
Environment and Social Management Framework  
Lao Agriculture Competativeness Project (LACP) 

	

0	
	

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 

ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ4າໄມ ້(ກປ) 

 

 

 

 

 

 

 

ໂຄງການຜະລິດກະສິກໍາເປ;ນສິນຄ້າຂອງ ສປປ ລາວ 

ກອບນະໂຍບາຍການຄ@້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 

(ສະບັບຮ່າງ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຕ@ລາ, 2017 



Environment and Social Management Framework  
Lao Agriculture Competativeness Project (LACP) 

	

1	
	

ຄໍານໍາ 
ກອບນະໂຍບາຍການຄ@້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມສໍາລັບ ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນໂຄງການລົງທຶນໂດຍໄດ້ຮັບທຶນຈາກ
ທະນາຄານໂລກໃນການສະໜັບສະໜ@ນດ້ານວິຊາການ ແລະ ດ້ານການເງິນຈາກໂຄງການຜະລິດກະສິກໍາເປ;ນສິນຄ້າ(LACP). 
ຄະນະຊີ້ນໍາໂຄງການຂັ້ນສJນກາງ (CPSC) ແມ່ນກະຊວງແຜນການ ແລະ ການເງິນ (DOPF) ພາຍໃຕ້ກະຊວງກະສິກໍາແລະ ປ4າໄມ້ (ປກ)  
ເປ;ນຜJ້ຮັບຜິດຊອບໃນການປະສານງານຂອງກິດຈະກໍາຕ່າງໆພານໃນ ສປປ ລາວ. ພະແນກຄ@້ມຄອງໂຄງການ (PMD) ພາຍໃຕ້ກົມແຜນການ 
ແລະ ການເງິນ (DOPF) ເປ;ນຜJ້ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍອ່ຍໃນແຕ່ລະວັນ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າໄດ້ປະຕິບັດຕາມກອບ
ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊົນເຜົ່າ (EGPF), ລວມທັງການເກັບຮັກສາເອກະສານຕ່າງໆ ຂອງໂຄງການໃຫ້ສາມາດກວດກາ
ໄດ້ໂດຍທະນາຄານໂລກ.  
ເອກະສານສະບັບນີ້ໄດ້ພຈິາລະນາເປ;ນເອກະສານທີ່ສາມາດປ;ບ ແລະ ສາມາດຂະຫຍາຍ ແລະ ປ4ຽນແປງໄປຕາມການປ4ຽນແປງສະຖະການ ຫຼື 
ຂອບເຂດກິດຈະກໍາ. ໄດ້ມີການປSກສາຫາລືຢ4າງໄກ້ຊິດກັບທະນາຄານໂລກ ແລະ ທົບທວນຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຕາມກອບນະໂຍບາຍການຄ@້ມ
ຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMF) ຕາມທີ່ຈໍາເປ;ນ.  
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ຄໍາຫຍໍ້ 
ARAP ແຜນດໍາເນີນງານ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ 
CBO ອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ຢJ4ຊຸມຊົນ 
CRPF ກອບນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບ ການທົດແທນຄືນ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ 
CSO ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ 
DAFO ຫ້ອງການກະສິກໍາ-ປ4າໄມ້ ເມືອງ 
DOPF ກົມແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ການຮ່ວມມື  
DOPF ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ 
EGDP ແຜນການພັດທະນາຊົນເຜົ່າ 
EGEF ກອບນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊົນເຜົ່າ 
EPL ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປWກ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ 
ESIA ການປະເມີນຜົນກະທົບ ດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 
ESMF ກອບນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບການຄ@້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 
ESMP ແຜນການຄ@້ມຄອງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 
FGD ການປSກສາຫາລືກັບກ@່ມເປW້າໝາຍ 
GoL ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ 
GRI ການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທ@ກ 
ICT ເຕັກນິກ ການສື່ສານ ແລະ ຂໍ້ມJນ 
IDA ອົງການພັດທະນາສາກົນ 
LRSP-2 ໂຄງການປ;ບປ@ງເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ - ໄລຍະ 2  
MAF ກະຊວງ ກະສິກໍາ-ປ4າໄມ ້
M&E ການກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ 
MOF ກະຊວງ ການເງິນ 
MONRE ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 
MoICT ກະຊວງ ວັດທະນາທໍາ, ຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ  
MPI ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
NPA ອົງການພັດທະນາບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ 
OP/BP ນະໂຍບາຍການດໍາເນີນງານ ຂອງທະນາຄານໂລກ 
PAFO ພະແນກ ກະສິກໍາ-ປ4າໄມ້ແຂວງ 
PAH ຄົວເຮືອນຖືກກະທົບຈາກໂຄງການ 
PAP ປະຊາຊົນຖືກກະທົບຈາກໂຄງການ 
PONRE ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ 
PDR ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 
PDO ເປW້າໝາຍ ຂອງການພັດທະນາໂຄງການ  
PPT ທີມງານກະກຽມ ໂຄງການ 
RAP ແຜນການດໍາເນີນງານຈັດສັນຍົກຍ້າຍ 
RoI ຂົງເຂດກະທົບ 
SDS ຊ່ຽວຊານພັດທະນາສັງຄົມ 
SIA ການປະເມີນຜົນກະທົບສັງຄົມ  
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ToR ເອກະສານກໍານົດຂອບເຂດໜ້າວຽກ 
VRS ຄະນະກໍາມະການຈັດສັນຍົກຍ້າຍຂັ້ນບ້ານ 
WB ທະນາຄານໂລກ 
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1.0 ພາກສະເໜີ 

1. ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ເປ;ນ ປະເທດນ້ອຍ ແລະ ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນພາກພື້ນທີ່ມປີ4ຽນແປງຢ4າງໄວວາ. ຜະລິດຕະ
ພັນພາຍໃນຂອງປະເທດ (GDP) ຕໍ່ຄົນຕໍ່ປ_ແມ່ນ 1,740 ໂດລາສະຫະລັດໃນປ_ 2015 ເຮັດໃຫ ້ສປປ ລາວ ເປ;ນປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້
ປານກາງ. ສອງສ່ວນສາມຂອງປະຊາກອນດໍາລົງຊີວິດຢJ4ໃນເຂດຊົນນະບົດ, ສປປ ລາວ ຍັງເປ;ນປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວສJງ. 
ເວົ້າໄດ້ວ່າ, ເປ;ນປະເທດທີ່ກໍາລັງມີການຂະຫຍາຍຕົວເມືອງວ່ອງໄວ, ປະຊາກອນພາຍໃນຕົວເມືອງເພີ່ມຂຶ້ນ 60% ລະຫວ່າງປ_ 2005 ຫາ 
2015. ມີຕົ້ນທຶນທາງທໍາມະຊາດທີ່ສໍາຄັນເຊິ່ງເປ;ນທ່າແຮງໃນການພັດທະນາພະລັງງານ ແລະ ອາຫານທີ່ສະອາດ ພ້ອມດຽວກັບມີທິວ
ທັດທໍາມະຊາດທີ່ສວຍສົດງ ົດງາມ ແລະ ຄວາມອ@ດົມສົມບJນທາງດ້ານຊີວະນາໆ ພັນເໝາະສໍາລັບການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ. ຄວາມ
ໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນຕໍ່າເປ;ນອັນດບັທີ່ສອງໃນປະເທດອາຊີ ແລະ ພາກພື້ນປາຊີຟbກ (EAP) ທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນຕໍ່າ, ຖັດຈາກ
ປະເທດມົງໂກລີ, ຄວາມໜາແໜ້ນສະເລ່ຍນ້ອຍກ່ວາ 30 ຄົນຕໍ່ ກມ2. ເປ;ນປະເທດທີ່ບໍ່ມີທາງອອກສJ່ທະເລ ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງ
ປະຊາກອນຕໍ່າສົ່ງຜົນກທົບຕໍ່ການແຂ່ງຂັນການສົ່ງອອກ ແລະ ການບໍລິການ. 

2. ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການພັດທະນາຢ4າງກ້າວໜ້າໃນລະຍະຜ່ານມາ. ການລະເລີນເຕີບໂຕລວມຍອດຜົນຜະລິດພາຍໃນສະເລ່ຍ 7.8 ເປ_ເຊັນ
ໃນໄລຍະທົດສະວັດຜ່ານມາເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ມີການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດເປ;ນອັນດັບ 13 ຂອງໂລກ. ລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ 
ແລະ ຄວາມທ@ກຍາກຫຼຸດລົງຈາກ 34% ຫາ 23% ແຕ່ປ_ 2002/03 ຫາ 2012/13. ລັດຖະບານໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການປ;ບປ@ງການ
ເຊື່ອມຈອດໃນການຫຼຸດຜ່ອນການຂາດດ@ນການພັດທະນາໂຄງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ: ຖະນົນຫົນທາງ ໄດ້ມີການກໍ່ສ້າງ ແລະ ໄດ້ຮັບການ
ປ;ບປ@ງ, ການສະໜອງໄຟຟXາ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງໄດ້ຮັບການປ;ບປ@ງ, ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການໂດຍພື້ນຖານ ເປ;ນຕົ້ນ ສາທາລະນະສ@ກ ແລະ 
ການສຶກສາໄດ້ຮບັການປ;ບປ@ງເຊັ່ນດຽວກັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍ່ໍ່ຍັງມີການພັດທະນາຫຼາຍໆ ຢ4າງ ບາງອັນບໍ່ທັນໄດ້ຕາມທ່າແຮງທີ່ມີ 
ເປ;ນຕົ້ນທາງດ້ານກະສິກໍາ. 

3. ການຈັດບັນຫາຕາມຂະແໜງການສະເພາະແມ່ນມີຂໍ້ຈໍາກັດຕໍ່ຂະແໜງທາໍການຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຢ4າງຮ້າຍແຮງ. ສິ່ງທີ່ເຮັດ
ໄດ້ດສີໍາສັບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງອາຫານສາມາດເພີ່ມມJນຄ່າການຜົນຜະລິດ ແລະ ແລະ ລາຍຮັບຈາກກະສິກໍາ, ແຕ່ປະຈ@ບັນຍັງບໍ່ທັນ
ເຂັ້ມແຂງທົ່ວລະບົບດັ່ງກ່າວ. ລາຍລະອຽດສະເພາະເຈາະຈົງມີຄື:  

(a) ລະດັບຜJ້ຜະລິດ, ຜົນຜະລິດຕົກຕໍ່າສະທ້ອນເຖິງບໍ່ມີແນວພັນພຽງພໍ ແລະ ຄ@ນນະພາບຕໍ່າ ແລະ ປ;ດໃຈອື່ນໆຕື່ມອີກ1, ບໍ່ມ ີແລະ/ຫຼື 
ຂາດການບໍລິການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຕໍ່ການຜະລິດ,  ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຊົນລະປະທານ ແລະ ການລະບາຍບໍ່ພຽງພໍ ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງ
ຈາກພາກພື້ນທາງດ້ານກາຍະພາບ ແລະ ສັງຄົມ.  ອີກຢ4າງໜຶ່ງປະລິມານ ແລະ ຄ@ນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນຍັງບໍ່ພຽງພໍ. ເນື້ອທີ່
ຕ້ອງການນໍ້າຊົນລະປະທານຍັງມີຫຼາຍແຕ່ການນໍາໃຊ້ລະບົບຊົນລະ ປະທານໃນປະຈ@ບັນຕອ້ງໄດ້ມີການປ4ຽນແປງລວມທັງລະບົບ
ລະບາຍ, ທາງເລືອກໃນການຄ@້ມຄອງລະບົບໃຫ້ນໍ້າ (ປະ ຈ@ບັນລະບົບການໃຫ້ນໍ້າແມ່ນເປ;ນລະບົບຖ້ວມຂັງເຊິ່ງບໍ່ເໝາະສົມສໍາລັບພືດ
ຊະນິດອຶ່ນນອກຈາກເຂົ້າ. 

(b) ການຄອບຄອງດິນທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ບໍ່ມີວຽກອື່ນຂອງຊາວກະສິກອນໃນຊົນລະບົດມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບຊາວກະກອນເປ;ນອ@ປະສັກຕໍ່
ການຕະຫຼາດການເຊົ່າພືນທີ່ການຜະລິດເຊິ່ງມີການຮັກສາເນື້ອທີ່ ແລະ ການສັນຍາກັບຊາວກະສິກອນກັບຜJ້ປະກອບການແມ່ນມີ
ນ້ອຍ. ຜJ້ເກັບຊື້ແມ່ນໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມຈາກລັດຖະບານ ແລະ ຜJ້ໃຫ້ທຶນໂດຍການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ອົງກອນຊາວກະສິກອນ

																																																													
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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,  ອົງກອນຊາວກະສິກອນທີ່ມີໃນປະຈ@ບັນໄດ້ສ@ມໃສ່ການຜະລິດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ  ການຕະຫຼາດມີນ້ອຍ, ປ;ບປ@ງຄ@ນນະພາບ ຫຼື 
ການເຈລະຈາຕໍ່ລອງ. 

(c) ການຕະຫຼາດມີກະແຈກກະຈາຍຕໍ່ການສະໜອງສິນຄ້າ  ແລະ ຄວາມຕ້ອງການແມ່ນຍັງບົກຜ່ອງຕໍ່ລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ. 
ລາຄາທີ່ຜJ້ຜະລິດຍັງຕົກຕໍ່າເນື່ອງຈາກການຜະລິດຂອງຊາວກະສິກອນມີຄວາມຕ້ອງການຂາຍຜົນຜະລິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ຄະນະທີ່ ເຈົ້າ
ຂອງໂຮງສີສອງສາມເຈົ້າ ແລະ ຜJ້ປະກອບການເກັບຊື້ຈໍານວນໜຶ່ງມີເງ ິນພຽງພໍໃນຫານເກັບຊື້ຜົນຜະລິດໃນຈໍານວນຫຼາຍໄດ້.  ສໍາ
ລັບເຂົ້າ,  ມີຜJ້ປະກອບການຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງຈໍານວນ 9,000 ແຕ່ໃນຈໍານວນດັ່ງກ່າວມີພຽງເຄິ່ງໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນທີ່ເປ;ນ
ເຈົ້າຂອງໂຮງສີເຂົ້າ ແລະ ບໍ່ມີງ ົບປະມານພຽງພໍສໍາລັບເກັບຊື້ເຂົ້າຈາກຊາວກະສິກອນ ແລະ ວິທີການເກັບຮັກສາເຂົ້າ.  ຫຼັງຈາກນັ້ນ
ລາຄາເຂົ້າໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເນື່ອງຈາກເຈົ້າຂອງໂຮງສີຂະໜາດໃຫ່ຍກ່ວາສາມາດຕໍ່ລອງລາຄາ. ມີເຈົ້າຂອງໂຮງສີຈໍານວນໜຶ່ງໄດ້ເຮັດ
ສັນຍາກັບຊາວກະສິ ກອນໃນການເກັບຊື້ໂດຍກົງ,  ແລະ ເບິ່ງເໝືອນວ່າປະສົບຜົນສໍາເລັດຂັ້ນເລີ່ມຕົ້ນ. ມີພຽງເຈົ້າຂອງໂຮງສີ
ບາງຈໍານວນສາມາດກJ້ຢcມເງ ິນຈາກທະນາຄານການຄ້າໄດ້. 

4. ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມປ;ບປ@ງຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ  ການໃຊ້ຈ່າຍສາທາລະນະທາງ
ດາ້ນກະສິກໍາໄດ້ເພີ່ມເຖິງ 1 ເປ_ເຊັນຂອງ  GDP ໃນປະຈ@ບັນ,  ມາດຖານດຽວກັນກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານ (EAP). ທ@ກແຜນງານສ@ມ
ໃສ່ການຜະລິດເຂົ້າ ເຊິ່ງເວົ້າໄດ້ວ່າ 95 ເປ_ເຊັນຂອງຊາວກະສິກອນແມ່ນຜະລິດເຂົ້າ ແຕ່ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ4າໄມ້ (MAF), ເປ;ນ
ກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງການ, ໄດ້ມີຄວາມເອົາໃຈໃສໃນການຜະລິດຢ4າງອື່ນເພີມ່ເຕີມ, ລະບົບການການຜະລິດ ແລະ ຄວາມຍຶນ
ຍົງ, ຄ@ນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ (ຕົວຢ4າງ ການເຮັດກະສິກໍາທີ່ດີ), ການຕະຫຼາດ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍສິນຄ້າຂອງລາວ. ສປປ ລາວ, 
ຕັ້ງຢJ4ຮ່ວມກັບສອງປະເທດຜJ້ຜະລິດທາງດ້ານກະສິກໍາຂະໜາດໃຫ່ຍ, ປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ,  ສາມາດແຂ່ງຂັນທາງດ້ານ
ຄ@ນນະພາບ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າລາວ, ໂດຍບໍ່ອາໃສທາງດ້ານປະລິມານພຽງຢ4າງດຽວ, ແຕ່ຄ@ນນະພາບການຜະລິດໄດ້ເປ;ນຮັບຮJ້ ແລະ 
ຮັບຮອງໂດຍລັດຖະບານ.   ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ4າໄມ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກໍາອິນຊີ ແລະ  ກະສິກໍາສະອາດ (ຕົວຢ4າງ  ຕາມທິດ
ສີຂຽວ) ໂດຍອີງຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ (NSEDP) ສໍາລັບປ_ 2016 ຫາ 2020 ແລະ ພົວພັນກັບກະຊວງອ@ດສະຫະກໍາ ແລະ 
ການຄ້າ (MOIC) ຢ4າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (MOST) ເພື່ອຈັດຕັ້ງແຜນຍ@ດທະຍາດສໍາລັບຂະແໜ
ງການຜະລິດເຂົ້າການປະສານງານເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ໂດຍຜ່ານກ@່ມເຮັດວຽກໃນການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານເປ;ນປະທານໂດຍທ່ານ
ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ. ຈ@ດປະສົງຂອງການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານແມ່ນກໍາລັງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍຜ່ານຈ@ດປະສົງຂອງການຄໍ້າ
ປະກັນທາງດ້ານໂພສະນາການ.  

ເຊິງ່ການຕອບສະໜອງແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ, ຄວາມສົມດ@ນຂອງສານອາຫານ ແລະ ຄວາມປອດໄຟທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ
ແມ່ນໄດ້ມີການພິຈາລະນາ ແລະ ເປ;ນບ@ລິມະສິດໃໝ່ຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ4າໄມ້ ແລະ ຂະແໜງ ເອກະຊົນ ໂດຍສະເພາະວິສະຫະກິດຂະ
ໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ (SMF) ເຊິ່ງເປ;ນຜJ້ຮ່ວມພັດທະນາທີ່ສໍາຄັນ. ຄວາມອາດສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງ  (MAF) ແລະ 
ກະຊວງຕ່າງໆ ຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ເຮັດເຮັດຢ4າງຕັ້ງໜ້າເພື່ອໃຫ້ບັນລ@ກັບຈ@ດປະສົງ, ເຊິ່ງຜJ້ໃຫ້ທນຶໄດ້ຮຽກຮ້ອງເພີ່ມເຕີມ. 

5. ໂຄງການຜະລິດກະສິກໍາເປ;ນສິນຄ້າ (LACP) ຊອກຫາວິທີ ຍົກສJງ ແລະ ການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ ຂອງຂະ ແໜງກະສິກໍາໂດຍ
ຜ່ານສະໜັບສະໜ@ນທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ການເງິນເຂົ້າໃນການຜະລິດ ແລະ ເປ;ນສິນຄ້າເຂົ້າໃນແຜນຍ@ດທະສາດ ຕ໋ອງໂສ້ມJນຄ່າເພີ່ມ
, ໂຄງການຈະສ@ມໃສ່ (i) ຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງພJມສັນຖານທີ່ເປ;ນທ່າແຮງໃນການພັດທະນາທາງດ້ານກະສິກໍາ (ii) ລະບົບການຜະລິດກະສິກໍາ 
ແລະ ທ່າແຮງຜະລິດເປ;ນສິນຄ້າ (ເຂົ້າ, ສາລີ ແລະ ຜັກ) , (iii) ສົ່ງເສີມການເຮັດກະສິກໍາສະອາດ ແລະ ນํາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າໃນການ
ກະສິກໍາສະອາດມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນການຍົກສJງການຜະລິດການຄໍ້າປະກັນທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ. (iv) ສ້າງ
ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ອົງກອນຊາວກະສິກອນ, ກ@່ມເກັບຊື້ ແລະ ຜJ້ສະໜອງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ແລະ (v) ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ພັດທະນາ
ການເຮັດວຽກເປ;ນກ@່ມກັບອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ແລະ ແຜນງານຂອງຜJ້ໃຫ້ທນຶ.  ຈ@ດປະສົງຂອງການພັດທະນາໂຄງການ (POD) ແມ່ນ
ເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດໃຫ້ເປ;ນສິນຄ້າຢJ4ໃນຂອບເຂດໂຄງການທີ່ໄດ້ຄັດເລືອກເປ;ນຕ໋ອງໂສ້ມJນຄາ່, ໂຄງ ການມີມJນຄ່າປະມານ 29.3 
ລ້ານ. ລວມທັງທນຶສົມທົບຈາກລັດຖະບານ US$ 0.5 ລ້ານ , ປະກອບສ່ວນຈາກຜJປ້ະກອບການ US$ 5.6 ລ້ານ ແລະ ກJ້ຍືມຈາກອົງ
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ກອນພັດທະນາສາກົນ US$ 25.0 ລ້ານ. ໂຄງການຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນ 5 ແຂວງ (ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ໄຊຍະບJລີ, ແຂວງ 
ວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) ໂຄງການມີແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 8 ປ_ (2018-2025) ໂຄງການປະກອບດ້ວຍອົງປະກອບຕ່າງໆ:  

 ອົງປະກອບ A: ປ;ບປ@ງປະສິດທິພາບ ຂອງການກະສິກໍາ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ  
 ອົງປະກອບ B: ຍົກສJງການຜະລິດເປ;ນສິນຄ້າ  
 ອົງປະກອບ C: ການຄ@້ມຄອງໂຄງການ  

6. ໂຄງການໄດ້ຈໍາແນກປະເພດໂດຍທະນາຄານໂລກເປ;ນໂຄງການປະເພດ B ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍປWກປXອງຂອງທະນະຄານ
ໂລກ ແລະ ມີຄວາມຕ້ອງການຄ@້ມຄອງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ, ເອກະສານຂອບເຂດການຄ@້ມຄອງ
ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMF, ເອກະສານນີ້) ໄດ້ກະກຽມເພື່ອເປ;ນແນວທາງໃຫ້ແກ່ອົງກອນທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ຜJ້
ມີສວ່ນໄດ້ສວ່ນເສຍຕໍ່ກັບການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມ, ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການຕິດຕາມ ແລະ ຂັ້ນຕອນເຮັດບົດລາຍງານ, 
ລະຫວ່າງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ເອກະສານ ESMF , ຈະໄດ້ຮັບຮອງໂດຍກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ4າໄມ້.  

7. ຈ@ດປະສົງທົ່ວໄປຂອງ ESMF, ແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການປWກຄອງທະນະຄານໂລກແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດຕາມ
ເອກະສານດັ່ງກ່າວຈະເປ;ນການແນະນໍາໃຫ້ ອົງການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການລວມມີ MAF, PAFO ແລະ DAFO ໃນການຄັດ
ເລືອດ ແລະ ແກ້ໄຂ ທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງແຕ່ລະກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການຢ4າງເໝາະສົມ. ດັ່ງນັ້ນ ໃນການກໍານົດ
ປະເພດ ສິ່ງແວດລ້ອມຢ4າງເໝາະສົມ ຈ@ດປະສົງສະເພາະຂອງເອກະສານ ESMF ມີຄື:  
• ເພື່ອປະເມີນທ່າແຮງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງໂຄງການທີ່ນໍາສະເໜີວ່າມີຜົນກະທົບທາງບວກ ຫຼື ທາງລົບ ແລະ 

ມາດຕະການຫຼາກຫຼາຍເຊິ່ງຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ ເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ.  
• ເພື່ອສ້າງຂໍ້ແນະນໍາຢ4າງຈະແຈ້ງ ສໍາລັບການວາງແຜນ, ການທົບທວນການອະນ@ມັດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 

ສັງຄົມຂອງໂຄງການຍ່ອຍທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສະໜອງທຶນພາຍໃຕ້ໂຄງການນີ້. 
• ເພື່ອແນະນໍາບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ວາງໂຄງຮ່າງຂັ້ນຕອນລາຍງານທີ່ຈໍາເປ;ນໃນການຄ@້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ

ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ພົວພັນກັບໂຄງການຍ່ອຍ. 
• ເພື່ອພິຈາລະນາທາງເລືອກຫຼາຍໆ ທາງ ແລະ ຊອກຫາມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນໃນຊ່ວງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. 
• ເພື່ອກໍານົດການຝcກອົບຮົມ, ສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຕາມຄວາມຈໍາເປ;ນໃນການຈັດຕັ້ງ ESMF ໃຫປະສົມຜົນສະ

ເລັດ  
• ເພື່ອແກ້ໄຂກົນໄກສໍາລັບການປSກສາຫາລື ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມJນເອກະສານຕ່າງໆໂຄງການພ້ອມທັງມີວິທີແກ້ໄຂຂໍ້ຮ້ອງທ@ກ.  
• ເພື່ອສ້າງຕັ້ງທນຶໂຄງການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ESMF ແລະ ສະໜອງແຫຼ່ງທຶນທີ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ESMF 

2.0 ອະທິບາຍໂຄງການ 
8. ໂຄງການຜະລິດກະສິກໍາເປ;ນສິນຄ້າ LACP ຊອກຫາວິທີຍົກສJງ ແລະ ການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ ຂອງຂະ      ແໜງກະສິກໍາໂດຍ

ຜ່ານສະໜັບສະໜ@ນທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ການເງິນເຂົ້າໃນການຜະລິດ ແລະ ເປ;ນສິນຄ້າເຂົ້າໃນແຜນຍ@ດທະສາດຕ໋ອງໂສ້ມJນຄ່າເພີ່ມ. 
ໂຄງການຈະສ@ມໃສ່ (i)  ຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງພJມສັນຖານທີ່ເປ;ນທ່າແຮງໃນການພັດທະນາທາງດ້ານກະສິ ກໍາ (ii)  ລະບົບການຜະລິດກະສິກໍາ 
ແລະ ທ່າແຮງຜະລິດເປ;ນສິນຄ້າ )ເຂົ້າ ,ສາລີ ແລະ ຜັກ ( , (iii)  ສົ່ງເສີມການເຮັດກະສິກໍາສະອາດ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ເຂົ້າໃນການ
ກະສິກໍາສະອາດມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນການຍົກສJງການຜະລິດການຄໍ້າປະກັນທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ (iv) ສ້າງ
ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ອົງກອນຊາວກະສິກອນກ@່ມເກັບຊື້ ແລະ ຜJ້ສະໜອງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ແລະ (v)    ສ້າງຕັງ ແລະ ພັດທະນາ
ການເຮັດວຽກເປ;ນກ@່ມກັບອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ແລະແຜນງານຂອງຜJ້ໃຫ້ທຶນ. 

9. ການກJ້ຢcມ: ໂຄງການທີ່ສະເໜີອາດມີງ ົບປະມານທັງໝົດ US$ 29.3 ລ້ານ ແລະ ອາດໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ@ນຈາກທະນາຄານໂລກ
ໂດຍຜ່ານໂຄງການລົງທຶນດ້ານການເງິນ  ) IDP  (ໃນຮJບແບບຂອງ IDA ຈໍານວນ US$ 25.0 ລ້ານ ຫຼື ທຽບເທົ່າ. 
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10. ມJນຄ່າໂຄງການ ແລະ ການເງິນ. ຕາຕະລາງຂ້າງລ@່ມສະແດງເຖິງມJນຄ່າຂອງໂຄງການທັງໝົດ ແລະ ສະແດງເຖິງ IDA ຂອງໂຄງການ, 
ອີກຢ4າງໜຶ່ງ ຖານະຂອງ IDA ລັດຖະບານອາດຈະສະໜອງງ ົບປະມານສົມທົບຈໍານວນປະມານ 0.5 ລ້ານເຂົ້າໃນໂຄງການ, ຄະນະທີ່ກ@່ມ
ຊາວກະສິກອນ ແລະ ຜJ້ປະກອບການເກັບຊື້ອາດສະໜອງຮ່ວມປະມານ US$ 5.6 ລ້ານໂດຍເປ;ນຮJບແບບລົງທຶນຮ່ວມ.  

ຕາຕະລາງ 1 ມJນຄ່າໂຄງການ ແລະ ການເງິນ (USD ລ້ານ)  

ອົງປະກອບໂຄງການ ມJນຄ່າໂຄງການ ທຶນຈາກ IDA %ທຶນຈາກ IDA 
A.ປ;ບປ@ງປະສິດທິພາບຂອງການກະສິກໍາ ແລະ ຄວາມຍືນ
ຍົງ 

18.2 16.3 89 

B. ຍົກສJງການຜະລິດເປ;ນສິນຄ້າ 7.2 4.8 67 
C. ການຄ@້ມຄອງໂຄງການ 2.9 2.9 100 
ລວມທັງໝົດ 29.3 25.0 85 

2.1 ຈ@ດປະສົງຂອງການພັດທະນາໂຄງການ  
11. ຈ@ດປະສົງຂອງການພັດທະນາໂຄງການ (PDO) ແມ່ນເພື່ອການຂະຫຍາຍການຜະລິດກະສິກໍາກາຍເປ;ນສິນຄ້າຕາມການຄັດເລືອກ ຕ໋ອງ

ໂສ້ມJນຄ່າຂອງປະໂຫຍດໂຄງການ.  

2.2 ອົງປະກອບໂຄງການ  
12. ໂຄງການ LACP ປະກອບດ້ວຍສາມອົງປະກອບ (1) ປ;ບປ@ງປະສິດທິພາບກະສິກໍາ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ (2) ຍົກສJງການຜະລິດກະສິກໍາ

ໃຫ້ເປ;ນສິນຄ້າ ແລະ (3) ການຄ@້ມຄອງໂຄງການ  

ອົງປະກອບ A ປ;ບປ@ງປະສິທິພາບການຜະລິດ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ ປະມານ (USD 18.2 ລ້ານ) ໂດຍຜ່ານສະມາຄົມພັດທະນາສາກົນ 
(IDA) ຈະສະໜອງໃຫ້ ປະມານ USD 16.3 ລ້ານ) 

13. ອົງປະກອບນີ້ຈະສະໜັບສະໜ@ນ (A) ປ;ບປ@ງຄ@ນນະພາບແນວພັນ ແລະ ນໍາໃຊ້ແນວພັນທີ່ດີ (B) ສົ່ງເສີມການເຮັດກະສິກໍາທີ່ດ ີ (C) 
ປ;ບປ@ງພື້ນຖານໂຄງຮ່າງຂະໜາດນ້ອຍ (D) ສ້າງຄວາມເຂັ້ນແຂງໃນການບໍລິການສາທາລະນະ. 
 
ອງົປະກອບຍ່ອຍ A1 ປ;ບປ@ງ ແລະ ຮັບຮອງເອົາແນວພັນທີ່ດ ີ(ປະມານ US$ 2.5 ລ້ານ) ເຊິງ່ IDA ສະໜອງໃຫ້ປະມານ US$ 2.3 
ລ້ານ).  

14. ຈ@ດປະສົງຂອງອົງປະກອບຍ່ອຍນີ້ແມ່ນເພື່ອສົ່ງເສີມການຮັບຮອງເອົາແນວພັນປ;ບປ@ງ ແລະ ຄ@ນນະພາບແນວພັນໂດຍຊາວກະສິກອນ 
ຕົ້ນຕໍແມ່ນແນວພັນເຂົ້າ. (a) ໂຄງການຈະສະໜັບສະໜ@ນການສ້າງຕັ້ງກ@່ມ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ກ@່ມ (SMGs) ຜະລິດແນວພັນ
ຜ່ານການຝcກອົບຮົມໃນການນໍາໃຊ້ແນວພັນ ແລະ (b) ຂະບວນການປະກອບສ່ວນທຶນສົມທົບຂອງການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືການຜະລິດ ແລະ 
(c) ເຄື່ອງມືເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ, ການຫໍ້ຫ@້ມ, ການເກັບຮັກສາ ແລະ ການຕະຫຼາດ. ໂຄງການຍັງຈະໄດ້ສະໜັບສະໜ@ນພະແນກກະສິກໍາ 
ແລະ ປ4າໄມ້ (PAFO) ແລະ ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ4າໄມ້ (DAFO) ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າໃນ
ການດໍາເນີນການຝSກອົບຮົມສໍາລັບ SMGs ໃນການຕິດຕາມຄ@ນນະພາບ ແລະ ອອກໄປຍັ້ງຢcນ ແລະ (d) ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ
ໃຫ້ແກ່ກ@່ມຜະລິດ  (FPGs) ແລະ ອອກໃບຢ;້ງຢcນໃຫ້ແກ່ກ@່ມທ@ລະກິດກະສິກໍາ. 

ອົງປະກອບຍ່ອຍ A2 ສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກໍາທີ່ດ ີ (ປະມານ US$ 7.4 ລ້ານ) ໃນນັ້ນ IDA ຈະໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜJນ (ປະມານ 
US$  6.2 ລ້ານ)  
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15. ຈ@ດປະສົງຂອງອົງປະກອບຍ່ອຍ ແມ່ນເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ຮັບຮອງການນໍາໃຊ້ແນວພັນທີ່ດີ ແລະ ຄ@ນນະພາບຂອງແນວພັນ, ລວມມີ (a) 
ການສ້າງຕັ້ງກ@່ມ ແລະ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ກ@່ມຜະລິດກະສິກໍາສະອາດ (FMGs) ແລະ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການປ;ບ
ຮອງເອົາກະສິກໍາທີ່ດີ GAP ລວມມີ (b) ຊ່ວຍເຫຼືອການຄັດເລືອກວັດຖຸ ແລະ ເຕັກນິ (ວຽກກໍ່ສ້າງຂະໜາດນ້ອນ, ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງມ,ື ຝSກ
ອົບຮົມ ແລະ ອື່ນໆ); ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ FAPO , DAFO  ແລະ ກົມເຕັກນິກວິຊາການຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ4າໄມ້
ໃນການດໍາເນີນການຝSກອົບຮົມໃຫ້ (FPGs) ໃນການນໍາໃຊ້ກະສິກໍາທີ່ດີ (GAP)ແລະ ດໍາເນີນກິດຈະກໍາສົ່ງເສີມ ແລະ ຢ;້ງຢcນ ລວມມີ 
ການວິເຄາະຄົວຢ4າງດິນ, ການຜະລິດຝ@4ນອີນຊີ ແລະ ເຮັດການຜະລິດອີນຊີ (d) ຊ່ວຍເຫຼືອກ@່ມການຜະລິດກັບຜJ້ປະກອບການເຂົ້າຫາ
ຕະຫຼາດ. 

ອົງປະກອບຍ່ອຍ A3 ສະໜອງການສ້ອມແປງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດນ້ອຍ (ປະມານ US$ 6.2 ລ້ານ) ເຊິ່ງ IDA ສະໜອງໃຫ້ 
(ປະມານ US$ 5.7 ລ້ານ),  

16. ອົງປະກອບຍ່ອຍແມ່ນເພື່ອປ;ບປ@4ງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີທ່ີ່ເປXເພເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ຊາວກະສິກອນໃນການພັດທະນາການຜະລິດກາຍເປ;ນ
ສິນຄ້າ. ລວມມີ (a) ປ;ບປ@4ງລະບົບເກົ່າທີ່ມີແລ້ວ  ແລະ (b) ສະໜອງເຕັກນິກວິຊາການໃນການສ້າງສ້າງກ@່ມຜJ້ນໍາໃຊ້ນໍ້ ແລະ ສ້າງຄວາມ
ອາດສາມາດປ;ບປ@4ງວິທີການໃຫ້ນໍ້າໂດຍການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃໝ່ເປ;ນຕົວຢ4າງທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ@ນ. 

ອົງປະກອບຍ່ອຍ A4 ສ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃນການບໍລິການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ (ປະມານ US$ 2.1 ລ້ານ ໃນນັ້ນ IDA ສະໜອງໃຫ້  
US$ 2.1 ລ້ານ).  

17. ອົງປະກອບຍ່ອຍນີ້ສະໜັບສະໜ@ນກິດຈະກໍາໃນການສົ່ງເສີມດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ໂພສະນາການ, ລວມມີ ການສະໜອງວັດຖຸ ແລະ ເຕັກນິ
ວິຊາການ  (ວຽກກໍ່ສ້າງຂະໜາດນ້ອນ, ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງມ,ື ຝSກອົບຮົມ ແລະ ອື່ນໆ) ເພື່ອປ;ບປ@ງ ຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານບໍລິການໃນ
ການສົ່ງເສີມຂອງ PAFOs ແລະ DAFO; (b)    ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນການເຮັດແຜນທີ່ ແລະ ແບ່ງຂອບເຂດເນື້ອທີ່
ດິນກະສິກໍາໃນການໄດ້ຮັບນໍ້າຊົນລະປະທານ (c) ດໍາເນີນການສຶກສາລະບົບກະສິກໍາແບບປະສົມປະສານ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍສํາລັບ
ໂພສະນາການ ແລະ ການປ4ຽນແປງພືດຕິກໍາທາງສັງຄົມໃນການຕໍ່ລອງ (SBCC) ໂດຍສະເພາະໄວລ@້ນ ແລະ ຜJ້ຍິງໄວໜ@່ມ ແລະ ອົງກອນ
ທ້ອງຖິນ່ການປ4ຽນແປງໃນການຄັດເລືອກແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທີ່ນໍາມາບໍລິໂພກໄດ້ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງອາຫານການນໍາໃຊ້ຢ4າງຖືກວິທີ. 

ອົງປະກອບ B ຍົກສJງການຜະລິດໃຫ້ເປ;ນສິນຄ້າ (ປະມານ US$ 7.2 ລ້ານ) ເຊິງ່ IDA ຈະໃຫ້ທຶນ (ປະມານ US$ 4.8 ລ້ານ)   
18. ອົງປະກອບນີ້ຈະສະໜັບສະໜ@ນ (a) ສ້າງຕັ້ງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລັບຕ້ອງໂສ້ມJນຄ່າໄດ້ມJນຄ່າ (AVCE) (b) ເຊື່ອມໂຍງຊາວ

ກະສິກອນກັບຕະຫຼາດ ແລະ (c) ສຶກສາເພື່ອປ;ບປ@4ງຄວາມອາດສາມາດສິ່ງແວດລ້ອມສໍາລັບທ@ລະກິດກະສິກໍາ ແລະ ການພັດທະນາຕ່ອງ
ໂສ້ມJນຄ່າ.  

ອົງປະກອບຍ່ອຍ B1 ສ້າງຕັ້ງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ສໍາລັບຕ໋ອງໂສ້ມJນຄ່າ (ປະມານ US$ 5.3 ລ້ານ) ເຊິງ່ IDA ຈະສະໜອງໃຫ້ 
(ປະມານ US$ 2.9 ລ້ານ). 

19. ອົງປະກອບຍ່ອຍແມ່ນສະໜັບສະໜ@ນໃນການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ດໍາເນີນການ AVCE ສໍາລັບຈ@ດປະສົງຂອງການຂະຫຍາຍການບໍລິການທາງ
ວິຊາການ ແລະ ດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ທ@ລະກິດກະສິກໍາ, ລວມທັງການສະຫນອງ (a) ສະຫນັບສະຫນJນດ້ານວິຊາການເພື່ອສ້າງ ແລະ ດໍາ
ເນີນກິດຈະກໍາ ແລະ ສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນJນການປະຕິບັດໂຄງການ ແລະໂຄງການຍ່ອຍຕໍ່ທ@ລະກິດກະສິກໍາ ແລະ (b) ການ
ສະຫນັບສະຫນJນດ້ານການຄ້າກັບທ@ລະກິດທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກເພື່ອດໍາເນີນໂຄງການສໍາລັບການຍົກລະດັບການປ@ງແຕ່ງແລະການ
ເກັບຮັກສາຫຼັງການເກັບກ່ຽວ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຄ@້ມຄອງເພື່ອປ;ບປ@ງຄ@ນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ, ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນ
ການດໍາເນີນງານ, ຫຼຸດຜ່ອນການສJນເສຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບ FGPs ເພື່ອປ;ບປ@ງການຕະຫຼາດຂອງຜະລິດຕະພັນ
ກະສິກໍາ. 
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ອົງປະກອບຍ່ອຍ B2 ການເຊື່ອມໂຍງກະສິກອນ ແລະ ການຕະຫຼາດ (ປະມານ USD 1.4 ລ້ານ) ເຊິງ່ IDA ຈະໄດ້ໃຫທ້ຶນ  US$ 1.4 
ລ້ານ).  

20. ສະຫນັບສະຫນJນກິດຈະກໍາທີ່ເຊື່ອມໂຍງຊາວກະສິກອນໄປສJ່ຕະຫຼາດ, ລວມທັງການສະຫນອງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ (a) ເສີມ
ສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ທາງກົງຂອງຊາວກະສິກອນພາຍໃນ FPGs ສໍາລັບການປະຕິບັດການຈັດຊື້, ການຕະຫຼາດ ແລະ ການປະຕິບັດ
ການອື່ນໆ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງຕັ້ງຂອງ FPGs ແລະ ທ@ລະກິດກະສິກໍາໃນການຮ່ວມມືຜະລິດຕະພັນເພື່ອດໍາເນີນການປ@ງແຕ່ງ ແລະ 
ການຕະຫຼາດຕໍ່ໄປອີກຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ (b) ພັດທະນາລະບົບຂໍ້ມJນຂ່າວສານດ້ານການຕະຫຼາດກະສິກໍາທີ່ດີຂຶ້ນເພື່ອສະຫນອງຂໍ້ມJນ
ຕະຫຼາດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ສໍາລັບການຮ່ວມມືຜະລິດຕະພັນ. 

ອົງປະກອບຍ່ອຍ B3: ປ;ບປ@ງຄວາມອາດສາມາດສິ່ງແວດລ້ອມ (ປະມານ US$ 0.5 ລ້ານ) ເຊິ່ງ IDA ຈະໃຫ້ທຶນ (ປະມານ US$ 0.5 
ລ້ານ)  

21. ອົງປະກອບຍ່ອຍ ສະຫນັບສະຫນJນກິດຈະກໍາເພື່ອປ;ບປ@ງສະພາບແວດລ້ອມດ້ານກົດຫມາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ສະຖາບັນທີ່
ສະຫນັບສະຫນJນນະໂຍບາຍການລົງທຶນດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ການລົງທຶນດ້ານກະສິກໍາລວມທັງການພັດທະນາມາດຕະຖານດ້ານສ@ຂານາ
ໄມ ແລະ ສ@ຂານາໄມ, ມາດຕະຖານເຂົ້າແລະນະໂຍບາຍສົ່ງອອກເຂົ້າແລະປ;ບປ@ງກົດຫມາຍການນໍາເຂົ້າ ແລະ  ເຄື່ອງຈັກກະສິກໍາ.  

ອົງປະກອບ (C) ການຄ@້ມຄອງໂຄງການ (ປະມານ US$ 2.9 ລ້ານ) ເຊິ່ງ IDA ຈະໃຫ້ທຶນ (ປະມານ US$ 2.9 ລ້ານ).  

22. ອົງປະກອບນີ້ອາດສົ່ງເສີມ (a) ການຄ@້ມຄອງໂຄງການ (b) ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໂຄງການ (M&E).  

ອົງປະກອບຍ່ອຍ C1 ການຄ@້ມຄອງໂຄງການ (ປະມານ USD 2.4 ລ້ານ) ເຊິງ່ IDA ຈະໃຫ້ທຶນ (ປະມານ USD 2.4 ລ້ານ)  

23. ອົງປະກອບນີຈ້ະສະໜອງທາງດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ລະມື,້ ການປະສານງານ, ແລະ ຄ@້ມຄອງກິດຈະກໍາໂຄງການລວມມີ ການວາງ
ແຜນ, ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ, ການຄ@້ມຄອງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. 

ອົງປະກອບຍ່ອຍ C2:   ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ (ປະມານ US$ 0.5 ລ້ານ) ເຊິ່ງ IDA ຈະໃຫ້ທຶນ (ປະມານ US$ 0.5 
ລ້ານ)  

24. ອົງປະກອບຍ່ອຍນີ້ຊຈະສະໜັວບສະໜ@ນການຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກໃນແຕ່ລະວັນ, ການລາຍງານ, ແລະ ການປະເມີນກິດຈະ
ກໍາຂອງໂຄງການ. 

2.3 ບົດຮຽນທ່ີຖອດຖອນໄດ້ ແລະ ສະທ້ອນໃນການອອກແບບໂຄງການ 
25. ວິທີການຕ້ອງໂສ້ມJນຄ່າ ແລະ ການລວມກ@່ມ.  

ບົດຮຽນຈາກຫລາຍໂຄງການກະສິກໍາທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກທະນາຄານໂລກໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມເປ;ນໄປໄດ້ເມື່ອມຜີົນກະທົບທາງ
ດ້ານການປ4ຽນແປງຫຼາຍຂຶ້ນໃນບ່ອນໄດຮ້ັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂລຢ_, ການປ;ບປ@ງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການປ;ບປ@ງການພົວພັນທາງດ້ານ
ການຄ້າແມ່ນສອດຄ່ອງກັນ, ໂດຍຜ່ານການຄັດເລືອກ, ລະບົບຕ່ອງໂສ້ແມ່ນອີງໃສທ່່າແຮງການເຕີບໂຕ ຫຼ ື ທ່າແຮງໃນການປ;ບປ@ງ. 
ລະບົບນິເວດກະສິກໍາໃນ ສປປລາວ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນບໍ່ມີໂຄງສ້າງ ຜJ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆໄດ້ຢ4າງດຽວ. ການ
ຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍກົງສາມາດຊ່ວຍປ;ບປ@ງຜົນຜະລິດ, ສ້າງທຶນທາງສັງຄົມແລະ ຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເຮັດທ@ລະກິດ. ການຊ່ວຍເຫຼືອ ທາງ
ດ້ານວິຊາການ ແລະ ການອໍານວຍຄວາມສະດວກດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປ;ນແຕ່ບໍ່ປະສິດທິພາບ ປະສົບການໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ວ່າການລົງທຶນເຫຼົ່ານີ້ມີປະສິດທິຜົນເທົ່ານັ້ນເມື່ອມີເງ ື່ອນໄຂຕ່ໍາສ@ດກ່ຽວກັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງດ້ານກາຍພາບ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂທີ່ເຮັດ
ໃຫ້ຜົນຜະລິດກະສິກໍາເຂົ້າສJ່ສJ່ຕະຫຼາດ. ບົດຮຽນດັ່ງກ່າວໄດສ້ະແດງໃຫ້ຮJ້ວ່າໃນຫຼາຍໆອົງປະກອບຂອງການອອກແບບໂຄງການນີ້, ລວມ
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ທັງເປ;ນສິນຄ້າ ແລະ ການກໍານົດເປW້າຫມາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ, ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ລວມເອົາມາດຕະການເພື່ອແກ້ໄຂການ
ຜະລິດກະສິກໍາ. 

26. ຊາວກະສິກອນຂະຫນາດນ້ອຍ - ການເຊື່ອມໂຍງດ້ານທ@ລະກິດ. ປະສົບການໃນທົ່ວໂລກໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສາມາດທີ່ມີການ
ປ4ຽນແປງຂອງການຈັດຕັ້ງຊາວກະສິກອນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດສ້າງສາຍພົວພັນທາງການຄ້າຢ4າງເປ;ນປWກກະຕິ ແລະ ມີຄວາມ
ຍືນຍົງກັບທ@ລະກິດກະສິກໍາທາງລ@່ມ ແລະ ເທິງ. ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກທະນາຄານໂລກຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ສະຫນັບສະຫນJນການ
ພັດທະນາສັນຍາກັບຜJ້ຜະລິດ, ພັນທະມິດທີ່ມີຜົນຜະລິດ ຫຼ ື ຄວາມສໍາພັນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ຈ@ດປະສົງເພື່ອປະສົບຜົນສໍາເລັດປະກອບດ້ວຍ
ຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ການຄ@້ມຄອງທີ່ມີປະສິດທິພາບຂອງອົງການ ຈັດຕັ້ງຊາວກະສິກອນ (FO), ການແຂ່ງຂັນຂອງຄJ່ຮ່ວມງານຂອງ
ບໍລິສັດ ແລະ ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ / ຫຼືກາລະຕະຫຼາດຫຼືການຊຸກຍJ້ໃຫ້ FOs ແລະ ບໍລິສັດຕ້ອງການຮ່ວມມືຢ4າງໃກ້ຊິດ. 
ນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຂອບເຂດທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ເລືອກ ແລະ ເວລາຈິງໃນເວລາທີ່ສົ່ງເສີມການພົວພັນທີ່ສັບສົນຫຼາຍລະຫວ່າງ FOs ກັບບໍລິສັດ
ກະສິກໍາ. ກ@່ມທີສ່້າງຂຶ້ນໃຫມ່ໂດຍບໍ່ມີປະຫວັດສາດຂອງການປະຕິບັດຮ່ວມກັນຈະມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເປ;ນຄJ່ຮ່ວມງານທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ບໍລິສັດ. ສໍາ
ລັບ FOs ໃຫມ່ ຫຼ ື ອ່ອນແອ, ການສະຫນັບສະຫນJນຄັ້ງທໍາອິດຄວນເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການພັດທະນາທັກສະການຄ@້ມຄອງ ແລະ ການ
ຈັດການດ້ານການຄ@້ມຄອງທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ພື້ນຖານຈໍານວນຫນຶ່ງ. ຂັ້ນຕອນເພີ່ມເຕີມໃນການປະຕິບັດການຮ່ວມ
ມື (ເຊິ່ງແມ່ນ "ຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງຊາວກະສິກອນ") ຄວນເຮັດຫນ້າທີ່ຕິດຕໍ່ໂດຍກົງກັບຜJ້ຊື້ລ@່ມ. ສະຖານະການໃນສປປລາວ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິທີການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ລະມັດລະວັງນີ້ຕໍ່ການເຊື່ອມໂຍງກັບຊາວກະສິກອນ - ການກະສິກໍາ, ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອ
ໃນໂຄງການນີ້ຄາດວ່າຈະເປ;ນພື້ນຖານສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ແບບກວ້າງກວ່ານີ້ໃນໄລຍະຍາວ 

27. ສະຫນັບສະຫນJນທ@ລະກິດກະສິກໍາຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ. ໃນບັນດາປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ຕ່ໍາ ແລະ ກາງ, ຂະແຫນງທ@ລະກິດ SME 
ມັກຈະປະເຊີນກັບຄວາມຫຍ@້ງຍາກຫລາຍໃນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງບໍລິສັດ ແລະ ການແຂ່ງຂັນພາຍໃນແລະ ຕ່າງປະເທດ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ມີ
ແນວໂນ້ມທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງການລົງທຶນທີ່ມີຄວາມຫຍ@້ງຍາກໃນການດໍາເນີນທ@ລະກິດໄລຍະຍາວ (ແລະມັກ), ຄວາມສາມາດດ້ານການ
ເຕັກນິກ, ການຄ້າ ແລະ ຄ@້ມຄອງຕ່ອງໂສ້ຈໍາກັດ, ແລະ ຄວາມຫຍ@້ງຍາກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບທີສ່ະລັບສັບຊ້ອນ ແລະ 
ບາງຄັ້ງທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງ. ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ປະເດັນອື່ນໆແມ່ນມີຢJ4ໃນ ສປປ ລາວ. ສໍາລັບເຫດຜົນການສະຫນອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ, 
ສາຍສິນເຊື່ອ SME ທີ່ມີຢJ4ແລ້ວມີຈໍານວນເງິນທີ່ຈໍາກັດ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະສະຫນອງທຶນທີ່ເຫມາະສົມເພື່ອສະຫນັບສະຫນJນການ
ປ;ບປ@ງຄວາມສາມາດໃນຂະແຫນງ SME ເພື່ອໃຫ້ບໍລິສັດສາມາດເຂົ້າເຖິງອ@ປະກອນແລະການບໍລິການທີ່ປSກສາທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ
ເພື່ອປ;ບປ@ງການດໍາເນີນງານ ແລະ ການແຂ່ງຂັນຂອງພວກເຂົາ. ປະສົບການ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ປະສົບຄວາມສໍາເລັດຈາກໂຄງການທີ່ຜ່ານ
ມາໃນສປປລາວ: ໂຄງການປ;ບປ@ງໂຄງການຜະລິດເຂົ້າ (MRI) (EMRIP) ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອແຈ້ງການອອກແບບໂຄງການ - ລວມທັງ
ການມີອົງການທີ່ບໍ່ແມ່ນລັດຖະບານຂະບວນການຈະມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ໂປ4ງໃສ ແລະ ການແຂ່ງຂັນ, ແລະ ມີອັດຕາສ່ວນຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ກໍາ
ນົດໄວ້ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ແຂງແຮງຂອງພາກສ່ວນທ@ລະກິດ. 

28. ການປ;ບປ@ງການບໍລິການດ້ານການກະສິກໍາຂອງຊຸມຊົນ. ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮຽນມາຈາກການຂະຫຍາຍຕົວໃນອະດີດໃນ ສປປ ລາວ ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນວ່າວິທີການລົງໄປຂ້າງເທິງແມ່ນບໍ່ມີປະສິດທິພາບເພາະວ່າການຕິດຕໍ່ລະຫວ່າງພະນັກງານສົ່ງເສີມຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຊາວ
ກະສິກອນໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີ; ເຕັກໂນໂລຢ_ທີ່ຖືກສົ່ງເສີມແມ່ນບໍ່ເຫມາະສົມກັບເງ ື່ອນໄຂຂອງທ້ອງຖິ່ນແລະບໍ່
ສະເຫມີໄປຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວກະສິກອນ; ຄໍາແນະນໍາທີ່ໄດ້ຮັບໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນແມ່ນມີຫຼາຍດ້ານແລະບໍ່ມີປະໂຫຍດ
ສະເຫມ;ີ ມີການຂາດການເປ;ນເຈົ້າຂອງແລະແຮງຈJງໃຈທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ບັນດາພະນັກງານສົ່ງເສີມແຂວງ ແລະ ເມືອງ; ແລະ ມີການປະສານງານ
ລະຫວ່າງຂະແຫນງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານມີນະໂຍບາຍໃຫ້ຫ້ອງການເມືອງຮັບຜິດຊອບໃນການຄ@້ມຄອງກິດຈະ
ກໍາສົ່ງເສີມເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວກະສິກອນ, ເພື່ອໃຫ້ນະໂຍບາຍນີ້ເຂົ້າໄປໃນຄວາມສາມາດປະຕິບັດໃນຂັ້ນ
ເມືອງຕ້ອງສ້າງ. ປະສົບການໃນອະດີດ ໃນ ສປປ ລາວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການວາງແຜນການມີສ່ວນຮ່ວມຢJ4ໃນລະດັບບ້ານ, ໂດຍມີອໍາ
ນາດການປWກຄອງບ້ານທີ່ມີບົດບາດໃນການປະສານງານ, ແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ຜົນສໍາເລັດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຝSກອົບຮົມຄວນໄດ້ຮັບການ
ອອກແບບເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ແທ້ຈິງຂອງຊາວກະສິກອນ ແລະ ປະກອບມີການຝSກທັກສະພາຍໃຕ້ເງ ື່ອນໄຂທີ່ແທ້ຈິງ. ສ@ດທ້າຍແຕ,່ 



Environment and Social Management Framework  
Lao Agriculture Competativeness Project (LACP) 

	

14	
	

ຄວນມີການສົ່ງເສີມ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ກັບພະນັກງານພາກສະຫນາມເພື່ອປ;ບປ@ງແຮງຈJງໃຈ ແລະ ປະສິດທິພາບ. ບົດຮຽນເຫຼົ່ານີ້
ໄດນ້ໍາມາເປ;ນແນວໃນການອອກແບບໂຄງການຂອງ LACP  

3.0 ຂອບເຂດເອກະສານແລະ ນະໂຍບາຍປWກປXອງຂອງທະນາຄານທ່ີໄດ້ນໍາໃຊ ້ 
3.1 ນິຕິກໍາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ  
29. ນິຕິກໍາ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ກັບການຄ@້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນໂຄງການນີ້ມີຄື:  

a. ລັດຖະທໍາມະນJນຂອງ ສປປ ລາວ (1991 ນໍາໃຊ້ 2003 ແລະ 2015) 
b. ກົດໝາຍປWກປ;ກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (EPL 2013) 
c. ລະບຽບການຄວບຄ@ມຢາປາບສັດຕJພດື 2012  
d. ຂໍ້ແນະນໍາລັດຖະມົນຕີ ນຈ 3030 MONRE ຕໍ່ກັບການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESIA) ແລະ ການສຶກສາ

ສິ່ງແວດລ້ອມເບື້ອງຕົ້ນ (IEE) ຂອງໂຄງການລົງທຶນປ_ (2013) 
e. ດໍາລັດວ່າດ້ວຍເນື້ອທີ່ປXອງກັນ (NO 134/G,  ພືດສະພາ/2015 
f. ຂໍ້ແນະນໍາສໍາລັບການປSກສາຫາລືກ@່ມຊົນເຜົ່າ (2012) 
g. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບພະຍາກອນນໍ້າ (1996)  
h. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ4າໄມ້ (2008) 
i. ຂໍ້ແນະນໍາ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສາທາລະນະ (2012) 
j. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດ ປ4າ ແລະ ສັດນໍ້າ (2007) 
k. ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ຊົດເຊີຍຜJ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການພັດທະນາໂຄງການລັດ (84/00.15/ເມາສາ 

2016) 
l. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທ@ກ 012/Na (ທັນວາ 5/2014)  
m. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (2013) 
n. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດໍາເນີນການອ@ທອນ (2015) 
o. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການເຮັດກະສິກໍາສະອາດ ສໍາລັບມາດຕະການຄ@້ມຄອງ ຄ@ນນະພາບຜະລິດມົນລະພິດເລກທີ 0539/MF ລົງ

ວັນທີ 09/02/2011 
p. ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວການເຮັດກະສິກໍາສະອາດສໍາລັບຄວາມປອດໄຟແຮງງານ, ສ@ຂະພາບ ແລະ ສະຫວັດດີການ ລົງວັນທີ 

09/02/2011 0540/MAF 
q. ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວການເຮັດກະສິກໍາສະອາດສໍາລັບການຄ@້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ເລກທີ 0538/MAF ລົງວັນທີ 09/02/2011 
r. ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວການເຮັດກະສິກໍາສະອາດສໍາລັບມາດຕະຖານການຄ@້ມຄອງຄ@ນນະພາບການຜະລິດຕະພັນ ເລກທີ 0539/MF, 

ລົງວັນທີ 09/02/2011  

30. ສປປ ລາວ ໄດ້ປະກາດນໍາໃຊ້ກົດໝາຍດໍາລັດລະບຽບລະຫຼັກການ ແລະ ຂໍ້ແນະນໍາຕ່າງໆ ສໍາລັບການປະເມີນ, ການຄ@້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ສັງຄົມກ່ຽວກັບການພັດທະນາໂຄງການ, ກົດໝາຍປWກປ;ກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບປ;ບປ@4ງ (ປ_ 2103) ແມນ່ນິຕິກໍາທາງດ້ານ
ສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ກໍານົດການຄ@້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມເປ;ນອັນໜຶ່ງດຽວສໍາລັບຊັບພະຍາກອນສິ່ງແວດລ້ອມ
ໂດຍມີຈ@ດປະສົງໃນການປWກປ;ກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃຫ້ຍືນຍົງ. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປWກປ;ກ
ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມລວມມີການປWກປ;ກຮັກສາ, ການປ;ບປ@ງ, ການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການຟc້ນຟJສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຄ@້ມຄອງ
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ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຕິດຕາມ. ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທํາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດປະຕິບັດກົດໝາຍ 
ແລະ ກະຊວງຕ່າງໆໄດ້ອອກຂໍ້ແນະນໍາສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປWກປ;ກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ EPL.  

31. ລະບຽບຫຼັກການຂອງລັດທີ່ພົວພັນກັບການປາບສັດຕJພືດ ໃນ ສປປ ລາວ ລວມມີ ລະບຽບເລກທີ 1860/MAF            (ເອກະສານ
ຕິດຄັດ 2) ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການປ;ບປ@ງ ໃນປະຈ@ບັນ (ແຕ່ ກໍລະກົດ 1990) ຕໍ່ກັບລະບຽບເລກທີ 2560/MAF ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໃນ ເດືອນກັນຍາ 
2000 ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ@ນ ຈາກອົງກອນຮ່ວມມືສາກົນ ຂອງ ຢ_່ປ@4ນ (JICA) ແລະ ອົງການອາຫານ ແລະ ກະເສດ (FAO) 
ລະບຽບການໄດ້ພັດທະນາມາຈາກພື້ນຖານຂອງການແນະນໍາການຈໍາແນກປະເພດຂອງຢາປາບສັດຕJພືດໂດຍຈໍາແນກຄວາມອັນຕະລາຍ. 
ໃນປ_ 1994-1995 ໃນປ_ 2010 ລັດຖະບານລາວໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນບັນດາບໍລິສັດນໍາເຂົ້າຢາປາບສັດຕJພດື, ຝ@4ນເຄມີ ແລະ ແນວພັນ ຢJ4ໃນ 
ສປປ ລາວ. ຂຶ້ນທະບຽນຢາປາບສັດຕJພືດແມ່ນ ໄດ້ແກ້ໄຂໃນປ_ 2010 ອິງຕາມລະບຽບການສະບັບໄໝ.່ ກົມປJກຝ;ງ (DOA) ພາຍໃຕ້
ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ4າໄມ້ໄດ້ປະກາດນໍາໃຊ້ໃນການຕິດຕາມນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕJພດື.  

32. ດໍາລັດກ່ຽວກັບເນື້ອທີ່ປXອງກັນ ເລກທີ 134/G ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລົງວັນທີ 13/5/2015 ວ່າດ້ວຍໄດ້ກໍານົດຫຼັກການ,ລະບຽບການ 
ແລະ ມາດຕະການ ທີ່ພົວພັນເຖິງການສ້າງຕັ້ງ, ຈັດສັນ, ການປXອງກັນ ການພັດທະນາ ການນໍາໃຊ້ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເນື້ອທີ່ປXອງກັນເພື່ອ
ເຮັດໃຫ້ເນື້ອທີອ່ະນ@ລັກ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການປWກປ;ກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປWກປ;ກຮັກສາຮ່ອງນໍ້າ ປXອງກັນ
ການເຊາະເຈື່ອນປXອງກັນຄ@ນນະພາບຂອງດິນ ປXອງກັນເຂດຍ@ດທະສາດສໍາລັບການປXອງກັນປະເທດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ການປ;ບຕົວ 
ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຈາກການປ4ຽນແປງດິນຟXາອາກາດ, ແກ້ໄຂບັນຫາໂລກຮ້ອນ,  ສົ່ງເສີມໃນການປ;ບປ@ງຊິວິດການເປ;ນຢJ4ຂອງປະຊາຊົນ
ທ@ກໆ ຊົນເຜົ່າ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ. ລັດຖະບານອະນ@ຍາດນໍາໃຊ້ປ4າປXອງກັນພຽງແຕ່ໃນເຂດລັດຈັດສັນເທົ່ານັ້ນ ແລະ ໃຫ້
ນໍາໃຊ້ໂດຍອິງຕາມລະບຽບກົດເກນ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮັບປະກັນວ່າບໍ່ມີຜົນກະທົບທາງລົບຕໍປ່4າໄມ້, ຄ@ນນະພາບຂອງດິນ 
ສິ່ງແວດລ້ອມ ທໍາມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມ. ການນໍາໃຊ້ເນື້ອທີ່ປ4າປXອງກັນຜົນປະໂຫຍດສາທາລະນະແມ່ນການນໍາໃຊ້ເພື່ອຄົ້ນຄົ້ວາ ແລະ 
ການທົດລອງ. ນໍາໃຊ້ເພື່ອພັກຜ່ອນ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວເປ;ນແຫຼ່ງຢາສະໝ@ນໄພ, ເປ;ນບ່ອນຮັກສາອ່າງເກັບນํ້າ, ຊິວະນາໆພັນ, ເປ;ນແຫຼ່ງທํາ
ມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທາງປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາການນໍາໃຊ້ປ4າປXອງກັນ ສໍາລັບສາທາລະນະ ແມ່ນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບໃບ
ອະນ@ຍາດຈາກ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ປະຊາຊົນ ທ້ອງຖິ່ນທີ່ດໍາລົງຊິວິດ ແລະ ອ້ອມແອ້ມປ4າສະຫງວນ 
ແລະ ຕ້ອງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປWກປ;ກຮັກສາ ແລະ ການຜະລິດປ4າ ແລະ ເຄື່ອງປ4າຂອງດົງໃນຂອບເຂດປ4າສະຫງວນ ມີສິດນํາໃຊ້
ປ4າໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຈາກປ4າໄມ້ ດັ່ງທີ່ໄດ້ກໍານົດໃນແຜນຈັດສັນໃນຂອບເຂດປ4າສະຫງວນ ແລະ ກົດລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທ@ລະກິດບ@ກຄົນ, ເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ແມ່ນສາມາດນํາໃຊ້ປ4າສະຫງວນໃນຮJບແບບເຊິ່ງບໍມ່ີ
ຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບນິເວດທໍາມະຊາດຊື່ສະເພາະການນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດທະນາທໍາມະຊາດໂດຍສະເພາະການນໍາໃຊ້ຕາມຈ@ດປະ ສົງ
ເຫຼົ່ານັ້ນຈະໄດ້ຮັບອະນ@ຍາດຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ປະຕິບັດຕາມແຜນການທີຈ່ັດສັນພົວພັນ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ. 

33. ສປປ ລາວ ໄດ້ແນະນໍາຂອບເຂດວຽກງານມາດຕະການກະສິກໍາສະອາດ ແລະ ກະສິກໍາ ອິນຊີໃນປ_ 2004-2005. ຈົນເຖງິປະຈ@ບັນ 
ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ4າໄມ້ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີໄດ້ສີ່ສະບັບ.  
(i) ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການກະສິກໍາສະອາດສໍາລັບມາດຕະການການຄ@້ມຄອງຄ@ນນະພາບຜົນຜະລິດເລກທີ 0539/MF ລົງວັນທີ 

09/02/2012 ຂໍ້ຕົກລົງແມ່ນໃຫ້ການແນະນໍາກ່ຽວກັບການໃຊ້ເຄື່ອງມືເຂົ້າໃນກະສິກໍາສະອາດມາດຕະການ ການຄ@້ມຄອງຄ@ນ
ນະພາບຂອງໝາກໄມ້ ແລະ ການຜະລິດຜັກ, ເພື່ອເພີ່ມມJນຄ່າໝາກໄມ້ ແລະ ຜັກພ້ອມດ້ວຍປ;ບປ@ງຄ@ນນະພາບຂອງຕ໋ອງໂສ້ສະໜ
ອງພາຍໃນປະເພດ ການຜະລິດໝາກໄມ້ ແລະ ຜັັກໃຫ້ພຽງພໍຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ. 

(ii) ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການກະສິກໍາສະອາດສໍາລັບການຄ@້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ເລກທີ 0538/MF ລົງວັນທີ 09/02/2011  ຂໍ້ຕົກລົງ 
ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປ;ນເຄື່ອງມໃືນການຄ@້ມຄອງຜັກສົດ ແລະ ໝາກໄມ້ ອງີຕາມການກະສິກໍາສະອາດໃນການຮັກສາ ແລະ ປXອງກັນ
ສິ່ງແວດລ້ອມຢJ4ໃນ ແລະ ຂອບເຂດການຜະລິດ 
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(iii)  ຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການກະສິກໍາສະອາດສໍາລັບມາດຕະຖານການຄ@້ມຄອງຄ@ນນະພາບຜົນຜະລິດເລກທ ີ  539/MF ລົງວັນທີ 
09/02/2011 ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ໄດ້ແນະນํາເຄື່ອງມເືພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກະສິກํາທີ່ດ ີ  (GAP) ສໍາລັບການຜະລິດ
ກະສິກໍາໂດຍສະເພາະຜົນຜະລິດໝາກໄມ້ ແລະ ຜັກ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມJນຄ່າເພີ່ມ ແລະ ຄ@ນນະພາບຂອງອາຫານ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ 

(iv) ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການກະສິກໍາສະອາດສໍາລັບຄວາມປອດໄພສ@ຂະພາບແຮງງານ ແລະ ສະຫັວດດີການ ລົງວັນທີ 09/02/2011ເລກ
ທີ 0540/MAF. ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ເປ;ນເຄື່ອງມືໃນການປXອງກັນສ@ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະຫວັດດີການຂອງກํາມະກອນທີ່
ເຮັດວຽກໃນການຜະລິດກະສິກໍາ. 

34. ການນໍາໃຊ້ລະບຽບຫຼັກການຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອພັດທະນາໂຄງການ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ລວມມີ: ຂໍ້ແນະນໍາ ລັດຖະມົນຕີເລກທີ 
8030/MONRE 2013 ແລະ ຂໍ້ແນະນໍາ ໃນການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມ (ຂອບເຂດ) ເຊິ່ງແນະນໍາ ຂະບວນການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ສັງຄົມ ໃນ ສປປ ລາວ ອີກເພີ່ມເຕີ່ມ. ຂໍ້ແນະນໍາຂອງລັດຖະມົນຕີ ຕໍ່ການປ;ບປ@ງ ຂະບວນການການປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ສັງຄົມຂອງໂຄງການລົງທຶນແນະນໍາຕໍ່ກັບຂະບວນການປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.  

35. ດໍາລັດກ່ຽວກັບການຊົດເຊີຍ ແລະ ຍົກຍ້າຍຈັດສັນຕໍ່ຜJທ້ີໄ່ດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການພັດທະນາສ້າງຂຶ້ນໃນປ_ 2005 ແລະ ໄດ້ປ;ບ
ປ@4ງ ໃນປ_ 2016 ໄດ້ມີສ່ວນພົວພັນກັບໂຄງການ LACP ສະເພາະດໍາລັດອະທິບາຍຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການຫຼຸດຜົນ
ກະທົບທາງລົບທາງສັງຄົມ ແລະ ຊົດເຊີຍຕໍ່ການສJນເສຍເຊິ່ງມີຜົນມາຈາກການສJນເສຍເນື້ອທີດ່ິນທີ່ບໍ່ສະມັກໃຈທີ່ທົດແທນເນື້ອທີ່ ແລະ 
ປWວແປງ ຫຼື ເຄື່ອນຍ້າຍຊັບສິນ, ລວມມີການປ4ຽນແທນການນໍາໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນ ແລະ/ຫຼື ຈໍາກັດການເຂົ້າເຖິງຊຸມຊົນ ຫຼື 
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຈາກໂຄງການຕໍ່ການດໍາລົງຊິວິດ ແລະ ແຫຼ່ງລາຍຮັບ, ຈ@ດປະສົງຂອງດໍາລັດ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຜJ້ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບ ແລະ ຄອບຄົວໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອໃນການປ;ບປ@ງ ຫຼື ຄ@້ມຄອງຕາມລາຍຮັບກ່ອນມີໂຄງການ ແລະ ມາດຕະການ
ການດໍາລົງຊິວິດ ແລະ ຈະບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບ ຫຼີກລ່ຽງກ່ອນທີ່ບໍ່ມີໂຄງການ. ການແນະນໍາໄດ້ນໍາໃຊ້ໃນຊ່ວງການກະກຽມ ແລະ ການດํາເນີນ
ການປະເມີນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ (SIA) ການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ແລະ ແຜນການຕິດຕາມ ແລະ /ຫຼື ARAP/RAP. 

36. ທະນະຄານໂລກໄດ້ແນະນໍາວ່າການພັດທະນາເສດຖະກິດຕ້ອງການລະດັບຄວາມແຕກຕ່າງການສະໜອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສິ່ງ
ອໍານວຍຄວາມສະດວກເຊິ່ງປ;ບປ@ງຊິວິດການເປ;ນຢJ4 ແລະ ຄວາມສົມບJນໂດຍຜ່ານການຂະຫຍາຍໂອກາດ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ໂຄງການ
ລົງທຶນຂອງກ@່ມທະນະຄານໂລກຈໍາເປ;ນຕ້ອງຜ່ານການກວດສອບນະໂຍບາຍການປWກປXອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ປະເທດກJ້ຍືມເງ ິນ
ສໍາລັບໂຄງການຍ່ອຍທີ່ຈະໄດ້ຮັບທຶນ. ນະໂຍບາຍປWກປXອງຊ່ວຍໃຫ້ຜJ້ຕັດສິນໃຈໄດ້ກວດກາການປXອງກັນ (ຫຼີກລ່ຽງ) ເຮັດໃຫ້ບ່ອນ
ລົງທຶນ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ນະໂຍບາຍປXອງກັນຂອງທະນະຄານໂລກຍັງມີຄວາມຕ້ອງການໃຫ້
ລັດຖະບານ (GOL) ໃຫ້ມກີານແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງສະເພາະທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຈํາເປ;ນຕ້ອງເຮັດຕາມເງື່ອນໄຂການໃຫ້
ກJ້ຍືມຂອງທະນະຄານໂລກສໍາລັບໂຄງການພັດທະນາ. 

37. ໂຄງການໄດ້ມີລັກສະນະຕາມຈໍານວນຂອງເປW້າໝາຍຂອງໂຄງການຍ່ອຍສໍາລັບການຟc້ນຟJລະບົບຊົນລະປະທານໃນ 5 ແຂວງ. ເອກະສານ 
ESMF ສະໜອງເປ;ນເອກະສານຄວບຄ@ມນະໂຍບາຍປWກປXອງຄ@້ມຄອງ ທັງວິທີການ, ຂະບວນການ ແລະ ເຄື່ອງມືສະເພາະເພື່ອເປ;ນ
ແນວທາງ ແລະ ໃຫ້ຮັບຮJ້ແຜນຄ@້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (FSMP) ARSP/RAP ແລະ ກອບນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊົນເຜົ່າ (EGDP) ແລະ ເຄື່ອງມືປXອງກັນ ແລະ ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ (ຖ້າຫາກມີ) ຄວາມຈໍາເປ;ນໃນລະຫວ່າງການສຶກ
ສາອອກແບບ ແລະ ຄວາມເປ;ນໄປໄດ້ໃນການລົງທຶນພື້ນຖານໂຄງລ່າງໂຄງການ. 
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3.2 ສົນທິ ສົນທິ ສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ  

38. ສົນທສິັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນຈໍານວນຫຼາຍແມ່ນມີການພົວພັນກັບການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕJພືດໃນຂອບເຂດໂຄງການພາຍໃຕ້ 
LACP ເຖງິແມ່ນວ່າໂຄງການຈະບໍ່ໄດ້ຈັດຊື້ຢາປາບສັດຕJພືດ ແລະ ເບິງ່ເໝືອນວ່າການນໍາໃຊ້ຢາດັ່ງກ່າວແມ່ນຫຼຸດຜ່ອນຫຼັງຈາກເຮັດການ
ຜະລິດ ດ້ວຍກະສິກໍາສະອາດ. ສົນທິສັນຍາຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນການປXອງກັນການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕJພືດ ໂດຍທົ່ວໄປພາຍໃນໂຄງການ. 

39. ສົນທິສັນຍາໂຣເຕີດໍາ: ສປປ ລາວ ລົງນາມຮັບຮອງເອົາສົນທິສັນຍາໂຣເຕີດํາຕໍ່ກັບເງ ື່ອນໄຂສະເພາະສํາລັບສານເຄມີ ເປ;ນສານພິດ ແລະ 
ການກໍາຈັດ ປ_ 2010 ເອກະສານຕິດຄັດທີ III ບັນຊີລາຍຊື່ຢາປາບສັດຕJພືດທີ່ໄດ້ຖືກຫ້າມນໍາໃຊ້ຢJ4ໃນ ສປປ ລາວ ມີສ່ວນໃດໜຶ່ງເທົ່າ
ນັ້ນຍັງບໍ່ທັນມີການເກືອດຫ້າມ ຫຼື ຜິດກົດໝາຍເນື່ອງຈາກວ່າມີການລົງທະບຽນ ແລະ ລາຍເຊັ່ນ ສ່ວນປະກອບໃນການຜະລິດມີບໍພ່ຽງພ.ໍ 

40. ສົນທິສັນຍາສະຕ໋ອກໂຮມ:  ສປປ ລາວ ລົງນາມຮັບຮອງເອົາສົນທິສັນຍາສະຕ໋ອກໂຮມ ໃນປ_ 2002 ແລະ ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນໃນປ_ 2006. 
ອົງການບໍລິຫານນໍ້າ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເປ;ນຜJ້ເຊັນຮັບຮອງສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວ. ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຫ່ງຊາດໄດ້ມີການກະກຽມ 
UNIPO ແລະ UNITAR. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ສ@ມໃສ ່ PCB ເປ;ນບັນຫາຕົ້ນຕໍຂອງ POP ໃນລາວແມ່ນການປWນເປc້ອນຂອງ 
PCB ແລະ ໄດອອ໋ກຊິນເນື່ອງຈາກວ່າໃນອະດິດສະຫະລັດອາເມລິກາໄດ້ນํາໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າປະເພດນີ້ຈໍານວນຫຼາຍໃນສົງຄາມ. DDT ໄດ້
ນໍາໃຊ້ສໍາລັບຄວບຄ@ມໄຂ້ມາເລເຣຍ, ແຕ່ໄດ້ສີ້ນສ@ດການນໍາໃຊ້ໃນປ_ 1978. ໂຄລິບຄອນ, HCB ມິເຣກ ແລະ 
pentachlorobenzene ແລະ ທັງ POP ທີ່ຖືກຍົກເວັ້ນມີລາຍການໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ A ຂອງສົນທິສັນຍາ ສະຕ໋ອກໂຮມ ເຊິ່ງ
ອງີຕາມການນໍາໃຊ້ມີພຽງແຕ່ 4 ຊະນິດເທົ່ານັ້ນທີ່ຍັງໄດ້ນໍາໃຊ້ຢJ4 ແລະ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນນໍາເຂົ້າ ຫຼື ນໍາໃຊ້ໃນພາກປະຕິບັດ POP ທັງ
ໝົດແມ່ນໄດ້ຖືກຫ້າມລາຍການຂອງຢາປາບສັດຕJພືດທີ່ສາມາດພົບເຫັນໃນຕະຫຼາດມີແຕ ່36ກກ ຂອງ chlordane ທີ່ນໍາໃຊ້ໃນ 10 
ແຫ່ງ ໃນປ_ 2000. Chlordane ໄດ້ນໍາເຂົ້າມາຈາກປະເທດໄທເຊິ່ງໄດ້ຖືກຫ້າມນໍາໃຊ້ໃນປ_ 2000. ການສໍາຫຼວດໃນ 6 ແຂວງ ໃນ
ປ_ 2005 ບໍ່ປະກົດເຫັນຢາປາບສັດຕJພືດປະເພດ POP ໃນຕະຫຼາດ. ແຜນການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດແຫ່ງຊາດ ສํາລັບສົນທິສັນຍາສະຕ໋ອກ
ໂຮມ ລາຍງານກ່ຽວກັບຜົນການສໍາຫຼວດວ່າປະລິມານຂອງ Chlordane ປະມານ 7.6 kg ແລະ heptacholor 0.25 kg ທີ່ໄດ້
ກວດພົບ. ສ່ວນ DDT ບໍ່ໄດ້ພົບເຫັນໃນສາງເກັບຂອງຂະແໜງການສ@ຂະພາບລະດັບແຂວງ ເຊິ່ງການນໍາໃຊ້ DDT ປະມານ 7 ຄັ້ງໃນ
ການຄວບຄ@ມໄຂ້ຍ@ງ, ການກວດກາການຊື້-ຂາຍຢາປາບສັດຕJພືດ ໃນບັຍດາຕົວເມືອງໃຫ່ຍຂອງແຂວງຕ່າງໆ ໃນປ_ 2012-2013 ບໍ່ທັນ
ເຫັນ POP ເທື່ຶອ. 

41. ສິ່ງທີ່ເກືອດຫ້າມອື່ນໆ ແລະ ລາຍຊື່ຢາປາບສັດຕJພືດໃນ ສປປ ລາວ:  

a. ມິຕິເລັນໂບໝຼາຍໄດ້ຖືກຫ້າມນໍາໃຊ້ ອີງຕາມບົດບັນທືກສົນທິສັນຍາມອນທຼຽວ 
b. ສປປ ລາວ ແມ່ນເປ;ນພາຄີໃນສົນທິສັນຍາ ປຼາສເຊວ. ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍຊິວະນາໆ ພັນ ແລະ ສະມາຊິກຂອງອົງການສ@ຂະພາບ

ໂລກ (O,E). ຄະນະກໍາມະການ ໂກເດກອາລີເມັນຕຼາເລຍ ແລະ ຄະນະກໍາມະການປXອງກັນພືດຂອງອາຊີ ແລະ ປາຊີຟຼີກ 
c. ສປປ ລາວ ກໍ່ຍັງໄດ້ເຊັນສັນຍາຜJ້ຮ່ວມລົງນາມສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍດີນທາມ (ສົນທິສັນຍາ Ramsar) ໄດເ້ຫັນດໃີນປ_ 2014 ມີ 

2 ບ່ອນໄດ້ເຂົ້າໃນບັນຊີລາຍຊື່ດິນທາມສາກົນເຊິ່ງມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 14.760 ເຮັກຕາ. ລາວໄດ້ນํາໃຊ້ນະໂຍບາຍການປXອງກັນການ
ນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕJພືດໃນຂອບເຂດດັ່ງກ່າວ, ຕັ້ງໜ້າຄຽງຄJ່ກັບສາຍພົວພັນດີນທາມ- ກະສິກໍາ Ramsar ການປJກເຂົ້າ ແລະ ການ
ແກ້ໄຂຄວບຄ@ມຢາປາບສັດຕJພືດ (XI-15) ໂດຍສັງເກດຈາກການສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ການປາບສັດຕJພືດແບບປະສົມປະສານ ແລະ 
ການຜະລິດເຂົ້າ ອິນຊີ ໃນຂອບເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ. ໂດຍທົ່ວໄປ ສປປ ລາວ ໄດ້ເອົາໃຈໃສໃ່ນການສະໜັບ, ການອະນ@ລັກຊິວະ
ນາໆພັນໃນເຂດດນິທາມ  (ດິນບໍລິເວນນໍ້າ) ແລະ ການນໍາໃຊ້ທີ່ຍືນຍົງ. 

42. ສົນທິສັນຍາສາກົນ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ພົວພັນກັບການປWກປXອງສັງຄົມ. ລັດຖະທໍາມະນJນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮບັຮອງຕໍ່ກັບ
ຫຼັກການສິດທິມະນ@ດ ເຊິ່ງກວມເອົາສົນທິສັນຍາສາກົນ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ ເຊິ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮ່ວມລົງນາມໝວດທີ 14 ມາດຕາ 34 ເຖງິ 
51 ອະທິບາຍວ່າ ປະຊາຊົນລາວມີສິດເທົ່າທຽມໂດຍພື້ນຖານ, ອີກອັນໜຶງ່ ສິດທິພື້ນຖານດັ່ງກ່າວໄດ້ອະທິບາຍໃນຫຼັກການສາກົນ
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ແມ່ນລວມມກີົດໝາຍຕ່າງໆ ຂອງຊາດເຊັ່ນວ່າ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປWກປXອງສິດທິມະນ@ດ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, 2006 (ຕາຕະລາງ 1) 
ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງສJນຄົ້ນຄ້ວາສິດທິມະນ@ດແຫ່ງຊາດທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຈ@ດປະສົງຕົ້ນຕໍແມ່ນເພື່ອສະໜັບສະໜ@ນ 
ແລະ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສິດທມິະນ@ດພາຍໃນປະເທດ, ບົດບັນຍັດຍັງໄດພ້ຈິາລະນາການດໍາເນີນ, ການຄົ້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບ
ຊົນເຜົ່າ. ສJນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງໂດຍດํາລັດ ເລກທີ 95 ລົງວັນທີ 11/07/2006 ແລະ ດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 
137 ລົງວັນທີ 24/07/2006. ສປປ ລາວ ຍັງເປ;ນສະມາຊິກອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO) ແຕ່ປ_ 1964 ປະເທດລາວໄດ້ຮ່ວມລົງ
ນາມສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍແຮງງານສາກົນ ທັງໝົດ 8 ຄັ້ງ ລວມມີ 5 ໃນ 8 ແມ່ນສົນທິສັນຍາຫຼັກ, ສົນທິສັນຍາ 169 ກ່າວກັບຊົນເຜົ່າ
ດັ່ງເດີມໄດ້ຮ່ວມລົງນາມເຊັ່ນດຽວກັນກັບ ຕາຕະລາງ 1 ສົນທິສັນຍາ ແລະ ຫຼັກການສາກົນກ່ຽວກັບ ການປWກປXອງສັງຄົມ.  

   ຕາຕະລາງ 2 ສົນທິສັນຍາສາກົນ ແລະ ກົດໝາຍໃນສປປ ລາວ ພົວພັນກັບ ການປXອງການສັງຄົມ 

ລ/ດ ຊື່ຂອງສົນທິສັນ ວັນທີ່ລົງນາມ ວັນທີເຂົ້າຮ່ວມ/ຮັບຮອງ 
1 ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິພົນລະມືອງ ແລະ ທາງດ້ານການເມືອງ 7 December 2000 29 September 2009 
2 ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ ສິດຂອງບ@ກຄົນເສຍອົງຄະ 15 January 2008 29 September 2009 
3 ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການປXອງກັນບ@ກຄົນ ຈາກການບີບບັງຄັບເຫຍ

ສາບສJນ 
29 September 

2008 
Not yet ratified 

4 ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການປWກປXອງກັນສິດຂອງຜJ້ອອກແຮງງານອົບ
ພະຍົບ ແລະ ສາມະຊິກພາຍໃນຄອບຄົວ 

Not yet signed Not yet ratified 

5 ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ການທໍາລາຍທາລ@ນ ພິດປWກກະຕິ ຫຼື 
ຫຼຸດຜ່ອນການການທໍາຮ້າຍຮ່າງກາຍ ແລະ ການລົງໂທດ 

21 September 
2010 

26 September 2012 

6 ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກນ້ອຍ   8 May 1991 (a) 
7 ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການຈໍາແນກຕົວແບ່ງແຍກທ@ກຮJບແບບຕໍ່ກັບຜJ້ຍິງ 17 July 1980 14 August 1981 
8 ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ແລະ ສິດທິວັດທະນະທໍາ 7 December 2000 13 February 2007 
9 ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການຈໍາແນກການແບ່ງແຍກທ@ກຮJບແບບຕໍ່ກັບ

ຜJ້ຍິງ 
  22 February 1974 

(a) 
10 ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ 10 December 

2003 
29 September 2009 

11 ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດຂອງຊົນເຜົ່າ  13 September 2007 
 

3.3 ກົນໄກນະໂຍບາຍປXອງກັນຂອງທະນະຄານໂລກ  
43. ການລົງທຶນໂຄງການທີ່ນໍາສະເໜີແມ່ນການອອກແບບໃຫ້ມີຜົນກະທບົທາງບວກຕໍ່ກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໂຄງການຜະລິດ

ກະສິກໍາເປ;ນສິນຄ້າ ໄດ້ຈໍາແນກຕາມການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມເປ;ນປະເພດ B. ແລະ ຄາດວ່າກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ຂອງໂຄງການ ດັ່ງທີ່ໄດ້
ກ່າວມາໃນບົດທີ 2 ຈະມີກົນໄກທາງດ້ານນະໂຍບາຍ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ນະໂຍບາຍການປXອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມຂອງທະນະຄານ
ໂລກ ດັ່ງນີ້ (OP) ການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມ, (OP4.01) ການຈັດການພືດ (OP4.09) ຊົນເຜົ່າດັງ້ເດີມ (OP4.10) ຊັບພະຍາກອນ
ວັດທະນະທໍາທາງກາຍຍະພາບ (OP4.11). ການຕັ້ງຖີ່ນຖານໄໝ່ບໍ່ຕັ້ງໃຈ (OP12) ແລະ ທາງນํ້າສາກົນ (OP7.50) ເພື່ອໃຫ້ສອດ
ຄອງກັບນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ ເວົ້າໄດ້ວ່າບໍ່ແມ່ນກິດຈະກໍາທັງໝົດທີ່ສາມາດກໍານົດໄດໃ້ນຊວ່ງສະເໜີໂຄງການເຄື່ອງມືປXອງກັນສະເພາະໄດ້
ຈໍາແນກໄວ້ໃນ (ຕາຕະລາງ 2)  ບັນຫາ ແລະ ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນໄດ້ຖືກຄົ້ນຄ້ວາຢJ4ທາງລ@່ມ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຈະໄດ້ດํາເນີນໄປໃນຊວ່ງ
ການຈັດຕັ້ງປະຕບິັດໂຄງການແມ່ນໄດ້ສັງລວມຫຍໍ້ໃນ (ຕາຕະລາງ 3)  

 ຕາຕະລາງ 3 ນະໂຍບາຍປXອງກັນຂອງທະນະຄານໂລກສໍາລັບໂຄງການ 
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1 ການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມ OP4.01 ແມ່ນ ESMF- ECOP 
2 ທີ່ຢJ4ອາໃສຕາມທໍາມະຊາດ OP4.04 ບໍ່ແມ່ນ Non.eligible activities  

3 ການຈັດການສັດຕJພືດ OP4.05 ແມ່ນ EGPF-Simplefied Pest (DMP) 

4 ຊົນເຜົ່າດັງ້ເດີມ OP4.10 ແມ່ນ EGPF 
5 ຊັບພະຍາກອນວັດທະນະທໍາກາຍຍະພາບ OP4.11 ແມ່ນ CRPF- ໂອກາດຊອກໄດ ້
6 ການຍົກຍ້າຍບໍ່ສະໝັກ OP4.12 ແມ່ນ  
7 ປ4າໄມ້ OP4.36 ບໍ່ແມ່ນ ກິດຈະກໍາບໍ່ມີຜົນ  

8 

ຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ OP4.12 

ແມ່ນ 

ຂອບເຂດໜ້າວຽກຂອງຄະນະກໍາມະການ
ກວດກາເຂື່ອນ-ແຜນຄ@້ມຄອງຄວາມປອດ
ໄພເຂື່ອນໂດຍຄະນະກໍາມະການກວດກາ
ເຂື່ອນ 

9 

ໂຄງການກ່ຽວກັບແມ່ນໍ້າສາກົນ OP7.50 

ແມ່ນ 

ທະນາຄານໂລກໃນນາມລັດທະນບານ 
ສປປ ລາວ, ຈະແຈ້ງໃຫ້ຄະນະກໍາມະການ
ແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ (MRC) ປະເພດພະມ້າ
, ປະເທດຈີນ ກ່ຽວກັບໂຄງການ. 

10 ໂຄງການນອນໃນຂອບເຂດຍາດແຍ່ງ OP7.60 ບໍ່ແມ່ນ  
 

44. ການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມ OP4.01 ນະໂຍບາຍນີ້ຕ້ອງໄດດ້ໍາເນີນ. ນະໂຍບາຍຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນບັນດາໂຄງການຂອງທະນະຄານ
ໂລກທີ່ໃຫ້ໂຄງການ. ນະໂຍບາຍນີ້ຕ້ອງການໃນການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມໃນຊ່ວງການກະກຽມໂຄງ ການທໍາອິດ ດັ່ງນັ້ນ ເປ;ນເຄື່ອງມື
ປWກປXອງ (ເຊັ່ນວ່າ: ຂອບເຂດ ເຂດຄ@້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ການປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ. ແຜນຄ@້ມຄອງ
ສິ່ງແວດລ້ອມ) ສາມາດກໍານົດ ແລະ ກະກຽມຢJ4ໃນເວລາເໝາະສົມເພື່ອຫຼີກລ້ຽງ ຫຼື ແກ້ໄຂບັນຫາຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. 
ທະນະຄານໂລກອາດບໍ່ສະໜອງທຶນໃຫ້ໂຄງການທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໃນເຂດທີ່ສໍາຄັນທາງຊິວະນາໆພັນ. 

45. ໂຄງການຜະລິດກະສິກໍາເປ;ນສີນຄ້າ LACP ໄດ້ຈໍາແນກສິ່ງແວດລ້ອມເປ;ນປະເພດ B. ທະນະຄານໂລກ ເນື່ອງຈາກມີຜົນກະທົບຂະໜາດ
ນ້ອຍຈາກກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການພາຍໃນທ້ອງຖີ່ນ ແລະ ສາມາດຄ@້ມຄອງຜ່ານການນໍາໃຊ້ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ໂດຍທົ່ວໄປ
ຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແມ່ນເປ;ນຜົນກະທົົບທາງບວກຈາກໂຄງການຈະໃຫ້ທຶນໃນການປ;ບປ@ງຜົນຜະລິດທາງດ້ານ
ກະສິກໍາໂດຍຜ່ານການສະໜອງແນວພັນທີ່ດີ, ສົ່ງການເຮັດກະສິ ກໍາສະອາດ (ຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ນໍ້າ ແລະ ຝ@4ນເຄມີ ແລະ ຢາປາບສັດຕJ
ພດື) ການຈັດການນໍ້າທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ການລົງທຶນລວມມີ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດນ້ອຍ (ໂຮງສີເຂົ້າ, ສາງເກັບຜົນຜະລິດ, ເຮືອນ
ໂຮງຜະລິດ, ປ;ບປ@ງ ແລະ ສ້ອມແປງ ຊົນລະປະທານ ແລະ ອາຄານລະບາຍ ແລະ ອື່ນໆ) ຈັດຊື້ເຄື່ອງຈັກເຂົ້າໃນການຜະລິດ, ຝcກອົບຮົມ
ໃນການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື,  ການລົງທຶນຊື້ກົນຈັກແມ່ນຄ້າຍຄືກັບໂຄງການພັດທະນາກະສິກํາອື່ນໆ ແລະ ຄາດວ່າຈະບໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບທາງ
ລົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນການລົງທຶນໃສ່ໂຄງສ້າງຊົນລະປະທານ ແລະ ລະບົບ ລະບາຍ ແລະ ການລົງທຶນ
ໃນການປ;ບປ@ງເນື້ອທີ່ດິນຂອງຊາວກະສິກອນພາຍໃຕ້ອົງປະກອບທີ 1 ແມ່ນການຟc້ນຟJໂຄງການທີ່ມີແລ້ວ ແລະ ຄາດວ່າຈະບໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນ
ກະທົບທາງລົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ວຽກງານທາງດ້ານວິສະວະກໍາ ກ່ຽວກັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຂະໜາດນ້ອຍ ເປ;ນຕົ້ນສາງເກັບ
ມ້ຽນ, ໂຮງອົບ, ຄອງຊົນລະປະທານ ອາດຈະມີຜົນກະທົບເລັກນ້ອຍຂີ້ຝ@4ນ ແລະ ສຽງເນືອງນັນ, ສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ນໍ້າເປc້ອນ ແລະ ກ່ຽວ
ກັບຄວາມປອດໄຟໃນຊ່ວງກໍ່ສ້າງ ຜົນກະທົບທາງລົບແມ່ນໄລຍະສັ້ນ, ຊົ່ວຄາວພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນໄດ.້ ເຖິງຢ4າງໃດ
ກໍ່ຕາມ, ເນື້ອທີຊ່ົນລະປະທານທີໄ່ດສ້ະເໜີນັ້ນມີ 5 ບ່ອນທີຂ່ຶ້ນກັບອ່າງເກັບນໍ້າ, ເຂື່ອນດັ່ງກ່າວຕ້ອງໄດມ້ກີານພຈິານະນາກ່ອນຈະໄດມ້ີ
ການອະນ@ມັດທາງດ້ານການເງິນໃນໂຄງການຍ່ອຍດັ່ງກ່າວ.  
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46. ເວົ້າໄດ້ວ່າຮJບແບບໂຄງການແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການຂັບເຂື່ອນ ແລະ ຂອບເຂດ ແລະ ເປW້າໝາຍ ຈະຂຶ້ນຢJ4ກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວ
ກະສິກອນໃນຊ່ວງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເອກະສານ ESMF ນີ້ ໄດ້ພັດທະນາຂຶ້ນມາເພື່ອນໍາໃຊ້ໃນໂຄງການນີ້. ESMF ສະໜ
ອງທາງດ້ານນະໂຍບາຍ, ຫຼັກການ ແລະ ຂະບວນການ ໃນການແກ້ໄຂຜົນກະທົບ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ມັນຍັງໄດ້ອະທິບາຍຂັ້ນ
ຕອນການປະເມີນຜົນກະທົບ, ປSກສາຫາລືການກະກຽມເຄື່ອງມືປXອງກັນ ແລະ ການແຈ້ງການປະຕິບັດ ດັ່ງທີ່ໂຄງການມີໂຄງການຍ່ອຍ
ຫຼາຍໆໂຄງການເຊິ່ງຈະໄດ້ມີການເພີ່ມໃນຊ່ວງທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທະນະຄານໂລກຕ້ອງການໃຫ້ຜJກ້J້ຍືມ (ຕົວແທນໂດຍກະຊວງກະສິກໍາ 
ແລະ ປ4າໄມ)້ ເປ;ນຜJ້ກະກຽມເອກະສານ ຂອບເຂດການຄ@້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ESMF ເພື່ອເປ;ນແນວທາງການຄັດເລືອກ
ຜົນກະທົບຄາດວ່າຈະມີໃນແຕ່ລະໂຄງການຍ່ອຍ OP4.01 ຍັງຕ້ອງການປcກສາຫາລືກັບສາທາລະນະຊົນຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນໃນຊ່ວງການ
ກະກຽມເອກະສານປXອງກັນຜົນກະທົບເອກະສານສະບັບຮ່າງສ@ດທ້າຍຄວນຈະໄດ້ເຜີຍແຜພ່າຍໃນທ້ອງຖີ່ນ ແລະ ທີ່ທະນະຄານໂລກເພື່ອ
ໃຫ້ສາທາລະນະເຂົ້າເຖິງຮັບຮJ້. 

47. ທີ່ຢJ4ອາໃສ່ຕາມທໍາມະຊາດ OP 4.04 ນະໂຍບາຍນີ້ຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນນະໂຍບາຍຕ້ອງການວ່າທີ່ຕັ້ງຂອງໂຄງການຕ້ອງຫຼີກລ້ຽງຜົນກະທົບ
ຕໍ່ຂອບເຂດອ່ອນໄຫວທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມບອ່ນທີ່ຕັ້ງໂຄງການສາມາດຫຼີກລ້ຽງໄດ້ ແລະ ຊັ່ງຊາເບິ່ງຜົນກະທົບທາງບວກ ແລະ ທາງ
ລົບໃນການພິຈາລະນາ ແລະ ມາດຕະການຄວນໄດ້ສະເໜີແນະໃຫ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. 

48. ໂຄງການຜະລິດກະສິກໍາເປ;ນສິນຄ້າ (LACP) ຈະສະໜັບສະໜ@ນໃນການເຮັດກະສິກํາທີດໃີນເນື້ອທີ່ການຜະລິດທີ່ມີໃນປະຈ@ບັນ ແລະ ບໍ່
ມີຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ອື່ນ ເຂົ້າໄປໃນຂອບເຂດທີ່ຢJ4ອາໃສ່ຕາມທໍາມະຊາດ ໂຄງການຍັງບໍ່ໄດ້ຂະຫຍາຍລະບົບ
ຊົນລະປະທານນອກເໜືອຈາກການອອກແບບດັ້ງເດີມ ແລະ ວາງແຜນຕາມລະບົບເດມີ, ດັ່ງນັ້ນໂຄງການຄວນຈະບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບ
ທາງລົບຕໍ່ກັບຂອບເຂດອ່ອນໄຫວທາງສິ່ງແວດລ້ອມເປ;ນຕົ້ນເນື້ອທີ່ສະຫງວນ, ເຂດອ@ຸດທຍິານແຫ່ງຊາດ, ປ4າໄມ້ ແລະ ຂອບເຂດສະເພາະ
ສໍາລັບການອະນ@ລັກຊິວະນາໆພັນ, ດັ່ງນີ້ຈ@ດທີ່ຕັ້ງໂຄງລ່າງພື້ນຖານຂະໜາດນ້ອຍຍັງບໍ່ທັນກໍານົດຈ@ດທີແ່ນນ່ອນໃນຂັ້ນຕອນສະເໜີ, ແຕ່
ການຄັດເລືອກສິ່ງແວດລ້ອມຈະລວມໃນໂຄງ ການຍ່ອຍອາດຈະບໍສ່້າງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ຂອບເຂດອ່ອນໄຫວທາງໂດຍສິ່ງແວດລ້ອມ. 

49.  ການກํາຈັດສັດຕJພືດ OP4.09 ນະໂຍບາຍນີ້ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດ ນະໂຍບາຍຕ້ອງການໃຫ້ໂຄງການຕ່າງໆ ທີ່ມີສ່ວນໃນການຈັດຊື້ຢາປາບ
ສັດຕJູພືດ ຕ້ອງກະກຽມ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຄວບຄ@ມຢາປາບສັດຕJພືດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການຄ@້ມຄອງ, ການຂົນສົ່ງ, ການນํາໃຊ້ 
ການກໍານົດຢາປາບສັດຕJພືດມີຄວາມປອດໄພທັງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປະຊາຊົນ. 

50. ໂຄງການ (LACP) ຈະບໍມ່ີການສົ່ງເສີມການຈັດຊື້ຢາປາບສັດຕJພືດ, ເຄມີ ແລະ ຢາຂ້າຫຍ້າ ແຕ່ຖ້າຫາສັດຕJພືດເຂົ້າທໍາລາຍ, ປະລິມານ
ສານເຄມີ ທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນ ແລະ ຕາມເງື່ອນໄຂ ຕາມແຕລ່ະແຈ້ງການຂອງໂຄງການຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ ແລະ ຈະໄດ້ມີການຝcກອົບຮົມໃນການ
ນໍາໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕJພືດດັ່ງກ່າວມີຄວາມປອດໄພຕາມນະໂຍບາຍຂອງທະນະຄານໂລກ (OP4.09) ອາດ
ເວົ້າໄດ້ວ່າໂຄງການອອກແບບ ໃນການສົ່ງເສີມການຫຼຸດຜ່ອນໃນການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕJພືດ ແລະ ຝ@4ນເຄມີ ໃນເນື້ອທີ່ການຜະລິດໃນປະ
ຈ@ຸບັນໂດຍຍົກສJງການເຮັດກະສິກໍາແບບຍືນຍົງແຜນ ການທໍາລາຍສັດຕJພືດແບບລຽບງ່າຍໄດ້ມີການກະກຽມໄປຕາມລາຍການຜົນ
ກະທົບທາງລົບແຜນການທໍາລາຍສັດຕJພືດ ແບບລຽບງ່າຍ ຈະແຈ້ງໃຫ້ຮJ້ໂດຍລະບຽບຫຼັກການໃນການຄວບຄ@ມຢາປາບສັດຕJພືດໃນ 
ສປປ ລາວ (2014) ພ້ອມດ້ວຍຂໍ້ແນະນໍາ ໃນການນໍາໃຊ້ການຈັດການສັດຕJພືດແບບປະສົມປະສານ (IPM) ສະເໜີໂດຍອົງການ
ອາຫານ ແລະ ການກະເສດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ( FAO) ເອກະສານ (ESMF) ລວມເອົາແຜນການຈັດການສັດຕJພືດແບບ
ລຽບງ່າຍໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ 4. 

51. ຊົນເຜົ່າດ້ັງເດີມ OP4.10 ນະໂຍບາຍຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນ ນະໂຍບາຍນີ້ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບປະຊາຊົນດັ້ງເດີມ. ນະໂຍບາຍນີ້ ແມ່ນແກ້
ໄຂບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ@່ມຊົນເຜົ່າຖືກກະທົບ ອາດເປ;ນດ້ານດີ ແລະ ດ້ານບໍ່ດີ ຍ້ອນໂຄງການນີ້. ບາງກ@່ມຊົນເຜົ່າ ມີໜ້າຢJ4ບາງພາກຂອງ
ຂອບເຂດໂຄງການ. ຍ້ອນວ່າ ຍັງບໍ່ຮJ້ ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ການອອກແບບລະອຽດ ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ. ໃນເວລາກະກຽມໂຄງການ, ເອກະສານ 
EGEF ໄດມ້ກີະກຽມເພື່ອແນະນໍາການກະກຽມເອກະສານ  EGDP ສໍາລັບໂຄງການຍ່ອຍ ທີ່ຈະຖືກຮັບຮອງໃນຊ່ວງການກະກຽມ
ໂຄງການ. ໃນຊ່ວງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ໃນບ່ອນທີ່ມີກ@່ມຊົນເຜົ່າ, ໃນຂອບເຂດຂອງໂຄງການຍ່ອຍທີ່ໄດ້ກໍານົດຕາມທີ່ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງ, 
ໂດຍຜົນໄດຮ້ັບຂອງການກວດກາກັ່ນກອງດ້ານສັງຄົມ, ຈະຕ້ອງດໍາເນີນການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມໄວ້ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມ
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ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານ ໂລກ (Bank’s OP 4.10  Indigenous Peoples) ເພື່ອກໍານົດ ຜົນກະທົບທີ່ເປ;ນໄປໄດ້ ເຊິ່ງໂຄງການ
ຍ່ອຍອາດສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ກ@່ມຊົນເຜົ່າ. ໃຫ້ດໍາເນີນການປSກສາຫາລືກັບກ@່ມຊົນເຜົ່າໃນຂອບເຂດຂອງໂຄງການຍ່ອຍ, ໃຫ້ປSກສາກັບ
ສະມາຊິກຂອງກ@່ມຊົນເຜົ່າກ່ອນ ແລະ ຢ4າງອິດສະລະ ຖືກຕ້ອງຕາມເອກະສານ EGEF ຂອງໂຄງການ ເພື່ອ (ກ) ຂໍຄວາມຄິດເຫັນ ຈາກ
ປະຊາຊົນ-ຊົນເຜົ່າ ລວມທັງ ຄວາມຂັດຂ້ອງ, ຄໍາແນະນໍາ, ຄວາມຄາດຫວັງ ໂດຍອີງໃສ່ຜົນກະທົບທີ່ເປ;ນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ທີ່ໄດ້
ສະເໜ ີ (ຂ) ສ້າງມາດຕະການບັນເທົາຜົນກະທົບ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບດ້ານລົບ ລວມທັງວິທີເສີມປະສິດທິພາບການພັດທະນາຂອງ
ໂຄງການຍ່ອຍ. ແຜນການພັດທະນາກ@່ມຊົນເຜົ່າ EGDP ສໍາລັບໂຄງການຍ່ອຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີຈ@ດປະສົງ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ປະຊາຊົນ-
ຊົນເຜົ່າ (ອາດຖືກກະທົບດ້ານດີ ແລະ ດ້ານລົບຈາກໂຄງການ) ມີໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມໃນການວາງແຜນການ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ
ຍ່ອຍ, ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເຊິ່ງເໝາະສົມກັບວັດທະນາທໍາຂອງເຂົາເຈົ້າ. 

52.  ແຫຼ່ງວັດທະນະທໍາທາງກາຍພາບ OP4.11. ນະໂຍບາຍນີ້ຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນ. ນະໂຍບາຍນີ້ຕ້ອງການວ່າບ່ອນຕັ້ງຂອງໂຄງການຍ່ອຍຄວນ
ຫຼກີລຽງບໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຕໍ່ແຫຼ່ງວັດທະນະທໍາທາງກາຍພາບ. ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຄວນໄດ້ກະກຽມ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຖ້າຫາກ
ແຫຼ່ງວັດທະນະທໍາທາງກາຍພາບໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ວິທີການທີ່ປXອງກັນຈະໄດ້ພັດທະນາຂຶ້ນມາເພື່ອປXອງກັນເວລາການຈັດຕັ້ງປະຕບິດັ
ໂດຍສະເພາະຂອບເຂດຂ@ດດິນ. ສະຖານທີ່ຂອງໂຄງການຍ່ອຍຂອງໂຄງ ການ LACP ຈະຫຼີກລຽງບໍ່ໃຫ້ນອນຢJ4ໃນຂອບແຫຼ່ງວັດທະນະ
ທໍາທີ່ມີຢJ4 ຫຼື ບ່ອນທີ່ສົງໃສ.  ໂຄງການຍ່ອຍຍັງກໍາກັດເຖິງການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການຂ@ດດິນ, ວິທີການ “ໂອກາດທີ່ຈະພົບ” ໄດ້ມີການ
ກະກຽມ ແລະ ຈະລວມເຂົ້າໃນລະຫັດສິ່ງແວດລ້ອມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ECOP ແລະ ເຂົ້າໃນສັນຍາກໍ່ສ້າງເພື່ອເປ;ນມາດຕະການ
ປXອງກັນ. 

53. ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ (ການຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່) ແບບບໍ່ສະມັກໃຈ OP4.12.  ນະໂຍບາຍນີ້ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດສັນຍົກຍ້າຍແບບ
ບໍ່ສະມັກໃຈ ເພາະວ່າ ໂຄງການ ອາດຄອບຄອງທີ່ດິນ ເພື່ອຊ່ວຍການສ້ອມແປງຄອງຊົນລະປະທານທີ່ມີ. ຍ້ອນວ່າ ຍັງບໍ່ຮJ້ ສະຖານທີ່ຕັ້ງ
ອັນແນ່ນອນ ຂອງໂຄງລ່າງຂະໜາດນ້ອຍ ໃນເວລາກະກຽມໂຄງການ, ໂຄງການໄດ້ກະກຽມເອກະສານ  CRPF ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ 
ປະຊາຊົນຖືກກະທົບ ໄດ້ຮັບການທົດແທນຄືນ ຕໍ່ຊັບສິນ ແລະ ກິດຈະກໍາຫາລາຍໄດ້ເພີ່ມຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຖືກກະທົບ. ຈໍານວນເງິນກໍານົດ
ໃນເອກະສານ ກອບນະໂຍບາຍທດົແທນຄືນ ແລະ ຈັດສັນຍົກຍ້າຍ CRPF ແມ່ນຮັບປະກັນວ່າ ຊີວິດການເປ;ນຢJ4 ແລະ ກິດຈະກໍາຫາ
ລາຍໄດ້ເພີ່ມ ຂອງຄົວເຮືອນຖືກກະທົບ ຈະບໍ່ຕົກຕໍ່າ ຍ້ອນໂຄງການ. ໃນຊ່ວງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ - ໂຄງການຍ່ອຍທີ່ໄດ້ຖືກລະບ@
ແລ້ວນັ້ນຕ້ອງຖືກກວດກາກັ່ນກອງເລື່ອງຜົນກະທົບສັງຄົມ. ຖ້າວ່າ ອາດຈະມີ ຜົນກະທົບ ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບຊີວິດການເປ;ນຢJ4 ຂອງຄົວ
ເຮືອນຖືກເວນຄືນທີ່ດິນ ຫຼື ບໍ່ຖືກເວັນຄືນທີ່ດິນ, ຕ້ອງກະກຽມແຜນການດໍາເນີນງານຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບເອກະສານ 
CRPF ຂອງໂຄງການ. ໃຫ້ສົ່ງ ບັນດາເອກະສານ ແຜນການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ເຊິ່ງໄດ້ຖືກກະກຽມ ໃຫ້ແກ່ໂຄງການຍ່ອຍນັ້ນ ເຖິງ
ທະນາຄານໂລກ ເພື່ອກວດກາ ແລະ ອະນ@ມັດກ່ອນເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ສໍາລັບວຽກງານຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເຕັກນິກ, ຕ້ອງກວດກາກັ່ນກອງ 
ຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ເປ;ນໄປໄດ້ ບໍລິຫານຄ@້ມຄອງໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ກັບຂໍ້ແນະນໍາຂອງທະນາຄານໂລກ ກ່ຽວກັບ
ການນໍາໃຊ້ນະໂຍບາຍປWກປXອງສັງຄົມຕໍ່ກັບວຽກງານຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເຕັກນິກໃນໂຄງການທີ່ທະນາຄານໂລກໃຫ້ທຶນ. 

54. ປ4າໄມ.້  ນະໂຍບາຍນີ້ຈະບໍ່ໄດ້ເຮັດ.  ນະໂຍບາຍຕ້ອງການຜົນກະທົບຕໍ່ປ4າໄມ້ຄວນໄດ້ຫຼີກລຽງ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນ, ໂຄງການບໍ່ໄດ້ບ@ກລ@ກປ4າໄມ້
ເນື່ອງຈາກບໍ່ໄດ້ລົງທຶນໃນການຈັດສັນປ4າໄມ້ ແລະ ປJກໄມ້ ຫຼື ບໍ່ມີສ່ວນໃນການປ4ຽນແປງ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ປ4າໄມ້ເຊື່ອມໂຊມ. ກິດຈະກໍາທີ່
ຊ່ວຍເຫຼືອພາຍໃຕ້ໂຄງການນີ້ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢJ4ໃນເນື້ອທີ່ທໍາການຜະລິດທີ່ມີຢJ4ແລ້ວ.  

55. ຄວາມປອດໄຟຂອງເຂື່ອນ OP4.37. ນະໂຍບາຍນີໄດ້ດໍາເນີນ. ນະໂບບາຍຕ້ອງການວ່າມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມໄດ້ມີການດໍາເນີນເພື່ອ
ຮັບປະກັນວ່າຄວາມຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ, ເປ;ນເຂື່ອນໄໝ່ ຫຼື ເຂື່ອນທີ່ນໍາໃຊ້ໃນປະຈ@ບັນເຊິ່ງໂຄງການທີ່ຈະນໍາໃຊ້. ຫົວງານຂອງ
ອ່າງເກັບນໍ້າທັງ 5 ອ່າງໄດພ້ຈິາລະນາວ່າເປ;ນເຂື່ອນຂະໜາດໃຫ່ຍໂດຍອີງຕາມ ປc້ມຄJ່ມກືານຄ@້ມຄອງຂອງຄະນາຄານໂລກ  OP 4.37 
ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ. ໂຄງການທີສ່ະເໜຈີະບໍໄ່ດມ້ກີານສ້ອມແປງ ຫຼື ປ4ຽນແປງລະບົບຫົວງານຂອງອ່າງເກັບນໍ້າ, ແຕ່ຄາດ
ວ່າຈະໄດນ້ໍາໃຊນ້ໍ້າເຂົ້າໃນເປW້າໝາຍໂຄງການ. ດັ່ງນັ້ນ, ນະໂຍບາຍແມ່ນໄດດ້ໍາເນີນ. ໜ້າວຽກສໍາລັບຜJຊ້່ຽວຊານການກວດສອບເຂື່ອນ
ໄດມ້ກີານກະກຽມ. ຄະນະກໍາມະການກວດສອບເຂື່ອນຈະໄດດ້ໍາເນີນ  (a)  ດໍາເນີນການກວດສອບ ແລະ ປະເມີນຄວາມປອດໄພຂອງ
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ເຂື່ອນ, ລັກສະນະນໍາໃຊ,້ ປະຫວັດຄວາມເປ;ນມາຂອງເຂື່ອນ (b)  ທົບທວນ ແລະ ປະເມີນຂັ້ນຕອນໃນການຄ@້ມຄອງນໍາໃຊເ້ຂື່ອນ ແລະ 
(c)  ສະ ໜອງບົດລາຍງານທີໄ່ດກ້ວດສອບ ແລະ ສ້າງບົດແນະນໍາໃນການຫຼຸດຜ່ອນ ຫຼື ມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນທີເ່ປ;ນ
ການຍອມຮັບໂດຍທົ່ວ. ພາລະບົດບາດລະອຽດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງການກວດສອບເຂື່ອນຕໍກ່ັບອົງການທີກ່່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການຈັດຕັງ້, 
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກພ່ະນັກງານການກວດສອບ, ການຄ@້ມຄອງນໍາໃຊພ້້ອມດ້ວຍການປ;ບປ@ງຂັ້ນຕອນໃນການກວດກາ ແລະ ລະ
ບົບລາຍງານຈະລວມເຂົ້າແຜນການຄ@້ມຄອງຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນເຊິ່ງເປ;ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການແນະຈາກຄະນະກໍາມະການກວດກາ
ເຂື່ອນ.  

56. ແມ່ນໍ້າສາກົນ. ນະໂຍບາຍນີໄດ້ດໍາເນີນ. ໂຄງການຜະລິດກະສິກໍາເປ;ນສິນຄ້າຈະໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການນໍາໃຊ້ນໍ້າຂອງໃນຂອບເຂດ
ໂຄງການ ແລະ ລະບົບຊົນລະປະທານທີຕ່ັ້ງຢJ4ໃນແມ່ນໍ້າສາຂາຂອງແມ່ນໍ້າຂອງເຊິ່ງເປ;ນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ. ເພື່ອໃຫ້ຖຶກ
ຕ້ອງຕາມລະບຽບຫຼັກການ, ໂດຍການຮຽກຮ້ອງຈາກລັດຖະບານລາວ, ທະນາຄານໂລກຈະສົ່ງຈົດໝາຍຫາປະເທດສະມາຊິກ (ຈີນ, 
ພະມ້າ, ໄທ, ກໍາປJເຈຍ, ແລະ ຫວຽດນາມ) ຜ່ານກົນໄກຂອງຄະນະກໍາມະການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ.  

57. ໂຄງການນອນໃນເຂດຂັດແຍ້ງ  OP7.60. ນະໂຍບາຍນີ້ບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນ. ຂອບເຂດໂຄງການ LACP ຈະບໍ່ນອນໃນເຂດຂັດແຍ່ງຂອງ 
ສປປ ລາວ  ດັ່ງນັ້ນ, OP7.60 ຈະບໍ່ໄດ້ເຮັດ. 
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3.4 ສັງລວມຈ@ດປະສົງ ແລະ ຫຼັກການສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການທົດແທນຄືນ CRPF ແລະ ການຈັດສັນ
ຍົກຍ້າຍ ແລະ EGEF 

58. CRPF ກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການທົດແທນຄືນ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ໄດ້ກະກຽມເປ;ນສ່ວນປະກອບຂອງການປະເມີນຜົນ
ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ESMF ຂອງໂຄງການຜະລິດກະສິກໍາເປ;ນສິນຄ້າ LACP ເພື່ອເປ;ນແນວທາງໃຫ້ຜJ້ຕັດສິນນະໂຍບາຍຖ້າ
ຫາກໂຄງການຈໍາເປ;ນຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຊົ່ວຄາວ ຫຼື ຖາວອນ ແລະ/ຫຼື ການຄອບຄອງທີ່ດິນ. ກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການທົດແທນ
ຄືນ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ໄດ້ມີການກະກຽມເພື່ອສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ມີການໃນການປXອງກັນ (ຫຼີກລຽງ), ຫຼຸດຜ່ອນ, ຊົດເຊີຍ
ສໍາລັບຜົນກະທົບດ້ານລົບ (ທາງລົບ) ພົວພັນກັບການຄອບຄອງທີ່ດິນເນື່ອງຈາກໂຄງການຍ່ອຍທີ່ສະເໜີ.  

59. ຈ@ດປະສົງ ຈ@ດປະສົງ ຂອງ CRPF ແມ່ນ ສ້າງຫຼັກການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ, ກະກຽມການຈັດຕັ້ງ, ກົນໄກການເງິນ, ມາດຖານຮັບສິດທົດ
ແທນ, ຕາຕະລາງກໍານົດສິດທິ, ກົນໄກການຮ້ອງທ@ກ ແລະ ຂະບວນການກວດກາ & ປະເມີນຜົນ ແຜນການດໍາເນີນງານຈັດສັນຍົກຍ້າຍ 
RAP ເຊິ່ງອາດຕ້ອງການສໍາລັບໂຄງການຍ່ອຍທີ່ຈະຖືກກໍານົດໃນຊ່ວງການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. 

60. ຫຼັກການ. ຫຼັກການຄ@້ມຄອງ CRPF, ລວມມີ ຫຼັກການຊົດເຊີຍ, ຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ແລະ ການຟc້ນຟJຊີວິດການເປ;ນຢJ4ແມ່ນຖືກຕ້ອງກັບ
ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກ OP4.12, ດັ່ງລ@່ມນີ:້ 

• ຄວນຫຼີ້ກເວັ້ນ ຜົນກະທົບດ້ານວັດຖຸ, ເສດຖະກິດ ແລະ ການຍົກຍ້າຍໃນບ່ອນທີ່ສາມາດເປ;ນໄປໄດ້, ໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ 
ໂດຍກວດກາຄືນທາງເລືອກການອອກແບບ, ເຕັກນິກທີ່ມີ ແລະ ຄັດເລືອກສະຖານທີ່. ຖ້າຫຼີກເວັ້ນບໍ່ໄດ້ໃຫ້ບັນເທົາຜົນ
ກະທົບ;  

• ຖ້າວ່າ ຫຼີ້ກເວັ້ນ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍບໍ່ໄດ້, ຄວນພິຈາລະນາ ແລະ ດໍາເນີນກິດຈະກໍາຈັດສັນຍົກຍ້າຍເປ;ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ
ໂຄງການພັດທະນາໂດຍສະໜອງຊັບພະຍາກອນລົງທຶນໃຫ້ພຽງພໍເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜJ້ຖືກກະທົບຈາກໂຄງ  ການຍິນດີຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ. 

• ໃຫ້ປSກສາຫາລືຢ4າງຈິງຈັງກັບຜJ້ຖືກກະທົບທັງໝົດ ແລະ ໃຫ້ໂອກາດເຂົາເຈົ້າເຂົ້າຮ່ວມໃນການວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ. 

61. ກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການທົດແທນຄືນ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍຍັງມີຈ@ດປະສົງໃນການຫຼຸດຜ່ອນການຕັ້ງຖິນຖານບໍ່ສະໝັກໃຈ 
ແລະ ສະໜອງຂອບເຂດວຽກໃນການປະເມີນຜJ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ PAP ແລະ PAH ເຊິ່ງເປ;ນຜົນກໍ່ໃຫ້ເກີດການສJນເສຍ
ທາງດ້ານການດໍາລົງຊີວິດ, ຊັບສິນ ແລະ ຊີວີດການເປ;ນຢJ4ເນື່ອງຈາກໂຄງການຍ່ອຍ. ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການຈັດສັນຍົກຍ້າຍແບບບໍ່ສະ
ໝັກໃຈດ້ວຍຜົນຂອງໂຄງ (OP/BP4.12) ແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນການ. ເພື່ອພັດທະນາໂຄງການ (ຫຼືໂຄງການຫຍ່ອຍ) ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ
ທະນາຄານໂລກເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນສJນເສຍເນື້ອທີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນຕ່າງໆ, ຫຼື ລົບກວນເນື້ອທີ່ດິນເນື່ອງຈາກການເຂົ້າຫາໂຄງການ 
(ຕົວຢ4າງ ຊັບສິນ ແລະ ຄວາມຍາກຈົນ), ຊີວິດການເປ;ນຢJ4 ຫຼື ສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ. ກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການທົດແທນຄືນ ແລະ ການ
ຈັດສັນຍົກຍ້າຍສະໜອງຂໍ້ແນະນໍາ ແລະ ວິທີການໃຫ້ຜJ້ຕັດສິນໃຈຮັບປະກັນວ່າຜJ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ PAP  ແລະ PHP ຈະໄດ້ຮັບການ
ປ;ບປ@ງທາງດ້ານການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ຊີວິດການເປ;ນຢJ4, ຢ4າງໜ້ອຍ ກໍ່ໃຫ້ຢJ4ລະດັບເກົ່າກ່ອນທີ່ມີໂຄງການ.  

62. ກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການທົດແທນຄືນ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍຈະໄດ້ກະກຽມສະໜອງເຄື່ອງມືລະອຽດ, ມາດຕະການປXອງກັນ, 
ໃນຊ່ວງສະເພາະຂອງການອອກແບບໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ການປະເມີນຄວາມເປ;ນໄປໄດ້, ແລະ ຊ່ວງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.  
ກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການທົດແທນຄືນ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍໄດ້ຈັດຕັ້ງຂໍ້ແນະນໍາໃນການກໍານົດເງ ື່ອນໄຂທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຊົດ
ເຊີຍ ແລະ ອະທິບາຍລາຍການຊົດຊົດເຊີຍທີ່ຈະໄດ້ຮັບ. ກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການທົດແທນຄືນ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ (ແຕກ
ຕ່າງແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່) ເຄື່ອງມືທີ່ເໝາະສົມໃນຊ່ວງໄລຍະການກະກຽມໂຄງການ, ເນື່ອງຈາກຍັງຢJ4
ໃນຂັ້ນຕອນການກະກຽມ ແລະ ການຕັດສິນໃຈໂຄງການຍ່ອຍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກໍານົດຈາກລັດຖະບານລາວ ແລະ ທະນາຄານໂລກຈະບໍ່
ອະນ@ຍາດທຶນໃຫ້ສໍາລັບໂຄງການຍ່ອຍນັ້ນ,  ການກໍານົດຕ່າງໆ ຈົນກ່ວາໂຄງການໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຂໍ້ມJນຕ່າງໆກ່ຽວກັບ
ໂຄງການຍ່ອຍມີພຽງພໍ, ແລະ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ຈິ່ງໄດ້ກະກຽມ. 

63. ກອບນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການທົດແທນຄືນ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍຈະໄດ້ພິຈາລະນານໍາໃຊ້ຖ້າໂຄງການຍ່ອຍທີ່ສະ  ເໜີມີຜົນກະທົບ
ຕໍ່ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນເຊິ່ງຈະໄດ້ມີການຍົກຍ້າຍ, ແມ່ແຕ່ຊົ່ວຄາວກໍ່ຕາມ, ບັນຫາກໍ່ຄືເຂົ້າຄອບຄອງດິນ ຫຼື ຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ຂອງຜJ້ໄດ້
ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ (PAP) ແລະ ຄົວເຮືອນທີ່ໄດ້ຮບັຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ (PAH) ເນື່ອງຈາກການລົງທຶນໃນໂຄງການ
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ພັດທະນາກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ວຽກທາງດ້ານວິສະວະກໍາ, ລວມມີ ການຟc້ນຟJ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບົບຊົນລະປະທານທີ່ມີ ແລະ 
ກໍ່ສ້າງການຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ເຄື່ອງມືການແປະຮJບຜະລິດຕະພັນເປ;ນຕົ້ນ ກົນຈັກສໍາລັບການເກັບກJ້ຜົນຜະລິດ, ສາງເກັບມ້ຽນ ແລະ 
ເຄື່ອງອົບແຫ້ງທີ່ຈະໄດຮ້ັບທຶນສະໜັບສະໜ@ນຜ່ານທຶນສົມທົບ. ຕໍ່ກັບສະຖານະດັ່ງກ່າວຂະບວນການຄັດເລືອກ ແລະ ຮJບແບບຜົນ
ກະທົບຈະໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຜJ້ຕັດສິນໃຈກໍານົດມາດຕະການປXອງກັນໃນການປXອງກັນ (ຫຼີກລຽງ) ຫື ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ. 

64. ເອກະສານ ກອບນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກ@່ມຊົນເຜົ່າ EGEF. ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປ;ນຕ້ອງມີສໍາລັບການອະນ@ມັດ
ໂຄງການ, PO4.10 ຕ້ອງການໃຫ້ຜJ້ກJ້ຢcມຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການປSກສາຫາລືແບບອິດສະຫຼະ, ສະເພາະ ກັບກ@່ມຊົນເຜົ່າຜJທ້ີເ່ປ;ນທ່າແຮງ
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ສ້າງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການໃນຊຸມຊົນໃນການສະໜັບສະໜ@ນກິດຈະກໍາ ແລະ ຈ@ດປະສົງຂອງໂຄງການ. ມັນມີ
ຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍເຊິ່ງ PO 4.10 ອ້າງອີງເຖິງກ@່ມສັງຄົມ ແລະ ຊຸມຊົນບໍ່ໄດ້ອີງເຖີງບ@ກຄົນ.  ຈ@ດປະສົງຕົນ້ຕໍຂອງ PO4.10 ແມ່ນໃຫ້
ໝັ້ນໃຈວ່າ.  

• ບັນດາກ@່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບໂອກາດຢ4າງເປ_ດກ້ວາງໃນການເຂົ້າຮ່ວມໃນການວາງແຜນທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ພວກເຂົາເຈົ້າ. 
• ໂອກາດໃນການສະໜອງໃຫ້ກ@່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານວັດທະນະທໍາທີ່ເໝາະສົມແມ່ນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ 

ແລະ  
• ຜົນກະທົບທາງດ້ານລົບຕ່າງໆຈາກໂຄງການໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ແລະ ຫຼີກລຽງ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນໃຫ້ເຫຼືອນ້ອຍທີ່ສ@ດ. 

65. ກອບນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບການເຂົ້າຮ່ວມຂອງກ@່ມຊົນເຜົ່າ EGEF ສະໜອງເອກະສານແນະນໍາ PO4.10 ຂະບວນການການກະກຽມ
ໂຄງການທໍາອິດໃຫ້ໃຫ້ຜJ້ຕັດສິນໃຈຮັບປະກັນວ່າການປSກສາຫາລືທີ່ເໝາະສົມໄດ້ມີການພິຈາລະນາ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊົນເຜົ່າ, 
ລວມທັງ ຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ການປະເມີນທາງສັງຄົມໄດ້ມີການດໍາເນີນຈະໄດ້ໂດຍຂຶ້ນກັບລັກສະນະ ແລະ ຂະໜາດຂອງ
ໂຄງການທີ່ສະເໜີ ແລະ ທ່າແຮງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບກ@່ມຊົນເຜົ່າ. EGEF ສະໜອງຂໍ້ແນະນໍາຂະບວນການປSກສາສາລື ແລະ ການຜJກມັດ
ກັບຜJ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເປ;ນຊົນເຜົ່າຢ4າງອິດສະຫຼະ, ສະເພາະ ແລະ ແຈ້ງການ ຈາກການພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອບເຂດການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊົນເຜົາ່ໂຄງການຍ່ອຍຂອງໂຄງການຍ່ອຍທີ່ສະ ເໜີໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜ@ນພາຍໃຕ້ໂຄງ ການ ACP (ລາຍລະອຽດ
ໃຫ້ເບິ່ງຕາມ EGEF ຂອງໂຄງການ). 

4.0 ອະທິບາຍກ່ຽວກັບແຕ່ລະແຂວງຂອງໂຄງການ 
4.1 ທ່ີຕ້ັງທາງດ້ານພJມສາດ ແລະ ແຜນທ່ີຂອບເຂດ 
66. ສປປ ລາວ ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 236,800 ຕາກິໂລແມັດ ແລະ ມີເນື້ອທີ່ໜ້ານໍ້າ 6,000 ຕາກິໂລແມັດ ລັກສະນະພJມສັນຖານແບ່ງອອກ

ເປ;ນສາມລັກສະນະຕ່າງກັນ -ພJດອຍ, ພJພຽງ ແລະ ທົ່ງພຽງ. ເນື້ອທີ່ພJພຽງ ແລະ ພJດອຍກວມເອົາສາມສ່ວນຂອງເນື້ອທີ່ທັງໝົດ. ລະດັບ
ຄວາມສJງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທົວປະເທດຈາກພາກເໜືອລົງສJ່ພາກໃຕ້. ຄວາມສJງຂອງພJດອຍ, ລະດັບຄວາມສJງສະເລ່ຍ 1,500 
ແມັດ ເຊິ່ງນອນໃນເຂດພາກເໜືອ. ຈ@ດຕໍ່າສ@ດແມ່ນນອນຢJ4ໃນແມ່ນໍ້າຂອງທີ່ລະດັບຄວາມສJງ 70 ແມັດ ເໜືອລະດັບນໍ້າທະເລປານກາງ. 
ສາຍພJຫຼວງ (ສັນພJຫຼວງ) ຍາວຢຽດໄປທາງທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ແຕ່ພJພຽງເມືອງພວນ ລົງສJ່ຊາຍແດນກໍາປJເຈຍ; ອີກພJພຽງອື່ນ 
ແມ່ນພJພຽງນາກາຍທີ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ພJພຽງບໍລິເວນໃນພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ. ເຊິ່ງມີລະດັບຄວາມສJງ 1,000 ແມັດ ເໜື່ອ
ລະດັບນໍ້າທະເລປານກາງ. 

67. ໂຄງການຜະລິດກະສິກໍາເປ;ນສິນຄ້າກວມເອົາ 5 ແຂວງ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງວຽງຈັນ, ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ ແລະ 
ແຂວງ ໄຊຍະບJລີ. ໂຄງການໂດຍທົ່ວໄປຕັ້ງຢJ4ໃນພື້ນທີ່ສJງ ຫຼື ແຂວງ ໄຊຍະບJລີ ທີ່ເປ;ນແຂວງມີພJຜາ ແລະ ຕໍ່າລົງມາໃນຂອບເຂດທົ່ງພຽງ 
ແຂວງວຽງຈັນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຊວງບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ແຂວງຄໍາມ່ວນ. ລະດັບຄວາມສJງແຕກຕ່າງກັນແຕ່ລະດັບ 1.000 ແມັດ 
ເໜືອລະດັບນໍ້າທະເລປານກາງໃນແຂວງໄຊຍະບJລີ ຫຼຸດລົງເຖິງ 200 ແມັດ ເໜືອລະດັບນໍ້າທະເລປານກາງ ເລາະລຽບຕາມແຄມຝ;່ງ
ແມ່ນໍ້າຂອງ.  ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງລະດັບຄວາມສJງທີ່ແຂວງວຽງຈັນຈາກ 210 ແມັດ ຫາ 180 ແມັດ ເໜືອລະດັບນໍ້າທະເລປານກາງ. 
ເນື້ອທີ່ສ່ວນໃຫ່ຍຮາມພຽງ ຫຼື ມີຄວາມຄ້ອຍຊັນເລັກນ້ອຍໃນຂອບເຂດໂຄງການ, ຄວາມແຕກຕ່າງເລັກນ້ອຍເກີດມີຂຶ້ນລະຫວ່າງຊ່ອງ
ລະບາຍນໍ້າທໍາມະຊາດ ແລະ ບ່ອນທີ່ເປ;ນຮ່ອມພJ. ຄວາມຮາບພຽງແມ່ນມີລັກສະນະແຕ່ກຕ່າງກັນ: ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງລະດັບຄວາມ
ສJງລະຫວ່າງຈ@ດທີ່ລຽບຕາມແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ບ່ອນຈ@ດເທິງບົກ, ໂດຍຕັ້ງສາກທີ່ຢJ4ລະຫວ່າງ 24 ກິໂລແມັດທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, 
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ໂດຍຄ້າຍຄືກັນທີ່ມີຄວາມຄ້ອຍຫຼຸດລົງທີ່ເຊບັງຫຽງທົ່ວຂອບເຂດນີ້ ແມ່ນ 0.02-0.03 ເປ_ເຊັນ. ແຜນທີ່ໂຄງການໄດ້ສະແດງໃນແຜນ
ສະແດງທີ 1.  
ຮJບສະແດງ 1 ແຜນທີ່ຂອບເຂດໂຄງການ 

 
 

ພJມສັນຖານ 
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68. ຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງເປ;ນໂນນ ເຖິງເປ;ນພJຜາໃນພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງລະດັບຄວາມສJງທີແຕກຕ່າງກັນຈາກ 500 ຫາ 
1000 ແມັດ, ພ້ອມກັບລະດັບຄວາມສJງສJງກ່ວາ 2,000 ແມັດ ສະເພາະ, ແຕ່ທົ່ວໄປມີຄວາມຄ້ອຍຊັນຫຼາຍທາງພາກເໜືອ. ພື້ນທີ່ປWກ
ຄ@ມໄປດ້ວຍພJມອາກາດມໍລະສ@ມຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຝWນຕົກໜັກທີ່ສະເລ່ຍປະຈໍາປ_ເຖິງ 2,500 ເຖິງ 3,000 ມິລິແມັດ. 
ເນື້ອດິນມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນກັບທາງພາກເໜືອ ນອກຈາກຂອບເຂດພJພຽງບໍລິເວນຢJ4ທາງພາກໃຕ້, ມີຄວາມເລີກ ແລະ ມີໂຄງສ້າງ ແລະ 
ເປ;ນດິນທີ່ມີຄວາມເປ;ນກົດໜ້ອຍ ແລະ ເປ;ນດິນທີ່ສາມາດເກັບກັກນໍ້າໄດ້ດີ ແລະ ມກີານລະບາຍສJງ.  

69. ທົ່ງພຽງເຂດລ@່ມນໍ້າຂອງ ແລະ ແມ່ນໍ້າສາຂາໃນພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ຂອງປະເທດບ່ອນທີ່ມີປະຊາກອນດໍາລົງຊີວິດຫຼາຍກ່ວາ 50 
ເປ_ເຊັນ. ຂອບເຂດເຫຼົ່ານີ້ລວມມີທົ່ງພຽງວຽງຈັນ, ທົ່ງພຽງທີ່ມີເນື້ອທີແ່ຄບໃນແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ເຊບັ້ງໄຟຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນ, 
ທົ່ງພຽງທີ່ກ້ວາງຂວາງແມ່ນສົ່ງພຽງສະຫວັດນະເຂດ. ທົ່ງພຽງເຫຼົ່ານີ້ເປ;ນທົ່ງພຽງທໍາການຜະລິດຂອງປະເທດ, ປWກຄ@ມດ້ວຍອາກາດຮ້ອນ
ຊຸ່ມເຊິ່ງນໍາເອົາປະລິມານນໍ້າຝWນສະເລ່ຍໃນປ_ແຕ່ 1,500 ມິລິແມັດ ຫາ 2,000 ມິລິແມັດ. 

70. ອີງຕາມຜົນການສໍາຫຼວດ ແລະ ການດໍາເນີນການແບ່ງຂອບເຂດປະເພດດິນລະດັບເມືອງ, ແຂວງ ທົ່ວປະເທດ, ເນື້ອທີ່ດິນຜະລິດກະສິກໍາ
ທັງໝົດປະມານ 4,5 ລ້ານເຮັກຕາ (ເທົ່າກັບ 19 ເປ_ເຊັນຂອງເນື້ອທີ່ພາຍໃນປະເທດ) ເຊິ່ງແບງ່ອອກເປ;ນ 3 ປະເພດ ເປ;ນຕົ້ນ:  

• ຂອບເຂດຮາບພຽງເໝາະແກ່ການຜະລິດເຂົ້າ ແລະ ພືດອາຍ@ສັ້ນ/ພືດເປ;ນເສດຖະກິດມີປະມານ 2 ລ້ານເຮັກ ຕາ. 
• ຂອບເຂດທີ່ມີຄວາມຄ້ອຍຊັນເລັກນ້ອຍ, ຊັ້ນດິນຢJ4ເລິກເໝາະແກ່ການປJກພືດເປ;ນອາຫານ ເຊັ່ນ: ສາລີ, ຖົ່ວ, ຖົ່ວຂຽວ, 

ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ພືດອ@ດສະຫາກໍາ ຫຼື ພືດທີ່ເປ;ນສິນຄ້າມີເນື້ອທີ່ປະມານ 1,8 ລ້ານເຮັກຕາ.  
• ຂອບເຂດທີ່ເປ;ນທົ່ງຫຍ້າທໍາມະຊາດເໝາະແກ່ການລ້ຽງສັດເປ;ນຕົ້ນ ລ້ຽງງ ົວ, ລ້ຽງຄວາຍ ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດປະມານ 0,65 

ລ້ານແຮັກຕາ. ນອກນັ້ນ ຍັງມີເນື້ອທີ່ປ4າໄມ້ເປ;ນຕົ້ນ: ປ4າໂຄກແຫ້ງແລ້ງ, ຂອບເຂດປ4າເຮຶ້ອ, ຂອບເຂດປ4າບໍລິເວນນໍ້າ ແລະ 
ເຂດອະນ@ລັກເຊິ່ງເໝາະແກ່ການລ້ຽງສັດມີປະມານ 1,14 ລ້ານ ແຮັກຕາ.  

4.2 ລັກສະນະພ້ືນຖານຂອງແຕ່ລະແຂວງຂອງໂຄງການ 

4.2.1 ຄ@ນນະພາບດິນ 
71. ອີງຕາມບົດລາຍງານການຈໍາແນກປະເພດດິນ ແລະ ໝວດດິນຂອງກົມຄ@້ມຄອງດິນກະກະສິກໍາ (DALaM), ເນືອ້ທີ່ດິນກະສິກໍາທັງໝົດ

ປະມານ 4.5 ລ້ານແຮກຕາ (ເທົ່າກັບ 19 ເປ_ເຊັນຂອງເນື້ອທີ່ທັງໝົດຂອງປະເທດ) ປະເພດຂອງດິນໄດ້ຈໍາແນກອອກເປ;ນ 15 ກ@່ມ (ຈໍາ
ແນກໂດຍ 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). 

72.  ປະເພດຂອງດິນທີ່ຄວບຄ@ມຫຼາຍກ່ວາໝJ່ແມ່ນ Arenosols ເຊິ່ງມີເຖິງ 11,579,913ha (48.90%) ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ. 
Alisols ຄວບຄ@ມ 4,444,215ha (18.77%); Luvisols ຄວບຄ@ມ 2,999,305ha (12.67%); ແລະ Cambisols ຄວບ
ຄ@ມ 2,353,227 ha (9.94%), ຕາມລໍາດັບ. 

73. Acrisols ເປ;ນດິນປະເພດເປ;ນກົດພ້ອມກັບການສະສົມຂອງດິນໜຽວ. ວັດສະດ@ປະກອບມາຈາກຫິນປະເພດເປ;ນກົດ, ສັງເກດເປ;ນ
ປະເພດດິນໜຽວທີ່ທົນທານກັບອາກາດເຊິ່ງສືບຕໍ່ເປc່ອຍເຫຍື່ອຍ. ລັກສະນະທາງກາຍພາບລວມມີສະເຖຍລະພາບທາງໂຄງສ້າງຕໍ່າ, 
ຄວາມສາມາດໃນຊັກນໍາໄຟຟXາຕໍ່າ, ຄວາມເປ;ນດ້າງຕໍ່າ, ຄ@ນລັກສະນທາງເຄມີບໍ່ດີ, ມີສານອາຫານຕໍ່າ,  ການດJດຊືມທາດ P ແລະ Al 
ເປ;ນພິດ; ເລີ່ມເປ;ນກົດ ແລະ ຜິວໜ້າຂອງດິນເປ;ນປະເພດດິນຊາຍປWນຕົມ.  

74. Alisols ເປ;ນດິນປະເພດໃໝ່, ເມື່ອກ່ອນສ່ວນໜຶ່ງຂອງອາລີໂຊສ, ເປ;ນປະເພດດິນໜຽວທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການແລກປ4ຽນໄຟຟXາ
ສJງ. ພວກມັນເປ;ນດິນທີເ່ປ;ນກົດສJງຂອງເຂດຮ້ອນຊຸ່ມ ແລະ ເຂດເຄິ່ງຮອ້ນຊຸ່ມ, ພ້ອມກັບການສະສົມປະເພດດິນໜຽວໃນປະເພດຂອງ
ທີ່ຮອງລົງມາ. ອາລ@ຍມີນຽມ (Al) ປະກົດໃຫ້ເຫັນຫຼາຍກ່ວາ 50 ເປ_ເຊັນຂອງການແລກປ4ຽນຄວາມສະຫຼັບສັບຊ້ອນ. ປະເພດຂອງອາລິ
ໂຊສ, ຈໍານວນອາລ@ຍມີນຽມປະກົດເປ;ນຈໍານວນ ແລະ ດີນເປ;ນພິດ ເຊິ່ງສານອາຫານສໍາລັບພືດແມ່ນມີຕໍ່າບໍ່ດ@່ນດ່ຽງ. 
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75. Luvisols ເປ;ນດິນທີ່ສະສົມດິນໜຽວໃນ ແນວຮາມຕົວປ_ ແລະ ບໍ່ເປ;ນສີດໍາ. ດິນປະເພດນີ້ປະກອບດ້ວຍດິນໜຽວ ແລະ ມີຄວາມ
ສາມາດໃນການຊັກນໍາໄຟຟXາໄດ້ດີ. ດິນປະເພດນີ້ໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດມີຄວາມຈໍາກັດໂດຍສະເພາະທາງດ້ານຄ@ນລັກສະນະທາງກາຍ
ພາບຂອງດິນ: ສະຖຽນນະພາບທາງດ້ານໂຄງສ້າງຕໍ່າ; ຜິວໜ້າຂອງດິນແຕກຫັກງ່າຍ, ການອັດແໜ້ນຂອງດິນ ແລະ ການເຊາະເຈື່ອນ; 
ຄວາມສາມາດເກັບກັກນໍ້າຕໍ່າ, ຜ@ຜ@່ຍງ່າຍຕໍ່ກັບຄວາມແຫ້ງແລ້ງ. ສານອາຫານປະເພດ N ແລະ K ມີໜ້ອຍ, ຂະນະທີ່ສານອາຫານປະເພດ 
K, Mg, S, Fe, and Zn ຈະເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ໂດຍການເຮັດການປJກຝ;ງ.  

76. Cambisols ເປ;ນດິນປະເພດເຊິ່ງມີລັກສະນະທາງໂຄງສ້າງມີການພັດທະນາ ແລະ ບໍ່ເປ;ນສີດໍາ. ພວກມັນເປ;ນດິນປະເພດທີ່ເປ;ນແນວ
ຮາບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼກັຖານທີ່ເຫັນຈາກການປ4ຽນແປງຂອງສີ, ໂຄງສ້າງ ແລະ/ຫຼື ສ່ວນປະສົມຄາໂບເນັດ. ລັກສະນະທາງດ້ານເຄມີ, ກາ
ຍະພາບ ແລະ ແຮ່ທາດ ແມ່ນເປ;ນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະສັງລວມໃນບັນຊີດຽວກັນເນື່ງຈາກວ່າແຄມບີໂຊສເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃນຫຼາຍໆ ສິ່ງແວດລ້ອມ. 
ແຄມບີໂຊສສ່ວນຫຼາຍເປ;ນເນື້ອເມັດຂະໜາດກາງ ແລະ ສະຖຽນນະພາບທາງໂຄງສ້າງດີ, ມີຊ່ອງຫວ່າງເມັດດິນສJງ, ມີຄວາມສາດໃນ
ການເກັບກັກນໍ້າໄດ້ດີ, ການລະບາຍພາຍໃນດີຫຼາຍ. ພວກມັນຍັງມີຄວາມເປ;ນກາງລະຫວ່າງຄວາມເປ;ນກົດ ແລະ ເປ;ນດ້າງ, ຄວາມ
ອ@ດົມສົມບJນທາງເຄມີດີພໍໃຊ້, ເປ;ນດິນທີ່ສັດນໍ້າຢJ4ໄດ.້ 

77. Acrisol ແລະ Alisols ເປ;ນດິນປະເພດ ກົດ, ມີສານອາອາຫານສໍາພືດນ້ອຍ ແລະ ຄ່າຂອງ Ca ແລະ K. ພວກມັນມີຄ່າຄວາມເປ;ນ
ກົດເປ;ນດ້າງຕໍ່າ ປະມານພຽງ 5.5, ປະກົດມີຄ່າຂອງ FeO ຫຼາຍ, ແລະ ມີຄ່າການຊັກນໍາ   ຟWສຟໍຮັສ. ດິນປະເພດເຫຼົາ່ນີ້ໄດ້ຮັບການ
ແນະນໍາເຂົ້າໃນການປJກພືດປະເພດທົນທານຕໍ່ຄວາມເປ;ນກົດ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ດິນປະເພດທີ່ມີນໍ້າຊົນລະປະທານຈະມີຄ່າ ຄວາມ
ເປ;ນກົດເປ;ນດ້າງປະມານ 6 ຫາ 6.5 ເຊິ່ງເໝາະສໍາລັບການປJກເຂົ້າ; ການນໍາໃຊ້ຝ@4ນອີນຊີ, ສົມທົບກັບການປJກພືດໝJນວຽນ ສາມາດ
ເພີ່ມສານອາຫານໃຫ້ແກ່ພືດ.  Luvisol ແລະ ການນໍາໃຊ້ແນວພັນປ;ບປ@ງ, ພືດທີ່ມີຮາກ ແລະ ລໍາ, ແລະ ປະເພດຕະກ@ນຖົ່ວ. 

ຕາຕະລາງ 4. ລັກສະນຂອງດິນໃນຂອບເຂດໂຄງການ 

ລ/
ດ 

ໝວດຂອງດິນ ເນື້ອທີ ່(ha) % ຂອງໝວດດິນ
ປWກຄ@ມ  

ປະເພດຂອງດິນໃນແຂວງເປW້າໝາຍ 

    XBL VTE Plain BLX KHM 
1 ARENOSOLS (AR) 233,154   1.43% x x   x 
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 
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78. ອີງຕາມ Roder et al (2006)2, ການສຶກສາຄວາມອ@ດົມສົມບJນຂອງດິນໃນ ສປປ ລາວ ສໍາລັບການປJກເຂົ້າໃນເຂດເນີນສJງ ແລະ 
ທົ່ງພຽງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການນໍາໃຊ້ດິນສໍາລັບການຜະລິດເຂົ້າໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນມີຄວາມອ@ດົມສົມບJນຕໍ່າ, ສ່ວນປະສົມທາງອິນຊີ 
ແລະ ສານອາຫານປະເພດ N ຍັງຕໍ່າ. ດັ່ງນັ້ນ, ຝ@4ນເຄມີແມ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ພຽງເລກັນ້ອຍໃນການປJກເຂົ້າໃນເຂດເນີນສJງ. ໃນທາງ
ກົງກັນຂ້າມການນໍາໃຊ້ເຄຝ@4ນເຄມີ/ອະອິນຊີໃນພື້ນທົ່ງພຽງແມ່ນມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນໄລຍະ 10 ປ_ ຜ່ານມາ (ແຕ່ກໍ່ຍັງນ້ອຍກ່ວາ 20 ກກ/
ເຮັກຕາໂດຍສະເລ່ຍ). ເຟcອງ ແລະ ມJນສັດຈາກງ ົວ ແລະ ຄວາຍເປ;ນແຫຼ່ງສານອາຫານທີ່ສໍາຄັນ (Roder et al, 2006). ດິນປJກເຂົ້າ
ໃນທົ່ງພຽງເປ;ນປະເພດ Acrisols ເຊິ່ງມີຄວາມອ@ດົມສົມບJນຕໍ່າ, ທົນທານຕໍ່ອາກາດ, ຄວາມເປ;ນກົດເປ;ນດ້າງ ແລະ  ຄວາມສາມາດ
ໃນການຊັກນໍາໄຟຟXາຕໍ່າ.  

79. ແຜນທີ່ໃນຮJບທີ່ 2 ສະແດງໃຫ້ເຫັນຖິງປະເພດຂອງດິນໃນ ສປປ ລາວ  

ຮJບສະແດງ 2 ແຜນທີ່ປະເພດດິນ 

																																																													
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)  
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4.2.2 ອ@ທົກວິທະຍານໍ້າໜ້າດິນ/ນໍ້າໃຕ້ດິນ 
80. ສປປ ລາວເປ;ນປະເທດທີ່ອ@ດົມສົມບJນດ້ວຍຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແລະ ຄ@ນນະພາບຂອງນໍ້າຍັງຢJ4ໃນອັນດັບດີ. ນໍ້າມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການດໍາ

ລົງຊີວິດ ແລະ ວັດທະນາທໍາຂອງຄົນລາວ: ນໍ້າຍັງເປ;ນເປW້າໝາຍໃນການສະໜອງຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງປະເທດ. 
ການປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາຈາກຂະແໜງນໍ້າໄດ້ມີການສໍາຫຼວດ: ຊົນລະປະທານ, ພະລັງງານໄຟຟXາ, ການເດີນເຮືອ, ການປະ
ມ@ງ, ນໍ້າປະປາທັງຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ. ປະລິມານນໍ້າທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ແຕ່ລະຂະແໜງການໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆໃນປະຈ@ບັນ.  

ປະລິມານນໍ້າທີ່ໄຫຼເຂົ້າ ສປປ ລາວມີປະມານ 270 ພັນລ້ານ ແມດັກ້ອນ, ເທົ່າກັບ 35 ເປ_ເຊັນຂອງນໍ້າທີ່ໄຫຼເຂົ້າອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງສະເລ່ຍ
ຕໍ່ປ_. ປະລິມານນໍ້າໃນແມ່ນໍ້າທີ່ ສປປ ລາວ ປະຈໍາເດືອນແມ່ນມາຈາກນໍ້າຝWນ: ປະມານ 80 ເປ_ເຊັນໃນລະດJຝWນ (ເດືອນພືດສະພາ ຫາ 
ເດືອນຕ@ລາ) ແລະ 2 ເປ_ເຊັນ ໃນລະດJແລ້ງ, ແຕ່ເດືອນພະຈິກ ຫາ ເດືອນ ເມສາ. ສໍາລັບບາງແມ່ນໍ້າໃນເຂດພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ 
(ໂດຍສະເພາະ ເຊບັ້ງໄຟ, ເຊບັ້ງຫຽງ ແລະ ເຊໂດນ) ອັດຕາການໄຫຼໃນລະດJແລ້ງແມ່ນນ້ອຍ: ປະມານ 10 ຫາ 15 ເປ_ເຊັນຂອງອັດຕາ
ການໄຫຼປະຈໍາປ_. ແມ່ນໍ້າທີ່ບໍ່ໄຫຼເຂົ້າອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງໄປຫາຫວຽດນາມໄປທະເລຈີນໃຕ້ມີ ແມ່ນໍ້າມ້າ, ແມ່ນໍ້າຊໍາ ແລະ ແມ່ນໍ້າເນີນ. 

81. ແຫຼ່ງນໍ້າຈືດສ່ວນໃຫ່ຍໄດ້ມາຈາກທະເລສາບ, ແມ່ນໍ້າ, ແລະ ນໍ້າໃຕ້ດິນມີລັກສະນະທາງເຂດຮ້ອນ. ສປປ ລາວ ມີປະລິມານນໍ້າ
ຊັບພະຍາກອນນໍ້າພາຍໃນສະເລ່ຍຕໍ່ຄົນສJງທີ່ສ@ດໃນພາກພື້ນອາຊີ. ປະເທດໄດ້ແບ່ງອ່າງຮັບນໍ້າອອກເປ;ນ 64 ອ່າງ. ຫ້າສີບສາມອ່າງ
ຮັບນໍ້າ, ຫຼື 91 ເປ_ເຊັນຂອງເນື້ອທີ່ທັງໝົດ, ໄຫຼເຂົ້າສJ່ອ່າງນໍ້າຂອງ (ແມ່ນໍ້າທີ່ມີຄວາມຍາວລະດັບທີ 12 ຂອງໂລກ ແລະ ລະດັບທີ 7
ຂອງອາຊ)ີ. ສີບແອັດອ່າງແມ່ນໍ້າ, ນອນໃນແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງຫົວພັນ, ໄຫຼລົງສJ່ປະເທດຫວຽດນາມ. ແມ່ນໍ້າຂອງສະໜອງ
ຊັບພະຍາກອນນໍ້າໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ. ມີຕົ້ນກໍາເນີດມາຈາກພາກໃຕ້ຂອງປະເທດຈນີ, ໄຫຼຜ່ານປະເທດພະມ້າ, ສ ປປ ລາວ, ປະເທດ
ໄທ, ກໍາປJເຈຍ ແລະ ຫວຽດນາມ, ແລະ ລົງສJ່ທະເລຈິນໃຕ.້ ລະດັບນໍ້າມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍລະຫວ່າງລະດJແລ້ງ ແລະ ລະດJຝWນ, ນໍ້າ
ຖ້ວມໃນແຕ່ລະປ_ມີບົດບາດສໍາຄັນຫຼາຍໃນການຄວບຄ@ມຊີວະນາໆພັນ ແລະ ເສດຖະກິດ. ນໍ້າຖ້ວມໄດ້ປະລະຕະກອນທີ່ຊ່ວຍໃນການ
ປ;ບປ@ງຄວາມອ@ດົມສົມບJນ, ສະລ້າງສິ່ງປWນເປc້ອນ ແລະ ຕື່ມໃຫ້ແກ່ນໍ້າໃຕ້ດິນ. 

82. ສປປ ລາວ ເປ;ນປະເທດມີແມ່ນໍ້າລໍາທານຈໍານວນຫຼາຍ. ໃຫ່ຍທີ່ສ@ດແມ່ນແມ່ນໍ້າຂອງ, ຄວາມຍາວໄຫຼຜ່ານ 1,898 ກິໂລແມັດ ແຕ່ເ
ໜືອເຖິງໃຕ້, ເປ;ນເສັ້ນຊາຍແດນລະຫວ່າງລາວ-ໄທ 919 ກິໂລແມັດ. ປະລິມານນໍ້າໄຫຼເຂົ້າອ່າງນໍ້າຂອງເກືອບ 60 ເປ_ເຊັນແມ່ນມາຈາກ 
ສປປ ລາວ. ສາຂາຂອງແມ່ນໍ້າຂອງສ່ວນໃຫ່ຍເກືອບທັງໝົດ ຫຼື ຕົ້ນຕໍແມ່ນຢJ4ໃນ ສປປ ລາວ. ເນື້ອທີ່ອ່າງໃຫ່ຍກ່ວາ 400 ຕາແມັດ 
ລວມມີ ນໍ້າ ອJ 448 ກິໂລແມັດ, ນໍ້າທາ 325 ກິໂລແມັດ, ນໍ້າແບ່ງ 215 ກິໂລແມັດ, ນໍ້າຄານ 90 ກິໂລແມັດ, ນໍ້າງ ື່ມ 354 ກິໂລແມັດ
, ນໍ້າງຽບ 156 ກິໂລແມັດ, ນໍ້າກາດິງ 103 ກິໂລແມັດ, ນໍ້າ ຊັນ 120 ກິໂລແມັດ, ເຊບັ້ງໄຟ 239 ກິໂລແມັດ, ເຊບັ້ງຫຽງ 338 
ກິໂລແມັດ, ເຊໂດນ 192 ກິໂລແມັດ, ເຊກອງ 320 ກິໂລແມັດ ແລະ ຍັງມີແມ່ນໍ້ານ້ອຍໆ ຫຼາຍແມ່ນໍ້າໄຫຼລົງແມ່ນໍ້າຂອງ. ກິດຈະກໍາ
ຂອງໂຄງການຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງນໍ້າໜ້າດິນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ນໍ້າຈາກແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ແມ່ນໍ້າສາຂາ. 
ປະລິມານນໍ້າຝWນສະເລຍປະຈໍາປ_ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນ 1,935 ມິລິແມັດ, ຫຼື 462 ກມ2, ປະລິມານໄຫຼຖ້ວມ 1,055 ມິລິແມັດ ຫຼື 
250 ກມ3. ຂອບເຂດຝWນຕົກຫຼາຍທີ່ສ@ດແມ່ນຢJ4ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ແຂວງສາລະວັນ. 

83. ແມ່ນໍ້າຕົ້ນຕໍ ແລະ ແມ່ນໍ້າສາຂາແມ່ນໍ້າຂອງທີ່ໄຫຼຜ່ານແຂວງເປW້າໝາຍໂຄງການມີຄື: ແຂວງໄຊຍະບJລີແມ່ນໍ້າຂອງ, ແຂວງວຽງຈັນ ນໍ້າ
ງ ື່ມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນໍ້າຂອງ ແລະ ນໍ້າງ ື່ມ, ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ມີນໍ້າກະດິງ, ນໍ້າຊັນ ແລະ ນໍ້າຂອງ, ແຂວງຄໍາມ່ວນມີນໍ້າເຊບັງໄຟ 
ແລະ ນໍ້າຂອງ. 

84. ແຫຼ່ງນໍ້າທີ່ນໍາໃຊ້ສໍາການກະສິກໍາໃນຂອບເຂດແຂວງເປW້າໝາຍ: ນໍ້າແມ່ນພາກສ່ວນທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການປJກຝ;ງ, ດັ່ງນັ້ນ, ແຫຼ່ງນໍ້າມີ
ຫຼາຍໆ ແຫຼ່ງ ຕົວຢ4າງ ນໍ້າຝWນ, ນໍ້າໜ້າດິນຈາກແມນ່ໍ້າ, ອ່າງເກັບນໍ້າ, ນໍ້າສ້າງ/ນໍ້າໃຕ້ດິນແມ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການປJກຝ;ງໃນແຂວງເປW້າ
ໝາຍ, ຂຶ້ນຢJ4ກັບເງ ື່ອນໄຂສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງແຕ່ລະແຂວງ ແລະ ປະເພດຂອງພືດ. ໃນແຂວງເປW້າໝາຍການຊົມໃຊ້ນໍ້າໜ້າ
ດິນ ແລະ ນໍ້າໃຕ້ດິນຍັງມີຂອບເຂດຈໍາກັດ. ດັ່ງນັ້ນ, ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນນໍາໃຊ້ນໍ້າຝWນ. ສະຖານະພາບການນໍາໃຊ້ນໍ້າ ແລະ ນໍ້າຊົນລະທານ
ເຂົ້າໃນການປJກຝ;ງທີ່ແຂວງເປW້າໝາຍໄດ້ສັງໄວ້ລ@່ມນີ້:  

§ ແຂວງໄຊຍະບJລີ- ນໍ້າສໍາລັບນໍາໃຊ້ເຂົ້າເຮັດນາ ແລະ ປJກສາລີແມ່ນນໍ້າຝWນ ແລະ ນໍ້າຈາກແມ່ນໍ້າສາຂາຍ່ອຍແມ່ນໍ້າຂອງ 
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§ ແຂວງວຽງຈັນ- ແຫຼ່ງນໍ້າສໍາຄັນສໍາລັບປJກເຂົ້າ ແລະ ພືດຜັກແມ່ນນໍ້າຝWນ ແລະ ນໍ້າມັງ, ນໍ້າງ ື່ມ ແລະ ສາຂາແມ່ນໍ້າງ ື່ມ. ບາງ
ບ້ານກໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ນໍ້າບາບານ (ນໍ້າສ້າງ) ສໍາລັບພືດຜັກ. 

§ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ- ແຫຼ່ງນໍ້າຕົ້ນຕໍສໍາເຮັດນາ ແລະ ພືດຜັກແມ່ນນໍ້າຝWນ ແລະ ນໍ້າງ ື່ມ, ສາຂານໍ້າງ ື່ມ, ແລະ ນໍ້າຂອງ. ບາງ
ບ້ານກໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ນໍ້າບາບານ (ນໍ້າສ້າງ) ສໍາລັບພືດຜັກ. 

§ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ- ແຫຼ່ງນໍ້າສໍາຄັນສໍາລັບປJກເຂົ້າ ນໍ້າຝWນ, ນໍ້າມັງ, ແລະ ສາຂານໍ້າມັງ, ນໍ້າຊັນ ແລະ ສາຂານໍ້າຊັນ, ນໍ້າຂອງ. 
§ ແຂວງຄໍາມ່ວນ-ແຫຼ່ງນໍ້າສໍາຄັນສໍາລັບປJກເຂົ້າ ແລະ ພືດຜັກແມ່ນນໍ້າຝWນ ແລະ ເຊບັ້ງໄຟ, ແລະ ສາຂາ. 

85. ການປJກສາລີໃນແຂວງໄຊຍະບJລີແມ່ນນໍາໃຊ້ນໍ້າຝWນເປ;ນຕົ້ນຕໍ (ບໍ່ມີລະບົບຊົນລະປະທານ), ແຕ່ການປJກໄດ້ແບ່ງອອກເປ;ນສອງແບບ, 
ແບບນໍາໃຊ້ນໍ້າຝWນ ແລະ ນໍາໃຊ້ນໍ້າຊົນລະປະທານ. ໃນປະເທດລາວ ການປJກພືດລະດJຝWນເລີ່ມແຕ່ເດືອນພືດສະພາ ຫາ ເດືອນ ຕ@ລາ ຂອງ
ແຕ່ລະປ_. ການເຮັດກະສິກໍາລະດJແລ້ງເລີ່ມແຕ່ພະຈິກ ຫາ ເດືອນ ເມສາ. ແຫຼ່ງນໍ້າທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດໃນລະດJແລ້ງແມ່ນມາ
ຈາກນໍ້າຂອງ ແລະ ແມ່ນໍ້າສາຂາ.  ນໍ້າໃຕ້ດິນນໍາໃຊ້ເຂົ້າປJກພືດຜັກເທົ່ານັ້ນ. 

ຮJບສະແດງ 3 ອ່າງແມ່ນໍ້າໃນ ສປປ ລາວ.  
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86. ນໍ້າຖ້ວມໃນ ສປປ ລາວ ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນເກີດຈາກມວນນໍ້າຂອງແມ່ນໍ້າຂອງແຕ່ລະປ_ (ຂອບເຂດພື້ນທີ່ຕໍ່າເລາະລຽບຕາມແຄມຝ;່ງແມ່ນໍ້າ
ຂອງ ແລະ ນໍ້າລົ້ນຝ;່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຂອບເຂດຕໍ່າຂອງແມ່ນໍ້າສາຂາ), ລະດັບນໍ້າຂຶ້ນສJງໃນບັນດາແມ່ນໍ້າສາຂາບວກກັບນໍ້າຝWນໃນ
ທ້ອງຖິ່ນ. ທົງ່ພຽງຂອງແມ່ນໍ້າຂອງເປ;ນເຂດຖ້ວມປະຈໍາປ_ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນແຂວງວຽງຈັນ, ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ແຕ່ເມືອງປາກຊັນ 
ເຖິງ ເມືອງປາກກະດິງ, ແລະ ເຂດເຊບັ້ງໄຟຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນ.  

87. ນໍ້າຖ້ວມທີ່ເກີດຈາກນໍ້າຝWນເຫັນເກືອບທ@ກໆເມື່ອປະລິມານນໍ້າຝWນຕົກຫຼາຍກ່ວາ 60 ມິລິແມັດ/ວັນ. ໃນອ່າງຮັບນໍ້າໃນພາກເໜືອສ່ວນ
ໃຫ່ຍກໍ່ໃຫ້ເກີດນໍ້າຖ້ວມຊຸ ແລະ ດິນເຈື່ອນ.  

ຕາຕະລາງ 5. ປະຫວັດນໍ້າຖ້ວມທີ່ເກີດຂຶ້ນ (2000-2015) 

ລ/ດ ປ_ ປະເພດ ສະຖານທ່ີ 
1. 1999 ນໍ້າຖ້ວມ ພາກກາງ 
2 2000 ນໍ້າຖ້ວມ ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ 
3 2001 ນໍ້າຖ້ວມຊຸ ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ 
4 2002 ນໍ້າຖ້ວມໃຫ່ຍ, ນໍ້າຖ້ວມຊຸ ແລະ ດິນເຈື່ອນ  ພາກເໜືອ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ 
5 2004 ນໍ້າຖ້ວມ ພາກໃຕ ້
6 2005 ນໍ້າຖ້ວມຊຸ ແລະ ດິນເຈື່ອນ ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ 
7 2006 ນໍ້າຖ້ວມຊຸ ແລະ ລົມພະຍ@ ພາກເໜືອ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ 
8 2007 ນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ແລ້ງ ພາກກາງ 
9 2008 ນໍ້າຖ້ວມໃຫ່ຍ ພາກເໜືອ, ພາກກາງ 
10 2009 ນໍ້າຖ້ວມ (ໄຕ້ຝ@4ນເກດສະໜາ) ພາກກາງ ແລະ ພາກໄຕ້ 
11 2011 ນໍ້າຖ້ວມ (ໄຮມາ ແລະ ນົກເຕັນ) ພາກເໜືອ, ສ່ວນໜຶ່ງຂອງພາກກາງ 
12 2013 ນໍ້າຖ້ວມ  ແຂວງພາກໃຕ້ 
13 2014 ນໍ້າຖ້ວມ  ທົ່ວປະເທດ 
15 2015 ນໍ້າຖ້ວມ ພາກເໜືອ, 

88. ກິດຈະກໍາຂອງມະນ@ດ ແລະ ເຫດການຕາມທໍາມະຊາດຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໃນການຄ@້ມຄອງອ່າງຮັບນໍ້າ. ການຖາງປ4າເຮັດໄຮ່
ແມ່ນໄດ້ຖືກຈົ່ມວ່າເປ;ນສາເຫດຕົ້ນຕໍກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາດນິເຊາະເຈື່ອນ, ປ4າໄມ້ເຊື່ອມໂຊມ, ການເຮັດກະສິກໍາບໍ່ຍຶນຍົງ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນ
ກໍ່ໃຫ້ເກີດນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງ. ຂອບເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສໍາລັບນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງແມ່ນນອນໃນເຂດຮ້ອນຊຸ່ມ ແລະ ບ່ອນ
ທົ່ງພຽງຕໍ່າ, ເຊິ່ງລວມທັງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ. ເຫດການໄພພິບັດໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ໂດຍ EM-DAT (EM-DAT, 2014). ຂໍ້ມJນ
ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໄພແຫ້ງແລ້ງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຢ4າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ປະຊາຊົນ. ຫຼາຍກ່ວາ 4.25 ລ້ານຄົນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພ
ແຫ້ງແລ້ງ 5 ຄັ້ງ. ພະຍາດລະບາດເປ;ນຄາດຕະກອນທີ່ໃຫ່ຍສ@ດຕໍປ່ະຊາຊົນຫຼາຍກ່ວາ 863 ຄົນສJນເສຍຊີວິດໃນເຈັດຄັ້ງ. ເຫດການນໍ້າ
ຖ້ວມໄດ້ເກີດປະຈໍາໃນແມ່ນໍ້າຂອງ, ເຊິ່ງມີຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນຫຼາຍກ່ວາ 4 ລ້ານຄົນ. ຕາຕະລາງທີ 5 ສັງລວມເຫດການໄພພິບັດໃນ
ລາວແຕ່ປ_ 1900 ຫາ ປ_ 2014 (MRC-GIZ, 2004). 

ຕາຕະລາງ 6 ສັງລວມເຫດການໄພພິບັດໃນລາວແຕ່ປ_ 1900 ຫາ ປ_ 2014 (MRC-GIZ, 2004) 

ໄພພິບັດ ຈນ 
ເຫດການ 

ຈນເສຍ
ຊີວິດ 

ຈນ ຜJ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ທັງໝົດ 

ສJເສຍ (000 
USD) 

ແຫ້ງແລ້ງ ແຫ້ງແລ້ງ 5 - 4,250,000 1,000 
ພະຍາດ
ລະບາດ 

ບໍ່ລະບ@ 3 44 9,685 - 
ໂລກຕິດຕໍ່ທາງແບກເທີເຣຍ 2 534 8,244 - 
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ໂລກຕິດຕໍ່ເຊື້ອໄວຣັສ 4 285 38,000 - 
ນໍ້າຖ້ວມ ບໍ່ລະບ@ 10 76 1,878,600 2,480 

ນໍ້າຖ້ວມຊຸ 1 34 430,000 - 
ນໍ້າຖ້ວມທົ່ວໄປ 10 392 1,723,258 70,128 

ພະຍ@ ບໍ່ລະບ@ 2 8 38,435 302,301 
ພະຍ@ໜ@ນເຂດຮ້ອນ 3 64 1,397,764 103,650 

89. ທີ່ຕັ້ງທີ່ເປ;ນພJຜາຍັງເປ;ນທ່າແຮງທີ່ສໍາຄັນໃນການພັດທະນາໄຟຟXານໍ້າຕົກ. ເປ;ນປະເທດທີ່ມີພJຜາພ້ອມດ້ວຍຄວາມອ@ດົມສົມບJນໄປດ້ວຍ
ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ, ມີທ່າແຮງໃນການພັດທະນາໄຟຟXານໍ້າຕົກຫຼາຍໆຂະໜາດ. ຄວາມຕ້ອງການໄຟຟXາເພີ່ມຂຶ້ນກໍ່
ເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມພາຍໃນປະເທດ (ພ້ອມດ້ວຍປະເທດໄກ້ຄຽງ), ເປ;ນທ່າແຮງສໍາລັບການພັດທະນາພະລັງໄຟຟXານໍ້າຕົກ
ໃນ ສປປ ລາວ. ດັ່ງນັ້ນ, ນະໂຍບາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຕົ້ນຕໍແມ່ນຜະລິດໄຟຟXາ.  

ນໍ້າໃຕ້ດິນ 

90. ການຕິດຕາມຄ@ນນະພາບນໍ້າໃຕ້ດິນໃນ ສປປ ລາວ ຍັງມີໜ້ອຍ, ເຖິງແມ່ນວ່າເປ;ນແຫຼ່ງນໍ້າຕົ້ນຕໍໃນເຂດຊົນນະບົດ. ການສຶກສາຂອງ
ຄະນະກໍາມະການແມ່ນໍ້າຂອງ (1986) ໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າປະເທດລາວໄດ້ແບ່ງອອກເປ;ນສອງເຂດທາງດ້ານທໍລະນີວິທະຍາ. ຊັ້ນດິນ 
ແອນນາເມຍຄອບຄອງຂອບເຂດທາງພາກເໜືອ ແລະ ພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ ແລະ ຊັ້ນດິນຕົກຂ້ອນອິນໂດຊິນຽນເລາະລຽບ
ຕາມແມນ່ໍ້າຂອງ. ລະບົບຊັ້ນຫີນອົມນໍ້າແບ່ງອອກເປ;ນສາມປະເທດທີແ່ຕກຕ່າງກັນ. 

91. ຊັ້ນຫີນອົມນໍ້າປະເພດ ແອນນາໝຽນ ມີຢJ4ທົ່ວໄປ. ລະບົບນີ້ແມ່ນໃນພື້ນທີ່ເຊິ່ງໄຫຼລົງສJ່ແມ່ນໍ້າ ແລະ ນໍ້າສາຂາ. ເປ;ນລະບົບການໄຫຼໃນ
ທ້ອງຖິ່ນພວກບໍ່ນອນຢJ4ໃນລະບົບການໄຫຼໄປຫາພາກພື້ນ ແລະ ຍັງບໍ່ສາມາດນໍາເອົາສິ່ງເປ_ເປc້ອນເຂົ້າສJ່ລະບົບນໍ້າໃຕ້ດິນຂອງພາກພື້ນ. 
ທ່າແຮງສໍາຄັນໃນການສະໜອງນໍ້າໃຕ້ດິນໃນພາກເໜືອຂອງປະເທດແມ່ນໄດ້ມີການພິຈາລະນາວ່າເປ;ນນວນຫຼາຍ. ຄ@ນນະພາບຂອງນໍ້າ
ພິຈາລະນາວ່າຍັງມີຄ@ນນະພາບດີ ແລະ ສ່ວນໜຶ່ງຂອງນໍ້າຊືມຕາມຊ່ອງຫວ່າງປWນດ້ວຍທາດເຫຼັກ. ສາມາດເອົານໍາ້ມານໍ້າໄຊ້ເຖິງ 5 ລິດ/
ວິນາທີ.  

92. ຊັ້ນອົມນໍ້າປະເພດອິນໂດຊີນຽນ, ມີການໄຫຼໃນພາກພື້ນ, ລວມມີຫີນ ອິນໂດຊີນຽນ ໂມເຍັນນີ ແລະ Superieures ແລະ ພົວກັບ
ເວລາ. ພວກມັນເປ;ນນໍ້າຈຶດ, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນປະກົດເປ;ນນໍ້າເຄມ, ແລະ ນອນໃຂຂອບເຂດນໍ້າເຄັມ. ສາມາດເອົານໍ້າມານໍ້າໄຊ້ເຖິງ 12-
24 ລິດ/ວິນາທີ. 

93. ຊັ້ນຫິນອົມນໍ້າລ@່ມນໍ້າ. ພົວພັນກັບການຕົກຄ້າງຂອງຕະກອນຂອງແມ່ນໍ້າຂອງອັດຕາການໄຫຼບໍ່ສJງ.  
94. ຫີນປJນໃນ ພາກກາງຂອງ ສປປ ລາວແມ່ນມີສ່ວນພົວພັນກັບປະເພດ Annamian, ແຕ່ສະຖານທີ່ຕັ້ງແມ່ນເຂົ້າໃນລະບົບການໄຫຼຂອງ 

ອິນຟ;ດຊິນຽນ. ໄດ້ຖກືອະທິບາຍວ່າເປ;ນແຫຼ່ງນໍ້າໃຕ້ດິນທີ່ໃຫ່ຍ.  
95. ປະຈ@ບັນໄດ້ມີການປະເມີນທ່າແຮງໃນການນໍ້າໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນໂດຍການສຶກສາຂອງອົງການ JICA ທີ່ແຂວງສະລະວັນ ແລະ ແຂວງຈໍາປາ

ສັກ. ຍັງມີການສຶກສາກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນເຂົ້າໃນເຂົ້າໃນການສະໜອງນໍ້າໃນສະເພາະເຂດ, ບໍ່ນໍ້າບາດານຫຼາຍໆ ຮ້ອຍໄດ້ມີ
ການຂ@ດພາຍໃນຂອບເຂດທົ່ວປະທດສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນຊົນນະບົດ, ແຕ່ກໍ່ຍັງມີການນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການລ້ຽງສັດ ແລະ ອ@ດສະຫາກໍາຂະ
ໜາດນ້ອຍ. ຂໍ້ມJນກ່ຽວກັບການຂ@ດເຈາະນໍ້າບາດານໃນຊົນລະນະບົດໂດຍທົ່ວໄປມີ ແຜນວາດທີ່ຕັ້ງ, ຄວາມເລີກຂອງສ້າງ, ຊະນິດຂອງ
ຈັກສJບນໍ້າ, ແລະ ລະດັບນໍ້າໃຕ້ດິນ. ການວັດແທກທາງດ້ານທໍລະນີວິທະຍາ ແລະ ຈໍານວນນໍ້າທີ່ມີແມ່ຍັງບໍ່ທັນມີຂໍ້ມJນ ແລະ ເຮັດພຽງ
ບາງຄັ້ງຄາວ. ຂໍ້ມJນກ່ຽວກັບການຂ@ດເຈາະນໍ້າບາດານໃນຊົນນະບົດແມ່ນຮັກສາໄວ້ທີ່ຫ້ອງການຂອງສJນນໍ້າສະອາດຂັ້ນແຂວງ. ທ@ກ
ກໍລະນີ, ຄວາມເລີກຂອງການຂ@ດເຈາະມີຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ30-50 ແມັດ ອັດຕາການນໍາໃຊ້ ປະມານ 1 ລິດ/ວິນາທ ີຫາ ນ້ອຍ
ກ່ວາ 5ລິດ/ວິນາທີ.  

96. ນໍ້າໃຕ້ດິນເປ;ນແຫຼ່ງນໍ້າທີ່ເປ;ນທ່າແຮງສໍາຄັນສໍາລັບຊົນນະບົດ ແລະ ຕົວເມືອງນ້ອຍ, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຕໍ່າຫ່າງຈາກແຫຼ່ງນໍ້າໜ້າດິນ
ເປ;ນຕົ້ນເຂດພາກໃຕ້ ແລະ ພາກຕາເວັນຕົກຂອງແຂວງຈໍາປາສັກ, ລ@່ມນໍ້າເຊບັ້ງໄຟ, ເຊບັ້ງຫຽງ ແລະ ເຊໂດນ. ຈາກຫຼັກຖານໄດ້ແນະນໍາ
ໃຫ້ເຫັນວ່າລະບົບສ@ຂາພິບານ ແລະ ນໍ້າເປc້ອນຍັງຢJ4ໃນລະດັບຕໍ່າ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີການປWນເປc້ອນນໍ້າໃຕ້ດິນ.  
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97. ໃນ ປະເທດລາວ, ປະຊາຊົນໃນຊົນນະບົດສ່ວນໃຫ່ຍຕ້ອງການນໍາໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນ ແລະ ນໍ້າໜ້າດິນສໍາລັບອ@ປະໂພກ ແລະ ບໍລິໂພກ. ໃນ
ຂອບເຂດໂຄງການ, ນອກຈາກແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຈໍານວນນໍ້າບາດານຊຸມຊົນໄດ້ຮັບການສະໜ@ນຈາກອົງການ
ພາຍນອກໃນການຂ@ດເຈາະ. ການແຈກຢາຍ ແລະ ຄວາມເລີກຂອງລະດັບນໍ້າໃຕ້ດິນໃນຂອບເຂດໂຄງການແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງ. 
ລະດັບນໍ້າໃຕ້ດິນມີການປ4ຽນແປງເນື່ອງຈາກນໍ້າຝWນ, ຕາມເງືອ່ນໄຂທີ່ຕັ້ງພJມສັນຖານ, ແລະ ລະຍະຫ່າງຂອງແຫຼ່ງນນໍ້າ. 

98. ອີງຕາມການນໍາໃຊ້ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນ, ນໍ້າໃຕ້ດິນໄດ້ຖືກນໍາມາໃຊ້ດ້ວຍສອງຮJບແບບ: ຮJບແບບໃຊ້ທໍ່ ແລະ ຮJບແບບນໍ້າສ້າງ
ເປ_ດ. ນໍ້າໃຕ້ດິນທີ່ໃຊ້ທໍ່ແມ່ນນໍາໃຊ້ສໍາລັບສະລ້າງ, ປ@ງແຕ່ງ ແລະ ບໍລິໂພກ. ເປ;ນນໍ້າທີ່ມີຄ@ນນະພາບດີສໍາລັບໃຊ້ເຂົ້າໃນຊີວິດປະຈາໍວັນ. 
ໃນຂອບເຂດໂຄງການ, ນໍ້າສ້າງແມ່ນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຫຼາຍສໍາລັບປJກພືດຜັກ. ມີຂໍ້ມJນຈໍາກັດໃນການນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການການຜະລິດກະສິ
ກໍາຢJ4ໃນ ສປປ ລາວ. 

99. ແຜນທີ່ວົງຈອນທາງດ້ານອ@ທກົກະສາດຂອງອ່າງຮັບນໍ້າຂອງ (ຮJບທີ 4) ໄດ້ຈາກຄະນະກໍາມະການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນໃຫ້ເຫັນພາບລວມ
ຂອງລະບົບນໍ້າໃຕ້ດິນທີ່ ສ ປປ ລາວ ເຊິ່ງວ່າກວມເອົາຂອບໃນເຂດໂຄງການ. 

ຮJບສະແດງ 4 ແຜນທີ່ທາງດ້ານອ@ທົກກະສາດຂອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລ@່ມ  
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4.2.3 ອ@ຕ@ນິຍົມ ແລະ ຄ@ນນະພາບອາກາດ 

100. ສປປ ລາວ ມີພJມອາກາດຮ້ອນຊຸ່ມຂອງລົມມໍລະສ@ມ, ກັບລະດJຝWນເລີ່ມຈາກ ເດືອນພືດສະພາ ຫາ ເດືອນຕ@ລາ, ລະດJໜາວເລີ່ມແຕ່
ເດືອນ ພະຈິກ ຫາ ເດືອນກ@ມພາ, ແລະ ລະດJຮ້ອນເລີ່ມໃນເດືອນມີນາ ຫາເດືອນ ເມສາ. ລົມມໍລະສ@ມໂດຍທົວ່ໄປເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງລະຍະ
ດຽວກັນທົ່ວປະເທດ, ເຖິງແມ່ນວ່າລະຍະເວລາຂອງລົມມໍລະສ@ມອາດເກີດມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງປ_ຕໍ່ປ_. ຝWນຕົກປະຈໍາເດືອນຍັງ
ມີຄວາມແຕກກັນຈາກພາກພື້ນ. ອ@່ນຫະພJມລະດັບສະເລ່ຍສJງສ@ດ 40 ອົງສາເຊວເລາະຕາມແມ່ນໍ້າຂອງໃນເດືອນ ມີນາ ແລະ ເດືອນ
ເມສາ ແລະ ຫຼຸດລົງເຖິງ 5 ອົງສາເຊວ (ຫຼືຕ່າໍກວ່າ) ໃນເຂດສJງຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງຜົ້ງສາລີໃນເດືອນມັງກອນ3. ລົມມໍລະ
ສ@ມຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ເລີ່ມຈາກກາງເດືອນ ພືດສະພາ ຫາຕົ້ນເດືອນ ຕ@ລາ, ຂະນະທີ່ລົມມໍລະສ@ມຈາກຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອເລີມ່ແຕ່ 
ຕົ້ນເດືອນ ພະຈິກ ຫາ ກາງເດືອນ ມີນາ. ໂດຍທົ່ວໄປປະລິມານນໍ້າຝWນສະເລ່ຍປະຈໍາປ_ລະຫວ່າງ 1400 ມິລິແມັດ ແລະ 2500 ມິລິແມັດ 
ແລະ ເກີນ 3500 ມິລິແມັດ ຫຼາຍກ່ວາພາກກາງ ແລະ ພາກຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ນອກຈາກພາກເໜືອຂອງປະເທດລາວ, ອ@່ນຫະພJມ
ສJງຕະຫຼອດເວລາໃນປ_, ອ@່ນຫະພJມສJງສ@ດສະເລ່ຍລະຫວ່າງ 35 ອັງສາເຊວ ຫາ 38 ອັງສາເຊວ ແລະ ອ@່ນຫະພJມຕໍ່າສ@ດສະເລ່ຍປະມານ 
16 ຫາ 18 ອົງສາເຊວ. ໃນຂົງເຂດພJມອາກາດຮ້ອນລອງລົງມາຂອງພາກເໜືອ, ອ@່ນຫະພJມມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ; ອາກາດເຢ;ນ
ຈາກປະເທດຈິນ ແລະ ທະເລຊາຍເຊເບີເຣຍເຂົ້າມາແທນໃນຊ່ວງລະດJຮ້ອນ, ເຮັດໃຫ້ອ@່ນຫະພJມອາການຫຼຸດລົງເຖິງສJນ. ອ@່ນຫະພJມສJງ
ສ@ດ ແມ່ນ 40 ອົງສເຊວ (ເດືອນ ມີນາ, ໃນຂອບເຂດຕໍ່າ) ອ@ນຫະພJມຕໍ່າສ@ດແມ່ນ ສ@ນອົງສາເຊວ (ຂອບເຂດສJງ). 

ຝWນຕົກ ແລະ ຜນົກະທົບຈາກການປ4ຽນແປງດິນຟXາອາກາດ 

101. ຕົວເລກປະລິມານນໍ້າຝWນສະເລ່ຍທົ່ວປະເທດແຕ່ປ_ 2010-2015 ສາມາດເຫັນໄດ້ໃນຕາຕະລາງ 6 ແລະ ຮJບສະແດງ 5.ນອກຈາກ
ເມືອງປາກເຊໃນພາກໃຕ້, ຈໍານວນນໍ້າຝWນຫຼຸດລົງຢ4າງຕໍ່ເນື່ອງລະແຕ່ລະປ_, ເຫດການນີໃ້ຫ້ທັດສະນະວ່າ ການປ;ບຕົວເຂົ້າກັບການ
ປ4ຽນແປງດິນຟXາອາກາດເປ;ນສິ່ງທີ່ຈໍາເປ;ນສໍາລັບການດໍາລົງຊີວິດ,  

ຕາຕະລາງ 7. ປະລິມານນໍ້າຝWນສະເລ່ຍໃນ ສປປ ລາວ (2010-2015) 

ປ_ 
ສະຖານີວັດວັກອ@ຕ@ນິຍົມ 
ແຂວງຫຼວງພະບາງ ວຽງຈັນ, ນະຄອນຫຼວງ ສະຫວັນະເຂດ 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 

 

ຮJບສະແດງ 5 ປະລິມານນໍ້າຝWນສະເລ່ຍໃນ ສປປ ລາວ (2010-2015) 

																																																													
3

 Weather average and climate in Lao PDR, https://weather-and-climate.com/average-monthly-Rainfall-Temperature-Sunshine-in-Lao PDR  
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ແຫຼ່ງ: ກົມອ@ຕ@ນິຍົມ ແລະ ອ@ທົກກະສາດ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. 2015 

102. ການປ4ຽນແປງດິນຟXາອາກາດເກີດຂຶ້ນໃນທົວໂລກ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທ@ກໆປະເທດ. ສໍາລັບ ສປປ ລາວ, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້
ຄາດການໄວ້ວ່າ ອ@່ນຫະພJມຈະເພີ່ມຂຶ້ນຢ4າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ລະດJຮ້ອນຈະແກ່ຍາວ.  ຝWນ, ພະຍ@, ຄວາມແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ໄພນໍ້າຖ້ວມຈະ
ກາຍເປ;ນເຫດການຮ້າຍແຮງ ແລະ ຖີ່ຂຶ້ນ. ຝWນຕົກຈະກາຍເປ;ນເຫດການທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ ແລະ ເຫດການທາງດ້ານພJມອາກາດ ເປ;ນຕົ້ນ 
ຄວາມແຫ້ງແລ້ງ ຫຼື ໄພນໍ້າຖ້ວມຈະກາຍເປ;ນເຫດການຮ້າຍແຮງ4. ຜົນການສຶກສາຂອງ USAID Mekong ARCC ຕໍ່ຜົນກະທົບຈາກ
ການປ4ຽນແປງດິນຟXາອາກາດ ແລະ ການປ;ບຕົວຊິ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ສປປ ລາວ ປະສົບກັບການປ4ຽນແປງກ່ຽວກັບຝWນຕົກ ແລະ ການ
ປ4ຽນແປງອ@່ນຫະພJມຮອດປ_ 2050, ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍກ່ັບລະບົບນິເວດ, ຊຸມຊົນ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດເຊິ່ງໄດ້ສະໜອງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ
ເຫຼົ່ານັ້ນ5. ປະຊາກອນລາວເກືອບ 70 ເປ_ເຊັນໄດ້ເພິ່ງພາອາໃສກະສິກໍາໃນການດໍາລົງຊີບ, ການປ4ຽນແປງດິນຟXາອາກາດສົ່ງຜົນກະທົບ 
(ຕົວຢ4າງ ຝWນບໍ່ຕົກຕາມລະດJການ, ລະດJຮ້ອນແກ່ຍາວ) ຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດ.  

103. ໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງເປ;ນໄພອັນຕະລາຍຢJ4ໃນ ສປປ ລາວ, ທັງສອງຂຶ້ນຢJ4ກັບປະລິມານຂອງນໍ້າຝWນ, ຖ້າປະລິມານນໍ້າຝWນປະ
ຈໍາປ_ນ້ອຍກ່ວາ 2,000 ມິລິແມັດ, ບ່ອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມແຫ້ງແລ້ງໄດ້ຮັບຜົນກທົບ. ເມື່ອປະລິມານນໍ້າຝWນຫຼາຍກ່ວາ 2,000 ມິິ
ລິແມັດໂດຍຕໍ່ເນື່ອງສອງວັນ, ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດນໍ້າຖ້ວມເລາະລຽບຕາມແຄມຝ;ງນໍ້າຂອງ. ພະຍ@ລົມໝJນລະດJຮ້ອນບໍ່ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງ
ແລະພວກມັນກໍ່ສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດນໍ້າຖ້ວມໄດ້ເນື່ອງຈາກຝWນຕົກໜັກຕໍ່ເນື່ອງ.  

104. ຮJບທີ 5 ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບອ່າງຮັບນໍ້າໜຶ່ງທີ່ຄາດຄະເນໃນປ_ 2030. ການຄາດຄະເນມາຈາກປະຕິບັດການຂອງ 
CSIRO ພ້ອມກັບ 11 ແບບຈໍາລອງ ໂດຍເອົາແມ່ນໍ້າຂອງເປ;ນຕົວແທນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜົນຂອງການສຶກສາໄດ້ສະເໜີເປ;ນຄ່າສະເລ່ຍປະຈໍາ
ເດືອນໃນທົ່ວອ່າງຮັບນໍ້າ; ນີ້ກໍ່ບໍ່ແມ່ນຜົນໄດ້ຮັບທີ່ເປ;ນໜ້າເຊື່ອຖືໃນຄວາມສາມາດຂອງການຈໍາລອງຂອງ IPCC AOGCMs. ຮJບທີ 
6. ສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າເດືອນສິ່ງຫາ ແລະ ເດືອນກັນ, ຄ່າຂອງແບບຈໍາລອງສJງກ່ວາຄ່າສະເລ່ຍ. ລັກສະນະດັ່ງກ່າວໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຄ່າ
ຂອງແບບຈໍາລອງທັງໝົດອອກມາເປ;ນເດືອນໃນຊ່ວງລະ ດJຝWນ. 

     ຮJບສະແດງ 6 ປະລິມານນໍ້າຝWນສະເລ່ຍຄາດຄະເນໃນປ_ 2030, ໃນ ສປປ ລາວ (MRC, 2011-2015) 

																																																													
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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ອ@່ນຫະພJມ 

105. ອ@່ນຫະພ@ມສJງສ@ງສະເລ່ຍພົບເຫັນໃນພາກເໜືອ ແລະ ພາກໃຕ້ ແມ່ນ 33.4 ອົງສາເຊວ, ຄະນະທີ່ອ@່ນຫະພJມຕໍ່າສ@ດແມ່ນໄດ້ພົບ
ເຫັນຢJ4ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດລາວ ແມ່ນ 20,4 ອົງສາເຊວ. ດັ່ງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຕາຕະລາງທີ່ 7, ອ@່ນຫະພJມສະເລ່ຍໄດ້ຄ່ອຍ
ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຊວ່ງ 10 ປ_ ແຕ່ປ_ 2010 ຫາ 2015. ການເພີ່ມຂຶ້ນນີ້ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າມາຈາກການປ4ຽນແປງດິນຟXາອາກາດ ຫຼື ມາຈາກ
ການເຊື່ອມໂຊມຂອງປ4າໄມ້ - ການເຊື່ອມໂຊມຂອງປ4າໄມ້ມີສາເຫດມາຈາກກິດຈະກໍາການພັດທະນາຂອງມະນ@ດ.  

ຕາຕະລາງ 8 ອ@່ນຫະພJມສະເລ່ຍຕໍ່າສ@ດ ແລະ ສJງສ@ດແຕ່ລະປ_ 

ປ_ 
ສະຖານີວັດວັດແທກອ@ຕ@ນິຍົມ 

ແຂວງຫຼວງພະບາງ ວຽງຈັນ, ນະຄອນຫຼວງ ສະຫວັນະເຂດ ປາກເຊ 
ສJງສ@ດ ຕໍ່າສ@ດ ສJງສ@ດ ຕໍ່າສ@ດ ສJງສ@ດ ຕໍ່າສ@ດ ສJງສ@ດ ຕໍ່າສ@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 
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 
ຮJບສະແດງ 7 ເສັ້ນສະແດງຄ່າສະເລ່ຍອ@່ນຫະພJມໃນແຕ່ລະປ_ທີ່ສະຖານີວັດແທກໃນປະເທດ 
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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 ການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕJພືດ/ຢາຂ້າຫຍ້າ /ຝ@4ນເຄມີ  

106. ໂດຍທົ່ວໄປ, ຊາວກະສິກອນລາວນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕJພືດ/ຫຍ້າ ແລະ ຝ@4ນເຄມີຈໍານວນນ້ອຍເຂົ້າໃນການຜະລິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ, 
ໂດຍສະເພາະຢ4າງຍິ່ງ, ການເຮັດເຮັດນາໃນເຂດທົງ່ພຽງອາໃສນໍ້າຝWນເປ;ນຕົ້ນຕໍຢາປາບສັດຕJພືດ/ຢາຂ້າຫຍ້າ ແລະ ຝ@4ນເຄມີແມ່ນນໍາໃຊ້
ໃນປະລິມານທີ່ນ້ອຍ ຫຼື ບໍ່ມີການໍາໃຊ້ເລີຍ. ຊາວກະສິກອນນໍາໃຊ້ຢາຂ້າຢາຂ້າຫຍ້າໃນການປJກຝ;ງທີ່ນອນໃນເຂດພື້ນທີ່ສJງ ແລະ ນໍາໃຊ້
ເຂົ້າໃນການປJກພືດລະດJແລ້ງ. ເຖິງແມ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປຖືວ່າການນໍາໃຊ້ຢາເຄມີຍັງຢJ4ໃນອັດຕາຕໍ່າກ່ວາຂໍ້ແນະ. 

107. ການນໍາໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າ ໂດຍທົ່ວໄປ, ຊາວກະສິກອນນໍາໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກໍາໃນເຂດພື້ນທີ່ສJງເຊັ່ນ  ການປJກ
ສາລີ ແລະ ປJກຢາງພາລາ, ແລະ ປະຈ@ບັນການລົງທຶນປJກກ້ວຍຂອງນັກລົງທຶນຈີນ. ໂດຍທົ່ວໄປ, ຢາຂ້າຫຍ້າຖືກນໍາໃຊ້ໜຶ່ງ ຫຼ ືສອງຄັ້ງ
ຕໍ່ລະດJການປJກຝ;ງ. ການນໍາໃຊ້ຕົ້ນຕແໍມ່ນຢJ4ໃນເຂດປJກສາລີ ເຊັ່ນ  ແຂວງ ໄຊຍະບJລີ ແລະ ແຂວງ ອື່ນໆ ສໍາລັບການປJກກ້ວຍ. ປະເພດ
ຂອງຢາຂ້າຫຍ້າທີ່ຂາຍທົ່ວໄປໃນຕະຫຼາດທ້ອງຖິ່ນແມ່ນ Glyphosate-Isopropylammonium, Paraquat Dichloride, 
2,4-D-Dimethylammonium, Atrazine and Acetochlor. 

108. ສານກໍາຈັດຢາຂ້າຫຍ້າທີ່ນິຍົມໃຊ້ກັນແມ່ນປາຣາຄອນ, ເຖິງແມ່ນວ່າສານເຄມີດັ່ງກ່າວໄດ້ມີການເກືອດຫ້າມນໍາໃຊ້ມາໄດ້ຫຼາຍກ່
ວາ 5 ປ_ ພາຍໃຕ້ລະບຽບເລກທີ 2860/ກປ (Bartlett, 2016). ສານຊະນິດນີ້ມີຢJ4ຫຼາຍ ແລະ ຂາຍຢ4າງເປ_ດເຜີຍ. ປາຣາຄອນຫຼາຍຍີ່ຫໍ້
ມາຈາກປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ປະເທດໄທ ເຊິ່ງມີລາຄາແຕ່ 10,000 ກີບ/ລິດ ເຖິງ ‘Gramoxone’ 170,000 ກີບ/ລິດ 
(Bartlett, 2016). ຢາຂ້າຫຍ້າຊະນິດອື່ນອີກ 3 ຊະນິດທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ດັ່ງໃນຕາຕະລາງທີ 9.  

ຕາຕະລາງ 9 ຊະນິດຂອງຢາຂ້າຫຍ້າທີ່ໃຊ້ຢJ4ປະເທດລາວ 

ຊື່ທາງເຄມີ ຊື່ຍີຫໍ້ ຄວາມເປ;ນພິດ 
(WHO) 

ການໍາໃຊ້ ຖານະການໃຊ ້ ຜົນກະທົບຕໍ່
ສິ່ງແວດລ້ອມ 

Paraquat 
dichloride 

Gramoxone, 
Fansipan 

II Non-selective, 
contact 

ຫ້າມນໍາໃຊ້ ສັດນໍ້າ 

2,4-D Outlaw II Broad-leaved, 
systemic 

ອນ@ຍາດ ປາ ແລະ ເຜິ້ງ 

Glyphosate Roundup, 
Lymphoxim 

III Broad-leaved, 
systemic 

ອນ@ຍາດ ສັດນໍ້າ 
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Atrazine Atamex III Broad-leaved, 
systemic 

ອນ@ຍາດ ສັດນໍ້າ 

109. ການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕJພືດ. ຢາປາບສັດຕJພືດໄດ້ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກໍາທັງເຂດເນີນສJງ ແລະ ທົ່ງພຽງ. ຢາປາບສັດຕJ
ພືດແມ່ນນໍາໃຊ້ແຜ່ຫຼາຍໃນການປ@ກຖົ່ວຍາວ, ພືດຕະກ@ນຖົ່ວບາງຊະນິດ ແລະ ພືດຜັກ. ຊາວກະສິກອນນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕJພືດສໍາລັບ
ການປJກພືດໃນລະດJແລ້ງ. ຢາປາບສັດຕJພືດທີ່ນໍາໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປມີ Methyl parathion and Diazinon ໃຊ້ສໍາລັບຄວບຄ@ມ
ແມງໄມສ້ີນໍ້າຕານ, ແມງໄມ້ກັດເຂົ້າ ແລະ ການລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດເຂົ້າ.  

110. ການນໍາໃຊ້ຝ@4ນເຄມີ ຝ@4ນທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ຢJ4ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີປະຫວັດການນໍາໃຊ້ຖືວ່າຍັງຕໍ່າ, ແຕ່ຫຼັກຖານກໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ
ມີການນໍາໃຊ້ເພີ່ມຂຶ້ນ. ແຕ່ປ_ 1980 ຫາ 1990 ການນໍາໃຊ້ຝ@4ນສະເລ່ຍປະມານ 4ກກ/ເຮັກຕາສໍາລັບເຂົ້າ, ຖ້າສົມທຽບກັບປະເທດ
ໃຕ້ຫວັນ, ຍິປ@4ນ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້. (ອາມິດ) ຈາກສະຖາບັນຄົ້ນເຂົ້າສາກົນ (IRRI) ໃນປະເທດລາວຕໍ່ການຂຶ້ນແຜນງ ົບປະມານການນໍາ
ໃຊ້ຝ@4ນ ຟWສຟໍຣັສ ແລະ ຢJເຣຍ ປະມານ 100ກກ/ເຮັກຕາ/ປ_. ອັດຕາການນໍາໃຊ້ນີ້ຄາດວ່າຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ ຫຼື ເກີນໃນສະຖັນນະການບ່ອນ
ທີ່ຊາວກະສິກອນນໍາໃຊ້ເພື່ອປXອງກັນຜົນຜະລິດ ແລະ ຮັກສາຕົ້ນທຶນການຜະລິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.  

111. ການນໍາໃຊ້ຝ@4ນ ໂດຍທົ່ວໄປຊາວກະສິກອນນໍາໃຊ້ຝ@4ນເຂົ້າໃນການຜະລິດຕໍ່າກ່ວາອັດຕາກໍານົດໃນການແນະນໍາດ້ວຍເຫດ ຜົນສອງ
ຢ4າງຄື: (i) ລາຄາຂອງຝ@4ນເຄມີສJງ (ii) ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການລົງທຶນເນື່ອງຈາກນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງ.  

112. ສໍາລັບການເຮັດນາ. ການປSກສາຫາລືລະຫວ່າງລົງສະໜາມໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການນໍາໃຊ້ຝ@4ນເຂົ້າໃນການຜະລິດເຂົ້າໃນລະດJຝWນ
ແມ່ນມີອັດຕາຕ່ໍາ. ການຜະລິດໃນລະດJແລ້ງ, ຊາວກະສິກອນລາຍງານວ່າໄດ້ນໍາໃຊ້ຝ@4ນ ຢJເຣຍເຂົ້າໃນການຜະລິດ100ກກ/ເຮັກຕາ (46-
00-00) ຫຼ ື150 Kg/ເຮັກຕາ ຂອງ TSP (16-20-00) ທີ່ໄດ້ນໍາໃຊເ້ໝາະສົມກັບຂໍ້ແນະນໍາມີອັດຕາ 250 ກກ/ເຮັກຕາ ທີ່ປະສົມກັບ
ຝ@4ນເຄມີ (Urea -100kg; TSP- 100kg; and KCl -50kg).  

113. ສໍາລັບການປJກສາລີ. ແມ່ນບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ຝ@4ນເຄມີເຂົ້າໃນການປJກສາລີໃນລະດJຝWນຄະນະທີ່ອັດຕາທີ່ແນະນໍາໃຊ້ປະມານ 180 ກກ/
ເຮັກຕາສໍາລັບ ຢJເຣຍ (46-00-00) ແລະ ສJດປະສົມ (N: P2O5: K2O) 150kg/ha (15-15-15). 

ສໍາລັບການປJກຜັກ. ໂດຍທົວ່ໄປຊາວກະສິກອນນໍາໃຊ້ທັງຝ@4ນເຄມີ ແລະ ຝ@4ນອີນຊີເຂົ້າໃນການຜະລິດພືດຜັກເປ;ນສິນຄ້າ. ອັດທີ່ແນະນໍາ
ການນໍາໃຊ້ຝ@4ນປະມານຢJເຣຍປະມານ 150 ກກ/ເຮັກຕາ (46-00-00) ສໍາລັບຜັກຊີ, ຫອມບົ່ວ, ແລະ ຜັກກາດ (ຕົວຢ4າງ ຜັກທົວ່ໄປ
ປJກໃນເຮືອນຮົ່ມ). 

114. ສໍາລັບຂໍ້ມJນເພີ່ມເຕີມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕJພືດ ແລະ ຝ@4ນເຄມີເຂົ້າໃນຂອບເຂດໂຄງການ, ກະລ@ນາເບິ່ງບົດທີ 5: ບັນຫາ
ສິ່ງແວດລ້ອມ. 

4.2.5 ແຫຼ່ງທີ່ຢJ4ອາໃສຕາມທໍາມະຊາດ 

115. ລະບົບປ4າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ (APA) ປWກຄ@ມເກືອບເຖິງ 14 ເປ_ເຊັນຂອງເນື້ອທີ່ທັງໝົດ ແລະ ກໍ່ໄດ້ຮັບຮJເ້ປ;ນການອອກແບບປ4າ
ສະຫງວນທີ່ດີໃນໂລກ. ພ້ອມດ້ວຍຄວາມອ@ດົມສົມບJນຂອງປ4າເຂດຮ້ອນ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊີວະນາໆ ພັນ ແລະ ຄວາມ
ອ@ດົມສົມບJນຂອງພJຫີນປJນ ແລະ ຖໍ້າ, ເນື້ອທີປ4າສະຫງວນໃນລາວມີຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ4າງທີ່ເປ;ນໜ້າເບິ່ງ. ແຜນທີ່ປ4າສະຫງວນສາມາດເບິ່ງ
ໄດ້ໃນ ຮJບທີ 8 ພ້ອມດ້ວຍຊື່ ແລະ ຂອບເຂດປWກຄ@ມໃນຕາຕະລາງທ ີ10.  

ຮJບສະແດງ 8 ເນື້ອທີ່ປ4າສະຫງວນໃນ ສປປ ລາວ.  
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ຕາຕະລາງ 10 ເນື້ອທີ່ປ4າສະຫງວນ (ເນື້ອທີ່ອະນ@ລັກຊີວະນາໆ ພັນ)  

Name of Protected Area Areas (Ha) Province(s) covered  
ພJແດນດິນ 222,000 ຜົ້ງສາລີ 
ນໍ້າຮາ 222,400 ຫຼວງນໍ້າທາ 
ນໍ້າແອດ 170,000 ຫົວພັນ 
ພJເລີຍ 150,000 ຫົວພັນ, ຫຼວງພະບາງ 
ນໍ້າ ຊໍາ 70,000 ຫົວພັນ 
ນໍ້າປ@ຍ 191,200 ໄຊຍະບJລີ 
ພJພະນັງ 70,000 ວຽງຈັນ 
ພJເຂົາຄວາຍ 200,000 ວຽງຈັນ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ໄຊສົມບJນ 
ນໍ້າກະດິງ 169,000 ບໍລິຄໍາໄຊ 
ນາກາຍ ນໍ້າເທີນ 353,200 ຄໍາມ່ວນ, ບໍລິຄໍາໄຊ 
ຫີນໜາມໜໍ່ 82,000 ຄໍາມ່ວນ 
ພJຊ້າງຮີ 109,900 ສະຫວັນນະເຂດ 
ດົງພJວຽງ 197,000 ສະຫວັນນະເຂດ 
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ເຊຊັບ 136,897 ສາລະວັນ, ເຊກອງ  
ເຊບັງນວນ 150,000 ສາລະວັນ, ສະຫວັນນະເຂດ 
ພJຊຽງທອງ 120,000 ຈໍາປາສັກ, ສາລະວັນ 
ດົງຫົວສາວ 110,000 ສາລະວັນ 
ດົງອາພັນ 200,000 ອັດຕາປc, ເຊກອງ 
ເຊປຽນ 240,000 ຈາປາສັກ, ອັດຕາປc 
ເຂດເຊື່ອຕໍ່ນາກາຍ-ນໍ້າເທີນ 73,860 ຄໍາມ່ວນ, ບໍລິຄໍາໄຊ 
ເຂດເຊື່ອຕໍ່ ນາກາຍ-ນໍ້າເທີນ- ຫີນໜາມໜໍ່ 3,310 ຄໍາມ່ວນ 

116. ນອກຈາກປ4າອະນ@ລັກ, ສປປ ລາວ ຍັງໄດ້ແບ່ງເຂດປ4າສະຫງວນ ແລະ ປ4າປXອງກັນໃນຂັ້ນເມືອງ ແລະ ແຂວງ. ຂອບເຂດເນື້ອທີ່
ອະນ@ລັກຊີວະນາໆ ພັນທັງໝົດໄດ້ສັງລວມໄວ້ໃນຕາຕະລາງ 11. ການພິຈາລະນາຄວາມພະຍາຍາມໃນການອະນ@ລັກສັດປ4າ ແລະ ຄວາມ
ສວຍງາມໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ@ນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶນ້ກັບລັດຖະບານ ເປ;ນຕົ້ນກອງທຶນອະນ@ລັກສັດໂລກ. ສປປ ລາວ 
ໄດ້ລວມເອົາສາມໃນແປດຂອງເນື້ອທີ່ສໍາລັບເຂດອະນ@ລກັໃນລ@່ມນໍ້າຂອງ: (i) ພາກໃຕ້/ພາກກາງຂອງຫວຽດນາມ (SLCVL), (ii) ໜ
ອງຄາຍ-ນະຄອນພະນົມ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ຄໍາມ່ວນ (NNBK); (iii) ສີພັນດອນ, ຊຽງແຕງ, ກຣາຕີ (SSK). ຂອບເຂດດັ່ງກ່າວອ@ດົມສົມບJນ 
ແລະ ຫຼາກຫຼາຍຂອງຊີວະນາໆພັນຊະນິດຕ່າງໆໃນພາກພື້ນ, ລວມມີເສືອໂຄ່ງ, ຊ້າງ, ແລະ ເສົາລາ (WWF, 2017). 

 

ຕາຕະລາງ 11 ເນືອ້ທີ່ອະນ@ລັກຊີວະນາໆພັນທັງໝົດໃນ ສປປ ລາວ 

ປະເພດ ຈໍານວນແຫ່ງ ເໜືອທີ່ (ha) % ເປ_ເຊັນຂອງເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 
ເນື້ອທີປ່4າປXອງກັນແຫຼ່ງຊາດ 20 3,313,596 13.99 
ປ4າອະນ@ລັກຂັ້ນແຂວງ 57 931,969 3.94 
ປ4າປXອງກັນຂັ້ນແຂວງ 23 461,410 1.95 
ປ4າອະນ@ລັກຂັ້ນເມືອງ 144 503,733 2.12 
ປ4າປXອງກັນຂັ້ນເມືອງ 52 55,733 0.23 
ປ4າເຊື່ອມຕໍ ່ 2 77,170 0.33 
ທັງໝົດ 278 5,343,591 22.56 

Source: DFRC/DoF/MAF 

 ສັດປ4າ 

117. ສປປ ລາວ ມີຄວາມອ@ດົມສົມບJນໄປດ້ວຍສັດສາວາສິ່ງທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ລວມມີສັດລ້ຽງລJກດ້ວຍນົມ, ນົກ, ສັດເຫຼືອຄານ, ສັດເຄິງ່
ບົກເຄິ່ງນໍ້າພ້ອມກັບມສີັດຈໍາຫຼາຍພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ແຫ່ງຊາດ ຫຼື ມີຄວາມສໍາພັນກັບສັດອື່ນໆ ໃນທົ່ວໂລກ (Greatorex et 
al., 2016). ສະນັ້ນ, ການລ່າສັດເພື່ອເປ;ນສິນຄ້າທັງພາຍ ແລະ ຕ່າງປະເທດພ້ອມກັບການສJນເສຍແຫຼ່ງທີ່ຢJ4ອາໃສຕາມທໍາມະຊາດ
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຈໍານວນສັດນັນ້ຫຼຸດລົງຢ4າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຈໍານວນສັດປ4າໄດ້ຫຼຸດລົງຢ4າງວ່ອງ ໄວ ແລະ ມີຫຼາຍໆ ຊະນິດຢJ4ໃນລະດັບຕໍ່າເຖິງຂັ້ນ
ເຕືອນໄພ (Greatorex et al., 2016). ແຫຼ່ງອາຫານໄດ້ຈາກສັດປ4າແມ່ນເປ;ນແຫຼ່ງອາຫານຕົ້ນຕໍ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງຊຸມ
ຊົນໃນປະເທດລາວ, ມີຂໍ້ຈໍາຈັດສໍາລັບການດໍາລົງຊີວິດ, ແຕ່ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນແຕ່ປ_ 1980. ສັດປ4າໄດ້ກາຍເປ;ນສິນຄ້າຢJ4ຕະຫຼາດສົດ
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, ພາຍຫຼັງປະເທດໄດ້ມີການປ4ຽນເສດຖະກິດການຕະຫຼາດ, ສັດປ4າບໍ່ແມ່ນເພື່ອການບໍລິໂພກເພື່ອດໍາລົງຊີວິດອີກຕໍ່ໄປ (Greatorex 
et al., 2016). ສັດປ4າຕົ້ນຕໍແມ່ຂາຍເພື່ອເປ;ນອາຫານ, ແຕ່ຍັງສາມາດເປ;ນຍາພື້ນເມືອງ, ສັດລ້ຽງ ແລະ ເຄື່ອງປະດັບ. 

ສັດໄກ້ສJນພັນ 

118. ອີງຕາມບດົລາຍງານຂອງກອງທຶນສັດໂລກໃຫ້ຮJ້ວ່າ, ສປປ ລາວ ເປ;ນຖິ່ນທີ່ຢJ4ຂອງສັດທີ່ຫາຍາກຫຼາຍໆ ຊະນິດ, ລວມມີປາບຶກ
ແມ່ນໍ້າຂອງ, ເສືອໂຄ່ງ, ຊ້າງເອເຊຍ, ແລະ ໂຕເສົາລາ, ເຊິ່ງເປ;ນສັດທີ່ຫາກໍ່ຄົ້ນພົບ, ໄດ້ຂຶ້ນບັນຊີເປ;ນສັດໄກ້ຈະສJນພັນ. ພວກມັນໄດ້
ແຈກຢາຍຕາມຈ@ດຕ່າງໆ ຂອງສາຍພJຫຼວງ, ເລາະລຽບຕາມຊາຍແດນລາວຫວຽດນາມພາກຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອ ຫາ ພາກຕາເວັນອອກ
ສ່ຽງໃຕ້. ພາຍໃນ ສປປ ລາວ, ໄດ້ມີບົດລາຍງານຮັບຮອງວ່າ ໂຕເສົາລາແມ່ນມີຢJ4ໃນຕອນໃຕ້ຂອງຂອບເຂດປ4າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນາ
ກາຍ-ນໍ້າເທີນ (ທັງໃນແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ແຂວງຄໍາມ່ວນ). ການລ່າສັດ ແລະ ການຢJ4ກະແຈກະຈາຍເນື່ອງຈາກການສJນເສຍແຫຼ່ງທີ່ຢJ4
ອາໃສມີຜົນກະທົບຕໍ່ເສົາລາ. ການເຮັດແຮ້ວສໍາລັບຈັບໝJປ4າ, ກວາງ ກໍ່ຍັງຖຶກເສົາລາ. ເສົາລາໄດ້ຖືກລ້າສະເພາະເອົາເຂົາຂອງມັນ, ເຊິ່ງ
ມີລາຄາສJງ. ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງແມ່ນພົວພັນກັບກັບການລົບກວນແຫຼ່ງທີ່ຢJ4ອາໃສຂອງເສົາລາ. 

119. ຊ້າງອາຊີກໍ່ເປ;ນສັດໄກ້ຈະສJນພັນອີກຊະນິດໜຶ່ງທີ່ໄດ້ພົບເຫັນໃນປະເທດລາວ, ເຫຼືອພຽງຈໍານວນ 7,000 ຫາ 10,000 ໂຕເທົ່າ
ນັ້ນທີ່ນອນໃນເຂດພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ, ອີງຕາມສJນອະນ@ລັກຊ້າງ (2015) ໃນແຂວງໄຊຍະບJລີ, ຊ້າງປ4າເຫຼືອພຽງແຕ່ 400 ຕົວເທົ່າ
ນັ້ນທີ່ຍັງເຫຼືອໃນປະເທດລາວ, ອີກ 450 ໂຕເປ;ນຊ້າງທີ່ນໍາມາລ້ຽງ. ຮJບທີ່ 9 ສະແດງໃຫ້ເຫັນການແຈກຢາຍຂອງຊ້າງໃນປະເທດລາວ. 
ສິ່ງທີ່ເປ;ນໜ້າຢXານກົວຕໍ່ສັດເຫຼົ່ານີ້ກໍ່ຄືການສJນເສຍແຫຼ່ງທີ່ຢJ4ອາໃສ ເນື່ອງຈາກການຂະຫຍາຍບ່ອນຢJ4ທໍາກິນ, ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ, ການ
ຕັດໄມ້ເປ;ນສິນຄ້າ, ແລະ ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງເປ;ນຕົ້ນ ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ ແລະ ຫົນທາງ. ດັ່ງນັ້ນຄວາມພະຍາຍາມໃນການ
ອະນ@ລັກ, ມີເປW້າໝາຍຕໍ່ການລ່າແບບຜິດກົດໝາຍ ແລະ ເພື່ອເປ;ນການຄ້າສໍາລັບຊິ້ນ ແລະ ງວງສໍາລັບຕົວຜJ້. ການຈັບຊ້າງປ4າເພື່ອມາ
ລ້ຽງກໍ່ຍັງມີບັນຫາ. ຊ້າງລ້ຽງແມ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການລາກແກ່ໄມ້, ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທໍາລາຍແຫຼ່ງທີ່ຢJ4ອາໃສຕາມທໍາມະຊາດຂອງພວກ
ມັນເອງອີກດ້ວຍ. ປະຊາຊົນລາວເກືອບ 9,000 ຄົນມີລາຍຮັບຈາກແຮງງານຂອງຊ້າງລ້ຽງ. ອັດຕາຈາກການນໍາໃຊ້ແຮງານຊ້າງຖືວ່າ
ຍັງຕໍ່າເຊິ່ງບັນຫາກໍ່ຄືມາຈາກຈໍານວນຊ້າງຍັງມີໜ້ອຍ.  ປ4າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍ້າປ@ຍໃນແຂວງໄຊຍະບJລີໄດ້ສໍາຫຼວດເນື້ອທີ່ອະນ@ລັກ
ສະເພາະສໍາລັບຊ້າງປ4າ (ຊ້າງທີ່ໄດ້ຄົ້ນພບົໂດຍສະເພາະ)ໂດຍລັດຖະບານສະໜັບສະໜ@ນໃນປ_ 2008 ຂອງກອງປະຊຸມອະນ@ລັກຊ້າງແຫ່ງ
ຊາດ. ການຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງຊ້າງ ແລະ ມະນ@ດໄດ້ມີຂຶ້ນເລື້ອຍໆເຊິ່ງຜົນມາຈາກການຕັ້ງຖິ່ນຖານຢJ4ໄກ້ກັບແຫຼ່ງທີ່ຢJ4ຂອງຊ້າງ.  

ຮJບສະແດງ 9 ການແຈກຢາຍຈໍານວນຂອງຊ້າງປ4າ ແລະ ຊ້າງບ້ານໃນ ສປປ ລາວ. 
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ແຫຼ່ງ: ສJນອະນ@ລັກຊ້າງ, 2015 

120. ເສືອໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ພິຈາລະນາເປ;ນສັດປະເພດໄກສ້Jນພັນ, ມີພຽງແຕ່ໃນປ4າໄມ້ເຂດຊຸ່ມຊື່ນຂອງພJຫຼວງທາງພາກເໜືອ 
ແລະ ເຂດປ4າແຫ້ງແລ້ງ/ທາງພາກກາງຂອງສາຍພJຫຼວງ ແລະ ລົງມາທາງພາກໃຕ້. ຈໍານວນເສືອທີ່ເຄີຍພົບໃນຊ່ວງຫ້າປ_ຜ່ານມາ, ຈາກ
ການສໍາຫຼວດໃນປະຈ@ບັນພົບວ່າບໍ່ເຫັນຈໍານວນເສືອໃນ ສ ປປ ລາວ (WWF, 2017). ບັນຫາທີ່ເຮັດໃຫ້ປະຊາກອນເສືອເຫຼືອບໍ່ມຍີ້ອນ
ການໄລ່ລ້າ, ການບ@ກລ@ກທີ່ຢJ4ອາໃສ, ການລ່າຂອງສັດທີ່ເປ;ນອາຫານຂອງເສືອດ້ວຍກັນ. (ຈໍານວນສັດທີ່ເປ;ນອາຫານເຫຼືອນ້ອຍລົງ). 
ຮJບທີ່10 ສະແດງໃຫ້ເຫັນບ່ອນທີ່ຢJ4ອາໃສຂອງເສືອໃນພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ. ຄະນະທີ່ປະເທດລາວບ່ອນທີ່ພົບເຫັນເສືອແມ່ນໃນແຂວງ
ໄຊຍະບJລີ/ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ຍັງເຫຼືອພຽງຈໍານວນໜ້ອຍທີ່ໄດພ້ິຈາລະນາວ່າເປ;ນສັດໄກ້ສJນພັນໃນປະເທດ. 
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ຮJບສະແດງ 10 ແຫຼ່ງທີ່ຢJ4ອາໃສຂອງເສືອໃນພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ 

 

121. ປາບຶກແມ່ນໍ້າຂອງປWກກະຕິມີຢJ4ຕາມຊາຍແດນລາວໄທທາງພາກເໜືອ, ແຕ່ມາຮອດປະຈ@ບັນເຫຼືອພຽງເລັກໜອ້ຍ. ໃນປະຈ@ບັນ ປາ
ຊະນິດນີ້ໄດ້ພົບເຫັນຢJ4ໃນແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລ@່ມຂອງ ສປປ ລາວ, ພະມ້າ, ໄທ, ກໍາປJເຈຍ, ແລະ ຫວຽດນາມ. ດັ່ງທີ່ເປ;ນແຫຼ່ງປານໍ້າຈືດຈາໍ
ນວນຫຼາຍ, ປາບຶກແມ່ນໍ້າຂອງແມ່ນມຖີິ່ນກໍາເນີດໃນແມ່ນໍ້າຂອງເຊິ່ງມີການເຄື່ອນຍ້າຍເພື່ອວາງໄຂ່ໃນລະຍະທີ່ໄກ. ນັກວິທະຍາສາດປະ
ເມີນວ່າປະຊາກອນຂອງປາບຶກໄດ້ຫຼຸດລົງເຖິງ 90 ເປ_ເຊັນໃນຊ່ວງເວລາ 10 ປ_, ມີຄວາມເປ;ນໄປໄດ້ເຫຼືອພຽງປະມານສອງສາມຮ້ອຍຕົວ
ເທົ່ານັ້ນ (WWF, 2017). ສິ່ງທີ່ກະທົບຕໍ່ປາບຶກນໍ້າຂອງແມ່ນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ເຂື່ອນ, ເຊິ່ງໄດ້ກດີກັ້ນການເຄື່ອນ
ຍ້າຍໃນການວາງໄຂ່ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນ. ຫຼຸດຜ່ອນການເຄື່ອນຍ້າຍຕາມລໍານໍ້າຂອງໝາຍຄວາມວ່າປາໄດ້ມີໂອກາດພຽງເລັກນ້ອຍໃນ
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ການວາງໄຂ່. ປາຫຼາຍຊະນິດກໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຕໍ່ຈໍານວນປະຊາກອນຂອງປາ, ບັນຫາມົນລະພິດ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຕະກອນ, ແລະ 
ໂຄງການເດີນເຮືອເຊິ່ງໄດ້ທໍາລາຍພື້ນຖານການວາງໄຂ່ຂອງປາ.  

122. ດັ່ງນັ້ນ, ເນື້ອທີ່ສະຫງວນ ແລະ ແຫຼ່ງທີ່ຢJ4ອາໃສຕາມທໍາມະຊາດພາຍໃນຂອບເຂດເປW້າໝາຍໂຄງການ, ໂຄງການສົ່ງເສີມຜະລິດ
ກະສິກໍາເປ;ນສິນຄ້າຈະເລືອກພື້ນທີ່ທີ່ບໍ່ນອນໃນເຂດດັ່ງກ່າວ/ບໍ່ສ້າງຂໍ້ຂັດແຫຍ່ງ ຫຼື ບໍ່ສ້າງຜົນກະທົບຕ່າງໆ.  

4.2.6  ປ4າໄມ ້

123. ສປປ ລາວ ມີສັດສ່ວນຊ່ອງຫວ່າງເນື້ອທີ່ປ4າໄມ້ຄວບຄ@ມຫຼາຍສ@ດໃນບັນດາປະເທດໃນຂອບເຂດອາຊຕີາເວັນອອກ ສ່ຽງໃຕ້. ເວົ້າ
ໄດ້ວ່າ, ເນື້ອທີ່ປ4າໄມ້ຕາມທໍາມຊາດໄດ້ຫຼດຸລົງຈາກ 70 ເປ_ເຊັນຂອງເນື້ອທີ່ທັງໝົດ (ປະມານ 16.6 ລ້ານ ເຮັກຕາ) ໃນປ_ 1940 ເຖິງ 
61 ເປ_ເຊັນ (ປະມານ 14.0 ລ້ານເຮັກຕາ) ໃນປ_ 2000, ແລະ 60 ເປ_ເຊັນ (13.9 ລ້ານເຮັກຕາ) ໃນປ_ 2005, 59 ເປ_ເຊັນ (13.6 
ລ້ານເຮັກຕາ) ໃນປ_ 2010, ແລະ 57 ເປ_ເຊັນ (ປະມານ 13.2 ລ້ານເຮັກຕາ) ໃນປ_ 2015. ການສJນເສຍສະເລ່ຍປະຈໍາປ_ຕາມທໍາມະ
ຊາດການປWກຄ@ມແຕ່ປ_ (2000-2015) ມີປະມານ 53,400 ເຮັກຕາ (ປະມານ 0.23 ເປ_ເຊັນ ຂອງເນື້ອທີ່ທັງໝົດ), ຂະນະທີ່ສະເລ່ຍ
ປະມານ 42,800 ເຮັກຕາ (0.19 ເປ_ເຊັນ) ໃນຊ່ວງ 60 ປ_ຜ່ານມາ (1940-2000). 

124. ອີງຕາມບົດລາຍງານຂອງອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ (2009)  ແລະ ເຄຼີກ (2008), ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນປະເພດປ4າໄມ້ໃນ
ປະເທດລາວ.  

• ປ4າດົງດີບທາງພາກເໜືອ 
• ປ4າເຂດຮ້ອນຕາມພJຜາຕາມຂອບເຂດເນີນສJງຂອງສາຍພJຫຼວງ ແລະ ພJພຽງບໍລິເວນ 
• ປ4າເຄິ່ງດົງດີບເລະລຽບແຄມແມ່ນໍ້າຂອງ 
• ປ4າເຂດຮ້ອນທີ່ຢ;ງຢາຍຕາມເຂດພາກເໜືອ 
• ປ4າໂຄກທີ່ຢJ4ທາງພາກໃຕ້ 
• ປ4າປະສົມທາງພາກໃຕ້ 
• ປ4າເຂດພJຫີນປJນເລາະຕາມສາຍພJຫຼວງ 
• ປ4າໝາມຢJ4ຕາມລາຍພJຫຼວງ 
• ປ4າເຄິ່ງເຂດຮ້ອນໃນພາກເໜືອ 

125. ສະຖິຕິຂອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຈາກພາບຖ່າຍທາງອາກາດທີ່ໄດ້ສໍາຫຼວດໃນປ_ 2015 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າປະເທດມີເນື້ອທີ່ປ4າໄມ້ 
13,231,443 ເຮັກ ປະກອບດ້ວຍ ປ4າໄມ້ຫ້າປະເພດ (ປ4າດົງດີບ, ປ4າປະສົມ, ປ4າໂຄກ, ປ4າໄມ້ແປກ ແລະ ປ4າໄມ້ໃບກ້ວາງ). ເນື້ອທີ່
ປ4າໄມ້ປJກ ປະມານ 137,965 ເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ປ4າໄມ້ທັງໝົດທົ່ວປະເທດໃນປ_ 2015 ມີປະມານ 58 ເປ_ເຊັນຂອງເນື້ອທີ່ທັງໝົດ. ປ4າ
ໄຜ່ ແລະ ພືດຜັກປWກຄ@ມກວມເອົາ ປະມານ 6,162,481 ເຮັກຕາ ຫຼື 27ເປ_ເຊັນຂອງເນື້ອທີ່ທັງໝົດ. ເນື້ອທີ່ສໍາລັບການຜະລິດກະສິ
ກໍາລວມມີເນື້ອທີ່ປJກພືດເນີນສJງ, ເນື້ອທີ່ນາ, ເນື້ອທີ່ປJກພືດກະສິກໍາ, ແລະ ເນື້ອທີເຮັດການກະສິກໍາອື່ນໆ ມີເນື້ອທີປະມານ 
2,486,297 ເຮັກຕາ ຫຼື 11 ເປ_ເຊັນ ຂອງເນື້ອທີ່ທັງໝົດ. ເຫຼືອ 4 ເປ_ເຊັນຂອງເນື້ອທີ່ປWກຄ@ມທີ່ຍັງເຫຼືອລວມມີ 75,638 ເຮັກຕາ 
ຂອງເນື້ອທີ່ຕົວເມືອງ, 138,308 ເຮັກຕາແມ່ນພື້ນທີ່ສະຫວັນນາ ແລະ ດິນທາມ ແລະ ທົງ່ຫຍ້າ, ແລະ 567,750 ເຮັກຕາເປ;ນນໍ້າ 
ແລະ ເປ;ນເນື້ອທີ່ເປ_ດ.  

126. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ4າໄມ້ໄດ້ຮັບຮອງປະເພດປ4າໄມ້ອອກເປ;ນ ຫ້າປະເພດ: ປ4າປXອງກັນ, ປ4າສະຫງວນ, ປ4າຜະລິດ, ປ4າຟc້ນຟJ,  ແລະ 
ປ4າຊຸດໂຊມ/ປ4າເຫຼົ່າ. ອງີຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ4າໄມ້ໄດ້ປະກາດໃຊ້ (ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ4າໄມ້ 2007) ໄດ້ແບ່ງອອກເປ;ນສາມ
ປະເພດລວມມ:ີ ປ4າປXອງກັນ, ປ4າສະຫງວນ, ແລະ ປ4າຜະລິດ. ປ4າໄມ້ແຕ່ລະປະເພດໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ:້  

• ປ4າປXອງກັນ: ເນື້ອທີ່ປ4າທີ່ຄັດເລືອກເພື່ອປXອງກັນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຂອງປະຊາຊົນລາວ, ຕົວຢ4າງນໍ້າ, ແມ່ນໍ້າ, ລະບົບນິເວດ
, ຄ@ນນະພາບຂອງດິນ, ປXອງກັນໄພພິບັດທີ່ເກີດຈາກທາໍມະຊາດ ແລະ ອະນ@ລັກສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອື່ນໆ. 
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• ປ4າສະຫງວນ: ເນື້ອທີ່ປ4າປະເພດນີ້ໄດ້ຈໍາແນກເພື່ອເປW້າໝາຍໃນການອະນ@ລັກທໍາມະຊາດ, ອະນ@ລັກພືດ ແລະ ສັດ, ລະບົບນິເວດ, 
ແລະ ເນື້ອທີ່ມີຄ@ນຄ່າທາງທໍາມະຊາດ, ປະຫວັດສາດ, ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ. 

• ປ4າຜະລິດ: ເນື້ອທີປ່4າຜະລິດລວມທັງປ4າໄມ້ທໍາມະຊາດ ແລະ ປ4າໄມ້ປJກເຊິ່ງໄດ້ຈໍາແນກໃຫ້ເປ;ນປ4ານໍາໃຊ້ ແລະ ປ4າຜະລິດ. ເນື້ອທີ່
ປ4ານີ້ໄດ້ຕົກລົງສະໜັບສະໜ@ນໃນການຜະລິດໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້, ໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມບ່ອນທີ່ມີຄວາມຈໍາເປ;ນ.  

127. ເນື້ອທີ່ປ4າໄມ້ທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ອາດລວມມີການປWກຫ@້ມຂອງເນື້ອທີ່ດິນເຊິ່ງປXອງກັນປ4າໄມ້, ການເຊື່ອມໂຊມຂອງປ4າໄມ້, ເນື້ອທີ່
ປ4າໄມ້ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ ຫຼື ເນື້ອທີ່ສໍາລັບການໃຊ້ຂັ້ນບ້ານ-ບໍ່ໄດ້ຈໍາກັດເນື້ອທີ່ປ4າໄມ.້ ພາກລັດເປ;ນເຈົ້າການໃນການຈັດສັນເນື້ອທີ່ດິນ
ສໍາລັບເຫດຜົນການນໍາໃຊ້, ບ@ກຄົນ, ຊຸມຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງ. ປ4າໄມ້ປະຈໍາບ້ານແມ່ນຊຸດໂຊມຫຼາຍ ແລະ ບໍ່ນອນໃນປ4າສາມປະເພດທີ່
ໄດ້ຈັດແບ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນກົດໝາຍປ4າໄວ້ສະບັບປະຈ@ບັນ (WRI, 2017).  ແຜນທີ່ປະເພດປ4າໄມ້ສາມາດເຫັນໄດ້ໃນຮJບທີ 11. 

ຮJບສະແດງ 11 ການຈັດປະເພດປ4າໄມ-້ສະຖານທີ່ຂອງປ4າໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ. 
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128. ລັດຖະບານໄດ້ມີການສໍາຫຼວດສາຍເຫດຕົ້ນຕໍຕໍ່ການເຊື່ອມໂຊມຂອງປ4າໄມເ້ຊັ່ນການເຮັດໄຮ່ເລື່ອນລອຍແບບບໍ່ຢcນຍົງ, ການຕັດ
ໄມ້ແບບຜິດກົດໝາຍ, ປ4ຽນເປ;ນດິນສໍາລັບການກະສິກໍາ ແລະ ການນໍາໃຊ້ອື່ນໆ ເພື່ອແກ້ໄຂຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທ@ກຍາກ, ການເພີ່ມຂຶ້ນ
ຂອງປະຊາກອນຢ4າງວ່ອງໄວ, ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍບໍ່ໄດ້ດີ (MAF, 2005). ດັ່ງນັ້ນ, ລັດຖະບານມີເປW້າໝາຍຕ້ອງການຟc້ນຟJ
ປ4າໄມ້ໃຫໄ້ດ້ 70 ເປ_ເຊັນໃນປ_ 2020 (FAO, 2009). ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ4າໄມ້ ແລະ ສJນຄົ້ນຄວ້າ
ກະສິກໍາ ແລະ ປ4າໄມ້ໄດ້ເປ;ນຫ່ວງຕໍ່ການລະບາດຂອງແມງໄມຕ້ໍ່ການປJກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ປ4າໄມ້ທໍາມະຊາດ.  

129. ການຟc້ນຟJການປWກຫ@້ມຂອງພືດເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍປ4າໄມ້ໄຜ່ ແລະ ປ4າພື້ນຟJຈາກການເຮັດໄຮ່ ແລະ ມີຄວາມເຊື່ອມໂຊມໃນປະຈ@ບັນ 
(2000-2015) ໂດຍອັດຕາສະເລ່ຍປະຈໍາປ_ 4,500 ເຮັກຕາ. ການປJກປ4າທົດແທນລວມມີ, ກະຖິນນະລົງ, ໄມ້ບິກ, ໄມ້ສັກ, ແລະ 
ຢາງພາລາສະເລ່ຍໃນປ_ໜຶ່ງປະມານ 8,000 ເຮັກຕາໃນຊ່ວງເວລາດຽກັນ. 

4.2.7 ລະບົບຊົນະປະທານ 

130. ອົງປະກອບຫຍ່ອຍທີ A3 ມີຈ@ດປະສົງໃນການປ;ບປ@ງລະບົບຊົນລະປະທານ ແລະ ການນໍາໃຊ້ນໍ້າເຂົ້າໃນການຜະລິດໃນຂອບເຂດ
ເປW້າໂຄງການໃນການສະໜັບສະໜ@ນການຜະລິດໃຫ້ເປ;ນສິນຄ້າ ແລະ ໂຕ້ຕອບຕໍ່ກັບປ4ຽນແປງດິນຟXາອາກາດ. ການປ;ບປ@ງລະບົບ
ປະກອບດ້ວຍກິດຈະກໍາຫຼັກ (i)  ປ;ບປ@ງລະບົບຄອງເໝືອງ (ຄອງຂັ້ນສາມ, ເຮືອແພ, ຈັກສJບນໍ້າ, ມໍເຕີ, ອາຄານ, ທໍ່ສົ່ງ, ປ4ຽນທ່າຍສາຍ
ໄຟຟXາ ແລະ ອື່ນໆ). (ii) ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ປະຕິຮJບກ@່ມຜJ້ນໍາໃຊ້ນໍ້າຄືນ  ໃໝ່ ແລະ (iii) ພັດທະນາຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄ@້ມຄອງນໍາໃຊ້
ຊົນລະປະທານ. ລະບົບຊົນລະປະທານ 71 ແຫ່ງໃນ 5 ແຂວງເປW້າໝາຍໂຄງການ ແລະ ກ@່ມຜJ້ນໍາໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນ 25 ກ@່ມໄດ້ເປ;ນເປW້າໝ
າຍໃນແຂວງເປW້າໝາຍຂອງໂຄງການ. ຈໍານວນລະບົບຊົນລະປະທານ 71 ແຫ່ງ, ປະກອບດ້ວຍລະບົບຈັກສJບນໍ້າຈໍານວນ 51 ແຫ່ງທີ່ເອົາ
ນໍ້າຈາກແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ແມ່ນໍ້າສາຂາ, 15 ແຫຼ່ງແມ່ນລະບົບນໍ້າໄຫຼເອງໄດ້ນໍ້າຈາກຝາຍຂະໜາດນ້ອຍ, ແລະ 5 ແຫ່ງແມ່ນໄດ້ນໍ້າຈາກ
ອ່າງເກັບນໍ້າ. ລະບົບຊົນລະປະທານຈໍານວນ 71 ໂຄງການເຫຼົ່ານັ້ນ, ການສ້ອມແປງລະອຽດຈະໄດ້ອະທິບາຍໃນຂັ້ນຕອນສໍາຫຼວດ, ອອກ
ແບບ. ໃນຂັ້ນຕອນເບື້ອງຕົ້ນນີ,້ ເປW້າໝາຍແມ່ນການປ;ບປ@ງ ແລະ ຟc້ນຟJລະບົບທີ່ມີຢJ4ແລ້ວອາດມີວຽກຕ່າງໆລວມມີ (i) ອາຄານແຈກ
ຢາຍນໍ້າປະມານ 43 ອາຄານ ເປ;ນຕົ້ນ ປະຕJເອົານໍ້າ, ອາຄານແບ່ງນໍ້າ, ອາຄານຄວບຄ@ມນໍ້າ (ii) ສ້ອມແປງເຮືອແພຈໍານວນ 36 ເຮືອແພ 
ແລະ (iii) ສ້ອມແປງແລະປ4ຽນຖ່າຍຈັກສJບຈໍານວນ 51 ບ່ອນ ແລະ 70 ໜ່ວຍໃນຈໍານວນ 102 ໜ່ວຍ, (iv) ສ້ອມແປງທໍ່ສົ່ງນໍ້າມີ
ຄວາມຍາວ 5 ກິໂລແມັດ ແລະ (v) ສ້ອມແປງຄອງເໝືອງຍາວທັງມົດ 159 ກິໂລແມັດ. ການຄ@້ມຄອງກ@່ມຜJ້ນໍາໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນ 25 ກ@່ມ
ທີ່ນໍາໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນເຂົ້າໃນການປJກຜັກ. ແຜນການຟc້ນຟJພ້ອມດ້ວຍການຄັດເລືອກທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຈະໄດ້ດໍາເນີນໃນ
ແຕ່ລະໂຄງການໃນຊ່ວງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າໂຄງການເຫຼົ່ານັ້ນຢJ4ໃນເງື່ອນໄຂສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງ
ທະນາຄານໂລກ.  

131. ໃນຈໍານວນ 71 ໂຄງການຊົນລະປະທານ, 5 ໂຄງການແມ່ນໄດ້ພິຈາລະນາວ່າເປ;ນປະເພດເຂື່ອນ. 15 ລະບົບແມ່ນເປ;ນປະເພດຊົນ
ລະປະທນແບບໄຫຼເອງເປ;ນຝາຍນໍ້າລົ້ນ ຫຼື ປະເພດເຂື່ອນຕໍ່າ ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ມີການເກັບກັກນໍ້າ ຫຼື ເປ;ນອ່າງເກັບນໍ້າ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈິ່ງບໍໄ່ດ້
ພິຈາລະນາເປ;ນປະເພດເຂື່ອນ. ລາຍຊື່ໂຄງການຊົນລະປະທານຕໍ່ໄປນີ້ທີ່ມີລັກສະນເປ;ນອ່າງເກັບນໍ້າ. 

ຕາຕະລາງ 12 ລາຍການລະບົບຊົນລະປະທານປະເພດອ່າງເກັບນໍ້າ  

ແຂວງ ເມືອງ ຊື່ອ່າງເກັບນໍ້າ ຄວາມສJງເຂື່່ອນ ຄວາມຍາວສັນເຂື່ອນ ຄວາມສາມບັນຈ@ (million cu.m) 
ວຽງຈັນ ທ@ລະຄົມ ນໍ້າປອດ 18 m. 2,101 m. 16.0 
ໄຊຍະບJລ ີ ໄຊຍະບJລ ີ ນໍ້າຕຽນ 28 m. 628 m. 28.0 
 ຊຽງຮ່ອນ ນໍ້າມ້າວ 21 m. 180 m. 8.3  
 ໄຊຍະບJລ ີ ຫ້ວຍແຄນ 20 m. 150 m. 2.23  
ບໍລິຄໍາໄຊ ບໍລິຄັນ ນໍ້າກາບ 13 m. 220 m. 4.34 
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132. ຂໍ້ມJນທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງເຊິ່ງທັງ 5 ຫົວງານເປ;ນປະເພດອ່າງເກັບນໍ້າຂະໜາດໃຫ່ຍໂດຍຈໍາແນກໃນຄJ່ມືການປະຕິບັດໂຄງການຂອງ
ທະນາຄານໂລກ OP4.37 ສໍາລັບຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ. ໂຄງການສ້ອມແປງລະບົບຊົນລະປະທານຈະບໍ່ໄດ້ມີການສ້ອມແປງ ຫຼື 
ປ4ຽນແປງລະບົບຫົວງານທີ່ເປ;ນອ່າງເກັບນໍ້າ. ແຕ່ອ່າງເກັບນໍ້າຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ເປ;ນແຫຼ່ງນໍ້າສໍາລັບຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນການສະໜອງນໍ້າໃຫ້ແກ່ການ
ປJກພືດໃນເນື້ອທີ່ເປW້າໝາຍ. ເປW້າໝາຍໃນການສ້ອມແປງລະບົບຊົນລະ ປະທານແມ່ນເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການຄ@້ມຄອງນໍ້າໃນລະບົບ
ແຈກຢາຍ. ວຽກຟc້ນຟJປະກອບດ້ວຍສ້ອມແປງຄອງເໝືອງຈາກຄອງດິນເປ;ນຄອງດາດດ້ວຍເບຕົງ ຫຼ ື ເປ;ນຄອງຮJບຕົວຢJປJດ້ວຍເບຕົງ. 
ການສ້ອມແປງອາຄານເອົານໍ້າ ແລະ ອາຄານແບ່ງນໍ້າລວມຢJ4ດ້ວຍ. ຈໍານວນອາຄານ ແລະ ທີ່ຕັ້ງຈະໄດ້ມີການຄັດເລືອກກັບກ@່ມຜJ້ນໍາ
ໃຊ້ນໍ້າມີຂັ້ນຕອນການສໍາຫຼວດ ແລະ ອອກແບບລະອຽດ. 

133. ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ, ມາດຕະການປXອງກັນຕໍ່ໄປນີ້ໄດ້ລວມເຂົ້າໃນເອກະສານກອບ
ຄ@້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ESMF (i) ດາໍເນີນການກວດສອບເຂື່ອນ (ໜ້າວຽກຂອງຊ່ຽວຊານເບິ່ງໃນເອກະສານຕິດຄັດທີ 7. 
(ii) ແຕ່ງຕັ້ງອົງກອນ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການກວດກາເຂື່ອນໃຫ້ລະອຽດ (iii) ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານວິຊາ
ການໃນການກວດກາສອບເຂື່ອນ, ການຄ@້ມຄອງນໍາໃຊ້ເຂື່ອນ (iv) ປ;ບປ@ງຂັ້ນຕອນການກວດສອບ ແລະ ລະບົບລາຍງານ. ເພື່ອຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດມາດຕາການດັ່ງກ່າວ, ຄາດຫວັງວ່າການສ້ອມແປງຄອງຊົນລະປະທານທີ່ຢJ4ລ@່ມ 5 ເຂື່ອນນັ້ນ ຈະບໍ່ໄດ້ມີການສ້ອມແປງໃນຊ່ວງ
ເລີ່ມຕົ້ນໃນສອງສາມປ_ທໍາອິດຂອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມເວລາທີ່ເໝາະສົມເພື່ອໃຫ້ຢJ4ຕາມເງື່ອນໄຂຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ. 

134. ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ອົງການລັດຖະບານ ແລະ ຜJ້ລົງທຶນຕໍ່ກັບການປ;ບປ@ງລະບົບຊົນລະປະທານ ແລະ ການລະບາຍໃນ
ຂອບເຂດໂຄງການ, ອົງປະກອບຍ່ອຍນີ້ແມ່ນໄດ້ມີຈ@ດປະສົງໃນການສົ່ງເສີມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການລົງທຶນປ;ບປ@ງໂຄງການທີ່ມີຢJ4 
ແລະ ທີ່ນອນໃນແຜນເພື່ອເນັ້ນໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນລະບົບໃຫ້ໃຫ້ນໍ້າລ@່ມເຂື່ອນ, ການປ;ບປ@ງໂຄງຮ່າງການພືນ້ຟJທີ່ເປ;ນອ@ປະສັກໃຊ້
ແກ່ການຜະລິດໃຫ້ເປ;ນສິນຄ້າ. ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນການສັງລວມກິດຈະກໍາການສ້ອມແປງຊົນລະປະທານ.  

• ກິດຈະກໍາທີ 1: ປ;ບປ@ງໂຄງສ້າງລະບົບຊົນລະປະທານ 71 ລະບົບ, ລວມທັງ (i) ຟS້ນຟJອາຄານຕາມຄອງ 43 ແຫ່ງ, ສ້ອມແປງ
ເຮືອແພ, ປ4ຽນທ່າຍຈັກສJບນໍ້າ 36 ເຄື່ອງ, ປ4ຽນຖ່າຍຈັກສJບນໍ້າ, 51 ເຄື່ອງ ແລະ  ມໍເຕີ້ 70 ໜ່ວຍ (ii) ປ;ບປ@ງທໍ່ສົ່ງນໍ້າຍາວ 
5 ກມ, ປ;ບປ@ງຄອງເໝືອງຍາວ 159 ກມ. 

• ກິດຈະກໍາທີ 2: ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ປະຕິຮJບກ@່ມຜJ້ນໍາໃຊ້ນໍ້າຄືນໃໝ່ລວມມີ (i) ປະຕິຮJບອົງການຈັດຕັ້ງກ@່ມ ແລະ ສ້າງຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງກ@່ມຜJ້ນໍາໃຊ້ນໍ້າຈໍານວນ 44 ກ@່ມ ໃນບັນດາໂຄງການຊົນລະປະທານເປW້າໝາຍ (ii) ສ້າງຕັ້ງກ@່ມ ແລະ ສ້າງຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກ@່ມປJກຜັກຈໍານວນ 25 ກ@່ມ.  

• ກິດຈະກໍາທີ 3:  ພັດທະນາການຄ@້ມຄອງນໍາໃຊ້ລະບົບຊົນລະປະທານ ລວມມີ ການຝSກອົບຮົມ: ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ
ຊົນລະປະທານຂອງເມືອງເປW້າໝາຍໂຄງການຈໍານວນ  36 ຄົນ, (ii) ຝSກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກກ@່ມຜJ້ນໍາໃຊ້ນໍ້າ
ຊົນລະປະທານ ແລະ ກ@່ມຊາວບ້ານປJກຜັກຈໍານວນ 702 ຄົນ, ແລະ ຝSກອົບຮົມໃຫ້ສະມາຊິກຊົນລະປະທານຈໍານວນ 
8,290 ຄົນ.  

135. ຜົນປະໂຫຍດຕົ້ນຕໍທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕບິັດໂຄງການຍ່ອຍແມ່ນການປ;ບປ@ງລະບົບຊົນລະປະ ທານທີ່ມີຢJ4ໃນ
ປະຈ@ບັນ ແລະ ຟc້ນຟJໂຄງການປະທານທີ່ເປXເພທີ່ບໍ່ສາມາດສະໜອງນໍ້າໄດ້ພຽງພໍ ແລະ ຖືກທໍາລາຍຂອງລະບົບອາຄານຄວບຄ@ມໃນຫຼາຍ
ປ_ຜ່ານມາ. ເນື້ອທີ່ໄດ້ຮັບນໍ້າຊົນລະປະທານ ແລະ ການນໍາໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນເຂົ້າໃນການປJກຜັກມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 23,712 ເຮັກຕາໃນ
ລະດJຝWນ ແລະ 20,825 ເຮັກຕາໃນລະດJແລ້ງ, ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າຈະໄດ້ຟc້ນຟJພາຍໃນຂອບເຂດເປW້າໝາຍໄດ້ແມ່ນ 2,004 ເຮັກຕາ
ໃນລະດJຝWນ, ແລະ ລະດJແລ້ງໄດ້ເຖິງ 4,067 ເຮັກຕາ. ການປ;ບປ@ງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ, ໂຄງການເຫຼົ່ານີ້ຈະມີ
ການປ;ບປ@ງທາງດ້ານບໍລິຫານນໍ້າ, ສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ແນວພັນທີ່ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ,  ແລະ ປ;ບປ@ງປະສິດທິພາບໃນການໃຫ້ນໍ້າ, ຫຼຸດຜ່ອນ
ການນໍາໃຊ້ຝ@4ນເຄມີ ແລະ ການນໍາໃຊ້ພະລັງງານ, ແລະ ເພີ່ມລາຍຮັບຂອງຊາວກະສິກອນ.  

136. ຄະນະທີ່ການສ້ອມແປງສະເພາະໃນໂຄງການຜະລິດກະສິກໍາເປ;ນສິນຄ້າລວມມີລາຍການສ້ອມແປງເຮືອແພ, ປ4ຽນຖ່າຍຈັກສJບນໍ້າ, 
ມໍເຕີ້, ຟc້ນຟJລະບົບຄອງເໝືອງ (ປJຄອງດ້ວຍເບຕົງເຊິ່ງເປ;ນຄອງດິນໄລຍະຜ່ານມາ), ທໍ່ສົ່ງນໍ້າ, ອາຄານຕາມຄອງເໝືອງ, ການຟc້ນຟJເຮັດ
ໃນລະບົບຊົນລະປະທານທີ່ມີ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວບໍ່ລວມໃນລາຍການຕໍ່ໄປນີ້: 
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• ປ4ຽນຖ່າຍ/ກໍ່ສ້າງ/ຟc້ນຟJເຂື່ອນ 
• ປ4ຽນຖ່າຍ/ກໍ່ສ້າງ/ຟc້ນຟJອ່າງເກັບນໍ້າ 
• ຂະຫຍາຍຂະໜາດຄອງກ່ວາການອອກແບບເດີມ 
• ຕໍ່ເຕມີຄອງເໝືອງຫຼາຍກ່ອນການອອກແບບທໍາອິດ 

137. ເຖິງຢ4າງໃດກໍ່ຕາມ, ລາຍງານໂຄງການຊົນລະປະທານຂ້າງເທິງເປ;ນພຽງແຕ່ຕົວຊີ້ວັດ ແລະ ການຄັດເລືອກທາງດາ້ນວິຊາການ, 
ສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມໃນຊ່ວງກະກຽມໂຄງການຊ່ວງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີການຄັດເລືອກລະອຽດວ່າເໝາະສົມສໍາລັບການລົງທຶນ.  

4.3 ການເຮັດກະສິກໍາໃນແຂວງເປW້າໝາຍໂຄງການ 

138. ການເຮັດນາແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຂຶ້ນກັບເງ ື່ອນໄຂທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມໃນຂັ້ນບ້ານ.  ເນື້ອທີ່ໄດ້ຮັບນໍ້າ
ຊົນລະປະທານບ່ອນທີ່ເຮັດການຜະລິດເພື່ອເປ;ນສິນຄ້າ, ຊາວກະສິກອນໄດ້ນໍາໃຊ້ພັນເຂົ້າປ;ບປ@ງ (DTK-11, DTK-8, TSN-7 
and VTE-450). ພັນເຂົ້າປ;ບປ@ງໃຫ້ຜົນຜະລິດສJງກ່ວາແນວພັນດັ້ງເດີມ ແລະ ສາມາດປJກໃນເຂດນານໍ້າຝWນໄດ້ດີ ແລະ ນານໍ້າ
ຊົນລະປະທານ, ຄະນະທີ່ແນວພັນເຂົ້າທ້ອງຖິ່ນ (ຫອມມະຫາໄຊ, ດໍຍວນ, ດໍຂາວ, ສັນປາຕອງ, ດອກໄມ້) ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ແມງໄມ້
, ເໝາະສົມໃນເຂດນໍ້າຖ້ວມ, ດິນບໍ່ງາມ, ລົດຊາດດີ. ມີແນວພັນເຂົ້າດໍ ແລະ ເຂົ້າງ ັນ. ປWກກະຕິ, ຊາວກະສິກອນໃນທ້ອງຖິ່ນນໍາໃຊ້ແນວ
ພັນປະສົມລວມມີເຂົ້າດໍ, ເຂົ້າກາງ, ແລະ ງ ັນເພື່ອຫຼີກລຽງການນໍາໃຊ້ແຮງງານໃນຊ່ວງເກັບກ່ຽວ. ແນວພັນດັ້ງເດີມແມ່ນມີຄວາມທົນ
ທານຕໍ່ສັດຕJພືດ. ເມື່ອປJກໃນລະດJຝWນ, ຊາວນາບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕJພືດເຂົ້າໃນການກໍາຈັດ. ຢJ4ໃນບັນດາບ້ານເປW້າໝາຍ, ກິດຈະກໍາ
ຂອງຊາວກະສິກອນສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນເຮັດດ້ວຍມື (ຕົວຢ4າງ ການກະກຽມ, ປ;ກດໍາ ແລະ ເກັບກ່ຽວ). 

139. ໃນທົດສະວັດຜ່ານມາ, ຊາວກະສິກອນໄດ້ນໍາໃຊ້ແນວພັນປ;ບປ@ງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຝ@4ນເຄມີໃນການປ;ບປ@ງຜົນຜະລິດ ແລະ ລະບົບການ
ເພີ່ມຜົນຜະລິດ. ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ ການເພີ່ມຜົນຜະລິດເຂົ້າຍັງພົບບັນຫາຈາກດິນເຊື່ອມໂຊມ, ການລະບາດຂອງສັດຕJພືດ, ຕົ້ນທຶນ
ສJງ. ຊາວນາກໍ່ຍັງມີຂໍ້ຈໍາກັດຕໍ່ການນໍາໃຊ້ແນວພັນທີ່ດີ. ປWກກະຕິການສັ່ງຊື້ແນວພັນຂ້ອນຍາກ, ໂດຍສະເພາະຊາວນາສັ່ງຊື້ຈາກສJນ
ຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ.  

   ຕາຕະລາງ 13 ຂໍ້ແນະນໍາການເຮັດນາເຂົ້າສໍາປະຈ@ບັນ 

ລາຍການ ວິທີການເຮັດນາ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ແນະນໍາ 
ແນວພັນ ຊາວນາຮັກສາແນວພັນຈາກບັນພະບJລ@ດ. ພວກ

ເຂົາເຈົ້ານໍາໃຊ້ໃນອັດຕາ (80-150kg/ha) 
ນໍາໃຊ້ແນວພັນທີ່ດີ (ສະອາດ, ດີ, ງອກງາມ, ບໍ່
ມີສານຕົກຄ້າງ, ປະເພດເປ;ນເນື້ອດຽວກັນ, ເໝ
າະສົມສໍາລັບນາເຂດທົ່ງພຽງ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂ
ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ).  ອັດຕານໍາໃຊ້ຄວນຢJ4
ລະດັບ 45-60kg/ha.  
ນໍາໃຊ້ ກັບ Dithane M-45 
and Benlate at the rate of 3 
grams kg-1 for fungus. 

ການເລືອກແນວພັນ ນໍາໃຊ້ແນວພັນຊະນິດດຽວກັບລະດJຜ່ານມາ ຄັດເລືອກແນວພັນທີ່ເໝາະສົມ (ໃຫ້ຜົນຜະລິດ
ສJງ ແລະ ທົນທານຕໍ່ສັດຕJພືດ), ນໍາໃຊ້ແນວພັນ
ສອງສາມຢ4າງສໍາລັບນານໍ້າຝWນ ແລະ ນານໍ້າ
ຊົນລະປະທານ 

ການກະກຽມດິນ ໄຖ ແລະ ພວນດິນໃນວັນດຽວກັນປ4ອຍນໍ້າໃຫ້ຖ້ວມ
ດິນສໍາລັບປ;ກດໍາ 

ໄຖ ແລະ ພວນດິນກ່ອນ 2 ອາທິດເພື່ອຖົມ
ຫຍ້າໂດຍບໍ່ໃຊ້ນໍ້າ, ພວນດິນຫຼັງຈາກຄົ້ນດິນ 
(ຕົວຢ4າງບໍ່ໃຫ້ນໍ້າຫຼາຍເກນີໄປ) 

ປ;ກດໍາ ນໍາໃຊ້ແນວພັນເກົ່າ (25- 40days) ຈໍານວນຕົ້ນ
ແມ່ນ 5-7ຕົ້ນ ລະຍະຫ່າງປະມານ 30-40 ຊມ. 

ນໍາໃຊ້ກ້າ (ອາຍ@ 15-25 ວັນ), ນໍາໃຊ້ກ້າຈໍາ
ນວນ 2-3 ຕົ້ນ, ລະຍະຫ່າງ 25x25 ຊມ. 
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ນໍາໃຊ້ຝ@4ນ ນໍາໃຊ້ຝ@4ນອິນຊີກ່ອນສອງເດືອນ (200 -
500kg.ha) 

ນໍາໃຊ້ກ່ອນໜຶ່ງອາທິດກ່ອນໄຖໃນອັດຕາ 10 
tons/ha 

 • ໃນເງື່ອນໄຂນໍາໃຊ້ນໍ້າຝWນ: ບໍ່ໃຊ້ຝ@4ນເຄມີເຂົ້າ
ໃນການຜະລິດ 

• ໃນກໍລະນີນາແຊງ: ນໍາໃຊ້ຝ@4ນສ່ວນຫຼາຍສJດ 
46-00-00, 16-20-00 ແລະ 15-15-
15 (Urea-Phosphate- 
Potassium). ອັດຕາການນໍາໃຊ້ຂຶ້ນຢJ4ກັບ
ລັກສະນະຂອງເຂົ້າໂດຍທົ່ວໄປປມານ 150-
200kg/ha. 

• ລະດດJນາປ_: ແນະນໍາໃຫ້ໃຊ້ 100kg 
of 46-00-00 (ຫວ່ານສອງເທືອ ອາຍ@
ໄດ້ 25 ແລະ 45 ວັນ ຫຼັງຈາກປ;ກດໍາ 
(ຂຶ້ນຢJ4ກັບສີຂອງໃບ ແລະ ນໍາໃຊ້ 100 
ກລ ສໍາລັບ 16-20-00 ເກັບຮັກສາ
ແນວພັນຫຼັງຈາກເກັບກ່ຽວ 10-20 ກລ. 

• ສໍາລັບນາປ_: ນໍາໃຊ້ຝ@4ນ 100 ກລ ສJດ 
46-00-00 (ຫວ່ານສອງເທືອ່ ອາຍ@ໄດ້ 
25 ແລະ 45 ວັນ ຫຼັງຈາກປ;ກດໍາ ແລະ 
ນາໍໃຊ້ 50 ກລ ສໍາລັບ 16-20-00 
ປະສົມກັບຝ@4ນສJດ 00-00-60 ອີກ 
50 ກລ ແລະ  ນໍາໃຊ້ອີກ 50 ກລ ຂອງ 
16-20-00 ຫຼັງຈາກປ;ກດໍາ. ເກັບ
ຮັກສາແນວພັນຫຼັງຈາກເກັບກ່ຽວ 10-
20 ກລ. 

 ບໍ່ໄດ້ຈJດ ແລະ ມີລົມພັດ ຫຼັງຈາກເກັບກ່ຽວ: ເຟcອງ ແລະ ສິ່ງເສດ
ເຫຼືອອິ່ນໆ ຈະນໍາໃຊ້ເຂົ້າເຮັດເປ;ນຈ@ລີນຊ ີ

ການຄວບຄ@ມຢາຂ້າຫຍ້າ ການນໍາໃຊ ້ ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ 
ການຈັດການນໍ້າ ຫຼັງຈາກປ;ກດໍາແລ້ວໄດ້ຂັງນໍ້າຢJ4ໃນໄຮ່ນາໃຫ້ຖ້ວມ

ຕະຫຼອດລະດJການ 
ຮັກສາຄວາມຊຸ່ມໃຫ້ໄດ້ໜຶ່ງອາທິດ ແລະ 
ປ4ອຍນໍ້າໃຫ້ຖ້ວມໄຮນາໜຶ່ງອາທິດ ແລະ 
ປ4ອຍນໍ້າໜຶ່ງອາທິກ່ອນນໍາໃຊ້ຝ@4ນ 

ການກໍາຈັດແມງໄມ ້ ບໍ່ມີການລະບາດຂອງແມງໄມ ້ ຕິດຕາມປະຈໍາອາທິດນໍາໃຊ້ໄຟດັກຈັບແມງໄມ້
ລະຍະທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ນໍາໃຊ້ວທິຄີວາມ
ຄ@ມແບບທໍາມະຊາດກ່ອນເກີດລະບາດ. 

ການເກັບກ່ຽວ ຊາວກະສິກອນສັງເກດໂດຍເບິ່ງສີຂອງເຂົ້າ • ເມືອແມັດເຂົ້າຕຶ່ງເຖິງ 80-85 ເປ_ເຊັນ 
ຕົ້ນເຂົ້າຈະເຫຼືອງ (ສີເຫຼືອງ) 

• ໃນລະດJນາແຊງຫຼັງຈາກເກັບກ່ຽວແລ້ວ 
28-35 ວັນ. ລະດJນາປ_ 32-38 ກ່ອນ
ເຮັດນາປ_. 

ຫຼັງເກັບກ່ຽວ ຕາກແດດໄວສ້ອງວັນແລ້ວທ້ອນໂຮມດ້ວຍມື, ຫຼັງ
ຈາກນັ້ນນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຈັກເຂົ້າໃນການເກັບກ່ຽວ 

ຜJ້ເກັບກJ້ນໍາໃຊ້ ແລະ ເຂົ້າເປcອກຕາກແດດຢJ4
ລານຕາກສະເພາະ ຫຼື ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງອົບ ແລະ 
ຮັກສານາເຂົ້າມີຄວາມຊຸ່ມປະມານ 14ເປ_ເຊັນ. 

ເກັບຮັກສາ ບໍ່ມີສາງສະເພາະ, ສ່ວນໃຫ່ຍເກັບໄວ້ຕາມເລົ້າເຂົ້າ 
ແນວພັນ ແລະ ເຂົ້າເກົ່າເພື່ອບໍລິໂພກ 

ແນວພັນ ແລະ ເຂົ້າເປcອກສໍາລັບບໍລິໂພກຈະ
ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນເດົ້າເຂົ້າແຍກອອກຈາກກັນ.
ສໍາລັບເຂົ້າເປcອກໄວ້ຂາຍ, ຊາວກະສິກອນຕິດຕໍ່
ຫາພໍ່ຄ້າມາເກັບຊື້ເອັງ. ຄວາມຊຸ່ມປະມານ 12-
13ເປ_ເຊັນ. 

ນໍາໃຊ້ຖົງ, ເປWາ ໃນການບັນຈ@ 

ການປJກສາລີ 
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140. ຫາຼຍສີບປ_ຜ່ານມາຊາວກະສິກອນໄດ້ປJກສາລີໃນຂອບເຂດເປW້າໝາຍຂອງໂຄງການ, ຜະລິດເພື່ອເປ;ນສິນຄ້າສົ່ງອອກສJ່ປະເທດໄກ້ຄຽງ
ເຊັນ່ ປະເທດໄທ, ຫວຽດນາມ, ແລະ ປະເທດຈີນ. ການນໍາໃຊ້ພາຍໃນແມ່ນຜະລິດເພື່ອລ້ຽງສັດ. ຊາວກະສິກກະສິກອນນໍາໃຊ້ແນວ
ພັນປ;ບປ@ງທີ່ມາຈາກໄທ (QQQ, 888, 777 ແລະ ອື່ນໆ) ແລະ ມາຈາກຫວຽດນາມ (LVN-10).  ດິນສໍາລັບປJກສາລີແມ່ນມີຄວາມ
ສໍາຄັນສໍາລັບການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງສາລີໃນແຂວງເປW້າໝາຍ. ການປJກຕໍ່ເນື່ອງມີຜົນກະທົບຈາກສັດຕJພືດລະບາດ, ຄ@ນສົມບັດທາງ
ເຄມີ ແລະ ກາຍພາບ, ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນຜະລິດຕົກຕໍ່າ. ການປJກສາລີຂອງຊາວກະສິກອນແມ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ລົດໄຖເດີນຕາມສໍາລັບໄຖ
ພວນດິນ; ການປJກໃຊ້ແນວພັນຫຼາຍ (ຕົວຢ4າງ ນໍາໃຊ້ 20-25 ກລ/ເຮັກຕາ), ນໍາໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າໃນຄວບຄ@ມຫຍ້າ; ແລະ ເກັບກ່ຽວ
ດ້ວຍແຮງງງານຄົນ. ດັ່ງນັ້ນ ຜົນຜະລິດຫຼດຸລົງຈາກ 8ໂຕນ/ເຮັກຕາ ຫາ 4,5 ໂຕນ/ເຮັກຕາ ແລະ ຄ່າແຮງງານສJງ, ຊາວກະສິກອນຍັງ
ສືບຕໍ່ປJກສາລີຢJ4. ປະຈ@ບັນຍັງບໍ່ມີວິທີການປJກແບບໃໝ່ໃນຂອບເຂດດັ່ງກ່າວໃນການຫາລາຍໄດ້. ບັນຫາໃນປະຈ@ບັນສໍາລັບການປJກ
ສາລີລວມມີ ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ, ມJນຄ່າການຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຄ່າແຮງງານສJງ (ຕົວຢ4າງ ຕ້ອງການແຮງງານປະມານ 20 
ຄົນ/ເຮັກຕາສໍາລັບການເກັບກJ້). ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນການຜະລິດ, ຊາວກະສິກອນໄດ້ນໍາໃຊ້ກົນຈັກເຂົ້າໃນການເກັບກJ້ ແລະ ນໍາໃຊ້
ຢາຂ້າຫຍ້າໃນການຄວບຄ@ມ.  

ຕາຕະລາງ 14 ຂໍ້ແນະນໍາການປJກສາລີຜ່ານມາ ແລະ ປະຈ@ບັນ 

ລາຍການ ວິທີການເຮັດນາ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ແນະນໍາ 
ແນວພັນ ນໍາໃຊ້ແນວພັນສະສົມ, ອັດຕາ 25 ກລ/ເຮັກຕາ ນໍາໃຊ້ແນວພັນສະສົມ, ອັດຕາ 15-18 ກລ/

ເຮັກຕາ 
ການຄັດເລືອກແນວພັນ ນໍາໃຊ້ແນວພັນຈາກພໍ່ຄ້າ ນໍາໃຊ້ແນວພັນທີ່ເໜາະສົມຫຼັງຈາກທົດລອງ 
ການກະກຽມດິນ ໄຖດິນຕາມແນວຮາບຕາມຄວາມຄ້ອຍ ໄຖດິນຕາມແນວຕັ້ງຂອງຄວາມຄ້ອຍ 
ການປJກ ນໍ້າໃຊ້ເຄື່ອງຈັກຍອດແມັດ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຄໍານຶງເຖິງ

ຄວາມຫ່າງຂອງແມັດ ແລະ ຄວາມ    ໜາແໜ້ນ 
ນໍ້າໃຊ້ເຄື່ອງຈັກຍອດແມັດ, ຄວາມຫ່າງຂອງການ
ຢອດແມັດ 20-25 ຊມ ແລະ ລະຫວ່າງແຖວ 75 
ຊມ ຫຼື 80 ຊມ ຂຶ້ນກັບແນວພັນ. 

ການຄວບຄ@ມຢາຂ້າຫຍ້າ ໄຖດິນ, ນໍາໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າເພື່ອຄວບຄ@ມ ຟຖດິນ ແລະ ປJກພືດໝJນວຽນ 
ການຈັດການນໍ້າ ປJກໂດຍນໍາໃຊ້ນໍ້າຝWນ ນໍາໃຊ້ແນວພັນທີ່ທົນທານຄວາມແຫ້ງແລ້ງ, 

ປ;ບປ@ງໃຫ້ສາມາດອົມນໍ້າໂດຍການປWກຄ@ມ ແລະ 
ຮັກຮັສາສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກສວນ. 

ການກໍາຈັດສັດຕJພືດ ຊາວກະສິກອນບໍ່ມີມາດຕະການໃນການຄວບຄ@ມ ສະເໜີການນໍາໃຊ້ການຄວບຄ@ມແບປະສົມປສານ
, ນໍາໃຊ້ແນວພັນທົນທານ, ແລະ ການປJກພືດ
ໝJນວຽນ, ປJກພືດຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ນໍາໃຊ້ສານ
ຄວບຄ@ມທາງຊີວະ 

ການເກັບກ່ຽວ ໃຊ້ແຮງງານຄົນ ໃຊ້ເຄື່ອງກົນຈັກປະສົມ 
ຫຼັງການເກັບກJ ້ ຕາກແດດພາຍໃນສວນ ນໍາໃຊເ້ຄື່ອງອົບແຫ້ງ ແລະ ຕາກແດດ 
ເກັບຮັກສາ ບໍ່ມີມາດຕະການໃນການຄວບຄ@ມແມງໄມ ້ ຮັກສາຄວາມຊຸ່ມນ້ອຍກ່ວາ (15ເປ_ເຊັນ), 

ອະນາໄມສາງເກັບມ້ຽນ 

ການປJກຜັກ 

141. ຊາວກະສິກອນປJກພືດຫຼາຍຊະນິດໃນລະດJແລ້ງ, ເວົ້າໄດ້ວ່າພືດບາງຊະນິດບໍ່ທົນທານຕໍ່ຝWນ, ການປJູກໃນລະດJຝWນແມ່ນຕ້ອງການ
ເຮືອນຮົ່ມ. ການປJກພືດໃນເຮືອນຮົ່ມແມ່ນມີຕົ້ນທຶນສJງ, ສະນັ້ນ ເໝາະສົມສະເພາະພືດທີ່ມີລາຄາສJງເທົ່ານັ້ນ. ການປJກພືດໃນ
ລະດJແລ້ງແມ່ນເປW້າໝາຍຂອງການບ@ກລ@ກຈາກສັດຕJພືດ. ສັດຕJພືດລວມມ ີດ້ວງມັດ, ແມງໄມ້,  ໜອນ, ໃບກJດ, ເພ້ຍ. ຊາວສວນ
ຂາດຄວາມຮJ້ດ້ານວິຊາການ ແລະ ຂໍ້ມJນເຊິ່ງຍາກຕໍ່ການຜະລິດຜັກໃຫ້ມີຄ@ນນະພາບທັງໃນລະດJແລ້ງ ແລະ ຝWນ. 

ຕາຕະລາງ 15 ຂໍ້ແນະນໍາການປJກຜັກ ຜ່ານມາ ແລະ ປະຈ@ບັນ 
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ລາຍການ ວິທີການເຮັດນາ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ແນະນໍາ 
ແນວພັນ ຊື້ມາຈາກຮ້ານຂາຍເຄືອງກະເສດ ຜະລິດພືດໃນລະດJແລ້ງເຊິ່ງເປ;ນຊ່ວງເວລາຜັກແພງ 
ການຄັດເລືອກແນວພັນ ບໍ່ມີຂັ້ນຕອນການຄັດເລືອກ ເລືອກແນວພັນທີ່ມີລາຄາສJງ 
ການກະກຽມດິນ ໃຊ້ຖ້ວມໃນການກະກຽມດິນ ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຈັກໃນການກະກຽມດິນ ແລະ ເຮັດໜານ 
ການປJກ ດ້ວຍແຮງງານຄົນ ດ້ວຍແຮງງານຄົນ 
ນໍາໃຊ້ຝ@4ນ ຊື້ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກຝາມ ແລະ ຜະລິດຝ@4ນອິນຊ ີ ນໍາໃຊ້ວັດສະດ@ຕ່າງໆເພື່ອເຮັດຝ@4ນບົ່ມ ແລະ ນໍາໃຊ້ຈ@ລິນຊີ

ເຂົ້າໃນການປ;ບປ@ງສານອາຫານ ແລະ ນໍາໃຊ້ຝ@4ນເຄມີໃນ
ອັດຕາເໝາະສົມ 

ການຄວບຄ@ມຢາຂ້າຫຍ້າ ໃຊ້ແຮງງານຄົນ ໃຊ້ແຮງງານຄົນ 
ການຈັດການນໍ້າ ນໍາໃຊ້ວິທີການແບບໃໝ່ (ນໍາໃຊ້ທໍ່ໃນການຫົດ) ລະບົບຄວາມຄ@ມຄວາມຊຸ່ມ, ປ;ບປ@ງວິທີ່ການຮັກສານໍ້າໃນ

ດິນ, ນໍາໃຊ້ລະບົບການຊືມ 
ການຄວບຄ@ມສັດຕJພືດ ສານຄວບຄ@ມທາງຊິວະພາບ ນໍາໃຊ້ Bio-extract, ສານຄວບຄ@ມທາງຊິວະພາບ, 

ລະບົບພືດດັກຈັບ, ປ4ອຍສັດລ່າສັດ 
ຫຼັງການເກັບກJ ້ ດ້ວຍແຮງງານຄົນ ດ້ວຍແຮງງານຄົນ 
ເກັບຮັກສາ ລ້າງແລະ ເກັບໃນກະຕ່າເພື່ອໄວ້ຂາຍ ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຫໍ່ຫ@້ມ ແລະ ບອກຊື ່
ເກັບມ້ຽນ  ຮັກສາອ@່ນຫະພJມ 

5.0 ບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມປະຈ@ບັນພົວພັນກັບການຜະລິດກະສິກໍາ 
5.1 ບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ 
5.1.1 ການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕJພືດ ແລະ ນໍາໃຊ້ຝ@4ນເຄມີ 
142. ລະຫວ່າງການລົງກວດກາສະໜາມ, ອັດຕາການນໍາໃຊ້ແມ່ນຮັບການລາຍງານ. ຊາວກະສິກອນທີ່ບ້ານມະຫາໄຊການນໍາໃຊ້ຝ@4ນ 

NPK ໃນອັດຕາ 100 ກກ/ເຮັກຕາ ສໍາລັບນາປ_. ຝ@4ນແມ່ນມີສ່ວນພົວພັນກັບແນວພັນເຂົ້າຊະນິດ HYV ຂອງອັດຕາການໍາໃຊ້ສໍາລັບ
ພືດລະດJແລ້ງ. ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດລາຍງານວ່າອັດຕາການນໍາໃຊ້ທີ່ໄດ້ແນະນໍາສໍາລັບແນວພັນ HYV ແມ່ນ 90 ກກ N, 
90 ກກP ແລະ 60 ກກ K ເຮັກຕາ. ການນໍາໃຊ້ຝ@4ນຫຼາຍເກີນອັດຕາຢJ4ໃນ ສປປ ລາວ ບໍ່ເປ;ນບັນຫາແຜ່ຫຼາຍໃນປະຈ@ບັນດັ່ງທີ່ອະທິບາຍ
ໃນຫົວຂໍ້ 4.2.4. 

143. ບໍ່ເປ;ນບັນຫາໃຫ່ຍພົວພັນກັບການນໍາໃຊ້ໃຊ້ຝ@4ນເຄມີເຂົ້າທໍາການຜະລິດໃນ ສປປ ລາວ ດັ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໃນຫົວຂໍ້ 4.2.4. ເຖິງ
ຢ4າງໃດກໍ່ດີ, ຢາປາບສັດຕJພືດແມ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນຜະລິດສJງທີ່ປJກເລາະລຽບຕາມແມ່ນໍ້າຂອງ. Methyl parathion 
and Diazinon ແມ່ນໄດ້ຖກືນໍາໃຊ້ໃນການຄວບຄ@ມແມ່ງເຕົ່າທອງ, ຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງເຂົ້າ, ໜອນເຈາະແຜ່ລະບາດ. ບັນຫາຕົ້ນຕໍຕໍ່
ການນໍາໃຊ້ຢາປາສັດຕJພືດແມ່ນ (i) ນໍາໃຊ້ບໍ່ເໝາະສົມ ແລະ (ii) ການຈັດການກັບພາສະນະບັນຈ@ຢາປາບສັດຕJພືດເຊິ່ງອາດມີຜົນກະທົບ
ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ@ຂະພາບມະນ@ດ, 

144. ຢາຂ້າຫຍ້າແມ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປຄັ້ງໜຶ່ງ ຫຼື ສອງຄັ້ງຕໍ່ລະດJການ. ການນໍາໃຊ້ຕົ້ນຕໍແມ່ນນອນເຂດປJກສາລີ, ເປ;ນຕົ້ນ ແຂວງ
ໄຊຍະບJລີ, ແລະ ແຂວງ ອື່ນໆ ສໍາລັບປJກກ້ວຍ. ຢາຂ້າຫຍ້າທີ່ສາມາດພົບເຫັນຕາມຕະຫຼາດມີ Glyphosate-
Isopropylammonium, Paraquat Dichloride, 2,4-D-Dimethylammonium, Atrazine and Acetochlor. 

145. ສໍາລັບການຜະລິດພືດຜັກ. ຖົ່ວຝ;ກຍາວ, ໝາກແຕງ, ໝາກເລັ່ນ, ໝາກເຜັດ, ກະລໍ່າ, ຜັກກາດຂາວ, ຜັກກາດ, ແລະ ອື່ນໆ ສ່ວນ
ໃຫ່ຍຮັບຜົນກະທົບຈາກການບ@ກລ@ກຂອງສັດຕJພືດ ແລະ ຕ້ອງການນໍາໃຊ້ຢາກໍາຈັດ. ແມງໄມ້ສ່ວນໃຫ່ຍ ມດີ້ວງໝັດ, ໜອນຜັກ, ໃບ
ກJດ ແລະ ເພ້ຍ. ເພື່ອປXອງກັນແມງໄມ້ເຫຼົ່ານັ້ນ, ຊາວສວນໄດ້ນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕJພືດ ເຊັ່ນ: Lannate 90-Methomyl; Sevin 
85%; Thamalone; Bydin 24%; Cypermethrin; Cholrpyrifos; Abamectin; and sulfur. ປະເພດຜັກທີ່ມີລາຄາ
ແພງ ມີຜັກຊີ, ຜັກກາດ, ຜັກຫອມ, ເຊິງ່ປJກຢJ4ເຮືອນຮົ່ມ ແລະ ນໍາໃຊ້ຢາບສັດຕJພືດຕໍ່າ. 
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146. ການປSກສາຫາລືໃນຊ່ວງລົງສະໝາມ, ການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕJພືດ/ຢາຂ້າຫຍ້າທີ່ບໍ່ເໝາະສົມໄດ້ມີການລາຍງານ, ການນໍາໃຊ້ຢາ
ປາບສັດຕJພືດທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ແລະ ສານເຄມີອື່ນໆ ເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກໍາ, ລວມທັງຮັກສາແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຢ4າງຍິ່ງສໍາລັບການ
ແຂ່ງຂັນໃນ ສປປ ລາວ. ຊາວສວນບໍ່ໄດ້ຮັບຮJ້ຕໍ່ກັບການເກືອດຫ້າມການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕJພືດ/ຢາຂ້າຫຍ້າ, ຄະນະທີ່ການຄວບຄ@ມຜJ້
ຄ້າຂາຍຍັງບໍ່ທັນເຄັ່ງຄັດ ແລະ ຈໍາກັດ. 

ການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕJພືດໃນໂຮງສີ 

147. ໂຮງສີສ່ວນຫຼາຍທີ່ນອນໃນເຂດໂຄງການເປ;ນໂຮງສີຂະໜາດນ້ອຍ, ສາມາດສີເຂົ້າໄດ້ພຽງແຕ່ 1-2 ໂຕນ/ວັນ. ປະຈ@ບັນຍັງບໍ່ທັນ
ໄດ້ນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕJພືດໃນໂຮງສີ ແລະ ສາງເກັບຮັກສາເຂົ້າ. ມັນບໍ່ແມ່ນວິທີການທີ່ນໍາໃຊ້ໃນການຮັກສາເຂົ້າໄວ້ໃນສາງເກີນກ່ວາ 2 
ວັນ ຫຼື ໃຊ້ວິທີອົບຄວນ. ໄລຍະການຮັກສາເຂົ້າໃນສາງສJງສ@ດບໍ່ເກີນ 7 ວັນ.  

  

ໂຮງສີໃນຂອບເຂດເປW້າໝາຍໂຄງການ 

5.1.2 ການຈັດການສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກກະສິກໍາ 

148. ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການປະກອບດ້ວຍ ແກບ, ເຟcອງ, ຕົ້ນສາລີ, ແກນສາລີ, ແລະ ເສດຜັກ. ແກບ ແລະ ເຟcອງ, ຕົ້ນ
ສາລີ ໂດຍສ່ວນໃຫ່ຍປະໄວ້ທີ່ທົ່ງນາ ແລະ ສວນ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການປWກຄ@ມ. ແກນສາລີ ແລະ ເສດຜັກຈະເຮັດເປ;ນອາຫານສັດ. 

149. ຢາຂ້າຫຍ້າແມ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ຢJ4ທົ່ວໄປໃນແຂວງພາກເໜືອ, ລວມທັງແຂວງໄຊຍະບJລີ, ສິ່ງເສດເຫຼືອເປ;ນພິດ, ເປ;ນຕົ້ນ, ພາຊະນະບັນຈ@ຢາ
ຂ້າຫຍ້າ, ແມ່ນປWກກະຕິໄດ້ຖີ້ມໄວ້ທີ່ສວນ ແລະ ກໍ່ຝ;ງໃນຂອບເຂດທໍາການຜະລິດບ່ອນທີສັດ ແລະ ຄົນສາມາດສໍາພັດໄດ້. ປະຈ@ບັນ, 
ຊາວກະສິກອນຂາດຄວາມຮJ້ ແລະ ບໍ່ມີວິທີການແກ້ໄຂ (ລວມທັງເຕກັໂນໂລຊີ ແລະ ແຫຼ່ງທຶນ) ໄດ້ກາຍເປ;ນຂໍ້ຈໍາກັດສໍາລັບການບໍາບັດ
ສິ່ງເສດເຫຼືອດັ່ງກ່າວ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອເປ;ນພິດ. 

5.1.3 ການຈັດການສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ເຄື່ອງຫ@້ມຫໍ່ຜັກ 

150. ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການຫໍ່ຫ@້ມຜັກຈະບໍ່ເປ;ນບັນຫາໃຫ່ຍໃນ ສປປ ລາວ ເນື່ອງຈາກຂະບວນການຜະລິດເປ;ນສິນຄ້າຍັງມີຂະໜາດ
ນ້ອຍ, ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການຫໍ່ຫ@້ມລວມທັງນໍ້າເປc້ອນຈາກຂະບວນທໍາຄວາມສະອາດ ແລະ ເສດຜັກ. ເສດຜັກຈະນໍາໃຊ້ຄືນໃໝ່ເຊັ່ນ: 
ເປ;ນອາຫານລ້ຽງສັດ ແລະ /ຫຼື ໃຫຫ້ຍ່ອຍສະຫຼາຍ, ດັ່ງທີ່ໄດ້ເຮັດໃນປະຈ@ບັນ. ຈະບໍນ່ໍາໃຊ້ຖົງຢາງຈາກການດໍາເນີນທ@ລະກິດປະເພດນີ້.  
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ໂຮງງານຫໍ່ຫ@່ມຜັກໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

5.1.4 ລະບົບຊົນລະປະທານບໍ່ມີປະສິດທິພາບ 

151. ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງສະພາບອາກາດໃນປະຈະບັນ, ເປ;ນຕົ້ນ ນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ມີຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບຊົນລະປະທານ 
ໃນ ສປປ ລາວ. ໂຄງການຊົນລະປະທານສ່ວນໃຫ່ຍໃນຂອບເຂດເປW້າໝາຍໂຄງການແມ່ນຖຶກທໍາລາຍເນື່ອງຈາກການປ4ຽນແປງດິນຟXາ
ອາກາດ. ດັ່ງນັ້ນ, ລະບົບຊົນລະປະທານບໍ່ສາມາດຈັດສັນນໍ້າ ແລະ ສະໜອງນໍ້າໃຫ້ແກ່ເນື້ອທີ່ຫົດປະຈ@ບັນ ແລະ ເນື້ອທີ່ເປW້າໝາຍທີ່ຈະ
ຂະຫຍາຍໄດ.້ ຄະນະທີ່ລະບົບຊົນລະປະທານຫຼາຍໆ ແຫ່ງໄດ້ມີການຟc້ນຟJ, ບາງໂຄງການບໍ່ມີງ ົບປະມານພຽງພໍໃນການຄ@້ມຄອງ ແລະ ນໍາ
ໃຊ້ (O&M). ຖ້າບໍ່ມີການຄ@້ມຄອງທີ່ດີລະບົບຊົນລະປະທານຈະບໍ່ມີການສ້ອມແປງ ແລະ ບໍ່ສາມາດສະໜອງນໍ້າໃຫ້ແກ່ການຜະລິດເພື່ອ
ເປ;ນສິນຄ້າ. ບາງທ້ອງຖິ່ນການຜະລິດໄດ້ອາໃສນໍ້າຝWນ ບໍ່ມີລະບົບຊົນລະປະທານເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ຮັບປະກັນທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ.  

5.2 ທາງເລືອກທີດ່ໃີນການປ;ບປ@ງວິທີການເຮັດກະສິກໍາແບບດັ້ງເດີມ 
152. ສໍາລັບການຜະລິດເຂົ້າ 

• ນໍາໃຊ້ແນວພັນເຂົ້າທີ່ດີ ແລະ ແນວພັນສາມາດປ;ບຕົວເຂົ້າກັບເງ ື່ອນໄຂສິ່ງແວດລ້ອມ (ຕົວຢ4າງ ທົນທານຕໍ່ສັດຕໍ່ສັດຕJພືດ, ທົນ
ທານຕໍ່ນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດສJງ) 

• ນໍາໃຊ້ວິຊາການ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີກະສິກໍາແບບໃໝ່ເຊິ່ງມີຕົ້ນທຶນຜະລິດຕໍ່າເຊັ່ນແນວພັນຫວ່ານໄດ້ເລີຍ, ເຄື່ອງຢອດແມັດ, ແນວ
ພັນທີ່ນໍາໃຊ້ທັງຊຸ່ມ ແລະ ແຫ້ງ, ເຄື່ອງກົນຈັກປ;ກດໍາ, ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີອື່ນໆ.  

• ການຈັດການຄວາມອ@ດົມສົມບJນຂອງດິນໂດຍການປJກພືດໝJນວຽນຫຼັງຈາກການເກັບກJ້, ປJກພືດໝJນວຽນ, ນໍາໃຊ້  ມJນສັດ, ຝ@4ນ
ຊີວະພາບ, ການຍ່ອຍສະຫຼາຍຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອ, ນໍາໃຊ້ຝ@4ນອີນຊີສໍາລັບເຂົ້າ, ນໍາໃຊ້ຝ@4ນດ້ວຍອັດຕາ    ເໝາະສົມ.  

• ການປາບສັດຕJພືດແບບປະສົມປະສານ, ນໍ້າໃຊ້ນໍ້າໝັກຊີວະພາບ ແລະ ໃຊ້ວິທີທາງຊີວະວິທະຍາໃນການດັກຈັບ, ຕິດຕາມຈໍານວນ
ຂອງສັດຕJພືດດ້ວຍການໃຊ້ໄຟດັກຈັບ, ແນວພັນຜັກຫຼາຍຊະນິດ, ນໍາໃຊ້ແນວພັນທີ່ທົນທານຕໍ່ສັດຕJພືດ, ທໍາລາຍຮອບວຽນການ
ເພາະພັນສັດຕJພືດ, ປ4ອຍສັດກິນແມງໄມ.້  

• ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຈັກເຂົ້າໃນການຜະລິດເປ;ນຕົ້ນເຄື່ອງຈັກຢອດແມັດ, ເຄື່ອງຈັກປ;ກດໍາ, ເຄ່ືອງຈັກເກັບກJ້, ເຄື່ອງອົບໃນການປ;ບປ@ງຄ@ນ
ນະພາບເຂົ້າ.  

• ເຮັດສວນທົດລອງ, ໂຮງຮຽນສອນການກະຊິກໍາອິນຊີໃນສະໝາມ, ແລກປ4ຽນຂໍ້ມJນ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ.  

153. ການຜະລິດສາລີ 

• ນໍາໃຊ້ແນວພັນເຂົ້າທີ່ດີ ແລະ ແນວພັນສາມາດປ;ບຕົວເຂົ້າກັບເງ ື່ອນໄຂສິ່ງແວດລ້ອມ 
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• ປ;ບປ@ງຄ@ນນະພາບຂອງດິນດ້ວຍການປJກພືດໝJນວຽນ, ປJກພືດຫຼາຍຊະນິດ,ເອົາເສດພືດປWກຄ@ມດິນ ແລະ ນໍາໃຊ້ຝ@4ນປະກອບ
ດ້ວຍສານອາຫານ ໄນໂຕຼເຈັນ້, ຟWສຟໍຣັສ, ນໍາໃຊ້ຝ@4ນອັດຕາທີ່ເໝາະສົມ. 

• ນໍາໃຊ້ພືດທີ່ດັກຈັບແມງໄມ້, ນໍາໃຊ້ວິທີການກໍາຈັດຕJພືດແບບປະສົມປະສານ, ນໍ້າໃຊ້ນໍ້າໝັກຊີວະພາບ ແລະ ໃຊ້ວິທີທາງຊີວະ
ວິທະຍາໃນການດັກຈັບ. 

• ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຈັກເຂົ້າໃນການຜະລິດເປ;ນຕົ້ນ ເຄື່ອງຈັກຢອດແມັດ, ເຄື່ອງຈັກປ;ກດໍາ, ເຄ່ືອງຈັກເກັບກJ້, ເຄື່ອງອົບ. 
• ເຮັດສວນທົດລອງ, ໂຮງຮຽນສອນການກະສິກໍາອິນຊີໃນສະໝາມ, ແລກປ4ຽນຂໍ້ມJນ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ. 

154. ສໍາລັບຜະລິດພືດຜັກ 

• ແນະນໍາປJກພືດຕາມລະດJການ 
• ຜະລິດແນວພັນໃນລະດJແລ້ງ 
• ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືກະສິກໍາສໍາລັບການກະກຽມດິນ, ການໃຫ້ນໍ້າ. 
• ແນະນໍາການຜະລິດຝ@4ນອິນຊີ, ແລະ ການນໍາໃຊ້ຝ@4ນອີນຊີ 
• ປ;ບປ@ງຄວາມສາມາດອົມນໍ້າຂອງດິນ, ນໍາໃຊ້ນໍ້າແບບລະບົບຊືມ 
• ນໍາໃຊ້ນໍ້າສະກັດໃນການຄວບຄ@ມສັດຕJພືດ, ປ4ອຍສັດກິນແມງໄມ້ພາຍໃນສວນຜັກ. 
• ແນະນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຫ@້ມຫໍ່ ແລະ ເກັບຮັກສາຫ້ອງຄວບຄ@ມອ@່ນຫະພJມ. 
• ເຮັດປະຕິທິນການປJກຜັກ ແລະ ລາຍການຜັກສໍາການຕະຫຼາດ. 
• ເຮັດສວນທົດລອງ, ໂຮງຮຽນສອນການກະຊິກໍາອິນຊີໃນສະໝາມ, ແລກປ4ຽນຂໍ້ມJນ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ. 

155. ຊາວກະສິກອນສ່ວນຫຼາຍຍິນດີຈະປJກຜັກອິນຊີ ແລະ ນໍາໃຊ້ກະສິກໍາທີ່ດ ີ (GAP) ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ແລະ 
ມີລາຄາສJງ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພຕໍ່ກັບພວກເຂົາເຈົ້າເອງ ພ້ອມດ້ວຍຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕJພືດ ແລະ ຢາຂ້າຫຍ້າ. ບັນຫາ 
ແລະ ຂໍ້ຈໍາກັດໃນການເຮັດກະສິກໍາອິນຊີ ແລະ ກະສິກໍາທີ່ດແີມ່ນຂະບວນການອອກໃບຢ;້ງຢcນ- ໂດຍສະເພາະການຈັດການທາງດ້ານຄ@ນ
ນະພາບ ເຊິ່ງເປ;ນທີ່ຈໍາເປ;ນສໍາລັບການຕະຫຼາດ. 

 

6.0 ຜົນກະທົບທ່ີເປ;ນທ່າແຮງ 
6.1 ຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ 

156. ໂຄງການຜະລິດກະສິກໍາເປ;ນສິນຄ້າໄດ້ອອກແບບມີຫຼາຍກິດຈະກໍາລວມທັງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ  ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ, ສະໜັບ
ສະໜ@ນຜJ້ເກັບຊື້ ໂດຍການສ້າງຄJ່ຮ່ວມ ແລະ ການລົງທຶນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດນ້ອຍ, ແລະ ອື່ນໆ. ໂຄງການດັ່ງຄາດວ່າຈະນໍາ
ເອົາຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໂດຍອີງຕາມຈ@ດປະສົງລວມຂອງກິດຈະກໍາໂຄງ ການແມ່ນເພື່ອເສີມສ້າງການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານການ
ຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ໃຫ້ໂອກາດເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດທີ່ໝັ້ນຄົງ, ດັ່ງນັ້ນ, ການປ;ບປ@ງລາຍໄດ້ທີ່ໝັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ. ອີກຢ4າງໜຶ່ງ
, ກິດຈະກໍາໂຄງການພາຍໃຕ້ອົງປະກອບ A. ຍັງມີຈ@ດປະສົງໃນການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການຜະລິດກະສິກໍາແບບດັ້ງເດີມ (ໂດຍ
ການສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ IPM ແລະ GAP) ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການຜະລິດໃຫ້ເປ;ນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ລວມທັງມີທາງເລືອກໃນ
ການກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອທາງດ້ານກະສິກໍາ.  

157. ຄຽງຄJ່ກັບຜົນປະໂຫຍດຕົ້ນຕໍດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ໂຄງການ ACP ອາດຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບທາງດ້ານລົບເຊັ່ນກັນ. ຜົນກະທົບທີ່ຄາດ
ວ່າຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ມີການປະເມີນໂດຍການລົງກວດກາສະຖານທີ່ໂຄງການ, ປcກສາຫາລືກັບກ@່ມຊາວກະ ສິກອນ, ແລະ ອໍານາດການ
ປWກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຜJ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມJນມືສອງ. ໃນຫົວຂໍ້ນີ້ສັງລວມຜົນກະທົບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ການຫຼຸດຜ່ອນທີ່ຈໍາເປ;ນເຊິ່ງຈະໄດ້ປະກອບເຂົ້າໃນແຜນຄ@ມ້ຄອງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ກະກຽມສະເພາະໂຄງການຍ່ອຍ. ບັນຫາຜົນກະທົບ



Environment and Social Management Framework  
Lao Agriculture Competativeness Project (LACP) 

	

59	
	

ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສິ່ງທີ່ພົວພັນກັບມ:ີ (i) ສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກກິດຈະກໍາທາງດ້ານກະສິກໍາ, (ii) ຈາກການປ;ບປ@ງ
ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດນ້ອຍ (iii) ການຈັດການສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກຂະບວນການຜະລິດ ແລະ ການແປຮJບເປ;ນສິນຄ້າ. ເຊິ່ງບັນຫາທີ່
ພົວພັນມີລາຍລະອຽດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ.້ 

 ອົງປະກອບ A: ປ;ບປ@ງປະສິດທິພາບຂອງການກະສິກໍາ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ  

158.  ພາຍໃຕ້ອົງປະກອບ A. ອາດມີການລົງທຶນໃນການປ;ບປ@ງພື້ນຖານໂຄງການລ່າງຂະໜາດນ້ອຍສໍາລັບການຟc້ນຟJໂຄງການ
ຊົນລະປະທານ (ຕົວຢ4າງ ຫົວງານ, ລະບົບຄອງເໝືອງ), ປ;ບປ@ງຈັກສJບນໍ້າສໍາຜະລິດເຂົ້າ ແລະ ພືດຜັກ ແລະ ສະຖານີສຶກສາ (ເຮັດຮົ້ວ, 
ຫຼັງຄາ, ລະບົບການໃຫ້ນໍ້າ). ພິຈາລະນາໄດ້ວ່າເປ;ນກິດຈະກໍາຂະໜາດນ້ອຍ, ສະຖານທີ່ຈໍາລອງໃນທ້ອງຖິ່ນ, ຄາດວ່າມີຜົນກະທົບພຽງ
ເລັກນ້ອຍ, ເປ;ນຕົ້ນ ສຽງເນືອງນັນ ແລະ ຝ@4ນລະອອງ, ອາດເກີດຂຶ້ນ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອອາດຈະມີໃນສະຖານເຮັດກິດຈະກໍາ. ຜົນກະທົບ
ເຫຼົາ່ນີ້ອາດຫຼຸດຜ່ອນໄດ້ ແລະ ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນທີ່    ເໝາະສົມຈະໄດນ້ໍາໃຊ້ທີ່ຈ@ດເກີດຜົນກະທົບໃນຊ່ວງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການ ເຊິ່ງຢJ4ໄກ້ກັບບ້ານເຮືອນປະຊາຊົນ ແລະ/ຫຼື ບ່ອນທີ່ອ່ອນໄຫວ. ໃນກໍລະນີບ່ອນທີ່ມີຝ@4ນລະອອງເພີ່ມຂຶ້ນອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່
ປະຊາຊົນ, ຊາວກະສິກອນຈະໄດ້ມີການຫົດນໍ້າເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຝ@4ນລະອອງ. ຄວາມປອດໄພຕໍ່ກັບຊາວກະສິກອນໃນຊ່ວງການຕິດຕັ້ງ
ວຽກຕ່າງໆຈໍາເປ;ນຕ້ອງໄດ້ມີການພິຈາລະນາ, ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ອ@ປະຕິເຫດອາດເກີດຂຶ້ນເຊັ່ນ ການຕົກຂ@ມບ່ອນທີ່ສ້ອມແປງຄອງເໝືອງ, 
ໄຟຟXາຊ໋ອດ. ມາດຕະການຫຼຸຜ່ອນໄດ້ອະທິບາຍໃນຫົວຂໍ້ທີ 7 ຈະໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍຊາວກະສິກອນເພື່ອປXອງກັນຄວາມ
ສ່ຽງດັ່ງກ່າວ. 

159. ໂດຍຄ້າຍກັນ, ຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມຈາກການປJກຝ;ງທີ່ຈ@ດທົດລອງຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໃນມJມມອງກ້ວາງໆ.ບັນຫາ
ສິ່ງແວດລ້ອມຕົ້ນຕໍທີ່ພົວພັນກັບການປJກຝ;ງອາດພົວພັນກັບການນໍາໃຊ້ຝ@4ນເຄມີ, ຢາປາບສັດຕJພືດ/ຢາຂ້າຫຍ້າ ແລະ ມົນລະພິດ
ສິ່ງແວດລ້ອມເນື່ອງຈາກກໍ່ໃຫ້ເກີດສິ່ງເສດເຫຼືອ. ການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕJພືດ/ຢາຂ້າຫຍ້າ, ຝ@4ນເຄມີທີ່ບໍ່ ເໝາະສົມສົ່ງຜົນຕໍ່ສ@ຂະພາບຕໍ່
ຜJ້ທີ່ນໍາໃຊ້ໂດຍກົງ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ແລະ/ຫຼື ຜJ້ທີ່ບໍລິໂພກຜົນຜະລິດທີ່ບັນຈ@ເຄມີຫຼາຍເກີນອັດຕາທີ່ອະນ@ຍາດ, ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນ
ກະທົບຈາກຈາກການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕJພືດ/ຢາຂ້າຫຍ້າ (IPM ແລະ PMP) ແລະ GAP ໄດ້ອະທິຍາຍໃນພາກທີ 8.  

ອົງປະກອບ B: ຍົກສJງການຜະລິດເປ;ນສິນຄ້າ  

160. ພາຍໃຕ້ອົງປະກອບນີ້, ໂຄງການຈະສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເງິນໃນການຮJບແບບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດໍາເນີນທ@ລະ
ກິດແບບເປ;ນຄJ່ຮ່ວມ, ລວມມີການລົງທຶນໃນການໃຫ້ບໍລິການແນະນໍາ ແລະ ຊັບສິນຍາວນານ (ຕົວຢ4າງ ສິນຄ້າ ແລະ ວຽກ) ຍົກສJງ
ການຜະລິດ ແລະ ຫຼັງການເກັບກJ້ຂອງການເປ;ນຄJ່ຮ່ວມ. ອາດມີການລົງທຶນໃນວຽກວິສະວະກໍາຂະໜາດນ້ອຍສໍາລັບການປ;ບປ@ງສາງ
ເກັບມ້ຽນເຂົາ້ໃນໂຮງສີ, ກໍ່ສ້າງສາງເກັບມ້ຽນເຂົ້າ, ຫ້ອງຮັກສາອ@່ນຫະພJມ, ແລະ ສະຖານທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງຂະບວນການ
ເພີ່ມມJນຄ່າ ເຊັ່ນ ເຮືອນໂຮງສໍາລັບການຫ@້ມຫໍ່ຜັກ. ການນໍາໃຊ້ວິທີການວິສະວະກໍາ, ເຕັກໂນໂລຊີສະອາດຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ເພື່ອຫຼີກລຽງ 
ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຜົນກະທົບທາງລົບຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາໂຄງການເຫຼົ່ານັ້ນ. ເຄື່ອງທາໍຄວາມເຢ;ນທີ່ເໝາະສົມ (ບໍ່
ມີທໍາລາຍໂອໂຊນ-ODS) ສົ່ງຜົນກໍ່ໃຫ້ເກີດໂລກຮ້ອນຕໍ່າ) ຈະໄດ້ພິຈາລະນາບໍ່ເປ;ນທາງເລືອກຂອງກິດຈະກໍາໃນລາຍການເອກະສານ
ຊ້ອນທ້າຍ 1 ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກກິດຈະກໍາໂຄງການຕໍ່ກັບການປ4ຽນແປງດິນຟXາອາກາດ.  

161. ໃນຊ່ວງການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກະກຽມກອບນະໂຍບາຍຄ@້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ປະເພດຂອງຄJ່ຮ່ວມ ແລະ 
ລາຍລະອຽດຂອງກິດຈະກໍາທີ່ຈະສະໜັບສະໜ@ນຈາກໂຄງການ LACP ໄດຮ້ັບການແນະນໍາ; ສະເພາະຢ4າງຍິ່ງ, ໂຮງສີເຂົ້າ, ຈັກຂັດແມັດ
, ສາງເກັບມ້ຽນ, ຜົນກະທົບຈາກກິດຈະກໍາເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ມີການພິຈາລະນາ ແລະ ມີລາຍລະອຽດດັ່ງລ@່ມນີ້: 
(a) ໂຮງສເີຂົ້າ: ເນື່ອງຈາກເປ;ນໂຮງສີເຂົ້າຂະໜາດນ້ອຍ (ຄວາມອາດສາມາດສີໄດ້ແຕ່ 1-2 ໂຕນ/ວັນ), ຜົນກະທົບຈາກຝ@4ນ, ສຽງ

ເນືອງນັັນ, ແລະ ແກບ ແມ່ນໄດ້ມີການພິຈາລະນາມີຜົນກະທົບພຽງເລັກນ້ອຍຕໍ່ສ@ຂະພາບຂອງຄົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ຝ@4ນລະອອງ
ທີ່ມີຂະໜາດແມັດໃຫ່ຍແມ່ນບໍ່ສາມາດປbວໄປໄກ, ຝ@4ນລະອອງບໍ່ມີຜົນກະທົບສະເພາະຕໍ່ສ@ຂະພາບ (ບໍ່ເປ;ນພິດ) ບໍ່ສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່



Environment and Social Management Framework  
Lao Agriculture Competativeness Project (LACP) 

	

60	
	

ຜິວໜັງ. ການແຍກຝ@4ນລະອອງແບບຮJບຈວຍແມ່ນຂະບວນການແຍກທີ່ມີປະສິດພາບສໍາລັບໂຮງສີຂະໜາດນ້ອຍ, ບາງຄັ້ງນໍາໃຊ້
ລະບົບຮJບຈວຍຫຼາຍຊັ້ນ (ເປ;ນຂັ້ນໆ); ຢJ4ທີໂຮງສີຂະໜາດໃຫ່ຍຕອ້ງໄດ້ຕິດຕັ້ງຕານ່າງກັ່ນຕອງ.  

(b) ເຄື່ອງກົນຈັກຫຼັງເກັບກJ້  ພົວພັນກັບຄວາມປອດໄພ, ຊາວກະສິກອນ ແລະ ກໍາມະກອນຜJ້ເກັບຊື້ຕ້ອງໄດ້ມີການຝSກອົບຮົມໃນກາ
ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງກົນຈັກລວມທັງການຄ@້ມຄອງນໍາໃຊ້ເປ;ນປWກກະຕິ. 

(c) ສໍາລັບຫ້ອງຮັກສາອ@່ນຫະພJມ, DOS ການປ4ອຍທາດອາຍສົ່ງຜົນກໍ່ໃຫ້ເກີດໂລກຮ້ອນເຊິ່ງກໍ່ໃຫເ້ກີດຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ການ
ປ4ຽນແປງດິນຟXາອາກາດ. ພາຍໃຕ້ອົງປະກອບນີ້, ການຄັດເລືອກເຄື່ອງທໍາຄວາມເຢ;ນຈະໄດ້ພິຈາລະນາລະອຽດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນ
ກະທົບທາງລົບທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດພາວະໂລກຮ້ອນ.  

(d) ການຫໍ່ຫ@້ມ, ນໍ້າເປc້ອນຈາກການທໍາຄວາມສະອາດຄວນໄດ້ມີການຫຼຸດຜ່ອນ. 

ອົງປະກອບ C: ການຄ@້ມຄອງໂຄງການ  

162. ອົງປະກອບນີ້ ຈະສະໜອງງ ົບປະມານດໍາເນີນໂຄງການ ແລະ ອ@ປະກອນ ເພື່ອກວດກາໂຄງການ, ຄ@້ມຄອງການເງິນ ແລະ ກິດຈະກໍາ
ການຈັດຊື້-ຈ້າງ ເພື່ອຮັບປະກັນ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບການປWກປXອງສັງຄົມ, ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເຕັກນິກໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ຍາວ ໃຫ້ແກ່ທີມງານ
ຄ@້ມຄອງໂຄງການໃນເຂດທີ່ໄດ້ຄັດເລືອກ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອວິເຄາະ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ຄວາມເປ;ນຈິງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະສິດທິຜົນ 
ແລະ ຄວາມທ້າທາຍເຊິ່ງພົວພັນກັບຮJບແບບເຕັກນິກ ແລະ ສະຖາບັນຕ່າງໆ ເຊິ່ງຈະນໍາໃຊ້ຮJບແບບ ຫຼື ທົດລອງຮJບແບບພາຍໃຕ້
ໂຄງການ. 

ຕາຕະລາງ 16 ຜົນກະທົບທີ່ຄາດວ່າຈະເກີດຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ 

ຜົນກະທົບ/ບັນຫາຈາກກິດຈະກໍາທີ່ສະເນີ ອະທິບາຍຜົນກະທົບ 
ປ;ບປ@ງປະສິດທິພາບ ຂອງການກະສິກໍາ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ 

ນໍາໃຊ້ຝ@4ນຫຼາຍເກີນໄປ ນໍາໃຊ້ຝ@4ນເກີນອັດຕາກໍ່ໃຫ້ເກີດມີພືດຫຼາຍຢJ4ລ@່ມໂຄງການ 
ນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕJພືດ/ຢາຂ້າຫຍ້າຫຼາຍເກີນ ນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕJພືດ/ຢາຂ້າຫຍ້າຫຼາຍເກີນໄປເປ;ນສາເຫດການທໍາລາຍ

ພືດຊະນິດອື່ນ/ແມງໄມ້ທີ່ບໍ່ເປ;ນເປW້າໝາຍການກໍາຈັດ ແລະ ທໍາລາຍ
ສິ່ງແວດລ້ອມ. 

 
 
 
ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດນ້ອຍ 

ຜົນກະທົບຈາກການກໍ່ສ້າງເຮັດໃຫ້ການເຂົ້າ-ອອກ ພາຫານະໄລຍະ
ຊົ່ວຄາວ 

ປbດການສົ່ງນໍ້າຊົ່ວຄາວ 
ເກີດມີຕະກອນ 
ສຽງເນືອງນັນ ແລະ ຝ@4ນລະອອງຈາກການກໍ່ສ້າງ 
ຜົນກະທົບຈາກການເພີ່ມການຜະລິດກະສິກໍາ 

ຍົກສJງການຜະລິດເປ;ນສິນຄ້າ 
ປະເພດເຄື່ອງກົນຈັກໃຊ້ໃນການເກັບກJ້ຜົນຜະລິດ ນໍາໃຊ້ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການກະສິກໍາ 
ເຕັກໂນໂລຊີການເກັບກJ້ຜົນຜະລິດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ ບັນຫາຄວາມປອດໄພເນື່ອງຈາກບໍ່ຄ@້ນເຄີຍກັບການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງ 

ສິ່ງເສດເຫຼືອ ເປ;ນຕົ້ນ ແກບ, ແກນສາລີ, ແລະ ອື່ນໆ 
ໂຮງສີເຂົ້າ ຝ@4ນລະອອງ ແລະ ສຽງເນືອງນັນ ແລະ ແກບ ແມ່ນປະກົດເຫັນຈາກໂຮງສີ 

ແຕ່ພິຈາລະວ່າມີຜົນກະທົບຕໍ່ສ@ຂະພາບ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເລັກນ້ອຍ 
ແນະນໍາແນວພັນເຂົ້າຊະນິດໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຊາວນາ ເພີ່ມຜົນຜະລິດ ແລະ ຫຼີກລຽງການນໍາໃຊ້ຝ@4ນເຄມີຫຼາຍເກີນໄປ 
ປ;ບປ@ງການຜລິດ ນໍາໃຊ້ຝ@4ນເຄມີບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຢາປາບສັດຕJພືດມີຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່

ດິນ ແລະ ຄ@ນນະພາບນໍ້າ, ຜົນກະທົບຕໍ່ສ@ຂະພາບ ແລະ ມັນຫາມົນລະພິດ 
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6.2  ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ  
163. ຄາດການວ່າ ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ ແມ່ນເປ;ນຜົນດີ ເຊິ່ງໂຄງການຈະສະໜອງໂອກາດໃຫ້ແກ່ຊາວນາຄື ກ) ຮຽນຄວາມຮJ້ການ

ປJກຝ;ງແບບໃໝ່ ແລະ ເຂົ້າເຖິງ ແນວພັນຄ@ນນະພາບສJງ, ຂ) ປ;ບປ@ງຍົກລະດັບລາຍໄດ້ເພີ່ມ ໂດຍການປJກພືດຫຼາຍຊະນິດ ບົນພື້ນຖານ 
ຄວາມຮJ້ ແລະ ການປJກ ພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ, ຄ) ດໍາເນີນງານຮ່ວມກັບກ@່ມຊາວນາໃນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອສະໜອງຜົນຜະລິດກະສິກໍາ ໃຫ້
ບໍລິສັດເອກະຊົນ ພາຍໃຕ້ຮJບແບບຄJ່ຮ່ວມທ@ລະກິດ, ງ) ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຈາກການປ;ບປ@ງລະບົບຊົນລະປະທານ, ຈ) ປ;ບປ@ງຍົກລະດັບ
ສະຖານະພາບການກິນມີໂພສະນາການໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໂດຍຜ່ານກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງໂຄງການ ຢJ4ລະດັບຊຸມຊົນ, ຈະສ້າງ
ໂອກາດໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ຜJ້ຊາຍ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການວາງແຜນການ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນໂຄງການ.  ບັນຈ@ກ@່ມ
ຊົນເຜົາ່ ເພື່ອໃຫ້ມີໂອກາດ ເຂົ້າຮ່ວມການປSກສາຫາລື ຢ4າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ກາຍເປ;ນຜJ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. ເຂົາເຈົ້າສາມາດເລືອກເຂົ້າ
ຮ່ວມກິດຈະກໍາໂຄງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປJກຝ;ງ ເຊິ່ງ    ເໝາະສົມຕໍ່ເຂົາເຈົ້າ. 

164. ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບດ້ານລົບ, ຄາດການວ່າ ມີຜົນກະທົບດ້ານລົບໜ້ອຍ. ໃນຈໍານວນ 3 ອົງປະກອບຂອງໂຄງການ, ອົງປະກອບ ກ ຫຼື 
A (ປ;ບປ@ງຍົກລະດັບປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງດ້ານກະສິກໍາ) ແມ່ນ ອົງປະກອບ ທີ່ອາດເປ;ນຜົນໃຫ້ມີການຄອບຄອງທີ່ດິນ 
ຍ້ອນວຽກງານກໍ່ສ້າງ ເຊິ່ງຈະຖືກດໍາເນີນງານ ເພື່ອຟc້ນຟJບJລະນະລະບົບຊົນລະປະທານທີ່ມີ. ອີງໃສ່ປະເພດຂອງວຽກງານຟc້ນຟJບJລະນະ 
ແລະ ຂອບເຂດຂອງວຽກ, ຄາດການວ່າ ບໍ່ມີການຈັດສັນຍົກຍ້າຍວັດຖຸ. ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ, ຄາດການວ່າ ຈະມີການຄອບຄອງທີ່
ດິນຈໍານວນໜ້ອຍ (ຊົ່ວຄາວ ແລະ ຖາວອນ) ຕາມກິດຈະກໍາ ສໍາລັບຄອງນໍາທີ່ມີ ເຊິ່ງອາດກະທົບທີ່ດິນ ແລະ ພືດຂອງປະຊາຊົນ
ທ້ອງຖິ່ນ. ຄາດການວ່າ ມີຜົນກະທົບ (ທີ່ບໍ່ແມ່ນກະທົບດິນ) ເຊັ່ນ ສຽງ, ຝ@4ນ, ຢ@ດໃຊ້ນໍ້າຊົ່ວຄາວໃນເຂດກະສິກໍາບາງບ່ອນ ສິ່ງນີ້ອາດ
ກະທົບຜົນຜະລິດກະສິກໍາ ຫຼື ກິດຈະກໍາຫາລາຍໄດ້ (ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ, ທ@ລະກິດ ແລະ ອື່ນໆ) ຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ. ອາດຈະມີການ
ສJນເສຍດິນ ຫຼື ການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນ ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບ ແຜນທີ່, ຫຼັກໝາຍເຂດແດນ ແລະ ທະບຽນດິນຊົນລະປະທານ/ລະບົບ
ດິນຊົນລະປະທານ ໃນລັກສະນະເປ;ນລອກ ຢJ4ຂອບເຂດໂຄງການ. ເຖິງຢ4າງໃດກໍ່ຕາມ, ປະກົດວ່າ ຊີວິດການເປ;ນຢJ4ຕໍ່າ ຍ້ອນລັກສະນະ
ການດໍາເນີນງານຄ@້ມຄອງແບບປະເພນີ ຫຼື ການປ4ອຍປະດິນໃຫ້ເປ;ນເຮື້ອ. 

165. ການວິເຄາະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ: ໄດ້ດໍາເນີນການວິເຄາະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເພື່ອໃຫ້ໂຄງການ ລະບ@ຊ່ອງຫວ່າງ ລະຫວ່າງຍິງ ແລະ ຊາຍ 
ໃນການຜະລິດກະສິກໍາ. ອີງໃສ່ຊ່ອງຫວ່າງ ທີ່ໄດ້ລະບ@ນັ້ນ, ໃຫ້ປະເມີນຂອບເຂດ ເຊິ່ງຊ່ອງຫວ່າງ ທີ່ໄດ້ຖືກລະບ@ນັ້ນ ອາດຈະກະທົບຊີວິດ
ການເປ;ນຢJ4 ອັນຈະບໍ່ສາມາດບັນລ@ຜົນຮັບຂອງການພັດທະນາໂຄງການ ທີ່ຕັ້ງເປW້າໝາຍໄວ້ ແລະ ໃຫ້ສະເໜີການດໍາເນີນງານ ທີ່ສາມາດ
ປbດຊ່ອງຫວ່າງນັ້ນ - ເພື່ອໃຫ້ເສີມຄວາມສາມາດບັນລ@ຜົນຮັບ ທີ່ຕັ້ງເປW້າໝາຍໄວ້ (ລະດັບຜົນຮັບ). ຈາກແຫຼ່ງຂໍ້ມJນມືສອງ ແລະ ການ
ປSກສາຫາລື ກັບປະຊາຊົນທ້ອຖິ່ນ, ຜົນຮັບຂອງການວິເຄາະໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ: 

 
• ການແບ່ງງານ ລະຫວ່າງຍິງ ແລະ ຊາຍ ໃນຂອບເຂດໂຄງການ ແມ່ນຄືກັນກັບແບບແນວຄວາມຄິດປະເພນີ ຕໍ່ກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 

ໃນລາວ.   
• ຜJ້ຊາຍເຮັດວຽກໜັກ ເຊັ່ນ ກະກຽມດິນ, ຕັກນໍ້າ, ຈັດນໍ້າຊົນລະປະທານ ແລະ ວຽກທີ່ມີຜິດຕໍ່ສ@ຂະພາບ ເຊັ່ນ ສີດຢາຂ້າສັດຕJພືດ, 

ເຂົ້າຮ່ວມງານຊຸມຊົນ ໃນນີ້ ແມ່ຍິງເຮັດວຽກເຮືອນ ລວມທັງເບິ່ງລJກ, ກະກຽມອາຫານ ແລະ ໃຫ້ອາຫານສັດ.  
• ແນວໃດກໍຕາມ, ຂໍ້ມJນຊີ້ໃຫ້ເຫັນ ການປ4ຽນແປງດ້ານດີ ໃນກໍລະນີ ຊາວນາ ແລະ ຊາວສວນສາລີ ເຮັດສັນຍາຊື້-ຂາຍ, ມີການປ;ບ

ປ4ຽນແບ່ງງານກັນໃນຄົວເຮືອນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ວຽກງານຕາມເງື່ອນໄຂ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງຊື-້ຂາຍ ໃນສັນຍາ. 
• ໄດມີການດັດແປງແບ່ງແຮງງານ ໃນຮJບແບບສັນຍາຊື້-ຂາຍ ເພື່ອມ@້ງໃສ່ໃຫ້ໄດ້ຜົນສJງທີ່ສ@ດ, ເອົາຊະນະການຂາດເຂີນແຮງງານ

ຂອງຄອບຄົວ ເພື່ອສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຕາມສັນຍາ.  ການປ;ບປ4ຽນແຮງງານນີ້ ປະກອບ ສ່ວນໃຫ້ແກ່ການ
ຫຼຸດຜ່ອນການມີວຽກໜັກແບບລາຍວັນ ຂອງແມ່ຍິງ, ຫຼຸດຜ່ອນເວລາ, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍປ;ບປ@ງຍົກລະດັບອໍານາດດັດສິນໃຈ
ຂອງແມ່ຍິງ, ເປ;ນການເພີ່ມບົດບາດສໍາຄັນຂອງແມ່ຍິງ ໃນການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກໃໝ່. ສິ່ງນີ້ ເປ_ດໂອກາດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮຽນຮJ້ ແລະ 
ພົວພັນສັງຄົມ.  

• ການສົ່ງເສີມກະສິກໍາ. ເຖິງຢ4າງໃດກໍ່ຕາມ, ຊາວນາບໍ່ພໍໃຈກັບການສົ່ງເສີມກະສິກໍາໃນປ;ດຈ@ບັນ, ທັງຈາກເບື້ອງລັດ (ລົງຊ່ວຍເຫຼືອ
ດ້ານເຕັກນິກໜ້ອຍ) ແລະ ຜJ້ດໍາເນີນທ@ລະກິດໂຮງສີເຂົ້າ ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ລົງຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເຕັກນິກ ຕາມທີ່ເຂົາເຈົ້າຄາດຫວັງ. 
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• ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ການຕົກລົງໃນສັນຍາຊື້-ຂາຍ. ຊາວນາອາໄສຜJ້ດໍາເນີນທ@ລະກິດໂຮງສີເຂົ້າ/ຜJ້ຂາຍຍ່ອຍ ຜJ້ເຊິ່ງສະໜອງປ;ດ
ໃນການຜະລິດໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອການປJກພືດ. ເຖິງຢ4າງໃດກໍ່ຕາມ, ພວກເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າ ລາຄາເຂົ້າ ທີ່ຜJ້ດໍາເນີນທ@ລະກິດໂຮງສີ 
ເກັບຊື້ຈາກເຂົາເຈົ້ານັ້ນ ແມ່ນຕໍ່າ. ນອກຈາກນີ້ ຜJ້ດໍາເນີນທ@ລະກິດໂຮງສີ ບໍ່ໄດ້ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ການສ່ຽງລົ້ມເຫຼວ ຂອງ
ການປJກພືດ. ສິ່ງນີ້ຍັງກະທົບຕໍ່ວິທີການ ເຊິ່ງເຂົາເຈົ້າສ້າງສັນຍາຊື້-ຂາຍ. ຊາວນາມັກຕົກລົງປາກເປW່າ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີໂອກາດ 
ຂາຍເຂົ້າ (ເມື່ອໄດ້ເກັບກJ້ແລ້ວ) ໃນລາຄາສJງກວ່າ ໃຫ້ຜJ້ເຮັດທ@ລະກິດໂຮງສີເຂົ້າລາຍອື່ນໆ (ອາດບໍ່ແມ່ນ ຜJ້ເຮັດທ@ລະກິດໂຮງສີເຂົ້າ 
ລາຍທໍາອິດ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນດ້ວຍປາກເປW່າ)   

• ຂາດການຈັດຕັ້ງໃນການເຮັດສັນຍາຊື້-ຂາຍ. ການສໍາພາດຊາວນາຢJ4ສະຖານທີ່ສຶກສາ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າເຮັດສັນຍາ ກັບ 
ຜJ້ເຮັດທ@ລະກິດໂຮງສີເຂົ້າ ດ້ວຍຕົນເອງ, ບໍ່ແມ່ນແບບເປ;ນກ@່ມ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ກະທົບໃນອໍານາດຕໍ່ລອງ-ເຈລະຈາລາຄາ. 

• ການໂພສະນາການ. ຊາວນາ ນໍາອາຫານທັງໝົດ ທີ່ເຂົາເຈົ້າປJກ ມາບໍລິໂພກ ເພື່ອຮັບປະກັນການໂພສະນາການສໍາລັບຄົວເຮືອນ
ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເຖິງຢ4າງໃດກໍຕາມ, ຊາວນາຫຼາຍຄົນ ຜJ້ເຊິ່ງສ@ມໃສ່ການປJກພືດຕົ້ນຕໍ ອາດບໍ່ມີການປJກພືດຫຼາຍຊະນິດ ທີ່ຊ່ວຍ
ຮັບປະກັນການກິນຂອງຄອບຄົວເຂົາເຈົ້າ. 

7.0 ມາດຕະການຫຸຼດຜ່ອນ ແລະ ວິທີການປ;ບປ@ງຜົນກະທົບທາງບວກ 
ສິງແວດລ້ອມ 

166. ຫົວຂໍ້ນີ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບຜົນກະທົບ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຈາກສອງອົງປະກອບຂອງໂຄງການ. ອົງປະກອບທໍາອີດ, ອົງປະກອບ ກ, 
ເນັ້ນໜັກໃສ່ການປ;ບປ@ງການຜະລິດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມຍຶນຍົງເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ກໍ່ເກີດຜົນກະທົບ. ຜົນກະທົບແມ່ນໄດ້ພິຈາລະນາ
ເຖິງກິດຈະກໍາການຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ວຽກວິສະວະກໍາຂະໜາດນ້ອຍ. ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ໄດ້ອະທິບາຍຜົນກະທົບ ແລະ ມາດຕະການ
ຫຼຸດຜ່ອນຈາກກິດຈະກໍາການຜະລິດກະສິກໍາ. 

   ຕາຕະລາງ 17 ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ 

ທ່າແຮງກໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບ/ບັນຫາ ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ 
ປ;ບປ@ງປະສິດທິພາບຂອງການກະສິກໍາ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ 

ນໍາໃຊ້ຝ@4ນຫຼາຍເກີນໄປ ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຍີການສົ່ງເສີມທີ່ເໝາະສົມໂດຍຜ່ານອົງກອນສົ່ງເສີມທາງດ້ານ
ກະສິກໍາ. ນໍາໃຊ້ວິທີການ IPM ແລະ GAP ແລະ ຝSກອົບຮົມໃຫ້ກ@່ມຊາວ
ກະສິກອນຢJ4ທີ່ບ່ອນທົດລອງ. 

ນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕJພືດ/ຢາຂ້າຫຍ້າຫຼາຍເກີນ ນໍາໃຊ້ວິທີການ IPM ແລະ GAP ແລະ ຝSກອົບຮົມໃຫ້ກ@່ມຊາວກະສິກອນຢJ4ທີ່
ບ່ອນທົດລອງ. ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ເໝາະສົມໃນມື້ທີນ່ໍາໃຊ້ ແລະ ບໍ່ມີລົມພັດຜ່ານ.  

ນໍາໃຊ້ແນວພັນຊະນິດໃໝ່ ແລະ ນໍາເຂົ້າແນວ
ພັນ 

ສົ່ງເສີມການທົດລອງແນວພັນ/ຊະນິດແນວພັນ ຫຼື ແນວພັນປະສົມເຊິ່ງບໍ່ຊ່ວຍ
ປ;ບປ@ງດິນ 

ຜົນກະທົບຕໍ່ບ້ານເຮືອນ ແລະ ສັບສິນ ການຄອບຄອງດິນ ແລະ ການຊົດເຊີຍນອນໃນແຜນການຍົກຍ້າຍຈັດສັນທົດ
ແທນ 

ຜົນກະທົບຈາການກໍ່ສ້າງຂອງການເຂົ້າອອກ
ຂອງພາຫານະກໍ່ສ້າງ 

ການຄອບຄອງດິນ ແລະ ການຊົດເຊີຍນອນໃນແຜນການຍົກຍ້າຍຈັດສັນທົດແທນ 

ການປbດນໍ້າຊົນລະປະທານຊົ່ວຄາວ ເລືອກແນວທາງເຂົ້າ-ອອກສະໜາມເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນເວລາກໍ່ສ້າງວຽກດິນ, ຈໍາເປ;ນ, 
ຮັບປະກັນຕ້ອງໄດ້ມີບົດບັນທຶກກັບເຈົ້າຂອງດິນ 

ປ4ອຍຕະກອນ ການແນະນໍາໜ້າວຽກທີ່ເໝາະສົມ (ກໍານົດການກໍ່ສ້າງໃນຊ່ວງລະດJແລ້ງ, ນໍາໃຊ້ຜ້າ
ປWກຄ@ມບ່ອນທີ່ຈະນໍາເອົາດິນຂ@ດໄປປະໄວ ້
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ຝ@4ນລະອອງ ແລະ ສຽງເນືອງນັນ ຫົດນໍ້າບ່ອນທີ່ຂ@ດດິນ ແລະ ບ່ອນທ້ອນໂຮມດິນສໍາການກໍ່ສ້າງຊ່ວງທີ່ແຫ້ງແລ້ງ 
ແລະ ມີລົມ, ເມືອມີການກໍ່ສ້າງຢJ4ໄກ້ເຂດທີ່ຢJອາໃສປະມານ 50 ແມັດ 

ຜົນກະທົບຈາກການເພີ່ມຜົນຜະລິດ ແນະນໍາການສັ່ງຊື້ ແລະ ການນໍາໃຊ້, ການສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ຝ@4ນເຄມີ, ສົ່ງເສີມ
ການໃຊ້ວິທີການປາບສັດຕJພືດແບບປະສົມປະສານ, ບໍ່ສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ຢາປາບ
ສັດຕJພືດ ແລະ ຢາຂ້າຫຍ້າ 

ບັນຫາການນໍາໃຊ້ນໍ້າ ແລະ ການປ4ອຍນໍ້າ
ເນື່ອງຈາກການຕົກຕະກອນ ແລະ ສິ່ງເສດ
ເຫຼືອອື່ນໆ 

ສົ່ງເສີມໃຫ້ກ@່ມຜJນ້ໍາໃຊ້ນໍ້າບໍ່ໃຫ້ມີການນໍາເອົາວັດສະດ@ອື່ນມາຖີ້ມລົງຄອງ ຫຼື ນໍາ
ເອົາສິ່ງເສດເຫຼືອຕ່າງໆມາຖີ່ມໃສ.່ 

167. ເໝືອນກັບອົງປະກບທີ A. ຜົນກະທົບທີ່ພົວກັບອົງປະກອບ B - ຍົກສJງການຜະລິດເປ;ນສິນຄ້າໄດ້ລາຍການ ແລະ ລະບ@ຜົນກະທົບ ແລະ 
ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນສາມາດນໍາໃຊ້ໃນຊ່ວງການການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.  ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ສະແດງຜົນຜົນກະທົບ ແລະ ມາດ
ຕະການແກ້ໄຂ. 

ທ່າແຮງກໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບ/ບັນຫາ ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ 
ຍົກສJງການຜະລິດເປ;ນສິນຄ້າ 

ປະລິມານສິ່ງເສດເຫຼືອເພີ່ມຂຶ້ນເຊັນຕົ້ນແກບ, ແກນສາລີ 
ແລະ ອື່ນໆ 

ເປ;ນທ່າແຮງໃນການເຮັດຝ@4ນບົ່ມ ແລະ ນໍາໃຊ້ເປ;ນຝ@4ນອີນຊີ 

ບັນຫາຄວາມປອດໄພ ຝSກອົບຮົມ ແລະ ສາທິດການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງກົນຈັກສໍາລັບການເກັບກJ້ຜົນຜະລິດ 
ຝ@4ນລະອອງ ແລະ ສຽງເນືອງນັນ ແລະ ແກບ ແມ່ນປະກົດ
ເຫັນຈາກໂຮງສີ ແຕ່ພິຈາລະວ່າມີຜົນກະທົບຕໍ່ສ@ຂະພາບ 
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເລັກນ້ອຍ 

ໂຮງສີຂະໜາດໃຫ່ຍຕ້ອງໄດ້ຕິດຕັ້ງເຮືອນເດັກ@່ນ ແລະ ເປ;ນທ່າແຮງໃນການເຮັດຝ@4ນ
ບົ່ມ ແລະ ນໍາໃຊ້ເປ;ນຝ@4ນອີນຊ ີ

ເພີ່ມຜົນຜະລິດ ແລະ ຫຼກີລຽງການນໍ້າໃຊ້ຝ@ນເຄມີ ຝSກອົບຮົບໃຫ້ຊາວກະສິກອນໃນການປ;ບປ@ງແນວພັນ ແລະ ນໍາໃຊ້ວິທີ່ການ
ປJກແບບໃໝ ່

ນໍາໃຊ້ຝ@4ນເຄມີບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຢາປາບສັດຕJພືດມີ
ຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ດິນ ແລະ ຄ@ນນະພາບນໍ້າ, ມີ
ບັນຫາຕໍ່ສ@ຂະພາບ ແລະ ເປ;ນມົນລະພິດ 

ຝSກອົບຮົມໃຫ້ຊາວກະສິກອນເຮັດການກະສິກໍາເປ;ນມິດທາງສິ່ງແວດລ້ອມ. 
ສົ່ງເສີມໃຫ້ນໍາໃຊ້ວິທີການ IPM ແລະ GAP ແລະ ຝSກອົບຮົມໃຫ້ກ@່ມຊາວ
ກະສິກອນຢJ4ທີ່ບ່ອນທົດລອງ. 

ນໍ້າເປc້ອຈາກການຫ@້ມຫໍ ່ ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຍີສະອາດເພື່ອນໍາໃຊ້ນໍ້າຄືນໃໝ່ສໍາອະນາໄມ (ການໄຫຼ) ແລະ 
ຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອຈະໄດ້ນໍາໃຊ້. 

ທາງດ້ານສັງຄົມ 

ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ 

168. ໂຄງການຈະພະຍາມຫີກລຽງຜົນກະທົບທາງລົບ, ໂດຍສະເພາະການຍົກຍ້າຍຈັດສັນທາງກາຍພາບ, ຜົນມາຈາກການກໍ່ສ້າງກ່ຽວ
ກັບການຟc້ນຟJລະບົບຄອງເໝືອງຊົນລະປະທານ. ການຫຼີກລຽງຜົນກະທົບເຫຼົ່ານັ້ນສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍການອອກແບບທາງດ້ານວິສະວະ
ກໍາທີ່ເໝາະສົມ. ເຖິງຢ4າງໃດກໍ່ຕາມ, ເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບບາງຄັ້ງກະບໍ່ເປ;ນເປ;ນໄດ້, ບາງຜົນກະທົບກຍາວນານ ແລະ ບາງຜົນກະທົບກໍ່
ຊົ່ວຄາວ- ພົວພັນກັບການຄອບຄອງທີ່ດິນ ແລະ ການກໍ່ສ້າງແມ່ນໄດ້ມີການຄາດຄະເນ. ຜົນກະທົບເຫຼົ່ານີ້ອາດມີຜົນສະທ້ອນເຖິງດິນ
ຂອງປະຊາຊົນ,  ກິດຈະກໍາການຜະລິດ, ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດ - ບໍ່ວ່າຜົນກະທົບໄລຍະຍາວ ຫຼື ບາງຜົນກະທົບກໍ່ຊົ່ວຄາວ, ຫຼືວ່າທັງສອງ
ກໍລະນີ. ເຖິງຢ4າງໃດກໍ່ຕາມການຟc້ນຟJຊົນລະປະທານ (ໄດ້ແນ່ໃສ່ຊົນລະປະທານທີ່ມີຢJ4ໃນປະຈ@ບັນ), ຜົນກະທົບແມ່ນໄດ້ປະເມີນວ່າເປ;ນ
ຜົນກະທົບຂະ      ໜາດນ້ອຍ, ພາຍໃນຫ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສາມາດຄ@້ມຄອງໄດ້. 
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169. ບ່ອນທີ່ບໍ່ສາມາດຫຼີກລຽງຜົນກະທົບທາງລົບໄດ້, ຜJ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈະໄດ້ມີການປSກສາ ແລະ ຊົດເຊີຍຕາມຂອບນະໂຍບາຍການ
ຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ຊົດເຊີຍ. ແຜນການຈັດສັນຍົກຍ້າຍສະບັບຫຍໍ້ໄດ້ມີການກະກຽມ (ໃຊ້ແທນແຜນການດໍາເນີນງານຈັດສັນ
ຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ຊົດເຊີຍສະບັບສົມບJນ) ໃນກໍລະນີຈໍານວນຢJ4ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນ້ອຍກ່ວາ 200 ຄົນ ແລະ ບໍ່ມີການຍົກຍ້າຍທາງ
ດ້ານໂຄງສ້າງຂອງປະຊາຊົນ (ເບິ່ງລາຍລະອຽດຂໍ້ແນະນໍາກອບນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການທົດແທນຄືນ ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ 
CRPF). 

170. ກໍລະນີບ່ອນທີ່ມຊີົນເຜົາ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຄອບຄອງທີ່ດິນ, ຫຼື ຈາກການກໍ່ສ້າງກິດຈະກໍາໂຄງການ, ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບ
ການປSກສາຫາລືຢ4າງເປ;ນເອກະລາດ, ສະເພາະ ແລະ ໄດ້ແຈ້ງໃຫຮ້ັບຮJ້ - ຕາມກອບນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊົນເຜົ່າ. 
ການປSກສາຫາລືກັບຊົນເຜົ່າຈະໄດ້ມີການດໍາເນີນໃນຮJບແບບການປະເມີນທາງດ້ານສັງຄົມຕາມກອບນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງຊົນເຜົ່າຂອງໂຄງການ. ການຟc້ນຟJຊິວີດການເປ;ນຢJ4ຂອງຜJ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແມ່ນມີແຜນໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຈົນກ່
ວາໄດ້ຮັບການຟS້ນຟJ ແລະ ຮັບປະກັນ.  

ຄວາມສ່ຽງທີອ່າດເກີດຕໍກ່ັບກ@່ມຊົນເຜົ່າ 

171. ຄວາມສ່ຽງທີອ່າດເກີດມີຕໍ່ກ@່ມຊົນເຜົ່າຈາກກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການທີ່ມີຄວາມຈໍາກັດທາງດ້ານປະສິດທິພາບເນື່ອງຈາກຂາດວິທີ
ການຄ@້ມຄອງໃຫ້ສາມາດໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຂໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ວັດທະນາທໍາທີມີໃນປະຈ@ບັນໄດ້ຢ4າງເຕັມທີ່ ແລະ ມີຄວາມເ
ໝາະສົມ ແລະ ກໍ່ເປ;ນການສົ່ງເສີມໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າໄດຮ້ັບຮອງນໍາໃຊ້ວິທີການຜະລິດກະສິກໍາແບບໃໝ່, ບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າ, ສະເພາະ ແລະ 
ການປSກສາຫາລືທາງດ້ານຂໍ້ມJນຂ່າວສານຈະໄດ້ຮັກສາໄວ້ໃນຊ່ວງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ-ສໍາລັບກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການເຊິ່ງມີ
ເປW້າໝາຍຕໍ່ກ@່ມຊົນເຜົ່າ. ຈ@ດປະສົງກໍ່ເພື່ອໃຫ້ຮັບ ປະກັນວ່າຄວາມຈໍາກັດ/ສິ່ງທີ່ພົວພັນກັບເສດຖະກິດວັດທະນາທໍາຂອງກ@່ມຊົນເຜົ່າໄດ້
ຮັບການພິຈາລະນາ ເມື່ອມີການອອກແບບ ແລະ ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການສະເພາະ, ຕົວຢ4າງ ການຝSກອົບຮົບ
ກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມການຜະລິດ, ການເຂົ້າຮ່ວມໃນການເປ;ນຄJ່ຮ່ວມການຜະລິດ, ການຈັດການລະບົບຊົນລະປະທານ. ກະລະນາເບິ່ງຂໍ້
ແນະນໍາທີ 1 (ຫົວຂໍ້ 5.2 ສໍາລັບວິທີການໃນການສົ່ງເສີມໃຫ້ປະກອບສ່ວນ ແລະ ເປ;ນເຈົ້າຂອງໃນການເປ;ນຜJ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ
ໂຄງການ, ລວມມີກ@່ມຊົນເຜົ່າ, ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການໄດ້ສະໜອງໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມເໝາະສົມ. 

172. ຄວາມສ່ຽງທີ່ຄາດວ່າຈະເກີດມີການສJນເສຍທີ່ດິນ ຫຼື ການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນພົວພັນກັບການເຮັດແຜນທີ່, ຈັດຂອບເຂດ, 
ແລະ ການລົງທະບຽນຂອບເຂດເນຶ້ອທີ່ຊົນລະປະທານໃນຂອບເຂດເປW້າໝາຍໂຄງການໃນການແບ່ງເນື້ອທີ່ເປ;ນພື້ນຖານ (ຕົວຢ4າງ 
ຂະບວນການທີບໍ່ຂຶ້ນກັບເນື້ອທີ່ດິນພາຍໃຕ້ຄ@້ມຄອງຕາມປະເພນີ ແລະ/ຫຼື ເປ;ນປ4າ). ຄວາມສ່ຽງດັ່ງກ່າວມີຕໍ່າເນື່ອງຈາກວ່າການປະຕິບັດ
ຜ່ານມາຕົ້ນຕໍແມ່ນມີການສັງເກດຂອບເຂດ ແລະ ການວັດແທກ- ເນື້ອທີ່ດິນເປ;ນພື້ນຖານ. ບໍ່ມີກິດຈະກໍາທີ່ສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ເນື້ອທີ່ດິນ 
ແລະ ຂອບເຂດການຜະລິດ. ໃນກໍລະນີບ່ອນທີ່ມີການສJນເສຍເນື້ອທີ່ ຫຼື ຈໍາກັດຂອບເຂດເຂົ້າຫາບ່ອນຜະລດິອັນເນື່ອງມາຈາກ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ການສຶກສາຫາລືກັບຄອບຄົວຜJ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈະໄດ້ດໍາເນີນການຕາມກອບນະໂຍບາຍ CRPF (ແລະ 
ກອບນະໂຍບາຍ EGEF ສໍາລັບກໍລະນີຄອບຄົວຊົນເຜົ່າທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ). ການຊົດເຊີຍຈະໄດ້ຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ຂອບຄົວຜJ້ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບຕາມກອບນະໂຍບາຍຂອງການການຊົດເຊີຍ ແລະ ຍົກຍ້າຍຈັດສັນຂອງຂອງໂຄງການ ຖ້າຫາກວ່າມີຜົນກະທົບເກີດຂຶ້ນ. 

ວິທກີານປ;ບປ@ງການພັດທະນທີມ່ປີະສິດທພິາບ 

173. ດັ່ງທີ່ທະນາຄານໂລກແນ່ໃຈປະສິດທິພາບຂອງການພັດທະນາ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ, ອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນໄດ້
ມີການພັດທະນາ ແລະ ແນວທາງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕະຫຼອດໂຄງການ.  

174. ກວມລວມມ.ີ ຄອບຄົວຊາວກະສິກອນຜJ້ຍາກຈົນ, ລວມທັງກ@່ມຊົນເຜົ່າຜJ້ຍາກຈົນ, ອາດໄດ້ຮັບໂອກາດເປ;ນຜJ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດຈາກໂຄງການດ້ວຍການເປ;ນຄJ່ຮ່ວມການຜະລິດ, ຕົວຢ4າງວ່າ, ເນື່ອງຈາກເນືອ້ທີ່ຜະລິດມີນ້ອຍ, ສະຖານທີ່ຕັ້ງຮ່າງໄກ
ສອກຫຼີກ (ເຂົ້າເຖິງຍາກ), ການເຮັດການກະສິກໍາມີຂໍ້ຈໍາກັດ, ຮJບແບບທາງດ້ານວັດທະນາທໍາ, ການທໍາການຜະລິດທີ່ມີຢJ4, ດັ່ງນັ້ນ, 
ບັນທັດຖານໃນການຄັດເລືອກໄດ້ມີການພັດທະນາເພື່ອສະໜອງໂອກາດໃຫ້ຄອບຄົວທີ່ມີເງ ືອ່ນໄຂຂອງການເຂົ້າຮ່ວມຄJ່ຜະລິດເພື່ອໃຫ້
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ໄດ້ປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ. ບັນຖັດຖານດັ່ງກ່າວໄດ້ພັດທະນາ ແລະ ເປ;ນສ່ວນໜຶ່ງໃນຄJ່ມືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເພື່ອອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນໂຄງການ. ກ@່ມທະນາຄານໂລກລວບລວມທາງສັງຄົມມີດັ່ງນີ້:  

(a) ຂະບວນການຂອງການປ;ບປ@ງສໍາລັບບ@ກຄົນ ແລະ ກ@່ມຄົນທີ່ເປ;ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສັງຄົມ, ແລະ  

(b) ຂະບວນການປ;ບປ@ງຄວາມອາດສາມາດ, ໂອກາດ ແລະ ກຽດສັກສີ, ຜົນເສຍຫາຍຂັ້ນພື້ນຖານຄວາມເປ;ນເອກະລັກຂອງການຢJ4ໃນ
ສັງຄົມ. 

175.  ການລວມທາງທັງຄົມແມ່ນພາກ ສ່ວນປະກອບ- ແລະ ຈໍາເປ;ນ -ບັນລ@ເປW້າໝາຍທັງສອງຂອງທະນາຄານໂລກໃນການລືບລ້າງ
ຄວາມທ@ກຍາກ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມສະເໜີພາບ. ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າໂຄງການສົ່ງເສີມລວມທາງສັງຄົມ, ພາກສ່ວນຕໍ່ໄປນີ້ຄວນໄດ້ຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດຢ4າງລະມັດລະວັງ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມຈ@ດປະສົງຂອງໂຄງການ. 

176. ບັນທັດຖານການເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ. ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຄອບຄົວຍາກຈົນ ແລະ ຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍຜJ້ມີເງ ື່ອນໄຂພຽງພໍໄດ້ມີເງ ື່ອນໄຂ
ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ, ພິຈາລະນາຕາມຄວາມເໝາະສົມຄວນໄດ້ຮັບຕາມລາຍການບັນທັດ ຖານເພື່ອກະຕ@້ນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມ 
ແລະ ໃຫ້ມີໂອກາດປະສົບຄວາມສໍາເລັດສໍາລັບຜJ້ຍາກຈົນ/ຄອບຄົວຊົນເຜົ່າຜJ້ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການເຂົ້າຮ່ວມໃນການເປ;ນຄJ່ຮ່ວມການ
ຜະລິດ. 

177. ການກະກຽມການເຂົ້າຮ່ວມ. ອາດມີຄອບຄົວຜJ້ທີ່ນອນໃນເງື່ອນໄຂຂອງການເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ບໍ່ມີມາດຖານກ່ຽວກັບປະສົບການໃນການ
ຜະລິດ/ເຕັກໂນໂລຊີ ຕາມຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານເຕັກນິກທີ່ໄດ້ຕັ້ງໄວ້ ໂດຍຄJ່ຮ່ວມການຜະລິດ. ເວລາຄັດເລືອກການເຂົ້າຮ່ວມ, 
ຄອບຄົວເລົ່ານີ້ ຄວນໄດ້ກະຕ@້ນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝSກອົບຮົມ-ທັງບົດຮຽນທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ການເຮັດທ@ລະກິດ ດັ່ງນັ້ນ ພວກ
ເຂົາຄວນໄດ້ມີການກະກຽມຕົວດ້ວຍພວກເຂົາເຈົ້າເອງກ່ອນ. ໂຄງການຄວນມີແຜນກະກຽມການປ;ບປ@ງໃຫ້ໂອກາດຊາວກະສິກອນ
ການເຂົ້າເປ;ນຄJ່ຮ່ວມ ແລະ ປະສົມຜົນສໍາເລັດ.  

178. ການປSກສາຫາລື. ການປSກສາຫາລືທີ່ມີຄວາມໝາຍສາມາດຕອບສະໜອງຕໍ່ການອອກແບບ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຄວາມຍຶນຍົງ
ຂອງໂຄງການ. ຈ@ດປະສົງຂອງການປSກສາຫາລືກັບຜJ້ມີສ່ວນຮ່ວມ, ໂດຍສະເພາະກັບຜJ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການລວມມີໄດ້
ຮັບຂໍ້ມJນໃນການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການອອກແບບ- ການຈັດສັນການຈັດຕັ້ງປະຕ ິ ບັດຂອງໂຄງການພັດທະນາ, ເພື່ອສະໜອງຜົນ
ການປ;ບປ@ງ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ. ໃນກໍລະນີ້, ການປSກສາຫາລືສາມາດເປ;ນກະບອກສຽງຄວາມຕ້ອງການຂອງກ@່ມເປW້າໝາຍທີ່ແຕກຕ່າງ
ກັນ, ລວມມີກ@່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ກ@່ມສະເພາະ; ປ;ບປ@ງການຄ@້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໂດຍການຄົ້ນຄ້ວາກາລະໂອກາດ ແລະ ຮJບແບບ
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກັບໂຄງການ (World Bank, 2012b); ແລະ ເພີ່ມຄວາມໂປ4ງໃສ, ການເຂົ້າໃຈຂອງຊຸມຊົນ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ພົນລະເມືອງໃນການພັດທະນາຄວາມຮJ້ທາງດ້ານການຕັດສິນໃຈ. ການປSກສາຫາລືກັບຜJ້ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍລວມທັງຜJ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບ ແລະ ບ@ກຄົນໃນສັງຄົມ. ຄະນະທີ່ການປSກສາຫາລືໄດ້ດໍາເນີນການໃນຊ່ວງກະກຽມໂຄງການ, ການຜJກມັດແມ່ນເປ;ນສ່ວຍ
ຍ່ອຍໃນຊ່ວງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. 

179. ທະນາຄານໄດ້ແນະນໍາໄວ້ວ່າການປSກສາຫາລືຄວນເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຄວາມຈະແຈ້ງຂອງເປW້າໝາຍ ແລະ ມຈີ@ດປະສົງ, ຕ່າງໜ້າຂອງຜJ້ມີ
ສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍ ແລະ ວິທີການຂອງການປSກສາຫາລື, ແລະ ເປ_ດເຜີຍຂໍ້ມJນ ແລະ ໃຫ້ເຂົ້າໃຈຢ4າງຖ່ວງທັນເວລາ, ພົວພັນກັບກັບ
ໂຄງການ ແລະ ຈ@ດປະສົງຂອງຂໍ້ມJນ ແລະ ເອກະສານ. ການປSກສາຫາລືທີ່ມີຄວາມໝາຍຕ້ອງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວິເຄາະຜJ້ມີສ່ວນໄດ້
ສ່ວນເສຍ, ລວມມີຊ່ວງເວລາການພິຈາລະນາຂອງການເປ;ນຕົວແທນ ແລະ ການກໍານົດເອົາຜJ້ຍິງ ແລະ ຜJ້ດ້ອຍໂອກາດ, ຜJ້ເສຍອົງຄະ, 
ຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ນະໂຍບາຍປXອງກັນຕ້ອງການເປ;ນເອກະສານທີ່ເໝາະສົມຂອງການປSກສາຫາລືເຊິ່ງເປ;ນພາກສ່ວນໜຶ່ງ
ຂອງເອກະສານໂຄງການ. ກອງປະຊຸມປSກສາຫາລືຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທົ່ວເຖິງກ່ອນທີ່ຈະໄດ້ເຮັດການປSກສາເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຜJ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ມີການກະກຽມເປ;ນຢ4າງດີ.  

180. ລັດຖະບານຕ້ອງການໃຫ້ມີຂໍ້ມJນທີ່ພົວພັນກັບໂຄງການໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ເຂົ້າເຖິງ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຮJບແບບ ແລະ ສ້າງຄວາມອາດ
ສາມາດ ແລະ ລະບົບເພື່ອແນະນໍາໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດສະເໜີຫາໄດ້. ປະຊາຊົນຕ້ອງການໃຫ້ມີຄວາມຮJ້ພື້ນຖານໃນການມີສ່ວນ
ຮ່ວມ, ໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມສົນໃຈຕໍ່ກັບບັນຫາຕ່າງໆ.  
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181. ການເຜີ່ຍແຜ່ຂໍ້ມJນ ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມJນແມ່ນນໍາໄປສJ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຢ4າງອັດຕະໂນມັດ ແລະ ມີຜົນ, ເຊິ່ງຂຶ້ນຢJ4ກັບອງົປະກອບຂອງ
ສະພາບແວດລ້ອມທັງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຜJ້ເຄື່ອນໄຫວຊົນຊັ້ນຮາກຫຍ້າ. ຮJບແບບຂໍ້ມJນ ແລະ ກິດຈະກໍາຕ້ອງໄດ້ເປ;ນພາກສ່ວນໜຶ່ງ
ຂອງການອອກແບບຂະບວນການຜJກພັນຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ເປ;ນສJນກາງ, ແລະ ພື້ນຖານຂອງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງກ@່ມເປW້າໝາຍ
ຕ້ອງການ. ຂໍ້ມJນໂຄງການຈະໄດ້ເຜີຍແຜ່ທີ່ສJນກາງຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ແຈກຢາຍໃນກອງປະຊຸມຂັ້ນບ້້ານເພື່ອຮບັປະກັນວ່າຄອບຄົວ
ຊາວກະສິກອນຜJ້ທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການສາມາດສຶກສາ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມດັ່ງທີຄ່ວາມຫວັງ. ທະນາຄານໂລກ
ຈະຮັບປະກັນວ່າປະຊາຊົນໃນຂອບເຂດໂຄງການໄດ້ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມJນໂຄງການໃນການກໍານົດວ່າພວກເຂົາມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາ
ໂຄງການ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ດີ, ທະນາຄານໄດແ້ນະນໍາວ່າຂໍ້ມJນໄດ້ສະໜອງແມ່ນມີການພົວພັນກັບການຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມ
ສົນໃຈ), ຕາມເວລາກໍານົດ (ແຈ້ງໃຫ້ຮJ້ລ່ວງໜ້າພຽງພໍ), ແລະ ເຂົ້າໃຈງ່າຍ (ພາສາ, ຮJບແບບ, ແລະ ເໝາະສົມກັບທ້ອງຖິ່ນ). 

182.  ພາສາ. ຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍອາດເປ;ນເລື່ອງຍາກເນື່ອງຈາກພາສາທີ່ໃຊ້ຊ່ວງອະທິບາຍຂໍ້ມJນ, ກອງປະຊຸມປSກສາຫາລື, ການຝSກອົບຮົມ, 
ການວາງແຜນໂຄງການ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ພາສາທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າພົວພັນໃນປະຈໍາວັນ. ອີງຕາມທະນາຄານໂລກ (2013, ລວມບັນ
ຕ່າງໆ),  ພາສາແມ່ນພາກສ່ວນສໍາຄັນຕໍ່ເອກະລັກ ແລະ ການຮຽກຮ້ອງທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ວັດທະນະທໍາ. ພາສາແມ່ນການຂັບ
ເຂື່ອນທີ່ສໍາຄັນທັງການຍົກເວັ້ນ ແລະ ການລວບລວມ. ດັ່ງນັ້ນ, ການພິຈາລະນາຄວນນໍາໃຊ້ພາສາທ້ອງຖິ່ນໃນຊ່ວງການປSກສາຫາລື, 
ກອງປະຊຸມ, ແລະ ການຝSກອົບຮົມກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກ@່ມຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ. 

183. ມາດຖານທາງສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທໍາ. ບັນທັດຖານທາງສັງຄົມມີຜົນກະທົບໂດຍການພິຈາລະນາເຊິ່ງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜJ້ຍິງ 
ແລະ ຜJ້ຊາຍໃນການເຂົ້າຮ່ວມຝSກອົບຮົມ. ມາດຖານທາງສັງຄົມສະໜອງຕໍ່ການສ້າງຕັ້ງການວິທີການທໍາການຜະລິດ. ດັ່ງນັ້ນ, ການ
ປ4ຽນແປງວິທີການຜະລິດໃນປະຈ@ບັນໝາຍຄວາມວ່າການປ4ຽນແປງມາດຖານທາງສັງຄົມເຊິ່ງເປ;ນລະບົບພື້ນຖານຢ4າງເລີກເຊິ່ງ, ເຊິ່ງ
ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເຄືອຂ່າຍສັງຄົມຊາວນາ ເຊິ່ງໄກ້ຊິດກັບພວກເຂົາ, ພີ່ນ້ອງ, ເພື່ອນ, ເຮືອນໄກ້ຄຽງ, ຄJ່ຮ່ວມທ@ລະກິດ. ຜJ້ຍິງໃນ 
ສປປ ລາວ ນໍາໃຊ້ເວລາເຂົ້າໃນການເຮັດວຽກເຮືອນ ແລະ ທໍາການຜະລິດ. ພວກເຂົາມີບົດບາດຫຼາຍຕໍ່ວຽກເຮືອນການຊານ. ດັ່ງນັ້ນ, 
ຜJ້ຊາຍເຂົ້າຮ່ວມ (ປະຊຸມ, ຝSກອົບຮົມ)ຫຼາຍກ່ວາຜJ້ຍິງ. ພາຍໃຕ້ໂຄງການ, ຈະຂຶ້ນກັບຫົວຂໍ້ການຝSກອົບຮົມ, ຜJ້ຍິງຄວນໄດ້ສົ່ງເສີມການ
ເຂົ້າຮ່ວມໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ນໍາໃຊ້ຄວາມຮJ້ໃນການເຂົ້າຮ່ວການຕັດສິນໃຈຮ່ວມກັບຜົວເຂົາເຈົ້າ.  

184. ກົນໄກແກ້ໄຂຂໍ້ຮ້ອງທ@ກ (GRM). ກົນໄກແກ້ໄຂຂໍ້ຮ້ອງທ@ກແມ່ນໄດ້ຮັບຮJ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປ;ນເຄື່ອງມືໃນການແກ້ໄຂການຮ້ອງຟXອງໃນເບື້ອງ
ຕົ້ນ ແລະ ຄ@້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໃນການກະກຽມໂຄງການ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ່ອນພວກເຂົາຈະໄດ້ມີຊ່ອງທາງຕ່າງໆຮຽກຮ້ອງ
ການຮ້ອງຮຽນ; ບັນທຶກການຂໍຮ້ອງຮຽນ, ເຜີຍແຜ່ຕາມເວລາກໍານົດ, ມາດຕະຖານຂອງການໃຫ້ບໍລິການ, ການຕອບຮັບ, ການແກ້
ໄຂ; ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມໂປ4ງໃສກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການຮ້ອງທ@ກ ພ້ອມດ້ວຍທາງເລືອກໃນການແກ້ໄຂ ແລະ ອ@ທອນ. ຄວາມອາດ
ສາມາດຂອງສະຖາບັນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ແຫ່ງຊາດໃນການແກ້ໄຂການຮ້ອງທ@ກຈາກເປ;ນຕອ້ງໄດ້ປະເມີນ. ພະນັກງານທີ່ຈະເຮັດວຽກ
ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂການຮ້ອງທ@ກຈະໄດ້ມີການຝSກອົບຮົມ. 

185. ບົດບາດຍິງຊາຍ ຜJ້ຍິງມີບົດບາດສໍາຄັນຕໍ່ການຜະລິດກະສິກໍາ. ເຖິງແນວໃດກໍ່ດີ, ເວລາສ່ວນໃຫ່ຍ ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງພວກເຂົາ
ບໍ່ໄດ້ເປ;ນທີ່ສັງເກດ. ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜJ້ຍິງໃນການພັດທະນາຄວາມເຂັ້ມແຂງເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາ, ໂດຍສະເພາະການເຂົ້າ
ຮ່ວມການຝSກອົບຮົມດ້ານວິຊາການ, ຜJ້ຍິງສາມາດປ;ບປ@ງຜົນຜະລິດພືດ, ປJກຜັກຫຼາຍຊະນິດ, ແລະ ການຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ທ@ລະ
ກິດກະສິກໍາແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໃນຮJບແບບການປ4ຽນແປງການຕະຫຼາດໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງຕ້ອງການຜົນຜະລິດທີ່ມີຄ@ນນະພາບຂອງ
ຜົນຜະລິດ, ແລະ ການນໍາໃຊ້ທີໝ່ັ້ນຄົງ, ແລະ ຕ້ອງໂສ້ມJນຄ່າ. ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາລັບບົດບາດຍິງຊາຍແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ-
ບໍ່ພຽງແຕ່ພຽງໃນຄອບຄົວຜJ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເນືອ່ງຈາກການຄອບຄອງທີ່ດິນແຕ່ຍັງລວມເຖິງຄອບຄົວຜJ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ
ການເຂົ້າເຂົ້າຝSກອົບຮົມ ແລະ ຄJຮ່ວມການຜະລິດ (ເບິ່ງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ແຜນການຕິດຕາມໃນເອກະສານຕິດຄັດ 3 ຂອງ
ບົດລາຍງານການປະເມີນສັງຄົມ, ແລະ ຂໍ້ແນະນໍາການແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບົດບາດຍິງຊາຍສໍາລັບຄອບຄົວຜJ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນ
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ 4 ຂອງບົດລາຍງານດຽວກັນ. 
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8.0 ການຜະລິດກະສິກໍາທ່ີດີ (GAP), ການຄ@້ມຄອງສັດຕJພືດແບບປະສົມປະສານ (IPM); ແຜນຄ@້ມຄອງຄອງສັດຕJພືດ 
(PMP) ການຜະລິດກະສິກໍາແບບຍືນຍົງ 

8.1 ການຜະລິດກະສິກໍາທີ່ດ ີ

186. ກະສິກໍາທີ່ດໃີນ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານໃນປະຈ@ບັນ, ຄວາມຍຶນຍົງຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະ 
ເສດຖະກິດ. ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງລະຫັດຂອງການຜະລິດກະສິກໍາທີ່ດ,ີ ມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການໄດ້ມີການພັດທະນາໃນປະຈ@
ບັນໂດຍອົງການອ@ດສະຫາກໍາອາຫານ ແລະ ຜJ້ຜະລິດ, ພ້ອມດ້ວຍລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ, ຜJ້ທີ່ມີ
ຈ@ດປະສົງອອກລະຫັດສິນຄ້າທາງການກະເສດໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ. ຈ@ດປະສົງຂອງພວກເຂົາມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກກົົດລະບຽບຂອງລັດ 
ແລະ ຕາມເປW້າໝາຍຂອງການຄ້າ (ໂດຍພົວພັນກັບຄວາມປອດໄພທາງອາຫານ ແລະ ຄ@ນນະພາບ), ຄວາມຕ້ອງການເພີ່ມເຕີມແມ່ນ
ຄວາມຕ້ອງການຕະຫຼາດສະເພາະ. ຈ@ດປະສົງຂອງລະຫັດການກະສິກໍາສະອາດ, ມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການລວມມີ (ມີລະດັບທີ່
ແຕກຕ່າງກັນ):  

• ຮັບປະກັນຄວາມພອດໄພ ແລະ ຄ@ນນະພາບຂອງການຜະລິດໃນຕ່ອງໂສ້ອາຫານ. 
• ຊອກຫາຕະຫຼາດແຫ່ງໃໝ່ທີ່ມີຜົນດີໂດຍການຄ@້ມຄອງຕ່ອງໂສ້ຈໍາໜ່າຍ 
• ປ;ບປ@ງການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ສ@ຂະພາບກໍາມະກອນ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂການເຮັດວຽກ ແລະ ອື່ນໆ. 
• ສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດແຫຼ່ງໃໝ່ສໍາລັບຊາວກະສິກອນ ແລະ ຜJ້ສົ່ງອອກໃນປະເທດກໍາລັງພັດທະນາຕ່າງໆ. 

187. ແນວທາງການຜະລິກະສິກໍາທີ່ດແີມ່ນແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຍືນຍົງຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມສໍາລັບຂະບວນການ
ຜະລິດໃນພື້ນທີ,່ ແລະ ຜົນຂອງຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄ@ນນະພາບອາຫານ ແລະ ຜົນຜະລິດກະສິກໍາ (FAO COAG 2003 GAP 
paper). ເສົາຄໍ້າທັງສີ່ຂອງກະສິກໍາສະອາດ (ເສດຖະກິດ, ຄວາມຍືນຍົງສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຮອງຮັບທາງສັງຄົມ, ແລະ ຄວາມປອດ
ໄພຂອງອາຫານ ແລະ ຄ@ນນະພາບ) ໄດ້ລວມເຂົ້າໃນມາດຕະຖານຂະ    ແໜງການຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ. ແຕ່ຂອບເຂດຂອງແຕ່ລະ
ພາກສ່ວນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ. ແນວຄວາມຄິດຂອງການຜະລິດກະສິກໍາທີ່ດີ ການບໍລິການ ອ້າງອີງທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນການຕັດສິນ
ໃຈ, ທ@ກຂັ້ນຕອນໃນຂະບວນການຜະລິດ, ການຜະລິດ ແລະ/ຫຼື ຜົນໄດ້ຮັບເຊິ່ງເປ;ນທີ່ຮັບຮJທ້ັງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງ
ສິ່ງແວດລ້ອມ. ດັ່ງນັ້ນ ການຜະລິດກະສິກໍາອິນຊີຄວນສະໜອງຕໍ່ການຜະລິດແບບຍຶນຍົງ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດ. 

188. ປະຈ@ບັນການເຮັດກະສິກໍາໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນເພື່ອລ້ຽງຊີບ ຫຼື ຜະລິດຍັງຕໍ່າ ອິງຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫຼ່ງ
ຊາດຄັ້ງທີ 8 ການຜະລິດຂອງຂະແໜງກະສິກໍາ ຕ້ອງເພີ່ມຂຶ້ນ  ແລະ ໃຫ້ກາຍເປ;ນສິນຄ້າໂດຍອິງຕາມແຜນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ , ບວກໃສ່
ການຜະລິດເຂົ້າໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ມີເປW້າໝາຍການຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນ ໃຫ້ກາຍເປ;ນສິນຄ້າພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສົ່ງອອ ກແນວໂນ້ມທີ່ມີໃນ
ປະຈ@ບັນ ແລະ ມີທ່າແຮງເພີ່ມຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ   ເຖີງແນວໃດກໍ່ດີການວ່າຈ້າງແຮງງານພາຍໃນເຂົ້າໃນການຜະລິດເ ປ;ນສິນຄ້າພຽງພໍມີ
ແຕ່ 70% 

 ທີ່ວ່າຈ້າງຈາກຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ເນື້ອທີ່ສະເລ່ຍທີ່ໄດ້ຮັບມີເຮັກຕາເທົ່ານັ້ນ ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເພີ່ມ ຂຶ້ນ  ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າປະສິດທີ
ພາບທີ່ວາງໄວ້ນັ້ນ ບັນລ@ເທົ່າທຽມ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກປະເທດທີ່ໄກ້ຄຽງພາກພື້ນໃຫ້ເຫັນວ່າການນໍາ
ຝ@4ນເຄມີ ເຂົ້າໃນການກະສິກໍາ ບໍ່ໄດ້ເພີ່ມລາຍໄດ້ ແລະ ແລະ ເພີ່ມຜົນຜະລິດໃຫ້ແກ່ຊາວກະຊິກອນບົດຮຽນການປJກເຂົ້າໃນ
ຫວຽດນາມສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຊາວກະຊິກອນນໍາໃຊ້ແນວພັນທີ່ໄດ້ຮັບຮອງຍັ້ງຢcນ ແລະ ນໍາໃຊ້ການກະສິກໍາແບບຍືນຍົງ )ຕົວຢ4າງ 
ຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ຝ@4ນເຄມີ ,ຍາປາບສັດຕJ ພືດ  ການເກັບກ່ຽວ  ການນํາໃຊ້ນํາອາດເຮັດໃຫລ້າຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 20-30  %  
ແລະ ເນື້ອທີ່ມີຄ@ນນະພາບເພີ່ມຂຶ້ນ  ຜົນຜະລິດເພີ່ມ ຂຶ້ນ ເຖີງ  5-10%  ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນການຜະ ເຖີງ 20-30 ດັ່ງນັ້ນ,  ການລົງທຶນ 
ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການປ;ບປ@ງຄ@ນນະພາບ ແລະ ມJນຄ່າຜົນຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນການສJນເສຍຈາກການເກັບ
ກ່ຽວ ແລະ ຕົ້ນທຶນການຜະລິດຊາວກະສິກອນຄວນ ໄດ້ຮັບການຊີ້ນໍາຢ4າງຖືກຕ້ອງໃນການປ;ບປ@4ງການແຂ່ງຂັນຂອງຊາວກະສິກອນ 
ແລະ ການຍືນຍົງຂອງຂະແໜງກະສິກໍາໃນໄລຍະຍາວ. 



Environment and Social Management Framework  
Lao Agriculture Competativeness Project (LACP) 

	

68	
	

8.2 ການຄ@້ມຄອງສັດຕJພືດແບບປະສົມປະສານ 

189. ການຄ@້ມຄອງສັດຕJພືດແບບປະສົມປະສານ (IPM) ແມ່ນວິທີການຄວບຄ@ມສັດຕJພືດມີການພິຈາລະນາຢ4າງລະມັດ ລະວັງ ແລະ 
ມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມເຊິ່ງເປ;ນການກໍາຈັດໃຫ້ປະຊາກອນສັດຕJພືດ ແລະ ບໍ່ນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕJພືດ ແລະ ສິ່ງປະດິດອື່ນໆ ຢJ4ໃນ
ລະດັບຕໍ່າເຊິ່ງເປ;ນການຍອມຮັບທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນ ຫຼື ມີຄວາມສ່ຽງນ້ອຍຕໍ່ສ@ຂະພາບມະນ@ດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. 
(IPM) ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດມີສ@ຂະພາບດີພ້ອມກັບການລົບກວນນ້ອຍທີ່ສ@ດຕໍ່ລະບົບນິເວດກະສິກໍາ ແລະ 
ສົ່ງເສີມກົນໄກການຄວບຄ@ມສັດຕJພືດທາງທໍາມະຊາດ.  

190. ພາຍໃຕ້ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ4າໄມ້, ສJນປXອງກັນພືດ ແລະ ສາຂາໃນບັນດາແຂວງຕ່າງໆ ແລະ ສJນສົ່ງເສີມກະສິກໍາໃນລະດັບ
ເມືອງແມ່ນມກີານປະສານງານ ແລະ ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບແຜນການການຄ@້ມຄອງສັດຕJພືດແບບປະສົມປະສານ. ແຜນການຄ@້ມຄອງສັດຕJ
ພືດແບບປະສົມປະສານແຫ່ງຊາດໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຫ້ອງ ການກະສິກໍາ ແລະ ປ4າໄມ້, ໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ
ຈາກອົງການ DANIDA ແລະ ຜJ້ໃຫ້ທຶນອຶ່ນໆ ແຕ່ທ້າຍປ_ 1990 ແລະ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຕະຫຼອດມາ.  

191. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຂອງການຄ@້ມຄອງສັດຕJພືດແບບປະສົມປະສານ (IPM) ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິນ່ ແລະ ສົ່ງເສີມທາງ
ດ້ານວິຊາການຂອງຊ່ຽວຊານຈາກ DOA ລວມມີ ການສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ, ກະກຽມພະຍາກອນ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການກວດກາ
ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຄວບຄ@ມໃນພາກສະໜາມ. ນໍາໃຊ້ການພະຍາກອນອີງຕາມເວລາ, ຂະໜາດ ແລະ ລະດັບຂອງຄວາມເສຍຫາຍ 
ເຊິ່ງສັດຕJພືດຕົ້ນຕໍອາດເກີດມີ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ສJນປXອງການພືດໃນແຕ່ລະແຂວງແນະນໍານະໂຍບາຍ, ແຜນການ ແລະ ມາດຕະການສໍາລັບ
ການຄ@້ມຄອງສັດຕJພືດ. 

192. ພວກເຂົາຍັງໄດ້ຈັດຝSກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນໃນການດໍາເນີນມາດຕະການເປ;ນຕົ້ນ, ການສໍາຫຼວດປະເພດຢາ, ການຄວບ
ຄ@ມ, ແລະ ການວິເຄາະ, ສ້າງລາຍການ, ຈໍາແນກຄວາມເປ;ນພິດ, ມາດຕະການຄວບຄ@ມ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເຄມີ ແລະ ນໍ້າສະກັດຊີວະ
ພາບ, ສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ນໍ້າສະກັດຊີວະພາບ ແລະ ການຄ@້ມຄອງສັດຕJພືດ, ຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ເຄມີ ແລະ ສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ການຄ@້ມ
ຄອງສັດຕJພືດແບບປະສົມປະສານ. ພວກເຂົາຍັງໄດ້ຈັດຝSກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ທີ່ເໝາະສົມເພື່ອ
ຮັບປະກັນວ່າການຄ@້ມຄອງມີປະສິດທິພາບ, ປອດໄພຕໍ່ຜJ້ໃຊ້, ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມ. ພະນັກງານເຫຼົ່ານັ້ນຍັງໄດ້ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບການປXອງ
ກັນພືດ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການນໍາໃຊ້ວິທີການຄ@້ມຄອງສັດຕJພືດແບບປະສົມປະສານໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ.  

193. ການນໍາໃຊ້ງ ົບປະມານຂອງອົງກອນປXອງການພືດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນນໍາໃຊ້ທຶນຂອງລັດຖະບານ. ພະນັກງານຂອງອົງກອນນີ້ຍັງໄດ້ເຮັດ
ວຽກຮ່ວມກັບໂຄງການ ແລະ ມີແຜນວຽກໂດຍການນໍາໃຊ້ງ ົບປະມານຈາກແຫຼ່ງອື່ນໆສໍາລັບການວິໄຈ ແລະ ດໍາເນີນການຝSກອົບຮົມ
ໃຫ້ແກ່ຊາກະສິກອນປະຈໍາປ_.  

194. ການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕJພືດ ແລະ ນໍາໃຊ້ການຄ@້ມຄອງສັດຕJພືດແບບປະສົມປະສານໃນແຂວງໂຄງການ. ກົມປJກຝ;ງລົງສໍາຫຼວດໃນ
ປ_ 2014 ແລະ ການກວດກາທົ່ວປະເທດໃນປ_ 2013 ກ່ຽວກັບການໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕJພືດ ແລະ ຢາຂ້າຫຍ້າໃນບັນດາຕົວເມືອງເອກ
ຂອງແຕ່ລະແຂວງ ແລະ ສJນຈໍາໜ່າຍ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ວາງຂາຍລວມມີ: abamectin, chlorpyrifos, 
cypermethrin, glyphosate, imidacloprid. ໃນແຂວງພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວບ່ອນທີ່ມີການນໍາໃຊ້ຢາເຂົ້າໃນການປJກ
ສາລີ ແລະ ຢາງພາລາ, ຊະນິດຢາຢາຂ້າຫຍ້າທີ່ມີຂາຍມີ Glyphosate, Paraquat and Atrazine . ປະຈ@ບັນການປJກສາລີ ແລະ ເຮັດ
ນາຂອງຊາວກະສິກອນບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕJພດືຍົກເວັ້ນພືດບາງຊະນິດເທົ່ານັ້ນ. ການກວດກາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຢາປາບສັດຕJ
ພືດມີພິດຮ້າຍແຮງເປ;ນຕົ້ນວ່າ monocrop tophos, methyl parathion, methamidophos, mevinphos, 
endosulfan ແລະ ອື່ນໆ ບໍ່ພົບເຫັນໃນຕະຫຼາດນອກຈາກພາສະນະບັນຈ@ທີ່ຫຼົງເຫຼືອ. ມີພຽງສອງສາມຊະນິດຢາທີ່ຫ້າມນໍາໃຊ້ເຫັນມີ
ຂາຍຢJ4ຕາມຕະຫຼາດແມ່ນ paraq -uat and methomyl. ເນື່ອງຈາກຜົນຜະລິດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖຶກຫ້າມນໍາໃຊ້ແຕ່ປ_ (2010) ແລະ ຍັງ
ອະນຍາດນໍາໃຊ້ໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານບ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າສາມາດຊື່ໄດ້ໂດຍຜJ້ນໍາໃຊ້ເອັງ ຫຼື ຜJ້ຂາຍຫຍ່ອຍ. ການເກືອດຫ້າມທີ່ປະເທດຈນີ
ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ໄດ້ເອົາເຂົ້າມາໃນ ສປປ ລາວ. ບໍ່ມີຂໍ້ມJນລະອຽດກ່ຽວກັບການນໍາເຂົ້າຢາປາບສັດຕJພືດ.  

195. ຢາຂ້າຫຍ້າແມ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ສ່ວນໃຫ່ຍໃຊ້ສະເພາະຜັກທີ່ມີລາຄາສJງ (ເປ;ນຕົ້ນ ຜັກ, ຖົ່ວຍາວ ໝາກເພັດ ແລະ ອື່ນໆ), ສັງເກດວ່າໃນ
ການປJກຢ4າງພາລາ. ການລົງສໍາຫຼວດໂດຍແຜນງານການຄວບຄ@ມສັດຕJພືດແບບປະສົມປະສົມປະສານ ແລະ ກົມປJກຝ;ງສະແດງໃຫ້ເຫັນ
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ວ່າຊາວກະສິກອນຍັງມີການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕJພືດ. ຊາວນາບໍ່ມີຄວາມຮJ້ແມ່ນບັນຫາສໍາຄັນ. ການລັກລອບນໍາໃຊ້ ແລະ ການນໍາໃຊ້ທີ່
ຜິດວິທີ, ການໃຊ້ອັດຕາຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ ອື່ນໆ. ເຄື່ອງມທືີ່ນໍາໃຊ້ໃຫ້ເໝາະສົມແມ່ນມີຂໍ້ຫຍ@້ງຍາກ. ທີ່ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ຊົບມື ແລະ ໜ້າ
ກາກມີຂາຍທົ່ວໄປ, ແຕ່ກໍ່ບໍ່ແມ່ນເຄື່ອງມືປXອງກັນເຄມີເປ;ນພີດ. ຜJ້ຊື້ຢາປາບສັດຕJພືດມີໜອ້ຍທີ່ຈະຊືເຄື່ອງມືປXອງກັນ ແລະ ຜJ້ຂາຍກໍ່ບໍ່
ໄດຄ້ິດຄ່າ. ຢາປາບສັດຕJພືດທີ່ໄຊ້ແລ້ວ ຫຼື ຍັງເຫຼືອແມ່ນຮັກສາໄວ້ພາຍໃນເຮືອນ ຫຼື ໄກ້ຄຽງ ເດັກນ້ອຍສາມາດເຂົ້າຫາໄດ້ງ່ານດາຍ. ພາ
ສະນະບັນຈ@ໄດ້ປະຖີ້ມທີ່ຂອບເຂດສວນ ຫຼື ໄຫຼລົງນໍ້າໄກ້ຄຽງ.  

196. ສJນປXອງກັນສັດຕJພືດຂອງກົມປJກຝ;ງ (ແຜນງານການຄ@້ມຄອງສັດຕJພືດແບບປະສົມປະສານ) ໄດ້ພັດທະນາຫຼັກສJດການຝSກອົບຮົມ
ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕJພືດເຊິ່ງໄດ້ພະຍາຍາມໃຫ້ຄວາມຮJ້, ພັດທະນາຄວາມອາດ
ສາມາດ, ຊ່ວຍເຫຼືອຊຸມຊົນຊົນນະບົດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກຢ4າປາບສັດຕJ
ພືດ. ໃນປ_ 2014, ຊາວກະສິກອນຈໍານນ 4,900 ຄົນ (ໃນນັ້ນມີ 1,600 ຄົນເປ;ນຜJ້ຍິງ) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ (FT-PRR) ການຝSກອົບຮົມ
ໃນຈໍານວນ 149 ບາ້ນໃນ 34 ເມືອງຂອງ 9 ແຂວງ. 

197. ການຝSກອົບຮົມການຄ@້ມຄອງສັດຕJພືດແບບປະສົມປະສານໄລຍະຍາວໂດຍຜ່ານໂຮງຮຽນລະດັບຊາວນາ (FFS) ປWກກະຕິລວມມີ 
ຫຼັກສJດ FT-PRR  ໄລຍະສັ້ນ. ໂຮງຮຽນຊາວນາອະນ@ຍາດໃຫ້ຊາວກະສິກອນປ;ບວິທີການໃຊ້ການຄ@້ມຄອງສັດຕJພືດແບບປະສົມ
ປະສານເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕJພືດເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກໍາ.  

198. ແຜນງານການການຄ@້ມຄອງສັດຕJພືດແບບປະສົມປະສານແຫ່ງຊາດໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສJດການຝSກອົບຮົມການຄ@້ມຄອງສັດຕJ
ພືດແບບປະສົມປະສານໄດ້ 806 ຄັ້ງ, 24,350 ຄົນເປ;ນຊາວນາ, ຊາວສວນໄດ້ຮັບການຝSກອົບຮົມ. ສ່ວນຍັງເຫຼືອຈະໄດ້ມີການຈັດຝSກ
ໃຫ້ຕື່ມ. ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນການໃຊ້ຢາປາບສັດຕJພືດ ແລະ ການປ;ບການນໍາໃຊ້ການຄ@້ມຄອງສັດຕJພືດແບບປະສົມປະສານ
ແມ່ນເປW້າໝາຍຂອງລັດຖະບານ.  

199. ການດໍາເນີນຕໍ່ການແຈກຢາຍ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕJພືດຂອງລະຫັດສາກົນຂອງລາວ, ລະບຽບຫຼັກການຂອງການຄ@້ມຄອງ
ສັດຕJພືດແບບປະສົມປະສານແມ່ນໄດ້ມີການສັງເກດ.  

• ມາດຕະຖານຂອງການດໍາເນີນງານຂອງການຈັດຕັ້ງນອນໃນລະຫັດ: 1.7.6 ແມ່ນໄດ້ອອກແບບເພື່ອສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ການ
ຄ@້ມຄອງສັດຕJພືດແບບປະສົມປະສານ (ລວມທັງກາຄ@້ມຄອງຜົນກະທົບຂອງສັດຕJພືດຕໍ່ສ@ຂະ ພາບ). 

• ຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານໃນການພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ການຄ@້ມຄອງສັດຕJພືດແບບປະສົມປະສານ ອີກ
ເພີ່ມເຕີມ, ສະຖາບັນໃຫ້ກJ້ຢcມ, ອົງກອນການເງິນ, ແລະ ລັດຖະບານຄວນສະໜັບການພັດທະນານະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດໃນ
ການຄ@້ມຄອງສັດຕJພືດແບບປະສົມປະສານ ແລະ ປ;ບປ@ງແນວຄວາມຄິດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄ@້ມຄອງສັດຕJພືດ
ແບບປະສົມປະສານ. ການນໍາໃຊ້ເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງອີງຕາມຜົນທາງວິທະຍາສາດ ແລະ ຍ@ດທະສາດອື່ນໆ ເຊິ່ງໄດ້ມີການສົ່ງເສີມມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວນາ (ລວມທັງກ@່ມຜJ້ຍິງ), ອົງກອນສົ່ງເສີມ, ແລະ ນັກຄົ້ນຄ້ວາລະດັບໄຮ່ນາ.  

• ຜJ້ມີສ່ວນໄດ້ເສຍທັງໝົດ, ລວມທັງຊາວກະສິກອນ ແລະ ສະມາຄົມຊາວນາ, ນັກຄົ້ນ IPM, ອົງກອນສົ່ງເສີມ, ທີ່ປSກສາດ້ານ
ພືດ, ອ@ດສະຫາກໍາອາຫານ, ຜJ້ຜະລິດຢາປາບສັດຕJພືດທາງເຄມີ ແລະ ຊີວະ ແລະ ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື, ນັກສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ຕົວແທນຂອງຜJ້ບໍລິໂພກຄວນໄດ້ສະແດງບົດບາດການພັດທະນາ ແລະ ການສົ່ງເສີມການຄ@້ມຄອງສັດຕJພືດແບບປະສົມ
ປະສານ. 

• ລັດຖະບານ, ພ້ອມກັບການສະໜັບສະໜ@ນອົງການຈັດຕັ້ງພາຍໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ຄວນໄດ້ສະໜັບສະໜ@ນ ແລະ 
ສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ, ຫຼີກລຽງຄວາມສ່ຽງ: ນໍ້າສະກັດຊີວະພາບ ແລະ ເຕັກນິກ, ບໍ່ມີການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕJ
ພືດເຄມີ ເຊິ່ງ ເປ;ນໄປໄດ້ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ, ເປW້າໝາຍສະເພາະເຊິ່ງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຂັ້ມຂ@້ນ ຫຼື ຜົນໄກ້ຄຽງຫຼັງຈາກ
ການນໍາໃຊ້ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງນ້ອຍຕໍ່ມະນ@ດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.  
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• ລັດຖະບານຄວນນໍາໃຊ້: 5.1.7 ສະໜອງການສົ່ງເສີມ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການແນະນໍາ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຊາວກະສິກອນພ້ອມ
ດ້ວຍຂໍ້ມJນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຍ@ດທະສາດການຄ@້ມຄອງສັດຕJພືດແບບປະສົມປະສານ, ແລະ ຮJບແບບການຜະລິດຢາປາບ
ສັດຕJພືດສໍາລັບການໃຊ້.  

• ລັດຖະບານຄວນນໍາໃຊ້: 5.1.4 ໃຫ້ຮັບປະກັນວ່າການທົດແທນ ຫຼື ການບໍລິຈາກບໍ່ໃຫ້ເກີນ ຫຼື ບໍ່ມີການນໍາໃຊ້ເກີນກ່ວາເຊິ່ງ
ກົງກັນຂ້າມກັບການມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ. 

8.3 ແຜນຄ@້ມຄອງສັດຕJພືດ 
200. ດັ່ງທີຄ່າດວ່າຈະບໍ່ໄດ້ມີການສັ່ງຊື້ຢາປາບສັດຕJພືດພາຍໃຕ້ໂຄງການນີ້ ແລະ ກາານໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕJພືດ, ໂດຍທົ່ວໄປ, ຈະຫຼຸດລົງ

ດ້ວຍເຫດຜົນຂອງການນໍາໃຊ້ການຜະລິດກະສິກໍາສະອາດ. ເວົ້າໄດ້ວ່າ, ການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕJພືດທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ໃນຂອບເຂດໂຄງການ
ຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ແຜນການຄ@້ມຄອງການດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນກິດຈະກໍາໂຄງການໂດຍການວິທີ່ການປ4ຽນວິທີການຜະລິດ ແລະ/ຫຼື ຟc້ນຟJ ຫຼື 
ພັດທະນາລະບົບຊົນລະປະທານທີ່ນໍາໃຊ້ໃນປະຈ@ບັນເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນມີການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕJພືດເພີ່ມຂຶ້ນຖ້າບໍ່ມີ
ການຝSກອົບຮົມ ຫຼື ການຕິດຕາມ. ແຜນການປະກອບດ້ວຍສາມພາກ (i) ນໍາໃຊ້ລະບຽບຫຼກັການຂອງລັດຕໍ່ການຄວບຄ@ມຢາປາບສັດຕJ
ພືດ (ii) ຈັດຝSກອົບຮົມແນວຄວາມຄິດນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕJພືດແບບປະສົມປະສານ ແລະ/ຫຼື ວິທີ່ການສໍາລັບຄວາມປອດໄພການໃຊ້ຢາ 
ແລະ (iii) ຕິດຕາມກວດກາ. ລະບຽບເລກທີ 2860/ກປ ແມ່ນສາມາດເບິ່ງໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3 ແລະ PMP ສາມາດເບິ່ງໄດ້ໃນ
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4. ທັງສອງຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການນີ້. 

8.4 ການຜະລິດກະສິກໍາແບບຍຶນຍົງ 
201. ການຜະລິດກະສິກໍາແບບຍຶນຍົງມີຫຼາຍໆວິທີເຊິ່ງສາມາດນໍາໃຊ້ຮ່ວມກັບການຄ@້ມຄອງສັດຕJພືດແບບປະສົມປະສານ ແລະ ກະສິກໍາ

ສະອາດວິທີເຫຼົ່ານັ້ນລວມມີ:  

• ປ;ບປ@ງຄ@ນນະພາບຜົນຜະລິດໂດຍການນໍາໃຊ້ສິ່ງແວດລ້ອມພື້ນທີ່ເພື່ອເປ;ນທ່າແຮງ ແລະ ການຕະຫຼາດໂດຍມີຂໍ້ແນະນໍາ
ສະເພາະ (ຕົວຢ4າງ ຜົນຜະລິດອີນຊີ, ກະສິກໍາສະອາດ, ແນວພັນມີຄ@ນຄ່າໂພສະນາການສJງ, ຫຼື ດັດສະນີທາງດ້ານພJມສາດ). 

• ນໍາໃຊ້ຝ@4ນອິນຊີ, ມJນສັດ, ປWກຄ@ມໜານ, ໃຊ້ພືດຫຼາຍຊະນິດ, ປJກພືດໝJນວຽນສໍາລັບການປ;ບປ@ງດິນ. ນໍາໃຊ້ຝ@4ນອິນຊີ ແລະ 
ເພີ່ມປະຊາກອນຈ@ລິນຊີໃນຂອບເຂດການປJກຝ;ງ.  

• ສ້າງແຜນປJກພືດເພື່ອຫຼືກລຽງໄພພິບັດ (ພະຍ@ໃຕ້ຝ@4ນ, ນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງ, ສັດຕJພືດທໍາລາຍ) ແລະ ການຜະລິດແມ່ນ
ອີງຕາມຄວາມຄ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ.  

• ແນະນໍາການນໍາໃຊ້ກົນຈັກເຂົ້າໃນການຜະລິດ, ຄ@້ມຄອງ,  ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຫຼື ສ້າງກ@່ມຊາວນາສະຫຼາດ. 
• ສ້າງເຄືອຄ່າຍຂອງຊາວກະສິກອນເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມJນດ້ານວິຊາການ ແລະ ຂໍ້ມJນການຄ້າ. ສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນຊາວນາ.  

9.0 ຫັຼກການ ແລະ ຂ້ັນຕອນຮJບແບການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ 
202. ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ4າງເໝາະສົມຕາມກອບນະໂຍບາຍປWກປXອງຂອງ

ທະນາຄານ, ກິດຈະກໍາທັງໝົດຂອງໂຄງການໂດຍສະເພາະການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດນ້ອຍເຊັ່ນ: ການກໍ່ສ້າງສາງເກັບມ້ຽນ
ເຂົ້າ, ກໍ່ສ້າງໂຮງງານແປຮJບຜະລິດຕະພັນ, ການຟc້ນຟJລະບົບຊົນລະປະທານ (ຄອງຂັ້ນສາມ ແລະ ລະບົບລະບາຍນໍ້າ) ຈະໄດ້ມີການຄັດ
ເລືອກ, ປະເມີນ, ທົບທວນ ແລະ ຂະບວນການບ@ກເບີກກ່ອນມີການຂ@ດດິນ, ແລະ ກິດຈະກໍາທາງກາຍະພາບ. ໂຄງການຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ວິທີ
ການກໍ່ສ້າງຕໍ່ການຄ@້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມເພື່ອອະນ@ຍາດໃຫ້ມີຂະບວນການພັດທະນາໂຄງການ, ຕິດພັນກັບການຫຼີກລຽງ, 
ຫຼຸດຜ່ອນ, ຊົດເຊີຍທົດແທນ/ຫຼຸດຜ່ອນຕໍ່ຜົນກະທົບທາງລົບ ແລະ ປ;ບປ@ງໃຫ້ຢJ4ໃນການທາງບວກບ່ອນທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ແລະ ບ່ອນທີ່
ເປ;ນປະໂຫຍດ. ພາກນີ້ໄດ້ອະທິບາຍຂັ້ນຕອນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຢ4າງເໝາະສົມ
ໂດຍຜ່ານອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຂໍ້ແນະນໍາໂດຍການຄ@້ມຄອງ, ການກະກຽມ, ແລະ ອະນ@ມັດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ.  

203. ຂະວນການທາງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ລ@່ມນີ:້ 

ຕາຕະລາງ 18 ຂັ້ນຕອນ ການຄັດເລືອກ, ການປະເມີນ, ສະເໜີ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 
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ອົງການ/ບ@ກຄົນຮັບຜJດຊອບ ແຫຼ່ງ /ເຄື່ອງມ ື
 

ຂັ້ນຕອນທີ 1. ການຄັດເລືອກ ແລະ ກາໍ   ນົດທົບ
ທວນ 

  

1.1 ເງ ື່ອນໄຂການຄັດເລືອກ 
• ກວດກາກິດຈະກໍາທີ່ນອນໃນເງື່ອນໄຂ ແລະ ບໍ່
ນອນໃນເງື່ອນໄຂ ແລະ ລາຍການທີ່ຕ້ອງການ 
IEE and EIA 

 
 
 
 
 
 
1.2 ຄັດເລືອກຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 

ສັງຄົມ 
• ຄັດເລືອກສະຖານທີ່ອ່ອນໄຫວເພື່ອກວດກາ

ທ່າແຮງຜົນກະທົບ 
• ກວດເບິ່ງປະເພດຂອງກິດຈະກໍາຍ່ອຍ ແລະ ຖ້າ

ຕ້ອງການເຄື່ອງມືຕ້ອງການຈະໃຊ້ (ບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້
ເຄື່ອງມືສໍາລັບໂຄງການຍ່ອຍປະເພດ C) 

 
PMU with PAFO/DAFO (ຜJ້
ປະສານງານ ສິ່ງແວດລ້ອມ/ສັງຄົມ/ສະ
ໜັບສະໜ@ນຈາກທີ່ປSກສາ) 
 
 
 
 
 
 
 
PMU with PAFO/DAFO (ຜJ້
ປະສານງານສິ່ງແວດລ້ອມ/ສັງຄົມ/ສະ
ໜັບສະໜ@ນຈາກທີ່ປSກສາ) 
 

 
• ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1: ກິດ

ຈະກໍາບໍ່ນອນໃນເງື່ອນໄຂ. 
• ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2:ບັນຊີ

ລາຊື່ໂຄງການທີ່ຕ້ອງການເຮັດ 
requiring IEE and EIA 
ຕາມກົດ ໝາຍ ແລະ ກົດ
ລະບຽບຂອງ ລາວ. 

 
• ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2:ບັນຊີ

ລາຍຊື່ໂຄງການທີ່ຕ້ອງການເຮັດ 
requiring IEE and EIA 
ຕາມກົດ ໝາຍ ແລະ ກົດ
ລະບຽບຂອງ ສປປ ລາວ. 

• ຕາຕະລາງສະຖານທີ່ອ່ອນໄຫວ
ໃນບົດທີ 9 

• ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 6. 
ຕາຕະລາງທີ1- ທີ່ຕັ້ງທີມ່ຄີວາມ
ສ່ຽງຈາກໄພພິບັດທາງທໍາມະ
ຊາດ ແລະ ອ່ອນໄຫວ. 

• ຕາຕະລາງທີ 2.ເນື່ອງຈາກ
ກໍ່ສ້າງເຮືອນທ@ລະກິດກະສິກໍາ, 
ຕ່ອງໂສ້ມJນຄ່າ 

• ຕາຕະລາງທີ 4. ຄັດເລືອກຜົນ
ກະທົບ/ຄວາມສ່ຽງ
ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 

ຂັ້ນຕອນທີ 2. ການຮັບຮອງເຄື່ອງມືການປະເມີນ
ສິ່ງແວດລ້ມ ແລະ ສັງຄົມ 
• ກະກຽມ IEE ແລະ ຮັບການຢ;້ງຢcນຈາກ ພະ

ແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 
ສິ່ງແວດລ້ອມ. 

• ກະກຽມແຜນຄ@້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ສັງຄົມ ຫຼື ລະຫັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
(ECoP), and EGDP  

ຊາວກະສິກອນພ້ອມດ້ວຍປະສານງານ
ສິ່ງແວດລ້ອມ/ສັງຄົມ/ສະໜັບສະໜ@ນ
ຈາກທີ່ປSກສາ. 
ຢ;້ງຢcນການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມເບື່ອງ
ຕົ້ນໂດຍ PoNRE 
 

• ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 6. 
ຕາຕະລາງທີ1- ທີ່ຕັ້ງທີ່ມຄວາມ
ສ່ຽງຈາກໄພພິບັດທາງທໍາມະ
ຊາດ ແລະ ອ່ອນໄຫວ. 

• ນໍາໃຊ້ທີ່ປSກສາທີ່ລົງທະບຽນ
ທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ສັງຄົມເພື່ອກະກຽມ IEE. 



Environment and Social Management Framework  
Lao Agriculture Competativeness Project (LACP) 

	

72	
	

• ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກກົມ
ຊົນລະປະທານ/ພະແນກສົ່ງເສີມ
ກະສິກໍາ ແລະ ອື່ນໆ 

• ຊ້ອນທ້າຍ x. ແຜນພັດທະນາ
ຊົນເຜົ່າ (EGDP) 

• ຊ້ອນທ້າຍ x ກົນໄກການ
ຮ້ອງທ@ກ 

ຂັ້ນຕອນທີ 4. ການຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານ 
• ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມປະຈໍາປ_ຈາກ 

PAFO/DAFO 
• ບົດລາຍງານປະຈາໍປ_ຈາກ MAFຫາ WB 
 

PAFO/DAFO\ປະສານງານ 
ສິ່ງແວດລ້ອມ/ສັງຄົມ/ສະໜັບສະ ໜ@ນ
ຈາກທີ່ປSກສາ) 

• ຊ້ອນທ້າຍທີ 6. ຂັ້ນຕອນທີ 4. 
ການຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານ. 

• ສິ່ງແວດລ້ອມ/ສັງຄົມ/ກວດ
ສອບ 

* ເຄື່ອງມືອ້າງອີງ ແລະ ຂໍ້ແນະທັງໝົດສາມາດເບິ່ງໄດ້ທີ່ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ແລະ ເຄືອງມີສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 

9.1 ຂັ້ນຕອນທ ີ1  ການຄັດເລືອກສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ  ສັງຄົມ 
204. ການກັ່ນກອງແມ່ນມຄີວາມສໍາຄັນຫຼາຍຕໍ່ການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງໂຄງການຍ່ອຍ. ການກັ່ນກອງຊອກຫາ

ລັກສະນະຂອງໂຄງການຍ່ອຍໃນພາບກ້ວາງໆ, ບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ການຊອກຄົ້ນທີ່ລະອຽດ. ບັນຫາວິກິດ ແມ່ນໄດ້ຄົ້ນຄວ້າຜ່ານການກັ່ນກອງ
ເຊິ່ງມີຄວາມຕ້ອງການລົງລາຍລະອຽດໃນຊ່ວງການປະເມີນຜົນກະທົບ. ອີງຕາມການປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມໄດ້
ຈາກຜົນການຄັດເລືອກ, ການຕັດສິນໃຈຂັ້ນຕໍ່ໄປກ່ຽວກັບການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຈະໄດ້ດໍາເນີນ. ການກັ່ນກອງລວມ
ມີເງ ື່ອນໄຂການກັ່ນກອງທາ່ແຮງການປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ນະໂຍບາຍທີ່ຕ້ອງໄດ້ນໍາມາພິຈາລະນາ ແລະ ເປ;ນ
ເຄື່ອງມືທີ່ຕ້ອງໄດ້ກະກຽມ. ການກັ່ນກອ ຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຈໍາເປ;ນຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນໃນທ@ກອງົປະກອບຂອງ
ໂຄງການຍ່ອຍ. 

9.1.1 ເງ ື່ອນໄຂການກັ່ນກອງການປXອງກັນ 
205. ຈ@ດປະສົງຂອງໂຄງການແມ່ນເພື່ອປ;ບປ@ງການຜະລິດກະສິກໍາສະອາດ ແລະ ຟc້ນຟJພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດນ້ອຍ (ສາງເກັບມ້ຽນເຂົ້າ, 

ໂຮງສີ, ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລັບຕ່ອງໂສ້ມJນຄ່າ, ປ;ບປ@ງຄອງຂັ້ນສາມລະບົບຊົນລະປະທານ, ສ້ອມແປງຈັກສJບນໍ້າ ແລະ ອື່ນໆ) 
ໃນບ້ານຂອບເຂດທີ່ໄດ້ຄັດເລືອກໃນການສົ່ງເສີມພັດທະນາໃຫ້ກາຍເປ;ນສິນຄ້າ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສໍາເລັດດ້ວຍ (a) ສົ່ງເສີມທາງການເງິນ
ໃນການປ;ບປ@ງວິທີການເຮັດກະສິກສະອາດ ແລະ ຟc້ນຟJໂຄງການຊົນລະປະທານບ່ອນທີ່ເປXເພເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ກ@່ມຊາວນາ, ຜJ້ເກັບຊື້
ພ້ອມດ້ວຍຟc້ນຟJພື້ນຖານໂຄງລ່າງເພື່ອປ;ບປ@ງປະສິດທິພາບຂອງໂຄງການຊົນລະປະທານທີ່ມີຢJ4 (ຈັກສJບນໍ້າ, ຄອງຂັ້ນສາມ ແລະ ອື່ນໆ) 
(b) ແນະນໍາວິທີການໃຫ້ນໍ້າຫຼາຍຮJບແບບເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນການຜະລິດ (c) ສະໜັບສະໜ@ນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ກ@່ມ
ຜJ້ນໍາໃຊ້ນໍ້າເພື່ອການຄ@້ມຄອງນໍາໃຊ້ລະບົບໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ. ການກັ່ນກອງຈະໄດ້ອີງຕາມການປະເມີນຂອງອົງປະ ກອບໂຄງການ
ໂດຍສະຖານທີ່ໆ ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ. ເງ ື່ອນໄຂທີ່ລວມໃນຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການນີ້ຈະບໍ່ແມ່ນໂຄງການທີ່ໃນເອກະສານຊ້ອນ
ທ້າຍທີ 1. ໂຄງການຍ່ອຍຕ່າງໆຈະບໍ່ເຖິງການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມເບື້ອງຕົ້ນເນື່ອງຈາກກິດຈະກໍາຕ່າງໆເປ;ນກິດຈະກໍາຂະໜາດນ້ອຍ. 
ເຖິງຢ4າງໃດກໍ່ຕາມ ຖ້າເປ;ນການປJກພືດອ@ດສະຫາກໍາມີເນື້ອທີ່ຫຼາຍກ່ວາ 20 ເຮັກຕາ, ການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມເບື້ອງຕົ້ນຈໍາເປ;ນຕ້ອງ
ໄດ້ມີການກະກຽມ ແລະ ສະໜີຕໍ່ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເປ;ນຜJ້ອະນ@ມັດໃນແຕ່ລະກິດຈະກໍາ. ຖ້າມີ
ເນື້ອທີ່ຫຼາຍກ່ວາ 400 ເຮັກຕາ ຕ້ອງການປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອະນ@ມັດຈາກກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 
ສິ່ງແວດລ້ອມ.ໂຄງການຈະໃຫ້ເງ ິນສະໜັບສະໜ@ນກໍ່ຕໍ່ເມື່ອການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມເບື້ອງຕົ້ນໃນເງື່ອນໄຂທີ່ການສຶກສາ
ສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ຮັບອະນ@ມັດຈາກຈາກພະແນກຊັບພະຍາກອນກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. 
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9.1.2 ການກັ່ນກອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ກໍານົດກ@່ມສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານເຄື່ອງມືການປXອງກັນ) 

206. ຫຼັງຈາກໂຄງການຍ່ອຍໄດ້ຖຶກກໍານົດໃນເງື່ອນໄຂສໍາລັບການໃຫ້ທືນ, ການກັ່ນກອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຈະໄດ້ດໍາເນີນ
ການ. ຈ@ດປະສົງຂອງການກັ່ນກອງແມ່ນເພື່ອ: (i) ຊອກຄົ້ນຕາມນະໂຍບາຍປXອງກັນຂອງທະນາຄານໂລກວ່າຈະມີການດໍາເນີນຕາມ
ລະບຽບ (ii) ຈໍາແນກປະເພດຂອງໂຄງການຍ່ອຍວ່າຢJ4ປະເພດ B ຫຼື C ເບິ່ງຕາມຕາຕະລາງ ທີ 19ສະຖານທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ ແລະ ຂໍ້
ແນະນໍາໃນການຈໍາແນກລະດັບຂອງຜົນກະທົບຈາກກິດຈະກໍາຍ່ອຍ (iii) ກໍານົດເຄື່ອງມືທີ່ຕ້ອງການປXອງກັນສໍາລັບໂຄງການຍ່ອຍ.  

207. ການກັ່ນກອງຍັງໄດ້ອະທິບາຍຜົນກະທົບທາງລົບທີ່ຄາດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນຕໍ່ທໍາມະຊາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນສິ່ງແວດລ້ອມລ້ອມ ແລະ 
ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນທີ່ພົວພັນກັບການສJນເສຍທີ່ດິນບໍ່ສະໜັກໃຈ, ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ, ການມອບເນື້ອທີ່ດິນ, ແລະ/ຫຼື ການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ. ສໍາລັບໂຄງການຍ່ອຍນອນຢJ4ປະເພດ C, ເຄືອ່ງມືການປXອງກັນບໍ່ຈໍາເປ;ນ ແລະ ຕາຕະລາງທີ 3 ໃນ
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ 5 ຈະໄດ້ຕື່ມໃສ ່ແລະ ຄັດຕິດໃນບົດສະເໜີໂຄງການ. ສໍາລັບໂຄງການຍ່ອຍທີ່ຕ້ອງການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມ
ເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນໄດ້ຈໍາແນກຢJ4ໃນປະເພດ B ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມກິດຈະກໍາໂຄງການຍ່ອຍຕົວຢ4າງ ການປ;ບປ@ງຄອງຊົນລະປະທານ, ການ
ປ;ບປ@ງໂຮງສີເຂົ້າ ແລະ ສາງເກັບມ້ຽນ, ບ່ອນຫ@້ມຫໍ່ຜັກ ແລະ ການເຮັດກະສິກໍາຈະຕ້ອງການການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມລ້ອມເບື້ອງຕົ້ນ. 
ຕາຕະລາງທີ 1 ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ 5. ຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ໃນການກັ່ນກອງປະເພດສິ່ງແວດລ້ອມສໍາລັບການປ;ບປ@ງສິ່ງອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກຕໍ່ການເພື່ມມJນຄ່າການຜະລິດ ເຊັ່ນ ໂຮງສີ, ສາງເກັບມ້ຽນ, ບ່ອນຫ@້ມຫໍຜັກ. 

208. ສໍາລັບເນື້ອທີ່ຊົນະປະທານທີ່ນໍາສະເໜີ, ທີ່ຢJ4ກ້ອງອ່າງເກັບນໍ້າ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຕ້ອງການໃຫ້ມີຄະນະກໍາມະການ
ຊ່ຽວຊານໃນການກວດກາເຂື່ອນ ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປໂດຍປະສະຈາກວຽກສ້ອມແປງ ຫຼື ຄວາມຈໍາເປ;ນໃນການປXອງ
ການຄວາມປອດໄພຕໍ່ການປ;ບປ@ງຕົວເຂື່ອນ ຫຼື ໃຫ້ນອນຢJ4ໃນມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ.  ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ4າໄມ້ 
ໄດ້ຮ່າງເອກະສານໜ້າວຽກສໍາສັບ POE ດັ່ງທີ່ສະແດງໃນ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ 7. ກປ ຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ໃນການຕິດຕາມຂໍ້ແນະນໍາຂອງ 
POE ນໍາໃຊ້ເງ ິນຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ.  

ຕາຕະລາງ 19 ສະຖານທີ່ອ່ອນໄຫວ ແລະ ນະໂຍບາຍປXອງກັນ 

ນະໂຍບາຍປXອງກັນ ຫຼື 
ລັກສະນະຂອງພື້ນທີ່ 

ສະຖານທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ 

ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່າ ມີຄວາມອ່ອນໄຫວປານກາງ ມີຄວາມອ່ອນໄຫວສJງ 

ສິ່ງຢJ4ອາໃສຕາມທໍາມະຊາດ 
(OP 4.04) 

ບໍ່ມີສິ່ງຢJ4ອາໃສຕາມທໍາມະຊາດ
ທ@ກໆ ປະເພດ 
 

ບໍ່ມີສິ່ງຢJ4ອາໃສຕາມທໍາມະຊາດ
ທ@ກໆ ປະເພດ ຫຼື ມີສິ່ງຢJ4ອາໃສ
ຕາມທໍາມະຊາດເກີດຂຶ້ນ 

ມີສິ່ງຢJ4ອາໃສຕາມທໍາມະຊາດ
ທ@ກໆ ປະເພດຢJ4ໃນຂັ້ນວິກິດ 

ປ4າໄມ້ (OP 4.36) ບໍ່ມີເນຶ້ອທີ່ປ4າຜະລິດ, ປ4າ
ອະນ@ລັກ ແລະ ປ4າປXອງກັນໃນ
ຂອບເຂດໂຄງການ 

ເນຶ້ອທີ່ປ4າຜະລິດ, ແຕ່ບໍ່ມີປ4າ
ອະນ@ລັກ ແລະ ປ4າປXອງກັນໃນ
ຂອບເຂດໂຄງການ 

ປ4າປXອງກັນ, ປ4າຜະສະຫງວນ
ໃນຂອບເຂດໂຄງການ 

ແຫຼ່ງວັດທະນາທໍາທາງດ້ານ
ກາຍພາບ (OP 4.11) 

ບໍ່ມ ີຫຼື ສົງໃສມີແຫຼ່ງວັດທະນາ
ທໍາທາງກາຍພາບ ດັ່ງ (OP 
4.11) ລວມຢJ4ໃນ ສິ່ງລຶກລັບ 

ມີຫຼື ສົງໃສມີແຫຼ່ງວັດທະນາທໍາ
ທາງກາຍພາບ ດັ່ງ (OP 4.11) 
ລວມຢJ4ໃນ ສິ່ງລຶກລັບແຕ່
ເຫດການທາງປະຫວັດສາດໄດ້
ບັນທຶກຈາກປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ 
ຫຼື ຈາກອຊານາດການປWກຄອງຢXງ
ຢcນວ່າມີໂອກາດຈະພົບ 

ແຫຼ່ງວັດທະນາທໍາທາງດ້ານ
ກາຍພາບທີ່ນອນໃນ (OP 
4.11) ລວມທັງສິ່ງລຶກລັບ 
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ການຍກຍ້າຍຈັດສັນ (OP 
4.12) 

ສະຖານທີ່ໃໝ່ບໍຈໍາເປ;ນ. 
ເນື້ອທີ່ໄດ້ມີການຈັດກຽມໄວ້
ແລ້ວ ແລະ ບໍ່ມີສະຖານທີ່  ໃໝ ່

ສະຖານທີ່ໂຄງການມີຜJ້ເຊົ່າ, ຈະ
ບໍ່ນອນໃນໂຄງການ.
ປະຊາກອນປະສົມກັບຊົນເຜົ່າ
ດັ້ງເດີມ (ຮິດຄອງປະເພນີຢJ4
ຮ່ວມກັນ) ຊົນເຜົ່າດັ້ງເດີມ.  

ໂຄງການຈະໄດ້ລະອຽດກ່ຽກັບ
ການຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ ຫຼື 
ຕ້ອງການເນື້ອທີ່ຫຼາຍຫວ່າ 10
ເປ_ເຊັນ ຂອງເນື້ອທີ່ດິນປJກຝ;ງ. 
ແລະ ເຂດແດນຂອງຊົນເຜົ່າ
ດັ້ງເດີມ, ຄວາມສ່ຽງຂອງຜົນ
ເຜົ່າດັ້ງດີມ. 

ຄວາມສ່ຽງຈາກທໍາມະຊາດ: 
ນໍ້າຖ້ວມ, ສະເຖຍລະພາບຂອງ
ດິນ/ການເຊາະເຈື່ອນ.  

ຂອບເຂດຮາບພຽງ, ບໍມີຄວາມ
ສ່ຽງຕໍ່ການເຊາະເຈື່ອນ; ພJໄພ
ລະເບີດ/ແຜ່ນດິນໄຫວ, ນໍ້າ
ຖ້ວມ.  

ພື້ນທີ່ມີຄວາມຄ້ອຍຊັນເລັກ
ນ້ອຍ, ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ
ເຈື່ອນຂອງດິນ, ແຜ່ນດິນໄຫວ, 
ນໍ້າຖ້ວມ. 

ຂອບເຂດທີ່ເປ;ນພJຜາມ,ີ ຄວາມ
ຄ້ອຍຊັນສJງ, ດິນບໍ່ສະເຖຍລະ
ພາບ, ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດ
ດິນເຈື່ອນ, ພJໄຟ, ແຜ່ນດິນ
ໄຫວ ຫຼື ນໍ້າຖ້ວມ. 

 

9.2 ຂ້ັນຕອນທີທີ 2 ການປະເມີນຜົນກະທົບ (ການກໍານົດປະເພດເຄື່ອງມປືXອງກັນທ່ີຈໍາເປ;ນ) 
209. ພາຍຫຼັງການກັ່ນກອງຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມໄດ້ດໍາເນີນການ ແລະ ປະເພດຂອງໂຄງການຍ່ອຍໄດ້ມີການຈັດປະເພດ

, ໂຄງການຍ່ອຍຈັດຢJ4ໃນປະເພດ B ການປະເມີນລາຍລະອຽດຂອງຜົນກະທົບຈະໄດ້ມີການດໍາເນີນ. ຈ@ດປະສົງຂອງການປະເມີນຜົນ
ກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນເພື່ອຄົ້ນຄ້ວາລະດັບຂອງຜົນກະທົບ ແລະ ກໍານົດປະເພດຂອງເຄື່ອງມືທີ່ຈໍາເປ;ນຕ້ອງໄດ້ກະກຽມ (ເຊັ່ນ: ສສຕ 
ຫຼື ESMP ຫຼ ືCOP). ການປະເມີນຜົນກະທົບແມ່ນໃຊ້ເພື່ອເປ;ນຂອບເຂດຂອງມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ. ການປະເມີນຜົນກະທົບຈະໃຫ້
ບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມເຊິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ຂະບວນການຕັດສິນໃຈໂດຍຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ສັງຄົມຂອງໂຄງການຍ່ອຍກ່ອນຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ລັກສະນະເບື້ອງຕົ້ນຂອງຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ສັງຄົມອະນ@ມດັໃຫ້ພາກສ່ວນລັດ ແລະ ສາທາລະນະໄດ້ຮັບຮJ້ຮJບແບບກ່ຽວກັບການຮອມຮັບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
ຂອງການພັດທະນາໂຄງການຍ່ອຍພ້ອມດ້ວຍເງື່ອນໄຂທີ່ອາດນໍາໃຊ້ໃນການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ນ້ອຍລົງຕໍ່ກັບຄວາມສ່ຽງ. 
ຂອບເຂດການປະເມີນຜົນກະທົບຈະຂຶ້ນຢJ4ກັບຜົນການກັ່ນກອງ. ການເກັບກໍາຂໍ້ມJນ, ການສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ, ແລະ ການປSກສາ
ຫາລືກັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ປະຊາຊົນຜJ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈະໄດ້ມີການດໍາເນີນ. 

210. ກິດຈະກໍາຂອງຂອງໂຄງການແມ່ນກິດຈະກໍາຂະໜາດນ້ອຍ, ບໍ່ຄືກັບໂຄງການທີ່ຈັດຢJ4ປະເພດ A ເຊິ່ງຕ້ອງການສຶກສາຜົນກະທົບ
ສິ່ງແວດລ້ອມເຕັມຮJບແບບ IEA. ສໍາລັບໂຄງການຍ່ອຍທີ່ນອນຢJ4ປະເພດ B ທີ່ຈໍາເປ;ນຕ້ອງໄດ້ສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມເບື້ອງຕົ້ນໃນເມື່ອ
ການຜະລິດກະສິກໍາແມ່ນນ້ອຍກ່ວາ 20 ແຮັກຕາ. ECOP, RAPs ແລະ/ຫຼື EGDPs ຈະໄດ້ມີການກະກຽມໂດຍອີງຕາມກັບກອບ
ນະໂຍບາຍຄ@້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ກອບນະໂຍບາຍການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ຊົດເຊີຍ (CRPF) ກອບນະໂຍບາຍກ່ຽວ
ກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊົນເຜົ່າ EGEF ເຊິ່ງໄດ້ພັດທະນາຂຶ້ນມາສໍາລັບໂຄງການນີ້. ການແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວພັນກັບບົດບາດຍິງ-
ຊາຍ, ຊົນເຜົາ, ແລະ ກ@່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດຄວນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່, ໂດຍສະເພາະເມື່ອພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄພທໍາທະຊາດ. 

211. ໂດຍຫຍໍ້ ແມ່ນຂຶ້ນຢJ4ກັບການກັ່ນກອງ ແລະ ລະດັບຂອງປະພດ B ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຍ່ອຍ, ເອກະສານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນມີ
ຄວາມຕ້ອງການແຕ່ລະໂຄງການຍ່ອຍ. 

• ການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມເບື້ອງຕົ້ນ 

• ລະຫັດສິ່ງແວດລ້ອມສໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 

• ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ 

• ແຜນພັດທະນາຊົນເຜົ່າ 
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• ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ລວມທັງແຜນການຕິດຕາມບົດບາດຍິ່ງຊາຍເຊິ່ງລວມຢJ4ໃນເຄື່ອງມື (RAP/ EGDP). 

ຕາຕະລາງ 20 ນິຍາມກ່ຽວກັບເອກະສານປXອງກັນທີ່ຕ້ອງການ 

ປະເພດຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ລະດັບຜົນກະທົບ ເຄື່ອງມືປXອງການທີ່ຈໍາເປ;ນ 

ປະເພດ ແລະ ຂະນາດຂອງໂຄງການທີ່
ຕ້ອງການ ສສຕ 

ມີຜົນກກະທົລສິ່ງແວດລ້ອມດ້ານລົບເຊິ່ງ
ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນໄດ້ໂດຍມາດຕະການ
ຫຼຸດຜ່ອນທີ່ເໝາະສົມ 

ຕ້ອງການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມເບື້ອງຕົ້ນ 

ປະເພດ ແລະ ຂະໜາດຂອງໂຄງການທີ່ບໍ່
ຕ້ອງການ ສສຕ 

ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມເລັກນ້ອຍເຊິ່ງ
ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນໄດ້ໂດຍມາດຕະການ
ຫຼຸດຜ່ອນທີ່ເໝາະສົມ 

ແຜນຄ@້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 

ປະເພດ ແລະ ຂະນາດຂອງໂຄງການທີ່ບໍ່
ຕ້ອງການ ສສຕ 

ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມເລັກນ້ອຍເຊິ່ງ
ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນໄດ້ໂດຍມາດຕະການ
ຫຼຸດຜ່ອນທີ່ເໝາະສົມ 

ການນໍາໃຊ້ລະຫັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ 

 

212. ຂັ້ນຕອນການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມມ:ີ ວາງແຜນ, ກໍານົດຂອບເຂດ, ການປະເມີນ ແລະ ການປSກສາຫາລື. ການປະເມີນຈະໃຫ້
ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ (i) ໂຄງການຍ່ອຍຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບສະເພາະແນວໃດ (ii) ຜົນກະທົບຈະເປ;ນລັກສະນະແນວໃດ (iii)  ຜົນ
ກະທົບແຕ່ລະອັນເປ;ນແນວໃດ (iv) ຜົນກະທົບຈະມີການຂະຫຍາຍໄປໃນທິດທາງໃດໆ? ການປະເມີນຜົນກະທົບມັນຂຶ້ນຢJ4ກັບການ
ປ4ຽນແປງໄລຍະເວລາ ແລະ ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ, ຈໍານວນປະຊກອນ ແລະ ຂະ    ໜາດຂອງແຫຼ່ງທີ່ໄດຮ້ັບຜົນກະທົບ. ທາ່ແຮງທີ່ເກີດຜົນ
ກະທົບສາມາດເປ;ນໄປໄດ້ທັງດ້ານບວກ ແລະ ດ້ານລົບ, ວິທີການໄດ້ອະທິບາຍໃນຂັ້ນຕອນທີ 3 ທີ່ຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ຫຼຸດຜ່ອນທັງດ້ານບວກ 
ແລະ ດ້ານລົບ.  

9.3 ຂັ້ນຕອນທີ 3: ເຄື່ອງມືປະເມີນການປXອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 
213. ພາຍຫຼັງຈັດປະເພດໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ເຄື່ອງ ືປXອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ຄັດເລືອກ, ເຄື່ອງມືຈະໄດ້ມີການກະກຽມ ແລະ ໃຫ້ສໍາເລັດ

ກ່ອນໂຄງການຈະໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 5: ຂັນຕອນທີ 3 ສະໜອງລະຫັດການນໍາໃຊ້ສິ່ງແວດລ້ອມພົວພັນ
ກັບ 4 ກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການຍ່ອຍ.  

ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການປSກສາຫາລ ື

214. ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ: ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນທີເ່ໝາະສົມຈະໄດ້ອະທິບາຍຕາມລັກສະນະ ແລະ ຮJບແບບຂອງຜົນກະທົບ. ລະຫັດ
ການນໍາໃຊ້ສິ່ງແວດລ້ອມຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ສະເພາະໃນການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງດ້ານລົບ ແລະ ປ;ບປ@ງໃຫ້ເປ;ນຜົນກະທົບດ້ານບວກ. ສໍາ
ລັບໂຄງການຍ່ອຍທີ່ຢJ4ປະເພດ B ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໂຄງການນີ,້ ລະຫັດການປbຕິບັດສິ່ງແວດລ້ອມຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ເປ;ນພາກສ່ວນໜຶ່ງ
ຂອງເອກະສານສັນຍາ.  

215. ການປSກສາຫາລື: ການກະກຽມ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເອກະສານປXອງກັນຂອງໂຄງການຍ່ອຍໃນຊ່ວງການກະກຽມໂຄງການມີ
ຄວາມຈໍາເປ;ນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທະນາຄານໃນການຈັດກອງປະຊຸມປSກສາຫາລືພາຍໃຕ້ OP 4.01. ຈ@ດປະສົງ
ຂອງກາານຈັດກອງປະຊຸມປSກສາຫາລືແມ່ນແຈ້ງໃຫ້ສາທາລະນຊົນຮັບຮJ້ໂດຍການສະ   ໜອງຂໍ້ມJນກ່ຽວກັບໂຄງການໃຫ້ຜJ້ມີສ່ວນໄດ້
ສ່ວນເສຍ, ໂດຍສະເພາະຜJ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄດ້ຮັບຮJ້ ແລະ ທັນເວລາ ແລະ ໃຫ້ໂອກາດພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ
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ໃນຫຼາຍມJມມອງ. ການປSກສາຫາລືຈະຊ່ວຍອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ແນວທາງໃນການຕດັສິນໃຈ ຄະນະທີ່ບັນຍາກາດຄວາມ
ເຂົ້າໃຈຕໍ່ບ@ກຄົນ, ກ@່ມຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ, ຜJ້ທີ່ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຫຼື ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການຍ່ອຍ.  

216. ກອງປະຊຸມປSກສາຫາລືແມ່ນຂະບວນການຕໍ່ເນື່ອງເຊິ່ງເປ;ນແນວຄວາມຄິດຂອງສາທາລະນຊົນໄດ້ມີການຊອກຫາ ແລະ ທີ່ມີຜົນ
ກະທົບຕໍ່ເຂົາເຈົ້າ. ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ຂໍ້ແນະນໍາຂອງຜJ້ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍອາດຊ່ວຍໃຫ້ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ4າໄມ້ໃນການ
ຕັດສິນໃຈທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບການຄ@້ມຄ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຢ4າງມີປະສິທິພາບ.  ແລະ ມັນຍັງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ 
ເປ;ນແນວທາງໃນການຕັດສິນໃຈຄະນະທີ່ບັນຍາກາດຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ບ@ກຄົນ, ກ@່ມຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ, ຜJ້ທີ່ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບ ຫຼື ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການຍ່ອຍ. ຈ@ດປະສົງສະເພາະຂອງການຈັດກອງປະຊຸມປSກສາຫາລືແມ່ນ:  

• ເພືອ່ໃຫ້ຜJ້ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍຮັບຮJ້ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງໂຄງການ 
• ເພື່ອແກ້ໄຂທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ມີມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຈາກແນວຄວາມຄິດຜJ້ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍ 
• ເພື່ອສ້າງເອກະສານທີ່ໄດ້ຈາກການສະໜັບສະໜ@ນຂອງຊຸມຊົນຕໍ່ກັບໂຄງການ 
• ເພື່ອປ;ບປ@ງການຕິດຕໍ່ພົວພັນລະຫວ່າງແຕ່ລະຝ4າຍ 
• ສ້າງວິທີການຮ້ອງທ@ກ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຫຍ່ງ 

217. ການປSກສາຫາລືກັບຜJ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ4າງໜ້ອຍຕ້ອງມີສອງຂັ້ນຕອນ, ຜJ້ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ ແລະ ຜJ້ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນ
ເສຍຕ້ອງມີການດາໍເນີນ. ຂັ້ນຕອນທໍາອິດແມ່ນການຈັດກອງປະຊຸມປSກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ສັງຄົມແມ່ນຕ້ອງການດໍາເນີນໃນຊ່ວງການຄັດເລືອກສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງໂຄງການຍ່ອຍ. ແລະ ຂັ້ນຕອນທີສອງ ພາຍຫຼັງຜົນ
ກະທົບຕ່າງໆ ເປ;ນທີ່ຮັບຮJ້ ແລະ ແຜນການຄ@້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມໄດ້ມີການກະກຽມ. ຖ້າມີຄວາມຈໍາເປ;ນການຈັດກອງ
ປະຊຸມປSກສາຫາລືຫຼາຍກ່ວາສອງຄັ້ງຄວນໄດ້ດໍາເນີນ. ຂໍ້ແນະນໍາຕໍ່ໄປນີ້ຄວນໄດ້ດໍາເນີນການໃນການຈັດກອງປະຊຸມປSກສາຫາລື. 

• ວິທີການຈັດກອງປະຊຸມປSກສາຫາລືອາດຈະເຮັດໄດ້ດ້ວຍຮJບແບບການປSກສາຫາລືກັບສາທາລະນະຊົນ ຫຼື ການປSກສາຫາລືເປ;ນ
ກ@່ມ.  ກອງປະຊຸມປSກສາຫາລື ຫຼື ການປSກສາຫາລືຈະສະໜອງໂອກາດໃຫ້ຜJ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຍົກບັນຫາທີ່ພົວພັນໂດຍອິດສະຫຼະ ເສລີ
ກ່ຽວກັບໂຄງການຍ່ອຍ, ຜົນກະທົບຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດຂອງພວກເຂົາ, ຊີວິດການເປ;ນຢJ4ຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ການ
ປSກສາຫາລືຈະເນັ້ນໃສ່ບັນຫາສະເພາະທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງໂຄງການຍ່ອຍ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜJ້ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍ
ສາມາດຍົກບັນຫາ ແລະ ວິທີ່ແກ້ໄຂທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. 

• ຜJ້ເຂົາ້ຮ່ວມທີ່ຫຼາກຫຼາຍອາດມີຄວາມແຕກຕ່າງທາງແນວຄວາມຄິດຂຶ້ນຢJ4ກັບທໍາມະຊາດ ແລະ ສະຖານທີ່ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ. ການ
ວິເຄາະຜJ້ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍຈໍາເປ;ນຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນໃນການຊອກຄົ້ນຫາຜJ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຜJ້ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍ. ຂຶ້ນ
ກັບຂໍ້ມJນທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ຄວາມສົນໃຈຂອງກດມ່ຄົນ, ກອງປະຊຸມອາດມີຄວາມຈໍາເປ;ນ.  

• ຂໍ້ມJນຜJ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການຍ່ອຍ/ກ@່ມຄົນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈໍາເປ;ນຕ້ອງໄດ້ປະກາດພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນໂດຍການນໍາໃຊ້
ໂທລະໂຄ່ງ ແລະ ປະກາດບ່ອນທີ່ສໍາຄັນຢ4າງໜ້ອຍ 7 ຫາ 10 ວັນ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ຈໍາເປ;ນຕ້ອງໄດ້ຮັບປະກັນວ່າຜJ້ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບ ແລະ ຜJ້ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍໄດ້ຮັບຮJ້ ແລະ ໄດ້ມີການປSກສາຫາລືຢ4າງລະອຽດກ່ຽວກັບໂຄງການຍ່ອຍ, ຜົນກະທົບຂອງ
ພວກມັນ, ສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ທາງເລືອກອື່ນໆ, ແລະ ອະນ@ຍາດໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາໂຄງການຍ່ອຍຢ4າງເຕັມທີ່. 
ນີ້ແມ່ນຄວນໄດ້ເຮັດສະເພາະໃນກໍລະນີຜJ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ເຊັ່ນກ@່ມຊົນເຜົ່າ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຮJບແບບນີ້ຄວນໄດ້ດໍາເນີນ
ຕະຫຼອດໄລຍະການກະກຽມໂຄງການ, ການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ການຕິດຕາມກວດກາ. ນະໂຍບາຍການເປ_ດກ້ວາງຄວນໄດ້
ຮັກສາໃຫ້ຊຸມຊົນ, ດັ່ງນັ້ນ ຜJ້ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍໃຫ້ມີຄວາມຮJ້ສຶກສະບາຍໃນການພົບກັບ PAFO/DAFO ໃນການສອບ
ຖາມ ແລະ ຍົກບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ສ້າງລະບົບການຄ@້ມຄອງການຕອບຮັບໃນການບັນທຶກ ແລະ ຕອບຂໍ້ຂ້ອງໄຈ
ກ່ຽວກັບບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.ໃຫ້ຮັບປະກັນວ່າ PAFO/DAFO ແລະ ທີ່ປSກສາໂຄງການສາມາດຕອບຄໍາຖາມ
ຕ່າງໄດ້ຢ4າງເໝາະສົມ. 
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9.4 ຂັ້ນຕອນທີ 4. ການຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານ 
218. ແຜນຕິດຕາມ: ຈ@ດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງການຕິດຕາມສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມແມ່ນເພື່ອບັນທຶກຜົນຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ

ຈາກການດໍາເນີນກິດຈະກໍາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຊອກຫາຂັ້ນຕອນທໍາອີດໃນການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງ
ລົບ ແລະ ປ;ບປ@ງໃຫມ້ທີ່າອ່ຽງໃນທາງບວກຂອງກິດຈະກໍາໂຄງການ. ຈາກພາກສ່ວນຂອງການຕິດຕາມມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ 
ປ;ບປ@ງໃຫ້ດຂີຶ້ນ, ລາຍການສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຈະໄດ້ມີການຕິດຕາມໃນຊ່ວງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການດໍາເນີນໂຄງການ. ຄວາມ
ຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມຖີ່ໃນການຕິດຕາມແມ່ນຂຶ້ນຢJ4ກັບຂອບເຂດ ແລະ ໄລຍະຂອງໂຄງການ ແລະ ສະຖານະການ. ລັກສະນການ
ຕິດຕາມສະແດງໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ 5: ຂັ້ນຕອນທີ 4 ຂອງການຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານ.  

ການຕິດຕາມ RAP 

219. ການຕິດຕາມ ແມ່ນຂະບວນການປະເມີນຢ4າງຕໍ່ເນື່ອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເຊິ່ງໄດ້ພົວພັນກັບແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການຕໍ່ກັບຜົນນໍາເຂົ້າໂຄງການ, ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ, ແລະ ການບໍລິການ. ການຕິດຕາມສະໜອງໃຫ້ອົງກອນຕ່າງໆ ມີການສະທ້ອນ
ໃຫ້ເຫັນສະຖານຂອງການໂຄງການ. ການຕິດຕາມແມ່ນການກໍານົດຄວາມຈິງ, ຄວາມເປ;ນໄປໄດ້ຢ4າງປະສົມສໍາເລັດ, ຍົກບັນຫາຄວາມ
ຍ@້ງຍາກໃຫ້ເຫັນທັນສະຖັນນະການເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການປ;ບຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. 

(i) ການຕິດຕາມບໍ່ແມ່ນແຕ່ວ່າໂຄງການສໍາເລັດ ຫຼ ືບໍ່ກໍຕາມ, ລວມມີປະລິມານ ແລະ ຄ@ນນະພາບ ແລະ ເວລາ. 
(ii) ປະເມີນວ່າໂຄງການບັນລ@ຈ@ດປະສົງ ຫຼ ືບ?ໍ ຫຼື ບັນລ@ຫຼາຍປານໃດແດ່ແລ້ວ.  

220. ອົງການບໍລິຫານໂຄງການ ພ້ອມດ້ວຍທີ່ປSກສາຕິດຕາມອິດສະລະເຊິ່ງໄດ້ເຊັນສັນຍາກັບອົງການບໍລິຫານຈະໄດ້ຕິດຕາມ ແລະ ແນະ 
ນໍາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປ;ນປWກກະຕ.ິ 

ການກວດກາພາຍໃນ 

221. ການຕິດຕາມແຜນການຍົກຍ້າຍຈັດສັນຂອງໂຄງການຍ່ອຍແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພ້ອມກັບການ
ຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທີ່ປSກສາ. ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈະມີການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການກະກຽມແຜນການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕະຫຼອດການລາຍງານປະຈໍາປ_. 

ບັນທັດຖານຂອງການຂອງການຕິດຕາມພາຍໃນລວມມີແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດ 

(i) ການໃຊ້ຈ່າຍການຍົກຍ້າຍຈັດສັນຂອງຜJ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງຕໍ່ກັບນະໂຍບາຍການຍົກຫຍ້າຍຈັດສັນໄດ້
ອະທິບາຍໄວ້ໃນການການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ. 

(ii) ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຊ່ວຍທາງດ້ານເຕັກນິກ, ການຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່, ການໃຊ້ຈ່າຍເງິນເດືອນ, ການຊ່ວຍເຫຼືອການຍົກຍ້າຍຈັດ
ສັນ. 

(iii) ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມJນ ແລະ ຂັ້ນຕອນການປSກສາຫາລື. 
(iv) ຕິດຕາມຂັ້ນຕອນການຮ້ອງທ@ກ, ບັນຫາປະຈ@ບັນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄ@້ມຄອງ 
(v) ຈັດບ@ລິມະສິດຜJ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຕໍ່ການຄັດເລືອກ 
(vi) ໃນການປະສານສົມທົບໃນການເຮັດກິດຈະກໍາຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ສັນຍາການກໍ່ສ້າງ.  

222. ອົງການບໍລິຫານໂຄງການຈະໄດ້ສັງລວມຂໍ້ມJນທ@ກໆ ເດືອນຈາກຄະນະກໍາມະການຍົກຍ້າຍຈັດສັນຕ່າງໆ. ຂໍ້ມJນພື້ນຖານຕໍ່
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການການຍົກຍ້າຍຈັດສັນຂອງໂຄງການຈະໄດ້ຮັກສາ ແລະ ໄດ້ປ;ບປ@ງທ@ກເດືອນ. ອົງການບໍລິຫານຈະໄດ້ສະເໜີໃນ
ບົດລາຍງາານການຕິດຕາມພາຍໃນຕໍ່ກັບການແຜນຍົກຍ້າຍຈັດສັນເຂົ້າໃນບົດລາຍງານປະຈໍາສາມເດືອນເຊິ່ງໄດ້ສົ່ງໃຫ້ທະນາຄານ
ໂລກ. ບົດລາຍງານຄວນໄດ້ບັນຈ@ຂໍ້ມJນຕ່າງໆ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ:້  
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(i) ຈໍານວນຜJ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບອີງຕາມປະເພດຂອງຜົນກະທົບ ແລະ ອົງປະກອບຂອງໂຄງການ ແລະ ສະຖານະການຊົດເຊີຍ, ການຈັດສັນ
ຄືນໃໝ່ ແລະ ການຟc້ນລາຍຮັບແຕ່ລະລາຍການ 
(ii) ການແຈກຢາຍມJນຄ່າແຕ່ລະກິດຈະກໍາ ຫຼື ການຊົດເຊີຍ ແລະ ການຮຽກຮ້ອງຄືນ ແລະ (iii) ສໍາລັບແຕ່ລະກິດຈະກໍາ. 
(iv) ລາຍການຕົວແທນຜJ້ຮ້ອງຟXອງ 
(v)  ຜົນການແກ້ໄຂຜJ້ຮ້ອງທ@ກ ແລະ ຕົວແທນບັນຫາເຊິ່ງອົງການຄ@້ມຄອງມີຄວາມຈໍາເປ;ນຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂທ@ກລະດັບ. 
(vi)  ບັນຫາຕ່າງໆອາດເກີດຂຶ້ນຈາກຂະບວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
(vii) ແຜນການຍົກຍ້າຍຈັດສັນຈະໄດ້ມີການປ;ບປ@ງ. 

10.0 ການຈັດສັນການຈັດຕ້ັງຈັງ້ປະຕິບັດໂຄງການ 

ການຄ@້ມຄອງໂຄງການ 

223. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປXອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຈະໄດ້ປະຕິບັດຕາມການຈັດສັນຕໍ່ໄປນີ.້ ອົງກອນບໍລິຫານໂຄງການແມ່ນ
ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ4າໄມ້, ກະຊວງອ@ດສະຫາກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ຫ້າແຂວງຂອງໂຄງການ. ລະດັບສJນກາງ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ 
ປ4າໄມ້ແມ່ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບລວມກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ຄວາມມີປະສິດທິພາບ, ປະສານງານກັບກະຊວງທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ, ລວມທັງກະຊວງການເງິນ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ຂະບວນການອ@ນ@ມັດໂຄງການ ຫຼື ອໍາວຍຄວາມ
ສະດວກໃຫ້ແກ່ການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ປ;ບປ@ງການຖອດຖອນງ ົບປະມານ, ປ;ບປ@ງປະສິດທິພາບໃນການນໍາໃຊ້ເງ ິນ 
IDA. 

ຮJບສະແດງ 12 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມກອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສໍາລັບໂຄງການຜະລິດກະສິກໍາເປ;ນສິນຄ້າສໍາລັບວຽກປXອງການສິ່ງແວດລ້ອມ 

 

224. ໂຄງການຜະລິດກະສິກໍາເປ;ນສິນຄ້າແມ່ນໂຄງການຮ່ວມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະຫວ່າງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ4າໄມ້ ກັບກະຊວງອ@ດ
ສະຫາກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ4າໄມ້ເປ;ນສJນກາງໃນການປະສານງານກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ແລະ ເປ;ນຜJ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການ.  
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225. ກະຊວງ ກປ ເປ;ນຜJ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການເປWນຕົ້ນຕ ໍແລະ ສ@ມໃສ່ອົງປະກອບ A, C ແລະ ປະສານງານກັບແຕ່ລະ
ອົງປະກອບ, ເຮັດວຽກກັບກ@່ມຜະລິດ ແລະ ຊາວກະສິກອນ, ປ;ບປ@ງພື້ນຖານໂຄງລ່າງລະດັບໄຮ່ນາ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການ
ຜະລິດ ແລະ ເຄື່ອງຈັກຮັບໃຊ້ການຜະລິດ.  

226. ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ (DOPF)- ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ4າໄມ້ໃຫ້ກົມແຜນການ ແລະ 
ການເງິນເປ;ນຜJ້ປະສານກັບບັນດາກົມວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຕິດຕາມກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການແຕ່ລະວັນ ແລະ ລາຍງານຜົນ. ໜ່ວຍງານ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພາຍໃຕ້ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນຈະໄດ້ເຮັດວຽກຢ4າງໄດ້ຊິດກັບທີ່ປSກສາພາຍໃນ ແລະ ສາກົນໃນການ
ກະກຽມກອບການປXອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມ, ດໍາເນີນການຈັດກອງປະຊຸມປSກສາຫາລື, ໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ແລະ ກ@່ມຜJ້ຜະລິດເຂົ້າໃຈ ແລະ 
ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍປXອງກັນ ແລະ ນໍາພາກົມວິຊາການຕ່າງໆ ຕິດຕາມກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ.  

227. ກົມປJກຝ;ງ (DOA) - ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ4າໄມ້, ກົມດັ່ງກ່າວມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການ
ຄວບຄ@ມຄ@ນນະພາບການຜະລິດ ແລະ ສິ່ງນໍາເຂົ້າໃນການຜະລິດ, ລວມທັງການຜະລິດພືດ, ຂອບເຂດການຜະລິດ, ແນວພັນ ແລະ ແຫຼງ່
ຜະລິດແນວພັນ, ການຄ@້ມຄອງ ແລະ ການຕິດຕາມ ແລະ ການກວດກາເຄື່ອງມືການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ, ເປ;ນຕົ້ນ ແນວພັນພືດ, 
ຝ@4ນວິທະຍາສາດ, ຝ@4ນອີນຊີ, ການນໍາໃຊ້ສານເຄມີສໍາລັບພືດ, ຢາປາບສັດຕJພືດ, ຢາຂ້າຫຍ້າໃຫ້ນອນຢJ4ໃນມາດຕະການຄວບຄ@ມ, 
ລະບຽບ, ກົດໝາຍ ແລະ ບໍ່ສ້າງຜົນກະທົບທາງລົບໃຫ້ແກ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ສ້າງລະບົບ ແລະ ພັດທະນາລະບົບເຮັດກະສິກໍາ
ສະອາດໃຫ້ນອນຢJ4ໃນກົດຫາຼຍ ແລະ ລະບຽບຫຼັກການພ້ອມດຽວກັນກັບຖຶກຕ້ອງກັບສົນທິສັນຍາລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ກົດໝາຍ
ສາກົນທີ່ ສປປ ລາວໄດ້ລົງນາມ ແລະ ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ. ພັດທະນາລະບົບການປXອງກັນພືດໂດຍຜ່ານການລົງສໍາຫຼວດ, ຈໍາແນກ, ສຶກ
ສາ, ວິເຄາະ, ສ້າງແຜນຄວບຄ@ມ, ພະຍາກອນ, ແລະ ການຈັດການ, ການຄັດເລືອກ ແລະ ສ້າງຕັ້ງເຄືອຄ່າຍການປXອງກັນພືດທົ່ວປະເທດ
, ພັດທະນາກະສິກໍາສະອາດ, ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືທັນສະໃໝ່ເຂົ້າໃນການເກັບກJ້ຜົນຜະລິດ. 

228. ກົມຊົນລະປະທານ (DOI)-ໂດຍລວມຈະໄດ້ສ@ມໃສ່ການກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງລະບົບຊົນລະປະທານ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກ@່ມ
ຜJ້ນໍາໃຊ້ນໍ້າ ແລະ ແນະນໍາການນໍາໃຊ້ນໍ້າໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມສໍາລັບພືດນໍາໄປໃຊ້ໄດ.້ ໃນການສຶກສາການນໍາໃຊ້ນໍ້າຊົນລະປະທານ, 
ການສໍາຫວຼດ ແລະ ອອກແບບ ແລະ ໄດ້ມີການພັດທະນາ, ການຄ@້ມຄອງ, ການລະບາຍ, ການປXອງກັນນໍ້າຖ້ວມ, ຫຼຸດຜ່ອນໄພແຫ້ງແລ້ງ
ພາຍໃນປະເທດ. ຕໍ່ກັບການຕິດຕາມ, ການເກັບກໍາຂໍ້ມJນ ແລະ ການວິເຄາະຂໍ້ມJນຂອງລະບົບຊົນລະປະທານ ແລະ ການລະບາຍໃນຂອບ
ເຂດຜະລິດກະສິກໍາພາຍໃນປະເທດ, ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການສຶກສາມີປະສິດທີພາບ ແລະມີຄວາມກ້າວໜ້າ, ການສໍາຫຼວດ, ອອກແບບ 
ແລະ ກໍ່ສ້າງ. ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນການກໍ່ສ້າງ, ການຟc້ນຟJລະບົບຊົນລະປະທານ ແລະ ການລະບາຍທ@ກປະເພດ ແລະ ທ@ກ
ຂະໜາດໃຫ້ມີມາດຕະຖານລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ຮັບປະກັນວ່າການນໍາໃຊ້ນໍ້າເຂົ້າໃນການຜະລິດໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ມີ
ປະສິດທິພາບ.  

229. DTEAP- ກົມວິຊາການຮັບຜິດຊອບການສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງກົນຈັກ, ເຄື່ອງມ,ື ວິທີການທີ່ທັນສະໃໝເຂົ້າໃນການເກັບ
ກ່ຽວຜົນຜະລິດ ແລະ ການເພາະພັນໃນຂອບເຂດທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ສາສາດເພີ່ມການຜະລິດໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນການສົ່ງເສີມການ
ຜະລິດ, ປ;ບປ@ງຄ@ນນະພາບການຜະລິດ, ຫຼດຸຜ່ອນຕົ້ນທຶນການຜະລິດ. ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມJນ ແລະ ລະບົບບໍລິການ, ພ້ອມກັບເຕັກນິກການ
ຜະລິດກະສິກໍາ, ການຕະຫາຼດ, ການນໍາໃຊ້ນໍ້າ. ສົ່ງເສີມການພັດທະນາແບບຍຶນຍົງ, ນອນໃນບັນຍາກາດທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້
ເປ;ນສິນຄ້າ, ຫຼື ບໍລິການໃຫ້ແກ່ກ@່ມຜະລິດ, ການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກວິທະຍາສາດ, ເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຝSກອົບຮົມ
ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮJ້ໃນວິຊາຕ່າງໆ. ການຄ@້ມຄອງ, ການຕິດຕາມ, ແລະ ການສົ່ງເສີມກິດຈະກໍາໃຫ້ແກ່ກ@່ມຜະລິດ, ຜJ້ດໍາເນີນທ@ລະກິດ
ກະສິກໍາ, ກະສິກອນໂດຍອີງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ.  

230. ກະຊວງອ@ດສະຫາກໍາ ແລະ ການຄ້າ.  ເປ;ນພາກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການການດໍາເນີນການກິດຈະກໍາທີ່ກ່ຽວພັນພາຍໃຕ້ອົງ
ປະກອບ B. (ຍົກສJງຜະລິດໃຫ້ເປ;ນສິນຄ້າ) ເປ;ນຕົ້ນການສ້າງຄJ່ຮ່ວມການຜະລິດລະຫ່ວາງຜJ້ເກັບຊື້ຜົນຜະລິດ ແລະ ອົງກອນຊາວ
ກະສິກອນ ແລະ ທຶນສົມທົບສໍາລັບຜJ້ເກັບຊື້ ແລະ ກ@່ມຊາວກະສິກອນເພື່ອລົງທຶນໃນການປ;ບປ@ງໂຄງສ້າງການຜະລິດ, ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງ
ຈັກເຂົ້າໃນການຜະລິດ, ເຄື່ອງອົບ, ແລະ ສາງເກັບມ້ຽນ ແລະ ຫ້ອງຮັກສາອ@່ນຫະພJມ, ບອ່ນຫໍ່ຫ@້ມຜັກ. ດັ່ງນັ້ນ, ກະຊວງອ@ດສະຫາກໍາ 
ແລະ ການຄ້າໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືເປ;ນຜJ້ປະສານງານກັບກົມວິຊາການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ກົມອ@ດສະຫາກໍາ ແລະ 
ຫັດຖະກໍາເຮັດວຽກຮ່ວມກັບກ@່ມໂຮງສີ, ຂະບວນການແປຮJບລວມມີ ເຮືອນໂຮງຫໍ່ຫ@້ມພະລິດຕະພັນເພື່ອຮັບປະກັນວ່ານອນໃນ
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ມາດຕະຖານ GMP ແລະ ບໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ@ຂະພາບ. ກົມການຄ້າພາຍໃນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການການ
ປ;ບປ@ງຕະຫຼາດທ້ອງຖິ່ນ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານ.  

231. ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ4າໄມ້ເປ;ນຜJ້ນໍາໃນການການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນລະດັບແຂວງໃນການແນະນໍາ ທີ່ປSກສາດ້ານ
ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນການດໍາເນີການການຄັດເລືອກ, ທົບທວນ, ອະນ@ມັດແຜນ
ໂຄງການຍ່ອຍ, ຕິດຕາມໃຫ້ນອນໃນເງື່ອນໄຂການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ສໍາລັບແຜນສະເໜີໂຄງການຍ່ອຍທີ່ຕ້ອງການການສຶກສາ
ສິ່ງແວດລ້ອມເບື້ອງຕົ້ນ, ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ4າໄມ້ຈະປະສານກັບພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເປ;ນຜJ້ຕັ້ງ
ຂອບເວລາ ແລະ ຂັ້ນຕອນອະນ@ມັດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າໂຄງການຍ່ອຍທີ່ສະເໜີໃຫ້ສໍາເລັດຕາມເວລາທີ່ໂຄງການກໍານົດໄວ້. ພະແນກກະສິ
ກໍາ ແລະ ປ4າໄມ້ ແລະ ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ4າໄມ້ພ້ອມດ້ວຍໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ທີ່ປSກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ສັງຄົມຈະໄດ້ມີກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປ;ນ
ປWກກະຕິເປ;ນຕົ້ນ DOSMEP ໄດ້ຮັບຄໍາຕໍານິຕິຊົມຖ້າຫາກມີການແນະນໍາໃນການສົ່ງເສີມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຫຼື ມີຜJ້ສະເ
ໜີເກີດຂຶ້ນເນື່ອງຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ.  

232. ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ4າໄມ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການລະດັບເມືອງ ແລະ ແນະນໍາໃຫ້ທີ່ປSກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 
ແລະ ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບໂຄງການໃນການຄັດເລືອກ, ທົບທວນ ແລະ ອະນ@ມັດແຜນໂຄງການຍ່ອຍ, ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການ. ສໍາລັບໂຄງການຍ່ອຍທີ່ສະເໜີເຊິ່ງຕອ້ງການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມເບື້ອງຕົ້ນ, ຫ້ອງ ການກະສິກໍາ ແລະ ປ4າໄມ້ຈະໄດ້ປະສານ
ກັບພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເປ;ນຜJ້ຕັ້ງຂອບເວລາ ແລະ ຂັ້ນຕອນອະນ@ມັດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າໂຄງການ
ຍ່ອຍທີ່ສະເໜີໃຫ້ສໍາເລັດຕາມເວລາທີ່ໂຄງການກໍານົດໄວ້. ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ4າໄມ້ ແລະ ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ4າໄມ້ ພ້ອມ
ດ້ວຍໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ທີ່ປSກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຈະໄດ້ມີກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບພະແນກ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປ;ນປWກກະຕິ. 

233. ທີ່ປSກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈະເຮັດວຽກຢ4າງໄດ້ຊິດກັບໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນການສະໜອງໃຫ້ແກ່ຊາວ
ກະສິກອນ ແລະ ອົງປະກອບໂຄງການໃນການກະກຽມແຜນສະເໜີໂຄງການຍ່ອຍ, ດາໍເນີນການຄັດເລືອກສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, 
ກະກຽມເຄື່ອງມືປXອງກັນ. ທີ່ປSກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຈະໄດ້ແນະນໍາ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ECOP. 

234. ໜ່ວຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຈະປະສານງານ ແລະ ສະໜອງທາງດ້ານເຕັກນິກໃຫ້ ທີ່ປSກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
ຮັບປະກັນວ່າການປXອງກັນນອນຢJ4ໃນມາດຕະການ. ໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຈະປະສານງານກັບອົງກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປ;ນຕົ້ນ
ກົມສົ່ງເສີມກະສິກໍາ, ກົມຊົນລະປະທານໃນການສະໜອງວິທີເຮັດກະສິກໍາທີ່ດີໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ/ອົງປະກອບຂອງໂຄງການ. ໜ່ວຍ
ງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຈະແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ECOP ແລະ ຕິດຕໍ່ຫາຫ້ອງທົດລອງໃນການຕິດຕາມ ລວມທັງ ທົດລອງ 
ແລະ ລາຍງານ. ໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຈະປະສານຫາພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃນການກໍາ
ນົດຖ້າຫາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການບັນລ@ເປW້າໝາຍໃນ ຂອບເຂດການຄ@້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ການສຶກສາ
ສິ່ງແວດລ້ອມເບື້ອງຕົ້ນ, ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິຕັດ ECOP ແລະ ພົວພັນຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານສັງຄົມ. ໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການຈະເປ;ນຜJ້ຕິດຕາມຢJ4ພາກສະໜາມໃນຊ່ວງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເພື່ອຢcນຢcນ ວ່າໄດ້ມີການນໍາໃຊ້ 
ECOP ຢ4າງເໝາະສົມ. 

11.0 ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ  
ພາກສ່ວນຕິດຕາມອິດສະລະ 

236. ກົມແຜນການ ແແລະ ການເງິນຈະໄດ້ວ່າຈ້າງອົງການຕິດຕາມເອກະລາດໃນການດໍາເນີນການຕິດຕາມປWກກະຕິ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະ
ເມີນກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການຢ4າງເສລີ. ການປະເມີນຈະໄດ້ດໍາເນີນໄປຕາມຂອບໜ້າວຽກທີ່ໄດ້ຮັບອະນ@ມັດສໍາລັບວິຊາການ ແລະ ອົງ
ປະກອບການປXອງກັນ, ແຜນອະນ@ມັດ, ລວມມີການອອກແບບລະອຽດ, ການຈັດສັນງ ົບປະມານ, ການຈັດຊື້ຈດັຈ້າງ, ສັນຍາການກໍ່ສ້າງ 
ແລະ ການເບີກຈ່າຍ.  
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237. ພາກສ່ວນຜJ້ຕິດຕາມທີສາມຈະໄດ້ປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍປXອງກັນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມເຄື່ອງມືປXອງກັນ
ຕ່າງໆ, ລວມທັງແຜນຄ@້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສິ່ງແວດລ້ອມ, ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຍົກຍ້າຍຈັດ
ສັນ/ຂອບເຂດນະໂຍບາຍການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ຊົດເຊີຍຜົນກະທົບ, ແຜນພັດທະນາຊົນເຜົາ່/ນະໂຍບາຍການມີສ່ວນຂອງຊົນເຜົ່າ 
ແລະ ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບົດບາດຍິງຊາຍ. 

ຕາຕະລາງ 21 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ລະອົງປະກອບ 

ອົງປະກອບ/ອົງປະກອບຍ່ອຍ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕົ້ນຕ ໍ ອົງກອນສະໜັບສະໜ@ນ 
ປ;ບປ@ງປະສິດທພິາບການຜະລິດ ແລະ 
ຄວາມຍືນຍົງ 
A1 ປ;ບປ@ງແນວພນັ ແລະ ຮັບຮອງຄ@ນ
ນະພາບແນວພັນ 
A2 ສົ່ງເສີມຜະລິດກະສິກໍາທີ່ດີ 
A3 ສະໜອງການປ;ບປ@ງພຶ້ນຖານໂຄງລ່າງ 
A4 ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຂົນສົ່ງ
ການບໍລິການ 

NAFRI, DOA, DAEC, PAFO 
DOA, DAEC, DALaM, PAFO 
DOI, PAFO 

DAEC, DaLaM, DOPC, 
PAFO 

ກົມວິຊາການຕ່າງໆຂອງກະຊວງ ກປ. 

ສົ່ງເສີມຜະລິດໃຫ້ເປ;ນສິນຄ້າ 
B1ກໍ່ສ້າງສິງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນ
ການເພີ່ມມJນຄ່າສິນຄ້າ 
B2 ເຊື່ອມໂຍງຊາວກະສິກອນເຂົ້າເຖິງ
ຕະຫຼາດ 
B3 ປ;ບປ@ງສິ່ງແວດລ້ອມ 

PAFO/PICO 
DAEC, DOSMEP, DTD, 
DTP, PAFO, PICO  

DOA, DOIH, DIMEX, DTP 

ກົມວິຊາການຕ່າງໆຂອງກະຊວງກະສິກໍາ 
ແລະ ປ4າໄມ້,  ກະຊວງອ@ດສະຫາກໍາ ແລະ 
ການຄ້າ,  

ການຄ@້ມຄອງໂຄງການ 
C1 ການຄ@້ມຄອງໂຄງການ 
C2 ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ 

DOPC (MAF),  
DPC (MOIC),  

PAFO 

ກົມວິຊາການຕ່າງໆຂອງກະຊວງກະສິກໍາ 
ແລະ ປ4າໄມ້,  ກະຊວງອ@ດສະຫາກໍາ ແລະ 
ການຄ້າ 

ໝາຍເຫດ: ອົງກອນຮັບຜິດຊອບຫຼັກແມ່ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຕັດສິນໃຈໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັັັດໂຄງການ; ອົງກອນສະນັບສະ
ໜ@ນແມ່ນສະໜອງການແນະນໍາທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ປະສານຮ່ວມໃນເວລາຈໍາເປ;ນ ແຕ່ບໍມີອາໍນາດໃນການອະນ@ມັດການຈັດຕັ້ງ
ໂຄງການ. 

ການນໍາເອົາຂອບເຂດຄ@້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມເຂົ້າກັບປc້ມຄJ່ມືການຈັດຕັ້ປະຕິບັດໂຄງການ 

238. ສໍາການວາງແຜນທີ່ລາບລຶ້ນ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ສະດວກ ແລະ ການນໍາແນະທີ່ດ,ີ ຄJ່ມືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຈະໄດ້ມີ
ການກະກຽມກ່ອນເລີ່ມໂຄງການ. ຄJ່ມືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຈະປະກອບມີສ່ວນຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ/ວິທີການ, ການຊົດເຊີຍ 
ແລະ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ແລະ ແຜນຊົນເຜົາສ່ວນໜ້ອຍ. ພາກສ່ວນນີ້ຈະໄດ້ເຊື່ອມກັບ (i) ການຄັດເລືອກໂຄງການຍ່ອຍ (ii) 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຫຼຸດຜ່ອນທີ່ເໝາະສົມ ຫຼື ນໍາໃຊ້ ECOP; (iii) ການທົດສອບແບບສອບຖາມການປອ້ງກັນໃນລະດັບ
ໂຄງການຍ່ອຍທີ່ພາກສະໜາມ (iv) ພັດທະນາເຄື່ອງມືສະໜັບສະໜ@ນ/ຂໍ້ແນະນໍາ (v) ລາຍລະອຽດໃນການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນ
ການປXອງກັນ (vi) ໃຫ້ນິຍາມ ແລະ ບົດບາດຂອງພາກສ່ວນກວດສອບ. ທີ່ປSກສາຮັບຜິດຊອບໃນການກະກຽມກອບການຄ@້ມຄອງ
ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມໃຫ້ຮັບປະກັນວ່າຂອບເຂດຕ່າງໆທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນນອນໃນຄJ່ມືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. 
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12.0 ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ 

12.1  ການປະເມີນຄວາມອາດສາມາດຂອງສະຖາບັນ 
239. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກອບການຄ@້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມມີປະສິດທິພາບຈະຕ້ອງການມີຄວາມພ້ອມທາງດ້ານວິຊາການ

ຂອງຊັບພະຍາກອນມະນ@ດໂດຍອີງຕາມສະຖາບັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພ້ອມສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ. ຜJ້ຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດຕ້ອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈບັນຫາ ແລະ ຄ@ນຄ່າສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມພ້ອມທັງເຂົ້າໃນໃນການຄົ້ນຄວ້າຕົວຊີ້ວັດເຫຼົ່ານັ້ນ. ພ້ອມ
ທັງຮັບຮJ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ເຊັ່ນວ່າກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປWກປ;ກຮັສາສິ່ງແວດລ້ອມ (2013) ເປ;ນພື້ນຖານ
, ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີຄວາມສາມາດໃນການຮັບຮJ້ຜJ້ມີສ່ວນກັບໂຄງການໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ, ລະດັບເມືອງໃນການຕິດຕາມ, ຫຼຸດຜ່ອນ
, ແລະ ຄ@້ມຄອງການລັກສະນະສິ່ງແວດລ້ອມຂອງການພັດທະນາໂຄງການ. 

240. ຄວາມເຂົ້າໃຈລະອຽດກ່ຽວກັບກົນໃກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ESMF ຕ້ອງໄດ້ອະທິບາຍໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຮັບຜJ ້ແລະເຂົ້າໃຈໃນ
ການຈັດຕັງ້ປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຂອງໂຄງການ  LACP.  ນີ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໃນການສະໜັບສະນ@ນທີມງານຂອງໂຄງການ ແລະ 
ບົດບາດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການແນະນໍາ, ການຕິດຕາມ, ການປະເມີນພ້ອມທັງລາຍງານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງກິດຈະກໍາໂຄງການ. 

241. ໃນລະຫວ່າງການກະກຽມ ESMF, ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງພະນັກງານລະດັບສJນກາງ ແລະ ລະດັບແຂວງໄດ້ມີການປະເມີນ. ມີ
ພະນັກງານພຽງສອງສາມທ່ານໄດ້ຮັບການຝcກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປXອງກັນ. ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ ESMF ແລະ ການນໍາໃຊ້, ການສະນັບສະໜ@ນຂອງທີ່ປSກສາໃຫ້ມີເພີ່ມເຕີມໃນລະດັບແຂວງ ແລະ ດັບສJນກາງໃນຊ່ວງ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ເຖິງຢ4າງໃດກໍ່ຕາມ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ4າໄມ້ຈະໄດ້ສະໜັບສະໜ@ນການພັດທະນາຄວາມເຂັ້ມແຂງ
ກ່ຽວກັບບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການຕ່າງໆ.  

12.2  ຄວາມຕ້ອງການຊັບພະຍາກອນມະນ@ດ 
242. ຄວາມອາດສາມາດຂອງມະນ@ດເປ;ນອ@ປະສັກຕໍ່ຜJ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ESMF ແມ່ນແບ່ງເປ;ນສອງປະເພດ: 

• ຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານວິການຕໍ່າຂອງພະນັກງານທີ່ມີໃນປະຈ@ບັນ 

• ຈໍານວນພະນັກງານຍັງມີນ້ອຍ 

243. ຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານເຂົ້າເຮັດວຽກທີ່ເໝາະສົມພົບວ່າມີຂໍ້ຈໍາກັດໃນປະຈ@ບັນຕໍ່ກັບການຝSກອົບຮົມທາງດ້ານການຄ@້ມຄອງ
ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມພາຍໃນສະຖາບັນ, ໂດຍສະເພາະໃນລະດບັທອ້ງຖິ່ນ. ພະນັກງານພາຍໃນກົມຕ່າງໆໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານໃຫ້
ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການການຄ@້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ດ້ວຍເຫດຜົນດັ່ງກ່າວ, ຄວາມຮJ້ ແລະ ຫຼັກການພື້ນຖານ
ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຍັງຈໍາກັດ, ການຄັດເລືອກໂຄງການ, ການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ, ການຕິດຕາມກວດກາ ແມ່ນຍັງມີຂອບ
ເຂດຈໍາກັດພາຍໃນສະຖາບັນຕ່າງໆ. ໃນຫາຼຍສະຖາບັນ, ພະນັກງານໄດ້ຮັບການຝSກອົບຮົມຫົວຂໍ້ສະເພາະກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາ ກໍລະນີມີ
ການຝSກອົບຮົມກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາຄ@້ມຄອງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. 

12.3  ການຝSກອົບຮົມ ແລະ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດ 

244. ການສຶກສາ ແລະ ການຝSກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານອົງກອນ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໃນການການວາງແຜນ. ພະນັກງານເຂົ້າໃໝ່
ຕ້ອງການຝSກອົບຮົມກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນເນື່ອງຈາກວ່າເຕັກໂນໂລຍີໃນການອອກແບບ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການກວດກາ
ແມ່ນມີການປ4ຽນແປງຕະຫຼອດເວລາ, ເຖິງແມ່ນວ່າພະນັກງານຜJ້ທີ່ມີປະສົບການ ແລະ ເປ;ນມືອາຊີບຍັງຈໍາເປ;ນຕ້້ອງໄດ້ຮັບການສຶກສາ
ເອົາເຕັກນິກອັນໃໝ່ ແລະ ໄດ້ຮັບການຝSກອົບຮົບນໍາໃຊ້. ລະດັບຂອງການຝSກອົບຮົມ ແລະ ການສຶກສາທ@ກໆ ລະດັບສາມາດວ່າຈ້າງໃຫ້
ພະນັກງານຂອງພວກເຂົາໄດ້ຮັບການປ;ບປ@ງໃນສາຂາວິຊາສະເພາະຂອງເຂົາເຈົ້າ.  

245. ການສ້າງຈິດສໍານຶກ, ການຝSກອົບຮົມ ແມ່ນຈໍາເປ;ນສໍາລັບສະຖາບັນຕໍ່ໄປນີ້:  
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• NAFRI, DOA, DAEC, PAFO 
• DOA, DAEC, DALaM, PAFO 
• DOI, PAFO 
• DAEC, DaLaM, DOPC, PAFO 
• ໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນຊຸມຊົນ ຕົວຢ4າງ ສະຫາພັນແມ່ຍິງ, ຊາວຊຸ່ມ, ຜJ້ນໍາຊົນເຜົ່າ 
• ຜJ້ຈັດການບໍລິສັດຮັບເໝົາ ແລະ ພະນັກງານ 
• ຜJ້ປະກອບການເອກະຊົນ ເຈົ້າຂອງໂຮງສີ. 

246. ການຝcກອົບຮົມພົວພັນກັບ: 
• ຂະບວນການຄັດເລືອກທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ການນໍາໃຊ້ແບບຟອມຄັດເລືອກ ESMF/ລາຍງານກວດກາ. 

o ຂະບວນການຄັດເລືອກ 
o ປະເມີນປະເພດສິ່ງແວດລ້ອມ 
o ເຫດຜົນການນໍາໃຊ້ລາຍການກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 
o ຄວາມສໍາຄັນໃນການຈັດກອງປະຊຸມປSກສາຫາລື ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແຕ່ລະຄົວເຮືອນໃນການຄັດເລືອກ ແລະ 

ຂະບວນການວາງແຜນ. 
o ການຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ESMF 

• ນະໂຍບາຍການປXອງກັນ, ຂັ້ນຕອນ ແລະ ຂໍ້ແນະນໍາຂະແໜງການ 
o ທົບທວນ ແລະ ປSກສາຫາລືນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ຂັ້ນຕອນ, ລະບຽບຫຼັກການ 
o ທົບທວນ ແລະ ປSກສາຫາລືນະໂຍບາຍປWກປXອງຂອງທະນາຄານໂລກ. 

• ການຄັດເລືອກຫົວຂໍ້ການປWກປ;ກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. 
o ມົນລະພິດນໍ້າ, ອາກາດ, ດິນ 
o ຄວາມປອດໄພສ@ຂະພາບ 
o ການຈັດການຂອງເສຍ ແລະ ມ້ຽນມັດ 
o ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 
o ການຄັດເລືອກວິສະຫາກິດຂະໜາດໜ້ອຍ, ກາງ 
o GAP, IPM ແລະ ແຜນການຄ@້ມຄອງສັດຕJພືດ 

247. ການຄັດເລືອກຫຼັກສJດການຝSກອົບຮົມຄວນໄດ້ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບທ່າແຮງ ຫຼື ເອກະສານຈັດຕັ້ງທີ່ດີກ່ຽວກັບການຄ@້ມຄອງ
ສິ່ງແວດລ້ອມເປ;ນເປ;ນບ@ລິມະສິດໃນການໃຫ້ກJ້ຢcມ. ຈ@ດປະສງົແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພະນັກງາານເຂົ້າໃຈຕໍ່ມາດຕະຖານການຜະລິດ
ສະອາດ ແລະ ປ;ບປ@ງຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນການຜະລິດ (ຕົວຢ4າງການນໍ້າໃຊ້ນໍ້າ ແລະ 
ພະລັງງານໜ້ອຍລົງ, ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີສິ່ງເສດເຫຼືອໜ້ອຍ) ບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມຕ່າງໆ. ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານປXອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມຂອງ
ທະນາຄານໂລກຈະຊ່ວຍແນະນໍາເປ;ນບາງຊ່ວງ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມຝSກອົບຮົມພົວພັນກັບການຄັດເລືອກ ແລະ ການຄ@້ມຄອງຄວາມສ່ຽງດ້ານ
ສິ່ງແວດລ້ອມໃນການປະເມີີນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.  

248. ຊ່ວງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ການພັດທະນາທາງດ້ານຄວາມອາດສາມາດແມ່ນຈໍາເປ;ນຕ້ອງໄດ້ປະເມີນ ແລະ ສ້າງແຜນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ມີການອອກແບບເພີ່ມເຕີມອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະໜ້າວຽກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.  
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13.0 ມJນຄ່າ ແລະ ງ ົບປະມານ 
13.1  ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ESMF 

249. ລາຍລະອຽດທາງດ້ານວິຊາການຂອງໂຄງການຍ່ອຍບໍ່ທັນໄດ້ຄັດເລືອກລະອຽດເທື່ອກ່ຽວກັບການລົງທຶນແຕ່ລະໂຄງການ, ການປະ
ເມີນແບບມອບເໝົາເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາວ່າການສຶກສາສາສິ່ງແວດລ້ອມເບື້ອງຕົ້ນ, ECOP ເຊິ່ງຈະໄດ້ກະກຽມພ້ອມທັງມຄີວາມຈໍາ
ເປ;ນໃນການຕິດຕາມ ESMF. ຕາຕະລາງສະແດງມJນຄ່າປະມານ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການປ;ບປ@ງແຜນສະເໜີໂຄງການຍ່ອຍທີ່ຂະໄດ້ຄັດ
ເລືອກໃນລະຍະການຈັັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.  

ກິດຈະກໍາ ງ ົບປະມານ 
ກວດກາເຂື່ອນໃນການຟc້ນຟJລະບົບຊົນລະປະທານໃນ ລ@່ມ 5 
ເຂື່ອນ 

$30,000/ໂຄງການ 

ກະກຽມ  IEE/ECOP $70,000/ໂຄງການ 
ງ ົບປະມານສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ລະ ESMF ແລະ ການ
ຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານ 

$25,000/ປ_ 

ຈັດຝSກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄ@້ມຄອງສັດຕJພືດແບບປະສົມ
ປະສານ/ການຈັດຕັ້ງແຜນຄ@້ມຄອງພືດ 

$10,000/ປ_ 

ຈັດຝSກອົບຮົມກ່ຽວກັບເຮັດກະສິກໍາທີ່ດ,ີ ການອະນ@ລັກດິນ, ການ
ຈັດການນໍ້າ.  

$70,000/ປ_ 

ຈັດຝSກອົບຮົມ 1 ວັນ ສະທ້ອນທ່າແຮງຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ (ກອງປະຊຸມ
ວິຊາການໂຄງການ) 

$5,000/ຄັ້ງ 

ຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ (ທີປ່Sກສາຕ່າງປະເທດ) $50,000 ສໍາລັບປ_ທໍາອິດ 

13.2  ແຜນການຕິດຕາມ 

250. ແຜນການຕິດຕາມຈະໄດ້ສ@ມໃສ່ຕົວຊີ້ວັດຂອງຜົນກະທົບທາງລົບໂດຍການປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ, ໂດຍສະເພາະຄ@ນ
ນະພາບຂອງນໍ້າທີ່ຢJ4ລ@່ມລະບົບຊົນລະປະທານ, ຄ@ນນະພາບນໍ້າໃນບໍນໍ້າສ້າງສາທາລະນະ. ການປະເມີນງ ົບປະມານຕິດຕາມປະຈໍາປ_
ປະມານ US$20,000/ລະບົບ. ຕົວຊີ້ວັດທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຈະໄດດ້ໍາເນີນໃນຊ່ວງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເຊິ່ງ
ແຜນການຕິດຕາມຈະໄດ້ມີການກະກຽມຢ4າງລະອຽດເໝາະສົມ, ກໍານົດບ່ອນຕິດຕາມ ແລະ ໄລຍະເວລາການລົງຕິດຕາມ, ລາຍການ
ຕິດຕາມ ແລະ ກວດສອບ. ຈັດຝSກອົບຮົມ ແລະ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການຕິດ ECOP ໂດຍໄດ້ຮັບການແນະນໍາຈາກຜJ້ຊ່ຽວຊານ
ຂອງທະນາຄານ.  

251. ໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ທີ່ປSກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຈະຊ່ວຍເຫຼືອຊາວນາໂດຍການແນະນໍາ ແລະ 
ໃຫ້ການປSກສາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ECOP ພ້ອມດ້ວຍການຕິດຕໍພ່ົວພັນຫາຫ້ອງທົດລອງໃນການກວດກາ, ລວມທັງການທົດລອງ 
ແລະ ການລາຍງານ. ໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຈະຮ່ວມກັບພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເປ;ນຜJ້ກໍາ
ນົດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການບັນລ@ຕາມເອກະສານຂອບການຄ@້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ECOP ແລະ ພົວພັນກັບ
ການປXອງກັນທາງດ້ານສັງຄົມ. ມາດຕະການເລົ່ານີ້ຈະໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕິດຕາມ ແລະ ການປະ
ເມີນໂຄງການພາຍໃຕ້ຜJ້ໄດ້ຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ແລະ ຜJ້ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດໂດຍກົງ. 

252. ໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ ທີ່ປSກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຈະໄດ້ປSກສາຫາລືຢ4າງໄດ້ຊິດກັບພະແນກກະສິກໍາ 
ແລະ ປ4າໄມ/້ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ4າໄມ້ຈະໄດ້ລົງກວດກາພາກສະໜາມໃນຊ່ວງການການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເພື່ອຢ;້ງຢcນວ່າ 



Environment and Social Management Framework  
Lao Agriculture Competativeness Project (LACP) 

	

85	
	

ECOP ແລະ ເຄື່ອງມືປXອງກັນທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ແມ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ຢ4າງເໝາະສົມ. ບົດລາຍງານການໃຫ້ການປSກສາຄວບຄ@ມເອົາ
ບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຄວນລວມມີບົດລາຍງານການລົງກວດພາກສະໜາມ: ສັງລວມເອົາບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
ທີ່ໄດ້ປະສົບບັນຫາ ຄວນໃຫ້ລາຍງານໃຫ້ທະນາຄານແຕ່ລະໄລຍະຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ທະນາຄານຈະໄດ້ທົບທວນບົດ
ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຊ່ວງການລົງເຮັດຂອງທີມງານທະນາຄານ.  

14.0 ກົນໄກແຂ້ໄຂຂໍ້ຮ້ອງທ@ກ 
253. ສະຖາບັນ/ກົນໄກແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທ@ກ (GRI/M) ແມ່ນພື້ນຖານສໍາຄັນຂອງການບໍລິຫານຄ@້ມຄອງໂຄງການເຊິ່ງມີຈ@ດປະສົງ ຮັບຟ;ງ

ຄວາມຄິດເຫັນ ຈາກຜJ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ແກ້ໄຂການຮ້ອງທ@ກຂອງຜJ້ຂັດຂ້ອງ ຕໍ່ກັບກິດຈະກໍາ ແລະ ການດໍາເນີນງານຂອງ
ທະນາຄານໂລກ. ກົນໄກນີ້ ຈະອີງໃສ່ ລະບຽບຫຼັກການຂອງທະນາຄານໂລກ ແລະ ສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສ@ດ ແມ່ນອີງໃສ່ກົນໄກການຮ້ອງທ@ກ 
ຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຍົກຂຶ້ນ ລະຫວ່າງເຈົ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ຜJ້ຢJ4ອາໄສຢJ4ທ້ອງຖິ່ນ, ໂດຍສະເພາະ ຜJ້ຖືກກະທົບຍ້ອນ
ໂຄງການ.  

254. ປະຊາຊົນຜJ້ຖືກກະທົບ (ຈາກກ@່ມຊົນເຜົ່າ ຫຼື ປະຊາຊົນລາວ) ຮ່ວມນໍາໃຊ້ ສະຖາບັນ/ກົນໄກແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທ@ກ ອັນດຽວກັນ. 
255. ດໍາເນີນການປSກສາຫາລື ກັບປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ (ລວມທັງສະມາຊິກ ຂອງກ@່ມ/ຊຸມຊົນ-ຊົນເຜົ່າຖືກກະທົບ - ຖ້າມີ) ໃນຂະບວນ

ການວາງແຜນການໂຄງການ ຕັ້ງແຕ່ຂັ້ນຕົ້ນ. ກ່ອນເລີ່ມໂຄງການຍ່ອຍ, ຜJ້ນໍາຊຸມຊົນ ຈະປSກສາຫາລື ກັບສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນຖືກ
ກະທົບ ແລະ ໃຫ້ເຮັດເປ;ນເອກະສານ ກ່ຽວກັບຂະບວນການທັງໝົດ. 

256. ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ສາມາດໄດ້ຮັບ ຄໍາຮ້ອງທ@ກ ແລະ ຄໍາຂັດຂ້ອງ ຈາກປະຊາຊົນຖືກກະທົບ, ສ້າງກົນໄກແກ້ໄຂການຮ້ອງທ@ກຢJ4
ລະດັບບ້ານ, ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ໂດຍອີງໃສ່ ໂຄງສ້າງທີ່ມີ ເຊິ່ງເລີ່ມຈາກ ຄະນະກໍາມະການ ຫຼື ໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍບ້ານ ທີ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນ
ແລ້ວຢJ4ໃນທ@ກບ້ານ, ຫ້ອງການຍ@ຕິທໍາເມືອງ, ຫ້ອງການກະສິກໍາ-ປ4າໄມ້ເມືອງ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນ ແຂວງ, ພະແນກກະສິກໍາ-
ປ4າໄມ້ແຂວງ. ຈະນໍາໃຊ້ບັນດາ ອົງການແກ້ໄຂການຮ້ອງທ@ກເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ອົງການດັ່ງກ່າວ ດໍາເນີນການແກ້
ໄຂ ການຮ້ອງທ@ກເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ. ອົງການດັ່ງກ່າວ ຮັບ, ປະເມີນ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ການແກ້ໄຂ ຄໍາຮ້ອງທ@ກ, 
ຄວາມບໍ່ພໍໃຈ, ຄວາມຂັດຂ້ອງ ຂອງຄົວເຮືອນຖືກກະທົບ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບ ກົດ   ໝາຍ ວ່າດ້ວຍການ ແກ້ໄຂ ຄໍາອ@ທອນ (ສະບັບປ_ 
2015).  

257. ສໍາລັບໂຄງການຍ່ອຍ ຢJ4ບ່ອນທີ່ມີສະມາຊິກກ@່ມຊົນເຜົ່າຖືກກະທົບ, ໜ່ວຍງານໄກ່ເກ່ຍ ຢJ4ລະດັບບ້ານ ຈະປະກອບດ້ວຍ ຜJ້ນໍາຂອງ
ກ@່ມຊົນເຜົ່າ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍບ້ານ ຫຼື ຜJ້ອາວ@ໂສ (ແນວໂຮມບ້ານ). ບັນດາ ອົງການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທ@ກເຫຼົ່ານີ້ ຈະເຮັດໜ້າທີ່ ເພື່ອ
ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງສະມາຊິກ ຊຸມຊົນກ@່ມຊົນເຜົ່າ ໃນຊ່ວງຕະຫຼອດໄລຍະຂອງໂຄງການຍ່ອຍ ລວມທັງໄລຍະຄໍ້າປະກັນດ້ານເຕັກນິກ-
ການເປ4ເພເສຍຫາຍ (ຄໍ້າປະກັນການກໍ່ສ້າງໂຄງການຍ່ອຍ ນັບແຕ່ມື້ມອບ-ຮັບຈາກຜJ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ). 

258. ການຮ້ອງທ@ກ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ອາດຈະມາຈາກປະຊາຊົນຖືກກະທົບທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ (ລວມທັງ 
ປະຊາຊົນຖືກກະທົບ ຈາກກ@່ມຊົນເຜົ່າ) ຈະຖືກແກ້ໄຂ ຜ່ານສະຖາບັນ/ກົນໄກແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທ@ກ (GRI/M) ດັງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໃນ
ແຜນສະແດງ ໃນໂຄງຮ່າງ 1 ຂ້າງລ@່ມ. 

259. ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຜJ້ຮ້ອງທ@ກ ມີສິດຈະເວັ້ນຜ່ານຂັ້ນຕອນນີ້ ແລະ ສາມາດຮ້ອງທ@ກໂດຍກງົໄປຍັງ ພະແນກ ກ-ປ ແຂວງ ຫຼື 
ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຕາມທີ່ກົດໝາຍລາວໄດ້ກໍານົດ. ໃນແຕ່ລະຂັ້ນ ຂອງຂະບວນການ ແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທ@ກ ຕ້ອງເຮັດເປ;ນ
ເອກະສານ ແລະ ບັນທຶກລົງໃນປS້ມບັນທຶກ ກ່ຽວກັບການປSກສາຫາລື ແລະ ຜົນຮັບ ຂອງຜJ້ຮ້ອງທ@ກ. ຕ້ອງລາຍງານ ສະຖານະພາບ ຂອງ
ການຮ້ອງທ@ກ ທີ່ໄດ້ຍື່ນ ແລະ ການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທ@ກ ເຖະງ ພະແນກ ກ-ປ ແຂວງເປ;ນລາຍເດືອນ. ເພື່ອຈະແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທ@ກ ຂອງຜJ້
ຖືກກະທົບ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ໄວ, ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂະບວນການດັ່ງລ@່ມນີ:້ 
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• ບາດກ້າວ 1: ຖ້າ ຄົວເຮືອນ/ບ@ກຄົນຖືກກະທົບ ບໍ່ພໍໃຈ ກັບ ແຜນການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງປະແຜນການ, ຄົວເຮືອນ/
ບ@ກຄົນຖືກກະທົບ ສາມາດຕໍ່ວ່າປາກເປW່າ ຫຼື ຂຽນເປ;ນຄໍາຮ້ອງ ເຖິງ ຄະນະກໍາມະການ ຫຼື ໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍບ້ານ, ຖ້າວ່າ ເປ;ນການ
ຮ້ອງທ@ກແບບປາກເປWົ່າ - ຄະນະກໍາມະການ ຫຼື ໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍບ້ານ ເຮັດເປ;ນເອກະສານ. ຄະນະກໍາມະການ ຫຼື ໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍບ້ານ 
ຄວນແກ້ໄຂ ຄໍາຮ້ອງທ@ກ ພາຍໃນ 2 ອາທິດ ຫຼື 15 ຕາມປະຕິຖິນ; 

• ບາດກ້າວ 2: ຖ້າ ຄົວເຮືອນ/ບ@ກຄົນຖືກກະທົບ ບໍ່ພໍໃຈ ກັບ ຜົນຮັບຂອງບາດກ້າວ 1, ຄົວເຮືອນ/ບ@ກຄົນຖືກກະທົບ ສາມາດຢc່ນຄໍາ
ຮ້ອງທ@ກເຖິງ ຫ້ອງການຍ@ຕິທໍາເມືອງ ໂດຍຜ່ານ ຫ້ອງການກະສິກໍາ-ປ4າໄມ້ເມືອງ. ຫ້ອງການຍ@ຕິທໍາເມືອງ ຄວນຕັດສິນບັນຫາ ພາຍ
ໃນ 2 ອາທິດ ຫຼື 15 ຕາມປະຕິຖິນ; 

• ບາດກ້າວ 3: ຖ້າ ຄົວເຮືອນ/ບ@ກຄົນຖືກກະທົບ ບໍ່ພໍໃຈ ກັບ ຜົນຮັບຂອງບາດກ້າວ 2,  ຄົວເຮືອນ/ບ@ກຄົນຖືກກະທົບ 
ສາມາດຢc່ນຄໍາຮ້ອງທ@ກເຖິງ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໂດຍຜ່ານ ພະແນກກະສິກໍາ-ປ4າໄມ້ແຂວງ. ອົງການໄກ່ເກ່ຍຝ4າຍບໍລິຫານ 
ຄວນຕັດສິນ ບັນຫາພາຍໃນ 20 ວັນ ຕາມປະຕິຖິນ  

• ບາດກ້າວ 4: ຖ້າ ຄົວເຮືອນ/ບ@ກຄົນຖືກກະທົບ ບໍ່ພໍໃຈ ກັບຜົນການຕັດສິນ ຂອງອົງການໄກ່ເກ່ຍຝ4າຍບໍລິຫານ, ຖ້າ ຄົວເຮືອນ/
ບ@ກຄົນຖືກກະທົບ ສາມາດຟXອງສານ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງ ສປປ ລາວ. 

ຮJບສະແດງ 13 ຂະບວນການ ຂອງກົນໄກແກ້ໄຂການຮ້ອງທ@ກ 
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260. ສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນກ@່ມຊົນເຜົ່າ ສາມາດຮ້ອງທ@ກ ຫຼື ຕໍ່ວ່າ ໃນບັນຫາການອອກແບບ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການທົດແທນຄືນ 
ແລະ ການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ຂອງໂຄງການຍ່ອຍ. ໃຫ້ສ້າງແບບຟອມການຮ້ອງທ@ກ, ການຕໍ່ວ່າ ແລະ ປS້ມນ້ອຍ ອະທິບາຍກົນໄກ ເພື່ອ
ແຈກຍາຍໃຫ້ກ@່ມຊົນເຜົ່າ ເພື່ອນໍາໃຊ້. ແຈ້ງໃຫ້ ສະມາຊິກຊຸມຊົນກ@່ມຊົນເຜົ່າຢ4າງຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບຊ່ອງທາງຮ້ອງທ@ກ ແລະ ສະແດງ
ຄວາມຂັດຂ້ອງ (ດັ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ຂ້າງເທິງ) ຢJ4ໃນກອງປະຊຸມຊຸມຊົນ ແລະ ຮJບແບບການສື່ສານອື່ນໆ ທີ່ສະດວກສໍາລັບເຂົາເຈົ້າ. 
ຄວນນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເຄື່ອງມື ສື່ສານ ໂຄສະນາຂ່າວສານ. ຄວນສ້າງເປ;ນເອກະສານຢ4າງດີ ຕໍ່ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຂໍ້ແນະນໍາ 
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ ເຊິ່ງສະໜອງໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງ/ປະຊາຊົນ ກ່ຽວຂ້ອງ. ອງົການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທ@ກ ໃນແຕ່ຂັ້ນ 
ຄວນພິຈາລະນາ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ ໃຫ້ກົງກັບເວລາ.  

ຖ້າບ່ໍສິ້ນສ@ດ	

ຖ້າບ່ໍສິ້ນສ@ດ	
	

ຖ້າບ່ໍສິ້ນສ@ດ	
	

ສິ້ນສ@ດ	

ສິ້ນສ@ດ	

ແກ້ໄຂຂ້ັນທ້ອງຖິ່ນ ຜ່ານ ຄະນະກໍາມະການ ຫຼື ໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍບ້ານ	

ແກ້ໄຂ ໃນ 15 ວັນ	

ແກ້ໄຂຂ້ັນ ໂດຍຫ້ອງການຍ@ຕິທໍາເມືອງ ຜ່ານການປSກສາກັບ ຫ້ອງການກະສິກໍາ-
ປ4າໄມ້ເມືອງ 	

ແກ້ໄຂ ໃນ 15 ວັນ	
	

ແກ້ໄຂຂ້ັນ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໂດຍປSກສາກັບ ພະແນກກະສິກໍາ-ປ4າໄມ້
ແຂວງ	

ແກ້ໄຂ ໃນ 20 ວັນ	 ສິ້ນສ@ດ	
	

ຖ້າ ຍັງບ່ໍສາມາດແກ້ໄຂ - ຄົວເຮືອນ/ບ@ກຄົນຖືກກະທົບ, ສາມາດໃຊ້ສິດຕົນເອງ ຟXອງສານ ຕາມກົດໝາຍ 
ຂອງ ສປປ ລາວ	
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15.0 ກອງປະຊຸມປSກສາຫາ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມJນ 

15.1  ຄວາມຕ້ອງການໃນການຈັດກອງປະກອບປSກສາຫາລື 
261. ທະນາຄານໂລກຕ້ອງການໃຫ້ມີການຈັດກອງຊຸມປSກສາຫາລືກັບຜJ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ, ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ແລະ 

ພາກສ່ວນທີ່ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍ. ການປSກສາຫາລືນີ້ຄວນສະໜອງຂໍ້ມJນຕ່າງໆດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: (a) ຈ@ປະສົງຂອງໂຄງການ (b) ຜົນການປະ
ເມີນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (c) ການນໍາສະເໜີບົດການສຶກສາຕ່າງໆທີ່ສະນັບໃຫ້ໂຄງການ. ຂອບເຂດການຄ@້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ສັງຄົມໄດ້ມີການກະກຽມໂດຍຜ່ານຂະບວນການປSກສາຫາລືທັງຢJ4ພາກສະໜາມ ແລະ ຂັ້ນສJນກາງ.  

15.2  ການປSກສາຫາລືລະດັບແຂວງ ແລະ ລະດັບບ້ານ  
262. ກອງປະຊຸມປSກສາຫາລືໃນລະດັບແຂວງຈະໄດ້ດໍາເນີນການ. ກອງປະຊຸມຈະໄດສ້ະເໜີຂໍ້ມJນທີ່ສໍາຄັນໃນເອກະສານກອບຄ@້ມຄອງ

ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ESMF.  

ຄວາມຕ້ອງການໃນການຈັດກອງປະຊຸມປSກສາຫາລືລະດັບແຂວງ ແລະ ລະດັບບ້ານ 

263. ທະນາຄານໂລກຕ້ອງການໃຫ້ຈັດກອງປະຊຸມກັບຊຸມຊົນ. ກອງປະຊຸມນີ້ຄວນສະນອງຂໍ້ມJນດັ່ງຕໍໄປນີ້: (a) ຈ@ປະສົງຂອງໂຄງການ 
(b) ຜົນການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (c) ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ຜົນຂອງການປSກສາຫາລືໄດ້ສັງລວມໄວ້ໃນ
ເອກະສານສະເພາະ, ລວມມ ີ CRPF, EGEF, ການປະເມີນທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ເອກະສານຂອບການຄ@້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ສັງຄົມ ESMF.  

264. ການປSກສາຫາລືຜ່ານຊຸມຊົນໃນຊ່ວງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການແມ່ນເປ;ນວິທີການທີ່ດີເຊິ່ງສາມາດປ;ບໃຫ້ຮັບປະກັນວ່າທ່າແຮງ
ທີ່ກໍໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບລົບ ແລະ ສ່ວນພວພັນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ4າງເໝາະສົມໃນຊ່ວງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. 
ຈໍາເປ;ນຕ້ອງໄດ້ມີກອງປະຊຸມປSກສາຫາລືເພີ່ມເຕີມກັບຜJ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ບັນດາຊົນເຜົາ່ໃນກໍລະນີມີກິດຈະກໍາທີ່ກວມເອົາ
ເນື້ອທີ່ດິນ, ຜົນກະທົບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຊົ່ວຄາວເຊິ່ງມີຜົນກະທົບຕໍການຫາລາຍໄດ້/ການດໍາລົງຊີວິດ/ການຜະລິດທາງດ້ານກະສິ
ກໍາຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິນລວມທັງຊົນເຜົ່າ. 

ລັງລວມຂະບວນການປSກສາຫາລື  

265. ກອງປະຊຸມສາທາລະນະເປ;ນອົງປະກອບທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຂອງໂຄງການຜະລິດກະສິກໍາເປ;ນສິນຄ້າ ແລະ ມັນເປ;ນຈ@ດສໍາຄັນໃນ
ການກະກຽມເອກະສານປXອງການຕ່າງໆຕໍ່ໄປນີ້:  

• ຂອບເຂດການຄ@້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMF) 

• ຂອບນະໂຍບາຍການຍົກຍ້າຍສັນສັນ ແລະ ຊົດເຊີຍ (CRPF) 

• ນະໂຍບາຍການມີຂໍ້ຜJກມັດຂອງຊົນເຜົ່າ (EGEF) ແລະ  

• ບົດລາຍງານການປະເມີນທາງດ້ານສັງຄົມ, ເຊິ່ງລວມມີການວິເຄາະບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂົ້າກັບການປະເມີນທາງດ້ານສັງຄົມ. 

266. ກອງປະຊຸມປSກສາຫາລືຄວນຈັດສອງຄັ້ງໃນເດືອນ ກັນຍາ ແລະ ເດືອນຕ@ລາ 2017 ກັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ກ@່ມບ້ານເພື່ອ: 

• ແຈ້ງໃຫຄ້ອບຄົວຜJ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ມີທ່າແຮງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 

• ເກັບກໍາຂໍ້ມJນ ແລະ ຂໍ້ສະເໜຂີອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ ລວມມີຜJ້ຕ່າງໜ້າຂອງຊົນເຜົ່າໃນຂອບເຂດໂຄງການ. 
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• ຢSນຢ;ນການສະໜັບສະໜ@ນຈາກຜJ້ນໍາຊຸມຊົນໂດຍກ@່ມຊົນເຜົ່າທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ການຢcນຢ;ນ
ຈາກກ@່ມຊົນເຜົ່າແມ່ນເຮັດໂດຍພືນ້ຖານຂອງການນໍາສະເໜີທ່າແຮງທີ່ເກີດຜົນກະທົບ, ຈ@ດປະສົງຂອງໂຄງການ, ກິດຈະກໍາຂອງ
ໂຄງການ, ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. 

15.3  ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການປSກສາຫາລືຜົນກະທົບສັງຄົມ 
15.3.1 ຜົນໄດ້ຮັບ ຂອງການປSກສາຫາລື ຜົນກະທົບທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ 
 
267. ອີງໃສ່ ຜົນກະທົບທີ່ເປ;ນໄປໄດ້ ຂອງໂຄງການ, ການປSກສາຫາລືກັບຊຸມຊົນໄດ້ສົ່ງຄວາມຄິດເຫັນກັບຄືນ. 

ອີງຕາມ OP401, ຂະບວນການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມຄວນໃຫ້ສາທາລະນະຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ. ດັ່ງນັ້ນ, MAF ໄດ້ປSກສາຫາລືກັບ
ທ@ກໆພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບເອກະສານປXອງກັນໂຄງການ (ESMF) ໃນລະຫວ່າງການກະກຽມເອກະສານປXອງກັນ. ການ
ປSກສາຫາລືກັບປະຊາຊົນຄັ້ງສ@ດທ້າຍກັບຜJ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງຫມົດກ່ຽວກັບບັນດາໂຄງການສໍາຫຼວດຕ່າງໆ (ເຊົ່ນ ESMF, CRPF, 
EGEF ແລະ SA) ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 6 ເດືອນທັນວາປ_ 2017 ຢJ4ແຂວງວຽງຈັນ. ການເຊື້ອເຊີນ ແລະ ເອກະສານດັ່ງໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່
ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງ MAF ທັງພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາລາວ, ກ່ອນວັນປະຊຸມທີ່ຄາດໄວ້. 

268. ການປSກສາຫາລືຂອງ LACP ມີຈ@ດປະສົງເພື່ອ: (i) ການສະຫນອງຂໍ້ມJນພື້ນຖານໃຫ້ບັນດາຜJ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບ LACP, (ii) 
ຮັບຄໍາຄິດເຫັນຈາກຜJ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ທັງຊຸມຊົນ / ທ@ລະກິດເປW້າຫມາຍແລະອົງການລັດຖະບານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ບົດບາດຍິງຊາຍກ່ຽວກັບ
ບັນຫາແລະມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນທີ່ສະເຫນີແລະການຈັດຕັ້ງສະຖາບັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ESMF ຂອງ LACP; ແລະ (iii) ປSກສາຫາລື
ກ່ຽວກັບວິທີທີ່ຈະເພີ່ມຜົນປະໂຫຍດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງ LACP 

269. ໃນໄລຍະການກະກຽມໂຄງການ, ຊຸມຊົນແລະອໍານາດການປWກຄອງແຂວງໄດ້ໃຫ້ຄໍາຕອບຕໍ່ໄປນີ້ກ່ຽວກັບຈ@ດປະສົງຂອງໂຄງການ, 
ສ່ວນປະກອບແລະຜົນກະທົບທີ່ພົວພັນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ:້ 

• ຄວາມເປ;ນໄປໄດ້ສໍາລັບໂຄງການເພື່ອການຟc້ນຟJການຟc້ນຟJຊົນລະປະທານທີ່ມີຢJ4ແລ້ວຈາກເຂື່ອນໄຟຟXາຂະຫນາດໃຫຍ່ / ອ່າງ
ເກັບນໍ້າ. 

• ຊາວກະສິກອນສະແດງຄວາມຕ້ອງການແນວພັນທີ່ດີ ແລະ ການປະຕິບັດດ້ານການກະສິກໍາທີ່ດີແລະການສະຫນັບສະຫນJນ
ຢ4າງເປ;ນປWກກະຕິຈາກພະນັກງານສົ່ງເສີມກະສິກໍາແຂວງ. 

• ຊາວກະສິກອນໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາຈະມີຄວາມສົນໃຈໃນການນໍາໃຊ້ເງ ິນຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການຊື້ເຄື່ອງ
ຂJດ ແລະ ເຄື່ອງເກັບກ່ຽວ. 

• ໂດຍລວມແລ້ວ, ຊຸມຊົນໄດ້ຮັບຮJ້ບັນດາຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ມີຜົນກະທົບທີ່ໄດ້ກ່າວມາໂດຍຜJ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຄວາມປອດໄພ, ແຕ່
ບໍ່ຮJ້ວ່າມັນເປ;ນບັນຫາສໍາລັບການສືບຕໍ່ໂຄງການ (ເຊັ່ນວ່າມັນໄດ້ຖືກອະທິບາຍວ່າຄວາມຕ້ອງການນໍ້າຫຼາຍຂື້ນໂດຍການຂ@ດ
ຄົ້ນແມ່ນສJງກວ່າການຂັດຂວາງຊົ່ວຄາວໃນການບໍລິການທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະພົບ ) ທັງຫມົດໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີວ່າຜົນກະທົບທາງລົບ
ທີ່ເບິ່ງຄືວ່າເຫມາະສົມແລະຊົ່ວຄາວ 

• ຜJ້ນໍາກ@່ມນ້ໍາ (WUG) ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກ@່ມຜJ້ນໍາໃຊ້ນໍ້າ WUG ແຈ້ງໃຫຮ້ັບຮJ້ໃນເວລາທີ່ເຫມາະສົມກ່ຽວກັບເວລາທີ່ໄດ້ຮັບ
ການສ້ອມແປງ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ. 

270. ອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທະນາຄານກ່ຽວກັບການປSກສາຫາລືແລະການເປ_ດເຜີຍຂໍ້ມJນ, ການປSກສາຫາລືສ@ດທ້າຍໄດ້ຖືກຈັດ
ຂຶ້ນໃນວັນທີ 6 ເດືອນທັນວາປ_ 2017 ຢJ4ທີເ່ມືອງວັງວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ. ພາກສ່ວນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມມີ ກະຊວງກະສິກໍາແລະປ4າໄມ້ 
(MOF), ກະຊວງອ@ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ (MOIC), ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາແລະປ4າໄມ້ແຫ່ງຊາດ (NAFRI), ກະຊວງ
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ແຜນການແລະການເງິນ (DoPF), ກະຊວງກະສິກໍາແລະປ4າໄມ້ (DAEC) ແລະ ຜJ້ຕາງຫນ້າຈາກທັງ 5 ແຂວງແລະຊັບພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດແຫ່ງຊາດ (PoNRE) ແລະທັງ 5 ແຂວງແລະກະຊວງປ4າໄມ້ແຂວງ (PAFO) ແລະ ພະແນກດ້ານວິຊາການຂອງແຂວງ. 

271. ຢJ4ໃນກອງປະຊຸມປSກສາຫາລື, ທີມງານຂອງ LACP ໄດ້ນໍາສະເຫນີ (i) ຄວາມຄືບຫນ້າຂອງຂະບວນການກຽມ LACP, (ii) 
ສະພາບລວມຂອງໂຄງການແລະອົງປະກອບ (iii) ບັນດາແຂວງແລະກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ສະເຫນີ (iv) ຂອບກົດຫມາຍແຫ່ງຊາດແລະ
ນະໂຍບາຍປXອງກັນທະນາຄານໂລກ (v) (GAP), ການຄ@້ມຄອງສັດຕJພືດແບບປະສົມປະສານ (IPM) ແລະ ແຜນການຄ@້ມຄອງສັດຕJ
ພືດ (PMP) ແລະ ເນື້ອໃນອື່ນໆຂອງ ESMF. 

272. ສະຫຼຸບຄໍາເຫັນທີ່ໄດ້ຮັບໃນກອງປະຊຸມແມ່ນສະຫຼຸບດັ່ງລ@່ມນີ້. ໂດຍລວມ, ຜJ້ຕາງຫນ້າຈາກກະຊວງ ແລະ ພະແນກແຂວງໄດ້ມີຄໍາ
ເຫັນກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຂອງການນໍາສະເຫນີລວມທັງ ESMF, EGEF ແລະ CRPF ທີ່ນໍາສະເຫນີໂດຍຜJ້ຊ່ຽວຊານ PPT. ຄໍາເຫັນ, 
ຄໍາຖາມ ແລະ ຂໍ້ສັງເກດຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນກອງປະຊຸມສະຫຼຸບໄດ້ຖືກສະຫຼຸບມາຂ້າງລ@່ມນີ້ (ລາຍລະອຽດຕ່າງໆແມ່ນມີຢJ4ໃນ
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4): 

• ຜJ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີວ່າຜົນກະທົບຈາກໂຄງການນີ້ເປ;ນຜົນກະທົບທາງບວກໂດຍລວມ. ຜົນກະທົບທາງລົບທີ່ອາດ
ເກີດຂື້ນແມ່ນຄາດວ່າຈະມີຫນ້ອຍ: ຈໍາກັດ, ຈັດຕັ້ງທ້ອງຖິ່ນ, ມີແຜນຄ@້ມຄອງ ແລະ ປ4ຽນແປງໄດ ້

• ຜJ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຕົກລົງກັບເຄື່ອງມືປXອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມລວມທັງ ESMF ແລະ ECOP ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ
ທີ່ມີທ່າແຮງໃນການປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍ ແລະ ບາງແຂວງຕ້ອງການນໍາໃຊ້ແຜນການຄ@້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມແບບປະສົມ
ປະສານ (IEMP) ຂອງແຂວງ.ສະບັບ 

• ປະເພດສິ່ງແວດລ້ອມຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ແນະນໍາ ເລກທີ: 8056 / MoNRE ລົງວັນທີ 17 ທັນວາ 2013 ກ່ຽວກັບການ
ອະນ@ມັດແລະນໍາໃຊ້ໂຄງການລົງທຶນແລະກິດຈະກໍາທີ່ຕ້ອງການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຄັ້ງທໍາອິດ (EIA) ແລະ
ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຄັ້ງທໍາອິດ. ຂະບວນການຄດັເລືອກຄວນດໍາເນີນການໂດຍບໍລິສັດທີ່ປSກສາທີ່ມີຄ@ນ
ນະພາບໃນການຮ່ວມມືກັບ PAFO ແລະ PoNRE ໃນຂັ້ນຕົ້ນເພື່ອກໍານົດວ່າກິດຈະກໍາໂຄງການຍ່ອຍຈະຕ້ອງມີ IEE ຫຼື
ບໍ ່

• ງ ົບປະມານທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການຄັດເລືອກແລະການປະເມີນຜົນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ການປະເມີນແລະ ການ
ຕິດຕາມຄວນຖືກຈັດສັນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງ PONRE ແລະ DONRE ໃນລະຫວ່າງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. 

• ຊັບພະຍາກອນນໍ້າໃນພື້ນທີ່ໂຄງການຄວນໄດ້ຮັບການກວດສອບແລະຕິດຕາມກວດກາໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງວິຊາການ
ເພື່ອປະເມີນຄວາມສ່ຽງແລະຜົນກະທົບທາງລົບ (ປະລິມານນ້ໍາບໍ່ພຽງພໍ) ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດໂຄງການ. 
ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຕື່ມອີກກ່ຽວກັບການປWກປXອງສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມ, ການປSກສາຫາລືແລະການເຜີຍແຜ່ຈະ
ຖືກດໍາເນີນຢJ4ຂັ້ນເມືອງແລະຊຸມຊົນໃນຊຸມເດືອນຕໍ່ມາ. 

15.3.2 ຜົນໄດ້ຮັບ ຂອງການປSກສາຫາລື ຜົນກະທົບທາງດ້ານສັງຄົມ 

273. ອີງໃສ່ ຜົນກະທົບທີ່ເປ;ນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການ, ການປSກສາຫາລືກັບຊຸມຊົນໄດ້ສົ່ງຄວາມຄິດເຫັນກັບຄືນ. 
• ຜົນກະທົບທີ່ເປ;ນໄປໄດ້ ຂອງໂຄງການ: ຜJ້ເຂົ້າຮ່ວມຕົກລົງວ່າ ໂຄງການມີຜົນກະທົບດ້ານດີ ແລະ ເຫັນດີກັບຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມ 

ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ເປ;ນຜົນດີ ດັ່ງທີ່ໄດອ້ະທຍິາຍ.  
• ການຄອບຄອງທີ່ດິນ: ຄອງຊົນລະປະທານໃນເຂດໂຄງການ ຜ່ານດິນຊຸມຊົນ ແລະ ຄອງຊົນລະປະທານຂັ້ນສອງກະທົບດິນຄົວ

ເຮືອນ. ຜJ້ເຂົ້າຮ່ວມຄິດວ່າ ຜົນປະໂຫຍດ ທີ່ໄດ້ຈາກການປ;ບປ@ງຍົກລະດັບໂຄງການຊົນລະປະທານ ແມ່ນສໍາຄັນກວ່າ ຜົນກະທົບ
ຄອບຄອງທີ່ດິນ. ຜJ້ເຂົ້າຮ່ວມຍິນດີ ຈະມອບດິນຖືກກະທົບຂອງຕົນໃຫ້ໂຄງການ. ເມື່ອໄດ້ຮັບຟ;ງຫຼັກການທົດແທນຄືນຂອງ
ໂຄງການ ຜJ້ເຂົ້າຮ່ວມຢcນຢ;ນວ່າ ຕົນເອງເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຫັນດີກັບຫຼັກການ. ເຂົາເຈົ້າສະນັບສະໜJນໂຄງການ 
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• ກົນໄກແກ້ໄຂການຮ້ອງທ@ກ (GRM). ປະຊາຊົນ-ຊົນເຜົ່າສະເໜີຄໍາຮ້ອງທ@ກຕໍ່ອົງການຈັດຕັ້ງບ້ານ. ບາງຄົນໄປພົບນາຍບ້ານຂອງ
ກ@່ມຊົນເຜົ່າ ກ່ອນໄປພົບອົງການຈັດຕັ້ງບ້ານ. 

• ການເຂົ້າຮ່ວມ. ຊຸກຍJ້ປະຊາຊົນ-ຊົນເຜົ່າໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາໂຄງການ ໂດຍກໍານົດກິດຈະກໍາ ທີ່ເໝາະສົມກັບວັດທະນາທໍາ ແລະ 
ການປJກຝ;ງຂອງເຂົາເຈົ້າ.  

• ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ແມ່ຍິງກ່ຽວຂ້ອງກັບການປJກພືດ (ປJກ, ດໍາ ແລະ ເກັບກJ້) ແລະ ລ້ຽງສັດ. ຜJ້ຊາຍເຮັດວຽກຫຼາຍກວ່າ ກັບເລື່ອງ
ຄວບຄ@ມສັດຕJພືດ ແລະ ການໃສ່ຝ@4ນ ເຊິ່ງເປ;ນວຽກງານໜັກ. ຜJ້ຊາຍເປ;ນຜJ້ປະສານງານເອົານໍ້າ ກັບສະມາຊິກໃນກ@່ມຜJ້ໃຊ້ນໍ້າ ເພື່ອ
ຮັບປະກັນນໍ້າພຽງພໍຕໍ່ກັບພືດຂອງຕົນ  

• ການສະໜັບສະໜJນຂອງຊຸມຊົນ. ດັ່ງທີ່ກ່າວເຖິງຜົນກະທົບດ້ານດີ ຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ເປ;ນໄປໄດ;້ ຜົນປະໂຫຍດຂອງ
ໂຄງການສໍາຄັນກວ່າ ຜົນກະທົບດ້ານລົບທີ່ມີຈໍາກັດ, ຜJ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງກ@່ມຊົນເຜົ່າ ແລະ ກ@່ມລາວລ@່ມ ຊີ້ແຈ້ງການສະນັບສະໜJນຕໍ່
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. 

15.4  ການເຜີຍແຜຂ່ໍ້ມJນ 
274. ການເຜີຍແຜຂ່ໍ້ມJນ: ອີງໃສ່ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໂລກ ກ່ຽວກັບການເຂົ້າເຖິງຂ່າວສານຂໍ້ມJນ, ຢJ4ພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ ບ່ອນທີ່
ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ ຕ້ອງເປ_ດເຜີຍເອກະສານປWກປXອງສັງຄົມທັງໝົດ ລວມທັງ ການປະເມີນຜົນກະທົບສັງຄົມ, ກອບນະໂຍບາຍການທົດ
ແທນ-ຍົກຍ້າຍຈັດສັນ, ກອບນະໂຍບາຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກ@່ມຊົນເຜົ່າ ແລະ ນະໂຍບາຍຄ@້ມຄອງສັງຄົມ-ສິ່ງແວດລ້ອມ (SA, CRPF, 
EGEF,  ESMF) ໃຫ້ເປ_ດເຜີຍ ໃນຮJບແບບ, ເປ;ນພາສາທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ລົງເວບໄຊ ຂອງທະນາຄານໂລກ 
(ພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ) ກ່ອນຄະນະພິຈາລະນາໂຄງການ.  
275. ດັງ່ທີ່ກ່າວໄວ້ຂ້າງເທິງ ໄດ້ເຜີຍແຜເ່ອກະສານປWກປXອງສັງຄົມທັງໝົດ ລວມທັງການປະເມີນຜົນກະທົບສັງຄົມ, ກອບນະໂຍບາຍ
ການທົດແທນ-ຍົກຍ້າຍຈັດສັນ, ກອບນະໂຍບາຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງກ@່ມຊົນເຜົ່າ ແລະ ນະໂຍບາຍຄ@້ມຄອງສັງຄົມ-ສິ່ງແວດລ້ອມ (SA, 
CRPF, EGEF,  ESMF) ຢJ4ລະດັບບ້ານໃນວັນທີ .........., ລົງເວບໄຊ ຂອງ ກະຊວງ ກປ, ຫ້ອງການ ກ-ປ ແຂວງ ໃນວັນທີ ........... 
ແລະ ລົງເວບໄຊ (ສະບັບພາສາອັງກິດ) ຂອງທະນາຄານໂລກ ວັນທີ ...... ກ່ອນເລີ່ມໃຫ້ຄະນະພິຈາລະນາໂຄງການ. 
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