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ໂຮງຮຽນເພື່ ອນະໂຍບາຍພາກລດັແຫ່ງຄຼໍຟອດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດອດົສະຕາລ,ີ ນະຄອນຫຼວງແຄນ
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ຄົນ້ຄວ້າສະບບັນີ ້ ບ່ໍຄວນຕພີມິຄນືໃໝ່ ໂດຍປັດສະຈາກການເຫນັດຂີອງຫວົໜາ້ທມີງານໂຄງການຝ່າຍອດົສະ
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ບດົຄດັຫຍໍ ້

ຈດຸປະສງົຫຼກັຂອງລາຍງານການຄົນ້ຄວາ້ສະບບັນີ ້ ແມ່ນອະທບິາຍເຖງິສະພາບລວມຂອງສິ່ ງແວດລອ້ມ, ເງ ື່ອນ

ໄຂທາງເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງອ່າງນໍາ້ງ ື່ມໃນ ສປປ ລາວ. ພອ້ມດຽວກນັນີ,້  ບດົຄົນ້ຄວາ້ດັ່ ງກ່າວຍງັໄດຊ້ີໃ້ຫ ້

ເຫນັເຖງິຜນົກະທບົກ່ຽວກບັສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງການນາໍໃຊດ້ນິ ໃນປະຈບຸນັ. ບດົຄົນ້ຄວາ້ຍງັໄດສ້ະເໜກີານປະຕິ

ບດັການບໍລຫິານງານທີ່ ເປັນໄປໄດ ້ ເພື່ ອບນັລຸຜນົສໍາເລດັໃນການປັບປຸງທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ.ໃນການຈດັ ຕັງ້

ປະຕບິດັສິ່ ງດັ່ ງກ່າວນີເ້ຊິ່ ງປະກອບມກີານຫຼຸດຜ່ອນການຖ່າງປ່າເຮດັໄຮ່, ການຫຼຸດຜ່ອນການເຂົາ້ປ່າ-ລ່າສດັ, ການ

ຫຼຸດຜ່ອນການຕດັໄມທ່້ອນທີ່ ຖກືກດົໝາຍ ແລະ ຜດິກດົໝາຍໂດຍຊາວກະສກິອນຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ລວມ

ທງັການປູກປ່າທດົແທນເຂດທີ່ ຖກືທໍາລາຍໄປ.

ຄໍາທີ່ ສໍາຄນັ: ການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊດ້ນິ, ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ການບໍລກິານທາງສິ່ ງແວດລອ້ມ, ອ່າງນໍາ້ງ ື່ມ.
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1. ພາກສະເໜີ

ເປົາ້ໝາຍອນັສໍາຄນັຂອງການເຮດັບດົລາຍງານຄົນ້ຄວາ້ໃນຄັງ້ນີ ້ ກຄໍເືພື່ ອກາໍນດົຂອບເຂດສໍາລບັການພດັທະນາ

ຂອງແບບຈາໍລອງແນວຄວາມຄດິກ່ຽວກບັທໍາມະຊາດ-ຊວີະວທິະຍາ ຂອງອ່າງນໍາ້ງ ື່ມ. ແບບຈາໍລອງດັ່ ງກ່າວນີ ້

ເປັນໜຶ່ ງໃນອງົປະກອບຂອງໂຄງການການຈ່າຍເພື່ ອການບໍລກິານທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມທີ່ ແທຈ້ງິ (ບດົຄົນ້ຄວາ້

ສະບບັທີ 3: ການພດັທະນາທີ່ ສໍາຄນັໃນການຈ່າຍເພື່ ອການບໍລກິານທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງອ່າງນໍາ້ງ ື່ມ) ໄດ ້

ຖກືອອກແບບໃຫເ້ປັນການທດົສອบແນວຄດິ. ໂຄງການຈ່າຍເພື່ ອການບໍລກິານທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມຈະ

ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າຈະຖກືອອກແບບ ແລະ ດໍາເນນີງານໄປເທື່ ອລະບາດກາ້ວ, ສະແດງໃຫເ້ຫນັສະພາບຂອງ

ປະເທດລາວ ແລະ ສາ້ງຮ່າງແຜນສໍາລບັການອອກແບບຂອງໂຄງການຈ່າຍເພື່ ອການບໍລກິານທາງດາ້ນສິ່ ງແວດ

ລອ້ມແລະການດໍາເນນີງານ.

ບດົລາຍງານຄົນ້ຄວາ້ອະທບິາຍໃຫເ້ຫນັເຖິງສະພາບທາງດາ້ນສິ່ ງແວດ້ລອ້ມ, ເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົຂອງ

ອາ້ງນໍາ້ງ ື່ ມ. ນອກນັນ້, ບດົລາຍງານຄົນ້ຄວາ້ຍງັຊີໃ້ຫເ້ຫນັເຖິງການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິໃນອະດີດ ແລະ ປັດຈຸບນັ, 

ພຈິາລະນາເຖງິຜນົກະທບົຕ່າງກ່ຽວກບັຂະໜາດ ແລະ ສະພາບຂອງປ່າໄມທ້ີ່ ປະກອບດວ້ຍຕົນ້ໄມ ້ແລະ ສດັປ່າ

ນາໆຊະນດິ. ບດົລາຍງານຍງັໄດຊ້ີແ້ນະເຖງິການປະຕບິດັການຈດັການທີ່ ເປັນໄປໄດເ້ພື່ ອບນັລຸການປັບປຸງທາງ

ດາ້ນສິ່ ງແລດລອ້ມ ເຊິ່ ງປະກອບມກີານຫຼຸດຜ່ອນການຖາງປ່າເຮດັໄຮ່, ການຫຼຸດຜ່ອນການລ່າສດັປ່າ, ການ

ຫຼຸດຜ່ອນການຕດັໄມທ້ີ່ ຖືກກດົໝາຍ ແລະ ຜດິກດົໝາຍໂດຍຊາວກະສກິອນຂະໜາດນອ້ຍ, ແລະ ລວມທງັ

ການປູກປ່າທດົແທນເຂດທີ່ ຖກືທໍາລາຍໄປ.

ຢ່ິງໄປກວ່ານັນ້, ບດົລາຍງານຄົນ້ຄວາ້ຍງັໄດຊ້ີໃ້ຫເ້ຫນັພາບລວມຂອງສະພາບເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງອ່າງນໍາ້ງ ື່ມ. 

ຂໍມູ້ນຕ່າງເຊັ່ ນວ່າ: ການຈດັການກ່ຽວກບັການບໍລິຫານງານຕ່າງໆ, ການແຈກຢາຍ ແລະ ຂະໜາດຂອງ

ປະຊາກອນ, ລະດບັການສກຶສາຕ່າງໆ ແລະ ການຄອບຄອງທີ່ ດນິໃນຂອບເຂດອາ້ງນໍາ້ງ ື່ມລວ້ນແລວ້ແຕ່ມຄີວາມ

ສໍາຄນັາລບັການອອກແບບ ແລະ ຈດັຕົງ້ປະຕບິດັທີ່ ປະສບົຜນົສໍາເລດັຂອງໂຄງການຈ່າຍເພື່ ອການບໍລກິານທາງ

ດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ.

2. ສະພາບລວມ

ອ່າງນໍາ້ງ ື່ມ ອຸດມົສມົບູນໄປດວ້ຍບນັດາຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ທີ່ ສະໜອງສິ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ

ທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມເຊັ່ ນວ່າ: ການປອ້ງກນັໄພນໍາ້ຖວ້ມ, ໂອກາດໃນການສາ້ງທໍາມະຊາດຄນືໃໝ່, ຄວາມ
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ສວຍສດົງດົງາມທາງທາງມະຊາດ ແລະ ການປອ້ງກນັການເຊາະເຈື່ ອນຂອງດນິອກີດວ້ຍ. ສິ່ ງອໍານວຍຄວາມ

ສະດວກດັ່ ງກ່າວນີຍ້ງັມສ່ີວນຊ່ວຍຢ່າງສໍາຄນັຕ່ໍການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງພູມປີະເທດ.

ອ່າງນໍາ້ງ ື່ມເປັນໜຶ່ ງໃນອ່າງນໍາ້ທີ່ ໃຫຍ່ທີ່ ສຸດໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ. ຕາຕະລາງທ ີ 1 ອະທບິາຍເຖງິຂໍມູ້ນຕ່າງໆກ່ຽວກບັ

ບນັດາແມ່ນໍາ້ສາຂາທີ່ ໄຫຼສູ່ອ່າງເຊິ່ ງກວມເອາົເນືອ້ທີ່  4,500 ກໂິລຕາແມດັ (KM2) ໃນ ສປປ ລາວ. ບນັດາ

ແມ່ນໍາ້ທງັໝດົເປັນສາຂາຂອງແມ່ນໍາ້ຂອງ. ອ່າງນໍາ້ງ ື່ມເປັນອ່າງນໍາ້ທີ່ ໃຫຍ່ອນັດບັທີ 5 ເຊິ່ ງມເີນືອ້ທີ່ ທງັມດົແມ່ນ 

16,841  ກໂິລຕາແມດັ (KM2).

ຕາຕະລາງທີ 1: ບນັດາອ່າງນໍາ້ທີ່ ສໍາຄນັໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ

ອ່າງ ພືນ້ທີ່ ທງັໝດົ

(ຕາລາງກໂິລແມດັ)

ປະຊາກອນ

(2005)

ປະລມິານນໍາ້ຝົນໃນ

ແຕ່ລະປີ

(ມນິລແີມດັ)

ປະລມິານການປ່ອຍ

ນໍາ້ໃນແຕ່ລະປີ

(ຕາລາງແມດັ/ວນິາທ)ີ

ນໍາ້ອູ 24,637 429,000 1,600 498

ເຊກອງ* 22,179 113,000 2,149 879

ນໍາ້ກະດງິ 14,820 103,000 2,500 546

ເຊບງັຫຽງ 19,223 817,000 1,500 577

ນໍາ້ງ ື່ມ** 16,841 502,150 2,000 726

ເຊບງັໄຟ 10,345 231,000 2,300 523

ນໍາ້ທາ 8,917 105,000 2,100 346

ນໍາ້ຄານ 7,490 206,000 1,300 115

ເຊໂດນ 7,229 380,000 2,000 181

ນໍາ້ຊວງ 6,578 181,000 1,282 131

ນໍາ້ມາ 5,947 114,000 1,900 194

ນໍາ້ຫງຽບ 4,577 64,000 2,736 208

ແຫ່ງຂໍມູ້ນ: ການບໍລຫິານການຈດັການຊບັພະຍາກອນນໍາ້ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ (2008)

ໝາຍເຫດ: *ເຂດຕົນ້ນໍາ້ຂອງ ສປປ ລາວ ຫາ ຊາຍແດນກາໍປູເຈຍ, **ລວມທງັນໍາ້ລກີ ແລະ ນໍາ້ຊອງ

ໂດຍສະເລ່ຍແລວ້ ອ່າງນໍາ້ງ ື່ມຢູ່ໃນລະດບັສູງກວ່າໜາ້ນໍາ້ທະເລປະມານ 155 ແມດັ ເຊິ່ ງຕັງ້ຢູ່ປາກນໍາ້

ຂອງນໍາ້ງ ື່ມກບັນໍາ້ຂອງເຖງິພູເບຍ້ ເຊິ່ ງເປັນພູທີ່ ສູງທີ່ ສຸດໃນ ສປປ ລາວ ມຄີວາມສູງປະມານ 2,820 ແມດັ. 

ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລວ້, ອ່າງນໍາ້ຕ ັງ້ຢູ່ເຂດສູງຊນັ ແລະ ພູເຂາົແຕ່ວ່າປະກອບດວ້ຍສອງທົ່ ງພຽງໃຫຍ່ຄ:ື 1) ທົ່ ງພຽງ

ວຽງຈນັ ເປັນທົ່ ງພຽງຂະໜາດໃຫ່ຍຕັງ້ຢູ່ປາກນໍາ້ຂອງນໍາ້ງ ື່ມ ແລະ ນໍາ້ລກີ, 2) ທົ່ ງໄຫຫນີ ເປັນພູພຽງທີ່ ຢູ່ສູງກວ່າ

ອ່າງນໍາ້ງ ື່ມ.

ບດົສະຫຼຸບລກັສະນະທາງທໍາມະຊາດຊວີະວທິະຍາຂອງອ່າງນໍາ້ງ ື່ມ ຈະໄດອ້ະທບິາຍໃນຕາຕະລາງທ ີ2. ອ່າງນໍາ້

ງ ື່ມມຄີວາມຍາວທງັມດົແມ່ນ 415.5 ກໂິລຕາແມດັຈາກແຫຼ່ ງນໍາ້ໃກກ້ບັບາ້ນຍອດງ ື່ມເມອືງແປກ, ແຂວງ ຊຽງ
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ຂວາງ ເປັນຈດຸທີ່ ນໍາ້ງ ື່ມລວມກບັແມ່ນໍາ້ຂອງຢູ່ທີ່ ບາ້ນ ປາກງ ື່ມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. ໂດຍສະເລ່ຍແລວ້, ໃນປີ

ໜຶ່ ງນໍາ້ງ ື່ມໄຫຼໃສ່ແມ່ນໍາ້ຂອງປະມານ 22 ລາ້ນແມດັກອ້ນ (m3) ເຊິ່ ງກວມເອາົຈາໍນວນ 5% (ການຄຸມ້ຄອງນໍາ້ 

ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, 2008) ຂອງແມ່ນໍາ້ແມ່ນໍາ້ທີ່ ໄຫຼໃສ່ນໍາ້ຂອງ. ການໄຫຼຂອງກະແສນໍາ້ຂອງນໍາ້າງ ື່ມສະເລ່ຍ

ແລວ້ປະມານ 762 ແມດັກອ້ນ (m3) ຕໍ່ ວນິາທ.ີ

ຕາຕະລາງທີ 2: ສະຫຼຸບຂອງລກັສະນະທາງທໍາມະຊາດຊວີະວທິະຍາຂອງອ່າງນໍາ້ງ ື່ມ

ລກັສະນະທາງກາຍະພາບ

ເນືອ້ທີ່ 16,841 ກໂິລຕາແມດັ (7.1% ຂອງເນືອ້ທີ່ ສປປລາວ)

ຄວາມຍາວຂອງແມ່ນໍາ້ 415.5 ກໂິລແມດັ

ລະດບັຄວາມສູງ ຕ່ໍາສຸດ: 155 ແມດັ(ຈດຸເຊື່ ອມຕ່ໍລະຫວ່າງນໍາ້ງ ື່ມ ແລະ ແມ່ນໍາ້

ຂອງ)

ສູງສູດ: 2,820 ແມດັ(ພູເບຍ້)

ປະລມິານນໍາ້ຝົນແຕ່ລະປີ ຕ່ໍາສຸດ: 1,450 ແມດັ

ສູງສູດ: 3,500 ແມດັ

ແຫຼ່ ງຊບັພະຍາກອນນໍາ້

ໄຫຼສູ່ແມ່ນໍາ້ຂອງສະເລ່ຍ 22 ລາ້ນແມດັກອ້ນຕ່ໍປີ (5%) ຂອງແມ່ນໍາ້ຂອງ

ໄຫຼສູ່ນໍາ້ງ ື່ມ 1 9.1 ລາ້ນແມດັກອ້ນຕ່ໍປີ (41.36%) ຂອງນໍາ້ງ ື່ມ

ອ່າງເກບັນໍາ້ ການໄຫຼຂອງແມ່ນໍາ້ລງົສູແມ່ນໍາ້ຂອງ

ການແບ່ງປັນນໍາ້ໃນແຕ່ລະປີ 0.9 ລາ້ນແມດັກອ້ນຕ່ໍປີ

- ກະສກິໍາ 99%

- ຕວົເມອືງ0.48 %

- ອຸດສາຫະກໍາ  0.08%

ການຄອບຄອງ ແລະນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ

ປ່າໄມ ້ 47.35%

ຟຸ່ມໄມ ້ 33.66%

ກະສກິໍາ 8.04%

ທົ່ ງຫຍາ້ 7.10%

ດນິໜາ້ນໍາ້ 3.82%

ຕວົເມອືງ 0.02%

ການບໍລຫິານການຈດັການ
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ບນັດາແຂວງທີ່ ຕດິກບັອ່າງນໍາ້ງ ື່ມ ແຂວງ ວຽງຈນັ, ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ, 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແລະ ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ

ຈາໍນວນເມອືງ 19

ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ

ປະຊາກອນ 592,150 ຄນົ (8.9% ຂອງປະຊາກອນທງັໝດົ)

ແຫ່ງຂໍມູ້ນ: ການບໍລຫິານການຈດັການຊບັພະຍາກອນນໍາ້ ແລະສິ່ ງແວດລອ້ມ (2008)

ອ່າງນໍາ້ງ ື່ມໄຫຼຢູ່ພາຍໃນ 5 ແຂວງ (ແຂວງ ວຽງຈນັ, ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງ

ຈນັ ແລະ ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ) ແລະ ມປີະຊາກອນອາໃສຢູ່ໃນບໍລເິວນຂອງເຂດອ່າງປະມານ 10% ຂອງ

ປະຊາກອນລາວ.

ໜ່ວຍງານການຄຸມ້ຄອງເຂດອ່າງໂຕ່ງ (IWMU) ຂອງກະຊວງກະສກິາໍແລະປ່າໄມໄ້ດແ້ບ່ງອາ້ງນໍາ້ງ ື່ມເປັນ 21 

ເຂດຕົນ້ນໍາ້ໂດຍອງີໃສ່ຂອບເຂດຂອງເມອືງເພື່ ອຈດຸປະສງົສະດວກໃນການລວບລວມຂໍມູ້ນ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ

ບໍລຫິານ (ສະແດງໃນຕາຕະລາງທ ີ3).

ຕາຕະລາງທີ 3: ບນັດາເຂດສນັປັນນໍາ້ຂອງອ່າງນໍາ້ງ ື່ມ

ລໍາດບັ ເຂດຕົນ້ນໍາ້ ເນືອ້ທີ່ (ເຮກັຕາ) ລໍາດບັ ເຂດຕົນ້ນໍາ້ ເນືອ້ທີ່ (ເຮກັຕາ)

1 ນໍາ້ຈດັຜາ 117,710 12 ນໍາ້ເຈຍຮາວ 73,898

2 ນໍາ້ທມູຄາປຽງ 31,500 13 ນໍາ້ລກີ 151,397

3 ນໍາ້ໂຄ 78,913 14 ນໍາ້ປາດ 93,148

4 ຫນີນາໍນໍ 67,909 15 ນໍາ້ຊານ 88,987

5 ນໍາ້ຕງິ 61,562 16 ນໍາ້ແຈງ້ 70,785

6 ຍອກລກີ 189,009 17 ນໍາ້ຊວງ 37,315

7 ນໍາ້ຊອງ 131,361 18 ນໍາ້ຫຸ່ມ 38,236

8 ນໍາ້ຝາຍກະມງັ 62,406 19 ຫວ້ຍກະບງັ 126,572

9 ນໍາ້ມວຍ 48,106 20 ຫວ້ຍຈຽມ 48,328

10 ນໍາ້ຜາເຢັນ 39,633 21 ນາທົ່ ງ 57,441

11 ນໍາ້ໂມ 55,238

ແຫ່ງຂໍມູ້ນ: ການບໍລຫິານການຈດັການຊບັພະຍາກອນນໍາ້ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ (2008)

3. ການນາໍໃຊປ່້າໄມ ້

ການແຕ່ງຕັງ້ກ່ຽວກບັການນາໍໃຊປ່້າໄມໃ້ນເຂດອ່າງແມ່ນໍາ້ງ ື່ມ ແມ່ນຍງັບ່ໍທນັເຂົາ້ໃຈຢ່າງຈະແຈງ້ເທື່ ອ. ປະມານ 

47% ຂອງຂງົເຂດອ່າງນໍາ້ງ ື່ມ ແມ່ນຖກືປົກຄຸມດວ້ຍປ່າໄມທ້ີ່ ອຸດມົສມົບູນ (ປະມານ 8,000 ກໂິລຕາແມດັ), 

ໃນນັນ້ 33% ຂອງປ່າໄມ ້ແມ່ນເປັນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ (NPAs). ດັ່ ງຂໍມູ້ນທີ່ ສະແດງຢູ່ໃນຕາຕະລາງ
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ທີ 4, ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 2 ແຫ່ງ ທີ່ ຕັງ້ຢູ່ໃນເຂດອ່າງນໍາ້ງ ື່ມ ແມ່ນພູເຂາົຄວາຍ ແລະ ພູພະນງັ ເຊິ່ ງກວມເອາົ

ເນືອ້ທີ່  2,700 ກໂິລຕາແມດັ (Robichaud, et al, 2001; Kyophilavong and Tsechalicha, 2011).

ຕາຕະລາງທີ 4: ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດໃນຂງົເຂດອ່າງນໍາ້ງ ື່ມ

ລາຍຊື່ ປ່າສະຫງວນ ເນືອ້ທີ່ (ເຮກັຕາ) ແຂວງ

ພູເຂາົຄວາຍ 200,000 ແຂວງວຽງຈນັ,

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແລະ ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ

ພູພະນງັ 70,000 ແຂວງວຽງຈນັ ແລະນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: Kyophilavong and Tsechalicha, 2011

ປະມານ 77% ແມ່ນເຂດປ່າສະຫງວນ ຫຼ ືເຂດປ່າການຜະລດິໃນລະດບັຂອງແຂວງ, ເມອືງ ແລະ ບາ້ນ. ເຖງິ

ຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມເນື່ ອງຈາກວ່າມຄີວາມຈາໍກດັທາງດາ້ນຂໍມູ້ນ ມນັຈຶ່ ງມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການຄາດປະມານ

ການແຈກຢາຍຂອງການປົກປອ້ງ ແລະ ການຜະລດິໃນແຕ່ລະລະດບັ. ເປີເຊນັຈາໍນວນໜຶ່ ງຂອງປ່າແມ່ນຖກື

ຄອບຄອງໂດຍບນັດາຄວົເຮອືນ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດອານຸລກັຍງັມກີານລັກັລອບນາໍໃຊທ້ີ່ ດນິບາງຈາໍນວນໃນ

ເຂດອ່າງນໍາ້ງ ື່ມ.

ປ່າໄມສ່້ວນໃຫ່ຍເຊິ່ ງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຂອງອ່າງນໍາ້ງ ື່ມເປັນປ່າທີ່

ອຸດມົສມົບູນ. ຂງົເຂດປ່າທີ່ ຢູ່ພາຍໃນປ່າສະຫງວນກວມເອາົ 2,700 ກໂິລຕາແມດັ, ແລະ ຂງົເຂດທີ່ ຢູ່ພາຍ

ນອກປ່າສະຫງວນກວມເອາົປະມານ 5,000 ກໂິລຕາແມດັ ໃນເຂດອ່າງນໍາ້ງ ື່ມປີ 2010 . (Kyophilavong 

and Tsechalicha, 2011).

ອ່າງນໍາ້ງ ື່ມໂດຍສ່ວນໃຫ່ຍເປັນເຂດທີ່ ມພູີຫລາຍ ແລະ ປະກອບດວ້ຍປ່າຫລາຍປະເພດ. ໂດຍທົ່ ວໄປແລວ້

ບນັດາເຂດປ່າຕັງ້ຢູ່ໃນເຂດພູຂອງອ່າງນໍາ້ງ ື່ມ. ຂອບເຂດຂອງການປົກຄຸມປ່າທີ່ ດັງ້ເດມີແມ່ນຫຼຸດລງົເນື່ ອງຈາກວ່າ

ມກີານຕດັໄມເ້ພື່ ອການຄາ້, ເຂື່ ອນໄຟຟາ້ ແລະ ການຖ່າງປ່າເຮດັໄຮ່. ເຂດປ່າທີ່ ອຸດມົສມົບູນໃນເຂດອ່າງນໍາ້ງ ື່ມ 

ກວມເອາົ 47% ຂອງເຂດອ່າງທງັໝດົ, ເຂດທີ່ ມໄີມປ່້ອງ ແລະ ໄມຂ້ະໜາດນອ້ຍ ກວມເອາົເນືອ້ທີ່  33% ເຂດ

ກະສກິາໍ, ເຂດປ່າຫຍາ້ ແລະ ເຂດດນິໜາ້ນໍາ້ ກວມເອາົ 8% , 7%ແລະ 4% ຕາມລໍາດບັ. ການຕັງ້ຖິ່ ນຖານ

ຂອງເມອືງ ແລະ ບາ້ນ ແມ່ນໜອ້ຍກວ່າ 1% ຂອງເນືອ້ທີ່ ເຂດອ່າງນໍາ້ງ ື່ມທງັໝດົ (ຕາຕະລາງທ2ີ)

ປ່າໄມໄ້ດມ້ກີານປ່ຽນແປງຍອ້ນກດິຈະກາໍຕ່າງໆຂອງມວນມະນຸດ. ໂຄງການພດັທະນາຕ່າງໆ, ການຕດັໄມທ້ີ່ ຜດິ

ກດົໝາຍຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຂອງເຂດປ່າສະຫງວນ, ແລະ ການຖາງປ່າເຮດັໄຮ່ ສິ່ ງເຫຼ ົ່ ານແີມ່ນເປັນປັດ

ໄຈທີ່ ສໍາຄນັຕ່ໍການທໍາລາຍປ່າໃນອ່າງນໍາ້ງ ື່ມ. ເຖງິແມ່ນວ່າກດົໝາຍ ແລະ ກດົລະບຽບສໍາລບັການປົກປັກຮກັສາ

ປ່າໄດຖ້ກືຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ແຕ່ວ່າການບງັຄບັໃຊຍ້ງັບ່ໍມປີະສດິທພິາບເທົ່ າທີ່ ຄວນ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເປັນສາເຫດ

ມາຈາກຂາດເງນິທນຶ ແລະ ພະນກັງານທີ່ ໄດຮ້ບັເຝິກອບົຮມົ (Kyophilavong and Tsechalicha, 2011).

ລດັຖະບານ ສ.ປ.ປ.ລາວ ມສ່ີວນກ່ຽວຂອ້ງໃນການຫຼຸດລງົຂອງປ່າໄມໃ້ນຕໍ່ ໜາ້ອາດຈະມຜີນົກະທບົໃນທາງລບົ

ຕໍ່ ການດໍາລງົຊວີດິ ແລະ ການລບົລາ້ງຄວາມທຸກຍາກໃນເງ ື່ອນໄຂການຫຼຸດລງົຂອງລາຍໄດຈ້າກການສົ່ ງໄມອ້ອກ
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ຂາຍ. ດັ່ ງນັນ້, ການຫຼຸດລງົຂອງເຂດປ່າໄມໃ້ນອະນາຄດົແມ່ນການສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງກບັລດັຖະບານ. ຈດຸປະສງົ

ຂອງລດັຖະບານແມ່ນເພື່ ອຟືນ້ຟູປ່າ ນັນ້ກເໍພື່ ອເຮດັໃຫກ້ານຜະລດິດຂີືນ້, ເພື່ ອຟືນ້ຟູລະບບົນເິວດຂອງປ່າ

ອຸດມົສມົບູນຂືນ້. ເປົາ້ໝາຍຂອງລດັຖະບານເພື່ ອຟືນ້ຟູປ່າໄມໃ້ຫໄ້ດ ້70% ໃນປີ 2020.

ເຂດບໍລເິວນອ່າງນໍາ້ງ ື່ມປະກອບດວ້ຍໂຄງການທດົລອງຫຼາຍໆໂຄງການທີ່ ໄດວ້າງເປົາ້ໝາຍໃສ່ການປົກປັກຮກັສາ

ປ່າໄມທ້ີ່ ມຢູ່ີ ແລະ ຟືນ້ຟູສ່ວນທີ່ ສູນເສຍໄປ. ໃນຕວົຢ່າງໜຶ່ ງແມ່ນແຜນງານການປູກປ່າທດົແທນສໍາລບັການປູກ

ຕົນ້ໄມອຸ້ດສາຫະກາໍເຊິ່ ງໄດຮ້ບັການສະນບັສະໜນູໂດຍນກັລງົທນຶເອກະຊນົລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ (ເຊັ່ ນວ່າ: 

ບນັດາບໍລສິດັຈາກປະເທດຈນີ). ຕັງ້ແຕ່ປີ 2000, ການປູກປ່າທດົແທນຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ແຂວງ 

ວຽງຈນັ ແລະ ແຂວງ ຊຽງຂວາງແມ່ນມຈີາໍນວນ 1,200, 1,600 ແລະ 130 ເຮກັຕາ ຂອງເຂດປ່າທີ່ ໄດຮ້ບັການ

ຟືນ້ຟູຕາມລໍາດບັ. ເຖງິຢ່າງໃດກຕໍາມ, ຄວາມຄບືໜາ້ແມ່ນຍງັຊກັຊາ້ຖາ້ທຽບກບັບນັດາຂງົເຂດໃຫຍ່ໆທີ່ ຖກືທໍາ

ລາຍໄປ.

4. ການຕດັໄມຂ້ະໜາດນອ້ຍ

ບນັດາປ່າໃນເຂດອ່າງນໍາ້ງ ື່ມປະກອບດວ້ຍແຫຼ່ ງໄມຂ້ະໜາດນອ້ຍທີ່ ມລີາຄາສູງ ເຊິ່ ງເປັນສິ່ ງທີ່ ດງຶດູດຕ່ໍການຕດັໄມ ້

ຂອງຊາວກະສກິອນ. ການຕດັໄມແ້ມ່ນຜດິກດົໝາຍໃນເຂດອະນຸລກັເຊັ່ ນ: NPAs, PPAs, DPAs. ການຕດັ

ໄມໃ້ນປ່າທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດແມ່ນສໍາລບັການນາໍໃຊຂ້ອງຄວົເຮອືນແຕ່ກໍ່ ມກີານຈາໍກດັ. ເຖງິຢ່າງໄດກ້ຕໍາມ, ຊາວ

ກະສກິອນຂະໜາດນອ້ຍຍງັຄງົສບືຕ່ໍການຕດັຕົນ້ໄມທ້ີ່ ມລີາຄາ ເພາະວ່າຂາດແຄນເງນິທນຶ ແລະ ອຸປະກອນເພື່ ອ

ສະໜອງໃຫແ້ກ່ອໍານາດການປົກຄອງຂັນ້ທ່ອງຖິ່ ນໃນການບໍລຫິານ/ການລາດຕະເວນ ແລະ ການຍກົລະດບັ/ເພີ່ ມ

ທະວກີດົໝາຍໃຫມ້ປີະສດິທພິາບ. ດວ້ຍເຫດນີ,້ ປ່າໄມຢູ່້ໃນ NPAs, PPAs, DPAsແລະປ່າ ໄມເ້ປັນຂອງ

ສ່ວນລວມຈຶ່ ງຫຼຸດລງົ. (Kyophilavong and Tsechalicha, 2011). Thongmanyvong et al., 

2005. ໄດສ້ກຶສາການເຄື່ ອນໄຫວການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນພູພະນງັ. ພວກເຂາົເຈົາ້ໄດ ້

ພບົ 3 ປັດໄຈທີ່ ສໍາຄນັທີ່ ເປັນສາເຫດຂອງການທໍາລາຍປ່າໃນຂງົເຂດນັນ້. ປະການທີ່ ໜຶ່ ງ, ຄໍາສັ່ ງຫາ້ມລດັຖະບານ

ກ່ຽວກບັການເຄື່ ອນຍາ້ຍເຂດການປູກຝັງຢູ່ເຂດສູງ ໄດສ້ົ່ ງຜນົໃຫຜ້ນົຜະລດິຂອງຊາວກະສກິອນຂະໜາດນອ້ຍ

ຫຼຸດລງົ ແລະ ສິ່ ງນີສ້ ົ່ ງຜນົເຮດັໃຫມ້ຄີວາມກດົດນັ ການເກບັກ່ຽວພດືພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກປ່າສະຫງວນແຫ່ງ

ຊາດ. ປະການທສີອງ, ການສົ່ ງເສມີຂອງລດັຖະບານສໍາລບັຊນົລະປະທານ ແລະ ການເພີ່ ມທະວຂີອງການເຮດັ

ກະສກິາໍໃນເຂດພນືທີ່ ຕໍ່ າ ແລະ ການພດັທະນາບນັດາຕະຫຼາດຂງົເຂດໄດເ້ພີ່ ມຂືນ້ເພື່ ອສົ່ ງເສມີໃຫຄ້ວົເຮື່ ອນຕ່າງໆ

ໃນການປູກພດືໃນບນັດາເຂດພືນ້ທີ່ ຕໍ່ າພື່ ອສາ້ງລາຍໄດ.້ ລດັຖະບານໄດສ້ົ່ ງເສມີຊຸມຊນົທີ່ ຢູ່ໃນພືນ້ທີ່ ສູງໃນການ

ສາ້ງລະບບົຊນົລະປະທານເພື່ ອສະໜອງນໍາ້ເຂົາ້ໃນການປູກເຂົາ້ໃນເຂດພືນ້ທີ່ ຕໍ່ າ. ການສົ່ ງເສີ່ ມ ແລະ ຄໍາສັ່ ງຫາ້ມ

ການທໍາລາຍປ່າໃນບໍລເິວນພືນ້ທີ່ ສູງສໍາລບັ ກດິຈະກາໍການກະສກິາໍໄດຫ້ຼຸດການທໍາລາຍປ່າລງົເທື່ ອລະໜອ້ຍໃນ

ເຂດພືນ້ທີ່ ສູງ.

5. ການລ່າສດັ ແລະ ບຸກລຸກສດັປ່າ
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ຄວາມອຸດມົສມົບູນຂອງສດັປ່າໃນອ່າງນໍາ້ງ ື່ມໄດນ້ບັມືນ້ບັຫຼຸດລງົ. ເຖງິຢ່າງໃດກຕໍາມ, ຍງັມສີດັທີ່ ລຽ້ງລູກດວ້ຍ

ນມົທີ່ ຫາຍາກລວມມກີວາ້ງ, ໝປູ່າ, ກວາງໝ,ູ ໄກ່ປ່າ, ນກົແລະບນັດາສດັເລອືຄານ (Duckworth 2010). 

ເພາະວ່າການທໍາລາຍປ່າແລະການລ່າສດັ, ປະຊາກອນຂອງສດັປ່າຫຼາຍຊະນດິໄດຫ້ຼຸດລງົເຖງິຈດຸຂອງການສູນພນັ

ລະດບັອ່າງ (Duckworth 2010). ການບຸກລຸກທໍາມະຊາດຂອງປ່າໄມຢ່້າງຫຼວງຫຼາຍໃນເຂດພາກເໜອືຂອງອ່າງ

ໄດກ້າໍລງັສົ່ ງຜນົສະທອ້ນເຖງິຮູບແບບຂອງການເຮດັກະສກິາໍ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍແລະຄວາມຮຸນແຮງຂອງການລ່າ

ສດັໄດເ້ຄຍີຈບັສດັຕ່າງໆຂອງຈາໍນວນສດັລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນມົຈນົເຖງິນກົນອ້ຍໃນຈາໍນວຍຫຼາຍ ແລະ ປະເພດ

ສດັປ່າທີ່ ຫາຍາກອື່ ນໆ (Duckworth 2010). ເຖງິແມ່ນວ່າມກີານເພີ່ ມຂືນ້ຂອງປະຊາກອນ, ການຂະຫຍາຍ

ການພວົພນັການຄາ້ສດັປ່າແລະການຫຼຸດລງົຂອງທໍາມະຊາດ ແຕ່ບນັຫາຂອງການຫຼຸດລງົຂອງສດັປ່າໃນອ່າງບ່ໍ

ແມ່ນເລື່ ອງໃໝ່. ໃນລະຫວ່າງຊຸມປີ 1990-2000, ການລ່າສດັແລະການນາບຂູ່ທໍາມະຊາດ ໄດຫ້ຼຸດລງົກວ່າປີທີ່

ຜ່ານມາ.

6. ກະສກິາໍ

ກະສກິາໍເມ່ນເປັນອງົປະກອບພືນ້ຖານຂອງແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຫາ້ປີຄັງ້ທີ່ ເຈດັ ໃນສກົປີ  

2001-2015 (Government of Lao PDR, 2010). ນະໂຍບາຍສົ່ ງເສມີກະສກິາໍຂອງລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ

ລາວ ໄດຊຸ້ກຍູ ້ ແລະ ສົ່ ງເສມີໃຫມ້ກີານພດັທະນາກະສກິາໍໃຫມ້ຄີວາມຫຼາກຫຼາຍໂດຍໃຫພ້າກເອກະຊນົມສ່ີວນ

ຮ່ວມຫຼາຍຂືນ້. ເງນິທນຶ (ປະມານ 15% ຂອງການລງົທນຶໃສ່ກະສກິາໍທງັໝດົ) ໄດຖ້ກືຈດັສນັເພື່ ອລງົທນຶໃສ່

ພືນ້ຖານໂຄງລ່າງໃນຂງົເຂດຊນົນະບດົ. ອ່າງນໍາ້ງ ື່ມເປັນເຂດທີ່ ສໍາຄນັສໍາລບັການຜະລດິກະສກິາໍ. ຜນົຜະລດິຫຼກັ

ຂອງກະສກິາໍແມ່ນ ເຂົາ້, ມນັຕົນ້, ກວ້ຍ, ສາລ,ີ ຖົ່ ວດນິ ແລະ ອອ້ຍ. ຄວາມຕອ້ງການພາຍໃນ ແລະ 

ຕ່າງປະເທດສໍາລບັສນິຄາ້ກະສກິາໍໄດນ້າໍໄປສູ່ການຂະຫຍາຍຂອງການນາໍໃຊດ້ນິສໍາລບັເຮດັກະສກິາໍ. ສະພາບໃນ

ອ່າງນໍາ້ງ ື່ມເປັນໄປຕາມແນວໂນມທົ່ ວໄປຂອງ ສປປ ລາວ. ປະຊາກອນຫຼາຍກວ່າ 80% ແມ່ນຊາວກະສກິອນ. 

ໜອ້ຍກວ່າ 20% ຂອງປະຊາກອນທງັໝດົສາມາດຂາຍສ່ວນເກນີຂອງພວກເຂາົເຈົາ້. ກະສກິາໍເພື່ ອການຄາ້ແມ່ນ

ຍງັບ່ໍທນັຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງກວາ້ງຂວາງເທື່ ອ. ເຫດຜນົຫຼກັໆກຄໍວ່ືາມຄີວາມຈາໍກດັທາງດາ້ນເງນິທນຶຂອງຊາວ

ກະສກິອນ ແລະ ຕະຫຼາດສໍາລບັຜນົຜະລດິຍງັບ່ໍໄດຮ້ບັການພດັທະນາ. ການນາໍໃຊປຸ໋້ຍເຄມ ີ ແລະ ຢ່າຂາ້ສດັຕູ

ພດືແມ່ນຈາໍກດັເພາະວ່າຊາວກະສກິອນນຍິມົໃສ່ຝຸ່ນທໍາມະຊາດຫຼາຍກວ່າ. ດັ່ ງນັນ້, ຈາໍນວນຜນົຜະລດິຈຶ່ ງຍງັຄງົ

ຢູ່ປະລມິານທີ່ ໜອ້ຍ. ເງ ື່ອນໄຂດັ່ ງກ່າວນແີມ່ນມແີນວໂນມ້ທີ່ ຈະປ່ຽນແປງໃນຊຸມປີຕໍ່ ໜາ້ ໂດຍການຄາດຄະເນ

ວ່າຈະມກີານເພີ່ ມຂືນ້ຂອງພາກກະສກິາໍ. ເຖງິຢ່າງໃດກຕໍາມ, ການນາໍໃຊປຸ້ຍເຄມ ີແລະ ຢ່າຂາ້ສດັຕູພດືທີ່ ອາດຈະ

ເພີ່ ມຂືນ້ ຖາ້ວ່າການຈດັການທີ່ ບ່ໍມປີະສດິທພິາບ, ການຫຼຸດລງົຄຸນະພາບຂອງນໍາ້ໃນອ່າງນໍາ້ງ ື່ມ. 

ບນັດາເນືອ້ທີ່ ການຜະລດິ ໃນເຂດອ່າງນໍາ້ງ ື່ມ ແມ່ນສະແດງໃຫເ້ຫນັໃນຕາຕະລາງທ ີ 5. ຕັງ້ແຕ່ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັ

ການນາໍໃຊດ້ນິເພື່ ອກະສກິາໍໃນອ່າງນໍາ້ງ ື່ມບໍ່ ມ,ີ ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັການນາໍໃຊດ້ນິເພື່ ອກະສກິາໍໃນບນັດາແຂວງຕ່າງໆທີ່

ນອນຢູ່ໃນອ່າງນໍາ້ງ ື່ມໄດຖ້ກືນາໍໃຊດ້ັ່ ງມກີານຄາດປະມານ. ເນືອ້ທີ່ ທງັໝດົຂອງ ການນາໍໃຊດ້ນິເພື່ ອກະສກິາໍໃນ

ແຂວງຕ່າງໆແມ່ນ 388,000 ເຮກັຕາ. ເນືອ້ທີ່ ການຜະລດິເຂົາ້ໄດເ້ພີ່ ມຂືນ້, ສະເລ່ຍປະມານ 2% ຕໍ່ ປີຈາກປີ 
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2006 ຫາ 2012. ເນືອ້ທີ່ ຂອງຜນົຜະລດິອື່ ນໆເຊັ່ ນວ່າ: ສາລ,ີ ຖົ່ ວເຫຼອືງ, ອອ້ຍ, ຜກັ ແລະ ຖົ່ ວໄດເ້ພີ່ ມຂືນ້

ເຊັ່ ນ ສະເລ່ຍ, ປະມານ 10% ຕໍ່ ປີດຽວກນັ. ໃນການເພີ່ ມຂືນ້ນີສ້າມາດອະທບິາຍໄດວ່້າການເພີ່ ມຂືນ້ຂອງຄວາມ

ຕອ້ງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການເຮດັຟາມແບບເຊນັສນັຍາ. ອາດຈະແປກໃຈຢູ່ບ່ອນວ່າ, ເນືອ້ທີ່ ໃນການຜະລດິ

ເຂົາ້ໄຮ່ໄດຫ້ຼຸດລງົປະມານ 4% ຕໍ່ ປີ ຍອ້ນວ່າລດັຖະບານຄວາມຄຸມກການເຄື່ ອນຍາ້ຍການປູກຜງັ. ສິ່ ງດັ່ ງກ່າວນີ ້

ຊີໃ້ຫເ້ຫນັວ່າເຄື່ ອນຍາ້ຍການປູກຜງັໂດຍຜ່ານການຖາງປ່າເຮດັໄຮ່ແມ່ນຍງັສບືຕ່ໍໃນບໍລເິວນພືນ້ທີ່ ສູງ. ເພື່ ອ

ສົ່ ງເສມີການປູກເຂົາ້, ລດັລະບານ ສ.ປ.ປ.ລາວ ໄດລ້ງົທນຶໃນການພດັທະນາຊນົລະປະທານໃນຊຸມປີ 1990. 

ເຖງິຢ່າງໃດກຕໍາມ, ລະບບົຊນົລະປະທານບໍ່ ມປີະສດິທີ່ ພາບເນື່ ອງຈາກວ່າມຕີົນ້ທນຶສູງ ແລະ ຂາດການບໍລຸງ

ຮກັສາ. ດັ່ ງນັນ້, ເຂດການຜະລດິເຂົາ້ທີ່ ໃຊຊ້ນົລະປະທານໄດຫ້ຼຸດລງົ, ສະເລ່ຍປະມານ 3% ຕໍປີ.

ຕາຕະລາງທ ີ5: ເນືອ້ທີ່ ການຜະລດິ ໃນຂງົເຂດອ່າງນໍາ້ງ ື່ມ (ເຮກັຕາ)
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ແຫຼ່ ງຂໍມ້ນູ: ກມົສະຖຕິແິຫ່ງຊາດ (2013)

ການຜະລດິເຂົາ້ແມ່ນສະແດງໃຫເ້ຫນັໃນຕາຕະລາງທ ີ6, ເຊິ່ ງສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິການເພີ່ ມຂືນ້ຂອງການຜະລດິ

ເຂົາ້, ສະເລ່ຍປະມານ 2% ຕໍ່ ປີ. ເຖງິຢ່າງໃດກຕໍາມ, ການຜະລເິຂົາ້ໄດຫ້ຼຸດລງົໃນປີ 2008 ແລະ 20011 ເນື່ ອງ

ຈາກວ່າປະສບົກບັໄພນໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ໄພແຫງ້ແລງ້.

ຕາຕະລາງທ ີ6: ຜນົຜະລດິເຂົາ້ໃນຂງົເຂດອ່າງນໍາ້ງ ື່ມ (ໂຕນ/ເຮກັຕາ)

Province Type of rice 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Season rice 52,640 53,380 39,280 54335 54,039 50,311 55548
Irrigated rice 21100 20125 21049 22176 21500 21300 20762 
Upland rice 3521 898 5540
Other crops 13425 13440 18060 10338 13345 16435 22985
Season rice 12,115 12,570 12,578 12850 13,185 13,493 13593
Irrigated rice 1400 1445 2176 2458 2660 2420 1313
Upland rice 20060 16645 15779 19000 16838 13743 21625
Other crops 34180 28370 54910 34049 28825 29945 25045
Season rice 18,895 20,021 20,506 20617 19,820 20,123 21045
Irrigated rice 8605 8420 8084 8525 7795 8646 8502
Upland rice 8605 8420 8084 8525 7795 8646 8502
Other crops 14785 20880 26590 25125 27125 28635 35870
Season rice 49,335 48,985 45,338 52163 52,475 47,924 52031
Irrigated rice 6700 7820 9638 7901 8010 8600 6612
Upland rice 1715 1200 12009 9470 8562 8247 7073
Other crops 20645 21350 15176 26963 37645 49400 37260
Season rice 32,275 31,855 24,346 34063 33,051 25,010 33756
Irrigated rice 3000 2720 3561 4306 4740 4770 5180
Upland rice 3485 5939 4679 3950 5154 2844 3388
Other crops 14915 12795 15794 16331 16590 19215 25852.47
Season rice 165,260 166,811 142,048 174028 172,570 156,861 175,973
Growth (%) 4.7 0.9 -14.8 22.5 -0.8 -9.1 12.2
Irrigated rice 40,805 40,530 44,508 45,366 44,705 45,736 24,995
Growth (%) 10.1 -0.7 9.8 1.9 -1.5 2.3 -45.3
Upland rice 33865 35725 41449 46485 38349 33480 40588
Growth (%) 6.19 5.49 16.02 12.15 -17.50 -12.70 21.23
Other crops 97950 96835 130530 112806 123530 143630 147012.5
Growth (%) 21.44 -1.14 34.80 -13.58 9.51 16.27 2.35

total 337,880 339,901 358,535 378,685 379,154 379,707 388,568
Growth (%) 0.60 5.48 5.62 0.12 0.15 2.33

Total

Luangprabang

Vientiane Capital

Xiengkhuang

Vientiane

Borikhamxay
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ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ກມົສະຖຕິແິຫ່ງຊາດ (2013)

ລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດສ້ົ່ ງເສມີຢ່າງປະສບົຜນົສໍາເລດັໃນການລງົທນຶໂດຍກງົຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI)

ໃນຂະແໜງກະສກິາໍ. ຂງົເຂດທີ່ ສໍາຄນັຂອງການລງົທນຶແມ່ນຢາງ, ກາເຟ ແລະ ການປູກເຂົາ້. ຜນົໄດຮ້ບັ, ເນືອ້ທີ່

ທງັໝດົຂອງກດິຈະກາໍກະສກິາໍໄດເ້ພີ່ ມຂືນ້ ເຊິ່ ງໄດສ້ົ່ ງຜນົເຮດັໃຫປ່້າໄມຫ້ຼຸດລງົ ແລະ ເຊັ່ ນດຽວກນັນັນ້ ລາຍ ໄດ ້

ຂອງຄວົເຮອືນທີ່ ທຸກຍາກຜູທ້ີ່ ອາໃສຜນົຜະລດິປ່າໄມໄ້ດຫ້ຼຸດລງົ (Sisengnam and Kyophilavong, 2013). 

ການຄາດປະມານຜນົຜະລດິເຂົາ້ກຄໍກືານປູກເຂົາ້ໃນສາມຮູບແບບ: ລະດູຝົນ, ລະດູແລງ້ ແລະ ເຂົາ້ໄຮ່. ຜນົ

ຜະລດິການປູກເຂົາ້ໃນລະດູຝົນໄດເ້ພີ່ ມຂືນ້ປະມານ 3.8 ໂຕນຕໍ່ ເຮກັຕາໃນປີ 2006 ມາເປັນ 4.21 ໂຕນຕ່ໍ

ເຮກັຕາໃນປີ 2012. ຜນົຜະລດິເຂົາ້ລະດູແລງ້ໄດເ້ພີ່ ມຂືນ້ຈາກ 3.58 ເຮກັຕາ ມາເປັນ 6.54 ໂຕນຕ່ໍເຮກັຕາ. ຜນົ

ຜະລດິເຂົາ້ໄຮ່ໄດຫ້ຼຸດລງົຈາກ 4.07 ໂຕນຕ່ໍເຮກັຕາ ມາເປັນມາເປັນ 4.07 ໂຕນຕ່ໍເຮກັຕາໃນປີດຽວກນັ (ເບິ່ ງ

ຕາຕະລາງທີ 7). ຜນົຜະລດິທີ່ ເພີ່ ມຂືນ້ຂອງກ່ນປູກເຂົາ້ລະດູແລງ້ແມ່ນປະສບົຜນົສໍາເລດັໂດຍຜ່ານການນາໍໃຊ ້

ແລະຂະຫາຍແນວພນັເຂົາ້ແລະປະສດິທພິາບຂອງເທກັໂນໂລຊກີານຜະລດິອກີດວ້ຍ.

Province Type of rice 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Season rice 200075 219685 161315 225150 233935 214935 241645
Irrigated rice 97100 96000 99825 108025 101725 103630 100945
Upland rice 0 8425 2145 9420 0 0 0
Season rice 46,080 50,290 48,205 55,050 58,990 57,710 55,790
Irrigated rice 6000 6500 9270 11150 14110 11520 3980
Upland rice 32,100 24,135 21,820 27,640 32,410 26,990 32,055
Season rice 68,775 68,435 79,675 82,220 79,415 83,200 88,595
Irrigated rice 580 570 165 550 450 465 365
Upland rice 16,500 18,949 16,270 17,300 15,335 17,295 17,030
Season rice 192,410 202,580 196,160 227,000 227,220 213,880 230,430
Irrigated rice 29430 35550 44275 35520 32920 38145 28850
Upland rice 3,260 1,525 19,650 15,475 15,190 15,885 11,570
Season rice 119,985 119,190 81,615 132,850 125,190 91,840 124,945
Irrigated rice 12900 13160 16310 23080 26490 24435 29405
Upland rice 5,230 10,115 7,475 7,185 9,715 5,510 6,113
Season rice 627,325 660,180 566,970 722,270 724,750 661,565 741,405
 Growth(%) 1.66 5.24 -14.12 27.39 0.34 -8.72 12.07
Irrigated rice 146,010 151,780 169,845 178,325 175,695 178,195 163,545
 Growth(%) 7.58 3.95 11.90 4.99 -1.47 1.42 -8.22
Upland rice 203,100 214,929 237,205 255,345 248,345 243,875 230,313
 Growth(%) 1.77 5.82 10.36 7.65 -2.74 -1.80 -5.56
Total 976,435 1,026,889 974,020 1,155,940 1,148,790 1,083,635 1,135,263
 Growth(%) 2.52 5.17 -5.15 18.68 -0.62 -5.67 4.76

Vientiane Capital

Luangprabang

Xiengkhuang

Vientiane

Borikhamxay

Total
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ຕາຕະລາງທີ 7 ຜະລດິຕະພາບຂອງການຜະລດິເຂົາ້ໃນ 5 ແຂວງ ແຕ່ປີ 2006-2012 (ຫວົໜ່ວຍ: ໂຕນ)

ປີ ເຂົາ້ນາປີ ເຂົາ້ນາແຊງ ເຂົາ້ໄຮ່ ລວມ

2006 627,325 146,010 203,100 976,435

2007 660,180 151,780 214,929 1,026,889

2008 566,970 169,845 237,205 974,020

2009 722,270 178,325 255,345 1,155,940

2010 724,750 175,695 248,345 1,148,790

2011 661,565 178,195 243,875 1,083,635

2012 741,405 163,545 230,313 1,135,263

ລວມ 4,704,465 1,163,395 1,633,112 7,500,972

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ກມົສະຖຕິແິຫ່ງຊາດ (2013)

7. ຊບັພະຍາກອນອື່ ນໆ 

ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດກໍາລງັພດັທະນາມເີສດຖະກດິອງີໃສ່ການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນ ແລະ ສົ່ ງອອກ

ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ລວມມບ່ໍີແຮ່, ໄມ ້ ແລະ NTFPs. ຂະແໜງການດັ່ ງກ່າວນມີສ່ີວນຊ່ວຍຫຼາຍກວ່າ

ເຄິ່ ງໜຶ່ ງຂອງລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ (GDP). ກະຊວງອຸດສາຫະກາໍແລະການຄາ້ (ປີ 2012) ໄດລ້າຍ

ງານວ່າການສົ່ ງອອກສນິຄາ້ປະເພດໄມກ້ວມເອາົ 500 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັໃນປີ 2010 ແລະ ໄດຖ້ກືຄາດຄະເນ

ວ່າຈະເພີ່ ມຂືນ້ເປັນ 1,000 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັໃນປີ 2015.

ອ່າງນໍາ້ງ ື່ມ ມບີດົບາດອນັສໍາຄນັໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ການລບົລາ້ງຄວາມທຸກຍາກໃນ

ລະດບັຊາດ ແລະ ຂງົເຂດ. ເຂື່ ອນນໍາ້ງ ື່ມເປັນເຂື່ ອນພະລງັງານໄຟຟາ້ທີ່ ນອນຢູ່ໃນອ່າງນໍາ້ງ ື່ມ. ຕັງ້ແຕ່ຊຸມປີ 1970, 

ເຂື່ ອນ ໄຟຟາ້ໄດສ້າ້ງລາ້ຮບັອນັສໍາຄນັຈາກນກັລງົທນຶຕ່າງປະເທດເຂົາ້ມາລງົທນຶໃນລາວ ແລະ ເຂື່ ອນໄຟຟາ້ຍງັ

ມບີດບາດອນັສໍາຄນັໃນການຮບັປະກນັຊວີດິການເປັນຢູ່ຂອງຂງົເຂດ. ອ່າງນໍາ້ງ ື່ມອຸດມົສມົບູນໄປດວ້ຍຊບັພະຍາ

ກອນທໍາມະຊາດ. ປະມານເຄິ່ ງໜຶ່ ງຂອງເຂດອ່າງແມ່ນແມ່ນໄດຖ້ກືປົກຄຸມດວ້ຍປ່າໄມອ້ນັອຸດມົສມົບູນ. ສດັສາ

ວາສິ່ ງ ແລະ ຕົນ້ໄມນ້າໆຊະນດິໃນເຂດອ່າງນໍາ້ງ ື່ມມຄີວາມອາດສາມາດອນັບົ່ ມຊອ້ນສໍາລບັຊວີະວທິະຍາ ແລະ

ນເິວດວທິະຍາ. ເຖງິແມ່ນວ່າຈະບໍມຂໍີມູ້ນກ່ຽວກບັການໃຊປ້ະໂຫຍດ ແລະ ການສົ່ ງອອກຂອງສນິຄາ້ໄມໄ້ມຈ້າກ

ອ່າງນໍາ້ງ ື່ມ, ແຕ່ວ່າກໄໍດຄ້າດຄະເນວ່າຜະລດິຕະຜນັປ່າໄມມ້ສ່ີວນຊ່ວຍຢ່າງສໍາຄນັຕໍການພດັທະນາເສດຖະກດິ-

ສງັຄມົຂອງຂງົເຂດ ແລະ ຍງັໄດສ້ະໜອງວດັສະດຸສໍາລບັການປຸກສາ້ງເຮອືນຊານບາ້ນຊ່ອງຂອງຄນົທ່ອງຖິ່ ນ. 

ນອກຈາກນັນ້, ຜະລດິຕະພນັປ່າໄມ,້ ຄນົຊນົນະບດົແມ່ນອງີໃສ່ການໃຊປ້ະໂຫຍດຂອງສນິຄາ້ທີ່ ບ່ໍແມ່ນໄມ ້

(NTFPs). NTFPs ໃນອ່າງນໍາ້ງ ື່ມລວມທງັອາຫານ, ຢາພືນ້ເມອືງແລະສະໝຸນໄພ.ສິ່ ງດັ່ ງກ່າວນີໄ້ດຖ້ກືຈດັເຂົາ້

ເປັນແຫຼ່ ງລາຍໄດເ້ຊິ່ ງປັບປຸງຊວີກິານເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊນົ.

ຊວີດິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊນົທີ່ ຢູ່ໃກກ້ບັທາງນໍາ້ ແມ່ນມກີານພວົພນັຢ່າງໃກຊ້ດິຕ່ໍກບັກດິຈະກາໍການຫາປາ. 

ການຜະລດິປາທົ່ ວປະເທດໃນປີ 1996 ໄດຄ້າດຄະເນປະມານ 38,000 ໂຕນ ແລະ ໄດເ້ພີ່ ມຂືນ້ເປັນ 143,000 

ໂຕນໃນປີ 2005, ໃນນັນ້ 68.5% ແມ່ນປີຈາກຟາມລຽ້ງ ແລະ ສ່ວນທີ່ ເຫຼອື 31.5% ແມ່ນປາທໍາມະຊາດ
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(Mattson, Balavong, Nilsson, Phounsavanhແລະ Hartman, 2001). ປາ ແລະ ຜະລດິຕະພນັປາໃນ

ອ່າງນໍາ້ງ ື່ມເປັນທີ່ ຮູຈ້ກັກນັດີ ແລະ ມຄີວາມຕອ້ງການສູງຂອງຕະຫຼາດພາຍໃນ. ຊາວປະມງົໃນອ່າງນໍາ້ງ ື່ມພບົກບັ

ຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ການສະໜອງປາຕໍ່ ຕະລາດຕວົເມອືງໃນຫຼາຍໆແຂວງໂດຍສະເພາະ

ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. ປະລມິານການຜະລດິຂອງການຫາປາໃນອ່າງນໍາ້ງ ື່ມໄດເ້ພີ່ ມຂືນ້ຈາກ 200 ໂຕນໃນປີ

1990 ເປັນ 280 ໂຕນໃນປີ 2003. (Mattson et al., 2001).

ອ່າງນໍາ້ງ ື່ມອຸດມົສບົບູນໄປດວ້ຍຊບັພະຍາກອນບໍ່ ແຮ່ ແລະ  ຍງັສາ້ງໂອການຄວາມມັ່ ງຄັ່ ງໃຫແ້ກ່ປະເທດ

ຊາດ (Kyophilavong 2009). ຊບັພະຍາກອນບໍ່ ແຮ່ຫຼາຍຊະນດິໄດຖ້ກືຄົນ້ພບົຢູ່ໃນຂງົເຂດ, ລວມມຄໍີາ, ທອງ

, ສງັກະສ,ີ ເຫຼກັແລະອື່ ນໆ. ໃນປັດຈບຸນັ, ມີ 21 ບໍລສິດັບໍແຮ່ກາໍລງັດໍາເນນີການຢູ່ອ່າງນໍາ້ງ ື່ມ. ບນັດາແຮ່ທາດທີ່

ສໍາຄນັທີ່ ກາໍລງັຂຸດຄົນ້ຢູ່ປັດຈບຸນັຢູ່ອ່າງນໍາ້ງ ື່ມສະແດງໃຫເ້ຫນັໃນຕາຕະລາງທີ 8.

ຕາຕະລາງທ ີ8: ບນັດາແຮ່ທາດໃນອ່າງນໍາ້ງ ື່ມ

ບໍລສິດັ ແຮ່ທາດ ແຂວງ ເນືອ້ທີ່ ສໍາປະທານ (ເຮກັຕາ)

P E O

Phoubia Mining Co. (Australia) Gold ວຽງຈນັ 263,700 442

Hanoi Construction (Vietnam) Gold ວຽງຈນັ 250

Huajin Minerals Co. LTD (China) Gold ຫຼວງພະບາງ 500

Daolao Co. LTD (Laos-Russia) Gold ວຽງຈນັ 504

ວຽງຈນັ 1,121

ວຽງຈນັ 581

ວຽງຈນັ 1,121

Laojiey Sinhoua Mining (China) Gold ນະຄອນຫຼວງ 300

Akkanoth Oversea (Australia) Gold ນະຄອນຫຼວງ 30,020

Lao-China Mineral Dev. (China) Copper ວຽງຈນັ 1,200

Phoujuan Mining Co. (Canada) Iron ຊຽງຂວາງ 2,200

Kinghuadao Sinher (China) Iron ວຽງຈນັ 2,000

Phadeng Industry (Thailand) Zinc ວຽງຈນັ 80,000 200

Sky Telecom (Thailand) Zinc ວຽງຈນັ 80,300

Lao Cement Co. LTD (Lao-

China)

Limestone ວຽງຈນັ 4.50

Clay ວຽງຈນັ 5.25

Mastone ວຽງຈນັ 9

Coal ວຽງຈນັ 175

Phialath Gold Mining (Laos) Gold ນະຄອນຫຼວງ 16

Vientiane Trading Co. (Laos) Gold ນະຄອນຫຼວງ 385

Army Mining (Laos) Gold ວຽງຈນັ 27,600

Xaysomboun Dev. (Laos) Gold ວຽງຈນັ 564

First Pacific Mining (Laos) Zinc ວຽງຈນັ 2,000
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Zinc ວຽງຈນັ 80,000

Coal ວຽງຈນັ 8,400

Coal ວຽງຈນັ 29,400

Phetthongkham (Laos) Barite ວຽງຈນັ 21

Oravanh Barite (Laos) Barite ວຽງຈນັ 21

Inthovong Mining (Laos) Barite ວຽງຈນັ 25

Lao Development Construction 

(Laos)

Barite ວຽງຈນັ 25

Barite Exploitation (Laos) Barite ວຽງຈນັ 10

Agri. Ind. & Serv. Dev. (Laos) Anthracite 

Coal

ວຽງຈນັ 10

Anthracite 

Coal

ວຽງຈນັ 20

Limestone ວຽງຈນັ 10

Limestone ວຽງຈນັ 9

Clay (R) ວຽງຈນັ 18

Clay (W) ວຽງຈນັ 1.50

Sino-Lao Potash Mining (China) Potash ນະຄອນຫຼວງ 7,800

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ກມົທໍລະນວີທິະຍາ ແລະ ແຮ່ທາດ, (2011).

ໝາຍເຫດ: P ໝາຍເຖງິການຄາດຄະເນ, E ໝາຍເຖງິການຂຸດຄົນ້, ແລະ O ໝາຍເຖງິການດໍາເນນີງານ

8. ການບໍລຫິານ

ອ່າງນໍາ້ງ ື່ມໄຫຼຢູ່ພາຍໃນ 5 ແຂວງຄ:ືແຂວງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ, ແຂວງ ວຽງຈນັ 

ແລະນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. ປະຊາກອນ ແລະ ໝູ່ ບາ້ນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອາໃສຕາມເຂດພູພຽງຂອງຊຽງຂວາງ, 

ແຂວງ ວຽງຈນັ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. ໃນປີ 2011 ເຂດພເິສດໄຊສມົບູນໄດຖ້ກືລວມເຂົາ້ຢູ່ໃນແຂວງ 

ວຽງຈນັ ແລະ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ. ຂະໜາດຂອງບນັດາແຂວງ ແລະ ເມອືງຕ່າງໆທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງໃນການບໍລຫິານ 

ເຊິ່ ງມເີນືອ້ທີ່ ພຽງບາງສ່ວນພາຍໃນຂອບເຂດອ່າງນໍາ້ງ ື່ມ ແມ່ນໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນຕາຕະລາງທ ີ9.

ຕາຕະລາງທ ີ9: ເນືອ້ທີ່ ຂອງແຂວງ ໃນເຂດອ່າງນໍາ້ງ ື່ມ

ແຂວງ ເນືອ້ທີ່ ທງັໝດົ

(km2)

ເນືອ້ທີ່ ໃນ

ເຂດອ່າງນໍາ້

ງ ື່ມ (km2)

ອດັຕາສ່ວນ

ຂອງແຂວງໃນ

ເຂດອ່າງນໍາ້ງ ື່ມ

(%)

ອດັຕາສ່ວນ

ຂອງເຂດອ່າງນໍາ້

ງ ື່ມໃນແຂວງ

(% ອ່າງນໍາ້ງ ື່ມ)

ຈາໍນວນເມອືງໃນ

ເຂດອ່າງນໍາ້ງ ື່ມ

ຊຽງຂວາງ 17,062 2,806 16.45 16.66 3

ຫຼວງພະບາງ 16,875 669 3.96 3.97 1

ວຽງຈນັ 21,850 11,379 52.08 67.58 11

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 3,920 1,875 47.84 11.13 3
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ບໍລຄໍິາໄຊ 1,863 112 0.75 0.67 1

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ການຄາດຄະເນຂອງກມົສະຖຕິ.ິ

9. ປະຊາກອນ

ໃນປີ 2005, ສປປ ລາວ ມປີະຊາກອນ 5.6 ລາ້ນຄນົ, ໃນນັນ້, ເພດຍງິກວມເອາົ 50.1 % ແລະ ເພດຊາຍ

ກວມເອາົ 49.9 %, ການຈະເລນີເຕບີໂຕຂອງປະຊາກອນສະເລ່ຍ 2.3 % ຕໍ່ ປີ, ອາຍຸຍນືສະເລ່ຍ 65 ປີ. 

ປະຊາກອນລາວຕອ້ງໄດເ້ພິ່ ງພາອາໃສກະສກິາໍເປັນຫຼກັ. ປະມານ 66 % ຂອງຊົ່ ວໂມງໃນການເຮດັວຽກ ແມ່ນ

ຖກືນາໍໃຊເ້ຂົາ້ໃນກດິຈະກາໍທີ່ ມກີານພວົພນັເຖງິການດໍາດງົຊວີດິແບບກະສກິາໍ. ຈາກການສໍາຫຼວດການໃຊຈ່້າຍ

ແລະການຊມົໃຊຄ້ວົເຮອືນຂອງລາວ ປີ 2008 (LECS 4) (World Band & DOS, 2009).

ໃນປີ 2005, ອ່າງນໍາ້ງ ື່ມມປີະຊາກອນປະມານ 1,976,307 ຄນົ (ການບໍລຫິານການຈດັການຊບັພະຍາກອນນໍາ້

ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, 2008). ຕາຕະລາງທ ີ 10 ສະແດງໃຫເ້ຫນັການແບ່ງເຂດທີ່ ຕັງ້ຂອງບນັດາແຂວງຕ່າງໆພາຍ

ໃນອ່າງນໍາ້ງ ື່ມ

ຕາຕະລາງທ ີ10: ປະຊາກອນຂອງແຂວງຕ່າງໆພາຍໃນອ່າງນໍາ້ງ ື່ມ

ແຂວງ ປະຊາກອນ

(ຄນົ)

ຄາດຄະເນຈາໍນວນປະຊາກອນໃນ ເຂ

ດອ່າງນໍາ້ງ ື່ມ (ຄນົ)

ອດັຕາສ່ວນປະຊາກອນໃນ ເຂດ

ອ່າງນໍາ້ງ ື່ມ (%)

ຊຽງຂວາງ 239,812 69,559 29.01

ຫຼວງພະບາງ 405,949 5,135 1.26

ວຽງຈນັ 409,906 270,785 60.45

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 695,472 155,233 22.32

ບໍລຄໍິາໄຊ 225,167 1,438 0.64

ລວມ 1,976,307 502,150

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ຄາດຄະເນໂດຍກມົສະຖຕິແິຫ່ງຊາດ.

ຂະໜາດສະເລ່ຍຂອງຄວົເຮອືນຢູ່ໃນຕວົເມອືງ ແລະ ເຂດຊນົນະບດົຂອງບນັດາແຂວງຕ່າງໆທີ່ ຢູ່ໃນເຂດອ່າງນໍາ້

ງ ື່ມ ແມ່ນສະແດງໃຫເ້ຫນັໃນຕາຕະລາງທ ີ11. ຂະໜາດສະເລ່ຍຂອງຄວົເຮອືນທີ່ ຢູ່ໃນເຂດອ່າງນໍາ້ງ ື່ມຢູ່ລະຫວ່າງ 

5.4 ແລະ 6.7 ຄນົຕ່ໍຄວົເຮອືນ, ເຊິ່ ງຄວົເຮອືນຂະໜາດໃຫຍ່ຈະມລີກັສະນະພເິສດຂອງເຂດຊນົນະບດົ. ການ

ປຽບທຽບຕວົເລກກບັຂະໜາດສະເລ່ຍຂອງຄວົເຮອືນແຫ່ງຊາດເທົ່ າ 5.9 ໃນປີ 2008 (World Band & 

DOS, 2009).

ຕາຕະລາງທ ີ11: ຂະໜາດຂອງຄວົເຮອືນ

ແຂວງ ຂະໜາດຄອບຄວົ (ຄນົ/ຄອບຄວົ)

ຕວົເມອືງ ຊນົນະບດົທີ່ ມເີສັນ້ທາງເຂົາ້ ຊນົນະບດົທີ່ ບ່ໍມເີສັນ້ທາງ

ຫຼວງພະບາງ 5.6 5.3 5.4
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ຊຽງຂວາງ 5.8 5.6 5.8

ວຽງຈນັ 5.5 5.6 5.8

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 5.6 5.3 5.4

ບໍລຄໍິາໄຊ 5.7 5.3 6.3

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ທະນາຄານໂລກ ແລະ ກມົສະຖຕິແິຫ່ງຊາດ (2009)

ຕາຕະລາງທ ີ 12: ສະແດງໃຫເ້ຫນັເຖງິສດັສ່ວນຂອງປະຊາກອນໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ ໄດຮ້ບັການສກຶສາ ແລະ ບໍ່

ໄດເ້ຂົາ້ໂຮງຮຽນ. ຈາໍນວນປະຊາກອນຜູທ້ີ່ ບ່ໍເຄຍີເຂົາ້ໂຮງຮຽນ ແມ່ນຫຼຸດລງົຈາກ 38 % ເປັນ 28 % ໃນ

ລະຫວ່າງປີ 1995 ແລະ 2005. ໃນໄລຍະເວລາດຽວກນັ, ຂໍມູ້ນຈາກແຂວງໄດແ້ນະນາໍແນວທາງທີ່ ຊດັເຈນ

ເພື່ ອຈະນາໍໄປສູ່ການຫຼຸດລງົຂອງໂຮງຮຽນທີ່ ບ່ໍໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມ ແລະ ສະທອ້ນໃຫເ້ຫນັສ່ວນທີ່ ຫ່າງໄກຈາກອ່າງນໍາ້

ງ ື່ມ. ສກຶສາກ່ຽວກບັຊ່ອງວ່າງເພດທີ່ ຈະແດງໃຫເ້ຫນັຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງໂອກາດຂອງຜູຍ້ງິ ແລະ ຜູຊ້າຍທີ່

ຈະເຂົາ້ຮຽນຊັນ້ປະຖມົເຊິ່ ງເປັນມາດຕະການທີ່ ແຕກຕ່າງລະຫວ່າງອດັຕາການເຂົາ້ຮຽນຂອງເພດຍງິ 90% ແລະ

ອດັຕາການເຂົາ້ຮຽນຂອງເພດຊາຍ 95% (World Band & DOS, 2009).

ຕາຕະລາງທີ 12: ການສໍາເລດັການສກຶສາ

ແຂວງ ການສໍາເລດັການສກຶສາ (%)

ໂຮງຮຽນ ວຊິາຊບີ ມະຫາວທິະຍາໄລ ບ່ໍໄດສໍ້າເລດັ

ຫຼວງພະບາງ 22 3 1 74

ຊຽງຂວາງ 25 4 1 70

ວຽງຈນັ 34 4 1 61

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 41 9 5 45

ບໍລຄໍິາໄຊ 29 6 1 74

ແຫຼ່ ງຂໍມ້ນູ: ທະນາຄານໂລກ ແລະ ກມົສະຖຕິແິຫ່ງຊາດ (2009).

ອດັຕາການຮູໜ້ງັສຂືອງຜູໃ້ຫຍ່ ແມ່ນສະແດງໃນຕາຕະລາງທີ 13. ມນັໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັອດັຕາການຮູໜ້ງັສທືີ່

ສູງໃນນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຕໍ່ າໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ. ເຖງິແມ່ນວ່າບນັດາແຂວງຕ່າງໆ ທີ່ ຕັງ້ຢູ່ໃນເຂດອ່າງນໍາ້ງ ື່ມ

ສ່ວນໃຫຍ່ເກອືບແມ່ນເຂດຊນົນະບດົ ເຊິ່ ງຫວງັວ່າອດັຕາການຮູໜ້ງັສທືີ່ ຕໍ່ ຈະໝດົໄປໃນອກີບໍ່ ດນົ.

ຕາຕະລາງທີ 13: ອດັຕາການຮູໜ້ງັສຂືອງຜູໃ້ຫຍ່

ແຂວງ ອດັຕາການຮູໜ້ງັສຂືອງຜູໃ້ຫຍ່ (%)

ເພດຍງິ ເພດຊາຍ

ຫຼວງພະບາງ 70.3 82.7
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ບໍລຄໍິາໄຊ 78.7 88.4

ຊຽງຂວາງ 77.5 87.8

ວຽງຈນັ 84.1 90.4

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 92.9 95.2

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ກມົສະຖຕິແິຫ່ງຊາດ (2013).

ສງັຄມົຂອງລາວ ແມ່ນອງີໃສ່ກະສກິາໍເປັນສ່ວນໃຫຍ່. ຜນົຈາກການສໍາຫຼວດປະຊາກອນ ແລະ ທີ່ ຢູ່ອາໃສໃນປີ

2005 ໃນທົ່ ວປະເທດ ຊີໃ້ຫເ້ຫນັວ່າ 71% ຂອງຊົ່ ວໂມງເຮດັວຽກ ແມ່ນຢູ່ໃນກະສກິາໍ (ຕາຕະລາງທີ 14). 

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງລະຫວ່າງແຂວງ ແມ່ນນອ້ຍ ຍກົເວັນ້ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. ການຈາ້ງງານນອກຈາກ

ວຽກເຮອືນ (ເຊັ່ ນ: ແຮງງານຮບັຈາ້ງ) ແມ່ນມຄີວາມສໍາຄນັໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ (22% ຂອງຊົ່ ວໂມງເຮດັ

ວຽກລວມ) ແຕ່ຢູ່ລະຫວ່າງ 2% ແລະ 5% ຢູ່ໃນເຂດອ່າງນໍາ້ງ ື່ມ (ທະນາຄານໂລກ ແລະ ກມົສະຖຕິແິຫ່ງຊາດ

, 2009).

ຕາຕະລາງທີ 14 ກດິຈະກາໍຫຼກັທາງເສດຖະກດິຂອງປະຊາກອນທີ່ ມອີາຍຸແຕ່ 10 ປີ ຂຶນ້ໄປ

ແຂວງ % ຂອງປະຊາກອນອາຍຸ

ແຕ່ 10+

ກດິຈະກໍາຫຼກັໃນ 7 ວນັ, % ຂອງຊົ່ ວໂມງເຮດັວຽກ

ຍງິ ຊາຍ ລວມ ມຄ່ີາຈາ້ງ ກດິຈະກໍາ

ນອກຈາກກະສິ

ກໍາ

ເຮດັກະສກິໍາເອງ ລວມ

ວຽງຈນັ 74 76 75 22 47 31 100

ຊຽງຂວາງ 71 72 72 2 16 82 100

ນະຄອນຫຼວງ 73 79 76 5 26 69 100

ບໍລຄໍິາໄຊ 85 82 84 3 34 63 100

ຫຼວງພະບາງ 78 82 80 5 12 84 100

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ທະນາຄານໂລກ ແລະ ກມົສະຖຕິແິຫ່ງຊາດ (2009).

ຊຸດຂໍມູ້ນ ກ່ຽວກບັລາຍຮບັຂອງຄວົເຮອືນລະດບັແຂວງ ແມ່ນມຄີວາມຈາໍກດັຫຼາຍ ເຊັ່ ນ: GDP ຕໍ່ ຫວົຄນົ

ແລະ ລາຍຮບັສຸດທຈິາກກະສກິາໍ. ໄດມ້ກີານນາໍໃຊຕ້ວົເລກຂໍມູ້ນທີ່ ໄກຄ້ຽງ. GDP ຕໍ່ ຫວົຄນົຢູ່ໃນ

ນະຄອນຫຼວງປະມານ 19 ລາ້ນກບີຕ່ໍປີ, ເຊິ່ ງວ່າສອງເທົ່ າຕວົເມື່ ອທຽບກບັລາຍຮບັຂອງຄນົໃນແຂວງອື່ ນໆມນ

ເຂດອ່າງນໍາ້ງ ື່ມ (ຕາຕະລາງທີ 15).
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ປະມານ 80% ຂອງປະຊາກອນທີ່ ເຮດັວຽກໃນຂງົເຂດກະສກິາໍ. ສະນັນ້, ແຫຼ່ ງລາຍໄດຫ້ຼກັຂອງຄວົເຮອືນໃນ

ເຂດຊນົນະບດົໃນເຂດອ່າງນໍາ້ງ ື່ມ ແມ່ນມາຈາກກະສກິາໍn. ການຜະລດິເຂົາ້ ກວມເອາົປະມານ 50% ຂອງລາຍ

ໄດຈ້າກກະສກິາໍໃນລະດບັແຂວງ ແລະ ປະເທດ (ຕາຕະລາງທີ 16). ຕົນ້ທນຶໃນການຜະລດິກະສກິາໍ (ເຊັ່ ນ: 

ແນວພນັ, ເຄື່ ອງອຸປະກອນການຜະລດິ, ຄ່າຈາ້ງ) ແມ່ນສູງກ່ວາໝູ່ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. ສະນັນ້, ກາໍໄລ

ສຸດທຈິາກການເຮດັກະສກິາໍໃນນະຄອນຫຼວງ ຈິ່ ງຕ່ໍາກ່ວາໝູ່ ເມ ື່ ອທຽບກບັແຂວງອື່ ນໆໃນເຂດອ່າງນໍາ້ງ ື່ມ. 

ຕາຕະລາງທີ 15 GDP ຕໍ່ ຫວົຄນົ

ແຂວງ GDP ຕໍ່ ຫວົຄນົ (ລາ້ນກບີ)

ຊຽງຂວາງ 8

ຫຼວງພະບາງ 9.88

ວຽງຈນັ 8.41

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 18.72

ບໍລຄໍິາໄຊ 10.79

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ກມົສະຖຕິແິຫ່ງຊາດ (2013)

ຕາຕະລາງທີ 16 ຕົນ້ທນຶ , ລາຍຮບັ, ແລະ ກາໍໄລສຸດທຈິາກກະສກິາໍ (ຫວົໜ່ວຍ: 1,000 ກບີ/ຄວົເຮອືນ/ປີ)

ແຂວງ ລາຍຮບັ ຕົນ້ທນຶ ກາໍໄລ

ສຸດທິເຂົາ້ ຜກັ-ໝາກ

ໄມ ້

ຊີນ້ ປາ ເຄື່ ອງ

ປ່າ

ຂອງ

ດງົ

ອື່ ນໆ ແນວ

ພນັ ເຄື່ ອງ

ມື

ຄ່າຈາ້ງ ອື່ ນໆ

ສປປ ລາວ 3129 694 1234 732 40 313 183 137 189 228 5404

ຕວົເມອືງ 1696 379 543 508 37 375 222 151 308 233 2624

ຊນົນະບດົ 359

8

797 1460 805 41 292 170 132 149 227 6136

ນະຄອນຫຼວງ 222 231 511 435 50 557 298 217 484 424 2587
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4

ຊຽງຂວາງ 395

7

976 1867 602 21 291 644 460 277 252 6082

ວຽງຈນັ 267

3

553 1767 811 152 752 402 166 308 369 5464

ບໍລຄໍິາໄຊ 2471 934 917 1539 33 98 19 110 155 87 5621

ຫຼວງພະບາງ 237

6

678 1615 425 87 142 143 78 151 151 4854

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ທະນາຄານໂລກ ແລະ ກມົສະຖຕິແິຫ່ງຊາດ (2009)

ເພື່ ອທີ່ ຈະເຮດັໃຫຫ້ຼຸດພົນ້ອອກຈາກຄວາມທຸກຈນົໃນປີ 2020, ລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (GoL) ໄດຈ້ດັ

ຕັງ້ຍຸດທະສາດ ເພື່ ອການເຕບີໂຕ ແລະ ລບຶລາ້ງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ (NGPES), ໂຄງການການພດັທະນາ

ລວມ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (GoL 2004). ການວເິຄາະຈາກ 4 ຜນົການສໍາຫຼວດການບໍລໂິພກ

ແລະ ການໃຊຈ່້າຍ(LECS) ຈາກທະນາຄານໂລກ ແລະ ກມົສະຖຕິແິຫ່ງຊາດ (2009) ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັ

ຜນົກະທບົຂອງຄວາມທຸກຈນົຫຼຸດລງົໃນຊ່ວງປີ 1992/1993 ແລະ 2077/2008. ຜນົກະທບົຂອງຄວາມທຸກ

ຈນົຫຼຸດລງົຈາກ 46% ໃນ LECS 1 ມາເປັນ 39% ໃນ LECS 2, ແລະ ຈາກ 33.5% ໃນ LECS 3 ມາ

ເປັນ 28% ໃນ LECS 4 (ຕາຕະລາງທີ 17). ສໍາປະສດິ ຈນີີ (The Gini coefficient), ຄ່າໄກຄ້ຽງເພື່ ອວດັ

ແທກຄວາມບໍ່ ສະເໝພີາບ, ໄດເ້ພີ່ ມຂຶນ້ຈາກ 30.5 ໃນປີ 1992/93 ມາເປັນ 35.6 ໃນປີ 2007/08 

(ຕາຕະລາງທີ 17). ວຽງຈນັ ແລະ ພາກເໜອືຂອງລາວ ໄດພ້ບົກບັການເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງຄວາມບ່ໍເທົ່ າທຽມກນັຢ່າງ

ແຕກໂຕນກນັຫຼາຍ ເມື່ ອທຽບໃສ່ກບັຂງົເຂດອື່ ນຂອງປະເທດ. ໃນວຽງຈນັ, ຄ່າສໍາປະສດິຈນີເີພີ່ ມຂຶນ້ຈາກ

29.7 ໃນປີ 1992/93 ມາເປັນ 38.0 ໃນປີ 2007/8. ເຂດພາກເໜອືຂອງລາວ, ຄ່າສໍາປະສດິຈນີີ ແມ່ນເພີ່ ມ

ຂຶນ້ຈາກ 26.9 ໃນປີ 1992/93 ມາເປັນ 35.2 ໃນປີ 2007/08 (ຕາຕະລາງທີ 18). ຈາກບນັດາຕວົເລກທີ່ ໄດ ້

ສະເໜມີານັນ້ ສາມາດເຫນັໄດຢ່້າງຈະແຈງ້ແລວ້ວ່າ ເຖງິແມ່ນວ່າກວຽກງານການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຈນົຈະສໍາ

ເລດັໃນຊຸມປີນີ,້ ແຕ່ປະເທດຍງັປະເຊນີກບັລະດບັຄວາມທຸກຈນົ ແລະ ຄວາມບໍ່ ສະເໝພີາບທີ່ ສູງ.

ຕາຕະລາງທີ 17. ແນວໂນມ້ຄວາມທກຸຈນົໃນ ສປປ ລາວ

LECS 1

1992/93

LECS 2

1997/98

LECS 3

2002/03

LECS 4

2007/08

ລາວ 46 39.1 33.5 28

ຕວົເມອືງ 27 22 20 17

ຊນົນະບດົ

ມເີສ້ັນທາງ 43 32 31 30

ບ່ໍມເີສ້ັນທາງ 61 51 46 43

ທົ່ງພຽງ 28 20.5

ພພູຽງ 36.5 29

ພສູງູ 34 33

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ທະນາຄານໂລກ ແລະ ກມົສະຖຕິິແຫງ່ຊາດ (2009)
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ຕາຕະລາງທີ 18. ແນວໂນມ້ຄວາມບ່ໍສະເໝີພາບໃນ ສປປ ລາວ

LECS 1

1992/93

LECS 2

1997/98

LECS 3

2002/03

LECS 4

2007/08

ລາວ 30.5 34.9 32.6 35.4

ຕວົເມອືງ 30.9 39.7 34.8 36.3

ຊນົນະບດົ

ມເີສ້ັນທາງ 29.3 32.1 30.3 33.2

ບ່ໍມເີສ້ັນທາງ 27.5 30.9 29.4 33.3

ຂງົເຂດ

ວຽງຈນັ 29.7 36.9 36 38

ພພູາກເໜືອ 26.9 34.5 30.7 35.2

ພາກກາງ 31.5 32.5 31 34

ພາກໄຕ້ 32.3 32.4 31.4 32.2

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ທະນາຄານໂລກ ແລະ ກມົສະຖຕິແິຫ່ງຊາດ (2009)

ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມບໍ່ ສະເໝພີາບຢູ່ພາຍໃນເຂດອ່າງນໍາ້ງ ື່ມແມ່ນບ່ໍມ.ີ ສະນັນ້, 

ດດັສະນວີດັຄວາມທຸກຍາກຕໍ່ ຫວົຄນົ ແລະ ຄ່າສໍາປະສດິຈນີທີີ່ ວດັແທກໃນລະດບັແຂວງຢູ່ພາຍໃນເຂດອ່າງງ ື່ມ

ໄດຖ້ກືນາໍໃຊເ້ປັນຕວົແທນ. ດັ່ ງທີ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັໃນຕາຕະລາງທ ີ 17, ທງັສອງຢ່າງຄ ື ລະດບັຄວາມທຸກຍາກ 

ແລະ ຄວາມບໍ່ ສະເໝພີາບມກີານປ່ຽນແປງໃນແຕ່ລະແຂວງທີ່ ນອນຢູ່ໃນເຂດອ່າງນໍາ້ງ ື່ມ. ແຂວງ ຊຽງຂວາງມຄ່ີາ

ດດັສະນະຄວາມທຸກຍາກຕໍ່ ຫວົຄນົສູງສຸດ, ນະຄອນວຽງຈນັມຄ່ີາຕໍ່ າສຸດ. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັມຄີວາມບໍ່ ສະເ

ໝພີາບຫຼາຍກວ່າໝູ່  ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງມຄີວາມບ່ໍສະເໝພີາບໜອ້ຍທີ່ ສຸດໃນປີ 

2007/2008. ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມບໍ່ ສະເໝພີາບແມ່ນບນັດາປັດໃຈທີ່ ສໍາຄນັທີ່ ກະຕຸນ້ການປ່ຽນແປງ

ໃນການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນໃນເຂດອ່າງນໍາ້ງ ື່ມ.

ຕາຕະລາງທ ີ19: ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມບໍ່ ສະເໝພີາບຂອງລາຍໄດໃ້ນແຂວງຕ່າງໃນເຂດອ່າງນໍາ້ງ ື່ມ

ແຂວງ ດດັສະນຄີວາມທຸກຍາກຕໍ່ ຫວົຄນົ (%) ຈນີີ (GINI)

ຊຽງຂວາງ 42.0 38.0

ຫຼວງພະບາງ 27.2 31.6

ວຽງຈນັ 28.0 32.1

ນະຄອນຫຼວງ 15.2 38.0

ບໍລຄໍິາໄຊ 21.5 33.9

ແຫຼ່ ງຂໍມູ້ນ: ກມົສະຖຕິແິຫ່ງຊາດ (2013)
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10. ການຄອບຄອງທີ່ ດນິ

ກ່ອນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍວ່າກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການຈດັສນັທີ່ ດນິ ແລະ ປ່າ7 ໃນປີ 2006, ທີ່ ດນິໄດຖ້ກື

ອາໄສ ແລະ ຂາຍໂດຍບ່ໍໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢືນຈາກກດົໝາຍທີ່ ດນິ. ຄວົເຮອືນໃດໜຶ່ ງສາມາດໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ

ໂດຍຊົ່ ວຄາວໃນການເຂົາ້ເຖງິເຂດປ່າ ແລະ ດນິທີ່ ເປ່ົາຫວ່າງ. ບນັດາຄວົເຮອືນຍງັໄດມ້ສີດິທພິເິສດຈາກຜນົຕອບ

ແທນຂອງທີ່ ດນິອາໄສ ແລະ ແຮງງານຂອງພວກເຂາົເຈົາ້. ຖາ້ວ່າຄວົເຮອືນໃດເຊາົ ຫຼ ື ອອກຈາກດນິອາໄສຢູ່ທີ່ ບ່ໍໄດ ້

ຊມົໃຊເ້ປັນເວລາດນົນານ, ຄວົເຮອືນອື່ ນກສໍາມາດເຂົາ້ໄປອາໄສໃນດນິດັ່ ງກ່າວໄດໂ້ດຍຮບັການຍນິຍອມຈາກຄນົ

ເຮອືນທີ່ ເຄຍີອາໄສຢູ່ມາກ່ອນ (Ducourtieux et al., 2005; Thongmanivong et al., 2005). ຕັງ້ແຕ່

ປະເທດລາວເຮາົໄດນ້າໍໃຊກ້ນົໄກເສດຖະກດິ ໃໝ່ໃນ ປີ 1986, ອຸປະສງົທີ່ ດນິເພື່ ອເຮດັກະສກິາໍໄດເ້ພີ່ ມຂືນ້ຢ່າງ

ຫຼວງຫຼາຍ. ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍວ່າກດົໝາຍວ່າດວ້ຍການຈດັສນັທີ່ ດນິ ແລະ ປ່າ ໃນປີ 1986 ໄດລ້ິ

ເລີ່ ມການປະຕຮູິບການຈດັສນັທີ່ ດນິ. ໃນການທີ່ ຈະໄດຮ້ບັໃບຕາດນິ8, ຄວົເຮອືນຈະຕອ້ງໄດລ້ງົທະບຽນ ແລະ

ເສຍພາສທີີ່ ດນິຂອງພວກເຂາົເຈ ົາ້ໃຫແ້ກ່ລດັຖະບານ (Fujita & Phanvilay, 2008; Thongmanivong et 

al., 2005). ການຮບັຮູກ້ານນາໍໃຊທ້ີ່ ດນິສ່ວນບຸກຄນົ/ສດິທກິານໃຊປ້ະໂຫຍດທີ່ ດີນິໄດມ້ກີານຈດັຫາໃຫແ້ກ່

ບນັດາຄບົເຮອືນພອ້ມດວ້ຍໂອກາດໃນການຊື,້ ຂາຍ, ເຊົ່ າທີ່ ດນິດັ່ ງກ່າວ.

ຄໍາສັ່ ງຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕສີະບບັເລກທີ 164 ກ່ຽວກບັ NPAs ໃນປີ 2007/2008 ແລະ ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍ

ທີ່ ດນິ(2003) ໃຫມ້ກີານຈາໍກດັການເຂົາ້ຫາ NPAs. ເຖງິແມ່ນວ່າຂໍຈ້າໍກດັທາງດາ້ນກດົໝາຍດັ່ ງກ່າວນີ,້ NPAs

ຍງັຄງົໄດຮ້ບັການບຸກລຸກເຂົາ້ເຖງິໂດຍຄວົເຮອືນຕ່າງໆ. ອງີຕາມ (Thongmanivong et al., 2005), ການຕດັ

ໄມທ້ີ່ ຜດິກດົໝາຍຂອງບນັດາຄວົເຮອືນໄດເ້ປັນບນັຫາທີ່ ສໍາຄນັຢູ່ພາຍໃນເຂດປ່າສະຫວງນພູພະນງັ (NPA).

ເນື່ ອງຈາກວ່າມຄີວາມຈາໍກດັທາງດາ້ນການເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ, ສະຖານະການຂອງການຄອບຄອງທີ່ ດນິໃນ

ເຂດອ່າງນໍາ້ງ ື່ມແມ່ນຍງັບ່ໍທນັເຂົາ້ໃຈຢ່າງຈະແຈງ້ເທື່ ອ. ເຖງິຢ່າງໃດກຕໍາມ, ຄວົເຮອືນໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ມສີດິນາໍໃຊ ້

ທີ່ ດນິຢ່າງຖກືກດົໝາຍໃນບາງບ່ອນ (Thongmanivong et al., 2005). ນອກຈາກນັນ້, ຈາໍນວນ ແລະ ຂະໜ

າດຂອງເມອືງ ແລະ ເຂດປ່າຊຸມຊນົແມ່ນຍງັບ່ໍທນັໄດບ້ນັທກຶເທື່ ອ.

11. ໄພຄຸກຄາມທີ່ ມຕ່ໍີສິ່ ງແວດລອ້ມ

ຄວາມອຸດມົສມົບູນທາງດາ້ນຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃນອ່າງນໍາ້ງ ື່ມ ແມ່ນກາໍລງັຈະຫຼຸດລງົຢ່າງຕ່ໍ

ເນື່ ອງໃນປີທີ່ ຜ່ານມາເຖງິປັດຈບຸນັ. ສາເຫດຫຼກັໆສໍາລບັການຫຼຸດລງົແມ່ນ:

(1) ການເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງໂຄງການພດັທະນາ ເຊິ່ ງລວມທງັໂຄງການພະລງັງານໄຟຟາ້, ການຂຸດຄົນ້ບ່ໍແຮ່ ແລະ

ການກໍ່ ສາ້ງຖະໜນົຫນົທາງ.

(2) ກດິຈະກາໍທາງດາ້ນກະສກິາໍຂອງປະຊາກອນມກີານເພີ່ ມຂືນ້.
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(3) ການບໍລຫິານງານທີ່ ບ່ໍມປີະສດິທພິາບກ່ຽວກບັການຈດັສນັຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ຕັງ້ແຕ່ມຄີວາມ

ເຂັມ້ງວດທາງດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ກດົລະບຽບທີ່ ບງັຄບັໃຊ ້ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຍງັຕ່ໍາ.

ໄພຄຸກຄາມທີ່ ອນັຕະລາຍ ຈາກການເພີ່ ມຂຶນ້ຂອງຈາໍນວນປະຊາກອນຂອງຊາວກະສກິອນຂະໜາດນອ້ຍໃນ

ເລື່ ອງການລ່າສດັ/ການລກັລອບລ່າສດັປ່າ, ການຖ່ງປ່າເຮດັໄຮ່9, ແລະ ການຕດັໄມທ້ີ່ ມລີາຄາໃນປ່າທໍາມະຊາດ

(Fujita & Phanvilay et al., 2005). ການກະທໍາດັ່ ງກ່າວນີ ້ ໄດສ້ບືຕ່ໍເຮດັໃຫປ່້າໄມທໍ້າມະຊາດທີ່ ອຸດມົສມົບູນ

ຫຼຸດລງົ, ສດັສາວາສິ່ ງ ແລະ ຕົນ້ໄມຫ້ຼຸດລງົ ແລະ ສຸດທາ້ຍກໍ່ ສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍກບັການສະໜອງນໍາ້ໃນອ່າງນໍາ້ງ ື່ມ.

ເຖງິແມ່ນວ່າລດັຖະບານໄດພ້ະຍາຍາມທີ່ ຈະປົກປອ້ງປ່າທໍາມະຊາດທີ່ ອຸດມົສມົບູນໄວກ້ຕໍາມ, ແຕ່ວ່າການ

ເຊື່ ອມລງົຂອງສິ່ ງແວດລອ້ມໄດສ້ບືຕ່ໍຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ນອກ NPAs ຂອງເຂດອ່າງນໍາ້ງ ື່ມ. ຜະລດິຕະພນັ ຈາການ

ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ (NTFP) ມຄີວາມສໍາຄນັສໍາລບັການຮບັປະກນັທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານ ແລະ ເປັນແຫຼ່ ງລາຍ

ໄດຫ້ຼກັຂອງປະຊາຊນົຜູທ້ີ່ ອາໄສຢູ່ໃນເຂດອ່າງນໍາ້ງ ື່ມ. ຜະລດິຕະພນັດັ່ ງກ່າວ ຍງັສບືຕ່ໍການພດັທະນາທຸລະກດິຂະ

ໜາດນອ້ຍເຊິ່ ງມສ່ີວນຊ່ວຍຕ່ໍການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (Fopper & Ketphanh, 2004). ຊະນດິຂອງ

ຜະລດິຕະພນັເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົປະກອບມີ ແຖມ, ໝາກປາມ, ມອ້ນ, ຍານ, ເປືອເມອືກ, eaglewood, ໜ່ໍໄມຂ້ມົ

ແລະ ໜາກແໜ່ງ. ເນື່ ອງຈາກວ່າການຫຼຸດລງົຂອງປ່າໂດຍທໍາມະຊາດທງັພາຍໃນ ແລະ ນອກເຂດປ່າສະຫງວນ

ແຫ່ງຊາດ, ສນິຄາ້ຂອງຜະລດິຕະພນັທີ່ ບ່ໍແມ່ນ ໄມກ້ໍ່ ຫຼຸດລງົເຊັ່ ນດຽວກນັ. ສິ່ ງດັ່ ງກ່າວນີບ່ໍ້ແມ່ນພຽງແຕ່ມຜີນົ

ກະທບົທາງດາ້ນລບົຕ່ໍການສາ້ງລາຍໄດ ້ ແຕ່ຍງັມຜີນົຕ່ໍກບັການບໍລໂິພກອາຫານສໍາລບັຄວົເຮອືນໃນເຂດອ່າງນໍາ້

ງ ື່ມ.

ອ່າງນໍາ້ງ ື່ມໄດເ້ຄຍີອຸດມົຮັ່ ງມທີາງດາ້ນຊວີະນາໆພນັ. ເຖງິຢ່າງໃດກຕໍາມ, ສິ່ ງດັ່ ງກ່າວນີກ້ໄໍດຫ້ຼຸດລງົເນື່ ອງ

ຈາກວ່າມກີານລ່າສດັ/ລກັລອບລ່າສດັປ່າ ແລະ ການສບືຕ່ໍທໍາລາຍບ່ອນຢູ່ທໍາມະຊາດຂອງສດັ ແລະ ຕົນ້ໄມ.້

ສດັປ່າ ແລະ ຕົນ້ໄມປ່້າໃນເຂດອ່າງນໍາ້ງ ື່ມປະກອບມ:ີ ແມວປ່າ, ເສອືດາວ, ເສອື, ຊາ້ງອາຊ,ີ ແຮດ, ກວາງ

, kouprey, gaur, banteng, ງວົປ່າ, ຄວາຍ, ລງີ, ກະຕ່າຍ ແລະ ສດັປະເພດອື່ ນໆ (Duckworth, Salter, & 

Khounboline, 1999).

ເຂື່ ອນນໍາ້ງ ື່ມໄດຖ້ກືໃຊເ້ປັນບ່ອນຫາປາສໍາລບັປະຊາຊນົໃນແຂວງ ວຽງຈນັ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ

ເຊິ່ ງໄດກ້ວມເອາົຂອບເຂດ 370 ກໂິລຕາແມດັ. ໃນປີ 2000, ໄດມ້ປີາຫຼາຍກວ່າ 55 ຊະນດິປະກດົຢູ່ໃນອ່າງນໍາ້

ເຊັ່ ນວ່າ: ປາແກວ້, ປາສະກາງ, ປານນິ, ປາກນິຫຍາ້, Rohu carp ແລະ common carp ໃນປີ 2001 

(Mattson et al.,2001).

ໃນປີ 1998, ປາທີ່ ໄດຖ້ກືຫາທງັໝດົປະມານ 1,470 ໂຕນ; ຜນົຜະລດິການຫາປາປະມານ 185 ກໂິລ/

ເຮກັຕາ/ປີ. ມີ 30 ບາ້ນທີ່ ຢູ່ອອ້ມຮອບອ່າງເກບັນໍາ້, ເຊິ່ ງມປີະຊາກອນປະມານ 16,600 ຄນົໃນປີ 1998. ເຖງິ

ຢ່າງໃດກຕໍາມ, ຈາໍນວນປາກໄໍດຫ້ຼຸດລງົເພາະວ່າຂະໜາດຂອງປະຊາກອນໄດເ້ພີ່ ມຂືນ້ ແລະ ວທິກີານຫາປາທີ່ ບ່ໍເ

ໝາະສມົ.
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ການທໍາລາຍປ່າ ແລະ ການຖາງປ່າເຮດັໄຮ່ໄດສ້ົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍປະລມິານນໍາ້ ແລະ ຄຸນະພາບຂອງນໍາ້ໃນ

ອ່າງນໍາ້ງ ື່ມ. ອ່າງນໍາ້ງ ື່ມໄດພ້ບົກບັຄວາມຂາດແຄນທາງດາ້ນນໍາ້ເພື່ ອການຊມົໃຊ ້ ແລະ ເພື່ ອການເຮດັກະສກິາໍ ໃນ

ລະຫວ່າງລະດູແລງ້ (Water Resource and Environment Administration, 2008). ນອກຈາກນັນ້, 

ອ່າງນໍາ້ງ ື່ມຍງັພບົກບັຄຸນະພາບນໍາ້ທີ່ ຕໍ່ າເພາະວ່າການໄຫຼຂອງນໍາ້ໄດຫ້ຼຸດລງົ, ມດີນິເຈື່ ອນ, ດນິຕະກອນ (Water 

Resource and Environment Administration, 2008).

12. ການປະຕບິດັການບໍລຫິານທີ່ ເປັນໄປໄດ ້

ການຫຼຸດລງົຂອງປ່າແມ່ນບນັຫາໜຶ່ ງທີ່ ສໍາຄນັໃນອ່າງນໍາ້ງ ື່ມ ແລະ ດັ່ ງນັນ້ ມນັຈຶ່ ງມຜີນົກະທບົຕໍ່ ບນັຫາ

ທາງສິ່ ງແວດລອ້ມອື່ ນໆອກີດວ້ຍ. ສະນັນ້, ການປົກປັກຮກັສາປ່າເປັນທາງເລອືກທີ່ ສໍາຄນັໃນຂງົເຂດອ່າງນໍາ້ງ ື່ມ 

ແລະ ເຂດອື່ ນ ໃໆນປະເທດລາວ. ໃນການປັບປຸງສະພາບທາງສິ່ ງແວດລອ້ມ ເປັນຕົນ້ແມ່ນການດໍາລງົຊວີດິຂອງ

ຊາວກະສກິອນຂະໜາດນອ້ຍທີ່ ຕອ້ງການປ່ຽນແປງສະຖານະພາບຂອງອ່າງນໍາ້ງ ື່ມ ແມ່ນຕອ້ງມກີານຄວບຄຸມ. 

ການປະຕບິດັການບໍລຫິານທີ່ ເປັນໄປໄດປ້ະກອບມ:ີ

- ປອ້ງກນັການລກັລອບລ່າສດັ/ຫຼຸດຜ່ອນການລ່າສດັປ່າລງົ.

- ປອ້ງກນັ/ຫຼຸດຜ່ອນການຖາງປ່າເຮດັໄຮ່.

- ປອ້ງການ/ຫຼຸດຜ່ອນການຕດັໄມຂ້ອງຊາວກະຊກິອນຂະໜາດນອ້ຍ.

- ປູກປ່າທດົແທນສ່ວນທີ່ ສູນເສຍໄປ

ການປອ້ງກນັການລກັລອບລ່າສດັ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນການລ່າສດັປ່າຍງັແມ່ນມຄີວາມສໍາຄນັຕ່ໍການປົກປັກ

ຮກັສາຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສດັປ່າໃນອ່າງນໍາ້ງ ື່ມ. ເຖງິຢ່າງໃດກຕໍາມ, ເງນິທນຶສໍາລບັການລາດຕະເວນໃນ

ປັດຈບຸນັແມ່ນຍງັບ່ໍພຽງພໍເທື່ ອ. ເງນິທີ່ ໄດຮ້ບັຈາກລດັຖະບານແມ່ນຍງັຢູ່ໃນມາດຖານທີ່ ຕໍ່ າໃນດາ້ນການບໍລຫິານ

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດໃນປະເທດກາໍລງັພດັທະນາ (Kyophilavong & Tsechalicha, 2011). ສະນັນ້, ມນັ

ຈຶ່ ງມຄີວາມສໍາຄນັໃນການສາ້ງເງນິທນຶໃນຂັນ້ບາ້ນ ຫຼ ື ຊຸມຊນົ ໃຫທຸ້ກຄນົມສ່ີວນຮ່ວມເພື່ ອສະໜອງທນຶສໍາລບັ

ການລາດຕະເວນ. ວທິດີັ່ ງກ່າວນີແ້ມ່ນມປີະສດິທພິາບໃນການປອ້ງກນັການລກັລອບລ່າສດັ/ການລ່າສດັປ່າໃນ

ແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ (Environment Protection Fund, 2009). ນອກຈາກນັນ້, ວທິດີັ່ ງກ່າວນຍີງັສາ້ງລາຍໄດໃ້ຫ ້

ແກ່ບາ້ນສໍາລບັການລງົທນຶໃນການຜະລດິກະສກິາໍ ແທນທີ່ ຈະມກີານສົ່ ງເສມີການລກັລອບ/ລ່າສດັປ່າ.

ການຖາງປ່າເຮດັໄຮ່ຍງັຄງົເປັນຮູບແບບໜຶ່ ງໃນການເຮດັກະສກິາໍທີ່ ພົນ້ເດັ່ ນໃນເຂດອ່າງນໍາ້ງ ື່ມ. ການຖາງປ່າ

ເຮດັໄຮ່ແມ່ນມລີກັສະນະທີ່ ມຜີະລດິຕະພາບທີ່ ຕໍ່ າ. ຄວາມກດົດນັທີ່ ຍງັຄງົຄາ້ງຢູ່ສາມາດຫຼຸດລງົໄດໂ້ດຍການ

ປັບປຸງຜະລດິຕະພາບຂອງການຜະລດິກະສກິາໍ. ຫນັມາປູກເຂົາ້ທດົແທນ ຫຼື ອາດຈະປູກພດືທີ່ ໃຫຜ້ນົກາໍໄລຫຼາຍ

ກວ່າ (ຕວົຢ່າງ: ຕົນ້ໄມກ້ນິໝາກ) ແລະ ການນາໍສະເໜວີທິປີະຕບິດັການດໍາເນນີການຜະລດິກະສກິາໍແບບຢືນຍງົ
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ສິ່ ງເຫຼ ົ່ ານີເ້ປັນທາງເລອືກທີ່ ດີ ກວ່າ. ຊາວກະສກິອນຂະໜາດນອ້ຍຕອ້ງໄດຮ້ບັເງນິຊ່ວຍເຫຼອືເພື່ ອຈະສາມາດ

ປ່ຽນແປງສະພາບການຜະລດິ ແລະ ສາ້ງການລງົທນຶທີ່ ສໍາຄນັ.

ການເຝິກອບົຮມົກເໍປັນອກີທາງເລອືກໜຶ່ ງທີ່ ຈາໍເປັນ. ນອກຈາກນັນ້, ຊາວກະສກິອນຂະໜາດນອ້ຍຄວນຈະ

ໄດຮ້ບັເງນິຄ່າຕອບແທນເພື່ ອຈະຫຼຸດການເຮດັກະສກິາໍຮູບແບບດັ່ ງກ່າວນີ,້ ແລະ ຍງັຫຼຸດຜ່ອນຂອບເຂດທີ່ ພວກ

ເຂາົເຈົາ້ຖາງປ່າເພື່ ອເຮດັໄຮ່ອກີດວ້ຍ.

ເຫດຜນົຫຼກັສໍາລບັການຕດັໄມຂ້ອງຊາວກະສກິອນຂະໜາດນອ້ຍແມ່ນສາມາດສາ້ງຜນົກາໍລງັໃຫແ້ກ່ພວກ

ເຂາົເຈົາ້. ການປອ້ງການຕດັໄມຜ້ດິກດົໝາຍໂດຍຜ່ານບນັດາຊາວກະສກິອນຂະໜາດນອ້ຍຈະຕອ້ງເພີ່ ມທະວີ

ຄວາມເຂັມ້ງວດໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍໃນລະດບັແຂວງ ແລະ ເມອືງ ຜ່ານການເພີ່ ມການລາດຕະເວນ

ໃນບນັດາເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ. ຊາວບາ້ນຄວນຈະໄດຮ້ບັການຈ່າຍເງນິເພື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການ

ລາດຕະເວນ. ວທິດີັ່ ງກ່າວນີບ່ໍ້ພຽງແຕ່ປັບປຸງການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍ ແຕ່ຍັງັເປັນການສາ້ງລາຍໄດໃ້ຫແ້ກ່

ຊາວບາ້ນເພື່ ອລງົທນຶໃສ່ການຜະລດິກະສກິາໍແທນທີ່ ຈະສາ້ງການຕດັໄມ.້ ນອກຈາກນັນ້ຊາວກະສກິອນຂະໜາດ

ນອ້ຍຄວນຈະໄດຮ້ບັເງນິທດົແທນເພື່ ອຈະຫຼຸດຜ່ອນກດິຈະກາໍຕ່າງໆກ່ຽວກບັການຕດັໄມທ້ີ່ ຖກືກດົໝາຍ. ຊາວ

ກະສກິອນຂະໜາດນອ້ຍຄວນຈະໄດຮ້ບັເງນິເພື່ ອປູກປ່າທດົແທນສ່ວນທີ່ ສູນເສຍໄປ. ການປູກປ່າທດົແທນຍງັ

ຊ່ວຍປອ້ງກນັການເສາະເຈື່ ອນຂອງດນິ ແລະ ຍງັອາດຈະປັບປຸງລະບບົການໄຫຼວຽນຂອງນໍາ້.

13. ສະຫຼຸບ

ການປົກປັກຮກັສາຊບັພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມສາມາດປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ຂອງຊາວ

ກະສກິອນຂະໜາດນອ້ຍໃນເຂດອ່າງນໍາ້ງ ື່ມ. ຈດຸປະສງົໃນການເຮດັບດົລາຍງານຄົນ້ຄວາ້ນີໄ້ດເ້ປັນບ່ອນອງີໃນ

ການອະທບິາຍສະພາບກາຍະພາບວທິະຍາ ແລະ ສະພາວະທາງເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງອ່າງນໍາ້ງ ື່ມ ທີ່ ຊີໃ້ຫເ້ຫນັ

ເຖງິບນັດາຜນົກະທບົກ່ຽວກບັແວດລອ້ມຂອງການນາໍໃຊທ້ີ່ ດນິໃນປັດຈບຸນັ. ບດົລາຍງານຍງັສະແດງໃຫເ້ຫນັ

ວ່າການນາໍໃຊດ້ນິໃນປັດຈບຸນັແມ່ນມຜີນົກະທບົໃນທາງລບົຕ່ໍກບັປ່າໄມ,້ ປະລມິານ ແລະ ຄຸນະພາບນໍາ້ ແລະ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊວີະວທິະຍາ. ຜນົກະທບົດັ່ ງກ່າວນີນ້າໍໄປສູ່ຄວາມຮາ້ຍແຮງຂືນ້ຂອງສະພາບການດໍາລງົ

ຊວີດິສໍາລບັປະຊາຊນົທ່ອງຖິ່ ນໃນອ່າງນໍາ້ງ ື່ມ. ເພື່ ອປັບປຸງສະຖານະການດັ່ ງກ່າວນີ,້ ຄວນຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຄໍາແນະ

ນາໍດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້

ປະການທໜີຶ່ ງຄປືອ້ງກນັການລກັລອບລ່າສດັ/ຫຼຸດຜ່ອນການລ່າສດັປ່າ. ຄວນຈະສາ້ງກອງທນຶໝູ່ ບາ້ນ ຫຼ ື

ຊຸມຊນົເພື່ ອຈ່າຍເງນິໃນການລາດຕະເວນຂອງປະຊາຊນົ. ວທິດີັ່ ງກ່າວນີມ້ເີປັນຜນົເຮດັໃຫກ້ານຫຼຸດລງົຂອງລະດບັ

ການລກັລອບລ່າສດັ ແລະ ການລ່າສດັປ່າໃນແຂວງບໍລຄໍິາໄຊ (Environment Protection Fund, 2009). ວິ

ທີ່ ດັ່ ງກ່າວນີຍ້ງັສະໜອງເງນິທນຶໃຫຊ້າວບາ້ນເພື່ ອລງົທນຶໃນການຜະລດິກະສກິາໍແທນທີ່ ການລກັລອບລ່າສດັ/

ການລ່າສດັປ່າ.
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ປະການທສີອງຄກືານປອ້ງກນັ/ການລຸດຜ່ອນການຖາປ່າເຮດັໄຮ່ທີ່ ເປັນສາເຫດກໃໍຫເ້ກດີຜນົກະທບົໃນ

ທາງລບົຕ່ໍຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ໂດຍສະເພາະການທໍາລາຍດນິທີ່ ຢູ່ໃນເຂື່ ອນ. ດັ່ ງທີ່ ປ່າໃນອ່າງນໍາ້ງ ື່ມມສ່ີວນ

ຊ່ວຍໃນການຫຼຸດການເຊາະເຈື່ ອນຂອງດນິ, ປັບປຸງປະລມິານນໍາ້ ແລະ ປັບປຸງຄຸນະພາບນໍາ້, ທາງເລອືກດັ່ ງກ່າວນີ ້

ສາມາດນາໍຜນົປະໂຫຍດຕ່ໍຜນົຊມົໃຊນ້ໍາ້, ໂດຍສະເພາະ ຂະແໜງພະລງັງານໄຟຟາ້, ຂະແໜງການກະສກິາໍ ແລະ

ຄວົເຮອືນຕ່າງໆ. ສະນັນ້, ມນັຈຶ່ ງມຄີວາມສໍາຄນັໃນການພຈິາລະນາການສາ້ງຕັງ້ເງນິສໍາລບັການບໍລກິານ

ສິ່ ງແວດລອ້ມໃນອ່າງນໍາ້ງ ື່ມເພື່ ອຈ່າຍໃຫແ້ກ່ບນັດາຄວົເຮອືນເພື່ ອຫຼຸດຜ່ອນກດິຈະກາໍການຖາງປ່າເຮດັໄຮ່ເພື່ ອປົກ

ປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຊບັພະຍາກອນສິ່ ງແວດລອ້ມ.

ປະການທສີາມຄກືານປອ້ງກນັ/ຫຼຸດການຫຼຸດຜ່ອນການຕດັໄມໂ້ດຍຊາວກະສກິອນຂະໜາດນອ້ຍ. 

ເຫດຜນົຫຼກັຂອງການຕດັໄມຂ້ອງຊາວກະສກິອນກຄໍເືພື່ ອຜນົກາໍໄລ ແລະ ການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍທີ່ ອ່ອນແອ. 

ເພີ່ ມຄວາມຮບັຮູ ້ ແລະ ເພີ່ ມທະວກີານບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍໃນລະດບັແຂວງ ແລະ ເມອືງ ແລະ ເພີ່ ມການ

ລາດຕະເວນໃນບນັດາເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດອາດຈະບນັລຸບນັຫາດັ່ ງກ່າວນີ.້ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການຈ່າຍ

ສໍາສບັການບໍລກິານສິ່ ງແວດລອ້ມໃນອ່າງນໍາ້ງ ື່ມເພື່ ອຈດັຫາເງນິທນຶການລາດຕະເວນບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍຈະຊ່ວຍ

ປົກປອ້ງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່.

ປະການທສີີ່ ຄກືານປູກປ່າທດົແທນໃນເຂດທີ່ ຖກືທໍາລາຍໄປ. ການຮກັສາສນັປັນ້ນໍາ້ໃນອາ້ງນໍາ້ງ ື່ມມີ

ບດົບາດທີ່ ສໍາຄນັສໍາລບັການບໍາລຸງຮກັສາຂດີຄວາມອາດສາມາດຂອງເຂື່ ອນພະລງັງານໄຟຟາ້ໃນຕໍ່ ຫນາ້. ດັ່ ງນັນ້, 

ມນັຈຶ່ ງມຄີວາມສໍາຄນັສໍາລບັບນັດາບໍລສິດັພະລງັງານໄຟຟາ້ເພື່ ອພຈິາລະນາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັການຈ່າຍສໍາລບັ

ໂຄງການບໍລກິານທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມເຊິ່ ງຈດັສນັເງນິທນຶສໍາລບັຄວົເຮອືນຕ່າງ ໃໆນການປູກຕົນ້ໄມ.້
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ພູເພັດ ກ້ຽວພິລາວົງ[footnoteRef:1], ສາຍສະໝອນ ພອຍດວງສີ[footnoteRef:2], ເຢຍຄ້າງ ປ່າງຊ້າງ[footnoteRef:3] [1:  ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ]  [2: ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ]  [3:  ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ] 




ໂຄງການ “ການດຳເນີນງານທີ່ມີປະສິດທິພາບຂອງການຈ່າຍເພື່ອການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ” ແມ່ນໄດ້ຖືກສະໜັບສະໜູນໂດຍ ສູນຄົ້ນຄ້ວາດ້ານກະສິກໍາສາກົນຂອງປະເທດອົດສະຕາລີ (ACIAR). ບົດລາຍງານການຄົ້ໜຄ້ວາສະບັບນີ້ ໄດ້ຜະລິດຂຶ້ນມາພາຍໄຕ້ໂຄງການນີ້ ແມ່ນຖືກຕີພິມໂດຍໂຮງຮຽນເພື່ອນະໂຍບາຍພາກລັດແຫ່ງຄຼໍຟອດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດອົດສະຕາລີ, ນະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣາ, 0200 ອົດສະຕາລີ. ບົດລາຍງານການຄົ້ນຄ້ວາສະບັບນີ້ ແມ່ນສະແດງເຖິງຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການ ທີ່ຮັບຜິດຊອບໂດຍທີມງານຂອງໂຄງການ. ຄວາມເຫັນ ແລະ ເນື້ອໃນຄວາມໝາຍທີ່ສະແດງໃນບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ແມ່ນເປັນຂອງຜູ້ຂຽນ ແລະ ບໍ່ຄວນທີ່ຈະສະແດງເຖິງອົງການໃດໆໃນໂຄງການນີ້. ຍ້ອນເຫດຜົນທີ່ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ສະແດງເຖິງຄວາມຄືບໜ້າຂອງໜ້າວຽກ, ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດຂອງບົດລາຍງານການຄົ້ນຄ້ວາສະບັບນີ້ ບໍ່ຄວນຕີພິມຄືນໃໝ່ ໂດຍປັດສະຈາກການເຫັນດີຂອງຫົວໜ້າທີມງານໂຄງການຝ່າຍອົດສະຕາລີ (Professor Jeff Bennett: jeff.bennett@anu.edu.au). 



ບົດຄັດຫຍໍ້

ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງລາຍງານການຄົ້ນຄວ້າສະບັບນີ້ ແມ່ນອະທິບາຍເຖິງສະພາບລວມຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ, ເງື່ອນ ໄຂທາງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງອ່າງນ້ຳງື່ມໃນ ສປປ ລາວ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້,  ບົດຄົ້ນຄວ້າດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນກະທົບກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມຂອງການນຳໃຊ້ດິນໃນປະຈຸບັນ. ບົດຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ສະເໜີການປະຕິ ບັດການບໍລິຫານງານທີ່ເປັນໄປໄດ້ ເພື່ອບັນລຸຜົນສຳເລັດໃນການປັບປຸງທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.ໃນການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ເຊິ່ງປະກອບມີການຫຼຸດຜ່ອນການຖ່າງປ່າເຮັດໄຮ່, ການຫຼຸດຜ່ອນການເຂົ້າປ່າ-ລ່າສັດ, ການຫຼຸດຜ່ອນການຕັດໄມ້ທ່ອນທີ່ຖືກກົດໝາຍ ແລະ ຜິດກົດໝາຍໂດຍຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ລວມທັງການປູກປ່າທົດແທນເຂດທີ່ຖືກທຳລາຍໄປ.

ຄໍາທີ່ສໍາຄັນ: ການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້ດິນ, ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ການບໍລິການທາງສິ່ງແວດລ້ອມ, ອ່າງນໍ້າງື່ມ.
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1. ພາກສະເໜີ

ເປົ້າໝາຍອັນສໍາຄັນຂອງການເຮັດບົດລາຍງານຄົ້ນຄວ້າໃນຄັ້ງນີ້ ກໍຄືເພື່ອກໍານົດຂອບເຂດສໍາລັບການພັດທະນາຂອງແບບຈໍາລອງແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບທໍາມະຊາດ-ຊີວະວິທະຍາ ຂອງອ່າງນໍ້າງື່ມ. ແບບຈໍາລອງດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນໜຶ່ງໃນອົງປະກອບຂອງໂຄງການການຈ່າຍເພື່ອການບໍລິການທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ແທ້ຈິງ (ບົດຄົ້ນຄວ້າສະບັບທີ 3: ການພັດທະນາທີ່ສຳຄັນໃນການຈ່າຍເພື່ອການບໍລິການທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງອ່າງນ້ຳງື່ມ) ໄດ້ຖືກອອກແບບໃຫ້ເປັນການທົດສອบແນວຄິດ. ໂຄງການຈ່າຍເພື່ອການບໍລິການທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຈະຖືກອອກແບບ ແລະ ດຳເນີນງານໄປເທື່ອລະບາດກ້າວ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນສະພາບຂອງປະເທດລາວ ແລະ ສ້າງຮ່າງແຜນສໍາລັບການອອກແບບຂອງໂຄງການຈ່າຍເພື່ອການບໍລິການທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະການດໍາເນີນງານ.

ບົດລາຍງານຄົ້ນຄວ້າອະທິບາຍໃຫ້ເຫັນເຖິງສະພາບທາງດ້ານສິ່ງແວ້ດລ້ອມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງອ້າງນໍ້າງື່ມ. ນອກນັ້ນ, ບົດລາຍງານຄົ້ນຄວ້າຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃນອະດີດ ແລະ ປັດຈຸບັນ, ພິຈາລະນາເຖິງຜົນກະທົບຕ່າງກ່ຽວກັບຂະໜາດ ແລະ ສະພາບຂອງປ່າໄມ້ທີ່ປະກອບດ້ວຍຕົ້ນໄມ້ ແລະ ສັດປ່ານາໆຊະນິດ. ບົດລາຍງານຍັງໄດ້ຊີ້ແນະເຖິງການປະຕິບັດການຈັດການທີ່ເປັນໄປໄດ້ເພື່ອບັນລຸການປັບປຸງທາງດ້ານສິ່ງແລດລ້ອມ ເຊິ່ງປະກອບມີການຫຼຸດຜ່ອນການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່, ການຫຼຸດຜ່ອນການລ່າສັດປ່າ, ການຫຼຸດຜ່ອນການຕັດໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍ ແລະ ຜິດກົດໝາຍໂດຍຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ, ແລະ ລວມທັງການປູກປ່າທົດແທນເຂດທີ່ຖືກທໍາລາຍໄປ.

ຢິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ບົດລາຍງານຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນພາບລວມຂອງສະພາບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງອ່າງນໍ້າງື່ມ. ຂໍ້ມູນຕ່າງເຊັ່ນວ່າ: ການຈັດການກ່ຽວກັບການບໍລິຫານງານຕ່າງໆ, ການແຈກຢາຍ ແລະ ຂະໜາດຂອງປະຊາກອນ, ລະດັບການສຶກສາຕ່າງໆ ແລະ ການຄອບຄອງທີ່ດິນໃນຂອບເຂດອ້າງນໍ້າງື່ມລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຄວາມສໍາຄັນາລັບການອອກແບບ ແລະ ຈັດຕົ້ງປະຕິບັດທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຂອງໂຄງການຈ່າຍເພື່ອການບໍລິການທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.



2. ສະພາບລວມ

ອ່າງນໍ້າງື່ມ ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍບັນດາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ທີ່ສະໜອງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມເຊັ່ນວ່າ: ການປ້ອງກັນໄພນໍ້າຖ້ວມ, ໂອກາດໃນການສ້າງທຳມະຊາດຄືນໃໝ່, ຄວາມສວຍສົດງົດງາມທາງທາງມະຊາດ ແລະ ການປ້ອງກັນການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນອີກດ້ວຍ. ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດັ່ງກ່າວນີ້ຍັງມີສ່ວນຊ່ວຍຢ່າງສໍາຄັນຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງພູມີປະເທດ.

ອ່າງນໍ້າງື່ມເປັນໜຶ່ງໃນອ່າງນໍ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ. ຕາຕະລາງທີ 1 ອະທິບາຍເຖິງຂໍ້ມູນຕ່າງໆກ່ຽວກັບບັນດາແມ່ນໍ້າສາຂາທີ່ໄຫຼສູ່ອ່າງເຊິ່ງກວມເອົາເນື້ອທີ່ 4,500 ກິໂລຕາແມັດ (KM2) ໃນ ສປປ ລາວ. ບັນດາແມ່ນໍ້າທັງໝົດເປັນສາຂາຂອງແມ່ນໍ້າຂອງ. ອ່າງນໍ້າງື່ມເປັນອ່າງນໍ້າທີ່ໃຫຍ່ອັນດັບທີ 5 ເຊິ່ງມີເນື້ອທີ່ທັງມົດແມ່ນ 16,841  ກິໂລຕາແມັດ (KM2).

ຕາຕະລາງທີ 1: ບັນດາອ່າງນໍ້າທີ່ສໍາຄັນໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ

		ອ່າງ

		ພື້ນທີ່ທັງໝົດ

(ຕາລາງກິໂລແມັດ)

		ປະຊາກອນ

(2005)

		ປະລິມານນໍ້າຝົນໃນແຕ່ລະປີ

(ມິນລີແມັດ)

		ປະລິມານການປ່ອຍນໍ້າໃນແຕ່ລະປີ

(ຕາລາງແມັດ/ວິນາທີ)



		ນໍ້າອູ

		24,637

		429,000

		1,600

		498



		ເຊກອງ*

		22,179

		113,000

		2,149

		879



		ນໍ້າກະດິງ

		14,820

		103,000

		2,500

		546



		ເຊບັງຫຽງ

		19,223

		817,000

		1,500

		577



		ນໍ້າງື່ມ**

		16,841

		502,150

		2,000

		726



		ເຊບັງໄຟ

		10,345

		231,000

		2,300

		523



		ນໍ້າທາ

		8,917

		105,000

		2,100

		346



		ນໍ້າຄານ

		7,490

		206,000

		1,300

		115



		ເຊໂດນ

		7,229

		380,000

		2,000

		181



		ນໍ້າຊວງ

		6,578

		181,000

		1,282

		131



		ນໍ້າມາ

		5,947

		114,000

		1,900

		194



		ນໍ້າຫງຽບ

		4,577

		64,000

		2,736

		208
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ໝາຍເຫດ: *ເຂດຕົ້ນນໍ້າຂອງ ສປປ ລາວ ຫາ ຊາຍແດນກໍາປູເຈຍ, **ລວມທັງນໍ້າລີກ ແລະ ນໍ້າຊອງ

	ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ ອ່າງນໍ້າງື່ມຢູ່ໃນລະດັບສູງກວ່າໜ້ານໍ້າທະເລປະມານ 155 ແມັດ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ປາກນໍ້າຂອງນໍ້າງື່ມກັບນໍ້າຂອງເຖິງພູເບ້ຍ ເຊິ່ງເປັນພູທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນ ສປປ ລາວ ມີຄວາມສູງປະມານ 2,820 ແມັດ. ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ, ອ່າງນໍ້າຕັ້ງຢູ່ເຂດສູງຊັນ ແລະ ພູເຂົາແຕ່ວ່າປະກອບດ້ວຍສອງທົ່ງພຽງໃຫຍ່ຄື: 1) ທົ່ງພຽງວຽງຈັນ ເປັນທົ່ງພຽງຂະໜາດໃຫ່ຍຕັ້ງຢູ່ປາກນໍ້າຂອງນໍ້າງື່ມ ແລະ ນໍ້າລີກ, 2) ທົ່ງໄຫຫີນ ເປັນພູພຽງທີ່ຢູ່ສູງກວ່າອ່າງນໍ້າງື່ມ.

ບົດສະຫຼຸບລັກສະນະທາງທໍາມະຊາດຊີວະວິທະຍາຂອງອ່າງນໍ້າງື່ມ ຈະໄດ້ອະທິບາຍໃນຕາຕະລາງທີ 2. ອ່າງນໍ້າງື່ມມີຄວາມຍາວທັງມົດແມ່ນ 415.5 ກິໂລຕາແມັດຈາກແຫຼ່ງນໍ້າໃກ້ກັບບ້ານຍອດງື່ມເມືອງແປກ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ເປັນຈຸດທີ່ນໍ້າງື່ມລວມກັບແມ່ນໍ້າຂອງຢູ່ທີ່ບ້ານ ປາກງື່ມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ, ໃນປີໜຶ່ງນໍ້າງື່ມໄຫຼໃສ່ແມ່ນໍ້າຂອງປະມານ 22 ລ້ານແມັດກ້ອນ (m3) ເຊິ່ງກວມເອົາຈໍານວນ 5% (ການຄຸ້ມຄອງນໍ້າ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, 2008) ຂອງແມ່ນໍ້າແມ່ນໍ້າທີ່ໄຫຼໃສ່ນໍ້າຂອງ. ການໄຫຼຂອງກະແສນໍ້າຂອງນໍ້າາງື່ມສະເລ່ຍແລ້ວປະມານ 762 ແມັດກ້ອນ (m3) ຕໍ່ວິນາທີ.











ຕາຕະລາງທີ 2: ສະຫຼຸບຂອງລັກສະນະທາງທໍາມະຊາດຊີວະວິທະຍາຂອງອ່າງນໍ້າງື່ມ

		ລັກສະນະທາງກາຍະພາບ

		



		ເນື້ອທີ່

		16,841 ກິໂລຕາແມັດ (7.1% ຂອງເນື້ອທີ່ສປປລາວ)



		ຄວາມຍາວຂອງແມ່ນໍ້າ

		415.5 ກິໂລແມັດ



		ລະດັບຄວາມສູງ

		ຕໍ່າສຸດ: 155 ແມັດ(ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງນໍ້າງື່ມ ແລະ ແມ່ນໍ້າຂອງ)

ສູງສູດ: 2,820 ແມັດ(ພູເບ້ຍ)



		ປະລິມານນໍ້າຝົນແຕ່ລະປີ

		ຕໍ່າສຸດ: 1,450 ແມັດ

ສູງສູດ: 3,500 ແມັດ



		ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ

		



		ໄຫຼສູ່ແມ່ນໍ້າຂອງສະເລ່ຍ

		22 ລ້ານແມັດກ້ອນຕໍ່ປີ (5%) ຂອງແມ່ນໍ້າຂອງ



		ໄຫຼສູ່ນໍ້າງື່ມ 1

		9.1 ລ້ານແມັດກ້ອນຕໍ່ປີ (41.36%) ຂອງນໍ້າງື່ມ



		ອ່າງເກັບນໍ້າ

		ການໄຫຼຂອງແມ່ນໍ້າລົງສູແມ່ນໍ້າຂອງ



		ການແບ່ງປັນນໍ້າໃນແຕ່ລະປີ

		0.9 ລ້ານແມັດກ້ອນຕໍ່ປີ

- ກະສິກຳ 99%

- ຕົວເມືອງ0.48 %

- ອຸດສາຫະກຳ  0.08%



		ການຄອບຄອງ ແລະນຳໃຊ້ທີ່ດິນ

		



		ປ່າໄມ້

		47.35%



		ຟຸ່ມໄມ້

		33.66%



		ກະສິກຳ

		8.04%



		ທົ່ງຫຍ້າ

		7.10%



		ດິນໜ້ານ້ຳ

		3.82%



		ຕົວເມືອງ

		0.02%



		ການບໍລິຫານການຈັດການ

		



		ບັນດາແຂວງທີ່ຕິດກັບອ່າງນໍ້າງື່ມ

		ແຂວງ ວຽງຈັນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ



		ຈຳນວນເມືອງ

		19



		ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

		



		ປະຊາກອນ

		592,150 ຄົນ (8.9% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ)
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ອ່າງນໍ້າງື່ມໄຫຼຢູ່ພາຍໃນ 5 ແຂວງ (ແຂວງ ວຽງຈັນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ) ແລະ ມີປະຊາກອນອາໃສຢູ່ໃນບໍລິເວນຂອງເຂດອ່າງປະມານ 10% ຂອງປະຊາກອນລາວ.

ໜ່ວຍງານການຄຸ້ມຄອງເຂດອ່າງໂຕ່ງ (IWMU) ຂອງກະຊວງກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້ໄດ້ແບ່ງອ້າງນໍ້າງື່ມເປັນ 21 ເຂດຕົ້ນນໍ້າໂດຍອີງໃສ່ຂອບເຂດຂອງເມືອງເພື່ອຈຸດປະສົງສະດວກໃນການລວບລວມຂໍ້ມູນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ (ສະແດງໃນຕາຕະລາງທີ 3).

ຕາຕະລາງທີ 3: ບັນດາເຂດສັນປັນນໍ້າຂອງອ່າງນໍ້າງື່ມ

		ລຳດັບ

		ເຂດຕົ້ນນໍ້າ

		ເນື້ອທີ່(ເຮັກຕາ)

		ລຳດັບ

		ເຂດຕົ້ນນໍ້າ

		ເນື້ອທີ່(ເຮັກຕາ)



		1

		ນໍ້າຈັດຜາ

		117,710

		12

		ນໍ້າເຈຍຮາວ

		73,898



		2

		ນໍ້າທູມຄາປຽງ

		31,500

		13

		ນໍ້າລີກ

		151,397



		3

		ນໍ້າໂຄ

		78,913

		14

		ນໍ້າປາດ

		93,148



		4

		ຫີນນຳນໍ

		67,909

		15

		ນໍ້າຊານ

		88,987



		5

		ນໍ້າຕິງ

		61,562

		16

		ນໍ້າແຈ້ງ

		70,785



		6

		ຍອກລີກ

		189,009

		17

		ນໍ້າຊວງ

		37,315



		7

		ນໍ້າຊອງ

		131,361

		18

		ນໍ້າຫຸ່ມ

		38,236



		8

		ນໍ້າຝາຍກະມັງ

		62,406

		19

		ຫ້ວຍກະບັງ

		126,572



		9

		ນໍ້າມວຍ

		48,106

		20

		ຫ້ວຍຈຽມ

		48,328



		10

		ນໍ້າຜາເຢັນ

		39,633

		21

		ນາທົ່ງ

		57,441



		11

		ນໍ້າໂມ

		55,238
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3. ການນໍາໃຊ້ປ່າໄມ້

ການແຕ່ງຕັ້ງກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ປ່າໄມ້ໃນເຂດອ່າງແມ່ນ້ຳງື່ມ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງເທື່ອ. ປະມານ 47% ຂອງຂົງເຂດອ່າງນ້ຳງື່ມ ແມ່ນຖືກປົກຄຸມດ້ວຍປ່າໄມ້ທີ່ອຸດົມສົມບູນ (ປະມານ 8,000 ກິໂລຕາແມັດ), ໃນນັ້ນ 33% ຂອງປ່າໄມ້ ແມ່ນເປັນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ (NPAs). ດັ່ງຂໍ້ມູນທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຕາຕະລາງທີ 4, ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 2 ແຫ່ງ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດອ່າງນ້ຳງື່ມ ແມ່ນພູເຂົາຄວາຍ ແລະ ພູພະນັງ ເຊິ່ງກວມເອົາເນື້ອທີ່ 2,700 ກິໂລຕາແມັດ (Robichaud, et al, 2001; Kyophilavong and Tsechalicha, 2011).

ຕາຕະລາງທີ 4: ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດໃນຂົງເຂດອ່າງນ້ຳງື່ມ

		ລາຍຊື່ປ່າສະຫງວນ

		ເນື້ອທີ່(ເຮັກຕາ)

		ແຂວງ



		ພູເຂົາຄວາຍ

		200,000

		ແຂວງວຽງຈັນ,

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ



		ພູພະນັງ

		70,000

		ແຂວງວຽງຈັນ ແລະນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ





ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Kyophilavong and Tsechalicha, 2011

ປະມານ 77% ແມ່ນເຂດປ່າສະຫງວນ ຫຼື ເຂດປ່າການຜະລິດໃນລະດັບຂອງແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມເນື່ອງຈາກວ່າມີຄວາມຈຳກັດທາງດ້ານຂໍ້ມູນ ມັນຈຶ່ງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຄາດປະມານການແຈກຢາຍຂອງການປົກປ້ອງ ແລະ ການຜະລິດໃນແຕ່ລະລະດັບ. ເປີເຊັນຈຳນວນໜຶ່ງຂອງປ່າແມ່ນຖືກຄອບຄອງໂດຍບັນດາຄົວເຮືອນ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດອານຸລັກຍັງມີການລັັກລອບນຳໃຊ້ທີ່ດິນບາງຈຳນວນໃນເຂດອ່າງນ້ຳງື່ມ.

ປ່າໄມ້ສ່ວນໃຫ່ຍເຊິ່ງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຂອງອ່າງນ້ຳງື່ມເປັນປ່າທີ່ອຸດົມສົມບູນ. ຂົງເຂດປ່າທີ່ຢູ່ພາຍໃນປ່າສະຫງວນກວມເອົາ 2,700 ກິໂລຕາແມັດ, ແລະ ຂົງເຂດທີ່ຢູ່ພາຍນອກປ່າສະຫງວນກວມເອົາປະມານ 5,000 ກິໂລຕາແມັດ ໃນເຂດອ່າງນ້ຳງື່ມປີ 2010 . (Kyophilavong and Tsechalicha, 2011).

ອ່າງນ້ຳງື່ມໂດຍສ່ວນໃຫ່ຍເປັນເຂດທີ່ມີພູຫລາຍ ແລະ ປະກອບດ້ວຍປ່າຫລາຍປະເພດ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວບັນດາເຂດປ່າຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດພູຂອງອ່າງນ້ຳງື່ມ. ຂອບເຂດຂອງການປົກຄຸມປ່າທີ່ດັ້ງເດີມແມ່ນຫຼຸດລົງເນື່ອງຈາກວ່າມີການຕັດໄມ້ເພື່ອການຄ້າ, ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ການຖ່າງປ່າເຮັດໄຮ່. ເຂດປ່າທີ່ອຸດົມສົມບູນໃນເຂດອ່າງນ້ຳງື່ມ ກວມເອົາ 47% ຂອງເຂດອ່າງທັງໝົດ, ເຂດທີ່ມີໄມ້ປ່ອງ ແລະ ໄມ້ຂະໜາດນ້ອຍ ກວມເອົາເນື້ອທີ່ 33% ເຂດກະສິກຳ, ເຂດປ່າຫຍ້າ ແລະ ເຂດດິນໜ້ານ້ຳ ກວມເອົາ 8% , 7%ແລະ 4% ຕາມລຳດັບ. ການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງເມືອງ ແລະ ບ້ານ ແມ່ນໜ້ອຍກວ່າ 1% ຂອງເນື້ອທີ່ເຂດອ່າງນ້ຳງື່ມທັງໝົດ (ຕາຕະລາງທີ2)

ປ່າໄມ້ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຍ້ອນກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງມວນມະນຸດ. ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ, ການຕັດໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຂອງເຂດປ່າສະຫງວນ, ແລະ ການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ສິ່ງເຫຼົ່ານີແມ່ນເປັນປັດໄຈທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ການທໍາລາຍປ່າໃນອ່າງນໍ້າງື່ມ. ເຖິງແມ່ນວ່າກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບສໍາລັບການປົກປັກຮັກສາປ່າໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ແຕ່ວ່າການບັງຄັບໃຊ້ຍັງບໍ່ມີປະສິດທິພາບເທົ່າທີ່ຄວນ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເປັນສາເຫດມາຈາກຂາດເງິນທຶນ ແລະ ພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບເຝິກອົບຮົມ (Kyophilavong and Tsechalicha, 2011).



ລັດຖະບານ ສ.ປ.ປ.ລາວ ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການຫຼຸດລົງຂອງປ່າໄມ້ໃນຕໍ່ໜ້າອາດຈະມີຜົນກະທົບໃນທາງລົບຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ການລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໃນເງື່ອນໄຂການຫຼຸດລົງຂອງລາຍໄດ້ຈາກການສົ່ງໄມ້ອອກຂາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ການຫຼຸດລົງຂອງເຂດປ່າໄມ້ໃນອະນາຄົດແມ່ນການສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບລັດຖະບານ. ຈຸດປະສົງຂອງລັດຖະບານແມ່ນເພື່ອຟື້ນຟູປ່າ ນັ້ນກໍເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຜະລິດດີຂື້ນ, ເພື່ອຟື້ນຟູລະບົບນິເວດຂອງປ່າອຸດົມສົມບູນຂື້ນ. ເປົ້າໝາຍຂອງລັດຖະບານເພື່ອຟື້ນຟູປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 70% ໃນປີ 2020.

ເຂດບໍລິເວນອ່າງນໍ້າງື່ມປະກອບດ້ວຍໂຄງການທົດລອງຫຼາຍໆໂຄງການທີ່ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍໃສ່ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ທີ່ມີຢູ່ ແລະ ຟື້ນຟູສ່ວນທີ່ສູນເສຍໄປ. ໃນຕົວຢ່າງໜຶ່ງແມ່ນແຜນງານການປູກປ່າທົດແທນສໍາລັບການປູກຕົ້ນໄມ້ອຸດສາຫະກໍາເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະນັບສະໜູນໂດຍນັກລົງທຶນເອກະຊົນລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ (ເຊັ່ນວ່າ: ບັນດາບໍລິສັດຈາກປະເທດຈີນ). ຕັ້ງແຕ່ປີ 2000, ການປູກປ່າທົດແທນຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງ ວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງ ຊຽງຂວາງແມ່ນມີຈໍານວນ 1,200, 1,600 ແລະ 130 ເຮັກຕາ ຂອງເຂດປ່າທີ່ໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູຕາມລໍາດັບ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມຄືບໜ້າແມ່ນຍັງຊັກຊ້າຖ້າທຽບກັບບັນດາຂົງເຂດໃຫຍ່ໆທີ່ຖືກທໍາລາຍໄປ.



4. ການຕັດໄມ້ຂະໜາດນ້ອຍ

ບັນດາປ່າໃນເຂດອ່າງນໍ້າງື່ມປະກອບດ້ວຍແຫຼ່ງໄມ້ຂະໜາດນ້ອຍທີ່ມີລາຄາສູງ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ດຶງດູດຕໍ່ການຕັດໄມ້ຂອງຊາວກະສິກອນ. ການຕັດໄມ້ແມ່ນຜິດກົດໝາຍໃນເຂດອະນຸລັກເຊັ່ນ: NPAs, PPAs, DPAs. ການຕັດໄມ້ໃນປ່າທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດແມ່ນສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຂອງຄົວເຮືອນແຕ່ກໍ່ມີການຈໍາກັດ. ເຖິງຢ່າງໄດ້ກໍຕາມ, ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍຍັງຄົງສືບຕໍ່ການຕັດຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີລາຄາ ເພາະວ່າຂາດແຄນເງິນທຶນ ແລະ ອຸປະກອນເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ອໍານາດການປົກຄອງຂັ້ນທ່ອງຖິ່ນໃນການບໍລິຫານ/ການລາດຕະເວນ ແລະ ການຍົກລະດັບ/ເພີ່ມທະວີກົດໝາຍໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ປ່າໄມ້ຢູ່ໃນ NPAs, PPAs, DPAsແລະປ່າໄມ້ເປັນຂອງສ່ວນລວມຈຶ່ງຫຼຸດລົງ. (Kyophilavong and Tsechalicha, 2011). Thongmanyvong et al., 2005. ໄດ້ສຶກສາການເຄື່ອນໄຫວການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນພູພະນັງ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບ 3 ປັດໄຈທີ່ສໍາຄັນທີ່ເປັນສາເຫດຂອງການທໍາລາຍປ່າໃນຂົງເຂດນັ້ນ. ປະການທີ່ໜຶ່ງ, ຄໍາສັ່ງຫ້າມລັດຖະບານກ່ຽວກັບການເຄື່ອນຍ້າຍເຂດການປູກຝັງຢູ່ເຂດສູງ ໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ຜົນຜະລິດຂອງຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍຫຼຸດລົງ ແລະ ສິ່ງນີ້ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ມີຄວາມກົດດັນ ການເກັບກ່ຽວພືດພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ. ປະການທີສອງ, ການສົ່ງເສີມຂອງລັດຖະບານສໍາລັບຊົນລະປະທານ ແລະ ການເພີ່ມທະວີຂອງການເຮັດກະສິກໍາໃນເຂດພືນທີ່ຕໍ່າ ແລະ ການພັດທະນາບັນດາຕະຫຼາດຂົງເຂດໄດ້ເພີ່ມຂື້ນເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ຄົວເຮື່ອນຕ່າງໆໃນການປູກພືດໃນບັນດາເຂດພື້ນທີ່ຕໍ່າພື່ອສ້າງລາຍໄດ້. ລັດຖະບານໄດ້ສົ່ງເສີມຊຸມຊົນທີ່ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ສູງໃນການສ້າງລະບົບຊົນລະປະທານເພື່ອສະໜອງນໍ້າເຂົ້າໃນການປູກເຂົ້າໃນເຂດພື້ນທີ່ຕໍ່າ. ການສົ່ງເສີ່ມ ແລະ ຄໍາສັ່ງຫ້າມການທໍາລາຍປ່າໃນບໍລິເວນພື້ນທີ່ສູງສໍາລັບ ກິດຈະກໍາການກະສິກໍາໄດ້ຫຼຸດການທໍາລາຍປ່າລົງເທື່ອລະໜ້ອຍໃນເຂດພື້ນທີ່ສູງ.



5. ການລ່າສັດ ແລະ ບຸກລຸກສັດປ່າ

ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງສັດປ່າໃນອ່າງນໍ້າງື່ມໄດ້ນັບມື້ນັບຫຼຸດລົງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຍັງມີສັດທີ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມທີ່ຫາຍາກລວມມີກວ້າງ, ໝູປ່າ, ກວາງໝູ, ໄກ່ປ່າ, ນົກແລະບັນດາສັດເລືອຄານ (Duckworth 2010). ເພາະວ່າການທໍາລາຍປ່າແລະການລ່າສັດ, ປະຊາກອນຂອງສັດປ່າຫຼາຍຊະນິດໄດ້ຫຼຸດລົງເຖິງຈຸດຂອງການສູນພັນລະດັບອ່າງ (Duckworth 2010). ການບຸກລຸກທໍາມະຊາດຂອງປ່າໄມ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນເຂດພາກເໜືອຂອງອ່າງໄດ້ກໍາລັງສົ່ງຜົນສະທ້ອນເຖິງຮູບແບບຂອງການເຮັດກະສິກໍາ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍແລະຄວາມຮຸນແຮງຂອງການລ່າສັດໄດ້ເຄີຍຈັບສັດຕ່າງໆຂອງຈໍານວນສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມຈົນເຖິງນົກນ້ອຍໃນຈໍານວຍຫຼາຍ ແລະ ປະເພດສັດປ່າທີ່ຫາຍາກອື່ນໆ (Duckworth 2010). ເຖິງແມ່ນວ່າມີການເພີ່ມຂື້ນຂອງປະຊາກອນ, ການຂະຫຍາຍການພົວພັນການຄ້າສັດປ່າແລະການຫຼຸດລົງຂອງທໍາມະຊາດ ແຕ່ບັນຫາຂອງການຫຼຸດລົງຂອງສັດປ່າໃນອ່າງບໍ່ແມ່ນເລື່ອງໃໝ່. ໃນລະຫວ່າງຊຸມປີ 1990-2000, ການລ່າສັດແລະການນາບຂູ່ທໍາມະຊາດໄດ້ຫຼຸດລົງກວ່າປີທີ່ຜ່ານມາ.



6. ກະສິກໍາ

	ກະສິກໍາເມ່ນເປັນອົງປະກອບພື້ນຖານຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຫ້າປີຄັ້ງທີ່ເຈັດ ໃນສົກປີ  2001-2015 (Government of Lao PDR, 2010). ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມກະສິກໍາຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການພັດທະນາກະສິກໍາໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍໂດຍໃຫ້ພາກເອກະຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂື້ນ. ເງິນທຶນ (ປະມານ 15% ຂອງການລົງທຶນໃສ່ກະສິກໍາທັງໝົດ) ໄດ້ຖືກຈັດສັນເພື່ອລົງທຶນໃສ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນຂົງເຂດຊົນນະບົດ. ອ່າງນໍ້າງື່ມເປັນເຂດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການຜະລິດກະສິກໍາ. ຜົນຜະລິດຫຼັກຂອງກະສິກໍາແມ່ນ ເຂົ້າ, ມັນຕົ້ນ, ກ້ວຍ, ສາລີ, ຖົ່ວດິນ ແລະ ອ້ອຍ. ຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດສໍາລັບສິນຄ້າກະສິກໍາໄດ້ນໍາໄປສູ່ການຂະຫຍາຍຂອງການນໍາໃຊ້ດິນສໍາລັບເຮັດກະສິກໍາ. ສະພາບໃນອ່າງນໍ້າງື່ມເປັນໄປຕາມແນວໂນມທົ່ວໄປຂອງ ສປປ ລາວ. ປະຊາກອນຫຼາຍກວ່າ 80% ແມ່ນຊາວກະສິກອນ. ໜ້ອຍກວ່າ 20% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດສາມາດຂາຍສ່ວນເກີນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ກະສິກໍາເພື່ອການຄ້າແມ່ນຍັງບໍ່ທັນຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງກວ້າງຂວາງເທື່ອ. ເຫດຜົນຫຼັກໆກໍຄືວ່າມີຄວາມຈໍາກັດທາງດ້ານເງິນທຶນຂອງຊາວກະສິກອນ ແລະ ຕະຫຼາດສໍາລັບຜົນຜະລິດຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ. ການນໍາໃຊ້ປຸ໋ຍເຄມີ ແລະ ຢ່າຂ້າສັດຕູພືດແມ່ນຈໍາກັດເພາະວ່າຊາວກະສິກອນນິຍົມໃສ່ຝຸ່ນທໍາມະຊາດຫຼາຍກວ່າ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈໍານວນຜົນຜະລິດຈຶ່ງຍັງຄົງຢູ່ປະລິມານທີ່ໜ້ອຍ. ເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວນີແມ່ນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະປ່ຽນແປງໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ ໂດຍການຄາດຄະເນວ່າຈະມີການເພີ່ມຂື້ນຂອງພາກກະສິກໍາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການນໍາໃຊ້ປຸຍເຄມີ ແລະ ຢ່າຂ້າສັດຕູພືດທີ່ອາດຈະເພີ່ມຂື້ນ ຖ້າວ່າການຈັດການທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ, ການຫຼຸດລົງຄຸນະພາບຂອງນໍ້າໃນອ່າງນໍ້າງື່ມ. 

ບັນດາເນື້ອທີ່ການຜະລິດໃນເຂດອ່າງນໍ້າງື່ມ ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຕາຕະລາງທີ 5. ຕັ້ງແຕ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ດິນເພື່ອກະສິກໍາໃນອ່າງນໍ້າງື່ມບໍ່ມີ, ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ດິນເພື່ອກະສິກໍາໃນບັນດາແຂວງຕ່າງໆທີ່ນອນຢູ່ໃນອ່າງນໍ້າງື່ມໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ດັ່ງມີການຄາດປະມານ. ເນື້ອທີ່ທັງໝົດຂອງ ການນໍາໃຊ້ດິນເພື່ອກະສິກໍາໃນແຂວງຕ່າງໆແມ່ນ 388,000 ເຮັກຕາ. ເນື້ອທີ່ການຜະລິດເຂົ້າໄດ້ເພີ່ມຂື້ນ, ສະເລ່ຍປະມານ 2% ຕໍ່ປີຈາກປີ 2006 ຫາ 2012. ເນື້ອທີ່ຂອງຜົນຜະລິດອື່ນໆເຊັ່ນວ່າ: ສາລີ, ຖົ່ວເຫຼືອງ, ອ້ອຍ, ຜັກ ແລະ ຖົ່ວໄດ້ເພີ່ມຂື້ນເຊັ່ນ ສະເລ່ຍ, ປະມານ 10% ຕໍ່ປີດຽວກັນ. ໃນການເພີ່ມຂື້ນນີ້ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ວ່າການເພີ່ມຂື້ນຂອງຄວາມຕ້ອງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການເຮັດຟາມແບບເຊັນສັນຍາ. ອາດຈະແປກໃຈຢູ່ບ່ອນວ່າ, ເນື້ອທີ່ໃນການຜະລິດເຂົ້າໄຮ່ໄດ້ຫຼຸດລົງປະມານ 4% ຕໍ່ປີ ຍ້ອນວ່າລັດຖະບານຄວາມຄຸມກການເຄື່ອນຍ້າຍການປູກຜັງ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເຄື່ອນຍ້າຍການປູກຜັງໂດຍຜ່ານການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ແມ່ນຍັງສືບຕໍ່ໃນບໍລິເວນພື້ນທີ່ສູງ. ເພື່ອສົ່ງເສີມການປູກເຂົ້າ, ລັດລະບານ ສ.ປ.ປ.ລາວ ໄດ້ລົງທຶນໃນການພັດທະນາຊົນລະປະທານໃນຊຸມປີ 1990. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລະບົບຊົນລະປະທານບໍ່ມີປະສິດທີ່ພາບເນື່ອງຈາກວ່າມີຕົ້ນທຶນສູງ ແລະ ຂາດການບໍລຸງຮັກສາ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຂດການຜະລິດເຂົ້າທີ່ໃຊ້ຊົນລະປະທານໄດ້ຫຼຸດລົງ, ສະເລ່ຍປະມານ 3% ຕໍປີ.































ຕາຕະລາງທີ 5: ເນື້ອທີ່ການຜະລິດໃນຂົງເຂດອ່າງນໍ້າງື່ມ (ເຮັກຕາ)



ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2013)

ການຜະລິດເຂົ້າແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຕາຕະລາງທີ 6, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເພີ່ມຂື້ນຂອງການຜະລິດເຂົ້າ, ສະເລ່ຍປະມານ 2% ຕໍ່ປີ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຜະລິເຂົ້າໄດ້ຫຼຸດລົງໃນປີ 2008 ແລະ 20011 ເນື່ອງຈາກວ່າປະສົບກັບໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ.











ຕາຕະລາງທີ 6: ຜົນຜະລິດເຂົ້າໃນຂົງເຂດອ່າງນໍ້າງື່ມ (ໂຕນ/ເຮັກຕາ)
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ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ສົ່ງເສີມຢ່າງປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) ໃນຂະແໜງກະສິກໍາ. ຂົງເຂດທີ່ສໍາຄັນຂອງການລົງທຶນແມ່ນຢາງ, ກາເຟ ແລະ ການປູກເຂົ້າ. ຜົນໄດ້ຮັບ, ເນື້ອທີ່ທັງໝົດຂອງກິດຈະກໍາກະສິກໍາໄດ້ເພີ່ມຂື້ນ ເຊິ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ຫຼຸດລົງ ແລະ ເຊັ່ນດຽວກັນນັ້ນ ລາຍໄດ້ຂອງຄົວເຮືອນທີ່ທຸກຍາກຜູ້ທີ່ອາໃສຜົນຜະລິດປ່າໄມ້ໄດ້ຫຼຸດລົງ (Sisengnam and Kyophilavong, 2013). ການຄາດປະມານຜົນຜະລິດເຂົ້າກໍຄືການປູກເຂົ້າໃນສາມຮູບແບບ: ລະດູຝົນ, ລະດູແລ້ງ ແລະ ເຂົ້າໄຮ່. ຜົນຜະລິດການປູກເຂົ້າໃນລະດູຝົນໄດ້ເພີ່ມຂື້ນປະມານ 3.8 ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາໃນປີ 2006 ມາເປັນ 4.21 ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາໃນປີ 2012. ຜົນຜະລິດເຂົ້າລະດູແລ້ງໄດ້ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 3.58 ເຮັກຕາ ມາເປັນ 6.54 ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ. ຜົນຜະລິດເຂົ້າໄຮ່ໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ 4.07 ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ ມາເປັນມາເປັນ 4.07 ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາໃນປີດຽວກັນ (ເບິ່ງຕາຕະລາງທີ 7). ຜົນຜະລິດທີ່ເພີ່ມຂື້ນຂອງກ່ນປູກເຂົ້າລະດູແລ້ງແມ່ນປະສົບຜົນສໍາເລັດໂດຍຜ່ານການນໍາໃຊ້ແລະຂະຫາຍແນວພັນເຂົ້າແລະປະສິດທິພາບຂອງເທັກໂນໂລຊີການຜະລິດອີກດ້ວຍ.







ຕາຕະລາງທີ 7 ຜະລິດຕະພາບຂອງການຜະລິດເຂົ້າໃນ 5 ແຂວງ ແຕ່ປີ 2006-2012 (ຫົວໜ່ວຍ: ໂຕນ)

		ປີ

		ເຂົ້ານາປີ

		ເຂົ້ານາແຊງ

		ເຂົ້າໄຮ່

		ລວມ



		2006

		627,325

		146,010

		203,100

		976,435



		2007

		660,180

		151,780

		214,929

		1,026,889



		2008

		566,970

		169,845

		237,205

		974,020



		2009

		722,270

		178,325

		255,345

		1,155,940



		2010

		724,750

		175,695

		248,345

		1,148,790



		2011

		661,565

		178,195

		243,875

		1,083,635



		2012

		741,405

		163,545

		230,313

		1,135,263



		ລວມ

		4,704,465

		1,163,395

		1,633,112

		7,500,972
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7. ຊັບພະຍາກອນອື່ນໆ 

ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດກໍາລັງພັດທະນາມີເສດຖະກິດອີງໃສ່ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສົ່ງອອກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ລວມມີບໍ່ແຮ່, ໄມ້ ແລະ NTFPs. ຂະແໜງການດັ່ງກ່າວນີມີສ່ວນຊ່ວຍຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP). ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາແລະການຄ້າ (ປີ 2012) ໄດ້ລາຍງານວ່າການສົ່ງອອກສິນຄ້າປະເພດໄມ້ກວມເອົາ 500 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃນປີ 2010 ແລະ ໄດ້ຖືກຄາດຄະເນວ່າຈະເພີ່ມຂື້ນເປັນ 1,000 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃນປີ 2015.

ອ່າງນໍ້າງື່ມ ມີບົດບາດອັນສໍາຄັນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໃນລະດັບຊາດ ແລະ ຂົງເຂດ. ເຂື່ອນນໍ້າງື່ມເປັນເຂື່ອນພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ນອນຢູ່ໃນອ່າງນໍ້າງື່ມ. ຕັ້ງແຕ່ຊຸມປີ 1970, ເຂື່ອນໄຟຟ້າໄດ້ສ້າງລ້າຮັບອັນສໍາຄັນຈາກນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາລົງທຶນໃນລາວ ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້າຍັງມີບດບາດອັນສໍາຄັນໃນການຮັບປະກັນຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຂົງເຂດ. ອ່າງນໍ້າງື່ມອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຊັບພະຍາ ກອນທໍາມະຊາດ. ປະມານເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງເຂດອ່າງແມ່ນແມ່ນໄດ້ຖືກປົກຄຸມດ້ວຍປ່າໄມ້ອັນອຸດົມສົມບູນ. ສັດສາວາສິ່ງ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ນາໆຊະນິດໃນເຂດອ່າງນໍ້າງື່ມມີຄວາມອາດສາມາດອັນບົ່ມຊ້ອນສໍາລັບຊີວະວິທະຍາ ແລະນິເວດວິທະຍາ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການໃຊ້ປະໂຫຍດ ແລະ ການສົ່ງອອກຂອງສິນຄ້າໄມ້ໄມ້ຈາກອ່າງນໍ້າງື່ມ, ແຕ່ວ່າກໍໄດ້ຄາດຄະເນວ່າຜະລິດຕະຜັນປ່າໄມ້ມີສ່ວນຊ່ວຍຢ່າງສໍາຄັນຕໍການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຂົງເຂດ ແລະ ຍັງໄດ້ສະໜອງວັດສະດຸສໍາລັບການປຸກສ້າງເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງຂອງຄົນທ່ອງຖິ່ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້, ຄົນຊົນນະບົດແມ່ນອີງໃສ່ການໃຊ້ປະໂຫຍດຂອງສິນຄ້າທີ່ບໍ່ແມ່ນໄມ້ (NTFPs). NTFPs ໃນອ່າງນໍ້າງື່ມລວມທັງອາຫານ, ຢາພື້ນເມືອງແລະສະໝຸນໄພ.ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ຖືກຈັດເຂົ້າເປັນແຫຼ່ງລາຍໄດ້ເຊິ່ງປັບປຸງຊີວິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ.

ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບທາງນໍ້າ ແມ່ນມີການພົວພັນຢ່າງໃກ້ຊິດຕໍ່ກັບກິດຈະກໍາການຫາປາ. ການຜະລິດປາທົ່ວປະເທດໃນປີ 1996 ໄດ້ຄາດຄະເນປະມານ 38,000 ໂຕນ ແລະ ໄດ້ເພີ່ມຂື້ນເປັນ 143,000 ໂຕນໃນປີ 2005, ໃນນັ້ນ 68.5% ແມ່ນປີຈາກຟາມລ້ຽງ ແລະ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອ 31.5% ແມ່ນປາທໍາມະຊາດ(Mattson, Balavong, Nilsson, Phounsavanhແລະ Hartman, 2001). ປາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນປາໃນອ່າງນໍ້າງື່ມເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີ ແລະ ມີຄວາມຕ້ອງການສູງຂອງຕະຫຼາດພາຍໃນ. ຊາວປະມົງໃນອ່າງນໍ້າງື່ມພົບກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການສະໜອງປາຕໍ່ຕະລາດຕົວເມືອງໃນຫຼາຍໆແຂວງໂດຍສະເພາະໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ປະລິມານການຜະລິດຂອງການຫາປາໃນອ່າງນໍ້າງື່ມໄດ້ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 200 ໂຕນໃນປີ 1990 ເປັນ 280 ໂຕນໃນປີ 2003. (Mattson et al., 2001).

	ອ່າງນໍ້າງື່ມອຸດົມສົບບູນໄປດ້ວຍຊັບພະຍາກອນບໍ່ແຮ່ ແລະ  ຍັງສ້າງໂອການຄວາມມັ່ງຄັ່ງໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ (Kyophilavong 2009). ຊັບພະຍາກອນບໍ່ແຮ່ຫຼາຍຊະນິດໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບຢູ່ໃນຂົງເຂດ, ລວມມີຄໍາ, ທອງ, ສັງກະສີ, ເຫຼັກແລະອື່ນໆ. ໃນປັດຈຸບັນ, ມີ 21 ບໍລິສັດບໍແຮ່ກໍາລັງດໍາເນີນການຢູ່ອ່າງນໍ້າງື່ມ. ບັນດາແຮ່ທາດທີ່ສໍາຄັນທີ່ກໍາລັງຂຸດຄົ້ນຢູ່ປັດຈຸບັນຢູ່ອ່າງນໍ້າງື່ມສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຕາຕະລາງທີ 8.



ຕາຕະລາງທີ 8: ບັນດາແຮ່ທາດໃນອ່າງນໍ້າງື່ມ

		ບໍລິສັດ

		ແຮ່ທາດ

		ແຂວງ

		ເນື້ອທີ່ສໍາປະທານ (ເຮັກຕາ)



		

		

		

		P

		E

		O



		Phoubia Mining Co. (Australia)

		Gold

		ວຽງຈັນ

		

		263,700

		442



		Hanoi Construction (Vietnam)

		Gold

		ວຽງຈັນ

		

		250

		



		Huajin Minerals Co. LTD (China)

		Gold

		ຫຼວງພະບາງ

		

		500

		



		Daolao Co. LTD (Laos-Russia)

		Gold

		ວຽງຈັນ

		

		504

		



		

		

		ວຽງຈັນ

		

		1,121

		



		

		

		ວຽງຈັນ

		

		581

		



		

		

		ວຽງຈັນ

		

		1,121

		



		Laojiey Sinhoua Mining (China)

		Gold

		ນະຄອນຫຼວງ

		

		300

		



		Akkanoth Oversea (Australia)

		Gold

		ນະຄອນຫຼວງ

		30,020

		

		



		Lao-China Mineral Dev. (China)

		Copper

		ວຽງຈັນ

		1,200

		

		



		Phoujuan Mining Co. (Canada)

		Iron

		ຊຽງຂວາງ

		2,200

		

		



		Kinghuadao Sinher (China)

		Iron

		ວຽງຈັນ

		2,000

		

		



		Phadeng Industry (Thailand)

		Zinc

		ວຽງຈັນ

		

		80,000

		200



		Sky Telecom (Thailand)

		Zinc

		ວຽງຈັນ

		

		80,300

		



		Lao Cement Co. LTD (Lao-China)

		Limestone

		ວຽງຈັນ

		

		

		4.50



		

		Clay

		ວຽງຈັນ

		

		

		5.25



		

		Mastone

		ວຽງຈັນ

		

		

		9



		

		Coal

		ວຽງຈັນ

		

		

		175



		Phialath Gold Mining (Laos)

		Gold

		ນະຄອນຫຼວງ

		

		

		16



		Vientiane Trading Co. (Laos)

		Gold

		ນະຄອນຫຼວງ

		

		385

		



		Army Mining (Laos)

		Gold

		ວຽງຈັນ

		27,600

		

		



		Xaysomboun Dev. (Laos)

		Gold

		ວຽງຈັນ

		

		564

		



		First Pacific Mining (Laos)

		Zinc

		ວຽງຈັນ

		

		

		2,000



		

		Zinc

		ວຽງຈັນ

		80,000

		

		



		

		Coal

		ວຽງຈັນ

		

		8,400

		



		

		Coal

		ວຽງຈັນ

		

		29,400

		



		Phetthongkham (Laos)

		Barite

		ວຽງຈັນ

		

		

		21



		Oravanh Barite (Laos)

		Barite

		ວຽງຈັນ

		

		

		21



		Inthovong Mining (Laos)

		Barite

		ວຽງຈັນ

		

		

		25



		Lao Development Construction (Laos)

		Barite

		ວຽງຈັນ

		

		

		25



		Barite Exploitation (Laos)

		Barite

		ວຽງຈັນ

		

		

		10



		Agri. Ind. & Serv. Dev. (Laos)

		Anthracite Coal

		ວຽງຈັນ

		

		

		10



		

		Anthracite Coal

		ວຽງຈັນ

		

		

		20



		

		Limestone

		ວຽງຈັນ

		

		

		10



		

		Limestone

		ວຽງຈັນ

		

		

		9



		

		Clay (R)

		ວຽງຈັນ

		

		

		18



		

		Clay (W)

		ວຽງຈັນ

		

		

		1.50



		Sino-Lao Potash Mining (China)

		Potash

		ນະຄອນຫຼວງ

		

		

		7,800



		ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມທໍລະນີວິທະຍາ ແລະ ແຮ່ທາດ, (2011).

ໝາຍເຫດ: P ໝາຍເຖິງການຄາດຄະເນ, E ໝາຍເຖິງການຂຸດຄົ້ນ, ແລະ O ໝາຍເຖິງການດໍາເນີນງານ







8. ການບໍລິຫານ

ອ່າງນໍ້າງື່ມໄຫຼຢູ່ພາຍໃນ 5 ແຂວງຄື:ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ແຂວງ ວຽງຈັນ ແລະນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ປະຊາກອນ ແລະ ໝູ່ບ້ານສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອາໃສຕາມເຂດພູພຽງຂອງຊຽງຂວາງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໃນປີ 2011 ເຂດພິເສດໄຊສົມບູນໄດ້ຖືກລວມເຂົ້າຢູ່ໃນແຂວງ ວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ. ຂະໜາດຂອງບັນດາແຂວງ ແລະ ເມືອງຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການບໍລິຫານ ເຊິ່ງມີເນື້ອທີ່ພຽງບາງສ່ວນພາຍໃນຂອບເຂດອ່າງນ້ຳງື່ມ ແມ່ນໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຕາຕະລາງທີ 9.



ຕາຕະລາງທີ 9: ເນື້ອທີ່ຂອງແຂວງ ໃນເຂດອ່າງນໍ້າງື່ມ

		ແຂວງ

		ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ (km2)

		ເນື້ອທີ່ໃນເຂດອ່າງນໍ້າງື່ມ (km2)

		ອັດຕາສ່ວນຂອງແຂວງໃນເຂດອ່າງນໍ້າງື່ມ (%)

		ອັດຕາສ່ວນຂອງເຂດອ່າງນໍ້າງື່ມໃນແຂວງ (% ອ່າງນໍ້າງື່ມ)

		ຈໍານວນເມືອງໃນເຂດອ່າງນໍ້າງື່ມ



		ຊຽງຂວາງ

		17,062

		2,806

		16.45

		16.66

		3



		ຫຼວງພະບາງ

		16,875

		669

		3.96

		3.97

		1



		ວຽງຈັນ

		21,850

		11,379

		52.08

		67.58

		11



		ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

		3,920

		1,875

		47.84

		11.13

		3



		ບໍລິຄໍາໄຊ

		1,863

		112

		0.75

		0.67

		1





ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ການຄາດຄະເນຂອງກົມສະຖິຕິ.



9. ປະຊາກອນ

ໃນປີ 2005, ສປປ ລາວ ມີປະຊາກອນ 5.6 ລ້ານຄົນ, ໃນນັ້ນ, ເພດຍິງກວມເອົາ 50.1 % ແລະ ເພດຊາຍກວມເອົາ 49.9 %, ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນສະເລ່ຍ 2.3 % ຕໍ່ປີ, ອາຍຸຍືນສະເລ່ຍ 65 ປີ. ປະຊາກອນລາວຕ້ອງໄດ້ເພິ່ງພາອາໃສກະສິກຳເປັນຫຼັກ. ປະມານ 66 % ຂອງຊົ່ວໂມງໃນການເຮັດວຽກ ແມ່ນຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນກິດຈະກຳທີ່ມີການພົວພັນເຖິງການດຳດົງຊີວິດແບບກະສິກຳ. ຈາກການສໍາຫຼວດການໃຊ້ຈ່າຍແລະການຊົມໃຊ້ຄົວເຮືອນຂອງລາວ ປີ 2008 (LECS 4) (World Band & DOS, 2009).

ໃນປີ 2005, ອ່າງນໍ້າງື່ມມີປະຊາກອນປະມານ 1,976,307 ຄົນ (ການບໍລິຫານການຈັດການຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, 2008). ຕາຕະລາງທີ 10 ສະແດງໃຫ້ເຫັນການແບ່ງເຂດທີ່ຕັ້ງຂອງບັນດາແຂວງຕ່າງໆພາຍໃນອ່າງນໍ້າງື່ມ

ຕາຕະລາງທີ 10: ປະຊາກອນຂອງແຂວງຕ່າງໆພາຍໃນອ່າງນໍ້າງື່ມ

		ແຂວງ

		ປະຊາກອນ

(ຄົນ)

		ຄາດຄະເນຈໍານວນປະຊາກອນໃນ ເຂດອ່າງນໍ້າງື່ມ (ຄົນ)

		ອັດຕາສ່ວນປະຊາກອນໃນ ເຂດອ່າງນໍ້າງື່ມ (%)



		ຊຽງຂວາງ

		239,812

		69,559

		29.01



		ຫຼວງພະບາງ

		405,949

		5,135

		1.26



		ວຽງຈັນ

		409,906

		270,785

		60.45



		ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

		695,472

		155,233

		22.32



		ບໍລິຄໍາໄຊ

		225,167

		1,438

		0.64



		ລວມ

		1,976,307

		502,150

		





ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຄາດຄະເນໂດຍກົມສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ.

ຂະໜາດສະເລ່ຍຂອງຄົວເຮືອນຢູ່ໃນຕົວເມືອງ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດຂອງບັນດາແຂວງຕ່າງໆທີ່ຢູ່ໃນເຂດອ່າງນໍ້າງື່ມ ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຕາຕະລາງທີ 11. ຂະໜາດສະເລ່ຍຂອງຄົວເຮືອນທີ່ຢູ່ໃນເຂດອ່າງນໍ້າງື່ມຢູ່ລະຫວ່າງ 5.4 ແລະ 6.7 ຄົນຕໍ່ຄົວເຮືອນ, ເຊິ່ງຄົວເຮືອນຂະໜາດໃຫຍ່ຈະມີລັກສະນະພິເສດຂອງເຂດຊົນນະບົດ. ການປຽບທຽບຕົວເລກກັບຂະໜາດສະເລ່ຍຂອງຄົວເຮືອນແຫ່ງຊາດເທົ່າ 5.9 ໃນປີ 2008 (World Band & DOS, 2009).



ຕາຕະລາງທີ 11: ຂະໜາດຂອງຄົວເຮືອນ

		ແຂວງ

		ຂະໜາດຄອບຄົວ (ຄົນ/ຄອບຄົວ)



		

		ຕົວເມືອງ

		ຊົນນະບົດທີ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າ

		ຊົນນະບົດທີ່ບໍ່ມີເສັ້ນທາງ



		ຫຼວງພະບາງ

		5.6

		5.3

		5.4



		ຊຽງຂວາງ

		5.8

		5.6

		5.8



		ວຽງຈັນ

		5.5

		5.6

		5.8



		ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

		5.6

		5.3

		5.4



		ບໍລິຄໍາໄຊ

		5.7

		5.3

		6.3





ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານໂລກ ແລະ ກົມສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2009)



ຕາຕະລາງທີ 12: ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສັດສ່ວນຂອງປະຊາກອນໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ. ຈຳນວນປະຊາກອນຜູ້ທີ່ບໍ່ເຄີຍເຂົ້າໂຮງຮຽນ ແມ່ນຫຼຸດລົງຈາກ 38 % ເປັນ 28 % ໃນລະຫວ່າງປີ 1995 ແລະ 2005. ໃນໄລຍະເວລາດຽວກັນ, ຂໍ້ມູນຈາກແຂວງໄດ້ແນະນຳແນວທາງທີ່ຊັດເຈນເພື່ອຈະນຳໄປສູ່ການຫຼຸດລົງຂອງໂຮງຮຽນທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນສ່ວນທີ່ຫ່າງໄກຈາກອ່າງນໍ້າງື່ມ. ສຶກສາກ່ຽວກັບຊ່ອງວ່າງເພດທີ່ຈະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງໂອກາດຂອງຜູ້ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍທີ່ຈະເຂົ້າຮຽນຊັ້ນປະຖົມເຊິ່ງເປັນມາດຕະການທີ່ແຕກຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາການເຂົ້າຮຽນຂອງເພດຍິງ 90% ແລະ ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນຂອງເພດຊາຍ 95% (World Band & DOS, 2009).

ຕາຕະລາງທີ 12: ການສໍາເລັດການສຶກສາ

		ແຂວງ

		ການສໍາເລັດການສຶກສາ (%)



		

		ໂຮງຮຽນ

		ວິຊາຊີບ

		ມະຫາວິທະຍາໄລ

		ບໍ່ໄດ້ສໍາເລັດ



		ຫຼວງພະບາງ

		22

		3

		1

		74



		ຊຽງຂວາງ

		25

		4

		1

		70



		ວຽງຈັນ

		34

		4

		1

		61



		ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

		41

		9

		5

		45



		ບໍລິຄໍາໄຊ

		29

		6

		1

		74





ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານໂລກ ແລະ ກົມສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2009).

ອັດຕາການຮູ້ໜັງສືຂອງຜູ້ໃຫຍ່ ແມ່ນສະແດງໃນຕາຕະລາງທີ 13. ມັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນອັດຕາການຮູ້ໜັງສືທີ່ສູງໃນນະຄອນຫຼວງ ແລະ ຕໍ່າໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ. ເຖິງແມ່ນວ່າບັນດາແຂວງຕ່າງໆ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດອ່າງນໍ້າງື່ມ ສ່ວນໃຫຍ່ເກືອບແມ່ນເຂດຊົນນະບົດ ເຊິ່ງຫວັງວ່າອັດຕາການຮູ້ໜັງສືທີ່ຕໍ່ຈະໝົດໄປໃນອີກບໍ່ດົນ.

ຕາຕະລາງທີ 13: ອັດຕາການຮູ້ໜັງສືຂອງຜູ້ໃຫຍ່

		ແຂວງ

		ອັດຕາການຮູ້ໜັງສືຂອງຜູ້ໃຫຍ່ (%)



		

		ເພດຍິງ

		ເພດຊາຍ



		ຫຼວງພະບາງ

		70.3

		82.7



		ບໍລິຄໍາໄຊ

		78.7

		88.4



		ຊຽງຂວາງ

		77.5

		87.8



		ວຽງຈັນ

		84.1

		90.4



		ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

		92.9

		95.2





ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2013).



ສັງຄົມຂອງລາວ ແມ່ນອີງໃສ່ກະສິກໍາເປັນສ່ວນໃຫຍ່. ຜົນຈາກການສໍາຫຼວດປະຊາກອນ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໃສໃນປີ 2005 ໃນທົ່ວປະເທດ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ 71% ຂອງຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ ແມ່ນຢູ່ໃນກະສິກໍາ (ຕາຕະລາງທີ 14). ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງລະຫວ່າງແຂວງ ແມ່ນນ້ອຍ ຍົກເວັ້ນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ການຈ້າງງານນອກຈາກວຽກເຮືອນ (ເຊັ່ນ: ແຮງງານຮັບຈ້າງ) ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (22% ຂອງຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກລວມ) ແຕ່ຢູ່ລະຫວ່າງ 2% ແລະ  5% ຢູ່ໃນເຂດອ່າງນໍ້າງື່ມ (ທະນາຄານໂລກ ແລະ ກົມສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, 2009).

ຕາຕະລາງທີ 14 ກິດຈະກໍາຫຼັກທາງເສດຖະກິດຂອງປະຊາກອນທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 10 ປີ ຂຶ້ນໄປ

		ແຂວງ

		% ຂອງປະຊາກອນອາຍຸແຕ່ 10+

		ກິດຈະກໍາຫຼັກໃນ 7 ວັນ, % ຂອງຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ



		

		ຍິງ

		ຊາຍ

		ລວມ

		ມີຄ່າຈ້າງ

		ກິດຈະກໍານອກຈາກກະສິກໍາ

		ເຮັດກະສິກໍາເອງ

		ລວມ



		ວຽງຈັນ

		74

		76

		75

		22

		47

		31

		100



		ຊຽງຂວາງ

		71

		72

		72

		2

		16

		82

		100



		ນະຄອນຫຼວງ

		73

		79

		76

		5

		26

		69

		100



		ບໍລິຄໍາໄຊ

		85

		82

		84

		3

		34

		63

		100



		ຫຼວງພະບາງ

		78

		82

		80

		5

		12

		84

		100





ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານໂລກ ແລະ ກົມສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2009).

ຊຸດຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບລາຍຮັບຂອງຄົວເຮືອນລະດັບແຂວງ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາກັດຫຼາຍ ເຊັ່ນ: GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ ແລະ ລາຍຮັບສຸດທິຈາກກະສິກໍາ. ໄດ້ມີການນໍາໃຊ້ຕົວເລກຂໍ້ມູນທີ່ໄກ້ຄຽງ. GDP ຕໍ່ຫົວຄົນຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງປະມານ 19 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ, ເຊິ່ງວ່າສອງເທົ່າຕົວເມື່ອທຽບກັບລາຍຮັບຂອງຄົນໃນແຂວງອື່ນໆມນເຂດອ່າງນໍ້າງື່ມ (ຕາຕະລາງທີ 15).

ປະມານ 80% ຂອງປະຊາກອນທີ່ເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດກະສິກໍາ. ສະນັ້ນ, ແຫຼ່ງລາຍໄດ້ຫຼັກຂອງຄົວເຮືອນໃນເຂດຊົນນະບົດໃນເຂດອ່າງນໍ້າງື່ມ ແມ່ນມາຈາກກະສິກໍາn. ການຜະລິດເຂົ້າ ກວມເອົາປະມານ 50% ຂອງລາຍໄດ້ຈາກກະສິກໍາໃນລະດັບແຂວງ ແລະ ປະເທດ (ຕາຕະລາງທີ 16). ຕົ້ນທຶນໃນການຜະລິດກະສິກໍາ (ເຊັ່ນ: ແນວພັນ, ເຄື່ອງອຸປະກອນການຜະລິດ, ຄ່າຈ້າງ) ແມ່ນສູງກ່ວາໝູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ສະນັ້ນ, ກໍາໄລສຸດທິຈາກການເຮັດກະສິກໍາໃນນະຄອນຫຼວງ ຈິ່ງຕໍ່າກ່ວາໝູ່ ເມື່ອທຽບກັບແຂວງອື່ນໆໃນເຂດອ່າງນໍ້າງື່ມ. 









ຕາຕະລາງທີ 15 GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ

		ແຂວງ

		GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (ລ້ານກີບ)



		ຊຽງຂວາງ

		8



		ຫຼວງພະບາງ

		9.88



		ວຽງຈັນ

		8.41



		ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

		18.72



		ບໍລິຄໍາໄຊ

		10.79





ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2013)

ຕາຕະລາງທີ 16 ຕົ້ນທຶນ , ລາຍຮັບ, ແລະ ກໍາໄລສຸດທິຈາກກະສິກໍາ (ຫົວໜ່ວຍ: 1,000 ກີບ/ຄົວເຮືອນ/ປີ) 

		ແຂວງ

		ລາຍຮັບ

		ຕົ້ນທຶນ

		ກໍາໄລສຸດທິ



		

		ເຂົ້າ

		ຜັກ-ໝາກໄມ້

		ຊີ້ນ

		ປາ

		ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ

		ອື່ນໆ

		ແນວພັນ

		ເຄື່ອງມື

		ຄ່າຈ້າງ

		ອື່ນໆ

		



		ສປປ ລາວ

		3129

		694

		1234

		732

		40

		313

		183

		137

		189

		228

		5404



		ຕົວເມືອງ

		1696

		379

		543

		508

		37

		375

		222

		151

		308

		233

		2624



		ຊົນນະບົດ

		3598

		797

		1460

		805

		41

		292

		170

		132

		149

		227

		6136



		ນະຄອນຫຼວງ

		2224

		231

		511

		435

		50

		557

		298

		217

		484

		424

		2587



		ຊຽງຂວາງ

		3957

		976

		1867

		602

		21

		291

		644

		460

		277

		252

		6082



		ວຽງຈັນ

		2673

		553

		1767

		811

		152

		752

		402

		166

		308

		369

		5464



		ບໍລິຄໍາໄຊ

		2471

		934

		917

		1539

		33

		98

		19

		110

		155

		87

		5621



		ຫຼວງພະບາງ

		2376

		678

		1615

		425

		87

		142

		143

		78

		151

		151

		4854





ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານໂລກ ແລະ ກົມສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2009)

ເພື່ອທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຈົນໃນປີ 2020, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (GoL) ໄດ້ຈັດຕັ້ງຍຸດທະສາດ ເພື່ອການເຕີບໂຕ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ (NGPES), ໂຄງການການພັດທະນາລວມ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (GoL 2004). ການວິເຄາະຈາກ 4 ຜົນການສໍາຫຼວດການບໍລິໂພກ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍ(LECS) ຈາກທະນາຄານໂລກ ແລະ ກົມສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2009) ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນກະທົບຂອງຄວາມທຸກຈົນຫຼຸດລົງໃນຊ່ວງປີ 1992/1993 ແລະ 2077/2008. ຜົນກະທົບຂອງຄວາມທຸກຈົນຫຼຸດລົງຈາກ 46% ໃນ LECS 1 ມາເປັນ 39% ໃນ LECS 2, ແລະ ຈາກ 33.5% ໃນ LECS 3 ມາເປັນ 28% ໃນ LECS 4 (ຕາຕະລາງທີ 17). ສໍາປະສິດ ຈີນີ (The Gini coefficient), ຄ່າໄກ້ຄຽງເພື່ອວັດແທກຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ, ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 30.5 ໃນປີ 1992/93 ມາເປັນ 35.6 ໃນປີ 2007/08 (ຕາຕະລາງທີ 17). ວຽງຈັນ ແລະ ພາກເໜືອຂອງລາວ ໄດ້ພົບກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນຢ່າງແຕກໂຕນກັນຫຼາຍ ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບຂົງເຂດອື່ນຂອງປະເທດ. ໃນວຽງຈັນ, ຄ່າສໍາປະສິດຈີນີເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 29.7 ໃນປີ 1992/93 ມາເປັນ 38.0 ໃນປີ 2007/8. ເຂດພາກເໜືອຂອງລາວ, ຄ່າສໍາປະສິດຈີນີ ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 26.9 ໃນປີ 1992/93 ມາເປັນ 35.2 ໃນປີ 2007/08 (ຕາຕະລາງທີ 18). ຈາກບັນດາຕົວເລກທີ່ໄດ້ສະເໜີມານັ້ນ ສາມາດເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າກວຽກງານການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຈົນຈະສໍາເລັດໃນຊຸມປີນີ້, ແຕ່ປະເທດຍັງປະເຊີນກັບລະດັບຄວາມທຸກຈົນ ແລະ ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບທີ່ສູງ.

ຕາຕະລາງທີ 17. ແນວໂນ້ມຄວາມທຸກຈົນໃນ ສປປ ລາວ

		

		LECS 1

1992/93

		LECS 2

1997/98

		LECS 3

2002/03

		LECS 4

2007/08



		ລາວ

		46

		39.1

		33.5

		28



		ຕົວເມືອງ

		27

		22

		20

		17



		ຊົນນະບົດ

		

		

		

		



		ມີເສັ້ນທາງ

		43

		32

		31

		30



		ບໍ່ມີເສັ້ນທາງ

		61

		51

		46

		43



		ທົ່ງພຽງ

		

		

		28

		20.5



		ພູພຽງ

		

		

		36.5

		29



		ພູສູງ

		

		

		34

		33





ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານໂລກ ແລະ ກົມສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2009)

ໝາຍເຫດ: LECS (Lao Expenditure and Consumption Cencus)



ຕາຕະລາງທີ 18. ແນວໂນ້ມຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບໃນ ສປປ ລາວ

		

		LECS 1

1992/93

		LECS 2

1997/98

		LECS 3

2002/03

		LECS 4

2007/08



		ລາວ

		30.5

		34.9

		32.6

		35.4



		ຕົວເມືອງ

		30.9

		39.7

		34.8

		36.3



		ຊົນນະບົດ

		

		

		

		



		ມີເສັ້ນທາງ

		29.3

		32.1

		30.3

		33.2



		ບໍ່ມີເສັ້ນທາງ

		27.5

		30.9

		29.4

		33.3



		ຂົງເຂດ

		

		

		

		



		ວຽງຈັນ

		29.7

		36.9

		36

		38



		ພູພາກເໜືອ

		26.9

		34.5

		30.7

		35.2



		ພາກກາງ

		31.5

		32.5

		31

		34



		ພາກໄຕ້

		32.3

		32.4

		31.4

		32.2





ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານໂລກ ແລະ ກົມສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2009)

	ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບຢູ່ພາຍໃນເຂດອ່າງນໍ້າງື່ມແມ່ນບໍ່ມີ. ສະນັ້ນ, ດັດສະນີວັດຄວາມທຸກຍາກຕໍ່ຫົວຄົນ ແລະ ຄ່າສໍາປະສິດຈີນີທີ່ວັດແທກໃນລະດັບແຂວງຢູ່ພາຍໃນເຂດອ່າງງື່ມໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນຕົວແທນ. ດັ່ງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຕາຕະລາງທີ 17, ທັງສອງຢ່າງຄື ລະດັບຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບມີການປ່ຽນແປງໃນແຕ່ລະແຂວງທີ່ນອນຢູ່ໃນເຂດອ່າງນໍ້າງື່ມ. ແຂວງ ຊຽງຂວາງມີຄ່າດັດສະນະຄວາມທຸກຍາກຕໍ່ຫົວຄົນສູງສຸດ, ນະຄອນວຽງຈັນມີຄ່າຕໍ່າສຸດ. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມີຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບຫຼາຍກວ່າໝູ່ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງມີຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບໜ້ອຍທີ່ສຸດໃນປີ 2007/2008. ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບແມ່ນບັນດາປັດໃຈທີ່ສໍາຄັນທີ່ກະຕຸ້ນການປ່ຽນແປງໃນການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໃນເຂດອ່າງນໍ້າງື່ມ.

ຕາຕະລາງທີ 19: ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບຂອງລາຍໄດ້ໃນແຂວງຕ່າງໃນເຂດອ່າງນໍ້າງື່ມ

		ແຂວງ

		ດັດສະນີຄວາມທຸກຍາກຕໍ່ຫົວຄົນ (%)

		ຈີນີ (GINI)



		ຊຽງຂວາງ

		42.0

		38.0



		ຫຼວງພະບາງ

		27.2

		31.6



		ວຽງຈັນ

		28.0

		32.1



		ນະຄອນຫຼວງ

		15.2

		38.0



		ບໍລິຄໍາໄຊ

		21.5

		33.9





ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2013)

10. ການຄອບຄອງທີ່ດິນ

ກ່ອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດສັນທີ່ດິນ ແລະ ປ່າ7 ໃນປີ 2006, ທີ່ດິນໄດ້ຖືກອາໄສ ແລະ ຂາຍໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກກົດໝາຍທີ່ດິນ. ຄົວເຮືອນໃດໜຶ່ງສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍຊົ່ວຄາວໃນການເຂົ້າເຖິງເຂດປ່າ ແລະ ດິນທີ່ເປົ່າຫວ່າງ. ບັນດາຄົວເຮືອນຍັງໄດ້ມີສິດທິພິເສດຈາກຜົນຕອບແທນຂອງທີ່ດິນອາໄສ ແລະ ແຮງງານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ຖ້າວ່າຄົວເຮືອນໃດເຊົາ ຫຼື ອອກຈາກດິນອາໄສຢູ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ຊົມໃຊ້ເປັນເວລາດົນນານ, ຄົວເຮືອນອື່ນກໍສາມາດເຂົ້າໄປອາໄສໃນດິນດັ່ງກ່າວໄດ້ໂດຍຮັບການຍິນຍອມຈາກຄົນເຮືອນທີ່ເຄີຍອາໄສຢູ່ມາກ່ອນ (Ducourtieux et al., 2005; Thongmanivong et al., 2005). ຕັ້ງແຕ່ປະເທດລາວເຮົາໄດ້ນໍາໃຊ້ກົນໄກເສດຖະກິດໃໝ່ໃນ ປີ 1986, ອຸປະສົງທີ່ດິນເພື່ອເຮັດກະສິກໍາໄດ້ເພີ່ມຂື້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດສັນທີ່ດິນ ແລະ ປ່າ ໃນປີ 1986 ໄດ້ລິເລີ່ມການປະຕິຮູບການຈັດສັນທີ່ດິນ. ໃນການທີ່ຈະໄດ້ຮັບໃບຕາດິນ8, ຄົວເຮືອນຈະຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນ ແລະ ເສຍພາສີທີ່ດິນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ (Fujita & Phanvilay, 2008; Thongmanivong et al., 2005). ການຮັບຮູ້ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນສ່ວນບຸກຄົນ/ສິດທິການໃຊ້ປະໂຫຍດທີ່ີດິນໄດ້ມີການຈັດຫາໃຫ້ແກ່ບັນດາຄົບເຮືອນພ້ອມດ້ວຍໂອກາດໃນການຊື້, ຂາຍ, ເຊົ່າທີ່ດິນດັ່ງກ່າວ.

ຄໍາສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະບັບເລກທີ 164 ກ່ຽວກັບ NPAs ໃນປີ 2007/2008 ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ(2003) ໃຫ້ມີການຈໍາກັດການເຂົ້າຫາ NPAs. ເຖິງແມ່ນວ່າຂໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານກົດໝາຍດັ່ງກ່າວນີ້, NPAs ຍັງຄົງໄດ້ຮັບການບຸກລຸກເຂົ້າເຖິງໂດຍຄົວເຮືອນຕ່າງໆ. ອີງຕາມ (Thongmanivong et al., 2005), ການຕັດໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍຂອງບັນດາຄົວເຮືອນໄດ້ເປັນບັນຫາທີ່ສໍາຄັນຢູ່ພາຍໃນເຂດປ່າສະຫວງນພູພະນັງ (NPA).

	ເນື່ອງຈາກວ່າມີຄວາມຈໍາກັດທາງດ້ານການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ, ສະຖານະການຂອງການຄອບຄອງທີ່ດິນໃນເຂດອ່າງນໍ້າງື່ມແມ່ນຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງເທື່ອ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄົວເຮືອນໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ມີສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຢ່າງຖືກກົດໝາຍໃນບາງບ່ອນ (Thongmanivong et al., 2005). ນອກຈາກນັ້ນ, ຈໍານວນ ແລະ ຂະໜາດຂອງເມືອງ ແລະ ເຂດປ່າຊຸມຊົນແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ບັນທຶກເທື່ອ.



11. ໄພຄຸກຄາມທີ່ມີຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

	ຄວາມອຸດົມສົມບູນທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃນອ່າງນໍ້າງື່ມ ແມ່ນກໍາລັງຈະຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນປີທີ່ຜ່ານມາເຖິງປັດຈຸບັນ. ສາເຫດຫຼັກໆສໍາລັບການຫຼຸດລົງແມ່ນ:

(1) ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງໂຄງການພັດທະນາ ເຊິ່ງລວມທັງໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າ, ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ແລະ ການກໍ່ສ້າງຖະໜົນຫົນທາງ.

(2) ກິດຈະກໍາທາງດ້ານກະສິກໍາຂອງປະຊາກອນມີການເພີ່ມຂື້ນ.

(3) ການບໍລິຫານງານທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບກ່ຽວກັບການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ຕັ້ງແຕ່ມີຄວາມເຂັ້ມງວດທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບທີ່ບັງຄັບໃຊ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍັງຕໍ່າ.

ໄພຄຸກຄາມທີ່ອັນຕະລາຍ ຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຈໍານວນປະຊາກອນຂອງຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍໃນເລື່ອງການລ່າສັດ/ການລັກລອບລ່າສັດປ່າ, ການຖ່ງປ່າເຮັດໄຮ່9, ແລະ ການຕັດໄມ້ທີ່ມີລາຄາໃນປ່າທໍາມະຊາດ (Fujita & Phanvilay et al., 2005). ການກະທໍາດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ທໍາມະຊາດທີ່ອຸດົມສົມບູນຫຼຸດລົງ, ສັດສາວາສິ່ງ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ຫຼຸດລົງ ແລະ ສຸດທ້າຍກໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບການສະໜອງນໍ້າໃນອ່າງນໍ້າງື່ມ.

ເຖິງແມ່ນວ່າລັດຖະບານໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະປົກປ້ອງປ່າທໍາມະຊາດທີ່ອຸດົມສົມບູນໄວ້ກໍຕາມ, ແຕ່ວ່າການເຊື່ອມລົງຂອງສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ສືບຕໍ່ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ນອກ NPAs ຂອງເຂດອ່າງນໍ້າງື່ມ. ຜະລິດຕະພັນ ຈາການເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ (NTFP) ມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບການຮັບປະກັນທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ເປັນແຫຼ່ງລາຍໄດ້ຫຼັກຂອງປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດອ່າງນໍ້າງື່ມ. ຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວ ຍັງສືບຕໍ່ການພັດທະນາທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍເຊິ່ງມີສ່ວນຊ່ວຍຕໍ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (Fopper & Ketphanh, 2004). ຊະນິດຂອງຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງປະກອບມີ ແຖມ, ໝາກປາມ, ມ້ອນ, ຍານ, ເປືອເມືອກ, eaglewood, ໜໍ່ໄມ້ຂົມ ແລະ ໜາກແໜ່ງ. ເນື່ອງຈາກວ່າການຫຼຸດລົງຂອງປ່າໂດຍທໍາມະຊາດທັງພາຍໃນ ແລະ ນອກເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, ສິນຄ້າຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ແມ່ນໄມ້ກໍ່ຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ມີຜົນກະທົບທາງດ້ານລົບຕໍ່ການສ້າງລາຍໄດ້ ແຕ່ຍັງມີຜົນຕໍ່ກັບການບໍລິໂພກອາຫານສໍາລັບຄົວເຮືອນໃນເຂດອ່າງນໍ້າງື່ມ.

	ອ່າງນໍ້າງື່ມໄດ້ເຄີຍອຸດົມຮັ່ງມີທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ກໍໄດ້ຫຼຸດລົງເນື່ອງຈາກວ່າມີການລ່າສັດ/ລັກລອບລ່າສັດປ່າ ແລະ ການສືບຕໍ່ທໍາລາຍບ່ອນຢູ່ທໍາມະຊາດຂອງສັດ ແລະ ຕົ້ນໄມ້.

	ສັດປ່າ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ປ່າໃນເຂດອ່າງນໍ້າງື່ມປະກອບມີ: ແມວປ່າ, ເສືອດາວ, ເສືອ, ຊ້າງອາຊີ, ແຮດ, ກວາງ, kouprey, gaur, banteng, ງົວປ່າ, ຄວາຍ, ລີງ, ກະຕ່າຍ ແລະ ສັດປະເພດອື່ນໆ (Duckworth, Salter, & Khounboline, 1999).

	ເຂື່ອນນໍ້າງື່ມໄດ້ຖືກໃຊ້ເປັນບ່ອນຫາປາສໍາລັບປະຊາຊົນໃນແຂວງ ວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໄດ້ກວມເອົາຂອບເຂດ 370 ກິໂລຕາແມັດ. ໃນປີ 2000, ໄດ້ມີປາຫຼາຍກວ່າ 55 ຊະນິດປະກົດຢູ່ໃນອ່າງນໍ້າເຊັ່ນວ່າ: ປາແກ້ວ, ປາສະກາງ, ປານິນ, ປາກິນຫຍ້າ, Rohu carp ແລະ common carp ໃນປີ 2001 (Mattson et al.,2001).

	ໃນປີ 1998, ປາທີ່ໄດ້ຖືກຫາທັງໝົດປະມານ 1,470 ໂຕນ; ຜົນຜະລິດການຫາປາປະມານ 185 ກິໂລ/ເຮັກຕາ/ປີ. ມີ 30 ບ້ານທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບອ່າງເກັບນໍ້າ, ເຊິ່ງມີປະຊາກອນປະມານ 16,600 ຄົນໃນປີ 1998. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຈໍານວນປາກໍໄດ້ຫຼຸດລົງເພາະວ່າຂະໜາດຂອງປະຊາກອນໄດ້ເພີ່ມຂື້ນ ແລະ ວິທີການຫາປາທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ.

	ການທໍາລາຍປ່າ ແລະ ການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະລິມານນໍ້າ ແລະ ຄຸນະພາບຂອງນໍ້າໃນອ່າງນໍ້າງື່ມ. ອ່າງນໍ້າງື່ມໄດ້ພົບກັບຄວາມຂາດແຄນທາງດ້ານນໍ້າເພື່ອການຊົມໃຊ້ ແລະ ເພື່ອການເຮັດກະສິກໍາ ໃນລະຫວ່າງລະດູແລ້ງ (Water Resource and Environment Administration, 2008). ນອກຈາກນັ້ນ, ອ່າງນໍ້າງື່ມຍັງພົບກັບຄຸນະພາບນໍ້າທີ່ຕໍ່າເພາະວ່າການໄຫຼຂອງນໍ້າໄດ້ຫຼຸດລົງ, ມີດິນເຈື່ອນ, ດິນຕະກອນ (Water Resource and Environment Administration, 2008).



12. ການປະຕິບັດການບໍລິຫານທີ່ເປັນໄປໄດ້

	ການຫຼຸດລົງຂອງປ່າແມ່ນບັນຫາໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນໃນອ່າງນໍ້າງື່ມ ແລະ ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈຶ່ງມີຜົນກະທົບຕໍ່ບັນຫາທາງສິ່ງແວດລ້ອມອື່ນໆອີກດ້ວຍ. ສະນັ້ນ, ການປົກປັກຮັກສາປ່າເປັນທາງເລືອກທີ່ສໍາຄັນໃນຂົງເຂດອ່າງນໍ້າງື່ມ ແລະ ເຂດອື່ນໆໃນປະເທດລາວ. ໃນການປັບປຸງສະພາບທາງສິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການດໍາລົງຊີວິດຂອງຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍທີ່ຕ້ອງການປ່ຽນແປງສະຖານະພາບຂອງອ່າງນໍ້າງື່ມ ແມ່ນຕ້ອງມີການຄວບຄຸມ. ການປະຕິບັດການບໍລິຫານທີ່ເປັນໄປໄດ້ປະກອບມີ:

· ປ້ອງກັນການລັກລອບລ່າສັດ/ຫຼຸດຜ່ອນການລ່າສັດປ່າລົງ.

· ປ້ອງກັນ/ຫຼຸດຜ່ອນການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່.

· ປ້ອງການ/ຫຼຸດຜ່ອນການຕັດໄມ້ຂອງຊາວກະຊິກອນຂະໜາດນ້ອຍ.

· ປູກປ່າທົດແທນສ່ວນທີ່ສູນເສຍໄປ

ການປ້ອງກັນການລັກລອບລ່າສັດ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນການລ່າສັດປ່າຍັງແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການປົກປັກຮັກສາຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສັດປ່າໃນອ່າງນໍ້າງື່ມ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເງິນທຶນສໍາລັບການລາດຕະເວນໃນປັດຈຸບັນແມ່ນຍັງບໍ່ພຽງພໍເທື່ອ. ເງິນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກລັດຖະບານແມ່ນຍັງຢູ່ໃນມາດຖານທີ່ຕໍ່າໃນດ້ານການບໍລິຫານປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດໃນປະເທດກໍາລັງພັດທະນາ (Kyophilavong & Tsechalicha, 2011). ສະນັ້ນ, ມັນຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນໃນການສ້າງເງິນທຶນໃນຂັ້ນບ້ານ ຫຼື ຊຸມຊົນ ໃຫ້ທຸກຄົນມີສ່ວນຮ່ວມເພື່ອສະໜອງທຶນສໍາລັບການລາດຕະເວນ. ວິທີດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນມີປະສິດທິພາບໃນການປ້ອງກັນການລັກລອບລ່າສັດ/ການລ່າສັດປ່າໃນແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ (Environment Protection Fund, 2009). ນອກຈາກນັ້ນ, ວິທີດັ່ງກ່າວນີຍັງສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ບ້ານສໍາລັບການລົງທຶນໃນການຜະລິດກະສິກໍາ ແທນທີ່ຈະມີການສົ່ງເສີມການລັກລອບ/ລ່າສັດປ່າ.

ການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ຍັງຄົງເປັນຮູບແບບໜຶ່ງໃນການເຮັດກະສິກໍາທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນເຂດອ່າງນໍ້າງື່ມ. ການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ແມ່ນມີລັກສະນະທີ່ມີຜະລິດຕະພາບທີ່ຕໍ່າ. ຄວາມກົດດັນທີ່ຍັງຄົງຄ້າງຢູ່ສາມາດຫຼຸດລົງໄດ້ໂດຍການປັບປຸງຜະລິດຕະພາບຂອງການຜະລິດກະສິກໍາ. ຫັນມາປູກເຂົ້າທົດແທນ ຫຼື ອາດຈະປູກພືດທີ່ໃຫ້ຜົນກໍາໄລຫຼາຍກວ່າ (ຕົວຢ່າງ: ຕົ້ນໄມ້ກິນໝາກ) ແລະ ການນໍາສະເໜີວິທີປະຕິບັດການດໍາເນີນການຜະລິດກະສິກໍາແບບຢືນຍົງ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເປັນທາງເລືອກທີ່ດີ ກວ່າ. ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍຕ້ອງໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອຈະສາມາດປ່ຽນແປງສະພາບການຜະລິດ ແລະ ສ້າງການລົງທຶນທີ່ສໍາຄັນ.

ການເຝິກອົບຮົມກໍເປັນອີກທາງເລືອກໜຶ່ງທີ່ຈໍາເປັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍຄວນຈະໄດ້ຮັບເງິນຄ່າຕອບແທນເພື່ອຈະຫຼຸດການເຮັດກະສິກໍາຮູບແບບດັ່ງກ່າວນີ້, ແລະ ຍັງຫຼຸດຜ່ອນຂອບເຂດທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຖາງປ່າເພື່ອເຮັດໄຮ່ອີກດ້ວຍ.

ເຫດຜົນຫຼັກສໍາລັບການຕັດໄມ້ຂອງຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍແມ່ນສາມາດສ້າງຜົນກໍາລັງໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາເຈົ້າ. ການປ້ອງການຕັດໄມ້ຜິດກົດໝາຍໂດຍຜ່ານບັນດາຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍຈະຕ້ອງເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍໃນລະດັບແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຜ່ານການເພີ່ມການລາດຕະເວນໃນບັນດາເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ. ຊາວບ້ານຄວນຈະໄດ້ຮັບການຈ່າຍເງິນເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການລາດຕະເວນ. ວິທີດັ່ງກ່າວນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ປັບປຸງການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແຕ່ຍັັງເປັນການສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານເພື່ອລົງທຶນໃສ່ການຜະລິດກະສິກໍາແທນທີ່ຈະສ້າງການຕັດໄມ້. ນອກຈາກນັ້ນຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍຄວນຈະໄດ້ຮັບເງິນທົດແທນເພື່ອຈະຫຼຸດຜ່ອນກິດຈະກໍາຕ່າງໆກ່ຽວກັບການຕັດໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍ. ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍຄວນຈະໄດ້ຮັບເງິນເພື່ອປູກປ່າທົດແທນສ່ວນທີ່ສູນເສຍໄປ. ການປູກປ່າທົດແທນຍັງຊ່ວຍປ້ອງກັນການເສາະເຈື່ອນຂອງດິນ ແລະ ຍັງອາດຈະປັບປຸງລະບົບການໄຫຼວຽນຂອງນໍ້າ.

13. ສະຫຼຸບ

	ການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມສາມາດປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍໃນເຂດອ່າງນໍ້າງື່ມ. ຈຸດປະສົງໃນການເຮັດບົດລາຍງານຄົ້ນຄວ້ານີ້ໄດ້ເປັນບ່ອນອີງໃນການອະທິບາຍສະພາບກາຍະພາບວິທະຍາ ແລະ ສະພາວະທາງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງອ່າງນໍ້າງື່ມ ທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນດາຜົນກະທົບກ່ຽວກັບແວດລ້ອມຂອງການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃນປັດຈຸບັນ. ບົດລາຍງານຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການນໍາໃຊ້ດິນໃນປັດຈຸບັນແມ່ນມີຜົນກະທົບໃນທາງລົບຕໍ່ກັບປ່າໄມ້, ປະລິມານ ແລະ ຄຸນະພາບນໍ້າ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊີວະວິທະຍາ. ຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວນີ້ນໍາໄປສູ່ຄວາມຮ້າຍແຮງຂື້ນຂອງສະພາບການດໍາລົງຊີວິດສໍາລັບປະຊາຊົນທ່ອງຖິ່ນໃນອ່າງນໍ້າງື່ມ. ເພື່ອປັບປຸງສະຖານະການດັ່ງກ່າວນີ້, ຄວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາແນະນໍາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ປະການທີໜຶ່ງຄືປ້ອງກັນການລັກລອບລ່າສັດ/ຫຼຸດຜ່ອນການລ່າສັດປ່າ. ຄວນຈະສ້າງກອງທຶນໝູ່ບ້ານ ຫຼື ຊຸມຊົນເພື່ອຈ່າຍເງິນໃນການລາດຕະເວນຂອງປະຊາຊົນ. ວິທີດັ່ງກ່າວນີ້ມີເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ການຫຼຸດລົງຂອງລະດັບການລັກລອບລ່າສັດ ແລະ ການລ່າສັດປ່າໃນແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ (Environment Protection Fund, 2009). ວິທີ່ດັ່ງກ່າວນີ້ຍັງສະໜອງເງິນທຶນໃຫ້ຊາວບ້ານເພື່ອລົງທຶນໃນການຜະລິດກະສິກໍາແທນທີ່ການລັກລອບລ່າສັດ/ການລ່າສັດປ່າ.

	ປະການທີສອງຄືການປ້ອງກັນ/ການລຸດຜ່ອນການຖາປ່າເຮັດໄຮ່ທີ່ເປັນສາເຫດກໍໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບໃນທາງລົບຕໍ່ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ໂດຍສະເພາະການທໍາລາຍດິນທີ່ຢູ່ໃນເຂື່ອນ. ດັ່ງທີ່ປ່າໃນອ່າງນໍ້າງື່ມມີສ່ວນຊ່ວຍໃນການຫຼຸດການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນ, ປັບປຸງປະລິມານນໍ້າ ແລະ ປັບປຸງຄຸນະພາບນໍ້າ, ທາງເລືອກດັ່ງກ່າວນີ້ສາມາດນໍາຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ຜົນຊົມໃຊ້ນໍ້າ, ໂດຍສະເພາະ ຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ, ຂະແໜງການກະສິກໍາ ແລະ ຄົວເຮືອນຕ່າງໆ. ສະນັ້ນ, ມັນຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນໃນການພິຈາລະນາການສ້າງຕັ້ງເງິນສໍາລັບການບໍລິການສິ່ງແວດລ້ອມໃນອ່າງນໍ້າງື່ມເພື່ອຈ່າຍໃຫ້ແກ່ບັນດາຄົວເຮືອນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນກິດຈະກໍາການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ເພື່ອປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນສິ່ງແວດລ້ອມ.

	ປະການທີສາມຄືການປ້ອງກັນ/ຫຼຸດການຫຼຸດຜ່ອນການຕັດໄມ້ໂດຍຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ. ເຫດຜົນຫຼັກຂອງການຕັດໄມ້ຂອງຊາວກະສິກອນກໍຄືເພື່ອຜົນກໍາໄລ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍທີ່ອ່ອນແອ. ເພີ່ມຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເພີ່ມທະວີການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍໃນລະດັບແຂວງ ແລະ ເມືອງ ແລະ ເພີ່ມການລາດຕະເວນໃນບັນດາເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດອາດຈະບັນລຸບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈ່າຍສໍາສັບການບໍລິການສິ່ງແວດລ້ອມໃນອ່າງນໍ້າງື່ມເພື່ອຈັດຫາເງິນທຶນການລາດຕະເວນບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຈະຊ່ວຍປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່.

	ປະການທີສີ່ຄືການປູກປ່າທົດແທນໃນເຂດທີ່ຖືກທໍາລາຍໄປ. ການຮັກສາສັນປັ້ນນໍ້າໃນອ້າງນໍ້າງື່ມມີບົດບາດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການບໍາລຸງຮັກສາຂີດຄວາມອາດສາມາດຂອງເຂື່ອນພະລັງງານໄຟຟ້າໃນຕໍ່ຫນ້າ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບບັນດາບໍລິສັດພະລັງງານໄຟຟ້າເພື່ອພິຈາລະນາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈ່າຍສໍາລັບໂຄງການບໍລິການທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມເຊິ່ງຈັດສັນເງິນທຶນສໍາລັບຄົວເຮືອນຕ່າງໆໃນການປູກຕົ້ນໄມ້.
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ProvinceType of rice2006200720082009201020112012


Season rice52,64053,38039,2805433554,03950,31155548


Irrigated rice21100201252104922176215002130020762 


Upland rice35218985540


Other crops13425134401806010338133451643522985


Season rice12,11512,57012,5781285013,18513,49313593


Irrigated rice1400144521762458266024201313


Upland rice20060166451577919000168381374321625


Other crops34180283705491034049288252994525045


Season rice18,89520,02120,5062061719,82020,12321045


Irrigated rice8605842080848525779586468502


Upland rice8605842080848525779586468502


Other crops14785208802659025125271252863535870


Season rice49,33548,98545,3385216352,47547,92452031


Irrigated rice6700782096387901801086006612


Upland rice17151200120099470856282477073


Other crops20645213501517626963376454940037260


Season rice32,27531,85524,3463406333,05125,01033756


Irrigated rice3000272035614306474047705180


Upland rice3485593946793950515428443388


Other crops14915127951579416331165901921525852.47


Season rice165,260166,811142,048174028172,570156,861175,973


Growth (%)4.70.9-14.822.5-0.8-9.112.2


Irrigated rice40,80540,53044,50845,36644,70545,73624,995


Growth (%)10.1-0.79.81.9-1.52.3-45.3


Upland rice33865357254144946485383493348040588


Growth (%)6.195.4916.0212.15-17.50-12.7021.23


Other crops9795096835130530112806123530143630147012.5


Growth (%)21.44-1.1434.80-13.589.5116.272.35


total337,880339,901358,535378,685379,154379,707388,568


Growth (%)0.605.485.620.120.152.33


Total


Luangprabang


Vientiane Capital


Xiengkhuang


Vientiane


Borikhamxay
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ProvinceType of rice2006200720082009201020112012


Season rice200075219685161315225150233935214935241645


Irrigated rice971009600099825108025101725103630100945


Upland rice0842521459420000


Season rice46,08050,29048,20555,05058,99057,71055,790


Irrigated rice6000650092701115014110115203980


Upland rice32,10024,13521,82027,64032,41026,99032,055


Season rice68,77568,43579,67582,22079,41583,20088,595


Irrigated rice580570165550450465365


Upland rice16,50018,94916,27017,30015,33517,29517,030


Season rice192,410202,580196,160227,000227,220213,880230,430


Irrigated rice29430355504427535520329203814528850


Upland rice3,2601,52519,65015,47515,19015,88511,570


Season rice119,985119,19081,615132,850125,19091,840124,945


Irrigated rice12900131601631023080264902443529405


Upland rice5,23010,1157,4757,1859,7155,5106,113


Season rice627,325660,180566,970722,270724,750661,565741,405


 Growth(%)1.665.24-14.1227.390.34-8.7212.07


Irrigated rice146,010151,780169,845178,325175,695178,195163,545


 Growth(%)7.583.9511.904.99-1.471.42-8.22


Upland rice203,100214,929237,205255,345248,345243,875230,313


 Growth(%)1.775.8210.367.65-2.74-1.80-5.56


Total976,4351,026,889974,0201,155,9401,148,7901,083,6351,135,263


 Growth(%)2.525.17-5.1518.68-0.62-5.674.76


Vientiane Capital


Luangprabang


Xiengkhuang


Vientiane


Borikhamxay


Total




