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ພາກທ ີI  

ສະພາບລວມ 
 

ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ສ້າງຕັັື້ງຂຼືື້ນໃນວັນທ  6 ມ ນາ ປີ 1984 ມ ເນຼືື້ອທ ີ່ 15.469 ກິໂລຕາແມັດ, ຕັັື້ງຢູຸ່ພາກກາງ 

ແລະ ເປັນບ່ອນທ  ີ່ກິ ີ່ວສຸດຂອງປະເທດ ມ ລວງຍາວ ແຕ່ຊາຍແດນດ້ານຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕົກ 150 ກິໂລແມັດ, ມ 

ຊາຍແດນເຊຼືີ່ອມຕໍໍ່ກັບແຂວງໃກ້ຄຽງ ແລະ ປະເທດໃກ້ຄຽງ ຄຼື: ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບ 2 ແຂວງ ສສ ຫວຽດນາມ 
ແຂວງ ເຫງະອານ ແລະ ແຂວງ ຮ່າຕິີ່ງ; ທິດຕາເວັນຕົກ ຕິດກັບ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ແຂວງ ວຽງຈັນ ແລະ 3 
ແຂວງ ຂອງລາດຊະອານາຈັກໄທ ແຂວງ ໜອງຄາຍ, ແຂວງ ບຶງການ ແລະ ແຂວງ ນະຄອນພະນົມ, ທິດເໜຼືອ ຕິດ

ກັບ ແຂວງ ໄຊສົມບູນ ແລະ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແລະ ທິດໃຕ້ ຕິດກັບ ແຂວງ ຄໍາມ່ວນ; 
ລັກສະນະພູມສັນຖານ ໄດ້ກໍານົດເປັນ 2 ເຂດ ຄຼື: ເຂດທົົ່ງພຽງ ກວມເອົາ 36%  (ເມຼືອງ ປາກຊັນ, ທ່າພະ

ບາດ, ປາກກະດິງ ແລະ ເມຼືອງ ບໍລິຄັນ) ແລະ ເຂດພູດອຍ ກວມເອົາ 64%  (ເມຼືອງ ຄໍາເກ ດ, ວຽງທອງ ແລະ ເມຼືອງ 
ໄຊຈໍາພອນ ); ມ ລະດັບຄວາມສູງຈາກລະດັບໜ້ານໍໍ້າທະເລ 36-1.960 ແມັດ, ລະດູຝ ນເຊິີ່ງເລ ີ່ມຕັື້ງແຕ່ທ້າຍເດຼືອນ 

ເມສາ ຫາ ຕົື້ນເດຼືອນ ຕຸລາ, ມ ປະລິມານນໍໍ້າຝ ນ ສະເລ່ຍ ແຕ່ປີ 1999-2019 ແມ່ນ 3.430,9 ມິນລ ແມັດ, 
ລະດູແລ້ງ ແມ່ນໄດ້ເລ ື້ມແຕ່ທ້າຍຂອງເດຼືອນ ຕຸລາ ຫາ ເດຼືອນ ເມສາ, ອາກາດມ ຄວາມອົບອຸ່ນ, ອຸນນະພູມສະເລ່ຍ 
ແຕ່ປີ 1999-2019 ແມ່ນ 23,1 ອົງສາເຊ, ອຸນນະພູມສູງສຸດ 40,6 ອົງສາເຊ ແລະ ຕໍໍ່າສຸດ 5,6 ອົງສາເຊ ແລະ 
ຄວາມຊຼຸ່ມຂອງອາກາດ ສະເລ່ຍສູງສຸດ 89%, ສະເລ່ຍຕໍໍ່າສຸດ 53% ແລະ ປຸ່າໄມ້ຍັງປ ກຫຸ້ມກວມ 74%, ເຊິີ່ງເໝ
າະແກ່ການພັດທະນາດ້ານກະສິກໍາ, ອຸດສາຫະກໍາ, ດ້ານບໍລິການ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ເປັນຕົື້ນ: ການປູກ, ການ

ລ້ຽງ, ການຂົນສົົ່ງ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຮູບທ  1.1:  ແຜນທ ີ່ພູມສັນຖານ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ . 
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ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ລະບົບການປ ກຄອງ ມ  284 ບ້ານ, ປະກອບມ  7 ເມຼືອງ ຄຼື: ເມຼືອງ ປາກຊັນ, ເມຼືອງ ທ່າ

ພະບາດ, ເມຼືອງ ປາກກະດ ງ, ເມຼືອງ ບໍລິຄັນ, ເມຼືອງ ຄໍາເກ ດ, ເມຼືອງ ວຽງທອງ ແລະ ເມຼືອງ ໄຊຈໍາພອນ, ມ  18 ເຜົົ່າ 

ດໍາລົງຊ ວິດຢູ ຸ່ຮ່ວມກັນ; ເມຼືອງ ປາກຊັນ ເປັນເມຼືອງເທດສະບານ ແຂວງ ເປັນສູນກາງທາງດ້ານການເມຼືອງ, 

ເສດຖະກິດ ແລະ ວັດທະນະທໍາສັງຄົມ ຂອງແຂວງ, ປີ 2019 ທົົ່ວແຂວງ ມ ພົນລະເມຼືອງທັງໝົດ 310.715 ຄົນ, 

ຍິງ 152.135 ຄົນ, ອັດຕາສ່ວນເພດ ຂອງປະຊາກອນ ເພດຊາຍ 51 ສ່ວນຮ້ອຍ, ເພດຍິງ 49 ສ່ວນຮ້ອຍ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ຮູບທ  1.2:  ແຜນທ ີ່ການປ ກຄອງ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ . 
 

1.1 ສະຖານະການມນົລະພິດ ຂອງ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ 
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສປປ ລາວ) ແມ່ນຢູຸ່ໃນໄລຍະທ ີ່ມ ການປຸ່ຽນແປງຢຸ່າງໄວວາ. 

ມ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດທ ີ່ແຂງແຮງ, ສະເລ່ຍ 7 ສ່ວນຮ້ອຍ ນັບຕັື້ງແຕ່ປີ 2006 ເປັນຕົື້ນມາ. ຊຶີ່ງໄດ້
ສ້າງຜົນກະທົບຕໍໍ່ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງປະເທດພໍສົມຄວນ. 

ການພັດທະນາທ ີ່ກາຍເປັນຕົວເມຼືອງຢຸ່າງໄວວາ, ການເພ ີ່ມຂຶື້ນຂອງປະຊາກອນ ແລະ ການຂະຫຍາຍໂຕຂອງ
ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ, ກະຊິກໍາ, ຄົມມະນາຄົມຂົນສົົ່ງ ແລະ ອຼືີ່ນໆ ຊຶີ່ງເປັນໄພຂົົ່ມຂູ່ຕໍໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເປັນ
ສາເຫດຕົື້ນຕໍຂອງບັນຫາມົນລະພິດທ ີ່ ສປປ ລາວ ກໍາລັງປະສົບຢູຸ່ໃນປະຈຸບັນ. 

ດ້ວຍເຫດຜົນຕ່າງໆເລົົ່ານ ື້ ເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບສິີ່ງແວດລ້ອມຂອງ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ຍັງມ ຄວາມທ້າທາຍຕໍໍ່
ກັບການເຊຼືີ່ອມໂຊມດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມທ ີ່ສໍາຄັນຫ າຍຢຸ່າງ ເຊິີ່ງກໍໍ່ໃຫ້ເກ ດມົນລະພິດທາງອາກາດ ແລະ ສຽງດັງ ໃນ
ຕົວເມຼືອງໃຫຍ່ ແລະ ເຂດທ ີ່ຢູ ຸ່ອາໄສ, ບັນຫາມົນລະພິດທາງດິນ ການເຊາະເຈຼືີ່ອນ ແລະ ເສຼືີ່ອມໂຊມຂອງດິນ, 

ຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າເຊຼືີ່ອມຄຸນນະພາບລົງຢຸ່າງຫ ວງຫ າຍ, ຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດ້ານຊ ວະນາໆພັນກໍາລັງຖຼືກຄຸກຄາມ 
ແລະ ຫ າຍບ່ອນຍັງຊາດເຂ ນການສະໜອງນໍໍ້າດຼືີ່ມທ ີ່ສະອາດ ແລະ ຖຼືກສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ຂາດຄວາມຍຼືນຍົງ ເຊິີ່ງ
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ກໍໍ່ໃຫ້ເກ ດຜົນກະທົບທ ີ່ບໍໍ່ດ ຕໍໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຊ ວິດການເປັນຢູຸ່ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍໍ່ການພັດທະນາ
ປະເທດແບບຍຼືນຍົງ. 

ການພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ແຂວງບໍລຄິໍາໄຊ ແມ່ນຢູຸ່ໃນໄລຍະທ ີ່ມ ການເຕ ບໃຫຍ່ຂະ 
ຫຍາຍຕວົຢຸ່າງໄວວາ ຊຶີ່ງກໍໍ່ໃຫເ້ກ ດບັນຫາມົນລະພິດ ແລະ ສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ 
ໂດຍສະເພາະ ບັນຫາທາງດ້ານມົນລະພິດ ທາງ ອາກາດ, ສຽງ, ນໍໍ້າ, ດິນ, ຂ ື້ເຫຍຼືື້ອ ແລະ ສິີ່ງເສດເຫ ຼືອອັນຕະລາຍ ລວມ
ທັງບັນຫາການນໍໍາໃຊ້ສານເຄມ ທ ີ່ອັນຕະລາຍຕ່າງໆ ເຂົື້າໃນຂະບວນການຜະລິດຂອງໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ, ຫັດຖະ
ກໍາ, ບໍໍ່ແຮ່ ແລະ ກະສິກໍາ ທ ີ່ບໍໍ່ມ ການຄວບຄຸມຢຸ່າງຖຼືກຕ້ອງຕາມຫ ັກວິຊາການ.  
 
1.2  ບັນດານິຕິກໍາທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄວບຄ ມມນົລະພິດ 

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປ ກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບປັບປຸງ (2012) ເປັນເຄຼືີ່ອງມຼືປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບ
ຄຸມທ ີ່ກວມ ລວມ ສໍາລັບ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ໃນ ສປປ ລາວ ກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ ລວມມ ບົດບັນຍັດ  
(ວັກ, ມາດຕາ) ໃໝ່ທ ີ່ໄດ້ຖຼືກປັບປຸງຫ າຍຂໍໍ້ ທ ີ່ພົວພັນໂດຍກົງກັບການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ເປັນຕົື້ນ ໝວດທ  2 
ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ເຊິີ່ງປະກອບມ  7 ມາດຕາ ແລະ ໝວດທ  3 ການຄວບຄຸມ ສານເມ ເປັນພິດ ແລະ ການກໍາ
ຈັດສິ ີ່ງເສດເຫ ຼືອ ລວມມ  5 ມາດຕາ. ນອກຈາກນັ ື້ນ ໃນໝວດທ  4 ການຢັ ົ້ງຢືນ ແລະ ອະນຸຍາດ ກ່ຽວກັບ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຂອງມາດຕາ 42 ກ່ຽວກັບ ການອະນຸຍາດໃຫ້ປຸ່ອຍສານມົນລະພິດ ເຊິີ່ງລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນເຄຼືີ່ອງມຼືອັນ
ໜຶີ່ງທ ີ່ເປັນບ່ອນອ ງໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມມົນລະພິດ. 

ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ກົດໝາຍຈະຖຼືກຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແນວໃດ ແມ່ນຖຼືກລະບຸຊັດເຈນຢູຸ່ໃຕ້ຫ າຍໆນິຕິກໍາ 
ສ່ວນບັນດານິຕິກໍາອຼືີ່ນໆທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແມ່ນສະແດງດັົ່ງລຸ່ມນ ື້: 

• ມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ (ປັບປຸງ 2017): ກໍານົດມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ໃຫ້
ເປັນພຼືື້ນຖານ ສໍາລັບ ການຕິດຕາມກວດກາ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ທາງນໍໍ້າ, ດິນ, ອາກາດ 
ແລະ ສຽງ; 

• ດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ການປະເມ ນຜົນກະທົບຕໍໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ (2019): ກໍານົດຫ ັກການ, ລະບຽບການ ແລະ 
ມາດຕະການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາວຽກງານປະເມ ນຜົນກະທົບຕໍໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ; 

• ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ (2019): ມາດຕາ 18 ອາກອນສິີ່ງແວດລ້ອມແມ່ນພັນທະ
ເປັນເງິນທ ີ່ເກັບຈາກບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫ ຼື ການຈັດຕັື້ງທ ີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດດໍາເນ ນທຸລະກິດ, ໃຫ້ນໍາເຂົື້າ ຫ ຼື ນໍາໃຊ້
ສິນຄ້າ, ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ຢູຸ່ ສປປ ລາວ ຊຼືີ່ງກໍາໃຫ້ເກ ດມົນລະພິດຕໍໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ມ ຄວາມສ່ຽງຄວາມ
ເສຍຫາຍຕໍໍ່ສຸຂະພາບ, ຊ ວິດຂອງຄົນ, ສັດ, ພຼືດ ແລະ ຄວາມດຸນດ່ຽງຂອງລະບົບນິເວດ;  

• ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ນໍໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທ  23/ສພຊ, ລົງວັນທ  11 

ພຶດສະພາ 2017. ກໍານົດຫ ັກການທ ີ່ຈໍາເປັນ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ທ ີ່ພົວພັນກັບການຄຸ້ມຄອງ, ການ

ຊົມໃຊ້ ແລະ ການພັດທະນາແຫ ່ງນໍໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ. ນອກຈາກນັື້ນ ມາດຕາ: 67 ແລະ ມາດຕາ 69 ໄດ້

ກ່າວເຖິງ ຂໍໍ້ຫ້າມ ການປຸ່ອຍນໍໍ້າເປືົ້ອນ, ສານເຄມ ທ ີ່ເປັນພິດ, ຖິື້ມສິີ່ງເສດເຫ ຼືອ ລົງສູ່ແຫ ່ງນໍໍ້ື້າ ແລະ ດິນບໍລິເວນນໍໍ້າ.; 
• ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທ ີ່ດິນ ສະບັບປັບປຸງ (2019): ໃນມາດຕາ 141 ລະບຸພັນທະ ຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບສິດນໍາໃຊ້ທ ີ່

ດິນ ປ ກປັກຮັກສາທ ີ່ດິນໃຫ້ຢູຸ່ໃນສະພາບດ , ບໍໍ່ເຮັດໃຫ້ດິນມ ການເຊາະເຈຼືີ່ອນ, ຍຸບລົງ, ເຊຼືີ່ອມໂຊມ, ຮັກສາຄຸນ
ນະພາບ ໃຫ້ເໝາະສົມກັບແຕ່ລະປະເພດດິນ, ບໍໍ່ສ້າງຜົນກະທົບອັນບໍໍ່ດ ຕໍໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ, ບໍໍ່
ເຮັດໃຫ້ດິນແຕ່ລະປະເພດຫ ຼຸດລົງ ໂດຍບໍໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ; 

• ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກະສິກໍາ (1998): ມາດຕາ 6 ບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັື້ງທ ີ່ເຮັດການຜະລິດກະສິກໍາ 
ແມ່ນມ ພັນທະປ້ອງກັນສິີ່ງແວດລ້ອມ. ຜູ້ຜະລິດດ້ານກະສິກໍາຕ້ອງນໍາໃຊ້ວິທ  ແລະ ມາດຕະການທ ີ່ເໝາະສົມ ເພຼືີ່ອ
ປ້ອງກັນທ ີ່ດິນ, ນໍໍ້າ, ປຸ່າໄມ້, ອາກາດ ແລະ ອຼືີ່ນໆ. ມາດຕາ 34 ຜູ້ໃດທ ີ່ນໍາໃຊ້ຢາຂ້າແມງໄມ້ ຫ ຼື ຢາປ ວສັດ ຕ້ອງໃຫ້
ຖຼືກຕ້ອງຕາມຈຸດປະສົງ, ລະບຽບການໃຊ້ຢຸ່າງເຄັົ່ງຄັດ, ຖຼືກຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ເກັບມ້ຽນ; 
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• ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຈະລາຈອນທາງບົກ (2012): ມາດຕາ 84 ແມ່ນ ກ່ຽວກັບ ເລຼືີ່ອງປັບໃໝ ໃນກໍລະນ ບໍໍ່
ປະຕິບັດຕາມມາຕະຖານການປຸ່ອຍ ມ ຄວັນດໍາ, ຄວັນຂາວ ເກ ນມາດຕະຖານ; 

• ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຜນຜັງເມຼືອງ ຂອງ ສປປ ລາວ (2019): ກໍານົດຫ ັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດ
ຕະການ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ, ການນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນ, ການກໍໍ່ສ້າງ ແລະ ການກໍໍ່ສ້າງໂຄງຮ່າງໃນລະດັບຊາດ ແລະ 
ລະດັບທ້ອງ ຖິີ່ນ ເພຼືີ່ອຮັບປະກັນ ຄວາມສອດຄ່ອງກັັບນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍ ຮັບປະກັນໃຫ້ທຸກການເຄຼືີ່ອນໄຫວ
ຂອງສັງຄົມຢູຸ່ໃນຕົວເມຼືອງ ຮັກສາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ປອດໄພ, ມ ລະບຽບວິໄນ, ສະອາດຖຼືກຫ ັກ
ອະນາໄມ ແລະ ອຼືີ່ນໆ ພ້ອມດຽວກັນກໍໍ່ປ້ອງກັນສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທ ວທັດທໍາມະຊາດ; 

• ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ (2013): ມາດຕາ 5 ລະບຸວ່າ ຮັບປະກັນການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ
ຢຸ່າງມ ປະສິດທິພາບ, ການສ້າງມູນຄ່າເພິີ່ມ, ການພັດທະນາແບບຍຼືນຍົງ ແລະ ຫ ຼຸດຜົນກະທົບຕໍໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຕາມທ ີ່
ກໍານົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ປ ກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ. ໝວດທ  6 ສຼືບຕໍໍ່ລະບຸ ຂໍໍ້ກໍານົດ ກ່ຽວກັບ ການປ ກປັກຮັກສາ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງການຄວບຄຸມມົນລະພິດ; 

• ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮ່ທາດ (2017): ກໍານົດຫ ັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບ ການ
ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມກວດກາ ການປ ກປັກຮັກສາ, ການຊຼືື້ຂາຍ, ການດໍາເນ ນທຸລະກິດກ່ຽວກັບແຮ່ທາດ, ການນໍາໃຊ້
ແຮ່ທາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດ ເພຼືີ່ອເຮັດໃຫ້ການຊອກຄົື້ນ, ສໍາຫ ວດ, ການຂຸດຄົື້ນ, ການປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ
ເປັນລະບົບ, ມ ປະສິດທິພາບສູງ ແລະ ໂປຸ່ງໃສ, ຮັບປະກັນການປ້ອງກັນສຸຂະພາບ, ຊ ວິດ, ຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້
ອອກແຮງງານ, ຊຼຸມຊົນທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ການປ ກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ແນໃສ່ພັດທະນາ
ເຂດບໍໍ່ແຮ່ຢຸ່າງມ ແຜນການໄປຕາມທິດ ປະຢັດ, ສ ຂຽວ ແລະ ຍຼືນຍົງ, ເປັນມິດຕໍໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ; 

• ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເຄມ  (2016) ປະກາດໃຊ້ຢຸ່າງເປັນທາງການ ເຮັດໃຫ້ການກໍານົດພາລະ
ບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການມ ຄວາມຈະແຈ້ງ ໂດຍມ ການກໍານົດປະເພດເຄມ 
ອັນຕະລາຍ, ການຂຶື້ນທະບຽນບັນຊ ເຄມ ອັນຕະລາຍ, ການນໍາເຂົື້າ-ສົົ່ງອອກ, ການຂົນສົົ່ງ, ການຕິດສະຫ າກ, ການ
ກໍາຈັດ, ການບໍາບັດສິີ່ງເສດເຫ ຼືອເຄມ  ແລະ ການສ້າງແຜນປ້ອງກັນ ຊຶີ່ງມາຮອດປະຈຸບັນ ໄດ້ສໍາເລັດການສ້າງນິຕິກໍາ
ລຸ່ມກົດໝາຍດັົ່ງກ່າວ ຄຼື: ຂໍໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ບັນຊ ເຄມ ອຸດສາຫະກໍາ ສະບັບເລກທ  0389/ອຄ.ກອຫ, ລົງວັນທ  03 
ເມສາ 2018 ຊຶີ່ງໄດ້ກໍານົດການຈັດແບ່ງລາຍການທາດເຄມ  ອອກເປັນ 4 ປະເພດ ປະກອບມ  622 ລາຍການເຄມ  
ແລະ 68 ລາຍການສິີ່ງເສດເຫ ຼືອເຄມ ; 

• ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປ້ອງກັນ ແລະ ການກັກກັນພຼືດ ສະບັບປັບປຸງ (2016);  
• ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຢາປາບສັດຕພູຼືດ ເລກທ  258/ລບ, ລົງວັນທ  24 ສິງຫາ 2017;  
• ແຈ້ງການ ວ່າດ້ວຍການເພ ີ່ມທະວ ຄວາມເຂັື້ມງວດ ໃນການຄຸ້ມຄອງ-ກວດກາ ການນໍາເຂົື້າ, ຈໍາໝ່າຍ ແລະ 

ນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພຼືດ ເຂົື້າໃນການຜະລິດສະບຽງ ແລະ ພຼືດເປັນສິນຄ້າ ສະບັບເລກທ  1891/ກປຝ, ລົງວັນທ  13 

ກັນຍາ 2016 ແລະ ຕ ພ ມປືົ້ມຄູ່ມຼື ແລະ ບົດແນະນໍາ ວິທ ນໍາໃຊ້ ບັນດາສານເຄມ ກະສິກໍາຕ່າງໆ; 
• ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕ  ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ວ່າດ້ວຍການກະກຽມມາດຕະການ ແລະ 

ທິດທາງສໍາລັບການຜະລິດກ້ວຍເປັນສ ນຄ້າ ຢູຸ່ ສປປ ລາວ ຊຶີ່ງຕິດພັນການຈໍາກັດການນໍາເຂົື້າຢາຂ້າຫຍ້າ, ຢາປາບ
ສັດຕູພຶດ ທ ີ່ຈະກະທົບຕໍໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ສະບັບເລກທ  1174ຫສນຍ, ລົງວັນທ  4 ສິງຫາ 
2017; 

• ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບການເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາການນໍາເຂົື້າ, ການຈໍາໜ່
າຍ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພຶດ ແລະ ຢາຂ້າຫຍ້າ ສະບັບເລກທ  0741/ກປຂ.ຂບຊ; 

• ຂໍໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການພັດທະນາຕົວເມຼືອງຂອງເມຼືອງປາກຊັນ ສະບັບເລກທ  94/ຂບຊ, ລົງ
ວັນທ  28 ກຸມພາ 2019. 
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1.3     ນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລດັຖະບານ ກ່ຽວກັບ ການຄວບຄ ມມົນລະພິດ 

ລັດຖະບານ ໄດ້ກໍານົດວິໃສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ທິດທາງໜ້າທ ີ່ລວມ ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-

ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັື້ງທ  IX (2021-2025) ດັົ່ງນ ື້: ຮອດປີ 2030, ສປປ ລາວ ສ້າງໄດ້ບາດລ້ຽວໃໝ່ ໃນການ

ພັດທະນາໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດກໍາລັງພັດທະນາທ ີ່ມ ລາຍຮັບປານກາງ-ສູງ ຕາມທິດເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ພູມປັນຍາ, 

ສ ຂຽວ ແລະ ຍຼືນຍົງ, ລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດ ສະເລ່ຍຕໍໍ່ຫົວຄົນ ເພ ີ່ມຂຶື້ນ, ມ ອຸດສາຫະກໍາ ທ ີ່ເປັນເສົາຄໍໍ້າ ແລະ ມ ໂຄງລ່າງ

ພຼືື້ນຖານເສດຖະກິດທ ີ່ເຂັື້ມແຂງ ສໍາລັບການຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ, ເສດຖະກິດຕະຫ າດຕາມທິດ

ສັງຄົມນິຍົມ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຢຸ່າງເປັນລະບົບຫ າຍຂຶື້ນ; ສັງຄົມມ  ຄວາມສະຫງົບສຸກ, ສາມັກຄ ປອງດອງ, 

ປະຊາທິປະໄຕ, ຍຸຕິທໍາ ແລະ ສ ວິໄລ, ປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າຮັົ່ງມ ຜາສຸກ, ມ ຄວາມສາມັກຄ ເປັນປຶກແຜ່ນ, ຄວາມ

ແຕກໂຕນກັນດ້ານການພັດທະນາ ລະຫວ່າງ ຕົວເມຼືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ, ຊັື້ນຄົນຕ່າງໆໃນສັງຄົມຫຍັບໃກ້ເຂົື້າຫາ

ກັນ, ຊັບພະຍາກອນມະນຸດໄດ້ຮັບການພັດທະນາມ ຄຸນນະ ພາບດ ຂຶື້ນ, ປະຊາຊົນສາມາດເຂົື້າເຖິງການບໍລິການ

ສັງຄົມທ ີ່ມ ຄຸນນະພາບຢຸ່າງທົົ່ວເຖິງ, ສິດທິຂອງພົນລະເມຼືອງມ ການຮັບປະກັນດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງລັດ ຕາມກົດໝາຍ

ທ ີ່ສັກສິດ, ລະບອບການປ ກຄອງຕາມທິດ 3 ສ້າງມ ຄວາມເຂັື້ມແຂງ; ສິີ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດໄດ້ຮັບການປ ກປັກ

ຮັກສາ ແລະ ນໍາໃຊ້ຢຸ່າງມ ປະສິດທິພາບ ແລະ ຍຼືນຍົງ; ລະບົບການເມຼືອງການປ ກຄອງມ ສະຖຽນລະພາບ ແລະ 

ເຂັື້ມແຂງ; ເຊຼືີ່ອມໂຍງ ແລະ ເຊຼືີ່ອມຈອດຢຸ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິີ່ງກັບພາກພຼືື້ນ ແລະ ສາກົນ. 
ໂດຍອ ງຕາມທິດທາງຂອງລັດຖະບານ ເພຼືີ່ອບັນລຸແຜນວຽກຈຸດສຸມຫ ັກທ ີ່ກຽວພັນ ກັບການປ້ອງກັນ ແລະ 

ຄວບຄຸມມົນລະພິດ ຄຼື: 1) ການປ ກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າໃຫ້ມ ຄວາມຍຼືນຍົງ, 
2) ກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຮັບມຼືໄພພິບັດ ແລະ ການປຸ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ 3) ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍໍ່ມ 
ສະຖຽນລະພາບຂອງການຜະລິດກະສິກໍາທ ີ່ເກ ດຈາກຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດ.  ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ ສິິີ່ງແວດລ້ອມ ກໍໍ່ໄດ້ກໍານົດວິໄສທັດ ຮອດປ ີ2030 ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ  ຂອງ
ຕົນດັົ່ງນ ື້: “ສ້າງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຂຽວ, ສະອາດ ແລະ ງາມຕາ ມ ຄວາມອຸດົມສົມບູນທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ບົນພຼືື້ນຖານການພັດທະນາເສດຖະກິດສ ຂຽວ ເພຼືິີ່ອບັນລຸການພັດທະນາແບບຍຼືນຍົງ ແລະ ກ້າວເປັນປະເທດອຸດ
ສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນຄວາມສາມາດໃນການກຽມພ້ອມຮັບມຼືກັບການປຸ່ຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດ ແລະ ໄພພິ ບັດທໍາມະຊາດ” ຈາກທິດທາງຫ ັກທັງສອງຢຸ່າງທ ີ່ກ່າວມາຂ້າງເທ ງນັື້ນ ເຫັນວ່າພັກ-ລັດຖະບານ
ໄດ້ ເຫັນຄວາມສໍາຄັນໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຄວບຄຸມມົນລະພິດ. 

ບົນພຼືື້ນຖານທ່າແຮງ, ກາລະໂອກາດ, ຄວາມສາມາດບົົ່ມຊ້ອນ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍຂອງແຂວງ ທ ີ່ມ ທ ີ່ຕັື້ງພູມສັນ

ຖານ, ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສົມທົບກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງ

ແຂວງ ແລະ ຂອງເມຼືອງ ຈະເປັນພຼືື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ມ ຄວາມ
ຍຼືນຍົງ ຕາມວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຢຸ່າງຕໍໍ່ເນຼືີ່ອງ ແລະ ໝັົ່ນທ່ຽງເພຼືີ່ອບັນລຸ
ເປ ົ້າໝາຍການພັດທະນາທ ີ່ຢືນຍົງ, ຮັບປະກັນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດມ ຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ
ໄດ້ຮັບການປ ກປັກຮັກສາໃຫ້ຢູຸ່ໃນເກນມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ” ເຊິີ່ງພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ໄດ້ວາງເປັນ 5 ຍຸດທະສາດຫ ັກດັົ່ງລຸ່ມນ ື້: 
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1) ຮັບປະກັນການນໍາໃຊ້, ການຄຸ້ມຄອງ, ປ ກປັກຮັກສາ ແລະ ອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃຫ້ມ ຄວາມ

ຢືນຍົງເພຼືີ່ອປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ກໍໍ່ຄຼືການພັດທະນາເສດຖະ 

ກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ໃຫ້ມ ຄວາມຢືນຍົງ. 
2) ສ້າງຄຸນນະພາບສິີ່ງແວດລ້ອມທ ີ່ດ ໃນຕົວເມຼືອງ ແລະ ຊົນນະບົດໃນແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ເພຼືີ່ອຮັບປະກັນຄຸນ

ນະພາບຊ ວິດທ ີ່ດ ຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ. 

3) ຮັບປະກັນ ສປປລາວ ຮັບຮູ້ ແລະ ກຽມພ້ອມໃນການປັບຕົວເຂົື້າກັບການປຸ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ 

ຮັບມຼືກັບຜົນກະທົບຈາກການປຸ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໄພພິບັດທໍາມະຊາດພາຍໃນແຂວງ. 

4) ຮັບປະກັນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນດໍາເນ ນງານ, ແຜນການ ແລະ ແຜນງານ

ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງທຸກຂໍໍ້ຕົກລົງຫ າຍຝຸ່າຍ ແລະ ກອບການຮ່ວມມຼື
ພາກພຼືື້ນແລະ ສາກົນທ ີ່ຕິດພັນກັບຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມພາຍໃນແຂວງ
ໃຫ້ມ ປະສິດທິຜົນ ແລະ ມ ຄວາມກົມກຽວ ເພຼືີ່ອຮັບປະກັນທຸກຝຸ່າຍໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນຜົນ

ກະທົບສະສົມ ແລະ ຂ້າມຜ່ານຊາຍແດນ. 

5) ຮັບປະກັນ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມແຂວງບໍຄໍາໄຊ ມ ຄວາມສາມາດໃນການ

ບັນລຸພາລະບົດບາດຂອງຕົນຢຸ່າງມ ປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແລະມ ຄວາມຢືນຢ ງ. 

ເພຼືີ່ອບັນລຸວິໄສທັດ 2030 ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມແຂວງ ໄດ້ວາງແຜນຄຸ້ມ
ຄອງສິີ່ງແວດລ້ອມ ເພຼືີ່ອຮັບປະກັນການນໍາໃຊ້, ການຄຸ້ມຄອງ, ການປ ກປັກຮັກສາ ແລະ ການອານຸລັກຊັບພະຍາ 

ກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມແບບຢືນຍົງ, ໝັື້ນຄົງ ແລະ ມ ປະສິດທິຜົນໃຫ້ໄປຕາມທິດຫັນເປັນສ ຂຽວ ເພຼືີ່ອ
ເປັນພຼືື້ນຖານປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ ຄົມຂອງແຂວງ ແລະ ແຫ່ງຊາດແຂວງ ໄດ້ມ ການ
ວາງແຜນຄຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ ແລະ ມາດຕະການຫ ຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ. 
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ພາກທີ II 
ສະພາບມົນລະພິດ 

 
2.1 ສະພາບມົນລະພິດທາງອາກາດ 

ຈາກການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດພາຍໃນແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ເພ ີ່ມທະວ ຂຼືື້ນ ເຮັດໃຫ້ລະດັບມົນລະພິດ
ທາງອາກາດມ ຄວາມສ່ຽງເພ ີ່ມທະວ ສູງຂຼືື້ນ. ມົນລະພິດທາງອາກາດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆ 
ເຊັົ່ນ: ໂຮງງານທ ີ່ອຸດສາຫະກໍາ, ພຼືື້ນທ ີ່ການກໍໍ່ສ້າງ, ການຂົນສົົ່ງ, ກະສິກໍາ, ຂຸດຄົື້ນບໍໍ່ແຮ່ ແລະ ກິດຈະກໍາໃນຕົວເມຼືອງ 
ລວມທັງໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດທ ີ່ເກ ດຂຼືື້ນ. 

2.1.1  ສະພາບການຄວບຄ ມມົນລະພິດທາງອາກາດ 
 ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ໃນຊ່ວງກໍາລັງພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ທ ີ່ມ ການເຕ ບໃຫຍ່

ຂະຫຍາຍຕົວ ໂດຍສະເພາະໃນຂະແໜງອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ, ພະລັງງານ, ບໍໍ່ແຮ່ ລວມທັງການຜະລິດກະສິ
ກໍໍາເປັນສິນຄ້າອຼືີ່ນໆ ເຊິີ່ງໄດ້ມ ການເຕ ບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນຊ່ວງໄລຍະຊຼຸມປີທ ີ່ຜ່ານມາ ເຊິີ່ງຄຽງຄູ່ກັນນັື້ນກໍໍ່ໄດ້ສົົ່ງ
ຜົນໃຫ້ເກ ດມ ຜົນກະທົບຕໍໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ. ບັນຫາທາງດ້ານມົນລະພິດທາງອາກາດ ແລະ 
ສຽງ ແມ່ນໄດ້ມ ການເພ ີ່ມທະວ ຂຼືື້ນ ໂດຍມ ສາເຫດມາຈາກການຜະລິດອຸດສະຫະກໍາ ທ ີ່ບໍໍ່ມ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ
ທ ີ່ຖຼືກຕ້ອງເໝາະສົມ ການເພ ີ່ມຂຼືື້ນປະລິມານຂອງພາຫະນະພາຍໃນແຂວງ ເຊິີ່ງເຮັດໃຫ້ເກ ດມ ບັນຫາມົນລະພິດຈາກ
ທໍໍ່ຄວັນ ແລະ ສຽງດັງຂອງລົດ, ບັນຫາຝຸຸ່ນລະອອງຈາກຖະໜົນຫົນທາງທ ີ່ຍັງບໍໍ່ໄດ້ຮັບການບູລະນະ, ບັນຫາໝອກ
ຄວັນຈາກການຈູດປຸ່າເຮັດໄຮ່ ແລະ ການເຜົາສິີ່ງເສດເຫ ຼືອ ກໍໍ່ຍັງເປັນບັນຫາທ ີ່ສໍາຄັນຕໍໍ່ການເກ ດມົນລະພິດທາງ
ອາກາດ ກໍໍ່ໄດ້ສ້າງຄວາມທ້າທາຍໃໝ່ໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ການຄວບຄຸມບັນຫາມົນລະພິດອາກາດ ພາຍໃນແຂວງ 
ກໍໍ່ຄຼື ສປປ ລາວ ໃນອະນາຄົດ. 

 

2.1.1.1 ມົນລະພິດທາງອາກາດຈາກການຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົິ່ງ 
ເກ ດຈາກພາຫະນະທ ີ່ຂັບເຄຼືີ່ອນດ້ວຍເຄຼືີ່ອງຈັກເຊັົ່ນ: ຈໍານວນລົດຍົນ ທ ີ່ເພິີ່ມຂຶື້ນຈໍານວນຫ ວງຫ າຍ 

ເຮັດໃຫ້ມ ອາຍເສຍອອກສູ່ບັນຍາກາດ; ບັນຫາມົນລະພິດຈາກພາຫະນະໂດຍການເຜົາໄໝ້ເຊຼືື້ອໄຟປະເພດຕ່າງໆ ຈະ

ກໍໍ່ໃຫ້ ເກ ດແກ໊ສຄາຣ໌ບອນໂມນ໊ອກໄຊ (CO), ຝຸຸ່ນລະອອງ, ສານປະກອບໄຮໂດ ຄາຣ໌ບອນ, ແກ໊ສຊັລເຟີໄດອ໊ອກໄຊ 
(SO2), NO2, ຝຸ ຸ່ນລະອອງຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ 2.5 ໄມຄຣອນ (PM2.5), ຝຸຸ່ນລະອອງຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ 10 

ໄມຄຣອນ (PM10), ຝຸຸ່ນລະອອງລວມ (TSP) ທ ີ່ກໍໍ່ໃຫ້ເກ ດບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດໃນເຂດຊຼຸມຊົນຂະໜາດ
ໃຫຍ່. ອ ງຕາມຂໍໍ້ມູນຈາກ ກອງຄຸ້ມຄອງພາຫະນະ ແລະ ຂັບຂ ີ່, ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ການຂົນສົົ່ງ ແຂວງ ບໍ
ລິຄໍາໄຊ  ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ  ການເພ ີ່ມຂຼືື້ນຂອງພາຫະນະທ ີ່ຂຼືື້ນທະບຽນທຸກປະເພດ ນັບແຕ່ປີ 2001 ຫາ ປີ 2019 
ແມ່ນມ ທັງໝົດ 45.918 ຄັນ.  

ຕາຕະລາງ 2.1: ສະແດງການເພ ີ່ມຂຼືື້ນພາຫະນະທ ີ່ຂຼືື້ນທະບຽນທຸກປະເພດ ນັບແຕ່ປີ 2001-2019 

ລໍາດັບ ປີ ຈໍານວນລົດ 

1 2001 999 

2 2005 9.236 

3 2010 24.903 

4 2015 36.609 

5 2019 45.918 
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2.1.1.2 ມົນລະພີດທາງອາກາດຈາກຂະແໜງອ ດສາຫາກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ 
     ຂະແໜງອຸດສາຫາກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາໄດ້ເປັນເຈົ ື້າການຊຼຸກຍູ ້ ສົ ົ່ງເສ ມເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັົ່ງກ່າວ

ຂະຫຍາຍຕົວໄປໃນຈັງວະທ ີ່ດ  ເຊັົ່ນ: ໂຮງງານປະກອນສ ື້ນສ່ວນພາຫະນະລົດຈັດ ຍ ຫໍໍ່ ຫາວໂບ້, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງ
ຜະລິດຕະພັນວັດສະດຸກໍໍ່ສ້າງ (ຫ ອມເຫ ັກ, ດ ນຈ ີ່, ດ ນບ໋ອກ, ເປຕົົ່ງອັດແຮງ, ເຝີນິເຈ ໄມ້, ເຫ ັກໂຄງຫ ັງຄາ, ແຜ່ນອາລູຊ ີ່ງ, 
ເຈ້ຍ ...), ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ (ຢາງພາລາ, ແປ້ງມັນຕົື້ນ ...) ຈາກສະຖິຕິປີ 2020 ຂະແໜງອຸດ
ສາຫະກໍາໃນ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ມ ໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາປຸງແຕ່ງທັງໝົດ 2.267 ໂຮງງານ ໃນນັື້ນ
ແບ່ງອອກເປັນ 3 ຂະໜາດເຊັົ່ນ: ຂະໜາດໃຫຍ່ 47 ໂຮງງານ, ຂະໜາດກາງ 46 ໂຮງງານ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍ 
2.174 ໂຮງງານ. ຈາກສະຖິຕິສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ວິສາຫະກິດສ່ວນຫ າຍໃນ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ແມ່ນຂະໜາດນ້ອຍ 
ເຊິີ່ງກວມເອົາປະມານ 95,81 ເປີເຊັນ (2.174 ໂຮງງານໃນ 2.267 ໂຮງງານ). ວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະ
ໜາດໃຫຍ່ປະກອບດ້ວຍ 2,02 ເປີເຊັນ ແລະ 2,07 ເປີເຊັນ (47 ໂຮງງານ ແລະ 46 ໂຮງງານ ໃນຈໍານວນ 2.267 
ໂຮງງານ ຕາມລໍາດັບ) ຂອງວິສາຫະກິດທັງໝົດ, ເຊິີ່ງວິສາຫະກິດເຫ ົົ່ານ ື້ລ້ວນແຕ່ປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງມົນລະ
ພິດທາງອາກາດ, ດິນ, ນໍໍ້າ ແລະ ສານມົນລະພິດ. 

ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດ ກໍໍ່ໄດ້ມ ປະກົດໃຫ້ເຫັນ ແລະ ອາດຈະເພ ີ່ມທະວ ຄວາມຮຸນແຮງຂຶື້ນໃນອະນາຄົດ 
ຖ້າຫາກບໍໍ່ມ ການຄວບຄຸມຢຸ່າງຈິງຈັງ. ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມ ສາເຫດມາຈາກ ບັນດາກິດຈະກໍາການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະການເພ ີ່ມຂຶື້ນຂອງບັນດາໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ, ການພັດທະນາຕົວເມຼືອງ, ການ

ເພ ີ່ມຂຶື້ນຂອງຍານພາຫະນະ, ການຈູດເຜົາຂ ື້ເຫຍຼືື້ອໃນພຼືື້ນທ ີ່ເປີດ ແລະ ອຼືີ່ນໆ.  

 
2.2 ຂໍໍ້ມູນການວດັແທກຄ ນນະພາບອາກາດ ຂອງແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ປີ 2018 

2.2.1 ການຕີລາຄາ ແລະ ການປະເມີນ ຜົນການຕດິຕາມກວດກາ 
    2.2.1.1 ການປະເມນີ ຜົນການຕດິຕາມກວດກາ ກາສໂອໂຊນ  

    ໂອໂຊນ (O3): ຜົນການວັດແທກປະລິມານຂອງໂອໂຊນ ໃນອາກາດ (mg/m3) ໃນ 1 ຊົົ່ວໂມງ, ພົບ
ວ່າຄ່າ ສະເລ່ຍຄວາມເຂັື້ື້ມຂຸ້ນຂອງ O3 ໃນ 1 ຊົົ່ວໂມງ ທ ີ່ອານຸສາວະລ  ທ່ານ ສ ສົມພອນ ລໍວັນໄຊ ຄ່າສະເລ່ຍຄວາມ
ເຂັ ື້ມຂຸ ້ນ ຂອງ O3 ໃນ 1 ຊົ ົ່ວໂມງແມ່ນ 0.014 mg/m3 , ເຊິ ີ່ງເຫັນວ່າ ຄ່າໂອໂຊນທ ີ່ວັດໄດ້ ແມ່ນບໍ ໍ່ເກ ນ
ມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ. ຄ່າຄວາມເຂັື້ມຂຸ້ນຂອງປະລິມານ O3 ຕາມມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງ
ຊາດ ໃນຊັື້ນບັນຍາກາດ ໃນ 1 ຊົົ່ວໂມງ ແມ່ນ 0.2 mg/m3(O3=0.2 mg/m3/1h).  
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2.2.1.2 ການປະເມີນຜົນການຕິດຕາມກວດກາ ກາສຄ໌າບອນໂມນ໊ອກໄຊດ໌  
                ກາສ໌ຄາບອນໂມນ໊ອກໄຊດ໌ (CO): ຜົນການວັດແທກປະລິມານ ຫ ຼື ຄ່າສະເລ່ຍຄວາມເຂັື້ມຂຸ້ນ 
ຂອງທາດອາຍ ກາສ໌ຄາບອນໂມນ໊ອກໄຊດ໌ ໃນອາກາດ (ppm) ໃນ 1 ຊົົ່ວໂມງ, ຈດຸທ  1 ທ ີ່ອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ 
ແ ຂ ວ ງ 
ບໍລິຄໍາໄຊ ແມ່ນ 0.037 ppm, ຈດຸທ  2 ອານຸສາວະລ  ທ່ານ ສ ສົມພອນ ລໍວັນໄຊ ພົບວ່າຄ່າສະເລ່ຍຄວາມເຂັື້ມຂຸ້ນ  

ໃນ 1 ຊົົ່ວໂມງແມ່ນ 1.051 ppm ອ ງໃສ່ຄ່າສະເລິີ່ຍ 1 ຊົົ່ວໂມງຂອງກາສ໌ຄາບອນໂມນ໊ອກໄຊດ໌ທ ີ່ວັດແທກໄດ້ ທັງ 
2 ຈດຸ ແມ່ນບໍເກ ນເກນມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ. ເຊິີ່ງມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ກໍານົດຄ່າ
ເຂັື້ມຂຸ້ນຂອງປະລິມານກາສ໌ຄາບອນໂມນ໊ອກໄຊດ໌ (CO) ໃນບັນຍາກາດ ໃນ 1 ຊົົ່ວໂມງແມ່ນ 30 ppm (CO=30 

ppm/1h) 
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2.2.1.3 ການປະເມີນຜນົການຕິດຕາມກວດກາ ສໍາລບັ ກາສ໌ຊັບເຟີໄດອ໊ອກໄຊດ໌  
 ກາສ໌ຊັລເຟີໄດອ໊ອກໄຊດ໌ (SO2): ຜົນການວັດແທກປະລິມານຄວາມເຂັື້ມຂຸ້ນ ຂອງກາສ໌

ຊັບເຟີໄດອ໊ອກໄຊດ໌ (SO2) ໃນອາກາດ (ppm) ໃນ 1 ຊົົ່ວໂມງ ພົບວ່າຄ່າສະເລ່ຍຄວາມເຂັື້ມຂຸ້ນຂອງກາສ໌ຊັບເຟີ
ໄດອ໊ອກໄຊດ໌ (SO2)  ໃນແຕ່ລະຊົົ່ວໂມງ ສະເລ່ຍຈຸດທ  1 ທ ີ່ອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ແມ່ນ 0,009 

ppm, ຈດຸທ  2 ອານຸສາວະລ  ທ່ານ ສ ສົມພອນ ລໍວັນໄຊ ພົບຄ່າສະເລ່ຍຄວາມເຂັື້ມຂຸ້ນ ພາຍໃນ 1 ຊົົ່ວໂມງແມ່ນ 
0,001 ppm ອ ງໃສ່ຄ່າສະເລ່ຍ 1 ຊົົ່ວໂມງ ຂອງທາດກາສ໌ຊັບເຟີໄດອ໊ອກໄຊດ໌ (SO2) ທ ີ່ວັດແທກໄດ້ແມ່ນບໍໍ່ເກ ນ
ເກນມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ. ຄ່າເຂັ ື້ມຂຸ ້ນຂອງປະລິມານກາສ໌ຊັບເຟີໄດອ໊ອກໄຊດ໌ (SO2) ຕາມ
ມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ໃນ 1 ຊົົ່ວໂມງ  ແມ່ນ 0,13 ppm (SO2:0.13 ppm/1h). 
 

 
 

2.2.1.4 ການປະເມີນຜົນການຕິດຕາມກວດກາ ກ໊າສໃນກ ຸ່ມໄນໂຕ ເຈນອ໊ອກໄຊ໌  
ໄນໂຕຣເຈນອົກຊາຍ (NOx), ໄນໂຕຣເຈນໂມນ໊ອກໄຊດ໌ (NO), ໄນໂຕຣເຈນ

ໄດອອົກຊາຍ (NO2): ຜົນການວັດແທກປະລິມານຄວາມເຂັື້ມຂຸ້ນ ຂອງທາດອາຍ ໄນໂຕຣເຈນໄດອົກ
ຊາຍ (NO2) ທໍາການວັດແທກເປັນລາຍຊົົ່ວໂມງ ຈຸດທ  1 ທ ີ່ອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ແມ່ນບໍໍ່ພົບ, 
ຈດຸທ  2 ອານຸສາວະລ  ທ່ານ ສ ສົມພອນ ລໍວັນໄຊ ພົບຄ່າສະເລ່ຍຄວາມເຂັື້ມຂຸ້ນ ໃນ 1 ຊົົ່ວໂມງແມ່ນ 0,004 

ppm ຄ່າຄວາມຂັື້ມຂຸ້ນຂອງ ໄນໂຕຣເຈນໄດອອົກຊາຍ (NO2)  ທັງ 2 ຈດຸ ທ ີ່ວັດໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ
ສິ ີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດກໍານົດໄວ້ ໃນ 1 ຊົ ົ່ວໂມງ ແມ່ນ  0.11 ppm (NO2: 0,11/1h) ແມ່ນບໍ ໍ່ເກ ນ
ມາດຕະຖານ. 
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2.2.1.5 ການປະເມີນຜົນການຕິດຕາມກວດກາ ຝ ຸ່ນລະອອງຂະໜາດນ້ອຍກວ່າສິບ
ໄມຄອນ 

  ຝ ຸ່ນລະອອງຂະໜາດນ້ອຍກວ່າສິບໄມຄອນ (PM10): ຈຸດທ  1 ທ ີ່ອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ 
ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ຄ່າສະເລ່ຍຄວາມເຂັື້ມຂຸ້ນ ໃນ 24 ຊົົ່ວໂມງ ແມ່ນ 0,016 mg/m3,  ຈດຸທ  2 ອານຸສາວະລ  ທ່ານ 
ສ ສົມພອນ ລໍວັນໄຊ ພົບຄ່າສະເລ່ຍຄວາມເຂັື້ມຂຸ້ນ ໃນ 24 ຊົົ່ວໂມງແມ່ນ 0,012 mg/m3  ຈາກການຕິດຕາມ
ກວດກາທັງ 2 ຈຸດ ເຫັນວ່າປະລິມານ PM10 ແມ່ນບໍໍ່ເກ ນມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດທ ີ່ກໍານົດໄວ້ ໃນ 24 
ຊົົ່ວໂມງ 0,12 mg/m3(PM 10: 0,12 mg/m3/24h) 

 

 
 

2.2.1.6 ການປະເມີນຜົນການຕິດຕາມກວດກາ ຝ ຸ່ນລະອອງລວມ TSP   

         ຝ ຸ່ນລະອອງລວມ TSP: ຄ່າສະເລ່ຍປະລິມານຝຸຸ່ນລະອອງລວມ ໃນ 24 ຊົົ່ວໂມງ ຈຸດ

ທ  1 ທ ີ່ອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ຄ່າສະເລ່ຍຄວາມເຂັື້ມຂຸ້ນ ໃນ 24 ຊົົ່ວໂມງ ແມ່ນ 0.033 mg/m3, ຈດຸ
ທ  2 ອານຸສາວະລ  ທ່ານ ສ ສົມພອນ ລໍວັນໄຊ ພົບຄ່າສະເລ່ຍຄວາມເຂັື້ມຂຸ້ນ ໃນ 24 ຊົົ່ວໂມງ ໃນຊັື້ນມັນຍາກາດທ ີ່
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ກໍານົດໄວ້ ໃນ 24 ຊົົ່ວໂມງ ແມ່ນ 0,33 mg/m3(TSP: 0,33 mg/m3/ 24h). ເຫັນວ່າ: ຄ່າຄວາມເຂັື້ມຂຸ້ນຂອງ
ຝຸຸ່ນລະອອງລວມ TSP  ຂອງຈໍານວນທ ີ່ທໍາການວັດແທກແມ່ນຍັງບໍໍ່ເກ ນມາດຕະຖານ. 

 

 
 

2.2.1.7  ການປະເມີນຜົນການຕດິຕາມກວດກາສານອົງຄະທາດທີິ່ລະເຫຍີ
ງ່າຍ ໃນບັນຍາກາດ (VOCs)   

   ການວັດແທກສານອົງຄະທາດທີິ່ລະເຫີຍງ່າຍໃນບັນຍາກາດ ປະກອບມີ: 
Benzene (ສານເບັນຊ ນ),  Toluene (ໂຕລູອິນ), m&p-Xylene (ເມຕາ-ປາລາໄຊລິນ), o-Xylene 

(ອອກໂຕໄຊລິນ), Styrene (ສະຕ ລິນ) ແລະ Ethylbenzene (ເອທລິນເບັນຊິນ). ທໍາການວັດແທກເປັນ
ລາຍຊົົ່ວໂມງ ຫົວໜ່ວບເປັນ mg/m3 ພົບວ່າ: ຈຸດທ  1 ທ ີ່ອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ  ແມ່ນບໍໍ່ໄດທ້ໍາ
ການວັດແທກ, ຈດຸທ  2 ອານຸສາວະລ  ທ່ານ ສ ສົມພອນ ລໍວັນໄຊພົບວ່າ Benzene (ສານເບັນຊິນ), 

Toluene (ໂຕລູອິນ ), m&p-Xylene (ເມຕາ-ປາລາໄຊລິນ), o-Xylene (ອອກໂຕໄຊລິນ), Styrene 

(ສະຕ ລິນ) ແລະ Ethylbenzene (ເອທລິນເບັນຊ ນ) ມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ສໍາລັບ ສປປ 
ລາວ ຍັງບໍໍ່ໄດ້ກໍານົດບັນດາສານເຫ ົົ່ານ ື້ເຂົື້າໃນມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ. ສ່ວນປະເທດໄທ ໄດ້ກໍາ
ນົດມາດຕະຖານສໍາລັບ ສານອົງຄະທາດທ ີ່ລະເຫ ນງ່າຍໃນບັນຍາກາດ ບາງໂຕເຊັົ່ນ: Benzene (ສານເບັນ
ຊ ນ) ໃນຊັື້ນບັນຍາກາດໃນແຕ່ລະຊົົ່ວໂມງ ແມ່ນ 7,6 ug/m3(Benzene = 7,6 ug/m3/ h) ດັົ່ງນັື້ນ ໃນການ
ຕິດຕາມກວດກາໃນຄັື້ງນ ື້ເປັນຄັື້ງທໍາອິດຈິີ່ງເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນເພຼືີ່ອກວດສອບແນວໂນ້ມການເພິີ່ມຂຶື້ນ ຫ ຼືຫ ຼຸດລົງ 
ເພຼືີ່ອທໍາການປຽບທຽບໃນຄັື້ງຕໍໍ່ໄປ. 
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2.3 ການປະເມີນຜນົການຕິດຕາມກວດກາ ລະດັບສຽງ  

ລະດັບສຽງຄົງທີິ່ 24 ຊົິ່ວໂມງ Leq 24 h: ທໍາການວັດແທກເປັນຊົົ່ວໂມງ ຫົວໜ່ວຍເປັນ ເດຊ 

ເບລ ຈຸດທ ີ່ 1 ທ ີ່ອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ຄາ່ສະເລ່ຍ ໃນ 24 ຊົົ່ວໂມງ Leq 24 h ເທົົ່າກັບ 50.6 

ເດຊ ເບລ,  ຈດຸທ ີ່ 2 ອານຸສາວະລ  ທ່ານ ສ ສົມພອນ ລໍວັນໄຊ ພົບຄ່າສະເລ່ຍ ໃນ 24 ຊົົ່ວໂມງ Leq 24 h 

ເທົົ່າກັບ 52.6 ເດຊ ເບລ ເຊິີ່ງຄາ່ມາດຕະຖານລະດັບສຽງຄົງທ ີ່ Leq 24 h ເທົົ່າກບັ 70 ເດຊ ເບລ (Leq: 70 

dBA/24h) ຈາກທ ີ່ໄດ້ທໍາການວັດແທກທັງ 2 ຈຸດແມ່ນບໍໍ່ເກ ນມາດຕະຖານ. 
 

 
 

ຄ່າຄວາມເຂັໍ້ມຂ ຸ້ນລະດັບຄວາມສ-ງສູງສ ດ (A) Lmax: ທາໍການວັດແທກເປັນຊົົ່ວໂມງ ຈຸດທ ີ່ 1 ທ ີ່

ອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ຄ່າສະເລ່ຍ ໃນ 24 ຊົົ່ວໂມງ (A) Lmax 24 h ເທົົ່າກັບ 66.2 ເດຊ ເບລ, ຈຸດ

ທ ີ່ 2 ອານຸສາວະລ  ທ່ານ ສ ສົມພອນ ລໍວັນໄຊ ພົບຄ່າສະເລ່ຍ ໃນ 24 ຊົົ່ວໂມງ (A) Lmax 24 h ເທົົ່າກັບ 69.6 
ເດຊ ເບລ. ຄາ່ສະເລ່ຍ ໃນ 24ຊົົ່ວໂມງ ຈາກທ ີ່ໄດ້ທໍາການວັດແທກແມ່ນບໍໍ່ເກ ນມາດຕະຖານ ເຊິີ່ງຄາ່ມາດຕະຖານ
ລະດັບສຽງສູງສຸດ (A) Lmax / 24 h ເທົົ່າກັບ 115 ເດຊ ເບລ ((A) Lmax : 115 dBA/24h) 
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2.4 ການປະເມີນຜນົ ແລະ ຕີລາຄາລວມຜົນການຕດິຕາມກວດກາ 
ການຕິດຕາມກດວກາຄຸນນະພາບອາກາດຢູຸ່ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ ຈຸດທ ີ່ 1 ທ ີ່ອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ, 

ຈດຸທ ີ່ 2 ອານຸສາວະລ  ທ່ານ ສ ສົມພອນ ລໍວັນໄຊ ພົບວ່າ: ບັນດາຕົວຊ ື້ວັດຕ່າງໆ ໄດ້ແກ່ ຝຸຸ່ນລະອອງຂະໜາດນ້ອຍ

ກວ່າສິບໄມຄອນ (PM10), ຝຸຸ່ນລະອອງລວມ TSP, ໄນໂຕຣເຈນອົກຊາຍ (NO), ໄນໂຕຣເຈນໄດອົກຊາຍ 

(NO2), ຊັບເຟີໄດອ໊ອກໄຊດ໌ (SO2), ຄາບອນໂມນ໊ໄຊດ໌ (CO), ໂອໂຊນ (O3) ແລະ ສຽງແມ່ນບໍໍ່ເກ ນ

ມາດຕະຖານ. ສ່ວນທາດອົງປະກອບທ ີ່ລະເຫ ຍອາຍ (VOC) ແມ່ນບໍໍ່ມ ໃນມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ. 
ແຫ ່ງຂໍໍ້ມູນ (ສະຖາບັນຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ສະຖິຕິ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

ພາກທີ III  
ມົນລະພິດທາງດນິ ແລະ ນໍໍ້າ 

 
3.1 ມົນລະພິດທາງດິນ 

ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ໄດ້ຖຼືເອົາວຽກງານກະສິກໍາ ເປັນວຽກງານບູລິມະສິດໜຶີ່ງທ ີ່ສໍາຄັນໃນການພັດທະນາເສດຖະ 
ກິດ - ສັງຄົມ ຊຶີ່ງສະແດງອອກໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຂອງແຂວງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະເຊິີ່ງແຂວງໄດ້ 
ກໍານົດທິດທາງໃນການພັດທະນາກະສິກໍາ-ປຸ່າໄມ້ ໃຫ້ມ ຄວາມໝັັື້ນຄົງ ແລະ ຍຼືນຍົງ ທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ 

ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ; ເສ ມຂະຫຍາຍການຜະລິດກະສິກໍາທ  ີ່ມ ທ່າແຮງ ຕາມທິດຜະລິດກະສິກໍາສະອາດ, ກະສິກໍາ 

ປອດສານພິດ ແລະ ການເຮັດກະເສດທ  ີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ມ ຄຸນນະພາບສູງ; ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ  ທ  ີ່

ທັນສະໄໝເຂົື້າໃນການຜະລິດ ເພຼືີ່ອຮັບປະກັນການສະໜອງສິນຄ້າກະສິກໍາໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ທັງດ້ານປະລິມານ ແລະ 
ຄຸນນະພາບ; ຄຸ້ມຄອງປຸ່າໄມ້ຕາມທິດຍຼືນຍົງ.  

ຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາໃນວຽກງານກະສິກໍາກໍໍ່ຄຼືການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພຼືດທ ີ່ໃຊ້ເຂົື້າໃນການປູກພຼືດເປັນ
ສິນຄ້າແຕ່ວ່າ ການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພຼືດແມ່ນກໍາລັງເພ ີ່ມຂຶື້ນ ສໍາລັບການປູກພຼືດບໍລິໂພກໃນຄົວເຮຼືອນ ແລະ ສົົ່ງ
ຂາຍໃນຕະຫ າດທ້ອງຖິີ່ນ ຊຶີ່ງລວມມ  ເຂົື້ານາ, ເຂົື້າໄຮ່ ແລະ ສວນຜັກ ຢາຂ້າແມງໄມ້ທ ີ່ນິຍົມໃຊ້ໃນການປູກຜັກຊຼຸມ
ຊົນ ລວມມ  ໄຊເປີເມທຣິນ ແລະ ຄາບາຣິນ.  

ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ໃນໄລຍະຜ່ານມາເຫັນວ່າ ໄດ້ມ ກິດຈະການປູກກ້ວຍຂະຫຍາຍຕົວຢຸ່າງກວ້າງຂວາງ ເຊິີ່ງມ 
ບັນຫາຫ າຍຢຸ່າງເກ ດຂຼືື້ນເປັນຕົື້ນ: ບັນຫາການນໍາໃຊ້ເນຼືື້ອທ ີ່ດິນ, ການນໍາໃຊ້ຝຸຸ່ນ, ຢາປາບສັດຕູພຼືດ ເຂົື້າໃນຂະບວນ
ການປູກກ້ວຍ. ຕາມຂໍໍ້ມູນການລາຍງານ ຂອງຂະແໜງປູກຝັງແຂວງມ ພຼືື້ນທ ີ່ປູກກ້ວຍສໍາລັບສົົ່ງໄປ ສປ ຈ ນ ໃນສົກ
ປີ 2020 ມ ເນຼືື້ອທ ີ່ທັງໝົດ 1.850 ເຮັກຕາ, ຈໍານວນ 5 ບໍລິສັດ. ຈາກຜົນການສໍາຫ ວດການປະເມ ນການນໍາໃຊ້

ສານເຄມ ເຂົື້າໃນການປູກກ້ວຍໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ 33,546 ລິດຕໍໍ່ເຮັກຕາ ນັື້ນໝາຍຄວາມວ່າ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ມ 

ການໃຊ້ສານເຄມ ເຂົື້າໃນການປູກກ້ວຍ ໂດຍສະເລ່ຍປະມານ 62.060,1 ລິດຕໍໍ່ປີ (ແຫ ່ງຂໍໍ້ມູນ: ບົດປະເມ ນຜົນ

ການນໍາໃຊ້ສານເຄມ  ເຂົື້າໃນການປູກກ້ວຍ, ດຣ ພູສ  ອິນທະປັນຍາ; 15 ມິຖຼຸນາ 2020).  
ນອກຈາກສວນກ້ວຍແລ້ວ ຍັງມ ການປູກໝາກມ່ວງຕາມບັນດາເມຼືອງຕ່າງໆພາຍໃນແຂວງເປັນຕົື້ນເມຼືອງ 

ທ່າພະບາດ ແລະ ເມຼືອງປາກກະດິງ, ການປູກໝາກມ່ວງໄດ້ສ້າງຜົນດ  ແລະ ຜົນເສຍເຊັົ່ນກັນ ໂດຍສະເພາະການນໍາ
ໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າ, ຢາປາບສັດຕູພຼືດ, ຢາບໍາລຸງຕົື້ນ, ໃບ ແລະ ໝາກຕາມຜົນການສຶກສາ ໃນປີ 2018 ແຂວງບໍລິຄໍາໃຊ 
ມ ການປູກໝາກມ່ວງ 1,750 ເຮັກຕາ ແລະ ໄດ້ມ ການນໍາໃຊ້ສານເຄມ ເຂົື້າໃນການປູກຈໍານວນ 59.500 ລິດ 
ສະເລ່ຍ 35 ລິດຕໍໍ່ເຮັກຕາ. ສານເຄມ ທ ີ່ພົບເຫັນແມ່ນສານເຄມ ທ ີ່ນໍາເຂົື້າຈາກຕ່າງປະເທດເປັນຕົື້ນ: ສສ ຫວຽດນາມ
, ໄທ ແລະ ສປ ຈ ນ. 

ນອກຈາກສວນໜາກກ້ວຍ ແລະ ສວນໝາກມ່ວງແລ້ວ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ຍັງໄດ້ມ ການຂະຫຍາຍຜົນລະປູກ
ທາງດ້ານກະສິກໍາ ກໍໍ່ຄຼື ສວນໜາກພຸກ ຈໍານວນ 248,61 ເຮັກຕາ, ສວນໝາກກ້ຽງ ຈໍານວນ 11,5 ເຮັກຕາ, ສວນ   
ໝາກມັງກອນ ແລະ ໝາກຖົົ່ວລຽນ ຈໍານວນ 134,5 ເຮັກຕາ ແຕ່ຍັງບໍໍ່ທັນມ ການສໍາຫ ວດການນໍາໃຊ້ສານເຄມ ເຂົື້າ
ໃນຂະບວນການຜະລິດຢ້າງຈິງຈັງ. ສະນັື້ນ, ໃນບົດບົດລາຍງານສະພາບມົນລະພິດສະບັບຕໍໍ່ໄປ ສະເໜ ໃຫ້ມ ການລົງ
ເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນຢຸ່າງລະອຽດເພ ີ່ມຕຼືີ່ມ.  
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ຮູບທີ 3.1 ສວນໝາກມວ່ງ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຮູບທີ 3.2 ສວນກ້ວຍທີິ່ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ 
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ຮູບທີິ່ 3.3 ປະເພດສານເຄມີທີິ່ໃຊຸ້ເຂົໍ້າໃນການປູກໝາກມ່ວງ 

 
3.2 ມົນລະພິດທາງນໍໍ້າ 

ຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ  ທາງດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານ ແມ່ນຢູຸ່ໃນລະດັບດ  ເຖ ງ
ຢຸ່າງໃດກໍໍ່ຕາມເນຼືີ່ອງຈາກວ່າເປັນປະເທດກໍາລັງພັດທະນາ ຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້ມ ການພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 
ເພ ີ່ມຂຼືື້ນຢຸ່າງຕໍໍ່ເນຼືີ່ອງ ຊຶີ່ງເຮັດໃຫ້ຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າໃນປະເທດມ ຄວາມສ່ຽງຕໍໍ່ຄຸນນະພາບນໍໍ້າ ເຊິີ່ງແຫ ່ງກໍາເນ ດຂອງ
ມົນລະພິດທາງນໍໍ້າ ສ່ວນຫ າຍແມ່ນເກ ດຈາກກິດຈະກໍາຂອງມະນຸດສ້າງຂຼືື້ນ ເປັນຕົື້ນ ນໍໍ້າເປືົ້ອນຈາກຕົວເມຼືອງ, ອຸດ
ສາຫະກໍາ, ກະສິກໍາ, ບໍໍ່ແຮ່, ສະໜາມກໍາຈັດຂ ື້ເຫຍຼືື້ອ, ການຄົມມະນາຄົມທາງເຮຼືອ ແລະ ແຫ ່ງອຼືີ່ນ.   



26 
 

ໃນປະຈຸບັນບັນຫາທ ີ່ພົບເຫັນ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຈາກມົນລະພິດທາງນໍໍ້າ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເກ ດຈາກ
ບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: ການຂຸດຄົື້ນບໍໍ່ແຮ່, ໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ, ການໃຊ້ສານເຄມ ໃນກະສິກໍາ ແລະ ບັນຫາ
ນໍໍ້າເປືົ້ອນຈາກຕົວເມຼືອງທ ີ່ບໍໍ່ມ ການບໍາບັດກ່ອນປຸ່ອຍລົງສູ່ແຫ ່ງນໍໍ້າທໍາມະຊາດ ເປັນຕົື້ນ ນໍໍ້າເປືົ້ອນຈາກຄົວເຮຼືອນ, 
ຫ້ອງການບໍລິການ, ພຼືື້ນທ ີ່ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, ຮ້ານອາຫານ, ການບໍລິການສຸຂະພາບ ເຖິງຢຸ່າງໃດກໍໍ່ຕາມຂໍໍ້ມູນ 
ແລະ ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບ ຄຸນນະພາບນໍໍ້າ ແລະ ມົນລະພິດທາງນໍໍ້າ ແມ່ນມ ຈໍາກັດ.  

ຈາກບັນຫາດັົ່ງກ່າວ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ມ ມາດຕະການ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ໃນການຄວບຄຸມ 
ມົນລະພິດ ເພຼືີ່ອບໍໍ່ໃຫ້ສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ໂດຍໄດ້ກໍານົດຂອບນະໂຍບາຍຕ່າງໆ 
ເປັນຕົື້ນ ທາງດ້ານກົດໝາຍ ແມ່ນອ ງໃສ່ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປ ກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 
2012) ເປັນກົດໝາຍຫ ັກໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ ທ ີ່ສ້າງຕັື້ງລະບົບການອະນຸຍາດ ແລະ ການຫ້າມ ໃນ
ການສ້າງມົນລະພິດທາງນໍໍ້າ, ບົດແນະນໍາ ກ່ຽວກັບ ຄຸນນະພາບນໍໍ້າ ສປປ ລາວ, ຂໍໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານ
ສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ (ປັບປຸງປີ 2017) ແມ່ນເປັນກົນໄກອັນສໍາຄັນ ສໍາລັບ ການປ້ອງກັນ ແລະ ການຄວບຄຸມ
ມົນລະພິດທາງນໍໍ້າ ເປັນຕົື້ນ ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບນໍໍ້າດຼືີ່ມ ແລະ ມາດຕະຖານການປຸ່ອຍນໍໍ້າ ໂດຍສະເພາະ ປະເພດ
ອຸດສາຫະກໍາທ ີ່ປຸ່ອຍມົນລະພິດ ເປັນເຄຼືີ່ອງມຼືສໍາຄັນເພຼືີ່ອຄວບຄຸມມົນລະພິດ ໃນ ສປປ ລາວ. 
 
 ໃນປີ 2019 ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ໄດ້ມ ການຕິດຕາມຄຸນນະພາບນໍໍ້າ 5 ສາຍນໍໍ້າ ໃນນັື້ນປະກອບມ ແມ່ນໍໍ້າຫ ັກ 
3 ສາຍ ແລະ ແມ່ນໍໍ້າຮອງ 2 ສາຍ ດັົ່ງນ ື້: ນໍໍ້າງຽບ, ນໍໍ້າຊັນ, ນໍໍ້າກະດິງ, ນໍໍ້າພາວ ແລະ ນໍໍ້າກະຕະ ຕາມລໍາດັບ. ອ ງຕາມ
ຜົນການວັດແທກ ແລະ ວິໄຈຄຸນນະພາບນໍໍ້າໜ້າດິນທັງ 5 ສາຍນໍໍ້າ ທ ີ່ຄວາມເລິກ 30 ຊັງຕ ແມັດ ເຫັນວ່າ ຄຸນ
ນະພາບນໍໍ້າທັງ 5 ສາຍນໍໍ້າແມ່ນຍັງຢູຸ່ໃນເກນມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ມ ພຽງຄ່າ DO ໃນນໍໍ້າ ຂອງ
ສາຍນໍໍ້າຊັນ ຕໍໍ່າກວ່າເກນມາດຕະຖານພຽງເລັກນ້ອຍເມຼືີ່ອທຽບໃສ່ນໍໍ້າປະເພດທ ີ່ 2  ແຕ່ບໍໍ່ມ ຜົນກະທົບກັບສິີ່ງທ ີ່ມ 
ຊ ວິດ 
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ຕາຕະລາງທີ 3.1:  ຄ ນນະພາບນໍໍ້າຊັນ, ນໍໍ້າກະດິງ, ນໍໍ້າພາວ ແລະ ນໍໍ້າກະຕະ 

ຊຼືິ່ສາຍນໍໍ້າ 

ປະເພດ
ນໍໍ້າ 

ຄວາມ
ເລິກນໍໍ້າ 

cm 

ອ ນຫະພູມ 
°°°C° 

ອ ນຫະພູມ
ອາກາດ 
°C 

pH 
Conductivi

ty 
DO NO3- - N PO4¯ SO4¯ S2¯ Cl2¯ NH4 Fe Cu 

ມາດຕະຖານ ປະເພດ 2  - - 6-8 <1000 6 5 0.5 - - - <1,5  1,5 

ນໍໍ້າຊັນ ນໍໍ້າໜ້າດິນ 30 29,8 33,4 7,33 104.12 4,75 <0,5 <0,1   0,14 0,22 <0,1 0,21 

ນໍໍ້າກະດິງ ນໍໍ້າໜ້າດິນ 30 26,6  6,5 76.6 5,76 
<0,5 <0,1 

83 
<0,1 

0,19 0,12 0,21  

ນໍໍ້າພາວ ນໍໍ້າໜ້າດິນ 30 24,8  6,6 50 6,15 <0,5 <0,1 78 <0,1 <0,3 0,1 <0,1  

ນໍໍ້າກະຕະ ນໍໍ້າໜ້າດິນ 30 23,8  7,1 106 5,84 <0,5 <0,1 65 <0,1 0,12 0,045 <0,1  

 
ຕາຕະລາງທີ 3.2 ຄ ນນະພາບນໍໍ້າງຽບ  

ໂຕຊີວັດ ມາດຕະຖານ 
ປີ 2019 

Jan Feb Mar Arp May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

pH 5.0 - 9.0 7.7 8 8 8.1 7.8 7.9 8 7.7 7.2 6.8 7 6.8 

DO %  94.61 102.34 101.25 97.3 96.92 73.15 63.61 97.72 100.08 90.44 70.1 44.09 

Conductivity (µs/cm) <1000 49.61 52.26 52.4 54.24 73.85 79.18 82.02 59.72 70.44 83.21 79.25 79.41 

TDS (mg/L)  31.91 26.13 26.12 27.19 36.98 39.54 40.99 29.47 35.22 41.61 39.64 39.71 

Temperature (°C) ບໍໍ່ໄດ້ກໍານົດ 28 24 27 28 28 26 26 26 26 24 25 24 

Turbidity (NTU) 20 8.44 8.68 6.87 5.04 9.16 8.94 10.72 6.41 4.14 5.4 8.32 6.61 

TSS (mg/L) <25 15.07 18.09 23.86 <5 18.42 14.25 27.99 10.12 8.39 7 <5 14.56 

BOD₅ (mg/L) 60 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 3.03 <1 <1 <1 3.38 

COD (mg/L) 5-7 2.01 <5 7.8 <5 8.1 <5 12.9 <5 11.6 5.4 5 5.5 

NH₃-N (mg/L) 0.5 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 

NO₃-N (mg/L) 5 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.51 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

Faecal coliform (MPN/100 mL) 1000 11.66 23 29 41 207 47 865 23 24 24 5 12 

Total Coliform (MPN/100 mL) 5000 23 47 192 353 580 533 940 378 655 660 380 193 
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 ອ ງຕາມຂໍໍ້ມູນຈາກຕາຕະລາງທ ີ່ 3.2 ຜົນຂອງການຕິດຕາມວັດແທກຄຸນນະພາບຂອງນໍໍ້າງຽບຕະຫ ອດປີ  
ໂດຍລວມແລ້ວແມ່ນຍັງມ ຄຸນນະພາບດ ເມຼືີ່ອທຽບກັບຄາ່ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ອາດຈະມ 
ບາງເດຼືອນເທົົ່ານັື້ນທ ີ່ມ ບາງໂຕຊ ວັດເກ ນມາດຕະຖານ ຕົວຢຸ່າງ: ໃນເດຼືອນ ກໍລະກົດ ຈະເຫັນວ່າມ ຄ່າ ສານແຂວນ
ລອຍໃນນໍໍ້າເກ ນມາຕະຖານ ເນຼືີ່ອງຈາກວ່າເປັນຊ່ວງລະດູຝ ນ ເຮັດໃຫ້ມ ການຊະລ້າງເສດດິນລົງສູ້ແມ່ນໍໍ້າຕາມທໍາມະ
ຊາດ. ນອກຈາກນ ື້ແລ້ວຍັງພົບຄ່າ COD ໃນເດຼືອນມ ນາ, ພຼືດສະພາ, ກໍລະກົດ ແລະ ກັນຍາ ມ ຄ່າເກ ນມາຕະຖານເລັກ
ນ້ອຍ ແຕ່ບໍໍ່ໄດ້ສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍໍ່ລະບົບນິເວດ ແລະ ສິີ່ງທ ີ່ມ ຊ ວິດໃນນໍໍ້າແຕ່ຢຸ່າງໃດ. 
 
ຮູບທີິ່ 3.4 ຄ ນນະພາບຂອງນໍໍ້າງຽບ ໃນປີ 2019 
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 ສໍາລັບນໍໍ້າໃຕ້ດິນ ໄດ້ມ ການເກັບຈາກສະໜາມຂ ື້ເຫຍຼືື້ອ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ໂດຍໃຊ້ເປັນຕົວແທນ ເຫັນວ່າຍັງ
ໂດຍລວມແມ່ນຍັງຢູຸ່ໃນເກນມາດຕະຖານສິີ່ງແຫ່ງຊາດ  
 

ຕາຕະລາງ 3.3 ຄຸນນະພາບນໍໍ້າໃຕ້ດິນ 
 

ລໍາດັບ ທາດທີິ່ກວດ ຫົວໜ່ວຍ ຜົນກວດນໍໍ້າ ມາດຕະຖານ* 

1 ກົດ ແລະ ດ່າງ (pH) - 6,23 6,5 - 9 

2 ອອກຊ ເຈນລະລາຍໃນນໍໍ້າ (DO) mg/l 0,01 6 

3 ການຊັກນໍາໄຟຟ້າ (Cond.) μS/cm 27 <1000 

4 ສ  (Color) - ໃສ - 
5 ອຸນຫະພູມນໍໍ້າ (Water)  ToC 25 - 

6 ອຸນຫະພູມອາກາດ (Air) ToC 25,7 - 

7 ທອງ (Cu) mg/l <0,1 1,5 

8 ເຫ ັກ (Fe) mg/l 0,13 1 

9 ຊຼືນ (Pb) mg/l 0,5 0,01 

10 ສັງກະສ  (Zn) mg/l <0,20 5 

11 ແຄັດມຽມ (Cd) mg/l <0,025 0,003 

12 ອາເຊນິກ (As) mg/l 0,073 0,01 

13 ຄວາມກະດ້າງຂອງນໍໍ້າ (Hardness) mg/l <5 500 

14 ຄ ໍໄຣ (Cl2) mg/l 0,09 600 

15 ໄນເຕຣດ (NO3) mg/l 21,4 45 

16 ໄຊຍາໄນທ ໌(CN-) mg/l <0,05 0,07 

17 COD mg/l 45 150 

18 ຊັນເຟດ (SO4) mg/l 50 250 

19 ແອມໂມເນຍ (NH3) mg/l <0,05 1,5 

 
 ຈາກການປະເມ ນສະພາບຄຸນນະພາບນໍໍ້າໜ້າດິນ ແລະ ນໍໍ້າໃຕດ້ິນຂອງແຂວງ ບໍລິຄາໍໄຊ ໃນປີ 2019 ເຫັນ
ວ່າ ຍັງຢູຸ່ໃນເກນມາດຕະຖານດ . ຜົນການວິໄຈ ນ ື້ສາມາດຢັົ້ງຢືນຄຸນນະພາບນໍໍ້າໄດ້ລະດັບໜຼືີ່ງ, ສ້າງຄວາມເຊຼືີ່ອຖຼືໃຫ້
ແກ່ປະຊາຊົນ ໃນການອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ແລະ ສາມາດນໍໍ້າເຂົື້າໃຊ້ໃນຊ ວິດປະຈໍາວັນໄດ້ແຕຕ່້ອງຜ່ານການບໍາບັດຂາ້
ເຊຼືື້ອເສຍກ່ອນ.  
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ພາກທີ IV 

ການຄ ຸ້ມຄອງສິິ່ງເສດເຫ ຼືອ 
 

4.1 ສະພາບລວມການຄ ຸ້ມຄອງສິິ່ງເສດເຫ ຼືອ ໃນ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ 
ບັນຫາຂ ື້ເຫຍຼືື້ອທ ີ່ເກ ດຂຶື້ນໃນປະຈຸບັນກໍາລັງເປັນບັນຫາທ ີ່ເຄັົ່ງຮ້ອນໃນປະຈຸບັນ ຊຶີ່ງປະເທດຕ່າງໆ ຕ້ອງໄດ້

ທຸ້ມເທຊັບພະຍາກອນ ແລະ ງົບປະມານຈໍານວນຫ ວງຫ າຍ ເພຼືີ່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັົ່ງກ່າວ. ນອກຈາກບັນຫາກິີ່ນເໝັນ
ລົບກວນ, ເປັນແຫ ່ງແຜ່ພັນເຊຼືື້ອພະຍາດແລ້ວ ບັນຫາຂ ື້ເຫຍຼືື້ອຍັງກໍໍ່ໃຫ້ເກ ດບັນຫາມົນລະພິດໃນດ້ານອຼືີ່ນໆ ເຊັົ່ນ: 
ບັນຫາມົນລະພິດທາງນໍໍ້າ ທ ີ່ເກ ດຈາກນໍໍ້າເສຍທ ີ່ຮົົ່ວໄຫ ຈາກກອງຂ ື້ເຫຍຼືື້ອ ເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບນໍໍ້າໜ້າດິນ ແລະ ໃຕ້ດິນ
ເຊຼືີ່ອມໂຊມ. ໃນກໍລະນ ທ ີ່ສະໜາມຂ ື້ເຫຍຼືື້ອເກ ດໄຟໄໝ້ ຊຶີ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເກ ດມົນລະພິດທາງອາກາດ ໂດຍສະເພາະເມຼືີ່ອ
ມ ຂ ື້ເຫຍຼືື້ອທ ີ່ມ ສານພິດປະປ ນຢູຸ່ນໍາ ເນຼືີ່ອງຈາກບໍໍ່ມ ການຄັດແຍກຂ ື້ເຫຍຼືື້ອທ ີ່ເໝາະສົມ. 

ໂດຍທົົ່ວໄປປະລິມານຂ ື້ເຫຍຼືື້ອທ ີ່ເກ ດຂຶື້ນສາມາດນໍາກັບມາໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ເຖິງ 80% ຖ້າເຮົາມ ການຄຸ້ມ
ຄອງ ແລະ ຈັດການທ ີ່ດ  ໂດຍໃຫ້ທຸກຄົນມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການຫ ຼຸດ, ຄັດແຍກ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຂ ື້ເຫຍຼືື້ອ ໂດຍ
ເລ ີ່ມຈາກຕົນເອງ, ຄອບຄົວ ແລະ ຊຼຸມຊົນ ຕະຫ ອດເຖິງສໍານັກງານອົງການ, ຫົວໜວ່ຍທຸລະກິດຕ່າງໆ ຕ້ອງປະສານ
ສົມທົບກັນກໍໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ບັນຫາຂ ື້ເຫຍຼືື້ອຫ ຼຸດລົງໄດ້ ແລະ ຍັງສາມາດປະຢັດງົບປະມານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະ 
ຊາດໄດ້ອ ກນໍາ. 

ຂ ື້ເຫຍຼືື້ອສ່ວນໃຫຍ່ປະກອບດ້ວຍວັດຖຼຸອົງຄະທາດ ກວມເອົາປະມານ 30 ສ່ວນຮ້ອຍ, ຖົງ ພລາສຕິກ 30 
ສ່ວນຮ້ອຍ, ເຈ້ຍ 15 ສ່ວນຮ້ອຍ, ແກ້ວ, ກະປຸ່ອງ ແລະ ໂລຫະອຼືີ່ນໆ ປະມານ 25 ສ່ວນຮ້ອຍ. ສໍາລັບຂ ື້ເຫຍຼືື້ອທ ີ່ເປັນ
ພິດ ແລະ ອັນຕະລາຍ ເຊັົ່ນ: ໝ ໍ້ໄຟເກົົ່າ, ປ໋ອງນໍໍ້າສ ເກົົ່າ, ປ໋ອງສະເປ, ຂວດສານເຄມ , ສິີ່ງເສດເຫ ຼືອຈາກການຮັກສາ
ສຸຂະພາບ ແລະ ຂ ື້ເຫຍຼືື້ອອຼືີ່ນໆ ແມ່ນມ ການປະປ ນກັບຂ ື້ເຫຍຼືື້ອທົົ່ວໄປ. 

 

4.2 ການຄ ຸ້ມຄອງສິິ່ງເສດເຫ ຼືອ 
1.   ເມຼືອງປາກຊັນ 
ເມຼືອງປາກຊັນ ແມ່ນເມຼືອງເອກຂອງແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ, ເຊິີ່ງມ ຈໍານວນ 54 ບ້ານ, ມ ປະຊາກອນທັງໝົດ 

50.359 ຄົນ, ມ ຈໍານວນຄົວເຮຼືອນທັງໝົດ 9.840 ຄົວເຮຼືອນ; ການຄຸ້ມຄອງສິີ່ງເສດເຫ ຶອ ແລະ ການບໍລິການດ້ານ

ສິີ່ງແວດລ້ອມໃນຕົວເມຼືອງປາກຊັນ ມ ຄຼື: ການເກັບມ້ຽນ ແລະ ການຂົນສົົ່ງຂ ື້ເຫຍຼືື້ອປະກອບມ ພາຫະນະ 4 ຄັນ, 
ຮອບວຽນການລົງເກັບຂ ື້ເຫຍຼືື້ອແຕ່ລະບ້ານ 1 ຄັື້ງຕໍໍ່ອາທິດ, ປະລິມານຂ ື້ເຫຍຼືື້ອທ ີ່ຂົນໄປກໍາຈັດຢູຸ່ສະໜາມ ໃນປີ 
2018 ມ  17.446 ໂຕນຕໍໍ່ປີ ແລະ ປີ 2019  ເຫັນວ່າຈໍານວນຂ ື້ເຫຍຼືື້ອເພິີ່ມຂຼືື້ນເປັນ 18.396 ໂຕນຕໍໍ່ປີ, ປັດຈຸບັນ

ສາມາດໃຫ້ບໍລິການໄດ້ພຽງ 17 ບ້ານ ໃນຈໍານວນ 19 ບ້ານ, ມ ຈໍານວນປະຊາກອນ 20.269 ຄົນ, ເປັນຈໍານວນ 

4.239 ຄົວເຮຼືອນ; ໃນນັື້ນ ໃຊ້ບໍລິການເກັບມ້ຽນຂ ື້ເຫຍຼືື້ອແລ້ວຈໍານວນ 1.135 ຫົວໜ່ວຍ ກວມເອົາ 41% 

ໃນຈໍານວນ 17 ບ້ານທ ີ່ໃຫ້ບໍລິການ, ປະຈຸບັນມ ຫົວໜ່ວຍຜູ້ໃຊ້ບໍລິການທັງໝົດ 1.802 ຫົວໜ່ວຍ ກວມເອົາ 

42,51%. 
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ຕາຕະລາງທີ 4.1:  ການຜະລິດຂີໍ້ເຫຍຼືໍ້ອໃນເທດສະບານເມຼືອງ ປາກຊັນ ແຕຸ່ປ ີ2015-2019 

ລ/ດ ລາຍການ ຫົວ 
ໜ່
ວຍ 

ປີ 
2015 2016 2017 2018 2019 

1 ຂ ື້ເຫຍຼືື້ອທົົ່ວໄປ ໂຕນ 10.768 14.296 14.772 16.516 17.298 
2 ຂ ື້ເຫຍຼືື້ອອັນຕະລາຍ ໂຕນ 432 648 576 930 1.098 

 ລວມ ໂຕນ 11.200 14.944 15.348 17.446 18.396 
ແຫ ່ງຂໍໍ້ມູນ: ອົງການບໍລິຫານ ແລະ ພັດທະນາຕົວເມຼືອງ ປາກຊັນ, ປີ 2020. 

 

ຂໍໍ້ມູນຈາກຕາລະລາງ ສາມາດວິເຄາະໄດ້ວ່ານັນແຕ່ປີ 2015 ຮອດປີ 2019 ເຫັນວ່າຂ ື້ເຫຍຼືື້ອມ ແນວໂນ້ມ
ນັບມຼືື້ນັບເພ ີ່ມຂຼືື້ນເລຼືີ່ອຍໆ ໃນແຕ່ລະປີຈະມ ຂ ື້ເຫຍຼືື້ອເພ ີ່ມຂຼືື້ນ ໂດຍສະເລ່ຍປະມານ 1% ນັື້ນເປັນສັນຍານໃຫ້ເຫັນວ່າ

ໃນອານາຄົດຕ້ອງມ ການວາງແຜນການຄຸ້ມຄອງຂ ື້ເຫຍຼືື້ອຢຸ່າງເຂັື້ມງວດ. 

ຕາຕະລາງທີ 4.2: ອົງປະກອບຂອງຂີໍ້ເຫຍຼືໍ້ອແຕຸ່ລະປະເພດຂອງຕົວເມຼືອງປາກຊັນ 

ລໍາດັບ ປະເພດ ປະລິມານ 
ເປີເຊັນ (%) 

1 ເສດອາຫານ ຫ ຼື ຂ ື້ເຫຍຼືື້ອອິນຊ  50% 

2 ເຈ້ຍ 7% 

3 ປລາສະຕິກ 12% 

4 ໂລຫະ 10% 

5 ແກ້ວ/ກະເບຼືື້ອງ 10% 

6 ອຼືີ່ນໆ 11% 

 ລວມ 100% 

 

ສໍາລັບອົງປະກອບຂອງຂ ື້ເຫຍຼືື້ອຂອງເມຼືອງປາກຊັນ ເຫັນວ່າ ເສດອາຫານ ຫ ຼື ຂ ື້ເຫຍຼືື້ອອິນຊ ກວມເອົາ 
50% ຂອງຂ ື້ເຫຍຼືື້ອທັງຫມົດຮອງລົງມາແມ່ນຂ ື້ເຫຍຼືື້ອປລາສະຕິກ 12%, ໂລຫະ 10%, ແກ້ວ 10%, ເຈ້ຍ 7% 
ແລະ ປະເພດອຼືີ່ນໆ 11%; ເຊິີ່ງຊ ື້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຂ ື້ເຫຍຼືື້ອຈາກເສດອາຫານມ ຈໍາຫ າຍ ຖ້າຫາກມ ການສົົ່ງເສ ມຫ ັກການ 
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3R ເຂົື້າຊ່ວຍ ຂ ື້ເຫຍຼືື້ອເສດອາຫານ ກໍໍ່ສາມາດນໍາໄປເຮັດປຸ໋ຍອ ນຊ ໄດ້ ພ້ອມທັງເປັນການຫ ຼຸດຜ່ອນການຈັດການສິີ່ງ
ເສດຫ ຼືອຢູຸ່ປາຍທາງດ້ວຍກັນ. 

ສໍາລັບການຜະລິດຂ ື້ເຫຍຼືື້ອຂອງເມຼືອງປາກຊັນ ຈາກການສຶກສາໃນໄລຍະຜ່ານມາແຕ່ປີ 2015-2019 
ສາມາດກໍານົດສະເລ່ຍແມ່ນ 0,5 ກິໂລກຣາມ/ຄົນ/ວັນ.  

2.4.4.2 ເມຼືອງ ບໍລິຄັນ. 
 ເມຼືອງ ບໍລິຄັນ ມ ຈໍນວນ 43 ບ້ານ, ຈໍານວນ 9.006 ຄົວເຮຼືອນ ແລະ ມ ປະຊາກອນທັງໝົດ 53.557 

ຄົນ; ສໍາລັບການໃຊ້ບໍລິການຂ ື້ເຫຍຼືື້ອ ຈະມ ສະເພາະພາຍໃນເທດສະບານເມຼືອງ ມ  9 ບ້ານ, ມ  2.709 ຫ ັງຄາເຮຼືອນ, 

ມ  2.969 ຄອບຄົວ, ມ  15.595 ຄົນ. ຂ ື້ເຫຍຼືື້ອ ແມ່ນມ ທ່າອ່ຽງນັບມຼືື້ນັບເພ ີ່ມຂຼືື້ນ ຍັງບໍໍ່ມ ການຄຸ້ມຄອງທ ີ່ເປັນ

ລະບົບຖຼືກຕ້ອງ ແລະ ຍັງພົບເຫັນການຖ ື້ມຂ ື້ເຫຍຼືື້ອຊະຊາຍ; ມ ການຈັດການຂ ື້ເຫຍຼືື້ອແບບສະໜາມເປີດ ແຕ່ການໃຊ້
ບໍລິການຈາກປະຊາຊົນ ຍັງມ ປະລິມານທ ີ່ໜ້ອຍ ໂດຍສະເລ່ຍການຖ ື້ມຂ ື້ເຫຍຼືື້ອທ ີ່ໃຊ້ບໍລິການເກັບມ້ຽນມ ພຽງ 
284,4 ໂຕນຕໍໍ່ປີ ເມຼືີ່ອທຽບກັບປະລິມານຂອງປະຊາກອນ ເຫັນວ່າ ການໃຊ້ບໍລິການຈັດການຂ ື້ເຫຍຼືື້ອ ແມ່ນຍັງມ ຈໍາ

ນວນໜ້ອຍ ແລະ ສໍາລັບການຈັດການຂ ື້ເຫຍຼືື້ອຍັງເປັນການຖ ື້ມແບບລວມກັນ. 
2.4.4.3 ເມຼືອງ ຄໍາເກີດ. 
ເມຼືອງ ຄໍາເກ ດ, ມ ຈໍານວນ 61 ບ້ານ, ຈໍານວນ 12.636 ຄອບຄົວ, ມ ປະຊາກອນທັງໝົດ 73.471 ຄົນ. 

ຂ ື້ເຫຍຼືື້ອແມ່ນມ ທ່າອ່ຽງນັບມຼືື້ນັບເພ ີ່ມຂຼືື້ນ ຍັງບໍໍ່ມ ການຄຸ້ມຄອງທ ີ່ເປັນລະບົບຖຼືກຕ້ອງ, ຍັງພົບເຫັນການຖ ື້ມຂ ື້ເຫຍຼືື້ອ
ຊະຊາຍ. ເມຼືອງຄໍາເກ ດມ ການຈັດການຂ ື້ເຫຍຼືື້ອແບບສະໜາມເປີດ, ປະລິມານຂ ື້ເຫຍຼືື້ອທ ີ່ຜະລິດໃນສະຫນາມຂ ື້
ເຫຍຼືື້ອ  ໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນ 2.007,5 ໂຕນຕໍໍ່ປີ. 

2.4.4.4 ເມຼືອງ ວຽງທອງ.  
ເມຼືອງ ວຽງທອງ, ມ ຈໍານວນ 34 ບ້ານ, ຈໍານວນ 6.169 ຄອບຄົວ ແລະ ມ ປະຊາກອນທັງໝົດ 

36,325 ຄົນ. ຂ ື້ເຫຍຼືື້ອແມ່ນມ ທ່າອ່ຽງນັບມຼືື້ນັບເພ ີ່ມຂຼືື້ນ ຍັງບໍໍ່ມ ການຄຸ້ມຄອງທ ີ່ເປັນລະບົບຖຼືກຕ້ອງ, ຍັງພົບເຫັນ

ການຖ ື້ມຂ ື້ເຫຍຼືື້ອຊະຊາຍ. ເມຼືອງວຽງທອງມ ການຈັດການຂ ື້ເຫຍຼືື້ອແບບສະໜາມເປີດ, ປະລິມານຂ ື້ເຫຍຼືື້ອທ ີ່ຜະລິດ
ໃນສະຫນາມຂ ື້ເຫຍຼືື້ອ  ໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນ 1.440 ໂຕນຕໍໍ່ປີ. 

2.4.4.5 ເມຼືອງ ທ່າພະບາດ.  
ເມຼືອງ ທ່າພະບາດ, ມ ຈໍານວນ 26 ບ້ານ, ຈໍານວນ 5.377 ຄອບຄົວ, ມ ປະຊາກອນທັງໝົດ 29.021 

ຄົນ. ຂ ື້ເຫຍຼືື້ອແມ່ນມ ທ່າອ່ຽງນັບມຼືື້ນັບເພ ີ່ມຂຼືື້ນ ຍັງບໍໍ່ມ ການຄຸ້ມຄອງທ ີ່ເປັນລະບົບຖຼືກຕ້ອງ, ຍັງພົບເຫັນການຖ ື້ມຂ ື້
ເຫຍຼືື້ອຊະຊາຍ; ມ ການຈັດການຂ ື້ເຫຍຼືື້ອແບບສະໜາມເປີດ, ປະລິມານຂ ື້ເຫຍຼືື້ອທ ີ່ຜະລິດໃນສະຫນາມຂ ື້ເຫຍຼືື້ອ  ໂດຍ
ສະເລ່ຍແມ່ນ 1.267 ໂຕນຕໍໍ່ປີ. 

2.4.4.6 ເມຼືອງ ປາກກະດິງ.  
ເມຼືອງ ປາກກະດິງ, ມ ຈໍານວນ 48 ບ້ານ, ຈໍານວນ 10.658 ຄົວເຮຼືອນ, ມ ປະຊາກອນທັງໝົດ 57.263 

ຄົນ. ຂ ື້ເຫຍຼືື້ອແມ່ນມ ທ່າອ່ຽງນບັມຼືື້ນັບເພ ີ່ມຂຼືື້ນ ຍັງບໍໍ່ມ ການຄຸມ້ຄອງທ ີ່ເປັນລະບົບຖຼືກຕ້ອງ, ຍັງພົບເຫັນການຖ ື້ມຂ ື້
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ເຫຍຼືື້ອຊະຊາຍ; ມ ການຈັດການຂ ື້ເຫຍຼືື້ອແບບສະໜາມເປີດ,  ປະລິມານຂ ື້ເຫຍຼືື້ອທ ີ່ຜະລິດໃນສະຫນາມຂ ື້ເຫຍຼືື້ອ  
ໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນ 620 ໂຕນຕໍໍ່ປີ. 

2.4.4.7 ເມຼືອງ ໄຊຈໍາພອນ. 
ເມຼືອງ ໄຊຈໍາພອນ, ມ ຈໍານວນ 18 ບ້ານ, ມ ປະຊາກອນທັງໝົດ 10.719 ຄົນ, ສໍາລັບເມຼືອງ ວຽງທອງ ແມ່ນຍັງບໍໍ່ມ ອົງການ
ໃດເຂົື້າມາມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການຄຸ້ມຄອງຂ ື້ເຫຍຼືື້ອ ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວຈະເປັນການກໍາຈັດຂອງປະຊາຊົນເອງ ເປັນຕົື້ນ: ການຈຸດ
ຂ ື້ເຫຍຼືື້ອແບບຊະຊາຍ. ສະນັື້ນ, ໃນອານາຄົດຄວນມ ການລົງຊຼຸກຍູ້ໃນການຄຸ້ມຄອງຂ ື້ເຫຍຼືື້ອໃຫ້ໄດ້ຜົນສູງສຸດ. 
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ຕາຕະລາງ 4.3 ປະລິມານຂີໍ້ເຫຍຼືໍ້ອທັງໝົດຂອງແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ປີ 2020 
 

ຊຼືິ່ເມຼືອງ ຈ/ນ 

ບ້ານ 

ຄົວເຮຼືອນ 

ພົນລະເມຼືອ
ງ 

ປະລິມາຂີໍ້ເຫຍຼືໍ້ອ 

(ໂຕນຕໍິ່ປີ) 

ປາກຊັນ 54 9.840 50.359 18.396 

ທ່າພະບາດ 26 5.377 29.021 1.267 

ປາກກະດິງ 47 10.658 57.263 620 

ບໍລິຄັນ 44 9.006 53.557 284,4 

ຄໍາເກ ດ 62 12.636 73.471 2.007,5 

ວຽງທອງ 34 6.169 36.325 1.440 

ໄຊຈໍາພອນ 17 1.710 10.719 - 

ລວມ 284 55.396 310.715 24.014,9 
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ຮູບທີ 4.1: ສະພາບສະໜາມຂີໍ້ເຫຍຼືໍ້ອຂອງເມຼືອງຄໍາເກີດ 

 

 
 

ຮູບທີ 4.2: ສະພາບສະໜາມຂີໍ້ເຫຍຼືໍ້ອຂອງເມຼືອງ ປາກຊັນ 
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4.3 ບັນຫາ ແລະ ສິິ່ງທ້າທາຍໃນການຄ ຸ້ມຄອງສິິ່ງເສດເຫ ຼືອ 
 ສະພາບລວມໃນການຄຸ້ມຄອງຂ ື້ເຫຍຼືື້ອ ແລະ ສະຖິຕິປະລິມານຂ ື້ເຫຍຼືື້ອໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍສະເພາະເຂດ
ພຼືື້ນຖານເສດຖະກິດມ ການຂະຫຍາຍຕົວ ເປັນຕົື້ນ ໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ, ໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ຜູ້
ປະກອບການຕ່າງໆ ນັບມຼືື້ນັບເພ ີ່ມຂຶ ື້ນ ເຊິ ີ່ງເຮັດໃຫ້ເກ ດບັນຫາຂ ື້ເຫຍຼື ື້ອຕາມມາ ແລະ ອ ກຢຸ່າງໜຶີ່ງ ສະພາບ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກໍາຈັດຂ ື້ເຫຍຼືື້ອ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດຂອງບັນດາແຂວງ ແມ່ນ
ຍັງຂາດລະບຽບການສະເພາະລວມທັງ ການບັງຄັບໃຊ້ລະບຽບກົດໝາຍ , ຂາດງົບປະມານໃນການບໍລິຫານ, 
ພາຫະນະ ແລະ ລະບົບການຄຸ້ມຄອງສະ  ໜາມຂ ື້ເຫຍຶື້ອຍັງບໍໍ່ດ  ເປັນຕົື້ນ ໂດຍສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນບໍໍ່ທັນມ ຫ້ອງການ 
ແລະ ພະນັກງານປະຈໍາສະໜາມຂ ື້ເຫຍຼືື້ອ, ບໍໍ່ມ ຮົື້ວອ້ອມ ແລະ ປະຕູອັດ ເຊິີ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ຫ ຼື ທຸລະກິດຈໍານວນ
ໜຼືີ່ງ ລັກເອົາຂ ື້ເຫຍຼືື້ອໄປຖ ື້ມໃນເວລາກາງຄຼືນ ແລະ ບາງຄອບຄົວ ຫ ຼື ກິດຈະການໃນຄົວເຮຼືອນ ແມ່ນນໍາໃຊ້ລົດສ່ວນ
ຕົວມາຖິື້ມເອງ, ສະໜາມກໍາຈັດຂ ື້ເຫຍຼືື້ອແມ່ນຍັງບໍໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານເຕັກນິກທາງດ້ານວິຊາການທ ີ່ທາງ ຂະແໜງການ

ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງກໍານົດ, ການຖິື້ມແມ່ນມ ແຕ່ເທໃສ່ບ່ອນດິນເປ ົ່າຫວ່າງ ໂດຍບໍໍ່ມ ການຝັງກົບ ດ້ວຍການ
ກໍາຈັດ ຫ ຼື ຄັດແຍກກ່ອນຖິື້ມ ຫ ຼື ຖິື້ມແບບຊະຊາຍ ຊຶີ່ງສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນນໍາໄປຖິື້ມແບບເປີດ (Open dumping), 
ບາງສະຖານທ ີ່ກໍໍ່ເປັນພຽງສະຖານທ ີ່ຖ ື້ມຂ ື້ເຫຍຼືື້ອຊົົ່ວຄາວ ຍ້ອນຍັງບໍໍ່ມ ພຼືື້ນທ ີ່ຖ ື້ມ ຫ ຼື ກໍາຈັດຖາວອນ ແລະ ບາງ
ສະຖານທ ີ່ແມ່ນກໍາລັງຈະສ້າງໃໝ່, ການບໍລິການຍັງມ ຂອບເຂດຈໍາກັດ ແລະ ບໍໍ່ທົົ່ວເຖິງ, ການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ປະຊາຊົນ, ຄົວເຮຼືອນ, ທຸລະກິດຄອບຄົວ, ຫ້າງຮ້ານທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ຍັງບໍໍ່ທັນສູງ ຄຼື ການເຮັດສັນຍາ
ໃນການເກັບມ້ຽນ ແລະ ຖ ື້ມຂ ື້ເຫຍຼືື້ອກັບ ອພບຕ ເຊິີ່ງ ປະຊາຊົນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການຈໍານວນໜຶີ່ງເອົາໄປຖ ື້ ມ
ຊະຊາຍຕາມແຄມທາງ, ດິນເປ ົ່າຫວ່າງ, ຮ່ອງນໍໍ້າ ແລະ ສະຖານທ ີ່ອຼື ີ່ນໆ, ບໍໍ່ມ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຂຶື້ນທະບຽບ
ປະຊາຊົນທ ີ່ມາເກັບຂ ື້ເຫຍຼືື້ອຢູຸ່ສະໜາມ. ສະໜາມຂ ື້ເຫຍຼືື້ອສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນມ ຢູຸ່ໃນຂອບເຂດເທດສະບານຕົວເມຼືອງ
ໃຫ່ຍຂອງ ແຂວງ ທ ີ່ ອົງການບໍລິຫານ ແລະ ພັດທະນາຕົວເມຼືອງ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຫ ັກໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຕົວ
ຈິງ ເຊິີ່ງບາງເມຼືອງກໍໍ່ໃຊ້ສະໜາມຂ ື້ເຫຍຼືື້ອຮ່ວມກັນ. ສ່ວນເມຼືອງຕ່າງໆ ອ້ອມຂ້າງແມ່ນມ  ບໍລິສັດ ຫ ຼື ບຸກຄົນ ມາ
ຮັບຜິດຊອບໃນເກັບມ້ຽນ ທ ີ່ຂຶື້ນກັບ ຫ້ອງການ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົົ່ງ ເມຼືອງ ຫ ຼື ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ບັນດາເມຼືອງ ແລະ ພາກສ່ວນຂອງເມຼືອງທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

 
 ເຫດຜົນຫ ັກໃນການເພີິ່ມຂຼືໍ້ນຂອງປະລິມານຂີໍ້ເຫຍຼືໍ້ອໃນປະຈ ບັນ 

• ການບໍລິການເກັບຂົນຂ ື້ເຫຍຼືື້ອ ແມ່ນເຮັດບໍໍ່ໄດ້ດ  ຍ້ອນອຸປະກອນບໍໍ່ພຽງພໍ ແລະ ຂາດກໍາມະກອນໃຫ້
ບໍລິການ;  

• ບໍໍ່ມ ການສ້າງສະຖານທ ີ່ຖິື້ມຂ ື້ເຫຍຼືື້ອ ແລະ ບໍໍ່ມ ການດໍາເນິນການຢຸ່າງຖຼືກຕ້ອງ; 
• ບໍໍ່ມ ການແຍກປະເພດຂ ື້ເຫຍຼືື້ອ;   
• ຄົວເຮຼືອນຈໍານວນໜຶີ່ງບໍໍ່ໃຊ້ການບໍລິການເກັບຂ ື້ເຫຍຼືື້ອ (ເຫດຜົນແມ່ນຍ້ອນປະຊາຊົນຈໍານວນໜຶີ່ງຍັງຈູດຂ ື້

ເຫຍຼືື້ອ ແລະ ຖິື້ມຊະຊາຍ); 
• ບໍໍ່ມ ການປູກຈິດສໍານຶກຢຸ່າງຕໍໍ່ເນຼືີ່ອງ ແລະ ປະຊາຊົນບໍໍ່ເຂົື້າຮ່ວມ ແລະ ບໍໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມຼືເທົົ່າທ ີ່ຄວນ; 
• ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ລວມທັງການກວດກາຕິດຕາມ ຂອງຂະແໜງການບໍໍ່ເຂັື້ມງວດ; 
• ການສົົ່ງເສ ມພາກເອກະຊົນໃຫລ້ົງທຶນ ກຽ່ວກັບການພັດທະນາສະໜາມຂ ື້ເຫຍຼືື້ອທ ີ່ໄດ້ມາຕະຖານ, ເຕົາເຜົາ, 

ການຣິໄຊເຄິ, ການໃຫ້ບໍລິການເກັບຂ ື້ເຫຍຼືື້ອ, ການຂົນສົົ່ງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂ ື້ເຫຍຼືື້ອ ແມ່ນເຮັດບໍໍ່ໄດ້ດ 
ເທົົ່າທ ີ່ຄວນ. 
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ພາກທີ V 

ເຫດການສ ກເສນີດາ້ນມນົລະພິດ 

 
5.1 ບັນຫາຮ້ອງຮຽນ ແລະ ການແກຸ້ໄຂທາງດ້ານມົນລະພິດ 

 

ການພັດທະນາທ ີ່ກາຍເປັນຕົວເມຼືອງຢຸ່າງໄວວາ, ການເພ ີ່ມຂຶື້ນຂອງປະຊາກອນ ແລະ ການຂະຫຍາຍໂຕຂອງ
ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ, ກະຊິກໍາ, ຄົມມະນາຄົມຂົນສົົ່ງ ແລະ ອຼືີ່ນໆ ທ ີ່ມະນຸດສ້າງຂຼືື້ນຊຶີ່ງເປັນໄພຂົົ່ມຂູ່ຕໍໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະເປັນສາເຫດຕົື້ນຕໍຂອງບັນຫາມົນລະພິດ ທາງອາກາດ, ນໍໍ້າ, ດິນ ແລະ ສ ີ່ງລົບກວນອຼືີ່ນໆ ທ ີ່ ທາງແຂວງ ກໍໍ່ຄຼື 
ສປປ ລາວ ກໍາລັງປະສົບຢູຸ່ໃນປະຈຸບັນ. 

ໃນຊຼຸມປີຜ່ານມາ ແຂວງ ບໍລິຄາໍໄຊ ໄດ້ຮ່ວມມຼືກັບສູນກາງ ແລະ ຂະແໜງການທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແກ້ໄຂບັນຫາ
ມົນລະພິດກ ີ່ນຂ ວເໝັນ, ນໍໍ້າເປືົ້ອນ ແລະ ສິີ່ງເສດເຫ ຼືອ ອຼືີ່ນໆ ຈາກບັນດາກິດຈະກໍາລົງທຶນຕ່າງໆພາຍໃນແຂວງ, ຊຶີ່ງ
ໄດ້ສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍໍ່ປະຊາຊົນ ອັນກໍໍ່ໃຫ້ເກ ດມ ການຮ້ອງຟ້ອງຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍຜ່ານສະພາແຂວງ, ຜ່ານສາຍດ່ວນ ຫ ຼື 
ໂຊຊຽວມ ເດຍຕ່າງໆ ເຊິີ່ງໄດ້ສະຫ ຼຸບໄວ້ດັົ່ງລຸ່ມນ ື້: 
 

ຕາຕະລາງ 5.1 ສະຖິຕິການຮ້ອງຟ້ອງບັນຫາມົນລະພິດ ຂອງແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ 
 

ລໍາດັບ ເນຼືື້ອໃນ ບັນຫາ ການແກ້ໄຂ 
1 ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ ພາຍໂຢເນຍ ບ້ານ ທົົ່ງ

ນ້ອຍ ເມຼືອງ ປາກຊັນ (ໂຮງງານຜະລິດໄມ້ອັດ) 
ກ ີ່ນຂິວຈາກການຈູດ
ເສດໄມ້ວິກ 

ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂແລ້ວ 

2 ໂຮງງານ ຜະລິດແປ້ງມັນຕົື້ນ ແທງຫົວ ບ້ານສົບ
ພວນ ເມຼືອງຄໍາເກ ດ. 

ການປຸ່ອຍນໍໍ້າເປືົ້ອນ 
ເຮັດໃຫ້ປາຕາຍ 

ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂແລ້ວ 

3 ບໍລິສັດ ພຸດພາວັນບໍລິຄໍາໄຊການກະເສດຄົບວົງ
ຈອນ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ. 

ການນໍາໃຊ້ສານເຄມ  ກໍາລັງແກ້ໄຂ 

4 ໂຮງງານຢາງພາລາກາວເຊ ນ ກິີ່ນເໝັນ ແລະ ນໍໍ້າ
ເປືົ້ອນ 

ແນະນໍາວິທ ການແກ້ໄຂ
ແລ້ວ 

5 ໂຮງງານ ຢາງພາລາດຼືກຫຽ້ນ  ກິີ່ນເໝັນ ແລະ ນໍໍ້າ
ເປືົ້ອນ 

ແນະນໍາວິທ ການແກ້ໄຂ
ແລ້ວ 

6 ໂຮງງານຢາງພາລາບ້ານທວາຍ 
 

ກິີ່ນເໝັນ ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂແລ້ວ 

7 ໂຮງງານເຫ ັກໄຊຫ ົງ ບາ້ນນາໄຊ ເມຼືອງ ທ່າພະ
ບາດ 

ກິີ່ນຂິວຈາກຄວັນ ແນະນໍາວິທ ການແກ້ໄຂ
ແລ້ວ 

8 ໂຮງງານຖ່ານຂາວ ນາງ ບຸນນ  ຢູຸ່ບ້ານນໍໍ້າງຽບ 
ເມຼືອງ ປາກຊັນ 

ກິີ່ນຂິວຈາກຄວັນ ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂແລ້ວ 

9 ໂຮງງານຜະລິດແຫມ ຈັນສ່ອງຟ້າ ບ້ານທ່າສ  
ເມຼືອງບໍລິຄັນ 

ກິີ່ນເໝັນ ແລະ ນໍໍ້າ
ເປືົ້ອນ 

ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂແລ້ວ 

10 ໂຮງງານແປ້ງມັນຕົື້ນ ລາວທ ທ ແອວ ຈໍາກັດຜູ້
ດຽວ 

ກິີ່ນເໝັນ ແລະ ນໍໍ້າ
ເປືົ້ອນ 

ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂແລ້ວ 
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11 ໂຮງງານ ຫ ັກຄູນມ ໄຊ ບ້ານມ ໄຊ ເມຼືອງປາກ
ຊັນ 

ກິີ່ນຂິວ ແລະ ສຽງດັງ
ລົບກວນ 

ຍັງບໍໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ 

12 ບໍລິສັດ ວ ເອັດ ພັດທະນາການກະເສດຄົບວົງ
ຈອນ ຈໍາກັດ (ປູກກ້ວຍ) 

ຖ ື້ມສິີ່ງເສດເຫ ຼືອຊະຊາຍ  ຍັງບໍໍ່ທັນໄດ້ຮັບການແກ້
ໄຂ 

13 ບໍໍ່ຄໍາ ຄໍາເກ ດແສນອຸດົມ ປາຕາຍ ນໍໍ້າເສຍ ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂແລ້ວ 

14 ບໍລິສັດ ດວງຈະເລ ນ ພັດທະນາກະສິກໍາຄົບວົງ
ຈອນ ຈໍາກັດ (ປູກກ້ວຍ) 

ນໍໍ້າເປືົ້ອນ ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂແລ້ວ 

15 ບໍລິສັດ ບໍລິຄໍາໄຊການຟາມ ຈໍາກັດ (ປຸກກ້ວຍ) ປາຕາຍ ນໍໍ້າເສຍ ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂແລ້ວ 

 

 
 

ຈາກຂໍໍ້ມູນສະຖິຕິການຮ້ອງຟ້ອງບັນຫາມົນລະພິດ ຂອງປີ 2019 ມ ທັງໝົດ 16 ກໍລະນ  ໃນນັື້ນ, ເຫັນວ່າ 

ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດ (ກິີ່ນຂິວ/ເໝັນ) ມ  10 ກໍລະນ , ນໍໍ້າເປືົ້ອນ ມ  8 ກໍລະນ , ສຽງດັງລົບກວນ 1 ກໍລະນ ,
ການນໍາໃຊ້ສານເຄມ  1 ກໍລະນ  ແລະ ຖ ື້ມສິີ່ງເສດເຫ ຼືອຊະຊາຍ 1 ກໍລະນ . ໃນນ ື້ບາງໂຮງງານຖຼືກຮ້ອງຟ້ອງທັງກິີ່ນ
ເຫມັນ ແລະ ນໍໍ້າເສຍພ້ອມກັນ ໂດຍສ່ວນຫ າຍແມ່ນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂເປັນທ ີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ    

ແຕ່ເຖິີ່ງຢຸ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ ບັນຫາມົນລະພິດ ຍັງເປັນທ ີ່ທ້າທາຍໃນຂະແໜງສິີ່ງແວດ ດ້ວຍປັດໃຈຫ າຍໆດ້ານ
ເຊັົ່ນ: ການບັງຄບັໃຊ້ກົດໝາຍ, ຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດຂອງເຈົື້າໜ້າທ ີ່ພະນັກງານ, ການສົົ່ງເສ ມຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກຊ່ຼຸມ
ຊົນ ແລະ ອຼືີ່ນໆ ເພຼືີ່ອໃຊ້ເຂົື້າໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ. 

 

 

 

 

 

 

ກິິ່ນຂວິ

47%

ນ  ໍ້າເປ ໍ້ອນ

38%

ສຽງດງັ

5%

ສານເຄມີ

5%

ສິິ່ ງເສດເຫ  ອ

5%

ບນັຫາຮໍ້ອງຟໍ້ອງ ຂອງ ແຂວງບ ລຄິ  າໄຊ

ກິິ່ນຂວິ ນ  ໍ້າເປ ໍ້ອນ ສຽງດງັ ສານເຄມີ ສິິ່ ງເສດເຫ  ອ
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ພາກທີ VI 
ການຄວບຄ ມມນົລະພດິ 

 
6.1 ເປົໍ້າໝາຍລວມການຄວບຄ ມມົນລະພິດ 

ປະຊາຊົນລາວ ພະຍາຍາມສູ້ຊນົ ແລະ ມ ພັນທະຕໍໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ທ ີ່ປະສາຈາກມົນລະພິດ, ສະອາດ ແລະ ມ 
ສຸຂະພາບດ  ໂດຍການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມມົນລະພິດ ປະຕິເສດສິີ່ງທ ີ່ຈະກໍໍ່ໃຫ້ເກ ດເປັນມົນລະພິດ ເພຼືີ່ອສ້າງ
ເງຼືີ່ອນໄຂພຼືື້ນຖານສໍາລັບ ເສດຖະກິດຂຽວ ທ ີ່ມ ສິີ່ງເສດເຫ ຼືອໜ້ອຍ ເພຼືີ່ອຄວາມວັດທະນະຖາວອນຂອງປະເທດ ແລະ 
ການພັດທະນາທ ີ່ຍຼືນຍົງ. 

“ສ້າງ ສປປ ລາວ ໃຫຸ້ເປັນປະເທດປາສະຈາກມນົລະພິດ, ຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊຸ້ສານເຄມີ ແລະ 
ຫຼຸດຜ່ອນສິິ່ງເສດເຫ ຼືອ ເພຼືິ່ອແນໃສຸ່ສ້າງຄ ນນະພາບການດໍາລົງຊີວດິທີິ່ດີ ແລະ ສິິ່ງແວດລອ້ມທີິ່ຍຼືນ

ຍົງ” 
 ບັນດາເປ ົ້າໝາຍລວມຂອງວິໄສທັດ ທ ີ່ກ່າວມາຂາ້ງເທິງນ ື້ ປະກອບມ  03 ເປ ົ້າໝາຍສະເພາະ ແລະ ມ ທິດທາງ
ວຽກງານຈຸດສຸມ ດັົ່ງລຸ່ມນ ື້: 
ເປົໍ້າໝາຍທ ີ1: “ສ້າງ ສປປ ລາວ ໃຫຸ້ເປັນປະເທດປາສະຈາກມົນລະພິດ” 
❖ ທິດທາງວຽກງານຈ ດສ ມ ຂອງເປົໍ້າໝາຍສະເພາະ 1: 

- ປ ກປັກຮັກສາດິນ ໃຫ້ມ ຄຸນນະພາບດ  ແລະ ປາສະຈາກການປ ນເປືົ້ອນຂອງສານເຄມ ທ ີ່ເປັນພິດຕົກຄ້າງ ທ ີ່
ມາຈາກຂົງເຂດກະສິກໍາ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ; 

- ປ ກປັກຮັກສາຄຸນນະພາບນໍໍ້າ ຢູຸ່ໃນອ່າງຮັບນໍໍ້າ ແລະ ບັນດາແຫ ່ງນໍໍ້າຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ໃຫ້ຢູຸ່ໃນ
ເກນມາດຕະຖານຄຸນນະພາບນໍໍ້າ; 

- ຄວບຄຸມແຫ ່ງປຸ່ອຍມົນລະພິດອອກສູ່ອາກາດ ຈາກກິດຈະກໍາ, ກິດຈະການ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ 
ໃຫ້ຢູຸ່ໃນເກນມາດຕະຖານຄຸນນະພາບອາກາດ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ; 

- ຄວບຄຸມ ແລະ ຈໍາກັດ ລະດັບສຽງຈາກສະຖານທ ີ່ບໍລິການ, ການຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົົ່ງ ແລະ ບັນດາ 
ໂຮງງານຕ່າງໆ ໃຫ້ຢູຸ່ໃນເກນມາດຕະຖານລະດັບສຽງ ທ ີ່ກໍານົດໄວ້. 

ເປົໍ້າໝາຍທ ີ2: “ຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊຸ້ສານເຄມີ” 

- ຄວບຄຸມການນໍາເຂົື້າ ແລະ ນໍາໃຊ້ສານເຄມ  ໃນຂົງເຂດການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາ, ກະສິກໍາ ແລະ ການ 
 ບໍລິການຕ່າງໆ; 
- ຄວບຄຸມປະລິມານການນໍາເຂົື້າ ແລະ ນໍາໃຊ້ສານເຄມ ທ ີ່ທໍາລາຍຊັື້ນໂອໂຊນ. 

ເປົໍ້າໝາຍທ ີ3: ”ຫຼຸດຜ່ອນສິິ່ງເສດເຫ ຼືອ” 

- ຫ ຼຸດຜ່ອນປະລິມານສິີ່ງເສດເຫ ຼືອ ຢູຸ່ບັນດາຕົວເມຼືອງເທດສະບານ ແລະ ຕົວເມຼືອງອຼືີ່ນໆ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວ 
ປະເທດ ໂດຍນໍາໃຊ້ຫ ັກການ 3Rs; 

- ປັບປຸງລະບົບເກັບມ້ຽນ, ຂົນສົົ່ງ ແລະ ຂະຫຍາຍພຼືື້ນທ ີ່ການບລໍິການເກັບຂ ື້ເຫຍຼືື້ອໃນຕົວເມຼືອງ; 
- ສ້າງລະບົບການເກັບຂ ື້ເຫຍຼືື້ອໃນຊຼຸມຊົນ ແລະ ສາທາລະນະໃຫ້ມ ປະສິດທິພາບ; 

- ປັບປຸງ, ສ້າງສະໜາມກ າຈັດຂ ື້ເຫຍຼືື້ອໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ; 

- ປະຊາຊົນມ ຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົື້າໃຈໃນການນໍາໃຊ້ຫ ັກການ 3Rs. 
6.2 ຍ ດທະສາດການຄວບຄ ມມົນລະພິດ 
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  ວິໄສທັດຮອດ ປີ 2030, ຍດຸທະສາດ 10 ປີ ແລະ ແຜນດໍາເນ ນງານ ວ່າດ້ວຍ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ 
ສະບັບນ ື້ໄດ້ກໍານົດ ແລະ ວາງກອບຂອງການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ຂອງ ສປປ ລາວ ເພຼືີ່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ ມົນ
ລະພິດ ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດ ເຊຼືີ່ອມຕໍໍ່ທາງບົກກັບຫ າຍປະເທດ, ທິດເໜຼືອຕິດກັບ ສປ ຈ ນ, ທິດຕາເວັນ ອອກຕິດ

ກັບ ສສ ຫວຽດນາມ, ທິດໃຕ້ຕິດກັບປະເທດກໍາປູເຈຍ, ທດິຕາເວັນຕົກຕິດກັບປະເທດໄທ ແລະ ທິດຕາ ເວັນຕົກ
ສຽງເໜຼືອຕິດກັບປະເທດມຽນມາ. ເຊິີ່ງເປັນປະເທດໜຶີ່ງ ທ ີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ເປັນຕົື້ນ 
ປຸ່າໄມ,້ ຊບັພະຍາກອນນໍໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດທ ີ່ອຸດົມສົມບູນ ເຊັົ່ນ: ຄໍາ, ລິກໄນ, ທອງ ແດງ ແລະ ແຮ ່
ທາດອຼືີ່ນໆ ແຫ ່ງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດເຫ ົົ່ານ ື້ເປັນການກະຕູ້ນ ແລະ ຊຼຸກຍູ້ ການເຕ ບໂຕທາງເສດ ຖະກິດຂອງ 
ປະເທດລາວ. 

ຍຸດທະສາດ ວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ເປັນເຄຼືີ່ອງມຼື ແລະ ແນວທາງທ ີ່ສໍາຄັນເຂົື້າໃນວຽກງານການ
ປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມມົນລະພິດ  ແນ່ໃສ່ປ ກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມບໍໍ່ໃຫ້ເສຼືີ່ອມໂຊມ ແລະ ໄປຕາມທິດສ ຂຽວ 
ແລະ ຍຼືນຍົງ. ຍຸດທະສາດສະບັບນ ື້ ໄດ້ສະເໜ ບັນດາທັດສະນະທ ີ່ເປັນທິດເຍຼືອງທາງໃນການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມມົນລະ
ພິດ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ ທ ີ່ອາດຈະສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ, ທໍາມະຊາດ  ແລະ ເສດຖະກິດ ພ້ອມທັງ
ປະຕິບັດຕາມບັນດາແຜນງານບລູິມະສິດຂອງລັດຖະບານວາງອອກ ເພຼືີ່ອປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນການບັນລຸເປ ົ້າໝາຍ
ວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດໍາເນ ນງານຂອງຂະແໜງຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຂອງແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັື້ງທ  9. 

 
6.3 ຫ ັກການພຼືໍ້ນຖານໃນການຄວບຄ ມົນລະພິດ 
 

ການເຮດັໃຫຸ້ເກີດສິິ່ງເສດເຫ ຼືອໜ້ອຍທີິ່ສ ດ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນແຫ ິ່ງຂອງມົນລະພິດ: 
ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ເລ ີ່ມຕົື້ນແມ່ນສຸມໃສ່ການປ້ອງກັນ, ການຄວບຄຸມ ແລະ ການຟືົ້ນຟູ ໂດຍການຫ ຼຸດຜ່ອນ ຫ ຼື 
ກໍາຈັດສິີ່ງເສດເຫ ຼືອຢູຸ່ທ ີ່ແຫ ່ງກໍາເນ ດ ການເຮັດໃຫ້ມ ມົນລະພິດໜ້ອຍສຸດ ແລະ ການຫ ຼຸດຜ່ອນປະລິມານ ຂອງທຸກ
ສານທ ີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ສານມົນລະພິດ ຫ ຼື ສິີ່ງປ ນເປືົ້ອນ ທ ີ່ເຂົື້າໄປປ ນໃນສິີ່ງເສດເຫ ຼືອ ຫ ຼື ທ ີ່ຖຼືກປຸ່ອຍແບບອຼືີ່ນສູ່
ສະພາບແວດລ້ອມ (ລວມທັງການປຸ່ອຍຊົົ່ວຍາມຊົົ່ວຄາວ ກ່ອນການຣ ໄຊເຄ , ການບໍາບັດ ຫ ຼື ການກໍາຈັດ). 

ການປັບໃຊຸ້ຂອງກົດໝາຍ ແລະ ການບັງຄັບໃຊຸ້:  ການສ້າງກົນໄກການຄຸ້ມຄອງມົນລະພິດ ຄວນ
ສາມາດປັບໃຊ້ໃຫເ້ຂົື້າກບັຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາດ, ຂອງແຂວງ ແລະ ຂອງທ້ອງຖິີ່ນ ການນໍາໃຊ້ບັນດາມາດ
ຕະການດ້ານບໍລິຫານ ເຊັົ່ນ: ການກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມ, ການກວດກາ ແລະ ການຕ ລາຄາ ແຫ ່ງມົນລະພິດ ແລະ 
ປະລິມານມົນລະພິດ ຈາກບັນດາກິດຈະກໍາການພັດທະນາ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຈະຖຼືກສົົ່ງເສ ມເພຼືີ່ອເພ ີ່ມ
ທະວ ຄວາມສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ປະສິດທິພາບ ການຈັດການຂອງລັດ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະຖານ ກ່ຽວກັບ 
ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ໃນສິີ່ງແວດລ້ອມ. 

ການເຊຼືິ່ອມກັນຂອງກນົໄກທາງນິຕິກໍາ: ບັນດາກົນໄກທາງດ້ານນິຕິກໍາ ຄວນຈະເຊຼືີ່ອມໂຍງກັນກັບ
ບັນດາຜູ້ມ ສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍຂອງປະເທດທ ີ່ໃກ້ຄຽງ ເພຼືີ່ອກ້າວໄປສູ່ວັດຖຼຸປະສົງທົົ່ວໄປ ໂດຍອ ງຕາມບັນຫາມົນລະພດິ
ຂອງຊາດ ແລະ ມົນລະພິດຂ້າມຊາຍແດນ. 

ການນໍາໃຊຸ້ວິທກີານຕະຫ າດ: ບ່ອນໃດທ ີ່ເປັນໄປໄດ້ກໍໍ່ຄວນນໍາໃຊ້ກົນໄກຕະຫ າດ ບດົການລົງໂທດ
ທາງອາຍາກໍໍ່ຄວນຖຼືກນໍາໃຊ້ເທຼືີ່ອລະກ້າວ ໃນຂະນະທ ີ່ນໍາໃຊ້ກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫ າດຢຸ່າງປັບປຸ່ຽນໄດ້ ເພຼືີ່ອບັງຄັບ
ໃຊ້ຂໍໍ້ກໍານົດທາງ ກົດໝາຍ, ຂໍໍ້ບັງຄັບ, ລະບຽບການ  ແລະ ມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມ. 

ຜູຸ້ສ້າງມົນລະພິດເປັນຜູຸ້ຈ່າຍ:  ບັນດາອົງການຈັດຕັື້ງ ແລະ ບຸກຄົນ ຕ້ອງຈ່າຍສໍາລັບຜົນໄດ້ຈາກ
ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ມູນຄ່າຂອງສິີ່ງແວດລ້ອມ, ຖ້າຫາກເປັນຕົື້ນເຫດກໍໍ່ໃຫ້ເກ ດມົນລະພິດຕໍໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ເຮັດໃຫ້
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ຊັບພະຍາກອນບົກແຫ້ງລົງ ແລະ ຊ ວະນາໆພັນເສຼືີ່ອມໂຊມລົງ ພວກເຂົາຕ້ອງຈ່າຍທົດແທນ ສາໍລັບ ການປັບປຸງໃຫ້ດ 
ຂຶື້ນ, ການຟືົ້ນຟູຄຼືນ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍ. 

ວິທີການແບບເຊຼືິ່ອມສານ: ການຮັບຮອງເອົາວິທ ການແບບເຊຼືີ່ອມສານ ລວມມ  ການປ້ອງກັນ, ການ
ຄວບຄຸມ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ ຜົນກະທົບທາງລົບຂອງມົນລະພິດ ເຂົື້າໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ເຂົື້າໃນສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການສຶກສາ; ການພັດທະນາ ຕ້ອງເປັນມິດຕໍໍ່

ສິີ່ງແວດລ້ອມ; ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ຄວນຜະລິດສິີ່ງເສດເຫ ຼືອໜ້ອຍທ ີ່ສຸດ ແລະ ພະຍາຍາມໃຫບ້ັນລຸ ສໍາລັບ 
ເສດຖະກິດຂຽວ.  

ຄວາມສອດຄອ່ງໃນການເຮັດວຽກຮວ່ມກັນ: ການພດັທະນາ ຂອງກົນໄກໃນການຄວບຄຸມມົນລະ
ພິດ ຄວາມສາມາດປັບໃຊ້ໃຫ້ເຂົື້າກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາດ, ຂອງແຂວງ ແລະ ຂອງທ້ອງຖິີ່ນ. 
ການນໍາໃຊຸ້ການປະຕິບັດທີິ່ດີເລດີ: ການນໍາໃຊ້ເທັກໂນໂລຊ ທ ີ່ດ ເລ ດທ ີ່ມ ຢູຸ່ ແລະ ເປັນມິດກັບດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ 
ແມ່ນຈະຖຼືກຮັບປະກັນ. 

ການໃຊຸ້ຈ່າຍທີິ່ມີປະສດິທພິາບ: ວິທ ການຈັດການ ຕ້ອງມ ຄວາມຄຸ້ມຄ່າທາງດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (ມ ຕົື້ນ
ທຶນຕໍໍ່າສຸດ ແຕ່ມ ປະສິດທິພາບສູງ). 

ການເຂົໍ້າເຖິງຂໍໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ: ການອໍານວຍເງຼືີ່ອນໄຂແກ່ບັນດາຜູ້ມ ສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍທັງໝົດ ໃຫ້ມ 
ຊ່ອງທາງເຂົື້າເຖິງຂໍໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບ ມົນລະພິດ. 

ບັນລ ຄວາມສະເໝີພາບ:  ການປ ກປ້ອງຄວາມຍຸດຕິທໍາ ແລະ ຄວາມສະເໝ ພາບ ຂອງປະຊາຊົນ ຈາກ
ບັນຫາມົນລະພິດ ແລະ ການພິຈາລະນາ ເຖ ງຄວາມອ່ອນໄຫວທ ຖຼືກທໍາລາຍໄດ້ງ່າຍຂອງບຸກຄົນ. 
           ການສ້າງຈິດສໍານກຶ: ຜູ້ມ ສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍທັງໝົດ ຈະຕ້ອງຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາຄວາມຮ້າຍແຮງ
ຂອງມົນລະພິດ ພ້ອມທັງ ວິທ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດການ.  

 
6.4 ບັນຫາ ແລະ ສິິ່ງທ້າທາຍໃນການຄວບຄ ມມົນລະພິດ ຂອງແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ 
 

6.4.1 ບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍໃນການຄຸ້ມຄອງສານເຄມ  
 ສະພາບລວມ ການນໍາໃຊ້ສານເຄມ ເຂົື້າໃນວຽກງານຕ່າງໆໃນ ແຂວງ ບໍລິຄາໍໄຊ ກໍໍ່ຄຼື ສປປ ລາວ 

ສ່ວນຫ າຍແມ່ນຍງັບໍໍ່ຖຼືກຕ້ອງຕາມຫ ັກວິຊາການ ໂດຍອ ງຕາມເອກະສານຂໍໍ້ມູນຄວາມປອດໄພໃນການປ້ອງກັນສານ
ເຄມ  ຍັງມ ຂ ດຈໍາກັດ, ຜູ້ນໍາໃຊ້ສານເຄມ ຍັງຖຼືເບາົຕໍໍ່ການສວມໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນຂັື້ນພຼືື້ນຖານເປັນຕົື້ນ: ໜ້າກາກ
ປ້ອງກັນສານເຄມ , ຖົງມຼື, ຊຼຸດປ້ອງກັນ ແລະ ອຼືີ່ນໆ. ນອກຈາກນ ື້ການຄຸ້ມຄອງການເຂົື້າ ແລະ ການຈໍາໜ່າຍສານເຄ
ມ ຫ້າມນໍາໃຊ້ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍອ ງຕາມ 54 ບັນຊ ສານເຄມ  ຍັງມ ປະກົດໃຫ້ເຫັນຕາມສວນຕ່າງໆ. 

6.4.2 ບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍໃນການຄຸ້ມຄອງສິີ່ງເສດເຫ ຼືອ  
 ການຄຸ້ມຄອງສິີ່ງເສດເຫ ຼືອ ແມ່ນມ ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ ແລະ ທ້າທາຍສູງ ເນຼືີ່ອງຈາກປະຊາຊົນບາງຈໍາ

ນວນຍັງບໍໍ່ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍລະບຽບ ແລະ ນະໂຍບາຍວາງອອກ ຍັງປະກົດໃຫ້ເຫັນໂດຍການ
ລັກລອບຖ ື້ມ ແລະ ຈູດແບບຊະຊາຍ. ນອກນັື້ນການຊອກຫາພຼືື້ນທ ີ່ມາໃຊ້ເປັນສະໜາມຂ ື້ເຫຍຼືື້ອແມ່ນຍັງມ ຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກ, ການສົົ່ງເສ ມປະຊາຊົນໃນການຄັດແຍກຂ ື້ເຫຍຼືື້ອ, ການນໍາຂ ື້ເຫຍຼືື້ອກັບໄປໃຊ້ຄຼືນ, ການນໍາຂ ື້ເຫຍຼືື້ອຄົວ
ເຮຼືອນໄປເປັນປຸ໋ຍໝັກຍັງບໍໍ່ດ ເທົົ່າທ ຄວນ. ເຫ ົົ່ານ ື້ລ້ວນແຕ່ແມນ່ບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍທ ີ່ຕອ້ງເອົາໃຈໃສ່ໃນການແກ້
ໄຂ, ຄວາມເປັນເຈົື້າການຂອງສັງຄົມ ໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາຫ າຍຂຼືື້ນກວ່າເກົົ່າ.  

ນອກຈາກບັນຫາທ ີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັື້ນ ຍັງມ ບາງບັນຫາທ ີ່ພົື້ນເດັົ່ນກໍໍ່ຄຼື ບຸກຄະລາກອນທ ີ່ມ ຄວາມຮູ້ຄວາມ
ສາມາດ ແລະ ປະສົບການສູງໃນຂົງເຂດດັົ່ງກ່າວ ຍັງມ ໜ້ອຍບໍໍ່ທັນພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ, ຂາດເຕັກນິກ, ເຕັກ
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ໂນໂລຊ  ແລະ ມາດຕະຖານທ ີ່ຊັດເຈນ. ເພາະສະນັື້ນ, ຍຸດທະສາດວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມມົນລະພິດແຫ່ງຊາດ ຂອງ ສ

ປປ ລາວ ຈຶີ່ງສຸມໃສ່ຊຼຸກຍູ້ການປັບປຸງລະບົບການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ໃຫ້ເຂັື້ມແຂງ ແລະ ມ ປະສິດທພິາບສູງຂຶື້ນ. 
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ພາກທີ VII 
ສະຫຼຸບ 

 
7.1   ສະຫຼຸບ  

ຈາກການລົງເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະພາບມົນລະພິດຂອງແຂວງ ບໍລິຄາໍໄຊ ສາມາດປະເມ ນ ແລະ ສະຫ ຼຸບ
ໄດ້ດັົ່ງນ ື້:  

❖ ຄຸນນະພາບທາງອາກາດ ໄດ້ມ ການວັດແທກຕົວຈິງຢູຸ່ 2 ຈຸດຄຼື ຫ້ອງການອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ແລະ 
ສວນອານຸສອນ ທ່ານ ສ ສົມພອນ ໂດຍທໍາການວັດແທກ ຄ່າໂອໂຊນ, ຊັລເຟີໄດອ໋ອກໄຊດ໌, ໄນໂຕເຈນ
ໄດ້ອ໋ອກໄຊດ໌, ກາສ໌ຄາບອນໂມນ໊ໄຊດ໌, ຝຸຸ່ນລະອອງຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ 10, ຝຸຸ່ນລະອອງລວມ ແລະ ສານ
ອົງຄະທາດທ ີ່ລະເຫ ຍງ່າຍໃນບນັຍາກາດ ປະເມ ນໄດ້ວ່າສະພາບມົນລະພິດທາງອາກາດຍັງຢູຸ່ໃນເກນມາດ ຕະ
ຖານມ ພຽງບາງຊ່ວງເວລາ ແລະ ບາງຄ່າເທົົ່ານັື້ນທ ີ່ເກ ນມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມ ແຫ່ງຊາດກໍານົດໄວ້ ແຕ່
ບໍໍ່ໄດ້ມ ການສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍໍ່ສິີ່ງທ ີ່ມ ຊ ວິດ ຫ ຼື ມະນຸດແຕ່ຢຸ່າງໃດ; 

❖ ສໍາລັບລະດັບສຽງ ຈາກການວດັແທກທັງ 2 ຈຸດຄຼື ຫ້ອງການອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ແລະ ສວນອານຸ
ສອນ ທ່ານ ສ ສົມພອນ ເຫັນວ່າຍັງຢູຸ່ໃນເກນມາດຕະຖານສິີ່ງແວດແຫ່ງຊາດກາໍນົດໄວ້ເຊັົ່ນດຽວກັນ; 

❖ ຄຸນນະພາບທາງດ ນ: ເນຼືີ່ອງຈາກວ່າ ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ ໄດ້ຖຼືເອົາວຽກງານກະສິກໍາ ເປັນວຽກງານບູລິມະສິດໜຶີ່
ງທ ີ່ສໍາຄັນໃນການພັດທະນາເສດຖະ ກິດ - ສັງຄົມ ຄ່ຽງຄູ່ການພັດທະນາໃນວຽກງານກະສິກໍາກໍໍ່ຄຼືການນໍາ
ໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພຼືດທ ີ່ໃຊ້ເຂົື້າໃນການປູກພຼືດເປັນສິນຄ້າພ້ອມກັນນັື້ນ ການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພຼືດແມ່ນກໍາ
ລັງເພ ີ່ມທະວ ຂຶື້ນ ສໍາລັບການປູກພຼືດບໍລິໂພກໃນຄົວເຮຼືອນ ແລະ ສົົ່ງຂາຍໃນຕະຫ າດທ້ອງຖິີ່ນ ຊຶີ່ງລວມມ  
ເຂົື້ານາ, ເຂົື້າໄຮ່ ແລະ ສວນຜັກ ຢາຂ້າແມງໄມ້ທ ີ່ນິຍົມໃຊ້ໃນການປູກຜັກຊຼຸມຊົນ ລວມມ  ໄຊເປີເມທຣິນ 
ແລະ ຄາບາຣິນ ການນໍໍ້າໃຊສ້ານເຄມ ເຂົື້າໃນວຽກງານກະສິກໍາ ຍັງເປັນການນໍາໃຊແ້ບບກະແຈກກະຈາຍ 
ການຄຸ້ມຄອງຍັງມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາ ແລະ ຊັບຊ້ອນພໍສົມຄວນ; 

❖ ຄຸນນະພາບທາງນໍໍ້າ: ໃນປີ 2019 ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ໄດ້ມ ການຕິດຕາມຄຸນນະພາບນໍໍ້າ 5 ສາຍນໍໍ້າ ໃນນັື້ນ
ປະກອບມ ແມ່ນໍໍ້າຫ ັກ 3 ສາຍ ແລະ ແມ່ນໍໍ້າຮອງ 2 ສາຍ ດັົ່ງນ ື້: ນໍໍ້າງຽບ, ນໍໍ້າຊັນ, ນໍໍ້າກະດິງ, ນໍໍ້າພາວ ແລະ 
ນໍໍ້າກະຕະ ຕາມລໍາດັບ. ອ ງຕາມຜົນການວັດແທກ ແລະ ວິໄຈຄຸນນະພາບນໍໍ້າໜ້າດິນທັງ 5 ສາຍນໍໍ້າ ທ ີ່ຄວາມ
ເລິກ 30 ຊັງຕ ແມັດ ເຫັນວາ່ ຄຸນນະພາບນໍໍ້າທັງ 5 ສາຍນໍໍ້າແມ່ນຍັງຢູຸ່ໃນເກນມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມ
ແຫ່ງຊາດ ມ ພຽງຄາ່ DO ໃນນໍໍ້າ ຂອງສາຍນໍໍ້າຊັນ ຕໍໍ່າກວ່າເກນມາດຕະຖານພຽງເລັກນ້ອຍເມຼືີ່ອທຽບໃສ່ນໍໍ້າ
ປະເພດທ ີ່ 2  ແຕ່ບໍໍ່ມ ຜົນກະທົບກັບສິີ່ງທ ີ່ມ ຊ ວິດ; 

❖ ສິີ່ງເສດເຫ ຼືອ: ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ມ ທັງໝົດ 7 ຕົວເມຼືອງ ໃນນັື້ນມ ການບໍລິການຈັດການຂ ື້ເຫຍຼືື້ອມ  6 ຕົວ
ເມຼືອງ ຍັງມ ພຽງເມຼືີ່ອງໄຊຈໍາພອນ ຍັງບໍໍ່ທັນມ ການຈັດການຢຸ່າງຖຼືກວິທ   ສະພາບລວມໃນການຄຸ້ມຄອງຂ ື້
ເຫຍຼືື້ອ ແລະ ສະຖິຕິປະລິມານຂ ື້ເຫຍຼືື້ອຂອງ ແຂວງ ບໍລິຄາໍໄຊ ໃນປີ 2020 ມ ທັງໜົດ 24.014,9 ໂຕນ 
ໂດຍລວມເປັນການຈັດການແບບເປີດ (Open Dumping) ຍັງບໍທັນມ ການສົົ່ງເສ ມການຈັດການຈາກ
ຕົື້ນທາງຢຸ່າງຈິງຈັງ.  
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7.2 ຂໍໍ້ສະເໜີ 
ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສິີ່ງເສດເຫ ຼືອ ເພຼືີ່ອໃຫ້ໄດ້ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ຄວນມ 

ດັົ່ງນ ື້:  
1. ສ້າງລະບຽບການສະເພາະແຕ່ລະດ້ານ ພ້ອມທັງບັງຄັບໃຊ້ ເປັນຕົື້ນ:    ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການ

ກໍາຈັດສິີ່ງເສດເຫ ຼືອ ຕາມແຄມທາງ ແລະ ຊຼຸມຊົນ; 
2. ສ້າງກົນໄກການຄວບຄຸມ, ການນໍາເຂົື້າ ແລະ ການນໍາໃຊ້ສານເຄມ ເປັນພິດຢຸ່າງຈິງຈັງ; 
3. ສ້າງກົນໄກການຄວບຄຸມມົນລະພິດຂັື້ນແຂວງ ໂດຍຮ່ວມກັບບັນດາຂະແໜງການທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 
4. ໂຄສະນາສ້າງຈິດສໍານຶກໃຫ້ແກ່ບັນດາພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕໍາຫ ວດ, ປະຊາຊົນ, ນັກຮຽນ

ນັກສຶກສາ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນ ໃຫ້ມ ຮູ້ຄວາມເຂົື້າໃຈກ່ຽວກັບ ບັນຫາມົນລະພິດ ພ້ອມທັງວິທ 
ແກ້ໄຂ; 

5. ສົົ່ງເສ ມການນໍາໃຊ້ລົດໄຟຟ້າ, ລົດປະຢັດພະລັງງານ ແລະ ອຼືີ່ນໆ; 
6. ສົົ່ງເສ ມການຜະລິດກະສິກໍາສະອາດ; 
7. ສົົ່ງເສ ມການນໍາໃຊ້ຫ ັກການ 3Rs ເຊັົ່ນ: ການແຍກຂ ື້ເຫຍຼືື້ອແຕ່ຕົື້ນທາງ, ການເຮັດຝຸຸ່ນບົົ່ມໃນ

ລະດັບຄົວເຮຼືອນ ແລະ ການລ້ຽງຂ ື້ກະເດຼືອນ ເພຼືີ່ອຍ່ອຍສະຫ າຍເສດອາຫານຈາກຄົວເຮຼືອນຢຸ່າງທົົ່ວ
ເຖິງ; 

8. ຈັດຫາງົບປະມານຕິດຕັື້ງເຄຼືີ່ອງມຼືໃນການຕິດຕາມຄຸນນະພາບສິີ່ງແວດລ້ອມ ເປັນຕົື້ນ: ຄຸນນະພາບ
ອາກາດ, ຄຸນນະພາບນໍໍ້າ ແລະ ອຼືີ່ນໆ; 
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ເອກະສານອ້າງອີງ 
1. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ ກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບປັບປຸງ ສະບັບເລກທ  041/ສພຊ; ລົງວັນທ  18 

ທັນວາ 2012; 
2. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ນໍໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທ  23/ສພຊ, ລົງວັນທ  11 

ພຶດສະພາ 2017; 

3. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທ ີ່ດິນ ສະບບັປັບປຸງ (2019); 

4. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກະສິກໍາ (1998); 

5. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຈະລາຈອນທາງບົກ (2012); 

6. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຜນຜັງເມຼືອງ ຂອງ ສປປ ລາວ (2019): 
7. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອຸດສາຫະກາໍປຸງແຕ່ງ (2013); 
8. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮ່ທາດ (2017); 
9. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເຄມ  (2016); 
10. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປ້ອງກນັ ແລະ ການກັກກັນພຼືດ ສະບັບປັບປຸງ (2016); 
11. ມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທ  81/ລບ; ລົງວັນທ  21 ກຸມພາ 2017; 
12. ແຜນຈັດສັນທ ີ່ດິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແບບຮອບດ້ານ ຮອດປີ 

2030; 
13. ບົດລາຍງານ ຂອງອົງການພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມຼືອງປາກຊັນ ສະບັບເລກທ  826/ອພບຕ; ລົງວັນ

ທ  22 ກັນຍາ 2020; 
14. ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5ປີ ຄັື້ງທ  V (2021-2025) ຂອງແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ; 
15. ການນໍາໃຊເຄມ ກະສິກໍາທ ີ່ຜົນກະທົບຕໍໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ; ດຣ ພູສ  ອິນທະປັນຍາ; 

 

 

 




