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ກ່ຽວກັບອົງການ ການເງນີສາກົນ (IFC)

ອງົການ ການເງນີສາກນົ (IFC), ແມ່ນສະມາຊິກຫນຶງ່ຂອງກຸມ່ທະນາຄານໂລກ, 
ເປັນສະຖາບັນການພັດທະນາສາກນົທ່ີໃຫຍ່ທ່ີສດຸ ເຊ່ິງສມຸໃສພ່າກເອກະຊົນໃນ
ບັນດາປະເທດທ່ີກ�າລັງພັ ດທະນາ. ໂດຍການຮ່ວມວຽກງານກັບ 2,000 
ທລຸະກິດໃນທ່ົວໂລກ, ພວກເຮົາໃຊ້ທືນ, ຊ່ຽວຊານ ແລະ ອິດທິພົນ ເພ່ືອສ້າງ 
ຕະຫລາດ ແລະ ໂອກາດໃນເຂດທ່ີຍາກທ່ີສດຸຂອງໂລກ. ໃນປງີບົປະມານ 2016 
ພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ທືນຮອນໄລ ຍະຍາວຈ�ານວນ 19 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ 
ໃຫ້ປະເທດກ�າລັງພັດທະນາ,  ເຊ່ິງເປັນການໃຊ້ພະລັງຂອງພາກເອກະຊົນໃນ 
ການຊ່ວຍລບົລາ້ງຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ເພ້ີມທະວຄີວາມຈະເລນີຮຸງ່ເຮືອງຮ່ວມ. 
ສ�າລັບຂ�້ມູນຂ່າວສານເພ້ີມເຕີມ ກະລນຸາເບ່ີງ www.ifc.org.

© ອົງການ ການເງນີສາກົນ (IFC) 2017. ສະຫງວນລິຂະສິດທັງຫມດົ. 
2121 Pennsylvania Avenue, N.W. 
Washington, D.C. 20433 
ອິນເຕີເນດ: www.ifc.org 

ເນື້ອໃນທັງຫມດົຂອງງານນີ້ ແມ່ນສະຫງວນລິຂະສິດ. ການຄັດລອກ ແລະຫລື 
ສົ່ງຂ�້ມູນສ່ວນໃດຫນື່ງ ຫລືທັງຫມດົຂອງງານນີ້ໂດຍປາດສະຈາກການອະນຍຸາດ
ອາດສາມາດເປັນການລ່ວງລະ ເມີດກົດຫມາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ. ອົງການ 
ການເງນີສາກົນ (IFC) ສະຫນບັສະຫນນູການເຜີຍແຜ່ວຽກງານຂອງຕົນ ແລະ 
ໂດຍປົກກະຕແິລວ້ຈະອະນຍຸາດການອດັສ�າເນາົບາງສ່ວນ ຂອງງານຢ່າງໄວວາ 
ແລະ ໃນເມື່ອການອັດສ�າເນົາເພ່ືອຈດຸປະສົງທາງການສືກສາ ແລະ ບ�່ແມ່ນ 
ທລຸະກດິ ໂດຍປາດສະຈາກຄາ່ໃດໆ ແລະຂ້ືນກບັລັກສະນະ ແລະການແຈງ້ເຕອືນ 
ເຊ່ິງພວກເຮົາອາດມີຂ�້ຮຽກຮອ້ງຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ.

ອົງການ ການເງນີສາກົນ (IFC) ບ�່ຮັບປະກັນຄວາມຊັດເຈນ, ຫນາ້ເຊ່ືອຖື ແລະ 
ຄົບຖ້ວນຂອງເນື້ອໃນຂອງງາ ນນີ້ ຫລື ຂ�້ສະຫລຸບ ຫລື ການຕັດສິນໃດໆໃນ 
ເອກະສານນີ້ ແລະ ບ�ຮັ່ບຄວາມຜິດຊອບ ຫລື ຄວາມບົກພ່ອງ ສ�າລັບການປະປ່ອຍ 
ຫລ ືຄວາມຜິດພາດ (ນບັທັງ, ປາດສະຈາກຂ�ຈ້�າກດັ, ຄວາມຜິດພາດທາງການພີມ 
ແລະ ເຕັກນກີ) ໃນເນື້ອໃນ ຫລືການເອື່ອຍອີງໃດໆກ�່ຕາມ. ເສັ້ນຊາຍແດນ, ສີ, 
ນກິາຍ ແລະ ຂ�້ມນູຂ່າວສານອ່ືນໆທ່ີໄດສ້ະເຫນໃີນແຜນທ່ີ ໃນງານນີ້ບ�່ໄດບ່ົ້ງບອກ 
ເຖີງຄ�າຕັດສິນໃດໆ ໃນສ່ວນຂອງ ທະນາຄານໂລກ ກ່ຽວກັບສະຖານະທາງກົດ
ຫມາຍຂອງອານາເຂດໃດໆ ຫລ ືການຮັບຮອງ ຫລ ືຍອມຮັບຂອບເຂດຊາຍແດນ 
ດັງ່ກາ່ວ. ຜົນການວໃິຈ, ການຕຄີວາມຫມາຍ ແລະ ຂ�ສ້ະຫລບຸຕາ່ງໆ ທ່ີໄດສ້ະແດງໃນ 
ເອກະສານສະບັບນີ ້ບ�ຈ່�າເປັນຕອ້ງສ່ອງແສງເຖີງທັດສະນະຂອງຄະນະກ�າມະການ
ບ�ລິຫານຂອງທະນາຄານໂລກ ຫລື ລັດຖະບານທ່ີເຂົາເຈົາ້ເປັນຕົວແທນ.
 
ເນື້ອໃນຂອງງານນີ້ແມນ່ແນໃ່ສຈ່ດຸປະສງົດາ້ນຂ�້ມນູຂ່າວສານໂດຍລວມເທ່ົານັນ້ 
ແລະ ບ�ໄ່ດຕ້ັງ້ໃຈທ່ີຈະໃຫ້ເປັນຄ�າແນະນ�າ ດາ້ນກດົຫມາຍ, ຄວາມຫມັນ້ຄງົ ຫລື 
ການລງົທືນ ຫລື ຊັກຊວນໃດໆທັງນັນ້. ອົງການ ການເງນີສາກົນ ຫລື ອົງການ 
ທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ ອາດຈະມກີານລົງທືນ, ໃຫ້ຄ�າປກືສາ ຫລ ືບ�ລກິານ ຫລບື�ກ່�ມ່ຄີວາມ 
ສົນໃຈດ້ານການເງນີໃນບ�ລິສັດ ຫລືຄູ່ສັນຍາໃດຫນຶງ່. 

ຄ�າຖາມອື່ນໆກຽ່ວກບັສດິ ແລະໃບອະນຍຸາດ, ນບັທັງສດິທິຍ່ອຍ ຄວນຈະຖາມທ່ີ:
IFC’s Corporate Relations Department, 2121 
Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, D.C. 20433.  

ອງົການ ການເງນີສາກນົ (IFC) ແມນ່ອງົການສາກນົ ທ່ີໄດຮັ້ບການສາ້ງຕັງ້ຂ້ືນ 
ໂດຍມາດຕາຕ່າງໆ ຂອງສົນທິສັນຍາຂອງປະເທດສະມາຊີກ ແລະ ສະມາຊີກ 
ຂອງ ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ. ຊ່ືທັງຫມດົ, ເຄື່ອງຫມາຍ, ແລະເຄື່ອງຫມາຍການຄ້າ 
ແມນ່ຊັບສມົບັດຂອງ ອງົການ ການເງນີສາກນົ (IFC) ແລະ ທ່ານອາດບ�ສ່າມາດ 
ໃຊ້ອນັໃດອນັຫນື່ງຂອງສິງ່ດັງ່ກ່າວທັງນັນ້ສ�າລບັຈດຸປະສງົໃດຫນຶງ່ ປາດສະຈາກ 
ການສະແດງຄວາມຍິນຍອມເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງ ອງົການ ການເງນີສາກນົ 
(IFC). ນອກນັນ້, “International Finance Corporation” ແລະ 
“IFC” ແມ່ນເຄື່ອງຫມາຍການຄ້າຂອງອງົການ ການເງນີສາກນົ ແລະ ໄດ້ຮັບການ 
ປົກປ້ອງຈາກກົດຫມາຍສາກົນ. 
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ຄ�າສັບຫຍ�້

ADB     ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ 
CIA     ການປະເມີນຜົນກະທົບສະສົມ 
COD     ຄວາມຕ້ອງການດ້ານອົກຊີທາງເຄມີ 
DESIA    ກົມປະເມີນຜົນກະທົບຕ�່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 
DO     ອົກຊີທ່ີລະລາຍໃນນ�າ້ 
DONRE    ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງ 
DWR     ກົມຊັບພະຍາກອນນ�າ້ 
ESIA     ການປະເມີນຜົນກະທົບຕ�່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສັງຄົມ 
ESL     ເອີກສິສຕຽມລາວ 
FCZ     ເຂດວງັສະຫງວນ 
FGD     ກຸ່ມສົນທະນາ
FIPD    ກົມແຜນການ ແລະ ການສ�າຫລວດປ່າໄມ້
GIS     ລະບົບຂ�້ມູນຂ່າວສານທາງພູມສາດ 
GOL     ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
HKEC    ບ�ລິສັດວສິະວະກ�າຄນຸມີງໄຮໂດຣຈນີ 
IBA     ເຂດສະຫງວນນກົ 
IDOM IDOM SA.   ບ�ລິສັດວສິະວະກ�າກ�່ສ້າງໄອດົມ
IFC     ອົງການ ການເງນີສາກົນ 
IUCN     ອງົການສາກນົ ເພ່ືອການອະນລຸກັທ�າມະຊາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ 
IWRM    ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ�າ້ແບບປະສົມປະສານ 
KBA     ເຂດສະຫງວນຊີວະນາໆພັນ 
kW     ກີໂລວດັ
LECS     ການສ�າຫລວດການໃຊ້ຈາ່ຍ ແລະການຊົມໃຊ້ 
Masl     ແມັດເຫນອືຫນາ້ທະເລ 
MONRE    ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 
MRC     ຄະນະກ�າມະທິການແມ່ນ�າ້ຂອງສາກົນ 
Mt     ລ້ານໂຕນ 
MW     ເມກາວດັ 
NPA     ປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ 
NTFP    ເຄື່ອງ ປ່າ ຂອງ ດົງ
NUOL    ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 
OAA     ສັດນ�າ້ອື່ນໆ 
PONRE    ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 
SI     ດັດຊະນຄີວາມໂຄ້ງຂອງສາຍນ�າ້
Total N    ໄນໂຕຣເຈນລວມ 
Total P    ຟອດຟ�ລັດລວມ
UNECE    ຄະນະກ�າມະການເສດຖະກິດແຫ່ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ສ�າລັບເອີ ຮົບ
WWF     ອົງການກອງທຶນອະນລຸັກທ�າມະຊາດໂລກ
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ຄ�າຂອບໃຈ

ເອກະສານສະພາບລວມອາ່ງຮັບນ�າ້ອນູີ້ແມນ່ຜົນງານຮ່ວມຂອງຫລາຍພາກສວ່ນ. ຊ່ຽວ ຊານ ທ່ີ ຊ່ວຍ ຮ່າງ ເອ ກະ ສານ 
ສະ ບັບ ນີ້ທັງສອງທ່ານ ແມ່ນທ່ີປືກສາຂອງອົງການ ການເງນີສາກົນ,ເຊ່ິງ ປອ ລີລາວ ບົວປາວ, ຮັບຜິດຊອບດ້ານ 
ເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ�າ້ ແລະ ທ່ານ ປິເຕີ້-ຈອນ ເມແນລດ ຮັບຜິດຊອບດ້ານ 
ຊີວະກາຍຍະພາບ. ເຂົາເຈົາ້ໄດ້ຮັບການສະຫນບັສະຫນນູ ແລະ ແນະນ�າຈາກທ່ານ ໂທມສັ ບອຍເວນ ເຊ່ິງແມ່ນທ່ີປືກສາ 
ສາກົນຜູ້ທ�າອິດຂອງອົງການ ການເງນີສາກົນ ທ່ີເລີ້ມຕົ້ນຂະບວນການສ້າງເອກະສານ ດັ່ງກ່າວໃນປີ 2013, ເປັນຜູ້
ທົບທວນເອກະສານດັ່ງກ່າວໃນແຕ່ລະຂ້ັນຕອນ ແລະ ໄດ້ຂຽນເອກະສານສັງລວມ ອີງຕາມເອກະສານສະພາບລວມ 
ນ�າ້ອູສະບັບລະອຽດ.

ຂະບວນການສ້າງເອກະສານສະບັບນີ້ໄດ້ຮັບການຊ້ີນ�າຈາກ ທີມງານຫລັກ ພາຍໃຕ້ການນ�າຂອງທ່ານ ຈນັທະເນດ 
ບົວລະພາ, ຫົວຫນາ້ກົມ ກົມຊັບພະຍາກອນນ�າ້, ທ່ານ ພອນໄຊ ສີມມະລາວງົ, ຮອງຫົວຫນາ້ກົມ, ແລະ ທ່ານນາງ 
ແສງພະສຸກ ໄຊຍະວງົ, ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ ແລະ ພະນກັງານຂອງອົງການ ການເງນີສາກົນ, ທ່ານນາງ ເຄດ 
ລາຊາລຊູ ແລະ ທ່ານນາງ ອ�າພາວນັ ສີສຸວນັ.

ພະນກັງານຈາກ ຂະແຫນງ ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະສິງ່ແວດລ້ອມ ຂ້ັນແຂວງ ແລະເມອືງ ໄດໃ້ຫ້ການປະກອບ 
ສວ່ນທ່ີສ�າຄນັໃນທກຸຂ້ັນຕອນຂອງການສາ້ງເອກະສານສະບັບນີ້, ນບັທັງການວາງແຜນ, ການເກບັກ�າຂ�ມ້ນູເບ້ືອງຕົນ້ 
ແລະຂ�້ມູນມືສອງ. ບັນດາທ່ານດັ່ງກ່າວມີ ທ່ານ ພອນໄຊ ເຫລັກ (ຜ້ົງສາລີ), ທ່ານ ວໄິຊ ບູ ລະ ຊິນ (ອຸດົມໄຊ), ແລະ 
ທ່ານ ດວງ ຫ ວດັ ພົມມະຈກັ (ຫລວງພະບາງ). ລາຍຊ່ືຂອງສະມາຊີກທີມງານແມ່ນໄດຄ້ດັຕດິທາງທ້າຍຂອງ ບົດລາຍ 
ງານສະບັບເຕັມ.

ມີ 5 ທີມງານສ�າລັບການສ�າຫລວດຄົວເຮືອນ ແລະ ບ້ານໃນແຕ່ລະແຂວງ ແລະສະມາຊີກທີມງານດັ່ງກ່າວແມ່ນມາ
ຈາກ ກຊນ, ພຊນ ແລະ ຫຊນ. ມີນກັເດີນສ�າຫລວດເອກະລາດ 5 ທ່ານ ທ່ີໃຫ້ການປະກອບສ່ວນທ່ີສ�າຄັນເຂ້ົາໃນ
ການສ�າຫລວດ, ການປ້ອນຂ�້ມູນ ແລະ ການຄວບຄມຸ ແລະ ຄ�້າປະກັນຄນຸນະພາບ.

ຂ�້ມູນດ້ານການປະມົງແມ່ນໄດ້ມາຈາກການຄົ້ນຄ້ວາຕົ້ນສະບັບ ເຊ່ີງແມ່ນ ທ່ານ ປ.ອ ພູວນິ ພູສະຫວນັ, ມະຫາ 
ວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເປັນຜູ້ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ສ້າງບົດແນະນ�າກ່ຽວກັບປະເພດປາໃນນ�າ້ອູ ແລະ ໂປສເຕີ້ປາ ທ່ີໄດ້ໃຊ້
ເຂ້ົາໃນການສົນທະນາກັບຊາວບ້ານ ໃນຊ່ວງໄລຍະການສ�າຫລວດໃນພ້ືນທ່ີ. ທ່ານ ນາງ ແພນຣຸ້ງ ບ�າຣງຸຣາຈ ແລະ 
ທ່ານ ອນິທະນງົໄຊ ເ ຮືອງບັນດດິ ເປັນຜູ້ວເິຄາະຂ�ມ້ນູ ແລະ ສ້້າງແຜນທ່ີເຂດທ່ີມຄີວາມອອ່ນໄຫວດາ້ນນເິວດວທິະຍາ
ໃນນ�າ້ອໂູດຍການໃຊ້ລະບົບຂ�້ມນູຂ່າວສານທາງພູມສາດ (GIS). ພວກຂ້າພະເຈົາ້ຂ�ຂອບ ໃຈ ທ່ານ ພີເຣ ດເູບີ ສ�າລບັ 
ການຊ່ວຍເຫລືອໃນການກະກຽມບົດສັງລວມ.

ປາດສະຈາກການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖ່ິນໃນບ້ານຕົວຢ່າງ, ເອກະສານສະບັບນີ້ກ�່ບ�່ສາມາດສ�າເລັດ
ຜົນໄດ້. 1,5 00  ຄົວເຮືອນໄດ້ໃຫ້ຄ�າຕອບຢ່າງລະອຽດ ຕ�່ກັບແບບສອບຖາມທ່ີຍາວ. ນາຍບ້ານ, ຕົວແທນ 
ຂອງອງົການມະຫາຊົນປະຈະບ້ານ, ຊາວປະມງົ, ຊາວໄຮ່ນາ, ຊາວຄາ້ຂາຍ ແລະ ຊາວບ້ານທ່ົວໄປ ຂອງຫລາຍໆບ້ານ 
ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກຸ່ມສົນທະນາ.

ການສາ້ງເອກະສານສະບັບນີ້ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລອືດາ້ນການເງນີຈາກລດັຖະບານອດົສະຕຣາລີ ແລະ ລັດຖະບານ 
ຍ່ີປຸ່ນ. ຂະບວນການສ້າງເອກະສານທັງຫມດົແມ່ນໄດ້ຮັບການຈດັຕັັັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂດຍ ອົງການການເງນີ 
ສາກົນ ພ້ອມກັບ ກົມຊັບພະຍາກອນນ�າ້.

ຄ�ານ�າ

ເອກະສານ ສະພາບລວມ ອ່າງຮັບນ�າ້ອູ ໄດ້ຖືກສ້າງຂ້ືນ ໂດຍການຮ່ວມມື ຂອງບັນດາຂະແຫນງການ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ 
ຂ້ັນສນູກາງ ແລະ ທ້ອງຖ່ິນ. ກມົຊັບພະຍາກອນນ�າ້ ຮ່ວມກບັ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ ສິງ່ແວດລອ້ມ 
ແຂວງຜ້ົງສາລ,ີ ອດຸມົໄຊ ແລະ ຫຼວງພະບາງ ເຫັນໄດຄ້ວາມສ�າຄນັຂອງ ການຄຸມ້ຄອງ ອາ່ງຮັບນ�າ້ອ ູຈຶງ່ໄດຮ່້ວມກນັ 
ສ້າງເອກະສານ ສະພາບລວມ ອ່າງຮັບນ�າ້ອູ ສະບັບນີ້ຂ້ຶນມາ ເພ່ືອສຶກສາທ່າແຮງ, ລັກສະນະທາງກາຍະພາບ, 
ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ໃນອ່າງຮັບນ�າ້ອູ ໂດຍຜ່ານການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງຂະແຫນງການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແຕ່ຂ້ັນສູນກາງ, 
ແຂວງ, ເມືອງ, ບ້ານ. ຊ່ຶງເອກະສານ ສະບັບນີ້ ແມ່ນສາມາດນ�າໃຊ້ເພ່ືອເປັນບ່ອນອີງ ແລະ ຂ�້ມູນ ໃນການສ້າງ 
ແຜນຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພັດທະນາ ອ່າງຮັບນ�າ້ອ ູແບບຢນືຍົງ ຮັບປະກນັ ໃຫ້ອາ່ງຮັບນ�າ້ອ ູມຄີວາມອດຸມົສມົບູນໄປດ້ວຍ 
ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ, ຕອບສະຫນອງໃຫ້ແກ່ ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ປັບປຸງຊີວດິການເປັນຢູ່ 
ຂອງປະຊາຊົນ ໃນອ່າງຮັບນ�າ້ອູ ໃຫ້ມີຄວາມແບບຍືນຍົງ.

ກົມຊັບພະຍາກອນນ�າ້ ໃນນາມເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 
ໃນການຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນນ�າ້ ໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ ແລະ ພະແນກຊັບພະຍາກອນ ທ�າມະຊາດ ແລະ 
ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງຜ້ົງສາລີ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ຫຼວງພະບາງ ຊ່ຶງເປັນພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ ໃນການຄຸ້ມຄອງ 
ຊັບພະຍາກອນນ�າ້ ໃນຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ ໄດເ້ຫັນດເີປັນເອກະພາບ ທາງດ້ານຂ�້ມນູ, ເນື້ອໃນ ແລະ ຫັຼກການ ໃນເອກະສານ 
ສະພາບລວມ ອາ່ງຮັບນ�າ້ອູ ສະບັບນີ້ ເພ່ືອກາ້ວໄປສູກ່ານນ�າໃຊ້ຂ�້ມນູ ໃນເອກະສານດັງ່ກາ່ວນີ້ ເຂ້ົາໃນການວາງແຜນ 
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາ ອ່າງຮັບນ�າ້ອູ ຂອງແຕ່ລະຂະແຫນງການ, ຊ່ຶງຂ�້ມູນໃນເອກະສານສະພາບລວມສະບັບນີ້ 
ແມນ່ໄດ້ເລີ່ມເກບັກ�າຂ�້ມນູທຕຸພູິມ ຈາກພາກສ່ວນທີກ່ຽວຂ້ອງ ຂ້ັນສນູກາງ ແລະ ທ້ອງຖ່ີນ ມາຕັງ້ແຕ່ປ ີ2013-2016 
ແລະ ລົງເກັບກ�າຂ�້ມູນປະຖົມພູມ ຢູ່ພາກສະຫນາມ ໃນເດືອນມັງກອນ - ເດືອນກຸມພາ ປີ 2016.   

ພວກຂ້າພະເຈົາ້ ມີຄວາມປິຕິຍິນດີ ແລະ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ມາຍັງຊ່ຽວຊານ ແລະ ວຊິາການ ຂອງບັນດາ 
ຂະແຫນງການຕ່າງໆ ຈາກສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖ່ິນ ໃນການແບ່ງປັນ ຄວາມຮູ້, ຂ�້ມູນ-ຂ່າວສານ, ເວລາ ແລະ 
ຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການສາ້ງເອກະສານສະບັບນີ້. ພິເສດ ຂ�ສະແດງ ຄວາມຂອບໃຈມາຍັງ ອງົການ ການເງນີສາກນົ 
(IFC) ທ່ີໄດ້ໃຫ້ການສະຫນບັສະຫນນູ ທາງດ້ານວຊິາການ ແລະ ລັດຖະບານອົດສະຕາລີ ແລະ ລັດຖະບານຍ່ີປຸ່ນ 
ທີໃຫ້ການສະຫນບັສະຫນນູ ການເງນີໃນການສ້າງ ເອກະສານສະພາບລວມ ອ່າງຮັບນ�າ້ອູ ສະບັບນີ້ ໃຫ້ສ�າເລັດ.

ຫົວຫນາ້ ກົມຊັບພະຍາກອນນ�າ້ ຫົວຫນາ້ ພຊສ ແຂວງ ຜ່ົງສາລີ ຫົວຫນາ້ ພຊສ ແຂວງ ອຸດມົໄຊ ຫົວຫນາ້ ພຊສ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
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ສ�າຫລວດຄົວເຮືອນ

ຄົວເຮືອນ ບ້ານໃນ 
1,500 75

8

70%

90% 80%
ໃນ ເຂດ 1 ໃນ ເຂດ 2 ແລະ 3

ກ�ລະນສີືກສາ,ທ່ີໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກ
ໃນ 5 ກມ ຕາມ ສາຍນ�າ້ອູ ໃນ 5 ເຂດ.

ຂອງຄົວເຮືອນຕົວຢ່າງ 
ຫາປາໃນນ�າ້ອູ 

ຫລື ຫນຶງ່ໃນສາຂາຂອງ ນ�າ້ອູ ໃນ 12 ເດືອນ ກ່ອນການສ�າຫລວດ.

ຫລາຍກ່ວາເຄິ່ງຫນຶງ່ຂອງບ້ານທ່ີໄດ້ສ�າຫລວດໃນ ແຂວງ ຜ້ົງສາລີ 
(53.9%) ເຂ້ົາເຖີງໄຟຟ້າ. ເຖີງວາ່ການເຂ້ົາເຖີງຈະສູງກ່ວາໃນ 
ແຂວງ ອຸດົມໄຊ (74.0%) ແລະ ຫລວງພະບາງ (71.0%), 
ອັດຕາການເຂ້ົາເຖີງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຕ�່າທ່ີສຸດໃນປະເທດ.

ເຂດ 1

ເຂດ 2

ເຂດ 3

ເຂດ 4

ເຂດ 5

ຂອງຫົວຫນາ້ຄົວເຮືອນ 
ແມ່ນ ແມ່ຍິງ5%>              

ອ່າງຮັບນ�້າອູຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດແດນຂອງສາມແຂວງ - ຜ້ົງສາລີ, 
ອດຸມົໄຊ ແລະ  ຫລວງພະບາງ - ແຕວ່າ່ບ�ແ່ມນ່ຂອບເຂດແດນທັງຫມດົ 
ໃນບັນດາແຂວງດັງ່ກ່າວຢູ່ໃນອາ່ງຮັບນ�າ້ອ.ູ ມເີມອືງ 17 ເມອືງ ຢູ່ໃນ 
ອາ່ງຮັບນ�າ້ອູ: 7 ເມອືງ ທີ ແຂວງ ຜ້ົງສາລ,ີ 6 ເມອືງ ທ່ີ  ແເຂວງ ອດຸມົໄຊ 
ແລະ  4 ເມອືງ ທ່ີ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ. ທກຸ ເໆມອືງ ແລະ ເກອືບທກຸບ້ານ 
ຂອງແຂວງ ຜ້ົງສາລີ ແມນ່ຢູ່ໃນອາ່ງຮັບນ�າ້ອ.ູ ສາຍນ�າ້ອ ູແລະ ຂອບເຂດ 
5 ກມ ຕາມສາຍນ�າ້ອ ູກວມເອາົ ແຂວງ ຜ້ົງສາລ ີແລະ ຫລວງພະບາງ; 
ມີພຽງນ�າ້ສາຂາ ຂອງສາຍນ�າ້ອູ ເທ່ົານັນ້ທ່ີ ຢູ່ໃນ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ.

ແຂວງ ຂອງ ສປປ ລາວ: 
ຜ້ົງສາລີ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ຫລວງພະບາງ.
ໃນປ ີ2015, ພົນລະເມອືງທັງຫມດົ ໃນສາມແຂວງດັງ່ກາ່ວ ມ ີ885,200 ຄນົ, 3

ດິນກະສິກ�າ112,409 ເຮັກຕາ

ປ່າທ�າມະຊາດລວມ
14,596 ກມ2 

ແຫລ່ງນ�າ້ 
(ເນື້ອທ່ີລວມແມ່ນຄາດຄະເນ)

5,554 

ຊະນດິປາ
139

ຄົນ (45.7%)
404,094 

ໃນອ່າງຮັບນ�າ້ອູ.

ໃນນັນ້ ປະມານ 

ເລື້ອງເດັ່ນ
ກ່ຽວກັບນ�າ້ອູ

ອ່າງຮັບນ�າ້ອູ

11
 ສາຂາຕົ້ນຕ�

ເຮັກຕາ

ງວົຫລາຍກ່ວາ 39,000 ໂຕ, ຄວາຍ 37,000 ໂຕ ແລະ ຫມ ູ121,000 ໂຕ.

ປະກອບດ້ວຍ

ຢູ່
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ເສັ້ນທາງແຫ່ງນ�າ້ອູ: 
ພາກສະເຫນ ີ

1.0
ວດັຖຸປະສົງຕົ້ນຕ�ຂອງເອກະສານສະພາບລວມອ່າງຮັບນ�າ້ອູແມ່ນເພ່ືອລວບລວມ ແລະ ນ�າສະເຫນຂີ�້ມູນຄວາມເປັນມາ ກ່ຽວກັບ 
ອ່າງຮັບນ�າ້ອູ ເຊ່ີງແມ່ນອ່າງຮັບນ�າ້ຫນຶງ່ທ່ີມີຄວາມສ�າຄັນທ່ີສຸດ ໃນ ສປປ ລາວ ເອກະສານດັ່ງກ່າວແນໃສ່ສະຫນອງຂ�້ມູນພ້ືນຖານ
ສ�າລັບການຕິດຕາມປະເມີນການປ່ຽນແປງ ແລະສົມທຽບສະພາບທ່ີຜ່ານມາ ກັບແນວໂນມ້ໃນອະນາຄົດ ເພື່ອການວາງແຜນ 
ແລະຄຸມ້ຄອງ (i) ການຈດັສນັຊັບພະຍາກອນນ�າ້, (ii) ການພັດທະນາພະລງັງານໄຟຟ້າ, (iii) ຊີວດິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ, 
ແລະ (iv) ການຕອບໂຕ້ກັບກ�ລະນສີຸກເສີນຕ່າງໆ. ເອກະສານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບສ້າງຂ້ືນ ໂດຍ ປະ ສານ ສົມ ທົບ ກັບ ຂະ ແຫນງ ການ ທ່ີ 
ກ່ຽວ ຂ້ອງ ຂ້ັນ ສູນ ກາງ ແລະ ທ້ອງ ຖ່ີນ

ການສັ ງລວມຂ�້ມູນ ຂ່າວ ສານດັ່ງກ່າວນີ້ຈະເສີມສ້າງຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບອ່າງຮັບນ�້າອູກັບອ່າງແມ່ນ�້າຂອງໃຫ້ 
ຫລາຍຂ້ືນ ພ້ອມກັ ນນັ້ ນຄວາມຮູ້ທ່ີໄດ້ຮັບອາດສາມາດນ�າໃຊ້ໄດ້ສ�າລັບອ່າງຮັບນ�າ້ ແລະ ຂະແຫນງການອື່ນໆໃນ ສປປ ລາວ, 
ຜູ້ຈດັການອ່າງຮັບນ�າ້ໃນທ່ົວປະເທດ ສາມາດໃຊ້ເອກະສານ ສະພາບລວມດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນເຄື່ອງມືໃນການສ້າງແຜນການຄຸ້ມຄອງ
ອ່າງຮັບນ�າ້ອູໃນອະນາຄົດ.

ນອກຈາກການນ�າສະເຫນ ີສະພາບລວມຮອບດາ້ນກຽ່ວກບັອາ່ງຮັບນ�າ້ອແູລວ້ ເອກະສານດັງ່ກາ່ວຍັງປະກອບມ ີຂ�້ສະຫລບຸ ແລະ 
ຂ�້ແນະນ�າຕາ່ງໆສ�າລບັການດ�າເນນີການໃນຂ້ັນຕ�ໄ່ປ. ເອກະສານສະພາບລວມສະບັບເຕມັ ລວມທັງ ຂ�້ມນູຂ່າວສານທ່ີໄດເ້ກບັກ�າ 
ແລະ ວເິຄາະ, ກ�ລະນີສືກສາ ແລະ ໂປດສະເຕີ ກ່ຽວກັບປາໃນອ່າງຮັບນ�າ້ອູ ອາດສາມາດເອົາໄດ້ຈາກ ເວບໄຊທ໌ ຂອງ ອົງການ 
ການເງນີ ສາ ກົນ (IFC): ifc.org/hydroadvisory.

ພວກເຮົາຈ�າເປັນຕອ້ງຮູກ້ຽ່ວ ກບັສິງ່ແວດລ້ອມຂອງ
ນ�າ້ອູໃຫ້ຫລາຍກວ່ານີ້. ໃນເວລານີ້ພວກເຮົາຍັງມີ 
ຄວາມຮູຈ້�າກດັກຽ່ວກບັຄນຸລັກສະນະຂອງສາຍນ�າ້.

ພອນໄຊ ເຫັຼກ, 
ຫົວຫນາ້ຂະແຫນງນ�າ້, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ 
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ແຂວງຜ້ົງສາລີ. 
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ອ່າງຮັບນ�າ້ອູ, ລວມທັງຂອບເຂດຊາຍແດນຂອງແຂວງ, ເມືອງຕ່າງໆ ແລະ ທ່ີຕັ້ງຂອງເຂ່ືອນໄຟຟ້າທ່ີມີຢູ່ 
ແລະ ໃນແຜນການ.

ຮູບພາບ 1ສະພາບລວມນ�າ້ອໂູດຍຫຍ�້

ນ�້າອູແມ່ນສາຂາແມ່ນ�້າຂອງຫນຶ່ງທ່ີສ�າຄັນທ່ີສຸດເຊ່ີງຕັ້ງຢູ່ພາກເຫນືອສຸດຂອງ 
ສປປ ລາວ ມີຍອດນ�າ້ໃກ້ກັບ ຊາຍແດນ ລາວ-ຈນີ (ຮູບ1).ນ�າ້ອູມີຄວາມຍາວ 
485 ກມ1 ແລະ ໄຫຼຈາກຫນອືລົງໃຕ ້ຜ່ານ 3 ແຂວງ - ຜ້ົງສາລີ, ອດຸມົໄຊ, ແລະ 
ຫລວງພະບາງ ປ່ອງໃສແ່ມນ່�າ້ຂອງປະມານ 25 ກມ ຈາກຕວົເມອືງ ຫລວງພະບາງ.

ນ�າ້ອູມີເນື້ອທ່ີອ່າງຮັບນ�າ້ທ່ີໃຫຍ່ທ່ີສຸດໃນ ສປປ ລາວ ກວມເອົາ 26,000 ກມ2 
ທ່ີເປັນ ພູຜາສູງຊັນ, ໄຫຼຜ່ານຄອງຫີນໃນຮ່ອມແມ່ນ�າ້ທ່ີແຄບ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່. 
ມ ີ11 ອາ່ງ ຮັບ ນ�າ້ ສາ ຂາຫລັກ ທ່ີໄຫຼປ່ອງໃສແ່ມ່ນ�າ້ອ.ູ ສາຂາແມນ່�າ້ອ ູທ່ີໃຫຍ່ທ່ີສດຸ 
ແມນ່ ນ�າ້ພາກ, ນ�າ້ບາກ ແລະນ�າ້ງາ. ນ�າ້ນວົ ເຊ່ີງແມນ່ສາຂາແມນ່�າ້ອູ ອີກສາຂາຫນຶງ່ 
ໄຫຼມາຈາກປະເທດຫວຽດນາມ ໃກ້ກັບ ດຽນບຽນຟູ ດັ່ງນັນ້ ນ�າ້ອູ ແມ່ນແມ່ນ�າ້ 
ຂ້າມແດນ ເຊ່ີງມຄີວາມສ�າຄນັໃນລະດບັຊາດ ແລະ ສາກນົ. ຄາດວາ່ການໄຫຼຂອງ 
ນ�າ້ອ ູສູແ່ມນ່�າ້ຂອງແມ່ນ 610 ແມດັກ້ອນ/ວນິາທີ ເຮັດ ໃຫ້ນ�າ້ອເູປັນສາຍນ�າ້ອນັດບັ 
ທ່ີສາມທ່ີມີຄວາມສ�າຄັນທ່ີສຸດໃນ ສປປ ລາວ.

ປະຊາກອນຫລາຍກວ່າ 400,000 ຄນົດ�າລົງຊີວດິໃນອ່າງຮັບນ�າ້ອູ ເຮັດໃຫ້ອາ່ງ 
ດັ່ງກ່າວກາຍເປັນ ອ່ າງໃຫ ຍ່ອັນດັບສາມດ້ານປະຊາກອນ ຖັດຈາກອ່າງຮັບ 
ນ�າ້ເຊບ້ັງຫຽງ ແລະ ນ�າ້ງື່ມ . ອ່າງຮັບນ�າ້ອູເປັນຖ່ີນຖານຂອງປະຊາຊົນເຜ່ົາ 
ຕ່າງໆຫລາຍສັດຕະວດັມາແລ້ວ, ລວມທັງ ເຜ່ົາຂະມຸ, ອາຄາ, ຊົງສີຮິ, ມົົ້ງ, ລື້ 
ແລະ ລາວ. ປະຊົນໃນທ້ອງຖ່ີນອາໃສນ�າ້ອູເພ່ືອການດ�າລົງຊີວດິ, ນບັທັງນ�າ້ໃຊ້ 
ນ�າ້ດື່ມ, ກະສກິ�າ, ການປະມງົ ແລະການເດນີເຮືອ.

1.1

ກ່ອງ 1

ເອກະສານສະພາບລວມອ່າງຮັບນ�າ້ແມ່ນຫຍັງ?

ເອກະສານສະພາບລວມອາ່ງຮັບນ�າ້ ໃຫ້ຂ�ມ້ນູຂ່າວສານພ້ືນຖານກຽ່ວກບັ 
ສະພາບທາງດາ້ນກາຍຍະພາບ, ຊີວະພາບ ແລະ ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 
ຂອງອ່າງຮັບນ�້າໃດຫນຶງ່ ເຊ່ີງສາມາດໃຊ້ເຂ້ົາໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ອະນຸລັກຊັບພະຍາ ກອນທ�າມະຊາດໃນອະນາຄົດໃນອ່າງຮັບນ�້າ. 
ສ�າລບັນ�າ້ອ,ູ ເອກະສານສະພາບລວມ ປະກອບມ ີການລວບລວມຂ�ມ້ນູ
ຂ່າວສານທ່ີມຢູ່ີກຽ່ວກບັອາ່ງພ້ອມກບັຂ�ມ້ນູເບ້ືອງຕົນ້ຈາກການສ�າຫລວດ
ຄວົເຮືອນ ແລະ ກ�ລະນສີກືສາ ທ່ີໄດເ້ກບັກ�າໃນຊ່ວງເດອືນມງັກອນ ແລະ 
ກມຸພາ ປ ີ2016. ເອກະສານສະພາບລວມ ດັງ່ກາ່ວສະເຫນກີານວເິຄາະກຽ່ວ 
ກບັແນວໂນມ້ດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ ໃນອາ່ງຮັບນ�າ້ອ ູແລະ ໃຫ້
ຂ�ແ້ນະນ�າກຽ່ວກບັການແກ້ໄຂຄວາມທ້າທາຍ ດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມຈາກ 
ການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ, ຊົນລະປະທານ ແລະ ການພັດທະນາ 
ອື່ນໆກຽ່ວກບັຊັບພະຍາກອນນ�າ້ ໃນປະຈບັຸນ ແລະ ຕາມແຜນການ.

ວັດຖຸປະສົງຂອງການພັດທະນາເອກະສານສະພາບລວມອ່າງຮັບ 
ນ�າ້ອູແມ່ນເພ່ືອ:

ເພ້ີມຄວາມເຂ້ົາໃຈໃຫ້ເລກີເຊ່ີງກ່ວາເກົາ່ກ່ຽວກບັຄນຸລກັສະນະໃນ 
ທ່ົວອ່າງຮັບນ�າ້, ນບັທັງ ອ່າງຮັບນ�າ້ຍ່ອຍ. 

ໃຫ້ຂ�້ມູນຂ່າວສານສ�າລັບຜູ້ສ້າງແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ພັດທະນາອ່າງຮັບນ�າ້.

ຊ່ວຍໃຫ້ພາກລັດຂ້ັນສູນກາງ, ທ້ອງຖ່ີນ, ຊຸຸ່ມຊົນ ແລະ 
ພາກເອກະຊົນ ຄຸ້ມຄອງສາຍນ�້າ ແລະຊັບພະຍາກອນທ່ີກ່ຽວ 
ຂ້ອງຂອງສາຍນ�້າໃຫ້ໄດ້ດີກ່ວາເກົ່າ ສ�າລັບຄົນລຸ້ນຕ�່ໆໄປໃນ 
ອະນາຄົດ. 

Lao PDR

Luang PrabangOudomxay 

Phongsaly

Vientiane

Nam Ou Basin

1 ຄວາມຍາວຂອງນ�າ້ອແູມ່ນອງີຕາມການວດັແທກໄດຍການນ�າໃຊ້ ຈໄີອເອສ (GIS) ນບັຈາກຍອດນ�າ້ 

ທ່າແຮງດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າກ�າລັງໄດ້ຮັບການພັດທະນາ. 3 ໃນ 7 ໂຄງການ 
ພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ດ�າເນນີງານມາແຕ່ປີ 2016 ແລ້ວ, ສ່ວນ 4 ໂຄງການທ່ີ 
ເຫລືອນັນ້ແມ່ນຈະສ້າງສ�າເລດັກ່ອນປ ີ2020. ລວງຍາວລວມຂອງອ່າງເກບັນ�າ້ 
ທັງຫມດົຂອງບັນດາໂຄງການດັງ່ກາ່ວແມນ່ 350 ກມ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ 
ຕິດຕັ້ງແມ່ນ 1,150 ເມກາວດັ. ບັນດາໂຄງການໄຟຟ້າດັ່ງກ່າວ ພ້ອມກັບການ 
ພັດທະນາຕ່າງໆ ຕາມແຜນການຈະເຮັດໃຫ້ມກີານປ່ຽນແປງ ຢ່າງຫລວງຫລາຍ 
ຕ�ກ່ບັສະພາບທາງທ�າມະຊາດຂອງສາຍນ�າ້ ເຊ່ີງຈະມຜົີນກະທົບຕ�ກ່ບັຊີວດິການ 
ເປັນຢູ່ ແລະ ວດັທະນາທ�າຂອງປະຊາຊົນໃນອ່າງຮັບນ�າ້. ເອກະສານສະພາບ
ລວມອ່າງຮັບນ�າ້ອູແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມທ່ີທັນເວລາ ເພ່ືອບັນທືກສະພາບໃນ
ປະຈບັຸນຂອງສາຍນ�າ້ ແລະ ໃຫ້ຂ�້ມູນຂ່າວສານພ້ືນຖານທ່ີຈ�າເປັນສ�າລັບການ 
ວາງແຜນ ແລະຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນ�າ້ໃນອະນາຄົດ.
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ສະພາບລວມອ່າງຮັບນ�າ້ອູ – ເອກະສານສັງລວມ

Nam Ou Basin

South China Sea

Indian Ocean

Tonle Sap lake

Mekong Basin

Mekong River

ຄວາມສ�າຄັນຂອງນ�າ້ອູຕ�່ກັບແມ່ນ�າ້ຂອງ1.2
ກ່ອງ 2

ຄວາມສ�າຄັນຂອງນ�າ້ອູຕ�່ກັບແມ່ນ�າ້ຂອງ

ໃນປີ 2009, ຄະນະກ�າມະທິການແມ່ນ�າ້ຂອງສາກົນ (MRC) ໄດ້ເຮັດການສືກສາຄົ້ນຄວາ້ຈ�ານວນຫນຶງ່ ເພ່ືອປະເມີນຄວາມສ�າຄັນຂອງບັນດາສາຂາ 
ແມ່ນ�າ້ຂອງ. ຜົນການສືກສາ ຢນືຢັນຄວາມສ�າຄັນຂອງນ�າ້ອູ ອີງຕາມເງືອ່ນໄຂດັ່ງລຸ່ມນີ້: 

•	 ຂະຫນາດຂອງອ່າງຮັບນ�າ້	ແລະ	ລັກສະນະຜ່ານແດນ – ນ�າ້ອູ ເຊ່ີງມີເນື້ອທ່ີທັງຫມດົ 26,000 ກມ2 ແມ່ນອັນດັບ 10 ຂອງອ່າງຮັບນ�າ້ທີີໃຫຍ່ທ່ີສຸດ 
ໃນແມ່ນ�າ້ຂອງຕອນລຸ່ມ. ປະມານ 95% ຂອງອ່າງຮັບນ�າ້ດັ່ງກ່າວນອນໃນດິນແດນແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສ່ວນທ່ີເຫລືອ 5% ແມ່ນຢູ່ໃນປະເທດ ສສ 
ຫວຽດນາມ ຕາມສາຍນ�າ້ນວົ ເຊ່ີງເປັນສາຂາຂອງນ�າ້ອູ. ຍອດນ�າ້ອູເກີດຢູ່ດິນແດນແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃກ້ກັບ ຊາຍແດນ ລາວ-ຈນີ.

•	 ທ�ລະນວີທິະຍາ – ນ�າ້ອູມີອັດຕາສ່ວນຫີນປູນທ່ີສູງທ່ີສຸດເປັນອັນດັບ 5 ໃນບັນດາສາຂາແມ່ນ�າ້ຂອງທັງຫມດົ ຖັດຈາກ ນ�າ້ເຊືອງ, ນ�າ້ຄັນ, ນ�າ້ກະດິງ 
ແລະ ເຊບ້ັງໄຟ.  ສາຍນ�າ້ອູຍັງມີ ຄວາມຫນາແຫນນ້ທາງຖ�້າສູງຫລາຍ. 

•	 ການໄຫຼຂອງນ�າ້ – ອັດຕາການໄຫຼສະເລັ່ຍແມ່ນຕິດອັນດັບ 7 ຂອງບັນດາສາຂາແມ່ນ�າ້ຂອງ, ກວມເອົາ 3.5% ຂອງການໄຫຼທັງຫມດົຂອງແມ່ນ�າ້ຂອງ, 
ເຊ່ີງໃນລະດຝົູນແມ່ນ 3.5% ແລະ ໃນລະດແູລ້ງແມ່ນ 5%. 

•	 ການຕກົຕະກອນ – ການປະກອບສ່ວນຂອງນ�າ້ອູດາ້ນຕະກອນໃນອ່າງຮັບນ�າ້ແມ່ນ�າ້ຂອງຕອນລຸມ່ແມນ່ 4.8%, ເປັນອນັດບັສອງຖັດຈາກນ�າ້ງືມ່ເທ່ົານັນ້. 

•	 ສຸຂະພາບນ�າ້ – ອີງຕາມດັດຊະນສີຸຂະພາບນ�າ້ ຂອງຄະນະກ�າມະທິການແມ່ນ�າ້ຂອງສາກົນ, ສຸຂະພາບລວມຂອງສາຍນ�າ້ນ�າ້ອູແມ່ນ 80 ເປີເຊັນ, 
ເປັນທ່ີສອງ ຖັດຈາກນ�າ້ຄັນ ແລະ ດີກ່ວານ�າ້ງືມ່.

•	 ນເິວດວທິະຍານ�າ້ – ນ�າ້ອູເປັນອັນດັບ 8 ດ້ານເຂດສະຫງວນ. ເຂດສະຫງວນພູແດນດິນ ແລະ ພູຫີນຜີກວມເອົາຫລາຍກ່ວາ 7% ຂອງອ່າງຮັບນ�າ້, 
ເປັນທ່ີຖືກຍອມຮັບວາ່ ເປັນເຂດຊີວະນາໆພັນ ທ່ີຫນາ້ເປັນຫ່ວງ ມີປາທ້ອງຖ່ິນຫລາຍຊະນດິທ່ີມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ກ�່ເປັນເຂດເສັ້ນທາງການຍົກຍ້າຍ 
ທ່ີສ�າຄັນ ເຊ່ີງໃຫ້ພື້ືນທ່ີສ�າລັບວາງໄຂ່, ການອະນບຸານສັດນ�າ້ ແລະ ການໃຫ້ອາຫານ.   

•	 ທ່າແຮງດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າ – ທ່າແຮງດ້ານພະລງັງານໄຟຟ້າ ເປັນກກີາວດັໂມງຕ�ປ່ ີແມ່ນຕດິອັນດບັ 4 ຂອງບັນດາ ແມ່ນ�າ້ສາຂາຕາງໆຂອງແມ່ນ�າ້ຂອງ 
ຖັດຈາກ ນ�າ້ເຊກອງ, ນ�າ້ກະດິງ ແລະ ນ�າ້ງືມ່ ເຊ່ີງເທ່ົາກັບ 7.8% ຂອງຄວາມອາດສາມາດໃນການຜະລິດຂອງສາຂາແມ່ນ�າ້ຂອງທັງຫມດົ.  

•	 ສະມດັຕະພາບການປະມງົ	 – ນ�າ້ອູ ຖືກຈດັເປັນອນັດບັ 13 ດາ້ນສະມດັຕະພາບການປະມງົ ແຕວ່າ່ນີອ້າດຈະ ເນືອ່ງມາຈາກ ການຂາດຂ�ມ້ນູທ່ີຊັດເຈນກຽ່ວກບັ 
ປະລິມານປາທ່ີຈບັໄດ ້ແລະ ຈ�ານວນຄນົ ໃນອ່າງຮັບນ�າ້ທ່ີຕ່ໍາ່ກວ່າ ທຽບກບັອ່າງຮັບນ�າ້ອື່ນໆ ໃນ ສປປ ລາວ, ເຊ່ີງຄາດວາ່ ຈະມສີະມດັຕະພາບການຫາປາ 
ແລະ ສັດນ�າ້ອື່ນໆ ທ່ີສູງ ກ່ວາການລາຍງານໃນປະຈບັຸນຫລາຍ.

•	 ການນ�າໃຊ້ທ່ີດນິ	– ນ�າ້ອຖືູກຈດັເປັນອນັດບັ 4 ດາ້ນການປົກຫຸ້ມຂອງດນິທ�າມະຊາດ ຖັດຈາກ ເຊກອງ, ຕງົເລສາບ ແລະ ນ�າ້ມນູ. ອດັຕາສວ່ນດນິກະສກິ�າ 
ຂອງອ່າງຮັບນ�າ້ແມ່ນຈດັຢູ່ອັນດັບ 14 ຂອງນ�າ້ສາຂາແມ່ນ�າ້ຂອງທັງຫມດົ.

•	 ການເດີນເຮືອ	– ນ�າ້ອູຕິດອັນດັບສອງ ດ້ານຄວາມສ�າຄັນຂອງການເດີນເຮືອ ຖັດຈາກ ເຊກອງ. ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖ່ິນ ສາມາດຂົນສົ່ງ ໄດ້ເຖີງ 2,000 
ກລ ຕ�່ເຮືອລ�າຫນຶງ່ ໃນລະດຝົູນ ແລະ 500 ກລ ຕ�່ເຮືອລ�າຫນຶງ່ໃນລະດແູລ້ງ. 

ແຫລ່ງ: MRC (2007), MRC (2009), Meynell (2012)
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ຄິດວາ່ຫ້າກິໂລແມັດຈາກແມ່ນ�າ້ບ�່ໄດ້ໄກ, ແຕ່ໃນ
ບາງກ�ລະນມີັນເປັນເລື້ອງທ້າທາຍຫລາຍສ�າລັບ
ທີມງານຂອງພວກເຮົາເພ່ືອເຂ້ົາເຖີງບ້ານເປ້ົາ 
ຫມາຍ. ໃນການເອົາຂ�້ມູນຂ່າວສານທ່ີຈ�າເປັນ
ເພ່ືອເຂ້ົາໃຈຄວາມຕ້ອງການດາ້ນຊັບພະຍາກອນ
ນ້ໍາຂອງຊຸມຊົນເຫ່ົຼານີ້	ຫມາຍຄວາມວາ່	ພວກເຮົາ
ຕ້ອງໄດ້ຍ່າງເຖີງສາມວນັເຕັມຕາມທາງພູທ່ີ
ຄ້ອຍຊັນ.

ສິດທະສອນ ຫລວງລາດ, 
ນກັເດີນສ�າຫລວດ ສ�າລັບເອກະສານສະພາບ
ລວມອ່າງຮັບນ�າ້ອູ
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ກ່ອງ 3

ຮູບປານ�າ້ອູ 

ປອ. ພູວນິ ພູສະຫວນັ ຈາກມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ລວບລວມ 
ປານ�າ້ອ ູເປັນປື້ມ ແລະ ໂປດສເຕ ີເພ່ືອປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນເອກະສານ 
ສະພາບລວມອາ່ງຮັບນ�າ້ອສູະບັບນີ້. ປື້ມ ແລະໂປດສເຕດີັງ່ກາ່ວ ແມນ່ 
ອີງຕາມຜົນຂອງການສ�າຫລວດຕ່າງໆໃນນ�າ້ອູ ລະຫວາ່ງປີ 2007 
ເຖີງ 2011. 

ມີ 139 ຊະນດິປາໃນນ�າ້ອູ ແລະ ສາຂາຂອງນ�າ້ອູ ທ່ີໄດ້ຮັບການລະບຸ, 
ຖ່າຍພາບ ແລະ ບັນທືກໃນ ໂປດສເຕ.ີ ຈາກຈ�ານວນດັງ່ກ່າວການວເິຄາະ 
ໃຫ້ເຫັນວາ່ ຈ�ານວນຊະນດິປາດັງ່ກາ່ວສາມາດຈດັເປັນ 9 ລ�າດບັ ແລະ 
24 ຕະກຸນ. ໃນນັນ້, 35 ຊະນດິ ແມ່ນ ປາໃນອ່າງຮັບນ�າ້ຂອງ, 86 
ຊະນດິ ແມ່ນປາທ້ອງຖ່ິນ ແລະ 5 ຊະນດິແມ່ນປາ ນ�າເຂ້ົາ.

ປາ 5 ຊະນດິ (6% ຂອງປາໃນລະບົບລະບາຍນ�າ້) ແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ວາ່ 
ແມ່ນປາທ້ອງຖ່ິນໃນອ່າງນ�າ້ອູ ເຊ່ີງບ�່ແມ່ນມາຈາກລະບົບລະບາຍນ�າ້
ອື່ນໆ. 

ຕວົເລກສງູສດຸຂອງຊະນດິປາທ້ອງຖ່ີນແມນ່ຖືກລາຍງານໃນທາງເຫນອື 
ຂອງສາຍນ�າ້ (ບ້ານ ນາຍາວ, ປາກບານ, ບວມສົມ [ນ�າ້ພາກ] ແລະ 
ຊະນດິປາຈ�ານວນນອ້ຍ ແມ່ນຖືກພົບເຫັນ ໃນຕອນລຸ່ມຂອງສາຍນ�າ້ 
ເຊ່ັນ: ບ້ານປາກງາ  ແລະປາກອູ.

ທີມງານໄດໃ້ຫ້ປະຊາຊົນເບ່ີງໂປດສເຕປີາ ໃນຊ່ວງດ�າເນນີກ�ລະນສີກືສາ 
ໃນບ້ານ ເພ່ືອຊ່ວຍເຂົາເຈົາ້ ໃນການລະບຸປາຕາມສາຍນ�າ້ໃນສ່ວນຂອງ 
ເຂົາເຈົາ້ ແລະ ຊະນດິປາທ່ີຈບັໄດ້ຫລາຍທ່ີສດຸ. ທາງທີມງານຍັງນ�າໃຊ້ 
ໂປດສເຕີດ່ັງກ່າວເຂ້ົາໃນການສົນທະນາກັບປະຊາຊົນກ່ຽວກັບ 
ຊັບພະຍາກອນປາ ແລະ ປະເດັນອື່ນໆ.

ໄດ້ດ�າເນີນການສ�າຫລວດຄົວເຮືອນ ແລະກ�ລະນີສືກສາໃນຊ່ວງເດືອນທັນວາ 
2015 ຫາ ກຸມພາ 2016. 1,500 ຄົວເຮືອນໄດ້ຖືກເລືອກໂດຍການ ຊຸມ ເລືອກ 
ຈາກ 75 ບ້ານຕົວຢ່າງໃນ 5ກມ ຈາກສອງຟາກຟ່ັງນ�າ້ອູ ແລະ ນ�າ້ພາກ (15 
ບ້ານຕ�່ເຂດ, 20 ຄົວເຮືອນຕ�່ບ້ານ, 300 ຄົວເຮືອນຕ�່ເຂດ). ໄດ້ຈັດໃຫ້ມີການ 
ສນົທະນາກຸມ່ ເຊ່ີງປະກອບມ ີນາຍບ້ານ ແລະ ຕວົແທນຂອງກຸມ່ອາຊີບຕາ່ງໆໃນ 
8 ບ້ານ ເພ່ືອເປັນກ�ລະນສີືກສາ ສ�າລັບເກັບກ�າຂ�້ມູນຂ່າວສານລວມກ່ຽວກັບ 
ຊຸມຊົນ, ການດ�າລົງຊີວດິ ແລະ ແນວໂນມ້ການປ່ຽນແປງຂອງການນ�າໃຊ້ຊັບ 
ພະຍາກອນ. ປະເດັນທາງດ້ານສັງຄົມທ່ີໄດ້ຮັບການສືກສາປະກອບ: ປະຫວດັ
ຄວາມເປັນມາທາງດ້ານຊີວດິການເປັນຢູ່ພາຍໃນບ້ານ, ຊີວດິການເປັນຢູ່ທ່ີຂ້ືນ
ກັບຊັບພະຍາກອນນ�າ້ ນັບທັງການປະມົງ, ການຫາສັດນ�າ້, ການນ�າໃຊ້ຊັບ 
ພະຍາກອນນ�າ້ເຂ້ົາໃນການກະສກິ�າ ແລະໃນຄວົເຮືອນ, ຄວາມຢຶດຢຸ່ນ (ທາງເລອືກ
ທາງດາ້ນຊີວດິການເປັນຢູ່) ແລະ ໄພທ�າມະຊາດ (ໄພນ�າ້ຖ້ວມ ແລະໄພແຫ້ງແລງ້). 

ພະນກັງານວຊິາການຈາກ ກຊນ, ພຊສ ຂອງສາມແຂວງ ແລະ ຫຊສ ຂອງ 17 
ເມືອງ ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນກິດຈະກ�າທັງຫມດົໃນພາກສະຫນາມ ແລະ ການປຶກສາ 
ຫາລືກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ. ບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆດັ່ງກ່າວ 
ໄດ້ມີພາລະບົດບາດທ່ີສ�າຄັນ ໃນການກະກຽມເອກະສານສະພາບລວມຂອງ 
ອ່າງຮັບນ�້າດັ່ງກ່າວ ນັບທັງ ການຝືກອົບຮົມ, ເກັບກ�າ, ປ້ອນ, ທົບທວນ, 
ວເິຄາະວໃິຈຂ�້ມູນ ແລະການຂຽນບົດລາຍງານ.

6 ຂ້ັນຕອນ ໃນການສາ້ງເອກະສານສະພາບລວມອາ່ງຮັບນ�າ້ອູ

1
2

3

4
ສາ້ງຕັ້ງ້ທີມງານ ເຊ່ີງປະກອບມຕີວົແທນຈາກ ກມົກອງຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວຂ້ອງກບັຊັບ
ພະຍາກອນນ�າ້ໃນລະດບັຊາດ, ແຂວງ ແລະ ເມອືງ ພ້ອມກບັ ອົງການການເງນີສາກນົ 
ແລະ ທ່ີປກືສາຂອງອົງການ.

ການຄົ້ນ້ຄ້ວາຂ�ມ້ນູຄວາມເປັນມາ ແລະ ທົບທວນເອກະສານທ່ີມຢູ່ີ  ຈາກອງົການ 
ຕາ່ງໆ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໃນລະດບັສນູກາງ ແລະ ທ້ອງຖ່ິນ. ເອກະສານສະພາບລວມດັງ່ 
ກາ່ວໄດຮັ້ບການພັດທະນາ ໂດຍອີງໃສຂ່�ມ້ນູຂ່າວສານຈາກ ການປະເມນີຜົນກະທົບ 
ດາ້ນສິງ່ແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ (ESIA) ແລະ ການປະເມນີຜົນກະທົບແບບສະສມົ 
(CIA)  ເຊີງ ແມນ່ ເອກີຊີສຕຽມ ລາວ (Earth Systems Lao) ເປັນຜູ້ປະເມນີ 
ສ�າລບັໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າ 7 ໂຄງການ ໃນປ ີ2010 ໃນນາມຂອງ ບ�ລສິດັ 
ຊີໂນໄຮໂດຣ (HKEC 2009, ESL 2011). ພ້ອມກນັນັນ້ກ�ໄ່ດອ້ງີໃສເ່ອກະສານ
ທາງການຂອງຄະນະກ�າມະການແມ່ນ�າ້ຂອງສາກນົ, ເຊ່ັນ MRC  (2015), MRC 
(2009), MRC (2007) ແລະ ສນູສະຖິຕແິຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ 
ການລງົທືນ, ນບັທັງ ການສ�າຫລວດການໃຊ້ຈາ່ຍ ແລະ ການຊົມໃຊ້ຂອງຄວົເຮືອນ 
4 ແລະ 5 (LECS4, 5), ການສ�າຫລວດພົນລະເມືອງ (2015), 
ການສ�າຫລວດກະສກິ�າ (2011), ສະຖິຕປິະຈ�າປ ີ(2014), ແລະ ແຫລງ່ຂ�ມ້ນູອ່ືນໆ.

ການອອກແບບເຄືອ່ງມ ືສ�າລບັການເກບັກ�າຂ�ມ້ນູ, ນບັທັງ ການສາ້ງແບບສອບຖາມ, 
ການສ�າຫລວດຄົວເຮືອນ ແລະ ການສ�າຫລວດທ່ີຢູ່ອາໃສຂອງສັດນ�້າ, 
ການວເິຄາະຄນຸນະພາບນ�າ້, ການເກບັກ�າສດັພ້ືນນ�າ້ທ່ີບ�ມ່ກີະດກູສນັຫລງັ, ແລະ 
ການສາ້ງແຜນທ່ີດວ້ຍເຄື່ອງມ ືຈໄີອເອສ (GIS).

ແຜນທ່ີນ�າ້ອໄູດຮັ້ບການສາ້ງຂ້ືນດວ້ຍການນ�າໃຊ້ ຈໄີອເອສ ເຕກັໂນໂລຊີ ແລະ 
ພາບດາວທຽມ ກເູກນີເອີກ ເພ່ືອບ່ົງບອກຄນຸລັກສະນະທາງໂຄງສາ້ງດາ້ນທ�ລະນີ
ວທິະຍາໃນອາ່ງຮັບນ�າ້, ດວ້ຍການນ�າໃຊ້ວທີິການ ເຊ່ີງພັດທະນາໂດຍ Baran 
(2014) ແລະ Meynell (2014) ສ�າລັບ ສາຍນ�າ້ເຊຊານ ແລະ ເຊກອງ. ແຜນ
ທ່ີກ່ຽວກບັຊີວດິການເປັນຢູ່ທ່ີຂ້ືນກບັຊັບພະຍາກອນນ�າ້ ໄດຮັ້ບການສາ້ງຂ້ືນໃນ 5, 
10 ແລະ 15 ກມ ຈາກແຕລ່ະຝ່ັງຂອງສາຍນ�າ້. ຄນຸລັກສະນະຫລກັໆທາງດາ້ນ 
ຄວາມຍາວ, ກວ້າງ, ເຫລີກ, ປະເພດພ້ືນທ່ີທ່ີຢູ່ອາໃສຂອງສດັນ�າ້ ແລະ ພືດໄດຖື້ກ 
ສາ້ງເປັນແຜນທ່ີ ແລະ ຢນືຢັນຈາກການສ�າຫລວດສາຍນ�າ້ແບບໄວວາ ແລະ ການ
ສ�າຫລວດທ່ີຢູ່ອາໃສຂອງສດັນ�າ້ໃນຊ່ວງການດ�າເນນີການລງົພ້ືນທ່ີ ແລະ ກ�ລະນ ີ
ສກືສາ. ໄດ້ມກີານເກບັກ�າຕວົຢ່າງນ�າ້ໃນ 8 ສະຖານຕີາມສາຍນ�າ້ອູ ເຊ່ີງສ້າງຂ້ືນໂດຍ 
ພຊສ ແລ ກຊນ ໃນຂະນະທ່ີ ໄດມ້ກີານວດັແທກ ຄວາມເປັນກດົ ແລະ ດາ່ງ (pH), 
ອນຸນະພູມ (°C) ແລະ ອົກຊີເຈນທ່ີລະລາຍໃນນ�າ້ (ມກ/ລ) ແລະ ການນ�າໄຟຟ້າ 

ການສ�າຫລວດ 1,500 ຄວົເຮືອນ, 75 ບ້ານ ໃນ 5 ກມ ລຽບຕາມສອງຝ່ັງນ�າ້ອູ 
ຂອງ 5 ເຂດ ແລະ ກ�ລະນສີກືສາໃນ 8 ບ້ານ.  

(μS/cm) ໃນສະຖານນີທ່ີມີການສ�າຫລວດທ່ີຢູ່ອາໃສຂອງສັດນ�້າ. ໄດ້ເກັບ 
ແລະວເິຄາະສດັພ້ືນນ�າ້ ໂດຍໃຊ້ລະບົບ ມນີສີາຊ ຂອງ ອາຟຮີກາໃຕ ້ (South 
African miniSASS system) (http://www.groundtruth.
co.za/river-health-and-water-quality.html); ໄດ້ນ�າ້ໃຊ້ຄວາມ
ອ່ອນໄຫວຂອງກຸ່ມຕ່າງໆ - ຕັ້ງແຕ່ ກຸ່ມທ່ີມີຄວາມອ່ອນໄຫວນ້ອຍສຸດ ເຊ່ັນ 
ແມງສອງປກີ, ຫນອນ, ປງີ ເຖີງກຸມ່ທ່ີມຄີວາມລະອຽດອອ່ນຫລາຍທ່ີສດຸ ເຊ່ັນ: 
ແມງ ຊອຍ (mayflies), ແມງຫນອນ ປ ອກ ນ�າ້ (caddisflies), ແລະ ແມງ 
ເກາະ ຫີນ (stoneflies) ເພ່ືອບ່ົງບອກເຖີງສຂຸະພາບລວມຂອງສາຍນ�າ້. 

5
ການວເິຄາະ ແລະ ລາຍງານຂ�້ມູນ, ນັບທັງການທົບທວນ ແລະ ແປຄວາມ 
ຫມາຍຂອງຂ�້ມູນ ເພ່ືອບ່ົງບອກເຖີງແນວໂນມ້ ການປ່ຽນແປງດ້ານການນ�າໃຊ້ 
ຊັບພະຍາກອນນ�າ້ໃນທ່ີຜ່ານມາ ແລະ ອະນາຄດົ ພ້ອມກບັຂຽນ ບົດສະພາບລວມ 
ຂອງອ່າງຮັບນ�າ້. 

6
ທົບທວນ ແລະ ຮັບຮອງ ເອກະສານສະພາບລວມຂອງອ່າງຮັບນ�າ້ ໂດຍ ຂະແຫນງ
ການຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໃນລະດັບຊາດ ແລະທ້ອງຖ່ີນ ໂດຍຜ່ານກອງປະຊຸມ 
ປກືສາຫາລ,ື ການສນົທະນາ ແລະ ກອງປະຊຸມຕາ່ງໆ. ການສາ້ງຂີດຄວາມສາມາດ 
ໃຫ້ພະນກັງານລດັແມ່ນສວ່ນຫນຶງ່ຂອງຂະບວນການສ້າງເອກະສານສະພາບລວມ
ຂອງອາ່ງຮັບນ�າ້ດັງ່ກາ່ວ. ອງົການ ການເງນີສາກນົ (IFC) ໄດຊ່້ວຍ ການຝືກອົບຮົມ 
ໃນພາກປະຕບັິດຕວົຈງີ ໃຫ້ແກພ່ະນກັງານ ຊັບພະຍາກອນນ�າ້ໃນລະດບັສນູກາງ, 
ແຂວງ ແລະ ເມອືງ ກ່ຽວກບັວທີິການເກບັກ�າ ແລະ ວເິຄາະວໃິຈຂ�ມ້ນູຂ່າວສານ 
ສ�າລບັເອກະສານສະພາບລວມຂອງອາ່ງຮັບນ�າ້. ອົງການ ການເງນີສາກນົ (IFC) 
ກ�ຍັ່ງສາ້ງ ວດິໂີອ ເພ່ືອອະທິບາຍ ເຖີງວທີິການ ທ່ີໃຊ້ໃນການພັດທະນາເອກະສານ
ດັ່ງກ່າວ:https://www.youtube.com/watch?v=sg7-jjN-
GVs&feature=youtu.be
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ປານ�າ້ອູ 
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ບ້ານຕ່າງໆ ທ່ີໄດຖືກຄັດເລືອກ ໃນ 5 ກມ ແຕ່ເຂດ 1 ເຖີງ 5 ສ�າລັບການສ້າງເອກະສານສະພາບລວມນ�າ້ອູ.ຮູບພາບ 2

ກ່ອງ 4

ກ�ລະນສີືກສາ ແລະ ເຂດພ້ືນທ່ີໃນອ່າງຮັບນ�າ້ອູ  

ເພ່ືອໃຫ້ເຂ້ົາໃຈເຖີງການປ່ຽນແປງຂອງສາຍນ�າ້ ແລະ ການນ�າໃຊ້ນ�າ້ໃນສາຍນ�າ້ດັ່ງກ່າວ, ນ�າ້ອູໄດ້ຖືກແບ່ງອອກເປັນ 4 ເຂດ ແລະ ນ�າ້ພາກ ເຊ່ີງແມ່ນນ�າ້ 
ສາຂາຂອງນ�າ້ອູ ເປັນຫນື່ງເຂດ ເພ່ືອເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ຄນຸລັກສະນະຕ່າງໆທາງດ້ານຊີວະກາຍະພາບ ແລະ ພູມສາດຂອງສາຍນ�າ້ ແລະ ເພ່ືອສາມາດ
ເຮັດກ�ລະນສີືກສາໃຫ້ງາ່ຍຂ້ືນ. 5 ເຂດດັ່ງກ່າວ ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:

•	 ເຂດ	 1: ຍອດນ�າ້ ແລະ ສາຍນ�າ້ ໃນເຂດພູສູງ ຈາກແຫລ່ງນ�າ້ ເຖີງ ປາກນ�າ້ ປ່ອງກັບ ນ�າ້ງາຍ ແລະ ເຂດປ່າສະຫງວນເຊ່ີງກວມເອົາ ນ�າ້ຄາງ, 
ສາຂາຂອງນ�າ້ອູ ທາງທິດຕາວນັອອກ.

•	 ເຂດ	2:	ສາຍນ�າ້ຂະຫນາດກາງ, ໄຫຼແຮງໃນເຂດພູດອຍ, ຫີນຊາຍ, ລະບົບນເິວດທ່ີຄ້າຍຄືກັນ, ຈາກປາກນ�າ້ງາຍ ເຖີງເມືອງຂວາ, ທ່ີປາກນ�າ້ພາກ. 
 
•	 ເຂດ	 3:	ສາຍນ�າ້ໃຫຍ່ ໄຫຼໄວ ເຊ່ີງປ່ຽນຈາກຫີນຊາຍ ເປັນຫີນປູນ, ເລີ້ມຈາກເຂດເມືອງຂວາ (ນ�າ້ພາກ) ເຖີງ ນ�າ້ບາກ (ຫນອງຂຽວ), ລວມທັງ 

ສາຂານ�າ້ອູທ່ີໄຫຼຈາກຫວຽດນາມ (ນ�າ້ນວົ). 

•	 ເຂດ	4:	ສາຍນ�າ້ໃຫຍ່, ນອນຕ�່າ ເຊ່ີງໄຫຼຜ່ານພູຜາ ຈາກປາກນ�າ້ບາກ (ຫນອງຂຽວ) ສູ່ ປາກອູ ໄຫຼ ລົງ ສູ່ແມ່ນ�າ້ຂອງ.

•	 ເຂດ	5:	ນ�າ້ພາກ, ນ�າ້ສາຂາທ່ີໃຫຍ່ທ່ີສຸດ ເຊ່ີງໄຫຼຜ່ານ ອຸດົມໄຊ ຫາ ເມືອງຂວາ.

ການເກບັກ�າຂ�ມ້ນູພາກສະຫນາມໃນເດອືນມງັກອນ ແລະ ກມຸພາ 2016 ແນໃສ ່ຊ່ວຍໃຫ້ທີມງານ ຄຸນ້ເຄຍີກບັສະພາບທາງດາ້ນ ອຸທົກກະສາດ, ສິງ່ແວດລອ້ມ 
ແລະສັງຄົມ ໃນທ່ົວສາຍນ�າ້ອູ ແລະ ສາຂາຫລັກຂອງມັນ. ວຽກພາກສະຫນາມດັ່ງກ່າວຊ່ວຍຢນືຢັນຂ�້ມູນຂ່າວສານທາງສະຖິຕິ ແລະ ພູມສາດທ່ີໃຊ້ໃນ 
ເອກະສານສະພາບລວມ ຂອງອ່າງຮັບນ�າ້ອູ. ປະກອບມີບ້ານ 8 ບ້ານທ່ີທີມງານໄດ້ໄປເຮັດ ກ�ລະນສີືກສາ ແລະ ເຂດຂອງແຕ່ລະບ້ານ ແມ່ນມີຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:

•	 ເຂດ	1:	ບ້ານ ນາຍາວ ແລະບ້ານ ພູເມືອງ (ປະຈບັຸນແມ່ນບານ ໂຮມສ້າງ).

•	 ເຂດ	2:	ບ້ານ ປາກບານ ແລະ ບ້ານ ບວມສົມ (ນ�າ້ພາກ, ໃນເຂດ 5).

•	 ເຂດ	3:	ບ້ານ ສົບນາວ (ນ�າ້ນວົ) ແລະ ບ້ານ ສົບກອງ .

•	 ເຂດ	4:	ບ້ານ ປາກງາ (ນ�າ້ງາ) ແລະ ບ້ານ ປາກອູ.
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ຄນຸລັກສະນະຂອງອ່າງຮັບນ�າ້
(ຂ�້ມູນພ້ືນຖານ)

3.0

ນີ້ແມ່ນຂ�້ມູນຂ່າວສານໃຫມທັ່ງຫມດົສ�າລັບ 
ພວກເຮົາ, ເປັນປະສົບການການຮຽນຮູ້ທ່ີ 
ແທ້ຈງິ. ພູມປັນຍາທ້ອງຖ່ິນເປັນກນູແຈສ�າຄນັ
ສ�າລັບການເຂ້ົາໃຈເຖີງຄວາມສ�າພັນ ແລະ 
ການເພ່ີງພາອາໃສຊັບພະຍາກອນນ�າ້ຂອງ 
ປະຊົາຊົນໃນທ້ອງຖ່ິນ. ພວກເຮົາກ�າລັງຮຽນ
ຮູວ້າ່ປະຊາຊົນໃນພາກເຫນອືຂອງ ສປປ ລາວ 
ຍັງອາໃສ ນ�າ້ອູ ແລະ ສາຂາຕາ່ງໆສ�າລັບການ
ຄ�້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ 
ຊິວດິການເປັນຢູ່.

ລີລາວ ບົວປາວ, ທ່ີປຶກສາປະຈ�າ 
ດ້ານການພັດທະນາສັງຄົມ, ອົງການ IFC 
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ກ່ອງ 5

ຜາ ແລະ ຖ�້າ ໃນອ່າງຮັບນ�າ້ອູ

ມຜີາ ແລະ ຖ�າ້ໃນ 5 ເຂດ ເຊ່ິງໄດຮັ້ບການຮັບຮູ ້ແລະ ບັນທືກໃນອາ່ງຮັບ 
ນ�າ້ອູ: ແຂວງອຸດົມໄຊ, ຫນອງຂຽວ, ເມືອງງອຍເຫນອື, ນ�າ້ບາກ ແລະ 
ປາກອູ. ບ�່ມີຜາ ແລະ ຖ�້າທ່ີໄດ້ຮັບການບັນທືກທ່ີແຂວງຜ້ົງສາລີ. 
ນ�າ້ອໄູຫຼຜ່ານພູຜາທ່ີສງູຊັນ ແລະ ຫນາ້ປະທັບໃຈ. ມຮ່ີອມຜາແຫ່ງຫນື່ງ 
ທ່ີເລີກຫລາຍ. ຖ�້າເກີດຂ້ືນທັງໃກ້ກັບລະດັບນ�າ້ໃນປະຈບັຸນ ແລະ ໃນ 
ລະດບັ 50 - 100 ມ. ທ່ີປາກນ�າ້ງອຍ -ນ�າ້ອ,ູ ຜາຫີນໃນເມອືງງອຍເຫນອື 
ແມ່ນຖືກຕັດໂດຍຮ່ອມຜາທ່ີສວຍສົດງດົງາມ ມີຫນາ້ຜາຕັ້ງທ່ີສູງເຖີງ 
600 ມ ເຊ່ິງກ�່ແມ່ນທ່ີຕັ້ງຂອງ ບ້ານງອຍເຫນອື.

ຖ�້າປາກອູ ຕັ້ງຢູ່ແຄມແມ່ນ�້າຂອງ ໃກ້ກັບປາກອູ ແລະແມ່ນ�້າຂອງ, 
ປະມານ 25 ກມ ທາງເຫນອື ຂອງ ເມອືງ ຫລວງພະບາງ. ໃນຈ�ານວນຖ�າ້ 
ດັ່ງກ່າວມີ 2 ຖ�້າທ່ີມີພຣະພຸດທະຮູບຕ່າງໆ ແລະເປັນສະຖານທ່ີທ່ອງ
ທ່ຽວທ່ີສ�າຄັນ.

ແຫລ່ງ: (Kiernan 2009)

ຄນຸລກັສະນະພ້ືນຖານກ່ຽວກບັການໄຫຼ ຂອງຕະກອນໃນສາຍນ�າ້ອ ູອງີ ຕາມ ຂ� ້ມນູ 
ຂອງ ບ�ລິສັດ ວສິະວະກ�າຄນຸມີງໄຮໂດຣ ຈນີ (HKEC) (ESL 2011) ມີ ຄື 
ດັ່ງລຸ່ມນີ້: 

•	 ຄວາມເຂ້ັມຂຸ້ນຂອງຕະກອນໃນນ�າ້ອູ ຈະຕ�່າໃນລະດແູລ້ງ ແຕ່ຂ້ອນຂ້າງສູງ 
ໃນຊ່ວງນ�າ້ຖ້ວມ (ໂດຍສະເພາະໃນລະດຝົູນ).

•	 ການໄຫຼຂອງຕະກອນສະເລ່ຍຕ�່ປີທ່ີເມືອງງອຍ ຄາດວາ່ມີ 233 ໂຕນ/ກມ2/
ປີ, ຫລາຍກ່ວາສອງທົບຂອງອັດຕາ 113 ໂຕນ/ກມ2/ປີ ເຊ່ິງລາຍງານໂດຍ 
ເຄືອຄ່າຍການຕິດຕາມປະເມີນຜົນຄນຸນະພາບນ�າ້ (1997).

•	 ການໄຫຼຂອງຕະກອນສະເລ່ຍທ່ີເມືອງງອຍ ກົງກັບການໄຫຼຂອງຕະກອນ 
ໃນອັດຕາ 142.4 ກກ/ມ3. ຕົວເລກຕ່າງໆດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນຕົວເລກການໄຫຼ 
ຂອງຕະກອນເຫນອືພ້ືນນ�າ້.

ລະດບັການໄຫຼສະເລຍ່ຕ�ປີ່ໃນອດັຕາ 100 - 600 ມ3/ວນິາທີ ໃນຈດຸຕາ່ງໆຂອງ 
ເຂ່ືອນໄຟຟ້າ, ການຄາດຄະເນການຕກົຕະກອນທາງພ້ືນນ�າ້ 150 – 830 x 103 
ໂຕນ/ມື້ ກ�່ເທ່ົາກັບ 10-15% ຂອງການໄຫຼຂອງຕະກອນທັງຫມດົ, ເຊ່ິງເປັນປົກ 
ກະຕິຂອງການໄຫຼແບບປະສົມ (Lane and Borland 1951). ສົມມຸດວາ່ 
ອັດຕາການຂົນສົ່ງຕະກອນສະເລ່ຍແມ່ນ 113 - 250 ໂຕນ/ປີ/ກມ2 ແລະ 
ການຕົກຕະກອນທາງພ້ືນນ�້າເທ່ົາກັບ 5-15% ຂອງການໄຫຼຂອງຕະກອນ 
ທັງຫມົດໃນສາຍນ�້າອູ, ກ�່ຄາດວ່າ ການຕົກຕະກອນທັງຫມົດໂດຍສະເລ່ຍ 
(ການໄຫຼຂອງຕະກອນເຫນືອພ້ືນນ�້າ ແລະການຕົກຕະກອນພ້ືນນ�້າ) ກ�່ຈະມີ 
ປະມານ 120-290 ໂຕນ/ປ/ີກມ2.

ການຕົກຕະກອນລວມສະເລັ່ຍ 120 - 290 ໂຕນ/ປີ/ກມ2 ທ່ີຄາດຄະເນສ�າລັບ 
ອ່າງຮັບນ�າ້ອູ ອາດຈະສູງກ່ວາການຄາດຄະເນອື່ນໆ ກ່ຽວກັບການຕົກຕະກອນ 
ທາງທ�າມະຊາດ (ກ່ອນການບຸກເບີກ) ຈາກອ່າງຮັບນ�້າໃນເຂດຮ້ອນຊຸ່ມ, 
ເຊ່ິງເລີ້ມແຕ່ 80 ຫາ 150 ໂຕນ/ປີ/ກມ2 (Yu 2005). ຫລາຍກ່ວານັ້ນ, 
ການຕົກຕະກອນອາດຈະສູງກ່ວາຫລາຍ ອິງຕາມປະກົດການການເຊາະເຈື່ອນ 
ທ່ີເກດີຂ້ືນຈາກການບຸກເບີກທ່ີດນິ, ບ�ແ່ຮ່, ຂດຸເຈາະ ແລະ ການສາ້ງເຂ່ືອນໄຟຟ້າ 
ໃນອ່າງຮັບນ�າ້.

ສະພາບອາກາດ ແລະ ທ�ລະນ ີວທິະຍາ
ອ່າງຮັບນ�້າອູມີສະພາບອາກາດເຂດຮອ້ນ ທ່ີມີລະດຝົູນໃນລະຫວ່າງ ເດືອນ 
ພືດສະພາ ຫາ ຕລຸາ ແລະ ລະດແູລ້ງໃນຊ່ວງທ່ີເຫລອືຂອງປີ (ພາບ 4). ປະລິມານ 
ນ�າ້ຝົນສະເລຍ່ຕ�ປ່ໃີນອາ່ງຮັບນ�າ້ມຄີວາມແຕກຕາ່ງລະຫວາ່ງປະມານ 1,250 ມມ 
(ທ່ີ ຫລວງພະບາງ) ແລະ 1,750 ມມ (ທ່ີເມືອງງອຍ). ໃນປີ 2009, 
ປະລມິານນ�າ້ຝົນປະຈ�າປີ ແມນ່ 1,752 ມມ ທ່ີຜ້ົງສາລີ, 1,340 ມມ ທ່ີອດຸມົໄຊ 
ແລະ 1,260 ມມ ທ່ີແຂວງຫລວງພະບາງ ໃນຂະນະທ່ີອດັຕາການລະເຫີຍອາຍ 
ແມນ່ 43% (747.8 ມມ), 66% (879 ມມ) ແລະ 67% (847ມມ) ທ່ີສະຖານທ່ີ
ຕາ່ງໆດັງ່ກາ່ວຕາມລ�າດບັ (ESL 2011). ປະມານ 84% ຂອງປະລມິານນ�າ້ຝົນ 
ເກດີຂ້ືນໃນຊ່ວງເດອືນກ�ລະກດົ ແລະ ສງິຫາ.

ແຕປີ່ 1971 ຫາ 2006, ອຸນນະພູມສະເລ່ຍສງູສດຸ ທ່ີຫລວງພະບາງ ແມ່ນ 34oC 
ຫາ 44oC, ໃນຂະນະທ່ີ ຜ້ົງສາລີ ບັນທືກ ອຸນນະພູມສະເລ່ຍສູງສຸດ ທ່ີ 26oC 
ແລະ 35oC ຈາກປີ 1988 ຫາ 2006. ເດອືນທ່ີຮ້ອນທ່ີສດຸ ແມ່ນເລີ້ມແຕເ່ດອືນ 
ເມສາ ຫາ ມຖຸີນາ. ອຸນນະພູມສະເລ່ຍຕ�າ່ສດຸແມນ່ 3.4oC ຫາ 20oC ທ່ີ ຫລວງພະບາງ 
ແລະ 0.4oC ຫາ 12.4oC ທ່ີ ຜ້ົງສາລີ. ອຸນນະພູມຕ�່າສຸດເກີດຂ້ືນໃນເດືອນ 
ທັນວາ ແລະ ມັງກອນ. ແນວໂນມ້ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນນະພູມຄົງຕົວຢູ່ທ່ົວ 
ອ່າງຮັບນ�າ້ ເຊ່ິງອຸນນະພູມສະເລ່ຍປະຈ�າເດືອນມີແນວໂນມ້ເຢັນລົງທາງເຫນືອຶ 
(ທິດສູຜ້ົ່ງສາລ)ີ ແລະ ອຸນ່ຂ້ືນທາງໃຕ ້(ທິດສູຫ່ລວງພະບາງ).

ໃນເດອືນ ທັນວາ ແລະ ມງັກອນ ອນຸນະພູມທາງພາກເຫນອືຂອງອ່າງຮັບນ�າ້ ສາມາດ 
ຫລດຸລງົຢ່າງຫລວງຫລາຍ ແລະສາມາດຫລດຸລົງເຖີງ 0oC. ການແກຍ່າວເຖີງ 
10 ວັນ ໄດ້ຮັບການບັນທືກໃນຫລາຍປີ, ເຊ່ິງຫລ້າສຸດແມ່ນປີ 2016 ແລະ 
ສາມາດນ�າໄປສູກ່ານຕາຍຂອງສດັລຽ້ງ. ໃນເດອືນມງັກອນ 2016, ອາກາດຫນາວ 
ເຮັດໃຫ້ປາຕາຍຈ�ານວນຫລວງຫລາຍ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນປາສະກາງ (61) ໃນ ນ�າ້ນວົ, 
ອີງຕາມຊາວບ້ານໃນບ້ານ ສົບນາວ.

ການກະຈາຍປະລມິານນ�າ້ຝົນຍ່ີງມຄີວາມຊັດເຈນັ. ລະຫວາ່ງເດອືນພືດສະພາ 
ແລະ ຕລຸາ, ເກືອບທັງຫມດົພາກເຫນອືຂອງອ່າງ ຮັບນ�າ້ອູ ມີປະລິມານນ�າ້ຝົນ 
ລະຫວ່າງ 1,200 ມມ ຫາ 1,500 ມມ, ໃນຂະນະທ່ີພາກໃຕ້ຂອງອ່າງ 
(ທ່ີແຂວງຫລວງພະບາງ) ໄດ້ຮັບປະລິມານນ�າ້ຝົນລະຫວາ່ງ 1,100 ມມ ແລະ 
1,200 ມມ. ໃນລະດແູລງ້, ປະລມິານນ�າ້ຝົນທ່ີມຫີນອ້ຍກວ່າໃນຂອບເຂດ 200 
- 300 ມມ ປະກດົວາ່ໄປຕາມຮ່ອມສາຍນ�າ້ ຈາກເຂດທ່ີແຫ້ງແລ້ງກວ່າໃນຍອດອູ 
ຕ�່ໃສ່ເຂດທ່ີກ້ວາງຂ້ືນໃນປາກນ�າ້ພາກ ລົງໃຕ້ສູ່ ແມ່ນ�າ້ຂອງ. ນອກຈາກເຂດທ່ີ 
ແຫ້ງແລ້ງກ່ວາດັ່ງກ່າວນີ້ແລ້ວ (ໃນເຂດເນີນສູງກ່ວາ), ປະລິມານນ�້າຝົນໃນ 
ລະດແູລ້ງຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວາ່ງ 300 ມມ - 400 ມມ.

ຄວາມຫນາແຫນນ້ຂອງບ້ານຕາມສາຍນ�າ້ອຈູະເພ້ີມຂ້ືນໃນຊ່ວງທ້າຍສດຸຕອນລຸມ່ 
ຂອງສາຍນ�າ້ໃນລະຫວາ່ງກໂີລແມດັທ່ີ 120 ຫາ ປາກອ ູເຊ່ິງໃນນັນ້ບ້ານຈ�ານວນ 
ຫລາຍແມນ່ຕັງ້ຢູ່ຝ່ັງຂວາຂອງສາຍນ�າ້ (ກະລນຸາເບ່ີງ ຮບູພາບ 1). ເຫັນໄດຢ່້າງ 
ຈະແຈງ້ວາ່ການກະຈາຍຂອງບ້ານຕ່າງໆແມ່ນ ໄດ້ຮັບອິດທີພົນຈາກເສັ້ນທາງ 
ເລກທ່ີ 13 ຈາກແຂວງຫລວງພະບາງ, ເຊ່ິງມີຫລາຍບ້ານໃນກ�້າຂວາ ຈນົເຖີງ 
ຫລກັ 50 ເຊ່ິງ ທາງເລກທ່ີ 13 ເລີ້ມປ່ຽນທິດທາງໄປຕາມສາຍນ�າ້ງາ ສູອ່ດຸມົໄຊ. 
ມີບ້ານຈ�ານວນຫລາຍຕັ້ງຢູ່ເຂດປາກບາກ ແລະ ຫນອງຂຽວ ຫາເມືອງງອຍ 
(ຫລັກ 90 ຫາ ຫລັກ 120). ຈ�ານວນບ້ານຫລດຸລົງທາງເຫນອືຂອງສາຍນ�າ້, 
ແຕ່ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວຢ່າງຫນ້ອຍມີ ຫນຶ່ງບ້ານ ທັງສອງຟາກຝ່ັງໃນທກຸໆ 10 
ກີໂລແມັດ ພ້ອມກັນນັນ້ກ�່ມີບ້ານຈ�ານວນຫລາຍອ້ອມແອ້ມ ເມືອງຂວາ ແລະ 
ເມືອງສ�າພັນ (ກີໂລແມັດ ທ່ີ 220).

ສາມາດພົບເຫັນສວນແຄມນ�້າໂດຍສັງເກດຈາກ ພາບດາວທຽມກູເກີນເອີກ 
(Google Earth) ແລະແນນ່ອນວາ່ ສວນແຄມນ�າ້ມຄີວາມເຊ່ືອມໂຍງກບັບ້ານ 
ໂດຍສະເພາະຕອນລຸມ່ຂອງນ�າ້ອ ູລະຫວາ່ງປາກອ ູແລະ ເມອືງງອຍ, ສວ່ນຕອນ 
ເທີງຂອງສາຍນ�້າມີສວນແຄມນ�້າຫນ້ອຍລົງ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖີງແຄມນ�້າທ່ີ 
ຄ້ອຍຊັນ ແລະ ເປັນຫີນ, ເຊ່ິງບ�່ຄ່ອຍເຫມາະສົມສ�າລັບການປູກຝັງ.

ອາກຮິໂຊນ (Acrisols) ແມ່ນດນິປະເພດຕົນ້ຕ� ທ່ີມ ີ4 ປະເພດຍ່ອຍ (ເພຮີກ, 
ເກລລີກ, ຮາບລີກ ແລະ ຮູມີກ) ເຊ່ິງກວມເອົາ 82.2% ຂອງເນື້ອທ່ີທັງຫມດົ 
ຂອງອາ່ງຮັບນ�າ້. ຮາບລກີ ເປັນດນິປະເພດຫລກັ ດນິດັງ່ກ່າວເປັນດນິທ່ີເປັນກດົ 
ທ່ີມສີະຖານະພ້ືນຕ�າ່ (<50% ພ້ືນອີ່ມຕວົ) ແລະ ມກີານຊືມນ້ໍາຫລາຍ. ດນິເກອືບ 
ທັງຫມດົໃນອາ່ງຮັບນ�າ້ອເູປັນດນິທ່ີບ�່ຄອ່ຍອຸດມົສມົບູນ ແລະ ຖ້າຄຸມ້ຄອງບ�່ໄດດ້ີ 
ກ�່ຈະເຮັດໃຫ້ດິນເຊ່ືອມໂຊມ ນ�າໄປສູ່ສະມັດຕະພາບການຜະລິດພືດທ່ີຕ�່າ.

0

50

100

150

200

250

300

0

200

400

600

800

1000

1200

  

 

 

   

 
 

  

 

ຄວ
າມ

ສູງ
ເໜ

ືອໜ
້ານ

້ຳທ
ະເ

ລ 
(ມ

)

ຄວ
າມ

ກ້ວ
າງ

ຂອ
ງສ

າຍ
ນ້ຳ

 (
ມ)

480460440420400380360340320300280260240220200180160140120100806040200

ໄລຍະຫ່າງ ຈາກຍອດນ້ຳ (ກມ)

ຍອດນ້ຳ ຍອດອູ

ປາກຄາງ

ປາກນ້ຳບາກ

ປາກອູ

ປາກບານ

ປາກນ້ຳງາ

ມ. ສຳພັນ ມ. ຂວາ ໜອງຂຽວ

ປາກ ເລງ

ລະດັບຄວາມສູງຈາກໜ້ານ້ຳທະເລ
ຄວາມກ້ວາງຂອງສາຍນ້ຳ
ເຂື່ອນ - ທີ່ມີຢູ່
ເຂື່ອນ - ທີ່ກຳລັງໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງ

ເຄຶ່ອງໝາຍ:

ປາກນ້ຳພາກ

ປາກນ້ຳນົວ

ຫີນຜາ
ຈຸດເລີ້ມຕົ້ນ

ນ້ຳອູ 7

ນ້ຳອູ 6
ນ້ຳອູ 5

ນ້ຳອູ 4
ນ້ຳອູ 3

ນ້ຳອູ 2 ນ້ຳອູ 1

ຄນຸລັກສະນະທາງກາຍຍະພາບ ແລະ 
ສະພາບທາງດ້ານພູມສາດ

ຄນຸລັກສະນະທາງກາຍຍະພາບ
ອາ່ງຮັບນ�າ້ອຕູັງ້ຢູ່ໃນສາມແຂວງພາກເຫນອືຂອງ ສປປ ລາວ ເຊ່ິງລວມມ ີແຂວງ 
ຜ້ົງສາລີ, ອດຸມົໄຊ, ແລະ ຫລວງພະບາງ. ອ່າງຮັບນ�າ້ດັງ່ກາ່ວມລີກັສະນະພູ ສງູ 
ຄ້ອຍຊັນ ພ້ອມກັບສາຍນ�້າທ່ີໄຫຼແຮງທ່ີມີພ້ືນນ�້າ ແລະ ແຄມຝ່ັງ ເປັນຫີນ. 
ໃນການຈດັປະເພດ ອ່າງຮັບນ�າ້ຂອງ ຄະນະກ�າມະທິການແມ່ນ�າ້ ຂອງສາກົນ 
ໄດ້ຄາດຄະເນປະເພດຄ້ອຍຊັນ ແລະ ອ່າງຮັບນ�້າອູ  ຄືດັ່ງຕ�່ໄປນີ້: 10% 
ຂອງອ່າງຮັບນ�າ້ແມ່ນຄ້ອຍຊັນຫລາຍ (>60% ຄ້ອຍຊັນ), 48% ຄ້ອຍຊັນ 
(30-60% ຄ້ອຍຊັນ) ແລະ 24.3% ຄ້ອຍຊັນລະດັບກາງ (15-30%). 
ພຽງແຕ ່2.2% ຂອງອາ່ງຮັບນ�າ້ເທ່ົານັ້ນ້ທ່ີຮາບພຽງ (0.2% ຄອ້ຍຊັນ) (MRC 
2001).

ນ�າ້ອູ ເກີດຂ້ືນໃນພູເຂົາ ທາງພາກເຫນອືຂອງ ສປປ ລາວ ໃນແຂວງຜ້ົງສາລີ, 
ທາງທິດໃຕ້ຂອງຊາຍແດນ ລາວ-ຈນີ. ຂ�້ມູນດ້ານລະດັບຄວາມສູງເຫນອືຫນາ້ 
ນ�າ້ທະເລຂອງນ�າ້ອູບ່ົງບອກວາ່ ນ�າ້ອູເກີດຂ້ືນໃນລະດັບ 1,007 ມ ຈາກລະດັບ 
ຫນາ້ນ�າ້ທະເລ ແລະ ໄຫຼປ່ອງໃສ່ນ�າ້ຂອງ ໃນລະດັບ 290 ມ ເຊ່ິງມີຄວາມຍາວ 
465 ກມ (ພາບ 3). ໃນຊ່ວງຕົນ້ໆຂອງສາຍນ�າ້, ນ�າ້ອຈູະກ້ວາງອອກຈາກຫ້ວຍນ�າ້ 
ທ່ີໄຫຼໄວຜ່ານພູ ແລະ ພ້ືນນ�າ້ທ່ີມີຫີນ ພ້ອມກັບຄວາມກ້ວາງປະມານ 2 ແມັດ 
ສູ່ແມ່ນ�າ້ເຊ່ິງມີຄວາມກວາ້ງຫລາຍ ກ່ວາ 10 ມ ພາຍໃນບ�່ເທ່ົາໃດກີໂລແມັດ. 
ຄອ້ຍພູອອ້ມແອມ້ມປ່ີາໄມ ້ຫລືບ�ກ່�ຖືື່ກຖາງສ�າລບັປູກຊາ ຫລ ືກວ້ຍໃນບາງເຂດ. 
20 ກມ ຫລັງຈາກນັນ້ ໃນເຂດທ່ີຍັງມີຄ້ອຍຊັນ, ມີເຂ່ືອນໄຟຟ້າຂະຫນາດນອ້ຍ
ເຊ່ິງແມນ່ນ�າ້ອູ 9 ທ່ີໄດ້ຮັບການກ�ສ່າ້ງໃນຫວາ່ງບ�ນ່ານມານີ້. ນີ້ແມ່ນເຂ່ືອນໄຟຟ້າ 
ນ�້າລົ້ນ ເຊ່ິງໄດ້ຫັນນ�້າຈາກເຂ່ືອນຕັນນ�້າຂະຫນາດນ້ອຍໄຫຼຜ່ານຮ່ອງນ�້າທ່ີມີ 
ຄວາມຍາວປະມານ 700 ມ ກອ່ນເຖີງໂຮງງານຜະລິດ ໄຟຟ້າ. ຄວາມອາສາມາດ 
ຕິດຕັ້ງແມ່ນ 450 ກິໂລວດັ.

3.1

ລະດັບຄວາມສູງຈາກຫນາ້ນ�າ້ທະເລ ແລະ ຄວາມກ້ວາງຂອງນ�າ້ອູ.ຮູບພາບ 3

ສາຍນ�າ້ຫລດຸລະດບັຄວາມສງູຢ່າງສະຫມ�າສະເຫມຈີາກ 527 ມ ທ່ີປາກນ�າ້ຄາງ 
ຫາ 279 ມ ທ່ີປາກອ.ູ ນີ້ແມ່ນເທ່ົາກບັການຫລດຸລະດບັໃນ 0.75 ມ ຕ�ກ່ໂີລແມດັ 
ຂອງສາຍນ�າ້. ການປ່ຽນແປງຄວາມກ້ວາງຂອງສາຍນ�າ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ສາຍ
ນ�າ້ມແີນວໂນມ້ ກວ້າງຂ້ືນຫລັງຈາກການໄຫຼຜ່ານປາກນ�າ້ຄາງ. ໂຮງງານພະລງັງານ
ໄຟຟ້ານ�າ້ຕກົຕາ່ງໆແມນ່ໄດຮັ້ບການສາ້ງຂ້ືນໃກຈ້ດຸທ່ີແຄບທ່ີສດຸຂອງສາຍນ�າ້.

ສາຍນ�າ້ອູມີແກ້ງ ແລະ ວງັເລີກກະແຈກກະຈາຍ ເຊ່ິງກວມເອົາຫລາຍກ່ວາຫນຶງ່ 
ສວ່ນສາມຂອງສາຍນ�າ້ທັງຫມດົ. ຊີນຊິູຕ(ີsinuosity) ຂອງນ�າ້ສາຍຫນຶງ່ (SI) 
ແມ່ນຕົວ ວດັແທກ ກ່ຽວກັບລະດັບຄວາມຄົດຫລ້ຽວຂອງສາຍນ�າ້. ສາຍນ�າ້ 
ໃນເຂດທ່ົງ ພຽງມັກຈະມີລະດັບຄວາມໂຄ້ງຫລາຍກ່ວາສາຍນ�າ້ໃນເຂດເນນີສູງ 
ເຖີງ ວາ່ມັນ ຈະຂ້ືນກັບໂຄງສ້າງທາງດ້ານທ�ລະນວີທິະຍາ ເຊ່ິງເນັນ້ໃຫ້ເຫັນວາ່
ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວນ�າ້ອແູມ່ນສາຍນ�າ້ທ່ີຊ່ືຫລາຍ (ຊີນຊິູຕ ີແມ່ນຢູ່ລະຫວາ່ງ 1 ຫາ 
2). ຈະມີສາຍນ�າ້ສາຂາຕ່າງໆປ່ອງໃສ່ແຕ່ລະຂ້າງຂອງນ�າ້ອູ ໃນທກຸໆ 10 ກມ 
ໃນເກືອບທກຸໆ ສ່ວນຂອງສາຍນ�າ້, ຍົກເວັນ້ຊ່ວງ ລະຫວາ່ງກີໂລແມັດທ່ີ 140-
160 ຂອງສາຍນ�າ້ ແລະ ໃນຊ່ວງກີໂລແມັດທ່ີ 270. ບາງຊ່ວງຂອງ 10 ກມ 
ມີສາຍນ�າ້ ແລະ ສາຂາ ແມ່ນ�າ້ໄຫຼປ່ອງໃສ່ແຄມນ�າ້ທັງສອງຝ່ັງ.

ແຫລ່ງ: ການສ�າຫລວດທສງ ກູເກີນເອີກ ສ�າລັບເອກະສານສະພາບລວມອ່າງຮັບນ�າ້ອູ ແລະ ຊີໂນໄຮໂດຣ
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ອຸທົກກະສາດ - ຄນຸລກັສະນະຕົນ້ຕ� (HKEC 2009): 

•	 ອດັ ຕາ ການ ໄຫລ ສະ ເລຍ່ ຂອງ ນ�າ້ ອູ ທ່ີ ເມອືງງອຍແມນ່ 440 ມ3/ວນິາທີ, 
ອງີຕາມ ຂ�້ມູນທ່ີເກັບກ�າແຕ່ປີ 1987 ຫາ 2003.

•	 ອດັ ຕາ ການ ໄຫລ ສະເລຍ່ປະຈ�າປສີງູສດຸແມນ່ 710 ມ3/ວນິາທີ 
 (1971) ແລະ ຕ�່າສຸດແມ່ນ 221 ມ3/ວນິາທີ (1992).

•	 ປະລິມານນ�າ້ ລົນ້ເພ້ີມຂ້ືນແຕ່ລະປຈີາກເດອືນພືດສະພາ, ແລະ ສງູສດຸ 
ໃນລະຫວາ່ງເດອືນກ�ລະກດົ ແລະ ກນັຍາ ຈາກນັນ້ກ�ຫ່ລດຸລງົຈາກເດອືນ 
ພະຈກິ ຫາ ເມສາ.

•	 ປະມານ 83.6% ຂອງນ�າ້ລົນ້ປະຈ�າປ ີເກດີຂ້ືນໃນລະດຝົູນ (ເດອືນ 
ມຖຸິນາ ຫາ ພະຈກິ), ໃນຂະນະທ່ີພຽງແຕ ່16.4% ເກດີຂ້ືນໃນ ລະດແູລງ້ 
(ເດອືນທັນວາ ຫາ ພືດສະພາ).

•	 ອດັ ຕາ ການ ໄຫລ ສະ ເລ່ຍ ຕ�າ່ ສດຸ ປະ ຈ�າ ເດອືນເກດີຂ້ືນໃນເດອືນມນີາ 
ຫາ ເມສາ ທ່ີມີລະດັບຕ�່າສຸດເຖີງ 57 ມ3/ວນິາທີ ເຊ່ິງໄດ້ຮັບການ 
ສັງເກດໃນເດືອນເມສາ ປີ 1979.

•	 ອງີຕາມປະລິມານນ�າ້ຝົນປະຈ�າປສີະເລ່ຍ 1,650 ມມ ແລະ ຄວາມ 
ເລີກຂອງນ�າ້ ລົ້ນປະຈ�າປີສະເລ່ຍ 721 ມມ, ການຄາດຄະເນຕົວ 
ສ�າປະສິດຂອງນ�າ້ ລົ້ນສ�າລັບອ່າງຮັບນ�າ້ແມ່ນ 44%.

ເນື້ອທ່ີອ່າງຮັບນ�າ້	(ກມ²)	ແລະ	ການຄາດຄະເນອັດຕາການໄຫຼປະຈ�າປີສະເລ່ຍ	(ມ³/ວນິາທີ)	ສ�າລັບນ�າ້ອູ	ແລະ	ສາຂາຕົ້໊ນຕ�ຂອງນ�າ້ອູຕາຕະລາງ 1

Tributary Code Catchment area (km²) % of basin area Annual Avg. flow (m³/s) Rank* 

1. Nam Khang (NK) 1,097 4.2 21.7 6

2. Nam Ngay (NNy) 879 3.4 18.6 8

3. Nam Leng (NL) 2,092 8.1 40.9 3

4. Nam Houn (NH) 881 3.4 19.5 7

5. Nam Pok (NP) 517 2.0 10.0 11

6. Nam Ban (NB) 742 2.9 15.3 9

7. Nam Phak (NPk) 3,342 12.9 68.4 1

8. Nam Noua (NNa) 2,089 8.1 32.1 4

9. Nam Hub (NHb) 713 2.8 12.9 10

10. Nam Bak (NBk) 1,722 6.6 15.8 5

11. Nam Nga (NNg) 2,677 10.3 47.1 2

Total Tributary area (km²) 16,752 64.7

Nam Ou Basin total area (km²) 25,910

ຄນຸນະພາບນ�າ້ຫນາ້ດິນ

ຄະນະກ�າມະທິການແມ່ນ�າ້ຂອງສາກນົໄດ້ເກບັກ�າຂ�ມ້ນູຄນຸນະພາບນ�າ້ປະຈ�າເດອືນ
ຈາກຈດຸຕ່າງໆຂອງແມ່ນ�້າຂອງ ນັບແຕ່ປີ 1985, ລວມທັງຫນື່ງ່ຈດຸໃນນ�້າອູ 
ທ່ີບ້ານຫາດຄ�າ ທາງລຸ່ມຂອງຂົວປາກອູ (ຊ່ືຂອງສະຖານນີ ແລະ ເລກທ່ີ, 
H100101). ພາບ 5 ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນມ້ລວມຂອງຄນຸນະພາບນ�າ້ ທ່ີໄດ້ 
ສັງເກດໃນສະຖານແີຫ່ງນີ້ຕາມການເວລາ.

ເມື່ອສມົທຽບກບັມາດຕະຖານຄນຸນະພາບສາຍນ�າ້ ກຽ່ວກບັອກົຊີທ່ີລະລາຍໃນນ�າ້ 
(DO), ຄວາມຕອ້ງການດ້ານອົກຊີທາງເຄມີ, ແມງການສີ, ຟອສເຟດລວມ, 
ນໂີຕຣແຊນລວມ, ຄວາມເປັນກົດ ແລະ ດ່າງ (pH), ແລະ ຄວາມສາມາດໃນ 
ການປັບຄວາມເປັນກດົ ຫລ ືອານກາລນີຕີ ີ(Alkalinity) ຂອງຄະນະກ�າມະການ 
ເສດຖະກິດ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ສ�າລັບເອີລົບ (UNECE 1994), 
ຕວົຢ່າງເກອືບທັງຫມດົ (ເກບັກ�າມາແຕ່ປ ີ1985) ແມນ່ຢູ່ໃນຫມວດ ສຂຸະພາບນ�າ້ 
ປະເພດ 1 ແລະ 2 (UNECE 1994). 

ອີງຕາມປະຫວດັຄວາມເປັນມາ, ສຸຂະພາບນ�າ້ຂອງນ�າ້ອູທ່ີບ້ານຫາດຄ�າ ກ່ອນ 
ໄຫຼປ່ອງໃສ່ແມ່ນ�າ້ຂອງ ແມ່ນຈດັຢູ່ໃນປະເພດດີ ຫລາຍ ແລະດີ, ໂດຍສະເພາະ 
ແມນ່ DO, pH ແລະ ຄວາມຕ້ອງການອກົຊີທາງເຄມ.ີ ຕອນເຫນອືຂອງສາຍນ�າ້ອູ 
ທ່ີ ຜ້ົງສາລ ີມຄີນຸນະພາບນ�າ້ດກີວ່າ ຕອນລຸມ່ ທ່ີຫລວງພະບາງ ໃກກ້ບັປາກນ�າ້ອູ.

Source: GIS analysis and (HKEC 2009)
*Ranked by catchment area and flow contribution

ກ່ອງ 6

ເຫດການນ�າ້ຖ້ວມ & ໄພພິບັດອື່ນໆ

ຄນຸລັກສະນະຕົ້໊ນຕ�ຂອງນ�າ້ຖ້ວມໃນອ່າງຮັບນ�າ້ອູທ່ີເມືອງງອຍ ແມ່ນສະຫລບຸໄດ້ຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້ (HKEC 2009): 
ເສັ້ນສະແດງນ�າ້ຖ້ວມໂດຍປົກກະຕິຈະເປັນຮູບແບບດຽວ ເຊ່ີງມີໄລຍະ 5-15 ວນັ, ນ�າ້ຖ້ວມຫນກັໄດ້ຮັບການບັນທືກໃນປີ 1994 ແລະ 1996.

 ເດືອນສິງຫາ 15-19, 1996 ມີລົມມ�ລະສຸມ ແລະ ຝົນຕົກຫນກັຈາກທິດຕາວນັອອກ ເຮັດ ໃຫ້ ນ�າ້ ຖ້ວ ມສູງ ຂ້ືນ ໃນ ອັດ ຕາ ການ ໄຫລສູງສຸດເຖີງ 
     7,017 ມ3/ວນິາທີ, ສາ້ງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ພືດກະສກິ�າ. ອດັ ຕາ ການ ໄຫລ ສະ ເລ່ຍ ສງູ ສດຸແມ່ນ 9,290 ມ3/ວນິາທີ.
 ເດືອນກ�ລະກົດ 15-20, 1994  ພະຍຸໄຕ້ຝຸ່ນລົມມ�ລະສຸມ ເຮັດໃຫ້ມີການເສັຍຫາຍຕ�່ກັບພືດກະສິກ�າ ແລະ ສັດລ້ຽງ. 
     ຝົນຟ້າຄະນອງແມ່ນ 1,090 ມມ, ເຮັດໃຫ້ອັດ ຕາການໄຫຼຂອງນ�າ້ຖ້ວມຂ້ືນສູງສຸດເຖີງ 7,771 ມ3/ວນິາທີ. 
 ເດືອນກ�ລະກົດ, 1992   ອັດ ຕາການໄຫຼຂອງນ�າ້ຕ�່າສຸດສະເລ່ຍຕ�່ວນັແມ່ນ 1,660 ມ3/ວນິາທີ.

ທ່ີຜ້ົງສາລີ, ນ�າ້ຖ້ວມໃຫຍ່ເກີດຂ້ືນສາມຄັ້ງ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2001:
 2016 ນ�າ້ລານ ແລະ ນ�າ້ເລັງທ່ີບຸນໃຕ້.
 2011 ເມືອງໃຫມ ່ ແລະ ທກຸໆສາຂາຂອງ ນ�າ້ນວົ.
 2001 ທ່ີ ເມືອງຍອດອູ, ເຂດຕົວເມືອງໃກ້ກັບສາຍນ�າ້ຖືກຖ້ວມ ແລະ ມີຄວາມເສຍຫາຍຫນກັ, ນບັທັງ ຮ່ອງຊົນລະປະທານຊີມັງ.

ປະກົດວາ່ ເມືອງຫລາ ເປັນເມືອງທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫລາຍທ່ີສຸດຈາກໄພນ�າ້ຖ້ວມ ມີສາມເຫດການທ່ີໄດ້ຮັບການບັນທືກໃນປີ 1975, 1991 ແລະ 2008. 
ໃນປີ 1991, ມີຄົນຕາຍ 17 ຄົນ ແລະ 20 ຄົນ ຖືກບາດເຈບັ ສ່ວນເຫດການອື່ນບ�່ມີຜູ້ເຄາະຮ້າຍຖືກບັນທືກໄວ.້ ບ�່ມີໄພແຫ້ງແລ້ງ ໃນດ້ານການສະຫນອງນ�າ້ 
ແລະ ກະສິກ�າເກີດຂ້ືນໃນອ່າງຮັບນ�າ້ອູ. (ແຫລ່ງທ່ີມາ: ຈາກກອງ ປະ ຊຸມ ປຶກ ສາ ຫາ ລື ຂ້ັນ ແຂວງ ໃນ ສາມ ແຂວງ).

ຊັບພະຍາກອນນ�າ້ໃນອ່າງຮັບນ�າ້ອູ
ເນື້ອທ່ີຂອງອ່າງຮັບນ�າ້ ແລະ ນ�າ້ສາຂາ

ນ�າ້ອມູ ີ11 ສາຂາຫລັກ. ຂະຫນາດ ແລະອັນດບັຂອງອາ່ງຮັບນ�າ້ສາຂາຕາ່ງໆແມນ່
ສະແດງໃນຕາຕະລາງ 1. ນ�າ້ພາກ, ນ�າ້ງາ ແລະ ນ�າ້ເລັງ ເປັນສາມອັນດັບຕົ້ນໆ 
ດາ້ນເນື້ອທ່ີອ່າງຮັບນ�າ້ ແລະ ອັດຕາສ່ວນຕ�ກ່ບັອ່າງຮັບນ�າ້. ນ�າ້ນວົ ແມ່ນນ�າ້ສາຂາ 
ອັນດັບສີ່ທ່ີໃຫຍ່ທ່ີສຸດ.

ອຸທົກກະສາດ

ຂ�ມ້ນູຂ່າວສານກຽ່ວກບັອທົຸກກະສາດນ�າ້ຫນາ້ດນິ ແມນ່ໄດມ້າຈາກ ສະຖານອີທົຸກ 
ກະສາດທາງການທ່ີເມອືງງອຍ (20°42’38.01”N, 102°40’25.52”E),ເຊ່ິງ 
ມີບັນທືກຄືນຫລັງ ໃນສຸ່ມປີ 1970. ສະຖານອີຸທົກກະສາດບາງສະຖານນອີື່ນໆ 
ກ�່ໄດ້ນ�າມາຕິດຕັ້ງເພ່ືອຈດຸປະສົງອື່ນໆເຊ່ັນ: ການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ 
ນ�າ້ຕກົ, ແຕ່ການບັນທືກຕ່າງໆດັ່ງກ່າວບ�່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ ຫລືບ�່ມີໄລຍະການນ�າ 
ໃຊ້ງານທ່ີຍາວນານ. ຂ�້ມນູການໄຫຼປະຈ�າວນັແຕ່ປ ີ1987 ຫາ 2003 ຖືກນ�າມາ 
ໃຊ້ເພ່ືອ ຄາດຄະເນຂ�ມ້ນູດ້ານອທົຸກວທິະຍາສ�າລບັການອອກແບບ ເຂ່ືອນໄຟຟ້າ 
7 ເຂ່ືອນ (HKEC 2009) ແລະ ການຝຶກອບົຮົມຂອງ ໄອດມົ (IDOM) ລະຫວາ່ງ 
ປີ 1999 ຫາ 2003 (IDOM 2014, ESL 2011).

ປະລິມານນ�າ້ຝົນສະເລ່ຍປະຈ�າເດືອນໄລຍະຍາວໃນອ່າງຮັບນ�າ້ອູ.ຮູບພາບ 4

100 ມມ
150 ມມ

260 ມມ

300 ມມ
ສູງກ່ວາທ່ີຜ້ົງສາລີ

ທັນວາ ມັງກອນ ກຸມພາ ມີນາ ເມສາ ພຶດສະພາ ມິຖຸນາ ກ�ລະກົດ ກັນຍາ ຕລຸາ ພະຈກີສິງຫາ

ລະດແູລ້ງ 
(ຕລຸາ-ເມສາ)< 20 ມມ

ລະດຝົູນ 
(ພຶດສະພາ-ກັນຍາ)
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ຊັບພະຍາກອນທາງ ດາ້ນຊີວະວທິະ ຍາ3.2
ຄນຸລັກສະນະທາງຊີວະພາບ
ຂອງສາຍນ�າ້

ການສ�າຫລວດທ່ີຢູ່ອາໃສຂອງ ສດັ ນ�າ້

ກ່ອງ 8

ຄນຸລັກສະນະທາງຊີວະພາບຂອງອ່າງຮັບນ�າ້ອູ

ອ່າງ ຮັບນ�້າອູນອນໃນເຂດລະບົບນິເວດທາງບົກເຄີ່ງເຂດຮ້ອນຕາມ 
ນຍິາມຂອງອົງການ WWF (Olson and Dinerstein 2002). 
ພ້ອມນັນ້ອ່າງຮັບນ�າ້ດັງ່ກາ່ວກ�ນ່ອນໃນລະບົບນເິວດວທິະຍາປ່າໄມໃ້ບ 
ກວ້າງໃນເຂດຊຸ່ມ ແລະເຄີ່ງເຂດຮ້ອນ ແລະ ເປັນທ່ີຮັບຮູວ້າ່ເປັນເຂດທ່ີມີ 
ລກັສະນາພິເສດດາ້ນພູຜາ. ບົນພ້ືນຖານລະບົບການຈດັປະເພດສາຍນ�າ້
ຕາ່ງ  ໆທ່ີພັດທະນາສ�າລບັຂົງເຂດແມນ່�າ້ຂອງ (Lehner and Ouellet 
Dallaire 2014), ເຊ່ິງໃຊ້ 3 ກຸມ່, ສາມາດສງັເກດຄນຸລກັສະນະທາງ 
ດາ້ນ ອທົຸກກະສາດ, ກາຍຍະພາບ ແລະ ໂຄງສາ້ງຂອງອາ່ງນ�າ້ອູໄດຄ້ື 
ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ອຸທົກກະສາດ:

•	 ສາຂ າຕ່າງໆຂອງນ�າ້ອູສາມາດຈດັເປັນສາຍນ�າ້ຂະຫນາດກາງອີງ
ຕາມການໄຫຼປະຈ�າປີສະເລ່ຍ 10-100 ມ3/ວນິາທີ.

•	 ສາຍນ�າ້ອູຈາກ ປາກນ�າ້ຄາງຫາ ປາກອູ ສາມາດຈດັເປັນ ສາຍນ�າ້ 
ປະເພດໃຫຍ່, ເຊ່ິງມີການໄຫຼປະຈ�າປີສະເລ່ຍ 619 ມ3/ວນິາທີ 
(ລະຫວາ່ງ 100-1,000 ມ3/ວນິາທີ).

•	 ອດັ ຕາ ການ ໄຫລ ຂອງ ນ�າ້ປະຈ�າເດອືນສງູສດຸແມ່ນ ຫລາຍກວ່າການ 
ໄຫຼປະຈ�າປີສະເລຍ່ ເຖີງສາມເທ່ົາຕວົ ເຊ່ິງເຮັດໃຫ້ສາຍນ�າ້ສາຂາຕາ່ງໆ 
ເປັນສາຍນ�າ້ປະເພດທ່ີມີການປ່ຽນແປງສູງຕາມລະດກູານ. ສ່ວນ
ຕາ່ງໆຂອງທາງເຫນອືຂອງນ�າ້ອມູກີານປ່ຽນແປງການໄຫຼຕ�າ່ກວ່າພຽງ 
ເລກັນອ້ຍ ເນືອ່ງຈາກຝົນຕກົຫນອ້ຍກວ່າ ທຽບໃສ່ສວ່ນຕາ່ງໆຂອງນ�າ້ອູ 
ແລະ ສາຍນ�າ້ສາຂາຕາ່ງໆທາງລຸມ່ນ�າ້.

ສະພາບກາຍຍະພາບ:

•	 ສາຍນ�າ້ສາຂາຕ່າງໆ ແລະ ສາຍນ�າ້ຫລັກຂອງນ�າ້ອູແມ່ນຢູ່ໃນລະ
ດບັສງູ (750 ມມ ເຫນອືຫນາ້ນ�າ້ທະເລ) ແລະ ຕ�າ່ (750 ມມ ເຫນອື 
ຫນາ້ນ�າ້ທະເລ) ຂອງປ່າໃບກ້ວາງໃນເຂດຊຸ່ມ.

•	 ມີຜາຫີນຫລາຍຢູ່ທາງລຸ່ມຂອງສາຍນ�າ້.

ຄນຸລັກສະນະທາງໂຄງສ້າງ:

•	 ສາຍນ�າ້ສາຂາ ແລະ ນ�າ້ອູມີອັດຕາຄວາມຊັນຂອງສາຍນ�າ້ສູງ.

•	 ນ�າ້ອູ ແລະ ນ�າ້ສາຂາຕ່າງໆມີຕະກອນ ແຕ່ບ�່ມີທ່ົງນ�າ້ຖ້ວມ.

ກ່ອງ 9

ການສ�າຫຼວດທ່ີຢູ່ອາໃສຂອງສດັນ�າ້	-	ບ້ານວງັເລ,	ປາກອູ

ທ່ີຢູ່ອາໃສຂອງສດັນ�າ້ໄດຮັ້ບການສ�າຫລວດຢ່າງລະອຽດໃນຫາດຊາຍ 
ແລະ ຫີນ ທ່ີສາຍນ�າ້ຕອນເທີງຂອງບ້ານວງັເລ ໃກ້ກບັປາກອ ູ(ກະລນຸາເບ່ິງ 
ພາບ 6). ພາບດາວທຽມ ກເູກນີເອກີ (Google Earth) ໃຫ້ເຫັນວາ່ 
ສາຍນ�າ້ໃນຈດຸດັງ່ກາ່ວມຄີວາມກວ້າງອອກ ແລະ ມສີອງຮ່ອງ ທ່ີມນີ�າ້ 
ໄຫຼໄວເທ່ົາໆກັນ. ຮ່ອງນ�າ້ຝ່ັງຊ້າຍກ້ວາງກ່ວາ, ມີຫີນພ້ົນຂ້ືນ ແລະ 
ມພຸ່ີມໄມທ້າງເຫນອື ແລະ ໃຕ້ສດຸຂອງຮ່ອງ. ຮ່ອງນ�າ້ດັງ່ກ່າວມແີກ້ງນອ້ຍ 
ແລະ ນ�້າຕື້ນ. ຮອ່ງນ�້າເບ້ືອງຂວາແມ່ນກ້ວາງປະມານ 30-40 ມ 
ແລະ ມີໂຄ້ງແຫລມທາງທ້າຍຂອງດອນ ເຊ່ິງເຮັດໃຫ້ນ�າ້ໄຫຼກັບຄືນສູ່
ສາຍນ�າ້ຫລັກ. ມີການສະສົມ ຫີນຊາຍໃນຈດຸດັ່ງກ່າວ ເຊ່ິງຊາວບ້ານ 
ແຄມຝ່ັງຂວາຂອງສາຍນ�າ້ໄດ້ໃຊ້ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ.

ດອນດັງ່ກາ່ວມຄີວາມຍາວ 580 ມ ແລະຄວາມກວ້າງ 190 ມ, ມກີານ 
ສະສມົຫີນຊາຍ, ຫີນແຮ່ ທ່ີນອນໃນພ້ືນສາຍນ�າ້ ມນີ�າ້ຖ້ວມໃນລະດຝົູນ. 
ແຄມນ�າ້ທ່ີສງູກວ່າໃນດອນມ ີພືດ, ຫຍ້າສງູ ແລະ ພຸ່ມໄມ,້ ໂດຍສະເພາະ 
ແມນ່ ຫນາມ ອາ ເມ ລ ິກາ (Mimosa pigra). ທາງຝ່ັງຊ້າຍຂອງສາຍ 
ນ�າ້ມີຕົ້ນໄມ້ຂະຫນາດໃຫຍ່ ແລະ ພຸ່ມໄມ້, ໃນຂະນະທ່ີຝ່ັງຂວາມີສວນ 
ແຄມ ນ�າ້, ຕົ້ນໄມ້ ແລະ ພຸ່ມໄມ້ຂະຫນາດນອ້ຍກ່ວາ. 

ການສ�າຫລວດແມງນ�າ້ທ່ີບ�ມ່ກີະດກູສນັຫລງັປະເພດໃຫຍ່ທ່ີເຫັນດວ້ຍ
ຕາເປ່ົາຈາກຫີນຊາຍ ແລະ ພືດໃນດອນດັງ່ກາ່ວ ຊ້ີໃຫ້ເຫັນການກະຈາຍ
ທ່ີເບົາບາງຂອງປະຊາກອນແມງນ�າ້ທ່ີມີເປືອກແຂງ (ປູ ແລະ ກຸ້ງ), 
ແມງຊອຍ, ແມງໄມ້, ແມງປີກແຂງ, ຫອຍ ແລະ ປາຂະຫນາດນອ້ຍ. 
ຕວົດດັຊະນຊີີວະນາໆພັນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄະແນນ 6.5 ເຊ່ິງບ່ົງບອກ 
ເຖີງການປ່ຽນແປງ ສາຍນ�າ້ໃນຊ່ວງນີ້ແມນ່ມສີະພາບດ.ີ ປະຊາກອນ 
ສດັນ�າ້ທ່ີບ�່ມກີະດກູສນັຫລງັປະເພດໃຫຍ່ທ່ີເຫັນດວ້ຍຕາເປ່ົາໃນຕອນ 
ເຫນອືຂອງສາຍນ�າ້ທ່ີໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງອາດຈະມີ ສະພາບບ�່ດີປານໃດ 
ເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງລະດັບນ�າ້ ເນື່ອງຈາກມ�ລະສຸມ ແລະ ການ
ປ່ຽນແປງການໄຫຼຂອງນ�າ້ຈາກເຂ່ືອນໄຟຟ້າທາງເຫນອືຂອງສາຍນ�າ້.

ອຸນຫະພູມນ�າ້ປະຈ�າເດືອນສະເລ່ຍ ແລະ pH ທ່ີ 
ບ້ານຫາດຄ�າ	ນບັແຕ່ປີ	1985	(ແຫລ່ງ	MRC).ຮູບພາບ 5

ໃນຊ່ວງ ບ�່ເທ່ົາໃດປີມານີ້, ລະດັບສານອາຫານ ເຊ່ັນ ຟອສເຟດລວມ ແລະ 
ໄນໂຕຣເຈນລວມ (ອາດຈະເປັນການສະແດງ ເຖີງແນວໂນມ້ທ່ີຈະນ�າໄປສູສ່ະພາບ 
ນ�າ້ທ່ີມສີານອາຫານຫລາຍເກນີໄປ) ແລະ ປະສດິຕພິາບຄວາມເປັນດ່າງຫຸຼດລງົ, 
ເຊ່ິງບ່ົ ງບອກວ່ານ�້າມີສັກຍະພາບຫນ້ອຍລົງໃນການກັນຊົນຄວາມເປັນກົດ. 
ຄວາມຕອ້ງການອົກຊີທາງເຄມີ ມີການເພ້ີມຂ້ືນ ສູງສຸດເຖີງ 16 ມີລີກຮາມ/ລິດ 
ໃນຊ່ວງ  2 012 ຫາ 2014. ຂ�້ມູນທັງຫມດົດັ່ງກ່າວນີ້ ຊ້ີໄປໃນທິດທາງການ 
ຫລດຸລງົໂດຍລວມ ຂອງຄນຸນະພາບນ�າ້ໃນນ�າ້ອໃູນຊຸ່ມປທ່ີີຜ່ານມາ ໂດຍສະເພາະ 
ໃນນ�າ້ອຕູອນລຸມ່ ເຊ່ິງເກດີຂ້ືນໃນເວລາດຽວກນັກບັ ກດິຈະກ�າການ ກ�ສ່າ້ງພ້ືນຖານ 
ໂຄງລາ່ງຂະຫນາດໃຫຍ່ທາງເຫນອື ຂອງບ້ານຫາດຄ�າ.

ແຫລ່ງມນົລະຜິດທາງນ�າ້ຕົນ້ຕ�ມ:ີ ການປ່ອຍນ�າ້ເສຍັຈາກອດຸສາຫະກ�າໃນເຂດ
ເທດສະບານເມອືງ, ການປ່ອຍນ�າ້ເສຍ ທ່ີບ�່ໄດຮັ້ບການບ�າບັດ, ການພັດທະນາ 
ພະລງັງານໄຟຟ້າ, ການຂດຸຄົນ້ຊາຍ ແລະ ຫີນ, ການຂດຸຄົນ້ບ�່ຄ�າ (ນບັທັງການ 
ນ�າໃຊ້ສານເຄມີເມີເຄີຮິ (mercury), ການໃຊ້ສານເຄມີເຂ້ົາໃນການກະສິກ�າ
ຫລາຍເກນີໄປ ໂດຍສະເພາະ ໃນການປູກກວ້ຍ ແລະ ຢາງພະລາ.

ມາເຖີງປະຈບັຸນຍັງບ�່ທັນມີການສ�າຫລວດຢ່າງກ້ວາງຂວາງກ່ຽວກັບສານເຄມີ
ທ່ີເປັນຜິດ, ນບັທັງສານກ�ມ່ນົລະພິດອນິຊີ ໃນສາຍນ�າ້ອ ູພ້ອມກນັນັນ້ຂ�້ມນູດ້ານ 
ໂລຫະຫນກັ ແລະ ສານອື່ນໆທ່ີຫນາ້ເປັນຫ່ວງກ�່ຍັງຈ�າກັດ.

ດິນບ�ລິເວນນ�າ້ ແລະ 
ລະບົບນ�າ້ຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ
ຄາດວາ່ເນື້ອທ່ີທັງຫມດົຂອງແຫ່ຼງນ�າ້ຕາ່ງໆໃນນ�າ້ອູແມນ່ 5,554 ເຮັກຕາ, ນບັທັງ 
ສາຍນ�າ້, ຫນອງ ແລະ ອາ່ງເກບັນ�າ້ຕາ່ງໆ ເນື່ອງຈາກວາ່ອາ່ງຮັບນ�າ້ອແູມນ່ອາ່ງ
ທ່ີມຮ່ີອມພູທ່ີແຄບ ແລະ ຄ້ອຍຊັນ, ບ�ຄ່ອ່ຍເຫມາະສມົສ�າລບັການກ�ຕ່ວົຂອງຫນອງນ�າ້ 
ແລະ ດນິບ�ລເິວນນ�າ້ທ�າມະຊາດ, ມເີຂດນ�າ້ຖ້ວມຫນອ້ຍຫລາຍ ທ່ີສາມາດເຮັດໃຫ້ມີ 
ການກ�ຕ່ວົຂອງດນິບ�ລເິວນນ�າ້ດັງ່ກາ່ວ. ແຕວ່າ່ເຂດນ�າ້ຖ້ວມຕາມແຄມນ�າ້ອ ູແລະ ສາຂາ
ຕາ່ງໆແມ່ນເຂດວາງໄຂ່ຂອງປາຫລາຍຊະນດິ ແລະ ກ�ໃ່ຊ້ສ�າລບັສວນແຄມນ�າ້ໃນ 
ລະດແູລ້ງ.

31.4°C 

18°C 

28°C – ພຶດສະພາ/ມິຖຸນາ
21°C – ທັນວາ/ມັງກອນ

ຄົງທ່ີລະຫວາ່ງ 7.4 – 7.9

9.5

ຕັ້ງແຕ່ 2014, ຕ�່າກ່ວາ 7.0
        ລົງຫາ 5.5

pH

ເພ້ີມທະວ ີຄວາມເປັນກົດ ແລະ ຫລດຸລົງ 
ຄນຸນະພາບນ�າ້ ໂດຍລວມ 
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ການປະມົງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ�າ້
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ຊັບພະຍາກອນການປະມົງໃນອ່າງຮັບນ�າ້ອູ

ໄດມ້ກີານສກືສາຄົນ້ຄ້ວາຈ�ານວນຫນື່ງກຽ່ວກບັປາໃນອ່າງຮັບນ�າ້ອ ູໂດຍສະເພາະແມ່ນ ທ່ານ Kottelat (2009) ສ�າລບັອງົການ WWF. ໄດ້ມກີານເຮັດການ 
ສ�າຫລວດສ�າລບັ ການປະເມນີຜົນກະທົບຕ�ສ່ິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັ ຄມົ (EIA) ສ�າລັບເຂ່ືອນໄຟຟ້າໃນນ�າ້ອູ ແລະໃຫ້ຮູວ້າ່ເນື່ອງຈາກຄວາມ ຫລາກຫລາຍດ້ານທ່ີຢູ່ 
ອາໃສທາງນ�າ້, ນ�າ້ອເູປັນທ່ີເພ່ີງພາອາໃສຂອງປາຊະນດິຕ່າງໆທ່ີມຄີວາມຫລາກຫລາຍລະດບັສງູ ເຊ່ິງໄດ້ປັບຕວົເຂ້ົາກບັສະພາບນເິວດ ວທິະຍາທ່ີແຕກຕ່າງກນັໃນ 
ສາຍນ�າ້ (Warren 2010).

Kottelat (2009) ໄດ້ລະບຸປາ 84 ຊະນດິ ທ່ີຂ້ືນກັບ 23 ຕະກຸນ ໃນອ່າງຮັບນ�າ້ອູ.  ຢ່່າງຫນອ້ຍມີສາມຊະນດິທ່ີບ�່ແມ່ນປາທ້ອງຖ່ີນ, ເຊ່ິງແມ່ນ ປາ ທ່ີ ນ�າ ເຂ້ົາ 
ມາ ລ້ຽງເຊ່ັນ ປານນິ ໄນລ (Oreochromis niloticus), ຫລື ສ�າລັບການເກັບຮັກສາ ເຊ່ັນ ປາ ໂລຮູ (Labeo rohita) ແລະ ປາໄນ (Cyprirus 
Carpio) ໂດຍທ່ົວໄປ. ປາປກີ ແລະ ປາແດງ ກ�ອ່າດຈະແມນ່ປາທ່ີເຂ້ົາມາໃນອາ່ງຮັບນ�າ້ ໂດຍຜ່ານສາຍນ�າ້ນວົຈາກຫວຽດນາມ (Kottelat, 2009). ທ່ານ 
ປ.ອ ພູວນິ ພູສະຫວນັ, ຈາກມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ໄດ້ເຮັດການສ�າຫລວດຈ�ານວນຫນຶງ່ໃນລະຫວາ່ງປີ 2007 ຫາ 2011, ເຊ່ິງໄດ້ລະບຸປາຈ�ານວນ 
139 ຊະນດິໃນນ�າ້ອູ ແລະ ນ�າ້ສາຂາ.

ປາບືກໃນແມນ່�າ້ຂອງ ເຊ່ິງເປັນປາຊະນດິຫນື່ງທ່ີໃກສ້ນູພັນ ໄດ້ຮັບການພົບເຫັນໃນຂອບເຂດປາກອ ູເບ້ືອງແມ່ນ�າ້ຂອງ ແຕບ່�ແ່ມ່ນໃນສາຍນ�າ້ອ.ູ ຕອນລຸມ່ຂອງນ�າ້ອ ູ
ເລີ້ມແຕ່ເມືອງງອຍ ຫາປາກອູໄດ້ຖືກຈດົເຂ້ົາໃນລາຍຊ່ືຂອງເຂດສະຫງວນຊີວະນາໆພັນ (KBA) ໂດຍອົງການສາກົນເພ່ືອການອະນລຸັກທ�າມະຊາດ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ (IUCN)  (https://www.iucn.org/key-biodiversity-areas) ເນື່ອງຈາກວາ່ມີປາອີກຊະນດິຫນື່ງທ່ີໃກ້ສູນພັນ 
ເຊ່ິງແມ່ນ ປາໂຈກ (the Giant Barb / Catlocarpio siamensis). ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມກອງປະຊຸມປືກສາຫາລືທ່ີ ແຂວງຜ້ົງສາລີ ແລະ ຫລວງພະບາງ 
ປ ີ2017 ຢນືຢັນວາ່ ປາຊະນດິນີ ້ແມ່ນສາມາດພົບເຫັນໃນນ�າ້ອ ູນບັແຕ່ປາກອ ູຈນົເຖີງ ປາກບານ ເຊ່ິງສາມາດຈບັປາໄດ້ເຖີງ 20 ກກ, ແຕ່ພັດບ�ພົ່ບເຫັນໃນແຂວງ ອຸດມົໄຊ.

ອີກປາສອງປະເພດທີໃກ້ສູນພັນ ແມ່ນ ປາ ຝາ ໄລ (Dasyatis laosensis) ແລະ ປາເອີນແດງ, ກ�່ສາມາດພົບເຫັນທ່ົວໄປໃນສາຍນ�າ້ອູ. ຈດຸວາງໄຂ່ຂອງ 
ປາເອນີ ຕາ ແດງ (Probarbus jullieni) ແລະ ພືດຕກິ�າການວາງໄຂ່ ໄດຮັ້ບການບັນທືກໃນບ້ານຫາດເຄ, ຫ່າງໄກຈາກ ປາກອ ູແລະແມນ່�າ້ຂອງໄປທາງເຫນອື 
ປະມານ 41 ກມ ແລະ 27 ກມ ທາງເຫນອືຂອງສາຍນ�າ້ຈາກນ�າ້ເຂ່ືອນອູ 1.

ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມກອງປະຊຸມປືກສາຫາລື ໃນປີ 2017 ແຈງ້ວາ່ມີປາຊະນດິຫນຶງ່ທ່ີມີການເຄື່ອນຍ້າຍໃກທ່ີສຸດ, ປາຊວຍຫາງເຫືຼອງ (Pangasius krempfi), 
ເຊ່ິງເຄື່ອນຍ້າຍຈາກ ປາກແມ່ນ�າ້ ຂອງ (Mekong Delta), ປະເທດຫວຽດນາມ, ເພ່ືອວາງໄຂ່ ແລະ ກັບຄືນສູ່ຖ່ິນເດີມພ້ອມກັບລກູປາ. ມີການແຈງ້ວາ່ມີ 
ການຈບັປາທ່ີມນີ�າ້ຫນກັເຖີງ 30 ກກ ໃກຈ້າກປາກນ�າ້ເຖີງ ເມອືງສ�າພັນ. ກງົກນັຂ້າມ ອຽ່ນ (Anguilla marmorata), ເຊ່ິງເປັນ ພຽງຊະນດິດຽວທ່ີເຄື່ອນ 
ຍ້າຍລົງໃຕ້ແມ່ນ�າ້ຂອງ ເພ່ືອແຜ່ພັນໃນທະເລ.

ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງປາເປັນສ່ວນຫນຶງ່ທ່ີສ�າຄນັໃນວງົວຽນລະດກູານ. ປາເຄື່ອນ 
ຍ້າຍຈາກແມນ່�າ້ຂອງຫານ�າ້ອ ູແລະ ຈາກນ�າ້ອຫູານ�າ້ສາຂາເພ່ືອແຜ່ພັນໃນສອງ 
ລະດ:ູ ທ້າຍລະດແູລງ້ໃນເວລາທ່ີນ�າ້ ແລະ ອດັຕາການໄຫຼຂອງນ�າ້ຢູ່ໃນລະດບັຕ�າ່ 
ແລະ ປານອ້ຍສາມາດຂ້ືນເຫນອືໄດຢ່້າງງາ່ຍດາຍ ແລະ ໃນລະດຝົູນໃນເວລາທ່ີມນີ�າ້ 
ຫລວງຫລາຍ, ປາທ່ີແຂງແຮງກ່ວາ ເຊ່ັນ: ປາບືກ ກ�ຈ່ະຂ້ືນເຫນອື. ຊ່ວງທ້າຍຂອງ 
ລະດນູ�າ້ຖ້ວມ, ປາຈ�ານວນຫລາຍຈະເຄືອ່ນຍ້າຍລງົລຸມ່ນ�າ້ອີກເທ່ືອຫນຶງ່ (Poulsen, 
et al. 2004, Warren 2010).

ຕາຕະລາງ 2 ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວາ່ປາແຕ່ລະປະເພດສາມາດຈດັເຂ້ົາໃນກຸມ່ທ່ີແຕກຕາ່ງ ກນັ, 
ດັ່ງທ່ີໄດ້ອະທິບາຍໂດຍ (Welcomme et al. 2006). ມີທັງຫມດົ 28  ກຸ່ມ 
ເຊ່ິງເປັນປົກກະຕແິລ້ວຢູ່ໃນສາຍນ�າ້ທ່ີໄຫຼຜ່ານພູຜາທ່ີມຫີີນ ແລະ ໄຫຼໄວ. ມປີາ 48 ຊະນດິ 
ທ່ີເຄືອ່ນຍ້າຍໃນນ�າ້ສາຍຫລກັ, ນບັທັງປາຊະນດິ ຫນຶງ່ທ່ີເຄືອ່ນຍ້າຍໃນສາຍນ�າ້ຫລກັ 
ແລະປາທ້ອງຖ່ິນຂອງນ�າ້ສາຂາ ເຊ່ິງແມ່ນ ປາຫວາ້ຫນາ້ນ� (Bangdna Behri) 
[8], ປາ 27 ຊະນດິ ທ່ີເຄື່ອນຍ້າຍໃນນ�າ້ສາຍຫລກັເພ່ືອການວາງໄຂ່, 20  ຊະນດິ 
ແມນ່ຢູ່ໃນກຸມ່ທ່ີຊອກຫາການລີ້ໄພ ໃນສາຍນ�ຫ້ລກັ. ປາຂາວທ່ີຮູ້ກນັໂດຍທ່ົວໄປ 
ຈະເຄື່ອນຍ້າຍຈາກ ແມນ່�າ້ຂອງສູ ່ບັນດາສາຂາຂອງແມນ່�າ້ຂອງ ເຊ່ັນ ນ�າ້ອ ູແລະ 
ຈາກນັນ້ ກ�່ເຄື່ອນຍ້າຍສູ່ນ�າ້ ສາຂາຍ່ອຍ ເພ່ືອວາງໄຂ່ ຫລືລີ້ໄພໃນລະດແູລ້ງ. 

ປາສາມສບິຊະນດິມລີກັສະນະທ່ົວໄປ, ເຊ່ິງມຊີີວດິ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນພາຍໃຕ້ 
ສະພາບນເິວດວທິະຍາທ່ີກວ້າງຂວາງ. ປາຫົກຊະນດິແມນ່ປາໃນເຂດນ�າ້ຖ້ວມ, 
ເຊ່ິງຮູກ້ນັທ່ົວໄປວາ່ແມນ່ປາດ�າ. ພຽງແຕຊ່ະນດິດຽວ, ປາບູ່ [127]), ແມ່ນປາທ່ີມ ີ
ສາມາດຢູ່ໃນນ�າ້ໃນສະພາບທ່ີເປັນເຄິງ່ກດົ ແລະ ເຄິງ່ເຄມັ. ບ�່ມປີາສາຍພັນທະເລ 
(ກບັສູທ່ະເລ ເພ່ືອ ຂະຫຍາຍພັນ) ດັງ່ທ່ີຄາດໄວ.້ ມປີາ 5 ຊະນດິທ່ີບ�ແ່ມນ່ປາທ້ອງຖ່ິນ 
ແລະ 6 ຊະນດິ ທ່ີຍັງບ�ທັ່ນຮູຈ້ກັວາ່ຢູ່ກຸມ່ໃດ. ປາ 3 ຊະນດິທ່ີໄດລ້າຍງານໄປແລວ້ນັນ້ 
ແມ່ນກະຈາຍຢູ່ທ່ົວອ່າງຮັບນ�າ້. 

ການວເິຄາະກຸມ່ປະເພດປາໃນນ້ໍາອສູະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ ປາໃນນ�າ້ອແູມນ່ຊະນດິປາ 
ເຊ່ິງຢູ່ອາໃສໃນສາຍນ�າ້ເຂດພູຜາ ທ່ີມຫີີນ ແລະໄຫຼໄວ ພ້ອມກບັເຄືອ່ນຍ້າຍ ຈາກແມນ່�າ້ 
ຂອງ  ສູ ່ນ�າ້ອ ູແລະສາຂານ�າ້ອ.ູ ອດັຕາສວ່ນຂອງປາປະເພດທ່ົວໄປ ແລະປາດ�າໃນນ�າ້ອູ 
ແມນ່ຕ�າ່ກ່ວາ ນ�າ້ສາຂາອື່ນໆ ເຊ່ິງເປັນສາຍນ�າ້ທ່ີມຄີວາມຍາວຫລາຍກວ່າ ແລະ 
ມີການໄຫຼຊ້າກ່ວາ.

ພາບດາວທຽມກ່ຽວກັບ ດອນ ກົງກັນຂ້າກັບບ້ານວງັເລ (ພາບເທີງ), ປົກທັບດ້ວຍທ່ີຢູ່ອາໃສທາງນ�າ້, ປະເພດແຄມນ�າ້, 
ປະເພດພືດຕາມແຄມນ�າ້ເທີງດອນ ເຊ່ີງຕັ້ງຢູ່ທາງເຫນອືຂອງສາຍນ�າ້ຈາກ ບ້ານປາກອູ (ພາບລຸ່ມ).
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ດິນຊາຍ

ດິນຊາຢ

ຫີນພ້ືນນ�າ້

ໄມ້

ສວນແຄມນ�າ້

ພຸ່ມໄມ້

ຫຍ້າ

ພຸ່ມໄມ້ນ�າ້

ພຸ່ມໄມ້ນ�າ້
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ສະພາບລວມອ່າງຮັບນ�າ້ອູ – ເອກະສານສັງລວມ ສະພາບລວມອ່າງຮັບນ�າ້ອູ  – ເອກະສານສັງລວມ

ການປະມົງ ແລະ ອຸປະກອນການຫາປາ

ບົດລາຍງານວຊິາການກ່ຽວກບັການປະມງົສ�າລັບ EIA ຂອງເຂ່ືອນນ�າ້ອ ູລວມມີ 
ການສ�າຫລວດຊາວປະມົງໃນ 18 ບ້ານຕາມສາຍນ�າ້ອູ (Warren 2010). 
ການສ�າຫລວດດັງ່ກາ່ວສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ຊາວປະມງົຄນົຫນຶງ່ສາມາດຫາປາໄດ້
ລະຫວາ່ງ 0.5 ກກ ແລະ 3.0 ກກ ຕ�່ວນັໂດຍສະເລ່ຍ ໂດຍໃຊ້ອຸປະກອນໃດກ�່
ຕາມທ່ີເຫມາະສມົກບັຊ່ວງເວລາຂອງປີ. ການເຄື່ອນຍ້າຍຂ້ືນເຫນອືຂອງປາເພ່ືອ
ວາ່ງໄຂ່ ໃນຊ່ວງເດອືນ ເມສາ ຫາ ມຖຸີນາ ປາທ່ີຈບັໄດ້ສາມາດເພ້ີມຂ້ືນຢ່າງຫລວງ
ຫລາຍ ແລະ ການລາຍງານຂອງຊາວປະມງົເປັນລາຍບຸກຄນົທ່ີຫາປາໄດ້ຫລາຍ
ກ່ວາ 10 ກກ ຕ�່ວນັ ກ�່ເປັນເລື້ອງປົກກະຕິ (ບາງເທ່ືອກ�່ຫລາຍກ່ວາ 30 ກກ 
ຕ�່ວນັ). ໃນເວລາທ່ີຈບັໄດ້ປາຫລາຍກ່ວາທ່ີຈ�າເປັນສ�າລັບໂພສະນາການ, ກ�່ຈະ 
ຂາຍເພ່ືອໃຫ້ໄດເ້ງນີ ຖ້າວາ່ປາດັງ່ກາ່ວຫາກມຂີະຫນາດກາງ (1-2 ກກ) ຫລໃືຫຍ່ກວ່າ 
(>5 ກກ) ແລະ ປຸງແຕງ່ - ເຮັດປາແດກ, ຮົມຄວັນ ຫລຕືາກແດດ - ຖ້າຫາກເປັນ 
ປາຫນອ້ຍ (Warren 2010).

ໃນເດອືນ ທັນວາ ແລະ ມງັກອນ, ຜູ້ຊາຍຈາກ ເມອືງຕາ່ງໆຂອງແຂວງ ຫລວງພະບາງ 
ທ່ີນ�າ້ອສູາມາດຈບັປາໄດ ້5-10 ກກ ຕ�ວ່ນັ ໂດຍການໃຊ້ແຫ ຫລ ືຊ້ອນ ແລະ ຜູ້ຍິງ 
ອາດ ຫາໄດ້ 2-5 ກກ ຕ�່ວນັ ດ້ວຍການໃຊ້ເຄື່ອງມືການຫາປາອື່ນໆ. ຊ່ວງຂ້າມ 
ຜ່ານສູ່ລະດຝົູນແມ່ນຊ່ວງທ່ີມີປະສິດທິຜົນທ່ີສຸດ, ເຊ່ິງປະມານ 70% ຂອງປາ 
ທ່ີຫາໄດ້ທັງຫມດົແມ່ນຂາຍ ແລະ 30% ໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ.

ທາງເຫນອືຂອງສາຍນ�າ້ທ່ີ ຜ້ົງສາລີ, ການຫາປາແມນ່ຕ�າ່ກວ່າທ່ີຍອດອ.ູ ຊາວປະມງົ 
ຄນົຫນຶງ່ໂດຍປົກກະຕແິລວ້ຫາປາໄດປ້ະມານ 2-3 ກກ ຕ�ວ່ນັໃນລະດແູລ້ງ. ປາທ່ີຫາໄດ້ 
ເກອືບທັງຫມດົແມ່ນໃຊ້ໃນຄວົເຮືອນ ແທນທ່ີຈະຂາຍ. ກ່ອນການກກັເກບັນ�າ້ຂອງ 
ນ�າ້ອ ູ5, ປາທ່ີຫາໄດໃ້ນຊ່ວງ ເດອືນກມຸພາ ແລະ ມນີາ ທ່ີບ້ານປາກບານ ສາມາດ 
ໄດ້ເຖີງ 20-30 ກກ ຕ�່ວນັ, ໃນຂະນະທ່ີການຫາປາໃນຊ່ວງເດືອນສິງຫາ ແລະ 
ຕລຸາ ແມ່ນໄດຫ້ນອ້ຍກວ່າ. ໃນຊ່ວງການກກັເກບັນ�າ້ຂອງເຂ່ືອນ, ໃນເວລາທ່ີລະດບັ 
ນ�າ້ຕື້ນຫລາຍ, ເຂົາເຈົາ້ຫາປາໄດຫ້ລາຍນບັທັງປາໃຫຍ່. ໃນປະຈບັຸນການຫາປາ 
ແມນ່ໄດຫ້ນອ້ຍກວ່າ 0.5 ກກ ຕ�ວ່ນັ. ທ່ີບ້ານ ໂຮມສາ້ງ ໃນຊ່ວງການກກັເກບັນ�າ້ໃນ 
ເຂ່ືອນນ�າ້ອ ູ6, ປະຊາຊົນຫາໄດ ້10-20 ກກ ຕ�ວ່ນັ ແລະ ຂາຍ 70% ທ່ີ ຕະຫລາດ 
ບ້ານຫາດສາ ແລະ ເມືອງຂວາ ສ່ວນທ່ີເຫລືອແມ່ນຊົມໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ.

ອປຸະກອນການຫາປາຕົນ້ຕ�ທ່ີໃຊ້ມ ີມອງ ທ່ີໃສໄ່ວແ້ບບຄງົທ່ີ ແລະ ລອ່ງ/ໄຫຼໃດ,້ ມອງຕ,ີ 
ແຫ, ກບັດກັຈນັ, ມອງ, ເບັດ, ໄຊ, ຈັນ່, ລອບ, ປນືຍິງປາທ່ີເຮັດໂດຍຄວົເຮືອນ, ສ້ອນ, 
ຊຸ້ມ, ແລະ  ສະຫວງິ. ອປຸະກອນການຫາປາບາງປະເພດແມນ່ໃຊ້ຕາມລະດກູານ ແລະ 
ບາງປະເພດແມ່ນໃຊ້ໄດຕ້ະຫລອດປ ີ(Warren 2010).

ເຂດວງັສະຫງວນ (FCZ) ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັງ້ ໂດຍການ ຊ່ວຍ ເຫືຼອຈາກອງົການ 
WWF ໃນບ້ານຈ�ານວນຫນຶງ່ຕາມສາຍນ�າ້ອູ ແລະ ນ�າ້ສາຂາ. ເຂດສະຫງວນ 
ດັງ່ກ່າວແມ່ນ ຊ່ວງຕາ່ງໆຂອງສາຍນ�າ້ ເຊ່ິງເປັນທ່ີຮັບຮູຂ້ອງ ຊາວປະມງົທ້ອງຖ່ິນ 
ວາ່ເປັນທ່ີຢູ່ອາໃສສ�າຄນັຂອງປາ ເຊ່ິງໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວແມ່ນ ວງັເລກີ ທ່ີເປັນບ່ອນ 
ລີ້ໄພສ�າລັບປາ ໃນລະດແູລ້ງ ແລະ ກ�່ເປັນເຂດວາງໄຂ່ ຫລືອະນບຸານປາ. ຊາວ
ປະມງົຈາກບ້ານໃກຄ້ຽງເຫັນດປີະຕບັິດຕາມລະບຽບການກຽ່ວກບັການຈ�າກດັ
ກິດຈະກ�າການຫາປາໃນເຂດວງັສະຫງວນ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະມີການຫມາຍ
ທງຸໄວໃ້ນຈດຸເລີ້ມຕົນ້ ແລະ ສີ້ນສດຸຂອງເຂດສະຫງວນ ເຊ່ິງສາມາດມຄີວາມຍາວ 
ເຖີງ 500 ມ ຫາ 1,000 ມ. ຜູ້ຫາປາສ່ວນຫລາຍເຫັນດີວາ່ເຂດວງັສະຫງວນ 
ປາແມນ່ມປີະສດິທິພາບໃນການຊ່ວຍປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເພ້ີມທະວປີະລິມານປາ.

Warren (2010) ໄດ້ລະບຸ 15 ບ້ານທ່ີມີ ເຂດວງັສະຫງວນຕາມສາຍນ�າ້ອູ. 
ໃນບັນດາຕວົເມອືງ ໃນແຂວງ ຫລວງພະບາງ ໃນເຂດອາ່ງຮັບນ�າ້ອ,ູ ມວີງັສະຫງວນ 
30 ວງັ, ໃນນັນ້ 25 ວງັແມ່ນລຽບຕາມ ນ�າ້ອູ (ເມືອງງອຍ - 10, ນ�າ້ບາກ - 11, 
ປາກອ ູ- 4) ແລະ 5 ວງັ ຕາມສາຍນ�າ້ງາ ໃນປ ີ2016. ທ່ີ ເມອືງຕ່າງໆຂອງແຂວງ 
ອຸດົມໄຊ ຕາມສາຍນ�າ້ດັ່ງກ່າວ, ຫລາຍກ່ວາ 90  ບ້ານ ມີ 35 ວງັສະຫງວນ 
ແລະ 101 ວງັປ້ອງກັນ. ຕົວເລກດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ມາຈາກ ກອງປະຊຸມປືກສາ 
ຫາລໃືນປ ີ2017. ກດົລະບຽບທ້ອງຖ່ີນຫ້າມການນ�າໃຊ້ລະເບີດ, ໄຟຟ້າຊອດ ແລະ 
ສານຜິດໃນການຫາປາ. ແຕ່ວາ່ຍັງມີກິດຈະກ�າຕ່າງໆ ເຫລົ່ານີ້ໃນບາງຊຸມຊົນ.

ສັດນ�າ້ອື່ນໆ (OAA)

ສດັນ�າ້ຫລາຍຊະນດິ ໂດຍສະເພາະແມນ່ກຸງ້ນ້ໍາຈດື, ສດັເຄິງ່ບົກເຄິງ່ນ�າ້, ສດັເລອື 
ຄານ ແມນ່ສ�າຄນັຕ�ກ່ບັເສດຖະກດິແບບກຸມ້ຕນົເອງ ແລະ ຊີວດິການເປັນຢູ່ຂອງ 
ຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖ່ິນຕາມສາຍນ�າ້ອ ູແຕຍັ່ງບ�່ທັນມກີານສກືສາທ່ີເປັນລະບົບກຽ່ວ 
ກບັສດັນ�າ້ ເຊ່ິງລວມເຖີງ ສດັທ່ີບ�ມ່ກີະດກູສນັຫລງັຢູ່ພ້ືນນ�າ້, ສດັນ�າ້, ສດັນ�າ້ຈລຸງັ 
ດຽວ, ຫອຍ, ກຸງ້  ແລະ ແມງນ�າ້ ໃນອ່າ່ງຮັບນ�າ້ອ.ູ

ເຕົາ່ຫລາຍຊະນດິຖືກຄົນ້ພົບໃນອ່າງຮັບນ�າ້ອ,ູ ເຊ່ີງຈ�ານວນຫລາຍແມ່ນຖືກຈບັ
ເພ່ືອຂາຍ ແລະ ບ�ລິໂພກ. ບາງປະເພດແມ່ນຊະນດິທ່ີມີຄວາມສ່ຽງສູງຕ�່ການ 
ສນູພັນ ເຊ່ິງລວມເຖີງ ເຕົາ່ອາຊີ (Cuora amboinensis) ແລະ ເຕົາ່ອນິດຈູນີ 
(C. galbinifrons) - ເຊ່ິງເຄີຍຖືກຫາໄດ້ ຢູ່ ແຂວງຜ້ົງສາລີ. ມີສັດເຄີ່ງບົກ 
ເຄີງ່ນ�າ້ຊະນດິຫນືງ່ທ່ີ ມຄີວາມສຽ່ງຕ�ກ່ານສນູພັນ, ເຊ່ິງແມນ່ກບົຢູນານ (Nanorana 
yunnanensis). ສດັນ�າ້ດັງ່ກາ່ວນີ້ແມນ່ຖືກຄກຸຄາມຕົນ້ຕ� ແມນ່ມາຈາກການ 
ບ�ລິໂພກຂອງມະນດຸ ແລະ ການສູນເສຍຖ່ີ ນທ່ີຢູ່ອາໃສ.

ກ່ອງ 11

ການສ�າຫລວດ ສັດທ່ີບ�່ມີກະດກູສັນຫລັງຢູ່ ພ້ືນນ�າ້  
ຕາມບ�ລິເວນແຄມນ�າ້

ສັດທ່ີບ�່ມີກະດກູສັນຫລັງຕາມບ�ລິເວນແຄມນ�້າແມ່ນຕົວຊ້ີບອກເຖີງ 
ສຂຸະພາບສາຍນ�າ້ໂດຍລວມ ເພາະວາ່ ແຕລ່ະຫມວດຫມູຂ່ອງ ສດັ/ແມງນ�າ້
ດັງ່ກາ່ວຕອບສະຫນອງກບັການປ່ຽນແປງການໄຫຼຂອງນ�າ້ ແລະ ສະພາບ 
ທາງເຄມໃີນສາຍນ�າ້ແຕກຕາ່ງກນັ. ໃນລະຫວາ່ງການສກືສາເພ່ືອສາ້ງ 
ເອກະສານສະບັບນີ້, ໄດ້ນ�າໃຊ້ ລະບົບ ມີນຊີາສ ຂອງອາຟຣີກກາໃຕ້  
(South African MiniSASS) ເພ່ືອເກບັຕວົຢ່າງ ແລະ ວເິຄາະ 
ວໃິຈຂ�້ມນູ. ສດັ/ແມງນ�າ້ດັງ່ກ່າວ ເປັນສດັພ້ືນທ່ີ ເຊ່ິງສາມາດເກບັເປັນ 
ຕົວຢ່າງ ແລະ ວເິຄາະໄດ້ຢ່າງວອ່ງ ໄວ-ງາ່ຍດາຍທ່ີສຸດຈາກແຄມນ�າ້ 
ແລະ ສະຖານ ທ່ີນັ ້ນໆ, ເກບັ ຮັກສາ/ດ ອງໄວ,້ ແລະ  ສາ ມາດ ນ�າ ມາຄົນ້ 
ຄວາ້ ໃນ ເວ ລາ ທ່ີ ສະດວກ ແຕ່ວາ່ທາງເລືອກສ�າລັບການເກັບຕົວຢ່າງ 
ແມນ່ສ�າຄນັ: ໂດຍທ່ົວໄປແລວ້ ແຄມນ�າ້, ພ້ືນນ�າ້ທ່ີມຫີີນແຮ່, ຫີນນອ້ຍ 
ແລະ ຫີນໃຫຍ່ ແມ່ນມປີະສດິທິພາບດທີີສດຸສ�າລບັ ການ ເກບັ ຕວົ ຢ່າງ 
ເພາະວາ່ດນິຊາຍ ແລະ ດນິຕມົມຄີວາມຫນາແຫນນ້ຫລາຍ ສ�າລບັສດັ 
ບ�່ ມີ ກະ ດກູ ສັນຫັຼງຫລາຍປະເພດ.

ຜົນຂອງການສ�າຫລວດທາງຊີວະດັງ່ກາ່ວສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ມສີະຖານທ່ີ 
3 ຈດຸ ທ່ີຍອດນ�າ້ອ,ູ ສະຖານທ່ີທ�າມະຊາດເທີງ ຍອດອ,ູ ແລະ ຂົວຍອດອູ 
ທ່ີສາມາດສະຫລຸບໄດ້ວາ່ ເປັນທ�າມະຊາດທ່ີສຸດ ເຖີງວາ່ຈະມີການ 
ລບົກວນ ຈາກນ�າ້ລົນ້ ຈາກການກະສກິ�າ ແລະ ມນົລະພິດຈາກຕວົເມອືງ 
ຍອດອູ. ໄດ້ພົບແມງເກາະຫີນທັງ 3 ຈດຸ, ເຊ່ິງເຮັດໃຫ້ ຄະແນນລວມ 
ເພ້ີມຂ້ືນ.

ການສຸມ່ຕວົຢ່າງທາງໃຕຂ້ອງສາຍນ�າ້ແມນ່ບ�່ສາມາດເຮັດໄດຈ້ນົກວ່າ
ຈະເຖີງບ້ານ ສບົກອງ, ເຊ່ິງເຫັນວາ່ມຄີະແນນໃນລະດບັດ ີດ້ານສດັນ�າ້/
ແມງ ນ�າ້/ສດັ ບ� ່ມ ີກະ ດກູ ສນັຫັຼງດັງ່ກາ່ວ ເຖີງວາ່ຈະມຈີ�ານວນກຸມ່ທ່ີນອ້ຍ 
ກວ່າ ແລະ ຕວົຊ້ີວດັ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມອອ່ນໄຫວທ່ີສງູກວ່າ. ເບ້ືອງລຸມ່ 
ບ້ານປາກງາ, ຫາດເຄ ແລະ ວງັເລ, ຕົວດັດຊະນສີັດນ�າ້ທ່ີບ�່ມີກະດກູ
ສນັຫລງັຊ້ີບອກເຖີງສະພາບນ�າ້ທ່ີ ດ ີເຖີງ ບ�່ດ ີເຊ່ິງອາດຈະແມນ່ຍ້ອນ 
ຫລາຍປັດໃຈ, ລວມທັງ ປະລມິານນ�າ້ຝົນຫລາຍ, ບົກແຫ້ງ, ການປ່ອຍ
ນ�າ້ເປັນບາງຄັ້ງຄາວຈາກເຂ່ືອນ ແລະ ການປ່ອຍຕະກອນເນື່ອງຈາກ
ການກ�່ສ້າງເຂ່ືອນ.

ໄດມ້ກີານສຸມ່ຕວົຢ່າງໃນ 3 ຈດຸໃນນ�າ້ສາຂາ ທ່ີ ນ�າ້ກ�,່ ນ�າ້ພາກ ແບະ ນ�າ້ນາວ. 
ສອງຈດຸທ�າອດິມສີະພາບທ່ີບ�ດ່ ີເນືອ່ງຈາກການປ່ອຍນ�າ້ເສຍັຈາກຕວົເມອືງ 
ອຸດົມໄຊ. ຈາກຜົນຂອງການສຸ່ມຕົວຢ່າງສັດທ່ີບ�່ມີກະດກູສັນຫລັງ, 
ປະກດົວາ່ນ�າ້ນວົມສີະພາບດ ີເຖີງວາ່ຄວາມຫລາກຫລາຍດາ້ນຊະນດິ 
ຈະຕ�່າ (ກະລນຸາເບ່ີງຕາຕະລາງ 4 ສ�າລັບລາຍລະອຽດ).

Guild Description No. 
of species

% of 
species

Guild 1 Rhithron resident guild 28 22.6

Guild 2 Migratory main channel 
and tributaries resident 
guild

1 0.8

Guild 3 Migratory main channel 
spawner guild

27 21.8

Guild 4 Migratory main channel 
refuge seeker guild

20 16.1

Guild 5 Generalist guild 30 24.2

Guild 6 Floodplain resident guild 
(Blackfish)

6 4.8

Guild 7 Estuarine resident guild 0 0.0

Guild 8 Semi‐anadromous guild 1 0.8

Guild 9 Catadromous guild 0 0.0

Guild 10 Marine guild 0 0.0

NG No Guild appropriate 0 0.0

NK‐NI Not Known or No 
Information

6 4.8

NN Non-Native 5 4.0

Total 124 100.0

Village Waterbody Fish groups (guilds)¹ Origin IUCN (Red List)² Total

A B C D E Endemic Native Exotic CR EN/VU NT

1 Ban Nagnao Nam Ou 19 12 14 4 3 19 35 3 3 3 52

2 Ban Homsang³ Nam Ou 14 12 7 4 3 10 29 3 1 2 41

Reservoir 1 3 3 2 2 4 2 9

3 Ban Pakban Nam Ou 16 25 14 1 3 18 40 3 1 5 6 59

Nam Ban 4 5 2 4 7 0 2 11

4 Ban Buamsom Nam Phak 11 11 16 3 1 16 29 1 1 2 42

5 Ban Sopnao Nam Noua 7 9 8 3 2 9 19 2 1 2 29

6 Ban Sopkhong Nam Ou 9 18 14 6 2 13 36 2 1 1 2 49

7 Ban Pak Nga Nam Ou 12 21 11 2 3 14 35 3 1 2 4 49

Nam Nga 2 3 3 2 0 5

8 Ban Pak Ou Nam Ou 1 20 10 2 2 7 26 2 1 2 4 35

Total 28 48 30 6 5 35 86 5 1 8 8 117

ການກະຈາຍຂອງຊະນດິປາ ແບ່ງຕາມກຸ່ມໃນອ່າງຮັບນ�າ້ອູຕາຕະລາງ 2

ຈ�ານວນປະເພດປາ ທ່ີໄດ້ຮັບການລາຍງານຈາກ 8 ບ້ານ ຕາມລ�ານ�າ້ອູ ແລະ ສາຂານ�າ້ອູ. ປະເພດປາໄດ້ຖືກຈດັເປັນກຸ່ມ ອີງຕາມກຸ່ມ ແລະ 
ທ່ີມາຂອງປາ.	ໄດ້ຈດັບັນຊີລາຍຊ່ືຈ�ານວນປະເພດປາທ່ີຫນາ້ເປັນຫ່ວງ	(IUCN/Red	List)².ຕາຕະລາງ 3

ໄດພົ້ບເຫັນຊະນດິປາຈ�ານວຫນຶງ່ທ່ີ ກ�າລງັຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງຕ�ໄ່ພຄກຸຄາມ ໃນສາຍນ�າ້ອູ 
ອງີຕາມບັນຊີແດງ ຂອງອງົການ IUCN ຕ�ກ່ບັຊະນດິທ່ີມຄີວາມສຽ່ງຕ�ໄ່ພຂ່ົມຄູ.່ 
ມີປາປະເພດຫນຶງ່, ປາວຽນໄພ (71), ເຊ່ີງຖືວາ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕ�່ການສູນພັນ, 
3 ຊະນດິ ແມນ່ມຄີວາມສ່ຽງຕ�ກ່ານສນູພັນ , ນບັທັງ ປາສາກ (37), ປາເອນີແດງ 
(56), ປາເອີນ (57), ແລະ 5 ຊະນິດ ທ່ີບ�່ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງ, ເຊ່ິງແມ່ນ 
ປາຫວາ້ຫນາ້ນ� (8), ປາທອກທອຍ (15), ປາປາກ (31), ປາຫລງັຫນາມ (44) 
ແລະ ປາຊີວ (58). 

ປາວຽນໄພ ທ່ີມີຄວາມສ່ຽງສູງຕ�່ການສູນພັນ ແມ່ນພົບເຫັນໃນ ນ�າ້ເທີນ ແລະ 
ນ�າ້ຍວງເທ່ົານັນ້, ເຊ່ິງຢູ່ຫ່າງໃກຈາກນ�າ້ອຫູລາຍ. ກ�າລງັເຮັດການລະບຸຕວົຢ່າງ 
ທ່ີເກບັກ�າມາຈາກນ�າ້ອ ູເພ່ືອຢນືຢັນວາ່ ປາປະເພດນີ້ ແມນ່ກະຈາຍຫລາຍກວ່າດັງ່ 
ທ່ີລາຍງານໃນບັນຊີແດງ ຂອງອົງການ IUCN, ແລະ/ຫລືວາ ຊາວບ້ານ ອາດ 
ມີ ການລະບຸຜິດ. ປາອີກປະເພດຫນຶງ່ທ່ີພົບເຫັນໃນນ�າ້ອູ, ປາວຽນ ໄພ (72), 
ໄດຖື້ກບັນທືກໃນສອງສະຖານທ່ີ - ທ່ີບ້ານ ປາກບານ ແລະ ບ້ານ ປາກງາ - ແລະ 
ກ�ແ່ມ່ນປາຊະນດິທ່ີມຄີວາມຫນາ້ເປັນຫ່ວງຫນອ້ຍກວ່າ ຂອງບັນຊີແດງ ຂອງອງົການ 
IUCN.

ໃນເວລາການກ�ສ່າ້ງເຂ່ືອນນ�າ້ອ ູ4, ປາ 5  ຊະນດິທ່ີຊາວບ້ານ ບ້ານ ປາກບານໄດ້ 
ລະບຸວາ່ ເປັນປາ ທ່ີມຄີວາມສຽ່ງຕ�ກ່ານສນູພັນ ອາດຈະຫາຍສາບສນູໄປ. ໃນເວລາ 
ທ່ີເຂ່ືອນນ�າ້ອູ 1 ໄດ້ຮັບການກ�່ສ້າງ, ປາ 2 ຊະນດິທ່ີມີຄວາມສ່ຽງຕ�່ການສູນພັນ 
ທ່ີບ້ານ ປາກງາ ກ�ອ່າດຈະຫາຍສາບສນູເຊ່ັນດຽວກນັ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ປາເອນີແດງ 
(56), ເຊ່ິງມເີຂດວາງໄຂ່ທ່ີມກີານໄຫຼຕ�າ່ທ່ີ ບ້ານ ຫາດເຄ ເຊ່ິງຈະຖືກຖ້ວມຫລງັ 
ຈາກການກ�່ສ້າງເຂ່ືອນດັ່ງກ່າວ. 

ຕາຕ ະລາງ 3 ໃຫ້ບັນຊີລາຍຊ່ືການກະຈາຍກຸ່ມຊະນດິປາ ເຊ່ີງລາຍງານໂດຍ 
ຊາວບ້ານ ໃນ 8 ບ້ານຂອງກ�ລະນສີືກສາ.

¹ Fish grouping: (A) Rhithron resident (guild-1); (B) Migratory main channel, resident, spawner, and refuge seeker species (Guild 2-4); (C) Gener-
alist (Guild-5); 
(D) Floodplain resident/blackfish (Guild-6); and (E) Non-Native.
² IUCN Red List species of concern: (CR): Critically Endangered; (EN/VU): Endangered or Vulnerable; & (NT) Near Threatened.
³ Ban Homsang: a relocated village previously known as Ban Phoumuang.
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ການປະມົງກຸ້ງນ�າ້ຈດຶ

ໄດພົ້ບເຫັນການປະມງົກຸງ້ທ່ີສ�າຄນັໃນເຂດພູຜາໃກກ້ບັເມອືງງອຍ. ຖ�າ້ 
ຈ�ານວນຫນຶງ່ໃນເຂດນີ້ມນີ�າ້ໄຫຼອອກມາສູສ່າຍນ�າ້ອູ ໂດຍສະເພາະແມນ່ 
ຖ�້າຜາຫ�່ ໃກ້ກັບບ້ານສົບແຄມ. ສາຍນ�້າເຂດນີ້ມີນ�້າໃສໄຫຼ ເຢັນ. 
ມີກຸ້ງຊະນດິຫນຶງ່ (Macrobrachium yui)  ອາ ໄສຢູ່ໃນນ�າ້ອູຈນົ
ເຖີງເວລາທ່ີພວກມັນຈະເລີນເຕີບໂຕເຕັມໄວ (Kounthongbang 
et al. 2015). ໃນເວລາທ່ີນ�າ້ຂຸ້ນໃນຊ່ວງຕົນ້ໆຂອງລະດຝົູນ, ກຸງ້ຈະ 
ຂ້ືນເຫນອືສູສ່າຍນ�າ້ທ່ີມນີ�າ້ໃສກ່ວາທ່ີໄຫຼມາຈາກຖ�າ້. ອງີຕາມນກັຄົນ້ຄ້ວາ 
ທ່ີສນູຄົນ້ຄວ້າການປະມງົ ທ່ີວຽງຈນັ, ກຸງ້ດັງ່ກາ່ວ ຈະຢູ່ໃນເຂດດັງ່ກາ່ວ 
ນີ້ໃນ ໄລຍະການເຄື່ອນຍ້າຍເພ່ືອການວາງໄຂ່. ໃນຊ່ວງການເຄື່ອນຍ້າຍ 
ຕາມລະດກູານ, ບ້ານຕ່າງໆທ່ີຢູ່ໃກ້ຖ�້າດັ່ງກ່າວສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດ
ຂອງການປະມົງດ້ວຍການວາງກັບດັກເພ່ືອຈບັກຸ້ງໃນເວລາທ່ີກຸ້ງເຂ້ົາ
ໄປໃນຖ�າ້. ກຸງ້ສວ່ນຫລາຍແມ່ນໄດ້ມາໃນຍາມກາງຄນື. ຫລງັຈາກທ່ີຫາ 
ໄດ້ແລ້ວ, ຊາວບ້ານຈະກິນ ຫລື ຂາຍໃຫ້ຮ້ານອາຫານທ້ອງຖ່ິນ ແລະ 
ພ�ຄ່າ້ ເພ່ືອຂາຍຕ�ທ່ີ່ຕະຫລາດໃນຕວົ ເມອືງໃຫຍ່ ເຊ່ັນ: ແຂວງຫລວງພະບາງ.

ມບ້ີານ 4 ບ້ານທ່ີມຜູ້ີຫາກຸງ້: ຫ້ວຍ ຈງົ, ຫນອງຂຽວ, ເມອືງງອຍ ແລະ 
ສບົແຄມ. ເລີ້ມແຕເ່ດອືນ ມຖຸີນາ ເຖີງ ກນັຍາ, ຊາວບ້ານອາດສາມາດ 
ຫາກຸ້ງໄດ້ເຖີງ 50 ກກ ຕ�່ວນັ, ເຊ່ິງມີກຸ້ງບາງຕົວ ມີ ນ�າ້ຫນກັເຖີງ 0.5 
ກກ. ຄາດວາ່ປະລິມານກຸງ້ທ່ີຈບັໄດທັ້ງຫມດົແມນ່ 170,000 ກກ ຕ�ປີ່, 
ຕາມຂ�ມ້ນູຈາກກອງປະຊຸມປກືສາຫາລ ືປ ີ2017 ທ່ີ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ.

ກ່ອງ 13

ໄຄໃນນ�າ້ອູ 

ໄຄໃນ ສາຍນ�າ້ (Cladophora spp.) ແມນ່ໄຄນ�າ້ຈດື ເຊ່ິງປະຊາຊົນ 
ເກບັໃນສາຍນ�າ້ຫລັກຂອງນ�າ້ອູ ແລະ ນ�າ້ສາຂາຕາ່ງໆ ໃນອ່າງຮັບນ�າ້ອູ. 
ຈະມີໄຄຫລາຍປະເພດ ເຊ່ິງຢູ່ເທີງ ຫລື ກ້ອງກ້ອນຫີນ ແລະ ຈະເລີນ 
ເຕີບໂຕໃນນ�າ້ຕື້ນ ແລະ ໃສ. ປະຊາຊົນເກັບໄຄໃນລະດແູລ້ງ ໃນເວລາ 
ທ່ີກາ ນໄຫຼຕ�່າ ແລະ ນ�້າມີຕະກອນຫນອ້ຍ. ຮູ້ກັນວາ່ “ໄຄນ�້າຂອງ” 
ໃນພາສາອງັກດິ, ທ່ີເປັນແຜ່ນຈະຖືກຕາກໃຫ້ແຫ້ງ ແລະ ກນິເປັນອາຫານ 
ພິເສດ. ຄວົເຮືອນຕາມແຄມນ�າ້ຈະເກບັໄຄ ເຊ່ັນຕວົຢ່າງມ ີ80 ຄວົເຮືອນ 
ທ່ີ ປາກອູ ແລະ ແຕ່ລະຄົວເຮືອນເກັບໄຄທ່ີຍັງປຽກໄດ້ເຖີງ 25 ກກ 
ຕ�ວ່ນັ ໃນຊ່ວງ ເດອືນມງັກອນ ຫາ ພືດສະພາ. ແຕ່ວາ່ໃນຊຸ່ມປີທ່ີຜ່ານມາ, 
ການເກບັໄຄມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກຫລາຍຂ້ືນ ແລະ ມປີະລ ິມານຫນອ້ຍລງົ 
ເພາະວາ່ລະດບັນ�າ້ມກີານຂ້ືນລງົ ແລະ ຕະກອນເພ້ີມຂ້ືນ ເນື່ອງຈາການ 
ກ�່ສ້າງເຂ່ືອນ.

ຄວົເຮືອນຕາມນ�າ້ສາຂາທ່ີອດຸມົໄຊ ສາມາດເກບັໄຄໄດ ້10-15 ກກ ຕ�ວ່ນັ 
ຕັ້ງແຕ່ເດືອນມັງກອນ ຫາ ພືດສະພາ. ນີ້ເທ່ົາກັບ 2-3 ກກ ຂອງໄຄ 
ແຫ້ງແຜ່ນຈ�ານວນຫນຶງ່, ເຊ່ີງມີຄວາມກ້້ວາງ 40x80 ຊມ ຕ�່ແຜ່ນ, 
3-5 ແຜ່ນ ຕ�ກ່ໂີລ ແລະ 3,000 ກບີ ຕ�ແ່ຜ່ນ (ຫລ ື8,000-10,000 
ກບີ/ກກ). ດັງ່ນັນ້ ການເກບັໄຄທ່ີ ອດຸມົໄຊ ສາມາດເຮັດໃຫ້ມລີາຍຮັບໄດ້ 
ເຖີງ 45,000 ກີບ/ວນັ, ເຊ່ິງເປັນການປະກອບສ່ວນທ່ີສ�າຄັນຕ�່ຄົວ 
ເຮືອນດ້ານລາຍຮັບໃນບ້ານຕ່າງໆ.

Stream Health Indicator 
(macro-invertebrates)

Score Nam Ou 
(source)

Nam Ou 
u/s – > d/s

Tributaries
u/s – > d/s

S1 S2 S3 B1 B2 B3 B4 T1 T2 T3 T4

1. Flat worms 3

2. Worms 2

3. Leeches 2

4. Crabs and shrimps 6 6 6 6 6 6 6 6

5. Stoneflies 17 17 17 17

6. Minnow mayflies 5 5 5 5 5 5

7. Other mayflies 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

8. Damselflies 4

9. Dragonflies 6 6 6 6 6 6 6 6 6

10. Bugs and Beetles 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

11. Caddis flies 9 9 9 9 9 9 9 9

12. True flies, Diptera 2 2 2 2 2

13. Molluscs 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

14. Megaloptera 9 9 9

i. Tadpoles × × ×

ii. Fish × × × × × × ×

Total score 85 50 67 48 41 26 24 26 48 40 48 38

Average score (Index) 6.1 8.3 8.3 8.0 6.8 6.5 6.0 6.5 6.0 6.7 6.0 6.3

ການປະເມີນສຸຂະພາບສາຍນ�າ້	-	ການສຸ່ມຕົວຢ່າງສັດທ່ີບ�່ມີກະດກູສັນຫລັງຢູ່	ພ້ືນ	ນ�າ້ຕາມບ�ລິເວນແຄມນ�າ້	(miniSASS)	
ທ່ີໄດ້ເຮັດໃນອ່າງຮັບນ�າ້ອູ ແລະ ນ�າ້ສາຂາ.

ຕາຕະລາງ 4

Note: ‘x’ - Tadpoles and fish are not included when calculating stream health index, yet, the presence of both organisms was recorded as this 
is indicative of a healthy aquatic ecosystem.

Legend: 
Stream Health Index values for rocky type rivers Index

Unmodified (Natural/pristine condition) > 7.9

Largely natural/few modifications (Good condition) 6.8 – 7.9

Moderately modified (Fair condition) 6.1 – 6.8

Largely modified (Poor condition) 5.1 – 6.1

Seriously/critically modified (Very Poor condition) < 5.1

Sampling locations:

1. Nam Ou Source S1

2. Gnot Ou Town upstream ('pristine' site) S2

3. Gnot Ou downstream of bridge S3

4. Ban Sopkong FCZ B1

5. Ban PakNga B2

6. Ban Hatkhe B3

7. Ban Vangle (island) B4

8. Nam Kor –  fast water T1

9. Nam Kor –  slow water T2

10. Nam Kor (confluence with Nam Phak) T3

11. Ban SopNao T4
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ສັດໃນທ້ອງຖ່ິນ - ຊະນດິສັດທ່ີໃກ້ສູນພັນ, ນບັທັງ ສັດປ່າ ແລະນກົ

ກ່ອງ 14

ສັດທ່ີມີຄວາມສ�າຄັນສ�າລັບການສະຫງວນ 
(ຊະນດິທ່ີມຄີວາມສຽ່ງຕ�ກ່ານສນູພັນ) ຢູ່ ໃນ ອາ່ງ ຮັບ ນ�າ້ ອູ

ຊະນດິທ່ີມີຄວາມສ່ຽງສູງຕ�່ການສູນພັນ 
•	 ຊະ ນ ີແກ້ມ ຂາວ ຖ່ີນ ເຫນອື, Nomascus leucogenys

ຊະນດິທ່ີມີຄວາມສ່ຽງຕ�່ການສູນພັນ 
•	 ຄ່າງດ�າ, Trachypithecus francoisi 
•	 ຄ່າງແວນ່ ຫືຼ ຄ່າງສີເທົາ, Trachypithecus phayrei 
•	 ງວົປ່າ, Bos javanicus 
•	 ລີ່ນຄວາຍ, Manis javanica 
•	 ລີ່ນງວົ, Manis pentadactyla 
•	 ຟານ, Muntiacus vuquangensis 
•	 ເສືອໂຄ່ງ, Panthera tigris corbetti 
•	 ເສືອປາ, Prionailurus viverrinus 
•	 ນກົຍູງ, Pavo muticus 
•	 ເຕົ່າຍາວ, Indotestudo elongata 
•	 ເຕົ່າປູລ,ູ Platysternon megacephalum

ແຫລ່ງ: ESL. (2010). ການສືກສາຄົນຄວາ້ການນ�າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ 
ຊີວະນາໆພັນທາງບົກໃນເຂດເຂ່ືອນນ�າ້ອູ.

ກ່ອງ 15

ເຄື່ອງ ປ່າ ຂອງ ດງົ (NTFP) ໃນອາ່ງຮັບນ�າ້ອູ

ການເກັບເຄື່ອງ ປ່າ ຂອງ ດົງແມ່ນກິດຈະກ�າການ ດ�າ ລົງຊີວດິທ່ີສ�າຄັນ 
ຫນຶງ່ສ�າລັບຊາວບ້ານໃນອ່າງຮັບນ�າ້ອູ ສ�າລັບອາຫານໃນຄົວເຮືອນ 
ຫລື ເພ່ືອຂາຍ ຫລື ເປັນຢາບົວພະຍາດ. ມີຫລາຍຊະນດິທ່ີມີຄນຸຄ່າ
ດ້ານການຄ້າ ແລະ ກ�່ໄດ້ຂາຍເພ່ືອເງນີສົດ. ໄດ້ ມີ ການ ເກັບ ເຄື່ອງ ປ່າ 
ຂອງ ດງົໃນຫລາຍໆເຂດໃນອ່າງຮັບນ�າ້ອູ, ເຊ່ິງລາຍລະອຽດການນ�າໃຊ້ 
ແມ່ນມີຄືດັ່ງຕ�່ໄປນີ້:

ນ�າໃຊ້ຫລາຍທ່ີສຸດ 
•	 ຂ່າ (Alpinia galanga) 
•	 ຫນໍໄ່ມ້	(Bambusa spp.) 
•	 	ຜັກ	ກູດ	(Diplazium esculentum) 
•	 ຫມາກແຫນງ່	(Amomum krervanh) (ບ�່ມີໃນເຂດລຸ່ມສຸດ) 
•	 ຜັກ	ຫນອກ	(Centella asiatica) (ບ�່ມີໃນເຂດ ສູງ ສຸດ)

ນ�າໃຊ້ທ່ົວໄປ
•	 ປ�ສາ (Brousonetia papyrifera) 
•	 ແຂມ	(Thysanolaena maxima) 
•	 ຜັກກະຖິນ	(Acacia spp.) 
•	 ຫົວ	ກະ	ປຸກ	(Amorphophallus rhizomatosus) 
•	 ຕົ້ນໄມ້ຫຊູ້າງ	(Ficus auriculata) 
•	 ຜັກ	ຫວານ	(Melientha suavis)

ສປປ ລ າ ວ  ມີ 2 7 ເຂດທ່່ີມີຄວາມສ�າຄັນສ�າລັບນົກ (IBA; BirdLife 
International 2004), ເຊ່ິງມີພຽງເຂດດຽວທ່ີນອນໃນອ່າງຮັບນ�າ້ອູ - 
ເຂດສ�າ ຄັ ນສ�າລັ ບນົກພູແດນດິນ (IBA No. LA008). ເຂດດັ່ງກ່າວມີ 
126,88 0  ເຮັກຕາ  ແລະ ກວມເອົານ�າ້ອູຕອນເຫນອື ແລະອ່າງຮັບນ�າ້ຂອງ 
ມັນພາຍໃນ ເຂດປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດພູແດນດິນ. ເພ່ືອໃຫ້ສາມາດຈດັເຂ້ົາເປັນ 
ເຂດສ�າຄັນສ�າລັບນກົ, ເຂດດັ່ງກ່າວຈ�າເປັນຕ້ອງມີຫນຶງ່ໃນ 3 ເງືອ່ນໄຂດັ່ງນີ້: 1) 
ເຂດດັງ່ກາ່ວຕອ້ງມຢ່ີາງຫນອ້ຍ ຫນຶງ່ ຫ ລ ືຫລາຍຊະນດິທ່ີໃກ້ສນູພັນໃນໂລກ, 2) 
ເປັນຫນຶ່ງໃນບັນດາເຂດ ເຊ່ີງລວມກັນແລ້ວເປັນຊຸດຂອງສາຍພັນທ່ີຖືກຈ�າກັດ 
ຫລື ນິເວດວທິະຍາຈ�າກັດ, ແລະ 3) ມີຈ�ານວນສາຍພັນອົບພະຍົບ ຫລືເຕົ້າ 
ໂຮມໃນພ້ືນທ່ີຫລາຍເປັນພິເສດ.

ເຂດທ່ີສ�າຄນັສ�າລັບນກົໃນເຂດທ່ີສອງແມນ່ຢູ່ໃນນ�າ້ອຕູອນລຸມ່ ຈາກ ທາງເຫນອື 
ຂອງເມອືງງອຍ ຫາ ປາກອ ູເພາະວາ່ ປາກະໂຫ (Catlocarpio siamen-
sis) ແມ່ນກ�າລງັຈະສນູພັນທ່ີສດຸ ໄດ້ຮັບການພົບເຫັນ ໃນທ່ີນັນ້. ຊາວບ້ານທ່ີເຂ້ົາ 
ຮ່ວມກອງປະຊຸມປືກສາຫາລໃືນປີ 2017 ໄດຢ້ນືຢັນວາ່ມປີາດັງ່ກາ່ວໃນເຂດນີ້ແທ້.

ເຄື່ອງ ປ່າ ຂອງ ດົງ (NTFP) ໃນນ�າ້ອູ

ຊາວບ້ານໃຊ້ໄມ້ຊະນດິຈ�ານວນຫນຶງ່ເພ່ືອການກ�່ສ້າງເຮືອນເກືອນທັງຫມດົ ມີໄມ້
ສອງຊະນດິທ່ີຖືກໃຊ້ໃນທ່ົວອາ່ງຮັບນ�າ້ອ:ູໄມເ້ຕນັ (Duabanga grandiflora) 
ແລະ ໄມ້ຍົມ (Toona sureni). ໄມ້ສອງຊະນດິຖືກພົບເຫັນໃນທ່ົວອ່າງຮັບ
ນ�າ້ ຍົກເວັນ້ທາງເຫນອື: ໄມ້ ເຢັນ (Grape myrtles/ Lagerstroemia 
spp.) ແລະ ໄມ້ໃຊ (Paramechelia baillonii). ມໄີມ້ສອງຊະນດິທ່ີພົບ 
ເຫັນໃນຊ່ວງກາງຂອງສາຍນ�າ້ເທ່ົານັນ້: ໄມ້ໂຊ້ (Beechwood/ Gmelina 
arborea) ແລະ ໄມຂ່່າ (Island longan/ Pometia pinnata). ມໄີມສ້ີ່
ຊະນດິທ່ີມກີານກະຈາຍຢ່າງບ�ສ່ະຫມ�າ່ສະເຫມ:ີ ໄມ້ການຫລວງ (Leichhardt 
tree/ Nauclea orientalis) ແລະ ທ່ີພົບເຫັນສວ່ນ ໃຫຍ່ທາງເຫນອືແມນ່ໄມ້ 
ກວາງເລັ່ງ (Fijian longan/ Pometia eximia) ແລະ ໄມ້ຫມາກແຟນ 
(Protiu m se rra tum) ໃນຊ່ວງກາງຂອງສາຍນ�້າ ແລະ ໄມ້ຕາໂລະ 
(Schima wallichii) ຖືກພົບເຫັນສ່ວນໃຫຍ່ທາງລຸ່ມຂອງ ສາຍນ�າ້.

ຊັບພະຍາກອນເທີງບົກ
ການນ�າໃຊ້ທ່ີດິນ/ການປົກຫຸ້ມຂອງທ່ີດິນ

ການປະເມີນການນ�າໃຊ້ທ່ີດິນ/ການປົກຫຸ້ມຂອງດິນ ທ່ີຮອບດ້ານທ່ີສຸດສ�າລັບ
ອ່າງຮັບນ�າ້ຍ່ອຍຂອງແມ່ນ�າ້ຂອງ ໃນໄລຍະທ່ີບ�່ນານມານີ້ ແມ່ນໄດ້ດ�າເນນີໂດຍ
ຄະນະກ�າມະທິການແມ່ນ�້າຂອງສາກົນໃນປີ 2014 ດ້ວຍການນ�າໃຊ້ພາບ 
ດາວທຽມຈາກປີ 2010 ແລະ ການຢນືຢັນໃນພາກສະຫນາມໃນທ່ົວອ່າງຮັບນ�າ້, 
ລວມທັງອ່າງຮັບນ�າ້ອ ູໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ສ ສ ຫວຽດນາມ (Vo, et al. 2015).

ການປົກຄມຸຂອງດິນສະແດງໃຫ້ເຫັນສະພາບພູມສັ ນຖານ, ທ�ລະນີວິທະຍາ 
ແລະການໃຊ້ທ່ີດນິໃນອ່າງຮັບນ�າ້. ການປົກຄມຸຕົນ້ຕ�ແມ່ນປ່າໃບກ້ວາງ ແລະຫລງັ 
ຈາກນັນ້ແມນ່ ປ່າເລົາ່ ເຊ່ິງລວມກນັແລ້ວ ກວມເອາົ 86% ຂອງການປົກຄມຸດນິ 
ທັງຫມດົໃນອ່າງຮັບນ�າ້ອ.ູ ດນິທ່ີປົກຄມຸດ້ວຍປ່າທ�າມະຊາດລວມ (ປ່າໃບໄມ່ລົນ້, 
ປ່າຕືບດົງຫນາ, ໄມ້ໄຜ່ ແລະ ຕົ້ນສົນ) ມີ 1 4,596 ກມ2, ເທ່ົາກັບ 56% 
ຂອງເນື້ອທ່ີດິນທັງຫມົດ. ການປູກຕົ້ນໄມ້ອຸດສາຫະກ�າ ທ່ີອ່າງຮັບນ�້າຍ່ອຍ 
ທາງເຫນອື ສະແດງໃຫ້ເຫັນການພັດທະນາຢາງພະລາທ່ີບ�ນ່ານມານີ.້ ການກະສກິ�າ 
ກວມເອາົ 6.5% ຂອງເນື້ອທ່ີດນິທັງຫມດົ, ນບັທັງພືດ ປະຈ�າປ,ີ ນາ, ສວນຫມາກໄມ້ 
ແລະ ໄຮ່, ເຊ່ິງກວມເອົາ 4.0% ຂອງເນື້ ອທ່ີທັງຫມດົ. ທຽບກັບສ່ວນທ່ີເຫລືອ 
ຂອງອາ່ງຮັບນ�າ້, ອ່າງຮັບນ�າ້ນວົໃນປະເທດ ສ ສ  ຫວຽດນາມ ມກີານນ�າໃຊ້ທ່ີດນິ 
ຢ່າງເຂ້ັມຂຸ້ນ ເຊ່ັນ: ນາ, ພືດປະຈ�າປີ ແລະ ສວນຫມາກໄມ້.

ການປົກຄມຸຂອງປ່າໄມ້/ພືດ

ປ່າປະເພດຕົ້ນຕ�ໃນອ່າງຮັບນ�າ້ອູມີຄືດັ່ງຕ�່ໄປນີ້:

ປ່າ ສະ ສມົ ເຂດ ສງູ ແມນ່ປ່າທ່ີເປັນຍ່ອມໃນເຂດປ່າຕບືດງົຫນາທ່ີຍັງບ�່ທັນຖືກລບົ
ກວນ ເຊ່ິງຍອດໄມ້ຂອງປ່າຈະມີຄວາມສູງປະມານ 10-20 ມ. ນີ້ແມ່ນເຂດທ່ີມີ
ຄວາມຫລາກຫລາຍທ່ີສດຸທາງຊີວະວທິະຍາພືດໃນອາ່ງຮັບນ�າ້ອ.ູ ປ່າທ່ີມໃີບໄມ້ 
ລົ່ນກວມເຖີງ 50% ຂອງປ່າທັງຫມດົໃນຂົງເຂດນີ້. 

ເຂດ ຂາດ ປ່າ ແມ່ນພ້ືນທ່ີ ເຊ່ິງເຄີຍເປັນປ່າປະ ສົມ ເຂດ ສູງ ແຕ່ຄວາມຫນາແຫນນ້ 
ຂອງປ່າດັງ້ເດມີ ໃນເຂດດ່ງັກາ່ວໄດຫ້ລດຸລງົ ຫນອ້ຍກວ່າ 20% ເນື່ອງຈາກການ 
ຕັດໄມ້ແບບ ຄັດເລືອກ ແລະ ການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່. 

ປ່າແຄມນ�າ້ ແມ່ນປ່າທ່ີມີຄວາມຫນາແຫນນ້ ຕາມແຄມຫ້ວຍຮ່ອງ ແລະສາຍນ�າ້. 
ປ່າເກອືບທັງຫມດົ ລຽບຕາມນ�າ້ອ ູແລະ ນ�າ້ສາຂາ ແມ່ນເຂດ ຂາດ ປ່າ ເນື່ອງຈາກ 
ການເລືອກ ຕັດ ໄມ້. ຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ທ່ີປະກົດຂ້ືນ ແມ່ນປະກົດເຫນອືຕົ້ນໄມ້ຊ້ັນກາງ 
ແລະໄມຊ້ັ້ນລຸມ່. ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວປ່າໄມແ້ຄມນ�າ້ແມນ່ຈະບ�ຂ່ະຫຍາຍກາຍ 50 ມ 
ຈາກແຄມຫ້ວຍຮ່ອງ ແລະສາຍນ�າ້.

ປ່າໄຜ່ ແມ່ນກະຈາຍທ່ົວທກຸຂົງເຂດ ແລະເກີດຂ້ືນໃນບ່ອນທ່ີເຄີຍຖືກຖາງເຮັດ 
ໄຮ່. ເຂດທ່ີຈດັເປັນປ່າໄຜ່ກວມເອົາ ຢ່າງຫນອ້ຍ 80% ຂອງໄມ້ໄຜ່ທ່ີປະກົດທາງ 
ຍອດໄມ້ຂອງປ່າທ່ີມີຄວາມສູງບ�່ເກີນ 15 ມ.

ພືດໃນຫ້ວຍຮ່ອງ ແມ່ນເກດີຂ້ືນພາຍໃນສາຍນ�າ້ອ ູແລະ ນ�າ້ສາຂາ. ພືດດັງ່ກ່າວ 
ເກີດຂ້ືນຕາມແຄມດອນຊາຍ ແລະຫີນທ່ີພ້ົນຂ້ືນຈາກຫນາ້ນ�າ້ພາຍໃນສາຍນ�າ້.

ໃນ ສປປ ລາວ ປ່າປ້ອງກນັ ແລະ ປ່າສະຫງວນແມນ່ ນຍິາມໂດຍ ກດົຫມາຍປ່າໄມ້ 
(2008) ຄືດັ່ງຕ�່ໄປນີ້:

•	 ປ່າປ້ອງກັນ	ແມນ່ປ່າໄມ ້ແລະ ດນິປ່າໄມ ້ເຊ່ິງໄດຖື້ກຈດັປະເພດເພ່ືອຈດຸປະສງົ 
ການປົກປັກຮັກສາ ແຫ່ຼງນ�າ້, ຄນຸນະພາບ ຂອງດນິ, ສິງ່ແວດລອ້ມ ແລະ ເຂດ
ຍຸດທະສາດສ�າລັບວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ, ກັນການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນ, 
ຕ້ານໄພທ�າມະຊາດ ແລະອື່ນໆ.

•	 ປ່າສະຫງວນ ແມ່ນປ່າ ແລະ ດິນປ່າໄມ້ ເຊ່ິງໄດ້ຈດັປະເພດເພ່ືອຈດຸປະສົງ 
ການສະຫງວນທ�າມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ ຕົນ້ໄມ້ ແລະ ສດັຊະນດິຕ່າງໆ, 
ລະບົບນເິວດປ່າໄມ ້ແລະ ສະຖານທ່ີທ່ີມຄີວາມສ�າຄນັອືນ່ ທາງດາ້ນ ທ�າມະຊາດ, 
ປະຫວດັສາດ, ວດັທະນາທ�າ, ແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວ, ສິງ່ແວດລ້ອມ, ການສກືສາ ແລະ 
ວທິະຍາສາດ. 

ໃນແຂວງຜ້ົງສາລີ, ມປ່ີາສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫນຶງ່ແຫ່ງ (ພູແດນດນິ), ປ່າສະຫງວນ 
ລະດັບແຂວງ 5 ແຫ່ງ ແລະ ປ່າສະຫງວນ ລະດັບເມືອງ 4 ແຫ່ງ, ເຊ່ິງມີເນື້ອທ່ີ 
ທັງຫມດົ 327,518 ເຮັກຕາ. ມປ່ີາປ້ອງກນັແຫ່ງຊາດ 5 ແຫ່ງ ແລະ  ປ່າປ້ອງກນັ 
ຂອງເມືອງ 2 ແຫ່ງ, ກວມເອົາ 158,573 ເຮັກຕາ.

ປ່າສະຫງວນພູຜາຂອງແຂວງ ຕັ້ງຢູ່ຄ້ອຍພູທ່ີເຕັມດ້ວຍປ່າ ຕິດກັບ ຫ້ອງການ 
ເຈົາ້ແຂວງ ແຂວງຜ້ົງສາລີ ແລະ ກວມເອົາ ເນື້ອ ທ່ີ ປະ ມານ 200 ເຮັກຕາ. ເຂດ
ດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການສະຫງວນເພ່ືອປົກປັກຮັກສາຊັ ບພະຍ າກອ ນນ�າ້ຂອງຕົວ 
ເມືອງ. ພ້ອມນັນ້ ເຂດດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ ເປັນປ່າປ້ອງກັນຂອງເມືອງ 
ໂດຍ ຫ້ອງການກະສິກ�າປ່າໄມ້ ເມືອງ ຜ້ົງສາລີ.

ປ່າສະຫງວນພູຕາສັ້ນຂອງແຂວງ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ ໃກ້ກັບນ�້າອູໃນເມືອງຍອດອູ. 
ປ່າດັງ່ກ່າວມ ີ14,000 ເຮັກຕາ ກ່ອນທ່ີຈະຖືກຈດັສນັ ຄນືໂດຍ ກະຊວງກະສກິ�າ 
ປ່າໄມ,້ ກມົແຜນການ ແລະ ສ�າຫລວດປ່າໄມ ່ໃຫ້ເປັນ ປ່າປ້ອງກນັແຫ່ງຊາດພູແສນ 
ເຊ່ີງກວມເອົາ 9,495 ເຮັກຕາ.

ປ່າສະຫງວນພູຕາເລັງ່ຂອງແຂວງຕັງ້ຢູ່ເມອືງບຸນຫນອື ແລະ ມເີນື້ອທ່ີປ່າຢູ່ປະມານ 
14,310 ເຮັກຕາ, ແຕ່ຂອບເຂດແດນຂອງ ປ່າດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຈດັຄືນໃຫມ ່
ໂດຍ ກະຊວງກະສິກ�າ ແລະ ປ່າໄມ້, ເຊ່ິງເນື້ອທ່ີໄດ້ຂະຫຍາຍອອກເປັນປະມານ 
16,000 ເຮັກຕາ.

ປ່າສະຫງວນນ�້າລານຂອງແຂວງ ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດຕາວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ຂອງ 
ແຂວງຜ້ົງສາລີ, ໃກກ້ບັຊາຍແດນ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະຈນີ. ກວມເອາົ 15,200 
ເຮັກຕາ, ປ່າດັງ່ກາ່ວແມນ່ເຂດພູ ທ່ີມຄີວາມສງູເຫນອືຫນາ້ນ�າ້ທະເລເຖີງ 600 ມ 
ຫາ 1,900 ມ ແລະ ມີເຂດປ່າດັ້ງເດີມທ່ີມີເນື້ອທ່ີກ້ວາງ ແລະ ເປັນທ່ີຢູ່ອາໃສ 
ຂອງສດັເຄິງ່ບົກເຄິງ່ນ�າ້ຈ�ານວນຫລາຍຊະນດິ. ການທ້ອງທ່ຽວໃນເຂດນີ້ ໄດຮັ້ບ 
ການສົ່ງເສີມໂດຍໂຄງການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ການສະຫງວນປ່າ.

ອຸດົມໄຊມີປ່າປ້ອງກັນ 130,00 ເຮັກຕາ, ປ່າໃນ ເຂດອ່າງເກັບນ�າ້ 133,000 
ເຮັກຕາ ແລະ ປ່າຜະລິດ 64,000  ເຮັກຕາ ເຊ່ິງນອນໃນອ່າງຮັບນ�າ້ອູ. ທ່ີຫລວງ 
ພະບາງ, ມີປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ 198,000 ເຮັກຕາ, ປ່າປ້ອງກັນຂອງເມືອງ 
57,540 ເຮັກຕາ ແລະ ປ່າ ໃນ ເຂດອ່າງເກັບນ�າ້ 8,028 ເຮັກຕາ.
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ສະພາບລວມອ່າງຮັບນ�າ້ອູ – ເອກະສານສັງລວມ

ພົນລະເມອືງ ແລະ ຊີວດິການເປັນຢູ່3.3
ພົນລະເມອືງໃນອ່າງຮັບນ�າ້ອູ
ການປົກຄອງ

ອາ່ງຮັບນ�າ້ອຕູັງ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດແດນຂອງສາມແຂວງ - ຜ້ົງສາລ,ີ ອດຸມົໄຊ ແລະ 
ຫລວງພະບາງ - ແຕ່ວາ່ບ�່ແມ່ນທັງຫມດົສາມແຂວງດັ່ງກ່າວຈະນອນຢູ່ໃນຂອບ
ເຂດທາງອທົຸກກະສາດ ຂອງອາ່ງຮັບນ�າ້ອ.ູ ມເີມອືງ 17  ເມອືງ ຢູ່ໃນອາ່ງຮັບນ�າ້ອ:ູ 
7 ເມືອງ ໃນແຂວງຜ້ົງສາລີ, 6 ເມືອງ ໃນແເຂວງ ອຸດົມໄຊ ແລະ 4 ເມືອງ ທ່ີ 
ແຂວງຫລວງພະບາງ. ສາຍນ�າ້ອູ ແລະ ຂອບເຂດພາຍໃນ 5  ກມ ລຽບຕາມສາຍນ�າ້ 
ແມ່ນຢູ່ໃນ ແຂວງ ຜ້ົງສາລີ ແລະ ຫລວງພະບາງ ເທ່ົານັນ້. ມີແຕ່ນ�າ້ສາຂາຂອງ 
ນ�າ້ອູເທ່ົານັນ້ທ່ີຢູ່ໃນແຂວງ ອຸດົມໄຊ. 

ພົນລະເມືອງ

ໃນປີ 2015, ພົນລະເມືອງທັງຫມົດໃນສາມແຂວງ ແມ່ນ 885,200 ຄົນ, 
ເຊ່ິງຄາດວາ່ປະມານ 404,094 ຄນົ (45.7%) ແມນ່ດ�າລງົຊີວດິໃນຂອບເຂດທາງ 
ອທົຸກກະສາດຂອງອາ່ງຮັບນ�າ້ອ ູ(ຕາຕະລາງ 5). ປະມານ 96% ຂອງ ປະຊາກອນໃນ 
ແຂວງ ຜ້ົງສາລ ີດ�າລົງຊີວດິໃນອ່າງຮັບນ�າ້ອ,ູ ແຕວ່າ່ມພີຽງ ຫນື່ງສ່ວນສາມຂອງ 
ປະຊາກອນໃນແຂວງ ອດຸມົໄຊ ແລະ ຫລວງພະບາງ ດ�າລງົ ຊີວດິໃນອາ່ງຮັບນ�າ້ອ.ູ 

ເມື່ອສມົທຽບກບັສອງແຂວງອື່ນແລ້ວ ແຂວງຫລວງພະບາງມພົີນລະເມອືງຫລາຍ
ກ່ວາຫມູ ່ແຕ່ສ່ວນຫລາຍແມ່ນຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງ.  
ໃນທົດສດັຕະວດັທ່ີຜ່ານມາ, ຄວາມຫນາແຫນນ້ທາງປະຊາກອນແມນ່ເພ້ີມຂ້ືນໃນ
ສາມແຂວງ: ອຸດມົໄຊ ໄດບັ້ນທືກການປ່ຽນແປງໃຫຍ່ທ່ີສດຸດາ້ນຄວາມຫນາແຫນນ້
ຂອງປະຊາກອນ, ເພ້ີມຈາກ 17.3 ຄນົ/ກມ2 ໃນປ ີ2005 ຫາ 20.0 ຄນົ/ກມ2  
ໃນປ ີ2015 ໃນຂະນະທ່ີ ຜ້ົງສາລມີກີານປ່ຽນແປງຫນອ້ຍກວ່າຫມູ ່(ພາບ 7).

ລະຫວາ່ງປ ີ2005  ແລະ 2015, ອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງພົນລະເມອືງໃນສາມ
ແຂວງອາ່ງຮັບນ�າ້ອແູມນ່ບ�ຄ່ກືນັ. ເກອືບສາມສວ່ນສີ່ຂອງປະຊາກອນທັງຫມດົໃນ
ສາມແຂວງ ດ�າລງົຊີວດິໃນຊົນນະບົດ ເຊ່ິງເຂົາເຈົາ້ເກອືບທັງຫມດົເຮັດກດິຈະກ�າກະສກິ�າ 
ແລະ ມຊີີວດິການເປັນຢູ່ທ່ີຂ້ືນກບັຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ. ອດັຕາສວ່ນທ່ີສງູຂອງ 
ປະຊາກອນໃນຊົນນະບົດບ�ມ່ທີາງລດົເຂ້ົາເຖີງ. ຕວົຢ່າງ ທ່ີແຂວງຜ້ົງສາລ,ີ ຫລາຍກວ່າ 
21% ຂອງປະຊາກອນ ແມນ່ຢູ່ໃນຊົນນະບົດທ່ີບ�ມ່ທີາງລົດ.

ຈາກການສ�າຫລວດກະສກິ�າ (2011), ຫລາຍກວ່າຫນຶງ່ສວ່ນສາມຂອງຄວົເຮືອນກະສກິ�າ
ຂອງອາ່ງຮັບນ�າ້ອ ູດ�າລງົຊີວດິໃນ 5 ກມ ຕາມສາຍນ�າ້ອ ູແລະ ນ�າ້ພາກ. ຜົນການ 
ສ�າຫລວດຄວົເຮືອນປ ີ2016 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ ຄວົເຮືອນເກອືບທັງຫມດົ (ປະມານ 
96%) ພາຍໃນ 5 ກມ ຂອງນ�າ້ອ ູແມນ່ມຫົີວຫນາ້ຄວົເຮືອນເປັນຜູ້ຊາຍ.

ຊົນເຜ່ົາ

ການສ�າຫລວດພົນລະເມອືງປີ 2005 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ປະຊາຊົນໃນ ອ່າງຮັບ 
ນ�າ້ອ ູແມ່ນມຄີວາມຫລາກຫລາຍທາງດາ້ນຊົນເຜ່ົາ. ທ່ີແຂວງ ຜ້ົົງສາລ,ີ ເຜ່ົາ ອາຄາ 
ເປັນເຜ່ົາທ່ີມພົີນລະເມອືງຫລາຍທ່ີສດຸ (27%) ທຽບໃສ່ເຜ່ົາອືນ່ ,ໆ ຕາມດ້ວຍເຜ່ົາ ກມຶມຸ 
(22%), ແລະ ເຜ່ົາສງິສລີ ິ(18%). ຢູ່ ອດຸມົໄຊ, ເຜ່ົາກມຶມ ຸເປັນເຜ່ົາທ່ີມປີະຊາກອນ 
ຫລາຍທ່ີສດຸ (59%), ຕາມດ້ວຍເຜ່ົາມົງ້ (14%) ແລະ ເຜ່ົາລື ້(ປະມານ 10%). ເຜ່ົາ ກມຶມຸ 
ມພົີນລະເມອືງເກອືບເທ່ົາກບັເຄິງ່ຫນຶງ່ (47%) ຂອງປະຊາກອນທັງຫມດົ ໃນແຂວງ 
ຫລວງພະບາງ, ຕາມດ້ວຍເຜ່ົາລາວ (29%) ແລະ ເຜ່ົາ ມົງ້ (16%).

ປະຊາກອນໃນອ່າງຮັບນ�າ້ອູ	(ອີງຕາມຂ�້ມູນທ່ີມີຢູ່ຈາກການສ�າຫລວດພົນລະເມືອງປີ	2015)	-		ແຂວງຜ້ົງສາລີ,	ອຸດົມໄຊ	ແລະ	ຫລວງພະບາງ;	
ຈ�ານວນປະຊາກອນໃນອ່າງຮັບນ�າ້ອູ ແລະ ຈ�ານວນປະຊາກອນທ່ີຢູ່ ນອກອ່າງຮັບນ�າ້ອູ.ຕາຕະລາງ 5

Number of Households Household Size Total Population Population Inside 
Basin (est.)¹

% of Total 
Population

Phongsaly 33,800 5.1 171,400 163,858 95.6%

Oudomxay 55,200 5.4 295,800 101,459 34.3%

Luang Prabang 80,900 5.2 418,000 138,776 33.2%

Total 169,900 5.2 885,200 404,094 45.7%

¹ The number of population within the basin is estimated based on Data of the Agricultural Census 2010/11, however in terms of distribution.

ກ່ອງ 16

ເຂດປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ

ໃນເນືອ້ທ່ີ 222,000 ເຮັກຕາ, ພູແດນດນິກວມເອົາປະມານ 8.6% ຂອງອາ່ງງຮັບນ�າ້ອູ ແລະ ແມນ່ເຂດປ່າປ້ອງກນັທ່ີເກົາ່ແກທ່ີ່ສດຸ. ພູແດນດນິກວມເອາົ 1% ຂອງ 
ດິນແດນທັງຫມດົຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ປະມານ 6.4% ຂອງປ່າປ້ອງກັນ 23 ແຫ່ງທັງຫມດົໃນປະເທດ.

ອີງຕາມ Berkmüller and Southammakoth (1995), ພູແດນດິນມີຄນຸລັກສະນະຕ່າງໆດັ່ງຕ�່ໄປນີ້:  

•	 ເປັນປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ ລະດັບກາງໃນດ້ານຄວາມສ�າຄັນທາງຊີວະວທີະຍາ. ເຖີງວາ່ຈະເປັນປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງດຽວໃນຫົວຫນວ່ຍຊີວະພູມສາດ10c, 
ການສ�າຫລວດນກົ, ສັດເລືອຄານ ຫລື ສັດເຄິ່ງບົກເຄີ່ງນ�າ້ ມາເຖີງປະຈບັຸນນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ບ�່ຄ່ອຍແຕກຕ່າງຈາກ ເຂດອື່ນໆທາງພາກ ເຫນອື.

•	 ມີນກົສາມຊະນດິທ່ີໄດ້ຮັບການບັນທືກຈາກ ເຂດປ່າສະຫງວນດ້ານຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດອື່ນໆ (NBCA,) ແຕ່ບ�່ມີນກົຊະນດິໃດເລີຍທ່ີເປັນຊະນດິຕົ້ນຕ�.
 
•	 ຊ້າງ (Elephas maximus), ທະນ ີ(ລວມ ທັງ ຊະ ນ ີແກມ້ ຂາວ ຖ່ີນ ເຫນອື), ແລະ ມນີກົອນິຊີຊະນດິລາ່ປາ (Icthyophaga humilis) ຢູ່ໃນເຂດດັງ່ກາ່ວ 

ຢ່າງຫນາແຫນນ້.

•	 ກວາງ, ນາກ ແລະ ເຫ້ຍ ມຢູ່ີຢ່າງຫນາແຫນນ້ ໃນອ້ອມແອມ້ນ�າ້ອ ູແລະ ທາງເຫນອືຂອງນ�າ້ຄາງ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ເຂດນີ້ມຜົີນກະທົບຫນອ້ຍດຽວຈາກການ
ລາ່ສດັ ເນື່ອງຈາກວາ່ການເຂ້ົາເຖີງມຄີວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ລະດບັການລບົກວນໃນສະຖານທ່ີອື່ນໆຂອງປ່າເກົາ່ແກໃ່ກຊ້າຍແດນຫວຽດນາມ ແມນ່ບ�່ທັນຮູ້ເທ່ືອ. 

•	 ບົດລາຍງານຕ່າງໆກ່ຽວກບັສດັລ້ຽງລກູດ້ວຍນມົໃຫຍ່ຊະນດິຈ�ານວນຫນຶງ່, ການສ�າຫລວດທ່ີຮອບດ້ານຫລາຍຂ້ືນ ກ�ອ່າດສາມາດເຫັນຕວົເລກຂອງຊະນດິ 
ອື່ນໆຕື່ມ (Berkmüller and Southammakoth 1995).

ໃນປີ 2013, ປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງທ່ີສອງໄດ້ຮັບການປະກາດທ່ີ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ດ້ວຍການຍົກລະດັບ ເຂດສະຫງວນ ພູຫີຜີ (MONRE, 2016), 
ກວມເອົາ 87,000 ເຮັກຕາ ໃນທິດຕາວນັອອກຂອງແຄມນ�າ້ກ�່. ນ�າ້ກັດ, ນ�າ້ສາຂາຂອງນ�າ້ກ�່, ໄຫຼຜ່ານໃຈກາງຂອງປ່າປ້ອງກັນດັ່ງກ່າວ. ມັນມີປ່າຕືບດົງ 
ຫນາເກົາ່ແກ່ ເຊ່ີງມຕີົນ້ໄມຍ້າງທ່ີໃຫຍ່ (giant dipterocarps), ຜາທ່ີພ້ົນຂ້ືນ, ແລະ ອ້ອມຮອບ ດວ້ຍ ພູ ຜາ ຕາ່ງໆ ຢູ່ທິດຕາວນັອອກຂອງ ຕວົເມອືງ ອດຸມົໄຊ.

ຕດິກບັພູດດິແດນ ແຕ່ອອກນອກອ່າງຮັບນ�າ້ອແູມນ່ ເຂດອະນລຸກັທ�າມະຊາດ ເມອືງເງ (Nhe) ທ່ີປະເທດ ສ ສ  ຫວຽດນາມ, ເຊ່ິງກວມເອາົເກອືບ 300,000 ເຮັກຕາ. 
ມັນມີປ່າຈ�ານວນ 47,400 ເຮັກຕາ (ສ່ວນຫລາຍແມ່ນປ່າດົງ ດິບ ແລະ ປ່າໄຜ່), ທ່ົງຫຍ້າ 204,200 ເຮັກຕາ, ແລະ ໄຮ່ ແລະ ພຸ່ມໄມ້ 44,000 ເຮັກຕາ.

ມປ່ີາປ້ອງກນັແຫ່ງຊາດຂອງຫວຽດນາມແຫ່ງຫນຶງ່ນອນໃນອ່າງຮັບນ�າ້ອ:ູ ເມອືງພາງ. ມນັແມ່ນເຂດປ້ອງກນັທາງປະຫວດັສາດ ແລະ ນເິວດວທິະຍາ ເຊ່ິິງເປັນທ່ີ 
ຮູຈ້ກັວາ່ເປັນທ່ີຕັງ້ຂອງກອງພົນ ຂອງນາຍພົນ ໂວ ຫງຽນ ຈຽບ ໃນຊ່ວງ ບ້ັນລບົ ດຽນບຽນຟູ ໃນການຕ�ຕ່າ້ນຝຣ່ັງໃນປີ 1954. ນອນໃນລະດບັຄວາມສງູປະມານ 
1,000 ມ ເຫນືຫືນາ້ນ�າ້ທະເລ, ເມອືງ ພາງ ກວມເອາົ 92 ກມ2 ເຊ່ິງມປ່ີາຕບືດງົຫນາເກົາ່ແກທ່ີ່ມອີາຍຫຸລາຍສດັຕະວດັ. ມນັ ໂອບອອ້ມບືງພາຂວາງ ທ່ີມເີຂ່ືອນໄຟຟ້າ 
ສອງເຂ່ືອນ, ທັກເບ ແລະ ນາລອຍ.

ປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດໃນອ່າງຮັບນ�າ້ອູ
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ປະຊາກອນ ແບ່ງຕາມອ່າງຮັບນ�າ້ຍ່ອຍ ໃນອ່າງຮັບນ�າ້ອູຮູບພາບ 7

Data sources: 
1.  Mekong River Commission Secretariat
2.  Population data by village: Lao Census of 

Agriculture 2010/2012

ກ່ອງ 17 ພົນລະເມືອງໃນອ່າງຮັບນ�າ້ອູ

ແຕເ່ດມີເຜ່ົາອາຄາຕັງ້ຖ່ິນຖານທ່ີ ແຂວງ ກວາງເຈາົ ແລະ ຢູນານ, ເຊ່ິງແມ່ນສວ່ນ 
ຫນຶງ່ປະເທດຈນີໃນປະຈບັຸນ. ບ້ານຂອງເຜ່ົາອາຄາ ໂດຍປົກກະຕແິມ່ນຕັງ້ຢູ່ເນນີພູ 
ໃນຄວາມສູງ 600-1,000ມ ເຫນອືຫນາ້ນ�າ້ທະເລ ແລະ ມີປະມານ 40 ຫາ 50 
ຄົວເຮືອນຕ�່ບ້ານ. ບ້ານເຮືອນຂອງເຂົາເຈົາ້ແມ່ນເຮັດດ້ວຍວດັສະດຈຸາກປ່າໄມ້ 
ເຊ່ັນ ໄມ້ໄຜ່ ແລະ ໄມ້ແປ້ນ. ບ້ານສ່ວນຫລາຍແມ່ນຕັັ້ງຢູ່ຫ່າງໃກຈາກສາຍນ�າ້. 
ຂ�ມ້ນູທາງຄນຸນະພາບຊ້ີບອກວາ່ເຂົາເຈົາ້ອາດໄດຮັ້ບຜົນກະທົບຫນອ້ຍທ່ີສດຸ ຖ້າຫາກ 
ມກີານປ່ຽນແປງຊັບພະຍາກອນນ�າ້ໃນອາ່ງຮັບນ�າ້ອູ ເພາະວາ່ເຜ່ົາອາຄາ ເຮັດການ 
ກະສກິ�າເທີງເນນີພູ ແລະ ອາໃສການຫາປາຫນອ້ຍທ່ີສດຸ.

ອາຄາ
ເຜ່ົາ 

ເຜ່ົາລາວ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໃນຫລາຍສດັຕະວດັມາແລ້ວ. ເຂົາເຈົາ້ດ�າລງົຊີວດິໃນ 
ເຂດທ່ົງພຽງ ໃກ້ກັບສາຍນ�າ້ ແລະເຊ່ືອຖືສາດສະຫນາພຸດມາໄດ້ຫລາຍຮ້ອຍປີ. 
ເຜ່ົາລາວ ເຮັດນາ ແລະກະສກິ�າເທີງເນນີສງູ, ປູກພືດ ເຊ່ັນ ຜັກ, ຢາສບູ, ຝ້າຍ, ຕົນ້ໄມ້ 
ກິນຫມາກ ແລະ ມັນຕົ້ນ. ເຂົາເຈົາ້ລ້ຽງຄວາຍ, ງວົ, ຫມ,ູ ເປັດໄກ່ ແລະ ຫມາ. ປາ 
ເປັນແຫລ່ງອາຫານ ແລະ ລາຍຮັບທ່ີສ�າຄັນ. ເຂົາເຈົ້າອາດຖືກກະທົບຫນກັ 
ຖ້າຫາກມກີານປ່ຽນແປງຊັບພະຍາກອນນ�າ້ ເນື່ອງຈາກວາ່ການກະສກິ�າໃນທ່ົງ 
ພຽງ, ນບັທັງທ່ົງນາ ແລະ ສວນແຄມນ�າ້ ແມນ່ຂ້ືນກບັນ�າ້ ແລະ ເຂົາເຈົາ້ກ�ຂ້ື່ນກບັ 
ການຫາປາ ເປັນແຫລ່ງອາຫານ ແລະ ລາຍຮັບ.

ລາວ
ເຜ່ົາ

ເຜ່ົາມົງ້ ຍ້າຍຖ່ີນຖານມາຈາກ ເຂດ ທີເບດ ປະເທດຈນີ ສູ ່ສປປ ລາວ ໃນກາງສດັຕະວດັ 
ທ່ີ 19. ເຜ່ົາມົງ້ ເຮັດໄຮ່, ນບັທັງເຂ້ົາ ແລະ ສາລີ. ເຂ້ົາເຈົາ້ມທັີກສະໃນການລ້ຽງສດັ, 
ງວົຄວາຍ, ມ້າ (ໃນປະຫວດັສາດ), ແບ້, ຫມ,ູ ຫມາ ແລະ ໄກ່. ຫັດຖະກ�າ ແມ່ນ
ສວ່ນຫນຶງ່ຂອງຊີວດິການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົາ້, ນບັທັງການຕເີຫລກັ, ສານເປ້ ແລະ 
ກະຕາ່, ຕເີຄືອ່ງປະດບັ ແລະຖັກແສ່ວ. ເຂົາເຈົາ້ຫາປາເປັນບາງຄັງ້ຄາວ. ດ້ວຍເຫດຜົນ
ນີ້ການປ່ຽນແປງຊັບພະຍາກອນນ�າ້ໃນອ່າງຮັບນ�າ້ອູຈະກະທົບເຂົາຫນອ້ຍ.

ມົ້ງ
ເຜ່ົາ 

ເຜ່ົາກມຶມ ຸແມ່ນເຜ່ົາຫນຶງ່ທ່ີເກົາ່ແກທ່ີ່ສດຸໃນພາກເຫນອືຂອງ ສປປ ລາວ. ບ້ານເຮືອນ 
ຂອງເຂົາເຈົາ້ ແມ່ນສາມາດພົບເຫັນໃກ້ສາຍນ�າ້ໃນເຂດລຸມ່ໆຂອງພູ, ເຊ່ິງມຄີວາມແຕກ 
ຕາ່ງທາງດ້ານຂະຫນາດຂອງບ້ານ ແຕ່ 10 ຫາ 78 ຫລງັຄາເຮືອນ. ເຜ່ົາກມຶມ ຸເຮັດໄຮ່, 
ປູກພືດ ເຊ່ັນ: ມນັຕົນ້, ສາລ,ີ ຖ່ົວດນິ, ພືດຜັກ, ແລະ ຢາສບູ. ເຂົາເຈົາ້ລຽ້ງຄວາຍ, 
ແບ້, ຫມ ູແລະ ໄກ.່ ເຜ່ົາກມຶມ ຸຫາປາ, ລ່າສດັ, ຈບັຫນ ູແລະ ຫາເຄື່ອງປ່າຂອງດງົມາ 
ເປັນອາຫານ ແລະ ລາຍຮັບເປັນເງນີສດົ. ເຂົາເຈົາ້ມທັີກສະໃນການທ�າງານດາ້ນໂລຫະ, 
ຖັກແສວ່, ໄມ້ໄຜ່ ແລະ ຫວາຍ ໃນການເຮັດເຄື່ອງຈກັສານ, ຕຸມ້ຈບັປາ, ເຄື່ອງມ ືແລະ 
ອປຸະກອນຕ່າງໆເພ່ືອຂາຍ ແລະ ແລກປ່ຽນ. ຂ�້ມນູຄນຸນະພາບຊ້ີໃຫ້ເຫັນວາ່ເຂົາ 
ເຈົາ້ອາດຖືກກະທົບຫລາຍຖ້າວາ່ມກີານປ່ຽນແປງຊັບພະຍາກອນນ�າ້ ເນື່ອງຈາກ 
ວາ່ເຂົາເຈົາ້ມກີານຂ້ືນກບັການປະມງົ ແລະ ຄວາມເຊ່ືອໃນຜີເຮືອນ.

ກຶມມຸ
ເຜ່ົາ 

ເຜ່ົາສງິສລິີ  ດ�າລົງຊີວດິໃນ ສປປ ລາວ ມາແລວ້ຫລາຍສດັຕະວດັ ໃກກ້ບັສາຍນ�າ້ 
ໃນຂອບເຂດພູ ທີມຄີວາມສງູ 600 ມ - 1,000 ມ ເຫນອືຫນາ້ນ�າ້ທະເລ. ບ້ານຂອງ 
ເຜ່ົາສງິສລີ ິຈະມປີະມານ 20-100  ຄວົເຮືອນ. ເຂົາເຈົາ້ປູກເຂ້ົາທັງໃນລະດຝົູນ 
ແລະ ລະດແູລ້ງໃນເຂດເນນີສູງ, ເຊ່ິ ງເຂ້ົາຫນຽວແມ່ນເຂ້ົາທ່ີພົບເຫັນຫລາຍທ່ີ
ສດຸ, ພືດອື່ນໆມ ີສາລ,ີ ຫມາກແຕງ, ອ້ອຍ, ຜັກກະລ�າປ,ີ ຜັກກາດ, ແລະ ຢາສບູ. 
ໄກ່, ຫມ ູແລະ ຄວາຍແມ່ນສດັລຽ້ງທ່ີເຂົາເຈົາ້ມກັລ້ຽງ. ຜູ້ຍິງເຜ່ົາ ສງິສລີ ິມທັີກສະ 
ໃນການຕດັຫຍິບເຄື່ອງນງຸ ໃນຂະນະທ່ີ ຜູ້ຊາຍເຮັດອປຸະກອນງາ່ຍໆ ເຊ່ັນ ຜ້າ, ມດິ, 
ຂວນັ, ດາບ, ແລະ ທະນ.ູ ເຂົາເຈົາ້ສານກະຕາ່, ຕຸມ້ຈບັປາ, ແລະ ກະຕາ່ກະບຸງ. 
ຄວົເຮືອນ ຂອງເຜ່ົາ ສງິສລີ ິອາດຖືກກະທົບຫລາຍຖ້າຫາກມກີານປ່ຽນແປງຊັບ
ພະຍາກອນນ�າ້ ເພາະວາ່ບ້ານຂອງເຂົາເຈົາ້ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບ ສາຍນ�າ້ ແລະ ເຊ່ືອໃນ
ອດິທິພົນຂອງຜີນ�າ້ຕ�ກ່ບັຜົນການເກບັກ່ຽວ.

ສິງສີລິ
ເຜ່ົາ 

ແຕ່ເດມີ ເຜ່ົາລື້ ມາຈາກແຂວງກວາງດງົ, ປະເທດຈນີ. ບ້ານຂອງເຂົາເຈົາ້ຕັງ້ຢູ່ໃນ 
ລະດບັຄວາມສງູ 150 - 400 ມ, ໃກ້ສາຍນ�າ້. ເຂົາເຈົາ້ປູກເຂ້ົາຫນຽວ ເປັນອາຫານ 
ຫລັກ ແລະ ພືດອື່ນໆ ເຊ່ັນ: ສາລີ, ຢາສູບ, ຝ້າຍ, ຫມາກໄມ້ ແລະ ຜັກຕ່າງໆ. 
ເຂົາລຽ້ງຄວາຍ, ຫມ ູແລະ ສດັປີກ. ເຂົາເຮັດວຽກກບັເຄື່ອງປະດບັ, ຈກັສານກະຕ່າ, 
ເຮັດຜ້າແພ, ຖົງພາຍ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກ�າອື່ນໆ. ຖ້າມກີານປ່ຽນແປງ 
ໃນຊັບພະຍາກອນນ�້າໃນນ�້າອູ, ເຜ່ົາລື້ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເພາະການຂ້ືນກັບ 
ສາຍນ�າ້ເພ່ືອການປູ ກຝັງລ້ຽງສັດ. 

ລື້
ເຜ່ົາ 

Remy Rossi © 2016
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Phongsaly (12.3)
Infant mortality: 151
Child underweight: 34.1
Child stunting: 61.1

Luangprabang (25.5)
Infant mortality: 107
Child underweight: 19.8
Child stunting: 45.6

Oudomxay (30.1)
Infant mortality: 100
Child underweight: 28.7
Child stunting: 54.9

ອັດຕາຄວາມທກຸຍາກ, ການຕາຍຂອງເດັກ ແລະ ການໂພສະນາການຕ�່າຂອງເດັກ ແບ່ງຕາມແຂວງ.ຮູບພາບ 8

Data sources: 
1.  Mekong River Commission Secretariat
2.  Poverty rate: LECS5 (2013)
3. Infant mortality: ISIS 2012
4. Child malnutrition: ISIS 2012

ຄວາມບອບບາງພ້ືນຖານ

ອາຍຍືຸນສະເລ່ຍ ຂອງຜູ້ຍິງ ສງູກວ່າຂອງຜູ້ຊາຍໃນທກຸໆແຂວງໃນອ່າງຮັບນ�າ້ອູ. 
ແຂວງ ຜ້ົງສາລີ ມີ ອາຍຸຍືນສະເລ່ຍສູງທ່ີສຸດ, ຕາມ ດ້ວຍ ແຂວງ ຫຼວງ ພະ ບາງ 
ອດັ ຕາ ການ ເຂ້ົາ ເຖີງ ລະ ບົບ ສາ ທາ ລະ ນາ ສ ຸກ ຍັງ ຕ�າ່, ມພີຽງ 5.3 % ຂອງ ປະ ຊາ 
ກອນ ຂອງ ແຂວງ ທ່ີ ມ ີການ ເຂ້ົາ ເຖີງ ຮ້ານ ຢາ ທ່ີ ມ ີຜູ້ ອະ ນຍຸ າດ ຫລາຍກວ່າເຄິງ່ຫນຶງ່ 
ຂອງປະຊາກອນໃນ ສາມແຂວງມກີານເຂ້ົາເຖີງແພດປະດງົຄນັ ແລະ ອາສາສະຫມກັ 
ດ້ານສຸຂະພາບ.

ໂດຍລວມ, ຫນ້ອຍກ່ວາ 5% ຂອງກຸ່ມຕົວຢ່າງມີຫົວຫນາ້ຄົວເຮືອນເປັນແມ່ຍິງ. 
ຜູ້ຍິງທ່ີມອີາຍລຸະຫວາ່ງ 15 ຫາ 47 ປ ີໃນແຂວງ ຜ້ົງສາລີ ແລະ ອຸດມົໄຊ ເກດີລກູ 
ເກືອບ 4 ຄົນ ໂດຍສະເລ່ຍ, ໃນຂະນະທ່ີ ແມ່ຍິງໃນກຸ່ມອາຍຸດຽວກັນ ໃນແຂວງ 
ຫລວງພະບາງ ເກີດລກູພຽງ 3 ຄົນ.

ອດັຕາການຮູຫ້ນງັສສື�າລັບແມ່ຍິງ ແມ່ນຕ�າ່ກວ່າ ຜູ້ຊາຍໃນສາມແຂວງ. ທ່ີແຂວງ 
ຜ້ົງ ສາລີ , ຫນອ້ຍກ່ວາເຄິ່ງຫນຶງ່ຂອງປະຊາກອນຂອງແຂວງສາມາດອ່ານໄດ້ 
ຂຽນເປັນ, ເຊ່ິງແມ່ນ 53% ຂອງຜູ້ຊາຍ ແລະ 34% ສ�າລັບແມ່ຍິງ, ຢູ່ ອຸດົມໄຊ 
ອັດຕາການຮູ້ຫນງັສືແມ່ນ 53% ສ�າລັບຜູ້ຊາຍ ແລະ 40% ສ�າລັບ ແມ່ຍິງ. 
ຕວົເລກໃນແຂວງ ຫລວງພະບາງແມນ່ 80% ສ�າລບັຜູ້ຊາຍ ແລະ 55% ສ�າລບັ 
ແມ່ຍິງ (ຂ�້ ມູນ ຈາກ ສຸນ ສະ ຖິ ຕິ ແຫ່ງ ຊາດ 2007. National Statistics 
Center 2007).

ລະ ດບັ ການ ສ ຶກ ສາ ແມ່ນ ຕວົ ຊ້ີບອກ ຫນື່ງ ສ�າ ລບັ ການ ປັບ ຕວົ ຕ� ່ກບັ ການ ປ່ຽນ ແປງ 
ສະ ພາບ ດາ້ນການ ທ�າ ມາ ຫາ ກນີ.ປະ ຊາ ຊົນ ທ່ີ ອາ ໄສ ຊັບ ພະ ຍາ ກອນ ທ�າ ມະ ຊາດ 
ສ�າ ລັບ ການ ດ� າ ລົງຊິ ວດິ ເຊ່ິງ ມີ ລະ ດັບ ການ ສຶກ ສາ ຕ�່າ ຈະ ພົບ ຄວາມ ຫຍຸ້ງ ຍາກ 
ຫລາຍກວາ່ ໃນ ການ ປັບ ຕົວ ຕ�່ ກັບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ຜົນການ ຜະ ລິດ ທຽບ ໃສ່ ຜູ້ ທ່ີ 
ມ ີລະ ດບັ ການ ສກຶ ສາ ສງູກວາ່ ເຊ່ີງ ສາ ມາດ ຫາ ວຽກ ເຮັດ ງານ ທ�າ ໄດ ້ງາ່ຍ ກວາ່ . ອັດຕາ
ສ່ວນຂອງປະຊາກອນໃນອ່າງຮັບນ�າ້ທີຮຽນຈົບມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ຫລື 
ສງູກວ່ານັນ້ແມນ່ຕ�າ່. ຖ້າຊີວດິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນສາມແຂວງຂອງອາ່ງ
ຮັບນ�າ້ອຫູາກໄດຮັ້ບການກະທົບຈາການປ່ຽນແປງການເຂ້ົາເຖີງຊັບພະຍາກອນ
ທ�າມະຊາດ, ຫນອ້ຍກວ່າ 13% ຂອງປະຊາກອນໃນແຂວງ ຫລວງພະບາງ ສາມາດ
ຊອກຫາໂອກາດທ່ີດີກ່ວາໃນສະຖານທ່ີອ່ືນ ໃນຂະນະທ່ີຫນອ້ຍກ່ວາ 7% ຂອງ 
ປະຊາກອນໃນແຂວງຜ້ົງສາລ ີແລະ 9% ໃນແຂວງ ອດຸມົໄຊ ສາມາດເຮັດຄ ືແນວນັນ້.

ຊັບພະຍາກອນນ�າ້ ເຊ່ັນ ປາ, ສດັນ�າ້ອື່ນໆ, ພືດນ�າ້ ແລະ ສວນຜັກແຄມນ�າ້ ແມນ່ 
ສວ່ນຫນຶງ່ທ່ີສ�າຄນັຂອງໂພສະນາການຂອງປະຊາຊົນໃນອາ່ງຮັບນ�າ້ອ.ູ ການສກືສາ
ຄົ້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບຄວາມຫມັນ້ຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານພົບວ່າຊ້ີນສັດປ່າ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນນ�າ້ ໂດຍສະເພາະແມນ່ປາທ�າມະຊາດ ແມນ່ແຫລ່ງໂປຣຕນີສດັ 
ທ່ີໃຫຍ່ທ່ີສດຸໃນຊົນນະບົດຂອງປະເທດ (ອງົ ການ ອາ ຫານ ໂລກ 2007. World 
Food Programme, 2007). ການສ�າຫລວດໃນ 5 ກມ ຕາມສາຍນາ້ອູ 
ແລະ ນ�້າພາກ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ວ່າ ມູນຄ່າຂອງຊັບພະຍາກອນນ�າ້, ນບັທັງ 
ເຂ້ົາຈາກນາຊົນລະປະທານ, ປາ ແລະ ສັດນ�າ້ອື່ນໆ ກວມເອົາ 15-25% 
ຂອງມນູຄາ່ເປັນເງນີຂອງການຊົມໃຊ້ ປະຈ�າວນັ. ການປ່ຽນແປງຊັບພະຍາກອນນ�າ້ 
ຈະສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕ�່ກັບ ໂພສະນາການຂອງປະຊາຊົນໃນອ່າງຮັບນ�າ້. 

ປາແມ່ນພ້ືນຖານສ�າລບັການດ�າລງົ ຊີວດິແບບກຸມ້ຕນົເອງ ຂອງຊາວຊົນນະບົດ 
ແລະ ຍັງຈະສືບຕ�່ເປັນແນວນັນ້ໃນຊຸ່ມປີທ່ີຈະມາເຖີງນີ້.

ອດັ ຕາ ການ ເອື່ອ ຍອີງ ຊ້ີບອກວາ່ ມີ ພົນ ລະ ເມອືງ ໃນ ຫມວດ ອາ ຍ ຸ0 - 14 ປ ີແລະ 
ຫລາຍກວາ່ 65 ປ ີຕ� ່ກບັ ຈ�າ ນວນ ພົນ ລະ ເມອືງ ໃນ ຫນວດ ອາ ຍ ຸ15 - 64 ປ ີວາ່ ມີ 
ຫລາຍ ເທ່ົາ ໃດ, ເຊ່ີງ ສະ ແດງ ອອກ ເປັນ ເປ ີເຊັນ. ອັດຕາການເອື່ອຍອີງສູງເທ່ົາໃດ 
ກ�່ເປັນການ ຍາກຂ້ືນເທ່ົານັນ້ ສ�າລບັຄວົເຮືອນຫນຶງ່ໃນການປັບຕວົຕ�ກ່ບັການປ່ຽນ
ແປງທ່ີຈ�າເປັນ ຈາການຫລດຸລງົຂອງຊັບພະຍາກອນຊີວດິການເປັນຢູ່. ຜ້ົງສາລີ 
ແລະອຸດົມໄຊ ມີອັດຕາການເອື່ອຍອີງ 0.8 ສູງຄືກັນ. ແຕ່ວ່າ ພົນລະເມືອງໃນ 
ແຂວງອຸດົມໄຊ ມີຄວາມບອບບາງຕ�່ກັບການປ່ຽນແປງທາງລົບຫລາຍກ່ວາ 
ເພາະວາ່ປະຊາກອນ ໃນແຂວງດັງ່ກາ່ວ ທກຸກວ່າ ແລະ ມສີະມາຊີກຄວົເຮືອນທ່ີບ�່
ອອກແຮງງານຫລາຍ ກວ່າສ�າລບັການລ້ຽງດ ູທຽບກບັສອງແຂວງອື່ນ.

ຄວາມທກຸຍາກໃນຊົນນະບົດ ແມນ່ເກດີຈາກປັດໃຈຕາ່ງໆເຊ່ັນ ໂອກາດມຈີ�າກດັ
ສ�າລບັການພັດທະນາທັກສະ, ຂາດການລງົທືນ, ການຂ້ືນກບັການປູກຝັງລ້ຽງ 
ສັດທ່ີອາໃສນ�າ້ຝົນໃນລະດັບສູງ, ການຫາເຄື່ອງປ່າຂອງດົງທ່ີບ�່ແມ່ນໄມ້, ແລະ 
ການປະມງົ, ເຊ່ິງຂ້ືນກບັລະດກູານທ່ີສດຸ. ດັງ່ນັນ້, ຊຸມຊົນຈະບອບບາງຕ�ກ່ານປ່ຽນ 
ແປງການເຂ້ົາເຖີງຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ. ຄວາມບອບບາງໃນນີ້ແມນ່ບ�ຄ່ງົທ່ີ 
ແຕ່ມີລະດັບການປ່ຽນແປງສູງ. ການກະຈາຍຄວາມທຸກຍາກໃນອ່າງນ�າ້ອູ 
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ ແຂວງທ່ີທກຸທ່ີສຸດບ�່ແມ່ນແຂວງທ່ີຢູ່ຫ່າງໃກທ່ີສຸດ, ແຂວງ 
ຜ້ົງສາລີ, ໃນເຂດທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍພູຜາ, ແລະ ມີອັດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງໃນ
ຂະແຫນງກະສິກ�າສູງສຸດ, ແຕ່ວ່າແມ່ນສອງແຂວງອື່ນທ່ີມີຕົວເມືອງໃຫຍ່ - 
ເມືອງໄຊ ແລະ ຫລວງພະບາງ - ທ່ີເປັນແຂວງທກຸກ່ວາ (ພາບ 8).

ຫລາຍກ່ວາເຄິງ່ຫນຶງ່ (53.9%) ຂອງບ້ານທ່ີໄດຮັ້ບການສ�າຫລວດ ໃນແຂວງຜ້ົງ 
ສາລີ ມກີານເຂ້ົາເຖີງໄຟຟ້າ. ເຖີງວາ່ການເຂ້ົາເຖີງຈະສງູກວ່າ ຢູ່ແຂວງ ຜ້ົງສາລີ 
(74%) ແລະ ແຂວງຫລວງພະບາງ (71%), ອັດັຕາການເຂ້ົາເຖີງໄຟຟ້າໃນບັນດາ 
ແຂວງດັ່ງກ່າວແມ່ນຕ�່າສຸດໃນປະເທດ. ເຖີງຢ່າງໃດກ�່ຕາມ, ຂ�້ມູນຈາກການ 
ສ�າຫລວດການໃຊ້ຈາ່ຍ ແລະ ການຊົມໃຊ້ຂອງຄົວເຮືອນຄັັ້ງທ່ີ 4 (LECS4) ຊ້ີ 
ໃຫ້ເຫັນວາ່ ອດັຕາສວ່ນບ້ານທ່ີມໄີຟຟ້າໄດເ້ພ້ີມຂ້ືນໃນລະຫວາ່ງການສ�າຫລວດ
ປີ 2002/03 ແລະ 2007/08. ຢູ່ບັນດາແຂວງທາງພາກເຫນອື, ນບັທັງ 3 
ແຂວງໃນອ່າງຮັບນ�າ້, ການເຂ້ົາເຖີງໄຟຟ້າເພ້ີມຂ້ືນຈາກ 22% ຫາ 51% ໃນ 
ຊ່ວງໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວ.

ເປເີຊັນຂອງພົນລະເມອືງໃນບ້ານທ່ີມກີານສະຫນອງນ�າ້ຈາກການຕ�ທ່�່ນ�າ້ແມນ່ຕ�າ່ 
ໃນສາມແຂວງຂອງອ່າງຮັບນ�າ້ອູ, ຕັ້ງແຕ່ 15% ຢູ່ ຜ້ົງສາລີ ຫາ ປະມານ 25% 
ທ່ີ ຫລວງພະບາງ. ໃນ 5 ກມ ຕາມສອງຝ່ັງຂອງນ�າ້ອູ ແລະນ�າ້ພາກ ປີ 2016, 
ຄວົເຮືອນເກອືບທັງຫມດົ (93%) ໃຊ້ນ�າ້ຈາກທ�່ນ�າ້, ເຊ່ິງສວ່ນຫລາຍແມນ່ຕ�ຈ່າກ 
ຫ້ວຍນ�າ້ນອ້ຍ ທ່ີໄຫຼມາຈາກພູຜາໃກ້ບ້ານ. ຫນອ້ຍກ່ວາ 7% ຂອງພົນລະເມືອງ 
ໃນແຂວງຜ້ົງສາລີ ເຂ້ົາເຖີງຕະຫລາດ, ໃນຂະນະທ່ີຕົວເລກດັ່ງກ່າວແມ່ນ 13% 
ໃນ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ ແລະ 11% ໃນ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ.
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ສະພາບລວມອ່າງຮັບນ�າ້ອູ – ເອກະສານສັງລວມ ສະພາບລວມອ່າງຮັບນ�າ້ອູ  – ເອກະສານສັງລວມ

ຄວາມສ�າຄັນຂອງຊັບພະຍາກອນນ�າ້ ໃນອ່າງຮັບນ�າ້ອູ ຕ�່ກັບຊີວດິການເ
ປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖ່ິນ

ຊັບພະຍາກອນນ�າ້ມບົີດບາດທ່ີສ�າຄນັໃນໂພສະນາການທາງອາຫານ. ຜົນຂອງການ 
ສ�າຫລວດຄວົເຮືອນ ປີ 2016 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ ສະເລ່ຍແລວ້ 20.6% ຂອງມນູຄ່າ 
ການຊົມໃຊ້ອາຫານແມນ່ມາຈາກຊັບພະຍາກອນນ�າ້, ນບັທັງເຂ້ົານາຊົນລະປະທານ, 
ປາ, ແລະ ສດັນ�າ້ອື່ນ່ໆທ່ີບ�ແ່ມ່ນປາ. ອັດຕາສ່ວນມນູຄາ່ການຊົມໃຊ້ດາ້ນອາຫານ 
ຈາກຊັບພະຍາກອນນ�າ້ ອາດສາມາດສງູເຖີງ 28% ທ່ີເຂດ 1; ໃນນີ້ບ�ໄ່ດນ້ບັເອາົ
ມນູຄາ່ຜັກຈາກສວນແຄມນ�າ້ ເນືອ່ງຈາກຄວາມມຫຍຸງ້ຍາກໃນການຈ�າແນກແຫລ່ງ 
ທ່ີມາຂອງຜັກໃນໄລຍະການສ�າຫລວດ. ດັງ່ນັນ້ຜົນຂອງການນ�າສະເຫນແີມນ່ເປັນ
ການອະນລຸກັ. ໂດຍລວມແລວ້ ສວ່ນປະກອບຂອງຊັບພະຍາກອນນ�າ້ຕ�ກ່ບັລາຍ
ຮັບເປັນເງນີສດົຂອງບ້ານຕາ່ງໆ ໃນອາ່ງຮັບນ�າ້ອແູມນ່ 7%, ແຕວ່າ່ມນູຄາ່ດັງ່ກາ່ວສາມາດ
ສງູກວ່າໃນເຂດສະເພາະ ເຊ່ັນຕວົຢ່າງ 24% ໃນເຂດ 5 ແລະ 13% ໃນເຂດ 3.

ການປ່ຽນແປງດ້ານຊີວດິການເປັນຢູ່

ຂ�້ມູນຂ່າວສານຈາກກຸ່ມສົນທະນາ ແລະ ການສ�າຫລວດຄົວເຮືອນໃນປີ 2016 
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ ປາທ່ີຈບັໄດ້ແມ່ນໄດ້ຫລດຸລົງໃນ ນ�າ້ອູ ໃນສຸ່ມປີທ່ີຜ່ານມາ. 
ໃນແປດບ້ານຂອງກ�ລະນສີືກສາ, ແມ່ຍິງ ແລະເດັກນອ້ຍ ເຊ່ິງເຄີຍຫາປານອ້ຍ, 
ສດັນ�າ້ອື່ນໆ ແລະ ພືດນ�າ້ ໄດ້ ໃນ ເມື່ອ ກອ່ນ, ດຽວນີ້ ບ�ສ່າມາດຫາໄດ້ຄເືກົາ່ອກີແລ້ວ. 
ນີ້ແມ່ນຜົນເນື່ອງມາຈາກການພັດທະນາພະລງັງານໄຟຟ້າ ແລະ ການສ້າງອ່າງ 
ເກບັນ�າ້ໃນນ�າ້ອ ູເຊ່ິງເຮັດໃຫ້ມນີ�າ້ເລກີ ແລະ ມຄີວາມຄອ້ຍຊັນຫລາຍໃນສາຍນ�າ້
ທ�າມະຊາດ.

ຊາວບ້ານບອກວ່າຊະນິດປາທ່ີຫາໄດ້ກ�່ຫລຸດລົງ. ຕົວຢ່າງ ຊາວບ້ານ ບ້ານ 
ພູເມືອງ (ໃກ້ນ�າ້ອູ 6) ໄດ້ລະບຸປາ 41 ປະເພດ ເຊ່ິງເຂົາເຈົາ້ເຄີຍຫາໄດ້ໃນນ�າ້ອູ. 
ແຕ່ວາ່ຫລງັຈາກເຂົາຍ້າຍມາບ້ານໃຫມ ່ທ່ີ ບ້ານ ໂຮມສາ້ງ ເຂົາເຈົາ້ສາມາດຫາປາ 
ໄດພ້ຽງປ 9 ຊະນດິເທ່ົານັນ້ໃນອ່າງເກບັນ�າ້. ໃນນັນ້ ສອງຊະນດິບ�ແ່ມນ່ປາທ້ອງຖ່ິນ 
- ປານນິ ແລະ ປາໃນ.
 
ປະສົບການຈາກບ່ອນອື່ນໆຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ອາຊີຕາວນັອອກສ່ຽງໃຕ້ 
ບອກວາ່ ຄວາມຫລາກຫລາຍທາງຊະນດິປາຈະຫລດຸລົງ ເມື່ອອ່າງເກັບນ�າ້ຖືກ 
ຖ້ວມ, ປາຊະນດິທ່ີຂ້ືນລງົ ແລະປາທ້ອງຖ່ິນກ�ຈ່ະຫນໄີປທ່ີອື່ນ, ເຮັດໃຫ້ປາທ່ົວໄປ 
ແລະປາທ່ີບ�່ແມ່ນປາທ້ອງຖ່ິນຍ້າຍເຂ້ົາມາແທນທ່ີ. ຖ້າບ�່ມີທ່ີຢູ່ອາໃສເຫມາະສົມ
ຢ່າງພຽງພ� ປາຈ�າພວກດັ່ງກ່າວກ�່ຈະຕາຍ. ແຕ່ກ�່ອາດສາມາດເປັນໄປໄດ້ວາ່ 
ປະ ຊາ ຊົນ ທ້ອງ ຖ່ີນ ບ້ານພູເມືອງ ຍັງບ�່ທັນສາມາດປັບຕົວກັບວທີິທາງເລືອກ 
ສ�າລັບການຈບັປາ ໃນອ່າງເກັບນ�າ້ທ່ີເລີກ ແລະ ມີແຄມນ�າ້ທ່ີຄ້ອຍຊັນ.

ໃນບາງບ້ານ ຂອງກ�ລະນສີກືສາ, ປະ ຊາ ຊົນ ທ້ອງ ຖ່ີນຈາກ ບ້ານປາກອ,ູ ສບົກອງ 
ແລະ ພູເມືອງ ບອກວາ່ ເຂົາເຈົາ້ບ�່ສາມາດເກັບໃຄນ�າ້ໄດ້ອີກແລ້ວ ຫລັງຈາກ 
ທ່ີມີການສ້າງເຂ່ືອນໄຟຟ້າ.

ປະຊາຊົນໃນອ່າງຮັບນ�າ້ອ ູສມຸໃສ່ການເຮັດໄຮ່ເປັນກດິຈະກ�າຊີວດິການເປັນຢູ່ຕົນ້ຕ�, 
ແລະກ�່ບ�່ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຫລາຍໃນທ່ີຜ່ານມາ. ມີພຽງ 68 ຄົວເຮືອນ ຈາກ 
1,500 ຄວົເຮືອນຂອງການສ�າຫລວດໃນປີ 2016 ບອກວາ່ ມສີະມາຊີກຄນົໃດ 
ຫນຶງ່ໃນຕວົເຮືອນເຂົາເຈົາ້ໄດປ່້ຽນກດິຈະກ�າຊີວດິການເປັນຢູ່ໃນໄລຍະ 5 ປີ ຄນືຫລງັ, 
ເຊ່ິງຈ�ານວນຫລາຍແມ່ນ ຢູ່ໃນເຂດ 3 ທ່ີມີການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ.

ພົນລະເມືອງຕາມລ�ານ�າ້ອູ ແລະ ນ�າ້ສາຂາຂອງມັນອາດຈະມີຄວາມບອບບາງ
ຕ�ກ່ານປ່ຽນແປງທາງລບົດ້ານການ ເຂ້ົາເຖີງຊັບພະຍາກອນນ�າ້ ເນື່ອງຈາກການ 
ດ�າລງົ ຊິ ວິດ ທ່ີຂ້ືນກບັການປະມງົ ແລະ ສວນແຄມນ�າ້. ໂດຍລວມແລວ້, ຄວາມ 
ສາມາດໃນການຟ້ືນຕົວແມ່ນຕ�່າ.

ຈ�ານວນຄົວເຮືອນທ່ີຫາປາໃນອ່າງຮັບນ�າ້ອູຕາຕະລາງ 7

0-5km 5-10km 10-15km Total

Oudomxay 1 1

     Nga 1 1

Phongsaly 5,352 2,676 84 8,112

     Boun-tai 43 89 3 135

     Gnot-ou 2,641 983 12 3,636

     Khoa 704 263 12 979

     Mai 249 261 18 528

     Phongsaly 679 319 25 1,023

     Samphan 1,036 761 13 1,810

     Boun-neua 1 1

Luang Prabang 5,340 1,341 47 6,728

     Nambak 465 686 32 1183

     Ngoy 2,751 222 9 2982

     Pak-ou 2,100 265 2 2367

     Phonthong 24 168 4 196

Total 10,692 4,017 132 14,841

ການປະມົງ

ຫລາຍກວ່າ 70% ຂອງຄວົເຮືອນຕວົຢ່າງໃນ 5 ກມ ຕາມລ�ານ�າ້ອ ູແລະ ນ�າ້ພາກ 
ບອກວາ່ເຂົາເຈົາ້ໄດໄ້ປຫາປາໃນນ�າ້ອ ູຫລ ືນ�າ້ສາຂາໃດຫນຶງ່ໃນຫນຶງ່ປີທ່ີຜ່ານມາ
ກອ່ນມກີານສ�າຫລວດ. ຫລາຍກ່ວາ 90%  ໃນເຂດ 1 ໄດ້ຫາປາ, ແລະ ປະມານ 
80% ໃນເຂດ 2 ແລະ 3 ກ�່ໄດ້ຫາປາເຊ່ັນດຽວກັນ. ເກືອບສອງສ່ວນສາມຂອງ 
ຄົວເຮືອນຕົວຢ່າງ (64.4%) ບອກວາ່ເຂົາເຈົາ້ໄດ້ຫາສັດນ�າ້ອື່ນໆທ່ີບ�່ແມ່ນປາ. 
ໃນເຂດ 1 ຫລາຍກ່ວາ 90% ຂອງຄວົເຮືອນຕວົຢ່າງຫາສດັນ�າ້ອື່ນໆທ່ີບ�ແ່ມ່ນປາ. 
ຄົວເຮືອນທ່ີມີແມ່ຍິງເປັນຫົວຫນາ້ຄົວເຮືອນ ບອກວ່າການຫາສັດນ�າ້ທ່ີບ�່ແມ່ນ 
ປາແມ່ນກດິຈະກ�າຊີວດິການເປັນຢູ່ທ່ີເປັນປົກກະຕກ່ິວາການຫາປາສ�າລັບພວກເຂົາ.

ປະລມິານປາທ່ີຫາໄດຈ້ະຫລາຍຂ້ືນຈາກເຫນອືຫາໃຕຕ້າມສາຍນ�າ້ອ.ູ ພົນລະເມອືງ 
ກ�ເ່ພ້ີມຂ້ືນຈາກເຫນອືຫາໃຕເ້ຊ່ັນກນັ. ຈ�ານວນຄວົເຮືອນໃນ 5 ກມ ຕາມລ�ານ�າ້ອ ູ
ທ່ີຫາປາ ຢູ່ ຜ້ົງສາລ ີຈະຫລາຍກວ່າຢູ່ ຫລວງພະບາງ (ຕາຕະລາງ 7).

ຊີວດິການເປັນຢູ່
ກິດຈະກ�າຊີວດິການເປັນຢູ່ ຕົ້ນຕ�ຂອງປະຊາຊົນໃນອ່າງຮັບນ�າ້ອູ

ຄົວເຮືອນໃນສາມແຂວງ ຂອງອ່າງຮັບນ�າ້ອູ ເຮັດກິດຈະກ�າຊີວດິການເປັນຢູ່ທ່ີ
ແຕກຕາ່ງກນັໃນຕະຫລອດປ,ີ ນບັທັງການເຮັດນາ, ໄຮ່, ພືດ, ຫາປາ, ຫາສດັນ�າ້ 
ແລະ ພືດນ�າ້ຕ່າງໆ, ສວນແຄມນ�າ້, ລ້ຽງສັດ, ລ່າສັດ, ຫາເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, 
ປູກຕົ້ນໄມ້ກິນຫມາກ, ແລະ ປູກຕົ້ນໄມ້ອຸດສາຫະກ�າ ເຊ່ັນ ຕົ້ນວກີ (ຕາຕະລາງ 
6). ຄວົເຮືອນທ່ີຖືກສ�າພາດໃນປີ 2016 ບອກວາ່ ກດິຈະກ�າຊີວດິການເປັນຢູ່ຕົນ້ຕ� 
ຂອງເຂົາເຈົາ້ແມ່ນປູກເຂ້ົາ ແລະ ລ້ຽງສັດ. ການຫາປາກ�່ສ�າຄັນ ໂດຍສະເພາະ 
ແມ່ນໃນຊ່ວງ ລະດແູລ້ງ ແລະການເລີ້ມຕົ້ນຂອງລະດຝົູນ.

ປະມານ 93% ຂອງພົນລະເມືອງໃນເກນອາຍຸເຮັດວຽກ ຢູ່ແຂວງຜ້ົງສາລີ 
ແມ່ນເຮັດວຽກກຸ້ມຕົວເອງ ໃນໄຮ່ນາຮ້ົວສວນຂອງຕົນ. ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ, 
ເປເີຊັນດັງ່ກ່າວແມ່ນ 73.2%, ໃນຂະນະທ່ີຢູ່ ແຂວງຫລວງພະບາງ ແມ່ນຕ�າ່ທ່ີສດຸ 
(66.9%). ນີ້ຫມາຍຄວາມວາ່ແຂວງຜ້ົງສາລີ ອາດຖືກກະທົບຫລາຍກວ່າຫມູ ່ຖ້າ
ການປ່ຽນແປງໃຫຍ່ເກີດຂ້ືນກັບລະບົບການປູກຝັງລ້ຽງສັດ ຫລືການເຂ້ົາເຖີງ
ຊັບພະຍາກອນໃນທ້ອງຖ່ິນ ເຊ່ິງປະຊາຊົນອາໃສເພ່ືອການທ�າມາຫາກິນ.

ຜົນຂອງການສ�າຫລວດຄົວເຮືອນ ປີ 2016 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ ອັດຕາສ່ວນ
ທ່ີສູງຂອງປະຊາກອນໃນເກນອາຍຸອອກແຮງງານໃນ 5 ກ ມ ລຽບຕາມນ�າ້ອູ 
ແລະ ນ�າ້ພາກ ເຮັດການປູກຝັງໃນເຂດເນນີສງູ (45%) ແລະ ໃນທ່ົງນາ (26%) 
ເປັນກິດຈະກ�າຊີວດິການເປັນຢູ່ຕົ້ນຕ�. ເຫດຜົນຫນຶງ່ທ່ີສ�າຄັນທ່ີເຮັດໃຫ້ມີອັດຕາ
ສ່ວນສູງຂອງປະຊາກອນໃນການດ�າ ລົງ ຊິ ວດິໃນເຂດເນນີສູງແມ່ນຍ້ອນຄວາມ 
ຈ�າກດັຂອງທ່ົງພຽງ ທ່ີມພີຽງ 2.2% ຂອງເນື້ອທ່ີອາ່ງຮັບນ�າ້ທັງຫມດົ ເຊ່ິງສວ່ນ 
ທ່ີເຫລືອເປັນຄ້ອຍສູງຊັນ.

ການສ�າຫລວດຄວົເຮືອນປີ 2016, ຫລາຍກວ່າ 70% ຂອງຜູ້ໃຫ້ສ�າພາດ ບອກ 
ວາ່ສະມາຊີກຄວົເຮືອນຂອງເຂົາເຈົາ້ໄດ້ໄປຫາປາໃນ 12 ເດອືນທ່ີຜ່ານມາ. ການ 
ປະມງົແມ່ນສ�າຄນັສ�າລບັເສດຖະກດິກຸມ້ຕນົເອງຂອງຊຸມຊົນຈ�ານວນຫລາຍຕາມ
ລ�ານ�າ້ອູ. ການສືກສາຄົ້ນຄ້ວາທີໄດ້ດ�າເນນີໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ໃນອ່າງຮັບນ�າ້ 
ແມ່ນ�າ້ຂອງ ຕອນລຸ່ມ ໄດ້ສະແດງອອກຢ່າງຈະແຈງ້ວາ່ປາເປັນແຫລ່ງອາຫານ 
ແລະ ໂປຣຕິນທ່ີສ�າຄັນສ�າລັບຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນໃນທ່ົວປະເທດ. ນີ້ແມ່ນຖືກຕ້ອງ
ສ�າລັບປະຊາຊົນໃນອ່າງຮັບນ�າ້ອູ.

ກິດຈະກ�າຊີວດິການເປັນຢູ່ຕົ້ນຕ� ຂອງປະຊາກອນໃນຫມວດອາຍຸອອກແຮງງານ ແບ່ງຕາມເຂດໃນອ່າງຮັບນ�າ້ອູ.ຕາຕະລາງ 6

Livelihood
Zone

1 2 3 4 5

Not working 0.8% 2.3% 1.8% 1.2% 1.3%

Paddy 43.9% 0.2% 20.0% 21.2% 37.3%

Fishing 0.3% 0.6% 0.2% 0.3% 0.0%

Temporary worker 0.2% 0.7% 2.3% 3.6% 0.4%

Permanent employee 1.8% 1.4% 4.5% 8.0% 4.4%

Students/pupil 7.7% 10.9% 10.6% 10.3% 13.9%

Business/Trading 1.1% 2.5% 3.9% 7.4% 4.1%

Housewife 3.3% 1.1% 1.5% 1.3% 0.8%

Other 0.0% 1.9% 0.4% 0.4% 0.3%

Upland rice 37.9% 70.9% 46.5% 40.2% 35.2%

Other crops (not rice) 1.9% 6.6% 5.9% 4.4% 1.6%

Livestock 1.1% 0.7% 2.2% 1.5% 0.6%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

ກະສິກ�າ 

ປະມານ 40% ຂອງຈ�ານວນບ້ານໃນ 5 ກມ ຕາມລ�າແມ່ນ�າ້ອູ ບອກວາ່ການປູກ 
ເຂ້ົາໃນເຂດເນນີສງູແມ່ນກດິຈະກ�າຊີວດິການເປັນຢູ່ຕົນ້ຕ�ຂອງເຂົາເຈົາ້, ອງີຕາມ 
ຜົນຂອງການສ�າຫລວດຄົວເຮືອນ ປີ 2016. ປະມານ 30% ຂອງປະຊາກອນ
ດັ່ງກ່າວບ�່ມີເຂ້ົາກິນພຽງພ� ແລະ ໄລຍະເວລາສະເລ່ຍຂອງການຂາດເຂີນເຂ້ົາ 
ຂອງຄວົເຮືອນດັງ່ກາ່ວແມນ່ 5 ເດອືນ ໃນ 12 ເດອືນທ່ີຜ່ານມາກອ່ນການສ�າຫລວດ.

ມຄີວົເຮືອນຈ�ານວນຫນຶງ່ເທ່ົານັນ້ທ່ີມດີນິເຫມາະສມົສ�າລບັການປູກຝັງໃນລະດແູລ້ງ 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນນາແຊງ; ມພີຽງ 9 ຄວົເຮືອນຈາກ 1,499 ຄວົເຮືອນຕວົຢ່າງ 
ບອກວາ່ເຂົາເຈົາ້ເຮັດນາແຊງໃນນາທ່ີມຊົີນລະປະທານ ໃນ 12 ເດອືນກ່ອນການ 
ສ�າລວດ.

ພືດອືນ່ໆທ່ີບ�ແ່ມນ່ເຂ້ົາທ່ີປູກໂດຍຊາວບ້ານໃນອາ່ງຮັບນ�າ້ອມູ:ີ ສາລ,ີ ມນັຕົນ້, ມນັດາ້ງ, 
ຖ່ົວດນິ, ຖ່ົວເຫລືອງ, ຜັກ, ຖ່ົວຂຽວ, ຢາສບູ, ຝ້າຍ, ອ້ອຍ, ກາເຟ, ແລະ ຊາ. 
ອງີຕາມສນູສະຖິຕແິຫ່ງຊາດ (2015a), ສະມດັຕະພາບການຜະລດິ ຢູ່ແຂວງຜ້ົງສາລີ 
ແມນ່ຕ�າ່ກວ່າແຂວງອື່ນໆໃນອາ່ງຮັບນ�າ້ສ�າລບັພືດເກອືບທກຸປະເພດນອກຈາກ
ສາລ,ີ ອອ້ຍ ແລະ ກາເຟ. ສວນແຄມນ�າ້ແມນ່ແຫລ່ງອາຫານ ແລະ ລາຍຮັບເປັນ 

ເງນີສົດສ�າລັບຄົວເຮືອນໃນອ່າງຮັບນ�າ້ອູ. ປະມານຫນຶງ່ສ່ວນສາມ (33.2%) 
ຂອງຄວົເຮືອນຕວົຢ່າງທັງຫມດົໃນ 5 ກມ ລຽບຕາມສາຍນ�າ້ອ ູບອກວາ່ເຂົາເຈົາ້ 
ປູກພືດທ່ີສວນແຄມນ�າ້ໃນ 12 ເດືອນທ່ີຜ່ານມາກ່ອນການສ�າຫລວດ.

ສັດລ້ຽງ

ສດັລ້ຽງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຄວາຍ ແລະ ງວົ ແມ່ນເປັນຊັບສນິທ່ີສ�າຄນັສ�າລບັ ຊີວດິ 
ການເປັນຢູ່ ເຊ່ິງເພ້ີມພູນຄວາມສາມາດຂອງຄວົເຮືອນໃນການຕາ້ນທານ ຫລ ືຟ້ືນຕວົ 
ຈາກຊອ໌ກ. ປະສບົການໃນ ສປປ ລາວ ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວາ່ ການສນູເສຍສດັລຽ້ງແມນ່ມີ
ຜົນກະທົບທ່ີຮ້າຍແຮງງທ່ີສດຸຕ�ກ່ບັຊີວດິການເປັນຢູ່ ແລະ ຄວາມຫມັນ້ຄງົຂອງຄວົ 
ເຮືອນໃນໄລຍະຍາວ. ການຂາຍສດັລຽ້ງແມນ່ແຫລ່ງທືນສ�າຄນັຫນຶງ່ໃນເວລາທ່ີມີ
ໄພພິບັດ ຫລ ືເຫດການສກຸເສນີດ້ານສ ຸຂະ ພາບ. ໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງປະເທດ, 
ລາຍຮັບຈາກການຂາຍຄວາຍຕວົຫນຶງ່ ສາມາດໄດ້ເງນີພຽງພ�ໃນການຊ້ືເຂ້ົາສ�າລບັ
ຄວົເຮືອນຫນຶງ່ທ່ີມສີີຫ່າຫ້າຄນົໃນຫນຶງ່ປ ີ(ອງົ ການ ອາ ຫານ ໂລກ, 2001. World 
Food Programme, 2001). ດັງ່ນັ ້ນ, ການລ້ຽງສດັແມນ່ຖືກຈດັໂດຍບາງບ້ານ 
ຂອງກ�ລະນສີກືສາໃຫ້ເປັນກດິຈະກ�າ ຫນຶງ່ດ້ານຊີວດິການເປັນຢູ່ທ່ີສ�າຄນັທ່ີສດຸ.
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ການນ�າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນນ�າ້ 
ແລະ ຄວາມທ້າທ້າຍດ້ານການຄຸ້ມຄອງ

4.0

ຈະກ�ສ່າ້ງ ແລະ ຄຸມ້ຄອງເຂ່ືອນແນວໃດນັນ້ແມ່ນ
ສ�າຄນັສ�າລັບປະຊາຊົນທ່ີອາໃສນ�າ້ອູ. ວທີິການ
ພັດທະນາເສດຖະກດິແບບຍືນຍົງໄປຄຽງຄູກ່ບັ
ການຄຸມ້ຄອງແບບປະສມົປະສານ ແລະ ມສີວ່ນ
ຮ່ວມສາມາດທ່ີຈະຫລດຸຜ່ອນຜົນກະທົບທາງ
ລົບທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ືນຕ�່ກັບ ເສດຖະກິດ ແລະ 
ຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ ເຊ່ິງກ�່ຈະ ເປັນການປະກອບ
ສວ່ນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາ ແລະ ການເຕບີໂຕ 
ແບບຍືນຍົງໃນໄລຍະຍາວໃນຂົງເຂດນີ້.

ທ່ານ ອຸນ່ເຮືອນ ໄຊຍະສດິ, ຄນົທ້ອງຖ່ິນໃນອາ່ງຮັບນ�າ້ອູ 
ແລະ ພະນກັງານອະວໂຸສ (ຊັບພະຍາກອນນ�າ້), ແຜນງານ
ການຊ່ວຍເຫລອືຂອງລດັຖະບານອດົສະຕຣາລ.ີ
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ຂະແຫນງພະລັງງານ/ການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້ານ�າ້ຕກົ

ນ�າ້ອມູຫີນືງ່ໃນສກັກະຍະພາບສງູສດຸສ�າລບັການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້ານ�າ້ຕກົ 
ໃນບັນດາສາຂາ ໃນອ່່າງຮັບນ�າ້ຂອງຕອນລຸມ່. ມ ີ3 ເຂ່ືອນ ໃນ 7 ເຂ່ືອນຂອງ ບ�ລສິດັ 
ຊີໂນໄຮໂດຣ – ນ�າ້ອ ູ2, 5, ແລະ 6 – ທ່ີໄດ້ຮັບການກ�ສ່າ້ງແລວ້ ໃນ ນ�າ້ອ.ູ ກອ່ນທ່ີ
ບັນດາເຂ່ືອນດັງ່ກ່າວຈະໄດ້ຮັບການກ�ສ່າ້ງ, ມເີຂ່ືອນຂະຫນາດຫນອ້ຍ 6  ເຂ່ືອນໃນ 
ອ່າງຮັບນ�າ້ອູ:

•	 ເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ�າ້ກ�່ – 1.5 MW; ສ້າງປີ 1996 ຢູ່ ສາຂາຫນຶງ່ຂອງນ�າ້ພາກ.

•	 ເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ�າ້ງາຍ – 1.2 MW; ສາ້ງປ ີ2002 ແຕໃ່ນປະຈບັຸນແມ່ນຈມົຢູ່ໃຕນ້�າ້ 
ຫລັງຈາກທ່ີ ເຂ່ືອນນ�າ້ອູ 6 ໄດ້ກັກເກັບນ�າ້ໄວ.້

•	 ນ�າ້ອ ູ9 – 454 kW; ໄດ້ຮັບທືນຊ່ວຍເຫລອືຈາກ ລັດຖະບານ ຍ່ີປຸ່ນ ແລະ 
ເລ້ີມດ�າເນນີງານໃນປີ 2013 ໃນ ນ�າ້ອ,ູ ທາງເຫນອືຂອງ ຍອດອ.ູ 

•	 ນ�າ້ບູນ – 110 kW ຢູ່ ເມອືງ ບຸນເຫນອື, ແຂວງ ຜ້ົງສາລ,ີ ເລ້ີມການດ�າເນນີງານ 
ປີ 1997   

•	 ນ�າ້ງາມ – 110 kW ຢູ່ ເມອືງ ໃຫມ,່ ແຂວງ ຜ້ົງສາລີ; ໄດຮັ້ບການຊ່ວຍເຫລອື 
ດ້ານທືນຮອນຈາກ ອົງການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີອຸດສາຫະກ�າ ແລະ 
ພະລັງງານໃຫມ ່ຂອງ ຍ່ີປຸ່ນ ໃນປີ 2010; ກ�າລັງປັບປຸງ 

•	 ນ�າ້ມອງ – 70 kW ຢູ່ ເມືອງ ນ�າ້ບາກ, ແຂວງ ຫລວງພະບາງ ໂດຍ ບ�ລິສັດ 
ໄຟຟ້າລາວ (EDL).

 
ມີເຂ່ືອນໄຟຟ້າ ສອງແຫ່ງ ທ່ີປະເທດຫວຽດນາມ ຢູ່ຍອດນ�າ້ ຂອງ ນ�າ້ນວົ.

•	 ເຂ່ືອນໄຟຟ້າ ນາ ລອຍ – 9.3 MW; ສ�າເລັດການກ�່ສ້າງ ໃນປີ 2003 ທ່ີ 
ບືງປາກກວາງ.

•	 ເຂ່ືອນໄຟຟ້າ ທັກ ແບ – 2.4 MW; ສ�າເລັດການກ�່ສ້າງໃນປີ 1984 ແລະ 
ສ້ອມແປງ ແລະ ຍົກລະດັບ ໃນປີ 2002.

ຄວາມອາດສາມາດຕດິຕັງ້ລວມຂອງ ບັນດາເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ�າ້ອ ູແມ່ນ 1,272 MW, 
ເຊ່ິງສາມາດຜະລິດ 5,044 gigawatt ຊ່ວໂມງ ຕ�່ ປີ (ຕາຕະລາງ 8). 
ແຕລ່ະເຂ່ືອນຈະສາມາດດ�າເນນີງານໄດ ້10.8 ຫາ 11.2 ຊ່ົວໂມງ ຕ� ່ວນັ. ເຂ່ືອນ 
ເທີງສຸດ (ນ�າ້ອູ 7) ແມ່ນເຂ່ືອນຕົ້ນຕ�ໃນການຄວບຄມຸ, ກັກເກັບນ�າ້ (1,060 
ລ້ານ ມ³) ໃນຊ່ວງລະດຝົູນ ເພ່ືອປ່ອຍໃນລະດແູລ້ງ. ນ�າ້ອູ 6 ແລະ 5 ມີຄວາມ
ສາມາດຫນອ້ຍກ່ວາໃນການຄວບຄມຸ, 246 ລ້ານ ມ³ ແລະ 142 ລ້ານ ມ³, 
ຕາມລ�າດັບ, ໃນຂະນະທ່ີ ເຂ່ືອນ 4 ເຂ່ືອນ (ນ�າ້ອູ 1-4) ມີຄວາມສາມາດຫນອ້ຍ 
ທ່ີສດຸໃນການຄວບຄມຸ ຫລື ກກັເກບັນ�າ້ ແລະ ສວ່ນໃຫຍ່ ແມນ່ຈະ ມ ີການຜະລດິ 
ໄຟຟ້າແບບການໃຫ້ນ�າ້ໄຫຼຜ່ານ. ແຕລ່ະເຂ່ືອນມກີານ ລດົ ລະ ດບັ ນ�າ້ ໃນ ອາ່ງ ເກັບ 
ນ�້າ ລົງ ປະ ມານ ປະມານ 2 ມ, ເຊ່ິງເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດສ້າງຄວາມ
ສົມດນູຂອງຕາຕະລາງການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າປະຈ�າວນັ. 

ສ�າລັບເຂ່ືອນສວ່ນໃຫຍ່, ອາ່ງເກບັນ�າ້ຮອງຮັບນ�າ້ຈນົເກອືບເຖີງ ເຂ່ືອນທາງເທີງ 
ຍົກເວັນ້ຕົ້ນນ�າ້ ຂອງອ່າງເກັບນ�າ້ ນ�າ້ອູ 2 ຫາ ເຂ່ືອນນ�າ້ອູ 3 ເຊ່ິງມີຄວາມ ຍາວ 
ປະມານ 30 ກມ ທ່ີນ�າ້ສາມາດໄຫຼຢ່າງອິດສະລະ. ດັງ່ນັນ້, ສ່ວນໃຫຍ່ໃນສາຍນ�າ້ອູ 
ແມ່ນຖື ກປ່ຽ ນໃຫ້ກາຍເປັນ ອ່າງເກັບນ�າ້ຫລາຍອ່າງ ໂດຍການກ�່ສ້າງບັນດາ 
ໂຄງການດ່ັງກ່າວ.

ມີບ້ານທັງຫມດົ 64 ບ້ານ ທ່ີຖືກກະທົບຈາກ 3 ເຂ່ືອນ, ເຊ່ິງ 804 ຄົວເຮືອນ 
ກ�າລັງໄດ້ຮັບການ ຍົກຍ້າຍຈາກ 22 ບ້ານ. ເນື້ອທ່ີດິນປະມານ 509 ເຮັກຕາ 
ຖືກໃຊ້ສ�າລັບການກ�່ສ້າງເຂ່ືອນ ແລະ 5,189 ເຮັກຕາ ແມ່ນຖືກນ�າ້ຖ້ວມແລ້ວ.

ລາຍລະອຽດສ�າລັບ ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງ ບ�ລິສັດ ຊີໂນໄຮໂດຣ ໃນອ່າງຮັບນ�າ້ອູຕາຕະລາງ 8

Nam Ou Hydropower Project 1 2 3 4 5 6 7 Total

Distance from Mekong (km) 18 53 112 171 215 283 327 392

Distance from d/s dam (km)  – 35 68 59 44 53 47  – 

Reservoir length (km) 35.4 67.3 59.7 45.1 53.2 46.9 65.3¹ 373

Reservoir area (km²) 9.6 15.7 13.3 9.4 17.2 17.0 38.2 120

Area of stream channel 
inundated (km²)

7.1 13.5 8.6 4.2 4.1 3.5 5.4 46.4

Regulating storage capacity 
(Mm³)

22 25 24 16 142 246 1,060 1,536

Installed capacity (MW) 180 120 210 132 240 180 210 1,272

Annual output GWh 710 448 826 519 977 726 838 5,044

¹ Reservoir length on the Nam Ou, main arm. The reservoir will also extend for 44.4 km along the Nam Khang (Sources: Sinohydro 2016, ESL 2010, 
CIA of Nam Ou cascade)
Profile document source: 2 tables in Profile (Tables 6-22 & 6-23).

ການກະສິກ�າ, ການນ�າໃຊ້ທ່ີດິນ, ຊົນລະປະທານ ແລະ ສັດລ້ຽງ

ອາ່ງຮັບນ�າ້ອມູດີນິກະສກິ�າ 112,409 ເຮັກຕາ ແລະ ດນິທ່ີບ�ແ່ມນ່ກະສກິ�າ 34,249 
ເຮັກຕາ, ເທ່ົາກບັ 4.6%  ແລະ 1.4% ຂອງດນິທັງຫມດົ ຕາມລ�າດບັ. ເນື້ອທ່ີດນິ 
ກະສກິ�າໃນແຕ່ລະແຂວງເພ້ີມຂ້ືນ ແຕເ່ຫນອືລົງໃຕ,້ ຈາກ 2.8% ຢູ່ ແຂວງຜ້ົງສາລີ 
ຫາ 6.2% ຢູ່ ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ 17.7% ທ່ີ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ. 

ການເພາະປູກທັນຍາຫານແມ່ນແບ່ງອອກເປັນ 4 ປະເພດ ພືດຕົ້ນຕ�: ເຂ້ົານາ, 
ເຂ້ົາໄຮ່, ສາລີຫວານ ແລະ  ຫມາກ ເດືອ. ໃນລະດຝົູນ, ມີນາ (ນານ�າ້ຝົນ ແລະຊົນ 
ລະປະທານ) ປະມານ 19,000 ເຮັກຕາ, ໄຮ່ 29,000 ເຮັກຕາ, ສາລີຫວານ 
4,500 ເຮັກຕາ ແລະ ຫມາກ ເດືອ 1,000 ເຮັກຕາ. ໃນລະດແູລ້ງມີນາແຊງ 
1,460 ເຮັກຕາ ແລະ ພ້ືນທ່ີປູກພືດເລັກຫນອ້ຍ. 

ໃນຊຸ່ມປີທ່ີຜ່ານມາ, ມີ ສັນ ຍານກ ານຂະຫຍາຍການປູກພືດໃນລະດູແລ້ງ, 
ເຊ່ິງມີການປູກພືດທັງຫມດົ 4,621 ເຮັກຕາ ໃນແຂວງ ຜ້ົງສາລີ ໃນປີ 2016. 
ຫມາກໄມ້ທ່ີໄດ້ປູກໃນອ່າງຮັບນ�າ້ມີ ຫມາກລ�າໄຍ (368 ເຮັກຕາ), ຫມາກມ່ວງ 
(205 ເຮັກຕາ), ຫມາກ ເດືອ (184 ເຮັກຕາ), ແລະ ລິ້ນຈີ່ (171 ເຮັກຕາ). ການ 
ປູກ້ວຍໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງໄວວາສ�າລັບສົ່ງອອກສູ່ ຕະຫລາດຂອງຈນີ, 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຢູ່ແຂວງຜ້ົງສາລີ ແລະ ທາງເຫນອືຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ; 
ເນນີເຂົາຂອງສວນກ້ວາຍໄດ້ກາຍເປັນໂສມຫນາ້ການກະສິກ�າໃນບາງພາກ.

ໃນປີ 2010, ມີຢາງພະລາ 16,020 ເຮັກຕາ ໃນອ່າງຮັບນ�າ້, ໃນນັນ້ 10,394 
ເຮັກຕາ (65%) ແມ່ນ ຢູ່ແຂວງຜ້ົງສາລີ. ເມືອງ 5  ເມືອງ ໃນ ແຂວງ ຜ້ົງສາລີ 
ມີພ້ືນທ່ີຢາງພະລາທ່ີຄ້າຍຄືກັນ, ຕັ້ງແຕ່ 1,300 ຫາ 2,700 ເຮັກຕາ, ແຕ່ວາ່ 
ເມືອງໃຫມ ່ແລະ ເມືອງ ສ�າພັນ ມີເນື້ອທ່ີຢ່າງພະລາຫນອ້ຍກ່ວາຫລາຍ. ການ 
ສ�າຫລວດກະສກິ�າປີ 2010 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ໄດມ້ກີານປູກຢາສບູ 462 ເຮັກຕາ 
ໃນລະດຝົູນ, ໃນນັນ້ 60% ຢູ່ແຂວງຫລວງພະບາງ ແລະ 30% ຢູ່ແຂວງ ອດຸມົໄຊ.

ກອ່ນປ ີ2010 ມເີນື້ອທ່ີສວນກາເຟພຽງ 110 ເຮັກຕາ, ໃນນັນ້ 50% ຢູ່ ຜ້ົງສາລີ 
ແລະ ປະມານ 40% ຢູ່ ຫລວງພະບາງ. ແຕ່ວາ່ບົດຄວາມຫນງັສືພີມທ່ີ ໄດ້ ຕີ ພີມ 
ໃນ ໄລ ຍະບ�ດ່ນົມານີ້ (2016) ໄດຊ້ີ້ໃຫ້ເຫັນວາ່ ບ�ລສິດັຈນີໄດສ້�າປະທານການປູກ 
ກາເຟ ເຖີງ 3,000 ເຮັກຕາ ຢູ່ ຜ້ົງສາລີ. ເປັນທ່ີຮັບຮູ້ກັນດີວາ່ ແຂວງ ດັ່ງກ່າວ 
ເປັນເຂດປູກກາເຟ: ຈາກເນື້ອທ່ີ 1,928 ເຮັກຕາ ໃນແຂວງ, 1,227 ເຮັກຕາ 
ແມນ່ ຢູ່ ເມອືງ ຜ້ົງສາລ,ີ ອງີຕາມຂ�ມ້ນູຈາກການສ�າຫລວດກະສກິ�າໃນປ ີ2010. 
ເນື້ອທ່ີຊາທັງຫມດົໃນອ່າງຮັບນ�າ້ອູແມ່ນ 2,026 ເຮັກຕາ, ໃນນັນ້ ອຸດົມໄຊ ແລະ 
ຫລວງພະບາງ ມີ ແຂວງລະ 50 ເຮັກຕາ.  

ອີງຕາມຖານຂ�້ມູນຊົນລະປະທານຂອງຄະນະກ�າມະທິການສາກົນ (2009), 
ມຊົີນລະປະທານ 178 ແຫ່ງ ໃນນ�າ້ອ,ູ ໃນນັນ້ 57 ແຫ່ງ ແມ່ນນ�າໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງ 
ເຕມັສວ່ນ, 98 ແຫ່ງ ແມນ່ໃຊ້ງານໄດເ້ປັນບາງສວ່ນ ແລະ 14 ແຫ່ງ ແມນ່ໃຊ້ງານ 
ບ�່ ໄດ້ . ມີ 9 ໂຄງການ ທ່ີ ຢູ່ໃນແຜນ ເຊ່ິງຈະໄດ້ຮັບການກ�່ສ້າງໃນລະຫວາ່ງປີ 
2009 ຫາ 2016, ໃນນັນ້ 8 ໂຄງການ ຢູ່ ນ�າ້ ພາກ ແລະ 1 ໂຄງການ ຢູ່ ນ�າ້ງາ. ໂຄງການ 
ດັງ່ກາ່ວສາມາດສະຫນອງນ�າ້ຊົນລະປະທານໃຫ້ 7,440 ເຮັກຕາ, ນບັທັງ 3,416 
ເຮັກຕາ ໃນລະດຮູອນ້.

ມໂີຄງການຊົນລະປະທານ 492 ໂຄງການ ໃນອ່່າ່ງຮັບນ�າ້ອ,ູ ກວມເອາົ 20,031 
ເຮັກຕາ, ເຊ່ິງ 5,675 ເຮັກຕາ ແມນ່ສ�າລບັຊົນລະປະທານລະດແູລງ້. ໂຄງການ 
ດ່ງັກາ່ວຈະມຂີະຫນາດ 63.7 ເຮັກຕາໂດຍສະເລຍ່, ເຊ່ິງ ຂະຫນາດຫນອ້ຍສດຸແມນ່ 
30 ເຮັກຕາ ແລະ ໃຫຍ່ສຸດແມ່ນ 400 ເຮັກຕາ. ລວມກັນແລ້ວ, ໂຄງການດັ່ງ 
ກາ່ວນັນ້ສະຫນອງນ�າ້ໃຫ້ 11,998 ເຮັກຕາ, ນບັທັງ 6,996 ເຮັກຕາ ໃນລະດແູລງ້ 
ໃນທ່ົວອ່າງຮັບນ�າ້ອູ. ຕົວເລກດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນສູງກ່ວາສອງເທ່ົາຕົວ ຕົວເລກເນື້ອ
ທ່ີທ່ີໃຊ້ນ�າ້ຊົນລະປະທານ 6,339 ເຮັກຕາ ແລະ ເນື້ອທ່ີໃນລະດແູລ້ງ 3,347 
ເຮັກຕາ ທ່ີນ�າສະເຫນ ີໂດຍ ຖານຂ�ມ້ນູຂອງຄະນະກ�າມະທິການສາກນົ (2009).

ມີງວົຫລາຍກ່ວາ 39,000 ໂຕ, ຄວາຍ 37,000 ໂຕ ແລະ ຫມ ູ121,000 ໂຕ 
ໃນອາ່ງຮັບນ�າ້ອ,ູ ພ້ອມກບັຈ�ານວນຕວົເລກທ່ີຫນອ້ຍກ່ວາສ�າລບັ ແບ້ ແລະ ແກະ. 
ອັດຕາສ່ວນຂອງຄວາຍ (18,000ໂຕ) ຕ�່ກັບງວົ (13,000ໂຕ) ແມ່ນສູງກ່ວາ 
ຢູ່ແຂວງຜ້ົງສາລ,ີ ແຕວ່າ່ມງີວົຫລາຍກ່ວາຄວາຍ ຢູ່ ແຂວງອດຸມົໄຊ ແລະ ແຂວງ 
ຫລວງພະບາງ. ຄວາມຫນາແຫນນ້ຂອງສດັ ມຄີວາມສ�າພັນກບັຄວາມຫນາແຫນນ້ 
ຂອງມະນດຸ ແລະ ສງູສດຸໃນເຂດທ່ີມກີານ ເຮັດກະສກິ�າ ໂດຍສະເພາະແມນ່ຢູ່ໃນ 
ແລະ ອ້ອມແອ້ມລະບົບຊົນລະປະທານ.

ເມື່ອປ່ຽນຕວົເລກສດັ ເຫລ່ົານີ້ເປັນ ຫົວຫນວ່ຍສດັລຽ້ງເຂດຮ້ອນ (TLU) (ງວົ 1 
ໂຕ=250 ກກ=1 TLU; ຄວາຍ 1 ໂຕ=2 TLU; ຫມ ູ1 ໂຕ=0.2 TLU; ແບ້/
ແກະ 1 ໂຕ=0.1 TLU), ຈະມີ 135,795 TLUs ໃນອ່າງຮັບນ�າ້ອູ ພ້ອມກັບ 

ຄວາມຫນາແຫນນ້ 5.52 TLUs ຕ� ່ກມ2. ນີ້ແມ່ນຫນອ້ຍກວ່າຕວົສະເລ່ຍສ�າລັບ 
ອາຊີຕາວນັອອກສຽ່ງໃຕ,້ ເຊ່ິງມຄີວາມຫນາແຫນນ້ 17.7 TLU ຕ� ່ກມ2 (Peden, 
et al . 2007). ທຸກໆປີ, ມີຄວາມຕ້ອງການນ�າ້ດື່ມສ�າລັບສັດໃນປະລິມານ 
1.276 ລ້ານ ມ3 ເພ່ືອການ ດ�າ ລງົຊີວດິຢູ່ ໂດຍປາດສະຈາກການສນູເສຍນ�າ້ຫນກັ 
ແລະ ປະມານ 60.7 ລ້ານ ມ3 ເພ່ືອຜະລດິອາຫານສດັ (Peden, et al. 2007).

ການລ້ຽງສັດນ�າ້ ແລະ ການປະມົງ

ໃນອາ່ງຮັບນ�າ້ອູ, ມ ີ54,748 ຄວົເຮືອນ ທີມເຮັດການປະມງົ ແລະ 5,496 ຄວົເຮືອນ 
ທ່ີ ລຽ້ງສດັນ�າ້ ໂດຍສະເພາະໃນຫນອງປາ (Agricultural Census 2010). 
ຢູ່ ເມືອງ ໃຫມ,່ ເມືອງ ຂວາ, ແລະ ເມືອງ ໄຊ ປະມານ 11% ຫາ 16% ຂອງຄົວ 
ເຮືອນແມ່ນມີສ່ວນໃນການລ້ຽງສັດນ�າ້. 

ອງີຕາມ ຂ�ມ້ນູ ປ ີ2016 ຂອງແຂວງ, 2,324 ຄວົເຮືອນ ລ້ຽງສດັນ�າ້ ຢູ່ ຫລວງພະບາງ, 
ປະມານສອງເທ່ົາຕວົຂອງຄວົເຮືອນທ່ີບັນທືກໄວຕ້ັງ້ແຕປ່ ີ2009. ໂດຍປົກກະຕິ 
ແຕ່ລະຄົວເຮືອນມີຫນອງປາ 1 ຫນອງ ທ່ີມີເນື້ອທ່ີ ປະມານ 0.2 ເຮັກຕາ.

ຄວົເຮືອນກະສກິ�າສວ່ນໃຫຍ່ມສີວ່ນໃນການປະມງົ. ຢູ່ ປາກອ,ູ 66% ຂອງຄວົເຮືອນ 
ກະສິກ�າ ມີສ່ວນໃນການປະມົງ. ຢູ່ເມືອງຕ່າງໆ ລຽບຕາມນ�າ້ອູ, ຫລາຍກ່ວາ 
90% ຂອງຄວົເຮືອນມສີວ່ນໃນການຫາປາ, ເຊ່ິງຕວົເລກສງູສດຸແມ່ນຢູ່ເມອືງຍອດອູ 
(97%), ເມືອງສ�າພັນ (92%) ແລະ ເມືອງ ຂວາ (99%); ໄກອອກໄປທາງລຸ່ມ 
ຂອງສາຍນ�າ້, ເປເີຊັນຂອງຄວົເຮືອນ ທ່ີຫາປາແມ່ນຕ�າ່ລງົ (71% ຢູ່ ເມອືງ ງອຍ 
ແລະ 66% ຢູ່ ປາກອູ). ເມືອງຕ່າງໆທ່ີຢູ່ໄກອອກໄປຈາກ ນ�າ້ອູ ມີອັດຕາສ່ວນ
ຂອງຄວົເຮືອນທ່ີຫາປາຕ�າ່ກວ່າ, ນບັທັງເມອືງນ�າ້ບາກ (49%), ເມອືງໄຊ (52%), 
ເມືອງຜ້ົງສາລີ (57 %), ແລະ ເມືອງຫລາ (66%).

ສົມມຸດວາ່ ແຕ່ລະຄົວເຮືອນທ່ີເຮັດກະສິກ�າ ໄປຫາປາ ສາມຄັ້ງ ຕ�່ ຫນຶງ່ອາທິດ, 
ປາທັງຫມດົທ່ີຫາໄດໃ້ນອາ່ງຮັບນ�າ້ອ ູແມນ່ຄາດວາ່ຈະໄດປ້ະມານ 42,500 ໂຕນ 
ຕ� ່ປ ີ(21,000-64,000 ໂຕນ ຕ� ່ປ)ີ, ໃນນັນ້ 18,600 ໂຕນ ແມ່ນຈບັໄດ້ຢູ່ ຜ້ົງສາລີ, 
10,200 ໂຕນ ຢູ່ ອດຸມົໄຊ ແລະ 13,600 ໂຕນ ຢູ່ຫລວງພະບາງ.
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ຂະແຫນງການອື່ນໆ

ຈາກອ່າງຮັບນ�າ້ທັງຫມດົ ໃນ ສປປ ລາວ, ອ່າງຮັບນ�າ້ອູ ແມ່ນອ່າງທ່ີມີຈ�ານວນ
ອຸດສາຫະກ�າຫນ້ອຍທ່ີສຸດ. ໃນປີ 2013, ແຜນງານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງ 
ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ໄດເ້ຮັດການສກືສາ ກຽ່ວກບັມນົລະພິດທາງ ອດຸສາຫະກ�າ 
ໃນປະເທດ (ADB Core Environment Program, 2013). ອຸດສາຫະກ�າ 
ສວ່ນໃຫຍ່ແມນ່ຢູ່ ອຸດມົໄຊ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຢູ່ ເມອືງ ໄຊ ສ່ວນອດຸສາຫະກ�າໃນ 
ແຂວງຫລວງພະບາງ ສວ່ນໃຫຍ່ແມນ່ສມຸໃສເ່ຂດຕວົເມອືງ, ເຊ່ິງບ�່ແມນ່ໃນອາ່ງ 
ຮັບນ�າ້ອູ.

ການຂດຸຄົນ້ຊາຍ ແລະ ຫີນໃນອ່າງຮັບນ�າ້ ເກດີຂ້ືນຢູ່ຫລາຍບ່ອນ. ມໃີບອະນຍຸາດ 
ການຂຸດຊາຍທັງຫມດົ 22 ໃບ: 14 ສ�າລັບ ນ�າ້ກ�່, 4 ສະລັບ ນ�້າ່ມວນ, 3 ສ�າລັບ 
ນ�າ້ພາກ ແລະ 1 ສ�າລບັ ນ�າ້ຍາວ – ລວມກນັແລ້ວ, ເຂົາເຈົາ້ສະກດັຊາຍໄດ້ 13,823 
ໂຕນ ຕ�່ ວນັ. ການຂຸດຄົ້ນຊາຍ ແລະ ຫີນ ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນກິດຈະກ�າ ຫນຶງ່ໃນ 
ລະດແູລງ້ ໃນເວລາທ່ີການໄຫຼ ແລະ ລະດບັນ�າ້ຕ�າ່ລົງ ແລະ ການເຄືອ່ນຍ້າຍ ຕະກອນ 
ຫລດຸລງົ. 

ການຮ່ອນຄ�າເກີດຂ້ືນໃນຫລາຍບ້ານ ແລະ ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ ແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ 
ເດັກນອ້ຍເປັນຜູ້ເຮັດ. ຜົນກະທົບຈາກການປະຕິບັດງານໃນບັນດາຈດຸດັ່ງກ່າວ
ແມນ່ມຫີນອ້ຍທ່ີສດຸ ແລະ ມໃີນຂອບເຂດຈ�າກດັ. ແຕວ່າ່ໃນຊ່ວງກາງຂອງ ສາຍນ�າ້ 
ມີການຂຸດຄົ້ນຄ�າລະດັບໃຫຍ່, ເຊ່ິງອາດກະທົບກັບຄນຸນະພາບນ�າ້ ແລະ ທ່ີຢູ່ 
ອາໃສຂອງປາ (ເຊ່ິງແມ່ນວງັນ�າ້ ແລະ ພ້ືນນ�າ້).

ການເດີນເຮືອ ແລະ ທ້ອງທ່ຽວ

ການຂົນສົງ່ໃນນ�າ້ອມູຄີວາມສ�າຄນັຫລາຍທາງປະຫວດັສາດ. ເຮືອຂົນສົງ່ຄນົ ແລະ 
ສນິຄ້າ ຂ້ືນລງົ ແຕເ່ຫນອືເຖີງໃຕ້ຂອງສາຍນ�າ້, ນ�າເຂົາເຈົາ້ເຫລົາ່ນັນ້ໄປເຖີງບ້ານ 
ແລະ ຕວົເມອືງ ເຊ່ິງຈະເປັນການຫຍຸງ້ຍາກທ່ີສດຸທ່ີຈະໄປເຖີງໂດຍຜ່ານທາງບົກ. 
ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງສາຍນ�າ້ແມ່ນສາມາດເດີນເຮືອໄດ້ ນອກຈາກບາງເຂດທ່ີີມີແກ້ງ 
ເຊ່ິງຈ�າກດັການເຄື່ອນທ່ີຂອງເຮືອທ່ີຫນອ້ຍກວ່າ ໂດຍສະເພາະແມນ່ໃນລະດແູລງ້. 
ເຮືອສາມາດແກຄ່ນົ ແລະ ສີ່ງຂອງໄດເ້ຖີງ 2,000 ກກ ໃນເວລາທ່ີສາຍນ�າ້ມສີະພາບ 
ເຫມາະສມົ (ແລະ 500 ກກ ຕ� ່ເຮືອ ໃນລະດແູລ້ງ). ການເຊ່ືອມໂຍງຂອງສາຍນ�າ້ 
ເປີດການຄ້າ ແລະ ສັງຄົມລະຫວາ່ງບ້ານ ແລະ ຊົນເຜ່ົາທ່ີແຕກຕ່າງກັນໃນອ່າງ 
ຮັບນ�າ້.

ການກ�່ສ້າງເຂ່ືອນນ�າ້ອູ 2, 5, ແລະ 6 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທາງເດີນບາງເສັ້ນທາງຂອງ 
ເຮືອຊະ ງກັໄປ. ເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ມີການສ້າງທ່າເຮືອໃນອ່າງເກັບ
ນ�າ້ເທີງຝາເຂ່ືອນ. ໃນປະຈບັຸນ ຊາວບ້ານຕ້ອງໃຊ້ທາງເວັນ້ບ�ລິເວນັເຂ່ືອນ, ໂດຍ 
ໃຊ້ທາງທ້ອງຖ່ິນ. ອ່າງເກັບນ�າ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການເດີນເຮືອງາ່ຍຂ້ືນ ແລະ ປອດໄພ 
ກວ່າໃນລະດບັໃດຫນຶງ່ ທຽບໃສສ່າຍນ�າ້ເຊ່ິງໃນທ່ີຜ່ານມາ ການເດນີເຮືອແມນ່ຫຍຸງ້ 
ຍາກ ໂດຍສະເພາະແມນ່ໃນໄລຍະລະດບັນ�າ້ຕ�າ່. ແຕ່ຄາດວາ່ ເຂ່ືອນຈະສ້າງຜົນ 
ກະທົບທາງລບົຫລາຍຕ�ກ່ບັການຄ້າຂາຍ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍໂດຍທ່ົວໄປຂອງ 
ເຮືອ ລະຫວາ່ງຊຸມຊົນ.

ການທ້ອງທ່ຽວເປັນຂະແຫນງການເສດຖະກິດທ່ີສ�າຄັນຂະແຫນງຫນຶ່ງໃນອ່າງ 
ຮັບນ�າ້ອູ, ໂດຍສະເພາະໃນຕອນລຸມ່ຂອງສາຍນ�າ້ ແຕ່ ເມອືງ ງອຍ ຜ່ານ ຫນອງຂຽວ 
ເຖີງ ປາກອ.ູ ນີ້ປະກອບດວ້ຍພ້ືນທ່ີທ່ີມທິີວທັດຂອງຜາ,ຖ�າ້, ແລະ ການຂົນສົງ່ທາງ 
ນ�າ້ ຫາ ແມນ່�າ້ຂອງ. ໃນປ ີ2015, ມນີກັທອງ້ທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ 13,541 ຄນົ, 
ນກັທ້ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ 38,863 ຄົນ, ອີງຕາມຂ�້ມູນ ທ່ີນ�າສະເຫນໃີນກອງ
ປະຊຸມປກືສາຫາລທ່ີື ຫລວງພະບາງ. ການທ້ອງທ່ຽວຍັງຂ້ືນກບັ ການຂົງສົງ່ 
ທາງເຮືອ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈາກ ເມືອງ ຂວາ ຫາ ຫນອງຂຽວ ແລະ ປາກອູ. 
ການກ�່ສ້າງເຂ່ືອນນ�າ້ອູ 3 ແລະ 4 ພາຍໃນເຂດທ້ອງທ່ຽວຕົ້ນຕ� ມີແນວໂນມ້ຈະ
ມີຜົນກະທົບທ່ີສ�າຄັນຕ�່ກັບການທ້ອງທ່ຽວ.

ການສະຫນອງນ�າ້ໃນຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ

ເຂດຕົວເມືອງໃນອ່າງຮັບນ�າ້ອູ ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຫນອ້ຍ. ທ່ີໃຫຍ່ທ່ີສຸດກ�່ຄືເມືອງ 
ຫລວງຂອງ ແຂວງ ອດຸມົໄຊ ເຊ່ິງມປີະຊາກອນປະມານ 25,000 ຄນົ, ຕາມດວ້ຍ 
ແຂວງ ຜ້ົງສາລ.ີ ທ່ີຕັງ້ຂອງຫ້ອງວາ່ການເຈົາ້ເມອືງ ມປີະຊາກອນທ່ີຫນອ້ຍກວ່າ, 
ເຊ່ິງຫນອ້ຍກ່ວາ 5,000 ຄົນ. ການໃຊ້ນ�້າໃນເຂດຕົວເມືອງທັງຫມດົ ນັບທັງ 
ຫວຽດນາມ ອາດຈະຢູ່ໃນຊ່ວງ 12,000-19,000 ມ³/ວນັ. ໃນຫວຽດນາມ, 
ເມືອງ ດຽນບຽນຟູ ຄາດວາ່ມີ ປະຊາກອນ 100,000 ຄົນ, ເຮັດໃຫ້ເມືອງດ່ັງ
ກ່າວເປັນເມືອງທ່ີໃຫຍ່ທ່ີສຸດໃນອ່າງຮັບນ�າ້ອູ. 

ມໂີຄງການສະຫນອງນ�າ້ຊົນນະບົດຈ�ານວນຫລາຍ. ໃນເມອືງ ປາກອ,ູ ມ ີ50 ບ້ານ 
ທ່ີມກີານສະຫນອງນ�າ້, 5  ບ້ານ ທ່ີໃຊ້ນ�າ້ອອກບ� ່ແລະ ບ້ານທ່ີເຫລອືແມ່ນໃຊ້ນ�າ້ຈາກ 
ສາຍນ�າ້ ແລະ ແມ່ນ�າ້; ມ ີ27,634 ຄນົ ທ່ີ ໃຊ້ນ�າ້ ຈາກນ�າ້ແຫລງ່ຕາ່ງໆດັງ່ກ່າວ. 
ມບ້ີານ 8 ບ້ານທ່ີພົບກບັບັນຫາແຫລ່ງນ�າ້ແຫ້ງ ແລະ ບ�່ສາມາດສະຫນອງນ�າ້ໃນ 
ປະລິມານທ່ີພຽງພ�.
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ອະນາຄົດຂອງອ່າງຮັບນ�າ້ອູ 
5.0

ການຮັບຮູພ້າລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ທ່ີສ�າຄນັຂອງພາກເອກະຊົນ ໃນການນ�າໃຊ້ ແມນ່�າ້ 
ແລະ ນ�າ້ໃຕ້ດນິໃນຂົງເຂດດັງ່ກາ່ວ ເປັນສິງ່ຈ�າເປັນ 
ເພ່ືອຫລດຸຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລບົຕ�ສ່ິງ່ແວດລ້ອມ 
ແລະ ສງັຄມົ ທ່ີອາດສົງ່ຜົນກະທົບຕ�ຜົ່ນປະໂຫຍດ 
ທາງເສດຖະກດິ.

ເລໂຈ ຈ�ລິ, ເລຂາເອກ ຂອງສະຖານທດູອົດສະຕຮາລີ 
ທ່ີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ
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ກ່ອງ 18

ການໄຫຼຂອງສິ່ງແວດລ້ອມໃນນ�າ້ອູ

ການໄຫຼຂອງສິງ່ແວດລອ້ມຫມາຍເຖິງ “ການໄຫຼທາງດາ້ນປະລມິານ, ຄວາມຖ່ີ, ໄລຍະເວລາ, ແລະ ຄນຸນະພາບຂອງນ�າ້ ແລະ ຕະກອນ ທ່ີຈ�າເປັນເພ່ືອຮັກສາລະບົບ
ນເິວດນ�າ້ຈດື ແລະ ນ�າ້ເຄມັ ແລະ ຊີວດິການເປັນຢູ່ຂອງມະນດຸ ແລະ ສະຫວດັດກີານ ທ່ີຂ້ຶນກບັລະບົບນເິວດເຫ່ົຼານີ້” (ປັບຈາກ The Brisbane Declaration 
(2007)). ການປະເມີນການໄຫຼຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຮ່ວມມືຂອງວສິະວະກອນ, ນກັກົດຫມາຍ, ນກັນເິວດວທິະຍາ, ນກັເສດຖະສາດ, 
ນກັອທົຸກກະສາດ, ນກັສງັຄມົສາດ, ນກັເສດຖະສາດຊັບພະຍາກອນ, ນກັວາງແຜນນ�າ້, ນກັການເມອືງ, ພາກສ່ວນກຽ່ວຂ້ອງ ແລະ ນກັສື່ສານມວນ ຊົນ. 
ການໄຫຼຂອງສິ່ງແວດລ້ອມແມ່ນເຈລະຈາໂດຍຜ່ານຂະບວນການຂອງການວເິຄາະຂ�້ມູນ ແລະ ການສົນທະນາກ່ຽວກັບຜົນກະທົບດ້ານກາຍຍະພາບ, ເຄມີ, 
ຊີວະພາບ, ສັງຄົມ, ຊັບພະຍາກອນທາງເສດຖະກິດ, ເສດຖະກິດ, ຊີວະນາໆພັນ, ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນ ຈາກ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ. ເນື່ອງຈາກ 
ການເຂ້ົາເຖິງຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ການໄຫຼຂອງສິງ່ແວດລອ້ມໄດກ້າຍເປັນອງົປະກອບສ�າຄນັຂອງການຄຸມ້ຄອງຊັບພະຍາກອນນ�າ້ແບບປະສມົປະສານ (IWRM), 
ເຊ່ິງ “ສົ່ງເສີມການພັດທະນາທ່ີມີການປະສານງານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງນ�າ້, ທ່ີດິນ, ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ເພ່ືອເພ່ີມທະວສີະຫວດັດີການທາງ 
ເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ ໃນລັກສະນະສະເຫມພີາບ ໂດຍບ�່ກະທົບຕ�ຄ່ວາມຍືນຍົງຂອງລະບົບນເິວດທ່ີສ�າຄນັ “( Global Water Partnership 2010)”.

ບ�່ມຂີ�້ມນູກ່ຽວກບັການປ່ອຍການໄຫຼຕ�າ່ສດຸ ຫລ ືຄວາມຕ້ອງການກການໄຫຼດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມສ�າລບັນ�າ້ອ ູທາງ ດາ້ນເວລາ ແລະ ປະລມິານຂອງນ�າ້ທ່ີປ່ອຍອອກ 
ມາຈາກເຂ່ືອນໄຟຟ້ານ�າ້ອູຈະໄດ້ຮັບການກ�ານດົ ເພ່ືອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການທາງ ດ້ານພະລັງງານ; ການປ່ອຍນ�້າເຫ່ົຼານີ້ຄາດວາ່ຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງ
ກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນແຕ່ລະວນັ ແລະ ລະດກູານ. ການປ່ຽນແປງການໄຫຼທາງລຸ່ມເຂ່ືອນ ໄຟຟ້າຈະມີຜົນກະທົບຕ�່ທ່ີຢູ່ອາໄສຂອງປາ ດ້ວຍການປ່ຽນແປງ 
ລກັສະນະຂອງສາຍນ�າ້ ລວມເຖີງຂະບວນການດ້ານທ�ລະນວີທິະຍາ ແລະ ຊີວະວທິະຍາ; ການປ່ຽນແປງການໄຫຼດ້ານປະລິມານ, ຄວາມເລກິ ຫືຼ ຄວາມໄວອາດ 
ສົ່ງຜົນ ຕ�່ ພືດ ຕິ ກ�າຂອງປາ ຫືຼ ກາຍະວທິະຍາບ�່ສາມາດໄດ້ຮັບການບັນລ.ຸ
ນີ້ສາມາດນ�າໄປສູກ່ານປ່ຽນແປງດາ້ນຄວາມອດຸມົສມົບູນ, ໂຄງສາ້ງອາຍ ຸແລະ/ຫືຼ ອົງປະກອບຂອງມນັ. ໃນໄລຍະຝົນຕກົຫລາຍ ນ�າ້ຈະຖືກກກັເກບັໃນອາ່ງເກບັນ�າ້ 
ເຊ່ິງຈະນ�າໄປສູລ່ະດບັການໄຫຼທ່ີຕ�າ່ກວ່າປົກກະຕຂິອງນ�າ້ຕອນລຸມ່; ການໄຫຼຈະສງູຂ້ືນໃນເວລາທ່ີນ�າ້ຖືກປ່ອຍໃນພາຍຫລງັ. ການຂ້ືນລົງຂອງການໄຫຼປະຈ�າວນັ 
ຢ່າງໄວວາ ຈາກຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້ານ�າ້ສູງສຸດ ສາມາດເຮັດໃຫ້ການປະມົງຫລດຸລົງໃນຄອງນ�າ້ຫັຼງ ເຮືອນ ແລະ ພືດນ�າ້ທ່ີມີຫນອ້ຍລົງ ແລະ ສັດພ້ືນນ�າ້ທ່ີບ�່ມີ 
ກະດກູສັນຫລັງ ເຊ່ິງສ�າຄັນສ�າລັບປາ.
ການປ່ຽນແປງລະບົບການໄຫຼສາມາດຫລດຸຜ່ອນຄວາມອຸດົມສົມບູນ  ແລະ ຄນຸນະພາບທາງທ່ີຢູ່ອາໄສ ສ�າລັບປະຫວດັໄລຍະຊີວດິທ່ີສ�າຄັນ, ຂັດຂວາງການ 
ເຄື່ອນຍ້າຍຂອງປາ, ກະທົບຕ�ລ່ະບົບຕອ່ງໂສອ້າຫານທ່ີສະຫນບັສະຫນນູປາ (ເຊ່ັນ: ໃຄ, ສດັພ້ືນນ�າ້, ແລະ ພືດນ�າ້), ແລະ ມກີານປ່ຽນແປງໂຄງສາ້ງຊຸມຊົນຂອງປາ 
ແລະ ຊີວະນາໆພັນນ�າ້ .

ການດ�າເນນີງານຂອງອາ່ງເກບັນ�າ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ມກີານປ່ຽນແປງທາງເຄມ ີແລະ ກາຍຍະພາບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທ່ີອາດຈະມຜົີນກະທົບຕ�ຄ່ນຸນະພາບນ້ໍາຕອນ
ລຸມ່. ລະດບັອນຸຫະພູມ ແລະ ອກົຊີທ່ີລະລາຍໃນນ�າ້ ອາດສາມາດມຄີວາມແຕກຕາ່ງກນັຫລາຍສດຸໃນແຕລ່ະໄລຍະ ແລະ ເວລາທ່ີແຕກຕາ່ງກນັຂອງປ;ີ ນ�າ້ອາດ 
ຈະມີສານແຂງລອຍ ແລະ ສານອື່ນໆ ເຊ່ັນ: ໄຮໂດຣເຈນຊຸນໄຟດ ແລະ ແອໂມເນຍ. ການສະສົມຂອງຕະກອນຈະຫລດຸລົງຢ່າງຫຼວງຫລາຍ - ນີ້ສາມາດມີຜົນ 
ກະທົບທາງບວກໃນໄລຍະສັ້ນສ�າລັບສິ່ງທ່ີມີຊີວດິຈລຸັງດຽວ ແລະ ປາບາງຊະນດິ ແລະ ສັດທ່ີບ�່ມີກະດກູສັນຫັຼງ ແຕ່ໂດຍທ່ົວໄປຈະເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດຕ�່າລົງ 
ໃນເຂດກອ້ງເຂ່ືອນ. ນີ້ ຍັງສາມາດປ່ຽນແປງຄວາມອດຸມົສມົບູນ ແລະ ອງົປະກອບຂອງສິງ່ ທ່ີ ມຊີີວດິ ທ່ີເປັນອາຫານ ຂອງປາ, ລວມທັງໃຄ, ພືດ, ແລະ ສດັໃຕນ້�າ້. 
ລະດັບຜົນກະທົບຈາກການຫລດຸຜ່ອນ ການສະສົມຕະກອນຈະຂ້ຶນກັບການວາງແຜນສ�າລັບການປ່ອຍຕະກອນໃນໄລຍະການດ�າເນນີງານຂອງເຂ່ືອນໄຟຟ້າ.

ຝູງສດັທ່ີບ�່ມກີະດກູສນັຫັຼງໃຕນ້�າ້ເຂດລຸມ່ເຂ່ືອນໄຟຟ້າຈະໄດຮັ້ບຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງຮບູແບບການໄຫຼ, ອນຸຫະພູມ, ຂະຫນາດ ແລະ ສະຖຽນລະພາບ 
ຂອງວດັຖຸ, ແລະ ຄວາມເລິກຂອງນ�າ້; ນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານຊະນດິຫຸຼດລົງສ�າລັບເຂດລຸ່ມຂອງເຂ່ືອນ ທ່ີຈະມີຄວາມຍາວ ລົງ ໄປຫລາຍ.

ປານ�າ້ອູບາງຊະນດິອາໃສເຂດນ�າ້ຖ້ວມສ�າລັບການເພາະພັນ ແລະ ໃຫ້ອາຫານ. ການໄຫຼທ່ີຕ�່າກ່ວາໃນລະດຝົູນ, ລວມທັງການຫລດຸລົງ ຂອງການໄຫຼສູງສຸດ, 
ຈະກດິກັນ້ບ�່ໃຫ້ປາຫລາຍຊະນດິຈາກການເຂ້ົາເຖິງເຂດນ�າ້ຖ້ວມດັງ່ກາ່ວ ແລະ  ນ�າ້ສາຂາ ໃນເຂດກອ້ງເຂ່ືອນ, ເຊ່ິງເປັນຖ່ີນອາໃສທ່ີສ�າຄນັຂອງ ຊ່ວງຊີວດິທ່ີສ�າຄນັ 
ຂອງບັນດາຊະນດິປາດັ່ງກ່າວ. ຊະນດິອື່ນໆທ່ີອາໃສການເຂ້ົາເຖິງບ່ອນປາວາງໄຂ່ ເທີງເຂ່ືອນຈະຖືກທ�າ ລາຍ.

ການດ�າເນນີງານຂອງເຂ່ືອນໄຟຟ້າຈະເຮັດໃຫ້ການໄຫຼຫລາຍຂ້ືນໃນຕະຫຼອດປເີມື່ອທຽບກບັ ຂ�້  ມນູພ້ືນຖານ , ແຕກ່ານປ່ຽນແປງອ່ືນໆລວມທັງການເພ່ີມການ 
ໄຫຼໃນລະດແູລ້ ງ, ການຫຸຼດຜ່ອນການໄຫຼໃນລະດຝົູນ, ການຊັກຊ້າ ແລະ ການຖ້ວາມສງູສດຸທ່ີຕ�າ່ ກວ່າ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງລະດບັນ�າ້ໃນເວລາກາງວນັ 
ໃນລະດບັເ ຖິງ 3 ມ ເຊ່ິງຈະມ ີ ຜົນກະທົບຕ�ກ່ບັຊີວດິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນດ�າລງົຊີວດິເຂດກອ້ງເຂ່ືອນ. ຜົນກະທົບຕົນ້ຕ�ທ່ີຄາດຄະເນໄດປ້ະກອບມກີານ 
ປ່ຽນແປງໃນຮູບແບບ ແລະ ເສັ້ນທາງການເຂ້ົາເຖິງຊຸມຊົນ, ການສູນເສຍຊັບພະຍາກອນນ້ໍາ ແລະ ສວນແຄມນ�າ້, ການຫລດຸລົງຂອງຊີວະນາໆພັນຂອງປາທ່ີ
ມີການເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ປາທ້ອງຖ່ິນ (ແລະການທົດແທນດ້ວຍພັນນ�າເຂ້ົາ), ແລະ ການຫລດຸລົງຂອງປາ, ສັດນ�າ້ ແລະ ໃຄສາຍນ�າ້ . ນີ້ ເປັນ ສາ ເຫດ ທ່ີເຮັດໃຫ້ 
ຫຼາຍຊຸມຊົນໄດ້ຮັບການຍົກຍ້າຍຈາກເຂດໄກ້ຄຽງຂອງພ້ືນທ່ີທ່ີມີການກ�່ສ້າງເຂ່ືອນ.

ການປ່ຽນແປງຮບູແບບການໄຫຼຂອງນ�າ້

ຄວາມທ້າທາຍດ້ານ ການນ�າໃຊ້ທ່ີດິນ 
ແລະ ການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນ.

ຮບູແບບການໄຫຼໃນນ້ໍາອມູກີານປ່ຽນແປງຫລາຍໃນປ ີ2015 ເຊ່ິງສາຍເຫດຕົນ້ 
ຕ�ແມນ່ຍ້ອນການກ�ສ່າ້ງເຂ່ືອນ ສາມເຂ່ືອນ ແລະ ການກກັເກບັນ�າ້ໃນບັນດາເຂ່ືອນ 
ດັງ່ກາ່ວ (ນ�າ້ອູ 2, 5 ແລະ 6). ນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລະດບັການໄຫຼຂອງນ�າ້ຕອນລຸມ່ຕ�າ່
ລງົຫຼາຍ. ຫັຼງຈາກທ່ີເຂ່ືອນໄຟຟ້າດັງ່ກ່າວເລີມ້ດ�າເນນີງານໃນເດອືນ ເມສາ ປ ີ2016, 
ຮບູແບບການໄຫຼໃນທ່ົວອ່າງຮັບນ�າ້ ແມນ່ເປັນປົກກະຕຫຼິາຍກວ່າເກົາ່, ເຊ່ິງເພ້ີມ
ການໄຫຼໃນໃນລະດແູລ້ງເປັນສ່ວນຫລາຍ ແລະ ຫລດຸລະດັບການໄຫຼສູງສຸດໃນ 
ລະດຝົູນ. ສ່ວນເຂືອນ 4 ເຂືອນອື່ນໆ (ນ�າ້ອູ 1, 3, 4, ແລະ 7) ຄາດວາ່ຈະໄດ້
ຮັບການກ�່ສ້າງສ�າເລັດໃນທ້າຍປີ 2020.

ໃນລະດແູລງ້, ການໄຫຼອອກຈະເພ່ີມຂ້ຶນຫຼາຍກວ່າ 20% ເມື່ອທຽບກບັການໄຫຼ 
ພ້ືນຖານໃນເດື ອນມງັກອນ,  ເຊ່ິງເພ່ີມຂ້ຶນ 73% ໃນເດອືນເມສາ. ກງົກນັຂ້າມ, 
ການໄຫຼອອກແມ່ນ 13% ຕ�າ່ກວາ່ການໄຫຼພ້ືນຖານ ໃນເດອືນ ມຖຸີນາ ແລະ ກ�ລະກດົ; 
ການໄຫຼກບັຄນືສູລ່ະດບັພ້ືນຖານ ຫລື ສງູກ່ວາ ແຕເ່ດອືນຕລຸາ ຫາ ເດອືນທັນວາ.

ຮບູແບບການໄຫຼຍັງມກີານປ່ຽນແປງປະຈ�າວນັໃນບັນດາເຂ່ືອນ 7 ເຂ່ືອນທັງຫມດົ 
ເພາະວາ່ບັນດາເຂ່ືອນດັງ່ກ່າວ ດ�າເນນີງານ 10 ຫາ 12 ຊ່ົວໂມງ ຕ� ່ວນັ. ໃນຕອນກາງຄນື, 
ເຂ່ືອນຈະປ່ອຍນ�າ້ໃນລະດບັຕ�າ່ສດຸ; ການໄຫຼໃນຕອນເຊ້ົາຈະຖືກຍົກລະດບັຂ້ືນໄປຄຽງ
ຄູກ່ັບຄວາມຕ້ອງການການດ�າເນນີງານສູງສຸດ. ອັດຕາການເພ້ີມການໄຫຼຢ່າງ 
ກະທັນຫັນ ຫລື ການປ່ຽນແປງຕົວຈງິຂອງການໄຫຼຕາມການເວລາສາມາດມີ
ຜົນກະທົບດ້ານສິງ່ແວດລ້ອມຢ່າງຫລວງຫລາຍຕ�ກ່ບັ ສີ່ງທ່ີມຊີີວດິໃນນ�າ້ ແລະ 
ສຸຂະພາບຂອງລະບົບນເິວດ. ຕົວຢ່າງ, ການເພ້ີມການໄຫຼຢ່າງກະທັນຫັນເກີນ
ໄປສາມາດສົງ່ຜົນໃຫ້ປາແຍກຕວົ, ເຮັດໃຫ້ມກີານສນູເສຍທ່ີຢູ່ອາໃສທ່ີສ�າຄນັສ�າລັບ
ປາ; ລະດບັນ�າ້ຂ້ືນຢ່າງໄວວາສາມາດກ�ໃ່ຫ້ເກດີບັນຫາສຂຸະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
ສ�າລັບຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖ່ິນທ່ີອາໃສຢູ່ເຂດກ້ອງເຂ່ືອນ.

5.1

5.2

ໃນດ້ານການນ�າໃຊ້ນ�າ້, ນ�າ້ອຈູະບ�ມ່ຜົີນກະທົບຕ�ກ່ານໄຫຼຂອງນ�າ້ໃນບັນດາສາຂາ, 
ເຊ່ິງເປັນບ່ອນທ່ີມກີານນ�າໃຊ້ນ�າ້ສ�າລັບຊົນລະປະທານ ແລະ ການສະຫນອງນ�າ້ 
ໃຊ້ໃນຄວົເຮືອນ. ທ່າແຮງສ�າລບັໂຄງການຊົນລະປະທານແມນ່ສງູຫລາຍ: 492 
ໂຄງການໄດ້ຮັບການສະເຫນແີລ້ວ ເຊ່ິງມີຊົນລະປະທານໃນລະດຝົູນ 20,031 
ເຮັກຕາ ແລະ ໃນລະດແູລງ້ 5,675 ເຮັກຕາ. ນີ້ເປັນການເພ່ີມເຂດຊົນລະປະທານ 
ໃນລະດແູລ້ງຢ່າງຫລວງຫລາຍ ຈາກ 3,979 ເຮັກຕາ ແລະ ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້
ມກີານສນົທະນາລະຫວາ່ງບັນດາພາກສ່ວນຕາ່ງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ລວມທັງຜູ້ພັດ
ທະນາພະລັງງານໄຟຟ້ານ�າ້ຕົກເພ່ືອໃຫ້ສາມາດບັນລວຸດັຖຸປະສົງດັ່ງກ່າວ. 

ພາຍໃຕເ້ງືອ່ນໄຂພ້ືນຖານ, ໂດຍສະເລຍ່ນ�າ້ອປູະກອບສວ່ນປະມານ 16.1 % ເຂ້ົາໃນ 
ການໄຫຼ ຂອງແມນ່�າ້ຂອງ ທ່ີ ແຂວງຫລວງພະບາງ. ການປະກອບສ່ວນປະຈ�າເດອືນ 
ຈະແຕກຕາ່ງກນັຈາກ 21.6 % ໃນເດອືນກ�ລະກດົ ເຖີງ 11.5 % ໃນເດອືນເມສາ. 
ການປະກອບສ່ວນການໄຫຼປະຈ�າປີໂດຍລວມ ຈະຍັງຄົງຄືເກົ່າຢູ່ 16.1 % 
ຫລັງຈາກການກ�່ສ້າງເຂ່ືອນໄຟຟ້າ, ແຕ່ໃນລະດແູລ້ງ ນບັແຕ່ ເດືອນມັງກອນ 
ຫາເດອືນເມສາ, ການປະກອບສ່ວນການໄຫຼ ຈະເພ່ີມຂ້ຶນຈາກ 11-15 % ຫາ 18-22 
%; ຕວົຢ່າງ, ອດັຕາການໄຫຼສ�າລບັເດອືນ ມນີາ ຈະເພ່ີມຂ້ຶນຈາກ 137 m³/ວນິາທີ 
ກບັ 229 m³/ວນິາທີ. ໃນລະດຝົູນ, ການປະກອບສວ່ນຂອງ ນ້ໍາອູ ຕ�ກ່ານໄຫຼຂອງ 
ແມນ່້ໍາຂອງ ຈະຫຸຼດລງົຈາກ 20.6% ຫາ 17.9 % ໃນເດອືນ ກ�ລະກດົ (ຈາກ 1,370 
m³/ ວນິາທີ ຫາ 1,136 m³/ວນິາທີ), ແລະ ຈາກ 21% ຫາ 19.5% ໃນເດອືນ 
ສງິຫາ (ຈາກ 1,844 m³/ວນິາທີ ຫາ 1,712 m³/ວນິາທີ).

ອ່າງຮັບນ�້າອູ ມີການປ່ຽນແປງການປົກຫຸ້ມຂອງທ່ີດິນໃນລະດັບສູງຫລາຍ, 
ເຊ່ິງຫຼາຍກ່ວາ 60% (Vo, et al. 2015). ການປ່ຽນແປງການນ�າໃຊ້ທ່ີດິນ
ໄດ້ຮັບການຂັບເຄື່ອນສ່ວນໃຫຍ່ໂດຍຮູບແບບຂອງການປູກຝັງໃນເຂດພູດອຍ 
ແລະ ການປ່ຽນແປງພ້ືນທ່ີເຮັດໄຮ່ ເປັນການປູກຢາງພະລາ ແລະ ຕົນ້ກວ້ຍ, ໂດຍ
ສະເພາະໃນພາກເຫນອືຂອງອ່າງຮັບນ�າ້ ໃນແຂວງຜ້ົງສາລີ.

ການປ່ຽນແປງການນ�າໃຊ້ທ່ີດິນມັກຈະນ�າໄປສູ່ການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນຢ່າງ 
ຮນຸແຮງ: ປ່າໄມຊຸ້ດໂຊມມອັີດຕາການເຊາະເຈື່ອນ 10 ເທ່ືອ ຫຼາຍກວ່າການເຊາະ
ເຈືອ່ນຂອງປ່າຕບືດງົຫນາ ແລະ ປ່າຟ້ືນຟູ ແລະ ພືດ ເຊ່ັນ: ມນັຕົນ້ ແລະ ເຂ້ົາໄຮ່ ເຊ່ິງ
ກ�່ມີອັດຕາການເຊາະເຈື່ອນສູງກ່ວາ.ການປູກຕົ້ນໄມ້ອຸດສາຫະກ�າ ຢາງພະລາ 
ແລະ ກາເຟ ກ�ໃ່ຫ້ເກດີການເຊາະເຈື່ອນ ຂອງດນິ, ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະຕົນ້ 
ຂອງການເຕບີໂຕ.

ເພາະວາ່ອ່າງຮັບນ�າ້ອູ ມີຄວາມສູງຊັນ ແລະ ສູງຊັນຫລາຍ, ເຊ່ິງ 80% ຂອງ 
ທ່ີດິນມີເປີ້ ນພູ ທ່ີສູງຊັນຫລາຍກ່ວາ 15 ອົງສາ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງ 
ການເຊາະເຈື່ອນ ພ້ອມກັບການປ່ຽນແປງການນ�າໃຊ້ທ່ີດິນແມ່ນສູງຫຼາຍ. ດິນ
ເຊາະເຈື່ອນມແີນວໂນມ້ຈະຫຸຼດລງົໃນເວລາທ່ີຢາງພາລາໃຫຍ່ແລວ້ ເພາະວາ່ດນິ 
ໄດປ່້ຽນຈາກ ດນິໄຮ່. ໃນປ ີ2010, ມໄີຮ່ 1,064 ກມ2, ສວນອດຸສາຫະກ�າ 94 ກມ2 
(ຢາງພາລາເປັນຕົ້ນຕ�), ເຂ້ົາໄຮ່ ແລະ ສາລີ 33,174 ເຮັກຕາ ແລະ ຢາງພາລາ 
16,020 ເຮັກຕາ. ເຖີງວາ່ໄດມ້ກີານປູກກາເຟພຽງແຕ່ 110 ເຮັກຕາ ໃນປ ີ2010, 
ໂອກາດໃນການຂະຫຍາຍສວນກາເຟ 3,000 ເຮັກຕາ ອາດຈະເພ່ີມທະວກີານ
ເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນໃນແຂວງຜ້ົງສາລີ.
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ສະພາບລວມອ່າງຮັບນ�າ້ອູ – ເອກະສານສັງລວມ ສະພາບລວມອ່າງຮັບນ�າ້ອູ  – ເອກະສານສັງລວມ

ເຂດທ່ີມລັີກສະນະທາງນເິວດວທິະຍາສາມາດໄດຮັ້ບການຈດັປະເພດຄວາມສ�າຄນັ 
ເປັນລະດບັໂລກ, ຊາດ, ແຂວງ ແລະ ທ້ອງຖ່ິນ. ໃນຊວງ່ຫນືງ່ຂອງສາຍນ�າ້ອ ູລະຫວາ່ງ  
ເມອືງງອຍ ຫາ ປາກອ ູແມນ່ເປັນຊ່ວງທ່ີມຄີວາມສ�າຄນັ ລະດບັໂລກ ເນືອ່ງຈາກວາ່ມນັເປັນ 
ເຂດສະຫງວນນກົ ພາຍໃນພູມສນັຖານທ່ີເປັນຜາ ແລະ ມຖີ້ໍາຈ�ານວນຫຼາຍ ເປັນ 
ເຂດວາ່ງໄຂ່ ຂອງ ປາກະໂຫ (Catlocarpio siamensis). ຊ່ວງນ�າ້ອື່ນໆ 
ຂອງ ສາຍນ�າ້ອູ ທ່ີມີຄວາມສ�າຄັນ ລະດັບຊາດ ແລະ ແຂວງ ແມ່ນ: (i) ຈາກ 
ເມືອງຂວາ ຫາ ເມືອງສ�າພັນ ຈນົເຖີງ ຈດຸບັນຈບົກັນຂອງ ສາຍນ�າ້ເລງ; (ii) 
ຊ່ວງນ�າ້ໃນເຂດປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ ພູແດນດິນ ທ່ີ ແຂວງຜ້ົງສາລີ; ແລະ (iii) 
ສາຂາຂອງ ນ້ໍາງາ ແລະ ນ້ໍາບາກ ເນື່ອງຈາກພູມສັນຖານດ້ານຜູາ ແລະ ຖ້ໍາ.
ສາຍນ�າ້ອທັູງຫມດົສາຍໄດຖື້ກທ�າລາຍຢ່າງຫນກັຈາກເຂ່ືອນທ່ີສ�າເລດັການກ�ສ່າ້ງ 
(ນ້ໍາອູ 2, 5 ແລະ 6) ແລະ ເຂ່ືອນຕ່າງໆທ່ີກ�າລັງກ�່ສ້າງ (ນ້ໍາອູ 1, 3, 4, ແລະ 
7). ແລະ ຄາດການວ່າຊວ່ງທ່ີສາຄັນຂອງສາຍນ�າ້ສ່ວນໄຫ່ຍ ຈະຖືກກົດດັນ 
ຈາກກິດຈະກ�າຕ່າງໆຂອງມະນດຸ.

ກ່ອງ 19

ການສ້າງແຜນທ່ີເຂດທ່ີມີຄວາມອ່ອນໄຫວທາງນເິວດ 
ວທິະຍາ ແລະ ຄວາມກດົດນັຈາກມະນດຸ ໃນອາ່ງຮັບນ້ໍາອູ

ການວເິຄາະກຽ່ວກບັ ຊ່ວງນ�າ້ ທ່ີມຄີວາມອອ່ນໄຫວທາງນເິວດວທິະຍາ 
ໃນອາ່ງຮັບນ�າ້ອ ູເຊ່ິງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກກດິຈະກ�າຂອງມະນດຸທ່ີມີ
ຢູ່ແລ້ວ ແລະ ມກີານວາງແຜນ ໄດ້ຖືກນ�າໃຊ້ ຫລງັຈາກ ການພັດທະນາ 
ວທີິການ ໂດຍ ຄະນະກ�າມະທິການແມ່ນ�າ້ຂອງສາກົນ - ໂຄງການ 
ພະລງັງານໄຟຟ້າແບບຍືນຍົງ 01 (MRC, 2015). ໄດໃ້ຊ້ການຈດັປະເພດ 
ນ້ໍາຂອງນ້ໍາອູ ເຊ່ິງສ້າງຂ້ຶນໂດຍອົງການ WWF (Lehner ແລະ 
Ouellet Dallaire, 2014) ແລະ ປະເມນີຄວາມສ�າຄນັທາງນເິວດ 
ວທິະຍາຂອງແຕ່ລະຊ່ວງ ໂດຍອີງໃສ່ມາດຕະຖານດັ່ງຕ�່ໄປນີ້:

•	 ຊ່ວງຂອງສາຍນ�າ້ ທ່ີນອນຢູ່ໃນເຂດສະຫງວນນກົ ແລະ ປ່າປ້ອງກນັ 
- ລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບແຂວງ

•	 ເຂດທ່ີມຄີວາມຂາດແຄນນ�າ້ ພາຍໃນອາ່ງຮັບນ້ໍາອ,ູ ໂດຍສະເພາະ 
ເຂດຜາ. 

•	 ເຂດເຫນອື ແລະ ລຸ່ມ ປາກນ�າ້ທ່ີສ�າຄັນ

•	 ມີບ�່ນ�າ້ຮ້ອນ ແລະ ຖ�້າ ທ່ີມີຄວາມສ�າຄັນທາງວດັທະນະທ�າ

•	 ບ່ອນວາງໄຂ່ຂອງຊະນດິປາທ່ີໃກ້ຈະສູນພັນ ແລະ ເຂດທ່ີຮູ້ວາ່ມີ 
ຊະນດິປາທ້ອງຖ່ິນ

ກດິຈະກ�າຈາກມະນດຸທ່ີມຄີວາມກດົດນັ ທ່ີມຢູ່ີແລ້ວ ແລະ ທ່ີຢູ່ໃນແຜນ 
ໄດ້ມີການສ້າງແຜນທ່ີຂ້ືນ ເຊ່ີງລວມທັງເຂດຕົວເມືອງ (ເທດສະບານ 
ແຂວງ ແລະ ເມອືງທັງຫມດົ), ທ່ີມອິີດທິພົນຕ�ຄ່ນຸນະພາບນ້ໍາຕອນລຸມ່, 
ການຂຸດຄົ້ນບ�່ແຮ່ຢູ່ໃນຂ້ັນຕອນການຂຸດຄົ້ນ, ການຂຸດຄົ້ນ ດິນຊາຍ, 
ຫີນແຮ່ ແລະ ຄ�າໃນນ້ໍາ, ລະບົບຊົນລະປະທານລະດຝົູນ, ການປ່ຽນ 
ແປງການນ�າໃຊ້ທ່ີດນິ (ໂດຍສະເພາະການສນູເສຍ ການປົກຫຸ້ມຂອງ 
ປ່າໄມ)້, ແລະ ເຂ່ືອນທ່ີມຢູ່ີແລວ້ ແລະ ທ່ີວາງແຜນໄວ ້(ພາບ 9 ແລະ 10).

ການປ່ຽນແປງການເຄື່ອນຍ້າຍ
ຂອງຕະກອນ

ການປ່ຽນແປງຊັບພະຍາກອນການປະມົງ 
ແລະ ທ່ີຢູ່ອາໃສທາງນ�າ້

ຍ້ອນການກ�ສ່າ້ງ 3 ເຂ່ືອນທ�າອິດໃນສາຍນ�າ້ຫລັກນ�າ້ອ,ູ ການເຂ່ືອນຍ້າຍຕະກອນ 
ໂດຍສາຍນ້ໍາດັ່ງກ່າວຈະເພ່ີມຂ້ຶນ ແລະ ການດັກຕະກອນຈະເພ່ີມຂ້ຶນຢ່າງຫຼວງ
ຫຼາຍ ຫັຼງຈາກການກ�ສ່າ້ງເຂ່ືອນໄຟຟ້າ 7 ເຂ່ືອນ ສ�າເລດັ (Shrestha 2013). 
ໃນລະຫວາ່ງການກ�ສ່າ້ງເຂ່ືອນໄຟຟ້າ, ຖະຫນນົຫົນທາງ ແລະ ໂຄງສາ້ງພ້ືນຖານ 
ທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ, ຕະກອນບາງສ່ວນຈະຈມົໃນນ້ໍາ ແລະ ບາງສ່ວນຈະຖືກເຄື່ອນຍ້າຍ 
ໄປສູ່ແມ່ນ້ໍາຂອງ. ເຊ່ັນດຽວກັນ, ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ຊາຍ ແລະ ຄ�າໃນແມ່ນ້ໍາ ຈະ
ປ່ອຍປະລມິານຕະກອນຢ່າງຫລວງຫລາຍຈາກແຄມນ�າ້ ແລະ ພ້ືນນ�າ້, ເຊ່ິງເພ່ີມ 
ປະລິມານຕະກອນ ແລະ ຄວາມເຂ້ັມຂຸ້ນຂອງຕະກອນລອຍໃນນ້ໍາອອກໄປຫຼາຍ 
ກິໂລແມັດທາງລຸ່ມນ�າ້.

ຈາກການສາ້ງເຂ່ືອນ 3 ເຂ່ືອນສ�າເລດັ, ຕະກອນຈ�ານວນຫລາຍໃນນ�າ້, ໂດຍ ສະເພາະ 
ແມນ່ຕະກອນຕາມພ້ືນນ�າ້ (ຫມາຍຄວາມວາ່, ກ້ອນຫີນຫນອ້ຍ ແລະ ໃຫຍ່ທ່ີເຄືອ່ນຍ້າຍ 
ລົງຕາມສາຍນ�າ້ ໃນໄລຍະເວລາການໄຫຼສູງ), ຈະຖືກກັກເກັບ ໃນອ່າງເກັບນ�າ້, 
ໂດຍສະເພາະ ໃນຕອນທ້າຍທາງເທີງບ່ອນທ່ີ ອດັຕາການໄຫຼຂອງ ນ້ໍາຊ້າລົງ ໃນ
ຂະນະທ່ີມນັເຂ້ົາໄປໃນອ່າງເກບັນ�າ້, ເຊ່ິງປະກອບເປັນເຂດສາມຫລ່ຽມ.

ຜົນກະທົບສດຸທິແມ່ນການຫລດຸລົງຢ່າງຫລາຍໃນອດັຕາການເຄື່ອນຍ້າຍຕະກອນ
ປະຈ�າປີເຂດລຸ່ມ ນ້ໍາອູ 1. ແຕ່ວາ່ ຕະກອນພ້ືນນ�າ້ ມີແນວໂນມ້ທ່ີຈະເພ່ີມຂ້ືນ 
ຕາມໄລຍະຫ່າງເຂດລຸມ່ ນ�າ້ອູ 1 ເນື່ອງຈາກການເພ່ີມທະວ ີການປະກອບສວ່ນຂອງ 
ການໄຫຼ (ແລະ ຕະກອນ) ຈາກບັນດາສາຂາ ແລະ ການເພ່ີມຂ້ຶນຂອງຕະກອນໃນ 
ນ້ໍາອູ. ການປ່ຽນແປງຕາມລະດກູານຂອງການເຊາະເຈື່ອນ ແລະ ລະບົບການ 
ເຄື່ອນຍ້າຍຕະກອນຂອງ ນ້ໍາອ ູສາມາດມຜົີນກະທົບຕ�ກ່ບັ ທ�ລະນວີທິະຍາຂອງ 
ສາຍນ�າ້, ລະບົບນເິວດນ້ໍາ ແລະ ການປະມົງເຂດລຸ່ມນ້ໍາ; ຕົວຢ່າງ, ການເຊາະ
ເຈື່ອນອາດເຮັດໃຫ້ທ່ີຢູ່ອາໄສຂອງປາໃນຊ່ວງລະດແູລ້ງຫລດຸລົງ.

5.3

5.4

ການໄຫຼຂອງຕະກອນປະຈ�າປີທັງຫມດົ 140 ລ້ານໂຕນ ຕ�່ປີ ໃນແມ່ນ້ໍາຂອງ 
ແມນ່ໄດມ້າຈາກສອງຂົງເຂດຕົນ້ຕ�: ແມນ່�າ້ຂອງຕອນເທິງ ໃນ ປະເທດຈນີ ແລະ 
ເຂດເນີນສູງໃນພາກກາງຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ. ຕະກອນຈາກປະເທດຈີນ 
ມຫີນອ້ຍກ່ວາ 20% ຂອງອ່າງຮັບນ�າ້ທັງຫມດົ, ເຮັດໃຫ້ເກດີຕະກອນ 700 ໂຕນ/
ກມ2/ປີ ຫລື 60 ລ້ານ ໂຕນ ຕ�່ປີ, ເຊ່ິງແມ່ນປະມານ 50-60% ຂອງຈ�ານວນ 
ທັງຫມດົໃນພາກພ້ືນ, ໃນຂະນະທ່ີຕະກອນຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ ມີປະມານ 
30% ຂອງຕະກອນທັງຫມດົ ທ່ີໄປເຖີງເຂດ ແມນ�າ້ຂອງ ແດນຕາ. ສ່ວນທ່ີເຫືຼອ 10% 
ແມນ່ມາຈາກສາຂາອື່ນໆລວມກນັ, ຊ່ຶງໃນນັນ້ນ້ໍາອມູສີວ່ນປະກອບຫລາຍທ່ີສດຸ 
ເຊ່ິງມເີປັນຄັງ້ປະຫວດັສາດປະມານ 67 ລ້ານ ໂຕນ ຕ�ປ່ ີເຊ່ິງກ�າລງັຖືກປ່ອຍ. ນີແ້ມ່ນ 
4.8% ຂອງປະລມິານການໄຫຼຂອງຕະກອນທັງຫມດົ ທ່ີເພ່ີມເຕມີໃສ່ແມນ່້ໍາຂອງ. 
ພ້ອມກບັການກຽມພ້ອມຂອງເຂ່ືອນທັງ 7 ເຂ່ືອນ ແລະ ມຕີະກອນພຽງ 194 ລ້ານ 
ໂຕນ ຕ�່ ປີ ທ່ີຖືກປ່ອຍອອກມາ, ການປະກອບສ່ວນຂອງຕະກອນຈາກນ້ໍາອູຈະ
ຫຸຼດລົງຢ່າງຫລວງຫລາຍເຖີງ ປະມານ 9% ຂອງການເຄືອ່ນທ່ີຂອງຕະກອນ ທ່ີແຂວງ 
ຫລວງພະບາງ.

ການປ່ຽນແປງທ່ີໃຫຍ່ທ່ີສຸດຈາກການພັດທະນາໄຟຟ້ານ�າ້ຕົກ ແມ່ນການປ່ຽນ
ແປງທ່ີຢູ່ອາໃສຂອງສດັນ້ໍາ ຈາກແມນ່້ໍາທ່ີໄຫຼຢ່າງອດິສະລະ (ໂດຍມກີານສະລບັ 
ແກ້ງ ແລະ ວງັ ເຊ່ິງມີຄວາມເລີກ ເຖີງ 20 ມ) ມາເປັນອ່າງເກັບນ�າ້ ທ່ີໄຫຼຊ້າ 
ຫລື ນີ້ງ ທ່ີມີຄວາມເລີກຕັ້ງແຕ່ 40 ເຖິງ 60 ແມັດ ທ່ີຢູ່ໃກ້ກັບເຂ່ືອນ.   

ຜົນສ�າເລັດຂອງການກ�່ສ້າງເຂ່ືອນທັງຫມດົ 7 ເຂ່ືອນ ໃນປີ 2020 ຈະເຮັດໃຫ້ 
ຄວາມຍາວ ຂອງອາ່ງເກບັນ�າ້ທັງຫມດົ ມກີານຂະຫຍາຍອອກໄປຢ່າງຕ�ເ່ນື່ອງຈາກ
ຂົວ ນ້ໍາອ ູທ່ີ ບ້ານ ຕັງ້ ແລະລຽບຕາມເສັນ້ທາງ ໄປຫາ ຍອດອ,ູ ແລວ້ ລງົໄປສູ ່ນ້ໍາອ ູ1 
(18 ກມ ຈາກ ປາກອູ). ຄວາມຍາວລວມຂອງບັນດາອ່າງເກັບນ້ໍາທັງຫມດົຈະມີ 
417 ກມ, ມ ີ372 ກມ ຂອງສາຍນ້ໍາຫລັກ ນ�າ້ອູ ຖືກປ່ຽນໃຫ້ກາຍເປັນອ່າງເກບັນ�າ້. 
ອ່າງເກັບນ�າ້ເຫ່ົຼານີ້ຈະຍາວ ແລະ ບາງ ໄປຕາມ ນ້ໍາອູ ແລະ ສາຂາຂອງມັນ; 
ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ ອາ່ງເກບັນ�າ້ດັງ່ກ່າວນັນ້ ຈະກ້ວາງປະມານ 200-300 ມ ແລະ 
ມຕີາຟ່ັງທ່ີສງູຊັນ. ນອກຈາກອາ່ງເກບັນ�າ້ ຂອງນ້ໍາອ ູ7 ທ່ີມກີານກັກັເກບັນ�າ້ຫລາຍ, 
ບ�ລິເວນນ້ໍາຖ້ວມແມ່ນຂ້ອນຂ້າງມີຂະຫນາດນອ້ຍ.

ການຫັນສາຍນ�້າທ່ີມີການໄຫຼຢ່າງເປັນອິດສະລະຕາມທ�າມະຊາດ ໃຫ້ເປັນ 
ອາ່ງເກບັນ�າ້ ທ່ີ ເລກິ ແລະ ມຕີາຟ່ັງທ່ີ ສງູຊັນ ຈະມຜົີນສະທ້ອນຕ�ຄ່ວາມອດຸມົສມົບູນ 
ໂດຍລວມຂອງ ສາຍນ້ໍາ, ສດັ ແລະ ພືດຊະນດິຕາ່ງໆທ່ີອາໄສຢູ່ ໃນນ້ໍາ, ລວມທັງ 
ປາ, ສັດເຄິ່ງບົກເຄິ່ງນ�າ້, ສັດທ່ີບ�່ມີກະດກູສັນຫັຼງ ແລະ ພືດນ້ໍາ ແລະ ໃຄຕ່າງໆ. 
ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ, ແມ່ນ�າ້ທ່ີໄຫຼຢ່າງເປັນອດິສະລະ ຈະມຊີີວະນາໆພັນ ແລະ ຄວາມ 
ອດຸມົສມົບູນຫລາຍກວ່າ ອ່າງເກບັນ�າ້ທ່ີເລກີ ແລະ ມຕີາຟ່ັງທ່ີສງູຊັນແບບພູດອຍ, 
ຊ່ຶງມແີນວໂນມ້ ທ່ີຈະເປັນອາ່ງເກບັນ�າ້ທ່ີມສີານອາຫານ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນ 
ການຜະລດິທ່ີຕ�າ່. ທ່ີຢູ່ອາໃສຂອງປາຫຼາຍຊະນດິຈະສນູຫາຍ ແລະ ເຂ່ືອນໄຟຟ້າ 
ຈະກດິກັນ້ປາ ບ�ໃ່ຫ້ເຄື່ອນຍ້າຍມາຈາກ ແມ່ນ້ໍາຂອງ ສູ ່ສາຂາຂອງມນັ, ຜົນຕາມມາ 
ແມນ່ການຫລດຸຫນອ້ຍຖອຍລງົຂອງຊີວະນາໆພັນ. ນີ້ແມນ່ສາມາດເຫັນໄດຢ່້າງ 
ຈະແຈງ້ ຈາກການບອກເລົາ່ຂອງຊາວບ້ານ ບ້ານ ພູເມອືງ ບອກວາ່ ມປີາຫນອ້ຍ 
ຊະນດິຫລາຍ ທ່ີເຂົາເຈົາ້ຈບັໄດ້ໃນ ອາ່ງກບັນ�າ້ ນ�າ້ອ ູ6 ເມື່ອປຽບທຽບກບັຈ�ານວນ 
ທ່ີພວກເຂົາສາມາດຈບັໄດ້ໃນສາຍນ�າ້ໃນເມ່ືອກ່ອນ.
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ການປ່ຽນແປງຊີວດິການເປັນຢູ່ຂອງ
ປະຊາຊົນໃນນ�າ້ອູ5.7

ການເອື່ອຍອງີຊັບພະຍາກອນການປະມງົໃນນ້ໍາອ ູຂອງຊຸມຊົນ ແມນ່ສ�າຄນັ ແລະ 
ປາມບົີດບາດສ�າຄນັຕ�ກ່ບັເສດຖະກດິແບບກຸມ້ຕນົເອງໃນທ້ອງຖ່ິນ. ການພັດທະນາ 
ພະລງັງານໄຟຟ້ານ�າ້ຕກົ ຈະມຜົີນໃນການສນູເສຍການປະມງົ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ 
ສັດນ�້າຕ່າງໆ ທ່ີນ�າໃຊ້ໂດຍຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖ່ິນ; ນີ້ຈະມີຜົນສະທ້ອນທາງ 
ເສດຖະກດິ, ສຂຸະພາບ, ແລະ ວດັທະນະທ�າ. ຄາດວາ່ຈະມກີານການປ່ຽນແປງ 
ຊີວິດການເປັນຢູ່ໃນດ້ານສວນແຄມນ�້າ, ໃຄນ�້າ, ແລະ ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ 

ໃນແມນ່�າ້ອູເຊ່ີງເປັນສາຍນ�າ້ຫລກັ. ຊັບສນິທາງຊີວະພາບ ແລະ ສງັຄມົ ທ່ີສ�າຄນັ 
ທ່ີຈະໄດ້ຮັບ ຜົນກະທົບຈາກການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້ານ�າ້ຕົກ ແມ່ນນ�າ 
ສະເຫນໃີນຕາຕະລາງ 9 ແລະ 10.

ຄນຸນະພາບນ�າ້

ຄະນະກ�າມະທິການແມ່ນ�າ້ຂອງສາກນົ (MRC) ໄດ້ວດັແທກຄນຸນະພາບນ້ໍາໃນ 
ນ້ໍາອູ ທ່ີ ບ້ານຫາດຄ�າ ນບັຕັງ້ແຕ່ປ ີ1985 ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນ ກວມເອົາທັງດ ີແລະ 
ດຫີລາຍ. ແຕວ່າ່ ນບັຕັງ້ແຕກ່ານກ�ສ່າ້ງ ເຂ່ືອນ 3 ເຂ່ືອນ ໃນສາຍນ້ໍາອ ູໃນປ ີ2013, 
ຄນຸນະພາບນ້ໍາ ໃນສາຍນ້ໍາ ໄດ້ສະແດງອາການເຊ່ືອມໂຊມ. ການວເິຄາະຂ�້ມູນ 
ຄນຸນະພາບນ�າ້ ປະຕບັິດໂດຍ ຄະນະກ�າມະທິການແມ່ນ�າ້ຂອງສາກນົ ຢູ່ໃກປ້າກນ້ໍາອູ 
ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່າອຽ່ງຂອງການຫຸຼດລົງທາງ pH, DO ແລະ ການເພ່ີມຂ້ຶນຂອງ 
COD. ຜົນຂອງການ ຕິດຕາມປະເມີນຜົນທາງຊີວະວທິະຍາ ທ່ີໄດ້ປະຕິບັດໃນ
ໄລຍະການສກຶສາພາກສະຫນາມໃນປີ 2016 ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວາ່ ຊ່ວງເທີງຂອງສາຍນ�າ້ 
ແລະ ສາຂາຕາ່ງໆຂອງມນັ ມສີຂຸະພາບນ້ໍາທ່ີດ,ີ ແຕຊ່່ວງລຸມ່ຂອງສາຍນ�າ້ (ບ້ານ 
ປາກງາ, ປາກອ,ູ ແລະ ນ�າ້ນວົ) ແມນ່ມກີານປ່ຽນແປງ ແລະ ຢູ່ໃນສະພາບທ່ີບ��ດ່.ີ 
ຈ�າເປັນຕອ້ງມຂີ�ມ້ນູລະອຽດກ່ຽວກບັ ຄນຸນະພາບນ�າ້ ແລະ ສຂຸະພາບນ�າ້ ຈາກການ 
ຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ເພ່ືອຢນືຢັນການຄົ້ນພົບດັ່ງກ່າວ.

ປັດໄຈທ່ີອາດຈະເປັນການປະກອບສວ່ນເຮັດໃຫ້ ຄນຸນະພາບນ້ໍາເສຍັ ມຄີດືັງ່ລຸມ່ນີ:້

•	 ກິດຈະກ�າກ�່ສ້າງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາໂຄງການ 
ພະລັງງານໄຟຟ້ານ�າ້ຕົກ

5.5
•	 ການປ່ຽນແປງລະດັບນ້ໍາ ແລະ ອັດຕາການໄຫຼ

•	 ການປ່ອຍນ�າ້ຈາກອ່າງເກັບນ�າ້ 

•	 ການຂຸດຄົ້ນຫີນແຮ່ ແລະ ບ�່ຄ�າ

•	 ການຂະຫຍາຍຕົວເມືອງ, ຕົວຢ່າງ ເມືອງໄຊ, ໃນນ້ໍາກ�່ ທ່ີເປັນສາຂາຂອງ 
ນ້ໍາພາກ

•	 ກິດຈະກ�າອຸດສາຫະກ�າທ່ີເພ່ີມຂ້ຶນ

•	 ການເພ່ີມຂ້ຶນຂອງການກະສິກ�າທ່ີເປັນທລຸະກິດ ແລະ ອຸດສາຫະກ�າປ່າໄມ້

•	 ການປະຕບັິດການກ�າຈດັສິງ່ເສດເຫືຼອທ່ີບ�ຖື່ກຕອ້ງ ແລະ ການບ�າບັດນ�າ້ເສຍ 
ໃນອ່າງຮັບນ້ໍາອູ.

ຜົນກະທົບຈາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດຕ�່ກັບຊັບພະຍາກອນນ�າ້5.6

ການຄາດຄະເນການຈ�າລອງ ແລະ ການປັບລະດັບຈາກຜົນການຈ�າລອງກ່ຽວ
ກບັການປ່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ ສ�າລບັ ອ່າງແມ່ນ�າ້ຂອງຕອນລຸມ່ ໄດ້ຮັບການ 
ດ�າເນນີໂດຍ ຄະນະກ�າມະທິການແມ່ນ�າ້ຂອງສາກົນ (MRC) ໃນບ�່ດົນມານີ້, 
ແລະ ຜົນຂອງການຄາດຄະເນທ່ີນ�າໃຊ້ໃນການສຶກສາຂອງສະພາມົນຕີ ໄດ້ຮັບ
ການນ�າໃຊ້ກບັອ່າງຮັບນ້ໍາອູ. ອີງຕາມການສກຶສາດັງ່ກາ່ວ, ການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມ 
ແລະ ປະລິມານນ�າ້ຝົນ ແມນ່ໄດຄ້າດຄະເນໄວ ້ໃນອາ່ງຮັບນ�າ້ອູ, ເຖິງແມນ່ວາ່ຂອບເຂດ 
ຂອງການປ່ຽນແປງຍັງບ�ຈ່ະແຈງ້ ແລະ ຜົນໄດຮັ້ບແບບຈ�າລອງຈະແຕກຕາ່ງກນັ.

ຜົນຂອງແບບຈ�າລອງ ສະແດງວາ່ ຈະມີການປ່ຽນແປງອຸນນະພູມເຖີງ 3oC 
ຕາມລະດກູານ ແລະ ຝົນຕົກສາມາດຫລຸດລົງ 27% ແລະ ເພ່ີມຂ້ຶນ 41% 
ຕາມລະດກູານ. ການເພ່ີມຂ້ຶນທາງອຸນຫະພູມສູງສຸດ ຈະເກີດຂ້ືນໃນລະດແູລ້ງ, 
ໃນຂະນະທ່ີການປ່ຽນແປງນ�າ້ຝົນທ່ີຫລາຍທ່ີສຸດຈະເກີດຂ້ືນໃນລະດຝົູນ. 

ການປ່ຽນແປງອັດ ຕາ ການ ໄຫລຂອງນ�າ້ໃນສາຍນ�າ້ປະຈ�າປ ີມແີນວໂນມ້ ຈະຫລດຸລງົ 
17% ເຖີງ ເພ່ີມຂ້ຶນ 66% ໃນອະນາຄົດ, ເຊ່ິງຈະນ�າໄປສູ່ການປ່ຽນແປງທ່ີໄດ້ 
ຄາດຄະເນໄວກ້່ຽວກັບການໄຫຼຂອງຕະກອນປະຈ�າປີ ລະຫວາ່ງ ການຫລດຸລົງ 
27% ແລະ ເພ່ີມຂ້ຶນ 160%. Shrestha (2013) ຄາດຄະເນວາ່ພາຍໃຕ້ 
ເງືອ່ນໄຂປະຈບັຸນ, ຕະກອນປະມານ 7 ລ້ານ ໂຕນ ຕ�່ປີ ຈະຖືກໄຫຼ ຈາກ ນ�າ້ອູ 
ສູ ່ແມ່ນ�າ້ຂອງ. ໃນທ່ີສດຸແລ້ວ ການໄຫຼຂອງຕະກອນ ແມ່ນໄດຮັ້ບອດິທີພົນ ຈາກ 
ການກກັເກບັຕະກອນໃນເຂ່ືອນຕາ່ງໆຂອງນ�າ້ອ,ູ ຊ່ຶງຈະຫລດຸຜ່ອນຕະກອນລງົ 
ລະຫວາ່ງ 1 ຫາ 2 ລ້ານ ໂຕນ ຕ�່ປີ ບ�່ວາ່ຈະໃຊ້ສະຖານະການການປ່ຽນແປງ 
ສະພາບອາກາດໃດກ�່ຕາມ. 
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ການປະມົງ ແລະ 
ການຫາສັດນ�າ້ຕ່າງໆ

ຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນມຊີີວດິການເປັນຢູ່ແບບກຸມ້ຕນົເອງທ່ີຂ້ືນກບັການປະມງົ ແລະ ສດັນ�າ້ອື່ນໃນລະດບັສງູ. ປາ ແລະ ສດັນ�າ້ຕາ່ງໆ 
ແມ່ນແຫ່ຼງໂປຼຕີນຕົ້ນຕ� ສ�າລັບຊຸມຊົນ ໃນ ສປປ ລາວ. ການບ�ລິໂພກສັດນ�າ້ຕ່າງໆ ລວມມີ ຫອຍ, ກົບ, ກຸ້ງ, ເຕົ່າ ແລະ 
ແມງໄມ້ນ້ໍາ ມຄີວາມສ�າຄນັຕະຫລອດປ.ີ ສ່ວນໃຫຍ່ແມນ່ແມຍິ່ງ ແລະເດກັນອ້ຍເປັນຜູ້ຫາ ສດັນ�າ້. ຄາດວາ່ປາຈ�ານວນປະມານ 
42,000 ໂຕນ ຖືກຈບັໄດ້ຈາກນ້ໍາອູ ແລະ ສາຂາຂອງມັນໃນແຕ່ລະປີ.

ສວນແຄມນ�າ້ ຊຸມຊົນທັງຫມດົທ່ີຢູ່ໃກ້ກັບແມ່ນ້ໍາ ຫືຼ ສາຍນ�າ້ ຈະເຮັດສວນແຄມນ�າ້ໃນລະດແູລ້ງ. ການປ່ຽນແປງອຸທົກກະສາດຕາມລະດ,ູ 
ໃນເຂດນ�າ້ຖ້ວມ ແລະ ຕາມແຄມນ້ໍາອູ ແລະ ສາຂາຂອງມັນ ຈະເຮັດໃຫ້ມີການສະສົມຕະກອນ ແລະ ສານອາຫານ ແລະ 
ການສ້າງດິນທ່ີອຸດົມສົມບູນ. ປະປະຊາຊົນທ້ອງຖ່ິນໄດ້ພັດທະນາຍຸດທະສາດສ�າລັບການປັບຕົວຕ�່ສະພາບອຸທົກກະສາດ 
ທ�າມະຊາດ. ຕວົຢ່າງ, ພືດບາງຊະນດິແມ່ນປູກ ໃນເວລາທ່ີລະດບັນ້ໍາຂ້ືນສງູ ໃນຂະນະທ່ີ ຊະນດິອື່ນໆແມ່ນປູກໃນເວລາທ່ີລະດບັ 
ນ້ໍາຫລດຸລົງ. 

ໃຄນ�າ້ ໃຄນ້ໍາ (Cladophora spp.) ແມນ່ຖືກເກບັຢູ່ທ່ົວອາ່ງຮັບນ�າ້ອ,ູ ທັງຢູ່ໃນສາຍນ�າ້ຫລກັ ແລະ ສາຂາ. ຄວົເຮືອນສວ່ນໃຫຍ່ 
ດ�າລົງຊີວດິໃກ້ແຄມນ�າ້ຈະເຮັດກິດຈະກ�ານີ້, ຊ່ຶງເປັນການປະກອບສ່ວນທ່ີສ�າຄັນຕ�່ລາຍຮັບຂອງຄົວເຮືອນ. 

ການຮ່ອນຄ�າ ການຮ່ອນຄ�າທ່ີດ�າເນນີໂດຍປະຊາຊົນທ້ອງຖ່ິນໃນເຂດລຸມ່ນ�າ້ ຈະປະເຊີນກບັຂ�ຈ້�າກດັ ດາ້ນການເພ່ີມຂ້ຶນຂອງການໄຫຼຂອງນ�າ້ 
ໃນລະດແູລ້ງ.
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ປາ ແລະ ຖ່ີນທ່ີຢູ່ອາໃສ ປາຫລາຍກວ່າ 139 ຊະນດິ ແມ່ນມຢູ່ີໃນອ່າງຮັບນ�າ້ອ,ູ ໃນນັນ້ 9 ຊະນດິ ໄດ້ຖືກລະບຸໄວວ້າ່ເປັນຊະນດິທ່ີມຄີວາມສຽ່ງຕ�ກ່ານ
ສູນພັນ ຢູ່ໃນບັນຊີແດງຂອງອົງການ IUCN (ລວມທັງ 1 ຊະນິດທ່ີມີຄວາມສ່ຽງສູງຕ�່ການສູນພັນ). ຍັງມີປາ 
ສອງຊະນດິໃນອ່າງຮັບນ�າ້ອູ: ປາທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ປາທ່ີເຄື່ອນຍ້າຍ, ບາງຊະນດິເຄື່ອນຍ້າຍສູ່ ນ້ໍາອູຜ່ານ ແມ່ນ້ໍາຂອງ ຈາກ 
ປະເທດ ກ�າປູເຈຍ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ, ສະນັນ້ຊັບພະຍາກອນການປະມົງດັ່ງກ່າວມີຄວາມສ�າຄັນໃນລະດັບການຂ້າມ
ຜ່ານຊາຍແດນລະວາ່ງປະເທດ (Poulsen, et al. 2002). ຮອບວຽນຊີວດິຂອງປາ ແມ່ນຂ້ືນກັບລະບົບການໄຫຼຂອງ
ນ�້າທ�າມະຊາດ ຊ່ຶງປະກອບມີ ຜົນກະທົບສະເພາະ ຕ�່ກັບການເຄື່ອນຍ້າຍ ໃນຊ່ວງລະດູຝົນ, ທ່ີຢູ່ອາໃສໃນລະດູແລ້ງ 
ໂດຍສະເພາະແມນ່ ວງັນ້ໍາເລກິ ແລະ ການເຊ່ືອມຕ�ຂ່ອງສວ່ນຕາ່ງໆຂອງແມນ່້ໍາ ກບັສາຂາ, ໂດຍສະເພາະໃນລະດຝົູນ. ປາມີ 
ຄວາມສ�າຄັນຕ�່ເສດຖະກິດແບບກຸ້ມຕົນເອງໃນທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ການດ�າລົງຊີວດິໃນອ່າງຮັບນ�າ້.

ປາບາງຊະນດິຈະເລນີເຕບີໂຕໃນອາ່ງເກບັນ�າ້ໃຫມ,່ ໃນຂະນະທ່ີຊະນດິອື່ນໆຕອ້ງຍ້າຍຫນ ີໄປໃນສາຍນ້ໍາຂະຫນາດນອ້ຍ ແລະ 
ຈ�ານວນປະຊາກອນຈະຫລຸດລົງ. ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊະນິດພັນປາໃນອ່າງເກັບນ�້າມີໂອກາດທ່ີຈະຕ່ໍາກວ່າໃນສາຍນ້ໍາ 
ດັ້ງເດີມ ເຊ່ິງງສະແດງອອກຈາກການລາຍງານຂອງຊາວບ້ານ ບ້ານໂຮມສ້າງ ຢູ່ທ່ີເຂ່ືອນ ນ້ໍາອູ 6 ເຊ່ິງ ຊະນດິພັນປາທ່ີຈບັ
ໄດ້ຫລາຍທ່ີສຸດໃນປະຈບັຸນແມ່ນປາຕ່າງຖ່ິນ, ປານນິ ແລະ ປາໃນ. 

ສັດນ�າ້ຕ່າງໆ ສດັນ�າ້ຕາ່ງໆເປັນພ້ືນຖານຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ອາຫານນ້ໍາ ແລະ ຍັງເປັນແຫລ່ງອາຫານ ທ່ີສ�າຄນັສ�າລບັປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖ່ິນ, 
ໂດຍສະເພາະໃນລະດຝົູນ.

ສັດເຄີິ່ງນ�າ້ເຄິ່ງບົກ ແລະ ສັດເລືອຄານ ມີສັດເຄິ່ງນ�້າເຄິ່ງບົກ ແລະ ສັດເລືອຄານຈ�ານວນຫນຶງ່ທ່ີຫາຍາກໃນຕອນເທິງຂອງນ້ໍາອູ,ເຊ່ິງມີຄວາມສ�າຄັນສ�າລັບການ 
ອະນລຸັກຊີວະນາໆພັນໃນຂົງເຂດນີ້ ແລະ ເປັນແຫ່ຼງອາຫານສ�າລັບຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖ່ິນ. 

ພືດນ�າ້ ແລະ ລະບົບນເິວດວທິະຍາ ພືດນ້ໍາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໃຄນ້ໍາ ເປັນແຫ່ຼງສະບຽງອາຫານທ່ີສ�າຄັນ ສ�າລັບພັນປາຈ�ານວນຫຼາຍຊະນດິ. ສ່ວນເທິງຂອງ
ນ້ໍາອູປະກອບມີພືດຈ�ານວນຫນຶ່ງ ແລະ ລະບົບນິເວດທ່ີມີຄວາມສ�າຄັນສ�າລັບການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນຢູ່ໃນຂົງເຂດ. 
ໃຄນ�າ້ຈະເລີນເຕີບໂຕໃນໂງນ່ຫີນ, ພ້ືນນ�າ້, ນ�າ້ຕື້ນ ແລະ ນ້ໍາໃສ ໃນລະດແູລ້ງ. ໃຄນ�າ້ຈະບ�່ເກີດ ແລະ ເຕີບໂຕໃນອ່າງເກັບນ�າ້ 
ແລະ ໃນຊ່ວງຕ່າງໆຂອງສາຍນ�າ້ ທ່ີມີການຂ້ືນລົງ ແລະ ມີປະລິມານຕະກອນສູງ, 
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ການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແມ່ນສ�າຄັນ
 ສ�າລັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, 
ການສະຫງວນການນ�າໃຊ້ນ�າ້ເພ່ືອຊຸມຊົນ 
ແລະ ຈດຸປະສົງທາງເສດຖະກິດ.

ທ່່ານ ຈນັທະເນດ ບົວລະພາ, ຫົວຫນາ້ກົມ, 
ກົມຊັບພະຍາກອນນ�າ້, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ 
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
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ແລະ ທ້ອງຖ່ິນ. ບາງນິຕິກ�າເກົ່າແກ່ ເຊ່ັນ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍນ້າ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນນ�າ້ (ຮັບຮອງເອາົໃນປ ີ1996) ມຄີວາມຈ�າເປັນສ�າລບັການປັບປຸງ 
ເພ່ືອໃຫ້ສອດຄອ່ງກບັສະພາບປະຈບັຸນ ກ�ຖື່ວາ່ແມນ່ຂ�້ຈ�າກດັຫນຶງ່ໃນການຈດັຕັງ້ 
ປະຕິບັດ.

ການຂາດເຂີນພະນກັງານແມ່ນບັນຫາໂດຍທ່ົວໄປທັງໃນລະດບັແຂວງ ແລະ ເມອືງ, 
ໂດຍສະເພາະຂ້ັນເມືອງ. ການ ສ�າ ພາດ ການ ນ�າ ຂອງ ພະ ແນກ ໃນ ບັນ ດາ ສາມ 
ແຂວງ ໃນ ອ່າງ ຮັບ ນ�າ້ ອູ ສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ວາ່ ຄວາມ ບ�່ ພຽງ ພ� ດາ້ນ ຄວາມ ຕອ້ງ ການ 
ພະ ນກັ ງານ ໃນ ຂ້ັນ ແຂວງ ແມນ່ ປະ ມານ 70 - 80 % ຂອງ ຄວາມ ຕອ້ງ ການ ພະ ນກັງານ 
ທັງ ຫມດົ.ມີພະນກັງານໃຫມຫ່ນອ້ຍຄົນທ່ີຈະມີຄວາມຮູ້ ດ້ານຊັບ ພະຍາກອນນ�າ້ 
ໂດຍການສຶກສາໃນລະບົບຂອງເຂົາເຈົາ້. ການເຮັດວຽກດ້ານວຊິາ ການ ເຊ່ັນ: 
ການຕດິຕາມກວດກາຄນຸນະພາບນ�າ້ ແລະ ສຂຸະພາບລະບົບນເິວດ, ຮຽກຮ້ອງ 
ໃຫ້ມີການຝຶກອົບຮົມໃນວຽກຕົວຈີງ. ແຕ່ວ່າການຕິດຕາມກວດການ້ໍາ ແລະ 
ການບ�ລຫິານກດິຈະກ�າທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ ກບັບັນດາໂຄງການພັດທະນາໄດຖື້ກປະຕບັິດ
ໂດຍພະນກັງານຂອງບ�ລິສັດເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ເຊ່ັນ ໂຄງການພະລັງງານ ໄຟຟ້າ, 
ເຊ່ິງມໂີອກາດພຽງເລກັນອ້ຍສ�າລບັພະນກັງານລດັຖະບານທ່ີຈະໄດຮັ້ບ ການຝຶກ 
ອບົຮົມກ່ຽວກບັລກັສະນະດັ່ງກ່າວ. ໃນການຂຽນບົດສະເຫນໂີຄງການໃຫມ,່ 
ພາລະບົດບາດຂອງພະນກັງານ ພຊສ ແມ່ນຈ�າກດັພຽງແຕ່ການຂຽນຕາມແບບຟອມ 
ຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເຊ່ັນ: ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິງ່ແວດລອ້ມ.

ປະມານ 60% ຫາ 80% ຂອງງບົປະມານທ່ີກ�ານດົໄວແ້ມນ່ບ�ພ່ຽງພ�ສ�າລບັບັນດາ
ໂຄງການກຽ່ວກບັຊັບພະຍາກອນນ�າ້ ທັງໃນລະດບັແຂວງ ແລະ ເມອືງ. ທຶນທ່ີມີ
ຢູ່ສວ່ນໃຫຍ່ແມນ່ມາຈາກງບົປະມານຂອງລດັ ແລະ ໂຄງການການພັດທະນາເອກະຊົນ 
(ຕວົຢ່າງ ການຕດິຕາມຄນຸນະພາບ ສ�າລບັບັນດາໂຄງການໄຟຟ້ານ�າ້ຕກົ). ການຂາດ 
ຊັບພະຍາກອນເຕກັໂນໂລຊີ ຍັງແມ່ນຍ້ອນການຂາດເຂີນທຶນຮອນ ສ�າລບັການຊ້ື 
ແລະ ບ�າລງຸຮັກສາ. ຫລາຍແຂວງຂາດເຂີນອປຸະກອນຂ້ັນພ້ືນຖານເຊ່ັນ: ເຄື່ອງມື 
ກວດກາຄນຸນະພາບນ�າ້, ອປຸະກອນດ້ານຊີວະວທິະຍາ, ຄອມພິວເຕ,ີ ກ້ອງຖ່າຍຮບູ 
ແລະ ລະບົບຕ�າແຫນງ່ຂອງໂລກ. ບາງເມືອງແມ່ນເກືອບບ�່ມີເຄື່ອງມືຫຍັງເລີຍ.

ການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດຂອງສະຖາບັນສ�າລັບ
ການຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນ�າ້ອູ

ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງອ�ານາດ 
ການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນໃນການຄຸ້ມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນນ�າ້

ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍດຸທະສາດຕົນ້ຕ� ກຽ່ວຂ້ອງກບັການຄຸມ້ຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ໍາ 
ໃນ ສ. ປ. ປ. ລາວ ປະກອບດ້ວຍ:

•	 ກົດຫມາຍວາ່ດ້ວຍ	ນໍາ້	ແລະ	ຊັບພະຍາກອນນ້ໍາ	ສະ		ບັບປັບ	ປ	ຸງ	(2017);

•	 ແຜນພັດທະນາເສດເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ	ແຫ່ງຊາດ	ຫ້າປ	ີຄັງ້ທ່ີ	8	ກຽ່ວກບັ	
(2016-2020), ຮັບຮອງໂດຍກອງປະຊຸມຄັງ້ປະຖົມມະລກຶຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ 
ຊຸດທ່ີ VIII ຄັ້ງວັນທ່ີ 20 - 23 ເມສາ 2016, ທ່ີ ສະພາ ແຫ່ງຊາດ, 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ;

•	 ວິໄສທັດ ເຖີງປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດ 10 ປີ (2016-2024) 
ຂອງຂະແຫນງຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ອີງຕາມການວໄິສທັດ ເຖີງປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດ 10 ປີ (2016-2024) 
ຂອງຂະແຫນງຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສິ່ງຕ່າງໆດັ່ງຕ�່
ໄປນີ້ໄດ້ຮັບການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ/ຫືຼ ມີການວາງແຜນ:

•	 ຄູມ່ດ້ືານວຊິາການກ່ຽວກບັ IWRM ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ທົດສອບ.

•	 IWRM, ລວມທັງການປະເມນີຜົນໃນເບ້ືອງຕົນ້ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງນ�າ້ໃຕດ້ນິ, 
ຄນຸນະພາບນ�້າ, ໄພນ�້າຖ້ວມ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງການ 
ປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ, ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ການປັບປຸງ. 

•	 ຄະນະກ�າມະການຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນ�າ້ 6 ອ່າງ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງ ໂດຍອີງ
ໃສ່ລັກສະນະສະເພາະຂອງແຕ່ອ່າງ. ສ�າລັບອ່າງຮັບນ�າ້ອູ ຄະນະກ�າມະກາ
ນຄຸມ້ຄອງອາ່ງຮັບນ�າ້ໄດຮັ້ບການສາ້ງຕັງ້ຂ້ຶນ ໂດຍບັນດາແຂວງທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ; 
ຄະນະກ�າມະການດັງ່ກ່າວຈະຄຸມ້ຄອງອ່າງຮັບນ�າ້ ໂດຍການປະສານສມົທົບ 
ກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ໃນລະດັບສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖ່ິນ.
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6.2

•	 ການຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນ�າ້ແບບປະສົມປະສານຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ ເພ່ືອ 
ສາມາດດຸ່ນດ່ຽງການນ�າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນນ�້າສ�າລັບການພັດທະນາ 
ເສດຖະກດິ-ທາງສງັຄມົ, ຊີວດິການເປັນຢູ່ຂອງ ປະຊາຊົນ ແລະປົກປັກຮັກສາ 
ລະບົບນເິວດ.

•	 ດ�າລັດວາ່ດ້ວຍຄະນະກ�າມະການອ່າງຮັບນ�າ້ຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງ.

ອງີຕາມດ�າລດັເລກທີ 435/ນຍ, ກຊສ ແມນ່ຮັບຜິດຊອບໂດຍກງົ ຕ�ກ່ບັ ການວາງແຜນ 
ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດການຄຸມ້ຄອງອາ່ງຮັບນ�າ້ແບບປະສມົປະສານ ສ�າລບັອາ່ງຮັບນ�າ້ 
ແມນ່້ໍາຂອງ, ອາ່ງຮັບນ�າ້ຂ້າມຜ່ານຊາຍແດນ, ແລະອາ່ງຮັບນ�າ້ຫລກັຕາ່ງ ລວມທັງອາ່ງ 
ຮັບນ�າ້ອ.ູ ພາຍໃຕ້ ກຊສ, ອງົການຈດັຕັງ້ທ່ີຮັບຜິດຊອບ ການຄຸມ້ຄອງອາ່ງຮັບນ�າ້ 
ແມ່ນ ກມົຊັບພະຍາກອນນ�າ້ (ກຊນ) ຂ້ືນ ກບັ  ກ ຊສ, ຂະແຫນງຊັບພະຍາກອນນ�າ້ 
ທ່ີຂ້ືນກັບ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທະມ�າຊາດ ແລະສິງ່ແວດລ້ອມ (ພຊສ), ແລະ 
ຫນວ່ຍງານ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ ້ແລະ ນ�າ້ ຂອງຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ 
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເມືອງ (ຫຊສ). 

ກຊນ ນ�າສະເຫນກີານສາ້ງຕັງ້ຄະ ນະ ປະ ສານ ງານການຄຸມ້ຄອງອາ່ງຮັບນ�າ້ ແລະ 
ກອງເລຂາ ສ�າລັບອາ່ງຮັບນ�າ້ ໃນປະເທດ. ກຊນ ຊ້ີນ�າ, ກວດກາ, ປະເມນີ ແລະ ຊຸກຍູ້ 
ກິດຈະກ�າ ຕ່າງໆ ຂອງ ກອງເລຂາ  ຄະ ນະກ�າມະກ ານຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນ�າ້, 
ຂະແຫນງຊັບພະຍາກອນ ນ�າ້ແຂວງ ແລະ ຫນວ່ຍງານຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ ້ແລະ 
ນ�າ້ເມອືງ. ຂະແຫນງຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພັດທະນາອ່າງຮັບນ�າ້ ຂອງ ກຊນ ແມ່ນຮັບຜິດຊອບ 
ການວາງແຜນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນ�າ້. ໃນປະຈບັຸນ, ຍັງບ�່ມີວທີິການທ່ີໃຊ້ 
ທ່ົວໄປສ�າລັບທກຸໆອ່າງ ຮັບນ�າ້ ໃນ ສ. ປ. ປ. ລາວ. ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພັດທະນາ 
ອາ່ງຮັບນ�າ້ ຄວນໄດຮັ້ບການ ດ�າເນີ ນ ກ າ ນໂດຍອີງໃສ່ ລັກສະນະສະເພາະ,  
ທ່າແຮງ ແລະ ບັນຫາ ຂອງແຕ່ລະອ່າງ. ອີກພາລະບົດບາດຫນຶງ່ທ່ີສ�າຄນັຂອງ ກຊນ 
ແມ່ນ ສນູຂ�ມ້ນູ ຂ່າວສານ ຊັບພະຍາກອນນ້ໍາ, ເຊ່ິງສາ້ງ ແລະ ພັດທະນາຖານຂ�ມ້ນູ/
ເຄືອຂ່າຍ ກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນນ້ໍາ ໃນລະດັບສູນກາງ, ອ່າງຮັບນ້ໍາ, ແຂວງ 
ແລະ ເມືອງ (ດ�າລັດເລກທີ 3089/ກຊສ).

ອີງຕາມດ�າລັດຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ 
ສິງ່ແວດລ້ອມ ສະບັບເລກທີ 1467 ລົງວນັທີ 9 ມນີາ 2012, ພຊນ ຄຸມ້ຄອງ ແລະ 
ປະຕບັິດກດິຈະກ�າກຽ່ວຂ້ອງກບັການອະນລັຸກ, ປົກປັກຮັກສາ, ຟ້ືນຟູ, ພັດທະນາ 
ແລະ ນ�າໃຊ້ນ້ໍາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ. ຂະແຫນງຊັບພະຍາກອນນ�າ້ 
ພາຍໃຕ້ ພຊສ ແມ່ນຖືກມອບຫມາຍຫນາ້ທ່ີໃນການສ້າງແຜນການ, ແຜນງານ 
ແລະ ໂຄງການລະອຽດ ເພ່ືອຈດັຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ�າດັ່ງກ່າວຂ້າງເທີງ ໂດຍ 
ການປະສານສົມທົບກັບ ກອງເລຂາຂອງຄະນະກ�າມະການອ່າງຮັບນ�າ້ ແລະ 
ພາກສ່ວນຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ. 

ອີງຕາມດ�າລັດຂອງລັດຖະມົນຕີ, ກຊສ, ສະບັບເລກທີ 4384, ຫ້ອງການຊັບ
ພະຍາກອນທ�າມະຊາດແລະສິງ່ແວດລອ້ມ ເປັນຜູ້ຈດັຕັງ້ປະຕບັິດ ລະບຽບການ, 
ຍດຸທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງງານ ແລະ ບັນດາໂຄງການສ�າລັບການຄຸມ້ຄອງ, 
ອະນລຸກັ, ປົກປັກຮັກສາ, ຟ້ືນຟູ, ນ�າໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນນ�າ້ພາຍ 
ໃນຂອບເຂດເມືອງ.

ຜົນຂອງການປກືສາຫາລຂືອງກຸມ່ສນົທະນາ ແລະ ສ�າພາດບຸກຄນົ ໃນໄລຍະກອງ 
ປະຊຸມປກືສາຫາລ ືທ່ີ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ, ອດຸມົໄຊ ແລະ ຜ້ົງສາລ ີໃນ ເດອືນ 
ມງັກອນ 2017 ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວາ່ການປະຕບັິດຍດຸທະສາດຂອງແຂວງ ກ�ຄ່ ືແຜນການ 
ແມນ່ມຄີວາມທ້າທາຍຫລາຍ, ເຊ່ີງມລີາຍລະອຽດດັງ່ຕ�ໄ່ປນີ້. ການປະສານງານ 
ບ�ຈ່ະແຈງ້ລະຫວາ່ງຂະແຫນງການທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ, ຂ�ມ້ນູຂ່າວສານທ່ີຈ�າກດັ, ຄວາມ 
ບ�່ພຽງພ�ທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການເງນິ 
ແມ່ນບັນດາປັດໃຈຕ່າງໆ ທ່ີມີສ່ວນໃນການເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວ 
ທາງນະໂຍບາຍຕ່າງໆດັ່ງກ່າວຂ້າງເທີງ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.

ມຂີ�ຂັ້ດແຍ່ງ ແລະ ບາງຄັງ້ຊ�າ້ສາກຂອງບາງນຕິກິ�າ. ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບຂອງຂະແຫນງການຕ່າງໆມຄີວາມຊັດເຈນບ�ພ່ຽງພ� ແລະ ການປະສານ 
ງານລະຫວາ່ງພະແນກການ ແລະ ບາງຄັ້ງແມ້ກະທ້ັງລະຫວາ່ງຂະແຫນງການ
ພາຍໃນພະແນກດຽວກັນບ�່ຫນກັແຫນນ້ພຽງພ�. ມີຄວາມບ�່ກະຈາ່ງແຈງ້ໃນການ
ມອບອ�ານາດການເຮັດການຕັດສິນໃຈ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ລະຫວາ່ງ ສູນກາງ 
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ສະຫລບຸ ແລະ ຂ�້ແນະນ�າ
7.0

ນ້ໍາອູແມ່ນສາຂາຫນຶງ່ທ່ີສ�າຄັນທ່ີສຸດໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ໃນແມ່ນ�າ້ຂອງຕອນລຸ່ມ. ຫລາຍສັດຕະວດັມາແລ້ວທ່ີ ອ່າງຮັບນ�າ້ອູ 
ໄດສ້ະຫນອງນ�າ້ຢ່າງສະຫມ�າສະເຫມ ີສ�າລບັການນ�າໃຊ້ໃນຄວົເຮືອນ, ການກະສກິ�າ, ການປະມງົ, ແລະ ສດັນ�າ້ຕາ່ງໆ ໄປຄຽງຄູກ່ບັ 
ການຮັບໃຊ້ເປັນເສັນ້ທາງຂົນສົງ່ສ�າລບັຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖ່ິນ. ເຖີງຢ່າງໃດກ�ຕາມ, ສາຍນ�າ້ດັງ່ກາ່ວ ແລະ ສິງ່ອ້ອມແອມ້ກ�າລັງມກີານ 
ປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາເນື່ອງຈາກການພັດທະນາຕ່າງໆ, ນບັທັງການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້ານ�າ້ຕົກ. ເອກະສານດັ່ງກ່າວໃຫ້ 
ຂ�້ມູນພ້ືນຖານທ່ີສ�າຄັນກ່ຽວກັບອ່າງຮັບນ້ໍາອູ ແລະ ແນໃສ່ຊ່ວຍເຫືຼອບັນດາຜູ້ຈັດການຊັບພະຍາກອນນ�້າ ໃນ ສປປ ລາວ 
ໃນການວາງແຜນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນ�າ້ໃນອະນາຄົດ.

ເມື່ອສ�າເລັດ, ເອກະສານສະພາບ 
ລວາມອ່່າງຮັບນ�າ້ອູ ຈະເປັນປະໂຫຍດ 
ສ�າລັບພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃນການວາງ 
ແຜນອະນາຄົດທ່ີມີຄວາມຍືນຍົງກ່ວາ 
ສ�າລັບອ່າງຮັບນ�າ້ດັ່ງກ່າວ. ຂ�້ມູນເບືອງຕົ້ນ 
ຈະຊ່ວຍ ບັນດາບ�ລິສດັ ແລະ ພະນກັງານລັດ 
ໃນການເຂ້ົາໃຈເຖີງຄນຸລັກສະນະຕົ້ນຕ� 
ທາງດ້ານສິ່່ງແສດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ 
ການພັດທະນາດັ່ງກ່າວຈະມີຜົນກະທົບກັບ 
ສາຍນ�າ້ ແລະ ຊຸມຊົນຄືແນວໃດ.

ເຄດ ລາຊາລຊູ, ຫົວຫນາ້ທີມ ທ່ີປືກສາດ້ານພະລັງງານ
ໄຟຟ້ານນ�າ້ຕົກ ປະຈ�າອົງການ ການເງນີສາກົນ (IFC) 
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ມີຄວາມຈ�າເປັນໃນການປົກປ້ອງຊີວດິການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນອ່າງ
ຮັບນ�າ້ອູ

ຫລາຍໆສັດຕະວດັມາແລ້ວທ່ີປະຊາຊົນໃນອ່າງຮັບນ�າ້ອູໄດ້ເພ່ິງພາອາໄສ ນ�າ້ອູ 
ສ�າລັບນ�າ້ກນິນ�າ້ໃຊ້, ການປະມງົ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ໍາອື່ນໆ ແລະ ເປັນເສັນ້ 
ທາງການຂົນສົງ່. ການພັດທະນາພະລງັໄຟຟ້ານ�າ້ຕກົຈະມຜົີນ ໃນການສນູເສຍ 
ຊັບພະຍາກອນການປະມງົ ແລະ ສດັນ�າ້ອື່ນໆ ທ່ີນ�າໃຊ້ໂດຍຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖ່ິນ; 
ນີ້ຈະມຜົີນສະທ້ອນທາງເສດຖະກດິ, ສຂຸະພາບ ແລະ ວດັທະນະທ�າ. ປະຊາຊົນ 
ດ�າລົງຊີວດິໃນອ່າງຮັບນ້ໍາ ແລະ ຄົນລຸ້ນຕ�່ໆໄປໃນອະນາຄົດຍັງຈະສືບຕ�່ອາໃສ 
ສາຍນ�າ້ດັງ່ກ່າວ ເພ່ືອການດ�າລງົຊີວດິຂອງເຂົາເຈົາ້. ຍັງເປັນທ່ີບ�ແ່ນນ່ອນວາ່ນ້ໍາອູ 
ຈະສາມາດສືບຕ�່ສະຫນອງການບ�ລິການທາງລະບົບນິເວດວິທະຍາທ່ີສ�າຄັນ 
ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ທ່ີເປັນຄວາມຕອ້ງການ ຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ. 
ໂດຍລວມແລ້ວ, ຄວາມຢຶດຢຸ່ນແມ່ນຕ່ໍາ.

ຄ�າແນະນ�າ: ການຕດິຕາມປະເມນີຜົນດາ້ນສງັຄມົທ່ີກຽ່ວຂ້ອງກບັການພັດທະນາ 
ພະລງັງານໄຟຟ້ານ�າ້ຕກົໃນອາ່ງຮັບນ້ໍາອູ ເປັນສິງ່ຈ�າເປັນເພ່ືອຮັບປະກນັວາ່ຊຸມຊົນ
ທ້ອງຖ່ິນໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກການພັດທະນາ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ໄດ້ຖືກ 
ຮັກສາໄວ	້ຫືຼ	ມີການປັບປຸງໃຫ້ດີຂ້ືນ	ເມື່ອທຽບກັບກ່ອນການພັດທະນາ.

ເອກະສານສະພາບລວມອາ່ງຮັບນ�າ້ອສູະບັບນີ້ໄດນ້�າສະເຫນຄີນຸລກັສະນະດາ້ນ
ສິງ່ແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົທ່ີສ�າຄນັຂອງອ່າງຮັບນ້ໍາອ.ູ ຂ້ັນຕອນຕ�ໄ່ປແມ່ນການ 
ນ�າໃຊ້ຂ�ມ້ນູຂ່າວສານດັງ່ກາ່ວນີ້ ສ�າລັບການວາງແຜນຄຸມ້ຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ໍາ. 
ແຕວ່າ່ ກນົໄກການວາງແຜນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ ໃນລະດບັອາ່ງຮັບນ�າ້ ແມນ່ຫນາ້ທ່ີຮັບ 
ຜິດຊອບຂອງ ກຊນ ແລະ ມຄີວາມຈ�າເປັນໃນການປະສານງານ ລະຫວາ່ງກະຊວງ. 
ເພ່ືອໃຫ້ສາມາດວາງແຜນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທ່ີເຫມາະສົມໂດຍອີງໃສ່ຫັຼກການພ້ືນ
ຖານຂອງ IWRM, ບົດແນະນ�າທາງເຕກັນກີກ່ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງອ່າງຮັບນ�າ້ 
ຄວນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຮັດໃຫ້ສ�າເລັດ ແລະ ນ�າໃຊ້ຢູ່ອ່າງຮັບນ�າ້ອູ. 
ການສ້າງຕັ້ງຄະນະກ�າມະການຄຸ້ມຄອງອ່າງ (ຢ່າງຫນອ້ຍໃນລະດັບວຊິາການ) 
ແມ່ນແນະນ�າ. ແຜນການຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນ�າ້ ຄວນຈະອີງໃສ່ ແຜນພັດທະນາ 
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ ຫ້າປີ ຄັງ້ທ່ີ VIII (2016-2020), ວໄິສທັດ ເຖີງປີ 
2030 ແລະຍດຸທະສາດ 10 ປີ ຂອງຂະແຫນງການຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ 
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ຂ�້ສະຫລບຸ ແລະ ຂ�້ແນະນ�າຕົ້ນຕ� ແມ່ນມີຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ມຄີວາມຈ�າເປັນໃນການປັບປຸງການຄຸມ້ຄອງຊັບພະຍາກອນໃນອ່່າງຮັບ ນ�າ້ອູ

ມີກົນໃກທາງສະຖາບັນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ ໃນ ສປປ ລາວ, 
ນບັທັງກອບທາງນຕິິກ�າ ແລະ ບ�ລິຫານໃນລະດັບຊາດ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ. 
ກອບດ້ານນະໂຍບາຍສ�າລັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ�າ້ ໃນອ່າງຮັບນ�າ້ອູ 
ແມ່ນອີງຕາມແຜນພັດທະນາເສະຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຫ້າປີແຫ່ງຊາດ 
ຄັ້ງທ່ີ VIII, ວໃິສທັດ ເຖີງປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດ 10 ປີ (2016-2024) 
ຂອງ ຂະແຫນງ ຊັບພະຍາກອນທ�າມະຊາດ ແລະ ສິງ່ແວດລອ້ມ, ແຜນພັດທະນາ 
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຫ້າປີຂອງແຂວງ ຄັ້ງທ່ີ 8, ແລະ ແຜນການຂອງ 
ພຂສ ແລະ ຫຊສ. ແຕວ່າ່ກນົໃກການສາ້ງແຜນການ ແລະ ຄຸມ້ຄອງອາ່ງຮັບນ�າ້ 
ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ກຊນ ເທ່ົານັນ້. ນອກຈາກນັນ້, ບົດແນະນ�າການ 
ຄຸມ້ຄອງອາ່ງຮັບນ�າ້ ແລະ ຄະນະກ�າມະການຄຸມ້ຄອງອາ່ງຮັບນ�າ້ ຍັງບ�ທັ່ນໄດຮັ້ບ 
ການຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງການສ�າລັບອ່າງຮັບນ�າ້ອູ. 

ການປະສານງານລະຫວາ່ງຂະແຫນງການ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ
ຍັງບ�ທັ່ນເຂ້ັມແຂງພຽງພ�. ພຊສ ແລະ ຫຊສ ຍັງປະເຊີນກບັຄວາມທ້າທາຍຫລາຍ 
ຢ່າງໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດ ຍດຸທະສາດ, ແຜນງງານ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆກຽ່ວ 
ກັບຊັບພະຍາກອນນ�້າ, ເຊ່ິງກວມເອົາ ການຂາດເຂີນຂ�້ມູນຂ່າວສານ ແລະ 
ມຂີ�ຈ້�າກດັທາງດ້ານ ຊັບພະຍາກອນມະນດຸ, ເຕກັໂນໂລຊີ ແລະ ການເງນີ ສ�າລບັ 
ການຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນ�າ້ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ. 

ຂ�ແ້ນະນ�າ: ການປະສານງານລະຫວາ່ງ ພາກລດັ ແລະ ເອກະຊົນ ໃນລະດບັສນູກາງ 
ແລະ ທ້ອງຖ່ິນຄວນຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງສ�າລັບການຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນ�້າອູ. 
ຄະນະກ�າມະການ ຫລ ືອງົການຄຸມ້ຄອງອ່າງຮັບນ�າ້ ຄວນຈະໄດຮັ້ບການສ້າງຕັງ້ 
ເພ່ືອຊ່ວຍໃນການ ຄຸມ້ຄອງຊັບພະຍາກອນນ�າ້ໃນອ່າງຮັບນ�າ້ອູ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ 
ຕາ່ງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກບັ ພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ການພັດທະນາອ່ືນໆ. ຄວນຈະມກີານ 
ຈດັສັນທືນໃຫ້ພຽງພ� ສ�າລັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ�າ້ໃນທ່ົວປະເທດ, 
ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ ແຂວງ ຜ້ົງສາລ,ີ ອດຸມົໄຊ ແລະ ຫລວງພະບາງ. ມຄີວາມຈ�າເປັນດ້ານ 
ການຝືກອົບຮົມ ແລະ ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ສ�າລັບພະນງັງານ ພຊສ 
ແລະ ຫຊສ ກ່ຽວກັບ ວທິະຍາສາດທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນນ�າ້ ແລະ ສັງຄົມ 
ໄປຄຽງຄູ່ກັບ ການຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນ�າ້.

ມຄີວາມຈ�າເປັນ ໃນການ ຕດິຕາມປະເມນີຜົນ ແລະ ຫລດຸຜ່ອນຜົນກະທົບ 
ຂອງ ການພັດທະນາ, ນບັທັງການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ.

ເພ່ືອປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການປະເມນີຜົນກະທົບຕ�ສ່ິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ (ESIA) 
ສ�າລບັ ບັນດາເຂ່ືອນໄຟຟ້າໃນນ�າ້ອ,ູ ແຜນການຄຸມ້ຄອງ  ແລະ ປະເມນີຜົນ ສິງ່ແວດລອ້ມ 
ແລະ ສງັຄມົ (ESMMP), ແຜນການຈດັສນັຍົກຍ້າຍ ແລະ ເອະກະສານອືນ່ໆທ່ີກຽ່ວ
ຂ້ອງໄດຮັ້ບການກະກຽມ. ບັນດາຜູ້ພັດທະນາກ�ຖື່ກຮຽກຮອງ້ໃຫ້ປະຕບັິດຕາມ
ພັນທະດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ (ESO) ທ່ີ ຕອ້ງເຊັນ ເພ່ືອເປັນສ່ວນຫນຶງ່ຂອງ 
ສນັຍາຂອງເຂົາເຈົາ້ ກບັລດັຖະບານສ�າລບັການດ�າເນນີການຜະລດິຂອງໂຄງການ
ພັດທະນາໄຟຟ້ານ�າ້ຕກົນ້ໍາອ.ູ ບັນດາໂຄງການຕດິຕາມປະເມນີຜົນ ແນໃສສ່ະຫນອງ 
ຂ�ມ້ນູຂ່າວສານ ເພ່ືອປະເມນີຜົນກຽ່ວກບັມາດຕະການຫລດຸຜ່ອນຜົນກະທົບທ່ີມີ
ປະສດິທິພາບ, ຜົນກະທົບຕ�ສ່ິງ່ແວດລ້ອມເປັນຄແືນວໃດ ແລະ ມຄີວາມຈ�າເປັນດາ້ນ
ມາດຕະການສ�າລັບການແກ້ໄຂ ຫືຼ ບ�່. ການກວດສອບຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈດັຕັ້ງ 
ປະຕິບັດໃນກທກຸຂ້ັນຕອນ ແລະ ອົງປະກອບຂອງວງົຈອນໂຄງການພັດທະນາ
ໄຟຟ້ານ�າ້ຕກົນ້ໍາອູ, ລວມທັງຊ່ວງ ກອ່ນ-ການກ�ສ່າ້ງ, ກ�ສ່າ້ງ, ດ�າເນນີການຜະລດິ, 
ແລະ ການຮ້ືຖອນເຂ່ືອນ (decomissioning).

ບັນດາໂຄງການຕດິຕາມປະເມນີຜົນ ຄວນຈະຕອ້ງມມີາດຕະການໃນການເພ້ີມ
ທະວ ີແລະ ສະຫນບັສະຫນນູການປະມງົ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ໍາໃນອ່າງຮັບນ້ໍາອູ 
ໄປພ້ອມກບັການຕດິຕາມປະເມນີຜົນ ດາ້ນຄນຸນະພາບນ້ໍາ, ການປະມງົ ແລະ ການນ�າ 
ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນນ�າ້ອ່ືນໆໃນຊຸມຊົນ. ເນື່ອງຈາກການຂາດເຂີນຂ�ມ້ນູຂ່າວສານ, 
ຈ�າເປັນຕອ້ງໄດເ້ກບັກ�າຂ�ມ້ນູກຽ່ວກບັການປ່ອຍນ�າ້ຕ່ໍາສດຸ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການ 
ດາ້ນການໄຫຼຂອງສິງ່ແວດລອ້ມໃນບ�ລເິວນນີ້. ການຕດິຕາມປະເມນີຜົນກຽ່ວກັ
ບການປ່ຽນແປງທາງສັງຄົມທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ 
ນ�າ້ຕກົ ແມ່ນຈ�າເປັນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນສ�າລບັຊຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮັບການຍົກຍ້າຍ ແລະ/
ຫືຼ ພ່ຶງພາອາໄສຊັບພະຍາກອນນ້ໍາອູ ສ�າລັບດ�າລົງຊີວດິຂອງເຂົາເຈົາ້. ການປ່ຽນແປງ
ຈາກສະພາບພ້ືນຖານຄວນໄດຮັ້ບການແກໄ້ຂ ໂດຍຜ່ານການ ເພ້ີມທະວກີານຕດິຕາມ 
ປະເມີນຜົນ ແລະ ການຊົດເຊີຍທ່ີເຫມາະສົມ ໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານສ�າລັບກິດຈະກ�າ
ດ�າລງົຊີວດິ ທ່ີສນູເສຍໄປ. ການຕດິຕາມປະເມນີຜົນຕອ້ງມຄີວາມໂປ່ງໃສ ແລະ 

ຂ�້ມູນຂ່າວສານຄວນໄດ້ຮັບການແບ່ງປັນ ລະຫວາ່ງຜູ້ພັດທະນາ, ລັດຖະບານ 
ແລະ ອົງການຈດັຕັ້ງສາກົນ.

ການຕິດຕາມປະເມີນຜົນສ�າລັບອ່າງຮັບນ້ໍາອູຢ່າງນອ້ຍຄວນປະກອບມີ:

1. ການສ�າຫຼວດຊີວະວທິະຍາທາງນ້ໍາ ເພ່ືອປະເມີນຜົນກະທົບຈາກການເຮັດ 
ເຂ່ືອນໄຟຟ້າ ແລະ ການກກັເກບັນ�າ້ ຕ�ອ່ງົປະກອບ ແລະ ຄວາມອຸດມົສມົບູນ 
ຂອງປາຊະນດິຕ່່າງໆ, ນບັທັງຢູ່ໃນອ່າງກັບນ�າ້ທ່ີສ້າງໃຫມ ່ແລະ ໃນສາຂາ;

2. ການປະເມີນຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງລະບົບການໄຫຼຂອງນ�້າຕ�່ກັບ 
ປະຊາກອນປາ, ສດັນ�າ້ຕາ່ງໆ ແລະ ຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ ຢູ່ຕອນລຸມ່ຂອງເຂ່ືອນ, 
ລວມທັງຜົນກະທົບຕ�່ແມ່ນ້ໍາຂອງ;

3. ກ�ານົດຜົນກະທົບຈາການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມ, ລະດັບການຕົກຕະກອນ 
ແລະ ເຄມໃີນນ້ໍາ ສ�າລັບການປະມງົ, ສດັນ�າ້ຕາ່ງໆ ແລະ ຖ່ີນທ່ີຢູ່ອາໃສຂອງມນັ;

4. ການປະເມນີຜົນ ຜົນກະທົບຈາກບັນດາໂຄງການຕ່າງໆຕ�ກ່ານປະມງົ, ການ 
ເດິນເຮືອ ແລະ ຊີວດິການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖ່ິນ;

5. ຕວົປ່ຽນຂອງການເອື່ອຍອງີ ແລະ ຄວາມຢດືຢຸ່ນ ຂອງປະຊາຊົນ ດັງ່ທ່ີໄດ້ນ�າ
ສະເຫນໃີນກເອກະສານສະບັບນີ້ ຄວນໄດຮັ້ບການນ�າໃຊ້ເປັນຕວົຊ້ີວດັພ້ືນຖານ
ສ�າລັບການຕດິຕາມປະເມນີຜົນໃນໄລຍະຍາວເພ່ືອປະເມນີ ການປ່ຽນແປງ. 
ເມື່ອການປ່ຽນແປງໄດຖື້ກກວດພົບ, ການເຊ່ືອມໂຍງກບັຜົນກະທົບຈາກບັນດາ
ໂຄງການ ແລະ ກດິຈະກ�າຂອງມະນດຸສະເພາະໃດຫນຶງ່ ສາມາດໄດຮັ້ບການຄົນ້ຄວາ້ 
ແລະ ເຊ່ືອມໂຍງ. 

ເນື່ອງຈາກຄວາມບ�່ແນນ່ອນ ແລະ ຍັງມີຊ່ອງຫວາ່ງໃນຄວາມເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບ 
ອ່າງຮັບນ້ໍາອູຂອງພວກເຮົາ, ມີຂ�້ແນະນ�າຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:

•	 ກ�ານດົຕົວເລກການໄຫຼຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ (ເຊ່ັນ ການພິຈາລະນາດ້ານຖ່ີນ
ທ່ີຢູ່ອາໄສຂອງປາ ຫລື ວທີິການແບບອົງລວາມ);

•	 ຄວນເລີ່ມຕົ້ນການຕິດຕາມປະເມີນຜົນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ກ່ຽວກັບການໄຫຼ 
ຂອງນ�າ້, ລວມທັງການຕດິຕາມ ປະເມນີຜົນແບບຄວາມຖ່ີສງູເພ່ືອວດັແທກ
ອດັຕາຄວາມໄວຂອງເຄື່ອງຈກັຜະລດິໄຟຟ້າ ເຊ່ີງເຊ່ືອມໂຍງ ໂດຍກງົກບັອດັຕາ
ການປ່ອຍນ�າ້ໃຫ້ໄຫຼຜ່ານ; 

•	 ໂຄງການຕິດຕາມປະເມີນຜົນສິ່ງແວດລ້ອມໃນໄລຍະຍາວ, ລວມທັງອົງ 
ປະກອບດ້ານຊີວະວທິະຍາ ແລະ ທ�ລະນວີທິະຍາ ຄວນໄດ້ຮັບການເລີ່ມຕົ້ນ 
ເ ພ່ືອເສີມຂ�້ມູນ ພ້ືນຖານ; ໂຄງການດັ່ ງ ກ່າວຄວນຈະດ�າເນີນການ 
ທັງໃນຂ້ັນຕອນ ການກ�່ສ້າງ ແລະ ດ�າເນນີການຜະລິດຂອງບັນດາໂຄງການ
ພະລັງງານໄຟຟ້ານ�າ້ຕົກທັງຫມດົ, ນບັທັງການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດ ESMMP 
ແລະ ESO.

•	 ໂຄງການຄຸມ້ຄອງແບບປັບຕວົ ຄວນໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ເພ່ືອພິຈາລະນາ 
ຂ�ມ້ນູທ່ີມຢູ່ີແລວ້ ແລະ ຂ�ມ້ນູພ້ືນຖານສ�າລັບການຕດິຕາມປະເມນີຜົນ ເຊ່ັນດຽວ
ກນັກບັເງືອ່ນໄຂສະເພາະໃດຫນຶງ່ ທ່ີເຮັດໃຫ້ມກີານຄຸມ້ຄອງແບບປັບຕວົ ດັງ່ກາ່ວ.

ຂ�້ແນະນ�າ: ມາດຕະຖານ ການຕດິຕາມປະເມນີຜົນ ແລະ ແຜນການຫລດຸຜ່ອນ 
ຜົນກະທົບ	ດັ່ງທ່ີໄດ້ລະບຸໃນ	ເອກະສານຕ່າງໆຂອງໂຄງການ	ເຊ່ັນ	ESMMP,	
ESO	ແລະ	ແຜນການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ	ເຊ່ິງໄດກ້ະກຽມສ�າລບັ	ໂຄງການພະລງັງານ	
ໄຟຟ້ານ�າ້ອ ູຄວນຈະໄດຮັ້ບການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດ ແລະ ບັງຄບັໃຊ້. ຄວນຈະມກີານ 
ແບ່ງປັນຂ�້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂ�້ມູນຂ່າວສານ ເພ່ືອຊ່ວຍ 
ການຕິດຕາມປະເມີນຜົນໃນອ່າງຮັບນ�າ້ອູ. ຜົນຂອງການຕິດຕາມປະເມີນຜົນ 
ຄວນຈະມີໄວໃ້ຫ້ຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖ່ິນ, ລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈດັຕັ້ງສາກົນ.
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1
ສະພາບລວມອ່າງຮັບນ�າ້ອູ  – ເອກະສານສັງລວມ

ອົງການ ການເງນີສາກົນ (IFC)
ຫ້ອງການກຸ່ມທະນາຄານໂລກ
P.O. Box 9690 ບ້ານ ຊຽງ ຍືນ, ຖະໜນົເຈົາ້ ຟ້າ ງຸມ່,
ເມືອງ ຈນັ ທະ ບູ ລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສ.ປ.ປ. ລາວ

ຂ້ໍ ມູ ນ ເພ້ີມ ເຕີ ມ ຂອງ IFC ເພ່ື ອການ ພັດ ທະ ນາຂະ ແໜງ ການ ໄຟ ຟ້າ ນໍາ້ 
ຕົກ ໃຫ້ຍືນ ຍົງ: ifc.org/hydroadvisory

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (MONRE)
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສ.ປ.ປ. ລາວ,
ໂທ: +856 21 263 799,
ອີເມລ:໌ monre@monre.gov.la, 
Hotline: 1514

ມິຖຸນາ 2017

IN PARTNERSHIP WITH

Australian
Aid


	NamOu-Report_Laos_cover
	NamOu-Report_Laos_ before middle
	NamOu-Report_Laos_middle
	NamOu-Report_Laos Back cover

