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ດ້ວຍທ່າແຮງທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມທີິ່ອຸດົມສົມບູນ ໄດ້ກາຍເປັນ
ທ່າແຮງທີິ່ສ າຄັນໃຫ້ແກ່ ແຂວງວຽງຈັນ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ, ໂດຍສະເພາະຂະແໜງການລົງທຶນ
ຕ່າງໆເຊັິ່ນ: ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບ ລິການ, ການຂຸດຄົົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ, ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ຫັດຖະ
ກ າ, ການພັດທະນາເຂ ິ່ອນໄຟຟ້ານ ົ້າຕົກ, ແລະ ການປູກພ ດເສດຖະກິດ ຕ່າງໆ. ພ້ອມກັນນັົ້ນກ ິ່ມີຈຸດເດັິ່ນທາງດ້ານ
ທີິ່ຕັ ົ້ງ ເຊິ ິ່ງເປັນແລວເຊ ິ່ອມຕ ິ່ ລະຫວ່າງ ບັນດາແຂວງພາກກາງ ໄປຫາ ແຂວງອ ິ່ນໆທີິ່ຢູ ່ທາງພາກເໜ ອຂອງ 
ສປປລາວ, ເຊິິ່ງມັນເປັນການອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການດ າເນີນທຸລະກິດ-ການຄ້າ, ການຄົມມະນາຄົມ 
ແລະ ຂົນສົິ່ງ ໂດຍສະເພາະທາງດ່ວນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ວັງວຽງ. ນອກຈາກນີົ້ແຂວງວຽງຈັນຍັງເປັນແຂວງໜຶິ່ງ 
ທີິ່ມີແລວທາງລົດໄຟ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ບ ິ່ເຕັນ ເຊິິ່ງການກ ິ່ສ້າງຈະສ າເລັດໃນໄວໆນີົ້. ທັງໝົດເຫຼົ ິ່ານັົ້ນໄດ້
ກາຍເປັນທ່າແຮງທີິ່ສ າຄັນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງແຂວງ ກ ິ່ຄ  ຂອງ ສປປລາວ. 

ຄຽງຄູ່ກັບການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາຕ່າງໆ ນັົ້ນ, 
ບັນຫາທາງດ້ານສິ ິ່ງແວດລ້ອມທ າມະຊາດ ແລະ ແລະສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະບັນຫາ ກ່ຽວກັບ ມົນລະພິດ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ ທີິ່ເກີດຂຶົ້ນຈາກບັນດາກິດຈະກ າການພັດທະນາຕ່າງໆ ໄດ້ກາຍເປັນສິິ່ງທີິ່ທ້າທາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ຂອງ
ບັນດາພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນ ທີິ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການປົກປັກຮັກສາ ເພ ິ່ອ
ເຮັດໃຫ້ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມມີຄວາມຍ ນຍົງ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາດັິ່ງກ່າວ. 

ໃນການສ້າງບົດລາຍງານສະພາບມົນລະພິດສະບັບນີົ້ ແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພ ິ່ອເປັນການສັງລວມຂ ົ້ມູນໃຫ້ຮູ້
ສະພາບບັນຫາມົນລະພິດໃນປັດຈຸບັນຂອງແຂວງວຽງຈັນ, ທັງເປັນຂ ົ້ມູນພ ົ້ນຖານສະໜອງໃຫ້ແກ່ການສ້າງແຜນດ າ
ເນີນງານ ໃນການປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດຂອງແຂວງໃນອະນາຄົດ. ເຊິິ່ງການ
ສ້າງບົດລາຍງານສະບັບນີົ້ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານງົບປະມານ ຈາກກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດ 
ລ້ອມ ຜ່ານໂຄງການ LENs-2, ແລະ ການສະໜອງຂ ົ້ມູນ ຈາກບັນດາຂະແໜງການຕ່າງໆທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາກລັດ 
ແລະ ເອກຊົນພາຍໃນແຂວງ. ແຕ່ດ້ວຍຂ ົ້ຈ າກັດທາງດ້ານເວລາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ, ສະນັົ້ນຈຶິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້
ເນ ົ້ອໃນຂອງບົດລາຍງານສະບັບນີົ້ອາດຈະມີການຂາດຕົກບົກພ່ອງ ເຊິິ່ງຄະນະວິຊາການຜູ້ຈັດທ າ ກ ິ່ຄ  ພະແນກ 
ຊັບພະຍາກອນ ທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງວຽງຈັນ, ຈະໄດ້ມີການຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ສ ບຕ ິ່
ຄົົ້ນຄວ້າ ພ້ອມທັງປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶົ້ນໃນອະນາຄົດ. ໃນໂອກາດນີົ້ ພຊສ ແຂວງ ວຽງຈັນ ຫວັງຢ່າງຍິິ່ງວ່າ ບົດລາຍງານ
ສະພາບມົນລະພິດຂອງແຂວງສະບັບນີົ້ ຈະເປັນການຊ່ວຍສະໜອງຂ ົ້ມູນ ທີິ່ເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ບັນດາທ່ານບ ິ່
ຫຼາຍກ ິ່ໜ້ອຍ. 

 
ຫົວໜ້າພະແນກ  
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ຕົວອັກສອນຫຍ ໍ້ 
 
ກຊສ  ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ 
ມມ  ມິນລີແມັດ (millimeter) 
ພຊສ  ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ 
ຫຊສ  ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ 
dBA  ເດຊີເບວເອ (decibel A) 
DO  ປະລິມານອ໊ອກຊີເຈນທີິ່ລະລາຍໃນນ ົ້າ (Dissolve Oxygen) 
Ec  ຄ່າຊັກນ າກະແສໄຟຟ້າ (conductivity) 
GDP  ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ 
h  ຊົິ່ວໂມງ 
kg  ກິໂລກຼາມ (kilogram) 
Leq24h ເຊິິ່ງລະດັບສຽງຄົງທີິ່ໃນ 24 ຊົິ່ວໂມງ 
Lmax  ຄ່າລະດັບສຽງສູງສຸດ 
m3  ແມັດກ້ອນ (cubic meter)  
mg  ມິນລີກຼາມ (milligram)  
MW  ເມກາວັດ 
n/a  ບ ິ່ມີຂ ົ້ມູນ 
PDA  ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ  
pH  ຄວາມເປັນກົດ-ດັິ່ງ 
Temp  ອຸນຫະພູມ (temperature)\ 
TDS  ທາດແຂງລະລາຍໃນນ ົ້າ (total dissolved solid) 
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I. ສະພາບລວມຂອງແຂວງວຽງຈັນ 
 

ແຂວງວຽງຈັນ ເປັນແຂວງໜຶິ່ງທີິ່ຕັົ້ງຢູ່ພາກກາງ ຂອງ ສປປລາວ, ເປັນປະຕູຜ່ານ ລະຫວ່າງ ນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນ ກັບບັນດາ ແຂວງພາກເໜ ອ. ເປັນແຂວງໝຶິ່ງທີິ່ຕັົ້ງຢູ່ເຂດຮ້ອນ ແລະ ມີອາກາດຊຸ່ມຊ ິ່ນຕະຫຼອດປີ, 
ອຸນຫະພູມສະເລ່ຍສູງສຸດ 34 ອົງສາ ແລະ ຕ ິ່າສຸດຢູ່ທີິ່ 18 ອົງສາ ຕ ິ່ປີ; ປະລິມານນ ົ້າຝົນຢູ່ທີ 2,992.9 ມມ ຕ ິ່ປີ. 
ແຂວງ ວຽງຈັນ ມີເນ ົ້ອທີິ່ທັງໝົດ 1,592.80 ເຮັກຕາ,ໃນນັົ້ນກວ່າເຄິິ່ງໜຶິ່ງປົກຄຸມດ້ວຍປ່າໄມ້, ພູມສນັຖານສ່ວນ
ໃຫ່ຍແມ່ນພູພຽງ ແລະ ພູສູງເຊິິ່ງກວມ 3/2 ຂອງເນ ົ້ອທີິ່ທັງໝົດ ແລະ ມີທົິ່ງພຽງກວມເອົາ 1/3 ຂອງເນ ົ້ອທີິ່ທັງໝົດ. 
ແຂວງວຽງຈັນ ປະກອບມ ີ11 ຕົວເມ ອງຄ : ເມ ອງ ໂພນໂຮງ, ເມ ອງ ທຸລະຄົມ, ເມ ອງ ວຽງຄ າ, ເມ ອງ ແກ້ວອຸດົມ, 
ເມ ອງ ຫີນເຫບີ, ເມ ອງ ວັງວຽງ, ເມ ອງ ກາສີ, ເມ ອງ ແມດ, ເມ ອງ ຊະນະຄາມ, ເມ ອງ ໝ ິ່ນ, ແລະ ເມ ອງເຟ ອງ, 
ປະກອບມີ 433 ບ້ານ. ພົນລະເມ ອງຂອງ ແຂວງວຽງຈັນ ມີທັງໝົດ 445,122 ຄົນ, ຍິງ 222,282 ຄົນ ປະກອບມີ 
3 ຊົນເຜົິ່າໃຫຍ ່ຄ : ເຜົິ່າລາວລຸມ່ ກວມເອົາ 80%, ເຜົິ່າມົົ້ງ ກວມ 15% ແລະ ເຜົິ່າກຶມມ ຸກວມ 5%. ປະມານ 80% 
ຂອງປະຊາກອນແມ່ນດ າລົງຊີວິດຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຢຶດຖ ອາຊີບເຮັດນາ, ເຮັດໄຮ່, ປກູຝັງ ແລະ 
ລ້ຽງສັດ ເປັນຕົົ້ນຕ . ສ າລັບ 20% ຂອງພົນລະເມ ອງແມ່ນເປັນພະນັກງານ ແລະ ເຮັດທຸລະກິດຄ້າຂາຍຢູ່ໃນຕົວເມ ອງ
ຕ່າງໆ (ຂ ົ້ມູນຈາກ LUP & ISP ແຂວງວຽງຈັນ, 2020) 

 
ຕາຕະລາງ 1: ສະຖິຕິປະຊາກອນ ແລະ ຂອບເຂດການປົກຄອງ ແຂວງວຽງຈັນ 

ລ າດັບ ຊືື່ເມືອງ ເນືໍ້ອທ ື່ ຈ ານວນບ້ານ ຄອບຄົວ 
ຈ ານວນພົນລະເມືອງ/ຄົນ 

ລວມ ຍິງ 
1 ໂພນໂຮງ 100,000 59 13,402 67,485 35,072 

2 ທຸລະຄົມ 65,800 42 11,946 56,571 29,071 

3 ແກ້ວອຸດົມ 83,000 26 3,816 19,020 9,598 

4 ກາສີ 400,000 51 8,134 38,539 18,965 

5 ວັງວຽງ 212,500 63 13,243 59,661 29,503 

6 ເຟ ອງ 135,231 43 7,578 46,053 22,121 

7 ຊະນະຄາມ 293,377 34 8,357 41,331 20,848 

8 ແມດ 117,600 33 4,568 22,686 11,194 

9 ວຽງຄ າ 16,800 17 4,926 19,521 9,716 

10 ຫີນເຫີບ 77,000 43 6,804 32,758 16,160 

11 ໝ ິ່ນ 91,500 22 6,278 41,497 20,034 

ລວມ 1,592,808 433 89,052 445,122 222,282 

ແຫຼິ່ງຂ ົ້ມູນ: ຮ່າງແຜນ LUP & ISP ແຂວງວຽງຈັນ, 2020 
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ໃນການພັດເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງແຂວງ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອີງຕາມສະພາບຊັບພະຍາກອນ ທ າມະຊາດທີິ່
ມີຢູ່ຢ່າງອຸດົມສົມບູນໃນປະຈຸບັນ, ລວມທັງທ່າແຮງທາງດ້ານທີິ່ຕັົ້ງຂອງແຂວງ ໂດຍສະເພາະຈຸດເດັິ່ນທີິ່ມີຊາຍແດນ
ຕິດກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນມີທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 13, ເລກທີ 11 ແລະ ເລກທີ 10 ເຊິິ່ງອ າ
ນວຍຄວາມສະດວກ ທາງດ້ານ ໂຄງສ້າງພ ົ້ນຖານໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງແຂວງ. ອີງຕາມ ບົດ
ລາຍງານການເມ ອງ ຂອງ ຄະນະບ ລິຫານງານພັກແຂວງ ຕ ິ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກແຂວງວຽງຈັນ ຄັົ້ງ
ທີ VI (2021) ເຫັນວ່າເສດຖະກິດ ຂອງ ແຂວງວຽງຈັນໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວໃນຈັງຫວະທີິ່ດີ, ລວມຍອດຜະລິດຕະ
ພັນພາຍໃນ (GDP) ເພີິ່ມຂຶົ້ນໂດຍສະເລ່ຍ 7.3% ຕ ິ່ ປີ; ໃນປີ 2020 ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕ ິ່ຫົວຄົນ
ບັນລຸໄດ້ 17.72 ລ້ານກີບ ຫຼ  ເທົິ່າກັບ 1,995 ໂດລາ, ທຽບໃສ່ປີ 2015 ເພີິ່ມຂຶົ້ນ 28.7%. ບັນຫາສ າຄັນ ແຂວງ
ວຽງຈັນໄດ້ສຸມໃສ່ປັບປຸງກ ິ່ສ້າງພ ົ້ນຖານໂຄງລ່າງຈ ານວນໜຶິ່ງ ເຊັິ່ນ: ຄົມມະນາຄົມ, ຊົນລະປະທານ, ໄຟຟ້າ, ໂທລະ
ຄົມມະນາຄົມ ເປັນປັດໄຈພ ົ້ນຖານການພັດທະນາ. ຂົນຂວາຍດຶງດູດນັກທຸລະກິດ, ຜູ້ປະກອບການ, ຊາວຄ້າຂາຍ 
ລົງທຶນສ້າງຫົວໜ່ວຍລາຍຮັບໃໝ່ ເຊິິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບເພີິ່ມຂຶົ້ນແຕ່ລະປີ ສະເລ່ຍ 10-20% ຕ ິ່ ປີ, 
ການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍໄດ້ມີການເຂັົ້ມງວດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ. ຜ່ານການກວດກາ ຈ ານວນ 83 ໂຄງການກ ິ່ສ້າງ
ພ ົ້ນຖານໂຄງລ່າງທີິ່ມີມູນຄ່າ 839 ຕ ົ້ກີບ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າຫຼຸດລົງ 341 ຕ ົ້ກີບ. 

ອີງຕາມຂ ົ້ມູນຈາກ “ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສົງຄົມ 5 ປີ” ແລະ “ຍຸດທະສາດ10 ປີ (2016-

2025)” ຂອງ ແຂວງວຽງຈັນ ມີຄ ດັິ່ງລຸ່ມນີົ້: 
- ຂະແໜງກະສິກ າ, ປູກຝັງແລະລ້ຽງສັດ: ວຽກງານດັ ິ່ງກ່າວເປັນທ່າແຮງໃນການພັດທະນາ

ເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງແຂວງ ເນ ິ່ອງຈາກປະຊາຊົນມີມູນເຊ ົ້ອດຸໝັິ່ນ ແລະ ຂະຫຍັນພາກພຽນໃນການ
ອອກແຮງງານ, ຮູ້ນ າໃຊ້ເຕັກນິກເຂົົ້າໃນການກະສິກ າ, ປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ ປະກອບກັບເງ ິ່ອນໄຂເອ ົ້ອອ າ
ນວຍທາງດ້ານດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ແຫຼິ່ງນ ົ້າທ າມະຊາດ. ປະຊາຊົນສາມາດເຂົົ້າເຖິງຂ ົ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ 
ສາມາດເຂົົ້າເຖິງສິນເຊ ິ່ອ ເພ ິ່ອນ າໄປສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ ແລະ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າພາຍໃນແຂວງໄດ້. 
ການປູກຝັງທີິ່ສ າຄັນປະກອບມີ ການປູກເຂົົ້າ, ສາລີ, ໝາກເດ ອຍ, ໝາກແຫ້ວ, ພ ດຜັກ, ຊາຕົົ້ມນ ົ້າດ ິ່ມ, ກາ
ເຟ, ໝາກໂມ, ກະທຽມ, ໝາກເຜັດ, ໝາກກ້ວຍ, ສະຕ ເບີລີ, ຕົົ້ນມອນ, ໝາກກ້ຽງ, ໝາກງາ ແລະ ພ ດ
ຕະກຸນຖົິ່ວອ ິ່ນໆ. ທາງດ້ານການລ້ຽງສັດ ປະກອບມີຟາມລ້ຽງງົວ-ຄວາຍ 6 ແຫ່ງ,  ຟາມລ້ຽງໝູ 36 ແຫ່ງ, 
ຟາມລ້ຽງໄກ່ 44 ແຫ່ງ, ແລະ ຟາມລ້ຽງປາ 12 ແຫ່ງ; 

- ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ: ໃນ ແຂວງວຽງຈັນ ປະກອບມີໂຮງງານທັງໝົດ 1,678 
ແຫ່ງ, ໃນນັົ້ນປະກອບມີ: ໂຮງງານຂະໜາດໃຫຍ່ 33 ແຫ່ງ, ຂະໜາດກາງ 55 ແຫ່ງ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍ
ແບບຄອບຄົວ 1,590 ແຫ່ງ. ນອກນັົ້ນຍັງມີຫັດຖະກ າຈັກສານ ແລະ ຕ ິ່າແຜ່ນ ໃນລະດັບຄອບຄົວອີກຈ າ
ນວນໜຶິ່ງ; 

- ຂະແໜງແຮ່ທາດ: ມີໂຄງການຊອກຄົົ້ນສ າຫຼວດມີ 25 ແຫ່ງ ມເີນ ົ້ອທີິ່ສ າປະທານທງັໝົດ 2,749.79 
ກມ2  ຂອງເນ ົ້ອທີິ່ທົິ່ວແຂວງ, ມີການຂຸດຄົົ້ນ-ປຸງແຕ່ງແຮທ່າດທັງໝົດ 88 ແຫ່ງ ເປັນຕົົ້ນ: ແຮ່ຄ າ, ທອງແດງ
ຊ ນ-ສັງກະສີ, ແຮ່ເຫັກ, ບາລດີ, ແຮ່ເຫັກ, ເກ ອ, ຊີມັງ, ດິນໜຽວແດງ, ດິນໜຽວຂາວ, ດິນຊາຍພູ ແລະ 
ຫິນປູນ 

- ຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟາ້ນ ໍ້າຕົກ: ເຂ ິ່ອນໄຟຟ້າທີິ່ສ້າງສ າເລັດ ແລະ ດ າເນີນການຜະລິດ ໃນ ແຂວງ
ວຽງຈັນມີ 6 ເຂ ິ່ອນມີກ າລັງຕິດຕັົ້ງ 315 MW; ນອກຈາກນີົ້ຍັງມີໂຄງການກ ິ່ສ້າງເຂ ິ່ອນທີິ່ເຊັນສັນຍາ 
(PDA) ຈ ານວນ 1 ໂຄງການ (ຂັົ້ນສູນກາງອະນຸຍາດ), ມີກ າລັງຕິດຕັົ້ງ 660 MW; ໂຄງການທີິ່ເຊັນ 
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MOU ຈ ານວນ 1 ໂຄງການ ( ຂັົ້ນສູນກາງອະນຸຍາດ), ມີກ າລັງຕິດຕັົ້ງ 60 MW; ໂຄງການເຂ ິ່ອນທີິ່ເຊັນ
ສັນຍາສ າປະທານ(CA) ຫຼ  ສັນຍາຄຸ້ມຄອງ (MA)ໂຄງການເຂ ິ່ອນໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍ (15MW ລົງມາ) 
ທີິ່ກ າລັງກ ິ່ສ້າງ ( ຂັົ້ນທ້ອງຖິິ່ນ ອະນຸຍາດ) ມີຈ ານວນ 3 ເຂ ິ່ອນ 13 MW; ໂຄງການເຂ ິ່ອນໄຟຟ້າຂະໜາດ
ນ້ອຍ (15 MW ລົງມາ) ທີິ່ໄດ້ເຊັນ MOU ຂັົ້ນທ້ອງຖິິ່ນອະນຸຍາດ ມີ 12 ໂຄງການ ລວມທັງໝົດ 94.4 

MW; 
- ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ: ແຂວງວຽງຈັນມີແຫຼິ່ງທ່ອງທ່ຽວທັງໝົດ 211 ແຫ່ງ ໃນນັົ້ນປະກອບມີແຫຼິ່ງ

ທ່ອງທ່ຽວທ າມະຊາດ 180 ແຫ່ງ, ແຫຼິ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານປະຫວັດສາດ 22 ແຫ່ງ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວທາງ
ດ້ານວັດທະນະທ າ 9 ແຫ່ງ. ໃນນັົ້ນບັນດາແຫຼິ່ງທ່ອງທ່ຽວທີິ່ສ າຄັນຂອງແຂວງປະກອບດ້ວຍ: ໜ້າເຂ ິ່ອນໄຟ້
ຟ້າ ນ ົ້າງ ິ່ມ 1  ຖ ົ້າຈັງວັງວຽງ, ຜາທ ິ່ໜ ິ່ຄ າ, ຖ ົ້າພະ, ແດນສະຫັວນນ ົ້າງ ິ່ມລີສອດ, ຮອຍຕີນພະບາດໜ້ອງແຂ້, 
ຖ ົ້າຂຸນນາງ, ຖ ົ້າສຸພານຸວົງ, ຖ ົ້າຜາກ້າ, ແລະ ອ ິ່ນໆ; 

- ຂະແໜງການບ ລິການ: ປະກອບມີໂຮງແຮມ 32 ແຫ່ງ, ລີສອດ 25 ແຫ່ງ, ເຮ ອນພັກ 287 ແຫ່ງ, ຮ້ານ
ອາຫານ-ກິນດ ິ່ມ 273 ແຫ່ງ, ຕະຫຼາດ 38 ແຫ່ງ ແລະ ຄີວລົດ 11 ແຫ່ງ; 

- ຂະແໜງປ່າໄມ້ ແລະ ເຄືື່ອງປ່າຂອງດົງ: ການປູກໄມ້ອຸດສາຫະກ າ ໄດ້ກາຍເປັນທ່າແຮງ ໃນການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງເນ ິ່ອງຈາກວ່າແຂວງວຽງຈັນມີພ ົ້ນທີິ່ດິນ ທີິ່ມີເງ ິ່ອນໄຂໃນການປູກ
ໄມ້ ແລະ ພູມອາກາດທີິ່ເໝາະສົມ, ມີໂຮງງານປຸງແຕ່ງ ແລະ ມີຕະຫຼາດຈ າໜ່າຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ການປູກ
ໄມ້ອຸດສາຫະກ າປະກອບມີ: ປູກໄມ້ສັກ, ປູກຕົົ້ນຢາງພາລາ ເພ ິ່ອຂີດເອົາຢາງ, ແລະ ການປູກໄມ້ວິກ. ສ າ
ລັບເຄ ິ່ອງປ່າຂອງດົງ ແຂວງວຽງຈັນ ແມ່ນມີຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ ສາມາດຂະຫຍາຍ ຫຼ  ປູກເສີມໃຫ້ຫຼາຍຂຶົ້ນ
ໄດ້ ມີຕະຫຼາດຮອງຮັບ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົິ່າໃນທ້ອງຖິິ່ນໄດ້. 

 
 

 

  



9 
 

ຮູບທ  1: ແຜນທີິ່ການປົກຄອງແຂວງວຽງຈັນ  
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II. ສະພາບບັນຫາມົນລະພິດ ແລະ ເຫດການສຸກເສ ນທາງດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມໃນ
ໄລຍະຜ່ານມາ 

ໂດຍລວມແລ້ວສະພາບສິິ່ງແວດລ້ອມຂອງແຂວງວຽງຈັນແມ່ນຍັງອຸດົມສົມບູນ, ແຕ່ກ ິ່ຍັງມີບາງຂົງເຂດທີິ່
ເລີິ່ມປາກົດມີບັນຫາມົນລະພິດເກີດຂຶົ້ນ ເປັນຕົົ້ນ: ບັນຫາມົນລະພິດທາງນ ົ້າຈາກໂຮງງານປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນແຮ່
ທາດ, ການນ າໃຊຝຸ້່ນເຄມີ ແລະ ຢາປາບສັດຕູພຶດ ເຂົົ້າໃນການຜະລິດກະສິກ າ, ການນ າໃຊສ້ານເຄມີເຂົົ້າໃນການຂຸດ
ຄົົ້ນແຮທ່າດແບບຊະຊາຍ, ມົນລະພິດທາງອາກາດທີິ່ເກີດຈາກການຈູດເຜົາປ່າ ແລະ ສິິ່ງເສດເຫຼ ອເພ ິ່ອກະກຽມພ ົ້ນທີິ່
ໃນຊ່ວງໄລຍະຂອງລະດູການຜະລິດກະສິກ າ ຢູ່ບາງພ ົ້ນທີິ່, ບັນຫາການຄຸ້ມຄອງຂີົ້ເຫຍ ົ້ອໃນຕົວເມ ອງ, ແລະ ອ ິ່ນໆ. 
ໃນຊ່ວງໄລຍະທີິ່ຜ່ານມາໄດ້ເກີດມີບັນຫາທາງດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ມົນລະພິດ ທີິ່ເປັນຜົນກະທົບຮຸນແຮງ ແລະ ມີ
ການຟ້ອງຮ້ອງມີ 4 ກ ລະນຄີ : 

- ບັນຫາການຮົິ່ວໄຫຼຂອງນ ົ້າຢາເກັບສານເຄມີທີິ່ເຮັດໃຫ້ປູນຊີເມັນແຂງໂຕ ຂອງໂຄງການກ ິ່ສ້າງທາງລົດໄຟ 
ລາວ-ຈີນ ຢູ່ທີິ່ຈຸດອຸໂມງເຂດບ້ານວຽງແກ້ວ (ວັງວຽງ-ກາສີ) ໃນເດ ອນກຸມພາ 2020. ເຊິິ່ງຖັງບັນຈຸສານເຄ
ມີປະລິມານຄວາມຈຸ 1,000 ລິດ ໄດ້ມີການແຕກ ແລະ ມີສານເຄມີປະລິມານຫຼາຍກວ່າ 100 ລິດ ໄດ້ໄຫຼ
ລົງສູ່ຫ້ວຍຫີນຊາ ເຊິິ່ງເປັນສາຂາຂອງນ ົ້າລີກ, ເຊິິ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ປາຕາຍຢູ່ເຂດຫວ້ຍຫີນຊາ ແລະ 
ເຂດນ ົ້າລີກ ເຊິິ່ງໃນນັົ້ນມີວັງສະຫງວນພັນປາຢູ່ 3 ບ້ານຄ : ບ້ານໂພນແບ່ງ, ບ້ານວຽງຄ າ, ແລະ ບ້ານວຽງ
ແກ້ວ. ຈາກເຫດການດັິ່ງກ່າວ ບ ລິສັດໄດ້ມີການຊົດເຊີຍ ແລະ ຟ ົ້ນຟູລະບົບນິເວດທາງນ ົ້າຄ ນ; 

- ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດຈາກການດ າເນີນກິດຈະກ າຂອງ ໂຮງງານຕົົ້ມກັິ່ນນ ົ້າມັນທີິ່ ບ້ານໜອງຂອນ 
ເມ ອງໂພນໂຮງ, ເຊິິ່ງບ ລິສັດດັິ່ງກ່າວໄດ້ມີການນ າໃຊ້ເຕັກໃນໂລຊີໃນການຜະລິດທີິ່ບ ິ່ໄດ້ມາດຕະຖານ. 
ສະນັົ້ນ, ພຊສ ແຂວງວຽງຈັນ ຈຶິ່ງໄດ້ລົງກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ບ ລິສັດມີການປັບປຸງແກ້ໄຂ ໃນເດ ອນກຸມ 
ພາ 2021 ເຊິິ່ງປະກອບມີ: ການປັບປຸງລະບົບບ າບັດມົນລະພິດອາກາດ, ຫາ້ມບ ິ່ໃຫ້ມີການປ່ອຍນ ົ້າເປ ົ້ອນ 
ອອກນອກຂອບເຂດໂຮງງານ, ແລະ ພ້ອມກັນນັົ້ນເຈົົ້າຂອງໂຮງງານຈະຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງເອກສານໃຫ້ຄົບ
ຖ້ວນ ແລະ ຖ ກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບການດ າເນີນການຜະລິດຕົວຈິງ; 

- ເຫດການປາຕາຍຢູນ່ ົ້າແຈ້ງ ເມ ອງໂພນໂຮງ ເຊິິ່ງເປັນຜົນກະທົບຈາກການປ່ອຍນ ົ້າເປ ົ້ອນຂອງຟາມລ້ຽງໝູ 
ລົງສູ່ແຫຼິ່ງນ ົ້າທ າມະຊາດ. ນອກຈາກນີົ້ໂຄງການດັິ່ງກ່າວກ ິ່ຍັງມີບັນຫາ ກ່ຽວກັບ ກິິ່ນເໝັນ ເຊິິ່ງຜ່ານມາ 
ພຊສ ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບ ຫຊສ ເມ ອງໂພນໂຮງ ເພ ິ່ອລົງຊຸກຍູ້ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ, 
ແຕ່ວ່າການແກໄ້ຂຂອງເຈົົ້າຂອງກິດຈະການຍັງບ ິ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ບັນຫາຜົນກະທົບ ດັິ່ງກ່າວຫຼຸດຜ່ອນລົງ
ໄດ້; 

- ຜົນກະທົບທາງດ້ານກິິ່ນເໝັນ ຂອງ ໂຮງງານຜະລິດຝຸ່ນຊີວະພາບ ບ້ານຄອນຜູກ ເມ ອງຫີນເຫີບ, ເຊິິ່ງເກີດ
ຈາກການໝັກບົິ່ມຂອງບັນດາວັດຖຸດິບທີິ່ນ າໃຊ້ໃນການຜະລິດເຊັິ່ນ: ຂີົ້ແກບ, ຂີົ້ເບຍ, ເສດມັນຕົົ້ນ, ຂີົ້ໝາກ
ເດ ອຍ ທີິ່ບ ິ່ໄດ້ມີການເກັບມ້ຽນຢ່າງເປັນລະບຽບ. ສະນັົ້ນ ຈຶິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດມີກິິ່ນເໝັນ. ນອກຈາກນີົ້ ໃນ
ຊ່ວງໄລຍະ ເດ ອນມັງກອນ 2021, ຜູ້ປະກອບການໄດນ້ າເອົານ ົ້າໝັກຈາກໂຮງງານຜະລິດແປ້ງມັນຕົົ້ນ ທີິ່
ຈະນ າໃຊ້ເປັນສ່ວນຜະສົມ ມາຖອກລົງໃນໜອງເກັບໄວ້ພາຍໃນໂຮງງານ ເຊິິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດມີກິິ່ນເໝັນ
ຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະ ກະຈາຍໃນບ ລິເວນກວ້າງ ກະທົບກັບຊີວິດການເປັນຢູ່ປະຊາຊົນ. ຕ ິ່ເຫດການດັິ່ງກ່າວ 
ພຊສ ແຂວງວຽງຈັນໄດ້ລົງຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຊຸກຢູ້ໃຫ້ຜູ້ປະກອບການແກ້ໄຂບັນຫາ, ເຊິິ່ງຈະໄດ້ມີ
ການຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດໃນໄລຍະຕ ິ່ໄປ. 
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III. ສະພາບສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ບັນຫາມົນລະພິດ 

3.1 ບັນຊີແຫຼິ່ງປ່ອຍມົນລະພິດຂອງແຂວວຽງຈັນ 

 ອີງຕາມບັນຊີລາຍຊ ິ່ຂອງບ ລິສັດ ແລະ ໂຄງການ ທີິ່ໄດ້ອອກໃບຢັົ້ງຢ ນທາງດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ພາຍໃນ
ແຂວງວຽງຈັນ ໃນປີ 2020 ລວມທັງໝົດມີຈ ານວນ 224 ໂຄງການ, ເຊິິ່ງປະກອບດ້ວຍໂຄງການໃນຂົງເຂດອຸດ
ສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ, ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້, ພະລັງງານ ແລະ ບ ິ່ແຮ່, ທ່ອງທ່ຽວແລະບ ລິການ, ແລະ ຂະ   ແ
ໜງໂຍທາທິການ. ສ າລັບສະຖິຕິບັນດາໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ຫົວໜ່ວຍກິດຈະການທີິ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍ ຂັົ້ນກະຊວງ, 
ຂັົ້ນແຂວງ, ແລະ ຂັົ້ນເມ ອງ ມີຄ ຕາຕະລາງລຸ່ມນີົ້: 
 
ຕາຕະລາງ 2: ສະຖິຕິໂຄງການລົງທຶນທີິ່ຂັົ້ນກະຊວງຄຸ້ມຄອງ 
ລ/ດ ປະເພດໂຄງການ ອອກອະນຸຍາດ ກ າລັງທົບທວນ 
1 ໂຄງການພະລັງງານ-ບ ິ່ແຮ ່ 5 3 

2 ໂຄງການໂຍທາທິການ-ຂົນສົິ່ງ 2 - 

3 ໂຄງການອຸດສາຫະກ າ-ການຄ້າ 2 2 

4 ໂຄງການທ່ອງທ່ຽວ - 1 

ລວມ 9 6 

ແຫ ື່ງຂ ໍ້ມູນ: ຂະແໜງສິິ່ງແວດລ້ອມ. ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງວຽງຈັນ 
(2020) 
 

ບັນດາໂຄງການທີິ່ຂັົ້ນກະຊວງຄຸ້ມຄອງ ເຊິິ່ງເປັນໂຄງການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່, ມີການຄຸມ້ຄອງທີິ່ສະຫຼັບ 
ຊັບຊ້ອນ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານຜົນກະທົບຕ ິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມທ າມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມສູງ. ສະນັົ້ນ, ບັນດາໂຄງ 
ການເຫຼົິ່ານີົ້ຈຶິ່ງຖ ເປັນແຫຼິ່ງປ່ອຍມົນລະພິດທີິ່ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການເຝົົ້າລະວັງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ຢ່າງໃກ້ຊິດ. 
ເຊິິ່ງຈ ານວນ 15 ໂຄງການ ທີິ່ລະບຸໄວ້ໃນ ຕາຕະລາງ 2 ຂ້າງເທິງປະກອບມີຄ : 
ຕາຕະລາງ 3: ສະຖິຕິໂຄງການລົງທຶນທີິ່ຂັົ້ນກະຊວງອອກອະນຸຍາດ ແລະ ກ າລັງດ າເນີນການ 

ລ/
ດ 

ຊືື່ໂຄງການ  ບ້ານຕັໍ້ງຢູ່ 
ໝາຍ
ເຫດ 

I ໂຄງການ ພະລັງງານ-ບ ື່ແຮ ່     

1 

ໂຄງການຂຸດຄົົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ຄ າ. ບ/ສ ລາວລີົ້ຕູ້ 
ມາຍນິງ ຈ າກັດ 

ບ້ານ ນ ົ້າພອກ, ເມ ອງຊະນະຄາມ
, ແຂວງວຽງຈັນ 

ຮັບຮອງ
ໃບຢັົ້ງຢ ນ 

2 

ໂຄງການເຂ ິ່ອນໄຟຟ້ານ ົ້າລີກ 1-2. ບ/ສ ໄຟຟ້ານ ົ້າລີກ1-
2 ຈ າກັດ 

ບ້ານ ນາແຊງ, ເມ ອງເຟ ອງ, 
ແຂວງວຽງຈັນ 

ຮັບຮອງ
ໃບຢັົ້ງຢ ນ 

3 

ໂຄງການຂຸດຄົົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ຄ າ. ບ/ສ ຜາແດງ
ອິນດັສຕີຣ ປະເທດລາວ ຈ າກດັ 

ບ້ານ ຜາເຈົົ້າ, ເມ ອງກາສີ, ແຂວງ
ວຽງຈັນ 

ກ າລັງທົບ
ທວນ 
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4 

ໂຄງການຂຸດຄົົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ບລາລິດ. ບ/ສ ລາວ-
ໄຊນາເບສ ບາຣິດ ຈ າກັດ 

ບ້ານ ຜາເຈົົ້າ, ເມ ອງກາສີ, ແຂວງ
ວຽງຈັນ 

ກ າລັງທົບ
ທວນ 

5 

ໂຄງການຂຸດຄົົ້ນຖ່ານຫິນນ ົ້າໂທມ. ບ/ສ ລາວພັດທະນາ 
ຂຸດຄົົ້ນ ຖ່ານຫນີ ຈ າກັດ 

ບ້ານ ນ ົ້າໂທມ, ເມ ອງຫີນເຫີບ, 
ແຂວງ ວຽງຈັນ 

ຮັບຮອງ
ໃບຢັົ້ງຢ ນ 

6 

ໂຄງການ ເຂ ິ່ອນໄຟຟ້ານ ົ້າລີກ 1. ບ/ສ ໄຟຟ້ານ ົ້າລີກ 1 
ຈ າກັດ 

ບ້ານ ຫີນເຫີບ, ເມ ອງຫີນເຫີບ, 
ແຂວງວຽງຈັນ 

ຮັບຮອງ
ໃບຢັົ້ງຢ ນ 

7 
ໂຄງການຂຸດຄົົົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ທອງ. ບ/ສ ກົງໃຈສີ
ຫາລາດ ຂຸດຄົົົ້ນແຮ່ ຈ າກັດ 

ບ້ານ ຜາບ່ອງ, ເມ ອງຫີນເຫີບ-
ວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ 

ກ າລັງທົບ
ທວນ 

  
ໂຄງການຂຸດຄົົ້ນ ແຮ່ບາຣິດ. ບ/ສ ເພັດທອງຄ າ ຂຸດຄົົ້ນ
ແຮ່ທາດ ຈ າກດັ 

 ເມ ອງໝ ິ່ນ, ແຂວງວຽງຈັນ 
ຮັບຮອງ
ໃບຢັົ້ງຢ ນ 

8 

ໂຄງການຂຸດຄົົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ຄ າ. ບ/ສ ພູພັນ ມາຍ
ນີົ້ງ ຈ າກັດ 

ບ້ານ ນາແກບ, ເມ ອງຊະນະຄາມ
, ແຂວງວຽງຈັນ 

ກ າລັງທົບ
ທວນ 

II ໂຄງການ ໂຍທາທິການ-ຂົນສົື່ງ     

1 

ໂຄງການກ ິ່ສ້າງເສັົ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ. ບ/ສເນເຊີ
ແນວ ຄອນຊາວຕິິ່ງກຣູບ ຈ າກັດຜູ້ດ່ຽວ 

ເມ ອງ ໂພນໂຮງ-ຫີນເຫີບ-ວັງ
ວຽງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ 

ຮັບຮອງ
ໃບຢັົ້ງຢ ນ 

2 

ໂຄງການກ ິ່ສ້າງເສັົ້ນທາງດ່ວນ. ກຸ່ມບ ລິສັດກ ິ່ສ້າງລົງທຶນ 
ຈ າກັດ 

ເມ ອງ ໂພນໂຮງ-ຫີນເຫີບ-ວັງ
ວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ 

ຮັບຮອງ
ໃບຢັົ້ງຢ ນ 

III ໂຄງການ ອຸດສາຫະກ າ-ການຄ້າ     

1 

ໂຮງງານຜະລິດຊີມັງຫົງຊ  ໃສທິລາດ ຈ າກັດ. ບ/ສ ວຽງ
ຈັນໃສທິລາດ ຈ າກັດ 

ບ້ານ ຜາບ່ອງ, ເມ ອງ ຫີນເຫີບ, 
ແຂວງວຽງຈັນ 

ກ າລັງທົບ
ທວນ 

2 

ໂຮງງານຜະລິດຊີມັງ ຫຼັງ 3. ບ/ສ ຊີມັງລາວວັງວຽງຈ າ
ກັດ 

ບ້ານ ໂພນຊ,ູ ເມ ອງວັງວຽງ, 
ແຂວງວຽງຈັນ 

ຮັບຮອງ
ໃບຢັົ້ງຢ ນ 

3 ໂຮງງານຜະລິດປາຣາສະຕີກ. ບ/ສ ຊີຊີນລາວ ຈ າກັດ 
ບ້ານ ໂພນຄ າ, ເມ ອງແກ້ວອຸດົມ, 
ແຂວງວຽງຈັນ 

ຮັບຮອງ
ໃບຢັົ້ງຢ ນ 

4 

ໂຄງການກ ິ່ສ້າງໂຮງງານຜະລິດເປົາໂຕນ ແລະ ເມັດຢາງ
ປລາສະຕິກ. ບ/ສ ການລົງທຶນພັດທະນາກະສິກ າ ເອ
ເຊຍ-ປາຊີຟິກ ຈ າກັດຜູ້ດຽວ 

ບ້ານ ນາເຄ ອ, ເມ ອງວຽງຄ າ, 
ແຂວງວຽງຈັນ 

ກ າລັງທົບ
ທວນ 

I

V ໂຄງການ ທ່ອງທ່ຽວ     

1 
ໂຄງການກ ິ່ສ້າງຣີສອດ ຫຼັກ 62 (ມີເນ ົ້ອທັງໝົດ 1,200 
ເຮັກຕາ). ບ ລິສັດ ທີິ່ປຶກສາ ໄຂ່ມຸກຕາເວັນອອກ ຈ າກັດ 

ບ້ານ ໜອງຂອນ, ເມ ອງໂພນ
ໂຮງ, ແຂວງວຽງຈັນ 

ກ າລັງທົບ
ທວນ 

ແຫ ື່ງຂ ໍ້ມູນ: ຂະແໜງສິິ່ງແວດລ້ອມ. ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງວຽງຈັນ 
(2020) 

 ນອກຈາກບັນດາໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ຕາມຕາຕະລາງຂ້າງເທິງແລ້ວ ຍັງມີໂຄງການຂະໜາດກາງ, ຂະໜ
າດນ້ອຍ, ແລະ ທຸລະກິດຄອບຄົວຈ ານວນໜຶິ່ງທີິ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍແຂວງ ແລະ ເມ ອງ. ບັນດາໂຄງການເຫຼົິ່ານີົ້ເຖິງວ່າຈະ
ສົິ່ງຜົນກະທົບທາງດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມບ ິ່ຮຸນແຮງຄ ກັນກັບໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ກ ິ່ຕາມ, ແຕ່ວ່າການປ່ອຍມົນລະ
ພິດເຖິງວ່າຈະມີປະລິມານໜ້ອຍໃນໄລຍະຕົົ້ນ ແຕ່ວ່າອາດຈະມີຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານມົນລະພິດສະສົມໃນໄລຍະ
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ຍາວ ເພາະວ່າຈ ານວນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດແມ່ນມີຫຼາຍ. ສະນັົ້ນ, ບັນດາຂະແໜງການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈະຕ້ອງໄດ້ມີ
ການຕິດຕາມກວດກາຢ່າງໃກ້ຊິດ ເພ ິ່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍມົນລະພິດເກີດຂຶົ້ນຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍ
ທຸລະກິດເຫຼົິ່ານີົ້. 
 
ຕາຕະລາງ 4: ສະຖິຕິໂຄງການລົງທຶນທີິ່ຂັົ້ນແຂວງຄຸ້ມຄອງ 
ລ/ດ ປະເພດໂຄງການ ອອກອະນຸຍາດ ບ ື່ສືບຕ ື່ອະນຸຍາດ ບ ື່ໄດ້ອອກ

ອະນຸຍາດ ອອກໃ
ໝ່ 

ສືບຕ ື່ 

1 ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ 14 24 22 3 

2 ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ 9 9 16 1 

3 ພະລັງງານ ແລະ ບ ິ່ແຮ່ 6 10 43 0 

4 ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ບ ລິການ 0 1 4 14 

5 ໂຍທາທິການ (ຫີນ, ຊາຍ, 
ທາງ) 

3 31 32 2 

ລວມ 32 75 117 20 

ແຫ ື່ງຂ ໍ້ມູນ: ຂະແໜງສິິ່ງແວດລ້ອມ. ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງວຽງຈັນ 
(2020) 
ຕາຕະລາງ 5: ສະຖິຕິໂຄງການລົງທຶນທີິ່ຂັົ້ນເມ ອງຄຸ້ມຄອງ 

ລ າດັບ ຊືື່ເມືອງ ອອກອະນຸຍາດ 

1 ໂພນໂຮງ 156 

2 ທຸລະຄົມ 156 

3 ແກ້ວອຸດົມ 125 

4 ກາສີ 127 

5 ວັງວຽງ 197 

6 ເຟ ອງ 195 

7 ຊະນະຄາມ 232 

8 ແມດ 112 

9 ວຽງຄ າ 104 

10 ຫີນເຫີບ 193 

11 ໝ ິ່ນ 175 

ລວມ 1,772 

ແຫ ື່ງຂ ໍ້ມູນ: ຂະແໜງສິິ່ງແວດລ້ອມ. ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງວຽງຈັນ 
(2020) 
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3.1 ສະພາບຄຸນນະພາບອາກາດ 

ແຂວງວຽງຈັນ ເປັນແຂວງໜຶິ່ງທີິ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງທ າມະຊາດ ແລະ ຕົວເມ ອງບ ິ່ໜາແໜ້ນແອອັດ
, ບັນດາເມ ອງຈ ານວນໜຶິ່ງໃນແຂວງວຽງຈັນຍັງເປັນຕົວເມ ອງນ້ອຍ ແລະ ຕັົ້ງຢູ່ເຂດທີິ່ຫ່າງໄກ, ລວມທັງບັນດາໂຮງ
ຈັກໂຮງງານ ແລະ ຍານພາຫະນະກ ິ່ຍັງມີບ ິ່ຫລາຍ. ສະນັົ້ນ, ຄຸນນະພາບອາກາດໂດຍລວມຂອງແຂວງແມ່ນຍັງຢູ່ໃນ
ເກນດີ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ ິ່ຕາມບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດທີິ່ປາກົດມີໃຫ້ເຫັນແມ່ນບັນຫາຂີົ້ຝຸ່ນທີິ່ເກີດຈາກການ
ສັນຈອນຂອງຍານພາຫະນະ ແລະ ລົດບັນທຸກໜັກໃນເຂດທີິ່ມີການກ ິ່ສ້າງໂຄງຮ່າງພ ົ້ນຖານ ແລະ ບັນດາກິດຈະກ າ
ຂອງໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນບາງຕົວເມ ອງ, ເນ ິ່ອງຈາກວ່າເສັົ້ນທາງໃນຫຼາຍໆເຂດຍັງເປັນເສັົ້ນທາງດິນແດງ, 
ລວມທັງເສັົ້ນທາງຢູ່ໃນສະພາບທີິ່ເປ່ເພດັິ່ງທີິ່ປາກົດໃຫ້ເຫັນໃນຫຼາຍຕົວເມ ອງເຊັິ່ນ: ເສັົ້ນທາງເມ ອງຫີນເຫີບ ຫາ 
ເມ ອງຊະນະຄາມ, ເມ ອງກາສີ ຫາ ເມ ອງແມດ ແລະ ເສັົ້ນທາງສາຍອ ິ່ນໆ. ສ າລັບບັນດາເມ ອງທີິ່ມີໂຮງຈັກໂຮງງານ
ຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊັິ່ນ: ເມ ອງວັງວຽງ ແລະ ເມ ອງຫີນເຫີບ ທີິ່ມີໂຮງງານອຸດສາຫະກ າຊີມັງຂະໜາດໃຫຍ່, ເຊິິ່ງບັນຫາ
ມົນລະພິດທາງອາກາດ ຈາກການຜະລິດຂອງໂຮງງານເອງແມ່ນຖ ໄດ້ວ່າບ ິ່ມີຜົນກະທົບຫຼາຍ ເພາະວ່າໂຮງງານຜະລິດ
ເຫຼົິ່ານັົ້ນ ໄດ້ຕິດຕັົ້ງເຕັກໂນໂລຊີ ໃນການຄວບຄຸມມົນລະພິດອາກາດໃນໂຮງງານ ເຊິິ່ງມີປະສິດທິພາບທີິ່ສາມາດ
ຄວບຄຸມມົນລະພິດທາງອາກາດໄດ້ໃນລະດັບດີ, ແຕ່ບັນຫາມົນລະພິດທາງອາກາດຈາກທີິ່ເກີດຂຶົ້ນ ແລະ ປາກົດໃຫ້
ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງ ແມ່ນບັນຫາຜົນກະທົບຈາກຂີົ້ຝຸ່ນທີິ່ເກີດຈາກຍານພາຫະນະທີິ່ຂົນສົິ່ງວັດຖຸດິບຈາກແຫຼິ່ງ ເພ ິ່ອມາ
ປ້ອນໃສ່ໂຮງງານ ເຊິິ່ງໄດ້ມີການຂົນສົິ່ງເປັນໄລຍະທາງໄກ ແລະ ເສັົ້ນທາງທີິ່ໃຊ້ຂົນສົິ່ງແມ່ນເປັນເສັົ້ນທາງດິນແດງ 
ແລະ ຜ່ານເຂດຊຸມຊົນໃນບາງເຂດ. ສະນັົ້ນ ບັນຫາຜົນກະທົບຂອງຝຸ່ນລະອອງຈາກການຂົນສົິ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ມີການ
ຄົົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຫາທາງແກ້ໄຂ ໃຫ້ດີຂຶົ້ນໃນອະນາຄົດ. 

ຜົນຂອງການສັງລວມຂ ົ້ມູນທາງດ້ານຄຸນນະພາບອາກາດ ແລະ ການລົງວັດແທກຕົວຈິງ ແມ່ນໄດ້ສະແດງຢູ່
ຕາຕະລາງດັິ່ງລຸ່ມນີົ້: 

ຕາຕະລາງ 6: ຄຸນນະພາບອາກາດຂອງແຕ່ລະຕົວເມ ອງ ພາຍໃນແຂວງວຽງຈັນ 

ລ/ດ ເມືອງ ຕົວຊ ໍ້ວັດ ໝາຍ
ເຫດ 

  O3 CO SO2 NO2 PM10 PM 2.5 TSP  

 ມາດຕະຖາ
ນ 

0.2 

mg/m

3/h 

30 

mg/m3/h 

0.13 

ppm/h 

0.11 

ppm/ 

h 

0.12 

mg/m3/24h 

0.05 

mg/m3/h 

0.33 

mg/m3/h 

 

1 ໂພນໂຮງ 0 0 n/a 0.073 0.034 0.015 n/a  

2 ທຸລະຄົມ 0 0 n/a 0.013 0.080 0.047 n/a  

3 ແກວ້ອດຸົມ 0 0 n/a 0.068 0.015 0.010 n/a  

4 ກາສ ີ 0 0 n/a 0.069 0.090 0.030 n/a  

5 ວັງວຽງ         

6 ເຟ ອງ 0 0 n/a 0.061 0.057 0.046 n/a  

7 ຊະນະຄາມ 0 0 n/a 0.062 0.057 0.031 n/a  

8 ແມດ 0 0 n/a 0.020 0.020 0.010 n/a  

9 ວຽງຄ າ 0 0 n/a 0.077 0.042 0.017 n/a  

10 ຫີນເຫີບ 0 0 n/a 0.039 0.158 0.073 n/a  
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11 ໝ ິ່ນ 0 0 n/a 0.03

5 

0.107 0.027 n/a  

ແຫຼິ່ງຂ ົ້ມູນ: ວດັແທກໂດຍ ພຊສ ແຂວງວຽງຈັນ. 
ໝາຍເຫດ: 
*Std = ມາດຕະຖານທີິ່ໃຊ້ສົມທຽບ ສະພາບມົນລະພິດທາງອາກາດ ແມ່ນອີງຕາມ ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບ
ອາກາດທີິ່ລະບຸໄວ້ໃນ ຂ ົ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານສິິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 0832/ກຊສ. ລົງວັນທີ 07 
ກຸມພາ 2017 

ເມືອງທຸລະຄົມ: ເປັນເມ ອງທີິ່ມີເສັົ້ນທາງສາຍຫຼັກ ທີິ່ໃຊ້ສັນຈອນຜ່ານໄປຫາເສັົ້ນທາງ 13 ເໜ ອ ແລະ 13 ໃຕ້. 
ສະນັົ້ນ ຈຶິ່ງມີປະລິມານຂອງຍານພາຫະນະສັນຈອນເປັນຈ ານວນຫຼາຍຈຶິ່ງອາດຈະມີບັນຫາຝຸ່ນລະອອງ ແລະ ມົນລະ
ພິດຈາກລົດຍົນເປັນບາງຄັົ້ງ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ ິ່ຕາມສະພາບຂອງຄຸນນະພາບອາກາດພາຍໃນຕົວເມ ອງແມ່ນຢູ່ໃນ
ເກນທີິ່ດີ; 

ເມືອງຫ ນເຫ ບ: ໄດ້ມີການວັດແທກຄຸນນະພາບອາກາດໃນເຂດຊຸມຊົນຕົວເມ ອງເຊິິ່ງຕິດກັບຫົນທາງເສັົ້ນ 13    
ເໜ ອ, ເຊິິ່ງສະພາບເສັົ້ນທາງມີການເປ່ເພ ແລະ ເນ ິ່ອງຈາກເສັົ້ນທາງດັິ່ງກ່າວເປັນເສັົ້ນທາງສາຍຫຼັກຈຶິ່ງໄດ້ມີຈ ານວນ
ພາຫະນະສັນຈອນຫຼາຍ ບ ິ່ວ່າຈະເປັນລົດຍົນທົິ່ວໄປ ຫຼ  ກົນຈັກໜັກທີິ່ກ າລັງດ າເນີນການໃນໂຄງການສ້າງທາງດ່ວນ 
ແລະ ໂຄງການທາງລົດໄຟ, ສະນັົ້ນຈຶິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດມີບັນຫາຝຸ່ນລະອອງ PM10 ສູງເກີນກວ່າຄ່າມາດຕະຖານ
ສິິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ; 

ເມືອງໝືື່ນ: ໃນເຂດເທດສະບານເມ ອງໝ ິ່ນຍັງເປັນເສັົ້ນທາງດິນແດງໃນບາງສ່ວນ, ປະກອບກັບມີການກ ິ່ສ້າງໃນ
ຂອບເຂດຕົວເມ ອງ ສະນັົ້ນຈຶິ່ງເຮັດໃຫ້ມີບັນຫາຝຸ່ນລະອອງເກີດຂຶົ້ນ. 

 

ຮູບ 2: ສະພາບເສັົ້ນທາງໃນເຂດຕົວເມ ອງ ເມ ອງຫີນເຫີບ 
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3.2 ມົນລະພິດທາງສຽງ 
 

ໃນເດ ອນເມສາ 2018 ສະຖາບັນຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະຖິຕິ ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ 
ໄດ້ມີການໄດ້ມີການລົງຕິດຕາມສະພາບມົນລະພິດທາງສຽງ ຢູ່ໃນແຂວງວຽງຈັນ ຢູ ່2 ຈຸດ ໄດ້ແກ່: (1) ຫ້ອງການ
ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ, ແລະ (2) ວທິະຍາໄລເຕັກນິກ ແຂວງວຽງຈັນ. ເຊິິ່ງລະດັບສຽງຄົງທີິ່ໃນ 24 ຊົິ່ວໂມງ 
(Leq 24h) ໄດ້ມີການວັດແທກເປັນລາຍຊົິ່ວໂມງໃນຈຸດວັດແທກສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ ສະເລ່ຍໃນ 24 ຊົິ່ວໂມງ ແມ່ນ 
50.6 ເດຊີເບວ (dBA/24h), ແລະ ຈຸດວັດແທກ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ຄ່າສະເລ່ຍ 24 ຊົິ່ວໂມງແມ່ນ 52.6 
dBA/24h. ຜົນຂອງການວັດແທກຂອງທັງສອງຈຸດແມ່ນບ ິ່ເກີນຄ່າມາດຕະຖານສິິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ເຊິິ່ງໄດ້ກ າ
ນົດໄວ້ທີິ່ 70dBA/24h. ສ າລັບຄ່າລະດັບສຽງສູງສຸດ (Lmax) ທີິ່ໄດ້ມີການວັດແທກເປັນລາຍຊົິ່ວໂມງຈຸດວັດແທກ
ສະຖານີອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ ສະເລ່ຍແມ່ນ 66.2 dBA/24h, ແລະ ຈຸດວັດແທກວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ຄ່າສະເລ່ຍໃນ 
24 ຊົວໂມງ ແມ່ນ 69.6 dBA/24h. ເຊິິ່ງທງັສອງຈຸດແມ່ນຢູ່ໃນເກນມາດຕະຖານສິິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດເຊິິ່ງກ ານົດ
ໄວ້ແມ່ນ Lmax = 115 dBA/24h. 

 

3.3 ສະພາບຄຸນນະພາບນ ໍ້າທ າມະຊາດ 

ແຂວງວຽງຈັນເປັນຕົົ້ນກ າເນີດຂອງແມ່ນ ົ້າຫຼາຍສາຍ ແລະ ມີແມ່ນ ົ້າໄຫຼຜ່ານຄ : ນ ົ້າງ ິ່ມ, ນ ົ້າລີກ, ນ ົ້າຊອງ, ນ ົ້າ
ແມດ, ນ ົ້າມີ, ນ ົ້າສັງນ້ອຍ, ນ ົ້າແຈ້ງ, ນ ົ້າເຊ ອດ, ນ ົ້າສະນາ, ນ ົ້າເຟ ອງ, ນ ົ້າຕົງ. ປະກອບມີ 5 ອ່າງຮັບນ ົ້າທີິ່ສາມາດນ າ
ໃຊ້ເຂົົ້າໃນຂົງ ເຂດວຽກງານຕ່າງໆເຊັິ່ນ: ນ າໃຊ້ເຂົົ້າໃນວຽກງານການຜະລິດກະສິກ າ, ຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ, ຊົມໃຊ້
ໃນຊີວິດປະຈ າວັນຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົິ່າແລະນ າໃຊ້ເຂົົ້າໃນວຽກງານອ ິ່ນໆ. 

ໃນການຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນ ົ້າ ໂດຍ ພຊສ ແຂວງວຽງຈັນ ທີິ່ໄດ້ດ າເນີນການກວດກາຄຸນນະພາບນ ົ້າ
ຂອງແມ່ນ ົ້າສາຍຫຼັກ ຈ ານວນ 5 ສາຍຄ : ສາຍນ ົ້າລີກ, ນ ົ້າງາດ, ນ ົ້າສະຊະ, ນ ົ້າຊີ, ແລະ ນ ົ້າລາວ ລວມທັງໝົດ ທັງ
ໜົດ 10 ຈຸດ ໃນ ສີິ່ ໄລຍະຄ : ເດ ອນມີນາ, ເດ ອນສິງຫາ, ເດ ອນຕຸລາ, ແລະ ເດ ອນທັນວາ ປີ 2020. ແຕ່ດ້ວຍຂ ົ້ຈ າ
ກັດທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນ ໂດຍສະເພາະງົບປະມານໃນລົງວັດແທກ, ແລະ ຂ ົ້ຈ າກັດທາງດ້ານເຄ ິ່ອງມ ຕິດຕາມ, 
ສະນັົ້ນ ຕົວຊີົ້ວັດຄຸນນະພາບນ ົ້າຈຶິ່ງມີພຽງແຕ່ 6 ຕົວວັດແທກເຊິິ່ງສາມາດວັດແທກໄດ້ດ້ວຍເຄ ິ່ອງມ ພາກສະໜາມ
ໄດ້ແກ່: ຄວາມເປັນກົດ-ດັິ່ງ (pH), ປະລິມານອ໊ອກຊີເຈນທີິ່ລະລາຍໃນນ ົ້າ (Dissolve Oxygen - DO), ຄ່າ
ຊັກນ າກະແສໄຟຟ້າ (conductivity - Ec), ອຸນຫະພູມ (temperature - Temp), ທາດແຂງລະລາຍໃນນ ົ້າ 
(total dissolved solid – TDS), ແລະ ຄວາມເຄັມ (salinity). 
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ຕາຕະລາງ 7: ຈຸດວັດແທກຄຸນນະພາບນ ົ້າແຂວງວຽງຈັນ 
ລ/
ດ 

ສາຍນ ໍ້າ ສະຖານ  ຈຸດພິກັດ 

 

 

 

 

  1 

 
 
 

ນ ົ້າລີກ 

ບ. ຫີນເຫີບໃຕ້, ມ. ຫີນເຫບີ, ຂ. ວຽງຈັນ E:218116; N:2002707 

ບ. ວຽງແກ້ວ, ມ. ກາສ,ີ ຂ. ວຽງຈັນ E:210231; N:2126498 

ບ. ໂພນທັນ, ມ. ກາສ,ີ ຂ. ວຽງຈັນ E:208843; N:2122522 

ບ. ພູເຂົາຄ າ, ມ. ແກ້ວອຸດົມ, ຂ. ວຽງຈັນ E:237423; N:2050655 

ບ. ໂພນສູງ, ມ. ຫີນເຫີບ, ຂ. ວຽງຈັນ E:215299; N:2063654 

ບ. ໂພນສີດາ, ມ. ກາສ,ີ ຂ. ວຽງຈັນ E:213617; N:2130386 

2 ນ ົ້າງາດ ຂົວນ ົ້າງາດ, ບ. ນ ົ້າງາດ, ມ. ວັງວຽງ, ຂ. ວຽງຈັນ E:240450; N:2085753 

3 ນ ົ້າສະນາ ຂົວນ ົ້າສະນາ, ບ. ນາແທນ, ມ. ກາສ,ີ ຂ. ວຽງຈັນ E:209500; N:2123937 

4 ນ ົ້າຊີ ບ. ໜອງປ , ມ. ເຟ ອງ, ຂ. ວຽງຈັນ E:185595; N:2073785 

5 ນ ົ້າລາວ ບ. ນາດ້ວງ, ມ. ວັງວຽງ, ຂ. ວຽງຈັນ E:236121; N:2130386 

ແຫຼິ່ງຂ ົ້ມູນ: ຂະແໜງນ ົ້າ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງວຽງຈັນ. 2020. 
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ຮູບ 3: ການລົງຕິດຕາມຄຸນນະພາບນ ົ້າຂອງ ສາຍນ ົ້າລີກ ໂດຍ ພຊສ ແຂວງວຽງຈັນ ໃນປີ 2020 
 

ຜ່ານການຕິດຕາມຄຸນນະພາບນ ົ້າເຫັນວ່າຄ່າຂອງຕົວວັດແທກໃນແຕ່ລະຈຸດແມ່ນຢູ່ໃນຄ່າເກນມາດຕະຖານ
ສິິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ, ໂດຍສົມທຽບກັບມາດຕະຖານທີິ່ໃຊ້ປຽບທຽບມາດຕະຖານຄຸນະພາບນ ົ້າໜ້າດິນ ປະເພດ 
2 ເຊິິ່ງເປັນແຫຼິ່ງນ້ໍາທີິ່ໃຊ້ອຸປະໂພກ ແລະ ບ ລິໂພກ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຂ້າເຊ ົ້ອ, ໂດຍນ້ໍາປະເພດນີົ້ເໝາະສ າລັບ
ການກະສິກ າ, ການລ້ຽງສັດ ແລະ ອ ິ່ນໆ. ເຊິິ່ງລາຍລະອຽດຂອງຜົນການຕິດຕາມກວດກາ ແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນ
ຕາຕະລາງດັິ່ງລຸ່ມນີົ້:  
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ຕາຕະລາງ 8: ຄ່າສະເລັິ່ຍຜົນການວັດແທກຄຸນະພາບນ ົ້າ ໃນ ເດ ອນມີນາ, ສິງຫາ, ຕຸລາ, ແລະ ທັນວາ ປີ 2020 
ລ/ດ ສາຍນ ໍ້າ ສະຖານ  ຕົວວັດແທກ 

pH DO (mg/L) Ec (uS/Cm) Temp (  ໍ 
C) 

TDS (mg/L) Sal 

  Std. 6-8 >6.0 ≤ 1,000 ບ ິ່ໄດກ້ ານົດ ບ ິ່ໄດກ້ ານົດ ບ ິ່ໄດກ້ ານົດ 
1 ນ ົ້າລີກ ບ. ຫີນເຫີບໃຕ້, ມ. ຫີນເຫບີ, ຂ. ວຽງຈັນ 7.38 7.25 171.5 26.8 171.5 0.0 

ບ. ວຽງແກ້ວ, ມ. ກາສ,ີ ຂ. ວຽງຈັນ 7.97 8.45 340.5 26.1 340.7 0.07 

ບ. ໂພນທັນ, ມ. ກາສ,ີ ຂ. ວຽງຈັນ 7.99 8.84 339.7 25.0 340 0.07 

ບ. ພູເຂົາຄ າ, ມ. ແກ້ວອຸດົມ, ຂ. ວຽງຈັນ 7.56 7.47 164.75 27.2 164.75 0.0 

ບ. ໂພນສູງ, ມ. ຫີນເຫີບ, ຂ. ວຽງຈັນ 7.44 7.22 176.5 27.1 176.75 0.0 

ບ. ໂພນສີດາ, ມ. ກາສ,ີ ຂ. ວຽງຈັນ 8.18 8.82 360.5 24.87 360.75 0.07 

2 ນ ົ້າງາດ ຂົວນ ົ້າງາດ, ບ. ນ ົ້າງາດ, ມ. ວັງວຽງ, ຂ. ວຽງຈັນ 7.68 7.85 111.0 26.22 111.5 0.0 

3 ນ ົ້າສະນາ ຂົວນ ົ້າສະນາ, ບ. ນາແທນ, ມ. ກາສ,ີ ຂ. ວຽງຈັນ 8.09 8.575 341.5 22.42 341.75 0.07 

4 ນ ົ້າຊີ ບ. ໜອງປ , ມ. ເຟ ອງ, ຂ. ວຽງຈັນ 7.38 8.08 103.5 24.55 103.75 0.0 

5 ນ ົ້າລາວ ບ. ນາດ້ວງ, ມ. ວັງວຽງ, ຂ. ວຽງຈັນ 7.5 7.77 94.42 24.5 94.75 0.0 

*Std = ມາດຕະຖານສິິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ 
- ໝາຍເຫດ: ມາດຕະຖານທີິ່ໃຊ້ປຽບທຽບ ຄຸນນະພາບນ ົ້າແມ່ນອີງຕາມມາດຕະຖານຄຸນະພາບນ ົ້າໜ້າດິນ ປະເພດ 2 ທີິ່ລະບຸໄວ້ໃນ ຂ ົ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານ

ສິິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ເລກທ ີ0832/ກຊສ. ລົງວັນທ ີ07 ກຸມພາ 2017. ແຫຼິ່ງຂ ົ້ມູນ: ຂະແໜງນ ົ້າ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງວຽງ
ຈັນ. 2020.
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ຜົນການຕິດຕາມຄຸນນະພາບສາຍນ ໍ້າລ ກ, ນ ໍ້າງາດ, ນ ໍ້າສະນາ, ນ ໍ້າຊ , ແລະ ນ ໍ້າລາວ 

ອີງຕາມມາດຕະຖານສິິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ, ຄ່າຕົວວັດແທກຄວາມເປັນກົດ-ດັິ່ງ (pH) ແມ່ນກ ານົດໄວ້
ລະຫວ່າງ 6-8. ຜ່ານການຕິດຕາມວັດແທກຄຸນນະພາບນ ົ້າຂອງ ສາຍນ ົ້າລີກຢູ່ທັງໝົດ 6 ຈຸດເຫັນວ່າ ຈດຸວັດແທກ 
ເຂດ ບ້ານ ໂພນສີດາ ເມ ອງ ກາສີ ມີຄ່າ pH ທີິ່ສູງທັງໃນຊ່ວງລະດູແລ້ງ ແລະ ລະດູຝົນ. ນອກຈາກນີົ້ຈຸດວັດແທກ
ໃນ ເຂດບ້ານວຽງແກ້ວ ແລະ ບ້ານໂພນທນັ ເມ ອງກາສີ ກ ິ່ມີຄ່າ pH ທີິ່ສູງເກີນກວ່າມາດຕະຖານໃນຊ່ວງທ້າຍ
ລະດູຝົນ ຈົນຮອດລະດູແລ້ງ (ເດ ອນຕຸລາ, ເດ ອນທັນວາ, ແລະ ເດ ອນມີນາ). ສະນັົ້ນ, ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການຕິດຕາມ
ຄຸນນະພາບນ ົ້າໃນເຂດດັິ່ງກ່າວວ່າ ການທີິ່ຄ່າ pH ສູງແມ່ນມີສາເຫດມາຈາກຫຍັງ. ສ າລບັຈຸດວັດແທກ ເຂດບ້ານ 
ຫີນເຫີບໃຕ້ ເມ ອງຫີນເຫີບ, ແລະ ບ້ານພູເຂົາຄ າ ເມ ອງແກວ້ອຸດົມ ແມ່ນມີຄ່າ pH ຢູ່ໃນເກນມາດຕະຖານ. 

 

ຮູບ 4: ສາຍນ ົ້າລີກ ເຂດເມ ອງເຟ ອງ, ແຂວງວຽງຈັນ 

ສ າລັບ ປະລິມານອ໊ອກຊີເຈນທີິ່ລະລາຍໃນນ ົ້າ (Dissolve Oxygen – DO) ໃນມາດຕະຖານສິິ່ງແວດ 
ລ້ອມແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມີການກ ານົດໄວ້ແມ່ນບ ິ່ໃຫ້ຕ ິ່າກວ່າ 6 mg/L;  ຄ່າຊກັນ າກະແສໄຟຟ້າ (conductivity – Ec) 
ຕ້ອງໜ້ອຍກວ່າ 1,000 uS/cm. ເຊິິ່ງຜ່ານການຕິດຕາມເຫັນວ່າຕົວວັດແທກຄຸນນະພາບນ ົ້າທັງສອງຕົວວັດແທກ
ແມ່ນຢູ່ໃນເກນມາດຕະຖານ. ສ າລັບຕົວວັດແທກ ອຸນຫະພູມ (temperature - Temp), ທາດແຂງລະລາຍ
ໃນນ ົ້າ (total dissolved solid – TDS), ແລະ ຄວາມເຄມັ (salinity) ປັດຈຸບັນ ສປປລາວ ຍັງບ ິ່ທັນໄດ້ມີການ
ກ ານົດຄ່າມາດຕະຖານຂອງຕົວວັດແທກເຫຼົິ່ານີົ້ໄວ້. 
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ຮູບ 5: ເສັົ້ນສະແດງ ຄ່າຄວາມເປັນກົດ-ດ່າງ ຂອງສາຍນ ົ້າລີກ 

 

 

ຮູບ 6: ເສັົ້ນສະແດງປະລິມານອ໊ອກຊີເຈນທີິ່ລະລາຍໃນນ ົ້າ ຂອງສາຍນ ົ້າລີກ 
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22 
 

 
ຮູບ 7:  ຄ່າຊັກນ າກະແສໄຟຟ້າ ຂອງສາຍນ ົ້າລີກ 
 

 

 
ຮູບ 8: ອຸນຫະພູມໃນນ ົ້າ ຂອງ ສາຍນ ົ້າລີກ 
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 ຮູບ 9: ທາດແຂງລະລາຍໃນນ ົ້າ ຂອງ ສາຍນ ົ້າລີກ 

ສ າລັບຄຸນນະພາບນ ົ້າຂອງນ ົ້າງາດ, ນ ົ້າສະນາ, ນ ົ້າຊີ, ແລະ ນ ົ້າລາວ ທີິ່ໄດ້ມກີານຕິດຕາມໃນໄລຍະ ເດ ອນ
ມີນາ, ເດ ອນສິງຫາ, ເດ ອນຕລຸາ, ແລະ ເດ ອນທັນວາ ປີ 2020 ເຫັນວ່າ ຕົວວັດແທກຄຸນນະພາບນ ົ້າ pH, DO, Ec 
ແມ່ນຢູ່ໃນເກນມາຕະຖານ. ມີພຽງນ ົ້າງາດ (ຈຸດວັດແທກບ້ານນ ົ້າງາດ) ແມ່ນມີຄ່າ pH ທີິ່ສູງກວ່າຄ່າມາດຕະຖານ
ສິິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ. ສ່ວນຕົວວັດແທກຄຸນນະພາບນ ົ້າປະເພດອຸນຫະພູມ, ແລະ ຄວາມເຄັມ (salinity) ແມ່ນ
ຍັງບ ິ່ທັນໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕະຖານສິິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ. 

 

ຮູບ 10: ເສັົ້ນສະແດງ ຄ່າຄວາມເປັນກົດ-ດ່າງ ຂອງສາຍນ ົ້າງາດ, ນ ົ້າຊ,ີ ແລະ ນ ົ້າລາວ 
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ນ ົ້າງາດ (ບ. ນ ົ້າງາດ) ນ ົ້າສະຊະ (ບ. ນາແທນ) ນ ົ້າຊີ (ບ. ໜອງປ ) ນ ົ້າລາວ (ບ. ນາດ້ວງ)
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ຮູບ 11: ເສັົ້ນສະແດງປະລິມານອ໊ອກຊີເຈນທີິ່ລະລາຍໃນນ ົ້າ ຂອງສາຍນ ົ້າງາດ, ນ ົ້າຊ,ີ ແລະ ນ ົ້າລາວ 

 

ຮູບ 12: ເສັົ້ນສະແດງຄ່າຊັກນ າກະແສໄຟຟ້າ ຂອງສາຍນ ົ້າງາດ, ນ ົ້າຊ,ີ ແລະ ນ ົ້າລາວ 
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ຮູບ 13: ເສັົ້ນສະແດງ ອຸນຫະພູມໃນນ ົ້າ ຂອງສາຍນ ົ້າງາດ, ນ ົ້າຊີ, ແລະ ນ ົ້າລາວ 

 

 

ຮູບ 14: ເສັົ້ນສະແດງທາດແຂງລະລາຍໃນນ ົ້າ ຂອງສາຍນ ົ້າງາດ, ນ ົ້າຊ,ີ ແລະ ນ ົ້າລາວ 
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ນ ົ້າງາດ (ບ. ນ ົ້າງາດ) ນ ົ້າສະຊະ (ບ. ນາແທນ) ນ ົ້າຊີ (ບ. ໜອງປ ) ນ ົ້າລາວ (ບ. ນາດ້ວງ)
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3.4 ສະພາບການນ າໃຊ້ສານເຄມ  

ສານເຄມີແມ່ນໄດ້ມີການຖ ກນ າໃຊ້ໃນຫຼາຍໆຂະແໜງການໂດຍສະເພາະການນ າໃຊ້ໃນຂະແໜງກະສິກ າ, 
ການຂຸດຄົົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ, ແລະ ອດຸສາຫະກ າຈ ານວນໜຶິ່ງ. 

3.4.1 ການນ າໃຊ້ສານເຄມ ໃນການຂຸດຄົໍ້ນຄ າ 

ໃນການຂຸດຄົົ້ນ ແລະ ສະກັດເອົາຄ າ ແມ່ນໄດ້ມີການນ າໃຊ້ສານເຄມີທີິ່ສ າຄັນ 2 ຊະນິດໄດ້ແກ່: ສານ
ບາຫຼອດ (mercury – Hg) ເຊິິ່ງໄດ້ມີການນ າໃຊ້ໃນຫັດຖະກ າຮ່ອນຄ າແບບພ ົ້ນບ້ານ ແລະ ບ ິ່ຄ າຂະໜາດນ້ອຍ; 
ແລະ ສານໄຊຢາໄນ (cyanide) ເຊິິ່ງໄດ້ມີການນ າໃຊ້ໃນໂຄງການບ ິ່ຄ າຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ມີເຕັກໂນໂລຊີທີິ່ທັນ
ສະໄໝ. 

ສານບາຫຼອດ (mercury – Hg) ໄດ້ຖ ກນ າໃຊ້ໃນການສະກັດເອົາຄ າໃນກິດຈະກ າຮ່ອນຄ າ ແບບພ ົ້ນບ້ານ 
ແລະ ບ ິ່ຄ າຂະໜາດນ້ອຍຈ ານວນໜຶິ່ງ ຂອງ ສປປລາວ. ຜ່ານການສ າຫຼວດ ແລະ ເກັບກ າຂ ົ້ມູນຂອງ ກົມຄວບຄຸມ 
ແລະ ຕິດຕາມກວດກາມົນລະພິດ ພົບວ່າແຂວງ ວຽງຈັນ ມີກິດຈະກ າຫັດຖະກ າຮ່ອນຄ າແບບພ ົ້ນບ້ານ ຢູ່ຈ ານວນ 
4 ເມ ອງຄ : ເມ ອງ ຊະນະຄາມ, ເມ ອງ ໝ ິ່ນ, ເມ ອງ ແມດ, ແລະ ເມ ອງ ກາສີ. ຜ່ານການລົງສ າພາດປະຊາຊົນທີິ່ດ າ
ເນີນກິດຈະກ າຮ່ອນຄ າແບບພ ົ້ນບ້ານ ເຫັນວ່າມີນັກຮ່ອນຄ າຈ ານວນໜຶິ່ງໄດ້ມີການນ າໃຊ້ ສານບາຫຼອດ (Hg) ເພ ິ່ອ
ໃຊ້ໃນການສະກັດ ຫຼ  ຄັດແຍກເອົາຄ າອອກຈາກແຮ່. ເນ ິ່ອງຈາກວ່າການນ າໃຊ້ສານບາຫຼອດສະກັດເອົາຄ າ ຈະໄດ້
ທອງຄ າທີິ່ບ ລິສຸດຫຼາຍກວ່າວິທີການດັົ້ງເດີມທີິ່ບ ິ່ມີການນ າໃຊ້ສານບາຫຼອດ ແລະ ທອງຄ າທີິ່ບ ລິສຸດນີົ້ຈະມີລາຄາສູງ, 
ໃນບາງຂົງເຂດຂອງແຂວງວຽງຈັນໄດ້ມີການສະກັດເອົາຄ າຈາກຫີນແຂງ, ເຊິິ່ງນັກຂຸດຄົົ້ນແຮ່ ຂຸດຄົົ້ນຫີນແຂງດ້ວຍ
ມ  ໂດຍນ າໃຊ້ໄມ້ຄ້ອນທຸບຫີນ ແລະ ບົດຫີນໃຫ້ລະອຽດ ແລ້ວນ າແຮ່ດັິ່ງກ່າວມາຮ່ອນ ແລ້ວຄັດແຍກເອົາແຮ່ຄ າ 
ໂດຍນ າໃຊ້ສານບາຫຼອດ. ນອກຈາກການນ າໃຊ້ສານບາຫຼອດໂດຍນັກຮ່ອນຄ າແລ້ວ ຍັງຄາດວ່າມີການນ າໃຊ້ໃນ
ບັນດາຮ້ານທີິ່ຮັບຊ ົ້-ຂາຍຄ າ ທີິ່ໄດ້ມາຈາກການຮ່ອນ ເພ ິ່ອສະກັດເອົາຄ າທີິ່ບ ລິສຸດ. ຜ່ານການປະເມີນ ສາມາດຄາດ
ຄະເນໄດ້ວ່າມີການນ າໃຊ້ສານບາຫຼອດໃນຫັດຖະກ າຮ່ອນຄ າແບບພ ົ້ນເມ ອງ ແລະ ຮ້ານຮັບຊ ົ້-ຂາຍຄ າ ພາຍໃນ 
ແຂວງວຽງຈັນປະມານ 27kg/ປ  (ກຄມ, 2020) ຈາກການປະເມີນເຫັນໄດ້ວ່າການນ າໃຊ້ສານບາຫຼອດມີ
ປະລິມານບ ິ່ສູງ ແລະ ມີນັກຮ່ອນຄ າບາງສ່ວນເທົິ່ານັົ້ນທີິ່ໄດ້ນ າໃຊ້ ເນ ິ່ອງຈາກສານບາຫຼອດສາມາດຫາຊ ົ້ໄດ້ຍາກ 
ແລະ ມີລາຄາຄ່ອນຂ້າງສູງ ແລະ ນັກຮ່ອນຄ າຈ ານວນໜຶິ່ງຍັງມີຄວາມຢ້ານກົວອັນຕະລາຍໃນການນ າໃຊ້, ນອກຈາກ
ນີົ້ສານບາຫຼອດຍັງເປັນສານທີິ່ສາມາດນ າກັບມາໃຊ້ຊ ົ້າໄດ.້ 

ນອກຈາກຫັດຖະກ າຮ່ອນຄ າແບບພ ົ້ນເມ ອງແລ້ວ ແຂວງວຽງຈັນຍັງມີໂຄງການຂຸດຄົົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງຄ າ
ຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່ ຢູ່ 2 ຕົວເມ ອງໄດ້ແກ່: ເມ ອງ ຊະນະຄາມ, ແລະ ເມ ອງ ກາສີ. ເຊິິ່ງໂຄງການເຫຼົິ່າ
ນີົ້ໄດ້ມີການນ າໃຊ້ເຄ ິ່ອງຈັກ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃນການສະກັດເອົາຄ າ ໂດຍໄດ້ມີການນ າໃຊ້ສານອັນຕະລາຍຈ າ
ນວນໜຶິ່ງ ໂດຍສານເຄມີທີິ່ສ າຄັນແມ່ນ ສານໄຊຍາໄນ. ເຊິິ່ງປະລິມານການນ າໃຊ້ຢ່າງລະອຽດຈະຕ້ອງໄດ້ມີການ
ເກັບກ າຂ ົ້ມູນ ແລະ ຕິດຕາມການນ າໃຊ້ຢ່າງໃກ້ຊິດ, ເນ ິ່ອງຈາກສານດັິ່ງກ່າວມີຄວາມເປັນພິດ ຖ້າຫາກຄຸ້ມຄອງບ ິ່
ຖ ກເຕັກນິກ ແລະ ຮົິ່ວໄຫຼອອກສູ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ. 
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3.4.2 ການນ າໃຊ້ສານເຄມ ໃນການປູກກ້ວຍ 
ກິດຈະກ າການປູກກ້ວຍ ແມ່ນ ກິດຈະກ າໜຶິ່ງທີິ່ຊ່ວຍຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ສ້າງວຽກ

ເຮັກງານທ າໃຫ້ປະຊາຊົນພາຍໃນແຂວງ, ເຊິິ່ງເລີິ່ມແຕ່ ວັນທີ 4 ພະຈິກ 2019 ເປັນຕົົ້ນມາ ກອງເລຂາຄະນະກ າມະ
ການ ໄດ້ລົງສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງ, ຄະນະຄຸ້ມຄອງການປູກກ້ວຍຂອງເມ ອງ, ບ້ານ ແລະ ບ ລິສັດ ເພ ິ່ອການ
ກວດກາ ແລະ ເກັບກ າຂ ມູນເອກະສານຕ່າງໆ ທີິ່ພາກລັດອະນຸຍາດໃຫ້ບ ລິສັດ, ການປູກພ ດຕ່າງໆກວດກາເນ ົ້ອທີິ່
ດີນ ( ດີນລັດ ແລະ ດີນປະຊາຊົນ) ໃນປັດຈຸບັນແຂວງວຽງຈັນມີໂຄງການປູກກ້ວຍທັງໝົດ 14 ບ ລິສັດ, ມີ 16 
ສວນ ຢູໃ່ນ 5 ເມ ອງ ລວມເນ ົ້ອທີິ່ການປູກກ້ວຍຂອງແຂວງວຽງຈັນທັງໝົດມ ີ1,926.48     ເຮັກຕາໃນນີົ້ມີດີນລັດ
ທີິ່ບ ລິສັດເຊົາທັງໝົດ  144.82 ເຮັກຕາ, ປະກອບມີ  3  ບ ລິສັດ ເຊີິ່ງມີລາຍຊ ິ່ລະອຽດດັິ່ງນີົ້; 

1. ບ ລິສັດ ຈີນຕາລີົ້ ຈ າກັດ, ຕັົ້ງຢູ່ ບ້ານຫາດສ້ຽວ  ເມ ອງ ທຸລະຄົມ, ມີເນ ົ້ອທີິ່ 154 ເຮັກຕາ ( ດີນປະຊາຊົນ) 
2. ບ ລິສັດ ສອນວິໄລ ຈ າກັດ, ຕັົ້ງຢູ່ ບ້ານໂພນຄ າ  ເມ ອງ ທຸລະຄົມ, ມີເນ ົ້ອທີິ່ 57,82 ເຮັກຕາ ( ດີນ

ປະຊາຊົນ) 
3. ບ ລິສັດ ພູວະນາດ ພັດທະນາ ແລະ ສົິ່ງເສີມກະສິກ າ ຂາອອກ-ຂາເຂົົ້າຂ າກັດຜູ້ດຽວ, ຕັົ້ງຢູ່ ບ້ານນານິນ  

ເມ ອງ ວຽງຄ າ, ມີເນ ົ້ອທີິ່ 50 ເຮັກຕາ ( ດີນປະຊາຊົນ) 
4. ບ ລິສັດ ວີເອັສອຸດສາຫະກ າການຄ້າ ຈ າກັດຜູ້ດຽວ,ຕັົ້ງຢູ່ ບ້ານປາກກະຍຸງ  ເມ ອງວຽງຄ າ, ມີເນ ົ້ອທີິ່ 146 

ເຮັກຕາ, ບ້ານໂພນຄ າ ເມ ອງແກ້ວອຸດົມ, ມີເນ ົ້ອທີິ່ 161 ເຮັກຕາ, ແລະ ເມ ອງຫີນເຫີບ ມີ ບ້ານຫິນເຫີບເ
ໜ ອ, ບ້ານຄອນພຸກ, ບ້ານນາຊັດ ແລະ ບ້ານນາຕ້າຍ ມີເນ ົ້ອທີິ່ 391,8 ເຮັກຕາ  ( ດີນປະຊາຊົນ) 

5. ບ ລິສັດ ເວີຍແມນ ປູກພ ດກະສິກ າ-ອຸດສາຫະກ າ ແລະລ້ຽງສັດ ຈ າກັດຜູ້ດຽວ, ຕັົ້ງຢູ່ ບ້ານວຽງແກ້ວ  
ເມ ອງ ແກ້ວອຸດົມ, ມີເນ ົ້ອທີິ່ 60,33 ເຮັກຕາ ( ດ ນ ລັດ 33.33ເຮັກຕາ, ດ ນປະຊາຊົນ 30 ເຮັກຕາ) 

6. ບ ລິສັດ ເອເຊຍ-ປາຊິຟິກ ທີິ່ປຶກສາການຄ້າ-ການລົງທຶນ ຈ າກັດຜູ້ດຽວ, ຕັົ້ງຢູ່ ບ້ານໂພນຄ າ ແລະ ບ້ານ
ແກ້ວກູ່  ເມ ອງ ທຸແກ້ວອຸດົມ, ມີເນ ົ້ອທີິ່ 89,65 ເຮັກຕາ  ( ດີນປະຊາຊົນ ) 

7. ບ ລິສັດ ບ ລິສັດພັດທະນາກະສິກ າ ຈ າກັດ, ຕັົ້ງຢູ່ ບ້ານນາພົງ ເມ ອງ ຫີນເຫີບ, ມີເນ ົ້ອທີິ່ 75 ເຮັກຕາ( ດ ນ
ລັດ ) 

8. ບ ລິສັດ ຜາລີ ຢູເຊີໄຄ ພັດທະນາກະສິກ າ ຄົບວົງຈອນ ຈ າກັດຜູ້ດຽວ, ຕັົ້ງຢູ່ ບ້ານນາພົງ, ບ້ານວຽງຄ າ, 
ບ້ານມຸກ ແລະ ບ້ານນາທ່ອງ  ເມ ອງ ຫີນເຫີບ, ມີເນ ົ້ອທີິ່ 204.39 ເຮັກຕາ ( ດີນປະຊາຊົນ ) 

9. ບ ລິສັດ ໂຢງເຊີນ ພັດທະນາກະສິກ າ ການຄ້າຂາອອກ-ຂາເຂົ ົ້າ ຈ າກັດຜູ ້ດຽວ ( ເອກະສານອອກຢູ່
ນະຄອນຫຼວງ ແຕ່ກວມດີນແຂວງວຽງຈັນ 2 ບ້ານ, ຕັົ້ງຢູ່ ບ້ານສວນມອນ ແລະ ບ້ານນ ົ້າໂທ່ມ  ເມ ອງ ຫີນ
ເຫີບ, ມີເນ ົ້ອທີິ່  95 ເຮັກຕາ ( ດີນປະຊາຊົນ ) 

10. ບ ລິສັດ ຈີນຊຸຍ ຈ າກັດຜູ້ດຽວ, ຕັົ້ງຢູ່ ບ້ານມູກ ແລະ ບ້ານນາຫວາຍ  ເມ ອງ ຫີນເຫີບ, ມີເນ ົ້ອທີິ່ 101 

ເຮັກຕາ (ດີນປະຊາຊົນ ) 
11. ບ ລິສັດ ຈີນຊຸນ ພັດທະນາກະສິກ າ ຈ າກັດ, ຕັົ້ງຢູ່ ບ້ານນາແຄ  ເມ ອງ ວັງວຽງ, ມີເນ ົ້ອທີິ່ 36.49 ເຮັກຕາ 

 ( ດ ນລັດ ) 
12. ບ ລິສັດ ຊຸຍຊີງ ພັດທະນາກະສິກ າ ຈ າກັດຜູ້ດຽວ, ຕັົ້ງຢູ່ ບ້ານນາພົງ  ເມ ອງ ຫີນເຫີບ, ມີເນ ົ້ອທີິ່ 100 

ເຮັກຕາ 
( ດີນປະຊາຊົນ ) 

13. ບ ລິສັດ ຢົງຊີງ ພັດທະນາ ຈ າກັດຜູ້ດຽວ, ຕັົ້ງຢູ່ ບ້ານຜາທ່ອງ ແລະ ບ້ານນາດ້ວງ  ເມ ອງ ວັງວຽງ, ມີເນ ົ້ອທີິ່ 
104 ເຮັກຕາ ( ດີນປະຊາຊົນ ) 

14. ບ ລິສັດ ເມ ອງເຟ ອງ ພັດທະນາກະສິກ າ ຄົບວົງຈອນ ຈ າກັດຜູ້ດຽ, ຕັົ້ງຢູ່ ບ້ານນາຫວ້ານ  ເມ ອງ ເຟ ອງ, ມີ
ເນ ົ້ອທີິ່ 100 ເຮັກຕາ ( ດີນປະຊາຊົນ ) 
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 ຜ່ານການລົງສ າຫຼວດ-ເກັບກ າຂ ົ້ມູນຂອງ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງວຽງຈັນ 
ໃນຊ່ວງເດ ອນຕຸລາ 2020 ເຫນັວ່າ ປຸຸ໋ຍເຄມີ ແລະ ຢາກ າຈັດສັດຕູພ ດທີິ່ໄດ້ນ າໃຊ້ ມີ 7 ຊະນິດ 
 
ຕາຕະລາງ 9: ສານເຄມີທີິ່ໃຊ້ໃນກິດຈະກ າການປູກກ້ວຍ 
ລ/ດ ຊະນິດສານເຄມ  ການນ າໃຊ້ 
1 Difenoconazole + Azoxystrobin ທ າລາຍພະຍາດໃບແຫ້ງ-ໃບໄໝ ້
2 Thiamethoxam + Lambda-cyhalothrin ໃຊກ້ າຈັດເພັົ້ຍ 
3 Fenpropathrin ກ າຈັດໄຮແດງ 
4 Propiconazol ກ າຈັດໂລກໃບຈຸດ 
5 Avermectin + Spirodiclofen ກ າຈັດໜອນ ແລະ ແມງໄມ ້
6 ປຸຸ໋ຍສູດ 14-6-20 ບ າລຸງຕົົ້ນກ້ວຍ 
7 ປຸຸ໋ຍສູດ 12-12-17 ບ າລຸງຕົົ້ນກ້ວຍ 

 
ບັນດາສານເຄມີດັ ິ່ງກ່າວ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜອງຈາກບ ລິສັດນ າເຂົ ົ້າສານເຄມີພາຍໃນ 

ສປປລາວ, ເຊິິ່ງ ສານເຄມີເຫຼົິ່ານີົ້ແມ່ນບ ິ່ນອນຢູ່ໃນບັນຊີສານເຄມີທີິ່ເກ ອດຫ້າມ ສ າລັບ ປະລິມານການນ າໃຊ້ສານ
ເຄມີແຕ່ລະຊະນິດແມ່ນຍັງບ ິ່ມີຄວາມຊັດເຈນ ອີງຕາມສະພາບພ ົ້ນທີິ່ ແລະ ເຕັກນິກການປູກຂອງສວນກ້ວຍແຕ່ລະ
ແຫ່ງ, ນອກຈາກນີົ້ການສ ິ່ສານໃນລະຫວ່າງການລົງສ າຫຼວດຂ ົ້ມູນຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເພາະເຈົົ້າຂອງກິດຈະການ
ເປັນຄົນຕ່າງປະເທດ ເຊິິ່ງເວົົ້າພາສາລາວບ ິ່ໄດ້. ນອກຈາກບັນດາສານເຄມີ ທີິ່ໄດ້ລະບຸໃນຕາຕະລາງແລ້ວ, ຊາວ
ກະສິກອນຍັງໄດ້ມີການນ າໃຊ້ຝຸ່ນຊີວະພາບຈ ານວນໜຶິ່ງເພ ິ່ອໃຊ້ບ າລຸງຕົົ້ນກ້ວຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 
 ເຖິງແມ່ນວ່າບັນດາສານເຄມີທີິ່ໄດ້ນ າໃຊ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຕາມລະບຽບການ ຂອງ ສປປລາວ, ແຕ່
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ການເກີດບັນຫາທາງດ້ານຜົນກະທົບ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເກີດຈາກການຄຸ້ມຄອງການນ າໃຊ້ທີິ່ບ ິ່ມີ
ປະສິດທິພາບ ຂອງຜູ້ປະກອບການ. ສະນັົ້ນ, ຈຶິ່ງເຮັດໃຫ້ມີການຮົິ່ວໄຫຼຂອງສານເຄມີອອກສູ່ພາຍນອກ ແລະ ສ້າງ
ຜົນກະທົບຕ ິ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງພ ົ້ນທີິ່ໃກ້ຄຽງເຂດໂຄງການ. 
 

3.5 ສິື່ງເສດເຫ ືອ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ 

ໃນປີ 2019 ທົິ່ວແຂວງວຽງຈັນມີປະລິມານຂີົ້ເຍ ົ້ອທັງໝົດແມ່ນ 76.3 ໂຕນ/ປີ, ເຊິິ່ງໃນນັົ້ນ ເມ ອງທີິ່ມີ
ປະລິມານຂີົ້ເຫຍ ົ້ອຫຼາຍທີິ່ສຸດແມ່ນ ເມ ອງ ໂພນໂຮງ, ໂດຍມີປະລິມານຂີົ້ເຫຍ ົ້ອທີິ່ສ້າງຂຶົ້ນທັງໝົດແມ່ນ 12.5 ໂຕນ
ຕ ິ່ວັນ, ແລະ ເມ ອງທີິ່ສ້າງຂີົ້ເຫຍ ົ້ອໜ້ອຍທີິ່ສຸດແມ່ນເມ ອງ ຫີນເຫີບ ເຊິິ່ງມີປະລິມານຂີົ້ເຫຍ ົ້ອໃນປີ 2019 ແມ່ນ 0.7 
ໂຕນ ຕ ິ່ວັນ. ໂດຍທົິ່ວໄປ ຂີົ້ເຫຍ ົ້ອພາຍໃນແຕ່ລະເມ ອງແມ່ນບ ິ່ໄດ້ມີການຄັດແຍກ. 

ປະລິມານຂີົ້ເຫຍ ົ້ອໃນແຕ່ລະເມ ອງ ແລະ ປະລິມານລວມຂອງ ແຂວງວຽງຈັນ ສະແດງໃນຕາຕະລາງດັິ່ງ
ລຸ່ມນີົ້: 
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ຕາຕະລາງ 10: ປະລິມານຂີົ້ເຫຍ ົ້ອປີ 2019 

ລ/
ດ ຊ ິ່ຕົວເມ ອງ 

ປະລິມານຂີົ້
ເຫຍ ົ້ອ 
(ໂຕນ/ວັນ) 

ກ າຈັດ
ໄດ້ 
(ໂຕນ/
ວັນ) 

ສະເລັິ່ຍ
ຕ ິ່ຫົວ
ຄົນ 
(kg/ຄົ
ນ/ວັນ) 

ປະເພດຂີົ້ເຫຍ ົ້ອ 
(%) 

    

 

 

ຂີົ້ເຫຍ ົ້ອ
ອົງຄະທາດ 

ຂີົ້ເຫຍ ົ້ອ
ທົິ່ວໄປ 

ປຼາດ
ຕິກ 

ເຈັົ້
ຍ 

ແກ້
ວ ໂຟມ 

1 ໂພນໂຮງ 12 8 1.13 1 60 20 5 8 5 

2 ທຸລະຄົມ 9.5  0.5 2 50 30 1.5 2.5 1 

3 ແກ້ວອຸດົມ 4.5 4.5 3.0 2 50 20 3.5 3 3 

4 ກາສີ 5 0.5 0.3 2 50 30 7 6 2 

5 
ວັງວຽງ 

17 

8 

0.3 38.4 33 13.7 2.5 

12.

0 0.4 

6 ເຟ ອງ 5.3 2.3 0.4 2 40 32 15 3 8 

7 ຊະນະຄາມ 6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

8 ແມດ 6 5 1 1 70 15 4 6 5 

9 ວຽງຄ າ 2.3 2.3 0.2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

10 ຫີນເຫີບ 0.7 0.7 0.3 10 40 10 10 30  

 ໝ ິ່ນ 8 n/a 0.4 - 15 35 10 35 5 

n/a = ບ ິ່ມີຂ ົ້ມູນ 

ເມືອງໂພນໂຮງ 

ໃນປີ 1988 ເມ ອງໂພນໂຮງໄດ້ມີສະຖານທີິ່ຖິົ້ມຂີົ້ເຫຍ ົ້ອ ເຊິິ່ງໃຊ້ສ າລັບຖິົ້ມຂີົ້ເຫຍ ົ້ອລວມຂອງ 3 ເມ ອງຄ : 
ເມ ອງໂພນໂຮງ, ເມ ອງວຽງຄ າ, ແລະ ເມ ອງແກ້ວອຸດົມ. ແຕ່ວ່າໃນຊ່ວງໄລຍະດັິ່ງກ່າວຍັງບ ິ່ທັນມີການບ ລິການຈາກ
ທາງພາກລັດ ຫຼ  ເອກຊົນ ໃນການເກັບມ້ຽນຂີົ້ເຫຍ ົ້ອ ເຊິິ່ງປະຊາຊົນຈະຕ້ອງໄດ້ຂົນໄປຖິົ້ມດ້ວຍຕົວເອງ. ສະນັົ້ນ, 
ຈຶິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດມີການຖິົ້ມຂີົ້ເຫຍ ົ້ອແບບຊະຊາຍ ແລະ ບ ິ່ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ. ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນສະຖານທີິ່ຖິົ້ມ
ຂີົ້ເຫຍ ົ້ອໃນເມ ິ່ອກ່ອນແມ່ນໄດ້ບຸກເບີກເປັນເດີິ່ນ ແລະ ຈົກເປັນຂຸມໄວ້ 2 ຂຸມ ທີິ່ບ້ານໂພນຕ້ອງ - ໂພນສະຫວັນ 
ຫ່າງຈາກເຂດບ້ານເປັນໄລຍະທາງ 2 ກິໂລແມັດ. ແຕ່ດ້ວຍສະພາບການເພີິ່ມຂຶົ້ນຂອງປະຊາກອນ ແລະ ການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງ ເມ ອງໂພນໂຮງ, ຈຶິ່ງເຮັດໃຫ້ປະລິມານຂີົ້ເຫຍ ົ້ອໃນຕົວເມ ອງເພີິ່ມຂຶົ້ນ ເຮັດໃຫ້
ສະຖານທີິ່ຖີົ້ມຂີົ້ເຫຍ ົ້ອໃກ້ຈະເຕັມແລ້ວ ເຊິິ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ມີການພິຈາລະນາຂະຫຍາຍພ ົ້ນທີິ່ເພ ິ່ອຮອງຮັບປະລິມານຂີົ້
ເຫຍ ົ້ອໃນອະນາຄົດ. ດັ ິ່ງນັ ົ້ນ, ການຈັດຕັ ົ້ງຂອງບ້ານໂພນຕ້ອງ - ໂພນສະຫວັນ ຈຶ ິ່ງໄດ້ສະເໜີ ຫ້ອງການ
ຊັບພະຍາກອນ ທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ສົມທົບກັບ ຫ້ອງການໂຍທາທິການ ເມ ອງໂພນໂຮງ ເພ ິ່ອວ່າຈ້າງ
ບ ລິສັດເອກຊົນ ໃນການສ້າງສະຖານທີິ່ຖິົ້ມຂີົ້ເຫຍ ົ້ອເນ ົ້ອທີິ່ 2 ເຮັກຕາ ເຊິິ່ງກ າລັງຢູ່ໃນຊ່ວງພິຈາລະນາຈາກຂັົ້ນເທງິ. 
ໃນໄລຍະຜ່ານມາເມ ອງໂພນໂຮງມີດ້ານດີໃນການຄຸ້ມຄອງຂີົ້ເຫຍ ົ້ອເພາະໄດ້ຮັບການຮ່ວມມ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກ
ຊົນ, ແລະ ປະຊາຊົນພາຍໃນເມ ອງກ ິ່ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມ ໃນການໃຊ້ບ ລິການໃນການເກັບມ້ຽນຂີົ້ເຫຍ ົ້ອເປັນຢ່າງດີ. 
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ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ ິ່ຕາມ, ດ້ວຍສະພາບຂ ົ້ຈ າກັດຂອງສະຖານທີິ່ຖີົ້ມຂີົ້ເຫຍ ົ້ອເຊິິ່ງມີສະພາບໃກ້ເຕັມ ຈຶິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດມີ
ການກ າຈັດຂີົ້ເຫຍ ົ້ອດ້ວຍການຈູດເຜົາຢ່າງຫຼີກລ່ຽງບ ິ່ໄດ້, ນອກຈາກນີົ້ຍັງມີປະຊາຊົນຈ ານວນໜຶິ່ງມີການຖິົ້ມຂີົ້ເຫຍ ົ້ອ
ຊະຊາຍ. 

ເມືອງກາສ : 

ບັນຫາຂີົ້ເຫຍ ົ້ອແມ່ນບັນຫາຕົົ້ນຕ ທາງດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມຂອງເມ ອງເນ ິ່ອງຈາກປັດໃຈຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນ
ຫຼາຍໆດ້ານ ໂດຍສະເພາະບັນດາສິິ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆເຊັິ່ນ: ຂ ົ້ຫຍຸ້ງຍາກ ກ່ຽວກັບ ຍານພາຫະນະຂົນສົິ່ງ
ຂີົ້ເຫຍ ົ້ອເຊິິ່ງປັດຈຸບັນມີພຽງ 1 ຄັນ, ຂ ົ້ຈ າກັດທາງດ້ານສະຖານທີິ່ຖິົ້ມຂີົ້ເຫຍ ົ້ອ ເພາະມີຂຸມຂີົ້ເຫຍ ົ້ອພຽງ 1 ແຫ່ງ ຕັົ້ງ
ຫ່າງຈາກຕົວເມ ອງໄປປະມານ 7 ກິໂລແມັດ ມີຄວາມຫຍຸ່ງຍາກໃນການຂົນສົິ່ງຂີົ້ເຫຍ ົ້ອໃນຍາມຝົນ ແລະ ມາເຖິງ
ປັດຈຸບັນຂຸມຂີົ້ເຫຍ ົ້ອດັິ່ງກ່າວແມ່ນເຕັມແລ້ວ. ນອກຈາກຂ ົ້ຫຍຸ້ງຍາກດັິ່ງທີິ່ກ່າວມາແລ້ວນັົ້ນ ບັນຫາກ່ຽວກັບຄວາມ
ຕ ິ່ນຕົວຂອງປະຊາຊົນໃນການນ າໃຊ້ບ ລິການການເກັບຂີົ້ເຫຍ ົ້ອ ຍັງບ ິ່ທັນສູງ. ສະນັົ້ນ ການກ າຈັດຂີົ້ເຫຍ ົ້ອຂອງ
ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນການຈູດເຜົາ, ບາງຄັົ້ງກ ິ່ມີຄວາມມັກງ່າຍໃສ່ລົດໄປຖິົ້ມຊະຊາຍ. ຕ ິ່ກັບບັນຫາດັິ່ງກ່າວ 
ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມເມ ອງ ໄດ້ມີການສ້າງຈິດສ ານຶກທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງຂີົ້
ເຫຍ ົ້ອ ໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ແລະ ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ໃຫ້ໜ່ວຍງານພາກລັດໃນເມ ອງ; 

ເມືອງໝືື່ນ: 

ປະຊາຊົນຍັງບ ິ່ທັນມີຄວາມຕ ິ່ນໂຕໃນການຄຸ້ມຄອງສິິ່ງເສດເຫຼ ອ ຍ້ອນມຂີ ົ້ຈ າກັດທາງດ້ານພະຫະນະຮັບໃຊ້ໃນ
ການເກັບ-ຂົນສົິ່ງຂີົ້ົ້ເຫຍ ົ້ອ ເຊິິ່ງໃນເມ ອງມີລົດບັນທຸກພຽງແຕ່ 1 ຄັນ. ນອກຈາກນີົ້ ໃນການບັງຄັບໃຊ້ລະບຽບການ
ແມ່ນຍັງບ ິ່ສາມາດເຮັດໄດ້ຢ່າງພຽງພ  ແລະ ລະບຽບການທີິ່ຮັດກຸມຂັົ້ນເມ ອງຍັງບ ິ່ທັນມີ. 

 

ຮູບ 15: ການເກັບລວບລວມ ແລະ ຂົນສົິ່ງຂີົ້ົ້ເຫຍ ົ້ອ ຂອງ ເມ ອງໝ ິ່ນ 
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ເມືອງເຟືອງ 

ມີແຜນຈະບຸກເບີກເນ ົ້ອທີິ່ 2.2 ເຮັກຕາເພ ິ່ອສ້າງສະໜາມຂີົ້ເຫຍ ົ້ອ ທີິ່ສາມາດຮອງຮັບປະລິມານຂີົ້ເຫຍ ົ້ອ
ຂອງເມ ອງໄດ້ 10 ປີ. 

ເມືອງແມດ 

ນັບແຕ່ປີ 2018 ເປັນຕົົ້ນມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ, ທາງເມ ອງໄດ້ມີການໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ບ ລິສັດເອກຊົນເຊົິ່າ 
ເນ ົ້ອທີິ່ດິນລວມຂອງເມ ອງເພ ິ່ອສ້າງເປັນສະຖານທີິ່ຖິົ້ມຂີົ້ເຫຍ ົ້ອ. ເຊິິ່ງໄດ້ກ ານົດເອົາຈຸດທີິ່ຫ່າງຈາກບ້ານນ ົ້າຮວງ 2 
ກິໂລແມັດ ເພ ິ່ອຮອງຮັບຂີົ້ເຫຍ ົ້ອພາຍໃນເທດສະບານເມ ອງ ຈ ານວນ 4 ບ້ານ ມີ 745 ຫຼັງຄາເຮ ອນ. ໃນການຄຸ້ມ
ຄອງຂີົ້ເຫຍ ົ້ອແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມຮ່ວມມ ເປັນຢ່າງດີທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ພ້ອມກັນນັົ້ນ ປະຊາຊົນກ ິ່ໄດ້ໃຫ້
ຄວາມຮ່ວມມ ໃນການນ າໃຊ້ບ ລິການຂົນຍ້າຍ ແລະ ກ າຈັດຂີເຫຍ ົ້ອ ເປັນຢ່າງດີ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ ິ່ຕາມສະຖານທີິ່
ຖິົ້ມຂີົ້ເຫຍ ົ້ອຂອງເມ ອງຍັງເປັນແບບປະຖົມປະຖານ, ໃນການເກັບມ້ຽນຂີົ້ເຫຍ ົ້ອຍັງບ ິ່ທັນໄດ້ມີການຄັດແຍກ ແລະ 
ຍັງມີການຈູດເຜົາ, ເຊິິ່ງໂດຍລວມການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກ າຈັດແມ່ນຍັງບ ິ່ທັນຖ ກຕ້ອງຕາມເຕັກນິກ ເພາະວ່າຜູ້
ປະກອບການຍັງຂາດປະສົບການ ແລະ ທຶນຮອນທີິ່ພຽງພ . ນອກຈາກນີົ້ຍັງມີປະຊາຊົນຈ ານວນໜຶິ່ງຍັງບ ິ່ທັນມີ
ຄວາມເຂົົ້າໃຈໃນການຄຸ້ມຄອງຂີົ້ເຫຍ ົ້ອ ໂດຍຍັງມີການຖິົ້ ົ້ມຂີົ້ເຫຍ ົ້ອແບບຊະຊາຍ ສົິ່ງຜົນກະທົບດ້ານລົບຕ ິ່
ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. 

ເມືອງ ຊະນະຄາມ 

ນັບແຕ່ປີ 2005 ການເກັບມ້ຽນຂີົ້ເຫຍ ົ້ອຢູ່ພາຍໃນເທດສະບານ ເມ ອງຊະນະຄາມ ແມ່ນໄດ້ມີການລິເລີິ່ມ
ເກັບມ້ຽນຂີົ້ເຫຍ ົ້ອຢູ່ໃນຂອບເຂດເທດສະບານເມ ອງ ເຊິິ່ງມີຈ ານວນ 3 ບ້ານ, ມີຂຸມຂີົ້ເຫຍ ົ້ອ 1 ບ່ອນ, ມີເນ ົ້ອທີ 
1.2 ເຮັກຕາ, ການເກັບແມ່ນໃຊ້ລົດຕ໊ອກໆ ພຽງ 1 ຄັນ, ການເກັບມ້ຽນຂີົ້ເຫ ົ້ຍອ ແມ່ນອີງຕາມຄວາມສະໝັກໃຈ
ຂອງປະຊາຊົນ ເຊິິ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ບ ລິການເກັບມ້ຽນຂີົ້ເຫ ົ້ຍອບ ິ່ສາມາດດ າເນີນຕ ິ່ໄປໄດ້ ແລະ ກ ິ່ຢຸດເຊົາໄປເອງ ແລະ ກ ິ່
ມີຜູ້ມາສ ບຕ ິ່ເກັບມ້ຽນແບບເກົິ່າອີກຕ ິ່ໆມາ; ຈົນມາຮອດປີ 2014 ຈິິ່ງໄດ້ມີຜູ້ປະກອບການມາສະເໜີເປັນໝ່ວຍງານ
ເກັບມ້ຽນຂີົ້ເຫ ົ້ຍອຂອງເມ ອງ ໂດຍມີສັນຍາການສ າປະທານ  15 ປີ, ມີຂ ົ້ຕົກລົງຂອງເຈົົ້າເມ ອງໃນການລົງຕິດຕາມ
ຊຸກຍູ້ການເຄ ິ່ອນໄຫວຂອງໜ່ວຍງານດັິ່ງກ່າວ, ມີການລົງເຜີຍແຜ່ລະບຽບການຕ່າງໆໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົົ້າໃຈຕ ິ່ກັບບັນ
ຫາສິິ່ງແວດລ້ອມທີິ່ເກີດຈາກສິິ່ງເສດເຫຼ ອ, ເກັບກ າຈ ານວນຄອບຄົວຢູ່ພາຍໃນບ້ານ, ສ້າງລະບຽບການຄຸ້ມຄອງອະ
ນາໄມຕົວເມ ອງ, ສ້າງສັນຍາ ລະຫ່ວາງ ໜ່ວຍບ ລິການເກັບມ້ຽນຂີົ້ເຫຍ ົ້ອກັບຄອບຄົວຜູ້ທີິ່ເປັນສະມາຊິກ, ເຊິິ່ງສາ
ມາດເຮັດໄດ້ ຈ ານວນ 4 ບ້ານໃນເທດສະບານເມ ອງ, ມີຈ ານວນຄອບຄົວທີິ່ເຂົົ້າເປັນສະມາຊິກທັງໝົດ 1,390 
ຄອບຄົວ ໃນການດ າເນີນບ ລິການເກັບມ້ຽນແມ່ນຖ ວ່າເຮັດໄດ້ດີພ ສົມຄວນ, ມີການປັບປຸງຂຸດຖີົ້ມຂີົ້ເຫ ົ້ຍອເປັນແຕ່
ລະໄລຍະ, ການປະກອບສ່ວນຂອງປະຊາຊົນທີິ່ເຂົົ້າເປັນສະມາຊິກ ແມ່ນຍັງມີຈ ານວນນ້ອຍທີິ່ຍັງບ ິ່ເຂົົ້າໃຈ ແລະນ າ
ໄປຖີົ້ມເອງໃນສະຖານທີິ່ອ ິ່ນ; ມາຮອດປີ 2018 ທາງການນ າຂອງເມ ອງຈິງເຫັນຄວາມສ າຄັນຂອງວຽກງານດັິ່ງກ່າວ
ຈິິ່ງໄດ້ຂ ທ ນພັດທະນາທ້ອງຖິິ່ນຈາກແຂວງ ມາສ້າງຂຸມຂີົ້ເຫ ົ້ຍອ  ອີກຈ ານວນ 1 ຈຸດ ຢູ່ບ້ານນາປາຝາ ເຊິິ່ງມີເນ ົ້ອທີ 
3 ເຮັກຕ່າ ແລະ ຂະຫຍາຍຕ່າໜ່າງຂອງໜ່ວຍງານເກັບມ້ຽນຂີົ້ເຫ ົ້ຍອ ເພີິ່ມອີກ 7 ບ້ານ, ລວມມີ 11 ບ້ານ, ມີຈ າ
ນວນສະມາຊິກ 3669 ຄອບຄົວ, ໃນປະຈຸບັນການເກັບມ້ຽນຂີົ້ເຫ ົ້ຍອແມ່ນຖ ວ່າເປັນປົກະຕິ, ມີລົດບ ລິການເກັບ



32 
 

ມ້ຽນຂີົ້ເຫ ົ້ຍອ 2 ຄັນ, ການເກັບແມ່ນທິດລະຄັົ້ງ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ ິ່ຕາມການບ ລິການເກັບມ້ຽນຂີົ້ເຫ ົ້ຍອຍັງຂາດ
ການລົງໄກ້ຊິດຕິດແທດຈາກຂະແໜງການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງເມ ອງ, ການປະກອບສ່ວນເຂົົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງປະ
ຊາຊົນຍັງຖ ເບົາ, ການເກັບເງິນຍັງບ ິ່ໄດ້ຕາມລາຄາທີິ່ກ ານົດໄວ້. 
 

ເມືອງຫ ນເຫ ບ 

ໃນການຄຸ້ມຄອງຂີົ້ເຫຍ ົ້ອ, ເມ ອງຫີນເຫີບໄດ້ມີການອອກ ລະບຽບ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງຂີົ້ເຫຍ ົ້ອໃນເທດ 
ສະບານເມ ອງຫີນເຫີບ, ແລະ ໄດ້ອອກແຈ້ງການຂອງທ່ານເຈົົ້າເມ ອງ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງສິິ່ງເສດເຫຼ ອ ແລະ ຄ່າ
ປັບໄໝສ າລັບຜູ້ທີິ່ຖິົ້ມຂີົ້ເຫຍ ົ້ອຊະຊາຍ. ນອກຈາກນີົ້ຍັງໄດ້ມີການຊຸກຍູ້ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງມວນຊົນ ໂດຍໄດ້ມີ
ການແຈ້ງການໃຫ້ບັນດາບ້ານຕ່າງໆ ໄດ້ມີການອອກແຮງງານລວມໃນການເກັບຂີົ້ເຫຍ ົ້ອ ແລະ ອະນາໄມຕາມເສັົ້ນ 
ທາງຫຼວງ, ໜ້າອ່າງນ ົ້າເລິກ ພ້ອມທັງຕິດປ້າຍຫ້າມຖິົ້ມຂີົ້ເຫຍ ົ້ອຕາມສະຖານທີິ່ຕ່າງໆ. ໃນປັດຈຸບັນເມ ອງຫີນເຫີບມີ
ສະຖານທີິ່ຖິົ້ມຂີົ້ເຫຍ ົ້ອ 1 ແຫ່ງເຊິິ່ງຮອງຮັບຂີົ້ເຫຍ ົ້ອຈາກ 5 ບ້ານ ຄ : ບ້ານຫີນເຫີບເໜ ອ, ບ້ານຫີນເຫີບໃຕ້, ບ້ານ
ວຽງທອງ, ບ້ານຫີນໂງນ ແລະ ບ້ານຫ້ວຍອເີລີດ. ລວມມ ີ 410 ຄອບຄົວ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ ິ່ຕາມການຄຸ້ມຄອງຂີົ້
ເຫຍ ົ້ອຂອງຕົວເມ ອງ ຍັງມີຂ ົ້ຄົງຄ້າງ ໂດຍສະເພາະຄວາມຕ ິ່ນໂຕຂອງຂະແໜງການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ ິ່ສິດ ແລະ ໜ້າທີິ່ຍັງ
ບ ິ່ທັນສູງ, ແລະ ປະຊາ ຊົນຈ ານວນໜຶິ່ງຍັງຖ ເບົາຕ ິ່ການນ າໃຊ້ບ ລິການການເກັບມ້ຽນຂີົ້ເຫຍ ົ້ອ. 

ເມືອງທຸລະຄົມ 

ໃນຊ່ວງໄລຍະປີ 1996 ເປັນຕົົ້ນມາ ເມ ອງທຸລະຄົມ ມີສະຖານທີິ່ຖິົ້ມຂີົ້ເຫຍ ົ້ອ 1 ແຫ່ງ ຢູ່ທີິ່ ບ້ານບ ິ່ ຕັົ້ງຢູ່
ໃນລະຫວ່ງເສັົ້ນທາງໄປບ້ານນ ົ້າອ່າງໂພນໄຮ, ແຕ່ວ່າໃນຊ່ວງໄລຍະດັິ່ງກ່າວຍັງບ ິ່ທັນມີການບ ລິການຈາກທາງພາກ
ລັດ ຫຼ  ເອກຊົນ ໃນການເກັບມ້ຽນຂີົ້ເຫຍ ົ້ອ ເຊິິ່ງປະຊາຊົນຈະຕ້ອງໄດ້ຂົນໄປຖິົ້ມດ້ວຍຕົວເອງ. ສະນັົ້ນ, ຈິິ່ງມີການ
ຖິົ້ມຊະຊາຍ ແລະ ບ ິ່ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ. ນັບແຕ່ປີ 2005 ເປັນຕົົ້ນມາຈຶິ່ງໄດ້ມີການເຮັດສັນຍາກັບບ ລິສັດເອກ
ຊົນ ເພ ິ່ອເຂົົ້າມາໃຫ້ບ ລິການໃນການເກັບມ້ຽນຂີົ້ເຫຍ ົ້ອ. ແຕ່ດ້ວຍສະພາບການເພີິ່ມຂຶົ້ນຂອງຈ ານວນປະຊາກອນຈຶິ່ງ
ເຮັດໃຫ້ຂຸມຂີົ້ເຫຍ ົ້ອເດີມເຕັມ. ດັິ່ງນັົ້ນ, ໃນປີ 2014 ເມ ອງທຸລະຄົມໄດ້ຮັບການສະໜອງທາງດ້ານງົບປະມານໃນ
ການປັບປຸງສະໜາມຂີົ້ເຫຍ ົ້ອໃໝ່ ແລະ ໄດ້ນ າໃຊ້ມາຮອດປັດຈຸບັນ. ສ າລັບຂ ົ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການຄຸ້ມຄອງຂີົ້ເຫຍ ົ້ອ
ຂອງເມ ອງທຸລະຄົມ ແມ່ນຍັງມີຂ ົ້ຈ າກັດທາງດ້ານເນ ົ້ອທີິ່ເກັບມ້ຽນ ແລະ ທ າລາຍຂີົ້ເຫຍ ົ້ອ. ສະນັົ້ນຈຶິ່ງເປັນສາເຫດ
ໃຫ້ມີການຈູດຈ ານວນຂີົ້ເຫຍ ົ້ອດັິ່ງກ່າວຢ່າງຫຼີກລ່ຽງບ ິ່ໄດ້ ເຊິິ່ງມັນໄດ້ກ ິ່ໃຫ້ເກີດມີຜົນກະທົບທາງດ້ານມົນລະພິດ
ອາກາດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານການເກີດອັກຄີໄພ. ນອກຈາກນີົ້ ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານທີິ່ຢູ່ຂອບເຂດໃກ້ຄຽງ
ສະໜາມຂີົ້ເຫຍ ົ້ອ ຍັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຖິົ້ມຂີົ້ເຫຍ ົ້ອຊະຊາຍ ແລະ ສະໜາມຂີົ້ເຫຍ ົ້ອຍັງບ ິ່ມີຮົົ້ວອ້ອມທີິ່ແ
ໜ້ນໜາດີ ຈຶິ່ງເຮັດໃຫ້ສັດລ້ຽງສາມາດເຂົົ້າໄປໃນສະໜາມຂີົ້ເຫຍ ົ້ອໄດ້. 
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ຕາຕະລາງ 11: ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກ າຈັດສິິ່ງເສດເຫຼ ອ 

ລ/
ດ 

ຊ ິ່ຕົວ
ເມ ອງ 

ຈ ານວນສະຖານທີິ່
ຖິົ້ມຂີົ້ເຫຍ ົ້ອ ຈຸດພິກັດ 

ເນ ົ້
ອທ ີ
(ຮ
ຕ) 

ບຸກເບີ
ກໄດ້ 
(ຮຕ) 

ຄວາມ
ສາມາດຮອງ
ຮັບ 
(ໂຕນ/ວັນ) 

1 
ໂພນ
ໂຮງ 1 ດິນລວມຂອງບ້ານນາໂພເໜ ອ 2 n/a 15 

2 
ທຸລະ
ຄົມ 1 

ຫ່າງຈາກເທດສະບານເມ ອງໄປທາງ
ທິດຕາເວັນອອກປະມານ 5 km 5 3 9.5 

3 
ແກ້ວ
ອຸດົມ 1 ບ້ານສີສະຫວ່າງ 7 1,6 4,5 

4 ກາສີ 
 

ດິນລວມຂອງບ້ານນາໂພ
(E=205475;N=2126659) 

1,9

5 

19,51

6 5 

5 
ວັງ
ວຽງ 1 ບ້ານໂພນວຽງ 9.8 2.5 n/a 

6 
ເຟ ອງ 

1 

ດິນທີິ່ເມ ອງຈັດສັນໃຫ້ເປັນສະຖານທີິ່ຖິົ້ມ
ຂີົ້ເຫຍ ົ້ອຂອງເມ ອງ 1.6 n/a n/a 

7 
ຊະນະ
ຄາມ 2 

ບ້ານ ນາປາຝາ (2 ຮຕ) ແລະ ບ້ານຊະນະ
ຄາມ (2 ຮຕ) 4 n/a n/a 

8 ແມດ 1 ດິນລວມຂອງເມ ອງເຊິິ່ງຕັົ້ງຢູ່........ 3 2 12 

9 
ວຽງ
ຄ າ  

ໃຊ້ສະຖານທີິ່ຖິົ້ມຂີົ້ເຫຍ ົ້ອຮ່ວມກັນກັບ
ເມ ອງໂພນໂຮງ    

1
0 

ຫີນ
ເຫີບ 1 ດິນລວມບ້ານຫີນເຫີບເໜ ອ 1.5 1 1 

1
1 

ໝ ິ່ນ 
1 Q: 0810320; 2025053 

0.9

5 0.16 0.095 

n/a = ບ ິ່ມີຂ ົ້ມນູ 
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ຮູບທ  16: ແຜນທີິ່ສະແດງສະໜາມຖີົ້ມຂີົ້ເຫຍ ິ່ອ ຂອງແຂວງ 
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IV. ມາດຕະການໃນການປົກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຄວບຄຸມມົນລະ
ພິດຂອງ ແຂວງວຽງຈັນ 
 

ໃນການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ແຂວງວຽງຈັນໄດ້ມີການບັງຄັບໃຊ້ຂ ົ້ບັງຄັບໃຊ້ມາດຕະການຕ່າງ ທີິ່ໄດ້ລະບຸ
ໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກ າທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງອ ິ່ນໆ ເປັນຕົົ້ນ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ 
(ສະບັບປັບປຸງ). ເລກທີ 29/ສພຊ. ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012: ເຊິິ່ງກົດໝາຍສະບັບນີົ້ໄດ້ກ ານົດຫຼັກການ, 
ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ, ປົກປັກຮັກສາ, ແລະ ການບູລະນະຟ ົ້ນຟູ
ສິ ິ່ງແວດລ້ອມ. ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ແລະ ມົນລະພິດທີິ່ເກີດຈາກຄົນ ຫຼ  ຕາມທ າມະຊາດ, ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້
ສິິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທ າມະຊາດມີຄວາມສົມດູນ ຍ ນຍົງ ປະກອບສ່ວນເຂົົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ ຂອງຊາດ. ບັນດາຂ ົ້ບັງຄັບທີິ່ກ່ຽວຂອ້ງແມ່ນໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນບັນມາດຕາຕ່າງໆຂອງກົດໝາຍສະບັບນີົ້ ມີຄ : 

(i) ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ: ໃນການຜະລິດ, ການດ າເນີນທຸລະກິດຈະຕ້ອງໄດ້ມີການນ າໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ
ສະອາດ ເພ ິ່ອຫຼີກລ່ຽງຜົນກະທົບຕ ິ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ (ມາດຕາ 24), ນອກຈາກນີົ້ຜູ້ດ າເນີນ
ກິດຈະການແມ່ນມີຂ ົ້ຜູກມັດໃນການຈ າກັດການປ່ອຍມົນລະພິດສູ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຕາມຂ ົ້ກ ານົດຂອງ ມາດຕະຖານ
ສິິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ຜ່ານການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ແລະ ຈະຕ້ອງໄດ້
ຕິດຕັົ້ງເຕັກໂນໂລຊີທີິ່ແທດເໝາະ ໃນການຄວບຄຸມການປ່ອຍມົນລະພິດ (ມາດຕາ 33, 34, 35); 

(ii) ການຄຸ້ມຄອງສານເຄມີ ແລະ ສິິ່ງເສດເຫຼ ອ: 
-  ສານເຄມີທີິ່ໃຊ້ໃນຂະບວນການຜະລິດ, ທຸລະກິດ ແລະ ການບ ລິການ, ກະສິກ າ, ພະລັງງານ, ບ ິ່

ແຮ່, ຫຼ  ກິດຈະກ າອ ິ່ນໆ ລວມທັງການຊົມໃຊ້ໃນຄົວເຮ ອນ ເຊິ ິ່ງມັນອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍຕ ິ່ຄົນ, ສັດ, 
ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສິິ່ງທີິ່ມີຊີວິດ ແລະ ບ ິ່ມີຊີວິດ ອ ິ່ນໆ. ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການຄຸ້ມຄອງຢ່າງຖ ກວິທີຕາມລະບຽບການ
ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ມາດຕາ 36); 

- ອີງຕາມການຈັດປະເພດສິິ່ງເສດເຫຼ ອຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້
ແບ່ງສິິ່ງເສດເຫຼ ອອອກເປັນ ສອງ ປະເພດ ເຊິິ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ມີການຄຸ້ມຄອງຢ່າງເໝາະສົມ ຄ : (ກ) ສິິ່ງເສດເຫຼ ອທົິ່ວ
ໄປ: ແມ່ນຊຸກຍູ້ໃຫ້ນ າໃຊ້ຫຼັກການ 3Rs, ແລະ ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການກ າຈັດຢ່າງຖ ກວິທີ ຢູ່ໃນບ່ອນທີິ່ເໝາະສົມ; ແລະ 
(ຂ) ສິິ່ງເສດເຫຼ ອອັນຕະລາຍ: ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການບ າບັດ, ແລະ ທ າລາຍດ້ວຍເຕັກນິກສະເພາະອີງຕາມປະເພດ ແລະ 
ຕ້ອງເຮັດຢູ່ໃນສະຖານທີິ່ ທີິ່ຖ ກຈັດສັນໄວ້. ໂດຍອີງໃສ່ ມາດຕາ 39, ແມ່ນຫ້າມບ ິ່ໃຫ້ນ າເຂົ ົ້າ ສິ ິ່ງເສດເຫຼ ອ
ອັນຕະລາຍ ເຂົົ້າມາໃນ ສປປລາວ ເວັົ້ນເສັຍແຕ່ລະບຽບກົດໝາຍໄດ້ກ ານົດໄວ້ສະເພາະ (ມາດຕາ 37, 38); ຜູ້
ປະກອບການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສານເຄມີ ແລະ ສິິ່ງເສດເຫຼ ອ ມີພັນທະໃນການກ ິ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັົ້ງລະບົບ ໃນການ
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ທ າລາຍສານເຄມີ ແລະ ສິິ່ງເສດເຫຼ ອໃຫ້ເໝາະສົມເພ ິ່ອຫຼີກລ່ຽງຜົນກະທົບຕ ິ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນ 
ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ. ຢູ່ໃນລະດັບຄົວເຮ ອນ, ຜູ້ບ ລິໂພກມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຄວບຄຸມສານເຄມີເປັນພິດ 
ແລະ ກ າຈັດສິິ່ງເສດເຫຼ ອທີິ່ຕົນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນ າໃຊ້ໃນຄອບຄົວຢ່າງເໝາະສົມ (ມາດຕາ 40); 

(iii) ວຽກງານການສຶກສາ, ການສ້າງຈິດສ ານຶກ, ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂ ົ້ມູນ: ພາກລັດມີບົດບາດໃນການ
ສົິ່ງເສີມ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງມວນຊົນ ໃນການປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ ຜ່ານລະບົບການສຶກສາແບບເປັນ
ທາງການ ແລະ ບ ິ່ເປັນທາງການ. ນອກຈາກນີົ້ ພາກລັດຈະຕ້ອງສົິ່ງເສີມການສ້າງຈິດສ ານຶກ ແລະ ສ້າງຂະບວນການ
ໃນໂອກາດວັນສ າສ າຄັນຕ່າງໆ (ມາດຕາ 46); ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ຕ້ອງ
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ສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງຂ ົ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ບ ລິການຂ ົ້ມູນ ກ່ຽວກັບສິິ່ງແວດລ້ອມ ເພ ິ່ອຮັບປະກັນການສະໜອງຂ ົ້ມູນ
ຂ່າວສານໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ (ມາດຕາ 47). 

 
ນອກຈາກກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມດັິ່ງທີິ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັົ້ນ. ຍັງມີ ຂ ົ້ຕົກລົງ 

ວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານສິິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ. ເລກທີ 0489/ກຊສ. ລົງວັນທີ 7 ກຸມພາ 2017. ທີິ່ໄດ້ເປັນບ່ອນ
ອີງໃນວຽກງານການຄວບຄຸມມົນລະພິດມົນລະພິດ ເຊິິ່ງຂ ົ້ຕົກລົງສະບັບນີົ້ໄດ້ກ ານົດມາດຕະຖານຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນ
ຂອງມົນລະພິດ ເພ ິ່ອຄວາມຄຸມມົນລະພິດທີິ່ອອກສູ່ສິິ່ງແວດ ລ້ອມທາງອາກາດ, ດິນ, ແລະ ນ ົ້າ ລວມທັງສິິ່ງລົບ
ກວນທີິ່ຈະສົິ່ງຜົນກະທົບຕ ິ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນ ແລະ ສິິ່ງແວດ ລ້ອມ. 

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ພຊສ ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີການກ າເນີນກິດຈະກ າຕ່າງໆໃນການປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດ 
ລ້ອມ ແລະ ຄວບຄຸມມົນລະພິດເພ ິ່ອປ້ອງກັນ, ອະນຸລັກ ແລະ ບູລະນະ ຟ ົ້ນຟ ູສິິ່ງແວດລ້ອມ ເພ ິ່ອເຮັດໃຫ້ສິິ່ງແວດ 
ລ້ອມຂອງແຂວງຂຽວສະອາດງາມຕາ, ປາສະຈາກ ມົນລະພິດ, ບ ິ່ສົິ່ງຜົນກະທົບດ້ານລົບຕ ິ່ຊີວິດ, ສຸຂະພາບຂອງຄົນ
, ສັດ, ພ ດ ແລະ ລະບົບນິເວດ. ເຊິິ່ງບັນດາກິດຈະກ າທີິ່ພົົ້ນເດັິ່ນ ມີຄ : 
- ການສົິ່ງເສີມການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກ າຈັດສິິ່ງເສດເຫຼ ອທົິ່ວໄປ ທີິ່ບ ິ່ເປັນພິດ ເປັນຕົົ້ນ ການສົິ່ງເສີມການນ າໃຊ້

ມາດຕະການ 3Rs ຄ : ການຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານຂີົ້ເຫຍ ົ້ອ, ການນ າໃຊ້ຄ ນໃຫມ່, ແລະ ຜະລິດ-ແປຮູບ 
ເປັນຜະລິດຕະພັນໃຫມ່. ໃນການການທ າລາຍແມ່ນທ າລາຍຕາມວິທີການ, ເຕັກນິກ ແລະ ໃນເຂດທີິ່ໄດ້
ກ ານົດໄວ້ຕາມລະບຽບການ 

- ໃນຊ່ວງໄລຍະປີ 2017 ໄດ້ມີການສ້າງກິດຈະກ າສ້າງຈິດສ ານຶກ ກ່ຽວກັບ ການປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດ 
ລ້ອມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສິິ່ງເສດເຫຼ ອ ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ ຈ ານວນ ຈ າ ນວນ 2 ຄັົ້ງຄ : ໂຮງຮຽນມັດທະ 
ຍົມສຶກສາ ໂພນໝີ ຈ ານວນ 1 ຄັົ້ງ, ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາປາກແຈ້ງ ຈ ານວນ 1 ຄັົ້ງ. ແຕ່ກິດຈະກ າ
ດັິ່ງກ່າວບ ິ່ໄດ້ມີການສ ບຕ ິ່ ໃນຊ່ວງໄລຍະປີ 2018-2020 ເນ ິ່ອງຈາກຂ ົ້ຈ າກັດທາງດ້ານງົບປະມານ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ ິ່ຕາມ ພຊສ ແຂວງວຽງຈັນຈະໄດ້ມີການສ ບຕ ິ່ກິດຈະກ າດັິ່ງກ່າວ ໃຫ້ໄດ້
ຢ່າງນ້ອຍ 1 ຄັົ້ງຕ ິ່ປີ, ຕັົ້ງເປົົ້າໝາຍ 5 ໂຮງຮຽນທົິ່ວແຂວງວຽງຈັນ; 

- ພຊສ ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ຕິດຕາມກວດກາສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ລົງຊຸກຍູ້ໂຄງການລົງທຶນທີິ່ຢູ່ພາຍໃນແຂວງ
ຢ່າງເປັນປົກຕິ ເພ ິ່ອຮັບປະກັນວ່າບັນດາໂຄງການລົງທຶນປະຕິບັດມາດຕະການຄຸ້ມຄອງສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ຄວບຄຸມມົນລະພິດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ; 

- ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ວຽກງານສ້າງຈິດສ ານຶກໃຫ້ແກ່ມວນຊົນພາຍໃນແຂວງ ຕ ິ່ກັບວຽກງານປົກປັກຮັກ 
ສາສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ໂດຍສະເພາະກິດຈະກ າການປຸກຕົົ້ນໄມ້ ເນ ິ່ອງໃນວັນ
ສິິ່ງ ແວດລ້ອມໂລກ ເຊິິ່ງໄດ້ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດເປັນປະຈ າທຸກປີ ໂດຍ ພຊສ ເປັນໃຈກາງໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິ 
ບັດ ຮ່ວມກັບຂະແໜງການທີິ່ ກ່ຽວຂ້ອງຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກຊົນພາຍໃນແຂວງ; 

- ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດກິດຈະບັນດາກິດຈະກ າຕ່າງໆ ພາຍໃຕ້ ກອບໜ້າວຽກຂອງໂຄງການຂອງ LENs-2 ເຊັິ່ນ: 
ການເຜີຍແຜ່ນິຕິກ າ ໂດຍຮ່ວມກັບຂະແໜງການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການ ເຜີຍແຜ່ ບັນດານິຕິກ າທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບວຽກງານການປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນ ພາຍໃນ
ແຂວງ. ນອກຈາກນີົ້ ພຊສ ຍັງໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ບັນດາໂຄງການທີິ່ບ ິ່ມີເອກສານທາງດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມ ເພ ິ່ອໃຫ້
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ປະກອບເອກສານຢ່າງຄົບຖ້ວນ; ສ າລັບ ບັນດາໂຄງການທີິ່ດ າເນີນກິດຈະກ າບ ິ່ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການ 
ທາງຄະນະກ າມະການທາງດ້ານສິິ່ງແວດລ້ອມຂອງແຂວງ ກ ິ່ໄດ້ມີການສົິ່ງໜັງສ ແຈ້ງເຕ ອນ. 
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