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ຂືນ້ ໄດ ້ຕ່ໍ ກບັ ສິ່ ງ ທ່ີ ມ ີຊວີດິທ່ີ ອາ ໃສ ຢູໃ່ນອາ່ງໂຕງ່ແມນ່ຳ້ຂອງ  ແລະຍງັ 
ໃຫ ້ຮູ ້ເຖງິຈດຸປະສງົ  ໃນການຫຸຼດຜອ່ນ ຄວາມທກຸ ຈນົ ຂອງ ລດັຖະບານ 
ຂອງບນັດາ ປະ ເທດສະມາຊິກພາຄີຂອງຄະນະ ກຳມາ ທິການ 
ແມນ່ຳ້ຂອງ, ຊຶ່ ງ ທງັ ໝດົ ລວ້ນ ແລວ້ ແຕ ່ສະ ແດງ ເຈດຈຳນງົ ໃນ ການ ສາ້ງ 
ຜນົ ປະ ໂຫຍ ດ ເພີ ່ ມ ເຕມີ, ຈາກ ຜນົ ປະ ໂຫຍ ດ ໃນ ແຫຼງ່ທຳມະຊາດ ທ່ີ ມ ີຢູ ່
ແລວ້  ໂດຍ ການ ນຳ ເອົາ ອາ່ງໂຕງ່ແມນ່ຳ້ຂອງບນັຈ ຸເຂ້ົາ ໃນ ຍດຸ ທະສາດ 
ພດັທະນາ ເສດຖະກດິ ຂອງ ບນັ ດາ ປະ ເທດ ເລ່ົາ ນ ັນ້.

 ຄະນະ ກຳມາ ທິການ ແມນ່ຳ້ຂອງ ກຳ ່ລງັ ດຳ ເນ ີນການ ຮວ່ມ ກບັບນັດາ 
ປະ ເທດ ສະມາຊກິ   ເພ່ືອ ສາ້ງຍດຸ ທະ ສາດ ພດັທະນາ ອາ່ງ  ໂດຍ ອີງ 
ໃສກ່ານ ຄຸມ້ ຄອງ ຊບັພະຍາກອນ ແຫລງ່ ນຳ້ແບບ ປະສມົ ປະສານ ຊຶ່ ງ 
ມນັ ແມນ່ ສວ່ນ ໜ່ຶງ ຂອງ ການ ໂຕ ້ຕອບ ກບັບນັດາສິ່ ງ ທ້າ ທາຍ ຂອງ 
ຊບັພະຍາກອນ ແຫ ລງ່ ນຳ້ , ຍດຸ ທະ ສາດ ດ ັງ່ກາ່ວຈະ ສຳ ເລັດ ພາຍ ໃນ 
ທາ້ ຍປີ 2010  ນີ້.

ເຊ່ັນ ດຽວ ກນັ ກບັອາ່ງ  ແມນ່ຳ້ອື່ ນໆ, ມນັ ເປັນ ສິ່ ງຈຳ ເປັນ ຕອ້ງ ໄດ ້
ຕດັສນິ ໃຈເລອືກ ເອົາທາງ ເລືອກ ທ່ີ ດກີ ວາ່  ແລະການ ພດັທະນາ ບາງຢາ່ງ 
ທ່ີ ໄດ ້ສະ ເໜີ ຂືນ້ ມາ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ ແມນ່ ແຜນການ ສາ້ງ ເຂື່ ອນ ໄຟຟ້າ 
ນຳ້ຕກົ ທ່ີ ໄດ ້ສະ ເໜີ ສາ້ງ ຕາມ ລຳ ນຳ້ຂອງ,  ແມນ່ ກຳ່ ລງັ ເປັນ ຂໍ ້ຂດັ ແຍງ່ 
ຖກົ ຖຽງກນັ ຢູ.່ ບດົ ລາຍ ງານ ນີ ້ສະໜອງ ຂໍ ້ມນູ ສຳຄນັ  ໃຫ ້ການ ຖກົຖຽງ 
ຊຶ່ ງ ກຳ ່ລງັ ເກດີ ຂືນ້  ລະຫວາ່ງບນັດາ ຜູ ້ທ່ີ ມ ີສວ່ນ ຮວ່ມ  ໃນ ບນັດາ ປະ ເທດ  
ໃນ ອາ່ງ ແມນ່ຳ້ຂອງ ກຽ່ວ ກບັ  ໂອກາດ  ແລະ ຄວາມສຽ່ງ ທ່ີ ມາ ພອ້ມ 
ກບັການ ພດັທະນາ ຕາ່ງໆ  ໃນ ອະນາຄດົ.

ບນັຫາ ທ້າ ທາຍ ຕາ່ງໆ ທ່ີ  ໄດ ້ອະທິບາຍ ໃນບດົ ລາຍ ງານ ນີ ້  ຈະ 
ຮຽກຮອ້ງ ເຖງິການ ຮວ່ມ ມປືະສານ ງານ ໃນ ອະນາ ຄດົ  ເພ່ືອ ຕິດຕາມ, 
ສຶກສາຄ ົນ້ຄວາ້  ແລະຄຸມ້ ຄອງ ໃນ ຊຸມ ປີ ທ່ີ ຈະ ມາ ເຖິງ ນີ້.  ບນັຫາ 
ທາ້ທາຍຫລາຍ ຢາ່ງ ໄດ ້ປະກອບ ເປັນ ວຽກ ຫລກັ ຂອງ ຄະນະ ກຳມາທິການ 
ແມນ່ຳ້ຂອງ  ແລະຂາ້ພະ ເຈົາ້ ເຊື່ ອ ແນ ວາ່ ການ ເນັນ້ໜກັ ໃສ ່ບນັຫາ 
ທາ້ທາຍ ເລ່ົາ ນ ັນ້ ໃນ ບດົ ລາຍ ງານ ນີ ້ຈະ ຊວ່ຍ ຊຸກຍູປ້ະ ເດັນ ເລ່ົາ ນີອ້ອກ 
ສູ ່ມາ ຫາ ຊນົ ໃຫ ້ຮບັ ຮູ ້ຫລາຍ ຂຶນ້ ຕື່ ມ ອກີ.

ການ ດຳລງົ ຊວີດິ ຂອງ ປະຊາກອນ ນບັ ລາ້ນ ຄນົ  ແມນ່ ຂືນ້ ກບັການ 
ຄຸມ້ ຄອງ ອາ່ງ ນຳ້ຢາ່ງ ລະມດັລະວງັ  ໃນ ສະພາວະ ແວດ ລອ້ມ ທ່ີ ເປີດ ກວາ້ງ 
ແລະໂປ່ ງ ໃສ. ທາ້ຍ ສດຸ ນີ,້ ຂາ້ພະ ເຈົາ້ມ ີຄວາມ ໝັນ້ ໃຈ ວາ່ ບດົ ລາຍ ງານ  
ສະພາບການໃນອາ່ງແມນ່ຳ້ຂອງ ປີ 2010 ຈະ ເປັນ ເອກະສານອາ້ງ ອງີ 
ທ່ີ ມ ີຄນຸຄາ່ ສຳລບັ ການວາງ ແຜນ ຍດຸ ທະ ສາດ ໃນ ຂງົ ເຂດ ແມນ່ຳ້ຂອງ 
ສຳລບັ ອກີ ຫຼາຍໆ ປີ ທ່ີ ຈະ ມາ ເຖງິ,  ແລະມນັ ຈະ ຊວ່ຍ ເປັນ ພ້ືນຖານສຳລບັ 
ນະໂຍບາຍພດັທະ ນາ ຊບັພະຍາກອນ ແຫ ລງ່ນຳ້ທ່ີ ອງິ ໃສ ່ຄວາ ມ ຮູ ້ຢາ່ງ 
ແທ ້ຈງິ.

ທາ່ນ ເຈ ເຣມີ ີ ເບດີ (Jeremy Bird)
ຫວົໜາ້ ກອງ ເລຂາ ຄະນະ ກຳມາ ທິກ ານ ແມນ່ຳ້ຂອງ

ຄຳນຳ

ປະຊາກອນ ປະມານ 60 ລາ້ນ ຄນົ ອາ ໃສ ຢູ ່ຕາມອາ່ງ ແມນ່ຳ້ຂອງ 
ຕອນ ລຸມ່  ແລະ  ໃນ ຂະນະ ທ່ີການ ຂະຫຍາຍຕວົ ທາງ ເສດຖະກດິ 

ຢາ່ງ ຕ່ໍ ເນື່ອງໄດນ້ຳ ໄປ ສູກ່ານ ປບັປງຸ ຢາ່ງໃຫຍຫ່ລວງ  ໃນ ມາດຕະຖານ 
ການ ດຳລງົ ຊວີດິ ໃນ ຊຸມ ປີຜາ່ນມາ,  ແຕ ່ວາ່ ປະຊາກອນຈຳນວນຫລາຍ 
ທ່ີ ອາ ໃສ  ຢູ່ໃນ ອາ່ງ  ແມນ່ຳ້ຂອງ ຍງັ ດຳລງົຊວິິດ ຢູ່ ໃນ ຄວາມທກຸ ຈນົ.  
ປະຊາຊນົ ສວ່ນ ໃຫຍ ່ທ່ີອາໄສຢູໃ່ນອາ່ງ ແມນ່ຳ້ຂອງ   ມຄີວາມຜກູ ພນັ 
ຢ່າງ  ໃກ ້ສິດ ກບັແມນ່ຳ້ຂອງ  ແລະ  ອາໄສແຫຼງ່ຊບັພະຍາກອນ ໃນ 
ແມນ່ຳ້ຂອງເພ່ີອເປັນ ສິ່ ງຄຳ້ປະກນັທາ່ງດາ້ນສະບຽງອາຫານ  ແລະ 
ການດຳລງົຊວິດິຂອງເຂົາເຈົາ້.

ຄະ ນະ ກຳມາ ທິການ ແມນ່ຳ້ຂອງ (MRC)  ໄດ ້ກໍ່ຕ ັງ້ຂືນ້ ມາ ນບັ ແຕ ່ປີ 
1995  ແລະ ມໜີາ້ ທ່ີ ໃນ ການ ຊວ່ຍ ເຫືຼອ ບນັດາ ລດັຖະບານ ຂອງ ປະ ເທດ 
ທ່ີ ຢູ ່ໃນ ອາ່ງ ແມນ່ຳ້ຂອງ ຕອນ ລຸມ່ (ປະ ເທດ ກຳ ປເູຈຍ, ສປປ ລາວ,  ໄທ  
ແລະ  ຫວຽດນາມ)   ຄຸມ້ ຄອງ ນຳ້  ແລະ  ຊບັພະຍາກອນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັໃນ 
ອາ່ງ ແມນ່ຳ້ຂອງໃຫຍ້ນື ຍງົ  ແລະ  ນຳ ໃຊ ້ ແຫຼງ່ຊບັພະຍາກອນ ເລ່ົາ ນີ ້ 
ເພ່ືອ ຊວ່ຍໃຫ ້ປະຊາກອນ ຫຸຼດພ ົນ້ອອກ ຈາກ ຄວາມທກຸ ຈນົ. ມນັ ມ ີຄວາມ 
ສຳຄນັ ຫຼາຍທ່ີບນັດາ ຜູ ້ທ່ີ ມ ີອຳນາດ ໃນ ການ ຕດັສນິ ໃຈ ສາມາດ ໄດ ້ຮບັ 
ຂໍ ້ມນູ ຂາ່ວສານທ່ີ ທນັ ເວລາ  ແລະ ຖກືຕອ້ງ ຊດັ ເຈນກຽ່ວ ກບັບນັດາ 
ຂະ ແໜງ ການ ທ່ີ ກຽ່ວຂອ້ງ ກບັ ນຳ້  ແລະ ມ ີຄວາມ ເຂ້ົາ ໃຈ ທ່ີ ດກີຽ່ວ ກບັ  
ຜນົ ກະທບົ ທ່ີການ ພດັທະນາ ຂະ ແໜງ ການ ເລ່ົາ ນີຈ້ະມ ີຕ່ໍ ກບັ ເສດຖະກດິ, 
ສະພາບ ແວດ ລອ້ມ  ແລະ ປະຊາຊນົ.  ເພ່ືອ ເປັນ ການ ສະໜອງ ຕາມ 
ຈດຸປະສງົ ເລ່ົາ ນີ້, ຄະນະ ກຳມາ ທິການ ແມນ່ຳ້ຂອງ  ໄດ ້ຈດັ ພິມ ບດົ 
ລາຍງານ  ສະພາບການໃນອາ່ງແມນ່ຳ້ຂອງ ປີ 2010. ບດົ ສະຫຸຼບນີ ້
ຊີໃ້ຫ ້ເຫັນ ເຖງິເນືອ້ ໃນສຳຄນັ ບາງ ອນັ ຂອງ ບດົລາຍ ງານ ດ ັງ່ກາ່ວ

ບດົ ລາຍ ງານ  ສະພາບການໃນອາ່ງແມນ່ຳ້ຂອງ ສະບບັ ທີສອງ 
ຍກົ ໃຫ້ ເຫັນ ເຖິງ ສະພາບ ຂອງສາຍນຳ້ແລະຊບັພະຍາກອນທ່ີ 
ກຽ່ວຂອ້ງກບັນຳ້ລວມທງັການປະມງົ, ປ່າໄມ້, ກະສກິຳ, ຄນຸນະພາບນຳ້,  
ດນີບໍລເິວນນຳ້, ການເດນີເຣອື ແລະ ການຄາ້, ການປຽ່ນແປງທາງດາ້ນ 
ດນີຟ້າອາກາດ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງໄພນຳ້ຖວ້ມ ແລະ ການພບົເຊີ່ ງ 
ກນັແລະກນັຂອງບນັດາຂະແໜງການແລະບນັຫານີ້. ໃນ  ອ່າງ 
ແມນ່ຳ້ຂອງ ຕອນ ລຸມ່. ບດົ ລາຍ ງານ ນີ ້ ຈະ ຊວ່ຍ ໃຫ້ ຜູ ້ອາ່ນ ໄດ ້ຮບັ 
ຂໍ້ ມນູ ຂາ່ວສານກຽ່ວ ກບັສະພາບຄວາມເປັນຢູ່ ທາງ ດາ້ນ ນິ ເວດ 
ວທິະຍາຂອງ ລະບບົ ແມນ່ຳ້ຂອງ,   ໂດຍເນັນ້ໜກັ ໃຫ ້ເຫັນ  ເຖງິ ການ 
ປບັ ຕວົ ຂອງ ແມນ່ຳ້ຂອງຕ່ໍ ກບັ ຄວາມກດົດນັທ່ີເກດີຈາກການ ກະທຳ 
ຂອງ ມະນຸດ ໃນ ປະຈ ຸບນັ  ແລະ  ໄພ ອນັຕະລາຍ ທ່ີ ແມນ່ຳ້ຂອງ 
ກຳ່ລງັ ປະ ເຊນີ ໜາ້ ຢູ່. ບດົ ລາຍ ງານ ດ ັງ່ກາ່ວ ຍງັ ອະທິບາຍຫຍໍ້ເຖງີ  
ບນັດາສີ່ ງ ທາ້ ທາຍໃນການການ ພດັທະນາ  ໃນ ອາ່ງໂຕງ່ ແມນ່ຳ້ຂອງ 
ຕອນ ລຸມ່ – ຊຶ່ ງ ລວມທງັ ການ ພດັທະນາໄຟຟ້ານຳ້ຕກົ, ການ ປ່ຽນ  
ການ ນຳ ໃຊ ້ ທ່ີ ດນິ  ແລະ ການ ປ່ຽນ ແປງທາງດາ້ນດນີຟ້າ ອາ ກາດ. 
ສິ່ ງ ເລ່ົາ ນີ ້ ຈະ ຖກື ສຶບກວດກາທບົທວນຄືນໃໝ່ ໃນ  ບດົ ລາຍ ງານ 
ສະພາບການໃນອາ່ງໂຕງ່ແມນ່ຳ້ຂອງ ໃນປີຕ່ໍ ໄປ.

ຄວາມ ເຂ້ົາ ໃຈ ກຽ່ວ ກບັສະພາບຊບັພະຍາກອນແຫ່ຼງນຳ້ ໃນ ອາ່ງ 
ນຳ້ຂອງ ຈະ ຊວ່ຍ  ໃຫ ້ເຫັນ ພາບ ລວມຂອງຄວາ ມສຽ່ງ ທ່ີ ອາດ ຈະ ເກດີ 
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ສະພາບລວມ

ປະເທດ ໄທ ບ່ໍ ມ ີການ ປຽ່ນ ແປງ  ແລະ  ໃນ ປະ ເທດ ຫວຽດນາມ  ເພ່ີມຂືນ້ 
ປະມານ 1 0 ສວ່ນ ຮອ້ຍ.

 ໂດຍ ລວມ ແລວ້ ມາດຕະຖານ ການ ດຳລງົ ຊວີດິ  ດ ີຂືນ້  ແຕ ່ວາ່ 
ສະພາບ ຄວາມ ທກຸ ຈນົ  ໂດຍ ສະ ເພາະ ແມນ່ ຢູ ່ເຂດ ຊນົນະບດົຍງັ ຄງົ 
ເດມີ. ດດັ ສະ ນພີດັທະນາ ການຂອງມະນດຸ (Human Development 

Index (HDI)), ຊຶ່ ງ ມນັ ແມນ່ ເຄື່ ອງມ ືວດັ ແທກຄວາມ ກາ້ວໜາ້  ໂດຍ ການ 
ນຳ ໃຊ ້ບນັດາ ຕວົ ຊີ ້ບອກ ຕາ່ງໆ  ເຊ່ັນ ວາ່  ອາຍຍຸນືສະເລ່ັຍ, ຄວາມຮູ ້  
ແລະ ມາດຕະຖານ ຂອງ ການ ດຳລງົ ຊີວິດ,  ແມນ່ດ ີຂືນ້ ໃນທກຸໆ 
ປະເທດ ໃນອາ່ງ ແມນ່ຳ້ຂອງ ຕອນ ລຸມ່. HDI ຂອງ ປະ ເທດ ໄທ  ແມນ່ ສງູ 
ກວາ່ຕວົ ເລກ ສະ ເລຍ່ຂອງ ທະວບີອາຊ ີ ເລັກ ນອ້ຍ  ແລະ ຂອງ ປະ ເທດ 
ຫວຽດນາມ  ແມນ່  ໃກ ້ຄຽງ ກບັ ຕວົ ເລກ ສະ ເລຍ່,  ໃນຂະນະ ທ່ີ ຕວົ ເລກ 
ຂອງ  ສປປ ລາວ  ແລະ ປະ ເທດ ກຳປ ູເຈຍ  ແມນ່ ຕຳ່ ກວາ່.

ການ ດຳລງົ ຊວີດິ  ແລະ ການ ຮບັປະກນັ ທາງ ດາ້ນ ສະບຽງອາຫານ 
ຂອງ ປະຊາຊນົ  ໃນ ເຂດ ຊນົນະບດົສວ່ນ ຫລາຍ ທ່ີ ອາ ໃສຢູ່ ໃນ ອາ່ງ 
ແມນ່ຳ້ຂອງ  ແມນ່ ຕິດ ພນັຢາ່ງ ໃກ ້ສດິ ກບັ ແມນ່ຳ້ຂອງ  ແລະ  ສາຂາ 
ຂອງ ມນັ.  ແມນ່ຳ້ ແມນ່ ແຫ ລ່ງທ່ີ ມາ ຂອງ ປາ  ແລະ ຜນົ ຜະລິດ 
ແຫລງ່ນຳ້ ອຶ່ ນໆສຳລບັ    ເປັນອາຫານ  ແລະ ການສາ້ງ ລາຍ ໄດ້, ມນັ 
ເປັນ ແຫຼງ່ນຳ້ສຳລບັ ການປກູ ພືດ,  ແລະ  ເປັນ ເສັ້ນທາງ ການ ສນັຈອນ 
ທ່ີ ນຳສນິຄາ້ ໄປ ສູ ່ຕະຫຼາດ. ຄວາມຜກູພນັ ອນັ ສະໜິດ ແໜນ້ກບັ ແມນ່ຳ້ 
ນີ ້ ໝາຍ ຄວາ ມວາ່ ປະຊາຊນົ ຈະ ຕກົ ຢູ່ ໃນ ສະພາວະ ອອ່ນ ໃຫວ 
ຖາ້ຫາກວາ່ ແມ ່ນຳ້  ແລະ ລະບບົ ນ ິເວດ ວທິະຍາ ຂອງ ດນິ ຊຸມ່ ນຳ້  ເຊື່ ອມ 
ສະພາບລງົ.

ຄວາມ ຫຼາກ ຫຼາຍ ຂອງ ລະບບົ ນ ິເວ ດວທິະຍາ  ໃນ ອາ່ງ ແມນ່ຳ້ຂອງ  
ເປັນ ທ່ີຢູ ່ອາ ໃສ ຂອງ ພືດ ພນັ  ແລະ  ສດັ ນາໆ  ຊະນດິ, ພອ້ມ ທງັ ຍງັ ມ ີ

ບດົລາຍງານ ສະພາບການໃນອາ່ງແມນ່ຳ້ຂອງ ຂອງ ຄະນະ 
ກຳມາທິການແມນ່ຳ້ຂອງສະບບັ ນີ້ ມ ີຈດຸປະສງົ ເພ່ືອ  

ສະ ໜອງ ພາບ ລວມຂອງ ສະພາບ ການ ຂອງ ອາ່ງ ແມນ່ຳ້ຂອງ ຕອນ ລຸມ່ 
ທາງ ດາ້ນປະຊາກອນ  ແລະ ການ ດຳລງົ ຊວີດິ ຂອງ ພວກ ເຂົາ, ສະພາບ  
ແວດ ລອ້ມ  ແລະ  ເສດຖະກດິ. ການ ສກຶສາຄ ົນ້ຄວາ້  ແລະ ການ ຕດິຕາມ 
ນບັ ຕ ັງ້ ແຕ ່ບດົລາຍງານ ສະພາບການໃນອາ່ງແມນ່ຳ້ຂອງ ສະບບັ ທຳ 
ອດິ  ທ່ີໄດ ້ຖກື ຈດັ ພິມ ໃນ ປີ 2003 ນ ັນ້ ໄດ ້ສະໜອງ ຂໍ ້ມນູ ທ່ີ ຊວ່ຍ  ສາ້ງ ມະ 
ໂນ ພາບ ຂອງ ສະພາບ ການ  ແລະ ທາ່ ອຽ່ງຂອງ ບນັດາ ຕວົ ຊີ ້ບອກ 
ສຳຄນັຈຳນວນ ໜ່ຶງ.  ໂດຍ ອງີ ຕາມ ຂໍ ້ມນູ ດງັ ກາ່ວ, ບດົ ລາຍງານ ນີ ້ຈຶ່ງ  
ຄາດ ຄະ  ເນ ລວ່ງ ໜາ້  ເພ່ືອ  ສະ ແດງໃຫ ້ເຫັນ ເຖງິ ບນັຫາ ທາ້ ທາຍ ຕາ່ງໆ 
ທ່ີ ອາດ ເກດີ ຂືນ້ ກບັບນັດາ ປະ ເທດ ໃນ ອາ່ງ ແມນ່ຳ້ຂອງ.

ການ ຂະຫຍາຍຕວົ ຂອງ ບນັດາ ຕວົ ເມອືງ  ໃນ ບນັດາ ປະ ເທດ  
ໃນອາ່ງ ແມນ່ຳ້ຂອງ ຕອນ ລຸມ່  ແມນ່ ມ ີທາ່ ອຽ່ງສງູ  ເພາະວາ່ ປະຊາຊນົ 
ໄດມ້ກີານອບົ ພະຍບົຈາກ ເຂດ ຊນົນະບດົ  ເພ່ືອ ຊອກ ຫາ ໂອກ າດ ທຳ ມາ 
ຫາ ກນິ ຈາກ ການ ຂະຫຍາຍຕວົ ຂອງ ບນັດາ ສນູກາງ ຕວົ ເມອືງ.  ຂະນະທ່ີ   
ປະຊາຊນົສວ່ນ ຫລາຍ ຂອງ ປະຊາກອນ 60 ລາ້ ນກວ່າຄນົ ທ່ີ ອາ ໃສ 
ໃນ ອາ່ງ ແມນ່ຳ້ຂອງ  ຍງັ ຕ ັງ້ຖິ່ນ ຖານ ຢູ ່ເຂດ ຊນົ ນະ ບດົ,  ຄາດ ຄະເນວາ່ 
ອດັຕາ ການ ຂະຫຍາຍຕວົ ຂອງ ປະຊາຊນົ  ໃນ ເຂດ ຊນົ ນະ ບດົ ຈະ 
ຫຸຼດລງົ  ໃນ ຊວ່ງ ທດົ ສະ ວດັ ທ່ີ ຈະມ າ ເຖງິ ນີ້. ຕວົ ເລກ ນີ ້ສະ ແດງ ໃຫ ້ເຫັນ 
ວາ່ ປະຊາກອນ ໂດຍ ລວ ມ  ໄດ ້ເພ່ີມຂືນ້ ປະມານ 8 ສວ່ນ ຮອ້ຍ ທຽບ 
ໃສ ່ຕວົ ເລກ ລາຍ ງາຍ ໃນ ປີ 2003 (55 ລາ້ນ)  ເຖງິ ແມນ່ ວາ່  ແນວ ໂນມ້ 
ຂອງ ການ ຂະຫຍາຍຕວົ ມ ີຄວາມ ແຕກ ຕາ່ງ ກນັ ໃນ  ແຕລ່ະ ປະ ເທດ. 
ປະຊາກອນ ໃນ ອາ່ງ ແມນ່ຳ້ຂອງ ຕອນ ລຸມ່  ໄດ ້ ເພ່ີມຂືນ້ 25 ສວ່ນ ຮອ້ຍ 
ໃນ ປະ ເທດ ກຳ ປ ູເຈຍ, ປະມານ 6 ສວ່ນ ຮອ້ຍ ໃນ ສປປ ລາວ,  ໃນ 
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ການຄ ົນ້ພບົ ສາຍ ພນັ ໃໝ ໆ່    ເລືອ້ຍໆ. ລະບບົ ນ ິເວ ດວທິະຍາ ຂອງດນິ 
ຊຸມ່ ນຳ້ມຄີນຸປະໂຫຍດຢາ່ງຫຼວງຫຼາຍ ເຊ່ັນ ການປ້ອງກນັນຳ້ຖວ້ມແລະ 
ການບຳບດັນຳ້ເສຍ. ປະຈບຸນັນີ ້ ໄດມ້ຄີວາມພະຍາຍາມ ທ່ີ ຈະ  
ປະ ເມນີຄນຸຄາ່ທາງເສດຖະກດິຂອງຄນຸປະໂຫຍດທ່ີໄດກ້າ່ວມານ ັນ້ 
ເພ່ືອໃຫຄ້ນຸຄາ່ ເລ່ົາ ນີ ້ປະ ກອບ ເປັນປດັໃຈສຳລບັການຕດັສນີໃຈ.

ການ ຕດິຕາມ ສາຍນຳ້ຂອງ ແມນ່ຳ້ຂອງ ສະ ແດງ ໃຫ ້ເຫັນ  ເຖງິ ຄວາມ 
ສາມາດ ຕ່ໍສູ ້ກບັ ຄວາມ ກດົ ດນັ ທ່ີ ເກດີ ຂຶນ້ ຈາກ ການ ກະທຳ ຂອງ ມະນດຸ   
ຕ່ໍກບັ ແມນ່ຳ້ຂອງ ໃນ ປະຈ ຸບນັ. ຄນຸ ນະພາ ບຂອງນຳ້ ຢູ ່ໃນ ຫລາຍສະຖານ ີ
ແມນ່ ຍງັດີຢູ່ , ຍກົ ເວັ້ນ ແຕ່ ຢູ່  ເຂດ ສາມ ລ່ຽມ ປາກແມນ່ຳ້ຂອງ  
ບອ່ນທ່ີມລີະດບັ ທາດ ອາຫານ ສງູ  ຊຶ່ ງກາຍ ເປັນ ສາຍເຫດ ຂອງ ບນັຫາ. 
ຊບີພະຈອນ ນຳ້ຖວ້ມ ປະຈຳ ປີ ຂອງ ແມນ່ຳ້ຂອງ ຍງັ ສບື ຕ່ໍ  ໃຫ ້ຄວາມ ສຳຄນັ 
ຕ່ໍ ການ ປະມງົ  ເຖງິ ແມນ່ ວາ່  ໄດ ້ມ ີການ ລາຍງານ ຈຳນວນ ໜ່ຶງ  ເຖງິ ການ 
ຫລດຸ ລງົ ຂອງ ຈຳນວນ ປາ ທ່ີ ຈບັ ໄດ.້  ເຖງິ ຢາ່ງ ໃດ ກໍ່ຕາມ, ສະພາບ ການ 
ຂອງ ປ່າ ໄມ ້ໃນ ອາ່ງ   ແມນ່ ບ່ໍ ຢູ ່ໃນ ທິດ ທາງບວກ ປານ ໃດ, ຍອ້ນ ວາ່ ມນັ 
ມ ີຄວາມ ຕອ້ງການ  ໃຊ ້ໄມ ້  ແລະ ດນິ ເຂດ ປາ່ເພ່ີມຂືນ້  ຊຶ່ ງ ເຮັດ ໃຫ ້ມ ີການ 
ຕດັ ໄມທ້ຳລາຍ ປ່າ  ແລະ  ເຮັດ ໃຫ ້ປ່າ ໄມ ້ເຊື່ ອມ ໂຊມ.

ການ ກະ ເສດ ແມນ່ ວຽກ ງານອນັ ໜ່ຶງ ທ່ີ ມ ີຄວາມ ສຳຄນັ ທ່ີ ສດຸ ທາງ 
ດາ້ນ ເສດຖະກດິ  ໃນ ເຂດ ອາ່ງ ແມນ່ຳ້ຂອງ ຕອນ ລຸມ່  ແລະ ການ 
ປກູຝງັ ລຽ້ງສດັ  ແມນ່ ວຽກ ງານ ໜ່ຶງ ທ່ີ ນຳ ໃຊ ້ນຳ້ຫຼາຍ ທ່ີ ສດຸ.  ເຂ້ົາ  ແມນ່ 
ຜະລິດ ຕະພນັ ຫຼກັ ທ່ີ ປະຊາຊນົນຳ ໃຊ ້ເປັນ ອາຫານ  ແລະ ຍງັ ເປັນ  
ແຫຼງ່ລາຍ ຮບັ ອນັ ສຳຄນັ ຂອງ ປະຊາຊນົ ໃນ ເຂດ ຊນົ ນະ ບດົ  ໃນ ຂງົ ເຂດ 
ອາ່ງແມນ່ຳ້ຂອງ. ຜນົ ຜະລດິ ໄດ ້ເພ່ີມຂືນ້ ໃນ ທກຸໆ ປະ ເທດ ນບັ ຕ ັງ້ ແຕ ່ຊຸມ 
ປີ 1990  ເພາະວາ່ ໄດ ້ມ ີການ ປບັປງຸ ທາງ ດາ້ນ  ເຕັກ  ໂນ ໂລ ຊ ີ ແລະ   ເນືອ້ 
ທ່ີ ດນິ ສວ່ນ ຫຼາຍ  ແມນ່ ມ ີລະບບົຊນົລະປະທານ ເຂ້ົາ ເຖງິ.

ການ ສນັຈອນ ຕາມ ແມນ່ຳ້ຂອງ  ແມນ່ ກຳລງັ ເພ່ີມຂືນ້ ເລືອ້ຍໆ ຍອ້ນ 
ວາ່ ແມນ່ຳ້ຂອງ  ໄດ ້ກາຍ ມາ ເປັນ  ເສ້ັນທາງ  ເຊື່ ອມ ຕ່ໍ ອນັ ສຳຄນັ  ໃນ ການ 
ຂນົ ສ ົ່ງ ສນີຄາ້ ສາກນົ  ແລະ ມນັ ຍງັ ໄດ ້ຮບັ ຄວາມ ນຍິມົ ເພ່ີມ ຂືນ້ ຢາ່ງ ຕ່ໍ 
ເນື່ອງ  ໃນ ຂະ ແໜງ ການທອ່ງທຽ່ວ ທ່ີ ກຳ ລງັ ຂະຫຍາຍຕວົ.  ໃນ ບາງ ເຂດ 
ຂອງ ອາ່ງ ນຳ້ຂອງ, ການ ຂນົ ສ ົ່ງ ທາງນຳ້  ແມນ່ ເສັນ້ທາງ ຂນົ ສ ົ່ງ ເສັນ້ທາງ 
ດຽວ, ຫືຼ  ແມນ່ ເສັ້ນທາງ ຂນົ ສ ົ່ງ ທ່ີ ມ ີປະສດິທິ ຜນົ ທ່ີ ສດຸ ທ່ີ ສາມາດ ນຳ ໃຊ ້
ໄດຕ້ະຫຼອດ ປ.ີ

 ເນື່ອງ ຈາກ ມາດຕະຖານ ຂອງ ການ ດຳລງົ ຊວີດິ ເພ່ີມຂືນ້ ຈຶ່ງ ເຮັດ 
ໃຫເ້ກດິມຄີວາມ ຕອ້ງການ ທາງ ດາ້ນ ພະລງັງານ, ສະນ ັນ້ ມນັ ຈຶ່ງ ສາ້ງ 
ໂອກາດ ໃຫ ້ແກ ່ ການ ສາ້ງ ພະລງັງານ ໄຟຟ້າ ນຳ້ຕກົ ໃນ ສປປ ລາວ   
ແລະ  ໃນ ປະ ເທດ ກຳປ ູເຈຍ.

ບນັດາ ລດັຖະບານ ຂອງ ປະ ເທດ ໃນອາ່ງ ແມນ່ຳ້ຂອງ ຮບັ ຮູ ້ດ ີວາ່ 
ການພດັທະນາ  ທາ່ ແຮງ ທາງ ເສດຖະກດິ ຈາກ ລະບບົ ແມນ່ຳ້ຂອງ  ແມນ່ 
ວທີິ ການ ທ່ີ ຍນື ຍງົ  ໃນ ການ ຫຸຼດຜອ່ນ ຄວາມທກຸ ຈນົ  ແລະ   ໃນ ການ ປບັປງຸ 
ຊວີດິ ການ ເປັນ ຢູ.່  ແຕ ່ວາ່ ໂອກາດ ເລ່ົາ ນີ ້ຕອ້ງ ມ ີຄວາມ ດຸນ່ດຽ່ງ ກບັ ຜນົ 
ກະທບົ ທ່ີ ອາດ ຈະ ເກດີຂືນ້ ກບັ ສະພາບ ແວດ ລອ້ມ, ການ ປະມງົ  ແລະ 
ການ ດຳລງົ ຊວີດິ ຂອງ ປະຊາຊນົ.

ບດົລາຍງານ ສະພາບການໃນອາ່ງແມນ່ຳ້ຂອງ ສະບບັນີ ້ສງັລວມ 
ເອົາຄວມຮູ ້ທ່ີ ມ ີຢູ່ ແລວ້, ສະ ແດງ ໃຫ ້ເຫັນ ຂໍ ້ມນູ ຕາມ ເວລາ ຊຶ່ ງ ມນັ 
ຈະ ເປັນ ແຫຼງ່ຊບັພະຍາກອນ ສຳລບັບນັດາ ລດັຖະບານ, ບນັດາ ຜູ ້
ຈດັການ ຊບັພະຍາກອນນຳ້  ແລະ ພາກສວ່ນ ກຽ່ວຂອ້ງ ຕາ່ງໆ  ໃນ 
ອາ່ງ ແມນ່ຳ້ຂອງ.
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ປະຊາຊົນແລະຄວາມທຸກຈົນ
ໃນອ່າງແມ່ນຳ້ຂອງຕອນລຸ່ມ

ປະຊາຊນົ ຫຼາຍ ລ້ານ ຄນົ ທ່ີ ອາໄສ ໃນ ເຂດ ພູມ ສນັຖານ ທ່ີ 
ແຕກຕາ່ງ ກນັ  ໃນ ອາ່ງ ແມນ່ຳ້ຂອງ ຕອນ ລຸມ່  ແມນ່ ອາ ໄສ ນຳ້  

ແລະ ຜນົຜະ ລິດ ທາງ ແຫ ລງ່ນຳ້  ເປັນ ອາຫານ,   ເປັນ ແຫຼງ່ລາຍ ຮບັ,  
ເປັນ ໂອກາດ ໃນ ການ ດຳລງົ ຊີ ວິດ  ແລະ  ເປັນ ວິຖ ີຊີວິດ ຂອງ ພວກ 
ເຂົາ. ປະຊາກອນ ຈຳນວນຫຼາຍ ອາໄສ ຢູ ່ໃນ ສະພາບ ແວດ ລອ້ມ ທ່ີ ບ່ໍ  
ເໝາະ ສມົ ຊື່  ງມນີຳ້ສະອາດ  ແລະ ສຂຸາ ອະນາ ໄມ ທ່ີ ຈຳກດັ.   ເຊ່ັນດຽວ 
ກນັນ ັນ້ ປະຊາກອນຈຳນວນ ຫຼາຍ  ກໍ່  ປະສບົ ກບັ ຄວາມ ບ່ໍ ແນນ່ອນ,  
ເຊ່ັນ ວາ່  ໄພ ນຳ້ຖວ້ມ  ແລະ  ໄພພິບດັ ອື່ ນໆ, ບ່ໍ ມທ່ີີດນີທຳກນີ  ແລະ 
ຜນົ ຕ່ໍ ເນື່ອງ ຈາກວກິດິການ ເສດຖະກດິ  ຂອງໂລກ. ລະດບັ ການ ອາໄສ 
ແຫຼງ່ຊບັພະຍາກອນ ນຳ້ທ່ີ ສງູ ສຳລບັການ ດຳລງົ ຊວີດິ ແລະ ສະບຽງ 
ອາຫານ ໝາຍ ຄວາ ມວາ່ ປະຊາຊນົ ເລ່ົາ ນ ັນ້  ມ ີຄວາມ ອອ່ນໄຫວສງູ  ໃນ 
ເວລາ ທ່ີ ແຫຼງ່ຊບັພະຍາກອນ ເລ່ົາ ນ ັນ້ ຫຸຼດ ລງົ ຫືຼ  ເຊື່ ອມ ໂຊມ ລງົ.

ອງົການ ສະຫະ ປະຊາ ຊາດ ເພ່ືອ ການ ພດັທະນາ ຈດັ ປະ ເພດ 
ບນັດາ ປະ ເທດ ໃນ ອາ່ງ ແມນ່ຳ້ຂອງ ຕອນ ລຸມ່ ທງັ ໝດົ ວາ່ ເປັນ ‘ປະ ເທດ 
ທ່ີ ມ ີການ ພດັທະນາ ການ ຂອງ ມະນດຸ ໃນ ລະດບັ ປານ ກາງ’ ຊຶ່ ງດດັ ສະນ ີ
ພດັທະນາການ ຂອງ ມະນດຸ  ໄດ ້ ດຂີືນ້ ຢາ່ງ ສະໝຳ່ສະ ເໝີ  ໃນ ຊວ່ງ  
ທດົ ສະ ວດັ ທ່ີ ຜາ່ນ ມາ.

ຢາ່ງ ໃດ ກໍ່ຕາມ, ຖາ້ ທຽບ ໃສ ່ດດັ ສະ ນພີດັທະນາ ການ ຂອງ ມະນດຸ 
ສະ ເລຍ່ ເຫັນ ວາ່ ມ ີຄວາມ ແຕກ ຕາ່ງ ກນັ ຫຼາຍ  ທງັ ພາຍ ໃນ ປະເທດ  ແລະ 
ລະຫວາ່ງ ປະ ເທດ.

 ເຖງີແມນ່ວາ່ ເສ ດຖະກ ິດ ໄດ ້ຂະຫຍາຍຕວົ ຢາ່ງ ໄວວາ  ໃນ ຊວ່ງ ສອງ 
ທດົ ສະ ວດັ ທ່ີ ຜາ່ນ ມາ,  ປະ ເທດ ກຳ ປ ູເຈຍ ຍງັ  ເປັນ ປະ ເທດ ໜ່ຶງ ທ່ີ ທກຸ ຈນົ 
ທ່ີ ສດຸ ໃນ ໂລກ. ໂດຍ ສະ ເລຍ່ແລວ້ 35 ສວ່ນ ຮອ້ຍ ຂອງ ປະຊາກອນ  
ດຳລງົ ຊວີດິ ຢູ ່ຕຳ່ ກວາ່  ເສ້ັນຄວາມທກຸ ຈນົ ແຫງ່ ຊາດ ໃນເຂດ ຊນົນະບດົ 
ຫຼາຍ ແຫງ່ ອດັ ຕາສວ່ນ ດ ັງ່ກາ່ວ ເກອືບ ຮອດ 80 ສວ່ນ ຮອ້ຍ. ການ 
ຂະຫຍາຍຕວົ ທາງ ເສດ ຖະກດິ  ແມນ່ ກຳ ລງັ ເພ່ີມຂືນ້,  ວຽກ ງານກະສກິຳ  
ແມນ່ ວຽກ ງານ ຂະ ແໜງ ການ ຫຼກັ, ຊຶ່ ງ ມກີານຈດັ ຈາ້ງ ແຮງ ງານປະມານ 
70 ສວ່ນ ຮອ້ຍ. ປະມານ 24 ສວ່ນ ຮອ້ຍ ຂອງ ປະຊາຊນົ ມ ີອາຍ ຸຍືນ 
ສະເລ່ັຍບ່ໍເກນີ 40 ປ,ີ  ໃນ ຂະນະ ທ່ີ 35 ສວ່ນ ຮອ້ຍ ຂາດ ການ ເຂ້ົາ ເຖງິ  
ແຫຼງ່ນຳ້ທ່ີ ໄດ ້ຮບັ ການ ປບັປງຸ ດ ີ ແລະ 36 ສວ່ນ ຮອ້ຍ ຂອງ ເດັກນອ້ຍ 
ອາຍ ຸຕຳ່ ກວາ່ 5 ປີ ມນີຳ້ໜກັ ຕວົ ຫຸຼດ ຄາດໝາຍ.

 ໃນ ສປປ ລາວ  ກໍ່ ເຊ່ັນ ດຽວ ກນັ, ຄວາມທກຸ ຈນົ ຍງັ ມຢີູ ່ທ ົ່ວ ໄປ, 
ຊຶ່ ງ 35 ສວ່ນ ຮອ້ຍ ຂອງ ປະ ຊາ ຊນົ  ແມນ່ ດຳລງົ ຊວີດິ ຢູ ່ຕຳ່ ກວາ່  ເສັ້ນ 
ຄວາມທກຸ ຈນົ ແຫງ່ ຊາດ.  ເຄິ່ ງໜ່ຶງຂອງ ຄວົ ເຮອືນ ທງັ ໝດົ ບ່ໍ ມ ີນຳ 
ສະອາດ  ໃຊ ້ ແລະ  ເຄິ່ ງໜ່ຶງຂອງ ຈຳນວນ ໝູ ່ບາ້ນ ທງັ ໝດົ ບ່ໍມ ີຖະໜນົ 
ທ່ີ ສາມາດ ເຂ້ົາ ເຖງິ ໄດ ້ ໃນ ຊວ່ງ ລະດ ູຝນົ. ຄວາມ ໜາ  ແໜນ້ ສງູ ສດຸ ຂອງ 
ຄວາມທກຸ ຈນົ  ແມນ່ ພບົຢູ ່ ໃນ ເຂດພ ູສງູ ໃນ ພາກ ໃຕ ້ລຽບ ຕາມ ຊາຍ ແດນ 
ຕດິ ກບັປະ ເທດ ຫວຽດນາມ. ອດັຕາ ທ່ີ ຕຳ່ ກວາ່ ແມນ່ ພບົ ຢູ ່ໃນ ເຂດ ໝູ ່ບາ້ນ 
ພດູ ອຍ  ໃນ ພາກ ເໜືອ  ແລະ  ເຂດ ທ່ີ ມ ີຄວາມທກຸ ຈນົ ໜອ້ຍ ທ່ີ ສດຸ  ແມນ່ 
ຢູ ່ໃນ ເຂດ ຊຸມ ຊນົ ໜາ ແໜນ້  ໃນ ຕວົ ເມອືງ ໃຫຍ ່ ແລະ ອອ້ມ  ແອມ້ ຕວົ  

ດັດສະນີພັດທະນາການຂອງມະນຸດໃນບັນດາປະເທດອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງຕອນລຸ່ມ(1990–2006)

ດັດສະນີພັດທະນາການຂອງມະນຸດ
1990 1995 2000 2007

ປະເທດກຳປູເຈຍ - 0.540 0.547 0.593

ສປປລາວ 0.478 0.524 0.563 0.619

ປະເທດໄທ 0.712 0.745 0.761 0.783

ປະເທດຫວຽດນາມ 0.590 0.672 0.711 0.725

ສະເລ່ຍໃນທະວີບອາຊີ 0.724
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ເມ ອືງ ໃຫຍ່. ອາຍ ຸຍືນ ສະ ເລຍ່  ໄດ ້ເພ່ີມຂືນ້ ໃນ ຊຸມ ປີຜາ່ນມາ,  ໂດຍ 
ສະເພາະ ແມນ່ ຢູ ່ໃນ ສປປ ລາວ, ຊຶ່ ງ ໄດ ້ເພ່ີມຂືນ້ ຈາກ 54  ປີ  ໃນ 
ປີ 2000 ມາ ເປັນ 64 ປີ  ໃນ ປີ 2007,  ແຕ ່ວາ່ ທງັ ສປປ ລາວ  ແລະ 
ປະເທດ ກຳປເູຈຍ ຍງັ ຫຸຼດ ຕວົ ເລກ ສະ ເລຍ່ ຊຶ່ ງ ແມນ່ 69 ປີ ສຳລບັ 
ບນັດາ ປະ ເທດ ທ່ີ ກຳລງັ ພດັທະນາ  ໃນ ທະວບີ ອາ ຊ ີຕາ ເວັນ ອອກ  ແລະ 
ປາຊຟິີກ.

 ເງ ື່ອນ ໄຂ ດາ້ນ ສຂຸະພາບ ຂອງ ເດັກນອ້ຍ  ໃນ ປະ ເທດ ກຳປ ູເຈຍ  
ແລະ ສປປ ລາວ ຍງັ ຖ ືວາ່ ຂາດ ເຂນີ  ແມວ້າ່ ໄດ ້ມ ີການ ປບັປງຸ ໃຫ ້ດ ີຂືນ້ 
ກວາ່ ເກົ່ າ  ໃນ ຊຸມ ປີຜາ່ນມາ. ນບັ ຈາກ ປີ 2000  ເຖງິ ປີ 2006 ອດັຕາ 
ກາ ນຕາຍ ຂອງ ເດັກນອ້ຍ  ເກດີ ໃໝ ່ ໃນ ປະ ເທດ ກຳ ປ ູເຈຍ ຫຸຼດ ລງົ ຈາກ 
88 ສວ່ນ ຮອ້ຍ ຕ່ໍການ ເກດີ ຕາມ ທຳ ມະ ຊາດ 1000 ຄນົ ມາ ເປັນ 65 
ສວ່ນ ຮອ້ຍ  ແລະ  ໃນ ສປປ ລາວ ຫຸຼດ ລງົ ຈາກ 92 ມາ ເປັນ 59,  ແຕ ່
ວາ່ ທງັ ສອງ ປະ ເທດນີ ້ຍງັ ມ ີອດັຕາ ທີ ່ ສງູ ກວາ່ ອດັຕາ ສະ ເລຍ່ ສຳລບັ 
ທະວບີອາຊ ີຕາ ເວັນ ອອກສຽງ  ໃຕ ້ຊຶ່ ງ ແມນ່ 27 ສວ່ນ ຮອ້ຍ.

 ໃນ ປະ ເທດ  ໄທ  ແລະ ປະ ເທດ ຫວຽດນາມ, ອດັຕາ ການ ພດັທະນາການ  
ແມນ່ ຢູ ່ໃນ ລະດບັ ທ່ີ ດກີວາ່. ປະ ເທດ ໄທ  ໄດບ້ນັ ລ ຸເປ້ົາໝາຍຂອງ ສະຫະ 
ສະຕະ ວດັທງັ 9  ເປ້ົາໝາຍ ກອ່ນ  ຄາດໝາຍ ໃນ ປີ 2015. ອດັຕາ ສວ່ນ 
ຂອງ ປະຊາຊນົ ທ່ີ ດຳລງົ ຊວີດິ ຢູ ່ຫຸຼດ ເສັ້ນຄວາມທກຸ ຈນົ  ໄດ ້ຫຸຼດ ລງົ ຈາກ 
27 ສວ່ນ ຮອ້ຍ ໃນ ປີ 1999 ມາ ເປັນ 12 ສວ່ນ ຮອ້ຍ ໃນ ປີ 2004.

ປະ ເທດ ຫວຽດນາມ  ໄດ ້ມ ີຄວາມ ຄບື ໜາ້ ອນັ ໃຫຍ ່ຫຼວງ  ໃນ ການ 
ຂາ້ມ ຜາ່ນ ຄວາມທກຸ ຈນົ ຊຶ່ ງ ຕວົ ເລກ ຂອງ ປະຊາຊນົ ທ່ີ ຢູ່ ຫຸຼດ  ເສັ້ນ 
ຄວາມທກຸ ຈນົ ແຫງ່ ຊາດ  ໄດ ້ຫຸຼດ ລງົ ຈາກ 75 ສວ່ນ ຮອ້ຍ ໃນ ປີ 1990 ມາ 
ເປັນ 16 ສວ່ນ ຮອ້ຍ ໃນ ປີ 2006,  ແຕ ່ວາ່ ມນັຍງັ ມ ີຄວາມ ແຕກ ຕາ່ງ ຫຼາຍ 

ລະຫວາ່ງ ປະ ຊາ ຊນົ ໃນ ເຂດ ຊນົນະບດົ  ແລະ  ເທດສະບານ ຊຶ່ ງ ອດັຕາ 
ຄວາມ ທກຸ ຈນົ ແມນ່ 45 ສວ່ນ ຮອ້ຍ ໃນ ເຂດ ຊນົນະບດົ  ແລະ 18 ສວ່ນ 
ຮອ້ຍ ໃນ ເຂດ ເທດສະບານ.  ບນັດາ ຊນົເຜ່ົາ ຍງັ ບ່ໍ ທນັ ໄດ ້ມ ີສວ່ນ ໃນ ຜນົ 
ປະໂຫຍດຫຼາຍ ຢາ່ງ ຈາກ ການ ພດັ ທະ ນາ   ໃນ ທດົ ສະ ວດັ ຜາ່ນ ມາ,  ໂດຍ 
ສະ ເພາະ ແມນ່ ປະຊາຊນົ ທ່ີຢູ ່ໃນ ເຂດ ຊນົນະບດົ ທີ ່ ມາດຕະຖານ ການ 
ດຳລງົ ຊວີດິ ຂອງພວກ ເຂົາ  ໄດ ້ຮບັການພດັທະນາໃນ ອດັ ຕາ ທ່ີ ຕຳ່.

ສາມ ລຽ່ມປາກ ແມນ່ຳ້ຂອງ ໃນ ປະ ເທດ ຫວຽດນາມເປັນ ຂງົ ເຂດ 
ກະສກິຳທ່ີ ມ ີປະຊາຊນົ ໜາ ແໜນ້ ທ່ີ ສດຸ, ຊຶ່ ງມປີະຊາກອນ ຫຼາຍ ກວາ່ 17 
ລາ້ນ ຄນົ (21 ສວ່ນ ຮອ້ຍ ຂອງ ປະຊາກອນ ຂອງ ປະ ເທດ ຫວຽດນາມ).  
ເຂ ດສາມ ລຽ່ມ ນີ ້ ໄດ ້ກາຍ  ເປັນ ເຂດ ກະສກິຳ ທ່ີ ມ ີຄວາມ ສຳຄນັ ທ່ີ ສດຸ  ໃນ 
ປະ ເທດ, ຊຶ່ ງ ປະກອ ບ ເປັນ 50 ສວ່ນ ຮອ້ຍ ຂອງຜນົ ຜະລິດ ທາງພືດ 
ອາຫານ ທ່ີ ສຳຄນັ  ແລະ 60 ສວ່ນ ຮອ້ຍ ຂອງຜນົ ຜະລິດ ປາ.
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ການດຳລົງຊີວິດຂື້ນກັບອ່າງນຳ້ທີ່ອຸດົມສົມບູນ

ລະບບົ ນິ ເວດ ວິ ທະຍາ  ຂອງ ອ່າງ ແມນ່ຳ້ຂອງ ທ່ີ ມ ີຄວາມ 
ຫຼາກຫຼາຍ  ແມນ່ ພ້ືນຖານ ສຳລບັ ການ ດຳລງົ ຊີວິດ ທ່ີ ມ ີຫຼາຍ 

ຮບູ ແບບ  ແລະ ມນັ ໃຫ ້ຄວາມຮບັປະກນັ ທາງ ດາ້ນ ສະ ບຽງອາຫານ 
ສຳລບັ ປະຊາກອນຊນົນະບດົ ສ່ວນ ຫຼາຍ ທ່ີ ອາ ໃສ  ໃນອ່າງ 
ນຳ້ຂອງ. ທ ົ່ງນາທ່ີມນີຳ້ຖວ້ມ ໃນ ແຕລ່ະ ປີ ຖກືນຳໃຊສ້ຳລບັປກູເຂ້ົາ 

ແລະ ຍງັເປັນບອ່ນລຽ້ງ ປາ ທ່ີສະໜອງແຫຼງ່ທາດຊີນ້ ແລະ ແຫຼງ່ 
ລາຍຮບັສຳລບັປະຊາຊນົໃນເຂດຊນົນະບດົ  ໃນອາ່ງນຳ້ຂອງນີ້. 
ຂງົເຂດປ່າອນັກວາ້ງໃຫຍ ່ແມນ່ແຫຼງ່ຂອງຊວີະນາໆພນັ ພອ້ມທງັ 
ສະໜອງຟືນ ແລະ ຜະລິດຕະພນັອື່ ນໆ ໃຫແ້ກປ່ະຊາຊນົທ່ີອາໄສຢູ່
ໃນຂງົເຂດນ ັນ້.

ການກະສກິຳ ອາ ໄສ ດນິທ່ີ ອດຸມົສມົບນູຈາກ ແມນ່ຳ້
ການ ກະສິກຳ  ແມນ່ ຫນຶ່ ງໜາ້ ວຽກ ທ່ີມ ີຄວາມ ສຳຄນັ ທ່ີ ສດຸທາງ ດາ້ນ 
ເສດຖະກດິ  ໃນ  ອາ່ງ ແມນ່ຳ້ຂອງ ຕອນ ລຸມ່.  ເນືອ້ ທ່ີ ກະສກິຳຫຼາຍ ກວາ່ 10 
ລາ້ນ ເຮັກຕາ ຖກືນຳ ໃຊ ້ເຂ້ົາ ໃນ ການ ປກູ ເຂ້ົາ – ຊຶ່ ງ ມນັ ແມນ່ ອາຫານຫຼກັ   
ສຳລບັ ປະຊາຊນົ ສວ່ນ ຫຼາຍ ທ່ີ ອາ ໃສ ໃນ ຂງົ ເຂດ ນີ້. ຢູ ່ໃນ ເຂດ ທ່ີ ໄດ ້ 
ຜນົຜະລິດ ຫຼາຍ ສດຸ, ຊຶ່ ງ ແມນ່ ເຂດ ສາມ ລຽ່ມ ແມ ່ນຳ້ຂອງ, ຊາວ ກະສກິອນ 
ອາດ  ເຮັດການຜະລິດ ໄດ ້3  ຄ ັງ້ ຕ່ໍ ປີ. ຜນົ  ເກບັ ກຽ່ວ ແມນ່ ໄດ ້1  ເຖງິ 
ຫຼາຍ ກວາ່ 5   ໂຕນ/ ເຮັກ ຕາ.  ໃນ ປີ 2005, ຜນົ  ເກ ບັກຽ່ວ ເຂ້ົາ ໃນ ເຂດ 
ອາ່ງ ແມນ່ຳ້ຂອງ ຕອນ ລຸມ່  ໄດ ້ປະມານ 33.8 ລາ້ນ ໂຕນ, ຜນົຜະລິດ 
ກວາ່ ເຄິ່ ງໝ່ືງ  ແມນ່  ຜະລິດ ໄດ ້ໃນ ປະ ເທດ ຫວຽດນາມ. ການ ຂາຍ 
ເຂ້ົາຍງັ ແມນ່ ແຫຼງ່ລາຍ ຮບັ ທ່ີ ພບົ ເຫັນ  ຫຼາຍໃນ ເຂດ ຊນົນະບດົ ສຳລບັ 
ປະຊາກອນຫຼາຍ ກວາ່ ເຄິ່ ງໜ່ຶງ ທ່ີ ອາ ໃສ ລຽບ ຕາມ ແມນ່ຳ້ຂອງ. 

 ໃນ ໝດົທກຸໆ  ປະ ເທດ ໃນ ອາ່ງ ແມນ່ຳ້ຂອງ ຕອນ ລຸມ່, ຜນົ ຜະລິດ ເຂ້ົາ  
ໄດ ້ເພ້ີ ມຂືນ້ ປະມານ 3 ສວ່ນ ຮອ້ຍ ນບັ ຈາກ ຕ ົນ້ຊຸມ ປີ 1990.  ໃນ ປະເທດ 
ກຳປ ູເຈຍ, ການ ປກູ ເຂ້ົາ  ແລະ ຜນົ ຜະລິດ ເຂ້ົາ ທງັ ລະດຝູນົ  ແລະ ລະດ ູແລງ້    

ແມນ່ ກຳລງັ ເພ້ີມຂືນ້.   ໃນ ສປປ ລາວ, ລະບບົການ ຜະລິດ ທ່ີ ສຳຄນັ 
ທ່ີ ສດຸ  ແມນ່ ການ ປ ູກ ເຂ້ົາ ໃນ ເຂດ ທົ່ງພຽງໃນ ລະດຝູນົ, ຊຶ່ ງກຳລງັ 
ສືບ ຕ່ໍ ຂະຫຍາຍຕວົ. ຂອບເຂດເນືອ້ທ່ີເຮັດໄຮ່, ຊຶ່ ງ ສວ່ນ ຫຼາຍ ແມນ່ 
ພວົພນັເຖງິການ ປກູຝງັ ແບບເຄື່ ອນ ທ່ີ ໄດ ້ຫຸຼດ ລງົ.  ໃນ ເຂດ ສາມ ລຽ່ມ ໃນ 
ປະ ເທດ ຫວຽດນາມ,  ເຖງິ ແມນ່ ວາ່  ເນືອ້ ທ່ີ ກະສກິຳ  ໄດ ້ຫຸຼດ ລງົ ໃນ ຊວ່ງ  
2 ທດົ ສະ ວດັ ຜາ່ນ ມາ, ຄວາມ ສາມາດ ໃນ ການ ຜະລິດ ທ່ີ ເພ້ີ ມຂືນ້  ພາ 
ໃຫ ້ ມ ີຜນົ ຜະລິດ ຫຼາຍ ຂືນ້.  ເຖງິ ຢາ່ງ ໃດ ກໍ່ຕາມ, ຄວາມ ສາມາດ ໃນ ການ 
ຜະລິດ ທ່ີ ເພ້ີ ມຂືນ້ ນີ ້ ແມນ່ ພວົພນັເຖງິການ ນຳ ໃຊ ້ຢາຂາ້ ແມງ ໄມ ້ຫຼາຍຂືນ້  
ແລະ ຍອ້ນ ແນວ ນ ັນ້ ທ ົ່ງ ນານຳ້ ແຫງ້ ຫຼາຍ ແຫງ່  ໃນ ເຂດ ສາມລຽ່ມ 
ປາກແມນ່ຳ້ຂອງໃນ ປະ ເທດ ຫວຽດນາມ ຈຶ່ງຖ ືໄດ ້ວາ່ ບ່ໍ ເໝາະ ສມົ ສຳລບັ  
ກາ ນລຽ້ງ ປາອກີຕ່ໍໄປ.  ໃນ ພາກ ຕາ ເວັນ ອອກສຽງ່ ເໜືອ ຂອງ ປະ ເທດໄທ, 
ເນືອ້ທ່ີປກູຝງັຫຼາຍກວາ່ 80 ສວ່ນຮອ້ຍຖກືນຳໃຊເ້ຂ້ົາໃນການປກູເຂ້ົາ 
ຫືຼ ປກູເຂ້ົາປະສມົກບັພືດເນນີສງູ. ເນືອ້ທ່ີເກບັກຽ່ວເຂ້ົາ  ໃນ ປະ ເທດ ໄທ  
ໄດ ້ຫຸຼດ ລງົ ໜອ້ຍ ໜ່ຶງ  ໃນ ລະຫວາ່ງ ປີ 2000  ເຖງິ ປີ 2005.
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ການ ປກູ ເຂ້ົາ ຍງັ ຈະ ເປັນ ພ ື້ນ ຖານ ຂອງ ການກະສິກຳ  ໃນ ອາ່ງ 
ແມນ່ຳ້ຂອງ ຕອນ ລຸມ່  ໃນ ທດົ ສະ ວດັ ທ່ີ ຈະ ມາ ເຖງິ ນີ້. ຄາດ  ວາ່ ການ 
ຜະລິດ ໃນ ຊວ່ງ  20 ປີ ຂາ້ງ ໜ້ານີ ້ ຈະ ປບັປງຸ ໃຫ້ ພຽງພໍ ກບັ ການ 
ຂະຫຍາຍຕວົ ຂອງ ປະຊາກອນ. ການ ຜະລິດ ທ່ີ ເພ້ີ ມຂືນ້ ນີ ້ຈະ  ໄດມ້າ 
ຈາກ ເຂດ ການ ຜະລດິ  ທ່ີ ມ ີລະບບົຊນົລະປະທານທ່ີ  ໃຫຍ ່ກວາ່ເກົ່ າ  ແລະ 
ຈາກ ການ ເພ້ີມຜນົການ  ເກບັ ກຽ່ວ.

ຂະ ແໜງ ຊນົລະປະທານ  ແມນ່ ຂະ ແໜງ ການ ທ່ີ ນຳ ໃຊ ້ນຳ້ຫຼາຍ ທ່ີ ສດຸ  
ໃນ  ອາ່ງ ແມນ່ຳ້ຂອງ ຕອນ ລຸມ່, ຊຶ່ ງ ນຳ ໃຊ ້ ແຫຼງ່ນຳ້ຈດືປະ ມານ 41 .8 ຕື ້ 
ແມດັ ກອ້ນຕ່ໍ ປ.ີ ການ ນຳ ໃຊ ້ນຳ້ຫຼາຍ ກວາ່ ເຄິ່ ງໜ່ຶງ  ແມນ່ ຢູ ່ທ່ີ  ເຂດ ສາມ 
ລຽ່ ມ ປາກແມນ່ຳ້ຂອງໃນ ປະ ເທດ ຫວຽດນາມ, ຕາມ ມາ ດວ້ຍ ປະ ເທດໄທ, 
ສປປ ລາວ  ແລະ ປະ ເທດ ກຳປ ູເຈຍ.  ເຂດ ທ່ີ ມ ີຊນົລະປະທານ ຂອງທງັ 
4 ປະ  ເທດ ໃນ ເຂດ ອາ່ງ ແມນ່ຳ້ຂອງ ຕອນ ລຸມ່ ໄດ ້ຂະຫຍາຍ ອອກ ເລືອ້ຍໆ 
ນບັ ຕ ັງ້ ແຕ ່ປີ 1990. ການ ປະ ເມນີ ຫວາ່ງບ່ໍ ດນົ ມາ ນີ ້ກຽ່ວ ກບັ ວຽກ ງານ 
ຊນົລະປະທານ  ໃນ ເຂດ ອາ່ງ ແມນ່ຳ້ຂອງ ຕອນ ລຸມ່  ພບົ ວາ່ມໂີຄງ ການ 
ຊນົລະປະທານຫຼາຍ ກວາ່ 15,000  ແຫງ່, ນບັ ຈາກ ຂະໜາດ ນອ້ຍ ຈນົ 
ຮອດ ຂະໜາດ ໃຫຍ່,  ແລະ ນບັ ຈາກ ຊນົລະປະທານ ນຳ້ລິນ ຈນົ ຮອດ 
ຊນົລະປະທານ ທ່ີ ໃຊ ້ໂປ້ ມນຳ້.

ຄຽງຄູກ່ບັ ການ ນຳ ໃຊ ້ຫຼກັ ສຳລບັ ການ ປກູ ເຂ້ົາ ແລວ້, ທ ົ່ງ ນາ ຍງັ ໃຫ ້ຄນຸ 
ປະ ໂຫຍ ດອກີ ຫຼາຍ ຢາ່ງ  ເຊ່ັນ ວາ່   ເປັນ ບອ່ນຢູ ່ຂອງ ປາ  ແລະ ສດັອື່ ນໆ  
ເຊ່ັນ  ຫອຍ  ແລະ ກບົ, ຊຶ່ ງ ພວກ ມນັ ເປັນ ແຫຼງ່ອາຫານ ທ່ີ ສຳຄນັ. ທ ົ່ງ ນາ 
ເລ່ົາ ນ ັນ້ ຍງັ ເຮັດ ໜາ້ ທ່ີ ອນັ ສຳຄນັ ໃນ ການ ຫຸຼດຜອ່ນ ໄພ ນຳ້ຖວ້ມ.

ທາ່ອຽ່ງອນັ ສຳຄນັ   ໃນ ວຽກ ງານ ກະສກິຳ  ໃນ ອາ່ງ ແມນ່ຳ້ຂອງ  ແມນ່ 
ການ ເພ້ີ ມຂືນ້ ຢາ່ງ ກວາ້ງຂວາງ ຂອງ ການ ປກູ ພືດ ເພ່ືອ ເປັນສນິຄາ້  ເຊ່ັນ 
ວາ່ ຕ ົນ້ຢາງ  ແລະ  ພືດ ທ່ີ ໃຫ ້ພະລງັງານ ອື່ ນໆ, ສວ່ນ ໜ່ຶງ ແມນ່ ຍອ້ນ 
ລາຄາ ນຳ້ມນັ ທ່ີ ເພ້ີ ມຂືນ້  ແລະ ຄວາມ ຕອ້ງການ ໃນ ການ ສ ົ່ງ ອອກ ນຳ້ມນັ 
ຊວີະ ພາບ  ໄປ ສູ ່ຕະຫຼາດ ປະ ເທດ  ເພ່ືອນບາ້ນ. ການ ຂະຫຍາຍຕວົ ຂອງ 
ວຽກ ງານ ກະສກິຳ  ເຮັດ ໃຫ ້ເກດີ ບນັຫາ ທາ້ ທາຍ ຫຼາຍ ຢາ່ງ ທາງ ດາ້ນ ການ 
ສນູ ເສຍ ຊວີະ ນານາ ພນັ  ແລະ ການ ປກົ ຄມຸ ຂອງ ປ່າ ໄມ,້ ຊຶ່ ງ ວຽກ ງານ 
ກະສກິຳ  ແມນ່ ສາຍ ເຫດ ຫຼກັ ຂອງ ການຕດັໄມ ້ທຳລາຍ ປ່າ ໄມ ້ ໃນ ເຂດ 
ອາ່ງ ແມນ່ຳ້ຂອງ ຕອນ ລຸມ່.  ໃນ ໄລຍະ ຊຸມ ປີ ບ່ໍ ດນົ ມາ ນີ້, ການ ຖາງ ປ່າ 
ສຳລບັກະສກິຳ ເຮັດ  ໄຫ ້ມ ີຜນົ ກະທບົ ຕ່ໍ ກບັເນືອ້ທ່ີປກົຫຸມ້ ປ່າ ໄມ ້ຫຼາຍ 
ກວາ່ ການ ຕດັ ໄມ.້
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ປາ່ໄມ້ແມ່ນກຸນແຈສຳຄັນ
ຂອງການຄຸ້ມຄອງອ່າງໂຕ່ງແບບຍືນຍົງ

ການ ພດັທະນາ ເສດຖະກດິ, ທງັ ໃນ ລະດບັສາກນົ  ແລະ  ໃນ ລະດບັ 
ຊາດ,  ແມນ່ ເຮັດໃຫເ້ກດີມ ີຜນົ ກະທບົ ອນັ ໃຫຍ່ຫລວງ ຕ່ໍ ກບັ ປ່າ 

ໄມ ້ຂອງ ບນັດາ ປະ ເທດ ລຸມ່ ແມນ່ຳ້ຂອງ. ການ ຂະຫຍາຍຕວົ ຂອງ 
ປະຊາກອນ, ການ ຂະຫຍາຍ ການ ພດັທະນາ  ແລະ ຜນົ ກະທບົ ທາງ 
ດາ້ນ ນະ ໂຍບາຍ ທງັໝດົນີລ້ວ້ນ ແລວ້ ແຕ ່ມ ີອດິ ທິພນົ ຕ່ໍກບັ ທດັສະນ ີ
ຍະ ພາບ ຂອງ ປ່າ ໄມ.້

 ເນືອ້ທ່ີ ປ່າ ໄມ ້ ໃນ ບນັດາ ປະ ເທດ ອາ່ງ ແມນ່ຳ້ຂອງ ຕອນ ລຸມ່ ມ ີ54 
ລາ້ນ ເຮັກຕາ  ແລະ ປະກອບ ເປັນ 43 ສວ່ນ ຮອ້ຍ ຂອງ ເນືອ້ ທ່ີ ທງັໝດົ.  
ເຖງິ ແມນ່ ວາ່  ເນືອ້ ທ່ີ ປ່າ ໄມ ້ ທ່ີ ໄດ ້ຖກື ກຳນດົ ໃຫ ້ເປັນ ເຂດປ່າ ສະຫງວນ 
ເພ້ີ ມຂືນ້ ເກອືບ ຮອດ 1 ສວ່ນ 3  ໃນ ລະຫວາ່ງ ປີ 1990  ເຖງິ ປີ 2005  

ເພາະວາ່ ໄດ ້ຮບັ ການ ສະໜບັ ສະ ໜນູ ຈາກນະ ໂຍບາຍ ປກົປກັຮກັສາ 
ສະພາບ ແວ ດລອ້ມ  ແລະ ມາດ ຕະການ   ເພ່ືອ ສ ົ່ງ ເສີມ ການ ຟ້ືນ ຟ ູ
ປ່າ,  ແຕ ່ວາ່   ເນືອ້ ທ່ີ ຂອງ ປ່າ ໄມ ້ຫຼກັ (ທ່ີ ບ່ໍ ໄດ ້ຖກື ລບົ ກວນ)  ໃນ ຂງົ 
ເຂດ ນີ ້ ໄດ ້ສບືຕ່ໍ ຫຸຼ ດລງົ. ຄນຸ ນະພາ ບຂອງ ຊບັພະຍາກອນປ່າ ໄມ ້ກໍ່ 
ກຳ່ລງັ ຫຸຼດ ລງົ ຍອ້ນ ວາ່ ປ່າ ໄມ ້ຫຼກັ  ໄດ ້ຖກື ປ່ຽນ ສະພາບ ໄປ ເປັນ ປ່າ ໄມ ້

ສຳຮອງ (ປກູ ຄນື/ປາ່ທດົແທນ)  ແລະ ການ ປກູ ພືດ ຊະນດິ ດຽວ ກຳລ່ງັ 
ຂະຫຍາຍຕວົ.

ໃນແຕລ່ະປີ ປະເທດຫວຽດນາມສນູເສຍ 10 ສວ່ນຮອ້ຍຂອງ 
ປາ່ໄມຫຼ້ກັທ່ີຍງັເຫືຼອຢູ ່ໃນລະຫວາ່ງປີ 1990 ເຖງິປີ 2005, ໃນຂະນະທ່ີ 
ປະເທດກຳປ ູເຈຍ ສນູເສຍ 6 ສວ່ນຮອ້ຍໃນແຕລ່ະປີ. ການປ່ຽນແ
ປງທາງດາ້ນຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ້ ໃນ ປະ ເທດ ໄທ  ແລະ ປະ ເທດ 
ຫວຽດນາມ  ເຮັດ ໃຫ ້ເກດີ ມ ີການ ປ່ຽນ ແປງ ຕາ່ງໆ  ໃນ ສປປ ລາວ  
ແລະ  ໃນ  ປະ ເທດ ກຳປ ູເຈຍ.  ໃນ ປະ ເທດ ຫວຽດນາມ, ຊຶ່ ງ ເປັນ ບອ່ນ ທ່ີ ມ ີ
ຄວາມ ຕອ້ງການ  ທາງ ດາ້ນ ຜະລດິ ຕະພນັ ຈາກ ປາ່ ສງູ,  ໂຄງການ ປກູ ປາ່ 
ທ່ີ ເຂັມ້ ແຂງ  ແມນ່ໝາຍ ເຖງິວາ່  ເນືອ້ ທ່ີ ປາ່ ທງັ ໝດົ ກຳ ່ລງັ ຂະຫຍາຍຕວົ. 
ອດຸສະຫະ ກຳ ເຟີ ນ ິເຈ ີ ໄດ ້ຂະຫຍາຍຕວົ ອອກ, ສວ່ນ ຫຼາຍ ແມນ່ ຍອ້ນ ການ 
ຂະ ຫຍາ ຍຕວົ ໃນ ປະ ເທດ ຫວຽດນາມ,  ໃນ ຂະນະ ທ່ີ ປະ ເທດ ໄທ  ໄດ ້ເພ້ີ ມ 
ຜະລິດ ຕະພນັ  ເຈ ້ຍັ  ເກອືບ ສອງ ເທ່ົາ  ໃນ ຊວ່ງ ທດົ ສະ ວດັ ທ່ີ ຜາ່ນ ມາ.

 ໃນ ປະ ເທດ  ໄທ, ມາດ ຕະການ ປກົ ປອ້ງ ປາ່ ໄມ ້ ທ່ີ ໄດ ້ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ  
ໃນ ຊວ່ງ 2 ທດົ ສະ ວດັ ຜາ່ນ ມາ  ແມນ່ ຍງັ ມຜີນົ ບງັຄບັ ໃຊ ້ຢູ່.  ເຖງິ ແມນ່ 
ວາ່  ເນືອ້ ທ່ີ ປ່າ ໄມ ້ໂດຍ ລວມ ກຳ່ ລງັ ຫຸຼດ ລງົ,  ແຕ ່ວາ່ ອດັຕາ ການ ສນູ  
ເສຍ ປາ່ ໄມ ້ກໍ່ ຫຸຼດ ລງົ ຊາ້ໆ ເຊ່ັນ ກນັ. ການ ປູ ້ໄມ ້ສກັ  ແລະ  ໄມ  ້ເນືອ້ ອອ່ນ 
ປະກອບ ເປັນ ອງົ ປະກອບ ໜ່ຶງ ຂອງ ຊບັພະຍາກອນປ່າ ໄມ ້ແຫງ່ ຊາດ ທ່ີ 
ກວາ້ງ ໃຫຍ ່ ແລະ ຂະຫຍາຍຕວົ, ຊຶ່ ງ ລວມທງັ 1.1 ລາ້ນ ເຮັກຕາ ຂອງ 
ການ ປກູ ປ່າ ສະຫງວນ.

ສປປ ລາວ  ແລະ ປະ ເທດ ກຳປ ູເຈຍ ຍງັ ຢູ ່ໃນ ໄລຍະ ຕ ົນ້ ຂອງ 
ການ ພດັທະນາ ປ່າ ໄມ.້  ໃນ ປະ ເທດ ກຳປ ູເຈຍ,  ເນືອ້ ທ່ີ ປກູ ປ່າຍງັ ບ່ໍ ທນັມ ີ
ຫຼາຍ ແຕ ່ກໍ່ ເພີ ້ມຂືນ້ ເທ່ືອ ລະ ໜອ້ຍ,  ໃນ ຂະ ນະ ທ່ີ ອດັ ຕາ ການ ຖາງ ປ່າ 
ທຳມະຊາດ ຍງັ ມ ີສງູ ຢູ່.  ໃນ ສປປ ລາວ, ການ ປກູປ່າ  ແມນ່  ຢູໃ່ນ 
ອດັຕາ ສວ່ນ ທ່ີ ກຳ່ ລງັ ເພ້ີ ມຂືນ້  ເຖງິ ແມນ່ ວາ່  ເນືອ້ ທ່ີ ປກູປ່າຍງັ ມ ີໜອ້ຍ.

ຖາ້ວາ່ ການ ທຳລາຍ ປາ່ ຍງັ ສບື ຕ່ໍ ໃນ ອດັຕາ ສວ່ນ ຂອງ ປີ 2000–2005, 
ປະ ເທດ ກຳປ ູເຈຍ ຈະ ສນູ ເສຍ ປາ່ ໄມ ້ເພ້ີມຂືນ້ ເປັນ 2.7  ລາ້ນເຮັກຕາ ໃນ 

20 –

18 –

16 –

14 –

12 –

10 –

8 –

6 –

4 –

2 –

0 –

A
re

a 
(m

ill
io

ns
 h

a)

l l l l l
 Cambodia Lao PDR Thailand Viet Nam

1990
2000
2005

ເນື້ອທີ່ປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ໃນບັນດາປະເທດໃນອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງຕອນລຸ່ມ



11

ປີ 2020, ສປປ ລາວ  ແລະ ປະ ເທດ ໄທ ຈະ ສນູ ເສຍ 1.1  ລາ້ນເຮັກຕາ  
ແລະ 800,000  ເຮັກຕາ ຕາມ ລຳດບັ,  ໃນ ຂະນະ ທ່ີ ປະ ເທດ ຫວຽດນາມ 
ຈະ ເພ້ີ ມກາ ນປກົ ຄມຸ ຂອງ ປາ່ ໄມ ້– ສວ່ນ ຫຼາຍ ແມນ່ ຈາກ ການ ພດັທະນາ 
ການ ປກູຝງັ –  ໃຫ ້ເປັນ 4.4 ລາ້ນ ເຮັກຕາ.

ໃນ ສປປ ລາວ, ປະເທດກຳປເູຈຍ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ, 
ເຂດປ່າສະຫງວນ ທ່ີຕິດກບັເຂດພດັທະນາ ແມນ່ຕກົຢູ່ພາຍໃຕ ້
ໄພຂ ົ່ມ ຂູ ່ຕ່ໍ ການ ສນູ ເສຍ ຊວີະ ນາໆ ພນັ  ແລະ  ແຫຼງ່ຊບັພະຍາກອນ.  
ໄມ້, ສດັປ່າ  ແລະ  ເຄື່ ອງ ປ່າ ຂອງ ດງົ  ແມນ່ ກຳລງັ ຖກື ຂດຸຄ ົນ້ຢ່າງ 
ຮນຸ ແຮງ,  ເຮັດ ໃຫ ້ເກດີ ຜນົ ເສຍ ຫາຍ ຕ່ໍ ກບັ ທ່ີຢູ່ ອາ ໃສ  ແລະ ການ 
ໃຫກ້ານບໍລກິານທາງ ສະພາບສີ່ ງ ແວດ ລອ້ມ  ແລະ  ຍງັ ເປັນການທຳລາຍ 
ການລຽ້ງຊບີຂອງ ປະ ຊາ ຊນົ ທອ້ງ ຖິ່ນອກີດວ້ຍ.

 ໃນ ຂະນະ ດຽວ ກນັ ການ ຕດັໄມ ້ຢ່າງຮນຸແຮງ,  ເຮັດ ໃຫ້ ເກດີ 
ໄຟ ປ່າ ຊຶ່ ງ ເປັນ ສາຍ ເຫດ ສຳຄນັ ຂອງ ການ ສູນ ເສຍ ປ່າ  ແລະ 
ສ້າງໃຫ້ມ ີຜນົ ກະທບົ ຮຸນ ແຮງ ຕ່ໍ ກບັຄວາມ ໝັນ້ຄງົ ຂອງ ລະບບົ 
ນ ິເວດ ວິທະຍາ. ຊາວ ກະສິກອນ ນຳ ໃຊ ້ໄຟ  ເພ່ືອຖາງປ່າ ເປີດ 

ເນືອ້ ທ່ີ ດິນ  ແລະ ຊວ່ຍ ໃນ ການ ຈະ  ເລີ ນ ເຕີບ ໂຕ ຂອງ ພືດ  ແລະ 
ການຈດູປ່າໄດເ້ຮັດໃຫ ້ຈຳນວນໄມທ່ີ້ເປັນຟືນຫລດຸລງົ. ແຕວ່າ່  ໃນ 
ແຕລ່ະ ປີ ການຈດູປາ່ທ່ີບ່ໍຄວບຄມຸນຳໄປສູກ່ານ ສນູ ເສຍ ປາ່ ໄມ ້ຂະໜາດ 
ໃຫຍໄ່ດ້. ເມ ື່ອຖະໜນົຫນົທາງ ແລະປະຊາກອນເພ້ີ ມຂືນ້ໃນ ຂງົ ເຂດ 
ຫາ່ງໄກ ສອກຫີຼກ    ຈຶ່ ງ ອາດ ເປັນ ໄປ  ໄດ ້ວາ່, ຖາ້ ວາ່ ບ່ໍ ມ ີການ ແກ ້ໄຂ, 
ຄວາມ ຖີ່  ຂອງ ໄຟ ປ່າ ຈະ ເພ້ີ ມຂືນ້  ໃນ ຊຸມ ປີ ຂາ້ງ ໜາ້ ນີ້, ຊຶ່ ງ ມນັ ຈະ ເພ້ີ 
ມທະວ ີການ ເຊື່ ອມ  ໂຊມ ຂອງ ປ່າ ໄມຢ້າ່ງຫີຼກລຽ້ງບ່ໍໄດ.້

 ເຄື່ ອງ ປາ່ ຂອງ ດງົ,  ເຊ່ັນ ວາ່ ຫວາຍ  ແລະ  ໄມປ້ອ່ງ, ພືດ ສະ ໝນູໄພ  
ແລະ ນຳ້ມນັ ສະກດັ  ແມນ່ ແຫຼງ່ລາຍ ຮບັ ອນັ ສຳຄນັ ຂອງ ປະຊາຊນົ ທ່ີ 
ອາ ໃສ ຢູ ່ກບັ ປ່າ ໄມ ້ຫຼາຍ ພນັ ຄນົ  ໃນ ເຂດ ອາ່ງ ແມນ່ຳ້ຂອງ ຕອນລຸມ່, 
ພອ້ມ ດຽວ ກນັ ມນັ ກໍ່  ເປັນຕາ ໜາ່ງປ້ອງ ກນັ ໄພ  ໃນ ເວລາຂາດ ເຂນີ. 
ລະບບົ ການ ຜະລິດ ທ່ີ ຍນື ຍງົ  ໄດ ້ຖກື ພດັທະນາ ຂືນ້ ມາ ສຳລບັ  ຜະລິດ 
ຕະພນັຈຳນວນໜ່ຶງ  ແຕ ່ວາ່  ສຳລບັ  ຜະລິດ ຕະພນັ ອື່ ນໆ  ເຊ່ັນ ວາ່ 
ຫວາຍ, ການ ເກບັ ກຽ່ວ ທ່ີ ເກນີ ຂອບ ເຂດ  ແມນ່ ບນັຫາ ທ່ີ ພບົ ເຫັນ ແຜ ່
ຫຼາຍ, ຊຶ່ ງ ມນັ ມ ີຜນົ ກະທບົ ຕ່ໍ ກບັ ອດຸ ສະຫະ ກຳອນັລຳ້ຄາ່ນີ.້
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ການປະມົງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ

ການ ປະມງົ   ໃນ ອາ່ງ ແມນ່ຳ້ຂອງ  ແມນ່ໜ່ຶງ ໃນ ການ ປະມງົນຳ້ຈດື ທ່ີ  
ໃຫຍ ່ທ່ີ ສດຸ ໃນ ໂລກ, ຊຶ່ ງ ຜນົ ຜະ ລດິ ສງູ ສດຸ  ປະ ມານ 3.8  ລາ້ນໂຕນ  

ໃນ ປີ 2008, ປະກອບ ດວ້ຍ 2.1 ລາ້ນ ໂຕນ ຈາກ ປາທຳມະຊາດ  ແລະ 
1.7 ລາ້ນ ໂຕນ ຈາກ ປາ ລຽ້ງ. ມນູ ຄາ່ ທາງ ດາ້ນ ເສດຖະກດິ ທງັ ໝດົ 
ຂອງ ການ ປະມງົ ໃນອາ່ງ ແມນ່ຳ້ຂອງ  ແມນ່ ປະມານ 5.6–9.4 ຕື ້ໂດ ລາ 
ສະຫະລດັ ຕ່ໍ ປ.ີ 

ຄວນເພ່ີມເຕີມມນູຄາ່ທາງດາ້ນການປະມງົລຽ້ງຊີບ ຊຶ່ ງ  ແມນ່ 
ແຫ່ຼງອາຫານ ຂອງປະຊາຊນົ ຫຼາຍລາ້ນ ຄນົ ທ່ີ ອາ ໃສ ໃນ ອາ່ງ ແມນ່ຳ້ 
ເຂ້ົາກບັມນູຄາ່ ທາງ ເສດຖະກດິ ນີ້. ການ ປະມງົ  ໃນ ແມນ່ຳ້ຂອງ  ຍງັ 
ສາມາດ ຮອງ ຮບັວ ິສາ ຫະກດິ ຫຼາຍສບິ ພນັ ຫວົໜວ່ຍ, ນບັ ຈາກ ຮາ້ນ ຄາ້ 
ຈນົ ເຖງິ ຮາ້ນ ຂາຍ ອາຫານ ຊຶ່ ງ ສະໜອງ ອປຸະກອນ ການ ປະມງົ  ໃຫ ້
ຄອບຄວົ ທ່ີ ເຮັດ ການ ປະ ມງົ ຈນົ ເຖງິ ຜູ ້ສາ້ງ ແລະ ຜູ ້ຂາຍ ເຮອື ສຳລບັ ການ 
ປະມງົ.

ການໃຫນ້ຳ້ໜກັຕ່ໍມນູ ຄາ່ ທາງ ດາ້ນ ເສດຖະກດິ ການ ປະມງົໃນອາ່ງ 
ແມນ່ຳ້ຂອງ ຄ ືຄວາມ ສຳຄນັຂອງການປະມງົ ຕ່ໍ ເສດຖະກດິ ຄວົ ເຮອືນ.  
ໃນ ສປປ ລາວ, ປະຊາ ກອນ ຫຼາຍກວາ່ ເຄິ່ ງ  ກຽ່ວຂອ້ງກບັການ ການ 
ປະມງົ,  ແລະ ການ ປະມງົ ສາ້ງ ລາຍ ຮບັ ໃຫ ້ຄວົ ເຮອືນ  ໄດ ້20 ສວ່ນ 
ຮອ້ຍ.  ໃນ ພາກ  ໃຕ ້ຂອງ ປະ ເທດລາວ, ການ ປະມງົ ຍິ່ ງ ມ ີຄວາມ ສຳຄນັ 
ຫຼາຍ  ແລະ ປະຊາຊນົ 80 ສວ່ນ ຮອ້ຍ ເຮັດ ການ ປະມງົ. ລາຍ ຮບັ ຈາກ 
ການ ປະມງົ ສາມາດ ນຳ ໄປ ຊື ້ ເມດັ ພນັເຂ້ົາ  ໃນ ຕອນ ທາ້ ຍຂອງ ລະດ ູແລງ້  
ແລະ ຄນຸ ຄາ່ຂອງ ມນັ ຍງັ ສາມາດ ວດັ ແທກ ໄດໂ້ດຍ  ບດົບາດຄວາມ 
ສຳຄນັໃນການຮບັປະກນັດາ້ນສະບຽງອາຫານ  ແລະ ໂພສະນາການ.

ການ ປະມງົ ໃນ ອ່າງແມນ່ ້ຳຂອງ ມ ີໜ້າ ທ່ີ ໃຈກາງ  ໃນ 
ການຫ່ໍຼລຽ້ງ ປະຊາກອນໃນ ອາ່ງ ນຳ້ຂອງ. ປາ  ແມນ່ ແຫ່ຼງທາດ ຊີນ້ 
ອນັ ສຳຄນັທ່ີໄດຮ້ບັຈາກ ສດັ   ແລະ   ເປັນ ແຫຼງ່ສຳຄນັ ຂອງ ຈລຸະ ທາດ 
ອາຫານ. ການ ບໍລິ ໂພ ກປາ  ແລະ ຊບັພະຍາກອນ ແຫ່ຼງ ນຳ້ອຶ່ ນໆ  ໃນ 
ອາ່ງ ແມນ່ຳ້ຂອງ   ເລີ້ມ ຈາກ 29  ເຖງິ 39 ກກ ຼຕ່ໍ ຄນົ ຕ່ໍ ປີ ຊຶ່ ງ ແມນ່ ໜ່ຶງ 
ໃນອດັຕາ ການ ບໍລິ ໂພ ກ ທ່ີ ສງູ ທ່ີ ສດຸ ໃນ ໂລກ.

ການ ປະມງົ ໃນ ອາ່ງ ແມນ່ຳ້ຂອງ ຕອນ ລຸມ່ສວ່ນຫຼາຍ  ແມ ນ່ການປະມງົ 
ຂະໜາດ ນອ້ຍແບບຄອບຄວົ ,ຊຶ່ ງໃຫຜ້ນົຜະລດິ ເກອືບທງັໝດົ. ທ ົ່ວ ອາ່ງ 
ແມນ່ຳ້ຂອງ, ບນັດາ ຊາວປະມງົ ລາຍ ງານ ວາ່ ຈຳນວນປາທ່ີຫາໄດກ້ຳ ່ລງັ  
ຫຸຼດລງົ, ຂະໜາດ ສະ ເລຍ່  ແລະ ອດັຕາ ສວ່ນ ຂອງຊະນດິປາຂະໜາດ ໃຫຍ ່ 
ກໍ່ ຫຸຼດລງົ ເຊ່ັນ ກນັ.  ເຖງິ ແມນ່ ວາ່ ການ ຕດິຕາມ ການ ຫາ ປາ  ໄດ (dai)  
 ໃນ ທະ ເລ ສາບ (Tonle Sap)  ໃນ ຊວ່ງ  12 ປີຜາ່ນ ມາ  ສະ ແດງ ໃຫ ້ເຫັນວາ່ 

ການບໍລິໂພກຜະລິດຕະພັນປາໂດຍປະມານໃນອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງຕອນລຸ່ມ
(2008)

ປະ ເທດ
ນອກ ທະ ເລ ຜະລິດ ຕະພນັ 

ຈາກ ທະ ເລ* ລວມສດັ ນຳ້
ປາ OAAs ປາ + OAAs

ກຳປ ູເຈຍ 555 121 676 13 689

ສປປ ລາວ 185 45 230 3 232

 ໄທ 740 196 937 134 1070

ຫວຽດນາມ 746 173 920 140 1059

ລວມ 2217 535 2752 294 3045
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ຈຳນວນປາທ່ີຫາໄດທ້ງັຫມດົບ່ໍ ໄດ ້ຫຸຼດລງົ,  ມນັ ໄດ ້ໃຫສ້ນັຍານເຕືອນ 
ກຽ່ວກບັການ ປະມງົ ທ່ີ ເກນີ ຂອບ ເຂດ – ໝາຍເຖງິການຫຸຼດລງົຂອງ 
ຈຳນວນປາຂະໜາດໃຫຍ ່ ແລະ ຈຳນວນປາຂະໜາດນອ້ຍທ່ີມຢີູເ່ປັນ
ຈຳນວນຫລວງຫລາຍກໍ່ໄດຫຸຼ້ດລງົເຊັນດຽວກນັ. 

ການ ສຶກສາ ເປັນ ເວລາ 3 ປີ ກຽ່ວ ກບັ  ການ ຈບັ ປາ  ຕາມ 
ລຳແມນ່ຳ້ຂອງ  ໂດຍ ບນັດາ ຜູ ້ຫາ ປາ ເພ່ືອ ການ ຄາ້ ສະ  ແດງ ໃຫ ້ເຫັນ ວາ່ 
ບ່ໍ ມ ີທາ່ ອຽ່ງທ່ີ ສະໝຳ່ສະ ເໝີຕາມ ໄລຍະ ເວລາ,  ແຕ ່ການ ຫາ ປາ ປາກດົ 
ວາ່ ມ ີຄວາມ ກຽ່ວ ພນັ ກບັການ ອບົ ພະ ຍບົຂອງ ປາ ຊຶ່ ງ ກຽ່ວ ຂອ້ງ ກບັລະດບັ  
ແລະ ການໄຫຼຂອງແມນ່ຳ້.

ສະພາບ  ແວດ ລອ້ມ ໃນ ເຂດ ຮອ້ນ  ທ່ີ ມ ີນຳ້ຖວ້ມ ເປັນຈງັ ຫວະ  ແມນ່ 
ຕອບ ສະໜອງ ກບັ ການ ປະມງົ ໄດ ້ດ ີ ເພາະວາ່ມ ີລກູ ປາ ຈຳນວນ ຫຼວງ 
ຫຼາຍ ທ່ີ ເກດີ ຂືນ້ ໃນ ແຕລ່ະ ປີ  ໃນ ເຂດ ເນືອ້ ທ່ີ ດນິ ກວາ້ງ ທ່ີ ມ ີນຳ້ຖວ້ມ 
ຕາມ ລະດ ູການ. ການ ປ່ຽນ ແປງ ຕ່ໍສະພາບ ສີ່ ງແວດ ລອ້ມເລ່ົານີ ້ເຊ່ັນ 
ການ ສາ້ງ ເຂື່ ອນໄຟຟ້າ, ຝາຍ  ແລະ ພ້ືນ  ຖານ  ໂຄງ ລາ່ງ ອື່ ນໆ,  ໂດຍ 
ການ ກກັ ຂງັ ນຳ້ ເພ່ືອ ເອົາ ໄວ ້ໃຊ ້ແນວ ອື່ ນ, ການ ຈດັການ ກບັ ປ່າ ໄມ ້ທ່ີ 
ຖກື ນຳ້ຖວ້ມ, ການ ທຳລາຍ ປ່າ ໃນ ເຂດ ອາ່ງ ໂຕງ່,  ແລະ ຜນົ ກະທບົ 
ທາງ ມນົ ລະ ພິດ ໃນ ທອ້ງ ຖິ່ນ ລວ້ນ ແລວ້ ແຕ ່ອາດ ເປັນ ສາຍ ເຫັດ ເຮັດ ໃຫ ້
ຜນົຜະລິດຂອງປາຫຸຼດລງົ ແລະ ຈະເຮັດຈຳນວນປາທ່ີຈບັໄດນ້ ັນ້ ຫຸຼດ 
ລງົ.

ບດົບາດຂອງສະພາວະນຳ້ຖວ້ມເປັນການກະຕຸນ້ ເຮັດໃຫມ້ກີານວາງ 
ໄຂຂ່ອງປາ, ຄວາມສຳຄນັທ່ີເຮັດໃຫປ້າເຂ້ົາ ເຖງິ  ເຂດ  ເນືອ້ ທ່ີ ນຳ້ຖວ້ມ  
ແລະ ຄວາມຈຳເປັນສຳລບັປາທ່ີຈະອບົ ພະ ຍບົຈາກ ສະຖານ ທ່ີ ອາໃສໜ່ືງ  
ໄປ ສະຖານ ທ່ີ ອາໃສອື່ ນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມ ສຳຄນັໃນ ການ 
ສະຫງວນ ການ ປ່ຽນ ແປງ ຕາມ ທຳ ມະ ຊາດ ໃນ ລະບບົ ອ ຸທກົ ກະ ສາ ດ  
ຂອງ ແມນ່ຳ້, ທງັ ພາຍ ໃນ ປີ  ແລະ ລະຫວາ່ງປີຕ່ໍປີ,  ເພ່ືອ ເປັນ ການ 
ສະຫງວນ ຄວາມ ຫຼາກ ຫຼາຍ ຂອງ ຊະນດິ ປ່າ ໃຫ ້ຍນື ຍງົ.

ຄາດ ຄະ ເນ ວາ່ 70 ສວ່ນ ຮອ້ຍ ຂອງ ປາ ທ່ີ ຈບັ ໄດ ້ທງັ ໝດົ  ໃນ ອາ່ງ 
ແມນ່ຳ້ຂອງ  ແມນ່ ເປັນ ປາທ່ີອບົພະຍບົຕາມ ລະດ ູການ. ພນັ ປາ ເລ່ົາ ນີ ້
ແມນ່ ຕກົ ຢູ ່ໃນ ອນັຕະລາຍ ຈາກ ແຜນການກໍ່ ສາ້ງ ເຂື່ອນ ຕາມ ລຳ ນຳ້ຂອງ. 
ຜນົ ຜະລິດ ປາ ທ່ີ ມທີາ່ ອຽ່ງຫຸຼດ ລງົຢາ່ງຫລວງ ຫຼາຍນີ ້ຈະ ມ ີຜນົ ກະທບົ ອນັ 
ໃຫຍ ່ຫຼວງ ທາງ ດາ້ນ  ເສດຖະກດິ  ແລະ ສງັຄມົ  ໃນ ທົ່ວ ອາ່ງ.

 ເຖງິ ແມນ່ ວາ່ຜນົຜະລດິປາສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ໄດມ້າຈາກປາທຳມະຊາດ 
ຕາມໃນອາ່ງນຳ້ຂອງ,  ແຕກ່ານລຽ້ງປາແມນ່  ມ ີບດົບາດ ສຳຄນັ ຂືນ້ ເລືອ້ຍໆ. 
ການ ຂະຫຍາຍຕວົ ຂອງການລຽ້ງປາໃນ ຫວາ່ງ ບ່ໍ ດນົ ມາ ນີ ້ເປັນອນັ ພ ົ ້ນ 
ເດ່ັນ, ຊຶ່ ງມ ີຜນົ ຜະລິດ ທງັໝດົ  ໃນ ປີ 2008 ຄາດ ຄະ ເນ ໄດ ້ປະມານ 1.9 
ລາ້ນ ໂຕນ, ຫຼາຍ ກວາ່ ປີ 2000 ຫາ້ ເທ່ົາຕວົ.  ໃນ ຈຳນວນນີ ້ປະມານ 1.6 
ລາ້ນ ໂຕນ  ແມນ່ ຢູ ່ເຂດ ສາມ ລຽ່ມປາກ ແມນ່ຳ້ຂອງ. ປາລຽ້ງ ມ ີຂາຍ ແຜ ່
ຫຼາຍ  ໃນ ຕະຫຼາດ ຕວົ ເມອືງ  ໃນ ປະ ເທດ ໄທ  ແລະ  ໃນ ສປປ ລາວ.  
ການ ເພ້ີ ມຂືນ້ ຫຼາຍ ເຊ່ັນ ນີ ້ ແມນ່ ຍອ້ນ ການ ລຽ້ງປາ ນນິ, ປາ ດກຸ  ແລະ 
ກຸງ້.  ໃນ ປະ ເທດ ຫວຽດນາມ ຜນົ ຜະລິດ ລວມຍອດ  ໃນ ປີ 2008  
ໄດ ້ເຖງິ ປະມານ 1.9 ລາ້ນ ໂຕນ, ຊຶ່ ງ ຫຼາຍ ກວາ່ ປີ 2000 ຫາ້ ທບົ. 
ການສ ົ່ງອອກປາລຽ້ງ ໄດ ້ປະມານ 1 ລາ້ນ ໂຕນ ຕ່ໍ ປີ.

ຜົນຜະລິດປາໃນເຂດສາມລ່ຽມປາກແມ່ນ້ຳຂອງໃນປະເທດຫວຽດນາມ,
ບໍ່ລວມທັງການປະມົງຂະໜາດນ້ອຍ
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ນຳ້ແລະດີນບໍລີເວນນຳ້

ຄວາມ ອດຸມົ ສມົບນູ ຂອງ ແມນ່ຳ້  ຂືນ້ ກບັ ຫລາຍໆປດັ ໃຈ, ຊຶ່ ງຮວມທງັ 
ຄນຸ ນະພາ ບນຳ້, ການ ໄຫຼ ຂອງ ແມນ່ຳ້  ແລະ ສະພາບ ແວດ ລອ້ມ 

ຂອງ ຝ ັ່ງ. ການ ຂື້ນ ລງົ ຂອງ ແມນ່ຳ້ຂອງໃນແຕລ່ະປີ  ແມນ່ ປດັ ໃຈ 
ສຳຄນັ ຂອງ ຄວາມ ອາດ ສາມາດ ໃນ ການ ໃຫ ້ຜນົ ຜະລິດ ສງູ ຂອງ ແມນ່ຳ້  
ແລະ  ດນິ ບໍລິ ເວນ ນຳ້  ແລະ ຍງັ ກໍ່ ໃຫ ້ເກດີທ່ີຢູອ່າໄສທ່ີສຳຄນັ ແລະ 

ເປັນອາຫານສຳລບັພືດພນັ ແລະ ສດັນາໆຊະນດິ. ເນື່ອງຈາກການພ ັ
ດທະນາໃນອາ່ງແມນ່ຳ້ຂອງເພ້ີມຂືນ້, ຈຶ່ງຈຳເປັນຕອ້ງມກີານຕດິຕາມ
ຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ ເພ່ືອຄ ົນ້ຫາເຖງິຜນົກະທບົຕາ່ງໆ ຕ່ໍກບັຄນຸນະພາບນຳ້,  
ເຂດ ທ່ີ ມ ີລກັສະນະ ພິ ເສດ ທາງ ດາ້ນຊວີະນາໆພນັ ແລະ ທ່ີຢູ ່ອາ ໃສ ຕາມ 
ເຂດ ດນິ ບໍລິ ເວນ ນຳ້ຂອງ ແມນ່ຳ້ຂອງ.

ຄນຸ ນະພາ ບນຳ້
ການ ຕດິຕາມ ຄນຸ ນະພາ ບນຳ້ເປັນ ປະຈຳ ນບັ ແຕ ່ປີ 1985 ສະ ແດງ ໃຫ ້
ເຫັນ ວາ່  ແມນ່ຳ້ຂອງ  ໂດຍ ລວມ  ຍງັມ ີຄນຸ ນະພາ ບນຳ້ທ່ີ ດ ີຍກົ ເວັນ້ 
ແຕ ່ບາງ ເຂດ ທ່ີ ຢູໄ່ກ ກບັ  ໃຈກາງ ຕວົ ເມອືງ  ຫືຼ ບອ່ນ ທ່ີ  ເຮັດ ກະສກິຳ ແບບ 
ເລ່ັງລດັ  ຫືຼ ມກີານລຽ້ງປາຫຼາຍ. ຄວາມ  ເຂັມ້ ຂຸນ້ ຂອງ ທາດ ອາຫານ ຢູ ່ 
ສະຖາ ນຕີ ິດຕາມ  ທງັ ໝດົ ທ່ີ ມຢີູ ່ຕາມ ລຳ ນຳ້ຂອງ ແມນ່ ຍງັຢູ ່ໃນ ອດັຕາ ທ່ີ 
ຕຳ່ ຍກົ ເວັນ້ ແຕ ່ຢູບ່າງ ສະຖານ ນ ີ ໃນ ເຂດ ສາມ ລຽ່ມປາກ ແມນ່ຳ້ຂອງ, 
ບອ່ນ ທ່ີ ຍງັມ ີລະດບັ ຂອງ ທາດ ອາຫານ ບາງ ອນັ ສງູ ສມົຄວນ,  ນີອ້າດ ເປັນ 
ຍອ້ນ ມ ີປະຊາ ຊນົ ໜາ ແໜນ້  ແລະ ມ ີການ ເຮັດ ກະສກິຳ ແບບ ເລ່ັງລດັ. 
ທາ່ ອຽ່ງຂອງ ລະດບັ ທາດ  ຟດົ ສະ ຟໍ  ແລະ ທາດ ນ ິໂຕ ຼ ແຊນ  ໃນ ເຂດ ສາມ 
ລຽ່ມປາກ ແມ ່ນຳ້ຂອງ ສະ ແດງ ໃຫ ້ເຫັນ ວາ່ ຄນຸ ນະພາ ບນຳ້ ກຳ່ ລງັ ຊຸດ 
ໂຊມ ລງົ. ຄວາມ ເຂັມ້ຂຸນ້ ຂອງ ທາດ ອາ ໂມ ນຽມ ຕາມ ລຳ ແມນ່ຳ້ຂອງ 
ຍງັ ຢູ ່ຫຸຼດລະດບັ ມາດຕະຖານ ແຫງ່ ຊາດ  ແຕ ່ວາ່ ມນັ  ໄດ ້ເພ້ີ ມຫຼາຍຂືນ້  ໃນ 
ລະຫວາ່ງ ປີ 2000  ເຖງິປີ 2008, ຊຶ່ ງ ບອ່ນ ທ່ີ ມ ີຄວາມ ເຂັມ້ຂຸນ້ ເພ່ີມ ສງູຂຶນ້ 
ນ ັນ້ ແມນ່ ພບົ ຢູ ່ສວ່ນ ເທິງ ຂອງ ອາ່ງ  ແມ ່ນຳ້ຂອງ  ໃກ ້ກບັ ປາກ ແມນ່ຳ້ຂອງ 

ຂອງບນັດາ ສາຂາ  ແມນ່ຳ້ຂອງ,  ແລະ  ຍງັ ພບົ ທ່ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງ ຈນັ  
ແລະ  ທ່ີ  ແມນ່ຳ້ ບາ ສກັ (Bassac)  ໃນ ປະ ເທດ ກຳປ ູເຈຍ.

ຄນຸ ນະພາ ບນຳ້ທ່ີ ວດັ ແທກ ຈາກ  ເກອືບ ໝດົທກຸສະຖານ ນຕີ ິດຕາມ  
ລຽບ ຕາມ ລຳ ນຳ້ຂອງ  ແມນ່ ຈດັ ຢູ ່ຂ ັນ້ “ດ ີເ ລີດ” ສຳລບັ ການ ປກົປກັ 
ຮກັສາ ສດັ ນຳ້  ໃນ ລະຫວາ່ງ ປີ 2000–2008.  ເຖງິ ຢ່າງ ໃດ ກໍ່ຕາມ, 
ສະຖານະພາບ  ແມນ່ ມ ີຄວາມ ແຕກ ຕາ່ງ ກນັ  ໃນ ບາງ ສາຂາ  ແມນ່ຳ້, ຊຶ່ ງ 
ຄນຸ ນະພາ ບນຳ້ ຖກືຈດັ ຢູ ່ໃນ ເກນ ທ່ີ “ດ ີປານ ກາງ”, ນ ັນ້ໝາຍ ຄວາມ ວາ່ 
ສດັ ບາງ ຈຳພວກ ອາດ ໄດ ້ຮບັ ໄພ ອນັ ຕະລາຍ ຫືຼ  ໄດ ້ຮບັ ຜນົ ກະທບົ. ນີ ້
ຢັງ້ຢືນ  ໃຫ ້ເຫັນ ເຖງິ ຜນົ ກະທບົ ຈາກ ການ ພດັທະນາ ກະ ສ ີກຳ  ແລະ ການ 
ນຳ ໃຊ ້ປຸ໋ຍ  ເຊ່ັນ ດຽວ ກບັ ການ ຂະຫຍາຍຕວົ ຂອງເມອືງ ໃຫຍ.່

 ໃນ ຂະນະ ທ່ີ ການ ຕດິຕາມ ຄນຸ ນະພາ ບນຳ້ ສະ ແດງ ໃຫ ້ເຫັນ ເຖງິ 
ສະຖານ ະພາບ ຂອງ ສະພາບ ແວດ ລອ້ມ ທ່ີ ບນັດາສິ່ ງ ທ່ີ ມ ີຊວີດິ ໃນ ນຳ້ 
ອາ ໃສ ຢູ່,  ມນັ ບ່ໍ ໄດ ້ປະ ເມນີ ໂດຍ ກງົ ສະຖານະ ພາບ ຄວາມ ອດຸມົສມົບນູ 
ຂອງ ບນັດາ ສິ່ ງ ທ່ີ ມ ີຊວີດິ ເລ່ົາ ນີ້. ການ ຕິດຕາມ ທາງ ຊວີະ ວທິະຍາ – 
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ຊຶ່ ງ ແມນ່ ການ ຕິດຕາມຄວາມ ອດຸມົສມົບນູຂອງ ກຸມ່ ສິ່ ງ ທ່ີ ມ ີຊວີດິ ຕ ົນ້ຕໍ 
–  ໃຫ ້ຮູ ້ ສະພາບ ທາງ ນ ິເວດ ວທິະຍາ ຂອງ ແມນ່ຳ້ໄດ ້ອກີ ລະດບັໜ່ຶງ. 
ໃນຊວ່ງໄລຍະ ເວລາ 5 ປີ ໃນ 60 ສະຖານນ ີ ການ ຕິດຕາມ 
ສະພາບສີ່ ງແວດລອ້ມ ຕາ່ງໆ ແລະ ການຕດິຕາມທາງຊວີະວທິະຍາ 
ຊີໃ້ຫເ້ຫັນວາ່ ບນັດາແມນ່ຳ້ສາຍຫຼກັຂອງ ອາ່ງແມນ່ຳ້ຂອງຕອນລຸມ່ບ່ໍ
ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຮນຸແຮງຈາກການພດັທະນາ ຊບັພະຍາກອນແຫຼງ່ນຳ້ 
ຫືຼ ຈາກການຖີມ້ສິ່ ງ ເສດ ເຫລືອ ລງົ ນຳ້ ເຖງິແມນ່ວາ່ ບາງເຂດ ກໍ ໍ່ມ ີ
ການສະແດງ ອາການຂອງຄວາມ ເຊື່ ອມ ໂຊມໃຫເ້ຫັນແລວ້.

ການສກຶສາໃນເຂດສາມລຽ່ມປາກ ແມນ່ຳ້ຂອງໃນຫວາ່ງບ່ໍດນົມານີ້
ສະແດງໃຫເ້ຫັນ ມນົລະ ພິດທາງ ທຳ ມະ ຊາດທ່ີ  ທ່ີມ ີໃນ ຕະກອນ  ແລະ 
ສິ່ ງ ທ່ີ ມ ີຊວີດິ ໃນ ນຳ້ (ຈ ຸລະ ພືດ, ສດັ ເປືອກ ແຂງ  ແລະ ປາ) ຊຶ່ ງ ມ ີທາດ  
ເດເດ ເຕ (DDT)  ເປັນ ທາດ  ເບື່ ອຕ ົນ້ຕ.ໍ

ລະດບັ ທາດ ເຫັຼກທ່ີ ສງູ ຂືນ້  ແມນ່ ພບົເຫັນ ໃນ ເຂດ ທ່ີ ມ ີການ ເດນີ ເຮອື 
ໜາ ແໜນ້  ແລະ/ຫືຼ  ເຂດ ທ່ີ ມ ີພນົລະ ເມອືງ ໜາ ແໜນ້ ສວ່ນ ຫຼາຍ ແມນ່ 
ຢູ ່ ເບື້ອງລຸມ່ຂອງ ນະຄອນຫຼວງພະ ນມົ ເປັນ  ແລະ  ໃນ ເຂດ ສາມ ລຽ່ມ 
ປາກແມນ່ຳ້ຂອງ.

ການ ພດັທະນາ ທາງ ດາ້ນ ອດຸ ສະຫະ ກຳ  ໃນ ອາ່ງ ແມນ່ຳ້ຂອງ ຕອນ 
ລຸມ່ ຍງັ ແມນ່ ຢູ ່ໃນ ໄລຍະ ເລ້ີມ ຕ ົນ້  ແຕ ່ວາ່ ມ ີການ ເພ້ີມຂືນ້ ຢາ່ງ ໄວວາ. 
ຄວາມ ຕອ້ງການ ນຳ້ສຳລບັ ນຳ  ໃຊ ້ເຂ້ົາ ໃນ ອດຸ ສະຫະ ກຳ ຄາດ ວາ່ ຈະ 
ເພ້ີມຫຼາຍ ຂືນ້ໃນ ໝດົທກຸ ປະ ເທດ ທ່ີຢູ່ ໃນ ອາ່ງ ແມນ່ຳ້ຂອງ ຕອນ ລຸມ່,  
ໂດຍ ສະ ເພາະ ແມນ່ ສປປ ລາວ  ແລະ ປະ ເທດ ກຳປ ູເຈຍ,  ໃນ ຊວ່ງ 
ທດົສະວດັ ໜາ້ ທ່ີ ຈະ ມາ ເຖງິ ນີ.້

 ມ ີການ ພບົ ເຫັນນຳ້ ເປ້ືອນທ່ີ ເກດີ  ຈາກ ອດຸ ສະຫະ ກຳ  ໃນ  ອາ່ງ 
ແມນ່ຳ້ຂອງ ຕອນ ລຸມ່,  ໂດຍ ສະ ເພາະ ແມນ່ ໃນ  ນະຄອນຫຼວງວຽງ ຈນັ  
ແລະ ນະຄອນ ຫຼວງພະນມົ ເປັນ,  ແລະ  ພບົ ເຫັນ ທ ົ່ວ ໄປ ໃນ ພາກ ຕາ ເວັນ 
ອອກສຽງ່ ເໜືອ ຂອງ ປະ ເທດ ໄທ  ແລະ  ເຂດ ສາມ ລຽ່ມປາກ ແມນ່ຳ້ຂອງ.  
ໂດຍ ລວມ ແລວ້, ການ ບຳບດັ ນຳ້ ເສຍ ຈາກ ອດຸ ສະຫະກຳ  ແມນ່ຍງັ ຈຳກດັ  
ແລະ ການ ຈດັ ການ ການ ຖືມ້ຂອງ ເສຍ ຈາກ ອດຸ ສະຫະກຳ ທ່ີ ເປັນ 
ອນັຕະລາຍ  ແມນ່ ຍງັ ບ່ໍ ທນັ ພຽງພໍ. ມາ ຮອດ ປະຈ ຸບນັ ນີ,້ ນຳ້ ເປ້ືອນຈາກ 
ອດຸ ສະຫະ ກຳ  ແມນ່ ມ ີຫລາຍ ຕາມ ບໍລິ ເວນ  ໂຮງ ຈກັ ໂຮງງານ  ແລະ  
ເບືອ້ງ ລຸມ່ ຂອງ  ເຂດ ຕວົ ເມອືງ ໃຫຍ.່ ບນັຫາ ນີ ້ຄາດ ວາ່ ຈະ ເພ້ີ ມຂືນ້   ໃນ 
ຊຸມ ປີ ທ່ີ ຈະ ມາ ເຖງິ  ເພາະວາ່ ຂະ ແໜງ ການ ນີຈ້ະຂະຫຍາຍຕວົ ຂືນ້.
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 ດນິ ບໍລິ ເວນ ນຳ້ 
 ດນິ ບໍລິ ເວນ ນຳ້ ມບີດົບາດ ສຳຄນັ ຕ່ໍ ກບັ ການ ດຳລງົ ຊວີດິ ຂອງ ຜູ ້ທ່ີຢູ ່
ອາ  ໃສ ໃນ ອາ່ງ ແມ ່ນຳ້ຂອງ  ແລະ ຕ່ໍ ກບັການ ພດັທະນາ ເສດຖະກດິ-
ສງັຄມົຂອງ ຂງົ ເຂດ ນີ.້  ແມນ່ຳ້ຂອງ  ແ ລະ ບນັດາ ແມ ່ນຳ້ສາຂາ , ຫວ້ຍ, 
ໜອງ, ຄອງ, ບງຶ   ໃຫກ້ານ ສະໜບັສະໜນຸ ຕ່ໍ ລະບບົ ນ ິເວ ດວທິະຍາ,  
ເຊ່ັນ  ວງັ ປາ, ທ ົ່ງ ຕ ົນ້ ອ້ໍ ແລະ ປ່າ ໄມ ້ແຄມ ຝ ັ່ງ.

ການສກຶສາໃນຫວາ່ງບ່ໍດນົມານີ ້ສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ ປະຊາຊນົ 
ທ່ີອາໃນຢູຕ່າມເຂດຊນົນະບດົ ມກີານບໍລິໂພກ ພືດ-ສດັຫຼາຍຊະນດິ 
ທ່ີຈບັໄດ ້ ຫືຼ ຫາໄດໃ້ນເຂດດນິ ບໍລິ ເວນ ນຳ້. ລະບບົນເິວດວທິະຍາ 

ຂອງທົ່ງນາ ໃນປະເທດກຳປ ູເຈຍ, ປະເທດຈນີ, ສປປ ລາວ ແລະ 
ປະເທດຫວຽດນາມ, ປະກອບມປີາ 145 ຊະນດິ, ກຸງ້ -ປ ູ11 ຊະນດິ, 
ຫອຍ 15 ຊະນດິ, ສດັ ເລືອ ຄານ 13 ຊະນດິ, ສດັ ເຄິ່ ງນຳ້ ເຄິ່ ງບກົ 11 
ຊະນດິ,  ແມງ ໄມ ້11 ຊະນດິ  ແລະ ພືດ 37 ຊະນດິ. ບນັດາຊະນດິ 
ພນັສດັເລ່ົານີ ້ ແມນ່ ໄດ ້ມາ ຈາກ  ເຂດ ທ່ີຢູ ່ອາ ໃສ ທ່ີ ຫຼາກຫຼາຍ ທງັ ຈາກ 
ພ້ືນທ່ີ ນຳ້ຖວມ້ຖາວອນ  ແລະ  ນຳ້ຖວ້ມ ຕາມ ລະດ ູການ, ຊຶ່ ງ ປະກອບ 
ດວ້ຍ  ແມນ່ຳ້ທ່ີ ໄຫຼຕະຫຼອດ, ໜອງ ນຳ້, ບຶງ  ແລະ ປ່ານຳ້ຖວ້ມ. 
ນອກຈາກ ການ ໃຊ ້ນຳ  ້ໂດຍ ກງົ ເຂ້ົາ ໃນ ການ ປກູ ເຂ້ົາ  ແລະ  ການ ປະມງົ 
ນຳ້ຈດື, ກຍໍງັ ມ ີການ ນຳ ໃຊ ້ທາງ ອອ້ມຂອງ ດນິ ບໍລ ິເວນ ນຳ້ ຊຶ່ ງ ອາດ ຈະ ບ່ໍ 
ເຫັນ ໄດ ້ຈະ ແຈງ້  ແຕ ່ວາ່ຢາ່ງ ໜອ້ຍ ມນັກ ໍຍງັມ ີຄວາມ ສຳຄນັ.  ດນິ ບໍລ ິເວນ 
ນຳ້ ແບບ ທຳ ມະ ຊາດ ສາມາດ ດດູ ຊມຶ ເອົາ ນຳ້ຖວ້ມ ໄດ ້ຊຶ່ ງ ຖາ້ບ່ໍ ດ ັງ່ ນ ັນ້ 
ມນັ ອາດ ຈະ ເກດີ ນຳ້ຖວ້ມ ຮນຸ ແຮງ ໄດ ້ ໃນ ຊວ່ງ ລະດ ູຝນົ. ຍກົ ຕວົຢາ່ງ   
ທະເລ ສາບ  ໃນ ປະ ເທດ ກຳປ ູເຈຍ ຂະຫຍາຍ ເນືອ້ ທ່ີ ໜາ້ນຳ້ອອກ ເປັນ 
4  ເຖງິ 5  ເທ່ົາ ໃນ ຊວ່ງ ລະດ ູຝນົ. ຖາ້ວາ່ ບ່ໍ ມ ີຄວາມ ສາມາດ ໃນ ການ 
ດດູ ຊມຶ ຕາມ ທຳ ມະ ຊາດ ນີ້, ນະຄອນຫຼວງ ພະນມົ ເປັນ ອາດ ຈະ ຖກື 
ນຳ້ຖວ້ມ ຮນຸ ແຮງ ທກຸໆ ປ.ີ

 ເມອືງ ໃຫຍ ່ຫຼາຍ ແຫ່ງ ຢູ່ ໃນ ອາ່ງ ນຳ້ຂອງ, ຊຶ່ ງ ປະກອບ ດວ້ຍ 
ນະຄອນຫຼວງ ວຽງ ຈນັ  ແລະ ນະ ຄອນ ຫຼວງ ພະນມົ ເປັນ, ປອ່ຍ ນຳ້ ເສຍຈາກ 
ຕວົ ເມອືງ ລງົ ໃສ ່ເຂດດນິ ບໍລິ ເວນ ນຳ້ ແບບທຳມະຊາດຂະໜາດໃຫຍ ່
ສະນ ັນ້ ມນັຈຶ່ງຖກືບຳບດັໃນລະດບັໃດໜ່ືງ ກອ່ນ ໄຫຼລງົ ສູ ່ ແມນ່ຳ້ຂອງ.

  ເນື່ອງ ຈາກ ວາ່ ດນິ ບໍລິ ເວນ ນຳ້ເກດີ ຂືນ້ ໃນ ຂງົ ເຂດ ຂາ້ມ ຜາ່ນ ຊຶ່ ງ 
ລະບບົ ນ ິເວດ ວທິະຍາ ທ່ີ ອງີ ໃສ ່ນຳ້ ຈະ ຫນັປ່ຽນ ໄປ  ເປັນລະບບົ ນ ິເວດ 
ວິທະຍາທ່ີ ອີງ ໃສ ່ດນິ ເທ່ືອ ລະ ກາ້ວ, ຄວາມ ແຕກ ຕາ່ງ ທ່ີ ມ ີເລັກ ນອ້ຍ 
ທາງ ດາ້ນປະລິມານ,  ເວລາ ຫລື ໄລຍະ ເວ ລາຂອງ ການ ໄຫລ ຂອງ 
ນຳ້ ສາມາດ ເຮັດ ໃຫ ້ເກດີ ມ ີການ ປ່ຽນ ແປງ ເລິກ ເຊິ່ ງ ທາງ ດາ້ນ ທຳ ມະ 
ຊາດ ຂອງ ດນິ ບໍລິ ເວນ ນຳ້  ແລະ ພືດທ່ີ ມ ີລກັສະນະ ພິ ເສດ , ສດັ  ແລະ 
ຂະບວນການ ຫນັປ່ຽນ ຕາ່ງ ໆ .
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ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ

ອ່າງ ແມນ່ຳ້ຂອງ ແມນ່ ໜ່ຶງ ໃນ ຈຳ ນວນ ຂງົ ເຂດ ທ່ີ ມ ີຄວາມ ຫຼາກ 
ຫຼາຍ ທາງ ດາ້ນ ຊວີະ ນາໆ  ພນັຫຼາຍ ທ່ີ ສດຸ ໃນ ໂລກ  ແລະ  ຍງັ 

ເປັນ ໜ່ຶງ ໃນ  ເຂດ ທ່ີ ຕກົ ຢູ ່ໃນ ອນັ ຕະລາຍ ຕ່ໍ ການ ເຊື່ ອມ ໂຊມຫຼາຍ ທ່ີ ສດຸ. 
ລະບບົ ນ ິເວດ ວທິະຍາຂອງ ດນິ ບໍລິ ເວນ ນຳ້ ແລະ ຂອງ ປ່າ ໄມ ້ ໃນ ອາ່ງ 
ແມນ່ຳ້ຂອງ  ເປັນ ບອ່ນຢູ ່ອາ ໃສ ອນັ ຫຼາກ ຫຼາຍ ສຳລບັ ການ ຢູ ່ຮວ່ມ ກນັ 
ຂອງ ພືດ   ແລະ  ສດັ ທ່ີ ໜາ້ ອດັສະຈນັ ໃຈ. ການ ປະ ເມນີ ໃນ ຫວາ່ງ ບ່ໍ ດນົ 
ມາ ນີ ້ກຽ່ວ ກບັ ພືດ-ສດັ ທ່ີ ອາ ໃສ ຢູ ່ໃນ ເຂດ ອະນ ຸພາກ ພ້ືນ ແມນ່ຳ້ຂອງ  
ໃຫ ້ຮູ ້ວາ່ ມ ີ ພືດ 20,000 ຊະນດິ, ສດັລຽ້ງ ລກູ ດວ້ຍ ນມົ 430 ຊະນດິ, 
ນກົ 1200 ຊະນດິ, ສດັ ເລືອ ຄານ  ແລະ ສດັ ເຄິ່ ງບກົ ເຄິ່ ງນຳ້ 800 
ຊະນດິ,  ແລະ ປາ 850 ຊະນດິ, ຊຶ່ ງ   ຊະນດິ ໃໝ ່ ຍງັ ຖກືຄ ົນ້ພບົຢູ ່
ຕະຫລອດມາ.  ເຖງິ ຢາ່ງ ໃດ ກໍ່ຕາມ, ການ  ເພ່ີມ ຂຶນ້ ຂອງການພດັທະນາ 
ທາງ ດາ້ນ ເສດຖະກດິ, ການ ຂະຫຍາຍຕວົ ຂອງ ປະຊາກອນ  ແລະ ການ 
ບໍ ລິ ໂພ ກທ່ີ ເພ້ີ ມຂືນ້ ເຮັດ ໃຫ ້ມ ີຜນົ ກະທບົ ຕ່ໍ ກບັ ສະພາບ ສີ່ ງແວດ ລອ້ມ.

ທ່ີຢູ ່ອາ ໃສ ຂອງ ນກົທ່ີ ສຳຄນັ ຫຼາຍ ແຫງ່   ໄດ ້ຊຸດ ໂຊມ ລງົ  ຈາກ ການ 
ລະບາຍ ນຳ້ອອກ ຈາກ ເຂດດນິ ບໍລິ ເວນ ນຳ້, ການລຽ້ງສດັ ໃຫກ້ນິ ຫຍາ້ 
ເກນີ ຂອບ ເຂດ, ການ ຂດຸ ຄ ົນ້ຖາ່ນ ຈາກຕ ົນ້ ໄມ ້ທ່ີ ຖກື ທບັ ຖມົ, ການ ສາ້ງ 
ອາ່ງ ເກບັ ນຳ້, ການ ນຳ ໃຊ ້ຢາຂາ້ ແມງ ໄມ ້ ແລະ ການ ປ່ຽນ ວທີິ ການ 
ເຮັດ ກະສກິຳ. ການ ເຊື່ ອມໂຊມ  ແລະ ການ  ແບງ່ແຍກ ທ່ີຢູ ່ອາ ໃສອອກ 
ຈາກກນັ ກໍ່ ເຊ່ັນ ດຽວ ກນັ .  ນກົ ມ ີຄວາມ ສຽ່ງ ຕ່ໍ ການ ຖກື  ເກບັ ເອົາ ໄຂ່, ການ 
ລາ້ເນືອ້  ແລະ ການ ຄາ້ຂາຍ.

ຊະນດິ ຂອງ ປາ ທ່ີ ມ ີຄວາມ ຫລາກ ຫລາຍໃນ ແມອ່າ່ງ ແມນ່ຳ້ຂອງ 
ລວມມ ີຊະນດິ ປາ ໃຫຍ ່ຈຳນວນໜ່ຶງ ຊຶ່ ງ ຈຳນວນ ຂອງ ມນັປາກດົ 
ວາ່ ກຳ່ລງັ ຫຸຼດ ລງົ,  ລວມທງັ ປາບຶກ (Pangasianodon gidas) ທ່ີ 
ໃກ ້ຈະ ສນູພນັ. ຍງັ ມ ີຄວາມອນັ ຕະລາຍຫຼາຍ ຕ່ໍ ກບັ ປາ  ໃຫຍຫຼ່າຍ 
ຊະ ນດິ ທ່ີ ອບົພະຍບົ ຕາມ ລະດ ູການ  ໃນ  ແມນ່ຳ້ຂອງ ລວມທງັ 
ການພດັທະນາພ້ືນຖານ ໂຄງ ລາ່ງ,  ເຊ່ັນ   ເຂື່ອນ ປຽ່ນ ແປງ ການ ໄຫຼຂອງ 
ນຳ້ ຕາມ ທຳມະ ຊາດ ແລະ ກດີ ກ ັນ້   ເສັນ້ທາງ ການ ອບົພະຍບົຂອງ ປາ.  ໃນ 

ເມ ື່ອ ບ່ໍ ມ ີຄວາມ ສາມາດ  ອບົພະຍບົຂືນ້ ລງົ ຕາມ ແມນ່ຳ້, ປາ ອາດ ຈະ ມ ີ
ໂອກາດ ໜອ້ຍ ໃນ ການປະສມົ ພນັ.

ບນັດາ ທົ່ງພຽງ ຂອງ ແມນ່ຳ້ຂອງ ຕອນ ລຸມ່ ຍງັ   ເປັນ ເຂດ ທ່ີ ຮກັສາທ່ີຢູ ່
ອາ ໃສ ດ ັງ້ ເດມີ ຂອງ ນກົ ນຳ້ ໂດຍ ປ່າ ໄມ ້ລ ົມ້ລກູ,  ດນິ ບໍລິ ເວນ ນຳ້  ແລະ 
ທົ່ງ ຫຍາ້ ທ່ີ ຖກື ນຳ້ ຖວ້ມ ຕາມ ລະດ ູການ  ແລະ ທ່ີຢູ ່ອາ ໃສ ຕາມ ແຄມ ຝ ັ່ງ . 
ທະ ເລ ສາບ   ແມນ່ ມ ີຄວາມ ສຳຄນັ ອນັ ໃຫຍ ່ຫຼວງ ຕ່ໍ ກບັ ນກົ ນຳ້ ຈຳນວນ 
ຫຼວງ ຫຼາຍ  ແລະ  ໃນ ປີ 2006 ລດັຖະບານ  ກຳປ ູເຈຍ ກຳນດົ ເນືອ້ ທ່ີ ທ ົ່ງ 
ຫຍາ້ຫຼາຍ ກວາ່ 258 ກມ2  ເພ່ືອ ປກົປກັ ຮກັສາ ເຂດ ທ່ີຢູ ່ອາ ໃສ ນີ ້ຈາກ 
ການ ປ່ຽນ ສະພາບ ມາ ເປັນບອ່ນ ປກູ ເຂ້ົາ.

 ເຖງິ ແມນ່ ວາ່ ແມນ່ຳ້ຂອງ  ແລະ ບນັດາ ແມ ່ນຳ້ສາຂາຍງັຄງົ ຮກັສາ 
ເຂດ ທ່ີຢູ ່ອາ ໃສ ຕາມ ແຄມ ຝ ັ່ງ ນຳ້ຈຳນວນ ໜ່ຶງ  ແລະ ບນັດາຝງຸ ນກົ  ໃນ 
ເຂດ ອາຊ ີຕາ ເວັນ ອອກສຽງ ໃຕ ້ ໃຫ ້ຍງັ ຄງົ ຢູ ່ໃນ ສະ ພາບເດມີ,  ທ່ີຢູ ່ອາໃສ 
ຂອງ ນກົ  ໃນ ເຂດ ດນິບໍລິເວນນຳ້ ກຳ່ ລງັ ຖນືນຳ ໃຊ ້ ໃນ ການ ຕ ັງ້ຖິ່ ນ 
ຖານ ຂອງ ຄນົ  ທ່ີເພ້ີ ມຂືນ້ ເລ້ືອຍໆ ຊຶ່ ງ ເຮັດ ໃຫ ້ມ ີການ ສນັຈອນ ຂອງ 
ເຮອືຈກັ ເປັນ ປະຈຳ.  ດນິບໍລິເວນນຳ້  ແລະ ທົ່ງ ຫຍາ້   ໃນ ເຂດ ສາມ 
ລຽ່ມປາກ ແມນ່ຳ້ຂອງ ກໍໍ່ໄດ ້ຮບັ ໄພ ອນັຕະລາຍ ຈາກ  ວຽກ ງານ ກະສກິຳ 
ແບບເລ່ັງລດັຂະໜາດ ໃຫຍ.່

ອາ່ງ ແມນ່ຳ້ຂອງ ແມນ່ຖິ່ນ ທ່ີຢູອ່າໃສຂອງສດັ ເຄິ່ ງບກົ ເຄິ່ ງນຳ້  ແລະ 
ສດັ ເລືອ ຄານບາງ ຈຳພວກ ທ່ີ ໜາ້ ເບິ່ ງ ໜາ້ ຊມົ ທ່ີ ສດຸ ໃນ ໂລກ  ແລະ ຕກົ ຢູ ່
ໃນ ສະພາບທ່ີໄກຈ້ະສນູພນັ  ແຕ ່ວາ່ ຈຳນວນ ຫຼາຍ  ໄດ ້ຖກືທຳລາຍ ໂດຍ 
ການ ລາ່ ເນືອ້  ແລະ ການ ຄາ້ຂາຍ.  ເຕ່ົາ ນຳ້  ແລະ  ເຕ່ົາເຄິ່ ງບກົເຄງິນຳ້, 
ງ ູແລະ ສດັເລືອຄານຈຳນວນຫຼາຍ ຖກືລາ່ເພ່ືອເປັນອາຫານ ຫືຼ 
ຂາຍເພ່ືອເປັນອາຫານ ຫືຼ ເພ່ືອເຮັດຢາ ໃນຕະຫຼາດທອ້ງຖິ່ນ. ສດັເລອື
ຄານແມນ່ສດັການຄາ້ທ່ີມອີດັຕາສວ່ນຫຼາຍ ທ່ີສດຸໃນ ປະ ເທດ ຫວຽດນາມ  
ແລະ ວທີິ ການ ລາ່  ໃນ ບາງ ຂງົ ເຂດ  ແມນ່ເປັນແບບ ບ່ໍ ຍນືຍງົ  ແລະ  ເປັນ 
ອນັຕະລາຍ ຕ່ໍ ກບັ ການ ຢູ ່ລອດຂອງ ສດັ ບາງ ຊະນດິ.
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ການເຊື່ອມຕໍ່ທາງນຳ້ສຳລັບການຄ້າຂາຍ
ແລະການຂົນສົ່ງ

 ເປນັ ເວລາ ຫຼາຍ ພນັ ປີ ທ່ີ ແມນ່ຳ້ຂອງ  ໄດ ້ເປັນ ເສັ້ນທາງ ສຳຄນັ  ສຳລບັ  
ປະຊາ ຊນົ  ແລະ ສນິຄາ້ ລະຫວາ່ງ  ຫຼາຍ ຕວົ ເມອືງ ລຽບ ຕາມ ແຄມ 

ຝ ັ່ງ  ແມນ່ຳ້ຂອງ. ມາ ຮອດ ທກຸ ມ ື ້ນີ ້ ແມນ່ຳ້ນີ ້ໄດ ້ກາຍມາ ເປັນ ຈດຸ ເຊື່ ອມ 
ຕ່ໍ ທ່ີ ສຳຄນັ ສຳລບັເສັນ້ ທາງ ການ ຄາ້ ລະຫວາ່ງ ປະ ເທດ  ແລະ ຍງັ ເປັນ 
ທ່ີ ນຍິມົ ສຳລບັ ນກັ ທອ່ງ ທຽ່ວ.  ໃນ ເວລາ ຂນົ ສ ົ່ງ ສນິຄາ້ ຂະໜາດ ໃຫຍ ່ ໄປ 
ໄລຍະ ໄກ, ການ ຂນົ ສ ົ່ງ ທາງນຳ້  ແມນ່ ທາງ ເລືອກ ໜ່ຶງ ທ່ີ ຖກື ກວາ່  ແລະ 
ມ ີປະສດິທິ ຜນົ ຫຼາຍ ກວາ່ ການ ຂນົ ສ ົ່ງ ທາງ ຖະໜນົ ພອ້ມ ທງັ ເປັນ ມດິ 
ກບັ ສິ່ ງ ແວດ ລອ້ມດ ີກວາ່.

 ເຖງິ ແມນ່ ວາ່ ມ ີຄວາມ ຫຍຸງ້ຍາກ ທ່ີ ເກດີ ຈາກ ການ ປຽ່ນ ແປງລະດບັ 
ນຳ້ ຕາມ ລະດ ູການ  ແລະ  ເກດີ ຈາກ ເຂດ ນຳ້ທ່ີ ຄບັ ແຄບ  ແລະ  ເຂດ 
ນຳ້ວນົ,  ມ ີການ ຂນົ ສ ົ່ງ ສນິຄາ້ຫຼາຍ ກວາ່ 300,000  ໂຕນ ຜາ່ນ ແມນ່ຳ້ຂອງ 
ລະຫວາ່ງ  ຂນຸ ມ ິງ ປະ ເທດ ຈນີ  ແລະ ບາງ ກອກ  ໃນ ແຕລ່ະ ປີ. ປະລິມານ 
ສນິຄາ້ ຈາກການຂນົ ສ ົ່ງ ທາງນຳ້  ເພ້ີ ມຂືນ້ ຫຼາຍ ກວາ່ 2 ທບົ ພາຍ ໃນ 
ເວລາ 4 ປີ ຈນົ ຮອດ ປີ 2008.

ການຄາ້ທາງນຳ້ໃນບນັດາປະເທດໃນອາ່ງແມນ່ຳ້ຂອງຕອນລຸມ່, 
ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປເູຈຍ ແມນ່ໄດ ້ເພ່ີມຂຶນ້ຢາ່ງຫລວງຫລາຍເຊ່ັນກນັ. 
ປະລິມານສນິຄາ້ແຕລ່ະປີຜາ່ນນະຄອນຫລວງພະນມົເປັນແມນ່ເພ່ີມ
ຂຶນ້ ເກອືບສອງເທ່ົາຕວົ ຈາກ 278,000 ໂຕນ ໃນປີ 2005 ເຖງິ 
430,000 ໂຕນ ໃນປີ 2009. ສຳລບັເຂດປາກແມນ່ຳ້ ຂອງຫວຽດນາມ, 
ມກີານເພ່ີມຂຶນ້ຢາ່ງພ ົນ້ເດ່ັນ ໂດຍປະລິມານສນິຄາ້ທງັໝດົໄດເ້ພ່ີມຂຶນ້ 
ຈາກ 1,145,000 ໂຕນ ໃນປີ 2005 ເຖງິ 2,643,000 ໂຕນ ໃນປີ 2008.

ໃນ ການ ປບັປງຸ ໃຫກ້ານ ສນັຈອນ ທາງ ແມນ່ຳ້  ຄວາມ ປອດ ໄພ,  ໄດ ້ມ ີ
ການ ສຳ ຫຼວດ  ແລະ ປກັ ຫຼກັ ໝາຍ ຊອ່ງ ທາງ  ກາ ນສນັຈອນ   ໂດຍ ນຳ 
ໃຊ ້ ເຄື່ ອງມ ືທນັ ສະ ໃໝ ຈຳນວນ ໜ່ຶງ.  ໃນ ປະຈ ຸບນັ ນີ ້ໄດມ້ກີານໃສແ່ສງ 
ສະຫວາ່ງ  ແກເ່ຮອື ບກັ  ໃຫ ້ສາມາດ ສນັຈອນ ຈາກ ນະຄອນຫຼວງ 
ພະນມົ ເປັນ  ເຖງິ  ເຂດ ສາມ ລຽ່ມ ປາກແມນ່ຳ້ຂອງ  ໄດ ້ຕະຫຼອດ 24 
ຊ ົ່ວ ໂມງ. ເຊ່ັນດຽວກນັກບັ  ການຕິດຕ ັງ້ເຄື່ ອງໝາຍ ການ ເດນີ ເຮ ອື 
ຊຶ່ ງເຮັດໃຫແ້ຕລ່ະຊວ່ງຂອງ  ແມນ່ຳ້ຂອງ  ສອດຄອ່ງ ກບັ ແມນ່ຳ້ສາກນົ 
ອື່ ນໆ ດວ້ຍການສະໜອງ ໃຫ ້ມ ີລະບບົ ຂໍ ້ມນູ ຂາ່ວສານທ່ີ ທນັ ສະ ໄໝ,  
ເຊ່ັນ ຕາຕະລາງ ເດນີ ເຮອື ເອ ເລັກ ໂຕຼນກິ  ແລະ ລະບບົ ຊອກ ຫາ 
ອດັຕະໂນ ມດັ  ເພ່ືອ ຊວ່ຍ ອຳນວຍ ຄວາມ ສະດວກ   ໃຫກ້ານ ສນັຈອນ ມ ີ
ຄວາມ ປອດ ໄພ  ແລະ ມ ີປະສດິທິ ຜນົ.

ຂໍ້ ຕກົລງົ ທາງ ກດົໝາຍ ກຽ່ວ ກບັ  ການ ຂາ້ມຜ່ານ ຊາຍ ແດນ 
ສຳລບັ   ຄວາມມອີິດ ສະລະພາບໃນການ ເດນີ ເຮອື ຊວ່ຍ ໃຫ້ ຂອບ 
ເຂດອນັຈະແຈງ້ສຳລບັ ການຂນົສ ົ່ງລະຫວາ່ງປະເທດໃນຂງົເຂດນີ້. 
ດວ້ຍເຫດນີ້, ຄະນະກຳມາທະການແມນ່ຳ້ຂອງ ຈຶ່ງໄດປ້ະສານງານ 
ກບັ ປະ ເທດ ກຳປ ູເຈຍ  ແລະ ປະ ເທດ ຫວຽດນາມ  ເພ່ືອ ສາ້ງ ຂໍ ້ຕກົລງົ 
ກຽ່ວ ກບັ  ການ ຂນົ ສ ົ່ງ ທາງນຳ້ – ເປັນ ການ ແກ ້ໄຂ ບນັຫາ ການ ພວົພນັ 
ທາງ ເສດຖະກດິ ສອງ ຝາ່ຍ –  ເຊັນ ຮບັຮອງ  ເອົາ  ໃນ ເດອືນ ທນັ ວາ 
2009.

ຜນົ ກະທບົ ທາງ ລບົ ທ່ີ ອາດ ເກດີ ຂືນ້  ຈາກ ການ ເພ້ີ ມຂຶນ້ຂອງການ  
ເດນີ ເຮອື  ແມນ່ ການ ເພ່ີມ ມນົ ລະ ພິດ  ເນື່ອງ ຈາກເຮອື ຂນົ ສ ົ່ງ ທ່ີ ໃຊ ້
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l l l
 Distance (Km) US$ per TEU1 US$ per 1000 TEU-Km

600 –

500 –

400 –

300 –

200 –

100 –

0 –

1TEU = 20-foot equivalent unit

■  IWT 530 155.44 293.06

■  Rail 435 175.51 403.48

■  Road 251 106.17 422.97

ນຳ້ ມນັ ເປັນ ເຊືອ້ ເພີງ ຈະນຳ ໃຊ ້ແມນ່ຳ້ຫລາຍຂືນ້ . ເຖງີແມນ່ວາ່ການ 
ຂນົສ ົ່ງນຳ້ມນັ, ອາຍ  ແກດ໋  ແລະ ຜະລິດ ຕະພນັ ຈາກ ນຳ້ມນັ ດິບ 
ລະຫວາ່ງປະ ເທດ ຫວຽດນາມ  ແລະ ປະ ເທດ ກຳປ ູເຈຍ  ໄດ ້ເພ້ີມຂືນ້ 
ຢາ່ງໄວວາ  ໃນ ຊວ່ງ ສອງ ສາມ ປີຜາ່ນມາ,   ມ ີພຽງມາດ ຕະການ ປກົປກັ 
ຮກັສາ ສິ່ ງ ແວດ ລອ້ມ   ເພ່ືອ ຈດັການ ກບັ ສນິຄາ້ ທ່ີ ເປັນ ອນັຕະລາຍພຽງ 
ເລັກ ນອ້ຍ ເທ່ົາ ນ ັນ້. ການ ເກບັ ນຳ້ມນັ   ແລະ ອາຍ ແກດ໋ ໃນ ສາງ ຕາມ 
ແຄມແມນ່ຳ້ ໃນ ປະ ເທດ ກຳປ ູເຈຍ  ແລະ ປະ ເທດ ຫວຽດນາມ  ແມນ່ 
ບນັຫາ ຫຼກັ ຊຶ່ ງ ຫຼາຍ ແຫ່ງ ຂາດ ແຜນ ສຳຮອງ  ຫືຼ ບ່ໍ ມ ີອປຸະກອນ  
ແລະ ຊບັພະຍາກອນ ທ່ີ ເໝາະສມົ    ໃນ ການ ຣບັມກືບັກລໍະນ ີນຳ້ມນັ 
ຮ ົ່ວ ສກຸ ເສີນ.  ໃນ ຕ່ໍ ໜ້າ ມ ີຄວາມ ຈຳ ເປັນ ຕອ້ງ ມກີານລງົທຶນ ເພ້ີມ 
ເຕີມ  ເພ່ືອ ສະໜອງຊບັພະຍາກອນທ່ີຈຳເປັນ ສຳລບັ ປ້ອງ ກນັ  ແລະ 
ຮບັມ ືກບັ ມນົ ລະ ພິດ ຈາກ ນຳ້ມນັ ຮ ົ່ວ ໄຫຼ ,  ເພ່ືອ ຮກັສາ ທ່າ ເຮອື ທ້ອງ 
ຖິ່ ນ  ແລະ  ເພ່ືອ ຮບັ ປະ ກນັວາ່  ໃຫ້ ມ ີຄວາມ ສອດຄອ່ງ  ແລະ ມ ີ
ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັການຕດິຕາມ ໃນ ລະດບັ ຂງົ ເຂດ  ແລະ  ໃນ ລະດບັ 
ທອ້ງ ຖິ່ນ.

ການພດັທະນາໄຟຟ້ານຳ້ຕກົ ຕາມລຳ ແມນ່ຳ້ ອາດ ຈະເຮັດ ໃຫ ້ລະດບັ 
ນຳ້ ເພ້ີ ມຂືນ້  ໃນ ຊວ່ງ ລະ ດ ູແລງ້, ຊຶ່ ງ ອາດ ຊວ່ຍ ໃຫຄ້ວາມສາມາດໃນການ 
ຂນົ ສ ົ່ງ ທາງ ເຮອື ມ ີປະສດິທິພາບ ສງູ ຂືນ້  ແລະ ມ ີຜນົ ປະ  ໂຫຍ ດທາງ 
ດາ້ນ ເສດ ຖະກດິ   ຫຼາ ຍຂືນ້.

ການທ່ອງ ທ່ຽວ  ແມນ່ ກຳ ລງັ ເພ້ີ ມຂືນ້ ຕາມ ສາຍ ແມນ່ຳ້. ມ ີນກັ 
ທອ່ງ ທຽ່ວ ລະຫວາ່ງ 20,000  ເຖງິ 25,000 ຄນົ  ເດນີທາງ ຕາມ ລຳ 

ແມນ່ຳ້ຂອງ ຕອນ ເທິງ (ສວ່ນ ຫຼາຍ ແມນ່ ເດນີທາງ ລະຫວາ່ງ ຫວ້ຍຊາຍ    
ແລະ ຫຼວງ ພະ ບາງ).  ແມນ່ຳ້ຂອງ ຕອນ ລຸມ່  ສາມາດ ເດນີທາງ ໄດ ້
ສະດວກ ກວາ່  ແລະ ເປັນ ຈດຸໝາຍ ປາຍທາງຂອງ ນກັ ທ່ອງ ທ່ຽວທ່ີ 
ໄດ ້ຮບັ ຄວາມ ນຍິມົ. ປະ ເທດ ກຳ ປ ູເຈຍ ມ ີນກັ ທອ່ງ ທຽ່ວ 71,889 ຄນົ   
ເຂ້ົາປະເທດ ໂດຍທາງນຳ້  ໃນ ປີ 2008,  ໃນ ຂະນະ ທ່ີ  ໃນ ປີ ດຽວ ກນັ 
ປະເທດ ຫວຽດນາມ ມ ີ157,198 ຄນົ  ເຂ້ົາມາ ຢຽ້ມຢາມ ທາງ ເຮ ອື.

ມູນຄ່າພົວພັນຂອງຮູບຕ່າງໆຂອງການຂົນສົ່ງໃນຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ.
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ບັນຫາທ້າທາຍໃນອະນາຄົດ

ລະບບົ ຂອງ ແມນ່ຳ້ຂອງ ກຳ ລງັ ຈະປະ ເຊີນ ໜ້າ ກບັ ບນັຫາ 
ທາ້ທາຍຕ ົນ້ຕໍ  ທາງ ດາ້ນ ສະພາບ  ແວດ ລອ້ມ ຫຼາຍ ບນັຫາ  ໃນ 

ຊວ່ງ  ທດົ ສະ ວດັ ທ່ີ ຈະ ມາ ເຖງິ ນີ້. ການ ສາ້ງ ພະລງັງານ ນຳ້ທ່ີໄດວ້າງ 
ແຜນໄວ້, ການ ຂະຫຍາຍ ຊນົລະປະທານ  ແລະ ການ ຂນົ ສ ົ່ງ ທາງນຳ້ 
ພອ້ມ ທງັ ຜນົ ກະທບົ ຈາກ ການ ປ່ຽນ ແປງ ສະພາບ ອາກາດ ຈະ ມ ີຜນົ 
ສະທອ້ນຢາ່ງໃຫຍ່ຫລວງ ຕ່ໍ ກບັ ສະພາບ ແວດ ລອ້ມ ຂອງ ແມນ່ຳ້  ແລະ  
ໃນ ບາງ ກລໍະນ ີອາດ ມ ີອນັຕະລາຍ ຕ່ໍ ກບັລະບບົສດັນຳ້ໃນອາ່ງ ແລະ 
ອາດ ເປັນ ອນັຕະລາຍ ຕ່ໍ ກບັ ການ ດຳລງົ ຊວີດິ ຂອງ ຜູຄ້ນົທ່ີອາໃສລະບບົ 
ເລ່ົາ ນ ັນ້.

 ລດັຖະບານ ໝດົທກຸ ປະ ເທດ ໃນ ອາ່ງ ແມນ່ຳ້ຂອງ ຕອນ ລຸມ່ ມ ີ
ຄວາມປະສງົໃນການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນ ແຫຼ່ງນຳ້ ສຳລບັ 
ຊນົລະປະທານ, ພະລງັງານໄຟຟ້ານຳ້ຕກົ  ແລະ ການ ນຳ ໃຊ ້ອື່ ນໆ  
ເພ່ືອ ສາ້ງ ຜນົ ປະ ໂຫຍ ດ ໃຫ ້ແກຜູ່ ້ທກຸ ຈນົຫຼາຍ ລາ້ນ ຄນົ ທ່ີ ອາ ໃສ ໃນ 
ເຂດ ຊນົນະບດົ.  ໃນ ເວລາ ດຽວ ກນັ ບນັດາ ລດັຖະບານ ກໍ່ ຮບັ ຮູ ້ວາ່ 
ຄວາມຈຳເປັນ ທ່ີຈະຕອ້ງພດັທະນາຊບັພະຍາກອນແຫລງ່ນຳ້ ແລະ ໄດຮ້ບັ 
ຜນົ ປະ ໂຫຍ ດສຳລບັປະຊາຊນົ ທ່ີ ອາ ໃສ ໃນ ເຂດ ຊນົນະບດົ ຕອ້ງໃຫ ້ ສມົ 
ດນູກບັຄວາມ ຕອ້ງການ ຕວົ ຈງິ ຂອງ ຊາວ ກະສກິອນ ຜູທ່ີ້ຫາລຽ້ງຊບີ ເພ້ີມ 
ເຕມີ ຈາກ  ການປກູຝງັໂດຍການຫາປາ   ແລະ ການ ຊອກ ຫາ ອາຫານ  
ແລະ ສິ່ ງ ຂອງ ອື່ນໆ ຈາກ ປາ່ ໄມ ້ ແລະ ຈາກ ເຂດດນິບໍລເິວນນຳ້.

ພະລງັງານໄຟຟ້ານຳ້ຕກົ ນຳ ໃຊ ້ພະລງັງານ 
ຂອງແມນ່ຳ້  ແລະ ປກົ ປກັຮກັສາ ສີ່ ງແວດ ລອ້ມ

  ແມນ່ຳ້ຂອງ ໄດ ້ກາຍ  ເປັນ ເຂດ ໜ່ຶງ ທ່ີ ມ ີບດົບາດ ທ່ີ ສດຸ ໃນ ໂລກ ສຳລບັ 
ການ ພດັທະນາໄຟຟ້ານຳ້ຕກົ .  ໃນ ອ່າງ ແມນ່ຳ້ຂອງ ຕອນ ເທງ , 
ປະເທດ ຈນີ ກຳ ລງັ ຈດັ ຕ ັງ້ ປະຕິບດັການກໍ່ສາ້ງເຂື່ ອນ ໄຟຟ້ານຳ້ຕກົ 8 
ໂຄງການ ຊຶ່ ງ ຈະ ເຮັດໃຫກ້ານ ໄຫຼຂອງ ນຳ້ປ່ຽນແປງ ຈາກ ລະດຝູນົໄປ 
ສູ ່ລະດແູລງ້.  ໃນ  ອາ່ງແມນ່ຳ້ຂອງ ຕອນ ລຸມ່, ກຳລງັ ມ ີແຜນ ສາ້ງ ເຂື່ ອນ  
ໃໝ ່ທງັ ຕາມ ລຳ ນຳ້ຂອງ  ແລະ ຕາມ ບນັດາສາຂາ ຂອງແມນ່ຳ້ຂອງ. 
ທາ່ແຮງຂອງພະລງັງານ ໄຟຟ້ານຳ້ຕກົທ່ີໄດຄ້າດ ຄະ ເນໃນ ແມນ່ຳ້ຂອງ 
ຕອນ ລຸມ່ ແມນ່ 30,000 ເມກາວດັ, ໃນນີ ້10 ສວ່ນຮອ້ຍ ໄດພ້ດັທະນາ 
ຮຽບຮອ້ຍແລ້ວຕາມສາຂາຂອງແມນ່ຳ້ຂອງ. ໃນປີ 2009 ຖານ 
ຂໍມ້ນູໄຟຟ້ານຳ້ຕກົຂອງ ຄະນະກຳມາທິການແມນ່ຳ້ຂອງ ໄດລ້ະບວຸາ່ມ ີ
ໂຄງການຕາ່ງໆ ແລວ້ທງັໝດົ 124 ແຫງ່, ມທີງັກຳ່ລງັກໍ່ສາ້ງ ແລະ 
ມທີ່າແຮງອາດຈະສາ້ງໃນອະນາຄດົ, ຫຼາຍກວາ່ 70 ສວ່ນຮອ້ຍ 
ແມນ່ຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ ແລະ 10 ສວ່ນຮອ້ຍແມນ່ຢູປ່ະເທດກຳປເູຈຍ. 
ບດົສະເໜີໃໝຂ່ອງພາກເອກະຊນົສຳລບັແຜນການ ສາ້ງ ເຂື່ ອນ ໄຟຟ້າ 
ນຳ້ ຕກົ ມທີງັຫມດົຢາ່ງ ໜອ້ຍ 11  ເຂື່ ອ່ນ ຕາມ ລຳ ແມນ່ຳ້ຂອງ ຕອນ 
ລຸມ່.

ຄວາມ ກາ້ວໜາ້ ຢາ່ງ ໄວວາ ຂອງ ການ ສາ້ງ  ເຂື່ອນ ພະລງັງານ ທາງນຳ້ 
ຕາມ ແມນ່ຳ້ສາຂາ  ເຫນ ັນ້ ໃຫ ້ເຫັນ ເຖງິ ຄວາມ ສຳຄນັ ຂອງ ການ ປະ ເມນີ 
ຜນົ ກະທບົ ສະ ສມົ ຂອງ ບນັດາ ເຂື່ ອນ ຕາມ ສາຂາ ແມນ່ຳ້, ຊຶ່ ງ ປະກອບ 

ຄວາມອາດສາມາດຂອງໂຄງການເຂື່ອນພະລັງງານທາງນ້ຳທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ,
ທີ່ກຳ່ລັງສຶກສາຢູ່ແລະທີ່ມີແຜນ/ມີການສະເໜີໃນອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງຕອນລຸ່ມ

ຄວາມ ອາດ ສາມາດ ( ເມ ກາ ວດັ)

ປະ ເທດ ທ່ີມຢີູໃ່ນ
ປະຈບຸນັ

ທ່ີກຳ່ລງັ
ສກຶສາຢູ່

ທ່ີມແີຜນ/
ມກີານສະເໜີ ລວມ

ປະ ເທດ ກຳປ ູເຈຍ 1 — 5589 5590

ສປປ ລາວ 662 2558 17,686 20,906

ປະ ເທດ ໄທ 745 — — 745

ປະ ເທດ ຫວຽດນາມ 1204 1016 299 2519

ລວມ 2612 3574 23,574 29,760 



21

Upper Mekong Basin

Lower Mekong Basin

Mekong mainstream

Mekong tributary

Chinese dams

Mainstream dams (planned)
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ດວ້ຍ ຜນົ ກະທບົ ຕ່ໍ ກບັ ລະບບົ ການ ໄຫຼ ຂອງແມນ່ຳ້ສາຂາ, ທາງ ຜາ່ນ 
ຂອງ ປາ, ຄນຸ ນະພາ ບນຳ້  ແລະ ການ ໄຫຼ ຂອງ ຕະກອນ. ຜນົ ກະທບົ ສະ 
ສມົ ນີ ້ຈະ ກາຍເປັນບນັຫາສຳຄນັ  ເນ ື່ອງຈາກ ວາ່ ຈຳນວນ ໂຄງການ 
ສາ້ງ ເຂື່ ອນໄຟຟ້ານຳ້ຕກົ  ໃນ ເຂດ ອາ່ງ ແມນ່ຳ້ຂອງ ຕອນ ລຸມ່ ສືບ ຕ່ໍ  
ເພ້ີ ມຂືນ້ ໃນ ອະນາຄດົ ອນັ ໃກ ້ນີ້.

ຜນົ ກະທບົຕ ົນ້ຕໍ ທ່ີ ອາດ ເກດີ ຂືນ້ ຈາກ ການພດັທະນາໄຟຟ້ານຳ້ຕກົ  
ແມນ່ ການ ເພ້ີ ມຂືນ້ ຂອງ ການ ໄຫຼ ຂອງ ນຳ້  ໃນ ລະດ ູແລງ້  ເພາະວາ່ ນຳ້ທ່ີ 
ຖກື ກກັ ເກບັ ໄວ ້ໃນ ລະດຝູນົ  ແມນ່ ຖກື ນຳ ໃຊ ້ເພ່ືອ ປັ່ນ ໄຟຟ້າ  ໃນ ເດອືນ  
ຕ່ໍ ມາ. ການ ຫຸຼດ ລງົ ຂອງ ການ ໄຫຼ ໃນ ລະດຝູນົ  ແມນ່ ມ ີອດັຕາ ສວ່ນ ທ່ີ ນອ້ຍ 
ຫຼາຍ. ມນັ ບ່ໍ ແມນ່ ພຽງ ແຕ ່ເປັນການ ແຈກ ຢາຍ  ແລະ ປະລິມານ ການ 
ໄຫຼ ຕາມ ລະດ ູການ ເທ່ົາ ນ ັນ້ ທ່ີ ມ ີຄວາມ ສຳຄນັ ແຕຊ່ວ່ງ ເວລາ ຂອງ ການ 
ເລີ້ມ ຕ ົນ້ລະດ ູການ ຕາ່ງ ໆ  ປ່ຽນ ແປງ ໜອ້ຍ ຫຼາຍ ຈາກ ປີໜ່ຶງສູອ່ກີປີໜ່ຶງ 
ທ່ີມກີານ ປຽ່ນ ແປງ ພຽງ ເລັກ ນອ້ຍ ສາມາດ ມ ີຜນົ ກະທບົ ໃຫຍ ່ຫຼວງ ຕ່ໍ ກບັ 
ສະພາບ ແວດ ລອ້ມ ກໍ່ອາດ ຈະ ເກດີ ຂືນ້ ໄດ.້

ຜນົ ກະທບົ ໄລຍະ ຍາວ ອກີ ອນັ ໜ່ຶງ ຈາກ ເຂື່ອນ  ແມນ່ ການ ເກບັກກັ 
ຕະກອນ.  ແມນ່ຳ້ຂອງ ນຳພາ ເອົາ ຕະກອນ ຈຳນວນ ຫຼວງ ຫຼາຍ ທ່ີ ອດຸມົ 
ສມົບນູ  ໄປ ດວ້ຍ ທາດ ອາຫານ ຊຶ່ ງ ມ ີຄວາ ມສຳຄນັ  ສຳລບັ ຄວາມ ອາດ 
ສາມາດ ໃນ ການ ໃຫ ້ຜນົ ຜະລິດຂອງດນິບໍລິເວນນຳ້,  ເຊ່ັນ ວາ່ ທະເລ 
ສາບ  ແລະ ສາມ ລຽ່ມ ປາກແມນ່ຳ້ຂອງ. ສະນ ັນ້, ການ ຫຸຼດຜອ່ນ 
ຈຳນວນ ຕະກອນ ຕາມ ລຳ ນຳ້ ທ່ີ ອາດ ຈະ ເກດີ ຂືນ້ ຈຶ່ງ ແມນ່ ບນັຫາ ຮນຸ 
ແຮງ. ປະມານ ເຄິ່ ງໜ່ຶງ ຂອງ ຈຳນວນ ຕະກອນ ທງັ ໝດົ ທ່ີ ໄຫຼ ໄປ ສູ ່
ອາ່ງ ແມນ່ຳ້ຂອງ ຕອນ ລຸມ່  ແມນ່ ມາ ຈາກ ແມນ່ຳ້ຂອງ ຕອນ ເທິງ. ຄາດ 
ຄະ  ເນ ວາ່ ບນັດາ ເຂື່ ອນໄຟຟ້ານຳ້ຕກົ ທ່ີ ກຳລງັກໍ່  ສາ້ງ  ໃນ  ແຂວງ 
ຢນຸນານ  ໃນປະ ເທດ ຈນີ ຈະ ເກບັ ກກັ ຕະກອນ ປະມານ 90 ສວ່ນ 
ຮອ້ຍຂອງຈຳນວນຕະກອນເລ່ົານີ້.  ເຂື່ ອນ ອື່ ນໆ ທ່ີ ມ ີແຜນ ສາ້ງ ຕາມ 
ລຳ ນຳ້ຂອງ ໃນ ປະ ເທດ ລາວ  ພອ້ມ ທງັ  ເຂື່ ອນ ຕາມ ລຳແມນ່ຳ້ ສາຂາຈະ 
ເພ້ີມຜນົ ກະທບົ ນີຕ້ື່ ມອກີ.

 ໃນ ຂະນະ ທ່ີ ການ ສາ້ງ ເຂື່ອນ ຈະ ໃຫ ້ໂອ ກາດ  ໃນ ການ ປບັ ປງຸ ການ 
ສນັຈອນ ທາງນຳ້  ໂດຍ ການ ສະໜອງ ລະດບັ ຄວາມ ເລິກ ຂອງ ນຳ້ ເຊື່ ອ ຖ ື
ໄດ ້ ແລະ ສະໝຳສ່ະ ເໝ,ີ  ເຂື່ອນ ຍງັ ສາມາດ ເປັນ ອປຸະສກັ ຕ່ໍການ ຂນົ ສ ົ່ງ  
ໄລຍະ ໄກທາງນຳ້  ແລະ ການ ຂນົ ສ ົ່ງ ທາງນຳ້ຂາ້ມ ຊາຍ ແດນ. ເຊ່ັນດຽວ 
ກນັ ບນັດາ ສິ່ ງ ກດີຂວາງ ຕາ່ງໆທງັໝດົ  ເຊ່ັນ ເຂື່ ອນ, ຈະ ລບົກວນ  
ການວາງ ໄຂ ່ ແລະ ການ ອບົ ພະ ຍບົ ຂອງ ປາ.
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ການ ກະກຽມຕ່ໍ ຜນົ ກະທບົ ຈາກ ການ ປ່ຽນ ແປງ ສະພາບ ອາກາດ
ຄາດ ຄະ  ເນ ວາ່ ອາ່ງ ແມນ່ຳ້ຂອງ ຕອນ ລຸ່ມ  ແມນ່ ໜ່ຶງ ໃນ ຂງົເຂດ  
ທ່ີ ຈະໄດ ້ຮບັ ຜນົ ກະທບົ ຫຼາຍ ທ່ີ ສດຸ ຈາກ ການ ປ່ຽນ ແປງ ສະພາບ ອາກາດ. 
ຄະນະ ກຳມະການ ລະຫວາ່ງ ປະເທດ ກຽ່ວ ກບັ  ການ ປ່ຽນ ແປງ ສະພາບ 
ອາກາດ (IPCC) ລະບຸວາ່ ອນຸຫະພມູ ພ້ອມທງັປະລິມານນຳ້ຝນົ  
ແລະ ປະລິມານ ການ ໄຫຼປະຈຳປີ ຈະ ເພີ້ ມຂື້ນ  ແລະ ລະ ດບັນຳ້ 
ທະ ເລ ຈະ ສງູ ຂືນ້, ຊຶ່ ງ ຈະ ກະທບົ ຕ່ໍ  ເຂດ ສາມ ລຽ່ມປາກ ແມນ່ຳ້ຂອງ  
ຢ່າງ ຮນຸແຮງ.

ການ ປຽ່ນ ແປງ ຄາດ ຄະ  ເນ ຂອງ ປະລມິານ ນຳ້ຝນົ  ແລະ ອນຸຫະພມູ 
ຈະ ມ ີທາ່ ແຮງ ກະທບົ ຕ່ໍ ກບັ ການ ໄຫຼຂອງ ແມນ່ຳ້ ຂອງ  ເຮັດ ໃຫ ້ມນັ 
ເພ້ີມຂືນ້ ທງັ ໃນ ລະດຝູນົ  ແລະ  ໃນ ລະດ ູແລງ້. ການ ໄຫຼທ່ີ ເພ້ີ ມຂືນ້ ຈະ 
ເພ້ີ ມປະລິມານ ນຳ້  ໃນ ລະດ ູແລງ້ ຊຶ່ ງ ຈະ ມ ີຜນົ ປະ ໂຫຍ ດຕ່ໍ ກບັວຽກ ງານ 
ກະສກິຳ  ແຕ ່ວາ່ ມນັ ຍງັ ຈະ ເພ້ີ ມຄວາມ ສຽ່ງ ຕ່ໍຜນົກະທບົຈາກນຳ້ຖວ້ມ  ໃນ 
ຊວ່ງ  ລະດຝູນົ.  ເຂດຕອນ ລຸມ່ ແມນ່ຳ້ ທ່ີຢູ ່ແຂວງ ກຣະແຈ  ແລະ  ຢູ ່ໃນ 
ເຂດ ສາມ ລຽ່ມ ປາກແມນ່ຳ້ຂອງ ຈະ ມ ີຄວາ ມສຽ່ງ ເປັນ ພິ ເສດ. ລກັສະນະ 
ຂອງຄວາມ ສຽ່ງ ຍງັ ມ ີຄວາມ ແຕກ ຕາ່ງ ກນັ  ໃນ ແຕລ່ະ ຈດຸ ຂອງ ອາ່ງ 
ແມນ່ຳ້ຂອງ.

 ໃນ ເຂດ ສາມ ລຽ່ມ ແມນ່ຳ້ຂອງ, ປດັ ໃຈ ສຳຄນັ ທ່ີ ສດຸ ກຽ່ວ ກບັ ໄພ 
ນຳ້ຖວ້ມ ຄາດ ຄະ  ເນ ວາ່  ແມນ່ ເກດີ ຈາກ ລະດບັ ນຳ້ທະ ເລ ທ່ີ ສງູ ຂືນ້. ຕວົ 
ເລກ ຄາດ ຄະ ເນ ວາ່ ປະມານ 30 ສວ່ນ ຮອ້ຍ ຂອງ ເຂດ ສາມ ລຽ່ມປາກ 
ແມນ່ຳ້ຂອງ  ໃນ ປະ ເທດ ຫວຽດນາມ ຈະ ຖກື ນຳ້ຖວ້ມ ຖາ້ວາ່ ລະດບັ 
ນຳ້ທະ ເລ ສງູ ຂືນ້ 1   ແມດັ ຊຶ່ ງ ຄາດການ ວາ່ ອາດ ຈະ ເກດີ ຂືນ້  ກອ່ນ 
ປີ 2100.

ບນັຫາ ໂລກ ຮອ້ນ ຄາດ ວາ່ ຈະ ເຄື່ ອນ ຍາ້ຍ ພືດ-ສດັ ບາງ ຈຳພວກ 
ຂືນ້ ໄປ ທາງ ພາກ ເໜືອ ຫືຼ  ໄປ ເຂດ ທ່ີ ສງູ ກວາ່  ໃນ ເຂດ ພ ູສງູ  ເນື່ອງ ຈາກ 
ວາ່ ພືດ-ສດັບາງ ຊະ ນດິ ສາມາດ ປບັຕວົ ໄດ ້ກບັ ອນຸຫະພມູ ໃດ ໜ່ຶງ ເທ່ົາ 

ນ ັນ້. ບນັດາພືດ-ສດັ ມ ີການ ພວົພນັ ຢາ່ງ ໃກ ້ສດິ ກບັ ການ ເໜັງ ຕງີ ຂອງ 
ແມນ່ຳ້. ຮບູ ແບບ ການ ໄຫຼຕາມ ລະດ ູການ ທ່ີ ມ ີການ ປບັປ່ຽນ   ໄປ ຕາມ 
ການ ປ່ຽນ ແປງ ຂອງ ສະພາບ ອາກາດ ອາດ ຈະ ມ ີອດິ ທິພນົ ສຳຄນັ ຕ່ໍ 
ກບັ ສວ່ນປະກອບ ຂອງ ພືດ-ສດັ  ແລະ ຜນົຜະລິດຂອງ ລະບບົ ນ ິເວດ 
ວທິະຍາ.

ການ ປະສມົ ປະສານ ກນັ ລະຫວາ່ງ ການ ເພ້ີ ມຂືນ້ ຂອງ ອນຸຫະພມູ  
ແລະ ການຫຸຼດລງົ ຂອງ ປະລິມານ ນຳ້ຝນົ  ໃນ ບາງ ຂງົ ເຂດ ຂອງ ອາ່ງ 
ນຳ້ຂອງ ອາດ ສ ົ່ງ ຜນົ ໃຫ ້ປະ ລິ ມານ ການ ໄຫຼຫຸຼດລງົ  ແລະ ລະດບັ 
ນຳ້ໄຕດ້ນິ ກໍ່  ຫຸຼດລງົ ເຊ່ັນ ກນັ, ຊຶ່ ງ ຈະ ເຮັດ ໃຫ ້ ເນືອ້ ທ່ີ ດນິບໍລິເວນນຳ້ 
ບາງ ແຫງ່ ຫຸຼດລງົ  ໃນ ຂະນະ ທ່ີ  ພາກສວ່ນ ອື່ ນ ຂອງ ອາ່ງທ່ີ ໄດ ້ຮບັ ນຳ້ຝນົ 
ຫຼາຍຂືນ້ນ ັນ້ ອາດ ເກດີ ການ ປ່ຽນ ແປງ ຢູ ່ໃນ ເຂດ ດນິບໍລິເວນນຳ້ບາງ 
ແຫງ່ ໄດ.້

ການ ພິຈາລະນາ  ກຽ່ວ ກບັ ວທີິ ການ ປບັ ຕວົ ເຂ້ົາກບັການ ປ່ຽນ ແປງ 
ສະພາບ ອາກາດແນວໃດນ ັນ້ ຈຳ ເປັນ ຕອ້ງ ຄຳນງຶ ເຖງິ ປດັ ໃຈ ອື່ ນໆ ຂອງ 
ການ ປຽ່ນ ແປງ  ໃນ  ເຂດ ອາ່ງ ແມນ່ຳ້ຂອງ ຕອນ ລຸມ່.  ມະໂນພາບແຜນການ 
ພດັທະນາ ອາ່ງ  ໄດ ້ຖກື ສາ້ງ ຂືນ້ ມາ ສຳລບັ ຂງົ ເຂດ ນີ ້ ໂດຍ ອງີ ຕາມ  ແຜນ 
ພດັທະນາ ຂອງ 4 ປະ ເທດ ແມ ່ນຳ້ຂອງ.  ແຜນ ພດັທະນາ ຊຶ່ ງ ປະກອບ 
ດວ້ຍ ການ ສາ້ງ ເຂື່ອນ ໄຟຟ້ານຳ້ຕກົ  ແລະ ຊນົລະປະທານ ທ່ີ ຄາດ ການ 
ໄວ ້ໃນ ອກີ 20 ປີ ຂາ້ງ ໜາ້, ສບົ ທບົ ກບັ ໜ່ຶງໃນມະໂນພາບ ການ ປ່ຽນ 
ແປງ ສະພາບ ອາກາດ ຂອງ ຄະນະ ກຳມະການ ລະຫວາ່ງປະເທດ ກຽ່ວ 
ກບັ  ການ ປຽ່ນ ແປງ ສະພາບ ອາກາດ (IPCC) ຊີ ້ໃຫ ້ເຫັນ ວາ່ ຜນົ ກະທບົ 
ຈຳນວນໜ່ຶງຂອງການ ປຽ່ນ ແປງສະພາບ ອາກາດ ຕ່ໍ ກບັ ການ ໄຫຼຂອງນຳ້ 
ອາດຈະ ທດົແທນໂດຍ  ແຜນການ ພດັທະນາ ໄຟຟ້ານຳ້ຕກົນີ້.  ເຫດຜນົ 
ຕ ົນ້ຕໍ ແມນ່ ຍອ້ນ ການ ກກັ ເກບັ ນຳ້  ໄວ ້ໃນ ເຂື່ ອນໄຟຟ້ານຳ້ຕກົ ແລະ  
ເຂື່ອນ ຊນົລະ ປະທານ.
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ຜນົ ກະທບົ  ແລະການ ຄຸ້ມ ຄອງ ໄພ ນ້ຳຖ້ວມ 
ລມົ ມ ໍລະ ສມຸ ເຂດ ຮອ້ນ  ໃນ ອາ່ ງ ແມນ່ຳ້ຂອງ ຕອນ ລຸມ່ ມ ີປະລມິານ ນຳ້ຝນົ 
ປະຈຳ ລະດ ູສງູ, ສ ົ່ງ ຜນົ ໃຫ ້ເກດີ ມ ີຈງັຫວະ ນຳ້ຖວ້ມ ໃນແຕລະປີ  ແລະ ມ ີ
2 ລະດທ່ີູແຕກຕາ່ງກນັ – ລະດຝູນົ  ແລະ ລະດແູລງ້.  ເຖງິ ແມນ່ ວາ່  
ໄພ ນຳ້ຖວ້ມ ຫລາຍ ສາມາດ ເຮັດ ໃຫ ້ເກດີ ການ ເສຍ ຫາຍ ຮນຸ ແຮງ,  ແຕ ່
ວາ່ ນຳ້ຖວ້ມ ‘ທຳ ມະ ດາ’ ກໍ່ ນຳ ຜນົ ປະໂຫຍດ ໃຫຍ ່ຫຼວງມາໃຫ.້

ມນູ ຄາ່ ສະ  ເລຍ່ຂອງ ໄພ ນຳ້ຖວ້ມ ຮນຸ ແຮງ  ໃນ ເຂດ ອາ່ງ ແມນ່ຳ້ຂອງ 
ຕອນ ລຸມ່ ຄາດ ຄະ ເນ ປະມານ 60–70 ລາ້ນ ໂດ ລາ ສະຫະລດັ ຕ່ໍ ປ,ີ  ໃນ 
ຂະນະ ທ່ີ ມນູ ຄາ່ ສະ  ເລຍ່ປະຈຳ ປີ ຂອງ ລາຍ ຮບັ ຈາກ ນຳ້ ຖວ້ມ ປກົະຕ ິ
ປະຈຳ ປີ ສາມາດ ບນັລ ຸ 8–10 ຕື້ໂດ ລາ ສະຫະລດັ, ໝາຍ ຄວາມ ວາ່  
ໄດຫຼ້າຍກວາ່ 100  ເທ່ົາ. ບນັຫາ ທາ້ ທາ້ ຍ  ແມນ່ ການຫຸຼດຜອ່ນ ມນູ ຄາ່  
ແລະ ຜນົ ກະທບົ ທາງ ລບົ ຈາກ ໄພ ນຳ້ຖວ້ມ  ໃນ ຂະນະ ທ່ີ ຮກັສາ ຜນົ 
ປະ ໂຫຍ ດທ່ີ ໄດ ້ກາ່ວ ມານ ັນ້ເອົາໃວ້.

 ໃນ ປີ 2008, ພາຍ ຸເຂດ ຮອ້ນ ຮນຸ ແຮງ  ໄດ ້ກໍ່ ໃຫ ້ເກດີ ໄພ ນຳ້ຖວ້ມ 
ຕາມລຳ ນຳ້ຂອງ  ແລະ ສາຂາ ຂອງ ແມນ່ຳ້ຂອງ  ໃນ ເຂດ ຕອນ ເທິງ ທ່ີ 
ແມນ່ຳ້ຂອງ ໄຫຼ ເຂ້ົາ ສປປ ລາວ  ແລະ ປະ ເທດ ໄທ. ຄວາມ ຮນຸ ແຮງ 
ຂອງ ໄພ ນຳ້ຖວ້ມຕາມ ລຳ ນຳ້ຂອງ  ໄດ ້ຄອ່ຍໆ ຫຸຼດລງົ  ໃນ ເຂດ ຕອນລຸມ່ 
ຂອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງ ຈນັ. ສະພາບນຳ້ຖວ້ມ ນີ ້ແມນ່ ‘ທຳ ມະ ດາ’ ຢູ ່
ໃນ ເຂດ ຕອນ ທ່ີ ລຸມ່ ຂອງ ປະ ເທດ ກຳປ ູເຈຍ  ແລະ  ເຂດ ສາມ ລຽ່ມປາກ  
ແມນ່ຳ້ຂອງ.  ນຳ້ຖວ້ມກະທນັຫນັເກດີຂຶນ້ໜອ້ຍທ່ີສດຸໃນ ປະ ເທດ ກຳປເູຈຍ  
 ແລະ ປະ ເທດ ຫວຽດນາມ.

ການ ຄຸມ້ ຄອງ ຄວາມ ສຽ່ງ ຈາກ ໄພ ນຳ້ຖວ້ມ ກຽ່ວຂອ້ງເຖງິ ແນວຄດິ 
ລ ິເລີມ້ ໃນ ຂ ັນ້ທອ້ງ ຖິ່ນ  ເພ່ືອ ເພ້ີ ມການ ປບັ ຕວົ ເຂ້ົາກບັ ສະພາບ ນຳ້ຖວ້ມ 
ຂອງຊຸມຊນົທ່ີສຽ່ງຕ່ໍໄພນຳ້ຖວ້ມ ເພ່ືອ ວາ່ພວກເຂົາ ຈະ ສາມາດ ດຳລງົ 
ຊວີດິ  ໃນ ເວລາ ນຳ້ຖວ້ມ  ແລະ ຮກັສາ ຜນົ ກະທບົ ທ່ີ ເປັນ ປະ ໂຫຍ ດ 
ຈາກ ນຳ້ຖວ້ມ.

ຜນົ ເສຍ ຫາຍ ຈາກ ໄພ ນຳ້ຖວ້ມຕາມລຳ ນຳ້ຂອງ  ສວ່ນ ຫຼາຍ ແມນ່ ມ ີ
ຈດຸ ສມຸ ຢູ ່ປ ະ ເທດ ຫວຽດນາມ  ແລະ ປະ ເທດ ກຳປ ູເຈຍ ຊຶ່ ງ ເປັນ ບອ່ນ ທ່ີ  

ໄພ ນຳ້ຖວ້ມ ສາມາດ ເຮັດ ໃຫ ້ຜນົ ການ ເກບັ ກຽ່ວ ເຂ້ົາ  ເສຍ ຫາຍ ຫຼາຍຮອ້ຍ 
ລາ້ນ ໂດ ລາ. ຄວາມ ຫຍຸງ້ຍາກ ຂອງ ປະຊາກອນທ່ີໜາແໜນ້  ແລະ 
ຄວາມ ອດຸມົສມົບນູ ຂອງ ທົ່ງ ນຳ້ຖວ້ມນ ັນ້ ໝາຍ ຄວາມ ວາ່ ປະຊາຊນົ 
ຈຳນວນ ຫຼວງຫຼາຍຈະ ມ ີຄວາ ມສຽ່ງ ຕ່ໍ ກບັ ໄພ ນຳ້ຖວ້ມ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ 
ໃນ ປະ ເທດ ກຳ ປ ູເຈຍ  ແລະ  ໃນ ເຂດ ສາມ ລຽ່ມ ປາກແມນ່ຳ້ຂອງ  ໃນ 
ປະເທດ ຫວຽດນາມ.

 ເຖງິ ຢາ່ງ ໃດ ກໍ່ຕາມ, ການຈດັ ສນັເຂດ ການ ນຳ ໃຊ ້ທ່ີ ດນິ ສາມາດ 
ຫຸຼດຜ່ອນ ຄວາ ມສຽ່ງ  ໄພ ນຳ້ຖວ້ມ  ໃນ ລະດບັ ຊຸມ ຊນົ  ແລະ ຊວ່ຍ  
ໃນ ການ ປກົ ປກັຮກັສາດິນບໍລິເວນນຳ້,  ໃນ ຂະນະ ທ່ີ  ແຜນ ທ່ີ ໄພ 
ນຳ້ຖວ້ມອນັຕະລາຍທ່ີ ນຳ ໃຊ ້ ເຂ້ົາ ໃນ ການຈດັ ສນັເຂດ ທ່ີ ດນິ  ແມນ່ ມ ີ
ຄວາມ ສຳຄນັ ຕ່ໍ ການວາງ ແຜນ ກລໍະນສີກຸເສນີ ແລະ ວາງມາດຕະການ 
ຄຸມ້ ຄອງ ໄພ ນຳ້ຖວ້ມ .

ການ ສະກດັ ກ ັນ້ນຳ້ຖວ້ມ ການ ສາ້ງ  ແລະ ການພດັທະນາໂຄງສາ້ງ 
ຕາ້ນນຳ້ຖວ້ມ ສາມາດ ຫຸຼດຜອ່ນ,  ແຕ ່ວາ່ ບ່ໍ ໄດ ້ກຳຈດັ, ຜນົ ກະທບົ ຂອງ 
ໄພ ນຳ້ຖວ້ມ ທ່ີ ມ ີຕ່ໍ ກບັ ອາຄານ  ແລະ ພ້ືນຖານ ໂຄງ ລາ່ງ. ການ ຍກົ ຍາ້ຍ 
ບາ້ນ, ດ ັງ່ ທ່ີ  ໄດ ້ເກດີ ຂືນ້ ໃນ   ເຂດ ສາມ ລຽ່ມປາກ ແມນ່ຳ້ຂອງ  ໃນ ປະເທດ 
ຫວຽດນາມ,  ແມນ່ ມາດ ຕະການ ຄຸມ້ ຄອງ ໄພ ນຳ້ຖວ້ມ  ໃນ ຂ ັນ້ທອ້ງ ຖິ່ນ 
ທ່ີ ມ ີປະສດິທິພາບ  ຊຶ່ ງ ໂດຍ ລວມ ແລວ້ ມນັ ມ ີຜນົ ກະທບົ ໜອ້ຍ ຕ່ໍ ກບັ 
ສີ່ ງແວດ ລອ້ມ. ມນັ ໃຫກ້ານ ຊວ່ຍ ເຫືຼອບນັ ເທົາ ທກຸຊຸມ ຊນົທນັທີຈາກ ຜນົ 
ກະທບົຂອງ ໄພ ນຳ້ຖວ້ມ,  ໃນ ຂະນະ ທ່ີ ຍງັ ຄງົ ຮກັສາ ຜນົ ປະ ໂຫຍ ດ ທາງ 
ເສດຖະກດິ  ແລະ ມທີາ່ແຮງທ່ີເປັນ ມາດ ຕະການ ຫຸຼດຜອ່ນ ຄວາມ ສຽ່ງ 
ທ່ີ ອາດ ຈະ ເກດີ ຂືນ້ ໄດ ້ໃນ ອະນາຄດົ.

ມາດ ຕະການ ໂຄງ ສາ້ງ  ຄຸມ້ ຄອງ ຄວາມ ສຽ່ງ ທ່ີເປັນໂຄງສາ້ງ  
‘ຄວບ ຄມຸ’ ນຳ້ຖວ້ມ,  ເຊ່ັນ ວາ່  ເຂື່ ອນ, ມ ີຜນົ ກະທບົໜອ້ຍ ຕ່ໍ ກບັ ການ 
ຄຸມ້ ຄອງ ຄວາມ ສຽ່ງ ທ່ີ ເກດີ ຈາກ ນຳ້ຖວ້ມ,  ໂດຍ ສະ ເພາະ ແມນ່ ໃນ 
ປະເທດ ກຳປ ູເຈຍ  ແລະ  ໃນ ເຂດ ສາມ ລຽ່ມປາກ ແມນ່ຳ້ຂອງ  ໃນ ປະເທດ 
ຫວຽດນາມ.




