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ພາກທ I
ສະພາບລວມ
ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ເປັນແຂວງທີ່ຕັື້ງຢູຸ່ ພາກເໜຼືອຂອງປະເທດລາວຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນປະມານ 390
km, ເປັນແຂວງທຕ
ີ່ ັື້ງຢູໃຸ່ ຈກາງ ແລະ ເປັນປະຕູເຂົື້າ - ອອກໃຫ້ ບັນດາແຂວງພາກເໜຼືອ, ຊຼືີ່ງນອນຢູໃຸ່ ນເສັື້ນຂະໜານເ

ໜຼືອທີ່ 21o08’10”Nຫາ 18o52’56.6”Nແລະ ເສັື້ນແວງຕາເວັນອອກທີ່ 103o24’00”E ຫາ 101o43’21.8”E ,
ມເນຼືື້ອທີ່ລວມທັງໝົດ1.980. 047ເຮັກຕາ ແລະ ມ ຊາຍແດນຕິດກັບບັນດາແຂວງຄຼື:
❖ ທິດເໜຼືອຕິດກັບ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ຍາວ 161.06 ກິ ໂລແມັດ ແລະ ແຂວງຜົື້ງ ສາລ ຍາວ84,85 ກິ ໂລແມັດ
❖ ທິດໃຕ້ຕິດກັບ ແຂວງ ວຽງຈັນ ຍາວ 152,56 ກິ ໂລແມັດ ແລະ ແຂວງໄຊສົມບູນ ຍາວ 32,17 ກິ ໂລແມັດ
❖ ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບ ແຂວງ ດຽນບຽນຟູ, ແຂວງ ເຊນລາ ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ
ຍາວ 94.26 ກິ ໂລແມັດ, ແຂວງຫົວພັນ ຍາວ 144,10 ກິ ໂລແມັດ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ ຍາວ119,40
ກິໂລແມັດ.
❖ ທິດຕາວັນ ຕົກຕິດກັບ ແຂວງ ໄຊຍະບູລ ຍາວ 146,00 ກິ ໂລແມັດ.
ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ເນຼືື້ອທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນພູດອຍ ແລະ ຜາຫນສູງຊັນ ກວມ 85%; ບ່ອນທສ
ີ່ ູງສຸດທຽບໃສ່
ລະດັບໜ້ານໍໍ້າທະເລແມ່ນ ຢູຈ
ຸ່ ອມພູ ໝ້ຽງ ເມຼືອງຈອມເພັດມຄວາມສູງ 2.257 ແມັດ ແລະ ບ່ອນຕໍ່າສຸດ ຢູຸ່ຈຸດ ປາກ
ນໍໍ້າຄານ ເມຼືອງຫຼວງພະບາງ ມປະມານ 260 ແມັດ.ໂດຍລວມແລ້ວ ໃນພຼືື້ນ ທີ່ຂອງແຂວງ ຫຼວງພະບາງເປັ ນ ເຂດທີ່ມ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ ອຸດົມ ສົມ ບູນ ອັນ ເຕັມໄປດ້ວຍພູຜ າປຸ່າໄມ້, ຫ້ວຍຮ່ອງຄອງບຶງ, ບຄ
ໍ່ ໍາ, ບອ
ໍ່ ັງຕມອນ , ບໍ່
ສັງກະສ, ບເໍ່ ຫຼັກ, ບທ
ໍ່ ອງ ແລະ ອຼືີ່ນໆ, ມແມ່ນໍໍ້າລໍາເຊຫຼາຍສາຍທີ່ ສໍາຄັນໄຫຼຜ່ານເປັນ ຕົື້ນ: ແມ່ນໍໍ້າຂອງ ທເີ່ ປັນ ແມ່ ນໍໍ້າ
ສາຍຫຼັກ, ມບັນດາສາຂາຂອງແມ່ນໍໍ້າຂອງເຊັັ່ນ: ນໍໍ້າຄານ, ນໍໍ້າເຊຼືອງ ແລະ ນໍໍ້າອູ, ມເສັື້ນທາງຫຼາຍເສັື້ນທີ່ຜ່ານໄປມາຄຼື:
ເສັື້ນ ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກທ 13 ເໜຼືອ ຜ່ານແຕ່ ເ ໜຼືອຮອດໃຕ້ , ທາງເລກ 7, ທາງເລກ 4A, 4B ແລະທາງເລກ
1C ຊຶີ່ງເປັນທາງຜ່ານອອກສູ່ ບັນດາແຂວງອ້ອມຂ້ າງໄດ້ຢຸ່າງສະດວກໃນທຸກ ລະດູ ການ, ພິເສດຍັງມສະໜາມບິ ນ ໃນ

ລະດັບສາກົນທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສະດວກໃນການຂົນສົັ່ງສິນຄ້າ - ໂດຍສານຢູຸ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
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1.1 ສະຖານະການມົນລະພິດ ຂອງ ແຂວງ ຫວງພະບາງ
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສປປ ລາວ) ແມ່ນ ຢູຸ່ໃນໄລຍະທີ່ມການປຸ່ຽນແປງຢຸ່າງໄວວາ.
ມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດທີ່ແຂງແຮງ, ສະເລ່ຍ 7 ສ່ວນຮ້ອຍ ນັບຕັື້ງແຕ່ປີ 2006 ເປັນຕົື້ນມາ. ຊຶີ່ງໄດ້ສ້າງ
ຜົນກະທົບຕໍ່ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງປະເທດພສົມຄວນ.
ການພັດ ທະນາທີ່ກ າຍເປັນຕົວເມຼືອງຢຸ່າງໄວວາ, ການເພີ່ມຂຶື້ນຂອງປະຊາກອນ ແລະ ການຂະຫຍາຍໂຕຂອງ
ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ, ກະສິກໍາ, ຄົມມະນາຄົມຂົນສົັ່ງ ແລະ ອຼືີ່ນ ໆ ຊຶີ່ງເປັນໄພຂົັ່ມຂູ່ຕໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເປັນ ສາເຫດ
ຕົື້ນຕຂອງບັນ ຫາມົນ ລະພິດທີ່ ສປປ ລາວ ກໍາລັງປະສົບຢູຸ່ໃນປະຈຸບັນ .
ດ້ວຍເຫດຜົນຕ່າງໆເຫຼົັ່ານື້ ເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບສິີ່ງແວດລ້ອມຂອງແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ຍັງມ ຄວາມທ້າທາຍຕໍ່
ກັບການເຊຼືີ່ອມໂຊມທາງດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມທີ່ສໍາຄັນ ຫຼາຍຢຸ່າງ ເຊິີ່ງກໍ່ໃຫ້ເກດມົນລະພິດ ທາງອາກາດ ເຊັັ່ນ: ສຽງ, ຝຸຸ່ນ
ລະອອງ ໃນຕົວເມຼືອງໃຫຍ່ ແລະ ເຂດທີ່ຢູຸ່ອາໄສ, ບັນ ຫາມົນ ລະພິດທາງດິນ ການເຊາະເຈຼືີ່ອນ ແລະ ເສຼືີ່ອມໂຊມຂອງ
ດິນ, ຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າເຊຼືີ່ອມຄຸນນະພາບລົງ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊວະນາໆພັນກໍາລັງຖຼືກຄຸກຄາມ ແລະ ຫຼາຍ
ບ່ອນຍັງຂາດເຂນການສະໜອງນໍໍ້າດຼືີ່ມທີ່ສະອາດ ແລະ ຖຼືກສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ຂາດຄວາມຍຼືນຍົງ ເຊິີ່ງກໍ່ໃຫ້ເກດຜົນ
ກະທົບທີ່ບໍ່ດຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຊວິດການເປັນຢູຸ່ຂອງປະຊາຊົນ ທສ
ີ່ ົັ່ງຜົນ ຕໍ່ການພັດທະນາປະເທດແບບຍຼືນ ຍົງ.
ການພັດ ທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແມ່ນຢູຸ່ໃນໄລຍະທີ່ມການເຕບໃຫຍ່
ຂະຫຍາຍຕົວຢຸ່າງໄວວາ ຊຶີ່ງກໍ່ໃຫ້ເກດບັນ ຫາມົນ ລະພິດ ແລະ ສົັ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ
ໂດຍສະເພາະບັນຫາທາງດ້ານມົນລະພິດ ທາງອາກາດ, ສຽງ, ນໍໍ້າ, ດິນ, ຂື້ເຫຍຼືື້ອ ແລະ ສິີ່ງເສດເຫຼຼືອອັນຕະລາຍ ລວມ
ທັງບັນຫາການນ າໃຊ້ສານເຄມທີ່ອັນ ຕະລາຍຕ່າງໆ ເຂົື້າໃນຂະບວນການຜະລິດຂອງໂຮງງານອຸ ດສາຫະກໍາ, ຫັດ ຖະ
ກໍາ, ບໍ່ແຮ່ ແລະ ກະສິກໍາ ທີ່ບໍ່ມການຄວບຄຸມ ຢຸ່າງຖຼືກຕ້ອ ງຕາມຫຼັກ ວິຊາການ.
1.2 ບັນດານິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄວບຄຸ ມມົນລະພິດ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບປັບປຸງ (2012) ເປັນເຄຼືີ່ອງມຼືປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບ
ຄຸມ ທ ີ່ກ ວມ ລວມ ສໍາລັບ ການຄວບຄຸມ ມົນ ລະພິດ ໃນ ສປປ ລາວ ກົດ ໝາຍສະບັບປັບປຸງ ລວມມ ບົດ ບັນ ຍັດ
(ວັກ , ມາດຕາ) ໃໝ່ທ ີ່ໄ ດ້ຖ ຼືກ ປັບປຸງຫຼາຍຂໍ້ ທ ີ່ພົວພັນ ໂດຍກົງກັບການຄວບຄຸມ ມົນ ລະພິດ ເປັນ ຕົື້ນ ໝວດທ 2
ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ເຊິີ່ງປະກອບມ 7 ມາດຕາ ແລະ ໝວດທ 3 ການຄວບຄຸມ ສານເມເປັນພິດ ແລະ ການກໍາ
ຈັ ດ ສິ ີ່ ງ ເສດເຫຼ ຼື ອ ລວມມ 5 ມາດຕາ. ນອກຈາກນັ ື້ ນ ໃນໝວດທ 4 ການຢັ ົ້ ງ ຢື ນ ແລະ ອະນຸ ຍ າດ ກ່ ຽ ວກັ ບ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຂອງມາດຕາ 42 ກ່ຽວກັບ ການອະນຸຍາດໃຫ້ປຸ່ອຍສານມົນລະພິດ ເຊິີ່ງລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນເຄຼືີ່ອ ງມຼືອັ ນ
ໜຶີ່ງທີ່ເປັນບ່ອນອງໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມມົນລະພິດ.
ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ກົດໝາຍຈະຖຼືກຈັດ ຕັື້ງປະຕິບັດ ແນວໃດ ແມ່ນຖຼືກລະບຸຊັດເຈນຢູຸ່ ໃ ຕ້ ຫຼ າ ຍໆນິ ຕິກໍ າ
ສ່ວນບັນດານິຕິກໍາອຼືີ່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແມ່ນສະແດງດັັ່ງລຸ່ມນື້:
•

•
•

ມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອ ມແຫ່ງຊາດ (ປັບປຸງ 2017): ກໍານົດ ມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອ ມແຫ່ງຊາດ ໃຫ້
ເປັນພຼືື້ນຖານ ສໍາລັບ ການຕິດຕາມກວດກາ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຄວບຄຸມມົນ ລະພິດ ທາງນໍໍ້າ, ດິນ ,
ອາກາດ ແລະ ສຽງ;
ດໍ າລັດ ວ່າດ້ວຍ ການປະເມ ນຜົນ ກະທົບຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອ ມ (2019): ກໍານົດ ຫຼັກ ການ, ລະບຽບການ ແລະ
ມາດຕະການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາວຽກງານປະເມນຜົນກະທົບຕໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ;
ກົດ ໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄຸ້ມ ຄອງສ່ ວ ຍສາອາກອນ (2019): ມາດຕາ 18 ອາກອນສິີ່ງແວດລ້ອ ມແມ່ນພັນ ທະ
ເປັນເງິນທີ່ເກັບຈາກບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼຼື ການຈັດຕັື້ງທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດດໍາເນນທຸລະກິດ, ໃຫ້ນໍາເຂົື້າ ຫຼຼື
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ນໍາໃຊ້ສິນ ຄ້າ, ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ຢູຸ່ ສປປ ລາວ ຊຼືີ່ງກໍາໃຫ້ເ ກ ດມົນ ລະພິດ ຕ ໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອ ມ, ມ
ຄວາມສ່ຽງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ, ຊວິດຂອງຄົນ, ສັດ , ພຼືດ ແລະ ຄວາມດຸນດ່ຽງຂອງລະບົບນິເວດ;
•

ກົດ ໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ນໍໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ (ສະບັບປັບປຸງ ) ສະບັບເລກທ 23/ສພຊ, ລົງວັ ນ ທ 11
ພຶດສະພາ 2017. ກໍານົດຫຼັກການທີ່ຈໍາເປັນ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ທີ່ພົວພັນກັບການຄຸ້ມ ຄອງ
, ການຊົມໃຊ້ ແລະ ການພັດທະນາແຫຼ່ງນໍໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ. ນອກຈາກນັື້ນ ມາດຕາ: 67 ແລະ
ມາດຕາ 69 ໄດ້ກ ່າວເຖິງ ຂ ໍ້ຫ້າມ ການປຸ່ອ ຍນໍໍ້າເປືົ້ອ ນ, ສານເຄມ ທີ່ເ ປັນ ພິດ , ຖິື້ມ ສິີ່ງເສດເຫຼຼືອ ລົງ ສູ່
ແຫຼ່ງນໍ້ື້າ ແລະ ດິນບລິເວນນໍໍ້າ.;

•

•

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທີ່ດິນ ສະບັບປັບປຸງ (2019): ໃນມາດຕາ 141 ລະບຸພັນທະ ຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບສິດ ນໍາໃຊ້ທີ່
ດິນ ປກປັກຮັກສາທີ່ດິນໃຫ້ຢູຸ່ໃນສະພາບດ, ບໍ່ເຮັດໃຫ້ດິນມການເຊາະເຈຼືີ່ອນ, ຍຸບລົງ, ເຊຼືີ່ອມໂຊມ, ຮັກສາ
ຄຸນນະພາບ ໃຫ້ເໝາະສົມກັບແຕ່ລະປະເພດດິນ, ບໍ່ສ້າງຜົນກະທົບອັນ ບໍ່ດ ຕໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາ
ມະຊາດ, ບໍ່ເຮັດໃຫ້ດິນແຕ່ລະປະເພດຫຼຼຸດລົງ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;
ກົດ ໝາຍວ່າດ້ວຍ ກະສິກ ໍາ (1998): ມາດຕາ 6 ບຸກ ຄົນ ແລະ ການຈັດ ຕັື້ງທ ີ່ເ ຮັດ ການຜະລິດ ກະສິກໍ າ
ແມ່ນມພັນທະປ້ອງກັນສິີ່ງແວດລ້ອມ. ຜູ້ຜະລິດດ້ານກະສິກໍາຕ້ອງນໍາໃຊ້ວິທ ແລະ ມາດຕະການທີ່ເ ໝາະສົມ
ເພຼືີ່ອປ້ອງກັນທີ່ດິນ, ນໍໍ້າ, ປຸ່າໄມ້, ອາກາດ ແລະ ອຼືີ່ນໆ. ມາດຕາ 34 ຜູ້ໃດທີ່ນໍາໃຊ້ຢາຂ້າແມງໄມ້ ຫຼຼື ຢາປ ວ
ສັດ ຕ້ອງໃຫ້ຖຼືກຕ້ອງຕາມຈຸດປະສົງ, ລະບຽບການໃຊ້ຢຸ່າງເຄັັ່ງຄັດ, ຖຼືກຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ເກັບມ້ຽນ;

•
•

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຈະລາຈອນທາງບົກ (2012): ມາດຕາ 84 ແມ່ນ ກ່ຽວກັບ ເລຼືີ່ອງປັບໃໝ ໃນກ ລະນ ບໍ່
ປະຕິບັດຕາມມາຕະຖານການປຸ່ອຍ ມຄວັນດໍາ, ຄວັນຂາວ ເກນມາດຕະຖານ;
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຜນຜັງເມຼືອງ ຂອງ ສປປ ລາວ (2019): ກໍານົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດ
ຕະການ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ, ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການກໍ່ສ້າງໂຄງຮ່າງໃນລະດັ ບ ຊາດ
ແລະ ລະດັບທ້ອງ ຖິີ່ນ ເພຼືີ່ອຮັບປະກັນ ຄວາມສອດຄ່ອງກັັບນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍ ຮັບປະກັນ ໃຫ້ທຸກ
ການເຄຼືີ່ອ ນໄຫວຂອງສັງຄົມ ຢູຸ່ໃນຕົວເມຼືອງ ຮັກ ສາຄວາມເປັນ ລະບຽບຮຽບຮ້ອ ຍ, ປອດໄພ, ມ ລະບຽບ
ວິໄນ, ສະອາດຖຼືກຫຼັກ ອະນາໄມ ແລະ ອຼືີ່ນໆ ພ້ອມດຽວກັນກໍ່ປ້ອງກັນ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທວທັດ ທໍາມະ
ຊາດ;

•

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ (2013): ມາດຕາ 5 ລະບຸວ່າ ຮັບປະກັນການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ
ຢຸ່ າ ງມ ປະສິ ດ ທິ ພ າບ, ການສ້ າ ງມູ ນ ຄ່ າ ເພິ ີ່ ມ , ການພັ ດ ທະນາແບບຍຼື ນ ຍົ ງ ແລະ ຫຼ ຼຸ ດ ຜົ ນ ກະທົ ບ ຕໍ່
ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍ ປກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອ ມ. ໝວດທ 6 ສຼືບຕໍ່ລະບຸ ຂໍ້ກໍາ
ນົດ ກ່ຽວກັບ ການປກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງການຄວບຄຸມມົນລະພິດ;

•

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮ່ທາດ (2017): ກໍານົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບ ການ
ຄຸ້ມ ຄອງ, ຕິດ ຕາມກວດກາ ການປ ກປັກ ຮັກ ສາ, ການຊຼືື້ຂ າຍ, ການດໍາເນ ນທຸລະກິດກ່ຽ ວກັບແຮ່ທາດ,
ການນໍາໃຊ້ແຮ່ທາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດ ເພຼືີ່ອ ເຮັດໃຫ້ການຊອກຄົື້ນ , ສໍາຫຼວດ, ການຂຸດຄົື້ນ,
ການປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດເປັນ ລະບົບ, ມ ປະສິດ ທິພາບສູງ ແລະ ໂປຸ່ງໃສ, ຮັບປະກັນ ການປ້ອ ງກັນສຸຂະພາບ,

•

ຊ ວິດ , ຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ ອ ອກແຮງງານ, ຊຼຸມ ຊົນ ທ ີ່ໄ ດ້ ຮັ ບຜົນ ກະທົ ບ ແລະ ການປ ກປັກ ຮັກ ສາ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ແນໃສ່ພັດທະນາເຂດບໍ່ແຮ່ຢຸ່າງມແຜນການໄປຕາມທິດ ປະຢັດ, ສຂຽວ ແລະ
ຍຼືນຍົງ, ເປັນມິດຕໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ;
ກົດ ໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມ ຄອງເຄມ (2016) ປະກາດໃຊ້ຢຸ່າງເປັນ ທາງການ ເຮັດ ໃຫ້ກ ານກໍານົດພາລະ
ບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການມຄວາມຈະແຈ້ງ ໂດຍມການກໍານົດປະເພດເຄ
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ມ ອັນ ຕະລາຍ, ການຂຶື້ນ ທະບຽນບັນ ຊ ເຄມ ອັນ ຕະລາຍ, ການນໍາເຂົື້າ -ສົັ່ງອອກ, ການຂົນ ສົັ່ງ , ການຕິດ
ສະຫຼາກ, ການກໍາຈັດ, ການບໍາບັດສິີ່ງເສດເຫຼຼືອເຄມ ແລະ ການສ້າງແຜນປ້ອງກັນ ຊຶີ່ງມາຮອດປະຈຸບັນ ໄດ້
ສໍາເລັດການສ້າງນິຕິກໍາລຸ່ມກົດ ໝາຍດັັ່ງກ່າວ ຄຼື: ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ບັນຊເຄມອຸດສາຫະກໍ າ 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 ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຢາປາບສັດຕູ ພຼືດ ເລກທ 258/ລບ, ລົງວັນທ 24 ສິງຫາ 2017;

•

ແຈ້ງການ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວຄວາມເຂັື້ມງວດ ໃນການຄຸ້ມຄອງ-ກວດກາ ການນໍາເຂົື້າ, ຈໍາໝ່າຍ ແລະ
ນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດ ຕູພຼືດ ເຂົື້າໃນການຜະລິດ ສະບຽງ ແລະ ພຼືດເປັນສິນຄ້າ ສະບັບເລກທ 1891/ກປຝ, ລົງ
ວັນທ 13 ກັນຍາ 2016 ແລະ ຕພມປືົ້ມຄູມ
່ ຼື ແລະ ບົດແນະນໍາ ວິທນໍາໃຊ້ ບັນດາສານເຄມກະສິກໍາຕ່າງໆ;
ຫ້ອງວ່າການສໍານັກ ງານນາຍົກ ລັດຖະມົນ ຕ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ວ່າດ້ວຍການກະກຽມມາດຕະການ ແລະ
ທິດທາງສໍາລັບການຜະລິດກ້ວຍເປັນ ສນຄ້າ ຢູຸ່ ສປປ ລາວ ຊຶີ່ງຕິດພັນການຈໍາກັດ ການນໍາເຂົື້າ ຢາຂ້ າ ຫຍ້ າ,

•

ຢາປາບສັດ ຕູພຶດ ທີ່ຈະກະທົບຕໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອ ມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ ສະບັບເລກທ 1174ຫສນຍ, ລົງ
ວັນທ 4 ສິງຫາ 2017;
•

ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກ ລົງ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມ ທະວຄວາມເຂັື້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ
ຝຸຸ່ນ, ແນວພັນ ພຼືດ, ຢາຂ້າຫຍ້າ ແລະ ຢາປາບສັດຕູພຼືດອຼືີ່ນໆພາຍໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ ສະບັບເລກທ 610/
ຈຂ.ຫຼບ ລົງວັນທ 3 ມັງກອນ 2014.

• ຂໍ້ກໍານົດວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມເປັນ ລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນເມຼືອ ງຫຼວງພະບາງສະບັບເລກທີ່ 723/ຈຂຫຼບ, ລົງວັນທີ່ 5 ພະຈິກ 2018.
1.3 ນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດຖະບານ ກ່ຽ ວກັບ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ
ລັດຖະບານ ໄດ້ກໍານົດວິໃສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ທິດ ທາງໜ້າທີ່ລວມ ໃນແຜນພັດ ທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັື້ງທ IX (2021-2025) ດັັ່ງນື້: ຮອດປີ 2030, ສປປ ລາວ ສ້າງໄດ້ບາດລ້ຽວໃໝ່ ໃນການ
ພັດທະນາໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດກໍາລັງພັດທະນາທີ່ມ ລາຍຮັບປານກາງ-ສູງ ຕາມທິດເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ພູມປັນ ຍາ,
ສຂຽວ ແລະ ຍຼືນຍົ ງ, ລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດ ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ ເພີ່ມຂຶື້ນ , ມອຸດສາຫະກໍາ ທີ່ເປັນເສົາຄໍໍ້າ ແລະ ມ ໂຄງລ່າງ
ພຼືື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ເຂັື້ມແຂງ ສໍາລັບການຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນ ສະໄໝ, ເສດຖະກິດຕະຫຼາດຕາມທິດ
ສັງຄົມນິຍົມ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຢຸ່າງເປັນລະບົບຫຼາຍຂຶື້ນ ; ສັງຄົມມ ຄວາມສະຫງົບສຸກ, ສາມັກຄປອງດອງ,
ປະຊາທິປະໄຕ, ຍຸຕິທໍາ ແລະ ສວິໄ ລ, ປະຊາຊົນບັນດາເຜົັ່າຮັັ່ງມຜາສຸກ, ມຄວາມສາມັກຄເປັນ ປຶກແຜ່ນ, ຄວາມແຕກ
ໂຕນກັນດ້ານການພັດທະນາ ລະຫວ່າງ ຕົວເມຼືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ, ຊັື້ນຄົນ ຕ່າງໆໃນສັງຄົມຫຍັບໃກ້ເຂົື້າຫາກັນ,
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດໄດ້ຮັບການພັດທະນາມຄຸນ ນະ ພາບດຂຶື້ນ, ປະຊາຊົນສາມາດເຂົື້າເຖິງການບລິການສັງຄົມ ທີ່ມ
ຄຸນນະພາບຢຸ່າງທົັ່ວເຖິງ, ສິດ ທິຂອງພົນ ລະເມຼືອງມການຮັບປະກັນດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງລັດ ຕາມກົດໝາຍທີ່ສັກ ສິດ,
ລະບອບການປກຄອງຕາມທິດ 3 ສ້າງມຄວາມເຂັື້ມແຂງ; ສິີ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດໄດ້ຮັບການປກປັກຮັກສາ ແລະ
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ນໍາໃຊ້ຢຸ່າງມປະສິດທິພາບ ແລະ ຍຼືນຍົງ; ລະບົບການເມຼືອ ງການປກຄອງມສະຖຽນລະພາບ ແລະ ເຂັື້ມແຂງ; ເຊຼືີ່ອມ
ໂຍງ ແລະ ເຊຼືີ່ອມຈອດຢຸ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິີ່ງກັບພາກພຼືື້ນ ແລະ ສາກົນ.
ໂດຍອ ງຕາມທິດທາງຂອງລັດ ຖະບານ ເພຼືີ່ອ ບັນ ລຸ ແຜນວຽກຈຸດສຸມ ຫຼັກທ ີ່ກ ຽວພັນ ກັບການປ້ອ ງກັ ນ ແລະ
ຄວບຄຸມມົນລະພິດ ຄຼື: 1) ການປກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າໃຫ້ມຄວາມຍຼືນ ຍົງ ,
2) ກຽມຄວາມພ້ອ ມໃນການຮັບມຼືໄ ພພິບັດ ແລະ ການປຸ່ຽ ນແປງດິນ ຟ້າອາກາດ ແລະ 3) ຫຼຼຸດ ຜ່ອ ນຄວາມບ ໍ່ມ
ສະຖຽນລະພາບຂອງການຜະລິດກະສິກໍາທີ່ເກດຈາກຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດ . ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍ າມະ
ຊາດ ແລະ ສິິີ່ງແວດລ້ອມ ກໍ່ໄດ້ກໍານົດວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030 ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຂອງ
ຕົນດັັ່ງນື້: “ສ້າງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຂຽວ, ສະອາດ ແລະ ງາມຕາ ມຄວາມອຸດົມສົມບູນທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນທໍ າມະ
ຊາດ ບົນພຼືື້ນຖານການພັດທະນາເສດຖະກິດສຂຽວ ເພຼືິີ່ອບັນລຸການພັດທະນາແບບຍຼືນຍົງ ແລະ ກ້າວເປັນປະເທດອຸດ
ສາຫະກໍ າ ແລະ ທັນ ສະໄໝ ພ້ອ ມທັງຮັບປະກັນ ຄວາມສາມາດໃນການກຽມພ້ອມຮັບມຼືກັບການປຸ່ຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດ ແລະ ໄພພິ ບັດທໍາມະຊາດ” ຈາກທິດທາງຫຼັກ ທັງສອງຢຸ່າງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທງນັື້ນ ເຫັນວ່າພັກ -ລັດ ຖະບານ
ໄດ້ ເຫັນຄວາມສໍາຄັນໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຄວບຄຸມມົນລະພິດ.
ເພຼືີ່ອເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນການບັນລຸວິໃສທັດ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄົມ ຂອງແຂວງຫຼວງ
ພະບາງ ຢຸ່າງມປະສິດທິຜົນ ເພຼືີ່ອກ້າວເປັນແຂວງພັດທະນາ, ຕິດພັນກັບການຄຸ້ມຄອງ-ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທາມະ
ຊາດທີ່ມຈໍາກັດ ໃຫ້ເກດປະໂຫຍດສູງສຸດ ໄປພ້ອມກັບການປກປັກຮັກ ສາສິີ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ມຄວາມຍຼືນຍົ ງ ແລະ
ກາຍເປັນແຂວງສຂຽວ, ສາມາດຮັບມຼືຕໍ່ການປຸ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພທໍາມະຊາດ ຮອດປີ 2030 ຕ້ອງ
ບັນລຸເປົ້າໝາຍຫຼຼືຄາດໝາຍລວມເຊິີ່ງປະກອບມ 4 ເປົ້າໝາຍສະເພາະ, ມ ທິດທາງລວມ ແລະ ວຽກຈຸດສຸມ ດັັ່ງນື້ :
“ສ້າງແຂວງຫວງພະບາງ

ສຂຽວ,

ສະອາດ,

ງາມຕາ,

ມຄວາມອຸດົມສົມບູນທາງດ້ານ

ຊັບພະຍາກອນທໍາ ມະຊາດ, ມສິີ່ງແວດລ້ອມທີ່ດ ແລະ ໜ້າຢູູ່,
ບົນພຼືໍ້ນຖານການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດສຂຽວ
ເພຼືີ່ອບັນລຸການພັດທະນາແບບຍຼືນຍົງ
ແລະ
ກ້າວເປັນແຂວງໃຈກາງ
ອຸດສາຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽ ວ, ຄຽງຄູູ່ກັບການປົກປັກຮັກສາມໍລະດົ ກໂລກໃຫຸ້ມຄວາມຍຼືນຍົງ ພ້ອມ
ທັງຮັບປະກັນຄວາມສາມາດໃນການກຽມພ້ອມຮັບມຼືກັບການປູ່ຽນແປງດິນຟຸ້າອາກາດ
ແລະ
ໄພພິບັດ”
ເປົ້າໝາຍສະເພາະ 1: ສ້າງແຂວງຫຼວງພະບາງ ກາຍເປັນແຂວງສຂຽວເພຼືີ່ອຮັບປະກັນຊວິດການເປັນຢູຸ່ ຂອງປະຊາ ຊົນ
ບັນດາເຜົັ່າ ແລະ ຄວາມອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ :
ເປົ້າໝາຍສະເພາະ 2: ສ້າງແຂວງຫຼວງພະບາງ ສະອາດ, ງາມຕາ ແລະ ມຄວາມອຸດົມສົມບູນທາງດ້ານຊັບພະຍາ ກອນ
ທໍາມະຊາດ, ມສິີ່ງແວດລ້ອມທີ່ດ ແລະ ໜ້າຢູຸ່ :
ເປົ້າໝາຍສະເພາະ 3: ປະກອບສ່ວນເຂົື້າການເຕບໂຕເສດຖະກິດສຂຽວເພຼືີ່ອບັນ ລຸການພັດທະນາແບບຍຼືນ ຍົງ ແລະ
ກ້າວເປັນແຂວງອຸດສາຫະກໍາທັນສະໃໝໄປຕາມທິດສຂຽວ :
ເປົ້າໝາຍສະເພາະ 4: ກະກຽມໃຫ້ມຄວາມພ້ອມໃນການຮັບມຼື ແລະ ປັບຕົວເຂົື້າກັບການປຸ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
ເພຼືີ່ອຫຼຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ.
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ພາກທ II
ສະພາບມົນລະພິດ
2.1 ສະພາບມົນລະພິດທາງອາກາດ
ຈາກການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດ ພາຍໃນແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ເພີ່ມ ທະວຂຼືື້ນ , ເຮັດໃຫ້ລະດັບມົນລະ
ພິດທາງອາກາດມຄວາມສ່ຽງ. ມົນ ລະພິດທາງອາກາດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ເຊັັ່ນ : ໂຮງງານ
ອຸດສາຫະກໍາ, ພຼືື້ນ ທີ່ການກໍ່ສ້າງ, ການຂົນສົັ່ງ, ກະສິກໍາ, ຂຸດຄົື້ນບໍ່ແຮ່ ແລະ ກິດຈະກໍາໃນຕົວເມຼືອງ ລວມທັງໄຟພິບັດ
ທາງທໍາມະຊາດທີ່ເກດຂຼືື້ນ.
2.1.1 ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ທາງອາກາດ
ສໍາລັບແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ໃນຊ່ວງກໍາລັງພັດ ທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ທີ່ມການເຕບໃຫຍ່ຂະ
ຫຍາຍຕົວ ໂດຍສະເພາະໃນຂະແໜງອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ, ພະລັງງານ, ບໍ່ແຮ່ ລວມທັງການຜະລິດກະສິກ າ
ເປັນສິນຄ້າອຼືີ່ນ ໆ ເຊິີ່ງໄດ້ມການເຕບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນຊ່ວງໄລຍະຊຼຸມປີທີ່ຜ່ານມາ ເຊິີ່ງຄຽງຄູ່ກັນນັື້ນກໍ່ໄດ້ສົັ່ງຜົນ
ໃຫ້ເກດມຜົນກະທົບຕໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາມະຊາດ. ບັນ ຫາທາງດ້ານມົນ ລະພິດທາງອາກາດ ແລະ ສຽງ
ແມ່ນມແນວໂນ້ມເພີ່ມຂຼືື້ນ
ໂດຍມສາເຫດມາຈາກການຜະລິດອຸດສະຫະກໍາ
ທີ່ບໍ່ມການຄວບຄຸມມົນ ລະພິດທີ່
ຖຼືກຕ້ອງເໝາະສົມ ການເພີ່ມຂຼືື້ນຂອງຈໍານວນພາຫະນະພາຍໃນແຂວງ ເຊິີ່ງເຮັດໃຫ້ເກດມບັນຫາມົນ ລະພິດຈາກທໍ່
ຄວັນ, ບັນຫາຝຸຸ່ນລະອອງຈາກຖະໜົນ ຫົນທາງທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການບູລະນະ, ບັນ ຫາໝອກຄວັນຈາກການຈູດປຸ່າເຮັດ
ໄຮ່ ແລະ ການເຜົາສິີ່ງເສດເຫຼຼືອ ກໍ່ຍັງເປັນ ບັນຫາທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ການເກດມົນລະພິດທາງອາກາດ ກໍ່ໄດ້ສ້າງຄວາມທ້າ
ທາຍໃໝ່ໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ການຄວບຄຸມບັນ ຫາມົນ ລະພິດທາງອາກາດ ພາຍໃນແຂວງ ກໍ່ຄຼືໃນ ສປປ ລາວ ໃນ
ອະນາຄົດ.
ກ. ມົນລະພິດທາງອາກາດຈາກການຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົີ່ງ
ເກດຈາກພາຫະນະທີ່ຂັບເຄຼືີ່ອນດ້ວຍເຄຼືີ່ອງຈັກເຊັັ່ນ: ຈໍານວນລົດຍົນ, ເຮຼືອຈັກ, ລົດຂົນສົັ່ງ ແລະ ອຼືີ່ນ ໆ
ທມ
ີ່ ຈໍານວນເພິີ່ມຂຶື້ນ ເຮັດໃຫ້ມອາຍເສຍອອກສູ່ບັນ ຍາກາດ; ບັນຫາມົນລະພິດຈາກພາຫະນະໂດຍການເຜົາໄຫມ້
ເຊຼືື້ອໄຟ ປະເພດຕ່າງໆ ຈະກໍ່ໃຫ້ເກດແກ໊ສຄາຣ໌ບອນໂມນ໊ອກໄຊ (CO), ຝຸຸ່ນ ລະອອງ, ສານປະກອບໄຮໂດຼຄາຣ໌ບອນ
, ແກ໊ສຊັລເຟີໄດອ໊ອກໄຊ (SO2), ໄນໂຕເຈນໄດອ໊ອກໄຊ (NO2,) ຝຸຸ່ນລະອອງຂະໜາດນ້ອ ຍກວ່າ 2.5 ໄມຄຣອນ
(PM2.5), ຝຸຸ່ນລະອອງຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ 10 ໄມຄຣອນ (PM10), ຝຸຸ່ນລະອອງລວມ (TSP) ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກດບັນຫາມົນ
ລະພິດ ທາງອາກາດໃນເຂດຊຼຸມຊົນຂະໜາດໃຫຍ່. ເຖິງຢຸ່າງໃດກໍ່ຕາມອ ງຕາມຂໍ້ມູນຈາກຂະ ແຫນງແຜນການ ແລະ
ສະຖິຕິ, ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ການຂົນ ສົັ່ງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ວ່າ ການຂຼືື້ນທະບຽນພາຫະນະ
ປະເພດທາງບົກ ແລະ ທາງນໍໍ້າ ໃນປີ 2018 ແລະ 2019 ເຫັນໄດ້ວ່າ ພະຫະນະທາງບົກ ໃນປີ 2019 ແມ່ນ ຫຼຼຸດລົງ ເມຼືີ່ອ
ທຽບໃສ່ການຂຼືື້ນທະບຽນຂອງປີ 2018 ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ການຂຼືື້ນທະບຽນພາຫະນະທາງນໍໍ້າ ໃນປີ 2019 ແມ່ນເພີ່ມ
ຂຼືື້ນ ເມຼືີ່ອທຽບໃສ່ກັບປີ 2018 ນັື້ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄົນຫຼວງພະບາງ ຫຼຼື ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເຂົື້າມາທ່ຽວໃນຫຼວງພະບາງ
ຫັນມາຊົມໃຊ້ພາຫະນະທາງນໍໍ້າເພີ່ມຂຼືື້ນ ດັັ່ງຂໍ້ມູນໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນື້ :
ຕາຕະລາງທີ່ 1.1 ຈໍານວນພາຫະນະທີ່ຂຼືື້ນທະບຽນໃນປີ 2018-2019.
ລໍາດັບ
1. ພະຫະນະ
ທາງບົກ

ປ 2018
8902 ຄັນ

ປ 2019
7734 ຄັນ
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2. ພະຫະນະ
578 ຄັນ
612 ຄັນ
ທາງນໍໍ້າ
ຂ. ມົນລະພດທາງອາກາດຈາກຂະແໜງອຸ ດສາຫາກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ
ບັນດາຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ເປັນເຈົື້າການຊຼຸກຍູ້ ສົັ່ງເສມເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັັ່ງກ່າວຂະຫຍາຍຕົວໄປ
ໃນທິດທາງທີ່ດ ເຊັັ່ນ:ໂຮງງານຜະລິດປູນຊມັງ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ (ຫຼອມເຫຼັກ, ດນຈີ່,
ດນບ໋ອກ, ເປຕົັ່ງອັດແຮງ, ເຝີນິເຈໄມ້, ເຫຼັກໂຄງຫຼັງຄາ, ແຜ່ນອາລູຊີ່ງ, ເຈ້ຍ ...), ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ
(ຢາງພາລາ, ແປ້ງມັນຕົື້ນ ...) ຈາກສະຖິຕິປີ 2020 ຂະແໜງອຸດສາຫະກາໃນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ມໂຮງງານອຸດສາຫະ
ກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາປຸງແຕ່ງທັງໝົດ 2.267 ໂຮງງານ ໃນນັື້ນ ແບ່ງອອກເປັນ 3 ຂະໜາດເຊັັ່ນ: ຂະໜາດໃຫຍ່ 47
ໂຮງງານ, ຂະໜາດກາງ 46 ໂຮງງານ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍ 2.174 ໂຮງງານ. ຈາກສະຖິຕິປີ 2019 ຂະແໜງອຸດສາຫະ
ກໍາໃນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ມໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາປຸງແຕ່ງທັງໝົດ 7.800 ແຫ່ງ ໃນນັື້ນແບ່ງອອກ
ເປັນ 4 ຂະໜາດເຊັັ່ນ: ຂະໜາດໃຫຍ່ 59 ແຫ່ງ, ຂະໜາດກາງ 163 ແຫ່ງ, ຂະໜາດນ້ອຍ 35 ແຫ່ງ ແລະ ອຸດສາຫະ
ກໍາແບບຄອບຄົວ 7.543 ແຫ່ງ. ຈາກສະຖິຕິສະແດງໃຫ້ເ ຫັນວ່າ ວິສາຫະກິດສ່ວນຫຼາຍໃນ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ແມ່ນ
ຂະໜາດນ້ອຍອຸດສາຫະກໍາແບບຄອບຄົວ ເຊິີ່ງກວມເອົ າປະມານ 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) ຂອງວິສາຫະກິດ ທັງໝົດ. ເຊິີ່ ງ
ວິສາຫະກິດເລົັ່ານື້ລ້ວນແຕ່ມສ່ວນໃນການສ້າງມົນລະພິດທາງອາກາດ.
2.2 ຂໍໍ້ມູນການວັດແທກຄຸນນະພາບອາກາດຂອງ ແຂວງຫ ວງພະບາງ
ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ໄດ້ມການຕິດ ຕາມຄຸນນະພາບອາກາດ ແລະ ສຽງແມ່ນ 2 ຈຸດຄຼື:
ຈຸດທ 1 ຕັື້ງຢູຸ່ບລິເວນພາຍໃນຮົື້ວຂອງສະຖານ ອຸ ຕຸນິຍົມ ແລະ ຈຸດທ 2 ຕັື້ງຢູຸ່ເຂດວັດໃໝ່ ເປັນ ເຂດມລະດົກ
ໂລກ, ຊຼຸມຊົນ ແລະ ມນັກ ທ່ອງທ່ຽວຈໍານວນຫຼາຍ.

ຮູບທ 2.1 ບລິເວນພາຍໃນຮົື້ວຂອງສະຖານ ອຸ ຕຸນິຍົມ
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ຮູບທີ່ 2.2 ເຂດວັດໃໝ່ ເປັນເຂດມລະດົກໂລກ
(ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ສະຖາບັນຄົື້ນຄົື້ວາ ແລະ ສະຖິຕິຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ)

ຕາຕະລາງ 2.1 ຜົນການຕິດຕາມກວດກາ

2.2.1

ການປະເມນ ຜົນການຕິດຕາມກວດກາ ກາສ໌ຄາບອນໂມນ໊ອກໄຊດ໌
ກາສ໌ຄາບອນໂມນ໊ອກໄຊດ໌ (CO): ຜົນການວັດແທກປະລິມານ ຫຼຼື ຄ່າສະເລ່ຍຄວາມເຂັື້ມ ຂຸ້ນ

ຂອງທາດອາຍ ກາສ໌ຄາບອນໂມນ໊ອກໄຊດ໌ ໃນອາກາດ (ppm) ໃນ 1 ຊົັ່ວໂມງ, ຈດຸທີ່ 1 ທີ່ ຫ້ອງການ ອຸ ຕຸນິຍົມ
ວິທະຍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ມຄ່າສະເລ່ຍ 0.610 ppm, ຈດຸທີ່ 2 ວັດໃໝ່ ບລິເວນເຂດມ ລະດົກໂລກ ພົບວ່າຄ່າ
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ສະເລ່ຍຄວາມເຂັື້ມຂຸ້ນ

ໃນ 1 ຊົັ່ວໂມງແມ່ນ 0.599 ppm ອງໃສ່ຄ່າສະເລີ່ຍ 1 ຊົັ່ວໂມງຂອງທາດອາຍຄາບອນ

ໂມນ໊ອກໄຊດ໌ທີ່ວັດແທກໄດ້ ທັງ 2 ຈດຸ ແມ່ນບເກນເກນມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ. ຊຶີ່ງມາດຕະຖານ
ສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດກໍານົດຄ່າເຂັື້ມຂຸ້ນຂອງປະລິມານກາສ໌ຄາບອນໂມນ໊ ອກໄຊດ໌ (CO) ໃນບັນຍາກາດ ໃນ 1
ຊົັ່ວໂມງແມ່ນ 30 ppm (CO=30 ppm/1h)

ການປະເມນຜົນການຕິດຕາມກວດກາ ສໍາລັບ ກາສ໌ຊັລເຟໄດອ໊ອກໄຊດ໌
ກາສ໌ຊັລເຟໄດອ໊ອກໄຊດ໌ (SO2): ຜົນການວັດແທກປະລິມານຄວາມເຂັື້ມຂຸ້ນ ຂອງກາສ໌ຊັລເຟີ
ໄດອ໊ອກໄຊດ໌ (SO2) ໃນອາກາດ (ppm) ໃນ 1 ຊົັ່ວໂມງ ພົບວ່າຄ່າສະເລ່ຍຄວາມເຂັື້ມຂຸ້ນຂອງກາສ໌ຊັລເຟີໄດອ໊ອກ
ໄຊດ໌ (SO2 ) ໃນແຕ່ລະຊົັ່ວໂມງ ສະເລ່ຍຈຸດທີ່ 1 ທີ່ອຸ ຕຸນິຍົມວິທະຍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແມ່ນ 0,000 ppm, ຈດຸ
ທີ່ 2 ວັດໃໝ່ ບລິເວນເຂດມລະດົກໂລກ ພົບຄ່າສະເລ່ຍຄວາມເຂັື້ມຂຸ້ນ ພາຍໃນ 1 ຊົັ່ວໂມງແມ່ນ 0,000 ppm
ອງໃສ່ຄ່າສະເລ່ຍ 1 ຊົັ່ວໂມງ ຂອງທາດກາສ໌ຊັລເຟີໄດອ໊ອກໄຊດ໌ (SO2) ທີ່ວັດແທກໄດ້ແມ່ນ ບໍ່ເກນເກນມາດຕະຖານ
ສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ. ຄ່າເຂັື້ມຂຸ້ນຂອງປະລິມານກາສ໌ຊັລເຟີໄດອ໊ອກໄຊດ໌ (SO2) ຕາມມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມ
2.2.2

ແຫ່ງຊາດ ໃນ 1 ຊົັ່ວໂມງ ແມ່ນ 0,13 ppm (SO2:0.13 ppm/1h).
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ການປະເມນຜົນການຕິດຕາມກວດກາ ກ໊າສໃນກຸູ່ມໄນໂຕເຈນອ໊ອກໄຊ໌
ໄນໂຕຣເຈນອົກຊາຍ (NOx), ໄນໂຕຣເຈນໂມນ໊ອກໄຊດ໌ (NO), ໄນໂຕຣເຈນ
ໄດອອົກຊາຍ (NO2): ຜົນການວັດແທກປະລິມ ານຄວາມເຂັື້ມຂຸ້ນ ຂອງທາດອາຍ ໄນໂຕຣເຈນໄດອົກຊາຍ
(NO2) ທໍາການວັດແທກເປັນ ລາຍຊົັ່ວໂມງ ຈຸດທີ່ 1 ທີ່ອຸ ຕຸນິຍົມວິທະຍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ຈດຸທີ່ 2
ວັດໃໝ່ ບລິເວນເຂດມລະດົກໂລກ ແມ່ນ ບໍ່ພົບ ຕາມມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດກໍານົດໄວ້ ໃນ 1
ຊົັ່ວໂມງ ແມ່ນ 0.11 ppm (NO2: 0,11/1h) ແມ່ນບໍ່ເກນມາດຕະຖານ.
2.2.3
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2.2.4

ການປະເມນຜົນການຕິດຕາມກວດກາ ຝຸູ່ນລະອອງ

ລໍາດັບ

ຈຸດວັດແທກ

ວັນທ

1
2
3

ຫ້ອງການ
ອຸຕຸນິຍົມ ຫຼວງ
ພະບາງ

26-27/11/2018
27-28/11/2018
28-29/11/2018

4
5
6

ວັດໃໝ່

29-30/11/2018
01-02/12/2018
01-02/12/2018
ຄ່າສະເລ່ຍ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ໂຕຊື້ວັດ
PM2.5
TSP
mg/m3
mg/m3
0.0000
0.326
0.0439
0.1173
0.0519
0.1310
0.0279
0.0225
0.0160
0.027

0.0581
0.0543
0.0418
0.122

ມາດຕະຖານ
PM2.5
TSP
mg/m3
mg/m3
0.05
0.33
0.05
0.33
0.05
0.33
0.05
0.05
0.05
0.05

0.33
0.33
0.33
0.33

ມາດຕະຖານ: ຂໍ້ຕກ
ົ ລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ເລກທ 0832/ກຊສ ລົງວັນທ 07 ກຸມພາ 2017

ກ. ຜົນການປະເມນຜົນການຕິດຕາມກວດກາຝຸູ່ນລະອອງຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ 2.5 ໄມ
ຄອນ
ຝຸຸ່ນລະອອງຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ 2.5 ໄມຄອນ (PM 2.5): 1 ຊົັ່ວໂມງ ພົບວ່າ ຈຸດທີ່ 1 ທີ່ ຫ້ອ ງການ
ອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຄ່າສະເລ່ຍ 24 ຊົັ່ວໂມງ ແມ່ນ 0,032 mg/m3/24h ແລະ ຈຸດທ 2 ວັດໃ
ໝ່ ບລິເວນເຂດມລະດົກໂລກ ຄ່າສະເລ່ຍ 24 ຊົັ່ວໂມງ ແມ່ນ 0,022 mg/m3/24h ຈາກການຕິດ ຕາມ
ວັດແທກ ທັງ 2 ຈຸດເຫັນວ່າປະລິມ ານຝຸຸ່ນລະອອງນ້ອຍກວ່າ 2.5 ໄມຄອນ (PM 2.5) ເກນມາດຕະຖານ
ສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດທີ່ກໍານົດໃນບາງວັນ ແຕ່ບໍ່ສົັ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ສິີ່ງທີ່ມ ຊວິດ .

ຂ. ການປະເມນຜົນການຕິດຕາມກວດກາ ຝຸູ່ນລະອອງລວມ TSP
ຝຸຸ່ນລະອອງລວມ TSP: ຄ່າສະເລ່ຍປະລິມານຝຸຸ່ນ ລະອອງລວມ ໃນ 24 ຊົັ່ວໂມງ ຈຸດທີ່ 1 ທີ່ອຸຕຸນິຍົມ
ວິທະຍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຄ່າສະເລ່ຍຄວາມເຂັື້ມຂຸ້ນ ໃນ 24 ຊົັ່ວໂມງ ແມ່ນ 0.191 mg/m3, ຈດຸທີ່ 2 ວັດໃໝ
ພົບຄ່າສະເລ່ຍຄວາມເຂັື້ມຂຸ້ນ ໃນ 24 ຊົັ່ວໂມງ ແມ່ນ 0.514 mg/m3 ຈາກຜົນການວົດແທກເຫັນວ່າຄ່າຝຸຸ່ນ
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ລະອອງລວມຍັງຢູຸ່ໃນເກນມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດທີ່ກໍານົດ. ຕາມຄ່າມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດໄວ້ ໃນ 24
ຊົັ່ວໂມງ ແມ່ນ 0,33 mg/m3(TSP: 0,33 mg/m3/ 24h).

2.3 ການປະເມນຜົນການຕິດຕາມກວດກາລະດັບສຽງ

ລະດັບສຽງຄົງທີ່ ໃນ 24 ຊົີ່ວໂມງງ Leq 24 h: ທໍາການວັດແທກເປັນຊົັ່ວໂມງ ຫົວໜ່ວຍເປັນ
ເດຊເບລ ຈຸດທີ່ 1 ທີ່ອຸຕຸນິ ຍົມວິທະຍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຄ່າສະເລ່ຍ ໃນ 24 ຊົັ່ວໂມງ Leq 24 h ເທົັ່າກັບ
49.6 ເດຊເບລ, ຈດຸທີ່ 2 ເຂດວັດໃໝ່ ເປັນເຂດມລະດົກໂລກ ພົບຄ່າສະເລ່ຍ ໃນ 24 ຊົັ່ວໂມງ Leq 24 h
ເທົັ່າກັບ 52.1 ເດຊເບລ ເຊິີ່ງຄ່າມາດຕະຖານລະດັບສຽງຄົງທີ່ Leq 24 h ເທົັ່າກັບ 70 ເດຊເບລ (Leq: 70
dBA/24h) ຈາກທີ່ໄດ້ທໍາການວັດແທກທັງ 2 ຈຸດແມ່ນບໍ່ເກນມາດຕະຖານ.
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ຄ່າຄວາມເຂັໍ້ມຂຸຸ້ນລະດັບຄວາມສຽງສູງສຸດ (A) Lmax: ທໍາການວັດແທກເປັນຊົັ່ວໂມງ ຈຸດທີ່ 1 ທີ່
ອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຄ່າສະເລ່ຍ ໃນ 24 ຊົັ່ວໂມງ (A) Lmax 24 h ເທົັ່າກັບ 64.7 ເດຊເບລ, ຈຸດ
ທີ່ 2 ເຂດວັດໃໝ່ ເປັນເຂດມລະດົກໂລກ ພົບຄ່າສະເລ່ຍ ໃນ 24 ຊົັ່ວໂມງ (A) Lmax 24 h ເທົັ່າກັບ 68.7 ເດຊ
ເບລ. ຄ່າສະເລ່ຍ ໃນ 24 ຊົັ່ວໂມງ ຈາກທີ່ໄດ້ທໍາການວັດແທກແມ່ນ ບໍ່ເກນມາດຕະຖານ ເຊິີ່ງຄ່າມາດຕະຖານລະດັບ
ສຽງສູງສຸດ (A) Lmax / 24 h ເທົັ່າກັບ 115 ເດຊເບລ (A) Lmax : 115 dBA/24h)
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2.4 ສະຫຼຸບຜົນການປະເມນຜົນ ແລະ ຕລາຄາລວມຜົນການຕິດຕາມກວດກາ
ການຕິດ ຕາມກວດກາຄຸນນະພາບອາກາດຢູຸ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຈຸດທີ່ 1 ທີ່ອຸ ຕຸນິຍົມ ວິທະຍາ ແຂວງຫຼວງພະ
ບາງ, ຈຸດທີ່ 2 ທວ
ີ່ ັດໃໝ່ ບລິເວນເຂດມລະດົກໂລກ ເຂດ 1 ພົບວ່າ: ບັນດາຕົວຊື້ວັດຕ່າງໆ ໄດ້ແກ່ ຝຸຸ່ນລະອອງຂະ
ໜາດນ້ອຍກວ່າ 2.5 ໄມຄອນ (PM2.5), ຝຸຸ່ນລະອອງລວມ TSP, ໄນໂຕຣເຈນໄດອົກຊາຍ (NO2), ຊັບເຟີ
ໄດອ໊ອກໄຊດ໌ (SO2), ຄາບອນໂມນ໊ໄຊດ໌ (CO), ແລະ ສຽງແມ່ນ ບໍ່ເກນມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມກໍານົດໄວ້. ມ
ພຽງບາງວັນ ທີ່ຄ່າຝຸຸ່ນລະອອງຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ 2.5 ໄມຄອນ (PM2.5) ເກນມາດຕະຖານ ແຕ່ບໍ່ສົັ່ງຜົນກະທົບຕໍ່
ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ສິີ່ງທີ່ມຊວິດ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ (ສະຖາບັນຄົື້ນຄວ້າ, ສະຖິຕິຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ)
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ພາກທ III
ມົນລະພິດທາງດິນ ແລະ ຄຸນນະພາບນໍໍ້າ
3.1 ມົນລະພິດທາງດິນ
ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຖຼືເອົາວຽກງານກະສິກໍາ ເປັນວຽກງານບູລິມະສິດໜຶີ່ງທີ່ສໍາຄັນ ໃນການພັດ ທະນາ
ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຊຶີ່ງສະແດງອອກໃນແຜນພັດ ທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຂອງແຂວງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະເຊິີ່ງ
ແຂວງໄດ້ ກໍານົດທິດທາງໃນການພັດທະນາກະສິກໍາ-ປຸ່າໄມ້ ໃຫ້ມຄວາມໝັັື້ນຄົງ ແລະ ຍຼື ນຍົງ ທາງດ້ານສະບຽງ
ອາຫານ ແລະ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ; ເສມຂະຫຍາຍການຜະລິດກະສິກໍາທີ່ມ ທ່າແຮງ ຕາມທິດການຜະລິດກະສິກໍາ
ສະອາດ, ກະສິກໍາປອດສານພິດ ແລະ ການເຮັດກະເສດສຸມທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ມຄຸນນະພາບສູ ງ; ນໍາໃຊ້ເ ຕັກນິກ ແລະ
ເຕັກໂນໂລຊ ທີ່ທັນ ສະໄໝເຂົື້ າໃນການຜະລິດ ເພຼືີ່ອຮັບປະກັນການສະໜອງສິນຄ້າກະສິກໍາໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ທັງດ້ານ
ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ; ຄຸ້ມຄອງປຸ່າໄມ້ຕາມທິດຍຼືນຍົງ.
ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃນໄລຍະຜ່ານມາເຫັນວ່າ ໄດ້ມກິດຈະການປູກກ້ວຍຂະຫຍາຍຕົວຢຸ່າງກວ້າງຂວາງ ເຊິີ່ງ
ມບັນຫາຫຼາຍຢຸ່ າງເກດຂຼືື້ນເປັນຕົື້ນ : ບັນ ຫາການນໍ າໃຊ້ເນຼືື້ອ ທີ່ດິນ, ການນໍາໃຊ້ຝຸຸ່ນ, ຢາປາບສັດຕູພຼືດ ແລະ ຢາຂ້າ
ຫຍ້າ ເຂົື້າໃນຂະບວນການປູກກ້ວຍ. ອງຕາມຂໍ້ມູນຈາກ ສະຖິຕິກະສິກໍາ ປະຈໍາປີ 2019 ສະເພາະ ສວນປູກກ້ວຍ
ແມ່ນມເນຼືື້ອທີ່ທັງໝົດທົັ່ວແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ໂດຍປະມານ 4035 ເຮັດຕາ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດ 50,110 ໂຕນຕໍ່
ປີ, ເນຼືື້ອ ທີ່ປູກເຂົື້າທັງໝົດມ 32,867.47 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 84,208.92 ໂຕນ. ເນຼືື້ອ ທີ່ປູກພຼືດ ແລະ ໝາກໄມ້
ໃຫ້ໝາກທັງໝົດ 39,808.67 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 256,315.19 ໂຕນ, ໃນນື້ ພຼືດ ສະບຽງ ມຜົນຜະລິດ
96,429.05 ໂຕນ, ພຼືດທາດແປ້ງ ມຜົນຜະລິດ 25,756.96 ໂຕນ, ພຼືດເປັນສິນຄ້າ ມຜົນຜະລິດ 47,533.44 ໂຕນ
ແລະ ໄມ້ໃຫ້ໝາກ ມຜົນຜະລິດ 86,595.74 ໂຕນ. ນອກຈາກນັື້ນ ໄດ້ມການສົັ່ງອອກຢາງພາລາ ໄປສປ.ຈນ ທັງໝົ
ດຈໍານວນ 23,564 ໂຕນ, ປ ສາ ຈ ານວນ 301 ໂຕນ, ໝາກໂມ ຈໍານວນ 1,060 ໂຕນ, ໝາກເດຼືອຍ ຈໍານວນ 1,322
ໂຕນ.
ນອກຈາກນັື້ນ ຍັງມການນໍາເຂົື້າປຸຍຊວະພາບ ຈາກ ສປ.ຈນ ໃນສົກປີ 2019 ມທັງໝົດຈໍານວນ 631 ໂຕນ
, ປຸຍເຄມ ຈານວນ 392,284 ໂຕນ, ເບ້ຍມອນ 50.000 ເບ້ຍ ແລະ ຂິງຫອມ ຈໍານວນ 50 ໂຕນ. ການປູກ ພຼືດອິນ
ຊພາຍໃນແຂວງ ມເນຼືື້ອ ທີ່ທົັ່ວແຂວງທີ່ໄດ້ໃບຢັົ້ງຢືນຈາກກົມປູກຝັງ ມ 3 ເມຼືອງ, 9 ບ້ານ, ມ 23 ຄອບຄົວ, ເນຼືື້ອທີ່
ປະມານ 30 ເຮັກ ຕາ.
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ຮຸູບທີ່ 3.1 ສວນກ້ວຍທີ່ແຂວງຫວງພະບາງ

ຮູບທີ່ 3.3 ປະເພດສານເຄມທີ່ໃຊຸ້ເຂົໍ້າໃນການປູກໝາກກ້ວຍ
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3.2 ຄຸນນະພາບນໍໍ້າ
ຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ ທາງດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມ ານ ແມ່ນຢູຸ່ໃນລະດັບດ ເຖງຢຸ່າງໃດ
ກໍ່ຕາມເນຼືີ່ອ ງຈາກວ່າເປັນປະເທດກໍາລັງພັດທະນາ ຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້ມການພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດ -ສັງຄົມ ເພີ່ມຂຼືື້ນ
ຢຸ່າງຕໍ່ເນຼືີ່ອງ ຊຶີ່ງເຮັດໃຫ້ຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າໃນປະເທດມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄຸນນະພາບນໍໍ້າ ເຊິີ່ງແຫຼ່ງກໍາເນດຂອງມົນລະພິດ
ທາງນໍໍ້າ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເກດຈາກກິດຈະກໍາຂອງມະນຸດສ້າງຂຼືື້ນ ເປັນ ຕົື້ນ ນໍໍ້າເປືົ້ອນຈາກຕົວເມຼືອງ, ອຸດສາຫະກໍາ,
ກະສິກໍາ, ບໍ່ແຮ່ , ສະໜາມກໍາຈັດຂື້ເຫຍຼືື້ອ , ການຄົມມະນາຄົມ ທາງເຮຼືອ ແລະ ແຫຼ່ງອຼືີ່ນ ໆ. ເຖິງຢຸ່າງໃດກໍ່ຕາມຂໍ້ມູນ
ແລະ ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບ ຄຸນນະພາບນໍໍ້າ ແລະ ມົນລະພິດທາງນໍໍ້າ ແມ່ນຍັງມຈໍາກັດ.
ໃນປີ 2019 ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ມການຕິດຕາມຄຸນນະພາບນໍໍ້າ 13 ຈຸດ ໃນນັື້ນປະກອບມ 6 ແມ່ນໍໍ້າມ
ນໍໍ້າຂອງ, ນໍໍ້າອູ, ນໍໍ້າງາ, ນໍໍ້າຄານ, ນໍໍ້າດົງ ແລະ ນໍໍ້າເຊຼືອງ ຕາມລໍາດັ ບ. ອ ງຕາມຜົນການວັດ ແທກ ແລະ ວິໄຈຄຸນ
ນະພາບນໍໍ້າໜ້າດິນທັງ 13 ຈຸດ ເຫັນວ່າ ຄຸນນະພາບນໍໍ້າທັງ ໝົດ ແມ່ນຍັງຢູຸ່ໃນເກນມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງ
ຊາດ.
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ຕາຕະລາງທີ່ 3.1 ຄຸນນະພາບມ ນໍ້າຂອງ, ນໍ້າອູ, ນໍໍ້າງາ, ນໍ້າຄານ, ນໍໍ້າ ດົງ, ນໍໍ້າເຊຼືອງ, ຫ້ວຍໂຮບ ແລະ
ຫ້ວຍອ່ວງ

ລ/
ດ
1

ສະຖານວັດແທກ
ກ້ອງຂົວສົບຮຸນ ນາື້ ອູ
ກ້ອງເຂຼືີ່ອນໄຟຟ້າ ນໍໍ້າອູ

2

2

3

ກ້ອງຂົວຄົກລນນໍໍ້າອູ
ບ້ານ ຫາດຍາ

4
5

6

ກ້ອງຂົວນໍາໍ້ ງາ
ກ້ອງຂົວນໍາໍ້ ຄານໃໝ່
ແຄມນໍໍ້າຄານ
ກ້ອງ
ສະຖານອຸທກ
ົ ກະສາດ
ບ້ານ ມູດ

8

ກ້ອງຂົວນໍາໍ້ ດົງ
ກ້ອງຕະຫລາດເມຼືອງ
ປາກແຊງ( ນໍາໍ້ ເຊຼືອງ)

9

ກ້ອງຂົວນໍາໍ້ ເຊຼືອງ

7

10

ນໍໍ້າຂອງ ບ້ານ.ຊ່າງໄຫ

11 ຫ້ວຍໂຮບ ບ້ານ ໂພສ
12
13

ຫ້ວຍອ່ວງ(ໂຄງການບໍ່
ຄໍາຜາປົ່ນ) ຈຸດ 1
ຫ້ວຍອ່ວງ(ໂຄງການບໍ່
ຄໍາຜາປົ່ນ) ຈຸດ 2

Alk
(mg\L
)

ເມຼືອງ
pH

ເມຼືອງງອຍ

-

CO
D
(mg\
L)
-

8.19

ເມຼືອງງອຍ

-

-

-

-

-

8,01

ເມຼືອງປາກອູ
ນະຄອນຫຼວງ
ພະບາງ
ເມຶອງຊຽງເງນ

8,05
-

ເມຼືອງປາກອູ
ນະຄອນຫຼວງ
ພະບາງ
ເມຼືອງປາກອູ
ເມຼືອງປາກອູ

-

Sal

7.9

260

25.1

260

0

5.05

248

24.8

248

0

7.81

253

27,5

253

0

7.5

263

24,6

263

0

8.41

226

27,5

226

0

8.21

251

27,5

251

0

5.78

443

23,7

443

0.1

7.76

223

28,6

223

0

9.44

244

29,7

244

0

5,70

268

22,15

-

-

6,56

-

20,1

66,9

-

361,00

-

7,8
-

TDS
(mg/L)

-

8,01

ນະຄອນຫຼວງ
ພະບາງ
ເມຼືອງປາກ
ແຊງ
ນະຄອນຫຼວງ
ພະບາງ

T (°C)
ນໍໍ້າ

-

8,27

-

Cond
(µS/cm)

-

7,53

ເມຼືອງປາກອູ

DO
(mg\L)

-

8,27
-

-

-

-

8,45
8,35
7,87

-

-

-

179,20

11,0
0

-

-

12,6
0

-

-

-

149,60

-

-

300,00
-

ອງຕາມຂໍ້ມູນຈາກຕາຕະລາງທີ່ 3.1 ຜົນຂອງການຕິດຕາມວັດແທກຄຸນນະພາບຕາມສາຍນໍໍ້າໃນແຂວງ
ຫຼວງພະບາງຕະຫຼອດປີ ໂດຍລວມແລ້ວແມ່ນຍັງມ ຄຸນນະພາບດເມຼືີ່ອທຽບກັບຄ່າມາດຕະຖານຄຸນນະພາບສິີ່ງແວດ
ລ້ອມແຫ່ງຊາດ.
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ພາກທ IV
ການຄຸມ
ຸ້ ຄອງສິີ່ງເສດເຫຼືອ
4.1 ສະພາບລວມການຄຸຸ້ມຄອງສິີ່ງເສດເຫຼືອ ໃນ ແຂວງຫວງພະບາງ
ບັນຫາຂື້ເຫຍຼືື້ອ ທີ່ເກດຂຶື້ນໃນປະຈຸບັນກໍາລັງເປັນບັນ ຫາທີ່ເຄັັ່ງຮ້ອນໃນປະຈຸບັນ ຊຶີ່ງປະເທດຕ່າງໆ ຕ້ອງໄດ້
ທຸ້ມເທຊັບພະຍາກອນ ແລະ ງົບປະມານຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ເພຼືີ່ອແກ້ໄຂບັນ ຫາດັັ່ງກ່າວ. ນອກຈາກບັນຫາກິີ່ນເໝັນ
ລົບກວນ, ເປັນແຫຼ່ງແຜ່ພັນເຊຼືື້ອ ພະຍາດແລ້ວ ບັນ ຫາຂື້ເຫຍຼືື້ອຍັງກໍ່ໃຫ້ເກດບັນ ຫາມົນລະພິດໃນດ້ານອຼືີ່ນໆ ເຊັັ່ນ:
ບັນຫາມົນລະພິດທາງນໍໍ້າ ທີ່ເກດຈາກນໍໍ້າເສຍທີ່ຮົັ່ວໄຫຼຈາກກອງຂື້ເ ຫຍຼືື້ອ ເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບນໍໍ້າໜ້າດິນ ແລະ ໃຕ້ດິນ
ເຊຼືີ່ອມໂຊມ. ໃນກລະນ ທີ່ສະໜາມຂື້ເຫຍຼືື້ອເກດໄຟໄໝ້ ຊຶີ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເກດມົນລະພິດທາງອາກາດ ໂດຍສະເພາະເມຼືີ່ ອ
ມຂື້ເຫຍຼືື້ອທີ່ມ ສານພິດປະປນຢູຸ່ນໍາ ເນຼືີ່ອ ງຈາກບໍ່ມການຄັດແຍກຂື້ເ ຫຍຼືື້ອ ທີ່ເໝາະສົມ.
ໂດຍທົັ່ວໄປປະລິມານຂື້ເ ຫຍຼືື້ອ ທີ່ເກດຂຶື້ນສາມາດນໍາກັບມາໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ເຖິງ 80 ສ່ວນຮ້ອຍ ຖ້າເຮົາມ
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດການທີ່ດ ໂດຍໃຫ້ທຸກຄົນມສ່ວນຮ່ວມໃນການຫຼຼຸດ ຜ່ອນ, ຄັດແຍກ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກ
ຂື້ເຫຍຼືື້ອ ໂດຍເລີ່ມຈາກຕົນເອງ, ຄອບຄົວ ແລະ ຊຼຸມຊົນ ຕະຫຼອດເຖິງສໍານັກງານອົງການ , ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆ
ຕ້ອງປະສານສົມທົບກັນກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ບັນ ຫາຂື້ເຫຍຼືື້ອຫຼຼຸດລົງໄດ້
ແລະ
ຍັງສາມາດປະຢັດງົບປະມານ
ແລະ
ຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດໄດ້ອກນໍາ.
ຂື້ເຫຍຼືື້ອສ່ວນໃຫຍ່ປ ະກອບດ້ວຍວັດຖຼຸອົງຄະທາດ ກວມເອົາປະມານ 30 ສ່ວນຮ້ອຍ, ຖົງພລາສຕິກ 30
ສ່ວນຮ້ອຍ, ເຈ້ຍ 15 ສ່ວນຮ້ອຍ, ແກ້ວ, ກະປຸ່ອງ ແລະ ໂລຫະອຼືີ່ນໆ ປະມານ 25 ສ່ວນຮ້ອ ຍ. ສໍາລັບຂື້ເ ຫຍຼືື້ອ ທີ່ເປັນ
ພິດ ແລະ ອັນຕະລາຍ ເຊັັ່ນ : ໝໍ້ໄຟເກົັ່າ, ປ໋ອງນໍໍ້າສເກົັ່າ, ປ໋ອງສະເປ, ຂວດສານເຄມ, ສິີ່ງເສດເຫຼຼືອຈາກການຮັກ ສາ
ສຸຂະພາບ ແລະ ຂື້ເຫຍຼືື້ອ ອຼືີ່ນໆ ແມ່ນມການປະປນກັບຂື້ເຫຍຼືື້ອທົັ່ວໄປ.
4.2 ການຄຸຸ້ມຄອງສິີ່ງເສດເຫຼືອ
4.2.1 ນະຄອນຫວງພະບາງ
ນະຄອນຫຼວງພະບາງແມ່ນເມຼືອງເອກຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ ມ 115 ບ້ານ, ແຕ່ມ ພຽງ 84 ບ້ານເທົັ່ານັື້ນທີ່
ມການບລິການຂື້ເ ຫຍຼືື້ອເຂົື້າເຖິງ ຍັງ 31 ບ້ານແມ່ນຍັງບໍ່ທັນມການຈັດການຂື້ເຫຍຼືື້ອ ຢຸ່າງຖຼືກ ຕ້ອງ. ໃນຈໍານວນ 84
ບ້ານມຈໍານວນຄົວເຮຼືອ ນທັງໝົດ 13,246 ຄົວເຮຼືອນ (ຂໍ້ມູນປີ 2019) ເຂົື້າຮ່ວມໃນການຈັດການຄຸ້ມຄອງສິີ່ງເສດ
ເຫຼຶອ ແລະ ການບລິການດ້ານສິີ່ງເສດເຫຼຼືອໃນຕົວເມຼືອງນະຄອນຫຼວງພະບາງມ ລາຍລະອຽດດັັ່ງນື້:
ການເກັບມ້ຽນ ແລະ ການຂົນສົັ່ງຂື້ເຫຍຼືື້ອປະກອບມ ພາຫະນະ 19 ຄັນ , ຮອບວຽນການເກັບຂົນຂື້ເຫຍຼືື້ອ
ແມ່ນ 2 ຄັື້ງຕໍ່ອາທິດ. ປະລິມ ານຂື້ເຫຍຼືື້ອ ທີ່ຂົນໄປກໍາຈັດຢູຸ່ສະໜາມປີ 2018 ມ 29.939 ໂຕນຕໍ່ປີ ແລະ ປີ 2019
ເຫັນວ່າຈໍານວນຂື້ເຫຍຼືື້ອຫຼຼຸດລົງເລັກນ້ອຍເປັນ 29.085 ໂຕນຕໍ່ປີ.
ສໍາລັບອົງປະກອບຂອງຂື້ເ ຫຍຼືື້ອຂອງນະຄອນຫຼວງພະບາງເຫັນ ວ່າ ເສດອາຫານ ຫຼຼື ຂື້ເຫຍຼືື້ອອິນຊກວມເອົາ
39 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຂື້ເຫຍຼືື້ອທັງຫມົດ ຮອງລົງມາແມ່ນຂື້ເ ຫຍຼືື້ອປະເພດໄມ້ 30 ສ່ວນຮ້ອຍ, ເຈ້ຍ 6 ສ່ວນຮ້ອຍ,
ປລາສະຕິກ 8 ສ່ວນຮ້ອຍ, ໂລຫະ 1 ສ່ວນຮ້ອຍ, ຢາງ 1 ສ່ວນຮ້ອຍ, ແກ້ວ 2 ສ່ວນຮ້ອຍ, ຫນ 4 ສ່ວນຮ້ອຍ,
ແຜ່ນແພ 4 ສ່ວນຮ້ອ ຍ, ແລະ ປະເພດອຼືີ່ນໆ 5 ສ່ວນຮ້ອຍ ເຊິີ່ງຊື້ໃຫ້ເ ຫັນວ່າ ຂື້ເ ຫຍຼືື້ອຈາກເສດອາຫານ ມຈໍາຫຼາຍ
ປັດຈຸບັນທາງນະຄອນຫຼວງພະບາງໄດ້ມການສົັ່ງເສມຫຼັກການ
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ເຂົື້າຊ່ວຍໃນການກໍາຈັດຂື້ເຫຍຼືື້ອປະເພດເສດ

ອາຫານໂດຍນໍາໄປເຮັດປຸ໋ຍອນຊ ຫຼຼື ຝຸຸ່ນບົັ່ມ ອກດ້ວຍ ພ້ອມທັງເປັນການຫຼຼຸດຜ່ອນການຈັດການສິີ່ງເສດເຫຼຼືອ ຢູຸ່
ປາຍທາງອກດ້ວຍ.
ຕາຕະລາງທ 4.1 ອົງປະກອບຂອງຂໍ້ເຫຍຼືໍ້ອຂອງນະຄອນຫວງພະບາງ
ປະເພດ

ປະລິມານ
ຮ້ອຍ

ສ່ວນ

ເສດອາຫານ, ຂື້ເ ຫຍຼືື້ອອິນ ຊ

39 ສ່ວນຮ້ອຍ

ໄມ້

30 ສ່ວນຮ້ອຍ

ເຈ້ຍ

6 ສ່ວນຮ້ອຍ

ປລາສະຕິກ

8 ສ່ວນຮ້ອຍ

ໂລຫະ

1 ສ່ວນຮ້ອຍ

ຢາງ

1 ສ່ວນຮ້ອຍ

ແກ້ວ

2 ສ່ວນຮ້ອຍ

ຫນ

4 ສ່ວນຮ້ອຍ

ແຜ່ນແພ

4 ສ່ວນຮ້ອຍ

ອຼືີ່ນໆ

5 ສ່ວນຮ້ອຍ
ລວມ

100 ສ່ວນຮ້ອຍ

ສໍາລັບການຜະລິດຂື້ເຫຍຼືື້ອຂອງນະຄອນຫຼວງພະບາງ ຈາກການສຶກສາໃນໄລຍະຜ່ານມາແຕ່ປີ 2015-2019
ສາມາດກໍານົດສະເລ່ຍແມ່ນ 0,7 ກິໂລກຣາມ/ຄົນ/ວັນ.

ຮູບທີ່ 4.1 ສະໜາມກໍາຈັດຂື້ເຫຍຼືື້ອແຂວງຫຼວງພະບາງ
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4.2.2 ເມຼືອງຈອມເພັດ
ເມຼືອງຈອມເພັດ ຫ່າງຈາກສໍານັກ ງານປກຄອງນະຄອນຫຼວງພະບາງ 3 ກິໂລແມັດ, ມ 69 ບ້ານ ສໍາ
ລັບການໃຊ້ບລິກ ານຂື້ເຫຍຼືື້ອຈະມ ສະເພາະພາຍໃນເທດສະບານເມຼືອງເທົັ່ານັື້ນ ປະກອບມ 2 ບ
້ ານ, ໃນນັື້ນມ 841 ຄົນ
ສໍາລັບປະລິມ ານຂື້ເຫຍຼືື້ອແມ່ນມ ທ່າອ່ຽງນັບມຼືື້ນັບເພີ່ມຂຼືື້ນ ຍັງບໍ່ມການຄຸ້ມຄອງທີ່ເປັນລະບົບຖຼືກຕ້ອງ, ເມຼືອງຈອມ
ເພັດ ມການຈັດການຂື້ເຫຍຼືື້ອແບບສະໜາມເປີດ (Open Dumping) ປະລິມານຂື້ເຫຍຼືື້ອ ທີ່ຜະລິດ ໃນສະຫນາມຂື້ເຫຍຼືື້ອ
ໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນ 54.18 ໂຕນຕໍ່ປີ.
4.2.3 ເມຼືອງຊຽງເງິນ
ເມຼືອງຊຽງເງິນ ຫ່າງຈາກສໍານັກງານປກຄອງນະຄອນຫຼວງພະບາງ 24 ກິ ໂລແມັດ, ມເນຼືື້ອ ທີ່ປະມານ
169,406.14 ເຮັກຕາ, ມ ທັງໝົດ 49 ບ້ານ, ມຈໍານວນ 6,259 ຄົວເຮຼືອນ, ປະກອບມ 34,423 ຄົນ. ສໍາລັບການ
ໃຊ້ບລິການເກັບມ້ຽນຂື້ເຫຍຼືື້ອຈະມສະເພາະພາຍໃນເທດສະບານເມຼືອ ງ ລວມມ 9 ບ້ານ, ມ 2,709 ຫຼັງຄາເຮຼືອນ, ມ
2,969 ຄອບຄົວ, ມ 15,595 ຄົນ. ຂື້ເຫຍຼືື້ອແມ່ນມ ທ່າອ່ຽງນັບມຼືື້ນັບເພີ່ມຂຼືື້ນ ຍັງບໍ່ມການຄຸ້ມຄອງທີ່ເປັນ ລະບົບ
ຖຼືກຕ້ອງ, ເມຼືອງຊຽງເງິນ ມການຈັດການຂື້ເ ຫຍຼືື້ອແບບສະໜາມເປີດ (Open Dumping) ປະລິມານຂື້ເຫຍຼືື້ອ ທີ່ຜະລິດ
ໃນສະຫນາມຂື້ເຫຍຼືື້ອ ໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນ 1,976 ໂຕນຕໍ່ປີ.
4.2.4 ເມຼືອງປາກແຊງ
ເມຼືອງປາກແຊງ ເປັນເມຼືອງໜຼືີ່ງທີ່ຂຼືື້ນກັບແຂວງຫຼວງພະບາງ ປະກອບມ ທັງໝົດ 52 ບ້ານ, ແຕ່ມ
ການບລິການຂື້ເ ຫຍຼືື້ອພຽງ 8 ບ້ານ, ມຈ ານວນຄົວເຮຼືອນທັງໝົດ 937 ຫຼັງຄາເຮຼືອນ, ສານັກ ງານ 40 ແຫ່ງ, ຫົວໜ່
ວຍທຸລະກິດ 36 ຫົວໜ່ວຍ(ຂໍ້ມູນປີ 2019). ເຂົື້າຮ່ວມໃນການຈັດການຄຸ້ມຄອງສິີ່ງເສດເຫຼຶອ ແລະ ການບລິກ ານ
ເກັບມ້ຽນຂື້ເຫຍຼືື້ອ. ໂດຍສະເລ່ຍການຖື້ມຂື້ເ ຫຍຼືື້ອ ທີ່ໃຊ້ບລິກ ານເກັບມ້ຽນມ ພຽງ 960 ໂຕນຕໍ່ປີ ເມຼືີ່ອ ທຽບກັບ
ປະລິມານຂອງປະຊາກອນເຫັນວ່າການໃຊ້ບລິກ ານຈັດການຂື້ເຫຍຼືື້ອ ແມ່ນຍັງມຈໍານວນໜ້ອຍ.
4.2.5 ເມຼືອງໂພນໄຊ
ເມຼືອງໂພນໄຊ ຫ່າງຈາກສໍານັກງານປກຄອງນະຄອນຫຼວງພະບາງ 64 ກິໂລແມັດ ມເນຼືື້ອ ທີ່ປະມານ
244,409.67 ເຮັກຕາ, ມ 57 ບ້ານ, ມ 5,478 ຄອບຄົວ, ມ 34,953 ຄົນ, ມພຽງ 2 ບ້ານເທົັ່ານັື້ນ ທີ່ໃຊ້ບລິການ
ເກັບມ້ຽນຂື້ເຫຍຼືື້ອ. ຂື້ເຫຍຼືື້ອ ແມ່ນມທ່າອ່ຽງນັບມຼືື້ນັບເພີ່ມຂຼືື້ນ ຍັງບໍ່ມການຄຸ້ມຄອງທີ່ເປັນ ລະບົບ ການເກັບມ້ຽນ
ແລະ ການຂົນສົັ່ງຂື້ເ ຫຍຼືື້ອປະກອບມ ພາຫະນະ 1 ຄັນ, ຮອບວຽນການລົງເກັບຂື້ເຫຍຼືື້ອ ແຕ່ລະບ້ານ 2 ຄັື້ງຕໍ່ອ າທິດ,
ປະລິມານຂື້ເ ຫຍຼືື້ອທີ່ຂົນໄປກໍາຈັດຢູຸ່ສະໜາມ ປີ 2019 ເຫັນ ວ່າຈໍານວນຂື້ເຫຍຼືື້ອມປະມານ 480 ໂຕນຕໍ່ປີ.
ເມຼືອງປາກອູ
ເມຼືອງປາກອູ ເປັນເມຼືອງໜຼືີ່ງທີ່ຂຼືື້ນກັບແຂວງຫຼວງພະບາງ ປະກອບມທັງໝົດ 51 ບ້ານ, ແຕ່ມການ
ບລິການຂື້ເຫຍຼືື້ອ ພຽງ 23 ບ້ານ, ຍັງເຫຼຼືອ 28 ບ້ານທີ່ຍັງບໍ່ທັນມການຈັດການຂື້ເ ຫຍຼືື້ອແບບຖຼືກ ຕ້ອງ, ໃນຈານວນ 23
ບ້ານນັື້ນ ປະກອບມຈໍານວນຄົວເຮຼືອນທັງໝົດ 3,196 ຫຼັງຄາເຮຼືອນ (ຂໍ້ມູນປີ 2019). ເຂົື້າຮ່ວມໃນການຈັດການຄຸ້ມ
ຄອງສິີ່ງເສດເຫຼຶອ ແລະ ການບລິການດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມພາຍໃນເມຼືອງປາກອູ ມ ລາຍລະອຽດດັັ່ງນື້:
ການເກັບມ້ຽນ ແລະ ການຂົນ ສົັ່ງຂື້ເຫຍຼືື້ອປະກອບມ ພາຫະນະ 2 ຄັນ, ຮອບວຽນການລົງເກັບຂື້ເຫຍຼືື້ອແຕ່ລະ
ບ້ານ 2 ຄັື້ງຕໍ່ອາທິດ, ປະລິມ ານຂື້ເຫຍຼືື້ອທີ່ຂົນໄປກໍາຈັດຢູຸ່ສະໜາມ ປີ 2019 ເຫັນວ່າຈໍານວນຂື້ເຫຍຼືື້ອມປະມານ
240 ໂຕນຕໍ່ປີ.
4.2.6
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ຮູບທີ່ 4.2 ສະໜາມຂື້ເຫຍຼືື້ອ ເມຼືອງປາກອູ
ເມຼືອງນໍໍ້າບາກ
ເມຼືອງນໍໍ້າບາກ ຫ່າງຈາກສໍານັກງານປກຄອງນະຄອນຫຼວງພະບາງ 120 ກິໂລແມັດ, ມ 86 ບ້ານ, ມ
13,179 ຄອບຄົວ, ມ 76,005 ຄົນ, ແຕ່ຍັງມພຽງ 13 ບ້ານເທົັ່ານັື້ນ ທີ່ມໃຊ້ບລິກ ານເກັບມ້ຽນຂື້ເຫຍຼືື້ອ. ຂື້ເ ຫຍຼືື້ອ
ແມ່ນມທ່າອ່ຽງນັບມຼືື້ນັບເພີ່ມຂຼືື້ນ ຍັງບໍ່ມການຄຸ້ມຄອງທີ່ເປັນ ລະບົບຖຼືກ ຕ້ອງ, ຍັງພົບເຫັນການຖື້ມຂື້ເຫຍຼືື້ອຊະຊາຍ.
ເມຼືອງນໍໍ້າບາກມການຈັດການຂື້ເຫຍຼືື້ອ ແບບສະໜາມເປີດ (Open Dumping) ການເກັບມ້ຽນ ແລະ ການຂົນສົັ່ງຂື້
ເຫຍຼືື້ອປະກອບມພາຫະນະ 3 ຄັນ, ປະລິມ ານຂື້ເຫຍຼືື້ອທີ່ຜະລິດໃນສະຫນາມຂື້ເ ຫຍຼືື້ອ ໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນ 720 ໂຕນ
ຕໍ່ປີ.
4.2.8 ເມຼືອງນານ
ເມຼືອງນານ ຫ່າງຈາກສໍານັກງານປກຄອງນະຄອນຫຼວງພະບາງ 76 ກິໂລແມັດ, ມ ທັງໝົດ 48 ບ້ານ
4.2.7

, ແຕ່ຍັງມພຽງ 13 ບ້ານເທົັ່ານັື້ນທີ່ໃຊ້ບລິການເກັບມ້ຽນຂື້ເຫຍຼືື້ອ , ມ 2,284 ຄອບຄົວ, ເຊິີ່ງຂື້ເຫຍຼືື້ອແມ່ນມ ທ່າອ່ຽງ
ນັບມຼືື້ນັບເພີ່ມຂຼືື້ນ ຍັງບໍ່ມການຄຸ້ມຄອງທີ່ເປັນລະບົບຖຼືກຕ້ອ ງ ແລະ ມການຖື້ມຂື້ເຫຍຼືື້ອແບບຊະຊາຍ. ເມຼືອງນານມ
ການຈັດການຂື້ເຫຍຼືື້ອ ແບບສະໜາມເປີດ (Open Dumping) ປະລິມານຂື້ເຫຍຼືື້ອ ທີ່ຜະລິດ ໃນສະຫນາມຂື້ເຫຍຼືື້ອ
ໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນ 1.198 ໂຕນຕໍ່ປີ.

ຮູບທີ່ 4.3 ສະໜາມຂື້ເ ຫຍຼືື້ອ ເມຼືອງນານ
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4.2.9 ເມຼືອງພູຄູນ
ເມຼືອງພູຄູນ ຫ່າງຈາກສໍານັກງານປກຄອງນະຄອນຫຼວງພະບາງ 127 ກິໂລແມັດ, ປະກອບມທັງໝົດ
41 ບ້ານ, ແຕ່ມພຽງ 5 ບ້ານເທົັ່ານັື້ນ ຄຼື: ບ້ານສາມແຍກ, ບ້ານແສນສ, ບ້ານບັງກາໂລ່, ບ້ານຫຼັກ 5 ແລະ ບ້ານວຽງ
ຄໍາ ທີ່ໃຊ້ບລິກ ານໃນການເກັບມ້ຽນຂື້ເ ຫຍຼືື້ອ, ເຊິີ່ງລວມມ 718 ຄອບຄົວ, ເຊິີ່ງຂື້ເ ຫຍຼືື້ອແມ່ນມ ທ່າອ່ຽງນັບມຼືື້ນັບເພີ່ມ
ຂຼືື້ນ ຍັງບໍ່ມການຄຸ້ມຄອງທີ່ເປັນລະບົບຖຼືກຕ້ອ ງ ແລະ ມການຖື້ມຂື້ເຫຍຼືື້ອແບບຊະຊາຍ. ເມຼືອງພູຄູນມການຈັດການຂື້
ເຫຍຼືື້ອແບບສະໜາມເປີດ (Open Dumping) ຫ່າງຈາກເທດສະບານເມຼືອງພູຄູນປະມານ 10 ກິໂລແມັດ, ເຊິີ່ງມ
ປະລິມານຂື້ເ ຫຍຼືື້ອທີ່ຜະລິດໃນສະຫນາມຂື້ເ ຫຍຼືື້ອ ໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນ 720 ໂຕນຕໍ່ປີ.

ຮູບທີ່ 4.4 ສະໜາມຂື້ເ ຫຍຼືື້ອ ເມຼືອງພູຄູນ
4.2.10 ເມຼືອງງອຍ
ເມຼືອງງອຍ
ເປັນເມຼືອ ງໜຼືີ່ງທີ່ຂຼືື້ນກັບແຂວງຫຼວງພະບາງ
ທີ່ມທ່າແຮງທາງດ້ານການບລິການ
ການທ່ອ ງທ່ຽວ ທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ປະຫວັດສາດ ເປັນເມຼືອງອັ ນດັບທີ່ 2 ຂອງການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງຫຼວງພະ
ບາງ ປະກອບມ ທັງໝົດ 76 ບ້ານ, ແຕ່ມການບລິການຂື້ເ ຫຍຼືື້ອ ພຽງ 05 ບ້ານ, ຍັງເຫຼຼືອ 71 ບ້ານທີ່ຍັງບໍ່ທັນມການ
ຈັດການຂື້ເຫຍຼືື້ອແບບຖຼືກ ຕ້ອງ, ໃນຈໍານວນ 5 ບ້ານ ມຈານວນຄົວເຮຼືອນທັງໝົດ 911 ຫ
ຼັ ງຄາເຮຼືອນ (ຂໍ້ມູນປີ
2019). ເຂົື້າຮ່ວມໃນການຈັດການຄຸ້ມຄອງສິີ່ງເສດເຫຼຶອ ແລະ ການບລິການດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອ ມພາຍໃນເມຼືອງງອຍ ມ
ລາຍລະອຽດດັັ່ງນື້:
ການເກັບມ້ຽນ ແລະ ການຂົນ ສົັ່ງຂື້ເຫຍຼືື້ອປະກອບມ ພາຫະນະ 3 ຄັນ, ຮອບວຽນການລົງເກັບຂື້ເຫຍຼືື້ອແຕ່ລະ
ບ້ານ 2 ຄັື້ງຕໍ່ອ າທິດ, ປະລິມານຂື້ເ ຫຍຼືື້ອ ທີ່ຂົນໄປກໍາຈັດຢູຸ່ສະໜາມປີ 2018 ມ 307 ໂຕນຕໍ່ປີ ແລະ ປີ 2019 ເຫັນ
ວ່າຈໍານວນຂື້ເ ຫຍຼືື້ອເພິີ່ມຂຼືື້ນເປັນ 350 ໂຕນຕໍ່ປີ.
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ຮູບທີ່ 4.5 ສະໜາມຂື້ເ ຫຍຼືື້ອ ເມຼືອງງອຍ
4.2.11 ເມຼືອງໂພນທອງ
ເມຼືອງໂພນທອງ ເປັນເມຼືອ ງໜຼືີ່ງທີ່ຢູຸ່ທາງພາກເໜຼືອຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ ປະກອບມ ທັງໝົດ 40
ບ້ານ, ແຕ່ມການບລິການຂື້ເ ຫຍຼືື້ອ ພຽງ 04 ບ້ານຄຼື: ບ້ານວັງຊຽງ, ບ້ານປາກອຼືມ, ບ້ານກາງ ແລະ ບ້ານວັງແນກ ມ
631 ຄອບຄົວ, ມຈານວນພົນ ລະເມຼືອງ 3,403 ຄົນ, ຍັງເຫຼຼືອ 36 ບ້ານທີ່ຍັງບໍ່ທັນມການຈັດການຂື້ເຫຍຼືື້ອແບບ
ຖຼືກຕ້ອງ, ໃນຈໍານວນ 4 ບ້ານ ມຈານວນຄົວເຮຼືອ ນທັງໝົດ 694 ຫຼັງຄາເຮຼືອນ (ຂໍ້ມູນປີ 2019). ໃນນັື້ນສານັກງານ
44 ແຫ່ງແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ 8 ແຫ່ງ ເຂົື້າຮ່ວມໃນການຈັດການຄຸ້ມຄອງສິີ່ງເສດເຫຼຶອ ແລະ ການບລິກ ານດ້ານ
ສິີ່ງແວດລ້ອມພາຍໃນເມຼືອງງອຍ ມ ລາຍລະອຽດດັັ່ງນື້:
ການເກັບມ້ຽນ ແລະ ການຂົນ ສົັ່ງຂື້ເຫຍຼືື້ອປະກອບມ ພາຫະນະ 1 ຄັນ, ຮອບວຽນການລົງເກັບຂື້ເຫຍຼືື້ອແຕ່ລະ
ບ້ານ 2 ຄັື້ງຕໍ່ອ າທິດ, ປະລິມານຂື້ເຫຍຼືື້ອ ທີ່ຂົນໄປກໍາຈັດຢູຸ່ສະໜາມ ປີ 2019 ເຫັນວ່າຈໍານວນມທັງໝົດ 1,152 ໂຕນ
ຕໍ່ປີ.

ຮູບທີ່ 4.6 ສະໜາມຂື້ເຫຍຼືື້ອ ເມຼືອງໂພນທອງ
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4.2.12 ເມຼືອງວຽງຄໍາ
ເມຼືອງວຽງຄໍາ ເປັນເມຼືອງໜຼືີ່ງທີ່ຢູຸ່ທາງພາກເໜຼືອຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ ປະກອບມ ທັງໝົດ 71 ບ້ານ
, ແຕ່ມການບລິກ ານຂື້ເຫຍຼືື້ອ ພຽງ 06 ບ້ານຄຼື: ບ້ານບວມຫວານ, ບ້ານຫາດຍາວ, ບ້ານວັງເຫິງ, ບ້ານວັງໄບ, ບ້ານ
ແສ້ ແລະ ບ້ານໃຫຍ່ວຽງຄໍາ ມທັງໝົດ 667 ຄອບຄົວ, ມຈານວນພົນລະເມຼືອ ງ 2.668 ຄົນ, ຍັງເຫຼຼືອ 65 ບ້ານທີ່ຍັງ
ບໍ່ທັນມການຈັດການຂື້ເຫຍຼືື້ອແບບຖຼືກ ຕ້ອງ (ຂໍ້ມູນປີ 2019). ເຊິີ່ງຂື້ເຫຍຼືື້ອແມ່ນມ ທ່າອ່ຽງນັບມຼືື້ນັບເພີ່ມຂຼືື້ນ ຍັງບໍ່ມ
ການຄຸ້ມຄອງທີ່ເປັນລະບົບຖຼືກ ຕ້ອງ ແລະ ມການຖື້ມຂື້ເ ຫຍຼືື້ອແບບຊະຊາຍ. ເມຼືອ ງວຽງຄໍາ ມ ການຈັດການຂື້ເຫຍຼືື້ອ
ແບບສະໜາມເປີດ (Open Dumping) ຫ່າງຈາກເທດສະບານເມຼືອ ງວຽງຄໍາ ປະມານ 3 ກິໂລແມັດ. ການເກັບມ້ຽນ
ແລະ ການຂົນສົັ່ງຂື້ເຫຍຼືື້ອປະກອບມ ພາຫະນະ 1 ຄັນ , ຮອບວຽນການລົງເກັບຂື້ເຫຍຼືື້ອແຕ່ລະບ້ານ 2 ຄັື້ງຕໍ່ອ າທິດ,
ປະລິມານຂື້ເ ຫຍຼືື້ອທີ່ຂົນໄປກໍາຈັດຢູຸ່ສະໜາມ ປີ 2019 ເຫັນວ່າຈໍານວນມທັງໝົດ 633 ໂຕນຕໍ່ປີ.
ຕາຕະລາງ 4.2 ປະລິມານຂໍ້ເຫຍຼືໍ້ອໃນແຕູ່ລະເມຼືອງ ຂອງແຂວງຫວງພະບາງ ໃນປ 2019.
ປະລິມານຂໍ້ເຫຍຼືໍ້ອ
ຊຼືີ່ເມຼືອງ
ຈ/ນ ບ້ານ ຄອບຄົວ
ລ/ ດ
ຈ/ ນ
ທີ່ໃຊຸ້
ບ້ານ
ພົນລະເມຼື (ໂຕນຕໍີ່ປ)
ບໍລິການ
ອງ
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 ສິີ່ງທ້າ ທາຍໃນການຄຸຸ້ມຄອງສິີ່ງເສດເຫຼືອ
ສະພາບລວມໃນການຄຸ້ມ ຄອງຂື້ເ ຫຍຼືື້ອ ແລະ ສະຖິຕິປະລິມ ານຂື້ເ ຫຍຼືື້ອ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍສະເພາະເຂດ
ພຼືື້ນຖານເສດຖະກິດ ມການຂະຫຍາຍຕົວ ເປັນຕົື້ນ ໂຮງງານອຸດ ສາຫະກໍາຕ່າງໆ , ໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ຜູ້
ປະກອບການຕ່າງໆ ນັບມຼືື້ນ ັບເພ ີ່ມ ຂຶື້ນ ເຊິີ່ງເຮັດ ໃຫ້ເ ກ ດບັນ ຫາຂ ື້ເ ຫຍຼືື້ອ ຕາມມາ ແລະ ອ ກຢຸ່າງໜຶີ່ງ ສະພາບ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກໍາຈັດຂື້ເຫຍຼືື້ອ ໃນບາງຕົວເມຼືອງແຂວງຫຼວງພະບາງ ແມ່ນຍັງຂາດ
ລະບຽບການສະເພາະ ລວມທັງ ການບັງຄັບໃຊ້ລະບຽບກົດ ໝາຍ, ຂາດງົບປະມານໃນການບລິຫານ, ພາຫະນະ ແລະ
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ລະບົບການຄຸ້ມຄອງສະໜາມຂື້ເ ຫຍຶື້ອຍັ ງບໍ່ດ ເປັນຕົື້ນ ໂດຍສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນບໍ່ທັນມ ຫ້ອ ງການ ແລະ ພະນັກ ງານປະ
ຈໍາສະໜາມຂື້ເຫຍຼືື້ອ, ບໍ່ມຮົື້ວອ້ອມ ແລະ ປະຕູອັດ ເຊິີ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ຫຼຼື ທຸລະກິດຈໍານວນໜຼືີ່ງ ລັກເອົ າຂື້ເ ຫຍຼືື້ອ
ໄປຖື້ມໃນເວລາກາງຄຼືນ ແລະ ບາງຄອບຄົວ ຫຼຼື ກິດຈະການໃນຄົວເຮຼືອ ນ ແມ່ນນໍາໃຊ້ລົດສ່ວນຕົວມາຖິື້ມເອງ , ສະ
ໜາມກໍາຈັດຂື້ເຫຍຼືື້ອແມ່ນຍັງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານເຕັກ ນິກທາງດ້ານວິຊາການທີ່ທາງ ຂະແໜງການໂຍທາທິການ ແລະ
ຂົນສົັ່ງກໍານົດ, ການຖິື້ມແມ່ນມແຕ່ຖ ອກເທໃສ່ບ່ອນດິນເປົ່າຫວ່າງ ໂດຍບໍ່ມການຝັງກົບ ດ້ວຍການກໍາຈັດ ຫຼຼື ຄັດ
ແຍກກ່ອ ນຖິື້ມ ຫຼຼື ຖິື້ມ ແບບຊະຊາຍ ຊຶີ່ງສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນນໍາໄປຖິື້ມແບບສະໜາມເປີດ (Open dumping), ບາງ
ສະຖານທີ່ກໍ່ເປັນພຽງສະຖານທີ່ຖື້ມຂື້ເ ຫຍຼືື້ອຊົັ່ວຄາວ ຍ້ອນຍັງບໍ່ມພຼືື້ນທີ່ຖື້ມ ຫຼຼື ກໍາຈັດຖາວອນ ແລະ ບາງສະຖານທີ່
ແມ່ນກໍາລັງຈະສ້າງໃໝ່, ການບລິການຍັງມຂອບເຂດຈໍາກັດ ແລະ ບໍ່ທົັ່ວເຖິງ, ການມສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ, ຄົວ
ເຮຼືອນ, ທຸລະກິດຄອບຄົວ, ຫ້າງຮ້ານທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ຍັງບໍ່ທັນສູງ ຄຼື ການເຮັດ ສັນ ຍາໃນການເກັບ
ມ້ຽນ ແລະ ຖື້ມຂື້ເຫຍຼືື້ອກັບ ຫບຕ ເຊິີ່ງ ປະຊາຊົນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການຈໍານວນໜຶີ່ງເອົ າໄປຖື້ມ ແບບຊະຊາຍຕາມ
ແຄມທາງ, ດິນເປົ່າຫວ່າງ, ຮ່ອງນໍໍ້າ ແລະ ສະຖານທີ່ອຼືີ່ນໆ, ບໍ່ມການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຂຶື້ນທະບຽບປະຊາຊົນທີ່ມາເກັບຂື້
ເຫຍຼືື້ອຢູຸ່ສະໜາມ. ສ່ວນເມຼືອງຕ່າງໆ ອ້ອມຂ້າງແມ່ນມ ບລິສັດ ຫຼຼື ບຸກຄົນ ມາຮັບຜິດຊອບໃນເກັບມ້ຽນ ທີ່ຂຶື້ນ ກັບ
ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ເມຼືອງ ແລະ ພາກສ່ວນຂອງເມຼືອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ເຫດຜົນຫັກໃນການເພີ່ມຂຼືໍ້ ນຂອງປະລິມານຂໍ້ເຫຍຼືໍ້ອໃນປະຈຸບັນ
• ການບລິການເກັບຂົນຂື້ເຫຍຼືື້ອ ແມ່ນເຮັດບໍ່ໄດ້ດ ຍ້ອນອຸປະກອນບໍ່ພຽງພ ແລະ ຂາດກໍາມະກອນໃຫ້
ບລິການ;
• ບໍ່ມການສ້າງສະຖານທີ່ຖິື້ມຂື້ເ ຫຍຼືື້ອ ແລະ ບໍ່ມການດໍາເນິນການຢຸ່າງຖຼືກ ຕ້ອງ;
• ບໍ່ມການແຍກປະເພດຂື້ເຫຍຼືື້ອກ່ອນຖິື້ມ;
• ຄົວເຮຼືອນຈໍານວນໜຶີ່ງບໍ່ໃຊ້ການບລິກ ານເກັບມ້ຽນຂື້ເ ຫຍຼືື້ອ (ເຫດຜົນແມ່ນຍ້ອນປະຊາຊົນຈໍານວນໜຶີ່ງຍັງ
•
•
•

ຈູດຂື້ເຫຍຼືື້ອ ແລະ ຖິື້ມແບບຊະຊາຍ);
ບໍ່ມການປູກຈິດສໍານຶກຢຸ່າງຕໍ່ເນຼືີ່ອ ງ ແລະ ປະຊາຊົນບໍ່ເຂົື້າຮ່ວມ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ກ ານຮ່ວມມຼືເ ທົັ່າທີ່ຄວນ;
ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ລວມທັງການກວດກາຕິ ດ ຕາມ ຂອງຂະແໜງການບໍ່ເຂັື້ມງວດ;
ການສົັ່ງເສມພາກເອກະຊົນ ໃຫ້ລົງທຶນ ກຽ່ວກັບການພັດ ທະນາສະໜາມຂື້ເ ຫຍຼືື້ອ ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ເຕົາ
ເຜົາ, ການຣິໄຊເຄິນ, ການໃຫ້ບລິກ ານເກັບມ້ຽນຂື້ເ ຫຍຼືື້ອ, ການຂົນ ສົັ່ງ ແລະ ການຄຸ້ມ ຄອງຂື້ເຫຍຼືື້ອ ແມ່ນ
ເຮັດບໍ່ໄດ້ດເທົັ່າທີ່ຄວນ.
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ພາກທ V
ເຫດການສຸກເສນດ້ານມົນລະພິດ
5.1

ບັນຫາຄໍາຮ້ອງ ແລະ ການແກຸ້ໄຂທາງດ້ານມົນລະພິດ
ການພັດ ທະນາທີ່ກ າຍເປັນຕົວເມຼືອງຢຸ່າງໄວວາ, ການເພີ່ມຂຶື້ນຂອງປະຊາກອນ ແລະ ການຂະຫຍາຍໂຕຂອງ

ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ, ກະສິກໍາ, ຄົມມະນາຄົມຂົນສົັ່ງ ແລະ ອຼືີ່ນ ໆ ຊຶີ່ງເປັນໄພຂົັ່ມຂູ່ຕໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເປັນ ສາເຫດ
ຕົື້ນຕຂອງບັນ ຫາມົນ ລະພິດທີ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ກໍາລັງປະສົບຢູຸ່ໃນປະຈຸບັນ.
ດ້ວຍປັດໃຈທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັື້ນຈິີ່ງເປັນທີ່ມ າຂອງການເກດມົນລະພິດ ທາງອາກາດ, ນໍໍ້າ, ດິນ ແລະ ສີ່ງ
ລົບກວນອຼືີ່ນ ໆ ຖ້າຫາກບໍ່ມການຄຸ້ມ ຄອງຢຸ່າງຖຼືກ ວິທຕາມຫຼັກວິຊາການ. ສະນັື້ນ, ຈິີ່ງເປັນ ທີ່ມາຂອງການຮ້ອງຟ້ອ ງ
ຈາກບັນດາປະຊາຊົນ ທີ່ອາໃສຢູຸ່ພາຍໃນແຂວງ ເຊິີ່ງໄດ້ສະຫຼຼຸບໄວ້ດັັ່ງລຸ່ມນື້:
ຂໍ້ມູນການຮ້ອງຟ້ອງໃນປີ 2019 ມຫນັງສຼືສະເຫນ ຈາກປະຊາຊົນ, ສະພາປະຊາຊົນເຂດ 6 ແຂວງຫລວງພະ
ບາງ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາຜົນກະທົບຕ່າງໆ ເຊັັ່ນ: ບັນ ຫາຮ່ອງລະບາຍນໍໍ້າ, ບັນຫາຝຸຸ່ນລະອອງ, ການສັັ່ນ
ສະເທຼືອນ, ນໍໍ້າເປືົ້ອນຈາກກິດຈະການຕ່າງໆ ທັງຫມົດ 12 ສະບັບ ແກ້ໄຂບັນ ຫາ ໄດ້ທັງ 12 ກ ລະນ ພ້ອມທັງໄດ້ລາຍ
ງານຕໍ່ການນໍາຂອງແຂວງສໍາເລັດ.
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ພາກທ VI
ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ
6.1 ເປົໍ້າໝາຍລວມການຄວບຄຸມມົນລະພິດ
ປະຊາຊົນ ລາວ ກໍ່ຄຼື ຊາວແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ພະຍາຍາມສູ້ຊົນ ແລະ ມພັນທະຕໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ປະສະຈາກມົນ
ລະພິດ, ມ ຄວາມສະອາດ ແລະ ມ ສຸຂະພາບທີ່ດ ໂດຍມການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມມົນລະພິດ ປະຕິເ ສດສິີ່ງທີ່ຈະ
ກໍ່ໃຫ້ເກດເປັນມົນລະພິດ ເພຼືີ່ອສ້າງເງຼືີ່ອນໄຂພຼືື້ນຖານສໍາລັບ ເສດຖະກິດຂຽວ ທີ່ມສິີ່ງເສດເຫຼຼືອໜ້ອຍທີ່ສຸດ ເພຼືີ່ອ
ຄວາມວັດ ທະນະຖາວອນຂອງປະເທດ ແລະ ການພັດທະນາທີ່ຍຼືນຍົງ.
“ສ້າງ ສປປ ລາວ ໃຫຸ້ເປັນປະເທດປາສະຈາກມົນລະພິດ, ຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊຸ້ສານເຄມ ແລະ
ຫຼຸດຜ່ອນສິີ່ງເສດເຫຼືອ ເພຼືີ່ອແນໃສູ່ສ້າ ງຄຸນນະພາບການດໍາລົງຊວິດທີ່ດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມທີ່ຍຼືນ
ຍົງ”
ບັນດາເປົ້າໝາຍລວມຂອງວິໄສທັດ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນື້ ປະກອບມ 03 ເປົ້າໝາຍສະເພາະ ແລະ ມ ທິດທາງ
ວຽກງານຈຸດສຸມ ດັັ່ງລຸ່ມນື້:
ເປົໍ້າໝາຍທ 1: “ສ້າງ ສປປ ລາວ ໃຫຸ້ເປັນປະເທດປາສະຈາກມົນລະພິດ”
❖

ທິດທາງວຽກງານຈຸດສຸມ ຂອງເປົໍ້າ ໝາຍສະເພາະ 1:
- ປກປັກຮັກສາດິນ ໃຫ້ມຄຸນນະພາບດ ແລະ ປາສະຈາກການປນເປືົ້ອນຂອງສານເຄມທີ່ເປັນ ພິ ດຕົກຄ້າງ ທີ່

ມາຈາກຂົງເຂດກະສິກໍາ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ໃນຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດ;
- ປກປັກຮັກສາຄຸນນະພາບນໍໍ້າ ຢູຸ່ໃນອ່ າງຮັ ບນໍໍ້າ ແລະ ບັນດາແຫຼ່ງນໍໍ້ າຕ່ າງໆ ໃນຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດ ໃຫ້ ຢູຸ່ໃນ

ເກນມາດຕະຖານຄຸນນະພາບນໍໍ້າ;
- ຄວບຄຸມ ແຫຼ່ງປຸ່ອ ຍມົນລະພິດອອກສູ່ອ າກາດ ຈາກກິດຈະກໍ າ, ກິດຈະການ ແລະ ໂຄງການພັ ດທະນາຕ່າງໆ

ໃຫ້ຢູຸ່ໃນເກນມາດຕະຖານຄຸນນະພາບອາກາດ ໃນຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດ;
- ຄວບຄຸມ ແລະ ຈໍາກັດ ລະດັ ບສຽງຈາກສະຖານທີ່ ບລິກ ານ, ການຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົັ່ງ ແລະ ບັນດາ

ໂຮງງານຕ່າງໆ ໃຫ້ຢູຸ່ໃນເກນມາດຕະຖານລະດັບສຽງ ທີ່ກໍານົດໄວ້ .
ເປົໍ້າໝາຍທ 2: “ຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊຸ້ສານເຄມ”
- ຄວບຄຸມການນໍາເຂົື້າ ແລະ ນໍາໃຊ້ສານເຄມ ໃນຂົງເຂດການພັດ ທະນາອຸດສາຫະກໍາ , ກະສິກໍາ ແລະ ການ
ບລິການຕ່າງໆ;
- ຄວບຄຸມປະລິມານການນໍາເຂົື້າ ແລະ ນໍາໃຊ້ສ ານເຄມ ທີ່ທໍາລາຍຊັື້ນ ໂອໂຊນ.
ເປົໍ້າໝາຍທ 3: ”ຫຼຸດຜ່ອນສິີ່ງເສດເຫຼືອ”
- ຫຼຼຸດຜ່ອນປະລິມານສິີ່ງເສດເຫຼຼືອ ຢູຸ່ບັນດາຕົວເມຼືອງເທດສະບານ ແລະ ຕົວເມຼືອງອຼືີ່ນໆ ໃນຂອບເຂດທົັ່ວ
ປະເທດ ໂດຍນໍ າໃຊ້ຫຼັກການ 3Rs;
- ປັບປຸງລະບົບເກັບມ້ຽນ, ຂົນສົັ່ງ ແລະ ຂະຫຍາຍພຼືື້ນ ທີ່ການບລິກ ານເກັບຂື້ເ ຫຍຼືື້ອໃນຕົວເມຼືອງ;
- ສ້າງລະບົບການເກັບຂື້ເຫຍຼືື້ອໃນຊຼຸມຊົນ ແລະ ສາທາລະນະໃຫ້ມປະສິດ ທິພາບ;
- ປັບປຸງ, ສ້າງສະໜາມກາຈັດຂື້ເຫຍຼືື້ອ ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ;
- ປະຊາຊົນມ ຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົື້າໃຈໃນການນໍາໃຊ້ຫຼັກການ 3Rs.
6.2 ຍຸດທະສາດການຄວບຄຸມມົນລະພິດ
ວິໄສທັດຮອດ ປີ 2030, ຍຸດທະສາດ 10 ປີ ແລະ ແຜນດໍາເນນງານ ວ່າດ້ວຍ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ
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ສະບັບນື້ໄດ້ກໍານົດ ແລະ ວາງກອບຂອງການຄວບຄຸມມົນ ລະພິດ ຂອງ ສປປ ລາວ ເພຼືີ່ອ ປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ ມົນ
ລະພິດ ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດ ເຊຼືີ່ອມຕໍ່ທາງບົກກັບຫຼາຍປະເທດ, ທິດເໜຼືອຕິດກັບ ສປ ຈນ, ທິດຕາເວັນ ອອກຕິດ
ກັບ ສສ ຫວຽດນາມ, ທິດໃຕ້ຕິດກັບປະເທດກໍາປູເຈຍ, ທິດຕາເວັນ ຕົກ ຕິດກັບປະເທດໄທ ແລະ ທິດ ຕາ ເວັນ ຕົກ
ສຽງເໜຼືອຕິດກັບປະເທດມຽນມາ. ເຊິີ່ງເປັນປະເທດໜຶີ່ງ ທອ
ີ່ ຸດົມສົມ ບູນໄປດ້ວຍຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ເປັນຕົື້ນ
ປຸ່າໄມ້, ຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດທີ່ອຸດົມສົມ ບູນ ເຊັັ່ນ: ຄໍາ, ລິກໄນ, ທອງ ແດງ ແລະ ແຮ່
ທາດອຼືີ່ນໆ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດເຫຼົັ່ານື້ເປັນການກະຕູ້ນ ແລະ ຊຼຸກ ຍູ້ ການເຕບໂຕທາງເສດ ຖະກິດຂອງ
ປະເທດລາວ.
ຍຸດທະສາດ ວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ເປັນເຄຼືີ່ອງມຼື ແລະ ແນວທາງທີ່ສໍາຄັນເຂົື້ າ ໃນວຽກງານການ
ປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມມົນລະພິດ ແນ່ໃສ່ປກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອ ມບໍ່ໃຫ້ເ ສຼືີ່ອມໂຊມ ແລະ ໄປຕາມທິດ ສຂຽວ
ແລະ ຍຼືນຍົງ. ຍຸດທະສາດສະບັບນື້ ໄດ້ສະເໜບັນດາທັດສະນະທີ່ເ ປັນ ທິດ ເຍຼືອງທາງໃນການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ມົນ
ລະພິດ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ ທີ່ອາດຈະສົັ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ , ທໍາມະຊາດ ແລະ ເສດຖະກິດ ພ້ອມທັງ
ປະຕິບັດຕາມບັນດາແຜນງານບູລິມະສິດ ຂອງລັດ ຖະບານວາງອອກ ເພຼືີ່ອປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນການບັນ ລຸ ເ ປົ້ າ ໝາຍ
ວິໄ ສທັດ , ຍຸດ ທະສາດ ແລະ ແຜນດໍາເນ ນງານຂອງຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອ ມ ຂອງ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັື້ງທ 9.
6.3 ຫັກການພຼືໍ້ນຖານໃນການຄວບຄຸມົນລະພິດ
ການເຮັດໃຫຸ້ເກດສິີ່ງເສດເຫຼືອໜ້ອຍທີ່ສຸດ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນແຫີ່ງຂອງມົນລະພິດ :
ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ເລີ່ມ ຕົື້ນແມ່ນສຸມໃສ່ການປ້ອ ງກັນ , ການຄວບຄຸມ ແລະ ການຟືົ້ນຟູ ໂດຍການຫຼຼຸດຜ່ອນ ຫຼຼື
ກໍາຈັດສິີ່ງເສດເຫຼຼືອຢູຸ່ທີ່ແຫຼ່ງກໍາເນດ ການເຮັດ ໃຫ້ມມົນ ລະພິດໜ້ອຍສຸດ ແລະ ການຫຼຼຸດຜ່ອນປະລິມານ ຂອງທຸກ
ສານທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ສານມົນລະພິດ ຫຼຼື ສິີ່ງປນເປືົ້ອນ ທີ່ເຂົື້າໄປປນໃນສິີ່ງເສດເຫຼຼືອ ຫຼຼື ທີ່ຖຼືກປຸ່ອຍແບບອຼືີ່ນສູ່
ສະພາບແວດລ້ອມ (ລວມທັງການປຸ່ອຍຊົັ່ວຍາມຊົັ່ວຄາວ ກ່ອນການຣໄຊເຄ , ການບໍາບັດ ຫຼຼື ການກໍາຈັດ).
ການປັບໃຊຸ້ຂ ອງກົດໝາຍ ແລະ ການບັງຄັບໃຊຸ້: ການສ້າງກົນໄກການຄຸ້ມຄອງມົນ ລະພິດ ຄວນ
ສາມາດປັບໃຊ້ໃຫ້ເຂົື້າກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາດ, ຂອງແຂວງ ແລະ ຂອງທ້ອງຖິີ່ນ ການນໍາໃຊ້ບັນດາມາດ
ຕະການດ້ານບລິຫານ ເຊັັ່ນ: ການກວດກາ ແລະ ຕິດ ຕາມ, ການກວດກາ ແລະ ການຕລາຄາ ແຫຼ່ງມົນລະພິດ ແລະ
ປະລິມານມົນ ລະພິດ ຈາກບັນດາກິດຈະກໍາການພັດທະນາ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຈະຖຼືກສົັ່ງເສມເພຼືີ່ອເພີ່ມ
ທະວຄວາມສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ປະສິດທິພາບ ການຈັດການຂອງລັດ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະຖານ ກ່ຽວກັບ
ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ໃນສິີ່ງແວດລ້ອມ.
ການເຊຼືີ່ອມກັນຂອງກົນໄກທາງນິຕິກໍາ : ບັນດາກົນໄກທາງດ້ານນິຕິກໍາ ຄວນຈະເຊຼືີ່ອ ມໂຍງກັນກັບ
ບັນດາຜູ້ມສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍຂອງປະເທດທີ່ໃກ້ຄຽງ ເພຼືີ່ອກ້າວໄປສູ່ວັດຖຼຸປະສົງທົັ່ວໄປ ໂດຍອ ງຕາມບັນຫາມົນລະພິດ
ຂອງຊາດ ແລະ ມົນ ລະພິດຂ້າມຊາຍແດນ.
ການນໍາໃຊຸ້ວິທການຕະຫາດ: ບ່ອນໃດທີ່ເປັນໄປໄດ້ກໍ່ຄວນນໍາໃຊ້ກົນໄກຕະຫຼາດ ບົດການລົງໂທດ
ທາງອາຍາກໍ່ຄວນຖຼືກ ນໍາໃຊ້ເທຼືີ່ອ ລະກ້າວ ໃນຂະນະທີ່ນໍາໃຊ້ກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫຼາດຢຸ່າງປັບປຸ່ຽນໄດ້ ເພຼືີ່ອ ບັງຄັບ
ໃຊ້ຂໍ້ກໍານົດທາງ ກົດໝາຍ, ຂໍ້ບັງຄັບ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມ.
ຜູຸ້ສ້າງມົນລະພິດເປັນຜູຸ້ຈ່າຍ:
ບັນດາອົ ງການຈັດຕັື້ງ ແລະ ບຸກຄົນ ຕ້ອ ງຈ່າຍສໍາລັບຜົນໄດ້ຈາກ
ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ມູນຄ່າຂອງສິີ່ງແວດລ້ອມ, ຖ້າຫາກເປັນຕົື້ນເຫດກໍ່ໃຫ້ເກດມົນລະພິດ ຕໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ເຮັດໃຫ້
ຊັບພະຍາກອນບົກແຫ້ງລົງ ແລະ ຊວະນາໆພັນເສຼືີ່ອມໂຊມລົງ ພວກເຂົາຕ້ອ ງຈ່າຍທົດແທນ ສໍາລັບ ການປັບປຸງໃຫ້ດ
ຂຶື້ນ, ການຟືົ້ນຟູຄຼືນ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍ.
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ວິທການແບບເຊຼືີ່ອມສານ: ການຮັບຮອງເອົ າວິທການແບບເຊຼືີ່ອມສານ ລວມມ ການປ້ອງກັນ , ການ
ຄວບຄຸມ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ ຜົນກະທົບທາງລົບຂອງມົນລະພິດ ເຂົື້າໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງແຜນພັດ ທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ເຂົື້າໃນສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການສຶກ ສາ; ການພັດ ທະນາ ຕ້ອງເປັນມິດ ຕໍ່
ສິີ່ງແວດລ້ອມ; ການພັດ ທະນາເສດຖະກິດ ຄວນຜະລິດສິີ່ງເສດເຫຼຼືອໜ້ອຍທີ່ສຸດ ແລະ ພະຍາຍາມໃຫ້ບັນ ລຸ ສໍາລັບ
ເສດຖະກິດຂຽວ.
ຄວາມສອດຄ່ອງໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ : ການພັດທະນາ ຂອງກົນໄກໃນການຄວບຄຸມມົນລະ
ພິດ ຄວາມສາມາດປັບໃຊ້ໃຫ້ເຂົື້າກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາດ, ຂອງແຂວງ ແລະ ຂອງທ້ອ ງຖິີ່ນ.
ການນໍາໃຊຸ້ການປະຕິບັດທີ່ດເລດ: ການນໍາໃຊ້ເທັກ ໂນໂລຊທີ່ດເລດທີ່ມຢູຸ່ ແລະ ເປັນມິດກັບດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ
ແມ່ນຈະຖຼືກຮັບປະກັນ .
ການໃຊຸ້ຈ່າຍທີ່ມປະສິດທິພາບ: ວິທການຈັດການ ຕ້ອງມຄວາມຄຸ້ມຄ່າທາງດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (ມຕົື້ນ
ທຶນຕໍ່າສຸດ ແຕ່ມປະສິດທິພາບສູງ).
ການເຂົໍ້າ ເຖິງຂໍໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ: ການອໍ ານວຍເງຼືີ່ອນໄຂແກ່ບັນດາຜູ້ມ ສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍທັງໝົດ ໃຫ້ມ
ຊ່ອງທາງເຂົື້າເຖິງຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບ ມົນລະພິດ.
ບັນລຸຄວາມສະເໝພາບ: ການປກປ້ອ ງຄວາມຍຸດຕິທໍາ ແລະ ຄວາມສະເໝພາບ ຂອງປະຊາຊົນ ຈາກ
ບັນຫາມົນລະພິດ ແລະ ການພິຈາລະນາ ເຖ ງຄວາມອ່ອນໄຫວທຖຼືກ ທໍາລາຍໄດ້ງ່າຍຂອງບຸກຄົນ .
ການສ້າງຈິດສໍານຶກ: ຜູ້ມສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍທັງໝົດ ຈະຕ້ອງຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາຄວາມຮ້າຍແຮງ
ຂອງມົນລະພິດ ພ້ອມທັງ ວິທການຄຸ້ມ ຄອງ ແລະ ຈັດການ.
6.4 ບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າ ທາຍໃນການຄວບຄຸມມົນລະພິດ
ໃນຊຼຸມປີທີ່ຜ່ານມາ ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມການຂະຫຍາຍໂຕແບບກ້າວກະໂດດຂອງການລົງ
ທຶນ ທັງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການລົງທຶນໃສ່ຂະແໜງການຂຸດຄົື້ນແຮ່ທາດ, ອຸດສາ
ຫະກໍາ, ພະລັງງານ, ການກະສິກໍາ ແລະ ການບລິການການທ່ອງທ່ຽວ ເຊິີ່ງການພັດທະນາບັນດາຂະແໜງການດັັ່ງກ່າວ
ເປັນສິີ່ງທີ່ທ້າທາຍໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ມ ຄວາມຍຼືນຍົງ.
ການສ້າງ ແລະ ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ນິຕິກໍາ ແລະ ກົນໄກການຄວບຄຸມມົນ ລະພິດ ໃນ ສປປ ລາວ
ກໍ່ຍັງແມ່ນວຽກງານທີ່ຂ້ອນຂ້າງໃຫມ່ ພ້ອມກັນນັື້ນ ການສ້າງ ແລະ ຈັດ ຕັື້ງລະບົບນິຕິກໍາເພຼືີ່ອເປັນບ່ອນອງໃຫ້ແກ່
ວຽກງານດັັ່ງກ່າວ ກໍ່ຍັງບໍ່ມັນເປັນລະບົບ ແລະ ເຂັື້ມ ແຂງ ກ່ຽວກັບ ການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມມົນ ລະພິດ, ການຄຸ້ມຄອງ
ສານເຄມ ແລະ ສິີ່ງເສດເຫຼຼືອ.
ບຸກຄະລາກອນທີ່ມຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການສູງໃນຂົງເຂດດັັ່ງກ່າວ ຍັງມໜ້ອຍບໍ່ທັນພຽງ
ພກັບຄວາມຕ້ອງການ, ຂາດເຕັກນິກ, ເຕັກ ໂນໂລຊ ແລະ ມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ທີ່ຊັດເຈນໃນແຕ່ລະ
ດ້ານ (ມາດຕະຖານທາງອາກາດ, ຄຸນນະພາບນໍໍ້າ, ດິນ, ສຽງ ແລະ ອຼືີ່ນໆ). ນອກຈາກນັື້ນ ການຄົື້ນຄ້ວາເອກະສານ
ປະກອບຄໍາເຫັນໃຫ້ຂັື້ນເທິງ, ຜູ້ປະກອບການ ກໍ່ຄຼືຂະແໜງການອຼືີ່ນ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕອບສະໜອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອ ງ
ຕ້ອງການຂອງວຽກງານ, ການຕິດ ຕາມກວດກາ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກດຂຶື້ນຢູຸ່ທ້ອງຖີ່ນຍັງຊັກຊ້າ ຍ້ອນຂາດບຸກ
ຄະລາກອນທີ່ມຄວາມຊໍານານງານ ໃນການລົງຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຕາມການສະເໜຮ້ອ ງຟ້ອງ,
ຮ້ອງທຸກຈາກປະຊາຊົນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້ກ ານແກ້ໄຂບັນ ຫາບໍ່ທັນໄດ້ດ ແລະ ວຽກງານປະສານງານ
ກັບກົມກອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຍັງຊັກຊ້າຍັງບໍ່ທັນກັບສະພາບຕົວຈິງເທົັ່າທີ່ຄວນ.
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ພາກທ VII
ສະຫຼຸບ
7.1 ສະຫຼຸບ
ຈາກການລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະພາບມົນ ລະພິດຂອງແຂວງ
ສະຫຼຼຸບໄດ້ດັັ່ງນື້:

ຫຼວງພະບາງ

ສາມາດປະເມນ

ແລະ

❖ ຄຸນນະພາບທາງອາກາດ ໄດ້ມການວັດແທກຕົວຈິງຢູຸ່ 2 ຈຸດຄຼື: ຂະແໜງອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸ ທົກ ກະສາດ ແລະ
ເຂດວັດໃໝ່ ເປັນເຂດມລະດົກໂລກ ໂດຍທໍາການວັດແທກ ຊັລເຟີໄດອ໋ອກໄຊດ໌, ໄນໂຕເຈນໄດ້ອ໋ອກໄຊດ໌
, ກາສ໌ຄາບອນໂມນ໊ໄຊດ໌, ຝຸຸ່ນລະອອງຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ 10, ຝຸຸ່ນລະອອງຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ 2.5 ແລະ
ຝຸຸ່ນລະອອງລວມ ປະເມນໄດ້ວ່າສະພາບມົນລະພິດທາງອາກາດຍັງຢູຸ່ໃນເກນມາດ ຕະຖານມ ພຽງບາງຊ່ວງ
ເວລາ ແລະ ບາງຄ່າເທົັ່ານັື້ນ ທີ່ເກນມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມ ແຫ່ງຊາດກໍານົ ດໄວ້ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ມການສົັ່ງຜົນ
ກະທົບຕໍ່ສິີ່ງທີ່ມ ຊວິດ ຫຼຼື ມະນຸດແຕ່ຢຸ່າງໃດ;
❖ ສໍາລັບລະດັບສຽງ ຈາກການວັດແທກທັງ 2 ຈຸດຄຼື ຫ້ອງການອຸ ຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸ ທົກກະສາດ ແລະ ເຂດວັດ
ໃຫມ່ ເປັນເຂດມລະດົກ ໂລກ ເຫັນວ່າຍັງຢູຸ່ໃນເກນມາດຕະຖານສິີ່ງແວດແຫ່ງຊາດກໍານົດໄວ້ ເຊັັ່ນດຽວກັນ;
❖ ຄຸນນະພາບທາງດນ: ເນຼືີ່ອງຈາກວ່າ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຖຼືເອົາວຽກງານກະສິກໍາ ເປັນ ວຽກງານບູລິມະສິດ
ໜຶີ່ງທີ່ສໍາຄັນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຄ່ຽງຄູ່ກ ານພັດທະນາໃນວຽກງານກະສິກໍາກໍ່ຄຼືການນໍາ
ໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພຼືດທີ່ໃຊ້ເຂົື້າໃນການປູກ ພຼືດເປັນສິນຄ້າພ້ອມກັນນັື້ນ ການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດ ຕູພຼືດແມ່ນ ຍັງ
ມການນໍາໃຊ້ຢູຸ່ພາຍໃນແຂວງ ແຕ່ໃນທາງດຽວກັນນັື້ນ ທາງແຂວງຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສົັ່ງເສມກະສິກໍາອິນຊ ຫຼຼື
ກະສິກໍາສະອາດຢຸ່າງກວ້າງຂວາງ.
❖ ຄຸນນະພາບທາງນໍໍ້າ: ໃນປີ 2019 ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ມການຕິດ ຕາມຄຸນນະພາບນໍໍ້າ 13 ຈຸດ ໃນນັື້ນ
ປະກອບມ 8 ແມ່ນໍໍ້າມ ນໍໍ້າຂອງ, ນໍໍ້າອູ, ນໍໍ້າງາ, ນໍໍ້າຄານ, ນໍໍ້າດົງ ແລະ ນໍໍ້າເຊຼືອງ, ຫ້ວຍໂຮບ ແລະ ຫ້ວຍອ່ວງ
ຕາມລໍາດັບ. ອງຕາມຜົນການວັດແທກ ແລະ ວິໄຈຄຸນນະພາບນໍໍ້າໜ້າດິນທັງ 13 ຈຸດ ເຫັນວ່າ ຄຸນ
ນະພາບນໍໍ້າທັງໝົດ ແມ່ນຍັງຢູຸ່ໃນເກນມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ.
❖ ສິີ່ງເສດເຫຼຼືອ: ແຂວງຫຼວງພະບາງ ມ ທັງໝົດ 12 ຕົວເມຼືອງ ສະພາບລວມໃນການຄຸ້ມຄອງຂື້ເຫຍຼືື້ອ ແລະ
ສະຖິຕິປະລິມານຂື້ເ ຫຍຼືື້ອຂອງ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ໃນປີ 2019 ມທັງໜົດ 37,568.18 ໂຕນ ໂດຍລວມ
ເປັນການຈັດການແບບສະໜາມເປີດ (Open Dumping) ຍັງບທ
ໍ່ ັນມການສົັ່ງເສມການຈັດການຈາກຕົື້ນ
ທາງຢຸ່າງຈິງຈັງ.
7.2

ຂໍໍ້ສະເໜ
ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສິີ່ງເສດເຫຼຼືອ ເພຼືີ່ອໃຫ້ໄດ້ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດ ທິຜົນ ຄວນມ

ດັັ່ງນື້:
ສ້າງລະບຽບການສະເພາະແຕ່ລະດ້ານ ພ້ອມທັງບັງຄັບໃຊ້;
ສ້າງກົນໄກການຄວບຄຸມ, ການນໍາເຂົື້າ ແລະ ການນໍາໃຊ້ສານເຄມເປັນພິດຢຸ່າງຈິງຈັງ;
ສ້າງກົນໄກການຄວບຄຸມມົນລະພິດຂັື້ນແຂວງ ໂດຍຮ່ວມກັບບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
ໂຄສະນາສ້າງຈິດສໍານຶກ ໃຫ້ແກ່ບັນດາພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ, ປະຊາຊົນ, ນັກ ຮຽນ
ນັກສຶກສາ ແລະ ທຸກ ພາກສ່ວນ ໃຫ້ມຮູ້ຄວາມເຂົື້າໃຈກ່ຽວກັບ ບັນຫາມົນລະພິດ ພ້ອມທັງວິທແກ້
ໄຂ;
5. ສົັ່ງເສມການນໍາໃຊ້ລົດໄຟຟ້າ, ລົດປະຢັດ ພະລັງງານ ແລະ ອຼືີ່ນໆ;
1.
2.
3.
4.
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6. ສົັ່ງເສມການຜະລິດກະສິກໍາສະອາດ;
7. ສົັ່ງເສມການນໍາໃຊ້ຫຼັກການ 3Rs ເຊັັ່ນ: ການແຍກຂື້ເຫຍຼືື້ອແຕ່ຕົື້ນທາງ, ການເຮັດຝຸຸ່ນບົັ່ມ ໃນ
ລະດັບຄົວເຮຼືອນ ແລະ ການລ້ຽງຂື້ກະເດຼືອນ ເພຼືີ່ອ ຍ່ອຍສະຫຼາຍເສດອາຫານຈາກຄົວເຮຼືອ ນຢຸ່າງທົັ່ວ
ເຖິງ;
8. ຈັດຫາງົບປະມານຕິດຕັື້ງເຄຼືີ່ອງມຼືໃນການຕິດຕາມຄຸນນະພາບສິີ່ງແວດລ້ອມ ເປັນຕົື້ນ : ຄຸນນະພາບ
ອາກາດ, ຄຸນນະພາບນໍໍ້າ ແລະ ອຼືີ່ນໆ;
9. ສະເໜປັບປຸງສະໜາມຂື້ເຫຍຼືື້ອ ແລະ ສ້າງສະໜາມຂື້ເ ຫຍຼືື້ອໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ບັນດາເມຼືອງທີ່ບໍ່ທັນມ .
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ເອກະສານອ້າງອງ
1. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປກປັກຮັກ ສາສິີ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບປັບປຸງ ສະບັບເລກທ 041/ສພຊ; ລົງວັນ ທ 18
ທັນວາ 2012;
2. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ນໍໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍໍ້າ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທ 23/ສພຊ, ລົງວັນທ 11
ພຶດສະພາ 2017;
3. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທີ່ດິນ 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 ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມ ຄອງເຄມ (2016);
10. ກົດໝາຍວ່ າດ້ວຍ ການປ້ອ ງກັນ ແລະ ການກັກກັນ ພຼືດ ສະບັບປັບປຸງ (2016);
11. ມາດຕະຖານສິີ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທ 81/ລບ; ລົງວັນ ທ 21 ກຸມພາ 2017;
12. ແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແບບຮອບດ້ານ ຮອດປີ
2030;
13. ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຢາປາບສັດ ຕູ ພຼືດ ເລກທ 258/ລບ, ລົງວັນ ທ 24 ສິງຫາ 2017;
14. ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກ ລົງ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມ ທະວຄວາມເຂັື້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ
ຝຸຸ່ນ, ແນວພັນ ພຼືດ, ຢາຂ້າຫຍ້າ ແລະ ຢາປາບສັດຕູພຼືດອຼືີ່ນໆພາຍໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ ສະບັບເລກທ 610/
ຈຂ.ຫຼບ ລົງວັນທ 3/1/2014.

15. ຂໍ້ກໍານົດວ່າດ້ວຍ

ການຄຸ້ມ ຄອງຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນເມຼືອງຫຼວງພະບາງສະບັບເລກທີ່

723/

ຈຂ-ຫຼບ, ລົງວັນ ທີ່ 5 ພະຈິກ 2018.
16. ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5ປີ ຄັື້ງທ V (2021-2025) ຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ;
17. ການນໍາໃຊເຄມກະສິກໍາທີ່ຜົນກະທົບຕໍ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ; ດຣ ພູສ ອິນ ທະປັນ ຍາ;
18. ບົດສະຫຼຼຸບລາຍງານການຈັດ ຕັື້ງປະຕິບັດວຽກງານປູກຝັງ ປີ 2019 ເລກທີ່ 249/ປຝຂ.ຫຼບ, ລົງວັນ ທີ່ 26
ທັນວາ 2019.
19. ແຜນຄຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດລ້ອມ ແບບຮອບດ້ານ ຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ.
20. ສະຖິຕິກະສິກໍາ ປະຈໍາປີ 2019, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປຸ່າໄມ້, ລົງວັນ ທ 19 ພຶດສະພາ 2020.
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