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ພາກທີ I 
ສະພາບລວມຂອງ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ 

 
1. ທີີ່ຕັັ້ງພູມສັນຖານ. 

 ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ຕ ັ້ງຢູູ່ພາກເໜືອດ້ານຕາເວ ນຕົກຂອງ ສປປ ລາວ, ຢູູ່ຝ ັ່ງຂວາແມູ່ນ ັ້າຂອງ ນອນ
ໃນເສ ັ້ນຂະໜານ 17o28’ ຫາ 19o56’ ເໜືອ ແລະ ເສ ັ້ນແວງ 100o23’ ຫາ 101o55’ ຕາເວ ນອອກ, 
ມີເສ ັ້ນຊາຍແດນຕິດຈອດກ ບແຂວງ ແລະ ຕ່າງປະເທດດ ັ່ງນີັ້:  

• ທິດຕາເວ ນອອກ ຕິດກ ບ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 129.06 Km ແລະ ແຂວງວຽງຈ ນ 
184.83  Km. 

• ທິດເໜືອຕິດກ ບ ແຂວງ ບ ັ່ແກ້ວ  42.65 Km   ແລະ ແຂວງອຸດົມໄຊ 124.39 Km.  
• ທິດໃຕ້  ແລະ ທິດຕາເວ ນຕົກຕິດກ ບ 6 ແຂວາງຂອງຣາດຊະອານາຈ ກໄທ ມີເສ ັ້ນຊາຍ
ແດນ 614.84 ກິໂລແມ ດ.   

ດ້ານພູມສ ນຖານທົັ່ວແຂວງໄຊຍະບູລີ ມີເນືັ້ອທີັ່ທ ງໝົດ 16.389 ກິໂລຕາແມ ດ, ພືັ້ນທີັ່ຂອງ
ແຂວງສ່ວນໃຫູ່ຍເປ ນເຂດພູດອຍ ກວມ 80 % ຂອງເນືັ້ອທີັ່ທ ງໝົດ. ສະພາບພືັ້ນທີັ່ຂອງແຂວງແບູ່ງອອກ
ເປ ນ 3 ລ ກສະນະຕົັ້ນຕ ເຊ ັ່ນ: ພືັ້ນທີັ່ພູສູງ, ພູພຽງ ແລະ ເຂດທົັ່ງພຽງ. ສ າລ ບເຂດທົັ່ງພຽງແມູ່ນປະກອບມີ 
4 ທົັ່ງພຽງ ທີັ່ເປ ນແຫຼັ່ງຜະລິດເຂົັ້າຄື: ທົັ່ງພຽງເມືອງພຽງ, ທົັ່ງພຽງເມືອງໄຊຍະບູລີ, ທົັ່ງພຽງເມືອງຫົງສາ 
ແລະ ທົັ່ງພຽງເມືອງຊຽງຮ່ອນ. ທົັ່ງພຽງເຫຼົັ່ານີັ້ແມູ່ນສາມາດບຸກເບີກ ແລະ ຂະຫຍາຍເປ ນເນືັ້ອທີັ່ທ າການຜະ 
ລິດກະສິກ າໄດ້ຕືັ່ມອີກໃນອານາຄົດ. ປະຈຸບ ນມີເນືັ້ອທີັ່ກະສິກ າປະມານ 151.477,58 ເຮ ກຕາ ກວມ
ເອົາ 9.24 % ຂອງເນືັ້ອທີັ່ທ ງໝົດທົັ່ວແຂວງ, ສ່ວນເນືັ້ອທີັ່ດິນປູ່າໄມ້ແມູ່ນກວມເອົາປະມານ 70% ຂອງ
ເນືັ້ອ ທີັ່ທ ງໝົດທົັ່ວແຂວງ. 

ດ້ານພູມອາກາດ ແລະ ລະດູການ : ມີສອງລະດູການຄື: ລະດູແລ້ງ ແລະ ລະດູຝົນ, 
ລະດູຝົນເລີັ້ມແຕູ່ທ້າຍເດືອນເມສາ-ເດືອນ ຕຸລາ, ລະດູແລ້ງເລີັ້ມແຕູ່ ເດືອນພະຈິກ-ເດືອນເມສາ, ພູມ
ອາກາດມີສອງພາກທີັ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກ ນເຂດເໜືອ ເລີັ່ມແຕູ່ບ້ານນາຄະຍາງ ເມືອງປາກລາຍ ຮອດເມືອງ
ຄອບ ອາກາດເຢ ນ, ເຂດໃຕ້ເລີັ່ມແຕູ່ບ້ານນາຄະຍາງລົງຮອດເມືອງບ ັ່ແຕນອາກາດມີລ ກສະນະຮ້ອນ ຄືກ ບ
ພາກກາງຂອງປະເທດ, ປະລິມານນ ັ້າຝົນ ສະເລູ່ຍປະມານ 1.200 ມມ ຕ ັ່ປີ1. 

 

 

 
 

1 ແຜນຈ ດສ ນທີັ່ດິນ, ຄຸ້ມຄອງຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິັ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ ຂອງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ. 
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ຮູບພາບທີ1: ອຸນຫະພູມສະເລ່ຍ 6 ເດືອນຕ ັ້ນປີ 2020. 

 

 

 

 

 

 

 
 

ແຫຼັ່ງຂ ັ້ມູນ: ຂະແໜງອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ແຂວງໄຊຍະບູລີ 

2. ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄ ມ ຂອງແຂວງ ໄຊຍະບູລ.ີ 
ໄລຍະ5 ປີ ຜ່ານມາ ເສດຖະກິດແຂວງໄຊຍະບູລີ ສືບຕ ັ່ຂະຫຍາຍຕົວຢູ່າງຕ ັ່ເນືັ່ອງ ສະເລູ່ຍຢູູ່ໃນ

ລະ ດ ບ 6,7% ຕ ັ່ປີ, ລວມຍອດຜະລິດຕະພ ນພາຍໃນ ເພີັ່ມຂ ັ້ນຈາກ 7.710 ຕືັ້ກີບໃນປີ 2015 ມາເປ ນ 
10.706 ຕືກີບໃນປີ 2020, ປ ດໄຈທີັ່ຊຸກຍູ້ການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກຂະແໜ
ງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ຂະແໜງກະສິກ າ ໂດຍສະເພາະການສົັ່ງອອກຜົນຜະລິດກະສິກ າ ແລະ ອຸດສາຫະກ າ, 
ສ່ວນຂະແໜງບ ລິການມີທ່າຂະຫຍາຍຕົວດີ ແຕູ່ປະກອບສ່ວນຕ ັ່ເສດຖະກິດຍ ງບ ັ່ທ ນແຂງແຮງ. ສາເຫດ
ຕົັ້ນຕ : ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດບ ັ່ສະໝ ັ່າສະເໜີ ແລະ ບ ັ່ບ ນລຸໄດ້ຕາມແຜນການວາງໄວ້ ຍ້ອນ
ວ່າ: ການປູ່ຽນແປງໂຄງປະກອບການຜະລິດກະສິກ າບ ັ່ທ ນແຂງແຮງ ປ ດໄຈອືັ່ນອີກແມູ່ນໄດ້ຮ ບຜົນກະທົບ
ຈາກໄພທ າມະຊາດ, ພະຍາດລະບາດ; ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕູ່ງ ແລະ ການບ ລີການຂະຫຍາຍຕົວຊ້າ ໂດຍສະ 
ເພາະແມູ່ນ: ການບ ລິການທີັ່ພ ກພາອາໄສ, ການບ ລິການຮ້ານອາຫານ ແລະ ຮ້ານບ ນເທີງຕ່າງໆ ທີັ່ຕິດພ ນ
ກ ບການທ່ອງທ່ຽວ. ເຖິງວ່າການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດຈະບ ັ່ບ ນລຸຕາມແຜນທີັ່ວາງໄວ້ ແຕູ່ເປ ນ
ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກີດທີັ່ມາຈາກການຜະລິດຕົວຈິງ ເຊິັ່ງເປ ນພືັ້ນຖານອ ນໜ ກແໜ້ນໃຫ້ແກູ່ການ
ພ ດທະນາເສດຖະກິດໃນຕ ັ່ຫນ້າມີການເຕີບໂຕທີມີຄຸນະພາບ, ມີຈຸດສຸມ, ຍ ນຍົງ ແລະ ສີຂຽວ. ໃນປະຈຸ
ບ ນ ແມູ່ນການລະບາດຂອງພະຍາດອ ກເສບປອດຈາກເຊືັ້ອຈຸລະໂລກສາຍພ ນໃໝູ່ COVID-19 ທີັ່ແຜູ່
ຂະຫຍາຍວົງກວ້າງ, ເຊິັ່ງໄດ້ກາຍເປ ນມະຫ ນຕະໄພທີັ່ສົັ່ງຜົນກະທົບຕ ັ່ການດ າລົງຊີວິດ, ເສດຖະກິດ ຂອງ
ຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ ກ ັ່ຄືເສດຖະກິດຂອງປະເທດເຮົາ ແລະ ຕ ັ່ການພ ດທະນາເສດຖະກິດສ ງຄົມຂອງ
ແຂວງ2. 

 
2 ແຜນພ ດທະນາເສດຖະກິດ- ສ ງຄົມ 5 ປີ ຄ ັ້ງທ ີVII (2021-2025) ແຂວງໄຊຍະບູລີ 
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ຮູບພາບທີ 2:  ແຜນທີປ ກຄອງແຂວງໄຊຍະບູລີ.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ແຜນທີັ່ການປົກຄອງແຂວງໄຊຍະບູລີ, ແຫຼັ່ງຂ ັ້ມູນ: ສູນສະຖິຕິ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ປີ 2018. 
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ພາກທີ II 
ສະພາບລວມມ ນລະພິດ 

 
1. ສະຖານະການມ ນລະພິດ.  
ການພ ດທະນາທີັ່ກາຍເປ ນຕົວເມືອງຢູ່າງໄວວາ, ການເພີັ່ມຂ ັ້ນຂອງປະຊາກອນ ແລະ ການຂະ 

ຫຍາຍໂຕຂອງຂະແຫນງອຸດສາຫະກ າ, ກະສິກ າ, ຄົມມະນາຄົມຂົນສົັ່ງ ແລະ ອືັ່ນໆ ໄດ້ກາຍເປ ນໄພຂົັ່ມຂູູ່
ຕ ັ່ສິັ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເປ ນສາເຫດຕົັ້ນຕ  ຂອງບ ນຫາມົນລະພິດທີັ່ ສປປ ລາວ ກ າລ ງປະເຊີນຢູູ່ໃນປະຈຸ
ບ ນ. ແຂວງໄຊຍະບູລີ ກ ັ່ເປ ນແຂວງໜ ັ່ງທີັ່ມີທ່າອ່ຽງການຂະຫຍາຍຕົວ ໃນຮູບແບບດ ັ່ງກ່າວ, ເນືັ່ອງຈາກ
ການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດ-ສ ງຄົມ, ການເພີັ່ມຂ ັ້ນຂອງລາຍຮ ບຂອງປະຊາກອນ (ສະຖິຕິປະຈ າປີ 
2018, ສູນສະຖິຕິແຫູ່ງຊາດ), ເຮ ດໃຫ້ອຸປະສົງໃນການບ ລິໂພກເພີັ່ມຂ ັ້ນ, ນອກນ ັ້ນກິດຈະກ າທາງເສດ 
ຖະກິດບາງປະເພດ ກ ັ່ສົັ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຕ ັ່ສິັ່ງແວດລ້ອມຢູ່າງຮຸນແຮງ ເຊ ັ່ນ: ມີການນ າໃຊ້ສານເຄມີ
ເຂົັ້າໃນການຜະລິດອຸດສາຫະກ າ ແລະ ກະສິກ າ, ການປູ່ອຍຄ ວນພິດຈາກກິດຈະກ າການຜະລິດ, ການ
ປູ່ອຍນ ັ້າເປືັ້ອນໃນຕົວເມືອງ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກ າຈ ດຂີັ້ເຫຍືັ້ອບ ັ່ເປ ນລະບົບ, ການຂຸດຄົັ້ນແຮູ່ທາດແບບ
ຊະຊາຍ, ການກ ັ່ສ້າງເຂືັ່ອນໄຟຟ້ານ ັ້າຕົກ, ກ ັ່ສ້າງຖະໜົນຫົນທາງຕ່າງໆ. ນອກຈາກການຜະລິດແລ້ວ ກ ຍ ງ
ປະເຊີນໜ້າກ ບການຂະຫຍາຍຕົວທາງກະສິກ າ ແລະ ການສູນເສຍພືັ້ນທີັ່ປູ່າໄມ້ ແລະ ຄວາມເຊືັ່ອມໂຊມ
ຂອງດິນຢູ່າງຕ ັ່ເນືັ່ອງ, ສາເຫດສ າຄ ນ ແມູ່ນມາຈາກການຂະຫຍາຍກິດຈະກ າດ້ານກະສິກ າ ເພືັ່ອສ້າງລາຍໄດ້ 
ແລະ ເພືັ່ອສະໜອງການບ ລິໂພກທີັ່ເພີັ່ມຂ ັ້ນ ແລະ ການຖາງປູ່າ ແລະ ຈູດໄຮູ່.  ອ ນເປ ນສາຍເຫດເຮ ດໃຫ້
ຄຸນນະພາບສິັ່ງແວດລ້ອມ ມີການປູ່ຽນແປງ, ສົັ່ງຜົນກະທົບຕ ັ່ລະບົບນິເວດ ແລະ ການດ າລົງຊີວິດຂອງປະ
ຊາຊົນພາຍໃນແຂວງ, ເກີດມີການສະເໜີຮ້ອງຟ້ອງຮ້ອງທຸກ ຕ ັ່ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ກ່ຽວກ ບ ຜົນກະ 
ທົບ, ຂ ັ້ຂ ດແຍູ່ງຕ່າງໆ ມີການສູນເສຍງົບປະມານຂອງລ ດ ແລະ ຂອງບຸກຄົນຈ ານວນບ ັ່ໜ້ອຍ ເພືັ່ອແກ້    
ໄຂບ ນຫາເຫຼົັ່ານ ັ້ນ, ໄລຍະ 9 ເດືອນປີ 2020 ນີັ້ ເປ ນໄລຍະທີັ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ ພວກເຮົາປະເຊີນກ ບສະ 
ພາບການປູ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ບ ນດາທ່າແຮງພືັ້ນຖານ ແລະ ປ ດໄຈແວດລ້ອມທີັ່ເປ ນສິັ່ງອ ານວຍ
ຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກູ່ການຜະລິດລ້ວນແຕູ່ໄດ້ຮ ບຜົນກະທົບໄປຕາມສະພາບແວດລ້ອມ, ບ ນຫາການ
ປູ່ຽນແປງທີັ່ສົັ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕ ັ່ວຽກງານກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ ກ ັ່ຄື: ສະພາບຄວາມແຫ້ງແລ້ງ ເຮ ດ
ໃຫ້ແຫຼັ່ງນ ັ້າຕາມທ າມະຊາດບົກແຫ້ງ ແລະ ເກີດມີໄຟໄໝ້ປູ່າເປ ນວົງກ້ວາງ 3. 

ເຖິງຢູ່າງໃດກ ັ່ຕາມ, ພາຍໃຕ້ການຊີັ້ນ າ-ນ າພາຢູ່າງໃກ້ຊິດຂອງຄະນະພ ກ, ອົງການປົກຄອງທຸກຂ ັ້ນ 
ບວກກ ບຄວາມບຸກບືນສູງ ຂອງພະແນກຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິັ່ງແວດລ້ອມແຂວງ ໄດ້ເອົາ 
ໃຈໃສູ່ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມດ້ານລະບຽບຫລ ກການ, ປະສານສົມທົບກ ບຂະແໜງການທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ພ້ອມທ ງຕິດຕາມກວດກາການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ແຜນຄຸ້ມຄອງສິັ່ງແວດລ້ອມ ຂອງບ ນດາໂຄງການ ທີັ່ດ າ

 
3 ບົດງາຍງານຂອງພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ແຂວງ ປີ 2020. 
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ເນີນຢູູ່ພາຍໃນແຂວງ, ເອົາໃຈໃສູ່ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປ ກຮ ກສາ ແລະ ນ າໃຊ້ຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດຢູ່າງມີ
ປະສິດທິຜົນ, ມີຄວາມຢ ນຍົງ, ບ ັ່ສົັ່ງຜົນກະທົບຕ ັ່ສິັ່ງແວດລ້ອມ. 

2. ມ ນລະພິດ. 
ມົນລະພິດ ແມູ່ນສານເຄມີ, ທາດກ າມ ນຕະພາບລ ງສີ,  ຝຸູ່ນລະອອງ, ຄ ວນ ລວມທ ງສຽງ, ແສງ, 

ກິັ່ນ, ຄວາມສ ັ່ນສະເທືອນ ແລະ ຄວາມຮ້ອນທີັ່ເຈືອປົນໃນອາກາດ, ດິນ, ນ ັ້າ ທີັ່ມີຄ່າຄວາມເຂ ັ້ມຂຸ້ນ ເກີນ
ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບສິັ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື ມາດຕະຖານຄວບຄຸມມົນລະພິດແຫູ່ງຊາດ ຊ ັ່ງເກີດຂ ັ້ນຈາກ
ການ. ກະທ າຂອງມະນຸດ ຫຼື ຕາມທ າມະຊາດ ທີັ່ມີຜົນກະທົບຕ ັ່ຊີວິດ, ສຸຂະພາບຂອງຄົນ, ສ ດ, ພືດ, ສິັ່ງ
ທີັ່ມີຊີວິດອ ັ່ນ ແລະ ລະບົບນິເວດ (ມາດຕາ 29 ປ ບປຸງກົດໝາຍປົກປ ກຮ ກສາມສິັ່ງແວດລ້ອມ 2013). 

3. ປະເພດມ ນລະພິດ. 
ປະເພດມົນລະພິດປະກອບດ້ວຍ: ມົນລະພິດທາງອາກາດ, ມົນລະພິດທາງດິນ, ມົນລະພິດ

ທາງນ ັ້າ ແລະ ສິັ່ງລົບກວນ ເຊ ັ່ນ: ສຽງ, ແສງ, ກິັ່ນ, ຄວາມສ ັ່ນສະເທືອນ, ຄວາມຮ້ອນ.ນິເວດ (ມາດຕາ 
30 ປ ບປຸງກົດໝາຍປົກປ ກຮ ກສາສິັ່ງແວດລ້ອມ 2013)4. 

4. ນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຄວບຄຸມມ ນລະພິດ. 
ແຜນພ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ງຄົມ ແຫູ່ງຊາດ 5 ປີ ຄ ັ້ງທີ VIII (2016-2020) ໄດ້ກ ານົດວິ

ໃສທ ດຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດຮອດປີ 2025 ແລະ ທິດທາງລວມ 2016-2020, ສປປ ລາວ 
ສ້າງໄດ້ບາດລ້ຽວໃໝູ່ໃນການພ ດ ທະນາໃຫ້ກາຍເປ ນປະເທດກ າລ ງພ ດທະນາທີັ່ມີລາຍຮ ບປານກາງ-ສູງ 
ຕາມທິດເສດຖະກິດ-ສ ງຄົມພູມປ ນຍາ, ສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ. ເພືັ່ອຜ ນຂະຫຍາຍວິໄສທ ດຂອງລ ດຖະ 
ບານ ຂະແໜງການຊ ບ ພະຍາ ກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິັ່ງແວດລ້ອມ ກ ັ່ໄດ້ກ ານົດວິໄສທ ດ ຮອດປີ 
2030 ແລະ ຍຸດທະສາດ 10 ປີ “ ສ້າງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຂຽວ, ສະອາດ ແລະ ງາມຕາ ມີ
ຄວາມອຸດ ມສ ມ ບູນທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ບ ນພືັ້ນ ຖານການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດສີຂຽວ ເພືິີ່ອບັນລຸການພັດທະນາແບບຍືນຍ ງ ແລະ ກ້າວເປັນປະເທດອຸດ
ສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນຄວາມສາມາດໃນການກຽມພ້ອມຮັບມື
ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດທໍາມະຊາດ”  

 ເພືັ່ອຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ວິໄສທ ດຂອງລ ດຖະບານ ກ ັ່ຄື ຂະແໜງຂະແໜງການຊ ບພະຍາກອນ 
ທ າມະຊາດ ແລະ ສິິັ່ ງແວດລ້ອມ , ແຂວງໄຊຍະບູລີ  ໄດ້ກ ານົດທິດທາງລວມແຜນພ ດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສ ງຄົມວຽກຈຸດສຸມ 5 ປີ ຄ ັ້ງທີ VII (2021-2025) ວິໄສທ ດຮອດປີ 2030: “ ສ້າງ
ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໃຫ້ເປັນແຂວງທີີ່ມີການຜະລິດກະສິກໍາສະອາດ, ພັດທະນາອຸດສາຫະ
ກໍາປຸງແຕ່ງ, ຫັດຖະກໍາທີີ່ ເປັນມູນເຊືັ້ອ ຕິດພັນກັບການບໍລິການທາງຜ່ານ  ແລະ 
ການທ່ອງທ່ຽວທີີ່ເປັນມິດກັບສິີ່ງແວດລ້ອມ ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍ ງ”.   

 
4 ກົດໝາຍປົກປ ກຮ ກສາສິັ່ງແວດລ້ອມ ປີ2013. 
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 ເປົັ້າໝາຍທີັ່ 04: ພ ດທະນາໄປຕາມທິດສີຂຽວ ເປ ນມິດກ ບສິັ່ງແວດລ້ອມ, ວຽກງານຄວບຄຸມມົນ
ລະພິດທາງນ ັ້າ ແລະ ອາກາດ: ຊຸກຍູ້ການປ ບປຸງລະບົບຄຸ້ມຄອງມົນລະພິດໃຫ້ເຂ ັ້ມແຂງ ແລະ ມີປະ ສິດທິ
ພາບສູງຂ ັ້ນໂດຍສຸມໃສູ່: ຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດລະບຽບກົດຫມາຍຕ່າງໆ ທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ມີປະ
ສິດທິຜົນ ແລະ ຮ ດກຸມ; ດ າເນີນການຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບສິັ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍສະເພາະຄຸນ
ນະພາບນ ັ້າ ແລະ ຄຸນນະພາບອາກາດ (PM2.5) ແລະ ຊຸກຍູ້ດາເນີນມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ສະກ ດ
ກ ັ້ນໄຟປູ່າໃນເຂດທີັ່ມີຄວາມສ່ຽງໃນຂອບເຂດທົັ່ວແຂວງ; ເພີັ່ມຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກູ່ພະນ ກງານຂ ັ້ນ
ແຂວງ ແລະ ເມືອງ5. 

ປ ບປຸງລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂີັ້ເຫຍືັ້ອ ແລະ ສິັ່ງເສດເຫຼືອ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ
ສູງຂ ັ້ນ ໂດຍສຸມໃສູ່ປູກຈິດສ ານ ກໃຫ້ປະຊາຊົນບ ັ່ຖີັ້ມຂີັ້ເຫຍືັ້ອຊະຊາຍ; ຂ ດແຍກຂີັ້ເຫຍືັ້ອຕາມຫຼ ກການ 
3R ເພືັ່ອໃຫ້ສາມາດນ າໄປຜະ ລິດ ແລະ ມານ າໃຊ້ຄືນ ຫຼື ເປ ນວ ດຖຸສິັ່ງຂອງເພືັ່ອສ້າງມູນຄ່າເພີັ່ມທາງ
ດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການນ າໃຊ້ຊ ບພະ ຍາກອນທ າມະຊາດທີັ່ມິີຢູ່າງຈ າກ ດໃຫ້ເກີດ
ປະໂຫຍດສູງສຸດ ທ ງເປ ນການຫຼຸດຜ່ອນສິັ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ສ້າງສະໜາມຂີັ້ເຫຍືັ້ອໃຫ້ໄດ້ 5 ແຫູ່ງ. (ຂ ັ້
ມູນຈາກແຜນພ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ງຄົມ ແຂວງໄຊຍະບູລີ)  

5. ລະບຽບການ ແລະ ນິຕິກໍາທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
5.1 ບັນດານິຕິກໍາທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄວບຄຸມມ ນລະພິດ. 
ກົດໝາຍ ປົກປ ກຮ ກສາສິັ່ງແວດລ້ອມ ສະບ ບປ ບປຸງ (2013) ເປ ນເຄືັ່ອງມືປ້ອງກ ນ ແລະ ຄວບ

ຄຸມທີັ່ກວມ ລວມ ສ າລ ບ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ໃນ ສປປ ລາວ ກົດໝາຍສະບ ບປ ບປຸງ ລວມມີບົດ
ບ ນຍ ດ (ວ ກ, ມາດຕາ) ໃໝູ່ທີັ່ໄດ້ຖືກປ ບປຸງຫຼາຍຂ ັ້ ທີັ່ພົວພ ນໂດຍກົງກ ບການຄວບຄຸມມົນລະພິດ 
ເປ ນຕົັ້ນ ໝວດທີ 2 ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ເຊິັ່ງປະກອບມ ີ7 ມາດຕາ ແລະ ໝວດທີ 3 ການຄວບຄຸມ 
ສານເຄມີເປ ນພິດ ແລະ ການກ າຈ ດສິັ່ງເສດເຫຼືອ ລວມມີ 5 ມາດຕາ. ນອກຈາກນ ັ້ນ ໃນໝວດທີ 4 ການ
ຢ ັ້ງຢືນ ແລະ ອະນຸຍາດ ກ່ຽວກ ບສິັ່ງແວດລ້ອມ ຂອງມາດຕາ 42 ກ່ຽວກ ບ ການອະນຸຍາດໃຫ້ປູ່ອຍ
ສານມົນລະພິດ ເຊິັ່ງລ້ວມ ແລ້ວແຕູ່ເປ ນເຄືັ່ອງມືອ ນໜ ັ່ງທີັ່ເປ ນບ່ອນອີງໃນການປ້ອງກ ນ ແລະ ຄວບຄຸມ
ມົນລະພິດ. 

ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກ ບ ກົດໝາຍຈະຖືກຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດແນວໃດ ແມູ່ນຖືກລະບຸຊ ດເຈນຢູູ່ໃຕ້
ຫຼາຍໆນິຕິກ າ ສ່ວນບ ນດານິຕິກ າອືັ່ນໆທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແມູ່ນສະແດງດ ັ່ງລຸູ່ມນີັ້: 

• ມາດຕະຖານສິັ່ງແວດລ້ອມແຫູ່ງຊາດ (ປ ບປຸງ 2017): ກ ານົດມາດຕະຖານສິັ່ງແວດລ້ອມແຫູ່ງ
ຊາດ ໃຫ້ເປ ນພືັ້ນຖານ ສ າລ ບ ການຕິດຕາມກວດກາ ສິັ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ 
ທາງນ ັ້າ, ດິນ, ອາກາດ  ແລະ ສຽງ. 

 
5 ສະຫຼຸບຕີລາຄາການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ແຜນການ 5 ປີ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 5 ປີ 2021-2025 ຂະ 
ແໜງຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິັ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງໄຊຍະບູລີ. 
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- ດ າລ ດ ວ່າດ້ວຍ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕ ັ່ສິັ່ງແວດລ້ອມ (2010) ກ ານົດຫຼ ກການ ແລະ ກົດ
ລະບຽບ ແລະ ຮ ບ ຮອງບ ນດາມາດຕະການ ກ່ຽວກ ບ ການສ້າງຕ ັ້ງ, ໜ້າທີັ່, ການຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕ ັ່ສິັ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອືັ່ນໆ.  

- ບົດແນະນ າ ຂອງລ ດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກ ບ ຂະບວນການເຮ ດການກວດກາສິັ່ງແວດລ້ອມເບືັ້ອງ
ຕົັ້ນຂອງໂຄງການ ແລະ ກິດຈະການລົງທ ນ (2013): ບົດແນະນ າສະບ ບນີັ້ ແມູ່ນເພືັ່ອການຈ ດ 
ຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ແລະ ຜ ນຂະຫຍາຍກົດໝາຍ ປົກປ ກຮ ກສາສິັ່ງແວດລ້ອມ.  

- ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນ (2011): ກ ານົດອາກອນສິັ່ງແວດລ້ອມເປ ນອາກອນໂດຍກົງທີັ່ວາງ
ໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈ ດຕ ັ້ງທີັ່ໄດ້ຮ ບອະນຸຍາດດ າເນີນທຸລະກິດ, ການນ າເຂົັ້າ 
ຫຼື ນ າໃຊ້ຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ທີັ່ພາໃຫ້ເກີດມົນລະພິດຕ ັ່ສິັ່ງແວດລ້ອມ. 

- ລ ດຖະດ າລ ດ ວ່າດ້ວຍ ອາກອນສິັ່ງແວດລ້ອມ (2017-ຂ ັ້ສະເໜີ): ລະບຸຫຼ ກການ, ລະບຽບການ 
ແລະ ອ ດຕາການເກ ບອາກອນສິັ່ງແວດລ້ອມ ນອກຈາກນ ັ້ນ ລະບຸບ ນດາມາດຕະການທີັ່ຈ າເປ ນ 
ເພືັ່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ, ການປ້ອງກ ນສິັ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສຸຂະພາບປະຊາຊົນ ສົັ່ງ 
ເສີມການລົງທ ນ ແລະ ສ້າງແຫຼັ່ງລາຍຮ ບໃຫ້ແກູ່ລ ດຖະບານ ເພືັ່ອສະໜ ບສະໜູນການຄຸ້ມຄອງ
ສິັ່ງ ແວດລ້ອມ ໃນ ສປປ ລາວ. 

- ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍນ ັ້າ ແລະ ຊ ບພະຍາກອນນ ັ້າ (ສະບ ບປ ບປຸງ 2017) ກ ານົດຫຼ ກການທີັ່ຈ າເປ ນ
, ມາດຕາ: 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ກ່າວເຖິງການເກືອດຫ້າມການ
ປູ່ອຍນ ັ້າເປືັ້ອນ, ຂີັ້ເຫຍືັ້ອ, ສານມົນລະພິດ ແລະ ນ ັ້າເປືັ້ອນ ລົງສູູ່ແຫຼັ່ງນ ັ້ັ້າ ແລະ ດິນ.  

- ກົດໝາຍ ທີັ່ດິນ (2003): ກ ານົດລະບຽບ ໃນມາດ ຕາ 60 ລະບຸພ ນທະ ຂອງຜູ້ນ າໃຊ້ທີັ່ດິນ ບ ັ່
ໃຫ້ກ ັ່ຄວາມເສຍຫາຍຕ ັ່ຄຸນນະພາບດິນ ແລະ ບ ັ່ໃຫ້ສົັ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕ ັ່ສິັ່ງແວດລ້ອມສ ງຄົມ 
ແລະ ທ າມະຊາດ. 

- ກົດໝາຍ ກະສິກ າ (1998): ມາດຕາ 6 ບຸກຄົນ ແລະ ການຈ ດຕ ັ້ງທີັ່ເຮ ດການຜະລິດກະສິກ າ 
ແມູ່ນມີພ ນທະປ້ອງກ ນສິັ່ງແວດລ້ອມ. ຜູ້ຜະລິດດ້ານກະສິກ າຕ້ອງນ າໃຊ້ວິທີ ແລະ ມາດຕະການ
ທີັ່ເໝາະສົມ ເພືັ່ອປ້ອງກ ນທີັ່ດິນ, ນ ັ້າ, ປູ່າໄມ້, ອາກາດ ແລະ ອືັ່ນໆ. ມາດຕາ 34 ຜູ້ໃດທີັ່ນ າໃຊ້
ຢາຂ້າແມງໄມ້ ຫຼື ຢາປົວສ ດ ຕ້ອງໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຈຸດປະສົງ, ລະບຽບການໃຊ້ຢູ່າງເຄ ັ່ງຄ ດ, 
ຖືກຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ເກ ບມ້ຽນ. 

- ກົດໝາຍ ຈາລະຈອນທາງບົກ (2000): ມາດຕາ 36 ແມູ່ນ ກ່ຽວກ ບ ເລືັ່ອງປ ບໃໝ ໃນກ ລະນີ
ບ ັ່ປະຕິບ ດຕາມມາຕະຖານການປູ່ອຍ. 

- ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍແຜນຜ ງເມືອງ (1999): ກ ານົດຫຼ ກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ 
ກ່ຽວກ ບ ການຄຸ້ມຄອງ, ການນ າໃຊ້ທີັ່ດິນ, ການກ ັ່ສ້າງ ແລະ ການກ ັ່ສ້າງໂຄງຮ່າງໃນລະດ ບຊາດ 
ແລະ ລະດ ບທ້ອງຖິັ່ນ ເພືັ່ອຮ ບປະກ ນຄວາມສອດຄ່ອງກ  ບນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍ ພ້ອມ
ດຽວ ກ ນກ ັ່ປ້ອງກ ນສິັ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທວິທ ດທ າມະຊາດ. 
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- ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕູ່ງ (1999): ມາດຕາ 4 ລະບຸວ່າ ການດ າເນີນອຸດສາຫະ
ກ າ ແລະ ຫ ດຖະກ າປຸງແຕູ່ງ ຕ້ອງຮ ບປະກ ນການປົກປ ກຮ ກສາສິັ່ງແວດລ້ອມ ຕາມທີັ່ກ ານົດໄວ້
ໃນ ກົດໝາຍ ປົກປ ກຮ ກສາສິັ່ງແວດລ້ອມ. ໝວດທີ 5 ສືບຕ ັ່ລະບຸ ຂ ັ້ກ ານົດ ກ່ຽວກ ບ ການປົກ
ປ ກຮ ກສາສິັ່ງແວດລ້ອມ ລວມທ ງການຄວບຄຸມມົນລະພິດ. 

- ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ແຮູ່ທາດ (2011) ມາດຕາ 15, 17, 18, 23, 58, ແລະ 60 ມີ ຂ ັ້ກ ານົດ 
ກ່ຽວກ ບ ການປົກປ ກຮ ກສາສິັ່ງແວດລ້ອມ. 
5.2  ສ ນທິສັນຍາສາກ ນ ກ່ຽວກັບ ການຄວບຄຸມມ ນລະພິດ. 
ລ ດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສ າຄ ນກ່ຽວກ ບວຽກງານປົກປ ກຮ ກສາສິັ່ງແວດລ້ອມຂອງ

ໂລກ ກ ັ່ຄື ພາຍໃນປະເທດໂດຍໄດ້ເຂົັ້ັ້າຮ່ວມເປ ນພາຄີ  ໃນຫຼາຍສົນທິສ ນຍາ ແລະ ອະນຸສ ນຍາສາກົນ 
ກ່ຽວກ ບ ສິັ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ຊ ັ່ງປະກອບມີດ ັ່ງລຸູ່ມນີັ້: 

1). ສົນທິສ ນຍາ ສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍ ການຕ ັ່ສູ້ຕ້ານການການເປ ນທະເລຊາຍ. 
2). ສົນທິສ ນຍາຂອບ ສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍ ການປູ່ຽນແປງຂອງພູມອາກາດ. 
3). ອະນຸສ ນຍາ ກຽວໂຕ ວ່າດ້ວຍ ສົນທິສ ນຍາຂອບສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກ ບ ການປູ່ຽນແປງ

ຂອງພູມອາກາດ. 
4). ອະນຸສ ນຍາ ມົງເຣອາລ ວ່າດ້ວຍ ສານທີັ່ທ າລາຍຊ ັ້ນໂອໂຊນ;  
5). ສົນທິສ ນຍາ ວຽນນາ ເພືັ່ອການປ້ອງກ ນຊ ັ້ນໂອໂຊນ; 
6). ສົນທິສ ນຍາ ຣອດເຕິດ າ ວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການ ການເຫ ນດີ ໂດຍມີການແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ອນ  

ສ າລ ບສານເຄມີອ ນຕະລາຍ ແລະ ຢາປາບສ ດຕູພືດຊະນິດສະເພາະໃນການຄ້າລະຫວ່າງ
ຊາດ. 

7). ສົນທິສ ນຍາ ບາແຊລ ວ່າດ້ວຍ ການຄວບຄຸມການເຄືັ່ອນຍ້າຍຂ້າມຊາຍແດນ ສິັ່ງເສດເຫຼືອ
ອ ນຕະລາຍ. 

8. ສົນທິສ ນຍາ ສະຕ໋ອກໂຮມ ວ່າດ້ວຍ ສານມົນລະພິດ (ອົງຄະທາດ) ທີັ່ຕົກຄ້າງ;  
9. ສົນທິສ ນຍາ ມີນາທມະຕະ ວ່າດ້ວຍ ສານບາຫຼອດ. 
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ພາກທີ III 
ສະພາບຄຸນນະພາບອາກາດ ແລະ ສຽງ 

1.  ສະພາບລວມ.  
ອາກາດເປ ນສິັ່ງສ າຄ ນ ແລະ ຈ າເປ ນສ າລ ບສິັ່ງທີັ່ມີຊີວິດທີັ່ອາໄສໃນໂລກ ບ ັ່ວ່າຈະເປ ນຄົນ, ສ ດ, 

ພືດ ລວມທ ງສິັ່ງແວດລ້ອມ, ອາກາດ (Air) ໝາຍເຖິງ ສ່ວນປະສົມທີັ່ເກີດຈາກກ໊າສ ຫຼາຍຊະນິດອາກາດ
ບ ລິສຸດຈະບ ັ່ມີສີ, ບ ັ່ມີກິັ່ນ ແລະ ບ ັ່ມີລົດຊາດ ສ່ວນປະສົມສ າຄ ນໄດ້ແກູ່: ໄນໂຕຣເຈນ, ອອກຊີເຈນ, 
ອາຍກາສ ຊ ັ່ງສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ແກູ່: ກ໊າສ ອາກອນ, ຄາຣບອນໄດອອກໄຊດ ແລະ ສ່ວນປະສົມຂອງກ໊າສ
ຮີລຽມ, ໄຮໂດຣເຈນ, ນີອອນ ຄຣິບຕອນ, ຊີນອນ, ໂອໂຊນ, ມີເທນ, ອາຍນ ັ້າ ແລະ ອືັ່ນໆ, ຄຸນນະພາບ
ອາກາດຈ ັ່ງມີຄວາມສ າຄ ນຕ ັ່ການດ າລົງຊີວິດຂອງສິັ່ງທີັ່ມີຊີວິດ ແລະ ສິັ່ງແວດລ້ອມ. 

ມົນລະພິດທາງອາກາດ ໝາຍເຖິງພາວະອາກາດທີັ່ມີສານເຈືອປົນຢູູ່ໃນປະລິມານທີັ່ສູງກວ່າລະ 
ດ ບປົກກະຕິເປ ນເວລາດົນພ ທີັ່ ຈະເຮ ດໃຫ້ເກີດອ ນຕະລາຍແກູ່ມະນຸດ, ສ ດ, ພືດ ຫຼື ຊ ບສິນຕ່າງໆ ອາດ
ເກີດຂ ັ້ນເອງຕາມທ າມະຊາດ ເຊ ັ່ນ: ຝຸູ່ນລະອອງຈາກລົມພາຍຸ, ພູເຂົາໄຟລະເບີດ, ແຜູ່ນດິນໄຫວ, ໄຟ
ໄຫມ້ປູ່າ, ກ໊າຊທ າມະຊາດອາກາດເສຍທີັ່ເກິດຂ ັ້ນ ໂດຍທ າມະຊາດເປ ນອ ນຕະລາຍຕ ັ່ມະນຸດນ້ອຍ
ຫລາຍ ເພາະແຫຼັ່ງກ າເນີດຢູູ່ໄກ ແລະ ປະລິມານທີັ່ເຂົັ້າສູູ່ສະພາບແວດລ້ອມຂອງມະນຸດ ແລະ ສ ດມີ
ນ້ອຍ ກ ລະ ນີທີັ່ ເກີດຈາກການກະທ າຂອງມະນຸດ  ໄດ້ແກູ່ : ມົນລະພິດຈາກທ ັ່ຄ ວນຂອງຍວດ
ຍານພາຫະນະ, ຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກ າ, ຈາກຂະບວນການຜະລິດ, ຈາກກິດຈະກ າດ້ານການ
ກະເສດ, ຈາກການລະເຫີຍຂອງກ໊າສ ບາງຊະນິດ ແລະ ຈາກຂີັ້ເຫຍືັ້ອ6. 

ສະພາບອາກາດ ຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີ, ອຸນຫະພູມສະເລູ່ຍ 26,8  °C, ອຸນຫະພູມຕ ັ່າສຸດ  8,8  
°C, ອຸນຫະພູມສູງສຸດ  40,6  °C, ອຸນຫະພູມສະເລູ່ຍຕ ັ່າສຸດ  21,0  °C, ອຸນຫະພູມສະເລູ່ຍ ສູງສຸດ 
32,5  °C (ຂ ັ້ມູນຈາກຂະແໜງອຸຕຸນິຍົມ ປີ 2020). ປ ດຈຸບ ນພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຮ ບ
ການປ ບປຸງ ແລະ ພ ດທະນາໃຫ້ດີຂ ັ້ນເປ ນກ້າວໆ ເປ ນຕົັ້ນ: ຖະໜົນຫົນທາງ, ເສ ັ້ນທາງຫຼວງແຫູ່ງຊາດ 
ແລະ ເສ ັ້ນທາງຫຼວງຂອງແຂວງສາມາດເຊືັ່ອມຕ ັ່ກ ບອານຸພາກພືັ້ນ ແລະ ບ ນດາແຂວງໃນທົັ່ວປະເທດ, 
ສາມາດອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກູ່ການຂົນສົັ່ງສິນຄ້າ ແລະ ການບ ລິການ, ບ ນດາໂຮງງານອຸດສາຫະ
ກ າ ຕ່າງໆໄດ້ເພີັ່ມຂ ັ້ນ ເຫ ນໄດ້ຈາກຊ ດສ່ວນອຸດສາຫະກ າ ເພີັ່ມຂ ັ້ນຈາກ 33,2% ໃນປີ 2015 ມາເປ ນ 
35,9% ໃນປີ 2020 ນອກນ ັ້ນ, ກ ັ່ຍ ງມີການຂະຫຍາຍເນືັ້ອທີັ່ທາງກະສິກ າ, ການຖາງປູ່າ-ຈູດໄຮູ່ ເພືັ່ອ
ຮ ບປະກ ນດ້ານສະບຽງອາຫານ, ຄຽງຄູູ່ກ ບການພ ດທະນາ ດ ັ່ງກ່າວ ກ ັ່ອາດເປ ນສາເຫດໃຫ້ເກີດມົນລະພິດ
ທາງອາກາດ ຫາກເຮົາບ ັ່ມີມາດຕະການຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາຢູ່າງເປ ນລະບົບ7.  

 
6 ຮ່າງຄູູ່ມືແນະນ າວ່າດ້ວຍ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດທາງອາກາດ. 
7 ບົດລາຍງານຂອງພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົັ່ງ ປີ 2020. 
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  ວຽກງານຕິດຕາມກວດກາຄຸນະພາບອາກາດ ແລະ ສຽງ ຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີ ແມູ່ນໄດ້ດ າເນີນ
ເປ ນປົກະຕິ, ເຊິັ່ງຈະມີສະຖານີວ ດແທກທີັ່ຕິດຕ ັ້ງຢູູ່ທີັ່ສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດຂອງແຂວງ, 
ຜົນການຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບອາກາດຢູູ່ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ຊ່ວງປີ 2019 ໄດ້ທ າການຕິດຕາມ
ກວດກາໃນ 2 ຈຸດ: ຈຸດທີ I ທີັ່ ອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ຈຸດທີ 2 ສະຫນາມຫຼວງ 
ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ເຊິັ່ງພົບວ່າ: ບ ນດາຕົວຊີັ້ວ ດຕ່າງໆໄດ້ແກູ່: ຝຸູ່ນລະອອງຂະຫນາດນ້ອຍ ກ່ວາ 2.5 ໄມ
ຄອນ (PM 2.5) , ຝຸູ່ນລະອອງລວມ (TSP), ໄນໂຕຣເຈນໄດອົກຊາຍ (NO2), ຊ ລເຟີໄດອ໋ອກ 
ໄຊດ໌ (SO2), ຄາຣ໌ບອນໂມນ໋ອກໄຊດ໌ (CO) ແລະ ສຽງ ແມູ່ນບ ັ່ເກີນມາດຕະຖານສິັ່ງແວດລ້ອມ
ແຫູ່ງຊາດ ແລະ ລະດ ບຜົນກະທົບຕ ັ່. 
  ສຸຂະພາບຂອງຝຸູ່ນລະອອງຂະຫນາດນ້ອຍກ່ວາ 2.5 ໄມຄອນ (PM 2.5) ໃນແຂວງ ໄຊຍະບູ
ລີຊ່ວງທີັ່ທ າການວ ດແທກເຫ ນວ່າຄຸນະພາບອາກາດດີຫຼາຍ. (ຂ ັ້ມູນຈາກສະຖາບ ນຄົັ້ນຄ້ວາຊ ບພະຍາ 
ກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິັ່ງແວດລ້ອມ, ກຊສ.) 

- ຂໍັ້ມູນການວັດແທກຄຸນນະພາບອາກາດ ຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີ 
ການວ ດແທກຄຸນນະພາບອາກາດ ດວ້ຍລົດຕິດຕາມຄຸນນະພາບອາກາດເຄືັ່ອນທືັ່ ເຊິັ່ງວ ດແທກ 

ແລະ ເຊືັ່ອມໂຍງຂ ັ້ມູນແບບອ ດຕະໂນມ ດ ແລະ ສາມາດວິໄຈຄຸນນະພາບອາກາດໃນບ ນຍາກາດທົັ່ວໄປ 
(Ambient Air) ແລະ ການວ ດແທກສະພາບອາກາດທາງອຸຕຸວິທະຍາ. ຜ່ານການກວດວ ດແທກຄຸນນະ 
ພາບອາກາດ CO, NO2, SO2, ຝຸູ່ນລະ ອອງ PM2.5, TSP ແລະ ລະດ ບສຽງຄົງທີັ່ ແລະ ລະດ ບ
ສຽງສູງສຸດ Leq, Lmax ເຫ ນວ່າຄ່າຢູູ່ໃນເກນມາດຕະຖານ ທີັ່ກ ານົດໄວ້ໃນ ຂ ັ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ມາດຕະ 
ຖານສິັ່ງແວດລ້ອມແຫູ່ງຊາດ. 

2. ຈຸດຕິດຕາມຄຸນນະພາບອາກາດ.  
- ຈຸດທີັ່ 1 ຫ້ອງການອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ. ສະຖານທີັ່ຕິດຕາມກວດກາຄຸນ
ນະ ພາບອາກາດແມູ່ນຕ ັ້ງຢູູ່ພາຍໃນບ ລິເວນເຂດຮົັ້ວ ຂອງສະຖານີອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາແຂວງ.  

- ຈຸດທີັ່ 2 ສະໜາມຫຼວງ ແຂວງ ໄຊຍະລີ. 
ຮູບພາບທີ 3: ຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະ ພາບອາກາດ.  
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3. ປະເມີນຜ ນການວັດແທກຄຸນນະພາບອາກາດ.  

1). ການຕີລາຄາ ແລະ ການປະເມີນຜ ນການຕິດຕາມກວດກາຕ ວຊີັ້ວັດ CO, NO2 ແລະS02.  

ຕາຕະລາງທີ 1: ສະຫຼຸບຜ ນການວັດແທກຕ ວຊີັ້ວັດ CO, NO2 ແລະ SO2  
ທຽບກັບມາຕະຖານສິີ່ງແວດ ລ້ອມ. 

 

ລໍາດບັ 

 

ຈຸດວັດແທກ 

 

ວັນທີ 

ໂ ຕ ຊີັ້
ວັດ 

ມາດຕະຖານ 

CO NO2 SO2 CO NO2 SO2 

Ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

1   ຫ້ອງການອຸຕຸ 
ແຂວງໄຊຍະບູລີ 

19-
20/11/2018 

0.568 0.000 0.000 3
0 

0.11 0.13 

2 20-
21/11/2018 

0.722 0.000 0.000 3
0 

0.11 0.13 

3 21-
22/11/2018 

0.540 0.000 0.000 3
0 

0.11 0.13 

4 ສະໜາມຫຼວງ 
ແຂວງ ໄຊຍະລີ 

22-
23/11/2018 

0.650 0.000 0.000 3
0 

0.11 0.13 

5 23-
24/11/2018 

0.619 0.000 0.000 3
0 

0.11 0.13 

6 24- 0.526 0.000 0.000 3 0.11 0.13 
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25/11/2018 0 

ສະເລ່ຍ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ 0.604 0.000 0.000 3
0 

0.11 0.13 

 

2). ການປະເມີນຜ ນການຕິດຕາມກວດກາ ກາສ໌ຄາບອນໂມນ໊ອກໄຊດ໌. ຄາຣ໌ບອນ
ໂມນ໋ອກໄຊດ໌ (CO): ຜົນການວ ດແທກປະລິມານ ຫຼື ຄ່າສະເລູ່ຍຄວາມເຂ ັ້ມຂຸ້ນ ຂອງທາດ ອາຍຄາຣ໌
ບອນໂມນ໋ອກໄຊດ໌ ໃນອາກາດ (ppm) ໃນທຸກ 1 ຊົັ່ວໂມງ, ຈຸດທີ 1 ທີັ່ ຫ້ອງການອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ 
ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ຄ່າສະເລູ່ຍທຸກ 1 ຊົັ່ວໂມງແມູ່ນ 0.514 ppm, ຈຸດທີ 2 ສະຫນາມຫຼວງ ແຂວງ 
ໄຊຍະບູລີ ຄ່າສະ ເລູ່ຍທຸກ 1 ຊົັ່ວໂມງແມູ່ນ 0.432 ppm ອີງໃສູ່ຄ່າສະເລູ່ຍໃນທຸກ 1 ຊົັ່ວໂມງຂອງ
ທາດອາຍຄາຣ໌ບອນໂມນ໋ອກ ໄຊດ໌ທີວ ດແທກໄດ້ທ ງ 2 ຈຸດ ແມູ່ນບ ັ່ເກີນມາດຕະຖານສິັ່ງແວດລ້ອມ
ແຫູ່ງຊາດ, ຊ ັ່ງມາດຕະ ຖານສິັ່ງແວດລ້ອມ ແຫູ່ງຊາດກ ານົດຄ່າເຂ ັ້ມຂຸ້ນຂອງປະລິມານຄາຣ໌ບອນ
ໂມນ໋ອກໄຊດ໌ (CO) ໃນບ ນຍາກາດ ໃນ 1 ຊົັ່ວໂມງແມູ່ນ 30 ppm (CO : 30 ppm/lh) 

ຮູບພາບທີ 3: ຜົນຂອງການວ ດແທກກ໊າສຄາຣ໌ບອນໂມນ໋ອກໄຊດ໌ CO. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3). ການປະເມີນຜ ນການຕິດຕາມກວດກາ ກາສ໌ຄາບອນໂມນ໊ອກໄຊດ໌. 
ຄາຣ໌ບອນໂມນ໋ອກໄຊດ໌ (CO): ຜົນການວ ດແທກປະລິມານ ຫລື ຄ່າສະເລູ່ຍຄວາມເຂ ັ້ມຂຸ້ນ 

ຂອງທາດອາຍຄາຣ໌ບອນໂມນ໋ອກໄຊດ໌ ໃນອາກາດ (ppm) ໃນທຸກ 1 ຊົັ່ວໂມງ, ຈຸດທີ 1 ທີັ່ຫ້ອງການ 
ອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ຄ່າສະເລູ່ຍທຸກ 1 ຊົັ່ວໂມງແມູ່ນ 0.514 ppm, ຈຸດທີ 2 ສະຫນາມ
ຫຼວງ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ຄ່າສະເລູ່ຍທຸກ 1 ຊົັ່ວໂມງແມູ່ນ 0.432 ppm ອີງໃສູ່ຄ່າສະເລູ່ຍໃນທຸກ 1 
ຊົັ່ວໂມງຂອງທາດອາຍຄາຣ໌ບອນໂມນ໋ອກ ໄຊດ໌ທີວ ດແທກໄດ້ທ ງ 2 ຈຸດ ແມູ່ນບ ັ່ເກີນມາດຕະຖານ
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ສິັ່ງແວດລ້ອມແຫູ່ງຊາດ, ຊ ັ່ງມາດຕະຖານສິັ່ງແວດລ້ອມ ແຫູ່ງຊາດກ ານົດຄ່າເຂ ັ້ມຂຸ້ນຂອງປະລິມານຄາຣ໌
ບອນໂມນ໋ອກໄຊດ໌ (CO) ໃນບ ນຍາກາດ ໃນ 1 ຊົັ່ວໂມງແມູ່ນ 30 ppm (CO : 30 ppm/lh) 

ຮູບພາບທີ4: ຜ ນການວັດທແທກກ໊າສຊັລເຟີໄດອ໋ອກໄຊດ໌ SO2  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ການປະເມີນຜ ນການຕິດຕາມກວດກາ ກ໊າສໃນກຸ່ມໄນໂຕຼເຈນໄດອ໊ອກໄຊດ໌. 
ໄນໂຕຣເຈນໄດອົກຊາຍ (N02): ຜົນການວ ດແທກປະລິມານຄວາມເຂ ັ້ມຂຸ້ນຂອງທາດອາຍ ໄນ

ໂຕຣເຈນໄດອົກຊາຍ (NO2) ທ າການວ ດແທກທຸກ 1 ຊົັ່ວໂມງ ພົບວ່າຈຸດທີ 1 ທີັ່ ຫ້ອງການອຸຕຸນິຍົມ
ວິທະຍາ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ຄ່າສະ ເລູ່ຍທຸກ 1 ຊົັ່ວໂມງແມູ່ນ 0.000 ppm, ຈຸດທີ 2 ສະຫນາມຫຼວງ 
ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ຄ່າສະເລູ່ຍ ທຸກ 1 ຊົັ່ວໂມງແມູ່ນ 0.000 ppm. ຄ່າຄວາມເຂ ັ້ມຂຸ້ນຂອງໄນໂຕຣ
ເຈນໄດອົກຊາຍ (NO2) ທ ງ 2 ຈຸດທີັ່ວ ດໄດ້ ຕາມມາດຕະຖານສິັ່ງແວດ ລ້ອມແຫູ່ງຊາດກ ານົດໄວ້ ໃນ 
1 ຊົັ່ວໂມງແມູ່ນ 0.11 ppm (NO2: 0.11 ppm/lh) ແມູ່ນບ ັ່ເກີນມາດຕະຖານ. 

ຮູບພາບທີ 5: ຜ ນຂອງການວັດແທກກ໊າສໃນກຸ່ມໄນໂຕຼເຈນໄດອ໊ອກໄຊດ໌.  
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5. ການຕີລາຄາ ແລະ ການປະເມີນ ຜ ນ ການຕິດຕາມກວດກາຕ ວ ຊີັ້ວັດ ຝຸ່ນ
ລະອອງ. 
 ຕາຕະລາງທີ 2: ສະຫຼຸບຜ ນການວັດແທກຕ ວ ຊີັ້ວັດ PM2.5 ແລະ TSP  

ທຽບກັບມາຕະຖານສິີ່ງແວດລອ້ມແຫ່ງຊາດ. 
 

 

ລໍາດັບ 

 

ຈຸດວັດແທກ 

 

ວ ັນ
ທີ 

ໂຕຊີັ້ວ ດ ມາດຕະຖານ 

PM2.5 TSP PM2.5 TSP 

mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 

1   ຫ້ອງການອຸຕຸ 
ແຂວງໄຊຍະບູລີ 

19-
20/11/2018 

0.0153 0.0445 0.05
%&5 

0.33 

2 20-
21/11/2018 

0.0182 0.0464 0.05 0.33 

3 21-
22/11/2018 

0.0167 0.0449 0.05 0.33 

4 ສະໜາມຫວຼງ
ແຂວງ ໄຊຍະລີ 

22-
23/11/2018 

0.0153 0.0321 0.05 0.33 

5 23-
24/11/2018 

0.0135 0.0280 0.05 0.33 

6 24-
25/11/2018 

0.0190 0.0449 0.05 0.33 

ສະເລ່ຍ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ 0.016 0.040 0.05 0.33 

6. ການປະເມີນຜ ນການຕິດຕາມກວດກາຝຸ່ນລະອອງຂະຫນາດນ້ອຍກ່ວາ 2.5 
ໄມຄອນ. 

ຝຸູ່ນລະອອງຂະຫນາດນ້ອຍກ່ວາ 2.5 ໄມຄອນ (PM 2.5): 1 ຊົັ່ວໂມງ ພົບວ່າ ຈຸດທີ I ທີັ່ຫ້ອງ 
ການອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ຄ່າສະເລູ່ຍທຸກ 24 ຊົັ່ວໂມງແມູ່ນ 0.150 mg/m/24h, ຈຸດ
ທີ 2 ສະຫນາມຫຼວງ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ຄ່າສະເລູ່ຍທຸກ 24 ຊົັ່ວໂມງແມູ່ນ 0.123 mg/m/24h, ຈາກ
ການຕິດຕາມກວດກາ ທ ງ 2 ຈຸດເຫ ນວ່າປະລິມານ PM 2.5 ແມູ່ນບ ັ່ເກີນມາດຕະຖານຕາມມາດຕະຖານ
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ສິັ່ ງແວດລ້ອມແຫູ່ ງຊາດເຊິັ່ ງກ ານົດໄວ້  ໃນ 24 ຊົັ່ວໂມງແມູ່ນ 0.05 mg/mo (PM 2.5: 0.05 
mg/im°/24h). ແລະ ລະດ ບຜົນກະທົບຕ ັ່ສຸຂະພາບ ໃນແຂວງໄຊຍະບູລີ ຊ່ວງທີັ່ທ າການວ ດແທກເຫ ນ
ວ່າຄຸນນະພາບອາກາດດີຫຼາຍ. 
ຮູບພາບທີ 6: ຜ ນຂອງການວັດແທກຝຸ່ນລະອອງຂະໜາດນ້ອຍກວ່າ 2.5 ໄມຄອນ PM 

2.5  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
7. ການປະເມີນຜ ນການຕິດຕາມກວດກາຝຸ່ນລະອອງລວມ TSP. 
ຝຸູ່ນລະອອງລວມ (TSP): ຄ່າສະເລູ່ຍ ປະລິມານຝຸູ່ນລະອອງລວມ (TSP) ໃນ 24 ຊົັ່ວໂມງ ຈຸດ

ທີ 1 ທີັ່ ອຸຕຸນິ ຍົມວິທະຍາ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ຄ່າສະເລູ່ຍຄວາມເຂ ັ້ມຂຸ້ນ ໃນ 24 ຊົັ່ວໂມງແມູ່ນ 0.045 
mg/m3 ແລະ ຈຸດທີ 2 ສະ ຫນາມຫຼວງ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ພົບວ່າຄ່າສະເລູ່ຍຄວາມເຂ ັ້ມຂຸ້ນ ໃນ 24 
ຊົັ່ວໂມງແມູ່ນ 0.035 mg/m3 ຈາກການຕິດ ຕາມກວດກາ ທ ງ 2 ຈຸດເຫ ນວ່າປະລິມານ ປະລິມານຝຸູ່ນ
ລະອອງລວມ (TSP) ແມູ່ນບ ັ່ເກີນມາດຕະຖານສິັ່ງແວດລ້ອມແຫູ່ງຊາດ ເຊິັ່ງຄ່າມາດຕະຖານຄວາມເຂ ັ້ມ
ຂຸ້ນຂອງຝຸູ່ນລະອອງລວມ (TSP) ໃນ 24 ຊົັ່ວໂມງ ການົດໄວ້ແມູ່ນ 0.33 mg/m3 (TSP: 0.33 
mg/m3/ 24h). 
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ຮູບພາບທີ 6: ຜ ນຂອງການວັດແທກຝຸ່ນລະອອງລະອອງລວມ TSP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.  ການປະເມີນຜ ນການຕິດຕາມກວດກາ ລະດັບສຽງຄ ງທີີ່. 
ລະດ ບສຽງຄົງທີັ່ ໃນ 24 ຊົັ່ວໂມງ Leq 24 h: ທ າການວ ດແທກເປ ນຊົັ່ວໂມງ ຫົວຫນ່ວຍເປ ນ 

ເດຊີເບລ ຈຸດທີ 1 ທີັ່ ອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ຄ່າສະເລູ່ຍ ໃນ 24 ຊົັ່ວໂມງ Leq 24 h ເທົັ່າ
ກ ບ 49.6 ເດຊີເບລ ແລະ ຈຸດທີ 2 ສະຫນາມຫຼວງ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ຄ່າສະເລູ່ຍ ໃນ 24 ຊົັ່ວໂມງ Leq 
24 h ເທົັ່າກ ບ 52.1 ເດຊີເບລ, ເຊິັ່ງຄ່າມາດຕະຖານລະດ ບສຽງຄົງທີ Leq 24 h ເທົັ່າກ ບ 70 ເດຊີເບລ 
(Leq : 70 dBA/24h) ຈາກທີັ່ໄດ້ທ າການວ ດແທກທ ງ 2 ຈຸດແມູ່ນບ ັ່ເກີນມາດຕະຖານ. 

ຮູບພາບທີ 7: ຜ ນຂອງການວັດແທກສໍາຫັຼບລະດັບສຽງຄ ງທີີ່. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-  
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- ການປະເມີນຕີລາຄາລວມຜ ນການຕິດຕາມກວດກາ. 

ສະຫຼຸບຜົນການຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບອາກາດຢູູ່ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ລະຫວ່າງ ວ ນທີ 13-
20/04/2019 ໄດ້ທ າການຕິດຕາມກວດກາໃນ 2 ຈຸດ: ຈຸດທີ I ທີັ່ ອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ 
ແລະ ຈຸດທີ 2 ສະຫນາມຫຼວງ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ເຊິັ່ງພົບວ່າ: ບ ນດາຕົວຊີັ້ວ ດຕ່າງໆໄດ້ແກູ່: ຝຸູ່ນລະອອງ
ຂະຫນາດນ້ອຍກ່ວາ 2.5 ໄມຄອນ (PM 2.5) , ຝຸູ່ນລະອອງລວມ (TSP), ໄນໂຕຣເຈນໄດອົກຊາຍ 
(NO2), ຊ ລເຟີໄດອ໋ອກ ໄຊດ໌ (SO2), ຄາຣ໌ບອນໂມນ໋ອກໄຊດ໌ (CO) ແລະ ສຽງແມູ່ນບ ັ່ເກີນມາດຕະ 
ຖານສິັ່ງແວດລ້ອມແຫູ່ງຊາດ ແລະ ລະດ ບຜົນກະທົບຕ ັ່ສຸຂະພາບຂອງຝຸູ່ນລະອອງຂະຫນາດນ້ອຍກ່ວາ 
2.5 ໄມຄອນ (PM 2.5) ໃນແຂວງ ໄຊຍະບູລີຊ່ວງ ທີັ່ທ າການວ ດແທກເຫ ນວ່າຄຸນະພາບອາກາດດີ
ຫຼາຍ. ດ ັ່ງນ ັ້ນ, ໃນການຕິດຕາມກວດກາແມູ່ນຈະໄດ້ເກ ບຂ ັ້ມູນເພືັ່ອສ ກສາແນວໂນ້ມ ແລະ ທ າການປຽບ 
ທຽບໃນຄ ັ້ງຕ ັ່ໆໄປ8. 

- ເກນດ ດສະນີລະດ ບຄວາມເຂ ັ້ມຂຸ້ນຝຸູ່ນລະອອງ PM 2.5 ແລະ ລະດ ບຜົນກະທົບຕ ັ່
ສຸຂະພາບ9. 

ຕາຕະລາງທີ  3: ເກນດັດສະນີຄຸນນະພາບອາກາດ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ພາກທີ IV 

 
 

 
8 ບົດລາຍງານຄຸນະພາບອາກາດ ແຂວງໄຊຍະບູລີ. 
9 ບົດແນະນ າກ່ຽວກ ບ ດ ດຊະນີຄຸນະພາບອາກາດ AQI 2018 
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ພາກທີ IV 
ສະພາບຄຸນນະພາບນໍັ້າ 

 
1. ສະພາບລວມນໍັ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍັ້າ. 
ຄຸນນະພາບນ ັ້າແມູ່ນປ ດໄຈຫຼ ກໃນການກ ານົດສຸຂະພາບສິັ່ງແວດລ້ອມ, ຊ ັ່ງມ ນຈະພົວພ ນເຖິງສິັ່ງ

ທີັ່ມີຊີວິດທາງນ ັ້າ, ສ ດນ ັ້າ, ພືດນ ັ້າຕ່າງໆ ລວມເຖິງຊີວິດການເປ ນຢູູ່ຂອງປະຊາຊົນ ແມູ່ນຂ ັ້ນກ ບຂອບເຂດ
ບາງຢູ່າງກ່ຽວກ ບຊ ບພະຍາກອນນ ັ້າ, ສຸຂະພາບສິັ່ງແວດລ້ອມຂອງແຫຼັ່ງນ ັ້າ,  ແນູ່ນອນຖ້າຫາກຂາດລະບົບ 
ແລະ ແນວທາງການບ ລິຫານຈ ດການນ ັ້າທີັ່ດີ ມ ນກ ັ່ຈະສົັ່ງຜົນກະທົບໃນໄລຍະຍາວໄດ້10. ແຂວງ ໄຊຍະບູ
ລີ ເປ ນແຂວງໜ ັ່ງທີັ່ອຸດົມສົມບູນດ້ວຍຊ ບພະຍາກອນແຫຼັ່ງນ ັ້າ, ປະລິມານນ ັ້າຝົນສະເລູ່ຍ ຂອງແຂວງໄຊ
ຍະບູລີ 1200-1500 ມມ ຕ ັ່ປີ, ມີແມູ່ນ ັ້າຫຼາຍສາຍ ທີເປ ນສາຂາແມູ່ນ ັ້າຂອງ ມີທ ງໜົດ 22 ແມູ່ນ ັ້າ ແລະ 
ມີ 410 ສາຍນ ັ້າ ແລະ ຫ້ວຍ ທີັ່ເປ ນສາຂາຍ່ອຍ. ບ ນດາສາຍນ ັ້າດ ັ່ງກ່າວ ເປ ນທ່າແຮງໜ ັ່ງທີັ່ສ າຄ ນໃຫ້ແກູ່
ການພ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ງຄົມ ເປ ນຕົັ້ນ ການກະສິກ າ ໂດຍສ້າງເປ ນອ່າງເກ ບນ ັ້າເຊ ັ່ນ: ອ່າງນ ັ້າຄອບ, 
ອ່າງນ ັ້າມ່າວ, ນ ັ້າສິງ, ອ່າງນ ັ້າຮຸູ່ງ, ອ່າງນ ັ້າປຸຍ, ອ່າງນ ັ້າກະດຽມ, ອ່າງນ ັ້າພູນ, ອ່າງນ ັ້າງາມ, ນ ັ້າແມນ-ນ ັ້າໄຄ້, 
ອ່າງນ ັ້າປາ, ອ່າງ ນ ັ້າລາຍ, ອ່າງນ ັ້າເຫືອງ ສ້າງເປ ນເຂືັ່ອນຜະລິດກະແສໄຟຟ້າພະລ ງນ ັ້າການປະມົງ, ການຄົມ
ມະນາຄົມຂົນສົັ່ງທາງນ ັ້າ ແລະ ອືັ່ນໆ, ທົັ່ວແຂວງມີນ ັ້າປະປາໃຊ້ແລ້ວ ລວມຈ ານວນ 86 ບ້ານ. 

ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ກ ານົດແຜນວຽກຈຸດສຸມ ກ່ຽວກ ບ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ນ າໃຊ້ຊ ບພະຍາກອນນ ັ້າ: ຕ້ອງໄດ້ນ າໃຊ້ຊ ບພະຍາກອນນ ັ້າເຂົັ້າໃນການພ ດທະນາເສດຖະກິດ-
ສ ງຄົມ ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ເປ ນຕົັ້ນ ນ າໃຊ້ໃນການບ ລິໂພກ ແລະ ອຸປະໂພກຂອງປະຊາຊົນ, ການ
ຜະລິດ, ການປະມົງ, ຜະລິດພະລ ງງານໄຟຟ້າ ແລະ ຊົມໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກ າ ແລະ ອືັ່ນໆ. ສະນ ັ້ນ, ເພືັ່ອ
ຮ ບປະກ ນການນ າໃຊ້ນ ັ້າຢູ່າງພຽງພ , ມີປະສິດທິພາບ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍືນຍົງ ຕ້ອງສຸມໃສູ່: ຄຸ້ມ
ຄອງ ແລະ ຮ ກ ສາແຫຼັ່ງນ ັ້າ ດ້ວຍການຊຸກຍູ້ສົັ່ງເສີມການສ້າງກົນໄກປະສານງານໃນການຄຸ້ມຄອງ, ຈ ດສ ນ 
ແລະ ນ າໃຊ້ນ ັ້າແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍຂະແຫນງການກ່ຽວຂ້ອງ  ລວມທ ງປະຊາຊົນບ ນດາເຜົັ່າ ແລະ 
ທຸກພາກສ່ວນໃນສ ງຄົມ; ປົກປ ກຮ ກສາປູ່າຕົັ້ນນ ັ້າ/ແຫຼັ່ງນ ັ້າທີັ່ຕິດພ ນກ ບອ່າງຮ ບນ ັ້າ ໂດຍສ້າງຍຸດທະສາດ
ການນ າໃຊ້ນ ັ້າ ແລະ ຊ ບພະຍາກອນນ ັ້າຂ ັ້ນແຂວງ, ຂ ັ້ນເມືອງ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງອ່າງຮ ບນ ັ້າ ແລະ ດ າ
ເນີນການຄຸ້ມຄອງ ນ ັ້າ ແລະ ຊ ບພະຍາກອນນ ັ້າ ໃນ 12 ອ່າງຮ ບນ ັ້າ, ໃນນີັ້ສຸມໃສູ່ 5 ອ່າງ ບູລິມະສິດຄື:  
ນ ັ້າງືັ່ມ, ນ ັ້າຮຸູ່ງ, ນ ັ້າຄອບ, ນ ັ້າພູນ ແລະ ນ ັ້າຮອຍ; ໂດຍຄຸ້ມຄອງແບບເຊືັ່ອມສານ; ປົກປ ກຮ ກສາ, ປ ບປຸງ 
ແລະ ຂະຫຍາຍອ່າງເກ ບນ ັ້າທ າມະຊາດ (ຫ້ວຍ, ຫນອງ, ຄອງ, ບ ງ) ແລະ ແຫຼັ່ງນ ັ້າທີັ່ຄົນສ້າງຂ ັ້ນໃຫ້ມີປະ 
ສິດທິພາບສູງຂ ັ້ນ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ; ປົກປ ກຮ ກສາກວດກາຕິດຕາມຄຸນນະພາບນ ັ້າ 28 ຈຸດ ແລະ 
ສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງ, ຈ ດສ ນ ແລະ ນ າໃຊ້ນ ັ້າ ແລະ ຊ ບພະຍາກອນນ ັ້າຢູ່າງມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ 

 
10 Annual Report on Water Quality Data Assessment Lao PDR 2014. 
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ແລະ ຍືນຍົງ; ໂດຍເລ ັ່ງໃສູ່ເຂດທີັ່ມີຄວາມສ່ຽງຕ ັ່ແຫລ່ງນ ັ້າກິນ-ນ ັ້າໃຊ້, ນ ັ້າໃຊ້ແກູ່ການຜະລິດເຊ ນ: ເຂດ
ເມືອງ ໄຊຍະບູລີ, ເມືອງຄອບ, ເມືອງປາກລາຍ, ເມືອງບ ັ່ແຕນ ພ້ອມທ ງສ້າງກົນໄກ ແລະ ລະບຽບຄຸ້ມ
ຄອງຢູ່າງເຂ ັ້ມງວດ. 
  ຕາຕະລາງທີ 4: ຈໍານວນເປີເຊັນການໃຊ້ນໍັ້າແຕ່ລະຂະແໜງການ. 
 
ລ /
ດ 

ຂະແໜງ ຈໍານວນ ຫ ວໜ່ວຍ ໝາຍເຫດ 

1 ກະສິກ າ 60 (%) ນ ັ້າບາດານ/ນ ັ້າຈາກແຫຼັ່ງທ າມະຊາດ 

2 ອຸດສາຫະກ າ 10 (%) ນ ັ້າບາດານ 

3 ໃນຄົວເຮືອນ 20 (%) ນ ັ້າປາປາ 

4 ຫ້ອງການພ ກ-ລ ດ 10 (%) ນ ັ້າປາປາ 

 
ຮູບພາບທີ 8: ປະລິມານນໍັ້າຝ ນສະເລ່ຍເມືອງໄຊຍະບູລີ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

ແຫຼັ່ງຂ ັ້ມູນ: ຂະແໜງອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ແຂວງໄຊຍະບູລີ 
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2. ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນນໍັ້າ. 
ຂະແໜງຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິັ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ວາງທິດທາງ

ແຜນການ 5 ປີ 2021-2025, ໃນເປົັ້າໝາຍທີ6 : ຮ ບປະກ ນໃຫ້ມີນ ັ້າໃຊ້ ແລະ ການບ ລິຫານນ ັ້າແບບ
ຍືນຍົງ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມສ າລ ບໝົດທຸກຄົນ, ໂດຍວາງເປົັ້າໝາຍລົງສ າຫຼວດເກ ບກ າຂ ັ້ມູນຂ ັ້ນບ ນຊີສາຍ
ນ ັ້າ ທ ງໝົດ 169 ສາຍນ ັ້າ, ເຊິັ່ງໄດ້ກ ານົດອອກເປ ນ 12 ອ່າງຮ ບນ ັ້າ ເພືັ່ອການຄຸ້ມຄອງ, ສ້າງແຜນຍຸດທະ
ສາດການຄຸ້ມຄອງອ່າງຮ ບນ ັ້າ 10 ປີ (2016-2025), ແຜນຄຸ້ມຄອງອ່າງຮ ບນ ັ້າແບບເຊືັ່ອມສານ 5 ປີ 
(2016-2020) ແລະ ໄດ້ສ າເລ ດການແຕູ່ງຕ ັ້ງຄະນະກ າມະການຄຸ້ມຄອງອ່າງຮ ບນ ັ້າຂ ັ້ນແຂວງ, ໄດ້ກ ານົດ
ຈຸດຕິດ ຕາມຄຸນນະພາບນ ັ້າ 67 ຈຸດ ໃນນ ັ້ນປະກອບມີ ຈຸດຕິດຕາມຄຸນນະພາບນ ັ້າ ທ າມະຊາດ 38 ຈຸດ 
ແລະ ຈຸດຕິດຕາມຄຸນະພາບນ ັ້າເພືັ່ອເຝົັ້າລະວ ງ ຫຼື ນ ັ້າເປືັ້ອນ 29 ຈຸດ ລາຍລະອຽດດ ັ່ງລຸູ່ມນີັ້:  

- ຈຸດຕິດຕາມຄຸນນະພາບນ ັ້າ ທ າມະຊາດ ຂອງແຂວງ 28 ຈຸດ, ໂຄງການພະລ ງງານໄຟຟ້ານ ັ້າ 
ຂອງ ໄຊຍະບູລີ 06 ຈຸດ ແລະ ໂຄງການຂຸດຄົັ້ນແຮູ່ທອງແດງ, ຄ າ ແລະ ແຮູ່ຕິດພ ນ ຂອງບ ລິສ ດ MPG 
ມາຍນິງ ຈ າກ ດ 04 ຈຸ 

- ຈຸດຕິດຕາມຄຸນະພາບນ ັ້າເພືັ່ອເຝົັ້າລະວ ງ (ປູ່ອຍນ ັ້າເປືັ້ອນ): ໂຄງການພະລ ງງານໄຟຟ້ານ ັ້າຂອງ 
ໄຊຍະບູລີ 07 ຈຸດ, ໂຄງການໄຟຟ້າຫົງສາ 03 ຈຸດ, ໂຮງງານແປ້ງມ ນຕົັ້ນ ບ ລິສ ດກ້າວໜ້າລາວ ຈ າກ ດ 
03 ຈຸດ, ເຂດພືັ້ນທີັ່ກະສິກ າ 16 ຈຸດ  

3. ການນໍາໃຊ້ນໍັ້າ. 
ສະພາບການຊົມໃຊ້ນ ັ້າ ພາຍໃນແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ເຫ ນວ່າການຊົມໃຊ້ນ ໍັ້າປະປາ ສວ່ນໃຫູ່ຍແມູ່ນ

ຢູູ່ໃນຕົວເມືອງ, ສ່ວນປະຊາຊົນເຂດຊົນນະບົດ ແມູ່ນອາໄສແຫຼັ່ງນ ັ້າທ າມະຊາດ ແລະ ແຫຼັ່ງນ ັ້າໃຕ້ດິນເປ ນ
ສ່ວນໃຫູ່ຍ. ທົັ່ວແຂວງມີນ ັ້າລິນ 253 ແຫູ່ງ, ນ ັ້າສ້າງ 10.680 ບ ັ່, ນ ັ້າບາດານ 1.294 ບ ັ່, ອີງໃສູ່ຂ ັ້ມູນສະ 
ພາບການຊົມໃຊ້ນ ັ້າຂອງປະຊາຊົນສາມາດສ ງລວມໄດ້ມີ 77 ບ້ານ ທີັ່ສາມາດເຂົັ້າເຖິງນ ັ້າປະປາເທົັ່າກ ບ    
18%, ມີ 216 ບ້ານ ໃຊ້ນ ັ້າສ້າງ ແລະ ນ ັ້າບາດານ ເທົັ່າກ ບ 50% ແລະ ມີ 140 ບ້ານ ໃຊ້ແຫຼັ່ງນ ັ້າທ າມະ
ຊາດ ເທົັ່າກ ບ 32%. ສະພາບການຊົມໃຊ້ນ ັ້າຈາກ 3 ແຫຼັ່ງ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫ ນວ່າອ ດຕາການຊົມໃຊ້ 
ແຫຼັ່ງນ ັ້າສະອາດ (ນ ັ້າປະປາ) ແມູ່ນຍ ງບ ັ່ທ ນສູງ. ເນືັ່ອງຈາກວ່າການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງນ ັ້າປະປາລົງສູູ່ເຂດ
ຊົນນະ ບົດຍ ງຈ າກ ດ. ຊ ບພະຍາກອນແຫຼັ່ງນ ັ້າເຫຼົັ່ານີັ້ມີບົດບາດສ າຄ ນ ຕ ັ່ການພ ດທະນາເສດຖະກິດສ ງຄົມ
ຂອງແຂວງ ໂດຍສະເພາະທາງດ້ານກະສິກ າ, ພະລ ງງານໄຟຟ້ານ ັ້າຕົກ, ອຸດສະຫາກ າ, ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຄົມ
ມະ ນາຄົມທາງນ ັ້າ . ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ ການພ ດທະນາມີຈ ງວະການຂະຫຍາຍຕົວຢູ່າງໄວວາ ,ການນ າໃຊ້
ນ ັ້າ ແລະ ຊ ບພະຍາກອນນ ັ້າ ມີທ່າອ່ຽງເພີັ່ມຂ ັ້ນ, ການປູ່ອຍນ ັ້າເປືັ້ອນຫຼ ງການໃຊ້ ໂດຍທີັ່ບ ັ່ໄດ້ບ າບ ດ
ຢູ່າງຖ ກຕ້ອງຈາກເຂດຊຸມຊົນ, ໂຮງຈ ກໂຮງງານຕ່າງໆ  ຍ ງບ ັ່ທ ນມີການຄຸ້ມຄອງ. ການນ າໃຊ້ນ ັ້າໃນຂົງເຂດ
ກະສິກ າ ມີປະລິມານເພີັ່ມຂ ັ້ນ ການຫຼຸດລົງ ຂອງເນືັ້ອທີັ່ປົກຫຸ້ມຂອງປູ່າໄມ້ທ າມະຊາດ ໂດຍສະເພາະໃນ
ເຂດຍອດນ ັ້າເກີດຂ ັ້ນໃນຫຼາຍໆພືັ້ນທີັ່, ຊ ັ່ງເຮ ດໃຫ້ຄວາມອຸດົມສົມບູນ ຂອງລະບົບແຫຼັ່ງນ ັ້າມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດ
ລົງ ບວກກ ບສະພາບການປູ່ຽນແປງດ້ານດິນຟ້າອາກາດ ທີັ່ສົັ່ງຜົນກະທົບ ຕ ັ່ລະບົບລວມຂອງດິນຟ້າ
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ອາກາດ ກ ຍິັ່ງເຮ ດໃຫ້ເກີດບ ນຫາ ແລະ ຜົນກະທົບດ້ານລົບ ທ ງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ຕ ັ່ລະບົບ
ຊ ບພະຍາກອນນ ັ້າ ຢູ່າງກ້ວາງຂວາງ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ັ່ຕາມ, ການນ າໃຊ້ຊ ບພະຍາກອນນ ັ້າ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ
ຍ ງມີລ ກສະນະຂາດຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ສົັ່ງຜົນກະທົບຕ ັ່ຊ ບພະຍາກອນນ ັ້າທ ງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນ
ນະພາບ ຊ ັ່ງມ ນສະແດງອອກຢູູ່ບ່ອນວ່າ ປູ່າໄມ້ເຂດອ່າງຮ ບນ ັ້າຖືກບຸກລຸກເພືັ່ອຫ ນປູ່ຽນໄປເປ ນພືັ້ນທີັ່
ກະສິກ າ ຊ ັ່ງມ ນສົັ່ງຜົນກະ ທົບຕ ັ່ສ ກກະຍາພາບໃນການເກ ບກ ກນ ັ້າ ແລະ ການເຊືັ່ອມໂຊມຂອງລະບົບ
ນິເວດ, ການປູ່ອຍນ ັ້າເປືັ້ອນຈາກບ ນດາໂຮງຈ ກໂຮງງານ ແລະ ຊຸມຊົນ ສ່ວນໃຫູ່ຍແມູ່ນຍ ງບ ັ່ໄດ້ຜ່ານ
ຂະບວນການບ າບ ດຢູ່າງຖືກວິທີເກີດການເຈືອປົນ ຂອງສານເຄມີໃນນ ັ້າຈາກການເຊາະລ້າງຈາກພືັ້ນທີັ່
ກະສິກ າ, ລວມໄປເຖິງບ ນຫາການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທີັ່ສົັ່ງຜົນກະທົບການຕ ັ່ວົງຈອນນ ັ້າ ເຊ ັ່ນ: 
ໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ນ ັ້າຖ້ວມ ດ ັ່ງທີັ່ເຮົາຮ ບຮູ້ ແລະ ປະສົບພົບພ ັ້ດ້ວຍຕົວເຮົາເອງໃນປະຈຸບ ນ. ເພືັ່ອ
ຮ ບປະກ ນໃຫ້ວຽກງານ ຈາກບ ນຫາທີັ່ກ່າວມາຂ້າງເທີງນ ັ້ນ ໃນທາງກົງກ ນຂ້າມ, ການນ າໃຊ້ນ ັ້າ ແມູ່ນ
ນ ບມືັ້ນ ບເພີັ່ມຂ ັ້ນ ຫຼື ສອງເທົັ່າຂອງຈ າ ນວນປະຊາກອນທີັ່ເພີັ່ມຂ ັ້ນ. ແນູ່ນອນຖ້າຫາກຂາດລະບົບ ແລະ 
ແນວທາງການບ ລິຫານຈ ດການນ ັ້າທີັ່ດີ ມ ນກ ັ່ຈະສົັ່ງຜົນກະທົບໃນໄລຍະຍາວໄດ້. ສະນ ັ້ນ, ພະແນກ
ຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິັ່ງແວດ ລ້ອມຈ ັ່ງໄດ້ວ11. 

4. ການຕິດຕາມຄຸນນະພາບນໍັ້າ ຕາມທໍາມະຊາດ.21 
 ໂຄງການຕິດຕາມຄຸນນະພາບນ ັ້າ ຕາມທ າມະຊາດ ໄດ້ເລີັ່ມຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ໃນສົກປີ 2014-
2015 ໂດຍການສະໜ ບສະໜູນດ້ານງົບປະມານຈາກໂຄງການສົັ່ງເສີັ່ມການຄຸ້ມຄອງສິັ່ງແວດລ້ອມ 
(EMSP) ຊ ັ່ງແບູ່ງອອກເປ ນ 4 ງວດ, ຜ່ານການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດແມູ່ນສາມາດກ ານົດຈຸດຕິດຕາມຄຸນ
ນະພາບນ ັ້າໃນຂອບເຂດທົັ່ວແຂວງ ໄດ້ 28 ຈຸດແລະ ເກ ບກ າຂ ັ້ມູນຄຸນນະພາບນ ັ້າ ໄດ້ໂດຍພືັ້ນຖານ ດ ັ່ງ
ສະ ແດງໃນຕາຕະລາງລຸູ່ມນີັ້:  

ຕາຕະລາງທີ 5: ກໍານ ດຈຸດຕິດຕາມຄຸນນະພາບນໍັ້າໃນຂອບເຂດທ ີ່ວແຂວງ  
 
 

 
ລ/ດ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ຊືີ່ແມ່ນໍັ້າ 
 

ທີີ່ຕັັ້ງ  
ຕໍາແໜ່ງ 
GPS 

ຄ່າທີີ່ວັດແທກໄດ້ 
 

 

ຈຸດເກັບ ບ້ານ ເມືອງ pH 
5-9 

DO 
mg/l 
(6) 

EC 
µS/c
m 
<10
00 

T •C 
ອາກາ
ດ 

T 
•C 
ນໍັ້າ 

ຄວາ
ມ
ເລີກ 
(m) 

ຄວາ
ມໃສ 
(m) 
 

 
11 ຍຸດທະສາດອ່າງຮ ບນ ັ້າ ແຂວງໄຊຍະບູລີ (2021-2025). 
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1 
 
 
 
 
 
 

ນ ັ້າຮຸູ່ງ ຈ ກສູບນ ັ້າ
ປະປາ 

ທ່ານາ ໄຊຍະບູລີ N 
19•27.91
7’ 
E 
101•71.3
73’ 

8,17 6,8 149 - 17 - - 

2 
 

ນ ັ້າຕຽນ ຝາຍນ ັ້າ
ຕຽນ 

ໂນນ
ສະຫ
ວ ນ 

ໄຊຍະບູລີ N 
19•22.93
’ 
E 
101•66.4
99’ 

6,85 0,17 187 - 21 - - 

3 ນ ັ້າຕວນ ຂົວນ ັ້າ
ຕວນ 

ນ ັ້າ
ຕວນ 

ໄຊຍະບູລີ N 
19•17.35
6’ 
E 
101•63.2
42’ 

8,17 6,12 391 - 15 - - 

4 ນ ັ້າຍາງ ທ່ານ ັ້າ
ບ້ານກາງ 

ກາງ ເງີນ N 
19•67.94
7’ 
E 
101•09.8
3’ 

7,86 4,96 286 - 16 - - 

5 ນ ັ້າຍາງ 2 ຂົວນ ັ້າ
ຍາງ 2 

ບີໝີ ເງີນ N 
19•67.03
2’ 
E 
101•09.8
73’ 

7,92 5,93 284 - 17 - - 

6 
 
 
 
 
 

ຫ້ວຍນາ
ນ້ອຍ 

ອ່າງເກ ບ
ນ ັ້າຫ້ວຍ
ນານ້ອຍ 

ຫຼວງ
ມີໄຊ 

ເງີນ N 
19•62.47
4’ 
E 
101•11.2
13’ 

7,77 4,51 220 - 19 - - 
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7 ນ ັ້າຄອບ ລຸູ່ມ
ໂຮງງານ
ໝາກ
ເດືອຍ 

ບ ັ່ ຄອບ N 
19•46.45
9’ 
E 
100•35.5
21’ 

7.95 5.12 258 26 25 0.30 - 

8 ນ ັ້າພ້າວ ຝາຍນາ
ດອນ 

ສະຖາ
ນ 

ຄອບ N 
19•41.63
1’ 
E 
100•33.7
61’ 

7.75 4.40 210 29 28 0.20 0.20 

9 ນ ັ້າປາຍ ຂົວນ ັ້າ
ປາຍ 

ໂພນ
ສະຫ
ວ່າງ 

ຄອບ N 
19•40.23
9’ 
E 
100•31.6
04’  

7.84 4.15 264 29 33 0.30 0.20 

10 ນ ັ້າຄາ ຝາຍນ ັ້າ
ຄາ 

ມ່ວງ
ດອນ
ມູນ 

ຄອບ N 
19•40.55
1’ 
E 
100•30.9
49’ 

7.84 4.32 191 29 31 0.30 0.10 

11 ນ ັ້າສີງ ຂົວນ ັ້າສີງ ປາກ
ຫ້ວຍ
ຍາງ 

ຫົງສາ N 
19•39.19
2’ 
E 
101•34.3
17’ 

7.85 7.82 155 29 25 0.20 0.30 

12 ນ ັ້າແກນ ທ່ານ ັ້ານາ
ປຸູ່ງ 

ນາປຸູ່ງ ຫົງສາ N 
19•41.36
4’ 
E 
101•24.4

8.53 8.80 249 33 29 0.20 0.30 
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09’ 

13 ນ ັ້າແກນ ຂົວບ້ານ
ແທູ່ນຄ າ 

ແທູ່ນ
ຄ າ 

ຫົງສາ N 
19•43.09
5’ 
E 
101•22.1
17 

8.67 8.45 197 33 30 0.20 0.30 

14 ນ ັ້າແກນ ທ່ານ ັ້າ
ບ້ານສີ
ມຸງຄຸນ 

ສີ
ມຸງຄຸນ 

ຫົງສາ N 
19•42.73
8’ 
E 
101•19.8
98’ 

8.08 7.66 201 33 30 0.15 0.20 

15 ນ ັ້າປຸຍ ຈ ກສູບນ ັ້າ
ປະປາ 

ນ ັ້າປຸຍ ພຽງ N 
18•54.89
7’ 
E 
101•30.8
51’ 

7.89 5.96 - 25 27 0.30 0.20 

16 ນ ັ້າພຽງ ຂົວປາກ
ພຽງ 

ນ ັ້າປຸຍ ພຽງ N 
18•55.17
4’ 
E 
101•31.1
87’ 

7.44 4.90 - 29 27.
8 

0.20 0.30 

17 ນ ັ້າພຽງ ຝາຍນ ັ້າ
ພຽງເບີ 2 

ໂພນ
ຫີນ 

ພຽງ N 
19•06.24
0 
E 
101•31.2
83 

7.74 5.66 - 32 27 0.20 0.40 

18 ນ ັ້າລາຍ ຂົວ
ນ ັ້າລາຍ 

ຫ້ວຍ
ລາຍ
ນ້ອຍ 

ປາກລາຍ N 
18•13.69
6’ 
E 
101•42.4

7.97 6.35 - 31 25 0.5 ນ ັ້າ
ເປ ນ
ສີແດ
ງ 
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30’ 

19 ນ ັ້າຂອງ ຈ ກສູບນ ັ້າ
ປະປາ 

ແສງ
ລາຍ 

ປາກລາຍ N 
18•13.30
5’ 
E 
101•24.8
63’ 

8.13 6.8 - 31 25 1.5 0.20 

20 ນ ັ້າພູນ ທ່ານ ັ້າ
ບ້ານທ່າປ  

ທ່າປ  ປາກລາຍ N 
18•23.27
5’ 
E 
101•31.8
68’ 

7.48 4.55 - 27 29 0.20 ນ ັ້າ
ເປ ນ
ສີແດ
ງ 

21 
 
 
 
 
 
 

ນ ັ້າປາ ທ່ານ ັ້າ
ໂຮງໝ  

ບ້ານ
ໃຫູ່ຍ
ພ ດທ
ະນາ
ເມືອງ
ປາ 

ປາກລາຍ N 
18•32.48
2’ 
E 
101•35.8
26’ 

7.75 5.29 - 30 30 0.30 0.20 

22 
 
 
 
 
 
 

ນ ັ້າຍາມ ທ່າປົັ່ງແຮູ່ ນາຄະ
ຍາງ 

ປາກລາຍ N 
18•29.61
0’ 
E 
101•29.0
29’ 

8.01 6.01 - 30 25 0.30 0.20 

23 
 
 
 
 
 
 
 
 

ນ ັ້າຄານ ຂົວນ ັ້າ
ຄານ 

ນາຄາ
ນ 

ປາກລາຍ N 
18•43.18
5’ 
E 
101•40.2
22’ 

7.69 4.18 - 29 27 0.20 0.50 
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24 
 
 
 
 
 
 

ນ ັ້າຊາງ ຂົວບ້ານ
ປາກ
ແຄມ 

ປາກ
ແຄມ 

ແກູ່ນທ້າວ N 
17•49.14
1’ 
E 
101•14.3
84’ 

8.15 - - 25 25 0.20 0.20 

25 
 
 
 
 
 
 

ນ ັ້າເຫືອງ ຈ ກສູບນ ັ້າ
ປະປາ 

ຈອມ
ແກ້ວ 

ແກູ່ນທ້າວ N 
17•43.51
8’ 
E 
101•23.9
33’ 

7.40 - - 26 25 0.50 ນ ັ້າ
ເປ ນ
ສີແດ
ງ 

26 
 
 
 
 
 
 

ນ ັ້າຮອຍ ແກ້ງທຽນ ຫ້ວຍ
ຕາປູູ່ 

ບ ັ່ແຕນ N 
17•42.29
6’ 
E 
101•10.7
08’ 

7.48 - 157 30 30 0.50 ນ ັ້າ
ເປ ນ
ສີແດ
ງ 

27 
 
 
 
 
 
 

ນ ັ້າຮອຍ ແກ້ງຄອນ
ແຄນ 

ໜອງ
ຜ ກບົັ້ງ 

ບ ັ່ແຕນ N 
17•41.28
0’ 
E 
101•10.9
89’ 

7.84 - 208 32 30 0.20 0.10 

28 
 
 
 
 
 
 

ນ ັ້າຮອຍ ທ່ານ ັ້າ
ບ້ານ
ເມືອງຮ າ 

ບ້ານ
ເມືອງ
ຮ າ 

ບ ັ່ແຕນ N 
17•34.85
3’ 
E 
101•09.4
53’ 

7.54 - 248 27 32 0.20 0.10 
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- ວິເຄາະຜ ນການຕິດຕາມຄຸນນະພາບນໍັ້າ ຕາມສາຍນໍັ້າຕ່າງໆ ພາຍໃນແຂວງ.  
  ອີງຕາມມາດຕະຖານສິັ່ງແວດລ້ອມແຫູ່ງຊາດ ສະບ ບເລກທີ 81/ລບ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ 
ວ ນທີ 21 ກຸມພາ 2017 (ຄ່າມາດຕະຖານປະເພດ1) ຜ່ານການວ ດແທກຄຸນນະພາບນ ັ້າເບືັ້ອງຕົັ້ນ 
ຈາກເຄືັ່ອງວ ດແທກ WTW Multi 340i ເຊິັ່ງສາມາດວ ດແທກໄດ້ 4 ຄ່າຄື: pH (ຄ່າຄວາມເປ ນກົດ
ເປ ນດ່າງ), DO (ອົກຊີແຊນທີລະລາຍໃນນ ັ້າ), EC (ຄ່າຊ ກນ າໄຟຟ້າ) ແລະ ອຸນນະພູມ ລາຍລະອຽດ
ສາ ມາດສະຫຼຸບໄດ້ດ ັ່ງລຸູ່ມນີັ້: 

 + ໂດຍລວມແລ້ວ pH (ຄ່າຄວາມເປ ນກົດເປ ນດ່າງ) ຂອງບ ນດາສາຍນ ັ້າຕ່າງໆແມູ່ນຍ ງຢູູ່ໃນ
ເກນມາດຕະຖານ ຄືຢູູ່ໃນລະຫວ່າງ 5-9. 

  +ໃນບາງສາຍນ ັ້າ (ໝາຍສີເຫຼືອງໃນຕາຕະລາງ) DO (ອົກຊີແຊນທີລະລາຍໃນນ ັ້າ) ຕ ັ່າກວ່າ
ມາດຕະຖານເລ ກນ້ອຍ.  
 + TDS (ຂອງແຂງລະລາຍໃນນ ັ້າ) ຂ້ອນຂ້າງສູງໃນບາງສາຍນ ັ້າໂດຍສະເພາະນ ັ້າຄອບ, ນ ັ້າ
ລາຍ, ນ ັ້າພູນ, ນ ັ້າເຫືອງ ແລະ ນ ັ້າຮອຍ (ນ ັ້າຂຸູ່ນເປ ນສີແດງ) 

ສາເຫດ ແລະ ປັດໄຈທີີ່ມີຜ ນກະທ ບຕໍີ່ບັນຫາຄຸນນະພາບນໍັ້າມີຄື: 
- ການຕ ດໄມ້ທ າລາຍປູ່າ, ການກ ັ່ສ້າງຖະໜົນ ແລະ ການໄຖໜ້າດິນເພືັ່ອກຽມພືັ້ນທີັ່ສ າລ ບ

ປູກຝ ງ ຊ ັ່ງເຮ ດໃຫ້ເກີດມີການກ ດເຊາະ ແລະ ຕະກອນໄຫຼລົງສູູ່ແມູ່ນ ັ້າ. 
- ການປູ່ອຍສິັ່ງເສດເຫຼືອຈາກໂຮງງານລົງສູູ່ແມູ່ນ ັ້າ ໂດຍບ ັ່ຜ່ານຂະບວນການບ າບ ດ (ໂຮງງານ

ອົບແຫ້ງ ແລະ ສີໝາກເດືອຍ).  
- ກິດຈະກ າການຂຸດຄົັ້ນ-ດູດ ຫີນ, ແຮູ່, ຊາຍ 
- ການນ າໃຊ້ສານເຄມີໃນການຜະລິດກະສິກ າ ເຊ ັ່ນ: ຢາຂ້າຫຍ້າ, ຢາປາບສ ດຕູພືດ, ປຸຸ໋ຍເຄມີ 

(NPK) ຢູ່າງຊະຊາຍ ໂດຍຂາດມາດຕະການປ້ອງກ ນທີັ່ຖ ກຕ້ອງ12. 
ຮູບພາບທີ 9: ການລ ງເຄືີ່ອນໄຫວ ກວດກາພາກໜາມ  

 

 

 

 
 

 
12 ບົດລາຍງານ ສະພາບລວມຄຸນນະພາບນ ັ້າ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ປີ 2020. 
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5. ການຄຸ້ມຄອງແຫຼີ່ງປ່ອຍ.28 
ການຄຸ້ມຄອງນ ັ້າເປືັ້ອນຈາກແຫຼັ່ງປູ່ອຍ ແມູ່ນເປ ນວຽກງານໜ ັ່ງທີັ່ມີຄວາມສ າຄ ນ ແລະ ເປ ນບຸລິມະ 

ສິດຂອງວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊ ບພະຍາກອນນ ັ້ັ່າ ຊ ັ່ງວຽກງານດ ັ່ງກ່າວ ແມູ່ນຕິດພ ນກ ບຫຼາຍຂົງເຂດ ຊ ັ່ງການ 
ດ າເນີນກິດຈະການມີຈຸດພິເສດແຕກຕ່າງກ ນ, ເພືັ່ອແນໃສູ່ຮ ບປະກ ນໃນການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງ
ດ້ານສິັ່ງແວດລ້ອມ ກ ັ່ຄືຊີວິດການເປ ນຢູູ່ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ເພືັ່ອໃຫ້ວຽກງານດ ັ່ງກ່າວດ າເນີນໄປຢູ່າງມີ
ປະສິດ ທິພາບປະສິດທິຜົນສູງ, ພະແນກຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິັ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ສ້າງຕ ັ້ງ
ຄະນະກ າມະ ການຄຸ້ມຄອງ ຂ ັ້ນແຂວງ ເພືັ່ອຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ໃຫ້ຄ າແນະນ າໃນການດ າເນີນ
ກິດຈະການ ໃນແຕູ່ລະຂົງເຂດ. 

6. ການຄຸ້ມຄອງນໍັ້າເປືັ້ອນຈາກຂະແໜງກະສິກໍາ. 
ພະແນກຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິັ່ງແວດລ້ອມ ກ ັ່ຄືອ ານາດການປົກຄອງຂ ັ້ນແຂວງ ໄດ້

ສ້າງຕ ັ້ງຄະນະກ າ ມະການຄຸ້ມຄອງໂຄງການປູກກ້ວຍຫອມ ຂ ັ້ນແຂວງ ເພືັ່ອຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ໃຫ້ຄ າ
ແນະນ າໃນການດ າເນີນກິດຈະ ການດ ັ່ງກ່າວ, ໃນໄລຍະຜ່ານ ພຊສ ແຂວງກ ັ່ໄດ້ລົງຕິດຕາມກວດກາຢູ່າງ
ເປ ນປົກກະຕິ ໂດຍສະເພາະບ ນຫາຄຸນນະພາບນ ັ້າ ຂອງ 5 ບ ລິສ ດລົງທືນ  ຊ ັ່ງມີຈຸດຕິດຕາມຄຸນນະພາບ
ນ ັ້າທ ງໝົດ 16 ຈຸດ ລາຍລະອຽດແມູ່ນສະແດງອອກດ ັ່ງຕາຕະ ລາງລຸູ່ມນີັ້:  
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ຕາຕະລາງທີ 6: ການຕິດຕາມຄຸນນະພາບຂອງນໍັ້າ. 

ລ/
ດ 

ວັນ 
ເດືອນ 
ປີ 

ຊືີ່
ບໍລິສັດ 

ຕໍາແໜ່ງ 
GPS 

ພາຣາແມັດເຕີທີີ່ໃຊ້ວດັແທກ 

pH 
5-9 

DO 
6 

EC ອຸນຫະພູມ 
ອາກາດ 

ອຸນຫະພູມ 
ນໍັ້າ 

ຄວາມ
ເລິກ 
cm 

ຄວາມ
ໃສ 
cm 

1 16 
ມິຖຸນາ 
2017  

ບ ລິສ ດ 
ບົວບານ
ການຄ້າ 
(ຕາຄີັ່ງ) 

0768196 
2070187 

7.68 5.31 236 34 27 30 30 

0767794 
2070074 

7.34 6.80 124 34 27 30 30 

0767698 
2069728 

7.20 5.28 159 32 27 30 30 

0768235 
2070081 

7.31 6.78 239 35 27 30 30 

2 15 
ມິຖຸນາ 
2017  

ບ ລິສ ດ 
ວ ນຟົງ 

0775746 
2125213 

6.56 3.01 224 29 25 - ຂຸູ່ນ 

0776143 
2127786 

6.91 2.46 274 30 29 - ຂຸູ່ນ 

3 15 
ມິຖຸນາ 
2017  

ບ ລິສ ດ 
ຢົງຟາ 

0776568 
2111277 

7.85 5.43 307 25 25 30 ຂຸູ່ນ 

0776730 
2112920 

7.81 7.52 318 26 26  ຂ່ນ 

0776817 
2117415 

7.22 5.33 329 26 26  ຂຸູ່ນ 

4 
 
 
 

16 
ມິຖຸນາ 
2017  
 
 
 
 

ບ ລິສ ດ 
ຍີັ່ນົງ 

0763669 
2063403 

7.43 6.09 146 36 28 30 10 
 

0762399 
2061753 

7.25 4.10 218 35 28 20 30 

0762578 
2061021 

7.51 5.29 139 33 28 30 10 

5 1 
ທ ນວາ 

ບ ລິສ ດ 
ບ ັ່ແກ້ວ

N 19 
°21 709 
° 

7.53 4.36 443 - 23 20 20 
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2017 ຢາງ
ພາຣາ 

E 101 ° 
7156 °  
N19 °21 
55 ° 
E101 
°72 229 
° 

7.53 3.48 440 - 24 20 20 

N 19 
°21 946 
° 
E101 
°71 938 
° 

7.81 4.55 559 - 24 20 20 

N 19 
°22 063 
° 
E101 
°72 205 
° 

7.64 3.36 460 - 28.5 20 20 

 
7. ວິເຄາະຜ ນການຕິດຕາມຄຸນນະພາບນໍັ້າ ຈາກຂະແໜງກະສິກໍາ.   
ອີງຕາມມາດຕະຖານສິັ່ງແວດລ້ອມແຫູ່ງຊາດ ສະບ ບເລກທີ 81/ລບ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ ວ ນ

ທີ 21 ກຸມພາ 2017 (ຄ່າມາດຕະຖານປະເພດ 3) ໂດຍລວມແລ້ວ ຜົນຂອງການວ ດແທກຄຸນ
ນະພາບນ ັ້າ ໃນເຂດປູກກ້ວຍຫອມ ຂອງ 5 ບ ລິສ ດ ໂດຍສະເພາະ 3 ຄ່າພືັ້ນຖານ ເຊ ັ່ນ: ຄ່າຄວາມເປ ນ
ກົດ-ດ່າງ, ອົກຊີແຊນລະລາຍໃນນ ັ້າ ແລະ ຄ່າຊ ກນ າໄຟຟ້າ ແມູ່ນເຫ ນວ່າສ່ວນຫຼາຍຍ ງຢູູ່ໃນເກນປົກກະຕິ. 
ເຖິງຢູ່າງໃດກ ັ່ຕາມຍ ງມີບາງຈຸດ ທີັ່ມີຄ່າອົກຊີແຊນລະລາຍໃນນ ັ້າ (DO) ຕ ັ່າກວ່າມາດຕະຖານ (ໝາຍ
ເຫຼືອງໃນຕາຕະ ລາງ) ໂດຍສະເພາະ ເຂດປູກກ້ວຍຂອງບ ລິສ ດ ວ ນຟົງ (ເຂດ ບ້ານນ ັ້າລຽບ ເມືອງໄຊຍະບູ
ລີ) ແລະ ບ ລິສ ດ ບ ັ່ແກ້ວຢາງພາຣາ (ເຂດບ້ານນາຕ ໃຫູ່ຍ). ອີງຕາມການລົງສ າຫຼວດພືັ້ນທີັ່ຕົວຈິງແລ້ວ 
ຄາດວ່າໜ້າຈະເກີດ ຈາກ 2 ສາເຫດຫຼ ກ ຄື:  

- ບ ລິເວນດ ັ່ງກ່າວເປ ນເຂດທີັ່ນ ັ້າບ ັ່ໄຫຼ ເຮ ດໃຫ້ຖ່າຍເທອົກຊີແຊນໃນນ ັ້າມີໜ້ອຍ. 
- ເກີດຈາກການນ າໃຊ້ອົກຊີແຊນໃນນ ັ້າເກີນຄວາມອາດສາມາດໃນການຜະລິດ ໂດຍສະເພາະ

ເກີດມີພືດນ ັ້າ ເຊ ັ່ນ: ຫຍ້າ, ໄຄ, ແໜ ປົກຄຸມໜ້ານ ັ້າ ຊ ັ່ງມີສາເຫດມາຈາກການນ າໃຊ້ປຸຸ໋ຍ ຫຼື ເອີັ້ນວ່າ: ປະ 
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ກົດການຢູໂຕຟິເຄຊ ນ (Eutrophication) ນອກຈາກນ ັ້ນ ຍ ງເກີດຈາກສາເຫດອືັ່ນໆເຊ ັ່ນ: ອຸນຫະພູມນ ັ້າ
ທີັ່ເພີັ່ມຂ ັ້ນ, ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງອຸນຫະພູມໜ້ານ ັ້າ ແລະ ໃຕ້ນ ັ້າ. 

8. ການຄຸ້ມຄອງນໍັ້າເປືັ້ອນຈາກຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ. 
ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ ແມູ່ນຂະແໜງການໜືັ່ງທີັ່ສ້າງຄວາມທ້າທ້າຍໃຫ້ກ ບວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄຸນ

ນະພາບນ ັ້າ ເນືັ່ອງຈາກການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດນ ບມືັ້ນ ບໄວຂ ັ້ນ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາການຄຸ້ມ
ຄອງບ ນຫາສິັ່ງແວດລ້ອມຂອງບ ນດາໂຮງຈ ກ, ໂຮງງານຕ່າງໆ ຍ ງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເພາະສ່ວນຫຼາຍ
ແມູ່ນຍ ງຂາດວິທີການ ແລະ ເຄືັ່ອງມືໃນການຈ ດການບ ນຫານ ັ້າເປືັ້ອນ ແລະ ສິັ່ງເສດເຫຼືອ ຢູ່າງເປ ນລະບົບ
ຄົບຊຸດ ໂດຍສະເພາະໂຮງງານແປຮູບຜະລິດຕະພ ນຈາກພ ດກະສິກ າ ເຊ ັ່ນ: ໂຮງງານແປ້ງມ ນຕົັ້ນ, ໂຮງງານ
ອົບແຫ້ງ ຫຼື ສີໝາກເດືອຍ ແລະ ອືັ່ນໆ. ສ່ວນໃຫູ່ຍບ ນຫາຄຸນນະພາບນ ັ້າ ແມູ່ນມ ກເກີດໃນລະດູແລ້ງ 
ເພາະປະລິມານນ ັ້າໃນແຕູ່ລະສາຍນ ັ້າມີໜ້ອຍ ຊ ັ່ງເຮ ດໃຫ້ຄວາມເຂ ັ້ມຂຸ້ນຂອງທາດອົງຄະທາດໃນນ ັ້າມີສູງ, 
ອົກຊີແຊນໃນນ ັ້າມີຕ ັ່າ ເຮ ດໃຫ້ເກີດມີກີັ່ນເໝ ນ, ຍີັ່ງໄປກວ່ານ ັ້ນ ບາງຂົງເຂດແມູ່ນສົັ່ງຜົນກະທົບຕ ັ່
ປະຊາຊົນທີັ່ນ າໃຊ້ນ ັ້າສາຍ ເຊ ັ່ນ: ເກີດມີອາການຄ ນຫຼ ງຈາກອາບນ ັ້າ.  

ຕາຕະລາງທີ 7: ສະແດງຜ ນການວັດແທກຄຸນນະພາບນໍັ້າ ໂຮງງານແປ້ງມັນຕ ັ້ນ  
ບໍລິສັດກ້າວໜ້າ ຈໍາກັດ ເດືອນກຸມພາ 2020. 

ລ/ດ ຈຸດຕິດຕາມກວດກາ pH DO EC 
(µS/cm) 

ອຸນຫະພູມ °c 

1 ແຫຼັ່ງນ ັ້າທ າມະຊາດ (ນ ັ້າງາວ)  7.46 0.37 427 26.1 

2 ຈຸດປູ່ອຍລົງສູູ່ແຫຼັ່ງນ ັ້າທ າມະຊາດ 7.77 0.55 355 25.1 

3 ອ່າງບ າບ ດນ ັ້າເສຍ 8.02 0.87 338 24.1 

ຕາຕະລາງທີ 8: ສະແດງ ການປຽບທຽບຄ່າວັດແທກຄຸນນະພາບນໍັ້າທີີ່ປ່ອຍອອກຈາກ
ອ່າງບໍາບັດ  

ສູ່ແຫຼີ່ງນໍັ້າທໍາມະຊາດ ຂອງໂຮງງານແປ້ງມັນຕ ັ້ນ ບໍລິສັດ ກ້າວໜ້າລາວ ຈໍາກັດ  
ໃນລະດູແລ້ງ ແລະ ລະດູຝ ນ (ຄ່າມາດຕະຖານປະເພດ 4). 

ລະດູການ ວ ນ ເດືອນ ປີ ຈຸດຕິດຕາມ pH 
5-9 

DO 
(mg/l) 
2.0 

EC 
(µS/cm) 
≤4000 

ອຸນຫະພູມ 
T °c 

ລະດູແລ້ງ 3-7/02/2020 ຈຸດປູ່ອຍນ ັ້າລົງສູູ່ແຫຼັ່ງ
ນ ັ້າທ າມະຊາດ 

7.77 0.55 355 25.1 

ລະດູຝົນ 07/07/2020 ຈຸດປູ່ອຍນ ັ້າລົງສູູ່ແຫຼັ່ງ
ນ ັ້າທ າມະຊາດ 

6.78 5.34 435 28 
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9. ການຄຸ້ມຄອງນໍັ້າເປືັ້ອນຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍີ່ແຮ່. 
ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເປ ນແຂວງໜືັ່ງທີັ່ມີການພ ດທະນາອຸດສາຫະກ າພະລ ງງານ ແລະ ບ ັ່ແຮູ່ ຢູ່າງ

ກວ້າງຂວາງ ຊ ັ່ງເປ ນໂຄງການຂະໜາດໃຫູ່ຍລະດ ບຊາດ ເຊ ັ່ນ: ໂຄງການພະລ ງງານຄວາມຮ້ອນຫົງສາ, 
ໂຄງການພະລ ງງານນ ັ້າຂອງຈຸດໄຊຍະບູລີ ແລະ ໂຄງການສ າຫຼວດຊອກຄົັ້ນຂຸດຄົັ້ນແຮູ່ຄ າ, ທອງແດງ ແລະ 
ແຮູ່ຕິດພ ນ ຈ ານວນໜ ັ່ງ. ໂຄງການດ ັ່ງກ່າວແມູ່ນມີແຜນຄຸ້ມຄອງສິັ່ງແວດລ້ອມອ ນລະອຽດ ຊ ັ່ງເຮ ດໃຫ້ມີ
ຄວາມສະດວກຕ ັ່ການຕິດຕາມກວດກາ ໃນແຕູ່ລະໄລຍະ ແລະ ມາດຕະຖານດ້ານສິັ່ງແວດລ້ອມທີັ່ສູງລາຍ
ລະອຽດແມູ່ນໄດ້ແຍກແຕູ່ລະໂຄງການດ ັ່ງນີັ້:  

ກ. ໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຫ ງສາ. 
ການຄຸ້ມຄອງການປູ່ອຍນ ັ້າເປືັ້ອນ ແມູ່ນໄດ້ຮ ບອະນຸຍາດຈາກກະຊວງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ 

(MOIC) ຊ ັ່ງສອດຄ່ອງກ ບຂ ັ້ກ ານົດໃນສ ນຍາສ າປະທານ (CA), ໂຄງການໄດ້ກ ານົດຈຸດປູ່ອຍນ ັ້ າ
ເປືັ້ອນອອກເປ ນ 2 ຈຸດ ໃຫູ່ຍຄື: ນ ັ້າເປືັ້ອນຈາກໂຮງງານໄຟຟ້າ ແລະ ນ ັ້າເປືັ້ອນຈາກບ ັ່ຖານຫີນ (ນ ັ້າເປືັ້ອນ
ຈາກບ ັ່ຖ່ານຫີນຈະປູ່ອຍເປ ນໄລຍະ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮ ບການອະນຸຍາດສະເພາະຄ ັ້ງເທົັ່ານ ັ້ນ). 

ຕາຕະລາງທີ 9: ຜ ນການວັດແທກຄຸນນະພາບນໍັ້າ ທີີ່ໄດ້ອອກຈາກໂຮງໄຟຟ້າ  
ປະຈໍາເດືອນ ກັນຍາ 2020 

N
o 

Parameter
s   

Standard Power 
plant 
discharg
e 
(process 
discharg
e) 

Power 
plant 
discharg
e (End 
of pipe) 

Power 
plant 
discharge 
(Complian
ce point) 
** 
(Kg/day) 

Loading 
results at 
Power 
plant 
discharge 
(Complian
ce point) 
(kg/day) 

1 Total 
Suspended 
Solids 

≤50 1/ <5.0 7.0 538 538 

2 Total 
Dissolved 
Solids 

<2500 2/ 412 412 429 32998 

3 Temperatu
re 

<3 
degree 
differenti

28.4 28.4 28.2  
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al 1/  
4 Turbidity - 2.87 4.46 4.0  

5 pH 6-9 1/ 8.7 8.7 8.7  

6 Conductivit
y 

- 692 696 700  

7 Oil and 
Grease  

<10 1/ <2.5 <2.5 <2.5 0.0 

8 Dissolved 
Oxygen  

- 4.9 4.7 4.8  

9 Biochemic
al Oxygen 
Demand 

<30 2/ 1.2 1.2 1.3 100.0 

10 Chemical 
Oxygen 
Demand 

<120 2/ <40 <40 <40 0.0 

11 Total 
Hardness 

- 388 382 394 30306 

12 Nitrate-
Nitrogen 

- 1.72 1.69 1.70 130.46 

13 Alkalinity  - 250 245 248 19076 

14 Phosphate - 0.10 0.09 0.10 7.38 

15 Phenols <1.0 2/ <0.01 <0.01 <0.01 0.0 

16 Cadmium 
(Cd) 

<0.1 1/    0.0 

17 Copper 
(Cu) 

<0.5 1/    0.0 

18 Total Iron 
(T-Fe) 

<1.0 1/    0.0 

19 Nickel (Ni) <1.0 2/    0.0 

20 Zinc (Zn) <1.0 1/    0.0 
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21 Mercury 
(Hg) 

<0.005 1/    0.0 

22 Arsenic 
(As)  

<0.5 1/    0.0 

23 Chromium 
hexavalent 
(Cr6+  )  

<0.25 2/ <0.01 <0.01 <0.01 0.0 

24 Lead (Pb) <0.5 1/    0.0 

25 Total 
Chromium 
(T-Cr) 

<0.5 1/    0.0 

26 Total 
Residual 
Chloride 

<0.2 1/ <0.1 <0.1 <0.1 0.0 

27 Sulfide - <1.0 <1.0 <1.0 0.0 

28 Total 
Kjeldahl 
Nitrogen 

100 2/ 9.5 5.6 7.9 6.8 

ໝາຍເຫດ: (14); (15);  

- (14)ມາດຕະຖານ ແລະ ພ ນທະທາງດານສິັ່ງແວດລ້ອມ ທີັ່ລະບຸໃນສ ນຍາສ າປະທານ 
ລະຫວ່າງ ລ ດຖະບານແຫູ່ງ ສປປ ລາວ ກ ບ ບ ລິສ ດໄຟຟ້າຫົງສາ ຈ າກ ດ. Annex I-Company’s 
Social and Environmental Obligations (Power Plant Effluent Standard: page 1-
72 to 1-73. 

- (15)ມາດຕະຖານການປູ່ອຍນ ັ້ າເປືັ້ັ້ ອນຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກ າ , ມາດຕະຖານ
ສິັ່ງແວດລ້ອມແຫູ່ງຊາດ ຂອງ ສປປລາວ ເລກທີ 81/PMO-WREA, Table 14 (2017). 

• ພາຣາແມ ດເຕີກ່ຽວກ ບໂລຫະໜ ກ ແມູ່ນຈະຖືກຕິດຕາມກວກາ ແລະ ລາຍງານເປ ນແຕູ່ລະ
ໄຕມາດ ພາຍໃຕ້ແຜນຄຸ້ມຄອງສິັ່ງແວດລ້ອມໄລຍະດ າເນີນໂຄງການ (OPEMMP). 

• ຈຸດອະນຸຍາດປູ່ອຍນ ັ້າເປືັ້ອນຈາກໂຮງງານ ໄດ້ຮ ບການອະນຸມ ດກ່ຽວກ ບການປູ່ອຍນ ັ້າເປືັ້ອນ
ສະເພາະ. 
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ຂ. ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້ານໍັ້າຂອງ ໄຊຍະບູລີ. 
ການຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນ ັ້າ ຂອງໂຄງການພະລ ງງານໄຟຟ້ານ ັ້າຂອງ ໄຊຍະບູລີ ແມູ່ນໄດ້

ດ າເນີນຕາມແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາດ້ານສິັ່ງແວດລ້ອມ ໃນໄລຍະກ ັ່ສ້າງ (EMMP-OP). 
ໃນນ ັ້ນປະກອບມີ 3 ແຫຼັ່ງນ ັ້າ ທີັ່ຖ ກກວດກາຕິດຕາມເປ ນປົກກະຕິ ແລະ ມີເງືັ່ອນໄຂທີັ່ແຕກຕ່າງກ ນ ດ ັ່ງ
ລຸູ່ມນີັ້: 

• ແຫຼັ່ງນ ັ້າທ າມະຊາດ: ປະກອບມີ ແມູ່ນ ັ້າຂອງ ແລະ ແມູ່ນ ັ້າສາຂາ ພາຍໃນຂອງເຂດໂຄງການ 
ແມູ່ນໄດ້ຕິດຕາມກວດກາຢູ່າງເປ ນປົກກະຕິ  ໂດຍບ ລິສ ດ ໄຊຍະບູລີພາວເວີ ຈ າກ ດ 
(XPCL) ຊ ັ່ງມີຈຸດປະສົງຫຼ ກເພືັ່ອເຝົັ້າຕິດຕາມຄຸນລ ກສະນະຂອງນ ັ້າ ຕາມແຫຼັ່ງນ ັ້າທ າມະ
ຊາດ ແລະ ກວດສອບການປຽນແປງສະພາບທາງທ າມະຊາດ ທີັ່ອາດເກີດຈາກກິດຈະກ າ
ຂອງໂຄງການ. ການຕິດຕາມກວດກາແມູ່ນໄດ້ດ າເນີນເປ ນລາຍໄຕມາດ. 

• ນ ັ້າເພືັ່ອການອຸປະໂພກ-ບ ລິໂພກ: ແມູ່ນຈະຕິດຕາມກວດກາທຸກໆເດືອນ. 
• ນ ັ້າເປືັ້ອນທີັ່ປູ່ອຍສູູ່ແຫຼັ່ງນ ັ້າທ າມະຊາດ:  ການປູ່ອຍນ ັ້າເປືັ້ອນແມູ່ນໄດ້ຮ ບການຕິດຕາມ
ກວດກາໃນທຸກໆເດືອນ 

ຕາຕະລາງທີ 10: ຜ ນການວັດແທກຄຸນນະພາບນໍັ້າ ທໍາມະຊາດຂອງເຂືີ່ອນໄຟຟ້າ
ພະລັງງານນໍັ້າ 

ຂອງເດືອນກໍລະກ ດ 2020.  
ລ/ດ  List Parameter Sta 1 Sta 2 Sta 3 Sta 4 Sta 5 Sta 6 

1 Dept from surface 
water (m) 

5 5 5 5 5 5 

2 Air temperature °C 26 27 27 27 29 30 

3 Water temperature   
°C 

25.44 25.47 25.69 25.66 25.82 25.76 

4 DO (mg/L) 3.16 6.26 5.43 5.53 6.05 6.14 

5 pH 7.39 7.88 8.18 8.09 8.18 8.23 

6 EC (µs/cm) 240 229 227 226 228 228 

7 TDS (mg/L) 119 115 113 113 114 114 
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ຕາຕະລາງທີ 11:  ຜ ນການຕິດຕາມການປ່ອຍນໍັ້າເປືັ້ອນຈາກບໍີ່ບໍາບັດ ປະຈໍາເດືອນ 
ພຶດສະພາ 2020. 

Lis
t 

Paramet
er 

Standar
d 

Unit Unit
1 

Unit
7 

Aux 
PH 

PS
1 

PS
2 

NL WS
C 

1 pH 5.5-8.5 - 7.67 7.31 7.3
1 

8.3
3 

7.4
7 

6.1
6 

8.45 

2 Color - Pt-
CO 

66 174 25 66 118 87 27 

3 COD ≤125 mg/
L 

12.1 26.3 26.
3 

21.
6 

29.
8 

10.
9 

8.2 

4 TSS ≤30 mg/
L 

4 11 4 3 7 4 3 

5 TDS ≤500 mg/
L 

381 566 268 458 450 485 434 

6 Settable 
Solids 

≤0.5 mg/
L 

0.00 1.50 0.0
0 

0.0
0 

1.0
0 

0.1
0 

0.00 

7 Sulfide 
(S2- ) 

≤1.0 mg/
L 

NA NA NA NA NA NA NA 

8 Nitrogen 
(TKN) 

≤35 mg/
L 

NA NA NA NA NA NA NA 

9 Fat, Oil 
and 
Grease 

≤20 mg/
L 

Free from deleterious objects 

 
ຄ. ໂຄງການຂຸດຄ ັ້ນແຮ່ທອງແດງ, ຄໍາ ແລະ ແຮ່ຕິດພັນ ຂອງບໍລິສັດ ເອັມພີຈີ 

ມາຍນິງ ຈໍາກັດ  
ໂຄງການຂຸດຄົັ້ນແຮູ່ທອງແດງ, ຄ າ ແລະ ແຮູ່ຕິດພ ນ ຂອງບ ລິສ ດ MPG ມາຍນິງ ຈ າກ ດ ແມູ່ນ

ໂຄງການໜືັ່ງທີັ່ດ າເນີນກິດຈະກ າຂຸດຄົັ້ນແຮູ່ທາດ ຢູູ່ເມືອງປາກລາຍ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຊ ັ່ງປະຈຸບ ນແມູ່ນຢູູ່
ໃນໄລຍະການກ ັ່ສ້າງໂຮງງານ ສ າເລ ດ 100 %, ກ ັ່ສ້າງຫ້ອງນ າໃຊ້ນ ັ້າຢາວິໄຈແຮູ່ທາດ ສ າເລ ດ 90%, 
ແຄມພ ກພະນ ກງານ-ກ າມະກອນ ແລະ ໂຮງອາຫານ ສ າເລ ດ 80%, ອ່າງເກ ບນ ັ້າ ສ າເລ ດ 100% ,ສ້າງ
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ອ່າງບ ໍາບ ດນ ັ້າເສຍຂອງໂຮງງານ ສ າເລ ດ 90% ,ສ້າງຫ້ອງວິໄຈ ສ າເລ ດປະມານ 80%, ຂຸດຮ່ອງຄ ນຄູກ ນ
ແລວໄຟຂອບເຂດຊາຍແດນຕິດກ ບບ້ານນາກາງ 3 ກິໂລ, ເຂດບ້ານ ປາງຄ າ 4 ກິໂລ ແລະ ກ ັ່ສ້າງປະຕູໂຂງ
ທາງເຂົັ້າ ສ າເລ ດປະມານ 80%. (ຂ ັ້ມູນ ເດືອນກ ລະກົດ 2020).  

ເຖິງຢູ່າງໃດກ ັ່ຕາມ, ທາງພາກລ ດ ກ ັ່ຄື ພຊສ ແຂວງ ໄດ້ລົງຕິດຕາມກວດກາໂຄງການຢູ່າງເປ ນ
ປົກກະຕິ ໂດຍສະເພາະບ ນຫາຄຸນນະພາບນ ັ້າ ບ ລິເວນໂຄງການເພືັ່ອແນໃສູ່ຮ ບປະກ ນຜົນກະທົບທີັ່ອາດ
ເກີດຂ ັ້ນຕ ັ່ດ້ານສິັ່ງແວດລ້ອມ.  
ຕາຕະລາງທີ 12 ຜ ນການວັດແທກຄຸນນະພາບນໍັ້າ ພາກສະໜາມ ໃນເດືອນ ກໍລະກ ດ 

2020  
ລ /
ດ 

ຈຸດຕິດຕາມ
ກວດກາ 

pH 
 

DO 
 

EC 
(µ 
S/cm) 

ອຸ ນຫ ະພູ ມ
ອາກາດ 
°C 

ອຸນຫະພູມ 
ນ ັ້າ 
°C 

ຄ ວ າ ມ
ເລິກ 
(ແມ ດ) 

ຄ ວ າມ
ໃສ 
(ແມ ດ) 

1 ຫ້ວຍເກືັ່ອນ 
 (ຈຸດທີັ່ 1) 

8,90 5,96 338 35 30 0,5 0,5 

2 ຫ້ວຍເກືັ່ອນ  
(ຈຸດທີັ່ 2) 

8,93 6,89 378 35 30 0,5 0,3 

3 ຫ້ ວ ຍ ນ ັ້ າ
ສອນ 
(ຈຸດທີ 1) 

8,95 5,10 349 35 30 0,5 0,5 

4 ຫ້ ວ ຍ ນ ັ້ າ
ສອນ 
 (ຈຸດທີ 2)  

8,96 4,98 198 35 30 0,5 0,3 

ຂ ັ້ມູນ: ມາດຕະຖານສິັ່ງແວດລ້ອມແຫູ່ງຊາດ ເລກທີ 81/ລບ, ລົງວ ນທີ 21 ກຸມພາ 2017 (ຄ່າ
ມາດຕະຖານປະເພດ4). 
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ພາກທີ V 
ການຄຸ້ມຄອງສິີ່ງເສດເຫຼືອ 

 
1. ສະພາບລວມການຄຸ້ມຄອງສິີ່ງເສດເຫຼືອ ໃນແຂວງ ໄຊຍະບູລ.ີ 
ການບ ລິຫານຈ ດການສິັ່ງເສດເຫຼືອ ຫຼື ຂີັ້ເຫຍືັ້ອຊຸມຊົນ ເປ ນສິັ່ງທ້າທາຍສົມຄວນ ຍ້ອນປະຊາຊົນຈ າ

ນວນໜ ັ່ງ ຍ ງບ ັ່ປະຕິບ ດຕາມລະບຽບ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງລ ດຖະບານວາງອອກ ຍ ງມີການລ ກລອບຖິັ້ມ 
ແລະ ຈຸດຂີັ້ເຫຍືັ້ອແບບຊະຊາຍ. ປ ດຈຸບ ນ ບ ນຫາສິັ່ງເສດເຫຼືອ ໃນແຂວງໄຊຍະບູລີ ນ ບມືັ້ນ ບເພີັ່ມຂ ັ້ນ, 
ເນືັ່ອງຈາກຈ ງຫວະການພ ດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຢູ່າງໄວວາ ເຊ ັ່ນ: ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຊຸມຊົນ, 
ໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານບ ນເທິງຕ່າງໆ, ຕົວເລກປະຊາກອນໃນທົັ່ວແຂວງປະກອບມີ 11 ເມືອງ, 
25 ບ້ານເທດສະບານ , 430 ບ້ ານ, ມີ  76.438 ຄອບຄົວ, ມີພົນລະເມືອງ 384.012 ຄົນ , ຍິ ງ 
184.939 ຄົນ. ການດ າລົງຊີວິດ ຢູູ່ໃນຕົວເມືອງ ກວມເອົາ 19,86% ຂອງຈ ານວນບ້ານໃນທົັ່ວແຂວງ, 
ຄວາມໜາ   ແໜ້ນສະເລູ່ຍ 22 ຄົນຕ ັ່ກິໂລຕາແມ ດ. ນອກນ ັ້ນ, ຍ ງມີບ ນດາ ໂຮງຈ ກ-ໂຮງງານ, ເຂືັ່ອນ
ພະລ ງງານ, ໂຄງ ການລົງທ ນປູກກ້ວຍຫອມ, ສູນການຄ້າ ແລະ ລວມທ ງພາກອຸດສາຫະກ າ, ການຜະລິດ-
ການຊົມໃຊ້ເພີັ່ມຂ ັ້ນ, ສົັ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຕ ັ່ຄວາມສົມດຸນ ລະຫວ່າງການພ ດທະນາ ແລະ ການຄຸ້ມ
ຄອງສິັ່ງແວດ ລ້ອມ. ສະນ ັ້ນ, ວິທີທີັ່ເໝາະສົມຕ້ອງໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບ ແລະ ຫ ນໄປສູູ່ແຫຼັ່ງ
ຮອງຮ ບທີັ່ເໝາະ ສົມ ແລະ ພະຍາຍາມປ້ອງກ ນຜົນກະທົບທີັ່ແຫຼັ່ງກ າເນີດ, ຍ້ອນວ່າການແກ້ບ ນຫາ
ປາຍທາງແມູ່ນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ. (ຂ ັ້ມູນຈາກຄູູ່ມືແນະນ າທີັ່ມີຄວາມຍືນຍົງທາງສິັ່ງ ແວດລ້ອມ 2018). 

ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບ ລິການຕົວເມືອງ, ໂດຍສະເພາະການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກ າຈ ດຂີັ້ເຫຍືັ້ອ 
ແມູ່ນວຽກງານໜ ັ່ງທີັ່ຢູູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮ ບຜິດຊອບຂອງ  ອົງການພ ດທະນາ ແລະ ບ ລິຫານຕົວເມືອງໄຊ
ຍະບູລີ (ອພບຕ) ໃນຂອບເຂດ 24 ບ້ານ, ເຊິັ່ງລວມມີ: ກ ັ່ສ້າງ, ປ ບປຸງ, ບູລະນະໂຄງລ່າງ ແລະ ຖະໜົນ
ຫົນທາງ, ອະນາໄມຮູນ ັ້າ, ຮ່ອງລະບາຍນ ັ້າຂ້າງທາງ, ເກ ບມ້ຽນ ແລະ ກ າຈ ດຂີັ້ເຫຍືັ້ອໄປຖິັ້ມສະໜາມ, ຕ ດ
ແຕູ່ງຕົັ້ນໄມ້ປະດ ບແຄມທາງ ປ້ອງກ ນຕ້ານເຈືັ່ອນ, ປ້ອງກ ນນ ັ້າຖ້ວມ ແລະ ອືັ່ນໆ. ສ າລ ບຂີັ້ເຫຍືັ້ອທີັ່
ສາມາດເກ ບໄດ້ ເຊ ັ່ນ: ຕະຫຼາດ, ຮ້ານຄ້າ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງຫມ , ເຮືອນປະຊາຊົນ, ຮ້ານອາຫານ, ໂຮງແຮມ 
ແລະ ອືັ່ນໆ, ແລະ ສາມາດຄິດໄລູ່ແບບສະເລູ່ຍປະຊາຊົນຄົນຫນ ັ່ງຈະສ້າງຂີັ້ເຫຍືັ້ອ ປະມານ 0,5-0,7 
ກລ/ຄົນ/ມືັ້, (ຂ ັ້ມູນຈາກ ອພບຕ) ຄວາມຮ ບຮູ້ ແລະ ເຂົັ້າໃຈຕ ັ່ຜົນກະທົບຂອງຂີັ້ເຫຍືັ້ອຕ ັ່ສິັ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ເຕ ກນິກໃນການກ າຈ ດແມູ່ນຍ ງມີເງືັ່ອນໄຂຈ າກ ດ, ສ່ວນຫຼາຍຈະໃຊ້ວິທີການກ າຈ ດແບບຝ ງກົບ ຫຼື 
ສະ ຖານທີັ່ຖິັ້ມຂີັ້ເຫຍືັ້ອ (Landfl) ທີັ່ ມີການອອກແບບ ແລະ ການກ ັ່ສ້າງແບບປະຖົມປະຖານ.  
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2. ແຫຼີ່ງກໍາເນີດຂີັ້ເຫຍືັ້ອ.       

ແຫຼັ່ງກ າເນີດຂີັ້ເຫຍືັ້ອແມູ່ນມາຈາກສະຖານທີັ່ແຕກຕ່າງກ ນ ແລະ ຊະນິດຂອງຂີັ້ເຫຍືັ້ອກ ແຕກ 

ຕ່າງກ ນທາງດ້ານປະລິ ມານ ແລະ ອົງປະກອບ, ເຊິັ່ງແຫຼັ່ງກ າເນີດຂີັ້ເຫຍືັ້ອສາມາດແຍກອອກເປ ນແຫຼັ່ງ

ຕົັ້ນຕ ໄດ້ດ ັ່ງນີັ້: 

- ຂີັ້ເຫຍືັ້ອມາຈາກຄົວເຮືອນ, ໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ, ໂຮງຮຽນ, ມະຫາວິທະຍາໄລ, ຫ້ອງ 

ການ, ຫ ພ ກຕ່າງໆ, ໂຮງໝ , ຈາກຄຼີນິກການແພດ. 

- ຂີັ້ເຫຍືັ້ອທີັ່ໄດ້ມາຈາກການຄ້າຂາຍຄື: ສິັ່ງເສດເຫຼືອຕ່າງໆຈາກການຄ້າຂາຍ, ພາຊະນະທີັ່ໃຊ້

ຫຸ້ມຫ ັ່ສິັ່ງຂອງພາຍໃນຕະຫຼາດ. 

- ຂີັ້ເຫຍືັ້ອທີັ່ໄດ້ມາຈາກແຫຼັ່ງອຸດສາຫະກ າ. 

- ຂີັ້ເຫຍືັ້ອທີັ່ເກີດຈາກການກະສິກ າ. 

3. ລະບ ບການໃຫ້ບໍລິການລວບລວມ ແລະ ຂ ນສ ີ່ງຂີັ້ເຫຍືັ້ອໃນແຂວງ. 
ລະບົບການບ ລິການເກ ບມ້ຽນຂົນສົັ່ງຂີັ້ເຫຍືັ້ອພາຍໃນແຂວງ ແມູ່ນຂ ັ້ນກ ບເທດສະບານແຂວງ 

ແລະ ເມືອງນ ັ້ນໆ ເປ ນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ, ໂດຍມີການຈ ດສ ນຂອບເຂດຮ ບຜິດຊອບ ໃນການເກ ບມ້ຽນຂີັ້ເຫຍືັ້ອ
ໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ ທີັ່ເປ ນໜ່ວຍງານລ ດ ແລະ ເອກະຊົນເປ ນຜູ້ໃຫ້ການບ ລິການ, ວິທີການເກ ບຂີັ້ເຫຍືັ້ອ
ແມູ່ນເກ ບຈາກເຮືອນຫາເຮືອນ, ເກ ບຢູູ່ແຄມຖະໜົນ, ເກ ບຢູູ່ຈຸດເກ ບຊົັ່ວຄາວ, ຂີັ້ເຫຍືັ້ອສ່ວນໃຫູ່ຍແມູ່ນ: 
ເສດອາຫານ, ເສດພືດງ່າໄມ້, ແກ້ວ, ເຈ້ຍ, ກະປຸ໋ອງ, ປລາສຕິກ, ໂລຫະ, ເສດເຄືັ່ອງໄຟຟ້າເອເລ ກໂຕນິກ
ຕ່າງໆ (ໂຕທີັ່ມີມູນຄ່າແມູ່ນມີພາກສ່ວນເກ ບຊືັ້), ໂດຍຂີັ້ເຫຍືັ້ອທ ງໝົດຈະຖິັ້ມລວມກ ນ ບ ັ່ມີການຄ ດ
ແຍກຂີັ້ເຫຍືັ້ອຈາກຕົັ້ນທາງ. 

ຮູບພາບທີ 10: ປະເພດຂີັ້ເຫຍືັ້ອ  
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4. ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກໍາຈັດສິີ່ງເສດເຫືຼອ. 
- ການຄຸ້ມຄອງຂີັ້ເຫຍືັ້ອທ ີ່ວໄປ. 

 ພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນ ທີັ່ນ າໃຊ້ໃນການເກ ບຂົນ ແລະ ກ າຈ ດຂີັ້ເຫຍືັ້ອຄົວເຮືອນທົັ່ວໄປ 
ຂອງ ອພບຕ ແຂວງໄຊຍະລີ ປະກອບມີ: ລົດຈົກຕີນຢາງ 1 ຄ ນ, ລົດຈົກຕີນເຫຼ ກ 1 ຄ ນ, ລົດດາມ 1 
ຄ ນ, ລົດອ ດແໜ້ນ 2 ຄ ນ, ອູລົດນ ັ້າ 1 ຄ ນ, ລົດເຄນຍົກຖ ງ 1 ຄ ນ ແລະ ເຄືັ່ອງອ ດຊີດ 1 ເຄືັ່ອງ. ໃນ ປີ 
2019 ປະລິມານຂີັ້ເຫຍືັ້ອ ທີັ່ເມືອງໄໄຊຍະບູລີ ທີັ່ເກ ບຂົນໄປຫາສະໜາມຂີັ້ເຫຍືັ້ອ ປະມານ 39 ໂຕນ/ວ ນ
, ຂີັ້ເຫຍືັ້ອສ່ວນໃຫຍ່ແມູ່ນມາຈາກຄົວເຮືອນ, ກິດຈະການການຄ້າ-ການບ ລິການ, ອຸດສາຫະກ າ, ກະສິກ າ, 
ບ ັ່ແຮູ່ ແລະ ເຂດການກ ັ່ສ້າງ ໂດຍບ ັ່ໄດ້ມີການແຍກປະເພດ. ການບ ລິການເກ ບມຽັ້ນ, ຂົນສົັ່ງ ແລະ ກ າຈ ດ
ຂີັ້ເຫຍືັ້ອ ໄປຖິັ້ມສະໜາມໃນຂອບເຂດ 25 ບ້ານ ໄດ້ 2.991 ຖ້ຽວ/ປີ, ເທົັ່າກ ບ 14.003 ໂຕນໃນນ ັ້ນ: 
ໄດ້ຄຸ້ມຄອງລົດບຸກຄົນທົັ່ວໄປເຂົັ້າຖີັ້ມຂີັ້ເຫຍືັ້ອໃນສະໜາມໄດ້ 148 ຖ້ຽວ, ເທົັ່າກ ບ 370 ໂຕນ, ຄຸ້ມຄອງ
ເອກະຊົນເຂດບ ລິການຢູູ່ຫຼ ກ 18, ບ້ານໃຫຍ່ພ ດທະນານາຫຼາ, ຕະຫຼາດຮາວຮຸນ ໄດ້ 832 ຖ້ຽວ ເທົັ່າກ ບ 
2.080ໂຕນ, ຄຸ້ມຄອງລົດດູດສ້ວມເອກະຊົນບ ັ່ໃຫ້ຖອກເທຊະຊາຍໃຫ້ນ າໃຊ້ອ່າງສະໜາມໄດ້ 556 
ຖ້ຽວເທົັ່າກ ບ 1.668 ແມ ດກ້ອນ, ດຸດຍູ້ຕູ້ມຂີັ້ເຫຍືັ້ອໃນສະໜາມໄດ້  69 ເທືັ່ອຄ ັ້ງ, ລວມຖ້ຽວຂີັ້ເຫຍືັ້ອ
ທ ງໝົດໄດ້ 3.971 ຖ້ຽວ, ເທົັ່າກ ບ 16.453 ໂຕູ່ນ,ທຽບໃສູ່ປີຜ່ານມາເພີັ່ມຂ ັ້ນ 4.683 ໂຕນ13. 

ຕາຕະລາງທີ 13: ການຄຸ້ມຄອງຂີັ້ເຫຍືັ້ອທ ີ່ວແຂວງໄຊຍະບູລີ. 
ປະລິມານຂີັ້ເຫຍືັ້ອ (ໂຕນ) 
 

ປີ 2018 
(ໂຕນ/ມືັ້) 

2019 
(ໂຕນ/ມືັ້) 

2020 
(ໂຕນ/ມືັ້) 

ປີ 2020 
(ໂຕນ/ເດືອນ) 

ເມືອງໄຊຍະບູລີ 27.8 33 39 1170 

ເມືອງພຽງ 8 8 8 240 

ເມືອງໄຊສະຖານ 3.8 3.8 3.8 114 

ເມືອງປາກລາຍ 11 11 11 330 

ເມືອງ ທົັ່ງມີໄຊ 3 4.13 4.13 124 

ເມືອງແກູ່ນທ້າວ 3 3.03 3.03 91 

ເມືອງບ ັ່ແຕນ 2 2 2 60 

ເມືອງຫົງສາ 6 11 11 330 

ເມືອງເງິນ 4 4 4 120 

ເມືອງຊຽງຮອນ 4 4 4 120 

 
13 ບົດລາຍງານຂອງອົງການພ ດທະນາ ແລະ ບ ລິຫານຕົວເມືອງໄຊຍະບູລີ ປີ 2020. 
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ເມືອງຄອບ 3 3 3 90 

ລວມ 75.6 81.76 99.66 2169 
 

- ການຄຸ້ມຄອງຂີັ້ເຫຍືັ້ອ ຈາກຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ. 
ສ າລ ບຂີເຫຍືັ້ອຈາກຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ຈະມີທ ງຂີັ້ເຫຍືອທົັ່ວໄປ ແລະ ຂີັ້ເຫຍືັ້ອຕິດເຊືັ້ອ, 

ຂີັ້ເຫຍືັ້ອຕິດເຊືັ້ອ ປະເພດ: ເຂ ມສ ກຢາ ຫຼື ວ ດຖຸຕິດເຊືັ້ອອືັ່ນໆ, ແມູ່ນກ າຈ ດດ້ວຍການເຜົາ ຊ ັ່ງມີເຕົາເຜົາ
ສະເພາະທີັ່ຕ ັ້ງຢູູ່ ໂຮງໝ  ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ, ປະລິມານຂີັ້ ເຫຍືັ້ອຕິດເຊືັ້ອ ໃນປີ ປີ 2019-2020 
ປະມານ 50ໂຕນ/ວ ນ, ຂີັ້ເຫຍືັ້ອທົັ່ວໄປ ປະມານ120 ໂຕນ/ວ ນ14.  
ຕາຕະລາງທີ 14: ປະລິມານຂີັ້ັ້ັ້ເຫຍືັ້ອ ຈາກສະຖານທີີ່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ແລະ 

ສຸກສາລາ   
ເມືອງ ໄຊຍະບູລີ(2016-2020)  

ເນືັ້ອໃນ ປະລິມານຂີັ້ເຫຍືັ້ອ (ໂຕນ/ປີ) ວິ ທີ
ກໍາຈັດ 2016 2017 2018 2019 2020 ລວມ 

ສາທາລະນະ
ສຸກເມືອງ 

ຂີັ້ ເ ຫ ຍືັ້ ອ
ຕິດເຊືັ້ອ 
 

43 45 47 50 50 235 ເຜົາດ້ວຍ
ເຕົາເຜົາ 

ຂີັ້ເຫຍືັ້ອທ ີ່ວ
ໄປ 
 

100 110 110 118 120 558 ນ າ ໄ ປ
ຖິັ້ ມ ສ ະ
ໜ າມຂີັ້
ເຫຍືັ້ອ 

ລວມ 143 155 157 168 170 793  

 
 
 
 
 
 
 

 
14 ບົດງາຍງານຂອງພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ປີ 2020. 
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ຮູບພາບທີີ່ີ່ 11: ສະໜາມຖິັ້ມຂີັ້ເຫຍືັ້ອຂອງແຕ່ລະເມືອງ 
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44 
 

ພາກທີ VI 
ສະພາບການຄຸ້ມຄອງສານເຄມີ 

 
1. ສະພາບລວມ. 
ປະຈຸບ ນ ສານເຄມີມີບົດບາດໃນຊີວິດປະຈ າວ ນຂອງມະນຸດຢູ່າງຫຼີກລ່ຽງບ ັ່ໄດ້, ມີການນ າໃຊ້ສານ

ເຄມີເຂົັ້າໃນການພ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ງຄົມໃນຫຼາຍຂົງເຂດ ເປ ນຕົັ້ນ: ໃນຂະແໜງກະສິກ າ, ອຸດສາຫະ
ກ າ, ການຂຸດຄົັ້ນບ ັ່ແຮູ່ ແລະ ຂະແໜງການອືັ່ນໆ ຢູ່າງກ້ວາງຂວາງ, ສານເຄມີມີຫຼາຍປະເພດ ເລີັ່ມຕ ັ້ງແຕູ່
ອ ນຕະລາຍຮ້າຍແຮງ ຈົນເຖິງອ ນຕະລາຍໜ້ອຍ ຫຼື ເກືອບບ ັ່ມີອ ນຕະລາຍ, ເພາະສະນ ັ້ນການຄຸ້ມຄອງການ 
ນ າໃຊ້ສານເຄມີ ຫຼື ຜະລິດຕະພ ນຕ່າງໆ ທີັ່ມີສານເຄມີເປ ນອົງປະກອບ ເພືັ່ອບ ັ່ໃຫ້ສົັ່ງຜົນກະທົບ ຕ ັ່ມະນຸດ 
ແລະ ສິັ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື ໃຫ້ມີໜ້ອຍທີັ່ສຸດເທົັ່າທີັ່ເປ ນໄປໄດ້ ແລະ ບ ັ່ໃຫ້ເກີດອຸບ ດຕິເຫດແມູ່ນສ າຄ ນ ແລະ 
ຈ າເປ ນທີັ່ສຸດ. ການຄຸ້ມຄອງສານເຄມີທີັ່ດີຄວນມີລະບົບການຄຸ້ມຄອງໃນລະ ດ ບຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ຊົມໃຊ້, ອົງ
ການຈ ດຕ ັ້ງລະດ ບຊາດ ແລະ ສາກົນ ສິັ່ງດ ັ່ງກ່າວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຮ່ວມມືຈາກທຸກຂ ັ້ນ ເພືັ່ອປະຕິບ ດ
ນະໂຍບາຍ, ມາດຕະການ ແລະ ວິທີການ ລວມທ ງລະບຽບການໃນການປ້ອງກ ນຜົນກະທົບ ຕ ັ່ມະນຸດ 
ແລະ ສິັ່ງແວດລ້ອມ. 

   ຜ່ານການສ າຫຼວດ ແລະ ເກ ບກ າຂ ັ້ມູນພາຍໃນ ສປປ ລາວ ເຫ ນໄດ້ວ່າໃນຂະແຫນງກະສິກ າ 
ແລະ ປູ່າໄມ້ ໂດຍສະເພາະການປູກກ້ວຍ, ຢາງພາລາ, ປູກຜ ກ ແລະ ອືັ່ນໆ ໄດ້ມີການນ າໃຊ້ສານເຄມີຫຼາຍ
ປະ ເພດຄື: ສານກ າຈ ດແມງໄມ້ (insecticides), ສານກ າຈ ດໜູ (rodenticides), ສານກ າຈ ດສ ດຕູ
ພື ດ  (herbicides), ສ ານ ກ າຈ ດ ເຊືັ້ ອ ລ າ (fungicides), ສ ານ ກ າຈ ດ ຂີັ້ ກ ະ ເດື ອ ນ ຝ ອ ຍ 
(nematocides), ເຊິັ່ ງປະກອບມີທ ງຫມົດ  16 ຊະນິດ. ໃນນ ັ້ນ , ພົບຢາປາບສ ດຕູພືດທີັ່ ເປ ນ
ອ ນຕະລາຍ 4 ຊະນິດ ເຊ ັ່ນ: ຢາຂ້າຫຍ້າໄກໂຟເສດ ທີັ່ອົງການອະນາໄມໂລກ ໄດ້ກ ານົດເປ ນສານເຄມີກ ັ່
ມະເຣ ງ, ຢາຂ້າເຊືັ້ອລາ ໃນກຸູ່ມ Imidazole ມີຜົນກະທົບຕ ັ່ລະບົບສືບພ ນ, ຊ ັ່ງປະເທດອາເມລິກາ ແລະ 
ບຼາຊິນ ໄດ້ຍົກເລີກການນ າໃຊ້ແລ້ວ ສ າລ ບຢາຂ້າເຊືັ້ອລາ ມີຫຼາຍປະເທດບ ັ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນ າໃຊ້ໃກ້
ແຫຼັ່ງນ ັ້ເພາະວ່າມ ນສົັ່ງຜົນກະທົບຕ ັ່ລະບົບນິເວດທາງນ ັ້າ, ຢາຂ້າແມງໄມ້ ໃນກຸູ່ມ Phenylyrazole ສົັ່ງ
ຜົນກະທົບຕ ັ່ລະບົບທາງເດິນຫາຍໃຈ ແລະ ຜີວຫນ ງ ເປ ນພິດຕົກຄ້າງໄລຍະຍາວ. ບ ນຫາການນ າໃຊ້ສານ
ເຄມີກ າຈ ດສ ດຕູພືດເປ ນບ ນຫາສ າຄ ນ, ການນ າເຂົັ້າ ແລະ ນ າໃຊ້ສານເຄມີເຫຼົັ່ານີັ້ໂດຍບ ັ່ມີການຄວບຄຸມ 
ແລະ ຈ ດການຢູ່າງເປ ນລະບົບ ຈະສົັ່ງຜົນໃຫ້ເກີດບ ນຫາຜົນກະທົບຫຼາຍດ້ານ ເຊ ັ່ນ: ຜົນກະທົບຕ ັ່
ສຸຂະພາບຂອງຊາວກະສິກອນ, ການຕົກຄ້າງໃນຜ ກ ແລະ ໝາກໄມ້ໃນປະລິມານທີັ່ສົັ່ງຜົນກະ ທົບຕ ັ່ຜູ້
ບ ລິໂພກ ລວມເຖິງຜົນກະທົບທີັ່ມີຕ ັ່ການສົັ່ງອອກສິນຄ້າດ້ານກະສິກ າ ແລະ ອາຫານ, ສານເຄມີທີັ່ໃຊ້ໃນ
ຂົງເຂດກະສິກ າ ເປ ນສານພິດອ ນຕະລາຍ ທີັ່ສົັ່ງຜົນກະທົບ ຕ ັ່ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ, ຊ ັ່ງສາມາດເຂົັ້າສູູ່
ຮ່າງກາຍໄດ້ທ ງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ, ຜົນກະທົບຕ ັ່ສຸຂະພາບ ສ່ວນຫຼາຍເກີດຈາກການໃຊ້ ຫຼື ການສ າ
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ພ ດກ ບສານເຄມີ, ການນ າໃຊ້ສານເຄມີທີັ່ບ ັ່ຖືກຕ້ອງເຮ ດໃຫ້ເກີດຄວາມເປ ນພິດແບບກະທ ນຫ ນ ແລະ 
ພິດຊ າເຮືັ້ອ15.  

ຮູບພາບທີ 12: ປະເພດຂອງຍາຂ້າຫຍ້າ ແລະ ແມງໄມ້ 

 
ຮູບພາບຈາກ: ຄະນະວິທະຍາສາດທ າມະຊາດ, ມຊ. 

 

 

 

 

 

 

ຕາຕະລາງທີ 15: ປະເພດອຸດສາຫະກ າທີັ່ມີການໃຊ້ ແລະ ປູ່ອຍສານເຄມີອົງຄະທາດ  

 

 

 
 
 
 
 

2. ສະພາບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ສານເຄມີ ແຂວງໄຊຍະບູລີ. 
 

 
15 ຮ່າງການຄຸ້ມຄອງການນ າໃຊ້ສານເຄມີອະນົງຄະທາດທີັ່ເປ ນພິດຕົກຄ້າງ. 
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ການພ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ງຄົມ ຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີ ກ າລ ງຂະຫຍາຍຕົວຢູ່າງຕ ັ່ເນືັ່ອງ ສະ 
ເລູ່ຍຢູູ່ໃນລະດ ບ 6,7% ຕ ັ່ປີ, ທ່າແຮງອ ນສ າຄ ນ ໃນການພ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ງຄົມ ແມູ່ນ: ການ
ກະສິກ າອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການບ ລິການ. ການຄຸ້ມຄອງນ າເຂົັ້າສານເຄມີ ແມູ່ນພາລະບົດບາດຂອງຂະແ
ໜງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ ເປ ນຜູ້ຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ແລະ ລວມສູນ, ສ່ວນການຄຸ້ມຄອງການນ າ
ໃຊ້ແມູ່ນເປ ນພາລະຂອງຂະແໜງການ ເປ ນຕົັ້ນ: ສານເຄມີຂົງເຂດກະສິກ າ ແມູ່ນຂ ັ້ນກ ບຂະແໜງກະສິກ າ, 
ສານເຄມີຂົງເຂດສາທາລະນະສຸກ ແມູ່ນໜ້າທີັ່ຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສ າລ ບສານເຄ
ມີຂະແໜງການອືັ່ນໆ ກ ັ່ປະຕິບ ດເຊ ັ່ນດຽວກ ນ. 

•  ດ້ານກະສິກໍາ: ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍເນືັ້ອທີັ່ການຜະລິດພືດສະບຽງ ໂດຍສະເພາະພືດທີັ່
ຊົມໃຊ້ເປ ນອາຫານຫຼ ກ ຮອດປະຈຸບ ນມີເນືັ້ອທີັ່ປູກພືດສະບຽງອາຫານຕ່າງໆ 18.812 ເຮ ກຕາ, 
ທຽບໃສູ່ປີ 2015 ເນືັ້ອທີັ່ເພີັ່ມຂ ັ້ນ 2.925 ເຮ ກຕາ, ການປູກພືດເປ ນສິນຄ້າ ຮອດປະຈຸບ ນມີເນືັ້ອທີທ ງ
ໝົດ 112.000 ເຮ ກຕາ, ທຽບໃສູ່ 2015 ເນືັ້ອທີັ່ເພີັ່ມຂ ັ້ນ 3.852 ເຮ ກຕາ, ທຽບໃສູ່ຄາດໝາຍປີ 
2020 ປະຕິບ ດໄດ້ 98% (114.300 ເຮ ກຕາ), ຜົນຜະລິດ 1.240.000 ໂຕນ ທຽບໃສູ່ປີ 2015 
ຜົນຜະລິດເພີັ່ມຂ ັ້ນ  462.638 ໂຕນ , ທຽບໃສູ່ຄາດໝາຍ  2020 ປະຕິບ ດໄດ້ 78% (ແຜນ 
1.590.000ໂຕນ). ສ າລ ບເນືັ້ອທີັ່ປູກຢາງພາລາໃນທົັ່ວແຂວງ: ມີເນືັ້ອທີັ່ປູກທ ງໝົດ 8.941,84 
ເຮ ກຕາ, ມາຮອດປະຈຸບ ນມີເນືັ້ອທີັ່ສາມາດປາດຢາງ ໄດ້ແລ້ວ 7.235,83 ເຮ ກຕາ, ສະມ ດຕະພາບ 1,56 
ໂຕນ/ເຮ ກຕາ,  ພືດສະບຽງ ທີັ່ນິຍົມປູກ ເຊ ັ່ນ: ປູກພືດກະສິກ າ: ເຂົັ້າ, ຜ ກ... ;ພືດອຸດສາຫະກ າ: ຊາ
ຂຽວ, ມ ນຕົັ້ນ, ປູກສາລີ, ໝາກເດີຍ, ໝາກງາ ແລະ ພືດຕະກຸນຖົັ່ວ; ໄມ້ອຸດສາຫະກ າ: ຢາງພາລາ, ໄມ້
ສ ກ, ປາມນ ັ້າມ ນ ແລະ ໄມ້ເກດສະໜາ; ເຄືັ່ອງປູ່າຂອງດົງ: ແຂມ, ໝາກຕາວ, ຢາຫົວ ແລະ ອືັ່ນໆ16. 

ຮູບພາບທີ 13: ການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

16 ບົດສະຫຼຸບຕີລາຄາການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດວຽກງານພ ດທະນາກະສິກ າ, ປູ່າໄມ້ ແລະ ພ ດທະນາຊົນນະບົດ 9 ເດືອນ ຕົັ້ນປີ 
ແລະ ທິດທາງແຜນການ 3 ເດືອນທ້າຍປີ 2020. 
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• ດ້ານອຸດສາຫະກໍາ: ໃນທົັ່ວແຂວງມີໂຮງງານອຸດສາຫະກ າ ແລະ ຫ ດຖະກ າ 2.186 ແຫູ່ງ, 

ມີທ ນທ ງໝົດ 1.117,70 ຕືັ້ກີບ, ທຽບໃສູ່ ປີ 2015 ເພີັ່ມຂ ັ້ນ 13,38%, ມີໂຮງງານຂະໜາດໃຫຍ່ 52 
ແຫູ່ງ, ຂະໜາດກາງ 56 ແຫູ່ງ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍ 2.078 ແຫູ່ງ, ມູນຄ່າການຜະລິດດ້ານອຸດສາຫະກ າ 
ແລະ ຫ ດຖະກ າ ປະຕິບ ດໄດ້ 986,77 ຕືັ້ກີບ, ທຽບໃສູ່ 5 ປີຜ່ານມາ ເພີັ່ມຂ ັ້ນ 21,97% ແລະ ມູນຄ່າ
ການຈ າໜ່າຍຜະລິດຕະພ ນດ້ານອຸດສາຫະກ າ ແລະ ຫ ດຖະກ າ ປະຕິບ ດໄດ້ 1.236,48 ຕືັ້ກີບ, ທຽບໃສູ່ 
5 ປີຜ່ານມາເພີັ່ມຂ ັ້ນ 21,43%; ມີໂຮງງານທີັ່ໄດ້ສ້າງຕ ັ້ງໃໝູ່ ທ  ງໝົດ 79 ແຫູ່ງ ເຊ ັ່ນ: ໂຮງງານປູນຊີມ ງ 
ໂຮງງານປຸຍຊີວະພາບ, ໂຮງງານອົບແຫ້ງສາລີ-ໝາກເດືອຍ, ໂຮງງານນ ັ້າດືັ່ມ ແລະ ອືັ່ນໆ. ມູນຄ່າການຈ ລະ
ຈອນສິນຄ້າ ພາຍໃນປະຕິບ ດໄດ້ 569,47 ຕືັ້ກີບ, ສະເລູ່ຍ 142,36 ຕືັ້  ກີບຕ ັ່ປີ. 

- ໂຮງງານປຸງແຕູ່ງຜົນຜະລິດຈາກການກະສິກ າ: ໂຮງງານຕົັ້ມເຫຼົັ້າໝາກເດີຍ, ໂຮງງານປຸງແຕູ່ງ
ມ ນຕົັ້ນ, ໂຮງງານອົບແຫ້ງສາລີ, ໂຮງງານອົບແຫ້ງໝາກເດີຍ, ໂຮງງານຢາງພາລາ, ໂຮງງານຫົວອາຫານ, ໂຮ
ງ ງານປຸງແຕູ່ງຊາຂຽວ, ໂຮງງານລີດສ ງກະສີ, ໂຮງງານເອເທີນອນ, ໂຮງງານເບຕົັ້ງອ ດແຮງ, ໂຮງງານເຕົາດິນ
ຈີັ່, ໂຮງງານຜະລິດຕະພ ນໄມ້ປູ່ອງ, ໂຮງງານປຸງແຕູ່ງໄມ້ ແລະ ເຟີນິເຈີັ້, ການຂຸດຄົັ້ນ ແລະ ປຸງແຕູ່ງແຮູ່
ທາດ: ໂຮງງານຊີມ ງ, ເຫຼ ກ, ທອງແດງ, ຄ າ, ຫີນຜາ, ຫີນແກຼນິກ,  ດີນໜຽວ, ແຮ-ຊາຍ, ເກືອ, ຫີນປູນ, 
ຖ່ານຫີນ, ທອງ. 

- ພະລ ງງານໄຟຟ້າ: ໄຟຟ້າພະລ ງງານນ ັ້າ ນ ັ້າຂອງ, ໂຮງງານໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນຖ່ານຫີນລິກ
ໄນ17. 

• ດ້ານທໍລະນີສາດ ແລະ ບໍີ່ແຮ່: ທີັ່ເຄືັ່ອນໄຫວຢູູ່ພາຍໃນແຂວງ, ມາຮອດປະຈຸບ ນ ມີ
ໂຄງການລົງທ ນດ້ານແຮູ່ທາດທີັ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິັ່ນຄຸ້ມຄອງ ທ ງໝົດ 27 ໂຄງການ, ໃນນ ັ້ນ: ຢູູ່ໃນ
ໄລຍະສ າຫລວດ 6 ໂຄງການ; ຢູູ່ໃນໄລຍະສ ກສາຄວາມເປ ນໄປໄດ້ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕ ກນິກ 1 
ໂຄງການ ແລະ ຢູູ່ໃນໄລຍະການຂຸດຄົັ້ນ 20 ໂຄງການ, ທຽບໃສູ່ປີ 2015 ເພີັ່ມຂ ັ້ນ 5 ໂຄງການ; 

 
17 ບົດສະຫຼຸບ ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດວຽກງານຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ຫ ດຖະກ າ ປີ 2020 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປີ 
2021. 
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ກິດຈະການຂຸດຄົັ້ນແຮູ່ທອງ, ແຮູ່ຄ າ ແລະ ແຮູ່ເງິນ ຢູູ່ບ້ານປາງຄ າ ເມືອງປາກລາຍ ຂອງບ ລິສ ດ MPG 
ມາຍນິງຈ າກ ດ ມີຄວາມຄືບໜ້າໃນການກ ັ່ສ້າງໂຮງງານ 95%. 

ແຂວງໄຊຍະບູລີ ກ ຄ້າຍຄືກ ບແຂວງອືັ່ນໆ, ມີການນ າໃຊ້ສານເຄມີເຂົັ້າໃນວຽກງານກະສິກ າ ເຊ ັ່ນ: 
ການນ າໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າ ແລະ  ແລະ ການນ າໃຊ້ ສານເຄມີ ເພືັ່ອກ າຈ ດສ ດຕູພືດ ເຊ ັ່ນ: ຢາຂ້າແມງໄມ້ 
(Insecticide), ຢ າຂ້ າດ້ ວ ງດິ ນ  (weevil), ຢ າຂ້ າຫ ນູ  (Rodenticide), ຢ າຂ້ າ ເຊືັ້ ອ ຣ າ 
(Fungicide) ຢາຂ້າຫອຍ (Molluscicide), ຢາຂ້າເຫ ບໄຮ (licicide) ມີການນ າໃຊ້ກ ນຢູ່າງແຜູ່
ຫລາຍ18. 

ຕາຕະລາງທີ 16: ປະລິມານການນ າໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າໃນ 5ແຂວງຂອງ ສປປ ລາວ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ປະລິມານການນໍາໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າ Paraquat ໃນ 5 ແຂວງພາກ ເໜືອ 1.555.625 
ລິດ/ປີ. 

3. ວຽກງານຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ຝຸ່ນ. 
ໄດ້ຜະລິດຫົວເຊືັ້ອຝຸູ່ນບົັ່ມຊີວະພາບຈຸລິນຊີ ສົັ່ງໃຫ້ໂຮງງານທີັ່ເມືອງຫົງສາໄດ້ 156 ກິໂລ, ທຽບ 

ໃສູ່ແຜນການ 400 ກິໂລ ແມູ່ນປະຕິບ ດໄດ້ 39%; (ສາເຫດບ ັ່ໄດ້ຕາມແຜນຍ້ອນວ່າການຜະລິດຝຸູ່ນບ ັ່
ປົກກະຕິ, ຍ້ອນໄດ້ສົັ່ງຫົວເຊືັ້ອຊະນິດນ ັ້າໄປໂຮງງານເລີຍຈືັ່ງເຮ ດໃຫ້ການຜະລິດຫົວເຊືັ້ອສະນິດຜົງຫຼຸດລົງ 
) ຂະຫຍາຍຫົວເຊືັ້ອຈຸລິນຊີຊະນິດຫຼອດແກ້ວ ໄດ້ຈ ານວນ 105 ຫຼອດ ທຽບໃສູ່ແຜນການແມູ່ນໄດ້ 
100%, ຜະລິດຫົວເຊືັ້ອຈຸລິນຊີຊະນິດນ ັ້າສົັ່ງໃຫ້ໂຮງງານຜະລິດຝຸູ່ນຊີ ວະພາບເມືອງຫົງສາໄດ້ຈ ານວນ 08  
ລິດ. 

ສ າເລ ດໃນການຜະລິດຝຸູ່ນ ຢູູ່ໂຮງງານຜະລິດຝຸູ່ນ ເມືອງຫົງສາ ໄດ້ຈ ານວນທ ງໜົດ 29 ໂຕນ 
ທຽບໃສູ່ແຜນການ 100 ໂຕູ່ນ ແມູ່ນປະຕິບ ດໄດ້ 29% (ສາເຫດຍ້ອນຜະລິດຝຸູ່ນບ ັ່ໄດ້ຕາມແຜນການຍ້ອນ

 
18 ການນ າໃຊ້ສານເຄມກີະສິກ າທີັ່ມຜົີນກະທົບຕ ັ່ສິັ່ງແວດລ້ອມ, ດຣ. ພູສີ. 
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ວ່າ: ການຈ ດຫາວ ດຖຸດິບເປ ນຕົັ້ນແມູ່ນຝຸູ່ນຄອກແມູ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ບ ັ່ມີພາຫະນະຂົັ່ນສົັ່ງ, ລະບົບ
ການຕະຫຼາດຝຸູ່ນຍ ງບ ັ່ທ ນແນູ່ນອນ (ຍ ງຂາດຕົວແທນຈ າໜ່າຍຢູູ່ແຕູ່ລະເມືອງ, ຜ່ານມາແມູ່ນອາໄສການ
ຂາຍຢູູ່ໜ້າສາງເທົັ່ານ ັ້ນ, ຂາດງົບປະມານໃນການລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜູ່ຜະລິດຕະພ ນຝຸູ່ນໃຫ້ແກູ່ຊາວ
ກະສິກອນ). 

ສ້າງຊາວນາຕົວແບບ ໃນການປ ບປຸງບ າລຸງດິນນາ ເພືັ່ອຍົກຜະລິດຕະພາບ ແລະ ຄຸນນະພາບ
ເຂົັ້ານາ ທີັ່ໄດ້ຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດຢູູ່ເຂດນາຊົນລະປະທານ ບ້ານໂພນຫີນ ເມືອງພຽງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໃນ
ລະດູແລ້ງສົກປີ 2019 - 2020 ມີ 02 ຄອບຄົວ. 

ໄດ້ສົມທົບກ ບກົມ ຄພດກ ລົງເກ ບຕົວຢູ່າງດິນເພືັ່ອວິໄຈຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ (ວິໄຈຄຸນ
ລ ກສະນນະທາງເຄມີຂອງດິນ) ເພືັ່ອວາງແຜນການນນ າໃຊ້ທີັ່ດິນກະສິກ າໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມ ຢູູ່ໃນ 04 
ເມືອງເປົັ້າໝາຍ ຂອງໂຄງການຜະລິດກະສິກ າເປ ນສິນຄ້າ ແລະ ໄດ້ເກ ບຕົວຢູ່າງດິນໄດ້ທ ງໝົດ 142 
ຕົວຢູ່າງໃນ 67 ບ້ານ. ໃນນ ັ້ນ, ເມືອງໄຊຍະບູລີ ມີ 19 ບ້ານ (38 ຕົວຢູ່າງ), ເມືອງຊຽງຮ່ອນ 15 ບ້ານ 
(30 ຕົວຢູ່າງ), ເມືອງປາກລາຍ 10 ບ້ານ (20 ຕົວຢູ່າງ) ແລະ ເມືອງພຽງ 23 ບ້ານ (54 ຕົວຢູ່າງ). ຄາດ
ຄະເນວ່າ ກາງເດືອນກ ນຍາ 2020 ຈະໄດ້ຮ ບຜົນຂອງການວິໄຈ ແລະ ບົດລາຍງານ. 
ສ້າງໝ ດິນຂ ັ້ນບ້ານ (ໝ ດິນອາສາ) ໄດ້ຈ ານວນ 5 ບ້ານ: ມີຈ ານວນ 9 ຄົນ, ຍິງ 2 ຄົນ. (ຂ ັ້ມູນຈາກ 

ພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ ້ແຂວງໄຊຍະບູລີ 2020) 
4. ຜ ນກະທ ບຂອງການນໍາໃຊ້ສານເຄມີ. 
1). ຜ ນກະທ ບຕໍີ່ລະບ ບນິເວດ ແລະ ສິີ່ງທີີ່ມີຊີວິດ. 
ສານເຄມີຕົກຄ້າງໃນດິນ ອ ນເນືັ່ອງມາຈາກການນ າໃຊ້ສານເຄມີເຊ ັ່ນ: ຢາປາບສ ດຕູພືດ, ຢາຂ້າ

ຫຍ້າ, ປຸຸ໋ຍເຄມີ ແລະ ສານອືັ່ນໆ ໄດ້ເຮ ດໃຫ້ຄຸນນະພາບ ແລະ ທາດອາຫານຂອງດິນຫຼຸດລົງ ຊ ັ່ງເຮ ດໃຫ້
ຜົນຜະລິດກະສິກ າຫຼຸດລົງຊີວະນາໆພ ນເຊືັ່ອມໂຊມ, ສານເຄມີຕົກຄ້າງໃນດິນ, ລະບົບນິເວດເສຍຄວາມ
ສົມດຸນ. ນອກນ ັ້ນ, ເມືັ່ອເວລາເກີດມີຝົນຕົກ ນ ັ້າຈະເຊາະລ້າງເອົາສານເຄມີດ ັ່ງກ່າວລົງສູູ່ແຫຼັ່ງນ ັ້າ ເຮ ດໃຫ້
ລະບົບນິເວດທາງນ ັ້າມີການປູ່ຽນແປງເຮ ດໃຫ້ນ ັ້າໜ້າດິນເຈືອປົນສານເຄມີອ ນຕະລາຍ ຖ້າບ ັ່ມີການຄຸ້ມ
ຄອງການນ າໃຊ້ ກ ັ່ຈະກາຍເປ ນມົນລະພິດທາງດິນ ແລະ ນ ັ້າ ສົັ່ງຜົນສະທ້ອນຕ ັ່ສິັ່ງທີັ່ມີຊີວິດ ເຊ ັ່ນ: ປາຕາຍ
, ສ ດຕາຍ ແລະ ຜູ້ທີັ່ຊົມໃຊ້ກ ັ່ໃຫ້ເກີດມີຄວາມສ່ຽງຕ ັ່ສຸຂະພາບ ມ ກຈະເກີດເປ ນພະຍາດເຊ ັ່ນ: ອ ກເສບ
ຕ ບ, ໂລກຜິວໜ ງ, ພະຍາດກ່ຽວກ ບລະບົບຫາຍໃຈ, ມະເຮ ງ, ມີອາການແພ້ຕ ັ່ສານເຄມີ. ນອກຈາກນ ັ້ນ
ສານກ າຈ ດສ ດຕູພືດທີັ່ກ່າວມາຍ ງມີຜົນກະທົບຕ ັ່ສິັ່ງແວດລ້ອມ ດິນ, ນ ັ້າ, ຕ່ອງໂສ້ອາຫານ ແລະ ລະບົບ
ນິເວດ ທີັ່ ຢູູ່ໄກ້ຄຽງ, ເນືັ່ອງຈາກການສີດພົັ່ນສານເຄມີ ທີັ່ຈະຕົກໃສູ່ພືດ ແລະ ມີຜົນໃນການປ້ອງກ ນ ຫຼື 
ກ າຈ ດແມງ ໄມ້, ສ ດຕູພືດ ມີປະມານ ໜ ັ່ງສ່ວນຮ້ອຍເທົັ່ານ ັ້ນ ທີັ່ຈະຖືກຕົວແມງໄມ້ໂດຍກົງ ສ່ວນທີັ່ເຫຼືອ
ແມູ່ນແພູ່ກະ ຈາຍສູູ່ສິັ່ງແວດລ້ອມ ເຮ ດໃຫ້ຄຸນະພາບສິັ່ງ ແວດລ້ອມເຊືັ່ອມໂຊມລົງ ອາດເຮ ດໃຫ້ເກີດຜົນ
ເສຍຕ ັ່ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ ແລະ ກ ັ່ໃຫ້ເກີດອ ນຕະລາຍຕ ັ່ລະບົບນິເວດອີກດ້ວຍ. 
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ຮູບພາບທີ 14: ຜ ນກະທ ບຂອງການນໍາໃຊ້ສານເຄມີທີີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍີ່ລະບ ບ
ນິເວດ 

 

 

 

 

 

 

2). ຜ ນກະທ ບຕໍີ່ຜູ້ບໍລິໂພກ. 
ຜົນຜະລິດກະສິກ າເປ ນຕົັ້ນແມູ່ນ ຜ ກສົດ ແລະ ໝາກໄມ້ ທີັ່ວາງຂາຍຕາມຕະຫຼາດ ແມູ່ນມີສານ

ເຄມີເຈືອປົນ ແລະ ມີທ່າອ່ຽງແຜູ່ຫຼາຍ ໃນສ ງຄົມ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຫຼາຍກ່ວາເຄິັ່ງໜ ັ່ງຂອງຈ ານວນ
ຕົວຢູ່າງ ພືດຜ ກ ແລະ ໝາກໄມ້ທີັ່ຖືກຊຸມເລືອກມາກວດ ມີເຖິງ 52.4% ພົບເຫ ນສານເຄມີປະເພດ ກາ
ໂນຟອສເຟດ ແລະ ຄາບາເມດ ເຈືອປົນ ເຊິັ່ງທ ງສອງຊະນິດ ເປ ນຢາຂ້າແມງໄມ້ ທີັ່ມີສ່ວນທ າລາຍລະບົບ
ປະສາດ ແລະ ການພ ດທະນາທີັ່ຜິດປົກກະຕິຕ ັ່ກ ບລະບົບປະສາດເດ ກນ້ອຍ. ພະແນກກະສິກ າ ແລະ 
ປູ່າໄມ້ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ແລະ ຊຽງຂວາງ ໄດ້ກວດພົົບສານເຄມີຕົກຄ້າງໃນໝາກໄມ້ ແລະ ພືດຜ ກທົັ່ວໄປ 
ໃນຈ ານວນ 616 ຕົວຢູ່າງຈາກກຸູ່ມຜູ້ຜະລິດຈາກຕະຫຼາດທ້ອງຖິັ່ນ ໄດ້ພົບເຫ ນວ່າ 54% ຂອງຕົວຢູ່າງ
ແມູ່ນມີ ສານຕົກຄ້າງ ແລະ 16% ແມູ່ນບ ັ່ປອດໄພທີັ່ຈະບ ລິໂພກ. ນອກຈາກນ ັ້ນ, ແມູ່ນໄດ້ພົບເຫ ນສານ
ເຄມີຕົກຄ້າງໃນ 45% ຂອງຜົນຜະລິດຈາກສວນປູກໃນທ້ອງຖິັ່ນ ແລະ 50% ໃນຜົນຜະລິດພາຍໃນທີັ່
ວາງຂາຍຕາມຕະ ຫຼາດທ້ອງຖິັ່ນ. ຜົນຜະລິດທິັ່ນ າເຂົັ້າຈາກພາຍນອກກ ັ່ມີສານເຄມີປົນເປືັ້ອນເຊ ັ່ນກ ນ ແລະ 
ມີທ່າອ່ຽງຕົກຄ້າງສູງກ່ວາ. ຕາມການສ າຫຼວດ 74% ຂອງຜົນຜະລິດທີັ່ຖືກນ າເຂົັ້າຈາກຕ່າງປະເທດແມູ່ນ
ພົບເຫ ນສານເຄມີຕົກຄ້າງ, 32% ແມູ່ນມີ ສານຕົກເຄມີຕົກຄ້າງທີັ່ບ ັ່ປອດໄພ ສ່ວນຫຼາຍແມູ່ນຈ າພວກໝ
າກໄມ ້ແຕູ່ຍ ງບ ັ່ທ ນມີການປຽບທຽບໃສູ່ໝາກໄມ້ຢູູ່ລາວທີັ່ປູກເປ ນ ຂະໜາດອຸດສາຫະກ າເທືັ່ອ ແລະ ຍ ງບ ັ່
ທ ນມີຂ ັ້ມູນພຽງພ ທີັ່ຈະບອກໄດ້ຢູ່າງແນູ່ນອນວ່າອ ດຕາການປົນເປືັ້ອນຢາປາບສ ດຕູພືດໃນຜົນຜະລິດ ຫຼື 
ທີັ່ມາຂອງຜົນຜະລິດນ ັ້ນ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກ ນແນວໃດ. 

3). ຜ ນກະທ ບ ຕໍີ່ສຸຂະພາບຂອງຊາວກະສິກອນ. 
ການປະເມີນການສ າພ ດ ຫຼື ໄດ້ຮ ບສານເຄມີອ ນຕະລາຍ ທີັ່ພິຈາລະນາຈາກຂ ັ້ມູນທີັ່ອາດສົັ່ງຜົນ

ກະທົບຕ ັ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນ, ຕ້ອງເກ ບກ າຂ ັ້ມູນໃຫ້ລະອຽດໃນໄລຍະເວລານ າໃຊ້ ລວມທ ງວິທີການປ້ອງ
ກ ນຄວາມປອດໄພ ໃຫ້ເໝາະສົມກ ບສະຖານະການທີັ່ເກີດເປ ນອ ນຕະລາຍ ເພືັ່ອໃຊ້ເປ ນແນວທາງໃນການ
ປະເມີນຄວາມສ່ຽງຈາກການນ າໃຊ້ ສານເຄມີອ ນຕະລາຍໄດ້ ໂດຍພິຈາລະນາເຖິງປ ດໄຈ ດ ັ່ງນີັ້: ແຫູ່ງກ າ
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ເນີດຕ່າງໆ; ລ ກສະນະການກະຈາຍຂອງສານເຄມີອ ນຕະລາຍ; ເສ ັ້ນທາງໃນການສ າພ ດ ຫຼື ໄດ້ຮ ບສານເຄ
ມີອ ນຕະລາຍ ເຊ ັ່ນ: ທາງຫາຍໃຈ, ທາງຜີວຫນ ງ ແລະ ທາງເດິນອາຫານ; ປະເພດ ຫຼື ເຕ ກນິກໃຊ້ໃນການ
ຕິດຕາມວ ດແທກການສ າພ ດ ຫຼື ໄດ້ຮ ບສານເຄມີອ ນຕະລາຍ; ການປະເມີນການສ າພ ດ ຫຼື ໄດ້ຮ ບສານເຄ
ມີອ ນຕະລາຍ; ການປະເມີນຄວາມເຂ ັ້ມຂຸ້ນຂອງການສ າພ ດສານເຄມີອ ນຕະລາຍ. 

ຮູບພາບທີ 15: ຜ ນກະທ  ບການນໍັ້າໃຊ້ສານເຄມີທີີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍີ່ມະນຸດ 
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ບ ນຫາສຸຂະພາບທີັ່ເກີດຂ ັ້ນ ເນືັ່ອງຈາກການນ າໃຊ້ສານເຄມີຢາປາບສ ດຕູພືດ ເປ ນບ ນຫາທີັ່ຮຸນ
ແຮງຫຼາຍໃນທຸກມືັ້, ຊ ັ່ງຫນ່ວຍງານທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສູ່ ໂດຍສະເພາະ ຜົນກະທົບຕ ັ່ກະສິກ າ 
ແລະ ປະຊາຊົນທົັ່ວໄປ ອ ນເນືັ່ອງຈາກການນ າໃຊ້ສານເຄມີຢາປາບສ ດຕູພືດເປ ນຈ ານວນ 16.35% ຫຼື 
89.926 ຄົນຂອງຈ ານວນຊາວກະສິກ າທີັ່ ໄດ້ກວດເລືອດ 563.353 ຄົນໃນປີ 2007 ຜົນການກວດ
ສອບມີຊາວກະສິກ າ 39% ທີັ່ມີຄວາມສ່ຽງຕ ັ່ສຸຂະພາບດ ັ່ງກ່າວ; ບ ນຫາດ້ານສຸຂະພາບສາມາດແບູ່ງອອກ
ເປ ນ 2 ສ່ວນຄື: ຜົນກະທົບທີັ່ເປ ນພິດສືບພ ນຊ ັ່ງຜູ້ໄດ້ຮ ບຜົນກະທົບຈະມີອາການທ ນທີຫາກໄດ້ຮ ບສານ
ເຄມີນີັ້ເຊ ັ່ນ: ເຈ ບຫົວ, ປວດຮາກ, ປວດກ້າມເນືັ້ອ, ຖອກທ້ອງ ແລະ ລະບົບຫາຍໃຈຕິດຂ ດເປ ນຕົັ້ນ, 
ສ່ວນຜົນກະທົບເລືັ້ອລ ງຊ ັ່ງເກີດຈາກພິດຊະສົມທີັ່ກ ັ່ໃຫ້ເກີດໂລກຫຼືປ ນຫາອືັ່ນໆເຊ ັ່ນ: ມະເຮ ງ, ເບົາຫວານ, 
ອ າມະພາດ, ໂລກຜິວຫນ ງຕ່າງໆ. ສານເຄມີທີນິຍົມໃຊ້ໃນຂະແຫນງກະສິກ າ ມີຫຼາຍປະເພດ ເຊ ັ່ນ ຢາ
ປາບສ ດຕູພ ດ, ຢາຂ້າແມງໄມ້, ຢາຂ້າເຊືັ້ອຣາ (DDT, Aldrin, Chlordane, Endrin, Dieldrin) 
ເພືັ່ອເພີັ່ມຜົນຜະລິດ, ສານເຄມີເຫຼົັ່ານີັ້ ຈະສະສົມ ຫຼື ຕົກຄ້າງໃນດິນ ແລະ ຈະຖືກຊະລ້າງລົງໄປຫາ
ແຫຼັ່ ງນ ັ້ າ ແລະ ຈະເກີດການຊະສົມສານດ ັ່ງກ່າວ ຢູູ່ນ ັ້ າ, ພ ດ ນ ັ້ າ, ແລະ ປາ (Overmyer et al., 
2005) ແລະ ບຸກຄົນທີັ່ນ າໃຊ້ສານເຄມີຢາປາບສ ດຕູພ ດ ແລະ ຢາຂ້າຫຍ້າ ມີໂອ ກາດຈະໄດ້ຮ ບຜົນ
ກະທົບຈາກສານເຄມີດ ັ່ງກ່າວໄດ້ (Kofi Acante-Duah, 2002). 
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ຕາຕະລາງທີ 17: ສະແດງ Haft life ຂອງຢາຂ້າຫຍ້າ ທີີ່ຢູ່ໃນສິີ່ງແວດລ້ອມ 

Name IUPAC Organism Water Soil 

DDT■■ Dichlorodiphenyltrichloroethane 
6-10 years 

150 

years 

2-15 

years 

Paraquat 

Dichloride 

■■ 

Bipyridylium 

1,1’-dimethyl-4,4’-bipirinium 

dichloride 

>1,000 

days 

23 

weeks 

Can be 

up 20 

years 

Glyphosate 

■ 

N-(phosphonomethyl) 

Glycine 
47 

days 

47 days- 

10 

weeks 

179 

days 

Atrazine ■ 6-chloro-N-ethyl-N'-isopropyl-

1,3,5-triazine-2 
125 

days 

>200  

days 

13-261 

days 

2,4-D
[3]

 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid 
6.2 

days 

6.2  

days 

10  

days 

2,4,5-T
[4] ■ 2,4,5-TrichlorophenoxyaceticAcid 

11-15 

years 

6.2 

days 

48 

weeks 
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ພາກທີ VII 
ເຫດການສຸກເສີນດ້ານມ ນລະພິດ 

 
1. ບັນຫາຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ການແກ້ໄຂທາງດ້ານມ ນລະພິດ53 
  ສ່ວນໃຫູ່ຍ ແຫຼັ່ງກ າເນີດຂອງສານມົນລະພິດ ທີັ່ປົນເປືັ້ອນໃນສິັ່ງແວດລ້ອມ ມາຈາກກິດຈະກ າ

ຂອງມະນຸດ, ໂດຍສະເພາະແມູ່ນບ ນຫາ: ການປູ່ອຍນ ັ້າເປືັ້ອນຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກ າລົງສູູ່ຮ່ອງ ແລະ 
ແມູ່ນ ັ້າທ າມະຊາດ, ການຮົັ່ວຊືມຂອງອາງເກ ບນ ັ້າເປືັ້ອນຈາກຂະບວນການຜະລິດຂອງໂຮງງານ ແລະ ປຸງ
ແຕູ່ງ, ມົນລະພິດທາງອາກາດ, ການຂົນ-ສົັ່ງ (ດິນ) ຝຸູ່ນລະອອງໃນການກ ັ່ສ້າງພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງ (ກິັ່ນ ຂີັ່ວ, 
ກິັ່ນເໜ ນ ແລະ ການປູ່ອຍຄວ ນພິດ) ພິເສດໃນປີ 2018 ໄດ້ຮ່ວມກ ບສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ພະແນກ 
ການອືັ່ນໆ ໃນການແກ້ໄຂບ ນຫາການສ້າງຜົນກະທົບຈາກກິັ່ນເໝ ນຂອງ ໂຄງການທີັ່ມີການຮ້ອງຟ້ອງຈາກ
ປະຊາຊົນຜ່ານສະພາແຂວງ, ຜ່ານສາຍດ່ວນຂອງ ພຊສ ດ ັ່ງລາຍລະອຽດລຸູ່ມນີັ້19: 
ຕາຕະລາງທີ 18: ຜ ນກະທ ບຈາກກິີ່ນເໝັນຂອງ ໂຄງການທີມີຜ ນກະທ ບທາງນໍັ້າ ແລະ 

ທາງອາກາດ. 
ລ/ດ ຊືີ່ບໍລິສັດ ໂຄງການ ບັນຫາ ນະຄອນ/ເມືອງ ໝາຍເຫດ 

 

I ມ ນລະພິດ ທາງນໍັ້າ 

01 ໂຮງແຮມ 
ອຸທຸມພອນ 

ບ ລິການ ປູ່ອຍນ ັ້າເປືັ້ອນລົງສູູ່ຫ້ວຍທ າ
ມະຊາດ  

ເມືອງ ໄຊຍະບູລີ ແກ້ໄຂສ າເລ ແລ້ວ 

02 ບ ລິສ ດ ແສງຟາມ ລ້ຽງໝູ ບ ນຫານ ັ້າເປືັ້ອນຈາກ ຟາມໝູ 
ໄຫຼລົງສູູ່ ໄຮູ່ນາປະຊາຊົນ 

ບ້ານນາຕາດ, ເມືອງ ແກ້ໄຂສ າເລ ແລ້ວ 

03 ບ ລິສ ດ ບ ັ່ແກ້ວ
ຢາງພາລາ ແລະ 
ບ ລິສ ດ ຕາຄິງ 

ປູກກ້ວາຍ ບ ນຫາ ປາຕາຍ ຈາກການນ າ
ໃຊ້ສານເຄມີຂອງສວນກ້ວຍ 

ບ້ານ ນາຊ າ ແກ້ໄຂສ າເລ ແລ້ວ 

04 ບ ລິສ ດ ຮ່າວຮຸູ່ນ ຕະຫຼາດ ບ ນຫາກິັ່ນເໝ ັ້ນນ ັ້າເປືັ້ອນ
ຕະຫຼາດສີມຸງຄຸນ 

 

ບ້ານ ສີມຸງຄຸນ ແກ້ໄຂສ າເລ ແລ້ວ 

05 ບ ລິສ ດ ກ້າວໜ້າລາວ ປູກໝາກ
ເດືອຍ 

ບ ນຫານ ັ້າເປືັ້ອນ ຂອງໂຮງງານ 
ສີໝາກເດືອຍລົັ້ນລົງໃສູ່ 
ສາຍນ ັ້າຍາງ 

ເມືອງເງີນ ແກ້ໄຂສ າເລ ແລ້ວ 

 
19 ຂ ັ້ມູນການສ ງລວມການຮ້ອງຟ້ອງຮ້ອງທຸກ ຂອງປະຊາຊົນ ຕ ັ່ຂະແໜງ ຊສ ແຂວງ, ຂອງຫ້ອງການສະພາປະຊາຊົນ ເຂດ 
7 ແຂວງໄຊຍະບູລີ. 
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II ມ ນລະພິດທາງອາກາດ 
 

01 ເຕົາເຜົາຖ່ານຂອງ
ປະຊາຊົນ 

ທຸລະກິດຄອບຄົວ ບ ນຫາ ກິັ່ນຂິວ ຂອງ
ເຕົາເຜົນຖ່ານ 

ເຂດຫຼ ກ 7 ບ້ານ
ໂນນສະຫວ ນ 

ແກ້ໄຂສ າເລ ດແລ້ວ 

02 ທ້າວຕຸ້ຍ  ທຸລະກິດຄອບຄົວ ກິັ່ນເໝ ນໜ ງຍ າ ບ້ານດອນເງິນ ແກ້ໄຂສ າເລ ດແລ້ວ 

ຮູບພາບທີ 16: ຜ ນກະທ ບຈາກກິີ່ນເໝັນຂອງ ໂຄງການທີມີຜ ນກະທ ບທາງນໍັ້າ ແລະ 
ທາງອາກາດ. 
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ພາກທີ VIII 
ການຈັດການມ ນລະພິດ 

 
1. ເປ ັ້າໝາຍລວມການຄວບຄຸມມ ນລະພິດ. 
1.1. ລະດັບຊາດ. 
ສ ປປ ລາວ ພະຍາຍາມສູ້ຊົນ ແລະ ມີພ ນທະຕ ັ່ສິັ່ງແວດລ້ອມ ທີັ່ປະສາຈາກມົນລະພິດ, ສະອາດ 

ແລະ ມີສຸຂະພາບດີ ໂດຍການປ້ອງກ ນ ແລະ ຄວບຄຸມມົນລະພິດ ປະຕິເສດສິັ່ງທີັ່ຈະກ ັ່ໃຫ້ເກີດເປ ນມົນ
ລະພິດ ເພືັ່ອສ້າງເງືັ່ອນໄຂພືັ້ນຖານສ າລ ບ ເສດຖະກິດຂຽວ ທີັ່ມີສິັ່ງເສດເຫຼືອໜ້ອຍ ເພືັ່ອຄວາມວ ດທະນະ
ຖາວອນຂອງປະເທດ ແລະ ການພ ດທະນາທີັ່ຍືນຍົງ. “ສ້າງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ເປ ນປະເທດປາສະຈາກມົນ
ລະພິດ, ຫຼຸດຜ່ອນການນ າໃຊ້ສານເຄມີ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນສິັ່ງເສດເຫຼືອ ເພືັ່ອແນໃສູ່ສ້າງຄຸນນະພາບການດ າລົງ
ຊີວິດທີັ່ດີ ແລະ ສິັ່ງແວດລ້ອມທີັ່ຍືນຍົງ” 
 ບ ນດາເປົັ້າໝາຍລວມຂອງວິໄສທ ດ ທີັ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີັ້ ປະກອບມີ 03 ເປົັ້າໝາຍສະເພາະ ແລະ 
ມີທິດທາງວຽກງານຈຸດສຸມ ດ ັ່ງລຸູ່ມນີັ້: 

ເປ ັ້າໝາຍທີ 1: “ ສ້າງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ເປັນປະເທດປາສະຈາກມ ນລະພິດ ”  
• ທິດທາງວຽກງານຈຸດສຸມ ຂອງເປ ັ້າໝາຍສະເພາະ 1: 
• ປົກປ ກຮ ກສາດິນ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບດີ ແລະ ປາສະຈາກການປົນເປືັ້ອນຂອງສານເຄມີທີັ່ເປ ນພິດ
ຕົກຄ້າງ ທີັ່ມາຈາກຂົງເຂດກະສິກ າ ແລະ ອຸດສາຫະກ າ ໃນຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດ; 

• ປົກປ ກຮ ກສາຄຸນນະພາບນ ັ້າ ຢູູ່ໃນອ່າງຮ ບນ ັ້າ ແລະ ບ ນດາແຫຼັ່ງນ ັ້າຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດທົັ່ວ
ປະເທດ ໃຫ້ຢູູ່ໃນເກນມາດຕະຖານຄຸນນະພາບນ ັ້າ; 

• ຄວບຄຸມແຫຼັ່ງປູ່ອຍມົນລະພິດອອກສູູ່ອາກາດ ຈາກກິດຈະກ າ, ກິດຈະການ ແລະ ໂຄງການພ ດ 
ທະນາຕ່າງໆ ໃຫ້ຢູູ່ໃນເກນມາດຕະຖານຄຸນນະພາບອາກາດ ໃນຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດ; 

• ຄວບຄຸມ ແລະ ຈ າກ ດ ລະດ ບສຽງຈາກສະຖານທີັ່ບ ລິການ, ການຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົັ່ງ ແລະ 
ບ ນດາໂຮງງານຕ່າງໆ ໃຫ້ຢູູ່ໃນເກນມາດຕະຖານລະດ ບສຽງ ທີັ່ກ ານົດໄວ້. 

ເປ ັ້າໝາຍທີ 2: “ຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ສານເຄມີ” 
• ຄວບຄຸມການນ າເຂົັ້າ ແລະ ນ າໃຊ້ສານເຄມີ ໃນຂົງເຂດການພ ດທະນາອຸດສາຫະກ າ, ກະສິກ າ 
ແລະ ການບ ລິການຕ່າງໆ. 

• ຄວບຄຸມປະລິມານການນ າເຂົັ້າ ແລະ ນ າໃຊ້ສານເຄມີທີັ່ທ າລາຍຊ ັ້ນໂອໂຊນ. 
ເປ ັ້າໝາຍທີ 3: ”ຫຼຸດຜ່ອນສິີ່ງເສດເຫືຼອ” 
• ຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານສິັ່ງເສດເຫຼືອ ຢູູ່ບ ນດາຕົວເມືອງເທດສະບານ ແລະ ຕົວເມືອງອືັ່ນໆ ໃນຂອບ
ເຂດທົັ່ວປະເທດ ໂດຍນ າໃຊ້ຫຼ ກການ 3Rs; 

• ປ ບປຸງລະບົບເກ ບມ້ຽນ, ຂົນສົັ່ງ ແລະ ຂະຫຍາຍພືັ້ນທີັ່ການບ ລິການເກ ບຂີັ້ເຫຍືັ້ອໃນຕົວເມືອງ; 
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• ສ້າງລະບົບການເກ ບຂີັ້ເຫຍືັ້ອໃນຊຸມຊົນ ແລະ ສາທາລະນະໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ; 
• ປ ບປຸງ, ສ້າງສະໜາມກ າຈ ດຂີັ້ເຫຍືັ້ອໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ; 
• ປະຊາຊົນມີຄວາມຮ ບຮູ້ ແລະ ເຂົັ້າໃຈໃນການນ າໃຊ້ຫຼ ກການ 3Rs20.  

1.2. ລະດັບແຂວງ. 
ເພືັ່ອຜ ນຂະຫຍາຍວິໄສທ ດຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດ 10 ປີ (2016-2025) ແລະ ແຜນການ 

5 ປີ 2021-2025 ຂອງຂະແໜງຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິັ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ກ ານົດຈຸດໝ
າຍລວມຂອງແຜນການດ ັ່ງນີັ້: 

  “ສູ້ຊ ນຈັດຕັັ້ ງຜັນຂະຫຍາຍລະບ ບກ ນໄກການຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້  ແລະ 
ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃຫ້ມີປະສິດທິຜ ນ ແລະ ປະສິດທິພາບ ເພືີ່ອສະໜັ
ບສະໜູນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄ ມ ຂອງແຂວງ ໄປຕາມທິດການພັດທະນາ
ສີຂຽວ ແລະ ຂັບເຄືີ່ອນແຂວງໄຊຍະບູລີ ໃຫ້ບັນລຸການພັດທະນາແບບຍືນຍ ງ ແລະ ມີ
ການປັບຕ ວຕໍີ່ຜ ນກະທ ບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ” 

ແຜນງານທີ 2: ສ້າງຄຸນນະພາບສິັ່ງແວດລ້ອມທີັ່ດີໃນຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ ເພືັ່ອຮ ບປະ 
ກ ນຄຸນນະພາບຊີວິດທີັ່ດີຂອງປະຊາຊົນ, ຄາດຫມາຍ ແລະ ຕົວຊີັ້ບອກ:  
• ສຸມໃສູ່ຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດວຽກງານເຕີບໂຕສີຂຽວ ໃຫ້ເຂົັ້າສູູ່ລວງເລີກ ເພືັ່ອຮ ບປະກ ນຄຸນະພາບ
ສິັ່ງແວດລ້ອມທີັ່ດີ. 

• ສ້າງບ້ານ ສີຂຽວ ສະອາດ ແລະ ງາມຕາ ໃຫ້ໄດ້ 30% ຂອງບ້ານທ ງໝົດທົັ່ວແຂວງ. 
• ອອກໃບຢ ັ້ງຢືນດ້ານສິັ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ໄດ້ 2.100 ຫົວໜ່ວຍ. 
1.3. ແຜນວຽກຈຸດສຸມ.   
ຮ່ວມກ ບຂະແໜງການທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງຊຸກຍູ້ຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດວຽກງານການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ດ ັ່ງນີັ້:  
- ປ ບປຸງລະບົບຄຸ້ມຄອງມົນລະພິດໃຫ້ເຂ ັ້ມແຂງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງຂ ັ້ນ ໂດຍສຸມໃສູ່: ຈ ດ

ຕ ັ້ງປະຕິບ ດລະບຽບກົດຫມາຍຕ່າງໆ ທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຮ ດກຸມ; ດ າ
ເນີນການຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບສິັ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍສະເພາະ ຄຸນນະພາບນ ັ້າ ແລະ ຄຸນນະພາບອາ 
ກາດ (PM2.5) ແລະ ຊຸກຍູ້ດ າເນີນມາດຕະການ ຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ສະກ ດກ ັ້ນໄຟປູ່າ ໃນເຂດທີັ່ມີຄວາມ
ສ່ຽງໃນຂອບເຂດທົັ່ວແຂວງ; ເພີັ່ມຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກູ່ພະນ ກງານຂ ັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ. 

- ປ ບປຸງລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂີັ້ເຫຍືັ້ອ ແລະ ສິັ່ງເສດເຫຼືອ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີປະສິດທິ
ຜົນສູງຂ ັ້ນ ໂດຍສຸມໃສູ່ປູກຈິດສ ານ ກໃຫ້ປະຊາຊົນບ ັ່ຖີັ້ມຂີັ້ເຫຍືັ້ອຊະຊາຍ; ຂ ດແຍກຂີັ້ເຫຍືັ້ອເພືັ່ອໃຫ້
ສາມາດນ າໄປຜະລິດ ແລະ ມານ າໃຊ້ຄືນ ຫຼື ເປ ນວ ດຖຸສິັ່ງຂອງເພືັ່ອສ້າງມູນຄ່າເພີັ່ມທາງດ້ານເສດຖະກິດ 

 
20 ວິໄສທ ດ ຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດ 10 ປີ (2016-2025) ຂອງຂະແໜງຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ 
ສິັ່ງ ແວດລ້ອມ. 
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ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການນ າໃຊ້ຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດທີັ່ມິີຢູ່າງຈ າກ ດໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ທ ງເປ ນ
ການຫຼຸດຜ່ອນສິັ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ສ້າງສະໜາມຂີັ້ເຫຍືັ້ອໃຫ້ໄດ້ 5 ແຫູ່ງ. 

- ສົັ່ງເສີມການນ າໃຊ້ວ ດຖຸຈາກທ າມະຊາດທີັ່ສາມາດຍ່ອຍສະຫລາຍໃນການຫຸ້ມຫ ັ່ຜະລິດຕະພ ນ, 
ທີັ່ສາມາດນ າໃຊ້ໄດ້ຫລາຍເທືັ່ອໃນການຫຸ້ມຫ ັ່ສິນຄ້າບ ລິໂພກປະຈ າວ ນ ເພືັ່ອຫຼຸດຜ່ອນຕົັ້ນທ ນການຄ້າ, ສິັ່ງ
ເສດເຫຼືອ ແລະ ຄວາມເປ ນມິດຕ ັ່ສິັ່ງແວດລ້ອມ ສົັ່ງເສີມອຸດສາຫະກ າປຸງແຕູ່ງຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ
ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ ໂດຍສະເພາະ ກະສິກ າສະອາດ ແລະ ກະສິກ າປອດສານຜິດ, ຊຸກຍູ້ການ 
ທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລ ກປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນເຂດທ າມະຊາດ ແລະ ເປ ນມິດກ ບສິັ່ງແວດລ້ອມ.  
 - ສ້າງລະບົບກົນໄກຄຸ້ມຄອງຕົວເມືອງ ສີຂຽວ, ສະອາດ, ສວຍງາມ ໃຫ້ໄດ້ຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດຢູູ່ 
11 ເມືອງ, 130 ບ້ານທົັ່ວແຂວງ, ຕິດຕາມກວດກາຄືນແຜນຄຸ້ມຄອງສິັ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອອກ
ໃບຢ ັ້ງຢືນດ້ານສິັ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ໄດ້ 2.100 ຫົວໜ່ວຍ.  ຄຸ້ມຄອງການນ າໃຊ້ສານເຄມີໃຫ້ຢູູ່ໃນເກນ
ມາດຖານທີັ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສິັ່ງເສດເຫຼືອ , ເພືັ່ອຫຼີກເວ ັ້ນການຖິັ້ມຂີັ້ ເຫຍືັ້ອຊະຊາຍ . 
ຂະຫຍາຍກົນໄກການປ ບຕົວ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດເຂດມີຄວາມ
ສ່ຽງຢູູ່ຂອບເຂດທົັ່ວແຂວງ, ພ້ອມທ ງສ ກສາຄວາມບອບບາງຕ ັ່ການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. 

2. ຍຸດທະສາດການຄວບຄຸມມ ນລະພິດ. 
  ວິໄສທ ດຮອດ ປີ 2030, ຍຸດທະສາດ 10 ປີ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານ ວ່າດ້ວຍ ການຄວບຄຸມ

ມົນລະພິດ ສະບ ບນີັ້ໄດ້ກ ານົດ ແລະ ວາງກອບຂອງການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ຂອງ ສປປ ລາວ ເພືັ່ອປ້ອງ
ກ ນ ແລະ ຄວບຄຸມມົນລະພິດ ສປປ ລາວ ເປ ນປະເທດ ເຊືັ່ອມຕ ັ່ທາງບົກກ ບຫຼາຍປະເທດ, ທິດເໜືອຕິດ
ກ ບ ສປ ຈີນ, ທິດຕາເວ ນ ອອກຕິດກ ບ ສສ ຫວຽດນາມ, ທິດໃຕ້ຕິດກ ບປະເທດກ າປູ ເຈຍ , 
ທິດຕາເວ ນຕົກຕິດກ ບປະເທດໄທ ແລະ ທິດຕາເວ ນຕົກສຽງເໜືອຕິດກ ບປະເທດມຽນມາ. ເຊິັ່ງເປ ນ
ປະເທດໜ ັ່ງ ທີັ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ເປ ນຕົັ້ນ ປູ່າໄມ້, ຊ ບພະຍາກອນນ ັ້າ 
ແລະ ຊ ບພະຍາກອນແຮູ່ທາດທີັ່ອຸດົມສົມບູນ ເຊ ັ່ນ: ຄ າ, ລິກໄນ, ທອງແດງ ແລະ ແຮູ່ທາດອືັ່ນໆ ແຫຼັ່ງ
ຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດເຫຼົັ່ານີັ້ເປ ນການກະຕຸ້ນ ແລະ ຊຸກຍູ້ ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດຂອງ ປະເທດ
ລາວ. 

ຍຸດທະສາດ ວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ເປ ນເຄືັ່ອງມື ແລະ ແນວທາງທີັ່ສ າຄ ນເຂົັ້າໃນວຽກ
ງານການປ້ອງກ ນ ແລະ ຄວບຄຸມມົນລະພິດ  ແນູ່ໃສູ່ປົກປ ກຮ ກສາສິັ່ງແວດລ້ອມບ ັ່ໃຫ້ເສືັ່ອມໂຊມ ແລະ 
ໄປຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ. ຍຸດທະສາດສະບ ບນີັ້ ໄດ້ສະເໜີບ ນດາທ ດສະນະທີັ່ເປ ນທິດເຍືອງທາງ
ໃນການປ້ອງກ ນ, ຄວບຄຸມມົນລະພິດ ແລະ ແກ້ໄຂບ ນຫາ ທີັ່ອາດຈະສົັ່ງຜົນກະທົບຕ ັ່ສິັ່ງແວດລ້ອມ
ສ ງຄົມ, ທ າມະຊາດ  ແລະ ເສດຖະກິດ ພ້ອມທ ງປະຕິບ ດຕາມບ ນດາແຜນງານບູລິມະສິດຂອງລ ດຖະ 
ບານວາງອອກ ເພືັ່ອປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການບ ນລຸເປົັ້າໝາຍວິໄສທ ດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນີນ
ງານຂອງຂະແໜງຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິັ່ງແວດລ້ອມ ຂອງແຜນພ ດທະນາເສດຖະກິດ-
ສ ງຄົມ 5 ປີ ຄ ັ້ງທີ 8. 
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3. ຫຼັກການພືັ້ນຖານໃນການຄວບຄຸມມ ນລະພິດ. 
ການເຮ ດໃຫ້ເກີດສິັ່ງເສດເຫຼືອໜ້ອຍທີັ່ສຸດ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນແຫຼັ່ງຂອງມົນລະພິດ: ການຄວບ

ຄຸມມົນລະພິດ ເລີັ່ມຕົັ້ນແມູ່ນສຸມໃສູ່ການປ້ອງກ ນ, ການຄວບຄຸມ ແລະ ການຟືັ້ນຟູ ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນ 
ຫຼື ກ າຈ ດສິັ່ງເສດເຫຼືອຢູູ່ທີັ່ແຫຼັ່ງກ າເນີດການເຮ ດໃຫ້ມີມົນລະພິດໜ້ອຍສຸດ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານ 
ຂອງທຸກສານທີັ່ເປ ນອ ນຕະລາຍ, ສານມົນລະພິດ ຫຼື ສິັ່ງປົນເປືັ້ອນ ທີັ່ເຂົັ້າໄປປົນໃນສິັ່ງເສດເຫຼືອ ຫຼື ທີັ່ຖືກ
ປູ່ອຍແບບອືັ່ນສູູ່ສະພາບແວດລ້ອມ (ລວມທ ງການປູ່ອຍຊົັ່ວຍາມຊົັ່ວຄາວ ກ່ອນການຣີໄຊເຄີ, ການບ າບ ດ 
ຫຼື ການກ າຈ ດ). 

- ການປັບໃຊ້ຂອງກ ດໝາຍ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້:  ການສ້າງກົນໄກການຄຸ້ມຄອງມົນ
ລະພິດ ຄວນສາມາດປ ບໃຊ້ໃຫ້ເຂົັ້າກ ບຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາດ, ຂອງແຂວງ ແລະ ຂອງທ້ອງຖິັ່ນ 
ການນ າໃຊ້ບ ນດາມາດຕະການດ້ານບ ລິຫານ ເຊ ັ່ນ: ການກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມ, ການກວດກາ ແລະ 
ການຕີລາຄາ ແຫຼັ່ງມົນລະພິດ ແລະ ປະລິມານມົນລະພິດ ຈາກບ ນດາກິດຈະກ າການພ ດທະນາ ແລະ ຜົນ
ກະທົບຕ ັ່ສິັ່ງ ແວດລ້ອມ ຈະຖືກສົັ່ງເສີມເພືັ່ອເພີັ່ມທະວີຄວາມສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ປະສິດທິພາບການ
ຈ ດການຂອງລ ດ , ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະຖານ ກ່ຽວກ ບ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ  ໃນ
ສິັ່ງແວດລ້ອມ. 

- ການເຊືີ່ອມກັນຂອງກ ນໄກທາງນິຕິກໍາ: ບ ນດາກົນໄກທາງດ້ານນິຕິກ າ ຄວນຈະເຊືັ່ອມ
ໂຍງກ ນກ ບບ ນດາຜູ້ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍຂອງປະເທດທີັ່ໃກ້ຄຽງ ເພືັ່ອກ້າວໄປສູູ່ວ ດຖຸປະສົງທົັ່ວໄປ ໂດຍ
ອີງຕາມບ ນຫາມົນລະພິດຂອງຊາດ ແລະ ມົນລະພິດຂ້າມຊາຍແດນ. 

- ການນໍາໃຊ້ວິທີການຕະຫຼາດ: ບ່ອນໃດທີັ່ເປ ນໄປໄດ້ກ ັ່ຄວນນ າໃຊ້ກົນໄກຕະຫຼາດ ບົດ
ການລົງໂທດທາງອາຍາກ ັ່ຄວນຖືກນ າໃຊ້ເທືັ່ອລະກ້າວ ໃນຂະນະທີັ່ນ າໃຊ້ກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫຼາດຢູ່າງ
ປ ບປູ່ຽນໄດ້ ເພືັ່ອບ ງຄ ບໃຊ້ຂ ັ້ກ ານົດທາງກົດໝາຍ, ຂ ັ້ບ ງຄ ບ, ລະບຽບການ  ແລະ ມາດຕະຖານສິັ່ງແວດ 
ລ້ອມ. 

- ຜູ້ສ້າງມ ນລະພິດເປັນຜູ້ຈ່າຍ:  ບ ນດາອົງການຈ ດຕ ັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນ ຕ້ອງຈ່າຍສ າລ ບຜົນ
ໄດ້ຈາກຊ ບພະຍາກອນ ແລະ ມູນຄ່າຂອງສິັ່ງແວດລ້ອມ, ຖ້າຫາກເປ ນຕົັ້ນເຫດກ ັ່ໃຫ້ເກີດມົນລະພິດຕ ັ່ສິັ່ງ
ແວດ ລ້ອມ, ເຮ ດໃຫ້ຊ ບພະຍາກອນບົກແຫ້ງລົງ ແລະ ຊີວະນາໆພ ນເສືັ່ອມໂຊມລົງ ພວກເຂົາຕ້ອງຈ່າຍ
ທົດແທນ ສ າລ ບການປ ບປຸງໃຫ້ດີຂ ັ້ນ, ການຟືັ້ນຟູຄືນ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍ. 

- ວິທີການແບບເຊືີ່ອມສານ: ການຮ ບຮອງເອົາວິທີການແບບເຊືັ່ອມສານ ລວມມີ: ການປ້ອງ
ກ ນ, ການຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາຜົນກະທົບທາງລົບຂອງມົນລະພິດ ເຂົັ້າໃນແຕູ່ລະໄລຍະຂອງ
ແຜນພ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ງຄົມແຫູ່ງຊາດ ເຂົັ້າໃນສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການສ ກສາ; ການພ ດທະນາ 
ຕ້ອງເປ ນມິດຕ ັ່ສິັ່ງແວດລ້ອມ; ການພ ດທະນາເສດຖະກິດ ຄວນຜະລິດສິັ່ງເສດເຫຼືອໜ້ອຍທີັ່ສຸດ ແລະ 
ພະຍາ ຍາມໃຫ້ບ ນລຸ ສ າລ ບ ເສດຖະກິດຂຽວ.  
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- ຄວາມສອດຄ່ອງໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ: ການພ ດທະນາ ຂອງກົນໄກໃນການຄວບ
ຄຸມມົນລະພິດ ຄວາມສາມາດປ ບໃຊ້ໃຫ້ເຂົັ້າກ ບຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາດ, ຂອງແຂວງ ແລະ ຂອງ
ທ້ອງຖິັ່ນ. 

- ການນໍາໃຊ້ການປະຕິບັດທີີ່ດີເລີດ: ການນ າໃຊ້ເທ ກໂນໂລຊີທີັ່ດີເລີດທີັ່ມີຢູູ່ ແລະ ເປ ນ
ມິດກ ບດ້ານສິັ່ງແວດລ້ອມ ແມູ່ນຈະຖືກຮ ບປະກ ນ. 

- ການໃຊ້ຈ່າຍທີີ່ມີປະສິດທິພາບ: ວິທີການຈ ດການ ຕ້ອງມີຄວາມຄຸ້ມຄ່າທາງດ້ານຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍ (ມີຕົັ້ນທ ນຕ ັ່າສຸດ ແຕູ່ມີປະສິດທິພາບສູງ). 

- ການເຂ ັ້າເຖິງຂໍັ້ມູນ-ຂ່າວສານ: ການອ ານວຍເງືັ່ອນໄຂແກູ່ບ ນດາຜູ້ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍທ ງ
ໝົດ ໃຫ້ມີຊ່ອງທາງເຂົັ້າເຖິງຂ ັ້ມູນ-ຂ່າວສານ ກ່ຽວກ ບ ມົນລະພິດ. 

- ບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບ:  ການປົກປ້ອງຄວາມຍຸດຕິທ າ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບ ຂອງ
ປະຊາ ຊົນ ຈາກບ ນຫາມົນລະພິດ ແລະ ການພິຈາລະນາ ເຖິງຄວາມອ່ອນໄຫວທີຖືກທ າລາຍໄດ້ງ່າຍຂອງ
ບຸກຄົນ. 

- ການສ້າງຈິດສໍານຶກ: ຜູ້ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍທ ງໝົດ ຈະຕ້ອງຮ ບຮູ້ ກ່ຽວກ ບ ບ ນຫາ
ຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງມົນລະພິດ ພ້ອມທ ງວິທີການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈ ດການ.  

5. ຂໍັ້ສະເໜີດ້ານການຈັດການມ ນລະພິດ. 
1). ຕ້ອງຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດກົດໝາຍປົກປ ກຮ ກສາສິັ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ເຂ ັ້ມງວດ ແລະ ມີຄວາມເປ ນ

ເອກະພາບ ພ້ອມທ ງຜ ນຂະຫຍາຍບ ນດານິຕິກ າລຸູ່ມກົດໝາຍ ແລະ ປ ບປຸງລະບຽບການ ກ່ຽວກ ບ ການ
ປົກປ ກຮ ກສາສິັ່ງແວດລ້ອມ ທີັ່ຕິດພ ນກ ບບ ນດາກົດໝາຍ ເປ ນຕົັ້ນແມູ່ນ ກົດໝາຍການລົງທືນ, ກົດໝາຍ
ການກ ັ່ສ້າງ, ກົດໝາຍອາກອນ, ກົດໝາຍງົບປະມານ, ກົດໝາຍເຕ ກໂນໂລຊີ … ເພືັ່ອຮ ບປະກ ນຄວາມ
ເປ ນເອກະພາບ ໃນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດວຽກງານການປົກປ ກຮ ກສາສິັ່ງແວດລ້ອມ; 

2). ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ຂ ັ້ນສູນກາງ ກະຊວງ ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງຊ ບພະ 
ຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິັ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕ ກໂນໂລຊີ, ກະຊວງພະລ ງງານ 
ແລະ ບ ັ່ແຮູ່, ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ ແລະ ກະຊວງອືັ່ນກ່ຽວຂ້ອງ, ຕ້ອງ
ໄດ້ຮ່ວມກ ນຄົັ້ນຄວ້າ, ປ ກສາຫາລື ກ ານົດ ແລະ ແບູ່ງຄວາມຮ ບຜິດຊອບກ ນລະອຽດຕືັ່ມ ໂດຍສະເພາະ
ແມູ່ນກົນໄກການປະສານງານ ແລະ ແລກປູ່ຽນຂ ັ້ມູນ ເພືັ່ອສາມາດແກ້ໄຂບ ນຫາສິັ່ງແວດລ້ອມໄດ້ຢູ່າງ
ທ ນການ ໂດຍສະເພາະແມູ່ນມາດຕະ ການປ້ອງກ ນຕົັ້ນເຫດ ຈາກແຫຼັ່ງທີັ່ມີຄວາມສ່ຽງປູ່ອຍມົນລະພິດ; 

3). ສືບຕ ັ່ເລ ັ່ງສ້າງບຸກຄະລາກອນ ຢູູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິັ່ນ ໃຫ້ມີຄວາມສາມາດໃນການວິເຄາະ, 
ວິໄຈຜົນການຕິດຕາກວດກາ ຕົວຊີັ້ວ ດດ້ານສິັ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມທ ງຊອກຫາແຫຼັ່ງທ ນ ໃນການປ ບປຸງຫ້ອງ
ທົດລອງ, ສະໜອງເຄືັ່ອງມືໃນການວ ດແທກເປ ນຕົັ້ນ: ອາກາດ, ນ ັ້າ, ດິນ  ແລະ ສ້າງສະຖານນີວ ດແທກ 
ຕາມຈຸດທີັ່ເຫ ນວ່າມີຄວາມສ່ຽງເກີດມົນລະພິດ. 
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4). ສຸມໃສູ່ສ້າງລະບົບຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບສິັ່ງແວດລ້ອມ ຜ່ານລະບົບທ ນສະໄໝ ເພືັ່ອ
ແກ້ໄຂຕ ັ້ງແຕູ່ຕົັ້ນເຫດ ອີກດ້ານໜືັ່ງກ ັ່ເປ ນການກຽມຄວາມພ້ອມຮ ບມືກ ບການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.   

5). ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຂ ັ້ນສູນກາງ ໃຫ້ເພີັ່ມທະວີປະສານສົມທົບກ ບຂະແໜງສາຍຕ ັ້ງ ຢູູ່ຂ ັ້ນ
ທ້ອງຖິັ່ນຂອງຕົນ ເພືັ່ອລົງເຜີຍແຜູ່ແນະນ າບ ນດານິຕິກ າຕ່າງໆ ໃຫ້ພະນ ກງານວິຊາການຂ ັ້ນແຂວງ, ເມືອງ, 
ຜູ້ປະກອບການຕະຫຼອດຮອດປະຊາຊົນ ໃຫ້ມີຄວາມເຂົັ້າໃຈຕ ັ່ຜົນຮ້າຍຂອງມົນລະພິດທາງສິັ່ງແວດລ້ອມ 
ໂດຍຜ່ານສືັ່ຕ່າງໆ (ໂທລະພາບ, ໜ ງສືພີມ, ວາລະສານ, ເວບໄຊກະຊວງ...) 
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ພາກທີ IX 
ບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ 

 
1. ບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍໃນການຄວບຄຸມມ ນລະພິດ.  
1.1. ບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ ໃນການຄຸ້ມຄອງນໍັ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍັ້າ. 
a.  ດ້ານນິຕິກ າ: ເຖິງວ່າກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ນ ັ້າ ແລະ ຊ ບພະຍາກອນນ ັ້າ(ສະບ ບປ ບປຸງ ປີ 

2017) ໄດ້ອອກມາແລ້ວ ແຕູ່ຍ ງຂາດບ ນດານິຕິກ າລຸູ່ມກົດໝາຍ ແລະ ຄູູ່ມືແນະນ າ ຕ່າງໆ ຊ ັ່ງໃນທາງ
ຈ ດຕ ັ້ງປະຕິ ບ ດແລ້ວແມູ່ນຍ ງພົບຂ ັ້ຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢູ່າງ. ນອກຈາກນ ັ້ນ ບາງນິຕິກ າຍ ງມີລ ກສະນະຊ ັ້າ
ຊ້ອນກ ນ. 

b. ກ ນໄກການປະສານງານ : ຍ ງບ ັ່ທ ນກົມກຽວເທົັ່ າທີັ່ຄວນ : ການຄຸ້ມຄອງນ ັ້ າ ແລະ 
ຊ ບພະຍາກອນນ ັ້າ ແມູ່ນຕິດພ ນກ ບກ ບຫຼາຍພາກສ່ວນ ເຊ ັ່ນ: ຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິັ່ງແວດ 
ລ້ອມ, ກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້, ພະລ ງງານ ແລະ ບ ັ່ແຮູ່, ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົັ່ງ, ສາທາລະນະສຸກ, 
ອຸດ ສາຫະກ າ-ການຄ້າ, ສະຫວ ດດີການ-ສ ງຄົມ ແລະ ອືັ່ນໆ. ຜ່ານມາ ຂ ັ້ມູນດ້ານຊ ບພະຍາກອນນ ັ້າ
ແມູ່ນລ ກ ສະນະກະແຈກກະຈາຍ ແລະ ການແລກປູ່ຽນຂ ັ້ມູນຂ່າວສານຍ ງບ ັ່ທ ນເປ ນລະບົບເທົັ່າທີັ່ຄວນ 
ຊ ັ່ງເຮ ດໃຫ້ ການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງນ ັ້າ ບ ັ່ສອດຄ່ອງກ ບສະພາບຄວາມເປ ນຈິງ. 

c. ການລ ງຊຸກຍູ້ວຽກງານຈາກຂັັ້ນສູນກາງຍັງມີໜ້ອຍ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາການລົງ
ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ກະຕຸກຊຸກຍູ້ວຽກງານໃນຂ ັ້ນທ້ອງຖີັ່ນ ຈາກສູນກາງກ ັ່ຄືສາຍຕ ັ້ງຍ ງບ ັ່ທ ນ
ເຂ ັ້ມແຂງ ຊ ັ່ງເຮ ດໃຫ້ທ້ອງຖິັ່ນພົບຄວາມຫຍຸ້ງຫຍາກໃນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດວຽກງານ ໂດຍສະເພາະ
ຄວາມເຂົັ້ າໃຈຂອງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຕ ັ່ສິດ  ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງວຽກງານຄຸ້ມຄອງ
ຊ ບພະຍາກອນນ ັ້າ.  

d. ຄວາມເຂ ັ້າໃຈ ແລະ ຮັບຮູ້ຕໍີ່ວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍັ້າຍັງບໍີ່ທັນກວ້າງ: 
ຄົນສ່ວນຫຼາຍເຂົັ້າ ໃຈກ່ຽວກ ບຄວາມສ າຄ ນຂອງນ ັ້າ ແລະ ຊ ບພະຍາກອນນ ັ້າ ແຕູ່ຄວາມເຂົັ້າໃຈຕ ັ່ກ ບ
ການຄຸ້ມຄອງນ ັ້າ ແມູ່ນຍ ງບ ັ່ທ ນກວ້າງຂວາງ ແລະ ເລີກເຊິັ່ງ ເນືັ່ອງຈາກວ່າການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດວຽກງານ
ດ ັ່ງກ່າວແມູ່ນຍ ງຂາດການປະຊາສ າພ ນ ແລະ ປູກຈິດສ ານ ກຢູ່າງຕ ັ່ເນືັ່ອງ, ການເຂົັ້າເຖິງແຫຼັ່ງຂ ັ້ມູນຍ ງມີ
ຈ າກ ດ ສະນ ັ້ນ ຈືັ່ງເຮ ດໃຫ້ວຽກງານດ ັ່ງກ່າວບ ັ່ມີລ ກ ສະນະພົັ້ນເດ ັ່ນ ແລະ ເປ ນທີັ່ສົນໃຈຂອງສ ງຄົມ. 

e. ການມີສ່ວນຮ່ວມ: ເນືັ່ອງຈາກການໂຄສະນາເຜີຍແຜູ່ບ ນດານິຕິກ າ ແລະ ລະບຽບການ
ຕ່າງໆທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຍ ງບ ັ່ທ ນທົັ່ວເຖິງ ຊ ັ່ງເຮ ດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງນ ັ້າ ແລະ ຊ ບພະຍາກອນນ ັ້າ ຂາດການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນການປົກປ ກຮ ກສາ ແລະ ວາງແຜນຄຸ້ມຄອງ ຊ ັ່ງເຮ ດໃຫ້ການແກ້ໄຂບ ນຫາບ ັ່
ສາມາດຕອບສະໜອງຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົັ້າໝາຍທີັ່ວາງໄວ້. 
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f. ດ້ານງົບປະມານ: ເປ ນປ ດໃຈທີັ່ສ າຄ ນໃນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດວຽກງານດ ັ່ງກ່າວ ໃນໄລຍະ
ຜ່ານມາເຖິງວ່າມີການດ າເນີນການສ າຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນຄຸ້ມຄອງຊ ບພະຍາກອນນ ັ້າ ໃນຂອບເຂດທົັ່ວ
ແຂວງແລ້ວ ແຕູ່ປ ດໄຈຊຸກ ຍູ້ການຕິດຕາມກວດກາ ແມູ່ນຍ ງມີຈ າກ ດ ຊ ັ່ງເຮ ດໃຫ້ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ
ວຽກງານບ ັ່ມີລ ກສະນະຕ ັ່ເນືັ່ອງ, ນອກຈາກນ ັ້ນ ຍ ງຂາດບ ນດາເຄືັ່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນ ຕ່າງໆທີັ່ຊ່ວຍ
ໃນການເກ ບກ າຂ ັ້ມູນນ ັ້າ. 

g. ຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນັກງານ: ເນືັ່ອງຈາກວ່າການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດວຽກງານຕົວ
ຈີງບ ັ່ໄດ້ເຄືັ່ອນໄຫວເທົັ່າທີັ່ຄວນ ພ້ອມທ ງຂາດການຝ ກອົບຮົມຢູ່າງຕ ັ່ເນືັ່ອງ ຈືັ່ງເຮ ດໃຫ້ພະນ ກງານວິຊາ
ການຂາດຄວາມຊ ານິຊ ານານໃນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດວຽກວິຊາສະເພາະ  ເຊ ັ່ນ: ການຕິດຕາມຄຸນ
ນະພາບນ ັ້າ, ການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງອ່າງຮ ບນ ັ້າ, ການຄຸ້ມຄອງການນ າໃຊ້ນ ັ້າ ແລະ ຊ ບພະຍາກອນນ າ ັ້ 
ແລະ ອືັ່ນໆ.  

1.2.  ບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍໃນການຄຸ້ມຄອງສານເຄມີ. 
ສະພາບໂດຍລວມ ການນ າໃຊ້ສານເຄມີປະເພດຕ່າງໆ ຢູູ່ ສປປ ລາວ ສ່ວນຫຼາຍຍ ງບ ັ່ຖືກຕ້ອງ

ຕາມຕາມຫຼ ກວິຊາການ, ຕາມລະບົບສາກົນ, ສະຫຼາກ ແລະ ຂ ັ້ມູນຄວາມປອດໄພໃນການປ້ອງກ ນສານເຄ
ມີ Material Safety Data Sheets-MSDS ຍ ງມີຈ າກ ດໃນຄ າແນະນ າເປ ນພາສາລາວ, ຜູ້ນ າໃຊ້ຍ ງ
ຖືເບົາຕ ັ່ການສວມໃສູ່ອຸປະກອນປ້ອງກ ນພືັ້ນຖານເຊ ັ່ນ: ໜ້າກາກ, ຖົງມື, ບ ັ່ທ ນເຂົັ້າໃຈແຈ້ງຕ ັ່ຜົນກະທົບຕ ັ່
ສຸຂະພາບ ແລະ ສິັ່ງແວດລ້ອມ ເຊິັ່ງອາດຈະເກີດຂ ັ້ນໃນໄລຍະສ ັ້ນ ຫຼື ໄລຍະຍາວ. ນອກນ ັ້ນ, ຍ ງມີການ
ລ ກ ລອບນ າເຂົັ້າ ຊືັ້-ຂາຍ ສານເຄມີ ກ າຈ ດສ ດຕູພືດບາງສະນິດ ທີັ່ນອນໃນ 54 ບ ນຊີ ຫ້າມຂອງກະຊວງ
ກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້. 

1.3. ບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍໃນການຄຸ້ມຄອງສິີ່ງເສດເຫືຼອ. 
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກ າຈ ດຂີັ້ເຫຍືັ້ອ ແມູ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ທ້າທາຍ ຍ້ອນປະຊາຊົນຈ າ

ນວນນ ັ່ງ ຍ ງບ ັ່ປະຕິບ ດຕາມລະບຽບ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງລ ດວາງອອກ ຍ ງມີການລ ກລອບຖິັ້ມ ແລະ 
ຈຸດຂີັ້ເຫຍືັ້ອແບບຊະຊາຍ. ນອກນ ັ້ນ, ການຫາທີັ່ດິນມາເຮ ດສະໜາມຂີັ້ເຫຍືັ້ອແມູ່ນພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ຫຼາຍ ປະຊາຊົນບ ັ່ຍອມຮ ບເນືັ່ອງຈາກຜົນກະທົບຈາກກິັ່ນເໝ ນຕ່າງໆ, ບ ນຫາຈາກການຂົນສົັ່ງຂີັ້ເຫຍືັ້ອໃນ
ຕົວເມືອງ ມ ກຈະພົບເຫ ນຄື: ສິັ່ງເສດເຫຼືອຕົກເຮູ່ຍໃນລະຫວ່າງການຂົນສົັ່ງ, ນ ັ້າເນົັ່າເໝ ນຈາກລົດບ ນທຸກ
ຂີັ້ເຫຍືັ້ອຍ້ອຍຕາມເສ ັ້ນທາງ ບ ນຫາເຫຼົັ່ານີັ້ແມູ່ນເກີດຂ ັ້ນບາງຄ ັ້ງຄາວຕາມເສ ັ້ນທາງທີັ່ມີການເກ ບຂົນ, ເຊິັ່ງ
ອາດມາຈາກຫຼາຍປ ດໄຈເຊ ັ່ນ: ປະຊາຊົນບ ັ່ໄດ້ຄ ດແຍກຂີັ້ເຫຍືັ້ອ, ການເກ ບມ້ຽນຂີັ້ເຫຍືັ້ອບ ັ່ກົງກ ບວ ນເວລາ
ເຮ ດໃຫ້ເນົັ່າເໝ ນ, ບຸກຄະລາກອນບ ັ່ພຽງພ , ພາຫະນະເຕ ກນິກບ ັ່ສອດຄ່ອງຕ ັ່ການນ າໃຊ້ (ບາງຄ ນ), ງົບ 
ປະມານຈ າກ ດ, ພາຊະນະບ ນຈຸບ ັ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ການໂຄສະນາສົັ່ງເສີມວຽກງານຂ່າວສານບ ັ່ຕ ັ່ເນືັ່ອງ. 
ນອກນ ັ້ນ, ຍ ງມີການລ ກລອບຖິັ້ມຂີັ້ເຫຍືັ້ອ ໃສູ່ບ ນດາດິນເປົັ່າຫວ່າງທີັ່ປະໃຫ້ຫຍ້າຮົກເຮືັ້ອສ່ວນຫລາຍ
ແມູ່ນເຈົັ້າຂອງດິນຢູູ່ຕ່າງເມືອງ, ຕ່າງແຂວງ, ບ້ານ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອງປະສານທົບສົບມີຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກ ເຊ ັ່ນ: ໃນປີ 2019 ຜ່ານມາ ຍ ງມີການລ ກລອບຖິັ້ມຂີັ້ເຫຍືັ້ອຊະຊາຍ, ຂີັ້ເຫຍືັ້ອບ ັ່ມີເຈົັ້າ
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ຂອງຖີັ້ມຊະຊາຍຈ ານວນ 4 ຈຸດຄື: ຈຸດພູກີັ່ວຄ ໝາ,ຈຸດບ້ານດອນໃໝູ່ເສ ັ້ນທາງໄປເມືອງໄຊຊະຖານ,ຈຸດ
ຊາຍແດນບ້ານນາໄຮທາງໄປບ້ານນາຕ ໃຫຍ່ ແລະ ຈຸດສາມແຍກທາງຕ ດໃໝູ່ພູໝາກຕຸມໄດ້ 16 ເທືັ່ອ
ຄ ັ້ງ. ເຫຼົັ່ານີັ້ແມູ່ນສິັ່ງທ້າທາຍໜ ັ່ງທີັ່ຕ້ອງເລ ັ່ງໃສູ່ແກ້ໄຂ ບ ນດາຂະບວນການ, ຂ ັ້ນຕອນ ແລະ ຄວາມ
ເປ ນເຈົັ້ັ້າການໃນທົັ່ວສ ງຄົມ ໃຫ້ເປ ນຮູບປະທ າຫຼາຍຂ ັ້ນກວ່າເກົັ່າ.  ບ ນຫາ ແລະ ສິັ່ງທ້າທາຍອ ນຮີບ
ດ່ວນຂອງວຽກງາານການຄຸ້ມຄອງຂີັ້ເຫຍືັ້ອ ມີດ ັ່ງນີັ້:   

- ການກ າຈ ດຂີັ້ເຫືັ້ຍອຍ ງບ ັ່ທ ນເປ ນລະບົບ, ບ ັ່ມີການຄ ດແຍກຂີັ້ເຫຍືັ້ອຈາກຕົັ້ນທາງ, ຂີັ້ເຫຍືັ້ອ
ທ ງໝົດແມູ່ນຖິັ້ມລວມກ ນ, ຊ ັ່ງເປ ນສາເຫດ ຫຼ ກທີັ່ໃຫ້ສະໜາມຂີັ້ເຫຍືັ້ອເຕ ມໄວກ່ອນກ ານົດ, ໂດຍສະ
ໜາມຂີັ້ເຫຍືັ້ອ ຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີ (ສະໜາມຫຼ ກ 9) ແມູ່ນເຕ ມແລ້ວ, ພາກສ່ວນຮ ບຜິດຊອບຫຼ ກກ 
ຄື: ອົງການພ ດທະນາ ແລະ ບ ລິຫານຕົວເມືອງ (ອພບຕ) ແມູ່ນພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ ຕ ັ່ບ ນຫາ
ດ ັ່ງກ່າວ. 

- ປະຊາຊົນບ ນດາເຜົັ່າຈ ານວນໜືັ່ງ ຍ ງບ ັ່ປະຕິບ ດຕາມລະບຽບ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກ າຕ່າງໆ 
ວາງອອກຍ ງມີການລ ກລອບຖິັ້ມຂີັ້ເຫຍືັ້ອແບບຊະຊາຍ ຕາມດິນເປົັ່າຫວ່າງ, ຕາມແຄມເສ ັ້ນ ທາງຫຼວງ.  

- ສະໜາມຂີັ້ເຫຍືັ້ອຢູູ່ຂ ັ້ນເມືອງ ບາງເມືອງແມູ່ນຍ ງບ ັ່ໄດ້ມາດຖານ ຍ ງບ ັ່ຖືກຕ້ອງຕາມເຕ ກນິກ
ວິຊາການ ພຽງແຕູ່ກ ານົດບ່ອນຖິັ້ມ ຫຼື ຮວບຮວມຂີັ້ເຫຍືັ້ອເທົັ່ານ ັ້ນ; 

- ຂາດງົບປະມານທີັ່ຈະນ າມາ ປ ບປຸງ, ກ ັ່ສ້າງສະໜາມກ າຈ ດຂີັ້ເຫຍືັ້ອ. 
1.4. ຂໍັ້ສະເໜີ 
ໜຶີ່ງ: ລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜູ່ປູກຈິດສ ານ ກ ດ້ານລະບຽບ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກ າຕ່າງໆ, ໃຫ້

ປະຊາ ຊົນບ ນດາເຜົັ່າ ເພືັ່ອໃຫ້ຮ ບຮູ້ ແລະ ເຂົັ້າໃຈ, ການປູກຈິດສ ານ ກ ຕ້ອງແມູ່ນເລີັ່ມຈາກ ແຕູ່ນ້ອຍໆ 
ເປ ນຕົັ້ນ: ຂ ັ້ັ້ນອະນຸບານ, ປະຖົມ, ມ ດທະຍົມ ຕ ັ່ໄປຕາມລ າດ ບ. 

ສອງ: ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຕ້ອງມີການຈ ດສ ນງົບປະມານ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກ າຈ ດຂີັ້ເຫຍືັ້ອ 
ຢູ່າງເປ ນລະບົບ, ຈ ັ່ງຈະສາມາດບ ນລຸ ແຜນງານທີັ່ 2 ສ້າງຄຸນະພາບສິັ່ງແວດລ້ອມທີັ່ດີໃນຕົວເມືອງ ແລະ 
ຊົນນະບົດ. 

ສາມ: ການແກ້ໄຂບ ນຫາ ສິັ່ງແວດລ້ອມຕົວເມືອງ ແມູ່ນໜ້າທີັ່ຂອງທຸກໆ ພາກສ່ວນ ຕ້ອງມີ
ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສ າຄ ນໃນການແກ້ໄຂບ ນຫາຮ່ວມກ ນ. 

ສີີ່: ສະເໜີ ສ້າງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງໃຫ້ແກູ່ວຽກງານ ຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິັ່ງແວດ 
ລ້ອມ, ໃນແຕູ່ລະດ້ານ ເຊ ັ່ນ: 

1). ສະເໜີ ໃຫ້ມີການຝ ກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂ ັ້ມແຂງທາງດ້ານວິຊາການແຕູ່ລະດ້ານ ທີັ່ກ່ຽວ
ພ ນ. 

2). ສະໜອງ ທາງດ້ານວ ດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະເຄືັ່ອງວ ດແທກມົນລະພິດທາງ
ອາກາດ ( PM 2.5) ແລະ ເຄືັ່ອງວ ດແທກສຽງ 
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3).ສະເໜີຂ ພິຈາລະນາ ງົບປະມານ ປ ບປຸງ ແລະ ກ ັ່ສ້າງສະໜາມຂີັ້ເຫຍືັ້ອ 7 ແຫູ່ງ ພາຍໃນ
ແຂວງໄຊຍະບູລີ. 

4). ສ້າງບ້ານສີຂຽວສະອາດງານຕາ ໃຫ້ໄດ້ 130 ທົັ່ວແຂວງ.  
1.5.  ແນວທາງໃນການແກ້ໄຂບັນດາຂໍັ້ຄ ງຄ້າງ ແລະ ສິີ່ງທ້າທ້າຍ. 
1). ລະດັບສູນກາງ. 
- ສຸມໃສູ່ສ້າງ ແລະ ປ ບປຸງບ ນດານິຕິກ າຕ່າງໆທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ເປ ນລະບົບຄົບຊຸດ ນ ບແຕູ່ລະ 

ບຽບການ, ຄູູ່ມືແນະນ າ ໃຫ້ລະອຽດ ພ້ອມທ ງຮ ບປະກ ນໃຫ້ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດສິດ ແລະ ໜ້າທີັ່ ຂອງ
ແຕູ່ລະຂະແໜງການ ບ ັ່ໃຫ້ມີລ ກສະນະຊ ັ້າຊ້ອນກ ນ. 

- ກະຈາຍອ ານາດລົງສູູ່ທ້ອງຖີັ່ນໃຫ້ຫຼາຍຂ ັ້ນ ໂດຍການສະໜອງດ້ານງົບປະມານ, ເຕ ກນິກ, 
ອຸປະກອນ, ສ້າງວິຊາການໃຫ້ມີຄວາມເຂ ັ້ມແຂງ ຜ່ານການຝືກອົບຮົມ, ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດວຽກງານ
ຕົວຈິງ ເພືັ່ອແນໃສູ່ສ້າງໃຫ້ທ້ອງຖີັ່ນມີຄວາມເຂ ັ້ມແຂງ, ເປ ນເຈົັ້າການໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປ ກ
ຮ ກສາຊ ບພະຍາກອນໃນທ້ອງຖີັ່ນຂອງຕົນ ຊ ັ່ງຈະສາມາດນ າໄປສູູ່ຄວາມຍືນຍົງໃນອານາຄົດ ແລະ 
ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນດ້ານງົບປະມານ. 

- ດ້ານງົບປະມານໃນການຄຸ້ມຄອງ ຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິັ່ ງແວດລ້ອມ : 
ນອກຈາກການຈ ດສ ນງົບປະມານປະຈ າປີ ຫຼື ໂຄງການຕ່າງໆແລ້ວ ແມູ່ນມີຄວາມຈ າເປ ນຕ້ອງໄດ້ສ້າງ
ກົນໄກການເງີນໃຫ້ມີຄວາມໝ ັ້ນຄົງ ໂດຍຖືເອົາການເຊືັ່ອມສານໜ້າວຽກໃຫ້ຕິດພ ນກ ບບ ນດາໂຄງການ
ພ ດທະນາຕ່າງໆ ຜ່ານຂະບວນການສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງສິັ່ງແວດລ້ອມ. 

- ການລົງຊຸກຍູ້ວຽກງານຂອງສູນກາງກ ັ່ຄືສາຍຕ ັ້ງ ແມູ່ນມີຄວາມສ າຄ ນ ແລະ ຈ າເປ ນທີັ່ສຸດທີັ່ຈະ
ຊ່ວຍຜ ກດ ນໃຫ້ໜ້າວຽກມີຄວາມຄືບໜ້າ ພ້ອມທ ງເປ ນການຍົກສູງພາລະບົດບາດຂອງວຽກງານຂົງເຂດ
ຊ ບພະຍາກອນ ທ າມະຊາດ ແລະ ສິັ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ມິຄວາມເຂ ັ້ມແຂງ, ພ້ອມທ ງຮ ບປະກ ນໃຫ້ຂະແໜງ 
ການທ ງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກໄດ້ຮ ບຮູ້ ແລະ ເຂົັ້າໃຈເຖິງສິດ, ໜ້າທີັ່ ຂອງວຽກງານດ ັ່ງກ່າວ ເພືັ່ອນ າໄປ
ສູູ່ການປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມ ືໃນການຕິດຕາມ ຄຸ້ມຄອງ. 

- ສ້າງ ແລະ ປະຕິຮູບລະບົບຖານຂ ັ້ມູນຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ໃຫ້ມີຄວາມທ ນສະໄໝ, 
ໂດຍການເຊືັ່ອມໂຍງ ລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິັ່ນເພືັ່ອຮ ບປະກ ນໃຫ້ການເຂົັ້າເຖິງແຫຼັ່ງຂ ັ້ມູນທີັ່ເຊືັ່ອ
ໄດ້ ແລະ ສາມາດແລກປູ່ຽນຂ ັ້ມູນໄດ້ຢູ່າງສະດວກວ່ອງໄວຂ ັ້ນ ພ້ອມທ ງເປ ນພືັ້ນຖານໃຫ້ແກູ່ການວາງ
ແຜນຄຸ້ມຄອງຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ໃນອານາຄົດ. 

 
2). ລະດັບທ້ອງຖິີ່ນ. 
- ສຸມໃສູ່ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜູ່ບ ນດານິຕິກ າ ແລະ ປູກຈິດສ ານ ກໃຫ້ທຸກຊ ັ້ນຄົນໃນສ ງຄົມໄດ້ເຂົັ້າໃຈ 

ແລະ ຄ ານືງເຖິງຄວາມສ າຄ ນໃນການຄຸ້ມຄອງຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ໂດຍຜ່ານຊ່ອງທາງທີັ່ເຂົັ້າເຖິງໄດ້
ງ່າຍ ແລະ ປະຢ ດ. 
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- ປະຕິບ ດກົນໄກປະສານງານ, ປະສານສົມທົບກ ບທຸກພາກສ່ວນ, ຂ ັ້ນກະຊວງ, ແຂວງ, ເມືອງ 
ແລະ ຂ ັ້ນບ້ານ ກ ັ່ຄືອົງການບ ລິຫານລ ດທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສາຍຕ ັ້ງ-ສາຍຂວາງຢູ່າງກົມກຽວ ຕາມ
ແຜນການ 5 ປີ ແລະ ວຽກທີັ່ທາງກະຊວງ, ແຂວງໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ນ ັ້ນ ແມູ່ນຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສູ່ຈ ດຕ ັ້ງ
ປະຕິບ  ດຫ ນເປ ນໂຄງການ , ແຜນງານອ ນລະອຽດ  ແລະ ມອບໝາຍຈ ດຕ ັ້ ງປະຕິບ ດໃຫ້ມີ
ປະສິດທິພາບລວມທ ງງົບປະມານ, ບຸກຄະລະກອນໃຫ້ພຽງພ  ແລະ ມີການກວດກາ, ຕິດຕາມປະເມີນຜົນ
ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດໃຫ້ບ ນລຸຄາດໝາຍ. 

- ເອົາໃຈໃສູ່ຕິດຕາມ ກວດກາບ ນດາໂຄງການພ ດທະນາຕ່າງໆທີັ່ຕິດພ ນ ແລະ ສົັ່ງຜົນກະທົບຕ ັ່
ຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ເພືັ່ອແນໃສູ່ປ້ອງກ ນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີັ່ອາດເກີດຂ ັ້ນ. 

- ສ້າງຖານຂ ັ້ມູນດ້ານຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດໃນທ້ອງຖິັ່ນຂອງຕົນໃຫ້ເປ ນລະບົບ ເພືັ່ອຕອບ
ສະໜອງໃຫ້ແກູ່ການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໂຄງການພ ດທະນາຕ່າງໆ. 

- ສ້າງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃຫ້ການວາງແຜນ ແລະ ຕ ດສິນບ ນຫາ ກ່ຽວກ ບ ຊ ບພະຍາ 
ກອນທ າມະຊາດ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການປ ກສາຫາລື ແລະ ແລກປູ່ຽນຄ າຄິດເຫ ນ. 

- ເຊືັ່ອມສານໜ້າວຽກໃຫ້ຕິດພ ນກ ບບ ນດາໂຄງການພ ດທະນາຕ່າງໆ ກ່ຽວກ ບ ຊ ບພະຍາກອນ 
ທ າມະຊາດ ຜ່ານຂະບວນການສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງສິັ່ງແວດລ້ອມ. 

- ລາຍງານສະພາບການຄຸ້ມຄອງຊ ບພະຍກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິັ່ງແວດລ້ອມ ໃນທ້ອງຖີັ່ນ
ຂອງຕົນໃຫ້ສູນກາງຢູ່າງເປ ນປົກກະຕິ.  

1.6. ມາດຕະການໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ. 
ເພືັ່ອເຮ ດໃຫ້ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດວຽກງານໃນ 5 ປີ ຕ ັ່ໜ້າໄດ້ຮ ບການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດເຂົັ້າໃນການ

ພ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ງຄົມຢູ່າງມີປະສິດທິຜົນຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງນ ັ້ນຈະຕ້ອງໄດ້ມີວິທີການ 
ແລະ ມາດຕະການດ ັ່ງນີັ້: 
  1). ດ າເນີນວຽກງານການເມືອງ-ແນວຄິດ ຢູ່າງເປ ນປົກກະຕິ, ເຜີຍແຜູ່, ເຊືັ່ອມຊ ມ, ຜ ນ
ຂະຫຍາຍການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ມະຕິ, ຄ າສ ັ່ງຂອງພ ກ, ກົດໝາຍ 
ແລະ ນິຕິກ າຕ່າງໆຂອງລ ດ ກ່ຽວກ ບ ວຽກງານຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິັ່ງແວດລ້ອມ ລວມທ ງ
ວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບ ດທ າມະຊາດ, ການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ. 
  2. ເພີັ່ມທະວີການເຜີຍແຜູ່ ແລະ ສ້າງຈິດສ ານ ກ ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນໃນສ ງຄົມໃຫ້ເຂົັ້າໃຈ ກ່ຽວ
ກ ບ ຄວາມຫມາຍຄວາມສ າຄ ນ ໃນການຄຸ້ມຄອງຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດ, ການປົກປ ກຮ ກສາ
ສິັ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອະນຸລ ກຊີວະນາໆພ ນ. 
  - ປ ບປຸງການຈ ດຕ ັ້ງໃຫ້ເຂ ັ້ມແຂງ, ຮ ບປະກ ນມາດຕະຖານດ້ານຄຸນທາດການເມືອງ, ຄວາມຮູ້ 
ຄວາມສາມາດໃຫ້ສອດຄ່ອງ ກ ບຕ ັ່າແໜູ່ງງານແຕູ່ລະຂ ັ້ນ ໄດ້ເຄືັ່ອນໄຫວສອດຄ່ອງກ ບພາລະບົດບາດທ ງ
ຮ ບປະກ ນດ້ານຈ ານວນ ແລະ ຄຸນນະພາບ. 
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  - ຫ ນເອົານະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ຄ າສ ັ່ງແນະນ າ, ຂ ັ້ຕົກລົງ, ແຈ້ງການ ແລະ ນິຕິກ າອືັ່ນໆ ຂອງ
ແຂວງ ແລະ ກະຊວງຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິງແວດລ້ອມມາເປ ນແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ 
ໂຄງການລະອຽດ ແລະຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດໃຫ້ມີປະສິທິຜົນສູງ; ສ້າງກົນໄກໃນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ, ການຕິດ 
ຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມີນຜົນ ບ ນດາໂຄງການດ້ານຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດ, ສິັ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້
ເຂ ັ້ມແຂງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ເພືັ່ອຮ ບປະກ ນຄວາມຍືນຍົງ. 
  - ຖືສ າຄ ນການຫ ນລົງຮາກຖານ, ຜ່ານການຝ ກຝົນຫຼໍັ່ຫຼອມໃນຂະບວນການຕົວຈິັ່ງ, ສຸມໃສູ່
ວຽກງານວາງແຜນການຄຸ້ມຄອງປົກປ ກຮ ກສາ, ການພ ດທະນາ ແລະ ການນ າໃຊ້ຊ ບພະຍາກອນທ າມະ
ຊາດໃຫ້ຍືນຍົງ. 
  - ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປ ກຮ ກສາສິັ່ງແວດລ້ອມ, ຊ ບພະຍາກອນນ ັ້າ ແລະ ລະບົບນິເວດໃຫ້ມີຄວາມ
ອຸດົມສົມບູນຍືນຍົງ ແລະ ປ ບປຸງຍົກລະດ ບຕາໜ່າງສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກະສາດໃນຂອບເຂດ
ແຂວງໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ. 
  - ຈ ດຕ ັ້ງຊີັ້ນ າການກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມການຄຸ້ມຄອງ, ການປົກປ ກຮ ກສາ, ການພ ດທະນາ 
ແລະ ການນ າໃຊ້ທີັ່ດິນ ແລະ ຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດຢູ່າງເປ ນລະບົບ ແລະຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍທີັ່
ໄດ້ກ ານົດໄວ້ຢູ່າງເຂ ັ້ມງວດ. 
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ເອກະສານອ້າງອີງ 
 

• ແຜນຈ ດສ ນທີັ່ດິນ, ຄຸ້ມຄອງຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິັ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ 
ຂອງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ; 

• ແຜນພ ດທະນາເສດຖະກິດ- ສ ງຄົມ 5 ປີ ຄ ັ້ງທີ VII (2021-2025) ຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີ; 
• ບົດງາຍງານຂອງພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ແຂວງ ປີ 2020; 
• ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປ ກຮ ກສາສິງແວດລ້ອມ ສະບ ບປ ບປຸງ ສະບ ບເລກທີ 041/ສພຊ, 
ລົງວ ນທີ 18 ທ ນວາ 2012; 

• ສະຫຼຸບຕີລາຄາການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ແຜນການ 5 ປີ (2016-2020) ແລະ ທິດທາງແຜນການ 
5 ປີ 2021-2025 ຂະແໜງຊ ບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິັ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງໄຊຍະບູລີ; 

• ຮ່າງຄູູ່ມືແນະນ າວ່າດ້ວຍ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດທາງອາກາດ; 
• ບົດລາຍງານຂອງພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົັ່ງ ປີ 2020; 
• ມາດຕະຖານສິັ່ງແວດລ້ອມແຫູ່ງຊາດ ສະບ ບເລກທີ 81/ລບ, ລົງວ ນທີ 21 ກຸມພາ 2017; 
• ບົດລາຍງານຄຸນະພາບອາກາດ ແຂວງໄຊຍະບູລີ; 
• ບົດແນະນ າກ່ຽວກ ບ ດ ດຊະນີຄຸນະພາບອາກາດ AQI 2018; 
• Annual Report on Water Quality Data Assessment Lao PDR 2014; 
• ຍຸດທະສາດອ່າງຮ ບນ ັ້າ ແຂວງໄຊຍະບູລີ (2021-2025); 
• ບົດລາຍງານ ສະພາບລວມຄຸນນະພາບນ ັ້າ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ປີ 2020; 
• ມາດຕະຖານ ແລະ ພ ນທະທາງດານສິັ່ງແວດລ້ອມ ທີັ່ລະບຸໃນສ ນຍາສ າປະທານ ລະຫວ່າງ 
ລ ດຖະບານແຫູ່ງ ສປປ ລາວ ກ ບ ບ ລິສ ດໄຟຟ້າຫົງສາ ຈ າກ ດ. Annex I-Company’s 
Social and Environmental Obligations (Power Plant Effluent Standard: 
page 1-72 to 1-73; 

• ມາດຕະຖານການປູ່ອຍນ ັ້າເປືັ້ັ້ອນຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກ າ, ມາດຕະຖານສິັ່ງແວດລ້ອມແຫູ່ງ
ຊາດ ຂອງ ສປປລາວ ເລກທີ 81/PMO-WREA, Table 14 (2017); 

• ບົດລາຍງານຂອງອົງການພ ດທະນາ ແລະ ບ ລິຫານຕົວເມືອງໄຊຍະບູລີ ປີ 2020; 
• ບົດງາຍງານຂອງພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ປີ 2020; 
• ຮ່າງການຄຸ້ມຄອງການນ າໃຊ້ສານເຄມີອະນົງຄະທາດທີັ່ເປ ນພິດຕົກຄ້າງ; 
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• ບົດສະຫຼຸບຕີລາຄາການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດວຽກງານພ ດທະນາກະສິກ າ, ປູ່າໄມ້ ແລະ ພ ດທະນາ
ຊົນນະບົດ 9 ເດືອນ ຕົັ້ນປີ ແລະ ທິດທາງແຜນການ 3 ເດືອນທ້າຍປີ 2020; 

• ບົດສະຫຼຸບ ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດວຽກງານຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ ແລະ ຫ ດຖະກ າ ປີ 2020 
ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປີ 2021; 

• ການນ າໃຊ້ສານເຄມີກະສິກ າທີັ່ຜົນກະທົບສິັ່ງແວດລ້ອມ, ດຣ ພູສີ ອິນທະວົງ; 
• ບົດສະຫຼຸບຫຍ ັ້ການເພີັ່ມຂ ັ້ນການນ າໃຊ້ຢາປາບສ ດຕູພືດໃນ ສປປ ລາວ, ປີ 2018; 
• ຂ ັ້ມູນການສ ງລວມການຮ້ອງຟ້ອງຮ້ອງທຸກ ຂອງປະຊາຊົນ ຕ ັ່ຂະແໜງ ຊສ ແຂວງຂອງຫ້ອງການ
ສະພາປະຊາຊົນ ເຂດ 7 ແຂວງໄຊຍະບູລີ; 

• ວິໄສທ ດ ຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດ 10 ປີ (2016-2025) ຂອງຂະແໜງຊ ບພະຍາ 
ກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິັ່ງແວດລ້ອມ. 

 




