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ບດົລາຍງານສະບບັໃໝ ່ ໄດເ້ນັນ້ໜກັໃຫເ້ຫນັເຖງິ ຜນົກະທບົຈາກ ການບກຸລກຸຂອງມະນດຸ ແລະ 
ສິງ່ແວດລອ້ມ ໃນອາ່ງແມນ່ໍາ້ຂອງຕອນລຸມ່ 
 

ທີນ່ະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ, ວນັທ ີ19 ຕລຸາ 2021 — ຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ (ຄມສ) ໄດ້
ອອກ ບົດລາຍງານ 2 ສະບັບ ໃນມ້ືນີ້ ເຊິ່ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການຫາປາ ຍັງຄົງເປັນແຫຼ່ງຫາລ້ຽງຊີບ ທ່ີສາໍຄັນ ຂອງປະຊາຊນົ ໃນ
ປະເທດກໍາປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ. ແຕ່ວ່າ ການຫາປາຫຼາຍເກີນໄປ ພ້ອມກັນກັບ ການ
ເຊື່ອມໂຊມຂອງແຫຼ່ງທ່ີຢູ່ອາໄສຂອງປາ ອັນເນື່ອງມາຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະຊາກອນຢາ່ງໄວວາ, ການພດັທະນາ
ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແລະ ການປຽ່ນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດນັ້ນ ກໍາລັງສ້າງຄວາມກົດດັນໃຫ້ ການປະມົງຫາປາ ໃນ
ອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ. ໃນເວລາດຽວກນັນັ້ນ, ການປ່ຽນແປງຂອງ ລະບົບນິເວດທາງນໍ້າ ໃນອາ່ງແມ່ນໍ້າຂອງແຫ່ງນີ້ ກໍ່
ກໍາລັງສົ່ງຜົນກະທົບກັບ ສະພາບການທາງສັງຄົມ. 
 

ບົດລາຍງານ 2 ສະບັບນີ້ ມີຊື່ວ່າ “Status and Trends of Fish Abundance and Diversity in the Lower 

Mekong Basin during 2007–2018” ຫຼື ແປເປັນພາສາລາວວ່າ “ສະຖານະພາບ ແລະ ທ່າອ່ຽງຂອງ ຄວາມ

ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງປາ ໃນອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ ໃນລະຫວ່າງປີ 2007 - 2018” (ບົດລາຍ

ງານ FADM) ແລະ “Social Impact Monitoring and Vulnerability Assessment 2018” ຫຼື ແປເປນັ
ພາສາລາວວ່າ “ການຕິດຕາມຜນົກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ໃນປ ີ2018” (ບົດລາຍງານ 
SIMVA) ເຊິ່ງໄດ້ຄ້ົນພົບວ່າ ບັນດາຄົວເຮືອນຕ່າງໆ ຍັງສືບຕໍເ່ພິງ່ພາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ທ່ີກາໍລັງຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມ
ກົດດັນເພີ້ມຂ້ຶນເລື້ອຍໆ. 
 

“ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວນີ້ ຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງ ຄວາມສໍາຄັນຂອງການພດັທະນາຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ການຮັກສາສົມ
ດຸນ ລະຫ່ວາງ ຜົນປະໂຫຍດ ລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ລະດັບປະເທດ ແລະ ການຮ່ວມມືລະດັບພາກພື້ນທ່ີໜັກແໜ້ນຂ້ຶນກວ່າ  
ເພື່ອປກົປ້ອງແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ,” ກາ່ວໂດຍ ທ່ານ ດຣ. ອັນ ພິສ ຮດັດາ, ຫົວໜ້າກອງເລຂາ 
ຄມສ. 
 
ບົດລາຍງານທັງສອງສະບັບນີ້ ໄດແ້ນະນໍາໃຫ້ປກົປ້ອງ ປະຊາກອນປາ ເພື່ອຮັບປະກັນດ້ານ ການສະໜອງອາຫານໃຫ ້
ປະຊາຊນົຫຼາຍລ້ານຄົນ ທ່ີອາໄສຢູ່ໃນອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ ແລະ ເພື່ອປົກປ້ອງບ່ໍໃຫ້ ລາຍຮບັຂອງຄົວເຮືອນ ຫຼຸດລງົ
ຕື່ມອີກ. ໂດຍອີງຕາມບົດລາຍງານ SIMVA ໃນປ ີ2018 ນັ້ນ, 35% ຂອງຈໍານວນ 2.800 ຄົວເຮືອນ ທ່ີໄດ້ດໍາເນີນ
ການສໍາຫຼວດນັ້ນ ໄດ້ເວ້ົາວ່າ ລາຍຮັບຂອງພວກເຂົາ ຫຼຸດລົງ, 32% ເວ້ົາວ່າ ຍັງຄືເກົ່າ ແລະ ມີພຽງແຕ ່26% ທ່ີເວ້ົາວ່າ 
ລາຍຮັບຂອງພວກເຂົາ ເພີ້ມຂ້ຶນໜ້ອຍໜຶ່ງ, ສ່ວນວ່າ 6% ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລາຍຮັບຂອງພວກເຂົາ ເພີ້ມຂ້ຶນຫຼາຍ ເມ່ືອທຽບ
ກັບ ປີ 2013.. 
 
ການປຽ່ນແປງຢ່າງຮຸນແຮງ ທາງດ້ານ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ເຊິ່ງຮວມທັງ ດ້ານກະສິກໍາ, ການລ້ຽງສັດນໍ້າ, ປາ, ສດັ 
ແລະ ພດືໃນນໍ້າອື່ນໆ ແມ່ນກໍາລງັສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ ລາຍຮັບຂອງຄົວເຮືອນ, ເຊິ່ງຄົວເຮືອນ ປະມານ 22% ໄດ້ລາຍງານໃຫ້
ຮູ້ວ່າ ພວກເຂົາໄດຮ້ັບຜົນກະທົບ ຈາກບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້. 



 
ແຕ່ວ່າ ການຫາລຽ້ງຊີບໃນຮູບແບບອື່ນໆ ທ່ີບ່ໍກຽ່ວຂ້ອງກັບ ແຫຼງ່ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ເຊິ່ງຮວມທັງ ການຈ້າງແຮງງານທ່ີມີ
ລາຍຮັບດີ, ການເຮດັທຸລະກິດ ຫຼື ການຄ້າຂາຍນັ້ນ ກໍ່ມີບົດບາດສໍາຄັນເພີ້ມຂ້ຶນເລື້ອຍໆ ແລະ ອາດຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ
ໄພ ທ່ີເກີດຈາກການປ່ຽນແປງໃນແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນແມ່ນໍ້າຂອງ. ບົດລາຍງານສອງສະບັບນີ້ ໄດ້ເຕືອນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຍັງມີ
ຂົງເຂດວຽກງານຫຼາຍດ້ານ ທ່ີຕ້ອງປັບປຸງ ເຊິ່ງມີຜນົສະທ້ອນດ້ານນະໂຍບາຍ ຕໍ່ກັບລດັຖະບານປະເທດຕ່າງໆ ຖ້າວ່າ
ຕ້ອງການປົກປ້ອງຊຸມຊົນຈາກ ຄວາມສ່ຽງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບ ນໍ້າ ແລະ ສະພາບອາກາດ. 
 

ບົດລາຍງານ FADM ທ່ີມີ 138 ໜ້ານັ້ນ ແມ່ນເປັນບົດສກຶສາຂະໜາດໃຫຍ່ ຄ້ັງທໍາອິດທ່ີເຄີຍມີມາ ທ່ີສຶກສາການ
ປ່ຽນແປງທາງດ້ານພືນ້ທ່ີ ແລະ ການປຽ່ນແປງທາງດ້ານເວລາຂອງ ຄວາມອຸດົມສົມບູນ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງປາ 
ໃນອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ ໂດຍນໍາໃຊ້ ຂ້ໍມູນຕິດຕາມການປະມົງໄລຍະຍາວຂອງ ຄມສ. ການສຶກສາໃນຄ້ັງນີ້ ໄດ້ພສິູດ
ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຊຸມຊົນຊາວປະມົງ ໃນເກອືບທຸກເຂດ ໃນອ່າງແມ່ນໍາ້ຂອງຕອນລຸ່ມ ໄດຮ້ັບຜນົກະທົບ. ອັດຕາການຈັບຫາປາ 
ຕາມສະຖານີທ່ີໄດ້ທໍາການສໍາຫວຼດມານັ້ນໄດ້ຫຼດຸລົງກໍຄື ສອງໃນສີ່ ສະຖານີ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ສາມໃນຫ້າ ສະຖານນ ີ
ຢູ່ຫວຽດນາມ. 
 
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄໍາແນະນໍາແບບກວມລວມນັ້ນ, ບົດສຶກສາໃນຄ້ັງນີ້ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ບັນດາລັດຖະບານ 4 ປະເທດສະມາຊກິ 
ຄມສ ໃຫ້ບັງຄັບໃຊ້ ບັນດາກົດໝາຍແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການປະມົງ ແລະ ຮ່ວມກັນຈດັຕັ້ງປະຕບັິດ ຍຸດທະສາດຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ພັດທະນາ ການປະມົງ ທ່ົວທັງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ (Mekong Basin-wide Fisheries Management and 

Development Strategy) ເພື່ອຟື້ນຟ ູຊຸມຊົນຊາວປະມົງທຸກຍາກ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງໄດ້ສະເໜີໃຫ ້ ເຊື່ອມສານເອົາ 
ບັນດາແຜນຄຸ້ມຄອງແມ່ນໍ້າຕ່າງໆ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງຈາກ ການພດັທະນາເຂ່ືອນໄຟຟ້າ ທ່ີກາໍລັງເພີ້ມຂ້ຶນ. 
 
ການຕດິຕາມຂ້ໍມູນຂອງບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ໄດ້ປະຕິບັດທຸກໆວັນ ໃນລະຫວ່າງປີ 2007 ເຖງິປີ 2018 ໂດຍບັນດາ
ຊາວປະມົງມືອາຊີບ ຢູ່ 38 ສະຖານນີ ລຽບຕາມລໍາແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ແມ່ນໍ້າສາຂາຫຼັກຂອງມັນ. ແຕ່ວ່າ ມີພຽງແຕ ່25 
ສະຖານນີ ທ່ີໄດ້ຖກືຄັດເລອືກ ເຂ້ົາໃນການສກຶສາຄ້ັງນີ້ ຍ້ອນວ່າສະຖານີອື່ນນັ້ນ ບ່ໍມີຂ້ໍມູນຄົບຖ້ວນ. 11 ສະຖານນີ ໃນຈໍາ
ນວນ 25 ສະຖານີທ່ີຕິດຕາມນັນ້ ແມ່ນຢູ່ໃນປະເທດກໍາປເູຈຍ, 4 ສະຖານີ ໃນ ສປປ ລາວ, 5 ສະຖານນີ ໃນປະເທດໄທ 
ແລະ ອີກ 5 ສະຖານີ ໃນປະເທດຫວຽດນາມ. 
 

ໃນອີກດ້ານໜຶ່ງນັ້ນ, ບົດລາຍງານ SIMVA ທ່ີມີ 168 ໜ້ານັ້ນ ໄດ້ເກັບກໍາຂ້ໍມູນແລະຂ່າວສານໃໝ່ໆ ເຊິ່ງໃຫ້ຮູເ້ລກິເຊິ່ງ
ເຖິງ ສະພາບການດ້ານສັງຄົມ, ຄວາມສ່ຽງໄພ ແລະ ຊີວິດການເປນັຢູ່ຂອງ ຊຸມຊົນລຽບຕາມ ລໍາແມ່ນໍ້າຂອງ. ໃນຈໍານວນ
ສິ່ງທ່ີຄ້ົນພົບ ທ່ີພົ້ນເດັ່ນ ໃນການສຶກສາຄ້ັງນີນ້ັ້ນ ແມ່ນເຫດການນໍ້າຖ້ວມທ່ີເພີ້ມຂ້ຶນ ເຊິ່ງອາດເປັນຜົນມາຈາກ ການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ປດັໄຈອ່ືນໆ ເຊິ່ງຮວມທັງ ການພດັທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານທາງນໍ້າ. 
 

ໃນໄລຍະປີ 2015-2018 ທ່ີຜ່ານມານີ້, ບ້ານທ່ີເກັບຕົວຢ່າງມາ ມີປະມານ 62% ໄດ້ປະສບົກັບການສນູເສຍ ແລະ 
ຄວາມເສຍຫາຍຈາກນໍ້າຖ້ວມ. ປະເທດໄທ ມີອັດຕາສ່ວນສູງສດຸເຖິງ 80%, ສ່ວນປະເທດຫວຽດນາມ ມີອັດຕາສ່ວນຕໍ່າ
ສຸດ ຢູ່ທີ 42%. ບ້ານຈໍານວນ 25% ເວ້ົາວ່າ ຜົນກະທົບຈາກນໍ້າຖ້ວມ ຮຸນແຮງຂ້ຶນຫຼາຍ ແລະ ບ້ານຈໍານວນ 25% 
ຂອງຈໍານວນບ້ານທ່ີໄດ້ລາຍງານເຖິງ ຜົນກະທົບເລົ່ານີ້ ແມ່ນໜກັໜ່ວງຫຼາຍ ໃນໄລຍະ 12 ເດອືນຜ່ານມາ ທຽບກັບປີ
ຜ່ານໆມາ. ເມ່ືອທຽບກັບການສາໍຫຼວດໃນປີ 2014 ເຫັນວ່າ ການສູນເສຍ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຈາກ ຜົນກະທົບຕົນ້ຕໍ
ດ້ານສະພາບອາກາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໄພນໍ້າຖ້ວມນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ເພີ້ມຂ້ຶນຫຼາຍ. 
 



ການສໍາຫຼວດສໍາລັບບົດລາຍງານ SIMVA ໃນປ ີ2018 ນັ້ນ ແມ່ນເປັນການສໍາຫຼວດຄ້ັງທີສາມ ໃນການສໍາຫຼວດປະເພດ
ນີ້ ແລະ ໄດດ້ໍາເນີນຂ້ຶນ ໃນສະຖານທ່ີສຶກສາດຽວກນັ ແລະ ນໍາໃຊ້ວິທີການດຽວກັນກັບ ການສໍາຫຼວດສໍາລັບບົດລາຍງານ 
SIMVA ໃນປ ີ2014. 

 

ສໍາລັບສິ່ງທ່ີຄ້ົນພົບອື່ນໆນັ້ນ, ການສໍາຫຼວດສໍາລັບບົດລາຍງານ SIMVA ໃນປ ີ 2018 ໄດ້ໃຫຮູ້້ວ່າ ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍ
ຂອງຄົວເຮືອນ ທ່ີເຮດັການປະມົງຫາປານັ້ນ ໄດ້ຫຼຸດລົງໃນທ່ົວທັງພາກພືນ້ ຈາກ 50% ໃນປີ 2014 ມາເປັນປະມານ 
37% ໃນປີ 2018. ສິ່ງດັ່ງກ່າວມານີ້ ສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນເປັນຍ້ອນ ການຫາປາໄດ້ໜ້ອຍລົງ ແລະ ອີກສ່ວນໜຶ່ງ ແມ່ນເປັນ
ຍ້ອນມີໂອກາດອືນ່ໆທາງເສດຖະກິດ ແລະ ມີຫຼາກຫຼາຍວິທີການຫາລ້ຽງຊີບ. 
 
ຄວາມບ່ໍສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ກໍ່ເປນັປັດໄຈສໍາຄັນອັນໜຶ່ງ ທ່ີຊໍ້າຕື່ມຄວາມສ່ຽງໃນສັງຄົມ. ພາລະບົດບາດຍິງ-
ຊາຍແບບດັ້ງເດີມ ຍັງມີແຜຫ່ຼາຍໃນຫຼາຍຂົງເຂດ ຕາມລະບຽງຂອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ໃນ ຄວາມແຕກ
ໂຕນກັນຫຼາຍ ໃນທາງດ້ານ ການຈ້າງແຮງງານ ແລະ ການຈ່າຍຄ່າແຮງງານ ລະຫວ່າງ ຍິງ ແລະ ຊາຍ. ຄອບຄົວທ່ີເພດຍິງ
ເປັນຫົວໜ້າຄອບຄົວນັ້ນ ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງໄພເປນັພເິສດ ຍ້ອນວ່າ ພວກເຂົາຍັງເປັນ ແມ່ລຽ້ງດ່ຽວ ນໍາອີກ. ການສໍາ
ຫຼວດໃນຄ້ັງນີ້ ໄດ້ພົບວ່າ ຄົວເຮືອນ 19% ແມ່ນມີຜູ້ຍິງເປັນຫົວໜ້າຄອບຄົວ ແລະ 81% ແມ່ນຜູ້ຊາຍເປັນຫົວໜ້າ
ຄອບຄົວ. ສປປ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ມີອັດຕາສ່ວນຕໍ່າສດຸ ທ່ີຜູ້ຍິງເປັນຫົວໜ້າຄອບຄົວ ເຊິ່ງຢູທ່ີ່ 13%, ສ່ວນປະເທດ
ໄທ ແມ່ນຢູ່ທີ 27% ເຊິ່ງເປັນອດັຕາທ່ີສູງສຸດ. 
 

ນອກຈາກບົດລາຍງານ FDMA ແລະ ບົດລາຍງານ SIMVA ແລ້ວ, ວຽກງານຕິດຕາມອືນ່ໆທ່ີສໍາຄັນ ໃນທາງດ້ານ 
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ທ່ີ ຄມສ ໄດ້ດໍາເນນີການຜ່ານມາ ໂດຍການຮວ່ມມືກັບ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກນັ້ນ ປະກອບດ້ວຍ 
ບົດລາຍງານສະຖານະການຂອງອ່າງແມ່ນໍ້າ ປີ 2018 (State of the Basin Report 2018) ເຊິ່ງເປັນການດໍາເນີນ
ງານ ຂະໜາດໃຫຍ່ຄັ້ງທໍາອິດ ທີ່ສັງລວມເອົາ ຂໍ້ມູນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢ່າງລະອຽດ ໃນອ່າງແມ່ນ້ໍາແຫ່ງນ້ີ ເຊິ່ງຮວມ
ທັງ ອ່າງແມ່ນ້ໍາຂອງຕອນເທິງ. 
 

-ຈບົ- 
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