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ຄ ານ າ 
ແຂວງຄ າມ່ວນ ເປັນແຂວງໜຶ່ ງທີ່ ມກີານຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນເສດຖະກດິສງັຄມົຢ່າງໄວວາ ເນື່ ອງຈາກມີ

ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດທີ່ ອຸດມົສມົບູນ ເປັນທ່າແຮງໃນການພດັທະນາຂອງຂະແໜງການລງົທນຶຕ່າງໆເຊັ່ ນ  
ການຂຸດຄົນ້ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ, ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ຫດັຖະກ າ, ການພດັທະນາເຂື່ ອນໄຟຟາ້ນ າ້ຕກົ, ການປູກ
ພດືເສດຖະກດິ, ແລະ ອື່ ນໆ. ນອກຈາກນີ ້ແຂວງຄ າມ່ວນ ຍງັມຈີດຸເດັ່ ນທາງດາ້ນທີ່ ຕັງ້ ເພາະວ່າມຊີາຍແດນຕດິກບັ
ຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ ງເປັນການອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການດ າເນນີທຸລະກດິ-ການຄາ້, ການຄມົມະນາຄມົ ແລະ 
ຂນົສົ່ ງ, ເຫ ົ່ ານີໄ້ດກ້າຍເປັນທ່າແຮງທີ່ ສ າຄນັໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຂອງແຂວງ ກ ່ ຄ ືຂອງ ສປປລາວ. 
ຄຽງຄູ່ກບັການເຕບີໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນເສດຖະກດິສງັຄມົ ແລະ ການພດັທະນາຕ່າງໆ ນັນ້, ບນັຫາທາງດາ້ນ
ສິ່ ງແວດລອ້ມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ດດຍສະເພາະບນັຫາກ່ຽວກບັມນົລະພດິ ທີ່ ເກດີຂຶນ້ຈາກບນັດາກດິຈະກ າ
ການພດັທະນາຕ່າງໆ ໄດກ້າຍເປັນສິ່ ງທີ່ ທາ້ທາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫ ວງ ຂອງບນັດາພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງທງັໝດົທີ່ ຈະຕອ້ງ
ໄດເ້ອາົໃຈໃສ່ໃນການປົກປັກຮກັສາ ເພື່ ອເຮດັໃຫສ້ິ່ ງແວດລອ້ມມຄີວາມຍນືຍງົ ໄປຄຽງຄູ່ກບັການພດັທະນາດັ່ ງກ່າວ. 

ອງີຕາມຂ ມູ້ນຂອງບດົລາຍງານເຫນັຄຸນນະພາບສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງແຂວງຄ າມ່ວນເຫນັວ່າ ດດຍລວມແມ່ນ
ຍງັຢູ່ໃນສະພາບທີ່ ດ,ີ ສ າລບັບນັຫາທາງດາ້ນມນົລະພດິອາດຈະມປີາກດົໃຫເ້ຫນັໃນບາງພືນ້ທີ່  ດດຍສະເພາະໃນເຂດ
ທີ່ ມກີານພດັທະນາ ແລະ ເຂດທີ່ ຕັງ້ຂອງດຄງການລງົທນຶຕ່າງໆ ເຊິ່ ງພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຈະຕອ້ງໄດມ້ກີານ
ເອາົໃຈໃສ່ຕດິຕາມກວດກາເປັນແຕ່ລະໄລຍະເພື່ ອເປັນການປອ້ງກນັບ ່ ໃຫເ້ກດີມບີນັຫາເພີ່ ມຂຶນ້ໃນອະນາຄດົ. 

ບດົລາຍງານສະພາບມນົລະພດິສະບບັນີ ້ເປັນບດົລາຍງານສະບບັທ າອດິຂອງ ແຂວງຄ າມ່ວນ ເຊິ່ ງເກດີ
ຈາກການສຸມເຫື່ ອເທແຮງ ຂອງ ພະແນກຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ດດຍການປະກອບສ່ວນ
ທາງດາ້ນຂ ມູ້ນຈາກທຸກໆພາກສ່ວນ ພອ້ມທງັການສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນງບົປະມານ ຈາກກອງທນຶປົກປັກຮກັສາ
ສິ່ ງແວດລອ້ມ ຜ່ານດຄງການ LENs-2. ຈດຸປະສງົຂອງບດົລາຍງານສະບບັນີ ້ເພື່ ອເປັນການສງັລວມຂ ມູ້ນໃຫຮູ້ ້
ສະພາບບນັຫາມນົລະພດິໃນປັດຈບຸນັຂອງແຂວງ, ທງັເປັນຂ ມູ້ນພືນ້ຖານສະໜອງໃຫແ້ກ່ການສາ້ງແຜນດ າເນນີງານ 
ໃນການປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການຄວບຄຸມມນົລະພດິໃນອະນາຄດົ. ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ ບນັດາຂ ້

ມູນໃນບດົລາຍງານສະບບັນີ ້ອາດຈະຍງັບ ່ ທນັຄບົຖວ້ນສມົບູນເທື່ ອ ເພາະວ່າໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຂ ມູ້ນທາງດາ້ນມນົ
ລະພດິຂອງແຂວງຄ າມ່ວນ ແມ່ນຍງັບ ່ ໄດມ້ຖີານຂ ມູ້ນຢ່າງເປັນລະບບົ, ພອ້ມທງັມຂີ ຈ້ າກດັທາງດາ້ນຊບັພະຍາກອນ
ບຸກຄນົ ແລະ ງບົປະມານບ ່ ພຽງພ  ຈ ຶ່ ງເຮດັໃຫກ້ານຕດິຕາມສະພາບມນົລະພດິຈຶ່ ງບ ່ ໄດເ້ຮດັຢ່າງເປັນປົກກະຕ.ິ ແຕ່
ເຖງິຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ ພະແນກຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ຫວງັວ່າບນັດາຂ ມູ້ນໃນບດົລາຍງານ
ສະບບັນີ ້ຈະເປັນປະດຫຍດຕ ່ ບນັດາທ່ານບ ່ ຫ າຍກ ່ ໜອ້ຍ. ຈາກການຖອດຖອນບດົຮຽນໃນການສາ້ງບດົລາຍງານ
ສະບບັນີ ້ພະແນກຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແຂວງຄ າມ່ວນ ຈະໄດໝ້ນູໃຊໃ້ນການພດັທະນາ
ບດົລາຍງານສະພາບມນົລະພດິຂອງແຂວງ ໃນປີຕ ່ ໄໆປ. 

ຫວົໜາ້ພະແນກ  
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມແຂວງຄ າມ່ວນ 
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ພາກທ ີI 
ສະພາບລວມ 

1. ສະພາບລວມຂອງແຂວງຄ າມ່ວນ 
ແຂວງຄ າມ່ວນ ຕັງ້ຢູ່ພາກກາງ ຂອງ ສປປ ລາວ  ຢູ່ລະຫວ່າງເສັນ້ແວງທີ່  104°43’04” ຫາ 105°45’12” 

ຕາເວນັອອກ ແລະ ເສັນ້ຂະໜານທີ່  17°01’30” ຫາ 18°12’30” ເໜອື, ຄວາມສູງຈາກລະດບັໜາ້ນ າ້ທະເລ 170 
ແມດັ(ຈດຸເມອືງທ່າແຂກ),  ທົ່ ວແຂວງມເີນືອ້ທີ່ ທງັໝດົ 16.315 ກດິລຕາແມດັ, ແບ່ງເປັນສອງເຂດນເິວດວທິະຍາ
ຄ ື ເຂດພູດອຍກວມ 54% ແລະ ເຂດທົ່ ງພຽງກວມ 46%, ມຊີາຍແດນ ທດິເໜອືຕດິຈອດກບັ ແຂວງບ ລຄິ າໄຊ 
162 ກມ, ທດິໄຕຕ້ດິກບັ ແຂວງ ສະຫວນັນະເຂດ 174 ກມ, ທດິຕາເວນັອອກຕດິກບັ ແຂວງກວາງບີ່ ງ ແລະ 

ແຂວງ ຮ່າຕີ່ ງ 273 ກມ, ທດິຕາເວນັ ຕກົຕດິກບັ ແຂວງນະຄອນພະນມົ 153 ກມ.  
 

ດາ້ນພູມອາກາດມ ີ2 ລະດູ ຄ ື ລະດູແລງ້ ແລະ ລະດູຝົນ, ລະດູຝົນເລີ່ ມແຕ່ ເດອືນ ມຖຸິນາ ຫາ ເດອືນ 
ພະຈກິ, ລະດູແລງ້ເລີ່ ມແຕ່ ເດອືນ ທນັວາ ຫາ ເດອືນ ພດຶສະພາ, ອຸນຫະພູມແມ່ນແບ່ງເປັນ 02 ເຂດແຕກຕ່າງກນັ 
ຄ:ື ເຂດພູດອຍອຸນຫະພູມເຢັນ ແລະ ເຂດທົ່ ງພຽງຈະມອຸີນຫະພູມຮອ້ນກວ່າ, ໃນໄລຍະ 05 ປີ ອຸນຫະພູມຕ ່ າສຸດ 
7.2 ອງົສາ, ວນັທີ່  8 ກຸມພາ 2016, ອຸນຫະພູມສູງສຸດ 42.0 ອງົສາ ວນັທີ່  20 ເມສາ 2015; ອຸນຫະພູມ
ສະເລ່ຍຕ ່ າສຸດ 15.6 ອງົສາ ເດອືນ 2 ປີ2016; ອຸນຫະພູມສະເລ່ຍສູງສຸດ 37.9 ອງົສາ,ເດອືນ 4 ປີ2016; ອາຍ
ລະເຫີຍຕ ່ າສຸດ  2.1 ມມ ປີ2015; ສູງສຸດ  10.6 ມມ ວນັທີ່ 12 ເມສາ 2016; ປະລມິານນ າ້ຝົນລວມຍອດ  
11.286,1 ມມ, ປະລມິານນ າ້ຝົນຕ ່ າສຸດ  0.1 ມມ ວນັທີ່ 14 ມຖຸີນາ 2015; ປະລມິານນ າ້ຝົນສູງສຸດ 222 ມມ ວນັ
ທ ີ16 ມຖຸີນາ 2018; ແສງແດດລວມ   9.826,5 ຊົ່ ວດມງ, ແສງແດດຕ ່ າສຸດ  0.1 ຊົ່ ວດມງ ວນັທ1ີ0 ມນີາ 2015, 
ສູງສຸດ  11.7 ຊົ່ ວດມງ ວນັທີ່  6 ກຸມພາ 2016. 

ແຂວງຄ າມ່ວນ  ມເີນືອ້ທີ່ ທງັໝດົ 16.315 Km2 ກວມປະມານ 6,89% ຂອງເນືອ້ທີ່ ທົ່ ວປະເທດ,  ຊື່ ງ
ປະກອບມ ີ10 ເມອືງ   ເມອືງທ່າແຂກ, ເມອືງໜອງບກົ, ເມອືງເຊບັງ້ໄຟ, ເມອືງຫນີບູນ, ເມອືງມະຫາໄຊ, ເມອືງນາ
ກາຍ, ເມອືງບວົລະພາ, ເມອືງຍມົມະລາດ, ເມອືງໄຊບວົທອງ ແລະ ເມອືງຄູນຄ າ; ເມອືງທ່າແຂກເປັນເມອືງ
ເທດສະບານ ເປັນສູນກາງດາ້ນການເມອືງ, ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ວດັທະນະທ າຂອງແຂວງ. ມຈີ ານວນບາ້ນ 
569 ບາ້ນ, 80.537 ຄອບຄວົ, ມປີະຊາກອນ 433.570 ຄນົ, ປະກອບມ ີ9 ເຜົ່ າຄ ື ເຜົ່ າລາວລຸ່ມ,ເຜົ່ າໄຕ, ເຜົ່ າ
ຜູໄ້ທ, ເຜົ່ າແສກ, ເຜົ່ າຕຣີ,ເຜົ່ າງວນ້, ເຜົ່ າມ ົງ້, ເຜົ່ າກຣິ ແລະ ເຜົ່ າມະກອງ  ປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າມມີູນເຊືອ້ພລິະອາດ
ຫານ, ມຄີວາມສາມກັຄເີປັນປຶກແຜ່ນແໜນ້ໜາ.ຄວາມໜາແໜນ້ຂອງພນົລະເມອືງ 26 ຄນົ/ກມ2,  ປະຊາຊນົ
ສ່ວນໃຫ່ຍອາໃສ່ຢູ່ເປັນກຸ່ມຕາມທົ່ ງພຽງ, ລຽບແຄມເສັນ້ທາງ, ແຄມແມ່ນ າ້ຫ ກັ, ສາຂາ, ສາຍນ າ້ຍ່ອຍຕ່າງໆ ແລະ 
ຈ ານວນໜື່ ງແມ່ນຕັງ້ຢູ່ຕາມສນັພູຫ່າງໄກສອກຫ ກີ. ການດ າລງົຊວິດິຫ າຍກວ່າ 64,3% ແມ່ນອາໃສຢູ່ເຂດທົ່ ງພຽງ
ການປະກອບອາຊບີສ່ວນໃຫ່ຍອາໃສການຜະລດິກະສກິ າ, ລຽ້ງສດັ ແລະ ເຮດັທຸລະກດິການບ ລກິານ, ດາ້ນສກືສາ 
ແລະ ດາ້ນສາທາລະນະສຸກ ໄດຮ້ັບການພັດທະນາໄວລວມເຖິງການບ ລິການດາ້ນການຕະຫ າດ ແລະ ການ
ທະນາຄານມຄີວາມສະດວກກວ່າເຂດອື່ ນໆ. ສ່ວນປະຊາຊນົທີ່ ອາໃສ່ຢູ່ ເຂດພູດອຍການຄມົມະນາຄມົຂນົສົ່ ງ, 
ການບ ລກິານດາ້ນສາທາລະນະສຸກ, ດາ້ນສກືສາ ແລະ ການເຂົາ້ເຖງິການບ ລກິານອື່ ນໆຍງັບ ່ ທນັໄດສ້ະດວກສະບາຍ
ເທົ່ າທີ່ ຄວນ.  
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ຮູບ 1 : ແຜນທີ່ ການປົກຄອງແຂວງ 
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2. ສະຖານະການມນົລະພດິ ຂອງ ແຂວງ ຄ າມ່ວນ 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ (ສປປ ລາວ) ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະທີ່ ມກີານປ່ຽນແປງຢ່າງ
ໄວວາ. ມກີານຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິທີ່ ແຂງແຮງ, ສະເລ່ຍ 7 ສ່ວນຮອ້ຍ ນບັຕັງ້ແຕ່ປີ 2006 ເປັນຕົນ້ມາ. 
ຊຶ່ ງໄດສ້າ້ງຜນົກະທບົຕ ່ ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມຂອງປະເທດພ ສມົຄວນ. 

ການພດັທະນາທີ່ ກາຍເປັນຕວົເມອືງຢ່າງໄວວາ, ການເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງປະຊາກອນ ແລະ ການຂະຫຍາຍດຕ
ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ, ກະສກິ າ, ຄມົມະນາຄມົຂນົສົ່ ງ ແລະ ອື່ ນໆ ຊຶ່ ງເປັນໄພຂົ່ ມຂູ່ຕ ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ເປັນ
ສາເຫດຕົນ້ຕ ຂອງບນັຫາມນົລະພດິທີ່  ສປປ ລາວ ກ າລງັປະສບົຢູ່ໃນປະຈບຸນັ. 

ດວ້ຍເຫດຜນົຕ່າງໆເລົ່ ານີ ້ເຮດັໃຫຄຸ້ນນະພາບສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງ ແຂວງຄ າມ່ວນ ຍງັມຄີວາມທາ້ທາຍຕ ່
ກບັການເຊື່ ອມດຊມດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມທີ່ ສ າຄນັຫ າຍຢ່າງ ເຊິ່ ງກ ່ ໃຫເ້ກດີມນົລະພດິທາງອາກາດ ແລະ ສຽງດງັ ໃນ
ຕວົເມອືງໃຫຍ່ ແລະ ເຂດທີ່ ຢູ່ອາໄສ, ບນັຫາມນົລະພດິທາງດນິ ການເຊາະເຈື່ ອນ ແລະ ເສື່ ອມດຊມຂອງດນິ, 
ຊບັພະຍາກອນນ າ້ເຊື່ ອມຄຸນນະພາບລງົຢ່າງຫ ວງຫ າຍ, ຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດາ້ນຊວີະນາໆພນັກ າລງັຖກືຄຸກຄາມ 
ແລະ ຫ າຍບ່ອນຍງັຂາດເຂນີການສະໜອງນ າ້ດື່ ມທີ່ ສະອາດ ແລະ ຖກືສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ຂາດຄວາມຍນືຍງົ ເຊິ່ ງ
ກ ່ ໃຫເ້ກດີຜນົກະທບົທີ່ ບ ່ ດຕີ ່ ສຸຂະພາບ ແລະ ຊວີດິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ ່ ການພດັທະນາ
ປະເທດແບບຍນືຍງົ. 

ການພດັທະນາທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຂອງ ແຂວງຄ າມ່ວນ ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະທີ່ ມກີານເຕບີໃຫຍ່ຂະ 
ຫຍາຍຕວົຢ່າງໄວວາ ຊຶ່ ງກ ່ ໃຫເ້ກດີບນັຫາມນົລະພດິ ແລະ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ 
ດດຍສະເພາະ ບນັຫາທາງດາ້ນມນົລະພດິ ທາງ ອາກາດ, ສຽງ, ນ າ້, ດນິ, ຂີເ້ຫຍືອ້ ແລະ ສິ່ ງເສດເຫ ອືອນັຕະລາຍ 
ລວມທງັບນັຫາການນ  າໃຊສ້ານເຄມທີີ່ ອນັຕະລາຍຕ່າງໆ ເຂົາ້ໃນຂະບວນການຜະລດິຂອງດຮງງານອຸດສາຫະກ າ, 
ຫດັ ຖະກ າ, ບ ່ ແຮ່ ແລະ ກະສກິ າ ທີ່ ບ ່ ມກີານຄວບຄຸມຢ່າງຖກືຕອ້ງຕາມຫ ກັວຊິາການ. 
3. ບນັດານຕິກິ າທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການຄວບຄຸມມນົລະພດິ 

ກດົໝາຍ ປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ສະບບັປັບປຸງ (2012) ເປັນເຄື່ ອງມປືອ້ງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມທີ່ ກວມ 
ລວມ ສ າລບັ ການຄວບຄຸມມນົລະພດິ ໃນ ສປປ ລາວ ກດົໝາຍສະບບັປັບປຸງ ລວມມບີດົບນັຍດັ (ວກັ, ມາດຕາ) 
ໃໝ່ທີ່ ໄດຖ້ກືປັບປຸງຫ າຍຂ  ້ທີ່ ພວົພນັດດຍກງົກບັການຄວບຄຸມມນົລະພດິ ເປັນຕົນ້ ໝວດທ ີ2 ການຄວບຄຸມມນົລະ
ພດິ ເຊິ່ ງປະກອບມ ີ7 ມາດຕາ ແລະ ໝວດທ ີ3 ການຄວບຄຸມ ສານເຄມເີປັນພດິ ແລະ ການກ າຈດັສິ່ ງເສດເຫ ອື 
ລວມມ ີ5 ມາດຕາ. ນອກຈາກນັນ້ ໃນໝວດທ ີ4 ການຢັງ້ຢືນ ແລະ ອະນຸຍາດ ກ່ຽວ ກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ ຂອງມາດຕາ 
42 ກ່ຽວກບັ ການອະນຸຍາດໃຫປ່້ອຍສານມນົລະພດິ ເຊິ່ ງລວ້ນແລວ້ແຕ່ເປັນເຄື່ ອງມອືນັໜຶ່ ງທີ່ ເປັນບ່ອນອງີໃນການ
ປອ້ງກນັ ແລະ ຄວບຄຸມມນົລະພດິ. 

ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກບັ ກດົໝາຍຈະຖກືຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແນວໃດ ແມ່ນຖກືລະບຸຊດັເຈນຢູ່ໃຕຫ້ າຍໆນຕິກິ າ 
ສ່ວນບນັດານຕິກິ າອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ແມ່ນສະແດງດັ່ ງລຸ່ມນີ ້ 

 ມາດຕະຖານສິ່ ງແວດລອ້ມແຫ່ງຊາດ (ປັບປຸງ 2017): ກ ານດົມາດຕະຖານສິ່ ງແວດລອ້ມແຫ່ງຊາດ ໃຫ ້
ເປັນພືນ້ຖານ ສ າລບັ ການຕດິຕາມກວດກາ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການຄວບຄຸມມນົລະພດິ ທາງນ າ້, ດນິ,  
ອາກາດ ແລະ ສຽງ. 

 ດ າລດັ ວ່າດວ້ຍ ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ (2019): ກ ານດົຫ ກັການ, ລະບຽບການ ແລະ 
ມາດຕະການກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາວຽກງານປະເມນີຜນົກະທບົຕ ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

 ກດົໝາຍ ວ່າດວ້ຍ ການຄຸມ້ຄອງສວຍອາກອນ (2019): ມາດຕາ 18 ອາກອນສິ່ ງແວດລອ້ມແມ່ນພນັທະ 
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ເປັນເງນິທີ່ ເກບັຈາກບຸກຄນົ, ນຕິບຸິກຄນົ ຫ  ືການຈດັຕັງ້ທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດດ າເນນີທຸລະກດິ, ໃຫນ້ າເຂົາ້ ຫ  ື
ນ າໃຊສ້ນິຄາ້, ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຊື່ ງກ ່ ໃຫເ້ກດີມນົລະພດິຕ ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ,ມຄີວາມ
ສ່ຽງຄວາມເສຍຫາຍຕ ່ ສຸຂະພາບ, ຊວີດິຂອງຄນົ, ສດັ, ພດື ແລະ ຄວາມດຸນດ່ຽງຂອງລະບບົນເິວດ. 

 ລດັຖະດ າລດັ ວ່າດວ້ຍ ອາກອນສິ່ ງແວດລອ້ມ (2017-ຂ ສ້ະເໜ)ີ: ລະບຸຫ ກັການ, ລະບຽບການ ແລະ ອດັ 
ຕາການເກບັອາກອນສິ່ ງແວດລອ້ມ ນອກຈາກນັນ້ ລະບຸບນັດາມາດຕະການທີ່ ຈ າເປັນ ເພື່ ອຄຸມ້ຄອງ ແລະ 
ຕດິຕາມກວດກາ, ການປອ້ງກນັສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສຸຂະພາບປະຊາຊນົ ສົ່ ງເສມີການລງົທນຶ ແລະ ສາ້ງ
ແຫ ່ ງລາຍຮບັໃຫແ້ກ່ລດັຖະບານ ເພື່ ອສະໜບັສະໜນູການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ໃນ ສປປ ລາວ. 

 ກດົໝາຍ ວ່າດວ້ຍນ າ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນນ າ້ (ສະບບັປັບປຸງ 2017): ກ ານດົຫ ກັການທີ່ ຈ າເປັນ, ລະບຽບ
ການ ແລະ ມາດຕະການ ທີ່ ພວົພນັກບັການຄຸມ້ຄອງ, ການໃຊຢ່້າງບ ່ ຄ ານງຶ, ການຊມົໃຊ ້ແລະ ການພດັທະ 
ນານ າ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນນ າ້. ນອກຈາກນັນ້ ມາດຕາ: 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41 ກ່າວເຖງິ ການເກອືດຫາ້ມ ການປ່ອຍນ າ້ເປືອ້ນ, ຂີເ້ຫຍືອ້, ສານມນົລະພດິ ແລະ ນ າ້ເປືອ້ນ ລງົສູ່ນ ້າ້ 
ແລະ ດນິ.  

 ກດົໝາຍ ທີ່ ດນິ ສະບບັປັບປຸງ (2019): ໃນມາດຕາ 141 ລະບຸພນັທະ ຂອງຜູໄ້ດຮ້ບັສດິນ າໃຊທ້ີ່ ດນິ ປົກ
ປັກຮກັສາທີ່ ດນິໃຫຢູ່້ໃນສະພາບດ,ີ ບ ່ ເຮດັ ໃຫດ້ນິມກີານເຊາະເຈື່ ອນ, ຍຸບລງົ, ເຊື່ ອມດຊມ, ຮກັສາຄຸນ
ນະພາບ ໃຫເ້ໝາະສມົກບັແຕ່ລະປະເພດດນິ, ບ ່ ສາ້ງຜນົກະທບົອນັບ ່ ດຕີ ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະ
ຊາດ, ບ ່ ເຮດັໃຫດ້ນິແຕ່ລະປະເພດຫ ຸດລງົ ດດຍບ ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ. 

 ກດົໝາຍ ກະສກິ າ (1998): ມາດຕາ 6 ບຸກຄນົ ແລະ ການຈດັຕັງ້ທີ່ ເຮດັການຜະລດິກະສກິ າ ແມ່ນມີ
ພນັທະປອ້ງກນັສິ່ ງແວດລອ້ມ. ຜູຜ້ະລດິດາ້ນກະສກິ າຕອ້ງນ າໃຊວ້ທິ ີແລະ ມາດຕະການທີ່ ເໝາະສມົ ເພື່ ອ
ປອ້ງກນັທີ່ ດນິ, ນ າ້, ປ່າໄມ,້ ອາກາດ ແລະ ອື່ ນໆ. ມາດຕາ 34 ຜູໃ້ດທີ່ ນ າໃຊຢ້າຂາ້ແມງໄມ ້ຫ  ືຢາປົວສດັ 
ຕອ້ງໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມຈດຸປະສງົ, ລະບຽບການໃຊຢ່້າງເຄັ່ ງຄດັ, ຖກືຕາມຈດຸປະສງົ ແລະ ເກບັມຽ້ນ. 

 ກດົໝາຍ ຈະລາຈອນທາງບກົ  (ສະບບັປັບປຸງ) (2012): ມາດຕາ 84 ແມ່ນ ກ່ຽວກບັ ເລື່ ອງປັບໃໝ ໃນ
ກ ລະນບີ ່ ປະຕບິດັຕາມມາຕະຖານການປ່ອຍ ມຄີວນັດ າ, ຄວນັຂາວ ເກນີມາດຕະຖານ. 

  ກດົໝາຍ ວ່າດວ້ຍແຜນຜງັເມອືງ ຂອງ ສປປ ລາວ (1999): ກ ານດົຫ ກັການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດ
ຕະການ ກ່ຽວກບັ ການຄຸມ້ຄອງ, ການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິ, ການກ ່ ສາ້ງ ແລະ ການກ ່ ສາ້ງດຄງຮ່າງໃນລະດບັຊາດ 
ແລະ ລະດບັທອ້ງ ຖິ່ ນ ເພື່ ອຮບັປະກນັ ຄວາມສອດຄ່ອງກັບັນະດຍບາຍ ແລະ ກດົໝາຍ ຮບັປະກນັໃຫທຸ້ກ
ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງສງັຄມົຢູ່ໃນຕວົເມອືງ ຮກັສາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ, ປອດໄພ, ມລີະບຽບວໄິນ
, ສະອາດຖກືຫ ກັອະນາໄມ ແລະ ອື່ ນໆ ພອ້ມດຽວກນັກ ່ ປອ້ງກນັສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ທວີທດັທ າມະຊາດ. 

  ກດົໝາຍ ວ່າດວ້ຍອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ (ສະບບັປຸງ) ສະບບັເລກທ ີ 48/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ 27 ທນັວາ 
2013: ມາດຕາ 5 ລະບຸວ່າ ຮບັປະກນັການນ າໃຊຊ້ບັພະຍາກອນຢ່າງມປີະສດິທພິາບ, ການສາ້ງມູນຄ່າເພິ່ ມ
, ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ ແລະ ຫ ຸດຜນົກະທບົຕ ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ຕາມທີ່ ກ ານດົໄວໃ້ນ ກດົໝາຍ ປົກປັກ
ຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ. ໝວດທ ີ6 ສບືຕ ່ ລະບຸ ຂ ກ້ ານດົ ກ່ຽວກບັ ການປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ລວມ
ທງັການຄວບຄຸມມນົລະພດິ. 

 ກດົໝາຍ ວ່າດວ້ຍ ແຮ່ທາດ (2017): ກ ານດົຫ ກັການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກບັ ການ
ຄຸມ້ຄອງ, ຕດິຕາມກວດກາ ການປົກປັກຮກັສາ, ການຊືຂ້າຍ, ການດ າເນນີທຸລະກດິກ່ຽວກບັແຮ່ທາດ, 
ການນ າໃຊແ້ຮ່ທາດ ແລະ ຊບັພະຍາກອນແຮ່ທາດ ເພື່ ອເຮດັໃຫກ້ານຊອກຄົນ້, ສ າຫ ວດ, ການຂຸດຄົນ້,  
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ການປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດເປັນລະບບົ, ມປີະສດິທພິາບສູງ ແລະ ດປ່ງໃສ, ຮບັປະກນັການປ້ອງກນັສຸຂະພາບ, 
ຊີວິດ, ຄວາມປອດໄພຂອງຜູອ້ອກແຮງງານ, ຊຸມຊົນທີ່ ໄດຮ້ັບຜົນກະທົບ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາ
ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ, ແນໃສ່ພດັທະນາເຂດບ ່ ແຮ່ຢ່າງມແີຜນການໄປຕາມທດິ ປະຢັດ, ສຂີຽວ ແລະ 
ຍນືຍງົ, ເປັນມດິຕ ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

 ກດົໝາຍ ວ່າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງເຄມ ີສະບບັເລກທ ີ07/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ10 ພະຈກິ 2016 ແລະ ປະກາດ
ໃຊຢ່້າງເປັນທາງການ ເຮດັໃຫກ້ານກ ານດົພາລະບດົບາດ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງແຕ່ລະຂະແໜງ  
ການມຄີວາມຈະແຈງ້ ດດຍມກີານກ ານດົປະເພດເຄມອີນັຕະລາຍ, ການຂຶນ້ທະບຽນບນັຊເີຄມອີນັຕະລາຍ, 
ການນ າເຂົາ້-ສົ່ ງອອກ, ການຂນົສົ່ ງ, ການຕດິສະຫ າກ, ການກ າຈດັ, ການບ າບດັສິ່ ງເສດເຫ ອືເຄມ ີແລະ 
ການສາ້ງແຜນປອ້ງກນັ ຊຶ່ ງມາຮອດປະຈບຸນັ ໄດສ້ າເລດັການສາ້ງນຕິກິ າລຸ່ມກດົໝາຍດັ່ ງກ່າວ ຄ ື ຂ ຕ້ກົລງົ
ວ່າດວ້ຍ ບນັຊເີຄມອຸີດສາຫະກ າ ສະບບັເລກທ ີ0389/ອຄ.ກອຫ, ລງົວນັທ ີ03 ເມສາ 2018 ຊຶ່ ງໄດກ້ າ
ນດົການຈດັແບ່ງລາຍການທາດເຄມ ີອອກເປັນ 4 ປະເພດ ປະກອບມ ີ622 ລາຍການເຄມ ີແລະ 68 
ລາຍການສິ່ ງເສດເຫ ອືເຄມ.ີ 

 ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການປອ້ງກນັ ແລະ ການກກັກນັພດື (ສະບບັປັບປຸງ) ເລກທ ີ 13/ສພຊ, ລງົວນັທ ີ 15 
ພະຈກິ 2016. 

 ດ າລດັ ວ່າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງຢາປາບສດັຕູພດື ເລກທ ີ258/ລບ, ລງົວນັທ ີ24 ສງິຫາ 2017. 
 ແຈງ້ການ ວ່າດວ້ຍການເພີ່ ມທະວຄີວາມເຂັມ້ງວດ ໃນການຄຸມ້ຄອງ-ກວດກາ ການນ າເຂົາ້, ຈ າໝ່າຍ ແລະ 

ນ າໃຊຢ້າປາບສດັຕູພດື ເຂົາ້ໃນການຜະລດິສະບຽງ ແລະ ພດືເປັນສນິຄາ້ ສະບບັເລກທ ີ1891/ກປຝ, ລງົວນັ
ທ ີ13 ກນັຍາ 2016 ແລະ ຕພີມີປືມ້ຄູ່ມ ືແລະ ບດົແນະນ າ ວທິນີ າໃຊ ້ບນັດາສານເຄມກີະສກິ າຕ່າງໆ. 

 ຫອ້ງວ່າການສ ານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ໄດອ້ອກແຈງ້ການ ວ່າດວ້ຍການກະກຽມມາດຕະການ ແລະ 
ທດິທາງສ າລບັການຜະລດິກວ້ຍເປັນສນີຄາ້ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຊຶ່ ງຕດິພນັການຈ າກດັການນ າເຂົາ້ຢາຂາ້ຫຍາ້, ຢາ
ປາບສດັຕູພດຶ ທີ່ ຈະກະທບົຕ ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ສະບບັເລກທ ີ1174ຫສນຍ, ລງົວນັ
ທ ີ4 ສງິຫາ 2017. 

4. ນະດຍບາຍຂອງພກັ-ລດັຖະບານ ກ່ຽວກບັ ການຄວບຄຸມມນົລະພດິ 
ລດັຖະບານ ໄດກ້ ານດົວໄິສທດັຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດຮອດປີ 2025 ແລະ ທດິທາງໜາ້ທີ່ ລວມ 

2016-2020 ໃນແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ທ ີVIII (2016-2020) ດັ່ ງນີ ້ ຮອດປີ 
2030, ສປປ ລາວ ສາ້ງໄດບ້າດລຽ້ວໃໝ່ ໃນການພດັທະນາໃຫກ້າຍເປັນປະເທດກ າລງັພດັທະນາທີ່ ມລີາຍຮບັປານ
ກາງ-ສູງ ຕາມທດິເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ພູມປັນຍາ, ສຂີຽວ ແລະ ຍນືຍງົ, ລາຍໄດແ້ຫ່ງຊາດ ສະເລ່ຍຕ ່ ຫວົຄນົ ເພີ່ ມ
ຂຶນ້, ມອຸີດສາຫະກ າ ທີ່ ເປັນເສາົຄ າ້ ແລະ ມດີຄງລ່າງພືນ້ຖານເສດຖະກດິທີ່ ເຂັມ້ແຂງ ສ າລບັການຫນັເປັນອຸດສາຫະ
ກ າ ແລະ ທນັສະໄໝ, ເສດຖະກດິຕະຫ າດຕາມທດິສງັຄມົນຍິມົ ໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢ່າງເປັນລະບບົຫ າຍ
ຂຶນ້; ສງັຄມົມ ີຄວາມສະຫງບົສຸກ, ສາມກັຄປີອງດອງ, ປະຊາທປິະໄຕ, ຍຸຕທິ າ ແລະ ສວີໄິລ, ປະຊາຊນົບນັດາເຜົ່ າ
ຮັ່ ງມຜີາສຸກ, ມຄີວາມສາມກັຄເີປັນປຶກແຜ່ນ, ຄວາມແຕກດຕນກນັດາ້ນການພດັທະນາ ລະຫວ່າງ ຕວົເມອືງ ແລະ 
ຊນົນະບດົ, ຊັນ້ຄນົຕ່າງໆໃນສງັຄມົຫຍບັໃກເ້ຂົາ້ຫາກນັ, ຊບັພະຍາກອນມະນຸດໄດຮ້ບັການພດັທະນາມຄຸີນນະ ພາບ
ດຂີຶນ້, ປະຊາຊນົສາມາດເຂົາ້ເຖງິການບ ລກິານສງັຄມົທີ່ ມຄຸີນນະພາບຢ່າງທົ່ ວເຖງິ, ສດິທຂິອງພນົລະເມອືງມກີານ
ຮບັປະກນັດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງລັດ ຕາມກດົໝາຍທີ່ ສັກສິດ, ລະບອບການປົກຄອງຕາມທິດ 3 ສາ້ງມຄີວາມ
ເຂັມ້ແຂງ; ສິ່ ງແວດລອ້ມທ າມະຊາດໄດຮ້ບັການປົກປັກຮກັສາ ແລະ ນ າໃຊຢ່້າງມປີະສດິທພິາບ ແລະ ຍນືຍງົ; 
ລະບບົການເມອືງການປົກຄອງມສີະຖຽນລະພາບ ແລະ ເຂັມ້ແຂງ; ເຊື່ ອມດຍງ ແລະ ເຊື່ ອມຈອດຢ່າງກວາ້ງຂວາງ  
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ແລະ ເລກິເຊິ່ ງກບັພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ. 
ດດຍອງີຕາມທດິທາງຂອງລດັຖະບານ ເພື່ ອບນັລຸແຜນວຽກຈດຸສຸມຫ ກັທີ່ ກຽວພນັ ກບັການປອ້ງກນັ ແລະ 

ຄວບຄຸມມນົລະພດິ ຄ:ື 1) ການປົກປັກຮກັສາສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ນ າໃຊຊ້ບັພະຍາກອນນ າ້ໃຫມ້ຄີວາມຍນືຍງົ
, 2) ກຽມຄວາມພອ້ມໃນການຮບັມໄືພພບິດັ ແລະ ການປ່ຽນແປງດນິ ຟາ້ອາກາດ ແລະ 3) ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມບ ່ ມສີະ
ຖຽງລະພາບຂອງການຜະລດິກະສກິ າທີ່ ເກດີຈາກຜນົກະທບົຂອງໄພພບິດັ.  ຂະແໜງການຊບັພະຍາກອນທ າມະ
ຊາດ ແລະ ສິິ່ ງແວດລອ້ມ ກ ່ໄດກ້ ານດົວໄິສທດັ ຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດ 10 ປີ ຂອງຕນົດັ່ ງນີ ້ “ສາ້ງ ສປປ 
ລາວ ໃຫຂ້ຽວ, ສະອາດ ແລະ ງາມຕາ ມຄີວາມອຸດມົສມົບູນທາງດາ້ນຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ບນົພືນ້ຖານການ
ພດັທະນາເສດຖະກດິສຂີຽວ ເພືິ່ ອບນັລຸການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ ແລະ ກາ້ວເປັນປະເທດອຸດສາຫະກ າ ແລະ ທນັ
ສະໄໝ ພອ້ມທງັຮບັປະກນັຄວາມສາມາດໃນການກຽມພອ້ມຮບັມກືບັການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ແລະ ໄພພ ິ
ບດັທ າມະຊາດ” ຈາກທດິທາງຫ ກັທງັສອງຢ່າງທີ່ ກ່າວມາຂາ້ງເທງີນັນ້ ເຫນັວ່າພກັ-ລດັຖະບານໄດ ້ເຫນັຄວາມສ າ
ຄນັໃນການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ດດຍສະເພາະແມ່ນການຄວບຄຸມມນົລະພດິ. 

ບນົພືນ້ຖານທ່າແຮງ, ກາລະດອກາດ, ຄວາມສາມາດບົ່ ມຊອ້ນ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍຂອງແຂວງ ທີ່ ມທີີ່ ຕັງ້ພູມ
ສນັຖານ, ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ, ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ສມົທບົກບັນະດຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະ
ສາດຂອງແຂວງ, ຂອງເມອືງ ແລະ ສະພາບຂ ມູ້ນຕວົຈງິ ການຈດັສນັທີ່ ດນິ ແລະ ຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມແບບຮອບ
ດາ້ນ ຈະເປັນພືນ້ຖານໃຫແ້ກ່ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຂອງແຂວງຄ າມ່ວນ ມຄີວາມຍນືຍງົ ຕາມວໄິສ
ທດັຮອດປີ 2030 ສູຊ້ນົເຮດັໃຫເ້ສດຖະກດິຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງຕ ່ ເນື່ ອງ ແລະ ໝັນ້ທ່ຽງເພື່ ອບນັລຸເປົ້າໝາຍການ
ພດັທະນາທີ່ ຢືນຍງົ, ຮບັປະກນັໃຫຊ້ບັພະຍາກອນທ າມະຊາດມຄີວາມອຸດມົສມົບູນ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມໄດຮ້ບັ
ການປົກປັກຮກັສາໃຫຢູ່້ໃນເກນມາດຕະຖານສິ່ ງແວດລອ້ມແຫ່ງຊາດ” ເຊິ່ ງພະແນກຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມແຂວງ ຄ າມ່ວນ ໄດວ້າງຍຸດທະສາດຮອດປີ 2025 ເປັນ 5 ຍຸດທະສາດຫ ກັດັ່ ງລຸ່ມນີ ້ 

1. ການວາງແຜນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການນ າໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ (ດນິ, ນ າ້, ປ່າໄມ ້ແລະ ແຮ່ທາດແບບ
ຢືນຍງົ). 

2. ການວາງແຜນສິ່ ງແວດລອ້ມ ສ າລບັການພດັທະນາຕວົເມອືງ ແລະ ຊນົນະບດົແບບຢືນຍງົ. 
3. ເພີ່ ມທະວຄີວາມອາດສາມາດຂອງແຂວງໃນການປັບດຕ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ. 
4. ຮກັສາ ແລະ ເພີມ້ທະວ ີການເຊື່ ອມດຍງກບັພາກພືນ້ ແລະ ສາກນົ. 
5. ສາ້ງຄວາມສາມາດທາງດາ້ນການຈດັຕັງ້ໃຫແ້ກ່ຂະແໜງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ

ຢ່າງມປີະສດິທພິາບ ແລະ ຢືນຍງົ. 

ເພື່ ອບນັລຸວໄິສທດັ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດ 10 ປີ (2016-2025) ພະແນກຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ
ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມແຂວງ ໄດວ້າງແຜນຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມແບບຮອບດາ້ນ ເພື່ ອຮບັປະກນັການນ າໃຊ,້ ການຄຸມ້
ຄອງ, ການປົກປັກຮກັສາ ແລະ ການອານຸລກັຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມແບບຢືນຍງົ, ໝັນ້ຄງົ 
ແລະ ມປີະສິດທິຜົນໃຫໄ້ປຕາມທິດຫັນເປັນສີຂຽວ ເພື່ ອເປັນພືນ້ຖານປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການພັດທະນາ
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງແຂວງ ແລະ ແຫ່ງຊາດແຂວງໄດມ້ກີານວາງແຜນຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມແບບຮອບດາ້ນ 
ແລະ ມາດຕະການຫ ຸດຜ່ອນຜນົກະທບົທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ. 
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ພາກທ ີII 
ສະພາບມນົລະພດິ 

2.1. ມນົລະພດິທາງອາກາດ  

ມນົລະພດິທາງອາກາດ ແມ່ນມນົລະພດິທີ່ ເກດີຈາກ ຝຸ່ນລະອອງ ແລະ ຄວນັ ທີ່ ເຈອືປົນໃນອາກາດ ເກນີ
ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ມາດຕະຖານຄວບຄຸມມນົລະພດິແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ ງສົ່ ງຜນົສະທອ້ນອນັບ ່
ດຕີ ່ ສິ່ ງທີ່ ມຊີວີດິ ແລະ ບ ່ ມຊີວີດິ. 

ແຂວງຄ າມ່ວນເປັນແຂວງໜຶ່ ງທີ່ ກ າລງັພດັທະນາທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົທີ່ ມກີານເຕບີໃຫຍ່ຂະຫຍາຍ 
ຕວົຢ່າງໄວວາ ດດຍສະເພາະໃນຂະແໜງອຸດສະຫະກ າ ແລະ ຫດັຖະກ າ, ພະລງັງານ, ບ ່ ແຮ່ ລວມທງັການຜະລດິ
ກະສກິ  າເປັນສນິຄາ້ອື່ ນໆ ເຊິ່ ງໄດມ້ກີານເຕບີໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕວົໃນຊ່ວງໄລຍະຊຸມປີທີ່ ຜ່ານມາ ເຊິ່ ງຄຽງຄູ່ກນັນັນ້ກ ່
ໄດສ້ົ່ ງຜນົໃຫເ້ກດີມຜີນົກະທບົຕ ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ. ບນັຫາທາງດາ້ນມນົລະພດິທາງອາກາດ 
ແລະ ສຽງ ແມ່ນໄດມ້ກີານເພີ່ ມທະວຂີືນ້ ດດຍມສີາເຫດມາຈາກການຜະລດິອຸດສະຫະກ າ ທີ່ ບ ່ ມກີານຄວບຄຸມມນົ
ລະພດິທີ່ ຖກືຕອ້ງເໝາະສມົ ການເພີ່ ມຂືນ້ປະລມິານຂອງພາຫະນະພາຍໃນປະເທດ ເຊິ່ ງເຮດັໃຫເ້ກດີມບີນັຫາມນົລະ
ພດິຈາກທ ່ ຄວນັ ແລະ ສຽງດງັຂອງລດົ, ບນັຫາຝຸ່ນລະອອງຈາກຖະໜນົຫນົທາງທີ່ ຍງັບ ່ ໄດຮ້ບັການບູລະນະ, ບນັຫາ
ໝອກຄວນັຈາກການຈດູປ່າເຮດັໄຮ່ ແລະ ການເຜາົສິ່ ງເສດເຫ ອື ກ ່ ຍງັເປັນບນັຫາທີ່ ສ າຄນັຕ ່ ການເກດີມນົລະພດິທາງ
ອາກາດ ກ ່ໄດສ້າ້ງຄວາມທາ້ທາຍໃໝ່ໃນການປອ້ງກນັ ແລະ ການຄວບຄຸມບນັຫາມນົລະພດິອາກາດ ພາຍໃນ ສປປ 
ລາວ ໃນອະນາຄດົ. 

ໃນປັດຈບຸນັ ແຂວງຄ າມ່ວນ ຍງັບ ່ ມສີະຖານ ີວດັແທກຄຸນນະພາບອາກາດ  ເພື່ ອຕດິຕາມສະພາບຂອງຄຸນ
ນະພາບອາກາດຢ່າງເປັນປົກຕ.ິ ສະນັນ້, ຂ ມູ້ນດັ່ ງກ່າວຍງັບ ່ ທນັຄບົຖວ້ນສມົບູນເທື່ ອ. ໃນໄລຍະປີ 2018, ສະຖາ
ບນັຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ສະຖຕິຊິບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ໄດມ້ກີານລງົມາວດັແທກຄຸນນະພາບ
ອາກາດດດຍນ າໃຊສ້ະຖານວີດັແທກແບບເຄື່ ອນທີ່  (mobile unit),  ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກ ່ ຕາມການວດັແທກດັ່ ງກ່າວ
ແມ່ນໄດມ້ກີານວດັແທກສະເພາະ ໃນຂອບເຂດຕວົເມອືງທ່າແຂກເທົ່ ານັນ້ ສ າລບັບນັດາເມອືງອື່ ນໆແມ່ນ ພຊສ ໄດ ້
ລງົວດັແທກຕວົຈງິ ດດຍນ າໃຊເ້ຄື່ ອງວດັແທກອາກາດແບບພກົພາ ເຊິ່ ງມຂີ ຈ້ າກດັທາງດາ້ນປະສດິທພິາບ ຂອງການ
ວດັແທກ ແລະ ຕວົຊີວ້ດັທີ່ ສາມາດວດັແທກໄດ ້ແມ່ນມພີຽງ PM2.5 ແລະ PM10. ດັ່ ງນັນ້, ເພື່ ອໃຫໄ້ດຂ້ ມູ້ນ
ທາງດາ້ນຄຸນນະພາບອາກາດ ໃຫມ້ຄີວາມຄບົຖວ້ນທຸກໆເມອືງພາຍໃນແຂວງ, ພະແນກຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແຂວງຄ າມ່ວນ ຈຶ່ ງໄດໝ້ນູໃຊຂ້ ມູ້ນຂອງບນັດາດຄງການລງົທນຶຕ່າງໆ ທີ່ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງ ທີ່ ໄດ ້
ມກີານວດັແທກຄຸນນະພາບອາກາດໃນຊ່ວງໄລຍະການສກຶສາບດົປະເມນີຜນົກະທບົສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ 
ຂອງບນັດາດຄງການດັ່ ງກ່າວ. 

ຜ່ານການທບົທວນຂ ມູ້ນທາງດາ້ນຄຸນນະພາບອາກາດເຫນັວ່າ ແຕ່ລະເມອືງພາຍໃນແຂວງ ແມ່ນຍງັຢູ່ໃນ
ເກນດ ີເນື່ ອງຈາກວ່າສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ທ າມະຊາດ ຂອງແຂວງຍງັມຄີວາມອຸດມົສມົບູນ, ຕວົເມອືງບ ່ ມ ີ
ຄວາມແອອດັ, ຍານພາຫະນະຍງັມປີະລມິານບ ່ ຫ າຍ ແລະ ດຮງງານອຸດສາຫະກ າແມ່ນຕັງ້ຢູ່ໃນເຂດທີ່ ຫ່າງໄກຊຸມ
ຊນົ. ສ າລບັບນັຫາທາງອາກາດທີ່ ພບົເຫນັເປັນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບນັຫາທາງດາ້ນຝຸ່ນລະອອງຈາກຖະໜນົຫນົທາງທີ່

ຍງັເປັນດນິແດງ ແລະ ຫນົທາງທີ່ ເປ່ເພ ດດຍສະເພາະໃນບນັດາເມອືງທີ່ ຫ່າງໄກ. 
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ຮູບ 2   ການລງົວດັແທນຄຸນນະພາບອາກາດ ຂອງ ສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ສະຖຕິຊິບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ໃນຈດຸວດັແທກອານຸສອນສະຖານ ທ່ານ ປະທານ ສຸພານຸວງົ ໃນປີ 2018 

ຜນົຂອງການສງັລວມຂ ມູ້ນ ແລະ ລງົວດັແທກຕວົຈງິ ແມ່ນໄດສ້ະແດງຢູ່ຕາຕະລາງດັ່ ງລຸ່ມນີ ້ 
ຕາຕະລາງ 1   ຄຸນນະພາບອາກາດຂອງແຕ່ລະຕວົເມອືງ ພາຍໃນແຂວງຄ າມ່ວນ 

ລ/ດ ເມອືງ 
ຕວົຊີວ້ດັ 

ໝາຍ
ເຫດ 

O3 CO SO2 NO2 PM10 PM 2.5 TSP  
 

ມາດຕະຖານ 
0.2 

mg/m3/h 
30 

mg/m3/h 
0.13 

ppm/h 

0.11 
ppm/ 

h 

0.12 
mg/m3/24h 

0.05 
mg/m3/h 

0.33 
mg/m3/h 

 

1 ທ່າແຂກ 0.012 0.2725 0.002 0.001 0.039 0.025 0.033 ປີ 2018 

2 ໜອງບກົ n/a n/a n/a  0.108 0.048 n/a ປີ 2020 
3 ເຊບັງ້ໄຟ n/a n/a n/a  0.063 0.030 n/a ປີ 2020 
4 ຫນີບູນ n/a n/a n/a  0.03 0.02 n/a ປີ 2020 
5 ເມອືງຄູນຄ າ n/a n/a n/a  0.03 0.02 n/a ປີ 2020 
6 ເມອືງນາກາຍ n/a n/a n/a n/a 0.004 0.001 n/a ປີ 2020 

7 
ເມອືງຍມົມະ
ລາດ 

n/a n/a n/a n/a 0.007 0.003 n/a ປີ 2020 

8 
ເມອືງມະຫາ
ໄຊ 

n/a n/a n/a n/a 0.077 0.027 n/a ປີ 2020 

9 
ເມືອືງໄຊ
ບວົທອງ 

n/a n/a n/a n/a 0.052 0.021 n/a ປີ 2020 

10 ບວົລະພາ 
n/a n/a n/a n/a 0.078 0.028 n/a ປີ 2019 
n/a n/a n/a n/a 0.059 0.025 n/a ປີ 2020 
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ແຫ ່ ງຂ ມູ້ນ   ການລງົວດັແທກຂອງ ພຊສ ຄ າມ່ວນ, ແລະ ຂ ມູ້ນຈາກ ສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ສະຖຕິຊິບັພະຍາກອນທ າມະ
ຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ສ າລບັ ເມອືງທ່າແຂກ. 

ໝາຍເຫດ  
- ມາດຕະຖານທີ່ ໃຊປ້ຽບທຽບ ສະພາບມນົລະພດິອາກາດ ແມ່ນອງີຕາມ ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບອາກາດທີ່ ລະບຸໄວ ້

ໃນ ຂ ຕ້ກົລງົວ່າດວ້ຍມາດຕະຖານສິ່ ງແວດລອ້ມແຫ່ງຊາດ ເລກທ ີ0832/ກຊສ. ລງົວນັທ ີ07 ກຸມພາ 2017 
- n/a: ບ ່ ມຂີ ມູ້ນ 

ເມອືງທ່າແຂກ ໄດມ້ກີານວດັແທກດດຍ ສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ສະຖຕິຊິບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິ່ ງແວດລອ້ມ ໃນປີ 20181 ດດຍນ າໃຊ ້ ສະຖານຕີດິຕາມກວດກາຄຸນນະພາບອາກາດ ແບບເຄື່ ອນທີ່  (mobile 
unit) ຢູ່ 2 ຈດຸ ຄ ື (1) ສະຖານອຸີຕຸນຍິມົວທິະຍາ ແຂວງຄ າມ່ວນ; ແລະ (2) ອານຸສອນສະຖານ ທ່ານ ປະທານ ສຸ
ພານຸວງົ. ດດຍໃຊຄ່້າສະເລ່ຍຂອງການວດັແທກທງັ 2 ຈດຸ ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າຄຸນນະພາບອາກາດຂອງເມອືງທ່າ
ແຂກແມ່ນຢູ່ໃນສະພາບທີ່ ດ ີແລະ ບ ່ ເກນີ ມາດຕະຖານສິ່ ງແວດລອ້ມແຫ່ງຊາດ. 

ເມອືງຫນີບູນ  ນ າໃຊຂ້ ມູ້ນທີ່ ວດັແທກດດຍ ບ ລສິດັທີ່ ປຶກສາສິ່ ງແວດລອ້ມປະສມົປະສານ ແບບຍນືຍງົ 
ຈ າກດັຜູດ້ຽວ (ISEC)2 ເຊິ່ ງໄດວ້ດັແທກ 2 ຕວົຊີວ້ດັ ຄ ື PM10 ແລະ PM 2.5 ຢູ່ 3 ຈດຸໃນເຂດເມອືງຫນີບູນ
ຄ ື ບາ້ນ ນາດພ, ບາ້ນ ນາຄ ື ແລະ ບາ້ນ ນາທານ ເຊິ່ ງມຄ່ີາສະເລ່ຍຂອງຜນົການວດັແທກແມ່ນ PM10 = 0.03 
mg/m3/h ແລະ PM2.5 = 0.02 mg/m3/h ເຊິ່ ງຢູ່ໃນເກນມາດຕະຖານສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

ເມອືງບວົລະພາ  ວດັແທກດດຍບ ລສິດັທີ່ ປຶກສາ GRECO ທີ່ໄດມ້ກີານເກບັກ າຂ ມູ້ນຄຸນພາບອາກາດ ເພື່ ອ
ໃຊປ້ະກອບໃສ່ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມສງັຄມົ ແລະ ທ າມະຊາດ ດຄງການດຮງໄຟຟາ້
ຖ່ານຫນີ ແຂວງຄ າມ່ວນ (the Khammouane Coal Fired Power Plant – KCPP)3 ເຊິ່ ງມແີຜນຈະ
ສາ້ງຕັງ້ຢູ່ທີ່  ເມອືງ ບວົລະພາ. ການວດັແທກຄຸນນະພາບອາກາດດດຍບ ລສິດັທີ່ ປຶກສາ ແມ່ນໄດວ້ດັຢູ່ 3 ຈດຸຄ ື ບາ້ນ
ຫ ງັຄງັ, ບາ້ນ ໜອງບວົ, ແລະ ບາ້ນນາເພົາ້. ດດນນ າໃຊ ້2 ຕວົຊີວ້ດັ ຄ ື PM 10 ແລະ PM 2.5 ສ່ວນຕວົຊີວ້ດັຄຸນ
ນະພາບອາກາດອື່ ນໆ ແມ່ນບ ່ ໄດມ້ກີານວດັແທກ. ຄ່າສະເລ່ຍຜນົຂອງການວດັແທກທງັ 3 ຈດຸ ມຄີ ື PM 10 = 
0.078 mg/m3/h ແລະ PM 2.5 = 0.028 mg/m3/h. ເມື່ ອທຽບກບັມາດຕະຖານສິ່ ງແວດລອ້ມແຫ່ງຊາດ 
ແມ່ນບ ່ ເກນີມາດຕະຖານ. 

                                                
1 ສະຖາບນັຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. 2018. ບດົລາຍງານ ຜນົການວດັແທກຄຸນນະພາບອາກາດ ໃນບນັຍາກາດ
ດດຍລດົຕດິຕາມຄຸນນະພາບອາກາດເຄື່ ອນທີ່  (mobile unit) ທີ່ ແຂວງຄ າມ່ວນ 2017 - 2018 
2 ບ ລສິດັທີ່ ປຶກສາສິ່ ງແວດລອ້ມປະສມົປະສານ ແບບຍນືຍງົ ຈ າກດັຜູດ້ຽວ (ISEC). 2020. ບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ່
ສິ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ ດຄງການພດັທະນາແຫ ່ ງທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມສ່ີວນຮ່ວມ, ເມອືງຫນີບູນ, ແຂວງຄ າມ່ວນ 
3 GRECO. 2019. ຂ ມູ້ນພືນ້ຖານຂອງຝຸ່ນລະອອງ, ສຽງ ແລະ ການສັ່ ນສະເທອືນ ດຮງໄຟຟາ້ຖ່ານຫນີ ແຂວງຄ າມ່ວນ (2 x 1,000 
MW) 
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ສ າລບັເມອືງໜອງບກົ, ເຊບັງ້ໄຟ, ຫນີບູນ, ຄູນຄ າ ແມ່ນ ວດັແທກດດຍ ພຊສ ຄ າມ່ວນ ດດຍນ າໃຊເ້ຄື່ ອງ
ວດັແທກແບບພກົພາ Hti ລຸນ້ HT 9600 ເຊິ່ ງສາມາດວດັໄດ ້2 ຕວົຊີວ້ດັຄ ື PM10 ແລະ PM2.5. ເຊິ່ ງຜນົຂອງ
ການວດັແທກເຫນັວ່າ ເມອືງໜອງບກົ ແມ່ນ ມຄ່ີາຂອງ PM10 ແລະ PM2.5 ມຄ່ີາເກນີມາດຕະຖານເຊິ່ ງອາດຈະ
ເປັນຜນົມາຈາກສະພາບຖະໜນົຫນົທາງທີ່ ມຂີີຝຸ່້ນຫ າຍ ແລະ ມຄີວາມໜາແໜນ້ຂອງການສນັຈອນໃນຊ່ວງໄລຍະ
ການວດັແທກ, ເຊັ່ ນດຽວກນັກບັ ເມອືງເຊບັງ້ໄຟ ທີ່ ມຄ່ີາ PM2.5 ສູງ 

2.2.     ມນົລະພດິທາງສຽງ 

ສິ່ ງລບົກວນ ແມ່ນມນົລະພດິ ທີ່ ເກດີຈາກການກະທ າຂອງມະນຸດ ເປັນຕົນ້ ສຽງ, ແສງ, ສ,ີ ກິ່ ນ, ຄວາມສັ່ ນ
ສະເທອືນ ແລະ ຄວາມຮອ້ນ ທີ່ ເກນີມາດຕະຖານຄຸນນະພາບສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ມາດຕະຖານຄວບຄຸມມນົລະພດິ
ແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ ງສົ່ ງຜນົກະທບົຕ ່ ຊວີດິ, ສຸຂະພາບຂອງຄນົ, ສດັ, ພດື ແລະ ສິ່ ງທີ່ ມຊີວີດິອື່ ນ ແລະ ລະບບົນເິວດ. 

ສະພາບມນົລະພດິທາງສຽງໄດມ້ກີານວດັແທກດດຍ ສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ສະຖຕິຊິບັພະຍາກອນທ າ
ມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມໃນປີ 2018 ຢູ່ໃນສອງຈດຸວດັແທກຄ ື (1) ຈດຸວດັແທກສະຖານອຸີຕຸນຍິມົ ແຂວງຄ າ
ມ່ວນ; ແລະ (2) ອານຸສອນສະຖານທ່ານປະທານສຸພານຸວງົ. ເຊິ່ ງລະດບັສຽງຄງົທີ່ ໃນ 24 ຊົ່ ວດມງ (Leq 24h) ໄດ ້
ມກີານວດັແທກເປັນລາຍຊົ່ ວດມງໃນຈດຸວດັແທກສະຖານອຸີຕຸນຍິມົ ສະເລ່ຍໃນ 24 ຊົ່ ວດມງ ແມ່ນ 54.8 ເດຊເີບວ
ຕ ່ ຊົ່ ວດມງ (dBA/24h), ແລະຈດຸວດັແທກ ອານຸສອນສະຖານປະທານສຸພານຸວງົຄ່າສະເລ່ຍ 24 ຊົ່ ວດມງແມ່ນ 
53.4 dBA/24h. ຜນົຂອງການວດັແທກຂອງທງັສອງຈດຸແມ່ນບ ່ ເກນີຄ່າມາດຕະຖານສິ່ ງແວດລອ້ມແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ ງ
ໄດກ້ ານດົໄວທ້ີ່  70dBA/24h. ສ າລບັຄ່າລະດບັສຽງສູງສຸດ (Lmax) ທີ່ໄດມ້ກີານວດັແທກເປັນລາຍຊົ່ ວດມງຈດຸ
ວດັແທກສະຖານອຸີຕຸນຍິມົວທິະຍາ ສະເລ່ຍແມ່ນ 69.1 dBA/24h, ແລະ ຈດຸວດັແທກອານຸສອນສະຖານທ່ານ
ປະທານສຸພານຸວງົ ຄ່າສະເລ່ຍໃນ 24 ຊວົດມງ ແມ່ນ 69.8 dBA/24h. ເຊິ່ ງທງັສອງຈດຸແມ່ນຢູ່ໃນເກນ
ມາດຕະຖານສິ່ ງແວດລອ້ມແຫ່ງຊາດເຊິ່ ງກ ານດົໄວແ້ມ່ນ Lmax = 115 dBA/24h. 



11 

 

ຮູບ 3   ເສັນ້ສະແດງຜນົຂອງການວດັແທກສ າລບັລະດບັສຽງຄງົທີ່   

ແຫ ່ ງຂ ມູ້ນ  ສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ສະຖຕິຊິບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, 2018 

 

ຮູບ 4   ເສັນ້ສະແດງຜນົຂອງການວດັແທກສ າລບັສຽງສູງສຸດ  

ແຫ ່ ງຂ ມູ້ນ  ສະຖາບນັຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ສະຖຕິຊິບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, 2018 

STD: ມາດຕະຖານສິ່ ງແວດລອ້ມແຫ່ງຊາດ 
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2.3.  ມນົລະພດິທາງນ າ້ 
ມນົລະພດິທາງນ າ້ ແມ່ນມນົລະພດິທີ່ ເກດີຈາກການປົນເປື້ອນສິ່ ງທີ່ ເປັນພດິໃນນ າ້ເກນີມາດຕະຖານຄຸນ

ນະພາບສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ມາດຕະຖານຄວບຄຸມມນົລະພດິແຫ່ງຊາດ ທີ່ ເກດີຂຶນ້ ຈາກການກະທ າຂອງມະນຸດຊຶ່ ງ
ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ ່  ແມ່ນ າ້, ລ າເຊ, ຫວ້ຍ, ນ າ້ໃຕດ້ນິ, ສຸຂະພາບຂອງຄນົ, ສດັ, ພດື, ສິ່ ງທີ່ ມຊີວີດິອື່ ນ ແລະ ລະບບົ
ນເິວດ.  

2.3.1. ສະພາບນ າ້ເປືອ້ນໃນຕວົເມອືງ 
 ໃນຊ່ວງໄລຍະປີ 2013, 2014, ແລະ 2016 ພະແນກຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ 
ແຂວງຄ າມ່ວນໄດມ້ກີານລງົຕດິຕາມສະພາບນ າ້ເປືອ້ນໃນເຂດຕວົເມອືງຢູ່ ເຂດຕະຫ າດໄຊສມົພອນ ຫ ກັ 2, ຢູ່ໃນ 
3 ຈດຸວດັແທກໄດແ້ກ່  ຈດຸທີ່  01 - ແຈຕະຫ າດທດິເໜອື; ຈດຸທີ່  02 - ຄອງນ າ້ຈດຸຂາຍປານນິ; ແລະ ຈດຸທ ີ03 - 
ຈຸດນ າ້ໄຫ ອອກຈາກຕະຫ າດສູ່ຄອງໃຫຍ່. ເຊິ່ ງບນັດາຕວົວດັແທກປະກອບດວ້ຍ ຄວາມເປັນກດົ-ດັ່ ງ (pH), 
ອຸນຫະພູມ (temperature - Temp), ຄວາມເຄັມ (salinity), ຄ່າຊັກນ າກະແສໄຟຟ້າ (conductivity - 
Ec), ປະລິມານອ໊ອກຊີເຈນທີ່ ລະລາຍໃນນ າ້ (Dissolve Oxygen – DO), ຄວາມຂຸ່ນ (turbidity), ສີ 
(colour), ທາດແຂງລວມ (total suspended solid – TSS), ແລະ ຄ  ລນີໄດອ໊ອກໄຊ (chlorine dioxide 
– ClO2). 

ຜົນຂອງການລງົຕດິຕາມວັດແທກເຫນັວ່າຫ າຍໆຕວົວດັແທກແມ່ນຢູ່ໃນເກນມາດຕະຖານຂອງຄຸນ
ນະພາບນ າ້ໜາ້ດນິປະເພດທ ີ5 ເຊິ່ ງແມ່ນນ າ້ທີ່ ນ າໃຊປ້ະດຫຍດເພື່ ອການຄມົມະນາຄມົ, ຂນົສົ່ ງ. ເປັນບ່ອນຮອງຮບັ
ການບ າບດັນ າ້ເປືອ້ນຈາກຕວົເມອືງ ຫ  ືຊຸມຊນົອື່ ນໆ. 
ຕາຕະລາງ 2   ຄຸນນະພາບນ າ້ເປືອ້ນໃນຕວົເມອືງ(ຕະຫ າດຫ ກັສອງ) 
ລ/
ດ 

ຕວົ
ວດັແທກ 

ຫວົ
ໜ່ວຍ 

ມາດຕະ 
ຖານ 

ແຈຕະຫ າດທດິເໜອື ຄອງນ າ້ຈດຸຂາຍປານນິ ຈດຸນ າ້ໄຫ ອອກຈາກຕະຫ າດສູ່
ຄອງໃຫຍ່ 

2013 2014 2016 2013 2014 2016 2013 2014 2016 
1 pH - ( - ) 7.09 7.43 7.41 6.89 7.36 6.80 7.18 7.13 7.17 
2 Temp C - 29.0 27.5 29.9 28.9 28.30 28.9 29.2 29.25 29.4 
3 Salinity % -   0.3   0.1    0   2.5   0.7 1.2  1.2 0.4 0.2 
4 Ec µS/cm > 

4,000 
394 775 5.18 5.18 1685 2.55 56.60 1250 802 

5 DO Mg/L < 2 0.66 993 1.46 0.5 151 0.05 0.80 66 0.25 
6 DO % - 8.9 3.85 19.9 0.44 0.23 0.5 23.3 2.01 2.6 
7 Turbidity NTU - 550 42.8   15 536 1.9 225 550 22.7 37 
8 Colour TCU - 0.05 550 135   65 550 550  57 550 338 
9 TSS Mg/L  > 60   70 1067   16   48 1532 821  54 63.3 36 
10 ClO2 Mg/L - 0.06 55.0 11.1 0.05 55.0 55.0 0.60 45.1 27.2 

ແຫ ່ ງຂ ມູ້ນ   ການລງົວດັແທກຂອງ ພຊສ ຄ າມ່ວນ 
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ໝາຍເຫດ  ມາດຕະຖານທີ່ ໃຊປ້ຽບທຽບ ຄຸນນະພາບນ າ້ແມ່ນອງີຕາມມາດຕະຖານຄຸນະພາບນ າ້ໜາ້ດນິ ປະເພດ 5 ທີ່ ລະບຸໄວ ້
ໃນ ຂ ຕ້ກົລງົວ່າດວ້ຍມາດຕະຖານສິ່ ງແວດລອ້ມແຫ່ງຊາດ ເລກທ ີ0832/ກຊສ. ລງົວນັທ ີ07 ກຸມພາ 2017. ເຊິ່ ງແມ່ນນ ້າທີ່

ນ າໃຊປ້ະດຫຍດເພື່ ອການຄມົມະນາຄມົ, ຂນົສົ່ ງ. ເປັນບ່ອນຮອງຮບັການບ າບດັນ າ້ເປືອ້ນຈາກຕວົເມອືງ ຫ  ືຊຸມຊນົອື່ ນໆ. 
 ຄຸນນະພາບນ າ້ເປືອ້ນໃນຕວົເມອືງ(ຕະຫ າດຫ ກັສາມ)ເກບັຕວົຢ່າງ 28/4/2016 

 ຈດຸທີ່ 1  ຄອງນ າ້ປະກນັໄຟດຕດກ ້
 ຈດຸທີ່ 2  ຄອງນ າ້ເສຍທດິຕາເວນັອອກ 

ຕາຕະລາງ 3   ຄຸນນະພາບນ າ້ເປືອ້ນຕະຫ າດຫ ກັສາມ 
ລ/ດ ລາຍການວໃິຈ ຫວົໜ່ວຍ ມາດຕະຖານ ຈດຸທ1ີ ຈດຸທ2ີ 
1 ຄວາມເປັນກດົເປັນດັ່ ງ pH - 6.5-9.5 7.40 6.64 
2 ອຸນນະພູມນ າ້ Temp C 25-40 34.8 25.5 
3 ຄວາມເຄມັ Salinity % 0.1 1 0.9 
4 ການຊກັນ າກະແສໄຟຟາ້ Conductivity µS/cm 500-1,000 228 2,165 
5 ຄວາມຂຸນ້ Turbidity NTU < 10 64 96 
6 ອກົຊເີຈນລະລາຍໃນນ າ້ Do Mg/L 6 0.04 0.06 
7 ອກົຊເີຈນລະລາຍໃນນ າ້ Do % - 0.5 0.4 
8 ສ ີColour TCU 5 550 550 
9 ທາດແຂນລອຍທີ່ ບ ່ ລະລາຍໃນນ າ້ TSS Mg/L 30 64 98o 
10 ຄ  ຣນິໄດອອ໊ກໄຊດ ໌ClO2 Mg/L < 0.2 46.4 55 
ແຫ ່ ງຂ ມູ້ນ   ການລງົວດັແທກຂອງ ພຊສ ຄ າມ່ວນ, ຂະແໜງນ າ້. 
 

ສະຫ ຸບຜນົການວໄິຈ  ທງັ 02 ຈດຸຍງັມ ີບາງທາດແມ່ນເກນີມາດຕະຖານ ແລະ ຫ ຸດມາດຕະຖານສີ່ ງແວດ
ລອ້ມ ແຫ່ງຊາດ ພຽງເຫ ກັນອ້ຍ ເຊັ່ ນ  ຄວາມເຄມັ Salinity, ການຊກັນ າກະແສໄຟຟາ້ Conductivity, ຄວາມ
ຂຸນ້ Turbidity ສ ີColor, ທາດແຂນລອຍທີ່ ບ ່ ລະລາຍໃນນ າ້ TSS , ຄ  ຣິນໄດອອ໊ກໄຊດ ໌CLO2 ແມ່ນເກນີ
ມາດຕະຖານສີ່ ງແວດລອ້ມແຫ່ງຊາດ, ສ່ວນ ອກົຊເີຈນລະລາຍໃນນ າ້ D0 , ແມ່ນຫ ຸດມາດຕະຖານສີ່ ງແວດລອ້ມ
ແຫ່ງຊາດ.  

 

2.3.2. ບນັດາສາຍແມ່ນ າ້ພາຍໃນແຂວງ 

ແຂວງຄ າມ່ວນປະກອບມສີາຍນ າ້ຫ ກັ ແລະ ແມ່ນ າ້ທີ່ ໄຫລຜ່ານ ຄ:ື ແມ່ນ າ້ຂອງ, ນ າ້ຫນີບູນ, ເຊບັງ້ໄຟ, ນ າ້
ເທນີ ແລະ ຍງັມແີມ່ນ າ້ສາຂາຍ່ອຍອກີຄ:ື ນ າ້ດດນ, ນ າ້ປະກນັ, ນ າ້ອຸລາ ແລະ ຍງັປະກອບມສີາຍຫວ້ຍ, ບງື ນອ້ຍ
ໃຫ່ຍ ອື່ ນໆອກີ ເຊິ່ ງເຫ ົ່ ານີແ້ມ່ນແຫ ່ ງຊບັພະຍາກອນນ າ້ສ າລບັການດ າລງົຊວີດິຂອງປະຊາຊນົ ແລະ  ສະໜອງນ າ້ໃຫ ້
ແກ່ການກະສິກ າ, ອຸດສະຫະກ າປຸງແຕ່ງ, ການຄາ້ບ ລິການຕ່າງໆ. ພອ້ມທັງເປັນທ່າແຮງໃນການຂະຫຍາຍ
ເສດຖະກດິສງັຄມົຂອງແຂວງ ດດຍສະເພາະການສາ້ງເຂື່ ອນໄຟຟ້ານ າ້ຕກົ, ເຊິ່ ງໃນປັດຈບຸນັ ແຂວງຄ າມ່ວນມີ
ດຄງການເຂື່ ອນໄຟຟາ້ຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ແມ່ນ າ້ສາຍຫ ກັໄດແ້ກ່  ເຂື່ ອນໄຟຟາ້ເທນີ-ຫນີບູນ, ເຂື່ ອນໄຟຟາ້ນ າ້ເທນີ 2ແລະ 
ເຂື່ ອນ ໄຟຟາ້ນ າ້ລົນ້ຫນີບູນ. 
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2.3.3. ດາ້ນຄຸນນະພາບນ າ້ 

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ບນັຫາມນົລະພດິທາງນ າ້ແມ່ນເກດີຈາກ ບນັດາດຄງການລງົທນຶຈ ານວນໜຶ່ ງ ທີ່ ໄດມ້ກີານ
ປ່ອຍນ າ້ເປື້ອນລງົສູ່ແຫ ່ ງນ າ້ທ າມະຊາດ ເຮດັໃຫເ້ກດີມຜີນົກະທບົ ດດຍສະເພາະ ສາຍນ າ້ປະແທນ, ຫວ້ຍຫວາຍ 
ແລະ ຫວ້ຍບງັຮຽງ. ນອກຈາກນີກ້ານປ່ອຍນ າ້ເປື້ອນຈາກຄວົເຮອືນ ແລະ ຕວົເມອືງກ ່ ເປັນສາເຫດທີ່ ສ າຄນັໜຶ່ ງທີ່

ເປັນຜນົກະທບົຕ ່ ຄຸນນະພາບນ າ້, ເພາະວ່າໃນປັດຈບຸນັ ແຂວງຄ າມ່ວນ ແມ່ນຍງັບ ່ ທນັມລີະບບົບ າບດັນ າ້ຈາກຕວົ
ເມອືງ ເຊັ່ ນດຽວກນັກບັທຸກໆແຂວງໃນ ສປປລາວ ເຊິ່ ງບນັຫາດັ່ ງກ່າວນີອ້າດຈະສະສມົໄລຍະຍາວ ແລະ ເປັນຜນົ
ກະທບົຕ ່ ຄຸນນະພາບນ າ້ໃນອະນາຄດົ. 

         ສ າລບັການຕດິຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນ າ້ຂອງ ພຊສ ແຂວງຄ າມ່ວນ ໃນສກົປີ 2015-2020 ແມ່ນໄດ ້
ດ າເນນີການກວດກາຄຸນນະພາບນ າ້ທງັໜດົ 19 ຈດຸ, ໃນນັນ້ ມຈີດຸກວດກາລະດບັຊາດ 03  ຈດຸຄ ື ຂວົນ າ້ຫນີບູນ
ບາ້ນຄ າແກວ້ ເມອືງຫນີບູນ, ຂວົນ າ້ດດນ ເມອືງທ່າແຂກ ແລະ ອ່າງຮບັນ າ້ເຊບັງ້ໄຟບາ້ນຫາດຊຽງດິ ີເມອືງໜອງບກົ 
ແລະ ຂອງແຂວງ ມ ີ16 ຈດຸຄ ື ອ່າງຮບັນ າ້ເທນີ-ນ າ້ກະດງິ 09 ຈດຸ ແລະ ອ່າງຮບັນ າ້ຫນີບູນ 7 ຈດຸ ແຕ່ເນື່ ອງຈາກ
ວ່າມຂີ ຈ້ າກດັ ທາງດາ້ນງບົປະມານໃນການລງົຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ຂ ຈ້ າກດັທາງດາ້ນເຄື່ ອງມທືີ່ ທນັສະໄໝ ສະນັນ້ 
ຕວົຊີວ້ດັຄຸນນະພາບນ າ້ບາງຕວົຈຶ່ ງບ ່ ໄດມ້ກີານວດັແທກເທື່ ອ. ສະນັນ້, ຂ ມູ້ນຂອງບາງສາຍນ າ້ ຈ ຶ່ ງໄດຂ້ ການສະໜອງ
ຂ ມູ້ນຈາກບນັດາດຄງການລງົທນຶ ທີ່ ໄດດ້ າເນນີການການວດັແທກຢ່າງເປັນປົກກະຕຢູ່ິບາງສາຍນ າ້. ເຊິ່ ງຂ ມູ້ນ
ວດັແທກ ແມ່ນໄດສ້ະແດງໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ ້ 

ຕາຕະລາງ 4   ຄຸນພະພາບນ າ້ຂອງບນັດາສາຍນ າ້ ພາຍໃນແຂວງຄ າມ່ວນ 

ສາຍນ າ້ ຕວົວດັແທກ ໝາຍເຫດ 
 BOD 

(mg/l) 
COD 
(mg/l) 

Conductivity 
(uS/Cm) 

DO 
(mg/l) 

pH 
Temp 
(C) 

TDS 
(mg/l) 

TSS 
(mg/l) 

Turbidity 
(NTU) 

 

ມາດຕະຖານ 
ບ ່ໄດ ້
ກ ານດົ 

5-7 ≤ 1,000 >6.0 6-8 
ບ ່ໄດ ້
ກ ານດົ 

ບ ່ໄດ ້
ກ ານດົ 

≤ 25 ບ ່ໄດກ້ ານດົ 
 

ນ າ້ເທນີ4 
24.14 7.13 117.57 7.55 7.13 24.14 n/a 8.71 14.54 2017 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2020 

ນ າ້ເຊບັງ້ໄຟ5 
0.52 6.36 118.32 7.60 4.14 24.58 n/a 20.23 23.70 2017 

n/a n/a n/a 5,51 7,64 27 81 5 n/a 2020 

ນ າ້ຫນີບູນ 
n/a n/a 125 7 7.04 27 124 2 n/a  
n/a n/a n/a 7,86 6,78 26 n/a n/a n/a 2015 
n/a n/a n/a 7,02 7,33 28 136 3 n/a 2020 

1.58 4.31 133.35 4.244 6.93 25.30 80.27 21.21 15.08 2019 

                                                
4 ນ າ້ເທນີ ນ າໃຊຂ້ ມູ້ນຈາກບ ລສິດັນ າ້ເທນີ-2 -- ສະຖານ ີNTH7 ນ າໃຊຂ້ ມູ້ນ 2017 ເຊິ່ ງເປັນຄ່າສະເລ່ຍຂອງການວດັແທກ ແຕ່ເດອືນ 
ມງັກອນ ຫາ ເມສາ 2017 
5 ນ າ້ເຊບັງ້ໄຟ ນ າໃຊຂ້ ມູ້ນຈາກບ ລສິດັນ າ້ເທນີ-2 -- ສະຖານ ີXBF3 ນ າໃຊຂ້ ມູ້ນ 2017 ເຊິ່ ງເປັນຄ່າສະເລ່ຍຂອງການວດັແທກ ແຕ່ເດອືນ 
ມງັກອນ ຫາ ທນັວາ 2017 
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ນ າ້ໄຮ6 n/a n/a n/a  7 7 27 n/a 3 n/a 2020 

ນ າ້ປະແທນ7 
n/a n/a n/a 6,69 7 28 7 6 n/a 2017 
n/a n/a 267 6.69 7.08 28 267 2 n/a 2020 

ນ າ້ປະກນັ 
n/a n/a 308 5.39 7.93 28.7 n/a n/a n/a 2015 
n/a n/a n/a 6,5 6,3 28 332  n/a 2020 

ນ າ້ດດນ 
n/a n/a 266 5.6 7.89 28.8 n/a n/a n/a 2015 
n/a n/a n/a 7,69 7,85 27 298 3 n/a 2020 

ແຫ ່ ງຂ ມູ້ນ  ພຊສ ຄ າມ່ວນ, ບ ລສິດັໄຟຟາ້ນ າ້ເທນີ 2, ບ ລສິດັເທນີ-ຫນີບູນພາວເວ ີ

ໝາຍເຫດ  
- ມາດຕະຖານທີ່ ໃຊປ້ຽບທຽບ ຄຸນນະພາບນ າ້ແມ່ນອງີຕາມມາດຕະຖານຄຸນະພາບນ າ້ໜາ້ດນິ ປະເພດ 2 ທີ່ ລະບຸໄວ ້

ໃນ ຂ ຕ້ກົລງົວ່າດວ້ຍມາດຕະຖານສິ່ ງແວດລອ້ມແຫ່ງຊາດ ເລກທ ີ0832/ກຊສ. ລງົວນັທ ີ07 ກຸມພາ 2017. 
- n/a: ບ ່ ມຂີ ມູ້ນ 

 

ອງີຕາມຂ ມູ້ນ ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າຕວົຊີວ້ດັຄຸນນະພາບນ າ້ຫ າຍໆຕວົຊີວ້ດັ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນເກນມາດ 
ຕະຖານຂອງສິ່ ງແວດລອ້ມແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ ງປຽບທຽບກບັມາດຕະຖານຄຸນນະພາບນ າ້ໜາ້ດນິ ປະເພດທ ີ2. ແຕ່ວ່າຄ່າ
ຕວົຊີວ້ດັຂອງ ອ໊ອກຊເີຈນທີ່ ລະລາຍໃນນ າ້ (DO) ຂອງນ າ້ໄຮ, ນ າ້ປະແທນ, ນ າ້ປະກນັ ແລະ ນ າ້ດດນ ແມ່ນມຄ່ີາ 
DO ທີ່ ຕ ່ າກວ່າເກນມາດຕະຖານເຊິ່ ງສາມາດອະທບິາຍໄດດ້ັ່ ງນີ ້ 
- ນ າ້ໄຮ  ເປັນສາຍນ າ້ທີ່ ຮອງຮບັນ າ້ທີ່ ປ່ອຍອອກມາຈາກດຮງຈກັຜະລດິກະແສໄຟຟາ້ຂອງເຂື່ ອນໄຟຟາ້ເທນີ

ຫນີບູນ, ເຊິ່ ງມກີະແສນ າ້ທີ່ ແຮງ ແລະ ເຮດັໃຫເ້ກດີມກີານເຊາະເຈື່ ອນຂອງຕາຝ່ັງຢ່າງຮຸນແຮງຢູ່ບາງເຂດ. 
ສະນັນ້ຈ ຶ່ ງເຮດັໃຫເ້ກດີນ າ້ຂຸ່ນ ແລະ ເປັນຜນົກະທບົຕ ່ ຄຸນນະພາບນ າ້; 

- ນ າ້ປະແທນ  ເປັນສາຍນ າ້ທີ່ ມຜີົນກະທບົທາງດາ້ນຄຸນນະພາບນ າ້ເນື່ ອງຈາກວ່າ ໃນຂງົເຂດດັ່ ງກ່າວມີ
ກດິຈະກ າການຂຸດຄົນ້ແຮ່ທາດເປັນຈ ານວນຫ າຍ ທງັດຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຂະໜາດນອ້ຍທີ່

ຢ່ັງຢາຍຕາມສາຍນ າ້ ສະນັນ້ຈ ຶ່ ງເຮດັໃຫເ້ກດີນ າ້ຂຸ່ນ ແລະ ເປັນຜນົກະທບົຕ ່ ຄຸນນະພາບນ າ້; 
- ນ າ້ປະກນັ  ເປັນສາຍນ າ້ໜຶ່ ງທີ່ ມຄີວາມອຸດມົສມົບູນເປັນວງັສະຫງວນເພື່ ອໃຫປ້າວາງໄຂແຕ່ຍງັມຄີວາມ

ສ່ຽງຍອ້ນມກີານບຸກເບກີເນືອ້ທີ່ ທ າການຜະລດິກະສກິ າ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວເຊິ່ ງເປັນສາເຫດໃຫນ້ າ້ບກົ
ແຫງ້ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ ່ ຄຸນນະພາບນ າ້; 

- ນ າ້ດດນ  ເປັນສາຍນ າ້ໜື່ ງທີ່ ຮບັຜນົກະທບົດາ້ນຄຸນນະພາບນ າ້ເນື່ ອງຈາກວ່າ ໃນຂງົເຂດຕອນເທງິໄຫ ຜ່ານ
ຫລາຍບາ້ນທີ່ ເຮດັການກະສກິ າມຈີ ານວນຫລວງຫລາຍ, ມຫີລາຍກດິຈະກ າທາງດາ້ນການທ່ອງທ່ຽວ ເຮດັ
ໃຫເ້ກດີນ າ້ເປືອ້ນ ແລະ ເປັນຜນົກະທບົຕ ່ ຄຸນນະພາບນ າ້. 

                                                
6 ນ າ້ໄຮ ຂ ມູ້ນຈາກ ບ ລສິດັ ເທນີຫນີບູນພາວເວ ີ-- ສາຍນ າ້ ໄຮ ສະຖານ ີSW.DWS-044 ນ າໃຊຂ້ ມູ້ນ 2019 ເຊິ່ ງເປັນຄ່າສະເລ່ຍຂອງ
ການວດັແທກ ແຕ່ເດອືນ ມງັກອນ ຫາ ທນັວາ 2019 
7 ວດັແທກດດຍ ພຊສ ຄ າມ່ວນ ເປັນຈ ານວນ 1 ຄັງ້ ໃນເດອືນມຖຸິນາ 2020 
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ຮູບ 5   ສາຍນ າ້ໄຮເມອືງຄູນຄ າຄອງສົ່ ງນ າ້ເທນີທີ່ ໄຫ ລງົສູ່ສາຍນ າ້ໄຮ 
 

2.4. ມນົລະພດິທາງດນິ ແລະ ການນ າໃຊສ້ານເຄມ ີ
ມນົລະພດິທາງດນິ ແມ່ນມນົລະພດິທີ່ ເກດີຈາກການປົນເປືອ້ນສິ່ ງທີ່ ເປັນພດິ ເກນີມາດຕະຖານຄຸນນະພາບ

ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ມາດຕະຖານຄວບຄຸມມນົລະພດິແຫ່ງຊາດ ທີ່ ເກດີຂຶນ້ຈາກການກະທ າຂອງມະນຸດ ຊຶ່ ງສົ່ ງຜນົ
ກະທບົຕ ່ ຊວີດິ, ສຸຂະພາບຂອງຄນົ, ສດັ, ພດື, ສິ່ ງທີ່ ມຊີວີດິອື່ ນ, ລະບບົນເິວດ ແລະ ກະທບົໃສ່ລະບບົດຄງສາ້ງຂອງ
ດນິ ເຮດັໃຫດ້ນິໃຊກ້ານບ ່ ໄດ.້ 

ສານເຄມແີມ່ນໄດມ້ກີານນ າໃຊໃ້ນຫ າຍໆຂະແໜງການເປັນຕົນ້  ການນ າໃຊໃ້ນຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ 
ແລະ ຫດັຖະກ າ, ການຂຸດຄົນ້ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ, ການຜະລດິກະສກິ າ ແລະ ຂະແໜງການອື່ ນໆ. ໃນນັນ້ ການ
ນ າໃຊສ້ານເຄມໃີນຂະແໜງກະສກິ າແມ່ນພົນ້ເດັ່ ນກວ່າຂະແໜງການອື່ ນໆ ດດຍສະເພາະການນ າໃຊໃ້ນການປູກເຂົາ້, 
ການປູກອອ້ຍ, ຢາງພາລາ, ຢາສູບ, ໝາກດມ, ໝາກຖົ່ ວ, ແລະ ພດືຜກັສວນຄວົອື່ ນໆ. ດດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ
ປະເພດຢາກະຈດັສດັຕູພດືຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ  ຢາຂາ້ຫຍາ້, ຢາຄຸມການງອກຂອງວດັຊະພດື, ຢາຂາ້ຫອຍ, ຢາຂາ້ແມງໄມ,້ 
ຢາຂາ້ເພຍ້, ຢາຂາ້ໜອນ ແລະ ອື່ ນໆ. ອງີຕາມຂ ມູ້ນການສ າຫ ວດຂ ມູ້ນການນ າໃຊສ້ານເຄມໃີນຂະແໜງກະສກິ າໃນ
ລະຫວ່າງປີ 2016-2018 ດດຍ ພະແນກຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມແຂວງຄ າມ່ວນ ທີ່  ເມອືງ 
ເຊບັງ້ໄຟ ແຂວງຄ າມ່ວນ ເປັນຕົນ້ ການປູກອອ້ຍ, ຢາງພາລາ, ຢາສູບ, ເຂົາ້ນາປີ, ພດືຜກັສວນຄວົ. ຜນົການລງົເກບັ
ກ າຂ ມູ້ນເຫນັວ່າຈ າພວກພດືເສດຖະກດິເຊັ່ ນອອ້ຍ ແລະ ຢາງພາລາ ແມ່ນໄດມ້ກີານນ າໃຊສ້ານເຄມໃີນປະລມິານສູງ 
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ເພື່ ອຮກັສາຄຸນະພາບ ແລະ ປະລມິານ ຂອງຜນົຜະລດິ ດດຍສະເພາະການນ າໃຊຢ້າກ າຈດັວດັຊະພດື (ຢາຂາ້ຫຍາ້), 
ແລະ ຢາປາບສດັຕູພດືອື່ ນໆ. ຜ່ານການລງົເກບັກ າຂ ມູ້ນພບົວ່າ ໄດມ້ກີານນ າໃຊສ້ານເຄມຕີອ້ງຫາ້ມເຂົາ້ໃນການປູກ
ຢາງພາລາໄດແ້ກ່ ສານກ າຈດັສດັຕູພດືປະເພດ Paraquat ດດຍສານດັ່ ງກ່າວ ໄດມ້ກີານຍກົເລກີການນ າໃຊໃ້ນ 
ສປປລາວ ອງີຕາມ “ຂ ຕ້ກົລງົ ວ່າດວ້ຍ ການຄຸມ້ຄອງຢາປາບສດັຕູພດື ສະບບັເລກທ ີ2860/ກປ, ລງົວນັທ ີ11 
ມຖຸິນາ 2010”. ນອກຈາກນີຍ້ງັຕອ້ງໄດມ້ກີານຕດິຕາມເຝົ້າລະວງັການນ າໃຊສ້ານ Glyphosate ໃນການຜະລດິ
ກະສກິ າ, ເພາະເຖງິແມ່ນວ່າປັດຈບຸນັຍງັບ ່ ທນັມກີານເກອືດຫາ້ມການນ າໃຊ ້ແຕ່ໃນລະດບັສາກນົສານເຄມດີັ່ ງກ່າວ
ແມ່ນໄດມ້ຄີວາມກງັວນົກ່ຽວກບັ ການຕກົຄາ້ງໃນທ າມະຊາດ ແລະ ເປັນຜົນສະທອ້ນໃຫເ້ກດີດລກມະເຮງັໃນ
ມະນຸດ. ນອກຈາກບນັດາສານເຄມ ີ2 ຊະນດິທີ່ ໄດກ່້າວມາແລວ້ນັນ້, ການນ າໃຊສ້ານເຄມອີື່ ນໆໃນການຜະລດິ
ກະສກິ າຂອງແຂວງ ເພາະເຖງິແມ່ນວ່າຍງັບ ່ ທນັໄດມ້ກີານ ຫາ້ມການນ າໃຊໃ້ນ ສປປລາວ, ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ
ການນ າໃຊສ້ານເຄມທຸີກຊະນດິແມ່ນມອີນັຕະລາຍຕ ່ ສຸຂະພາບ ແລະ ສິ່ ງແວດ ລອ້ມ. ສະນັນ້, ບນັດາພາກສ່ວນທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງຈະຕອ້ງໄດມ້ກີານຕດິຕາມກວດການນ າໃຊສ້ານເຄມຢ່ີາງໃກຊ້ດິ ພອ້ມກນັນັນ້ ກ ່ ຕອ້ງໄດມ້ກີານສາ້ງຄວາມ
ຮບັຮູໃ້ຫແ້ກ່ຊາວກະສກິອນຜູນ້ າໃຊສ້ານເຄມ ີເພື່ ອໃຫເ້ຂົາ້ໃຈເຖິງອນັຕະລາຍຂອງການນ າໃຊສ້ານເຄມ ີແລະ 
ເຂົາ້ໃຈເຖງິວທິກີານປອ້ງກນັຕວົເອງຈາກການນ າໃຊສ້ານເຄມດີັ່ ງກ່າວ. 

ແຂວງຄ າມ່ວນໃນໄລຍະຜ່ານມາເຫນັວ່າໄດມ້ກີດີຈະການປູກໄມອຸ້ດສາຫະກ າ ແລະ ປູກພດືກະສກິ າ 
ຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງກວາ້ງຂວາງ ເຊິ່ ງມບີນັຫາຫ າຍຢ່າງເກດີຂືນ້ເປັນຕົນ້: ບນັຫາການນ າ້ໃຊເ້ນືອ້ທດີນິ, ການນ າໃຊຝຸ່້ນ
, ຢາປາບສດັຕູພດື, ຢາຂາ້ຫຍາ້ ເຂົາ້ໃນຂະບວນການປູກຝັງ. ຕາມຂ ມູ້ນການລາຍງານ ຂອງຂະແໜງປູກຝັງແຂວງມີ
ພືນ້ທີ່ ປູກສ າລບັ ປູກຢາງພາລາ ມເີນືອ້ທີ່ ທງັໝດົ 9.406 ເຮກັຕາ, ຊະນດິຢາຂາ້ຫຍາ້ທີ່ ໃຊໃ້ນໄລຍະ 3 ປີທ າອດິ(1-
3ປີ)ມ ີ ໄຄດພເຊດັ(1 ລດິປະສມົນ າ້ 200 ລດິ ຫດົໄດ ້1 ເຮກັຕາ), ຈາກຜນົການສ າຫ ວດເຫນັວ່າມກີານນ າໃຊສ້ານ
ເຄມສີະເລ່ຍ 9.406 ລດິ/ປີ.  

ປູກໄມວ້ກິ ແລະ ກະຖນິເທພາ ມເີນືອ້ທີ່ ທງັໝດົ 14.255 ເຮກັຕາ, ຊະນດິຢາຂາ້ຫຍາ້ທີ່ ໃຊແ້ມ່ນ ຢາໄຄ
ດພເຊດັ(1 ລດິປະສມົນ າ້ 200 ລດິ ຫດົໄດ ້1 ເຮກັຕາ), ຈາກຜນົການສ າຫ ວດເຫນັວ່າມກີານນ າໃຊສ້ານເຄມສີະເລ່ຍ 
14.255 ລດິ/ປີ, ການສດີປີໜື່ ງມ ີ2 ຄັງ້, ຕົນ້ລະດູຜນົ ແລະ ທາ້ຍລະດູຜນົ. 

ສ າລບັດຄງການປູກໄມໃ້ຫຫ້ມາກບ ລສິດັເຮ ີນານຊາງຈວິ ຈ າກດັ( ປູກໝາກມ່ວງ) ມເີນືອ້ທີ່ ທງັໝດົ 165 
ເຮກັຕາ, ແມ່ນມກີານນ າໃຊສ້ານເຄມເີຂົາ້ໃນວຽກງານດຄງການຄ ື ປຸຍເຄມບີ າລຸງຕົນ້ພດື( ສູດ 15-15-15) ແລະ ຢາ
ຂາ້ແມງໄມນ້ າເຂົາ້ຈາກປະເທດຈນີ, ປະລມິານການໃຊສ້ານເຄມປີີຫນຶ່ ງສະເລ່ຍປະມານ 25 ດຕນ/ປີ. 

ສ າລບັບ ລສິດັນ າ້ຕານມດິລາວ ໄດຮ້ບັ ອະນຸຍາດສ າປະເນືອ້ທີ່ ດນິປູກອອ້ຍທງັຫມດົ  796 ເຮກັຕາ, ປະຈຸ
ບນັປູກແລວ້ມເີນືອ້ທີ່  535 ເຮກັຕາ, ໃນປີຜ່ານມາຢູ່ເຂດດຄງການດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນໄດນ້ າໃຊສ້ານເຄມຫີ າຍຊະນດິໃນ
ດຄງການປູກອອ້ຍ, ເຊິ່ ງນ າເຂົາ້ຈາກ ປະເທດໄທ, ມໃີບອະນຸຍາດນ າເຂົາ້ຈາກແຂວງສະຫວນັນະເຂດ, ປະລມິານ
ການນ າໃຊສ້ານເຄມໃີນປີຜ່ານມາ ປະມານ 27 ລດິ/ເຮກັຕາ ຫ ເືທົ່ າກບັ 20.000-25.000ລດິ/ປີ, ຊະນດິສານເຄ
ມທີີ່ ນ າເຂົາ້ ແລະ ນ າໃຊໃ້ນ ສວນປູກອອ້ຍປະກອບມ ີ 

 ປຸຍເຄມຊີອຍເມດ, ປຸຍເຄມກີານຮຸ່ງອາລຸນ(ນ າເຂົາ້ຈາກປະເທດໄທ). 
 ຢາຂາ້ຫຍາ້ທີ່ ໃຊມ້ ີ ໄຄ ດຟເຊດັ, ເວປາເຄ, ແມກັຝີ(ນ າເຂົາ້ຈາກປະເທດໄທ). 

ບ ລສິດັດຊກດກີະສກິ າ-ປູກຝັງ ຂາເຂົາ້ຂາອອກຈ າກດັ ( ປູກກວ້ຍ ) ທີ່ ບາ້ນກາງ ແລະ ເກບັກ າຂ ມູ້ນສະພາບ
ການຄຸມ້ຄອງການນ າໃຊສ້ານເຄມຢູ່ີໃນຂງົເຂດດຄງການປູກກວ້ຍຈ ານວນ 4 ບາ້ນຄ ື ບາ້ນດພນທອງ, ບາ້ນກາງ, 
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ບາ້ນນາຊາ້ງຂາ້ມ ແລະ ບາ້ນພູຊາດ ຊຶ່ ງໄດສ້ າພາດທ່ານ ສສີະຫວດັ ຫວົຫນາ້ຮບັ ຜດິຊອບຈດັການທົ່ ວໄປດຄງການ
ປູກກວ້ຍ, ບ ລສິດັໄດຮ້ບັອະນຸຍາດສ າປະເນືອ້ທີ່ ດນິດນິປູກກວ້ຍທງັຫມດົ  740 ເຮກັຕາ, ປະຈບຸນັປູກແລວ້ມີ
ເນືອ້ທີ່  362 ເຮກັຕາ, ໃນປີຜ່ານມາຢູ່ເຂດດຄງການດັ່ ງກ່າວ ແມ່ນໄດນ້ າ ໃຊສ້ານເຄມຫີ າຍຊະນດິ, ເຊິ່ ງນ າເຂົາ້ຈາກ
ປະເທດຈນີ, ບ ່ ມໃີບອະນຸຍາດນ າເຂົາ້, ປະລມິານການນ າໃຊສ້ານເຄມໃີນປີຜ່ານມາປະມານ 400 ລດິ/ປີ, ຊະນດິ
ສານເຄມທີີ່ ນ າເຂົາ້ ແລະ ນ າໃຊໃ້ນສວນກວ້ຍປະກອບມ ີ  

 ນ າ້ຢາປາຍຢາລາ ໃສ່ໃຫຫ້ມາກກວ້ຍມນີ າ້ຫນກັ. 
 ກາກຫມາກເດອືຍໃສ່ບ າລຸງກວ້ຍ. 
 ປຸຍຖົ່ ວດນິບ າລຸງລ າກວ້ຍ. 
 ນ າ້ຢາບ າລຸງໃບ( ຕິ່ ງຊຽວ). 
 ຢາຂາ້ແມງໄມ ້ Alpha Cypermetkrin 15% . 
 ນ າ້ຢາລາ້ງກວ້ຍບ ່ ໃຫກ້ວ້ຍສຸກ ( ຈາຊ ີແລະ ປ່າວຊຽນ). 

ປູກຢາສູບ ມເີນືອ້ທີ່ ທງັໝດົ 811 ເຮກັຕາ, ແມ່ນມກີານນ າໃຊຢ້າປາບສດັຕູພດື, ຢາຂາ້ປວກໃນສວນຢາ, ທີ່
ບ ລສິດັຢາສູບເປັນຜູສ້ະຫນອງໃຫ,້ ແຕ່ເຈົາ້ຂອງສວນຢາສູບເປັນຜູ ້ສດີຢາເອງ(ປະລມິານການນ າໃຊຢ້າປາບສດັຕູ
ພດືໃນສວນຢາທີ່ ປະສມົນ າ້ແລວ້  ຢາ 1 ຊ່ອງປະສມົນ າ້ 20 ລດິ/ຫດົໄດ ້1 ໄລ່, ຊະນດິຢາທີ່ ໃຊມ້ ີ ປາລລ່ີາ, ກາມ,ິ 
ຮາມທີນິ, ແມກັຊນິ, ປາລລີາ, ບຕີາຊນິ, ຊນັຕແີມກັ) ແລະ ນອກຈາກນັນ້ໃນສວນຜກັຂອງປະຊາຊນົກ ່ ຍງັມກີານນ າ
ໃຊຢ້າຂາ້ບົງ້ແມງ ແລະ ຢາຂາ້ເພຍ້ຈ ານວນຫນຶ່ ງ, ຢາທີ່ ໃຊຂ້າ້ແມງໄມ,້ ຣາວອບັຂາ້ຫຍາ້ດຄກ, ຟອງ 35 ໃຊຂ້າ້ເພຍ້, 
ຢາຟອດ, ຢາແລນເນດ, ດຟລດີອນຂາ້ປວກ, ຊະນດິຢາປະເພດທີ່ ກ່າວມານັນ້ສ່ວນຫ າຍສາມາດຊືໄ້ດຕ້າມຮາ້ນທົ່ ວ
ໄປ ແລະ ຊືມ້າຈາກປະ ເທດໄທ). 

 
ນອກຈາກບນັດາສານເຄມກີ າຈດັສດັຕູພດື, ໃນຊ່ວງໄລຍະເດອືນ ມງັກອນ - ກ ລະກດົ,2020 ແຂວງຄ າ

ມ່ວນມກີານນ າເຂົາ້ປຸຸ໋ ຍເຄມເີພື່ ອນ າໃຊໃ້ນຂະແໜງກະສກິ າຄດືັ່ ງນີ ້ 
 

ຕາຕະລາງ 5   ປະລມິານການນ າເຂົາ້ປຸຸ໋ ຍເຄມຂີອງແຂວງຄ າມ່ວນ ເດອືນ ມງັກອນ - ກ ລະກດົ,2020 
ລ/ດ ຊະນດິ ປະລມິານ (ດຕນ) 
1 16-20-0 762 
2 46-00-00 809 
3 16-8-8 383 
4 15-15-15 445 

ແຫ ່ ງຂ ມູ້ນ  ພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ແຂວງ, ຂະແໜງປູກຝັງ-ລຽ້ງສດັ. 

 



19 

 

   
   

   

   

 
ຮູບ 6   ສານເຄມກີ າຈດັສດັຕູພດືທີ່ ພບົເຫນັໃນໄລຍະການລງົເກບັກ າຂ ມູ້ນ. 
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ພາກທ ີIII 

ການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງເສດເຫ ອື 

3.1.  ສະພາບລວມການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງເສດເຫ ອື 
ບນັຫາຂີເ້ຫຍືອ້ທີ່ ເກດີຂຶນ້ໃນປະຈຸບນັກ າລງັເປັນບນັຫາທີ່ ເຄັ່ ງຮອ້ນ ຊຶ່ ງປະເທດຕ່າງໆ ຕອ້ງໄດທຸ້ມ້ເທ

ຊບັພະຍາກອນ ແລະ ງບົປະມານຈ ານວນຫ ວງຫ າຍ ເພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫາດັ່ ງກ່າວ. ນອກຈາກບນັຫາກິ່ ນເໝນັລບົ
ກວນ, ເປັນແຫ ່ ງແຜ່ພນັເຊືອ້ພະຍາດແລວ້ ບນັຫາຂີເ້ຫຍືອ້ຍງັກ ່ ໃຫເ້ກດີບນັຫາມນົລະພດິໃນດາ້ນອື່ ນໆ ເຊັ່ ນ  
ບນັຫາມນົລະພດິທາງນ າ້ ທີ່ ເກດີຈາກນ າ້ເສຍທີ່ ຮົ່ ວໄຫ ຈາກກອງຂີເ້ຫຍືອ້ ເຮດັໃຫຄຸ້ນນະພາບນ າ້ໜາ້ດນິ ແລະ ໃຕ ້
ດນິເຊື່ ອມດຊມ. ໃນກ ລະນທີີ່ ສະໜາມຂີເ້ຫຍືອ້ເກດີໄຟໄໝ ້ຊຶ່ ງຈະເຮດັໃຫເ້ກດີມນົລະພດິທາງອາກາດ ດດຍສະເພາະ
ເມື່ ອມຂີີເ້ຫຍືອ້ທີ່ ມສີານພດິປະປົນຢູ່ນ າ ເນື່ ອງຈາກບ ່ ມກີານຄດັແຍກຂີເ້ຫຍືອ້ທີ່ ເໝາະສມົ. 

ການກ າຈດັສິ່ ງເສດເຫ ອືທົ່ ວໄປ ທີ່ ບ ່ ເປັນພດິ ເປັນຕົນ້ ຂີເ້ຫຍືອ້ຕອ້ງ ແຍກເປັນເປົາ້ຫມາຍຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ ນ າ ໃຊ ້
ຄນືໃຫມ່, ຜະລດິຄນືໃຫມ່, ແປຮູບເປັນຜະລດິຕະພນັໃຫມ່, ທ າລາຍຕາມວທິກີານ, ເຕກັນກິ ແລະ ໃນເຂດທີ່ ໄດກ້ າ
ນດົໄວຕ້າມລະບຽບການ. 

ການກ າຈດັສິ່ ງເສດເຫ ອືເປັນພດິ ແລະ ອນັຕະລາຍ ເຊັ່ ນ  ວດັຖຸລະເບດີ, ວດັຖຸໄວໄຟ, ສານເຄມ,ີ ສິ່ ງເສດ
ເຫ ອືເອເລັກດຕຣນກິ, ຖ່ານໄຟສາຍ. ຫມ ໄ້ຟເກົ່ າ, ຂີເ້ຫຍືອ້ອັນຕະລາຍອື່ ນ ລວມທັງນ າ້ເປື້ອນ ຈາກ ດຮງຫມ  
ດຮງງານອຸດສາຫະກ າເປັນຕົນ້  ດຮງງານທີ່ ນ າໃຊສ້ານເຄມ,ີ ກ າມນັຕະພາບລງັສ ີເຂົາ້ໃນການຜະລດິ, ດຮງງານປຸງ
ແຕ່ງແຮ່ທາດ, ດຮງງານເກອືກາລ,ີ ດຮງງານຜະລດິຊມີງັ, ດຮງງານຜະລດິຢີບຊ າ ແລະ ອື່ ນໆ ຊຶ່ ງຕອ້ງໄດບ້ າບດັ, ຖິມ້, 
ຈດຸ, ເຜາົ, ຝັງ ຫ  ືທ າລາຍ ຕາມວທິກີານ, ເຕກັນກິ ແລະ ໃນເຂດທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວຕ້າມລະບຽບການ. 

ສ າລບັເຂດຖິມ້ຂີເ້ຫຍືອ້ຂອງເມອືງ, ບາ້ນ, ຄອບຄວົ, ສະຖານທີ່ ປ່ິນປົວ, ສະຖາບນັການສກຶສາ, ສ ານກັ
ງານ, ອງົການ, ດຮງຈກັດຮງງານ ແລະ ອື່ ນໆນັນ້ໃຫຂ້ະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເປັນຜູກ້ ານດົດດຍປະສານສມົທບົກບັ
ຂະແໜງ ການຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

ໃນທົ່ ວແຂວງແມ່ນມ ີ ສະໜາມຂີເ້ຫຍືອ້ 10 ສະໜາມຄ ື ເມອືງທ່າແຂກ ຕັງ້ຢູ່ບາ້ນ ນາບວບ ໃນເນືອ້ທີ່   
9,59 ເຮກັຕາ້, ປະລມິານ 45 ດຕນ/ວນັ, ເມອືງໜອງບກົ ເນືອ້ທີ່  3 ເຮກັຕາ້ ປະລມິານ 2ດຕນ/ວນັ, ເມອືງເຊບັງ້ໄຟ
, ໃນເນືອ້ທີ່  3 ເຮກັຕາ້)ປະລມິານຂີເ້ຫຍືອ້ 2 ດຕນ/ວນັ, ເມອືງຫນີບູນມ ີເນືອ້ທີ່  15 ເຮກັຕາ້ ປະລມິານຂີເ້ຫຍືອ້ 5 
ດຕນ/ວນັ, ເມອືງຄູນຄ າ ເນືອ້ທີ່  5 ເຮກັຕາ້ ປະລມິານຂີເ້ຫຍືອ້ 4  ດຕນ/ວນັ, ເມອືງນາກາຍ ເນືອ້ທີ່  5,58 ເຮກັຕາ້ 
ປະລມິານ 3 ດຕນ/ວນັ, ເມອືງຍມົມະລາດ ເນືອ້ທີ່  15 ເຮກັຕາ້ ປະລມິານ 6 ດຕນ/ວນັ, ເມອືງມະຫາໄຊ ເນືອ້ທີ່  1 
ເຮກັຕາ້ ປະລມິານ 3 ດຕນຕ ່ ວນັ, ເມອືງໄຊບວົທອງ ເນືອ້ທີ່  2 ເຮກັຕາ້ ປະລມິານ 1 ດຕນ/ວນັ ແລະ ເມອືງບວົລະພາ 
ເນືອ້ທີ່  2 ເຮກັຕາ້ ປະລມິານ 1.5 ດຕນ/ວນັ. ການກ າຈດັຂີເ້ຫຍືອ້ ແລະ ສິ່ ງເສດເຫ ອື ຢູ່ຕາມຕວົເມອືງຕ່າງໆ ຍງັບ ່ ທນັ
ໄດຮ້ບັຄວາມເອາົໃຈໃສ່ເທົ່ າທີ່ ຄວນ ດດຍທົ່ ວໄປ ແລວ້ການກ າຈດັຂີເ້ຫຍືອ້ແມ່ນຈດູກບັທີ່  ຫ  ືຖີມ້ຊະຊາຍຕາມແຄມ
ຖະໜນົ, ຕາມແຄມແຫ ່ ງນ າ້ຕ່າງໆ ແລະ ກ ່ ມສ່ີວນໜອ້ຍ ໄດໄ້ປຖີມ້ຕາມສະໜາມຖີມ້ຂີເ້ຫຍືອ້ຂອງລດັທີ່ ໄດກ້ ານດົ
ໄວ ້ແຕ່ກ ່ ຍງັບ ່ ທນັໄດຖ້ກືຄຸມ້ຄອງ ຢ່າງຄກັແນ່ຈາກ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເຊິ່ ງເປັນສາເຫດທີ່ ເຮດັໃຫສ້ະພາບແວດ
ລອ້ມທີ່ ບ ່ ງາມຕາຕ ່ ຜູພ້ບົເຫນັ, ສົ່ ງກິ່ ນບ ່ ປາດຖະໜາທີ່ ກ ່ ໃຫເ້ກດີຄວາມສ່ຽງຕ ່ ການຕດິເຊືອ້ພະຍາດຕ່າງໆສູ່ຄນົ ແລະ 
ສດັໄດ.້  



21 

ໃນປີ 2019 ທົ່ ວແຂວງຄ າມ່ວນມປີະລມິານຂີເ້ຍືອ້ທງັໝດົແມ່ນ 24.016 ດຕນ, ເຊິ່ ງໃນນັນ້ ເມອືງທີ່ ມ ີ
ປະລມິານຂີເ້ຫຍືອ້ຫ າຍທີ່ ສຸດແມ່ນ ເມອືງ ທ່າແຂກ ເຊິ່ ງມປີະລມິານຂີເ້ຫຍືອ້ທີ່ ສາ້ງຂຶນ້ທງັໝດົແມ່ນ 14.400ດຕນ/
ປີ ແລະ ເມອືງທີ່ ສາ້ງຂີເ້ຫຍືອ້ໜອ້ຍທີ່ ສຸດແມ່ນເມອືງ ເຊບັງ້ໄຟ ເຊິ່ ງມປີະລມິານຂີເ້ຫຍືອ້ໃນປີ 2019 ແມ່ນ 109
ດຕນ/ປີ. ຂ ມູ້ນປະລມິານສິ່ ງເສດເຫ ອື ແລະ ການຄຸມ້ຄອງສະແດງອອກຄດືັ່ ງລຸ່ມນີ ້ 

ຕາຕະລາງ 6   ປະລມິານຂີເ້ຫຍືອ້ປີ 2019 

ລ/ດ ຊື່ ຕວົເມອືງ 
ປະລມິານຂີເ້ຫຍືອ້ 

(ດຕນ/ວນັ) 
ສະເລັ່ ຍຕ ່ ຫວົຄນົ 
(kg/ຄນົ/ວນັ) 

ປະເພດຂີເ້ຫຍືອ້ 
(%) 

     ຂີເ້ຫຍືອ້ອງົຄະທາດ ຂີເ້ຫຍືອ້ທົ່ ວໄປ ປ າດຕກິ ເຈ ັຍ້ ແກວ້ ດຟມ 
1 ເມອືງທ່າແຂກ 45 0.7 23 25 35 10.5 4 2.5 
2 ເມອືງໜອງບກົ 2 0.5 2 40 25 15 8 10 
3 ເມອືງເຊບັງ້ໄຟ 0.3 0.3 10 30 20 20 10 10 
4 ເມອືງຫນີບູນ 5 0.4 5 50 20 5 10 10 
5 ເມອືງຄູນຄ າ 4 0.6 2 76 10 10 1 1 
6 ເມອືງນາກາຍ 3 0.1 5 45 25 10 10 5 
7 ເມອືງຍມົມະລາດ 6 0.5 10 25 40 10 10 5 
8 ເມອືງມະຫາໄຊ 3 0.3 3 57 20 5 10 5 
9 ເມືອືງໄຊບວົທອງ 1 0.2 3 50 30 8 4 5 
10 ເມອືງບວົລະພາ 1.5 0.4 5 25 15 15 20 20 

ແຫ ່ ງຂ ມູ້ນ  ຫອ້ງການຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ( ຫຊສ )ພາຍໃນ ແຂວງຄ າມ່ວນ. 

ຕາຕະລາງ 7   ປະລມິານສິ່ ງເສດເຫ ອື ແຕ່ປີ 2010 – 2019 

ລ/ດ ຊື່ ຕວົເມອືງ ປະລມິານຂີເ້ຫຍືອ້ທີ່ ກ າຈດັຢູ່ສະໜາມຂີເ້ຫຍືອ້ ປີ 2010-2019 (ດຕນ) 
    2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
1 ເມອືງທ່າແຂກ 14,040 15,600 12,480 16,200 20,160 18,000 18,480 16,200 16,800 17,400 
2 ເມອືງໜອງບກົ n/a n/a n/a n/a 1,414 1,513 1,513 114 684 684 
3 ເມອືງເຊບັງ້ໄຟ n/a n/a 36.5 38 39 n/a n/a n/a n/a 70 
4 ເມອືງຫນີບູນ n/a n/a 1,000 1,000 1,000 1,000 1,100 1,200 1,200 1,250 
5 ເມອືງຄູນຄ າ 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,260 1,340 
6 ເມອືງນາກາຍ n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 297 199 473 
7 ເມອືງຍມົມະລາດ n/a n/a n/a n/a n/a 1,000 1,300 1,500 1,200 800 
8 ເມອືງມະຫາໄຊ n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 730 
9 ເມືອືງໄຊບວົທອງ 64 66 66 67 68 69 69 70 71 152 
10 ເມອືງບວົລະພາ n/a n/a n/a n/a n/a n/a 40 n/a n/a 125 

ແຫ ່ ງຂ ມູ້ນ   ຫຊສ ພາຍໃນ ແຂວງຄ າມ່ວນ. 
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ຕາຕະລາງ 8   ສງັລວມສະໝາມ ກ າຈດັສິ່ ງເສດເຫ ອືທົ່ ວແຂວງ 

ລ/
ດ 

ຊື່ ຕວົເມອືງ ຈ/ນສະໜາມ 
ຂີເ້ຫຍືອ້ 
 

ຈດຸພກິດັ ເນືອ້ທ ີ
(ຮຕ) 

ບຸກ
ເບກິ 
ໄດ ້
(ຮຕ) 

ຄວາມ
ສາມາດ
ຮອງຮບັ 
(ດຕນ/
ວນັ) 

ປະລມິານຂີເ້ຫຍືອ້ 
ໃນປີ 2019 
(ດຕນ/ວນັ) 

1 
ເມອືງທ່າ
ແຂກ 

1 ບາ້ນນາບວບ 9.59 3 100 45 

2 
ເມອືງໜອງ
ບກົ 

1 

ຈດຸ 1. 0476984; 
1890160; 
ຈດຸ 2. 0476966; 
1890136 

3 3 2.7 2 

3 
ເມອືງເຊ
ບັງ້ໄຟ 

1 
17*6.2'61" N; 
104*59.40'95"E 

3 1 0.3 0.3 

4 ເມອືງຫນີບູນ 1 
457651 E, 1957523 N; 
0461173 E, 1944926 N 

15 1 5 5 

5 ເມອືງຄູນຄ າ 1 n/a 5 n/a 4 4 

6 
ເມອືງນາ
ກາຍ 

1 
x: 581723; 
Y: 1956258 

5.58 3 2 ຫາ 3 3 

7 
ເມອືງຍມົມະ
ລາດ 

1 n/a 15 15 5 ຫາ 6 6 

8 
ເມອືງມະຫາ
ໄຊ 

1 
X: 518547; 
Y:1930339 

1 1 3 3 

9 
ເມືອືງໄຊ
ບວົທອງ 

1 n/a 2 1.3 1 1 

10 
ເມອືງ
ບວົລະພາ 

1 n/a 2 2 5 1.5 

ແຫ ່ ງຂ ມູ້ນ  ຫຊສ ພາຍໃນ ແຂວງຄ າມ່ວນ. 
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ຮູບ 7 : ແຜນທີ່ ສະແດງສະໜາມຖີມ້ຂີເ້ຫຍື່ ອ ຂອງແຂວງ. 
 

 
ຮູບ 8   ສະໜາມຂີເ້ຫຍືອ້ພາຍໃນແຂວງສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນຍງັບ ່ ມລີະບບົການຄຸມ້ຄອງທີ່ ດພີ . 
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3.2. ສະພາບຂ ສ້ະດວກ, ຂ ຫ້ຍຸງ້ຍາກຂອງແຂວງ ໃນການຄຸມ້ຄອງ ຂີເ້ຫຍືອ້ 
3.2.1. ຂ ສ້ະດວກ  

 ໄດມ້ີການຊີນ້ າໆພາຈາກຄະນະພັກຂັນ້ເທິງຢ່າງໄກຊ້ິດຕິດແທດ, ໄດມ້ນີ ິຕິກ າເປັນບ່ອນອີງເຂົາ້ໃນ
ການຈດັຕັງ້ປະຕິບດັວຽກງານຕົວຈງິບັນດາພະແນກການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃຫຄ້ວາມຮ່ວມມໃືນການຜັນ
ຂະຫຍາຍການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານບ ລກິານເກບັມຽ້ນ ແລະ ກ າຈດັຂີເ້ຫຍືອ້ ມບີ ລສິດັຮບັຜດິຊອບ
ເກບັມຽ້ນຂິເ້ຫຍືອ້ໃນເທດສະບານເມອືງທ່າແຂກພອ້ມດຽວກນັນັນ້ພ ່ ແມ່ປະຊາຊນົ, ຜູປ້ະກອບການຕ່າງໆ
ໃຫຄ້ວາມຮ່ວມມໃືນການບ ລກິານເກບັມຽ້ນ ແລະ ກ າຈດັຂີເ້ຫຍືອ້, 

 ໄດມ້ແີຈງ້ການຂອງເຈົາ້ເມອືງໆທ່າແຂກໃນການຄຸມ້ຄອງຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ, ການປັບປຸງການ
ບ ລກິານເກບັມຽ້ນ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂີເ້ຫຍືອ້ ຈາກຄວົເຮອືນ, ສ ານກັງານ, ຫອ້ງການ, ສະຖານພກັເຊາົ, ເຂດ
ຊຸມຊນົ,ຈດຸບ ລກິານຕ່າງໆໃນຂອບເຂດຕວົເມອືງທ່າແຂກ, ແມ່ນມອບວຽກບ ລກິານເກບັມຽ້ງ ແລະ ຂນົ
ສົ່ ງຂີເ້ຫຍືອ້ ແລະ  ທ າຄວາມສະອາດເປັນຜູຮ້ບັເໜາົການບ ລກິານຂນົສົ່ ງຂີເ້ຫຍືອ້ ຂອບເຂດ 28 ບາ້ນ, ສ າ
ນກັງານ, ຫອ້ງການ, ບ ລສິດັ, ວສິາຫະກດິ, ຜູປ້ະກອບການ ແລະ ບ່ອນອື່ ນໆໃນເທດສະບານເມອືງທ່າ
ແຂກໄປກ າຈດັ ຢູ່ສະໜາມຂີເ້ຫຍືອ້ບາ້ນນາບວນ ຕາມສນັຍາສະບບັເລກທີ່  614/ອພບຕ.ທຂ, ລງົວນັທ ີ
13/12/2018; ການບ ລກິານເກບັມຽ້ນ ແລະ ຂນົສົ່ ງຂີເ້ຫຍືອ້ແມ່ນໃຫວ້າງແຜນ (ກ ານດົ)ເວລາ, ພາຫະນະ
, ບຸກຂະລາກອນ ເພື່ ອບ ລກິານແຕ່ລະສາຍທາງ, ແຕ່ລະຈດຸແລວ້ສົ່ ງໃຫ ້ອພບຕ ແລະ ບາ້ນ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 
ດດຍການວາງແຜນບ ລກິານນັນ້ ໃຫຄ້ ານງຶເຖງິຄວາມສະອາດໃນດາ້ນບ ລກິານຫ ກີລຽ້ງຄວາມແອອດັ ຂອງ
ການສນັຈອນຕາມທາງຫ ວງໃນຊົ່ ວດມງເລງັດ່ວນຊຶ່ ງບ ລກິານໃຫໄ້ດຢ່້າງໜອ້ຍ 1 ຫາ 2 ຖຽ້ວ/ອາທດິ/1 
ສາຍທາງ/1 ຜູບ້ ລກິານ, ພອ້ມທງັລາຍງານສະພາບການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃຫ ້ອພບຕ ຢ່າງເປັນປົກກະຕ.ິ 

3.2.2. ຂ ຫຸຍ້ງຍາກ 
 ວຽກບ ລກິານເກບັມຽ້ນ ແລະ ກ າຈດັຂີເ້ຫຍືອ້ ໃນເທດສະບານເມອືງທ່າແຂກແມ່ນຍງັບ ່ ທົ່ ວເຖງິ, ພາຫະນະ

ຮບັໃຊບ້ ່ ພຽງພ ກບັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງຜູຊ້ມົໃຊບ້ ລກິານຕວົຈງິ, ຍງັມປີະຊາຊນົ ແລະ ຜູ ້
ປະກອບການຈ ານວນໜຶ່ ງຍງັບ ່ ໃຫຄ້ວາມຮ່ວມມຕື ່ ວຽກງານບ ລກິານເກບັມຽ້ນຂີເ້ຫຍືອ້, ຍງັມກີານນ າເອາົ
ຂີເ້ຫຍືອ້ໄປຖີມ້ຊະຊາຍຕາມເສນັທາງເລກທີ່  13, 12 ແລະ ສະຖານທີ່ ສາທາລະນະຕ່າງໆ, 

 ໃນໄລຍະຜ່ານມາບ ລສິດັຮບັເໜາົບ ມກີານປະສານງານກບັ ອງົການພດັທະນາ ແລະ ບ ລຫິານຕວົເມອືງ 
(ອພບຕ) ໃນຈດຸທີ່ ມຂີີເ້ຫຍືອ້ເຕມັ ແລະ ຫລາຍ ເມື່ ອ ອພບຕ ປະສານບ ລສິດັໄປເອາົແຕ່ຊກັຊາ້, 

 ອງົການພດັທະນາ ແລະ ບ ລຫິານຕວົເມອືງ (ອພບຕ) ມກີານວາງແຜນຮ່ວມກບັບ ລສິດັແຕ່ບ ລສິດັບ ເຮດັ
ໄປຕາມການວາງແຜນ, 

 ພາຫະນະຂອງບ ລສິດັຮບັເໜາົບ ່ ພຽງພ , ບ ່ ມກີານນ າໃຊຖ້ັງຄອນເທນເນວີາງໃວຕ້າມຈດຸບ ລກິານບ່ອນ
ຕ່າງໆ ເຮດັໃຫກ້ານເກບັມຽ້ນຊກັຊາ້, 

 ຍງັຂາດບຸກຄະລາກອນທີ່ ມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດສະເພາະດາ້ນໃນການບ ລຫິານກ າຈດັ ແລະ ເກບັມຽ້ນ
ສິ່ ງເສດເຫ ອື. 
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ພາກທີ່  IV 

ເຫດການສຸກເສນີດາ້ນມນົລະພດິ 
4.1. ບນັຫາຮອ້ງຮຽນ ແລະ ເຫດການສຸກເສນີທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມໃນໄລຍະຜ່ານມາ 

 ການພດັທະນາທີ່ ກາຍເປັນຕວົເມອືງຢ່າງໄວວາ, ການເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງປະຊາກອນ ແລະ ການຂະຫຍາຍດຕ
ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ, ກະສກິ າ, ຄມົມະນາຄມົຂນົສົ່ ງ ແລະ ອື່ ນໆ ຊຶ່ ງເປັນໄພຂົ່ ມຂູ່ຕ ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ເປັນ
ສາເຫດຕົນ້ຕ ຂອງບນັຫາມນົລະພດິທີ່  ສປປ ລາວ ກ າລງັປະສບົຢູ່ໃນປະຈບຸນັ. 
 ອງີຕາມບນັຊລີາຍຊື່ ຂອງບ ລສິດັ ແລະ ດຄງການ ທີ່ ໄດອ້ອກໃບຢັງ້ຢືນທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ພາຍໃນແຂວງ
ຄ າມ່ວນ ພາຍໃນປີ 2020 ລວມທງັໝດົມຈີ ານວນ 44 ດຄງການ, ເຊິ່ ງປະກອບດວ້ຍດຄງການພະລງັງານ, ການຂຸດ
ຄົນ້ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ, ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ຫດັຖະກ າ, ການປູກຝັງ-ລຽ້ງສດັ ແລະ ອື່ ນໆ. ບາງບນັດາດຄງການ
ເຫ ົ່ ານັນ້ຖວ່ືາເປັນແຫ ່ ງກ າເນດີມນົລະພດິເຊິ່ ງຈະຕອ້ງໄດມ້ກີານຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ເຝົາ້ລະວງັບນັຫາທາງດາ້ນ
ມນົລະພດິທີ່ ອາດຈະເກດີຂຶນ້ ແລະ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊນົ. 
ຕາຕະລາງ 9   ບນັຊບີ ລສິດັ ແລະ ດຄງການ ພາຍໃນແຂວງຄ າມ່ວນ ປີ 2020 
 

ລ/ດ ຊື່ ບ ລສິດັ/ດຄງການ ບາ້ນ ເມອືງ 
1 ບ ລສິດັ  ລງົທນຶກວາງຈງຸລາວ ຈ າກດັ ໜອງມາ້ ບວົລະພາ 
2 ບ ລສິດັ ລາວຄາຍຢວນ ບ ່ ແຮ່ ຈ າກດັ ລ າມະລາດ ທ່າແຂກ 
3 ບ ລສິດັ ລາວຫງົທອງ ອຸດສາຫະກ າ ຈ າກດັ ດງົໃຕ ້ ທ່າແຂກ 
4 ບ ລສິດັຫຽວ - ລາວ VILACO  ຕງຶ ເຊບັງ້ໄຟ 
5 ບ ລສິດັ ອຸດສາຫະກ າຊມີງັລາວ ຈ າກດັ ນາຄ າ ມະຫາໄຊ 
6 ບ ລສິດັ ຄ າມ່ວນຊມີງັຈ າກດັ ດພວາ ມະຫາໄຊ 
7 ບ ລສິດັ ລາ້ນຊາ້ງຊມີງັ ຈ າກດັ ຄູນເງນິ ຄູນຄ າ 
8 ບ ລສິດັ ພດັທະນາແຮ່ກົ່ ວ ບ ່ ແໜ່ງ-ບາ້ນຊາວ ຈ າກດັ ບ ່ ແໜ່ງ ຫນີບູນ 
9  ບ ລສິດັ ຊດິນອາກກຣ ີດປຕາດ ຈ າກດັ ດງົໃຕ ້ ທ່າແຂກ 
10 ບ ລສິດັ ຮາ້ວຮານ ບ ່ ແຮ່ຫຸນ້ສ່ວນ ຈ າກດັ ບ ່ ແໜ່ງ ຫນີບູນ 
11 ບ ລສິດັ ໄອດາມນັ ຈ າປາຣສີອດ ບ ່ ແໜ່ງ ຫນີບູນ 
12 ບ ລສິດັ ພດັທະນານະຄອນຫ ວງ ສຫີາລາດ ຈ າກດັ ທ່າຫຍ  ້ ຫນີບູນ 
13 ບ ລສິດັ ຊນັສະດຕນ ຂຸດຄົນ້ແຮ່ກົ່ ວ ໜອງຊນື ຫນີບູນ 
14 ບ ລສິດັ MCS ມາຍນງິອນິດດັສະທຣ ີ ພນິ ທ່າແຂກ 
15 ບ ລສິດັ ພູມະໄລ ຂຸດຄົນ້ແຮ່ - ຊາຍ ຈ າກດັ ນາຂ  ຫນີບູນ 
16 ບ ລສິດັ ບວົຫ ວງ ແຮ່ -ຊາຍ ຈ າກດັ ຫນີບູນໃຕ ້ ຫນີບູນ 
17 ບ ລສິດັ ຫຸນ້ສ່ວນ ສລີາ ຄ າມ່ວນ ນ າ້ດກິ ຫນີບູນ 
18 ບ ລສິດັ ຊງິຊຸນການແຮ່ ຈ າກດັ ນາຄ າບ ່  ຫນີບູນ 
19 ບ ລສິດັ ຮ່ວມຜະລດິແຮ່ທາດ ພູຫ ວງການແຮ່ ຈ າກດັ ບ ່ ແໜ່ງ ຫນີບູນ 
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20 ດຮງງານລາ້ງກັ່ ນ ແຮ່ກົ່ ວ ນ. ຈນັເຮອືງ ໄຊຍະວງົ ດພນຕິວ້ ຫນີບູນ 
21 ບ ລສິດັ ເກດສຸວນັ ຂຸດຄົນ້ຫນີປູນ ຜາທຸງ ຍມົມະລາດ 
22 ບ ລສິດັ ນດິຊນິ ຂຸດຄົນ້ແຮ່ - ຊາຍ ຈ າກດັ ບງຶສານທ່າ ໜອງບກົ 
23 ບ ລສິດັ ດໄີອແອວ ຂຸດຄົນ້ຫນີປູນ ຈ າກດັ ນ າ້ດກິ  ຫນີບູນ 
24 ບ ລສິດັ ກງົໃຈ ຜະລດິ ແຮ່ກົ່ ວ ຈ າກດັ ນາສາ ຫນີບູນ 
25 ບ ລສິດັ ດອແບກັ ຜະລດິແຮ່ກົ່ ວ ຈ າກດັ ນາຄ າບ ່  ຫນີບູນ 
26 ບ ລສິດັ ສຸກສມົບຸນ ຂູດຄົນ້ຫນີຜາ ຈ າກດັ ນ າ້ດກິ  ຫນີບູນ 
II ຂງົເຂດສິ່ ງແວດລອ້ມທົ່ ວໄປ     
1 ບ ລສິດັ ແມ່ຂອງປູກໄມ ້ຈ າກດັ ສອງຫອ້ງ ຫນີບູນ 
2 ບ ລສິດັ ດຊກດ ີກະສກິ າປູກຟັງ ຂາເຂົາ້ - ຂາອອກ ຈ າກດັຜູດ້ຽວ ບາ້ນາກາງ ຄູນຄ າ 
3 ດຮງງານ ຜະລດິຖ່ານ ງ   ໄຊຍະວງົ ດພນເຍຍນອ້ນ ທ່າແຂກ 
4 ບ ລສິດັເຄເຄບ ລກິານຈ າກດັ(ດຄງການສາ້ງແຫ ່ ງທ່ອງທ່ຽວ ທ່າຝ່ັຣງ) ທອກນາຍ  ທ່າແຂກ 
5 ບ ລສິດັ ກຽດຕສິກັ ຜະລດິຫວົອາຫານສດັ ດພນສູງ ທ່າແຂກ 
6 ບ ລສິດັ ບຸນເຮອືງ ຜະລດິຢາງພາລາ ຈ າກດັ ຫວ້ຍສະກູບ ຫນີບູນ 
7 ບ ລສິດັ ບຸນທະພານ ລາວ ຈ າກດັ ລ າມະລາດ ທ່າແຂກ 
8 ດຮງງານຜະລດິເມດັຢາງ ພາສຕກິ ຈ າກດັ ນາກອກ ທ່າແຂກ 
9 ດຮງງານບດົໄມ ້ແລະ ຜານໄມຈ້າກສວນປູກ ນາແງວ ທ່າແຂກ 

10 ດຮງງານ ຖອດຮດີແກ່ນຈນັໃດ ຈ າກດັ  ບາ້ນຫ ກັ 9 ມະຫາໄຊ 
11 ບ ລສິດັ ເຮໜີານ ຊາງຈວິເຕກັນກິກະສກິ າ ດງົໝາກບາ້ ເຊບັງ້ໄຟ 
12 ດຮງງານ ຜະລດິຖ່ານຂາວ ສງິຄ າ ນາຄອມ ເຊບັງ້ໄຟ 
III ຂງົເຂດພືນ້ຖານດຄງລ່າງ ແລະ ພະລງັງານ     
1 ເຂື່ ອນໄຟຟາ້ນ າ້ຫນີບູນ-ພາກຂະຫຍາຍ ທົ່ ງລມົ ຄູນຄ າ 
2 ດຄງການກ ່ ສາ້ງເຂື່ ອນໄຟຟາ້ນ າ້ເທນີ 2 ຊາ້ງແກວ້ ຍມົມະລາດ 
3 ບ ລສິດັ ພະລງັງານ ຣາຊຕິາ ຈ າກດັ ຄ າແກວ້ ຫນີບູນ 
4 ບ ລສິດັ ວງົວາລນິ ກ ່ ສາ້ງ ແລະ ສອ້ມແປງຂວົທາງ ຈ າກດັ. ປ່າໝາມ  ມະຫາໄຊ 
5 ບ ລສິດັ ແກວ້ມະນ ີກ ່ ສາ້ງຂວົທາງ ຈ າກດັ ບາ້ນຜານາງ ມະຫາໄຊ 
6 ບ ລສິດັ ດອລຍິະວງົ ກ ່ ສາ້ງ ຈ າກດັຜູດ້ຽວ ນາຄອມທົ່ ງ  ເຊບັງ້ໄຟ 

ແຫ ່ ງຂ ມູ້ນ   ພຊສ ແຂວງ, ຂະແໜງຕດິຕາມກວດກາ ສິ່ ງແວດລອ້ມປີ 2020 

4.2.  ເຫດການສຸກເສນີທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມໃນໄລຍະຜ່ານມາ 

ດດຍອງີຕາມການລາຍງານຂອງ ພະແນກ ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແຂວງຄ າມ່ວນ
ໃນໄລຍະປີທີ່ ຜ່ານມາ ແຂວງຄ າມ່ວນໄດປ້ະສບົບນັຫາມນົລະພດິທີ່ ສ າຄນັດັ່ ງນີ ້ 

1. ບນັຫາການຖິມ້ຂີເ້ຫຍືອ້ຊະຊາຍຕາມແຄມທາງເລກທ ີ13, 12 ແລະ ເສັນ້ທາງຕ່າງໆລະຫວ່າງເມອືງໄປຫາ
ເມອືງ ແລະ ຂີເ້ຫຍືອ້ຈາກສະໜາມຂີເ້ຫຍືອ້ລົນ້ອອກມານອກເສັນ້ທາງ; 
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2. ບນັຫາຝຸ່ນລະອອງຈາກການນ າໃຊຍ້ານພາຫະນະ, ການປ່ອຍນ າ້ເປືອ້ນ ລງົສູ່ສາຍນ າ້ທ າມະຊາດ ໄດແ້ກ່  ນ າ້
ປະແທນ, ຫວ້ຍຟານ, ຫວ້ຍປາກທກຶ ເຊິ່ ງມນັໄດໄ້ຫ ລງົໄປສູ່ນ າ້ຫນີບູນ. ນອກຈາກນີຍ້ງັເກດີມບີນັຫາມນົ
ລະພດິທາງສຽງທີ່ ເກດີຈາກກດິຈະກ າການຜະລດິຂອງດຮງງານ ຂອງດຄງການຂຸດຄົນ້ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ກົ່ ວ, 
ເຊິ່ ງຕັງ້ຢູ່ເຂດບາ້ນດພນຕິວ້ ເມອືງຫນີບູນ; 

3. ເຫດການ ໄຟໄໝສ້ະໜາມຂີເ້ຫຍືອ້ໃນວນັທ ີ 13/12/2019 ທີ່ ສະໜາມຂີເ້ຫຍືອ້ບາ້ນນາບວບ, ມ. ທ່າແຂກ 
ເຊິ່ ງບ ່ ຮູສ້າເຫດ ແລະ ເຫດການໄດເ້ກດີຂຶນ້ອກີຄັງ້ທ ີ2 ໃນວນັທ ີ10/01/2020 ເຊິ່ ງໃນຄັງ້ນີມ້ສີາເຫດເກດີ
ມາຈາກໄຟໄໝປ່້າແລວ້ລາມມາໃສ່ສະໜາມຂີເ້ຫຍືອ້. ຜນົກະທບົໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາ ທີ່ ເກດີໄຟໄໝທ້ງັສອງ
ຄັງ້ນັນ້ ເຮດັໃຫເ້ກດີມບີນັຫາມນົລະພດິອາກາດປົກຄຸມແຕ່ເຂດບາ້ນນາບວນ ແລະ ເຂດໃກຄ້ຽງ; 

4. ບ ລສິດັ ແຮ່ທາດ COEECO ຂຸດຄົນ້ຫນີກາວ ຈ າກດັ ຢູ່ບາ້ນນາດດນ ເມອືງທ່າແຂກ ໃນຄັງ້ວນັທວີນັທ ີ
6/4/2019  ປະຊາຊນົບາ້ນ ນາດດນໄດສ້ະເໜກ່ິຽວກບັຜນົກະທບົສດິການນ າໃຊທ້ີ່ ດນີຂອງປະຊາຊນົເຂດ
ບາ້ນນາດດນທີ່ ຖກຶດຄງການຂຸດຄົນ້ຫນີກາວ; 
 ປະຈບຸນັບນັຫາດັ່ ງກ່າວໄດຖ້ກືແກໄ້ຂແລວ້; 

5. ໃນຄັງ້ວນັທ ີ17/11/2019 ການຈດັຕັງ້ ແລະ ປະຊາຊນົບາ້ນດງົໃຕໄ້ດສ້ະເໜກ່ິຽວກບັຜນົກະທບົຈາກ 
ບ ລສິດັ ລາວຫງົທອງອຸດສາຫະກ າ ຈ າກດັ ຢູ່ບາ້ນດງົໃຕ ້ເມອືງທ່າແຂກ ການຜະລດິເກອຶດບ ມຂອງບ ລສິດັ
ໄດສ້ົ່ ງຜນົກະທບົເຮດັໃຫເ້ຂົາ້ນາຂອງປະຊາຊນົເມດັເຂົາ້ບ ່ ໄດຮ້ບັຜນົຜະລດິເຮດັໃຫເ້ຂົາ້ຕາຍຍນືຕົນ້; 
 ປະຈບຸນັບນັຫາດັ່ ງກ່າວໄດຖ້ກືແກໄ້ຂແລວ້; 

6. ໃນຄັງ້ວນັທ ີ27/12/2019 ການຈດັຕັງ້ ແລະ ປະຊາຊນົ ບາ້ນທ່າເດື່ ອ ແລະ ບາ້ນທ່າງາມ ໄດສ້ະເໜິ
ຮອ້ງທຸກກ່ຽວກບັຜນົກະທບົຈາກ ບ ລສິດັ ລາວຄາຍຢວນ ບ ່ ແຮ່ ຈ າກດັ ຜນົກະທບົການຈດູຂີເ້ຫຍືອ້ ແລະ 
ຈາກນ າ້ເຄມັ, ຈາກອ່າງບ າບດັນ າ້ເຄມັ, ກອງເສດແຮ່, ການຂນົສົ່ ງມກີານຕກົເຮ່ຍຕາມເສັນ້ທາງຂອງ
ດຄງການໃນຊ່ວງລະດູຝົນເຮັດໃຫມ້ກີານຊະລາ້ງນ າ້ເຄມັລົງໃສ່ນາປະຊາຊນົຍາມແລງ້ເຮດັໃຫເ້ຂົາ້ນາ
ປະຊາຊນົຕາຍ, ປາຕາຍ ແລະ ສາຍຫວ້ຍກຸດຈບັ, ຫວ້ຍໜອງເຄມັ, ຫວ້ຍບງັຮຽງ ບ ່ ສາມາດນ າໃຊນ້ ້າເຂົາ້
ໃນຂະບວນການຜະລດິໄດ;້ 
 ປະຈບຸນັທາງບ ລສິດັ ໄດແ້ກໄ້ຂສ າເລດັເປັນສ່ວນໃຫຍ່ແລວ້ຍງັແຕ່ການຟືນ້ຟູຫວ້ຍນ າ້ທ າມະຊາດເພື່ ອ

ກບັຄນືສູ່ສະພາບເດມີ; 
7. ໃນຄັງ້ວນັທ ີ19/ມຖຸິນາ/2019 ການຈດັຕັງ້ ແລະ ປະຊາຊນົ ບາ້ນຜາແຫ ມ ໄດສ້ະເໜຮິອ້ງທຸກກ່ຽວກບັຜນົ

ກະທບົຈາກ ບ ລສິດັ ຊນັສະດຕນ ຂຸດຄົນ້ແຮ່ກົ່ ວ ຢູ່ບາ້ນໜອງຊນື ເມອືງຫນີບູນ ຜນົກະທບົຈາກອ່າງເກບັ
ຂີແ້ຄງ້ ບ ່ ໄດມ້າດຖານເຮດັໃຫຂ້ີແ້ຄງ້ໄຫ ລງົສູ່ຫວ້ຍພານ, ສາຍຫວ້ຍທກຶ ແລະ ການຈບັຈອງດນິຂອງ
ປະຊາຊນົບາ້ນຜາແຫ ມເພື່ ອເຮດັກະສກິ າໃນເຂດສ າປະທານຂອງດຄງການ; 
 ປະຈບຸນັໄດແ້ກເ້ກອືບສ າເລດັທຸກບນັຫາແລວ້ແຕ່ບາງຄອບຄວົຍງັຈບັຈອງຢູ່; 

8. ໃນຄັງ້ວນັທ ີ15/ພະຈກິ/2019 ການຈດັຕັງ້ ແລະ ປະຊາຊນົ ບາ້ນຜາທຸງ ໄດສ້ະເໜຮິອ້ງທຸກກ່ຽວກບັຜນົ
ກະທບົຈາກ ບ ລສິດັ ເກດສຸວນັ ບາ້ນຜາທຸງ ເມອຶງຍມົມະລາດ ປະຊາຊນົໄດສ້ະເໜຮີອ້ງທຸກ ຜນົກະທບົ
ຈາກການລະເບດີຫນີພົງ້ອອກນອກເຂດສ າປະທານ ຖກຶໄຮ່ນາຂອງປະຊາຊນົຈ ານວນ 12 ຄອບຄວົ; 
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 ປະຈບຸນັການຈດັຕັງ້ບາ້ນ ຫອ້ງການ ຊສ ເມອືງກ າລງັແກໄ້ຂຢູ່ແຕ່ຍງັບ ່ ທນັສ າເລດັ; 
9. ໃນຄັງ້ວນັທ ີ1/ພະຈກິ/2019 ການຈດັຕັງ້ ແລະ ປະຊາຊນົ ບາ້ນນາຄ າ ໄດສ້ະເໜຮິອ້ງທຸກກ່ຽວກບັຜນົ

ກະທບົຈາກ ບ ລສິດັ ຊງິຊຸນ ການແຮ່ ຈ າກດັ ຢູ່ບາ້ນນາຄ າ ເມອືງຫນີບູນ ຜນົກະທບົຈາກອ່າງເກບັຂີແ້ຄງ້ບ ່

ໄດມ້າດຕະຖານເຮດັໃຫນ້ າ້ຂີແ້ຄງ້ຮົ່ ວໄຫ ລງົສູ່ຫວ້ຍນ າ້ປະແທນ ແລະ ໃສ່ນາຂອງປະຊາຊນົ; 
 ປະຈບຸນັບ ລສິດັກ າລງັປັບປຸງອ່າງເກບັຂີແ້ຄງ້ ແລະ ກ າລງັແກໄ້ຂຕາມການສະເໜກີານຈດັຕັງ້ບາ້ນນາຄ າ 

ແລະ ຕາມພ ່ ແມ່ປະຊາຊນົ ແຕ່ຍງັບ ່ ທນັແກໄ້ຂສ າເລດັ 100%. 
10. ບ ລສິດັ ພດັທະນາແຮ່ທາດບ ່ ແໜງ-ບາ້ນຊາວ ໃນຄັງ້ວນັທ ີ14 ສງິຫາ 2020 ອງົການປົກຄອງບາ້ນບ ່ ແໜ່ງ 

ແລະ ປະຊາຊນົບາ້ນບ ່ ແໜ່ງ ຈ ານວນ 07 ຄອບຄວົ ໄດເ້ຮດັໃບສະເໜຮີອ້ງທຸກກ່ຽວກບັຜນົກະທບົນ ້າ
ຖວ້ມ ແລະ ດນີເປ່ືອຍຂອງດຄງການລງົໃສ່ນາຂອງປະຊາຊນົບາ້ນບ ່ ແໜ່ງແຕ່ປີ 2018-2019; 
 ປະຈບຸນັໄດແ້ກໄ້ຂສ າເລດັແລວ້ 06 ຄອບຄວົ, ຍງັ 01 ຄອບຄວົຄ ື ຄອບຄວົ ທ. ຄູນມາ ຍງັບ ່ ທນັ

ຍອມຮບັຄ າຊດົເຊຍີ; 
11. ໃນຄັງ້ວນັທ ີ8/ກ ລະກດົ/2020 ການຈດັຕັງ້ ແລະ ປະຊາຊນົ ບາ້ນບ ່ ແໜ່ງ ໄດສ້ະເໜຮິອ້ງທຸກກ່ຽວກບັ

ຜນົກະທບົຈາກ ບ ລສິດັ ຮາ້ວຮາ້ນ ບ ່ ແຮ່ຫຸ່ນສ່ວນ ຈ າກດັ ມກີານສະເໜຄີ າຮອ້ງທຸກຂອງປະຊາຊນົຢູ່ເຂດ
ດຄງການດນີເປ່ືອຍທີ່ ເກດີຈາກການຂຸດທດົລອງຂອງດຄງການຊ່ວງລະດຸຝົນນ າ້ຂີແ້ຄ່ງໄດໄ້ຫ ເຂົາ້ເນືອ້ທີ່ ນາ
ຂອງ ທ. ວາດ ປະຊາຊນົບາ້ນບ ່ ແໜ່ງໃນເວລາຝົນຕກົແຮງ; 
 ປະຈບຸນັໄດຖ້ກືແກໄ້ຂແລວ້; 

12. ໃນຄັງ້ວນັທ ີ25/ມນີາ/2020 ການຈດັຕັງ້ ແລະ ປະຊາຊນົ ບາ້ນດງົໄຕ ້ໄດສ້ະເໜຮິອ້ງທຸກກ່ຽວກບັຜນົ
ກະທບົຈາກ ບ ລສິດັ ຊດີນອາກຣດີປຕາສ ຈ າກດັ ຜນົກະທບົນ ້າເຄມັຂອງດຄງການຕກົຄາ້ງແລວ້ໄຫ ລງົສູ່ນາ
ປະຊາຊນົທີ່ ຢູ່ໃກຄ້ຽງກບັດຄງການທງັໝດົ 08 ຄອບຄວົ; 
 ປະຈບຸນັບ ລສິດັໄດຊ້ດົເຊຍີ ແລະ ແກໄ້ຂສ າເລດັແລວ້; 

13. ບ ລສິດັ ອດີາມນັຈ າປາຣສີອດ ຈ າກດັ ປະຊາຊນົບາ້ນບ ່ ແໜ່ງສະເໜຄີ າຮອ້ງທຸກ ໃນຄັງ້ວນັທ ີ5ມນີາ2020 
ກ່ຽວກບັ ນ າ້ຂີແ້ຄ່ງໄຫ ໃສ່ນາປະຊາຊນົໃນຊ່ວງລະດູຝົນເຮດັໃຫຖ້ກຶຜນົກະທບົຈ ານວນ 03 ຄອບຄວົ; 
 ປະຈບຸນັໄດມ້ກີານແກໄ້ຂສ າເລດັແລວ້; 

14. ບ ລສິດັ ຄ າມ່ວນຊມີງັ ຈ າກດັ ຜນົກະທບົຕ ່ ເນືອ້ທີ່ ດນີ ແລະ ຜນົລະປູກຂອງປະຊາຊນົບາ້ນດພວາທີ່ ສບຶ
ເນື່ ອງມາແຕ່ປີ 2014 ປະຊາຊນົໄດສ້ະເໜຮີອ້ງທຸກມາໃນວນັທ ີ26ສງິຫາ 2019; 
 ບ ລສິດັ ຄ າມ່ວນຊມີງັ ຈ າກດັ ໄດແ້ກໄ້ຂຜນົກະທບົຈາກເນືອ້ທີ່ ດນີປ່າເຫ ົ່ າ, ດນີຮົວ້ໄຮ່ປາຍນາ ແລະ ດນີ

ຊນົລະປະທານຂອງບາ້ນດພວາເຊີ່ ງປະຈບຸນັທາງດຄງການໄດປ້ະຕບິດັແລວ້ຈ ານວນເງນີທີ່ ຊດົເຊຍີ
ຈ ານວນ 20.974.000 ກບີ; 
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ຮູບ 9   ບນັຫາມນົລະພດິທາງນ າ້ທີ່ ເກດີຈາກການຂຸດຄົນ້ບ ່ ແຮ່ໃນເຂດບາ້ນດພນຕິວ້ ເມອືງຫນີບູນ. 
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ຮູບ 10   ສະພາບມນົລະພດິທາງນ າ້ ຂອງ ຫວ້ຍບງັຮຽງ, ທີ່ ເກດີຈາກການຮົ່ ວໄຫ ອ່າງບ າບດັຂອງດຮງງານເກອືກາລ.ີ 
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ຮູບ 11   ເຫດການໄຟໄໝສ້ະໜາມຂີເ້ຫຍືອ້ເມອືງທ່າແຂກ. 
 

 
ຮູບ 12   ການຖິມ້ຂີເ້ຫອືຍ້ສະຊາຍ ແລະ ຂີເ້ຫຍືອ້ລົນ້ອອກສະໜາມ. 
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ພາກທ ີV 

ການຈດັການມນົລະພດິ 
5.1. ຍຸດທະສາດການຄວບຄຸມມນົລະພດິ ຂອງ ແຂວງຄ າມ່ວນ 
  ເພື່ ອບນັລຸວໄິສທດັ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດ 10 ປີ (2016-2025) ພະແນກຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ
ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມແຂວງ ໄດວ້າງແຜນ  ຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແຂວງ    ເພື່ ອ
ຮບັປະກນັການນ າໃຊ,້ ການຄຸມ້ຄອງ, ການປົກປັກຮກັສາ ແລະ ການອະນຸລກັຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 

ສິ່ ງແວດລອ້ມແບບຢືນຍງົ, ໝັນ້ຄງົ, ມປີະສດິພາບ ແລະ ປະສດິທຜິນົ ໃຫໄ້ປຕາມທດິຫນັເປັນສຂີຽວ ເພື່ ອເປັນ
ພືນ້ຖານປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັ ຄມົຂອງແຂວງ ແລະ ແຫ່ງຊາດ, ແຂວງໄດມ້ກີານວາງ
ແຜນຈດັສນັທີ່ ດນິ, ຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແຂວງ  ແລະ ມາດຕະການຫ ຸດຜ່ອນ
ຜນົກະທບົທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມດັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 

- ເຜຍີແຜ່ນຕິກິ າ ກ່ຽວກບັ ການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ການຄວບຄຸມມນົລະພດິໃນທົ່ ວ
ແຂວງ; 

- ຄຸມ້ຄອງ-ຈ າກດັ ຂີເ້ຫຍື່ ອ ຕາມສວນສາທາລະນະ ແລະ ສະຖານທີ່ ງານບຸນຕ່າງ ໃໆຫໄ້ດ ້70% (ງານບຸນ 
ແລະ ສະຖານທີ່ ຈດັງານ), ແຄມທາງສາຍຫ ກັໃນເທດສະບານເມອືງໃຫໄ້ດ ້70% ແລະ ແຄມຮ່ອງນ າ້ໃຫ ້
ໄດ ້80%; 

- ສາ້ງສະຖານທີ່ ກ າຈດັສິ່ ງເສດເຫ ອືໃຫໄ້ດ ້1 ເມອືງທີ່ ຍງັເຫ ອື(ເມອືງຫນີບູນ); ສາ້ງຈດິສ ານກຶ ແລະ ບງັຄບັໃຊ ້
ບນັດານຕິກິ າທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງເພື່ ອຫ ຸດຜ່ອນສິ່ ງເສດເຫ ອືໃຫໄ້ດ ້ 10 ເມອືງ; ລເິລີມ້ໃຫມ້ກີານແຍກຂີເ້ຫຍື່ ອທົ່ ວ
ໄປ ແລະ ຂີເ້ຫືຍ້ອອນັຕະລາຍ ຈາກຄອບຄວົຢ່າງໜອ້ຍ 30% ຂອງສິ່ ງເສດເຫ ອືທງັໝດົ;  

- ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນມນົລະພດິທາງດນິຈາກການນ າໃຊສ້ານເຄມເີຂົາ້ໃນການປູກຢາສູບ,ຕົນ້ຢາງ,ພດຶ
ໄລຍະສັນ້ ແລະ ພດຶຜກັ ໃຫໄ້ດ1້0 ເມອືງ; 

- ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນມນົລະພດິທາງນ າ້ (ນ າ້ຂອງ, ນ າ້ຫນີບູນ,  ນ າ້ດດນ, ນ າ້ເຊບັງ້ໄຟ, ນ າ້ຫວ້ຍ ແລະ 
ໜອງນ າ້ຕ່າງໆ) ຈາກບນັດາດຮງງານອຸດສະຫະກ າ, 

- ຊຸກຍູໃ້ຫບ້ນັດາ ດຄງການພດັທະນາຕ່າງໆ, ການຂຸດຄົນ້ແຮ່ທາດ ແລະ ການນ າໃຊທ້າດເຄມໃີຫໜ້ອ້ຍລງົ; 
- ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາບນັດາດຄງການ ແລະ ຫວົໜ່ວຍທຸລະກດິ ຄອບຄວົຢ່າງເປັນປົກກະຕຢູ່ິ

ພາຍໃນ 10 ເມອືງ; 
- ບນັດາດຮງງານອຸດສະຫະກ າ,ດຄງການພດັທະນາກະສກິ າ ແລະ ກດິຈະການຕ່າງໆຕອ້ງມກີານປະເມນີຜນົ

ກະທບົ ແລະ ສາ້ງແຜນຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດ ລອ້ມ; 
- ສົ່ ງເສມີໃຫມ້ກີານຜະລດິກະສກິ າອນິຊ ີໃນທົ່ ວແຂວງ;  
- ຄຸມ້ຄອງການນ າເຂົາ້, ຄອບຄອງ, ຈ າໜ່າຍ ແລະ ນ າໃຊຢ້າປາບສດັຕູພດືໃຫໄ້ດ ້5 ໝວດທງັໝດົ 55 ທາ

ດຕາມຂ ຕ້ກົລງົວ່າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງຢາປາບສດັຕູພດືສະບບັເລກທ ີ 2860/ກປ, ລງົວນັທ ີ 11 ມຖຸິນາ 
2010; 

- ການຄຸມ້ຄອງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດດດຍສະເພາະແຫ ່ ງນ າ້,ຊີວະນາໆພນັ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ 
ບູລະນະຟືນ້ຟູປ່າໄມໃ້ຫມ້ເີນືອ້ທີ່ ປ່າປົກຫຸມ້ກວມເອາົ 70% ຂອງເນືອ້ທີ່ ທົ່ ວແຂວງເພື່ ອຕອບສະໜອງໃຫ ້
ແກ່ການດ າລງົຊວີດິ ແລະ ລາຍຮບັຂອງປະຊາຊນົ ເຊັ່ ນ  ສະຫງວນປ່າໄມເ້ທງິພູເພື່ ອຫ ກີລຽ້ງການເຊາະ



33 

ເຈ ື່ ອນ ແລະ ຮກັສາການໄຫ ຂອງນ າ້; ແລະ ປ້ອງກນັການເຊາະເຈື່ ອນ ແລະ ຟືນ້ຟູການເຊື່ ອມດຊມຂອງ
ດນິ. 

5.2 ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການຄວບຄຸມມນົລະພດິ ຂອງ ແຂວງຄ າມ່ວນໃນໄລຍະຜ່ານມາ 

ເພື່ ອຜນັຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນງານ ໃນການການປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຄວບຄຸມມນົ
ລະພດິ ດັ່ ງທີ່ ກ່າວມາຂາ້ງເທງິນັນ້, ພຊສ ແຂວງຄ າມ່ວນໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນໄລຍະຜ່ານມາຄດືັ່ ງນີ ້ 

- ໃນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ກ າຈດັສິ່ ງເສດເຫ ອືທົ່ ວໄປ ທີ່ ບ ່ ເປັນພດິ ເປັນຕົນ້ ການສົ່ ງເສມີການນ າໃຊມ້າດຕະ 
ການ 3Rs ຄ ື ການຫ ຸດຜ່ອນປະລມິານຂີເ້ຫຍືອ້, ການນ າໃຊຄ້ນືໃຫມ່ ແລະ ຜະລດິ-ແປຮູບ ເປັນຜະ 
ລດິຕະພນັໃຫມ່. ໃນການການທ າລາຍແມ່ນທ າລາຍຕາມວທິກີານ, ເຕກັນກິ ແລະ ໃນເຂດທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວ ້
ຕາມລະບຽບການ. ສ າລບັການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການກ າຈດັສິ່ ງເສດເຫ ອືເປັນພດິ ແລະ ອນັຕະລາຍ ເຊັ່ ນ: 
ວດັຖຸລະເບດີ, ວດັຖຸໄວໄຟ, ສານເຄມ,ີ ສິ່ ງເສດເຫ ອືເອເລກັດຕຣນກິ, ຖ່ານໄຟສາຍ, ຫມ ໄ້ຟເກົ່ າ, ຂີເ້ຫຍືອ້
ອນັຕະລາຍອື່ ນ ລວມທງັຂີເ້ຫຍືອ້ຈາກດຮງຫມ  ແລະ ດຮງງານອຸດສາຫະກ າເປັນຕົນ້: ດຮງງານທີ່ ນ າໃຊສ້ານ
ເຄມ,ີ ກ າມນັຕະພາບລງັສ ີເຂົາ້ໃນການຜະລດິ, ດຮງງານປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ, ດຮງງານເກອືກາລ,ີ ດຮງງານ
ຜະລດິຊມີງັ, ດຮງງານຜະລດິຢີບຊ າ ແລະ ອື່ ນໆ ຊຶ່ ງຕອ້ງໄດບ້ າບດັ, ຖິມ້, ຈດຸ, ເຜາົ, ຝັງ ຫ  ືທ າລາຍ ຕາມ
ວທິກີານ, ເຕກັນກິ ແລະ ໃນເຂດທີ່ ໄດກ້ ານດົໄວຕ້າມລະບຽບການ. ສ າລບັເຂດຖິມ້ຂີເ້ຫຍືອ້ຂອງເມອືງ, 
ບາ້ນ, ຄອບຄວົ, ສະຖານທີ່ ປ່ິນປົວ, ສະຖາບນັການສກຶສາ, ສ ານກັງານ, ອງົການ, ດຮງຈກັດຮງງານ ແລະ 
ອື່ ນໆ ນັນ້ໃຫຂ້ະແຫນງການທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເປັນຜູກ້ ານົດດດຍປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງ ການ
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ; 

- ໄດມ້ກີານສາ້ງແຜນຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແບບຮອບດາ້ນຂັນ້ເມອືງ ໃນ 4 ເມອືງຄ ື ເມອືງຫນີບູນ, ເມອືງ
ໄຊບວົທອງ, ເມອືງບວົລະພາ, ແລະ ເມອືງນາກາຍ. ພອ້ມກນັນັນ້ກ ່ ໄດມ້ກີານຊຸກຍູບ້ນັດາຂະແໜງການ
ຕ່າງໆ ໃນການນ າໃຊແ້ຜນດັ່ ງກ່າວຢູ່ຂັນ້ແຂວງ ແລະ ຂັນ້ເມອືງ ເພີ່ ມເຕມີໃຫໄ້ດອ້ກີ 5 ຕວົເມອືງໄດແ້ກ່  
ເມອືງໜອງບກົ, ເມອືງເຊບັງ້ໄຟ, ເມອືງຄູນຄ າ, ເມອືງທ່າແຂກ ແລະ ເມອືງມະຫາໄຊ; 

- ຕດິຕາມກວດກາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຊຸກຍູດ້ຄງການລງົທນຶທີ່ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງຢ່າງເປັນປົກຕ ິ ເພື່ ອຮບັປະ 
ກນັວ່າບນັດາດຄງການລງົທນຶປະຕບິດັມາດຕະການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຄວບຄຸມມນົລະພດິໄດ ້
ຢ່າງມປີະສດິທຜິນົ; 

- ດຄສະນາເຜຍີແຜ່ ແລະ ວຽກງານສາ້ງຈດິສ ານກຶໃຫແ້ກ່ມວນຊນົພາຍໃນແຂວງ ຕ ່ ກບັວຽກງານປົກປັກ
ຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການຄວບຄຸມມນົລະພດິ. 

5.3 . ບນັຫາ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍໃນການຄວບຄຸມມນົລະພດິ 
ການສາ້ງ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະດຍບາຍ, ນຕິກິ າ ແລະ ກນົໄກການຄວບຄຸມມນົລະພດິ ໃນ ສປປ ລາວ 

ກ ່ ຄແືຂວງຄ າມ່ວນ ເຊິ່ ງເຫນັວ່າບນັດາໜາ້ວຽກເຫ ົ່ ນີຍ້ງັຄ່ອນຂາ້ງໃຫມ່ ພອ້ມກນັນັນ້ ການສາ້ງ ແລະ ຈດັຕັງ້ລະບບົ
ນຕິກິ າເພື່ ອເປັນບ່ອນອງີໃຫແ້ກ່ວຽກງານດັ່ ງກ່າວກ ່ ຍງັບ ່ ເປັນລະບບົ ແລະ ຮດັກຸມ ກ່ຽວກບັການປອ້ງກນັ, ຄວບຄຸມ
ມນົລະພດິ, ການຄຸມ້ຄອງສານເຄມ ີແລະ ສິ່ ງເສດເຫ ອື . 
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ບຸກຄະລາກອນທີ່ ມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ ແລະ ປະສບົການສູງໃນຂງົເຂດການຄວບຄຸມມນົລະພດິ ຍງັມີ
ຄ່ອນຂາ້ງຈ າກດັ ເຊິ່ ງບ່ ່ ທນັພຽງພ ກບັຄວາມຕອ້ງການ, ຂາດເຕກັນກິ, ເຕ ັກ ດນດລຊ ີແລະ ມາດຕະຖານສິ່ ງແວດລອ້ມ
ແຫ່ງຊາດ ທີ່ ຊດັເຈນໃນແຕ່ລະດາ້ນ (ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບອາກາດ, ຄຸນນະພາບນ າ້, ດນິ, ສຽງ ແລະ ອື່ ນໆ). 
ນອກຈາກນັນ້ການຄົນ້ຄວາ້ເອກະສານປະກອບຄ າເຫນັໃຫຂ້ັນ້ເທງິ, ຜູປ້ະກອບການ ກ ່ ຄຂືະແໜງການອື່ ນຍງັບ່ ່ ທນັ
ໄດຕ້ອບສະໜອງກບັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງວຽກງານ, ການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາທີ່ ເກດີ
ຂຶນ້ຢູ່ທອ້ງຖິ່ ນຍງັຊກັຊາ້ຍອ້ນຂາດບຸກຄະລາກອນທີ່ ມຄີວາມຊ ານານງານ ໃນການລງົຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ແກໄ້ຂ
ບນັຫາຕາມການສະເໜຮິອ້ງຟອ້ງ, ຮອ້ງທຸກຈາກປະຊາຊນົ ແລະ ຜູປ້ະກອບການຈຶ່ ງເຮດັໃຫກ້ານແກໄ້ຂບນັຫາບ່ ່ ທນັ
ໄດດ້ ີແລະ ວຽກງານປະສານງານກບັກມົກອງທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຍງັຊກັຊາ້ຍງັບ ່ ທນັກບັສະພາບຕວົຈງິເທົ່ າທີ່ ຄວນ. 
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ເອກສານອາ້ງອງີ 

1. ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, 2017. ຂ ຕ້ ົກລົງວ່າດວ້ຍມາດຕະຖານ
ສິ່ ງແວດລອ້ມແຫ່ງຊາດ ເລກທ ີ0832/ກຊສ. ລງົວນັທ ີ07 ກຸມພາ 2017; 

2. ສະຖາບນັຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, 2018. ບດົລາຍງານ ຜນົການວດັແທກຄຸນ
ນະພາບອາກາດ ແລະ ສຽງ ແຂວງຄ າມ່ວນ; 

3. ບ ລສິດັທີ່ ປຶກສາສິ່ ງແວດລອ້ມປະສມົປະສານ ແບບຍນືຍງົ ຈ າກດັຜູດ້ຽວ (ISEC), 2020. ບດົລາຍງານ
ການປະເມນີຜນົກະທບົຕ ່ ສິ່ ງແວດລອ້ມແບບລະອຽດ ດຄງການພດັທະນາແຫ ່ ງທ່ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊນົມີ
ສ່ວນຮ່ວມ, ເມອືງຫນີບູນ, ແຂວງຄ າມ່ວນ 

4. ບ ລສິດັ GRECO. 2019. ບດົລາຍງານຂ ມູ້ນພືນ້ຖານຂອງຝຸ່ນລະອອງ, ສຽງ ແລະ ການສັ່ ນສະເທອືນ 
ດຮງໄຟຟາ້ຖ່ານຫນີ ແຂວງຄ າມ່ວນ (2 x 1,000 MW) 

5. ບ ລສິດັໄຟຟາ້ນ າ້ເທນີສອງ, 2017. ຂ ມູ້ນການວດັແທກຄຸນນະພາບນ າ້ ຂອງສາຍນ າ້ເທນີ ສະຖານ ີNTH7, 
ແລະ ສາຍນ າ້ເຊບັງ້ໄຟ ສະຖານ ີXBF3 

6. ບ ລສິດັ ເທນີ-ຫນີບູນພາວເວ,ີ 2019. ຂ ມູ້ນການວດັແທກຄຸນນະພາບນ າ້ ຂອງສາຍນ າ້ໄຮ ສະຖານ ີ
SW.DWS-044 

7. ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, 2020. ແຜນຈດັສັນທີ່ ດິນ, ຄຸມ້ຄອງ
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມແຂວງ (ISP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


