
 
 

    

  

ບົດລາຍງານຫຍ້ໍ: ຄວາມທຸກຍາກຢູ ່ສປປ ລາວ ມີສາຍພົວພັນເຊ່ືອມໂຍງຢ່າງໃກ້ຊິດກັບສະພາບເງ່ືອນ

ໄຂທາງສິ່ງແວດລ້ອມ. ປະຊາຊົນລາວຜູ້ທຸກຍາກສ່ວນໃຫຍ່ ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ຕາມເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເອື່ອຍ

ອີງສິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການປະຈໍາວັນຂອງເຂົາເຈ້ົາ. 

ການເສື່ອມໂຊມຂອງສ່ິງແວດລ້ອມ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມທຸກຍາກເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນການສູນເສຍຊັບພະຍາ 

ກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄົນທຸກມີຄວາມສ່ຽງສູງຂຶ້ນ, ເຊ່ິງຄົນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຜູທ້ີ່ມີຄວາມສາມາດຕໍາ ່ທີ່ສຸດ

ໃນການຮັບມືກັບການເຊ່ືອມໂຊມດ່ັງກ່າວ. ແຕຄ່ວາມທຸກຍາກ ຍັງສາມາດນໍາໄປສູ່ບັນຫາການຂຸດຄົ້ນນໍາໃຊ້

ສິ່ງແວດລ້ອມຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ເນື່ອງຈາກວ່າມີທາງເລອືກ ຫຼ ື ມໂີອກາດໜ້ອຍສໍາລັບການກະຈາຍໃຫ້ມີ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ.  

ບັນຫາຄວາມທຸກຍາກ-ສິ່ງແວດລ້ອມ ພົບວ່າ: ມຄີວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຢູ ່ ສປປ ລາວ ເນື່ອງຈາກການຫ່ັຼງໄຫຼ

ເຂົ້າມາຂອງການລົງທຶນ ແລະ ອັດຕາການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທ່ີຢູ່ໃນລະດັບສູງ ກໍາລັງເພີ່ມ

ຄວາມກົດດັນຕໍຖ່ານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. ຂະບວນການພັດທະນາ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕິດ ຕາມ

ແລະຄຸ້ມຄອງຢ່າງຮອບຄອບ ເພື່ອຫຼີກລຽງຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສາມາດມີການ

ພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນໄລຍະຍາວ.  

ຕົວຊ້ີວັດຄວາມທຸກຍາກ-ສິ່ງແວດລ້ອມ (PE) ຖືເປັນເຄື່ອງມທືີ່ສໍາຄັນຍິ່ງໃນການຕິດຕາມກວດກາບັນດາ 

ກິດຈະກໍາການພັດທະນາແລະປະເມີນຜົນຄວາມຄືບໜ້າເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການບັນລບຸັນດາເປົາ້ໝາຍທີ່ກໍາ ນົດ

ໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄມົຄັ້ງທີ 7. ຄຽງຄູ່ກັບຕົວຊ້ີວັດທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ຫຼ ື ສິ່ງ

ແວດລ້ອມ, ບັນດາຕົວຊ້ີວັດເຫຼົ່ານີ ້ ຈະສະໜອງໃຫ້ເຫັນພາບທີ່ຄົບຖ້ວນຮອບດ້ານກ່ຽວກບັຄວາມຢູດ່ີກິນດີ

ຂອງຄົນໃນຊາດ ແລະ ຍັງສາມາດເປັນພື້ນຖານສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ການຕັດສິນບັນຫາແບບຍືນຍົງ.  

ໂຄງການເຊ່ືອມໂຍງວຽກສ່ິງແວດລ້ອມເຂົ້າໃນການກິດຈະກໍາຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ 
(PEI) ຢູ່ ສປປ ລາວ 

ບົດລາຍງານບັນຫາ 02/2010:  

ຕົວຊ້ີວັດວຽກງານຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແລະການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມສໍາລັບ
ການຕິດຕາມກວດກາແລະປະເມີນຜົນເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕແບບຍືນຍົງ * 

ຊຸດບດົລາຍງານສະບັບຫຍໍນ້ີ້ ແມ່ນຖກືສ້າງຂຶນ້
ໂດຍໂຄງການ PEI ຢູ ່ສປປ ລາວ ເພື່ອແກ້ໄຂ
ບັນຫາຄວາມທຸກຍາກແລະບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ
ພາຍໃນຂະບວນການພັດທະນາແລະການວາງ
ແຜນແຫ່ງຊາດໃນປະຈຸບັນ. ເປົ້າໝາຍຂອງບົດ
ລາຍງານດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າ
ວສານທີ່ເປັນຫຼັກຖານຕົວຈິງ ຕະຫຼອດເຖິງຄໍາ
ແນະນໍາດ້ານນະໂຍບາຍທ່ີສາມາດປະຕິບັດຕົວ
ຈິງໄດ້ ເພື່ອຊ່ວຍການຫັນປ່ຽນເສດ ຖະກິດລາວ
ໄປສູ່ເສັ້ນທາງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງເພື່ອ
ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ. 

ບົດລາຍງານທີ ່ຈັດພິມໃນໄລຍະຜ່ານມາລວມມ:ີ  

01/2010: ການຫຼດຸຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ
ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ: ເປົ້າໝາຍການພັດ
ທະນາຮ່ວມເພື່ອການເຕີບໂຕແບບຍືນຍົງ 

ສໍາລັບບົດລາຍງານທີ່ຈະມີການຈັດພິມໃນ
ອະນາຄົດ ແມ່ນຈະກ່າວເຖິງບັນຫາຕ່າງໆຄືດັ່ງຕໍ່
ໄປນີ້ (ໃນຈໍານວນບັນຫາຕ່າງໆທີ່ມີ):  

- ການລົງທຶນ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ 
ທາງດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ແກແ່ມ່ຍິງ 

-  ຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມແລະ
ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເກີດຈາກຂະແໜງການລົງທຶນ
ຕົ້ນຕ ໍ(ນໍ້າມັນເຊ້ືອໄຟຊີວິພາບ, ການປູກຝັງ, 
ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ,່ ການຂຸດຄົ້ນໄມ້ ແລະ ປ່າໄມ,້ 

ໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ) 
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1. ພາກສະເໜີ 

ຄວາມທຸກຍາກຢູ່ ສປປ ລາວ ມສີາຍພົວພັນຢ່າງໃກ້ຊິດກັບສະພາບເງ່ືອນ
ໄຂທາງສິ່ງແວດລ້ອມ. ປະຊາຊົນລາວຜູ້ທຸກຍາກເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ດໍາລົງ
ຊີວິດຢູ່ຕາມເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເອື່ອຍອີງສິ່ງແວດລ້ອມຕາມທໍາມະຊາດ
ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃນການດໍາລົງຊີວິດແລະການຫາລ້ຽງ
ຊີບປະຈໍາວັນຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ຄວາມອດຸົມຮັ່ງມີຂອງຊີວະນາໆພັນດ້ານກະສິ 
ກໍາຢູ່ລາວ ຖເືປັນພື້ນຖານຂອງການສະໜອງສະບຽງອາຫານ ແລະ ຍງັ
ອາດເປັນຊັບພະຍາກອນສໍາຄັນໃນການເພີ່ມຄວາມຍດືຍຸ່ນທົນທານຕໍ່
ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດແລະການປ່ຽນແປງອ່ືນໆ.  
 
ການປະເມີນລະບບົນເິວດສະຫະສະວັດ1 ໄດ້ລະບຸເອົາໄວ້ວ່າ “ການເຊ່ືອມ 
ໂຊມຂອງບໍລິການລະບົບນິເວດ ກໍາລັງສ່ົງຜົນຮ້າຍຕໍ່ປະຊາກອນໂລກຜູ້
ທຸກຍາກທ່ີສຸດເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ບາງຄັ້ງບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຍັງ
ເປັນປັດໃຈຫຼັກທີເ່ປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມທຸກຍາກ”. ການເຊ່ືອມ
ໂຊມຂອງສ່ິງແວດລ້ອມ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມທຸກຍາກເພີ່ມສູງຂຶ້ນຜາ່ນ
ທາງການສູນເສຍຊັບສົມບດັທາງທໍາມະຊາດຄືທີ່ກ່າວມານັ້ນ ແລະ ເຮດັ
ໃຫ້ຄວາມບໍ່ສາມາດປົກປ້ອງຕົນເອງໄດ້ຂອງຄົນທຸກຜູ້ທີ່ມຊັີບພະຍາກອນ 
ຫຼື ຄວາມສາມາດໜ້ອຍສຸດຢູ່ແລ້ວທີ່ຈະຮັບມືກັບບັນຫາການເຊ່ືອມໂຊມ
ດັ່ງກ່າວ ນັ້ນມເີພີ່ມສູງຂຶ້ນໄປຕ່ືມອີກ. ບໍ່ແມ່ນສະເພາະແຕເ່ລື່ອງການຫາ
ລ້ຽງຊີບຂອງຄົນທກຸເທົ່ານັ້ນທີໄ່ດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການເຊ່ືອມໂຊມທາງ
ສິ່ງແວດລ້ອມ; ພົບເລື້ອຍໆວ່າ: ເຂົາເຈ້ົາຍັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍຈາກ
ບັນຫານໍ້າບໍສ່ະອາດ, ມົນລະພິດທາງອາກາດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ອັນຕະ 
ລາຍຈາກທາດເບ່ືອເຄມ ີນອກເໜືອຈາກອັນຕະລາຍອ່ືນໆ.  
 
ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງຄວາມທຸກຍາກ-ສິ່ງແວດລ້ອມຢູ່ ສປປ ລາວ ປະຈຸ
ບັນນີ້ ມີລັກສະນະຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກການເຕີບໂຕທ່ີວ່ອງໄວທາງ
ເສດຖະກິດ ແລະ ອັດຕາການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທ່ີດໍາເນີນ
ໄປໃນຈັງຫວະທີ່ໄວວາ ໄດ້ເພີ່ມຄວາມກົດດັນຕໍ່ຖານຊັບພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດ. ຂະບວນການພັດທະນາ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຕິດຕາມກວດກາ
ແລະຄ ຸ້ມຄອງຢ່າງຮອບຄອບເພື່ອຫຼີກລຽງຜົນກະທົບທາງສິ່ງແວດລ້ອມ
ແລະສັງຄົມທີ່ບໍປ່າຖະໜາ.  
 
ສປປ ລາວ ໄດ້ບັນລຸການເຕີບໂຕທ່ີພົນ້ເດ່ັນຕະຫຼອດທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ 
ໂດຍການເຕີບໂຕຂອງ GDP ສະເລ່ຍຢູທ່ີ່ 6.4% ຕໍປ່ີໃນລະຫວ່າງປີ 
2000 ຫາ 20062, ແລະ 7.7% ລະຫວ່າງປ ີ 2006 ຫາ 20093. ການ 

                                                            

* ຮ່ວມຂຽນຂ້ຶນໂດຍ ແກຣສ໌ ວົງ - Grace Wong, ຊີເວຍ ຈັນທ໌ - Silvia Jundt 
ແລະ ຄົງເຮີ ເຮີຈາລິນ - Kongher Herjalean ຈາກໂຄງການ PEI ຢູ່ ສປປ ລາວ 

1 ການປະເມີນລະບົບນິເວດສະຫະສະວັດ, 2005. ບົດລາຍງານສັງລວມ. ການ
ພັດທະນາສະຫະສະວັດ, WRI, ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ - Washington D.C. 

2 ທະນາຄານໂລກ, 2008. ບົດລາຍງານການພັດທະນາໂລກ 2008. ທະນາຄານ
ໂລກ, ວໍຊິງຕັນ ດຊີີ - Washington D.C. 

ເຕີບໂຕດັ່ງກ່າວນີ ້ ໄດ້ໄປຄຽງຄູກ່ັບລະດັບຄວາມທຸກຍາກທ່ີຫຼຸດລົງເປັນ
ຈໍານວນຫຼາຍຈາກ 46% ໃນປີ 1992 ມາເປັນ 33% ໃນປີ 20034 ແລະ 
27% ໃນປ ີ 20075, ແລະ ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກລະຫວ່າງບັນດາແຂວງ
ຕ່າງໆໄດ້ຍັບໃກ້ເຂົ້າກັນຫຼາຍຂຶນ້ ໂດຍອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຂ້ັນແຂວງສູງ 
ສຸດ ໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກຫຼາຍກ່ວາ 70% ໃນປ ີ 1993 ມາເປັນໂຕເລກທ່ີຕໍາ ່
ກ່ວາ 55% ໃນປ ີ20036. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສປປ ລາວ ຍັງຄົງເປັນໜ່ຶງ
ໃນປະເທດທຸກຍາກກ່ວາປະເທດອື່ນໆໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງ
ໃຕ້ໂດຍມ ີ GDP ຕໍ່ຫົວຄົນທີ່ $906 ອີງຕາມໂຕເລກປີ 20097.  ຍັງຄົງ
ມີຄວາມແຕກໂຕນກັນຫຼາຍລະຫວ່າງຕົວເມືອງກັບຊົນນະບົດ ແລະ ລະ 
ຫວ່າງເຂດພູມສາດຕ່າງໆ ຄື: ຫຼາຍກ່ວາ 85% ຂອງຄົນທຸກ ແມ່ນດໍາລງົຊີ 
ວິດຢູ່ເຂດຊົນນະບດົໂດຍໃນປີ 2003 ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຢູ່ຊົນນະບດົ 
ມີໂຕເລກທ່ີ 38% ເມື່ອສມົທຽບໃສ່ 20% ທີ່ພົບຢູຕ່າມເຂດຕົວເມືອງ8.  
ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກ ຍັງພົບວ່າມີຄວາມໜາແໜ້ນຢູ່ຕາມເຂດພດູອຍ 
ເຊ່ິງເປັນ ເຂດທ່ີມທີີ່ດິນໜ້ອຍຫຼາຍສາໍລັບເຮັດການປູກຝັງ. 
 
ຄວາມທຸກຍາກ (ຄືດັ່ງທີ່ໄດ້ສົນທະນາອ້າງອີງເປ ັນໂຕເລກສະຖິຕິຂ້າງເທິງ
ນັ້ນ) ຖືກນິຍາມເປັນການຊົມໃຊ້ ຫຼື ລາຍຈ່າຍທີ່ມຕີໍາ ່ກ່ວາລະດັບຕໍາ ່ສຸດ. 
ນີ້ເປັນຄ່າວັດແທກທ່ີກໍານົດທາງປະລິມານເຊ່ິງເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການຕິດ 
ຕາມກວດກາເບ່ິງຄວາມຄືບໜ້າຕາມໄລຍະເວລາ ຫຼື ສາໍລັບລະບຂຸົງເຂດ
ພູມສາດເພື່ອສະໜອງກິດຈະກໍາຊ່ວຍເຫຼືອທີມ່ີເປົ້າໝາຍແນ່ນອນ. ຄວາມ 
ທຸກຍາກ ຍັງສາມາດນິຍາມໄດ້ວ່າເປັນການຂາດບັນດາປັດໃຈພື້ນຖານ
ເຊ່ັນ: ບັນຫາຄວາມບໍພ່ຽງພດໍ້ານສະບຽງອາຫານແລະເຄ່ືອງນຸ່ງຫົ່ມ, ຂາດ
ທີ່ຢູ່ອາໃສຖາວອນ, ແລະ ຄວາມບໍສ່າມາດທ່ີຈະຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄ່າ
ໃຊ້ຈ່າຍດ້ານສາທາແລະສຶກສາ.  
 
ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນທີ່ນີ້ແມນ່ເອົາຕາມຄໍານິຍາມສ່ິງແວດລ້ອມໃນຖານະເປັນ
ອົງປະກອບລວມຂອງບັນດາລະບົບນິເວດ, ຕະຫຼອດເຖິງບໍລິການແລະຜະ 
ລິດຕະພັນຈາກບັນດາລະບົບນິເວດເຫຼົ່ານັ້ນຕາມທ່ີກໍານົດໄວ້ໃນການປະ
ເມີນລະບົບນິເວດສະຫະສະວັດ. ອີງຕາມສະພາບເງ່ືອນໄຂຂອງ ສປປ 
ລາວ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມເອົາປ່າໄມ້, ນໍ້າຈືດແລະບັນດາລະບົບນເິວດ 

                                                                                                   

3 ກົມສະຖິຕິ, ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ, ສປປ ລາວ. 

4 ການທົບທວນໄລຍະກາງແຜນຫ້າປີ - NSEDP, 2008. ກະຊວງແຜນການແລະ

ການລົງທຶນ, ສປປ ລາວ. 

5 ເປົ້າໝາຍພັດທະນາສະຫະສະວັດ, 2008. ບົດລາຍງານໄລຍະກາງສໍາລັບ ສປປ 

ລາວ. 

6 ການສໍາຫຼວດລາຍຈ່າຍແລະການຊົມໃຊ້ຂອງຄົວເຮືອນລາວ 1992/93 (LECS 

I) ແລະ 2002/2003 (LECS III), ກົມສະຖິຕິ, ກະຊວງແຜນການແລະການ

ລົງທຶນ, ສປປ ລາວ. 

7 ກົມສະຖິຕິ, ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ, ສປປ ລາວ. 

8 LECS III, ອັນດຽວກັບທ່ີກ່າວມາກ່ອນນັ້ນ. 
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ຂອງດິນບໍລເິວນນ້ໍາ, ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທ່ີມີຢູໃ່ນລະບົບນເິວດ
ເຫຼົ່ານັ້ນ (ຕົວຢ່າງ: ໄມແ້ລະເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ສັດປ່າ, ປາ-ສັດນໍ້າ) ແລະ 
ບໍລິການລະບົບນິເວດທ່ີຖືກສ້າງຂຶ້ນ (ຕົວຢ່າງ: ການບັນເທົານໍ້າຖ້ວມ, 
ການຮັກສາໜ້າດິນ, ການກໍານົດລະບົບໄຫຼຂອງນໍ້າ). 
 
ອີງຕາມການການປະເມີນຂໍມູ້ນທີ່ມຢີູ່, ການສຶກສາຂອງທະນາຄານໂລກ9 
ໄດ້ລະບຸບັນຫາຕົ້ນຕໍດ້ານຄວາມທຸກຍາກ-ສິ່ງແວດລ້ອມທ່ີມີຢູ່ ສປປ ລາວ 
ຄືດັ່ງຕໍໄ່ປນີ້ ຕາມທ່ີສະແດງໄວ້ໃນຕາຕະລາງ 1 ຂ້າງລຸ່ມ. ການສຶກສາດັ່ງ 
ກ່າວ ສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໂດຍທ່ົ່ວໄປແລ້ວ, ຄົນທຸກ ມັກຖກືຍູດ້ັນໄປຫາເຂດ
ດິນທີບ່ໍ່ອຸດົມສົມບນູ ຫຼ ື ເປັນເຂດດິນທີ່ມລີັກສະນະບ່ໍໝ້ັນຄົງ (ເຊ່ັນ: ດນິ
ຕາມບໍລເິວນເຈ້ີຍພູ) ແລະ ເຂົາເຈ້ົາຍັງຖືກຜົນກະທົບຫຼາຍຈາກມົນລະພິດ
ທາງອາກາດໃນເຮືອນຍ້ອນການໃຊ້ຟືນ ແລະ ບັນຫາການຂາດສຸຂາພິ 
ບານ. ຄົນທຸກ ຍັງເບິ່ງຄວ່ືາ: ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍໂດຍທຽບຖານຈາກ
ບັນຫາການຂາດນ້ໍາສະອາດ ແລະ ບັນຫາ ລບຕ ຕົກຄ້າງ ເຊ່ິງສ່ວນໃຫຍ່
ແລ້ວພົບຢູ່ຕາມເຂດຊົນນະບົດ   
 

 
 
 
 
 
ຂໍ້ມູນຂ່າວສານດັ່ງກ່າວ ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າ: ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງຄວາມທຸກ
ຍາກກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍດ້ານ ໝາຍຄວາມວ່າ: ການ

                                                            

9 ທະນາຄານໂລກ, 2006. ແກນສາຍພົວພັນລະຫວ່າງຄວາມທຸກຍາກ-ສິ່ງແວດ

ລ້ອມ: ວິທີການດໍາເນີນງານແບບຍືນຍົງເພື່ອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຢູ່ກໍາປູເຈຍ, 

ສປປ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ.  

ປ່ຽນແປງທີ່ມຕີໍ່ສຸຂະພາບຂອງສ່ິງແວດລ້ອມ ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຫຼາຍ 
ຢ່າງຕໍ່ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ອາດຈະມີປັດໃຈຂັບເຄື່ອນຫຼາຍໂຕທ່ີເປັນສາ
ເຫດເຮັດໃຫ້ມກີານປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານັນ້. ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນລັກສະນະດ່ັງ 
ກ່າວ ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ຍຸດທະສາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ.

ຕາຕະລາງ 1: ໂຕເລກປະເມີນຂອງປະຊາກອນຢູ່ ສປປ ລາວທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຕົວຊ້ີວັດສຸຂະພາບຂອງສ່ິງແວດລ້ອມ (ທະນາຄານໂລກ, 2006) 
ຕົວຊ້ີວັດສຸຂະພາບຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ ໂຕເລກປະເມີນຂອງປະຊາຊົນທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 

 % ຂອງປະຊາກອນທ່ີບໍ່ທຸກຍາກ % ຂອງປະຊາກອນທ່ີທຸກຍາກ 

 
ການຫຸຼດລົງຂອງຊັບປະຊາກອນປ່າໄມ້ * 

 
ຕ້ອງການຂ້ໍມູນເພ່ີມ 

 
ຕ້ອງການຂ້ໍມູນເພ່ີມ 

ການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນທ່ີອ່ອນໄຫວທາງສ່ິງແວດລ້ອມ < 20 < 45 
ການນໍາໃຊ້ຟືນ /ມົນລະພິດທາງອາກາດຢູ່ໃນເຮືອນ 95 98 
ບັນຫາການຂາດນ້ໍາປະປາທ່ີຂ້າເຊ້ືອແລ້ວ ** 20 30 
ບັນຫາການຂາດສຸຂາພິບານ 40 70 
ໄພແລ້ງ 0.2 1.7 
ນໍ້າຖ້ວມ 5 1 

ລບຕ ຕົກຄ້າງ 20 28 
 

* ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບ່ໍມີຂໍ້ມູນພຽງພໍທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນກະທົບຈາກການຫຸຼດລົງຂອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ທ່ີມີຕໍ່ປະຊາກອນທັງໝົດ, ແຕ່ກໍ່ມີຫຼັກຖານຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າ: ຜົນ
ກະທົບດັ່ງກ່າວທ່ີມີຕໍ່ຄົນທຸກຍາກນັ້ນ ອາດຈະມີລັກສະນະບ່ໍສົມສ່ວນຄື: ກ່ ຸມຄົວເຮືອນທ່ີທຸກຍາກທ່ີສຸດເຊ່ິງຢູ່ພາກເໜືອ ມີລາຍໄດ້ຈາກເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ 40-50% ສູງກ່ວາເມື
 ່ອທຽບໃສ່ກ່ ຸມຄົວເຮືອນທ່ີມີລາຍໄດ້ລະດັບກາງແລະຄົວເຮືອນທ່ີຮັ່ງມີ.  
** ນີ້ລວມທັງການນໍາໃຊ້ແຫ່ ຼງນໍ້າເປີດທ່ີບໍ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງເຊ່ັນ: ແມ່ນໍ້າ, ໜອງ ແລະ ຫ້ວຍ. 
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2.  ເຫດຜນົໃນການລວມເອົາຕົວຊ້ີວັດຄວາມທຸກຍາກ-ສິງ່ແວດລ້ອມ 

(PE) ເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຄັ້ງທີ 7 

ແຜນພດັທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຄັ້ງທີ 7 (ແຜນຫ້າປີຄັັ້ງທີ 7) ໄດ້ກໍານດົ
ເປົ້າໝາຍການການສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດເຕີບໂຕຢ່າງວ່ອງໄວສໍາລັບ
ໄລຍະຫ້າປຂີ້າງໜ້າ ໂດຍຮັກສາອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງ GDP ໃຫ້ໄດ້
ຕໍາ ່ສຸດທີ່ 8% ຕໍ່ປ1ີ0, ເຊ່ິງໃນນ້ັນຄາດວ່າ: ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ 
ຈະເປັນປັດໃຈຂັບເຄື່ອນຫຼັກຂອງການເຕີບໂຕດັ່ງກ່າວ. ໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ, ບໍ່
ແຮ່ ແລະ ກະສິກໍາ ຈະສືບຕໍເ່ປັນຂະແໜງບູລມິະສິດຫຼັກຂອງການເຕີບໂຕ. 
ຍັງມເີປົ້າໝາຍທ່ີຕອ້ງຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງນໍ້າສະອາດແລະໄຟຟ້າສໍາ 
ລັບປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດໃຫກ້ວມເອົາ 75% ແລະ 60% ຕາມ
ລໍາດັບ.  
 
ເປົ້າໝາຍເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຫຼັກອື່ນໆສໍາລັບປະເທດ ຍັງລວມມເີປົ້າໝາຍ
ພັດທະນາສະຫະສະວັດ (MDGs). ການທົບທວນໄລຍະກາງເພື່ອເບິ່ງ
ຄວາມຄືບໜ້າໃນການບັນລ ຸ MDGs ໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າ: MDG 7 (ຮັບປະ 
ກັນຄວາມຍືນຍົງທາງສິ່ງແວດລ້ອມ) ທີ່ມເີປົ້າໝາຍ “ປ່ຽນທິດການສູນເສຍ 
ຊັບພະຍາກອນທາງສ່ິງແວດລ້ອມ” ນັ້ນແມ່ນ “ບໍໄ່ປຕາມແຜນຂ້ັນຮ້າຍ
ແຮງ ແລະ ບໍ່ໜ້າຈະເຮັດບັນລໄຸດ້ ຫາກປາສະຈາກຄວາມພະຍາມໃຫຍ່
ຫຼວງຈາກທັງຝ່າຍລັດຖະບານແລະຜູ້ໃຫ້ທຶນ”.11  
 
ການເຕີບໂຕ ເປັນເງ່ືອນໄຂຫຼັກເບື້ອງຕົ້ນຂອງວຽກງານຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກ
ຍາກ. ແຕ່ຖ້າລະບບົນເິວດແລະບໍລິການຈາກລະບົບນິເວດ ສືບຕໍ່ເຊ່ືອມ
ໂຊມ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດບັນລໄຸດ້ເສັ້ນທາງຂອງການຫຸຼດຜອ່ນຄວາມ 
ທຸກຍາກໃນລັກສະນະຍືນຍົງ12. ໃນຂະນະທ່ີປະເທດດໍາເນີນໄປໄດ້ຕາມ
ເປົ້າໃນການບັນລບຸັນດາເປົ້າໝາຍເສດຖະກິດ-ສັງຄົມອື່ນໆເຊ່ັນ: ເຮັດໃຫ້
ຄວາມທຸກຍາກຂ້ັນຮ້າຍແຮງສຸດຂີດຫຼຸດລົງເຫຼືອເຄິ່ງໜ່ຶງພາຍໃນປີ 2015, 
ມີຄວາມຈໍາເປັນຮີບດ່ວນທີ່ຕ້ອງສະຫງວນແລະຄຸ້ມຄອງຊັບພະ ຍາກອນ
ທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງເພື່ອຮັບປະກນັຄວາມຍືນຍົງໃນໄລຍະຍາວຂອງ
ເປົ້າໝາຍລວມດ້ານເສດຖະກິດ. ແຜນຫ້າປ ີໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຈໍາເປັນ

                                                            

10 ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 7 (2011-2015), ສະບັບສັງ
ລວມຫຍໍ້, ຕຸລາ 2010, ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ (MPI), 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.  

11 ເປົ້າໝາຍພັດທະນາສະຫະສະວັດ, 2008. ບົດລາຍງານໄລຍະກາງສໍາລັບ ສປປ 

ລາວ. 

12 ຄອມມິມ-Comim ແລະອື່ນໆ, 2008. ຕົວຊ້ີວັດຄວາມທຸກຍາກ-ສິ່ງແວດລ້ອມ 

(PE): ບົດລາຍງານຂຽນຂ້ຶນສໍາລັບໂຄງການ PEI ຂອງອົງການ UNDP-UNEP, 

ວິທະຍາໄລຍເຊັນ ເອັດມຸນ - St. Edmund’s College, ແຄມບລິດສ໌ - 

Cambridge. 

ດ່ັງກ່າວ ເຊ່ິງມີເປົ້າໝາຍຄືດ່ັງຕໍໄ່ປນີ້:  “ຮັບປະກນັຄວາມຍືນຍົງຂອງການ
ພັດທະນາດ້ວຍການເນ້ັນໜັກໃສ່ສາຍພົວພັນແລະຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງ
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ຄວາມຄືບໜ້າທາງວັດທະນະທໍາແລະສັງຄົມ,  
ການສະຫງວນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງ
ແວດລ້ອມ.13”  
 
ເປັນເລື່ອງສໍາຄັນທີ່ຕ້ອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈພຽງພໍຕໍສ່າຍພົວພັນລະຫວ່າງ
ຄວາມທຸກຍາກ-ສິ່ງແວດລ້ອມ (PE) ເມື່ອພິຈາລະນາຈາກສະພາບເງ່ືອນ
ໄຂທີ່ມກີານປ່ຽນແປງຢ່າງວ່ອງໄວຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານທີ່ເປັນເຫດມາຈາກການ
ເພີ່ມກິດຈະກໍາເສດຖະກິດໃນປະເທດ. ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ທີ່ຕ້ອງການ
ກ້າວໄປຕາມເປົ້າຂອງການບັນລບຸັນດາເປົ້າໝາຍດ້ານຄວາມຍືນຍົງແລະ
ສິ່ງແວດລ້ອມທ່ີກ່າວເອົາໄວ້ນັ້ນ, ເປັນເລື່ອງຈໍາເປັນທີ່ຕ້ອງເອົາກ່ ຸມຕົວຊ້ີ 
ວັດ PE ລວມເຂົ້າໄວ້ໃນຂອບການຕິດຕາມກວດກາແລະປະເມີນຜນົ 
(M&E) ຕາມໄລຍະເວລາຂອງແຜນຫ້າປ ີ ເນື່ອງຈາກການເຕີບໂຕທາງ
ເສດຖະກິດແລະການລົງທຶນ ຈະຂະຫຍາຍຕົວຕື່ມອີກໃນໄລຍະຫ້າປີຂ້າງ
ໜ້າ. ການນໍາໃຊ້ຕົວຊ້ີວັດ PE ຖືເປັນເຄື່ອງມສືໍາຄັນສໍາລັບການຕິດຕາມ
ກວດກາຜົນໄດ້ຮັບຂອງຍຸດທະສາດຫຼດຸຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແລະເປ້ົາ 
ໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ແລະການປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າ/ຜົນສໍາເລັດ
ຂອງແຜນຫ້າປຄີັ້ງທີ 7 ໄປຄຽງຄູ່ກັບຕົວຊ້ີວັດແບບເກົ່າອື່ນໆໃນດ້ານເສດ 
ຖະກິດ-ສັງຄົມ, ການເງິນແລະສິງ່ແວດລ້ອມ.  
 
ປະສົບການແລະບົດຮຽນຕາ່ງໆຈາກແຜນຫ້າປີສະບັບຜ່ານມາ ໄດ້ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນວ່າ: ວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມ ບໍໄ່ດ້ຖືກລວມເຂົ້າໃນການວາງແຜນ
ພັດທະນາຢ່າງຄົບຖ້ວນໃນໄລຍະຫ້າປີຜ່ານມາ ເຊ່ິງເປັນຜົນນໍາໄປສູ່ການ
ເສື່ອມໂຊມໜັກທາງສ່ິງແວດລ້ອມ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ດ,ີ ວຽກງານສິ່ງແວດ
ລ້ອມ ນັບມື້ນັບກາຍເປັນບູລມິະສິດສູງພາຍໃນການດໍາເນີນງານຂອງລັດ 
ຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍມກີານກະຕຸກຊຸກຍູຈ້າກຄວາມຮູ້ແລະ
ຄວາມຮັບຮູທ້ີ່ເພີ່ມຂຶ້ນກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນທຸກຂັນ້ເພື່ອເປັນກ້ອນ
ເສົ້າຄໍ້າໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາດ້ວຍການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທາງສ່ິງ
ແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງ. ຕົວຊ້ີວັດ PE ທີ່ຖືກລວມເຂົ້າໃນແຜນຫ້າປີຄັ້ງທີ 7 
ສາມາດຊ່ວຍແລະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກຂ່ະບວນການທ່ີກໍາລັງເດີນ 
ຢູ່ດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້.  

3. ການທົບທວນເບິ່ງບັນດາການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບຕົວຊ້ີ
ວັດຄວາມທຸກຍາກ-ສິ່ງແວດລ້ອມ (PE)  

ການສ້າງຕົວຊ້ີວັດ - ສິ່ງວັດແທກດ້ານ PE ທີ່ສັງລວມໃຫ້ເຫັນການເຄື່ອນ
ເໜັງທີ່ສະຫຼັບຊັບຊ້ອນລະຫວ່າງສອງມິຕດິ່ັງກ່າວ ຖືເປັນຂະບວນ ການທ່ີ

                                                            
13 ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຄັ້ງທີ 7 (2011-2015), ອັນດຽວກັບທ່ີກ່າວໄວ້

ກ່ອນໜ້ານີ້. 
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ຫາກໍ່ມຫີວ່າງບໍດ່ົນມານີ້ ເຊ່ິງໄດ້ສືບຕໍ່ສ້າງຂຶ້ນຈາກວຽກຂອງຫຼາກຫຼາຍອງົ 
ການໃນອາດີດ ແລະ ຫາກໍ່ໄດ້ຮັບຈັງຫວະຍູ້ດັນສູງໃນໄລຍະທ້າຍຂອງຊຸມ
ປີ 90.  
ຄວາມພະຍາຍາມໃນໄລຍະເບ້ືອງຕົ້ນ ແມ່ນການສຶກສາຂອງທະນາຄານ
ໂລກຄື: ຕົວຊ້ີວັດຄວາມທຸກຍາກ-ສິ່ງແວດລ້ອມ14 ເຊ່ິງຊອກຫາວິທີເພື່ອ
ພັດທະນາຕົວຊ້ີວັດທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ “ຈາກລະດັບປະເທດເຖິງລະດັບໂລກ” 
ແລະສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອສົມທຽບລະຫວ່າງປະເທດນໍາກັນ. ຕົວຊ້ີວັດທີຖ່ືກ
ສະເໜີຂຶ້ນີ ້ແມນ່ກວມເອົາສອງຂົງເຂດທ່ີຕ່າງກັນແຕ່ກໍມ່ີລັກສະນະສະໜັບ 
ສະໜູນເຊ່ິງກັນແລະກັນ. ຕົວຊ້ີວັດປະເພດທໍາອິດ ອະທິບາຍສາຍພົວພັນ
ລະຫວ່າງສະພາບເງ່ືອນໄຂທາງສ່ິງແວດລ້ອມ (ເຊ່ັນ: ຄຸນະພາບຂອງນ້ໍາ, 
ລະດັບມົນລະພິດ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼອື) ກບັ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ. ຕົວຊ້ີ
ວັດ PE ປະເພດທີສອງ ຕິດຕາມກວດກາຜົນກະທົບຂອງການສູນເສຍຊັບ 
ພະຍາກອນໃນຖານະເປັນປັດໃຈກໍານົດຄວາມທຸກຍາກ ເຊ່ິງວັດແທກວິທີ
ການສູນເສຍການເຂ້ົາເຖິງຊັບພະຍາກອນທ່ີສ່ົງຜົນກະທົບຕໍຄ່ົນທຸກ. ຕົວຊ້ີ
ວັດເຫຼົ່ານີ້ ມີລັກສະນະເຂ້ັມຂຸ້ນທາງດ້ານຂໍມູ້ນຂ່າວສານສູງ ແລະ ຈໍາເປັນ
ຕ້ອງມລີະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທ່ີສະຫຼບັຊັບຊ້ອນສົມຄວນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ມີ
ການນໍາໃຊ້ຢ່າງມປີະສິດທຜິົນ. ດວ້ຍເຫດຜົນດັ່ງກ່າວນີ້, ຕົວຊ້ີວັດເຫຼົາ່ນີ້ 
ຈ່ິງເບິ່ງຄືບໍ່ເໝາະກບັຜູ້ນໍາໃຊ້ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ອົງການລະ 
ດັບປະເທດໃນຫຼາຍປະເທດກໍາລັງພດັທະນາ.  
 
ການສຶກສາຂອງ DFID ໃນຫົວຂໍ້ (ຄວາມທຸກຍາກແລະສ່ິງແວດລ້ອມ: ວັດ
ແທກສາຍພົວພັນ15) ໄດ້ປະກອບສ່ວນເພີ່ມເຂົ້າໃນການພັດທະນາຕົວຊ້ີ
ວັດທົ່ວໄປຂອງສາຍພົວພັນລະຫວ່າງຄວາມທຸກຍາກ-ສິ່ງແວດລ້ອມເພື່ອ
ໃຊ້ເຂົ້າໃນການວິເຄາະໂດຍສົມທຽບລະຫວ່າງປະເທດ. ການສຶກສາດັງ່ 
ກ່າວ ໄດ້ເນັ້ນໜັກຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງການເຄື່ອນເໜັງດ້ານສາຍພົວພັນ
ລະຫວ່າງຄວາມທຸກຍາກ-ສິ່ງແວດລ້ອມພາຍໃນບັນດາປະເທດກໍາລັງ
ພັດທະນາ ແລະ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງປັບປ່ຽນວິທີການດໍາ
ເນີນງານໃຫ້ເຂົ້າກບັສະພາບເງ່ືອນໄຂພາຍໃນຂອງປະເທດ ຫຼ ື ທ້ອງຖິນ່. 
ກ່ ຸມຕົວຊ້ີວັດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກປະເມີນເບິ່ງໃນດ້ານຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ຂໍ້
ມູນທີ່ມີສະໜອງໃຫ້ເພື່ອການນໍາໃຊ້ຢູ່ປະເທດອູການດ້າ, ເນປານ ແລະ 
ນິກາຣາກົວ, ແລະ ເນັ້ນໜັກໃຫ້ເຫນັເຖິງຄວາມສະຫຼບັຊັບຊ້ອນຂອງການ
ນໍາໃຊ້ຕົວຊ້ີວັດທົ່ວໄປໃນປະເທດສະເພາະ ຕະຫຼອດເຖງິສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ
ໃນການນໍາໃຊ້ຕົວຊ້ີວັດເຫຼົ່ານັ້ນເຂົ້າໃນການວິເຄາະໂດຍສົມທຽບລະຫວ່າງ
ປະເທດ.  

                                                            
14 Shyamsundar, P. 2002. ຕົວຊ້ີວັດ PE. ເສດຖະສາດສ່ິງແວດລ້ອມ. ເອກະສານເລກທີ 

84. ທະນາຄານໂລກ, ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ. ມັງກອນ, 32 pp. ລະອຽດເບ່ິງໄດ້ທ່ີ: 
http://lnweb18.worldbank.org/essd/essdext.nsf/44ByDocName/PovertyandEn
vironmentIndicators2002189KPDF/$FILE/PovertyandEnvironmentIndicators2
002.pdf  

15 Nunan, F. ແລະ ອ່ືນໆ 2002. ການສຶກສາຕົວຊ້ີວັດ PE ດ້ວຍກໍລະນີສຶກສາຈາກເນປານ, 

ນິກາລະກົວ ແລະ ອູການດ້າ. ກົມນະໂຍບາຍສ່ິງແວດລ້ອມ, ເອກະສານເລກທີ 2. ກົມ
ພັດທະນາສາກົນແຫ່ງຣາດຊະອານາຈັກອັງກິດ, ລອນດອນ.  

ການສຶກສາຂອງເຮັນນິນເກ ີ (Henninger) ແລະ ແຮັມມ໋ອນ 
(Hammond)16 ໃນຫົວຂໍ້ຕົວຊ້ີວັດສິງ່ແວດລ້ອມທ່ີສອດຄ່ອງກັບວຽກງານ
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ຕົວຊ້ີວັດຊັບພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ ການວ ິເຄາະເຂດແຄວ້ນເພື່ອຄິດໄລ່ ‘ຕົວຊ້ີວັດຄວາມສ່ຽງທີ່
ອາດເກີດຂຶ້ນ’. ເຂົາເຈ້ົາ ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ເຫັນສິ່ງທ້າທາຍຂອງການເຄ່ືອນ
ຍ້າຍຈາກສາຍພົວພັນ PE ໄປສູ່ຕົວຊ້ີວັດ PE ເຖິງວ່າກົນໄກທ່ີເຊ່ືອມໂຍງ
ວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມໃສ່ກິດຈະກໍາຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທກຸຍາກ ມັກພົບຢູ່
ເລື້ອຍໆວ່າມີຢູໃ່ນຂັ້ນຈຸລະພາກ ໂດຍຂ້ໍມູນທີຈ່ະໃຊ້ອະທິບາຍຕົວຊ້ີວັດ
ຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນ ແມ່ນຫາໄດ້ສະເພາະແຕ່ໃນຂັ້ນຈຸລະພາກເທ່ົານັ້ນ. ຍ້ອນ
ແນວນັ້ນ, “ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ສາຍພົວພັນເຫດແລະຜົນທີ່ສາມາດພິສດູ
ໄດ້ລະຫວ່າງໂຕຊ້ີວັດຂອງຄຸນະພາບແລະສະພາບເງ່ືອນໄຂທາງສ່ິງແວດ
ລ້ອມ ກັບ ການຫຼດຸຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກທ່ີເປັນໂຕເລກສະຖິຕສິະເລ່ຍແຫ່ງ
ຊາດ ຈ່ິງບໍມ່ີ”.  ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ້ຂຽນທັງສອງ ໄດ້ສະເໜີວ່າ: ການນໍາ
ໃຊ້ຂໍມູ້ນສະເພາະເຂດແຄ້ວນ ສາມາດເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫນັຢ່າງຈະແຈ້ງເຖິງ
ຮູບແບບຂອງການພົວພັນເຊ່ິງກັນແລະກັນລະຫວ່າງມິຕຄິວາມທຸກຍາກ
ກັບສິ່ງແວດລ້ອມ. ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນໄດ້ເຖິງປະເດນັດັ່ງກ່າວ, ຜູ້ຂຽນ 
ໄດ້ສາທິດໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີທີ່ຕົວຊ້ີວັດດ້ານໂພຊະນາການຂອງເດັກ ພົວພັນ
ຢ່າງໃກ້ຊິດກັບບັນຫາການຂາດນ້ໍາຂອງດິນໃນລະດັບຕາ່ງໆຢູ່ອາຟຣິກາ
ຕາເວັນຕົກ.  
 
ວິທີການດໍາເນີນງານຂອງອົງການ WWF17 ໃນການພັດທະນາແລະນໍາໃຊ້ 
ຕົວຊ້ີວັດ PE ແມ່ນໄດ້ສຸມໃສ່ການສະໜອງຂ້ໍມູນຂ່າວສານໃຫ້ແກພ່າກ 
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນປະເທດ ຫຼື ທ້ອງຖິ່ນເພື່ອຊອກຫາວິທີປັບປຸງສະ 
ພາບເງ່ືອນໄຂພາຍໃນຜ່ານບັນດາກິດຈະກໍາຊ່ວຍເຫຼືອສະເພາະຕ່າງໆ. 
ມວນຊົນທີເ່ປັນເປົາ້ໝາຍຫຼັກຂອງເຂົາເຈ້ົາ ແມ່ນປະຊາກອນທ່ີດໍາລົງຊີວິດ
ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ, ແລະ ເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້
ແກຄ່ົນທຸກ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາສາມາດແຂ່ງຂັນເພື່ອໃຫ້ມີບດົບາດທາງການ
ເມືອງ, ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນຕະຫຼອດເຖິງຊີວິການເປັນຢູ ່ຫຼື 
ການຫາລ້ຽງຊີບຂອງເຂົາເຈ້ົາ. ວິທີການດໍາເນີນງານຂອງອົງການດັ່ງກ່າວ 
ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ຕົວຊ້ີວັດ PE ສາມປະເພດຄື: i) ຕົວຊ້ີວັດດ້ານສະຖານະ, ii) 
ຕົວຊ້ີວັດດ້ານສະພາບເງ່ືອນໄຂເອ້ືອອໍານວຍ ແລະ iii) ຕົວຊ້ີວັດດ້ານທນຶ
ສັງຄົມ.  ຈຸດເນັ້ນໃນທ່ີນີ້ ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ການຕອບໂຕ້ທາງສັງຄົມແລະສາຍ
ພົວພັນທາງສະຖາບັນ ແຕບ່ໍ່ໄດ້ອະທິບາຍຫຍັງຫຼາຍກຽ່ວກັບລັກສະນະທ່ີ
ການຕອບໂຕ້ແລະສາຍພົວພັນເຫຼົ່ານັ້ນວ່າສົ່ງກະທົບແນວໃດຕໍສ່າຍພົວ 
ພັນລະຫວ່າງຄວາມທຸກຍາກກັບສິ່ງແວດລ້ອມ.  
 
ບັນດາການສຶກສາເຫຼົ່ານີ້ (ແລະການສຶກສາອື່ນໆອີກຈໍານວນຫຼາຍ) ໄດ້ໃຫ້
ບົດຮຽນສໍາຄັນສາມຢ່າງຄື: ທໍາອິດ, ຕົວຊ້ີວັດ PE ທີ່ດີ ຈໍາເປັນຕ້ອງເຊ່ືອມ
ສານກັບແລະສອດຄ່ອງກັບສະພາບເງ່ືອນໄຂທາງສັງຄມົແລະສິ່ງແວດ
ລ້ອມທ່ີອ້າງອີງເຖງິ. ຢ່າງທີສອງ, ຕົວຊ້ີວັດ PE ທີ່ດ ີຍັງຄວນຕ້ອງຢືດໝ້ັນ 

                                                            

16 Henninger, N. And Hammond, A (2002) “ຕົວຊ້ີວັດສ່ິງແວດລ້ອມທ່ີສອດຄ່ອງກັບ
ວຽກງານຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ” ຍຸດທະສາດສ່ິງແວດລ້ອມ, ເອກະສານເລກທີ 3. 

17 Reed, D. ແລະ Tharakan, P. (2004) ການພັດທະນາແລະນໍາໃຊ້ຕົວຊ້ີວັດ PE. ວໍຊິງ
ຕັນ: ຫ້ອງການແຜນງານເສດຖະສາດມະຫາພາກຂອງ WWF. 
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ຕາມຄ່ານິຍົມ ແລະ ຂະບວນການຕັດສິນບັນຫາຂອງທ້ອງຖິ່ນເພື່ອໃຫ້ສາ 
ມາດຂຄໍໍາປຶກສາກັບຜູສ້້າງນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານດັ່ງກ່າວ 
ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມໂປ່ງໃສ. ແລະ ຢ່າງທີສາມ, ເປັນເລື່ອງສໍາຄັນທີ່ຕ້ອງ
ສັງເກດວ່າ: ມນັມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງບັນດາວິທີການຕ່າງໆທ່ີເປັນ 
ບ່ອນອີງສ່ວນໃຫຍໃ່ຫ້ແກກ່ານກໍານົດແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນ 
PE ໃນຂັ້ນຈຸລະພາກ ແຕໃ່ນຂະນະດຽວກັນເຫັນວ່າ: ປະຈຸບັນນີ້ ສ່ວນ
ໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນຂໍ້ມູນລະດັບຊາດທ່ີໄດ້ຮັບການເກັບກາໍແລະມີສະໜອງ
ໃຫ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ໂດຍສະເພາະໃນກໍລະນີຂອງບັນດາປະເທດກໍາລັງ
ພັດທະນາ.  

4. ບັນຊີລາຍຊ່ືສະເໜີບັນດາຕົວຊ້ີວັດສາຍພົວພັນລະຫວ່າງຄວາມທຸກ
ຍາກ-ສິ່ງແວດລ້ອມ (PE)  

ຕົວຊ້ີວັດ ຄືກັນກັບທຸງ ເຊ່ິງຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມຄີວາມກະທັດຮັດ, 
ວັດແທກ ແລະ ສື່ສານຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ແລະ ລະດົມການສະໜັບສະໜູນ
ຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ມາດຕະການດໍາເນນີງານ. ຕົວຊ້ີວັດໃດໜ່ຶງ ບໍ່ຖວ່ືາເປັນ 
ສິ່ງລຶກລັບ; ມັນເປັນພຽງແຕ່ວິທີວັດແທກແລະເຮັດໃຫ້ສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້

ຕໍ່ສິ່ງໃດສ່ິງໜ່ຶງ ທີ່ຖືວ່າສໍາຄັນ. (ເຈມສ໌ ແມັກກິວເຣ -James 
McGilvray)18 

 
ເມື່ອພິຈາລະນາຈາກບົດຮຽນຕ່າງໆທ່ີຖອດຖອນໄດ້ຈາກການສຶກສາຜ່ານ
ມາໃນການກໍານົດຕົວຊ້ີວັດ PE ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການສຶກສາຂອງທະ 
ນາຄານໂລກໃນຕາຕະລາງ 1, ໂຄງການເຊ່ືອມໂຍງວຽກສ່ິງແວດລ້ອມ
ເຂົ້າໃນກິດຈະກໍາຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (PEI) ຂອງອົງການ UNDP-
UNEP ຈ່ິງສະເໜີກ່ ຸມຕົວຊ້ີວັດ PE ຈໍານວນໜຶ່ງ19 ເພື່ອໃຊ້ພາຍໃນຂອບ 
M&E ຂອງແຜນຫ້າປີ ຄືດັ່ງທີ່ໄດ້ສະແດງໄວ້ໃນຕາຕາລາງ 2 ຂ້າງລຸ່ມນີ້. 
ກ່ ຸມຕົວຊ້ີວັດ PE ດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ຮັບການຈັດລະດັບບູລມິະສິດແລະຄັດ
ຈ້ອນບົນພື້ນຖານເງ່ືອນໄຂຄືດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ (ເຊ່ິງຖືກດັດປັບມາຈາກຄອມມິມ-
Comim ແລະອື່ນໆ, 2008): i) ຄວາມສອດຄ່ອງກັບສະພາບເງ່ືອນໄຂຕົວ

                                                            

18 ກ່າວໄວ້ໃນໜ້າ 22, Comim ແລະ ອື່ນໆ 2008. 

19 ນໍາພາໂດຍກົມແຜນການຂອງກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ, ກ່ ຸມຕົວຊ້ີວັດ 

PE ໃນວົງກ້ວາງ ໄດ້ຮັບການກໍານົດຂຶ້ນໂດຍຜ່ານການຂໍຄໍາປຶກສາກັບບັນດາ

ກະຊວງຕ່າງໆ (ກົມສະຖິຕິ ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ (NERI) 

ຂອງກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ (MPI); ອົງການຊັບພະຍາກອນນ້ໍາແລະ

ສິ່ງແວດລ້ອມ (WREA); ອົງການຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນແຫ່ງຊາດ (NLMA); ກະຊວງກະ 

ສິກໍາ-ປ່າໄມ້ (MAF); ແລະຄະນະກໍາມະການຊ້ີນໍາການພັດທະນາຊົນນະບົດແລະ

ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຈາກຫ້ອງການນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນໄລຍະເດືອນມີນາຫາ

ເດືອນສິງຫາ 2010. ຕົວຊ້ີວັດສໍາຄັນອີກຫຼາຍໂຕຈາກກ່ ຸມຕົວຊ້ີວັດໃນວົງກ້ວາງ

ດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ຖືກລວມເອົາເຂົ້າໃນບັນຊີລາຍຊ່ືຕົວຊ້ີວັດດ່ັງກ່າວນີ້ ຍ້ອນຕົວຊ້ີວັດ

ເຫົ ຼ ່ານັ້ນໄດ້ຮັບການເກັບກໍາຂໍ້ມູນຜ່ານບັນຊີຕົວຊ້ີວັດຫັຼກປະຈໍາປີ ຂອງກົມສະຖິຕິຢູ່

ແລ້ວ ດ່ັງນັ້ນຈ່ິງບໍ່ໄດ້ລວມເຂົ້າເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຊ້ໍາຊ້ອນ ແລະ ສິ້ນເປືອງ. 

ຈິງ, ii) ປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນດ້ານການສະໜອງຂ້ໍມູນ, iii) ຄວາມສາ 
ມາດສົມທຽບໄດ້ຕາມໄລຍະເວລາ, iv) ມີຄວາມຈະແຈ້ງດ້ານເຂດແຄ້ວນ 
ແລະ v) ເກັບກໍາໄດ້ທັງສອງມຕິິລວມທັງຄວາມທຸກຍາກແລະສ່ິງ
ແວດລ້ອມ. ສໍາລັບຕົວຊ້ີວັດ PE ແຕ່ລະໂຕ, ແມ່ນໄດ້ອະທິບາຍທັງມິຕິ
ດ້ານຄວາມທຸກຍາກແລະສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສາຍພົວພັນດ້ານເຫດແລະ
ຜົນຂອງສາຍພົວພນັລະຫວ່າງສອງມຕິິດັ່ງກ່າວ (ບໍ່ວ່າດາ້ນບວກ ຫຼ ື ດ້ານ
ລົບ). ນອກ ຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດກ້ໍານົດສິ່ງທີ່ສາມາດຮຽນຮູ້ໄດ້ຈາກໂຕຊ້ີວັດ ກໍ່
ຄື ການສ້າງ ມາດຕະການທ່ີເປັນໄປໄດ້ບົນພື້ນຖານຈາກຂ້ໍມູນຂ່າວສານທ່ີ
ໄດ້ຕາມຕົວຊ້ີວັດເຫຼົ່ານັ້ນ. 
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ຕາຕະລາງ 2: ສະເໜີກ່ ຸມຕົວຊ້ີວັດ PE ທີ່ເປັນຕົວແທນເພື່ອເອົາລວມເຂົ້າໃນຂອບ M&E ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ (ແຜນຫ້າປີ) ຄັ້ງທີ 7 

 ຕົວຊ້ີວັດ PE  ຄໍານິຍາມແລະການຕຄີວາມໝາຍຂອງສາຍພົວພັນດ້ານເຫດແລະຜົນລະຫວ່າງ

ຄວາມທຸກຍາກ-ສິງ່ແວດລ້ອມ 

ສາມາດຮຽນຮູຫ້ຍັງໄດ້ແດ່ / ມາດຕະການທ່ີເປັນໄປໄດ້ 

1 ຈໍານວນເມືອງທີ່ມີ

ແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ 

ຕົວຊ້ີວັດດັ່ງກ່າວ ຈະຖອນເອົາຕາມແຜນແມບ່ົດແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການນໍາໃຊ້ທີ່

ດິນ ທີ່ຄາດວ່າຈະສໍາເລັດພາຍໃນທ້າຍປີ 2010 ໂດຍແຜນແມ່ບົດດັ່ງກ່າວ ຈະ

ເປັນທິດເຍືອງທາງໃຫ້ແກກ່ານສໍາຫຼວດແລະການຈັດສັນທີ່ດິນ20 . ຕົວຊ້ີວັດດັງ່ 

ກ່າວນີ້ ຈະເກັບກໍາເອົາຄວາມຄືບໜ້າຂອງຂະບວນການອອກໃບຕາດິນ, ການ

ກໍານົດເຂດ ຫຼື ການຈັດສັນທີ່ດິນເພື່ອການລົງທຶນ, ການຂຸດຄົ້ນແລະການສະ 

ຫງວນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃນຂັ້ນເມືອງ.   

ຍ້ອນການລົງທຶນ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວໃນໄລຍະສອງ-ສາມປີຫຼ້າສຸດ, ການຂາດ

ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີດ່ິນຢ່າງເປັນລະບົບ ໄດ້ກາຍເປນັບັນຫາສ້າງຄວາມເສຍ

ຫາຍຕົວຈິງ ເຊ່ິງຈຸດໜັກເຮັດໃຫ້ມກີານຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນຫຼາຍຈົນເກີນໄປ 

ແລະ ເປັນຜົນເຣັດໃຫ້ເກີດມີຂໍຂ້ັດແຍງ່ແລະການແຂ່ງຂັນໃນດ້ານການນໍາໃຊ້ທີ່

ດິນລະຫວ່າງການໃຫ້ສໍາປະທານ ກບັ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດນິໂດຍປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ 

ໂດຍພົບເລື້ອຍໆວ່າ: ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນມີໂອກາດໜ້ອຍທ່ີຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນ

ຂະບວນການຕັດສິນບັນຫາກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ທີດ່ິນ. ການຂາດການຄ້ໍາປະ 

ກັນດ້ານໃບຕາດິນ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ບນັຫາຄວາມທຸກຍາກເຮັ່ງຮ້າຍຂຶ້ນໄປຕື່ມ

ອີກ ຍ້ອນປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນບໍສ່າມາດວາງແຜນໄລຍະຍາວ ຕະຫຼອດເຖິງບໍ່ສາ 

ມາດເຂົ້າເຖິງການລົງທຶນປະເພດຕ່າງໆໃສ່ທີດ່ິນແລະຊັບພະຍາກອນທໍາມະ

ຊາດໄດ້ ຕົວຢ່າງ: ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງສິ່ງຈູງໃຈ ຫຼື ສິນເຊ່ືອສໍາລັບບລໍິການສິ່ງ

ແວດລ້ອມ ໂດຍນໍາໃຊ້ທີ່ດິນເປັນຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ.  

ການປ່ຽນແປງໃນທາງບວກພາຍໃນຕົວຊ້ີວັດດັ່ງກ່າວນີ ້ເປັນສັນຍານແຈ້ງໃຫ້ຮູ້

ວ່າ: ມີຈໍານວນເມືອງເພີ່ມຂຶ້ນທີກ່ໍາລັງດໍາເນີນການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ. ໜ້າ

ຈະບໍມ່ີການປ່ຽນແປງໃນທາງລົບໃດໆ ເວ້ັນເສຍແຕ່ວ່າ: ແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຫາກ

ຖືກລົບລ້າງ ຫຼ ືຍົກເລີກ. ຕົວຊ້ີວັດດັ່ງກ່າວນີ ້ຍັງຈະຖືກກໍານົດໂຄງສ້າງໃຫ້ສາ 

ມາດເກັບກໍາເອົາການດັດແກ້ທີ່ເປັນລະບົບຕາມໄລຍະເວລາທ່ີມີຕໍ່ແຜນນາໍໃຊ້ທີ່

ດິນ.  

ຕົວຊ້ີວັດດັ່ງກ່າວ ເກັບກໍາເອົາແຜນນາໍໃຊ້ທີ່ດິນທີ່ຖືກ

ສ້າງຂຶ້ນ ແຕບ່ໍໄ່ດ້ເກັບກໍາເອົາດ້ານຄນຸະພາບຂອງ
ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີດ່ິນເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນກ່ວາເດີມແຕ່

ຢ່າງໃດ, ເຊ່ິງສາມາດສ່ົງຜົນສະທ້ອນອັນສໍາຄັນຍິ່ງຕໍ່

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບດັແຜນດັ່ງກ່າວ. ດາ້ນເຫຼົ່ານັ້ນລວມ 

ມີ: ລະດັບການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ການລວມ

ເອົາດ້ານ/ຂໍຈໍ້າກັດຕ່າງໆທາງສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະ 

ການບັງຄັບປະຕິບດັດ້ານການຮັກສາເຂດແດນ. ຕາມ

ລັກສະນະທ່ີກ່າວມານັ້ນ, ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ 

ຄວນປະຕິບດັຕາມຄູມ່ືແນະນໍາທາງການທ່ີສ້າງໂດຍ 

MAF ແລະ NLMA (ການວາງແຜນວຽກງານກະສິກໍາ

-ປ່າໄມ້ ແລະ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ), 

ແລະ MPI (ຄ ູ່ມືວາງແຜນແບບມສີ່ວນຮ່ວມ).   

ຂໍ້ມູນຂ່າວສານດັ່ງກ່າວນີ ້ຈະເປັນພືນ້ຖານໃຫ້ແກ່ການ

ປະເມີນການມສີະໜອງໃຫ້ຂອງທ່ີດິນເພື່ອໃຫ້ສໍາ

ປະທານ, ແລະ ການປະເມີນການເລືອກໄດ້ເລືອກເສຍ

ທາງເສດຖະກິດ-ສິ່ງແວດລ້ອມລະຫວ່າງຂະແໜງການ 

ເພື່ອໃຊ້ໃນການພິຈາລະນາຈັດສັນສໍາລັບການນໍາໃຊ້

ຕາມເປົ້າໝາຍຕ່າງໆ.  

2 % ຄົວເຮືອນທີ່ນໍາໃຊ້

ຟືນ ຫຼື ຖ່ານ ເປັນ

ແຫ ່ຼງສະໜອງພະ 

ລັງງານຫຼັກ 

ປະມານ 80% ຂອງຄົວເຮືອນລາວທັງໝົດ ນໍາໃຊ້ຟືນ, ແລະ 15% ໃຊ້ຖ່ານ

ເພື່ອເປັນເຊ້ືອໄຟແຕ່ງຢ ູ່ຄົວກິນ, ໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ໃຫ້ແສງສະຫວ່າງ (ການ

ສໍາຫຼວດປະຊາກອນ, 2005). ການນໍາໃຊ້ເຊ້ືອໄຟທ່ີສ້າງມົນລະພິດເຫຼົ່ານີ້ 

ສາມາດກາຍເປັນພາລະແບກຫາບໃຫຍ່ຫຼວງຕໍສຸ່ຂະພາບຂອງຄົນໃນຄົວເຮືອນ

ຂໍ້ມູນຂ່າວສານດັ່ງກ່າວນີ ້ຈະຊ່ວຍລະບຸບັນດາທາງ

ເລືອກໃນການພັດທະນາແລະຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ

ທີ່ເໝາະສົມເຊ່ັນ:  

-  ພັດທະນາຊຸມຊົນ-ຄຸ້ມຄອງການປູກໄມ້ເພື່ອໃຊ້ເປັນ

                                                            
20 ໜັງສືພິມ Vientiane Times, “ແຜນແມ່ບົດຂະແໜງທ່ີດິນ ຈະສໍາເລັດໃນເດືອນພະຈິກ”,  7 ຕຸລາ 2010 



8 
 

 ທຸກຍາກ ແລະ ການເອື່ອຍອີງໃສ່ແຫ ່ຼງເຊ້ືອໄຟດ່ັງກ່າວ ຍັງຖືກກໍານົດວ່າເປັນທັງ

ສາເຫດແລະຜົນໄດ້ຮັບຂອງຄວາມທຸກຍາກ21.   

ການເອື່ອຍອີງດັ່ງກ່າວນີ ້ອາດຈະເປັນຍ້ອນການຂາດທາງເລືອກໃນການເຂົ້າ

ເຖິງແຫ ່ຼງເຊ້ືອໄຟປະເພດອ່ືນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຍ້ອນບັນຫາຂອງການມສີະໜອງໃຫ້, 

ລາຍໄດ້ ຫຼື ຂໍຈໍ້າກັດດ້ານລາຄາ. ນອກຈາກນ້ັນ, ຄ່າເສຍໂອກາດດ້ານແຮງງານ

ໃນການໄປເກັບຟືນ ກໍ່ເຫັນວ່າຕໍາ ່ຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊົນນະບົດ. ລະ 

ຫວ່າງໄລຍະ 1995-2005 ພົບວ່າ: ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການນໍາໃຊ້ຖ່ານ ໃນ

ຂະນະທ່ີການນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າພັດຫຼຸດລົງ ເຊ່ິງອາດຈະເປັນຍ້ອນຄວາມແຕກຕ່າງ

ດ້ານລາຄາທ່ີຍັບກ້ວາງອອກ. ທ່າອ່ຽງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນຫາການ

ເອື່ອຍອີງທີ່ເພີ່ມສງູຂຶ້ນກ່ວາເດີມຕໍ່ຖານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. ບໍເ່ປັນໜ້າ

ສົງໃສວ່າ: ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍທ່ີສູງຂອງຄົວເຮືອນຊົນນະບົດທີນ່ໍາໃຊ້ຟືນ ໄດ້ເຣັດ

ໃຫ້ມີຄວາມກົດດັນຕໍປ່່າແລະຊັບພະຍາກອນໄມ້ໃນຂົງເຂດໃກ້ຄຽງ; ສ່ວນຄວາມ

ຕ້ອງການໃນເຂດຕົວເມືອງ ຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມກົດດັນເພີ່ມຕໍ່ເຂດປ່າສະ

ຫງວນທ່ີຢູໄ່ກອອກໄປ.22 

ການປ່ຽນແປງໃນທາງບວກພາຍໃນຕົວຊ້ີວັດດັ່ງກ່າວນີ ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນເຖິງການ

ເອື່ອຍອີງທີ່ເພີ່ມສງູຂຶ້ນຕໍເ່ຊ້ືອໄຟປະເພດນ້ີ ແລະ/ຫຼ ືຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທ່ີເພີ່ມສູງ

ຂຶ້ນໃນການເຂ້ົາເຖິງແຫ ່ຼງເຊ້ືອໄຟທ່ີເປັນທາງເລືອກ (ເຊ່ິງອາດຈະພົວພັນກບັ

ຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານລາຄາທ່ີນັບມືນ້ັບເພີ່ມສູງຂຶ້ນ); ແລະ/ຫຼ ືການເພີ່ມຂຶນ້ຂອງ

ພົນລະເມືອງ. ການປ່ຽນແປງໃນທາງລົບ ອາດຈະເປັນຍ້ອນການຫັນເປັນຕົວ

ເມືອງທ່ີເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ເຊ່ິງເປັນບ່ອນທ່ີສາມາດເຂົ້າເຖິງໄຟຟ້າ ຫຼື ອາຍແກດສ໌ທີ່ໃຊ້

ເພື່ອແຕ່ງຢູຄ່ົວກິນໄດ້ງ່າຍ; ມຊັີບພະຍາກອນຟືນໜ້ອຍ (ເຊ່ິງອາດຈະເປັນຍ້ອນ

ບັນຫາການທໍາລາຍປ່າທີ່ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ; ແລະ/ຫຼ ືມທີາງເລືອກອື່ນເພີ່ມສູງຂຶ້ນພາຍ

ໃນຂອບເຂດຄວາມສາມາດຈ່າຍໄດ້. 

ໄມ້ຟືນແລະຖ່ານທີ່ມຈັີງຫວະການເຕີບໂຕຢ່າງວ່ອງໄວ 

ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນຕໍ່ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ທໍາ

ມະຊາດ. 

- ທົບທວນແຜນກໍານົດລາຄາພະລັງງານທາງເລືອກ 

ແລະ ຄວາມສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫ ່ຼງພະລັງງານເຫຼົ່ານັ້ນ 

(ຕົວຢ່າງ: ໄຟຟ້າ, ແກດສ໌) ແລະນໍາໃຊ້ທາງອອກໃນ

ການນໍາໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນຂະໜາດນ້ອຍ.  

- ນໍາສະເໜີໃຫ້ມກີານນໍາໃຊ້ເຕົາປະຫຍັດພະລັງງານທ່ີ 

ໃຊ້ຟືນຢ່າງມີປະສດິທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນກ່ວາເດີມ ແລະ 

ສ້າງມົນລະພິດໜ້ອຍລົງ. 

                                                            

21 ການສຶກສາຂອງອົງການ WHO ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນກະທົບທ່ີທໍາລາຍສຸຂະພາບຈາກການນໍາໃຊ້ຟືນ/ຖ່ານ. ທຸກປີ, ມົນລະພິດທາງອາກາດຢູ່ໃນເຮືອນ ໄດ້ເປັນສາເຫດ

ຄວາມຕາຍຂອງຄົນປະມານ 1.6 ລ້ານຄົນ ແລະ ສ່ົງຜົນກະທົບໜັກຕໍ່ແມ່ຍິງ ເຊ່ິງໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວເປັນຜູ້ທ່ີຮັບຜິດຊອບວຽກແຕ່ງຢູ່ຄົວກິນແລະວຽກດັງໄຟໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນພາຍ

ໃນເຮືອນ (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs292/en/). 

22 Messerli P, Heinimann A, Epprecht M, Phonesaly S, Thiraka C, Minot N, editors. 2008: ແຜນທ່ີເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ - ການວິເຄາະບົນ

ພື້ນຖານການສໍາຫຼວດຄົວເຮືອນແລະປະຊາກອນ 2005. ສູນຄວາມສາມາດຄ້ົນຄ້ວາວິໃຈເໜືອ-ໃຕ້ແຫ່ງຊາດສະວິດເຊີແລນ (NCCR), ມະຫາວິທະຍາໄລຍະເບີນ (University 

of Bern), Bernand Vientiane: Geographica Bernensia. 
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3 % ຂອງປະຊາກອນ

ທີ່ຂາດການຄໍ້າປະ 

ກັນສະບຽງອາຫານ 

ພາຍໃນຕົວເລກສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ບນັຫາຂາດການຄ້ໍາປະກັນສະບຽງອາຫານ 

ແມ່ນຖືກກໍານົດຈາກສອງຕົວຊ້ີວັດຄ:ື % ຂອງລາຍໄດ້ຄົວເຮືອນທ່ີຈ່າຍຊ້ືສະບຽງ

ອາຫານ ແລະ % ຂອງປະຊາກອນທ່ີບໍລໂິພກສະບຽງອາຫານຕໍາ ່ກ່ວາລະດັບຕໍາ ່

ສຸດຂອງການບໍລໂິພກສະບຽງອາຫານເພ່ືອໃຫ້ພະລັງງານ.  

ບັນດາຂາດການຄ້ໍາປະກັນສະບຽງອາຫານແລະຄວາມທຸກຍາກ ພົບວ່າ: ມີສາຍ

ພົວພັນເຊ່ິງກັນແລະກັນຢ່າງສະໜິດແໜ້ນ23. ບັນຫາດ່ັງກ່າວເປັນທັງຜົນໄດ້ຮັບ 

ແລະ ໜ້າຈະເປັນທັງສາເຫດຂອງຄວາມທຸກຍາກ. ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງ 

ການບ່ໍມສີະບຽງອາຫານ ສ່ວນໜ່ຶງອາດຈະເປັນຍ້ອນບັນຫາການຂາດລາຍໄດ້ 

(ຄືດັ່ງທີ່ເກັບກໍາໄວ້ໃນໜ່ຶງຈາກສອງຕົວຊ້ີວັດຂອງການຂາດການຄ້ໍາປະກັນ

ສະບຽງອາຫານ), ເນື້ອທີ່ດິນຜະລິດກະສິກໍາບໍ່ພຽງພ ໍແລະ/ຫຼ ືຜະລິດຕະພາບ

ຕໍາ ່ຫຼາຍ ຫຼື ບັນຫາການຂາດການເຂ້ົາເຖິງແຫ່ ຼງສະບຽງອາຫານອ່ືນໆ (ເຊັ່ນ: ປາ, 

ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ).  

ສາເຫດອື່ນທີເ່ປັນໄປໄດ້ສໍາລບັບັນດາປັດໃຈເຫຼົ່ານີ ້ແມນ່ອາດຈະເປັນຍ້ອນ 

ການເຊ່ືອມໂຊມຂອງຄຸນະພາບດິນ/ຄວາມອຸດົມສມົບນູຂອງດິນ, ບັນຫາການ 

ຫຼຸດລົງຂອງເນື້ອທີ່ດິນຜະລິດກະສິກໍາ ອັນເປັນຍ້ອນການປ່ຽນຮູບແບບການນໍາ

ໃຊ້ທີດ່ິນໄປເຮັດຢ່າງອື່ນ ຫຼ ືການສູນເສຍທ່ີຢູ່ອາໃສຕາມທໍາມະຊາດທ່ີເປນັໂຕ

ເກື້ອກູນປາ ຫຼື ເຄືອ່ງປ່າຂອງດົງ. 

ການປ່ຽນແປງໃນທາງບວກ ເປັນສັນຍານເຕືອນໃຫ້ຮູ້ເຖິງການຫຼຸດລົງຂອງເນື້ອທີ່

ດິນ ຫຼື ຜະລິດຕະພາບຂອງທ່ີດິນຜະລິດກະສິກໍາ, ບັນຫາເຊ່ືືອມໂຊມລົງທີ່ເພີ່ມ

ຂຶ້ນຂອງທ່ີຢູອ່າໃສຕາມທໍາມະຊາດ, ຄວາມກົດດັນດ້ານປະຊາກອນທ່ີເພີ່ມຂຶ້ນ, 

ແລະ/ຫຼື ບັນຫາຄວາມທຸກຍາກທ່ີເພີ່ມຂຶ້ນ.   

ການປ່ຽນແປງໃນທາງລົບ ຊ້ີໃຫ້ເຫັນເຖິງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງເນື້ອທີ່ດິນ ຫຼ ືຜະລິດ

ຕະພາບຂອງທ່ີດິນຜະລິດກະສິກໍາ, ສະພາບທ່ີຢູອ່າໃສຕາມທໍາມະຊາດແລະ

ຈໍານວນຊັບພະຍາກອນທ່ີໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນ ແລະ/ຫຼ ືການຫຼຸດລົງຂອງ

ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກ.    

ຂໍ້ມູນຂ່າວສານດັ່ງກາ່ວ ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈໍາ

ເປັນຕ້ອງມກີານວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃຫ້ດຂີຶ້ນກ່ວາ

ເດີມ ເພື່ອຮັບປະກນັວ່າ: ມທີີ່ດິນຜະລິດກະສິກໍາພຽງພ ໍ

ໃນຂະນະທ່ີມຄີວາມຕ້ອງການຢາກໃຫ້ມກີານພັດທະ 

ນາ ຫຼ ືການລົງທຶນເພີ່ມຂຶ້ນ.  

ໃນກໍລະນທີີ່ມີອັດຕາບັນຫາການຂາດການຄ້ໍາປະກັນ

ສະບຽງອາຫານຢູ່ໃນລະດັບສູງ, ຄວນສະໜອງວຽກ

ງານສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກໍາແບບມເີປົ້າໝາຍ 

(ຕົວຢ່າງ: ມາດຕະການສະຫງວນດິນປູກຝັງ, ເຕັກນກິ

ການປູກ, ຄວາມຫຼາຍຫຼາຍທາງສາຍພັນພືດປູກ) ເພື່ອ

ປັບປຸງຜະລິດຕະພາບຂອງພືດປູກ ແລະ ເສີມສ້າງ 

ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຄວາມຍດືຍຸນ່ຕ້ານທານຂອງ 

ພືດປູກຕໍ່ທັງການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ24 

ແລະ ການກະທົບຂອງຕະຫຼາດ (ຕົວຢ່າງ: ຜ່ານການ 

ຮັກສາຊີວະນາໆພັນທາງກະສິກໍາ ແລະ ລະບົບການ 

ຜະລິດກະສກິໍາແບບປະສົມປະສານ).  

ໃນເວລາດຽວກັນ, ຈໍາເປັນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເພີ່ມຕໍ່ການ 

ຄຸ້ມຄອງທ່ີຢູ່ອາໃສຕາມທໍາມະຊາດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ

ຈໍານວນຊັບພະຍາກອນທ່ີມີນັ້ນຍັງສບືຕໍ່ມີສະໜອງໃຫ້

ແກ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນຕ່າງໆ. 

4 % ຂອງອຸດສາຫະກໍາ

ທີ່ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ

ສະອາດ25 (ໝາຍ 

ຕົວຊ້ີວັດດັ່ງກ່າວນີ ້ສະແດງໃຫ້ຮູ້ເຖິງຂອບເຂດທ່ີອຸດສາຫາກໍາຕ່າງໆຢ ູ່ ່ ສປປ 

ລາວ ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສະອາດໃນການຊົມໃຊ້ພະລັງງານ, ການຄຸ້ມຄອງສ່ິງ

ເສດເຫຼືອ ແລະ ການຜະລິດທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ການລົງທຶນທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ

ຂໍ້ມູນຂ່າວສານດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະສະໜອງໂຕຊ້ີວັດຄຸນະ 

ພາບຂອງການລົງທຶນທີ່ໄຫຼເຂົ້າມາໃນປະເທດ. ລະດັບ 

ຄາດໝາຍທ່ີຕ້ອງການໃຫ້ມີການລົງທຶນຂອງພາກ 

                                                            
23 ຜົນການສຶກສາຄວາມບ່ໍສາມາດປົກປ້ອງຕົນເອງໄດ້ແລະການວິເຄາະບັນຫາການຂາດການຄ້ໍາປະກັນສະບຽງອາຫານ ຕາມທ່ີລາຍງານໄວ້ໃນ Epprecht, M. ແລະອື່ນໆ 

2008, ພູມສາດຄວາມທຸກຍາກແລະຄວາມບ່ໍສະເໝີພາບຢູ່ ສປປ ລາວ. ສູນຄວາມສາມາດຄ້ົນຄ້ວາວິໃຈເໜືອ-ໃຕ້ແຫ່ງຊາດສະວິດເຊີແລນ (NCCR), ມະຫາວິທະ 

ຍາໄລຍະເບີນ (University of Bern), Bernand Vientiane: Geographica Bernensia. 

24 WREA, 2010. ແຜນງານແຫ່ງຊາດເພ່ືອການດັດປັບຕາມການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ (NAPA) 

25 ເຕັກໂນໂລຊີສະອາດ ຖືກນິຍາມວ່າເປັນ “ເຕັກໂນໂລຊີທ່ີປັບປຸງຜົນການດໍາເນີນງານ, ຜະລິດຕະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບ ໃນຂະນະທ່ີຫຼຸດຜ່ອນປັດໃຈນໍາເຂົ້າ (ຊັບ 

ພະຍາກອນ), ການຊົມໃຊ້ພະລັງງານ, ສິ່ງເສດເຫືຼອ (ຂີ້ເຫຍື່ອ) ຫຼື ມົນລະພິດ” (Wikipedia) 
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ເຖິງພະລັງງານທົດ

ແທນເຊ່ັນ: ພະລັງ 

ງານແສງຕາເວັນ 

ແລະ ແກດສ໌ຊີວະ

ພາບ ແລະ ການ   

ຄຸ້ມຄອງສ່ິງເສດເຫຼືອ 

ເຊ່ັນ: ການນໍາເອົາ

ມາໝູນໃຊ້ໃໝ່) 

ແບບວິທີປະຕິບັດທີ່ຍືນຍົງເຫຼົ່ານີ ້ຄາດວ່າຈະສ່ົງຜົນກະທົບໜ້ອຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ 

ແລະ ອາດຈະປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນຄວາມພະຍາຍາມບັນເທົາບັນຫາການປ່ຽນ

ແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ໄດ້ສ່ົງຜົນກະທົບຕໍຄ່ົນທຸກໃນລັກສະນະທ່ີບໍ່

ສົມສ່ວນ.  

ການປ່ຽນແປງໃນທາງບວກ ຊ້ີໃຫ້ເຫັນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຈໍານວນການລົງທຶນ

ແລະອຸດສາຫະກໍາທີ່ສະອາດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ26 ເຊ່ິງສາມາດນໍາໄປສູ່ການຊົມ

ໃຊ້/ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານ ແລະ ການສ້າງຂີ້ເຫຍື່ອທີ່ຫຼຸດລົງ. ການປ່ຽນ

ແປງໃນທາງບວກເຫຼົ່ານີ້ ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງທ່າອ່ຽງເພື່ອກ້າວໄປສູຄ່ວາມ

ຍືນຍົງໃນໄລຍະຍາວ.  

ການປ່ຽນແປງໃນທາງລົບ ຊ້ີໃຫ້ເຫັນການຫຼຸດລົງໃນສັດສ່ວນຂອງອຸດສາຫະກໍາ

ແລະການລົງທຶນຕາ່ງໆທ່ີນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສະອາດ, ດັ່ງນັ້ນຈ່ິງເປັນການເພີ່ມ

ຄວາມກົດດັນຕໍສ່ິ່ງແວດລ້ອມ.  

ເອກະຊົນຢູ່ໃນລະດັບສູງໃນໄລຍະ 5 ປີຂ້າງໜ້າ ອາດ 

ຈະມີຜົນກະທົບໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ສຂຸະພາບຂອງສ່ິງແວດ 

ລ້ອມ ຖ້າຫາກບໍ່ມກີານກໍານົດໃຫ້ມີເງ່ືອນໄຂຄັດເລືອກ 

ແລະຄວາມນິຍົມຕໍ່ການລົງທຶນທີໃ່ຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ 

ສະອາດເຂົ້າໄວ້ໃນລະບົບການອະນຸມັດ.  

ຈໍາເປັນຕ້ອງມີມາດຕະການທາງນະໂຍບາຍ ແລະ 

ຂອບໃຫ້ສິ່ງຈູງໃຈເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫມ້ີການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນ 

ໂລຊີເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນກ່ວາເດີມ. ສໍາຄັນຍິ່ງຍວດອີກ 

ຢ່າງ, ໂຕຊ້ີວັດດັ່ງກ່າວນີ້ ຍັງສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າ 

ໃນການວັດແທກການປະກອບສ່ວນຂອງການລົງທຶນທີ່

ມີຄຸນະພາບເຂ້ົາໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍພັດທະນາ 

ແບບຍນືຍົງ.  

5 % ຂອງປະຊາກອນ 

ທຸກຍາກໄດ້ຮັບຜົນ

ກະທົບ ຫຼື ດໍາລົງ

ຊີວິດຢູ່ໃນເຂດທ່ີມີ

ຄວາມສ່ຽງສູງທາງ

ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ 

ຕົວຊ້ີວັດດັ່ງກ່າວ ອະທິບາຍຄວາມໜ້າແໜ້ນ/ອັດຕາຂອງຄົນທຸກທີ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່

ໃນເຂດທີ່ດິນທີລ່ະອຽດອ່ອນ ຫຼື ສ່ຽງທາງສິ່ງແວດລ້ອມ ໝາຍວ່າ: ເປັນເຂດດິນ

ທີ່ສ່ຽງຕໍກ່ານເຊ່ືອມໂຊມທາງສ່ິງແວດລ້ອມ ດ້ວຍເຫດນ້ັນຕົວຊ້ີວັດດັ່ງກ່າວ ຈ່ິງ

ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມບໍ່ສາມາດປົກປ້ອງຕົນເອງໄດ້ຂອງປະເພດການຫາລ້ຽງ

ຊີບທີ່ເອື່ອຍອີງໃສ່ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ.  

ການປ່ຽນແປງໃນທາງບວກຂອງຕົວຊ້ີວັດດັ່ງກ່າວຕາມໄລຍະເວລາ ອາດຈະ

ເປັນສັນຍານເຕືອນໃຫ້ຮູເ້ຖິງການເພີ່ມຂຶ້ນດ້ານຈໍານວນຂອງຄົນທຸກຜູ້ທີ່ຖືກຍູ້

ດັນໃຫ້ຕ້ອງໄປດໍາລົງຊີວິດຢູ່ຕາມເຂດທ່ີມຄີວາມສ່ຽງທາງສິ່ງແວດລ້ອມ; ຫຼື 

ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເຂດທ່ີຖືກຈັດວ່າເປັນເຂດທ່ີມີຄວາມສ່ຽງທາງສິ່ງແວດ

ລ້ອມ ເນື່ອງຈາກບນັຫາການເຊ່ືອມໂຊມຕ່ໍເນື່ອງ.  

ການປ່ຽນແປງໃນທາງລົບ ຊ້ີໃຫ້ເຫັນເຖິງການຫຼຸດລົງຂອງຈໍານວນຄົນທຸກທີ່

ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ຕາມເຂດດ່ັງກ່າວ; ຫຼື ການຫຼຸດລົງຂອງເຂດທ່ີຖືກຈັດວ່າເປັນເຂດທ່ີ

ມີຄວາມສ່ຽງທາງສ່ິງແວດລ້ອມ ອັນເນື່ອງມາຈາກການມີຄວາມພະຍາຍາມຄຸ້ມ

ຄອງທ່ີດິນ ຫຼື ປັບປຸງທີ່ດິນໃຫ້ດີຂຶ້ນກ່ວາເດີມ.  

ຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ່ັງກ່າວນີ ້ໄດ້ເນັ້ນໃຫເ້ຫັນເຖິງຄວາມ 

ຈໍາເປັນຕ້ອງເລັງເປົ້າໝາຍໃສ່ການສ້າງຜະລິດຕະພາບ

ທາງກະສິກໍາ, ມາດຕະການພັດທະນາຊົນນະບົດ, 

ຄວາມພະຍາຍາມຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທກຸຍາກ,  ແລະ/ຫຼ ື

ການມແີບບວິທີປະຕິບັດດ້ານການສະຫງວນ ແລະ ຄຸ້ມ

ຄອງຊັບພະຍາກອນ ໃຫ້ດີຂຶ້ນກ່ວາເດມີ,  

ນອກຈາກນ້ັນ, ຕົວຊ້ີວັດດັ່ງກ່າວ ຍັງເນັ້ນໃຫ້ເຫັນ

ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງມີການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃຫ້ດີ

ຂຶ້ນກ່ວາເດີມ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມທີີ່ຕັ້ງທີ່ເໝາະສົມ

ສໍາລັບການລົງທນຶ ໂດຍທີ່ບໍ່ໄປເຮັດໃຫ້ອັດຕາການ

ເຊ່ືອມໂຊມເຮ່ັງຮ້າຍໄປໄວຂຶ້ນ.  

 

 

 
 

                                                            
26 ໂຕຊ້ີວັດດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະຊ່ວຍເກັບກໍາຄວາມຄືບໜ້າໃນການເຮດັບັນລຸໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍຂອງຍຸດທະສາດລົງທຶນແຫ່ງຊາດ ເຊ່ິງປະຈຸບັນນີ້ກໍາລັງຖືກສ້າງຂຶ້ນພາຍໃຕ້ການ 

ຊ້ີນໍາຂອງກົມສ່ົງເສີມການລົງທຶນ - ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ: “ເພີ່ມສັດສ່ວນຂອງການລົງທຶນທ່ີມີຄຸນະພາບ ຫຼື ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທ່ີສະອາດໃນສປປ ລາວ 

ໂດຍເປັນການລົງທຶນທ່ີຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ເສີມຂະຫຍາຍການພັດທະນາທຶນມະນຸດ ຫຼື ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ສ່ົງຜົນກະທົບໜ້ອຍສຸດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ” 
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5.   ພາກສະຫຼຸບ 

ກ່ ຸມຕົວຊ້ີວັດ PE ທີ່ສະເໜີໃນທີ່ນີ ້ ແມ່ນຈະຊ່ວຍເກັບກໍາມຕິິດ້ານຄວາມ 
ທຸກຍາກແລະສ່ິງແວດລ້ອມໃນລັກສະນະສະເພາະທ່ີມຄີວາມສອດຄ່ອງສງູ
ທາງດ້ານສະພາບເງ່ືອນໄຂຕົວຈິງແລະນະໂຍບາຍຕ່ໍ ສປປ ລາວ. ພວກ
ເຮົາ ໄດ້ລວມເອົາບັນດາບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກຄວາມພະຍາຍາມ
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເພື່ອສ້າງບັນດາຕວົຊ້ີວັດ PE ແລະ ພະຍາຍາມຮັບປະ 
ກັນວ່າ: ກ ຸ່ມຕົວຊ້ີວັດດັ່ງກ່າວ ຈະ i) ແກໄ້ຂທັງບັນຫາດາ້ນຄວາມທຸກຍາກ 
ແລະສິ່ງແວດລ້ອມໃນລັກສະນະປະສົມປະສານບົນພື້ນຖານສະພາບ
ເງ່ືອນໄຂຕົວຈິງຂອງທ້ອງຖິ່ນ; ii) ຖືກລວມເຂົ້າໃນຂະບວນການຕັດສນິບັນ 
ຫາ ແລະ iii)  ພິຈາລະນາຢ່າງເອາົໃຈໃສ່ຕໍ່ບັນຫາຕ່າງໆນັບແຕ່ຂັ້ນທອ້ງ
ຖິ່ນເຖິງລະດັບຊາດ ຕະຫຼອດເຖິງມຄີວາມຈະແຈ້ງທາງດ້ານເຂດແຄ້ວນ.  
 
ຕົວຊ້ີວັດ PE ສາມາດເປັນປະໂຫຍດຢ່າງສູງຕໍກ່ານຕິດຕາມກວດກາ
ຄວາມຄືບໜ້າຂອງບັນດາກິດຈະກໍາພັດທະນາຕ່າງໆ ຕະຫຼອດເຖິງຜົນສາໍ
ເລັດຂອງແຜນຫ້າປີ. ເມື່ອພິຈາລະນາເບິ່ງຕາມລະດັບຄາດໝາຍສູງຂອງ 
ການລົງທຶນປະເພດຕ່າງໆທ່ີຈະຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າມາໃນປະເທດ ແລະ ຄາດໝາຍ
ດ້ານການເຕີບໂຕທ່ີວ່ອງໄວທາງເສດຖະກິດ, ກ່ ຸມຕົວຊ້ີວັດ PE ຄຽງຄູກ່ັບ 
ບັນດາຕົວຊ້ີວັດອື່ນໆທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ຫຼື ສິ່ງແວດລ້ອມ ສາ 
ມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງພາບລວມທ່ີດີຂຶ້ນກ່ວາເດີມກຽ່ວກັບຄວາມຢູ່ດິນ
ກິນດີພາຍໃນຊາດ.  
 
 
 
 
 

 
 
ບັນດາຕົວຊ້ີວັດເຫຼົາ່ນີ້ ບໍພ່ຽງແຕຈ່ະປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການຮັກສາໃຫ້
ໄດ້ຕາມເປົ້າຂອງການສ້າງຄວາມຍືນຍົງໃນລະດັບຊາດແລະບັນດາເປົ້າ 
ໝາຍທາງສິ່ງແວດລ້ອມຕາມທ່ີໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນຫ້າປີຄັ້ງທ ີ 7 ແລະ 
ຄວາມຫວັງຂອງ MDG ແຕຍ່ັງຈະສະໜອງພື້ນຖານອັນສໍາຄັນໃຫ້ແກກ່ານ
ຕັດສິນບັນຫາໃນລັກສະນະຍືນຍົງ. ຄຽງຄູ່ກັບວຽກການພັດທະນາແບບຍືນ
ຍົງທີ່ໂຄສະນາໂດຍໂຄງການ PEI ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ, ການລວມເອົາ 
ບັນດາໂຕຊ້ີວັດ PE ເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າໃນລະບົບສະຖິຕແິຫ່ງຊາດ ແລະ ການນໍາ
ໃຊ້ຂໍມູ້ນສະຖິຕດິັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນການຕັດສິນບັນຫາ ຖເືປັນບາດກ້າວທໍາອິດ
ໃນການຍູ້ດັນ ສປປ ລາວໃຫ້ຂຶ້ນຢູ່ແຖວໜ້າພາຍໃນພາກພື້ນ ເປັນຜູ້ນໍາໃນ
ດ້ານການວັດແທກແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບດັບັນຫາຫຼັກການວ່າດ້ວຍການເຕີບ
ໂຕແບບຍືນຍົງ. 
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PEI ແມ່ນຫຍັງ?  

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພ່ືອການພັດທະນາ (UNDP) ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພ່ືອສິ່ງແວດລ້ອມ (UNEP) ໄດໃ້ຫ້ການ
ຊ່ວຍເຫືຼອແກ່ໂຄງການເຊ່ືອມໂຍງວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມເຂົ້າໃນກດິຈະກໍາຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທຸກຍາກ (PEI) ເຊ່ິງເປນັໂຄງການທ່ີມີ
ເປົ້າໝາຍເລັງໃສເ່ຊ່ືອມໂຍງບັນຫາຫຸຼດ ຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແລະບັນຫາທາງສ່ິງແວດລ້ອມເຂົ້າໃນຂະບວນການວາງແຜນແລະ
ພັດທະນາແຫ່ງຊາດ. ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ PEI ຢູ ່ສປປ ລາວ ແມ່ນເພ່ືອຮັບປະກນັວ່າ: ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດທ່ີວ່ອງໄວຂອງ
ປະເທດ ຈະຊ່ວຍສ້າງໃຫ້ມີການພັດທະນາທ່ີຮອບດ້ານແລະຍືນຍົງ. ໂຄງການ PEI ຊ່ວຍເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກຄ່ວາມສາມາດ
ທາງສະຖາບັນໃນດ້ານການວາງແຜນພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນພາກເອກະຊົນ, ການພັດທະນາຄູ່ມືປະເມີນ
ຜົນກະທົບທາງສງັ ຄົມແລະສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະ ການສ້າງໃຫ້ມີການຄົນ້ຄ້ວາວິໃຈແບບເນ້ັນໃສ່ຫັຼກຖານຕົວຈິງເພ່ືອສຶກສາເບິ່ງຜົນເສຍ
ຫາຍທາງສັງຄົມແລະສິ່ງແວດລ້ອມທ່ີເກີດຈາກການຕັດສນິບັນຫາກ່ຽວກບັການນໍາໃຊ້ທ່ີດິນ. ໂຄງການດ່ັງກ່າວ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕກ້ານ
ປະສານງານຂອງກະຊວງແຜນ ການແລະການລົງທຶນ ໂດຍບນັດາອງົປະກອບຕ່າງໆຂອງໂຄງ ການແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ
ກົມແຜນການ, ກົມສ່ົງເສີມການລົງທຶນ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ແລະ ອົງການຊັບພະຍາກອນນ້ໍາແລະສິ່ງແວດລ້ອມ.  

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

ຖ້າຕ້ອງການລາຍລະອຽດເພ່ີມເຕີມ, ສາມາດຕດິຕໍ່ໂຄງການ PEI ຢູ ່ສປປ ລາວໄດທ້ີ່:  
pei.lao@undp.org 

 


