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PLUP  ການວາງແຜນກູ່ຽວກບັການນາໍໃຊູ້ທີູ່ ດນິແບບມສີູ່ວນຮູ່ວມ 

PRF  ກອງທ ນຫ ຸດຜູ່ອນຄວາມທກຸຍາກ 

QSEM  ການຕດິຕາມສະພາບສງັຄມົ-ເສດຖະກດິປະຈາໍໄຕຣມາດ 

RFA  ສະມາຄມົປະມງົເຂດອູ່າງເກບັນ ໍູ້າ  

SEMFOP  ຂອບວຽກງານດູ້ານການຄຸູ້ມຄອງສງັຄມົສິູ່ ງແວດລູ້ອມ ແລະ ແຜນດາໍເນນີງານ  

SERF  ກອງທ ນດູ້ານການແກູ້ໄຂສິູ່ ງແວດລູ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ  

VFA  ສະມາຄມົປູ່າໄມ ູ້ຊາວບູ້ານ 

VFGs  ກຸູ່ມປະມງົບູ້ານ  

WMPA  ອງົການຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ປກົປກັຮກັສາອູ່າງໂຕູ່ງ  

 

 



ໂຄງການເຂ ູ່ ອນໄຟຟູ້ານໍູ້າເທີນ 2   ຮູ່າງບດົລາຍງານ: ສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍ-ຈາກອະດດີສ ູ່ອະນາຄດົ  
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ບດົສະຫ ຸບຫຍໍູ້: ສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງເຂດຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍ: ຈາກອະດດີ ສ ູ່ ປະຈບຸນັ  

 

ຈດຸປະສງົຂອງເອກະສານນີູ້: ຈດຸປະສງົຂອງເອກະສານນີູ້ແມ ູ່ນເພ ູ່ ອສະແດງໃຫູ້ເຫັນເຖງິມາດຕະຖານ

ການດາໍລງົຊວີດິ ແລະ ສະພາບເງ ູ່ອນໄຂຂອງປະຊາຊນົທີູ່ ໄດູ້ຮບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການໄຟຟູ້ານ ໍູ້າ

ເທີນ 2 (NT2) ໃນເຂດພ ພຽງນາກາຍນບັແຕູ່ກ ູ່ອນການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ, ໃນລະຫວູ່າງ

ແລະພາຍຫ ງັການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ.  ພູ້ອມນ ັູ້ນ, ຍງັໄດູ້ສະແດງຫ ກັຖານເພີູ່ ມຕ ູ່ ມວູ່າບນັດາຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັ

ສນັໄດູ້ບນັລເຸປົູ້າໝາຍລາຍຮບັຂອງຄວົເຮ ອນພາຍໃນປີ 2013.  

ເພ ູ່ ອສູ້າງເຂ ູ່ ອນນ ໍູ້າເທີນ, ປະຊາຊນົຈາໍນວນ 6,289 ຄນົຈາກ 17ໝ ູ່ບູ້ານ ໄດູ້ຖ ກຍກົຍູ້າຍຈາກສະຖານ 

ທີູ່ ຢ ູ່ອາໃສເດມີຂອງພວກເຂົາແຕູ່ກ ູ່ອນຕາມແຄມຝັູ່ງແມ ູ່ນ ໍູ້າເທີນໄປຢ ູ່ທາງພາກໃຕູ້ຂອງຂອບອູ່າງເກບັນ ໍູ້າ

ທີູ່ ສູ້າງຂ ູ້ນໃໝູ່ເທິງພ ພຽງນາກາຍ.  ປະຊາຊນົຜ ູ້ທີູ່ ຖ ກຍກົຍູ້າຍ ແມ ູ່ນໝາຍເຖງິຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍ 

ແລະສະຖານະພາບແລະສດິທິຕູ່າງໆໄດູ້ກາໍນດົໄວູ້ຢູ່າງດໃີນສນັຍາສາໍປະທານຂອງ NT2.  ບູ້ານ 

ອດຸມົສກຸແລະບູ້ານໂພນພນັແປກບໍູ່ ໄດູ້ຢ ູ່ໃນສູ່ວນຂອງການວດັແທກເປົູ້າໝາຍລາຍຮບັຂອງຄວົເຮ ອນ, 

ເນ ູ່ ອງຈາກວູ່າສະພາບຊວີດິການເປັນຢ ູ່ຂອງພວກເຂົາທີູ່ ມລີກັສະນະພາຍໃນຕວົເມ  ອງ, ເຖງິແມ ູ່ນວູ່າ 

ບາງຄວົເຮ ອນ ກໄໍດູ້ຮບັສິດສະຖານະພາບເປັນຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັກຕໍາມ.  

ເປົູ້າໝາຍລາຍຮບັຂອງຄວົເຮ ອນ (HIT) ແມ ູ່ນໜ ູ່ ງໃນສິບຈດຸປະສງົທີູ່ ຕູ້ອງບນັລເຸປົູ້າໝາຍກູ່ອນໃລຍະ

ການຈດັຕ ັູ້ງປະຕິບດັການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັສາມາດປິດໂດຍຄະນະກາໍມະການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ. ເປົູ້າໝາຍ

ລາຍຮບັຂອງຄວົເຮ ອນທີູ່ ກາໍນດົໄວູ້ໃນສນັຍາສາໍປະທານ ໝາຍເຖງິ "ເປົູ້າໝາຍລາຍຮບັໃນແຕູ່ລະປີ

ຂອງບນັດາຄວົເຮ ອນຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ, ລວມທງັ ລາຍຮບັທີູ່ ເປັນເງນິສດົແລະເປັນວດັຖສິຸູ່ ງຂອງ, ເພ ູ່ ອ

ໃຫູ້ບນັລເຸປົູ້າໝາຍໃນເວລາເລີູ່ ມຕ ົູ້ນປີທີ5 ຂອງໃລຍະການຈດັຕ ັ ູ້ງປະຕິບດັການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ, ສາໍລບັ

ແຕູ່ລະຄວົເຮ ອນຍກົຍູ້າຍຈດັສນັທີູ່ ອາໃສຢ ູ່ໃນເຂດຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ, ໃຫູ້ສ ງກວູ່າລະດບັເສັູ້ນຄວາມທກຸ

ຍາກແຫູ່ງຊາດໃນເຂດຊນົນະບດົທີູ່ ໄດູ້ກາໍນດົໄວູ້ໃນເວລານ ັ ູ້ນ". ການວດັແທກສາໍລບັເປົູ້າ ໝາຍລາຍຮບັ

ຂອງຄວົເຮ ອນ HIT ແມ ູ່ນຕກົລງົກນັໂດຍບນັດາຜ ູ້ມສີູ່ວນກູ່ຽວຂູ້ອງຕູ່າງໆທີູ່ ອີງໃສູ່ການຊມົໃຊູ້ເປັນ

ພ ູ້ນຖານແລະຈະດາໍເນນີການພາຍໃນຕ ົູ້ນປີ 2013. 

ເອກະສານນີູ້ປະກອບດູ້ວຍສີູ່ ພາກຕ ົູ້ນຕໍແລະໜ ູ່ ງເອກະສານຄດັຕິດ. ພາກທີ 1 ແມ ູ່ນສະເໜີໂດຍຫຍໍູ້

ກ ູ່ຽວກບັຂ ັູ້ນຕອນການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ. ພາກທີ 2 ອະທິບາຍກູ່ຽວກບັສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງ

ປະຊາຊນົຍກົຍູ້າຍຈດັສນັກູ່ອນການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັແລະ ອະທິບາຍກູ່ຽວກບັລະບບົວຖິກີານດໍາລງົຊວີດິ

ຂອງພວກເຂົາ, ການເຂົູ້າເຖງິການບໍລິການຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ ແລະ ມາດຕະຖານການດາໍລງົຊວີດິ 

ແລະສະພາບເງ ູ່ອນໄຂຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັໂດຍທົູ່ວໄປກູ່ອນໜູ້ານີູ້. ພາກທີ 3 ແຈ ູ້ງໃຫູ້ຊາບກູ່ຽວກບັ

ມາດຕະຖານການດາໍລງົຊວີດິຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັໃນປະຈບຸນັ, ສະຫ ຸບລວມກູ່ຽວກບັຕວົກາໍນດົສາໍລບັ

ການປບັປງຸການຜະລິດເພ ູ່ ອຫາລູ້ຽງຊບີແລະ ສະພາບເງ ູ່ອນໃຂການດາໍລງົຊວີດິຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ, 

ເນັູ້ນໜກັໃຫູ້ເຫັນແລະອະທິບາຍການປູ່ຽນແປງເຫ ົູ່ ານີູ້ເທົູ່ າທີູ່ ຈະເປັນໄປໄດູ້. ທູ້າຍສດຸ, ພາກທີ 4 ໄດູ້

ໃຫູ້ຫ ກັຖານກູ່ຽວກບັຂດີຄວາມສາມາດໃນການຫາລາຍໄດູ້ທີູ່ ໄດູ້ປບັປງຸໃຫູ້ດຂີ ູ້ນຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ 



ໂຄງການເຂ ູ່ ອນໄຟຟູ້ານໍູ້າເທີນ 2   ຮູ່າງບດົລາຍງານ: ສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍ-ຈາກອະດດີສ ູ່ອະນາຄດົ  
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ແລະຜນົສາໍເລັດເປົູ້າໝາຍທີູ່ ບນັລໄຸດູ້ຂອງບນັດາຄວົເຮ ອນໂດຍມ ີ ການສະໜບັສະໜ ນຢູ່າງພຽງພໍຈາກ

ຝູ່າຍຕູ່າງໆທີູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງ. ເອກະສານຊູ້ອນທູ້າຍ 1 ແມ ູ່ນລາຍລະອຽດກູ່ຽວກບັສູ່ວນປະກອບໃຫູ້ໃນການ

ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ.   

 

ຫ າຍແນວທາງ ໄດູ້ຖ ກສູ້າງຂ ູ້ນໃນໃລຍະຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ: ການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັປະກອບດູ້ວຍ 

ສາມໃລຍະກວູ້າງໆຊ ູ່ ງເລີູ່ ມຕ ົູ້ນຈາກການປ ກສາຫາລ ແລະວາງແຜນ ແລະ ສ ບຕໍູ່ ດ ູ້ວຍການຍກົຍູ້າຍ

ບູ່ອນຢ ູ່ທີູ່ ເປັນສິູ່ ງປກຸສູ້າງແລະສິູ່ ງຂອງຕູ່າງໆແລະການພດັທະນາຊວີດິການເປັນຢ ູ່, ຊ ູ່ ງມກີານປະຕິບດັ 

ຄວບຄ ູ່ກນັໄປ. ບູ້ານທດົລອງທາໍອິດ (ບູ້ານໜອງບວົສາທິດ) ແມ ູ່ນຍູ້າຍເຂົູ້າມາໃນປີ 2004. ເກົູ້າ

ບູ້ານແມ ູ່ນຍູ້າຍເຂົູ້າເຮ ອນພກັຊ ົູ່ວຄາວທີູ່ ຕ ັູ້ງຢ ູ່ພາຍໃນ ເຂດດນິໃໝູ່ທີູ່ ຖາວອນຂອງພວກເຂົາກູ່ອນເດ ອນ 

ມຖິນຸາ 2006 ເນ ູ່ອງຈາກບນັຫາທາງດູ້ານຄວາມປອດໄພພາຍຫ ງັທີູ່ ມກີານກໍູ່ສູ້າງເຂ ູ່ ອນກ ັູ້ນນ ໍູ້າ. ເຈດັ

ບູ້ານທີູ່ ຍງັເຫ  ອໄດູ້ຍູ້າຍເຂົູ້າໃນບູ່ອນຢ ູ່ອາໃສໃໝູ່ໂດຍກງົໃນປີ  2007/2008. ເຂ ູ່ ອນເລີູ່ ມກກັເກບັນ ໍູ້າໃນ

ລະຫວູ່າງລະດ ຝນົ ຂອງປີ 2008  ແລະ ອູ່າງເກບັນ ໍູ້າກຢໍ ູ່ໃນລະດບັການກກັເກບັນ ໍູ້າເຕັມທີູ່

ໃນເດ ອນພະຈກິ 2008. ການອດຸໜ ນສາໍລບັອາຫານແລະອາຫານເພ ູ່ ອງານກໄໍດູ້ສະໜອງໃຫູ້ໃນ

ຊູ່ວງໃລຍະຂູ້າມຜູ່ານ  ເພ ູ່ ອການບກຸເບີກເນ ູ້ອທີູ່ ໃໝູ່ແລະກໍູ່ສູ້າງໂຄງລູ່າງພ ູ້ນຖານໃໝູ່. ການຊດົເຊຍີ

ຄວາມເສຍຫາຍກໄໍດູ້ມອບໃຫູ້ ສາໍລບັຊບັສນິທີູ່ ສ ນເສຍແລະພນັທະໃນການສູ້າງຊວີດິການເປັນຢ ູ່ໃໝູ່ໃຫູ້

ກບັຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ. ໂຄງລູ່າງພ ູ້ນຖານຕ ົູ້ນຕໍຂອງພາກລດັແລະຂອງບກຸຄນົກໄໍດູ້ສູ້າງຂ ູ້ນໂດຍ

ບໍລິສດັຜູ່ານສນັຍາ“ຮບັ-ມອບເໝົາ” ສາໍລບັເຮ ອນໃໝູ່, ການສະໜອງນ ໍູ້າໃຊູ້ແລະລະບບົສຂຸະອະນາໄມ, 

ໂຮງຮຽນ, ສກຸສາລາ, ສິູ່ ງປກຸສູ້າງຂອງຊຸມຊນົ, ເສັູ້ນທາງແລະການສະໜອງໄຟຟູ້າ. 

ບນັດາແຜນພດັທະນາສງັຄມົ ແລະ ແຜນການຈດັຕ ັູ້ງປະຈາໍປີໄດູ້ຮບັການພດັທະນາຂ ູ້ນສາໍລບັການວາງ

ແຜນແລະການຄຸູ້ມຄອງບໍລິຫານການດາໍລງົຊວີດິແບບໃໝູ່, ການສູ້າງຂດີຄວາມສາມາດກໄໍດູ້ມກີານຈດັ

ຕ ັູ້ງຂ ູ້ນແລະອປຸະກອນ / ເຄ ູ່ ອງມ   ກໄໍດູ້ແຈກຢາຍໃຫູ້ຄວົເຮ ອນ. ສາໍລບັການຄຸູ້ມຄອງບໍລິຫານແຫ ູ່ງ

ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດແບບຍ ນຍງົນ ັູ້ນ, ສະມາຄມົປູ່າໄມ ູ້ບູ້ານ (VFA) ແລະ ບນັດາກຸູ່ມປະມງົບູ້ານ 

(VFG) ກໄໍດູ້ຖ ກສູ້າງຕ ັູ້ງຂ ູ້ນໂດຍອີງຕາມກນົໄກການດາໍເນນີງານແລະລະບຽບການທີູ່ ໄດູ້ຮບັອະນມຸດັ

ແລູ້ວເພ ູ່ ອຄຸູ້ມຄອງບໍລິຫານປູ່າໄມ ູ້ແລະການປະມງົ.   

 

ການເຂົູ້າເຖງິທ ນກໄໍດູ້ສະໜອງໃຫູ້ໂດຍ ກອງທ ນສິນເຊ ູ່ ອບູ້ານຊ ູ່ ງສູ້າງຂ ູ້ນພິເສດໃຫູ້ສະເພາະແຕູ່ຜ ູ້

ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ. ຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັແຕູ່ລະຄນົເປັນສະມາຊກິແລະເຈົູ້າຂອງຮຸູ້ນທີູ່ ມທີ ນມ ນຄູ່າ 4.4 ລູ້ານ

ກບີ. ຂ ັູ້ນຕອນການວາງແຜນເພ ູ່ ອນາໍໃຊູ້ທີູ່ ດແີບບມສີູ່ວນຮູ່ວມແມ ູ່ນໄດູ້ໃຫູ້ການເຂົູ້າເຖງິແລະຄວບຄມຸທີູ່

ດນິທີູ່ ເປັນຂອງສູ່ວນຕວົໂດຍມກີານລະບຊຸ ູ່ ຂອງຄ ູ່ຜວົເມຍໃນໃບຕາດນິ. ໃບຕາດນິທີູ່ ເປັນຂອງຊຸມຊນົກໍ

ໄດູ້ມອບໃຫູ້ເປັນຄ ັູ້ງທາໍອິດໃນ ສປປ ລາວ ສາໍລບັດນິກະສິກາໍແລະດນິທີູ່ ເປັນປູ່າໄມ ູ້ເພ ູ່ ອນາໍໃຊູ້ທ ົູ່ວ

ໄປຫ  ບກຸຄນົນາໍໃຊູ້ໂດຍບນັດາຄວົເຮ ອນຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ.     

 



ໂຄງການເຂ ູ່ ອນໄຟຟູ້ານໍູ້າເທີນ 2   ຮູ່າງບດົລາຍງານ: ສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍ-ຈາກອະດດີສ ູ່ອະນາຄດົ  

 

 

 ຫນູ້າ 3/63  

ແຜນງານກູ່ຽວກບັສາທາລະນະສກຸໄດູ້ສູ້າງສກຸສາລາສອງແຫູ່ງແລະປບັປງຸໂຮງໝໍເມ  ອງໃນເຂດພ ພຽງ

ນາກາຍ, ສູ້າງຄວາມເຂັູ້ມແຂງໃຫູ້ກບັການບໍລິການສາທາລະນະສກຸ ໂດຍສມຸໃສູ່ພິເສດແມ ູ່ນປູ້ອງ

ກນັພະຍາດ, ການປູ້ອງກນັສຂຸະພາບແມ ູ່ ແລະ ເດັກ, ທງັໝດົນີູ້ໄດູ້ປະກອບສູ່ວນຢູ່າງສາໍຄນັ

ເຮັດໃຫູ້ອດັຕາການຕາຍຂອງເດັກນູ້ອຍຫ ຸດລງົແລະໂດຍລວມສະຖານະພາບທາງດູ້ານສາທາລະນະສກຸ

ຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັແມ ູ່ນດກີວູ່າເກົູ່ າ.  

  

ແຜນງານດູ້ານສິູ່ ງແວດລູ້ອມໄດູ້ສູ້າງຈດິສາໍນ ກກູ່ຽວກບັຄວາມສາໍຄນັຂອງສດັປູ່າ, ການກອບກ ູ້ຊວີດິ

ສດັປູ່າໃນເວລາທີູ່ ມກີານປູ່ອຍນ ໍູ້າແລະສູ້າງຕ ັູ້ງແຜນງານ ກູ່ຽວກບັຊູ້າງເພ ູ່ ອອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນ

ການດາໍລງົຊວີດິຮູ່ວມກນັລະຫວູ່າງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັແລະຝ ງຊູ້າງປູ່າທີູ່ ຍງັອາໃສໃນເຂດນາກາຍ. ການ

ສະໜອງນ ໍູ້າໃຫູ້ຄວົເຮ ອນກໄໍດູ້ມກີານວເິຄາະເປັນ ແຕູ່ລະໄລຍະໂດຍຫູ້ອງວໃິຈດູ້ານນ ໍູ້າແລະສິູ່ ງແວດ

ລູ້ອມຂອງບໍລິສດັໄຟຟູ້ານ ໍູ້າເທີນ 2  (NTPC) ເພ ູ່ ອຮບັປະກນັຄວາມປອດໃພໃນການເຂົູ້າເຖງິນ ໍູ້າໃຊູ້

ສາໍລບັບນັດາຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ. ທກຸຂງົເຂດພາກສະໜາມຂອງໂຄງການໄດູ້ມກີານສາໍຫ ວດແລະເກບັກ ູ້

ລະເບດີທີູ່ ຍງັບໍູ່ ແຕກເພ ູ່ ອເຮັດໃຫູ້ສະຖານທີູ່ ເຫ ົູ່ ານ ັູ້ນມຄີວາມປອດໃພເພ ູ່ ອການດາໍລງົຊວີດິແລະເຮັດວຽກ.  

 

ສະພາບການຜູ່ານມາຂອງບນັດາຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ:  ເຂດພ ພຽງນາກາຍມປີະຫວດັໃນການເຄ ູ່ ອນຍູ້າຍ 

ຂອງປະຊາຊນົມາແຕູ່ດນົນານແລູ້ວ. ເມ  ອງນາກາຍແມ ູ່ນຈດັເປັນໜ ູ່ ງໃນເມ  ອງທີູ່ ທກຸຍາກທີູ່ ສດຸໃນ      

ປະເທດ. ລດັຖະບານໄດູ້ປະກາດໃຫູ້ເມ  ອງນາກາຍຫ ຸດພ ົູ້ນອອກຈາກເມ  ອງທກຸຍາກໃນວນັທີ 11 ທນັວາ 

2013. ທກຸເຜົູ່ າຊນົໃນດາໍລງົຊວີດິໃນເມ  ອງນີູ້ແມ ູ່ນຈດັໃຫູ້ເປັນ "ກຸູ່ມຊນົເຜົູ່ າພ ູ້ນເມ  ອງ" ໂດຍນຍິາມການ

ປກົປູ້ອງຂອງທະນາຄານໂລກ.  

 

ວຖິກີານດາໍລງົຊວີດິທີູ່ ອາໃສການປ ກຝງັ ແລະ ລູ້ຽງສດັ: ຊາວບູ້ານໄດູ້ສູ້າງກດິຈະກາໍທີູ່ ຫ າກຫ າຍເພ ູ່ ອ

ແກູ້ໄຂຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ໄພພິບດັທາງທາໍມະຊາດແລະສູ້າງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດທີູ່

ຈາໍກດັໃຫູ້ມຄີນຸຄູ່າທີູ່ ສດຸ ໃນຂະນະດຽວກນັກເໍປັນການຈາໍກດັຄວາມສູ່ຽງ. ໂດຍການປະຕິບດັຜູ່ານມາ, 

ການໝ ນວຽນບູ່ອນປ ກຝງັທກຸເຈດັປີ ແມ ູ່ນປດັໃຈພ ູ້ນຖານຂອງການຢ ູ່ລອດ, ຊ ູ່ ງການຜະລິດ(ປ ກຝງັ)ໄດູ້

ຮບັຜນົຕອບແທນຕ ໍູ່າແລະຂາດເຂນີເຂົູ້າກນິເພ ູ່ ອທດົແທນຄວາມຕູ້ອງການພ ູ້ນຖານໃນແຕູ່ລະປີ. ພຽງແຕູ່

ບໍູ່ ພໍເທົູ່ າໃດຄວົເຮ ອນທີູ່ ມຊີວີດິການເປັນຢ ູ່ທີູ່ ດ ີ ສູ່ວນໃຫຍູ່ແມ ູ່ນມເີຂົູ້າກນິກຸູ້ມຕນົເອງຈາກການມນີາ

ເພ ູ່ ອປ ກຝງັ. ການຜະລິດເຂົູ້າກນິແມ ູ່ນເກ ູ້ອໜ ນຈນຸເຈ ອໂດຍການລູ່າສດັປູ່າແລະເກບັເຄ ູ່ ອງປູ່າຂອງດງົ

ໃນປູ່າອູ້ອມແອູ້ມ. ສດັລູ້ຽງເຄຍີໃຊູ້ເປັນການສະສມົຄວາມຮ ັູ່ງມຕີາມປະເພນປີະຕິບດັຜູ່ານມາ, ຊ ູ່ ງ

ສາມາດຂາຍອອກເປັນເງນິສດົໄດູ້ເມ  ູ່ອຈາໍເປັນແທນທີູ່ ຈະລູ້ຽງແບບທລຸະກດິວສິາຫະກດິ. ຄວາຍເປັນປະ

ເພດສດັລູ້ຽງທີູ່ ຂ ູ້ອນຂູ້າງຫ າຍກວູ່າສດັອ ູ່ ນທີູ່ ມໃີນເຂດ, ຊ ູ່ ງຄວົເຮ ອນໜ ູ່ ງມຄີວາຍໂດຍສະເລູ່ຍ 4.3ໂຕ. 

ເຖງິຢູ່າງໃດກຕໍາມ, ມຈີາໍນວນໜູ້ອຍດຽວເປັນເຈົູ້າຂອງຝ ງສດັລູ້ຽງເກນີກວູ່າ 50 ໂຕ. ການຫາອາຫານ 

ແມ ູ່ນເພ ູ່ ອສະຫວດັດພີາບແລະຄວາມຜາສກຸຂອງຄອບຄວົ, ແຕູ່ຄວົເຮ ອນສູ່ວນໃຫຍູ່ເຫັນວູ່າຂາດແຄນ

ເຂົູ້າກນິເປັນເວລາຫ າຍເດ ອນ.   



ໂຄງການເຂ ູ່ ອນໄຟຟູ້ານໍູ້າເທີນ 2   ຮູ່າງບດົລາຍງານ: ສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍ-ຈາກອະດດີສ ູ່ອະນາຄດົ  
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ເລີູ່ ມຕ ົູ້ນຊຸມປີ 1990, ເຫັນວູ່າແຮງກດົດນັທາງດູ້ານປະຊາກອນຕໍູ່ ກບັຊບັພະຍາກອນທາໍມະ

ຊາດໄດູ້ມກີານເພີູ້ມຂ ູ້ນ, ແລະຈາກນ ັູ້ນ, ລະບບົການຜະລິດກະສິກາໍເວລານ ັູ້ນໄດູ້ພິສ ດໃຫູ້ເຫັນວູ່າບໍູ່

ມຄີວາມຍ ນຍງົ. ໄລຍະການໝ ນວຽນການຖາງປູ່າເຮັດໄຮູ່ຫ ຸດລງົຖີູ່ ເຂົູ້າແລະຜນົທີູ່ ຕາມມາແມ ູ່ນ

ວູ່າປະສິດທິຜນົໃນການຜະລິດ ກຫໍ ຸດລງົເຊັູ່ ນກນັ ເນ ູ່ ອງຈາກການຫ ຸດໜູ້ອຍລງົທາງດູ້ານຄວາມ

ອດຸມົສມົບ ນຂອງດນິທີູ່ ມຢີູ່າງກວູ້າງຂວາງ. ນະໂຍບາຍກນົໃກຕະຫ າດເສລີໃນປີ 1986 ໄດູ້ເຮັດໃຫູ້

ເກດີການຕດັໄມ ູ້ໃນເຂດດ ັູ່ງກ ູ່າວຢູ່າງຫ ວງຫ າຍໃນວງົກວູ້າງ. ໃນຕ ົູ້ນຊຸມປີ 1990, ການຂູ້າມຜູ່ານຈາກ

ລະບບົການຜະລິດກະສິກາໍແບບເພ ູ່ ອລູ້ຽງຊບີ ມາສ ູ່ເສດຖະກດິຕະຫ າດໄດູ້ເລີູ່ ມຕ ົູ້ນຂ ູ້ນ.  ສິູ່ ງນີູ້ ໄດູ້ເຮັດ

ໃຫູ້ເກດີການຄູ້າຂາຍສດັລູ້ຽງຢູ່າງຫ ວງຫ າຍແລະກໃໍຫູ້ເກດີມກີານລູ້ຽງສດັເພີູ່ ມຂ ູ້ນ (ຄວາຍ, ໝ  ແລະ 

ສດັປີກ). ຊາວບູ້ານກເໍລີູ່ ມຕ ົູ້ນປ ກຝງັພ ດຫ າຍຂ ູ້ນ, ໂດຍສະເພາະຜກັຕູ່າງໆເພ ູ່ ອຂາຍໃນຕະຫ າດ. ໂດຍ

ທົູ່ວໄປແລູ້ວ, ປາເປັນແຫ ູ່ງໂປຣຕນີຕ ົູ້ນຕໍຂອງເຂດພ ພຽງນາກາຍ, ແຕູ່ວູ່າສິູ່ ງນີູ້ໄດູ້ຖ ກທດົແທນດູ້ວຍ

ການລູ່າສດັປູ່າແລະຫາເຄ ູ່ ອງປູ່າຂອງດງົເພ ູ່ ອແລກປູ່ຽນແລະຄູ້າຂາຍ. ຜະລິດຕະພນັຈາກ

ປູ່າສະໜອງຄວາມປອດໄພທງັທາງດູ້ານອາຫານແລະລາຍໄດູ້.  ສດັປູ່າສູ່ວນໃຫຍູ່ແມ ູ່ນຂາຍອອກໄປ

ຫວຽດນາມ.  

ການບໍລິການແລະໂຄງລູ່າງພ ູ້ນຖານໃນເຂດພ ພຽງນາກາຍແມູ່ນຂາດເຂນີແລະບໍູ່ພຽງພໍ: ມພີຽງແຕູ່ 

ເສັູ້ນທາງແກູ່ໄມ ູ້ ແລະຮອຍທາງຂອງການເຂົູ້າຕດັໄມ ູ້ເທົູ່ ານ ັູ້ນທີູ່ ເຮັດໃຫູ້ປະຊາຊນົໄດູ້ເຂົູ້າເຖງິຕວົເມ  ອງ 

ແລະຕະຫ າດແລະການບໍລິການ. ເຂດດ ັູ່ງກ ູ່າວເປັນທີູ່ ຮບັຮ ູ້ວູ່າເປັນເຂດຫູ່າງໄກສອກຫ ີກ, ແລະແມ ູ້ແຕູ່

ໃນລະດ ແລູ້ງຈະໃຊູ້ເວລາເກ ອບເຄິູ່ ງມ  ູ້ຫ  ຫ າຍກວູ່ານ ັູ້ນເພ ູ່ ອເດນີທາງຈາກຕວົເມ  ອງນາກາຍ, ບູ້ານອດຸມົ

ສກຸຫາຕວົເມ  ອງທູ່າແຂກ, ຊ ູ່ ງການເດນີທາງໃນປະຈບຸນັໃຊູ້ເວລາພຽງແຕູ່ໜ ູ່ ງຊ ົູ່ວໂມງໂດຍລດົ. ໃນ

ລະດ ຝນົ, ເຂດພ ພຽງນາກາຍຈະເປັນບູ່ອນທີູ່ ບໍູ່ ສາມາດເຂົູ້າເຖງິໄດູ້ຢູ່າງແທູ້ຈງິ. ໄລຍະທາງໂດຍສະເລູ່ຍ 

ເພ ູ່ ອໄປຮອດສະຖານທີູ່ ບໍລິການດູ້ານສຂຸະພາບໃກູ້ສດຸແມ ູ່ນ 11 ກມ, ໂດຍປກົກະຕິເດນີທາງດູ້ວຍການ

ຍູ່າງ. ສະນ ັູ້ນ, ບໍູ່ ເປັນທີູ່ ໜູ້າແປກໃຈວູ່າ ປະມານເຄິູ່ ງໜ ູ່ ງຂອງຊຸມຊນົ ແມ ູ່ນໃຊູ້ສະໝນຸໄພໃນທູ້ອງຖິູ່ນ 

ແລະຢາພ ູ້ນເມ  ອງເພ ູ່ ອປິູ່ ນປວົພະຍາດ. ສະພາບເງ ູ່ອນໄຂທາງດູ້ານສາທາລະນະສກຸໄດູ້ມລີາຍງານວູ່າ

ຍງັຕ ໍູ່າທງັຜ ູ້ໃຫຍູ່ແລະເດັກນູ້ອຍ: ອດັຕາການຕາຍສ ງສາໍລບັເດັກນູ້ອຍທີູ່ ອາຍຕຸ ໍູ່າກວູ່າຫູ້າປີລງົມາ 

(120.5 ຄນົ ຕໍູ່ ພນັຄນົ), ມກີານຂາດສານອາຫານແລະຮູ່າງກາຍເຕູ້ຍຢ ູ່ທ ົູ່ວໄປຢູ່າງຫ ວງຫ າຍ, ມກີານ

ຕິດເຊ ູ້ອກາຝາກ (ແມ ູ່ທູ້ອງ) ຢູ່າງແຜູ່ຫ າຍ(59%) ຈາກການລາຍງານໃນຊູ່ວງຂອງການສາໍຫ ວດດູ້ານ

ສຂຸະພາບຄ ັູ້ງທາໍອິດ. ເຫດຜນົກູ່ຽວກບັສະພາບເງ ູ່ອນໄຂທາງດູ້ານສຂຸະພາບທີູ່ ອູ່ອນແອນີູ້ແມ ູ່ນການຖ ກ

ຈາໍກດັໃນການເຂົູ້າເຖງິການຮກັສາສຂຸະພາບແລະການສກັຢາວກັແຊັງປູ້ອງກນັ, ການດ ູ່ ມນ ໍູ້າໃນແມ ູ່ນ ໍູ້າທີູ່

ບໍູ່ ໄດູ້ຕ ົູ້ມສກຸ, ການປະຕິບດັທາງດູ້ານສຂຸະອະນາໃມທີູ່ ບໍູ່ ເໝາະສມົແລະການໄດູ້ຮບັສານອາຫານທີູ່ ບໍູ່ ສມົ

ດນຸ. ໃນເມ  ູ່ອກູ່ອນໜູ້ານີູ້, ບໍູ່ ມກີານສະໜອງນ ໍູ້າຫ  ສິູ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ທາງດູ້ານສຂຸະອະນາໃມ 

ເກດີຂ ູ້ນແລະນ ໍູ້າຕູ້ອງໄດູ້ໄປຕກັເອົາໃນຫູ້ວຍຫ  ສາຍນ ໍູ້າທີູ່ ຢ ູ່ໃກ ູ້, ຊ ູ່ ງແມ ູ່ນວຽກທີູ່ ໃຊູ້ເວລາຢູ່າງຫ ວງຫ າຍ 

ແລະຊ ໍູ້າຊາກໃນແຕູ່ລະວນັຊ ູ່ ງຕ ົູ້ນຕໍແມ ູ່ນແມ ູ່ຍງິແລະເດັກນູ້ອຍ. ເນ ູ່ອງຈາກວູ່າມບໍີູ່ ພໍເທົູ່ າໃດໂຮງຮຽນທີູ່

ຍງັເປີດສອນ,  63% ຂອງປະຊນົໃນເຂດພ ພຽງນາກາຍຂາດການເຂົູ້າເຖງິການສ ກສາ, 

ຊ ູ່ ງແມ ູ່ນສະຖານະການໜູ້າເປັນຫູ່ວງຫ າຍສາໍລບັແມ ູ່ຍິງຊ ູ່ ງສູ່ວນໃຫຍູ່ກ ກໜງັສ .   



ໂຄງການເຂ ູ່ ອນໄຟຟູ້ານໍູ້າເທີນ 2   ຮູ່າງບດົລາຍງານ: ສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍ-ຈາກອະດດີສ ູ່ອະນາຄດົ  
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ມາດຕະຖານການດາໍລງົຊວີດິ: ຊວີດິການເປັນຢ ູ່ແມ ູ່ນເພ ູ່ ອລູ້ຽງຊບີ,  ໂດຍຢູ່າງໜູ້ອຍ 55% ຂອງລາຍ

ຮບັ ຄວົເຮ ອນແມ ູ່ນປະເພດວດັຖສຸິູ່ ງຂອງຕູ່າງໆ ເຊັູ່ ນ ສິູ່ ງທີູ່ ຜະລິດ, ລູ່າສດັຫ  ເກບັເຄ ູ່ ອງປູ່າຂອງດງົ 

ຂອງຄວົເຮ ອນ. ມລີາຍງານວູ່າລາຍໄດູ້ຕໍູ່ ປີຂອງຜ ູ້ອາໃສໃນເຂດພ ພຽງນາກາຍ (ມ ນຄູ່າໃນປີ 1998) 

100 ໂດລາຕໍູ່ ຫວົຄນົ ເມ  ູ່ອທຽບກບັ 280 ໂດລາ ສາໍລບັປະເທດລາວໃນປີ 1998. ໃນໃລຍະເວລາ

ດຽວກນັ, ການປ ກຝງັແລະລູ້ຽງສດັເປັນລາຍໄດູ້ຕ ົູ້ນຕໍຂອງພວກເຂົາ (46% ແລະ 23% ຕາມລາໍດບັ), 

ໃນຂະນະທີູ່ ແຫ ູ່ງສາໍຄນັຕ ົູ້ນຕໍຂອງລາຍໄດູ້ທີູ່ ເປັນເງນິສດົແມ ູ່ນຄູ່າແຮງແລະຂາຍເຄ ູ່ ອງປະດບັເກົູ່ າແກູ່

ເທົູ່ ານ ັູ້ນ.  ລາຍໄດູ້ຈາກການຫາປາ (10%), ເຄ ູ່ ອງປູ່າຂອງດງົແລະສດັປູ່າ  (8%)  ກຍໍງັ ເປັນ

ແຫ ູ່ງລາຍຮບັສາໍຄນັຂອງການດາໍລງົຊວີດິ. ຄອບຄວົສູ່ວນໃຫຍູ່ແມ ູ່ນອາໃສຢ ູ່ໃນເຮ ອນແບບປະຖມົປະ

ຖານດ ັູ້ງເດມີຊ ູ່ ງເຮັດດູ້ວຍໄມ ູ້ແລະໄມ ູ້ປູ່ອງຊ ູ່ ງມຫີ ງັຄາເປັນຫຍູ້າ/ໃບໄມ ູ້ຫ  ໄມ ູ້ແປູ້ນ. ບໍູ່ ມບີູ້ານໃດ 

ມໄີຟຟູ້າໃຊູ້ ເຖງິແມ ູ່ນວູ່າມບີາງຄວົເຮ ອນມຈີກັປັູ່ນໄຟ ທີູ່ ໃຊູ້ນ ໍູ້າມນັກາຊວນຫ  ນ ໍູ້າມນັແອັດຊງັກຕໍາມ.      

ໃນປີ 2006, ປດັໄຈສາໍຄນັຂອງການເດນີທາງແມ ູ່ນການຍູ່າງ, ລດົຖບີ (ໜ ູ່ ງຄນັສາໍລບັທກຸສອງຄວົ

ເຮ ອນ) ແລະ ລດົຈກັ (ໜ ູ່ ງຄນັສາໍລບັທກຸສາມຄວົເຮ ອນ). ມພີຽງແຕູ່ 9% ຂອງຄວົເຮ ອນມເີຮ ອ.  

 

ການປູ່ຽນແປງແລະສະຖານະການໃນປະຈບຸນັຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ: ແຕູ່ລະຄວົເຮ ອນຈາໍນວນ 1,310 

ຄວົເຮ ອນຍກົຍູ້າຍຈດັສນັລູ້ວນໄດູ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດຈາກສິູ່ ງທີູ່ ປະກອບໃຫູ້ໃນການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ. ສິູ່ ງນີູ້ 

ລວມມ ີ ໂຄງລູ່າງພ ູ້ນຖານທີູ່ ເປັນຂອງສາທາລະນະແລະຂອງຊຸມຊນົ, ເຮ ອນທີູ່ ເຮັດດູ້ວຍໄມ ູ້ເນ ູ້ອແຂງ 

ທີູ່ ມເີສົາຊມີງັຊ ູ່ ງເຊ ູ່ ອມຕໍູ່ ກບັຕາໜູ່າງສາຍໄຟຟູ້າ, ດນິປ ກຝງັ ແລະ ກມໍສີິດໄດູ້ຮບັປດັໃຈ 

ນາໍເຂົູ້າການຜະລິດລູ້າ (ເມດັພນັພ ດ, ປຸຸ໋ຍ, ເຄ ູ່ ອງມ  ), ການຊູ່ວຍເຫ  ອດູ້ານເຕັກນກິວຊິາການ 

ເພ ູ່ ອພດັທະນາວຖິຊີວີດິການເປັນຢ ູ່ທີູ່ ມຢີ ູ່ແລະການຫາລູ້ຽງຊບີໃໝູ່, ພູ້ອມທງັ ການຈ ູ້າງງານ ແລະ 

ການອດຸໜ ນທາງດູ້ານສະບຽງອາຫານ ເພ ູ່ ອຮກັສາມາດຕະຖານ ການດາໍລງົຊວີດິໃນ 

ໄລຍະຂູ້າມຜູ່ານນ ັູ້ນ.   

ການເຂົູ້າເຖງິການບໍລິການໄດູ້ຮບັການປບັປງຸໃຫູ້ດຂີ ູ້ນ: ແຕູ່ລະຄວົເຮ ອນໄດູ້ເຂົູ້າເຖງິແຫ ູ່ງນ ໍູ້າທີູ່ ມກີານ

ປບັປງຸໃຫູ້ດຂີ ູ້ນ. ນ ໍູ້າບາດານປໍູ້າດູ້ວຍມ  ໜ ູ່ ງບູ່ອນຕໍູ່ ຫູ້າຫ ງັຄາເຮ ອນ ແລະຖງັນ ໍູ້າໜ ູ່ ງອນັ, ຫູ້ອງນ ໍູ້າແບບ

ຖາວອນແບບສູ້ວມຊ ມ ແລະບູ່ອນເກບັກກັຂອງເສຍ ກໄໍດູ້ສູ້າງໃຫູ້ແຕູ່ລະຄວົເຮ ອນ. ເສັູ້ນທາງທີູ່ ສາມາດ

ເຂົູ້າເຖງິໄດູ້ໃນທກຸລະດ ການກໄໍດູ້ສູ້າງຂ ູ້ນໃຫູ້ເພ ູ່ ອເຊ ູ່ ອມຕໍູ່ ກບັດນິຂອງສູ່ວນບກຸຄນົ, ຕະຫ າດ, 

ສກຸສາລາ ແລະສະຖານສ ກສາ.   

ການເຂົູ້າເຖງິທີູ່ ດນິກມໍຄີວາມໝັູ້ນຄງົ: ຜູ່ານຂ ັູ້ນຕອນການວາງແຜນນາໍໃຊູ້ທີູ່ ດນິແບບມສີູ່ວນຮູ່ວມ 

(PLUP), ແຕູ່ລະຄວົເຮ ອນໄດູ້ຮບັທີູ່ ດນິເນ ູ້ອທີູ່  0.66 ເຮັກຕາເພ ູ່ ອປ ກຝງັແລະເພີູ່ ມພິເສດອີກ  0.2 

ເຮັກຕາຂອງເນ ູ້ອທີູ່ ດນິທີູ່ ມຊີນົລະປະທານ.  ເນ ູ້ອທີູ່ ດນິເພີູ່ ມຕ ູ່ ມຈາໍນວນ 2,780 ເຮັກຕາສາໍລບັປ ກຝງັ 

ກໄໍດູ້ຈດັສນັໃຫູ້ຢູ່າງເປັນທາງການພາຍໄຕູ້ການອອກໃບຕາດນິຊຸມຊນົໃຫູ້ກບັ 14 ຄຸູ້ມບູ້ານ. ເນ ູ້ອທີູ່

ດນິປູ່າຜະລິດທງັໝດົຈາໍນວນ 17,428 ເຮັກຕາ ໄດູ້ຈດັສນັໃຫູ້ກບັຊຸມຊນົຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັພາຍໄຕູ້

ການສາໍປະທານ  70 ປີ ຊ ູ່ ງຫາກໄໍດູ້ອອກໃບຕາດນິເປັນດນິຂອງຊຸມຊນົຫວູ່າງບໍູ່ ດນົມານີູ້. ເຂດນ ໍູ້າລດົ



ໂຄງການເຂ ູ່ ອນໄຟຟູ້ານໍູ້າເທີນ 2   ຮູ່າງບດົລາຍງານ: ສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍ-ຈາກອະດດີສ ູ່ອະນາຄດົ  
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ແມ ູ່ນສາມາດເຂົູ້າເຖງິໄດູ້ປະມານ  2-4 ເດ ອນ ແລະກາຍເປັນທົູ່ງຫຍູ້າທີູ່ ເປັນປະໂຫຍດໃນຊູ່ວງລະດ 

ແລູ້ງໃນເວລາທີູ່ ອູ່າງເກບັນ ໍູ້າມລີະດບັນ ໍູ້າຫ ຸດລງົແລະຫຍູ້າເພ ູ່ ອລູ້ຽງສດັຢ ູ່ບູ່ອນອ ູ່ ນຂອງເຂດພ ພຽງຂາດ

ແຄນ.  

ເພ ູ່ ອຄວາມຢ ດຢຸູ່ນສ ງແລະການສູ້າງຄວາມຫ າກຫ າຍເພ ູ່ ອຜະລິດອາຫານແລະສູ້າງລາຍໄດູ້, ຫູ້າເສົາ

ຫ ກັເພ ູ່ ອຟ ູ້ນຟ ຊວີດິການເປັນຢ ູ່ ໄດູ້ຮບັການສ ົູ່ງເສີມແລະສະໜອງກດິຈະກາໍທາງດູ້ານການຫາລູ້ຽງຊບີທີູ່

ຫ າກຫ າຍແລະແຫ ູ່ງລາຍຮບັເຊັູ່ ນ: ການປ ກຝງັ, ລູ້ຽງສດັ, ການປະມງົ, ປູ່າໄມ ູ້/ເຄ ູ່ ອງປູ່າຂອງດງົແລະ 

ການຈ ູ້າງງານທີູ່ ບໍູ່ ແມ ູ່ນກະສກິາໍ. ໃນປີ 2013, ແຫ ູ່ງລາຍຮບັທີູ່ ສາໍຄນັສດຸ  (ຄູ່າສະເລູ່ຍ/ຫວົຄນົ/ເດ ອນ 

ໃນມ ນຄູ່າຂອງປີ 2013)  ແມ ູ່ນມາຈາກການປະມງົ ຈາໍນວນ 86,000 ກບີ, 

ຕໍູ່ ມາແມ ູ່ນການປ ກພ ດຜກັຕູ່າງໆຈາໍນວນ 45,000 ກບີ, ປູ່າໄມ ູ້ຈາໍນວນ (35,000 ກບີ) 

ແລະການຈ ູ້າງງານນອກຈາກການເຮັດກະສິກາໍ (34,000 ກບີ). ລາຍຮບັແມ ູ່ນແຕກຕູ່າງກນັ 

ລະຫວູ່າງລະດບັຂ ັູ້ນທາງດູ້ານສງັຄມົ: ຄວົເຮ ອນທີູ່ ທກຸຍາກມລີາຍໄດູ້ເກ ອບ   45% ຂອງລາຍ 

ໄດູ້ທງັໝດົ ຂອງພວກເຂົາມາຈາກການປະມງົ, ໃນຂະນະທີູ່  ຄວົເຮ ອນທີູ່ ຮ ັູ່ງມ ີ ມແີຫ ູ່ງລາຍຮບັ 

ທີູ່ ຫ າກຫ າຍກວູ່າ ແລະ ມລີາຍໄດູ້ 30% ຂອງລາຍໄດູ້ທງັໝດົ ຂອງພວກເຂົາມາຈາກການປະມງົ 

ແລະ 20% ມາຈາກການເຮັດວຽກທີູ່ ບໍູ່ ແມ ູ່ນກະສິກາໍ.  

ການປະມງົຖ ວູ່າເປັນແຫ ູ່ງລາຍຮບັຕ ົູ້ນຕໍໃຫູ້ທງັຄວົເຮ ອນຮ ັູ່ງມ ີ ແລະ ທກຸຍາກແລະປະກອບສູ່ວນຢູ່າງ 

ສາໍຄນັຍິູ່ ງຕໍູ່ ກບັຊວີດິການເປັນຢ ູ່ຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ. ລາຍຮບັຈາກການປ ກຝງັຫ ຸດລງົຢູ່າງໄວວາ 

ພາຍຫ ງັ ການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັແລະໃນປະຈບຸນັນີູ້ກກໍບັເພີູ່ ມຂ ູ້ນມາຄ ນເນ ູ່ ອງຈາກເນ ູ້ອທີູ່ ດນິປ ກຝງັ 

ໄດູ້ຈດັສນັ ໃຫູ້ເພີູ່ ມຕ ູ່ ມໃນຊູ່ວງປີ 2011/12. ຮ ບແບບຂອງການຜະລິດ ສາໍລບັການລູ້ຽງສດັ 

ໄດູ້ປູ່ຽນແປງ ໄປຈາກການລູ້ຽງຄວາຍເປັນການລູ້ຽງງວົແລະຈາກສດັລູ້ຽງໃຫຍູ່ເປັນການລູ້ຽງສດັນູ້ອຍ 

(ໝ , ໄກູ່, ເປັດ ແລະ ແບູ້). ຜູ່ານມາ, ສດັລູ້ຽງຂະໜາດໃຫຍູ່ສະແດງໃຫູ້ເຫັນເຖງິ ການອອມທີູ່  

ສາໍຄນັແລະການສມຸໃສູ່ການລູ້ຽງສດັໃດໜ ູ່ ງປະຈບຸນັປະກດົເຫັນເປັນຮ ບຮູ່າງຂ ູ້ນ. ປູ່າໄມ ູ້ກຍໍງັຄງົ 

ມບີດົບາດສາໍຄນັຕໍູ່ ກບັຊວີດິການເປັນຢ ູ່ຂອງ ຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັໂດຍເຄ ູ່ ອງປູ່າຂອງດງົ, ສະມາຄມົ 

ປູ່າໄມ ູ້ບູ້ານ (VFA) ແລະການຕດັໄມ ູ້ຈາໍນວນໃດໜ ູ່ ງ.  ວສິາຫະກດິ ພດັທະນາປູ່າໄມ ູ້ຂອງຊຸມຊນົ 

ໄດູ້ສູ້າງຂ ູ້ນເພ ູ່ ອສ ົູ່ງເສີມ ການຄຸູ້ມຄອງບໍລິຫານປູ່າໄມ ູ້ແບບຍ ນຍງົ ແລະ ກເໍປັນບູ່ອນສະໜອງ 

ໃຫູ້ກບັຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັທາງດູ້ານແຫ ູ່ງຈ ູ້າງງານ, ຊ ູ່ ງສະໜອງ ເງນິປນັຜນົ ປະຈາໍປີແກູ່ 6,289 

ຂອງຜ ູ້ຖ ຮຸູ້ນ.  

ກູ່ອນມໂີຄງການ, ມພີຽງແຕູ່ບໍູ່ ພໍເທົູ່ າໃດຄວົເຮ ອນໃນເຂດພ ພຽງ ສາມາດເຂົູ້າເຖງິການຈ ູ້າງງານ 

ທີູ່ ບໍູ່ ແມ ູ່ນກະສິກາໍ. ເຖງິແມ ູ່ນວູ່າລາຍຮບັປະເພດນີູ້ເພີູ່ ມຂ ູ້ນ, ແຕູ່ບນັດາຄອບຄວົຮ ັູ່ງມສີາມາດ 

ເຂົູ້າເຖງິໄດູ້ຫ າຍກວູ່າ, ເຖງິແມ ູ່ນວູ່າ ຍງັຄງົຈາໍກດັສະເພາະແຕູ່ວສິາຫະກດິຂະໜາດນູ້ອຍ, 

ຮູ້ານສູ້ອມແປງແລະບາງກດິຈະກາໍກູ່ຽວກບັຫດັຖະກາໍ ເຊັູ່ ນ ການຕ ໍູ່າຫ ກກຕໍາມ.  

ມາດຕະຖານການດາໍລງົຊວີດິໄດູ້ຮບັການປບັປງຸໃຫູ້ດຂີ ູ້ນ: ການວເິຄາະການສາໍຫ ວດເຈດັຄ ັູ້ງກ ູ່ຽວກບັ 

ລະບບົການວດັແທກມາດຕະຖານການດາໍລງົຊວີດິ (LSMS) ຊ ູ່ ງດາໍເນນີການສາໍຫ ວດໃນລະຫວູ່າງປີ 



ໂຄງການເຂ ູ່ ອນໄຟຟູ້ານໍູ້າເທີນ 2   ຮູ່າງບດົລາຍງານ: ສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍ-ຈາກອະດດີສ ູ່ອະນາຄດົ  

 

 

 ຫນູ້າ 7/63  

2006ແລະ2013 ໄດູ້ສະແດງໃຫູ້ເຫັນເຖງິວວິດັທະນາການທາງດູ້ານເສດຖະກດິຂອງບນັດາຄວົເຮ ອນ 

ແລະກຸູ່ມລາຍໄດູ້. ການສາໍຫ ວດ LSMS ໄດູ້ໃຫູ້ຂໍູ້ມ  ນເພີູ່ ມຕ ູ່ ມກູ່ຽວກບັວູ່າບນັດາຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາ

ກາຍໄດູ້ຮບັຮ ູ້ເຖງິການປູ່ຽນແປງດູ້ວຍຕວົພວກເຂົາເອງແນວໃດ.  

ປະຊາຊນົຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັຄດິວູ່າພວກເຂົາມຊີວີດິການເປັນຢ ູ່ທີູ່ ດຂີ ູ້ນ: ໃນປີ 2013, 87% ລາຍງານ

ວູ່າ ຊວີດິຂອງພວກເຂົາດຂີ ູ້ນກວູ່າກູ່ອນການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ, ໂດຍທີູ່  36% ກູ່າວວູ່າຊວີດິຂອງພວກ

ເຂົາ   “ດກີວູ່າເກົູ່ າຫ າຍ” ກູ່ອນການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ.  

ສິູ່ ງທີູ່ ພວກເຂົາຍນິດທີີູ່ ສດຸ ແມ ູ່ນ: ເຮ ອນໃໝູ່ຊ ູ່ ງລວມມສີິູ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກຕູ່າງໆແລະການ

ບໍລິການເຊັູ່ ນໄຟຟູ້າ (92% ຂອງຜ ູ້ຕອບ); ໂຄງລູ່າງພ ູ້ນຖານເຊັູ່ ນ ຖະໜນົຫນົທາງແລະສນັຍານໂທລະ

ສບັ (70%). ຜນົທີູ່ ເກດີຂ ູ້ນ, ບນັດາຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັໄດູ້ເຂົູ້າເຖງິການບໍລິການສາທາລະນະສກຸ ແລະ 

ສິູ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກດູ້ານການສ ກສາ ທີູ່ ດຂີ ູ້ນຢູ່າງກວູ້າງຂວາງທງັໃນເຂດໝ ູ່ບູ້ານໃໝູ່ຂອງພວກ

ເຂົາເອງແລະໃນເທດສະບານເມ  ອງບູ້ານອດຸມົສກຸໂດຍຜູ່ານເສັູ້ນທາງທີູ່ ເຂົູ້າເຖງິໄດູ້ທກຸລະດ ແລະມກີານ

ບາໍລງຸຮກັສາເປັນຢູ່າງດ.ີ ອດັຕາການຕາຍຂອງເດັກທີູ່ ອາຍຕຸ ໍູ່າກວູ່າຫູ້າປີກຫໍ ຸດລງົໂດຍສອງເທົູ່ າຕວົ; 

ການຕິດເຊ ູ້ອກາຝາກຕູ່າງໆຫ ຸດລງົສາມເທົູ່ າຕວົແລະເປີເຊັນຂອງເດັກນູ້ອຍເຕູ້ຍແຈ ູ້ຫ ຸດລງົ 21%.  

90% ຂອງເດັກນູ້ອຍທງັໝດົເຂົູ້າຮຽນໃນຊ ັູ້ນປະຖມົໃນທກຸບູ້ານແລະ 66% ຮຽນໃນຂ ັູ້ນມດັທະຍມົຊ ູ່ ງ

ຕ ັູ້ງຢ ູ່ສາໍນກັງານໃຫຍູ່ຂອງເມ  ອງແລະສອງເຂດທີູ່ ເປັນໃຈກາງຄ  ບູ້ານໜອງບວົຄາໍທາງພາກ

ເໜ ອແລະບູ້ານດອນທາງພາກໃຕູ້. ການເຂົູ້າຮຽນຂ ັູ້ນມດັທະຍມົຕູ້ອງໄດູ້ເດນີທາງຈາກບູ້ານ ແລະ 

ຍູ້ອນເຫດຜນົດ ັູ່ງກ ູ່າວ ມພີຽງແຕູ່ 25% ຂອງເດັກນູ້ອຍເຂົູ້າຮຽນຂ ັູ້ນມດັທະຍມົ.   ຄວາມແຕກ

ຕູ່າງລະຫວູ່າງສະຖານະພາບທາງສງັຄມົຍງັມຢີ ູ່, ຄນົຮ ັູ່ງມຂີ ູ້ອນຂູ້າງໄດູ້ເຂົູ້າໂຮງຮຽນຫ າຍກູ່ວາເມ  ູ່ອທຽບ

ກບັເດັກນູ້ອຍທີູ່ ຢ ູ່ໃນຄອບຄວົທກຸຍາກ. ໃນທາງບວກອີກຢູ່າງແມ ູ່ນວູ່າເດັກຍິງແມ ູ່ນຂູ້ອນຂູ້າງໄດູ້ເຂົູ້າ

ໂຮງຮຽນຄ ກບັເດັກຊາຍແລະອດັຕາການກ ກໜງັສ ກຫໍ ຸດລງົຢູ່າງໄວວາທງັໃນສອງກຸູ່ມ.    

ການວດັແທກເປົູ້າໝາຍລາຍຮບັຂອງຄວົເຮ ອນ:  ລາຍຮບັ, ການຊມົໃຊູ້ແລະຊບັສິນແມ ູ່ນຕວົຊີູ້ວດັທີູ່ ນາໍ

ມາປະກອບກນັແລະສະທູ້ອນໃຫູ້ເຫັນເຖງິວວິດັທະນາການທາງດູ້ານຊວີດິການເປັນຢ ູ່ແລະມາດຕະຖານ 

ການດາໍລງົຊວີດິ. ທກຸຕວົຊີູ້ວດັໄດູ້ວດັແທກໂດຍການສາໍຫ ວດລະບບົວດັແທກມາດຕະຖານການດາໍລງົ 

ຊວີດິຊ ູ່ ງເລີູ່ ມຕ ົູ້ນໃນປີ 2006 ແລະກວມເອົາເຈດັການສາໍຫ ວດ, ຄ ັູ້ງສດຸທູ້າຍແມ ູ່ນໄດູ້ດາໍເນນີການໃນ 

ໄຕມາດທາໍອດິຂອງປີ 2013 (ມ ນຄູ່າທີູ່ ສະໜອງໃຫູ້ຂູ້າງລຸູ່ມນີູ້ແມ ູ່ນເຮັດໃຫູ້ເປັນມ ນຄູ່າປກົກະຕິຂອງປີ 

2013, ຍກົເວັູ້ນສູ່ວນທີູ່ ມໝີາຍເຫດບອກໄວູ້): 

 ການຊມົໃຊູ້: ແມ ູ່ນຕວົຊີູ້ວດັຊ ູ່ ງຕກົລງົກນັໂດຍບນັດາຜ ູ້ມສີູ່ວນກູ່ຽວຂູ້ອງກບັໂຄງການນ ໍູ້າເທີນ 2 

ເພ ູ່ ອກາໍນດົວູ່າເປົູ້າໝາຍລາຍຮບັຂອງຄວົເຮ ອນບນັລຜຸນົຕາມຄາດໝາຍຫ  ບໍູ່ . ເປົູ້າໝາຍລາຍຮບັ

ຂອງຄວົເຮ ອນແມ ູ່ນເສັູ້ນຄວາມທກຸຍາກທີູ່ ກາໍນດົໂດຍດາໍລດັຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕເີລກທີ  201, 

ປະກາດໃຊູ້ໃນເດ ອນເມສາ 2012, ແລະ ກາໍນດົໄວູ້ທີູ່  180,000 ກບີຕໍູ່ ຫວົຄນົແລະຕໍູ່ ເດ ອນສາໍລບັ

ເຂດຊນົນະບດົໃນ ສປປ ລາວ. ການຍກົເສັູ້ນທກຸຄວາມຍາກຂອງດດັຊະນລີາຄາຜ ູ້ຊມົໃຊູ້ (CPI) 

ໃຫູ້ເປັນຕວົເລກຂອງເດ ອນເມສາ 2013, ໃນເວລາທີູ່ ການຊມົໃຊູ້ໄດູ້ມກີານວດັແທກ, ກໄໍດູ້ມກີານ
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ຕ ັູ້ງເປົູ້າໝາຍລາຍຮບັ 186,000 ກບີ.  ການປູ່ຽນແປງດູ້ານການຊມົໃຊູ້ຕະຫ ອດຊູ່ວງໃລຍະເວລາ 

ສາມາດຈດັກຸູ່ມເປັນສີູ່ ໃລຍະຄ :  

ກູ່ອນການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ (ບໍູ່ ມຜີນົກະທບົຈາກໂຄງການ), ໃລຍະຕ ົູ້ນຂອງການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ   

(ໄດູ້ຮບັອິດທິພນົຈາກການຈ ູ້າງງານ, ໄດູ້ຮບັການອດຸໜ ນດູ້ານອາຫານ, ການປ ກພ ດຜກັເພີູ່ ມຂ ູ້ນ

ສອງເທົູ່ າ), ໃລຍະຂູ້າມຜູ່ານ (ໄດູ້ຮບັອິດທິພນົຈາກການຄູ່ອຍຫ ຸດຜູ່ອນການອດຸໜ ນດູ້ານ

ອາຫານແລະ ການຈ ູ້າງງານທີູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ) ແລະ ພາຍຫ ງັທີູ່ ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ

ແລູ້ວ (LSMS 6 ກບັ ການຈ ູ່າຍທດົແທນຄວາມເສຍຫາຍແມ ູ່ນສ ົູ່ງຜນົທີູ່ ຈາໍກດັ,  LSMS 7 

ສະທູ້ອນໃຫູ້ເຫັນເຖງິ ອດິທິຜນົຈາກປດັໃຈຕູ່າງໆທີູ່ ກ ູ່າວມາຂູ້າງເທິງແມ ູ່ນມໜີູ້ອຍ). 

ການສາໍຫ ວດພ ູ້ນຖານເບ ູ້ອງຕ ົູ້ນບໍູ່ ໄດູ້ວດັແທກການຊມົໃຊູ້ ເນ ູ່ ອງຈາກຮ ບແບບລກັສະນະການ

ດາໍລງົຊວີດິແມ ູ່ນເພ ູ່ ອຄວາມຢ ູ່ລອດຂອງເສດຖະກດິທູ້ອງຖິູ່ນ ກູ່ອນໜູ້າປີ  1998. ຫ ກັຖານ

ອູ້າງອີງສາໍລບັລະດບັການຊມົໃຊູ້ໃນສະພາບເຂດຊນົະບດົຂອງ ສປປ ລາວ 

ມໃີນການລາຍງານສາໍຫ ວດການຊມົໃຊູ້ ແລະ ການໃຊູ້ຈ ູ່າຍຂອງລາວ ຄ ັູ້ງທີ  III, ປີ 

2002/03, ແລະ ກໄໍດູ້ປະເມນີຄູ່າສະເລູ່ຍລະດບັການຊມົໃຊູ້ຕໍູ່ ຫວົຄນົ ຈາໍນວນ~300,000 

ກບີ/ຄວົເຮ ອນ/ເດ ອນ ສາໍລບັເຂດພາກກາງ ຂອງ ສປປ ລາວ (CPI ໄດູ້ດດັປບັໃສູ່ປີ 2013).  

ຄູ່າສະເລູ່ຍການຊມົໃຊູ້ໃນ ໃລຍະຕ ົູ້ນຂອງການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ (ປີ 2006-2007) 

ແມ ູ່ນຈາໍນວນ 670,000 ກບີ/ຫວົຄນົ/ເດ ອນ. ລະດບັການຊມົໃຊູ້ ຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ 

ໄດູ້ຮບັອິດທິພນົຈາກການຈດັສນັອາຫານ, ການຈ ູ້າງງານສາໍລບັ ການພດັທະນາທີູ່ ດນິ ແລະ 

ການກໍູ່ສູ້າງ, ພູ້ອມທງັປູ່າໄມ ູ້ແລະການປ ກຝງັ ໃນເນ ູ້ອທີູ່ ດນິເກົູ່ າແລະດນິໃໝູ່.  

ການຊມົໃຊູ້ໃນ ໃລຍະຂູ້າມຜູ່ານ (ປີ 2008-2009) ຫ ຸດລງົມາທີູ່ ຈາໍນວນ 540,000 ກບີ/ຫວົ

ຄນົ/ເດ ອນ ເນ ູ່ອງຈາກ ການຫ ຸດຜູ່ອນລງົທາງດູ້ານການອດຸໜ ນອາຫານແລະການຈ ູ້າງງານ. 

ການຊມົໃຊູ້ເພີູ່ ມຂ ູ້ນອີກເທ ູ່ ອໜ ູ່ ງໃນການສາໍຫ ວດ  LSMS ຮອບທີ 5 (ປີ 2009) ເຖງິ 6.5 

ລູ້ານກບີ/ຫວົຄນົ/ປີ, ສູ່ວນໃຫຍູ່ແມ ູ່ນຂູ້ອນຂູ້າງໄດູ້ຮບັຜນົກະທບົຈາກການປະມງົທີູ່ ອດຸມົສມົບ ນ 

ທີູ່ ເກດີຂ ູ້ນພາຍຫ ງັທີູ່ ມກີານເກບັກກັນ ໍູ້າໃນອູ່າງເກບັນ ໍູ້າ. ສິູ່ ງທີູ່ ສາໍຄນັທີູ່ ຈະສງັເກດວູ່າພາຍຫ ງັປີ 

2009, ຊູ່ວງໃລຍະເວລາຂອງການສາໍຫ ວດໄດູ້ປູ່ຽນໄປຈາກຄວາມຖີູ່   10 ເດ ອນ ເປັນຊູ່ວງ

ເວລາສອງປີ. ໃນຂະນະດຽວກນັນ ັູ້ນ, ວທີິການສາໍຫ ວດກໄໍດູ້ມກີານດດັສມົເພ ູ່ ອຫ ຸດຜູ່ອນໃລຍະ

ເວລາຂອງການສາໍພາດຈາກເຈດັຊ ົູ່ວໂມງເປັນສອງຊ ົູ່ວໂມງ.   

ຄູ່າສະເລູ່ຍຂອງການບໍລິໂພກໃນລະຫວູ່າງການສາໍຫ ວດຮອບທີ 6 (ໄຕມາດທາໍອດິຂອງປີ 

2011) ແມ ູ່ນຈາໍນວນ 807,000 ກບີ/ຫວົຄນົ/ເດ ອນ ໃນພາຍຫ ງັໃລຍະເວລາການຍກົຍູ້າຍຈດັ

ສນັແລູ້ວ ເນ ູ່ ອງຈາກເປັນຜນົຕໍູ່ ເນ ູ່ອງຈາກການຈ ູ່າຍເງນິທດົແທນຄວາມເສຍຫາຍຈາໍນວນ
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ຫ າຍສາໍລບັເນ ູ້ອທີູ່ ດນິໄຮູ່ນາ, ຕ ົູ້ນໄມ ູ້ກນິໝາກແລະຄວາຍ. ການປະມງົທີູ່ ອດຸມົສມົບ ນ ແລະ 

ຄວາມຕູ້ອງການສ ງສາໍລບັໄມ ູ້ທີູ່ ມຄີນຸຄູ່າເຮັດໃຫູ້ຕວົເລກການຊມົໃຊູ້ຍິູ່ ງເພີູ່ ມຂ ູ້ນໃນລະດບັສ ງ

ຫ າຍ.   

  

ການສາໍຫ ວດຮອບທີ 7 ແມ ູ່ນດາໍເນນີການໃນສາມເດ ອນທາໍອິດຂອງ ປີ 2013 ແລະຜນົໄດູ້

ຮບັຄູ່າສະເລູ່ຍການຊມົໃຊູ້ ແມ ູ່ນ 631,000 ກບີ/ຫວົຄນົ/ເດ ອນ. ຕວົເລກນີູ້ແມ ູ່ນສ ງກວູ່າເສັູ້ນ

ທກຸຍາກເຖງິສາມເທົູ່ າ, ໂດຍມພີຽງແຕູ່ 3% ຂອງປະຊາກອນຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັຢ ູ່ຕ ໍູ່າກວູ່າ

ເສັູ້ນຄວາມທກຸຍາກ.  

 

 ລາຍຮບັ:  ແມ ູ່ນຕວົວດັແທກທີູ່ ສາໍຄນັແລະໃນສະພາບທູ້ອງຖິູ່ນຊນົນະບດົ, ລວມທງັລາຍຮບັທີູ່ ເປັນ

ເງນິສດົແລະລາຍຮບັທີູ່ ເປັນສິູ່ ງຂອງທີູ່ ຜະລິດເອງ. ຕາມຄວາມເປັນຈງິ, ລາຍຮບັໂດຍປກົກະຕິແລູ້ວ 

ແມ ູ່ນໜູ້ອຍກວູ່າຕວົເລກການລາຍງານແຕູ່ກຍໍງັຄງົເປັນຫ ກັຖານອູ້າງອີງສາໍຄນັເພ ູ່ ອເປັນຜນົອູ້າງອີງ 

ລະຫວູ່າງຕວົຊີູ້ວດັຕູ່າງໆກູ່ຽວກບັຊວີດິການເປັນຢ ູ່.  ໃນການຄາໍນວນລາຍຮບັ ແຕູ່ລະຊູ່ວງເວລາ 

ແລະໃຊູ້ວທີິການດຽວກນັ, ຕວົເລກດ ັູ່ງກ ູ່າວສະທູ້ອນໃຫູ້ເຫັນເຖງິແນວໂນູ້ມຂອງການດາໍລງົຊວີດິ 

ຕະຫ ອດຊູ່ວງໃລຍະເວລາຢູ່າງມປີະສິດທິຜນົ. 

 ຊບັສິນ  ເປັນສິູ່ ງສະໜອງຫ ກັຖານສາໍຄນັກູ່ຽວກບັການເປັນຢ ູ່ທີູ່ ດທີາງດູ້ານວດັຖເຸຄ ູ່ ອງໃຊູ້. ການສາໍ

ຫ ວດຊູ່ວງໃລຍະເວລາ ແຕູ່ປີ 2006 -2013 ຊີູ້ໃຫູ້ເຫັນວູ່າ ທງັໝດົສີູ່ ກ ຸູ່ມລາຍຮບັຂອງຄວົເຮ ອນ 

ໄດູ້ມກີານສູ້າງສາຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງຊບັສິນ ຂອງພວກເຂົາຢູ່າງຕໍູ່ ເນ ູ່ອງແລະມມີ ນຄູ່າໃນຄວາມ

ໝັູ້ນຄງົໃດໜ ູ່ ງໃນປີ 2013. ກຸູ່ມບນັດາຄວົເຮ ອນທກຸຍາກພບົວູ່າດດັຊະນມີ ນຄູ່າຊບັສິນໄດູ້ເພີູ່ ມຂ ູ້ນ

ຢູ່າງຫ ວງຫ າຍ (ເພີູ່ ມຂ ູ້ນ 5-8 ເທົູ່ າ). ຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັລງົທ ນໃນຊບັສິນໃໝູ່ເຊັູ່ ນ ອປຸະກອນ

ເຄ ູ່ ອງໃຊູ້ໄຟຟູ້າ (ໂທລະສບັມ  ຖ , ໂທລະພາບ, ຕ ູ້ເຢັນ, ໝໍູ້ຫງຸເຂົູ້າ ...), ເສ ູ້ອຜູ້າ, ເຟີນເີຈແີລະ 

ພາຫະນະ. ການໄດູ້ມາຂອງຊບັສິນເຫ ົູ່ ານີູ້ສະທູ້ອນໃຫູ້ເຫັນເຖງິການປູ່ຽນແປງຢູ່າງສາໍຄນັຕໍູ່ ກບັສະ

ພາບການດາໍລງົຊວີດິທີູ່ ປະກດົຂ ູ້ນໃນໝ ູ່ບູ້ານຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ - ການປະສມົປະສານກນັລະຫວູ່າງ

ການເພີູ່ ມຂ ູ້ນຂອງລາຍຮບັ, ປະກອບກບັການສະໜອງໄຟຟູ້າໃຫູ້ກບັແຕູ່ລະຄວົເຮ ອນແລະຖະໜນົ

ຫນົທາງທີູ່ ໄປມາຫາສ ູ່ໄດູ້ທກຸລະດ ການ.         

 ຈາໍນວນເປີເຊັນຂອງຄວົເຮ ອນ ທີູ່ ມກີານອອມ  (ໃນຮ ບແບບຂອງການຝາກເງນິໃນທະນາຄານ, 

ຄາໍແລະວດັຖມຸຄີູ່າ) ໄດູ້ເພີູ່ ມຂ ູ້ນຈາກ 21% ໃນປີ 2006 ມາເປັນເກ ອບ 100% ໃນປີ  2013, 

ລວມທງັ 97% ຂອງຄວົເຮ ອນທີູ່ ທກຸຍາກ.  ສິູ່ ງນີູ້ຢ ັ ູ້ງຢ ນເຖງິແນວໂນູ້ມຂອງການປບັປງຸດຂີ ູ້ນທາງ
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 ຫນູ້າ 10/63  

ດູ້ານວດັຖເຸຄ ູ່ ອງໃຊູ້. 

 ໜີູ້ສິນ.  ໃນປີ 2013, ຕາມການລາຍງານ ມ ີ25% ຂອງຄວົເຮ ອນ ມເີງນິກ ູ້ຕາມສນັຍາໃລຍະ

ເວລາ 12 ເດ ອນ ໂດຍຂະໜາດຂອງໜີູ້ສິນສະເລູ່ຍ ແມ ູ່ນ 200,000 ກບີຕໍູ່ ຫວົຄນົ. 86% ຂອງ

ເງນິກ ູ້ນ ັ ູ້ນແມ ູ່ນກ ູ້ມາຈາກກອງທ ນສິນເຊ ູ່ ອບູ້ານ. ເຖງິແມ ູ່ນວູ່າການກ ູ້ເງນິຈະບໍູ່ ບງັຄບັໃຊູ້ຢູ່າງເຂັູ້ມ

ງວດ, ກດົລະບຽບຂອງກອງທ ນສິນເຊ ູ່ ອບູ້ານໃໝູ່ກາໍນດົວູ່າເງນິກ ູ້ສາມາດກ ູ້ໄດູ້ສາໍລບັຈດຸປະສງົໃນ

ການຜະລິດຫ  ສາໍລບັເຫດສກຸເສີນເທົູ່ ານ ັູ້ນ ແລະ ຈາໍນວນເງນິກ ູ້ບໍູ່ ເກນີຈາໍນວນທ ນທີູ່ ເປັນຮຸູ້ນໃນກອງ

ທ ນບູ້ານ.   

 

ການປຽບທຽບຈດຸປະສງົເປົູ້າໝາຍທີູ່ ວາງໄວູ້ ແລະ ສະຫ ຸບລວມ:  ໃນດູ້ານເສດຖະກດິແລູ້ວ, ເສັູ້ນສະ

ແດງທີູ່ ເປັນພ ູ້ນຖານແລະຂໍູ້ມ  ນໃນແນວຕ ັູ້ງຂອງການສາໍຫ ວດ LSMS ສະແດງໃຫູ້ເຫັນວູ່າ ຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍ

ຈດັສນັ ເຫັນວູ່າ ໄດູ້ມກີານຂະຫຍາຍຕວົຢູ່າງໄວວາທາງດູ້ານການຊມົໃຊູ້ແລະລາຍຮບັໃນ

ລະຫວູ່າງໃລຍະທາໍອດິຂອງໂຄງການ ແລະ ເຫັນໄດູ້ຢູ່າງຈະແຈ ູ້ງວູ່າດູ້ານການຊມົໃຊູ້ເຖງິລະດບັສ ງສດຸ 

ໃນປີ  2011. ການເພີູ່ ມຂ ູ້ນດູ້ານລາຍຮບັ ແລະ ການບໍລິໂພກຂອງຄວົເຮ ອນໄດູ້ສະທູ້ອນ 

ໃຫູ້ເຫັນເຖງິການຂະຫຍາຍຕວົຢູ່າງສາໍຄນັໃນດູ້ານການອອມແລະຊບັສນິຂອງຄວົເຮ ອນ. 

ຊບັພະຍາກອນກູ່ຽວກບັຊວີດິການເປັນຢ ູ່ປະຈບຸນັແມ ູ່ນໄດູ້ແຈກຢາຍພາຍໃນ ບນັດາຊຸມຊນົຍກົຍູ້າຍ 

ຈດັສນັຢູ່າງເທົູ່ າທຽມກນັກວູ່າແຕູ່ກ ູ່ອນການ ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ.    

ຄູ່າສະເລູ່ຍ ລະດບັການຊມົໃຊູ້ ແມ ູ່ນຫ າຍກວູ່າສາມເທົູ່ າຂອງເສັູ້ນຄວາມທກຸຍາກ. ລະດບັການຊມົໃຊູ້ 

ຂອງ 3% ຂອງຄວົເຮ ອນທີູ່ ຄາດການໄວູ້ ປະຈບຸນັຕ ໍູ່າກວູ່າເສັູ້ນຄວາມທກຸຍາກ ຊ ູ່ ງເປັນເປົູ້າໝາຍລາຍ

ຮບັຂອງຄວົເຮ ອນ. ສາມເປີເຊັນນີູ້ ສູ່ວນໃຫຍູ່ແມ ູ່ນຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັທີູ່ ເຖົູ້າແກູ່ແລະເສຍອງົຄະຊ ູ່ ງເປັນຜ ູ້

ທີູ່ ໄດູ້ຮບັການສະໜບັສະໜ ນ ຈາກໂຄງການຜູ່ານການ ໃຫູ້ສິູ່ ງຂອງທີູ່ ເປັນອາຫານແລະການຊູ່ວຍ

ເຫ  ອດູ້ານການຮກັສາສຂຸະພາບໂດຍໃຫູ້ລູ້າແລະການຊູ່ວຍເຫ  ອດູ້ານຊວີດິການເປັນຢ ູ່.   

 

ຄວາມເປັນເຈົູ້າຂອງຊບັສິນແລະການອອມ ໄດູ້ຍ ນຍງົໃນລະດບັທີູ່ ຂ ູ້ອນຂູ້າງສ ງ; ບນັດາຄວົເຮ ອນທກຸ

ຍາກສະແດງໃຫູ້ເຫັນເຖງິອດັຕາການຊມົໃຊູ້ທີູ່ ຄງົທີູ່ ແລະປະກດົວູ່າໄດູ້ຮບັການປູ້ອງກນັເປັນຢູ່າງດຕໍີູ່ ກບັ 

ການປູ່ຽນແປງທາງດູ້ານລາຍຮບັ. ໂດຍປຽບທຽບແລູ້ວ, ລະດບັການຊມົໃຊູ້ສະເລູ່ຍຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັ

ສນັ ເຂດນາກາຍແມ ູ່ນຢ ູ່ສ ງກວູ່າຜນົທີູ່ ພິມເຜີຍແຜູ່ ໂດຍທະນາຄານໂລກຢູ່າງຫ ວງຫ າຍ ສາໍລບັ

ປະຊາກອນເຂດພ ພຽງຊນົນະບດົໃນ ສປປ ລາວ (320,000 ເຖງິ 350,000 ກບີ/ເດ ອນ ອີງຕາມ

ການສາໍຫ ວດຂອງ PRF SE ປີ 2012). 
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ຂໍູ້ມ  ນການສາໍຫ ວດ LSMS ສາໍລບັປີ 2013 ສະແດງໃຫູ້ເຫັນວູ່າ 97% ຂອງຄວົເຮ ອນທງັໝດົ ໄດູ້

ບນັລຜຸນົຕາມເປົູ້າໝາຍລາຍຮບັຂອງຄວົເຮ ອນ ແລະ ກຢໍ ູ່ເທິງເສັູ້ນຄວາມທກຸຍາກທີູ່ ກາໍນດົໄວູ້ໂດຍ

ລດັຖະບານລາວ. 

  

 

ສະຫ ຸບວູ່າ ເປົູ້າໝາຍລາຍຮບັຂອງຄວົເຮ ອນໄດູ້ບນັລຜຸນົສາໍເລັດຫູ້າປີພາຍຫ ງັທີູ່ ເລີູ່ ມຕ ົູ້ນໃລຍະເວລາ

ການຈດັຕ ັູ້ງປະຕິບດັການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ.  

ບດົລາຍງານຄວາມຄ ບໜູ້າຂອງໂຄງການແລະບດົລາຍງານການປະເມນີຜນົການຕິດຕາມກວດກາຊີູ້ໃຫູ້

ເຫັນວູ່າບນັດາຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັໄດູ້ຮບັການຊູ່ວຍເຫ  ອແລະການໄດູ້ສິດພູ້ອມທງັການຊູ່ວຍເຫ  ອທາງ

ດູ້ານເຕັກນກິແລະສງັຄມົ. ບນັດາຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັໄດູ້ເພີູ່ ມການເຂົູ້າເຖງິແລະການຄວບຄມຸ

ຊບັພະຍາກອນເນ ູ້ອທີູ່ ດນິ, ໄດູ້ຮບັການປບັປງຸໃຫູ້ດຂີ ູ້ນໃນການເຂົູ້າເຖງິຕະຫ າດແລະການບໍລິການຂອງ

ສາທາລະນະແລະມສີິດສະເພາະໃນການປະມງົແລະເຂດປູ່າທີູ່ ໄດູ້ຖ ກກາໍນດົໃຫູ້. ບໍລິສດັໄດູ້ມອບ

ທ ນຈາໍນວນໜ ູ່ ງໃຫູ້ເພ ູ່ ອບາໍລງຸຮກັສາໂຄງລູ່າງພ ູ້ນຖານທີູ່ ເປັນຂອງສາທາລະນະແລະຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັ

ສນັໃນເຂດຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນ ັູ້ນ.   ທງັໝດົເຫ ົູ່ ານ ັູ້ນແມ ູ່ນຫ ກັຖານສະແດງໃຫູ້ເຫັນວູ່າມາດຕະຖານການ

ດາໍລງົຊວີດິຂອງບນັດາຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັໄດູ້ຮບັການປບັປງຸໃຫູ້ດຂີ ູ້ນຢູ່າງຫ ວງຫ າຍເມ  ູ່ອທຽບກບັສະພາບ

ການກູ່ອນການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ.  

 

  



ໂຄງການເຂ ູ່ ອນໄຟຟູ້ານໍູ້າເທີນ 2   ຮູ່າງບດົລາຍງານ: ສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍ-ຈາກອະດດີສ ູ່ອະນາຄດົ  

 

 

 ຫນູ້າ 12/63  

1 ພາກສະເໜີ                                             

ໃລຍະຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັໂຄງການການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ ແມ ູ່ນກາໍນດົໄວູ້ໃນສນັຍາສາໍປະທານ (CA) ຊ ູ່ ງເປັນ     

“ໃລຍະເວລາຈາກການເລີູ່ ມຕ ົູ້ນຂອງການຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັຂ ັູ້ນຕອນການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ, ແລະ ສິູ້ນສດຸລງົໃນ

ເວລາທີູ່ ຄະນະກາໍມະການ ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັເພິູ່ ງພໍໃຈ, ບນົພ ູ້ນຖານການໃຫູ້ຄາໍແນະນາໍຈາກຄະນະ

ຊູ່ຽວຊານດູ້ານສງັຄມົ ແລະ ສິູ່ ງແວດລູ້ອມ, ທີູ່ ວູ່າ ຈດຸປະສງົຂອງການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັແລະການສະໜອງໃຫູ້ກ ູ່ຽວ

ກບັການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັປະສບົຜນົສາໍເລັດ”. 

ເປົູ້າໝາຍໜ ູ່ ງທີູ່ ຕູ້ອງປະສບົຜນົສາໍເລັດກູ່ອນສິູ້ນສດຸໃລຍະ ການຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັແມ ູ່ນການ

ບນັລເຸປົູ້າໝາຍລາຍຮບັຂອງຄວົເຮ ອນທີູ່ ກາໍນດົໄວູ້ໃນສນັຍາສາໍປະທານ CA ຄ ວູ່າ "ເປົູ້າໝາຍລາຍຮບັໃນແຕູ່ລະ

ປີຂອງບນັດາຄວົເຮ ອນຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ, ລວມທງັລາຍຮບັທີູ່ ເປັນເງນິສດົແລະເປັນວດັຖ,ຸ ຕູ້ອງໄດູ້ບນັລໃຸນຕ ົູ້ນປີທີ 

5 ຂອງໃລຍະການຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ (ປີ 2013), ຊ ູ່ ງແຕູ່ລະຄວົເຮ ອນຍກົຍູ້າຍຈດັສນັໃນເຂດ

ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ, (... ຢ ູ່ເທິງ) ຫ າຍກວູ່າ ເສັູ້ນຄວາມທກຸຍາກເຂດຊນົນະບດົແຫູ່ງຊາດທີູ່ ກາໍນດົໄວູ້ໃນເວລານ ັູ້ນ, 

ຄ ນໃຫູ້ຈາໍນວນບກຸຄນົໃນຄວົເຮ ອນ." 

ເປົູ້າໝາຍນີູ້ແມ ູ່ນປະກອບຢ ູ່ໃນ 1 ໃນ 10 ຈດຸປະສງົທີູ່ ຕູ້ອງປະສບົຜນົສາໍເລັດ ເພ ູ່ ອສິູ້ນສດຸໃລຍະການຈດັຕ ັູ້ງ

ປະຕບິດັໂຄງການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ. ຈດຸປະສງົແມ ູ່ນກາໍນດົຂ ູ້ນດ ັູ່ງຕໍູ່ ໄປນີູ້:  "ຮບັປະກນັວູ່າ ບນັດາຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັ

ສນັມຂີດີຄວາມສາມາດໃນການສູ້າງລາຍຮບັແລະບນັລຜຸນົຕາມເປົູ້າໝາຍລາຍຮບັຂອງຄວົເຮ ອນ, ໂດຍມກີານ

ສະໜບັສະໜ ນ ຢູ່າງພຽງພໍຈາກຝູ່າຍຕູ່າງໆໃນຊູ່ວງໃລຍະຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ". ຈດຸປະສງົເຫ ົູ່ ານີູ້ 

ສະແດງໃຫູ້ເຫັນເຖງິການເພີູ່ ມຂ ູ້ນຢູ່າງຫ ວງຫ າຍເໜ ອລະດບັລາຍຮບັພ ູ້ນຖານ.    

ເອກະສານນີູ້ມຈີດຸມຸ ູ່ງໝາຍເພ ູ່ ອໃຫູ້ເຫັນພາບກູ່ຽວກບັ ວວິດັທະນາການທາງດູ້ານມາດຕະຖານການດາໍລງົຊວີດິ

ຂອງບນັດາຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັໃນເຂດພ ພຽງນາກາຍຈາກປີ 1996/98 ມາຮອດປະຈບຸນັ, ໂດຍສະເພາະໂດຍ

ການປຽບທຽບກູ່ອນແລະຫ ງັ ສະພາບເງ ູ່ອນໄຂຂອງໂຄງການ. ເອກະສານນີູ້ຍງັສະທູ້ອນ ໃຫູ້ເຫັນພາບຂ ັູ້ນຕອນ

ການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັແລະຜນົສາໍເລັດທີູ່ ບນັລໄຸດູ້ໃນປະຈບຸນັ, ໂດຍສມຸໃສູ່ການຜະລິດເພ ູ່ ອຫາລູ້ຽງຊບີພູ້ອມ

ທງັການປູ່ຽນແປງທາງດູ້ານມາດຕະຖານການດາໍລງົຊວີດິ.   

ເອກະສານນີູ້ປະກອບດູ້ວຍສີູ່ ພາກຕ ົູ້ນຕໍແລະໜ ູ່ ງເອກະສານຄດັຕດິ. ພາກທີ 1 ແມ ູ່ນສະເໜີໂດຍຫຍໍູ້ກ ູ່ຽວກບັຂ ັູ້ນ

ຕອນການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ. ພາກທີ 2 ອະທິບາຍກູ່ຽວກບັສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງປະຊາຊນົຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ

ກ ູ່ອນຈະມກີານຍກົຍູ້າຍຈດັສນັແລະອະທິບາຍກູ່ຽວກບັລະບບົວຖິກີານດໍາລງົຊວີດິຂອງພວກເຂົາ, ການເຂົູ້າເຖງິ

ການບໍລິການຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັແລະມາດຕະຖານການດາໍລງົຊວີດິແລະສະພາບເງ ູ່ອນໄຂຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັ

ສນັໂດຍທົູ່ວໄປ. ພາກທີ 3 ແຈ ູ້ງໃຫູ້ຊາບກູ່ຽວກບັມາດຕະຖານການດາໍລງົຊວີດິຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັໃນປະຈຸ

ບນັ, ສະຫ ຸບລວມກູ່ຽວກບັຕວົກາໍນດົສາໍລບັການປບັປງຸການຜະລິດເພ ູ່ ອດາໍລງົຊວີດິແລະສະພາບເງ ູ່ອນໄຂການ

ດາໍລງົຊວີດິຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ, ເນັູ້ນໜກັໃຫູ້ເຫັນແລະອະທິບາຍການປູ່ຽນແປງເຫ ົູ່ ານີູ້ເທົູ່ າທີູ່ ຈະເປັນໄປໄດູ້. 

ທູ້າຍສດຸ, ພາກທີ 4 ໄດູ້ໃຫູ້ຫ ກັຖານກູ່ຽວກບັຂດີຄວາມສາມາດໃນການຫາລາຍໄດູ້ທີູ່ ໄດູ້ປບັປງຸໃຫູ້ດຂີ ູ້ນຂອງຜ ູ້

ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັແລະຜນົສາໍເລັດທີູ່ ບນັລໄຸດູ້ທາງດູ້ານເປົູ້າໝາຍລາຍໄດູ້ຂອງຄວົເຮ ອນໂດຍມກີານສະໜບັສະໜ ນ

ຢູ່າງພຽງພໍຈາກຝູ່າຍຕູ່າງໆທີູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງ. ເອກະສານຊູ້ອນທູ້າຍ 1 ແມ ູ່ນລາຍລະອຽດກູ່ຽວກບັສູ່ວນປະກອບໃຫູ້

ໃນການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ. 

 



ໂຄງການເຂ ູ່ ອນໄຟຟູ້ານໍູ້າເທີນ 2   ຮູ່າງບດົລາຍງານ: ສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍ-ຈາກອະດດີສ ູ່ອະນາຄດົ  

 

 

 ຫນູ້າ 13/63  

 

2 ຂ ັູ້ນຕອນການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ ແລະ ໂຄງການໂດຍຫຍໍູ້ 

2.1 ນ ໍູ້າເທີນ 2, ໂຄງການອດຸສາຫະກາໍແລະພດັທະນາເພ ູ່ ອຫ ຸດຜູ່ອນຄວາມທກຸຍາກ

ໃນ ສປປ ລາວ  

ດູ້ວຍຂດີຄວາມສາມາດ ເຖງິ 1,070 ເມກັກາວດັ, ໂຄງການໄຟຟູ້ານ ໍູ້າຕກົນ ໍູ້າເທີນ 2, ຕໍູ່ ນີູ້ໄປ ຮຽກວູ່າ NT2, 

ແມ ູ່ນສູ່ວນໜ ູ່ ງຂອງແຜນງານການສ ົູ່ງອອກໄຟຟູ້າ 7,000 ເມກັກາວດັລະຫວູ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄທ. 95% 

ຂອງການຜະລິດໄຟຟູ້າຂອງນ ໍູ້າເທີນແມ ູ່ນສ ົູ່ງອອກໄປໄທ. ສູ່ວນທີູ່ ເຫ  ອ 5% (80 ເມກັກາວດັ) ສະແດງເຖງິ 

20% ຂອງການຊມົໃຊູ້ພາຍໃນຂອງ ສປປ ລາວ. ໂຄງການ NT2 ສູ້າງລາຍຮບັ 2 ຕ ູ້ໂດລາ ໃຫູ້ແກ ູ່ 

ລດັຖະບານລາວ ຕະຫ ອດຊູ່ວງໄລຍະເວລາ 25 ປີສາໍປະທານ. ລດັຖະບານ ໄດູ້ຈດັສນັລາຍຮບັນີູ້ 

ເພ ູ່ ອພດັທະນາຂະແໜງຕູ່າງໆ ເຊັູ່ ນ ການສ ກສາ, ສາທາລະນະສກຸ, ເສັູ້ນທາງໃນເຂດຊນົນະບດົ, 

ການສະໜອງ ໄຟຟູ້າໃນເຂດຊນົນະບດົ ແລະ ແຜນງານການປກົປກັຮກັສາສິູ່ ງແວດລູ້ອມ, ສະນ ັູ້ນ, 

ຈ ູ່ງເປັນການປະກອບສູ່ວນ ໃນການລບົລູ້າງຄວາມທກຸຍາກ ໃນ ສປປ ລາວ
11. 

ໃນຂະນະທີູ່ ໂຄງການນີູ້ ປະກອບສູ່ວນຢູ່າງຫ ວງຫ າຍໃຫູ້ກບັການພດັທະນາເສດຖະກດິມະຫາພາກຂອງປະເທດ, 

ໂຄງການດ ັູ່ງກ ູ່າວຍງັໄດູ້ເອົາໃຈໃສູ່ຢູ່າງໃກູ້ຊດິຕໍູ່ ກບັ:  

ກ.) “ຊວີດິການເປັນຢ ູ່ທີູ່ ດທີາງດູ້ານສງັຄມົ ຂອງບນັດາຊຸມຊນົທູ້ອງຖິູ່ນໃນເຂດໂຄງການ.” 

ພນັທະທີູ່ ຈະແຈ ູ້ງໄດູ້ກາໍນດົໄວູ້ໃນສນັຍາສາໍປະທານ: ໂຄງການ ໃຫູ້ການສະໜບັສະໜ ນຢູ່າງພຽງພໍ 

ເພ ູ່ ອຮບັປະກນັວູ່າຊວີດິການເປັນຢ ູ່ ຂອງບນັດາຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັໄດູ້ຮບັການປບັປງຸໃຫູ້ດຂີ ູ້ນບນົພ ູ້ນຖານ 

ຄວາມຍ ນຍງົ ແລະ ຂດີຄວາມສາມາດ ທາງດູ້ານລາຍຮບັຂອງພວກເຂົາກໄໍດູ້ຮບັການປບັປງຸໃຫູ້ດຂີ ູ້ນ;  

ຂ.) ການປກົປກັຮກັສາສິູ່ ງແວດລູ້ອມ: ໂຄງການໃຫູ້ການສະໜບັສະໜ ນ ການປກົປກັຮກັສາ ແລະ 

ຄຸູ້ມຄອງເຂດອູ່າງໂຕູ່ງ: 4,000 ກມ² ຂອງເຂດສະຫງວນແຫູ່ງຊາດນ ໍູ້າເທີນ ນາກາຍ (NTPC ຈ ູ່າຍ 1 

ລູ້ານໂດລາຕໍູ່ ປີຕະຫ ອດຊູ່ວງໄລຍະເວລາ 30 ປີຂອງການກໍູ່ສູ້າງແລະດາໍເນນີງານ, ພູ້ອມທງັການເສມີ

ຂະຫຍາຍໂດຍອງີຕາມສດຸທີູ່  ສນັຍາສາໍປະທານ CA ໄດູ້ກາໍນດົໄວູ້). ແຜນການດາໍເນນີງານ ແລະຂອບວຽກ

ການຄຸູ້ມຄອງສິູ່ ງແວດລູ້ອມແລະສງັຄມົ ສະບບັທີສອງ (SEMFOP II)7 ໄດູ້ວາງທິດທາງໄລຍະການດາໍເນນີ

ງານຫູ້າປີ ຊູ່ວງທີສອງ ສາໍລບັອງົການປກົປກັຮກັສາຄຸູ້ມຄອງເຂດອູ່າງໂຕູ່ງ (WMPA). ສິູ່ ງນີູ້ ແມ ູ່ນການລວມ

ເຂົູ້າກນັລະຫວູ່າງຂອບວຽກການຈາໍກດັການເຂົູ້າເຖງິເຂດອູ່າງໂຕູ່ງ ທີູ່ ເປັນຂໍູ້ກາໍນດົໃນ CA ແລະເນັູ້ນໜກັໃຫູ້

ເຫັນເຖງິບດົບາດທີູ່ ປູ່ຽນແປງໄປ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງ WMPA, ຊ ູ່ ງໄດູ້ຮບັ 

ການກາໍນດົຄ ນໃໝູ່ໃນດາໍລດັຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ສະບບັເລກທີ 471 ໃນປີ 2011. ຫ າຍມາດຕະການ 

ດູ້ານສິູ່ ງແວດລູ້ອມອ ູ່ ນກເໍກດີມຂີ ູ້ນ, ທູ່າມກາງມາດຕະການອ ູ່ ນໆ ເພ ູ່ ອອະນລຸກັ ຄນຸະພາບຂອງນ ໍູ້າ ແລະ 

ເພ ູ່ ອປູ້ອງກນັການເຊາະເຈ ູ່ອນຂອງດນິເຂດລຸູ່ມເຂ ູ່ອນ-ເຮ ອນຈກັ. 

ເອກະສານສະບບັນີູ້ ແມ ູ່ນສມຸໃສູ່ ຜນົກະທບົທາງດູ້ານເສດຖະກດິແລະສງັຄມົຂອງໂຄງການຕໍູ່ກບັ 

ບນັດາຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັໃນເຂດພ ພຽງນາກາຍ, ຊ ູ່ ງອາໃສຕ ັູ້ງຖິູ່ນຖານຢ ູ່ໃນກຸູ່ມບູ້ານຕູ່າງໆ ຊ ູ່ ງປະຈບຸນັ 

ກາຍເປັນເຂດອູ່າງເກບັນ ໍູ້າ. ບູ້ານອດຸມົສກຸ ແລະ ໂພນພນັແປກ, ພູ້ອມກບັບາງຄວົເຮ ອນ 

ຈາໍນວນໜູ້ອຍທີູ່ ໄດູ້ຮບັຜນົກະທບົ, ຄວົເຮ ອນທີູ່ ໄດູ້ຮບັຜນົກະທບົຈາກເຂດເນ ູ້ອທີູ່  ດນິຂອງໂຄງການທງັໝດົ 



ໂຄງການເຂ ູ່ ອນໄຟຟູ້ານໍູ້າເທີນ 2   ຮູ່າງບດົລາຍງານ: ສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍ-ຈາກອະດດີສ ູ່ອະນາຄດົ  

 

 

 ຫນູ້າ 14/63  

(ຜນົກະທບົທີູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັການກໍູ່ສູ້າງ), ອູ່າງໂຕູ່ງແລະເຂດລຸູ່ມເຂ ູ່ອນ-ເຮ ອນຈກັ ຕາມລູ່ອງນ ໍູ້າເທີນ ແລະ 

ເຊບ ັູ້ງໄຟບໍູ່ແມ ູ່ນສູ່ວນໜ ູ່ ງຂອງຂອບເຂດເອກະສານນີູ້. 

 
ຮ ບພາບ 1: ສະຖານທີູ່ ຂອງໝ ູ່ບູ້ານເກົູ່ າ ແລະ ໃໝູ່:  

ໝ ູ່ບູ້ານທີູ່ ຍູ້າຍໄປຢ ູ່ໃກ ູ້ເຂດອູ່າງເກບັນ ໍູ້າໃໝູ່ -ອງີຕາມຄວາມຕູ້ອງການຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັເອງ - 

ໄປຈນົຮອດຝ ັູ່ງຕາເວັນຕກົດູ້ານໃຕູ້ຂອງອູ່າງເກບັນ ໍູ້າ, ລະຫວູ່າງໜ ູ່ ງ ແລະ ສາມກໂິລແມດັ 

ຈາກສະຖານທີູ່ ດ ັູ້ງເດມີ4. 



ໂຄງການເຂ ູ່ ອນໄຟຟູ້ານໍູ້າເທີນ 2   ຮູ່າງບດົລາຍງານ: ສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍ-ຈາກອະດດີສ ູ່ອະນາຄດົ  

 

 

 ຫນູ້າ 15/63  

 

 

 

ຫູ້ອງທີ 1: ຮ ບແບບຂອງການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັແລະເປົູ້າໝາຍດູ້ານລາຍຮບັຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ  

 ຊາວບູ້ານ 6,289 ຄນົ, 1,310 ຄວົເຮ ອນ ທີູ່ ອາໄສດາໍລງົຊວີດິ ໃນ 17 ກຸູ່ມບູ້ານໄດູ້ຮບັການຈດັສນັທີູ່ ຢ ູ່ຄ ນໃໝູ່.   

 ບູ້ານອດຸມົສກຸ, ບູ້ານທີູ່ ເປັນສາໍນກັງານໃຫຍູ່ຂອງເມ  ອງ ແລະ ໂພນປູ່າແປກຊ ູ່ ງເປັນທີູ່ ຕ ັ ູ້ງວສິາຫະກດິປູ່າໄມ ູ້ຂອງລດັ, 

ເປັນໝ ູ່ບູ້ານທີູ່ ໄດູ້ຮບັຜນົກະທບົ ແຕູ່ວູ່າພຽງແຕູ່ 107 ແລະ 62 ຄວົເຮ ອນຕາມລາໍດບັມສີະຖານະພາບ 

ເປັນຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ. 

 ບນັດາຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັທງັໝດົຊ ູ່ ງດາໍລງົຊວີດິຢ ູ່ໃນເຂດພ ພຽງນາກາຍກູ່ອນການກໍູ່ສູ້າງເຂ ູ່ ອນໄຟຟູ້າ ແມ ູ່ນຖ ວູ່າເປັນ 

"ຄນົຊນົເຜົູ່ າພ ູ້ນເມ  ອງ" ອີງຕາມມາດຖານຂອງທະນາຄານໂລກທີູ່ ລະບໄຸວູ້ໃນຄາໍສ ັູ່ງແນະນາໍການດາໍເນນີງານ 4.20. 

ມາດຕະການພິເສດແມ ູ່ນເຫັນໄດູ້ລູ່ວງໜູ້ານບັແຕູ່ເລີູ່ ມຕ ົູ້ນສາໍລບັບນັດາຊນົເຜົູ່ າແລະ ບກຸຄນົທີູ່ ທກຸຍາກ. 

 ໃນເວລາເລີູ່ ມຕ ົູ້ນໂຄງການ, ລາຍຮບັຕໍູ່ ຫວົຄນົໂດຍສະເລູ່ຍໃນເຂດພ ພຽງຄາດຄະເນໄວູ້ແມ ູ່ນຈາໍນວນ ~110,000 

ກບີຕໍູ່ ເດ ອນ. ຕາມການຄາດຄະເນ 50% ຂອງປະຊາກອນໃນເຂດພ ພຽງນາກາຍຖ ກຈດັໃນປະເພດທກຸຍາກ (38%) 

ຫ   ທກຸຍາກຫ າຍ (12%) ໃນປີ 20081. 

 ເປົູ້າໝາຍລາຍຮບັຂອງຄວົເຮ ອນ: 186,000 ກບີ/ຄນົ/ເດ ອນ ໃນເຂດຊນົນະບດົ*1. ຕວົເລກນີູ້ສອດຄູ່ອງກບັຕວົເລກ 

1,490 ໂດລາຕໍູ່ ຄວົເຮ ອນຕໍູ່ ປີ, ອີງໃສູ່ຂະໜາດຂອງຄວົເຮ ອນໂດຍສະເລູ່ຍມສີະມາຊກິ 5.2 ຄນົ1 ແລະ 

ອດັຕາແລກປູ່ຽນແມ ູ່ນ 7.800 ກບີຕໍູ່  1 ໂດລາ. 

 

2.2 ຂ ັູ້ນຕອນການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັອງີຕາມມາດຕະຖານສາກນົກູ່ຽວກບັນະໂຍບາຍປກົ

ປູ້ອງທາງດູ້ານສງັຄມົແລະສິູ່ ງແວດລູ້ອມ 

ໂຄງການ NT2 ແມ ູ່ນໂຄງການທີູ່ ຊບັຊູ້ອນ ຊ ູ່ ງໄດູ້ແກ ູ້ໄຂ ແລະ ຈາໍກດັຜນົກະທບົ ໃຫູ້ໜູ້ອຍສດຸ 

ຈາກໂຄງການຕໍູ່ກບັປະຊາຊນົ ແລະ ລະບບົນເິວດຢູ່າງເປັນລະບບົ ເພ ູ່ ອປະຕບິດັໃຫູ້ສອດຄູ່ອງ ຕາມສນັຍາ 

ສາໍປະທານ. ແຜນການພດັທະນາສງັຄມົ ແລະ ແຜນການຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ປະເມນີຜນົສິູ່ ງແວດລູ້ອມ 

ໄດູ້ອອກແບບເພ ູ່ ອແນໃສູ່ ການພດັທະນາທີູ່ ມຄີວາມຮບັຜິດຊອບ ໂດຍປະຕບິດັຕາມມາດຕະຖານ 

ການປກົປູ້ອງສງັຄມົ ແລະ ສິູ່ ງແວດລູ້ອມ ສາກນົ (ທະນາຄານໂລກແລະທະນາຄານພດັທະນາອາຊ)ີ. 

ຂ ັູ້ນຕອນການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັສາມາດຈດັລວມເຂົູ້າກນັເປັນສາມໃລຍະກວູ້າງໆ (ໂດຍມກີານຄວບກນັເລັກນູ້ອຍ 

ລະຫວູ່າງໃລຍະເວລາ) ດ ັູ່ງນີູ້:   

I. ໃລຍະການປ ກສາຫາລ , ການອອກແບບ ແລະ ການວາງແຜນ 

II. ການຍກົຍູ້າຍຕວົຈງິ 

                                                 

 

 

 

*1 ສາໍລບັການປະເມນີເປົູ້າໝາຍຄວົເຮ ອນ, ຄະນະກາໍມະການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ ແລະ NTPC ຕກົລງົກນັເພ ູ່ ອຍກົເສັູ້ນ

ຄວາມທກຸຍາກຈາກ 180.000 ກບີ/ຄນົ/ເດ ອນ ຈາກລດັຖະດາໍລດັຂອງປະທານປະເທດ ເລກທີ 201 ຂອງເດ ອນເມສາ 

2012. NTPC ແລະລດັຖະບານລາວໄດູ້ຕກົລງົຮູ່ວມກນັເພ ູ່ ອເພີູ່ ມລະດບັຕວົເລກດ ັູ່ງກ ູ່າວນີູ້ເປັນ 186.000 ກບີ ໃນປີ  

2013, ໂດຍໃຫູ້ຄວາມສາໍຄນັຕໍູ່ ກບັເງນິເຟີູ້.  
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III. ການພດັທະນາຊວີດິການເປັນຢ ູ່   

ການປ ກສາຫາລ ແລະການວາງແຜນ ເລີູ່ ມ

ແຕູ່ຕ ົູ້ນປີ 1996 ໃນເວລາທີູ່ ໄດູ້ດາໍເນນີ

ການສ ກສາທີູ່ ເປັນພ ູ້ນຖານທາໍອດິແລະການ

ເກບັກາໍຂໍູ້ມ  ນກ ູ່ຽວກບັ

ລະບບົການຜະລິດກະສກິາໍ, ຊວີດິການເປັນ

ຢ ູ່ແລະຮ ບແບບຂອງວດັທະນະທາໍ.  ສິູ່ ງ

ເຫ ົູ່ ານີູ້ ລວມມກີານສາໍຫ ວດທີູ່ ເປັນລາຍ

ລະອຽດແລະການສ ກສາກູ່ຽວກບັບດົບາດ

ຍງິ-ຊາຍແລະຊນົເຜົູ່ າສູ່ວນນູ້ອຍ.  ໃລຍະ

ການວາງແຜນແລະປ ກສາຫາລ ໄດູ້ເຮັດໃຫູ້

ເກດີມແີຜນການພດັທະນາທາງດູ້ານສງັຄມົ ຊ ູ່ ງໄດູ້ຮບັຮອງຢູ່າງເປັນທາງການ ໂດຍລດັຖະບານລາວ ໃນຕ ົູ້ນປີ 

2005. 

 

ການຍກົຍູ້າຍຕວົຈງິ ໄດູ້ເລີູ່ ມຕ ົູ້ນຈາກບູ້ານທດົລອງທາໍອດິໃນປີ 2004. ໃນປີ 2006, ກຸູ່ມທາໍອດິມ ີ9 ບູ້ານ ໄດູ້

ຍກົຍູ້າຍເຂົູ້າບູ່ອນພກັອາໃສຊ ົູ່ວຄາວດູ້ວຍເຫດຜນົທາງດູ້ານຄວາມປອດໄພ ເພ ູ່ ອປູ້ອງກນັຊາວບູ້ານຈາກຜນົ

ກະທບົທີູ່ ອາດເປັນໄປໄດູ້ຈາກນ ໍູ້າໄຫ ຢູ້ອນກບັຄ ນຈາກການຕນັເຂ ູ່ອນເກບັກກັນ ໍູ້າ. ກຸູ່ມໝ ູ່ບູ້ານທີສອງແມ ູ່ນຍກົຍູ້າຍ

ໃນລະດ ແລູ້ງຂອງປີ   2007/08 ແລະທງັໝດົ 17 ບູ້ານ ກໄໍດູ້ຍກົຍູ້າຍພາຍໃນເດ ອນພ ດສະພາ 2008 ເຂົູ້າ

ໄປຢ ູ່ເຮ ອນໃໝູ່ຂອງພວກເຂົາ.    

ການພດັທະນາຊວີດິການເປັນຢ ູ່ ໄດູ້ເລີູ່ ມຕ ົູ້ນຄຽງຄ ູ່ກນັກບັການຍກົຍູ້າຍຕວົຈງິ ໃນເວລາທີູ່ ບນັດາຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັ

ສນັເຮັດສວນຄວົໃໝູ່ແລະທີູ່ ດນິທີູ່ ຈດັສນັໃຫູ້. ພາຍຫ ງັການເລີູ່ ມເກບັກກັນ ໍູ້າໃນອູ່າງເດ ອນມຖິນຸາ ປີ 2008, ທກັ

ສະໃນການດາໍລງົຊວີດິທາງດູ້ານການປະມງົກໄໍດູ້ຮບັການສູ້າງຂ ູ້ນ ແລະ ທກັສະທີູ່ ມຢີ ູ່ທາງດູ້ານການປ ກຝງັ 

ແລະລູ້ຽງສດັກໄໍດູ້ຮບັການປບັປງຸໃຫູ້ດຂີ ູ້ນໂດຍການຊູ່ວຍເຫ  ອ ທາງດູ້ານເຕັກນກິວຊິາການຈາກໂຄງການ ແລະ 

ພະນກັງານຂອງລດັຖະບານ.    

 

ຫ ກັໝາຍ 

ໃລຍະເວລາການຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັຍງັຄງົສ ບຕໍູ່ ມາຮອດປະຈບຸນັ. ລາຍລະອຽດເພີູ່ ມຕ ູ່ ມກ ູ່ຽວກບັ 

ສາມໃລຍະນ ັູ້ນແມ ູ່ນລະບໄຸວູ້ໃນຕາຕະລາງຂູ້າງລຸູ່ມນີູ້:  

 

ໃລຍະການ

ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ  

ເວລາ ບາດກູ້າວສາໍຄນັ 

ການລະບ ຸ/ ການ

ປ ກສາຫາລ  ແລະ 

ອອກແບບ

ໂຄງການ  

ຈາກປີ 1996 ເລີູ່ ມຕ ົູ້ນການປ ກສາຫາລ ກບັບນັດາຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ ແບບມສີູ່ວນຮູ່ວມຢູ່າງກວູ້າງ

ຂວາງ, ການແລກປູ່ຽນຄາໍຄິດເຫັນແລະບນັດາຄວາມລະອຽດອູ່ອນຕໍູ່ ກບັບນັຫາ

ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ 

2000 ສູ້າງເຂດສະຫງວນແຫູ່ງຊາດນ ໍູ້າເທີນ-ນາກາຍ ເນ ູ້ອທີູ່   (4000 ກມ²), ຊ ູ່ ງເປັນ

ອູ່າງໂຕູ່ງຂອງໂຄງການ 



ໂຄງການເຂ ູ່ ອນໄຟຟູ້ານໍູ້າເທີນ 2   ຮູ່າງບດົລາຍງານ: ສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍ-ຈາກອະດດີສ ູ່ອະນາຄດົ  
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2002  ຮູ່າງທາໍອິດຂອງສນັຍາສາໍປະທານ 

ທູ້າຍປີ 2004 ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ 30 ຄວົເຮ ອນ ໄປຍງັບູ້ານຍກົຍູ້າຍຈດັສນັໜອງບວົສາທິດ  

 ກລໍະກດົ 

2005 

ຮບັຮອງແຜນການພດັທະນາທາງດູ້ານສງັຄມົ (SDP) ແລະການ

ປິດການລະດມົດູ້ານການເງນິ:  ເລີູ່ ມຕ ົູ້ນການກໍູ່ສູ້າງໂຄງການແລະຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັ  

SDP  

ການຂູ້າມຜູ່ານ 

ແລະ ການ

ຍກົຍູ້າຍຕວົຈງິ 

2005 ສູ້າງຕ ັູ້ງສະມາຄມົປູ່າໄມ ູ້ຊາວບູ້ານ (VFA) 

2005 ອອກແບບແຜນພດັທະນາບູ້ານ, ກາໍນດົລາຍລະອຽດແຜນຜງັບູ້ານແລະການນາໍໃຊູ້

ທີູ່ ດນິ.  

ເມສາ 2006 ການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັຂອງກຸູ່ມທາໍອິດ 9 ບູ້ານ ຕາມເຂດນ ໍູ້າເທີນດູ້ານເທິງຂອງເຂດ

ເຂ ູ່ ອນໄຟຟູ້າ. ຊາວບູ້ານໄດູ້ຍກົຍູ້າຍທາໍອິດໄປຍງັບູ່ອນພກັອາໃສຊ ົູ່ວຄາວໃນຂະນະ

ທີູ່ ມກີານກໍູ່ສູ້າງທາງດູ້ານວສິາວະກາໍ ແລະ ການກໍູ່ສູ້າງເບ ູ້ອງຕ ົູ້ນຂອງເຂດເຂ ູ່ ອນ

ໄຟຟູ້າອູ້ອມຮອບແລວສາຍຫູ້ວຍທີູ່ ເປັນຫີນຊ ູ່ ງຮຽກຮູ້ອງຕູ້ອງການໃຫູ້ມກີານຍກົຍູ້າຍ

ທນັທີເພ ູ່ ອຮບັປະກນັຄວາມປອດໃພຂອງເຂົາເຈົູ້າ. ບນັດາຄວົເຮ ອນທີູ່ ດ ູ້ອຍໂອກາດ 

ກໄໍດູ້ຮບັການຊູ່ວຍເຫ  ອທາງດູ້ານອາຫານ ແລະ ບນັດາຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັອ ູ່ ນກໄໍດູ້

ຮບັການຈ ູ້າງເຮັດວຽກຂອງແຜນງານອາຫານ ເພ ູ່ ອງານໃນການບກຸເບກີເຂດບູ້ານ

ແລະບູ່ອນເຮັດສວນ.  

 2008 ສາໍເລັດການສູ້າງຝາກ ັູ້ນເຂ ູ່ ອນນາກາຍ (ເມສາ ປີ 2008).  

ກຸູ່ມໝ ູ່ບູ້ານທີສອງ ກໄໍດູ້ຍກົຍູ້າຍເຂົູ້າໄປໃນເຮ ອນໃໝູ່ໂດຍກງົໃນໝ ູ່ບູ້ານທີູ່ ຈດັສນັ

ໄວູ້ໃນເດ ອນມຖິນຸາ 2008.  

ຄວົເຮ ອນຍກົຍູ້າຍຈດັສນັທງັໝດົແມ ູ່ນຢ ູ່ໃນບູ່ອນພກັອາໃສຖາວອນໃນທູ້າຍປີ 

2008. 

ອູ່າງເກບັນ ໍູ້ານາກາຍເນ ູ້ອທີູ່  450 ກມ²ໃກູ້ກບັລະດບັນ ໍູ້າເຕັມອູ່າງໃນທູ້າຍປີ 2008.      

ປະສິດທິຜນົສ ງຂອງອູ່າງເກບັນ ໍູ້າເຮັດໃຫູ້ເກດີມກີານຫາປາໄດູ້ຮບັຜນົດໃີນເບ ູ້ອງຕ ົູ້ນ.  

ການພດັທະນາ

ຊວີດິການເປັນຢ ູ່  

2008 ບນັດາຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັໄດູ້ຮບັເຮ ອຫາປາແລະອປຸະກອນຕູ່າງໆໃນເດ ອນທນັວາ  

2009 ເຮ ອນໃໝູ່ພູ້ອມໄຟຟູ້າ ແລະ ໂຄງລູ່າງພ ູ້ນຖານຂອງຊຸມຊນົກເໍກດີມ.ີ  

ບນັດາໂຮງຮຽນ ແລະສກຸສາລາພູ້ອມອປຸະກອນ, ເຮ ອນພກັສາໍລບັຄ ສອນ

ແລະພະນກັງານທີູ່ ເບິູ່ ງແຍງດູ້ານສຂຸະພາບ, ສິູ່ ງປກຸສູ້າງຂອງຊຸມຊນົແລະບໍູ່ ນ ໍ ູ້າບາ

ດານກໄໍດູ້ສູ້າງສາໍເລັດ.    

ການສູ້າງຕ ັູ້ງກຸູ່ມການປະມງົບູ້ານ (VFG), ກດົລະບຽບກູ່ຽວກບັການປະມງົສີູ່ ສະບບັ 

ໄດູ້ສູ້າງຂ ູ້ນແລະເຊັນໂດຍທູ່ານເຈົູ້າແຂວງແຂວງຄາໍມ ູ່ວນສາໍລບັແຕູ່ລະບູ້ານຍກົຍູ້າຍ

ຈດັສນັ 16 ບູ້ານ.  

ຮູ່າງແຜນການຄຸູ້ມຄອງການປະມງົແບບມສີູ່ວນຮູ່ວມກໄໍດູ້ສູ້າງຂ ູ້ນແລະປ ກສາຫາລ 

ແລກປູ່ຽນກບັບນັດາຜ ູ້ມສີູ່ວນກູ່ຽວຂູ້ອງຕູ່າງໆ.  

ແຜນງານອາຫານເພ ູ່ ອງານກໄໍດູ້ສິູ້ນສດຸລງົ, ບນັດາຄວົເຮ ອນດູ້ອຍໂອກາດທີູ່ ທກຸ

ຍາກຍງັສ ບຕໍູ່ ໄດູ້ຮບັການຊູ່ວຍເຫ  ອທາງດູ້ານອາຫານ.  

ການສ ົູ່ງມອບສາໍເນົາໃບຢັູ້ງຢ ນທີູ່ ດນິສາໍລບັເນ ູ້ອທີູ່ ດນິປ ກຝງັແບບຖາວອນຈາໍນວນ 

(0.66 ເຮັກຕາ).  



ໂຄງການເຂ ູ່ ອນໄຟຟູ້ານໍູ້າເທີນ 2   ຮູ່າງບດົລາຍງານ: ສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍ-ຈາກອະດດີສ ູ່ອະນາຄດົ  

 

 

 ຫນູ້າ 18/63  

2010 ເສັູ້ນທາງເຂົູ້າຫາບູ້ານກໄໍດູ້ສາໍເລັດແລະທກຸບູ້ານກສໍາມາດເຂົູ້າເຖງິຊນົລະປະທານ.  

VFA ໄດູ້ສູ້າງຂ ູ້ນເປັນວສິາຫະກດິລວມໝ ູ່ຈາໍກດັໂດຍຜ ູ້ຖ ຮຸູ້ນ 6,289 ຄນົ. ກອງ

ປະຊຸມຄະນະກາໍມະການບໍລິຫານຂອງ VFA ຄ ັູ້ງທາໍອິດແລະການຈ ູ່າຍເງນິປນັຜນົ 

ສາໍລບັປີ 2009 ແລະ 2010.   

ການຈ ູ່າຍເງນິທດົແທນຄວາມເສຍຫາຍສາໍລບັເນ ູ້ອທີູ່ ດນິນາແລະຕ ົູ້ນໄມ ູ້ກນິໝາກ

ຕູ່າງໆ.  

2011 ການວາງແຜນການນາໍໃຊູ້ທີູ່ ດນິແບບມສີູ່ວນຮູ່ວມ (PLUP) ແລະການຈດັສນັເນ ູ້ອທີູ່

ດນິ ເພ ູ່ ອລະບເຸນ ູ້ອທີູ່ ດນິປ ກຝງັເພີູ່ ມຕ ູ່ ມແລະເພ ູ່ ອກາໍນດົເຂດຊາຍແດນບູ້ານແລະທີູ່

ດນິຂອງ VFA.  

ເງນິທດົແທນຄວາມເສຍຫາຍໄດູ້ຈ ູ່າຍໃຫູ້ກບັບນັດາຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັສາໍລບັຄວາມ

ເສຍຫາຍຄວາຍຈາໍນວນ 555ໂຕ. 

ການປບັປູ່ຽນຈາກກອງທ ນໝ ນວຽນເປັນ ກອງທ ນສິນເຊ ູ່ ອບູ້ານສາໍລບັທກຸກຸູ່ມບູ້ານ. 

ປບັປູ່ຽນສິດທິໄດູ້ຮບັຂອງຊຸມຊນົທີູ່ ຍງັເຫ  ອເຂົູ້າເປັນຮຸູ້ນທີູ່ ເປັນທ ນຂອງສິນເຊ ູ່ ອບູ້ານ.  

ຄວາມພະຍາຍາມທາໍອິດຂອງການສູ້າງແຜນພດັທະນາບູ້ານ.  

2012 ປບັປງຸການຈດັຕ ັູ້ງຂອງ NRO ເປັນໂຄງການພດັທະນາຊຸມຊນົແບບຍ ນຍງົສາໍລບັ

ເຂດຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍ.  

ສູ້າງຕ ັູ້ງກອງທ ນສິນເຊ ູ່ ອບູ້ານໃນທກຸກຸູ່ມບູ້ານ. ການໃຫູ້ເງນິສດົແທນການໃຫູ້

ອປຸະກອນແລະເຄ ູ່ ອງມ  ປ ກຝງັ.  

2013 ສ ົູ່ງມອບໃບຕາດນິທີູ່ ເປັນຂອງຊຸມຊນົສາໍລບັເນ ູ້ອທີູ່ ດນິທີູ່ ເປັນປູ່າແລະເນ ູ້ອທີູ່ ດນິເພີູ່ ມ

ຕ ູ່ ມ.  

ໄດູ້ສະໜອງເງນິສດົທຽບເທົູ່ າກບັການໃຫູ້ເຮ ອຈາໍນວນເພີູ່ ມຕ ູ່ ມໃຫູ້ກອງທ ນສິນເຊ ູ່ ອ

ບູ້ານ.  

ການສູ້າງແຜນພດັທະນາບູ້ານໂດຍມກີດິຈະກາໍຕູ່າງໆ ດູ້ານຊວີດິການເປັນຢ ູ່ທີູ່ ເປັນ

ລາຍລະອຽດ.  

ການວດັແທກເປົູ້າໝາຍລາຍຮບັຂອງຄວົເຮ ອນ, ຫູ້າປີພາຍຫ ງັທກຸບູ້ານໄດູ້ຍກົຍູ້າຍ

ແລູ້ວ.  

 

ຫລາກຫລາຍແນວທາງ ເພ ູ່ ອສະໜບັສະໜ ນ ຄວົເຮ ອນຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍ ຈາໍນວນ 1,310 ຄວົເຮ ອນ. 

ມາດຕະການຈາໍກດັຜນົກະທບົ ແລະໂອກາດໃນການພດັທະນາ ເພ ູ່ ອສູ້າງຊວີດິການເປັນຢ ູ່ຄ ນໃໝູ່ຢູ່າງຍ ນ

ຍງົແລະບນັລລຸະດບັລາຍຮບັແລະການຊມົໃຊູ້ສ ງກວູ່າລະດບັທີູ່ ມຢີ ູ່ກ ູ່ອນມໂີຄງການ. ໂຄງການໄດູ້ສະໜອງຊບັ

ສນິຫ າຍຢູ່າງປະສມົປະສານກນັ, ການໃຫູ້ຄວາມຊູ່ວຍເຫ  ອທາງດູ້ານເຕັກນກິວຊິາການ ແລະ ຕາໜູ່າງ 

ສະຫວດັດກີານສງັຄມົສງົເຄາະເພ ູ່ ອຜ ູ້ດ ູ້ອຍໂອກາດ, ການສູ້າງຕ ັູ້ງການຕດິຕາມກວດກາຄວາມຄ ບໜູ້າ 

ຈາກພາຍນອກ ແລະ ເປັນອດິສະຫ ະກ ູ່ຽວກບັເປົູ້າໝາຍຕູ່າງໆແລະການດດັປບັແຜນງານດູ້ານການດາໍລງົຊວີດິ.  

ກຸູ່ມທີູ່ ເບິູ່ ງລວມຮບັປະກນັວູ່າຂະບວນການມຄີວາມສມົບ ນແບບ ແລະ ໃຫູ້ຄາໍແນະນາໍແກູ່ໂຄງການຢູ່າງ 

ສະຫລຽວສະຫລາດ. ແນວທາງທີູ່ ຫລາກຫລາຍລວມມ ີ ຫູ້າເສົາຫ ກັ ເພ ູ່ ອຟ ູ້ນຟ ຊວີດິການເປັນຢ ູ່ ຄ : ການເຮັດ

ນາ-ສວນ, ການປະມງົ, ການລູ້ຽງສດັ, ປູ່າໄມ ູ້, ເຄ ູ່ ອງປູ່າຂອງດງົ ແລະ ກດິຈະກາໍທີູ່ ບໍູ່ ແມ ູ່ນກະສກິາໍ. 

 ການຈ ູ່າຍເງນິສດົເພ ູ່ ອທດົແທນຄວາມເສຍຫາຍສາໍລບັການສ ນເສຍທີູ່ ດນິ, ຕ ົູ້ນໄມ ູ້ກນິໝາກ ແລະ ສດັລູ້ຽງ;  



ໂຄງການເຂ ູ່ ອນໄຟຟູ້ານໍູ້າເທີນ 2   ຮູ່າງບດົລາຍງານ: ສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍ-ຈາກອະດດີສ ູ່ອະນາຄດົ  

 

 

 ຫນູ້າ 19/63  

 ຕາໜູ່າງປກົປູ້ອງຜ ູ້ດ ູ້ອຍໂອກາດໄດູ້ຮບັການອອກແບບເພ ູ່ ອຊູ່ວຍຄວາມຕູ້ອງການທີູ່ ຈາໍເປັນຢູ່າງແທູ້ຈງິຂອງຜ ູ້

ທກຸຍາກ, ແຕູ່ບໍູ່ ໄດູ້ຕລີາຄາຕ ໍູ່າຕໍູ່ ກບັສາຍພວົພນັຂອງຄອບຄວົທີູ່ ເປັນປະເພນປີະຕບິດັຜູ່ານມາຫ  ສູ້າງແນວ

ຄດິຕຖີອຍຕໍູ່ກບັການສູ້າງຊວີດິການເປັນຢ ູ່ໃໝູ່.  ຕາໜູ່າງປກົປູ້ອງຜ ູ້ດ ູ້ອຍໂອກາດແມ ູ່ນໃຫູ້ແກ ູ່ທກຸຄວົເຮ ອນທີູ່

ກ ູ່ຽວຂູ້ອງໃນໄລຍະຂູ້າມຜູ່ານເພ ູ່ ອຊູ່ວຍບນັດາ ຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັປບັເຂົູ້າກບັສະພາບຊວີດິການເປັນຢ ູ່ໃໝູ່ 

ແລະຮບັຄວາມສູ່ຽງ(ເຊັູ່ ນວູ່າ ການປູ່ຽນແປງວທີິການປະຕບິດັດູ້ານການປ ກຝງັ) ທີູ່ ຈາໍເປັນເພ ູ່ ອສູ້າງຊວີດິໃໝູ່;  

 ເຮ ອນ, ສິູ່ ງປກຸສູ້າງຂອງຊຸມຊນົແລະໂຄງລູ່າງພ ູ້ນຖານຂອງບູ້ານອ ູ່ ນໆໄດູ້ສູ້າງຂ ູ້ນ ໂດຍນາໍໃຊູ້ແຮງງານທີູ່ ມ ີ

ໃນບູ້ານແລະແຮງງານເສມີຕ ູ່ ມທີູ່ ຈາໍເປັນບນົພ ູ້ນຖານການເຮັດວຽກເພ ູ່ ອແລກເຂົູ້າກນິ; 

 ອງົປະກອບຂອງໂຄງລູ່າງພ ູ້ນຖານເພີູ່ ມຕ ູ່ ມໄດູ້ສູ້າງຂ ູ້ນໂດຍບນັດາຜ ູ້ຮບັເໝົາຕໍູ່ , ເຊັູ່ ນ: ການສູ້າງນ ໍູ້າບາດານ, 

ການກະຢາຍຕາຂູ່າຍໄຟຟູ້າ, ລະບບົຊນົລະປະທານແລະສິູ່ ງປກຸສູ້າງພິເສດຕູ່າງໆ;   

 ການວາງແຜນນາໍໃຊູ້ແລະຄຸູ້ມຄອງຊພັະຍາກອນດນິແບບມສີູ່ວນຮູ່ວມເພ ູ່ ອ (a) ສູ້າງຄວາມເໝາະສມົແລະ 

ດຸູ່ນດູ່ຽງຂອງປູ່າໄມ ູ້ແລະເຂດດນິນາໍໃຊູ້ເພ ູ່ ອຜນົຮບັທີູ່ ຍ ນຍງົແລະການດາໍລງົຊວີດິແບບປະສມົປະສານຂອງຜ ູ້

ຍກົຍູ້າຍແລະ (b) ເພ ູ່ ອການເຂົູ້າເຖງິຊບັພະຍາກອນດນິແລະປູ່າໄມ ູ້ ໂດຍເປັນທາໍຂອງສະມາຊກິ 

ຊຸມຊນົຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍ; 

 ການສະໜອງແຜນງານສາທາລະນະສກຸຢ ູ່ໃນເຂດຍຍົູ້າຍຈກັສນັສມຸໃສູ່ການປູ້ອງກນັພະຍາດ, ສຂຸະພາບແມ ູ່ 

ແລະ ເດັກ; 

 ແຜນງານສິູ່ ງແວດລູ້ອມລວມທງັການປູ້ອງກນັສດັປູ່າແລະປູ່າໄມ ູ້, ຄນຸະພາບນ ໍູ້າ ແລະ ການຕດິຕາມ 

ອາຍສກາ໊ສເຮ ອນແກູ້ວ, ແລະການສ ກສາດູ້ານສິູ່ ງແວດລູ້ອມ; ແລະ 

 ການສາໍຫ ວດລະເບດີບໍູ່ທນັແຕກແລະການເກບັກ ູ້. 

 

3 ສະພາບການຜູ່ານມາຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ 

ເຂດຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນ ໍູ້າເທີນ 2 ແມ ູ່ນຕ ັູ້ງຢ ູ່ເທິງພ ພຽງລະຫວູ່າງສາຍພ ຫ ວງ, ຊ ູ່ ງກາໍນດົເຂດຊາຍແດນລະຫວູ່າງ 

ສປປ ລາວ ກບັ ຫວຽດນາມ, ແລະເຂດທົູ່ງພຽງທີູ່ ຮາບຍາວຢຽດເຖງິແມ ູ່ນ ໍູ້າຂອງແລະຊາຍແດນກບັປະເທດໄທ. 

ພ ພຽງແມ ູ່ນສູ່ວນໜ ູ່ ງຂອງເມ  ອງນາກາຍຊ ູ່ ງຂ ູ້ນກບັແຂວງຄາໍມ ູ່ວນ, ຈນົມາຮອດຫວູ່າງບໍູ່ດນົມານີູ້ໄດູ້ຖ ກຈດັເຂົູ້າໃນ

ກຸູ່ມຂອງເມ  ອງທີູ່ ທກຸຍາກທີູ່ ສດຸຂອງ ສປປ ລາວ 
4. 

ການສ ກສາເຂດນາກາຍ ຊີູ້ໃຫູ້ເຫັນປະຫວດັຍາວນານຂອງການອບົພະຍບົຍກົຍູ້າຍ
3ຊ ູ່ ງເກດີຈາກສະພາບເງ ູ່ອນ

ໄຂພາຍໃນ ເຊັູ່ ນ: ການແຜູ່ລະບາດຂອງພະຍາດ, ການຊອກຫາສະພາບເງ ູ່ອນໄຂເພ ູ່ ອປບັປງຸຊວີດິການເປັນຢ ູ່ທີູ່

ດ ີ ກ ູ່ວາ (ດນິ, ເຄ ູ່ ອງປູ່າຂອງດງົ ແລະ ສດັປູ່າ) ແລະປດັໃຈພາຍນອກ ເຊັູ່ ນ: ການເຂົູ້າມາຮກຸຮານ ແລະ 

ຄອບຄອງແຂວງຄາໍມ ູ່ວນຂອງໄທໃນຕ ົູ້ນສດັຕະວດັທີ 19, ໃລຍະທີູ່ ເປັນຫວົເມ  ອງຂ ູ້ນຂອງຝຣ ັູ່ງ, ການເຂົູ້າມາຮກຸ

ຮານແລະຄອບຄອງຂອງຍີູ່ ປຸູ່ນໃນລະຫວູ່າງປີ 1945 ແລະ 1946 ແລະ ສງົຄາມອນິດ ຈນີຈນົຮອດປີ 1973. 

ເຂດພ ພຽງນາກາຍທີູ່ ຕ ັູ້ງຕາມເສັູ້ນທາງໂຮູ່ຈມີນິ ໄດູ້ຖ ກຖິູ້ມລະເບດີຢູ່າງມະຫາສານໃນລະຫວູ່າງສງົຄາມ ອາເມລິ

ກາ-ຫວຽດນາມ. 

“ຊນົເຜົູ່ າພ ູ້ນເມ  ອງ":ທກຸຊນົເຜົູ່ າທີູ່ ອາໄສຢ ູ່ໃນເຂດໂຄງການແມ ູ່ນຈດັເປັນ "ຄນົຊນົເຜົູ່ າພ ູ້ນເມ  ອງ" ໂດຍ ມາດ

ຕະການນະໂຍບາຍປກົປູ້ອງທາງດູ້ານສງັຄມົຂອງທະນາຄານໂລກ. ບນັດາກຸູ່ມຊນົເຜົູ່ າຖ ວູ່າ "ມຄີວາມສູ່ຽງ” 

ແມ ູ່ນເຜົູ່ າບຣ  (Brou) (39%), ເຜົູ່ າອາເຮ ີ(10%) ແລະພງົ/ໂຢູ້ຍ (5%)3. 



ໂຄງການເຂ ູ່ ອນໄຟຟູ້ານໍູ້າເທີນ 2   ຮູ່າງບດົລາຍງານ: ສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍ-ຈາກອະດດີສ ູ່ອະນາຄດົ  
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3.1 ບນັດາກດິຈະກາໍທີູ່ ຫ າກຫ າຍເພ ູ່ ອແກູ້ໄຂໄພພິພດັຈາກທາໍມະຊາດ, ນາໍໃຊູ້

ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດທີູ່ ຈາໍກດັທີູ່ ສດຸແລະຈາໍກດັຄວາມສູ່ຽງ
3.  

ໂດຍປະເພນປີະຕບິດັຜູ່ານມາ, ສາໍລບັບນັດາຊຸມຊນົທີູ່ ດາໍລງົຊວີດິໃນເຂດພ ພຽງນາກາຍ, ການປ ກຝງັແບບຖາງ

ປູ່າເຮັດໄຮູ່ໂດຍໝ ນວຽນໃນເຈດັປີແມ ູ່ນປດັໃຈພ ູ້ນຖານຂອງການຫາລູ້ຽງຊບີເພ ູ່ ອຢ ູ່ລອດ. ໂດຍທົູ່ວໄປແລູ້ວ, ການ

ປ ກເຂົູ້າແມ ູ່ນບໍູ່ ໄດູ້ດແີລະການຂາດແຄນເຂົູ້າກນິແມ ູ່ນມກີານບນັທ ກໃນທກຸບູ້ານ. ມພີຽງແຕູ່ບາງຄວົເຮ ອນທີູ່ ມ ີ

ຖານະດໃີນໝ ູ່ບູ້ານທີູ່ ຮ ັູ່ງມທີີູ່ ສດຸ ຕ ົູ້ນຕໍກແໍມ ູ່ນບູ້ານນາກາຍໃຕູ້, ນາກາຍເໜ ອ ແລະ ບູ້ານດອນ ຊ ູ່ ງສາມາດປ ກ

ເຂົູ້າໃນທ ົູ່ງນາໄດູ້. ບາງຄວົເຮ ອນກບໍໍູ່ສາມາດເຂົູ້າເຖງິດນິທີູ່ ເໝາະສມົເພ ູ່ ອປ ກເຂົູ້າ. ຜນົຜະລິດເຂົູ້າໂດຍສະເລູ່ຍ
4 

ແມ ູ່ນປະມານ 0.8 ໂຕນ/ຮຕສາໍລບັເຂົູ້າໄຮູ່ ແລະ 1.5 ເຖງິ 2.0 ໂຕນ/ຮຕສາໍລບັເຂົູ້ານາ. ຄາດວູ່າ 500 ຮຕ 

ຂອງເຂົູ້າໄຮູ່ແມ ູ່ນປ ກແບບປະປູ່ອຍຕາມທາໍມະຊາດ,ໂດຍດນິບໍູ່ອດຸມົສມົບ ນ, ມນີ ໍ ູ້າຖ ູ້ວມແລະແຫູ້ງແລູ້ງເລ ູ້ອຍໆ 

ພູ້ອມທງັຂາດເຕັກໂນໂລຊທີີູ່ ທນັສະໄໝ
5. ມຜີກັບາງຊະນດິ ກໄໍດູ້ປ ກໃກູ້ກບັເຮ ອນແລະອາດລວມມຜີກັກະລ ໍູ່າປີ, 

ໝາກແຕງ, ໝາກເລັູ່ ນ, ສາລີແລະໝາກອ 10. 

ຮ ບພາບ 2: ການປ ກຝງັແບບຖາງປູ່າເຮັດໄຮູ່, ກ ູ່ອນການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ 



ໂຄງການເຂ ູ່ ອນໄຟຟູ້ານໍູ້າເທີນ 2   ຮູ່າງບດົລາຍງານ: ສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍ-ຈາກອະດດີສ ູ່ອະນາຄດົ  
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ຊາວບູ້ານຫາປາໃນນ ໍູ້າເທີນແລະຕາມສາຂາຕູ່າງໆ, ລູ່າສດັເພ ູ່ ອເປັນອາຫານແລະເກບັຜະລິດຕະພນັພ ດເພ ູ່ ອຊມົ

ໃຊູ້ໃນແຕູ່ລະວນັແລະຮກັສາໄວູ້ກນິໃລຍະຍາວ. 

 

  

 
ຮ ບພາບ 3: ການຫາປາ ແລະ ການລູ່າເນ ູ້ອ, ກ ູ່ອນການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ 

 

ການລູ້ຽງສດັໂດຍຮດີຄອງປະເພນແີລູ້ວເປັນປດັໄຈສາໍຄນັເພ ູ່ ອສະສມົຄວາມມ ັູ່ງຄ ັູ່ງໃນກບັຄວົເຮ ອນແທນທີູ່ ຈະ

ເປັນບນັດາກດິຈະກາໍທາງດູ້ານເສດຖະກດິແລະການຜະລິດ, ຊ ູ່ ງສດັລູ້ຽງສາມາດຂາຍໄດູ້ໄວ ເວລາທີູ່ ຈາໍເປັນ.   

ເວົູ້າອກີຢູ່າງໜ ູ່ ງ, ອາຫານໄດູ້ມກີານເກບັຮກັສາໄວູ້ເພ ູ່ ອສະຫວດັດກີານແລະຊວີດິການເປັນຢ ູ່ທີູ່ ດຂີອງຄອບຄວົ, 

ແຕູ່ບໍູ່ມສີູ່ວນເກນີ. 

 

3.2 ໄລຍະຂູ້າມຜູ່ານຈາກວຖິຊີວີດິແບບພໍລູ້ຽງຊບີໄປສ ູ່ເສດຖະກດິຕະຫ າດ 

ປະຊາຊນົໃນເຂດນາກາຍທງັໝດົແມ ູ່ນເພິູ່ ງພາສິູ່ ງທີູ່ ໄດູ້ຮບັຈາກຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ (ທີູ່ ດນິ, ນ ໍູ້າ, ປູ່າໄມ ູ້) 

ທີູ່ ຢ ູ່ໃກ ູ້ໝ ູ່ບູ້ານ. ອດັຕາຄວາມອດຸມົສມົບ ນສ ງເຮັດໃຫູ້ເກດີການເພີູ່ ມຂ ູ້ນຂອງປະຊາກອນຢູ່າງໄວວາ. 

ປະກດົການນີູ້ປະກອບກບັຄວາມຕູ້ອງການພາຍນອກສາໍລບັ ເຄ ູ່ ອງປູ່າຂອງດງົ, ເຮັດໃຫູ້ເກດີແຮງກດົດນັເພີູ່ ມຂ ູ້ນ 

ຕໍູ່ ກບັຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ. ໂດຍການເປີດກວູ້າງຂອງປະເທດຢູ່າງຕໍູ່ ເນ ູ່ອງ, ຊາວບູ້ານເລີູ່ ມຊອກຫາລາຍ

ຮບັທີູ່ ເປັນເງນິສດົເພ ູ່ ອຊ ູ້ເສ ູ້ອຜູ້າ, ຢາຮກັສາພະຍາດແລະເຄ ູ່ ອງໃຊູ້ພາຍໃນຄວົເຮ ອນ. ການເພີູ່ ມຂ ູ້ນຂອງການ

ຂາຍສດັລູ້ຽງແລະຜະລິດຕະພນັຈາກປູ່າເປັນການເລີູ້ມຕ ົູ້ນຂອງ, ວຖິກີານດາໍລງົຊວີດິແບບເຄິູ່ ງທລຸະກດິ.   

 



ໂຄງການເຂ ູ່ ອນໄຟຟູ້ານໍູ້າເທີນ 2   ຮູ່າງບດົລາຍງານ: ສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍ-ຈາກອະດດີສ ູ່ອະນາຄດົ  

 

 

 ຫນູ້າ 22/63  

ໂດຍການເພີູ່ ມຂ ູ້ນດູ້ານຄວາມຕູ້ອງການ ສາໍລບັການຜະລິດອາຫານໃນທີູ່ ດນິໃກ ູ້ກບັບູ້ານ, ປະກອບກບັຄວາ

ມອດຸມົສມົບ ນຂອງດນິຫ ຸດລງົແລະຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ໄລຍະການໝ ນວຽນຍູ້າຍບູ່ອນປ ກຝງັສ ັູ້ນລງົໃນທີູ່ ດນິປ ກຝງັ

ດ ັູ່ງກ ູ່າວ, ປະສດິທິຜນົຂອງການຜະລິດເຂົູ້າຫ ຸດລງົແລະປະຊາຊນົ ກເໍພິູ່ ງພາການຂາຍສດັລູ້ຽງຫ າຍຂ ູ້ນເພ ູ່ ອຊ ູ້ເຂົູ້າ

ກນິ. 

ນະໂຍບາຍການເປີດກວູ້າງຕະຫ າດຊ ູ່ ງ    ເລີູ່ ມຕ ົູ້ນໃນປີ1986 ເຮັດໃຫູ້ເກດີການຕດັໄມ ູ້ຢູ່າງຫ ວງຫ າຍ

ໃນຂງົເຂດແລະສ ົູ່ງຜນົກະທບົຕໍູ່ ເສດຖະກດິທູ້ອງຖິູ່ນແລະຊວີດິການເປັນຢ ູ່ຂອງປະຊາຊນົໃນເຂດພ ພຽງ. 

ໃນປີ 1990, ປະກດົມກີານເພີູ່ ມຂ ູ້ນຢູ່າງສ ງດູ້ານການຄູ້າສດັລູ້ຽງແລະຈາໍນວນສດັລູ້ຽງ(ຄວາຍ, ໝ  

ແລະ ສດັປີກ) ກເໍພີູ່ ມຂ ູ້ນຢູ່າງໄວວາເຊັູ່ ນກນັ. ພູ້ອມນ ັູ້ນ, ຊາວບູ້ານກເໍລີູ່ ມຕ ົູ້ນປ ກພ ດຫ າຍຂ ູ້ນ, ໂດຍສະ

ເພາະຜກັເພ ູ່ ອຂາຍ. 

 
ຮ ບພາບ 4: ການປ ກຜກັ ກູ່ອນມໂີຄງການ 

 

ການລູ່າສດັ ແລະ ການເກບັເຄ ູ່ ອງປູ່າຂອງດງົເພ ູ່ ອການຄູ້າກໄໍດູ້ເພີູ່ ມຂ ູ້ນຢູ່າງໄວວາເຊັູ່ ນກນັ. ຜະລິດຕະພນັແມ ູ່ນ

ຂາຍໃນຕະຫ າດເຂດພ ພຽງແລະຈາກນ ັູ້ນກຂໍາຍຕໍູ່ ທີູ່ ທູ່າແຂກແລະໄທ. ຕະຫ າດຕ ົູ້ນຕໍສາໍລບັສດັປູ່າແມ ູ່ນ 

ຫວຽດນາມ.  

ສະພາບການດາໍລງົຊວີດິກມໍຄີວາມຫຍຸູ້ງຍາກ ເພີູ່ ມຂ ູ້ນໃນເຂດພ ພຽງ3 ເນ ູ່ອງຈາກການເພີູ່ ມຂ ູ້ນທາງດູ້ານ

ປະຊາກອນ, ໃລຍະການໝ ນວຽນບູ່ອນດນິຖາງປູ່າເຮັດໄຮູ່ ກສໍ ັ ູ້ນເຂົູ້າ, ຄວາມອດຸມົສມົບ ນຂອງດນິມໜີູ້ອຍ ບວກ

ກບັເກດີນ ໍູ້າຖ ູ້ວມເລ ູ້ອຍໆ, ແລະການເພີູ່ ມຂ ູ້ນຂອງແຮງກດົດນັຈາກພາຍນອກ ຕໍູ່ ກບັຜະລິດຕະພນັປູ່າໄມ ູ້.  

ເຖງິວູ່າ ທີູ່ ດນິເໝາະແກູ່ການປ ກຝງັ, ປູ່າໄມ ູ້ແລະນ ໍູ້າກສໍະໜອງທງັລາຍໄດູ້ແລະອາຫານ, ແຕູ່ວູ່າການເຂົູ້າເຖງິ

ແຫ ູ່ງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດເຫ ົູ່ ານີູ້ບໍູ່ ໄດ ູ້ຮບັການປກົປູ້ອງໃຫູ້ໝ ັູ້ນຄງົທາງດູ້ານກດົໝາຍເທ ູ່ ອ. 

ການຄອບຄອງທີູ່ ດນິ: ສດິຄວາມເປັນເຈົູ້າຂອງໃນການນາໍໃຊູ້ທີູ່ ດນິຕາມປະເພນຍີງັບໍູ່ຖ ກຮບັຮ ູ້ຢູ່າງເປັນທາງການ 

ບນັດາດາໍລດັຂອງກະຊວງ, ພູ້ອມທງັລດັຖະທາໍມະນ ນທີູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັການເຮັດໃບຕາດນິແລະການເປັນເຈົູ້າຂອງ 

ຮບັຮ ູ້ເຖງິສດິຄວາມເປັນເຈົູ້າຂອງນາໍໃຊູ້ທີູ່ ດນິ. ເຖງິຢູ່າງໃດກຕໍາມ, ໃນປີ 1996, ນະໂຍບາຍແລະທິດທາງ

ລະອຽດສາໍລບັການສູ້າງເປັນເອກະສານ, ການປະເມນີ, ແລະ ການທດົແທນຄວາມເສຍຫາຍຍງັບໍູ່ ມເີທ ູ່ ອສາໍລບັ

ສດິຄວາມເປັນເຈົູ້າຂອງໃນການນາໍໃຊູ້ທີູ່ ດນິແລະຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ.  

 



ໂຄງການເຂ ູ່ ອນໄຟຟູ້ານໍູ້າເທີນ 2   ຮູ່າງບດົລາຍງານ: ສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍ-ຈາກອະດດີສ ູ່ອະນາຄດົ  

 

 

 ຫນູ້າ 23/63  

ຜະລິດຕະພນັປູ່າໄມ ູ້, ຕາໜູ່າງການປກົປູ້ອງທີູ່ ໃຫູ້ອາຫານແລະລາຍໄດູ້  

ກູ່ອນການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ, ຊບັພະຍາກອນປູ່າໄມ ູ້, ແລະໂດຍສະເພາະເຄ ູ່ ອງປູ່າຂອງດງົ, ມບີດົບາດສາໍຄນັຕ ົູ້ນຕໍ

ຕໍູ່ ກບັຊວີດິການເປັນຢ ູ່ຂອງບນັດາຄວົເຮ ອນ, ຕ ົູ້ນຕໍແມ ູ່ນສາໍລບັໝ ູ່ບູ້ານທີູ່ ຕ ັ ູ້ງອາໃສຢ ູ່ໃນເຂດອູ້ອມແອູ້ມປູ່າໄມ ູ້. ປູ່າ

ໄມ ູ້ເປັນແຫ ູ່ງລາຍຮບັເງນິສດົທີູ່ ສາໍຄນັທີູ່ ສດຸ  (40% ຂອງລາຍຮບັທງັໝດົ10) ໃນບາງບູ້ານແລະເປັນ

ແຫ ູ່ງອາຫານທີູ່ ສາໍຄນັຍິູ່ ງໂດຍລວມ, ໂດຍສະເພາະຈາກເດ ອນພ ດສະພາ ຫາກນັຍາ, ໃນເວລາທີູ່ ບນັດາຄວົ

ເຮ ອນສູ່ວນໃຫຍູ່ຂາດແຄນເຂົູ້າກນິ. ສາໍລບັຄອບຄວົທກຸຍາກ, ເຄ ູ່ ອງປູ່າຂອງດງົເປັນພຽງແຫ ູ່ງລາຍຮບັດຽວທີູ່

ເປັນເງນິ4. ຜະລິດຕະພນັປູ່າໄມ ູ້ແມ ູ່ນຂາຍ ຫ  ແລກປູ່ຽນກບັຜ ູ້ຄູ້າໃນເທດສະບານຂອງເມ  ອງ ບູ້ານອດຸມົສກຸ. 

ຜະລິດຕະພນັຕ ົູ້ນໄມ ູ້ຈາກປູ່າຕ ົູ້ນຕໍທີູ່ ຂາຍແມ ູ່ນຂີູ້ຊ ີ (ຢາງ  ໜຽວຫ  ເອີູ້ນວູ່າດາມາ, ຕ ົູ້ນຕໍແມ ູ່ນເກດີຂ ູ້ນຈາກແມງ

ໄມ ູ້ຂີູ້ໃສູ່ຕ ົູ້ນໄມ ູ້
9), ເປ ອກໄມ ູ້ຫອມ (ເປ ອກຂອງຕ ົູ້ນ “ຢາງບງົ” ແມ ູ່ນມກີານເກບັແລະຂາຍໄປປະເທດໄທ ເພ ູ່ ອ

ຜະລິດທ ບແລະເຄ ູ່ ອງຫອມ10), ຫວາຍ, ໜໍູ່ ໄມ ູ້ ແລະໜໍູ່ ຫວາຍ. 

 

 

  

ຮ ບພາບ 5: ແມ ູ່ຍງິພວມຕດັໜໍູ່ ໄມ ູ້ໃນປູ່າ, ກ ູ່ອນຈະມໂີຄງການ 

 

 



ໂຄງການເຂ ູ່ ອນໄຟຟູ້ານໍູ້າເທີນ 2   ຮູ່າງບດົລາຍງານ: ສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍ-ຈາກອະດດີສ ູ່ອະນາຄດົ  

 

 

 ຫນູ້າ 24/63  

ນ ໍູ້າ ແລະ ການປະມງົ 

ໂດຍທົູ່ວໄປແລູ້ວປາແມ ູ່ນແຫ ູ່ງໂປຣຕນີຈາກສດັຕ ົູ້ນຕໍສາໍລບັຄອບຄວົໃນເຂດພ ພຽງ. ປາແມ ູ່ນຫາໄດູ້ຢ ູ່ໃນແມ ູ່ນ ໍູ້າ, 

ຕ ົູ້ນຕໍແມ ູ່ນເພ ູ່ ອບໍລິໂພກຂອງຄວົເຮ ອນ
10 (4.2ກກ/ຄວົເຮ ອນ/ອາທິດ). ການເດນີທາງໄປຫາປາຂອງ

ຄອບຄວົໄດູ້ມກີານກະກຽມຄກັແນູ່ແລະອາດໃຊູ້ເວລາຫ າຍວນັ. ຕໍູ່ ກບັການໄປຫາປານີູ້, ທງັໝດົຄອບຄວົ 

ອາດຈະໄປນາໍກນັຊ ູ່ ງເຮັດໃຫູ້ເກດີອດັຕາການເຂົູ້າຮຽນຕ ໍູ່າສາໍລບັໝ ູ່ບູ້ານທີູ່ ມໂີຮງຮຽນຢ ູ່ແລູ້ວ.  

 

3.3 ການບໍລກິານແລະໂຄງລູ່າງພ ູ້ນຖານໃນເຂດນາກາຍແມ ູ່ນຂາດເຂນີຫ  ບໍູ່ ພຽງພໍ  

ບນັດາຊຸມຊນົໃນເຂດພ ພຽງນາກາຍໄດູ້ຖ ກຈດັຢ ູ່ໃນກຸູ່ມປະຊາກອນທີູ່ ທກຸຍາກທີູ່ ສດຸໃນ ສປປ ລາວ, 

ໂດຍມລີາຍຮບັຕ ໍູ່າ ແລະ ການເຂົູ້າເຖງິການບໍລິການຕູ່າງໆກຈໍາໍກດັ ເຊັູ່ ນ: ນ ໍູ້າສະອາດ, 

ສິູ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ດູ້ານສຂຸະພາບທີູ່ ເໝາະສມົ, ໂຮງຮຽນແລະຖະໜນົຫນົທາງ.   

 ສາທາລະນະສກຸພ ູ້ນຖານ2: ໃລຍະຫູ່າງໂດຍສະເລູ່ຍໄປຫາສກຸສາລາທີູ່ ໃກ ູ້ສດຸ ແມ ູ່ນ 11 ກມ, 

ໂດຍປກົກະຕ ິ ແລູ້ວແມ ູ່ນເດນີທາງດູ້ວຍການຍູ່າງ
4. ບາງໝ ູ່ບູ້ານຕູ້ອງໃຊູ້ເວລາຍູ່າງເຖງິສອງວນັ ໄປຫາ 

ບູ່ອນໃກູ້ສດຸຂອງແພດສາທາລະນະສກຸທີູ່ ຮບັການຝ ກຫດັ ແລູ້ວ
5. ປະມານເຄິູ່ ງໜ ູ່ ງ ຂອງຊຸມຊນົແມ ູ່ນ 

ໃຊູ້ໝໍຢາພ ູ້ນເມ  ອງ ໃນບູ້ານແລະຢາພ ູ້ນເມ  ອງເພ ູ່ ອປິູ່ ນປວົ
3. ເຖງິຢູ່າງໃດກຕໍາມ, ຈາໍນວນໝໍຢາພ ູ້ນເມ  ອງ 

ກມໍໜີູ້ອຍລງົເນ ູ່ອງຈາກຂາດຜ ູ້ສ ບທອດ. ປະກດົວູ່າການສະໜອງຢາຫ ວງ, ເຖງິແມ ູ່ນວູ່າໃນຈາໍນວນຈາໍກດັ, 

ເຮັດໃຫູ້ປະຊາຊນົ ເພິູ່ ງພາການປິູ່ ນປວົແບບພ ູ້ນເມ  ອງໜູ້ອຍລງົ. ບນັດາໄວໜຸູ່ມ ແລະ ຜ ູ້ໄດູ້ຮບັການສ ກສາ 

ຈະເປັນກຸູ່ມຄນົທາໍອດິທີູ່ ໃຊູ້ຢາຫ ວງ. ບໍູ່ແມ ູ່ນທງັໝດົທີູ່ ພໍໃຈ ກບັການປິູ່ ນປວົຂອງໂຮງໝໍ ແລະ 

ຫ າຍຄນົກຈໍ ົູ່ມວູ່າກ ູ່ຽວກບັຄູ່າຢາປິູ່ ນປວົ. ການອອກລ ກ ແລະ ການເບິູ່ ງແຍງພາຍຫ ງັອອກລ ກແລູ້ວ 

ໂດຍທົູ່ວໄປດ ແລໂດຍໝໍຕາໍແຍ ແລະ ໝໍພ ູ້ນເມ  ອງໃນບູ້ານຊ ູ່ ງເປັນຜ ູ້ທີູ່  ບໍູ່ສາມາດແກູ້ໄຂ 

ໃນກລໍະນທີີູ່ ຮນຸແຮງຫ  ຊບັຊູ້ອນ.   

 ສະພາບດູ້ານການສ ກສາ
2: 

ຊາວບູ້ານເຂົູ້າໃຈກູ່ຽວກບັຄວາມສາໍຄນັຂອງການສ ກສາແຕູ່ໂອກາດມຈີາໍກດັເພ ູ່ ອໃຫູ້ລ ກຂອງພວກເຂົາໄດູ້ຮຽນ

ໜງັສ . ໃນທາງປະຕບິດັ, ມພີຽງແຕູ່ໂຮງຮຽນໃນໝ ູ່ບູ້ານໃຫຍູ່ທີູ່ ຍງັຮຽນ-ຍງັສອນຢ ູ່. ໃນຫ າຍໝ ູ່ບູ້ານໃ 

ນເຂດພ ພຽງນາກາຍ, ບໍູ່ມໂີຮງຮຽນຫ  ໂຮງຮຽນຂອງບູ້ານກປິໍດ ການຮຽນ-ການສອນຫ າຍປີແລູ້ວ. 

ໃນບາງໃລຍະເວລາ, ຜ ູ້ມາຮຽນມໜີູ້ອຍ ເນ ູ່ອງຈາກ ພວກເຂົາຈາໍເປັນຕູ້ອງໄດູ້ໄປເກບັຫາ 

ເຄ ູ່ ອງປູ່າຂອງດງົຫ  ປ ກເຂົູ້າ. ການສາໍຫ ວດຂອງການວາງແຜນພດັທະນາສງັຄມົ SDP ຊີູ້ໃຫູ້ເຫັນວູ່າ 

ບນັດາຄ ສອນ ບໍູ່ ໄດູ້ມາສອນຕາມປກົກະຕ.ິ ບາງໂຮງຮຽນແມ ູ່ນຊາວບູ້ານ ເອົາເງນິຕນົເອງອອກຄູ່າຈ ູ້າງ 

ຄ ສອນ ເນ ູ່ອງຈາກ ລດັຖະບານທູ້ອງຖິູ່ນບໍູ່ມງີບົປະມານແລະບໍູ່ສາມາດສະໜອງຄ ສອນໃຫູ້ໄດູ້. 

ໃນເຂດພ ພຽງນາກາຍ, ປະຊາກອນ 63% ຂາດເຂນີການເຂົູ້າເຖງິການສ ກສາ.  

 ການສະໜອງນ ໍູ້າ/ສຂຸະອະນາໃມ: ທກຸບູ້ານແມ ູ່ນຕ ັູ້ງຢ ູ່ຕາມລູ່ອງແມ ູ່ນ ໍູ້າເທີນ ຫ   ຕາມສາຂາຕູ່າງໆ. ຕວົຢູ່າງ, 

ການຕກັນ ໍູ້າຈາກນ ໍູ້າອອນໃຊູ້ເວລາເຄິູ່ ງຊ ົູ່ວໂມງໄປ-ກບັ
4. ວຽກນີູ້ຕ ົູ້ນຕໍແມ ູ່ນແມ ູ່ຍງິເປັນຜ ູ້ເຮັດສາມາດ 

ສະທູ້ອນໃຫູ້ເຫັນເຖງິ ວຽກປະຈາໍວນັທີູ່ໜກັຫ າຍກວູ່າໜ ູ່ ງຊ ົູ່ວໂມງ, ເຄິູ່ ງໜ ູ່ ງໃນນ ັູ້ນແມ ູ່ນແບກຫາບນ ໍູ້າທີູ່ ໜກັ. 

ສິູ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກດູ້ານສຂຸະອະນາໃມ ແມ ູ່ນບໍູ່ມແີລະຊາວບູ້ານຖູ່າຍຕາມອູ້ອມບູ້ານຫ  ແມ ູ່ນ ໍູ້າໃກ ູ້ບູ້ານ.   



ໂຄງການເຂ ູ່ ອນໄຟຟູ້ານໍູ້າເທີນ 2   ຮູ່າງບດົລາຍງານ: ສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍ-ຈາກອະດດີສ ູ່ອະນາຄດົ  

 

 

 ຫນູ້າ 25/63  

 ການເຂົູ້າເຖງິຖະໜນົຫນົທາງ: ຜູ່ານມາເຂດພ ພຽງນາກາຍເປັນເຂດຕດັຂາດຈາກບູ່ອນອ ູ່ ນ. ໃນລະຫວູ່າງ 

ລະດ ແລູ້ງ, ຈະໃຊູ້ເວລາເຄິູ່ ງມ  ູ້ເພ ູ່ ອເດນີທາງລະຫວູ່າງອດຸມົສກຸຫາທູ່າແຂກ, ການເດນີທາງດ ັູ່ງກ ູ່າວ 

ໃຊູ້ເວລາພຽງແຕູ່ຊ ົູ່ວໂມງດຽວໂດຍລດົພາຍໃຕູ້ສະພາບຫນົທາງ ໃນປະຈບຸນັ. ໃນລະດ ຝນົ, 

ເຂດພ ພຽງນາກາຍ ເກ ອບວູ່າບໍູ່ສາມາດເຂົູ້າຫາໄດູ້. ໃນຈາໍນວນ 17 ບູ້ານຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ, 8 ບູ້ານບໍູ່ມ ີ

ເສັູ້ນທາງເຂົູ້າເຖງິແລະບາງບູ້ານກສໍາມາດເຂົູ້າເຖງິໄດູ້ໂດຍໃຊູ້ເຮ ອໃນລະດ ຝນົເທົູ່ ານ ັູ້ນ. 

 
ຮ ບພາບ 6: ເສັູ້ນທາງເຂົູ້າເຖງິເຂດພ ພຽງນາກາຍ ກູ່ອນໂຄງການ. 

3.4 ມາດຕະຖານການດາໍລງົຊວີດິຕ ໍູ່າກວູ່າເສັູ້ນຄວາມທກຸຍາກ 

ຫ າຍຂໍູ້ມ ນຕວົເລກກໄໍດູ້ທບົທວນຄ ນໃນພາກນີູ້, ຊ ູ່ ງສະທູ້ອນໃຫູ້ເຫັນຮ ບແບບຂອງມາດຕະຖານການດາໍລງົຊວີດິທີູ່

ແຕກຕູ່າງກນັຄ : 

 ບາງຕວົຊີູ້ວດັຂອງຄວາມຢ ູ່ດກີນິດ:ີ ໂພຊະນາການແລະຄວາມໝັູ້ນຄງົດູ້ານເຂົູ້າກນິ, ສຂຸະພາບ, 

ສະຖານະພາບຂອງແມ ູ່ຍງິ;  

 ບາງຕວົຊີູ້ວດັຂອງລາຍຮບັ: ສະເພາະລາຍຮບັເອງ, ແຕູ່ຍງັລວມມຊີບັສນິທີູ່ ຊາວບູ້ານເປັນເຈົູ້າຂອງ ຊ ູ່ ງ

ເປັນຕວົຊີູ້ວດັທາງອູ້ອມທີູ່ ເຊ ູ່ ອມໂຍງທງັລາຍໄດູ້ແລະຄວາມຢ ູ່ດກີນິດ.ີ  

 

ໂພຊະນາການທີູ່ ຕ ໍູ່າ ແລະ ຄວາມໝັູ້ນຄງົດູ້ານເຂົູ້າກນິ2 

ທກຸບູ້ານໃນເຂດພ ພຽງນາກາຍ, ການຜະລິດເຂົູ້າກນິແມ ູ່ນບໍູ່ພຽງພໍ ເພ ູ່ ອຕອບສະໜອງກບັຄວາມຕູ້ອງການໃນ

ແຕູ່ລະປີຂອງປະຊາກອນ. ໃນປີ 1996, ມພີຽງແຕູ່17% ຂອງບນັດາຄວົເຮ ອນທີູ່ ມເີຂົູ້າກຸູ້ມກນິຕະຫ ອດປີ. 50% 

ຂອງບນັດາຊຸມຊນົໃນເຂດພ ພຽງ ປະສບົກບັບນັຫາຂາດແຄນເຂົູ້າກນິເປັນເວລາ 6 ເດ ອນຫ  ຫ າຍກວູ່ານ ັູ້ນໃນໜ ູ່ ງ

ປີ.  



ໂຄງການເຂ ູ່ ອນໄຟຟູ້ານໍູ້າເທີນ 2   ຮູ່າງບດົລາຍງານ: ສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍ-ຈາກອະດດີສ ູ່ອະນາຄດົ  
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ເພ ູ່ ອຊດົເຊຍີກບັການຂາດເຂນີເຂົູ້າກນິ, ບນັດາຄອບຄວົໄດູ້ທດົແທນເຂົູ້າດູ້ວຍສາລີແລະຫວົເຜ ອກ-ມນັໃນ

ປູ່າຫ  ຂາຍເຄ ູ່ ອງປູ່າຂອງດງົແລະສດັລູ້ຽງ ເພ ູ່ ອຊ ູ້ ຫ   

ແລກປູ່ຽນເຂົູ້າກນິ.  

ການຫາປາ ແລະ ການລູ່າສດັແມ ູ່ນແຫ ູ່ງສາໍຄນັຂອງ

ທາດຊີູ້ນໂປຣຕນີຈາກສດັ. ໄກູ່ບໍູ່ ຄູ່ອຍໄດູ້ກນິເລ ູ້ອຍ, 

ໃນຂະນະທີູ່ ໝ ແລະຄວາຍ ແມ ູ່ນໄດູ້ກນິສະເພາະໃນ

ບາງໂອກາດຂອງການເສັູ້ນເຢົາ ແລະ ບວງສວງວນິ

ຍານ. ພູ້ອມນ ັູ້ນ, ຜກັໃບສີຂຽວ, ໝາກໄມ ູ້ຕູ່າງ

ໆແລະພ ດຈາກປູ່າໄມ ູ້ກສໍະໜອງວຕິາມນິຕູ່າງໆ. ຕ ົູ້ນ

ໄມ ູ້ໃຫູ້ໝາກຂູ້ອນຂູ້າງມໜີູ້ອຍໃນບາງໝ ູ່ບູ້ານ (ເຂດກາງຂອງພ ພຽງນາກາຍ.) 

 

ສະພາບການດູ້ານສາທາລະນະສກຸ:ອດັຕາການຕາຍຂອງເດັກນູ້ອຍມລີະດບັສ ງ, ເດັກເຕູ້ຍແລະມເີຊ ູ້ອກາຝາກ   

(ແມ ູ່ທູ້ອງ) 

ເຂດພ ພຽງນາກາຍສະທູ້ອນພາບບນັຫາດູ້ານສາທາລະນະສກຸ ທີູ່ ປະກດົມໃີນປະເທດໂດຍລວມໃນລະດບັ      

ພໍສມົຄວນ. ບນັຫາສາທາລະນະສກຸສູ່ວນໃຫຍູ່ເກດີຈາກການຂາດຄວາມຮ ູ້ແລະຄວາມທກຸຍາກໄດູ້ຫນັປູ່ຽນບນັຫາ 

ສຂຸະພາບງ ູ່າຍໆໃຫູ້ກາຍເປັນສະຖານະການທີູ່ ເປັນໄພຂ ົູ່ມຂ ູ່ຕໍູ່ ຊວີດິໄດູ້. ແມ ູ່ຍງິແລະເດັກນູ້ອຍເປັນກຸູ່ມທີູ່ ໄດູ້ຮບັຜນົ

ກະທບົຫ າຍທີູ່ ສດຸແລະປະກດົວູ່າມກີານຜິດປກົກະຕຫິ າຍແລະການຕາຍຂອງເດັກນູ້ອຍມລີະດບັສ ງ. ໃນເວລາ

ເລີູ່ ມຕ ົູ້ນໂຄງການ, ຄູ່າສະເລູ່ຍຂອງເດັກນູ້ອຍເກດີ ແມ ູ່ນສີູ່ ຄນົແຕູ່ມພີຽງ 3 ຄນົທີູ່ ລອດຊວີດິ, ເຮັດໃຫູ້ເກດີອດັຕາ

ການຕາຍຂອງເດັກນູ້ອຍອາຍຕຸ ໍູ່າກວູ່າ 5 ປີ ມສີ ງ (120 ຄນົຕໍູ່  ພນັຄນົ). ທກຸເດັກນູ້ອຍລ ກຜ ູ້ທີສອງທີູ່ ມອີາຍຕຸ ໍູ່າ

ກວູ່າ 5 ປີເປັນຄນົເຕູ້ຍນ ູ້ອຍ. ພະຍາດຕດິແປດສູ່ວນໃຫຍູ່ທີູ່ ລາຍງານຈາກສະຖາບນັສາທາລະນະສກຸໃນເຂດ

ໂຄງການແມ ູ່ນຖອກທູ້ອງ, ຕດິເຊ ູ້ອທາງເດນີຫາຍໃຈຮນຸແຮງ (ARI) ແລະໄຂູ້ຍງຸ
2.  ອບຸດັຕເິຫດທີູ່ ເກດີຈາກ

ການປ ກຝງັແບບຖາກງປູ່າເຮັດໄຮູ່ ເຊັູ່ ນພູ້າບາດແລະເປັນບາດແຜເລ ອດໄຫ ມເີກ ອບ 10 ເປີເຊັນຂອງບນັຫາ

ສຂຸະພາບທີູ່ ລາຍງານ2. ການຕດິເຊ ູ້ອພະຍາດກາຝາກ(ແມ ູ່ທູ້ອງ)ມຢີູ່າງຫ ວງຫ າຍແລະຍງັເປັນຕວົເລກສ ງ (ຈາກ 

59%13ເຖງິ 90% ຂອງບກຸຄນົທີູ່ ຕດິເຊ ູ້ອພະຍາດກາຝາກ2). 

ສະພາບດູ້ານສາທາລະນະສກຸທີູ່ ຕ ໍູ່າທງັໃນເດັກນູ້ອຍ ແລະ ຜ ູ້ໃຫຍູ່ເກດີຈາກຫ າຍປດັໃຈແຕກຕູ່າງກນັ, ລວມທງັ 

ການເຂົູ້າເຖງິສກຸສາລາທີູ່ ຈາໍກດັ ແລະ ການໄດູ້ຮບັວກັແຊັງກນັພະຍາດ
2, ແຕູ່ຍງັເກດີຈາກໂພຊະນາການທີູ່ ຕ ໍູ່າ 

ແລະພ ດຕກິາໍອ ູ່ ນໆ ເຊັູ່ ນ: ການຊມົໃຊູ້ນ ໍູ້າທີູ່ ບໍູ່ ຕ ົູ້ມແລະມຄີນຸະພາບຕ ໍູ່າເພ ູ່ ອດ ູ່ມ
2, ມກີານຖູ່າຍຊະຊາຍແລະການ

ປະຕບິດັທາງດູ້ານອະນາໃມອ ູ່ ນໆຍງັບໍູ່ພຽງພໍເໝາະສມົ.  

 

 

 

 

 

 



ໂຄງການເຂ ູ່ ອນໄຟຟູ້ານໍູ້າເທີນ 2   ຮູ່າງບດົລາຍງານ: ສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍ-ຈາກອະດດີສ ູ່ອະນາຄດົ  
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ສະພາບການຂອງແມ ູ່ຍງິ
2 

ການແບູ່ງວຽກກນັເຮັດລະຫວູ່າງຜ ູ້ຊາຍ

ແລະແມ ູ່ຍງິແມ ູ່ນຂາດຕວົ ແຕູ່ກມໍຄີວາມເຂົູ້າ

ໃຈຈະແຈ ູ້ງວູ່າ ອນັໃດແມ ູ່ນວຽກຜ ູ້ຊາຍ ແລະ 

ອນັໃດແມ ູ່ນວຽກແມ ູ່ຍງິໃນບນັດາກຸູ່ມຊນົເຜົູ່ າ. 

ນອກ ເໜ ອຈາກໜູ້າວຽກທີູ່ ຮບັຮ ູ້ກນັທ ົູ່ວໄປທີູ່

ມອບໃຫູ້ແມ ູ່ຍງິ (ການເບິູ່ ງແຍງລ ກ, ຜ ູ້ເຈບັ

ປູ່ວຍ ແລະ ຜ ູ້ເຖົູ້າ, ເຮັດກນິ, ທາໍຄວາມ

ສະອາດ, ຊກັເຄ ູ່ ອງ, ຕກັນ ໍູ້າໃນແມ ູ່ນ ໍູ້າໃກ ູ້

ບູ້ານ ຫ   ນ ໍູ້າສູ້າງ), ແມ ູ່ຍງິຍງັເຮັດກະສກິາໍ

ແບບຖາງປູ່າເຮັດໄຮູ່ຢູ່າງຫູ້າວຫນັ, ການເບິູ່ ງແຍງສດັລູ້ຽງນ ູ້ອຍ   (ໄກູ່, ເປັດ, ໝ ), ການເບິູ່ ງສວນຜກັໃນເຮ ອນ 

ແລະ ເກບັເຄ ູ່ ອງປູ່າຂອງດງົໃນປູ່າໄມ ູ້. 

 

ແມ ູ່ຍງິຈະຂາຍຜະລິດຕະພນັເຄ ູ່ ອງປູ່າຂອງດງົທີູ່ ຫາໄດູ້ຫ  ພ ດຜກັທີູ່ ປ ກບາງຄ ັູ້ງຄາວໃນຕະຫ າດໃກູ້ບູ້ານ. ເຖງິຢູ່າງ

ໃດກຕໍາມ, ຜ ູ້ຊາຍມກັເຫັນເລ ູ້ອຍໆວູ່າຊູ່ວຍເບິູ່ ງແຍງລ ກແລະເຮັດວຽກເຮ ອນ, ໃນຂະນະທີູ່ ແມ ູ່ຍງິສາມາດເຮັດ

ວຽກທກຸຢູ່າງນອກເຮ ອນໄດູ້ເມ  ູ່ອມຄີວາມຈາໍເປັນ. ການແບູ່ງວຽກກນັເຮັດນີູ້ສະທູ້ອນໃຫູ້ເຫັນເຖງິລະບບົການ

ຜະລິດແບບແບູ່ງປນັແລະການເຂົູ້າເຖງິຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ. ເຖງິແມ ູ່ນວູ່າການເຂົູ້າເຖງິ ການສ ກສາ 

ຖ ກຈາໍກດັສາໍລບັທງັໝດົ, ສະພາບການຂອງແມ ູ່ຍງິ ແມ ູ່ນດູ້ອຍກວູ່າຊ ູ່ ງເຮັດໃຫູ້ ແມ ູ່ຍງິສູ່ວນໃຫຍູ່ກ ກໜງັສ . 

 

ຊບັສິນ 

ໃນປີ 2006, ປດັໄຈສາໍລບັການເດນີທາງ ຕ ົູ້ນຕໍ ແມ ູ່ນການຍູ່າງ, ລດົຖບີ (ລດົຖບີ 1 ຄນັ ສາໍລບັທກຸ 

ສອງຄວົເຮ ອນ) ແລະ ລດົຈກັ (1 ຄນັສາໍລບັທກຸສາມຄວົເຮ ອນ). ພຽງແຕູ່ 9% ຂອງຄວົເຮ ອນມເີຮ ອ. 

ອງີໃສູ່ການສາໍຫ ວດ LECS ຮອບທີ IV (2007/2008), ໂທລະສບັມ  ຖ  ປະກດົວູ່າເປັນຊບັສນິ 

ບ ລິມະສດິທີູ່ ຊາວບູ້ານຕູ້ອງການ (40% ຂອງຄວົເຮ ອນ)6. 

ຄອບຄວົສູ່ວນໃຫຍູ່ແມ ູ່ນອາໃສຢ ູ່ໃນເຮ ອນທີູ່ ກໍູ່ສູ້າງໂດຍວດັສະດທຸ ົູ່ວໄປທີູ່ ເປັນໄມ ູ້, ໄມ ູ້ໄຜູ່ແລະມຫີ ງັຄາຫຍູ້າ ຫ   

ແປູ້ນມງຸຫ ງັຄາ. ບໍູ່ມບີູ້ານໃດມໄີຟຟູ້າໃຊູ້, ເຖງິແມ ູ່ນວູ່າຄວົເຮ ອນສູ່ວນໜູ້ອຍມເີຄ ູ່ ອງຈກັປັູ່ນໄຟທີູ່ ໃຊູ້ນ ໍູ້າມນັກາ

ຊວນ/ນ ໍູ້າມນັແອັດຊງັ6.  

 

ຄວາຍ, ເປັນສິູ່ ງທີູ່ ສະສມົຄວາມຮ ັູ່ງມແີທນທີູ່ ຈະເປັນແຫ ູ່ງລາຍຮບັປກົກະຕ ິ

ຄວາຍເປັນສດັລູ້ຽງທີູ່ ໂດດເດູ່ນທີູ່ ຊາວບູ້ານມໂີດຍສະເລູ່ຍຄວົເຮ ອນໜ ູ່ ງມຄີວາຍ 4.3 ໂຕ. ຄວາຍແມ ູ່ນລູ້ຽງປູ່ອຍ

ໄວູ້ຕາມທາໍມະຊາດແລະປູ່ອຍໄປຕາມປູ່າແລະເປັນສິູ່ ງທີູ່ ສະສມົຄວາມຮ ັູ່ງມ ີ ເພ ູ່ ອໃຊູ້ໃນເວລາຈາໍເປັນແທນທີູ່ ຈະຖ 

ວູ່າເປັນຊບັພະຍາກອນເພ ູ່ ອຄຸູ້ມຄອງຈດັການໃຫູ້ກາຍເປັນແຫ ູ່ງລາຍຮບັປກົກະຕ.ິ ການແຜູ່ລະບາດຂອງພະຍາດ

ໃນບາງໃລຍະໄດູ້ສ ົູ່ງຜນົກະທບົຕໍູ່ ສດັທກຸຕວົໃນເຂດ
10. 

 



ໂຄງການເຂ ູ່ ອນໄຟຟູ້ານໍູ້າເທີນ 2   ຮູ່າງບດົລາຍງານ: ສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍ-ຈາກອະດດີສ ູ່ອະນາຄດົ  
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ລາຍຮບັ ແລະ ແຫ ູ່ງລາຍຮບັ 

ລາຍຮບັຂອງຄວົເຮ ອນທີູ່ ອາໄສຢ ູ່ໃນເຂດພ ພຽງນາກາຍແມ ູ່ນປະມານ 110.000 ກບີຕໍູ່ຫວົຄນົຕໍູ່ ເດ ອນ (ອງີຕາມ

ມ ນຄູ່າຂອງປີ 1996), ຊ ູ່ ງຢ ູ່ຕ ໍູ່າກວູ່າເສັູ້ນຄວາມທກຸຍາກຫ າຍ
4 ໃນເວລານ ັູ້ນ. ຕວົເລກນີູ້ຕ ົູ້ນຕໍແມ ູ່ນຖານ-

ການດາໍລງົຊວີດິຫາລູ້ຽງຊບີ, ໂດຍຢູ່າງໜູ້ອຍສດຸ 55% ຂອງລາຍໄດູ້ຄວົເຮ ອນເພີູ່ ມຂ ູ້ນຈາກການບໍລິໂພ

ກພ ດທນັຍາຫານໂດຍກງົ4. ການປ ກຝງັແລະລູ້ຽງສດັເປັນສູ່ວນໃຫຍູ່ຂອງລາຍຮບັທີູ່ ເປັນວດັຖ,ຸ ໃນຂະນະ

ທີູ່ ລາຍຮບັທີູ່ ເປັນເງນິສດົແມ ູ່ນມພີຽງແຕູ່ຈາກຄູ່າແຮງແລະຂາຍວດັຖມຸຄີູ່າ
3. ລາຍຮບັຈາກການຫາປາ, ເຄ ູ່ ອງປູ່າ

ຂອງດງົແລະ ສດັປູ່າເປັນພຽງສູ່ວນເສມີແຕູ່ຍງັຄງົເປັນສູ່ວນສາໍຄນັທີູ່ ຈາໍກດັສາໍລບັການເຮັດກະສກິາໍແບບພໍລູ້ຽງ

ຊບີ.2 

 

4 ສະພາບການໃນປະຈບຸນັຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ-

ສະຫ ຸບຜນົກະທບົຂອງໂຄງການ 

ການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັຍງັຄງົເປັນບນັຫາທູ້າທາຍແລະປະກອບດູ້ວຍຫ າຍບນັຫາທີູ່ ຫ າຍກວູ່າການຍກົຍູ້າຍປະຊາຊນົ 

ແລະ ໃຫູ້ທີູ່ ພກັອາໄສແລະທີູ່ ດນິແກູ່ພວກເຂົາຈ ົູ້າ. ການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັຍງັໝາຍເຖງິການໃຫູ້ການສະໜບັສະໜ ນ

ແລະຊູ່ວຍເຫ  ອເພ ູ່ ອປບັໃຫູ້ເຂົູ້າກບັສະພາບແວດລູ້ອມໃໝູ່, ຊູ່ວຍໃນການລະບແຸລະສ ບຕໍູ່ ຜນົປະໂຫຍດຈາກ

ໂອກາດຕູ່າງໆ ໃນການດາໍລງົຊວີດິໃໝູ່ ແລະ ປບັຕວົເຂົູ້າກບັການປູ່ຽນແປງດູ້ານສງັຄມົແລະ ເສດຖະກດິ 

ໂດຍການນາໍໃນການເຂົູ້າເຖງິຖະໜນົຫນົທາງທີູ່ ໄດູ້ຮບັການປບັປງຸໃຫູ້ດຂີ ູ້ນ, ການເຂົູ້າເຖງິໄຟຟູ້າ, ການສ ູ່ ສານ

ແລະ ການທດົແທນຄວາມເສຍຫາຍຕູ່າງໆຈາກການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນ ັູ້ນ. ເວົູ້າອກີຢູ່າງໜ ູ່ ງວູ່າ, ບນັດາຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍ

ຈດັສນັ ມກີານປບັພ ດຕກິາໍ, ຮ ບແບບການຜະລິດ/ການບໍລິໂພກແລະຢ ດໝັູ້ນໃນໂອກາດໃໝູ່ເຊັູ່ ນ: ການເຂົູ້າເຖງິ

ການບໍລິການໄດູ້ດຂີ ູ້ນກຄໍ ການສ ກສາແລະສາທາລະນະສກຸ. ໃນຂະນະທີູ່ ບາງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັສະແດງໃຫູ້ເຫັນ

ເຖງິ ຄວາມຢ ດຢຸູ່ນແລະການເປີດກວູ້າງຕໍູ່ ກບັການປູ່ຽນແປງ; ບກຸຄນົອ ູ່ ນຍງັຕູ້ອງການເວລາປບັຕວົ. ຄວາມ

ສາມາດໃນການປູ່ຽນແປງ ແລະ ດດັປບັແມ ູ່ນມສີູ່ວນຈາກອາຍ,ຸ ຄນຸຄູ່າ, ພ ດຕກິາໍ, ປະສບົການບກຸຄນົ ແລະ 

ຄວາມເປັນຜ ູ້ນາໍຂອງກຸູ່ມ ຫ   ຊຸມຊນົ. ວຖິຊີວີດິຂອງບາງກຸູ່ມຊນົເຜົູ່ າເຊັູ່ ນເຜົູ່ າມາກູ່ອງອາດຕູ້ອງໃຊູ້ເວລາເພີູ່ ມຕ ູ່ ມ

ເພ ູ່ ອດດັສມົໃຫູ້ເຂົູ້າກບັການດາໍລງົຊວີດິໃໝູ່ ແລະ ສະພາບເງ ູ່ອນໄຂການເຮັດວຽກໃໝູ່. 

ບາງໂອກາດໃນການດາໍລງົຊວີດິໃໝູ່ຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ມຄີວາມຮ ູ້ແລະທກັສະໃໝູ່. NTPC ແລະຄ ູ່ຮ ູ່ວມໂຄງການກເໍຂົູ້າ

ໃຈຕໍູ່ ກບັບນັຫານີູ້, ໄດູ້ສູ້າງຕ ັູ້ງການເຝິກສອນຫ າຍສາຂາອາຊບີຄບົຊຸດສາໍລບັບນັດາຄວົເຮ ອນຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ 

ແລະການວາງແຜນແບບຄອບຄມຸຊ ູ່ ງເປັນແຜນຫູ້າປີວູ່າດູ້ວຍການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ. 

ແຕູ່ລະຄວົເຮ ອນເລ ອກກດິຈະກາໍປບັປງຸຊວີດິການເປັນຢ ູ່ແບບປະສມົປະສານດູ້ວຍຕນົເອງ, ອງີໃສູ່ແຮງງານທີູ່ ມ,ີ 

ປະສບົການແລະທກັສະຄວາມຮ ູ້, ຄວາມສນົໃຈມກັແລະຄວາມຕູ້ອງການຂອງແຕູ່ລະບກຸຄນົ.  ການພດັທະນາ

ການປະມງົຢູ່າງໄວວາອາດກູ່ຽວຂູ້ອງບໍູ່ພຽງແຕູ່ການມຢີ ູ່ຂອງຊບັພະຍາກອນ, ແຕູ່ຍງັເປັນກດິຈະກາໍທີູ່ ຮບັຮ ູ້ໂດຍ

ທ ົູ່ວໄປຂອງບນັດາຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ. 

ພາກນີູ້ຈະອະທິບາຍໃຫູ້ເຫັນວູ່າ (1) ໂຄງການໄດູ້ສະໜອງການເຂົູ້າເຖງິປດັໄຈກາໍນດົເພ ູ່ ອປບັປງຸຊວີດິການເປັນ

ຢ ູ່ໃຫູ້ດຂີ ູ້ນແນວໃດ; (2)ຫູ້າເສົາຫ ກັໃນການຟ ູ້ນຟ ຊວີດິການເປັນຢ ູ່ ແລະ (3) ການປູ່ຽນແປງທີູ່ ແທູ້ຈງິທາງດູ້ານ

ມາດຕະຖານການດາໍລງົຊວີດິຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ. 



ໂຄງການເຂ ູ່ ອນໄຟຟູ້ານໍູ້າເທີນ 2   ຮູ່າງບດົລາຍງານ: ສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍ-ຈາກອະດດີສ ູ່ອະນາຄດົ  
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4.1 ການເຂົູ້າເຖງິປດັໃຈການຜະລດິທີູ່ ດຂີ ູ້ນແລະສະພາບເງ  ູ່ອນໄຂການດາໍລງົຊວີດິ 

ບນັດາຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັໄດູ້ຮບັຂໍູ້ສະເໜີເພ ູ່ ອຍູ້າຍອອກຈາກເຂດນາກາຍຊ ູ່ ງດນິປ ກຝງັທີູ່ ອດຸມົສມົບ ນຍງັມຢີ ູ່. 

ນອກຈາກ 6 ຄອບຄວົແລູ້ວ ທກຸໆຄອບຄວົຕູ້ອງການທີູ່ ຈະຢ ູ່ໃນເຂດພ ພຽງນາກາຍ, ຕາມແຄມຝ ັູ່ງນ ໍູ້າ 

ທາງພາກໃຕູ້ຂອງອູ່າງເກບັນ ໍູ້າ, ໃກ ູ້ກບັສະຖານທີູ່ ຜ ກພນັດູ້ານຈດິວນິຍານ
3&5; ດນິປ ກຝງັ ແລະ ປູ່າໄມ ູ້ 

ຂອງເຂົາເຈົູ້າ4, ເຖງິແມ ູ່ນວູ່າມບີນັຫາທູ້າທາຍດູ້ານການດາໍລງົຊວີດິໃນເວລາຕໍູ່ ມາກຕໍາມ. 

ແຕູ່ລະຄວົເຮ ອນ ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັໄດູ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດ ຈາກຊຸດປະກອບໃຫູ້ໃນການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັຊ ູ່ ງມລີາຍ

ລະອຽດ ລະບໄຸວູ້ໃນເອກະສານຊູ້ອນທູ້າຍ 1. ຊຸດປະກອບໃຫູ້ໃນການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນີູ້ລວມມ ີການສະໜບັສະ

ໜ ນ ໃນໄລຍະຂູ້າມຜູ່ານ ເພ ູ່ ອຮບັປະກນັວູ່າມາດຕະຖານການດາໍລງົຊວີດິ ບໍູ່ລ ົູ້ມລະລາຍໃນໄລຍະຂູ້າມຜູ່ານ; 

ໂຄງລູ່າງພ ູ້ນຖານຂອງຄວົເຮ ອນ (ເຮ ອນປະກອບດູ້ວຍຫູ້ອງນ ໍູ້າທີູ່ ມສີູ້ວມຖູ່າຍແລະຕໍູ່ ໄຟຟູ້າເຂົູ້າໃຫູ້, ພູ້ອມທງັ 

ດນິປ ກຝງັ); ໂຄງລູ່າງພ ູ້ນຖານຂອງຊຸມຊນົ ແລະຂອງລດັແລະແຜນງານສະໜບັສະໜ ນເພ ູ່ ອຟ ູ້ນຟ ຊວີດິການເປນັ

ຢ ູ່ຂອງຜ ູ້ຈດັຍກົຍູ້າຍຈດັສນັທງັໝດົໃຫູ້ຢ ູ່ເໜ ອເສັູ້ນຄວາມທກຸຍາກ.    

 

ຈາກການຈດັເຂດທີູ່ ດນິແລະການນາໍໃຊູ້ທີູ່ ດນິເພ ູ່ ອເປັນທາງເລ ອກ

ໃນການດາໍລງົຊວີດິ. 

ການວາງແຜນນາໍໃຊູ້ທີູ່ ດນິແບບມສີູ່ວນຮູ່ວມ (PLUP), ຊ ູ່ ງ 

ເປັນວທີິການທີູ່ ໄດູ້ຮບັຮອງເອົາໃນປີ 2009 ໃນລະດບັຊາດ, 

ກໄໍດູ້ນາໍໃຊູ້ເພ ູ່ ອປກັເຂດແດນຂອງບູ້ານຮູ່ວມກນັ, ສູ້າງຄວາມ

ຈະແຈ ູ້ງຕໍູ່ ກບັຊບັພະຍາກອນທີູ່ ດນິທີູ່ ມຢີ ູ່ພາຍໃນເຂດແດນ

ບູ້ານເຫ ົູ່ ານ ັູ້ນ, ແລະກບໍນັລ ຸ ຂໍູ້ຕກົລງົລະຫວູ່າງບູ້ານ-ກບັ-

ບູ້ານຮູ່ວມກນັ. ຂ ັູ້ນຕອນນີູ້ ໄດູ້ຊູ່ວຍສູ້າງຕ ັູ້ງສດິທາງດູ້ານນຕິິ

ຫູ້ອງທີ 2: ຄວາມໝັູ້ນຄງົໃນການເຂົູ້າເຖງິທີູ່ ດນິ 

ຜວົແລະເມຍຮູ່ວມກນັເປັນເຈົູ້າຂອງເຮ ອນ ແລະ ດນິ

ປ ກຝງັ (ໝາຍ * ຂູ້າງລຸູ່ມ), ຊ ູ່ ງຮບັຮ ູ້ຢູ່າງເປັນທາງ

ການໃນໃບຕາດນິ.  

ພູ້ອມນ ັູ້ນ, ໃບຕາດນິສາໍລບັຊຸມຊນົ ກໄໍດູ້ມອບໃຫູ້

ຈາໍນວນ 2,780 ຮຕ ຊ ູ່ ງເປັນດນິປ ກຝງັເພີູ່ ມຕ ູ່ ມແລະ 

ຈາໍນວນ 17,428 ຮຕ ຊ ູ່ ງເປັນດນິປູ່າໄມ ູ້. ການສາໍ

ປະທານແມ ູ່ນມອບໃຫູ້ເປັນເວລາ 70 ປີ 

ແກູ່ສະມາຄມົປູ່າໄມ ູ້ບູ້ານ (VFA)  ເພ ູ່ ອຂດຸຄ ົູ້ນໄມ ູ້ໃນ



ໂຄງການເຂ ູ່ ອນໄຟຟູ້ານໍູ້າເທີນ 2   ຮູ່າງບດົລາຍງານ: ສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍ-ຈາກອະດດີສ ູ່ອະນາຄດົ  

 

 

 ຫນູ້າ 30/63  

ກາໍທີູ່ ຖາວອນໃຫູ້ແກູ່ບນັດາຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັກ ູ່ຽວກບັ

ຊບັພະຍາກອນ ດນິເປັນພ ູ້ນຖານ ໃນໄລຍະຍາວ ແລະ 

ພູ້ອມນ ັູ້ນ, ກເໍປັນການເຮັດໃຫູ້ມຄີວາມຈະແຈ ູ້ງກ ູ່ຽວກບັຄວາມ

ຮບັຜິດ ຊອບລະຫວູ່າງພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົຕໍູ່ ກບັ

ຊບັພະຍາກອນເຫ ົູ່ ານີູ້4. 

ການວາງແຜນນາໍໃຊູ້ທີູ່ ດນິແບບມສີູ່ວນຮູ່ວມ PLUP ຍງັຊູ່ວຍ

ໃຫູ້ແຕູ່ລະບູ້ານ ໃນການກະກຽມຂໍູ້ມ ນດູ້ານຊບັພະຍາກອນ

ສາໍລບັໂຄງການເພ ູ່ ອລະບທີຸູ່ ດນິເພີູ່ ມຕ ູ່ ມສາໍລບັຄວົເຮ ອນລຸູ້ນທີ

ສອງແລະເພ ູ່ ອອອກແບບແນວທາງທີູ່ ຈາໍເປັນສາໍລບັປູ່າໄມ ູ້-

ກະສກິາໍໂດຍມກີານປ ກສາຫາລ ກບັປະຊາຊນົທີູ່ ໄດູ້ຮບັຜນົ

ກະທບົ ຊ ູ່ ງອາດຈະແຕກຕູ່າງກນັລະຫວູ່າງບູ້ານຕູ່າງໆ ຂ ູ້ນ

ກບັ ຄວາມສນົໃຈແລະໂອກາດຕູ່າງໆຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ. 

ຂ ັູ້ນຕອນການວາງແຜນຂ ັູ້ນພ ູ້ນຖານ ຂອງບູ້ານກູ່ຽວກບັຊວີດິ

ການເປັນຢ ູ່ແມ ູ່ນບາດກູ້າວຕໍູ່ ໄປທີູ່ ສາໍຄນັຍິູ່ ງທນັທີ ພາຍຫ ງັ 

PLUP. ຂ ັູ້ນຕອນນີູ້ໄດູ້ລວມເອົາຄວາມຮບັຮ ູ້ແລະຄວາມສນົ

ໃຈຂອງປະຊາຊນົເພ ູ່ ອລະບວຸູ່າ ຊບັພະຍາກອນ 

ດູ້ານກະສກິາໍ ແລະ ປູ່າໄມ ູ້ຄວນຈະພດັທະນາແນວໃດ 

ເພ ູ່ ອເປັນທາງເລ ອກໃນການດາໍລງົຊວີດິແບບຍ ນຍງົທາງດູ້ານ

ເສດຖະກດິແລະສິູ່ ງແວດລູ້ອມ. 

. 

PLUP ຍງັຊູ່ວຍໃຫູ້ຮບັປະກນັວູ່າຜນົປະໂຫຍດ 

ຂອງບກຸຄນົພາຍນອກ ຈະບໍູ່ ເຂົູ້າມາແຊກແຊງ ຜນົປະໂຫຍດ 

ຂອງປະຊາກອນທີູ່ ໄດູ້ຮບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການ, ໂດຍ 

ການລະບບຸນັດາຄວົເຮ ອນໃໝູ່ ແລະ ເຫດຜນົຍູ້ອນຫຍງັ 

ພວກເຂົາຈ ູ່ງເຂົູ້າມາໃນເຂດນີູ້ 4. 

ປູ່າຜະລິດ. ແຕູ່ລະຄວົເຮ ອນຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ ເຂົູ້າເຖງິ

ດນິປະເພດຕູ່າງໆ ດ ັູ່ງລາຍລະອຽຸດລຸູ່ມນີູ້:  

 

 ເນ ູ້ອທີູ່ ດນິເຮ ອນ*, ອອກແບບເພ ູ່ ອເປັນໄປໄດູ້ໃນ

ການປ ກພ ດຜກັ, ຕ ົູ້ນໄມ ູ້ໃຫູ້ໝາກແລະອາຫານ

ສາໍລບັລູ້ຽງສດັໃຫຍູ່ແລະປກຸຄອກໃຫູ້ສດັນູ້ອຍໃນ

ຄວົເຮ ອນ5. 

 ເນ ູ້ອທີູ່ ດນິ 0.66 ຮຕ ຕໍູ່ ຄວົເຮ ອນ*, ເພ ູ່ ອປ ກຝງັ

ພ ດຜກັແລະພ ດເສດຖະກດິ.   

 ເນ ູ້ອທີູ່ ດນິ 0.2 ຮຕ ເປັນດນິທີູ່ ມຊີນົລະ

ປະທານ* ໃກູ້ເຮ ອນກໄໍດູ້ຈດັສນັໃຫູ້ເທົູ່ າທີູ່ ເປັນ

ໄປໄດູ້. 

 ປະມານ 2,780 ຮຕ ຂອງດນິຊຸມຊນົກໄໍດູ້ຈດັ

ສນັໃຫູ້ຢູ່າງເປັນທາງການພາຍໃຕູ້ໃບຕາດນິຊຸມ

ຊນົຂອງ 14 ຄຸູ້ມບູ້ານ. 

 ເນ ູ້ອທີູ່ ດນິ 17,428 ຮຕ ເປັນປູ່າໄມ ູ້ພາຍໃຕູ້ໃບ

ຕາດນິຂອງຊຸມຊນົ.  

 ເຂດດນິນ ໍູ້າລດົເຂົູ້າເຖງິໄດູ້ໄລຍະ 2-4 ເດ ອນ 

ໄດູ້ກາຍເປັນທົູ່ງຫຍູ້າລູ້ຽງສດັ ໃນລະດ ແລູ້ງໃນ

ເວລາທີູ່ ອູ່າງເກບັນ ໍູ້າມລີະດບັນ ໍູ້າ ຫ ຸດລງົ ແລະ 

ທົູ່ງຫຍູ້າບູ່ອນອ ູ່ ນເທິງພ ພຽງນາກາຍຂາດແຄນ.   

 ຊາວບູ້ານສາມາດນາໍໃຊູ້ດນິດອນກາງອູ່າງເກບັ

ນ ໍູ້າ ແຕູ່ຍງັຄງົເປັນດນິໂຄງການ (ເຂດສາໍ

ປະທານ). 

 



ໂຄງການເຂ ູ່ ອນໄຟຟູ້ານໍູ້າເທີນ 2   ຮູ່າງບດົລາຍງານ: ສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍ-ຈາກອະດດີສ ູ່ອະນາຄດົ  

 

 

 ຫນູ້າ 31/63  

 

ພາຍຫ ງັການວາງແຜນນາໍໃຊູ້ທີູ່ ດນິແບບມສີູ່ວນຮູ່ວມ, ການອອກໃບຕາດນິໄດູ້ຮບັປະກນັການເຂົູ້າເຖງິທີູ່ ດນິປ ກຝງັ 

ແລະດນິປູ່າໄມ ູ້ແບບໃລຍະຍາວສາໍລບັແຕູ່ລະຄວົເຮ ອນຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ. 

ໃບຕາດນິທາງການໄດູ້ໃຫູ້ສດິຄວາມເປັນເຈົູ້າຂອງແກູ່ບນັດາຄວົເຮ ອນນອກຈາກສດິໃຊູ້ດນິແລູ້ວ (ເບິູ່ ງ ຫູ້ອງ 2). 

ໂຄງລູ່າງພ ູ້ນຖານແລະການບໍລກິານໄດູ້ຮບັການປບັປງຸໃຫູ້ດຂີ ູ້ນ  

ໂຄງລູ່າງພ ູ້ນຖານອນັໃໝູ່ແລະການບໍລິການທີູ່ ໂຄງການມອບໃຫູ້ເພີູ່ ມຕ ູ່ ມລວມມກີານສະໜອງນ ໍູ້າແລະລະບບົສຂຸະ

ອະນາໃມ, ເສັູ້ນທາງ, ໂຮງຮຽນແລະສກຸສາລາ, ໄຟຟູ້າແລະກອງທ ນສນິເຊ ູ່ ອ.  

NTPC ໄດູ້ມອບເງນິຈາໍນວນ 340,000 ໂດລາ ໃນແຕູ່ລະປີ (ຕາມມ ນຄູ່າໃນປີ 2013) ໃຫູ້ແກ ູ່ກອງທ ນແກູ້ໃຂ

ບນັຫາສງັຄມົແລະສິູ່ ງແວດລູ້ອມ (SERF) ຕະຫ ອດໃລຍະການສາໍປະທານເພ ູ່ ອຊູ່ວຍຄູ່າໃຊູ້ຈ ູ່າຍດູ້ານການດາໍເນນີ

ງານແລະການບາໍລງຸຮກັສາໂຄງລູ່າງພ ູ້ນຖານຂອງຊຸມຊນົລວມມບີູ່ອນປະຊຸມບູ້ານ, ໂຮງຮຽນ, ສກຸສາລາ, ປໍູ້າ

ນ ໍູ້າ, ເສັູ້ນທາງຂອງບູ້ານ ແລະ ລະບບົຊນົລະປະທານ4. 
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ເພີູ່ ມການເຂົູ້າເຖງິນ ໍູ້າແລະສຂຸະອະນາໃມ ເພ ູ່ ອ

ສຂຸະພາບທີູ່ ດຂີ ູ້ນ: ໃນເວລາທີູ່ ໂຄງການດາໍເນນີ

ງານນ ັູ້ນ, ຄວົເຮ ອນໄດູ້ຮບັການເຂົູ້າເຖງິການ

ສະໜອງນ ໍູ້າທີູ່ ໄດູ້ປບັປງຸໃຫູ້ດຂີ ູ້ນ (ຖງັກກັເກບັ

ນ ໍູ້າຝນົແລະນ ໍູ້າບາດານພູ້ອມປໍູ້າມ   - ໜ ູ່ ງປໍູ້າ

ນ ໍູ້າຕໍູ່ ຫູ້າຄວົເຮ ອນ)ແລະສຂຸະອະນາໄມ (ຫູ້ອງ

ນ ໍູ້າມສີູ້ວມຖູ່າຍ). ໝ ູ່ບູ້ານຍງັໄດູ້ຮບັການສ ກສາ

ແລະແຜນງານ ການເຝິກອບົຮມົກ ູ່ຽວກບັບນັຫາ

ສຂຸະພາບ ແລະສຂຸະອະນາໃມ. ຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັ

ສນັເກ ອບທງັໝດົທງັໝດົປະຈບຸນັແມ ູ່ນໃຊູ້ຫູ້ອງ

ນ ໍູ້າທີູ່ ມສີູ້ວມຖູ່າຍ6. 

ການເຂົູ້າເຖງິໄຟຟູ້າ: ແຕູ່ລະຄວົເຮ ອນໄດູ້ຮບັການເຊ ູ່ ອມຕໍູ່ ໄຟຟູ້າເຂົູ້າເຖງິເຮ ອນ. 

ເສັູ້ນທາງເຂົູ້າເຖງິບູ້ານແລະເຂດອູ້ອມແອູ້ມທີູ່ ຖ ກປບັປງຸໄດູ້ອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນການເຂົູ້າເຖງິຕະຫ າດ6, ຊ ູ່ ງ

ຊູ່ວຍສູ້າງໂອກາດຕູ່າງໆໃນການຂາຍສນິຄູ້າ. ປະຈບຸນັ, ພໍູ່ ຄູ້າສາມາດເຂົູ້າເຖງິເຂດພ ພຽງ, ຕ ົູ້ນຕໍ ແມ ູ່ນເຂົູ້າເຖງິ

ໝ ູ່ບູ້ານທາງພາກເໜ ອ ຊ ູ່ ງມເີສັູ້ນທາງທີູ່ ດສີດຸເພ ູ່ ອຊ ູ້ປາ, ໃນຂະນະທີູ່ ສດັລູ້ຽງອ ູ່ ນ ເຊັູ່ ນ ໝ  ແລະ ເປັດ ກຂໍາຍ

ງ ູ່າຍເຊັູ່ ນກນັໃຫູ້ກຜັ ູ້ເກບັຊ ູ້ ຫ   ທີູ່ ຕະຫ າດ. ການປບັປງຸເສັູ້ນທາງເຂົູ້າເຖງິຕະຫ າດແມ ູ່ນອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃຫູ້

ບນັດາຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ ໃນການຊ ູ້ສນິຄູ້າທີູ່ ຫາຍາກໃນເມ  ູ່ອກ ູ່ອນ. ດູ້ານໂພຊະນາການກໄໍດູ້ປບັປງຸໃຫູ້ດຂີ ູ້ນ 

ໂດຍມກີານບໍລິໂພກໝາກໄມ ູ້ສ ງ. ແຫ ູ່ງພ ດຜກັທີູ່ ສາໍຄນັສູ່ວນໃຫຍູ່ທີູ່ ບນັດາຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັຊມົໃຊູ້ຍງັເປັນສິູ່ ງທີູ່

ພວກເຂົາປ ກເອງ, ຮອງລງົມາແມ ູ່ນຊ ູ້ຜກັກນິ.   

  
ຮບຸພາບ 7: ເສັູ້ນທາງໄປຫາທູ່າແຂກ, ກູ່ອນໂຄງການ ແລະ ເສັູ້ນທາງໃນປີ 2013 

 

ການນາໍໃຊູ້ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດແລະການປກົປູ້ອງ ຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັຕູ້ານກບັຜນົປະໂຫຍດ 

ຂອງບກຸຄນົພາຍນອກ. ຍູ່ອມຫ ີກເວັູ່ ນບໍູ່ ໄດູ້ທີູ່ ວ ູ່າການປບັປງຸໂຄງລູ່າງພ ູ້ນຖານແລະ ສິູ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກ 

ໃຫູ້ດຂີ ູ້ນເຮັດໃຫູ້ ໂອກາດໃໝູໆ່ ເກດີຂ ູ້ນ. ຜນົທີູ່ ເກດີຂ ູ້ນກຄໍ ວູ່າໃນປີ 2010 ສງັເກດເຫັນວູ່າ ໄດູ້ມແີຮງກດົດນັ 

ເພີູ່ ມຂ ູ້ນຕໍູ່ ກບັຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດຈາກບນັດາຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ (ການຂະຫຍາຍຕວົທາງທາໍມະຊາດ 

ຂອງຄອບຄວົພວກເຂົາ) ພູ້ອມທງັຜນົປະໂຫຍດຂອງບກຸຄນົພາຍນອກ. ຂ ັູ້ນຕອນຂອງ PLUP ໄດູ້ຍກົໃຫູ້ເຫັນ 
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ຫ າຍມມຸມອງຂອງຊຸມຊນົ ຕໍູ່ ກບັບນັຫາທູ້າທາຍນີູ້ໂດຍຊູ່ວຍໃຫູ້ບນັດາຊຸມຊນົຮບັຮ ູ້ຢູ່າງຈະແຈ ູ້ງ ລກັສະນະ 

ຂອງການນາໍໃຊູ້ທີູ່ ດນິຂອງພວກເຂົາ ແລະ ກດົລະບຽບຂອງການນາໍໃຊູ້ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ. 

 

ການບງັຄບັໃຊູ້ກດົລະບຽບຕູ້ານກບັຜນົປະໂຫຍດ 

ຂອງບກຸຄນົພາຍນອກ ກໄໍດູ້ສູ້າງໃຫູ້ເຂັູ້ມແຂງ, 

ຄຽງຄ ູ່ກນັນ ັູ້ນ, ກເໍປັນການຮກັສາໂອກາດ ກູ່ຽວກບັ 

ການດາໍລງົຊວີດິ ສາໍລບັບນັດາຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ
4, 

ອະນຍຸາດ ໃຫູ້ມກີານດາໍເນນີງານ ຂອງໂຮງເລ ູ່ ອຍ7 

ຂອງVFA ເທົູ່ ານ ັູ້ນ ແລະ 

ກມໍກີານກວດກາລາດຕະເວນອູ່າງເກບັນ ໍູ້າເພ ູ່ ອປູ້ອງກນັ

ການຫາປາແບບຜິດ ກດົໝາຍ.  

ການເຂົູ້າເຖງິໂຄງລູ່າງພ ູ້ນຖານທາງດູ້ານສງັຄມົ ໄດູ້ຮບັການ

ປບັປງຸໃຫູ້ດຂີ ູ້ນ: ໂຮງລູ້ຽງເດັກໃໝູ່, ໂຮງຮຽນປະຖມົ 14

ແຫູ່ງ ແລະ ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົ2ແຫູ່ງໄດູ້ຖ ກສູ້າງຂ ູ້ນເພ ູ່ ອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນການເຂົູ້າເຖງິການສ ກສາ, ໃນຂະນະ

ທີູ່ ສກຸສາລາໃໝູ່ໄດູ້ສ ົູ່ງເສີມແລະເຮັດໃຫູ້ສະດວກໃນການເຂົູ້າເຖງິບູ່ອນປິູ່ ນປວົສຂຸະພາບເບ ູ້ອງຕ ົູ້ນໃກູ້ບູ້ານ. 

ສຮບຸພາບ 8: ຫູ້ອງຮຽນໃນປີ 2006   ແລະ  ໃນປີ 2013 

ຜນົກະທບົຂອງໂຄງການດູ້ານການສ ກສາແລະສຂຸະພາບແມ ູ່ນເປັນໜູ້າປະທບັໃຈ. ຕວົຢູ່າງ, 90% ຂອງ

ເດັກນູ້ອຍປະຈບຸນັເຂົູ້າຮຽນຂ ັູ້ນປະຖມົສ ກສາ, ເມ  ູ່ອທຽບກບັແຕູ່ກ ູ່ອນແມ ູ່ນ 37%. ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 5ປີ, 

ອດັຕາການຕາຍຂອງເດັກນູ້ອຍອາຍຕຸ ໍູ່າກວູ່າ 5ປີ ໄດູ້ຫ ຸດລງົຈາກ 120 ຫາ 59ຄນົຕໍູ່ພນັຄນົ. ຕວົເລກລະອຽດ

ເພີູ່ ມຕ ູ່ ມແມ ູ່ນສະແດງໄວູ້ໃນພາກທີ 3.3.  

 

 



ໂຄງການເຂ ູ່ ອນໄຟຟູ້ານໍູ້າເທີນ 2   ຮູ່າງບດົລາຍງານ: ສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍ-ຈາກອະດດີສ ູ່ອະນາຄດົ  
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ປບັປງຸການເຂົູ້າເຖງິສນິເຊ ູ່ ອ ເພ ູ່ ອຊຸກຍ ູ້ກດິຈະກາໍຕູ່າງໆໃນການສູ້າງລາຍຮບັ 

ຫ າຍກອງທ ນຕູ່າງກນັໄດູ້ສູ້າງຕ ັູ້ງຂ ູ້ນນບັແຕູ່ຂ ັູ້ນຕ ົູ້ນຂອງແຜນງານການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ, ເພ ູ່ ອຮບັໃຊູ້ຈດຸປະສງົ

ຕູ່າງໆ, ຊ ູ່ ງສູ່ວນໃຫຍູ່ແມ ູ່ນມປີະສດິທິຜນົ, ແລະຍງັ ຊູ່ວຍໃນການຊດົເຊຍີຄວາມຜນັຜວນທາງດູ້ານລາຍໄດູ້ຕາມ

ລະດ ການແລະໃນແຕູ່ລະປີຫ  ແກ ູ້ໄຂບນັຫາທີູ່ ບໍູ່ ຄາດຄດິເກດີຂ ູ້ນເຊັູ່ ນວູ່າ ຄວາມເຈບັປູ່ວຍ.   

ກອງທ ນສນິເຊ ູ່ ອບູ້ານໄດູ້ສູ້າງຕ ັູ້ງຂ ູ້ນໃນລະຫວູ່າງເດ ອນກມຸພາແລະເດ ອນພ ດສະພາ ປີ 2012 ພູ້ອມກບັການປບັ

ປູ່ຽນສດິທິຂອງບກຸຄນົແລະຊຸມຊນົ. ລະບບົການເງນິຈລຸະພາກທີູ່ ສະໜອງໃຫູ້ເປັນມ ນຄູ່າເງນິສດົຂອງສດິທາງ

ດູ້ານປູ່າໄມ ູ້ ແລະດູ້ານການກະສກິາໍທີູ່ ບໍູ່ ໄດູ້ອອກໃຫູ້ ສູ້າງໂອກາດໃໝູ່ໃຫູ້ແກ ູ່ການປູ່ອຍກ ູ້ເພ ູ່ ອລງົທ ນໃນກດິຈະກາໍ

ຕູ່າງໆຂອງການສູ້າງລາຍຮບັ8ແລະ ກຍໍງັໄດູ້ໃຫູ້ເງນິປນັຜນົອກີດູ້ວຍ. ເງນິທ ນທີູ່ ເປັນຮຸູ້ນໃນປະຈບຸນັ ແມ ູ່ນ 5.9ຕ ູ້ 

ກບີ ຂ ູ້ນກບັກອງທ ນສນິເຊ ູ່ ອບູ້ານ 16 ບູ້ານ ທຽບເທົູ່ າກບັ  4.4  ລູ້ານກບີ ສາໍລບັແຕູ່ລະຄວົເຮ ອນຍກົຍູ້າຍຈດັ

ສນັທີູ່ ມສີດິໄດູ້ຮບັທງັໝດົ 1,310 ຄວົເຮ ອນ.  

ກດົລະບຽບໃໝູ່ຂອງກອງທ ນສນິ ເຊ ູ່ ອບູ້ານກາໍນດົວູ່າເງນິກ ູ້ສາມາດກ ູ້ຢ ມໄດູ້ເພ ູ່ ອຈດຸປະສງົໃນການ ຜະລິດ ຫ   

ເຫດການສກຸເສນີເທົູ່ ນ ັ ູ້ນ ແລະບໍູ່ສາມາດກ ູ້ຢ ມເກນີຈາໍນວນຂອງທ ນ ທີູ່ ເປັນຮຸູ້ນໃນກອງທ ນສນິເຊ ູ່ ອບູ້ານ. 

ເຖງິຢູ່າງໃດກຕໍາມ, ການທບົທວນກູ່ຽວກບັກອງທ ສນິ ເຊ ູ່ ອບູ້ານ
14 ລະບວຸູ່າກອງທ ສາໍລບັ ຈດຸປະສງົອ ູ່ ນ 

ນອກເໜ ອຈາກ “ຈດຸປະສງົເພ ູ່ ອການຜະລິດ”  ສາມາດເຮັດໃຫູ້ເກດີຜນົກະທບົ ໃນທາງບວກສ ງ 

ຕໍູ່ ກບັຊວີດິການເປັນຢ ູ່ ແລະ ຄນຸະພາບຊວີດິຂອງ ບນັດາຄວົເຮ ອນຜ ູ້ທກຸຍາກເຊັູ່ ນ: ການຊ ູ້ເຂົູ້າ, ການສູ້ອມແປງ 

ເຮ ອນ, ຈ ູ່າຍໜີູ້ສນິທີູ່ ແພງ, ຄູ່າປິູ່ ນປວົ, ແກູ້ໄຂສະພາບຄູ່ອງ. ທງັໝດົນີູ້ມຜີນົກະທບົທາງບວກ ຕາບເທົູ່ າ 

ທີູ່ ຈາໍນວນບໍູ່ ເກນີຂດີ ຄວາມສາມາດໃນການຈ ູ່າຍໜີູ້ ຂອງຄວົເຮ ອນ. 

Figure 9: ຈດຸປະສງົກ ູ້ຢ ມເງນິຈາກກອງທ ນພດັທະນາບູ້ານ

 

ແຫ ູ່ງຂໍູ້ມ  ນ: ຈາກການສາໍຫ ວດ LSMS 7, 2013 

 

ນບັແຕູ່ການສາໍຫ ວດມາດຕະຖານການດາໍລງົຊວີດິ LSMS 1 ໃນປີ 2006, 19-25% ຂອງຄວົເຮ ອນ 

ໄດູ້ກ ູ້ເງນິໄລຍະເວລາ 12 ເດ ອນທູ້າຍສດຸ
1. ແຫ ູ່ງເງນິກ ູ້ໄດູ້ມກີານປູ່ຽນແປງຢູ່າງໄວວາ. ໃນໄລຍະຕ ົູ້ນ 

ຂອງການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ, ຍາດພີູ່ ນ ູ້ອງຄອບຄວົແລະໝ ູ່ເພ ູ່ ອນແມ ູ່ນແຫ ູ່ງເງນິກ ູ້ ປະມານ 80% ຂອງເງນິກ ູ້ 

ທງັໝດົຕາມການລາຍງານ. ຮ ບແບບການກ ູ້ຢ ມນີູ້ ໄດູ້ປູ່ຽນແປງໄປໃນປີ 2013 ໃນເວລາ 
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ກະສິກາໍ,  

ທລຸະກດິ, 

ດນິປກຸສູ້າງ, 

ເຄ ູ່ ອງໃຊູ້ຄວົເຮ ອນ 

ເຄ ູ່ ອງບໍລິໂພກ/ອປຸະໂພກ 

ງານຕູ່າງໆໃນຄອບຄວົ(ງານດອງ) 

ອ ູ່ ນໆ (ລດົໃຫຍູ່, ລດົຈກັ),  

ຈ ູ່າຍໜີູ້ສີນ,  

ການຫາປາ 



ໂຄງການເຂ ູ່ ອນໄຟຟູ້ານໍູ້າເທີນ 2   ຮູ່າງບດົລາຍງານ: ສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍ-ຈາກອະດດີສ ູ່ອະນາຄດົ  
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ທີູ່ ກອງທ ນສນິເຊ ູ່ ອບູ້ານສະໜອງເງນິກ ູ້ໃຫູ້ 80% ຂອງສນິເຊ ູ່ ອທງັໝດົທີູ່ ລາຍງານ. ກນົໄກສາໍລບັ 

ການດາໍເນນີງານ ໃນອະນາຄດົໃລຍະຍາວຂອງກອງທ ນສນິເຊ ູ່ ອບູ້ານພວມຮບັການພດັທະນາ.   

 

4.2 5 ຂງົເຂດວຽກງານຫ ກັສາໍລບັການຟ ູ້ນຟ ຊວີດິການເປັນຢ ູ່: ການປ ກຝງັ, 

ລູ້ຽງສດັ, ການປະມງົ, ປູ່າໄມ ູ້ແລະຜະລດິຕະພນັເຄ ູ່ ອງປູ່າຂອງດງົ, 

ລາຍໄດູ້ຈາກແຫ ູ່ງອ ູ່ ນທີູ່ ບໍູ່ ແມ ູ່ນກະສກິາໍ. 

ແຕູ່ລະຂງົເຂດວຽກງານ ຈະໄດູ້ທບົທວນຄ ນໃນພາກນີູ້.  

ໂຄງການໄດູ້ປະຕບິດັຕາມຂໍູ້ສະເໜີແນະນາໍເບ ູ້ອງຕ ົູ້ນ ກ ູ່ຽວກບັການຟ ູ້ນຟ ຊວີດິການເປັນຢ ູ່, ສ ົູ່ງເສມີໃຫູ້ມຄີວາມ 

ຢ ດຢຸູ່ນສ ງແລະຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງແຫ ູ່ງລາຍຮບັ. ຈາກການສ ກສາທາງດູ້ານເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 

ແຕູ່ເລີູ່ ມຕ ົູ້ນໃນປີ 1996, ກໄໍດູ້ມກີານຍກົບນັຫາຄວາມສູ່ຽງຂອງການແກູ້ໄຂບນັຫາ ແບບງ ູ່າຍດາຍເກນີໄປ 

ໄດູ້ຖ ກສະເໜີໃຫູ້ແກ ູ່ບນັດາຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ, ຊ ູ່ ງອາດມຜີນົກະທບົທີູ່ ເປັນໄປໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ເກດີການເພິູ່ ງພາ 

ແຕູ່ພ ດຊະນດິດຽວ ຫ   ກດິຈະກາໍທີູ່ ບໍູ່ຫລາກຫລາຍ.  

 

ຫູ້ອງທີ 3: ແຫ ູ່ງລາຍຮບັເງນິສດົຂອງບນັດາ 

ຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ 

 

ແຫ ູ່ງລາຍຮບັຫ າຍສດຸ (ໂດຍສະເລູ່ຍ, 

ຕໍູ່ ຫວົຄນົຕໍູ່ ເດ ອນ) ສາໍລບັຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັໃນປີ 

2013 ແມ ູ່ນ: 

1. ການປະມງົ (86. 000 ກບີ), 

ລວມທງັການຫາສດັນ ໍູ້າອ ູ່ ນໆ; 

2. ການປ ກພ ດ (45. 000 ກບີ), ລວມທງັເຂົູ້າ, 

ພ ດຈາໍເປັນອ ູ່ ນໆ ແລະ ຜກັຕູ່າງໆ; 

3. ປູ່າໄມ ູ້ (35.000 ກບີ), ລວມທງັໄມ ູ້, 

ຜະລິດຕະພນັເຄ ູ່ ອງປູ່າຂອງດງົ ແລະ 

ເງນິປນັຜນົຈາກ VFA; 

4. ການຈ ູ້າງງານນອກຄວົເຮ ອນ (34. 000 ກບີ). 

ສະນ ັູ້ນ, ໄດູ້ມຂໍີູ້ສະເໜີແນະນາໍ, ອງີຕາມບນັຫານີູ້, 

ເພ ູ່ ອຄດັເລ ອກໂຄງການ ສູ້າງລາຍຮບັດູ້ວຍຄວາມ 

ລະມດັລະວງັ ແລະ ລວມເອົາຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງ 

ບນັດາກດິຈະກາໍເສດຖະກດິ-ກະສກິາໍ 

ໃນແຜນພດັທະນາ. ຍູ້ອນແນວນ ັູ້ນ, ຫູ້າຂງົເຂດ 

ວຽກງານ ເພ ູ່ ອຟ ູ້ນຟ ຊວີດິການເປັນຢ ູ່ ໄດູ້ສູ້າງຂ ູ້ນ 

ເພ ູ່ ອຜະລິດອາຫານ ແລະ ລາຍຮບັເງນິສດົ, 

ເພ ູ່ ອຄວາມຢ ດຢຸູ່ນ ໃຫູ້ແກ ູ່ບນັດາຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັຕໍູ່ ກບັ 

ພາວະແຊກຊູ້ອນແລະການປູ່ຽນແປງຈາກພາຍນອກ.   

 

ຄວາມສາໍຄນັທີູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງລະຫວູ່າງ ແຫ ູ່ງລາຍຮບັຕູ່າງໆ 

ກແໍຕກຕູ່າງກນັລະຫວູ່າງ ແຕູ່ລະຖານະຄວາມຮ ັູ່ງມ.ີ 

ຄວົເຮ ອນທີູ່ ທກຸຍາກໄດູ້ຮບັເກ ອບ 45% 

ຂອງລາຍຮບັເງນິສດົ ທງັໝດົຈາກການປະມງົ,  

ໃນຂະນະທີູ່  ຄວົເຮ ອນຮ ັູ່ງມມີແີຫ ູ່ງລາຍຮບັທີູ່ ຫ າກຫ າຍ 

ໂດຍທີູ່  30% ຂອງລາຍຮບັເງນິສດົ ແມ ູ່ນມາຈາກ 

ການປະມງົ ແລະ  20% ຈາກການຮບັຈ ູ້າງ.  

 

ຂງົເຂດວຽກ 1: ການປ ກຝງັ - ຊອກຫາຄວາມຫ າກຫ າຍແລະຈດຸສມຸ, 

ການຄຸູ້ມຄອງຄວາມອດຸມົສມົບ ນ ແລະ ນ ໍູ້າ  



ໂຄງການເຂ ູ່ ອນໄຟຟູ້ານໍູ້າເທີນ 2   ຮູ່າງບດົລາຍງານ: ສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍ-ຈາກອະດດີສ ູ່ອະນາຄດົ  
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ການປ ກຝງັຍງັຄງົເປັນໜ ູ່ ງໃນອງົປະກອບສາໍຄນັສາໍລບັການດາໍລງົຊວີດິຂອງບນັດາຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ. 

ໃນສະພາບຂອງທີູ່ ດນິຂາດຄວາມອດຸມົສມົບ ນແລະເຂດທີູ່ ເໝາະສມົແກູ່ການປ ກເຂົູ້າມຄີວາມຈາໍກດັ, 

ຈດຸປະສງົຂອງແຜນງານ ການດາໍລງົຊວີດິ ບໍູ່ແມ ູ່ນເພ ູ່ ອບນັລຄຸວາມພຽງພໍດູ້ານເຂົູ້າກນິ, ຊ ູ່ ງສອດຄູ່ອງ 

ກບັສະພາບການກູ່ອນມໂີຄງການ
4. 

 

ຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການ ແມ ູ່ນເພ ູ່ ອສ ົູ່ງເສມີ 

ການນາໍໃຊູ້ເນ ູ້ອທີູ່ ດນິ ທີູ່ ເໝາະສມົແກູ່ການປ ກຝງັ 

ສາໍລບັເປົູ້າໝາຍການຜະລິດ ທີູ່ ໄດູ້ຜນົຕອບແທນ 

ຫ າຍສດຸເທົູ່ າທີູ່ ຈະເປັນໄປໄດູ້, ການປ ກຝງັ 

ເປັນໜ ູ່ ງ ໃນອງົປະກອບຂອງຊຸດກດິຈະກາໍການ 

ດາໍລງົຊວີດິແບບກວູ້າງ. ຈດຸປະສງົອ ູ່ ນອກີແມ ູ່ນ 

ການເພີູ່ ມປະສດິທິຜນົ ຂອງການປ ກຝງັ4. ເນ ູ້ອທີູ່  

ສາທິດທດົລອງ ກໄໍດູ້ສູ້າງຕ ັູ້ງຂ ູ້ນໃນແຕູ່ລະບູ້ານ, 

ພູ້ອມນ ັູ້ນ ກແໍຈກຢາຍໃຫູ້ລູ້າ ຫ    

ໃຫູ້ການອດຸໜ ນທາງດູ້ານ ເຄ ູ່ ອງມ  ການປ ກຝງັ,  ປຸຸ໋ຍແລະພນັພ ດ ປບັປງຸຊະນດິຕູ່າງໆ. ລະບບົ ທີູ່ ນາໍສະເໜີ 

ແມ ູ່ນອງີໃສູ່ການຜດັປູ່ຽນພ ດ ປ ກ. ສາໍລບັການຄຸູ້ມຄອງ ຄວາມອດຸມົສມົບ ນຂອງດນິ, ໄດູ້ສ ົູ່ງເສມີ 

ການນາໍໃຊູ້ມ ນສດັລູ້ຽງ ແລະ ປຸຸ໋ຍໝກັຊວີະພາບເພ ູ່ ອເພີູ່ ມປະສດິທິຜນົ ຂອງການຜະລິດ 

ຄຽງຄ ູ່ກບັການປ ກພ ດທີູ່ ເປັນອາຫານສດັ ຈາໍພວກຖ ົູ່ວຊ ູ່ ງສາມາດໃຊູ້ລູ້ຽງສດັໄດູ້, ແລະ ຊູ່ວຍໃນການ 

ສານຈບັເກາະໄນໂຕຣເຈນໃນ ດນິແລະຊູ່ວຍປູ້ອງກນັການ ເຊາະເຈ ູ່ອນຂອງດນິ. 

 

ລະບບົໃໝູ່ ເນັູ້ນໜກັໃສູ່ເຕັກໂນໂລຊແີບບງ ູ່າຍດາຍ, ສາມາດເຊ ູ່ ອມໂຍງກບັການກະສກິາໍແບບປະສມົປະສານ, 

ລວມທງັການປ ກຜກັສວນຄວົ, ການປ ກໄມ ູ້ໃຫູ້ໝາກແລະກະສກິາໍປູ່າໄມ ູ້ປະສມົປະສານໃນຕອນດນິ 0.66 

ເຮັກຕາ. ສິູ່ ງນີູ້ເຮັດໃຫູ້ມຮີ ບແບບຂອງການມສີູ່ວນຮູ່ວມຫ າຍຂ ູ້ນຂອງບນັດາຊາວນາ-ຊາວສວນໃນການຕດັສນິໃຈ 

ແລະດາໍເນນີງານລະບບົໃນທູ້ອງຖິູ່ນຂອງພວກເຂົາ 
4. ຜນົຕອບແທນ ຂອງການປ ກເຂົູ້າ ແມ ູ່ນພວມຢ ູ່ໃນລະດບັ 

ດເີກນີກວູ່າ ລະດບັການຜະລິດໂດຍສະເລູ່າຍກູ່ອນການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ
7. ເກ ອບ 400 ຄວົເຮ ອນຫ  ປະມານ 

30% ຂອງຄວົເຮ ອນທງັໝດົໄດູ້ປ ກພ ດໃນຊູ່ວງລະດ ແລູ້ງໃນປີ 2013
1. 

 

ການເຂົູ້າເຖງິນ ໍູ້າໃຊູ້ເພ ູ່ ອເຮັດກະສກິາໍ ໄດູ້ຮບັການສະໜບັສະໜ ນໃນຫ າຍດູ້ານ: ສວນແຄມຝ ັູ່ງ ບາງບູ່ອນ 

ກໄໍດູ້ເຮັດຄ ນໃໝູ່ ໃນລະດບັທີູ່ ສ ງຂ ູ້ນກວູ່າເກົູ່ າ7; ລະບບົຊນົລະປະທານແລະເຂ ູ່ອນກ ັູ້ນນ ໍູ້າຫູ້ວຍ ກໄໍດູ້ສູ້າງຂ ູ້ນ. 

ພາຍຫ ງັ 2-3 ປີທີູ່ ມກີານສງັເກດລະດບັນ ໍູ້າໃນອູ່າງເກບັນ ໍູ້າ, ປະຈບຸນັຊາວບູ້ານກເໍຂົູ້າໃຈວູ່າ ການເກບັກກັນ ໍູ້າ 

ໃນອູ່າເກບັນ ໍູ້າ ແລະ ການປູ່ອຍນ ໍູ້າ ເປັນລກັສະນະບໍູ່ປກົກະຕ ິ ແລະ ເຂດດນິນ ໍູ້າລດົ 

ບາງລະດ ແມ ູ່ນນາໍໃຊູ້ດທີີູ່ ສດຸກບັການປ ກຫຍູ້າເພ ູ່ ອລູ້ຽງສດັ ແທນທີູ່ ຈະເຮັດການປ ກຝງັ. 

 

 

 

 



ໂຄງການເຂ ູ່ ອນໄຟຟູ້ານໍູ້າເທີນ 2   ຮູ່າງບດົລາຍງານ: ສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍ-ຈາກອະດດີສ ູ່ອະນາຄດົ  
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ການນາໍໃຊູ້ທີູ່ ດນິໃນປີ 2013 ໃນລະດ ຝນົ ສງັລວມໄວູ້ໃນຕາຕະລາງລຸູ່ມນີູ້:  

ຂໍູ້ມ  ນການປ ກຝງັຂອງ ຄວົເຮ ອນ (HHs) ໃນລະດ ຝນົປີ 2013 

ລາຍລະອຽດ 
ທກຸເຂດ ເຂດເໜ ອ ເຂດກາງ ເຂດໃຕູ້ 

HHs ເນ ູ້ອທີູ່ (ຮຕ) HHs ເນ ູ້ອທີູ່ (ຮຕ) HHs ເນ ູ້ອທີູ່ (ຮຕ) HHs ເນ ູ້ອທີູ່ (ຮຕ) 

ດນິປ ກຝງັທງັໝດົ: 68% 632.30 54% 124.47 57% 144.44 91% 363.38  

ທີູ່ ດນິ 0.66 ຮຕ 24% 147.92 30% 59.29 18% 42.25 28% 46.38  

ທີູ່ ດນິ 0.22 ຮຕ:  4% 11.95 12% 10.75 1% 1.12 0% 0.07  

ເຂດດນິນ ໍູ້າລດົ: 1% 3.85 2% 2.94 0% 0.16 2% 0.75  

ດນິກະສິກາໍເພີູ່ ມຕ ູ່ ມ 32% 292.61 19% 36.90 6% 15.94 70% 239.78  

ດນິພາຍນອກ: 24% 175.97 8% 14.59 39% 84.97 20% 76.41  

  
        ປູ່າກະສິກາໍ: 20% 72.99 26% 22.11 13% 18.92 23% 31.96  

ດນິສາທິດ: 4% 11.38 5% 3.75 4% 4.40 4% 3.23  

 

 
 

ຂງົເຂດວຽກ 2: ການລູ້ຽງສດັ. ຈາກລູ້ຽງເພ ູ່ ອອອມ ມາເປັນຜນົຜະລດິ  

ການລູ້ຽງສດັຍງັຄງົສາໍຄນັຕໍູ່ ກບັຫ າຍຄວົເຮ ອນ. ບນັດາຄວົເຮ ອນຂອງລາວໂດຍທົູ່ວໄປແລູ້ວ ແມ ູ່ນມຄີວາຍ ແລະ 

ງວົເປັນການອອມສະສມົຄວາມຮ ັູ່ງມແີລະເປັນສິູ່ ງຄ ໍູ້າປະກນັ, ພູ້ອມທງັເປັນແຫ ູ່ງລາຍຮບັ ທີູ່ ເປັນເງນິສດົ4. 

ຄວາມສາມາດຂອງ ບນັດາຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ ໃນການລງົທ ນໃສູ່ສດັລູ້ຽງ ແມ ູ່ນຕວົຊີູ້ວດັໃຫູ້ເຫັນເຖງິ 

ຄວາມກູ້າວໜູ້າທາງດູ້ານ ການດາໍລງົຊວີດິ ແລະ ສະແດງໃຫູ້ເຫັນເຖງິສູ່ວນເກນີ ທາງດູ້ານລາຍຮບັ 

ທີູ່ ເປັນຕວົເງນິສ ງກວູ່າລະດບັພໍກຸູ້ມກນິ. ປະຈບຸນັ, ການອອມແມ ູ່ນມຫີ າຍ ໃນຮ ບແບບ ຂອງເງນິຝາກ 

ໃນທະນາຄານ, ຄາໍແລະວດັຖມຸຄີູ່າ.  

ຝ ງສດັລູ້ຽງເພ ູ່ ອການຄູ້າສູ່ວນໃຫຍູ່ ແມ ູ່ນຂາຍອອກນອກ ເຂດພ ພຽງ4 ເພ ູ່ ອສະທູ້ອນໃຫູ້ເຫັນເຖງິຂດີ 

ຄວາມສາມາດ ທີູ່ ມໃີນປະຈບຸນັໄດູ້ດຍີິູ່ ງຂ ູ້ນ.  



ໂຄງການເຂ ູ່ ອນໄຟຟູ້ານໍູ້າເທີນ 2   ຮູ່າງບດົລາຍງານ: ສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍ-ຈາກອະດດີສ ູ່ອະນາຄດົ  
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ຂດີຄວາມສາມາດຂອງພ ພຽງສາໍລບັສດັລູ້ຽງງວົ ແລະ ຄວາຍແມ ູ່ນຄາດວູ່າມຈີາໍນວນ 1,500 ໂຕ 

ພາຍຫ ງັທີູ່ ມກີານສູ້າງເຂ ູ່ອນແລູ້ວ7. ເຖງິຢູ່າງໃດກຕໍາມ, ຂດີຄວາມສາມາດທີູ່ ມນີີູ້ ບໍູ່ ໄດູ້ລວມເອົາ ເຂດທີູ່ ດນິ 

ທີູ່ ພດັທະນາໃໝູ່ ແລະ ເຂດດນິນ ໍູ້າລດົແລະ ອາດຈະມຈີາໍນວນສ ງເຖງິ 2,500 ໂຕ. 

 

Figure 10: ວວິດັທະນາການຂອງສດັລູ້ຽງຕໍູ່  ຄວົເຮ ອນ (2006-2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ສະຖຕິສິດັລູ້ຽງສະແດງໃຫູ້ເຫັນເຖງິ ການປູ່ຽນແທນຢູ່າງຕ ັູ້ງໜູ້າ ຈາກສດັລູ້ຽງປະເພດຄວາຍມາເປັນງວົ8 

ຊ ູ່ ງໃຊູ້ດນິປ ກຫຍູ້າຕໍູ່ ຫວົໜູ່ວຍ ແລະ ໜູ້ອຍກູ່ວາກໃໍຫູ້ລ ກໃລຍະຖີູ່ກວູ່າ4. ພູ້ອມນ ັູ້ນ, ຍງັປະກດົໃຫູ້ເຫັນເຖງິ 

ແນວໂນູ້ມທີູ່ໜູ້າຍນິດຕໍີູ່ ກບັວທີິການລູ້ຽງແບບຈດຸສມຸ 

(ລະບບົການລູ້ຽງແບບຕດັ-ແລະ-ຂນົຫຍູ້າ ທຽບກບັ 

ລະບບົການລູ້ຽງ ແບບປູ່ອຍສດັໄປກນິຕາມໃຈ, 

ປດັໃຈການຜະລິດແຮູ່ທາດ ແລະ ການສກັຢາ 

ກນັພະຍາດ) ສາໍລບັສດັໃຫຍູ່7  

ການນ ໍູ້າໃຊູ້ເຂດດນິເຂດນ ໍູ້າລດົ ເປັນບູ່ອນປ ກຫຍູ້າ 

ຈະເປັນວທີິທາງ ແກູ້ໄຂ ຢູ່າງດສີາໍລບັການລູ້ຽງສດັ 

ທີູ່ ຢ ູ່ໃນເຂດພ ພຽງນາກາຍ. ໃນຄວາມເປັນຈງິແລູ້ວ, 

ພ ດຕະກນຸຫຍູ້າ ແມ ູ່ນຈະປ ກໄດູ້ດ ີ ໃນຊູ່ວງ 

ລະດ ແລູ້ງ ໃນເວລາ ທີູ່ ພ ດອາຫານ ສດັຂາດແຄນ.  

ໂຄງການຍງັໄດູ້ຊຸກຍ ູ້ໃຫູ້ຫນັປູ່ຽນໄປສ ູ່ການເພິູ່ ງພາລູ້ຽງສດັນ ູ້ອຍ ເຊັູ່ ນ: ໝ , ໄກ ູ່ແລະເປັດ ຊ ູ່ ງ  

ເໝາະສມົກວູ່າກບັ ສະພາບ ເງ ູ່ອນໄຂຂອງພ ພຽງ ແລະຂາຍໃນຕະຫ າດໄດູ້ງ ູ່າຍ ໃນ ຈາໍນວນໜູ້ອຍ. ພູ້ອມນ ັູ້ນ, 

ກໄໍດູ້ມອບແນວພນັສດັລູ້ຽງ ປະເພດ ສດັນ ູ້ອຍທີູ່ ເໝາະສມົໃຫູ້ກບັບນັດາຄວົເຮ ອນຍກົຍູ້າຍທີູ່ ສນົໃຈ,  ແລະ 

ບາງຄວົເຮ ອນກສໍນົໃຈເພ ູ່ ອທດົລອງໃຊູ້ໂອກາດນີູ້. ຈາໍ ນວນໝ ໄດູ້ເພີູ່ ມຂ ູ້ນພໍປະມານ ແຕູ່ເພີູ່ ມຂ ູ້ນແບບຄງົທີູ່  

ນບັຈາກເລີູ່ ມຕ ົູ້ນການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ. 

 

 

 

 

 

ຮອບ 1 = ດ7/9 2006; ຮອບ 2 = ດ5/7 2007; ຮອບ  

3 = ດ 1/2 2008; ຮອບ 4 = ດ9/10 2008: ຮອບ  

5 = ດ5/6 2009; ຮອບ 6 = ດ5/6 2011;  

ຮອບ 7 = ດ2/3 2013 
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ໂຄງການເຂ ູ່ ອນໄຟຟູ້ານໍູ້າເທີນ 2   ຮູ່າງບດົລາຍງານ: ສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍ-ຈາກອະດດີສ ູ່ອະນາຄດົ  
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ຂງົເຂດວຽກທີ 3: ປູ່າໄມ ູ້ແລະເຄ ູ່ ອງປູ່າຂອງດງົ  

ລະບບົວສິາຫະກດິທີູ່ ຄຸູ້ມຄອງໂດຍຊຸມຊນົເປັນພ ູ້ນຖານ 

ເພ ູ່ ອຮບັໃຊູ້ບນັດາຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ  ເພ ູ່ ອ 

ການຄຸູ້ມຄອງ ປູ່າໄມ ູ້ ແລະລາຍໄດູ້ແບບຍ ນຍງົ.   

ຈດຸປະສງົຫ ກັຂອງ ວສິາຫະກດິພດັທະນາປູ່າໄມ ູ້ 

ເຂດພ ພຽງນາກາຍ(NPFDE), ໝາຍເຖງິ ສະມາຄມົ 

ປູ່າໄມ ູ້ບູ້ານ (VFA), ແມ ູ່ນເພ ູ່ ອຮບັປະກນັ 

ການຄຸູ້ມຄອງແບບຍ ນຍງົ ຂອງເນ ູ້ອທີູ່ ປູ່າໄມ ູ້ຫ າຍກວູ່າ 

17,500 ຮຕ ແລະ ເພ ູ່ ອໃຫູ້ເງນິປນັຜນົ ແລະ 

ໂອກາດໃນການເຮັດວຽກ ແກູ້ບນັດາຜ ູ້ຖ ຮຸູ້ນ 

ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ ຈາໍນວນ  6,289 ຄນົ. 

ປູ່າໄມ ູ້ຍງັຄງົສ ບຕໍູ່ ມບີດົບາດສາໍຄນັ ໃນການດາໍລງົ ຊວີດິຂອງບນັດາຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ, 

ຜູ່ານການຫາເຄ ູ່ ອງປູ່າຂອງດງົ, ເງນິປນັຜນົ ແລະ ການຕດັໄມ ູ້ຈາກປູ່າໄມ ູ້ຊາວບູ້ານ VFA. 

ລາຍໄດູ້ຈາກປູ່າໄມ ູ້ ໂດຍລວມໄດູ້ເພີູ່ ມຂ ູ້ນເມ  ູ່ອທຽບກບັປີ 2006, ເຖງິວູ່າຈະຫ ຸດລງົໃນລະຫວູ່າງປີ 

2011 ແລະ 2013 ກຕໍາມ. 

ຊບັພະຍາກອນປູ່າໄມ ູ້ໃນເຂດຍກົຍູ້າຍຈດັສນັແມ ູ່ນເພ ູ່ ອນາໍໃຊູ້ສະເພາະ ແລະໃຫູ້ປະໂຫຍດແກູ່ຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ 

ໃນພ ພຽງນາກາຍເປັນເວລາ  70 ປີຈາກມ ູ້ສູ້າງຕ ັູ້ງ NPFDE. ເນ ູ້ອທີູ່ ປູ່າຈາໍນວນ 17,500 ຮຕ4 

ທີູ່ ອູ້ອມຮອບດູ້ວຍໝ ູ່ບູ້ານຍກົຍູ້າຍຈດັສນັແມ ູ່ນໄດູ້ຮບັການຄຸູ້ມຄອງໂດຍ NPFDE, ຊ ູ່ ງໃຫູ້ເງນິປນັຜນົ 

ປະຈາໍປີແກູ່ບນັດາຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ: 150,000 ໂດລາ (ທຽບເທົູ່ າປະມານ 115 ໂດລາຕໍູ່ ຄວົເຮ ອນໃນປີ 

2010); 200,000  ໂດລາໃນປີ 2011 ແລະ 2012. ນບັແຕູ່ປີ 2011, ເງນິປນັຜນົ 

ໄດູ້ແຈກຢາຍໃຫູ້ແກູ່ບນັດາຜ ູ້ຖ ຮຸູ້ນ 6,289 ຄນົ ອງີໃສູ່ຈາໍນວນສະມາຊກິຂອງຄວົເຮ ອນ
7. 

ເພ ູ່ ອການສະໜບັສະໜ ນບນັດາຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ, ການດາໍເນນີງານຂອງໂຮງເລ ູ່ ອຍທີູ່ ບໍູ່ ແມ ູ່ນຂອງ VFA 

ແມ ູ່ນຖ ກຍກົເລີກໝດົ.    

VFA ຍງັຄງົສາມາດສູ້າງຄວາມເຂັູ້ມແຂງກູ່ຽວກບັຄວາມເຂົູ້າໃຈ ແລະ ການສະໜບັສະໜ ນ ບນັດາ 

ຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັທງັໝດົ ເພ ູ່ ອຊຸກຍ ູ້ໃຫູ້ພວກເຂົາພດັທະນາກດິຈະກາໍກະສກິາໍປູ່າໄມ ູ້ປະສມົປະສານ ແລະ 

ຜະລິດຕະພນັເຄ ູ່ ອງປູ່າຂອງດງົທີູ່ ເໝາະສມົ, ພູ້ອມທງັສູ້າງຄວາມເຂັູ້ມແຂງໃຫູ້ແກ ູ່ການບງັຄບັ ໃຊູ້ລະບຽບ 

ການພາຍໃນ ຂອບເຂດຊາຍແດນຂອງພວກເຂົາ. 

ນບັແຕູ່ປີ 2010, NPFDE ດາໍເນນີງານພາຍໃຕູ້ໂຄງສູ້າງການຈດັຕ ັູ້ງໃໝູ່ທີູ່ ເປັນວສິາຫະກດິຮຸູ້ນສູ່ວນຈາໍກດັ 

ຊ ູ່ ງຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ມກີານປບັປງຸເພີູ່ ມຕ ູ່ ມດູ້ານຂດີຄວາມສາມາດ ໃນການຄຸູ້ມຄອງບໍລິຫານເພ ູ່ ອກາຍເປັນສະຖາບນັ 

ທລຸະກດິທີູ່ ເຕບີໃຫຍູ່ແລະສາມາດຢ ູ່ລອດໄດູ້. ການຊູ່ວຍເຫ  ອຈາກລດັຖະບານຜູ່ານມາດຕະການຕູ່າງໆ ທາງດູ້ານ 

ນະໂຍບາຍແລະນຕິກິາໍແມ ູ່ນຄວາມຮຽກຮູ້ອງຕູ້ອງການທີູ່ ຈາໍເປັນເພ ູ່ ອອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນການຂູ້າມຜູ່ານໄປ

ສ ູ່ວສິາຫະກດິສງັຄມົທີູ່ ປະສບົຜນົສາໍເລັດ.  
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VFA Hunting

NTFP Timberປູ່າໄມ ູ້ຊາວບູ້ານ    ການລູ່າສດັ 

ເຄ ູ່ ອງປູ່າຂອງດງົ ໄມ ູ້ 

ຮ ບພາບ 11: ລາຍໄດູ້ຕໍູ່ ຫວົຄນົທີູ່ ແທູ້ຈງິ 

ຈາກແຫ ູ່ງປູ່າໄມ ູ້ (ກບີ/ເດ ອນ) 

 



ໂຄງການເຂ ູ່ ອນໄຟຟູ້ານໍູ້າເທີນ 2   ຮູ່າງບດົລາຍງານ: ສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍ-ຈາກອະດດີສ ູ່ອະນາຄດົ  

 

 

 ຫນູ້າ 40/63  

ເປີເຊັນຂອງຄວົເຮ ອນທີູ່ ຂາຍຜະລິດຕະພນັເຄ ູ່ ອງປູ່າຂອງດງົກໄໍດູ້ຫ ຸດລງົນບັແຕູ່ປີ 2006 ສາໍລບັ 

ທກຸຜະລິດຕະພນັ, ຍກົເວັູ້ນຂີູ້ຊ,ີ ຊ ູ່ ງຍງັຄງົເຫັນຂາຍທ ົູ່ວໄປໃນຕະຫ າດ.  ຜະລິດຕະພນັເຄ ູ່ ອງປູ່າຂອງດງົອ ູ່ ນໆ 

ຍງັຄງົເກບັຫາໂດຍປກົກະຕຈິາກເຂດປູ່າໄມ ູ້ ລວມມ ີ ໜໍູ່ ໄມ ູ້, ໝາກແໜູ່ງ, ໜໍູ່ ຫວາຍ, ໝາກໄມ ູ້ອ ູ່ ນໆແລະຜກັ. 

ການປູ່ຽນແປງໃນການເຂົູ້າເຖງິ ຜະລິດຕະພນັ ເຄ ູ່ ອງປູ່າຂອງດງົແມ ູ່ນໜ ູ່ ງໃນຜນົຕາມມາ ຂອງໂຄງການ ແລະ 

ຄວາມພະຍາຍາມໃນການນາໍຜະລິດຕະພນັເຄ ູ່ ອງປູ່າຂອງດງົ ບາງຊະນດິມາປ ກໃນບູ້ານກມໍຄີວາມຄ ບໜູ້າ. 

ຂ ັູ້ນຕອນ PLUP ໄດູ້ຊູ່ວຍໃຫູ້ລະບເຸຂດເນ ູ້ອທີູ່ ດນິແລະປູ່າໄມ ູ້ເພ ູ່ ອຮບັໃຊູ້ຈດຸປະສງົດ ັູ່ງກ ູ່າວ. ເຄ ູ່ ອງປູ່າຂອງດງົ 

ທີູ່ ຕູ້ອງການຫ າຍແມ ູ່ນຫວາຍ, ໄມ ູ້ປູ່ອງ, ເປ ອກໄມ ູ້ບງົ, ໝາກແໜູ່ງ, ປູ່ານແລະດອກເຜິູ້ງທີູ່ ເປັນຢາ. 

ການເກບັຫ  ການປ ກຊບັພະຍາກອນເຫ ົູ່ ານີູ້ ແບບຍ ນຍງົ ສາມາດຍກົສ ງດູ້ານລາຍຮບັຂອງຄວົເຮ ອນ ແລະ 

ເຮັດໃຫູ້ບນັດາຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັມສີິູ່ ງຊຸກຍ ູ້ໃນການປກົປກັຮກັສາແທນການທາໍລາຍຊບັພະຍາກອນປູ່າໄມ ູ້. 

ບນັດາຄວົເຮ ອນ ຍງັຄງົມສີູ່ວນຮູ່ວມໃນການຜະລິດເຜົາຖູ່ານ, ເຄ ູ່ ອງຫດັຖະກາໍແລະເຟີນເີຈຂີະໜາດນູ້ອຍ.     

 

ຂງົເຂດວຽກທີ 4: ການປະມງົຍງັສ ບຕໍູ່ ປະກອບສູ່ວນຢູ່າງຫ ວງຫ າຍ ຕໍູ່ ກບັ 

ຊວີດິການເປັນຢ ູ່ຂອງບນັດາຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ, ໂພຊະນາການ ຂອງຄອບຄວົ ແລະ 

ຍງັຄງົເປັນໜ ູ່ ງໃນແຫ ູ່ງສາໍຄນັຂອງລາຍຮບັສາໍລບັ ປະຊາຊນົ.   

ການເຂົູ້າເຖງິນ ໍູ້າແລະການປະມງົໄດູ້ເພີູ່ ມຂ ູ້ນຈາກການສູ້າງອູ່າງເກບັນ ໍູ້າເນ ູ້ອທີູ່  450 ກມ², ຊ ູ່ ງຫ ຸດລງົປະມານ 

82 ກມ² ໃນຊຸມປີທີູ່ ການດາໍເນນີງານຮອດລະດບັຕ ໍູ່າສດຸ.ໂຄງການໄດູ້ມອບເຮ ອຫາປາ, ເຄ ູ່ ອງມ  ຫາປາແລະ 

ເຝິກອບົຮມົກ ູ່ຽວກບັການປງຸແຕູ່ງປາ
 5. ປະມານ 5% ຂອງຈາໍນວນປາທີູ່ ຫາໄດູ້ຖ ກນາໍມາປງຸແຕູ່ງຊ ູ່ ງເພີູ່ ມມ ນຄູ່າ, 

ຜະລິດຕະພນັຕ ົູ້ນຕໍກແໍມ ູ່ນປາແດກແລະປາແຫູ້ງ. ປາສດົແມ ູ່ນຂາຍໄດູ້ງ ູ່າຍໃນເວລາທີູ່ ເຮ ອຈອດຝ ັູ່ງ ໃຫູ້ແກ ູ່ 

ຜ ູ້ຄູ້າຈາກທູ່າແຂກ, ຫ ກັຊາວແລະບາງເທ ູ່ ອກມໍາແຕູ່ໄກຈາກວຽງຈນັແລະຊຽງຂວາງ, ສະນ ັູ້ນ, ປາທີູ່ ຈະນາໍໄປ 

ປງຸແຕູ່ງແມ ູ່ນມຈີາໍນວນຈາໍກດັ. 

ຈາໍນວນປາທີູ່ ຫາໄດູ້ເພີູ່ ມຂ ູ້ນຢູ່າງໄວວາໃນເວລາເລີູ່ ມຕ ົູ້ນ, ສອດຄູ່ອງ 

ກບັປະກດົການທີູ່ ຄາດໄວູ້ ແລະ ເປັນທີູ່ ຮບັຮ ູ້ກນັດວີູ່າ ເປັນໃລຍະ 

ຫາປາທີູ່ ໂຊກດ ີ ພາຍຫ ງັທີູ່ ນ ໍ ູ້າຖ ູ້ວມໄຫ ນອງ (ເບິູ່ ງເສັູ້ນສະແດງ). 

ປະສບົການຈາກອູ່າງເກບັນ ໍູ້າທີູ່ ຄູ້າຍຄ ກນັ ສະແດງ ໃຫູ້ເຫັນວູ່າ 

ຜນົຜະລິດປາໃນສອງເຖງິສບິປີທາໍອດິ ພາຍຫ ງັທີູ່ ນ ໍ ູ້າຖ ູ້ວມນອງແມ ູ່ນ 

ມຈີາໍນວນຫ າຍ, ເພາະວູ່າ ສິູ່ ງປະຕຄິ ນທາງຊວີະພາບ ຈາໍນວນຫ າຍ 

ເຮັດໃຫູ້ນ ໍູ້າມຄີວາມອດຸມົສມົບ ນສ ງ, ເອ ູ້ອອາໍນວຍໃຫູ້ເກດີມສີິູ່ ງ ມຊີວີດິ 

ຕູ່າງໆ ໃນນ ໍູ້າທີູ່ ເປັນອາຫານປາ, ພູ້ອມທງັ ເນ ູ້ອທີູ່ ກວູ້າງຂວາງ ສາໍລບັ 

ການວາງໃຂູ່ແລະມສີດັລູ່າເຫຍ ູ່ ອຍງັໜູ້ອຍ.ຄວາມແຕກຕູ່າງທີູ່ ຫ ວງຫ າຍ 

ລະຫວູ່າງລະດບັນ ໍູ້າສ ງ ແລະ ຕ ໍູ່າຍງັໝາຍເຖງິ ໂພຊະນາການ 

ຍງັຄງົສ ບຕໍູ່ ເພີູ່ ມຕ ູ່ ມໃສູ່ອູ່າງເກບັນ ໍູ້າ
4. ການຫາປາໃນເຂດອູ່າງເກບັນ ໍູ້າ 

ປະຈບຸນັເຖງິ ແມ ູ່ນວູ່າມສີະຖຽນລະພາບ ໃນລະດບັ ຕ ໍູ່າກວູ່າ, ກຍໍງັຄງົ 

ຢ ູ່ເທິງລະດບັ ຈາໍນວນປາ ທີູ່ ຫາໄດູ້ ໃນແມ ູ່ນ ໍູ້າຕູ່າງໆ ສຫລາຍກູ່ອນ 

ທີູ່ ຈະມໂີຄງການ. ໃນປີ 2013, ຈາໍນວນປາທີູ່ ຫາໄດູ້ສ ງ ແລະ 

ຂູ້ອນຂູ້າງສະຖຽນລະພາບ ປະມານ 40 ໂຕນຕໍູ່ ເດ ອນ.  

 



ໂຄງການເຂ ູ່ ອນໄຟຟູ້ານໍູ້າເທີນ 2   ຮູ່າງບດົລາຍງານ: ສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍ-ຈາກອະດດີສ ູ່ອະນາຄດົ  

 

 

 ຫນູ້າ 41/63  

 

ຮ ບພາບ 12: ຈາໍນວນປາທີູ່ ຫາໄດູ້ທງັໝດົ ໂດຍຄາດຄະເນ ໃນອູ່າງເກບັນ ໍູ້ານາກາຍ ຈາກການສາໍຫ ວດຄວົເຮ ອນຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ ແລະ 

ບໍູ່ ແມ ູ່ນຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ (ປີ 2008-2013, ກກ/ເດ ອນ) 

 

ແຫ ູ່ງຂໍູ້ມ  ນ: ທີມງານການປະມງົຂອງ NTPC, ຂໍູ້ມ  ນເກບັກາໍໄດູ້ຕາມສູ່ວນໜ ູ່ ງຂອງແຜນງານການຕິດຕາມການຫາປາ.  

 

ຫ າຍຕວົແປທີູ່ ມອີດິທິພນົຕໍູ່ ກບັການປະມງົເຮັດໃຫູ້ຫຍຸູ້ງຍາກເພ ູ່ ອຄາດຄະເນວູ່າ ການປະມງົໃນອູ່າງເກບັນ ໍູ້າ NT2  

ຈະວວິດັທະນາການໄປແນວໃດ. ການປູ່ຽນແປງຕາມລະດ ການ ປະກດົໃຫູ້ເຫັນເຖງິຜນົກະທບົ ຕໍູ່ ກບັຈາໍນວນປາ 

ທີູ່ ມຢີ ູ່ພູ້ອມທງັຄວາມພະຍາຍາມໃນການຫາປາ. 

ຕວົເລກຂອງປີ 2013 ຊີູ້ໃຫູ້ເຫັນເຖງິການປະກອບສູ່ວນສາໍຄນັຂອງການປະມງົ ຕໍູ່ ກບັຊວີດິການເປັນຢ ູ່ 

ເມ  ູ່ອທຽບກບັສະພາບການກູ່ອນການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ. ການປະມງົປະກອບ ສູ່ວນໂດຍສະເລູ່ຍ 38% 

ຂອງລາຍໄດູ້ຄວົເຮ ອນ.    

ການປະມງົຍງັຄງົປະກອບສູ່ວນ ໃຫູ້ແກ ູ່ຄວາມໝັູ້ນຄງົທາງດູ້ານສະບຽງອາຫານແລະຄວາມຫ າກຫ າຍ: 

ການບໍລິໂພກປາຂອງຄວົເຮ ອນໄດູ້ເພີູ່ ມຂ ູ້ນຈາກ 4.2 ກກ/ຄວົເຮ ອນ/ອາທິດກູ່ອນການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ ມາເປັນ 

16 ກກ/ຄວົເຮ ອນ/ອາທິດໃນປີ 2013. 

 

ໂດຍລວມແລູ້ວ, ບນັດາຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັລາຍງານວູ່າຍງັສ ບຕໍູ່ ການຫາປາໂດຍສະເລູ່ຍ 3.1 ມ  ູ້/ອາທິດໃນປີ 

2013 (ຕາຕະລາງ 32). ສິູ່ ງນີູ້ ແມ ູ່ນຄູ້າຍຄ ກບັຄວາມພະຍາຍາມໃນປີ  2011 

ຊ ູ່ ງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັລາຍງານວູ່າ ໄປຫາປາ 3.0 ມ  ູ້/ອາທິດ. 

ສາໍລບັບາງຊຸມຄນົຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ, ການປະມງົກາຍເປັນອາຊບີຫ ກັ ໂດຍທີູ່ ບາງຄອບຄວົຕດັສນິໃຈຢດຸຕ ິ

ການປ ກຝງັໃນດນິປ ກຝງັຂອງຕນົ ແລະ ດາໍລງົຊວີດິຕ ົູ້ນຕໍໂດຍການລູ້ຽງສດັແລະຫາປາ.  

 

ໄລຍະເວລາທີູ່ ຫາປາໄດູ້ດ ີ

ຫ ງັເກບັຂງັນ ໍູ້າເຕັມອູ່າງ 

ຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ 

ບໍູ່ ແມ ູ່ນຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ 



ໂຄງການເຂ ູ່ ອນໄຟຟູ້ານໍູ້າເທີນ 2   ຮູ່າງບດົລາຍງານ: ສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍ-ຈາກອະດດີສ ູ່ອະນາຄດົ  

 

 

 ຫນູ້າ 42/63  

 

 

ລະບບົການຄຸູ້ມຄອງການປະມງົແບບມສີູ່ວນຮູ່ວມຂ ັູ້ນຮາກຖານ 

ການຮກັສາສດິໃນການປະມງົສະເພາະໃຫູ້ກບັ ບນັດາຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັແລະລ ກຫ ານແມ ູ່ນມອບໃຫູ້ເປັນໃລຍະ 

ເວລາຈນົຮອດປີ 2018 (ພວມດາໍເນນີການຕໍູ່ ໃລຍະເວລາຕ ູ່ ມອກີ 10 ປີ). ການຄຸູ້ມຄອງການປະມງົ 

ແບບມສີູ່ວນຮູ່ວມໃນອູ່າງເກບັນ ໍູ້າແມ ູ່ນຄຸູ້ມຄອງໂດຍສະມາຄມົການປະມງົອູ່າງເກບັນ ໍູ້າ (RFA), ປະກອບດູ້ວຍ 

16 ກຸູ່ມປະມງົບູ້ານ (VFG), ແລະອາໍນາດການປກົຄອງເມ  ອງນາກາຍ. ກຸູ່ມປະມງົບູ້ານ (VFGs) 

ໄດູ້ຕກົລງົກນັກ ູ່ຽວກບັຂອບເຂດຊາຍແດນທີູ່ ແບູ່ງປນັຄວາມຮບັຜິດຊອບ ໃນການຄຸູ້ມຄອງບໍລິຫານລະຫວູ່າງ 

ບູ້ານຕູ່າງໆ. ການກວດກາລາດຕະເວນຮູ່ວມກນັ ແລະ ໜູ່ວຍງານສະເພາະກດິກ ູ່ຽວກບັການບງັຄບັ 

ໃຊູ້ລະບຽບການກພໍວມດາໍເນນີການ.   

ຊາວປະມງົໃນທູ້ອງຖິູ່ນເຂົູ້າຮູ່ວມໃນການຕດິຕາມລະອຽດກູ່ຽວກບັຈາໍນວນປາທີູ່ ຫາໄດູ້, ເຕັກນກິການປງຸແຕູ່ງປາ 

ກໄໍດູ້ຮບັການປບັປງຸໃຫູ້ດຂີ ູ້ນ, ບູ່ອນວາງໃຂູ່ຂອງປາໄດູ້ຖ ກລະບໄຸວູ້ເພ ູ່ ອເປັນເຂດສະຫງວນ, ກຸູ່ມການຄູ້າປາ 

ກໄໍດູ້ສູ້າງຂ ູ້ນແລະການດາໍເນນີງານໃນທູ່າເຮ ອກໄໍດູ້ຈດັຕ ັູ້ງຂ ູ້ນອກີດູ້ວຍ.    

ເຖງິແມ ູ່ນວູ່າ ຈະໄວເກນີໄປທີູ່ ຈະກູ່າວວູ່າ ຈາໍນວນປາທີູ່ ມຈີະເປັນແນວໃດໃນອະນາຄດົ, ຈາກຫ ກັຖານ 

ສະແດງໃຫູ້ເຫັນຢູ່າງໜກັແໜູ້ນວູ່າການປະມງົຈະຍງັສ ບຕໍູ່ ປະກອບສູ່ວນຢູ່າງຫ ວງຫ າຍຕໍູ່ ກບັຊວີດິການເປັນຢ ູ່ຂອງ

ປະຊາຊນົໃນເຂດພ ພຽງ, ຕາບເທົູ່ າທີູ່ ຊບັພະຍາກອນນ ໍູ້ານີູ້ ໄດູ້ຮບັການປກົປກັຮກັສາ ແລະ 

ຄຸູ້ມຄອງຢູ່າງເໝາະສມົ. ສິູ່ ງນີູ້ຈະເກດີຂ ູ້ນໄດູ້ຈາກວທີິການປະຕບິດັໃນການຫາປາ ແລະ ການບງັຄບັໃຊູ້ລະບຽບ 

ການດູ້ານການປະມງົໃນເຂດອູ່າງເກບັນ ໍູ້າ, ໜູ້າວຽກທີູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັທງັຊຸມຊນົທີູ່ ໄດູ້ຮບັຜນົກະທບົ ແລະ 

ລດັຖະບານ ຂ ັູ້ນທູ້ອງຖິູ່ນ ຕະຫລອດເຖງິການຄວບຄມຸການຫາປາ ເພ ູ່ ອການຄູ້າຂອງບກຸຄນົພາຍນອກ, 

ການປກົປູ້ອງເຂດວາງໃຂູ່ຂອງປາ, ການຢດຸຕກິານຫາປາເພ ູ່ ອການຄູ້າໃນໃລຍະຂະຫຍາຍພນັຂອງປາ.  
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ຂງົເຂດວຽກທີ 5: ລາຍຮບັທີູ່ ບໍູ່ ແມ ູ່ນພາກກະສກິາໍແມ ູ່ນຈາໍກດັ 

ການຈ ູ້າງງານທີູ່ ບໍູ່ ແມ ູ່ນພາກກະສກິາໍມກັຈະກູ່ຽວຂູ້ອງກບັແຫ ູ່ງລາຍໄດູ້ເງນິສດົທີູ່ ສາໍຄນັ. ຄວາມສາມາດ 

ໃນການເຮັດວຽກ ນອກພາກກະສກິາໍ ເພີູ່ ມຂດີຄວາມສາມາດຂອງຄວົເຮ ອນ ເພ ູ່ ອປບັປງຸຄວາມໝັູ້ນຄງົ 

ດູ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ຫ ຸດພ ົູ້ນອອກຈາກຄວາມທກຸຍາກ. ກູ່ອນຈະມໂີຄງການ, ມພີຽງບໍູ່ ເທົູ່ າໃດ 

ຄວົເຮ ອນໃນເຂດພ ພຽງທີູ່ ເຂົູ້າເຖງິແຫ ູ່ງລາຍຮບັທີູ່ ບໍູ່ແມ ູ່ນພາກກະສກິາໍ
6. 

ໃນລະຫວູ່າງການດາໍເນນີງານຂອງໂຄງການ, NTPC ໄດູ້ຈ ູ້າງງານຊາວບູ້ານຫ າຍຄນົ ເຮັດວຽກກໍູ່ສູ້າງ 

ໃນໂຄງການ, ພູ້ອມທງັການກໍູ່ສູ້າງເຮ ອນພກັຂອງພວກເຂົາເອງຫ   ບກຸເບກີດນິປ ກຝງັ. ວຽກທີູ່ ກ ູ່າວມານ ັູ້ນ 

ໄດູ້ຫ ຸດລງົຢູ່າງໄວວາໃນເວລາທີູ່ ວຽກກໍູ່ສູ້າງໄດູ້ສາໍເລັດໃນປີ 20084. ທກັສະຄວາມຮ ູ້ທີູ່ ໄດູ້ ໃນຊູ່ວງເວລາ 

ດ ັູ່ງກ ູ່າວນີູ້ໄດູ້ເພີູ່ ມຂດີຄວາມສາມາດຂອງ ບນັດາຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັໃນການເຮັດວຽກອ ູ່ ນນອກຈາກ ພາກກະສກິາໍ 

ແລະ ວສິາຫະກດິການຄູ້າຜ ູ້ດຽວ. 

ການສູ້າງສະພາບແວດລູ້ອມທີູ່ ເອ ູ້ອອາໍນວຍ:  

 NTPC ໄດູ້ໃຫູ້ການສະໜບັສະໜ ນທາງດູ້ານເຕັກນກິວຊິາການ ແລະ ດູ້ານການເງນິເພ ູ່ ອພດັທະນາວຖິ ີ

ການດາໍລງົຊວີດິ ນອກພາກກະສກິາໍ. ທີມງານດູ້ານການພດັທະນາຊຸມຊນົລະຫວູ່າງ NTPC ແລະ 

ສະຫະພນັແມ ູ່ຍງິລາວໄດູ້ຊູ່ວຍບນັດາກຸູ່ມໃນການລະບ ຸ ບ ລິມະສດິກດິຈະກາໍການດາໍລງົຊວີດິ 

ນອກພາກກະສກິາໍ, ແລະ ໃຫູ້ທກັສະຄວາມຮ ູ້ແກ ູ່ພວກເຂົາໂດຍການເຝິກອບົຮມົ ແລະ ສະໜອງທ ນ 

ເບ ູ້ອງຕ ົູ້ນເພ ູ່ ອເລີູ່ ມທລຸະກດິ.    

 ກອງທ ນສນິເຊ ູ່ ອບູ້ານໄດູ້ສະໜອງໃຫູ້ບນັດາຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັເຂົູ້າເຖງິສນິເຊ ູ່ ອ, ເຮັດໃຫູ້ພວກເຂົາ 

ໄດູ້ເລີູ່ ມແລະເພີູ່ ມຂະໜາດ ຂອງທລຸະກດິ ນອກພາກກະສກິາໍຂອງພວກເຂົາໃນໄລຍະຍາວ.   

 ນບັແຕູ່ມກີານຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ, ຖະໜນົຫນົທາງໃໝູ່, ຕະຫ າດ, ໂຄງລູ່າງພ ູ້ນຖານ 

ດູ້ານໂທລະຄມົມະນາຄມົ ແລະ ໄຟຟູ້າແລະການພດັທະນາເສດຖະກດິຂອງພາກພ ູ້ນໄດູ້ເພີູ່ ມອປຸະສງົ 

(ຄວາຕູ້ອງການ) ຂອງທູ້ອງຖິູ່ນ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ບນັດາຄວົເຮ ອນຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ 

ເພີູ່ ມການເຂົູ້າເຖງິຕະຫ າດ ແລະ ວຽກເຮັດງານທາໍ.  

 

ໃນການຕອບສະໜອງຕໍູ່ສະພາບການດ ັູ່ງກ ູ່າວ, ບາງ 

ຄວົເຮ ອນຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ ໄດູ້ເລີູ່ ມຕ ົູ້ນກດິຈະ ກາໍທລຸະກດິ 

ນູ້ອຍໆຕູ່າງໆ ເພ ູ່ ອເພີູ່ ມລາຍຮບັຈາກພາກກະສກິາໍແລະ 

ການປະມງົ: ມຫີ າຍຮູ້ານນູ້ອຍຂອງຄອບຄວົຂາຍເຄ ູ່ ອງ 

ໃນເກ ອບທກຸບູ້ານ, ແລະ ບາງຄອບຄວົ ໄດູ້ເປີດ 

ບໍລິການເຮ ອນພກັ ແລະ ຮູ້ານອາຫານ
4. ກດິຈະກາໍອ ູ່ ນໆ 

ລວມມກີານຈ ູ້າງງານຈາກ NTPC, ຜ ູ້ຮບັເໝົາຕໍູ່ , ຫ   

VFA, ການປງຸແຕູ່ງປາແລະ ອາຫານ ແລະ 

ທລຸະກດິບໍລິການອ ູ່ ນໆ. ບາງຄວົເຮ ອນກໄໍດູ້ຮບັເງນິຈາກສະມາ ຊກິຄອບຄວົທີູ່ ຢ ູ່ບູ່ອນອ ູ່ ນຝາກໃຫູ້ ຫ   

ໄດູ້ຮບັການຊູ່ວຍເຫ  ອ ຈາກລດັຖະບານ. 



ໂຄງການເຂ ູ່ ອນໄຟຟູ້ານໍູ້າເທີນ 2   ຮູ່າງບດົລາຍງານ: ສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍ-ຈາກອະດດີສ ູ່ອະນາຄດົ  

 

 

 ຫນູ້າ 44/63  

ການຕ ໍູ່າແຜູ່ນ, ການແກະສະຫ ກັໄມ ູ້ແລະວຽກຫດັຖະກາໍອ ູ່ ນໆໄດູ້ລະບໄຸວູ້ໃນເບ ູ້ອງຕ ົູ້ນ ວູ່າເປັນທູ່າແຮງ 

ຂອງແຫ ູ່ງລາຍຮບັຈາກພາກທີູ່ ບໍູ່ ແມ ູ່ນກະສກິາໍ. ເຖງິຢູ່າງໃດກຕໍາມ, ມພີຽງແຕູ່ກຸູ່ມຫດັຖະກາໍຕ ໍູ່າແຜູ່ນ 

ທີູ່ ຍງັສ ບຕໍູ່ ດາໍເນນີ, ໃນຂະນະທີູ່ ວຽກງານແກະສະຫ ກັໄມ ູ້ບໍູ່ ປະກດົເຫັນອກີ, ເຖງິແມ ູ່ນວູ່າຈະໄດູ້ຮບັ 

ການເຝິກອບົຮມົຈາກ VFA ກຕໍາມ. 

ການຈ ູ້າງວຽກນອກພາກກະສກິາໍຍງັຄງົຈາໍກດັ (6% ຂອງຈາໍນວນຜ ູ້ໃຫຍູ່
6), ສູ່ວນໃຫຍູ່ແມ ູ່ນສາໍລບັຜ ູ້ຊາຍ ແລະ 

ກມໍສີດັສູ່ວນສ ງຈາກຄວົເຮ ອນທີູ່ ຮ ັູ່ງມລີະດບັກາງ. ພຽງແຕູ່ເປີເຊັນຂູ້ອນຂູ້າງໜູ້ອຍ ຂອງຄວົເຮ ອນທີູ່  

ໄດູ້ຮບັລາຍໄດູ້ ຈາກທລຸະກດິຄວົເຮ ອນ  (4% ໃນປີ 2013). ການພດັທະນາກດິຈະກາໍ 

ການທູ່ອງທູ່ຽວແບບອະນລຸກັ ຍງັບໍູ່ທນັໄດູ້ມກີານປະເມນີຜນົເທ ູ່ ອ ແຕູ່ກມໍທີູ່າແຮງ ແລະ ຖູ້າຫາກ 

ມກີານວາງແຜນທີູ່ ດ ີ ອາດຈະເປັນການສູ້າງວຽກເພີູ່ ມຕ ູ່ ມໃຫູ້ກບັບນັດາ ຄວົເຮ ອນ ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ ແລະ 

ສ ົູ່ງຜນົປະໂຫຍດໂດຍກງົເນ ູ່ອງຈາກນກັທູ່ອງທູ່ຽວ ແມ ູ່ນຊ ູ້ຜະລິດຕະພນັໃນທູ້ອງຖິູ່ນ.  

4.3 ການປູ່ຽນແປງດູ້ານມາດຕະຖານການດາໍລງົຊວີດິ 

ການວເິຄາະຈາກເຈດັຮອບການສາໍຫ ວດດູ້ານການວດັແທກມາດຕະຖານການດາໍລງົຊວີດິ (LSMS) 

ໄດູ້ດາໍເນນີການ ໃນລະຫວູ່າງປີ 2006 ແລະ 2013 ມຂໍີູ້ມ  ນຫ າຍກູ່ຽວກບັການປູ່ຽນແປງຕວົຈງິ ແລະ 

ການປູ່ຽນແປງທີູ່ ເຫັນໄດູ້ໂດຍບນັດາຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍເອງ.  

ການຮບັຮ ູ້ດ ູ້ວຍຕນົເອງກູ່ຽວກບັສະຫວດັດກີານໂດຍລວມ: 

ປະຊາຊນົຍກົຍູ້າຍຈດັສນັຖ ວູ່າພວກເຂົາມຊີວີດິການເປັນຢ ູ່ ທີູ່ ດຂີ ູ້ນກວູ່າເກົູ່ າ. ໃນປີ 2013, 87% ຄດິວູ່າ 

ຊວີດິຂອງພວກເຂົາດຂີ ູ້ນກວູ່າເກົູ່ າກ ູ່ອນການຍກົຍູ້າຍຈດັ ສນັ, ໃນນ ັູ້ນ 36% ກູ່າວວູ່າຊວີດິຂອງພວກເຂົາ 

“ດຂີ ູ້ນກວູ່າເກົູ່ າຫ າຍ” ກູ່ອນການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ
1 
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ການປູ່ຽນແປງຕ ົູ້ນຕໍໃນມາດຕະຖານການດາໍລງົຊວີດິຖ ກສະໜບັສະໜ ນ ແລະ ເຫັນໄດູ້ຢູ່າງຈະແຈ ູ້ງໂດຍ 

ຕວົຊີູ້ວດັຕູ່າງໆ ທີູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັຄວາມໝັູ້ນຄງົດູ້ານສະບຽງອາຫານແລະໂພຊະນາການ,  ສະພາບຂອງແມ ູ່ຍງິ 

ແລະ ສຂຸະພາບ, ການເຂົູ້າເຖງິການສ ກສາແລະຜູ່ານຕວົຊີູ້ວດັອ ູ່ ນທີູ່ ເຊ ູ່ ອມໂຍງກນັຄ : ລາຍໄດູ້, ລາຍຈ ູ່າຍ, 

ຊບັສນິ, ການອອມແລະໜີູ້ສນິ. 

 

ຄວາມໝັູ້ນຄງົດູ້ານສະບຽງອາຫານແລະໂພຊະນາການໄດູ້ຮບັການປບັປງຸໃຫູ້ດຂີ ູ້ນ  

ສູ່ວນໃຫຍູ່ຂອງການໃຊູ້ຈ ູ່າຍ ແລະ ການຊມົໃຊູ້ຂອງຄວົເຮ ອນແມ ູ່ນອາຫານ (ທງັຜະລິດເອງແລະຊ ູ້ເອົາ) 

ຊ ູ່ ງມສີູ່ວນຫ າຍກວູ່າສາມສູ່ວນສີູ່ ຂອງການຊມົໃຊູ້ຂອງຄວົເຮ ອນ 
6. 

ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງອາຫານ ກໄໍດູ້ເພີູ່ ມຂ ູ້ນຕະຫ ອດເວລາ ແລະ ຄວາມສມົດນຸຂອງໂພຊະນາການ 

ກໄໍດູ້ຮບັການປບັປງຸ, ໂດຍມກີານບໍລິໂພກປາແລະຊີູ້ນສດັຫ າຍຂ ູ້ນ. ໄດູ້ສງັເກດເຫັນການປູ່ຽນແປງ 

ຈາກການຜະລິດ ເອງໄປສ ູ່ການຊ ູ້ອາຫານ, ເນ ູ່ອງຈາກ ມແີຫ ູ່ງອາຫານ ທີູ່ ຫ າກຫ າຍ ແລະ 

ມລີາຍໄດູ້ເງນິສດົຫ າຍຂ ູ້ນ, ຊ ູ່ ງສະທູ້ອນໃຫູ້ເຫັນເຖງິການປູ່ຽນແປງ ຈາກເສດຖະກດິ ກຸູ້ມຕນົເອງໄປສ ູ່ 

ເສດຖະກດິຕະຫ າດ7. 

ກູ່ອນການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ, ການຜະລິດເຂົູ້າກນິສ ງສດຸມ ີ217 ໂຕນ ແລະຜະລິດເກນີກວູ່າ 1,000 ໂຕນໃນປີ  

2012. ອງີໃສູ່ມາດຕະຖານຂອງ FAO ສາໍລບັ ສປປ ລາວ (470 ກຣາມ ເຂົູ້າກນິຕໍູ່ ຄນົຕໍູ່ ມ  ູ້) 

ແລະອດັຕາການປູ່ຽນເຂົູ້າເປ ອກເປັນເຂົູ້າສານ 67%, ສິູ່ ງນີູ້ໄດູ້ສະໜອງເຂົູ້າເພ ູ່ ອລູ້ຽງບນັດາຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ 

6,289 ຄນົໃນໄລຍະເວລາ 227 ວນັໃນປີໜ ູ່ ງ, ສອດຄູ່ອງກບັ 62% ການກຸູ້ມກນິຂອງເຂົູ້າ.  

 

"ຂອບໃຈຫ າຍໆ ທີູ່ ມຖີະໜນົຫນົທາງ 

ໃຫູ້ພວກເຮົາໄປຫາໂຮງໝໍສະດວກຂ ູ້ນ". 

ຫູ້ອງທີ 4: ສີູ່ ດ ູ້ານທີູ່ ໄດູ້ຮບັ ການປບັປງຸໃຫູ້ດທີີູ່ ສດຸ 

ຊ ູ່ ງລະບໂຸດຍທົູ່ວໄປ ທີູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ 

ແລະ ຄວາມກງັວນົຂອງບນັດາຄວົເຮ ອນທີູ່ ຍງັຄງົມຢີ ູ່
1 

1. ເຮ ອນພກັລວມທງັ ສິູ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ 

ການບໍລິການ ເຊັູ່ ນ ໄຟຟູ້າ (92% ຂອງຜ ູ້ຕອບ); 

2. ໂຄງລູ່າງພ ູ້ນຖານເຊັູ່ ນ ຖະໜນົຫນົທາງເຂົູ້າເຖງິບູ້ານ, 

ສນັຍານ ໂທລະສບັ (70%); 

3. ການປບັປງຸການເຂົູ້າເຖງິການສ ກສາໄດູ້ດຂີ ູ້ນ (26%); 

4. ການເຂົູ້າເຖງິການບໍລິການສາທາລະນະສກຸ (21%). 

ຄວົເຮ ອນຍງັຄງົມຄີວາມກງັວນົ ກູ່ຽວກບັການເຂົູ້າເຖງິ 

ທີູ່ ດນິປ ກຝງັ ເພີູ່ ມຕ ູ່ ມ, ລາຍຮບັຈາກການປະມງົ, 

ການເຂົູ້າເຖງິດນິປ ກຝງັເພີູ່ ມ ແລະ 

ປະສິດທິຜນົໃນການຜະລິດ ແລະ ການເຂົູ້າເຖງິປູ່າໄມ ູ້ 

ແລະ ເຄ ູ່ ອງປູ່າຂອງດງົ.   



ໂຄງການເຂ ູ່ ອນໄຟຟູ້ານໍູ້າເທີນ 2   ຮູ່າງບດົລາຍງານ: ສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍ-ຈາກອະດດີສ ູ່ອະນາຄດົ  
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ການແບູ່ງເບົາພາລະຂອງແມ ູ່ຍງິ 

ມຫີ າຍດູ້ານທີູ່ ປະກອບສູ່ວນເຂົູ້າໃນການບນັ

ເທົາວຽກ ຂອງແມ ູ່ຍງິໃນແຕູ່ລະວນັ, 

ລວມໃນນ ັູ້ນມສີຂຸະພາບດຂີ ູ້ນ ພາຍໃນທູ້ອງ 

ຖິູ່ນໂດຍລວມ, ການເຂົູ້າເຖງິການສ ກສາ 

ແລະ ນ ໍູ້າໃຊູ້ແລະການວາງແຜນຄອບຄວົ 

ໄດູ້ດຂີ ູ້ນ.  

ປະຈບຸນັ, ຈາໍນວນແມ ູ່ຍງິຫ າຍຂ ູ້ນ ໄດູ້ແຈ ູ້ງ 

ໃຫູ້ຊາບກູ່ຽວກບັ ການວາງແຜນຄອບຄວົ 

ໂດຍ ການວທີິການຄມຸກາໍເນດີເພີູ່ ມຂ ູ້ນ 

ໂດຍສະເພາະ ແມ ູ່ຍງິອາຍ ຸ  30ປີ, 

ດ ັູ່ງທີູ່ ສະແດງໄວູ້ໃນຮ ບພາບ.   

 
 

ແຫ ູ່ງຂໍູ້ມ  ນ: ການສາໍຫ ວດແລະກວດສຂຸະພາບຄ ັູ້ງສດຸທູ້າຍ - 

ເຂດຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍ, ເດ ອນກມຸພາ ປີ 2013 

 

ວຽກໜກັຂອງແມ ູ່ຍງິໄດູ້ຫ ຸດລງົໂດຍການປບັປງຸຄວາມສາມາດ ໃນການມລີ ກຫູ່າງ ແລະ ໂດຍການເຂົູ້າເຖງິ 

ໂຮງລູ້ຽງເດັກ ແລະໂຮງຮຽນປະຖມົ. 

ໂດຍລວມແລູ້ວ, ໂຄງການໄດູ້ສະໜອງໃຫູ້ແຕູ່ລະຄວົເຮ ອນ ເຂົູ້າເຖງິການນາໍໃຊູ້ນ ໍູ້າຕະຫ ອດປີ ແລະ 

ສຂຸະອະນາໄມທີູ່ ທນັສະໃໝ, ອດັຕາທີູ່ ສ ງກວູ່າໃນເຂດບູ້ານໃນເມ  ອງອ ູ່ ນໆໃນ ສປປ ລາວ4, ແລະ 

ສິູ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກດູ້ານລະບບົລະບາຍນ ໍູ້າ. ອດັຕາປໍູ້ານ ໍູ້າໜ ູ່ ງອນັ ຕໍູ່  5 ຄວົເຮ ອນ ແລະ 

ຖງັກກັນ ໍູ້າຝນົສາໍລບັແຕູ່ລະຄວົເຮ ອນໄດູ້ປບັປງຸການເຂົູ້າເຖງິນ ໍູ້າໄດູ້ດຂີ ູ້ນ. 

ເວລາໃນການໄປຕກັນ ໍູ້າກຫໍ ຸດລງົຈາກເວລາສະເລູ່ຍ 9 ນາທີ ລງົມາປະມານ 1.5 ນາທີຕໍູ່ ການເດນີທາງໄປ ຫ   

ກບັ4. ສິູ່ ງນີູ້ແມ ູ່ນການປບັປງຸອນັສາໍຄນັໂດຍສະເພາະສາໍລບັແມ ູ່ຍງິແລະ ເດັກນູ້ອຍ, ຊ ູ່ ງເປັນຜ ູ້ທີູ່ ຮບັຜິດຊອບ 

ໃນການໄປຕກັນ ໍູ້າເລ ູ້ອຍໆ. ພວກເຂົາສາມາດປະຫຍດັເວລາໜ ູ່ ງຊ ົູ່ວໂມງຕໍູ່ ວນັ ແລະ ຫ ຸດຜູ່ອນພາລະ 

ດູ້ານກາຍະພາບ. 

 

  

ຮ ບພາບ 13: ແມ ູ່ຍງິໄປແມ ູ່ນ ໍ ູ້າເພ ູ່ ອຕກັນ ໍູ້າ 

(ກູ່ອນໂຄງການ) 

ຮ ບພາບ 14: ແມ ູ່ຍງິນາໍໃຊູ້ປໍ ູ້ານ ໍ ູ້າບາດານ 

ໃກູ້ກບັເຮ ອນຂອງພວກເຂົາໃນປະຈບຸນັ  

 ອດັຕາການນາໍໃຊູ້ວທີິວາງແຜນຄອບຄວົແບູ່ງຕາມກຸູ່ມອາຍ ຸ

 ເຂດຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍ

 

 ສາໍຫ ວດຄ ັູ້ງທາໍອິດ2008(ເລກທີ 839) 

 ສາໍຫ ວດໄລຍະກາງ 2010 (ເລກທີ 450) 

 ສາໍຫ ວດຄ ັູ້ງສດຸທູ້າຍ 2013 (ເລກທີ 559) 



ໂຄງການເຂ ູ່ ອນໄຟຟູ້ານໍູ້າເທີນ 2   ຮູ່າງບດົລາຍງານ: ສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍ-ຈາກອະດດີສ ູ່ອະນາຄດົ  
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ແຫ ູ່ງທາງເລ ອກຂອງກດິຈະກາໍສາໍລບັການດາໍລງົຊວີດິທີູ່  ກ ູ່ຽວກບັວຽກທີູ່ ເບົາກວູ່າໃນປະຈບຸນັທີູ່ ແມ ູ່ຍງິ 

ສາມາດເຂົູ້າ ເຖງິ ລວມມ:ີ  ການເຮັດສວນຜກັຄວົເຮ ອນ, ການປະມງົ (ໂດຍທົູ່ວໄປແມ ູ່ນໄປກບັຜວົ), 

ການລູ້ຽງສດັນ ູ້ອຍ ແລະ ທລຸະກດິຂະໜາດນູ້ອຍ. ທກຸອງົປະກອບເຫ ົູ່ ານີູ້ໂດຍລວມແມ ູ່ນກູ່ຽວຂູ້ອງກບັ 

ການແບູ່ງເບົາວຽກໜກັ ຂອງແມ ູ່ຍງິແລະເດັກຍງິ.   

 

ດູ້ານສຂຸະພາບສາໍລບັທກຸຄນົໄດູ້ຮບັການປບັປງຸ  

ການປູ່ຽນແປງໃນດູ້ານສຂຸະພາບເຊ ູ່ ອມໂຍງບໍູ່ພຽງແຕູ່ ກບັຊວີດິການເປັນຢ ູ່ທີູ່ ດຂີ ູ້ນຂອງບກຸຄນົ, ແຕູ່ຍງັແມ ູ່ນ 

ຜນົກະທບົ ໂດຍກງົຕໍູ່ ຂດີຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດຂອງບນັດາຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ. ການປບັປງຸ ທີູ່ ໃວວາ 

ແລະ ໜູ້າປະທບັໃຈສາມາດເປັນໄປໄດູ້ຍູ້ອນການສູ້າງສາ ບນັດາໂຄງລູ່າງໃໝູ່ (ສ ນສກຸສາລາ, ເສັູ້ນທາງ ແລະ 

ໄຟຟູ້າ) ແລະ ການປບັປງຸການເຂົູ້າເຖງິລາຍຮບັເງນິສດົ, ເຮັດໃຫູ້ເກດີການເຂົູ້າເຖງິການບໍລິການ 

ສາທາລະນະສກຸທງັທາງດູ້ານກາຍະພາບ ແລະ ດູ້ານການເງນິ. 

ຮ ບພາບ 15: ວວິດັທະນາການກູ່ຽວກບັຕວົຊີູ້ວດັດູ້ານສຂຸະພາບຕ ົູ້ນຕໍ (ປີ 2008-2013) 

 

ການສູ້າງສະພາບແວດລູ້ອມທີູ່ ເອ ູ້ອອາໍນວຍ, ໂດຍມປີ ໍູ້ານ ໍູ້າບາດານດູ້ວຍມ  ແລະລະບບົສຂຸານາໃມໃນໝ ູ່ບູ້ານໃໝູ່ 

ກແໍມ ູ່ນປດັໄຈຕ ົູ້ນຕໍສາໍລບັ ການປບັປງຸດູ້ານສຂຸະພາບ. ການປບັປງຸທີູ່ໜູ້າປະທບັໃຈນີູ້ຈະບໍູ່ສາມາດບນັລຜຸນົ 

ສາໍເລັດໄດູ້ໂດຍປາດສະຈາກການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸ ແລະຈດິສາໍນ ກຂອງບນັດາຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ 

ດູ້ານສຂຸະອະນາໃມ ແລະ ໂພຊະນາການ.  

ການປະສມົປະສານລະຫວູ່າງບນັດາປດັໄຈຕູ່າງໆເຫ ົູ່ ານ ັູ້ນ ໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ເກດີຜນົກະທບົທາງບວກຕໍູ່ກບັສຂຸະພາບ 

ດ ັູ່ງທີູ່ ສະແດງໄວູ້ໃນຮ ບພາບ, ພູ້ອມກບັອດັຕາການຕາຍຂອງເດັກນູ້ອຍທີູ່ ອາຍຕຸ ໍູ່າກວູ່າ 5ປີ ແມ ູ່ນຫ ຸດລງົ 2 ເທົູ່ າ; 

ການຕດິເຊ ູ້ອກາຝາກ (ແມ ູ່ທູ້ອງ) ຫ ຸດລງົ 3 ເທົູ່ າ; ແລະເດັກຂາດສານອາຫານເຕູ້ຍໜູ້ອຍລງົ 21%. 

ຄຽງຄ ູ່ກນັນ ັູ້ນ, ດດັຊະນມີວນສານຮູ່າງກາຍຂອງຜ ູ້ໃຫຍູ່ຍງິແລະຊາຍກເໍພີູ່ ມຂ ູ້ນ. 

 

ອດັຕາເດັກລຸູ່ມ 5 ປີ ຂາດອາຫານປະເພດເຕັູ້ຍ 

 

ດດັສະນມີວນຮູ່າງກາຍ ຫ ຸດ 18.5 

ຂອງປະຊາກອນເພດຊາຍ ອາຍ ຸ≥ 20 ປີ  

ດດັສະນມີວນຮູ່າງກາຍ ຫ ຸດ 18.5 

ຂອງປະຊາກອນເພດຍງິ ອາຍ ຸ≥ 20 ປີ 

ອດັຕາການຕິດເຊ ູ້ອແມ ູ່ກາຝາກ 

 

ອດັຕາການເສຍຊວີດິຂອງເດັກລຸູ່ມ 5 ປີ 

ຕໍູ່ ເດັກເກດີມຊີວີດິ 1000 ຄນົ 

 



ໂຄງການເຂ ູ່ ອນໄຟຟູ້ານໍູ້າເທີນ 2   ຮູ່າງບດົລາຍງານ: ສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍ-ຈາກອະດດີສ ູ່ອະນາຄດົ  
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ການກໍູ່ສູ້າງໂຮງຮຽນປະຖມົແລະມດັທະຍມົໄດູ້ອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃຫູ້ແກູ່ການເຂົູ້າເຖິ

ງການສ ກສາ,  ເຖງິແມ ູ່ນວູ່າຄວາມແຕກຕູ່າງລະຫວູ່າງຖານະໃນສງັຄມົຍງັມຢີ ູ່. ຫ າຍກວູ່າໜ ູ່ ງສູ່ວນສາມ 

ຂອງເດັກນູ້ອຍກູ່ອນໄວຮຽນແມ ູ່ນເຂົູ້າຮຽນບາງຊ ັູ້ນຮຽນຂອງແຜນງານ ການສ ກສາໄວເດັກເບ ູ້ອງຕ ົູ້ນທຽບກບັ 

2.4% ຂອງເດັກນູ້ອຍເກນອາຍດຸຽວກນັທີູ່ ເຂົູ້າໂຮງຮຽນໃນເຂດຊນົນະບດົ ໃນ ສປປ ລາວ (Lao MICS)6. 

ເຖງິແມ ູ່ນວູ່າການເຂົູ້າຮຽນໃນ 

ຊ ັູ້ນປະຖມົ (90% ຂອງ 

ເດັກນູ້ອຍ) ແມ ູ່ນເຫັນວູ່າ 

ສ ງກວູ່າ ຫ າຍເມ  ູ່ອທຽບກບັ 

ລະດບັ ສະເລູ່ຍແຫູ່ງຊາດ ທີູ່  

79.9% ຂອງເຂດຊນົນະບດົ 

ພູ້ອມກບັການເຂົູ້າເຖງິ 

ເສັູ້ນທາງ1,  

 

 

 

 

 
ຮ ບພາບ 16: ການປບັປງຸໃນການເຂົູ້າເຖງິການສ ກສາກູ່ອນໄວປະຖມົ ແລະ 

ໂຮງຮຽນປະຖມົ (ປີ 2006-2013) 

 

ຄວາມແຕກຕູ່າງຢູ່າງຫ ວງຫ າຍໃນການເຂົູ້າໂຮງຮຽນປະຖມົຍງັຄງົມຢີ ູ່ໃນຖານະສງັຄມົຕູ່າງໆ. ບນັດາຄວົເຮ ອນ 

ດູ້ອຍໂອກາດມອີດັຕາການເຂົູ້າຮຽນປະຖມົຕ ໍູ່າສດຸ (75.6%6) ແລະບນັດາຄວົເຮ ອນທີູ່ ຮ ັູ່ງມມີ ີ ອດັຕາສ ງສດຸເຖງິ 

(100%6). 

ໃນທກຸກລໍະນ,ີ ການເຂົູ້າໂຮງຮຽນຊ ັູ້ນປະຖມົດກີວູ່າທີູ່ ໄດູ້ບນັທ ກໄວູ້ໃນ LSMS (ຮອບ 1)1ຊ ູ່ ງມ ີ 60%ຫລາຍ. 

ໂຮງຮຽນມດັທະຍມົໂດຍທົູ່ວໄປຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ຕູ້ອງເດນີທາງຈາກບູ້ານໄປຫາໂຮງຮຽນ. ຜນົທີູ່ ເກດີຂ ູ້ນ, 66% 

ຂອງເດັກນູ້ອຍອາຍ ຸ 11-17 ປີ ໄດູ້ເຂົູ້າຮຽນ, ມພີຽງແຕູ່ 25% ເຂົູ້າໂຮງຮຽນໃນປີ 2013, ເມ  ູ່ອທຽບກບັ 

ອດັຕາສະເລູ່ຍແຫູ່ງຊາດ 29.4% ສາໍລບັເຂດຊນົນະບດົທີູ່ ມເີສັູ້ນທາງເຂົູ້າເຖງິ  
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ຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈກັສນັນາກາຍ (2006) 

ເຂດຊນົນະບດົໃນລາວທີູ່ ມເີສັູ້ນທາງ 

 

ຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍ (2013) 

 ເດັກນູ້ອຍເຂົູ້າຮຽນ 

ກູ່ອນໄວ  

ເດັກນູ້ອຍເຂົູ້າຮຽນປະຖ ົ

ມສ ກສາ 



ໂຄງການເຂ ູ່ ອນໄຟຟູ້ານໍູ້າເທີນ 2   ຮູ່າງບດົລາຍງານ: ສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍ-ຈາກອະດດີສ ູ່ອະນາຄດົ  
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ຮ ບພາບ 17: ການບໍູ່ ຮ ູ້ໜງັສ  ແລະ ການເຂົູ້າເຖງິການ

ສ ກສາຕໍູ່ ກ ຸູ່ມອາຍ ຸ(2006-2013). ແຫ ູ່ງຂໍູ້ມ  ນ:ການສາໍ

ຫ ວດLSMS 7, 2013. 

 

 (Lao MICS). ການເຂົູ້າຮຽນຊ ັູ້ນປະຖມົສາໍລບັຜ ູ້ທີູ່ ຮ ັູ່ງມ ີ

(27%) ແມ ູ່ນຫລາຍກວູ່າບນັດາຄວົເຮ ອນທີູ່ ດ ູ້ອຍໂອກາດ 

(11%)6. 

ການຮ ູ້ໜງັສ ຂອງຜ ູ້ໃຫຍູ່ໂດຍທ ົູ່ວໄປ ແມ ູ່ນແຕກຕູ່າງກນັ 

ສາໍລບັແຕູ່ລະອາຍຂຸອງຜ ູ້ຕອບ,ໂດຍຜ ູ້ຕອບທີູ່ ອາຍຫຸ າຍກວູ່າ 

ແມ ູ່ນມລີະດບັຕ ໍູ່າກວູ່າໃນການຮ ູ້ໜງັສ . ແມ ູ່ຍງິມອີດັຕາ 

ການຮ ູ້ໜງັສ ໜູ້ອຍກວູ່າຜ ູ້ຊາຍ, ຄວາມແຕກຕູ່າງລະຫວູ່າງ 

ເພດອດັຕາການກ ກໜງັສ ແມ ູ່ນສ ງກວູ່າ ສາໍລບັຄອບຄວົ 

ທກຸຍາກ ແລະ ຄອບຄວົຖານະປານກາງ. 

ຍູ້ອນສະພາບແວດລູ້ອມທີູ່ ເອ ູ້ອອາໍນວຍ,ສິູ່ ງນີູ້ກາໍລງັປູ່ຽນແປງ 

ແລະ ການປບັປງຸ ແມ ູ່ນເຫັນໄດູ້ຈະແຈ ູ້ງສາໍລບັຄນົລຸູ້ນໜຸູ່ມ 

(ເບິູ່ ງຮ ບພາບ). 

 

ຜນົການດາໍເນນີງານທີູ່ ດກີ ູ່ຽວກບັການເຂົູ້າເຖງິການສ ກສາຂອ

ງເດັກຍງິ6. ໃນປີ 2013, ບໍູ່ ມຄີວາມ 

ແຕກຕູ່າງລະຫວູ່າງເພດກູ່ຽວກບັອດັຕາຂອງການສ ກສາ

ເດັກນູ້ອຍກູ່ອນປະຖມົ. ສິູ່ ງທີູ່ ໜູ້າສນົໃຈ, 

ຜ ູ້ຍງິແມ ູ່ນມແີນວໂນູ້ມການເຂົູ້າຮຽນຊ ັູ້ນປະຖມົຫ າຍກວູ່າ

ຜ ູ້ຊາຍ ໂດຍລວມ. ເຖງິຢູ່າງໃດກຕໍາມ, ສິູ່ ງນີູ້ 

ເຮັດໃຫູ້ເກດີຄວາມແຕກຕູ່າງຢູ່າງຫ ວງຫ າຍດູ້ານ 

ການເຂົູ້າຮຽນໃນ ຄວົເຮ ອນຜ ູ້ທກຸຍາກຊ ູ່ ງເດັກຊາຍ 

ແມ ູ່ນມ ີ ແນວໂນູ້ມໜູ້ອຍໃນການເຂົູ້າໂຮງຮຽນປະຖມົ 

ກວູ່າເດັກຍງິ. ເດັກຍງິແມ ູ່ນມແີນວໂນູ້ມໃນການ 

ເຂົູ້າຮຽນ ຂ ັູ້ນມດັທະຍມົຄ ກບັເດັກຊາຍ.      

 

ໂດຍທົູ່ວໄປແລູ້ວ, ການສ ກສາຖ ວູ່າເປັນສູ່ວນປະກອບ 

ສາໍຄນັ ຂອງ ການສູ້າງຂດີຄວາມສາມາດ ແລະ 

ຊບັພະຍາກອນມະນດຸ ແລະ ເປັນ ເຄ ູ່ ອງທີູ່ ມອີດິທິພນົ 

ຫ າຍສາໍລບັ ການຫ ຸດຜູ່ອນຄວາມທກຸຍາກ ແລະ 

ຄວາມບໍູ່ ສະເໝີພາບ, ການປບັປງຸດູ້ານສາທາລະນະສກຸ 

ແລະ ສະຫວດັ ດ ີ ການສງັຄມົ, ແລະ 

ການວາງຮາກຖານສາໍລບັການຂະຫຍາຍຕວົ ທາງດູ້ານ 

ເສດຖະກດິແບບຍ ນຍງົ1. 

 

 

 

ການປະເມນີຜນົດູ້ານມາດຕະຖານການດາໍລງົຊວີດິຜູ່ານລາຍໄດູ້, ການໃຊູ້ຈ ູ່າຍ ແລະ 

ຊບັສນິ: ວທີິການ, ບນັຫາທູ້າທາຍແລະສູ່ວນປະກອບສາໍຄນັ
1
. 

ອງີຕາມຄາໍນຍິາມທາງການ, ເສັູ້ນຄວາມທກຸຍາກ - ກາໍນດົເປັນເປົູ້າໝາຍລາຍໄດູ້ຂອງຄວົເຮ ອນ - 

ກູ່ຽວຂູ້ອງກບັຈາໍນວນຕ ໍູ່າສດຸທີູ່ ຈ ູ່າຍໃຫູ້ແກ ູ່ສິູ່ ງຈາໍເປັນພ ູ້ນຖານອາຫານ, ເຄ ູ່ ອງນຸ ູ່ງແລະອ ູ່ ນໆ, ທີູ່ ຄວົເຮ ອນ 

ຕູ້ອງການເພ ູ່ ອຊູ່ວຍຕນົເອງ. ເພ ູ່ ອກາໍນດົລະດບັຂອງການຊມົໃຊູ້ໂດຍກງົໃຫມຄີວາມເໝາະສມົສ ງ 

ຂອງຜະລິດຕະພນັທີູ່ ຜະລິດໄດູ້ ເພິູ່ ນໃຊູ້ມ ນຄູ່າການຊມົໃຊູ້ເປັນການວດັແທກລາຍຮບັ.   

ເປົູ້າໝາຍລາຍໄດູ້ຂອງຄວົເຮ ອນແມ ູ່ນເສັູ້ນສະແດງຄວາມທກຸຍາກຊ ູ່ ງກາໍນດົໄວູ້ໃນດາໍລດັຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ

ເລກທີ 201, ປະກາດໃຊູ້ໃນເດ ອນເມສາ ປີ 2012, ແລະ ໄດູ້ກາໍນດົໄວູ້ທີູ່  180,000 

ກບີຕໍູ່ຫວົຄນົແລະຕໍູ່ ເດ ອນສາໍລບັເຂດຊນົນະບດົໃນ ສປປ ລາວ. ການຍກົເສັູ້ນສະແດງຄວາມທກຸຍາກ 

31% 
36% 

10% 

17% 

Never attended school Illiteracy

ການເຂົູ້າເຖງິການສ ກສາທີູ່ ດແີລະບໍູ່ ຮ  ູ້ໜງັສ ໜູ້ອຍ

ລງົ 

Adults (15-60 YO)

Young generation (15-25 YO)

ບໍູ່ ຮ ູ້ໜງັສ  ບໍູ່ ເຄຍີເຂົູ້າຮຽນ 

ຜ ູ້ໃຫຍູ່ (ອາຍ ຸ15-60 ປີ) 

ຜ ູ້ໜຸູ່ມນ ູ້ອຍ (ອາຍ ຸ15-25 ປີ) 



ໂຄງການເຂ ູ່ ອນໄຟຟູ້ານໍູ້າເທີນ 2   ຮູ່າງບດົລາຍງານ: ສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍ-ຈາກອະດດີສ ູ່ອະນາຄດົ  
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ດູ້ວຍດດັຊະນຜີ ູ້ບໍລິໂພກລາວ ຮອດເດ ອນເມສາ ປີ 2013, ເວລາທີູ່ ການບໍລິໂພກວດັແທກໄວູ້, 

ໄດູ້ກາໍນດົເປົູ້າໝາຍ ຂອງລາຍຮບັ ແມ ູ່ນ 186,000 ກບີ. 

ຜນົຂອງລາຍຮບັ ແລະ ການຊມົໃຊູ້ທີູ່ ໄດູ້ປະເມນີດູ້ວຍວທີິນີູ້ ໄດູ້ໃຫູ້ຕວົເລກທີູ່ ເປັນປະໂຫຍດທົູ່ວໄປ 

ເພ ູ່ ອການວເິຄາະທີູ່ ປຽບທຽບກນັຕະຫ ອດຊູ່ວງໄລຍະເວລາ. ເພ ູ່ ອກວດກາຄ ນຂໍູ້ມ  ນ, ສາມປະເພດຕວົຊີູ້ວດັ 

ເພິູ່ ນໄດູ້ພິຈາລະນາ.  

 ຊບັສິນ ແມ ູ່ນໃຊູ້ເປັນຕວົຊີູ້ວດັທາງອູ້ອມ (ຍງັເອີູ້ນວູ່າ "ຕວົແທນ") 

ເພ ູ່ ອປະກອບເຂົູ້າໃນການປະເມນີມາດຕະຖານການດາໍລງົຊວີດິແລະວວິດັທະນາການຂອງລາຍໄດູ້. 

ໃນຂະນະທີູ່  ການນບັຈາໍນວນຊບັສນິແບບງ ູ່າຍດາຍທີູ່ ແຕູ່ລະຄວົເຮ ອນມ,ີ ເປັນການຊີູ້ບອກເຖງິ 

ຄວາມຮ ັູ່ງມຂີອງຄວົເຮ ອນ, LSMS ໄດູ້ສູ້າງຕວົຊີູ້ວດັທີູ່ ເປັນຕວົເງນິຂອງມ ນຄູ່າຊບັສນິ 

ໂດຍການຄ ນຈາໍນວນຊບັສນິດູ້ວຍມ ນຄູ່າສະເລູ່ຍ ທີູ່ ຄາດການໄວູ້ຂອງຊບັສນິທີູ່ ໄດູ້ຈາກການສາໍຫ ວດ 

ສງັຄມົ-ເສດຖະກດິລາຍໄຕມາດ. 

 ການອອມ  ແມ ູ່ນ "ຕວົແທນ" ໜ ູ່ ງທີູ່ ມທີູ່າແຮງ. ຮູ່ອງຮອຍທີູ່ ບນັດາຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ 

ມຊີວີດິການເປັນຢ ູ່ທີູ່ ດຂີ ູ້ນ ຄ ເບິູ່ ງການອອມຂອງພວກເຂົາ. ເມ  ູ່ອທຽບກບັການອອກແບບປະເພນຜີູ່ານມາ 

ໃນຮ ບແບບຂອງສດັລູ້ຽງ, ການອອມປະເພດອ ູ່ ນຂູ້ອນຂູ້າງໃຫູ້ຄວາມໝັູ້ນຄງົ ດູ້ານສະພາບຄູ່ອງ 

ຂອງຊບັສນິຕູ່າງໆ. 

 ໜີູ້ສິນທີູ່ ສມົເຫດສມົຜນົ 

ເພ ູ່ ອທີູ່ ໄດູ້ມາຈດຸປະສງົຂອງການຜະລິດສະທູ້ອນໃຫູ້ເຫັນເຖງິຂດີຄວາມສາມາດຂອງຄວົເຮ ອນໃນການສ 

ບຕໍູ່ພດັທະນາບນັດາກດິຈະກາໍທາງດູ້ານເສດຖະກດິແລະເພີູ່ ມລາຍໄດູ້ໃຫູ້ແກ ູ່ພວກເຂົາເຈົູ້າ. 

ອງີໃສູ່ການສງັເກດເຫ ົູ່ ານ ັູ້ນແລະຂໍູ້ຕກົລງົທາງການ, ການວເິຄາະໄດູ້ລວມເອົາຫ າຍຕວົບ ົູ່ງຊີູ້ທີູ່ ແຕກຕູ່າງກນັ, 

ຊ ູ່ ງເນັູ້ນໜກັໃນດູ້ານການຊມົໃຊູ້ແທນທີູ່ ຈະເປັນລາຍໄດູ້. ການວເິຄາະໄດູ້ເລີູ່ ມຕ ົູ້ນຈາກການທບົທວນ ວວິດັທະນາ 

ການທາງດູ້ານລາຍໄດູ້, ກ ູ່ອນຈະກວດສອບສະຖານະການ ຈາກມມຸມອງຂອງການຊມົໃຊູ້ ແລະ 

ທູ້າຍສດຸກກໍວດກາຕວົເລກທຽບກນັ ໃນດູ້ານຊບັສນິທີູ່ ພວກເຂົາເປັນເຈົູ້າຂອງ, ການອອມແລະໜີູ້ສນິ. 

ວວິດັທະນາການທາງດູ້ານລາຍໄດູ້: ຮອບທີ 1-7 

ການປູ່ຽນແປງດູ້ານລາຍໄດູ້ຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັຕະຫ ອດຊູ່ວງເວລາຂອງການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັແມ ູ່ນ ຕວົຊີູ້ວດັທີູ່  

ສາໍຄນັວູ່າ ບນັດາຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ ໄດູ້ຮບັຄວາມຍຕຸທິາໍແນວໃດໃນລະຫວູ່າງຂະບວນການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ ແລະ 

ພວກເຂົາປບັຕວົໄດູ້ດເີທົູ່ າໃດຕໍູ່ ກບັສະພາບເງ ູ່ອນໄຂໃໝູ່ ແລະ ທາງເລ ອກໃນການດາໍລງົຊວີດິທີູ່ ມຢີ ູ່ໃນໝ ູ່ 

ບູ້ານຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ. ປະຫວດັຜູ່ານມາຂອງການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັແມ ູ່ນຂູ້ອນຂູ້າງຊບັຊູ້ອນ ເນ ູ່ອງຈາກຄວາມ 

ແຕກຕູ່າງ ຂອງບູ້ານຕູ່າງໆ, ເວລາຂອງການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ, ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ 

ທີູ່ ມໄີວູ້ໃຫູ້ກບັແຕູ່ລະບູ້ານ, ການຖ ຄອງທີູ່ ດນິ, ການທດົແທນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະສະພາບເງ ູ່ອນໄຂ 

ທີູ່ ປູ່ຽນແປງຢູ່າງໄວວາ. ສະນ ັູ້ນ, ການຕຄີວາມໝາຍຂອງ ການປູ່ຽນແປງທີູ່ ສງັເກດໄດູ້ດ ູ້ານລາຍໄດູ້ 

ຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ພິຈາລະນາລກັສະນະຂອງການສາໍຫ ວດ ແລະ ຄວາມກວູ້າງຂວາງຂອງເຫດການ ແລະ 

ປດັໃຈຕູ່າງໆທີູ່ ຄວບຄມຸປະສບົການຂອງບນັດາຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ. 



ໂຄງການເຂ ູ່ ອນໄຟຟູ້ານໍູ້າເທີນ 2   ຮູ່າງບດົລາຍງານ: ສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍ-ຈາກອະດດີສ ູ່ອະນາຄດົ  
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ລາຍໄດູ້ທີູ່ ແທູ້ຈງິຕໍູ່ ຫວົຄນົ 

  ຍ   າ   າ  

    ຍ   ຍ າຍ   ອ ຍ   ຍ າຍ 

ຮ ບພາບສະແດງໃຫູ້ເຫັນເຖງິ 3 ໃລຍະ: ກູ່ອນການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ, ໃລຍະຂູ້າມຜູ່ານ ແລະ 

ພາຍຫ ງັການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ.  

 

ສະພາບການກູ່ອນການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ ໃນຮ ບພາບ 17 ແມ ູ່ນໄດູ້ຮບັຜນົກະທບົຈາກໂຄງການແລູ້ວ, ສະນ ັູ້ນ, 

ມນັຈ ູ່ງຢ ູ່ເໜ ອຄວາມເປັນຈງິຂອງໃລຍະກູ່ອນການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ. ໃນຄວາມເປັນຈງິແລູ້ວ, ຮອບທີ 1 ແລະ 2 

ແມ ູ່ນໄດູ້ດາໍເນນີການໃນປີ 2006 ແລະ ຕ ົູ້ນປີ 2007 ແລະໃຊູ້ລາຍໄດູ້ຈາກໃລຍະເວລາໜ ູ່ ງປີຜູ່ານມາທີູ່ ຈ ູ່ໄດ ູ້. 

ດ ັູ່ງນ ັູ້ນ, ຕວົເລກຈາກສອງຮອບນີູ້ລວມເອົາລາຍໄດູ້ຈາກສດັລູ້ຽງ ແລະ ພ ດຜກັທີູ່ ສະທູ້ອນໃຫູ້ເຫັນເຖງິ 

ສະພາບເງ ູ່ອນໃຂ ກູ່ອນການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ, ແຕູ່ກໄໍດູ້ຮບັອດິທິພນົຈາກການທີູ່ ມໂີຄງການຢ ູ່ແລູ້ວ, 

ການເພີູ່ ມຂ ູ້ນເນ ູ່ອງຈາກການຂາຍສດັລູ້ຽງ, ການປ ກພ ດຊ ົູ່ວຄາວ “ດນິປ ກຝງັເກົູ່ າ ແລະ ດນິປ ກຝງັໃໝູ່" ແລະ 

ເນ ູ່ອງຈາກຄູ່າແຮງທີູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັໂຄງການເພ ູ່ ອບກຸເບກີທີູ່ ດນິແລະເພ ູ່ ອກໍູ່ສູ້າງໂຄງລູ່າງພ ູ້ນຖານ.  

ບນັດາຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັເຫັນວູ່າມລີາຍໄດູ້ສ ງໃນໄລຍະເວລາຮອບທີ 1 ແລະ 2 ຂອງການສາໍຫ ວດ, 

ໂດຍມລີາຍໄດູ້ຕໍູ່ ຫວົຄນົທີູ່ ແທູ້ຈງິ ເກນີກວູ່າ  400,000 ກບີ ແລະ 375,000 ກບີ/ຄນົ/ເດ ອນ 
1 ຕາມລາໍດບັ. 

  

ຮອບທີ 3-5 ສະທູ້ອນໃຫູ້ເຫັນເຖງິ ລາຍໄດູ້ທີູ່ ເປັນໃລຍະຂູ້າມຜູ່ານ ແລະຮອບທີ 6 ແລະ 7 ສູ່ວນໃຫຍູ່ ແມ ູ່ນ 

ລາຍໄດູ້ພາຍຫ ງັການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ. ລາຍໄດູ້ຕກົລງົມາເປັນ 200,000 ກບີຄນົ ຕໍູ່ ເດ ອນໃນຮອບທີ 3 ແລະ 4 

ຂອງການສາໍຫ ວດ1, ເນ ູ່ອງຈາກຄູ່າແຮງທີູ່ ໄດູ້ຈາກໂຄງການແລະການອດຸໜ ນດູ້ານອາຫານສິູ້ນສດຸລງົ, 

ການປ ກພ ດສອງເທ ູ່ ອກຢໍດຸຕ,ິ ໃນຂະນະທີູ່ ລາຍໄດູ້ຈາກການຂາຍສດັລູ້ຽງກບໍໍູ່ມແີລະຈາໍນວນສດັລູ້ຽງກຫໍ ຸດລງົ.   

ແຫ ູ່ງລາຍຮບັນີູ້ໄດູ້ຖ ກປູ່ຽນແທນໂດຍລາຍໄດູ້ຈາກການປະມງົຢູ່າງຕ ັູ້ງໜູ້າ, ເລີູ່ ມຕ ົູ້ນຈາກການກກັເກບັນ ໍູ້າໃນປີ 

2008, ຊ ູ່ ງສາມາດເຫັນໄດູ້ຈາກຜນົຂອງການສາໍຫ ວດ LSMS ໃນຮອບທີ 4 ແລະ 5.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຮ ບພາບ 18: ລາຍໄດູ້ທີູ່ ແທູ້ຈງິຕໍູ່ ຫວົຄນົ ອີງຕາມແຫ ູ່ງລາຍໄດູ້ ແລະ ຮອບຂອງການສາໍຫ ວດ. 

ການສາໍຫ ວດ LSMS 7. NB ລາຍໄດູ້ຈາກປູ່າໄມູ້ ລວມມ ີ ເຄ ູ່ ອງປູ່າຂອງດງົ, ເງນິປນັຜນົຈາກ VFA ແລະ ການຂດຸຄ ົູ້ນໄມູ້. 

ລາຍໄດູ້ອ ູ່ ນໆຕ ົູ້ນຕໍ ລວມມຜີນົຕອບແທນຈາກທ ນ ເງນິຝາກຈາກພາຍນອກ. 

 ການຫາປາ      ການຮບັຈ ູ້າງ 

 ການປ ກພ ດ     ປູ່າໄມ ູ້ 

 ການລູ້ຽງສດັ    ທລຸະກດິ 

 ອ ູ່ ນໆ 

 ການຫາປາ      ການຮບັຈ ູ້າງ 

 ການປ ກພ ດ     ປູ່າໄມ ູ້ 

 ການລູ້ຽງສດັ    ທລຸະກດິ 

 ອ ູ່ ນໆ 



ໂຄງການເຂ ູ່ ອນໄຟຟູ້ານໍູ້າເທີນ 2   ຮູ່າງບດົລາຍງານ: ສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍ-ຈາກອະດດີສ ູ່ອະນາຄດົ  
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ໃລຍະຂູ້າມຜູ່ານອງີຕາມແຫ ູ່ງລາຍໄດູ້
1. ດ ັູ່ງທີູ່ ສະແດງໄວູ້ໃນຮ ບພາບ 18 ແລະ 19, 

ມກີານປູ່ຽນແປງຢູ່າງຫ ວງຫ າຍໃນແຫ ູ່ງລາຍໄດູ້ຕໍູ່ ຫວົຄນົຕະຫ ອດຊູ່ວງໃລຍະເວລາ. ການລູ້ຽງສດັ, ການປ ກພ ດ 

ແລະ ການຈ ູ້າງງານ, ຊ ູ່ ງຕ ົູ້ນຕໍໄດູ້ຮບັອດິທິພນົຈາກປດັໃຈພາຍນອກ, ແມ ູ່ນແຫ ູ່ງລາຍໄດູ້ຕ ົູ້ນຕໍໃນປີ 

2006/2007 (ຮອບທີ 1&2). ສາມແຫ ູ່ງລາຍຮບັໃຫຍູ່ສດຸທີູ່ ປະກາດລາຍໄດູ້ສດຸທິໃນປີ 2013 ແມ ູ່ນ
1: 

 ລາຍໄດູ້ຈາກການປະມງົຂ ູ້ນສ ງໃນຮອບທີ 6 ຂອງການສາໍຫ ວດເນ ູ່ອງຈາກຄວາມອດຸມົສມົບ ນ 

ຢູ່າງຫ ວງຫ າຍຂອງປາໃນສອງປີທາໍອດິພາຍຫ ງັທີູ່ ມກີານກກັເກບັນ ໍູ້າ. ລາຍໄດູ້ຈາກການປະມງົ 

ຂູ້ອນຂູ້າງຢ ູ່ໃນລະດບັຕ ໍູ່າກວູ່າແຕູ່ຄງົທີູ່ ໄດູ້ກາຍເປັນແຫ ູ່ງລາຍ ໄດູ້ທີູ່ ໝ ັູ້ນຄງົສາໍລບັບນັດາ ຄວົເຮ ອນ 

ທີູ່ ດ ູ້ອຍໂອກາດ(ທກຸຍາກກວູ່າໝ ູ່) ນບັແຕູ່ປີ 2011 ແລະປະຈບຸນັນີູ້ໄດູ້ສະໜອງລາຍໄດູ້ 

ທີູ່ ເທົູ່ າທຽມກນັທ ົູ່ວທງັທກຸຖານະຄອບຄວົ. ລາຍໄດູ້ສະເລູ່ຍຈາກການປະມງົ ແມ ູ່ນ 86,000 

ກບີຕໍູ່ຫວົຄນົແລະຕໍູ່ ເດ ອນ, ເລີູ່ ມແຕູ່ ຈາໍນວນ 72,000 ກບີສາໍລບັຄວົເຮ ອນທີູ່ ທກຸຍາກ ຫາ 93,000 

ກບີສາໍລບັຄວົເຮ ອນທີູ່ ຮ ັູ່ງມ.ີ     

 ລາຍໄດູ້ຈາກປູ່າໄມ ູ້ທີູ່ ປະກາດ, ລວມມກີານຕດັໄມ ູ້, ການເກບັເຄ ູ່ ອງປູ່າຂອງດງົແລະເງນິປນັຜນົຈາກ 

VFA, ຫ ຸດລງົຈາກ 23% ໃນປີ 2011 ຫາ 16% ໃນປີ 2013. 

ໃນດູ້ານການເພີູ່ ມຂ ູ້ນຈາກຄວາມຕູ້ອງການຂອງຕະຫ າດ ສາໍລບັຊະນດິໄມ ູ້ທີູ່ ຫາຍາກແລະມລີາຄາສ ງ, 

ການຫ ຸດລງົຕ ົູ້ນຕໍທາງດູ້ານລາຍໄດູ້ຈາກການຕດັໄມ ູ້ ອາດກູ່ຽວຂູ້ອງກບັຄນຸະພາບແລະການມຢີ ູ່ຂອງໄມ ູ້, 

ແລະການທີູ່ ມປີະສດິທິຜນົຂອງການປະກາດໃຊູ້ລະບຽບການ, ຫ  ເປັນໄປໄດູ້ວູ່າຈາກການປະກາດຍງັ 

ບໍູ່ສມົບ ນແບບເທ ູ່ ອ. ລາຍໄດູ້ຈາກເຄ ູ່ ອງປູ່າຂອງດງົແລະສດັປູ່າແມ ູ່ນຫ ຸດລງົ
4. 

 ການປ ກພ ດຕູ່າງໆ, ສະແດງໃຫູ້ເຫັນເຖງິການຂະຫຍາຍຕວົລະຫວູ່າງຮອບທີ 6 ແລະ 7 

ຂອງການສາໍຫ ວດ, ຊ ູ່ ງກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັການຈດັສນັທີູ່ ດນິປ ກຝງັເພີູ່ ມຕ ູ່ ມ. 

 

 

 

 

ການປຽບທຽບສູ່ວນປະກອບຂອງລາຍໄດູ້ໃນປີ 2008 ແລະ 2013, 

ສະແດງໃຫູ້ເຫັນວູ່າລາຍໄດູ້ຈາກການປະມງົໄດູ້ຂະຫຍາຍຕວົຢູ່າງໄວທີູ່ ສດຸຕະຫ ອດຊູ່ວງໃລຍະເວລາ, 

ໃນຂະນະທີູ່ ລາຍໄດູ້ຈາກກະສກິາໍ ແລະລູ້ຽງສດັຫ ຸດລງົຕະຫ ອດຊູ່ວງ ໃລຍະເວລາດຽວກນັ. 
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ຮ ບພາບ139: ແຫ ູ່ງລາຍຮບັ 

(1998, ເປັນ %). ແຫ ູ່ງຂໍູ້ມ  ນ: SDP 

ຮ ບພາບ 20: ແຫ ູ່ງລາຍຮບັ (2013, 

ເປັນ %). ແຫ ູ່ງຂໍູ້ມ  ນ: LSMS7 



ໂຄງການເຂ ູ່ ອນໄຟຟູ້ານໍູ້າເທີນ 2   ຮູ່າງບດົລາຍງານ: ສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍ-ຈາກອະດດີສ ູ່ອະນາຄດົ  
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ສະພາບການສ ບຕໍູ່ ປູ່ຽນແປງ, ຄວາມສມົດນຸລະຫວູ່າງແຫ ູ່ງລາຍ ຮບັໄດູ້ຮບັອດິທິພນົຈາກຜນົຕອບ 

ແທນໂດຍສະເລູ່ຍຕໍູ່ ຄວາມພະຍາຍາມທີູ່ ໃຊູ້ກບັກດິຈະກາໍສະເພາະໃດໜ ູ່ ງ ເມ  ູ່ອທຽບກບັກດິຈະກາໍອ ູ່ ນໆ. 

ການຊມົໃຊູ້.  

ເສັູ້ນສະແດງແນວໂນູ້ມຂອງການຊມົໃຊູ້ຂອງຄວົເຮ ອນຕະຫ ອດຊູ່ວງໃລຍະເວລາສະແດງໃຫູ້ເຫັນເຖງິຄວາມສາໍເລັ

ດຂອງຂ ັູ້ນຕອນການຍກົຍູ້າຍທີູ່ ຢ ູ່ (ຮອບທີ 1-5). ຜນົຂອງຮອບທີ 6 ແລະ 7 ຊີູ້ໃຫູ້ເຫັນວູ່າ 

ລະດບັການຊມົໃຊູ້ແມ ູ່ນຢ ູ່ເໜ ອເປົູ້າໝາຍທີູ່ ວາງໄວູ້ແລະສ ງກວູ່າເສັູ້ນທກຸຍາກຫ າຍ.  

ລະດບັການຊມົໃຊູ້ກ ູ່ອນໂຄງການໄດູ້ຄາດຄະເນວູ່າປະມານ 300,000 ກບີ/ຄວົເຮ ອນ/ເດ ອນ1, 

ອງີຕາມຂໍູ້ມ ນຕວົເລກ LECS III ໃນເຂດພາກກາງຂອງລາວ (ຂໍູ້ມ  ນຕວົເລກປີ 2002-2003 

ດດັປບັໃຫູ້ເປັນລາຄາຂອງປີ 2013). 

ຮ ບພາບ 21: ວວິດັທະນາການການຊມົໃຊູ້ລາຍເດ ອນຕໍູ່ ຄນົ (1998-2013)
1 

 

ສະນ ັູ້ນ, ບນັດາຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັປະກດົວູ່າມຊີູ່ວງເວລາຂອງການຂະຫຍາຍຕວົທາງດູ້ານເສດຖະກດິ 

ຢູ່າງໄວວາ ໃນລະຫວູ່າງຊູ່ວງຕ ົູ້ນຂອງການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັໃນເວລາທີູ່ ພວກເຂົາໄດູ້ຮບັ 

ການສະໜບັສະໜ ນ ດູ້ານການຈດັສນັອາຫານ ແລະ ວຽກເຮັດງານທາໍ. ລະດບັການຊມົໃຊູ້ 

ຢ ູ່ໃນລະດບັຈດຸຕ ໍູ່າສດຸຈາໍນວນ  6.5 ລູ້ານກບີ/ຄນົ/ປີ (540,000 ກບີ/ຄນົ/ເດ ອນ) ໃນປີ 2009. ສິູ່ ງນີູ້ 

ປະກດົວູ່າມກີານປິູ້ນກບັຄ ນໃນຮອບທີ 6 ຂອງການສາໍຫ ວດ, ຊ ູ່ ງມອີດິທິພນົຈາກປດັໃຈພາຍນອກເຊັູ່ ນ: 

ການຈ ູ່າຍຄູ່າທດົແທນຄວາມເສຍຫາຍຈາໍນວນ 737,000 ໂດລາ ສາໍລບັເນ ູ້ອທີູ່ ນາ ແລະ 

ຕ ົູ້ນໄມ ູ້ກນິໝາກ, ການເພີູ່ ມຂ ູ້ນຢູ່າງໄວວາຂອງລາຄາໄມ ູ້ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດ 

ທີູ່ ຕໍູ່ ເນ ູ່ ອງຈາກຄວາມອດຸມົສມົບ ນຂອງປາ.   

ວທີິການສາໍຫ ວດທີູ່ ໄດູ້ຮບັການປບັປງຸພູ້ອມທງັທີມສາໍຫ ວດມ  ອາຊບີ ຍງັໄດູ້ເພີູ່ ມຄວາມໜູ້າເຊ ູ່ ອຖ  ແລະ 

ຄວາມໝັູ້ນໃຈຂອງຂໍູ້ມ  ນຕວົເລກທີູ່ ໄດູ້ຮບັຈາກການສາໍຫ ວດຮອບທີ 6ແລະ7. 

ລະດບັການຊມົໃຊູ້ຕໍູ່ ຫວົຄນົຕໍູ່ ເດ ອນ ໃນປີ 2013 ແມ ູ່ນ 631,000 ກບີ/ປີ1 ພູ້ອມກບັລະດບັຊມົໃຊູ້ສະເລູ່ຍ 

ແລະເປັນຄູ່າກາງສາໍລບັບນັດາກຸູ່ມຄວົເຮ ອນທີູ່ ທກຸຍາກທີູ່  536,000 ກບີ ແລະ 439,000 ກບີ, ຕາມລາໍດບັ.  

ລາຍໄດູ້ຕໍູ່ ຫວົຄນົ ສະແດງໃຫູ້ເຫັນຄ ກນັແຕູ່ບໍູ່ ແມ ູ່ນແນວໂນູ້ມທີູ່ ຄ ກນັຕະຫ ອດຊູ່ວງໃລຍະເວລາ. ສງັເກດເຫັນວູ່າ 
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ໂຄງການເຂ ູ່ ອນໄຟຟູ້ານໍູ້າເທີນ 2   ຮູ່າງບດົລາຍງານ: ສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍ-ຈາກອະດດີສ ູ່ອະນາຄດົ  
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ລາຍໄດູ້ທີູ່ ປະກາດປະກດົວູ່າ ຕ ໍູ່າກວູ່າລະດບັລາຍຈ ູ່າຍຫ າຍຊ ູ່ ງຢ ນຢນັວູ່າລາຍໄດູ້ທີູ່ ປະກາດ ແມ ູ່ນຕ ໍູ່າກ ູ່ວາຕວົຈງິ 

ແລະ ການຊມົໃຊູ້ແມ ູ່ນຕວົຊີູ້ວດັທີູ່ ໜູ້າເຊ ູ່ ອຖ ກ ູ່ວາເພ ູ່ ອວດັແທກມາດຕະຖານການດາໍລງົຊວີດິ. 

ການໄດູ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດຈາກແຫ ູ່ງລາຍຮບັທີູ່ ຫ າກຫ າຍ, ຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັກໄໍດູ້ມກີານສູ້າງສະສມົຊບັສນິ 

ຂອງພວກເຂົາຢູ່າງຕໍູ່ ເນ ູ່ອງ
11 (ເບິູ່ ງຮ ບພາບຮ ບພາບ): 

ແນວໂນູ້ມສ ງຂ ູ້ນທີູ່ ຈະແຈ ູ້ງນບັແຕູ່ເລີູ່ ມຕ ົູ້ນຂອງ ການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ ແມ ູ່ນເຫັນໄດູ້ໃນຊບັສນິທີູ່ ສະສມົເພີູ່ ມຂ ູ້ນ 

ຢູ່າງຕໍູ່ ເນ ູ່ອງ ຕະຫ ອດຊູ່ວງໃລຍະການຂູ້າມຜູ່ານຈາກບູ້ານເກົູ່ າໄປຫາບູ້ານໃໝູ່, ໂດຍອງີຕາມລະດບັຂອງ ປີ 

20131. 

ດດັຊະນຊີບັສນິໄດູ້ເພີູ່ ມຂ ູ້ນທ ົູ່ວທກຸກຸູ່ມຖານະນບັແຕູ່ ປີ 2006 (ຮອບທີ 1). ຫ າຍຄນົໄດູ້ລງົທ ນໃນການປບັປງຸ 

ເຮ ອນຢ ູ່ຂອງພວກເຂົາແລະຊ ູ້ຊບັສນິໃໝູໆ່  ເຊັູ່ ນ: ເຄ ູ່ ອງໃຊູ້ໄຟຟູ້າ (ໂທລະສບັມ  ຖ , ໂທລະພາບ, ຕ ູ້ເຢັນ, 

ໝໍູ້ຫງຸເຂົູ້າ,...), ຕ ູ້ໃສູ່ເຄ ູ່ ອງນຸ ູ່ງແລະພາຫະນະຮບັໃຊູ້.  

ການໄດູ້ມາຂອງຜະລິດຕະພນັເຫ ົູ່ ານີູ້ສະທູ້ອນໃຫູ້ເຫັນເຖງິການປູ່ຽນແປງຢູ່າງຫ ວງຫ າຍໃນສະພາບເງ ູ່ອນໄຂການ

ດາໍລງົຊວີດິທີູ່ ປະກດົໃຫູ້ເຫັນໃນໝ ູ່ບູ້ານຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ
6– ສູ່ວນປະສມົຂອງລາຍໄດູ້ທີູ່ ເພີູ່ ມຂ ູ້ນ, 

ປະກອບກບັການສະໜອງ ໄຟຟູ້າໃຫູ້ກບັແຕູ່ລະຄວົເຮ ອນແລະຖະໜນົຫນົທາງທີູ່ ໃຊູ້ໄດູ້ຕະຫ ອດປີ. ການຊ ູ້ສນິຄູ້າ 

ແບບທົູ່ວໄປເຊັູ່ ນ ໝໍູ້ຫງຸເຂົູ້າ, ຕ ູ້ໃສູ່ເຄ ູ່ ອງນຸ ູ່ງ, ເຟີນເີຈແີລະຕ ູ້ເຢັນສາມາດຫ ຸດຜູ່ອນວຽກໜກັ 

ຂອງແມ ູ່ຍງິຢູ່າງຫ ວງຫ າຍແລະຫ ຸດພາລະໃນການຫາຟ ນ, ການຄວົກນິແລະການເກບັຮກັສາອາຫານ 

ເພ ູ່ ອຄອບຄວົ. ໃນຂະນະທີູ່ ໂທລະພາບ, ຊດີ ີ ແລະເຄ ູ່ ອງສຽງເປັນໄປໄດູ້ໃນການສະທູ້ອນໃຫູ້ເຫັນເຖງິ 

ການປູ່ຽນແປງຕ ົູ້ນຕໍຈາກວຖິຊີວີດິແບບດ ັູ້ງເດມີ, ສິູ່ ງເຫ ົູ່ ານີູ້ ໄດູ້ໃຫູ້ໂອກາດຕູ່າງໆ ດູ້ານຄວາມບນັເທີງ 

ທີູ່ໜູ້າຊ ູ່ ນຊມົຫ າຍ.   

ຄວາມເປັນເຈົູ້າຂອງຫ າຍຜະລິດຕະພນັເລັກນູ້ອຍເຊັູ່ ນ: ເຄ ູ່ ອງຈກັຫຍບິເຄ ູ່ ອງແລະລດົຖບີໄດູ້ຫ ຸດໜູ້ອຍລງົ 

ຕະຫ ອດຊູ່ວງໃລຍະເວລາ. ການຫ ຸດລງົຂອງສນິຄູ້າເຫ ົູ່ ານີູ້ຊີູ້ໃຫູ້ເຫັນວູ່າເປັນຜະລິດຕະພນັ “ຕກົຍກຸ” ຫ   ສນິຄູ້າ 

ທີູ່ ຊ ູ້ໜູ້ອຍລງົເມ  ູ່ອມາດຕະຖານການດາໍລງົຊວີດິ/ລາຍໄດູ້ມກີານປບັປງຸດຂີ ູ້ນ.  

ມກີານປູ່ຽນແປງເລັກໜູ້ອຍສາໍລບັດດັຊະນຊີບັສນິລະຫວູ່າງການສາໍຫ ວດ LSMS ຮອບທີ 6 ແລະຮອບທີ 7, 

ຊ ູ່ ງສອດຄູ່ອງກບັການປູ່ຽນແປງທາງດູ້ານແຫ ູ່ງລາຍໄດູ້ແລະການອີູ່ ມຕວົທາງດູ້ານຄວາມຕູ້ອງການແລະຄວາມຮຽ

ກຮູ້ອງຕູ້ອງການສາໍລບັ “ສນິຄູ້າທນັສະໄໝ’.  

ບນັດາຄວົເຮ ອນທີູ່ ດ ູ້ອຍໂອກາດພບົວູ່າການເພີູ່ ມຂ ູ້ນຢູ່າງຫ າຍສດຸໃນມ ນຄູ່າຂອງດດັຊະນຊີບັສນິຂອງພວກເຂົາ
 1. 

ການເພີູ່ ມຂ ູ້ນຂອງດດັຊະນຊີບັສນິ ລະຫວູ່າງຮອບທີ 1 ແລະຮອບທີ 7 ແມ ູ່ນຫ າຍສດຸສາໍລບັ 

ບນັດາຄອບຄວົທີູ່ ບໍູ່ ຮ ັູ່ງມຊີ ູ່ ງເຫັນວູ່າມກີານເພີູ່ ມຂ ູ້ນ 5-8 ເທົູ່ າ ຂອງດດັຊະນຊີບັສນິ. 

ບນັດາຄວົເຮ ອນຮ ັູ່ງມສີະແດງໃຫູ້ເຫັນຢູ່າງຈະແຈ ູ້ງເຖງິດດັຊະນຊີບັສນິມອີດັຕາການເພີູ່ ມຂ ູ້ນຊູ້າກວູ່າແລະຜູ່ານໃລ

ຍະການລວບລວມເຂົູ້າກນັທນັທີພາຍຫ ງັການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ 
1. 



ໂຄງການເຂ ູ່ ອນໄຟຟູ້ານໍູ້າເທີນ 2   ຮູ່າງບດົລາຍງານ: ສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍ-ຈາກອະດດີສ ູ່ອະນາຄດົ  
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ຮ ບພາບ 22: ຄູ່າສະເລູ່ຍຂອງຊບັສນິຄວົເຮ ອນຕູ່າງໆ* ໂດຍຖານະຂອງຄນົ ແລະ ຮອບການສາໍຫ ວດ. 

ແຫ ູ່ງຂໍູ້ມ  ນ: LSMS7. 

ຮອບທີ 1 = ກລໍະກດົ/ກນັຍາ 2006; ຮອບ 2 = ພ ດສະພາ/ກລໍະກດົ 2007;  

ຮອບ 3 = ມງັກອນ/ກມຸພາ 2008; ຮອບ 4 = ກນັຍາ/ຕລຸາ 2008:  

ຮອບ 5 = ພ ດສະພາ/ມຖິນຸາ 2009; ຮອບ 6 = ພ ດສະພາ/ມຖິນຸາ 2011;  

ຮອບ 7 = ກມຸພາ/ມນີາ 2013 

*ດດັຊະນຊີບັສນິ ແມ ູ່ນຄາໍນວນໂດຍ ການລວມຂໍູ້ມ ນຕວົເລກຈາໍນວນຊບັສນິທີູ່ ຄວົ ເຮ ອນເປັນເຈົູ້າຂອງ  

(ຈາກໝວດສະເພາະ ຂອງຊບັສນິທ ົູ່ວໄປ), ແບບຖູ່ວງນ ໍູ້າໜກັໂດຍ ໃຊູ້ການປະເມນີຕນົເອງ 

ຂອງປະເພດຊບັສນິທີູ່ ໄດູ້ຮບັຈາກແຜນງານການ ຕດິຕາມກວດກາ ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົລາຍໄຕມາດ. 

NB ບນັດາຄວົເຮ ອນທີູ່ ດ ູ້ອບໂອກາດ ແມ ູ່ນຜ ູ້ທີູ່ ຖ ກລະບໂຸດຍພະນກັງານ ຫູ້ອງການເມ  ອງ ແລະ NTPC 

ຊ ູ່ ງຫຍຸູ້ງຍາກໃນການເພີູ່ ມລາຍຮບັ ເນ ູ່ອງຈາກລກັສະນະຂອງຄວົເຮ ອນ, ເຊັູ່ ນ: ຂາດແຮງງານ ຫ   ເສຍອງົຄະ. 

 

ສະພາບເຮ ອນຢ ູ່ ໄດູ້ຮບັການປບັປງຸຢູ່າງຫ ວງຫ າຍ. ແຕູ່ລະຄວົເຮ ອນຍກົຍູ້າຍຈດັສນັໄດູ້ຮບັເນ ູ້ອທີູ່ ດນິ 600 ມ
2 

(20 x 30 ມ) ເພ ູ່ ອປກຸສູ້າງທີູ່ ຢ ູ່ອາໄສພູ້ອມກບັເສັູ້ນທາງທີູ່ ເຂົູ້າເຖງິໄດູ້ຕະຫ ອດປີ ແລະ ເຮ ອນໄມ ູ້ຫ ງັໃໝູ່ 

ທີູ່ ຫ ງັຄາມງຸດູ້ວຍສງັກະສ.ີ ຂະໜາດແລະການອອກແບບເຮ ອນແຕກຕູ່າງກນັໄປ ອງີຕາມຈາໍນວນສະມາຊກິຄນົ 

ໃນຄວົເຮ ອນ (3, 6 ຫ   9 ຄນົ), ມ ນຄູ່າໂດຍສະເລູ່ຍ ແມ ູ່ນ 8,000 ໂດລາ. ບນັດາຄວົເຮ ອນ 

ທີູ່ ມສີະມາຊກິເກນີກວູ່າ 7 ຄນົ ແລະ 2ຄອບຄວົ ແມ ູ່ນໄດູ້ຮບັທີູ່ ພກັອາໃສຫ ງັທີສອງ. ໃນຂະນະທີູ່  

ເຮ ອນໄດູ້ອອກແບບໂດຍການປ ກສາຫາລ ກບັຊຸມຊນົ, ຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັສູ່ວນໃຫຍູ່ (86%)  ໄດູ້ປບັປງຸເຮ ອນ 

ຂອງພວກເຂົາໃນເວລາສາໍຫ ວດປີ 2013. ການລງົທ ນຂອງຄວົເຮ ອນແມ ູ່ນເພ ູ່ ອປບັປງຸມຫີ າກຫ າຍ 

ນບັແຕູ່ການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັຊ ູ່ ງສະເລູ່ຍ 6.9 ລູ້ານກບີ ຫ   ເກ ອບເທົູ່ າກບັ 900 ໂດລາ6. 

ຊາວບູ້ານມຄີວາມຍນິດຍີິູ່ ງກບັສະພາບແວດລູ້ອມອູ້ອມທາງກາຍະພາບ  ໃໝູ່ຂອງພວກເຂົາ
4. 

ເຮ ອນຫ ງັໃໝູ່ທງັໝດົ ແມ ູ່ນເຮັດດູ້ວຍໄມ ູ້, ຫ ງັຄາມງຸສງັກະສແີລະພ ູ້ນໄມ ູ້. ກ ູ່ອນການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ, 

ທີູ່ ຢ ູ່ອາໃສຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັທີູ່ ມແີມ ູ່ນຝາໄມ ູ້ປູ່ອງ (66%), ຫ ງັຄາມງຸຫຍູ້າ/ໃບຕອງ ແລະ 

ໜ ູ່ ງສູ່ວນສີູ່ ແມ ູ່ນພ ູ້ນໄມ ູ້ປູ່ອງ
6. ຂະໜາດເຮ ອນໂດຍສະເລູ່ຍ ແມ ູ່ນໃຫຍູ່ກວູ່າເກົູ່ າໜ ູ່ ງເທົູ່ າຕວົ4. ໃນຂະນະທີູ່ ປີ 

2006 ມພີຽງແຕູ່ 13% ຂອງຄວົເຮ ອນທີູ່ ທກຸຍາກຕດັສນິວູ່າເຮ ອນຂອງພວກເຂົາມສີະພາບ“ທີູ່ ດ”ີ
4, 93% 

ຄດິເຊັູ່ ນດຽວກນັກ ູ່ຽວກບັເຮ ອນຂອງພວກເຂົາພາຍຫ ງັການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ
4. 
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ຮ ບພາບ 14: ເຮ ອນກູ່ອນມໂີຄງການ 
 

  

ຮ ບພາບ 15: ເຮ ອນໃໝູ່ 
 

 
 

ເງນິຝາກເພີູ່ ມຂ ູ້ນຢ ັູ້ງຢ ນວູ່າບນັດາຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັມຊີວີດິການເປັນຢ ູ່ທີູ່ ດຂີ ູ້ນ. 

ເປີເຊັນຂອງບນັດາຄວົເຮ ອນທີູ່ ມກີານອອມຂອງຄວົເຮ ອນ (ໃນຮ ບແບບຂອງເງນິຝາກໃນທະນາຄານ, ຄາໍ ແລະ 

ເຄ ູ່ ອງປະດບັ), ໄດູ້ເພີູ່ ມຂ ູ້ນຈາກ 21% ຂອງຄວົເຮ ອນໃນປີ 2006 ເກ ອບເທົູ່ າກບັ 100% ໃນປີ 2013, 

ລວມທງັ 97% ຂອງບນັດາຄວົເຮ ອນທີູ່ ດ ູ້ອຍໂອກາດ. ສິູ່ ງນີູ້ຍງັຊີູ້ໃຫູ້ເຫັນວູ່າປະເພດຂອງ 

ການອອມໄດູ້ປູ່ຽນແປງໄປ, ໂດຍມຈີາໍນວນຄວາຍໜູ້ອຍລງົ ແລະມເີງນິຝາກໃນທະນາຄານຫ າຍຂ ູ້ນຊ ູ່ ງ 

ຢ ັູ້ງຢ ນເຖງິ ການຂູ້າມຜູ່ານໄປສ ູ່ເສດຖະກດິຕະຫ າດ. 

ໜີູ້ສນິສະເລູ່ຍຍງັຄງົຈາໍກດັທີູ່  200,000 ກບີຕໍູ່ຫວົຄນົ ແລະຕ ົູ້ນຕໍແມ ູ່ນເພ ູ່ ອຈດຸປະສງົການຜະລິດ. ໃນປີ 2013, 

25% ຂອງຄວົເຮ ອນລາຍງານວູ່າໄດູ້ກ ູ້ຢ ມເງນິພາຍໄຕູ້ສນັຍາເປັນເວລາ 12 ເດ ອນ, 86% ຂອງເງນິກ ູ້ເຫ ົູ່ ານ ັູ້ນ 

(66 ຄວົເຮ ອນ) ໄດູ້ກ ູ້ມາຈາກກອງທ ນສນິເຊ ູ່ ອບູ້ານ. ລະບຽບການຂອງ ກອງທ ນສນິເຊ ູ່ ອບູ້ານກາໍນດົວູ່າ 

ເງນິກ ູ້ສາມາດກ ູ້ໄດູ້ສະເພາະແຕູ່ເພ ູ່ ອຈດຸປະສງົຂອງການຜະລິດຫ  ເພ ູ່ ອ ກລໍະນສີກຸເສນີແລະບໍູ່ສາມາດກ ູ້ເກນີກວູ່າ 

ຈາໍນວນເງນິທີູ່ ເປັນຮຸູ້ນຂອງສະມາຊກິແຕູ່ລະຄນົຂອງກອງ ທ ນບູ້ານ. 

 



ບໍລິສດັໄຟຟູ້າ ນ ໍູ້າເທີນ 2 ຈາໍກດັ    ສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍ-ຈາກອະດດີສ ູ່ອະນາຄດົ  
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5 ການປຽບທຽບກບັຈດຸປະສງົເປົູ້າໝາຍທີູ່ ຕ ັູ້ງໄວູ້  

ແຜນງານການໃຫູ້ຄວາມຊູ່ວຍເຫ  ອການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັມຫີ າຍຈດຸປະສງົເພ ູ່ ອບນັລຜຸນົກ ູ່ອນໃລຍະການຈດັຕ ັູ້ງ 

ປະຕບິດັການຍກົຍູ້າຍຈກັສນັສິູ້ນສດຸລງົ. ສິູ່ ງນີູ້ປະກອບດູ້ວຍເປົູ້າໝາຍສະເພາະ ທີູ່ ສາມາດວດັແທກ 

ເປັນຕວົເລກໄດູ້ ແລະ ວດັຖປຸະສງົທ ົູ່ວໄປ. ແຜນງານລວມມໃີນປະໂຫຍກລຸູ່ມນີູ້:    

"ກ.  ຮບັປະກນັວູ່າ ບນັດາຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັໄດູ້ຮບັການປບັປງຸ ດູ້ານຂດີຄວາມສາມາດ 

ໃນການຫາລາຍໄດູ້ ຂອງພວກເຂົາແລະບນັລເຸປົູ້າໝາຍລາຍໄດູ້ຂອງຄວົເຮ ອນ, 

ໂດຍມກີານສະໜບັສະໜ ນ ຢູ່າງພຽງພໍ ຊ ູ່ ງສະໜອງໃຫູ້ໂດຍຝູ່າຍຕູ່າງໆ ໃນໃລຍະການຈດັຕ ັ ູ້ງປະຕິບດັ 

ການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ;  

ຂ. ຊວີດິການເປັນຢ ູ່ຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັໄດູ້ຮບັການປບັປງຸດູ້ານວດັຖບຸນົພ ູ້ນຖານຄວາມຍ ນຍງົ" 

 

ເປົູ້າໝາຍລາຍໄດູ້ຂອງຄວົເຮ ອນ ໝາຍເຖງິ "ເປົູ້າໝາຍແຕູ່ລະປີສາໍລບັລາຍໄດູ້ຂອງບນັດາຄວົເຮ ອນຂອງຜ ູ້ 

ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ, ລວມທງັລາຍໄດູ້ທີູ່ ເປັນເງນິສດົແລະເປັນສິູ່ ງຂອງ, ເພ ູ່ ອບນັລໃຸນເວລາເລີູ່ ມຕ ົູ້ນຂອງປີທີ 5 

ຂອງໃລຍະເວລາການຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ, ສາໍລບັແຕູ່ລະຄວົເຮ ອນໃນເຂດຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ, 

ໃຫູ້ສ ງກວູ່າເສັູ້ນຄວາມທກຸຍາກແຫູ່ງຊາດໃນເຂດຊນົນະບດົໃນປະຈບຸນັ, ຄ ນໃຫູ້ຈາໍນວນສະມາຊກິໃນຄວົເຮ ອນ 

(5.2 ໃນຊຸມຊນົຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ). ເປົູ້າໝາຍລາຍໄດູ້ຂອງຄວົເຮ ອນແມ ູ່ນເສັູ້ນຄວາມທກຸຍາກ 

ຊ ູ່ ງກາໍນດົໄວູ້ໃນດາໍລດັຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ເລກທີ 201, ຮບັຮອງໃນເດ ອນເມສາ ປີ 2012, 

ແມ ູ່ນໄດູ້ກາໍນດົໄວູ້ທີູ່  180,000 ກບີຕໍູ່ຫວົຄນົແລະຕໍູ່ ເດ ອນສາໍລບັເຂດຊນົນະບດົໃນ ສປປ ລາວ. 

ການຍກົເສັູ້ນຄວາມທກຸຍາກໂດຍດດັຊະນລີາຄາຜ ູ້ຊມົໃຊູ້ລາວເປັນເດ ອນເມສາ ປີ 2013, 

ຊ ູ່ ງເປັນເວລາທີູ່ ການຊມົໃຊູ້ໄດູ້ຖ ກວດັແທກ, ໄດູ້ກາໍນດົເປົູ້າໝາຍຂອງລາຍຮບັ ທີູ່  186,000 ກບີ. 

ການສາໍຫ ວດ LSMS ໃນເຂດນາກາຍແມ ູ່ນເຄ ູ່ ອງມ  ເບ ູ້ອງຕ ົູ້ນທີູ່ ຕກົລງົກນັ ໂດຍບນັດາຜ ູ້ມສີູ່ວນກູ່ຽວຂູ້ອງ NT2 

ເພ ູ່ ອປະເມນີຜນົສາໍເລັດຂອງເປົູ້າໝາຍລາຍຮບັຂອງຄວົເຮ ອນແລະຊວີດິການເປັນຢ ູ່ໂດຍລວມ.   

ຫູ້ອງທີ 5: ຄວາມທກຸຍາກແລະເສັູ້ນຄວາມທກຸຍາກແຫູ່ງຊາດໃນເຂດຊນົນະບດົໃນ ສປປ ລາວ  

 

ນຍິາມຄວາມທກຸຍາກ ໃນ ສປປ ລາວ ອູ້າງເຖງິດາໍລດັຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີເລກທີ 201 ໃນເດ ອນ ເມສາ 

ປີ 2012:  

ຄວາມທກຸຍາກ ແມ ູ່ນກາໍນດົໄວູ້ຄ  "ການຂາດສິູ່ ງຈາໍເປັນພ ູ້ນຖານຂອງມະນດຸ ໃນການດາໍລງົຊວີິດ 

ໃນແຕູ່ລະວນັ ເຊັູ່ ນວູ່າ ການຂາດອາຫານເນ ູ່ອງຈາກບໍູ່ສາມາດໃຫູ້ໄດູ້ຮບັພະລງັງານ 2100 

ກໂິລກາລໍລີຕໍູ່ຄນົຕໍູ່ ມ  ູ້, ຂາດຄວາມຈາໍເປັນດູ້ານເສ ູ້ອຜູ້າແລະທີູ່ ພກັອາໄສ, ບໍູ່ມທີີູ່ ພກັຖາວອນ, 

ບໍູ່ສາມາດຈູ່າຍເງນິ ໄດູ້ໃນເວລາເຈັບໄຂູ້, ບໍູ່ສາມາດຈູ່າຍເງນິໄດູ້ເພ ູ່ ອການສ ກສາພ ູ້ນຖານ, 

ບໍູ່ມເີງ ູ່ອນໃຂໃນການເຂົູ້າເຖງິ ເຄ ອຂູ່າຍຕາໜູ່າງໂຄງລູ່າງພ ູ້ນຖານທາງສງັຄມົ". 

ໃນ ສປປ ລາວ, 27.6% ຂອງປະຊາກອນດາໍລງົຊວີດິພາຍໃຕູ້ເສັູ້ນຄວາມທກຸຍາກ 

(ຂໍູ້ມ  ນຕວົເລກຫ ູ້າສດຸຈາກປີ 2008 - ແຫ ູ່ງຂໍູ້ມ  ນ: ເວັບໄຊທະນາຄານໂລກ). 

 



ບໍລິສດັໄຟຟູ້າ ນ ໍູ້າເທີນ 2 ຈາໍກດັ    ສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍ-ຈາກອະດດີສ ູ່ອະນາຄດົ  
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ເປົູ້າໝາຍລາຍຮບັເມ  ູ່ອທຽບກບັເປົູ້າໝາຍການຊມົໃຊູ້
1. ໃນຂະນະທີູ່ ເສັູ້ນຄວາມທກຸຍາກດ ັູ່ງທີູ່ ກາໍນດົໄວູ້ໃນ 

ດາໍລດັນາຍກົລດັຖະມນົຕເີລກທີ 201 ແມ ູ່ນອງີໃສູ່ລາຍໄດູ້, ຊ ູ່ ງລາຍໄດູ້ນ ັູ້ນແມ ູ່ນຄາໍນວນອງີໃສູ່ຈາໍນວນ 

ສິູ່ ງຈາໍເປັນພ ູ້ນຖານຕ ໍູ່າສດຸ, ເຊັູ່ ນ: ອາຫານແລະເສ ູ້ອຜູ້າ, ທີູ່ ຄວົເຮ ອນຕູ້ອງການເພ ູ່ ອຊູ່ວຍຕນົເອງ. ສະນ ັູ້ນ, 

ເສັູ້ນຄວາມທກຸຍາກແລະເປົູ້າໝາຍລາຍໄດູ້ຄວົເຮ ອນ, ໃນຄວາມເປັນຈງິແລູ້ວແມ ູ່ນເປົູ້າໝາຍການຊມົໃຊູ້.   

ພູ້ອມນ ັູ້ນ, ການຊມົໃຊູ້ຕໍູ່ ຫວົຄນົແມ ູ່ນຖ ວູ່າເປັນການວດັແທກທາງດູ້ານເສດຖະກດິກູ່ຽວກບັຄວາມທກຸຍາກແລະ 

ການເປັນຢ ູ່ທີູ່ ດຂີອງຄວົເຮ ອນດກີວູ່າ ລາຍໄດູ້ເນ ູ່ອງຈາກມຄີວາມຫຍຸູ້ງຍາກທາງດູ້ານການປະຕບິດັ ທີູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງ 

ກບັການວດັແທກລາຍໄດູ້ຂອງຄວົເຮ ອນ (ອູ້າງເຖງິ “ການອອກແບບແບບສອບຖາມການສາໍຫ ວດຄວົເຮ ອນ 

ສາໍລບັປະເທດທີູ່ ກາໍລງັພດັທະນາ, ຂອງທະນາຄານໂລກຊ ູ່ ງກວດແກູ້ໂດຍ M. Grosh ແລະ P Glewwe, 

2000, ໃນການສາໍຫ ວດ LSMS7).  

 

ສະນ ັູ້ນ, ໃນຂະນະທີູ່ ສນັຍາສາໍປະທານ (CA) ລະບເຸປົູ້າໝາຍລາຍໄດູ້ຂອງຄວົເຮ ອນ, ບນັດາຜ ູ້ມສີູ່ວນ 

ກູ່ຽວຂູ້ອງກບັ NTPC ໄດູ້ຕດັສນິວູ່າເປົູ້າໝາຍແມ ູ່ນຄາດຄະເນໄດູ້ດກີວູ່າຜູ່ານການວດັແທກ ດູ້ານການຊມົໃຊູ້ 

ຂອງຄວົເຮ ອນ.. 

 

ຕວົເລກການສາໍຫ ວດ LSMS ຮອບທີ 7 ສະແດງໃຫູ້ເຫັນວູ່າ 97% ຂອງຄວົເຮ ອນຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ 

ແມ ູ່ນຢ ູ່ເທິງເສັູ້ນຄວາມທກຸຍາກແຫູ່ງຊາດ.  

 ການຊມົໃຊູ້ຕໍູ່ ຫວົຄນົຕໍູ່ ເດ ອນ ແມ ູ່ນສ ງກວູ່າລາຍໄດູ້ຫ າຍສາໍລບັທກຸກຸູ່ມຖານະ7. ຄູ່າສະເລູ່ຍຂອງ 

ລະດບັການຊມົໃຊູ້ (622,000 ±18,000 ກບີ/ຄນົ/ເດ ອນ) ພູ້ອມທງັຄູ່າກາງຂອງການຊມົໃຊູ້ຕໍູ່ ຫວົຄນົ 

(551,000 ກບີ) ແມ ູ່ນສ ງກວູ່າຫ າຍເມ  ູ່ອທຽບກບັລາຍໄດູ້ທີູ່ ປະກາດແລະສ ງກວູ່າເສັູ້ນຄວາມທກຸຍາກ  

(186,000 ກບີ). 

 ຄູ່າກາງຂອງການຊມົໃຊູ້ໃນປີ 2013 ຍງັສ ງກວູ່າການຊມົໃຊູ້ກ ູ່ອນໂຄງການທີູ່ ເປັນຄູ່າຄາດຄະເນ ຄ  

300,000 ກບີ/ຄນົ/ເດ ອນ.  

 ຊບັສນິທີູ່ ຄວົເຮ ອນເປັນເຈົູ້າຂອງແລະການອອມແມ ູ່ນ ມຄີວາມໝັູ້ນທູ່ຽງໃນລະດບັທີູ່ ຂ ູ້ອນຂູ້າງສ ງ.  

 ບນັດາຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັທີູ່ ດາໍລງົຊວີດິໃນລະດບັການຊມົໃຊູ້ຕ ໍູ່າກວູ່າເສັູ້ນຄວາມທກຸຍາກມພີຽງແຕູ່  3% 

ຂອງຄວົເຮ ອນທງັໝດົ.  

 

 

 

 

 

ຄູ່າສະເລູ່ຍ 541,000 ກບີ/ເດ ອນ 

ເສັູ້ນຄວາມທກຸຍາກ 186,000 ກບີ/ເດ ອນ 



ບໍລິສດັໄຟຟູ້າ ນ ໍູ້າເທີນ 2 ຈາໍກດັ    ສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍ-ຈາກອະດດີສ ູ່ອະນາຄດົ  
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ຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍແມ ູ່ນມຊີວີດິການເປັນຢ ູ່ດຂີ ູ້ນເມ  ູ່ອທຽບກບັປະຊາກອນໃນເຂດຊນົນະບດົອ ູ່ ນ:   

 ຄູ່າສະເລູ່ຍຂອງລະດບັການຊມົໃຊູ້ຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍແມ ູ່ນຢ ູ່ເໜ ອປະຊາ 

ກອນເຂດຊນົນະບດົອ ູ່ ນຫ າຍໃນສປປ ລາວ (320,000-350,000 ກບີ/ເດ ອນ ໃນເດ ອນກນັຍາ 

ປີ2012, ອງີຕາມການສາໍຫ ວດ PRF, ໃນ 1) 

 ມພີຽງແຕູ່ 3% ຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັມລີະດບັການຊມົໃຊູ້ຕ ໍູ່າກວູ່າເສັູ້ນສະແດງ ຄວາມທກຸຍາກ 

ເມ  ູ່ອທຽບກບັອດັຕາຄວາມທກຸຍາກແມ ູ່ນ 27.6% ສາໍລບັຄວົເຮ ອນໃນເຂດຊນົນະບດົ ທີູ່ ຖະໜນົ 

ຫນົທາງ ເຂົູ້າເຖງິໄດູ້ຕາມການລາຍງານໃນປີ 2008 (ຄວາມທກຸຍາກໃນ ສປປ ລາວ,  

2008). 

ອດັຕາຄວາມທກຸຍາກຫ ຸດລງົຢູ່າງຫ ວງຫ າຍເນ ູ່ອງຈາກຜນົລວມຂອງທກຸໆແຜນງານມາດຕະການບນັເທົາອ ູ່ ນໆ  

ແລະແຜນງານການສະໜບັສະໜ ນເພ ູ່ ອຟ ູ້ນຟ ຊວີດິການເປັນຢ ູ່ຂອງບນັດາຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ. ແຜນງານ 

ການສະໜບັສະໜ ນ ພິເສດ ກໄໍດູ້ອອກແບບສາໍລບັບກຸຄນົ ແລະ ຄວົເຮ ອນຜ ູ້ດ ູ້ອຍໂອກາດຊ ູ່ ງຂາດຕາໜູ່າງ 

ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ, ມບີນັຫາທາງດູ້ານກາຍະພາບຫ  ທາງດູ້ານປນັຍາ ແລະ ກຂໍາດແຮງງານໃນການ 

ເອົາຜນົປະໂຫຍດຈາກຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດທີູ່ ຈດັສນັໃຫູ້, ຕ ົູ້ນຕໍກແໍມ ູ່ນການປະມງົໃນອູ່າງເກບັນ ໍູ້າ, ທີູ່ ດນິ, 

ປູ່າໄມ ູ້ແລະການລູ້ຽງສດັ.   

ຊບັພະຍາກອນດູ້ານການດາໍລງົຊວີດິປະຈບຸນັ ແມ ູ່ນມກີານແຈກຢາຍຢູ່າງທ ົູ່ວເຖງິເທົູ່ າທຽມ ກນັພາຍໃນ 

ຊຸມຊນົຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັກວູ່າແຕູ່ກ ູ່ອນໜູ້ານີູ້
1. ບນັດາຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັກ ູ່າວໃນຊູ່ວງເວລາສາໍຫ ວດ (QSEM) 

ແຕູ່ລະໃລຍະ ວູ່າບນັດາຄວົເຮ ອນທີູ່ ທກຸຍາກແລະດູ້ອຍໂອກາດ ໄດູ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດຫ າຍກວູ່າ 

ບນັດາຄວົເຮ ອນທີູ່ ຮ ັູ່ງມໃີນລະຫວູ່າງຂະບວນການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ. 

ການປບັປງຸມາດຕະຖານການດາໍລງົຊວີດິ ສາໍລບັທກຸຄນົເປັນໄປໄດູ້ຈາກຜນົການລວມເຂົູ້າກນັຂອງ 

ການສະໜບັສະໜ ນຊູ່ວຍເຫ  ອຂອງໂຄງການ, ທູ້ອງຖິູ່ນ, ປດັໃຈແຫູ່ງຊາດແລະພາກພ ູ້ນລວມມ:ີ   

Median = 551,000 kip/month

Poverty Line = 186,000 kip/month
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ບໍລິສດັໄຟຟູ້າ ນ ໍູ້າເທີນ 2 ຈາໍກດັ    ສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍ-ຈາກອະດດີສ ູ່ອະນາຄດົ  

  

 

 

ເອກະສານອູ້າງອີງ ຫນູ້າ 60 /63  

 ການກະຕກຸຊຸກຍ ູ້ທາງດູ້ານເສດຖະກດິໂດຍກງົໃຫູ້ແກ ູ່ບນັດາຄວົເຮ ອນຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັລວມທງັການຈ ູ້າ

ງງານໃນການບກຸເບກີບູ້ານແລະເນ ູ້ອທີູ່ ດນິປ ກຝງັ, ເງນິປນັຜນົຈາກ VFA, ແລະ 

ການຈ ູ່າຍຄູ່າທດົແທນຄວາມເສຍຫາຍຂອງເນ ູ້ອທີູ່ ດນິ;  

 ການສູ້າງແລະການນາໍໃຊູ້ການປະມງົໃນອູ່າງເກບັນ ໍູ້າລວມທງັອດັຕາຜນົຜະລິດທີູ່ ສ ງທນັທີເມ  ູ່ອມກີານກກັ

ເກບັນ ໍູ້າເຂົູ້າອູ່າງ; 

 ຄວາມຕູ້ອງການຂອງຕະຫ າດສ ງແລະການຂດຸຄ ົູ້ນນາໍໃຊູ້ຊບັພະຍາກອນປູ່າໄມ ູ້ 

(ສູ່ວນໜ ູ່ ງແມ ູ່ນບນັທ ກໄວູ້ເປັນເອກະສານແລູ້ວ); 

ຫູ້ອງທີ 6: ບນັດາຄວົເຮ ອນດູ້ອຍໂອກາດໃນເຂດພ ພຽງນາກາຍ 

207 ຄວົເຮ ອນ “ມທີູ່າແຮງທກຸຍາກທີູ່ ສດຸ” 
4 ລະບໄຸວູ້ໃນປີ 1998. 

ຊາວບູ້ານໃນເຂດນາກາຍແມ ູ່ນກຸູ່ມຄວົເຮ ອນທີູ່ ມຄີວາມຫ າກຫ າຍ, ມຄີວາມແຕກຕູ່າງກນັ ທາງດູ້ານ 

ທກັສະຄວາມຮ ູ້, ຊບັສນິ, ຄວາມສາມາດ ແລະຄວາມມຸ ູ່ງມາດປາດຖະໜາ. ຈາກໂຄງການພດັທະນາ, 

ເປັນທີູ່ ຈະແຈ ູ້ງໃນເບ ູ້ອງຕ ົູ້ນແລູ້ວວູ່າໃນຂະນະທີູ່ ບາງຄນົ ກສໍາມາດໃຊູ້ໂອກາດໃໝູ່ໄດູ້ຫ າຍທີູ່ ສດຸ 

ທີູ່ ໂຄງການ ສະໜອງໃຫູ້, ບາງກຸູ່ມກອໍາດຍງັຕູ້ອງການຄວາມຊູ່ວຍເຫ  ອ ເພ ູ່ ອສູ້າງຕ ັູ້ງຊວີດິການເປັນຢ ູ່ 

ຂອງພວກເຂົາຄ ນໃໝູ່ແລະປບັປງຸມາດຕະຖານການດາໍລງົຊວີດິຂອງພວກເຂົາ. 

ໃນການສາໍຫ ວດຂໍູ້ມ ນພ ູ້ນຖານໃນປີ 1998 ໄດູ້ລະບວຸູ່າ  207 ຄວົເຮ ອນ “ມທີູ່າແຮງເປັນດູ້ອຍໂອກາດ” 

ບນົພ ູ້ນຖານທາງດູ້ານຄນຸລກັສະນະລວມທງັການຂາດ ແຮງງານຜ ູ້ໃຫຍູ່ເຊັູ່ ນ:ອາຍຍຸງັນ ູ້ອຍຫ າຍ, 

ເຖົູ້າຫ າຍ ຫ   ຫວົໜູ້າຄວົເຮ ອນເສຍອງົຄະແລະບນັຫາທາງດູ້ານເສດຖະກດິອ ູ່ ນເຊັູ່ ນຜ ູ້ຍງິ 

ເປັນຫວົໜູ້າຄອບຄວົ. ບນັດາຄວົເຮ ອນເຫ ົູ່ ານີູ້ໄດ ູ້ຮບັການສະໜບັສະໜ ນຊູ່ວຍເຫ  ອເພີູ່ ມຕ ູ່ ມ ຕະຫ ອດຊູ່ວງ 

ເວລາການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ, ລວມທງັການສະໜອງເຂົູ້າກນິແລະທາດຊີູ້ນໂປຣຕນີ ພູ້ອມທງັ 

ບ ລິມະສດິໃນການເຂົູ້າເຖງິແຜນງານການຟ ູ້ນຟ ຊວີດິການເປັນຢ ູ່.  LSMS ລາຍງານ ຕວົເລກປະຈບຸນັ 

ອງີຕາມຕວົຢູ່າງທີູ່ ເປັນຕວົແທນຂອງໝວດກຸູ່ມຍູ່ອຍຕາມຖານະຄ :ດ ູ້ອຍໂອກາດ, ທກຸຍາກ, ປານກາງ, 

ຮ ັູ່ງມ ີ ຊ ູ່ ງສະແດງໃຫູ້ເຫັນເຖງິການປູ່ຽນແປງຂອງບນັດາຕວົຊີູ້ວດັທາງດູ້ານເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 

ສາໍລບັທກຸກຸູ່ມ ແລະ ບໍູ່ພຽງແຕູ່ຄູ່າສະເລູ່ຍຂອງປະຊາກອນຍກົຍູ້າຍຈດັສນັເທົູ່ ານ ັູ້ນ. 

ຍງັຄງົເຫ  ອ 24 ຄວົເຮ ອນທີູ່ ດ ູ້ອຍໂອກາດໃນປີ 20138. ມກີານຮບັຮ ູ້ເພີູ່ ມຂ ູ້ນ 

ວູ່າບນັດາຄວົເຮ ອນທີູ່ ຄດັເລ ອກມກັຈະພບົວູ່າມຄີວາມຫຍຸູ້ງຍາກ ສະເໝີເພ ູ່ ອໃຫູ້ຢ ູ່ເທິງເສັູ້ນສະແດງ 

ຄວາມທກຸຍາກເນ ູ່ອງຈາກມຫີ າຍເຫດຜນົທີູ່ ແຕກຕູ່າງກນັ ຊ ູ່ ງສູ່ວນໃຫຍູ່ຢ ູ່ເກນີຂອບເຂດ ການຄວບຄມຸ 

ຂອງພວກເຂົາ ຫ   ຂອງໂຄງການ, ເຊັູ່ ນ ຄວົເຮ ອນຜ ູ້ເຖົູ້າທີູ່ ຢ ູ່ຜ ູ້ດຽວແລະຜ ູ້ທີູ່ ເສຍອງົຄະ
7. 

ການສະໜບັສະໜ ນຊູ່ວຍເຫ  ອບກຸຄນົ ແລະ ຄອບຄວົເຫ ົູ່ ານີູ້ລວມມກີານໃຫູ້ອາຫານ, ການໄປຢູ້ຽມຢາມ 

ຕດິຕາມກວດກາເປັນປກົກະຕ ິ ແລະ ຊູ່ວຍເຫ  ອຢາປິູ່ ນປວົພະຍາດແລະຕດິຕາມອາການ
8. 

ທາງແກູ້ໄຂທີູ່ ເໝາະສມົ ໃນໃລຍະຍາວຕໍູ່ກບັບນັຫາທູ້າທາຍນີູ້ ຍງັຄງົປ ກສາຫາລ ກນັຢ ູ່, ຈະສູ້າງຂ ູ້ນ 

ບນົຮດີຄອງປະເພນຂີອງຄອບຄວົ ແລະ ຕາໜູ່າງສະຫວດັດກີານຂອງຊຸມຊນົ ແລະ 

ພູ້ອມທງັການເພິູ່ ງພາຕນົເອງສາໍລບັຜ ູ້ທີູ່ ສາມາດເບິູ່ ງແຍງດ ແລຊວີດິການເປັນຢ ູ່
7ຂອງຕນົເອງໄດູ້ຢູ່າງສມົ 

ເຫດສມົຜນົ. 

 



ບໍລິສດັໄຟຟູ້າ ນ ໍູ້າເທີນ 2 ຈາໍກດັ    ສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍ-ຈາກອະດດີສ ູ່ອະນາຄດົ  

  

 

 

ເອກະສານອູ້າງອີງ ຫນູ້າ 61 /63  

 ການຂະຫຍາຍຕວົທີູ່ ເຂັູ້ມແຂງທາງດູ້ານລາຍໄດູ້, ການຊມົໃຊູ້ແລະມາດຕະຖານການດາໍລງົຊວີດິໃນ 

ສປປ ລາວ ໂດຍລວມໃນລະຫວູ່າງໃລຍະການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ, ດ ັູ່ງທີູ່ ບນັທ ກໄວູ້ໃນເອກະສານຂອງ 

ການສາໍຫ ວດຕູ່າງໆ  LECS  ແລະການຂະຫຍາຍຕວົຢູ່າງຕໍູ່ ເນ ູ່ອງຂອງ GDP; 

 ການສະໜອງເສັູ້ນທາງທີູ່ ເຂົູ້າເຖງິໄດູ້ໃນທກຸລະດ ການຊ ູ່ ງຫ ຸດຄູ່າໃຊູ້ຈ ູ່າຍຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ ແລະ 

ເພີູ່ ມທາງເລ ອກໃຫູ້ແກ ູ່ຕະຫ າດຂອງສນິຄູ້າ, ໂດຍສະເພາະສາໍລບັປາແລະຜະລິດຕະພນັຈາກປູ່າໄມ ູ້ 

ແລະພູ້ອມທງັການເຂົູ້າເຖງິການບໍລິການຕູ່າງໆ; ແລະ  

 ການສະໜອງໂຄງລູ່າງພ ູ້ນຖານລວມມໂີຮງຮຽນແລະສກຸສາລາຂອງຊຸມຊນົ. 

 

6 ສະຫ ຸບ 

ການຊມົໃຊູ້ພາຍຫ ງັການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັໂດຍລວມແລະລະດບັລາຍຮບັພູ້ອມທງັການສະສມົການອອມແລະຊບັສິ

ນຂອງບນັດາຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັຊີູ້ໃຫູ້ເຫັນວູ່າ 97% ຂອງ ບນັດາຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ ດາໍລງົຊວີດິ 

ຢ ູ່ເໜ ອເສັູ້ນສະແດງຄວາມທກຸຍາກແຫູ່ງຊາດແລະເປົູ້າໝາຍລາຍຮບັຂອງຄວົເຮ ອນກບໍນັລຜຸນົສາໍເລັດໃນປີທີ 5 

ພາຍ ຫ ງັເລີູ່ ມຕ ົູ້ນໃລຍະການຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ.   

ແຜນງານການສະໜບັສະໜ ນຊູ່ວຍເຫ  ອທາງດູ້ານສງັຄມົໄດູ້ຖ ກຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັເພ ູ່ ອຊູ່ວຍເຫ  ອປະມານ  3% 

ຂອງຄວົເຮ ອນທີູ່ ບໍູ່ ສາມາດເຮັດໃຫູ້ການດາໍລງົຊວີດິຂອງຕນົດຂີ ູ້ນ ອງີໃສູ່ພ ູ້ນຖານການດາໍລງົຊວີດິຂອງພວກເຂົາ.   

ການລາຍງານຄວາມຄ ບໜູ້າຂອງໂຄງການແລະການຕດິຕາມກວດກາປະເມນີຜນົຊີູ້ໃຫູ້ເຫັນວູ່າການມອບໃຫູ້ແລະ 

ສດິທີູ່ ຄວນໄດູ້ຮບັພູ້ອມທງັການຊູ່ວຍເຫ  ອທາງດູ້ານເຕັກນກິວຊິາການແລະທາງດູ້ານສງັຄມົກໄໍດູ້ສະໜອງໃຫູ້ແກູ່ບ ັ

ນດາຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັເປັນທີູ່ ຮຽບຮູ້ອຍແລູ້ວ.  

ບນັດາຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັໄດູ້ເພີູ່ ມການເຂົູ້າເຖງິແລະຄວບຄມຸຊບັພະຍາກອນດນິ, ໄດູ້ປບັປງຸການເຂົູ້າເຖງິຕະຫ າດ 

ແລະການບໍລິການສາທາລະນະແລະໄດູ້ຮບັສດິສະເພາະດູ້ານ ການປະມງົແລະເຂດປູ່າໄມ ູ້ທີູ່ ກາໍນດົໃຫູ້.  

ບໍລິສດັໄດູ້ມອບເງນິທ ນເພ ູ່ ອບາໍລງຸຮກັສາໂຄງລູ່າງພ ູ້ນຖານທີູ່ ເປັນຂອງສາທາລະນະແລະຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ 

ໃນເຂດຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ. 

ສິູ່ ງນີູ້ເປັນຫ ກັຖານຊີູ້ໃຫູ້ເຫັນວູ່າມາດຕະຖານການດາໍລງົຊວີດິຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັໄດູ້ຮບັການປບັປງຸໃຫູ້ດຂີ ູ້ນ 

ຢູ່າງເປັນຮ ບປະທາໍເມ  ູ່ອທຽບກບັສະພາບເງ ູ່ອນໃຂກູ່ອນການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ.    

ພູ້ອມນ ັູ້ນ, NTPC ໄດູ້ສະໜອງສິູ່ ງຢ ັູ້ງຢ ນຕ ົູ້ນຕໍທາງດູ້ານມາດຕະຖານສງັຄມົ ແລະ ສິູ່ ງແວດລູ້ອມ 

ສາໍລບັການພດັທະນາເຂ ູ່ອນໄຟຟູ້າພະລງັງານນ ໍູ້າ. ເພ ູ່ ອບນັລເຸປົູ້າໝາຍລາຍຮບັຂອງຄວົເຮ ອນ ໃນລະຫວູ່າງ 

ແລະ ພາຍຫ ງັການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ, ເນ ູ້ອໃນຈດິໃຈຂອງສນັຍາສາໍປະທານແມ ູ່ນໄດູ້ຮບັການປະຕບິດັຄ : 

ກ. ຂ ັູ້ນຕອນການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັມຄີວາມໂປູ່ງໃສ;  

ຂ. ຜນົກະທບົຂອງການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັໄດູ້ຈາໍກດັໃຫູ້ໜູ້ອຍສດຸເທົູ່ າທີູ່ ຈະເປັນໄປໄດູ້;  

ຄ.ໂຄງສູ້າງທາງດູ້ານການຈດັຕ ັູ້ງທີູ່ ເປັນຮດີຄອງປະເພນ,ີ ຄວາມເຊ ູ່ ອທາງສາດສະໜາ ແລະ 

ການນາໍໃຊູ້ຊບັພະຍາກອນມກີານຮບັຮ ູ້ແລະນບັຖ ; 
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ງ.ຄວາມສາມກັຄທີາງດູ້ານສງັຄມົແລະວດັທະນະທາໍຂອງບູ້ານໄດູ້ຮບັການປກົປູ້ອງ ແລະ 

ເຂດການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ ກໃໍຫູ້ຢ ູ່ໃກ ູ້ສດຸເທົູ່ າທີູ່ ຈະເປັນໄປໄດູ້ກບັໝ ູ່ບູ້ານເກົູ່ າ ຂອງບນັດາຜ ູ້ 

ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ;  

ຈ.ການປ ກສາຫາລ ແລະການມສີູ່ວນຮູ່ວມຢູ່າງເໝາະສມົກໄໍດູ້ນາໍໃຊູ້, ພູ້ອມທງັການນາໍໃຊູ້ຄວາມຮ ູ້ 

ຂອງທູ້ອງຖິູ່ນ ໃນການສູ້າງລະບບົການຜະລິດທີູ່ ເໝາະສມົກບັຄວາມຕູ້ອງການຂອງບນັດາ 

ຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ ແລະ ສະພາບແວດລູ້ອມ, ເຮັດໃຫູ້ເກດີຊວີດິການເປັນຢ ູ່ແບບຍ ນຍງົດູ້ວຍຕນົເອງ;  

ສ.ການທດົແທນຄວາມເສຍຫາຍແບບທນັທີ ແລະ ພຽງພໍໃຫູ້ແກ ູ່ບນັດາຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ 

ແມ ູ່ນອງີໃສູ່ຫ ກັການຂອງການປູ່ຽນແປງທີູ່ ແທູ້ຈງິແລະເຕັມທີູ່ ຫ  ການສະໜອງຊບັສນິທຽບເທົູ່ າຫ  ການສະໜ

ອງທາງເລ ອກໃນການດາໍລງົຊວີດິ; 

ຊ.ການສະໜອງຄູ່າໃຊູ້ຈ ູ່າຍອ ູ່ ນໆ ແລະ ການຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັມາດຕະການອ ູ່ ນໆ ທີູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງກບັການ 

ຈາໍກດັຜນົກະທບົໃຫູ້ໜູ້ອຍສດຸທາງດູ້ານສງັຄມົຂອງໂຄງການ; ແລະ 

ຍ.ການພິຈາລະນາພິເສດແກູ່ບນັຫາບດົບາດຍິງ-ຊາຍ, ບນັດາຄວົເຮ ອນທີູ່ ດ ູ້ອຍໂອກາດ ແລະ 

ຊນົເຜົູ່ າສູ່ວນໜູ້ອຍ ໃນຂ ັູ້ນຕອນການວາງແຜນລະອຽດ, ການອອກແບບ ແລະ 

ການຈດັຕ ັູ້ງປະຕບິດັແຜນການທາງດູ້ານສງັຄມົ.  

 

NT2 

ສູ້າງສິູ່ ງອູ້າງອງີທີູ່ ສາໍຄນັເພ ູ່ ອການປະຕບິດັທີູ່ ດສີດຸໃນການພດັທະນາເຂ ູ່ອນໄຟຟູ້າໃນຂ ັູ້ນຕ ົູ້ນຂອງການຂະຫຍາຍຕ ົ

ວທີູ່ ວູ່ອງໄວຂອງຂະແໜງໄຟຟູ້າ ໃນ ສປປ ລາວ. ຈາກຈດຸເລີູ່ ມຕ ົູ້ນ, ໂຄງການມຸ ູ້ງໝາຍ 

"ເພ ູ່ ອເປັນເຄ ູ່ ອງກະຕຸູ້ນສາໍລບັການພດັທະນາພາກພ ູ້ນແລະເພ ູ່ ອລບົລູ້າງຄວາມທກຸຍາກທີູ່ ມຢີ ູ່ "
2. 
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ເອກະສານຊູ້ອນທູ້າຍ 

ເອກະສານຊູ້ອນທູ້າຍ1: ຊຸດຂອງການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ ນ ໍູ້າເທີນ2 

 

ຫູ້ອງທີ 7: ຊຸດຂອງການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ ນ ໍູ້າເທີນ24 

ຜນົປະໂຫຍດ 

ຕູ່າງໆ 

ສງັລວມຊຸດຂອງການຍກົຍູ້າຍຈດັສນັທີູ່ ໄດູ້ຮບັ 

ໂຄງລູ່າງ

ພ ູ້ນຖານຂອງ

ຊຸມຊນົ 

 ເສັູ້ນທາງເຂົູ້າເຖງິແຕູ່ລະບູ້ານໄດູ້ທກຸລະດ ການ; 

 ບູ່ອນປະຊຸມບູ້ານ, ຫູ້ອງການບູ້ານ, ສາງເກບັມ ູ້ຽນເຄ ູ່ ອງ, ແລະ ຕະຫ າດທີູ່ ມຫີ ງັຄາສາໍລບັ

ແຕູ່ລະບູ້ານ;  

 ໂຮງຮຽນປະຖມົ (ຕດິກບັໂຮງຮຽນລູ້ຽງເດັກ)ສາໍລບັແຕູ່ລະບູ້ານ, ພູ້ອມອປຸະກອນ ແລະ 

ເຄ ູ່ ອງຮຽນສາໍລບັຫູ້ອງຮຽນ;  

 ເຮ ອນພກັຄ ສາໍລບັຄອບຄວົຂອງຄ ;  

 ສິູ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນການຜະລິດເມດັພນັພ ດແລະສະຖານທີູ່ ເກບັມ ູ້ຽນ; 

 ໂຮງງານປຸຸ໋ຍຊວີະພາບ; 

 ລະບບົການກະຈາຍໄຟຟູ້າສາໍລບັທກຸບູ້ານພູ້ອມກບັສາຍຕໍູ່ ແລະອປຸະກອນຄວາມປອດໃພທີູ່ ເ

ໝາະສມົໃນແຕູ່ລະອາຄານກໍູ່ສູ້າງຂອງຊຸມຊນົ;   

 ການສະໜອງນ ໍູ້າທີູ່ ມຄີນຸະພາບດຕີະຫ ອດປີ (1 ຈດຸ ຕໍູ່ 5 ຄວົເຮ ອນ) ພູ້ອມກບັສິູ່ ງ 

ອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ດູ້ານການລະບາຍນ ໍູ້າ;  

 ທູ່າເຮ ອເອົາປາຂ ູ້ນແລະບູ່ອນຄູ້າຂາຍປາເພ ູ່ ອໃຫູ້ເຮ ອຈອດໄດູ້ສະດວກແລະການເຂົູ້າເຖງິຖ

ະໜນົສາໍລບັແຕູ່ລະບູ້ານ. 

ໂຄງລູ່າງ

ພ ູ້ນຖານຂອງ

ຄວົເຮ ອນ 

ແລະ ຊບັສນິ 

 ເນ ູ້ອທີູ່ ດນິສາໍລບັທີູ່ ພກັອາໃສແລະເຮ ອນພູ້ອມໃບຕາດນິອອກຊ ູ່ ຮ ູ່ວມກນັລະຫວູ່າງ 

ຜວົແລະເມຍ. ບນັດາຄວົເຮ ອນ ທີູ່ ມສີະມາຊກິ 7 ຄນົ ຫ  ຫ າຍກວູ່າ ແລະ 

ມສີອງຄອບຄວົແມ ູ່ນໃຫູ້ ທາງເລ ອກໃນການມເີຮ ອນສອງຫ ງັ;   

 ສູ້ວມຖູ່າຍທີູ່ ມຖີງັກກັອາຈມົໃນແຕູ່ລະຄວົເຮ ອນ;  

 ການສະໜອງໄຟຟູ້າແບບມາດຕະຖານໃຫູ້ແຕູ່ລະຄວົເຮ ອນ; 

 ເນ ູ້ອທີູ່ ດນິ 0.66ຮຕ ເພ ູ່ ອຈດຸປະສງົການປ ກຝງັພູ້ອມກບັຊນົລະປະທານບາງສູ່ວນ; 

 ເນ ູ້ອທີູ່ ດນິເຂດນ ໍູ້າລດົ; 

 ສາງເກບັເຂົູ້າ; 

 ການທດົແທນຄວາມເສຍຫາຍສະເພາະສາໍລບັການສ ນເສຍດນິນາ, ຕ ົູ້ນໄມ ູ້ໃຫູ້ ໝາກ.  

ແຜນງານ  ແຜນງານການພດັທະນາກະສກິາໍ, ລວມທງັທີູ່ ດນິທີູ່ ເກບັກ ູ້ລະເບດີທີູ່ ຍງັບໍູ່ແຕກແລູ້ວ, 



ບໍລິສດັໄຟຟູ້າ ນ ໍູ້າເທີນ 2 ຈາໍກດັ    ສະພາບຄວາມເປັນຈງິຂອງຜ ູ້ຍກົຍູ້າຍຈດັສນັນາກາຍ-ຈາກອະດດີສ ູ່ອະນາຄດົ  
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ປບັປງຸຊວີດິກາ

ນເປັນຢ ູ່ 

ແນວພນັ ແລະ ແນວພນັພ ດ, ປຸຸ໋ຍ, ຖງັໝກັປຸຸ໋ຍຊວີະພາບ, ເຄ ູ່ ອງມ  ກະສກິາໍຕູ່າງໆ, 

ກດິຈະກາໍສາທິດແລະການເສມີຂະຫຍາຍການວໃິຈສ ູ່ການປະຕບິດັຕວົຈງິ; 

 ແຜນງານປູ່າໄມ ູ້ຊຸມຊນົ, ລວມທງັເນ ູ້ອທີູ່ ປູ່າໄມ ູ້ສາໍປະທານເວລາ 70ປີ ຈາໍນວນ 23,400 

ຮຕ ໃນເຂດອູ້ອມຮອບໝ ູ່ບູ້ານຍກົຍູ້າຍຈດັສນັ, 

ຄວົເຮ ອນເປັນສະມາຊກິຂອງສະມາຄມົປູ່າໄມ ູ້ບູ້ານ 

ຊ ູ່ ງສາມາດມອບເປັນມລໍະດກົແລະຍກົໃຫູ້ຄນົລຸູ້ນຕໍູ່ ໄປໃນອະນາຄດົ, ແລະ ເຄ ູ່ ອງມ  ປູ່າໄມ ູ້ 

ທີູ່ ໃຊູ້ໂດຍ  VFA (ໂຮງເລ ູ່ ອຍ, ລດົບນັທກຸໄມ ູ້, ເຄ ູ່ ອງມ  ເລ ູ່ ອຍໄມ ູ້, ໆລໆ.) 

 ແຜນງານການປະມງົລວມມ:ີ ເຂົູ້າເຖງິການປະມງົຢູ່າງເຕັມທີູ່ ໃນອູ່າງເກບັນ ໍູ້າ 

ເພ ູ່ ອຈດຸປະສງົ ການຫາລູ້ຽງຊບີ; ການເຂົູ້າເຖງິການປະມງົ 

ໃນອູ່າງເກບັນ ໍູ້າເພ ູ່ ອຈດຸປະສງົການຄູ້າ 

ໂດຍສອດຄູ່ອງກບັແຜນງານການຄຸູ້ມຄອງບໍລິຫານການປະມງົໃນເຂດອູ່າງເກບັນ ໍູ້າ; 

ເຄ ູ່ ອງມ   ແລະ ອປຸະກອນການຫາປາ (ເຮ ອ, ແຫ, ໆລໆ.) 

 ແຜນງານການຕະຫ າດນອກພາກກະສກິາໍລວມມ:ີ ການເຂົູ້າເຖງິການເຝິກອບົຮມົດູ້ານ 

ທກັສະຄວາມຮ ູ້ສາໍລບັການຈ ູ້າງງານນອກພາກກະສກິາໍເຊັູ່ ນ: ການຕດັຫຍບິ, ການຕ ໍູ່າຫ ກ, 

ເປີດຮູ້ານນູ້ອຍຂາຍເຄ ູ່ ອງຍູ່ອຍ, ປງຸແຕູ່ງຜະລິດຕະພນັພາຍໃນທູ້ອງຖິູ່ນ, ການຕະຫ າດ 

ສາໍລບັຜະລິດຕະພນັທີູ່ ຜະລິດພາຍໃນທູ້ອງຖິູ່ນ ແລະ ການບໍລິການອ ູ່ ນໆທີູ່ ກ ູ່ຽວຂູ້ອງ 

ກບັການທູ່ອງທູ່ຽວ ແລະ ການກໍູ່ສູ້າງເພ ູ່ ອພດັທະນາແຮງງານ ທີູ່ ບໍູ່ມສີມີ   ແລະ 

ແຮງງານມບີາງທກັສະ.  

ການ

ສະໜບັສະໜ ນ

ໄລຍະຂູ້າມ

ຜູ່ານ 

 ການສະໜອງເຂົູ້າກນິໃຫູ້ໃນແຕູ່ລະເດ ອນ 18ກກຕໍູ່ຜ ູ້ໃຫຍູ່1ຄນົ ແລະ 12ກກຕໍູ່

ເດັກນູ້ອຍ1ຄນົ ສາໍລບັທກຸຄວົເຮ ອນໃນໃລຍະຂູ້າມຜູ່ານ. ເນ ູ່ອງຈາກຄວົເຮ ອນສູ່ວນ

ໃຫຍູ່ສາມາດເຂົູ້າເຖງິແຫ ູ່ງລາຍຮບັໃໝູ່ນບັແຕູ່ເດ ອນຕລຸາ  2008 ການໃຫູ້ເຂົູ້າກນິ ແມ ູ່ນມ ີ

ເປົູ້າໝາຍໃຫູ້ແກູ່ປະມານ 35 ຄວົເຮ ອນດູ້ອຍໂອກາດ. 

 ການສະໜອງໂປຣຕນີໃຫູ້ໃນແຕູ່ລະເດ ອນ ໃຂູ່ 8 ໜູ່ວຍ, ຊີູ້ນແຫູ້ງ 800 ກຣາມ ແລະຊີູ້ນ

ສດົ 800 ກຣາມຕໍູ່ຄນົ, ສາໍລບັຄວົເຮ ອນດູ້ອບໂອກາດທງັໝດົ, ຕະຫ ອດຊູ່ວງໃລຍະຂູ້າມ

ຜູ່ານ. 

 ຄູ່າຈ ູ້າງແຮງງານສາໍລບັການບກຸເບກີທີູ່ ດນິແລະການກໍູ່ສູ້າງເຮ ອນໃນລະຫວູ່າງໃລຍະຂູ້າມ

ຜູ່ານ 

 

 


