
ຊຸດບດົລາຍງານຫຍໍທ້າງດາ້ນນະໂຍບາຍນີແ້ມນ່
ໄດຂ້ຽນຂຶນ້ໂດຍໂຄງການເຊື່ອມໂຍງ 
ສິ່ ງແວດລອ້ມ ເຂ້ົາໃນກດິຈະກາໍຫຸຼດຜອ່ນ 
ຄວາມທກຸຍາກ ຂອງ ສປປ ລາວ ເພ່ືອຊີໃ້ຫ້
ເຫັນເຖງິບນັຫາດາ້ນຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ສິ່ ງ
ແວດລອ້ມໃນປະຈບຸນັ ແລະ ຂະບວນການ 
ວາງແຜນການໃນລະດບັຊາດ. ຈດຸປະສງົຂອງ
ບດົລາຍງານຫຍໍນ້ີແ້ມນ່ເພ່ືອໃຫຂ້ໍມ້ນູທ່ີເນັນ້ໃຫ້
ເຫັນເຖງິຫຼກັຖານ ແລະ ທາງເລອືກທາງດາ້ນ
ນະໂຍບາຍໃນທາງປະຕບິດັ ເພ່ືອສະໜບັ 
ສະໜນູການຫນັປ່ຽນທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ຂອງ
ລາວ ໄປສູເ່ສັ້ນທາງການພດັທະນາ ແບບຍນື
ຍງົສາໍລບັຜູທ້ກຸຍາກທ່ີສດຸ.  

ເອກະສານຕພິີມຜາ່ນມາ: 

01/2010:ພອ້ມກນັພດັທະນາເປ້ົາຫມາຍ 
ເພ່ືອການ ພດັທະນາແບບຍນືຍງົ 

02/2010: ການນາໍເອົາຕວົວດັແທກທາງດາ້ນ
ຄວາມທກຸຍາກ-ສິ່ ງແວດລອ້ມສາໍລບັການ
ຕດິຕາມແລະປະເມນີຜນົເປົາ້ 
ຫມາຍການເຕບີໂຕແບບຍນືຍງົ 

03/2010:ການໃຫອ້າໍນາດທາງດາ້ນເສດ 
ຖະກດິຂອງແມຍ່ງິ ແລະ ການລງົທຶນ 

04/2010: ຜນົກະທບົທາງດາ້ນ ເສດຖະ ກດິ, 
ສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມຈາກ ການລງົທຶນ 
ປກູໄມ ້

ເອກະສານຕພິີມໃນຕ່ໍໜາ້: 

 -  ຜນົກະທບົທາງດາ້ນເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ 
ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງຂະແໜງການລງົທຶນທ່ີ
ສາໍຄນັອື່ ນໆ 

 

ສງັລວມຫຍໍ ້ ການເກດີມຄີວາມກງັວນົ ກຽ່ວກບັຄວາມໝັນ້ຄງົທາງດາ້ນພະລງັງານ, ການປ່ຽນ
ແປງດນິຟ້າອາກາດ ແລະ ພະລງັງານ ເພ່ືອການພດັທະນາຊນົນະບດົ   ນ ັນ້ມນັ ເປັນການຂບັ
ເຄື່ ອນໄປສູກ່ານເພ່ີມຄວາມສນົໃຈໃນດາ້ນພະລງັງານຊວີະພາບຢູໃ່ນທ ົ່ວໂລກ ເຊິ່ ງກໍ່ລວມໄປເຖງິ 
ນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບ. ການລງົທຶນຂອງ ພາກເອກະຊນົ ແລະ ພາກລດັ, ການສະໜບັສະໜນູ
ທາງດາ້ນນະໂຍບາຍ, ການຊດົເຊຍີ ແລະ ການສ ົ່ງເສມີນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບ ແມນ່ກາໍລງັເຕີບ
ໂຕຂຶນ້ຢູໃ່ນປະເທດ ທ່ີພດັທະນາແລວ້ ແລະ ປະເທດກາໍລງັພດັທະນາ. ອງົການພະລງັງານສາກນົ 
(IEA) ໄດປ້ະເມນີໃນປີ 2006 ວາ່ ຜນົຜະລດິນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບໃນໂລກ ຈະເພ່ີມຂຶນ້ 7% 
ຕ່ໍປີ ເພ່ືອໃຫສ້ະໜອງໄດ ້ຕາມຄວາມຕອ້ງການນ ໍາ້ມນັ ໃນການຂນົສ ົ່ງທາງບກົທງັໝດົ 4% ໃນປີ 
2030. 
ນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບ ສາມາດນາໍໄປສູຜ່ນົໄດຮ້ບັທງັທາງບວກ ແລະ ທາງລບົ. ໃນຂະນະທ່ີມ ີ
ໂອກາດຫຸຼດຜອ່ນການປ່ອຍແກສ໊ໃນເຮອືນແກວ້, ການເພ່ີມການຮບັປະກນັທາງດາ້ນພະລງັງານ 
ແລະ ການສາ້ງໄຟຟ້າໃນຊນົນະບດົ, ສ ົ່ງເສມີການພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ລາຍຮບັທາງດາ້ນ
ເສດຖະກດິ, ແຕກ່ໍ່ມຄີວາມສຽ່ງ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍຢູໃ່ນຕວົມນັເອງໃນການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ. 
ການປກູພືດໃຫນ້ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບ ແມນ່ເປັນດາບສອງຄມົຕ່ໍກບັຊວີະນາໆພນັ, ອາຫານ 
ແລະ ຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້, ເຮັດໃຫເ້ກດີຄວາມຂດັແຍງ້ ແລະ ການແຂງ່ຂນັໃນເລື່ ອງທ່ີດນິ, ແລະ 
ເຮັດໃຫເ້ກດີມຄີວາມບ່ໍສະເໝີພາບໃນສງັຄມົ. ເຊ່ັນດຽວກນັກບັພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງດາ້ນພະລງັງານ
ອື່ ນໆ, ຂະແໜງນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບຍງັຕອ້ງການເລື່ ອງການທດົແທນ ແລະ ການສະໜບັ 
ສະໜນູ ແລະ ການປກົປ້ອງອື່ ນໆຈາກລດັຖະບານໃນຮບູແບບຕາ່ງໆ.  

ບດົລາຍງານຫຍໍກ້ຽ່ວກບັນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບນີ ້ເນັນ້ໃຫເ້ຫັນການລງົທຶນໃນການຜະລິດ ແລະ 
ການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບ ຢູໃ່ນສະພາບເງ ື່ອນໄຂຂອງ ລາວ,  ແລະ ເປັນການໃຫຂ້ໍມ້ນູ
ອນັສາໍຄນັກບັຜູຕ້ດັສນິບນັຫາຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ.  

ໂຄງການເຊື່ ອມໂຍງສິ່ ງແວດລອ້ມ ເຂ້ົາໃນກດິຈະກາໍແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກ 
(ຊສທ) ຢູ ່ສປປ ລາວ  

ບດົລາຍງານຫຍໍ ້ສະບບັທີ   05/2010:  

ການລງົທຶນໃນການຜະລິດນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບ 

ພາບໂດຍ: LIRE 
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1. ການນາໍໃຊພ້ະລງັງານ ແລະ ນ ໍາ້ມນັຊວີະພາບຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ. 
ການນາໍໃຊພ້ະລງັງານຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ ແມນ່ຍງັເປັນການນາໍໃຊວ້ດັສະດຸ
ຊວີະພາບແບບດ ັງ້ເດມີເປັນຕ ົນ້ຕໍ (ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ຟືນ) ເພ່ືອໃຊໃ້ນການແຕງ່ຢູ່
ຄວົກນິ ແລະ ໃຫພ້ະລງັງານຄວາມຮອ້ນ; ຢູໃ່ນຊນົນະບດົແມນ່ຍງັກວມເຖງິ 
69% ຂອງການນາໍໃຊຕ່ໍ້ຫວົຄນົ (ການນາໍໃຊພ້ະລງັງານຈາກແຫຼງ່ຕາ່ງໆໃນ
ທົ່ວປະເທດແມນ່ໄດສ້ະແດງໄວໃ້ນຮບູທີ 1). 

ຮບູທີ. 1: ການນາໍໃຊພ້ະລງັງານຈາກແຫຼງ່ຕາ່ງໆ, ສປປ ລາວ1 

ເນື່ອງຈາກວາ່ເປັນປະເທດທ່ີບ່ໍມທີາງອອກສູທ່ະເລ ພອ້ມກບັບ່ໍມກີານຜະລິດ
ນ ໍາ້ມນັປີໂຕຣລຽມໃນພ້ືນທ່ີ, ເສດຖະກດິລາວຈິ່ງມຄີວາມອອ່ນໄຫວໄປຕາມ
ຄວາມບ່ໍແນນ່ອນທາງດາ້ນລາຄາຂອງເຊືອ້ເພິງ. ຢູໃ່ນທ ົ່ວປະເທດ ການນາໍ
ໃຊເ້ຊືອ້ເພີງສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ເພ່ືອການຂນົສ ົ່ງ; ຢູໃ່ນເຂດຊນົນະບດົນ ັນ້ ສວ່ນ
ຫຼວງຫຼາຍແມນ່ນາໍໃຊນ້ ໍາ້ມນັກາຊວ່ນ ເຂ້ົາໃນການໃຕເ້ພ່ືອແສງສະຫວາ່ງ, 
ປັ່ນໄຟຟ້າ ແລະ ເຂ້ົາໃນການຜະລດິ). ການຊມົໃຊນ້ ໍາ້ມນັຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ 
ແມນ່ເພ່ີມຂຶນ້ຢາ່ງໄວວາ. ໃນປີ 2008, ສປປ ລາວ ນາໍເຂ້ົານ ໍາ້ມນັເຊືອ້ 

                                                            
1 LIRE. 2010. ການພດັທະນານ ໍາ້ມນັຊວີະພາບຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ: ການປະເມນີເບືອ້ງຕ ົນ້ 
ແລະການຕລີາຄາດາ້ນນະໂຍບາຍ 

 

ເພີງຈາໍນວນ 558 ລາ້ນລິດ, ທຽບກບັນາໍເຂ້ົາໃນປີ 2006 ຈາໍນວນ 450 
ລາ້ນລດິ. ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບ່ໍແຮຂ່ອງລາວ ປະເມນີໄວວ້າ່ການຊມົ
ໃຊນ້ ໍາ້ມນັໃນປີ 2010 ຈະເປັນຈາໍນວນ 561 ລາ້ນລິດ ແລະ ເປັນຈາໍນວນ 
716 ລາ້ນລິດ ໃນປີ 20152. ລດັວສິາຫະກດິນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟລາວ (LSF) 
ໄດປ້ະເມນີຕວົເລກໄວສ້ງູກວາ່ນີ ້(ເບິ່ ງໃນຮບູທີ 2). 
ລດັຖະບານແຫງ່ ສປປ ລາວ ເປັນຜູມ້ບີດົບາດສາໍຄນັຢູໃ່ນການສ ົ່ງເສມີ
ນ ໍາ້ມນັຊວີະພາບ ຢູໃ່ນປະເທດ. ພອ້ມດຽວກບັ ການຮບັຮອງບດົບາດຂອງ
ນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບຢູໃ່ນແຜນພດັທະນານ ັນ້, ຮາ່ງນະໂຍບາຍການປະ
ຫຍດັພະລງັງານ ແລະ ນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບ ຂອງກະຊວງພະລງັງານ 
ແລະ ບ່ໍແຮ ່ (MEM) ສະບບັປີ 2006 ລວມມເີປ້ົາໝາຍສາໍລບັການຊມົໃຊ້
ພາຍໃນປະເທດ, ແລະ ຕ ັງ້ແຕນ່ ັນ້ມາ ທາງສາໍນກັງານນາຍກົ ແລະ ອງົ 
ການວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຍແີຫງ່ຊາດ (NAST) ໄດມ້ສີວ່ນຮວ່ມ
ຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້ໃນການສະໜບັສະໜນູ ການລເິລີ່ ມທາງດາ້ນນ ໍາ້ມນັຊວີະພາບ, 

                                                            
2 LIRE, 2009(a). ການສກຶສາການປະເມນີນ ໍາ້ມນັຊວີະພາບຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ: ນະ
ໂຍບາຍ ແລະຄາໍເຫັນແນະນາໍຍດຸທະສາດທາງດາ້ນນ ໍາ້ມນັຊວີະພາບສາໍລບັ ສປປ ລາວ 
[ຮາ່ງສະບບັສດຸທາ້ຍ]. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ. 

Box 1. ຄາໍນຍິາມ 

ວດັສະດຊຸວີະພາບ ວດັສະດຈຸາກພືດ ຫືຼ ສດັທ່ີມຊີວີດິຢູໃ່ນປະຈບຸນັ. 

ພະລງັງານຊວີະພາບ  ພະລງັງານທ່ີຜະລິດຈາກວດັສະດຊຸວີະພາບ ບ່ໍວາ່ຈະເປັນເພ່ືອສາ້ງພະລງັງານຄວາມຮອ້ນ, ໄຟຟ້າ, ແສງສະຫວາ່ງ, ພະລງັງານກນົຈກັ ຫືຼ ຂນົສ ົ່ງ. 

ນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບ ນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟທ່ີເປັນຂອງແຫຼວ ຫືຼ ແກສ໊ທ່ີຜະລິດມາຈາກວດັສະດຊຸວີະພາບ ທ່ີສາມາດໃຊປ່້ຽນແທນນ ໍາ້ມນັແອັດຊງັ, ນ ໍາ້ມນັກາຊວ່ນ ແລະ ນ ໍາ້ມນັ
ອື່ ນໆ. 

ເອທານອນຊວີະພາບ  ນ ໍາ້ມນັທດົແທນທ່ີຜະລິດໄດ ້ມາຈາກພືດນ ໍາ້ຕານ ຫືຼ ພືດແປ້ງ ເຊ່ັນ: ອອ້ຍ, ມນັຕ ົນ້, ຫວົຜກັກາດຫວານ, ສາລ ີແລະ ເຂ້ົາສາລ.ີ 

ນ ໍາ້ມນັກາຊວ່ນຊວີະພາບ  ນ ໍາ້ມນັກາຊວ່ນທດົແທນປະກອບດວ້ຍເມດັທິລ (ຫືຼ ເອັດທິລ) ເອັສເຕຂີອງກດົໄຂມນັທ່ີມຕີອ່ງໂສຍ້າວ ທ່ີໄດມ້າຈາກພືດນ ໍາ້ມນັ ເຊ່ັນ: ໝາກເຍົາ, 
ໝາກນດັ, ແກນ່ເຣບຊດີ, ປາລມ໌ ແລະ ຖ ົວ່ເຫືຼອງ ຫືຼ ໄຂມນັສດັ. 

ລຸນ່ທາໍອດິ  ນ ໍາ້ມນັຊວີະພາບຜະລດິໄດ ້ມາຈາກອາຫານ ແລະ ພືດວດັຖດຸບິທ່ີມຢີູ ່ໂດຍການນາໍໃຊເ້ຕັກໂນໂລຍແີປຮບູ ທ່ີສາ້ງຕ ັງ້ຂຶນ້ແບບງາ່ຍ ແລະ ໃຊໄ້ດດ້ ີ 
(ເກອືບທກຸອນັ ທ່ີໃຊນ້ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບໃນປະຈບຸນັ ແມນ່ລຸນ່ທາໍອດິ). 

ລຸນ່ທີສອງ  ນ ໍາ້ມນັຊວີະພາບທ່ີຜະລິດ ໄດມ້າຈາກວດັສະດຊຸວີະພາບ ທ່ີບ່ໍສາມາດກນິໄດຫຼ້າຍອນັ, ລວມມທີງັຂອງເສດເຫືຼອຈາກການກະສກິາໍ ແລະ ພືດຕາ່ງໆ
ເຊ່ັນ: ຫຍາ້ສະວດິກຣາດ ແລະ ພືດພວກຂງີໄຄປ່າ, ແລະ ມຄີວາມຕອ້ງການຂະບວນການປງຸແຕງ່ ທ່ີກາ້ວໜາ້ທາງດາ້ນເຄມທ່ີີໃຊຄ້ວາມຮອ້ນ 
ແລະ ເຄມຊີວີະພາບຢູສ່ະເໝີ. 

ແກສ໊ຊວີະພາບ ແກສ໊ທ່ີຜະລດິໄດມ້າຈາກການຍອ່ຍສະຫຼາຍ ແລະ ການໝກັວດັສະດຊຸວີະພາບທ່ີບ່ໍໃຊອ້ກົຊ ີແລະ ສວ່ນໃຫຍປ່ະກອບໄປດວ້ຍແກສ໊ມເີທນ ແລະ 
ຄາ ບອນໄດອອກໄຊດ ໌ແລະ ໃຊເ້ປັນພະລງັງານໄຟຟ້າ, ຄວາມຮອ້ນ, ຫືຼ ໃຊຢູ້ໃ່ນພາຫະນະທ່ີແລນ່ດວ້ຍແກສ໊ທາໍມະຊາດອດັແໜນ້ (CNG) ຫືຼ 
ແກສ໊ປີໂຕຣລຽມແຫຼວ (LPG). 

(ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ສະຖາບນັພະລງັງານທດົແທນຂອງລາວ (LIRE); ແລະ IUCN. 2008. ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັການຜະລິດພະລງັງານຊວີະພາບແບບຍນືຍງົ: ການເກບັກາໍເຄື່ ອງມ ື
ແລະວທີິທາງ. Gland, Switzerland.) 

ຮບູທີ. 2: ການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟ ແລະ ການຄາດຄະເນຕ່ໍໜາ້, ສປປ ລາວ 
(ລາ້ນລດິ)1 
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ເຊິ່ ງສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ໄດເ້ນັນ້ໃສໝ່າກເຍົາ ທ່ີເປັນພືດນ ໍາ້ມນັ. ການລີເລີ່ ມເຮັດ
ການຄ ົນ້ຄວາ້ໃຫຍທ່ີ່ສດຸ ແມນ່ເຮັດຢູໃ່ນສວນປກູໝາກເຍົາທດົລອງໃນເນືອ້ທ່ີ 
20 ເຮັກຕາ ທ່ີໄດຮ້ວ່ມກນັທດົລອງໂດຍທາງ NAST ແລະ ບໍລິສດັເອກະ
ຊນົ. ລດັຖະບານລາວໄດຕ້ ັງ້ເປ້ົາໝາຍ ທ່ີຈະເອົານ ໍາ້ມນັເຊືອ້ເພີງຊວີະພາບ
ທດົແທນນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ເພີງປີໂຕຣລຽມໃນລະດບັ 10% ພາຍໃນປີ 2025. 

ດ ັງ່ນ ັນ້, ສປປ ລາວ ໄດມ້ຂີະແໜງນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບປະກດົຂຶນ້ມາ 
ໂດຍການເນັນ້ໜກັໃສ ່ການຜະລດິພືດວດັຖດຸບິເພ່ືອສ ົ່ງອອກ (ເຊ່ັນ: ມນັຕ ົນ້ 
ແລະ ອອ້ຍ) ແລະ ການລິເລີ່ ມກບັໝາກເຍົາຫີນ ຈາໍນວນຫຼາຍໂຄງການທ່ີ
ໄດຮ້ບັທຶນຜາ່ນທາງການລງົທຶນ ຂອງພາກເອກະຊນົ, ລດັຖະບານ ແລະ ຄູ່
ຮວ່ມງານພດັທະນາ. ເຖງິແນວໃດກໍ່ຕາມ, ປະສບົການດາ້ນການຜະລດິນ ໍາ້ 
ມນັເຊືອ້ເພີງຊວີະພາບຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ ແມນ່ຍງັອອ່ນນອ້ຍຫຼາຍ. ອງີຕາມ
ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລກືບັພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງ ທ່ີທາງສະຖາບນັພະລງັງານ
ທດົແທນຂອງລາວ (LIRE) ໄດຈ້ດັຂຶນ້ໃນປີ 2009, ເຫັນວາ່ມເີນືອ້ທ່ີການ
ປກູໝາກເຍົາໃນເວລານ ັນ້ປະມານ 30,000 ເຮັກຕາ ໂດຍຜາ່ນການລງົທຶນ
ຂອງພາກເອກະຊນົ, ເຊິ່ ງຈນົຮອດປີ 20093, ສາມາດເກບັກຽ່ວໝາກເຍົາຫີນ
ໄດພ້ຽງແຕ ່ 1,478 ໂຕນເທ່ົານ ັນ້, ສວ່ນໃຫຍມ່ຈີດຸໝາຍປາຍທາງໄປທ່ີ
ຕະຫຼາດສ ົ່ງອອກ. ປະຈບຸນັກາໍລງັມກີານນາໍໃຊພ້ື້ນທ່ີດນິຂະໜາດໃຫຍ ່ ເພ່ືອ
ໃຊປ້ກູພືດ ເຊ່ັນ: ສາລ,ີ ມນັຕ ົນ້ ແລະ ອອ້ຍ, ແຕພື່ດເຫ່ົຼານີແ້ມນ່ໃຊເ້ປັນ
ອາຫານ/ອາຫານສດັ ຫືຼ ສ ົ່ງອອກ, ເຊິ່ ງຜາ່ນມາແມນ່ຍງັບ່ໍທນັໄດນ້າໍໃຊເ້ຂ້ົາ
ໄປ ຜະລດິນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບໃນປະເທດເລີຍ. 

2. ການລງົທຶນໃນທລຸະກດິນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບ: ປະເດັນຕ ົນ້ຕໍ 

ຄວາມເປັນໄປໄດທ້າງດາ້ນເສດຖະກດິ.  

ນບັຕ ັງ້ແຕປີ່ 2009 ເປັນຕ ົນ້ມາ, ການສະໜອງນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບ ໃນ
ປະຈບຸນັແມນ່ມໜີອ້ຍກວາ່ 1% ຂອງນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟທ່ີໃຊ ້ໃນການຂນົສ ົ່ງທ ົ່ວ
ໂລກ ແລະ ປະມານ 3% ໃນບນັດາປະເທດກາໍລງັພດັທະນາໃນອາຊ4ີ. ປະ
ຈບຸນັນີ ້ ນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບບ່ໍຄອ່ຍຈະມຄີວາມເປັນໄປໄດ ້ ທາງດາ້ນ
ເສດຖະກດິຢູໃ່ນປະເທດໃດໜ່ຶງ ໂດຍທ່ີບ່ໍມກີານສະໜບັສະໜນູຂອງພາກລດັ. 
ແມແ້ຕຢູ່ໃ່ນປະເທດເບຣຊນິ ແລະ ສະຫະລດັ, ບອ່ນທ່ີມກີານຜະລດິນ ໍາ້ມນັ
ເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບ ຈາກພືດເປັນວດັຖດຸບິໄດຢ້າ່ງມປີະສດິທິພາບ ແລະ ມີ
ຕະຫຼາດຢູ ່ ກໍ່ຍງັຈາໍເປັນຕອ້ງໄດມ້ກີານສະໜບັສະໜນູຈາກພາກລດັ. ການ
ຄ ົນ້ຄວາ້ຊີໃ້ຫເ້ຫັນວາ່ ບ່ໍມວີທີິທາງອນັໃດຈະຊວ່ຍໃຫນ້ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບ 
ຢູໃ່ນພາວະຄວາມສຽ່ງຕ ໍາ່ ແລະ ເປັນການລງົທຶນທ່ີສາມາດໃຫກ້າໍໄລໄດ ້
ໂດຍທ່ີບ່ໍມກີານສະໜບັສະໜນູ ຂອງລດັຖະ ບານອກີບາງດາ້ນ5. ອດຸສາ
ຫະກາໍ ແລະ ຕະຫຼາດນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບ ອາດຈາໍເປັນຕອ້ງໄດມ້ກີານ
ປກົປອ້ງ ແລະ ຕະຫຼາດສ ົ່ງອອກແມນ່ຍງັມຈີາໍກດັ. ຕະຫຼາດສະຫະລດັ ແລະ 
ຕະຫຼາດຢໂູຣບແມນ່ຖກືກດີກນັຢາ່ງໜກັ, ໃນຂະນະທ່ີຕະຫຼາດອາຊ ີ ທ່ີຍິ່ ງ
ກຽ່ວຂອ້ງກບັ ສປປ ລາວ ນ ັນ້ແມນ່ມກີານແຂງ່ ຂນັທ່ີສງູ.  

ຢູໃ່ນປະເທດອນິໂດເນເຊຍ ໄດມ້ລີາຍງານວາ່ລດັຖະບານ ໄດໃ້ຫຄ້າໍໝ ັນ້ສນັ 
ຍາເງນິໄວຈ້າໍນວນ 1.1 ຕືໂ້ດລາ ເພ່ືອເປັນການຊວ່ຍທາງດາ້ນພ້ືນຖານໂຄງ
ລາ່ງ ຂອງການຜະລດິນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບ ນອກຈາກທ່ີໃຫໄ້ປກບັການ
ຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ການພດັທະນາ, ແລະ ການສະໜບັສະໜນູນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ເພີງ
ທ ົ່ວໄປ. ບໍລສິດັເປີຕາມນິາ (Pertamina) ທ່ີເປັນບໍລສິດັນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຂອງ
ລດັຂາດທຶນໄປຈາໍນວນທງັໝດົ 40 ລາ້ນໂດລາ ໃນລະຫວາ່ງປີ 2006-

                                                            
3 LIRE, 2009(a). 
4 USAID. 2009. ນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄພຊວີະພາບໃນອາຊ:ີ ການວເິຄາະທາງເລອືກເພ່ືອຄວາມຍນື
ຍງົ. 
5 Kojima et al. 2007, in LIRE 2009(a). 

2008 (ເບິ່ ງລາຍລະອຽດໃນ Box 2). ຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ, ນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟ
ຊວີະພາບມທີາ່ແຮງທ່ີ ຈະເຮັດໃຫມ້ຜີນົປະໂຫຍດທາງດາ້ນການເງນິ ເຊ່ັນ: 
ການຫຸຼດຜອ່ນການນາໍເຂ້ົານ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟ ແລະ ການຫຸຼດຜອ່ນການທດົແທນ
ນ ໍາ້ມນັກາຊວ່ນໄປພອ້ມກນັ (ປະຈບຸນັນີແ້ມນ່ປະມານ 48 ຕືກ້ບີ/ປີ), ເຊິ່ ງ 
ສາມາດໃຊລ້ງົທຶນໃໝຢູ່ໃ່ນຂະແໜງນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບ6. ເພາະວາ່ປະຈຸ
ບນັນີ ້ ສປປ ລາວ ໃຊຈ້າ່ຍເພ່ືອການນາໍເຂ້ົານ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟ ເປັນຈາໍນວນ
ຫຼວງຫຼາຍ, ແມແ້ຕມ່ກີານຫຸຼດຜອ່ນ ຈາໍນວນຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍການນາໍເຂ້ົາເຫ່ົຼານີລ້ງົ
ເລັກນອ້ຍ ກໍ່ແມນ່ຈະເຮັດໃຫມ້ເີງນິໄປໃຊໃ້ນຂະແໜງເສດຖະກດິອື່ ນ.  ເຖງິ
ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການຈະພດັທະນາຂະແໜງນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບ ໃຫປ້ະ 
ສບົຜນົສາໍເລັດ (ທ່ີຍງັເປັນການປະກອບສວນຕ່ໍການພດັທະນາຊນົນະບດົ) 
ນ ັນ້ແມນ່ຈະຕອ້ງມກີານຊວ່ຍເຫືຼອ ອນັຈງິຈງັຂອງທາງລດັຖະບານ.  

ການນາໍໃຊຢູ້ພ່າຍໃນປະເທດກບັການສ ົ່ງອອກ. ທິດທາງສອງອນັໃນການ
ພດັທະນານ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບ ແມນ່ຈະມໂີອກາດ ແລະ ຄວາມສຽ່ງທ່ີ
ແຕກຕາ່ງກນັ. ດ ັງ່ທ່ີໄດກ້າ່ວມາແລວ້ນ ັນ້, ຄວາມສາໍຄນັທາງດາ້ນເສດຖະກດິ
ແມນ່ເປັນບນັຫາໜ່ຶງ ແລະ ເສດຖະກດິທາງດາ້ນການຜະລດິນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟ
ຊວີະພາບຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ ແມນ່ຍງັບ່ໍໄດຄ້ດິໄລໃ່ນລາຍລະອຽດເທ່ືອ. ໂດຍ
ອງີຕາມການປະເມນີຂອງທາງ LIRE1, ລາຄານ ໍາ້ມນັອທີານອລຊວີະພາບຢູ່
ພາຍໃນປະເທດຕ່ໍລິດທ່ີຜະລິດມາຈາກມນັຕ ົນ້ ຫືຼ ອອ້ຍ, ຫືຼ ນ ໍາ້ມນັກາຊວ່ນ 
ຊວີະພາບທ່ີຜະລດິມາຈາກໝາກເຍົາ ແມນ່ຈະແຂງ່ຂນັໄດກ້ບັນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟປີ
ໂຕຣລຽມ. ເຖງິແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການລງົທຶນເບືອ້ງຕ ົນ້ເຂ້ົາໃນການກໍ່ສາ້ງພ້ືນ 
ຖານໂຄງລາ່ງ ແລະ ສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກຕາ່ງໆ ອາດຈະພິສດູໃຫ້
ເຫັນວາ່ ເປນັອປຸະສກັທ່ີບ່ໍອາດຈະສາມາດຂາ້ມຜາ່ນໄດ.້ ດ ັງ່ນ ັນ້, ການສະ 
ໜບັສະໜນູທາງດາ້ນການເງນິ ອາດຈະມຄີວາມຈາໍເປັນເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫ້
ນ ໍາ້ມນັປະສມົນ ັນ້ແຂງ່ຂນັໄດ,້ ແລະ ອາດຈະມກີານຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ແີຮງຈງູໃຈ 
ເພ່ືອສະໜບັສະໜນູ ສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນການຜະລິດ, ການປ້ອງ
ກນັການນາໍເຂ້ົາ ນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບຈາກປະເທດອື່ ນ, ແລະ ການນາໍ
ເອົາເຕັກໂນໂລຍໃີໝເ່ຂ້ົາມາ ຫືຼ ການຍກົລະດບັເຕັກໂນໂລຍເີກົ່ າ.  

ການສ ົ່ງອອກພືດວດັຖດຸບິ ທ່ີໃຊເ້ຮັດນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບ ແມນ່ເປັນ
ເລື່ ອງງາ່ຍກວາ່ ແລະ ການຜະລດິພືດອດຸສາຫະກາໍ ແມນ່ເປັນທ່ີຄຸນ້ເຄຍີກນັ
ດແີລວ້ຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ. ເຖງິແນວໃດກໍ່ຕາມ, ອນັນີຈ້ະເຮັດໃຫເ້ສດຖະກດິ
ຂອງລາວ ພາດໂອກາດໃນການສາ້ງມນູຄາ່ເພ່ີມ, ເຊ່ັນດຽວກບັການຮບັປະ 
ກນັທາງດາ້ນພະລງັງານທ່ີມທີາ່ແຮງ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດທາງດາ້ນສິ່ ງແວດ
ລອ້ມຂອງນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບ. ເຖງິແມນ່ວາ່ ຄວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງ
ການຜະລດິນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບ ຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ການສາ້ງພະລງັ 
ງານຍງັບ່ໍທນັໄດຮ້ບັການທດົສອບຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ, ທາງ LIRE ປະເມນີ
ໄວວ້າ່ ນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບ ທ່ີຜະລດິໄດຈ້າກການປກູໝາກເຍົາ 1 
ເຮັກຕາ ແມນ່ເທ່ົາກບັຄວາມຕອ້ງການນ ໍາ້ມນັກາຊວ່ນຂອງ 10 ຄວົເຮອືນ
ໂດຍປະມານ, ດ ັງ່ນ ັນ້, ຈິ່ງເປັນການໃຫຄ້ວາມຫວງັກບັໂຄງການພະລງັງານ
ຊນົນະບດົ7. 

ການສາ້ງສວນປກູພືດຂະໜາດໃຫຍກ່ບັການຜະລດິຂະໜາດນອ້ຍ. ໂດຍ
ປຽບທຽບກບັພືດອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ກະສກິາໍແລວ້, ພືດວດັຖດຸບິທ່ີໃຊເ້ຮັດ
ນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບ (ເຊ່ັນ: ມນັຕ ົນ້, ໝາກເຍົາ, ສາລ ີແລະ ອອ້ຍ) 
ແມນ່ມຫຼີາຍທາງເລອືກ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍ. ເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ຮບູແບບການ

                                                            
6 LIRE, 2009(b). ການສກຶສາການປະເມນີນ ໍາ້ມນັຊວີະພາບຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ: ຄວາມ
ຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການທ່ີສະແດງອອກ ແລະຄາໍເຫັນແນະນາໍເພ່ືອທດົແທນນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ເພີງດວ້ຍ
ນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບໃຫໄ້ດ ້10% ໃນປີ 2020 [ຮາ່ງສະບບັສດຸທາ້ຍ]. ນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈນັ, ສປປ ລາວ. 
7 LIRE, 2009a. 
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ປກູທ່ີເພ່ີມຂຶນ້ ແມນ່ເປັນສິ່ ງບ ົ່ງບອກທ່ີສາໍຄນັ ເຖງິຄວາມຍນືຍງົໂດຍລວມ. 
ບນັຫາທ່ີຢູອ່ອ້ມຮອບ ກບັການເຮັດສວນປກູຂະໜາດໃຫຍຢູ່ໃ່ນ ສປປ ລາວ 
ແມນ່ຢູຄ່ງົທ່ີສາໍລບັການຜະລດິພືດ ໃຊເ້ຮັດນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບ. ສິ່ ງເຫ່ົຼາ
ນີລ້ວມມ:ີ ການຍາດແຍງ່ການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທ່ີດນິ; ການເຮັດໃຫເ້ກດີ
ການທາໍລາຍປ່າໄມ ້ ແລະ ການສນູເສຍຊວີະນາໆພນັ; ການຍກົຍາ້ຍຊາວ 
ບາ້ນອອກໄປຈາກພ້ືນທ່ີ; ການມແີຮງງານໃຫພ້ຽງພໍ; ການຄ ໍາ້ປະກນັດາ້ນ
ສະບຽງອາຫານຫຸຼດລງົ; ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັກດົໝາຍ ແລະ ກດົລະບຽບທ່ີບ່ໍ 
ເຂັມ້ງວດທ່ີໄດອ້ອກແບບ ເພ່ືອຫຸຼດຜອ່ນສະຖານະການເຫ່ົຼານີ.້ ການເຮັດສນັ 
ຍາການຜະລິດແບບຜກູພນັສອງສ ົນ້ ໃນການຜະລດິຂະໜາດນອ້ຍແມນ່ມທີາ່
ແຮງທ່ີປະກອບສວ່ນຕ່ໍກບັການເຕບີໂຕ ແລະ ການພດັທະນາເສດຖະກດິຊນົ 
ນະບດົຫຼາຍຂຶນ້ ໂດຍທ່ີມຜີນົກະທບົທາງລບົຕ່ໍກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ
ໜອ້ຍກວາ່. ເຖງິແນວໃດກໍ່ຕາມ, ລະບບົການເຮັດສນັຍາຜກູພນັສອງສ ົນ້ກໍ່
ເຮັດໃຫເ້ກດີມສີິ່ ງທາ້ທາຍຢູໃ່ນຕວົມນັເອງ ເຊ່ັນ: ຄວາມຕອ້ງການເພ່ືອການ
ສະໜບັສະໜນູ ແລະ ການສ ົ່ງເສມີຊາວກະສກິອນ, ການປກົປ້ອງຊາວກະ 
ສກິອນຜູທ້ກຸຍາກ ແລະ ດອ້ຍໂອກາດ, ການຄ ໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ 
ແລະ ການດງຶດດູການລງົທຶນ.  

ໝາກເຍົາ ອາດຈະເປັນພືດທ່ີໃຊຜ້ະລິດນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບອນັສາໍຄນັ
ຂອງ ສປປ ລາວ ເພາະວາ່ມນັສາມາດປກູໄດ ້ຢູໃ່ນດນິທ່ີເສື່ ອມໂຊມ, ນ ັນ້ກໍ່
ໝາຍຄວາມວາ່ມຄີວາມແຂງ່ຂນັໜອ້ຍກວາ່ ການປກູພືດອື່ ນ ແລະ ເຂ້ົາ. ອງີ
ຕາມການປະເມນີຂອງ LIRE, ການທດົແທນການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ມນັກາຊວ່ນ ຈາໍ
ນວນ 10% ໃນປີ 2020 ແມນ່ຈະເທ່ົາກບັຈາໍນວນນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບ 
64 ລາ້ນລດິ, ເຊິ່ ງເທ່ົາກບັເນືອ້ທ່ີປກູໝາກເຍົາປະມານ 135,000 ເຮັກຕາ, 
ຫືຼ 4% ຂອງເນືອ້ທ່ີດນິກະສກິາໍ. ມຄີວາມຕອ້ງການທ່ີດນິຂະໜາດໃຫຍກ່ໍ່
ເພາະມຄີວາມຕອ້ງການເຊືອ້ເພິງ ຕາມທ່ີໄດປ້ະເມນີໄວ ້ ແລະ ກໍ່ຍອ້ນຜນົ
ຜະລດິໝາກເຍົາທ່ີຂອ້ນຂາ້ງຕ ໍາ່. ນອກຈາກນ ັນ້, ອນັນີອ້າດຈະເປັນການປະ
ເມນີຈາໍນວນຂອງໝາກເຍົາທ່ີຕອ້ງການນ ັນ້ຕ ໍາ່ ໂດຍທ່ີບ່ໍມກີານສະໜບັ 
ສະໜນູຢາ່ງຈງິຈງັຂອງລດັຖະບານ ແລວ້ ແກນ່ໝາກເຍົາທ່ີຜະລດິໄດສ້ວ່ນ
ໃຫຍແ່ມນ່ຈະຖກືສ ົ່ງອອກ. ເມ ື່ອນາໍເອົາເລື່ ອງນີເ້ຂ້ົາມາພິຈາລະນາແລວ້, ຍດຸ
ທະສາດປາ່ໄມແ້ຫງ່ຊາດຮອດປີ 2020 ຄາດການໄວວ້າ່ຈະມເີນືອ້ທ່ີປກູໄມ ້
ອດຸສາຫະກາໍຈາໍນວນ 500,000 ເຮັກຕາ ໃນປີ 20208; ເປັນຕວົ
ເລກທ່ີສາມາດປຽບທຽບໄດກ້ບັທ່ີດນິທງັໝດົຕອ້ງການ ເພ່ືອໃຫບ້ນັລໄຸດຕ້າມ
ເປ້ົາໝາຍນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບ 10%. ເພ່ືອໃຫບ້ນັລໄຸດຕ້າມເປ້ົາໝາຍ
ໂດຍປະມານແລວ້, ຈະຕອ້ງມກີານຄາໍນງຶຢາ່ງຈງິຈງັ ໃນເລື່ ອງຂອງທ່ີດນິ 
ແລະ ແຮງງານທ່ີມຢີູ,່ ການຫຸຼດຜອ່ນການສ ົ່ງອອກ ແລະ ການກາໍນດົວາ່ພ້ືນ
ທ່ີການປກູໝາກເຍົານ ັນ້ຈະສາມາດໃຫຊ້າວກະສກິອນ ຜູຜ້ະລດິຂະໜາດນອ້ຍ
ເຮັດໃຫ ້ຫືຼ ບ່ໍ9.    

ຜນົກະທບົທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ. ການປກູພືດນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບ 
ແລະ ການຜະລິດນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບ ແມນ່ຈະມຜີນົກະທບົຕ່ໍສິ່ ງແວດ
ລອ້ມທງັທາງບວກ ແລະ ທາງລບົ. ຜນົກະທບົທາງບວກຕ່ໍກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ
ຈະລວມມ ີ ການຫຸຼດຜອ່ນການປ່ອຍແກສ໊ເຮອືນແກວ້ (GHG) ຈາກນ ໍາ້ມນັ
ເຊືອ້ເພິງ, ການຟ້ືນຟທ່ີູດນິບ່ໍໄດໃ້ຊປ້ະໂຫຍດໃຫກ້ບັມາໄດໃ້ຊປ້ະໂຫຍດ, 
ແລະ ເປັນການເພ່ີມການຄວບຄມຸເລື່ ອງການເຊາະເຈື່ອນ. ປະຈບຸນັນີກ້ານຜະ 
ລິດນ ໍາ້ມນັຊວີະພາບຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ ແມນ່ຍງັມໜີອ້ຍສດຸ ແລະ ມຜີນົກະ 
ທບົຕ່ໍກບັສິ່ ງແວດລອ້ມໜອ້ຍສດຸ. ເຖງິແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການຜະລິດນ ໍາ້ມນັ
ເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບທົ່ວໂລກ ຮອດປະຈບຸນັນີໄ້ດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ ມນັສາ 
ມາດເຮັດໃຫເ້ກດີບນັຫາກບັສະພາບແວດລອ້ມໄດ ້ ແມວ້າ່ອາດຈະມທີາ່ແຮງ

                                                            
8ສາໍນກັງານນາຍກົ. 2005. ຍດຸທະສາດປາ່ໄມຮ້ອດປີ 2020. 
9 LIRE, 2009(a). 

ໃນການຫຸຼດຜອ່ນການປອ່ຍແກສ໊ເຮອືນແກວ້ (GHG) ກໍ່ຕາມ. ການປກູພືດ
ນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບໃນພ້ືນທ່ີຂະໜາດໃຫຍ,່ ເຊ່ັນດຽວກບັການປກູພືດ
ອດຸສາຫະກາໍອື່ ນໆ ແມນ່ສາມາດສ ົ່ງຜນົໃຫເ້ກດີການທາໍລາຍປ່າໄມ ້ ແລະ
ການສນູເສຍຊວີະນາໆພນັໃນຕ່ໍໜາ້ ດ ັງ່ທ່ີໄດເ້ກດີຂຶນ້ມາແລວ້ຢູໃ່ນສວນປກູ 

ປາລມ໌ນ ໍາ້ມນັຂອງປະເທດອນິໂດເນເຊຍ ແລະ ມາເລເຊຍ. ນອກຈາກນ ັນ້ຍງັ
ມກີລໍະນຂີອງໂຄງການປກູໄມ ້ ຕາມທ່ີໄດວ້າງແຜນໄວແ້ລວ້ນ ັນ້ບ່ໍເຄຍີຖກືຈດັ
ຕ ັງ້ປະຕບິດັເລີຍ, ເຊິ່ ງປ່າໄມແ້ມນ່ໄດຖ້ກືຕດັໄປຮຽບຮອ້ຍແລວ້ ແຕບ່ໍ່ເຫັນມ ີ
ການປກູເກດີຂຶນ້ມາເລຍີ. ຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ ໄດມ້ກີານຕດັໄມອ້ອກຈາກພ້ືນທ່ີ 
3000 ເຮັກຕາຢູໃ່ນແຂວງບໍລຄິາໍໄຊ ໃນປີ 2004-2006 ເພ່ືອຈະເຮັດສວນ
ປກູໝາກພາ້ວ, ແຕແ່ລວ້ບ່ໍມສີວນປກູໝາກພາ້ວເກດີຂຶນ້ເລີຍ10. ນ ໍາ້ມນັເຊືອ້
ໄຟຊວີະພາບທ່ີຜະລິດມາຈາກພືດທ່ີເມ ື່ອກອ່ນປກູຢູໃ່ນດນິປ່າໄມ,້ ດນິທ່ີລຸມ່ 
ຫືຼ ດນິຕມົທ່ີທບັຖມົ ນ ັນ້ແມນ່ຈະໃຊເ້ວລາດນົນານ ເພ່ືອທດົແທນຄນືກ ັນ່ຕອງ
ທາດຄາບອນ (ນ ັນ້ຄ ືມນັອາດຈະໃຊເ້ວລາຫຼາຍພນັປີ ສາໍລບັການຫຸຼດຜອ່ນ 

                                                            
10 LLTP/GTZ. 2007. ການສກຶສາກຽ່ວກບັການຂດັແຍງ່ທ່ີດນິ ແລະການແກໄ້ຂຂໍຂ້ດັແຍງ່
ຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ. 

Box 2.  ປະສບົການຂອງອນິໂດເນເຊຍກບັການສ ົ່ງເສມີນ ໍາ້ມນັເຊືອ້
ໄຟຊວີະພາບ 

ໃນປີ 2006, ລດັຖະບານອນິໂດເນເຊຍ ໄດກ້າໍນດົນະໂຍບາຍແຫງ່ຊາດ ກຽ່ວກບັ
ນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບຂອງຕນົເອງ. ແຜນການໄດເ້ລັງເຫັນວາ່ ນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟ
ຊວີະພາບຈະສະໜອງໄດໃ້ນຈາໍນວນ 10 % ຂອງນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟທ່ີໃຊໃ້ນການຂນົ
ສ ົ່ງຮອດປີ 2010, ສາ້ງວຽກເຮັດງານທາໍ ແລະ ນາໍໄປສູກ່ານກຸມ້ຕນົເອງ ທາງ
ດາ້ນພະລງັງານຂອງຄນົຊນົນະບດົ. ໃນປີ 2007, ລດັຖະບານອນິໂດເນເຊຍ ໄດ້
ເຊັນສນັຍາ 67 ສະບບັເພ່ືອການພດັທະນານ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບ ເຊິ່ ງມມີນູຄາ່
ເກອືບທງັໝດົ10 ຕືໂ້ດລາ ແລະ ມລີາຍງານວາ່ໄດໃ້ຫຄ້າໍໝ ັນ້ສນັຍາເງນິໄວ້
ຈາໍນວນ 1.1 ຕືໂ້ດລາ ເພ່ືອຈະໃຊໃ້ນການສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນພ້ືນຖານໂຄງ
ລາ່ງ. ບໍລິສດັນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟເປີຕາມນິາ (Pertamina) ເຊິ່ ງເປັນບໍລິສດັນ ໍາ້ມນັເຊືອ້
ໄຟຂອງລດັ ແມນ່ຕອ້ງໄດຂ້າຍນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟປະສມົກບັນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບ 
5%.  

ໃນທາ້ຍປີ 2007-2008, ລາຄາພືດອາຫານສດັ ທ່ີໃຊຜ້ະລດິນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະ
ພາບໄດພຸ້ງ່ສງູຂຶນ້, ແຜນການເພ່ືອການພດັທະນາໃໝໄ່ດຖ້ກືຢດຸຊະງກັ, ໂຮງງານ
ກ ັນ່ຫຼາຍແຫງ່ໄດຢ້ດຸການດາໍເນນີການ ແລະ ຜູຜ້ະລິດຫນັໄປເຮັດການສ ົ່ງອອກໄປ
ຫາບນັດາປະເທດ OECD. ການຂາດທຶນຂອງບໍລິສດັ Pertamina ເນື່ອງມາ
ຈາກການປະສມົນ ໍາ້ມນັຊວີະພາບ ແມນ່ມຈີາໍນວນລວມທງັໝດົປະມານ 40 ລາ້ນ
ໂດລາ ແຕປີ່ 2006 ຫາ ເດອືນມຖິນຸາ 2008, ເຊິ່ ງເປັນຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍທ່ີລດັຖະບານ
ຕອ້ງແບກຫາບ ນອກເໜືອໄປຈາກການຊວ່ຍເຫືຼອໃຫກ້ບັນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟປີ
ໂຕຣລຽມທ່ີມຢີູ.່  

ໃນປີ 2008, ລາຄາຫຸຼດລງົອກີ ແລະ ການຜະລດິນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບໃນອນິ
ໂດເນເຊຍເລີ່ ມມທີາ່ເພ່ີມຂຶນ້ອກີ. ລດັຖະບານອນິໂດເນເຊຍທບົທວນ ເປ້ົາໝາຍ
ການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບຂອງຕນົເອງ ເປັນນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟໃຊຂ້ນົສ ົ່ງລງົ
ເຫືຼອ 2.5% ໃນປີ 2010. ການຜອ່ນ ຜນັນີແ້ມນ່ບ່ໍເປັນທ່ີຍອມຮບັຂອງຜູຜ້ະລິດ 
ແຕເ່ປັນການຫຸຼດຜອ່ນພາລະຕ່ໍກບັດາ້ນເສດຖະກດິ. ອງີຕາມ IISD, ການປ່ອຍ
ລາຄານ ໍາ້ມນັໃຫສ້ງູຂຶນ້ ແມນ່ເປັນຜນົປະໂຫຍດຕ່ໍກບັເສດຖະກດິຂອງອນິໂດເນ
ເຊຍໃນໄລຍະຍາວ, ເປັນການຫຸຼດຜອ່ນພາລະເລື່ ອງການຊວ່ຍເຫີຼອ, ສ ົ່ງເສມີ
ປະສດິທິພາບຂອງນ ໍາ້ມນັເຊື່ອໄຟ ແລະ ເພ່ີມການຮບັປະກນັທາງດາ້ນພະລງັງານ.  

(ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ການລິເລີ່ ມການຊວ່ຍເຫືຼອທ ົ່ວໂລກຂອງ IISD. 2008. ນ ໍາ້ມນັເຊືອ້
ໄຟຊວີະພາບ – ຢູໃ່ນລາຄາໃດ? ການສະໜບັສະໜນູເລື່ ອງອທີານອລ ແລະ 
ນ ໍາ້ມນັກາຊວ່ນຊວີະພາບຂອງລດັຖະລານຢູມ່ນອນິໂດເນເຊຍ. ເຈນັນວີາ, ສະວດິ
ເຊແີລນ) 
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ການຂນົສ ົ່ງແກສ໊ເຮອືນແກວ້ (GHG) ເພ່ືອຊດົເຊຍີຕ່ໍການປ່ອຍອອກໄປຈາກ
ການຕດັໄມທ້າໍລາຍປ່າ).  

ນອກຈາກນ ັນ້, ເຊ່ັນດຽວກບັພືດອື່ ນໆອກີຫຼາຍອນັ, ການຂະຫຍາຍການຜະ 
ລິດພືດນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບ ຍງັສາ້ງຄວາມເປັນຫວ່ງກຽ່ວກບັການນາໍໃຊ້
ນ ໍາ້. ຢູໃ່ນອນິເດຍ, ການຜະລດິເອທານອລ 1 ລິດ ຈາກອອ້ຍແມນ່ຈາໍເປັນ
ຕອ້ງໃຊນ້ ໍາ້ຊນົລະປະທານ ທ່ີຂາດແຄນຢູແ່ລວ້ນ ັນ້ຈາໍນວນເກອືບ 3500 
ລິດ; ກງົກນັຂາ້ມ, ຢູໃ່ນປະເທດເບຣຊນິ ອອ້ຍທ່ີປກູໃນນ ໍາ້ຝນົສາມາດຜະລດິ
ເອທານອລ 1 ລິດໄດຈ້າກການໃຊນ້ ໍາ້ຊນົລະປະທານ ພຽງແຕ ່90 ລິດເທ່ົາ
ນ ັນ້11. ພືດທ່ີໃຊເ້ຮັດນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບສະເພາະເຊ່ັນ: ໝາກເຍົາ ແລະ
ເຂ້ົາຝາ້ງຫວານ ແມນ່ຕອ້ງການນ ໍາ້ໜອ້ຍກວາ່ ແລະ ແຂງ່ຂນັໄດດ້ກີວາ່ກບັ
ພືດອາຫານ. ຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ, ການປກູອອ້ຍ ແລະ ມນັຕ ົນ້ລະດຝູນົອາດ
ຈະມທີາງເປັນໄປໄດ.້  

ການພດັທະນາການປກູພືດ ວດັຖດຸບິເຮັດນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບ ແລະ ສິ່ ງ
ອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການປງຸແຕງ່ແມນ່ຕອ້ງມກີານວາງແຜນ ທ່ີຮອບ
ຄອບ, ເອົາໃຈໃສກ່ານປະເມນີຜນົທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການຕດິ 
ຕາມ. ມຜີນົປະໂຫຍດທາງດາ້ນສະພາບແວດລອ້ມ ແລະ ເສດຖະກດິຫຼາຍ
ຈາກການຜະລດິ ແລະ ນາໍໃຊນ້ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບ ເທ່ົາທ່ີມສີະພາບທາງ
ດາ້ນພມູສາດທ່ີໃກຄ້ຽງກນັ ຕາມທ່ີເປັນໄປໄດ ້ ແລະ ໂດຍການຜະລິດພືດ
ວດັຖດຸບິ ແລະ ນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟໃນລະດບັທ່ີຫຼາກຫຼາຍ. 

ຜນົກະທບົຕ່ໍຊາວກະສກິອນ. ຊາວກະສກິອນຈະຢູໃ່ນແຖວໜາ້ຂອງຜນົກະທບົ
ຕາ່ງໆທ່ີມາໃນທາງດາ້ນບວກ ແລະ ດາ້ນລບົຈາກການພດັທະນານ ໍາ້ມນັເຊືອ້
ໄຟຊວີະພາບ. ຖາ້ດາໍເນນີການໄປໄດດ້ແີລວ້, ການຜະລດິນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊ ີ
ວະພາບ ສາມາດສາ້ງກະແສລາຍຮບັອນັສາໍຄນັ ໃຫກ້ບັຊາວກະສກິອນ ແລະ
ເປັນແຫຼງ່ພະລງັງານທາງເລືອກ, ຊວ່ຍໃນການຫຸຼດຫອ່ນຄວາມທກຸຍາກ. ເຖງິ
ແນວໃດກໍ່ຕາມ ຍງັມສີິ່ ງທາ້ທາຍຫຼາຍຢາ່ງຢູ.່ ພາຍໃຕຕ້ວົແບບການປກູຕ ົນ້
ໄມນ້ ັນ້, ມຄີວາມສຽ່ງທ່ີຊາວກະສກິອນໃນຊນົນະບດົ ຈະສນູເສຍທ່ີດນິກະ 
ສກິາໍ, ພ້ືນທ່ີປ່າໄມ ້ ແລະ ເຂດໜອງບງຶໄປໃຫກ້ບັການປກູໄມ,້ ໂດຍສະ
ເພາະຖາ້ແມນ່ຄວາມຕອ້ງການ ຂອງການລງົທຶນແລວ້ນ ັນ້ ກດົໝາຍທ່ີດນິ 
ແລະ ປ່າໄມ ້ ແມນ່ບ່ໍສາມາດຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໄດຢ້າ່ງເຕັມທ່ີ. ການພດັທະນາ
ສວນປກູຂະໜາດໃຫຍ ່ ອາດຈະນາໍໄປສູກ່ານຈາ້ງງານ ທ່ີບ່ໍມຄີວາມສະເໝີ
ພາບອກີດວ້ຍ ແລະ ມກີານຍກົຍາ້ຍພາຍໃນ ເພ່ືອໃຫໄ້ດຕ້າມຄວາມຕອ້ງ 
ການຂອງແຮງງານ. ຕວົຢາ່ງ, ມເີນືອ້ທ່ີດນິຫຼາຍເຮັກຕາ ທ່ີໄດເ້ອົາໃຫເ້ພ່ືອ
ການປກູຢາງພາລາ, ມນັຕ ົນ້ ແລະ ສາລີ ເພ່ືອການຄາ້ຢູໃ່ນເມອືງເລ່ົາງາມ, 
ແຂວງສາລະວນັ ໂດຍທ່ີມບີາງບາ້ນໄດເ້ອົາດນິກະສກິາໍເກອືບທງັໝດົໃຫເ້ຮັດ, 
ແຕບ່ໍ່ແມນ່ວາ່ ຊາວບາ້ນທກຸຄນົທ່ີຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກການຈາ້ງແຮງ
ງານໄປເຮັດສວນຕາມປກົກະຕນິ ັນ້12. ການເຮັດສນັຍາຜກູພນັສອງສ ົນ້ກບັຜູ້
ຜະລດິຂະໜາດນອ້ຍ ຍງັຈາໍເປັນຕອ້ງມເີງ ື່ອນໄຂສະເພາະ ເພ່ືອເຮັດໃຫປ້ະ 
ສບົຜນົສາໍເລັດ: ການສະໜບັສະໜນູ ແລະ ການສ ົ່ງເສມີຊາວກະສກິອນ; 
ການຕດິຕາມເພ່ືອໃຫຮ້ບັປະກນັວາ່ ສນັຍາໄດຮ້ບັກການປະຕບິດັ ແລະ ດ ັງ່
ນ ັນ້ ການຄ ໍາ້ປະກນັດາ້ນສະບຽງອາຫານ ບ່ໍຢູໃ່ນພາວະຄວາມສຽ່ງ; ແລະ
ການເຂ້ົາເຖງິຕະຫຼາດ ແລະ ຂໍມ້ນູດາ້ນຕະຫຼາດ. ການຄ ົນ້ຄວາ້ທ່ີທາງ 
WWF ແລະ SNV ໄດເ້ຮັດນ ັນ້ ແມນ່ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ ຜູຜ້ະລິດ
ຂະໜາດນອ້ຍແມນ່ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດພຽງເລັກນອ້ຍຈາກໂຄງການປກູອອ້ຍ 

                                                            
11 IWMI. 2008. “ຜນົສະທອ້ນຕ່ໍກບັນ ໍາ້ຂອງພືດໃຫນ້ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບ: ການເຂ້ົາໃຈ
ເຖງິຜນົໄດຜ້ນົເສຍ ແລະການລະບທຸາງເລອືກ”. ບດົສງັລວມຫຍໍດ້າ້ນນະໂຍບາຍທາງນ ໍາ້, 
ສະບບັທີ 30. 
12 NERI ແລະ IUCN. 2010. ບດົລາຍງານຜນົກະທບົທາງດາ້ນເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ 
ແລະສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງການລງົທຶນໃນແຂວງສາລະວນັ [ສະບບັຮາ່ງ, ກລໍະກດົ 2010]. 

ແລະ ໝາກເຍົາ ຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ. ທງັຊາວກະສກິອນຜູເ້ຮັດສນັຍາ ແລະ 
ຜູຮ້ບັຈາ້ງລາຍວນັໄດຮ້ບັຜນົຕອບແທນ ໜອ້ຍກວາ່ແຮງງານຂອງເຂົາເຈົາ້
ປຽບທຽບກບັການປກູເຂ້ົາຂາຍ13. ເຖງິແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຖາ້ສິ່ ງທາ້ທາຍ 

ເຫ່ົຼານີໄ້ດຮ້ບັການເອົາໃຈໃສແ່ລວ້, ການຜະລດິນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບຂະ 
ໜາດນອ້ຍ ຈະສາມາດປະກອບສວ່ນ ຕ່ໍການພດັທະນາຊນົນະບດົ.   

3. ທາງເລືອກດາ້ນນະໂຍບາຍ  

ການພດັທະນານ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ ແມນ່ໄດຕ້ ັງ້ເປ້ົາໃຫບ້ນັລເຸປ້ົາ
ໝາຍທາງດາ້ນເສດຖະກດິ, ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ, ລວມໄປເຖງິ: 
ການປບັປງຸ ການຮບັປະກນັທາງດາ້ນພະລງັງານ; ສ ົ່ງເສມີການພດັທະນາ
ຊນົນະບດົ; ແລະ ເພ່ືອສາ້ງໃຫມ້ກີານເຕບີໂຕທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ 
ດງຶດດູການລງົທຶນຢູໃ່ນຂະແໜງການໃໝ1່4. ເປ້ົາໝາຍເຫ່ົຼານີຄ້ວນຈະຊີ້
ຄວາມພະຍາຍາມເພ່ືອພດັທະນານ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບ ເພ່ືອຮບັປະກນັວາ່ 
ເຂົາເຈົາ້ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູການພດັທະນາທ່ີຍນືຍງົ ແລະ ບ່ໍເປັນ
ອນັຕະລາຍກບັມນັ. ທາງເລອືກດາ້ນນະໂຍບາຍ ເພ່ືອຊີນ້າໍຂະແໜງນ ໍາ້ມນັ
ເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບລວມມຄີ:ື 

 ການພດັທະນາລະບບົການວາງແຜນນາໍໃຊທ່ີ້ດນິແຫງ່ຊາດ. ລດັຖະບານ
ລາວ ໄດດ້າໍເນນີຂ ັນ້ຕອນທ່ີເປັນທາ່ກາ້ວ ໃນການດາໍເນນີການປະເມນີ
ສິ່ ງແວດລອ້ມທາງຍດຸທະສາດ (SEA) ຢູໃ່ນຂະແໜງການນີເ້ປັນທ່ີຮຽບ 
ຮອ້ຍແລວ້, ດວ້ຍການແຈງ້ເຖງິ ການສາ້ງຮາ່ງດາໍລດັກຽ່ວກບັນ ໍາ້ມນັເຊືອ້
ໄຟຊວີະພາບ. ນອກຈາກນ ັນ້, ການແນະນາໍລະບບົການວາງແຜນການ
ນາໍໃຊທ່ີ້ດນິຢູໃ່ນຂ ັນ້ສນູກາງ ແລະ ຂ ັນ້ທອ້ງຖິ່ນແມນ່ເປັນເປ້ົາໝາຍໜ່ຶງ
ຂອງຍດຸທະສາດປາ່ໄມແ້ຫງ່ຊາດຮອດປີ 2020 ຂອງລດັຖະບານ. 
ເນື່ອງຈາກວາ່ ການຜະລິດນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບຂະໜາດໃຫຍ ່ ແມນ່
ຕອ້ງການທ່ີດນິ ແລະ ແຮງງານຈາໍນວນຫຼາຍ ເຊ່ັນດຽວກນັກບັການປກູ
ໄມອ້ດຸສາຫະກາໍອື່ ນໆ, ແຜນການພດັທະນານ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບບ່ໍ
ຄວນຈະດາໍເນນີການຕ່ໍໄປ ໂດຍທ່ີບ່ໍມກີານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັກວດກາທາງ
ດາ້ນເສດຖະກດິ, ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຢາ່ງເຕັມທ່ີ. ລະບບົການ 
ວາງແຜນນາໍໃຊທ່ີ້ດນິແຫງ່ຊາດທ່ີຮດັກມຸ ແລະ ການປະເມນີຊບັພະຍາ 
ກອນແຮງງານຂອງ ສປປ ລາວ ຢາ່ງເຕັມທ່ີອາດຈະຊວ່ຍໃນການກາໍນດົ
ວທີິການທ່ີຈະຈດັແບງ່ທ່ີດນິເພ່ືອປກູຢາງພາລາ, ປກູເຂ້ົາ ຫືຼ ພືດນ ໍາ້ມນັ
ເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບໄດ.້  

 ນາໍໃຊວ້ທີິການແບບປະສມົປະສານ. ຖາ້ຫາກວາ່ການຫຸຼດຜອ່ນການປອ່ຍ
ໄອເສຍອອກມາ ແລະ ການເພ່ີມການຮບັປະກນັດາ້ນພະລງັງານເປັນ
ເປ້ົາໝາຍອນັໜ່ຶງ ຂອງການພດັທະນານ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບແລວ້, 
ຈາໍເປັນທ່ີຈະຕອ້ງມຍີດຸທະສາດໂດຍລວມ ຂອງຂະແໜງການຂນົສ ົ່ງ. 
ນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບ ຈະມປີະສດິທິພາບຫຼາຍຂຶນ້ ຖາ້ຫາກວາ່ມກີານ
ລເິລີ່ ມເພ່ືອ: ຫຸຼດຜອ່ນການຊມົໃຊພ້ະລງັງານ, ໂດຍສະເພາະແມນ່ນ ໍາ້ມນັ
ເຊືອ້ໄຟເພ່ືອການຂນົສ ົ່ງ ແລະ ຜະລດິກະແສໄຟຟ້າ; ເພ່ີມປະສດິທິພາບ
ຂອງການນາໍໃຊພ້ະລງັງານ; ແລະ ນາໍໃຊທ້າງເລອືກອື່ ນເຊ່ັນ: ພາຫະ 

                                                            
13  ການສກຶສາຄ ົນ້ຄວາ້ສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ຊາວກະສກິອນທ່ີເຂ້ົາຮວ່ມໃນຮບູແບບການເຮັດ
ສນັຍາສອງສ ົນ້ນ ັນ້ໄດຮ້ບັຄາ່ຕອບແທນສດຸທິໃນລະດບັຈາກ 1.36 ໂດລາ/ມ ື ້ (ສາໍລບັອອ້ຍ) 
ແລະ 1.50 ໂດລາ/ມ ື ້ ສາໍລບັໝາກເຍົາຫີນ, ປຽບທຽບກບັ 2.5 ໂດລາ/ມ ື ້ ສາໍລບັການປກູ
ເຂ້ົາຂາຍ. ຜູໄ້ປຈາ້ງແຮງງານແມນ່ໄດຮ້ບັຜນົຕອບແທນ 1.54 ໂດລາ/ມ ື ້ສາໍລບັອອ້ຍ ແລະ 
2.12 ໂດລາ/ມ ື ້ສາໍລບັໝາກເຍົາຫີນ, ຍງັໜອ້ຍກວາ່ການເຮັດນາຂາຍ. (ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: WWF 
& SNV. 2009. ການພດັທະນານ ໍາ້ມນັຊວີະພາບໃນກຸມ່ຄນົທກຸທ່ີສດຸແບບຍນືຍງົໃນພາກພ້ືນ
ແມນ່ ໍາ້ຂອງ ແລະເນປານ). 
14 ຮາ່ງດາໍລດັກຽ່ວກບັການສ ົ່ງເສມີນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບ, ສາໍນກັງານນາຍກົ ຂອງ ສປປ 
ລາວ, 2008.  
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ນະທ່ີແລນ່ດວ້ຍນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟ ທ່ີເປັນທາງເລອືກ ຫືຼ ໃຊໄ້ຟຟ້າ. ການລິ
ເລີ່ ມການນາໍໃຊພ້ະລງັງານ ທ່ີມປີະສດິທິພາບອາດຈະຊວ່ຍໃຫມ້ກີານ
ຫຸຼດຜອ່ນການໃຊພ້ະລງັງານໄດຫຼ້າຍ ແລະ ຫຸຼດຜອ່ນການປອ່ຍໄອເສຍ
ອອກມາໄດ ້ ໃນລາຄາທ່ີຖກືກວາ່ເມ ື່ອປຽບທຽບກບັ ການທດົແທນດວ້ຍ
ທາງເລອືກອື່ ນທ່ີມລີາຄາແພງ, ໃນຂະນະທ່ີຍງັເຮັດໃຫເ້ກດີຜນົກະທບົຕ່ໍ
ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຜູທ້ກຸຍາກໃນຊນົນະບດົໄດໜ້ອ້ຍກວາ່15. 

 ການອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ການຊວ່ຍໃຫຕ້ະຫຼາດພາຍໃນເຕບີ
ໂຕ. ຖາ້ຫາກວາ່ຈດຸປະສງົໄລຍະຍາວ ຂອງການພດັທະນາອດຸສາຫະກາໍ
ນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບແມນ່ ເພ່ືອຊວ່ຍໃຫເ້ສດຖະກດິມກີານເຕບີໂຕ 
ແລະ ມກີານພດັທະນາທ່ີຍນືຍງົບນັລຜຸນົແລວ້ ແມນ່ຈາໍເປັນຕອ້ງມຕີະ 
ຫຼາດພາຍໃນທ່ີໃຊນ້າໍມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບ ເຂ້ົາໃນການຂນົສ ົ່ງ ແລະ
ການສາ້ງພະລງັງານ. ນອກຈາກນ ັນ້ ຜນົປະໂຫຍດຂອງນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟ
ຊວີະພາບ ຈະຊວ່ຍຮບັປະກນັທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ພະລງັງານ
ຈະບນັລຜຸນົໄດ ້ ກໍ່ ຕ່ໍເມ ື່ອນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບນ ັນ້ໄດຖ້ກືນາໍໃຊຢູ້ພ່າຍ
ໃນປະເທດເທ່ົານ ັນ້. ອນັນີຈ້າໍເປັນຕອ້ງມກີານແຊກແຊງທາງດາ້ນນະໂຍ 
ບາຍໄລຍະຍາວ, ລວມທງັການສະໜບັສະໜນູເພ່ືອພດັທະນາການປກູ
ພືດວດັຖດຸບິໃຫຢູ້ລ່ອດ, ເພ່ີມຈາໍນວນຂອງຜູຜ້ະລິດຂະໜາດນອ້ຍ, ແລະ 
ແນະນາໍການປງຸແຕງ່ໃນລະດບັທອ້ງຖິ່ນ, ການກະຈາຍ ແລະ ເຕັກໂນ
ໂລຍທ່ີີນາໍໃຊນ້ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບ ຫືຼ ນ ໍາ້ມນັປະສມົເຊືອ້ໄຟຊວີະ
ພາບເຂ້ົາມາ16. ການຫຸຼດຜອ່ນການຖມົຂມຸນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟປີໂຕຣລຽມ 
ສາມາດຊວ່ຍຫຸຼດຜອ່ນໄດ ້ໃນເລື່ ອງພາລະຂອງລດັຖະບານ ແລະ ການ
ນາໍໃຊນ້ ໍາ້ມນັເຊືອ້ເພີງ. ພາຫະນະຂນົສ ົ່ງຂອງລດັ ແລະ ຂອງມວນຊນົ 
ຄວນຈະມກີານລເິລີ່ ມ ການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບເປັນຕວົຢາ່ງ. 
ນອກຈາກນ ັນ້, ການນາໍເຂ້ົານ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບຈາກປະເທດອື່ ນ 
ອາດຈະມຄີວາມຈາໍເປັນເພ່ືອຊວ່ຍສ ົ່ງເສມີຕະຫຼາດພາຍໃນປະເທດ.  

 ເອືອ້ອາໍນວຍການຜະລດິຂະໜາດນອ້ຍຫຼາຍກວາ່ການຜະລິດຂະໜາດ
ໃຫຍ.່ ການເຮັດພນັທະຕ່ໍກບັການພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ການຂະ 
ຫຍາຍນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບ ອາດຈະສາມາດບນັລຜຸນົໄດດ້ກີວາ່ໂດຍ
ຜາ່ນການພດັທະນາ ການປກູພືດນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຂະໜາດນອ້ຍ  ເຊິ່ ງໃນ 
ນ ັນ້ຊາວກະສກິອນ (ແລະ ບ່ໍແມນ່ບໍລສິດັໃຫຍ)່ ເປັນຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະ
ໂຫຍດ. ການປກູພືດວດັຖດຸບິເຫ່ົຼານີ ້ຄວນຈະອອກແບບໃຫເ້ປັນການປະ 
ສມົປະສານ ນ ັນ້ຄພືືດທ່ີໃຊເ້ປັນນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບ ຄວນຈະໄດຮ້ບັ
ການປງຸແຕງ່ ແລະ ຂາຍຢູໃ່ນທອ້ງຖິ່ນ ເພ່ືອຮກັສາລາຍຮບັໄວໃ້ນເສດ
ຖະກດິທອ້ງຖິ່ນ.   

 ຫຸຼດຜອ່ນຜນົກະທບົທາງລບົ, ເພ່ີມຜນົກະທບົທາງບວກ. ເຖງິແມນ່ຈະ
ເລັງເຫັນໄດວ້າ່ ນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບ ຈະເປັນການສະໜບັສະໜນູ
ການພດັທະນາທ່ີຍນືຍງົ, ຄວາມສຽ່ງທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັ 
ຄມົຈາກການພດັທະນານ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບ ກໍ່ເປັນສິ່ ງສາໍຄນັ. ເຊ່ັນ
ດຽວກນັກບັພືດອດຸສາຫະກາໍອື່ ນໆ, ການປກູພືດວດັຖດຸບິນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟ
ຊວີະພາບມຄີວາມເປັນໄປໄດ ້ ທ່ີຈະເຮັດໃຫເ້ກດີຜນົກະທບົທາງລບົເຊ່ັນ: 
ການທາໍລາຍປ່າໄມ ້ ແລະ ການສນູເສຍຊວີະນາໆພນັ, ການນາໍໃຊ້
ຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ເກນີຂະໜາດ, ການຂດັແຍງ້ເລື່ ອງທ່ີດນິ, ການແຕກ
ແຍກຄວາມສາມກັຄໃີນສງັຄມົ ແລະ ບນັຫາການຄ ໍາ້ປະກນັດາ້ນສະບຽງ

                                                            
15 ການລິເລີ່ ມການສະໜບັສະໜນູທົ່ວໂລກຂອງ IISD. 2008. ນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບ – 
ໃນລາຄາເທ່ົາໃດ? ການສະໜບັສະໜນູເລື່ ອງເອທານອລ ແລະນ ໍາ້ມນັກາຊວ່ນຊວີະພາບໃນ
ອນິໂດເນເຊຍ. ເຈນັນວິາ, ສະວດິເຊແີລນ. 
16 ການປງຸແຕງ່ນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບໃນລະດບັທອ້ງຖິ່ນ (ຕວົຢາ່ງ ຈາກໝາກເຍົາຫີນ) ແມນ່ສາມາດ
ປະຕິບດັໄດດ້ກີວາ່ການຜະລິດອທີານອລຊວີະພາບຢູໃ່ນລະດບັທອ້ງຖິ່ນ ເຊິ່ ງຕອ້ງການພະລງັງານ, ເຕັກນກິ 
ແລະການເງນິຫຼາຍ. 

ອາຫານ. ເຖງິແນວໃດກໍ່ຕາມ, ມຫຼີາຍວທີິທາງທ່ີຈະຫຸຼດຜອ່ນບນັຫາເຫ່ົຼາ
ນີໃ້ຫໜ້ອ້ຍລງົໄດຄ້:ື ສ ົ່ງເສມີການປກູຢູໃ່ນຄວົເຮອືນ ຂະໜາດນອ້ຍທ່ີມ ີ
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ໃຫຫຼ້າຍກວາ່ຈະເປັນການປກູ ແຕພື່ດຊະນດິດຽວຂະ 
ໜາດໃຫຍ;່ ການນາໍໃຊພື້ດວດັຖດຸບິຫຼາຍຊະນດິ ເພ່ືອການຜະລິດນ ໍາ້ມນັ
ເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບ;; ປກູພືດທ່ີໃຊນ້ ໍາ້ຝນົເຊ່ັນ: ໝາກເຍົາ ແລະ ເຂ້ົາຝາ້ງ 
ຫຼາຍກວາ່ຈະປກູພືດທ່ີໃຊນ້ ໍາ້ຊນົລະປະທານ; ປກູພືດໃນດນິທ່ີບ່ໍໄດໃ້ຊປ້ະ
ໂຫຍດຫຼາຍແລວ້ເທ່ົານ ັນ້; ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັການຄວບຄມຸການນາໍໃຊປຸ້໋ຍ
ເຄມ ີແລະ ຢາປາບສດັຕພືູດ;  ເອົາໃຈໃສຕ່ໍ່ກບັຜນົກະທບົທາງດາ້ນສິ່ ງ
ແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຂອງໂຮງງານປງຸແຕງ່. ພອ້ມທງັຮບັປະກນັວາ່ 
ມາດຕະຖານດາ້ນ ESIAs ແລະ ແຜນການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ ໄດ້
ຖກືກະກຽມຢາ່ງຮດັກມຸສາໍລບັທກຸໂຄງການປກູພືດ ແລະ ນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟ
ຊວີະພາບ. ຂະນະທ່ີລດັຖະບານລາວ ອາດ 
ຈະຕອ້ງພິຈາລະນານະໂຍບາຍຕາ່ງໆ ເພ່ືອຮບັປະກນັວາ່ການດາໍເນນີ 
ງານເຫ່ົຼານີໄ້ດຮ້ບັການປະຕບິດັຢາ່ງສອດຄອ່ງ ຜູລ້ງົທຶນກສໍາມາດປບັປງຸ 
ຂດີຄວາມສາມາດຂອງຕນົເພ່ືອເຂ້ົາໃຈເຖງິຄວາມເຊື່ອມໂຍງຂອງລະບຽບ 
ກດົໝາຍຕ່ໍກບັໂຄງການຂອງເຂົາເຈົາ້ ແລະຄວາມສາມາດປະຕບິດັໃຫ ້
ສອດຄອ່ງ. ຍກົຕວົຢາ່ງ ຜູລ້ງົທຶນສາມາດສມຸໃສກ່ານປະຕບິດັພນັທະ 
ທາງດາ້ນ ESIA ໃຫໄ້ດເ້ຕັມສວ່ນຢາ່ງຈງິຈງັ ໂດຍການດາໍເນນີ 
ESIAs ທ່ີມຄີນຸນະພາບເທ່ົານ ັນ້. ຄາໍແນະນາໍ ແລະ ເຄື່ ອງມຕືາ່ງໆ 
ເພ່ືອຮບັປະກນັຄວາມຍນືຍງົຂອງນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບແມນ່ໄດສ້າ້ງ
ຂຶນ້ມາ ແລະ ກາໍລງັຖກືພດັທະນາຂຶນ້ໂດຍຫຼາຍອງົການຈດັຕ ັງ້ (ເບິ່ ງໃນ 
Box 3).  

Box 3. ເຄື່ ອງມສືາໍລບັນ ໍາ້ມນັເຊື່ ອໄຟຊວີະພາບທ່ີໃຫຄ້ວາມຍນືຍງົກວາ່ 

ໃນ 2008, IUCN ໄດຕ້ພິີມບດົແນະນາໍ “ການຈດັຕ ັງ້ການຜະລິດພະລງັງານຊວີະ
ພາບຍນືຍງົ: ການສງັລວມເຄື່ ອງມ ື ແລະ ວທີິການ” ທ່ີໃຫລ້າຍລະອຽດຂອງທາງ
ເລືອກທ່ີມຢີູ ່ ເພ່ືອການເພ່ີມຄວາມຍນືຍງົຂອງນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບ. ເຄື່ ອງມ ື
ເຫ່ົຼານີປ້ະກອບດວ້ຍ: 

 ການວເິຄາະຜນົກະທບົພະລງັງານຊວີະພາບ (BIAS), ເປັນວທີິການໜ່ຶງທ່ີທາງ 
FAO ກາໍລງັພດັທະນາຂຶນ້ຢູໃ່ນປະຈບຸນັ ເຊິ່ ງໃຊຊຸ້ດຂອງເຄື່ ອງມ ືGHG, ທ່ີດນິ 
ແລະ ນ ໍາ້ ທ່ີມຢີູ ່ ເພ່ືອປະເມນີຜນົກະທບົ ຂອງລະບບົການຜະລິດພະລງັງານ
ຊວີະພາບຕາ່ງໆ. 

 ບດົແນະນາໍ ແລະ ໂຄງການຢັງ້ຢືນກະສກິາໍອນິຊ ີແລະ ຄວາມຍນືຍງົ ສາມາດ
ປະຍກຸໃຊເ້ປັນທາ່ແຮງໄດກ້ບັພືດນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບ. 

 ປ່າທ່ີມຄີາ່ໃນການອະນລຸກັສງູ (HCVF) ທ່ີຖກືພດັທະນາຂຶນ້ມາໂດຍທາງສະພາ
ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີປ່າໄມ ້ (FSC), ມຸງ່ເນັນ້ທ່ີຈະຮບັປະກນັໃຫມ້ກີານຮກັສາພ້ືນທ່ີບອ່ນມ ີ
ຄນຸຄາ່ສງູທາງດາ້ນນເິວດວທິະຍາ, ວດັທະນະທາໍ, ທດັສະນຍີະພາບ ແລະ 
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ປບັປງຸໃຫດ້ຂີຶນ້ ຢູພ່າຍໃນສະພາບແວດລອ້ມຂອງ
ການຜະລິດ. ມນັຍງັໄດຖ້ກືນາໍມາອາ້ງອງີຢູໃ່ນກອງປະຊຸມໂຕະມນົກຽ່ວກບັ
ຄວາມຍນືຍງົ ແຕລ່ະອນັຂອງປາລມ໌, ຖ ົ່ວເຫືຼອງ ແລະ ນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄພຊວີະ
ພາບ. 

 ກອງປະຊຸມໂຕະມນົກຽ່ວກບັນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບທ່ີຍນືຍງົ (RSB) ແມນ່
ປະຈບຸນັນີກ້າໍລງັສາ້ງຫຼກັການ ແລະ ມາດຖານສາໍລບັນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບ
ຍນືຍງົ ໂດຍການມຄີາໍຄດິເຫັນປະກອບສວ່ນ ມາຈາກຫຼາຍພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງ. 
ເຊ່ັນດຽວກບັການຊີນ້າໍທາງດາ້ນອດຸສາຫະກາໍ, ລດັຖະບານອາດຈະໃຊຫຼ້ກັການ 
ແລະ ມາດຖານ RSB ເພ່ືອຈາໍແນກແຫຼງ່ທ່ີມຄີວາມຍນືຍງົ ແລະ ບ່ໍຍນືຍງົ
ສາໍລບັນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບ. 

(ດາວໂຫຼດເອົາບດົລາຍງານເຕັມສະບບັໄດທ່ີ້: 
http://cmsdata.iucn.org/downloads/biofuels____compilation_of_tools
_final.pdf)    
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 ບ່ໍແມນ່ວາ່ທກຸໂຄງການນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບຈະຊວ່ຍສາ້ງໃຫມ້ຄີວາມ

ສະເໝີພາບ: ການພດັທະນານ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບ ຈະຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ ີ
ການສະໜບັສະໜນູຂອງລດັຖະບານ ແລະ ການລງົທຶນເພ່ີມຂຶນ້. ເຖງິ
ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ບ່ໍແມນ່ວາ່ທກຸໂຄງການນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບ ຈະມ ີ
ທາ່ແຮງຄກືນັໝດົທ່ີຈະປະກອບສວ່ນ ຕ່ໍການພດັທະນາທ່ີຍນືຍງົ. ແທນທ່ີ
ຈະເປັນການຍກົເວັນ້ພາສ/ີການສາໍປະທານ ກບັຂະແໜງການໂດຍລວມ
ແລວ້, ລດັຖະບານຍງັສາມາດພິຈາລະນາ ການນາໍໃຊສ້ິ່ ງຈງູໃຈເພ່ືອໃຫ້
ສິ່ ງຕອບແທນ ກບັຜູທ່ີ້ປະຕບິດັຕາມຮບູແບບຄວາມຍນືຍງົໄດດ້ ີ ເຊ່ັນ: 
ການປກູພືດຂະໜາດນອ້ຍ ທ່ີມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍ, ມແີຜນງານດາ້ນສິ່ ງ
ແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົທ່ີດ ີ ແລະ ມກີານປະຕບິດັໄດດ້ທ່ີີສດຸຢູໃ່ນ
ລະດບັສາກນົ.   

 ພິຈາລະນາທາງເລືອກນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບອື່ ນ. ນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະ
ພາບລຸນ່ທາໍອດິ ໃນປະຈບຸນັພຽງແຕຊ່ວ່ຍໃນການພດັທະນາທ່ີຍນືຍງົໄດ້
ດວ້ຍການຄວບຄມຸ ແລະ ຕດິຕາມດວ້ຍຄວາມລະມດັລະວງັເທ່ົານ ັນ້. 
ທາງເລອືກທາງດາ້ນນ ໍາ້ມນັຊວີະພາບອື່ ນ ກໍ່ຍງັມຢີູເ່ຊ່ັນ: ການແປຮບູ
ຂອງເສດຈາກອດຸສາຫະກາໍ ໄປເປັນນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບ ແລະ ນ ໍາ້ 
ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບລຸນ່ທີສອງ. ວທີິການນີບ່ໍ້ພຽງແຕຈ່ະສາ້ງແຫຼງ່ນ ໍາ້ 
ມນັເຊືອ້ໄຟທ່ີໃໝສ່ະອາດກວາ່, ແຕຍ່ງັສາມາດປບັປງຸເລື່ ອງການຈດັການ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຂອງເສຍນາໍອກີດວ້ຍ. ໃນອະນາຄດົ, ນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບລຸນ່ທີ
ສອງ ຫືຼ ແມແ້ຕລຸ່ນ່ທີສາມ ອາດຈະກາຍເປັນສິ່ ງທ່ີມທີາ່ແຮງທາງດາ້ນ
ເສດຖະກດິ, ໃນຂະນະທ່ີຍງັເປັນການໃຫວ້ທີິການຫຸຼດຄວາມສຽ່ງ ຕ່ໍການ
ຄ ໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ, ການປ່ຽນແປງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ, ແລະ ການ
ສນູເສຍຊວີະນາໆພນັ. ການຜະລດິນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟລຸນ່ທີໜ່ຶງ ແລະ ທີ
ສອງ ແມນ່ເປັນທາງເລອືກທ່ີມຄີວາມຫວງັ ເພ່ືອການພິຈາລະນາຢູໃ່ນ 
ສປປ ລາວ. ການຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີການຄ ົນ້ຄວາ້, ການພດັທະນາ ແລະ
ການລງົທຶນເຂ້ົາສູແ່ນວທາງທ່ີກາ້ວໜາ້ ແລະ ເປັນນະວດັຕະກາໍຫຼາຍຂຶນ້
ນ ັນ້ເປັນບດົບາດທ່ີສາໍຄນັອນັໜ່ຶງ ສາໍລບັອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງລດັຖະບານ. 

 ສກຶສາ ແລະ ວເິຄາະທາງເລືອກ. ຈາໍເປັນຕອ້ງມໂີຄງການສກຶສາ, ວິ
ເຄາະ ແລະ ທດົລອງເພ່ີມເຕມີເພ່ືອໃຫຂ້ໍມ້ນູທ່ີຖກືຕອ້ງ ແລະ ສະເພາະ
ຂອງລາວ ທ່ີທາງຜູຕ້ດັສນິຕອ້ງການຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ. ໂດຍສະເພາະ, 
ມຄີວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂໍມ້ນູທາງດາ້ນສະພາບການ ແລະ ລາຍ
ລະອຽດກຽ່ວກບັສະພາບການ ແລະ ການຄາດການໃນອະນາຄດົຫຼາຍ
ຂຶນ້, ຕະຫຼາດທ່ີມທີາ່ແຮງໃນຕາ່ງປະເທດ ແລະ ພາຍໃນປະເທດ, ຕ ົນ້
ທຶນ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ແລະ ພືດນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟ
ຕາ່ງໆ, ແລະ ການອອກແບບວທີິການ ສາໍລບັນ ໍາ້ມນັເຊືອ້ໄຟຊວີະພາບ
ທ່ີຍນືຍງົເຊ່ັນ: ລະບບົປກູຝງັແບບປະສມົປະສານ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ການປະກອບຄາໍຄດິຄາໍເຫັນ ທ່ີບນັລະຍາຍຢູໃ່ນສພິືມນີ ້ແມນ່ເປັນຂອງຜູຂ້ຽນ ຊຶ່ ງບ່ໍກຽ່ວຂອ້ງກບັກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ ຢູ ່ສປປ ລາວ 

 

PEI ແມນ່ຫຍງັ?  

ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ເພ່ືອການພດັທະນາ (UNDP) ແລະອງົການ
ສະຫະປະຊາຊາດ ເພ່ືອສິ່ ງແວດລອ້ມ (UNEP) ສະໜບັ ສະໜນູ 
ໂຄງການເຊື່ອມໂຍງສິ່ ງແວດລອ້ມ ເຂ້ົາໃນກດິຈະກາໍຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸາກ 
(PEI), ເປັນໂຄງການທ່ີເລ່ັງໃສ ່ ເພ່ືອເຊື່ອມໂຍງບນັຫາທາງດາ້ນຄວາມທກຸ
ຍາກ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມເຂ້ົາສູຂ່ະບວນການວາງແຜນ ແລະ ການ
ພດັທະນາລະດບັຊາດ. ຈດຸປະສງົຂອງ PEI ຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ ແມນ່ເພ່ືອ
ຮບັປະກນັການເຕບີໂຕ ທາງດາ້ນເສດ ຖະກດິທ່ີໄວຂອງປະເທດ ສາ້ງໃຫ້
ເກດີການພດັທະນາທ່ີຍນືຍງົ ແບບຮອບດາ້ນ. PEI ສະໜບັສະໜນູ ການ
ສາ້ງຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດທາງດາ້ນ ສະຖາບນັໃນການວາງແຜນ ການ
ພດັທະນາລະດບັຊາດ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງການລງົທຶນເອກະຊນົ, ການ
ສາ້ງບດົແນະນາໍການປະເມນີຜນົກະທບົທາງດາ້ນສງັຄມົ ແລະສິ່ ງແວດ
ລອ້ມ, ແລະ ການສາ້ງການຄ ົນ້ຄວາ້ທ່ີອງີໃສຫຼ່ກັຖານກຽ່ວກບັມນູຄາ່ທາງ
ດາ້ນສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມຕ່ໍກບັການຕດັສນິໃຈນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ. 
ໂຄງການໄດຮ້ບັການປະສານງານໂດຍທາງກະຊວງແຜນການ ແລະການ
ລງົທຶນ ໂດຍທ່ີທາງອງົປະກອບຂອງໂຄງການແມນ່ໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງ 
ໂດຍກມົແຜນການ, ກມົສ ົ່ງເສມີການລງົທຶນ, ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້ເສດຖະກດິ
ແຫງ່ຊາດ ແລະ ອງົການຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

www.unpei.org/programmes/country_profiles/lao‐
pdr.asp  

ຂໍມ້ນູຕດິຕ່ໍສາໍລບັ PEI ຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ ແມນ່:  
pei.lao@undp.org  

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

ພາບໂດຍ: Banethom Thepsombath 

ບດົລາຍງານຫຍໍດ້າ້ນນະໂຍບາຍນີ ້ແມນ່ທາງອງົການ IUCN ປະຈາໍລາວ 
ແລະ LIRE ເປັນຜູກ້ະກຽມ ພາຍໃຕກ້ານອປຸະຖາໍຂອງໂຄງການ
ເຊື່ອມໂຍງ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ເຂ້ົາໃນກດິຈະກາໍຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ. 
 
IUCN, ອງົການສາກນົເພ່ືອການອະນລຸກັທາໍມະຊາດ, ຊວ່ຍໂລກຊອກຫາ
ທາງອອກທ່ີເປັນຄວາມຈງິ ຕ່ໍກບັສະພາບແວດລອ້ມທ່ີກດົດນັເກອືບທງັໝດົ 
ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍໃນການພດັທະນາ ໂດຍການສະໜບັ 
ສະໜນູການຄ ົນ້ຄວາ້ ທາງດາ້ນວທິະຍາສາດ; ການຄຸມ້ຄອງໂຄງການໃນ
ພາກສະໜາມເກອືບທງັໝດົໃນທົ່ວໂລກ; ແລະ ການນາໍເອົາລດັຖະບານ, 
NGOs, UN, ສນົທິສນັຍາສາກນົ ແລະ ບໍລິສດັຕາ່ງໆ ເຂ້ົາມາຮວ່ມສາ້ງ
ນະໂຍບາຍ, ກດົໝາຍ ແລະ ການປະຕບິດັການທ່ີດທ່ີີສດຸ. ຢູໃ່ນເຄອືຄາ່
ຍທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ຂອງໂລກໃຫຍທ່ີ່ສດຸ ແລະ ເກົ່ າແກທ່ີ່ສດຸ
ນ ັນ້, IUCN ເປັນສະຫະພນັສະມາຊກິປະຊາທິປະໄຕ ຮວ່ມກບັອງົການຈດັ
ຕ ັງ້ທ່ີເປັນຂອງລດັ ແລະ ຂອງ NGO ຫຼາຍກວາ່ 1,000 ອງົການ ແລະ 
ມນີກັວທິະຍາສາດ ແລະ ຜູຊ້ຽ່ວຊານອາສາສະໝກັໃນຈາໍນວນເກອືບ 
11,000 ຄນົຢູໃ່ນ 160 ປະເທດ. ວຽກງານຂອງ IUCN ໄດຮ້ບັການ
ສະໜບັສະໜນູ ໂດຍພະນກັງານມອືາຊບີຫຼາຍກວາ່ 1,000 ຄນົຢູໃ່ນ 60 
ກວາ່ຫອ້ງການ ແລະ ມຄີູຮ່ວ່ມງານຫຼາຍຮອ້ຍພາກສວ່ນຢູໃ່ນພາກລດັ, 
NGO ແລະ ພາກເອກະຊນົໃນທົ່ວໂລກ. ສາໍນກັງານໃຫຍຂ່ອງ IUCN
ແມນ່ຕ ັງ້ຢູໃ່ນເມອືງ Gland, ໃກກ້ບັນະຄອນຫຼວງ Geneva, ໃນປະເທດ 
Switzerland.  
www.iucn.org  

 
LIRE ຫືຼ ສະຖາບນັພະລງັງານທດົແທນຂອງລາວ ແມນ່ອງົານຈດັຕ ັງ້ການ
ຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ການພດັທະນາເອກະລາດທ່ີໄດສ້າ້ງຕ ັງ້ຂຶນ້ໃນປີ 2006 
ແລະ ໄດລ້ງົທະບຽນເປັນອງົການບ່ໍຫວງັຜນົກາໍໄລ. ກດິຈະກາໍຕ ົນ້ຕໍຂອງ 
LIRE ແມນ່ການພດັທະນາວທີິການແກໄ້ຂພະລງັງານທດົແທນ ໃຫດ້າໍເນນີ
ໄປໄດໃ້ນທາງການຄາ້ ເພ່ືອເປັນທາງເລືອກໄລຍະຍາວ ກບັການປະຕບິດັ
ແບບທົ່ວໄປ. LIRE ໃຫກ້ານບໍລິການດາ້ນການຄ ົນ້ຄວາ້ເລື່ ອງເຕັກໂນໂລຍ,ີ 
ວທິະຍາຍສາດການກະສກິາໍ ແລະ ສງັຄມົ-ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ 
ເສດຖະກດິ, ການສາ້ງຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ ແລະ ໂຄງການຝຶກອບົ ຮມົ, 
ແລະ ໃຫກ້ານປຶກສາດາ້ນການພດັທະນານະໂຍບາຍເລ່ືອງພະລງັງານທດົ
ແທນ.  
www.lao‐ire.org      
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