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ພາກທ  I  
ສະພາບລວມ 

 
ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ເປັນແຂວງທ ີ່ຕັື້ງຢູຸ່ພາກເໜຼືອຂອງປະເທດລາວຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນປະມານ 390 

km, ເປັນແຂວງທ ີ່ຕັື້ງຢູຸ່ໃຈກາງ ແລະ ເປັນປະຕູເຂົື້າ - ອອກໃຫ້ບັນດາແຂວງພາກເໜຼືອ, ຊຼືີ່ງນອນຢູຸ່ໃນເສັື້ນຂະໜານເ
ໜຼືອທ ີ່ 21o08’10”Nຫາ 18o52’56.6”Nແລະ ເສັື້ນແວງຕາເວັນອອກທ ີ່ 103o24’00”E ຫາ 101o43’21.8”E ,
ມ ເນຼືື້ອທ ີ່ລວມທັງໝົດ1.980. 047ເຮັກຕາ ແລະ ມ ຊາຍແດນຕິດກັບບັນດາແຂວງຄຼື:  

❖ ທິດເໜຼືອຕິດກັບ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ຍາວ 161.06 ກິໂລແມັດ ແລະ ແຂວງຜົື້ງສາລ  ຍາວ84,85 ກິໂລແມັດ 

❖ ທິດໃຕ້ຕິດກັບ ແຂວງ ວຽງຈັນ ຍາວ 152,56 ກິໂລແມັດ ແລະ ແຂວງໄຊສົມບູນ ຍາວ 32,17 ກິໂລແມັດ 
❖ ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບ ແຂວງ ດຽນບຽນຟູ, ແຂວງ ເຊ ນລາ ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ 

ຍາວ 94.26 ກິໂລແມັດ, ແຂວງຫົວພັນ ຍາວ 144,10 ກິໂລແມັດ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ ຍາວ119,40 
ກິໂລແມັດ. 

❖ ທິດຕາວັນຕົກຕິດກັບ ແຂວງ ໄຊຍະບູລ  ຍາວ 146,00 ກິໂລແມັດ. 

ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ເນຼືື້ອທ ີ່ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນພູດອຍ ແລະ ຜາຫ ນສູງຊັນ ກວມ 85%; ບ່ອນທ ີ່ສູງສຸດທຽບໃສ່
ລະດັບໜ້ານໍໍ້າທະເລແມ່ນຢູຸ່ຈອມພູໝ້ຽງ ເມຼືອງຈອມເພັດມ ຄວາມສູງ 2.257 ແມັດ ແລະ ບ່ອນຕ່ໍາສຸດ ຢູຸ່ຈຸດປາກ
ນໍໍ້າຄານ ເມຼືອງຫຼວງພະບາງ ມ ປະມານ 260 ແມັດ.ໂດຍລວມແລ້ວໃນພຼືື້ນທ ີ່ຂອງແຂວງ ຫຼວງພະບາງເປັນເຂດທ ີ່ມ 
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທ ີ່ອຸດົມສົມບູນອັນເຕັມໄປດ້ວຍພູຜາປຸ່າໄມ້, ຫ້ວຍຮ່ອງຄອງບຶງ, ບ ໍ່ຄໍາ, ບ ໍ່ອັງຕ ມອນ, ບ ໍ່
ສັງກະສ , ບ ໍ່ເຫັຼກ, ບ ໍ່ທອງ ແລະ ອຼືີ່ນໆ, ມ ແມ່ນໍໍ້າລໍາເຊຫຼາຍສາຍທ ີ່ສໍາຄັນໄຫຼຜ່ານເປັນຕົື້ນ: ແມ່ນໍໍ້າຂອງ ທ ີ່ເປັນແມ່ນໍໍ້າ
ສາຍຫັຼກ, ມ ບັນດາສາຂາຂອງແມ່ນໍໍ້າຂອງເຊັັ່ນ: ນໍໍ້າຄານ, ນໍໍ້າເຊຼືອງ ແລະ ນໍໍ້າອູ, ມ ເສັື້ນທາງຫຼາຍເສັື້ນທ ີ່ຜ່ານໄປມາຄຼື: 
ເສັື້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກທ  13 ເໜຼືອຜ່ານແຕ່ເໜຼືອຮອດໃຕ້, ທາງເລກ 7, ທາງເລກ 4A, 4B ແລະທາງເລກ 

1C  ຊຶີ່ງເປັນທາງຜ່ານອອກສູ່ບັນດາແຂວງອອ້ມຂ້າງໄດ້ຢຸ່າງສະດວກໃນທຸກລະດູການ, ພິເສດຍັງມ ສະໜາມບິນໃນ
ລະດັບສາກົນທ ີ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສະດວກໃນການຂົນສົັ່ງສິນຄ້າ - ໂດຍສານຢູຸ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 
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ຮູບທ ີ່ 1 ແຜນທ ີ່ພູມສັນຖານຂອງ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ 
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1.1 ສະຖານະການມົນລະພິດ ຂອງ ແຂວງ ຫ ວງພະບາງ 
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສປປ ລາວ) ແມ່ນຢູຸ່ໃນໄລຍະທ ີ່ມ ການປຸ່ຽນແປງຢຸ່າງໄວວາ. 

ມ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດທ ີ່ແຂງແຮງ, ສະເລ່ຍ 7 ສ່ວນຮ້ອຍ ນັບຕັື້ງແຕ່ປີ 2006 ເປັນຕົື້ນມາ. ຊຶີ່ງໄດ້ສ້າງ
ຜົນກະທົບຕ ໍ່ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງປະເທດພ ສົມຄວນ. 

ການພັດທະນາທ ີ່ກາຍເປັນຕົວເມຼືອງຢຸ່າງໄວວາ, ການເພ ີ່ມຂຶື້ນຂອງປະຊາກອນ ແລະ ການຂະຫຍາຍໂຕຂອງ
ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ, ກະສິກໍາ, ຄົມມະນາຄົມຂົນສົັ່ງ ແລະ ອຼືີ່ນໆ ຊຶີ່ງເປັນໄພຂົັ່ມຂູ່ຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເປັນສາເຫດ
ຕົື້ນຕ ຂອງບັນຫາມົນລະພິດທ ີ່ ສປປ ລາວ ກໍາລັງປະສົບຢູຸ່ໃນປະຈຸບັນ. 

ດ້ວຍເຫດຜົນຕ່າງໆເຫົຼັ່ານ ື້ ເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບສິີ່ງແວດລ້ອມຂອງແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ຍັງມ ຄວາມທ້າທາຍຕ ໍ່
ກັບການເຊຼືີ່ອມໂຊມທາງດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມທ ີ່ສໍາຄັນຫຼາຍຢຸ່າງ ເຊິີ່ງກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດມົນລະພິດທາງອາກາດ ເຊັັ່ນ: ສຽງ, ຝຸຸ່ນ
ລະອອງ ໃນຕົວເມຼືອງໃຫຍ່ ແລະ ເຂດທ ີ່ຢູຸ່ອາໄສ, ບັນຫາມົນລະພິດທາງດິນ ການເຊາະເຈຼືີ່ອນ ແລະ ເສຼືີ່ອມໂຊມຂອງ
ດິນ, ຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າເຊຼືີ່ອມຄຸນນະພາບລົງ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊ ວະນາໆພັນກໍາລັງຖຼືກຄຸກຄາມ ແລະ ຫຼາຍ
ບ່ອນຍັງຂາດເຂ ນການສະໜອງນໍໍ້າດຼືີ່ມທ ີ່ສະອາດ ແລະ ຖຼືກສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ຂາດຄວາມຍຼືນຍົງ ເຊິີ່ງກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດຜົນ
ກະທົບທ ີ່ບ ໍ່ດ ຕ ໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຊ ວິດການເປັນຢູຸ່ຂອງປະຊາຊົນ ທ ີ່ສົັ່ງຜົນຕ ໍ່ການພັດທະນາປະເທດແບບຍຼືນຍົງ. 

ການພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແມ່ນຢູຸ່ໃນໄລຍະທ ີ່ມ ການເຕ ບໃຫຍ່
ຂະຫຍາຍຕົວຢຸ່າງໄວວາ ຊຶີ່ງກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດບັນຫາມົນລະພິດ ແລະ ສົັ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ 
ໂດຍສະເພາະບັນຫາທາງດ້ານມົນລະພິດ ທາງອາກາດ, ສຽງ, ນໍໍ້າ, ດິນ, ຂ ື້ເຫຍຼືື້ອ ແລະ ສິີ່ງເສດເຫຼຼືອອັນຕະລາຍ ລວມ
ທັງບັນຫາການນ  າໃຊ້ສານເຄມ ທ ີ່ອັນຕະລາຍຕ່າງໆ ເຂົື້າໃນຂະບວນການຜະລິດຂອງໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ, ຫັດ ຖະ
ກໍາ, ບ ໍ່ແຮ່ ແລະ ກະສິກໍາ ທ ີ່ບ ໍ່ມ ການຄວບຄຸມຢຸ່າງຖຼືກຕ້ອງຕາມຫັຼກວິຊາການ.  
 
1.2 ບັນດານິຕິກໍາທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄວບຄຸມມົນລະພິດ 
      

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປ ກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບປັບປຸງ (2012) ເປັນເຄຼືີ່ອງມຼືປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບ
ຄຸມທ ີ່ກວມ ລວມ ສໍາລັບ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ໃນ ສປປ ລາວ ກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ ລວມມ ບົດບັນຍັດ  
(ວັກ, ມາດຕາ) ໃໝ່ທ ີ່ໄດ້ຖຼືກປັບປຸງຫຼາຍຂ ໍ້ ທ ີ່ພົວພັນໂດຍກົງກັບການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ເປັນຕົື້ນ ໝວດທ  2 
ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ເຊິີ່ງປະກອບມ  7 ມາດຕາ ແລະ ໝວດທ  3 ການຄວບຄຸມ ສານເມ ເປັນພິດ ແລະ ການກໍາ
ຈ ັດສິ ີ່ງເສດເຫຼ ຼື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 ແມ່ນຖຼືກລະບຸຊັດເຈນຢູຸ່ໃຕ້ຫຼາຍໆນິຕິກໍາ 
ສ່ວນບັນດານິຕິກໍາອຼືີ່ນໆທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແມ່ນສະແດງດັັ່ງລຸ່ມນ ື້: 

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

• ດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ການປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິ ີ່ງແວດລ້ອມ (2019): ກໍານົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ 
ມາດຕະການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາວຽກງານປະເມ ນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ; 

• ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ (2019): ມາດຕາ 18 ອາກອນສິີ່ງແວດລ້ອມແມ່ນພັນທະ
ເປັນເງິນທ ີ່ເກັບຈາກບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼຼື ການຈັດຕັື້ງທ ີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດດໍາເນ ນທຸລະກິດ, ໃຫ້ນໍາເຂົື້າ ຫຼຼື 



10 

 

ນໍາໃຊ້ສິນຄ້າ, ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ຢູຸ່ ສປປ ລາວ ຊຼືີ່ງກໍາໃຫ້ເກ ດມົນລະພິດຕ ໍ່ສິ ີ່ງແວດລ້ອມ, ມ 
ຄວາມສ່ຽງຄວາມເສຍຫາຍຕ ໍ່ສຸຂະພາບ, ຊ ວິດຂອງຄົນ, ສັດ, ພຼືດ ແລະ ຄວາມດຸນດ່ຽງຂອງລະບົບນິເວດ;  

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

ພຶດສະພາ 2017. ກໍານົດຫັຼກການທ ີ່ຈໍາເປັນ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ທ ີ່ພົວພັນກັບການຄຸ້ມຄອງ

, ການຊົມໃຊ້ ແລະ ການພັດທະນາແຫ່ຼງນໍໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ. ນອກຈາກນັື້ນ ມາດຕາ: 67 ແລະ 

ມາດຕາ 69 ໄດ້ກ່າວເຖິງ ຂ ໍ້ຫ້າມ ການປຸ່ອຍນໍໍ້າເປືົ້ອນ, ສານເຄມ ທ ີ່ເປັນພິດ, ຖິື້ມສິີ່ງເສດເຫຼຼືອ ລົງສູ່

ແຫ່ຼງນ ໍ້ື້າ ແລະ ດິນບ ລິເວນນໍໍ້າ.; 
• ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທ ີ່ດິນ ສະບັບປັບປຸງ (2019): ໃນມາດຕາ 141 ລະບຸພັນທະ ຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບສິດນໍາໃຊ້ທ ີ່

ດິນ ປ ກປັກຮັກສາທ ີ່ດິນໃຫ້ຢູຸ່ໃນສະພາບດ , ບ ໍ່ເຮັດໃຫ້ດິນມ ການເຊາະເຈຼືີ່ອນ, ຍຸບລົງ, ເຊຼືີ່ອມໂຊມ, ຮັກສາ
ຄຸນນະພາບ ໃຫ້ເໝາະສົມກັບແຕ່ລະປະເພດດິນ, ບ ໍ່ສ້າງຜົນກະທົບອັນບ ໍ່ດ ຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາ
ມະຊາດ, ບ ໍ່ເຮັດໃຫ້ດິນແຕ່ລະປະເພດຫຼຼຸດລົງ ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ; 

• ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກະສິກໍາ (1998): ມາດຕາ 6 ບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັື້ງທ ີ່ເຮັດການຜະລິດກະສິກໍາ 
ແມ່ນມ ພັນທະປ້ອງກັນສິີ່ງແວດລ້ອມ. ຜູ້ຜະລິດດ້ານກະສິກໍາຕ້ອງນໍາໃຊ້ວິທ  ແລະ ມາດຕະການທ ີ່ເໝາະສົມ 
ເພຼືີ່ອປ້ອງກັນທ ີ່ດິນ, ນໍໍ້າ, ປຸ່າໄມ້, ອາກາດ ແລະ ອຼືີ່ນໆ. ມາດຕາ 34 ຜູ້ໃດທ ີ່ນໍາໃຊ້ຢາຂ້າແມງໄມ້ ຫຼຼື ຢາປ ວ
ສັດ ຕ້ອງໃຫ້ຖຼືກຕ້ອງຕາມຈຸດປະສົງ, ລະບຽບການໃຊ້ຢຸ່າງເຄັັ່ງຄັດ, ຖຼືກຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ເກັບມ້ຽນ; 

• ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຈະລາຈອນທາງບົກ (2012): ມາດຕາ 84 ແມ່ນ ກ່ຽວກັບ ເລຼືີ່ອງປັບໃໝ ໃນກ ລະນ ບ ໍ່
ປະຕິບັດຕາມມາຕະຖານການປຸ່ອຍ ມ ຄວັນດໍາ, ຄວັນຂາວ ເກ ນມາດຕະຖານ; 

• ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຜນຜັງເມຼືອງ ຂອງ ສປປ ລາວ (2019): ກໍານົດຫັຼກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດ
ຕະການ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ, ການນໍາໃຊ້ທ ີ່ດິນ, ການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ການກ ໍ່ສ້າງໂຄງຮ່າງໃນລະດັບຊາດ 
ແລະ ລະດັບທ້ອງ ຖິີ່ນ ເພຼືີ່ອຮັບປະກັນ ຄວາມສອດຄ່ອງກັັບນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍ ຮັບປະກັນໃຫ້ທຸກ
ການເຄຼືີ່ອນໄຫວຂອງສັງຄົມຢູຸ່ໃນຕົວເມຼືອງ ຮັກສາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ປອດໄພ, ມ ລະບຽບ
ວິໄນ, ສະອາດຖຼືກຫັຼກອະນາໄມ ແລະ ອຼືີ່ນໆ ພ້ອມດຽວກັນກ ໍ່ປ້ອງກັນສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທ ວທັດທໍາມະ
ຊາດ; 

• ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ (2013): ມາດຕາ 5 ລະບຸວ່າ ຮັບປະກັນການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ
ຢຸ່າງມ ປະສິດທິພາບ, ການສ້າງມູນຄ່າເພິ ີ່ມ, ການພັດທະນາແບບຍຼືນຍົງ ແລະ ຫຼ ຼຸດຜ ົນກະທົບຕ ໍ່
ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຕາມທ ີ່ກໍານົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ປ ກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ. ໝວດທ  6 ສຼືບຕ ໍ່ລະບຸ ຂ ໍ້ກໍາ
ນົດ ກ່ຽວກັບ ການປ ກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງການຄວບຄຸມມົນລະພິດ; 

• ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮ່ທາດ (2017): ກໍານົດຫັຼກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບ ການ
ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມກວດກາ ການປ ກປັກຮັກສາ, ການຊຼືື້ຂາຍ, ການດໍາເນ ນທຸລະກິດກ່ຽວກັບແຮ່ທາດ, 
ການນໍາໃຊ້ແຮ່ທາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດ ເພຼືີ່ອເຮັດໃຫ້ການຊອກຄົື້ນ, ສໍາຫຼວດ, ການຂຸດຄົື້ນ, 
ການປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດເປັນລະບົບ, ມ ປະສິດທິພາບສູງ ແລະ ໂປຸ່ງໃສ, ຮັບປະກັນການປ້ອງກັນສຸຂະພາບ, 
ຊ ວິດ, ຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ, ຊຼຸມຊົນທ ີ່ໄດ້ຮັບຜ ົນກະທົບ ແລະ ການປ ກປັກຮັກສາ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ແນໃສ່ພັດທະນາເຂດບ ໍ່ແຮ່ຢຸ່າງມ ແຜນການໄປຕາມທິດ ປະຢັດ, ສ ຂຽວ ແລະ 
ຍຼືນຍົງ, ເປັນມິດຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ; 

• ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເຄມ  (2016) ປະກາດໃຊ້ຢຸ່າງເປັນທາງການ ເຮັດໃຫ້ການກໍານົດພາລະ
ບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການມ ຄວາມຈະແຈ້ງ ໂດຍມ ການກໍານົດປະເພດເຄ
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ມ ອັນຕະລາຍ, ການຂຶື້ນທະບຽນບັນຊ ເຄມ ອັນຕະລາຍ, ການນໍາເຂົື້າ-ສົັ່ງອອກ, ການຂົນສົັ່ງ, ການຕິດ

ສະຫຼາກ, ການກໍາຈັດ, ການບໍາບັດສິີ່ງເສດເຫຼຼືອເຄມ  ແລະ ການສ້າງແຜນປ້ອງກັນ ຊຶີ່ງມາຮອດປະຈຸບັນ ໄດ້
ສໍາເລັດການສ້າງນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍດັັ່ງກ່າວ ຄຼື: ຂ ໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ບັນຊ ເຄມ ອຸດສາຫະກໍາ ສະບັບເລກທ  
0389/ອຄ.ກອຫ, ລົງວັນທ  03 ເມສາ 2018 ຊຶີ່ງໄດ້ກໍານົດການຈັດແບ່ງລາຍການທາດເຄມ  ອອກເປັນ 4 

ປະເພດ ປະກອບມ  622 ລາຍການເຄມ  ແລະ 68 ລາຍການສິີ່ງເສດເຫຼຼືອເຄມ ; 
• ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປ້ອງກັນ ແລະ ການກັກກັນພຼືດ ສະບັບປັບປຸງ (2016);  
• ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຢາປາບສັດຕູພຼືດ ເລກທ  258/ລບ, ລົງວັນທ  24 ສິງຫາ 2017;  
• ແຈ້ງການ ວ່າດ້ວຍການເພ ີ່ມທະວ ຄວາມເຂັື້ມງວດ ໃນການຄຸ້ມຄອງ-ກວດກາ ການນໍາເຂົື້າ, ຈໍາໝ່າຍ ແລະ 

ນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພຼືດ ເຂົື້າໃນການຜະລິດສະບຽງ ແລະ ພຼືດເປັນສິນຄ້າ ສະບັບເລກທ  1891/ກປຝ, ລົງ
ວັນທ  13 ກັນຍາ 2016 ແລະ ຕ ພ ມປືົ້ມຄູມ່ຼື ແລະ ບົດແນະນໍາ ວິທ ນໍາໃຊ້ ບັນດາສານເຄມ ກະສິກໍາຕ່າງໆ; 

• ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕ  ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ວ່າດ້ວຍການກະກຽມມາດຕະການ ແລະ 
ທິດທາງສໍາລັບການຜະລິດກ້ວຍເປັນສ ນຄ້າ ຢູຸ່ ສປປ ລາວ ຊຶີ່ງຕິດພັນການຈໍາກັດການນໍາເຂົື້າຢາຂ້າຫຍ້າ, 
ຢາປາບສັດຕູພຶດ ທ ີ່ຈະກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ສະບັບເລກທ  1174ຫສນຍ, ລົງ
ວັນທ  4 ສິງຫາ 2017; 

• ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ໄດ້ອອກຂ ໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການເພ ີ່ມທະວ ຄວາມເຂັື້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ

ຝຸຸ່ນ, ແນວພັນພຼືດ, ຢາຂ້າຫຍ້າ ແລະ ຢາປາບສັດຕູພຼືດອຼືີ່ນໆພາຍໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ ສະບັບເລກທ  610/

ຈຂ.ຫຼບ ລງົວັນທ  3 ມັງກອນ 2014.  
• ຂ ໍ້ກໍານົດວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນເມຼືອງຫຼວງພະບາງສະບັບເລກທ ີ່ 723/ຈຂ-

ຫຼບ, ລົງວັນທ ີ່ 5 ພະຈິກ 2018.  
  

1.3 ນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ 

ລັດຖະບານ ໄດ້ກໍານົດວິໃສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ທິດທາງໜ້າທ ີ່ລວມ ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-

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

ພັດທະນາໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດກໍາລັງພັດທະນາທ ີ່ມ ລາຍຮັບປານກາງ-ສູງ ຕາມທິດເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ພູມປັນຍາ, 

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

ພຼືື້ນຖານເສດຖະກິດທ ີ່ເຂັື້ມແຂງ ສໍາລັບການຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ, ເສດຖະກິດຕະຫຼາດຕາມທິດ

ສັງຄົມນິຍົມ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຢຸ່າງເປັນລະບົບຫຼາຍຂຶື້ນ; ສັງຄົມມ  ຄວາມສະຫງົບສຸກ, ສາມັກຄ ປອງດອງ, 

ປະຊາທິປະໄຕ, ຍຸຕິທໍາ ແລະ ສ ວິໄລ, ປະຊາຊົນບັນດາເຜົັ່າຮັັ່ງມ ຜາສຸກ, ມ ຄວາມສາມັກຄ ເປັນປຶກແຜ່ນ, ຄວາມແຕກ

ໂຕນກັນດ້ານການພັດທະນາ ລະຫວ່າງ ຕົວເມຼືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ, ຊັື້ນຄົນຕ່າງໆໃນສັງຄົມຫຍັບໃກ້ເຂົື້າຫາກັນ, 

ຊັບພະຍາກອນມະນຸດໄດ້ຮັບການພັດທະນາມ ຄຸນນະ ພາບດ ຂຶື້ນ, ປະຊາຊົນສາມາດເຂົື້າເຖິງການບ ລິການສັງຄົມທ ີ່ມ 

ຄຸນນະພາບຢຸ່າງທົັ່ວເຖິງ, ສິດທິຂອງພົນລະເມຼືອງມ ການຮັບປະກັນດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງລັດ ຕາມກົດໝາຍທ ີ່ສັກສິດ, 

ລະບອບການປ ກຄອງຕາມທິດ 3 ສ້າງມ ຄວາມເຂັື້ມແຂງ; ສິີ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດໄດ້ຮັບການປ ກປັກຮັກສາ ແລະ 
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ນໍາໃຊ້ຢຸ່າງມ ປະສິດທິພາບ ແລະ ຍຼືນຍົງ; ລະບົບການເມຼືອງການປ ກຄອງມ ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ເຂັື້ມແຂງ; ເຊຼືີ່ອມ

ໂຍງ ແລະ ເຊຼືີ່ອມຈອດຢຸ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິີ່ງກັບພາກພຼືື້ນ ແລະ ສາກົນ. 
ໂດຍອ ງຕາມທິດທາງຂອງລັດຖະບານ ເພຼືີ່ອບັນລຸແຜນວຽກຈຸດສຸມຫຼັກທ ີ່ກຽວພັນ ກັບການປ້ອງກັນ ແລະ 

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

ເພຼືີ່ອເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນການບັນລຸວິໃສທັດ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງແຂວງຫຼວງ

ພະບາງ ຢຸ່າງມ ປະສິດທິຜົນ ເພຼືີ່ອກ້າວເປັນແຂວງພັດທະນາ, ຕິດພັນກັບການຄຸ້ມຄອງ-ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທ າມະ 
ຊາດທ ີ່ມ ຈໍາກັດ ໃຫ້ເກ ດປະໂຫຍດສູງສຸດ ໄປພ້ອມກັບການປ ກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ມ ຄວາມຍຼືນຍົງ ແລະ 
ກາຍເປັນແຂວງສ ຂຽວ, ສາມາດຮັບມຼືຕ ໍ່ການປຸ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພທໍາມະຊາດ ຮອດປີ 2030 ຕ້ອງ
ບັນລຸເປ ົ້າໝາຍຫຼຼືຄາດໝາຍລວມເຊິີ່ງປະກອບມ  4 ເປ ົ້າໝາຍສະເພາະ, ມ ທິດທາງລວມ ແລະ ວຽກຈຸດສຸມ ດັັ່ງນ ື້ : 

“ສ້າງແຂວງຫ ວງພະບາງ ສ ຂຽວ, ສະອາດ, ງາມຕາ, ມ ຄວາມອຸດົມສົມບູນທາງດ້ານ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ມ ສິີ່ງແວດລ້ອມທ ີ່ດ  ແລະ ໜ້າຢູູ່,  ບົນພຼືໍ້ນຖານການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດສ ຂຽວ ເພຼືີ່ອບັນລຸການພັດທະນາແບບຍຼືນຍົງ ແລະ ກ້າວເປັນແຂວງໃຈກາງ
ອຸດສາຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວ, ຄຽງຄູູ່ກັບການປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກໂລກໃຫຸ້ມ ຄວາມຍຼືນຍົງ ພ້ອມ
ທັງຮັບປະກັນຄວາມສາມາດໃນການກຽມພ້ອມຮັບມຼືກັບການປູ່ຽນແປງດິນຟຸ້າອາກາດ ແລະ 
ໄພພິບັດ” 
ເປ ົ້າໝາຍສະເພາະ 1: ສ້າງແຂວງຫຼວງພະບາງ ກາຍເປັນແຂວງສ ຂຽວເພຼືີ່ອຮັບປະກັນຊ ວິດການເປັນຢູຸ່ ຂອງປະຊາ ຊົນ
ບັນດາເຜົັ່າ ແລະ ຄວາມອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ : 
ເປ ົ້າໝາຍສະເພາະ 2: ສ້າງແຂວງຫຼວງພະບາງ ສະອາດ, ງາມຕາ ແລະ ມ ຄວາມອຸດົມສົມບູນທາງດ້ານຊັບພະຍາ ກອນ
ທໍາມະຊາດ, ມ ສິີ່ງແວດລ້ອມທ ີ່ດ  ແລະ ໜ້າຢູຸ່ : 
ເປ ົ້າໝາຍສະເພາະ 3: ປະກອບສ່ວນເຂົື້າການເຕ ບໂຕເສດຖະກິດສ ຂຽວເພຼືີ່ອບັນລຸການພັດທະນາແບບຍຼືນຍົງ ແລະ
ກ້າວເປັນແຂວງອຸດສາຫະກໍາທັນສະໃໝໄປຕາມທິດສ ຂຽວ : 
ເປ ົ້າໝາຍສະເພາະ 4: ກະກຽມໃຫ້ມ ຄວາມພ້ອມໃນການຮັບມຼື ແລະ ປັບຕົວເຂົື້າກັບການປຸ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
ເພຼືີ່ອຫຼຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ. 
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ພາກທ  II 
ສະພາບມນົລະພິດ 

2.1 ສະພາບມົນລະພິດທາງອາກາດ 
ຈາກການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດພາຍໃນແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ເພ ີ່ມທະວ ຂຼືື້ນ, ເຮັດໃຫ້ລະດັບມົນລະ

ພິດທາງອາກາດມ ຄວາມສ່ຽງ. ມົນລະພິດທາງອາກາດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ເຊັັ່ນ: ໂຮງງານ
ອຸດສາຫະກໍາ, ພຼືື້ນທ ີ່ການກ ໍ່ສ້າງ, ການຂົນສົັ່ງ, ກະສິກໍາ, ຂຸດຄົື້ນບ ໍ່ແຮ່ ແລະ ກິດຈະກໍາໃນຕົວເມຼືອງ ລວມທັງໄຟພິບັດ
ທາງທໍາມະຊາດທ ີ່ເກ ດຂຼືື້ນ. 

2.1.1  ການຄວບຄຸມມົນລະພິດທາງອາກາດ 
ສໍາລັບແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ໃນຊ່ວງກໍາລັງພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ທ ີ່ມ ການເຕ ບໃຫຍ່ຂະ 

ຫຍາຍຕົວ ໂດຍສະເພາະໃນຂະແໜງອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ, ພະລັງງານ, ບ ໍ່ແຮ່ ລວມທັງການຜະລິດກະສິກ  າ
ເປັນສິນຄ້າອຼືີ່ນໆ ເຊິີ່ງໄດ້ມ ການເຕ ບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນຊ່ວງໄລຍະຊຼຸມປີທ ີ່ຜ່ານມາ ເຊິີ່ງຄຽງຄູ່ກັນນັື້ນກ ໍ່ໄດ້ສົັ່ງຜົນ
ໃຫ້ເກ ດມ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ. ບັນຫາທາງດ້ານມົນລະພິດທາງອາກາດ ແລະ ສຽງ 
ແມ່ນມ ແນວໂນ້ມເພ ີ່ມຂຼືື້ນ ໂດຍມ ສາເຫດມາຈາກການຜະລິດອຸດສະຫະກໍາ ທ ີ່ບ ໍ່ມ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດທ ີ່
ຖຼືກຕ້ອງເໝາະສົມ ການເພ ີ່ມຂຼືື້ນຂອງຈໍານວນພາຫະນະພາຍໃນແຂວງ ເຊິີ່ງເຮັດໃຫ້ເກ ດມ ບັນຫາມົນລະພິດຈາກທ ໍ່
ຄວນັ, ບັນຫາຝຸຸ່ນລະອອງຈາກຖະໜົນຫົນທາງທ ີ່ຍັງບ ໍ່ໄດ້ຮັບການບູລະນະ, ບັນຫາໝອກຄວັນຈາກການຈູດປຸ່າເຮັດ
ໄຮ່ ແລະ ການເຜົາສິີ່ງເສດເຫຼຼືອ ກ ໍ່ຍັງເປັນບັນຫາທ ີ່ສໍາຄັນຕ ໍ່ການເກ ດມົນລະພິດທາງອາກາດ ກ ໍ່ໄດ້ສ້າງຄວາມທ້າ
ທາຍໃໝ່ໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ການຄວບຄຸມບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດ ພາຍໃນແຂວງ ກ ໍ່ຄຼືໃນ ສປປ ລາວ ໃນ
ອະນາຄົດ. 

 
 

ກ. ມົນລະພິດທາງອາກາດຈາກການຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົີ່ງ  
ເກ ດຈາກພາຫະນະທ ີ່ຂັບເຄຼືີ່ອນດ້ວຍເຄຼືີ່ອງຈັກເຊັັ່ນ: ຈໍານວນລົດຍົນ, ເຮຼືອຈັກ, ລົດຂົນສົັ່ງ ແລະ ອຼືີ່ນໆ 

ທ ີ່ມ ຈໍານວນເພິີ່ມຂຶື້ນ ເຮັດໃຫ້ມ ອາຍເສຍອອກສູ່ບັນຍາກາດ; ບັນຫາມົນລະພິດຈາກພາຫະນະໂດຍການເຜົາໄຫມ້

ເຊຼືື້ອໄຟ ປະເພດຕ່າງໆ ຈະກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດແກ໊ສຄາຣ໌ບອນໂມນ໊ອກໄຊ (CO), ຝຸຸ່ນລະອອງ, ສານປະກອບໄຮໂດຼຄາຣ໌ບອນ

, ແກ໊ສຊັລເຟີໄດອ໊ອກໄຊ (SO2), ໄນໂຕເຈນໄດອ໊ອກໄຊ (NO2,) ຝຸຸ່ນລະອອງຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ 2.5 ໄມຄຣອນ 
(PM2.5), ຝຸຸ່ນລະອອງຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ 10 ໄມຄຣອນ (PM10), ຝຸຸ່ນລະອອງລວມ (TSP) ທ ີ່ກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດບັນຫາມົນ
ລະພິດທາງອາກາດໃນເຂດຊຼຸມຊົນຂະໜາດໃຫຍ່. ເຖິງຢຸ່າງໃດກ ໍ່ຕາມອ ງຕາມຂ ໍ້ມູນຈາກຂະ ແຫນງແຜນການ ແລະ 
ສະຖິຕິ, ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ການຂົນສົັ່ງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ  ການຂຼືື້ນທະບຽນພາຫະນະ
ປະເພດທາງບົກ ແລະ ທາງນໍໍ້າ ໃນປີ 2018 ແລະ 2019 ເຫັນໄດ້ວ່າ ພະຫະນະທາງບົກ ໃນປີ 2019 ແມ່ນ ຫຼຼຸດລົງ ເມຼືີ່ອ
ທຽບໃສ່ການຂຼືື້ນທະບຽນຂອງປີ 2018 ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ການຂຼືື້ນທະບຽນພາຫະນະທາງນໍໍ້າ ໃນປີ 2019 ແມ່ນເພ ີ່ມ
ຂຼືື້ນ ເມຼືີ່ອທຽບໃສ່ກັບປີ 2018 ນັື້ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄົນຫຼວງພະບາງ ຫຼຼື ນັກທ່ອງທ່ຽວທ ີ່ເຂົື້າມາທ່ຽວໃນຫຼວງພະບາງ 
ຫັນມາຊົມໃຊ້ພາຫະນະທາງນໍໍ້າເພ ີ່ມຂຼືື້ນ ດັັ່ງຂ ໍ້ມູນໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນ ື້: 
ຕາຕະລາງທ ີ່ 1.1 ຈໍານວນພາຫະນະທ ີ່ຂຼືື້ນທະບຽນໃນປີ 2018-2019. 
ລໍາດັບ ປ  2018 ປ  2019 

1. ພະຫະນະ
ທາງບົກ 

8902 ຄັນ 7734 ຄັນ 
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2. ພະຫະນະ
ທາງນໍໍ້າ 

578 ຄັນ 612 ຄັນ 

ຂ.  ມົນລະພ ດທາງອາກາດຈາກຂະແໜງອຸດສາຫາກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ 
ບັນດາຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ເປັນເຈົື້າການຊຼຸກຍູ້ ສົັ່ງເສ ມເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັັ່ງກ່າວຂະຫຍາຍຕົວໄປ

ໃນທິດທາງທ ີ່ດ  ເຊັັ່ນ:ໂຮງງານຜະລິດປູນຊ ມັງ,  ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນວັດສະດຸກ ໍ່ສ້າງ (ຫຼອມເຫັຼກ, ດ ນຈ ີ່, 
ດ ນບ໋ອກ, ເປຕົັ່ງອັດແຮງ, ເຝີນິເຈ ໄມ້, ເຫັຼກໂຄງຫັຼງຄາ, ແຜ່ນອາລູຊ ີ່ງ, ເຈ້ຍ ...), ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ 
(ຢາງພາລາ, ແປ້ງມັນຕົື້ນ ...) ຈາກສະຖິຕິປີ 2020 ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າໃນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ມ ໂຮງງານອຸດສາຫະ
ກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາປຸງແຕ່ງທັງໝົດ 2.267 ໂຮງງານ ໃນນັື້ນແບ່ງອອກເປັນ 3 ຂະໜາດເຊັັ່ນ: ຂະໜາດໃຫຍ່ 47 
ໂຮງງານ, ຂະໜາດກາງ 46 ໂຮງງານ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍ 2.174 ໂຮງງານ. ຈາກສະຖິຕິປີ 2019 ຂະແໜງອຸດສາຫະ
ກໍາໃນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ມ ໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາປຸງແຕ່ງທັງໝົດ 7.800 ແຫ່ງ ໃນນັື້ນແບ່ງອອກ
ເປັນ 4 ຂະໜາດເຊັັ່ນ: ຂະໜາດໃຫຍ່ 59 ແຫ່ງ, ຂະໜາດກາງ 163 ແຫ່ງ, ຂະໜາດນ້ອຍ 35 ແຫ່ງ ແລະ ອຸດສາຫະ
ກໍາແບບຄອບຄົວ 7.543 ແຫ່ງ. ຈາກສະຖິຕິສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ວິສາຫະກິດສ່ວນຫຼາຍໃນ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ແມ່ນ
ຂະໜາດນ້ອຍອຸດສາຫະກໍາແບບຄອບຄົວ ເຊິີ່ງກວມເອົາປະມານ 96,7 ເປີເຊັນ (7.542 ແຫ່ງໃນ 7.800 ແຫ່ງ), ຮອງ
ລົງມາແມ່ນ ວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ ປະມານ 2,08 ເປີເຊັນ (163 ແຫ່ງໃນ 7.800 ແຫ່ງ), ຂະໜາດໃຫຍ່ປະມານ 
0,75 ເປີເຊັນ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍ 0,44 ເປີເຊັນ (35 ແຫ່ງ ໃນ 2.267 ຕາມລໍາດັບ) ຂອງວິສາຫະກິດທັງໝົດ. ເຊິີ່ງ
ວິສາຫະກິດເລົັ່ານ ື້ລ້ວນແຕ່ມ ສ່ວນໃນການສ້າງມົນລະພິດທາງອາກາດ. 
 

2.2 ຂໍໍ້ມູນການວັດແທກຄຸນນະພາບອາກາດຂອງ ແຂວງຫ ວງພະບາງ 
ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ໄດ້ມ ການຕິດຕາມຄຸນນະພາບອາກາດ ແລະ ສຽງແມ່ນ 2 ຈຸດຄຼື:  
ຈຸດທ  1 ຕັື້ງຢູຸ່ບ ລິເວນພາຍໃນຮົື້ວຂອງສະຖານ  ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ຈຸດທ  2 ຕັື້ງຢູຸ່ເຂດວັດໃໝ່ ເປັນເຂດມ ລະດົກ

ໂລກ, ຊຼຸມຊົນ ແລະ ມ ນັກທ່ອງທ່ຽວຈໍານວນຫຼາຍ. 
 

 
 

ຮູບທ  2.1 ບ ລິເວນພາຍໃນຮົື້ວຂອງສະຖານ  ອຸຕຸນິຍົມ 
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ຮູບທ ີ່ 2.2 ເຂດວັດໃໝ່ ເປັນເຂດມ ລະດົກໂລກ 
 (ແຫຼ່ງຂ ໍ້ມູນ: ສະຖາບັນຄົື້ນຄົື້ວາ ແລະ ສະຖຕິິຊັບພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ) 

 

ຕາຕະລາງ 2.1 ຜົນການຕິດຕາມກວດກາ   

 
2.2.1  ການປະເມ ນ ຜົນການຕິດຕາມກວດກາ ກາສ໌ຄາບອນໂມນ໊ອກໄຊດ໌ 

ກາສ໌ຄາບອນໂມນ໊ອກໄຊດ໌ (CO): ຜົນການວັດແທກປະລິມານ ຫຼຼື ຄ່າສະເລ່ຍຄວາມເຂັື້ມຂຸ້ນ 
ຂອງທາດອາຍ ກາສ໌ຄາບອນໂມນ໊ອກໄຊດ໌ ໃນອາກາດ (ppm) ໃນ 1 ຊົັ່ວໂມງ, ຈດຸທ ີ່ 1 ທ ີ່ ຫ້ອງການ ອຸຕຸນິຍົມ
ວິທະຍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ມ ຄ່າສະເລ່ຍ 0.610 ppm, ຈດຸທ ີ່ 2 ວັດໃໝ່ ບ ລິເວນເຂດມ ລະດົກໂລກ ພົບວ່າຄ່າ



16 

 

ສະເລ່ຍຄວາມເຂັື້ມຂຸ້ນ  ໃນ 1 ຊົັ່ວໂມງແມ່ນ 0.599 ppm ອ ງໃສ່ຄ່າສະເລ ີ່ຍ 1 ຊົັ່ວໂມງຂອງທາດອາຍຄາບອນ
ໂມນ໊ອກໄຊດ໌ທ ີ່ວັດແທກໄດ້ ທັງ 2 ຈດຸ ແມ່ນບ ເກ ນເກນມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ. ຊຶີ່ງມາດຕະຖານ
ສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດກໍານົດຄ່າເຂັື້ມຂຸ້ນຂອງປະລິມານກາສ໌ຄາບອນໂມນ໊ອກໄຊດ໌ (CO) ໃນບັນຍາກາດ ໃນ 1 
ຊົັ່ວໂມງແມ່ນ 30 ppm (CO=30 ppm/1h) 

 
 

2.2.2  ການປະເມ ນຜົນການຕິດຕາມກວດກາ ສໍາລັບ ກາສ໌ຊັລເຟ ໄດອ໊ອກໄຊດ໌ 
  ກາສ໌ຊັລເຟ ໄດອ໊ອກໄຊດ໌ (SO2): ຜົນການວັດແທກປະລິມານຄວາມເຂັື້ມຂຸ້ນ ຂອງກາສ໌ຊັລເຟີ
ໄດອ໊ອກໄຊດ໌ (SO2) ໃນອາກາດ (ppm) ໃນ 1 ຊົັ່ວໂມງ ພົບວ່າຄ່າສະເລ່ຍຄວາມເຂັື້ມຂຸ້ນຂອງກາສ໌ຊັລເຟີໄດອ໊ອກ
ໄຊດ໌ (SO2)  ໃນແຕ່ລະຊົັ່ວໂມງ ສະເລ່ຍຈຸດທ ີ່ 1 ທ ີ່ອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແມ່ນ 0,000 ppm, ຈດຸ
ທ ີ່ 2 ວັດໃໝ່ ບ ລິເວນເຂດມ ລະດົກໂລກ ພົບຄ່າສະເລ່ຍຄວາມເຂັື້ມຂຸ້ນ ພາຍໃນ 1 ຊົັ່ວໂມງແມ່ນ 0,000 ppm 

ອ ງໃສ່ຄ່າສະເລ່ຍ 1 ຊົັ່ວໂມງ ຂອງທາດກາສ໌ຊັລເຟີໄດອ໊ອກໄຊດ໌ (SO2) ທ ີ່ວັດແທກໄດ້ແມ່ນບ ໍ່ເກ ນເກນມາດຕະຖານ
ສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ. ຄ່າເຂັື້ມຂຸ້ນຂອງປະລິມານກາສ໌ຊັລເຟີໄດອ໊ອກໄຊດ໌ (SO2) ຕາມມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມ
ແຫ່ງຊາດ ໃນ 1 ຊົັ່ວໂມງ  ແມ່ນ 0,13 ppm (SO2:0.13 ppm/1h). 
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2.2.3  ການປະເມ ນຜົນການຕິດຕາມກວດກາ ກ໊າສໃນກຸູ່ມໄນໂຕ ເຈນອ໊ອກໄຊ໌  

ໄນໂຕຣເຈນອົກຊາຍ (NOx), ໄນໂຕຣເຈນໂມນ໊ອກໄຊດ໌ (NO), ໄນໂຕຣເຈນ
ໄດອອົກຊາຍ (NO2): ຜົນການວັດແທກປະລິມານຄວາມເຂັື້ມຂຸ້ນ ຂອງທາດອາຍ ໄນໂຕຣເຈນໄດອົກຊາຍ 
(NO2) ທໍາການວັດແທກເປັນລາຍຊົັ່ວໂມງ ຈຸດທ ີ່ 1 ທ ີ່ອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ຈດຸທ ີ່ 2 
ວັດໃໝ່ ບ ລິເວນເຂດມ ລະດົກໂລກ ແມ່ນບ ໍ່ພົບ ຕາມມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດກໍານົດໄວ້ ໃນ 1 
ຊົັ່ວໂມງ ແມ່ນ  0.11 ppm (NO2: 0,11/1h) ແມ່ນບ ໍ່ເກ ນມາດຕະຖານ. 
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2.2.4  ການປະເມ ນຜົນການຕິດຕາມກວດກາ ຝຸູ່ນລະອອງ 
 

ລໍາດັບ ຈຸດວັດແທກ ວັນທ  ໂຕຊ ື້ວັດ ມາດຕະຖານ 
PM2.5 

mg/m3 

TSP 

mg/m3 

PM2.5 

mg/m3 

TSP 

mg/m3 

1 ຫ້ອງການ 
ອຸຕຸນິຍົມ ຫຼວງ

ພະບາງ 

26-27/11/2018 0.0000 0.326 0.05 0.33 

2 27-28/11/2018 0.0439 0.1173 0.05 0.33 

3 28-29/11/2018 0.0519 0.1310 0.05 0.33 

4 ວັດໃໝ່ 29-30/11/2018 0.0279 0.0581 0.05 0.33 

5 01-02/12/2018 0.0225 0.0543 0.05 0.33 

6 01-02/12/2018 0.0160 0.0418 0.05 0.33 

ຄ່າສະເລ່ຍ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ 0.027 0.122 0.05 0.33 
 

ມາດຕະຖານ: ຂ ໍ້ຕກົລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ເລກທ  0832/ກຊສ ລົງວັນທ  07 ກຸມພາ 2017 
 

 ກ. ຜົນການປະເມ ນຜົນການຕິດຕາມກວດກາຝຸູ່ນລະອອງຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ 2.5 ໄມ
ຄອນ 
 ຝຸຸ່ນລະອອງຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ 2.5 ໄມຄອນ (PM 2.5): 1 ຊົັ່ວໂມງ ພົບວ່າ ຈຸດທ ີ່ 1 ທ ີ່ ຫ້ອງການ
ອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຄ່າສະເລ່ຍ 24 ຊົັ່ວໂມງ ແມ່ນ 0,032 mg/m3/24h ແລະ ຈຸດທ  2 ວັດໃ
ໝ່ ບ ລິເວນເຂດມ ລະດົກໂລກ ຄ່າສະເລ່ຍ 24 ຊົັ່ວໂມງ ແມ່ນ 0,022 mg/m3/24h ຈາກການຕິດຕາມ
ວັດແທກ ທັງ 2 ຈຸດເຫັນວ່າປະລິມານຝຸຸ່ນລະອອງນ້ອຍກວ່າ 2.5 ໄມຄອນ (PM 2.5) ເກ ນມາດຕະຖານ
ສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດທ ີ່ກໍານົດໃນບາງວັນ ແຕ່ບ ໍ່ສົັ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ສິີ່ງທ ີ່ມ ຊ ວິດ. 

 
ຂ. ການປະເມ ນຜົນການຕິດຕາມກວດກາ ຝຸູ່ນລະອອງລວມ TSP   

ຝຸຸ່ນລະອອງລວມ TSP: ຄ່າສະເລ່ຍປະລິມານຝຸຸ່ນລະອອງລວມ ໃນ 24 ຊົັ່ວໂມງ ຈຸດທ ີ່ 1 ທ ີ່ອຸຕຸນິຍົມ

ວິທະຍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຄ່າສະເລ່ຍຄວາມເຂັື້ມຂຸ້ນ ໃນ 24 ຊົັ່ວໂມງ ແມ່ນ 0.191 mg/m3, ຈດຸທ ີ່ 2 ວັດໃໝ
ພົບຄ່າສະເລ່ຍຄວາມເຂັື້ມຂຸ້ນ ໃນ 24 ຊົັ່ວໂມງ ແມ່ນ 0.514 mg/m3 ຈາກຜົນການວົດແທກເຫັນວ່າຄ່າຝຸຸ່ນ
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ລະອອງລວມຍັງຢູຸ່ໃນເກນມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດທ ີ່ກໍານົດ. ຕາມຄ່າມາດຕະຖານທ ີ່ກໍານົດໄວ້ ໃນ 24 
ຊົັ່ວໂມງ ແມ່ນ 0,33 mg/m3(TSP: 0,33 mg/m3/ 24h).  

 
 

2.3 ການປະເມ ນຜົນການຕິດຕາມກວດກາລະດັບສຽງ  
 

 
 

ລະດັບສຽງຄົງທ ີ່ ໃນ 24 ຊົີ່ວໂມງງ Leq 24 h: ທໍາການວັດແທກເປັນຊົັ່ວໂມງ ຫົວໜ່ວຍເປັນ 
ເດຊ ເບລ ຈຸດທ ີ່ 1 ທ ີ່ອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຄ່າສະເລ່ຍ ໃນ 24 ຊົັ່ວໂມງ Leq 24 h ເທົັ່າກັບ 
49.6 ເດຊ ເບລ,  ຈດຸທ ີ່ 2 ເຂດວັດໃໝ່ ເປັນເຂດມ ລະດົກໂລກ ພົບຄ່າສະເລ່ຍ ໃນ 24 ຊົັ່ວໂມງ Leq 24 h 

ເທົັ່າກັບ 52.1 ເດຊ ເບລ ເຊິີ່ງຄ່າມາດຕະຖານລະດັບສຽງຄົງທ ີ່ Leq 24 h ເທົັ່າກັບ 70 ເດຊ ເບລ (Leq: 70 

dBA/24h) ຈາກທ ີ່ໄດ້ທໍາການວັດແທກທັງ 2 ຈຸດແມ່ນບ ໍ່ເກ ນມາດຕະຖານ. 
 



20 

 

 
 

ຄ່າຄວາມເຂັໍ້ມຂຸຸ້ນລະດັບຄວາມສຽງສູງສຸດ (A) Lmax: ທໍາການວັດແທກເປັນຊົັ່ວໂມງ ຈຸດທ ີ່ 1 ທ ີ່
ອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຄ່າສະເລ່ຍ ໃນ 24 ຊົັ່ວໂມງ (A) Lmax 24 h ເທົັ່າກັບ 64.7 ເດຊ ເບລ, ຈດຸ
ທ ີ່ 2 ເຂດວັດໃໝ່ ເປັນເຂດມ ລະດົກໂລກ ພົບຄ່າສະເລ່ຍ ໃນ 24 ຊົັ່ວໂມງ (A) Lmax 24 h ເທົັ່າກັບ 68.7 ເດຊ 
ເບລ. ຄ່າສະເລ່ຍ ໃນ 24 ຊົັ່ວໂມງ ຈາກທ ີ່ໄດ້ທໍາການວັດແທກແມ່ນບ ໍ່ເກ ນມາດຕະຖານ ເຊິີ່ງຄ່າມາດຕະຖານລະດັບ
ສຽງສູງສຸດ (A) Lmax / 24 h ເທົັ່າກັບ 115 ເດຊ ເບລ (A) Lmax : 115 dBA/24h) 
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2.4 ສະຫຼຸບຜົນການປະເມ ນຜົນ ແລະ ຕ ລາຄາລວມຜົນການຕິດຕາມກວດກາ 
ການຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບອາກາດຢູຸ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຈຸດທ ີ່ 1 ທ ີ່ອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ ແຂວງຫຼວງພະ

ບາງ, ຈຸດທ ີ່ 2 ທ ີ່ວັດໃໝ່ ບ ລິເວນເຂດມ ລະດົກໂລກ ເຂດ 1 ພົບວ່າ: ບັນດາຕົວຊ ື້ວັດຕ່າງໆ ໄດ້ແກ່ ຝຸຸ່ນລະອອງຂະ
ໜາດນ້ອຍກວ່າ 2.5 ໄມຄອນ (PM2.5), ຝຸຸ່ນລະອອງລວມ TSP, ໄນໂຕຣເຈນໄດອົກຊາຍ (NO2), ຊັບເຟີ
ໄດອ໊ອກໄຊດ໌ (SO2), ຄາບອນໂມນ໊ໄຊດ໌ (CO), ແລະ ສຽງແມ່ນບ ໍ່ເກ ນມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມກໍານົດໄວ້. ມ 
ພຽງບາງວັນທ ີ່ຄ່າຝຸຸ່ນລະອອງຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ 2.5 ໄມຄອນ (PM2.5) ເກ ນມາດຕະຖານ ແຕ່ບ ໍ່ສົັ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່
ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ສິີ່ງທ ີ່ມ ຊ ວິດ.   
ແຫຼ່ງຂ ໍ້ມູນ (ສະຖາບັນຄົື້ນຄວ້າ, ສະຖຕິິຊັບພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ) 
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ພາກທ  III  
ມົນລະພິດທາງດິນ ແລະ ຄຸນນະພາບນໍໍ້າ 

 
3.1 ມົນລະພິດທາງດິນ 

ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຖຼືເອົາວຽກງານກະສິກໍາ ເປັນວຽກງານບູລິມະສິດໜຶີ່ງທ ີ່ສໍາຄັນໃນການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຊຶີ່ງສະແດງອອກໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຂອງແຂວງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະເຊິີ່ງ
ແຂວງໄດ້ ກໍານົດທິດທາງໃນການພັດທະນາກະສິກໍາ-ປຸ່າໄມ້ ໃຫ້ມ ຄວາມໝັັື້ນຄົງ ແລະ ຍຼືນຍົງ ທາງດ້ານສະບຽງ

ອາຫານ ແລະ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ; ເສ ມຂະຫຍາຍການຜະລິດກະສິກໍາທ  ີ່ມ ທ່າແຮງ ຕາມທິດການຜະລິດກະສິກໍາ

ສະອາດ, ກະສິກໍາປອດສານພິດ ແລະ ການເຮັດກະເສດສຸມທ  ີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ມ ຄຸນນະພາບສູງ; ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກ ແລະ 
ເຕັກໂນໂລຊ  ທ  ີ່ທັນສະໄໝເຂົື້າໃນການຜະລິດ ເພຼືີ່ອຮັບປະກັນການສະໜອງສິນຄ້າກະສິກໍາໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ທັງດ້ານ
ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ; ຄຸ້ມຄອງປຸ່າໄມ້ຕາມທິດຍຼືນຍົງ.  

ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃນໄລຍະຜ່ານມາເຫັນວ່າ ໄດ້ມ ກິດຈະການປູກກ້ວຍຂະຫຍາຍຕົວຢຸ່າງກວ້າງຂວາງ ເຊິີ່ງ
ມ ບັນຫາຫຼາຍຢຸ່າງເກ ດຂຼືື້ນເປັນຕົື້ນ: ບັນຫາການນໍາໃຊ້ເນຼືື້ອທ ີ່ດິນ, ການນໍາໃຊ້ຝຸຸ່ນ, ຢາປາບສັດຕູພຼືດ ແລະ ຢາຂ້າ
ຫຍ້າ ເຂົື້າໃນຂະບວນການປູກກ້ວຍ. ອ ງຕາມຂ ໍ້ມູນຈາກ ສະຖິຕິກະສິກໍາ ປະຈໍາປີ 2019 ສະເພາະ ສວນປູກກ້ວຍ 
ແມ່ນມ ເນຼືື້ອທ ີ່ທັງໝົດທົັ່ວແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ໂດຍປະມານ 4035 ເຮັດຕາ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດ 50,110 ໂຕນຕ ໍ່
ປີ, ເນຼືື້ອທ ີ່ປູກເຂົື້າທັງໝົດມ  32,867.47 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 84,208.92 ໂຕນ. ເນຼືື້ອທ ີ່ປູກພຼືດ ແລະ ໝາກໄມ້
ໃຫ້ໝາກທັງໝົດ 39,808.67 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 256,315.19 ໂຕນ, ໃນນ ື້ ພຼືດສະບຽງ ມ ຜົນຜະລິດ 
96,429.05 ໂຕນ, ພຼືດທາດແປ້ງ ມ ຜົນຜະລິດ 25,756.96 ໂຕນ, ພຼືດເປັນສິນຄ້າ ມ ຜົນຜະລິດ 47,533.44 ໂຕນ 
ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ມ ຜົນຜະລິດ 86,595.74 ໂຕນ. ນອກຈາກນັື້ນ ໄດ້ມ ການສົັ່ງອອກຢາງພາລາ ໄປສປ.ຈ ນ ທັງໝົ
ດຈໍານວນ 23,564 ໂຕນ, ປ ສາ ຈ ານວນ 301 ໂຕນ, ໝາກໂມ ຈໍານວນ 1,060 ໂຕນ, ໝາກເດຼືອຍ ຈໍານວນ 1,322 

ໂຕນ.  
ນອກຈາກນັື້ນ ຍັງມ ການນໍາເຂົື້າປຸຍຊ ວະພາບ ຈາກ ສປ.ຈ ນ ໃນສົກປີ 2019 ມ ທັງໝົດຈໍານວນ 631 ໂຕນ

, ປຸຍເຄມ  ຈ ານວນ 392,284 ໂຕນ, ເບ້ຍມອນ 50.000 ເບ້ຍ ແລະ ຂິງຫອມ ຈໍານວນ 50 ໂຕນ. ການປູກພຼືດອິນ
ຊ ພາຍໃນແຂວງ ມ ເນຼືື້ອທ ີ່ທົັ່ວແຂວງທ ີ່ໄດ້ໃບຢັົ້ງຢືນຈາກກົມປູກຝັງ ມ  3 ເມຼືອງ, 9 ບ້ານ, ມ  23 ຄອບຄົວ, ເນຼືື້ອທ ີ່
ປະມານ 30 ເຮັກຕາ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

 

 

 
ຮູຸບທ ີ່ 3.1 ສວນກ້ວຍທ ີ່ແຂວງຫ ວງພະບາງ 

 
 

ຮູບທ ີ່ 3.3 ປະເພດສານເຄມ ທ ີ່ໃຊຸ້ເຂົໍ້າໃນການປູກໝາກກ້ວຍ 
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3.2 ຄຸນນະພາບນໍໍ້າ 

ຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ  ທາງດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານ ແມ່ນຢູຸ່ໃນລະດັບດ  ເຖ ງຢຸ່າງໃດ
ກ ໍ່ຕາມເນຼືີ່ອງຈາກວ່າເປັນປະເທດກໍາລັງພັດທະນາ ຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້ມ ການພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເພ ີ່ມຂຼືື້ນ
ຢຸ່າງຕ ໍ່ເນຼືີ່ອງ ຊຶີ່ງເຮັດໃຫ້ຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າໃນປະເທດມ ຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ຄຸນນະພາບນໍໍ້າ ເຊິີ່ງແຫ່ຼງກໍາເນ ດຂອງມົນລະພິດ
ທາງນໍໍ້າ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເກ ດຈາກກິດຈະກໍາຂອງມະນຸດສ້າງຂຼືື້ນ ເປັນຕົື້ນ ນໍໍ້າເປືົ້ອນຈາກຕົວເມຼືອງ, ອຸດສາຫະກໍາ, 
ກະສິກໍາ, ບ ໍ່ແຮ່, ສະໜາມກໍາຈັດຂ ື້ເຫຍຼືື້ອ, ການຄົມມະນາຄົມທາງເຮຼືອ ແລະ ແຫ່ຼງອຼືີ່ນໆ. ເຖິງຢຸ່າງໃດກ ໍ່ຕາມຂ ໍ້ມູນ 
ແລະ ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບ ຄຸນນະພາບນໍໍ້າ ແລະ ມົນລະພິດທາງນໍໍ້າ ແມ່ນຍັງມ ຈໍາກັດ.  
 ໃນປີ 2019 ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ມ ການຕິດຕາມຄຸນນະພາບນໍໍ້າ 13 ຈດຸ ໃນນັື້ນປະກອບມ  6 ແມ່ນໍໍ້າມ  
ນໍໍ້າຂອງ, ນໍໍ້າອູ, ນໍໍ້າງາ, ນໍໍ້າຄານ, ນໍໍ້າດົງ ແລະ ນໍໍ້າເຊຼືອງ ຕາມລໍາດັບ. ອ ງຕາມຜົນການວັດແທກ ແລະ ວິໄຈຄຸນ
ນະພາບນໍໍ້າໜ້າດິນທັງ 13 ຈຸດ  ເຫັນວ່າ ຄຸນນະພາບນໍໍ້າທັງໝົດ ແມ່ນຍັງຢູຸ່ໃນເກນມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງ
ຊາດ. 
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ຕາຕະລາງທ ີ່ 3.1 ຄຸນນະພາບມ  ນ ໍ້າຂອງ, ນ ໍ້າອູ, ນໍໍ້າງາ, ນ ໍ້າຄານ, ນໍໍ້າດົງ, ນໍໍ້າເຊຼືອງ, ຫ້ວຍໂຮບ ແລະ 
ຫ້ວຍອ່ວງ 
 

ລ/
ດ ສະຖານ ວັດແທກ 

 
ເມຼືອງ 

pH 

Alk  

(mg\L

) 

CO

D 

(mg\

L) 

DO 

(mg\L) 

Cond 

(µS/cm) 

T (°C) 

ນໍໍ້າ 
TDS 

(mg/L) Sal 

1 ກ້ອງຂົວສົບຮຸນ ນ ື້າອູ ເມຼືອງງອຍ 
8.19 

- - 
7.9 260 25.1 260 0 

2 

ກ້ອງເຂຼືີ່ອນໄຟຟ້າ ນໍໍ້າອ ູ
2  

ເມຼືອງງອຍ 

7,53 

 

- 

 

- 

5.05 248 24.8 248 0 

3 

ກ້ອງຂົວຄົກລ ນນໍໍ້າອ ູ
ບ້ານ ຫາດຍາ 

ເມຼືອງປາກອູ 
8,01 

 

- 

 

- 
7.81 253 27,5 253 0 

4 ກ້ອງຂົວນໍໍ້າງາ  ເມຼືອງປາກອູ 
8,05 

- - 
7.5 263 24,6 263 0 

5 ກ້ອງຂົວນໍໍ້າຄານໃໝ ່
ນະຄອນຫຼວງ
ພະບາງ 8,27 

 

- 

 

- 
8.41 226 27,5 226 0 

6 

ແຄມນໍໍ້າຄານ ກ້ອງ
ສະຖານ ອຸທົກກະສາດ 
ບ້ານ ມູດ 

ເມຶອງຊຽງເງ ນ 

8,01 

 

 

- 

 

 

- 

8.21 251 27,5 251 0 

7 ກ້ອງຂົວນໍໍ້າດົງ 
ນະຄອນຫຼວງ
ພະບາງ 7,8 

 

- 

 

- 
5.78 443 23,7 443 0.1 

8 

ກ້ອງຕະຫລາດເມຼືອງ
ປາກແຊງ( ນໍໍ້າເຊຼືອງ) 

ເມຼືອງປາກ
ແຊງ 8,27 

 
- 

 
- 

7.76 223 28,6 223 0 

9 ກ້ອງຂົວນໍໍ້າເຊຼືອງ 
ນະຄອນຫຼວງ
ພະບາງ 8,45 

 

- 

 

- 
9.44 244 29,7 244 0 

10 ນໍໍ້າຂອງ ບ້ານ.ຊ່າງໄຫ ເມຼືອງປາກອູ 
8,35 

- - 
5,70 268 22,15 - - 

11 ຫ້ວຍໂຮບ ບ້ານ ໂພສ  
ນະຄອນຫຼວງ
ພະບາງ 

 

7,87 

 

- 

 

- 
6,56 - 

 

20,1 

 

66,9 
- 

12 

ຫ້ວຍອ່ວງ(ໂຄງການບ ໍ່
ຄໍາຜາປ ົ່ນ) ຈຸດ 1 

ເມຼືອງປາກອູ  
- 

 
179,20 

 
11,0

0 - - 

 
- 

 
361,00 

- 

13 

ຫ້ວຍອ່ວງ(ໂຄງການບ ໍ່
ຄໍາຜາປ ົ່ນ) ຈຸດ 2 

ເມຼືອງປາກອູ  

- 

 

149,60 

 

12,6

0 - - 

 

- 

 

300,00 

- 

 

 ອ ງຕາມຂ ໍ້ມູນຈາກຕາຕະລາງທ ີ່ 3.1 ຜົນຂອງການຕິດຕາມວັດແທກຄຸນນະພາບຕາມສາຍນໍໍ້າໃນແຂວງ 
ຫຼວງພະບາງຕະຫຼອດປີ ໂດຍລວມແລ້ວແມ່ນຍັງມ ຄຸນນະພາບດ ເມຼືີ່ອທຽບກັບຄ່າມາດຕະຖານຄຸນນະພາບສິີ່ງແວດ 
ລ້ອມແຫ່ງຊາດ. 
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ພາກທ  IV 

ການຄຸຸ້ມຄອງສິີ່ງເສດເຫ ຼືອ 
 

4.1 ສະພາບລວມການຄຸຸ້ມຄອງສິີ່ງເສດເຫ ຼືອ ໃນ ແຂວງຫ ວງພະບາງ 
ບັນຫາຂ ື້ເຫຍຼືື້ອທ ີ່ເກ ດຂຶື້ນໃນປະຈຸບັນກໍາລັງເປັນບັນຫາທ ີ່ເຄັັ່ງຮ້ອນໃນປະຈຸບັນ ຊຶີ່ງປະເທດຕ່າງໆ ຕ້ອງໄດ້

ທຸ້ມເທຊັບພະຍາກອນ ແລະ ງົບປະມານຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ເພຼືີ່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັັ່ງກ່າວ. ນອກຈາກບັນຫາກິີ່ນເໝັນ
ລົບກວນ, ເປັນແຫ່ຼງແຜ່ພັນເຊຼືື້ອພະຍາດແລ້ວ ບັນຫາຂ ື້ເຫຍຼືື້ອຍັງກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດບັນຫາມົນລະພິດໃນດ້ານອຼືີ່ນໆ ເຊັັ່ນ: 
ບັນຫາມົນລະພິດທາງນໍໍ້າ ທ ີ່ເກ ດຈາກນໍໍ້າເສຍທ ີ່ຮົັ່ວໄຫຼຈາກກອງຂ ື້ເຫຍຼືື້ອ ເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບນໍໍ້າໜ້າດິນ ແລະ ໃຕ້ດິນ
ເຊຼືີ່ອມໂຊມ. ໃນກ ລະນ ທ ີ່ສະໜາມຂ ື້ເຫຍຼືື້ອເກ ດໄຟໄໝ້ ຊຶີ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເກ ດມົນລະພິດທາງອາກາດ ໂດຍສະເພາະເມຼືີ່ອ
ມ ຂ ື້ເຫຍຼືື້ອທ ີ່ມ ສານພິດປະປ ນຢູຸ່ນໍາ ເນຼືີ່ອງຈາກບ ໍ່ມ ການຄັດແຍກຂ ື້ເຫຍຼືື້ອທ ີ່ເໝາະສົມ. 

ໂດຍທົັ່ວໄປປະລິມານຂ ື້ເຫຍຼືື້ອທ ີ່ເກ ດຂຶື້ນສາມາດນໍາກັບມາໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ເຖິງ 80 ສ່ວນຮ້ອຍ ຖ້າເຮົາມ 
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດການທ ີ່ດ  ໂດຍໃຫ້ທຸກຄົນມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການຫຼຼຸດຜ່ອນ, ຄັດແຍກ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກ
ຂ ື້ເຫຍຼືື້ອ ໂດຍເລ ີ່ມຈາກຕົນເອງ, ຄອບຄົວ ແລະ ຊຼຸມຊົນ ຕະຫຼອດເຖິງສໍານັກງານອົງການ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆ 
ຕ້ອງປະສານສົມທົບກັນກ ໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ບັນຫາຂ ື້ເຫຍຼືື້ອຫຼຼຸດລົງໄດ້ ແລະ ຍັງສາມາດປະຢັດງົບປະມານ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດໄດ້ອ ກນໍາ. 

ຂ ື້ເຫຍຼືື້ອສ່ວນໃຫຍ່ປະກອບດ້ວຍວັດຖຼຸອົງຄະທາດ ກວມເອົາປະມານ 30 ສ່ວນຮ້ອຍ, ຖົງພລາສຕິກ 30 
ສ່ວນຮ້ອຍ, ເຈ້ຍ 15 ສ່ວນຮ້ອຍ, ແກ້ວ, ກະປຸ່ອງ ແລະ ໂລຫະອຼືີ່ນໆ ປະມານ 25 ສ່ວນຮ້ອຍ. ສໍາລັບຂ ື້ເຫຍຼືື້ອທ ີ່ເປັນ
ພິດ ແລະ ອັນຕະລາຍ ເຊັັ່ນ: ໝ ໍ້ໄຟເກົັ່າ, ປ໋ອງນໍໍ້າສ ເກົັ່າ, ປ໋ອງສະເປ, ຂວດສານເຄມ , ສິີ່ງເສດເຫຼຼືອຈາກການຮັກສາ
ສຸຂະພາບ ແລະ ຂ ື້ເຫຍຼືື້ອອຼືີ່ນໆ ແມ່ນມ ການປະປ ນກັບຂ ື້ເຫຍຼືື້ອທົັ່ວໄປ. 
4.2 ການຄຸຸ້ມຄອງສິີ່ງເສດເຫ ຼືອ 

4.2.1   ນະຄອນຫ ວງພະບາງ 
ນະຄອນຫຼວງພະບາງແມ່ນເມຼືອງເອກຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ ມ  115 ບ້ານ, ແຕ່ມ ພຽງ 84 ບ້ານເທົັ່ານັື້ນທ ີ່

ມ ການບ ລິການຂ ື້ເຫຍຼືື້ອເຂົື້າເຖິງ ຍັງ 31 ບ້ານແມ່ນຍັງບ ໍ່ທັນມ ການຈັດການຂ ື້ເຫຍຼືື້ອຢຸ່າງຖຼືກຕ້ອງ. ໃນຈໍານວນ 84 
ບ້ານມ ຈໍານວນຄົວເຮຼືອນທັງໝົດ 13,246 ຄົວເຮຼືອນ (ຂ ໍ້ມູນປີ 2019) ເຂົື້າຮ່ວມໃນການຈັດການຄຸ້ມຄອງສິີ່ງເສດ
ເຫຶຼອ ແລະ ການບ ລິການດ້ານສິີ່ງເສດເຫຼຼືອໃນຕົວເມຼືອງນະຄອນຫຼວງພະບາງມ ລາຍລະອຽດດັັ່ງນ ື້:  

ການເກັບມ້ຽນ ແລະ ການຂົນສົັ່ງຂ ື້ເຫຍຼືື້ອປະກອບມ ພາຫະນະ 19 ຄັນ, ຮອບວຽນການເກັບຂົນຂ ື້ເຫຍຼືື້ອ
ແມ່ນ 2 ຄັື້ງຕ ໍ່ອາທິດ. ປະລິມານຂ ື້ເຫຍຼືື້ອທ ີ່ຂົນໄປກໍາຈັດຢູຸ່ສະໜາມປີ 2018 ມ  29.939 ໂຕນຕ ໍ່ປີ ແລະ ປີ 2019  

ເຫັນວ່າຈໍານວນຂ ື້ເຫຍຼືື້ອຫຼຼຸດລົງເລັກນ້ອຍເປັນ 29.085 ໂຕນຕ ໍ່ປີ. 
 ສໍາລັບອົງປະກອບຂອງຂ ື້ເຫຍຼືື້ອຂອງນະຄອນຫຼວງພະບາງເຫັນວ່າ ເສດອາຫານ ຫຼຼື ຂ ື້ເຫຍຼືື້ອອິນຊ ກວມເອົາ 
39 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຂ ື້ເຫຍຼືື້ອທັງຫມົດ ຮອງລົງມາແມ່ນຂ ື້ເຫຍຼືື້ອປະເພດໄມ້ 30 ສ່ວນຮ້ອຍ, ເຈ້ຍ 6 ສ່ວນຮ້ອຍ, 
ປລາສະຕິກ 8 ສ່ວນຮ້ອຍ, ໂລຫະ 1 ສ່ວນຮ້ອຍ, ຢາງ 1 ສ່ວນຮ້ອຍ, ແກ້ວ 2 ສ່ວນຮ້ອຍ, ຫ ນ 4 ສ່ວນຮ້ອຍ, 
ແຜ່ນແພ 4 ສ່ວນຮ້ອຍ, ແລະ ປະເພດອຼືີ່ນໆ 5 ສ່ວນຮ້ອຍ ເຊິີ່ງຊ ື້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຂ ື້ເຫຍຼືື້ອຈາກເສດອາຫານ ມ ຈໍາຫຼາຍ 
ປັດຈຸບັນທາງນະຄອນຫຼວງພະບາງໄດ້ມ ການສົັ່ງເສ ມຫັຼກການ 3R ເຂົື້າຊ່ວຍໃນການກໍາຈັດຂ ື້ເຫຍຼືື້ອປະເພດເສດ
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ອາຫານໂດຍນໍາໄປເຮັດປຸ໋ຍອ ນຊ  ຫຼຼື ຝຸຸ່ນບົັ່ມອ ກດ້ວຍ ພ້ອມທັງເປັນການຫຼຼຸດຜ່ອນການຈັດການສິີ່ງເສດເຫຼຼືອຢູຸ່
ປາຍທາງອ ກດ້ວຍ. 
ຕາຕະລາງທ  4.1 ອົງປະກອບຂອງຂ ໍ້ເຫຍຼືໍ້ອຂອງນະຄອນຫ ວງພະບາງ 
 

ປະເພດ ປະລິມານ ສ່ວນ
ຮ້ອຍ 

ເສດອາຫານ, ຂ ື້ເຫຍຼືື້ອອິນຊ  39 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ໄມ້ 30 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ເຈ້ຍ 6 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ປລາສະຕິກ 8 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ໂລຫະ 1 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ຢາງ 1 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ແກ້ວ 2 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ຫ ນ 4 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ແຜ່ນແພ 4 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ອຼືີ່ນໆ 5 ສ່ວນຮ້ອຍ 

ລວມ 100 ສ່ວນຮ້ອຍ 
 

ສໍາລັບການຜະລິດຂ ື້ເຫຍຼືື້ອຂອງນະຄອນຫຼວງພະບາງ ຈາກການສຶກສາໃນໄລຍະຜ່ານມາແຕ່ປີ 2015-2019 

ສາມາດກໍານົດສະເລ່ຍແມ່ນ 0,7 ກິໂລກຣາມ/ຄົນ/ວັນ.  

 
 

ຮູບທ ີ່ 4.1 ສະໜາມກໍາຈັດຂ ື້ເຫຍຼືື້ອແຂວງຫຼວງພະບາງ 
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4.2.2 ເມຼືອງຈອມເພັດ 
ເມຼືອງຈອມເພັດ ຫ່າງຈາກສໍານັກງານປ ກຄອງນະຄອນຫຼວງພະບາງ 3 ກິໂລແມັດ, ມ  69 ບ້ານ ສໍາ

ລັບການໃຊ້ບ ລິການຂ ື້ເຫຍຼືື້ອຈະມ ສະເພາະພາຍໃນເທດສະບານເມຼືອງເທົັ່ານັື້ນ ປະກອບມ  2 ບ້ານ, ໃນນັື້ນມ  841 ຄົນ 
ສໍາລັບປະລິມານຂ ື້ເຫຍຼືື້ອແມ່ນມ ທ່າອ່ຽງນັບມຼືື້ນັບເພ ີ່ມຂຼືື້ນ ຍັງບ ໍ່ມ ການຄຸ້ມຄອງທ ີ່ເປັນລະບົບຖຼືກຕ້ອງ, ເມຼືອງຈອມ
ເພັດ ມ ການຈັດການຂ ື້ເຫຍຼືື້ອແບບສະໜາມເປີດ (Open Dumping) ປະລິມານຂ ື້ເຫຍຼືື້ອທ ີ່ຜະລິດໃນສະຫນາມຂ ື້ເຫຍຼືື້ອ  
ໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນ 54.18 ໂຕນຕ ໍ່ປີ. 

4.2.3 ເມຼືອງຊຽງເງິນ 
ເມຼືອງຊຽງເງິນ ຫ່າງຈາກສໍານັກງານປ ກຄອງນະຄອນຫຼວງພະບາງ 24 ກິໂລແມັດ, ມ ເນຼືື້ອທ ີ່ປະມານ 

169,406.14 ເຮັກຕາ, ມ ທັງໝົດ 49 ບ້ານ, ມ ຈໍານວນ 6,259 ຄົວເຮຼືອນ, ປະກອບມ  34,423 ຄົນ. ສໍາລັບການ
ໃຊ້ບ ລິການເກັບມ້ຽນຂ ື້ເຫຍຼືື້ອຈະມ ສະເພາະພາຍໃນເທດສະບານເມຼືອງ ລວມມ  9 ບ້ານ, ມ  2,709 ຫັຼງຄາເຮຼືອນ, ມ  
2,969 ຄອບຄົວ, ມ  15,595 ຄົນ. ຂ ື້ເຫຍຼືື້ອແມ່ນມ ທ່າອ່ຽງນັບມຼືື້ນັບເພ ີ່ມຂຼືື້ນ ຍັງບ ໍ່ມ ການຄຸ້ມຄອງທ ີ່ເປັນລະບົບ
ຖຼືກຕ້ອງ, ເມຼືອງຊຽງເງິນ ມ ການຈັດການຂ ື້ເຫຍຼືື້ອແບບສະໜາມເປີດ (Open Dumping) ປະລິມານຂ ື້ເຫຍຼືື້ອທ ີ່ຜະລິດ
ໃນສະຫນາມຂ ື້ເຫຍຼືື້ອ  ໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນ 1,976 ໂຕນຕ ໍ່ປີ. 

4.2.4 ເມຼືອງປາກແຊງ 
ເມຼືອງປາກແຊງ ເປັນເມຼືອງໜຼືີ່ງທ ີ່ຂຼືື້ນກັບແຂວງຫຼວງພະບາງ ປະກອບມ ທັງໝົດ 52 ບ້ານ, ແຕ່ມ 

ການບ ລິການຂ ື້ເຫຍຼືື້ອພຽງ 8 ບ້ານ, ມ ຈ ານວນຄົວເຮຼືອນທັງໝົດ 937 ຫັຼງຄາເຮຼືອນ, ສ ານັກງານ 40 ແຫ່ງ, ຫົວໜ່
ວຍທຸລະກິດ 36 ຫົວໜ່ວຍ(ຂ ໍ້ມູນປີ 2019). ເຂົື້າຮ່ວມໃນການຈັດການຄຸ້ມຄອງສິີ່ງເສດເຫຶຼອ ແລະ ການບ ລິການ
ເກັບມ້ຽນຂ ື້ເຫຍຼືື້ອ. ໂດຍສະເລ່ຍການຖ ື້ມຂ ື້ເຫຍຼືື້ອທ ີ່ໃຊ້ບ ລິການເກັບມ້ຽນມ ພຽງ 960 ໂຕນຕ ໍ່ປີ ເມຼືີ່ອທຽບກັບ
ປະລິມານຂອງປະຊາກອນເຫັນວ່າການໃຊ້ບ ລິການຈັດການຂ ື້ເຫຍຼືື້ອແມ່ນຍັງມ ຈໍານວນໜ້ອຍ.  

4.2.5 ເມຼືອງໂພນໄຊ 
ເມຼືອງໂພນໄຊ ຫ່າງຈາກສໍານັກງານປ ກຄອງນະຄອນຫຼວງພະບາງ 64 ກິໂລແມັດ ມ ເນຼືື້ອທ ີ່ປະມານ 

244,409.67 ເຮັກຕາ, ມ  57 ບ້ານ, ມ  5,478 ຄອບຄົວ, ມ  34,953 ຄົນ, ມ ພຽງ 2 ບ້ານເທົັ່ານັື້ນທ ີ່ໃຊ້ບ ລິການ
ເກັບມ້ຽນຂ ື້ເຫຍຼືື້ອ. ຂ ື້ເຫຍຼືື້ອແມ່ນມ ທ່າອ່ຽງນັບມຼືື້ນັບເພ ີ່ມຂຼືື້ນ ຍັງບ ໍ່ມ ການຄຸ້ມຄອງທ ີ່ເປັນລະບົບ ການເກັບມ້ຽນ 
ແລະ ການຂົນສົັ່ງຂ ື້ເຫຍຼືື້ອປະກອບມ ພາຫະນະ 1 ຄັນ, ຮອບວຽນການລົງເກັບຂ ື້ເຫຍຼືື້ອແຕ່ລະບ້ານ 2 ຄັື້ງຕ ໍ່ອາທິດ, 
ປະລິມານຂ ື້ເຫຍຼືື້ອທ ີ່ຂົນໄປກໍາຈັດຢູຸ່ສະໜາມ ປີ 2019  ເຫັນວ່າຈໍານວນຂ ື້ເຫຍຼືື້ອມ ປະມານ 480 ໂຕນຕ ໍ່ປີ. 

4.2.6 ເມຼືອງປາກອູ 
ເມຼືອງປາກອູ ເປັນເມຼືອງໜຼືີ່ງທ ີ່ຂຼືື້ນກັບແຂວງຫຼວງພະບາງ ປະກອບມ ທັງໝົດ 51 ບ້ານ, ແຕ່ມ ການ

ບ ລິການຂ ື້ເຫຍຼືື້ອພຽງ 23 ບ້ານ, ຍັງເຫຼຼືອ 28 ບ້ານທ ີ່ຍັງບ ໍ່ທັນມ ການຈັດການຂ ື້ເຫຍຼືື້ອແບບຖຼືກຕ້ອງ, ໃນຈ ານວນ 23 
ບ້ານນັື້ນ ປະກອບມ ຈໍານວນຄົວເຮຼືອນທັງໝົດ 3,196 ຫັຼງຄາເຮຼືອນ (ຂ ໍ້ມູນປີ 2019). ເຂົື້າຮ່ວມໃນການຈັດການຄຸ້ມ
ຄອງສິີ່ງເສດເຫຶຼອ ແລະ ການບ ລິການດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມພາຍໃນເມຼືອງປາກອູ ມ ລາຍລະອຽດດັັ່ງນ ື້:  

ການເກັບມ້ຽນ ແລະ ການຂົນສົັ່ງຂ ື້ເຫຍຼືື້ອປະກອບມ ພາຫະນະ 2 ຄັນ, ຮອບວຽນການລົງເກັບຂ ື້ເຫຍຼືື້ອແຕ່ລະ
ບ້ານ 2 ຄັື້ງຕ ໍ່ອາທິດ, ປະລິມານຂ ື້ເຫຍຼືື້ອທ ີ່ຂົນໄປກໍາຈັດຢູຸ່ສະໜາມ ປີ 2019  ເຫັນວ່າຈໍານວນຂ ື້ເຫຍຼືື້ອມ ປະມານ 
240 ໂຕນຕ ໍ່ປີ. 
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ຮູບທ ີ່ 4.2 ສະໜາມຂ ື້ເຫຍຼືື້ອ ເມຼືອງປາກອູ 

4.2.7 ເມຼືອງນໍໍ້າບາກ 
ເມຼືອງນໍໍ້າບາກ ຫ່າງຈາກສໍານັກງານປ ກຄອງນະຄອນຫຼວງພະບາງ 120 ກິໂລແມັດ, ມ  86 ບ້ານ, ມ  

13,179 ຄອບຄົວ, ມ  76,005 ຄົນ, ແຕ່ຍັງມ ພຽງ 13 ບ້ານເທົັ່ານັື້ນທ ີ່ມ ໃຊ້ບ ລິການເກັບມ້ຽນຂ ື້ເຫຍຼືື້ອ. ຂ ື້ເຫຍຼືື້ອ
ແມ່ນມ ທ່າອ່ຽງນັບມຼືື້ນັບເພ ີ່ມຂຼືື້ນ ຍັງບ ໍ່ມ ການຄຸ້ມຄອງທ ີ່ເປັນລະບົບຖຼືກຕ້ອງ, ຍັງພົບເຫັນການຖ ື້ມຂ ື້ເຫຍຼືື້ອຊະຊາຍ. 
ເມຼືອງນໍໍ້າບາກມ ການຈັດການຂ ື້ເຫຍຼືື້ອແບບສະໜາມເປີດ (Open Dumping) ການເກັບມ້ຽນ ແລະ ການຂົນສົັ່ງຂ ື້
ເຫຍຼືື້ອປະກອບມ ພາຫະນະ 3 ຄັນ, ປະລິມານຂ ື້ເຫຍຼືື້ອທ ີ່ຜະລິດໃນສະຫນາມຂ ື້ເຫຍຼືື້ອ  ໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນ 720 ໂຕນ
ຕ ໍ່ປີ. 

4.2.8 ເມຼືອງນານ 
ເມຼືອງນານ ຫ່າງຈາກສໍານັກງານປ ກຄອງນະຄອນຫຼວງພະບາງ  76 ກິໂລແມັດ, ມ ທັງໝົດ 48 ບ້ານ

, ແຕ່ຍັງມ ພຽງ 13 ບ້ານເທົັ່ານັື້ນທ ີ່ໃຊ້ບ ລິການເກັບມ້ຽນຂ ື້ເຫຍຼືື້ອ, ມ  2,284 ຄອບຄົວ, ເຊິີ່ງຂ ື້ເຫຍຼືື້ອແມ່ນມ ທ່າອ່ຽງ
ນັບມຼືື້ນັບເພ ີ່ມຂຼືື້ນ ຍັງບ ໍ່ມ ການຄຸ້ມຄອງທ ີ່ເປັນລະບົບຖຼືກຕ້ອງ ແລະ ມ ການຖ ື້ມຂ ື້ເຫຍຼືື້ອແບບຊະຊາຍ. ເມຼືອງນານມ 
ການຈັດການຂ ື້ເຫຍຼືື້ອແບບສະໜາມເປີດ (Open Dumping) ປະລິມານຂ ື້ເຫຍຼືື້ອທ ີ່ຜະລິດໃນສະຫນາມຂ ື້ເຫຍຼືື້ອ  
ໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນ 1.198 ໂຕນຕ ໍ່ປີ. 

ຮູບທ ີ່ 4.3 ສະໜາມຂ ື້ເຫຍຼືື້ອ ເມຼືອງນານ 
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4.2.9 ເມຼືອງພູຄູນ 
ເມຼືອງພູຄູນ ຫ່າງຈາກສໍານັກງານປ ກຄອງນະຄອນຫຼວງພະບາງ 127 ກິໂລແມັດ, ປະກອບມ ທັງໝົດ 

41 ບ້ານ, ແຕ່ມ ພຽງ 5 ບ້ານເທົັ່ານັື້ນ ຄຼື: ບ້ານສາມແຍກ, ບ້ານແສນສ , ບ້ານບັງກາໂລ່, ບ້ານຫັຼກ 5 ແລະ ບ້ານວຽງ
ຄໍາ ທ ີ່ໃຊ້ບ ລິການໃນການເກັບມ້ຽນຂ ື້ເຫຍຼືື້ອ, ເຊິີ່ງລວມມ  718 ຄອບຄົວ, ເຊິີ່ງຂ ື້ເຫຍຼືື້ອແມ່ນມ ທ່າອ່ຽງນັບມຼືື້ນັບເພ ີ່ມ
ຂຼືື້ນ ຍັງບ ໍ່ມ ການຄຸ້ມຄອງທ ີ່ເປັນລະບົບຖຼືກຕ້ອງ ແລະ ມ ການຖ ື້ມຂ ື້ເຫຍຼືື້ອແບບຊະຊາຍ. ເມຼືອງພູຄູນມ ການຈັດການຂ ື້
ເຫຍຼືື້ອແບບສະໜາມເປີດ (Open Dumping) ຫ່າງຈາກເທດສະບານເມຼືອງພູຄູນປະມານ 10 ກິໂລແມັດ, ເຊິີ່ງມ 
ປະລິມານຂ ື້ເຫຍຼືື້ອທ ີ່ຜະລິດໃນສະຫນາມຂ ື້ເຫຍຼືື້ອ  ໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນ 720 ໂຕນຕ ໍ່ປີ. 

 
ຮູບທ ີ່ 4.4 ສະໜາມຂ ື້ເຫຍຼືື້ອ ເມຼືອງພູຄູນ 

4.2.10 ເມຼືອງງອຍ 
ເມຼືອງງອຍ ເປັນເມຼືອງໜຼືີ່ງທ ີ່ຂຼືື້ນກັບແຂວງຫຼວງພະບາງ ທ ີ່ມ ທ່າແຮງທາງດ້ານການບ ລິການ

ການທ່ອງທ່ຽວ ທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ປະຫວັດສາດ ເປັນເມຼືອງອັນດັບທ ີ່ 2 ຂອງການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງຫຼວງພະ
ບາງ ປະກອບມ ທັງໝົດ 76 ບ້ານ, ແຕ່ມ ການບ ລິການຂ ື້ເຫຍຼືື້ອພຽງ 05 ບ້ານ, ຍັງເຫຼຼືອ 71 ບ້ານທ ີ່ຍັງບ ໍ່ທັນມ ການ
ຈັດການຂ ື້ເຫຍຼືື້ອແບບຖຼືກຕ້ອງ, ໃນຈໍານວນ 5 ບ້ານ ມ ຈ ານວນຄົວເຮຼືອນທັງໝົດ 911 ຫ ຼັ ງຄາເຮຼືອນ (ຂ ໍ້ມູນປີ 
2019). ເຂົື້າຮ່ວມໃນການຈັດການຄຸ້ມຄອງສິີ່ງເສດເຫຶຼອ ແລະ ການບ ລິການດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມພາຍໃນເມຼືອງງອຍ ມ 
ລາຍລະອຽດດັັ່ງນ ື້:  

ການເກັບມ້ຽນ ແລະ ການຂົນສົັ່ງຂ ື້ເຫຍຼືື້ອປະກອບມ ພາຫະນະ 3 ຄັນ, ຮອບວຽນການລົງເກັບຂ ື້ເຫຍຼືື້ອແຕ່ລະ
ບ້ານ 2 ຄັື້ງຕ ໍ່ອາທິດ, ປະລິມານຂ ື້ເຫຍຼືື້ອທ ີ່ຂົນໄປກໍາຈັດຢູຸ່ສະໜາມປີ 2018 ມ  307 ໂຕນຕ ໍ່ປີ ແລະ ປີ 2019  ເຫັນ
ວ່າຈໍານວນຂ ື້ເຫຍຼືື້ອເພິີ່ມຂຼືື້ນເປັນ 350 ໂຕນຕ ໍ່ປີ. 
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ຮູບທ ີ່ 4.5 ສະໜາມຂ ື້ເຫຍຼືື້ອ ເມຼືອງງອຍ 

4.2.11 ເມຼືອງໂພນທອງ 
ເມຼືອງໂພນທອງ ເປັນເມຼືອງໜຼືີ່ງທ ີ່ຢູຸ່ທາງພາກເໜຼືອຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ ປະກອບມ ທັງໝົດ 40 

ບ້ານ, ແຕ່ມ ການບ ລິການຂ ື້ເຫຍຼືື້ອພຽງ 04 ບ້ານຄຼື: ບ້ານວັງຊຽງ, ບ້ານປາກອຼືມ, ບ້ານກາງ ແລະ ບ້ານວັງແນກ ມ  
631 ຄອບຄົວ, ມ ຈ ານວນພົນລະເມຼືອງ 3,403 ຄົນ, ຍັງເຫຼຼືອ 36 ບ້ານທ ີ່ຍັງບ ໍ່ທັນມ ການຈັດການຂ ື້ເຫຍຼືື້ອແບບ
ຖຼືກຕ້ອງ, ໃນຈໍານວນ 4 ບ້ານ ມ ຈ ານວນຄົວເຮຼືອນທັງໝົດ 694 ຫັຼງຄາເຮຼືອນ (ຂ ໍ້ມູນປີ 2019). ໃນນັື້ນສ ານັກງານ 
44 ແຫ່ງແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ 8 ແຫ່ງ ເຂົື້າຮ່ວມໃນການຈັດການຄຸ້ມຄອງສິີ່ງເສດເຫຶຼອ ແລະ ການບ ລິການດ້ານ
ສິີ່ງແວດລ້ອມພາຍໃນເມຼືອງງອຍ ມ ລາຍລະອຽດດັັ່ງນ ື້:  

ການເກັບມ້ຽນ ແລະ ການຂົນສົັ່ງຂ ື້ເຫຍຼືື້ອປະກອບມ ພາຫະນະ 1 ຄັນ, ຮອບວຽນການລົງເກັບຂ ື້ເຫຍຼືື້ອແຕ່ລະ
ບ້ານ 2 ຄັື້ງຕ ໍ່ອາທິດ, ປະລິມານຂ ື້ເຫຍຼືື້ອທ ີ່ຂົນໄປກໍາຈັດຢູຸ່ສະໜາມ ປີ 2019  ເຫັນວ່າຈໍານວນມ ທັງໝົດ 1,152 ໂຕນ
ຕ ໍ່ປີ. 

ຮູບທ ີ່ 4.6 ສະໜາມຂ ື້ເຫຍຼືື້ອ ເມຼືອງໂພນທອງ 
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4.2.12  ເມຼືອງວຽງຄໍາ 
ເມຼືອງວຽງຄໍາ ເປັນເມຼືອງໜຼືີ່ງທ ີ່ຢູຸ່ທາງພາກເໜຼືອຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ ປະກອບມ ທັງໝົດ 71 ບ້ານ

, ແຕ່ມ ການບ ລິການຂ ື້ເຫຍຼືື້ອພຽງ 06 ບ້ານຄຼື: ບ້ານບວມຫວານ, ບ້ານຫາດຍາວ, ບ້ານວັງເຫິງ, ບ້ານວັງໄບ, ບ້ານ 
ແສ້ ແລະ ບ້ານໃຫຍ່ວຽງຄໍາ ມ ທັງໝົດ 667 ຄອບຄົວ, ມ ຈ ານວນພົນລະເມຼືອງ 2.668 ຄົນ, ຍັງເຫຼຼືອ 65 ບ້ານທ ີ່ຍັງ
ບ ໍ່ທັນມ ການຈັດການຂ ື້ເຫຍຼືື້ອແບບຖຼືກຕ້ອງ (ຂ ໍ້ມູນປີ 2019). ເຊິີ່ງຂ ື້ເຫຍຼືື້ອແມ່ນມ ທ່າອ່ຽງນັບມຼືື້ນັບເພ ີ່ມຂຼືື້ນ ຍັງບ ໍ່ມ 
ການຄຸ້ມຄອງທ ີ່ເປັນລະບົບຖຼືກຕ້ອງ ແລະ ມ ການຖ ື້ມຂ ື້ເຫຍຼືື້ອແບບຊະຊາຍ. ເມຼືອງວຽງຄໍາ ມ ການຈັດການຂ ື້ເຫຍຼືື້ອ
ແບບສະໜາມເປີດ (Open Dumping) ຫ່າງຈາກເທດສະບານເມຼືອງວຽງຄໍາ ປະມານ 3 ກິໂລແມັດ. ການເກັບມ້ຽນ 
ແລະ ການຂົນສົັ່ງຂ ື້ເຫຍຼືື້ອປະກອບມ ພາຫະນະ 1 ຄັນ, ຮອບວຽນການລົງເກັບຂ ື້ເຫຍຼືື້ອແຕ່ລະບ້ານ 2 ຄັື້ງຕ ໍ່ອາທິດ, 
ປະລິມານຂ ື້ເຫຍຼືື້ອທ ີ່ຂົນໄປກໍາຈັດຢູຸ່ສະໜາມ ປີ 2019  ເຫັນວ່າຈໍານວນມ ທັງໝົດ 633 ໂຕນຕ ໍ່ປີ. 

 

ຕາຕະລາງ 4.2 ປະລິມານຂ ໍ້ເຫຍຼືໍ້ອໃນແຕູ່ລະເມຼືອງ ຂອງແຂວງຫ ວງພະບາງ ໃນປ  2019.  

ລ/ດ ຊຼືີ່ເມຼືອງ ຈ/ນ 
ບ້ານ 

ຈ/ນ ບ້ານ
ທ ີ່ໃຊຸ້
ບໍລິການ 

ຄອບຄົວ 

ພົນລະເມຼື
ອງ 

ປະລິມານຂ ໍ້ເຫຍຼືໍ້ອ 
(ໂຕນຕໍີ່ປ ) 

1.  ນະຄອນຫຼວງພະບາງ 115 84 16,270 91,953 29,085 

2.  ຈອມເພັດ 69 2 5,800 33,512 54.18 

3.  ຊຽງເງິນ 49 09 6,259 34,423 1,976 

4.  ປາກແຊງ 52 08 4,342 23,457 960 

5.  ໂພນໄຊ 57 2 5,478 34,953 480 

6.  ປາກອູ 51 23 5,932 29,377 240 

7.  ນໍໍ້າບາກ 86 13 13,179 76,005 720 

8.  ນານ 49 13 6,124 31,931 1,198 

9.  ພູຄູນ 41 05 4,387 27,036 720 

10.  ງອຍ 76 05 5,908 32,920 350 

11.  ໂພນທອງ 40 04 3,198 20,807 1,152 

12.  ວຽງຄໍາ 71 06 5,098 30,886 633 

 ລວມ 37,568.18 

 
4.3 ບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍໃນການຄຸຸ້ມຄອງສິີ່ງເສດເຫ ຼືອ 
 ສະພາບລວມໃນການຄຸ້ມຄອງຂ ື້ເຫຍຼືື້ອ ແລະ ສະຖິຕິປະລິມານຂ ື້ເຫຍຼືື້ອໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍສະເພາະເຂດ
ພຼືື້ນຖານເສດຖະກິດມ ການຂະຫຍາຍຕົວ ເປັນຕົື້ນ ໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ, ໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ຜູ້
ປະກອບການຕ່າງໆ ນັບມຼືື້ນັບເພ ີ່ມຂຶື້ນ ເຊິີ່ງເຮັດໃຫ້ເກ ດບັນຫາຂ ື້ເຫຍຼືື້ອຕາມມາ ແລະ ອ ກຢຸ່າງໜຶີ່ງ ສະພາບ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກໍາຈັດຂ ື້ເຫຍຼືື້ອ ໃນບາງຕົວເມຼືອງແຂວງຫຼວງພະບາງ ແມ່ນຍັງຂາດ
ລະບຽບການສະເພາະ ລວມທັງ ການບັງຄັບໃຊ້ລະບຽບກົດໝາຍ, ຂາດງົບປະມານໃນການບ ລິຫານ, ພາຫະນະ ແລະ 
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ລະບົບການຄຸ້ມຄອງສະໜາມຂ ື້ເຫຍຶື້ອຍັງບ ໍ່ດ  ເປັນຕົື້ນ ໂດຍສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນບ ໍ່ທັນມ ຫ້ອງການ ແລະ ພະນັກງານປະ
ຈໍາສະໜາມຂ ື້ເຫຍຼືື້ອ, ບ ໍ່ມ ຮົື້ວອ້ອມ ແລະ ປະຕູອັດ ເຊິີ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ຫຼຼື ທຸລະກິດຈໍານວນໜຼືີ່ງ ລັກເອົາຂ ື້ເຫຍຼືື້ອ

ໄປຖ ື້ມໃນເວລາກາງຄຼືນ ແລະ ບາງຄອບຄົວ ຫຼຼື ກິດຈະການໃນຄົວເຮຼືອນ ແມ່ນນໍາໃຊ້ລົດສ່ວນຕົວມາຖິື້ມເອງ, ສະ
ໜາມກໍາຈັດຂ ື້ເຫຍຼືື້ອແມ່ນຍັງບ ໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານເຕັກນິກທາງດ້ານວິຊາການທ ີ່ທາງ ຂະແໜງການໂຍທາທິການ ແລະ 
ຂົນສົັ່ງກໍານົດ, ການຖິື້ມແມ່ນມ ແຕ່ຖອກເທໃສ່ບ່ອນດິນເປ ົ່າຫວ່າງ ໂດຍບ ໍ່ມ ການຝັງກົບ ດ້ວຍການກໍາຈັດ ຫຼຼື ຄັດ
ແຍກກ່ອນຖິື້ມ ຫຼຼື ຖິື້ມແບບຊະຊາຍ ຊຶີ່ງສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນນໍາໄປຖິື້ມແບບສະໜາມເປີດ (Open dumping), ບາງ
ສະຖານທ ີ່ກ ໍ່ເປັນພຽງສະຖານທ ີ່ຖ ື້ມຂ ື້ເຫຍຼືື້ອຊົັ່ວຄາວ ຍ້ອນຍັງບ ໍ່ມ ພຼືື້ນທ ີ່ຖ ື້ມ ຫຼຼື ກໍາຈັດຖາວອນ ແລະ ບາງສະຖານທ ີ່
ແມ່ນກໍາລັງຈະສ້າງໃໝ່, ການບ ລິການຍັງມ ຂອບເຂດຈໍາກັດ ແລະ ບ ໍ່ທົັ່ວເຖິງ, ການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ, ຄົວ
ເຮຼືອນ, ທຸລະກິດຄອບຄົວ, ຫ້າງຮ້ານທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ຍັງບ ໍ່ທັນສູງ ຄຼື ການເຮັດສັນຍາໃນການເກັບ
ມ້ຽນ ແລະ ຖ ື້ມຂ ື້ເຫຍຼືື້ອກັບ ຫບຕ ເຊິີ່ງ ປະຊາຊົນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການຈໍານວນໜຶີ່ງເອົາໄປຖ ື້ມແບບຊະຊາຍຕາມ
ແຄມທາງ, ດິນເປ ົ່າຫວ່າງ, ຮ່ອງນໍໍ້າ ແລະ ສະຖານທ ີ່ອຼືີ່ນໆ, ບ ໍ່ມ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຂຶື້ນທະບຽບປະຊາຊົນທ ີ່ມາເກັບຂ ື້
ເຫຍຼືື້ອຢູຸ່ສະໜາມ. ສ່ວນເມຼືອງຕ່າງໆ ອ້ອມຂ້າງແມ່ນມ  ບ ລິສັດ ຫຼຼື ບຸກຄົນ ມາຮັບຜິດຊອບໃນເກັບມ້ຽນ ທ ີ່ຂຶື້ນກັບ 
ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ເມຼືອງ ແລະ ພາກສ່ວນຂອງເມຼືອງທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
 
 ເຫດຜົນຫ ັກໃນການເພ ີ່ມຂຼືໍ້ນຂອງປະລິມານຂ ໍ້ເຫຍຼືໍ້ອໃນປະຈຸບັນ 

• ການບ ລິການເກັບຂົນຂ ື້ເຫຍຼືື້ອ ແມ່ນເຮັດບ ໍ່ໄດ້ດ  ຍ້ອນອຸປະກອນບ ໍ່ພຽງພ  ແລະ ຂາດກໍາມະກອນໃຫ້
ບ ລິການ;  

• ບ ໍ່ມ ການສ້າງສະຖານທ ີ່ຖິື້ມຂ ື້ເຫຍຼືື້ອ ແລະ ບ ໍ່ມ ການດໍາເນິນການຢຸ່າງຖຼືກຕ້ອງ; 
• ບ ໍ່ມ ການແຍກປະເພດຂ ື້ເຫຍຼືື້ອກ່ອນຖິື້ມ;   
• ຄົວເຮຼືອນຈໍານວນໜຶີ່ງບ ໍ່ໃຊ້ການບ ລິການເກັບມ້ຽນຂ ື້ເຫຍຼືື້ອ (ເຫດຜົນແມ່ນຍ້ອນປະຊາຊົນຈໍານວນໜຶີ່ງຍັງ

ຈູດຂ ື້ເຫຍຼືື້ອ ແລະ ຖິື້ມແບບຊະຊາຍ); 
• ບ ໍ່ມ ການປູກຈິດສໍານຶກຢຸ່າງຕ ໍ່ເນຼືີ່ອງ ແລະ ປະຊາຊົນບ ໍ່ເຂົື້າຮ່ວມ ແລະ ບ ໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມຼືເທົັ່າທ ີ່ຄວນ; 
• ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ລວມທັງການກວດກາຕິດຕາມ ຂອງຂະແໜງການບ ໍ່ເຂັື້ມງວດ; 
• ການສົັ່ງເສ ມພາກເອກະຊົນໃຫ້ລົງທຶນ ກຽ່ວກັບການພັດທະນາສະໜາມຂ ື້ເຫຍຼືື້ອທ ີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ເຕົາ

ເຜົາ, ການຣິໄຊເຄິນ, ການໃຫ້ບ ລິການເກັບມ້ຽນຂ ື້ເຫຍຼືື້ອ, ການຂົນສົັ່ງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂ ື້ເຫຍຼືື້ອ ແມ່ນ
ເຮັດບ ໍ່ໄດ້ດ ເທົັ່າທ ີ່ຄວນ. 
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ພາກທ  V 

ເຫດການສກຸເສ ນດ້ານມນົລະພິດ 

 
5.1 ບັນຫາຄໍາຮ້ອງ ແລະ ການແກຸ້ໄຂທາງດ້ານມົນລະພິດ 

 
ການພັດທະນາທ ີ່ກາຍເປັນຕົວເມຼືອງຢຸ່າງໄວວາ, ການເພ ີ່ມຂຶື້ນຂອງປະຊາກອນ ແລະ ການຂະຫຍາຍໂຕຂອງ

ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ, ກະສິກໍາ, ຄົມມະນາຄົມຂົນສົັ່ງ ແລະ ອຼືີ່ນໆ ຊຶີ່ງເປັນໄພຂົັ່ມຂູ່ຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເປັນສາເຫດ
ຕົື້ນຕ ຂອງບັນຫາມົນລະພິດທ ີ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ກໍາລັງປະສົບຢູຸ່ໃນປະຈຸບັນ. 

ດ້ວຍປັດໃຈທ ີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັື້ນຈິີ່ງເປັນທ ີ່ມາຂອງການເກ ດມົນລະພິດທາງອາກາດ, ນໍໍ້າ, ດິນ ແລະ ສ ີ່ງ
ລົບກວນອຼືີ່ນໆ ຖ້າຫາກບ ໍ່ມ ການຄຸ້ມຄອງຢຸ່າງຖຼືກວິທ ຕາມຫັຼກວິຊາການ. ສະນັື້ນ, ຈິີ່ງເປັນທ ີ່ມາຂອງການຮ້ອງຟ້ອງ 
ຈາກບັນດາປະຊາຊົນ ທ ີ່ອາໃສຢູຸ່ພາຍໃນແຂວງ ເຊິີ່ງໄດ້ສະຫຼຼຸບໄວ້ດັັ່ງລຸ່ມນ ື້: 

ຂ ໍ້ມູນການຮ້ອງຟ້ອງໃນປີ 2019 ມ ຫນັງສຼືສະເຫນ  ຈາກປະຊາຊົນ, ສະພາປະຊາຊົນເຂດ 6 ແຂວງຫລວງພະ

ບາງ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາຜົນກະທົບຕ່າງໆ ເຊັັ່ນ: ບັນຫາຮ່ອງລະບາຍນໍໍ້າ, ບັນຫາຝຸຸ່ນລະອອງ, ການສັັ່ນ

ສະເທຼືອນ, ນໍໍ້າເປືົ້ອນຈາກກິດຈະການຕ່າງໆ  ທັງຫມົດ 12 ສະບັບ ແກ້ໄຂບັນຫາ ໄດ້ທັງ 12 ກ ລະນ  ພ້ອມທັງໄດ້ລາຍ
ງານຕ ໍ່ການນໍາຂອງແຂວງສໍາເລັດ. 
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ພາກທ  VI  
ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ 

 
6.1 ເປົໍ້າໝາຍລວມການຄວບຄຸມມົນລະພິດ 

ປະຊາຊົນລາວ ກ ໍ່ຄຼືຊາວແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ພະຍາຍາມສູ້ຊົນ ແລະ ມ ພັນທະຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ທ ີ່ປະສະຈາກມົນ
ລະພິດ, ມ ຄວາມສະອາດ ແລະ ມ ສຸຂະພາບທ ີ່ດ  ໂດຍມ ການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມມົນລະພິດ ປະຕິເສດສິີ່ງທ ີ່ຈະ
ກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດເປັນມົນລະພິດ ເພຼືີ່ອສ້າງເງຼືີ່ອນໄຂພຼືື້ນຖານສໍາລັບ ເສດຖະກິດຂຽວ ທ ີ່ມ ສິີ່ງເສດເຫຼຼືອໜ້ອຍທ ີ່ສຸດ ເພຼືີ່ອ
ຄວາມວັດທະນະຖາວອນຂອງປະເທດ ແລະ ການພັດທະນາທ ີ່ຍຼືນຍົງ. 

“ສ້າງ ສປປ ລາວ ໃຫຸ້ເປັນປະເທດປາສະຈາກມົນລະພິດ, ຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊຸ້ສານເຄມ  ແລະ 
ຫຼຸດຜ່ອນສິີ່ງເສດເຫ ຼືອ ເພຼືີ່ອແນໃສູ່ສ້າງຄຸນນະພາບການດໍາລົງຊ ວິດທ ີ່ດ  ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມທ ີ່ຍຼືນ

ຍົງ” 
 ບັນດາເປ ົ້າໝາຍລວມຂອງວິໄສທັດ ທ ີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນ ື້ ປະກອບມ  03 ເປ ົ້າໝາຍສະເພາະ ແລະ ມ ທິດທາງ
ວຽກງານຈຸດສຸມ ດັັ່ງລຸ່ມນ ື້: 
ເປົໍ້າໝາຍທ  1: “ສ້າງ ສປປ ລາວ ໃຫຸ້ເປັນປະເທດປາສະຈາກມົນລະພິດ” 
❖ ທິດທາງວຽກງານຈຸດສຸມ ຂອງເປົໍ້າໝາຍສະເພາະ 1: 

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

- ປ ກປັກຮັກສາຄຸນນະພາບນໍໍ້າ ຢູຸ່ໃນອ່າງຮັບນໍໍ້າ ແລະ ບັນດາແຫ່ຼງນໍໍ້າຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດ ໃຫ້ຢູຸ່ໃນ
ເກນມາດຕະຖານຄຸນນະພາບນໍໍ້າ; 

- ຄວບຄຸມແຫ່ຼງປຸ່ອຍມົນລະພິດອອກສູ່ອາກາດ ຈາກກິດຈະກໍາ, ກິດຈະການ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ 
ໃຫ້ຢູຸ່ໃນເກນມາດຕະຖານຄຸນນະພາບອາກາດ ໃນຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດ; 

- ຄວບຄຸມ ແລະ ຈໍາກັດ ລະດັບສຽງຈາກສະຖານທ ີ່ບ ລິການ, ການຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົັ່ງ ແລະ ບັນດາ 
ໂຮງງານຕ່າງໆ ໃຫ້ຢູຸ່ໃນເກນມາດຕະຖານລະດັບສຽງ ທ ີ່ກໍານົດໄວ້. 

ເປົໍ້າໝາຍທ  2: “ຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊຸ້ສານເຄມ ” 
- ຄວບຄຸມການນໍາເຂົື້າ ແລະ ນໍາໃຊ້ສານເຄມ  ໃນຂົງເຂດການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາ, ກະສິກໍາ ແລະ ການ 
 ບ ລິການຕ່າງໆ; 
- ຄວບຄຸມປະລິມານການນໍາເຂົື້າ ແລະ ນໍາໃຊ້ສານເຄມ ທ ີ່ທໍາລາຍຊັື້ນໂອໂຊນ. 

ເປົໍ້າໝາຍທ  3: ”ຫຼຸດຜ່ອນສິີ່ງເສດເຫ ຼືອ” 
- ຫຼຼຸດຜ່ອນປະລິມານສິີ່ງເສດເຫຼຼືອ ຢູຸ່ບັນດາຕົວເມຼືອງເທດສະບານ ແລະ ຕົວເມຼືອງອຼືີ່ນໆ ໃນຂອບເຂດທົັ່ວ 
ປະເທດ ໂດຍນໍາໃຊ້ຫັຼກການ 3Rs; 

- ປັບປຸງລະບົບເກັບມ້ຽນ, ຂົນສົັ່ງ ແລະ ຂະຫຍາຍພຼືື້ນທ ີ່ການບ ລິການເກັບຂ ື້ເຫຍຼືື້ອໃນຕົວເມຼືອງ; 
- ສ້າງລະບົບການເກັບຂ ື້ເຫຍຼືື້ອໃນຊຼຸມຊົນ ແລະ ສາທາລະນະໃຫ້ມ ປະສິດທິພາບ; 

- ປັບປຸງ, ສ້າງສະໜາມກ າຈັດຂ ື້ເຫຍຼືື້ອໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ; 

- ປະຊາຊົນມ ຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົື້າໃຈໃນການນໍາໃຊ້ຫັຼກການ 3Rs. 
6.2 ຍຸດທະສາດການຄວບຄຸມມົນລະພິດ 

ວິໄສທັດຮອດ ປີ 2030, ຍຸດທະສາດ 10 ປີ ແລະ ແຜນດໍາເນ ນງານ ວ່າດ້ວຍ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ 
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ສະບັບນ ື້ໄດ້ກໍານົດ ແລະ ວາງກອບຂອງການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ຂອງ ສປປ ລາວ ເພຼືີ່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ ມົນ
ລະພິດ ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດ ເຊຼືີ່ອມຕ ໍ່ທາງບົກກັບຫຼາຍປະເທດ, ທິດເໜຼືອຕິດກັບ ສປ ຈ ນ, ທິດຕາເວັນ ອອກຕິດ

ກັບ ສສ ຫວຽດນາມ, ທິດໃຕ້ຕິດກັບປະເທດກໍາປູເຈຍ, ທິດຕາເວັນຕົກຕິດກັບປະເທດໄທ ແລະ ທິດຕາ ເວັນຕົກ
ສຽງເໜຼືອຕິດກັບປະເທດມຽນມາ. ເຊິີ່ງເປັນປະເທດໜຶີ່ງ ທ ີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ເປັນຕົື້ນ 
ປຸ່າໄມ້, ຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດທ ີ່ອຸດົມສົມບູນ ເຊັັ່ນ: ຄໍາ, ລິກໄນ, ທອງ ແດງ ແລະ ແຮ່ 
ທາດອຼືີ່ນໆ ແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດເຫົຼັ່ານ ື້ເປັນການກະຕູ້ນ ແລະ ຊຼຸກຍູ້ ການເຕ ບໂຕທາງເສດ ຖະກິດຂອງ 
ປະເທດລາວ. 

ຍຸດທະສາດ ວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ເປັນເຄຼືີ່ອງມຼື ແລະ ແນວທາງທ ີ່ສໍາຄັນເຂົື້າໃນວຽກງານການ
ປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມມົນລະພິດ  ແນ່ໃສ່ປ ກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມບ ໍ່ໃຫ້ເສຼືີ່ອມໂຊມ ແລະ ໄປຕາມທິດສ ຂຽວ 
ແລະ ຍຼືນຍົງ. ຍຸດທະສາດສະບັບນ ື້ ໄດ້ສະເໜ ບັນດາທັດສະນະທ ີ່ເປັນທິດເຍຼືອງທາງໃນການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມມົນ
ລະພິດ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ ທ ີ່ອາດຈະສົັ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ, ທໍາມະຊາດ  ແລະ ເສດຖະກິດ ພ້ອມທັງ
ປະຕິບັດຕາມບັນດາແຜນງານບູລິມະສິດຂອງລັດຖະບານວາງອອກ ເພຼືີ່ອປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນການບັນລຸເປ ົ້າໝາຍ
ວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດໍາເນ ນງານຂອງຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຂອງ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັື້ງທ  9. 
6.3 ຫ ັກການພຼືໍ້ນຖານໃນການຄວບຄຸມົນລະພິດ 

ການເຮັດໃຫຸ້ເກ ດສິີ່ງເສດເຫ ຼືອໜ້ອຍທ ີ່ສຸດ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນແຫ ີ່ງຂອງມົນລະພິດ: 
ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ເລ ີ່ມຕົື້ນແມ່ນສຸມໃສ່ການປ້ອງກັນ, ການຄວບຄຸມ ແລະ ການຟືົ້ນຟູ ໂດຍການຫຼຼຸດຜ່ອນ ຫຼຼື 
ກໍາຈັດສິີ່ງເສດເຫຼຼືອຢູຸ່ທ ີ່ແຫ່ຼງກໍາເນ ດ ການເຮັດໃຫ້ມ ມົນລະພິດໜ້ອຍສຸດ ແລະ ການຫຼຼຸດຜ່ອນປະລິມານ ຂອງທຸກ
ສານທ ີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ສານມົນລະພິດ ຫຼຼື ສິີ່ງປ ນເປືົ້ອນ ທ ີ່ເຂົື້າໄປປ ນໃນສິີ່ງເສດເຫຼຼືອ ຫຼຼື ທ ີ່ຖຼືກປຸ່ອຍແບບອຼືີ່ນສູ່
ສະພາບແວດລ້ອມ (ລວມທັງການປຸ່ອຍຊົັ່ວຍາມຊົັ່ວຄາວ ກ່ອນການຣ ໄຊເຄ , ການບໍາບັດ ຫຼຼື ການກໍາຈັດ). 

ການປັບໃຊຸ້ຂອງກົດໝາຍ ແລະ ການບັງຄັບໃຊຸ້:  ການສ້າງກົນໄກການຄຸ້ມຄອງມົນລະພິດ ຄວນ
ສາມາດປັບໃຊ້ໃຫ້ເຂົື້າກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາດ, ຂອງແຂວງ ແລະ ຂອງທ້ອງຖິີ່ນ ການນໍາໃຊ້ບັນດາມາດ
ຕະການດ້ານບ ລິຫານ ເຊັັ່ນ: ການກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມ, ການກວດກາ ແລະ ການຕ ລາຄາ ແຫ່ຼງມົນລະພິດ ແລະ 
ປະລິມານມົນລະພິດ ຈາກບັນດາກິດຈະກໍາການພັດທະນາ ແລະ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຈະຖຼືກສົັ່ງເສ ມເພຼືີ່ອເພ ີ່ມ
ທະວ ຄວາມສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ປະສິດທິພາບ ການຈັດການຂອງລັດ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະຖານ ກ່ຽວກັບ 
ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ໃນສິີ່ງແວດລ້ອມ. 

ການເຊຼືີ່ອມກັນຂອງກົນໄກທາງນິຕິກໍາ: ບັນດາກົນໄກທາງດ້ານນິຕິກໍາ ຄວນຈະເຊຼືີ່ອມໂຍງກັນກັບ
ບັນດາຜູ້ມ ສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍຂອງປະເທດທ ີ່ໃກ້ຄຽງ ເພຼືີ່ອກ້າວໄປສູ່ວັດຖຼຸປະສົງທົັ່ວໄປ ໂດຍອ ງຕາມບັນຫາມົນລະພິດ
ຂອງຊາດ ແລະ ມົນລະພິດຂ້າມຊາຍແດນ. 

ການນໍາໃຊຸ້ວິທ ການຕະຫ າດ: ບ່ອນໃດທ ີ່ເປັນໄປໄດ້ກ ໍ່ຄວນນໍາໃຊ້ກົນໄກຕະຫຼາດ ບົດການລົງໂທດ
ທາງອາຍາກ ໍ່ຄວນຖຼືກນໍາໃຊ້ເທຼືີ່ອລະກ້າວ ໃນຂະນະທ ີ່ນໍາໃຊ້ກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫຼາດຢຸ່າງປັບປຸ່ຽນໄດ້ ເພຼືີ່ອບັງຄັບ
ໃຊ້ຂ ໍ້ກໍານົດທາງ ກົດໝາຍ, ຂ ໍ້ບັງຄັບ, ລະບຽບການ  ແລະ ມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມ. 

ຜູຸ້ສ້າງມົນລະພິດເປັນຜູຸ້ຈ່າຍ:  ບັນດາອົງການຈັດຕັື້ງ ແລະ ບຸກຄົນ ຕ້ອງຈ່າຍສໍາລັບຜົນໄດ້ຈາກ
ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ມູນຄ່າຂອງສິີ່ງແວດລ້ອມ, ຖ້າຫາກເປັນຕົື້ນເຫດກ ໍ່ໃຫ້ເກ ດມົນລະພິດຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ເຮັດໃຫ້
ຊັບພະຍາກອນບົກແຫ້ງລົງ ແລະ ຊ ວະນາໆພັນເສຼືີ່ອມໂຊມລົງ ພວກເຂົາຕ້ອງຈ່າຍທົດແທນ ສໍາລັບ ການປັບປຸງໃຫ້ດ 
ຂຶື້ນ, ການຟືົ້ນຟູຄຼືນ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍ. 
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ວິທ ການແບບເຊຼືີ່ອມສານ: ການຮັບຮອງເອົາວິທ ການແບບເຊຼືີ່ອມສານ ລວມມ  ການປ້ອງກັນ, ການ
ຄວບຄຸມ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ ຜົນກະທົບທາງລົບຂອງມົນລະພິດ ເຂົື້າໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ເຂົື້າໃນສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການສຶກສາ; ການພັດທະນາ ຕ້ອງເປັນມິດຕ ໍ່

ສິີ່ງແວດລ້ອມ; ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ຄວນຜະລິດສິີ່ງເສດເຫຼຼືອໜ້ອຍທ ີ່ສຸດ ແລະ ພະຍາຍາມໃຫ້ບັນລຸ ສໍາລັບ 
ເສດຖະກິດຂຽວ.  

ຄວາມສອດຄ່ອງໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ: ການພັດທະນາ ຂອງກົນໄກໃນການຄວບຄຸມມົນລະ
ພິດ ຄວາມສາມາດປັບໃຊ້ໃຫ້ເຂົື້າກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາດ, ຂອງແຂວງ ແລະ ຂອງທ້ອງຖິີ່ນ. 
ການນໍາໃຊຸ້ການປະຕິບັດທ ີ່ດ ເລ ດ: ການນໍາໃຊ້ເທັກໂນໂລຊ ທ ີ່ດ ເລ ດທ ີ່ມ ຢູຸ່ ແລະ ເປັນມິດກັບດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ  
ແມ່ນຈະຖຼືກຮັບປະກັນ. 

ການໃຊຸ້ຈ່າຍທ ີ່ມ ປະສິດທິພາບ: ວິທ ການຈັດການ ຕ້ອງມ ຄວາມຄຸ້ມຄ່າທາງດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (ມ ຕົື້ນ
ທຶນຕ່ໍາສຸດ ແຕ່ມ ປະສິດທິພາບສູງ). 

ການເຂົໍ້າເຖິງຂໍໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ: ການອໍານວຍເງຼືີ່ອນໄຂແກ່ບັນດາຜູ້ມ ສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍທັງໝົດ ໃຫ້ມ 
ຊ່ອງທາງເຂົື້າເຖິງຂ ໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບ ມົນລະພິດ. 

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

 
6.4 ບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍໃນການຄວບຄຸມມົນລະພິດ 

ໃນຊຼຸມປີທ ີ່ຜ່ານມາ ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມ ການຂະຫຍາຍໂຕແບບກ້າວກະໂດດຂອງການລົງ 
ທຶນ ທັງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການລົງທຶນໃສ່ຂະແໜງການຂຸດຄົື້ນແຮ່ທາດ, ອຸດສາ 
ຫະກໍາ, ພະລັງງານ, ການກະສິກໍາ ແລະ ການບ ລິການການທ່ອງທ່ຽວ ເຊິີ່ງການພັດທະນາບັນດາຂະແໜງການດັັ່ງກ່າວ 
ເປັນສິີ່ງທ ີ່ທ້າທາຍໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ມ ຄວາມຍຼືນຍົງ. 

ການສ້າງ ແລະ ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ນິຕິກໍາ ແລະ ກົນໄກການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ໃນ ສປປ ລາວ 
ກ ໍ່ຍັງແມ່ນວຽກງານທ ີ່ຂ້ອນຂ້າງໃຫມ່ ພ້ອມກັນນັື້ນ ການສ້າງ ແລະ ຈັດຕັື້ງລະບົບນິຕິກໍາເພຼືີ່ອເປັນບ່ອນອ ງໃຫ້ແກ່  
ວຽກງານດັັ່ງກ່າວ ກ ໍ່ຍັງບ ໍ່ມັນເປັນລະບົບ ແລະ ເຂັື້ມແຂງ ກ່ຽວກັບ ການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ການຄຸ້ມຄອງ
ສານເຄມ  ແລະ ສິີ່ງເສດເຫຼຼືອ. 

ບຸກຄະລາກອນທ ີ່ມ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການສູງໃນຂົງເຂດດັັ່ງກ່າວ ຍັງມ ໜ້ອຍບ ໍ່ທັນພຽງ 
ພ ກັບຄວາມຕ້ອງການ, ຂາດເຕັກນິກ, ເຕັກໂນໂລຊ  ແລະ ມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ທ ີ່ຊັດເຈນໃນແຕ່ລະ 

ດ້ານ (ມາດຕະຖານທາງອາກາດ, ຄຸນນະພາບນໍໍ້າ, ດິນ, ສຽງ ແລະ ອຼືີ່ນໆ). ນອກຈາກນັື້ນ ການຄົື້ນຄ້ວາເອກະສານ
ປະກອບຄໍາເຫັນໃຫ້ຂັື້ນເທິງ, ຜູ້ປະກອບການ ກ ໍ່ຄຼືຂະແໜງການອຼືີ່ນ ຍັງບ ໍ່ທັນໄດ້ຕອບສະໜອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງ
ຕ້ອງການຂອງວຽກງານ, ການຕິດຕາມກວດກາ  ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາທ ີ່ເກ ດຂຶື້ນຢູຸ່ທ້ອງຖ ີ່ນຍັງຊັກຊ້າ ຍ້ອນຂາດບຸກ
ຄະລາກອນທ ີ່ມ ຄວາມຊໍານານງານ ໃນການລົງຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຕາມການສະເໜ ຮ້ອງຟ້ອງ, 
ຮ້ອງທຸກຈາກປະຊາຊົນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້ການແກ້ໄຂບັນຫາບ ໍ່ທັນໄດ້ດ  ແລະ ວຽກງານປະສານງານ
ກັບກົມກອງທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງຍັງຊັກຊ້າຍັງບ ໍ່ທັນກັບສະພາບຕົວຈິງເທົັ່າທ ີ່ຄວນ.  
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ພາກທ  VII 
ສະຫຼຸບ 

 
7.1   ສະຫຼຸບ  

ຈາກການລົງເກັບກໍາຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະພາບມົນລະພິດຂອງແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ສາມາດປະເມ ນ ແລະ 
ສະຫຼຼຸບໄດ້ດັັ່ງນ ື້:  

❖ ຄຸນນະພາບທາງອາກາດ ໄດ້ມ ການວັດແທກຕົວຈິງຢູຸ່ 2 ຈຸດຄຼື: ຂະແໜງອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ແລະ 
ເຂດວັດໃໝ່ ເປັນເຂດມ ລະດົກໂລກ ໂດຍທໍາການວັດແທກ ຊັລເຟີໄດອ໋ອກໄຊດ໌, ໄນໂຕເຈນໄດ້ອ໋ອກໄຊດ໌
, ກາສ໌ຄາບອນໂມນ໊ໄຊດ໌, ຝຸຸ່ນລະອອງຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ 10, ຝຸຸ່ນລະອອງຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ 2.5 ແລະ 
ຝຸຸ່ນລະອອງລວມ ປະເມ ນໄດ້ວ່າສະພາບມົນລະພິດທາງອາກາດຍັງຢູຸ່ໃນເກນມາດ ຕະຖານມ ພຽງບາງຊ່ວງ
ເວລາ ແລະ ບາງຄ່າເທົັ່ານັື້ນທ ີ່ເກ ນມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມ ແຫ່ງຊາດກໍານົດໄວ້ ແຕ່ບ ໍ່ໄດ້ມ ການສົັ່ງຜົນ
ກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງທ ີ່ມ ຊ ວິດ ຫຼຼື ມະນຸດແຕ່ຢຸ່າງໃດ; 

❖ ສໍາລັບລະດັບສຽງ ຈາກການວັດແທກທັງ 2 ຈຸດຄຼື ຫ້ອງການອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ແລະ ເຂດວັດ
ໃຫມ່ ເປັນເຂດມ ລະດົກໂລກ ເຫັນວ່າຍັງຢູຸ່ໃນເກນມາດຕະຖານສິີ່ງແວດແຫ່ງຊາດກໍານົດໄວ້ເຊັັ່ນດຽວກັນ; 

❖ ຄຸນນະພາບທາງດ ນ: ເນຼືີ່ອງຈາກວ່າ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຖຼືເອົາວຽກງານກະສິກໍາ ເປັນວຽກງານບູລິມະສິດ
ໜຶີ່ງທ ີ່ສໍາຄັນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຄ່ຽງຄູ່ການພັດທະນາໃນວຽກງານກະສິກໍາກ ໍ່ຄຼືການນໍາ
ໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພຼືດທ ີ່ໃຊ້ເຂົື້າໃນການປູກພຼືດເປັນສິນຄ້າພ້ອມກັນນັື້ນ ການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພຼືດແມ່ນຍັງ
ມ ການນໍາໃຊ້ຢູຸ່ພາຍໃນແຂວງ ແຕ່ໃນທາງດຽວກັນນັື້ນທາງແຂວງຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສົັ່ງເສ ມກະສິກໍາອິນຊ  ຫຼຼື 
ກະສິກໍາສະອາດຢຸ່າງກວ້າງຂວາງ. 

❖ ຄຸນນະພາບທາງນໍໍ້າ: ໃນປີ 2019 ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ມ ການຕິດຕາມຄຸນນະພາບນໍໍ້າ 13 ຈຸດ ໃນນັື້ນ
ປະກອບມ  8 ແມ່ນໍໍ້າມ  ນໍໍ້າຂອງ, ນໍໍ້າອູ, ນໍໍ້າງາ, ນໍໍ້າຄານ, ນໍໍ້າດົງ ແລະ ນໍໍ້າເຊຼືອງ, ຫ້ວຍໂຮບ ແລະ ຫ້ວຍອ່ວງ
ຕາມລໍາດັບ. ອ ງຕາມຜົນການວັດແທກ ແລະ ວິໄຈຄຸນນະພາບນໍໍ້າໜ້າດິນທັງ 13 ຈຸດ  ເຫັນວ່າ ຄຸນ
ນະພາບນໍໍ້າທັງໝົດ ແມ່ນຍັງຢູຸ່ໃນເກນມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ. 

❖ ສິີ່ງເສດເຫຼຼືອ: ແຂວງຫຼວງພະບາງ ມ ທັງໝົດ 12 ຕົວເມຼືອງ ສະພາບລວມໃນການຄຸ້ມຄອງຂ ື້ເຫຍຼືື້ອ ແລະ 
ສະຖິຕິປະລິມານຂ ື້ເຫຍຼືື້ອຂອງ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ໃນປີ 2019 ມ ທັງໜົດ 37,568.18 ໂຕນ ໂດຍລວມ
ເປັນການຈັດການແບບສະໜາມເປີດ (Open Dumping) ຍັງບ ໍ່ທັນມ ການສົັ່ງເສ ມການຈັດການຈາກຕົື້ນ
ທາງຢຸ່າງຈິງຈັງ.  

 
7.2 ຂໍໍ້ສະເໜ  

ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສິີ່ງເສດເຫຼຼືອ ເພຼືີ່ອໃຫ້ໄດ້ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ຄວນມ 
ດັັ່ງນ ື້:  

1. ສ້າງລະບຽບການສະເພາະແຕ່ລະດ້ານ ພ້ອມທັງບັງຄັບໃຊ້;  
2. ສ້າງກົນໄກການຄວບຄຸມ, ການນໍາເຂົື້າ ແລະ ການນໍາໃຊ້ສານເຄມ ເປັນພິດຢຸ່າງຈິງຈັງ; 
3. ສ້າງກົນໄກການຄວບຄຸມມົນລະພິດຂັື້ນແຂວງ ໂດຍຮ່ວມກັບບັນດາຂະແໜງການທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 
4. ໂຄສະນາສ້າງຈິດສໍານຶກໃຫ້ແກ່ບັນດາພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ, ປະຊາຊົນ, ນັກຮຽນ

ນັກສຶກສາ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນ ໃຫ້ມ ຮູ້ຄວາມເຂົື້າໃຈກ່ຽວກັບ ບັນຫາມົນລະພິດ ພ້ອມທັງວິທ ແກ້
ໄຂ; 

5. ສົັ່ງເສ ມການນໍາໃຊ້ລົດໄຟຟ້າ, ລົດປະຢັດພະລັງງານ ແລະ ອຼືີ່ນໆ; 
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6. ສົັ່ງເສ ມການຜະລິດກະສິກໍາສະອາດ; 
7. ສົັ່ງເສ ມການນໍາໃຊ້ຫັຼກການ 3Rs ເຊັັ່ນ: ການແຍກຂ ື້ເຫຍຼືື້ອແຕ່ຕົື້ນທາງ, ການເຮັດຝຸຸ່ນບົັ່ມໃນ

ລະດັບຄົວເຮຼືອນ ແລະ ການລ້ຽງຂ ື້ກະເດຼືອນ ເພຼືີ່ອຍ່ອຍສະຫຼາຍເສດອາຫານຈາກຄົວເຮຼືອນຢຸ່າງທົັ່ວ
ເຖິງ; 

8. ຈັດຫາງົບປະມານຕິດຕັື້ງເຄຼືີ່ອງມຼືໃນການຕິດຕາມຄຸນນະພາບສິີ່ງແວດລ້ອມ ເປັນຕົື້ນ: ຄຸນນະພາບ
ອາກາດ, ຄຸນນະພາບນໍໍ້າ ແລະ ອຼືີ່ນໆ; 

9. ສະເໜ ປັບປຸງສະໜາມຂ ື້ເຫຍຼືື້ອ ແລະ ສ້າງສະໜາມຂ ື້ເຫຍຼືື້ອໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ບັນດາເມຼືອງທ ີ່ບ ໍ່ທັນມ . 
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ເອກະສານອ້າງອ ງ 

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 ສະບັບປັບປຸງ (2019); 
4. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກະສິກໍາ (1998); 
5. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຈະລາຈອນທາງບົກ (2012); 
6. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຜນຜັງເມຼືອງ ຂອງ ສປປ ລາວ (2019): 
7. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ (2013); 
8. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮ່ທາດ (2017); 
9. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເຄມ  (2016); 
10. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປ້ອງກັນ ແລະ ການກັກກັນພຼືດ ສະບັບປັບປຸງ (2016); 
11. ມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທ  81/ລບ; ລົງວັນທ  21 ກຸມພາ 2017; 
12. ແຜນຈັດສັນທ ີ່ດິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແບບຮອບດ້ານ ຮອດປີ 

2030; 
13. ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຢາປາບສັດຕູພຼືດ ເລກທ  258/ລບ, ລົງວັນທ  24 ສິງຫາ 2017; 

14. ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ໄດ້ອອກຂ ໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການເພ ີ່ມທະວ ຄວາມເຂັື້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ

ຝຸຸ່ນ, ແນວພັນພຼືດ, ຢາຂ້າຫຍ້າ ແລະ ຢາປາບສັດຕູພຼືດອຼືີ່ນໆພາຍໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ ສະບັບເລກທ  610/

ຈຂ.ຫຼບ ລງົວັນທ  3/1/2014.  
15. ຂ ໍ້ກໍານົດວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນເມຼືອງຫຼວງພະບາງສະບັບເລກທ ີ່ 723/

ຈຂ-ຫຼບ, ລົງວັນທ ີ່ 5 ພະຈິກ 2018.  

16. ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5ປີ ຄັື້ງທ  V (2021-2025) ຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ; 
17. ການນໍາໃຊເຄມ ກະສິກໍາທ ີ່ຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ; ດຣ ພູສ  ອິນທະປັນຍາ; 
18. ບົດສະຫຼຼຸບລາຍງານການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດວຽກງານປູກຝັງ ປີ 2019 ເລກທ ີ່ 249/ປຝຂ.ຫຼບ, ລົງວັນທ ີ່ 26 

ທັນວາ 2019. 
19. ແຜນຄຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດລ້ອມ ແບບຮອບດ້ານ ຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ.    
20. ສະຖິຕິກະສິກໍາ ປະຈໍາປີ 2019, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປຸ່າໄມ້, ລົງວັນທ  19 ພຶດສະພາ 2020. 

 

 
 




