈາລະນາ ແລະ 

ແກໄ້ຂບນັຫາ ໃຫກ້ງົກບັເວລາ.  

ຖໍ້າບໍໍ່ ສ ໍ້ນສຸດ 

ຖໍ້າບໍໍ່ ສ ໍ້ນສຸດ 
 

ຖໍ້າບໍໍ່ ສ ໍ້ນສຸດ 
 

ສ ໍ້ນສຸດ 

ສ ໍ້ນສຸດ 

ແກ ໍ້ໄຂຂ ໍ້ນທ ໍ້ອງຖ ໍ່ ນ ຜໍ່ ານ ຄະນະກາໍມະການ ຫ ຼື ໜໍ່ ວຍໄກໍ່ ເກໍ່ ຍບ ໍ້ານ 

ແກ ໍ້ໄຂ ໃນ 15 ວ ນ 

ແກ ໍ້ໄຂຂ ໍ້ນ ໂດຍຫ ໍ້ອງການຍຸຕ ທາໍເມຼືອງ ຜໍ່ ານການປຶກສາກ ບ ຫ ໍ້ອງການກະສ ກາໍ-ປໍ່ າໄມ ໍ້
ເມຼືອງ  

ແກ ໍ້ໄຂ ໃນ 15 ວ ນ 

 

ແກ ໍ້ໄຂຂ ໍ້ນ ສະພາປະຊາຊນົຂ ໍ້ນແຂວງ ໂດຍປຶກສາກ ບ ພະແນກກະສ ກໍາ-ປໍ່ າໄມ ໍ້
ແຂວງ 

ແກ ໍ້ໄຂ ໃນ 20 ວ ນ ສ ໍ້ນສຸດ 
 

ຖໍ້າ ຍ ງບໍໍ່ ສາມາດແກ ໍ້ໄຂ - ຄວົເຮຼືອນ/ບຸກຄນົຖຼືກກະທບົ, ສາມາດໃຊ ໍ້ສ ດຕນົເອງ ຟໍ້ອງສານ ຕາມກດົໝາຍ 
ຂອງ ສປປ ລາວ 
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15.0 ກອງປະຊ ມປຶກສາຫາ ແລະ ການເຜ ຍແຜຂໍ່ມ້ນູ 

15.1  ຄວາມຕອ້ງການໃນການຈດກອງປະກອບປຶກສາຫາລຼື 

261. ທະນາຄານໂລກຕອ້ງການໃຫມ້  ການຈດັກອງຊ ມປຶກສາຫາລຼືກບັຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ, ຊ ມຊນົທອ້ງຖິ່ນ, 

ແລະ ພາກສວ່ນທ ່ ມ  ສວ່ນໄດສ້ວ່ນເສຍ. ການປຶກສາຫາລຼືນ ຄ້ວນສະໜອງຂໍມ້ນູຕາ່ງໆດ ັງ່ຕ່ໍໄປນ :້ (a) ຈ ປະສງົຂອງ

ໂຄງການ (b) ຜນົການປະເມ  ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ (c) ການນາໍສະເໜ ບດົການສກຶສາຕາ່ງໆທ ່ ສະນບັໃຫ້

ໂຄງການ. ຂອບເຂດການຄ ມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົໄດມ້  ການກະກຽມໂດຍຜາ່ນຂະບວນການປຶກສາຫາລຼືທງັ

ຢູພ່າກສະໜາມ ແລະ ຂ ັນ້ສນູກາງ.  

15.2  ການປຶກສາຫາລຼືລະດບັແຂວງ ແລະ ລະດບັບາ້ນ  

262. ກອງປະຊ ມປຶກສາຫາລຼືໃນລະດບັແຂວງຈະໄດດ້າໍເນ ນການ. ກອງປະຊ ມຈະໄດສ້ະເໜ ຂໍມ້ນູທ ່ ສາໍຄນັໃນເອກະສານ

ກອບຄ ມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ESMF.  

ຄວາມຕອ້ງການໃນການຈດັກອງປະຊ ມປຶກສາຫາລຼືລະດບັແຂວງ ແລະ ລະດບັບາ້ນ 

263. ທະນາຄານໂລກຕອ້ງການໃຫຈ້ດັກອງປະຊ ມກບັຊ ມຊນົ. ກອງປະຊ ມນ ຄ້ວນສະນອງຂໍມ້ນູດ ັງ່ຕໍໄປນ :້ (a) ຈ ປະສງົ

ຂອງໂຄງການ (b) ຜນົການປະເມ  ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ (c) ແຜນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ. ຜນົຂອງ

ການປຶກສາຫາລຼືໄດສ້ງັລວມໄວໃ້ນເອກະສານສະເພາະ, ລວມມ  CRPF, EGEF, ການປະເມ  ນທາງດາ້ນສງັຄມົ ແລະ 

ເອກະສານຂອບການຄ ມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ESMF.  

264. ການປຶກສາຫາລຼືຜາ່ນຊ ມຊນົໃນຊວ່ງການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການແມນ່ເປັນວທິ ການທ ່ ດ ເຊິ່ ງສາມາດປບັໃຫ້

ຮບັປະກນັວາ່ທາ່ແຮງທ ່ ກໃໍຫເ້ກ ດຜນົກະທບົລບົ ແລະ ສວ່ນພວພນັໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂຢາ່ງເໝາະສມົໃນຊວ່ງການກໍ່ສາ້ງ 

ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ. ຈາໍເປັນຕອ້ງໄດມ້  ກອງປະຊ ມປຶກສາຫາລຼືເພ ່ ມເຕ ມກບັຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົກະທບົ ແລະ 

ບນັດາຊນົເຜ່ົາໃນກລໍະນ ມ  ກດິຈະກາໍທ ່ ກວມເອົາເນຼືອ້ທ ່ ດນິ, ຜນົກະທບົທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມຊ ົ່ວຄາວເຊິ່ ງມ  ຜນົກະທບົຕໍ

ການຫາລາຍໄດ/້ການດາໍລງົຊ ວດິ/ການຜະລິດທາງດາ້ນກະສກິາໍຂອງປະຊາຊນົທອ້ງຖນິລວມທງັຊນົເຜ່ົາ. 

ລງັລວມຂະບວນການປຶກສາຫາລຼື  

265. ກອງປະຊ ມສາທາລະນະເປັນອງົປະກອບທ ່ ມ  ຄວາມສາໍຄນັຂອງໂຄງການຜະລິດກະສກິາໍເປັນສນິຄາ້ ແລະ ມນັເປັນ

ຈ ດສາໍຄນັໃນການກະກຽມເອກະສານປ້ອງການຕາ່ງໆຕ່ໍໄປນ :້  

• ຂອບເຂດການຄ ມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ (ESMF) 

• ຂອບນະໂຍບາຍການຍກົຍາ້ຍສນັສນັ ແລະ ຊດົເຊ ຍ (CRPF) 

• ນະໂຍບາຍການມ ຂໍຜ້ກູມດັຂອງຊນົເຜ່ົາ (EGEF) ແລະ  

• ບດົລາຍງານການປະເມ  ນທາງດາ້ນສງັຄມົ, ເຊິ່ ງລວມມ ການວເິຄາະບດົບາດຍງິ-ຊາຍເຂ້ົາກບັການປະເມ  ນທາງດາ້ນ

ສງັຄມົ. 
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266. ກອງປະຊ ມປຶກສາຫາລຼືຄວນຈດັສອງຄ ັງ້ໃນເດຼືອນ ກນັຍາ ແລະ ເດຼືອນຕ ລາ 2017 ກບັຊ ມຊນົທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ກ ມ່

ບາ້ນເພຼື່ ອ: 

• ແຈງ້ໃຫຄ້ອບຄວົຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົກະທບົ ແລະ ຊ ມຊນົທ ່ ມ  ທາ່ແຮງໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ 

• ເກບັກາໍຂໍມ້ນູ ແລະ ຂໍສ້ະເໜ ຂອງປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນ ລວມມ ຜູຕ້າ່ງໜາ້ຂອງຊນົເຜ່ົາໃນຂອບເຂດໂຄງການ. 

• ຢຶນຢນັການສະໜບັສະໜ ນຈາກຜູນ້າໍຊ ມຊນົໂດຍກ ມ່ຊນົເຜ່ົາທ ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ. 

ການຢຼືນຢນັຈາກກ ມ່ຊນົເຜ່ົາແມນ່ເຮັດໂດຍພຼື້ນຖານຂອງການນາໍສະເໜ ທາ່ແຮງທ ່ ເກ ດຜນົກະທບົ, ຈ ດປະສງົຂອງ

ໂຄງການ, ກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການ, ແຜນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ. 

15.3  ຜນົໄດຮ້ບັ ຂອງການປຶກສາຫາລຼືຜນົກະທບົສງັຄມົ 

15.3.1 ຜນົໄດຮ້ບັ ຂອງການປຶກສາຫາລຼື ຜນົກະທບົທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ 

 

267. ອ ງໃສ ່ຜນົກະທບົທ ່ ເປັນໄປໄດ ້ຂອງໂຄງການ, ການປຶກສາຫາລຼືກບັຊ ມຊນົໄດສ້ ົ່ງຄວາມຄດິເຫັນກບັຄຼືນ. 

15.3.2 ຜນົໄດຮ້ບັ ຂອງການປຶກສາຫາລຼື ຜນົກະທບົທາງດາ້ນສງັຄມົ 

268. ອ ງໃສ ່ຜນົກະທບົທ ່ ເປັນໄປໄດຂ້ອງໂຄງການ, ການປຶກສາຫາລຼືກບັຊ ມຊນົໄດສ້ ົ່ງຄວາມຄດິເຫັນກບັຄຼືນ. 

• ຜນົກະທບົທ ່ ເປັນໄປໄດ ້ ຂອງໂຄງການ: ຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມຕກົລງົວາ່ ໂຄງການມ ຜນົກະທບົດາ້ນດ  ແລະ ເຫັນດ ກບັຜນົ

ກະທບົດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ທ ່ ເປັນຜນົດ  ດ ັງ່ທ ່ ໄດອ້ະທິຍາຍ.  

• ການຄອບຄອງທ ່ ດນິ: ຄອງຊນົລະປະທານໃນເຂດໂຄງການ ຜາ່ນດນິຊ ມຊນົ ແລະ ຄອງຊນົລະປະທານຂ ັນ້ສອງ

ກະທບົດນິຄວົເຮຼືອນ. ຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມຄດິວາ່ ຜນົປະໂຫຍດ ທ ່ ໄດຈ້າກການປບັປ ງຍກົລະດບັໂຄງການຊນົລະປະທານ 

ແມນ່ສາໍຄນັກວາ່ ຜນົກະທບົຄອບຄອງທ ່ ດນິ. ຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມຍນິດ  ຈະມອບດນິຖຼືກກະທບົຂອງຕນົໃຫໂ້ຄງການ. ເມ ຼື່ອ

ໄດຮ້ບັຟງັຫ ກັການທດົແທນຄຼືນຂອງໂຄງການ ຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມຢຼືນຢນັວາ່ ຕນົເອງເຂ້ົາໃຈ ແລະ ເຫັນດ ກບັຫ ກັການ. 

ເຂົາເຈົາ້ສະນບັສະໜນູໂຄງການ 

• ກນົໄກແກໄ້ຂການຮອ້ງທ ກ (GRM). ປະຊາຊນົ-ຊນົເຜ່ົາສະເໜ ຄາໍຮອ້ງທ ກຕ່ໍອງົການຈດັຕ ັງ້ບາ້ນ. ບາງຄນົໄປພບົ

ນາຍບາ້ນຂອງກ ມ່ຊນົເຜ່ົາ ກອ່ນໄປພບົອງົການຈດັຕ ັງ້ບາ້ນ. 

• ການເຂ້ົາຮວ່ມ. ຊ ກຍູປ້ະຊາຊນົ-ຊນົເຜ່ົາໃຫເ້ຂ້ົາຮວ່ມກດິຈະກາໍໂຄງການ ໂດຍກາໍນດົກດິຈະກາໍ ທ ່ ເໝາະສມົກບັ

ວດັທະນາທາໍ ແລະ ການປກູຝງັຂອງເຂົາເຈົາ້.  

• ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ. ແມຍ່ງິກຽ່ວຂອ້ງກບັການປກູພຼືດ (ປກູ, ດາໍ ແລະ ເກບັກູ)້ ແລະ ລຽ້ງສດັ. ຜູຊ້າຍເຮັດວຽກຫ າຍ

ກວາ່ ກບັເລຼື່ ອງຄວບຄ ມສດັຕພູຼືດ ແລະ ການໃສຝ່ ນ່ ເຊິ່ ງເປັນວຽກງານໜກັ. ຜູຊ້າຍເປັນຜູປ້ະສານງານເອົານ ໍາ້ ກບັ

ສະມາຊກິໃນກ ມ່ຜູໃ້ຊນ້ ໍາ້ ເພຼື່ ອຮບັປະກນັນ ໍາ້ພຽງພໍຕ່ໍກບັພຼືດຂອງຕນົ  

• ການສະໜບັສະໜນູຂອງຊ ມຊນົ. ດ ັງ່ທ ່ ກາ່ວເຖງິຜນົກະທບົດາ້ນດ  ຕ່ໍສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ທ ່ ເປັນໄປໄດ;້ ຜນົ

ປະໂຫຍດຂອງໂຄງການສາໍຄນັກວາ່ ຜນົກະທບົດາ້ນລບົທ ່ ມ  ຈາໍກດັ, ຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມທງັກ ມ່ຊນົເຜ່ົາ ແລະ ກ ມ່ລາວລ ມ່ 

ຊ ແ້ຈງ້ການສະນບັສະໜນູຕ່ໍການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ. 
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15.4  ການເຜ ຍແຜຂໍ່ມ້ນູ 

269. ການເຜ ຍແຜຂໍ່ມ້ນູ: ອ ງໃສນ່ະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກ ກຽ່ວກບັການເຂ້ົາເຖງິຂາ່ວສານຂໍມ້ນູ, ຢູພ່າຍໃນ

ທອ້ງຖິ່ນ ບອ່ນທ ່ ສາມາດເຂ້ົາເຖງິໄດ ້ ຕອ້ງເປ ດເຜ ຍເອກະສານປກົປ້ອງສງັຄມົທງັໝດົ ລວມທງັ ການປະເມ  ນຜນົກະທບົ

ສງັຄມົ, ກອບນະໂຍບາຍການທດົແທນ-ຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ, ກອບນະໂຍບາຍການມ ສວ່ນຮວ່ມຂອງກ ມ່ຊນົເຜ່ົາ ແລະ 

ນະໂຍບາຍຄ ມ້ຄອງສງັຄມົ-ສິ່ ງແວດລອ້ມ (SA, CRPF, EGEF,  ESMF) ໃຫເ້ປ ດເຜ ຍ ໃນຮບູແບບ, ເປັນພາສາທ ່

ເຂ້ົາໃຈງາ່ຍໃຫແ້ກພ່າກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງ, ລງົເວບໄຊ ຂອງທະນາຄານໂລກ (ພາສາລາວ ແລະ ອງັກດິ) ກອ່ນຄະນະ

ພິຈາລະນາໂຄງການ.  

270. ດ ັງ່ທ ່ ກາ່ວໄວຂ້າ້ງເທິງ ໄດເ້ຜ ຍແຜເ່ອກະສານປກົປ້ອງສງັຄມົທງັໝດົ ລວມທງັການປະເມ  ນຜນົກະທບົສງັຄມົ, ກອບ

ນະໂຍບາຍການທດົແທນ-ຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ, ກອບນະໂຍບາຍການມ ສວ່ນຮວ່ມຂອງກ ມ່ຊນົເຜ່ົາ ແລະ ນະໂຍບາຍຄ ມ້ຄອງ

ສງັຄມົ-ສິ່ ງແວດລອ້ມ (SA, CRPF, EGEF,  ESMF) ຢູລ່ະດບັບາ້ນໃນວນັທ  .........., ລງົເວບໄຊ ຂອງ ກະຊວງ ກປ

, ຫອ້ງການ ກ-ປ ແຂວງ ໃນວນັທ  ........... ແລະ ລງົເວບໄຊ (ສະບບັພາສາອງັກດິ) ຂອງທະນາຄານໂລກ ວນັທ  ...... 

ກອ່ນເລ ່ ມໃຫຄ້ະນະພິຈາລະນາໂຄງການ. 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 

 

 


