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ອຼັກສອນຫຍ ້  ພາສາອຼັ ງກິດ ແປເປຼັນພາສາລາວ  

 

 

ADB  ທະນາຄານພັດທະນາອາຊ  

ASEAN  ສະມາຄົມ ປະຊາຊາດ ອາຊ ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້  

BBB ສ້າງຄື ນໃໝ່ໃຫ້ດ ກວ່າເກ່ົາ  

CFSVA 
ການວິ ເຄາະການຄໍ ້ າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ຄວາມອ່ອນແອ ແບບຄົບ
ຖ້ວນ 

DAFO ຫ້ອງການກະສິ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມື ອງ  

DBST ປູຢາງສອງຊັີ້ ນ 

DHUP ກົມເຄຫາ-ຜັງເມື ອງ (ກະຊວງ ໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂົນສ່ົງ) 

DICT  
ພະແນກ ຖະແຫ ງຂ່າວ ວັດທະນາທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງ (ກະຊວງ ຖະແຫ ງ
ຂ່າວ ວັດທະນາທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ) 

DMH 
ກົມອຸຕຸນິ ຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ (ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 

ສິ່ ງແວດລ້ອມ) 

DOH ກົມມ ລະດົກ 

DOW ກົມໂຍທາທິ ການທາງນໍ ້ າ (ກະຊວງ ໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂົນສ່ົງ) 

DPWT 
ພະແນກ ໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂົນສ່ົງແຂວງ (ກະຊວງ ໂຍທາທິ ການ ແລະ 

ຂົນສ່ົງ) 

DRF  ຂອບການຟື ້ ນຟູໄພພິບັດ  

DRM ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ  

DRR ການຫ ຸ ດຜຶ່ ອນຄວາມສຶ່ ຽງຈາກໄພພິບັດ 

DSW ກົມສັງຄົມສົງເຄາະ 

EDL  ລັດວິ ສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ 

EMIS ລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ ້ ມູນການສຶ ກສາ  

ESRS ແຜນຍຸດທະສາດຟື ີ້ ນຟູຂະແໜງການສ ກສາ 

EU ສະຫະພາບເອ ຣົບ 

FAO ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ປະຈໍ າ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ  

GBV ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ  

GDP  ລວມຍອດຜະລິ ດຕະພັນພາຍໃນ  

GFDRR ກອງທຶ ນໂລກ ເພ່ືອຫ ຸ ດຜ່ອນ ແລະ ຟື ້ ນຟູ ໄພພິບັດ  

GFS ລະບົບນ ີ້ າລິ ນໃນເຂດຊົນນະບົດ 

ICU ມ ລະດົກທາງວັດທະນະທ າທ ຶ່ ຈັບຕີ້ ອງບ ຶ່ ໄດີ້  

IDP ຜູ້ທ ່ ເຄື່ ອນຍ້າຍ ພາຍໃນປະເທດ  
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IPP ຜູີ້ ຜະລິ ດພະລັງງານເອກະລາດ 

JICA ອົງການຮຶ່ ວມມື ສາກົນຍ ຶ່ ປຸຶ່ ນ ປະຈ າລາວ 

LAK ສະກຸນເງິ ນກ ບ  

LSIS ການສ າຫ ວດໂຕບົຶ່ ງຊ ີ້ ທາງສັງຄົມ 

MAF ກະຊວງກະສິ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 

MDG ເປົ ີ້ າໝາຍສະຫະສະວັດດີ້ ານການພັດທະນາ 

MEM ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ 

MICT  ກະຊວງຖະແຫ ງຂ່າວ, ວັດທະນາທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ  

MLSW ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດ ການສັງຄົມ 

MOES ກະຊວງສຶ ກສາທິ ການ ແລະ ກິລາ 

MOF ກະຊວງການເງິ ນ 

MOH ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 

MOHA ກະຊວງພາຍໃນ  

MOIC ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ 

MOJ ກະຊວງຍຸຕິທໍາ 

MONRE ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລ້ອມ 

MP ແຜນແມຶ່ ບົດ 

MPI ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶ ນ  

MPS ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ 

MPWT ກະຊວງໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂົນສ່ົງ 

NDPCC ຄະນະກໍາມະການ ປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ 

NSEDP ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 

PAFO ພະແນກກະສິ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ  

PDNA ການປະເມ ນຄວາມຕ້ອງການຫ ັ ງໄພພິບັດ 

PESS ພະແນກສ ກສາທິ ການ ແລະ ກິລາແຂວງ 

PNPSE ລັດວິ ສາຫະກິດນໍ ້ າປະປາແຂວງ 

PPWTO ຫີ້ ອງການໂຍທາທິ ການແລະຂົນສົຶ່ ງແຂວງ 

SBST ປູຢາງຊັີ້ ນດຽວ 

SMEs ວິ ສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ  

TDD ກົມພັດທະນາການທຶ່ ອງທຶ່ ຽວ 

TMD ກົມຄຸີ້ ມຄອງການທຶ່ ອງທຶ່ ຽວ 

TMKD ກົມການຕະຫ າດການທຶ່ ອງທຶ່ ຽວ 

UN ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ 

UNDP ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພ່ືອການພັດທະນາ 
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UNESCO ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພ່ືອການສຶ ກສາ, ວິ ທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນາທໍາ 

UNFPA ກອງທຶ ນປະຊາກອນ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ  

UNICEF ກອງທຶ ນເດັກ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ  

UNOPS ຫ້ອງການອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພ່ືອການບໍ ລິ ການໂຄງການ  

UXO ລະເບ ດຕົກຄ້າງທ ່ ບໍ່ ທັນແຕກ  

WASH  ນໍ ້ າໃຊ້, ສຸຂາພິບານ ແລະ ສຸຂາອະນາໄມ 

WB ທະນາຄານໂລກ 

WFP ອົງການອາຫານໂລກ 

WH ມໍລະດົກໂລກ  

WHO ອົງການອະນາໄມໂລກ 

WVI ອົງການສຸພານິ ມິດສາກົນ  
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ບົດນ າ 
 

ຍ້ອນສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງດິ ນຟ້າອາກາດ ຊຶ່ ງເປັນສາເຫດກ່ໍໃຫ້ເກ ດພະຍຸເຂດຮ້ອນຂຶ ້ ນ, ໃນ

ປ  2018 ໄດ້ເກ ດມ ເຫດການໄພພິບັດຫ າຍຄ້ັງເກ ດຂຶ ້ ນ ທ ່ ໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບອັນໃຫຍ່ຫ ວງໃຫ້ແກ່ ສປປ 

ລາວ ເຊັ່ ນ: ພາຍຸເຂດຮ້ອນເສິ ນຕິນ ໃນລະຫວ່າງ ວັນທ  18-19 ກໍລະກົດ ເປັນສາຍເຫດເຮັດໃຫ້ຝົນຕົກ

ໜັກຕິດຕ່ໍກັນຫ າຍວັນ ຈຶ່ ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ຄູກັນນໍ ້ າອ່າງເກັບນໍ ້ າ D ຂອງ ເຂື່ ອນເຊປຽນ-ເຊນໍ ້ າ

ນ້ອຍແຕກ ເປັນເຫດກ່ໍໃຫ້ເກ ດນໍ ້ າຖ້ວມໜັກຢູ່ເມື ອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື . 

ຕ່ໍກັບເຫດການໄພພິບັດທ ່ ເກ ດຂື ້ ນໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ເມື ອງສະໜາມ
ໄຊ ແຂວງອັດຕະປື , ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕາງໜ້າໂດຍ ຄະນະສະເພາະກິດ ແກ້ໄຂໄພພິບັດ

ລະດັບຊາດ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕ   ແລະ ຄະນະກໍາມະການປ້ອງ
ກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ລັດຖະມົນຕ  ກະຊວງແຮງງານ 
ແລະ ສະຫວັດດ ການສັງຄົມ ໄດ້ຕອບໂຕ້ກັບເຫດການເຫ ົ່ ານ້ັນ ຢ່າງຮ ບດ່ວນ ແລະ ໄດ້ເປ ດຮັບເອົ າ
ການຊ່ວຍເຫ ື ອຈາກສາກົນ ໃນວັນທ  23-24 ກໍລະກົດ 2018. ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາສາກົນ ແລະ ບັນດາ

ສະມາຊິ ກ ຂອງ ທິ ມງານມະນຸດສະທໍາ ກ່ໍໄດ້ປະກອບສ່ວນ ໃນການສະໜັບສະໜູນ ລັດຖະບານ ສປປ 
ລາວ ໃນການຕອບໂຕ້ແກ້ໄຂໄພພິບັດທ ່ ເກ ດຂຶ ້ ນ. ພ້ອມກັນນ້ັນ, ບັນດາກໍາລັງຕ່າງໆ ກ່ໍໄດ້ເຂົ ້ າຊ່ວຍ

ໃນການຄ້ົນຫາ ແລະ ກູ້ໄພ ແລະ ໄດ້ຈັດສ່ົງສິ່ ງຂອງຊ່ວຍເຫ ື ອບັນເທົາທຸກຕ່າງໆ ເຊິ່ ງປະກອບດ້ວຍ 
ເຕ້ັນພັກອາໄສຊ່ົວຄາວ, ເຄື່ ອງນຸ່ງຫ່ົມ, ເຄື່ ອງນອນ, ອາຫານ, ທິ ມແພດ, ເຄື່ ອງຜະລິ ດນໍ ້ າສະອາດ 

ແບບສຸກເສ ນ, ຫ້ອງນໍ ້ າ ແລະ ອື່ ນໆ. 

ເພ່ືອປະເມ ນ ຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທ  
່ ເກ ດຂຶ ້ ນ ໃຫ້ທ່ົວເຖິງ ແລະ ໄດ້ຮັບຂໍ ້ ມູນທ ່ ລະອຽດ ພ້ອມທັງ

ເພ່ືອກໍານົດ ຄວາມຕ້ອງການ ສໍ າລັບການຟື ້ ນຟູ ແລະ ສ້າງຍຸດທະສາດເພ່ືອຟື ້ ນຟູຫ ັ ງໄພພິບັດ, 

ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈຶ່ ງໄດ້ຈັດຕ້ັງດໍ າເນ ນການປະເມ ນຄວາມຕ້ອງການຫ ັ ງໄພພິບັດ 

(PDNA) ໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດຂຶ ້ ນ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນ ຈາກ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, 

ທະນາຄານໂລກ ແລະ ສະຫະພາບເອ ຣົບ, ການປະເມ ນຄວາມຕ້ອງການຫ ັ ງໄພພິບັດ ໄດ້ເປັນ

ບາດກ້າວທໍາອິ ດ ທ ່ ຈະນໍ າໄປສູ່ການສ້າງແຜນງານຟື ້ ນຟູຫ ັ ງໄພພິບັດ ຢ່າງທ່ົວເຖິງ ເຊິ່ ງຈະສ່ົງເສ ມ
ໃຫ້ເກ ດຄວາມສະເໝ ພາບ ແລະ ການມ ສ່ວນຮ່ວມ. ຄະນະທ ມງານທ ່ ຈັດຕ້ັງການປະເມ ນແມ່ນມ 
ຄວາມສາມາດຫ າກຫ າຍດ້ານ ແລະ ໄດ້ນໍ າໃຊ້ວິ ທ ການເຊິ່ ງເປັນທ ່ ຍອມຮັບໃນລະດັບສາກົນ ເພ່ືອ
ວັດແທກຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດ ແລະ ໄດ້ເຮັດການປະເມ ນ ຜົນກະທົບທາງກົງ, ທາງອ້ອມ ແລະ 

ຜົນກະທົບທ ່ ຕາມມາ ຈາກໄພພິບັດ ອ ກດ້ວຍ.  

ທ ມງານດ່ັງກ່າວນ ້  ໄດ້ດໍ າເນ ນການປະເມ ນຜົນລະອຽດ ໃນລະຫວ່າງ ວັນທ  24 ກັນຍາ ເຖິງວັນທ  16 

ພະຈິ ກ 2018 ໂດຍການຊ ້ ນໍ າ ນໍ າພາຂອງ ທ່ານ ລັດຖະມົນຕ  ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດ ການ

ສັງຄົມ ໂດຍຜ່ານ ກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ແລະ 
ການມ ສ່ວນຮ່ວມຈາກ ບັນດາກະຊວງອ້ອມຂ້າງສູນກາງ, ອໍ ານາດການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ເມື ອງ 

ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ື ອຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາສາກົນ. ຊຶ່ ງການຄາດຄະເນແມ່ນໄດ້ອ ງ



16 
 

ຕາມຂໍ ້ ມູນທ ່  ທ ມງານເກັບກໍາມາໄດ້ໃນເວລາລົງສໍ າຫ ວດພາກສະໜາມ, ສ່ວນຂໍ ້ ມູນເພ ່ ມເຕ ່ ມນ້ັນ 

ແມ່ນໄດ້ມາຈາກ ບັນດາກະຊວງ, ອໍ ານາດການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ເມື ອງຕ່າງໆ. ຜົນຂອງການປະ

ເມ ນແມ່ນເຫັນວ່າໄພພິບັດ ໄດ້ທໍາລາຍ ຊ ວິ ດ ແລະ ຊັບສິ ນຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ 
ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຫ າຍ ເຊິ່ ງໄດ້ກະທົບໂດຍກົງຕ່ໍ 17 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫ ວງວຽງ

ຈັນ 90 ເມື ອງ,  616.145 ຄົນ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ມ ຄົນເສຍຊ ວິ ດ 56 ຄົນ ແລະ ສູນຫາຍ ຈໍ ານວນ 35 ຄົນ, ນອກນ້ັນ 

ຍັງມ ເຮື ອນ 1.620 ຫ ັ ງ ຖື ກທໍາລາຍ ແລະ ເນື ້ ອທ ່ ນາປະມານ 102.481 ເຮັກຕາ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ອ ກ

ດ້ວຍ. 

ບົດລາຍງານ ການປະເມ ນຄວາມຕ້ອງການຫ ັ ງເກ ດໄພພິບັດ ສະບັບນ ້  ໄດ້ອະທິ ບາຍເຖິງການສູນ
ເສຍຊ ວິ ດ, ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຊັບສິ ນ, ຄວາມສູນເສຍທາງດ້ານເສດຖະກິດ ທ ່ ໜັກໜ່ວງ 

ແລະ ຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດ ຕ່ໍກັບ ເສດຖະກິດ ຂອງບັນດາແຂວງ ແລະ ເສດຖະກິດ ໃນທ່ົວ
ປະເທດ. ບົດລາຍງານສະບັບນ ້  ຍັງໃຫ້ຂໍ ້ ມູນພ້ືນຖານ ເພ່ືອການສ້າງແຜນຟື ້ ນຟູ ແລະ ກ່ໍສ້າງຄື ນໃໝ່ 

ແລະ ການຕິດຕາມ ຄວາມຄື ບໜ້າຂອງແຜນເຫ ົ່ ານ້ັນ. ບັນຫາທ້າທາຍ ໃນປະຈຸບັນນ ້ ກ່ໍແມ່ນ ເພ່ືອ

ຮັບປະກັນວ່າ ຂ້ັນຕອນການຟື ້ ນຟູໃນເຂດທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນ້ັນມ ມາດຕະການປັບຕົວ ເພ່ືອ
ຫ ຸ ດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ ທ ່ ອາດເກ ດຂຶ ້ ນໃນອະນາຄົດ.  

ນອກຈາກນ້ັນ, ບົດລາຍງານສະບັບນ ້  ຄາດວ່າຈະສາມາດປະກອບເປັນ ຂອບວຽກຟື ້ ນຟູໄພພິບັດ 

ເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ ສປປ ລາວ ສື ບຕ່ໍຢູ່ໃນທິ ດທາງທ ່ ດ  ເພ່ືອປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ແຫ່ງຊາດ ຄ້ັງທ  VIII, ພ້ອມທັງ ສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ບູລິ ມະສິ ດ ຂອງປະເທດ ໃຫ້

ສາມາດບັນລຸຕາມວາລະ ການພັດ ທະນາແບບຍື ນຍົງ ໃນປ  2030. 

ໃນນາມຄະນະຮັບຜິດຊອບ ຂໍ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈອັນເລິ ກເຊິ່ ງ ມາຍັງ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານທຸກ
ພາກສ່ວນ ທ ່ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ື ອ ກອງເລຂາຂອງ ຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ
ໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ ງຂຶ ້ ນກັບ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດ ການສັງຄົມ ໃນການຂຽນບົດລາຍ
ງານສະບັບນ ້ . 

               ທ ່  ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ວັນທ  16 ພະຈິ ກ 2018 

 

 

 

            ປອ. ຄ າແພງ ໄຊສົມແພງ 
 

      ລັດຖະມົນຕ  ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດ ການ
ສັງຄົມ 

                                                  ປະທານ ຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ 
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ບົດສະແດງຄວາມຂອບໃຈ 

 

ການປະເມ ນຄວາມຕ້ອງການຫ ັ ງໄພພິບັດ ໃນຄ້ັງນ ້  ຈະບໍ່ ສາມາດເກ ດຂຶ ້ ນໄດ້ ຖ້າບໍ່ ມ ການນໍ າພາຂອງ 
ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິ ປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສປປ ລາວ), ພັນທະ ແລະ ການຮ່ວມມື ຂອງ 

ກະຊວງ, ຫ້ອງການ ແລະ ກົມກອງຕ່າງໆ ທ ່ ໄດ້ໃຫ້ເວລາ ແລະ ຄວາມຊໍ ານານ ຈາກພະນັກງານ ເຊິ່ ງປະກອບ
ດ້ວຍ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດ ການສັງຄົມ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶ ນ, ກະຊວງການ
ຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງການເງິ ນ, ກະຊວງໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂົນສ່ົງ, ກະຊວງສຶ ກສາທິ ການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງ

ສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງ ກະສິ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງຖະແຫ ງຂ່າວ ວັດທະນາທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງອຸດ
ສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 

ສິ່ ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງພາຍໃນ, ກະຊວງຍຸຕິທໍາ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, 

ສະຫະພັນແມ່ຍິ ງລາວ, ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດເພ່ືອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບ ດຕົກຄ້າງທ ່ ບໍ່ ທັນແຕກ 

ແລະ ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບ ດແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ການປະກອບສ່ວນຂອງບັນດາຂະແໜງການ ໄດ້ສະໜັບສະ

ໜູນ ວິ ທ ການ ທ ່ ລັດຖະບານ ເປັນຜູ້ນໍ າພາ ເພ່ືອຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ແລະ ໄດ້ເປັນຕົວແບບໜ່ຶງ 
ເພ່ືອການປະສານງານທ ່ ດ  ໃນເວລາເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພ່ືອໃຫ້ ສປປ ລາວ ສາມາດປັບຕົວ ໄດ້ດ ຂຶ ້ ນກວ່າ
ເກ່ົາ.  

 

ບົດລາຍງານສະບັບນ ້  ໄດ້ຂຽນຂຶ ້ ນມາ ໂດຍການຊ ້ ນໍ າ - ນໍ າພາ ຂອງ ທ່ານ ປອ. ຄໍ າແພງ ໄຊສົມແພງ 

ລັດຖະມົນຕ  ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດ ການສັງຄົມ, ປະທານ ຄະນະກໍາມະການ ປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບ
ຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ. ການປະເມ ນຄວາມຕ້ອງການຫ ັ ງໄພພິບັດ ໃນຄ້ັງນ ້  ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ື ອຈາກ ກອງ
ເລຂາ ຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດໂດຍການຊ ້ ນໍ າຂອງ ທ່ານ ວິ ໄລພົງ ສ ສົມ
ຫວັງ ວ່າການຫົວໜ້າ ກົມສັງຄົມສົງເຄາະ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດ ການສັງຄົມ, ທ່ານ Henrike 

Brecht (ທະນາຄານໂລກ), ທ່ານ Jakob Schemel (ຫ້ອງການຜູ້ປະສານງານ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍ າ

ລາວ) ແລະ ທ່ານ Bryan Fornari (ສະຫະພາບເອ ຣົບ). 

 

ທ ມງານປະເມ ນຄວາມຕ້ອງການຫ ັ ງໄພພິບັດ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ື ອ ດ້ານວິ ຊາການ ແລະ ດ້ານການເງິ ນຈາກ 

ອົງການພັດທະນາ ປະເທດຝລ່ັງ (AFD), ອົງການແຄຣ໌  (CARE), ສະຫະພາບເອ ຣົບ (EU), ອົງການອາຫານ ແລະ 

ການກະເສດ (FAO), ສະມາຄົມພັດທະນາບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ (GDA),  ອົງການຮິ ວມານິ ທ  ແອນ ອິ ນຄລູຊັນ 

(Humanity and Inclusion), ອົງການສາກົນເພ່ືອຜູ້ຍົກຍ້າຍຖ່ິນຖານ (IOM), ອົງການແພລນສາກົນ (Plan 

International), ອົງການຊ່ວຍເຫ ື ອເດັກ, ອົງການພັດທະນາ ປະເທດເນເທ ແລນ (SNV), ອົງການສະຫະປະຊາ

ຊາດ ເພ່ືອການສຶ ກສາ, ວິ ທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນາທໍາ (UNESCO), ກອງທຶ ນປະຊາກອນ ອົງການສະຫະປະຊາ

ຊາດ (UNFPA), ກອງທຶ ນປະຊາເດັກ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (UNICEF), ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພ່ືອການ

ພັດທະນາ (UNDP), ໂຄງການຕ້ັງຖ່ິນຖານມະນຸດ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (UN-Habitat), ຫ້ອງການ

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພ່ືອການບໍ ລິ ການໂຄງການ (UNOPS), ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພ່ືອຄວາມສະເ

ໝ ພາບລະຫວ່າງຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ ສ່ົງເສ ມແມ່ຍິ ງ (UN Women), ອົງການອາຫານໂລກ (WFP), ອົງການ

ອະນາໄມໂລກ (WHO), ອົງການສຸພານິ ມິດ, ແລະ ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ/ ກອງທຶ ນໂລກ ເພ່ືອຫ ຸ ດຜ່ອນ ແລະ ຟື ້ ນ

ຟູໄພພິບັດ (GFDRR) ທ ່ ໄດ້ໃຫ້ທິ ດທາງຊ ້ ນໍ າລວມ ສໍ າລັບ ຂ້ັນຕອນປະເມ ນຜົນໃນຄ້ັງນ ້ . 
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ພວກເຮົ າຍັງຂໍ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ມາຍັງບັນດາ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທ ່ ໄດ້

ປະກອບສ່ວນໃຫ້ ການປະເມ ນຄວາມຕ້ອງການຫ ັ ງໄພພິບັດ ໃນຄ້ັງນ ້  ເຊິ່ ງປະກອບດ້ວຍ ທ່ານ Silke Pietzsch 

ແລະ ທ່ານ ທິ ບພະວົງ ບົວຜາ (ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ), ທ່ານ Margaret Jones Williams, ທ່ານ 

Sanny Ramos Jegillos, ທ່ານ Michael Thurman, ທ່ານ Emmanuel Torrente, ທ່ານ Lu’lu Muhammad, 

ທ່ານ Gerson Brandao, ທ່ານ Olivier Bauduin, ທ່ານ ເພັດສະໝອນ ສຸດທະລັກ, ທ່ານ ຈິ ດລັດດາ ແກ້ວ

ເມື ອງຈັນ, ທ່ານ Jerome Dubois-Mercent, ແລະ ທ່ນ ສິ ລິ ໄຊ ພັນທະວົງ (ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພ່ືອການ

ພັດທະນາ), ທ່ານ Hanh Duong Bich ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພ່ືອການສຶ ກສາ, ວິ ທະຍາສາດ ແລະ 

ວັດທະນາທໍາ (ອົງການ UNESCO), ທ່ານ ພອນໄຊ ສິ ດທິ ລະວົງສາ (ອົງການ UNFPA), ທ່ານ ບົວຫອມ ແສງຄໍ າ

ວົງ (ອົງການ UN-Habitat), ທ່ານ Takaho Fukami ແລະ ທ່ານ Bishnu Timilsina (ອົງການ UNICEF), ທ່ານ 

Samir Belabbes ແລະ Khaled Mashfiq (ອົງການ UNITAR), ທ່ານ Franck Caussin (ອົງການ UNOPS), 

ທ່ານ Piet Vochten (ອົງການອາຫານໂລກ), ທ່ານ Isabelle Devaux ແລະ ທ່ານ Jana Lai (ອົງການອະນາໄມ

ໂລກ), ທ່ານ ເພັດສາຄອນ ສົມພົງບຸດທະຂັນ (ອົງການ CARE), ທ່ານ Kiran Dattani Pitt (ອົງການ Humanity 

and Inclusion), ທ່ານ Elizabeth Thipphawong (GDA), ທ່ານ Tara I.M. (ອົງການແພລນສາກົນ), ທ່ານ 

Zuzana Stanton-Geddes, ທ່ານ Michael Bonte-Grapentin, ທ່ານ Guillermo Siercke, ທ່ານ ສົມບັດ ສຸທິ

ວົງ, ທ່ານ Zhijun Chen, ທ່ານ Takafumi Kadono, ທ່ານ ວຽງສະໄໝ ວົງຄໍ າຊາວ, ທ່ານ ອໍ າພາວັນ ສ ສຸວັນ, 

ທ່ານ Yasuko Kusakari, ທ່ານ Kenichi Kitamura, ທ່ານ Robin Lewis, ແລະ ທ່ານ Asha Kambon 

(ທະນາຄານໂລກ), ພ້ອມທັງອ ກຫ າຍໆທ່ານ ທ ່ ໄດ້ປະກອບສ່ວນ ແລະ/ຫ ື  ໄດ້ປະກອບຄໍ າເຫັນ. ສໍ າລັບ ການ
ປະກອບສ່ວນທັງໝົດນ້ັນ, ທ ມງານປະເມ ນຄວາມຕ້ອງການຫ ັ ງໄພພິບັດ ຂໍ ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄົນ ແລະ ຂໍ
ຊົມເຊ ຍ ດ້ວຍຄວາມຈິ ງໃຈ.  
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ບົດສະຫ ຼຸ ບຫຍ ້   
 

ສະຫ ຼຸ ບຫຍ ້  ກ່ຽວກຼັບ ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ  
 

ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງຮຸນແຮງ ຈາກໄພນໍ ້ າຖ້ວມ ໃນໄລຍະເດື ອນກໍລະກົດ ແລະ ເດື ອນກັນຍາ 2018, 

ໃນວັນທ  18-19 ກໍລະກົດ, ພາຍຸເຂດຮ້ອນ ສົນຕິນ  (Son-Tinh) ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຝົນຕົກແຮງ ແລະ ເກ ດນໍ ້ າຖ້ວມ ໃນ 

55 ເມື ອງ ໃນ 13 ແຂວງ ໃນທ່ົວປະເທດ. ໃນຄື ນຂອງວັນທ  23-24 ກໍລະກົດ, ສັນເຂື່ ອນ D ຂອງເຂື່ ອນເຊປຽນ-ເຊນໍ ້ າ
ນ້ອຍ ແຕກ ເຊິ່ ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກ ດນໍ ້ າຖ້ວມສຸ ຢ່າງທ ່ ບໍ່ ເຄ ຍເກ ດຂຶ ້ ນມາກ່ອນ ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື  ແລະ ໃນວັນທ  16-

18 ສິ ງຫາ, ພາຍຸເຂດຮ້ອນ ເບບິ ນກາ (Bebinca) ຍັງໄດ້ກະທົບກັບ ທາງພາກ  ເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ.  

 

ການປະເມ ນຄວາມຕ້ອງການຫ ັ ງໄພພິບັດ ໃນຄ້ັງນ ້  ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ເຖິງຕົວເລກ ຈາກຜົນກະທົບລວມຂອງໄພນໍ ້ າ
ຖ້ວມ ຕ່ໍກັບ ເສດຖະກິດ ເຊິ່ ງຄາດຄະເນວ່າ ມ ມູນຄ່າປະມານ 3.166,99 ຕ້ືກ ບ ຫ ື  ປະມານ 371,5 ລ້ານໂດລາ

ສະຫະລັດ (ຕາມ ຕາຕະລາງ 1). ຄວາມເສຍຫາຍລວມທັງໝົດ ມ ມູນຄ່າເຖິງ 1.253,10 ຕ້ືກ ບ ແລະ ຄວາມ

ສູນເສຍ ລວມທັງໝົດ ມ ມູນຄ່າເຖິງ 1.914,02 ຕ້ືກ ບ. ໃນທາງດ້ານ ພ້ືນທ ່  ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫ າຍນ້ັນ

ແມ່ນລວມມ  ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ແຂວງຫົວພັນ, ຄໍ າມ່ວນ ແລະ ອັດຕະປື  ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເປັນ

ວົງກວ້າງຫ າຍທ ່ ສຸດ, ແຂວງອັດຕະປື  ແລະ ແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຕ່ໍຫົວຄົນ ສູງທ ່ ສຸດ.1 ພາຍຫ ັ ງ

ສັນເຂື່ ອນເຊປ່ຽນເຊນໍ ້ ານ້ອຍແຕກ, ແຂວງອັດຕະປື  ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ເກ ດການສູນເສຍ ຄາດ

ຄະເນວ່າ ມ ມູນຄ່າເຖິງ 35 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເຊິ່ ງເກືອບເທົ່ າກັບ 10 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ ຜົນກະທົບລວມທັງ

ໝົດ ແລະ ກວມເອົ າ ຕົວເລກຄວາມສູນເສຍ ທ ່ ເກ ດຈາກນໍ ້ າຖວມໃນໄລຍະຕ່ໍມາ ຍ້ອນຝົນຕົກໜັກ.  

 

ນໍ ້ າຖ້ວມ ໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບແຕກຕ່າງກັນ ໃນແຕ່ລະຂະແໜງການ ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ, ພາກກະສິ ກໍາ 

ເຊິ່ ງຮວມທັງ ພືດລ້ົມລຸກ, ການປະມົງ, ລ້ຽງສັດ, ປ່າໄມ້ ແລະ ຊົນລະປະທານ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຮຸນແຮງ 

ເຊິ່ ງມ ອັດຕາສ່ວນສູງເຖິງ 57 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງການສູນເສຍລວມທັງໝົດ. ຂະແໜງການຂົນສ່ົງ ເຊິ່ ງ

ປະກອບດ້ວຍ ເສ້ັນທາງ, ຂົວ, ບໍ ລິ ການຂົນສ່ົງ ແລະ ອາຄານຂອງລັດຖະບານ ມ ອັດຕາສ່ວນສູງເຖິງ 65,6 

ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຄວາມເສຍຫາຍທັງໝົດ ແລະ 40 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງການສູນເສຍ, ຂະ      ແໜງການໂຍທາ

ທາງນໍ ້ າ ກ່ໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຮຸນແຮງເຊັ່ ນກັນ. ໂດຍລວມແລ້ວ ຂະແໜງການລັດ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ຮຸນແຮງ ໃນທາງດ້ານ ການສູນເສຍ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຂະແໜງການຜະລິ ດ ແລະ 
ຂະແໜງການ ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ. ຄວາມສູນເສຍ ຂອງຂະແໜງການເອກະຊົນ ແມ່ນເກ ດຈາກ ລາຍຮັບທ ່

ຫ ຸ ດລົງ ສໍ າລັບ ຊາວກະສິ ກອນ, ບຸກຄົນທ ່ ເຮັດ ວິ ສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ແລະ 

ພາກສ່ວນທ ່ ໃຫ້ບໍ ລິ ການ ໃນຂະແໜງການວັດທະນາທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ຊາວກະສິ ກອນຂະໜາດນ້ອຍ, ກໍາ

                                                           
1 ລໍ າດັບລາຍຊື ່ ຂອງແຂວງຕ່າງໆ ແມ່ນອ ງຕາມ ລາຍຊື ່  ແລະ ລະຫັດ ທ ່ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ການສໍ າຫ ວດພົນລະເມື ອງ 

ແລະ ທ ່ ຢູ່ອາໃສ ປ  2015, ສູນສະຖິ ຕິ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶ ນ, https://www.lsb.gov.la/pdf/PHC-ENG-

FNAL-WEB.pdf. 

https://www.lsb.gov.la/pdf/PHC-ENG-FNAL-WEB.pdf
https://www.lsb.gov.la/pdf/PHC-ENG-FNAL-WEB.pdf
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ມະການ ແລະ ເຈົ ້ າຂອງວິ ສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ມ ພາລະເພ ່ ມຂຶ ້ ນໂດຍກົງ ຈາກ
ໄພພິບັດໃນຄ້ັງນ ້ .  

 

ຕາຕະລາງ 1: ສະຫ ຼຸ ບຫຍ ້  ກ່ຽວກຼັບ ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ຄວາມສູນເສຍ (ຄິດເປຼັນ ຕ ້ ກີບ)  

ຂະແໜງການ 

ຄວາມເສຍ

ຫາຍ ຄວາມສູນເສຍ ລວມ 

ຂະແໜງການສຼັງຄົມ    

ທ ່ ຢູ່ອາໃສ ແລະ ຕ້ັງຖ່ິນຖານ  21,12 0,57 21,69 

ການສຶ ກສາ 18,73 1,68 20,41 

ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ໂພຊະນາ
ການ  8,58 3,32 11,89 

ວັດທະນາທໍາ 10,11 0,25 10,36 

ຂະແໜງການຜະລິດ    

ກະສິ ກໍາ: ພືດລ້ົມລຸກ, ລ້ຽງສັດ, 

ການປະມົງ, ປ່າໄມ້, 

ຊົນລະປະທານ 139,80 1.087,60 1.227,30 

ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ 0,80 2,99 3,78 

ທ່ອງທ່ຽວ 21,87 9,59 31,46 

ຂະແໜງການ ໂຄງລ່າງພ ້ ນຖານ    

ຂົນສ່ົງ 822,02 785,80 1.607,82 

ໄຟຟ້າ 42,20 3,20 45,40 

ນໍ ້ າໃຊ້ ແລະ ສຸຂາພິບານ  50,96 19,02 69,98 

ໂຍທາທາງນໍ ້ າ 116,90  116,90 

ລວມ 1.253,10 1.914,02 3.166,99 

ລວມ (ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໂດຍ

ປະມານ) 147 224,5 371,5 
ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ຄາດຄະເນຕາມຂໍ ້ ມູນຂອງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ. 

 

ສະຫ ຼຸ ບຫຍ ້  ກ່ຽວກຼັບ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕ ່  ເສດຖະກິດມະຫາພາກ  

 

ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວ ໃນອັດຕາ 6,89 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປ  2017 ເຊິ່ ງຫ ຸ ດລົງໜ້ອຍໜ່ຶ

ງ ຈາກ 7,02 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປ  2016. ໂດຍອ ງຕາມ ລາຄາສິ ນຄ້າ ໃນປະຈຸບັນນ ້ , ລວມຍອດຜະລິ ດຕະພັນ

ພາຍໃນ (ຈ ດ ພ ) ຂອງປະເທດນ ້  ໄດ້ເພ ້ ມຂຶ ້ ນຈາກ 129.279 ຕ້ືກ ບ ມາເປັນ 140.749 ຕ້ືກ ບ, ແລະ ຈ ດ ພ  ຕ່ໍ

ຫົວຄົນ ບັນລຸໄດ້ 20,25 ລ້ານກ ບ (ປະມານ 2.472,202 ໂດລາສະຫະລັດ). ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຈ ດ ພ  ໂດຍ
ຫ ັ ກແລ້ວ ແມ່ນມ ປັດໄຈສະໜັບສະໜູນມາຈາກ ການຂະຫຍາຍການຜະລິ ດໄຟຟ້າ ແລະ ການຂາຍສ່ົງ ແລະ 

                                                           
2 ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ບົດລາຍງານ ເສດຖະກິດປະຈໍ າປ  2018. 
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ການຂາຍຍ່ອຍ ໃນຂະແໜງການຄ້າ ແລະຂະແໜງການອື່ ນໆ. ສໍ າລັບທາງດ້ານງົບປະມານ ຂອງລັດຖະບານ 

ສປປ ລາວ, ການຂາດເຂ ນງົບປະມານ ໃນປ  2017 ມ ຈໍ ານວນເຖິງ 7.810,99 ຕ້ືກ ບ ເຊິ່ ງເທົ່ າກັບ 5,55 ສ່ວນ

ຮ້ອຍຂອງຈ ດ ພ . ລາຍຮັບລວມຍອດ ບັນລຸໄດ້ 22.615,49 ຕ້ືກ ບ ເຊິ່ ງກວມເອົ າ 16,07 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈ ດ 

ພ  ແລະ ລາຍຈ່າຍລວມຍອດ ສູງເຖິງ 30.426,49 ຕ້ືກ ບ ເຊິ່ ງກວມເອົ າ 21,62 ສ່ວນຮ້ອຍ. 

 

ຜົນກະທົບໂດຍລວມ ຈາກໄພນໍ ້ າຖ້ວມໃນຄ້ັງນ ້  ແມ່ນມ ສູງຫ າຍ ເມື່ ອທຽບກັບ ເຫດການນໍ ້ າຖ້ວມ 2 ຄ້ັງ ໃນ

ປ  2009 ແລະ ໃນປ  2011. ໄພພິບັດ ມ ຜົນກະທົບໜ້ອຍ ຕ່ໍກັບ ຕົວຂັບເຄື່ ອນຫ ັ ກຂອງເສດຖະກິດ ແລະ 

ສະນ້ັນ ມັນຈຶ່ ງບໍ່ ໄດ້ສ່ົງຜົນໃຫ້ ການຂະຫຍາຍຕົວ ມ ຄວາມຊັກຊ້າ. ມູນຄ່າລວມຂອງ ຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ 

ຄາດຄະເນວ່າ ມ ອັດຕາສ່ວນ 2,01 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ ຈ ດ ພ ຄາດຄະເນ ຂອງ ສປປ ລາວ ສໍ າລັບປ  2018 ເຊິ່ ງເທົ່ າກັບ 

9,6 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ ງົບປະມານປະຈໍ າປ  ຂອງປະເທດ. ຜົນກະທົບຕ່ໍກັບ ງົບດູນລາຍຈ່າຍ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບ
ປານກາງ. ການຂາດເຂ ນງົບປະມານ ໃນປະຈຸບັນນ ້  ຄາດວ່າ ຈະເພ ່ ມຂຶ ້ ນໜ້ອຍໜ່ຶງ ໄປເປັນປະມານ 13 ສ່ວນ
ຮ້ອຍ ໃນປ  2018. ໃນທາງດ້ານ ຜົນກະທົບຕ່ໍກັບ ງົບປະມານລັດນ້ັນ, ການສູນເສຍງົບປະມານ ທ ່ ເກ ດຈາກໄພນໍ ້ າ
ຖ້ວມນ້ັນ ຄາດວ່າ ຈະຢູ່ທ ່  0,4 ສ່ວນຮ້ອຍຈຸດ ຂອງຈ ດ ພ  ໃນປ  2018 ເຊິ່ ງເປັນຜົນມາຈາກ ການດໍ າເນ ນການ ຂອງ

ລັດຖະບານ ເພ່ືອຫ ຸ ດຜ່ອນຜົນກະທົບ ຈາກໄພນໍ ້ າຖ້ວມນ້ັນ. ຜົນກະທົບຈາກ ນໍ ້ າຖ້ວມປ  2018 ຈະມ ຜົນກະທົບ
ຫ າຍ ຕ່ໍກັບ ງົບດູນງົບປະມານ ໃນປ  2019 ຍ້ອນການຟື ້ ນຟູ ໃນປ ຕ່ໍໄປ. ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ໃນປ  2019 ນ້ັນ ການ
ຂາດເຂ ນງົບປະມານ ຄາດວ່າ ຈະສູງຂຶ ້ ນ 0,9 ສ່ວນຮ້ອຍຈຸດ.  
 

ສະຫ ຼຸ ບຫຍ ້ ກ່ຽວກຼັບ ຜົນກະທົບຕ ່ ກຼັບ ມະນຼຸດ ແລະ ສຼັງຄົມ  

 

ນໍ ້ າຖ້ວມໃນຄ້ັງນ ້  ມ ຜົນສະທ້ອນໜັກໜ່ວງ ຕ່ໍກັບປະຊາຊົນ ແລະ ສັງຄົມ ໃນ ສປປ ລາວ. ຖ້າຫາກບໍ່ ໄດ້ຮັບ
ການແກ້ໄຂ ຢ່າງ  ເໝາະສົມແລ້ວ ການສູນເສຍລາຍຮັບ ຈາກການທ ່  ໄຮ່ນາຮ້ົວສວນ ແລະ ວິ ສາຫະກິດຈຸລະ
ພາກ ຖື ກທໍາລາຍ ປະກອບກັບ ການທ ່  ການບໍ ລິ ການສັງຄົມ ຖື ກຕັດຂາດນ້ັນ ອາດຈະຊໍ ້ າຕ່ືມ ບັນຫາສິ່ ງທ້າ
ທາຍທ ່ ມ ຢູ່ແລ້ວ ໃນທາງດ້ານ ໂພຊະນາການ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການສຶ ກສາ. ລາຍຮັບທ ່ ຫ ຸ ດລົງ ອາດຈະ
ກະທົບຮຸນແຮງກັບລາຍຈ່າຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ລາຍຈ່າຍດ້ານໂພຊະນາການ ໃນກຸ່ມປະຊາກອນຊົນນະບົດ 
ເຊິ່ ງຄາດຄະເນວ່າ ມ ຈໍ ານວນ 14,2 ສ່ວນຮ້ອຍ ທ ່ ບໍ່ ສາມາດຮັບປະກັນ ດ້ານສະບຽງອາຫານໄດ້. ໃນບາງພ້ືນທ ່  ທ ່

ຖື ກນໍ ້ າຖ້ວມນ້ັນ ໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າ ເກ ດການຂາດໂພຊະນາການເພ ້ ມຂຶ ້ ນ ພ້ອມທັງ ໄຂ້ຍຸງ, ປອດບວມ-ຫ ອດ
ລົມອັກເສບ, ໄຂ້ຫວັດ, ຖອກທ້ອງ ມ ເລື ອດອອກ, ຂາດນໍ ້ າຮຸນແຮງ ແລະ ພະຍາດຜິວໜັງ ກ່ໍສັງເກດເຫັນວ່າ 

ໄດ້ເພ ້ ມຂຶ ້ ນ. ໃນບາງພ້ືນທ ່  ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ນັກຮຽນ ໄດ້ສູນເສຍ ເຄື່ ອງແບບ ແລະ ອຸປະກອນການຮຽນ 

ຂອງພວກເຂົ າ ເຊິ່ ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົ າ ຂາດໂຮງຮຽນ ຖ້າວ່າ ແຫ ່ ງລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວ ບໍ່ ມ ພ້ອມໃຊ້ໃນ
ທັນທ . ອ ກພາລະໜ່ຶງ ສໍ າລັບ ພວກທ ່ ສູນເສຍ ວິ ຖ ການດໍ າລົງຊ ວິ ດ ຂອງພວກເຂົ ານ້ັນ ກ່ໍແມ່ນ ພາລະໜ ້ ສິ ນ 

ທ ່ ເພ ້ ມຂຶ ້ ນ ໃນຄົວເຮື ອນ 70 ສ່ວນຮ້ອຍ ເຊິ່ ງປົກກະຕິ ພວກເຂົ າກ່ໍມ ໜ ້ ສິ ນຢູ່ແລ້ວ ຍ້ອນລາຍຈ່າຍເຮັດກະສິ ກໍາ 

ໃນເວລາທ ່ ເກ ດນໍ ້ າຖ້ວມນ້ັນ. ພືດລ້ົມລຸກ ທ ່ ຖື ກທໍາລາຍ ຈົນໝົດກ້ຽງ ຫ ື  ຖື ກທໍາລາຍເປັນສ່ວນຫ າຍ ໃນເວລາ
ເກັບກ່ຽວນ້ັນ ຍິ່ ງຈະເພ ້ ມພາລະດ້ານການເງິ ນ ໃຫ້ຊາວກະສິ ກອນ ຜູ້ທ ່ ໄດ້ຢື ມເງິ ນມາແລ້ວ ແລະ ມັນມ ຄວາມ
ເປັນໄປໄດ້ສູງ ທ ່ ພວກເຂົ າ ຈະກູ້ຢື ມເງິ ນເພ ້ ມຕ່ືມອ ກ ເພ່ືອການຜະລິ ດ. ນອກຈາກນ້ັນ ແລ້ວ, ໃນສະພາບທ ່ ວ່າ 

ມ ປະຊາກອນໃນເກນອາຍຸເຮັດວຽກ ພຽງແຕ່ 0,8 ລ້ານຄົນ ໃນຈໍ ານວນ 4,8 ລ້ານຄົນ ໄດ້ຮັບປະກັນສັງຄົມ ເຊິ່ ງ
ໝາຍຄວາມວ່າ ຕາໜ່າງຄວາມປອດໄພທາງສັງຄົມ ມ ຈໍ າກັດນ້ັນ, ການອົບພະຍົບ ເພ່ືອການຊອກຫາວຽກ
ເຮັດ ຄາດວ່າ ຈະເພ ້ ມຂຶ ້ ນ ຖ້າວ່າ ວິ ຖ ການດໍ າລົງຊ ວິ ດ ບໍ່ ໄດ້ຮັບການຟື ້ ນຟູ ໃນທັນທ . ເນື່ ອງຈາກວ່າ ເກືອບ 60 
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ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຜູ້ທ ່ ອົບພະຍົກໄປເຮັດວຽກນ້ັນ ເປັນແມ່ຍິ ງ, ການອົບພະຍົກດ່ັງກ່າວນ ້  ອາດເຮັດໃຫ້ເກ ດ
ຄວາມແຕກແຍກໃນຄອບຄົວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ ພວກທ ່ ຖື ກປະໄວ້ເບື ້ ອງຫ ັ ງນ້ັນ ຕົກຢູ່ໃນສະພາບການທ ່ ມ 
ຄວາມສ່ຽງ.  
 

ນໍ ້ າຖ້ວມຄ້ັງນ ້  ຍັງເພ ້ ມຄວາມໜັກໜ່ວງໃຫ້ ຄວາມແຕກໂຕນທ ່ ມ ມາຢູ່ແລ້ວ ໃນກຸ່ມຄົວເຮື ອນທຸກຍາກ 

ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ແມ່ຍິ ງ, ຜູ້ຊາຍ, ເດັກຊາຍ, ເດັກຍິ ງ, ຄົນພິການ ແລະ ກຸ່ມຄົນສ່ວນນ້ອຍ ໃນລະດັບທ ່

ແຕກຕ່າງກັນ; ຜົນກະທົບຕ່ໍ ກຸ່ມຄົນເລົ່ ານ ້  ສັງເກດເຫັນໄດ້ໃນ ລະດັບການຈ້າງງານ, ລາຍຮັບ, ການຄໍ ້ າ

ປະກັນສະບຽງອາຫານ, ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ກັບເພດກົງກັນຂ້າມ, ແລະ ຄວາມປອດໄພທ່ົວໄປ. ກ່ໍເຊັ່ ນ

ດຽວກັບ ເຫດການໄພພິບັດອື່ ນໆນ້ັນ, ນໍ ້ າຖ້ວມ ຈະເພ ່ ມວຽກຂອງແມ່ຍິ ງ ແລະ ເພ ່ ມ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍ ການໃຊ້
ຄວາມຮຸນແຮງກັບ ເພດກົງກັນຂ້າມ ຍ້ອນຜົນມາຈາກ ຄວາມບໍ່ ຄ່ອງຕົວຂອງລະບົບປົກປ້ອງຊຸມຊົນ ແລະ 
ບ່ອນຢູ່ໃນບ່ອນພັກເຊົ າຊ່ົວຄາວ ທ ່ ມ ຄົນຢູ່ຫ າຍ ແລະ ບໍ່ ມ ຄວາມປອດໄພ ພ້ອມທັງ ມ ຂໍ ້ ຈໍ າກັດດ້ານ ຄວາມ
ເປັນສ່ວນຕົວ ສໍ າລັບແມ່ຍິ ງ ຫ ື  ຜູ້ຊາຍ, ແລະ ຍັງເປັນຜົນມາຈາກ ປັດໄຈອື່ ນໆນໍ າອ ກ. ການຄ້າມະນຸດ ກ່ໍ
ເປັນຄວາມສ່ຽງໜ່ຶງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການຄ້າຂາຍເດັກ ເຊິ່ ງໄດ້ສັງເກດເຫັນແລ້ວວ່າ ເດັກ ແລະ 
ຄອບຄົວສ່ຽງໄພ ໄດ້ເກ ດມ ອາການທາງຈິ ດໃຈ ທ ່ ເຫັນໄດ້ພ້ົນເດັ່ ນ ໃນທຸກໆແຂວງ ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກ
ໄພພິບັດນ ້ , ບໍ່ ມ ກົນໄກປົກປ້ອງເດັກ ຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ເຫດການຕົວຈິ ງນ້ັນ ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງ 

ຄວາມຕ້ອງການຮ ບດ່ວນ ເພ່ືອແກ້ໄຂທາງດ້ານຈິ ດໃຈ ແລະ ຄວາມເຈັບຊໍ ້ າ ຂອງເດັກ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່. ການ
ປະເມ ນຜົນພາກສະໜາມ ຍັງໄດ້ໃຫ້ຮູ້ຕ່ືມອ ກເຖິງການຈໍ າແນກ ໃນກຸ່ມຜູ້ໃຫຍ່ ທ ່ ເປັນຄົນພິການ ເຄື່ ອນ
ຍ້າຍພາຍໃນປະເທດ ເຊິ່ ງຕາມການລາຍງານ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພວກເຂົ າປະສົບກັບ ອຸປະສັກເພ ່ ມຂຶ ້ ນ ໃນການ

ເຂົ ້ າເຖິງ ການຊ່ວຍເຫ ື ອ ແລະ ສິ່ ງອໍ ານວຍຄວາມສະດວກ.  

 

 

ສະຫ ຼຸ ບຫຍ ້  ກ່ຽວກຼັບ ຄວາມຕ້ອງການ ເພ ່ ອການຟ ້ ນຟູ ແລະ ປົວແປງຄ ນໃໝ່ 

 

ຄວາມຕ້ອງການ ແຫ ່ ງຊັບພະຍາກອນ ເພ່ືອການຟື ້ ນຟູນໍ ້ າຖ້ວມ ໃນໄລຍະສ້ັນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ 

ນ້ັນ ແມ່ນມ ຫ າຍ ເຊິ່ ງລວມແລ້ວ ຄາດວ່າມ ມູນຄ່າ 4.422,86 ຕ້ືກ ບ (ປະມານ 520 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ດ່ັງ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນ   
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ຕາຕະລາງ 2. ຄວາມຕ້ອງການ ແມ່ນສູງກວ່າ ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ຍ້ອນວ່າ ຄວາມ

ຕ້ອງການນ້ັນ ກວມເອົ າ ການນໍ າໃຊ້ ວິ ທ  “ສ້າງຄື ນໃຫ້ດ ກວ່າເກ່ົາ”, ແລະ ຍັງກວມເອົ າ ການເລ ້ ມຜະລິ ດຄື ນ

ໃໝ່, ການໃຫ້ບໍ ລິ ການ ແລະ ການເຂົ ້ າເຖິງ ສິ ນຄ້າ ແລະ ບໍ ລິ ການ. ມູນຄ່າສໍ າລັບການຟື ້ ນຟູ ແມ່ນສູງສຸດ 

ໃນຂະແໜງການ ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ (55,1 ສ່ວນຮ້ອຍ), ຕາມມາດ້ວຍ ປະເດັນເຄັ່ ງຮ້ອນຕ່າງໆ (28 ສ່ວນ

ຮ້ອຍ). ໃນຂະແໜງການເລົ່ ານ ້ , ຄວາມຕ້ອງການສູງ ຄາດວ່າ ຈະເປັນຂອງ ຂະແໜງການຂົນສ່ົງ, ກະສິ ກໍາ 

ແລະ ທາງນໍ ້ າ. ມູນຄ່າທ ່ ກ່ຽວພັນກັບ ລະເບ ດບໍ່ ທັນແຕກ ປະກອບດ້ວຍ ການຊອກຫາລະເບ ດ ໃນພ້ືນທ ່  ທ ່

ໄດ້ສໍ າຫ ວດມາແລ້ວ ແຕ່ຈໍ າເປັນຕ້ອງສໍ າຫ ວດຄື ນໃໝ່ ຍ້ອນວ່າ ລະເບ ດທ ່ ບໍ່ ທັນແຕກນ້ັນ ອາດຖື ກເຄື່ ອນ
ຍ້າຍ ໃນເວລານໍ ້ າຖ້ວມ. 
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ຕາຕະລາງ 2: ສະຫ ຼຸ ບຫຍ ້  ກ່ຽວກຼັບ ຄວາມຕ້ອງການ ເພ ່ ອການຟ ້ ນຟູ ແລະ ປົວແປງຄ ນໃໝ່ (ຄິດເປຼັນ ຕ ້

ກີບ)  

  ໄລຍະສຼັ້ນ ໄລຍະກາງ ໄລຍະຍາວ 

ຄວາມຕ້ອງການ

ລວມ 

ຂະແໜງການສຼັງຄົມ 234 79 37 350 

ທ ່ ຢູ່ອາໃສ ແລະ ຕ້ັງຖ່ິນຖານ  29,00 44,60  73,60 

ການສຶ ກສາ 168,90 18,90 9,80 197,60 

ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ໂພຊະນາການ  27,31   27,31 

ວັດທະນາທໍາ 8,57 15,46 27,56 51,59 

ຂະແໜງການຜະລິດ 264 108 29 400 

ກະສິ ກໍາ (ພືດລ້ົມລຸກ, ລ້ຽງສັດ, ການ

ປະມົງ, ປ່າໄມ້, ຊົນລະປະທານ) 231,50 97,00 28,80 357,30 

ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ 30,75 7,37 0,23 38,35 

ທ່ອງທ່ຽວ 1,50 3,20  4,70 

ຂະແໜງການໂຄງລ່າງພ ້ ນຖານ 687 742 1.006 2.435 

 ຂົນສ່ົງ 582,13 658,56 833,94 2.074,63 

 ນໍ ້ າໃຊ້ ແລະ ສຸຂາພິບານ  30,91 19,65 17,96 68,52 

 ທາງນໍ ້ າ 32,00 63,60 154,40 250,00 

 ໄຟຟ້າ 42,20   42,20 

ປະເດຼັນເຄຼັ່ ງຮ້ອນ  129 179 929 1.237 

ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ; 

ການປ່ຽນແປງ ສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ດິ ນຟ້າອາກາດ  17,25 106,11 52,64 176,00 

ການປົກຄອງ 11,74 0,00 61,02 72,76 

ການພັດທະນາມະນຸດ (ການຈ້າງງານ 

ແລະ ຊ ວິ ດການເປັນຢູ່, ບົດບາດຍິ ງ-

ຊາຍ, ຄວາມພິການ, ແລະ ການປົກ

ປ້ອງເດັກ) 73,10 73,20 54,60 200,90 

 ລະເບ ດບໍ່ ທັນແຕກ 26,61  760,79 787,40 

ລວມ             1.313             1.108             2.002             4.423  

ລວມ( ເປຼັນເງິນໂດລາສະຫະລຼັດ ໂດຍ

ປະມານ)                154                 130                 235                 520  

ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ຄາດຄະເນຕາມຂໍ ້ ມູນຂອງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ. 

 

ຂອບວຽກການຟ ້ ນຟູຫລຼັ ງໄພພິບຼັດ 
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ໂດຍອີງຕາມ ຜົນໄດ້ຮຼັບເຫ ົ່ ານ້ີ, ຂ້າງລຼຸ່ມນ້ີ ແມ່ນຄ າແນະນ າ ກ່ຽວກຼັບ ຫ ຼັ ກການ ແລະ ປະເດຼັນສ າຄຼັນ ທ່ີຕ້ອງ

ໄດ້ເນຼັ້ນໜຼັກໃສ່ ໃນເວລາຟ ້ ນຟູ: 

• ການຟື ້ ນຟູ ຊ ວິ ດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນ ໃຫ້ໄດ້ໄວ ແລະ ຟື ້ ນຟູ ເສດຖະກິດທ້ອງຖ່ິນ ໂດຍເນ້ັນ
ໜັກໃສ່ ກຸ່ມຄົນທ ່ ມ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດທ ່ ສຸດ. ການຟື ້ ນຟູຊ ວິ ດການເປັນຢູ່ ໃນທັນທ  ຈະ
ເປັນການປ້ອງກັນ ການຂາດເຂ ນອາຫານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ ການເພ່ິງພາຂອງປະຊາຊົນ ຕ່ໍກັບ ການ
ຊ່ວຍເຫ ື ອຈາກພາຍນອກ ຫ ຸ ດລົງ. 

• ການຮັບປະກັນ ທ່າແຮງຂອງການພັດທະນາ ວຽກງານຟື ້ ນຟູ ເຖິງແມ່ນວ່າ ມັນແຍກຈາກ ວຽກ
ງານພັດທະນາ ກ່ໍຕາມ ແຕ່ມັນຕ້ອງ ສະໜັບສະໜູນ ແຜນພັດທະນາຕ່າງໆ ທ ່ ມ ຢູ່ແລ້ວນ້ັນ ແລະ 
ຕ້ອງພະຍາຍາມ ສ້າງຕ້ັງ ແລະ ຮັບປະກັນ ທ່າແຮງຂອງການພັດທະນາໃນຜ່ານມາ. 

• ວິ ທ ການຟື ້ ນຟູ ທ ່ ມ ການປະສານງານ ແລະ ຕ່ໍເນື່ ອງກັນ ໂຄງການຕ່າງໆ ເພ່ືອການຟື ້ ນຟູນ້ັນ ຕ້ອງ
ກວມເອົ າ ການປະສານງານ ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ມ ປະສິ ດທິ ພາບ ໃນກຸ່ມຂອງບັນດາ ພາກສ່ວນ
ທັງໝົດທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍອ ງຕາມ ການແລກປ່ຽນຂໍ ້ ມູນ ທ ່ ຈະແຈ້ງ, ຄວາມສາມາດ ໃນການປັບ

ປ່ຽນໄດ້ ຂອງຂ້ັນຕອນບໍ ລິ ຫານ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ ຂອງບັນດານະໂຍບາຍຕ່າງໆ. 

• ວິ ທ ສ້າງຄື ນໃໝ໋ໃຫ້ດ ກວ່າເກ່ົາ (BBB), ວຽກງານຟື ້ ນຟູ ທ ່ ອ ງຕາມ ຫ ັ ກການຂອງວິ ທ  BBB ນ້ັນ ຈະ

ສ່ົງເສ ມ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ໃນໄລຍະຍາວ. 

 

ຂ້າງລຼຸ່ມນ້ີ ແມ່ນບຼັນດາບູລິມະສິດຕົນຕ  ເພ ່ ອການຟ ້ ນຟູສູ່ສະພາບເດີມ: 

• ຮັບປະກັນ ຄວາມປອດໄພ ຂອງປະຊາກອນທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ; 

• ການຟື ້ ນຟູເສດຖະກິດ ທ ່ ເນ້ັນໜັກໃສ່ ກຸ່ມຄົນທ ່ ມ ຄວາມຕ້ອງການຫ າຍສຸດ; 

• ການສ້າງຄວາມສາມາດ ໃນການປັບຕົວ ດ້ວຍວິ ທ  BBB; 

• ການສ້າງຄວາມສາມາດ ຂອງລັດຖະບານ ຂ້ັນສູນກາງ ແລະ ຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ຊຸມຊົນຕ່າງໆ ເພ່ືອ
ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ສໍ າລັບ ການພັດທະນາຢ່າງຍື ນຍົງ; 

• ການປັບປຸງ ການປະສານງານ ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ບັນດາລັດຖະບານຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ. 
 

ການປະເມ ນຄວາມຕ້ອງການຫ ັ ງໄພພິບັດ ຄ້ັງນ ້  ຈະເປັນພ້ືນຖານເພ່ືອສ້າງ ແຜນຟື ້ ນຟູ ເຊິ່ ງ ຫ ັ ກການທ່ົວ
ໄປ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ ຂອງແຜນດ່ັງກ່າວນ ້  ແມ່ນອ ງຕາມ ມາດຕະການຟື ້ ນຟູໄພພິບັດ. ມາດ
ຕະການຟື ້ ນຟູໄພພິບັດນ ້  ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ແຜນຟື ້ ນຟູນ້ັນ ຈະແກ້ໄຂ້ ທຸກໆອຸປະສັກ ທ ່ ເກ ດຈາກໄພນໍ ້ າ
ຖ້ວມ ແລະ ນໍ າເອົ າເສດຖະກິດ ກັບຄື ນສູ່ທິ ດທາງ ຕາມຈຸດປະສົງຂອງ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແຫ່ງຊາດ 5 ປ  ຄ້ັງທ  8. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶ ນ ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ເປັນຜູ້ນໍ າພາ ຕາງໜ້າໃຫ້ 

ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ເພ່ືອສ້າງຮ່າງ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແຜນຟື ້ ນຟູໄພພິບັດ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ມັນ
ສອດຄ່ອງກັບ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປ  ຄ້ັງທ  VIII, ການປຶ ກສາຫາລື  ແມ່ນຕ້ອງໄດ້
ຈັດຂຶ ້ ນຮ່ວມກັບ ບັນດາກະຊວງທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ່ືອປຶ ກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ແຜນຂະແໜງການ ພ້ອມທັງ ປຶ ກສາ
ຫາລື  ກ່ຽວກັບ ມາດຕະການຟື ້ ນຟູໄພພິບັດ. 
 

ການສ້າງ ມາດຕະການຟື ້ ນຟູໄພພິບັດ ຄວນເລ ້ ມຈາກການສ້າງ ວິ ໄສທັດໃດໜ່ຶງ ເພ່ືອການຟື ້ ນຟູ ແລະ ກໍາ
ນົດຈຸດປະສົງຍຸດທະສາດ ທ ່ ສອດຄ່ອງກັບ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ແລະ ມາດຕະການສະຖາບັນ. ບັນດາແຜນ
ຂະແໜງການ ຕ້ອງກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຂະແໜງການ ທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງນ້ັນ ແລະ ຄວນກໍານົດກ່ຽວກັບ ການລະດົມ
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ແຫ ່ ງຊັບພະຍາກອນ ເພ່ືອການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ. ໃນການສ້າງ ແຜນຟື ້ ນຟູນ້ັນ, ລັດຖະບານ ຕ້ອງໄດ້ປະສານ

ງານກັບ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພ່ືອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ື ອ, ພ້ອມທັງ ກໍານົດ ຂົງເຂດທ ່  ບັນດາຄູ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາເຫລົ່ ານ້ັນ ສາມາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ື ອໄດ້.  

 

ມາດຕະການຟື ້ ນຟູໄພພິບັດນ້ັນ ຄວນຍຶ ດໝ້ັນຢູ່ກັບ ແຜນຟື ້ ນຟູໃດໜ່ຶງ ທ ່ ຈະຟື ້ ນຟູ ຊັບສິ ນທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບນ້ັນ ໄດ້ຢ່າງໄວວາ, ພ້ອມທັງ ຟື ້ ນຟູຊ ວິ ດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ວິ ຖ ດໍ າລົງ

ຊ ວິ ດຂອງ ກຸ່ມສ່ຽງ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດທາງສັງຄົມທ ່ ສຸດ ແລະ ຟື ້ ນຟູ ເສດຖະກິດທ້ອງຖ່ິນ. ການປຶ ກສາຫາລື
ກັບ ບັນດາກະຊວງ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຕ່າງໆ ຄວນເລ ່ ມຂຶ ້ ນໃນທັນທ  ເຊິ່ ງຈະມ ການປັບປ່ຽນ ຕາມ
ຄວາມຈໍ າເປັນ ໃນທາງດ້ານ ການຄຸ້ມຄອງບໍ ລິ ຫານ, ການພັດທະນາໂຄງການ, ການຈັດຊື ້ ຈັດຈ້າງ ແລະ 

ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ເພ່ືອເລັ່ ງລັດການຟື ້ ນຟູ ແລະ ເລັ່ ງລັດຂ້ັນຕອນການຟື ້ ນຟູ. ຫ ັ ງຈາກທ ່ ໄດ້ສະຫ ຸ ບກ່ຽວ

ກັບ ຄວາມຕ້ອງການ ດ້ານລາຍຈ່າຍປະຈໍ າປ ແລ້ວ, ຫ້ອງການທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ໍຈະສາມາດສ້າງ ແຜນການເງິ ນ 

ຫ ື  ຍຸດທະສາດຕ່າງໆ ເພ່ືອຮອງຮັບ ຄວາມຕ້ອງການ ງົບປະມານເພ ້ ມຕ່ືມ ສໍ າລັບ ການຟື ້ ນຟູ.  



27 
 

ພາກສະເໜີ  
 

ລຼັກສະນະຂອງ ຄວາມສ່ຽງຕ ່ ໄພພິບຼັດ ໃນ ສປປ ລາວ  

 

ສປປ ລາວ ມ ຄວາມສ່ຽງສູງຕ່ໍ ສະພາບອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດ ເຊິ່ ງປະກອບດ້ວຍ ໄພນໍ ້ າຖ້ວມ, ດິ ນເຈື່ ອນ, 

ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ພາຍຸລະດູຮ້ອນ ແລະ ພາຍຸໝຸນ, ພ້ືນທ ່ ດິ ນສ່ວນຫ າຍ ກ່ໍມ ລະເບ ດບໍ່ ທັນແຕກ ຝັງຢູ່ຫ າຍ. ນັບ

ແຕ່ປ  1970 ເຖິງປ  2010, ໄດ້ເກ ດເຫດການໄພທໍາມະຊາດຂຶ ້ ນ 33 ຄ້ັງ (ສ່ວນຫ າຍ ແມ່ນນໍ ້ າຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງ
ແລ້ງ) ເຊິ່ ງກະທົບກັບ ປະຊາຊົນ ເກືອບ 9 ລ້ານຄົນ ແລະ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍທາງເສດຖະກິດ ຫ າຍກວ່າ 400 

ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ນໍ ້ າຖ້ວມ ແມ່ນເປັນໄພທໍາມະຊາດຕ້ົນຕໍ ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ ງມ ແມ່ນໍ ້ າຂອງ ເປັນແຫ ່ ງ
ຕ້ົນຕໍ ທ ່ ເຮັດໃຫ້ເກ ດນໍ ້ າຖ້ວມ, ລະບົບອຸທົກກະສາດ ຂອງອ່າງແມ່ນໍ ້ ານ ້  ເຮັດໃຫ້ເກ ດນໍ ້ າຖ້ວມຮຸນແຮງ ໃນ
ພາກສ່ວນໜ່ຶງ ຂອງອ່າງນໍ ້ າ ທ ່ ມ ລະດັບນໍ ້ າສະເລ່ຍ ຫ ື  ຕ່ໍາກວ່າລະດັບນໍ ້ າສະເລ່ຍ ເມື່ ອທຽບກັບບ່ອນອື່ ນໆ, 

ການພັດທະນາເຂື່ ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ ້ າ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ລະບົບອຸທົກກະສາດ ຂອງແມ່ນໍ ້ າຂອງ ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບບາງສ່ວນ ຈາກການຄວບຄຸມ ການປ່ອຍນໍ ້ າຂອງເຂື່ ອນເຫລົ່ ານ ້ .  

 

ສປປ ລາວ ປະສົບກັບ ພາຍຸໃຕ້ຝຸ່ນລູກໃຫຍ່ ໃນປ  2009 (ພາຍຸເກດສະໜາ) ແລະ ໃນປ  2011 (ພາຍຸໄຮມາ) ເຊິ່ ງໄດ້

ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມສູນເສຍ ເປັນມູນຄ່າ 58 ລ້ານໂດລາ ແລະ 190 ລ້ານໂດລາ ຕາມລໍ າດັບ, 

ແລະຍັງໄດ້ເກ ດນໍ ້ າຖ້ວມຮຸນແຮງ ໃນປ  2013 ເຊິ່ ງໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມສູນເສຍ ຫ າຍກວ່າ 

270 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ສ້າງລາຍຈ່າຍຈໍ ານວນຫ າຍ ໃຫ້

ລັດຖະບານ, ທຸລະກິດ ແລະ ຄົວເຮື ອນ. ໂດຍນໍ າໃຊ້ ວິ ທ ພ້ືນຖານ ເພ່ືອຄາດຄະເນ ຜົນກະທົບຈາກນໍ ້ າຖ້ວມ

ນ້ັນ, ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ຄາດຄະເນ ການສູນເສຍປະຈໍ າປ  ສໍ າລັບ ສປປ ລາວ ຈາກເຫດການນໍ ້ າຖ້ວມ ແຕ່ 

2,8 ສ່ວນຮ້ອຍ ເຖິງ 3,6 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງລວມຍອດຜະລິ ດຕະພັນພາຍໃນ (ຈ ດ ພ ). ຄາດຄະເນ ການສູນ

ເສຍທາງເສດຖະກິດ ຈາກນໍ ້ າຖ້ວມທ ່ ສ້າງຜົນກະທົບສູງ (ໂດຍສະເລ່ຍ ຈະເກ ດຂຶ ້ ນຄ້ັງໜ່ຶງ ທຸກໆ 100 ປ ) 

ແມ່ນ 11,7 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ ຈ ດ ພ .3 ຄາດຄະເນ ງົບປະມານສະເລ່ຍ ປະຈໍ າປ  ສໍ າລັບໄພນໍ ້ າຖ້ວມ ແມ່ນ 2,7 

ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງລາຍຈ່າຍລັດ. ໃນປ ທ ່ ເກ ດເຫດການຮຸນແຮງນ້ັນ, ລາຍຈ່າຍ ສາມາດສູງໄດ້ເຖິງ 9 ສ່ວນ

ຮ້ອຍ ຂອງລາຍຈ່າຍງົບປະມານ. ຍ້ອນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ຢ່າງໄວວາ ແລະ ຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກ 

ການປ່ຽນແປງດິ ນຟ້າອາກາດ, ຄາດວ່າ ໄພພິບັດ ຈະຮຸນແຮງຫ າຍຂຶ ້ ນ ແລະ ສາມາດສ້າງຜົນກະທົບໃຫ້ປະ

ເທດໄດ້ຫ າຍຂຶ ້ ນ.  

 

ຜົນກະທົບທ ່ ອາດເກ ດຂຶ ້ ນຈາກການປ່ຽນແປງດິ ນຟ້າອາກາດຍັງເປັນປັດໄຈສ່ຽງໃຫ້ ສປປ ລາວ. ລະດັບນໍ ້ າ

ຝົນທ ່ ເພ ້ ມຂຶ ້ ນ ແລະ ອຸນນະພູມທ ່ ເພ ້ ມຂຶ ້ ນ ຄາດວ່າຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບອຸທົກກະສາດຂອງແມ່ນໍ ້ າຂອງ ປ່ຽນ

                                                           
3 ໂດຍອ ງຕາມ ການວິ ເຄາະ ທ ່ ນໍ າໃຊ້ ຂໍ ້ ມູນການສູນເສຍ ໃນອາດ ດຜ່ານມາ ຈາກ ຖານຂໍ ້ ມູນເຫດການສຸກເສ ນ  (EM-

DAT). ທະນາຄານໂລກ, ການສ່ົງເສ ມ ງົ ບປະມານ ເພື່ ອແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ແລະ ການປະກັນໄພ ໃນບັນດາປະ

ເທດສະມາຊິ ກອາຊຽນ: ມາດຕະການ ແລະ ທາງເລື ອກ ເພື່ ອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ, ເຫ ັ ້ ມທ  1, ບົດລາຍງານຫ ັ ກ (ທ ່  

ນະຄອນຫ ວງ ວໍ ຊິ ງຕັນດ ຊ : ທະນາຄານໂລກ).  
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ແປງໄປ. ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍ ໄພນໍ ້ າຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ ກ່ໍຄາດວ່າ ຈະເພ ່ ມຂຶ ້ ນເຊັ່ ນກັນ. ຂໍ ້ ມູນບັນທຶ ກຜ່ານມາ 

ແຕ່ປ  1951 ເຖິງປ  2012 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ອຸນນະພູມ ໄດ້ເພ ້ ມຂຶ ້ ນ ສະເລ່ຍ 0,1°C ຕ່ໍທົດສະວັດໜ່ຶງ ແລະ 

ປະລິ ມານນໍ ້ າຝົນ ເພ ້ ມຂຶ ້ ນ ສະເລ່ຍ 1,6ມມ ຕ່ໍທົດສະວັດໜ່ຶງ. ເຫດການຮຸນແຮງ ທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການປ່ຽນ
ແປງດິ ນຟ້າອາກາດ ເຊັ່ ນວ່າ ເຫດການພາຍຸໝຸນ ທ ່ ເກ ດຂື ້ ນຫ າຍຄ້ັງ ແລະ ຮຸນແຮງ ເຊິ່ ງກ່ໍຕົວມາຈາກ ທະເລ
ຈ ນໄຕ້ນ້ັນ ອາດພັດເຂົ ້ າຝ່ັງ ໃນພາກກາງຂອງປະເທດຫວຽດນາມ ກ່ອນຈະເຂົ ້ າ ສປປ ລາວ.  

 

ຄວາມສ່ຽງສູງ ແລະ ຊ່ອງຫວ່າງຄວາມສາມາດ ທ ່ ມ ຫ າຍນ້ັນ ຍິ່ ງເພ ້ ມຄວາມຖ ່ , ຄວາມໝັກໜ່ວງ ແລະ ຜົນ
ກະທົບຂອງ ໄພພິບັດ ໃນ ສປປ ລາວ. ປະຊາກອນຂອງປະເທດ ປະມານ 70 ສ່ວນຮ້ອຍ ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງ
ກະສິ ກໍາ ເຊິ່ ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງຮຸນແຮງ ຈາກເຫດການທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ສະພາບອາກາດ. ຍ້ອນວ່າ ປະ

ເທດນ ້  ອາໃສການຂຸດຄ້ົນ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ສະນ້ັນ ມັນຈຶ່ ງເພ ້ ມຄວາມສ່ຽງ ດ້ານສະພາບອາກາດ 

ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ ສິ່ ງແວດລ້ອມຊຸດໂຊມ. ການປັບຕົວໃນຂ້ັນຊຸມຊົນ ຍັງຕ່ໍາ 

ຍ້ອນການປູກພືດຊະນິ ດດຽວ ທ ່ ປູກກັນແຜ່ຫ າຍ, ຂາດຄວາມຫ າກຫ າຍ ໃນການດໍ າລົງຊ ວິ ດ, ແລະ 

ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ ຈໍ າກັດ. ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານ ປະລິ ມານນໍ ້ າຝົນ ແລະ ອຸນນະພູມ ທ ່ ເພ ້ ມຂຶ ້ ນ ທ ່

ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການປ່ຽນແປງຂອງ ສະພາບດິ ນຟ້າອາກາດນ້ັນ ຄາດວ່າ ຈະມ ຜົນກະທົບຮຸນແຮງ ຕ່ໍກັບ ພືດ

ລ້ົມລຸກ, ສັດລ້ຽງ, ການປະມົງ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ. ຄົນທຸກຍາກ ແລະ ກຸ່ມຄົນສ່ຽງໄພ ຈະໄດ້ຮັບຜົນ

ກະທົບສູງສຸດ ຍ້ອນວ່າ ພວກເຂົ າມ ທາງເລື ອກໜ້ອຍ ໃນການຫ ຸ ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ.  

 

ສະພາບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນ ສປປ ລາວ  

 

ສປປ ລາວ ເປັນໜ່ຶງໃນປະເທດ ທ ່ ມ ການຂະຫຍາຍຕົວ ທາງເສດຖະກິດ ໄວທ ່ ສຸດ ໃນອາຊ ຕາເວັນອອກ 

ແລະ ປາຊິ ຟິກ ແລະ ເປັນປະເທດທ ່ ເຕັມໄປດ້ວຍ ແຫ ່ ງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ໄດ້ມ ຄວາມຄື ບໜ້າ
ຫ າຍ ໃນການປັບປຸງ ການຊົມໄຊ້ໄຟຟ້າ, ການເຂົ ້ າຮຽນໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ການປັບປຸງຖະໜົນ ແລະ ກໍາລັງ

ກາຍມາເປັນ ຜູ້ສ່ົງອອກພະລັງງານລາຍໃຫຍ່ໜ່ຶງ. ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ ຈ ດ ພ  ສະເລ່ຍແມ່ນຢູ່ທ ່  7,8 

ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນໄລຍະທົດສະວັດຜ່ານມາ ເຊິ່ ງລາຍຮັບຕ່ໍຫົວຄົນ ບັນລຸໄດ້ 2.477 ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປ  2017.4 

ຄວາມກ້າວໜ້າທາງເສດຖະກິດ ດ່ັງກ່າວມານ ້  ແມ່ນໄດ້ຮັບການຂັບເຄື່ ອນມາຈາກ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ 
ພະລັງງານໄຟຟ້າ, ການກ່ໍສ້າງ ແລະ ຂະແໜງການຜະລິ ດ. ໃນໄລຍະອັນໃກ້ນ ້ , ການຂະຫຍາຍຕົວ ຄາດວ່າ 

ຈະຍັງຄົງເຂ້ັມແຂງ.5 ໃນປ  2019–2020, ບັນດາໂຄງການເຂື່ ອນໄຟຟ້າ ຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊິ່ ງຄາດວ່າ ຈະເລ ້ ມ 

ການຜະລິ ດເຂົ ້ າສູ່ການຄ້າ, ແລະ ການສື ບຕ່ໍລົງທຶ ນໃສ່ ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານນ້ັນ ຄາດວ່າ ຈະກະຕຸ້ນການ

ຂະຫຍາຍຕົວ.  

 

                                                           
4 ອ ງຕາມ ຕົວບ່ົງຊ ້  ການພັດທະນາໂລກ (WDI), ທິ ດທາງຄວາມທຸກຍາກມະຫາພາກ ແລະ ຂໍ ້ ມູນທາງການ. 
5 ທະນາຄານໂລກ, ອັບເດດກ່ຽວກັບ ເສດຖະກິດຂອງ ອາຊ ຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊິ ຟິກ ໂດຍທະນາຄານໂລກ, ເດື ອນ

ຕຸລາ 2018: ການຂັບເຄື່ ອນ ຄວາມບໍ່ ແນ່ນອນ (ທ ່  ນະຄອນຫ ວງວໍ ຊິ ງຕັນດ ຊ : ທະນາຄານໂລກ, ປ  2018). 
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ໃນລະຫວ່າງປ  2002–2003 ແລະ ປ  2012–2013, ຄວາມທຸກຍາກຮຸນແຮງ ໂດຍອ ງຕາມ ລະດັບຄວາມທຸກ

ຍາກແຫ່ງຊາດນ້ັນໄດ້ຫ ຸ ດລົງຈາກ 33,5 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຈໍ ານວນປະຊາກອນ ມາເປັນ 23,2 ສ່ວນຮ້ອຍ.6 

ຄວາມທຸກຍາກທ ່ ຫ ຸ ດລົງນ້ັນແມ່ນມ ປັດໄຈຂັບເຄື່ ອນມາຈາກ ຕ້ົນທຶ ນມະນຸດທ ່ ສູງຂຶ ້ ນ ແລະ ການເຂົ ້ າເຖິງ
ພ້ືນທ ່ ດິ ນ ແລະ ການສ້າງວຽກອື່ ນ ນອກຈາກວຽກກະສິ ກໍາ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກໄດ້ຫ ຸ ດລົງ

ຫ າຍໃນໄລຍະ 15 ປ ຜ່ານມາກ່ໍຕາມ, ແຕ່ວ່າ ອັດຕາຫົວຄົນທຸກຍາກ ເຊິ່ ງຢູ່ທ ່  1,90 ໂດລາສະຫະລັດຕ່ໍວັນ 

(ຄວາມແຕກໂຕນທາງດ້ານ ກໍາລັງການຊື ້  ໃນປ  2011) ແມ່ນ 28,8 ສ່ວນຮ້ອຍ.7 ໃນປະຈຸບັນນ ້ , ລັດຖະບານ 

ກໍາລັງພະຍາຍາມຮັກສາສະເຖຍລະພາບຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ ໂດຍການດໍ າເນ ນວຽກງານຕ່າງໆ ເພ່ືອ
ປັບ ປຸງການເກັບລາຍຮັບພາຍໃນປະເທດ, ການຄວບຄຸມລາຍຈ່າຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ການ

ຄຸ້ມຄອງໜ ້ ສາທາລະ ນະ. ຜົນທ ່ ໄດ້ຮັບກ່ໍຈະເປັນການທ້ອນໂຮມງົບປະມານ ໂດຍຄາດຫວັງວ່າ ການຂາດດູນ

ງົບປະມານ ຈະຫ ຸ ດລົງຕ່ໍາກວ່າ 5 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈ ດ ພ  ໃນປ  2018 ຈາກ 5,3 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປ ຜ່ານມາ. ການ
ທ້ອນໂຮມງົບປະມານ ດ່ັງກ່າວມານ້ັນ ຄາດວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ ການສະສົມຂອງໜ ້ ສາທາລະນະ ຊ້າລົງ ແຕ່ກ່ໍ ຍັງ

ບໍ່ ພຽງພໍກັບ ໜ ້ ສິ ນທ ່ ເພ ້ ມຂຶ ້ ນ ທຽບກັບອັດຕາສ່ວນ ຈ ດ ພ .8 

 

ສປປ ລາວ ມ ຄວາມຄື ບໜ້າທ ່ ດ  ໃນທາງດ້ານ ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການພັດທະນາມະນຸດ ໃນໄລຍະ 20 ປ ຜ່ານມາ 

ເຊິ່ ງຮວມທັງ ຄວາມທຸກຍາກຫ ຸ ດລົງເຄິ່ ງໜ່ຶງ, ໄພອຶ ດຫິວຫ ຸ ດລົງ, ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບດ ຂຶ ້ ນ ຈາການສຶ ກສາ ແລະ 

ສາທາລະນະສຸກ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ ກ່ໍຍັງມ ຫ າຍຂົງເຂດໃຫ້ປັບປຸງ. ປະຊາກອນຈໍ ານວນ 6,5 ລ້ານຄົນ 

ແມ່ນກໍາລັງເພ ້ ມຂຶ ້ ນໄວ ແລະ ມ ຄວາມຕ້ອງການຫ າຍຂຶ ້ ນ ເພ່ືອປັບປຸງ ລະດັບຄຸນນະພາບຂອງການສຶ ກສາ. 

ການຂາດໂພຊະນາການ ຍັງກະທົບກັບເດັກຫ າຍຄົນ ທ ່ ອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 5 ປ . ອັດຕາສ່ວນໄວຈະເລ ນພັນ ແມ່ນ
ຫ ຸ ດລົງ ແລະ ການວາງແຜນຄອບຄົວ ບໍ່ ໄດ້ຮັບຄວາມເອົ າໃຈໃສ່. ອ ກຕົວບ່ົງຊ ້ ໜ່ຶງ ທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ບົດບາດ
ຍິ ງ-ຊາຍ ເຊິ່ ງຮຽກຮ້ອງເຖິງ ຄວາມພະຍາຍາມຄ້ັງໃໝ່ ໃນການຄໍ ານຶ ງເຖ ງອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ເຊິ່ ງຍັງມ 
ຕົວເລກທ ່ ຍັງສູງ ຢູ່ທ ່  226 ຄົນ ຕ່ໍການເກ ດ 100.000 ຄ້ັງ (ໃນປ  2015) ເຊິ່ ງ 38 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງການເກ ດ ແມ່ນເກ ດຢູ່

ໃນສະຖານທ ່ ສາທາລະນະສຸກ.9 ສິ່ ງດ່ັງກ່າວນ ້  ບັນທອນທ່າແຮງທາງເສດຖະກິດ, ການຂາດໂພຊະນາການ ມ 

ຄວາມເພ ້ ມຂຶ ້ ນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍສຸຂະພາບມ ເພ ່ ມຂື ້ ນ.  

 

ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກຼັບ ໄພພິບຼັດ ປີ 2018  

 

ໃນລະຫວ່າງເດື ອນກໍລະກົດ ເຖິງເດື ອນສິ ງຫາ 2018, ສປປ ລາວ ໄດ້ປະສົບກັບ ນໍ ້ າຖ້ວມເປັນວົງກວ້າງ ເຊິ່ ງ

ໄດ້ກະທົບກັບ ປະຊາຊົນ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ຢ່າງຫ ວງຫ າຍ. ໃນວັນທ  18–19 ກໍລະກົດ, ພາຍຸເຂດ

                                                           
6 ທະນາຄານໂລກ, ສປປ ລາວ -ການວິ ເຄາະປະເທດ ຢ່າງເປັນລະບົບ: ບູລິ ມະສິ ດ ເພື່ ອກໍາຈັດຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສ່ົງ

ເສ ມ ຄວາມຈະເລ ນຮຸ່ງເຮື ອງ (ສະບັບພາສາອັງກິດ) (ນະຄອນຫ ວງວໍ ຊິ ງຕັນດ ຊ : ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ, ປ  2017).  

7 ທະນາຄານໂລກ, ລັກສະນະຄວາມທຸກຍາກ ໃນ ສປປ ລາວ  (ນະຄອນຫ ວງວໍ ຊິ ງຕັນດ ຊ : ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ, ປ  

2014).  

8 ເຊັ່ ນດຽວກັບຂ້າງເທິ ງ, ໜ້າທ  125. 

9 ສູນສະຖິ ຕິ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶ ນ, ການສໍ າຫ ວດປະຊາກອນ ແລະ ທ ່ ຢູ່ອາໃສ ປ  2015. 
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ຮ້ອນ ສົນຕິນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຝົນຕົກໜັກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກ ດນໍ ້ າຖ້ວມໃນ 55 ເມື ອງ ໃນ 13 ແຂວງ ໃນທ່ົວປະ

ເທດ. ໃນຄື ນຂອງວັນທ  23–24 ກໍລະກົດ, ສັນເຂື່ ອນເຊປຽນ-ເຊນໍ ້ ານ້ອຍ ໄດ້ແຕກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ ນໍ ້ າຖວມສຸ 

ຢ່າງທ ່ ບໍ່ ເຄ ຍມ ມາກ່ອນ ໃນເມື ອງສະໝາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ; ຜົນທ ່ ເກ ດຂຶ ້ ນກ່ໍຄື  ນໍ ້ າປະລິ ມານ 5 ຕ້ືແມັດ

ກ້ອນ ເຊິ່ ງເທົ່ າກັບສະລອຍນໍ ້ າໂອລິ ມປິ ກ 2 ລ້ານໜ່ວຍ ໄດ້ໄຫ ເຂົ ້ າຖ້ວມເນື ້ ອທ ່ ດິ ນ ຄາດຄະເນ ປະມານ 

55.000 ເຮັກຕາ ເຊິ່ ງຖື ກປົກຄຸມດ້ວຍດິ ນຕົມ. ໃນເວລາ ບໍ່ ຮອດໜ່ຶງເດື ອນຕ່ໍມາ, ໃນວັນທ  16–18 ສິ ງຫາ, 
ພາຍຸເຂດຮ້ອນ ເບບິ ນກາ ໄດ້ພັດເຂົ ້ າປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ສປປ ລາວ ເຊິ່ ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກ ດນໍ ້ າຖ້ວມ 

ແລະ ຜົນກະທົບຕາມມາ ໃນ 116 ເມື ອງ ແລະ 2.400 ບ້ານ ໃນທຸກໆແຂວງຂອງປະເທດ ແລະ ເກ ດດິ ນ
ເຈື່ ອນ ເຊິ່ ງໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ ບ່ອນຢູ່ອາໃສ ແລະ ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ ແລະ ຍັງໄດ້ສ້າງຄວາມສູນເສຍ
ໃຫ້ ພ້ືນທ ່ ກະສິ ກໍາ ແລະ ຊ ວິ ດການເປັນຢູ່ ແລະອື່ ນໆ. ລວມມາຮອດວັນທ  15 ຕຸລາ 2018, ນໍ ້ າຖ້ວມ ໄດ້ກະທົບໃສ່ 

ທັງໝົດ 2.382 ບ້ານ ແລະ 126.736 ຫ ັ ງຄາເຮື ອນ ເຊິ່ ງຄາດຄະວ່າ ມ ປະຊາຊົນ 616.145 ຄົນ ໃນທັງໝົດ 18 

ແຂວງ.10 ຜົນກະທົບຈາກ 2 ຄື ້ ນໄພພິບັດ ໄດ້ນໍ າສະເໜ ໄວ້ໃນ ຕາຕະລາງ 3.  

 

ຕາຕະລາງ 3: ສະຫ ຼຸ ບຫຍ ້  ກ່ຽວກຼັບ ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ໃນ ສປປ ລາວ ທ່ີເກີດຈາກ ນ ້ າ

ຖ້ວມປີ 2018  

 
ຮອດວຼັນທີ 2 ສິງຫາ 

2018 

ຮອດວຼັນທີ 21 ກຼັນຍາ 

2018 

ຮອດວຼັນທີ 15 ຕຼຸລາ 

2018 

ເມື ອງທ ່ ຖື ກນໍ ້ າຖ້ວມ  55 116 -- 

ບ້ານທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ  n.a. 2.400 2.382 

ຫ ັ ງຄາເຮື ອນ ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ  24.000 132.000 126.736 

ປະຊາຊົນທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ  -- -- 616.145 

ຈໍ ານວນຜູ້ເສຍຊ ວິ ດ  13 55 56 

ຈໍ ານວນຜູ້ຖື ກອົບພະຍົກ  ~6.000 ~17.000 16.739 

ຈໍ ານວນຜູ້ສູນຫາຍ  -- -- 35 

ເຮື ອນທ ່ ຖື ກທໍາລາຍ n.a. 1.772 1.779 

ໂຮງຮຽນທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ  n.a. 272 -- 

ຖະໜົນ ຖື ກນໍ ້ າຖ້ວມ /ເສຍຫາຍ 

(ກມ) 
31 483 630 

ຂົວໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ  14 47 47 

ທ່ົງນາໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ 

(ຮຕ 
55.000 ~100.000 90.000 

ພື ້ ນທ ່ ປູກພື ດລ້ົມລຸກ ໄດ້ຮັບ

ຄວາມເສຍຫາຍ (ຮຕ)  
n.a. 7.400 -- 

ການສູນເສຍ ສັດລ້ຽງຂະໜາດ
ໃຫຍ່  

n.a. 17.000 -- 

ການສູນເສຍສັດປ ກ  n.a. 79.000 -- 

ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ສູນປະຕິບັດການສຸກເສ ນ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດ ການສັງຄົມ. 

                                                           
10 ໂດຍທາງການແລ້ວ ສປປ ລາວ ມ  17 ແຂວງ ແລະ ເຂດນະຄອນຫ ວງ 1 ເຂດ, ແຕ່ວ່າ ນະຄອນຫ ວງຂອງລາວ ມັກ

ຈະຖື ກນັບເຂົ ້ າໃນ 18 ແຂວງ.  
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ການຕອບໂຕ້ ແລະ ການຊ່ວຍເຫ  ອດ້ານມະນຼຸດສະທ າຂອງລຼັດຖະບານ ສປປ ລາວ  

 

ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ນໍ າພາ ແລະ ມ ການປະສານງານ ການປະຕິບັດການຕອບໂຕ້ ຊ່ວຍເຫ ື ອສຸກເສ ນ 
ຕ່ໍໄພພິບັດທ ່ ເກ ດໃນແຕ່ລະແຂວງ.   ພາຍຫ ັ ງເຫດການໄພນໍ ້ າຖ້ວມທ ່ ເກ ດຂື ້ ນ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕ່ໍຊ ວິ ດ 

ແລະ ຊັບສິ ນຂອງປະຊາຊົນ ເປັນຈໍ ານວນຫ ວງຫ າຍ ຢູ່ ເມື ອງ ສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື  ເພ່ືອຊ່ວຍເຫ ື ອຜູ້
ປະສົບໄພພິບັດດ່ັງກ່າວ, ໃນວັນທ  25 ກໍລະກົດ 2018 ລັດຖະບານ ໄດ້ອອກແຈ້ງການປະກາດເອົ າເຂດທ ່ ໄດ້ຮັບ

ຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ ້ າຖ້ວມຂອງເມື ອງສະໜາມໄຊ ແຂວງ ອັດຕະປື  ເປັນເຂດປະສົບໄພພິບັດສຸກເສ ນລະດັບ
ຊາດ  ,ງງໄດ້ອອກຂໍ ້ ຕົກລົພ້ອມທັ  ແຕ່ງຕ້ັງຄະນະກໍາມະການສະເພາະກິດແກ້ໄຂໄພພິບັດລະດັບຊາດ ໂດຍໄດ້
ມອບໝາຍໃຫ້ ທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕ  ເປັນປະທານ ໃນການຊ ້ ນໍ າຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຊ່ວຍເຫ ື ອແກ້ໄຂ
ສຸກເສ ນ ລວມທັງ ຊ ້ ນໍ າ ຄະນະກໍາມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ໃນຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ື ອແກ້ໄຂໄພພິບັດໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ  ແລະ ເປ ດຮັບການຊ່ວຍເຫ ື ອຈາກສາກົນ ໂດຍ
ຜ່ານທາງ ຄະນະກໍາມະການ ປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ ໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ. ລັດຖະບານ ໄດ້ປະສານງານກັບ
ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຈາກຫ າຍພາກສ່ວນ ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ມ ການຊ່ວຍເຫ ື ອດ້ານມະນຸດສະທໍາ ໃນ

ທັນທ ເຊິ່ ງຮວມທັງ ປະຕິບັດການຄ້ົນຫາ ແລະ ກູ້ໄພ, ການແຈກຢາຍສິ່ ງຂອງບັນເທົາທຸກ, ການສະໜອງ

ເຄື່ ອງທາງການແພດ, ການສ້າງຕ້ັງບ່ອນລ ້ ໄພ ແລະ ແຄ໋ ມ, ການຊ່ວຍເຫ ື ອຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ແລະ ວຽກງານຍັກ

ຍ້າຍຈັດສັນ ເຊິ່ ງ ໃນວັນທ  3 ກັນຍາ 2018 ລັດຖະບານ ໄດ້ສະເໜ ຕ່ໍ ອົງກອນຮ່ວມ  ໃຫ້ຊ່ວຍເຫ ື ອໃນການວິ

ເຄາະ ຄວາມຕ້ອງການຫ ັ ງໄພພິບັດ. 

 

ໃນເດື ອນສິ ງຫາ, ທ ມງານມະນຸດສະທໍາລະດັບປະເທດ ໄດ້ນໍ າສະເໜ  ແຜນຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ ເຊິ່ ງມ ມູນຄ່າ 

43 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພ ່ ມຕ່ືມໃຫ້ ການຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ ຂອງລັດຖະບານ ໃນທ່ົວປະເທດ ເພ່ືອໃຫ້ການ
ຊ່ວຍເຫ ື ອ ໃນການຊ່ວຍຊ ວິ ດປະຊາຊົນ ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກນໍ ້ າຖ້ວມ ແລະ ເພ່ືອສ້າງ ສິ່ ງອໍ ານວຍຄວາມ

ສະດວກພ້ືນຖານ; ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນ ການຟື ້ ນຟູ ຊ ວິ ດການເປັນຢູ່ ແລະ ການປັບຕົວ ແລະ ເພ່ືອໃຫ້

ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການປົກປ້ອງ ປະຊາຊົນຈາກຄວາມສ່ຽງໄພ. ມາຮອດເດື ອນ ຕຸລາ 2018, ທຶ ນທ ່ ລະດົມ

ໄດ້ ມ ປະມານ 8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເຊິ່ ງປະກອບດ້ວຍ ທຶ ນຈໍ ານວນ 3,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຈາກກອງ
ທຶ ນຕອບໂຕ້ສຸກເສ ນຂ້ັນສູນກາງ ພ້ອມທັງ ການປະກອບສ່ວນຈາກ ແຫ ່ ງທຶ ນຮ່ວມມື ສອງຝ່າຍ ເຊິ່ ງ
ປະກອບດ້ວຍ ປະເທດອົດສະຕຣາລ , ໄອແລນ, ສາທາລະນະລັດເກົາຫ  , ຕວກກ  ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິ ກາ. 

ການຕອບໂຕ້ໄພພິບັດໃນຄ້ັງນ ້  ໄດ້ຮັບການປະສານງານໂດຍ ກຸ່ມມະນຸດສະທໍາ 8 ກຸ່ມ ເຊິ່ ງລວມມ  

ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ, ບັນດາຫ້ອງການຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນ 

ທ ່ ບໍ່ ສັງກັດລັດຖະບານ. ກຸ່ມມະນຸດສະທໍາເຫລົ່ ານ ້  ປະກອບດ້ວຍ ພາກສ່ວນສຶ ກສາ, ສະບຽງອາຫານ ແລະ 

ໂພຊະນາການ, ສາທາລະນະສຸກ, ປົກປ້ອງ, ບ່ອນຫ ົ ບໄພ, ນໍ ້ າ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ສຸຂາອະນາໄມ, ພະລາທິ ການ 

ແລະ ຟື ້ ນຟູໃນເບື ້ ອງຕ້ົນ. ລັດຖະບານຂອງປະເທດ ອົດສະຕຣາລ , ຈ ນ, ຍ ປຸ່ນ, ສາທາລະນະລັດເກົາຫ  , ໄທ 

ແລະ ຫວຽດນາມ ແລະ ປະເທດອື່ ນໆ ໄດ້ສ່ົງ ການຊ່ວຍເຫ ື ອສຸກເສ ນ.11 ທະນາຄານໂລກ ໃຫ້ການສະໜັບສະ

ໜູນ ສ້ອມແປງທາງ ແລະ ຂົວ ສຸກເສ ນ ໃນເຂດພ້ືນທ ່  ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເປັນຈໍ ານວນເງິ ນປະມານ 4 ລ້ານ

ໂດລາສະຫະລັດ ເຊິ່ ງເປັນເງິ ນທ ່ ໄດ້ມາຈາກ ໂຄງການຂົນສ່ົງໃດໜ່ຶງ. 

                                                           
11 ສໍ ານັກງານຂ່າວສານປະເທດລາວ, ວັນທ  26 ກໍລະກົດ 2018, http://kpl.gov.la/En/Detail.aspx?id=36409. 
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ວິທີປະເມີນຜົນ  

 

ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ເປັນຜູ້ນໍ າພາໃນການ ປະເມ ນຄວາມຕ້ອງການ ຫ ັ ງໄພພິບັດ ໃນຄ້ັງນ ້  ແລະ ທ ມງານ
ຫ າຍພາກສ່ວນ ແລະ ຫ າຍຂະແໜງການ ເປັນຜູ້ດໍ າເນ ນການ ເຊິ່ ງປະກອບດ້ວຍ ສະຫະພາບເອ ຣົບ, 

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ທະນາຄານໂລກ/ກອງທຶ ນໂລກ ເພ່ືອຫ ຸ ດຜ່ອນ ແລະ ຟື ້ ນຟູໄພພິບັດ ແລະ 
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ ນໆ ຕາມຖະແຫ ງການຮ່ວມ ວ່າດ້ວຍ ການປະເມ ນຜົນຫ ັ ງວິ ກິດການ ແລະ ການວາງ
ແຜນຟື ້ ນຟູນ ເຊິ່ ງເຊັນໂດຍ ສະຫະພາບເອ ຣົບ, ຄະນະພັດທະນາແບບຍື ນຍົງ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ 

ແລະ ທະນາຄານໂລກ. ວິ ທ ປະເມ ນຜົນໃນຄ້ັງນ ້  ແມ່ນອ ງຕາມ ຄໍ າແນະນໍ າໃນການປະເມ ນ ຄວາມເສຍຫາຍ 

ແລະ ການສູນເສຍ,12 ໂດຍມ ຈຸດປະສົງເພ່ືອປະເມ ນ ຜົນສະທ້ອນຈາກໄພພິບັດ (ໂດຍອ ງຕາມ ປະລິ ມານ

ຂອງ ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ) ແລະ ຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ ແລະ ຊອກຫາ ຍຸດທະສາດແລະ

ຄວາມຕ້ອງການ ເພ່ືອການຟື ້ ນຟູ: 

 

• ຄວາມເສຍຫາຍ ແມ່ນການຄາດຄະເນ ໃນທາງດ້ານ ມູນຄ່າປ່ຽນແທນ ສໍ າລັບ ຊັບສິ ນກາຍຍະພາບ 

ທັງຂອງລັດ ແລະ ຂອງເອກະຊົນ ທ ່ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຫ ື  ຖື ກທໍາລາຍ ເຊິ່ ງສ້າງຕາມ
ມາດຕະຖານດຽວກັນກັບ ກ່ອນເກ ດໄພພິບັດ.  

• ການສູນເສຍ ແມ່ນການຄາດຄະເນຕາມ ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ທ ່  ບໍ່ ມ ຊັບສິ ນທ ່ ໄດ້
ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຫ ື  ຄວາມບໍ່ ສະດວກສະບາຍ ໃນການເຂົ ້ າເຖິງ ສິ ນຄ້າ ແລະ ການບໍ ລິ ການ , ທາງ

ດ້ານ ລາຍຮັບທ ່ ຫ ຸ ດລົງ, ມູນຄ່າປະຕິບັດງານສູງຂຶ ້ ນ ແລະ ການປະຕິບັດງານ ເພ່ືອຫ ຸ ດຜ່ອນຄວາມ

ສ່ຽງ. 
• ຈາກຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ, ຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ ຕ່ໍກັບ ເສດຖະກິດ, ການຈ້າງງານ

, ແລະ ຄວາມທຸກຍາກ ຈະສາມາດປະເມ ນໄດ້. 

• ຄວາມຕ້ອງການ ສ າລຼັບການຟ ້ ນຟູ ແມ່ນອ ງຕາມ ການສູນເສຍ ໃນທາງດ້ານ ການຟື ້ ນຟູ ຄວາມ
ຕ້ອງການທາງເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງມະນຸດ, ການດໍ າລົງຊ ວິ ດ, ການເຂົ ້ າເຖິງ ການ

ບໍ ລິ ການ, ເຄື່ ອງມື ການຜະລິ ດ, ຄວາມປອດໄພ ແລະອື່ ນໆ. ຄວາມຕ້ອງການນ້ັນ ຈະກວມເອົ າ 

ຄວາມຕ້ອງການ ໃນການກ່ໍສ້າງຄື ນໃໝ່ ເພ່ືອສ້າງຄື ນໃຫ້ໄດ້ດ ກວ່າເກ່ົາ (BBB)13 ແລະ ຄວາມ

ຕ້ອງການ ເພ່ືອຫ ຸ ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ເພ່ືອສ້າງຄວາມສາມາດ ໃນການປັບຕົວ.  

                                                           
12 ຄະນະກໍາມາທິ ການເອ ຣົບ, ຄະນະພັດທະນາ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ທະນາຄານໂລກ, ຄໍ າແນະນໍ າກ່ຽວ

ກັບ ການປະເມ ນຄວາມຕ້ອງຫ ັ ງໄພພິບັດ ປ  2013. 

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Environment%20and%20Energy/Climate%20Strategies

/PDNA%20Volume%20A%20FINAL%2012th%20Review_March%202015.pdf.  

13 ວິ ທ  BBB ແມ່ນວິ ທ ການ ກ່ໍສ້າງຄື ນ ທ ່ ພະຍາຍາມ ຫ ຸ ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປັບປຸງເງື່ ອນໄຂການດໍ າລົງຊ ວິ ດ ພ້ອມ

ທັງ ສ່ົງເສ ມ ການກ່ໍສ້າງຄື ນໃໝ່ ໃຫ້ມ ປະສິ ດທິ ພາບ ແລະ ຍື ນຍົງຫ າຍຂຶ ້ ນ. ວິ ທ ການດ່ັງກ່າວນ ້  ຈະນໍ າໃຊ້ຈັງຫວະໂອກາດ 

ທ ່ ວ່າ ຕ້ອງໄດ້ສ້າງຄື ນ ພາຍຫ ັ ງເກ ດໄພພິບັດ ເພື່ ອສຶ ກສາເບິ່ ງ ຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ຄວາມຍື ນຍົງ ຂອງການກ່ໍສ້າງ

ຄື ນໃໝ່ນ້ັນ. 
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ການປະເມ ນຜົນກະທົບ ຈາກໄພພິບັດນ້ັນ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຜົນກະທົບຕ່ໍກັບ ເສດຖະກິດມະຫາພາກ, 

ການຈ້າງງານ, ຊ ວິ ດການເປັນຢູ່ ແລະ ຄົວເຮື ອນ. ຜົນກະທົບທາງເສດຖະກິດ ໃນລະດັບມະຫາພາກ ປະກອບ
ດ້ວຍ ການຄາດຄະເນ ຜົນສະທ້ອນ ທ ່ ອາດເກ ດຂຶ ້ ນຈາກໄພພິບັດ ຕ່ໍກັບ ກິດຈະການທາງເສດຖະກິດ ແລະ 

ຄວາມບໍ່ ດຸ່ນດ່ຽງ ຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ ໃນໄລຍະຊ່ົວຄາວ ເຊິ່ ງອາດເກ ດຂຶ ້ ນ ຈາກໄພພິບັດນ້ັນ. ຜົນ
ກະທົບຕ່ໍສັງຄົມ ແລະ ຄົວເຮື ອນນ້ັນ ປະກອບດ້ວຍ ຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ ຕ່ໍກັບ ການດໍ າລົງຊ ວິ ດ ແລະ 
ການຈ້າງງານ ຂອງຄົວເຮື ອນ ແລະ ຊຸມຊົນ, ຜົນກະທົບດ້ານບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ, ແລະ ຜົນກະທົບຕ່ໍກັບ ກຸ່ມສ່ຽງ
ໄພ ເຊັ່ ນວ່າ ຄົນພິການ ແລະ ຜູ້ອາຍຸສູງ. ຜົນສະທ້ອນ ທ ່ ລະບຸໄດ້ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ສໍ າລັບ ການຟື ້ ນຟູ ຈະ
ປະກອບເປັນພ້ືນຖານ ເພ່ືອກໍານົດ ການຟື ້ ນຟູ, ການກ່ໍສ້າງຄື ນໃໝ່ ແລະ ການຊ່ວຍເຫ ື ອເພ່ືອການປັບຕົວ 

ໃນໄລຍະສ້ັນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ.  

 

ລຼັກສະນະເຈາະຈົງ ແລະ ຂ ້ ຈ າກຼັດ ຂອງການປະເມີນ ຄວາມຕ້ອງການ ຫ ຼັ ງໄພພິບຼັດ ໃນຄຼັ້ ງນ້ີ: ພ້ືນທ ່ ພູມ

ສັນຖານ ສໍ າລັບ ການປະເມ ນ ຄວາມຕ້ອງການ ຫ ັ ງໄພພິບັດ ໃນຄ້ັງນ ້  ກວມເອົ າທັງໝົດ 17 ແຂວງ ແລະ 

1 ນະຄອນຫ ວງ ຂອງ ສປປ ລາວ. ທ ມງານປະເມ ນຜົນ ມ ຄວາມຈໍ າກັດດ້ານເວລາທ ່ ມ ໄລຍະສ້ັນ ສໍ າລັບ ເຮັດ
ການປະເມ ນຜົນໃນຄ້ັງນ ້ ,  ເຊິ່ ງການປະເມ ນຜົນຄວາມຕ້ອງການໃນການຟື ້ ນຟູຫ ັ ງໄພພິບັດ ແມ່ນໄດ້ດໍ າ

ເນ ນຂຶ ້ ນ ແຕ່ວັນທ  24 ກັນຍາ ເຖິງ ວັນທ  19 ຕຸລາ 2018. ຄຸນນະພາບຂອງຂໍ ້ ມູນ ແລະ ການເຂົ ້ າເຖິງຂໍ ້ ມູນ 

ກ່ໍເປັນບັນຫາທ້າທາຍໜ່ຶງ ສໍ າລັບທ ມງານປະເມ ນຜົນ ຂະແໜງການຕ່າງໆ ທ ່ ປະກອບດ້ວຍ ບັນດາຜູ້
ຊ່ຽວຊານ ໃນຂະແໜງການທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ການປະເມ ນຜົນຄ້ັງນ ້  ໄດ້ສໍ າເລັດລົງ 

ຫ າຍອາທິ ດ ກ່ອນເກ ດນໍ ້ າຖ້ວມຄ້ັງສຸດທ້າຍ ໃນເດື ອນກັນຍາ 2018 ແລະ ບົດລາຍງານການປະເມ ນຜົນນ ້  ແມ່ນ 

ມ ພຽງແຕ່ ຂໍ ້ ມູນທ ່ ໄດ້ຮັບໃນເວລາຂຽນບົດລາຍງານສະບັບນ ້  ເທົ່ ານ້ັນ. ສະນ້ັນ ຄວາມເສຍຫາຍ, ການສູນເສຍ 

ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ອາດປະເມ ນບໍ່ ໄດ້ຄົບຖ້ວນ.  

 

ຜົນກະທົບດ້ານ ສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສຼັງຄົມ  
 

ຜົນກະທົບຕ ່  ເສດຖະກິດມະຫາພາກ  

 

ສະຫ ຼຸ ບຫຍ ້ ກ່ຽວກຼັບ ຜົນກະທົບຕ ່  ເສດຖະກິດມະຫາພາກ  

 

ມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍລວມ ຈາກໄພນໍ ້ າຖ້ວມ ປ  2018 ໃນ ສປປ ລາວ ຄາດຄະເນແມ່ນ 3.166,9 ຕ້ືກ ບ 

(371 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ຫ ື  ປະມານ 2,1 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ ຄາດຄະເນ ລວມຍອດຜະລິ ດຕະພັນພາຍໃນ (ຈ 

ດ ພ ) ສໍ າລັບປ ນ ້  (ຕາມຮູບສະແດງ 1). ຄວາມເສຍຫາຍ (ສ່ວນຫ າຍແມ່ນໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ ແລະ ຊັບສິ ນ

ກາຍຍະພາບ) ມ ມູນຄ່າເຖິງ 1.253,1 ຕ້ືກ ບ (ປະມານ 147 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), ສໍ າລັບ ການສູນເສຍຜົນ

ຜະລິ ດ (ສ່ວນຫ າຍແມ່ນ ກະສິ ກໍາ, ການຄ້າ, ແລະ ບໍ ລິ ການຂົນສ່ົງ) ຄາດຄະເນຢູ່ທ ່  1.914,02 ຕ້ືກ ບ (ປະມານ 

224 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ດ່ັງສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນ ຮູບສະແດງ 2.  
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ຮູບສະແດງ 1: ມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ ຄາດຄະເນ ຈາກໄພນ ້ າຖ້ວມ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໃນ ສປປ ລາວ ໃນ

ປີ 2009, 2011, ແລະ 2018 

 
ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ຄາດຄະເນຕາມ ຂໍ ້ ມູນທາງການຂອງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ. 

 

 

 

 

 

ຮູບສະແດງ 2: ລາຍລະອຽດຂອງ ມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ຈາກນ ້ າຖ້ວມ 2018 (ຕ ້ ກີບ) 

 

 

ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ຄາດຄະເນຕາມ ຂໍ ້ ມູນທາງການຂອງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ. 

 

ຄວາມຕ້ອງການ ແຫ ່ ງຊັບພະຍາກອນ ເພ່ືອການຟື ້ ນຟູຫ ັ ງໄພນໍ ້ າຖ້ວມ ໃນໄລຍະສ້ັນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄຍຍະ

ຍາວ ແມ່ນມ ຫ າຍ ເຊິ່ ງຄາດຄະເນ ລວມທັງໝົດ ຢູ່ທ ່  4.422,86 ຕ້ືກ ບ ຫ ື  520,34 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ 

ເຊິ່ ງໃນນ້ັນ ຂະແໜງການ ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ ແມ່ນເປັນພາກສ່ວນຫ າຍທ ່ ສຸດ ຂອງມູນຄ່າຟື ້ ນຟູ.  

 

58 66 

371 

 -

 100

 200

 300

 400

2009 2011 2018

M
ill

io
n

 U
S$

ນໍ ້ າຖວ້ມໃນໄລຍະຜ່ານມາຢູ່ ສປປ ລາວ

1,914.02

1,253.09

Total losses Total damage



35 
 

ຜົນກະທົບຈາກນໍ ້ າຖ້ວມ ຕ່ໍກັບ ການປະຕິບັດງານ ຂອງຂະແໜງການຕົວຈິ ງ ແລະ ຕ່ໍກັບ ເສດຖະກິດ
ມະຫາພາກ ລວມທັງ  ໝົດ ໃນປ  2018 ຄາດວ່າ ຈະມ ຂອບເຂດຈໍ າກັດ ຍ້ອນວ່າ ບັນດາຂະແໜງການ

ເສດຖະກິດ ຕ້ົນຕ່ໍ ທ ່ ຂັບເຄື່ ອນການຂະຫຍາຍຕົວ ບໍ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ການຄາດ

ຄະເນ ການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງຈ ດ ພ  ໃນຕົວຈິ ງ ສໍ າລັບ ປ  2018 ແມ່ນຫ ຸ ດລົງຈາກ 6,7 ສ່ວນຮ້ອຍ ມາເປັນ 

6,5 ສ່ວນຮ້ອຍ ຍ້ອນນໍ ້ າຖ້ວມນ ້ .  

 

ເຖິງແມ່ນວ່າ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຈະສື ບຕ່ໍ ຢູ່ໃນທິ ດທາງຂອງ ການທ້ອນໂຮມງົບປະມານ ກ່ໍຕາມ ແຕ່
ວ່າ ເພ່ືອຕອບໂຕ້ກັບໄພນໍ ້ າຖ້ວມນ ້ , ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ຈັດບູລິ ມະສິ ດລາຍຈ່າຍ ໄປສູ່ພາກທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນ

ກະທົບ ແລະ ໃຫ້ການຍົກເວ້ັນພາສ -ອາກອນ ສໍ າລັບ ທຸລະກິດທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເຊິ່ ງຈະສ່ົງຜົນໃຫ້ ຂາດ

ງົບປະມານ 4,7 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຈ ດ ພ  ເມື່ ອທຽບກັບ 4,3 ສ່ວນຮ້ອຍ ຖ້າວ່າບໍ່ ມ ລາຍຈ່າຍເລົ່ ານ ້ . ຜົນກະທົບ

ຂອງ ນໍ ້ າຖ້ວມ 2018 ຈະມ ຜົນສະທ້ອນຮຸນແຮງ ຕ່ໍກັບງົບດູນງົບປະມານ ໃນປ  2019 ຍ້ອນວຽກງານຟື ້ ນຟູ 

ທ ່ ຈະດໍ າເນ ນໄປ ໃນຕະຫ ອດໄລຍະປ ໜ້າ. ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ໃນປ  2019, ການຂາດງົບປະມານ ຄາດວ່າ ຈະ

ສູງສຸດເຖ ງ  0,9 ສ່ວນຮ້ອຍ. ກິດຈະການເສດຖະກິດ ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ນໍ ້ າຖ້ວມນ້ັນ ຄາດວ່າ ຈະມ ຜົນ

ສະທ້ອນຫ າຍ ຕ່ໍກັບ ງົບດູນຂອງການຈ່າຍເງິ ນ.  

 

ການປະເມີນຜົນກະທົບ ຕ ່ ເສດຖະກິດມະຫາພາກ  

 

ມູນຄ່າລວມ ຕ່ໍເສດຖະກິດຈາກໄພນໍ ້ າຖ້ວມໃນຄ້ັງນ ້  ຄາດຄະເນຢູ່ທ ່  3.166,9 ຕ້ືກ ບ (371 ລ້ານໂດລາ

ສະຫະລັດ) ຫ ື  ປະມານ 2,1 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈ ດ ພ  ໃນປ  2018. ຄວາມເສຍຫາຍຕ່ໍກັບ ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ 

ແລະ ຊັບສິ ນທາງກາຍຍະພາບມ ມູນຄ່າສູງເຖິງ 1.253,1 ຕ້ືກ ບ, ສ່ວນ ຄວາມສູນເສຍທາງການຜະລິ ດ ຢູ່ທ  

1.914,02 ຕ້ືກ ບ ດ່ັງລາຍລະອຽດໃນ ຕາຕະລາງ 4.14 

   

  

                                                           
14 ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ທ ່ ໄດ້ລະບູຢູ່ໃນ ບັນດາປະເດັນເຄັ່ ງຮ້ອນ ແມ່ນໄດ້ກວມຢູ່ໃນ ຂະແໜງການ

ເສດຖະກິດ ທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ ງພິຈາລະນາເຖິງ ວຽກງານຕ່າງໆ ທ ່ ພົວພັນກັບປະເດັນເລົ່ ານ້ັນ.  
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ຕາຕະລາງ 4: ສະຫ ຼຸ ບຫຍ ້  ກ່ຽວກຼັບ ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ (ຕ ້ ກີບ)  

ຂະແໜງການ ຄວາມເສຍຫາຍ ການສູນເສຍ ລວມ 

ຂະແໜງການສຼັງຄົມ       

ທ ່ ຢູ່ອາໃສ ແລະ ຕ້ັງຖ່ິນຖານ  21,12 0,57 21,69 

ການສຶ ກສາ 18,73 1,68 20,41 

ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ໂພຊະນາການ  8,58 3,32 11,89 

ວັດທະນາທໍາ 10,11 0,25 10,36 

ຂະແໜງການຜະລິດ    

ກະສິ ກໍາ (ພືດລ້ົມລຸກ, ລ້ຽງສັດ, ການ

ປະມົງ, ປ່າໄມ້, ຊົນລະປະທານ) 139,80 1.087,60 1.227,30 

ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ 0,80 2,99 3,78 

ທ່ອງທ່ຽວ 21,87 9,59 31,46 

ຂະແໜງການໂຄງລ່າງພ ້ ນຖານ    

ຂົນສ່ົງ 822,02 785,80 1.607,82 

ໄຟຟ້າ 42,20 3,20 45,40 

ນໍ ້ າໃຊ້ 50,96 19,02 69,98 

ທາງນໍ ້ າ 116,90 -- 116,90 

ລວມ 1.253,10 1.914,02 3.166,99 

ລວມ (ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໂດຍປະມານ) 147 224,5 371,5 

ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ຄາດຄະເນຕາມ ຂໍ ້ ມູນທາງການຂອງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ. 

 

ໄພພິບັດນ້ັນ ໄດ້ກະທົບກັບ ຫ າຍຂະແໜກງານເສດຖະກິດ ແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ວ່າ ຂະແໜງການ ກະສິ ກໍາ 
ແລະ ຂົນສ່ົງ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກົບ ໜັກໜ່ວງຫ າຍທ ່ ສຸດ ເຊິ່ ງມັນຊ ້ ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜົນກະທົບທາງເສດຖະກິດ 
ຈາກເຫດການຄ້ັງນ ້  ແມ່ນເກ ດຂຶ ້ ນຫ າຍ ໃນຂະແໜງການຜະລິ ດ ແລະ ຂະແໜງການ ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ 

(ຕາມ ຮູບສະແດງ 3). ໃນຂະແໜງການຜະລິ ດນ້ັນ, ຂະແໜງກະສິ ກໍາ ເຊິ່ ງປະກອບດ້ວຍ ຂະແໜງການປູກ

ພືດ, ການປະມົງ, ລ້ຽງສັດ, ປ່າໄມ້ ແລະ ຊົນລະປະທານ ແມ່ນເກ ດການສູນເສຍຫ າຍທ ່ ສຸດ ເຊິ່ ງມ ຈໍ ານວນ

ເຖິງ 57 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງການສູນເສຍລວມທັງໝົດ, ສ່ວນຄວາມເສຍຫາຍ ໃນຂະແໜງການນ ້  ມ ຈໍ ານວນ

ພຽງແຕ່ 11 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຄວາມເສຍຫາຍທັງໝົດ. ໃນຂະແໜງການ ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານນ້ັນ, ຂະແໜງ

ການຂົນສ່ົງ ເຊິ່ ງກວມເອົ າ ເສ້ັນທາງ, ຂົວ, ບໍ ລິ ການຂົນສ່ົງ ແລະ ອາຄານລັດຖະບານ ມ ຈໍ ານວນເຖິງ 65,5 

ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຄວາມເສຍຫາຍທັງໝົດ ແລະ 40 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງການສູນເສຍການຜະລິ ດ. ຂະແໜງ

ການທາງນໍ ້ າ ມ ຄວາມເສຍຫາຍ ສູງສຸດ ຖັດຈາກ ຂະແໜງການຂົນສ່ົງ ແລະ ກະສິ ກໍາ (ຕາມ ຮູບສະແດງ 

4). 

 

ໃນຂະແໜງການສັງຄົມນ້ັນ, ທ ່ ຢູ່ອາໃສ ແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຫ າຍສຸດ ເຊິ່ ງມ ມູນຄ່າເຖິງ 21,7 ຕ້ືກ ບ 

ຫ ື  1,7 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຄວາມເສຍທັງໝົດ. ຄວາມເສຍຫາຍຕ່ໍ ການສຶ ກສາ ຄາດວ່າ ມ ມູນຄ່າ 20,4 ຕ້ືກ ບ 
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ຫ ື  1,5 ສ່ວນຮ້ອຍ. ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ຕ່ໍຂະແໜງການສັງຄົມອື່ ນໆ ເຊັ່ ນວ່າ ຂະແໜງການ 

ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ວັດທະນາທໍາ ແມ່ນຢູ່ປະມານ 11,9 ຕ້ືກ ບ (0,7 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຄວາມເສຍຫາຍທັງ

ໝົດ) ແລະ 10,4 ຕ້ືກ ບ (0,8 ສ່ວນຮ້ອຍ) ຕາມລໍ າດັບ ເຊິ່ ງມ ການສູນເສຍດ້ານການຜະລິ ດ ໜ້ອຍ ຫ ື  ບໍ່ ມ 

ເລ ຍ. 

 

ຮູບສະແດງ 3: ຜົນກະທົບ ຈຼັດຕາມປະເພດຂອງຂະແໜງການ      

 
ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ຄາດຄະເນຕາມ ຂໍ ້ ມູນທາງການຂອງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ. 

 

ຮູບສະແດງ 4: ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ຈຼັດຕາມຂະແໜງການ  

 
ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ຄາດຄະເນຕາມ ຂໍ ້ ມູນທາງການຂອງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ. 

 

ໃນທາງດ້ານພ້ືນທ ່ ພູມສັນຖານ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ແຂວງຫົວພັນ, ຄໍ າມ່ວນ ແລະ ອັດຕະປື  ໄດ້ຮັບຜົນ

ກະທົບ ໜັກ    ໜ່ວງທ ່ ສຸດ ຈາກໄພພິບັດຄ້ັງນ ້  ດ່ັງສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນ ຮູບສະແດງ 5 ແລະ ຮູບສະແດງ 6.  
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ຮູບສະແດງ 5: ພ ້ ນທ່ີ ໄດ້ຮຼັບຜົນກະທົບ ຈາກໄພພິບຼັດ ຈຼັດຕາມແຂວງ   

 
ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: UNITAR, ສປປ ລາວ, ວັນທ  22 ຕຸລາ 2018 

 

 

ຮູບສະແດງ 6: ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ລວມທຼັງໝົດ ຈຼັດຕາມແຂວງ  

 
ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ຄາດຄະເນຕາມ ຂໍ ້ ມູນທາງການຂອງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ. 

 

ສໍ າລັບ ໃນທາງດ້ານ ຜົນກະທົບຕ່ໍຫົວຄົນ, ແຂວງອັດຕະປື  ແລະ ແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫ າຍທ ່ ສຸດ 

(ຕາມ ຮູບສະແດງ 7 ແລະ ຮູບສະແດງ 8). ການວັດແທກນ້ັນ ແມ່ນຄິ ດໄລ່ຈາກ ປະຊາກອນລວມຂອງປະ

ເທດ ແລະ ຜົນກະທົບລວມ ຈາກໄພພິບັດ, ຈັດຕາມແຂວງ.  
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ຮູບສະແດງ 7: ຜົນກະທົບຂອງໄພພິບຼັດ ຕ ່ ຫົວຄົນ  

 
ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: UNITAR, ສປປ ລາວ, ວັນທ  22 ຕຸລາ 2018 

 

ຮູບສະແດງ 8: ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ຕ ່ ຫົວຄົນ ຈຼັດຕາມແຂວງ  

 
ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ຄາດຄະເນຕາມ ຂໍ ້ ມູນທາງການຂອງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ. 

 

ພາກສ່ວນລັດ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກໜ່ວງທ ່ ສຸດ ທາງດ້ານ ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ 

(ຕາມ  

ຮູບສະແດງ 9). ການສູນເສຍດ້ານການຜະລິ ດ ໃນພາກສ່ວນເອກະຊົນ ເຊິ່ ງສູງກວ່າ ພາກສ່ວນລັດນ້ັນ 

ແມ່ນມ ປັດໄຈມາຈາກ ການສູນເສຍລາຍຮັບ ຂອງກະສິ ກອນ, ຜູ້ດໍ າເນ ນ ວິ ສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ 

ຂະໜາດກາງ, ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການ ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ. ການສູນເສຍ ໃນພາກສ່ວນລັດ ສ່ວນຫ າຍ
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ແລ້ວ ແມ່ນເກ ດກັບ ຂະແໜງການ ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ ເຊິ່ ງເຮັດໃຫ້ ຕ້ອງໄດ້ມ ການແກ້ໄຂ ຢ່າງໄວວາ ເພ່ືອ
ຫ ຸ ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ສ້ອມແປງ ທາງນໍ ້ າ, ໄຟຟ້າ, ຖະໜົນ ແລະ ຂົວ ແລະ ເຄື່ ອນຍ້າຍດິ ນ

ເຈື່ ອນ. ຄວາມເສຍຫາຍຂອງພາກເອກະຊົນ ຈາກໄພພິບັດນ້ັນ ແມ່ນຢູ່ໃນຂະແໜງການ ທ ່ ຢູ່ອາໃສ ແລະ 

ຄວາມເສຍຫາຍຂອງພາກລັດ ເຊິ່ ງເປັນຜົນມາຈາກ ເສ້ັນທາງແລະຂົວ ໃນຂະແໜງການຂົນສ່ົງ.  

 

ຮູບສະແດງ 9: ຜົນກະທົບຈາກໄພພິບຼັດ ຈຼັດຕາມ ຄວາມເປຼັນເຈ້ົາຂອງ  

 
ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ຄາດຄະເນຕາມ ຂໍ ້ ມູນທາງການຂອງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ. 

 

ຄວາມຕ້ອງການ ເພ ່ ອຟ ້ ນຟູ ແລະ ປົວແປງ ເສດຖະກິດມະຫາພາກ  

 

ຄວາມຕ້ອງການ ແຫ ່ ງຊັບພະຍາກອນ ເພ່ືອການຟື ້ ນຟູນໍ ້ າຖ້ວມ ໃນໄລຍະສ້ັນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ

ນ້ັນ ແມ່ນມ ຫ າຍ ເຊິ່ ງລວມແລ້ວ ຄາດວ່າມ ມູນຄ່າ 4.422,86 ຕ້ືກ ບ. ມູນຄ່າ ສໍ າລັບ ການຟື ້ ນຟູ ແມ່ນສູງ

ສຸດ ໃນຂະແໜງການ ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ (55,1 ສ່ວນຮ້ອຍ), ຕາມມາດ້ວຍ ປະເດັນເຄັ່ ງຮ້ອນຕ່າງໆ (28 

ສ່ວນຮ້ອຍ). ມູນຄ່າ ສ າລຼັບ ປະເດຼັນເຄຼັ່ ງຮ້ອນນຼັ້ນ ສ່ວນຫ າຍແລ້ວ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກຼັບ ການຟ ້ ນຟູຊີວິດ

ການເປຼັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮຼັບຜົນກະທົບ. ຄວາມຕ້ອງການ ໄລຍະສຼັ້ນ ແລະ ໄລຍະກາງ ຮວມກຼັນແລ້ວ 

ມີປະມານ 54,7 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຄວາມຕ້ອງການ ແຫ ່ ງຊຼັບພະຍາກອນທຼັງໝົດ ສ າລຼັບ ການຟ ້ ນຟູ, ແລະ 

ສ່ວນຫ າຍແລ້ວ ມຼັນກວມເອົາ ການຊ່ວຍເຫ  ອເພ ່ ອຟ ້ ນຟູ ຊີວິດການເປຼັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮຼັບຜົນ

ກະທົບ ແລະ ການຟ ້ ນຟູ ຂະແໜງການທ່ີໄດ້ຮຼັບຜົນກະທົບຮຼຸນແຮງ ເຊຼັ່ ນວ່າ ຂະແໜງການກະສິກ າ ແລະ 

ຂົນສ່ົງ (ສ້ອມແປງທາງ, ຂົວ ແລະ ທາງນ ້ າ), ສ າລຼັບຄວາມຕ້ອງການ ໄລຍະຍາວນຼັ້ນ ສ່ວນຫ າຍແລ້ວ ແມ່ນ

ກ່ຽວຂ້ອງກຼັບ ການຍົກລະດຼັບ ໂຄງລ່າງພ ້ ນຖານ ແລະ ການເກຼັບກູ້ ລະເບີດບ ່ ທຼັນແຕກ (ຕາມ   
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ຮູບສະແດງ 10, ຮູບສະແດງ 11 ແລະ ຕາຕະລາງ 5).  
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ຮູບສະແດງ 10: ຄວາມຕ້ອງການ ສ າລຼັບການຟ ້ ນຟູ ຈຼັດຕາມຂະແໜງການ (ອຼັ ດຕາສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຈ າ

ນວນລວມທຼັງໝົດ)  

 
ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ຄາດຄະເນຕາມ ຂໍ ້ ມູນທາງການຂອງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ. 

 

ຮູບສະແດງ 11: ຄວາມຕ້ອງການ ສ າລຼັບການຟ ້ ນຟູ ຈຼັດຕາມຄວາມຮີບດ່ວນ (ອຼັ ດຕາສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຈ າ

ນວນລວມທຼັງໝົດ)  

 
ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ຄາດຄະເນຕາມ ຂໍ ້ ມູນທາງການຂອງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ. 

ຕາຕະລາງ 5: ຄວາມຕ້ອງການ ໄລຍະສຼັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ສ າລຼັບ ການຟ ້ ນຟູໄພພິບຼັດ (ຕ ້ ກີບ) 

  ໄລຍະສຼັ້ນ ໄລຍະກາງ ໄລຍະຍາວ 

ລວມ ຄວາມ

ຕ້ອງການ 

ຂະແໜງການສຼັງຄົມ 234 79 37 350 

ທ ່ ຢູ່ອາໃສ ແລະ ຕ້ັງຖ່ິນຖານ  29,00 44,60 -- 73,60 

ການສຶ ກສາ 168,90 18,90 9,80 197,60 

ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ໂພຊະນາການ  27,31 -- -- 27,31 

ຂະແໜງການ
ສັງຄົມ, 7.9%

ຂະແໜງການ
ຜະລິ ດ 9.1%

ຂະແໜງການ
ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ, 

55.1%

ປະເດັນເຄັ່ ງຮ້ອນ, 
28.0%

ໄລຍະສ້ັນ, 
29.7%

ໄລຍະກາງ, 
25.0%

ໄລຍະຍາວ, 
45.3%
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ວັດທະນາທໍາ 8,57 15,46 27,56 51,59 

ຂະແໜງການຜະລິດ 264 108 29 400 

ກະສິ ກໍາ (ພືດລ້ົມລຸກ, ລ້ຽງສັດ, ການປະມົງ, 

ປ່າໄມ້, ຊົນລະປະທານ) 231,50 97,00 28,80 357,30 

ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ 30,75 7,37 0,23 38,35 

ທ່ອງທ່ຽວ 1,50 3,20  4,70 

ຂະແໜງການໂຄງລ່າງພ ້ ນຖານ 687 742 1.006 2.435 

 ຂົນສ່ົງ 582,13 658,56 833,94 2.074,63 

 ນໍ ້ າໃຊ້ ແລະ ສຸຂາພິບານ  30,91 19,65 17,96 68,52 

 ທາງນໍ ້ າ 32,00 63,60 154,40 250,00 

 ໄຟຟ້າ 42,20 -- -- 42,20 

ບຼັນກາທ່ີຕິດພຼັ ນກຼັບຫ າຍຂະແໜງການ  129 179 929 1.237 

ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ; ການ
ປ່ຽນແປງສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ດິ ນຟ້າ
ອາກາດ  17,25 106,11 52,64 176,00 

ການປົກຄອງ 11,74 0.00 61,02 72,76 

ການພັດທະນາມະນຸດ (ການຈ້າງງານ ແລະ 

ຊ ວິ ດການເປັນຢູ່, ບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ, ຄວາມ

ພິການ, ແລະ ການປົກປ້ອງເດັກ) 73,10 73,20 54,60 200,90 

 ລະເບ ດບໍ່ ທັນແຕກ 26,61  760,79 787,40 

ລວມ            1.313             1.108             2.002             4.423  

ລວມ( ເປຼັນເງິນໂດລາສະຫະລຼັດ ໂດຍ

ປະມານ)              154                 130                 235                 520  

ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ຄາດຄະເນຕາມ ຂໍ ້ ມູນທາງການຂອງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ. 

 

ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ ຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ການປະເມີນ ຜົນກະທົບ  

 

ສະພາບເສດຖະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຊ້າລົງ ໃນຊຸມປ ຜ່ານໆມາ ແຕ່ຍັງຄົງເຂ້ັມແຂງ. ການຂະຫຍາຍຕົວ 

ຂອງຈ ດ ພ  ໃນຕົວຈິ ງ ໄດ້ຫ ຸ ດລົງໜ້ອຍໜ່ຶງ ມາເປັນ 6,9 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປ  2017 ຈາກ 7 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປ  2016 ແລະ 

7,3 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປ  2015. ຈ ດ ພ  ທ ່ ກໍານົດຂຶ ້ ນ (ຈ ດ ພ  ຕາມລາຄາປະຈຸບັນ) ໄດ້ຄາດຄະເນຢູ່ທ ່  140.749 ຕ້ືກ ບ ໃນ

ປ  2017, ແລະ ຈ ດ ພ  ຕ່ໍຫົວຄົນ ແມ່ນຢູ່ທ ່  20 ລ້ານກ ບ (ປະມານ 2.472 ໂດລາສະຫະລັດ).15 ເສດຖະກິດ ໄດ້

ຂະຫຍາຍຕົວ ສະໝ່ໍາສະເໝ  ໃນໄລຍະ 2 ທົດສະວັດຜ່ານມາ ໂດຍມ ອັດຕາຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍ ຢູ່ທ ່  7,6 

ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນລະຫວ່າງ ປ  1997 ເຖິງປ  2017.  

 

                                                           
15 ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ບົດລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈໍ າປ , 2018. 
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ຄວາມທຼຸກຍາກໃນປະເທດນ້ີ ໄດ້ຫ ຼຸ ດລົງຫ າຍ ຈາກ 46 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຈ າວນປະຊາກອນ ໃນປີ 1993 ມາ

ເປຼັນປະມານ 23,2 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີ 2013; ເຊ່ິງໃນປະຈຼຸ ບຼັ ນນ້ີ ຄາດຄະເນວ່າ ຢູ່ທ່ີ 19 ສ່ວນຮ້ອຍ.16 ການ
ຂະຫຍາຍ ອຸດສາຫະກໍາ ທ ່ ຕ້ອງການແຮງງານຫ າຍ ໃນຫວ່າງບໍ່ ດົນມານ ້  (ກະສິ ກໍາ, ການຜະລິ ດ ແລະ ບໍ ລິ ການ) 

ແລະ ລາຍໄດ້ເຂົ ້ າສູ່ປະເທດ ຄາດວ່າ ຈະສື ບຕ່ໍ ສະໜັບສະໜູນ ຫ ຸ ດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. 

 

ຜົນກະທົບຈາກນໍ ້ າຖ້ວມ ຕ່ໍກັບ ການປະຕິບັດງານ ຂອງຂະແໜງການຕົວຈິ ງ ແລະ ຕ່ໍກັບ ເສດຖະກິດ

ມະຫາພາກ ລວມທັງໝົດ ໃນປ  2018 ຄາດວ່າ ຈະມ ຂອບເຂດຈໍ າກັດ ຍ້ອນວ່າ ບັນດາຂະແໜງການ

ເສດຖະກິດ ຕ້ົນຕໍ ທ ່ ຂັບເຄື່ ອນການຂະຫຍາຍຕົວ ບໍ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ອັດຕາສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຈ ດ ພ  ໃນ 

ສປປ ລາວ ແມ່ນຂຶ ້ ນກັບ ຂະແໜງການອຸດສາຫະກໍາ (ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່, ການຜະລິ ດ ແລະ ກ່ໍສ້າງ) ແລະ ຂະແ

ໜງບໍ ລິ ການ (ການຄ້າຂາຍສ່ົງ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການເງິ ນ ແລະ ການບໍ ລິ ການອື່ ນໆ) ເຊິ່ ງບໍ່ ໄດ້ຮັບຜົນ

ກະທົບຫຍັງຫ າຍ ຈາກໄພນໍ ້ າຖ້ວມຄ້ັງນ ້ .  

 

ສໍ າລັບ ດ້ານອຸດສາຫະກໍາແລ້ວ, ຂະແໜງການນ ້  ກວມເອົ າ 35,2 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ ຈ ດ ພ  ໃນປ  2017 ແລະ ປະກອບ
ໃຫ້ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໂດຍລວມ ໃນອັດຕາ 3,9 ສ່ວນຮ້ອຍ. ການປະກອບສ່ວນຕ້ົນຕໍ ໃຫ້ກາ
ນຂະຫຍາຍຕົວນ ້  ແມ່ນການຂະຫຍາຍໄຟຟ້າ (ຮວມທັງ ໂຮງຜະລິ ດໄຟຟ້າດ້ວຍຖ່ານຫ ນ ທ ່ ຫົງສາ) ແລະ 11 

ໂຄງການເຂື່ ອນໄຟຟ້ານໍ ້ າຕົກ ຂະ  ໜາດນ້ອຍ. ໂຄງການກ່ໍສ້າງທາງລົດໄຟ ທ ່ ກໍາລັງດໍ າເນ ນຢູ່ ລະຫວ່າງ ສປປ 

ລາວ ແລະ ທາງລົດໄຟຈ ນ ກ່ໍປະກອບສ່ວນໃຫ້ ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງຂະແໜງການອຸດສາຫະກໍາ 
ເຊັ່ ນກັນ. ຕາມການລາຍງານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບໍ່ ມ ກິດຈະການໃດ ທ ່ ໄດ້ກ່າວມານ ້  ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ນໍ ້ າຖ້ວມ 2018. 
 

ໃນປ  2017, ພາກບໍ ລິ ການ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວ 4,5 ສ່ວນຮ້ອຍ ເຊິ່ ງຫ ຸ ດລົງໜ້ອຍໜ່ຶງ ຈາກ 4,6 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປ  2016 

ແລະ ເຮັດໃຫ້ ພາກການບໍ ລິ ການ ມ ຕົວເລກ 39,4 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈ ດ ພ  ແລະ ປະກອບສ່ວນໃຫ້ ການ

ຂະຫຍາຍຕົວລວມ ຂອງເສດຖະກິດ 1,8 ສ່ວນຮ້ອຍ (ຕາມ ຮູບສະແດງ 12). ເມື່ ອທຽບກັບ ຫ າຍປ ຜ່ານມາ, ອົງ
ປະກອບຕ້ົນຕໍຂອງຈ ດ ພ  ແມ່ນໄດ້ຄ່ອຍໆຫັນປ່ຽນຈາກ ການຜະລິ ດ ສູ່ການບໍ ລິ ການ ເຊິ່ ງບັນດາຂະແໜງ
ການ ໃຫ້ບໍ ລິ ການ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ ້ ນຫ າຍ; ການບໍ ລິ ການເລົ່ ານ ້  ປະກອບດ້ວຍ ກິດຈະການການເງິ ນ ແລະ 

ການປະກັນໄພ, ການຄ້າສ່ົງ ແລະ ຄ້າຍ່ອຍ, ການຂົນສ່ົງ ແລະ ສາງເກັບສິ ນຄ້າ, ການບໍ ລິ ການ ວິ ຊາຊ ບ, 

ວິ ທະຍາສາດ ແລະ ວິ ຊາການ ແລະອື່ ນໆ. ໃນຈໍ ານວນ ກິດຈະການ ທ ່ ມ ການລາຍງານວ່າ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ຈາກນໍ ້ າຖ້ວມນ້ັນ, ກິດຈະການຫ ັ ກແມ່ນ ການຄ້າສ່ົງ ແລະ ຄ້າຍ່ອຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຂະແໜງການ ໃຫ້

ບໍ ລິ ການອື່ ນໆ ບໍ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ກ່ໍຕາມ, ແຕ່ວ່າ ຄວາມສູນເສຍ ຕ່ໍການຄ້າສ່ົງ ແລະ ຄ້າຍ່ອຍ ແລະ 

ການທ່ອງທ່ຽວ ຄາດຄະເນວ່າ ມ ມູນຄ່າ 2,99 ຕ້ືກ ບ ແລະ 12,87 ຕ້ືກ ບ ຕາມລໍ າດັບ ເຊິ່ ງສູງພໍ ທ ່ ຈະມ ຜົນ

ກະທົບກັບ ຜົນໄດ້ຮັບຈາກຂະແໜງການນ ້ .  

 

ໃນຂະແໜງການຜະລິ ດນ້ັນ, ນໍ ້ າຖ້ວມຄ້ັງນ ້  ກະທົບຂະແໜງກະສິ ກໍາ ຫ າຍທ ່ ສຸດ ເຊິ່ ງມ ຕົວເລກເຖິງ 16,2 

ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈ ດ ພ  ໃນປ  2017 ເຊິ່ ງໃນປ ດ່ັງກ່າວນ ້  ຜົນການຜະລິ ດ ໄດ້ເພ ້ ມຂຶ ້ ນ 2,87 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ 

ປະກອບສ່ວນໃຫ້ ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ ທາງເສດຖະກິດໂດຍລວມ 0,46 ສ່ວນຮ້ອຍ. ໃນນ ້  ການຜະລິ ດ

                                                           
16 ທະນາຄານໂລກ, ບົດລາຍງານ ການຕິດຕາມເສດຖະກິດລາວ, ເດື ອນມິຖຸນາ 2018. 
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ກະສິ ກໍາ ການຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ທ  3,73 ສ່ວນຮ້ອຍ ເມື່ ອທຽບກັບປ ຜ່ານມາ, ສ່ວນ ຜະລິ ດຕະພັນສັດລ້ຽງ, 

ການປະມົງ, ປ່າໄມ້ ແລະ ຕັດໄມ້ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວ 5,91 ສ່ວນຮ້ອຍ, 3,20 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ 11,31 ສ່ວນຮ້ອຍ 

ຕາມລໍ າດັບ. ການສູນເສຍລວມ ໃນຂະແໜງການນ ້  ເຊິ່ ງສ່ວນຫ າຍແລ້ວ ເກ ດຂຶ ້ ນໃນພາກສ່ວນເອກະຊົນ 

ແມ່ນມ ຈໍ ານວນເຖິງ 1.103,4 ຕ້ືກ ບ ແລະ ສະນ້ັນ ຈຶ່ ງມ ຜົນດ້ານລົບກັບ ຄາດຄະເນຈ ດ ພ  ສໍ າລັບປ  2018. 

ການປະເມ ນ ຂະແໜງການກະສິ ກໍາ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າ ໄດ້ມ ການດໍ າເນ ນການ ຢ່າງໄວວາ 
ເພ່ືອສ້ອມແປງ ຊົນລະປະທານ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ື ອ ກະສິ ກອນ ກ່ໍຕາມ ແຕ່ວ່າ ລະດູການຕ່ໍໄປ ອາດໄດ້

ຮັບຜົນກະທົບ ເຊິ່ ງໝາຍຄວາມວ່າ ຈ ດ ພ  ປ  2019 ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຊັ່ ນກັນ ຢ່າງໜ້ອຍ ກ່ໍຢູ່ໃນ 

ໄຕມາດທ ໜ່ຶງ ແລະ ໄຕມາດທ ສອງ. 

 

ຮູບສະແດງ 12: ອົງປະກອບຂອງ ຈີດີພີ ໃນຕົວຈິງ ໃນປີ 2017 (ອຼັ ດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງ ຈີດີພີລວມ)  

 

 
ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ຄາດຄະເນຕາມ ຂໍ ້ ມູນທາງການຂອງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ. 

 

ສະນ້ັນ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຈ ດ ພ  ໃນຕົວຈິ ງ ຄາດວ່າ ຈະຫ ຸ ດລົງເປັນ 6,5 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປ  2018 ຈາກ

ການຄາດຄະເນ ໃນເບື ້ ອງຕ້ົນ 6,7 ສ່ວນຮ້ອຍ ຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກນໍ ້ າຖ້ວມ ໃນຄ້ັງນ ້  (ຮູບສະແດງ 13).17 

ຕົວເລກທ ່ ຫ ຸ ດລົງໜ້ອຍໜ່ຶງນ ້ ແມ່ນ (–0,2 ສ່ວນຮ້ອຍຈຸດ) ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມ ຜົນກະທົບໜ້ອຍ ຕ່ໍກັບ 

ຜົນໄດ້ຮັບທາງເສດຖະກິດ ຈາກຂະແໜງການ ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເຊິ່ ງເປັນຕົວຂັບເຄື່ ອນຫ ັ ກ ຂອງ
ເສດຖະກິດ, ແຕ່ມັນບໍ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ຂະໜາດຂອງໄພພິບັດ ທ ່ ມ ຜົນຕ່ໍ ຊ ວິ ດຄົນ, ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ

ຂອງເອກະຊົນ, ຊັບສິ ນ ຫ ື  ຊ ວິ ດການເປັນຢູ່. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຕົວເລກທ ່ ຫ ຸ ດລົງນ້ັນ ມ ຈໍ ານວນໜ້ອຍກ່ໍຕາມ 

ແຕ່ວ່າ ມັນກ່ໍມ ຜົນເຮັດໃຫ້ ການຂະຫຍາຍຕົວ ຊັກຊ້າໃນລະດັບໜ່ຶງ.  

 

 

 

 

 

                                                           
17 ອ ງຕາມການຄາດຄະເນ ຈ ດ ພ  ໂດຍສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ. 

Agriculture
15.3%

Industry
35.2%

Services
39.4%

Indirect taxes
10.2%
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ຮູບສະແດງ 13: ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຈີດີພີ ໃນຕົວຈິງ ໃນ ສປປ ລາວ ຈຼັດຕາມປີ  

 
ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ຄາດຄະເນຕາມ ຂໍ ້ ມູນທາງການຂອງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ. 

 

ຂົງເຂດເສດຖະກິດ ທ ່ ສໍ າຄັນ ອັນດັບທ ສອງ ເຊິ່ ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກນໍ ້ າຖ້ວມຄ້ັງນ ້  ແມ່ນ ໂຄງລ່າງ
ພ້ືນຖານ. ການຂົນສ່ົງ ເຊິ່ ງຮວມທັງ ຖະໜົນ, ຂົວ ແລະ ອາຄານຂອງລັດຖະບານ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຮຸນ

ແຮງ ແລະ ສ້າງຄວາມສູນເສຍ ເຊິ່ ງມ ມູນຄ່າລວມເຖິງ 785,8 ຕ້ືກ ບ. ຄວາມສູນເສຍເລົ່ ານ ້  ເກ ດຂຶ ້ ນໃນ 

ພາກສ່ວນເອກະຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນລັດ ເຊິ່ ງອັດຕາສ່ວນຫ າຍ ກ່ໍຄື  ປະມານ 93 ສ່ວນຮ້ອຍ ແມ່ນເກ ດຂຶ ້ ນ

ກັບ ພາກສ່ວນລັດ.  

 

ເຖິງແມ່ນວ່າ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຈະສື ບຕ່ໍ ຢູ່ໃນທິ ດທາງຂອງ ການທ້ອນໂຮມງົບປະມານ ກ່ໍຕາມ ແຕ່
ວ່າ ເພ່ືອຕອບໂຕ້ກັບໄພນໍ ້ າຖ້ວມນ ້ , ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ຈັດບູລິ ມະສິ ດລາຍຈ່າຍ ໄປສູ່ພາກທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນ

ກະທົບ ແລະ ໃຫ້ການຍົກເວ້ັນພາສ -ອາກອນ ສໍ າລັບ ທຸລະກິດທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເຊິ່ ງຄາດວ່າ ຈະສ່ົງຜົນໃຫ້ 

ຂາດງົບປະມານ 4,7 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຈ ດ ພ . ໂດຍອ ງຕາມ ຂໍ ້ ມູນທ ່ ໄດ້ມາຈາກ ກະຊວງການເງິ ນ, ການສູນ

ເສຍດ້ານງົບປະມານ ທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄພນໍ ້ າຖ້ວມ ແມ່ນຢູ່ທ  0,4 ສ່ວນຮ້ອຍຈຸດ ຂອງຈ ດ ພ  ໃນປ  2018 ເຊິ່ ງ
ເປັນຜົນມາຈາກ ການດໍ າເນ ນການ ຂອງລັດຖະບານ ເພ່ືອຫ ຸ ດຜ່ອນຜົນກະທົບ ຈາກໄພນໍ ້ າຖ້ວມນ້ັນ. ຖ້າວ່າ 
ມູນຄ່າເລົ່ ານ ້  ຖື ກຫັກເອົ າຈາກ ງົບປະມານ, ການຂາດເຂ ນງົບປະມານ ອາດຈະຫ ຸ ດລົງເປັນ 4,3 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ
ຈ ດ ພ  ໃນປ  2018 ເຊິ່ ງບໍ່ ແມ່ນ ການຂາດງົບປະມານ 4,7 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈ ດ ພ  ທ ່ ຄາດໄວ້ ສໍ າລັບ ງົບປະມານປ  2018 

ໂດຍບໍ່ ເກ ດນໍ ້ າຖ້ວມ (ຕາມ ຮູບສະແດງ 14). ຜົນກະທົບຂອງ ນໍ ້ າຖ້ວມ 2018 ຈະມ ຜົນສະທ້ອນຮຸນແຮງ ຕ່ໍ

ກັບງົບດູນງົບປະມານ ໃນປ  2019 ຍ້ອນວຽກງານຟື ້ ນຟູ ທ ່ ຈະດໍ າເນ ນໄປ ໃນຕະຫ ອດໄລຍະປ ໜ້າ. ໂດຍສະ

ເພາະແລ້ວ ໃນປ  2019, ການຂາດງົບປະມານ ຄາດວ່າ ຈະເປັນ 0,9 ສ່ວນຮ້ອຍຈຸດ ສູງກວ່າ. ໝາຍຄວາມ

ວ່າ ການຂາດງົບປະມານ 4,3 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນກໍລະນ  ນໍ ້ າຖ້ວມ ທຽບກັບ ການຂາດງົບປະມານ 3,6 ສ່ວນຮ້ອຍ 

ຖ້າບໍ່ ເກ ດນໍ ້ າຖ້ວມ ສໍ າລັບ ປ  2019. 
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ນອກຈາກນ້ັນແລ້ວ, ຄາດຄະເນວ່າ ຈະຍັງສື ບຕ່ໍ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ື ອ ພ້ືນທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກນໍ ້ າຖ້ວມ 

ໃນປ  2019 ໂດຍການຍົກເວ້ັນພາສ -ອາກອນ ແລະ ການຈັດບູລິ ມະສິ ດລາຍຈ່າຍ ໃຫ້ພາກພ້ືນນ ້  ເປັນຈໍ າ

ນວນເງິ ນ 500 ຕ້ືກ ບ (1,5 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງລາຍຈ່າຍທັງໝົດ) ສໍ າລັບການຟື ້ ນຟູ ໄລຍະກາງ.  

 

ຮູບສະແດງ 14: ຕົວເລກງົບປະມານ ໃນແຕ່ລະປີ  

 
ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ຄາດຄະເນຕາມ ຂໍ ້ ມູນທາງການຂອງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ. 

 

ຜົນກະທົບຂອງ ນໍ ້ າຖ້ວມ 2018 ຕ່ໍກັບ ເສດຖະກິດ ຄາດວ່າຈະບໍ່ ມ ຜົນສະທ້ອນຫຍັງຫ າຍ ຕ່ໍກັບ ງົບດູນຂອງ

ການຈ່າຍເງິ ນ. ໂດຍລວມແລ້ວ, ງົບດູນຂອງການຈ່າຍເງິ ນ ແມ່ນມ ຫ າຍເກ ນ ໃນປ  2017. ບັນຊ ກະແສລາຍ

ວັນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ເຖິງ ການຂາດເຂ ນ 1.193 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ສ່ວນບັນຊ ຕ້ົນທຶ ນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ເຖິງ ສ່ວນເກ ນ ຈໍ າ

ນວນ 21,8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ບັນຊ ການເງິ ນ (ສຸດທິ ) ໃຫ້ຮູ້ເຖິງ ລາຍຮັບຈໍ ານວນ 2.155,6 ລ້ານໂດ

ລາສະຫະລັດ. ດ້ວຍເຫດນ້ັນ, ງົບດູນລວມ ຈຶ່ ງມ ມູນຄ່າເກ ນ ເປັນຈໍ ານວນ 201 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ແລະ ຄັງ
ເງິ ນຕ່າງປະເທດ ເພ ້ ມຂຶ ້ ນຈາກ 815 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນປ  2016 ມາເປັນ 1.016 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນປ  2017 

(ປະມານ 2,5 ເດື ອນ ຂອງໄລຍະນໍ າເຂົ ້ າ).18 ປັດໄຈຕ້ົນຕໍ ຂອງການປ່ຽນແປງ ງົບດູນຂອງບັນຊ ກະແສລາຍວັນ 

ຍ້ອນນໍ ້ າຖ້ວມນ້ັນ ຈະແມ່ນ ຄວາມຕ້ອງການນໍ າເຂົ ້ າ ຂອງຂະແໜງການຂົນສ່ົງ ທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການກ່ໍສ້າງ

ຄື ນ ແລະ ການບໍ ລິ ໂພກທ່ົວໄປຂອງ ຂະແໜງການອື່ ນໆ. ສະນ້ັນ ການຂາດດູນ ໃນບັນຊ ກະແສລາຍວັນ ຄາດ

ວ່າ ຈະເພ ່ ມຂຶ ້ ນໜ້ອຍໜ່ຶງ ໄປເປັນປະມານ 13 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປ  2018 (ຕາມ ຮູບສະແດງ 15).  

 

 

 

 

 

                                                           
18 ການຄາດຄະເນ ຂອງພະນັກງານຂອງ ທະນາຄານໂລກ. ບໍ່ ກວມເອົ າ ການນໍ າເຂົ ້ າ ທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ໂຄງການ

ຊັບພະຍາກອນຂະໜາດໃຫຍ່.  
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ຮູບສະແດງ 15: ຜົນກະທົບຂອງໄພພິບຼັດ ຕ ່ ກຼັບ ງົບດູນຂອງບຼັນຊີກະແສລາຍວຼັນ  

 
ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ຄາດຄະເນຕາມ ຂໍ ້ ມູນທາງການຂອງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ. 

 

ຜົນກະທົບຕ ່  ການພຼັດທະນາມະນຼຸດ  

ການຈ້າງງານ ແລະ ຊີວິດການເປຼັນຢູ່, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ຄວາມພິການ ແລະ ການປົກປ້ອງເດຼັກ   

 

ສະຫ ຼຸ ບຫຍ ້ ກ່ຽວກຼັບ ການພຼັ ດທະນາມະນຼຸດ  

 

ນໍ ້ າຖ້ວມຄ້ັງນ ້  ມ ຜົນສະທ້ອນຮຸນແຮງ ຕ່ໍກັບ ປະຊາຊົນ ແລະ ສັງຄົມ.  

 

ການຈ້າງງານ ແລະ ຊ ວິ ດການເປັນຢູ່  

 

ໃນຈໍ ານວນຜູ້ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໃນຂະແໜງການກະສິ ກໍານ້ັນ ແມ່ນເປັນກໍາມະກອນ ທ ່ ບໍ່ ມ ດິ ນຢູ່ ຜູ້ທ ່ ອາດ
ສູນເສຍຊັບສິ ນ ຫ ື  ພືດຜົນ ແລະ ໂອກາດໃນການເຮັດວຽກ ເຊິ່ ງຮວມທັງ ການເຮັດວຽກ ໃນລະດູແລ້ງ 
2019. ໃນຂະແໜງການ ບໍ່ ເປັນທາງການນ້ັນ, ກໍາມະກອນປະມານ 65.000 ຄົນ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ກໍາ

ມະກອນ “ເຮັດວຽກໃຫ້ຕົນເອງ” ໃນຂະແໜງການ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ເຊິ່ ງໝາຍເຖິງ ພວກທ ່ ເຮັດ
ວຽກໃຫ້ຕົນເອງ ຫ ື  ຮ່ວມມື ກັບຜູ້ອື່ ນ ໂດຍບໍ່ ມ ຜູ້ອອກແຮງງານ ເປັນຂອງຕົນເອງນ້ັນ ໄດ້ສູນເສຍລາຍຮັບ 

ເປັນໄລຍະເວລາ ນັບຈາກ 2 ອາທິ ດ ເຖິງ 3 ເດື ອນ. ລາຍຈ່າຍສໍ າລັບ ການບໍ ລິ ໂພກອາຫານ ໃນຄອບຄົວ, 

ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການສຶ ກສາ ໄດ້ຫ ຸ ດລົງຫ າຍ. ຜົນສະທ້ອນໜ່ຶງ ທ ່ ອາດເກ ດຂຶ ້ ນໄດ້ ຈາກການສູນເສຍ 

ວິ ຖ ການດໍ າລົງຊ ວິ ດ ກ່ໍຄື  ການອົບພະຍົກໄປບ່ອນອື່ ນ ທັງໃນໄລຍະຊ່ົວຄາວ ຫ ື  ໄລຍະຍາວ. ເກືອບ 60 ສ່ວນ

ຮ້ອຍ ຂອງຜູ້ທ ່ ອົບພະຍົກ ໄປເຮັດວຽກນ້ັນ ແມ່ນເປັນແມ່ຍິ ງ, ສະນ້ັນ ການອົບພະຍົກຂອງກໍາມະກອນ ອາດ

ເຮັດໃຫ້ ຜູ້ທ ່ ຖື ກປະໄວ້ເບື ້ ອງຫ ັ້ ງ ຕົກສູ່ໃນສະພາບສ່ຽງໄພ. ພວກທ ່ ສູນເສຍ ວິ ຖ ການດໍ າລົງຊ ວິ ດ ຂອງພວກ

ເຂົ າ ຈະເປັນໜ ້  ເຊິ່ ງມັນອາດ ມ ຜົນກະທົບຮູນແຮງ ກັບພວກເຂົ າ ຍ້ອນຕາໜ່າງຄວາມປອດໄພ ມ ຈໍ າກັດ. 
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ເພ່ືອຫ ຸ ດຜ່ອນ ຜົນກະທົບຮຸນແຮງເລົ່ ານ ້ , ການຟື ້ ນຟູ ໂອກາດຈ້າງງານ ແລະ ຊ ວິ ດການເປັນຢູ່ ແມ່ນຈໍ າ
ເປັນຮ ບດ່ວນ ໂດຍຕ້ອງເນ້ັນໜັກໃສ່ ກຸ່ມຄົນທ ່ ສ່ຽງໄພທ ່ ສຸດ ແລະ ກຸ່ມຄົນທ ່ ດ້ອຍໂອກາດທາງສັງຄົມທ ່ ສຸດ 

ໂດຍການສະໜອງ ປັດໄຈນໍ າເຂົ ້ າ ແລະ ເຄື່ ອງມື ກະສິ ກໍາ, ການເຮັດວຽກ ເພ່ືອແລກເງິ ນ ຫ ື  ການເຮັດວຽກ 

ເພ່ືອແລກອາຫານ ສໍ າລັບ ພວກທ ່ ບໍ່ ມ ວຽກເຮັດ, ພ້ອມທັງສ້າງ ກົນໄກການເງິ ນທ ່ ເໝາະສົມ ສໍ າລັບ ວິ ສາ

ຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ເພ່ືອເລ ້ ມຕົນທຸລະກິດ, ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມຝ ມື  ເພ່ືອຫາທາງ

ເລື ອກ ໃນການດໍ າລົງຊ ວິ ດ.  

 

ບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ, ຄວາມພິການ ແລະ ການປົກປ້ອງເດັກ  

 

ນໍ ້ າຖ້ວມຄ້ັງນ ້  ຍິ່ ງເຮັດໃຫ້ ລະດັບຄວາມແຕກໂຕນທ ່ ມ ຢູ່ແລ້ວຕ່ໍກັບ ແມ່ຍິ ງ, ເດັກ, ຜູ້ອາຍຸສູງ, ຄົນພິການ 

ແລະ ກຸ່ມຄົນດ້ອຍ ໂອກາດອື່ ນໆໃນ ສປປ ລາວ ຍິ່ ງຢ່ັງເລິ ກ ແລະ ໜັກໜ່ວງຂຶ ້ ນ. ນໍ ້ າຖ້ວມຄ້ັງນ ້  ຍັງໄດ້ເຮັດໃຫ້
ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍເພດກົງກັນຂ້າມ ຍິ່ ງໜັກໜ່ວງຂຶ ້ ນ ເຊິ່ ງອາດນໍ າໄປສູ່ການແຕກ
ແຍກຂອງຄອບຄົວ, ການແຕກຫັກຂອງລະບົບປົກປ້ອງຊຸມຊົນ, ບ່ອນພັກເຊົ າຢູ່ແຄ໋ ມທ ່ ມ ຄົນຫ າຍ ເຊິ່ ງຂາດ
ເຂ ນພະນັກງານຮັກສາຄວາມປອດໄພ ເພ່ືອປົກປ້ອງກຸ່ມສ່ຽງໄພ, ຂາດອາ ຫານທ ່ ຫ າກຫ າຍ, ໄຟຟ້າ, ແລະ ນໍ ້ າ
ໃຊ້ໃນຫ າຍເຂດພ້ືນທ ່  ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ແລະ ອ ກຫ າຍໆປັດໄຈອື່ ນໆ. ເຫັນໄດ້ວ່າ ເດັກ ແລະ ຄອບຄົວສ່ຽງໄພ
ກໍາລັງປະສົບກັບບັນຫາຈິ ດຕະສັງຄົມທ ່ ຮຸນແຮງ ເຊິ່ ງມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມ ການແກ້ໄຂບັນຫາຈິ ດຕະສັງຄົມ 
ແລະ ຄວາມຢ້ານຂອງເດັກ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງພວກເຂົ າ ພ້ອມທັງ ແມ່ຍິ ງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ. ຍຸດທະສາດຟື ້ ນຟູ ໄດ້ກໍາ

ນົດເຖິງ ຄວາມຕ້ອງການຟື ້ ນຟູ ໃນທັນທ  ແລະ ໃນໄລຍະສ້ັນ ເຊິ່ ງຮວມທັງ ການສ້າງຕ້ັງ ແລະ/ຫ ື  ການຟື ້ ນຟູ 

ກົນໄກຕ່າງໆ ທ ່ ຕອບສະໜອງ ຄວາມຕ້ອງການເຈາະຈົງຂອງແມ່ຍິ ງ, ເດັກ ແລະ ຄົນພິການ. ຄວາມຕ້ອງການ
ຟື ້ ນຟູ ໄລຍະສ້ັນນ ້  ແມ່ນຈະປະກອບໃຫ້ ຄວາມຕ້ອງການ ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ໂດຍມ ເປົ ້ າໝາຍເພ່ືອ 
ສ້າງຄວາມສາມາດ ໃນການປັບຕົວ ຂອງລະບົບປົກປ້ອງສັງຄົມ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ແມ່ຍິ ງ, ເດັກ, ຄົນຫ າກ
ຫ າຍເພດ, ຄົນພິການ ແລະ ກຸ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດນ້ັນ ຈະສາມາດປະກອບຄໍ າເຫັນ ເຂົ ້ າໃນການຕັດສິ ນໃຈ 

ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ທ ່ ກະທົບກັບ ຊ ວິ ດຂອງພວກເຂົ າ.  

 

ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ ກ່ຽວກຼັບ ການພຼັ ດທະນາມະນຼຸດ  

 

ການຈ້າງງານ ແລະ ຊ ວິ ດການເປັນຢູ່  

 

ການສໍ າຫ ວດແຮງງານ ໃນ ສປປ ລາວ ໃນປ  201719 ໄດ້ລະບຼຸ ໃຫ້ເຫຼັ ນວ່າ 69 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງປະຊາກອນ

ທຼັງໝົດຂອງປະເທດ ເຊ່ິງມີຈ ານວນ 6,9 ລ້ານຄົນນຼັ້ນ ແມ່ນຢູ່ໃນເກນອາຍຼຸ ເຮຼັດວຽກ (15 ປີຂ້ຶນໄປ). ອຼັ ດຕາ

ສ່ວນຂອງ ປະຊາກອນໃນເກນອາຍຼຸ ເຮຼັດວຽນຼັ້ນ ແມ່ນ 75,4 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນເຂດເທດສະບານ ແລະ 66 ສ່ວນ

ຮ້ອຍ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ຍ້ອນວ່າ ຈ ານວນປະຊາກອນ ອາຍຼຸຕ ່ າກວ່າ 15 ປີ ມີຫ າຍກວ່າ ໃນເຂດຊົນນະບົດ. 

ແມ່ຍິງ ມີຫ າຍກວ່າ 50 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນເກນອາຍຼຸ ເຮຼັດວຽກ ທຼັງໃນເທດເທດສະບານ ແລະ ໃນເຂດ

ຊົນນະບົດ. ຕາຕະລາງ 6 ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຕົວບ່ົງຊ ້ ແຮງງານຕ້ົນຕໍ ໃນ ສປປ ລາວ.  

                                                           
19 ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ການສໍ າຫ ວດແຮງງານ ໃນ ສປປ ລາວ ໃນປ  2017, ເຜ ຍແຜ່ໃນເດື ອນມິຖຸນາ 2018.  
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ຕາຕະລາງ 6: ຕົວບ່ົງຊ້ີ ຕະຫ າດແຮງງານຕ້ົນຕ  ໃນ ສປປ ລາວ, ປີ 2017 

ປະຊາກອນໃນເກນອາຍຼຸ ເຮຼັດວຽກ  4.758.031  
ກ າລຼັ ງແຮງງານ  1.940.230  

ອຼັດຕາສ່ວນຂອງ ກ າລຼັ ງແຮງງານ (ສ່ວນຮ້ອຍ)  40,8  

ນອກກ າລຼັ ງແຮງງານ  2.817.801 
ເຮຼັດວຽກ  1.757.733  
ຫວ່າງງານ  182.497 

ອຼັດຕາຫວ່າງງານ (ສ່ວນຮ້ອຍ)   9,4  

ກ າມະກອນເຮຼັດວຽກໃຫ້ຕົນເອງ  2.455.328 

ອຼັດຕາຂອງອົງປະກອບ ແຮງງານທ່ີບ ່ ໄດ້ນ າໃຊ້ (ສ່ວນຮ້ອຍ)  25,8  

ອຼັດຕາຫວ່າງງານຂອງໄວໜຼຸ່ ມ, ອາຍຼຸ  15–24 ປີ (ສ່ວນຮ້ອຍ)  18,2  

ອຼັດຕາສ່ວນຂອງ ກ າມະກອນເຮຼັດວຽກໄດ້ຮຼັບຄ່າຈ້າງ ໃນການຈ້າງງານທຼັງ

ໝົດ (ສ່ວນຮ້ອຍ)  

32,4  

ເງິນເດ ອນລວມຍອດສະເລ່ຍ ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ (ກີບ)  2.481.000  

ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ການສໍ າຫ ວດແຮງງານ ໃນ ສປປ ລາວ ໃນປ  2017, ເຜ ຍແຜ່ ໃນເດື ອນມິຖຸນາ 2018. 

 

ໃນຈໍ ານວນ 1,8 ລ້ານຄົນ ທ ່ ຖື ກຈ້າງແຮງງານນ້ັນ, 1,5 ລ້ານຄົນ ຄາດວ່າ ຢູ່ໃນການຈ້າງງານ ບໍ່ ເປັນທາງການ 

ໃນປ  2017. ກໍາມະກອນເຮັດວຽກໃຫ້ຕົນເອງ ມ ຈໍ ານວນເຖິງ 33,5 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນການຈ້າງງານ ບໍ່ ເປັນທາງ

ການ. ຫ າຍກວ່າເຄິ່ ງລ້ານຄົນ ເຮັດວຽກໃນພາກ ກະສິ ກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ການປະມົງ, ຕາມມາດ້ວຍ ການຄ້າ

ສ່ົງ ແລະ ຄ້າຍ່ອຍ ແລະ ການປົກຄອງ ແລະ ປ້ອງກັນປະເທດ. ກໍາມະກອນເຮັດວຽກຊ່ວຍຄອບຄົວ (ບໍ່ ໄດ້

ຮັບເງິ ນປະຈໍ າ) ມ ອັດຕາສ່ວນການຈ້າງງານ ສູງສຸດ ເຖິງ 38,3 ສ່ວນຮ້ອຍ, ຕາມມາດ້ວຍ ຜູ້ອອກແຮງງານ 

ແລະ ກໍາມະກອນເຮັດວຽກໃຫ້ຕົນເອງ. ແມ່ຍິ ງ ມັກຈະເຮັດວຽກ ເປັນກໍາມະກອນຊ່ວຍຄອບຄົວ ຫ າຍກວ່າ

ຜູ້ຊາຍ, ສ່ວນຜູ້ຊາຍນ້ັນ ມັກຈະເປັນຜູ້ອອກແຮງງານ.   

 

ໃນຈໍ ານວນການຈ້າງງານທັງໝົດ, ຂະແໜງການທາງການ ມ ຈໍ ານວນ 26,5 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຜູ້ອອກແຮງ

ງານ 35,2 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນຂະແໜງການບໍ່ ເປັນທາງການ ແລະ 38,3 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນຄົວເຮື ອນ. ແມ່ຍິ ງ ມ 

ຫ າຍກວ່າຜູ້ຊາຍ ທ ່ ຖື ກຈ້າງງານ ບໍ່ ເປັນທາງການ ໃນທຸກໆແຂວງ ຍົກເວ້ັນແຂວງຫ ວງພະບາງ. ຊ່ອງຫວ່າງ

ຍິ ງ-ຊາຍ ໃນອັດຕາການຈ້າງງານ ບໍ່ ເປັນທາງການ ແມ່ນສູງສຸດ ໃນແຂວງເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື . ຄາດ

ຄະເນວ່າ 127.000 ຄົນ ອາໃສຢູ່ປະເທດອື່ ນ ເຊິ່ ງໃນຈໍ ານວນນ້ັນ ເກືອບ 60 ສ່ວນຮ້ອຍ ເປັນແມ່ຍິ ງ. ຄົນ

ສ່ວນຫ າຍທ ່ ໄປຢູ່ຕ່າງປະເທດນ້ັນ ແມ່ນເພ່ືອເຮັດວຽກ ແລະ ສ່ົງເງິ ນ ແລະ/ຫ ື  ສິ ນຄ້າ ກັບຄື ນບ້ານເກ ດ.  

 

ເງິ ນເດື ອນສະເລ່ຍຂອງ ຜູ້ອອກແຮງງານ ເຊິ່ ງຮວມທັງ ການຈ່າຍເປັນເງິ ນ ແລະ ການຈ່າຍເປັນວັດຖຸ ແລະ 

ລາຍຮັບຈາກວຽກເສ ມ ແມ່ນ 2,5 ລ້ານກ ບ, ແລະ ຄ່າສະເລ່ຍ ແມ່ນຢູ່ທ ່  1,8 ລ້ານກ ບ. ຊ່ອງຫວ່າງຍິ ງ-ຊາຍ ທ ່ ພ້ົນ

ເດັ່ ນ ແມ່ນຢູ່ທ ່  ລາຍຮັບຂອງຜູ້ອອກແຮງງານເພດຍິ ງ ເຊິ່ ງໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ ແມ່ນ 0,5 ລ້ານກ ບ ຕ່ໍເດື ອນ 

ໜ້ອຍກວ່າຜູ້ຊາຍ. ຂອບເຂດລາຍຮັບ ທ ່ ແມ່ຍິ ງສ່ວນຫ າຍໄດ້ຮັບ ແມ່ນແຕ່ 1 ລ້ານ ເຖິງ 1,5 ລ້ານກ ບ 
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(32,1 ສ່ວນຮ້ອຍ), ສ່ວນຜູ້ຊາຍແມ່ນແຕ່ 2 ລ້ານ ເຖິງ 2,5 ລ້ານກ ບ (24,5 ສ່ວນຮ້ອຍ). ໂດຍລວມແລ້ວ 

ແມ່ຍິ ງໄດ້ຮັບເງິ ນ ໜ້ອຍກວ່າຜູ້ຊາຍຫ າຍ ເຊິ່ ງຄາດຄະເນ ລາຍຮັບສຸດທິ ແຫ່ງຊາດ ຕ່ໍຫົວຄົນ ແມ່ນ 5.354 

ໂດລາສະຫະລັດ ສໍ າລັບແມ່ຍິ ງ ເມື່ ອທຽບກັບຜູ້ຊາຍ ແມ່ນ 6.789 ໂດລາສະຫະລັດ.20 ແມ່ຍິ ງທ ່     ຖື ກຈ້າງງານ 

ສ່ວນຫ າຍຈະຢູ່ໃນອາຊ ບ ບໍ ລິ ຫານ ແລະ ວິ ຊາຊ ບ ຫ າຍກວ່າຜູ້ຊາຍ. ແມ່ຍິ ງສ່ວນຫ າຍ ຍັງຈະເປັນ 

ພະນັກງານບໍ ລິ ການ ແລະ ພະນັກງານຂາຍ ຫ າຍກວ່າຜູ້ຊາຍ, ສໍ າລັບ ອັດຕາສ່ວນຂອງ ກໍາມະກອນກະສິ ກໍາ 

ທ ່ ມ ທັກສະ ທັງຊາຍແລະຍິ ງ ຈະຢູ່ທ ່ ປະມານ 41 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ ຜູ້ທ ່ ຖື ກຈ້າງງານ.  

 

ມາຮອດປ  2017, ມ ປະຊາກອນເຮັດວຽກ ພຽງແຕ່ 0,8 ລ້ານຄົນ ໃນຈໍ ານວນປະມານ 4,8 ລ້ານຄົນ ໄດ້ເຂົ ້ າ

ຢູ່ໃນ ລະບົບປົກປ້ອງສັງຄົມ. ໃນຈໍ ານວນນ ້ , 72 ສ່ວນຮ້ອຍ ແມ່ນເຂົ ້ າຢູ່ໃນ ກອງທຶ ນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 

ແລະ 21 ສ່ວນຮ້ອຍ ແມ່ນຢູ່ໃນ ກອງທຶ ນປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ. ໃນຈໍ ານວນຜູ້ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 

(259.000 ຄົນ), ສ່ວນຫ າຍແມ່ນມ ປະກັນສຸຂະພາບ, ຕາມມາດ້ວຍ ຜົນປະໂຫຍດເວລາເກ ດລູກ ແລະ ຜົນ

ປະໂຫຍດສໍ າລັບ ຜູ້ອອກບໍ ານານ.21 

 

ບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ 

 

ສປປ ລາວ ຖື ກຈັດຢູ່ໃນອັນດັບທ  138 ໃນຈໍ ານວນ 188 ປະເທດ ສໍ າລັບ ດັດສະນ ພັດທະນາມະນຸດ ເຊິ່ ງ ດັດ

ສະນ ພັດທະນາ ບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ແມ່ນ 0,934. ເຖິງແມ່ນວ່າ ປະເທດໄດ້ມ ຄວາມຄື ບໜ້າຫ າຍ ທາງດ້ານ 

ຄວາມສະເໝ ພາບຍິ ງ-ຊາຍ, ແຕ່ວ່າ ຄວາມບໍ່ ສະເໝ ພາບ ກ່ໍຍັງມ ຢູ່ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຢູ່ໃນເຂດພ້ືນທ ່  ກໍາ

ລັງພັດທະນາ. 

 

ຄວາມບໍ ່ ສະເໝ ພາບຍິ ງ-ຊາຍ  

 

ຄວາມບໍ່ ສະເໝ ພາບລະຫວ່າງຍິ ງ-ຊາຍ ແມ່ນມ ແຜ່ຫ າຍ ໃນ ສປປ ລາວ ທາງດ້ານ ການຈ້າງງານ ທ ່ ເປັນ

ທາງການ ແລະ ບໍ່ ເປັນທາງການ, ການເຂົ ້ າເຖິງ ການບໍ ລິ ການດ້ານການເງິ ນ ແລະ ການເຂົ ້ າຮ່ວມໃນສັງຄົມ 

ແລະ ການເມື ອງ. ຕົວຢ່າງສໍ າຄັນ: ເຖິງແມ່ນວ່າ 25 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ ສະມາຊິ ກສະພາແຫ່ງຊາດ ເປັນເພດ

ຍິ ງ ໃນປ  2017, ແຕ່ວ່າ ອຸປະສັກຕ່ໍການນໍ າຂອງແມ່ຍິ ງ ແມ່ນມ ຢູ່ໃນຂ້ັນແຂວງ ແລະ ຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ ເຊິ່ ງ

ແມ່ຍິ ງ ມ ພຽງແຕ່ 6 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ ຈໍ ານວນເຈົ ້ າເມື ອງ ແລະ 2,6 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຈໍ ານວນນາຍບ້ານ.22 

ຄວາມສະເໝ ພາບຍິ ງ-ຊາຍ ໄດ້ຮັບການສ່ົງເສ ມໂດຍ ຄະນະກໍາມາທິ ການ ເພ່ືອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິ ງ, 

ແມ່ ແລະ ເດັກ, ສະພາຜູ້ແທນຍິ ງ ປະຈໍ າສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະຫະພັນແມ່ຍິ ງລາວ. ສໍ າລັບການຈ້າງງານ, 

                                                           
20 ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ ອການພັດທະນາ, ອັບເດດຂໍ ້ ມູນສະຖິຕິ ກ່ຽວກັບ ດັດສະນ  ແລະ ຕົວບ່ົງຊ ້ ເຖິງ ການ

ພັດທະນາມະນຸດ, ປ  2018. 

21 ເຊັ່ ນດຽວກັບຂ້າງເທິ ງ. 
22 ສປປ ລາວ, ບົດລາຍງານ ເພື່ ອສ່ົງໃຫ້ CEDAW, ປ  2017. 
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ນອກຈາກ ຄວາມແຕກໂຕນ ໃນຕະຫ າດແຮງງານ ທ ່ ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິ ງນ້ັນແລ້ວ, ແມ່ຍິ ງ ຍັງໃຊ້ເວລາຫ າຍ
ກວ່າຜູ້ຊາຍ ເພ່ືອເຮັດວຽກເຮື ອນ ແລະ ເຮັດວຽກຜະລິ ດ ເຊິ່ ງໃຊ້ເວລາ 150 ນາທ ຕ່ໍວັນ ເພ່ືອເຮັດວຽກເຮື ອນ 

ແລະ ວຽກເບິ່ ງແຍງຄອບຄົວ ທ ່ ບໍ່ ໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານ ເຊິ່ ງເມື່ ອທຽບກັບຜູ້ຊາຍ ແມ່ນໃຊ້ເວລາ 36 ນາທ .23 

ນອກຈາກນ້ັນແລ້ວ, ຄວາມບໍ່ ສະເໝ ພາບ ລະຫວ່າງຍິ ງ-ຊາຍ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນຢູ່ ໃນກຸ່ມຄົນດ້ອຍ

ໂອກາດອື່ ນໆ:  

 

▪ ຊົນເຜົ ່ າສ່ວນນ້ອຍ: ແມ່ຍິ ງຊົນເຜ່ົາສ່ວນນ້ອຍ ມັກຈະບໍ່ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກກົດໝາຍ ທ ່ ມ ເປົ ້ າໝ
າຍເພ່ືອປົກປ້ອງ ສິ ດທິ ຂອງແມ່ຍິ ງ ຍ້ອນວ່າ ພວກເຂົ າຂາດການເຂົ ້ າເຖິງ ການບໍ ລິ ການ ແລະ ກົດໝ
າຍຮ ດຄອງ.24 ອຸປະສັກທາງດ້ານ ພາສາ ແລະ ວັດທະນາທໍາ ກ່ໍຈໍ າກັດ ກຸ່ມຄົນນ ້  ຈາກການເຂົ ້ າເຖິງ ການ

ສຶ ກສາ ແລະ ກິດຈະການສ້າງລາຍຮັບ.  

▪ ກຸ່ມຄົນທ ່ ມ ຄວາມຫ າກຫ າຍທາງເພດ (ກຸ່ມ LGBTQI): ບຸກຄົນໃນກຸ່ມ LGBTQI ປະສົບກັບອຸປະສັກ ແລະ 

ການຈໍ າແນກ. ການເຂົ ້ າເຖິງ ການບໍ ລິ ການ ຂອງກຸ່ມຄົນພິການ LGBTQI ຍິ່ ງມ ອຸປະສັກເພ ້ ມຂຶ ້ ນ ຍ້ອນ

ການຂາດຄວາມເຂົ ້ າໃຈ ກ່ຽວກັບ ຕົວຕົນຂອງພວກເຂົ າ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົ າ ແລະ ຮູບ

ແບບຂອງການຈໍ າແນກ ທ ່ ພວກເຂົ າປະສົບຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົ າ.25 

▪ ຄົນພິ ການ: ອຸປະສັກດ້ານຄວາມພິການ ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນຫ າຍ ໃນແຕ່ລະເພດ, ອາຍຸ, ຊົນເຜ່ົາ, 

ເບື ້ ອງຫ ັ ງທາງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແລະ ຄວາມມັກທາງເພດ.26 ຕາມການລາຍງານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ແມ່ຍິ ງ

ພິການ ປະສົບກັບ ຄວາມອັບອາຍ ແລະ ການຄຸກຄາມ ຫ າຍກວ່າຜູ້ຊາຍພິການ, ແລະ ຍັງປະສົບກັບ 

ອຸປະສັກ ໃນການໄດ້ຮັບ ການບໍ ລິ ການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ.  

 

ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງກັບເພດກົງກັນຂ້າມ  

 

ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງກັບເພດກົງກັນຂ້າມ ແມ່ນເປັນບັນຫາສຸຂະພາບຮຸນແຮງ ໃນ ສປປ ລາວ. ຄວາມ

ຮຸນແຮງນ້ັນ ມາໃນຮູບແບບຂອງ ພຶດຕິກໍາທາງກາຍ, ພຶດຕິກໍາທາງເພດ ແລະ ພຶດຕິກໍາຄວບຄຸມ. ບົດລາຍ

ງານສະບັບໜ່ຶງ ໃນປ  2014 ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນກຸ່ມແມ່ຍິ ງທ ່ ເຄ ຍມ ຄູ່ຄອງ, 30,3 ສ່ວນຮ້ອຍ ເຄ ຍປະສົບ

ກັບ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ທາງກາຍ, ທາງເພດ ແລະ/ຫ ື  ທາງຈິ ດໃຈ. ແມ່ຍິ ງທ ່ ເຄ ຍມ ຄູ່ຄອງ 11,6 ສ່ວນ

ຮ້ອຍ ເຄ ຍປະສົບກັບ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງກາຍ ໃນຕະຫ ອດໄລຍະຊ ວິ ດຂອງພວກເຂົ າ ແລະ 4 ສ່ວນ

ຮ້ອຍ ປະສົບກັບ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງກາຍ ໃນໄລຍະ 12 ເດື ອນຜ່ານມາ, 7,2 ສ່ວນຮ້ອຍ ໄດ້ຮັບການ

                                                           
23 ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ ອແມ່ຍິ ງ (UN Women), ບົດລາຍງານຄວາມຄື ບໜ້າ ກ່ຽວກັບ ແມ່ຍິ ງທ່ົວໂລກ ປ  

2015–2016: ການຫັນປ່ຽນເສດຖະກິດ, ການປະຕິບັດສິ ດທິ , ປ  2016. 

24 ອົງການແຄຣ໌ ສາກົນ (CARE International), ການສ່ົງເສ ມ ເສດຖະກິດຂອງແມ່ຍິ ງ ໃນກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ ລຽບຕາມແມ່

ນໍ ້ າຂອງ: ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບ ກໍລະນ ສຶ ກສາ ໃນປະເທດລາວ, ປ  2015. 

25 ອົງການພັດທະນາສາກົນ ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິ ກາ (USAID), ການວິ ເຄາະບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ຕ່ໍກັບຄວາມພິການ 

ໃນ ສປປ ລາວ, ປ  2018. 

26 ເຊັ່ ນດຽວກັບຂ້າງເທິ ງ. 



53 
 

ລາຍງານວ່າ ເຄ ຍປະສົບກັບ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ໃນຕະຫ ອດໄລຍະຊ ວິ ດຂອງພວກເຂົ າ ແລະ 
3,1 ສ່ວນຮ້ອຍ ປະສົບກັບ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ໃນໄລຍະ 12 ເດື ອນຜ່ານມາ.27 ນອກຈາກນ້ັນ

ແລ້ວ, ໃນຈໍ ານວນແມ່ຍິ ງທ ່ ເຄ ຍມ ຄູ່ຄອງນ້ັນ, 34,8 ສ່ວນຮ້ອຍ ໄດ້ຮັບການລາຍງານກ່ຽວກັບ ພຶດຕິກໍາຄວບ

ຄຸມ ຂອງຄູ່ຄອງຂອງຕົນ. ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງກັບແມ່ຍິ ງ ແມ່ນເປັນທ ່ ຍອມຮັບໄດ້ ໃນຂອບເຂດໃດໜ່ຶງ 

ເຊິ່ ງມ ແມ່ຍິ ງ 29,4 ສ່ວນຮ້ອຍ ລາຍງານວ່າ ຕົນເຊື່ ອວ່າ ເມຍ ຕ້ອງບໍ່ ປະຕິເສດ ມ ເພດສໍ າພັນ ແລະ 44,9 

ສ່ວນຮ້ອຍ ເຫັນດ ວ່າ ຜົວ ສາມາດຕ ເມຍໄດ້ ຖ້າວ່າ ເມຍນອກໃຈ. ມາດຖານ ແລະ ບົດບາດ ລະຫວ່າງຍິ ງ-

ຊາຍ ເຫັນວ່າເປັນສາເຫດໜ່ຶງຂອງ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງກັບແມ່ຍິ ງ, ຕົວຢ່າງ: ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ

ຂອງຄູ່ນອນ ອາດເກ ດມາຈາກ ການກິນເຫ ົ ້ າ, ຄວາມບໍ່ ສັດຊື່  ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງການເງິ ນ ໃນ

ຄອບຄົວ. 

ໃນກຸ່ມແມ່ຍິ ງ ທ ່ ເຄ ຍປະສົບກັບ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຈາກຄູ່ນອນ, ຄວາມອຶ ດອັດໃຈ ແລະ ຄວາມ

ອັບອາຍ ມ ການກ ດກ້ັນແມ່ຍິ ງ ຈໍ ານວນ 43,2 ສ່ວນຮ້ອຍ ຈາກການລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ເຫດການທ ່ ເກ ດຂຶ ້ ນ

ນ້ັນ, ແລະ ໜ້ອຍກວ່າ 30 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂໍ ຄວາມຊ່ວຍເຫ ື ອ ຈາກຫ້ອງການລັດ ຫ ື  ພາກສ່ວນອື່ ນໆ. ການ
ປະສານງານ ແມ່ນຍັງຂາດເຂ ນ ໃນບັນດາຂະແໜງການ ທ ່ ໃຫ້ບໍ ລິ ການຊ່ວຍເຫ ື ອ ຜູ້ປະສົບກັບການໃຊ້
ຄວາມຮຸນແຮງກັບເພດກົງກັນຂ້າມ ສະນ້ັນຈຶ່ ງບໍ່ ມ ກົນໄກເກັບກໍາຂໍ ້ ມູນ ທ ່ ເຊື່ ອມສານກັນດ  ເພ່ືອເກັບກໍາຂໍ ້

ມູນກ່ຽວກັບ ກໍລະນ  ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງກັບເພດກົງກັນຂ້າມ. ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດໍ າເນ ນ

ຄະດ ແພ່ງ ໃນ ສປປ ລາວ, ຂໍ ້ ຂັດແຍ່ງໃນຄອບຄົວ ຈະແມ່ນ ໜ່ວຍງານໄກ່ເກ່ຍບ້ານ ເປັນຜູ້ຈັດການ. ໃນ

ທ່ົວປະເທດ ມ ສູນພັກເຊົ າ ພຽງແຫ່ງດຽວ ທ ່ ຂຶ ້ ນກັບ ສະຫະພັນແມ່ຍິ ງລາວ (ມ ຢູ່ໃນ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ), 

ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າ ສະຫະພັນແມ່ຍິ ງລາວ ສະໜອງໜ່ວຍງານໃຫ້ຄໍ າປຶ ກສາ ໃນຫ າຍແຂວງ ແລະ ຫ າຍ
ເມື ອງ ກ່ໍຕາມ, ແຕ່ວ່າ ການປະເມ ນ ຄວາມສາມາດ ຂອງໜ່ວຍງານເລົ່ ານ ້  ໃນການໃຫ້ບໍ ລິ ການ ທ ່ ມ ຄຸນ

ນະພາບສູງ ສໍ າລັບ ຜູ້ປະສົບໄພນໍ ້ າຖ້ວມ ແມ່ນມ ຄວາມຈໍ າເປັນຮ ບດ່ວນ. 

ຄົນພິການ  

 

ຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບ ຄົນພິການ ໃນ ສປປ ລາວ ມ ໜ້ອຍ. ອັດຕາສ່ວນຂອງຄົນພິການ ຕາມການລາຍງານ ໃຫ້ຮູ້

ວ່າ ມ  2,8 ສ່ວນຮ້ອຍ ເຊິ່ ງອັດຕາສ່ວນຂອງ ເພດຊາຍ ແລະ ເພດຍິ ງ ແມ່ນເທົ່ າກັນ. ອັດຕາສ່ວນນ ້  ສູງກວ່າ

ໜ້ອຍໜ່ຶງ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ທ ່ ບໍ່ ມ ເສ້ັນທາງຜ່ານ (3,3 ສ່ວນຮ້ອຍ) ແລະ ເພ ້ ມຂຶ ້ ນຫ າຍ ຕາມອາຍຸ ເຊິ່ ງ 19 

ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຜູ້ຍິ ງ ແລະ 17 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຜູ້ຊາຍ ທ ່ ອາຍຸຫ າຍກວ່າ 60 ປ  ມ ຄວາມພິການ.28 

ນອກຈາກບັນຫາທ້າທາຍທາງຮ່າງການແລ້ວ, ຄົນພິການ ຍັງປະສົບກັບ ຄວາມອັບອາຍ ແລະ ການຈໍ າແນ

ກ.  

                                                           
27 ຄະນະກໍາມາທິ ການແຫ່ງຊາດ ເພື່ ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງ ແມ່ຍິ ງ ແລະ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ການສໍ າຫ ວດແຫ່ງຊາດ 

ກ່ຽວກັບ ສຸຂະພາບ ແລະ ປະສົບການຊ ວິ ດ ຂອງແມ່ຍິ ງ ໃນປ  2014: ບົດສຶ ກສາ ກ່ຽວກັບ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງກັບ

ແມ່ຍິ ງ, ປ  2014. 

28 ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ປ  2015. ຄວາມໜ້າເຊື່ ອຖື ຂອງ ຂໍ ້ ມູນນ ້  ແມ່ນໜ້າສົງໃສ ຍ້ອນ

ວ່າ ມັນກົງກັນຂ້າມຢ່າງຈະແຈ້ງກັບ ຂໍ ້ ມູນຈາກ ອົງການອະນາໄມໂລກ ເຊິ່ ງພົບວ່າ 18,9 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງປະຊາກອນ

ໃນ ອາຊ ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ມ ຄວາມພິການ.  
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ການປົກປອງເດັກ  

 

ໃນ ສປປ ລາວ, ຂອບກົດໝາຍແຫ່ງຊາດ ເພ່ືອແກ້ໄຂ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງກັບເດັກ ແມ່ນໄດ້ສ້າງຂຶ ້ ນຢູ່
ໃນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກ້ັນ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຕ່ໍແມ່ຍິ ງ ແລະ ເດັກ (ສະບັບປ  2015). 

ແຜນງານປົກປ້ອງເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ ປະກອບດ້ວຍ ການຊ່ວຍເຫ ື ອຂອງລັດຖະບານ ແລະ ການຊ່ວຍເຫ ື ອ
ຂອງຄູ່ຮ່ວມງານ ເພ່ືອແກ້ໄຂ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ການທາລຸນ, ການປະລະເດັກ ແລະ ການຂຶ ້ ນທະບຽນ

ການເກ ດຂອງເດັກ ທ ່ ຍັງມ ໜ້ອຍ. ມ ເດັກພຽງແຕ່ 73 ສ່ວນຮ້ອຍ ທ ່ ໄດ້ຂຶ ້ ນທະບຽນ ໃນເວລາເກ ດໃໝ່, ສ່ວນ 49 

ສ່ວນຮ້ອຍ ແມ່ນບໍ່ ມ ໃບຢ້ັງຢື ນການເກ ດ.29 ເດັກ 1 ໃນ 6 ຄົນ ໃນ ສປປ ລາວ ປະສົບກັບ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນ

ແຮງທາງກາຍ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄ້ັງ ກ່ອນອາຍຸຮອດ 18 ປ  ແລະ ມ ຈໍ ານວນໜ່ຶງ ທ ່ ປະສົບກັບ ຮູບແບບໃດໜ່ຶ

ງຂອງ ການທາລຸນທາງເພດ. ເດັກສ່ວນຫ າຍ ບໍ່ ຮູ້ຈັກ ບ່ອນທ ່ ຕົນສາມາດລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ການໃຊ້ຄວາມ

ຮຸນແຮງ ແລະ ພວກເຂົ າ ບໍ່ ຊອກຫາ ພາກສ່ວນທ ່ ສາມາດຊ່ວຍເຫ ື ອພວກເຂົ າໄດ້.30 

 

 

ການປະເມີນ ຜົນກະທົບຈາກໄພພິບຼັດ ຕ ່ ກຼັບ ການພຼັ ດທະນາມະນຼຸດ  

 

ຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດ ຕໍ ່ ກັບ ການຈ້າງງານ ແລະ ຊ ວິ ດການເປັນຢູ່  

 

ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈໍ ານວນກໍາມະກອນ ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ນໍ ້ າຖ້ວມຄ້ັງນ ້  ອາດຫຍຸ້ງຍາກໃນການຄາດຄະ
ເນໄດ້ ກ່ໍຕາມ, ແຕ່ວ່າ ຜົນກະທົບຂອງ ນໍ ້ າຖ້ວມຄ້ັງນ ້  ຕ່ໍກັບ ການຈ້າງງານ ແລະ ຊ ວິ ດການເປັນຢູ່ ສາມາດ

ເວົ ້ າໄດ້ວ່າ ມ ຜົນກະທົບຫ າຍສຸດ ໃນຂະແໜງກະສິ ກໍາ, ການຄ້າ, ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ. ຍ້ອນວ່າ 

ແຮງງານ ໃນຂະແໜງການ ບໍ່ ເປັນທາງການ ມ ສູງ (83 ສ່ວນຮ້ອຍ), ການຄາດຄະເນ ຈຶ່ ງສະຫ ຸ ບເອົ າວ່າ ຢ່າງ
ໜ້ອຍ ຄົວເຮື ອນເຄິ່ ງໜ່ຶງ ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນ້ັນ ກວມເອົ າ ກໍາມະກອນທ ່ ເຮັດວຽກໃຫ້ຕົນເອງ ຫ ື  

ປະກອບສ່ວນເປັນ ກໍາມະກອນໃນຄອບຄົວ. ນ້ັນໝາຍຄວາມວ່າ ກໍາມະກອນບໍ່ ເປັນທາງການ ຢ່າງໜ້ອຍ 

65.000 ຄົນ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກນໍ ້ າຖ້ວມ ໃນຄ້ັງນ ້ . ກໍາມະກອນທ ່ ເຮັດວຽກໃຫ້ຕົນເອງ ໃນຂະແໜງອຸດ

ສາຫະກໍາແລະການຄ້າ ໄດ້ສູນເສຍລາຍຮັບ ເປັນໄລຍະເວລາ ຈາກ 2 ອາທິ ດ ເຖິງ 3 ເດື ອນ (ໃຫ້ເບິ່ ງ ການ

ລາຍງານກ່ຽວກັບ ຂະແໜງການອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ), ເຊິ່ ງໄດ້ສ່ົງຜົນໃຫ້ ການບໍ ລິ ໂພກອາຫານ ໃນ

ຄອບຄົວ, ລາຍຈ່າຍເພ່ືອສຸຂະພາບ ແລະ ການສຶ ກສາ ຫ ຸ ດລົງຫ າຍ.  

 

                                                           
29 ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ການສໍ າຫ ວດຕົວບ່ົງຊ ້ ສັງຄົມລາວ ຄ້ັງທ  II ປ  2017: ບົດລາຍງານຜົນການສໍ າຫ ວດ 

(ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ: ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ອົງການຢູນິ ເຊັບ, ປ  2018). 

30 ຄະນະກໍາມາທິ ການແຫ່ງຊາດ ເພື່ ອແມ່ແລະເດັກ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ອົງການຢູນິ ເຊັບ ປະຈໍ າ ສປປ ລາວ. 

ການສໍ າຫ ວດທ່ົວປະເທດ ກ່ຽວກັບ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງກັບເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ: ບົດລາຍງານເບື ້ ອງຕ້ົນ (ສປປ 

ລາວ: ຄະນະກໍາມາທິ ການແຫ່ງຊາດ ເພື່ ອແມ່ແລະເດັກ, ປ  2016). 
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ໃນຂະແໜງກະສິ ກໍາ, ພ ້ ນທ່ີປູກຝຼັ ງລ້ຽງສຼັດ ແລະ ວິສາຫະກິດຈຼຸ ລະພາກ ທ່ີຖ ກທ າລາຍນຼັ້ນ ບ ່ ສະເພາະແຕ່ 

ສ່ົງຜົນໃຫ້ ສູນເສຍລາຍຮຼັບຂອງບຼຸກຄົນ ແຕ່ຍຼັງກະທົບກຼັບ ສະມາຊິກຂອງຄອບຄົວທ່ີຖ ກກະທົບ ເຊັ່ ນກັນ. 

ໂດຍອ ງຕາມ ການສໍ າຫ ວດແຮງງານ, ກົນໄກຮັບມື ທ່ົວໄປ ໃນເວລາຂາດເຂ ນລາຍຮັບ ແມ່ນການຫ ຸ ດຜ່ອນ
ລາຍຈ່າຍ ໃນຄອບຄົວ (29,8 ສ່ວນຮ້ອຍ); ຂາຍຊັບສິ ນ ຫ ື  ສັດລ້ຽງ (7,1 ສ່ວນຮ້ອຍ); ແລະ ຂໍ ຄວາມຊ່ວຍເຫ ື ອຈາກ 

ໝູ່ເພ່ືອນ ຫ ື  ພ ່ ນ້ອງ (4,1 ສ່ວນຮ້ອຍ). ການຫ ຸ ດຜ່ອນ ລາຍຈ່າຍໃນຄອບຄົວ ແມ່ນເປັນກົນໄກຮັບມື  ທ ່ ມັກ

ຖື ກນໍ າໃຊ້ຫ າຍທ ່ ສຸດ ທັງໃນເຂດເທດສະບານ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດ.31 

 

ການຫ ຼຸ ດລາຍຈ່າຍ ຍ້ອນຂາດລາຍຮຼັບນຼັ້ນ ຈະມີຜົນກຼັບ ໂພຊະນາການ ແລະ ສຼຸຂະພາບ ໃນເຂດພ ້ ນທ່ີ ຖ ກ

ຜົນກະທົບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໃນກຼຸ ່ມປະຊາກອນຊົນນະບົດ ເຊ່ິງປະມານ 14,2 ສ່ວນຮ້ອຍ ຄາດຄະເນວ່າ ບ ່

ສາມາດຄ ້ າປະກຼັນອາຫານໄດ້. ຕົວຢ່າງ: ຊາວໄຮ່ ທ່ີບ ່ ສາມາດ ປູກພ ດໃນທຼັນທີ ສ າລຼັບ ລະດູການເກຼັບກ່ຽວຕ ່

ໄປ ອາດຈະອົບພະຍົກໄປບ່ອນອ ່ ນ ເພ ່ ອຫາວຽກເຮຼັດ. ຊາວນາສ່ວນຫ າຍ ເຊ່ິງມີຈ ານວນຫ າຍກວ່າ ຊາວໄຮ່

ນຼັ້ນ ໄດ້ວາງແຜນອົບພະຍົກ ໃນປີນ້ີ ຍ້ອນບ ່ ສາມາດປູກພ ດໄດ້ ແລະ ຍ້ອນສູນເສຍລາຍຮຼັບ. ການອົບພະ

ຍົກເພ ່ ອຫາວຽກເຮຼັດ ສ່ວນຫ າຍແລ້ວ ແມ່ນການອົບພະຍົກ ພາຍໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ໄປປະເທດໄທ ໂດຍ

ສະເພາະແມ່ນ ບຼັນດາແຂວງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້, ແລະ ສ າລຼັບ ຊາວກະສິກອນເຫ ົ່ ານ້ີ ວຽກທ່ີ ພວກ

ເຂົາເຮຼັດສ່ວນຫ າຍ ແມ່ນວຽກຢູ່ໃນຂະແໜງກ່ໍສ້າງ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ເຊິ່ ງລາຍຮັບສະເລ່ຍ ແມ່ນປະມານ 

6.000 – 65.000 ກ ບຕ່ໍວັນ ແລະ ສູ່ງກວ່າ ໃນເວລາເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ໂດຍລວມແລ້ວ ເກືອບ 60 ສ່ວນຮ້ອຍ 

ຂອງພວກທ ່ ອົບພະຍົກໄປເຮັດວຽກນ້ັນ ແມ່ນເປັນແມ່ຍິ ງ.  

 

ພາລະອີກອຼັ ນໜ່ຶງ ຂອງຊາວກະສິກອນ ຜູ້ທ່ີສູນເສຍ ຮູບແບບການດ າລົງຊີວິດ ຂອງພວກເຂົາແລ້ວນຼັ້ນ 

ແມ່ນໜ້ີສິນ. ໂດຍ    ອີງຕາມ ການຄາດຄະເນ ທ່ີໄດ້ລາຍງານໃນຂະແໜງກະສິກ າ, 70 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຄົວ

ເຮ ອນ ປົກກະຕິແລ້ວ ຈະມີໜ້ີສິນ ໃນເວລາເກີດໄພພິບຼັດຂອງປີ ເຊ່ິງສ່ວນຫ າຍແລ້ວ ແມ່ນເພ ່ ອຊ ້  ເຄ ່ ອງ

ປູກຂອງຝຼັ ງ ເຊ່ິງຮວມທຼັງ ເມຼັດພຼັ ນ, ປຼຸຸ໋ ຍ, ຢາຂ້າສຼັດຕູພ ດ ແລະອ ່ ນໆ; ເພ ່ ອການລົງທຶນ; ເພ ່ ອປ່ິນປົວ

ສຼຸຂະພາບ; ແລະ ເພ ່ ອລາຍຈ່າຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກຼັບໂຮງຮຽນ ເຊຼັ່ ນວ່າ ເຄ ່ ອງແບບ ແລະ ອຼຸປະກອນ. ພືດຜົນທ ່

ຖື ກທໍາລາຍທັງໝົດ ຫ ື  ຜົນເກັບກ່ຽວທ ່ ຫ ຸ ດລົງຫ າຍ ຈະຍິ່ ງເພ ້ ມພາລະທາງການເງິ ນ ໃຫ້ກະສິ ກອນຜູ້ກູ້ຢື ມເງິ ນ 
ເຊິ່ ງສ່ວນຫ າຍແລ້ວ ອາດຈະຕ້ອງໄດ້ກູ້ຢື ມເງິ ນເພ ້ ມຕ່ືມ ເພ່ືອການຜະລິ ດ. ເນື່ ອງຈາກວ່າ ມ ພຽງແຕ່ປະມານ 

17 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ ປະຊາກອນໃນເກນອາຍຸເຮັດວຽກ ໃນ ສປປ ລາວ ທ ່ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ຈາກພາກສ່ວນ
ປະກັນສັງຄົມ ດ່ັງທ ່ ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວນ້ັນ, ສະນ້ັນ ຕາໜ່າງຄວາມປອດໄພຂອງສັງຄົມ ສໍ າລັບ ກໍາມະກອນຜູ້ໄດ້
ຮັບຜົນກະທົບນ້ັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຜູ້ທ ່ ທຸກຍາກຂາດເຂ ນ ຈຶ່ ງມ ຂອບເຂດຈໍ າກັດ.  
 

ຜົນກະທົບຈາກນໍ ້ າຖ້ວມ ຕໍ ່ ກັບດ້ານບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ  

 

ເຖິງແມ່ນວ່າ ຜົນກະທົບນ້ັນ ແຕກຕ່າງກັນ ຢູ່ໃນແຕ່ລະແຂວງ ກ່ໍຕາມ, ແຕ່ວ່າ ສິ່ ງທ ່ ຄ້ົນພົບຕ້ົນຕໍ ກ່ຽວ
ກັບ ຜົນກະທົບຈາກນໍ ້ າຖ້ວມຄ້ັງນ ້  ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜູ້ຊາຍ ແລະ ຜູ້ຍິ ງ ທ ່ ເຮັດວຽກການຜະລິ ດ ແລະ ມ 
ລາຍຮັບພຽງພໍ ໃນຜ່ານມານ້ັນ ຍັງເຫ ື ອແຫ ່ ງທຶ ນພຽງໜ້ອຍດຽວ ເພ່ືອຈັດການ ກັບສະພາບການນ ້ . ໂດຍ

ສະເພາະແລ້ວ, ນໍ ້ າຖ້ວມຄ້ັງນ ້  ກະທົບກັບ ການເຂົ ້ າເຖິງ ບໍ ລິ ການ ແລະ ແຫ ່ ງຊັບພະຍາກອນ ສໍ າລັບແມ່ຍິ ງ. 

                                                           
31 ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ບົດລາຍງານ ການສ າຫ ວດແຮງງານ ໃນ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2017, ເຜີຍແຜ່ໃນປີ 2018. 
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ແມ່ຍິ ງ ມ ໜ້າທ ່ ຮັບຜິດຊອບຫ ັ ກ ໃນການຕັກນໍ ້ າ ເຊິ່ ງໝາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ທ ່ ຢູ່ໃນແຄ້ມຂອງຜູ້ອົບພະຍົບນ້ັນ 

ຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນ ເພ່ືອລໍ ຖ້າເອົ ານໍ ້ າ. ນອກຈາກນ້ັນແລ້ວ, ແມ່ຍິ ງໃນແຄ້ມເຫ ົ່ ານ ້  ຍັງບໍ່ ມ ຄວາມເປັນສ່ວນ

ຕົວ ໃນເວລາອາບນໍ ້ າ ແລະ ໃຊ້ຫ້ອງນໍ ້ າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໃນເວລາທ ່ ພວກເຂົ າເປັນປະຈໍ າເດື ອນ. ຄວາມ
ຂາດເຂ ນຫ້ອງອາບນໍ ້ າ ແລະ ຫ້ອງນໍ ້ າ ສໍ າລັບຄົນພິການ ຍິ ງເພ ່ ມຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ ພ ່ ນ້ອງທ ່ ເປັນ

ແມ່ຍິ ງ ຕ້ອງໄດ້ເບິ່ ງແຍງພວກເຂົ າ. ໃນຄົວເຮື ອນນ້ັນ, ໄພພິບັດ ສາມາດນໍ າໄປສູ່ຂໍ ້ ຂັດແຍ່ງ ໃນເລື່ ອງການ

ເງິ ນ ເຊິ່ ງອາດກ່ໍໃຫ້ເກ ດ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິ ງ ມ ຄວາມສ່ຽງຫ າຍຂຶ ້ ນ.  

 

ຄົວເຮື ອນທ ່ ມ ແມ່ຍິ ງ ເປັນຫົວໜ້າຄອບຄົວ ອາດປະສົບກັບ ບັນຫາທ້າທາຍ ໃຫຍ່ກວ່າຄົນອື່ ນໆ ໃນການເຂົ ້ າ
ເຖິງ ການບໍ ລິ ການດ້ານ ສາທາລະນະສຸກ, ກົດໝາຍ ແລະ ສັງຄົມ. ໄພພິບັດຄ້ັງນ ້  ຍັງໄດ້ຊໍ ້ າຕ່ືມ ການຕັດຂາດ
ແມ່ຍິ ງ ອອກຈາກການຕັດສິ ນໃຈ ໃນແຄ້ມຜູ້ອົບພະຍົບ. ຄະນະກໍາມະການພັດທະນາບ້ານ ເຊິ່ ງ 90 ສ່ວນຮ້ອຍ 

ແມ່ນຜູ້ຊາຍເປັນຫົວໜ້ານ້ັນ ຍັງຄົງຮັກສາໜ້າທ ່ ຂອງພວກເຂົ າ ໃນການຄຸ້ມຄອງແຄ້ມ, ເຮັດໃຫ້ຊາວບ້ານ
ສ່ວນຫ າຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ແມ່ຍິ ງນ້ັນ ຖື ກຕັດຂາດອອກຈາກ ການຕັດສິ ນໃຈ ກ່ຽວກັບ ການຕອບໂຕ້ໄພ
ນໍ ້ າຖ້ວມ ແລະ ການຟື ້ ນຟູ. ສະພາບການເຊັ່ ນນ ້  ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິ ງ ຮູ້ສຶ ກວ່າ ການຕັດສິ ນໃຈທັງໝົດ ກ່ຽວກັບ 

ຊ ວິ ດຂອງພວກເຂົ າ, ລູກຫ ານຂອງພວກເຂົ າ ແລະ ເງື່ ອນໄຂການດໍ າລົງຊ ວິ ດ ຂອງພວກເຂົ າ ແມ່ນຂຶ ້ ນກັບ
ຄົນອື່ ນ ເຊັ່ ນວ່າ ຜູ້ຈັດການແຄ້ມ ແລະ ອໍ ານາດການປົກຄອງລັດ. ບໍ່ ມ ໃຜມາປຶ ກສາຫາລື  ກັບພວກເຂົ າ ກ່ຽວ

ກັບ ການຄຸ້ມຄອງແຄ້ມ, ການກ່ໍສ້າງບ່ອນພັກເຊົ າ ຫ ື  ເຮື ອນຢູ່ຊ່ົວຄາວ. 

 

ໃນແຂວງວຽງຈັນ, ນໍ ້ າຖ້ວມ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໂຈະ ວຽກງານປູກຈິ ດສໍ ານຶ ກ ແລະ ການເຜ ຍແຜ່ ກ່ຽວກັບ 

ການແບ່ງປັນວຽກງານ ໃຫ້ເທົ່ າທຽມກັນ ລະຫວ່າງຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ ການກໍານົດ “ບ້ານຕົວແບບ ຄວາມສະເ

ໝ ພາບຍິ ງ-ຊາຍ” ຈາກສະຫະພັນແມ່ຍິ ງລາວ. ໃນວຽກງານດ່ັງກ່າວນ ້ , ບ້ານ ແລະ ຄົວເຮື ອນ ໄດ້ຮັບສື່  ຂໍ ້ ມູນ

ຂ່າວສານ, ສື່ ການສຶ ກສາ ແລະ ການສື່ ສານ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສະເໝ ພາບຍິ ງ-ຊາຍ, ຄວາມສໍ າຄັນໃນການ 

ຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ຍິ ງ ເຂົ ້ າເຖິງ ຄະນະກໍາມະການບ້ານ ແລະ ກອງປະຊຸມບ້ານ, ແລະ ການກໍາຈັດ ການໃຊ້ຄວາມ

ຮຸນແຮງຕ່ໍກັບແມ່ຍິ ງ. ນໍ ້ າຖ້ວມຄ້ັງນ ້  ຍັງໄດ້ຕັດຂາດການສື່ ສານ ລະຫວ່າງ ຄະນະຂ້ັນເມື ອງ ແລະ ຄະນະຂ້ັນ

ບ້ານ ຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິ ງລາວ.  

 

ຜົນກະທົບຕ້ົນຕໍ ດ້ານຈິ ດຕະສັງຄົມ ຈາກເຂື່ ອນແຕກ ໃນແຂວງອັດຕະປື  ແລະ ນໍ ້ າຖ້ວມຄ້ັງນ ້  ປະກອບ
ດ້ວຍ ບັນຫາ ແລະ ຄວາມກົດດັນ ທ ່ ເພ ້ ມຂຶ ້ ນ ເຊິ່ ງເປັນໄດ້ໃນຫ າຍຮູບແບບ ແຕກຕ່າງກັນ ສໍ າລັບ ຜູ້ຊາຍ 

ແລະ ຜູ້ຍິ ງ. ສ່ວນຫ າຍແລ້ວ ແມ່ຍິ ງ ກັງວົນໃຈກ່ຽວກັບ ຄວາມປອດໄພຂອງ ລູກຫ ານຂອງພວກເຂົ າ ໃນ

ແຄ້ມພັກເຊົ າ, ແລະ ຄວາມຢ້ານກົວຂອງພວກເຂົ າ ປະກອບດ້ວຍ ການຖື ກຄຸກຄາມທາງເພດ, ຂ ້ ລັກ, ການ

ຄ້າມະນຸດ, ແລະ ການເຈັບປ່ວຍ ພ້ອມທັງ ຢ້ານເກ ດອັກຄ ໄພ. ຜູ້ຊາຍ ກັງວົນໃຈຫ າຍ ກ່ຽວກັບ ຄວາມປອດ
ໄພ ໃນແຄ້ມພັກເຊົ າໃໝ່ ແລະ ບໍ່ ສາມາດເຂົ ້ າເຖິງ ພ້ືນທ ່ ດິ ນຜະລິ ດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ລະດູໜາວ ກໍາລັງ

ໃກ້ເຂົ ້ າມາ. ທັງຊາຍ ແລະ ຍິ ງ ກັງວົນໃຈ ກ່ຽວກັບ ການຂາດອາຫານ ແລະ ນໍ ້ າ, ແລະ ພວກເຂົ າຢ້ານວ່າ ນໍ ້ າ

ຈະຖ້ວມອ ກ. ທັງສອງເພດ ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ນອນບໍ່ ຫ ັ ບດ  ຍ້ອນຄວາມກັງວົນໃຈ ແລະ ຄວາມກົດດັນ. ບໍ່ ມ 

ຈັກຄົນ ທ ່ ໄດ້ລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ການນໍ າໃຊ້ ຍຸດທະສາດຮັບມື  (ຍົກເວ້ັນແຕ່ ຜູ້ຊາຍ ທ ່ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ການ

ດື່ ມເຫ ົ ້ າ ແມ່ນເປັນກົນໄກຮັບມື ອັນໜ່ຶງ) ແລະ ເພ່ິງລັດຖະບານ ເພ່ືອຕອບສະໜອງ ສິ່ ງທ ່ ພວກເຂົ າ

ຕ້ອງການ. ຜູ້ຊາຍບາງຄົນ ທ ່ ສາມາດເດ ນທາງ ກັບໝູ່ເພ່ືອ ຫ ື  ພ ່ ນ້ອງ ໄດ້ເດ ນທາງອອກນອກແຄ້ມ ເພ່ືອ
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ຫາອາຫານ ແລະ ບາງຄົນ ກ່ໍໄດ້ເຮັດວຽກກັບບໍ ລິ ສັດ ທ ່ ສ້າງເຂື່ ອນນ້ັນ ເພ່ືອອະນາໄມເຮື ອນ ໃນບ້ານທ ່ ໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບ.  

 

ໃນທ ່ ສຸດແລ້ວ, ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ກັບເພດກົງກັນຂ້າມ ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ

ທາງເພດໄດ້ເພ ່ ມຂຶ ້ ນ ໃນໄລຍະຍົກຍ້າຍ ແລະ ໃນເຫດການສຸກເສ ນ. ປັດໄຈຕ່າງໆ ທ ່ ປະກອບເຮັດໃຫ້ ຄວາມ

ສ່ຽງເພ ່ ມຂຶ ້ ນນ້ັນ ປະກອບດ້ວຍ ການແຍກຈາກຄອບຄົວ, ການແຕກຫັກຂອງ ລະບົບປົກປ້ອງຊຸມຊົນ, 

ການອາໃສຢູ່ໃນແຄ້ມ ທ ່ ມ ຄົນຫ າຍ ເຊິ່ ງບໍ່ ມ ພະນັກງານ ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ເພ່ືອປົກປ້ອງ ກຸ່ມສ່ຽງໄພ, 

ແລະ ບໍ່ ມ ໄຟຟ້າ ໃນຫ າຍເຂດພ້ືນທ ່  ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ປັດໄຈອື່ ນໆ. ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນ
ແຮງ ກັບເພດກົງກັນຂ້າມ ໄດ້ເພ ່ ມຂຶ ້ ນ ໃນແຄ້ມຜູ້ອົບພະຍົບ ແລະ ໃນບ່ອນຫ ົ ບໄພຊ່ົວຄາວ ໃນເມື ອງສະໜ
າມໄຊ ຍ້ອນສະພາບການ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແຄ້ມ. ບ່ອນຫ ົ ບໄພຊ່ົວຄາວ ຢູ່ບ້ານຫາດດຽວ ແມ່ນມ ຄົນຫ າຍ
ເກ ນ ແລະ ບໍ່ ມ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ສໍ າລັບ ແມ່ຍິ ງ ຫ ື  ຜູ້ຊາຍ, ຫ້ອງນໍ ້ າຊາຍ ແລະ ຫ້ອງນໍ ້ າຍິ ງ ຕິດກັນ ແລະ 

ພ້ືນທ ່ ອາບນໍ ້ າ ບໍ່ ເປັນສ່ວນຕົວ ສໍ າລັບ ແມ່ຍິ ງ ຫ ື  ຜູ້ຊາຍ. ແຄ້ມໂຮງຮຽນມັດທະຍົມປາຍ ສະໜາມໄຊ ບໍ່ ມ 

ຫ້ອງນໍ ້ າ ຫ ື  ບ່ອນອາບນໍ ້ າເລ ຍ ທ ່ ແຍກຊາຍ ແລະ ຍິ ງຕ່າງຫາກ.  

 

ຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ ຕໍ ່ ກັບ ຄົນພິການ  

 

ຜູ້ອົບພະຍົບທ ່ ເປັນຄົນພິການ ປາກົດວ່າ ຖື ກຕັດຂາດ ຈາກການຕັດສິ ນໃຈ ແລະ ວຽກງານອື່ ນໆ ໃນແຄ້ມ. 

ຕາມການລາຍງານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເດັກ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ ທ ່ ເປັນຄົນພິການ ປະສົບກັບ ຄວາມອັບອາຍ ແລະ ການຈໍ າ
ແນກ. ອາຄານໃນແຄ້ມຊ່ົວຄາວ ບ້ານຫາດດຽວ ບໍ່ ໄດ້ຖື ກອອກແບບມາ ເພ່ືອການເຄື່ ອນທ ່ ຂອງຄົນພິການ 

ເຊິ່ ງໝາຍຄວາມວ່າ ພວກເຂົ າຕ້ອງໄດ້ອາໃສຄົນອື່ ນ ເພ່ືອໄປຫ້ອງນໍ ້ າ ແລະ ສະຖານທ ່ ອາບນໍ ້ າ. ໃນເຂດ

ຊົນນະບົດຂອງລາວ, ສິ່ ງທ ່ ກ່າວມານ້ັນ ແມ່ນເປັນບັນຫາພິເສດ ສໍ າລັບຄົນພິການ ແລະ ຜູ້ອາຍຸສູງ ຍ້ອນວ່າ 
ພວກເຂົ າຈໍ າກັດ ການກິນອາຫານ ແລະ ນໍ ້ າ ແລະ ຫ ຸ ດຈໍ ານວນຄ້ັງ ທ ່ ພວກເຂົ າຕ້ອງໄປຂັບຖ່າຍ ເພ່ືອບໍ່ ໃຫ້

ເປັນພາລະກັບ ພ ່ ນ້ອງ (ແມ່ຍິ ງ) ທ ່ ເບິ່ ງແຍງພວກເຂົ າ, ເຮັດໃຫ້ມັນມ ຜົນສະທ້ອນດ້ານລົບ ຕ່ໍກັບ ສຸຂາອະ

ນາໄມ ແລະ ສຸຂະພາບ ຂອງພວກເຂົ າ. ແມ່ຍິ ງພິການ ທ ່ ມາຢູ່ໃນແຄ້ມນ້ັນ ແມ່ນບໍ່ ເຂົ ້ າຮ່ວມໃນ ການ

ບໍ ລິ ການດູແລເດັກ ແລະ ຄອບຄົວ.  

 

ຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ ຕໍ ່ ກັບ ການປົກປ້ອງເດັກ  

 

ເຫັນໄດ້ວ່າ ເດັກ ແລະ ຄອບຄົວສ່ຽງໄພ ກໍາລັງປະສົບກັບ ບັນຫາຈິ ດຕະສັງຄົມ ທ ່ ຮຸນແຮງ ໃນທຸກໆແຂວງ ທ ່

ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ. ມັນບໍ່ ມ ກົນໄກປົກປ້ອງເດັກ ຢ່າງເປັນລະບົບ ເພ່ືອຮັບປະກັນ ຄວາມປອດ

ໄພຂອງເດັກ, ແລະ ບໍ່ ໄດ້ມ ການເກັບກໍາຂໍ ້ ມູນ ກ່ຽວກັບ ການປົກປ້ອງເດັກ. ເຫດການຕົວຈິ ງນ້ັນ ໄດ້ສະທ້ອນ
ໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມຕ້ອງການຮ ບດ່ວນ ເພ່ືອແກ້ໄຂທາງດ້ານຈິ ດໃຈ ແລະ ຄວາມເຈັບຊໍ ້ າ ຂອງເດັກ ແລະ ຜູ້
ດູແລພວກເຂົ າ. ແຫ ່ ງການເງິ ນ ແລະ ແຫ ່ ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ທ ່ ມ ຈໍ າກັດ ເຮັດໃຫ້ເກ ດບັນຫາທ້າທາຍ 

ໃນການໃຫ້ຄໍ າປຶ ກສາ ດ້ານສຸຂະພາບຈິ ດ, ການຊອກຫາ ກໍລະນ ປົກປ້ອງເດັກ, ແລະ ການໃຫ້ບໍ ລິ ການສັງຄົມ 

ທ ່ ມ ຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ຖ່ວງທັນເວລາ ໃຫ້ກັບ ເດັກສ່ຽງໄພ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົ າ. ເຖິງແມ່ນວ່າ 
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“ພ້ືນທ ່ ເປັນມິດກັບເດັກ” 6 ແຫ່ງ ໄດ້ຖື ກສ້າງຂຶ ້ ນ ໃນເມື ອງສະໜາມໄຊ ສໍ າລັບເດັກອົບພະຍົບ ກ່ໍຕາມ ແຕ່
ວ່າ ຄວາມສາມາດຂອງ ພະນັກງານແຖວໜ້າ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການປົກປ້ອງເດັກນ້ັນ ຍັງມ 
ຕ່ໍາ ຍ້ອນພວກເຂົ າມ ວຽກຫ າຍ, ມ ການໝູນວຽນກັນຫ າຍຄ້ັງ ແລະ ຍ້ອນການຍົກຍ້າຍ ປະຊາຊົນເຂົ ້ າມາຢູ່

ໃນ ສູນຫ ົ ບໄພຊ່ົວຄາວ.  

 

ໃນເວລາເກ ດເຫດສຸກເສ ນ ແລະ ຫ ັ ງເກ ດເຫດສຸກເສ ນ, ເດັກ ທ ່ ບໍ່ ໄດ້ຮັບການເບິ່ ງແຍງ ຢ່າງເໝາະສົມ ຈາກ

ຜູ້ປົກຄອງນ້ັນ ຈະມ ຄວາມສ່ຽງ. ຫ ັ ງຈາກເກ ດນໍ ້ າຖ້ວມແລ້ວ, ມ ເດັກ 58 ຄົນ ທ ່ ເປັນກ່ໍາພ້າ ຈາກ 6 ບ້ານ 

ໃນຈໍ ານວນບ້ານ ທ ່ ຖື ກກະທົບຫ າຍທ ່ ສຸດ, ແລະ ການເກັບກໍາຂໍ ້ ມູນ ກ່ຽວກັບ ເດັກກ່ໍາພ້ານ້ັນ ກໍາລັງດໍ າເນ ນ

ຂຶ ້ ນ ຢູ່ໃນ 13 ບ້ານທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໃນແຂວງອັດຕະປື . ບໍ່ ມ ຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບ ເດັກພິການ. ມັນຈໍ າເປັນຕ້ອງ
ມ  ກົນໄກຂ້ັນຊຸມຊົນ ທ ່ ໃຊ້ໄດ້ດ  ເພ່ືອຕິດຕາມ ສະຖານະພາບຂອງເດັກ ທ ່ ບໍ່ ໄດ້ຮັບການເບິ່ ງແຍງ ຢ່າງເໝາະ
ສົມ ຈາກຜູ້ປົກຄອງ. 

 

ຍຼຸດທະສາດຟ ້ ນຟູ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ເພ ່ ອພຼັ ດທະນາມະນຼຸດ  

 

ການຈ້າງງານ ແລະ ຊ ວິ ດການເປັນຢູ່  

 

ເພ່ືອຫ ຸ ດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກ ການເສຍວຽກເຮັດ ແລະ ການສູນເສຍ ຮູບແບບດໍ າລົງຊ ວິ ດ ທ ່ ເກ ດຈາກນໍ ້ າ
ຖ້ວມນ້ັນ, ບູລິ ມະສິ ດສູງສຸດ ເພ່ືອການຟື ້ ນຟູ ແມ່ນຄວນເອົ າໃຈໃສ່ ໃນການສ້າງ ລາຍຮັບ ແລະ ວິ ທ ການດໍ າ
ລົງຊ ວິ ດ ຂອງປະຊາຊົນ ໃຫ້ກັບຄື ນມາໂດຍໄວ ໂດຍເນ້ັນໜັກໃສ່ ກຸ່ມຄົນສ່ຽງໄພທ ່ ສຸດ ແລະ ກຸ່ມຄົນດ້ອຍ
ໂອກາດທາງສັງຄົມທ ່ ສຸດ. ຍຸດທະສາດຕ່າງໆ ໃນຂົງເຂດພ້ືນທ ່ ນ ້  ຄວນເບິ່ ງກາຍໄລຍະຟື ້ ນຟູ ເພ່ືອຫາໂອກາດ 

ໃນການຂະຫຍາຍຊ່ອງທາງເຮັດວຽກ ນອກຈາກວຽກກະສິ ກໍາ. ຍຸດທະສາດໄລຍະສ້ັນ ສໍ າລັບ ການຟື ້ ນຟູນ້ັນ 

ຄວນກວມເອົ າ ບັນຫາລຸ່ມນ ້ :  

 

• ການຟື ້ ນຟູທັນທ  ສໍ າລັບ ການສູນເສຍ ຮູບແບບດໍ າລົງຊ ວິ ດ ແລະ ການເສຍວຽກເຮັດ  ໂດຍສະ
ເພາະແມ່ນ ສໍ າລັບຜູ້ທ ່ ຢູ່ໃນ ຂະແໜງກະສິ ກໍາ (ໃຫ້ເບິ່ ງຫົວຂໍ ້ ກ່ຽວກັບ ຂະແໜງກະສິ ກໍາ) 

• ການໃຫ້ເງິ ນຊ່ວຍເຫ ື ອລ້າ ເປັນເງິ ນສົດ ເພ່ືອເປັນທຶ ນໃຫ້ພວກທ ່  ຢູ່ໃນຂະແໜງການ ບໍ່ ເປັນທາງ
ການ ທ ່ ໄດ້ສູນເສຍ ວິ ສາຫະກິດຈຸລະພາກ ຂອງພວກເຂົ າ 

• ໃຫ້ບູລິ ມະສິ ດ ວຽກງານເຮັດວຽກແລກເງິ ນ ຫ ື  ເຮັດວຽກແລກອາຫານ ແລະ ແຜນງານຟື ້ ນຟູຕ່າງໆ 
ໃນເວລາຕ່ໍມາ ເຊັ່ ນວ່າ ການສ້ອມແປງທາງ ສໍ າລັບ ຜູ້ທ ່ ໄດ້ສູນເສຍ ຮູບແບບການດໍ າລົງຊ ວິ ດ ຂອງ
ພວກເຂົ າ 

 

ໃນໄລຍະກາງ ເຖິງ ໄລຍະຍາວນ້ັນ, ຈໍ າເປັນຕ້ອງສ້າງແວດລ້ອມ ເພ່ືອສ່ົງເສ ມ ໃຫ້ມ ການຂະຫຍາຍຕົວ ດ້ານ

ການລົງທຶ ນ ໃນທຸລະກິດກະສິ ກໍາ ແລະ ທຸລະກິດທ ່ ບໍ່ ແມ່ນກະສິ ກໍາ. ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຈໍ າເປັນຈະ

ຕ້ອງໄດ້ສ້າງວຽກ ທ ່ ບໍ່ ແມ່ນວຽກກະສິ ກໍາ ໃຫ້ຫ າຍຂຶ ້ ນ ເພ່ືອຮັບເອົ າ 96.000 ຄົນ ໃນແຕ່ລະປ  ເຂົ ້ າໃນ

ເສດຖະກິດ. ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ, ລັດຖະບານ ສາມາດປະຕິບັດ ດ່ັງລຸ່ມນ ້ : 
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• ທວນຄື ນ ບັນດານະໂຍບາຍ ທ ່ ມ ຢູ່ໃນປະຈຸບັນນ ້  ເພ່ືອສ້າງແວດລ້ອມທ ່ ເປັນມິດກັບທຸລະກິດ ເຊັ່ ນ
ວ່າ ການປັບປຸງຂ້ັນຕອນຕ່າງໆ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ ການດໍ າເນ ນທຸລະກໍາຕ່າງໆ ງ່ າຍຂຶ ້ ນ ໃນທາງ

ດ້ານ ການລົງທຶ ນ ແລະ ການປະຕິບັດ ຕາມຂໍ ້ ກໍານົດຂອງທຸລະກິດ ໂດຍການກໍານົດ ຄ່າທໍານຽມ, 

ໃບອະນຸຍາດ ແລະ ຂໍ ້ ກໍານົດກົດໝາຍອື່ ນໆ ຢ່າງຈະແຈ້ງແລະໂປ່ງໃສ. 

• ຂະຫຍາຍ ການຝຶກອົບຮົມຝ ມື  ທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກ ຫ ື  ມ ຄວາມຕ້ອງການສູງ ເຊິ່ ງຈະຊ່ວຍ
ຂະຫຍາຍ ອັດຕາສ່ວນຂອງກໍາລັງແຮງງານ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ແຮງງານໄວໜຸ່ມ) ແລະ ຊ່ວຍ
ພວກເຂົ າ ໃຫ້ອອກຈາກວຽກກະສິ ກໍາ ທ ່ ໃຫ້ຜົນຜະລິ ດຕ່ໍາ ແລະ ກ້າວໄປສູ່ ວຽກວິ ຊາການ ທ ່ ໄດ້ຮັບ

ເງິ ນສູງກວ່າ.  

ບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ, ຄວາມພິການ ແລະ ການປົກປ້ອງສັງຄົມ  

 

ຍຸດທະສາດຟື ້ ນຟູ ໄດ້ກໍານົດ ວິ ທ ທາງຈໍ ານວນໜ່ຶງ ເພ່ືອແກ້ໄຂ ຄວາມຕ້ອງການຟື ້ ນຟູ ໄລຍະທັນທ  ແລະ 

ໄລຍະສ້ັນ ເຊິ່ ງປະກອບດ້ວຍ ການສ້າງຕ້ັງ ແລະ/ຫ ື  ການຟື ້ ຟູ ກົນໄກຕ່າງໆ ທ ່ ຕອບສະໜອງຕາມ ຄວາມ

ຕ້ອງການເຈາະຈົງຂອງ ແມ່ຍິ ງ, ເດັກ, ແລະ ຄົນພິການ. ຄວາມຕ້ອງການໄລຍະສ້ັນເຫ ົ່ ານ ້  ແມ່ນຈະປະກອບ
ໃຫ້ ຄວາມຕ້ອງການ ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ໂດຍມ ເປົ ້ າໝາຍເພ່ືອ ສ້າງຄວາມສາມາດ ໃນການປັບຕົວ 
ຂອງລະບົບປົກປ້ອງສັງຄົມ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ແມ່ຍິ ງ, ເດັກ, ຄົນຫ າກຫ າຍເພດ, ຄົນພິການ ແລະ ກຸ່ມຄົນ
ດ້ອຍໂອກາດນ້ັນ ຈະສາມາດປະກອບຄໍ າເຫັນ ເຂົ ້ າໃນການຕັດສິ ນໃຈ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍ
ໄພພິບັດ ທ ່ ກະທົບກັບ ຊ ວິ ດຂອງພວກເຂົ າ. 4 ອົງປະກອບ ທ ່ ກວມເອົ າທຸກໆຂະແໜງການ ຈະປະກອບເປັນ

ພ້ືນຖານຂອງ ຍຸດທະສາດຟື ້ ນຟູ: 

 

• ປັບປຸງການເກັບກໍາ, ວິ ເຄາະ ແລະ ນໍ າໃຊ້ ຂໍ ້ ມູນແຍກຕາມ ເພດ, ອາຍຸ, ແລະ ຄວາມພິການ ຢ່າງ

ເປັນລະບົບ ແລະ ວິ ເຄາະບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ສໍ າລັບ ການວາງແຜນການຕາມສະພາບຕົວຈິ ງ ໃນ
ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ 

• ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງດ້ານຄວາມສາມາດ ຂອງບັນດາກະຊວງຕ່າງໆ ພ້ອມທັງ ຄວາມສາມາດຂອງ 

ບັນດາພາກສ່ວນຈັດຕ້ັງສັງຄົມສະເພາະດ້ານ ກ່ຽວກັບ ບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ ສິ ດທິ ຂອງຄົນ
ພິການ ເພ່ືອໃຫ້ເຂົ ້ າຮ່ວມໃນ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ເຊິ່ ງລວມທັງ ການກໍານົດຍຸດທະ
ສາດຟື ້ ນຟູ 

• ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງດ້ານ ຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວ ຂອງລະບົບຕ່າງໆ ເຊິ່ ງຮວມທັງ ລະບົບ
ເພ່ືອ ການປ້ອງກັນ, ການຫ ຸ ດຜ່ອນ ແລະ ການຕອບໂຕ້ ບໍ່ ໃຫ້ມ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ກັບເພດ

ກົງກັນຂ້າມ, ແລະ ລະບົບປົກປ້ອງເດັກ ຈາກຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດ 

• ດໍ າເນ ນວິ ທ ການປ່ຽນແປງໃໝ່ ສໍ າລັບ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ເຊິ່ ງຮວມທັງ ການປ່ຽນ
ແປງ ມາດຕະ ຖານ ແລະ ພາລະບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ, ການສ່ົງເສ ມ ແລະ ຊ່ວຍເຫ ື ອແມ່ຍິ ງ ໃຫ້ສາມາດ

ປັບຕົວເຂົ ້ າກັບ ການປ່ຽນແປງດິ ນຟ້າອາກາດ.  
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ຕາຕະລາງ 7: ຄວາມຕ້ອງການ ເພ ່ ອຟ ້ ນຟູ ແລະ ປຼັບປຼຸ ງ ການພຼັ ດທະນາມະນຼຸດ  

ຂະແໜງ
ການຍ່ອຍ 

ແຜນງານ ຫ ື  ວຽກງານ 

 

ມູນຄ່າ 

(ຕື ້ ກ ບ) 

ພາກສ່ວນ
ຮັບຜິດຊອບ 

ການຈ້າງ
ງານ ແລະ 
ຊ ວິ ດການ
ເປັນຢູ່ 

ຟ ້ ນຟູຊີວິດການເປຼັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນ ໃນທຼັນທີ ແລະ ຟ ້ ນຟູເສດຖະກິດທ້ອງຖ່ິນ 

ໂດຍເນຼັ້ນໜຼັກໃສ່ ກຼຸ ່ມສ່ຽງໄພທ່ີສຼຸ ດ ແລະ ກຼຸ ່ມດ້ອຍໂອກາດທາງສຼັງຄົມທ່ີສຼຸດ ໂດຍ

ການ: 

• ສະໜອງປຼັດໄຈນ າເຂ້ົາ ແລະ ເຄ ່ ອງມ ກະສິກ າ 

• ສ້າງວຽກ ໃຫ້ພວກເຂົາເຮຼັດ ເພ ່ ອແລກເງິນ ຫ   ແລກອາຫານ ສ າລຼັບ ຜູ້

ຫວ່າງງານ 

• ຈຼັດຝຶກອົບຮົມຝີມ  ເພ ່ ອທາງເລ ອກໃນການດ າລົງຊີວິດ 

• ຟ ້ ນຟູວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ແລະ ປົກປ້ອງວິສາ

ຫະກິດເລ່ົານ້ີ ຈາກຜົນກະທົບຂອງໄພພິບຼັ ດ ໃນອະນາຄົດ 

• ສ້າງຕຼັ້ ງກົນໄກການເງິນທ່ີເໝາະສົມ ສ າລຼັບ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ 

ແລະ ຂະໜາດກາງ ເພ ່ ອເລ້ີມຕ້ົນເຮຼັດທຼຸລະກິດ 

• ສ້າງສ່ິງຈູງໃຈ ເພ ່ ອໃຫ້ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ຊ ້

ປະກຼັນໄພ ໃຫ້ຫ າຍຂ້ຶນ 

• ສ້າງຄວາມເຂຼັ້ມແຂງດ້ານຄວາມສາມາດຂອງ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ 

ແລະ ຂະໜາດກາງ ເພ ່ ອໃຫ້ສາມາດເຂ້ົາຮ່ວມໃນ ການຄຼຸ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ

ຕ ່ ໄພພິບຼັ ດ 

ລວມຢູ່
ໃນຂະ   
ແໜງ
ການ
ອື່ ນ 

ກະຊວງກະສິ
ກໍາ ແລະ ປ່າ
ໄມ້, ກະຊວງ
ຖະແຫ 
ງຂ່າວ 

ວັດທະນາທໍາ 
ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວ, 

ກະຊວງ
ແຮງງານ 

ແລະ 
ສະຫວັດດ 
ການສັງຄົມ, 

ກະຊວງອຸດ
ສາຫະກໍາ 
ແລະ ການ
ຄ້າ 

ຄວາມຕ້ອງການໄລຍະສ້ັນ (1 ປ )  

ບົດບາດຍິ ງ-
ຊາຍ 

• ສະໜຼັບສະໜູນໃຫ້ ບຼັນດາອົງການແມ່ຍິງ ແລະ ບຼັນດາອົງການສິດທິຄົນ

ພິການ ເຂ້ົາຮ່ວມໃນການສ້າງ ຍຼຸດທະສາດຟ ້ ນຟູ 

• ສະໜຼັບສະໜູນໃຫ້ ສະຫະພຼັ ນແມ່ຍິງລາວ ສ ບຕ ່ ເຜີຍແຜ່ໂຄສະນາ ເພ ່ ອ

ໃຫ້ເກີດມີການປ່ຽນແປງ ໃນທາງດ້ານ ມາດຕະຖານສຼັງຄົມ ແລະ ພາລະ

ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສ່ົງເສີມໃຫ້ຜູ້ຍິງ ເຂ້ົາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕຼັດສິນໃຈ, 

ແລະ ກ າຈຼັດການໃຊ້ຄວາມຮຼຸນແຮງກຼັບແມ່ຍິງ 

• ຫ ຼຸ ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕ ່  ການຄ້າມະນຼຸດ ໂດຍການຄວບຄຼຸມ ການເຂ້ົາ-ອອກ

ຂອງຄົນໃນແຄ້ມ ແລະ ແຈ້ງ ແມ່ຍິງ, ຜູ້ຊາຍ, ເດຼັກຍິງ ແລະ ເດຼັກຊາຍໄວ

ໜຼຸ່ ມ ກ່ຽກວຼັບ ຄວາມສ່ຽງຕ ່ ການຄ້າມະນຼຸດ 

• ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ  ອຢ່າງມີເປ້ົາໝາຍ ເພ ່ ອໃຫ້ເດຼັກຍິງ ສ ບຕ ່ ຮຽນໜຼັງສ ໃນ

ໂຮງຮຽນ ແລະ ໃຫ້ຂ ້ ມູນຜູ້ປົກຄອງ ກ່ຽວກຼັບ ຜົນປະໂຫຍດຂອງການສຶກ

ສາ ສ າລຼັບເດຼັກຍິງ ໃນສະຖານທ່ີ ທ່ີເປຼັນມິດກຼັບແມ່ຍິງ;* ຊອກຫາໂອກາດ 

ເພ ່ ອສ້າງສ່ິງຈູງໃຈ ໃຫ້ເດຼັກ ສ ບຕ ່ ຮຽນໜຼັງສ ໃນໂຮງຮຽນ 

• ຄະນະກ າມະການບ້ານ ແລະ ຄະນະຄຼຸ ້ມຄອງແຄ້ມ ໃຫ້ປະຕິບຼັ ດ ຂຼັ້ນຕອນ

ປຶກສາຫາລ  ເພ ່ ອໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ ພ້ອມທຼັງ ຄົນພິການ ເຂ້ົາຮ່ວມ

ໃນ ການຕຼັດສິນໃຈ ແລະ ການຄຼຸ ້ມຄອງແຄ້ມ 

• ດ າເນີນບົດສຶກສາໃນທ່ົວປະເທດ ກ່ຽວກຼັບ ເວລາທ່ີໃຊ້ໃນຄອບຄົວ ເພ ່ ອ

ການວິເຄາະລົງເລິກ ກ່ຽວກຼັບ ຜົນກະທົບຈາກໄພພິບຼັ ດ ຕ ່ ກຼັບ ຜູ້ຊາຍແລະ

ແມ່ຍິງ 

• ສະໜອງເງິນສົດໃຫ້ ກິດຈະການຂະໜາດນ້ອຍ ເຊຼັ່ ນວ່າ ທຼຸລະກິດການ

ປະມົງ ແລະ ທຼຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ໂດຍມີເປ້ົາໝາຍໃສ່ ຄອບຄົວທ່ີແມ່ຍິງ

ເປຼັນຫົວໜ້າຄອບຄົວ 

• ສະໜອງເງິນເພ ່ ອກ ່ ສ້າງບ່ອນພຼັກເຊົາ ເພ ່ ອຊ່ວຍ ກຼຸ ່ມຊົນເຜ່ົາສ່ວນນ້ອຍ 

ໃນການສ້າງເຮ ອນ ຕາມຮີດຄອງຂອງພວກເຂົາເອງ 

41.6  ສະຫະພັນ
ແມ່ຍິ ງລາວ, 

ກະຊວງ
ແຮງງານ 

ແລະ 
ສະຫວັດດ 
ການສັງຄົມ, 

ຄະນະປົກ

ປ້ອງ, ຄະນະ
ຟື ້ ນຟູເບື ້ ອງ
ຕ້ົນ 

ການໃຊ້ຄວາມ
ຮຸນແຮງກັບ
ເພດ
ກົງກັນຂ້າມ  

• ໃຫ້ບ ລິການ ຜູ້ລອດຊີວິດ, ແມ່ຍິງ ແລະ ເດຼັກຍິງ ທ່ີສ່ຽງຕ ່ ການຖ ກໃຊ້

ຄວາມຮຼຸນແຮງ ຈາກເພດກົງກຼັນຂ້າມ ເຊ່ິງຮວມທຼັງ ການຄຼຸ ້ມຄອງກ ລະນີ, 

3.5 ສະຫະພັນ
ແມ່ຍິ ງລາວ, 

ສະມາຊິ ກ
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ການໃຫ້ຄ າປຶກສາດ້ານ ຈິດຕະສຼັງຄົມ, ການບ ລິການທາງການແພດ ແລະ 

ການສ່ົງຕ ່  

• ດ າເນີນການປູກຈິດສ ານຶກ ແລະ ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຊູມຊົນ ກ່ຽວກຼັບ ການປ້ອງ

ກຼັນ ແລະ ການຕອບໂຕ້ ບ ່ ໃຫ້ເກີດມີການໃຊ້ຄວາມຮຼຸນແຮງ ກຼັບເພດ

ກົງກຼັນຂ້າມ ໃນເຫດການສຼຸກເສີນ ແລະ ວິທີເຂ້ົາເຖິງການບ ລິການ 

• ສ້າງຄວາມສາມາດຂອງ ສະຫະພຼັ ນແມ່ຍິງລາວ ເພ ່ ອແກ້ໄຂ, ການປ້ອງກຼັນ 

ແລະ ການຕອບໂຕ້ ບ ່ ໃຫ້ເກີດມີການໃຊ້ຄວາມຮຼຸນແຮງ ກຼັບເພດ

ກົງກຼັນຂ້າມ ໃນເຫດການສຼຸກເສີນ ໂດຍການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄູຝຶກ 

• ປຼັບປຼຸ ງກົນໄກເກຼັບກ າຂ ້ ມູນ ກ່ຽວກຼັບ ການໃຊ້ຄວາມຮຼຸນແຮງກຼັບເພດ

ກົງກຼັນຂ້າມ ໂດຍການປຼັບປຼຸ ງການປະສານງານ ລະຫວ່າງ ຂະແໜງການ

ຕ່າງໆ (ສາທາລະນະສຼຸກ, ຊ່ວຍເຫ  ອຈິດຕະສຼັງຄົມ, ກົດໝາຍ ແລະ ຍຼຸ ຕິທ າ, 

ແລະ ຄວາມປອດໄພ) ເພ ່ ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ  ອ ຜູ້ປະສົບກຼັບ ການໃຊ້ຄວາມ

ຮຼຸນແຮງກຼັບເພດກົງກຼັນຂ້າມ 

• ນ າເອົາ ໂຄງສ້າງຕ່າງໆ ຂອງການຊ່ວຍເຫ  ອ ແລະ ການຕອບໂຕ້ ທາງການ 

ແລະ ບ ່ ເປຼັນທາງການ ເຂ້ົາໃສ່ໃນວຽກງານປ້ອງກຼັນ ການໃຊ້ຄວາມຮຼຸນແຮງ

ກຼັບເພດກົງກຼັນຂ້າມ: 

o ໃຫ້ບັນດາຜູ້ໄກ່ເກ່ຍຕາມຮ ດຄອງ ເຂົ ້ າຮ່ວມໃນ ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວ
ກັບ ການໃຊ້ຄວາມຮຼຸນແຮງກຼັບເພດກົງກຼັນຂ້າມ ແລະ ນ າໃຊ້ວິທີການ 

ທ່ີເອົາຜູ້ປະສົບບຼັນຫາ ເປຼັນສູນກາງ 

o ນໍ າເອົ າ ໂຄງສ້າງສໍ າລັບການຊ່ວຍເຫ ື ອ ທາງການ ແລະ ບໍ່ ເປັນທາງການ 

ເຂົ ້ າໃສ່ໃນ ຊ່ອງທາງຈັດສ່ົງ ຜູ້ປະສົບກັບ ການໃຊ້ຄວາມຮຼຸນແຮງກຼັບ

ເພດກົງກຼັນຂ້າມ 

ຂອງ ຄະນະ
ປົກປ້ອງ  

ການປົກ
ປ້ອງເດັກ 

• ສຶ ກສາກົນໄກທ ່ ຍື ນຍົງ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ ກິດຈະກໍາທ ່ ເປັນມິດກັບເດັກ ແລະ ໄວ
ໜຸ່ມ ທ ່ ຈັດຂຶ ້ ນໃນ ສະຖານທ ່ ເປັນມິດກັບເດັກ ມ ຄວາມຍື ນຍົງ ເຊິ່ ງດໍ າເນ ນ
ຂຶ ້ ນໃນກໍລະນ ສຸກເສ ນ ໃນເມື ອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື  ເພ່ືອໃຫ້ການ
ຊ່ວຍເຫ ື ອ ດ້ານຈິ ດຕະສັງຄົມ ໃຫ້ເດັກທ ່ ຕົກຢູ່ໃນຄວາມກົດດັນ ແລະ ເພ່ືອ
ຊ່ວຍພວກເຂົ າ ສ້າງຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວ 

• ລະບຸຕົວເດຼັກ ທ່ີບ ່ ມີຜູ້ປົກຄອງເບ່ິງແຍງ ໂດຍນ າໃຊ້ກົນໄກຊອກຫາ ແລະ 

ຂ້ຶນທະບຽນຢ່າງເປຼັນລະບົບ; ພຼັ ດທະນາ ທາງເລ ອກຂອງ ການຊ່ວຍເຫ  ອເບ່ິງ

ແຍງ ໃນຂຼັ້ນຊຼຸມຊົນ ສ າລຼັບເດຼັກກ ່ າພ້າ ແລະ ເດຼັກທ່ີຖ ກແຍກ ເຊຼັ່ ນວ່າ ການ

ຕິດຕາມຄອບຄົວ, ການລະບຼຸຄອບຄົວເບ່ິງແຍງສຼຸກເສີນ ແລະ ໃຫ້ການ

ຊ່ວຍເຫ  ອພ ້ ນຖານ ດ້ານຈິດຕະສຼັງຄົມ 

• ຊ່ວຍເຫ  ອລຼັດຖະບານ ໃນການສ້າງຄ າແນະນ າ ສ າລຼັບເດຼັກທ່ີບ ່ ມີຜູ້ປົກຄອງ

ເບ່ິງແຍງ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກຼັບ ວິທີແລະມາດຕະຖານສາກົນ 

• ຈຼັດຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມສາມາດ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ສ າລຼັບ 

ພະນຼັກງານແຖວໜ້າ ແລະ ຜູ້ນ າທ້ອງຖ່ິນ ກ່ຽວກຼັບ ວິທີປ້ອງກຼັນ, ຊອກຫາ 

ແລະ ແກ້ໄຂ ກ ລະນີປ້ອງກຼັນເດຼັກ ໃຫ້ໄດ້ດີກວ່າເກ່ົາ, ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ  ອ

ດ້ານຈິດຕະສຼັງຄົມ, ຮຼັບປະກຼັນ ຜົນປະໂຫຍດສູງສຼຸດສ າລຼັບເດຼັກ ແລະ ເຮຼັດ

ວຽກກຼັບເດຼັກແລະເພ ່ ອເດຼັກ 

• ສ້າງຕຼັ້ ງລະບົບສ່ົງຕ ່  ທ່ີກວມ ເດຼັກທ່ີບ ່ ໄດ້ຮຼັບການເບ່ິງແຍງເປຼັນຢ່າງດີ ຈາກ

ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ເດຼັກພິການ 

• ດ າເນີນການປູກຈິດສ ານຶກ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກຼັບ ການປົກປ້ອງ

ເດຼັກ ເຊຼັ່ ນວ່າ ການຂ້ຶນທະບຽນການເກີດ, ວິທີຊອກຫາຄວາມສ່ຽງຕ ່ ກຼັບ

ເດຼັກ, ສິດທິຂອງເດຼັກ ໃນການໄດ້ຮຼັບການປົກປ້ອງ, ການສອນລູກຢ່າງ

ສ້າງສຼັນ, ການປ້ອງກຼັນ ການໃຊ້ຄວາມຮຼຸນແຮງກຼັບເດຼັກ ແລະ ການຄ້າ

ມະນຼຸດ, ແລະ ສະຖານທ່ີ ທ່ີສາມາດລາຍງານໄດ້ ແລະ ຂ ຄວາມຊ່ວຍເຫ  ອ 

• ດ າເນີນການສຶກສາຕິດຕາມ ລະບົບ ແລະ ການບ ລິການ ເພ ່ ອການປົກປ້ອງ

ເດຼັກ ທ່ີມີຢູ່ແລ້ວນຼັ້ນ ເພ ່ ອປະກອບເຂ້ົາໃສ່ໃນ ການສ້າງແຜນປະຕິບຼັ ດງານ 

ເພ ່ ອສ້າງຄວາມເຂຼັ້ມແຂງໃຫ້ ລະບົບປົກປ້ອງເດຼັກ ໃນແຂວງອຼັ ດຕະປ  

2.2 ກະຊວງ
ແຮງງານ 

ແລະ 
ສະຫວັດດ 
ການສັງຄົມ, 

ສະຫະພັນ
ຊາວໜຸ່ມ
ລາວ, 

ອົງການຢູນິ
ເຊັບ, ຄູ່
ຮ່ວມງານ
ຈາກ 

ອົງການຈັດ
ຕ້ັງ ທ ່ ບໍ່
ສັງກັດລັດ 
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ຄົນພິການ 

• ໃນການຟ ້ ນຟູນຼັ້ນ ໃຫ້ປຼັບປຼຸ ງສ່ິງອ ານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ຄົນພິການ; 

ປຼັບປ່ຽນໂຄງລ່າງ ພ ້ ນຖານ ໃນແຄຸ໋ ມຊ່ົວຄາວ ເພ ່ ອອ ານວຍຄວາມສະດວກ 

ໃຫ້ຄົນພິການ ແລະ ສ້າງຊ່ອງທາງເຂ້ົາເຖິງ ນ ້ າໃຊ້, ສຼຸກຂາພິບານ ແລະ ສຼຸຂາ

ອະນາໄມ ເຊ່ິງຮວມທຼັງ ວິຖ່າຍ ແລະ ພ ້ ນທ່ີອາບນ ້ າ 

• ໃນເວລາສ າພາດ ແລະ ຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມນຼັ້ນ, ຕ້ອງຮຼັບປະກຼັນວ່າ 

ທຼຸກໆກຼຸ ່ມທ່ີໄປຢ້ຽມຢາມນຼັ້ນ ນ າໃຊ້ 6 ກຼຸ ່ມຄ າຖາມສຼັ້ນ ກ່ຽວກຼັບ ຄວາມ

ພິການ ທ່ີສ້າງຂ້ຶນມາໂດຍ ຄະນະວ ຊິງຕຼັນ  

• ໃຫ້ຄົນພິການ ເຂ້ົາຮ່ວມໃນທີມງານປະເມີນຜົນ ເພ ່ ອດ າເນີນການສ າພາດ 

• ດ າເນີນການສ າພາດ ຄົນພິການ ໃນໄລຍະປະເມີນຜົນ ເພ ່ ອເກຼັບກ າເອົາ 

ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງພວກເຂົາ ແລະ ປະກອບເຂົາໃສ່ໃນ ວຽກບຼັນເທົາທຼຸກ 

ຫ ຼັ ງໄພພິບຼັ ດ 

25.8 ກະຊວງ
ແຮງງານ 

ແລະ ສະ 
ຫວັດດ ການ
ສັງຄົມ 

ຄວາມຕ້ອງການໄລຍະກາງ (2 ປ ) 

ບົດບາດຍິ ງ-
ຊາຍ 

• ດ າເນີນການພຼັ ດທະນາ ຄວາມສາມາດ ໃຫ້ສະຫະພຼັ ນແມ່ຍິງລາວ ເພ ່ ອດໍ າ

ເນ ນ ການເກັບກໍາ, ວິ ເຄາະ ແລະ ນໍ າໃຊ້ ຂໍ ້ ມູນແຍກຕາມ ເພດ, ອາຍຸ, ແລະ 
ຄວາມພິການ ຢ່າງເປັນລະບົບ, ດໍ າເນ ນການປະເມ ນຜົນ ເຊ່ິງຮວມທຼັງ ການ

ປະເມີນກ່ຽວກຼັບ ການໃຊ້ຄວາມຮຼຸນແຮງກຼັບ ເພດກົງກຼັນຂ້າມ, ແລະ ເຂ້ົາ

ຮ່ວມໃນການຕຼັດສິນໃຈ ກ່ຽວກຼັບ ການກຽມຄວາມພ້ອມ, ການຕອບໂຕ້ 

ແລະ ການຟ ້ ນຟູ ໄພພິບຼັ ດ 

• ເຂ້ົາຮ່ວມໃນການສ່ົງເສີມ ເພ ່ ອເຮຼັດໃຫ້ ບຼັນດາກົນໄກແຫ່ງຊາດ ດ້ານ

ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຊ່ິງຮວມທຼັງ ສະຫະພຼັ ນແມ່ຍິງລາວ ມີແຫ ່ ງວິຊາການ 

ແລະ ແຫ ່ ງການເງິນ ທ່ີເໝາະສົມ ເພ ່ ອເຂົ ້ າຮ່ວມໃນການຟື ້ ນຟູ 

• ຂະຫຍາຍໂອກາດ ໃນການສ້າງລາຍຮຼັບຂອງແມ່ຍິງ ເຊ່ິງຮວມທຼັງ ການ

ພຼັ ດທະນາຄວາມສາມາດ, ການສ່ົງເສີມ ໃຫ້ເຂ້ົາເຖິງ ການບ ລິການດ້ານ

ການເງິນ ແລະ ການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ເພ ່ ອຮຼັບປະກຼັນວ່າ ພວກເຂົາ

ສາມາດ ດ າເນີນຊີວິດ ທ່ີສາມາດປຼັບຕົວເຂ້ົາກຼັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ

ອາກາດ ແລະ ໄພພິບຼັ ດ 

41.2 ສະຫະພັນ

ແມ່ຍິ ງລາວ, 

ກະຊວງ
ແຮງງານ 

ແລະ ສະ 
ຫວັດດ ການ
ສັງຄົມ 

ການໃຊ້
ຄວາມຮຸນ
ແຮງກັບ
ເພດ
ກົງກັນຂ້າມ 

• ຮັບຮອງເອົ າ ຂ້ັນຕອນປະຕິບັດງານມາດຕະການ ແລະ ລະບົບສ່ົງຕ ່  ສ າລຼັບ 

ກ ລະນີສຼຸກເສີນຂອງ ການໃຊ້ຄວາມຮຼຸນແຮງກຼັບເພດກົງກຼັນຂ້າມ 

• ປະເມີນຄວາມສາມາດຂອງ ໜ່ວຍງານໃຫ້ຄ າປຶກສາ ຂອງສະຫະພຼັ ນແມ່ຍິງ

ລາວ ໃນຂຼັ້ນເມ ອງ ແລະ ຂຼັ້ນແຂວງ ເພ ່ ອໃຫ້ບ ລິການ ຜູ້ລອດຊີວິດ ແລະ 

ສ້າງແຜນປະຕິບຼັ ດງານ ເພ ່ ອສ້າງຄວາມເຂຼັ້ມແຂງໃຫ້ ການຕອບໂຕ້ ແລະ 

ການປ້ອງກຼັນ ບ ່ ໃຫ້ມີການໃຊ້ຄວາມຮຼຸນແຮງ ກຼັບເພດກົງກຼັນຂ້າມ ເຊ່ິງ

ສາມາດນ າໃຊ້ໄດ້ ໃນການພຼັ ດທະນາ ແລະ ໃນສະພາບການສຼຸກເສີນ 

• ສ້າງຄວາມເຂຼັ້ມແຂງ ດ້ານຄວາມສາມາດ ຂອງສະຫະພຼັ ນແມ່ຍິງລາວ ໂດຍ

ອີງຕາມຜົນໄດ້ຮຼັບຈາກການປະເມີນຜົນ ແລະ ຈຼັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ ຂະແໜ

ງການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ເຊ່ິງລວມທຼັງ ສາທາລະນະສຼຸກ, ຍຼຸ ຕິທ າ ແລະ ປ້ອງກຼັນ

ຄວາມສະຫງົບ ເພ ່ ອຮຼັບປະກຼັນໃຫ້ ການຕອບໂຕ້ກຼັບ ການໃຊ້ຄວາມຮຼຸນ

ແຮງ ກຼັບເພດກົງກຼັນຂ້າມຂຼັ້ນ ມີຫ າຍຂະແໜງການເຂ້ົາຮ່ວມ  

6.3 ສະຫະພັນ
ແມ່ຍິ ງລາວ 

ການປົກ
ປ້ອງເດັກ 

• ສະໜຼັບສະໜູນ ລຼັດຖະບານ ເພ ່ ອສ້າງຄ າແນະນ າ ກ່ຽວກຼັບ ທາງເລ ອກໃນ

ການດູແລເດຼັກ ແລະ ຂຼັ້ນຕອນປະຕິບຼັ ດການມາດຕະຖານ ທ່ີສອດຄ່ອງກຼັບ 

ມາດຕະຖານສາກົນ ສ າລຼັບເດຼັກທ່ີບ ່ ມີຜູ້ປົກຄອງດູແລ 

• ສ້າງກົນໄກສ່ົງເສີມ ການກຼັບຄ ນສູ່ຄອບຄົວ ແລະ ຊຼຸດສະໜຼັບສະໜູນ ການ

ດູແລຄອບຄົວ ຢ່າງເປຼັນລະບົບ ພ້ອມທຼັງຊ່ວຍເຫ  ອ ຄອບຄົວທ່ີກຼັບຄ ນຫາ

ກຼັນແລ້ວ ເຊ່ິງອາດກວມເອົາ ການໂອນເງິນສົດໃຫ້ ເດຼັກກ ່ າພ້າ, ການເຊ ່ ອມ

ຕ ່ ກຼັບ ແຜນງານປົກປ້ອງສຼັງຄົມ/ແຜນງານ ປຼັບປຼຸ ງຊີວິດການເປຼັນຢູ່ອ ່ ນໆ, 

ແລະ ຮຼັບປະກຼັນໃຫ້ເຂ້ົາເຖິງ ການບ ລິການພ ້ ນຖານອ ່ ນໆ (ສາທາ ລະນະສຼຸກ, 

ສຶກສາ ແລະອ ່ ນໆ) ປະກອບກຼັບ ການຕິດຕາມວຽກສຼັງຄົມ ເປຼັນປົກກະຕິ 

ແລະ ການຕິດຕາມ ເດຼັກທ່ີກຼັບຄ ນສູ່ຄອບຄົວແລ້ວ 

5.1  ກະຊວງ
ແຮງງານ 

ແລະ ສະ 
ຫວັດດ ການ

ສັງຄົມ, 

ສະຫະພັນ

ແມ່ຍິ ງລາວ, 

ສະຫະພັນ
ຊາວໜຸ່ມ

ລາວ, 

ອົງການຢູນິ
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• ສ້າງຄວາມເຂຼັ້ມແຂງໃຫ້ ການໃຫ້ບ ລິການ ໂດຍການຈຼັດຝຶກອົບຮົມໃນ

ເວລາປະຈ າການ ໂດຍເນຼັ້ນໜຼັກໃສ່ ທາງເລ ອກຂອງການດູແລ, ການຄຼຸ ້ມ

ຄອງກ ລະນີ, ການຈຼັດສ່ົງເດຼັກ, ແລະ ການຊ່ວຍເຫ  ອດ້ານ ຈິດຕະສຼັງຄົມ 

ແລະອ ່ ນອໆ, ແລະ ຈຼັດສ່ົງ ພະນຼັກງານຊ່ວຍເຫ  ອສຼັງຄົມ ທ່ີເປຼັນມ ອາຊີບ ເຊ່ິງ

ສາມາດຈຼັດຕຼັ້ ງປະຕິບຼັ ດ ແຜນງານຂອງລຼັດຖະບານ ກ່ຽວກຼັບ ທາງເລ ອກ

ຂອງການດູແລ ສ າລຼັບເດຼັກສ່ຽງໄພສູງ 

• ຫຼັ ນປ່ຽນ ສະຖານທ່ີເປຼັນມິດກຼັບເດຼັກ* ທ່ີມີຢູ່ໃນປະຈຼຸ ບຼັ ນນ້ີ ໃຫ້ກາຍເປຼັນ 

ຖານຊຼຸມຊົນທ່ີຍ ນຍົງ ເຊ່ິງສາມາດຈຼັດ ກິດຈະກ າຕ່າງໆ ທ່ີເປຼັນມິດກຼັບເດຼັກ 

ແລະ ເປຼັນມິດກຼັບໄວໜຼຸ່ ມ ຂ້ຶນເປຼັນປະຈ າ ໃນສະຖານທ່ີ ທ່ີປອດໄພ ເຊຼັ່ ນວ່າ 

ສູນຊຼຸມຊົນ, ໂຮງຮຽນ, ວຼັດ ແລະ ສະຖານທ່ີອ ່ ນໆ ທ່ີເໝາະສົມ ເພ ່ ອໃຫ້ເດຼັກ 

ສາມາດເຂ້ົາຮ່ວມໃນ ກິດຈະກ າດ້ານຈິດຕະສຼັງຄົມ ແລະ ກິດຈະກ າເພ ່ ອການ

ປົກປ້ອງເດຼັກ ໃຫ້ໄດ້ຫ າຍຂ້ຶນ, ແລະ ອາດນ າໃຊ້ເປຼັນກົນໄກ ເພ ່ ອຮຼັບເອົາ 

ກ ລະນີປົກປ້ອງເດຼັກ ແລະ ດ າເນີນການປູກລະດົມຊຼຸມຊົນ ໂດຍອີງຕາມ 

ຄວາມຕ້ອງການຂອງເດຼັກ 

• ເຂ້ົາຮ່ວມໃນການສ່ົງເສີມ ແລະ ການປູກຈິດສ ານຶກ ສ າລຼັບ ການຈຼັດຕຼັ້ ງ

ປະຕິບຼັ ດ ກົດໝາຍ ເພ ່ ອປົກປ້ອງເດຼັກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ກົດໝາຍ ແລະ 

ແຜນປະຕິບຼັ ດງານແຫ່ງຊາດ ເພ ່ ອກ າຈຼັດ ການໃຊ້ຄວາມຮຼຸນແຮງກຼັບເດຼັກ 

ໃນທຼຸກໆສະຖານທ່ີ ແລະ ກົດໝາຍຕ່າງໆ ທ່ີຕ ່ ຕ້ານ ການແຕ່ງງານຂອງ

ເດຼັກ, ການທາລຼຸນເດຼັກ ແລະ ການຄ້າຂາຍເດຼັກ 

ເຊັບ, ບັນດາ
ຄູ່ຮ່ວມງານ
ຈາກ 

ອົງການຈັດ
ຕ້ັງທ ່ ບໍ່
ສັງກັດລັດ 

ຄົນພິການ 

• ສ້າງຕຼັ້ ງກົນໄກ ເພ ່ ອເກຼັບກ າຂ ້ ມູນແຍກປະເພດ ເຊ່ິງຮວມທຼັງ ຄວາມ

ພິການ ເພ ່ ອຮຼັບປະກຼັນວ່າ ບຼັນດາຄູ່ຮ່ວມພຼັ ດທະນາ ຫ າຍພາກສ່ວນ ໃນ 

ສປປ ລາວ ເກຼັບກ າເອົາ ຂ ້ ມູນເບ ້ ອງຕ້ົນຢ່າງຖ ກຕ້ອງ 

20.6 ກະຊວງ
ແຮງງານ 

ແລະ 
ສະຫວັດດ 
ການສັງຄົມ 

ຄວາມຕ້ອງການໄລຍະຍາວ 

ບົດບາດຍິ ງ-
ຊາຍ 

• ຈຼັດຕຼັ້ ງປະຕິບຼັ ດ ຄ າແນະນ າທ່ົວໄປ ເລກທີ 37 ກ່ຽວກຼັບ ການຫ ຼຸ ດຜ່ອນ 

ຄວາມສ່ຽງຕ ່  ໄພພິບຼັ ດ ແລະ ການປຼັບຕົວເຂ້ົາກຼັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ

ອາກາດ ຂອງສົນທິສຼັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການກ າຈຼັດທຼຸກຮູບແບບ ຂອງການຈ າ

ແນກຕ ່ ກຼັບແມ່ຍິງ ເຊ່ິງຮວມທຼັງ ບຼັນດາອົງປະກອບຕ່າງໆ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ 

ເພ ່ ອຮຼັບປະກຼັນໃຫ້ເຂ້ົາເຖິງ ຄວາມຍຼຸ ຕິທ າ ໃນສະພາບການເກີດໄພພິບຼັ ດ 

• ທົບທວນ, ຮຼັບຮອງ ແລະ ປຼັບປຼຸ ງ ໂຄງສ້າງຄຼຸ ້ມຄອງໄພພິບຼັ ດແຫ່ງຊາດ, ກົດ

ໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ເພ ່ ອຮຼັບປະກຼັນວ່າ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໄດ້ຮຼັບ

ການເອົາໃຈໃສ່ ຢ່າງມີປະສິດທິ ພາບ 

27.4 ສະຫະພັນ

ແມ່ຍິ ງລາວ, 

ກະຊວງ
ແຮງງານ 

ແລະ 
ສະຫວັດດ 
ການສັງຄົມ 

ການໃຊ້
ຄວາມຮຸນ
ແຮງກັບ
ເພດ
ກົງກັນຂ້າມ 

• ພຼັ ດທະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂຼັ້ມແຂງໃຫ້ ການບ ລິການຊ່ວຍເຫ  ອຂຼັ້ນຊຼຸມ

ຊົນ ໃນຂຼັ້ນບ້ານ ແລະ ຂຼັ້ນລຼຸ່ມເມ ອງ ເພ ່ ອເພ່ີມຕ ່ ມໃຫ້ ໜ່ວຍງານໄກ່ເກ່ຍ

ບ້ານ ທ່ີມີຢູ່ແລ້ວ 

• ທົບທວນ, ຮຼັບຮອງ ແລະ ປຼັບປຼຸ ງ ໂຄງສ້າງຄຼຸ ້ມຄອງໄພພິບຼັ ດແຫ່ງຊາດ, ກົດ

ໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ເພ ່ ອເຊ ່ ອມສານເອົາ ການປ້ອງກຼັນ ການໃຊ້

ຄວາມຮຼຸນແຮງກຼັບເພດກົງກຼັນຂ້າມ ແລະ ການຕອບໂຕ້ ໃນກ ລະນີສຼຸກເສີນ 

ເຊ່ິງຮວມທຼັງ ການສຼັງລວມເອົາ ລະບົບໃດໜ່ຶງເພ ່ ອປົກປ້ອງ ກຽດສຼັກສີ ໃຫ້

ເປຼັນສວນໜ່ຶງຂອງ ແຜນງານກຽມຄວາມພ້ອມສຼຸກເສີນ 

4.5 ສະຫະພັນ
ແມ່ຍິ ງລາວ 

ແລະ 
ສະມາຊິ ກ
ຂອງ ຄະນະ
ປົກປ້ອງ 

ການປົກ
ປ້ອງເດັກ 

• ທົບທວນ ຂອບກົດໝາຍ ສ າລຼັບ ການລາຍງານ ແລະ ການຕອບໂຕ້ ກ ລະນີ

ປົກປ້ອງເດຼັກ ໃນທຼຸກໆສະຖານທ່ີ ເຊ່ິງລວມທຼັງ ການແຍກເດຼັກໃນເວລາສຼຸກ

ເສີນ 

• ສ້າງຕຼັ້ ງ ລະບົບຄຼຸ ້ມຄອງຂ ້ ມູນກ່ຽວກຼັບ ການປົກປ້ອງເດຼັກ ທ່ີຊ່ວຍໃນການ

ເກຼັບກ າຂ ້ ມູນ ໃຫ້ທຼັນເວລາ, ວິເຄາະຂ ້ ມູນ, ສ່ົງຕ ່ ເດຼັກ ແລະ ຕິດຕາມ ກ ລະນີ

ປົກປ້ອງເດຼັກ ໃນທຼຸກຂຼັ້ນ 

• ຮັບຮອງເອົ າ ຄຸນນະວຸດທິ ຂອງ ຜູ້ເຮັດວຽກສັງຄົມ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍເຮັດວຽກ
ສັງຄົມ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ຕິດຕາມ ການເຮັດວຽກຂອງພວກເຂົ າ 

2.7 ກະຊວງ
ແຮງງານ 

ແລະ ສະ 
ຫວັດດ ການ

ສັງຄົມ, 

ສະຫະພັນ
ແມ່ຍິ ງລາວ, 

ສະຫະພັນ
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ເພ່ືອສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ໃຫ້ພວກເຂົ າມ ຄວາມສາມາດ ດໍ າເນ ນການ
ບໍ ລິ ການ ສະຫວັດດ ການເດັກ ຢ່າງມ ຄຸນນະພາບສູງ 

• ນ າໃຊ້ ວິຊາຊີບຂຼັ້ນຊຼຸມຊົນ (ຕາໜ່າງປົກປ້ອງເດຼັກ) ເພ ່ ອສ້າງຄວາມເຂຼັ້ມ

ແຂງໃຫ້ ກົນໄກປົກປ້ອງເດຼັກຂຼັ້ນຊຼຸມຊົນ ເຊ່ິງເປຼັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງ ວຽກງານ

ຄຼຸ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ ່ ໄພພິບຼັ ດ ເຊ່ິງປະກອບດ້ວຍ ການຝຶກອົບຮົມເປຼັນປະ

ຈ າ, ກອງປະຊຼຸມປະສານງານ, ການສອງໜອງເຄ ່ ອງມ ຊ່ວຍເຮຼັດວຽກທ່ີຈ າ

ເປຼັນ ແລະ ການຕິດຕາມໃຫ້ຄ າແນະນ າ, ແລະ ການເຊ ່ ອມຕ ່ ກຼັບ ຜູ້ນ າທ້ອງ

ຖ່ິນ ແລະ ຜູ້ເຮຼັດວຽກສຼັງຄົມ ເພ ່ ອການສ່ົງຕ ່  

• ສະໜຼັບສະໜູນ ໜ່ວຍງານລຼັດຖະບານທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ່ ອຈຼັດຕຼັ້ ງປະຕິບຼັ ດ 

ແຜນປະຕິບຼັ ດງານແຫ່ງຊາດ ເພ ່ ອກ າຈຼັດການໃຊ້ຄວາມຮຼຸນແຮງກຼັບເດຼັກ 

ໃນສະຖານທ່ີທຼຸກໆແຫ່ງ 

• ສ່ົງເສີມຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ເດຼັກ ໂດຍການສ ່ ສານເພ ່ ອການພຼັ ດທະນາ ທ່ີອີງ

ຕາມເຫດການຕົວຈິງ ກ່ຽວກຼັບ ວິທີລ້ຽງລູກແບບສ້າງສຼັນ ແລະ ວິທີການ

ອ ່ ນໆທ່ີເປຼັນມິດກຼັບເດຼັກ ເພ ່ ອສ່ົງເສີມ ການເບ່ິງແຍງຄອບຄົວ ແລະ ເພ ່ ອ

ສ້າງຄວາມສາມາດໃນການປຼັບຕົວ ຂອງເດຼັກ ແລະ ຄອບຄົວ ເພ ່ ອປ້ອງກຼັນ 

ການແຍກອອກຈາກຄອບຄົວ ໂດຍບ ່ ຈ າເປຼັນ 

ຊາວໜຸ່ມ

ລາວ, 

ອົງການຢູນິ
ເຊັບ, ບັນດາ
ຄູ່ຮ່ວມງານ
ຈາກ 

ອົງການຈັດ
ຕ້ັງທ ່ ບໍ່
ສັງກັດລັດ  

ຄົນພິການ 

• ໃຊ້ສຸພາສິ ດ “ບໍ່ ມ ຫຍັງກ່ຽວກັບພວກເຮົ າ ຖ້າບໍ່ ມ ພວກເຮົ າ” ເຊິ່ ງໝາຍຄວາມ

ວ່າ ຄົນພິການ ຕ້ອງມ ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ “ອອກສຽງ” 

• ບຼັນດາກະຊວງທຼັງໝົດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ຮຼັບຜິດຊອບໃນການປະເມີນ ຄວາມ

ຕ້ອງການ ຂອງຄົນພິການ ໃນຂະແໜງການຕ່າງໆ ແລະ ຮຼັບປະກຼັນວ່າ 

ຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາ ໄດ້ຮຼັບການພິຈາລະນາ ໃນໄລຍະຟ ້ ນຟູ 

• ທົບທວນ, ຮຼັບຮອງ ແລະ ປຼັບປຼຸ ງ ໂຄງສ້າງຄຼຸ ້ມຄອງໄພພິບຼັ ດແຫ່ງຊາດ, ກົດ

ໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ເພ ່ ອຮຼັບປະກຼັນວ່າ ຄົນພິການ ໄດ້ຮຼັບການ

ເອົາໃຈໃສ່, ບ ່ ແມ່ນພຽງແຕ່ ຄົນທ່ີຄິດຕາມຫ ຼັ ງ 

20 ກະຊວງ
ແຮງງານ 

ແລະ 
ສະຫວັດດ 
ການສັງຄົມ 

ຄວາມຕ້ອງການລວມທັງໝົດ: 200  

* ສະຖານທ ່ ເປັນມິດກັບເດັກ ແມ່ນ ກອງທຶ ນປະຊາກອນ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ສ້າງຕ້ັງຂຶ ້ ນມາ ເພ່ືອເປັນບ່ອນລ ້ ໄພ ແລະ ໃຫ້ບໍ ລິ ການ 

ແມ່ຍິ ງ ແລະ ເດັກຍິ ງທ ່ ຖື ກຍົກຍ້າຍ ຫ ັ ງຈາກເກ ດເຫດການສຸກເສ ນ. ໃນລັກສະນະດຽວກັນນ້ັນ, ອົງການຢູນິ ເຊັບ ກ່ໍໄດ້ສ້າງຕ້ັງ ສະຖານທ ່ ເປັນມິດ

ກັບເດັກ ສໍ າລັບເດັກທ ່ ຖື ກຍົກຍ້າຍ. 

ໝາຍເຫດ: DRM = ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ; GBV= ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງກັບເພດກົງກັນຂ້າມ; LWU = ສະຫະພັນແມ່ຍິ ງລາວ; LYU 

= ສະຫະພັນຊາວໜຸ່ມລາວ; MAF= ກະຊວງກະສິ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້; MICT = ກະຊວງຖະແຫ ງຂ່າວ ວັດທະນາທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ; MLSW = ກະຊວງ

ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດ ການສັງຄົມ; MOIC = ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ; NGO = ອົງການຈັດຕ້ັງທ ່ ບໍ່ ສັງກັດລັດ; SME = ວິ ສາຫະກິດ

ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ; UNICEF = ກອງທຶ ນເດັກຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ. 

 

 

ວິທີການ ພຼັດທະນາຊຼັບພະຍາກອນມະນຼຸດ  

 

ການຈ້າງງານ ແລະ ຊ ວິ ດການເປັນຢູ່  

 

ການປະເມ ນຜົນ ໃນຂົງເຂດການຈ້າງງານ ແລະ ຊ ວິ ດການເປັນຢູ່ ແມ່ນສານຕ່ໍຈາກ ຂໍ ້ ມູນສະຖິຕິແຮງງານ 
ຫ ້ າສຸດ ສໍ າລັບ ສປປ ລາວ, ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບ ຂະແໜງການຕ່າງໆ ເຊັ່ ນວ່າ ຂະແໜງການກະສິ ກໍາ, ການ
ຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ, ແລະ ຂໍ ້ ມູນທ ່ ເກັບກໍາໄດ້ ໃນເວລາທ ່  ພະນັກງານຂອງ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດ 
ການສັງຄົມ ດໍ າເນ ນ ການຢ້ຽມຢາມສະໜາມ. ການຄາດຄະເນບາງອັນ ແມ່ນໄດ້ນໍ າໃຊ້ ວິ ທ ການ ຕາມຄໍ າແນ
ະນໍ າທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ສໍ າລັບ ການປະເມ ນຄວາມຕ້ອງການຫ ັ ງໄພພິບັດ. 
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ບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ, ຄວາມພິການ ແລະ ການປົກປ້ອງເດັກ 

 

ການປະເມີນ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກຼັບ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ຄວາມພິການ ແລະ ການປົກປ້ອງເດຼັກນຼັ້ນ ແມ່ນອີງຕາມ 

ການທົບທວນເອກະສານຂ ້ ມູນເບ ້ ອງຕ້ົນ ທ່ີມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ການເກຼັບກ າຂ ້ ມູນຈາກ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ 

ສະຫວຼັດດີການສຼັງຄົມ ແລະ ຈາກສະຫະພຼັ ນແມ່ຍິງລາວ ໃນຂຼັ້ນແຂວງ ແລະ ຂຼັ້ນເມ ອງ. ຍ້ອນຂ ້ ຈ າກຼັດ ດ້ານ

ຊຼັບພະຍາກອນມະນຼຸດ ແລະ ຂ ້ ຈ າກຼັດດ້ານເວລາ, ການປະເມີນຜົນ ຢູ່ພາກສະໜາມ ຈ່ຶງໄດ້ຈຼັດຂ້ຶນຢູ່ພຽງແຕ່ 

ໃນແຂວງອຼັ ດຕະປ  (ເມ ອງສະໜາມໄຊ) ແລະ ແຂວງວຽງຈຼັນ (ເມ ອງທຼຸລະຄົມ). ຂ ້ ມູນທາງການ ແມ່ນບ ່ ໄດ້

ແຍກຕາມ ອາຍຼຸ , ເພດ, ຄົນພິການ ຫ   ຊົນເຜ່ົາ, ແລະ ຄົນພິການ ບ ່ ໄດ້ເຂ້ົາເປຼັນສ່ວນໜ່ຶງ ຂອງທີມງານປະ

ເມີນຜົນ ຫ   ເຂ້ົາຮ່ວມໃນ ການປຶກສາຫາລ  ຫ   ການສ າພາດ ໃນເວລາປະເມີນຜົນ. ສ່ິງດຼັ່ ງກ່າວນ້ີ ຄວນໄດ້

ຮຼັບການເອົາໃຈໃສ່ ໃນເວລາປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຫ ຼັ ງໄພພິບຼັດ ໃນອະນາຄົດ ເພ ່ ອຮຼັບປະກຼັນວ່າ ຄົນ

ພິການ ບ ່ ຖ ກຕຼັດຂາດອອກຈາກ ແຜນຟ ້ ນຟູ.  
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ຄວາມເສຍຫາຍ, ການສູນເສຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ  
 

ຂະແໜງການສຼັງຄົມ  
 

ທ່ີຢູ່ອາໃສ ແລະ ບ່ອນຕຼັ້ ງຖ່ິນຖານ  
ສະຫ ຼຸ ບຫຍ ້  ກ່ຽວກຼັບ ບ່ອນຢູ່ອາໃສ ແລະ ການຕຼັ້ ງຖ່ິນຖານ  

ນ ້ າຖ້ວມຄຼັ້ ງນ້ີ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໜຼັກໜ່ວງ ຕ ່ ກຼັບ ທ່ີຢູ່ອາໃສ ແລະ ບ່ອນຕຼັ້ ງຖ່ິນຖານ ໃນ 11 ແຂວງ 

ຄ : ແຂວງຜ້ົງສາລີ, ຫ ວງນ ້ າທາ, ອຼຸ ດົມໄຊ, ບ ່ ແກ້ວ, ຫ ວງພະບາງ, ໄຊຍະບູລີ, ຊຽງຂວາງ, ບ ລິຄ າໄຊ, ສະຫວຼັນ

ນະເຂດ, ເຊກອງ ແລະ ອຼັ ດຕະປ .32 ເຫດການນ້ີ ແລະ ລະດຼັບຄວາມເສຍຫາຍ ແມ່ນແຕກຕ່າງກຼັນ ໃນແຕ່

ລະແຂວງ (ຕາມ   

                                                           
32 ລໍ າດັບລາຍຊື່ ຂອງແຂວງຕ່າງໆ ແມ່ນອ ງຕາມ ລາຍຊື່  ແລະ ລະຫັດ ທ ່ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ການສໍ າຫ ວດພົນລະເມື ອງ 

ແລະ ທ ່ ຢູ່ອາໃສ ປ  2015, ສູນສະຖິຕິ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶ ນ, https://www.lsb.gov.la/pdf/PHC-ENG-

FNAL-WEB.pdf. 

https://www.lsb.gov.la/pdf/PHC-ENG-FNAL-WEB.pdf
https://www.lsb.gov.la/pdf/PHC-ENG-FNAL-WEB.pdf
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ຮູບສະແດງ 16), ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຫ າຍສຼຸດ ແມ່ນເກີດຂ້ຶນຢູ່ ແຂວງພາກໃຕ້ ກ ່ ຄ  ແຂວງອຼັ ດຕະປ  

ແລະ ບຼັນດາແຂວງພາກເໜ ອ ກ ່ ຄ ແຂວງອຼຸ ດົມໄຊ, ຫ ວງພະບາງ ແລະ ຊຽງຂວາງ. ການປະເມີນ ຄາດວ່າ 

ເຮ ອນ ລວມທຼັງໝົດ 1.620 ຫ ຼັ ງ ຖ ກທ າລາຍ ແລະ 681 ຫ ຼັ ງ ໄດ້ຮຼັບຄວາມເສຍຫາຍ. ຄວາມເສຍຫາຍ 

ລວມທຼັງໝົດ ໃນຂະແໜງການນ້ີ ຄາດວ່າຢູ່ທີ 21,1 ຕ ້ ກີບ. ການສູນເສຍ ສ່ວນຫ າຍແລ້ວ ແມ່ນເປຼັນໃນ

ຮູບແບບຂອງ ການສູນເສຍລາຍຮຼັບ ແລະ ບ່ອນພຼັ ກເຊົາຊ່ົວຄາວ ເຊ່ິງລວມແລ້ວ ມີມູນຄ່າ 574 ລ້ານກີບ 

(ຕາມ 

 

ຕາຕະລາງ 8). 

 

ຄາດຄະເນວ່າ 73,6 ຕ້ືກ ບ ແມ່ນຈໍ າເປັນສໍ າລັບການຟື ້ ນຟູ ເຊິ່ ງວຽກງານ ທ ່ ສະເໜ ຂຶ ້ ນມາ ປະກອບດ້ວຍ 

ການປູກຈິ ດສໍ ານຶ ກກ່ຽວກັບ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ຊຸມຊົນສ່ຽງໄພສູງ, ການສ້າງຄວາມ

ສາມາດ ກ່ຽວກັບ ຫ ັ ກການຂອງວິ ທ  “ສ້າງຄື ນໃຫ້ດ ກວ່າເກ່ົາ”, ແລະ ການປົວແປງ ເຮື ອນທ ່ ໄດ້ຮັບຄວາມ

ເສຍຫາຍ ແລະ ເຮື ອນທ ່ ຖື ກທໍາລາຍ. ນອກຈາກນ້ັນແລ້ວ, ການສະໜອງ ເຄື່ ອງໃຊ້ຄົວເຮື ອນປະຈໍ າວັນ ໃຫ້
ປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ກ່ໍມ ຄວາມຈໍ າເປັນຮ ບດ່ວນ ຍ້ອນວ່າ ຫ າຍຄົນ ເສຍຊັບສິ ນສ່ວນຫ າຍ ຂອງ

ພວກເຂົ າ ໃນເວລາເກ ດໄພພິບັດ.  
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ຮູບສະແດງ 16: ປະເພດ ຄວາມເສຍຫາຍ ຂອງເຮ ອນ, ຈຼັດຕາມແຂວງ  

 
ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ການວິ ເຄາະຂອງອົງການ UN-Habitat ໂດຍອ ງຕາມ ຂໍ ້ ມູນຈາກ ພະແນກໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂົນສ່ົງແຂວງ 

 

ຕາຕະລາງ 8: ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ (ຕ ້ ກີບ) ຕ ່ ກຼັບ ທ່ີຢູ່ອາໃສ ແລະ ບ່ອນຕຼັ້ ງຖ່ິນຖານ  

ຂະແໜງການ 

ຄວາມເສຍຫາຍ ການສູນເສຍ 

ລັດ ເອກະ
ຊົນ 

ລວມຄວາມ
ເສຍຫາຍ 

ລັດ ເອກະ
ຊົນ 

ລວມ
ການສູນ
ເສຍ 

ທ ່ ຢູ່ອາໃສ ແລະ ບ່ອນຕ້ັງຖ່ິນ
ຖານ 

-- 21,1 21,1 0,17 0,40 0,57 

ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ການວິ ເຄາະຂອງອົງການ UN-Habitat ໂດຍອ ງຕາມ ຂໍ ້ ມູນຈາກ ພະແນກໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂົນສ່ົງແຂວງ. 

 

ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ ກ່ຽວກຼັບ ທ່ີຢູ່ອາໃສ ແລະ ການຕຼັ້ ງຖ່ິນຖານ  

 

ດ່ັງທ ່ ໄດ້ແຈ້ງໄວ້ໃນ ການສໍ າຫ ວດປະຊາກອນ ແລະ ທ ່ ຢູ່ອາໃສ ຄ້ັງທ  4 ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ ງໄດ້ດໍ າເນ ນຂຶ ້ ນໃນ

ປ  2015, ເຮື ອນສ່ວນຫ າຍ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ຂອງປະເທດນ ້  ແມ່ນຜູ້ຢູ່ອາໃສ ເປັນຜູ້ກ່ໍສ້າງດ້ວຍຕົວເອງ.33 

ເຮື ອນສ່ວນຫ າຍທ ່ ກ່ໍສ້າງຢ່າງດ ນ້ັນ ແມ່ນຕ້ັງຢູ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ແລະ ໃນ 3 ຕົວເມື ອງໃຫຍ່ (ຫ ວງພະ

ບາງ, ທ່າແຂກ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ປາກເຊ) ເຊິ່ ງວັດສະດຸຫ ັ ກ ທ ່ ນໍ າໃຊ້ໃນການກ່ໍສ້າງ ແມ່ນຄອນກ ດ ຫ ື  

ດິ ນຈ ່ ; ໃນສ່ວນທ ່ ເຫ ື ອຂອງປະເທດນ ້ , ໄມ້ ແມ່ນວັດສະດຸທ ່ ໃຊ້ທ່ົວໄປ ເພ່ືອເຮັດຝາແລະພ້ືນເຮື ອນ. ໃນ 7 

ແຂວງ ໃນຈໍ ານວນ 11 ແຂວງທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນ້ັນ, ສັງກະສ  ແມ່ນເປັນວັດສະດຸເຮັດຫ ັ ງຄາ ທ ່ ພົບເຫັນ

ແຜ່ຫ າຍ. ຕາຕະລາງ 9 ສະຫ ຸ ບຫຍໍ ້ ກ່ຽວກັບ ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງ ວັດສະດຸທ ່ ໃຊ້ເຮັດຫ ັ ງຄາ, ຝາ ແລະ ພ້ືນ

ເຮື ອນ ໃນແຂວງທ ່ ປະເມ ນຜົນ. 

 

ເຖິງແມ່ນວ່າ ການຈັດກຸ່ມນ້ັນ ແມ່ນຈັດຕາມວັດສະດຸປະເພດດຽວກັນ ກ່ໍຕາມ, ແຕ່ວ່າ ວັດສະດຸກ່ໍສ້າງນ້ັນ ກ່ໍ

ແຕກຕ່າງກັນຫ າຍ ໃນແຕ່ລະແຂວງ. ຕົວຢ່າງ: ໃນແຂວງອຸດົມໄຊ, ວັດສະດຸເຮັດຫ ັ ງຄາ ທ ່ ເບົ າ ແມ່ນມ ໃນ

                                                           
33 ເຊັ່ ນດຽວກັບຂ້າງເທິ ງ. 
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ອັດຕາສ່ວນສູງສຸດ (19,6 ສ່ວນຮ້ອຍ) ຂອງວັດສະດຸ ທ ່ ໃຊ້ເຮັດຫ ັ ງຄາ ເມື່ ອທຽບກັບແຂວງອື່ ນໆ. ໄມ້ໄຜ່ ເປັນວັດ

ສະດຸ ອັນດັບທ ສອງ ທ ່ ໃຊ້ຫ າຍສຸດ ເພ່ືອເຮັດຝາເຮື ອນ (34,4 ສ່ວນຮ້ອຍ), ແຕ່ວ່າ ໃນແຂວງຊຽງຂວາງນ້ັນ 

ມັນຖື ກນໍ າໃຊ້ພຽງແຕ່ 3,3 ສ່ວນຮ້ອຍ. ໃນລັກສະນະດຽວກັນນ້ັນ, ເຊຣາມິກ ແມ່ນເປັນວັດສະດຸຫ ັ ກ ທ ່ ໃຊ້

ເຮັດພ້ືນເຮື ອນ ໃນແຂວງບໍ ລິ ຄໍ າໄຊ ແຕ່ວ່າ ມັນຖື ກໃຊ້ໜ້ອຍໃນແຂວງເຊກອງ (8,6 ສ່ວນຮ້ອຍ). 

 

ອັດຕາສ່ວນຂອງເຮື ອນເຄິ່ ງຖາວອນ (ເຮັດຈາກຫຍ້າ, ໄມ້ໄຜ່ ແລະ ໄມ້ອັດ) ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ ຈາກ

ປະມານ 4,5 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນແຂວງຊຽງຂວາງ ເຖິງປະມານ 15,7 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນແຂວງອັດຕະປື . ເຮື ອນສ່ວນ

ຫ າຍ ໃນ 11 ແຂວງທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນ້ັນ ມ ຫ ັ ງຄາເປັນສັງກະສ , ຫຍ້າ ຫ ື  ໄມ້, ຝາເຮື ອນບາງຫ ັ ງ ເຮັດຈາກ

ໄມ້ ແລະ ໄມ້ໄຜ່ ແລະ ພ້ືນເປັນໄມ້. ເຮື ອນໄມ້ສ່ວນຫ າຍ ແມ່ນຍົກພ້ືນປະມານ 2,5 ເຖິງ 3,0 ແມັດ ຈາກ

ລະດັບພ້ືນດິ ນ ແລະ ຕ້ັງໃສ່ເສົ າເຮື ອນ. ໃນບາງແຂວງພາກເໜືອ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຂວງຊຽງຂວາງ, 

ເຮື ອນປະເພດນ ້  ຕ້ັງຢູ່ເທິ ງເສົ າຫ ນ ຫ ື  ເສົ າຄອນກ ດ ໂດຍບໍ່ ໄດ້ຍຶ ດແໜ້ນ (ຝັງຕິດພ້ືນ) ແລະ ເອ ້ ນວ່າ “ເຮື ອນ

ລອຍ”. ເຮື ອນເລົ່ ານ ້  ແມ່ນສໍ າລັບຄອບຄົວ ທ ່ ຕ້ອງການເຄື່ ອນຍ້າຍຈາກບ່ອນໜ່ຶງ ໄປອ ກບ່ອນໜ່ຶງ ເພ່ືອຫາ
ລ້ຽງຊ ບ ທ ່ ດ ກວ່າ. 

 

ຕາຕະລາງ 9: ວຼັດສະດຼຸ ເຮຼັດເຮ ອນ ທ່ີນິຍົມໃຊ້ກຼັນ ໃນບຼັນດາແຂວງທ່ີໄດ້ຮຼັບຜົນກະທົບ  

ອຼັ ດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງວຼັດສະດຼຸ ທ່ີນ າໃຊ້ 

ຫ ຼັ ງຄາ ຝາ ພ ້ ນ 

ກະເບື ້ ອງ/ຊ 

ແພັກ/ຄອນ
ກ ດ 

38,7 ດິ ນຈ ່ /ຄອນ
ກ ດ 

35,1 ເຊຣາມິກ/ກະ
ໂລ້ 

20,5 

ສັງກະສ  51,5 ໄມ້ 45,1 ຄອນກ ດ 23,0 

ອື່ ນໆ 9,8 ໄມ້ໄຜ່ 18,3 ໄມ້ 40,6 

  ອື່ ນໆ 1,5 ໄມ້ໄຜ່ 7,0 

    ອື່ ນໆ 8,9 

ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ການວິ ເຄາະຂອງອົງການ UN-Habitat ໂດຍອ ງຕາມ ຂໍ ້ ມູນຈາກ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ການສໍ າຫ ວດປະຊາກອນ ແລະ ທ ່ ຢູ່ອາໃສ ປ  

2015. 

 

ສິ່ ງທ ່ ຄ້າຍຄື ກັນຫ າຍ ແມ່ນຂະໜາດຂອງເຮື ອນ ຍ້ອນວ່າ ເຮື ອນສ່ວນຫ າຍ ໃນແຂວງທ ່ ປະເມ ນຜົນນ້ັນ ມ 
ຂະໜາດລະຫວ່າງ 26 ເຖິງ 75 ຕາແມັດ ແລະ ມ  2 ຫ ື  3 ຫ້ອງ. ຂະໜາດເຮື ອນສະເລ່ຍ ໃນ 11 ແຂວງ ແມ່ນ 

59,5 ຕາແມັດ ເຊິ່ ງເລ ້ ມຈາກ ຕ່ໍາສຸດ 49,5 ຕາແມັດ ໃນແຂວງໄຊຍະບູລ  ເຖິງສູງສຸດ 63,2 ຕາແມັດ ໃນ

ແຂວງອຸດົມໄຊ. ຂະໜາດຄົວເຮື ອນສະເລ່ຍ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນ 5,3 ຄົນ (ອ ງຕາມ ການສໍ າຫ ວດ

ປະຊາກອນ ໃນປ  2015), ເລ ້ ມຈາກ ຕ່ໍາສຸດ 4,8 ຄົນ ໃນແຂວງໄຊຍະບູລ  ເຖິງສູງສຸດ 6 ຄົນ ໃນແຂວງຊຽງ

ຂວາງ. ຫົວໜ້າຄອບຄົວ ສ່ວນຫ າຍເປັນຜູ້ຊາຍ ເຊິ່ ງ ຫົວໜ້າຄອບຄົວທ ່ ເປັນຜູ້ຍິ ງ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ມ 

ປະມານ 9 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຄົວເຮື ອນທັງໝົດ ໃນທ່ົວປະເທດ. ຄອບຄົວທ ່ ແມ່ຍິ ງເປັນຫົວໜ້າຄອບຄົວນ້ັນ 

ສ່ວນຫ າຍ ແມ່ນໜ້ອຍກວ່າ ຄອບຄົວທ ່ ຜູ້ຊາຍເປັນຫົວໜ້າຄອບຄົວ ເຊິ່ ງປະກອບດ້ວຍ 1 ຫ ື  2 ຄົນ. 
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ໃນທາງດ້ານການຄອບຄອງ, ຄົວເຮື ອນສ່ວນຫ າຍ ໃນ ສປປ ລາວ ບໍ່ ຈ່າຍຄ່າເຊົ່ າ; 96 ສ່ວນຮ້ອຍ ມ ເຮື ອນຢູ່

ເປັນຂອງຕົນເອງ, ສ່ວນ ປະມານ 2 ສ່ວນຮ້ອຍ ເວົ ້ າວ່າ ບໍ່ ໄດ້ຈ່າຍຄ່າເຊົ່ າ ຫ ື  ບໍ່ ໄດ້ລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ສະຖານະ

ພາບຂອງການຄອບຄອງ. ສະພາບການໃນ ບັນດາແຂວງທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນ້ັນ ແມ່ນຄ້າຍຄື ກັນ: ຫ າຍ

ກວ່າ 97 ສ່ວນຮ້ອຍ ມ ເຮື ອນເປັນຂອງຕົນເອງ, ສ່ວນ ໜ້ອຍກວ່າ 2 ສ່ວນຮ້ອຍ ອາໃສຢູ່ສະຖານທ ່ ໃດໜ່ຶງ 

ໂດຍບໍ່ ເສຍຄ່າເຊົ່ າ ຫ ື  ເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງ ການເຮັດວຽກ. ມ ພຽງແຕ່ 1 ສ່ວນຮ້ອຍ (ໜ້ອຍກວ່າ 6.500 ຄົວ

ເຮື ອນ) ເວົ ້ າວ່າ ຈ່າຍຄ່າເຊົ່ າ ໃນເວລາສໍ າຫ ວດປະຊາກອນ ໃນຄ້ັງນ້ັນ.34  

 

ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການປົກຄອງ ຂະແໜງການ ທ ່ ຢູ່ອາໃສ ແລະ ການຕ້ັງຖ່ິນຖານ ໃນຂ້ັນສູນກາງ 
ແມ່ນຂຶ ້ ນກັບ ກົມເຄຫາ-ຜັງເມື ອງ, ກະຊວງ ໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂົນສ່ົງ ແລະ ໃນຂ້ັນແຂວງ ແມ່ນຂຶ ້ ນກັບ ພະ

ແນກໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂົນສ່ົງ. 

 

ການປະເມີນ ຜົນກະທົບຂອງໄພພິບຼັດ ຕ ່ ກຼັບ ທ່ີຢູ່ອາໃສ ແລະ ການຕຼັ້ ງຖ່ິນຖານ  
 

ນ ້ າຖ້ວມຄຼັ້ ງນ້ີ ໄດ້ທ າລາຍ ທ່ີຢູ່ອາໃສ ແລະ ບ່ອນຕຼັ້ ງຖ່ິນຖານ ໃນຂະຫຍາດທ່ີມະຫາສານ ຍ້ອນວ່າ ຕາມການ

ລາຍງານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ແຂວງທຼັງໝົດໃນປະເທດນ້ີ ຈ ານວນຫ າຍກວ່າເຄ່ິງໜ່ຶງ ໄດ້ຮຼັບຜົນກະທົບດ້ານລົບ ໃນ

ຂະແໜງການນ້ີ. ໂດຍອີງຕາມຂ ້ ມູນທ່ີໄດ້ຮຼັບ, 11 ແຂວງ ໃນຈ ານວນ 18 ແຂວງໃນ ສປປ ລາວ ປະສົບກຼັບ 

ຄວາມເສຍຫາຍຕ ່ ກຼັບ ທ່ີຢູ່ອາໃສ ແລະ ບ່ອນຕຼັ້ ງຖ່ິນຖານ. ແຂວງອຼັ ດຕະປ  ໃນພາກໃຕ້ ແມ່ນໄດ້ຮຼັບຜົນ

ກະທົບຫ າຍທ່ີສຼຸດ ຍ້ອນວ່າ ແຂວງນ້ີ ເກີດການສູນເສຍ 70 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຂະແໜງການນ້ີ ແລະ ແຂວງ

ອ ່ ນໆ ທ່ີໄດ້ຮຼັບຜົນກະທົບຮຼຸນແຮງນຼັ້ນ ແມ່ນຕຼັ້ ງຢູ່ພາກເໜ ອຂອງປະເທດ ດຼັ່ ງສະແດງໃຫ້ເຫຼັ ນ ໃນ ຮູບສະ

ແດງ 17. ຕົວເລກຫ ້ າສຼຸດ ກ່ຽວກຼັບ ຈ ານວນເຮ ອນ ທ່ີຖ ກທ າລາຍ ແລະ ໄດ້ຮຼັບຄວາມເສຍຫາຍ ພ້ອມທຼັງ

ຕົວເລກຂອງ ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ສາມາດເບ່ິງໄດ້ໃນ   

                                                           
34 ຂໍ ້ ມູນທັງໝົດ ທ ່ ນໍ າໃຊ້ໃນພາກນ ້  ແມ່ນໄດ້ມາຈາກ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ການສໍ າຫ ວດປະຊາກອນ ແລະ ທ ່ ຢູ່ອາໃນ 

ໃນ 2015. 
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ຕາຕະລາງ 10.35 

 

  

                                                           
35 ເຖິງແມ່ນວ່າ ຂະໜາດຂອງເຮື ອນ ແຕກຕ່າງກັນ ໃນແຕ່ລະແຂວງ (ເບິ່ ງຂ້າງເທິ ງນ້ັນ), ແຕ່ວ່າ ມູນຄ່າປ່ຽນແທນ 

ແມ່ນຄາດຄະເນວ່າ ເຮື ອນມ ຂະໜາດດຽວກັນ ໃນທຸກໆແຂວງ. 
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ຕາຕະລາງ 10: ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ຕ ່ ກຼັບ ທ່ີຢູ່ອາໃສ ແລະ ບ່ອນຕຼັ້ ງຖ່ິນຖານ 

ແຂວງ 

ຈ ານວນເຮ ອນທ່ີໄດ້ຮຼັບ

ຜົນກະທົບ ຄວາມເສຍຫາຍ 

(ຕ ້ ກີບ) 

ການສູນເສຍ 

(ຕ ້ ກີບ) ຖ ກທ າ

ລາຍ 

ໄດ້ຮຼັບ

ຄວາມເສຍ

ຫາຍ 

ຜ້ົງສາລ  10 0 0,488 - 

ຫ ວງນໍ ້ າທາ 5 1 0,135 - 

ອຸດົມໄຊ 11 119 0,138 0,082 

ບໍ່ ແກ້ວ 4 0 0,015 - 

ຫ ວງພະບາງ 81 170 0,85 0,021 

ໄຊຍະບູລ  9 11 0,09 - 

ຊຽງຂວາງ 76 105 3,47 0,005 

ບໍ ລິ ຄໍ າໄຊ 0 6 0,001 - 

ສະຫວັນນະເຂດ 6 26 0,08 0,0084 

ເຊກອງ 15 26 0,16 - 

ອັດຕະປື  1.403 217 16,12 0,458 

ລວມ 1.620 681 21,128 0,574 
ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ການວິ ເຄາະຂອງອົງການ UN-Habitat ໂດຍອ ງຕາມ ຂໍ ້ ມູນຈາກ ພະແນກໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂົນສ່ົງແຂວງ. 

ຮູບສະແດງ 17: ແຜນທ່ີສະແດງເຖິງ ຄວາມເສຍຫາຍ ຕ ່ ກຼັບ ທ່ີຢູ່ອາໃສ ແລະ ບ່ອນຕຼັ້ ງຖ່ິນຖານ 

 
ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ການວິ ເຄາະຂອງອົງການ UN-Habitat ໂດຍອ ງຕາມ ຂໍ ້ ມູນຈາກ ພະແນກໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂົນສ່ົງແຂວງ. 
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ຄວາມເສຍຫາຍ 

 

ຫ າຍປັດໄຈ ປະກອບໃຫ້ເກ ດມ ການທໍາລາຍ ໃນລະດັບສູງ ຈາກນໍ ້ າຖ້ວມ ເຊິ່ ງມ ເຮື ອນຈໍ ານວນ 1.620 ຫ ັ ງ 

ຖື ກທໍາລາຍ ແລະ 681 ຫ ັ ງ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ. ລາຍລະອຽດຂອງ ລະດັບຄວາມເສຍຫາຍ ໃນແຕ່ລະ
ແຂວງ ສາມາດເບິ່ ງໄດ້ໃນ  
 

ຮູບສະແດງ 18 ແລະ ຕາຕະລາງ 11.   

 

ສາເຫດຂອງຄວາມເສຍຫາຍ ແມ່ນເລ ່ ມຈາກ ປັດໄຈທາງທໍາມະຊາດ ເຊັ່ ນວ່າ ນໍ ້ າຖ້ວມ (ແລະ/ຫ ື  ນໍ ້ ານອງ) 

ແລະ ດິ ນເຈື່ ອນ ໄປຈົນເຖິງ ປັດໄຈທ ່ ມະນຸດສ້າງຂຶ ້ ນ ເຊັ່ ນວ່າ ເຂື່ ອນເຊປຽນ-ເຊນໍ ້ ານ້ອຍແຕກ. ໃນບາງ

ກໍລະນ , ເຮື ອນທ ່ ເຮັດດ້ວຍຄອນກ ດ ເຊິ່ ງໄດ້ກ່ໍສ້າງເປັນຢ່າງດ  ກ່ໍໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຍ້ອນວ່າ ມັນຕ້ັງຢູ່

ໃນພ້ືນທ ່ ສ່ຽງສູງຕ່ໍດິ ນເຈື່ ອນ. ປັດໄຈອື່ ນໆ ທ ່ ໄດ້ນໍ າມາພິຈາລະນາ ກ່ໍແມ່ນ ວັດສະດຸ ແລະ ການກ່ໍສ້າງ ຄຸນ

ນະພາບຕ່ໍາ, ເຈົ ້ າຂອງເຮື ອນ ມ ຄວາມຮູ້ໜ້ອຍ ໃນການກ່ໍສ້າງເຮື ອນຂອງຕົນ. ຄວາມເສຍຫາຍຕ່ໍ ຂະແໜງ
ການທ ່ ຢູ່ອາໃສ ສາມາດຫ ຸ ດຜ່ອນໄດ້ ໂດຍການວາງແຜນຕ້ັງຖ່ິນຖານ ທ ່ ດ ກວ່າເກ່ົາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 

ການປູກຈິ ດສໍ ານຶ ກ ກ່ຽວກັບ ອັດຕະລາຍຈາກການກ່ໍສ້າງ ໃນພ້ືນທ ່ ຕ່ໍາ ແລະ ພ້ືນທ ່ ສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດອື່ ນໆ.  

 

 

ຮູບສະແດງ 18: ອຼັ ດຕາສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຄວາມເສຍຫາຍ, ຈຼັດຕາມແຂວງ  

 

 
ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ການວິ ເຄາະຂອງອົງການ UN-Habitat ໂດຍອ ງຕາມ ຂໍ ້ ມູນຈາກ ພະແນກໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂົນສ່ົງແຂວງ. 

 

 

 

 

ຕາຕະລາງ 11: ຄວາມເສຍຫາຍຕ ່ ເຮ ອນ, ຈຼັດຕາມແຂວງ  
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 ເຮ ອນທ່ີຖ ກທ າລາຍ 
ເຮ ອນທ່ີໄດ້ຮຼັບຄວາມເສຍ

ຫາຍ 
 

ແຂວງ ຈ ານວນ 
ມູນຄ່າ 

(ຕ ້ ກີບ) 
ຈ ານວນ 

ມູນຄ່າ 

(ຕ ້ ກີບ) 

ລວມມູນຄ່າ 

(ຕ ້ ກີບ) 

      

ຜ້ົງສາລ  10 0.049 -- -- 0,049 

ຫ ວງນໍ ້ າທາ 5 0.133 1 0,002 0,135 

ອຸດົມໄຊ 11 0.042 119 0,097 0,138 

ບໍ່ ແກ້ວ 4 0.015 -- -- 0,015 

ຫ ວງພະບາງ  81 0.699 170 0,152 0,851 

ໄຊຍະບູລ  9 0.083 11 0,007 0,089 

ຊຽງຂວາງ 76 0.980 105 2,494 3,474 

ບໍ ລິ ຄໍ າໄຊ -- -- 6 0,009 0,009 

ສະຫວັນນະເຂດ 6 0.069 26 0,011 0,079 

ເຊກອງ  15 0.128 26 0,034 0,162 

ອັດຕະປື  1.403 15.757 217 0,364 16.120 

 ລວມ  1.620 17.953,9 681 3,168 21.122 

ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ການວິ ເຄາະຂອງອົງການ UN-Habitat ໂດຍອ ງຕາມ ຂໍ ້ ມູນຈາກ ພະແນກໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂົນສ່ົງແຂວງ. 

 

 

ຮູບພາບ 1: ຊາກເຮ ອນທ່ີໄດ້ຮຼັບຜົນກະທົບ ໃນເມ ອງສະໜາມໄຊ. ທ ່ ມາຂອງຮູບ: ©UN-HABITAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຮູບພາບ 2: ເຮ ອນທ່ີໄດ້ຮຼັບຜົນກະທົບຈາກດິນເຈ ່ ອນ ໃນເມ ອງປາກແບ່ງ ແຂວງອຼຸ ດົມໄຊ. ທ ່ ມາຂອງຮູບ: 

©UN-HABITAT 
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ຮູບພາບ 3: ເຮ ອນທ່ີໄດ້ຮຼັບຜົນກະທົບ ໃນເຂດສ່ຽງໄພ ໃນເມ ອງຄ າ ແຂວງຊຽງຂວາງ. ທ ່ ມາຂອງຮູບ: 

©UN-HABITAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ການສູນເສຍ 

 

ການສູນເສຍ ລວມທັງໝົດ ໃນແຂວງຕ່າງໆ ທ ່ ໄດ້ປະເມ ນຜົນ ແມ່ນຢູ່ທ  0,574 ຕ້ືກ ບ. ດ່ັງສະແດງໃຫ້ເຫັນ

ໃນ ຕາຕະລາງ 12, ການສູນເສຍ 2 ປະເພດຕົນຕໍມ ຄື : ການສູນເສຍປະເພດທ ໜ່ຶງ ແມ່ນການສູນເສຍລາຍ

ຮັບ ທ ່ ເປັນຜົນມາຈາກ ການສູນເສຍລາຍຮັບ ທ ່ ໄດ້ຈາກຄ່າເຊົ່ າ ໃນ 5 ແຂວງ (ອຸດົມໄຊ, ຫ ວງພະບາງ, ຊຽງ

ຂວາງ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ອັດຕະປື ). ເຮື ອນທ ່ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍນ້ັນ ໃນປະຈຸບັນນ ້  ແມ່ນບໍ່ ຢູ່ໃນ

ສະພາບ ທ ່ ສາມາດໃຫ້ເຊົ່ າໄດ້ ເຊິ່ ງໄດ້ສ້າງ ຄວາມສູນເສຍດ້ານການເງິ ນ ຈໍ ານວນຫ າຍ ໃຫ້ຂະແໜງການນ ້ . 

ເຖິງແມ່ນວ່າ ອັດຕາສ່ວນຂອງເຮື ອນໃຫ້ເຊົ່ າ ບໍ່ ສູງຫ າຍ ກ່ໍຕາມ (ໃຫ້ເບິ່ ງຂ້າງເທິ ງນ້ັນ), ແຕ່ວ່າ ການສູນ

ເສຍລາຍຮັບຈາກຄ່າເຊົ່ າ ກ່ໍຖື ວ່າເປັນການສູນເສຍອັນສໍ າຄັນ. ການສູນເສຍປະເພດທ ສອງ ກ່ໍຄື  2 ແຂວງ 

(ອຸດົມໄຊ ແລະ ອັດຕະປື ) ໄດ້ເກ ດຄວາມສູນເສຍຈາກ ການຈັດຫາບ່ອນລ ້ ໄພຊ່ົວຄາວ ໃຫ້ປະຊາຊົນທ ່ ເຮື ອນ
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ການດໍ າເນ ນວຽກງານຕ່າງໆ ເຊັ່ ນວ່າ ການເຄື່ ອນຍ້າຍຊາກຫັກພັງ ແລະ ການທັງ

ມ້າງໂຄງສ້າງ ທ ່ ບໍ່ ປອດໄພ. 
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ຕາຕະລາງ 12: ການສູນເສຍ (ຕ ້ ກີບ) ຕ ່ ກຼັບ ທ່ີຢູ່ອາໃສ ແລະ ບ່ອນຕຼັ້ ງຖ່ິນຖານ, ຈຼັດຕາມແຂວງ  

ແຂວງ 

ການສູນເສຍ 
ລວມຄວາມສູນ

ເສຍ  
ເອກະຊົນ 

(ເຮ ອນເຊ່ົາ) 

ລຼັດ 

(ບ່ອນລ້ີໄພຊ່ົວຄາວ) 

ອຸດົມໄຊ  7,5 74,0 0,082 

ຫ ວງພະບາງ 21,3 - 0,021 

ຊຽງຂວາງ 5,2 - 0,005 

ສະຫວັນນະເຂດ  8,4 - 0,008 

ອັດຕະປື  127,6 330,0 0,457 

 ລວມ  170,0 404,0 0,57 

ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ການວິ ເຄາະຂອງອົງການ UN-Habitat ໂດຍອ ງຕາມ ຂໍ ້ ມູນຈາກ ພະແນກໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂົນສ່ົງແຂວງ. 

 

ຜົນກະທົບຕ ່ ສຼັ ງຄົມ ຈາກຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ທ່ີຢູ່ອາໃສ ແລະ ບ່ອນຕຼັ້ ງຖ່ິນຖານ  

 

ໄພພິບັດຄ້ັງນ ້  ໄດ້ກະທົບກັບ ກົນໄກບໍ ລິ ການພ້ືນຖານ ໃນຫ າຍດ້ານ ແລະ ຜົນກະທົບຕ່ໍສັງຄົມ ຈາກຄວາມ

ເສຍຫາຍ ກ່ໍຍິ່ ງໄດ້ຮັບການຊໍ ້ າຕ່ືມຈາກ ລະບົບທ ່ ບໍ່ ເຂ້ັມແຂງ ທ ່ ມ ຢູ່ພາກທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ຄົວເຮື ອນສ່ວນ
ຫ າຍ ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເຊິ່ ງມ ຊ່ອງທາງການເງິ ນ ທ ່ ຈໍ າກັດຢູ່ແລ້ວນ້ັນ ຍິ່ ງພົບກັບ ບັນຫາທ້າທາຍ ໃນການ
ຊື ້ ວັດສະດຸກ່ໍສ້າງ ແລະ ຂົນສ່ົງໄປສະຖານທ ່ ກ່ໍສ້າງ. ປັດໄຈທັງໝົດ ທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກ່ໍສ້າງຄື ນໃໝ່ນ້ັນ ຍິ່ ງ

ເພ ້ ມຄວາມກົດດັນຂຶ ້ ນຫ າຍ ຕ່ໍກັບຊຸມຊົນທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. 

 

ບັນຫາທ້າທາຍໃຫຍ່ອັນໜ່ຶງທ ່ ເກ ດຂຶ ້ ນໃນທັນທ  ກ່ໍແມ່ນການຂາດບ່ອນລ ້ ໄພບັນເທົາທຸກ ສໍ າລັບຊຸມຊົນທ ່ ໄດ້
ຮັບຜົນກະທົບ. ໃນຫ າຍກໍລະນ  ແມ່ນພ ່ ນ້ອງ ແລະ ຄົນຮູ້ຈັກ ຮັບເອົ າຄົນທ ່ ສູນເສຍເຮື ອນຂອງພວກເຂົ າ ມາ

ຢູ່ນໍ າ ເຊິ່ ງເປັນການເພ ່ ມຄວາມກົດດັນ ຕ່ໍກັບແຫ ່ ງ ດໍ າລົງຊ ວິ ດ ຂອງພວກເຂົ າ. 

 

ນອກຈາກນ້ັນແລ້ວ, ສິ່ ງໜ່ຶງທ ່ ສັງເກດເຫັນ ກ່ໍຄື ວ່າ ເຮື ອນທ່ົວໄປ ແມ່ນສ້າງເອົ າເອງ. ຄົວເຮື ອນທ ່ ແມ່ຍິ ງ
ເປັນຫົວໜ້າຄອບຄົວ ແລະ ກຸ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດ ໄດ້ປະສົບກັບ ບັນຫາທ້າທາຍເປັນພິເສດ ໃນການກ່ໍສ້າງ
ເຮື ອນຂອງພວກເຂົ າຄື ນໃໝ່ ຍ້ອນວ່າ ພວກເຂົ າມ ຂໍ ້ ຈໍ າກັດ ດ້ານແຮງງານ ແລະ ຝ ມື ກ່ໍສ້າງເຮື ອນຄື ນດ້ວຍ

ຕົນເອງ. 
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ຮູບພາບ 4: ກ້ອງລ່າງເຮ ອນ ມຼັກຖ ກໃຊ້ເປຼັນບ່ອນເຮຼັດວຽກ ສ າລຼັບແມ່ຍິງໃນຄອບຄົວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 

ໃນເຂດຊົນນະບົດ. ທ ່ ມາຂອງຮູບ: ©UN-HABITAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຍຼຸດທະສາດຟ ້ ນຟູ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ທ່ີຢູ່ອາໃສ ແລະ ບ່ອນຕຼັ້ ງຖ່ິນຖານ  

 

ໄລຍະສ້ັນ (1 ປ )  

 

ໃນທັງໝົດ 11 ແຂວງນ້ັນ, ອໍ ານາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ື ອບາງອັນແລ້ວ ໃຫ້ຄົວເຮື ອນ
ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເຊິ່ ງສ່ວນຫ າຍ ແມ່ນຢູ່ໃນຮູບແບບຂອງ ເຂົ ້ າປາອາຫານ ແລະ ໃນບາງກໍລະນ ນ້ັນ ໂດຍ

ສະເພາະແມ່ນ ໃນແຂວງອຸດົມໄຊ, ຫ ວງພະບາງ ແລະ ອັດຕະປື  (ເມື ອງສະໜາມໄຊ) ການຊ່ວຍເຫ ື ອນ້ັນ ຍັງ
ລວມທັງ ອຸປະກອນພັກເຊົ າ ເຊິ່ ງປະກອບດ້ວຍ ວັດສະດຸກ່ໍສ້າງເຮື ອນ ເຊັ່ ນວ່າ ສັງກະສ  ສໍ າລັບເຮັດຫ ັ ງຄາ
ເຮື ອນ, ຕະປູ, ຄ້ອນຕ , ເລື່ ອຍ ແລະອື່ ນໆ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ໃນຫ າຍແຂວງນ້ັນ, ປະຊາຊົນທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 

ຫ າຍຄົນ ໄດ້ຍ້າຍໄປຢູ່ ບ່ອນພັກເຊົ າຊ່ົວຄາວ (ສ່ວນຫ າຍແມ່ນ ໃຊ້ເງິ ນຕົນເອງ ກ່ໍສ້າງ) ຫ ື  ໄດ້ສ້ອມແປງ 

ເຮື ອນຂອງພວກເຂົ າ ທ ່ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍນ້ັນ ແລ້ວກ່ໍຕາມ, ແຕ່ວ່າ ຫ າຍຄົວເຮື ອນ ຍັງຈະຕ້ອງການ 

ຄວາມຊ່ວຍເຫ ື ອເພ ່ ມຕ່ືມ ໃນການສ້ອມແປງເຮື ອນ ຫ ື  ຊື ້ ວັດສະດຸກ່ໍສ້າງ ເຊິ່ ງຮວມທັງ ໄມ້, ຫ ັ ງຄາ ແລະ 

ເຄື່ ອງມື ຕ່າງໆ. ການລົງຢ້ຽມຢາມສະໜາມ ຍັງໄດ້ພົບເຫັນເຖິງ ຄວາມຈໍ າເປັນຮ ບດ່ວນໜ່ຶງ ໃນການສະໜ
ອງ ສິ່ ງຂອງຄົວເຮື ອນ ເຄື່ ອງໃຊ້ປະຈໍ າວັນ ໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ຖື ກກະທົບ ຍ້ອນວ່າ ຫ າຍຄົວເຮື ອນ ໄດ້ສູນເສຍ ສິ່ ງ
ຂອງ ແລະ ຊັບສິ ນ ສ່ວນຫ າຍ ຂອງພວກເຂົ າ ໃນເວລາເກ ດໄພພິບັດ. ຕາມການລາຍງານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມ ພຽງ
ແຕ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື ເທົ່ ານ້ັນ ທ ່ ໄດ້ຮັບບ່ອນຢູ່ຊ່ົວຄາວ ສໍ າລັບຄົວເຮື ອນທ ່ ເຮື ອນຂອງ
ພວກເຂົ າ ຖື ກທໍາລາຍ ຫ ື  ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ. ສະນ້ັນ ຈຶ່ ງຈະໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ື ອ ທ ່ ເໝາະສົມ ຈັດບູລິ

ມະສິ ດຕາມສິ່ ງຂອງ ທ ່ ຄົວເຮື ອນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ລະດັບຄວາມເສຍຫາຍທ ່ ເກ ດຂຶ ້ ນ. ວຽກງານຟື ້ ນຟູ 

ທ ່ ສະເໜ ມາ ປະກອບດ້ວຍ:  
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• ການປະເມີນຜົນແບບໄວ ສ າລຼັບ ພ ້ ນທ່ີຕ ່ າ ແລະ ພ ້ ນທ່ີສ່ຽງໄພ: ດໍ າເນ ນ ການປະເມ ນຜົນແບບໄວ 

ເພ່ືອສ້າງແຜນທ ່  ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ ໃນຂົງເຂດພ້ືນທ ່ ເລົ່ ານ ້ . 

• ການສ້າງຄວາມສາມາດ ກ່ຽວກຼັບ ວິທີ BBB: ເພ່ີມຄວາມສາມາດ ຊ່າງໄມ້ ແລະ ຊ່າງປູນ ໃນທ້ອງ

ຖ່ິນ ກ່ຽວກັບ ຫ ັ ກການຂອງວິ ທ  “ສ້າງຄື ນໃຫ້ດ ກວ່າເກ່ົາ” (BBB) ສໍ າລັບການຟື ້ ນຟູ ແລະ ກ່ໍສ້າງທ ່ ຢູ່

ອາໃສຄື ນໃໝ່. ນອກຈາກນ້ັນແລ້ວ, ຕ້ອງໄດ້ປູກຈິ ດສໍ ານຶ ກໃນຊຸມຊົນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ 

ແລະ ດໍ າເນ ນວຽກງານ ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ. 

• ການຟ ້ ນຟູ/ການກ ່ ສ້າງທ່ີຢູ່ອາໃສຄ ນໃໝ່: ຂຼັ້ນຕອນການຟ ້ ນຟູທ່ີຢູ່ອາໃສ ຈະປະກອບດ້ວຍ ການ

ສະໜອງອຼຸປະກອນ ທ່ີໃຊ້ເປຼັນບ່ອນຢູ່ຊ່ົວຄາວ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກຼັບ ວິທີກ ່ ສ້າງ ເຊ່ິງອີງ

ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ໃນສະພາບການຕົວຈິງ. ຂຼັ້ນຕອນການກ ່ ສ້າງຄ ນໃໝ່ນຼັ້ນ ຈະປະກອບດ້ວຍ 

ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫ  ອ ໃນທາງດ້ານ ເງິນຊ່ວຍເຫ  ອລ້າ, ອຼຸປະກອນ ທ່ີໃຊ້ເປຼັນບ່ອນຢູ່ຊ່ົວຄາວ 

ແລະ ການຊ່ວຍເຫ  ອອ ່ ນໆ ໃນຮູບແບບຂອງວຼັດຖຼຸ . ການຊ່ວຍເຫ  ອ ເພ ່ ອການຟ ້ ນຟູ ແລະ ການ

ກ ່ ສ້າງທ່ີຢູ່ອາໃສຄ ນໃໝ່ນຼັ້ນ ຈະປະກອບດ້ວຍ ການສະໜອງວຼັດສະດຼຸ  ທ່ີຫາໄດ້ໃນທ້ອງຖ່ິນ ເຊຼັ່ ນວ່າ 

ໄມ້, ຊາຍ ແລະ ຫີນ ໃນຄາລາຕ ່ າ ຫ   ໃຫ້ລ້າ. ຊ່າງໄມ້ ແລະ ຊ່າງປູນ ໃນທ້ອງຖ່ິນ ທ່ີໄດ້ຮຼັບການຝຶກ

ອົບຮົມ ກ່ຽວກຼັບຫ ຼັ ກການຂອງວິທີ BBB ຄາດວ່າ ຈະປະກອບເປຼັນແຮງງານ ເຂົາໃນຂຼັ້ນຕອນຟ ້ ນຟູ 

ແລະ ກ ່ ສ້າງທ່ີຢູ່ອາໃສຄ ນໃໝ່. 

ຄວາມຕ້ອງການ ໄລຍະກາງ ເຖິ ງ ໄລຍະຍາວ (2 ເຖິ ງ 3 ປ )  

 

ຈຸດເນ້ັນໜັກຂອງ ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ຈະຢູ່ທ ່  ບັນດາເມື ອງ ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຮຸນແຮງ ໃນແຂວງ
ອຸດົມໄຊ, ຫ ວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ອັດຕະປື . ວຽກງານຟື ້ ນຟູ ທ ່ ສະເໜ ມາ ປະກອບດ້ວຍ: 

 

• ການສ້າງແຜນທ່ີ ພ ້ ນທ່ີຕ ່ າ/ພ ້ ນທ່ີສ່ຽງໄພ: ຈະໄດ້ດ າເນີນ ການສ້າງແຜນທ່ີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການ

ປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ຢ່າງລະອຽດ. ການຈຼັດສຼັນພ ້ ນທ່ີດິນໃນອະນາຄົດ ໃຫ້ເປຼັນບ່ອນຢູ່ອາໃສ ຄວນໄດ້

ຮຼັບການເອົາໃຈໃສ່ລະອຽດ ໃນທາງດ້ານ ຄວາມສ່ຽງຕ ່ ໄພພິບຼັດທາງທ າມະຊາດ ໃນພ ້ ນທ່ີນຼັ້ນ. ຈຼຸ ດ

ເນຼັ້ນໜຼັກ ຈະຢູ່ທ່ີ ການສ້າງເສຼັ້ນສະແດງຂ ້ ມູນ ຂອງຊຼຸມຊົນທ່ີໄດ້ຮຼັບຜົນກະທົບ ແລະ ຂອງພ ້ ນທ່ີທຼັງ

ໝົດໃນເມ ອງ. 

• ການປູກຈິດສ ານຶກ ແລະ ການຍົກຍ້າຍຈຼັດສຼັນ ຊຼຸມຊົນ ຫ   ເຮ ອນ ສ່ຽງໄພສູງ: ຊຸມຊົນ ຫ ື  ເຮື ອນ ທ ່

ຕ້ັງຢູ່ໃນເຂດພ້ືນທ ່ ສ່ຽງໄພສູງ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງ ຄວາມສ່ຽງທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງ. ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນ 

ອາຄານແລະສະຖານທ ່ ສ່ຽງໄພ ພາຍໃນບ້ານ ໄປຢູ່ຈຸດທ ່ ຕ້ັງ ທ ່ ມ ໄພໜ້ອຍ ແລະ ການຍົກຍ້າຍ ຊຸມ
ຊົນ ຫ ື  ຄົວເຮື ອນທ ່ ສ່ຽງໄພ ຄວນດໍ າເນ ນຂຶ ້ ນ ໂດຍການປຶ ກສາຫາລື ຢ່າງໃກ້ສິ ດກັບ ປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້

ຮັບຜົນກະທົບ ທັງສອງເພດ.  

• ການສ້າງຄວາມສາມາດ ໃນຂະແໜງການທ່ີຢູ່ອາໃສ: ເພ ່ ມການສ້າງຄວາມສາມາດ ດ້ານການ
ປົກຄອງຂອງລັດ ແລະ ຂອງຊຸມຊົນ ກ່ຽວກັບ ການກ່ໍສ້າງທ ່ ຢູ່ອາໃສ ທ ່ ສາມາດປັບຕົວເຂົ ້ າກັບ
ໄພພິບັດໄດ້. ການສ້າງຄວາມສາມາດ ຄວນກວມເອົ າ ການສ້າງຮ່າງຄໍ າແນະນໍ າ ກ່ຽວກັບ ລະບົບ

ແຈ້ງເຕືອນລ່ວງໜ້າ, ເຮື ອນປອດໄພ, ແລະ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດອື່ ນໆ. ການ
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ສົນທະນາເພ ່ ມຕ່ືມ ກັບຊຸມຊົນ ກ່ຽວກັບ ມາດຕະການຄຸ້ມຄອງ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ໂດຍສະ
ເພາະແມ່ນ ໃນສະພາບການຂອງພວກເຂົ ານ້ັນ ແມ່ນມ ຄວາມຈໍ າເປັນ. 

• ການກ ່ ສ້າງທ່ີຢູ່ອາໃສຄ ນໃໝ່: ວິທີການ ແນະນ າສ າລຼັບ ການກ ່ ສ້າງທ່ີຢູ່ອາໃສ ແມ່ນການປະສົມ

ປະສານກຼັນ ລະຫວ່າງ ເງິນຊ່ວຍເຫ  ອລ້າ ແລະ ການຊ່ວຍເຫ  ອເປຼັນວຼັດຖຼຸ . ການຊ່ວຍເຫ  ອດ້ານວຼັດຖຼຸ

ນຼັ້ນ ຈະປະກອບດ້ວຍ ການສະໜອງອຼຸປະກອນ ທ່ີຫາໄດ້ໃນທ້ອງຖ່ິນ ເຊຼັ່ ນວ່າ ໄມ້, ຊາຍ ແລະ ຫີນ 

ໃນລາຄາຕ ່ າ ຫ   ໃຫ້ລ້າ, ແລະ ການຈຼັດຫາພ ້ ນທ່ີດິນໃຫ້ປຼຸກສ້າງ. ຊ່າງໄມ້, ຊ່າງປູນ ແລະ ຊຼຸມຊົນ

ທ້ອງຖ່ິນ ທ່ີໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກຼັບ ຫ ຼັ ກການຂອງ ວິທີ BBB ຄາດວ່າ ຈະປະກອບສ່ວນ

ແຮງງານ ໃຫ້ຂຼັ້ນຕອນການກ ່ ສ້າງ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ວຽກດຼັ່ ງກ່າວນ້ີ ຈະຂ້ຶນກຼັບ ບຼັນດາຫ້ອງການ

ລຼັດຖະບານ ໃນທ້ອງຖ່ິນນຼັ້ນ ແຕ່ວ່າ ຈຼຸ ດເນຼັ້ນໜຼັກ ຄວນຢູ່ທ່ີ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຼຸມຊົນ ເພ ່ ອ

ຮຼັກສາ ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຮຼັບປະກຼັນ ບ ່ ໃຫ້ເກີດມີຄວາມເຄຼັ່ ງຕຶງ ໃນຊຼຸມຊົນ ໃນຮູບແບບໃດກ ່

ຕາມ. 

 
 

ຮູບພາບ 5: ພາບຂອງເຮ ອນທ່ີໄດ້ຮຼັບຜົນກະທົບ ໃນເມ ອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອຼັ ດຕະປ . ທ ່ ມາຂອງຮູບ: 

©UN-HABITAT 

 

ຕາຕະລາງ 13: ຄວາມຕ້ອງການ ເພ ່ ອຟ ້ ນຟູ ແລະ ກ ່ ສ້າງຄ ນໃໝ່ ໃນຂະແໜງການ ທ່ີຢູ່ອາໃສ ແລະ ບ່ອນ

ຕຼັ້ ງຖ່ິນຖານ  

ຄວາມຕ້ອງການ ສໍ າລັບ ການຟື ້ ນຟູໄລຍະສ້ັນ (1 ປ )  

ວຽກງານ 
ມູນຄ່າ 

(ຕ ້ ກີບ) 
ພາກສ່ວນຮຼັບຜິດຊອບ 

ການປະເມີນຜົນແບບໄວ ສ າລຼັບພ ້ ນທ່ີ

ຕ ່ າ/ ພ ້ ນທ່ີສ່ຽງຕ ່ ໄພພິບຼັດ 
0,6 

ກະຊວງໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂົນສ່ົງ, 

ລັດຖະບານຂ້ັນແຂວງ, ອົງການ UN-

Habitat, ແລະ ບັນດາຫ້ອງການແຫ່ງຊາດ/

ສາກົນອື່ ນໆ  

ການສ້າງຄວາມສາມາດ ກ່ຽວກຼັບວິທີ BBB 0,4 

ກະຊວງໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂົນສ່ົງ, 

ລັດຖະບານຂ້ັນແຂວງ, ອົງການ UN-

Habitat, ແລະ ບັນດາຫ້ອງການແຫ່ງຊາດ/

ສາກົນອື່ ນໆ  
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ການຟ ້ ນຟູ/ການກ ່ ສ້າງ ທ່ີຢູ່ອາໃສຄ ນໃໝ່   28,0 

ກະຊວງໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂົນສ່ົງ, 

ລັດຖະບານຂ້ັນແຂວງ, ອົງການ UN-

Habitat, ແລະ ບັນດາຫ້ອງການແຫ່ງຊາດ/

ສາກົນອື່ ນໆ  

ຄວາມຕ້ອງການ ສໍ າລັບ ການຟື ້ ນຟູໄລຍະກາງ ເຖິງໄລຍະຍາວ (2 ເຖິງ 3 ປ )  

ການສ້າງແຜນທ່ີຂອງ ພ ້ ນທ່ີຕ ່ າ/ ພ ້ ນທ່ີ

ສ່ຽງຕ ່ ໄພພິບຼັດ 
4,5 

ກະຊວງໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂົນສ່ົງ, 

ລັດຖະບານຂ້ັນແຂວງ, ອົງການ UN-

Habitat, ແລະ ບັນດາຫ້ອງການແຫ່ງຊາດ/

ສາກົນອື່ ນໆ  

ການປູກຈິດສ ານຶກ ແລະ ການຍົກຍ້າຍຈຼັດ

ສຼັນ ຊຼຸມຊົນ/ເຮ ອນສ່ຽງໄພສູງ 
1,3 

ກະຊວງໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂົນສ່ົງ, 

ລັດຖະບານຂ້ັນແຂວງ, ອົງການ UN-

Habitat, ແລະ ບັນດາຫ້ອງການແຫ່ງຊາດ/

ສາກົນອື່ ນໆ  

ການສ້າງຄວາມສາມາດ ໃນຂະແໜງການ

ທ່ີຢູ່ອາໃສ 
1,9 

ກະຊວງໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂົນສ່ົງ, 

ລັດຖະບານຂ້ັນແຂວງ, ອົງການ UN-

Habitat, ແລະ ບັນດາຫ້ອງການແຫ່ງຊາດ/

ສາກົນອື່ ນໆ  

ການກ ່ ສ້າງທ່ີຢູ່ອາໃສຄ ນໃໝ່ 36,9 

ກະຊວງໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂົນສ່ົງ, 

ລັດຖະບານຂ້ັນແຂວງ, ອົງການ UN-

Habitat, ແລະ ບັນດາຫ້ອງການແຫ່ງຊາດ/

ສາກົນອື່ ນໆ 

ລວມ  73,60  

ໝາຍເຫດ: MPWT = ກະຊວງໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂົນສ່ົງ 

 

 

ວິທີການ ປະເມີນ ທ່ີຢູ່ອາໃສ ແລະ ບ່ອນຕຼັ້ ງຖ່ິນຖານ  

 

ໂດຍການຮ່ວມມື ກັບ ກົມເຄຫາ-ຜັງເມື ອງ ຂອງກະຊວງ ໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂົນສ່ົງ, ອົງການ UN-Habitat ໄດ້
ສະໜັບສະໜູນ ການເກັບກໍາຂໍ ້ ມູນພາກສະໜາມ ໃນຂ້ັນແຂວງ ແລະ ຂ້ັນເມື ອງ ໂດຍການຊ່ວຍເຫ ື ອຈາກ 

ພະແນກໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂົນສ່ົງ. ຈຸດປະສົງ ແມ່ນເພ່ືອເກັບກໍາຂໍ ້ ມູນສໍ າຮອງ ເພ່ືອວັດແທກລະດັບຄວາມ
ເສຍຫາຍ ໃນຂະແໜງການທ ່ ຢູ່ອາໃສ. ການປະເມ ນຄ້ັງນ ້  ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ື ອຈາກ ທ ມງານຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຜູ້ທ ່

ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ 4 ແຂວງທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທ ່ ສຸດ (ອຸດົມໄຊ, ຫ ວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ອັດຕະປື ) ຫ ັ ງຈາກ
ທ ່ ໄດ້ ຈັດຝຶກອົບຮົມສ້ັນ ຮ່ວມກັບພະນັກງານຂອງ ກົມເຄຫາ-ຜັງເມື ອງ ເຊິ່ ງສອດຄ່ອງກັບ ຄໍ າແນະນໍ າ ສໍ າລັບ 

ການປະເມ ນຄວາມຕ້ອງການ ຫ ັ ງໄພພິບັດ. ທ ມງານໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ເຮື ອນທ ່ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍນ້ັນ 

ດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ໄດ້ດໍ າເນ ນການປຶ ກສາຫາລື ກັບ ຊຸມຊົນທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ ນໆທ ່

ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ ນວ່າ ນາຍບ້ານ ແລະ ເຈົ ້ າເມື ອງ ຫ ື  ພະນັກງານເມື ອງ. ຂໍ ້ ມູນຫ ັ ກ ແມ່ນໄດ້ເກັບກໍາຢູ່ໃນ 4 ແຂວງທ ່
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ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທ ່ ສຸດ. ສໍ າລັບ ອ ກ 7 ແຂວງທ ່ ຍັງເຫ ື ອນ້ັນ, ກົມເຄຫາ-ຜັງເມື ອງ ແລະ ພະແນກໂຍທາທິ ການ 

ແລະ ຂົນສ່ົງ ໄດ້ຊ່ວຍອໍ ານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ການເກັບກໍາຂໍ ້ ມູນ ໃນເມື ອງແລະບ້ານ ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. 

ເອກະສານ ແລະ ແບບຟອມແນະນໍ າ ສໍ າລັບການປະເມ ນ ຄວາມຕ້ອງການ ຫ ັ ງໄພພິບັດ ໃນຂະແໜງການທ ່ ຢູ່
ອາໃສນ້ັນ ໄດ້ແປເປັນພາສາລາວ, ໄດ້ສ່ົງໃຫ້ ກົມເຄຫາ-ຜັງເມື ອງ, ແລະ ແຈກຢາຍໃຫ້ ບັນດາແຂວງທ ່

ກ່ຽວຂ້ອງ. ໃນຫ າຍກໍລະນ , ເຮື ອນທ ່ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ແມ່ນຕ້ັງຢູ່ໃນເຂດທ ່ ບໍ່ ມ ເສ້ັນທາງເຂົ ້ າເຖິງ ແລະ 

ຕ້ອງຍ່າງໄປ ໃຊ້ເວລາປະມານ 2 ເຖິງ 3 ຊ່ົວໂມງ. ໃນສະພາບດ່ັງກ່າວນ້ັນ, ພະແນກໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂົນສ່ົງ
ເມື ອງ ໄດ້ພະຍາຍາມ ດໍ າເນ ນການປະເມ ນຜົນ ໃຫ້ດ ທ ່ ສຸດ ທ ່ ຕົນສາມາດເຮັດໄດ້. ໃນກໍລະນ  ທ ່ ບໍ່ ສາມາດເຂົ ້ າໄປ
ບ້ານໃດໜ່ຶງໄດ້ເລ ຍນ້ັນ, ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານ ໄດ້ເກັບກໍາຂໍ ້ ມູນຈາກ ການສົນທະນາທາງໂທລະສັບ ກັບ

ນາຍບ້ານ. ໄລຍະເວລາທ ່ ຮັດແໜ້ນນ້ັນ ຈໍ າກັດ ຈໍ ານວນແຂວງ ທ ່ ທ ມງານສາມາດໄປຢ້ຽມຢາມໄດ້. ທ ມງານ 

ສາມາດໄປຢ້ຽມຢາມ 4 ແຂວງທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ; ສໍ າລັບ ສ່ວນທ ່ ເຫ ື ອນ້ັນ, ກົມເຄຫາ-ຜັງເມື ອງ ໄດ້ເກັບກໍາຂໍ ້

ມູນທາງ ອ ເມວ ຫ ື  ໂທລະສັບ.  

 

ຮູບພາບ 6: ການປຶກສາຫາລ ກຼັບຊຼຸມຊົນ ໃນເມ ອງຄ າ ແຂວງຊຽງຂວາງ. ທ ່ ມາຂອງຮູບ: ©UN-HABITAT 
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ການສຶກສາ 

 

ສະຫ ຼຸ ບຫຍ ້  ກ່ຽວກຼັບ ການສຶກສາ 

 

ນໍ ້ າຖ້ວມຄ້ັງນ ້  ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ໃຫ້ໂຮງຮຽນລັດ 229 ແຫ່ງ ແລະ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ການດໍ າເນ ນການສຶ ກ
ສາ ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຮຸນແຮງ ໃນທ່ົວປະເທດ ເຊິ່ ງໄດ້ສ່ົງຜົນໃຫ້ເກ ດຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ
ໃນ ຂະແໜງການສຶ ກສາ ລວມທັງໝົດ ຄາດວ່າຢູ່ທ ່  20,4 ຕ້ືກ ບ. ຫ ັ ງຈາກເກ ດໄພພິບັດຄ້ັງນ ້ ແລ້ວ, ກະຊວງ
ສຶ ກສາທິ ການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຮ່າງ ຍຸດທະສາດຟື ້ ນຟູຂະແໜງການສຶ ກສາ ຮ່ວມກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ 
ເຊັ່ ນວ່າ ກອງທຶ ນເດັກຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ອົງການຢູນິ ເຊັບ) ແລະ ອົງການແພລນສາກົນ ເຊິ່ ງໄດ້
ກໍານົດໂຄງຮ່າງຂອງ ໜ້າວຽກຕ້ົນຕໍ ທ ່ ຈໍ າເປັນ ເພ່ືອຕອບສະໜອງຕາມ ຄວາມຕ້ອງການ ດ້ານການສຶ ກສາ 
ໄລຍະສ້ັນ, ກາງ ແລະ ຍາວ. ຍຸດທະສາດລະອຽດສະບັບນ ້  ແມ່ນແນະນໍ າໃຫ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ເປັນໄລຍະເວລາ 5 ປ  

ເພ່ືອຮັບປະກັນ ການຟື ້ ນຟູຂະແໜງການສຶ ກສາ ໃຫ້ໄດ້ເຕັມຕົວ, ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ ລະບົບການສຶ ກສາ
ໂດຍລວມ ຂອງ ສປປ ລາວ, ແລະ ສ່ົງເສ ມການປັບຕົວ ເຂົ ້ າກັບໄພພິບັດ ໃນອະນາຄົດ ໃນຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ, ຂ້ັນ
ພາກ ແລະ ຂ້ັນສູນກາງ. ງົບປະມານທັງໝົດ ທ ່ ຕ້ອງການເພ່ືອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ວຽກງານເຫ ົ່ ານ ້  ຄາດຄະເນຢູ່ທ  

197,6 ຕ້ືກ ບ. ຮູບສະແດງ 19 ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ໃນແຕ່ລະແຂວງ.  

 

ຮູບສະແດງ 19: ມູນຄ່າຂອງຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ໃນແຕ່ລະແຂວງ  

 

 
ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ຂໍ ້ ມູນສໍ າຫ ວດຂ້ັນແຂວງ ຂອງກະຊວງສຶ ກສາທິ ການ ແລະ ກິລາ, ປ  2018. 
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ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ ກ່ຽວກຼັບ ການສຶກສາ  

 

ກະຊວງສຶ ກສາທິ ການ ແລະ ກິລາ ແມ່ນເປັນໜ່ຶງໃນບັນດາກະຊວງ ທ ່ ໃຫຍ່ທ ່ ສຸດ ໃນ ສປປ ລາວ ໃນທາງ

ດ້ານ ຂະໜາດ ແລະ ປະຊາກອນທ ່ ຮັບໃຊ້ ແລະ ການຈັດສັນງົບປະມານລັດ ປະຈໍ າປ . ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, 

ການຈັດສັນງົບປະມານ ສໍ າລັບ ຂະແໜງການສຶ ກສາ ກໍາລັງຫ ຸ ດລົງໃນແຕ່ລະປ . ລະບົບການສຶ ກສາທາງ

ການ ປະກອບດ້ວຍ ການສຶ ກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ປະຖົມສຶ ກສາ, ການສຶ ກສາ ມັດທະຍົມຕ້ົນ ແລະ ມັດທະຍົມ

ປາຍ, ການສຶ ກສາ ມັດທະຍົມສົມບູນ, ອາຊ ວະສຶ ກສາ, ການສຶ ກສາຊ້ັນສູງ ແລະ ສ້າງຄູ.  

 

ໂດຍອ ງຕາມຂໍ ້ ມູນຈາກ ລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ ້ ມູນຂ່າວສານການສຶ ກສາ ສໍ າລັບ ປ  2017–18, ສປປ ລາວ ມ ສູນ

ສຶ ກສາກ່ອນໄວຮຽນ 3.212 ແຫ່ງ ເຊິ່ ງມ ນັກຮຽນ 229.892 ຄົນ, ສູນປະຖົມສຶ ກສາ 8.858 ແຫ່ງ ມ ນັກຮຽນ 

786.246 ຄົນ, ແລະ ສູນສຶ ກສາ ມັດທະຍົມຕ້ົນ 962 ແຫ່ງ ມ ນັກຮຽນ 180.020 ຄົນ (ຕາມ ຕາຕະລາງ 14). 

ເຖິງແມ່ນວ່າ ປະເທດນ ້  ໄດ້ບັນລຸເປົ ້ າໝາຍສະຫັດສະວັດ ດ້ານການພັດທະນາ ແລ້ວກ່ໍຕາມ ໃນທາງດ້ານ 

ການເຂົ ້ າເຖິງ ປະຖົມສຶ ກສາ ເຊິ່ ງມ ຄວາມສະເໝ ພາບຍິ ງ-ຊາຍ ໂດຍການດໍ າເນ ນມາດຕະການສໍ າຄັນ ເພ່ືອ

ເພ ້ ມການເຂົ ້ າຮຽນ, ແຕ່ວ່າ ຄຸນນະພາບຂອງ ຜົນການສຶ ກສາ ແມ່ນຍັງຄົງບໍ່ ໄດ້ດ , ແລະ ນັກຮຽນພິການ ບໍ່

ໄດ້ເຂົ ້ າຮຽນຫ າຍຄົນ. ນອກຈາກນ້ັນແລ້ວ, ຄວາມແຕກໂຕນ ກ່ໍຍັງມ  ໃນທາງດ້ານ ອັດຕາເຂົ ້ າຮຽນ, ການ

ຄ້າງຫ້ອງ, ການອອກໂຮງຮຽນ, ແລະ ການຈົບຊ້ັນ ລະຫວ່າງ ເພດຊາຍ ແລະ ເພດຍິ ງ, ລະຫວ່າງ ກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ

ຕ່າງໆ, ລະຫວ່າງ ເມື ອງບໍ່ ທຸກຍາກ ແລະ ເມື ອງທຸກຍາກ, ແລະ ລະຫວ່າງ ເຂດເທດສະບານ ແລະ ເຂດ

ຊົນນະບົດ, ພ້ອມທັງ ລະຫວ່ງ ທ ່ ຕ້ັງໃນເຂດຊົນນະບົດ ທ ່ ມ ຫົນທາງ ແລະ ບໍ່ ມ ຫົນທາງເຂົ ້ າເຖິງ. ນັກຮຽນ

ພວກອື່ ນ ທ ່ ຖື ກຕັດຂາດອອກຈາກການສຶ ກສາ ປະກອບດ້ວຍ ເດັກຂ້າງຖະໜົນ ແລະ ເດັກເຮັດວຽກ, ເດັກ

ກ່ໍາພ້າ, ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ເດັກຍິ ງຖື ພາ ແລະ ແມ່ທ ່ ຍັງນ້ອຍ 

ໃນເກນອາຍຸໄວຮຽນ, ເດັກຕິດເຊື ້ ອ ຫ ື  ເດັກທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ເຊື ້ ອເອັດຈ໌ ໄອວ  ແລະ ໂລກເອດສ໌ , 

ບຸກຄົນ ທ ່ ຕິດປະເດັນສັງຄົມ. ຂອບເຂດທ ່  ນັກຮຽນເຫ ົ່ ານ ້  ໄດ້ຮັບການສຶ ກສາ ແມ່ນບໍ່ ຮູ້ໄດ້ ໃນປະຈຸບັນນ ້ .  

 

ບັນຫາທ້າທາຍທັງໝົດເຫ ົ່ ານ ້  ຕ່ໍກັບຂະແໜງການສຶ ກສາ ໃນ ສປປ ລາວ ຍິ່ ງຮ້າຍແຮງຂຶ ້ ນຕ່ືມ ໃນຊຸມ

ປ ຜ່ານມາ ຍ້ອນໄພພິບັດ ຊໍ ້ າຕ່ືມ. ໃນປ  2013, ໂຮງຮຽນ 196 ແຫ່ງ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກໄພພິບັດ. 

ໃນປ  2014 ແມ່ນ 59 ແຫ່ງ, ແລະ ໃນປ  2015 ແມ່ນ 29 ແຫ່ງ; ໃນປ  2016 ຈໍ ານວນໂຮງຮຽນໄດ້ຮັບຄວາມ

ເສຍຫາຍ ລວມທັງໝົດແມ່ນ 82 ແຫ່ງ, ແລະ ໃນປ  2017 ແມ່ນ 129 ແຫ່ງ.36 ການປະເມ ນຜົນ ຂ້າງລຸ່ມນ ້  

ໃຫ້ຮູ້ຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບ ໂຮງຮຽນ ທ ່ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ຖື ກທໍາລາຍ ໃນເຫດການນໍ ້ າຖ້ວມປ  2018. 

 

 

 

                                                           
36 ຂໍ ້ ມູນຈາກ Derin Henderson ແລະ Jonika Paulsen, ຂໍ ້ ມູນເບື ້ ອງຕ້ົນ ກ່ຽວກັບການສຶ ກສາ ໃນ ສປປ ລາວ: 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ຂອງບົດລາຍງານສະຖານະພາບຂອງປະເທດ ໃນປ  2017 - ຂອບວຽກ ເຊັນໄດ (Sendai) (ເມື ອງ

ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ: ອົງການຊ່ວຍເຫ ື ອເດັກ ປະຈໍ າ ສປປ ລາວ, ວັນທ  27 ມ ນາ 2017). 
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ຕາຕະລາງ 14: ສະຫ ຼຸ ບຫຍ ້  ກ່ຽວກຼັບ ຂະແໜງການສຶກສາ  

ຂະແໜງການຍ່ອຍ ຈ ານວນ

ປີ ໃນ

ແຕ່ລະ 

ຂະແໜ

ງການ  

ຈ ານວນ

ນຼັກຮຽນ 

ປະເພດ ແລະ ຈ ານວນ ສະຖາ

ບຼັນ 

ຈ ານວນຄູ 

ໃນພາກ

ເອກະຊົນ 

ແລະ ພາກ

ລຼັດ 

ຈ ານວນຜູ້

ບ ລິຫານ ໃນ

ພາກເອກະ

ຊົນ ແລະ 

ພາກລຼັດ  

ລວມ ລຼັດ 
ເອກະ

ຊົນ 

ການສຶ ກສາກ່ອນໄວ
ຮຽນ 

3 229.892 3.212 2.742 470 11.105 626 

ປະຖົມສຶ ກສາ  5 786.246 8.858 8.604 254 32.428 1.730 

ມັດທະຍົມສຶ ກສາຕອນ
ຕ້ົນ 

4 180.020 962 905 57 

38.423 670 
ມັດທະຍົມສຶ ກສາຕອນ
ປາຍ  

3 22.431 36 36 0 

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ
ສົມບູນ 

7 468.613 760 716 44 5.022 1.476 

ອາຊ ວະສຶ ກສາ 2 to 3 74.862 107 44 63 11.105 626 

ປະຫາວິ ທະຍາໄລ 4 to 5 40.098 5 5 0 2.174 1.032 

ສ້າງຄູ  3 to 4 11.109 12 12 0 1.229 132 

ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ກະຊວງສຶ ກສາທິ ການ ແລະກິລາ, ປ  2018. 

 

ການປະເມີນ ຜົນກະທົບຂອງໄພພິບຼັດ ຕ ່ ກຼັບ ການສຶກສາ  

 

ຄວາມເສຍຫາຍ 

 

ຈໍ ານວນໂຮງຮຽນທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ ໃນແຕ່ລະແຂວງ ເຊິ່ ງແຂວງຄໍ າ

ມ່ວນ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫ າຍສຸດ (ຕາມ  

ຮູບສະແດງ 20). ໂຮງຮຽນບາງແຫ່ງ ໃນບຼັນດາແຂວງທ່ີໄດ້ຮຼັບຜົນກະທົບຫ າຍທ່ີສຼຸດ ເຊຼັ່ ນວ່າ ແຂວງ

ສະຫວຼັນນະເຂດ ແມ່ນຈົມຢູ່ໃນນ ້ າ ເປຼັນເວລາເຖິງ 2 ເດ ອນ. ວິທີກ ່ ສ້າງທ່ີບ ່ ໄດ້ດີ ເຮຼັດໃຫ້ໂຮງຮຽນມີຄວາມ

ສ່ຽງ ຕ ່ ທຼຸກປະເພດຂອງໄພອຼັນຕະລາຍ ແລະ ສ່ົງຜົນໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຮຼຸນແຮງ ຕ ່ ກຼັບຮາກຖານຂອງ

ໂຮງຮຽນເລ່ົານຼັ້ນ ໃນເວລາເກີດນ ້ າຖ້ວມ.  

 

ຫ້ອງຮຽນ ແລະ ຫ້ອງນໍ ້ າຂອງໂຮງຮຽນເກ ດຄວາມເສຍຫາຍຕ່ໍກັບຮາກຖານ, ຝາ, ເພດານ ແລະ ຫ ັ ງຄາ. ຊັບ

ສິ ນທ ່ ເສຍຫາຍນ້ັນ ປະກອບດ້ວຍ ປື ້ ມຄູ່ມື ຄູ, ປື ້ ມອ່ານ, ແລະ ເຟ ນິ ເຈ ້  ແລະ ເຄື່ ອງໃຊ້ຂອງໂຮງຮຽນເຊັ່ ນວ່າ 

ໂຕະນັກຮຽນ, ໂຕະຄູ, ໂຕະເຮັດວຽກ, ຕ່ັງ, ກະດານດໍ າແລະສໍ ຂາວ. ອຸປະກອນອ ເລັກໂທຣນິ ກທ ່ ໄດ້ຮັບຄວາມ

ເສຍຫາຍປະກອບດ້ວຍຄອມພິວເຕ ້ ແລະ ເຄື່ ອງພິມ. ໃນບາງກໍລະນ , ການເຂົ ້ າໄປໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖານທ ່

ຮຽນຊ່ົວຄາວຍິ່ ງຍາກຂຶ ້ ນຍ້ອນນໍ ້ າຂັງ, ຖະໜົນຖື ກທໍາລາຍ ແລະ ເສດຊາກຫັກພັງ. ລະດັບນໍ ້ າຂຶ ້ ນສູງເຖິງ 2 

ຫ ື  3 ແມັດ ໃນບາງພາກສ່ວນຂອງ ແຂວງຄໍ າມ່ວນ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. 
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ຮູບສະແດງ 20: ໂຮງຮຽນທ່ີໄດ້ຮຼັບຜົນກະທົບ, ຈຼັດຕາມແຂວງ  

  
ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ຂໍ ້ ມູນສໍ າຫ ວດຂ້ັນແຂວງ ຂອງກະຊວງສຶ ກສາທິ ການ ແລະ ກິລາ, ປ  2018. 

 

 

ຮູບສະແດງ 21: ອາຄານໂຮງຮຽນທ່ີໄດ້ຮຼັບຄວາມເສຍຫາຍ, ຈຼັດຕາມລະດຼັບການສຶກສາ  

 
ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ຂໍ ້ ມູນສໍ າຫ ວດຂ້ັນແຂວງ ຂອງກະຊວງສຶ ກສາທິ ການ ແລະ ກິລາ, ປ  2018. 
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ຮູບສະແດງ 22: ອາຄານໂຮງຮຽນທ່ີໄດ້ຮຼັບຄວາມເສຍຫາຍ, ຈຼັດຕາມລະດຼັບຄວາມເສຍຫາຍ  

 
ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ຂໍ ້ ມູນສໍ າຫ ວດຂ້ັນແຂວງ ຂອງກະຊວງສຶ ກສາທິ ການ ແລະ ກິລາ, ປ  2018. 

 

ການສູນເສຍ  

 

ການປະເມ ນຜົນຄ້ັງນ ້  ໄດ້ຄ້ົນພົບວ່າ ເດັກ ມ ຄວາມຕ້ັງໃຈໜັກແໜ້ນ ທ ່ ຈະກັບໄປໂຮງຮຽນ ແຕ່ວ່າ 

ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫ ື ອຕ່ໍເນື່ ອງ ເພ່ືອເຮັດເຊັ່ ນນ້ັນ. ຄົນສ່ວນຫ າຍ ທ ່ ອາໃສຢູ່ໃນພ້ືນທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 

ໄດ້ລາຍງານວ່າ ພວກເຂົ າສູນເສຍເຄື່ ອງແບບ, ອຸປະກອນການຮຽນ, ອຸປະກອນດົນຕ , ອຸປະກອນກິລາ ແລະ 

ສິ່ ງຂອງອື່ ນໆ ທ ່ ຈໍ າເປັນສໍ າລັບການສຶ ກສາ ຂອງພວກເຂົ າ. ເດັກ ຍັງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມ

ຕ້ອງການ ໄປຫ ິ ້ ນຢູ່ເດ ່ ນໂຮງຮຽນ ແລະ ໄດ້ຮັບອາຫານທ່ຽງໂຮງຮຽນຄື ເກ່ົາ. ນອກຈາກນ້ັນແລ້ວ, ຫ າຍຄົນ

ປະສົບກັບ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂັດສົນຢູ່ບ້ານ ຍ້ອນເຮື ອນຖື ກທໍາລາຍ ແລະ ຍ້ອນຄອບຄົວຍົກຍ້າຍ. ຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ບ້ານຂອງພວກເຂົ າ ແລະ ແວດລ້ອມໂຮງຮຽນ ດ່ັງທ ່ ໄດ້ກ່າວມານ້ັນ ແມ່ນເປັນບັນຫາທ້າທາຍ 

ຕ່ໍກັບ ຄວາມກະຕືລື ລ້ົນຂອງເດັກ ແລະ ຄວາມໝ້ັນໃຈຂອງພວກເຂົ າ ໃນການກັບໄປຮຽນຕ່ໍ, ແລະ ໃນປະຈຸ
ບັນນ ້  ມັນເປັນໄປບໍ່ ໄດ້ ທ ່ ຈະວັດແທກ ຜົນກະທົບຈາກນໍ ້ າຖ້ວມຄ້ັງນ ້  ແລະ ວັດແທກການສູນເສຍທ ່

ກ່ຽວຂ້ອງ. 

 

ຕາຕະລາງ 15: ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ (ຕ ້ ກີບ) ໃນຂະແໜງການສຶກສາ, ຈຼັດຕາມລະດຼັບການ

ສຶກສາ  

 ຂະແໜງການຍ່ອຍ ຄວາມເສຍຫາຍ ການສູນເສຍ 
ລວມຜົນ

ກະທົບ 

ກຽມປະຖົມ 0,29 0,84 0,37 

ໂຮງຮຽນປະຖົມ 14,4 1,25 15,65 

ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ 4,04 0,35 4,39 

ລວມ 18,73 1,68 20,41 

ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ຂໍ ້ ມູນສໍ າຫ ວດຂ້ັນແຂວງ ຂອງກະຊວງສຶ ກສາທິ ການ ແລະ ກິລາ, ປ  2018. 

ເສຍຫາຍ
94%

Destroyed
6%
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ຕາຕະລາງ 16: ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ (ຕ ້ ກີບ) ໃນຂະແໜງການສຶກສາ, ຈຼັດຕາມແຂວງ  

ແຂວງ 
ຄວາມເສຍຫາຍ ການສູນເສຍ 

ລວມຜົນ

ກະທົບ 

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 0,10 0,04 0,14 

ຜ້ົງສາລ  0,07 0,01 0,08 

ຫ ວງນໍ ້ າທາ 0,20 0,01 0,21 

ອຸດົມໄຊ 0,14 0,01 0,16 

ບໍໍ່ ແກ້ວ 0,16 0,01 0,17 

ຫ ວງພະບາງ 1,19 0,08 1,27 

ຫົວພັນ 3,10 0,07 3,17 

ໄຊຍະບູລ  1,43 0,15 1,58 

ຊຽງຂວາງ 2,15 0,12 2,27 

ວຽງຈັນ 0,13 0,07 0,20 

ບໍ ລິ ຄໍ າໄຊ 0,06 0,01 0,08 

ຄໍ າມ່ວນ 0,49 0,23 0,72 

ສະຫວັນນະເຂດ 2,33 0,30 2,63 

ສາລະວັນ 0,05 0,01 0,06 

ເຊກອງ 0,17 0,04 0,22 

ຈໍ າປາສັກ 0,30 0,06 0,36 

ອັດຕະປື  6,63 0,44 7,07 

ໄຊສົມບູນ 0,02 0,00 0,02 

ລວມ 18,73 1,68 20,41 

ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ຂໍ ້ ມູນສໍ າຫ ວດຂ້ັນແຂວງ ຂອງກະຊວງສຶ ກສາທິ ການ ແລະ ກິລາ, ປ  2018. 

 

ຜົນກະທົບຕ ່ ສຼັ ງຄົມ ຈາກຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ໃນຂະແໜງການສຶກສາ 

 

ເດັກທຸກຄົນ ມ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ເຊິ່ ງໃນເວລາດ່ັງກ່າວນ້ັນ ພວກເຂົ າຕ້ອງໄດ້ເພ່ິງພາຜູ້ໃຫຍ່ ເພ່ືອການ

ປົກປ້ອງຈາກໄພອັນຕະລາຍ. ການປະເມ ນຜົນຄ້ັງນ ້  ໄດ້ພົບເຫັນຈະແຈ້ງເຖິງ ການຂາດຄວາມກຽມພ້ອມໃນ
ໂຮງຮຽນ ແລະ ໃນຊຸມຊົນ ໃນກຸ່ມຂອງປະຊາກອນຜູ້ໃຫຍ່ ເຊິ່ ງໄດ້ສ່ົງຜົນໃຫ້ ການປົກປ້ອງເດັກ ແລະ 
ສະມາຊິ ກອື່ ນໆໃນຊຸມຊົນ ເຊິ່ ງເປັນຜູ້ສ່ຽງໄພນ້ັນ ເຮັດບໍ່ ໄດ້ດ . ນອກຈາກການລະບຸເຖິງ ຄວາມຈໍ າເປັນ ໃນ
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ວຽກງານກຽມຄວາມພ້ອມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍ ໄພພິບັດ ໃນໂຮງຮຽນ 

ແລະ ໃນຊຸມຊົນແລ້ວ, ການປະເມ ນຜົນຄ້ັງນ ້  ຍັງໄດ້ລະບຸເຖິງ ຊ່ອງຫວ່າງດ້ານຄວາມສາມາດ ໃນຊຸມຊົນທ ່ ໄດ້

ຮັບຜົນກະທົບ ເພ່ືອດໍ າເນ ນວຽກງານດ່ັງກ່າວນ້ັນ. ໃນປະຈຸບັນນ ້  ເດັກຫ າຍຄົນ ຍັງຮຽນໜັງສື ຢູ່ໃນອາຄານ 

ທ ່ ໄດ້ປະສົບກັບ ຄວາມເສຍຫາຍຂອງໂຄງສ້າງ ຢ່າງໜັກໜ່ວງ ແລະ ສ່ຽງທ ່ ຈະພັງລົງ ເຊິ່ ງເຮັດໃຫ້ເດັກມ 
ຄວາມສ່ຽງຫ າຍຂຶ ້ ນ.  

 

ຄຽງຄູ່ກັບ ການກຽມຄວາມພ້ອມ ໃຫ້ໂຮງຮຽນແລະຊຸມຊົນ ເພ່ືອຕອບໂຕ້ກັບໄພພິບັດແລ້ວ, ມັນສໍ າຄັນ
ເຊັ່ ນກັນ ທ ່ ຕ້ອງແກ້ໄຂປະເດັນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ຄວາມແຕກໂຕນດ້ານການສຶ ກສາ ແລະ ດ້ານຄວາມສະເໝ 
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ພາບ ໃນທາງດ້ານ ການສື ບຕ່ໍຮຽນໜັງສື , ຜົນການຮຽນ, ແລະ ການເຂົ ້ າເຖິງການສຶ ກສາ ໂດຍອ ງຕາມ 

ລະດັບຄວາມສ່ຽງ ໃນປັດໄຈສັງຄົມຕ່າງໆ ເຊັ່ ນວ່າ ເພດ, ຊົນເຜ່ົາ, ທ ່ ຕ້ັງ, ຄວາມພິການ, ແລະ ສະຖານະພາບ

ທາງ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ກະຊວງສຶ ກສາທິ ການ ແລະ ກິລາ ຄາດຄະເນວ່າ ຈະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດ
ຟື ້ ນຟູຂະແໜງການສຶ ກສາ ໃນທ່ົວປະເທດ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ ໂຮງຮຽນທຸກໆແຫ່ງ ຈະມ ເຄື່ ອງມື  ແລະ 
ຄວາມຮູ້ ທ ່ ຈໍ າເປັນ ເພ່ືອສ່ົງເສ ມ ການກຽມຄວາມພ້ອມຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດ ໃນ
ການປັບຕົວ ໃນຂ້ັນຊຸມຊົນ. ກະຊວງສຶ ກສາທິ ການ ແລະ ກິລາ ຄາດຫວັງວ່າ ຈະສ້າງຕ້ັງ ຄະນະໃດໜ່ຶງ ຮ່ວມ
ກັບ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພ່ືອດໍ າເນ ນ ການວາງແຜນລະອຽດ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດຟື ້ ນຟູຂະແໜ
ງການສຶ ກສາ. 

 

ຍຼຸດທະສາດຟ ້ ນຟູ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ສ າລຼັບ ຂະແໜງການສຶກສາ  

 

ການປະເມ ນຜົນຄ້ັງນ ້  ໄດ້ຄ້ົນພົບວ່າ ຄູ ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫ ື ອຮ ບດ່ວນ ໃນການສ້ອມແປງອາຄານ 

ແລະ ຈັດຫາ ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ ອງມື  ການຮຽນ-ການສອນ. ນອກຈາກນ້ັນແລ້ວ ຄູ ຍັງຮັບຮູ້ເຖິງ ຄວາມ
ສໍ າຄັນຂອງ ການສຶ ກສາກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ພວກເຂົ າ
ຕ້ອງການສ້າງຄວາມສາມາດ ຂອງພວກເຂົ າ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ເພ່ືອສອນເດັກ 

ກ່ຽວກັບ ການກຽມຄວາມພ້ອມຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຄູ ແລະ ອໍ ານາດການປົກຄອງບ້ານ ໄດ້ອະ
ນາໄມ ເສດຊາກຫັກພັງບາງອັນ ແລະ ໄດ້ເລ ່ ມສ້າງ ບ່ອນຮຽນຊ່ົວຄາວ ເພ່ືອໃຫ້ທັນລະດູການຮຽນ ແລະ ເພ່ືອ
ໃຫ້ທັນບົດຮຽນ, ແຕ່ວ່າ ສິ່ ງອໍ ານວນສະດວກເຫ ົ່ ານ້ັນ ແມ່ນບໍ່ ເໝາະສົມ ແລະ ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫ ື ອ

ຈາກ ຂະແໜງການພັດທະນາ ເພ່ືອຟື ້ ນຟູ ສະຖານທ ່ ສຶ ກສາ ແລະ ການສິ ດສອນ. ໃນເວລາດຽວກັນນ້ັນ, 

ຫ້ອງການສຶ ກສາທິ ການ ແລະ ກິລາເມື ອງ ແລະ ພະແນກສຶ ກສາທິ ການ ແລະ ກິລາແຂວງ ກ່ໍໃຫ້ການຊ່ວຍ
ເຫ ື ອສູງສຸດ ທ ່ ພວກເຂົ າເຮັດໃຫ້ ສໍ າລັບ ສະຖານທ ່ ຮຽນຊ່ົວຄາວເຫ ົ່ ານ ້ , ພະແນກສຶ ກສາ ແຂວງ ໃນຫ າຍແຂ

ວງ ກ່ໍກໍາລັງສ້າງແຜນ ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນການສຶ ກສາ ໃນບັນດາບ້ານທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.  

 

ໃນການສ້າງ ຮ່າງຍຸດທະສາດຟື ້ ນຟູຂະແໜງການສຶ ກສານ້ັນ, ກະຊວງສຶ ກສາທິ ການ ແລະ ກິລາ ພ້ອມທັງ 
ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເຊັ່ ນວ່າ ອົງການຢູນິ ເຊັບ ແລະ ອົງການແພລນສາກົນ ໄດ້ລະບຸເຖິງ ບັນດາວຽກ
ງານຕ້ົນຕໍ ທ ່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງໄດ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ເພ່ືອແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການຫ ັ ງໄພພິບັດ ໃນໄລຍະສ້ັນ, ໄລຍະ

ກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ. ຍຸດທະສາດຟື ້ ນຟູ ຂະແໜງການສຶ ກສານ້ັນ ຈະສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ໃຫ້ລະບົບກາ

ນສຶ ກສາ ໃນ ສປປ ລາວ, ເຮັດໃຫ້ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ ສາມາດປັບຕົວໄດ້ຫ າຍຂຶ ້ ນ ກັບໄພພິບັດ ແລະ ຜົນ

ກະທົບຈາກ ການປ່ຽນແປງດິ ນຟ້າອາກາດ. 

 

ຍຸດທະສາດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ໄລຍະສ້ັນ (1 ປ )  

 

ຄວາມຕ້ອງການຫ ັ ງໄພພິບັດ ໃນໄລຍະສ້ັນ ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນຄວາມຕ້ອງການ ທ ່ ຕ້ອງຕອບ
ສະໜອງໃຫ້ໃນທັນທ  ເພ່ືອສື ບຕ່ໍດໍ າເນ ນການສຶ ກສາ ພ້ອມທັງ ດໍ າເນ ນການກ່ໍສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງຄື ນ 

ບັນດາໂຄງສ້າງຖາວອນ. ການຕອບສະໜອງ ຕາມຄວາມຕ້ອງການໄລຍະສ້ັນນ້ັນ ປະກອບດ້ວຍ:  
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• ປັບປຸງສະຖານທ ່ ຮຽນ ເພ່ືອໃຫ້ເດັກ ສື ບຕ່ໍການຮຽນຂອງພວກເຂົ າ. 

o ຈັດຫາ ສະຖານທ ່  ແລະ ພ້ືນທ ່ ຮຽນຊ່ົວຄາວ ເຊິ່ ງຮວມທັງ ເຕ້ັນ, ເຟ ນິ ເຈ ້ , ກະດານດໍ າ ແລະ ສໍ

ຂາວ. 

o ຟື ້ ນຟູ ແລະ ສ້ອມແປງ ໂຮງຮຽນທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.  

o ເຄື່ ອນຍ້າຍເສດຊາກຫັກພັງ ແລະ ອະນາໄມສະຖານທ ່  ໃນໂຮງຮຽນທ ່ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ. 

o ກ່ໍສ້າງ ສະຖານທ ່  ແລະ ສະຖາບັນ ທ ່ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍນ້ັນ ຄື ນໃໝ່ ໂດຍນໍ າໃຊ້ຫ ັ ກການ

ຂອງ ວິ ທ  “ສ້າງຄື ນໃຫ້ດ ກວ່າເກ່ົາ”. 

 

• ສະໜອງອຸປະກອນການຮຽນ.  

o ສະໜອງປື ້ ມອ່ານ, ປື ້ ມຄູ່ມື ຄູ, ແລະ ປື ້ ມບັນທຶ ກນັກຮຽນ. 

o ສະໜອງອຸປະກອນການຮຽນ ແລະ ເຄື່ ອງຮຽນ ໃຫ້ນັກຮຽນ. 

o ສະໜອງຄອມພິວເຕ ້ , ເຄື່ ອງພິມ ແລະ ອຸປະກອນອື່ ນໆທ ່ ຈໍ າເປັນ. 

 

• ສ້າງແວດລ້ອມທ ່ ດ  ໃນໂຮງຮຽນ.  

o ຈັດຫາ ອາຫານສວຍ ໃຫ້ນັກຮຽນ ໃນໂຮງຮຽນທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. 

o ດໍ າເນ ນການປະເມ ນຜົນ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພອັນຕະລາຍຫ າຍດ້ານ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຂໍ ້ ມູນ
ຄວາມສ່ຽງ ສໍ າລັບ ຂະ ແໜງການສຶ ກສາ. 

o ສ້າງຕົວບ່ົງຊ ້ ແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ແລະ ເຊື່ ອມຕ່ໍມັນເຂົ ້ າ
ກັບ ຖານຂໍ ້ ມູນຂອງ ລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ ້ ມູນຂ່າວສານການສຶ ກສາ. 

o ສ້າງຂອບວຽກ ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ສໍ າລັບ ຂະແໜງການສຶ ກສາ. 

o ປະເມ ນ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ຄວາມປອດໄພລະອຽດໃນໂຮງຮຽນ ກ່ຽວກັບ 3 ເສົ າຫ ັ ກ (ສະຖານ

ທ ່ ຮຽນປອດໄພ, ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ໃນໂຮງຮຽນ, ແລະ ການສຶ ກສາກ່ຽວກັບ 

ການຫ ຸ ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການປັບຕົວ). 

o ປັບປຸງ ແຜນສໍ າຮອງຂະແໜງການ ຄື ນໃໝ່. 

 

ຍຸດທະສາດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ໄລຍະກາງ (2 ເຖິ ງ 3 ປ )  

 

ຍຸດທະສາດ ເພ່ືອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ໄລຍະສ້ັນ ຈະເນ້ັນໜັກໃສ່ ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ 

ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ແລະ ຍຸດທະສາດຟື ້ ນຟູ ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 

ການສ້າງຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວ ໂດຍເອົ າເດັກເປັນສູນກາງ. ສິ່ ງດ່ັງກ່າວນ ້  ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມ ການ
ທົບທວນ ແລະ ທວນຄື ນ ບັນດາກົນໄກກົດໝາຍ ແລະ ກົນໄກຄວບຄຸມ ທ ່ ມ ຢູ່ແລ້ວ ເພ່ືອສ້າງຄວາມເຂ້ັມ
ແຂງ ແລະ ເພ່ືອຮັບປະກັນ ຄວາມປອດໄພ ໃນທຸກໆສະຖານທ ່ ການສຶ ກສາ. ການຕອບສະໜອງ ຕາມຄວາມ

ຕ້ອງການໄລຍະກາງນ້ັນ ປະກອບດ້ວຍ: 

 

• ການຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສ້າງຄວາມສາມາດ. 
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o ດໍ າເນ ນ “ການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ” ກ່ຽວກັບ ການຊ່ວຍເຫ ື ອດ້ານຈິ ດຕະສັງຄົມ ສໍ າລັບ ຄູ ແລະ 

ອາສາສະໝັກ. 

o ຝຶກອົບຮົມ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຮງຮຽນ (ພະນັກງານສຶ ກສາ, ອໍ ານວຍການໂຮງຮຽນ, ຄູ 

ແລະ ສະມາຊິ ກຂອງ ຄະນະກໍາມະການ ພັດທະນາການສຶ ກສາຂ້ັນບ້ານ) ກ່ຽວກັບ ແຜນງານ

ໂຮງຮຽນປອດໄພ. 

o ຝຶກອົບຮົມ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ການດໍ າເນ ນ ການປະເມ ນຜົນໂດຍໄວ ແລະ 

ການປະເມ ນຄວາມຕ້ອງການຫ ັ ງໄພພິບັດ. 

 

• ປ້ອງກັນຊຸມຊົນໃນໂຮງຮຽນ ຈາກການເສຍຊ ວິ ດ ແລະ ບາດເຈັບ ຍ້ອນອາຄານໂຮງຮຽນພັງ ແລະ 
ເສຍຫາຍ. 

o ທວນຄື ນ ຄໍ າແນະນໍ າ ກ່ຽວກັບ ການກ່ໍສ້າງໂຮງຮຽນ ໂດຍການກໍານົດ ມາດຕະຖານກ່ໍສ້າງທ ່ ເ
ໝາະສົມ ເຊິ່ ງລວມທັງ ການເລື ອກສະຖານທ ່  ທ ່ ປອດໄພ ເພ່ືອສ້າງໂຮງຮຽນ ແລະ ການກ່ໍສ້າງ 
ອາຄານໂຮງຮຽນ ທ ່ ສາມາດປັບຕົວໄດ້ ກັບໄພພິບັດ. 

o ດໍ າເນ ນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ວິ ສາວະກອນ 296 ຄົນ ກ່ຽວກັບ ຄໍ າແນະນໍ າກ່ຽວກັບການກ່ໍສ້າງ ສະ
ບັບປັບປຸງ ແລະ ການກ່ໍສ້າງ ທ ່ ສາມາດປັບຕົວໄດ້ ກັບໄພພິບັດ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ ອາຄານໃນ
ອະນາຄົດ ແມ່ນສ້າງຕາມ ຫ ັ ກການຂອງການປັບຕົວ. 

o ປະເມ ນຄວາມສາມາດໃນປະຈຸບັນ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ໃນຂ້ັນໂຮງຮຽນ, ຂ້ັນ

ທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ຂ້ັນສູນກາງ. 

 

• ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ ການກຽມພ້ອມ ແລະ ຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ ໃນຂ້ັນໂຮງຮຽນ ແລະ ຂ້ັນຊຸມຊົນ 

ໂດຍການຄຸ້ມຄອງ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ໃນຂ້ັນໂຮງຮຽນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ວາງແຜນ 

ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ໃນຂ້ັນຊຸມຊົນ. 

o ປັບປຸງ ຫ ັ ກສູດການສຶ ກສາທ ່ ມ ຢູ່ແລ້ວ ໂດຍກວມເອົ າ ຫົວຂໍ ້ /ໂມດູນ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ 

ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ຢ່າງລະອຽດ (ຮວມທັງ ການປັບຕົວເຂົ ້ າກັບ ການປ່ຽນແປງດິ ນຟ້າ

ອາກາດ) ເຂົ ້ າໃສ່ໃນ ຫ ັ ກສູດທາງການ, ພ້ອມທັງ ການຮຽນຮູ້ຈາດຕົວຈິ ງ/ຈາກປະສົງການ ແລະ 

ການສະໜອງອຸປະກອນທັງໝົດທ ່ ຈໍ າເປັນ. 

o ສ້າງຄໍ າແນະນໍ າກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ສໍ າລັບໂຮງຮຽນ ເຊິ່ ງຮວມທັງ 
ແຜນຕອບໂຕ້ສຸກເສ ນ ສໍ າລັບ ແຕ່ລະໂຮງຮຽນ. 

o ໃຫ້ໂຮງຮຽນ ເຂົ ້ າຮ່ວມໃນ ການວາງແຜນ ການຫ ຸ ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການວາງແຜນຄຸ້ມ
ຄອງສຸກເສ ນ ເຊິ່ ງຮວມທັງ ການຫ ຸ ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ, ການກຽມພ້ອມຕອບໂຕ້, ແລະ ການ

ວາງແຜນການສຶ ກສາຕ່ໍເນື່ ອງ ໃນທຸກໆລະດັບ. 

o ດໍ າເນ ນການຊ້ອມຕອບໂຕ້ສຸກເສ ນ ເປັນປະຈໍ າ ແລະ ສ້າງຂໍ ້ ກໍານົດທ ່ ຈໍ າເປັນ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ 

ການຄຸ້ມຄອງ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ໃນຂ້ັນໂຮງຮຽນ ມ ປະສິ ດທິ ພາບ. 

o ເຊື່ ອມຕ່ໍ ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ຂອງໂຮງຮຽນ ເຂົ ້ າກັບການວາງແຜນ 

ແລະ ການປະຕິບັດ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ໃນຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ. 
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• ສ່ົງເສ ມຄວາມຮູ້, ທັດສະນະ ແລະ ທັກສະ ທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ໃຫ້

ນັກຮຽນ ແລະ ສາທາລະນະ ເພ່ືອສ້າງຄວາມປອດໄພ. 

o ສ້າງຕ້ັງກົນໄກປະສານງານ ໃນຂະແໜງການສຶ ກສາ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍ
ໄພພິບັດ ແລະ ການຟື ້ ນຟູ ເຊິ່ ງລວມທັງ ການປະເມ ນ ແລະ ການລາຍງານຜົນກະທົບ, ການ

ສ້ອມແປງ ແລະ ຟື ້ ນຟູໂຮງຮຽນ, ການຊ່ວຍເຫ ື ອດ້ານ ຈິ ດຕະສັງຄົມ, ການຊ່ວຍເຫ ື ອດ້ານການ

ເງິ ນ ໃຫ້ໂຮງຮຽນ, ໃຫ້ນັກຮຽນ, ໃຫ້ຄູ, ໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ ອື່ ນໆ. 
o ສ້າງແຜນການສຶ ກສາຕ່ໍເນື່ ອງ ສໍ າລັບໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງການສຶ ກສາ ຫ ື  ສໍ າລັບໂຮງຮຽນເຂດ 

ແລະ ແຕ່ລະໂຮງຮຽນ ເຊິ່ ງລວມທັງ ບ່ອນຮຽນ ແລະ ສະຖານທ ່ ຮຽນຊ່ົວຄາວ, ວິ ທ ດໍ າເນ ນການ

ສຶ ກສາທາງເລື ອກ, ແລະ ການສະໜອງ ອຸປະກອນການຮຽນ. 

o ສ່ົງເສ ມ ການຮຽນເອົ າ ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະ ກ່ຽວກັບ ການຫ ຸ ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ຈາກກິດຈະ
ກໍາເຄື່ ອນໄຫວນອກຫ ັ ກສູດ ໂດຍອ ງຕາມສະພາບການ ໃນທ້ອງຖ່ິນ. 

o ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງດິ ນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຫ ຸ ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ຈາກ
ຫ ັ ກສູດຕ່າງໆ ເຊັ່ ນວ່າ ຫ ັ ກສູດກ່ຽວກັບ ການປັບຕົວເຂົ ້ າກັບ ການປ່ຽນແປງດິ ນຟ້າອາກາດ ທ ່

ເອົ າເດັກເປັນໃຈກາງ. 

 

• ສ່ົງເສ ມຄວາມສາມາດຂອງ ລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ ້ ມູນຂ່າວສານການສຶ ກສາ ເພ່ືອເກັບກໍາ, ວິ ເຄາະ ແລະ 

ຈໍ າແນກຂໍ ້ ມູນ ກ່ຽວກັບ ບັນດາສະຖາບັນການສຶ ກສາຊ້ັນສູງທັງໝົດ ໃນປະເທດ. 

o ຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ການເກັບກໍາຂໍ ້ ມູນ ແລະ ການວິ ເຄາະຂໍ ້ ມູນ ເພ່ືອປັບປຸງຄຸນນະພາ

ບຂອງຂໍ ້ ມູນ ໃນລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ ້ ມູນຂ່າວສານການສຶ ກສາ. 

ຍຸດທະສາດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ໄລຍະຍາວ ( 3 ເຖິ ງ 5 ປ  )  

 

ຍຸດທະສາດ ເພ່ືອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ໄລຍະຍາວນ້ັນ ຈະເນ້ັນໜັກໃສ່ ປະເດັນຂອງການ
ພັດທະນາໄລຍະຍາວ ເຊັ່ ນວ່າ ການຮັບປະກັນ ຄວາມປອດໄພຂອງການສຶ ກສາ ໃນທ່ົວປະເທດ, ປະກອບກັບ 

ການລົງທຶ ນໃສ່ ການສ້າງອາຄານ ທ ່ ສາມາດປັບຕົວໄດ້ ກັບໄພພິບັດປະເພດຕ່າງໆ. ໃນໄລຍະຍາວນ້ັນ, ສະຖາ

ບັນການສຶ ກສາທັງໝົດ ຈໍ າເປັນຕ້ອງສ້າງຂຶ ້ ນ ບົນຫ ັ ກການຂອງ ວິ ທ  “ສ້າງຄື ນໃຫ້ດ ກວ່າເກ່ົາ” ເຊິ່ ງ

ສອດຄ່ອງກັບ ວິ ທ ປະຕິບັດທ ່ ດ ສຸດ ໃນລະດັບສາກົນ ເພ່ືອຄວາມປອດໄພຂອງໂຮງຮຽນ. ການຕອບສະ     ໜ

ອງ ຕາມຄວາມຕ້ອງການໄລຍະຍາວ ປະກອບດ້ວຍ: 

 

• ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ເພ່ືອປ້ອງກັນຊຸມຊົນໃນໂຮງຮຽນ 

ຈາກການເສຍຊ ວິ ດ ແລະ ບາດເຈັບ ຍ້ອນອາຄານໂຮງຮຽນພັງ ແລະ ເສຍຫາຍ. 

o ກໍານົດມາດຕະຖານ ໃນການປະຕິບັດງານ ສໍ າລັບ ການກ່ໍສ້າງໂຮງຮຽນ. 

o ສ້າງຄໍ າແນະນໍ າ ແລະ ລະບົບການເງິ ນ ສໍ າລັບ ການບໍ າລຸງຮັກສາຕ່ໍເນື່ ອງ ແລະ ການບໍ າລຸງ
ຮັກສາຕາມກໍານົດ. 

o ຮັບປະກັນວ່າ ການບໍ າລຸງຮັກສາອາຄານ ດໍ າເນ ນຂຶ ້ ນເປັນປະຈໍ າ ແລະ ດໍ າເນ ນການແກ້ໄຂ ທ ່ ຈໍ າ
ເປັນ. 

o ຄວບຄຸມ ແລະ ກວດສອບ ການກ່ໍສ້າງ ສະຖານທ ່ ໂຮງຮຽນ. 
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o ພັດທະນາ ແບບຕ່າງໆ ສໍ າລັບ ການກ່ໍສ້າງ ສະຖານທ ່ ໂຮງຮຽນ ທ ່ ສາມາດປັບຕົວກັບໄພພິບັດໄດ້ 
ໃຫ້ເໝາະສົມກັບ ທ້ອງຖ່ິນ. 

o ສ້າງ ຄໍ າແນະນໍ າ ສໍ າລັບ ການກ່ໍສ້າງໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖານທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ປອດໄພ. 

o ໃຫ້ການສຶ ກສາ ຜູ້ກ່ໍສ້າງ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ ກ່ຽວກັບ ການກ່ໍສ້າງໂຮງຮຽນໃຫ້ປອດໄພ. 

o ສະໜອງ ເຄື່ ອງໃຊ້ ແລະ ອຸປະກອນຄວາມປອດໄພ ເຊັ່ ນວ່າ ຊຸດສຸກເສ ນ ໃນຫ້ອງຮຽນ, ບ້ັງດັບ
ເພ ງ, ຊຸດປະຖົມ ພະຍາບານ, ສັນຍານເຕືອນອົບພະຍົບ. 

o ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ດໍ າເນ ນການຕິດຕາມເປັນປະຈໍ າ ເພ່ືອຄວາມປອດໄພຂອງອາຄານ
ໂຮງຮຽນ. 

o ສ້າງກຸ່ມວິ ຊາຊ ບ ທ ່ ມ ຄວາມສາມາດດ້ານວິ ຊາການ ໃນຂົງເຂດຂອງ ການອອກແບບ ແລະ ການ
ກ່ໍສ້າງ ທ ່ ທົນທານຕ່ໍໄພອັນຕະລາຍ. 

 

• ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ ຊຸມຊົນໃນໂຮງຮຽນ (ແລະ 

ຂະແໜງການການສຶ ກສາ ໂດຍລວມ) ສາມາດປະເມ ນຄວາມສ່ຽງ, ວາງແຜນຫ ຸ ດຜ່ອນ, ກະກຽມ

ເພ່ືອຕອບໂຕ້, ຮັບມື  ແລະ ຟື ້ ນຟູ ເຫດການໄພ ພິບັດ, ແລະ ດໍ າເນ ນການ ຢ່າງມ ປະສິ ດທິ ພາບ ແລະ 

ໃນທັນທ  ໃນເວລາໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ. 

o ສ້າງຕ້ັງທ ມງານກຽມພ້ອມຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ ໃນໂຮງຮຽນ. 

o ດໍ າເນ ນການວາງແຜນ ກຽມຄວາມພ້ອມຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ ໃນໂຮງຮຽນ ຕາມມາດຕະຖານ, 

ຂ້ັນຕອນ ແລະ ແຜນສຸກເສ ນ. 

o ສ້າງຍຸດທະສາດສິ ດສອນ ແລະ ຮໍ່ າຮຽນ ທ ່ ຈະປະຕິບັດຕາມ ໃນເວລາສຸກເສ ນ. 

 

• ສ່ົງເສ ມ ຄວາມຮູ້, ທັດສະນະ ແລະ ທັກສະ ທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ໃຫ້

ນັກຮຽນ ແລະ ສາທາລະນະທ່ົວໄປ ເພ່ືອສ້າງວັດທະນາທໍາແຫ່ງຄວາມປອດໄພ. 

o ສ້າງຄວາມສາມາດ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ໃຫ້ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ໂຮງຮຽນ (ອໍ ານວຍການ, ຄູ, ຊຸມຊົນ, ນັກຮຽນ, ແລະ ພະນັກງານສຶ ກສາອື່ ນໆ) ແລະ ເພ ່ ມການ

ຄວບຄຸມໂຮງຮຽນ. 

o ດໍ າເນ ນການຊ້ອມອົບພະຍົບ ເປັນປະຈໍ າ. 
o ປະກອບເອົ າ ການສຶ ກສາກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ເຂົ ້ າໃສ່ໃນ ວິ ຊາຕ່າງໆ 

ແລະ ກິດຈະກໍາເຄື່ ອນໄຫວນອກຫ ັ ກສູດ. 

o ດໍ າເນ ນການເຜ ຍແຜ່ຂໍ ້ ມູນເປັນປະຈໍ າ ກ່ຽວກັບ ມາດຕະຖານພາກປະຕິບັດ ແລະ ມາດ

ຕະການຄວາມປອດໄພເປັນຕ້ົນ. 

 

• ສ້າງຕ້ັງກົນໄກຕ່າງໆ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ ບັນດາສະຖາບັນ ແລະ ບັນດາສະຖານການສຶ ກສາ ແລະ 
ກິລາທັງໝົດ ມ ຄວາມສາມາດປັບຕົວກັບໄພພິບັດ. 

o ປັບປຸງໂຄງສ້າງ ແລະ ຟື ້ ນຟູ ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ໃນລະບົບຂອງ ກະຊວງສຶ ກສາທິ ການ ແລະ ກິລາ 
ເພ່ືອຮັບປະກັນ ຄວາມປອດໄພຕ່ໍເນື່ ອງ ໃນຂະແໜງການສຶ ກສາທັງໝົດ ເຊິ່ ງລວມທັງ ບັນດາສະ
ຖາບັນເອກະຊົນ. 
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o ສ້າງຕ້ັງ ໜ່ວຍງານ ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ຂ້ັນສູນກາງ ໃນກະຊວງສຶ ກສາທິ ການ ແລະ 
ກິລາ. 

o ສ້າງຄວາມສາມາດ ໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ໃຫ້ໜ່ວຍງານປະສານງານສູນກາງ 
ໃນກະຊວງສຶ ກສາທິ ການ ແລະ ກິລາ ໂດຍການຈັດຝຶກອົບຮົມ, ສະໜອງອຸປະກອນ ແລະ 

ພາຫະນະ ທ ່ ຈໍ າເປັນ. 

o ໃນຂ້ັນສູນກາງນ້ັນ, ໃຫ້ສ້າງຕ້ັງ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ເພ່ືອນໍ າພາ ແລະ 
ປະສານງານກ່ຽວກັບ ຍຸດທະສາດ ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ແລະ ແຕ່ງຕ້ັງ ຄະນະວິ ຊາ
ການສະເພາະ ເພ່ືອປະສານງານໃນທຸກໆຂ້ັນ. 

 

• ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງດ້ານຄວາມສາມາດ ໃຫ້ການສຶ ກສາຊ້ັນສູງ ເພ່ືອການຄ້ົນຄວ້າກ່ຽວກັບ ການ
ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ. 

o ສ້າງຕ້ັງສູນຄ້ົນຄວ້າສະເພາະ ໃນມະຫາວິ ທະຍາໄລຕ່າງໆ. 
o ສ້າງດໍ າລັດທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ຫ ັ ກສູດຝຶກອົບຮົມວິ ຊາຊ ບ ເພ່ືອສ້າງ

ຕາໜ່າງວິ ຊາຊ ບ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ. 

 

ຕາຕະລາງ 17: ຄວາມຕ້ອງການ ສ າລຼັບ ການຟ ້ ນຟູໄພພິບຼັດ (ຕ ້ ກີບ)   

ຄວາມຕ້ອງການ 

ສ າລຼັບການຟ ້ ນ

ຟູ 

 

ໄລຍະສຼັ້ນ  
ໄລຍະກາງ 

 

ໄລຍະຍາວ  

ລວມຄວາມ

ຕ້ອງການ 

ບູລິ ມະສິ ດ 1: 

ຄວາມຕ້ອງການ
ໄລຍະສ້ັນ 

ປັບປຸງສະຖານທ ່

ຮຽນ ເພ່ືອໃຫ້ເດັກ
ກັບຄື ນສູ່ການສຶ ກສາ
ຂອງພວກເຂົ າ 

-- -- 168,9 

ບູລິ ມະສິ ດ 2: 

ຄວາມຕ້ອງການ
ໄລຍະກາງ 

-- ຈັດຝຶກອົບຮົມ 

ເພ່ືອຮັບປະກັນ
ວ່າ ພາກ ສ່ວນ
ສຶ ກສາ ມ ຄວາມ
ພ້ອມຕອບໂຕ້
ໄພພິບັດ 

-- 18,9  

ບູລິ ມະສິ ດ 3: 

ຄວາມຕ້ອງການ
ໄລຍະຍາວ -- -- 

ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ
ດ້ານ ການຄຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ 

ໃນຂະແໜງການສຶ ກ
ສາ 

9,8 

ລວມ 168,9 18,9 9,8 197,6 

ໝາຍເຫດ: DRM = ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ  
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ວິທີການສຶກສາ  

 

ການປະເມ ນຜົນແບບໄວ ໄດ້ດໍ າເນ ນຂຶ ້ ນໃນເດື ອນກັນຍາ 2018, ຕາມມາດ້ວຍ ການປະເມ ນຄວາມ

ຕ້ອງການຫ ັ ງໄພພິບັດ ເຊິ່ ງໄດ້ດໍ າເນ ນຂຶ ້ ນ ແຕ່ເດື ອນກັນຍາ ເຖິງເດື ອນຕຸລາ 2018. ໂຮງຮຽນທັງໝົດ ທ ່ ໄດ້

ປະເມ ນຜົນນ້ັນ ແມ່ນເປັນໂຮງຮຽນລັດ. ພະນັກງານຂອງ ກະຊວງສຶ ກສາທິ ການ ແລະ ກິລາ ຮ່ວມກັບ 

ອົງການແພລນສາກົນ, ອົງການຊ່ວຍເຫ ື ອເດັກ ແລະ ອົງການຢູນິ ເຊັບ ໄດ້ເກັບກໍາຂໍ ້ ມູນ ສໍ າລັບ ການສໍ າ

ຫ ວດຄ້ັງນ ້ . ທ ມງານຄ້ົນຄວ້າ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແຂວງອັດຕະປື , ຄໍ າມ່ວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ. ພະນັກງານ

ຂອງ ກະຊວງສຶ ກສາທິ ການ ແລະ ກິລາ ຍັງໄດ້ເກັບກໍາຂໍ ້ ມູນຂ້ັນເມື ອງ. ຂໍ ້ ມູນນ ້  ໄດ້ນໍ າມາວິ ເຄາະ ແລະ ຕ 

ຄວາມໝາຍ ໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານ ດ້ານຂໍ ້ ມູນ ແລະ ການພັດທະນາ ຈາກອົງການແພລນສາກົນ ອົດສະຕຣາລ . 

 

ຮູບພາບ 7: ຄວາມເສຍຫາຍ ຂອງອາຄານໂຮງຮຽນ ໃນເມ ອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອຼັ ດຕະປ . ທ ່ ມາຂອງຮູບ: 

ພະນັກງານຂອງ ອົງການຊ່ວຍເຫ ື ອເດັກສາກົນ.  
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ຮູບພາບ 8:ປ ້ ມອ່ານທ່ີຖ ກທ າລາຍ ຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມຕາປຼັກ ເມ ອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອຼັ ດຕະປ . ທ ່ ມາຂອງ

ຮູບ: ກະຊວງສຶ ກສາທິ ການ ແລະ ກິລາ. 

 

 

ຮູບພາບ 9: ຊຼຸບເປ້ີຮ່ີໂຣ ຂອງ ສປປ ລາວ: ເດຼັກຮຽນໜຼັ ງສ  ໃນອາຄານທ່ີໄດ້ຮຼັບຄວາມເສຍຫາຍ ໃນແຂວງ

ສະຫວຼັນນະເຂດ. ທ ່ ມາຂອງຮູບ: Tara I.M., ອົງການແພລນສາກົນ ອົດສະຕຣາລ .  
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ຮູບພາບ 10: ຫ້ອງຮຽນທ່ີຖ ກທ າລາຍ ຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມມະຫາໄຊ ໃນເມ ອງມະຫາໄຊ ແຂວງຄ າມ່ວນ. ທ ່

ມາຂອງຮູບ: ພະນັກງານຂອງ ກະຊວງສຶ ກສາທິ ການ ແລະ ກິລາ. 

ຮູບພາບ 11: ໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານປົງ ຈົມຢູ່ໃນນ ້ າ ໃນເມ ອງບົວລະພາ ແຂວງຄ າມ່ວນ. ທ ່ ມາຂອງຮູບ: 

ພະນັກງານຂອງ ກະຊວງສຶ ກສາທິ ການ ແລະ ກິລາ. 

 



97 
 

ສຼຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ  
 

ສະຫ ຼຸ ບຫຍ ້ ກ່ຽວກຼັບ ສຼຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ  

 

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ສະຖານທ ່ ສາທາລະນະສຸກຂອງລັດ 37 ແຫ່ງ (ສຸກສາລາ 35 ແຫ່ງ 

ແລະ ໂຮງໝໍເມື ອງ 2 ແຫ່ງ) ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກນໍ ້ າຖ້ວມ ໃນ 10 ແຂວງ ເຊິ່ ງສະຖານທ ່  ສາທາລະນະສຸກ 

ລວມທັງໝົດ ມ  688 ແຫ່ງ (ສຸກສາລາ 615 ແຫ່ງ ແລະ ໂຮງໝໍເມື ອງ 73 ແຫ່ງ). ການປະເມ ນຄວາມ

ຕ້ອງການຫ ັ ງໄພພິບັດ ໃນຄ້ັງນ ້  ໄດ້ກວມເອົ າ ສະຖານທ ່ ສາທາລະນະສຸກ ພຽງແຕ່ 23 ແຫ່ງ ໃນ 6 ແຂວງ 

(ອັດຕະປື , ຈໍ າປາສັກ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຄໍ າມ່ວນ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ຫົວພັນ) ເຊິ່ ງການຄັດເລື ອກນ້ັນ ແມ່ນ

ອ ງຕາມ ຄວາມໜັກໜ່ວງຂອງນໍ ້ າຖ້ວມ. ໃນຈໍ ານວນນ ້  ສະຖານທ ່  3 ແຫ່ງ ແມ່ນຖື ກທໍາລາຍໝົດ ແລະ 20 

ແຫ່ງ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ. ຄວາມເສຍຫາຍຂອງສະຖານທ ່ ເຫ ົ່ ານ ້  ລວມທັງໝົດ ຄາດວ່າຢູ່ທ ່  8,58 ຕ້ືກ ບ. 

ນອກຈາກຄວາມເສຍຫາຍ ຂອງໂຄງລ່າງພ້ືນຖານແລ້ວ, ກ່ໍຍັງເກ ດຄວາມເສຍຫາຍ ຄາດຄະເນວ່າ ຢູ່ທ ່  3,32 

ຕ້ືກ ບ ເຊິ່ ງຮຽກຮ້ອງເຖິງ ມາດຕະການຊ່ົວຄາວ, ຄວາມຕ້ອງການຟື ້ ນຟູ, ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ ນໆ ໂດຍເນ້ັນໜັ

ກເປັນພິເສດໃສ່ ການປ້ອງກັນ ການຂາດໂພຊະນາການ ແລະ ພະຍາດລະບາດ. ຂໍ ້ ມູນທ ່ ເກັບກໍາມາຈາກ 6 

ແຂວງທ ່ ໄດ້ປະເມ ນຜົນນ້ັນ ໄດ້ຖື ກນໍ າມາໃຊ້ ເພ່ືອປະເມ ນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ສໍ າລັບ ທັງ
ໝົດ 10 ແຂວງທ ່ ດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ໃຫ້ຮູ້ເຖິງມູນຄ່າຄາດຄະເນ 27,3 ຕ້ືກ ບ ສໍ າລັບ ຄວາມຕ້ອງການ

ຟື ້ ນຟູ ຂະ       ແໜງການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ໂພຊະນາການ. ສະຖານທ ່ ສາທາລະນະສຸກເອກະຊົນ ບໍ່ ໄດ້ລວມ

ຢູ່ໃນ ການປະເມ ນຜົນຄ້ັງນ ້ . 

 

ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ ກ່ຽວກຼັບ ສຼຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ  

 

ຕາຕະລາງ 18 ສະແດງໃຫ້ເຫຼັ ນເຖິງ ບຼັນດາຕົວບ່ົງຊ້ີສ າຄຼັນ ດ້ານສຼຸຂະພາບ ໂດຍອີງຕາມ ການສ າຫ ວດ

ປະຊາກອນ ປີ 2015 ແລະ ການສ າຫ ວດຕົວບ່ົງຊ້ີສຼັ ງຄົມລາວ ຄຼັ້ ງທີ  II ປີ 2017 ຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 

ສ າລຼັບ 10 ແຂວງທ່ີໄດ້ຮຼັບຜົນກະທົບຈາກນ ້ າຖ້ວມຄຼັ້ ງນ້ີ. ອຼັ ດຕາການເສຍຊີວິດ ຄາດຄະເນ37 ແມ່ນສູງກວ່າ

ອຼັ ດຕາສະເລ່ຍແຫ່ງຊາດ ໃນທຼຸກໆແຂວງທ່ີໄດ້ຮຼັບຜົນກະທົບ ຍົກເວຼັ້ນແຕ່ ແຂວງສະຫວຼັນນະເຂດ ແລະ 

ແຂວງຈ າປາສຼັກ. ອຼັ ດຕາການເສຍຊີວິດ ຂອງເດຼັກອາຍຼຸຕ ່ າກວ່າ 5 ປີ ແມ່ນສູງກວ່າ ໃນແຂວງຄ າມ່ວນ, ອຼັ ດ

ຕະປ , ຜ້ົງສາລີ, ອຼຸ ດົມໄຊ ແລະ ໄຊສົມບູນ. ອຼັ ດຕາເດຼັກຈ່ອຍ ໃນກຼຸ ່ມເດຼັກໃນເກນອາຍຼຸ ນ້ີ ແມ່ນສູ່ງກວ່າ

ອຼັ ດຕາສະເລ່ຍແຫ່ງຊາດ ໃນແຂວງຫົວພຼັ ນ, ອຼັ ດຕະປ  ແລະ ຜ້ົງສາລີ. ບ ່ ມີຂ ້ ມູນກ່ຽວກຼັບ ຄົນພິການ ຫ   ຄົນ

ທ່ີມີສຼຸຂະພາບທາງຈິດ. 

 

 

                                                           
37 ອົງການເພື່ ອການຮ່ວມມື  ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ  (OECD) ກໍານົດວ່າ ອັດຕາການເສຍຊ ວິ ດໂດຍປະມານ ແມ່ນ
ເປັນຈໍ ານວນການເສຍຊ ວິ ດ ທ ່ ເກ ດຂຶ ້ ນໃນກຸ່ມປະຊາກອນ ໃນຂົງເຂດພື ້ ນທ ່ ພູມສັນຖານໃດໜ່ຶງ ໃນປ ໃດໜ່ຶງ ຕ່ໍ 

ປະຊາກອນລວມກາງປ  ຈໍ ານວນ 1.000 ຄົນ ໃນຂົງເຂດພື ້ ນທ ່ ພູມສັນຖານໃດໜ່ຶງ ໃນປ ດຽວກັນນ້ັນ.  
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ຕາຕະລາງ 18: ຕົວບ່ົງຊ້ີສ າຄຼັນ ທ່ີໄດ້ລາຍງານ ໃນ ສປປ ລາວ (ຕ ່  1.000)  

 ຕົວບ່ົງຊ້ີ ສປປ 

ລາວ 
ຫພ ຊຂ ຄມ ສນຂ ຈປສ ອຕປ ຜສລ ອດຊ ຫ ນທ ຊສບ 

ອັດຕາການເສຍຊ ວິ ດ ຄາດຄະເນ 8,2 10,8 9 9,6 7,1 6,6 9,9 10,8 11,4 11,1 8,7 
ອັດຕາການເສຍຊ ວິ ດຂອງເດັກເກ ດໃໝ່  

(ເດື ອນທໍາອິ ດຫ ັ ງເກ ດ) 
18 27 16 23 3 11 35 27 28 10 27 

ອັດຕາການເສຍຊ ວິ ດຂອງເດັກອ່ອນ  

(ພາຍໃນ 1 ປ ) 
40 44 33 54 32 40 56 32 40 17 47 

ອັດຕາການເສຍຊ ວິ ດຂອງເດັກອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 5 ປ  46 44 39 63 38 45 59 68 71 42 51 

ອັດຕາເດັກຈ່ອຍ 

(ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງເດັກອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 5 ປ ) 
3,0 8,3 1,8 2,3 2,9 2,7 4,2 4,5 1,6 1,4 1,1 

ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ການສໍ າຫ ວດປະຊາກອນ ປ  2015, https://www.lsb.gov.la/pdf/PHC-ENG-FNAL-WEB.pdf; ການສໍ າຫ ວດຕົວ

ບ່ົງຊ ້ ສັງຄົມລາວ ຄ້ັງທ  II, ປ  2017. 

ໝາຍເຫດ: ຫພ = ຫົວພັນ; ຊຂ = ຊຽງຂວາງ; ຄມ = ຄໍ າມ່ວນ; ສນຂ = ສະຫວັນນະເຂດ; ຈປສ = ຈໍ າປາສັກ; ອຕປ = ອັດຕະປື ; ຜສລ = ຜ້ົງ

ສາລ ; ອດຊ = ອຸດົມໄຊ; ຫ ນທ = ຫ ວງນໍ ້ າທາ; ຊສປ = ໄຊສົມບູນ. 

 

ໃນທາງດ້ານ ການເຂ້ົາເຖິງ ການບ ລິການ ສາທາລະນະສຼຸກ ແລະ ໂພຊະນາການ ໃນ ສປປ ລາວ, ການເບ່ິງ

ແຍງສຼຸຂະພາບ ແມ່ນມີຢູ່ໃນ 17 ແຂວງທ່ົວປະເທດ38 (ອຼັ ດຕາຄອບຄຼຸມປະຊາກອນ ແມ່ນປະມານ 71 ສ່ວນ

ຮ້ອຍ) ໃນປີ 2018 ເຊ່ິງກວມເອົາ ທຼຸກໆກຼຸ ່ມອາຍຼຸ . ໃນຜ່ານມານຼັ້ນ ຄົນເຈຼັບຕ້ອງຈ່າຍຄ່າບ ລິການສຼຸຂະພາບ. 

ແຜນການແມ່ນເພ ່ ອບຼັນລຼຸ  ອຼັ ດຕາຄວບຄຼຸມສາທາລະນະສຼຸກ ຢ່າງທ່ົວເຖິງ ສ າລຼັບ ປະຊາກອນທຼັງໝົດ ພາຍ

ໃນປີ 2025. 

 

ເພ ່ ອປະເມີນ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ແລະ ໂພຊະນາການ, ຂ ້ ມູນກ່ຽວກຼັບ ຄົນເຈຼັບພາຍໃນ ແລະ ຄົນ

ເຈຼັບພາຍນອກ ຂອງໂຮງໝ  ແມ່ນໄດ້ມາຈາກ ລະບົບຂ ້ ມູນສາທາລະນະສຼຸກເມ ອງ 2 (DHIS2) ສ າລຼັບເດຼັກ

ອາຍຼຸຕ ່ າກວ່າ ແລະ ຫ າຍກວ່າ 5 ປີ ສ າລຼັບທຼຸກໆເມ ອງ ໃນ 6 ແຂວງທ່ີດ າເນີນການປະເມີນ ພະຍາດ ແລະ 

ເງ ່ ອນໄຂ ເຊ່ິງລວມທຼັງ ໄຂ້ຫວຼັດ, ໄຂ້ເລ ອດອອກ, ຖອກທ້ອງ ຂາດນ ້ າຮຼຸນແຮງ, ຖອກທ້ອງມີເລ ອດ, ຂາດ

ໂພຊະນາການ, ໄຂ້ມາລາເລຍ ທ່ີບ ່ ແມ່ນເຊ ້ ອ P. falciparum, ປອດບວມ, ປອດບວມຮຼຸນແຮງ, ພະຍາດຜິວ

ໜຼັ ງ ແລະ ຄ ອຼັ ກເສບ. ສ າລຼັບທຼຸກໆເມ ອງນຼັ້ນ, ສາເຫດຕ້ົນຕ ຂອງການເຈຼັບປ່ວຍ ແມ່ນການຕິດເຊ ້ ອທາງ

ເດີນຫາຍໃຈ ສ່ວນເທິງ ແລະ ສ່ວນລຼຸ່ມ (ມີ 5.201 ແລະ 6.885 ກ ລະນີປອດບວມ ໃນເດຼັກ ອາຍຼຸ ສູງກວ່າ 

ແລະ ຕ ່ າກວ່າ 5 ປີ ຕາມລ າດຼັບ), ພະຍາດຜິວໜຼັ ງ, ຖອກທ້ອງມີເລ ອດ (1.746 ແລະ 1.480 ກ ລະນີ ໃນເດຼັກ 

ອາຍຼຸ ສູງກວ່າ ແລະ ຕ ່ າກວ່າ 5 ປີ ຕາມລ າດຼັບ), ຂາດໂພຊະນາການ (951 ແລະ 157 ກ ລະນີ), ແລະ ໄຂ້ເລ ອດ

ອອກ (307 ກ ລະນີຄົນເຈຼັບພາຍໃນ ໃນເດຼັກອາຍຼຸຫ າຍກວ່າ 5 ປີ). 

 

 

ການປະເມີນ ຜົນກະທົບຂອງໄພພິບຼັດ ຕ ່ ກຼັບ ສຼຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ  

                                                           
38 ບໍ່ ລວມແຂວງທ  18 ກ່ໍຄື  ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ. 

https://www.lsb.gov.la/pdf/PHC-ENG-FNAL-WEB.pdf


99 
 

 

ຄວາມເສຍຫາຍ 

 

ຄວາມເສຍຫາຍລວມທັງໝົດ ຕ່ໍກັບສະຖານທ ່ ສາທາລະນະສຸກ ຄາດຄະເນຢູ່ທ  8,58 ຕ້ືກ ບ (ຕາມ 

ຕາຕະລາງ 19).39 ໂດຍອ ງຕາມ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ສະຖານທ ່ ສາທາລະນະສຸກ 37 ແຫ່ງ ໄດ້ຮັບຜົນ

ກະທົບຈາກນໍ ້ າຖ້ວມ ໃນ 10 ແຂວງ ເຊິ່ ງລວມທັງ ສຸກສາລາ 35 ແຫ່ງ ແລະ ໂຮງໝໍເມື ອງ 2 ແຫ່ງ.40 ການ

ປະເມ ນຄວາມຕ້ອງການຫ ັ ງໄພພິບັດ ໃນຄ້ັງນ ້  ກວມເອົ າສະຖານທ ່ ເຫ ົ່ ານ ້  ພຽງແຕ່ 23 ແຫ່ງ ໃນ 6 ແຂວງທ ່

ປະເມ ນຜົນ (ແຂວງອັດຕະປື , ຈໍ າປາສັກ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຄໍ າມ່ວນ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ຫົວພັນ), ການຄັດ

ເລື ອກນ້ັນ ແມ່ນອ ງຕາມ ຄວາມຮຸນແຮງຂອງນໍ ້ າຖ້ວມ ແລະ ຂໍ ້ ມູນທ ່ ເກັບກໍາ ມາຈາກ 6 ແຂວງເຫ ົ່ ານ ້  ໄດ້

ຖື ກນໍ າໃຊ້ເພ່ືອຊອກຫາ ຂໍ ້ ມູນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ໃນທັງໝົດ 10 ແຂວງ. ໃນຈໍ ານວນ 

ສະຖານທ ່  23 ແຫ່ງທ ່  ທ ມງານປະເມ ນຄວາມຕ້ອງການຫ ັ ງໄພພິບັດ ໄດ້ປະເມ ນຜົນນ້ັນ, ສະຖານທ ່  3 ແຫ່ງ (2 

ແຫ່ງໃນແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ 1 ແຫ່ງ ໃນແຂວງອັດຕະປື ) ຖື ກທໍາລາຍໝົດກ້ຽງ. ອ ກ 20 ແຫ່ງ ໄດ້ຮັບຄວາມ
ເສຍຫາຍ ເຊິ່ ງບາງແຫ່ງນ້ັນ ອາຄານໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ບາງແຫ່ງ ກ່ໍເກ ດຄວາມເສຍຫາຍ ກັບ
ລະບົບນໍ າໃຊ້, ສຸຂາພິບານ ແລະ ສຸຂາອະນາໄມ. ການປະເມ ນຜົນຄ້ັງທ ສອງ ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້
ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມ ສະຖານທ ່ ອ ກ 14 ແຫ່ງ (ສຸກສາລາ 12 ແຫ່ງ ແລະ ໂຮງໝໍແຂວງ 2 ແຫ່ງ) ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ຈາກນໍ ້ າຖ້ວມ. ເນື່ ອງຈາກວ່າ ທ ມງານປະເມ ນຄວາມຕ້ອງການຫ ັ ງໄພພິບັດ ບໍ່ ສາມາດກວດສອບ ລະດັບ
ຄວາມເສຍຫາຍຂອງ ສະຖານທ ່  14 ແຫ່ງເຫ ົ່ ານ ້ , ສະນ້ັນ ຈຶ່ ງໄດ້ນໍ າໃຊ້ ການຄາດຄະເນຂອງ ກະຊວງສາທາລະນະ
ສຸກ ໃນການຄິ ດໄລ່ ມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ມູນຄ່າການສູນເສຍທັງໝົດ ສໍ າລັບ ສະຖານທ ່ ສາທາລະນະ
ສຸກ ທັງໝົດ 37 ແຫ່ງທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.  

 

ການສູນເສຍ 

 

ການສູນເສຍ ຄາດຄະເນຢູ່ທີ 3,3 ຕ ້ ກີບ. ສ າລຼັບ ສຼຸກສາລາ ທ່ີຖ ກທ າລາຍທຼັງໝົດ, ການສູນເສຍ ປະກອບ

ດ້ວຍ ລາຍຮຼັບແນ່ນອນ ເຊິ່ ງຄິ ດໄລ່ຕາມ ລາຍຮັບສະເລ່ຍປະຈໍ າວັນ (5.000 ກ ບ) ຄູນໃຫ້ ຈໍ ານວນຄົນເຈັບ ທ ່ ມາ
ສຸກສາລາ ກ່ອນນໍ ້ າຖ້ວມ ແລະ ຄູນໃຫ້ເວລາທ ່ ຕ້ອງການ ເພ່ືອການກ່ໍສ້າງຄື ນ. ໃນເວລາຢ້ຽມຢາມສະໜາມ

                                                           
39 ສໍ າລັບສຸກສາລາ ທ ່ ຖື ກທໍາລາຍນ້ັນ, ມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ ແມ່ນອ ງຕາມ ມູນຄ່າກ່ໍສ້າງຄື ນໃໝ່ ສໍ າລັບ ສຸກສາລາ

ຂະໜາດນ້ອຍ (2,2 ຕື ້ ກ ບ) ແລະ ມູນຄ່າເຟ ນິ ເຈ ້  ສໍ າລັບສຸກສາລາໃໝ່ (60 ລ້ານກ ບ). ລາຍລະອຽດຂອງ ໂຄງລ່າງ

ພື ້ ນຖານ, ອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ ອງໃຊ້ທ ່ ຈໍ າເປັນ ເພື່ ອກ່ໍສ້າງຄື ນ ແລະ ປະກອບສິ່ ງອໍ ານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ສຸກສາລາ 

ແມ່ນໄດ້ມາຈາກ ມາດຕະຖານຂອງ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. ສິ່ ງເຫ ົ່ ານ ້  ໄດ້ອະທິ ບາຍລະອຽດໃນ ເອກະສານເກັບກໍາຂໍ ້

ມູນ ສໍ າລັບ ການປະເມ ນຄວາມຕ້ອງການຫ ັ ງໄພພິບັດ ໃນຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ (ບໍ່ ຢູ່ໃນພາກນ ້ ). ສໍ າລັບ

ສະຖານທ ່ ສາທາລະນະສຸກ ທ ່ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍນ້ັນ, ມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ ອາດກວມເອົ າ ຫ ື  ບໍ່ ກວມເອົ າ ມູນຄ່າ

ກ່ໍສ້າງ (ຕົວຢ່າງ: ໂຄງລ່າງໄຟຟ້າ), ເຟ ນິ ເຈ , ອຸປະກອນຫ້ອງການ, ອຸປະກອນສໍ າລັບ ນໍ ້ າໃຊ້ ສຸຂາພິບານ ແລະ ສຸຂາອະ

ນາໄມ, ຫ ື  ອຸປະກອນການແພດ (ຕາມ ຕາຕະລາງ 19). 

40 ທັງໝົດນ້ັນ ແມ່ນສະຖານທ ່ ສາທາລະນະສຸກຂອງລັດ. ຍ້ອນບໍ່ ມ ຂໍ ້ ມູນເບື ້ ອງຕ້ົນ, ສະນ້ັນ ສະຖານທ ່ ສາທາລະນະສຸກ

ຂອງເອກະຊົນ ຈຶ່ ງບໍ່ ລວມຢູ່ໃນ ການປະເມ ນຜົນຄ້ັງນ ້ .  
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ນ້ັນ ຍັງໄດ້ຄາດຄະເນ ມູນຄ່າເພ່ືອເຄື່ ອນຍ້າຍ ແລະ ທໍາລາຍ ເສດຊາກຫັກພັງ, ດິ ນຕົມ ແລະ ວັດຖຸອັນຕະລາຍ. 

ມູນຄ່າປະຕິບັດງານທ ່ ສູງ ເຊິ່ ງເປັນຜົນມາຈາກນໍ ້ າຖ້ວມນ້ັນ ຄາດຄະເນວ່າ ຢູ່ທ ່  935 ລ້ານກ ບ ສໍ າລັບ ແຂວງອັດ
ຕະປື  ແລະ 250 ລ້ານກ ບ ສໍ າລັບແຂວງອື່ ນໆ ເຊິ່ ງມູນຄ່າດ່ັງກ່າວນ້ັນ ປະກອບດ້ວຍ ມູນຄ່າການແພດ ແລະ ມູນ

ຄ່າປິ່ ນປົວສຸຂະພາບ, ມູນຄ່າສ້າງຕ້ັງ ແລະ ດໍ າເນ ນງານ ໃນຈຸດບໍ ລິ ການສຸຂະພາບຊ່ົວຄາວ, ມູນຄ່າສໍ າລັບ ການ
ປ້ອງກັນ ແລະ ການຫ ຸ ດຜ່ອນ, ແລະ ມູນຄ່າທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຄວບຄຸມ ການລະບາດຂອງພະຍາດ ຫ ື  ມູນ
ຄ່າສໍ າລັບ ການເຈັບປ່ວຍທ ່ ສູງຂຶ ້ ນ. ລາຍຈ່າຍອື່ ນໆ ປະກອບດ້ວຍ ມູນຄ່າບໍ ລິ ການ ຮັບໃຊ້ຊຸມຊົນ ທ ່ ອາໃສຢູ່ໃກ້
ສຸກສາລາ ເຊິ່ ງປະກອບດ້ວຍ ຄ່າແຮງງານ, ຖະໜົນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫ ື ອອື່ ນໆ. 

 

ຕາຕະລາງ 19: ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ (ຕ ້ ກີບ) ໃນຂະແໜງການ ສາທາລະນະສຼຸກ ແລະ ໂພຊະ

ນາການ, ຈຼັດຕາມແຂວງ  

ແຂວງ  

ລວມ 

ການປະເມ ນ
ຄວາມຕ້ອງການ
ຫ ັ ງໄພພິບັດ 

ການປະເມ ນຜົນ
ຂອງກະຊວງ
ສາທາລະນະສຸກ 

ລວມຄວາມເສຍ

ຫາຍ 

ລວມການສູນ

ເສຍ 
ລວມຜົນກະທົບ 

ໂຮງໝ 

ເມ ອງທ່ີ

ໄດ້ຮຼັບ

ຜົນ

ກະທົບ 

ສຼຸກສາລາ

ທ່ີໄດ້ຮຼັບ

ຜົນ

ກະທົບ 

ສຼຸກສາລາ

ທ່ີຖ ກທ າ

ລາຍ 

ສຼຸກສາລາ

ທ່ີໄດ້ຮຼັບ

ຄວາມ

ເສຍຫາຍ 

ໂຮງໝ 

ເມ ອງທ່ີໄດ້

ຮຼັບຜົນ

ກະທົບ 

ສຼຸກສາລາ

ທ່ີໄດ້ຮຼັບ

ຜົນ

ກະທົບ 

 ນະຄອນຫ ວງວຽງ
ຈັນ  

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 

 ຜ້ົງສາລ  -- 1 -- -- -- 1 0,050 0,25 0,3 
 ຫ ວງນໍ ້ າທາ -- 2 -- -- -- 2 0,080 0,25 0,33 

ອຸດົມໄຊ  1 -- -- -- 1 -- 0,15 0,25 0,4 
 ບໍ່ ແກ້ວ -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

ຫ ວງພະບາງ  -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

ຫົວພັນ  -- 5 -- 3 -- 2 0,17 0,27 0,447 

ໄຊຍະບູລ   -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

 ຊຽງຂວາງ  -- 2 2 -- -- -- 4,75 0,27 5,021 

ວຽງຈັນ -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

 ບໍ ລິ ຄໍ າໄຊ  -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

 ຄໍ າມ່ວນ  -- 12 -- 7 -- 5 0,712 0,267 0,98 

ສະຫວັນະເຂດ  -- 4 -- 4 -- -- 0,175 0,268 0,443 

 ສາລະວັນ -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

ເຊກອງ  -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

 ຈໍ າປາສັກ -- 6 -- 4 -- 2 0,102 0,252 0,354 

ອັດຕະປື   -- 3 1 2 -- -- 2,318 0,987 3,3 
 ໄຊສົມບູນ  1 -- -- -- 1 -- 0,065 0,25 0,315 

 ລວມ  2 35 3 20 2 12 8,57 3,318 11,89 

 

ຜົນກະທົບທາງສຼັງຄົມ ຈາກຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ໃນຂະແໜງການ ສາທາລະນະ

ສຼຸກ ແລະ ໂພຊະນາການ  

 

ການປະເມ ນຄວາມຕ້ອງການ ຫ ັ ງໄພພິບັດ ໃນຄ້ັງນ ້  ໄດ້ປຽບທຽບ ອັດຕາຂອງພະຍາດທ ່ ສ່ຽງຕ່ໍການລະບາດ 

ແລະ ການຂາດໂພຊະນາການ ກ່ອນລະດູຝົນ (ໄລຍະລະດູນໍ ້ າຖ້ວມ). ເມື່ ອທຽບກັບ ໄລຍະເດື ອນກໍລະກົດ-
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ສິ ງຫາ ໃນປ ຜ່ານໆມາ, ພະຍາດ ແລະ ສະພາບການ ໄດ້ເພ ່ ມຂຶ ້ ນຫ ັ ງນໍ ້ າຖ້ວມ ຢ່າງໜ້ອຍ 30 ສ່ວນຮ້ອຍ,41 

ເຊິ່ ງເປັນການສ່ົງສັນຍາໃຫ້ຮູ້ເຖິງ ຄວາມກ່ຽວພັນກັນ ລະຫວ່າງ ນໍ ້ າຖ້ວມ ແລະ ພະຍາດທ ່ ເພ ່ ມຂຶ ້ ນ: 

 

• ການຂາດໂພຊະນາການ ໃນແຂວງຄໍ າມ່ວນ ໄດ້ນໍ າໄປສູ່ ພະຍາດຂາດວິ ຕາມິນບ ຮຸນແຮງ. ແຕ່ວັນທ  

1 ເດື ອນມິຖຸນາ ເຖິງວຼັນທີ 8 ພະຈິກ 2018, ໄດ້ເກີດມີ 343 ກ ລະນີ ເຊ່ິງລວມທຼັງຜູ້ເສຍຊີວິດ 8 ຄົນ 

ຫ ຼັ ງນ ້ າຖ້ວມແລ້ວ ຍ້ອນມຼັນໄດ້ຈ າກຼັດ ການເຂ້ົາເຖິງເສຼັ້ນທາງ ແລະ ພ ດຜົນຂອງປະຊາກອນ ທ່ີໄດ້

ຮຼັບຜົນກະທົບນຼັ້ນ ໄດ້ຮຼັບຄວາມເສຍຫາຍ ເຮຼັດໃຫ້ຂາດເຂີນອາຫານ ແລະ ບ ່ ສາມາດຄ ້ າປະກຼັນ

ສະບຽງອາຫານໄດ້. 

• ໄຂ້ເລ ອດອອກ ໄດ້ເພ ່ ມຂຶ ້ ນ ໃນເມື ອງສະໜາມໄຊ ກັບເດັກທ ່ ອາຍຸຫ າຍກວ່າ 5 ປ  ຕາມຂໍ ້ ມູນຄົນເຈັບ

ພາຍນອກ ແລະ ຄົນເຈັບພາຍໃນ (61 ແລະ 31 ກໍລະນ  ຕາມລໍ າດັບ). 

• ພະຍາດປອດບວມ ໄດ້ເພ ່ ມຂຶ ້ ນ ໃນເມື ອງສະໜາມໄຊ ເຊິ່ ງມ  228 ກໍລະນ  ໃນເດັກອາຍຸຫ າຍກວ່າ 5 

ປ  ແລະ 26 ກໍລະນ  ໃນເດັກອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 5 ປ  ຕາມຂໍ ້ ມູນຄົນເຈັບພາຍນອກ ແລະ ຄົນເຈັບພາຍໃນ; 

ໃນເມື ອງໄຊເສດຖາ ມ  91 ກໍລະນ  ໃນເດັກອາຍຸຫ າຍກວ່າ 5 ປ ; ແລະ ໃນເມື ອງໜອງແຮດ ແລະ 

ເມື ອງເຊບ້ັງໄຟ ມ  167 ແລະ 70 ກໍລະນ  ຕາມລໍ າດັບ ໃນເດັກອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 5 ປ . 

• ໄຂ້ຫວຼັດ ໄດ້ເພ ່ ມຂຶ ້ ນ ໃນເມື ອງສະໜາມໄຊ (395 ແລະ 294 ກໍລະນ  ໃນເດັກອາຍຸ ຫ າຍກວ່າ 5 ປ  

ແລະ ໃນເດັກອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 5 ປ  ຕາມລໍ າດັບ) ແລະ ໃນເມື ອງຊຽງຄໍ ້  (179 ກໍລະນ ໃນເດັກອາຍຸຕ່ໍາ

ກວ່າ 5 ປ ). 

• ຖອກທ້ອງຂາດນ ້ າຮຼຸນແຮງ ໄດ້ເພ ່ ມຂຶ ້ ນ ໃນເມື ອງໄຊເສດຖາ (62 ແລະ 82 ກໍລະນ  ໃນເດັກອາຍຸ 

ຫ າຍກວ່າ 5 ປ  ແລະ ໃນເດັກອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 5 ປ  ຕາມລໍ າດັບ) ແລະ ໃນເມື ອງຄໍ າ (30 ແລະ 13 

ກໍລະນ ). 

• ຖອກທ້ອງມີເລ ອດ ໄດ້ເພ ່ ມຂຶ ້ ນ ໃນເມື ອງສະໜາມໄຊ (82 ກໍລະນ  ໃນເດັກອາຍຸ ຫ າຍກວ່າ 5 ປ ).  

• ພະຍາດຜິວໜຼັ ງ ໄດ້ມ ການລາຍງານ ໃນເມື ອງສະໜາມໄຊ (165 ແລະ 70 ກໍລະນ  ໃນເດັກອາຍຸ ຫ າຍ

ກວ່າ 5 ປ  ແລະ ໃນເດັກອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 5 ປ  ຕາມລໍ າດັບ); ໃນເມື ອງໄຊບູລ  ແລະ ເມື ອງໄຊເສດຖາ (61 

ແລະ 27 ກໍລະນ  ຕາມລໍ າດັບໃນເດັກອາຍຸ ຫ າຍກວ່າ 5 ປ ); ແລະ ໃນເມື ອງ ມູນລະປາໂມກ (27 

ກໍລະນ  ໃນເດັກອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 5 ປ ). 

 

 
 

  

                                                           
41 ຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບ ພະຍາດທ ່ ສ່ຽງຕ່ໍການລະບາດ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກ DHIS2 ສໍ າລັບໄລຍະ 3 ປ ຜ່ານມາ. ຈໍ ານວນກໍລະນ ສະ

ເລ່ຍ ໃນລະຫວ່າງເດື ອນກໍລະກົດ-ສິ ງຫາ ຂອງໄລຍະນ ້  ແມ່ນໄດ້ປຽບທຽບກັບ ຈໍ ານວນກໍລະນ  ທ ່ ໄດ້ລາຍງານມາ ໃນ

ເດື ອນດຽວກັນນ້ັນ ໃນປ  2018.  
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ຍຼຸດທະສາດຟ ້ ນຟູ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ສ າລຼັບ ຂະແໜງການ ສຼຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ  

 

ການກໍ ່ ສ້າງສະຖານທ ່ ສາທາລະນະສຸກຄື ນໃໝ່  

ດຼັ່ ງທ່ີໄດ້ກ່າວມານຼັ້ນ, ສະຖານທ່ີສາທາລະນະສຼຸກ 3 ແຫ່ງ ໄດ້ຖ ກທ າລາຍຈາກນ ້ າຖ້ວມ. ນອກຈາກນຼັ້ນແລ້ວ, 

ກະຊວງສາທາລະນະສຼຸກ ຍຼັງໄດ້ລະບຼຸ ເຖິງ ສະຖານທ່ີ 2 ແຫ່ງທ່ີໄດ້ຮຼັບຄວາມເສຍຫາຍ ຍ້ອນມຼັນໄດ້ຮຼັບຜົນ

ກະທົບຫ າຍຄຼັ້ ງ ຈາກນ ້ າຖ້ວມ. ເພ ່ ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກຼັບ ວິທີ “ສ້າງຄ ນໃຫ້ດີກວ່າເກ່ົາ”, ຈ່ຶງແນະນ າໃຫ້ສ້າງຄ ນ 

ສະຖານທ່ີທຼັງ 5 ແຫ່ງ ເຊ່ິງ 2 ແຫ່ງທ່ີສ້າງເພ່ິມ ໃຫ້ຍ້າຍໄປທ່ີຕຼັ້ ງໃໝ່. ມູນຄ່າໃນການ “ສ້າງຄ ນໃຫ້ດີກວ່າ

ເກ່ົາ (BBB)” ສ າລຼັບ ສະຖານທ່ີສາທາລະນະສຼຸກ ແມ່ນຢູ່ທີ 3,2 ຕ ້ ກີບ ເຊ່ິງສູງກວ່າ 1 ລ້ານກີບ ເມ ່ ອທຽບກຼັບ 

ລາຄາຫົວໜ່ວຍ ທ່ີກະຊວງສາທາລະນະສຼຸກ ກ ານົດໄວ້ ທ່ີບ ່ ລວມແນວຄວາມຄິດຂອງ ວິທີ “BBB”. 

ນອກຈາກນຼັ້ນແລ້ວ, ມູນຄ່າກະກຽມພ ້ ນທ່ີ ແລະ ເກຼັບກູ້ລະເບີດບ ່ ທຼັນແຕກ ແມ່ນຢູ່ທີ 170 ລ້ານກີບ.  

 

 

ໂພຊະນາການ 

 

ເພ ່ ອແກ້ໄຂ ການຂາດໂພຊະນາການ ແລະ ການຂາດແຮ່ທາດອາຫານ ໃນເດຼັກອາຍຼຸ  6 ເຖິງ 59 ເດ ອນ, ຈ າ

ເປຼັນຕ້ອງມີ ອາຫານປ່ິນປົວ ແລະ ແຮ່ທາດອາຫານ ໃນປະລິມານທ່ີພຽງພ  ໂດຍອີງຕາມ ຈ ານວນກ ລະນີ

ຄາດຄະເນ. ຢ່າງໜ້ອຍ ພະນັກງານສາທາ 2 ຄົນ ໃນສຸກສາລາແຕ່ລະແຫ່ງ ແລະ ໃນໂຮງໝໍແຕ່ລະແຫ່ງ ແມ່ນ
ຈໍ າເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການຂາດໂພຊະນາການຮຸນແຮງ ແລະ ການປິ່ ນປົວກໍລະນ ຂາດ
ສານອາຫານ. ພວກເຂົ າຍັງຈະຕ້ອງການ ການຊ່ວຍເຫ ື ອ ເພ່ືອສ້າງທັກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົ າ 

ໃນການໃຫ້ຄໍ າປຶ ກສາ ເພ່ືອໃຫ້ບໍ ລິ ການດ້ານໂພຊະນາການ ເຊິ່ ງເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງ ແຜນງານສຸຂະພາບແມ່
ແລະເດັກ ທ ່ ມ ຢູ່ແລ້ວ. ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງຊຸມຊົນ ກ່ຽວກັບ ຮູບແບບຕ່າງໆ ຂອງການຂາດໂພຊະນາການ ແລະ 

ຍຸດທະສາດປ້ອງກັນ ຍັງຈະສາມາດປັບປຸງໄດ້ ໂດຍການສ້າງແຜນງານເຜ ຍແຜ່ຄວາມຮູ້ ເພ່ືອປ່ຽນແປງ
ສັງຄົມ ແລະ ປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາ. ມູນຄ່າສໍ າລັບໂພຊະນາການ ປະກອບດ້ວຍ ການສະໜອງ ອາຫານປິ່ ນປົວ
ພ້ອມກິນ ແລະ ເຄື່ ອງຂອງເພ ່ ມຕ່ືມ ໃນ 11 ແຂວງ. 

 

ການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດ  

 

ມູນຄ່າສ າລຼັບ ການປ້ອງກຼັນແລະຄວບຄຼຸມພະຍາດ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກ ແຜນຕອບໂຕ້ໄພພິບຼັດ ຂອງກະຊວງ

ສາທາລະນະສຼຸກ ເພ ່ ອເຝ້ົາລະວຼັງພະຍາດ ແລະ ຕອບໂຕ້ກຼັບການລະບາດ. ເນ ່ ອງຈາກວ່າ ແຜນຂອງກະຊວງ

ສາທາລະນະສຼຸກ ກວມເອົາທຼຸກໆແຂວງ ທ່ີໄດ້ຮຼັບຜົນກະທົບຈາກນ ້ າຖ້ວມ ເຊ່ິງບ ່ ສະເພາະແຕ່ ແຂວງທ່ີ

ສະຖານທ່ີສາທາລະນະສຼຸກ ໄດ້ຮຼັບຄວາມເສຍຫາຍ ເທ່ົານຼັ້ນ, ສະນຼັ້ນ ມູນຄ່າຄາດຄະເນ ສ າລຼັບ 10 ແຂວງ ຈ່ຶງ

ບ ່ ສາມາດແຍກອອກມາໄດ້ ຈາກແຜນດຼັ່ ງກ່າວນຼັ້ນ.  
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ລວມມູນຄ່າເງິ ນ ເພື ່ ອການຟື ້ ນຟູ ໄລຍະສ້ັນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ  

 

ການຟ ້ ນຟູຂະແໜງການສາທາລະນະສຼຸກ ຕ້ອງໄດ້ຮຼັບການພິຈາລະນາ ໃນໄລຍະສຼັ້ນ ຍ້ອນວ່າ ການຟ ້ ນຟູ

ການບ ລິການເຫ ົ່ ານ້ີ ສ າລຼັບປະຊາກອນ ແມ່ນມີຄວາມຈ າເປຼັນຮີບດ່ວນ ເພ ່ ອຫ ີ ກເວຼັ້ນການເຈຼັບປ່ວຍ ແລະ 

ການເສຍຊີວິດເພ່ີມ. ເນ ່ ອງຈາກວ່າ ສາທາລະນະສຼຸກ ແມ່ນເປຼັນບູລິມະສິດໜ່ຶງ ສ າລຼັບລຼັດຖະບານ, ສະນຼັ້ນ 

ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການນ້ີ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮຼັບການແກ້ໄຂໃນທຼັນທີ (ໃຫ້ເບ່ິງ ຕາຕະລາງ 20 ສ າ

ລຼັບ ມູນຄ່າຄາດຄະເນ ເພ ່ ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການເຫ ົ່ ານ້ີ). ເຖິງແມ່ນວ່າ ການປະເມີນຜົນຄຼັ້ ງ

ນ້ີ ບ ່ ໄດ້ພົບເຫຼັ ນ ຄວາມຕ້ອງການຟ ້ ນຟູ ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ແຕ່ກ ່ ແນະນ າໃຫ້ພິຈາລະນາເຖິງ ການ

ຊ່ວຍເຫ  ອຕ່າງໆ ເພ ່ ອເພ່ີມຄວາມສາມາດ ໃນການປຼັບຕົວກຼັບໄພພິບຼັດ. ຕົວຢ່າງ: ດ າເນີນການກວດສອບ

ຄ ນ ບຼັນດາສະຖານທ່ີສາທາລະນະສຼຸກ ທ່ີຕຼັ້ ງຢູ່ໃນເຂດສ່ຽງຕ ່ ນ ້ າຖ້ວມ ເພ ່ ອປຼັບປ່ຽນໂຄງສ້າງ ໃຫ້ສາມາດປຼັບ

ຕົວກຼັບໄພພິບຼັດໄດ້ດີ, ຈຼັດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄວາມສ່ຽງຕ່ໍນໍ ້ າຖ້ວມ ໃຫ້ພະນັກງານຂະແໜງການ
ສາທາລະນະສຸກ, ແລະ ສ້າງຕ້ັງຕາໜ່າງສ່ົງຕ່ໍ ທ ່ ຈະແຈ້ງ ໃນກຸ່ມຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການ ສາທາລະນະສຸກ ເພ່ືອກຽມ
ຄວາມພ້ອມຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ. ເນື່ ອງຈາກວ່າ ມູນຄ່າເພ່ືອຕອບສະໜອງໃຫ້ ຄໍ າແນະນໍ າເຫ ົ່ ານ ້  ບໍ່ ສາມາດ
ຄາດຄະເນໄດ້, ສະນ້ັນ ມູນຄ່າເຫ ົ່ ານ ້  ຈຶ່ ງບໍ່ ກວມຢູ່ໃນ ຄວາມຕ້ອງການຟື ້ ນຟູ. 

 

ໃນທາງດ້ານ ຍຸດທະສາດຟື ້ ນຟູ ສໍ າລັບ ຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ກໍາລັງເຂົ ້ າ

ຮ່ວມໃນ ກອງປະຊຸມປະສານງານ ຂອງຫ້ອງການລຼັດຖະບານ ເພ ່ ອວາງແຜນການ ແລະ ວຽກງານສ າລຼັບ

ການຟ ້ ນຟູ ເຊ່ິງຮວມທຼັງ ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ ກົມກອງທຼັງໝົດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ເປຼັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງ ການ

ກະກຽມຄວາມພ້ອມຕອບໂຕ້ໄພພິບຼັດ. ການຟ ້ ນຟູສ່ວນຫ າຍ ແມ່ນໄດ້ເລ່ີມຕ້ົນຂ້ຶນແລ້ວ ແລະ ບູລິມະສິດ

ສ າລຼັບ ກະຊວງສາທາລະນະສຼຸກ ແມ່ນການຮຼັບປະກຼັນ ການສ້າງຕຼັ້ ງ ການບ ລິການສຼຸຂະພາບ ໃນພ ້ ນທ່ີໄດ້ຮຼັບ

ຜົນກະທົບຈາກນ ້ າຖ້ວມ. 

ຕາຕະລາງ 20: ຄາດຄະເນ ຄວາມຕ້ອງການສ າລຼັບ ການຟ ້ ນຟູໄລຍະສຼັ້ນ ໃນຂະແໜງການ ສາທາລະນະສຼຸກ 

ແລະ ໂພຊະນາການ 
ຂະແໜງການຍ່ອຍ ໜ້າວຽກ ຕ ້ ກີບ 

ການກ ່ ສ້າງຄ ນ/ການສ້ອມ

ແປງ ສະຖານທ່ີ

ສາທາລະນະສຼຸກ ທ່ີໄດ້ຮຼັບ

ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ 

ການສູນເສຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ 

• ການກ່ໍສ້າງຄື ນ ສຸກສາລາທ ່ ຖື ກທໍາລາຍ 

• ການສ້ອມແປງ ສຸກສາລາ ແລະ ໂຮງໝໍເມື ອງ ທ ່ ໄດ້ຮັບ
ຄວາມເສຍຫາຍ 

• ການປ່ຽນແທນ ອຸປະກອນຫ້ອງການ ແລະ ອຸປະກອນການ
ແພດ 

11,89 

ການຍົກຍ້າຍສະຖານທ່ີ

ສາທາລະນະສຼຸກ  

• ການປະເມ ນທ ່ ຕ້ັງ 
• ການເວນຄື ນທ ່ ດິ ນ  

• ການກະກຽມດິ ນ  

6,7 

ໂພຊະນາການ  • ເພ ່ ມມູນຄ່າສໍ າລັບ ການຄັດເລື ອກ ຄົນເຈັບຂາດໂພຊະນາ
ການຮຸນແຮງ ແລະ ຄົນເຈັບຂາດໂພຊະນາການປານກາງ 
ເຊິ່ ງເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງ ວຽກງານບໍ ລິ ການສຸຂະພາບຊຸມຊົນ
ແບບເຊື່ ອມສານ 

• ມູນຄ່າຂອງເຄື່ ອງໃຊ້ ແລະ ການປິ່ ນປົວ ເຊິ່ ງຮວມທັງ RUTF 

• ລະບົບສ່ົງຕ່ໍສໍ າຮອງ  

• ມູນຄ່າປະຕິບັດງານເພ ່ ມຕື່ ມ ທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການປິ່ ນປົວ, 

ພະນັກງານ ແລະ ການສ້າງຄວາມສາມາດ 

2,571 
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• ການສ່ົງເສ ມໂພຊະນາການ ເຊິ່ ງລວມທັງ ການປ້ອງກັນ
ອາການຂາດວິ ຕາມິນບ   

ການເຝ້ົາລະວຼັ ງພະຍາດ 

ແລະ ການຕອບໂຕ້

ພະຍາດລະບາດ 

• ສ້າງຕ້ັງຄື ນໃໝ່ ໜ່ວຍງານບໍ ລິ ການປະຈໍ າ 
• ສະໜັບສະໜູນ ທ ມງານຕອບໂຕ້ໄວ 

• ສ່ົງເສ ມສຸຂະພາບ 

• ຄວບຄຸມປັດໄຈນໍ າໂລກ 

0,997 

ພະຍາດຊ າເຮ ້ ອ (ປອດ

ແຫ່ງ, ເອຈ໌ໄອວີ, 

ເບົາຫວານ) 

• ສ້າງຕ້ັງຄື ນໃໝ່ ໜ່ວຍງານບໍ ລິ ການປະຈໍ າ 
• ລະບົບສ່ົງຕ່ໍສໍ າຮອງ  
• ການສ່ົງເສ ມສຸຂະພາບ  

1,22 

ສຼຸຂະພາບຈິດ • ສ້າງຕ້ັງຄື ນໃໝ່ ໜ່ວຍງານບໍ ລິ ການປະຈໍ າ 
• ລະບົບສ່ົງຕ່ໍສໍ າຮອງ  
• ການສ່ົງເສ ມສຸຂະພາບ 

0,97 

ສຼຸຂະພາບແມ່ແລະເດຼັກ 

ເຊ່ິງຮວມທຼັງ ການຖ ພາ, 

ເກີດລູກ, ສຼັກຢາປ້ອງກຼັນ

ພະຍາດ ແລະ ສ່ົງຕ ່  

• ສ້າງຕ້ັງຄື ນໃໝ່ ໜ່ວຍງານບໍ ລິ ການປະຈໍ າ 
• ລະບົບສ່ົງຕ່ໍສໍ າຮອງ  
• ການສ່ົງເສ ມສຸຂະພາບ 2,52 

ພະຍາດທ່ີເກີດຈາພາຫະ

ນ າໂລກ  

• ແຈກຢາຍມຸ້ງ 
• ສ ດພ່ົນຢາ ໃນເຂດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 

• ສື ບຕ່ໍສໍ າຫ ວດໜອນນໍ ້ າ 
• ຈັດຊື ້ ອຸປະກອນ ເພື່ ອດໍ າເນ ນວຽກງານ ແລະ ຈັດຊື ້ ເຄມ ພັນ 
ເພື່ ອທໍາລາຍ ສະຖານທ ່ ເພາະພັນຂອງຍຸງ 

0,44 

 ລວມ    27,32 

ວິທີການ ສ າລຼັບ ຂະແໜງການ ສຼຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ  

 

ໄດ້ນໍ າໃຊ້ 2 ວິ ທ ເພ່ືອເກັບກໍາຂໍ ້ ມູນ. ການເກັບກໍາຂໍ ້ ມູນຫ ັ ກ ແມ່ນອ ງຕາມ ການປະເມ ນຜົນຂອງ ກະຊວງ

ສາທາລະນະສຸກ ເຊິ່ ງໄດ້ຮັບມາຈາກ ແຂວງຕ່າງໆ, ສໍ າລັບ ການເກັບກໍາຂໍ ້ ມູນສໍ າຮອງນ້ັນ ແມ່ນອ ງຕາມ ວິ ທ 

ການ ແລະ ເຄື່ ອງມື ສະບັບທົບທວນ ຂອງ ການປະເມ ນຄວາມຕ້ອງການຫ ັ ງໄພພິບັດ. ກະຊວງສາທາລະນະ
ສຸກ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກ ອົງການອະນາໄມໂລກ ໄດ້ດໍ າເນ ນການເກັບກໍາຂໍ ້ ມູນຫ ັ ກ ໂດຍການທ້ອນ
ໂຮມເອົ າ ບັນດາບົດລາຍງານກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຈາກນໍ ້ າຖ້ວມ ຕ່ໍກັບ ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານດ້ານສາທາລະນະ
ສຸກ, ນໍ ້ າໃຊ້, ສຸຂາອະນາໄມ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ປະຊາກອນ ຈາກທຸກໆພະແນກ ສາທາລະນະສຸກແຂວງ. 

 

ໂດຍອ ງຕາມ ຄວາມຮຸນແຮງຂອງນໍ ້ າຖ້ວມ ໃນ 10 ແຂວງທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ດ່ັງທ ່ ໄດ້ລະບຸຢູ່ໃນຂໍ ້ ມູນທ ່ ເກັບ

ກໍາມາ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ກໍານົດ 6 ແຂວງ (ອັດຕະປື , ຈໍ າປາສັກ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຄໍ າມ່ວນ, ຊຽງ

ຂວາງ ແລະ ຫົວພັນ) ສໍ າລັບ ການປະເມ ນຜົນພາກສະໜາມ ເພ່ືອຢ້ັງຢື ນຂໍ ້ ມູນ, ເກັບກໍາຂໍ ້ ມູນຫ ັ ກ ແລະ ຈັດ

ກຸ່ມສົນທະນາ ກັບລັດຖະບານທ້ອງຖ່ິນ, ປະຊາກອນທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ແລະ ກຸ່ມສ່ຽງໄພ ເພ່ືອໃຫ້ເຂົ ້ າໃຈ

ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບນ້ັນ ແລະ ເພ່ືອກໍານົດຄວາມຕ້ອງການ ສໍ າລັບການຟື ້ ນຟູ. ທ ມງານພາກສະໜາມແຕ່

ລະທ ມ ປະກອບດ້ວຍ ພະນັກງານຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 2 ຄົນ, ພະນັກງານແຂວງ 1 ຄົນ ແລະ 
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ພະນັກງານເມື ອງ 1 ຄົນ, ຊ່ຽວຊານຂອງ ອົງການອະນາໄມໂລກ ແລະ ຊ່ຽວຊານຂອງ ກອງທຶ ນເດັກຂອງ

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ອົງການຢູນິ ເຊັບ). 

 

ໃນສະໜາມນ້ັນ, ຄະນະສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ນໍ າໃຊ້ ແອັບພລ ເຄຊ້ັນມື ຖື  ຊື່ ວ່າ FieldSight ເຊິ່ ງເປັນຖານດ ຈ 

ຕອລ ທ ່ ຫ້ອງການອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພ່ືອການບໍ ລິ ການໂຄງການ (UNOPS) ໄດ້ພັດທະນາຂຶ ້ ນມາ 
ແລະ ສ່ົງຕ່ໍໃຫ້ນໍ າໃຊ້ ເພ່ືອຕິດຕາມ ສະຖານທ ່ ສາທາລະນະສຸກ ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ເພ່ືອເກັບກໍາຂໍ ້ ມູນ 

ກ່ຽວກັບ ຄວາມເສຍຫາຍ, ການສູນເສຍ, ແລະ ການຕອບໂຕ້ຂອງສະຖານທ ່ ນ້ັນ ເຊິ່ ງລວມທັງ ຈຸດພິກັດພູມ

ສັນຖານ, ຮູບສະໜາມ, ແຜ່ນແຕ້ມສະໜາມ ສໍ າລັບ ສະຖານທ ່ ສາທາລະນະສຸກ ແຕ່ລະແຫ່ງ ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນ

ກະທົບ. ພະນັກງານຂອງ ອົງການອະນາໄມໂລກ ໄດ້ນໍ າໃຊ້ຂໍ ້ ມູນເຫ ົ່ ານ ້  ເພ່ືອສ້າງບົດລາຍງານປະຈໍ າວັນ ຢູ່ສໍ າ
ນັກງານໃຫຍ່ ໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ແລະ ເພ່ືອປະເມ ນຄວາມເສຍຫາຍ, ການສູນເສຍ ແລະ ຄວາມ
ຕ້ອງການ. ພະນັກງານຂອງ ອົງການອະນາໄມໂລກ ແລະ ພະນັກງານຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຮັບການ

ຝຶກອົບຮົມ ເພ່ືອນໍ າໃຊ້ ຖານແອັບພລ ເຄຊ້ັນ FieldSight ກ່ອນໄປຢ້ຽມຢາມ ສະຖານທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. 

ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ ແອັບພລ ເຄຊ້ັນ FieldSight ຈະຊ່ວຍໃນການເກັບກໍາ ແລະ ວິ ເຄາະ ຂໍ ້ ມູນ.  

 

 ຮູບພາບ 12: ສຼຸກສາລາບ້ານໃໝ່ ໃນແຂວງອຼັ ດຕະປ . ສະຖານທ່ີແຫ່ງນ້ີ ໄດ້ຖ ກທ າລາຍ ໃນເວລານ ້ ານອງ 

ໃນວຼັນທີ 23 ກ ລະກົດ 2018. ທ ່ ມາຂອງຮູບ: ທ ມງານປະເມ ນຜົນ. 
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ຮູບພາບ 13: ທີມງານປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຫ ຼັ ງໄພພິບຼັດ ພະຍາຍາມຂ້າມແມ່ນ ້ າ ເພ ່ ອປະເມີນຄວາມ

ເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ໃນແຂວງຫົວພຼັ ນ, ເດ ອນຕຼຸລາ ປີ 2018. ທ ່ ມາຂອງຮູບ: ທ ມງານປະເມ ນ

ຜົນ. 
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ວຼັດທະນາທ າ  

 

ສະຫ ຼຸ ບຫຍ ້ ກ່ຽວກຼັບ ດ້ານວຼັດທະນາທ າ  

 

ນໍ ້ າຖ້ວມຄ້ັງນ ້  ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍໃຫ້ ຂະແໜງວັດທະນາທໍາ ໃນ 9 ແຂວງ. ຕາມ

ການລາຍງານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄວາມເສຍຫາຍໜັກສຸດ ແມ່ນຢູ່ໃນແຂວງຄໍ າມ່ວນ, ອັດຕະປື  ແລະ ຫົວພັນ ແລະ 

ການສູນເສຍຫ າຍສຸດ ແມ່ນຢູ່ໃນແຂວງອັດຕະປື , ໄຊຍະບູລ  ແລະ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ. ມໍລະດົກທາງ
ວັດທະນາທໍາ ທ ່ ໄດ້ປຸກສ້າງແລ້ວ ແລະ ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ ນວ່າ ວັດປະຈໍ າບ້ານຕ່າງໆ ໃນ
ແຂວງອັດຕະປື , ທາດຕ່າງໆ ໃນແຂວງວຽງຈັນ, ແລະ ຕາຝ່ັງນໍ ້ າ ທ ່ ເປັນສະຖານທ ່ ມໍລະດົກໂລກ ໃນແຂວງ
ຫ ວງພະບາງ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ກ່ໍເຊັ່ ນດຽວກັນກັບ ວັດຖຸ ແລະ ຂອງສະສົມ ທາງວັດທະນາທໍາ ເຊັ່ ນວ່າ 
ຄໍ າພ ໃບລານສາດສະໜາພຸດ ທ ່ ມ ຄຸນຄ່າ ແລະ ຮູບພະ ໃນວັດບ້ານຫ ນລາດ ເມື ອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດ
ຕະປື  ເຊິ່ ງເປັນແຂວງທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຮຸນແຮງທ ່ ສຸດ. ນອກຈາກນ້ັນແລ້ວ, ນໍ ້ າຖ້ວມຍັງໄດ້ສ້າງຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກ ໃຫ້ວັດທະນາທໍາລາວລຸ່ມ ເຊັ່ ນວ່າ ພິທ  ແລະ ງານສໍ າຄັນຕ່າງໆ ບໍ່ ສາມາດຈັດຂຶ ້ ນໄດ້ໃນເດື ອນທ ່ ນໍ ້ າ

ຖ້ວມ ກະທົບກັບວັດ, ແລະ ວັດທະນາທໍາບາງອັນຂອງ 49 ກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ ງລວມທັງ ຊົນເຜ່ົາ
ໂອຍ ທ ່ ອາໃສຢູ່ໃນ 3 ບ້ານ ໃນເມື ອງສະໜາມໄຊ. ຊາວບ້ານເຫ ົ່ ານ ້  ບໍ່ ພຽງແຕ່ ສູນເສຍເຮື ອນຂອງພວກເຂົ າ 

ຍ້ອນໄພພິບັດ ເທົ່ ານ້ັນ ແຕ່ວ່າ ໂຄງສ້າງທາງສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນາທໍາ ຂອງຊຸມຊົນພວກເຂົ າ ກ່ໍໄດ້ຮັບຄວາມ
ເດື ອນຮ້ອນເຊັ່ ນກັນ. ຕາມການລາຍງານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການສູນເສຍທາງການເງິ ນ ສ່ວນຫ າຍແລ້ວ ແມ່ນ
ປະກອບດ້ວຍ ລາຍຮັບຫ ຸ ດລົງ ໃນວັດ ຍ້ອນຊາວບ້ານ ບໍ່ ສາມາດເຂົ ້ າຮ່ວມໃນ ພິທ ກໍາ ແລະ ງານຕ່າງໆ ພ້ອມ
ທັງ ມ ການສູນເສຍລາຍຮັບ ຈາກການຂາຍງານຝ ມື ບາງອັນ ເຊັ່ ນວ່າ ຊ່າງຕ່ໍາຫູກ ໃນເມື ອງໄຊທານ  ໃນ
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ບໍ່ ສາມາດຕ່ໍາຫູກ ແລະ ຂາຍຜ້າຂອງພວກເຂົ າໄດ້ ໃນໄລຍະເວລາໃດໜ່ຶງ ຍ້ອນນໍ ້ າຖ້ວມ.  

 

ເພ່ືອປົວແປງ ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ໃນຂະແໜງວັດທະນາທໍາ, ມາດຕະການໄລຍະສ້ັນຮ ບ
ດ່ວນ ຄວນກວມເອົ າ ການສ້ອມແປງວັດບູລິ ມະສິ ດ ໃນບ້ານທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຮຸນແຮງທ ່ ສຸດ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນ ໃນເມື ອງສະໜາມໄຊ; ການສ້ອມແປງ    ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ ທ ່ ໄດ້ຮັບຄວາມເຫຍຫາຍ ໂດຍໃຫ້ບູລິ ມະສິ ດ 

ສະຖານທ ່ ມໍລະດົກໂລກ ໃນແຂວງຫ ວງພະບາງ; ແລະ ການບັນທຶ ກຮ ດຄອງທ ່ ລະອຽດອ່ອນ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນຮ ດຄອງຂອງ ກຸ່ມຊົນເຜ່ົາໂອຍ. ສິ່ ງສໍ າຄັນ ສໍ າລັບ ການຟື ້ ນຟູໄລຍະກາງ ເຖິງໄລຍະຍາວ ແມ່ນການ
ປັບປຸງ ຂໍ ້ ມູນເບື ້ ອງຕ້ົນ ສໍ າລັບ ຂະແໜງວັດທະນາທໍາ ເພ່ືອໃຊ້ເປັນຖານອ້າງອ ງ ສໍ າລັບ ເຫດການສຸກເສ ນໃນ
ອະນາຄົດ. ສິ່ ງດ່ັງກ່າວມານ ້  ສາມາດເຮັດໄດ້ ໂດຍການຈັດຝຶກອົບຮົມ, ດໍ າເນ ນການນັບລາຍການ, ການສ້າງ
ຖານຂໍ ້ ມູນຂອງ ມໍລະດົກທາງວັດທະນາທໍາ ທ ່ ໄດ້ສ້າງແລ້ວ ແລະ ມໍລະດົກທາງວັດທະນາທໍາ ທ ່ ເຄື່ ອນຍ້າຍໄດ້, 

ແລະ ສ້າງບັນຊ ລາຍການ ໃນຂ້ັນຊຸມຊົນ ສໍ າລັບ ມໍລະດົກທາງວັດທະນາທໍາ ທ ່ ຈັບຕ້ອງບໍ່ ໄດ້. ນອກຈາກນ້ັນ
ແລ້ວ, ສະເໜ ໃຫ້ຈັດ ຊຸດກອງປະຊຸມສໍ າມະນາ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ໂດຍມ ເປົ ້ າໝາຍ
ໃສ່ ການກຽມຂະແໜງການນ ້  ແລະ ກຽມຊຸມຊົນ ສໍ າລັບໄພພິບັດໃນອະນາຄົດ. ທ້າຍສຸດແລ້ວ, ຄວນໃຫ້ບູລິ ມະ
ສິ ດ ສໍ າລັບ ການສ້າງແຜນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ສໍ າລັບ ສະຖານທ ່ ມໍລະດົກທ ່ ສໍ າຄັນທ ່ ສຸດ ໃນ 
ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສະຖານທ ່ ມໍລະດົກໂລກ; ສະຖານທ ່  ທ ່ ຂຶ ້ ນບັນຊ  ກຽມເປັນມໍລະດົກໂລກໃນ

ອະນາຄົດ; ສະຖານທ ່  ທ ່ ກວມຢູ່ໃນ ບັນຊ ມໍລະດົກແຫ່ງຊາດ; ແລະ ສະຖານທ  ທ ່ ກວມຢູ່ໃນ ບັນຊ ແຂວງ. 
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ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາຂອງ ຂະແໜງວຼັດທະນາທ າ  

 

ສປປ ລາວ ແມ່ນເປັນປະເທດ ທ ່ ຫ າກຫ າຍທາງວັດທະນາທໍາ ມ  49 ຊົນເຜ່ົາແຕກຕ່າງກັນ ເຊິ່ ງແຕ່ລະຊົນເຜ່ົາ

ນ້ັນ ມ ພາສາ ແລະ ວັດທະນາທໍາ ທ ່ ແຕກຕ່າງ. ລັດຖະບານ ມ ຄວາມພາກພູມໃຈ ໃນຄວາມຫ າກຫ າຍທາງ
ວັດທະນາທໍາ ຂອງປະເທດ ສະນ້ັນຈຶ່ ງ ສ່ົງເສ ມ ແລະ ເນ້ັນໜັກໃຫ້ເຫັນເຖິງ ວັດທະນາທໍາ ຂອງກຸ່ມຊົນເຜ່ົາເຫ ົ່ າ
ນ້ັນ ໃຫ້ເປັນຈຸດເດັ່ ນຂອງ ຍຸດທະສາດທ່ອງທ່ຽວຂອງປະເທດ. ຕົວບ່ົງຊ ້ ສໍ າຄັນ ຂອງພັນທະຂອງລັດຖະບານ 

ໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ປົກປ້ອງ ມໍລະດົກທາງວັດທະນາທໍາຂອງຕົນ ກ່ໍແມ່ນພັນທະຂອງຕົນ ຕ່ໍບັນດາ
ສົນທິ ສັນຍາຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພ່ືອການສຶ ກສາ, ວິ ທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນາທໍາ (UNESCO). 

ລັດຖະບານ ໄດ້ຮັບຮອງ ແລະ/ຫ ື  ຮັບເອົ າ ສົນທິ ສັນຍາດ້ານວັດທະນາທໍາ ຂອງອົງການ UNESCO ຈໍ ານວນ 4 

ສະບັບ ຄື : ສົນທິ ສັນຍາປ  1970 ວ່າດ້ວຍ ເຄື່ ອງມື ສໍ າລັບ ການຫ້າມ ແລະ ການປ້ອງກັນ ການນໍ າ ເຂົ ້ າ, ສ່ົງອອກ 

ແລະ ໂອນກໍາມະສິ ດ ຊັບສິ ນທາງວັດທະນາທໍາ ແບບຜິດກົດໝາຍ (ຮັບເອົ າໃນປ  2015); ສົນທິ ສັນຍາປ  1972 ຂອງ

ອົງການ UNESCO ກ່ຽວກັບ ການປົກປ້ອງ ມໍລະດົກທາງວັດທະນາທໍາ ແລະ ມໍລະດົກທໍາມະຊາດ (ຮັບຮອງເອົ າ
ໃນປ  1987); ສົນທິ ສັນຍາ ປ  2003 ວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງ ມໍລະດົກທາງວັດທະນາທໍາ ທ ່ ຈັບຕ້ອງບໍ່ ໄດ້ (ຮັບຮອງເອົ າ
ໃນປ  2009); ແລະ ສົນທິ ສັນຍາປ  2005 ວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງ ແລະ ສ່ົງເສ ມ ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງ ການສະແດງ

ອອກທາງວັດທະນາທໍາ (ຮັບຮອງເອົ າໃນປ  2007). 

 

ສປປ ລາວ ມ ສະຖານທ ່ ມໍລະດົກໂລກ 2 ແຫ່ງ; ແຫ່ງທ ໜ່ຶງ ແມ່ນເມື ອງຫ ວງພະບາງ ແລະ ອ ກແຫ່ງໜ່ຶງ ແມ່ນ

ວັດພູ ແລະ ອານາຈັກບູຮານ ໃນພ້ືນທ ່ ວັດທະນາທໍາ ແຂວງຈໍ າປາສັກ. ສະຖານທ ່ ທາງວັດທະນາທໍາ ທ ່ ໄດ້ຍື່ ນ
ສະເໜ ຊື່  ໃຫ້ເປັນມໍລະດົກໂລກ ປະກອບດ້ວຍ ທົງໄຫຫ ນ ແຂວງຊຽງຂວາງ (ໄດ້ຖື ກສະເໜ ຊື່  ໃນເດື ອນກຸມພາ 

2018) ແລະ ທາດຫ ວງວຽງຈັນ. ອົງປະກອບໜ່ຶງຂອງ ມໍລະດົກທາງວັດທະນາທໍາ ທ ່ ຈັບຕ້ອງບໍ່ ໄດ້ ກ່ໍຄື  ດົນຕ 
ແຄນ ຂອງຄົນລາວ ໄດ້ຖື ກເພ ້ ມເຂົ ້ າໃສ່ໃນ ບັນຊ ລາຍການຕົວແທນ ຂອງມໍລະດົກທາງວັດທະນາທໍາທ ່ ຈັບ
ຕ້ອງບໍ່ ໄດ້ ຂອງມະນຸດໂລກ ໃນປ  2017, ແລະ ຍັງມ ອ ກ 2 ອົງປະກອບ ທ ່ ໄດ້ສະເໜ ສໍ າລັບປ  2018 ແລະ 2019.  

 

ໃນຂ້ັນຮາກຖານ, ວັດຂອງສາດສະໜາພຸດ ເຊິ່ ງເປັນລັກສະນະ ທາງວັດທະນາທໍາຂອງລາວລຸ່ມ ໄດ້ຮັບການ
ຟື ້ ນຟູ ແລະ ປົວແປງຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ ໂດຍຊຸມຊົນທ ່ ມ ຈິ ດໃຈໃສສັດທາ ທ ່ ນໍ າໃຊ້ວັດເຫ ົ່ ານ ້  ສໍ າລັບ ພິທ ກໍາ ແລະ 

ງານປະຈໍ າປ ຕ່າງໆ. ບາງແຂວງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຂວງຫ ວງພະບາງ ກໍາລັງສັງລວມເອົ າ ບັນຊ ລາຍຊື່  ອົງ

ປະກອບຕ່າງໆ ຂອງມໍລະດົກທ ່ ຈັບຕ້ອງບໍ່ ໄດ້ ເຊິ່ ງປະກອບດ້ວຍ ການສະແດງຫຸ່ນ, ຮ ດຄອງທາງວາຈາ, ການ

ຟ້ອນ ແລະ ອາຫານ.  

 

ເຖິງແມ່ນວ່າ ລັກສະນະທາງວັດທະນາທໍາ ຂອງປະເທດ ມ ຫ າຍ ແລະ ພ້ົນເດັ່ ນ ແມ່ນວັດທະນາທໍາໃນເຂດ
ທ່ົງພຽງ, ແຕ່ວ່າ ວັດທະນາທໍາທ ່ ຫ າກຫ າຍ ຂອງກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ ທ ່ ບໍ່ ແມ່ນຊົນເຜ່ົາລາວລຸ່ມ ແມ່ນພົບເຫັນໄດ້ ໃນ
ເກືອບທຸກແຂວງ ຂອງ ສປປ ລາວ. ກຸ່ມຊົນເຜ່ົາເຫ ົ່ ານ ້  ມ ຄວາມຫ າກຫ າຍ ທາງດ້ານ ພາສາທ ່ ແຕກຕ່າງ, ແລະ 

ປະເພນ ທາງສັງຄົມ, ລະບົບຄວາມເຊື່ ອທາງສາດສະໜາ, ຊຸດແຕ່ງກາຍ, ດົນຕ  ແລະ ການສະແດງພ້ືນເມື ອງ 

ຂອງພວກເຂົ າ ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນຫ າຍ ຈາກລາວລຸ່ມ. ກົມວັດທະນາທໍາມະຫາຊົນ ກະຊວງຖະແຫ ງຂ່າວ 

ວັດທະນາທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເປັນພາກສ່ວນຄວບຄຸມ ການຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ປົກປ້ອງ ວັດທະນາທໍາ ແລະ 
ຮ ດຄອງ ຂອງກຸ່ມຊົນເຜ່ົາເຫ ົ່ ານ ້  ເຊິ່ ງສ່ວນຫ າຍ ແມ່ນກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ ທ ່ ບໍ່ ຖື ສາດສະໜາພຸດ. ກົມດ່ັງກ່າວນ ້  ໄດ້
ຮັບການຊ່ວຍເຫ ື ອຈາກ ສະຖາບັນວິ ທະຍາສາດ ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ. 
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ຄວາມຫ າກຫ າຍທາງວັດທະນາທໍາ ອັນອຸດົມສົມບູນຂອງ ສປປ ລາວ ປະກອບດ້ວຍ ຂະແໜງຫັດຖະກໍາ 

ເຊິ່ ງສ້າງອາຊ ບໃຫ້ ຊ່າງສ ມື  ແລະ ອຸດສາຫະກໍາຫັດຖະກໍາ ໃນທ່ົວປະເທດ. ອຸດສາຫະກໍາຫັດຖະກໍາ ບາງອັນ ມ 
ຂະໜາດນ້ອຍຫ າຍ ເຊິ່ ງມ ຜະລິ ດຕະພັນ ເຊັ່ ນວ່າ ແຫ, ແຜ່ນແພ ສໍ າລັບ ໃຊ້ເຮັດເຄື່ ອງນຸ່ງຮ່ົມ, ແລະ ກະຕ່າ ທ ່

ໃຊ້ຢູ່ໃນທ່ົງນາ ແລະ ບ້ານເຮື ອນ ເຊິ່ ງເປັນຜະລິ ດຕະພັນ ສໍ າລັບຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົ າ ຫ ື  ບ້ານໃກ້ຄຽງເທົ່ ານ້ັນ. 

ຮ ດຄອງເຮັດຫັດຖະກໍາ ຈໍ ານວນໜ່ຶງ ມ ຄວາມລະອຽດຫ າຍ ແລະ ພັດທະນາຂຶ ້ ນ ໃນຫ າຍພາກຂອງ ສປປ 
ລາວ. ຕົວຢ່າງ: ໃນແຂວງຫ ວງພະບາງ, ຜ້າພິເສດ, ຂັນເງິ ນ ແລະ ເຄື່ ອງເພັດພອຍ, ເຈ້ຍມອນ ແລະ ກະຕ່າ ຖື ກ
ນໍ າໃຊ້ ບໍ່ ສະເພາະແຕ່ຄົນລາວເທົ່ ານ້ັນ ແຕ່ຍັງສ້າງລາຍຮັບສໍ າຄັນ ຈາກການຂາຍໃນຕະຫ າດພາຍໃນປະເທດ 
ແລະ ຕະຫ າດທ່ອງທ່ຽວ. 

 

ການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງໄພພິບຼັດ ຕ ່ ກຼັບຂະແໜງວຼັດທະນາທ າ  

 

ຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດ ຕ່ໍກັບ ຂະແໜງວັດທະນາທໍາ ແຕກຕ່າງກັນຫ າຍ ເຊິ່ ງຂຶ ້ ນກັບ ແຕ່ລະແຂວງ ແລະ 

ລັກສະນະຂອງນໍ ້ າຖ້ວມ, ໝາຍເຖິງວ່າ ນໍ ້ າຖ້ວມນ້ັນ ເກ ດຈາກ ຝົນຕາມລະດູການຕົກໜັກກວ່າປົກກະຕິ, 

ພາຍຸລະດູຮ້ອນ ຫ ື  ເຂື່ ອນແຕກ. ຍ້ອນນໍ ້ າຖ້ວມນ້ັນ, ຄວາມເສຍຫາຍ ຕ່ໍກັບ ອາຄານ ແລະ ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ 

ເຊັ່ ນວ່າ ຕາຝ່ັງກັນນໍ ້ າ, ຖະໜົນທ ່ ນໍ າໄປສູ່ ສະຖານທ ່ ທາງວັດທະນາທໍາ, ຂົວຂະໜາດນ້ອຍ ແລະອື່ ນໆ ແມ່ນມ 
ຂະໜາດຄວາມເສຍຫາຍ ແຕ່ນ້ອຍເຖິງກາງ ແລະ ເຖິງຂະໜາດຮຸນແຮງ. ການຄາດຄະເນ ຄວາມເສຍຫາຍ 

ແລະ ການສູນເສຍ ແມ່ນມ ຢູ່ໃນ ຕາຕະລາງ 21 ແລະ ຕາຕະລາງ 22.  

 

ສ່ວນໜ່ຶງຂອງການປະເມ ນ ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ໃນຂະແໜງວັດທະນາທໍານ້ັນ ກ່ໍແມ່ນ

ການສ້າງຄວາມເຂົ ້ າໃຈ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສ່ຽງໄພ ຂອງມໍລະດົກທາງວັດທະນາທໍາ. ມໍລະດົກທ ່ ເປັນສິ່ ງປຸກສ້າງ 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ອາຄານປະຫວັດສາດ ທ ່ ບໍ່ ໄດ້ຖື ກນໍ າໃຊ້ນ້ັນ ອາດບໍ່ ຢູ່ໃນສະພາບທ ່ ແຂງແຮງ ຍ້ອນຂາດ
ການບໍ າລຸງຮັກສາ ເຊິ່ ງເຮັດໃຫ້ພວກມັນ ມ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພອັນຕະລາຍ ຈາກພາຍນອກ ເຊັ່ ນວ່າ ພາຍຸ, ນໍ ້ າ

ຖ້ວມ ແລະ ແຜ່ນດິ ນໄຫວ. ສະພາບອາກາດໃນປະຈຸບັນ ເຊິ່ ງເປັນຜົນມາຈາກ ການປ່ຽນແປງດິ ນຟ້າອາກາດ
ນ້ັນ ຍິ່ ງເຮັດໃຫ້ຄວາມສ່ຽງຂອງພວກມັນ ໜັກໜ່ວງຂຶ ້ ນ. ໃນບາງກໍລະນ ນ້ັນ, ອາຄານຕ່າງໆ ອາດຕ້ັງຢູ່ໃນຈຸດ
ພ້ົນເດັ່ ນ ທາງດ້ານປະຫວັດສາດ ແລະ ທາງດ້ານວັດທະນາທໍາ ເຊັ່ ນວ່າ ຕ້ັງຢູ່ແຄມຝ່ັງນໍ ້ າ ເຊິ່ ງເຮັດໃຫ້ພວກ
ມັນ ມ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພອັນຕະລາຍ ຈາກນໍ ້ ານອງ. ປະຊາກອນຊົນເຜ່ົາສ່ວນນ້ອຍ ກ່ໍປະສົບກັບ ຄວາມສ່ຽງ
ຫ າຍກວ່າເຊັ່ ນກັນ ເຊິ່ ງສ່ວນໜ່ຶງ ແມ່ນເປັນຜົນມາຈາກ ວຽກງານພັດທະນາ ທ ່ ອາດບໍ່ ເໝາະສົມ ກັບສະພາບ
ການຂອງພວກເຂົ າ ໃນທາງດ້ານວັດທະນາທໍາ ແລະ ໃນທາງດ້ານສັງຄົມ. ຈາກທັດສະນະທາງດ້ານການ
ປົກຄອງ, ການຂາດເຂ ນເອກະສານ ບັນທຶ ກ ວິ ທ ປະຕິບັດ ແລະ ມໍລະດົກ ທາງວັດທະນາທໍາ ແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ມ 
ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍ ໂຄງສ້າງຂອງຂະແໜງການນ ້  ເຊິ່ ງເຮັດໃຫ້ການກະກຽມ ແລະ ການຕ້ອງໂຕ້ສຸກເສ ນ ເປັນ
ບັນຫາທ້າທາຍຫ າຍຂຶ ້ ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໃນເວລາທ  ຄວາມຮູ້ພ້ືນເມື ອງ ກ່ຽວກັບ ການຮັບມື ກັບໄພພິບັດ 
ບໍ່ ໄດ້ຮັບການສື ບທອດຕ່ໍເນື່ ອງ. 

 

ຄວາມເສຍຫາຍ 

 

ຕາມການລາຍງານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສະຖານທ ່ ສ່ວນຫ າຍ ທ ່ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຈາກນໍ ້ າຖ້ວມນ້ັນ ແມ່ນ ວັດ 

ແລະ ທາດ (ໂຄງສ້າງໃສ່ສິ່ ງຂອງກາບໄຫວ້ ຕາມສາດສະໜາພຸດ). ອົງປະກອບໜ່ຶງທ ່ ສໍ າຄັນ ຂອງມໍລະດົກ
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ທາງວັດທະນາທໍາ ຕາມສາດສະໜາພຸດດ້ັງເດ ມ ໃນ ສປປ ລາວ ກ່ໍແມ່ນໂຄງສ້າງ ທ ່ ເຫັນຫ າຍທ ່ ສຸດ ແລະ ຄົນ
ລາວສ່ວນຫ າຍ ເຫັນຄຸນຄ່າທ ່ ສຸດ. ແຕ່ລະບ້ານ ຈະມ ວັດ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຫ ັ ງ ເຊິ່ ງເປັນສູນກາງຂອງ ເກືອບວ່າ ກິດ
ຈະກໍາທັງໝົດ ໃນຊ ວິ ດຂອງຊາວບ້ານ. ຖ້າວ່າ ວັດ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຫຍາຍຮຸນແຮງ ຫ ື  ຖື ກທໍາລາຍ, ຮູບແບບ

ຊ ວິ ດຂອງຊຸມຊົນ ກ່ໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຮຸນແຮງເຊັ່ ນກັນ. ໃນເມື ອງໄຊທານ  ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ທາດຂະໜ
າດນ້ອຍ ຈໍ ານວນຫ າຍ ໃນວັດບ້ານທັນສະຮ່າງ ເຊິ່ ງບັນຈຸ ກະດູກຂອງ ບັນພະບູຫ ຸ ດຂອງຊາວບ້ານ ຖື ກທໍາລາຍ 
ແລະ ກະດູກຢູ່ໃນທາດເລົ່ ານ້ັນ ແຕກຫັກ. ວັດ 2 ແຫ່ງ ໃນ 2 ບ້ານ ໃນເມື ອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື  ໄດ້ຮັບ
ຄວາມເສຍຫາຍໜັກໜ່ວງທ ່ ສຸດ. ໃນວັດຫ ັ ງໜ່ຶງນ້ັນ, ວິ ຫານ ຫ ື  ສະຖານທ ່ ຫ ັ ກຂອງວັດນ້ັນ ຖື ກທໍາລາຍໝົດ
ກ້ຽງ. ສ່ວນໃນວັດອ ກແຫ່ງໜ່ຶງນ້ັນ, ວິ ຫານ ຍັງຄົງຕ້ັງຢູ່ ແຕ່ວ່າ ໂຄງສ້າງອື່ ນໆ ໃນວັດແຫ່ງນ້ັນ ພັງລົງໝົດ

ເລ ຍ.  
 

ສໍ າລັບ ມໍລະດົກທາງວັດທະນາທໍາ ທ ່ ຈັບຕ້ອງບໍ່ ໄດ້ນ້ັນ, ຊຸມຊົນໃນບ້ານທ ່  ວັດຖື ກນໍ ້ າຖ້ວມ ຫ ື  ຖື ກທໍາລາຍນ້ັນ 

ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພວກເຂົ າບໍ່ ສາມາດເຂົ ້ າຮ່ວມໃນ ງານສໍ າຄັນປະຈໍ າປ  ທ ່ ຈັດຂຶ ້ ນໃນໄລຍະເດື ອນກໍລະກົດ, 

ສິ ງຫາ, ກັນຍາ ແລະ ຕຸລາ ເຊັ່ ນວ່າ ງານເຂົ ້ າແລະອອກພັນສາ ແລະ ບຸນເຂົ ້ າສະຫ າກ (ງານບຸນບັນພະບູຫ ຸ ດ). 

ໃນທາງດ້ານ ວັດຖຸທາງວັດທະນາທໍາ ທ ່ ເຄື່ ອນຍ້າຍໄດ້ນ້ັນ, ຮູບພະ ແລະ ຄໍ າພ ໃບລານທ ່ ມ ຄ່າ ເຊິ່ ງໄດ້ເກັບ

ມ້ຽນໄວ້ໃນວັດນ້ັນ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຫ ື  ສູນເສຍ. ໃນວັດແຫ່ງໜ່ຶງ ໃນເມື ອງສະໜາມໄຊ, ຮູບພະທ ່ ມ 

ຄ່າ ແລະ ຄໍ າພ ໃບລານທ ່ ເຮັດຈາກໃບຕານ ທັງໝົດນ້ັນ ໄດ້ຖື ກນໍ ້ າພັດໄປໝົດເລ ຍ. ຕາມການລາຍງານ ໃຫ້

ຮູ້ວ່າ ການສູນເສຍໃນ ອຸດສາຫະກໍາດ້ານວັດທະນາທໍາ ປະກອບດ້ວຍ ການຕ່ໍາຫູກ (ຕາມຂ້າງເທິ ງນ້ັນ) ແລະ

ອື່ ນໆ, ສ່ວນວ່າ ຂອບເຂດຂອງຄວາມເສຍຫາຍ ຕ່ໍສະຖານທ ່  ແລະ ອຸປະກອນທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບອຸດສາຫະກໍາ

ນ ້  ຕ້ອງໄດ້ສຶ ກສາເພ ້ ມຕ່ືມ.  

 

ມັນສໍ າຄັນທ ່ ຕ້ອງຮູ້ວ່າ ການປະເມ ນຄວາມເສຍຫາຍຂອງ ມໍລະດົກທ ່ ເປັນສິ່ ງປຸກສ້າງ, ມໍລະດົກເຄື່ ອນທ ່ ໄດ້, 

ມໍລະດົກທ ່ ຈັບຕ້ອງບໍ່ ໄດ້ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາດ້ານວັດທະນາທໍານ້ັນ ຕ້ອງການ ການຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ການເກັບ

ກໍາຂໍ ້ ມູນ ທ ່ ລະອຽດຫ າຍກວ່າ ກໍານົດເວລາຂອງ ການປະເມ ນຄວາມຕ້ອງການຫ ັ ງໄພພິບັດຄ້ັງນ ້ . ສະນ້ັນ 

ການປະເມ ນຄວາມຕ້ອງການຫ ັ ງໄພພິບັດຄ້ັງນ ້  ຈຶ່ ງສາມາດລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ຄວາມເສຍຫາຍໄດ້ໃນລະດັບ
ໜ້ອຍສຸດ ເຊິ່ ງຄາດວ່າ ຈະໄດ້ຮັບການລາຍງານເພ ້ ມຕ່ືມ ໃນເດື ອນຕ່ໍໆໄປ ຂອງການຟື ້ ນຟູ. ໃນລັກສະນະ

ດຽວກັນນ້ັນ, ມັນສໍ າຄັນທ ່ ຕ້ອງເນ້ັນໜັກໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງ ການປະເມ ນຄວາມເສຍຫາຍ 

(ແລະ ການສູນເສຍ) ທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ມໍລະດົກທາງວັດທະນາທໍາ ທ ່ ຈັບຕ້ອງບໍ່ ໄດ້. ຕົວຢ່າງ: ໃນເມື ອງສະໜາ
ມໄຊ, ຢາພ້ືນເມື ອງ ແມ່ນມ ຄວາມສໍ າຄັນຫ າຍ ສໍ າລັບ ຊາວບ້ານ. ໃນທ ່ ນ້ັນ, ຕໍາລາຢາພ້ືນເມື ອງ, ສະໝຸນໄພ
ພ້ືນເມື ອງ ແລະ ຢາພ້ືນເມື ອງ ພ້ອມທັງ ອຸປະກອນທ ່ ຈໍ າເປັນ ເພ່ືອເຮັດຢາພ້ືນເມື ອງນ້ັນ ໄດ້ຖື ກນໍ ້ າພັດໄປໝົ
ດກ້ຽງ. ມັນເກືອບວ່າ ເປັນໄປບໍ່ ໄດ້ ທ ່ ຈະກໍານົດມູນຄ່າເປັນເງິ ນ ຂອງລາຍການທ ່ ສູນເສຍໄປນ້ັນ; ອາດເປັນ
ຍ້ອນວ່າ ມູນຄ່າຂອງມັນ ໜ້ອຍໂພດ (ເຄື່ ອງມື ແບບງ່ າຍດາຍ ທ ່ ຈໍ າເປັນເພ່ືອການຜະລິ ດຢາພ້ືນເມື ອງ) ຫ ື  

ເປັນໄປໄດ້ຍາກ ທ ່ ຈະປ່ຽນແທນມັນ (ປື ້ ມຕໍາລາຢາ). ການປະເມ ນຄວາມສູນເສຍ ແມ່ນມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ຫ າຍ. ຄວາມຮູ້ທ ່ ອາດສູນເສຍໄປນ້ັນ ບໍ່ ສາມາດສະແດງເປັນເງິ ນໄດ້. ການສູນເສຍ ເງິ ນທ ່ ຄົນເຈັບຈ່າຍໃຫ້
ທ່ານໝໍ ກ່ໍຍາກທ ່ ຈະຄິ ດໄລ່ໄດ້ເຊັ່ ນກັນ. ຕາມຮ ດຄອງແລ້ວ ມັນບໍ່ ມ ລາຄາຕາຍໂຕ ທ ່ ຄົນເຈັບຈ່າຍໃຫ້ ທ່ານໝໍ
ປະຈໍ າບ້ານ ຍ້ອນວ່າ ພວກເຂົ າຈ່າຍຕາມທ ່  ພວກເຂົ າສາມາດຈ່າຍໄດ້ ແລະ ບາງຄ້ັງກ່ໍຈ່າຍເປັນວັດຖຸ. ການ
ຄາດຄະເນ ມູນຄ່າເສດຖະກິດຕົວຈິ ງ ຂອງຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ໃນກໍລະນ ເຊັ່ ນນ ້  ຈະຕ້ອງການ
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ເວລາດົນກວ່າ ໃນພາກສະໜາມ, ປະກອບກັບວ່າ ຕ້ອງມ ຄວາມເຂົ ້ າໃຈດ ກ່ຽວກັບ ຮ ດຄອງແລະຂ້ັນຕອນ
ຕ່າງໆ.  
 

ການສູນເສຍ 

 

ການສູນເສຍເກືອບທັງໝົດ ຕາມການລາຍງານມານ້ັນ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການສູນເສຍລາຍຮັບ ຍ້ອນວັດ 
ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຫ ື  ຖື ກທໍາລາຍ ຫ ື  ຍ້ອນຢຸດເຊົ າວຽກຫັດຖະກໍາບາງອັນ. ໃນເມື ອງສະໜາມໄຊ ກ່ໍຄື
ເມື ອງທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫ າຍທ ່ ສຸດນ້ັນ ແມ່ນຍັງບໍ່ ທັນໄດ້ດໍ າເນ ນການໃດໆ ເພ່ືອປ້ອງກັນສະຖານທ ່ ນ້ັນ ຫ ື  
ເລ ້ ມອະນາໄມ ຍ້ອນວ່າ ປະຊາກອນ ໄດ້ຖື ກຍົກຍ້າຍ ໄປພັກເຊົ າຢູ່ເຮື ອນຊ່ົວຄາວ ແລະ ບໍ່ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້
ກັບບ້ານໄດ້.  
 

ຕາຕະລາງ 21: ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ (ຕ ້ ກີບ) ໃນຂະແໜງວຼັດທະນາທ າ, ຈຼັດຕາມຂະແໜງ

ການຍ່ອຍ  

ຂະແໜງການຍ່ອຍ  

ຄວາມເສຍຫາຍ ການສູນເສຍ  

ລັດ 
ເອກະ
ຊົນ 

ລວມ ລັດ 
ເອກະ
ຊົນ 

ລວມ 
ລວມຜົນ
ກະທົບ 

ສະຖານທ ່ ມໍລະດົກ ທ ່

ເປັນສິ່ ງປຸກສ້າງ; ຮູບ
ແບບອື່ ນໆ ຂອງ 
ມໍລະດົກທ ່ ຈັບຕ້ອງໄດ້ 

ແຕ່ເຄື່ ອນຍ້າຍບໍ່ ໄດ້ 

9,77 0,00 9,77 0,10 0,00 0,10 9,87 

ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ ທ ່ ຕິດ
ພັນກັບ ສະຖານທ ່

ມໍລະດົກ  

0,30 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,30 

ຊັບສິ ນ ແລະ ເຄື່ ອງສະ
ສົມ ທ ່ ເຄື່ ອນຍ້າຍໄດ້ 

ແລະ ບ່ອນເກັບມ້ຽນ

ພວກມັນ* 

-- -- -- -- -- -- -- 

ມໍລະດົກທາງວັດທະນາ
ທໍາ ທ ່ ຈັບຕ້ອງບໍ່ ໄດ້ 

ແລະ ອຸດສາ ຫະກໍາທາງ
ວັດທະນາທໍາ 

0,00 0,03 0,03 0,12 0,03 0,15 0,18 

ການປົກຄອງວັດທະນາ
ທໍາ 

0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 

ລວມທັງໝົດຂະແໜງ
ການ 

10,08 0,03 10,11 0,22 0,03 0,25 10,36 

*ບ ່ ມີຂ ້ ມູນດ້ານປະລິມານ.  
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ຕາຕະລາງ 22: ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ (ຕ ້ ກີບ) ໃນຂະແໜງວຼັດທະນາທ າ, ຈຼັດຕາມແຂວງ  

ແຂວງ 
ຄວາມເສຍຫາຍ ການສູນເສຍ  

ລວມ ລັດ 
ເອກະ
ຊົນ 

ລວມ ລັດ ເອກະຊົນ ລວມ 

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ  0,34 0,00 0,34 0,04 0,01 0,05 0,39 

ຜ້ົງສາລ   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ຫ ວງນໍ ້ າທາ   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ການປົກຄອງວັດທະນາ
ທໍາ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ບໍ່ ແກ້ວ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ຫ ວງພະບາງ  0,59 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,59 

ຫົວພັນ  0,80 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,80 

ໄຊຍະບູລ    0,14 0,00 0,14 0,06 0,00 0,06 0,20 

ຊຽງຂວາງ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ວຽງຈັນ 0,03 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 

ບໍ ລິ ຄໍ າໄຊ  0,37 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,37 

ຄໍ າມ່ວນ  4,35 0,00 4,35 0,03 0,00 0,03 4,38 

ສະຫວັນນະເຂດ  0,27 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,27 

ສາລະວັນ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ເຊກອງ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ຈໍ າປາສັກ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

ອັດຕະປື   3,20 0,03 3,23 0,08 0,02 0,10 3,33 

ໄຊສົມບູນ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

ລວມ 10,08 0,03 10,11 0,22 0,03 0,25 10,36 

ຜົນກະທົບທາງສຼັງຄົມ ຈາກຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ໃນຂະແໜງວຼັດທະນາທ າ  

 

ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ຈາກຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ແມ່ນເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງທ ່ ສຸດ ໃນ 6 ບ້ານ ໃນ
ເມື ອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື . ລະດັບຄວາມເສຍຫາຍ ໃນບ້ານເລົ່ ານ ້  ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບຮຸນແຮງ ເຖິງ ຮຸນ
ແຮງທ ່ ສຸດ, ແລະ ຊາວບ້ານທຸກຄົນ ໄດ້ຖື ກຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ບ່ອນພັກເຊົ າຊ່ົວຄາວ ເຊິ່ ງແຕກຕ່າງຫ າຍຈາກບ້ານ
ຂອງພວກເຂົ າ ໃນທາງດ້ານ ທ ່ ຕ້ັງ, ແຜນຜັງ ແລະ ໜ້າທ ່ . ຊາວບ້ານໄດ້ສູນເສຍ ພ້ືນທ ່ ທາງສັງຄົມ, ວັດທະນາ

ທໍາ ແລະ ພິທ ກໍາຂອງພວກເຂົ າ ພ້ອມທັງສູນເສຍບ້ານ ແລະ ເຄື່ ອງໃຊ້ປະຈໍ າວັນຂອງພວກເຂົ າ.  

 

ຜູ້ອາໃສໃນ 3 ບ້ານ ໃນຈໍ ານວນ 6 ບ້ານນ້ັນ ແມ່ນເປັນລາວລຸ່ມ ແລະ ຖື ສາດສະໜາພຸດ. ພວກເຂົ າສູນເສຍ
ເຮື ອນ ຂອງພວກເຂົ າ ຍ້ອນນໍ ້ າຖ້ວມ ແລະ ຍັງສູນເສຍ ວັດຂອງພວກເຂົ າ ເຊິ່ ງເປັນການສູນເສຍ ພ້ືນທ ່

ທາງສາດສະໜາ ເພ່ືອດໍ າເນ ນ ພິທ ການ ແລະ ງານຕ່າງໆ ອັນເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງ ຮອບວຽນພິທ ກໍາປະຈໍ າ
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ປ . ລາວລຸ່ມ ຍັງມ ພ້ືນທ ່  ພິທ ກໍາ ທາງສາດສະໜາພຸດ ຢູ່ໃນບ້ານ ແລະ ຢູ່ອ້ອມບ້ານຂອງພວກເຂົ າ ເຊັ່ ນວ່າ 

“ເສົ າຫ ັ ກບ້ານ” ແລະ ປ່າສັກສິ ດ ທ ່ ມ ສານພະພູມ ຂອງພວກເຂົ າ ຕ້ັງຢູ່. ສິ່ ງເລົ່ ານ ້  ກ່ໍໄດ້ເສຍໄປເຊັ່ ນກັນ. 

 

ວິ ທ ທາງໜ່ຶງ ເພ່ືອແກ້ໄຂ ຄວາມໂສກເສົ ້ າ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶ ກສູນເສຍ ໃນຊຸມຊົນເລົ່ ານ ້  ກ່ໍແມ່ນການຊ່ວຍ
ພວກເຂົ າ ຟື ້ ນຟູ ກິດຈະກໍາ ທາງສາດສະໜາ ແລະ ທາງພິທ ກໍາ ຂອງພວກເຂົ າ ໃຫ້ໄດ້ໄວທ ່ ສຸດ. ສະມາຊິ ກບາງ
ຄົນ ຂອງຊຸມຊົນຊ່ົວຄາວ ເຂົ ້ າຮ່ວມງານວັດ ໃນບ້ານໃກ້ຄຽງ. ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ການສູນເສຍ ພ້ືນທ ່ ບ້ານ
ຂອງພວກເຂົ າ ຈະບໍ່ ໄດ້ຮັບການປົວແປງ ຈົນກວ່າວ່າ ປະຊາຊົນ ຕ້ັງຖ່ິນຖານໃນບ້ານຖາວອນ.  

 

ຊາວບ້ານ ໃນຊຸມຊົນອ ກ 3 ແຫ່ງ ແມ່ນເປັນຊົນເຜ່ົາໂອຍ. ພວກເຂົ າເຄ ຍປະສົບກັບ ການສູນເສຍ ເອກະລັກ
ທາງວັດທະນາທໍາ ຂອງພວກເຂົ າ ໄປຄ້ັງໜ່ຶງແລ້ວ ໃນເວລາທ ່ ພວກເຂົ າ ຍ້າຍອອກຈາກບ້ານເດ ມຂອງພວກ

ເຂົ າ ຢູ່ໃນປ່າ ຫ າຍທົດສະວັດຜ່ານມາ, ມາຮອດດຽວນ ້  ພວກເຂົ າກ່ໍກໍາລັງປະສົບພົບພ້ໍອ ກຄ້ັງ ກັບຄວາມ

ຫຍຸ້ງຍາກ ໃນຊ ວິ ດການເປັນຢູ່ ແລະ ສາຍພົວພັນທາງສັງຄົມ ຂອງພວກເຂົ າ ຫ ັ ງຈາກເກ ດນໍ ້ າຖ້ວມຄ້ັງນ ້ . 

 

ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ໃນແຂວງອື່ ນໆ ໃນ ສປປ ລາວ ຈາກນໍ ້ າຖ້ວມຄ້ັງນ ້  ແມ່ນບໍ່ ຮຸນແຮງຫ າຍ ຍ້ອນວ່າ 
ລະດັບຄວາມເສຍຫາຍຂອງ ບ້ານ, ວັດ ແລະ ພ້ືນທ ່ ທາງວັດທະນາທໍາ ຂອງພວກເຂົ າ ຢູ່ໃນລະດັບໜ້ອຍ ເຖິງ

ປານກາງ. ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ໃນສະຖານທ ່  ທ ່ ເກ ດຄວາມເສຍຫາຍໜ້ອຍ ຫ ື  ບໍ່ ເກ ດຄວາມເສຍຫາຍຫຍັງ 
ກັບອາຄານ ຫ ື  ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ ທາງວັດທະນາທໍາ ແຕ່ວ່າ ທ່ົງນາ ຖື ກນໍ ້ າຖ້ວມ ແລະ ບໍ່ ສາມາດເກັບກ່ຽວ

ໄດ້. ການຂາດເຂ ນ ຜົນເກັບກ່ຽວເຂົ ້ າ ຈະກະທົບກັບ ຊ ວິ ດ ແລະ ພິທ ກໍາທາງວັດທະນາທໍາ ຂອງຊຸມຊົນເລົ່ າ

ນ ້  ແລະ ມ ຜົນກັບ ຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົ າ ໃນການປະກອບສ່ວນ ສ້ອມແປງວັດບ້ານຂອງພວກເຂົ າ. 

 

ຍຼຸດທະສາດພ ້ ນຟູ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ສ າລຼັບ ຂະແໜງວຼັດທະນາທ າ  

 

ຈໍ າເປັນຕ້ອງມ ຂໍ ້ ມູນລະອຽດຫ າຍຂຶ ້ ນ ສໍ າລັບ ຂະແໜງວັດທະນາທໍາລາວ ໃນຮູບແບບຂອງ ບັນຊ ລາຍການ 

ມໍລະດົກທາງວັດທະນາທໍາ ໃນທຸກໆຮູບແບບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ມໍລະດົກທ ່ ເປັນສິ່ ງປຸກສ້າງ, ຂອງສະສົມ, 

ແລະ ມໍລະດົກທາງວັດທະນາທໍາ ທ ່ ຈັບຕ້ອງບໍ່ ໄດ້. ຂໍ ້ ມູນເລົ່ ານ ້  ຈະຖື ກນໍ າໃຊ້ເປັນ ເອກະສານຖາວອນ ໃນ
ກໍລະນ  ຖື ກທໍາລາຍໝົດກ້ຽງ ແລະ ເປັນຂໍ ້ ມູນເບື ້ ອງຕ້ົນ ສໍ າລັບ ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຄວາມເສຍ
ຫາຍ ໃນອະນາຄົດ. ຕົວຢ່າງ: ນໍ ້ າຖ້ວມຮຸນແຮງ ໃນບ້ານຕ່າງໆໃນແຂວງອັດຕະປື  ໄດ້ພັດເອົ າ ຂອງສະສົມສໍ າ
ຄັນຂອງວັດ ແລະ ອົງປະກອບທັງໝົດ ຂອງ ຊ ວິ ດຂອງຊາວບ້ານ ເຊິ່ ງຮວມທັງ ສິ່ ງຂອງຕ່າງໆ ທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບ ມໍລະດົກທາງວັດທະນາທໍາ ທ ່ ຈັບຕ້ອງບໍ່ ໄດ້ ຂອງພວກເຂົ າ ເຊັ່ ນວ່າ ເຄື່ ອງດົນຕ  ແລະ ສິ່ ງຂອງ ແລະ 
ເຄື່ ອງນຸ່ງຮ່ົມ ຕາມຮ ດຄອງ. ການສູນເສຍ ວັດຖຸເລົ່ ານ ້  ເນ້ັນໜັກໃຫ້ເຖິງຄວາມຮ ບດ່ວນ ໃນການຈັດບັນຊ 

ລາຍການ ວັດທະນາທໍາທ້ອງຖ່ິນ. ໃນລັກສະນະດຽວກັນນ້ັນ, ມ ບັນຊ ລາຍການ ຈໍ ານວນໜ້ອຍດຽວ ທ ່ ກໍານົດ
ລາຍຊື່  ແລະ ປະເມ ນສະພາບຂອງ ມໍລະດົກທ ່ ເປັນສິ່ ງປຸກສ້າງ ໃນແຕ່ລະແຂວງ ຍົກເວ້ັນແຕ່ ບັນຊ ທະບຽນ 

ສະຖານທ ່ ມໍລະດົກໂລກ ແລະ ສະຖານທ ່ ມໍລະດົກອັນສໍ າຄັນ ໃນທ່ົວປະເທດ.  

 

ບັນຊ ລາຍການມໍລະດົກຕ່າງໆ ທ ່ ສະເໜ ມາ ເລົ່ ານ ້  ປະກອບກັບ ວຽກງານຟື ້ ນຟູ ແລະ ປ້ອງກັນ ເຊິ່ ງວາງ
ແຜນໄວ້ ສໍ າລັບ ໄລຍະສ້ັນ ແລະ ໄລຍະຍາວນ້ັນ ຄວນດໍ າເນ ນຂຶ ້ ນ ໃນລັກສະນະມ ສ່ວນຮ່ວມ. ນອກຈາກນ້ັນ
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ແລ້ວ, ວຽກງານນ ້  ຄວນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ສົນທິ ສັນຍາປ  1972 (ມໍລະດົກໂລກ) ແລະ ສົນທິ ສັນຍາປ  2003 

(ມໍລະດົກທາງວັດທະນາທໍາ ທ ່ ຈັບຕ້ອງບໍ່ ໄດ້) ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ທ ່  ສປປ ລາວ ໄດ້ລົງນາມ. 

ສໍ າລັບສົນທິ ສັນນ້ັນ ແມ່ນມ ຄວາມສໍ າຄັນເປັນພິເສດ ໃນການຟື ້ ນຟູ ມໍລະດົກໂລກ ຫ ື  ສະຖານທ ່  ທ ່ ໄດ້ສະເ
ໜ ໃຫ້ເປັນມໍລະດົກໂລກ.  

 

ບ້ານຂອງຊົນເຜ່ົາໂອຍ 3 ບ້ານ ທ ່ ຖື ກນໍ ້ າຖ້ວມທໍາລາຍ ໃນເມື ອງສະໜາມໄຊນ້ັນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເອົ າໃຈໃສ່ຮ ບ
ດ່ວນ ໃນໄລຍະສ້ັນ ເພ່ືອປະເມ ນ, ບັນທຶ ກເອກະສານ ແລະ ປົກປ້ອງ ວັດທະນາທໍາຂອງພວກເຂົ າ ທ ່ ສ່ຽງໄພຢູ່
ແລ້ວ. ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ ເຜ່ົາໂອຍ ກ່ໍເປັນຊົນເຜ່ົາໜ່ຶງໃນຫ າຍຊົນເຜ່ົາ, ແລະ ສະພາບຂອງພວກເຂົ າ ເນ້ັນ
ໜັກໃຫ້ເຫັນວ່າ ຊົນເຜ່ົາອື່ ນໆ ໃນພາກສ່ວນອື່ ນໆ ຂອງ ສປປ ລາວ, ວັດທະນາທໍາຂອງພວກເຂົ າ ກ່ໍຕົກຢູ່ໃນ
ຄວາມສ່ຽງຈະສູນຫາຍ ແລະ ມ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍເຫດການໄພພິບັດໃນອະນາຄົດ.  

 

ຍຸດທະສາດຟື ້ ນຟູນ້ັນ ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຈໍ າເປັນ ໃນການພັດທະນາ ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນງານຕ່າງໆ ສໍ າລັບ 
ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ໃນໄລຍະເກ ດໄພພິບັດຄ້ັງນ ້ , ແຂວງຈໍ ານວນເຄິ່ ງໜ່ຶງ ບໍ່ ໄດ້
ລາຍງານເຖິງ ຄວາມເສຍຫາຍ ທ ່ ກະທົບກັບ ຂະແໜງວັດທະນາທໍາ ຂອງພວກເຂົ າ, ແຕ່ວ່າ ການປ່ຽນແປງ

ດິ ນຟ້າອາກາດ, ລະດູຝົນທ ່ ຕົກແຮງຂຶ ້ ນ ແລະ ປະລິ ມານນໍ ້ າຝົນທ ່ ເພ ້ ມຂຶ ້ ນ ຈາກພາຍຸລະດູຮ້ອນນ້ັນ ເຮັດໃຫ້
ຈໍ າເປັນຕ້ອງມ ການກະກຽມ ເພ່ືອຮັບມື ກັບ ເຫດການໃນອະນາຄົດ. ການຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການ
ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ທ ່ ກວມເອົ າ ບໍ່ ພຽງແຕ່ ບັນດາຜູ້ຈັດການມໍລະດົກ ແລະ ພະນັກງານລັດຖະ
ບານທ້ອງຖ່ິນ ເທົ່ ານ້ັນ ແຕ່ຕ້ອງກວມເອົ າ ພາກສ່ວນຊຸມຊົນເອງນ້ັນ ຈະຊ່ວຍຮັບປະກັນວ່າ ສະຖານທ ່

ມໍລະດົກ ໄດ້ຮັບການກຽມພ້ອມ ດ ກວ່າເກ່ົາ ເພ່ືອຮັບມື ກັບໄພພິບັດ ໃນອະນາຄົດ ແລະ ຊຸມຊົນ ກ່ໍມ ຄວາມຮູ້ 
ແລະ ທັກສະ ໃນການຕອບໂຕ້ກັບມັນ.  

 

ຕາຕະລາງ 23: ຄວາມຕ້ອງການ ສ າລຼັບ ການຟ ້ ນຟູ ແລະ ກ ່ ສ້າງຄ ນໃໝ່ ໃນຂະແໜງວຼັດທະນາທ າ  

ຄວາມຕ້ອງການ ສ າລຼັບ ການຟ ້ ນຟູໄລຍະສຼັ້ນ (1 ປີ)  

ຂະແໜງການຍ່ອຍ ແຜນວຽກ 
ມູນຄ່າ  

(ຕ ້ ) 

ພາກສ່ວນ

ຮຼັບຜິດຊອບ 

ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ ທ ່ ຕິດ
ພັນກັບ ສະຖານທ ່

ມໍລະດົກ 

ຫ ວງພະບາງ: ສ້ອມແປງ ແລະ ປັບປຸງ ຕາ
ຝ່ັງລຽບຕາມແມ່ນໍ ້ າຄານ ທ ່ ໄດ້ຮັບຄວາມ
ເສຍຫາຍ ຫ ື  ຊຸດໂຊມ.a 

116,20 

ຫ້ອງການ
ມໍລະດົກໂລກ 

ຫ ວງພະບາງ 

ສະຖານທ ່ ມໍລະດົກ ທ ່

ເປັນສິ່ ງປຸກສ້າງ; ຮູບ
ແບບອື່ ນໆ ຂອງ 
ມໍລະດົກທ ່ ຈັບຕ້ອງໄດ້ 

ແຕ່ເຄື່ ອນຍ້າຍບໍ່ ໄດ້ 

  

  

  

ອັດຕະປື : ຟື ້ ນຟູວັດບ້ານຫ ນລາຍ.  

1,96 

ພະແນກຖະແຫ ງ 
ຂ່າວ ວັດທະນາ
ທໍາ ແລະ ທ່ອງ

ທ່ຽວແຂວງ, 
ກະຊວງ ກຖະແຫ 
ງ ຂ່າວ ວັດທະນາ
ທໍາ ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວ/ກົມ
ມໍລະດົກ 
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ອັດຕະປື : ຟື ້ ນຟູວັດບ້ານໃໝ່.  

1,26 

ພະແນກຖະແຫ ງ 
ຂ່າວ ວັດທະນາ
ທໍາ ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວແຂວງ 

ມໍລະດົກໂລກ ຫ ວງພະບາງ: ສ້ອມແປງ

ຄວາມເສຍຫາຍ ຢູ່ວັດພູສ  (ເນ ນ, ຫ້ອງ

ປະຕິບັດທໍາ). 

0,32 

ຫ້ອງການ
ມໍລະດົກໂລກ 

ຫ ວງພະບາງ 

ແຂວງອື່ ນໆທັງໝົດ: ດໍ າເນ ນການສ້ອມ
ແປງສຸກເສ ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊັບສິ ນ ທ ່ ໄດ້
ຮັບຄວາມເສຍຫາຍນ້ັນ ໝ້ັນທ່ຽງ ແລະ 
ຟື ້ ນຟູ ວັດ, ທາດ, ຖ້ໍາສັກສິ ດ ແລະ ສະຖານ
ທ ່ ມໍລະດົກທາງວັດທະນາທໍາ ອື່ ນໆ ທ ່ ໄດ້ຮັບ
ຄວາມເສຍຫາຍ. 

3,30 

ພະແນກຖະແຫ ງ 
ຂ່າວ ວັດທະນາ
ທໍາ ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວແຂວງ, 
ກະຊວງ ກຖະແຫ 
ງ ຂ່າວ ວັດທະນາ
ທໍາ ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວ/ກົມ
ມໍລະດົກ 

ຊັບສິ ນ ແລະ ເຄື່ ອງສະ
ສົມ ທ ່ ເຄື່ ອນຍ້າຍໄດ້ 

ແລະ ບ່ອນເກັບມ້ຽນ
ພວກມັນ 

ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ື ອດ້ານວິ ຊາການ ສໍ າລັບ 

ການກອບກູ້ ຂອງສະສົມ ທ ່ ໄດ້ຮັບຄວາມ

ເສຍຫາຍ. ຫ ັ ງຈາກການປະເມ ນຜົນເບື ້ ອງ
ຕົນແລ້ວ ຈະສາມາດຕັດສິ ນໃຈໄດ້ວ່າ 
ຕ້ອງການຄວາມຮູ້ຄວາມຊໍ ານານປະເພດ

ໃດ. 

0,83 

ພະແນກຖະແຫ ງ 
ຂ່າວ ວັດທະນາ
ທໍາ ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວແຂວງ, 
ກະຊວງ ກຖະແຫ 
ງ ຂ່າວ ວັດທະນາ
ທໍາ ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວ/ກົມ
ມໍລະດົກ 

ມໍລະດົກທາງວັດທະນາ
ທໍາ ທ ່ ຈັບຕ້ອງບໍ່ ໄດ້ ແລະ 
ອຸດສາຫະກໍາທາງ
ວັດທະນາທໍາ/ປະດິ ດຄິ ດ
ແຕ່ງ 

  

  

ອັດຕະປື : ສ້າງຕ້ັງກອງທຶ ນຟື ້ ນຟູສຸກເສ ນ 

ມໍລະດົກ ທາງວັດທະນາທໍາ ທ ່ ຈັບຕ້ອງບໍ່ ໄດ້ 
ສໍ າລັບ 6 ບ້ານທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. 0,30 

ພະແນກຖະແຫ ງ 
ຂ່າວ ວັດທະນາ
ທໍາ ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວແຂວງ, 
ເມື ອງສະໜາມ
ໄຊ 

ອັດຕະປື : ຝຶກອົບຮົມ ຊຸມຊົນພ້ືນເມື ອງເຜ່ົາ
ໂອຍ ໃນບັນດາບ້ານທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 

ເພ່ືອບັນທຶ ກເອົ າ ມໍລະດົກ ທາງວັດທະນາ
ທໍາ ທ ່ ຈັບຕ້ອງບໍ່ ໄດ້ ໂດຍນໍ າໃຊ້ ວິ ທ ການ
ຂອງອົງການ UNESCO ເພ່ືອບັນທຶ ກ 

ມໍລະດົກ ທາງວັດທະນາທໍາ ທ ່ ຈັບຕ້ອງບໍ່ ໄດ້ 

ໃນຂ້ັນຊຸມຊົນ. ການຝຶກອົບຮົມນ ້  ຈະກວມ
ເອົ າ ພາກໜ່ຶງ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ

0,40 

ພະແນກຖະແຫ ງ 
ຂ່າວ ວັດທະນາ
ທໍາ ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວແຂວງ, 
ກະຊວງ ກຖະແຫ 
ງ ຂ່າວ ວັດທະນາ
ທໍາ ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວ/ກົມ
ມໍລະດົກ 
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ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ແລະ ການປູກຈິ ດສໍ າ
ນຶ ກ. 

ອັດຕະປື : ສະໜັບສະໜູນ ການຖ່າຍທອດ 

ຮ ດຄອງຂອງເຜ່ົາໂອຍ ກ່ຽວກັບ ມໍລະດົກ 

ທາງວັດທະນາທໍາ ທ ່ ຈັບຕ້ອງບໍ່ ໄດ້ ໃຫ້ໄວໜຸ່
ມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ດົນຕ . 

0,20 

ພະແນກຖະແຫ ງ 
ຂ່າວ ວັດທະນາ
ທໍາ ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວແຂວງ, 
ກະຊວງ ກຖະແຫ 
ງ ຂ່າວ ວັດທະນາ
ທໍາ ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວ/ກົມ
ມໍລະດົກ 

ລວມຄວາມຕ້ອງການ
ໄລຍະສ້ັນ 

 8,57  

ຄວາມຕ້ອງການ ສ າລຼັບ ການຟ ້ ນຟູໄລຍະກາງ (2 ປີ) 

ສະຖານທ ່ ມໍລະດົກ ທ ່

ເປັນສິ່ ງປຸກສ້າງ; ຮູບ
ແບບອື່ ນໆ ຂອງ 
ມໍລະດົກທ ່ ຈັບຕ້ອງໄດ້ 

ແຕ່ເຄື່ ອນຍ້າຍບໍ່ ໄດ້  

  

  

  

  

  

  

ອັດຕະປື : ຊ່ວຍເຫ ື ອຊຸມຊົນ ສ້ອມແປງ

ສານພະພູມ.  

0,35 

ພະແນກຖະແຫ ງ 
ຂ່າວ ວັດທະນາ
ທໍາ ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວແຂວງ, 
ກະຊວງ ກຖະແຫ 
ງ ຂ່າວ ວັດທະນາ
ທໍາ ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວ/ກົມ
ມໍລະດົກ 

ອັດຕະປື : ປູກປ່າສັກສິ ດຄື ນໃໝ່ ໂດຍການ

ສະໜັບສະໜູນຂອງຊຸມຊົນ. 0,50 

ພະແນກຖະແຫ ງ 
ຂ່າວ ວັດທະນາ
ທໍາ ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວແຂວງ 

ອັດຕະປື : ຊ່ວຍເຫ ື ອຊຸມຊົນ ສ້າງສະຖານທ ່

ສັກສິ ດຂອງບ້ານ ຄື ນໃໝ່. 0,06 

ພະແນກຖະແຫ ງ 
ຂ່າວ ວັດທະນາ
ທໍາ ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວແຂວງ 

ມໍລະດົກໂລກ ຈໍ າປາສັກ: ດໍ າເນ ນການສຶ ກ
ສາ ເພ່ືອຫ ຸ ດຜ່ອນ ນໍ ້ າຖ້ວມ ແລະ ການກັດ

ເຊາະ ເມື ອງບູຮານ. 

1,66 

ຫ້ອງການ
ມໍລະດົກໂລກ ວັດ
ພູ 

ມໍລະດົກໂລກ ຈໍ າປາສັກ: ດໍ າເນ ນການສຶ ກ
ສາ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ ເນ ນພູຂອງວັດພູ ມ 
ຄວາມໝ້ັນຄົງ. 

0,83 

ຫ້ອງການ
ມໍລະດົກໂລກ ວັດ
ພູ  
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ມໍລະດົກໂລກ ຫ ວງພະບາງ: ດໍ າເນ ນການ
ສຶ ກສາ ກ່ຽວກັບ ໂຄງສ້າງຂອງວັດ
ທາດຫ ວງ ແລະ ໂຄງສ້າງອື່ ນໆທ ່ ສ່ຽງໄພ. 

0,83 

ຫ້ອງການ
ມໍລະດົກໂລກ 

ຫ ວງພະບາງ 

ແຂວງອື່ ນໆທັງໝົດ: ດໍ າເນ ນການສຶ ກສາ 

ໂຄງສ້າງທ ່ ມ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ມ ມູນຄ່າສູງ.  

4,15 

ພະແນກຖະແຫ ງ 
ຂ່າວ ວັດທະນາ
ທໍາ ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວແຂວງ, 
ກະຊວງ ກຖະແຫ 
ງ ຂ່າວ ວັດທະນາ
ທໍາ ແລະ ທ່ອງ

ທ່ຽວ/ກົມ
ມໍລະດົກ 

ທຸກໆແຂວງ: ດໍ າເນ ນການຟື ້ ນຟູ ວັດ, ທາດ

, ຖ້ໍາສັກສິ ດ ແລະ ສະຖານທ ່ ມໍລະດົກ ທາງ
ວັດທະນາທໍາ ອື່ ນໆ ທ ່ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍ
ຫາຍນ້ັນ ໃຫ້ສໍ າເລັດ. 

4,59 

ພະແນກຖະແຫ ງ 
ຂ່າວ ວັດທະນາ
ທໍາ ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວແຂວງ, 
ກະຊວງ ກຖະແຫ 
ງ ຂ່າວ ວັດທະນາ
ທໍາ ແລະ ທ່ອງ

ທ່ຽວ/ກົມ
ມໍລະດົກ 

ຊັບສິ ນ ແລະ ເຄື່ ອງສະ
ສົມ ທ ່ ເຄື່ ອນຍ້າຍໄດ້ 

ແລະ ບ່ອນເກັບມ້ຽນ
ພວກມັນ 

ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ື ອດ້ານວິ ຊາການ ເພ່ືອຟື ້ ນ
ຟູ ແລະ ສ້ອມແປງ ຂອງສະສົມທ ່ ໄດ້ຮັບ
ຄວາມເສຍຫາຍ ເຊິ່ ງປະກອບດ້ວຍ ການ
ກໍານົດ ຄວາມຊໍ ານານທ ່ ເໝາະສົມ ຕາມ

ຄວາມຈໍ າເປັນ.  0,83 

ພະແນກຖະແຫ ງ 
ຂ່າວ ວັດທະນາ
ທໍາ ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວແຂວງ, 
ກະຊວງ ກຖະແຫ 
ງ ຂ່າວ ວັດທະນາ
ທໍາ ແລະ ທ່ອງ

ທ່ຽວ/ກົມ
ມໍລະດົກ 

ມໍລະດົກທາງວັດທະນາ
ທໍາ ທ ່ ຈັບຕ້ອງບໍ່ ໄດ້ ແລະ 
ອຸດສາຫະກໍາທາງ
ວັດທະນາທໍາ/ປະດິ ດຄິ ດ
ແຕ່ງ 
 

ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ື ອ ດ້ານການເງິ ນ ເພ່ືອຟື ້ ນ
ຟູ ອຸປະກອນ ສໍ າລັບ ອຸດສາຫະກໍາທາງ
ວັດທະນາ ທ ່ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ (ເຊັ່ ນ

ວ່າ ການຕ່ໍາຫູກ). 
1,66 

ພະແນກຖະແຫ ງ 
ຂ່າວ ວັດທະນາ
ທໍາ ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວແຂວງ, 
ກະຊວງ ກຖະແຫ 
ງ ຂ່າວ ວັດທະນາ
ທໍາ ແລະ ທ່ອງ

ທ່ຽວ/ກົມ
ມໍລະດົກ 
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ລວມຄວາມຕ້ອງການ
ໄລຍະກາງ 

 15,46  

ຄວາມຕ້ອງການ ສ າລຼັບ ການຟ ້ ນຟູໄລຍະຍາວ (2 ເຖິງ 5 ປີ)  

ສະຖານທ ່ ມໍລະດົກ ທ ່

ເປັນສິ່ ງປຸກສ້າງ; ຮູບ
ແບບອື່ ນໆ ຂອງ 
ມໍລະດົກທ ່ ຈັບຕ້ອງໄດ້ 

ແຕ່ເຄື່ ອນຍ້າຍບໍ່ ໄດ້ 

ສ້າງຄວມສາມາດ ໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມ
ສ່ຽງ ຕ່ໍໄພພິບັດ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ
ໃຫ້ ການວາງແຜນ ສໍ າລັບ ມໍລະດົກທາງ
ວັດທະນາທໍາ ໂດຍໃຫ້ບູລິ ມະສິ ດ ສໍ າລັບ 

ມໍລະດົກໂລກ ແລະ ສະຖານທ ່  ໃນບັນຊ  ສະ

ເໜ ເປັນມໍລະດົກໂລກ. ບັນດາຜູ້ເຂົ າຮ່ວມ
ຝຶກອົບຮົມນ້ັນ ຈະປະກອບດ້ວຍ ບັນດາຜູ້
ຈັດການມໍລະດົກ, ຜູ້ຈັດການພິພິດທະພັນ, 

ສະມາຊິ ກຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ ແລະ 
ພາກສ່ວນອື່ ນໆທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນຂ້ັນທ້ອງ
ຖ່ິນ.  

1,66 

ກະຊວງ ກຖະແຫ 
ງ ຂ່າວ ວັດທະນາ
ທໍາ ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວ/ກົມ

ມໍລະດົກ,  ພະແນ
ກຖະແຫ ງ ຂ່າວ 

ວັດທະນາທໍາ 
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
ແຂວງ, 
ຫ້ອງການ
ມໍລະດົກໂລກ 

ຂ້ັນແຂວງ 

 ດໍ າເນ ນໂຄງການຫ າຍປ  ເພ່ືອຂຶ ້ ນບັນຊ  

ແລະ ປະເມ ນສະພາບການ ເພ່ືອບັນທຶ ກ 

ແລະ ປະເມ ນ ມໍລະດົກທ ່ ເປັນສິ່ ງປຸກສ້າງ 
ເຊິ່ ງມ ຄວາມສໍ າຄັນ ໃນ ສປປ ລາວ ເພ່ືອ
ສ້າງຖານຂໍ ້ ມູນ ໃນຂ້ັນປະເທດ ແລະ ສ້າງ
ເອກະສານບັນທຶ ກມໍລະດົກ ໃນແຕ່ລະ
ແຂວງ. ກວມເອົ າໂຄງສ້າງຕ່າງໆ ໃນ

ລາຍການ ຂ້ັນແຂວງ, ຂ້ັນປະເທດ ແລະ 

ລາຍການມໍລະດົກໂລກ. ປະເມ ນລະດັບ

ຄວາມສ່ຽງ ຂອງໂຄງສ້າງຕ່າງໆ. ບັນດາຜູ້
ເຂົ ້ າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ຈະກວມເອົ າ ບໍ່ ພຽງ
ແຕ່ ບັນດາອາຊ ບທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ເທົ່ ານ້ັນ 

ແຕ່ຍັງກວມເອົ າ ບັນດາສະມາຊິ ກຊຸມຊົນ 

ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ.  

16 

ກະຊວງ ກຖະແຫ 
ງ ຂ່າວ ວັດທະນາ
ທໍາ ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວ/ກົມ

ມໍລະດົກ,  ພະແນ
ກຖະແຫ ງ ຂ່າວ 

ວັດທະນາທໍາ 
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
ແຂວງ, 
ຫ້ອງການ
ມໍລະດົກໂລກ 

ຂ້ັນແຂວງ 

ຊັບສິ ນ ແລະ ເຄື່ ອງສະ
ສົມ ທ ່ ເຄື່ ອນຍ້າຍໄດ້ 

ແລະ ບ່ອນເກັບມ້ຽນ
ພວກມັນ  

ສ້າງບັນຊ ລະອຽດ ສໍ າລັບ ສິ່ ງປະດິ ດ ສາດສະ
ໜາພຸດ ໃນວັດຕ່າງໆ ໃນທຸກໆແຂວງ ໂດຍ
ຮ່ວມມື ກັບພະ ໃນວັດເລົ່ ານ້ັນ. 

4,15 

ພະແນກຖະແຫ ງ 
ຂ່າວ ວັດທະນາ
ທໍາ ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວແຂວງ, 
ກະຊວງ ກຖະແຫ 
ງ ຂ່າວ ວັດທະນາ
ທໍາ ແລະ ທ່ອງ

ທ່ຽວ/ກົມ
ມໍລະດົກ 
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ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍ ບັນຊ ລາຍຊື່  ຄໍ າພ 
ໃບລານ ທ ່ ເຮັດດ້ວຍໃບຕານ ໃນທຸກໆ

ແຂວງ. 
4,15 

ຫໍສະໝຸດແຫ່ງ
ຊາດ 

ມໍລະດົກທາງວັດທະນາ
ທໍາ ທ ່ ຈັບຕ້ອງບໍ່ ໄດ້ ແລະ 
ອຸດສາຫະກໍາທາງ
ວັດທະນາທໍາ/ປະດິ ດຄິ ດ
ແຕ່ງ 
 

ສ້າງຄວາມສາມາດ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ 

ເພ່ືອດໍ າເນ ນການສ້າງບັນຊ ລາຍການ 

ມໍລະດົກທາງວັດທະນາທໍາ ທ ່ ຈັບຕ້ອງບໍ່ ໄດ້ 

ໃນຂ້ັນຊຸມຊົນ ໃນບັນດາແຂວງທ ່ ໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບ (ເລ ້ ມຈາກ ແຂວງອັດຕະປື , 

ອຸດົມໄຊ, ສາລະວັນ ແລະ ຄໍ າມ່ວນ). ການ
ຝຶກອົບຮົມແບບມ ສ່ວນຮ່ວມນ ້  ຈະກວມ
ເອົ າພາກໜ່ຶງ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ໂດຍເນ້ັນໜັກເປັນ
ພິເສດໃສ່ ມໍລະດົກທາງວັດທະນາທໍາ ທ ່ ຈັບ
ຕ້ອງບໍ່ ໄດ້. 

1,60 

ພະແນກຖະແຫ ງ 
ຂ່າວ ວັດທະນາ
ທໍາ ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວແຂວງ, 
ກະຊວງ ກຖະແຫ 
ງ ຂ່າວ ວັດທະນາ
ທໍາ ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວ/ກົມ
ມໍລະດົກ 

ລວມຄວາມຕ້ອງການ
ໄລຍະຍາວ 

 27,56  

ລວມທຼັງໝົດ  51,59  
a ຕົວເລກນ ້  ປະກອບຢູ່ໃນ ຄວາມຕ້ອງການ ສໍ າລັບ ຂະແໜງການໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ.  

ໝາຍເຫດ: DICT = ພະແນກຖະແຫ ງ ຂ່າວ ວັດທະນາທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງ; DOH = ກົມມໍລະດົກ; DRM = ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍ

ໄພພິບັດ; ICH = ມໍລະດົກທາງວັດທະນາທໍາ ທ ່ ຈັບຕ້ອງບໍ່ ໄດ້; MICT = ກະຊວງ ກຖະແຫ ງ ຂ່າວ ວັດທະນາທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ.  

 

ວຽກທ ່ ຕິ ດພັນກັບຫ າຍຂະແໜງການ  

 

ວັດທະນາທໍາ ແລະ ມໍລະດົກທາງວັດທະນາທໍາ ປະກອບດ້ວຍ ບໍ່ ພຽງແຕ່ ສະຖານທ ່ ມໍລະດົກໂລກ, ອານຸສາ

ວະລ ປະຫວັດສາດ, ບົດເພງ ແລະ ບົດຟ້ອນພ້ືນເມື ອງ ເທົ່ ານ້ັນ. ມັນຍັງກວມເອົ າ ບັນດາອົງປະກອບຕ່າງໆ 

ທ ່ ລະບຸເຖິງຕົວຕົນຂອງປະຊາຊົນ ເຊິ່ ງຮວມທັງ ພາສາ, ໂຄງສ້າງທາງສັງຄົມ, ຄວາມເຊື່ ອທາງສາດສະໜາ, 

ຄວາມຮູ້ພ້ືນເມື ອງ ແລະອື່ ນໆ. ວັດທະນາທໍາ ສະແດງເຖິງຕົວຕົນ ຂອງປະເທດໃດໜ່ຶງ ແລະ ປະຊາຊົນທ ່ ອາ

ໃສໃນປະເທດນ້ັນ ແລະ ມັນມ ບົດບາດສໍ າຄັນ ໃນການເຊື່ ອມສານສັງຄົມ ຂອງຊຸມຊົນຕ່າງໆ. ມັນສາມາດປັບ

ຕົວໄດ້ ເພ່ືອຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ, ທົນທານຕ່ໍໄພພິບັດ ແລະ ເອົ າຊະນະ ໄພພິບັດ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຂະແໜງ
ວັດທະນາທໍາ ໃນການປະເມ ນຄວາມຕ້ອງການຫ ັ ງໄພພິບັດ ສໍ າລັບ ສປປ ລາວ ໄດ້ຖື ກຈັດເຂົ າໃນ ຂະແໜງ
ສັງຄົມ, ແຕ່ວ່າ ວັດທະນາທໍາ ໃນຄວາມເປັນຈິ ງແລ້ວ ແມ່ນເປັນປະເດັນເຄັ່ ງຮ້ອນໜ່ຶງ ທ ່ ຄວນໄດ້ຮັບການ

ພິຈາລະນາ ໃນຂະແໜງການອື່ ນໆທັງໝົດ. ຕົວຢ່າງ: ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຄວາມເຊື່ ອຂອງປະຊາຊົນ ກ່ຽວກັບ 

ສຸຂະພາບ ແລະ ມ ຜົນກັບ ວິ ທ ທາງ ທ ່ ພວກເຂົ າຈະຕອບຮັບກັບ ການປິ່ ນປົວທ ່ ແນະນໍ າມາ; ມັນມ ຜົນກັບ 

ວິ ທ ສ້າງເຮື ອນ; ແລະ ມັນເປັນປັດໄຈໜ່ຶງ ທ ່ ກໍານົດທິ ດທາງຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ພ້ືນທ ່ ທາງສັງຄົມ.  

 

ຄວາມສ່ຽງໄພ ຂອງປະຊາກອນຍິ ງ ກ່ໍເປັນປະເດັນທ ່ ກວມຢູ່ໃນ ຂະແໜງການອື່ ນໆເຊັ່ ນກັນ. ໃນເວລາຟື ້ ນຟູ
ນ້ັນ, ຄວນເອົ າໃຈໃສ່ ໃນການສ້າງຊ ວິ ດການເປັນຢູ່ ຂອງແມ່ຍິ ງ. ແມ່ຍິ ງ ຍັງມ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍ ການອົບພະຍົກທ ່
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ບໍ່ ປອດໄພ ໄປປະເທດເພ່ືອນບ້ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ປະເທດໄທ ເພ່ືອຊອກຫາໂອກາດສ້າງລາຍຮັບ ໂດຍສະ
ເພາະແມ່ນ ຖ້າວ່າ ຊ ວິ ດການເປັນຢູ່ຂອງພວກເຂົ າ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ເຫດການໄພພິບັດ.  

 

ກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ ກ່ໍເປັນປະຊາກອນສ່ຽງໄພເຊັ່ ນກັນ. ສປປ ລາວ ມ ຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດ້ານຊົນເຜ່ົາ ທ ່ ພ້ົນເດັ່ ນ 

ແຕ່ວ່າ ຕົວຕົນ ແລະ ວັດທະນາທໍາ ມັກຈະຖື ກເບິ່ ງຂ້າມ. ໂດຍອ ງຕາມ ການປະເມ ນຜົນ ທ ່ ໄດ້ດໍ າເນ ນໃນ ບ້ານ
ຊົນເຜ່ົາໂອຍ ໃນແຂວງອັດຕະປື , ຈຶ່ ງແນະນໍ າວ່າ ການປະເມ ນຜົນ ແລະ ການສ້າງຍຸດທະສາດຟື ້ ນຟູ ໃນທຸກໆ
ຂະແໜງການ ຕ້ອງພິຈາລະນາເຖິງຊົນເຜ່ົາ. ສິ່ ງດ່ັງກ່າວນ ້  ແມ່ນເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ ຍຸດທະສາດຟື ້ ນຟູນ້ັນ 

ເອົ າໃຈໃສ່ດ້ານວັດທະນາທໍາ ແລະ ມ ຄວາມເໝາະສົມ ທາງດ້ານພາສາ ແລະ ສັງຄົມ ສໍ າລັບ ການສ້າງເຮື ອນ, 

ໃຫ້ການສຶ ກສາ ແລະ ໃຫ້ບໍ ລິ ການດ້ານສັງຄົມອື່ ນໆ ບໍ່ ວ່າຈະຢູ່ໃນໄລຍະສ້ັນ ຫ ື  ໄລຍະຍາວກ່ໍຕາມ. ໃນບາງຄ້ັງນ້ັນ 

ຄວາມຕ້ອງການ ໃນການໃຫ້ບໍ ລິ ການທ ່ ສໍ າຄັນ ກ່ໍອາດຂັດກັບ ຄວາມຕ້ອງການ ດ້ານວັດທະນາທໍາ ແລະ 
ສັງຄົມ ຂອງກຸ່ມຊົນເຜ່ົາທ ່ ແຕກຕ່າງກັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຂໍ ້ ຂັດແຍ່ງເລົ່ ານ ້  ບໍ່ ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ທຸກໆຄ້ັງ ກ່ໍຕາມ 

ແຕ່ວ່າ ມັນສໍ າຄັນ ທ ່ ຕ້ອງລອງເບິ່ ງ. 

 

ວິທີການ ສ າລຼັບ ຂະແໜງວຼັດທະນາທ າ  

 

ການປະເມ ນຄວາມຕ້ອງການ ຫ ັ ງໄພພິບັດ ໃນຄ້ັງນ ້  ສໍ າລັບ ຂະແໜງວັດທະນາທໍາ ແມ່ນໄດ້ນໍ າໃຊ້ ວິ ທ ປະ
ເມ ນຜົນໄວ ແບບປະສົມປະສານ. ແບບຟອມສໍ າຫ ວດມາດຕະຖານ ເປັນພາສາລາວ ເຊິ່ ງອ ງຕາມ 

ເອກະສານຂອງອົງການ UNESCO ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ ຂອບເຂດໜ້າວຽກ ຂອງ ການປະເມ ນຄວາມ

ຕ້ອງການ ຫ ັ ງໄພພິບັດ ໃນຄ້ັງນ ້  ໄດ້ຖື ກນໍ າໃຊ້ ເພ່ືອເກັບກໍາຂໍ ້ ມູນ ໃນ 4 ຂົງເຂດວຽກງານ ຄື : (1) ມໍລະດົກທ ່

ເປັນສິ່ ງປຸກສ້າງ ແລະ ຮູບແບບອື່ ນໆ ຂອງມໍລະດົກ ທ ່ ຈັບຕ້ອງໄດ້ ແຕ່ເຄື່ ອນຍ້າຍບໍ່ ໄດ້; (2) ຊັບສິ ນ ແລະ 

ເຄື່ ອງສະສົມ ທ ່ ເຄື່ ອນຍ້າຍໄດ້ ແລະ ບ່ອນເກັບມ້ຽນພວກມັນ; (3) ມໍລະດົກທາງວັດທະນາທໍາ ທ ່ ຈັບຕ້ອງບໍ່

ໄດ້, ປະກອບກັບ ອຸດສາຫະກໍາທາງວັດທະນາທໍາ; ແລະ (4) ສະຖາບັນດ້ານວັດທະນາທໍາ. ແບບຟອມສໍ າຫ ວດ

ນ້ັນ ໄດ້ສ່ົງໃຫ້ ພະແນກຖະແຫ ງຂ່າວ ວັດທະນາທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ໃນ 14 ແຂວງ ເຊິ່ ງໄດ້ສ່ົງໂດຍກົງ

ໃຫ້ ພະນັກງານມໍລະດົກ. ສະມາຊິ ກຂອງ ທ ມງານສູນກາງ ທ ່ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມແລ້ວນ້ັນ ໄດ້ໃຫ້ຄໍ າແນະ

ນໍ າດ້ານວິ ທ ການ, ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບນ້ັນ ໄດ້ນໍ າມາທ້ອນໂຮມກັນ ແລະ ວິ ເຄາະ.  

 

ເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ໄດ້ຂໍ ້ ມູນທ ່ ຖື ກຕ້ອງ ກ່ຽວກັບຄວາມເສຍຫາຍນ້ັນ ແລະ ເພ່ືອຊ່ວຍອໍ ານວຍຄວາມສະດວກ 
ໃຫ້ການປະເມ ນຄວາມຕ້ອງການຟື ້ ນຟູ, ແລະ ຍ້ອນວ່າ ຊັບສິ ນທາງວັດທະນາທໍາ ຈໍ ານວນໜ່ຶງ ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບນ້ັນ ມ ຂະໜາດຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍ, ສະນ້ັນ ການຄາດຄະເນ ຈຶ່ ງເອົ າຕາມ ຄວາມເສຍຫາຍຂອງ ຊັບສິ ນແຕ່
ລະອັນ ແລະ ບໍ່ ເອົ າຕາມ ການຄິ ດໄລ່ຄວາມເສຍຫາຍ ຂອງໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ ໂດຍນໍ າໃຊ້ ອັດຕາຫົວໜ່ວຍ. 

ແບບຟອມນ້ັນ ໄດ້ຊ່ວຍເກັບກໍາຂໍ ້ ມູນ ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍທາງເສດຖະກິດ ຢ່າງລະອຽດ ແລະ 
ຂໍ ້ ມູນດ້ານຄຸນນະພາບ. 

 

ວຽກພາກສະໜາມ ໄດ້ດໍ າເນ ນຂຶ ້ ນ ໃນແຂວງອັດຕະປື , ຈໍ າປາສັກ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຄໍ າມ່ວນ, ປະກອບ
ກັບ ການສໍ າພາດ ພະນັກງານມໍລະດົກ ຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ສະມາຊິ ກຊຸມຊົນ, ພ້ອມທັງໄດ້ປະເມ ນຜົນຢູ່ສະໜ
າມ ເພ່ືອຊ່ວຍເກັບກໍາຂໍ ້ ມູນດ້ານປະລິ ມານ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ ້ ມູນ ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ແລະ ຜົນກະທົບຕ່ໍ
ມະນຸດ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ທ ມງານ ສາມາດເກັບກໍາຂໍ ້ ມູນໄດ້ ຈາກທຸກໆແຂວງ ກ່ຽວກັບ ຄວາມເສຍຫາຍ ຕ່ໍແຫ ່ ງ



121 
 

ມໍລະດົກ ທ ່ ຈັບຕ້ອງໄດ້ (ເຊິ່ ງຮວມທັງ ມໍລະດົກທ ່ ເປັນສິ່ ງປຸກສ້າງ ແລະ ຂອງສະສົມບາງອັນ), ແຕ່ວ່າຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການເຂົ ້ າໄປເມື ອງຫ່າງໄກສອກຫ  ກ ແມ່ນເປັນອຸປະສັກ ຂອງການເກັບກໍາຂໍ ້ ມູນ ໃນຮູບແບບທ ່

ກໍານົດໃຫ້. ໃນກໍລະນ ນ ້ , ພະແນກຖະແຫ ງຂ່າວ, ວັດທະນາທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ໄດ້ນໍ າໃຊ້ ແບບຟອມ

ລາຍງານໜ່ຶງ ທ ່ ບໍ່ ແມ່ນແບບຟອມສໍ າຫ ວດມາດຕະຖານ. ການເກັບກໍາຂໍ ້ ມູນນ້ັນ ຍັງໄດ້ພົບກັບບັນຫາທ້າ

ທາຍ ຍ້ອນເວລາໜ້ອຍ, ຂາດຂໍ ້ ມູນເບື ້ ອງຕ້ົນ ແລະ ຈໍ າກັດດ້ານຄວາມສາມາດ ໃນແຂວງຕ່າງໆ. 

 

 

ຮູບພາບ 14: ກ າແພງຫຼັ ກພຼັ ງໃສ່ ຫ ພະພູມ ທ່ີບຼັ ນຈຼຸ ກະດູກຂອງ ບຼັນພະບູຫ ຼຸ ດຂອງຊາວບ້ານ ຢູ່ທ່ີວຼັດສີຣິ

ບຼຸນທ າ, ບ້ານທ່າສະຫວ່າງ, ເມ ອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈຼັນ. ທ ່ ມາຂອງຮູບ: Heather Peters. 

 

 
 

ຮູບພາບ 15: ການສົນທະນາກຼັບ ແມ່ຍິງຊົນເຜ່ົາໂອຍ 2 ຄົນ ໃນເຂດຍົກຍ້າຍຈຼັດສຼັນ. ພວກເຂົາມາຈາກ 

ບ້ານທ່າຫີນໃຕ້, ເມ ອງສະໜາມໄຊ, ແຂວງອຼັ ດຕະປ . ທ ່ ມາຂອງຮູບ: ອານຸສັກ ອິ ນທິ ລາດ. 
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ຮູບພາບ 16: ຮູບພາບນຼັກດົນຕີເຜ່ົາໂອຍ ໃນເຂດຍົກຍ້າຍຈຼັດສຼັນ. ລາວມາຈາກ ບ້ານທ່າຫີນໃຕ້, ເມ ອງ

ສະໜາມໄຊ, ແຂວງອຼັ ດຕະປ . ທ ່ ມາຂອງຮູບ: ແສງອາລຸນ ທອງສະຫວັດ. 

 

 

 

ຮູບພາບ 17: ຄວາມເສຍຫາຍ ໃນວຼັດບ້ານຫີນລາດ, ເມ ອງສະໜາມໄຊ, ແຂວງອຼັດຕະປ . ທ ່ ມາຂອງຮູບ: 

ສຸວັນນິ ກອນ ຜາຕັນ. 
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ຮູບພາບ 18: ກຼຸ ຕິວຼັດບ້ານໃໝ່ ໄດ້ຮຼັບຄວາມເສຍຫາຍ, ເມ ອງສະໜາໄຊ, ແຂວງອຼັ ດຕະປ . ທ ່ ມາຂອງຮູບ: 

ແສງອາລຸນ ທອງສະຫວັດ. 

 

 

ຮູບພາບ 19: ວຼັດບ້ານໃໝ່ ໄດ້ຮຼັບຄວາມເສຍຫາຍ, ເມ ອງສະໜາມໄຊ, ແຂວງອຼັດຕະປ . ທ ່ ມາຂອງຮູບ: 

ແສງອາລຸນ ທອງສະຫວັດ. 
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ຮູບພາບ 20: ພະພຼຸດທະຮູບ ວຼັດບ້ານໃໝ່ ໄດ້ຮຼັບຄວາມເສຍຫາຍ, ເມ ອງສະໜາໄຊ, ແຂວງອຼັ ດຕະປ . ທ ່

ມາຂອງຮູບ: ແສງອາລຸນ ທອງສະຫວັດ. 

 

 

ຮູບພາບ 21: ຕາຝຼັ່ ງແຄມນ ້ າຄານ ໄດ້ຮຼັບຄວາມເສຍ

ຫາຍ, ນະຄອນ ຫ ວງພະບາງ, ແຂວງຫ ວງພະບາງ. ທ ່

ມາຂອງຮູບ: ສະເຫວ ຍ ສ ລາວັນ. 
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ຂະແໜງການຜະລິດ  
 

 

ຂະແໜງກະສິກ າ  

ປູກພ ດ, ສຼັດລ້ຽງ, ການປະມົງ, ປ່າໄມ້ ແລະ ຊົນລະປະທານ  

 

ສະຫ ຼຸ ບຫຍ ້ ກ່ຽວກຼັບ ຂະແໜງກະສິກ າ  

 

ນໍ ້ າຖ້ວມຄ້ັງນ ້  ໄດ້ກະທົບຫ າຍຕ່ໍກັບ ຂະແໜງກະສິ ກໍາ ເຊິ່ ງມ ຄວາມເສຍຫາຍ ລວມທັງໝົດ ເປັນ 139,8 ຕ້ື

ກ ບ ແລະ ລວມຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ແມ່ນ 1.227,3 ຕ້ືກ ບ. ຮູບສະແດງ 23 ແລະ ຮູບສະ

ແດງ 24 ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ທ ່ ເກ ດຂຶ ້ ນກັບ ແຕ່ລະຂະແໜງການ
ຍ່ອຍ ໃນຂະແໜງກະສິ ກໍາ, ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ຈາກນໍ ້ າຖ້ວມຄ້ັງນ ້   ແມ່ນມ ຂອບເຂດຈໍ າກັດ ແຕ່ວ່າ 

ການຄໍ ້ າປະກັນສະບຽງອາຫານ ຂອງຄົວເຮື ອນ, ຄວາມສາມາດໃນການຮັບມື  ແລະ ການຈັດການກັບໜ ້ ສິ ນ 

ອາດໜັກໜ່ວງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຖ້າວ່າ ບໍ່ ສາມາດເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິ ດໃນລະດູການຕ່ໍໄປໄດ້. ການສື ບຕ່ໍ
ຕິດຕາມ ການຄໍ ້ າປະກັນສະບຽງອາຫານ ຂອງຄົວເຮື ອນທ ່ ມ ຄວາມສ່ຽງ ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແມ່ນມ ຄວາມ
ສໍ າຄັນ, ພ້ອມທັງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ື ອດ້ານອາຫານ ໃນຮູບແບບຂອງເງິ ນສົດ ຕາມຄວາມຈໍ າເປັນ, ຄວາມ
ພະຍາຍາມຟື ້ ນຟູ ໃນໄລຍະສ້ັນນ້ັນ ຕ້ອງສຸມໃສ່ ການຊ່ວຍເຫ ື ອ ໃນລະດູເກັບກ່ຽວຂອງລະດູແລ້ງທ ່ ຈະມາເຖິງ
ນ ້  ພ້ອມທັງສ້ອມແປງ ແລະ ຟື ້ ນຟູ ລະບົບຊົນລະປະທານ ທ ່ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ; ໃນໄລຍະກາງ ແລະ 

ໄລຍະຍາວນ້ັນ ການປັບຕົວເຂົ ້ າກັບສະພາບອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດ ແລະ ການປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງ

ໄພພິບັດ ທ ່ ດ ກວ່າເກ່ົາ ຄວນໄດ້ຮັບການສ່ົງເສ ມ ໃນທຸກໆຂະແໜງການຍ່ອຍ.  

ຮູບສະແດງ 23: ຄວາມເສຍຫາຍ (ຕ ້ ກີບ) ໃນຂະແໜງກະສິກ າ  

 

10.1, 7.0%
0, 0.0%

28, 20.0%

10.1, 7.0%91.6, 66.0%
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ຮູບສະແດງ 24: ການສູນເສຍ (ຕ ້ ກີບ) ໃນຂະແໜງກະສິກ າ  

ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ ກ່ຽວກຼັບ ກະສິກ າ  

 

ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ສ່ວນຫ າຍແມ່ນອ ງໃສ່ການປູກຝັງ ເຊິ່ ງຂະແໜງກະສິ ກໍາ ມ ຕົວເລກປະມານ 16,2 

ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງລວມຍອດຜະລິ ດຕະພັນພາຍໃນ (ຈ ດ ພ ) ຂອງປະເທດ ແລະ ຈ້າງແຮງງານ ປະມານ 77 ສ່ວນ
ຮ້ອຍ ຂອງປະຊາກອນໃນປະເທດ. ໃນປ  2017, ຂະແໜງກະສິ ກໍາ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວ 2,9 ສ່ວນຮ້ອຍ ດ້ວຍມູນຄ່າສູງ

ເຖິງ 22.801 ຕ້ືກ ບ ເຊິ່ ງເປັນການເພ ່ ມຂຶ ້ ນໜ້ອຍໜ່ຶງ ຈາກການຂະຫຍາຍຕົວ 2,8 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປ  2016, ເຂົ ້ າ 

ແລະ ພືດກະສິ ກໍາອື່ ນໆ ມ ອັດຕາສ່ວນ 67,7 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນຂະແໜງການນ ້ , ສ່ວນ ສັດລ້ຽງ, ການປະມົງ ແລະ ປ່າ

ໄມ້ ມ ອັດຕາສ່ວນ 12,8 ສ່ວນຮ້ອຍ, 13,4 ສ່ວນຮ້ອຍ, ແລະ 6,1 ສ່ວນຮ້ອຍ ຕາມລໍ າດັບ. ຮູບສະແດງ 25 ສະແດງໃຫ້
ເຫັນເຖິງ ລາຍລະອຽດຂອງ ກິດຈະການດ້ານກະສິ ກໍາ ຂອງ ສປປ ລາວ ຕາມອັດຕາສ່ວນຂອງ ຈ ດ ພ  ໃນປ  

2017. 

 

ຮູບສະແດງ 25: ກິດຈະການ ຂອງ ສປປ ລາວ ຕາມອຼັ ດຕາສ່ວນຂອງ ຈີດີພີ ໃນປີ 2017 (ຕ ້ ກີບ)  

 

 
ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ກະຊວງກະສິ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ປື ້ ມສະຖິຕິປະຈໍ າປ  2017, 2018, ສປປ ລາວ. 
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ໃນຊຸມປ ທ ່ ຜ່ານມານ ້ , ການຜະລິ ດກະສິ ກໍາ ໄດ້ເພ ່ ມຂຶ ້ ນ ໃນອັດຕາສ່ວນເສດຖະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ ເທື່ ອລະ
ໜ້ອຍ ເຊິ່ ງໄດ້ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ໃຫ້ການດໍ າລົ ງຊ ວິ ດ ແລະ ຫ ຸ ດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຂອງປະຊາຊົນໃນ

ປະເທດ. ຮູບສະແດງ 26 ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ລາຍລະອຽດຂອງ ການປູກພືດ ໃນລະຫວ່າງປ  2005 ເຖິງປ  

2017. ເຖິງແມ່ນວ່າ ການຜະລິ ດກະສິ ກໍາ ເພ່ືອການຄ້ານ້ັນ ໄດ້ເພ ່ ມຂຶ ້ ນເທື່ ອລະໜ້ອຍ ກ່ໍຕາມ, ແຕ່ວ່າ 

ຜະລິ ດຕະພັນສ່ວນຫ າຍ ແມ່ນບໍ່ ໄດ້ແປຮູບ ເພ່ືອສ້າງມູນຄ່າເພ ່ ມ. ສະນ້ັນ ມັນຈຶ່ ງສ້າງລາຍຮັບຕ່ໍາກວ່າຕົວ

ຈິ ງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສໍ າລັບ ຊາວກະສິ ກອນ ແລະ ຜູ້ຜະລິ ດ ຂະໜາດນ້ອຍ. ການລົງທຶ ນໃນປະຈຸບັນນ ້  ໃນ

ການແປຮູບກະສິ ກໍາ ແລະ ເພ ່ ມມູນຄ່າ, ພ້ອມທັງ ການເຊື່ ອມຕ່ໍກັບ ຕະຫ າດສິ ນຄ້າລາຄາສູງ ກ່ໍຍັງມ ຂອບ
ເຂດຈໍ າກັດ. 

 

ຮູບສະແດງ 26: ການຜະລິດ ເຂ້ົາ ແລະ ພ ດອ ່ ນໆ ໃນ ສປປ ລາວ ໃນລະຫວ່າງປີ 2005 ເຖິງປີ 2017 

 

ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ກະຊວງກະສິ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ປື ້ ມສະຖິຕິປະຈໍ າປ  2017, 2018, ສປປ ລາວ. 

 

ໃນປ  2017, ເຂົ ້ າ ແມ່ນເປັນພືດຕ້ົນຕໍ ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ ງມ ອັດຕາສ່ວນເຖິງ 55,2 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງພ້ືນທ ່ ປູກພືດ
ກະສິ ກໍາທັງໝົດ ເຊິ່ ງການປູກເຂົ ້ າຢູ່ທ່ົງພຽງ ໃຊ້ນໍ ້ າຝົນ ແລະ ການປູກເຂົ ້ າຢູ່ຕາມພູ ມ ອັດຕາສ່ວນ 43,7 ສ່ວນ
ຮ້ອຍ ແລະ 6,1 ສ່ວນຮ້ອຍ ຕາມລໍ າດັບ.  

 

ໃນໄລຍະ 12 ປ ຜ່ານມາ, ການຜະລິ ດ ງົວ ແລະ ຄວາຍ ໄດ້ເພ ່ ມຂຶ ້ ນ ໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນ 13 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ 

9 ສ່ວນຮ້ອຍ ຕ່ໍປ  ຕາມລໍ າດັບ, ສ່ວນການຜະລິ ດໝູ ແລະ ສັດປ ກນ້ັນ ໄດ້ເພ ່ ມຂຶ ້ ນ 17,7 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ 

15,5 ສ່ວນຮ້ອຍ. ໃນປ  2017, ການປະມົງ ແລະ ການລ້ຽງສັດນໍ ້ າ ຕາມໜອງນໍ ້ າ ແລະ ຕາມແມ່ນໍ ້ າ ໄດ້ມ ຜົນ

ຜະລິ ດເຖິງ 109.818 ໂຕນ ເຊິ່ ງເປັນການເພ ່ ມຂຶ ້ ນຫ າຍ ຈາກ 72.000 ໂຕນ ໃນປ  2005. ຕາຕະລາງ 24 ສະຫ ຸ ບຫຍໍ ້  

ກ່ຽວກັບ ຂະແໜງສັດລ້ຽງ ແລະ ການປະມົງ. 
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ຕາຕະລາງ 24: ການຜະລິດ ສຼັດລ້ຽງ, ການປະມົງ ແລະ ສຼັດນ ້ າ ໃນປີ 2005 ແລະປີ 2017  

  ສຼັດລ້ຽງ (ພຼັນໂຕ)  
ປາ ແລະ ສຼັດນ ້ າ (

ໂຕນ) ພາກ ງົວ ຄວາຍ ໝູ 
ແບ້ ແລະ 

ແກະ 
ສຼັດປີກ 

ເໜືອ 507 282 1.345 240 10.689 15.795 

ກາງ 1.093 581 1.069 246 11.104 74.604 

ໃຕ້ 385 326 1.456 101 15.166 19.419 

ລວມໃນປ  2017 1.985 1.189 3.870 587 36.959 109.818 

ລວມໃນປ  2005 1.272 1.095 1.826 190 19.810 72.000 

ການເພ່ີມຂ້ຶນປະ

ຈ າປີ (ສ່ວນຮ້ອຍ) 
507 282 1.345 240 10.689 15.795 

ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ກະຊວງກະສິ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ປື ້ ມສະຖິຕິປະຈໍ າປ  2017, 2018, ສປປ ລາວ. 

 

ບົດລາຍງານປະຈໍ າປ  ຂອງກົມຊົນລະປະທານ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໃນລະດູຝົນຂອງປ  2017, ຄອງ

ຊົນລະປະທານ ລວມທັງໝົດ 15.119 ແຫ່ງ ໄດ້ຖື ກນໍ າໃຊ້ເພ່ືອປ່ອຍນໍ ້ າໃຫ້ພ້ືນທ ່ ປູກເຂົ ້ າ 255.369 ເຮັກຕາ 

ແລະ ພ້ືນທ ່ ປູກພືດອື່ ນໆ 28.072 ເຮັກຕາ. ໃນໄລຍະລະດູແລ້ງຂອງປ  2017–2018 ແມ່ນໄດ້ປ່ອຍນໍ ້ າໃຫ້ພ້ືນ

ທ ່  ເພ ່ ມຕ່ືມອ ກ 155.552 ເຮັກຕາ.  

 

ການປະເມີນ ຜົນກະທົບຂອງໄພພິບຼັດ ຕ ່ ກຼັບ ກະສິກ າ 

 

ນໍ ້ າຖ້ວມຄ້ັງນ ້  ໄດ້ກະທົບກັບ ຂະແໜງກະສິ ກໍາ ໃນທຸກໆແຂວງ ຂອງ ສປປ ລາວ ແຕ່ວ່າ ລະດັບຂອງຜົນ
ກະທົບນ້ັນ ແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະແຂວງ. ໃນເຂດພູດອຍ ຄວາມເສຍຫາຍສ່ວນຫ າຍ ແມ່ນເກ ດຈາກນໍ ້ າ

ຖ້ວມສຸ ເຊິ່ ງໄດ້ພັດເອົ າ ພືດ ແລະ ສັດລ້ຽງໄປ; ໃນພ້ືນທ ່ ລຸ່ມ ລຽບຕາມແມ່ນໍ ້ າສາຍຫ ັ ກນ້ັນ, ພ້ືນທ ່ ທ່ົງນາ ໄດ້
ຮັບຜົນກະທົບໜັກ ແລະ ພືດ ຍັງໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກ ນໍ ້ າຖ້ວມຂັງ, ຝົນຕົກໜັກຕ່ໍເນື່ ອງ ໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ ນໍ ້ າລ້ົນຝ່ັງ ເຂົ ້ າຖ້ວມພ້ືນທ ່ ພຽງ ແລະ ທ່ົງນາ, ນໍ ້ າຂັງ ທ ່ ຍັງຄົງຢູ່ໃນທ່ົງນາ ເປັນເວລາຫ າຍອາທິ ດນ້ັນ ຍັງ

ເຮັດໃຫ້ຕ້ົນເຂົ ້ າ ແລະ ພືດ ເນົ່ າເປື່ ອຍ, ສ່ົງຜົນໃຫ້ພືດເສຍຫາຍທັງໝົດ ໃນພ້ືນທ ່ ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໜັກໜ່

ວງທ ່ ສຸດ. ຕາມການຄາດຄະເນ ແລະ ການລາຍງານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ 2.733 ບ້ານ ແລະ 128.890 ຫ ັ ງຄາເຮື ອນ ເຊິ່ ງ

ປະກອບດ້ວຍ ປະຊາຊົນ 745.681 ຄົນ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ຕາຕະລາງ 25 ສະຫ ຸ ບຫຍໍ ້  ກ່ຽວກັບ ຄວາມເສຍຫາຍ 

ແລະ ການສູນເສຍ ໃນຂະແໜງກະສິ ກໍາ ຈັດຕາມຂະແໜງການຍ່ອຍ, ສ່ວນ ຕາຕະລາງ 26 ແມ່ນສະຫ ຸ ບ

ຫຍໍ ້  ຕາມແຂວງ.  

ຕາຕະລາງ 25: ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ (ຕ ້ ກີບ) ໃນຂະແໜງກະສິກ າ, ຈຼັດຕາມ ຂະແໜງ

ການຍ່ອຍ  

ຂະແໜງ

ການຍ່ອຍ 

ຄວາມເສຍຫາຍ ການສູນເສຍ 
ລວມຄວາມ

ເສຍຫາຍ ລຼັດ 
ເອກະ

ຊົນ 

ລວມຜົນ

ກະທົບ 
ລຼັດ 

ເອກະ

ຊົນ 

ລວມຜົນ

ກະທົບ 
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ແລະ ການສູນ

ເສຍ 

ພືດ 0 10,1 10,1 0 1.010,7 1.010,7 1.020,7 

ການປະມົງ 0 0 0 0 38,3 38,3 38,3 

ສັດລ້ຽງ 0 28,0 28.0 0 16,0 16,0 44,0 

ປ່າໄມ້ 10.1 0 10,1 0 0 0 10,1 

ຊົນລະປະທານ 91.6 0 91,6 0 22,6 22,6 114,2 

ລວມ 101,6 38,1 139,8 0 1.087,6 1.087,6 1.227,3 

 

ຕາຕະລາງ 26: ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ (ຕ ້ ກີບ) ໃນຂະແໜງກະສິກ າ, ຈຼັດຕາມແຂວງ  

ແຂວງ 

ຄວາມເສຍຫາຍ ການສູນເສຍ 
ລວມຄວາມ

ເສຍຫາຍ ແລະ 

ການສູນເສຍ 
ລຼັດ 

ເອກະ

ຊົນ 

ລວມ

ຜົນ

ກະທົບ 

ລຼັດ 
ເອກະ

ຊົນ 

ລວມ

ຜົນ

ກະທົບ 

ນະຄອນຫ ວງວຽງ
ຈັນ 

3,5 0,9 4,5 0 211,1 211,1 215,54 

ຜ້ົງສາລ  4,3 0,5 4,8 0 7,3 7,3 12,14 

ຫ ວງນໍ ້ າທາ 2,7 0,2 2,8 0 15,4 15,4 18,28 

ອຸດົມໄຊ 1,4 0,2 1,5 0 54,1 54,1 55,68 

ບໍ່ ແກ້ວ 2,6 -- 2,6 0 6,2 6,2 8,88 

ຫ ວງພະບາງ 8,3 0,6 8,9 0 22,0 22,0 30,95 

ຫົວພັນ 9,9 0,1 10,0 0 32,4 32,4 42,38 

ໄຊຍະບູລ  2,5 0,0 2,5 0 3,7 3,7 6,19 

ຊຽງຂວງ 9,2 0,3 9,5 0 11,1 11,1 20,60 

ແຂວງວຽງຈັນ 7,0 7,0 13,9 0 63,6 63,6 77,52 

ບໍ ລິ ຄໍ າໄຊ 3,9 0,7 4,7 0 93,4 93,4 98,08 

ຄໍ າມ່ວນ 7,2 1,7 8,8 0 215,2 215,2 224,06 

ສະຫວັນນະເຂດ 10,0 0,3 10,2 0 237,3 237,3 247,55 

ສາລະວັນ 0,9 0,7 1,6 0 4,7 4,7 6,31 

ເຊກອງ 6,1 0,7 6,9 0 9,4 9,4 16,28 

ຈໍ າປາສັກ 5,1 4,5 9,6 0 83,0 83,0 92,61 

ອັດຕະປື  11,7 19,4 31,1 0 17,1 17,1 48,18 

ໄຊສົມບູນ 5,5 0,2 5,7 0 0,4 0,4 6,09 

ລວມ 101,6 38,1 139,8 0 1.087,6 1.087,6 1.227,3 

າມເສຍຫາຍ  

 

ພ ດ: ພ້ືນທ ່ ປູກພືດ ລວມທັງໝົດ 102.481 ເຮັກຕາ ຖື ກນໍ ້ າຖ້ວມ ທໍາລາຍຈົນໝົດກ້ຽງ ແລະ ອ ກ 30.481 

ເຮັກຕາ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ (ຕາມ ຕາຕະລາງ 27). ໃນຈໍ ານວນເນື ້ ອທ ່ ດິ ນ ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນ້ັນ, ສ່ວນ

ຫ າຍແມ່ນເນື ້ ອທ ່ ປູກເຂົ ້ າ. ນອກຈາກນ້ັນແລ້ວ, ນໍ ້ າຖ້ວມ ແລະ ຝົນຕົກແຮງ ຍັງໄດ້ກະທົບກັບ ການປູກເຂົ ້ າ

ໄຮ່ ເຊິ່ ງເຮັດໃຫ້ໄດ້ຜົນຜະລິ ດຕ່ໍາ. ໃນຈໍ ານວນພືດອື່ ນໆນ້ັນ, ສາລ , ມັນຕ້ົນ ແລະ ຜັກ ຖື ກທໍາລາຍ ແລະ ໄດ້
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ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ, ດິ ນກະສິ ກໍາ (ບໍ່ ສະເພາະແຕ່ ດິ ນປູກພືດລ້ົມລຸກເທົ່ ານ້ັນ) ເຊິ່ ງເປັນດິ ນປູກເຂົ ້ າ, ກາເຟ 

ແລະ ຜັກ ໄດ້ຖື ກທໍາລາຍ ຍ້ອນດິ ນເຈື່ ອນ ແລະ ດິ ນກັດເຊາະ ເຊິ່ ງເກ ດຈາກນໍ ້ າຖ້ວມ.  

 

ຕາຕະລາງ 27: ລະດຼັບຄວາມເສຍຫາຍ ຕ ່ ກຼັບພ ດ ແລະ ເນ ້ ອທ່ີດິນ (ເຮຼັກຕາ) 

 ພ ດຖ ກທ າລາຍ ພ ດໄດ້ຮຼັບຄວາມເສຍຫາຍ 
ເນ ້ ອທ່ີດິນ ໄດ້ຮຼັບ

ຄວາມເສຍຫາຍ 

ນາ 89.849 26.239 3.387 

ໄຮ່ 1.55 3.094 0 

ສາລ  3.825 3 0 

ມັນຕ້ົນ 2.367 988 0 

ຜັກ 2.776 125 352 

ພືດອື່ ນໆ 3.739 32 0 

ລວມ 102.481 30.481 3.739 

 

ໃນພ້ືນທ ່  ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຫ າຍທ ່ ສຸດ ໃນເຂດທ່ົງພຽງ ເຊິ່ ງຢູ່ໃນບ່ອນທ ່ ລະດັບນໍ ້ າເພ ່ ມຂຶ ້ ນເທື່ ອລະໜ້ອຍ, 

ຊາວກະສິ ກອນ ມ ເວລາເຄື່ ອນຍ້າຍ ອຸປະກອນການກະເສດ ແລະ ເກັບມ້ຽນສິ່ ງຂອງ ໄວ້ບ່ອນສູງ ເຊິ່ ງເຮັດ
ໃຫ້ ເກ ດຄວາມເສຍຫາຍໜ້ອຍ ຕ່ໍກັບບັນດາອຸປະກອນຕ່າງໆ, ສໍ າລັບ ເມື ອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື  

ຈໍ ານວນ 6 ບ້ານ ທ ່ ຖື ກກະທົບໜັກເຊິ່ ງຮວມທັງ ອຸປະກອນການກະເສດ, ເຄື່ ອງປູກຂອງຝັງ ແລະ ໂຄງລ່າງ

ພ້ືນຖານອື່ ນໆ ໄດ້ຖື ກທໍາລາຍ ຍ້ອນນໍ ້ າຖ້ວມສຸ ເຊິ່ ງເປັນຜົນມາຈາກສັນເຂື່ ອນ D ຂອງເຂື່ ອນເຊປຽນ-ເຊນໍ ້ າ

ນ້ອຍແຕກ. ໃນກໍລະນ ພິເສດນ ້ , ເນື ້ ອທ ່ ປູກຝັງ ຖື ກປົກຄຸມດ້ວຍ ຊ້ັນດິ ນຕົມທ ່ ໜາແຕ່ ສອງສາມຊັງຕ 

ແມັດ ເຖິງ 30 ຊັງຕ ແມັດ. ແຂວງອັດຕະປື , ຄໍ າມ່ວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນແຂວງທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ຮຸນແຮງທ ່ ສຸດ ໃນທາງດ້ານ ຄວາມເສຍຫາຍຕ່ໍພືດ ແລະ ເນື ້ ອທ ່ ປູກຝັງ ເຊິ່ ງຄວາມເສຍຫາຍຕ່ໍເນື ້ ອທ ່

ປູກຝັງນ້ັນ ຄິ ດໄລ່ຢູ່ທ  10,1 ຕ້ືກ ບ. 

 

ສຼັດລ້ຽງ: ເນື່ ອງຈາກ ລະດັບ ແລະ ຂະໜາດຂອງນໍ ້ າຖ້ວມ ມ ຄວາມຮຸນແຮງ, ສະນ້ັນ ສັດລ້ຽງຈໍ ານວນໜ່ຶງ ຕາຍ 

ແລະ ໃນແຕ່ລະແຂວງ ກ່ໍແຕກຕ່າງກັນ. ລວມທັງໝົດແລ້ວ ສັດລ້ຽງຕາຍມ  ງົວ 3.183 ໂຕ, ຄວາຍ 2.068 

ໂຕ, ໝູ 2.184 ໂຕ, ແບ້ 998 ໂຕ, ແລະ ສັດປ  ປະມານ 61.289 ໂຕ. ສັດລ້ຽງຕາຍ ສ່ວນຫ າຍ ແມ່ນຢູ່ເມື ອງ

ສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື  ເຊິ່ ງໃນແຂວງດຽວນ້ັນ ເກ ດຄວາມເສຍຫາຍ ເປັນມູນຄ່າ 12,7 ຕ້ືກ ບ ໃນຈໍ າ

ນວນຄວາມເສຍຫາຍ ຕ່ໍສັດລ້ຽງ ທັງໝົດ 28 ຕ້ືກ ບ ເຊິ່ ງຍ້ອນນໍ ້ າຖ້ວມສຸ ເຊິ່ ງເປັນຜົນມາຈາກສັນເຂື່ ອນ D 

ຂອງເຂື່ ອນເຊປຽນ-ເຊນໍ ້ ານ້ອຍແຕກ. ຄວາມເສຍຫາຍຕ່ໍສັດລ້ຽງ ທ ່ ໜັກໜ່ວງເປັນອັນດັບສອງ ຢູ່ ແຂວງ

ວຽງຈັນ ເຊິ່ ງເປັນຜົນມາຈາກ ຄວາມເສຍຫາຍ ທ ່ ເກ ດກັບ ອາຫານສັດ ແລະ ທ່ົງຫຍ້າ.  

 

ການປະມົງ ແລະ ສຼັດນ ້ າ: ລູກປາຫ າຍກວ່າ 23 ລ້ານໂຕ ໄດ້ເສຍໄປກັບນໍ ້ າຖ້ວມ, 42 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນຈໍ ານວນ

ນ້ັນ ແມ່ນຢູ່ໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ຕາມມາດ້ວຍ 14 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນແຂວງອຸດົມໄຊ. ຕາມການລາຍງານ 

ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບໍ່ ໄດ້ເກ ດຄວາມເສຍຫາຍຫຍັງຫ າຍ ກັບອຸປະກອນ ຫ ື  ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ.  
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ປ່າໄມ້: ຍ້ອນລັກສະນະຂອງນໍ ້ າຖ້ວມຄ້ັງນ ້ , ຜົນກະທົບຕ່ໍກັບ ຂະແໜງການປ່າໄມ້ ແມ່ນມ ໜ້ອຍ ເຊິ່ ງນໍ ້ າ

ຖ້ວມສຸ ໄດ້ກະທົບກັບ ປ່າໄມ້ໜາແໜ້ນ ໃນເຂດພ້ືນທ ່ ສູງ, ສ່ວນນໍ ້ າຂັງ ໄດ້ກະທົບກັບ ພືດ ແລະ ກະສິ ກໍາ 
ເປັນສ່ວນຫ າຍ ທ ່ ຢູ່ລຽບຕາມ ຕາຝ່ັງນໍ ້ າ ແລະ ຢູ່ໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນໍ ້ າ, ຕ້ົນໄມ້ບາງຕ້ົນ ລຽບຕາມຮ່ອມພູ ແລະ 
ລໍ ານໍ ້ າ ກ່ໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຊັ່ ນກັນ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ ນໍ ້ າຂັງ ທ ່ ເກ ດຈາກນໍ ້ າຖ້ວມ ໃນເຂດທ່ົງພຽງນ້ັນ 

ບໍ່ ມ ກໍາລັງພໍ ທ ່ ຈະຖອນຮາກ ຫ ື  ຍ້າຍຕ້ົນໄມ້, ຄວາມເສຍຫາຍລວມ ໃນຂະແໜງປ່າໄມ້ ຄິ ດໄລ່ປະມານ 10,1 

ຕ້ືກ ບ.  

 

ຊົນລະປະທານ: ຄວາມເສຍຫາຍ ຕ່ໍໂຄງລ່າງພ້ືນຖານຊົນລະປະທານ ແມ່ນມ ຫ າຍ ເຊິ່ ງຄອງຊົນລະປະທານ 

ລວມທັງໝົດ 363 ແຫ່ງ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ແຂວງທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫ າຍສຸດ ແມ່ນແຂວງທ ່ ມ ໂຄງລ່າງ
ພ້ືນຖານຊົນລະປະທານ ຫ າຍ ເຊັ່ ນ: ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ ແຕ່ວ່າ ບໍ່ ແມ່ນຄວາມເສຍ

ຫາຍ ທັງໝົດ ທ ່ ສັງເຫດເຫັນໄດ້ນ້ັນ ເກ ດມາຈາກນໍ ້ າຖ້ວມ. ໂດຍອ ງຕາມ ການສັງເກດພາກສະໜາມ, ຕ້ົນ

ນໍ ້ າ ແລະ ທາງຮັບນໍ ້ າ ຂອງຄອງຊົນລະປະທານ ແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຫ າຍ ເຊິ່ ງປະມານ 70 ສ່ວນຮ້ອຍ

ຂອງຄວາມເສຍຫາຍ, ສ່ວນລະບົບຄອງຊົນລະປະທານ ມ ຄວາມເສຍຫາຍພຽງແຕ່ 15 ສ່ວນຮ້ອຍ, ອ ກ 15 

ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຄວາມເສຍຫາຍທ ່ ສັງເກດເຫັນໄດ້ ແມ່ນຖື ກວ່າ ເກ ດມາກ່ອນແລ້ວ, ຄວາມເສຍຫາຍ ໃນ

ລະບົບຊົນລະປະທານ ຄິ ດໄລ່ປະມານ 91,6 ຕ້ືກ ບ, ເຊິ່ ງທັງໝົດນ້ັນ ແມ່ນເປັນຂອງພາກລັດ, ແນະນໍ າໃຫ້ດໍ າ
ເນ ນ ການປະເມ ນຜົນດ້ານວິ ຊາການ ລະອຽດເພ ່ ມຕ່ືມ ເພ່ືອຊອກຫາຄວາມເສຍຫາຍທ ່ ແທ້ຈິ ງ ແລະ ມູນຄ່າ
ສ້ອມແປງ. 
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ການສູນເສຍ 

 

ພ ດ: ການສູນເສຍທ ່ ເກ ດກັບພືດ ຍ້ອນນໍ ້ າຖ້ວມນ້ັນ ຫ າຍກວ່າຄວາມເສຍຫາຍ ເປັນຫ າຍເທົ່ າ ເຊິ່ ງການສູນ
ເສຍ ທ ່ ເປັນຜົນມາຈາກ ບໍ່ ສາມາດເກັບກ່ຽວໄດ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການເກັບກ່ຽວເຂົ ້ າ, ທ່ົງນາທ ່ ຖື ກທໍາ

ລາຍນ້ັນ ປະກອບເປັນ 11,4 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງພ້ືນທ ່ ປູກພືດທັງໝົດ, ຜົນຜະລິ ດ ໂດຍສະເລ່ຍ ແມ່ນ 4,39 

ໂຕນຕ່ໍເຮັກຕາ ເຊິ່ ງໝາຍເຖິງ ການສູນເສຍເຂົ ້ າ ລວມທັງ ໝົດ 394.437 ໂຕນ, ຄວາມເສຍຫາຍຕ່ໍກັບພືດ 

ທ ່ ຍັງຢື ນຕ້ົນຢູ່ໃນທ່ົງນາ ມ ອັດຕາສ່ວນ 3,4 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງພ້ືນທ ່ ປູກເຂົ ້ າທັງໝົດ ໃນລະດູຝົນປ  2018 ເຊິ່ ງ

ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິ ດຫ ຸ ດລົງ ຄາດຄະເນ 75 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຜົນຜະລິ ດສະເລ່ຍປົກກະຕິ ຫ ື  ເກ ດການສູນເສຍ 

ຄາດຄະເນ 28.797 ໂຕນ. ໂດຍລວມແລ້ວ, ເຂົ ້ ານາ ເກ ດການສູນເສຍ 722,5 ຕ້ືກ ບ,42 ສ່ວນເຂົ ້ າໄຮ່ນ້ັນ ເກ ດ

ການສູນເສຍ 10,9 ຕ້ືກ ບ.  

 

ການສູນເສຍຕ່ໍກັບພືດອື່ ນໆ ຄາດຄະເນ 25,1 ຕ້ືກ ບ ສໍ າລັບສາລ , 18,25 ຕ້ືກ ບ ສໍ າລັບ ມັນຕ້ົນ, 112,1 ຕ້ືກ ບ ສໍ າ

ລັບຜັກ, 26,1 ຕ້ືກ ບສໍ າລັບກາເຟ, 30,7 ຕ້ືກ ບສໍ າລັບຕ້ົນໄມ້ກິນໝາກ (ສ່ວນຫ າຍແມ່ນໝາກກ້ຽງ), ແລະ 1 

ຕ້ືກ ບ ສໍ າລັບພືດອື່ ນໆ ຂະໜາດນ້ອຍ, ເຊິ່ ງລວມທັງໝົດ ຄາດຄະເນ 277,2 ຕ້ືກ ບ ສໍ າລັບ ການສູນເສຍ 

ພືດອື່ ນໆ ທ ່ ບໍ່ ແມ່ນເຂົ ້ າ. ໂດຍລວມແລ້ວ ມູນຄ່າ 0,641 ຕ້ືກ ບ ສໍ າລັບ ການອະນາໄມພ້ືນທ ່ ດິ ນ ແມ່ນໄດ້

ລວມແລ້ວ ໃນການຄິ ດໄລ່ຂ້າງເທິ ງນ ້ . ການສູນເສຍໂດຍກົງ ສໍ າລັບພືດ ລວມທັງໝົດ ແມ່ນ 1.010,7 ຕ້ືກ ບ.   

 

ນອກຈາກນ້ັນ, ລະບົບຊົນລະປະທານ ສ່ວນຫ າຍ ທ ່ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ອາດຈະບໍ່ ສາມາດສ້ອມແປງໄດ້

ພາຍໃນເດື ອນພະຈິ ກ 2018 ໃຫ້ທັນກັບ ການປູກເຂົ ້ າໃນລະດູແລ້ງ ເຊິ່ ງມັນຈະເຮັດໃຫ້ເກ ດການສູນເສຍ ໃນ

ການເກັບກ່ຽວລະດູແລ້ງປ  2019, ເນື ້ ອທ ່ ນາ ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບມ  ປະມານ 33.671 ເຮັກຕາ ແມ່ນມ 
ຊົນລະປະທານ ແລະ ໄດ້ປູກພືດແລ້ວ ເປັນຮອບທ ສອງ, ຍ້ອນວ່າ ບໍ່ ມ ຕົວເລກແຍກລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ເນື ້ ອ
ທ ່ ດິ ນ ທ ່ ຢູ່ໃນລະບົບຊົນລະປະທານ ເຊິ່ ງໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ເກ ນຂອບເຂດທ ່ ຈະສາມາດປູກພືດໄດ້ ໃນປ 
ນ ້ . ສະນ້ັນ ຄາດຄະເນວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍ ໜ່ຶງໃນສາມ (11.224 ເຮັກຕາ) ຂອງເນື ້ ອທ ່ ນາຊົນລະປະທານ ຈະບໍ່ ໄດ້
ປູກພືດ ໃນລະດູແລ້ງທ ່ ຈະມາເຖິງ, ສິ່ ງດ່ັງກ່າວມານ ້  ຈະເຮັດໃຫ້ເກ ດການສູນເສຍເຂົ ້ າເພ ່ ມຕ່ືມ ຄາດຄະເນ 

56.344 ໂຕນ ແລະ ຄາດຄະເນ ລາຄາຂາຍຢູ່ທ່ົງນາ 140,3 ຕ້ືກ ບ. 

 

ສຼັດລ້ຽງ: ການສູນເສຍໃນສັດລ້ຽງ ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ ແມ່ນການສູນເສຍ ໃນທາງດ້ານ ຜົນຜະລິ ດທ ່ ຫ ຸ ດລົງ 
ເນື່ ອງຈາກວ່າ ສັດສ່ວນຫ າຍທ ່ ລ້ຽງນ້ັນ ແມ່ນເພ່ືອເອົ າຊ ້ ນ ແລະ ບໍ່ ແມ່ນລ້ຽງເພ່ືອເອົ ານໍ ້ ານົມ ສະນ້ັນ ຈຶ່ ງບໍ່ ມ 
ຂໍ ້ ມູນລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ລະດັບຜົນຜະລິ ດ ສໍ າລັບ ຊ ້ ນ, ນໍ ້ ານົມ. ດ່ັງນ້ັນ, ຈຶ່ ງບໍ່ ໄດ້ນໍ າມາພິຈາລະນາ (ເຖິງແມ່ນ

ວ່າ ການສູນເສຍເຫລົ່ ານ ້  ເກ ດຂຶ ້ ນໃນລະດັບຄົວເຮື ອນ ກ່ໍຕາມ). ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ສິ່ ງ
ທ ່ ເຫ ື ອຈາກການເກັບກ່ຽວ ແມ່ນຈະເອົ າໄປລ້ຽງສັດລ້ຽງ ແລະ ສັດລ້ຽງເລົ່ ານ ້  ຈະກິນຫຍ້າຢູ່ທ່ົງນາ ຫ ັ ງຈາກ
ການເກັບກ່ຽວແລ້ວ, ຄວາມເສຍຫາຍ ທ ່ ເກ ດຂຶ ້ ນກັບ ທ່ົງນາ ເຮັດໃຫ້ຫຍ້າຫ ຸ ດລົງ, ສະນ້ັນ ສັດລ້ຽງ ອາດໄດ້ຮັບ

                                                           
42 ຍ້ອນວ່າ ລາຄາຕະຫ າດຂອງເຂົ ້ ານ້ັນ ແຕກຕ່າງກັນ ໃນແຕ່ລະແຂວງ, ສະນ້ັນ ຈຶ່ ງໄດ້ໃຊ້ລາຄາ ໃນແຕ່ລະແຂວງ ເພື່ ອ

ຄິ ດໄລ່ ການສູນເສຍ ຕາມທ ່ ຕ້ັງ ແລະ ບໍ່ ໄດ້ຖື ເອົ າ ລາຄາສະເລ່ຍທ່ົວປະເທດ. 
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ຜົນກະທົບ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພວກມັນບໍ່ ແຂງແຮງ ແລະ ສ່ຽງຕ່ໍການເປັນພະຍາດ ເຊິ່ ງອາດສ່ົງຜົນໃຫ້ ອັດຕາ
ການຕາຍ ເພ ່ ມຂຶ ້ ນ ແລະ ສະພາບການແບບນ ້  ອາດສື ບຕ່ໍເນື່ ອງ ຈົນຮອດລະດູການເກັບກ່ຽວຕ່ໍໄປ. ການຄິ ດ
ໄລ່ ແມ່ນອ ງຕາມ ການຄາດຄະເນວ່າ ອັດຕາການຕາຍຂອງສັດລ້ຽງ ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນ້ັນ ຈະເພ ່ ມຂຶ ້ ນ
ປະມານ 2 ສ່ວນຮ້ອຍ ເຊິ່ ງເຮັດໃຫ້ຮູ້ເຖິງ ການສູນເສຍຄາດຄະເນ 16 ຕ້ືກ ບ.  

 

ການປະມົງ ແລະ ສຼັດນ ້ າ: ການສູນເສຍ ທາງດ້ານການປະມົງ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບ ລູກປາ ແລະ ແນວພັນປາ 
ທ ່ ຖື ກນໍ ້ າພັດໄປ ແລະ ການສູນເສຍລາຍຮັບ ຍ້ອນການຂາຍປາຫ ຸ ດລົງ ແລະ ມູນຄ່າການສູນເສຍ ແມ່ນຢູ່
ປະມານ 38,3 ຕ້ືກ ບ. 

 

ປ່າໄມ້: ການສູນເສຍໃນຂະແໜງປ່າໄມ້ ແມ່ນຍາກທ ່ ຈະວັດແທກປະລິ ມານໄດ້ ຍ້ອນວ່າ ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນ

ຫ າຍ ທ ່ ໄດ້ຈາກປ່າໄມ້ ບໍ່ ເຂົ ້ າຢູ່ໃນເສດຖະກິດທາງການ. ໃນພ້ືນທ ່ ປ່າໄມ້ ທ ່ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍນ້ັນ, ຄາດ

ວ່າ ການເກັບຜະລິ ດຕະພັນ ເຄື່ ອງປ່າຂອງດົງ ເຊັ່ ນ: ໄມ້, ຜັກປ່າ ຫ ື  ຮາກໄມ້ ຈະໄດ້ໜ້ອຍລົງ ແຕ່ກ່ໍບໍ່ ສາມາດ 

ວັດແທກມູນຄ່າການສູນເສຍ ເປັນເງິ ນໄດ້.  

 

ຊົນລະປະທານ: ລະບົບຊົນລະປະທານ ຍັງຈະບໍ່ ສາມາດສ້ອມແປງໄດ້ ໃນລະດູແລ້ງທ ່ ຈະມາເຖິງ (2018–2019) 

ເຊິ່ ງຈະເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າທໍານຽມ ແລະ ບໍ່ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້. ການສູນເສຍຄາດຄະເນ ຄາດຄະເນ 

22,6 ຕ້ືກ ບ. 

 

ຜົນກະທົບທາງສຼັງຄົມ ຈາກຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ໃນຂະແໜງກະສິກ າ  

 

ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ໃນຂະແໜງກະສິ ກໍາ ມັກຈະສ່ົງຜົນໃຫ້ ລາຍຮັບຫ ຸ ດລົງ ໃນເວລາຕ່ໍມາ, 

ບໍ່ ສາມາດຄໍ ້ າປະກັນສະບຽງອາຫານໄດ້ ແລະ ຂາດໂພຊະນາການ ໃນໄລຍະສ້ັນ ແລະ ໄລຍະກາງ. ເພ່ືອສ້າງ
ຄວາມເຂົ ້ າໃຈ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຂອງນໍ ້ າຖ້ວມ ຕ່ໍກັບ ເສດຖະກິດ ແລະ ການຄໍ ້ າປະກັນສະບຽງອາຫານ 

ຂອງຄົວເຮື ອນ, ຈຶ່ ງໄດ້ເກັບກໍາຂໍ ້ ມູນເພ ່ ມຕ່ືມ ໃນເວລາຢ້ຽມຢາມ ເພ່ືອປະເມ ນຄວາມຕ້ອງການຫ ັ ງໄພພິບັດ 

ໃນຄ້ັງນ ້  ໃນ 5 ແຂວງຄື : ແຂວງຫ ວງພະບາງ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ຄໍ າມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈໍ າປາ

ສັກ. ໃນໄລຍະທົດສະວັດຜ່ານມາ, ບົດສຶ ກສາຄ້ົນຄວ້າ ໃນທ່ົວປະເທດ ຫ າຍສະບັບ ໄດ້ສ້າງຄວາມເຂົ ້ າໃຈ
ລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ສະພາບການຄໍ ້ າປະກັນ ສະບຽງອາຫານ ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ ງໄດ້ຖື ກນໍ າໃຊ້ເປັນ ຂໍ ້ ມູນເບື ້ ອງ
ຕ້ົນ ເພ່ືອການປຽບທຽບກັບ ສະພາບການໃນປະຈຸບັນ ໃນພ້ືນທ ່  ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກນໍ ້ າຖ້ວມ.43 ໃນ

ເວລາປົກກະຕິນ້ັນ, ປະຊາກອນຊົນນະບົດ ຄາດຄະເນຢູ່ທ  14,2 ສ່ວນຮ້ອຍ ແມ່ນບໍ່ ສາມາດຄໍ ້ າປະກັນ 

                                                           
43 ບົດສຶ ກສາຄ້ົນຄວ້າເລົ່ ານ ້  ດໍ າເນ ນຂຶ ້ ນໂດຍ ອົງການອາຫານໂລກ ແລະ ຮວມທັງ ການວິ ເຄາະ ລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ການ

ຄໍ ້ າປະກັນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ ຂອງສະບຽງອາຫານ ໃນ ສປປ ລາວ ປ  2007; ແຜນທ ່  ການຄໍ ້ າປະກັນ ສະບຽງອາຫານ 

ແລະ ໂພຊະນາການ ໃ ສປປ ລາວ ປ  2013; ແລະ ບົດລາຍງານ ການປະເມ ນຜົນລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ການຄໍ ້ າປະກັນ

ສະບຽງອາຫານ ສໍ າລັບ ປ  2015–16, ຂຽນຂຶ ້ ນໃນປ  2017 ແຕ່ບໍ່ ໄດ້ຈັດພິມເຜ ຍແຜ່. 
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ສະບຽງອາຫານໄດ້ ເຊິ່ ງໃນນ້ັນ 13,1 ສ່ວນຮ້ອຍ ບໍ່ ສາມາດຄໍ ້ າປະກັນ ສະບຽງອາຫານໄດ້ ໃນລະດັບປານກາງ 

ແລະ 1.1 ສ່ວນຮ້ອຍ ບໍ່ ສາມາດຄໍ ້ າປະກັນ ສະບຽງອາຫານໄດ້  ໃນລະດັບຮຸນແຮງ.44  

 

ການສົນທະນາກັບຊຸມຊົນ ໃນເວລາດໍ າເນ ນ ການປະເມ ນຄວາມຕ້ອງການຫ ັ ງໄພພິບັດ ໃນຄ້ັງນ ້  ໄດ້ປະເມ ນ
ຕົວບ່ົງຊ ້

 ້ ຈໍ ານວນໜ່ຶງ ກ່ຽວກັບ ການຄໍ ້ າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ການດໍ າລົງຊ ວິ ດ. ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງ

ກິນ ແລະ ໝວດອາຫານ ທ ່ ຄົວເຮື ອນ ບໍ ລິ ໂພກໃນໄລຍະ 24 ຊ່ົວໂມງຜ່ານມານ້ັນ ໄດ້ນໍ າມາສົນທະນາກັບ 79 

ກຸ່ມ. ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ, ສອງສ່ວນສາມລຸ່ມສຸດ ຂອງຄົວເຮື ອນນ້ັນ ບໍ ລິ ໂພກອາຫານລະຫວ່າງ 4 ເຖິງ 7 ໝ

ວດອາຫານ, ແລະ ສອງສ່ວນສາມເທິ ງສຸດ ຂອງຄົວເຮື ອນນ້ັນ ບໍ ລິ ໂພກອາຫານລະຫວ່າງ 10 ເຖິງ 12 ໝ

ວດອາຫານ.ຕາຕະລາງ 28 ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມແຕກຕ່າງຈະແຈ້ງ ລະຫວ່າງ 2 ແຂວງພາກເໜືອ 

(ຫ ວງພະບາງ ແລະ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ) ແລະ ບັນດາແຂວງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ (ຄໍ າມ່ວນ, ສະຫວັນ

ນະເຂດ ແລະ ຈໍ າປາສັກ). ຕາຕະລາງ 28 ສະຫ ຸ ບຫຍໍ ້ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງອາຫານການກິນ ຂອງ

ປະຊາກອນ, ຈັດຕາມແຂວງ ແລະ ຈັດຕາມສັດສ່ວນປະຊາກອນ. 

 

ຕາຕະລາງ 28: ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງ ອາຫານການກິນໃນຄົວເຮ ອນ, ຈຼັດຕາມແຂວງ 

ແຂວງ 

ໝວດອາຫານທ່ີບ ລິໂພກ  

(ອຼັ ດຕາສ່ວນຮ້ອຍ) 

ຈ ານວນກຼຸ ່ມ

ສົນທະນາ 

ສອງສ່ວນ

ສາມຕ ່ າສຼຸດ 

4–7 ໝວດ

ອາຫານ 

ສອງສ່ວນ

ສາມກາງ 

7–9 ໝວດ

ອາຫານ 

ສອງສ່ວນສາມ

ສູງສຼຸດ 

10–12 ໝວດ

ອາຫານ 

ຫ ວງພະບາງ 11 22 67 18 

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 8 15 77 13 

ຄໍ າມ່ວນ 56 22 22 18 

ສະຫວັນນະເຂດ 33 53 13 15 

ຈໍ າປາສັກ 45 55 0 11 

ລວມ 33 34 33 75 

ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ຂໍ ້ ມູນໄດ້ມາຈາກ ການຈັດກຸ່ມສົນທະນາ.  

 

ນອກຈາກນ້ັນແລ້ວ ກ່ໍຍັງໄດ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບ ອົງປະກອບຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: ຂອບເຂດທ ່ ປະສົບກັບ ຄວາມບໍ່

ສາມາດໃນການຄໍ ້ າປະກັນ ສະບຽງອາຫານ ແລະ ດັດສະນ ຍຸດທະສາດຮັບມື . ໃນເວລາຈັດກຸ່ມສົນທະນານ້ັນ, 

ບັນດາຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມສົນທະນາ ໄດ້ປະສົບກັບ ທ່າອ່ຽງທ່ົວໄປຂອງ ຄວາມສາມາດ ຄໍ ້ າປະກັນສະບຽງອາຫານ 

ເຖິງ ຄວາມບໍ່ ສາມາດ ໃນການຄໍ ້ າປະກັນ ສະບຽງອາຫານ ໃນລະດັບໜ້ອຍ ເຊິ່ ງມ ບາງກໍລະນ ທ ່  ບໍ່ ສາມາດ 

ຄໍ ້ າປະກັນ ສະບຽງອາຫານ ໃນລະດັບກາງ ແລະ ມ ໜ້ອຍກວາ 10 ສ່ວນຮ້ອຍ ທ ່ ລາຍງານວ່າ ບໍ່ ສາມາດ ຄໍ ້ າ

ປະກັນ ສະບຽງອາຫານ ໃນລະດັບຮຸນແຮງ (ເບິ່ ງຕາມ ຕາຕະລາງ 29). ອັດຕາສ່ວນໜ່ຶງ ຂອງການສົນທະນາ

                                                           
44 ອົງການອາຫານໂລກ, ບົດລາຍງານ ການປະເມ ນຜົນລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ການຄໍ ້ າປະກັນສະບຽງອາຫານ ສໍ າລັບ ປ  

2015–16, ຂຽນຂຶ ້ ນໃນປ  2017. 
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ກຸ່ມ ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບ ການຮັບເອົ າ ຍຸດທະສາດຮັບມື  ທ ່ ບໍ່ ຫຍຸ້ງຍາກ (ເຊັ່ ນ: ການຢື ມອາຫານ ຫ ື  ການ

ກິນອາຫານ ລາຄາບໍ່ ແພງ), ແຕ່ບາງຄົວເຮື ອນ ໄດ້ຈໍ າກັດ ຂະໜາດອາຫານລົງ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ ໃນແຂວງຄໍ າ
ມ່ວນ ແລະ ແຂວງຫ ວງພະບາງ ຈໍ າກັດການບໍ ລິ ໂພກຂອງພວກເຂົ າ ເພ່ືອໃຫ້ເດັກໄດ້ກິນ ຫ ື  ຫ ຸ ດຈໍ ານວນ

ຄາບອາຫານຕ່ໍວັນລົງ (ເບິ່ ງຕາມ ຕາຕະລາງ 30).  

 

 

ຕາຕະລາງ 29: ຄົວເຮ ອນທ່ີປະສົບກຼັບ ຄວາມບ ່ ສາມາດຄ ້ າປະກຼັນ ສະບຽງອາຫານ, ຈຼັດຕາມແຂວງ 

ແຂວງ 

 

ລະດຼັບຂອງຄວາມບ ່ ສາມາດ ຄ ້ າປະກຼັນ

ສະບຽງອາຫານ ໃນຄົວເຮ ອນ (ອຼັ ດຕາ

ສ່ວນຮ້ອຍ)  
ຈ ານວນກຼຸ ່ມ

ສົນທະນາ 

ບ ່ ມີ ໜ້ອຍ ປານກາງ 
ຮຼຸນ

ແຮງ 

ຫ ວງພະບາງ 39 50 6 6 18 

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 48 38 5 10 21 

ຄໍ າມ່ວນ 52 43 0 5 21 

ສະຫວັນນະເຂດ -- -- -- -- -- 

ຈໍ າປາສັກ 8 92 0 0 12 

ລວມ 37 53 5 5 59 

ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ຂໍ ້ ມູນໄດ້ມາຈາກ ການຈັດກຸ່ມສົນທະນາ.  

ໝາຍເຫດ: ຂໍ ້ ມູນສໍ າລັບແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແມ່ນບໍ່ ຖື ກຕ້ອງ ຍ້ອນຂໍ ້ ຜິດພາດໃນເວລາເກັບຂໍ ້ ມູນ. 

 

ຕາຕະລາງ 30: ຄົວເຮ ອນ ທ່ີຮຼັບເອົາ ຍຼຸດທະສາດຮຼັບມ  ເພ ່ ອເອົາຊະນະ ການຂາດເຂີນອາຫານ, ຈຼັດຕາມ

ແຂວງ 

ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ຂໍ ້ ມູນໄດ້ມາຈາກ ການຈັດກຸ່ມສົນທະນາ ແລະ ອ ງຕາມ ດັດສະນ ຍຸດທະສາດຮັບມື  (RCSI). 

ໝາຍເຫດ: ຂໍ ້ ມູນສໍ າລັບແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແມ່ນບໍ່ ຖື ກຕ້ອງ ຍ້ອນຂໍ ້ ຜິດພາດໃນເວລາເກັບຂໍ ້ ມູນ. 

 

ແຂວງ 

ຄົວເຮ ອນ ທ່ີຮຼັບເອົາຍຼຸດທະສາດຕ່າງໆ (ອຼັ ດຕາສ່ວນຮ້ອຍ)  

ກິນອາຫານ ທ່ີ

ບ ່ ມຼັກປານໃດ 

ແຕ່ວ່າ ລາຄາ

ບ ່ ແພງ 

ຢ ມອາຫານ 

ຫ   ອາໃສ

ການຊ່ວຍ

ເຫ  ອຈາກ 

ໝູ່ເພ ່ ອນ/ພ່ີ

ນ້ອງ 

ຈ າກຼັດ

ປະລິມານ

ອາຫານ 

ໃນແຕ່

ລະຄາບ 

ຜູ້ໃຫຍ່ ຈ າ

ກຼັດ ການ

ບ ລິໂພກ 

ເພ ່ ອໃຫ້

ເດຼັກໄດ້ກິນ 

ຫ ຼຸ ດຈ າ

ນວນຄາບ

ອາຫານຕ ່

ວຼັນລົງ 

ຈ ານວນ

ກຼຸ ່ມ

ສົນທະນາ 

ຫ ວງພະບາງ 24 24 0 6 6 17 

ນະຄອນຫ ວ
ງວຽງຈັນ 

25 13 0 0 0 8 

ຄໍ າມ່ວນ 33 24 10 14 10 21 

ສາລະວັນ -- -- -- -- -- -- 

ຈໍ າປາສັກ 0 33 0 0 0 12 

ລວມ 32 29 9 13 5 58 
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ການຢື ມເງິ ນ ແມ່ນເປັນຍຸດທະສາດຮັບມື  ທ ່ ພົບເຫັນຫ າຍ. ຕາມການລາຍງານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໜ ້ ຄ້າງຈ່າຍ ແມ່ນ

ຍັງຢູ່ໃນລະດັບປົກກະຕິ ໃນເວລານ ້ ຂອງປ  ສໍ າລັບຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມສົນທະນາກຸ່ມ 70 ສ່ວນຮ້ອຍ. ສ່ວນຫ າຍແລ້ວ

, ເງິ ນທ ່ ກູ້ຢື ມມານ້ັນ ແມ່ນເພ່ືອຊື ້ ເຄື່ ອງປູກ (73 ສ່ວນຮ້ອຍ), ສໍ າລັບ ການລົງທຶ ນ (53 ສ່ວນຮ້ອຍ), ສໍ າລັບ 

ລາຍຈ່າຍທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບສຸຂະພາບ (39 ສ່ວນຮ້ອຍ) ແລະ ສໍ າລັບການຮຽນ (37 ສ່ວນຮ້ອຍ). ຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ

ສົນທະນາກຸ່ມ ປະມານ ສອງສ່ວນສາມ (65 ສ່ວນຮ້ອຍ) ກັງວົນໃຈວ່າ ລະດັບໜ ້ ສິ ນ ທ ່ ພວກເຂົ າໄດ້ຢື ມມາ

ແລ້ວນ້ັນ ຈະກະທົບກັບ ຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົ າ ໃນການກູ້ຢື ມໃນອະນາຄົດ, ສ່ວນ 59 ສ່ວນຮ້ອຍ 

ກັງວົນໃຈວ່າ ພວກເຂົ າຈະບໍ່ ສາມາດ ກູ້ຢື ມເງິ ນໄດ້ອ ກ ຍ້ອນວ່າພວກເຂົ າບໍ່ ສາມາດຈ່າຍຄື ນ ໜ ້ ຄົງຄ້າງ ຫ ັ ງ
ຈາກລະດູຝົນນ ້  ເຊິ່ ງຈະກະທົບກັບ ຜົນຜະລິ ດກະສິ ກໍາ ຂອງພວກເຂົ າ ໃນອະນາຄົດ.  

 

ຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມສົນທະນາກຸ່ມ ປະມານ 82 ສ່ວນຮ້ອຍ ສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມກັງວົນໃຈ ກ່ຽວກັບ 

ການຂາດເຂ ນລາຍຮັບຄອບຄົວ ເຊິ່ ງເປັນຜົນມາຈາກ ນໍ ້ າຖ້ວມຄ້ັງນ ້  ແລະ 89 ສ່ວນຮ້ອຍ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້

ວ່າ ການເຮັດນາ ບໍ່ ແມ່ນພຽງແຕ່ ແຫ ່ ງລາຍຮັບດຽວຂອງພວກເຂົ າ. ໃນການສົນທະນາກຸ່ມນ້ັນ, 90 ສ່ວນ

ຮ້ອຍ ເວົ ້ າວ່າ ການອົບພະຍົກຕາມລະດູການ ເພ່ືອຊອກວຽກ ແມ່ນເປັນການປະຕິບັດທ່ົວໄປ.45 ເຖິງຢ່າງນ້ັນ

ກ່ໍຕາມ, 62 ສ່ວນຮ້ອຍ ລະບຸໃຫ້ຮູ້ເຖິງ ແຜນອົບພະຍົກ ທ ່ ຫ າຍກວ່າປົກກະຕິ ໃນປ ນ ້  ຍ້ອນບໍ່ ໄດ້ຮັບຜົນ

ຕອບແທນ ຈາກການປູກພືດ ແລະ ຍ້ອນສູນເສຍລາຍຮັບ. 

 

ຍັງຕ້ອງໄດ້ເບິ່ ງອ ກວ່າ ແຮງງານທ ່ ມ ເພ ່ ມຂຶ ້ ນ ຍ້ອນກະສິ ກອນ ຜູ້ທ ່ ບໍ່ ມ ພືດຜົນໃຫ້ເກັບກ່ຽວນ້ັນ ຈະເຮັດໃຫ້
ຄ່າແຮງງານ ຫ ຸ ດລົງຫ ື ບໍ່  ໃນຂົ ງເຂດ ແລະ ຂະແໜງການ ທ ່ ບໍ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງ ຈາກນໍ ້ າຖ້ວມ ໃນປະ
ເທດນ ້  ແລະ ຈະມ ຜົນກະທົບຫ ື ບໍ່  ກັບເສດຖະກິດຂອງຄົວເຮື ອນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ທ ່

ເກ ດຈາກ ນໍ ້ າຖ້ວມ ປາກົດວ່າ ຢູ່ໃນລະດັບ ທ ່ ສາມາດ ຈັດການໄດ້ ກ່ໍຕາມ ແຕ່ວ່າ ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານ 

ລາຍຮັບຄົວເຮື ອນ (ແລະໜ ້ ສິ ນ), ການຄໍ ້ າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ໃນລະດັບການຮັບມື
ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຄວາມບໍ່ ສາມາດຄໍ ້ າປະກັນສະບຽງອາຫານ ຄວນໄດ້ຮັບການຕິດຕາມຢ່າງລະມັດລະວັງ ໃນ
ໄລຍະ 6 ເດື ອນຕ່ໍໄປ ຈົນກວ່າວ່າ ຄົວເຮື ອນຕ່າງໆ ສໍ າເລັດການເກັບກ່ຽວຄ້ັງຕ່ໍໄປ ເພ່ືອປ້ອງກັນ ບໍ່ ໃຫ້ຊ ວິ ດ

ການເປັນຢູ່ ໜັກໜ່ວງຂຶ ້ ນ ແລະ ເພ ່ ມລະດັບຄວາມທຸກຍາກ.  

 

ຍຸດທະສາດຟື ້ ນຟູ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ສໍ າລັບຂະແໜງກະສິ ກໍາ  
  

ຂະແໜງກະສິ ກໍາ ໄດ້ຖື ກກະທົບຫ າຍຈາກ ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍໃນລະບົບການຜະລິ ດ ໃນ 5 

ຂະແໜງການຍ່ອຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ມ ຄວາມຕ້ອງການຊ່ວຍເຫ ື ອໃນທັນທ  ສໍ າລັບ ການຜະລິ ດພືດລະດູແລ້ງ

, ແຕ່ວ່າ ວິ ທ ການໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ຢ່າງເປັນລະບົບ ຕ້ອງພິຈາລະນາເຖິງ ຄວາມສ່ຽງໄພຂອງ ຄົວ

                                                           
45 ການອົບພະຍົກຂອງແຮງງານສ່ວນຫ າຍ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃນ ສປປ ລາວ (79 ສ່ວນຮ້ອຍ) ເຊິ່ ງປະເທດໄທ ແມ່ນເປັນ
ທາງເລື ອກທ ສອງ (59 ສ່ວນຮ້ອຍ) ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໄປບັນດາແຂວງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້. ວຽກທ ່ ນິ ຍົມກັນຫ າຍທ ່

ສຸດ ແມ່ນວຽກກ່ໍສ້າງ (73 ສ່ວນຮ້ອຍ) ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ (65 ສ່ວນຮ້ອຍ) ເຊິ່ ງຄ່າແຮງງານສະເລ່ຍ ແມ່ນຢູ່ປະມານ  

56,000–65,000 ກ ບຕ່ໍວັນ ແລະ ສູງກວ່ານ ້  ໃນເວລາເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ.  
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ເຮື ອນກະສິ ກອນ, ລະບົບກະສິ ກໍາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ເຂດກ້ັນນໍ ້ າ. ຕາຕະລາງ 31 ສະຫ ຸ ບຫຍໍ ້ ກ່ຽວກັບ ຄວາມ

ຕ້ອງການເພ່ືອຟື ້ ນຟູ ເຊິ່ ງໄດ້ອະທິ ບາຍລະອຽດ ໃນຂ້າງລຸ່ມນ ້ . 

 

ຄວາມຕ້ອງການຟື ້ ນຟູ ໄລຍະສ້ັນ (1 ປ )  

 

ບູລິ ມະສິ ດ ໃນໄລຍະສ້ັນ ແມ່ນການປ້ອງກັນ ເພ່ືອບໍ່ ໃຫ້ ອາຫານຂອງຄົວເຮື ອນ ປະມານ 128.890 ຄົວເຮື ອນ 

(745.681 ຄົນ) ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກນໍ ້ າຖ້ວມນ້ັນ ຂາດເຂ ນ ໂດຍເອົ າໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ສໍ າລັບຄົວເຮື ອນ
ທຸກຍາກ ແລະ ມ ຄວາມສ່ຽງ ເຊິ່ ງຄາດຄະເນວ່າມ  10-20 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈໍ ານວນປະຊາກອນ (ຂຶ ້ ນກັບແຕ່ລະ
ແຂວງ), ໃນນ ້  ຄວນລວມເຖິງ ແຮງງານທ ່ ບໍ່ ມ ດິ ນ ຜູ້ທ ່ ອາດຈະບໍ່ ໄດ້ສູນເສຍ ຊັບສິ ນ ຫ ື  ຜົນຜະລິ ດ ໃນເວລານໍ ້ າ
ຖ້ວມ ແຕ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ການສູນເສຍໂອກາດເຮັດວຽກ ແລະ ສູນເສຍລາຍຮັບ ຈາກເນື ້ ອທ ່ ນາຂອງ
ເຈົ ້ າຂອງດິ ນ ຖື ກທໍາລາຍ, ການຊ່ວຍເຫ ື ອເງິ ນສົດ ເພ່ືອຊ່ວຍເຫ ື ອດ້ານອາຫານ ໃຫ້ຄົວເຮື ອນທ ່ ມ ຄວາມສ່ຽງ 

ເປັນເວລາ 6 ເດື ອນ ຈົນກວ່າຈະຮອດ ລະດູເກັບກ່ຽວ ໃນເດື ອນເມສາ 2019 ອາດເປັນການເພ ້
່ ມກໍາລັງຊື ້  ແລະ 

ຮັບປະກັນ ດ້ານໂພຊະນາການທ ່ ຈໍ າເປັນ ສໍ າລັບ ສະມາຊິ ກໃນຄົວເຮື ອນ ແລະ ປົກປ້ອງ ຊັບສິ ນທ ່ ຍັງເຫ ື ອຢູ່, 

ບົດຮຽນ ແລະ ເພ່ືອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ແຜນການໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ເພ່ືອປັບປຸງ ຕາໜ່າງຄວາມ
ປອດໄພຂອງສັງຄົມນ້ັນ ຄວນບັນທຶ ກໄວ້ຢູ່ ກົມສັງຄົມສົງເຄາະ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດ ການ
ສັງຄົມ.  
 

ປຼັດໄຈນ າເຂ້ົາສູ່ການປູກພ ດລະດູແລ້ງ ແລະ ການຊ່ວຍເຫ ື ອ ຄວນຈັດຫາໃຫ້ ຄົວເຮື ອນກະສິ ກອນ ທ ່ ໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບ ຢ່າງໜ້ອຍ ຈົນຮອດການປູກຝັງ ສໍ າລັບ ລະດູເກັບກ່ຽວຕ່ໍໄປ ໃນລະດູແລ້ງ ຫ ື  ລະດູຝົນ ເຊິ່ ງຂຶ ້ ນ
ກັບວ່າ ຊຸມຊົນ ແລະ ຄົວເຮື ອນນ້ັນ ປູກພືດໃຊ້ນໍ ້ າຝົນ ຫ ື  ປູກພືດໃຊ້ນໍ ້ າຊົນລະປະທານ, ການສະໜອງແນວ

ພັນ ແລະ ປຸ໋ ຍ ໃຫ້ທັນເວລານ້ັນ ແມ່ນຈໍ າເປັນ ສໍ າລັບ ລະດູແລ້ງ 2018–2019 ເຊິ່ ງກໍາລັງຈະເລ ່ ມຂຶ ້ ນ ໃນໄວໆ

ນ ້ . ນອກຈາກນ້ັນແລ້ວ, ຄົວເຮື ອນທ ່ ມ ດິ ນໜ້ອຍ ແລະ ຄົວເຮື ອນທ ່ ບໍ່ ມ ດິ ນ ຄວນໄດ້ຮັບ ເຄື່ ອງປູກຜັກ ເພ່ືອ
ສ່ົງເສ ມການຜະລິ ດອາຫານ ແລະ ເຂົ ້ າເຖິງອາຫານໄດ້ຫ າກຫ າຍ, ຄວນພິຈາລະນາ ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫ ື ອ ເພ່ືອ

ຄຸ້ມຄອງໜ ້ ສິ ນຄົວເຮື ອນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຈ່າຍຄື ນ ເງິ ນກູ້ຢື ມຄ້າງຈ່າຍ.  

 

ຂະແໜງສຼັດລ້ຽງ ຄວນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ື ອທັນທ  ສໍ າລັບ ອາຫານສັດ ແລະ ອາຫານເສ ມ ໃນພ້ືນທ ່  ທ ່ ໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບ ເປັນເວລາຢ່າງໜ້ອຍ 6 ເດື ອນ ຈົນຮອດລະດູເກັບກ່ຽວຕ່ໍໄປ (ໃນພ້ືນທ ່ ມ ນໍ ້ າຊົນລະປະທານ) ຫ ື  

ຈົນຮອດລະດູຝົນ ທ ່ ສາມາດມ ອາຫານສັດເກ ດໃໝ່ ຕາມທໍາມະຊາດ, ການເບິ່ ງແຍງຂອງສັດຕະວະແພດ 

ແລະ ການບໍ ລິ ການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ ຄວນຈັດຂຶ ້ ນໃນທັນທ ເຊັ່ ນກັນ ເພ່ືອປ້ອງກັນ ການສູນເສຍເພ ່ ມ
ຕ່ືມ ຈາກສັດເຈັບປ່ວຍ ແລະ ສັດຕາຍ, ສັດປ ກທ ່ ສູນຫາຍໄປນ້ັນ ສາມາດປ່ຽນແທນໃຫ້ໄດ້ ໃນການຟື ້ ນຟູ

ໄລຍະສ້ັນ ພ້ອມທັງໃຫ້ອາຫານ ແລະ ໃຫ້ບໍ ລິ ການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ.  

 

ໃນລັກສະນະດຽວກັນນ້ັນ, ການຊ່ວຍເຫ ື ອໃຫ້ ຂະແໜງການປະມົງ ແລະ ສຼັດນ ້ າ ຄວນພິຈາລະນາ ສະໜອງ
ລູກປາ ເພ່ືອປ່ຽນແທນລູກປາທ ່ ເສຍໄປ ແລະ ສະໜອງອາຫານເພ່ືອລ້ຽງປາໃນໜອງປາ, ໃນບາງຈຸດ ທ ່ ນໍ ້ າ
ຖ້ວມ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ໃຫ້ ໜອງປາ ຄວນໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫ ື ອ ເພ່ືອສ້ອມແປງໂຄງລ່າງເຫ ົ່ ານ ້  ຜ່ານ
ທາງແຜນງານໃດໜ່ຶງຂອງລັດ ຫ ື  ຜ່ານທາງອົງປະກອບຂອງ ຕາໜ່າງຄວາມປອດໄພ, ການອອກແບບ
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ກ່ໍສ້າງ ໃນຂະແໜງການປະມົງນ້ັນ ຄວນໃຫ້ທົນທານຕ່ໍນໍ ້ າຖ້ວມ ໄດ້ຫ າຍຂຶ ້ ນ ແລະ ເປັນໄປຕາມຫ ັ ກການ
ການ “ສ້າງຄື ນໃໝ່ໃຫ້ດ ກວ່າເກ່ົາ”. 

 

ການລົງທຶ ນ ໃນການຟື ້ ນຟູ ໂຄງລ່າງພ ້ ນຖານດ້ານຊົນລະປະທານ ແມ່ນມ ຄວາມສໍ າຄັນ ໂດຍຕ້ອງນໍ າໃຊ້ ວິ ທ 
ການລະອຽດ ເພ່ືອຮັບປະກັນ ຄວາມທົນທານ ແລະ ການປັບຕົວຮັບມື ກັບໄພພິບັດທ ່ ອາດຈະເກ ດຂຶ ້ ນໃນ
ອະນາຄົດ. ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ບູລິ ມະສິ ດຂອງການສ້ອມແປງ ແລະ ການຟື ້ ນຟູຊົນລະປະທານ ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບ ໃຫ້ທັນກັບເວລາ ເພ່ືອຫ  ກເວ້ັນ ການສູນເສຍເພ ່ ມຕ່ືມ ຈາກ ການປູກຝັງໃນລະດູແລ້ງນ້ັນ ໃນບາງ
ຄ້ັງ ກ່ໍຂັດກັບ ການທົບທວນແບບກ່ໍສ້າງ ຢ່າງລະອຽດ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ ລະບົບຊົນລະປະທານ ມ ຄວາມທົນທານ
ຫ າຍຂຶ ້ ນ. ສະນ້ັນ, ຈຶ່ ງແນະນໍ າໃຫ້ ດໍ າເນ ນການປະເມ ນຜົນດ້ານວິ ຊາການ ທ ່ ລະອຽດຫ າຍກວ່າ ເພ່ືອຊອກຫາ
ຄວາມເສຍຫາຍ ໃຫ້ເຈາະຈົງ ແລະ ເພ່ືອປັບປຸງ ການຄາດຄະເນ ມູນຄ່າສ້ອມແປງ ແລະ ປັບປຸງ ລະບົບ
ຊົນລະປະທານ ເນື່ ອງຈາກວ່າ ວຽກດ່ັງກ່າວມານ ້  ມ ຂະໜາດໃຫຍ່ ສະນ້ັນ ມູນຄ່າຂອງຊົນລະປະທານ ແລະ 

ອົງປະກອບເພ່ືອການຟື ້ ນຟູ ຈຶ່ ງກໍານົດຢູ່ໃນຄວາມຕ້ອງການເພ່ືອການຟື ້ ນຟູ ໄລຍະສ້ັນ ແລະ ໄລຍະກາງ. 

 

ຄວາມຕ້ອງການຟື ້ ນຟູ ໄລຍະກາງ (2 ປ )  

 

ໃນໄລຍະກາງ, ລະບົບຜະລິດກະສິກ າ ຈະຕ້ອງການ ການຊ່ວຍເຫ ື ອເພ ່ ມຕ່ືມ ເພ່ືອຟື ້ ນຟູໃຫ້ໄດ້ເຕັມທ ່  ແລະ 

ເພ່ືອສ້າງຄື ນໃຫ້ດ ກວ່າເກ່ົາ, ປັດໄຈນໍ າເຂົ ້ າປູກຝັງເພ ່ ມຕ່ືມ ສໍ າລັບ ລະດູຝົນປ  2019 ແລະ ລະດູແລ້ງປ  

2019–2020 ຈໍ າເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາໃຫ້ ພ້ືນທ ່  ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫ າຍສຸດ ຍ້ອນມ ຄວາມແຕກຕ່າງ 

ທາງດ້ານວິ ທ ການປູກຝັງ ແລະ ທາງເລື ອກຂອງຊະນິ ດແນວພັນ. ຍ້ອນມ ຄວາມແຕກຕ່າງເລົ່ ານ ້ , ການຊ່ວຍ

ເຫ ື ອ ຄວນພິຈາລະນາໃຫ້ຫ າຍລະດູ ເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ ຂະແໜງການປູກພືດນ ້  ກັບຄື ນມາເປັນປົກກະຕິ. 

 

ການປ່ຽນແທນ ສັດຄ້ຽວເອື ້ ອງ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່ ຄວນພິຈາລະນາ ສະໜອງໃຫ້ ຫ ັ ງຈາກທ ່  
ທ່ົງຫຍ້າລ້ຽງສັດ ຟື ້ ນກັບຄື ນເຕັມທ ່ ແລ້ວ ໃນລະດູຝົນປ  2019. ຖ້າດ ແທ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການປູກ ອາຫານ
ສັດ ສາມາດໄດ້ຮັບການສ່ົງເສ ມ ໃນລະດູຝົນຕ່ໍໄປ ເພ່ືອສ້າງອາຫານສັດ ໃຫ້ໄດ້ດ ກວ່າເກ່ົາ ເຊິ່ ງຮວມທັງ ການ
ປັບປຸງ ການເກັບມ້ຽນ ແລະ ການຈັດການ ຫຍ້າອາຫານສັດ ຫ ັ ງລະດູເກັບກ່ຽວ, ການຟື ້ ນຟູ ແລະ ສ້ອມແປງ 

ລະບົບຊົນລະປະທານ ຈະສື ບຕ່ໍ ໃນໄລຍະກາງນ ້ . 

 

ໃນໄລຍະນ ້  ຄວນຊອກຫາ ແລະ ສຶ ກສາກ່ຽວກັບ ການຄຼຸ ້ມຄອງເຂດສຼັນປຼັນນ ້ າ ທ ່ ດ ກວ່າເກ່ົາ ແລະ ນໍ າໃຊ້ວິ ທ 
ການປັບຕົວ ຂອງລະບົບກະສິ ກໍາ ໂດຍການສຶ ກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້, ພັດທະນາຍຸດທະສາດ, ໂຄງການທົດລອງ 

ແລະ ຂະຫຍາຍອອກໄປ ໃນເວລາຕ່ໍມາ, ຄວນສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ໃຫ້ການສ່ົງເສ ມ ລະບົບປົກປ້ອງສຼັງຄົມ 

ແລະ ວິທີການຂອງ ຕາໜ່າງຄວາມປອດໄພ ເຊິ່ ງຮວມທັງ ປະກັນໄພດ້ານກະສິ ກໍາ ແລະ ປັບປຸງ ການຄໍ ້ າ
ປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ລະບົບແຈ້ງເຕ ອນໄພລ່ວງໜ້າ ກ່ຽວກັບໄພພິບັດທາງສະພາບອາກາດ. ເນື່ ອງ
ຈາກວ່າ ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ໃນຂະແໜງກະສິ ກໍາ ມ ຂະຫນາດໃຫຍ່. ສະນ້ັນ, ລະບົບສະຖິຕິ
ກະສິ ກໍາ ແລະ ລະບົບລາຍງານຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍເປັນປະຈໍ ານ້ັນ ຄວນໄດ້ຮັບການທວນຄື ນ 
ແລະ ພິຈາລະນາຄື ນໃໝ່ ເພ່ືອປັບປຸງຂ້ັນຕອນການຕັດສິ ນໃຈ ໃນຂະແໜງການນ ້ .  

 

ຄວາມຕ້ອງການຟື ້ ນຟູ ໄລຍະຍາວ (2 ເຖິ ງ 5 ປ )  
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ການຟື ້ ນຟູໄລຍະຍາວນ້ັນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນໍ າໃຊ້ ນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບົບໃດໜ່ຶງ ທ ່ ເປັນການສ້າງຄື ນໃໝ່ໃຫ້
ດ ກວ່າເກ່ົາ ແລະ ສະ    ໜັບສະໜູນ ລະບົບຂະແໜງການກະສິ ກໍາ ໃຫ້ມ ຄວາມສາມາດປັບຕົວກັບສະພາບ
ດິ ນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດ ໄດ້ຫ າຍຂຶ ້ ນກວ່າເກ່ົາ, ການທົບທວນ ແລະ ການສຶ ກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທ ່ ດໍ
າເນ ນຂຶ ້ ນ ໃນວຽກງານຟື ້ ນຟູໄລຍະກາງ ມາຮອດປັດຈຸບັນ ແມ່ນສາມາດຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະ ຂະຫຍາຍໄດ້, 

ຜົນສໍ າເລັດຂອງ ຍຸດທະສາດພັດທະນາກະສິ ກໍາ ປ  2025 ແລະ ວິ ໄສທັດ ປ  2030 ຄວນໄດ້ຮັບການສະໜັບ
ສະໜູນ ໂດຍການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງເພ ່ ມຕ່ື

 ມ ໃຫ້ການຜະລິ ດ ແລະ ການປັບຕົວຂອງ ລະບົບກະສິ ກໍາ ໃນ 

ສປປ ລາວ.  

 

ຕາຕະລາງ 31: ຄວາມຕ້ອງການ ສ າລຼັບ ການຟ ້ ນຟູ ແລະ ປົວແປງຄ ນໃໝ່ ໃນຂະແໜງກະສິກ າ, ຈຼັດ

ຕາມຂະແໜງການຍ່ອຍ  

ໄລຍະສຼັ້ນ (1 ປີ) 

ຂະແໜງ

ການຍ່ອຍ 
ບູລິມະສິດຂອງການຟ ້ ນຟູ 

ມູນຄ່າ 

(ຕ ້ ກີບ) 

ພາກສ່ວນ

ຮຼັບຜິດຊອ

ບ 

ພືດ 
ສະໜອງປັດໄຈນໍ າເຂົ ້ າເຮັດກະສິ ກໍາ ສໍ າລັບ ການປູກພືດ 
ໃນລະດູແລ້ງ ແລະ ລະດູຝົນທ ່ ຈະມາເຖິງ. 35,9 

ກົມປູກຝັງ/
ພະແນກ 

ກະສິ ກໍາ 
ແລະ ປ່າໄມ້
ແຂວງ/
ຫ້ອງ ການ
ກະສິ ກໍາ 
ແລະ ປ່າໄມ້
ເມື ອງ 

ການປະມົງ 
ສະໜອງລູກປາ ແລະ ປັດໄຈນໍ າເຂົ ້ າເພ່ືອການລ້ຽງປາ, 

ແລະ ແຜນງານຟື ້ ນຟູບາງອັນ. 
42,4 

ກົມລ້ຽງສັດ 

ແລະ ການ
ປະມົງ /ພະ
ແນກ ກະສິ
ກໍາ ແລະ ປ່າ
ໄມ້ແຂວງ/
ຫ້ອງ ການ
ກະສິ ກໍາ 
ແລະ ປ່າໄມ້
ເມື ອງ 

ສັດລ້ຽງ 

ສະໜອງອາຫານສັດເພ ່ ມຕ່ືມ ແລະ ໃຫ້ບໍ ລິ ການສັດຕະວະ
ແພດ ເພ່ືອປົກປ້ອງສັດທ ່ ມ ຊ ວິ ດລອດ. ສະໜອງສັດປ ກ

ເພ່ືອປ່ຽນແທນ ສັດປ ກທ ່ ເສຍໄປ, ພ້ອມທັງ ສະໜອງຫາ

ຫານສັດ ແລະ ໃຫ້ບໍ ລິ ການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ. 

2,9 

ກົມສັດລ້ຽງ 
ແລະ ການ

ປະມົງ /ພະ
ແນກ ກະສິ
ກໍາ ແລະ ປ່າ
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ໄມ້ແຂວງ/
ຫ້ອງ ການ
ກະສິ ກໍາ 
ແລະ ປ່າໄມ້
ເມື ອງ 

ປ່າໄມ້ ບໍ່ ກ່ຽວຂ້ອງ   

ຊົນລະປະທາ
ນ 

ຟື ້ ນຟູໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ ຊົນລະປະທານ ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບ (ຫົວງານ ແລະ ຄອງສ່ົງນໍ ້ າ) 

34,0 

ກົມປູກຝັງ/
ພະແນກ 

ກະສິ ກໍາ 
ແລະ ປ່າໄມ້
ແຂວງ/
ຫ້ອງ ການ
ກະສິ ກໍາ 
ແລະ ປ່າໄມ້
ເມື ອງ 

ຊ່ວຍເຫ ື ອ
ອາຫານ 

(ເງິ ນສົດ) 

ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ື ອເປັນອາຫານ ໃນທັນທ  ເປັນເວລາ 6 

ເດື ອນ ຈົນກວ່າຈະຮອດລະດູເກັບກ່ຽວຄ້ັງຕ່ໍໄປ ໃນເດື ອນ
ເມສາ 2019 ເພ່ືອຫ  ກເວ້ັນບໍ່ ໃຫ້ ສະພາບການ ດ້ານ
ອາຫານ ແລະ ດ້ານໂພຊະຍາການ ໜັກໜ່ວງໄປກວ່າເກ່ົາ 

ໃນກຸ່ມປະຊາຊາກອນທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. 

116,3  

ລວມໄລຍະສຼັ້ນ  231,5  

ໄລຍະກາງ (2 ປີ) 

ພືດ 
ສະໜອງປັດໄຈນໍ າເຂົ ້ າເຮັດກະສິ ກໍາ ສໍ າລັບ ການປູກພືດ 
ໃນລະດູຝົນ.  

20,6 

ກົມປູກຝັງ/
ພະແນກ 

ກະສິ ກໍາ 
ແລະ ປ່າໄມ້
ແຂວງ/
ຫ້ອງ ການ
ກະສິ ກໍາ 
ແລະ ປ່າໄມ້
ເມື ອງ 

ການປະມົງ ບໍ່ ກ່ຽວຂ້ອງ    

ສັດລ້ຽງ 

ການປ່ຽນແທນ ສັດຄ້ຽວເອື ້ ອງ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜ
າດໃຫຍ່ ທ ່ ໄດ້ສູນເສຍໄປນ້ັນ ເຊິ່ ງຮວມທັງ ອາຫານສັດ 

ແລະ ການບໍ ລິ ການ ສັດຢາປ້ອງກັນພະຍາດ. ດໍ າເນ ນການ
ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຜະລິ ດ ອາຫານສັດ ເຊິ່ ງຮວມທັງ ການ
ເກັບມ້ຽນ ແລະ ການຈັດການອາຫານສັດ ຫ ັ ງລະດູເກັບ
ກ່ຽວ ໃຫ້ໄດ້ດ ກວ່າເກ່ົາ.  

60,2 

ກົມລ້ຽງສັດ 

ແລະ ການ
ປະມົງ /ພະ
ແນກ ກະສິ
ກໍາ ແລະ ປ່າ
ໄມ້ແຂວງ/
ຫ້ອງ ການ
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ກະສິ ກໍາ 
ແລະ ປ່າໄມ້
ເມື ອງ 

ປ່າໄມ້ ບໍ່ ກ່ຽວຂ້ອງ    

ຊົນລະປະທາ
ນ 

ຟື ້ ນຟູໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ ຊົນລະປະທານ ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນ

ກະທົບ (ຫົວງານ ແລະ ຄອງສ່ົງນໍ ້ າ), ແລະ ທົບທວນຄື ນ 

ລະບົບ ແລະ ວິ ທ ການ ຄຸ້ມຄອງ ເຂດສັນປັນນໍ ້ າ. 
16,2 

ກົມປູກຝັງ/
ພະແນກ 

ກະສິ ກໍາ 
ແລະ ປ່າໄມ້
ແຂວງ/
ຫ້ອງ ການ 

ກະສິ ກໍາ 
ແລະ ປ່າໄມ້
ເມື ອງ 

ລະບົບແຈ້ງ
ເຕືອນລ່ວງ
ໜ້າ 

ອອກແບບ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ລະບົບຕິດຕາມ 

ອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ເປັນປະຈໍ າ ແລະ ລະບົບລາຍ
ງານ ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ທ ່ ກ່ຽວກັບກັບ
ໄພພິບັດທາງສະພາບອາກາດ. 

ຍັງບໍ່ ທັນຮູ້ 

ກົມອຸຕຸ
ນິ ຍົມ ແລະ 
ອຸທົກກະສາ
ດ/ ກະຊວງ

ຊັບພະຍາກ
ອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ 
ສິ່ ງແວດ
ລ້ອມ/ ຄະນະ
ກໍາມະການ 
ປ້ອງກັນ 
ແລະ ຄວບ
ຄຸມ 
ໄພພິບັດ
ແຫ່ງຊາດ/

ກົມສັງຄົມ
ສົງເຄາະ 

ລະບົບປົກ
ປ້ອງສັງຄົມ 

ທວນຄື ນ ລະບົບ/ນະໂຍບາຍປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 

ແລະ ສ້າງຕ້ັງ ອົງປະກອບ ຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ ແລະ ຂ້ັນ
ຕອນປະຕິບັດງານ. 

ຍັງບໍ່ ທັນຮູ້ 

ກະຊວງ
ແຮງງານ 

ແລະ 
ສະຫວັດດ 
ການ
ສັງຄົມ/

ກະຊວງກະສິ
ກໍາ ແລະ ປ່າ
ໄມ້ 

ສະຖິຕິກະສິ
ກໍາ  

ທວນຄື ນ ແລະ ອອກແບບ ລະບົບສະຖິຕິກະສິ ກໍາທ ່ ເໝາະ
ສົມ ເຊິ່ ງຮວມທັງ ການລາຍງານ ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ 

ຍັງບໍ່ ທັນຮູ້ 
ກະຊວງກະສິ
ກໍາ ແລະ ປ່າ
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ການສູນເສຍ ເປັນປະຈໍ າ ສໍ າລັບທຸກໆຂະແໜງການກະສິ
ກໍາ ເພ່ືອປັບປຸງ ການປັບຕົວ ແລະ ການປ້ອງກັນ

ໄພພິບັດ. 

ໄມ້/ສູນ
ສະຖິຕິແຫ່ງ
ຊາດ 

ລວມໄລຍະສຼັ້ນ 97,0  

ໄລຍະຍາວ (2 ເຖິງ 5 ປີ) 

ພືດ ບໍ່ ກ່ຽວຂ້ອງ -   

ການປະມົງ ບໍ່ ກ່ຽວຂ້ອງ -   

ສັດລ້ຽງ ບໍ່ ກ່ຽວຂ້ອງ -   

ສັດປ ກ ບໍ່ ກ່ຽວຂ້ອງ -   

ຊົນລະປະທາ
ນ 

ຟື ້ ນຟູໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ ຊົນລະປະທານ ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບ (ຫົວງານ ແລະ ຄອງສ່ົງນໍ ້ າ). 

28,8 

ກົມປູກຝັງ/
ພະແນກ 

ກະສິ ກໍາ 
ແລະ ປ່າໄມ້
ແຂວງ/ຫ້ອງ 
ການກະສິ
ກໍາ ແລະ ປ່າ
ໄມ້ເມື ອງ 

ຂະແໜງ
ກະສິ ກໍາໂດຍ
ລວມ 

ພິຈາລະນາກ່ຽວກັບ ການປັບຕົວເຂົ ້ າກັບ ການປ່ຽນແປງດິ ນຟ້າອາກາດ 
ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວ ຂອງຂະແໜງກະສິ ກໍາ ໂດຍ
ການສະໜັບສະໜູນ ໃຫ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດພັດທະນາກະສິ ກໍາ ປ  

2025 ແລະ ວິ ໄສທັດ ປ  2030. 

ກະຊວງກະສິ
ກໍາ ແລະ ປ່າ
ໄມ້ 

ລວມໄລຍະຍາວ 28,8  

ລວມທຼັງໝົດ 357,30  

ໝາຍເຫດ: DOA= ກົມປູກຝັງ (ກະຊວງກະສິ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້), PAFO = ພະແນກກະສິ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ; DAFO = ຫ້ອງການ

ກະສິ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມື ອງ; DLF = ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ (ກະຊວງກະສິ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້); DOI = ກົມຊົນລະປະທານ; DMH 

= ກົມອຸຕຸນິ ຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ; MONRE = ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລ້ອມ; NDPCC = ຄະນະກໍາມະ

ການ ປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ ໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ; DSW = ກົມສັງຄົມສົງເຄາະ; LSB = ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ; MAF = ກະຊວງກະສິ

ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້; MLSW = ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດ ການສັງຄົມ.  

 

ວິທີການ ສ າລຼັບ ຂະແໜງກະສິກ າ  

 

ຄະນະວິ ຊາການຝ່າຍກະສິ ກໍາ ສໍ າລັບ ການປະເມ ນຄວາມຕ້ອງການ ຫ ັ ງໄພພິບັດ ໃນຄ້ັງນ ້  ປະກອບດ້ວຍ 
ພະນັກງານຂອງ ກະຊວງກະສິ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ, 

ອົງການຮ່ວມມື ສາກົນ ປະເທດຍ ່ ປຸ່ນ, ອົງການອາຫານໂລກ, ແລະ ອົງການສຸພານິ ມິດສາກົນ. ທ ມງານເກັບກໍາ
ຂໍ ້ ມູນ ພາກສະໜາມ ສໍ າລັບ ຂະແໜງກະສິ ກໍາ ປະກອບດ້ວຍ ພະນັກງານຂອງ ກະຊວງກະສິ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, 

ພະແນກກະສິ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ຫ້ອງການກະສິ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມື ອງ ໃນແຂວງ/ເມື ອງທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງ, 

ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ, ອົງການອາຫານໂລກ, ແລະ ອົງການສຸພານິ ມິດສາກົນ. 
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ການຄິ ດໄລ່ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ແມ່ນອ ງຕາມ ຕົວເລກທ ່ ໄດ້ມາຈາກ ພະແນກກະສິ ກໍາ ແລະ 

ປ່າໄມ້ແຂວງ ຂອງກະຊວງກະສິ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້. ແຂວງຫ ວງພະບາງ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈຼັນ, ຄ າມ່ວນ, 

ສະຫວຼັນນະເຂດ ແລະ ຈ າປາສຼັກ ແມ່ນເປຼັນບູລິມະສິດ ສ າລຼັບ ການກວດກາ ແລະ ຢ້ຽມຢາມສະໜາມ. ສ າ

ລຼັບ ຂອງອ ່ ນນຼັ້ນ ແມ່ນໄດ້ນ າໃຊ້ ຂ ້ ມູນຂອງ ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ໄດ້ມີການກວດສອບທາງໄກ 

ໂດຍການຊ່ວຍເຫ  ອຈາກ ພະແນກກະສິ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການກະສິ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມື ອງ. ໃນ

ແຕ່ລະແຂວງນຼັ້ນ ແມ່ນໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ 2 ເຖິງ 4 ເມ ອງທ່ີໄດ້ຮຼັບຜົນກະທົບຫ າຍສຼຸດ ຕາມການເລ ອກຂອງ 

ພະແນກກະສິ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ. ໃນແຕ່ລະເມ ອງນຼັ້ນ ແມ່ນໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ 2 ເຖິງ 4 ຊຼຸມຊົນ ຫ   ບ້ານ 

ແລະ ໄດ້ດ າເນີນການສົນທະນາເປຼັນກຼຸ ່ມ. ລວມທຼັງໝົດ ໄດ້ຈຼັດກຼຸ ່ມສົນທະນາ 79 ກຼຸ ່ມ (ກຼຸ ່ມແມ່ຍິງຢ່າງດຽວ 

26 ກຼຸ ່ມ, ກຼຸ ່ມຜູ້ຊາຍຢ່າງດຽວ 35 ກຼຸ ່ມ ແລະ ກຼຸ ່ມປະສົມ 18 ກຼຸ ່ມ) ເຊ່ິງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມສົນທະນາ ລວມທຼັງໝົດ ມີ 

898 ຄົນ. ຫ ຼັ ງຈາກການສົນທະນາກຼຸ ່ມແລ້ວ ກ ່ ໄດ້ມີການຍ່າງສຼັງເກດການ ເພ ່ ອຢຼັ້ ງຢ ນ ຄວາມເສຍຫາຍ 

ແລະ ການສູນເສຍ ທ່ີເກີດຂ້ຶນກຼັບຊຼຸມຊົນນຼັ້ນ.  

 

ຜົນກະທົບທາງສຼັງຄົມ: ໃນການຈັດກຸ່ມສົນທະນາ ໃນແຂວງດຽວກັນ ດ່ັງທ ່ ໄດ້ອະທິ ບາຍໄວ້ຂ້າງເທິ ງນ້ັນ 

ແມ່ນກວມຢູ່ໃນ ວຽກສະໜາມ ເພ່ືອປະເມ ນ ລະດັບຂອງຜົນກະທົບຈາກນໍ ້ າຖ້ວມຄ້ັງນ ້ , ການສົນທະນາ ໄດ້
ເປ ດໂອກາດໃຫ້ ສ້າງຄວາມເຂົ ້ າໃຈ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຈາກນໍ ້ າຖ້ວມ ຕ່ໍກັບ ການຄໍ ້ າປະກັນສະບຽງອາຫານ 

ແລະ ຊ ວິ ດການເປັນຢູ່. ບົດລາຍງານຈາກ ການປະເມ ນຜົນແບບໄວ ເຊິ່ ງໄດ້ດໍ າເນ ນຂຶ ້ ນ ໃນແຂວງອັດຕະປື  

ໃນເດື ອນສິ ງຫາ 2018 ນ້ັນ ກ່ໍໄດ້ຖື ກນໍ າໃຊ້ ເພ່ືອປະກອບເຂົ ້ າໃນ ການພິຈາລະນາ ກ່ຽວກັບ ອົງປະກອບຂອງ 
ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ.46  

 

ການປະເມ ນຜົນຄ້ັງນ ້  ປະສົບກັບ ຂໍ ້ ຈໍ າກັດບາງອັນ ເຊິ່ ງຂໍ ້ ຈໍ າກັດເຫ ົ່ ານ ້ ປະກອບດ້ວຍ ຂໍ ້ ຈໍ າກັດດ້ານເວລາ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນ, ດ່ັງນ້ັນ ຈຶ່ ງໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມພຽງແຕ່ 5 ແຂວງ; ຂໍ ້ ມູນຕົວແທນ ໃນລະດັບຄົວເຮື ອນ ເກັບກໍາໄດ້

ຈາກ ການສົນທະນາກຸ່ມ ເທົ່ ານ້ັນ ແລະ ຂໍ ້ ສົງໃສກ່ຽວກັບ ຄຸນນະພາບຂອງຂໍ ້ ມູນ ທ ່ ເກັບໄດ້ຈາກແຂວງສະຫວັນ
ນະເຂດ ເຊິ່ ງສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຂໍ ້ ມູນຫ າຍຢ່າງຈາກພາຍນອກ ແລະ ສະນ້ັນ ຈຶ່ ງບໍ່ ໄດ້ນໍ າມາລວມຢູ່ໃນ 

ຕາຕະລາງ ແລະ ການປຽບທຽບ ຂ້າງເທິ ງນ້ັນ. 

 

ຮູບພາບ 22: ທ່ົງນາຖ ກນ ້ າຖ້ວມ ໃນເມ ອງໄຊບູລີ ແຂວງສະຫວຼັນນະເຂດ. ທ ່ ມາຂອງຮູບ: ທ ມງານປະເມ ນ
ຜົນ 

                                                           
46 ກະຊວງກະສິ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ການປະເມ ນຜົນຮ່ວມກັນ ແບບໄວ, ປ  2018. 
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ຮູບພາບ 23: ຕ້ົນໄມ້ກິນໝາກ ແລະ ສວນຜຼັກ ຖ ກນ ້ າຖ້ວມ ໃນເມ ອງປາກອູ ແຂວງຫ ວງພະບາງ. ທ ່ ມາ

ຂອງຮູບ: ທ ມງານປະເມ ນຜົນ 

 

 

ຮູບພາບ 24: ຂະໜາດທ່ີແຕກຕ່າງກຼັນ ຂອງຄວາມເສຍຫາຍຈາກນ ້ າຖ້ວມ ໃນເມ ອງຊະນະສົມບູນ ແຂວງ

ຈ າປາສຼັກ. ທ ່ ມາຂອງຮູບ: ທ ມງານປະເມ ນຜົນ 

 

 

ຮູບພາບ 25: ລະບົບຊົນລະປະທານ ໄດ້ຮຼັບຄວາມເສຍຫາຍ ໃນແຂວງຄ າມ່ວນ. ທ ່ ມາຂອງຮູບ: ທ ມງານປະ
ເມ ນຜົນ 



145 
 

 
 

ຮູບພາບ 26: ບ້ານຫາດອຼຸ ດົມໄຊ ໃນເມ ອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອຼັ ດຕະປ . ທ ່ ມາຂອງຮູບ: ທ ມງານປະເມ ນຜົນ 

 

  



146 
 

ການທ່ອງທ່ຽວ  

 

ສະຫ ຼຸ ບຫຍ ້  ກ່ຽວກຼັບ ການທ່ອງທ່ຽວ  

 

ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍຈາກນໍ ້ າຖ້ວມ ແຕກຕ່າງກັນ ພາຍໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ເຊິ່ ງຂຶ ້ ນ
ກັບ ແຕ່ລະແຂວງ ແລະ ລັກສະນະຂອງນໍ ້ າຖ້ວມ, ຕາມການລາຍງານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ 13 ແຂວງ ເກ ດຄວາມເສຍຫາຍ 

ແລະ 12 ແຂວງ ເກ ດການສູນເສຍ, ແຂວງທ ່ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຫ າຍທ ່ ສຸດນ້ັນ ແມ່ນແຂວງອັດຕະປື , 

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ແລະ ຈໍ າປາສັກ, ສ່ວນແຂວງທ ່ ເກ ດການສູນເສຍ ຫ າຍທ ່ ສຸດນ້ັນ ແມ່ນແຂວງອັດຕະປື , 

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ແລະ ບໍ ລິ ຄໍ າໄຊ.47 ຍ້ອນວ່າ ພາກເອກະຊົນ ມ ອັດຕາສ່ວນຫ າຍ ໃນອຸດສາຫະກໍາທ່ອງ

ທ່ຽວ. ສະນ້ັນ, ພາກເອກະຊົນນ ້  ຈຶ່ ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫ າຍທ ່ ສຸດ. ສິ່ ງທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ມ  ໂຮງແຮມ, ເຮື ອນ

ພັກ, ຣ ສອດ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ກິດຈະກໍາທ່ອງທ່ຽວ ຂ້ັນຊຸມຊົນ ເຊັ່ ນ: ໂຮມສະເຕ ແລະ ອື່ ນໆ, ສະຖານທ ່

ທໍາມະຊາດບາງແຫ່ງ ທ ່ ເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງ ສໍ າປະທານທ່ອງທ່ຽວ ກ່ໍໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍເຊັ່ ນກັນ, 

ພາກສ່ວນເອກະຊົນ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫ າຍທ ່ ສຸດ ໃນແຂວງອັດຕະປື , ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ຊຽງຂວາງ, 

ຫົວພັນ ແລະ ອຸດົມໄຊ.48 

 

ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ ຍຸດທະສາດຟື ້ ນຟູ ແລະ ກ່ໍສ້າງຄື ນໃໝ່ ທ ່ ສະເໜ ມານ້ັນ ແມ່ນພະຍາຍາມແກ້ໄຂ ຄວາມ
ຕ້ອງການ ແລະ ບັນຫາຂອງພາກເອກະຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນ ພ້ອມທັງ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ື ອ ທ ່ ລະອຽດ ແລະ ກວມ
ລວມຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ພາຍໃນ ກະຊວງຖະແຫ ງຂ່າວ, ວັດທະນາທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພະແນກ ຖະ
ແຫ ງຂ່າວ, ວັດທະນາທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຂອງແຕ່ລະແຂວງ ໃນຄວາມພະຍາຍາມຕອບໂຕ້ ແລະ ສ່ົງເສ ມ 

ການກຽມພ້ອມຕອບໂຕ້ ໄພພິບັດ. 

 

ຮູບສະແດງ 27: ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ທ່ີໄດ້ລາຍງານມາ ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ   

 

                                                           
47 ຈັດລຽງຕາມລໍ າດັບຂອງຜົນກະທົບ.  

48 ຈັດລຽງຕາມລໍ າດັບຂອງຜົນກະທົບ. ສະຖານທ ່ ທາງວັດທະນາທໍາ ແມ່ນລວມຢູ່ໃນພາກວັດທະນາທໍານ ້ .  
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ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ ກ່ຽວກຼັບ ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ  

 

ອຸດສາຫະກໍາທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ເປັນທ ່ ຮັບຮູ້ມາແຕ່ດົນວ່າ ເປັນເຄື່ ອງຈັກສໍ າຄັນ ຂັບເຄື່ ອນການຂະຫຍາຍໂຕ 

ຂອງເສດຖະກິດ ໃນ ສປປ ລາວ. ພາຍໃນປ  2016, ການທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ຖື ກກໍານົດໃຫ້ເປັນ ໜ່ຶງໃນ 8 ແຜນ

ງານບູລິ ມະສິ ດ ຂອງລັດຖະບານລາວ ສໍ າລັບ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ໄດ້ຖື ກຮັບຮູ້ໃນ ຍຸດ

ທະສາດການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ ສໍ າລັບປ  2016–2025.49 ນັບແຕ່ຕ້ົນຊຸມປ  1990, ແຫ ່ ງຊັບພະຍາກອນ 

ທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ທາງວັດທະນາທໍາ ທ ່ ອຸດົມສົມບູນ ໄດ້ຖື ກເບິ່ ງເຫັນວ່າເປັນ ກຸນແຈສໍ າຄັນ ຂອງການ
ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຈຶ່ ງໄດ້ຮັບການສ່ົງເສ ມ ແລະ ການພັດທະນາ, ແຫ ່ ງຊັບພະຍາກອນເຫລົ່ ານ ້  
ກວມເອົ າສະຖານທ ່ ສໍ າຄັນທາງປະຫວັດສາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ພ້ອມທັງ ຄວາມຫ າກຫ າຍທາງວັດທະນາທໍາ 
ຂອງກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ, ການສໍ າຫ ວດທ ່  ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ດໍ າເນ ນຂຶ ້ ນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ນັກ
ທ່ອງທ່ຽວສ່ວນຫ າຍ ທ ່ ເຂົ ້ າມາ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາແມ່ນ ນັກທ່ອງທ່ຽວທ ່ ຮ່ັງມ  ເຂົ ້ າມາລາວ ຍ້ອນສິ່ ງດຶ ງ

ດູດ ທາງວັດທະນາທໍາ ແລະ ທາງທໍາມະຊາດ ທ ່ ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ຫ າກຫ າຍ.  

 

ສະຖິຕິກ່ຽວກັບ ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ ້ າລາວ ທ ່ ເກັບກໍາມາ ໃນໄລຍະ 25 ປ ຜ່ານມາ ເນ້ັນໜັກໃຫ້ເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງ ເຖິງ 

ຄວາມສໍ າຄັນຂອງການທ່ອງທ່ຽວ ທ ່ ເພ ່ ມຂຶ ້ ນ ຕ່ໍກັບ ເສດຖະກິດລາວ. ໃນປ  1990, ມ ນັກທ່ອງທ່ຽວພຽງແຕ່ 

14.400 ຄົນ ທ ່ ເຂົ ້ າມາໃນປະເທດນ ້ , ມາຮອດປ  2005 ເພ ່ ມຂຶ ້ ນເປັນ 1.095.315 ຄົນ ແລະ ມາຮອດປ  2017 ເພ ່ ມ

ຂຶ ້ ນຮອດ 3.868.838 ຄົນ. ນອກຈາກນ້ັນແລ້ວ, ໄລຍະພັກເຊົ າສະເລ່ຍ ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ກ່ໍໄດ້ເພ ່

ມຂຶ ້ ນຈາກ 3,5 ວັນ ໃນປ  1993 ມາເປັນ 8,39 ວັນ ໃນປ  2017.50  

 

ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ, ນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນສ່ວນຫ າຍ ທ ່ ເຂົ ້ າມາ ສປປ ລາວ ແມ່ນມາຈາກບັນດາປະເທດເພ່ືອ

ນບ້ານເຊັ່ ນ: ຄົນໄທ ມ ຈໍ ານວນເກືອບ 50 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວທ ່ ເຂົ ້ າມາທັງໝົດ ແຕ່ວ່າ ຕະຫ າດ

ຈ ນ ກ່ໍກໍາລັງຂະຫຍາຍຕົວ, ຕະຫ າດເອ ຣົບ ມ ໜ້ອຍຫ າຍ ພຽງແຕ່ 4,1 ສ່ວນຮ້ອຍເທົ່ ານ້ັນ ໃນປ  2017. ເຖິງ

ຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ຄົນເອ ຣົບ ໃຊ້ເງິ ນຫ າຍກວ່າ ນັກທ່ອງທ່ຽວອື່ ນ ໃນ ສປປ ລາວ, ນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະ
ເທດລາວ ມ ຈໍ ານວນໜ້ອຍ ແຕ່ກ່ໍເປັນຕະຫ າດທ ່ ກໍາລັງຂະຫຍາຍຕົວ ໃນປະຈຸບັນນ ້  ແມ່ນກວມເອົ າຫ າຍ
ກວ່າ 30 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຕະຫ າດທ່ອງທ່ຽວທັງໝົດ, ສ່ວນໜ່ຶງ ແມ່ນເພ່ືອຊົດເຊ ຍກັບ ຈໍ ານວນນັກທ່ອງທ່ຽວ
ສາກົນ ທ ່ ຫ ຸ ດລົງ ແລະ ສ່ວນໜ່ຶງ ແມ່ນເພ່ືອຮັບຮູ້ເຖິງ ຄົນຊ້ັນກາງທ ່ ກໍາລັງມ ຈໍ ານວນເພ ່ ມຂຶ ້ ນ ໃນ ສປປ ລາວ
, ສະນ້ັນ ຍຸດທະສາດການຕະຫ າດ ທ ່ ສະເໜ ຂຶ ້ ນມາ ໃນຫວ່າງບໍ່ ດົນມານ ້  ຈຶ່ ງເລັງເປົ ້ າໝາຍໃສ່ ຕະຫ າດພາຍໃນ
ປະເທດ ໃຫ້ນັບມື ້ ນັບຫ າຍຂຶ ້ ນ, ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານທ ່ ດ ຂຶ ້ ນ ແລະ ທາງເລື ອກໃນການຂົນສ່ົງ ທ ່ ດ ຂຶ ້ ນ ກ່ໍໄດ້ຊ່ວຍ
ເຊັ່ ນກັນ.  

 

                                                           
49 ກະຊວງຖະແຫ ງຂ່າວ, ວັດທະນາທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ພະແນກຄ້ົນຄວ້າການທ່ອງ

ທ່ຽວ, ບົດລາຍງານສະຖິຕິປ  2017 ກ່ຽວກັບ ການທ່ອງທ່ຽວໃນ ສປປ ລາວ, www.tiigp-

laos.org/downloads/other/LAO%20PDR%National%2-Destinations%Management%20Plan%2-

2016=2018.pdf. 

50 ເຊັ່ ນດຽວກັບຂ້າງເທິ ງນ້ັນ. 

http://www.tiigp-laos.org/downloads/other/LAO%20PDR%25National%252-Destinations%25Management%20Plan%252-2016=2018.pdf
http://www.tiigp-laos.org/downloads/other/LAO%20PDR%25National%252-Destinations%25Management%20Plan%252-2016=2018.pdf
http://www.tiigp-laos.org/downloads/other/LAO%20PDR%25National%252-Destinations%25Management%20Plan%252-2016=2018.pdf
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ການສ້າງບ່ອນພັກເຊົ າ ແລະ ຫ້ອງພັກເຊົ າ ແມ່ນໄດ້ເພ ່ ມຂຶ ້ ນຫ າຍ ໃນ ສປປ ລາວ ນັບແຕ່ປ  2011 ຈາກ 

1.926 ແຫ່ງ ໃນປ ນ້ັນ, ຈໍ ານວນໂຮງແຮມ, ບ້ານພັກ ແລະ ຣ ສອດ ໄດ້ເພ ່ ມຂຶ ້ ນເປັນ 2.734 ແຫ່ງ ໃນປ  2017, 

ສ່ວນຈໍ ານວນຫ້ອງ ໄດ້ເພ ່ ມຂຶ ້ ນຈາກ 32.960 ຫ້ອງ ມາເປັນ 50.600 ຫ້ອງ.51 ສ່ວນຫ າຍແມ່ນຢູ່ແຂວງຈໍ າປາ

ສັກ ແລະ ຕົວເມື ອງຫ ວງພະບາງ ເຊິ່ ງເປັນທ ່ ຕ້ັງຂອງ ສະຖານທ ່  ມໍລະດົກໂລກ ຢູເນສໂກ້ 2 ແຫ່ງຂອງປະ

ເທດ. ວັດພູຈໍ າປາສັກ ແລະ ອານານິ ຄົມເມື ອງບູຮານ ພາຍໃນພ້ືນທ ່ ວັດທະນາທໍາ ແຂວງຈໍ າປາສັກ, ນະຄອນ 

ຫ ວງພະບາງ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ ງເປັນທ ່ ຕ້ັງຂອງເມື ອງວັງວຽງ ແມ່ນເປັນ

ປາຍທາງທ່ອງທ່ຽວ ທາງທໍາມະຊາດ ທ ່ ໄດ້ຮັບຄວາມນິ ຍົມສູງ. 

 

ລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ເພ ່ ມຂຶ ້ ນຫ າຍ ຈາກ 2.250.000 ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປ  1991 ມາເປັນ 

725.365.543 ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປ  2015, ເຖິງແມ່ນວ່າ ໃນປ  2016 ແລະ ໃນປ  2017 ໄດ້ຫ ຸ ດລົງມາເປັນ 

724.191.957 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ 648.067.008 ໂດລາສະຫະລັດ ຕາມລໍ າດັບ ເຊິ່ ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຈໍ າ

ນວນນັກທ່ອງທ່ຽວ ທ ່ ຫ ຸ ດລົງ ກ່ໍຕາມ, ແຕ່ວ່າ ຂະແໜງການນ ້  ມ ການຂະຫຍາຍຕົວເພ ່ ມຂຶ ້ ນໂດຍລວມ, 

ການປະກອບສ່ວນໂດຍກົງ ຂອງການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ ລວມຍອດຜະລິ ດຕະພັນພາຍໃນ ຂອງ ສປປ ລາວ ເພ ່

ມຂຶ ້ ນເປັນ 5 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ ຈ ດ ພ ທັງໝົດ ໃນປ  2014 ແຕ່ກ່ໍຫ ຸ ດລົງເປັນ 4,2 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປ  2017, ໃນ

ປ  2016. ອຸດສາຫະກໍານ ້  ໄດ້ສ້າງວຽກ 118.000 ຕໍາແໜ່ງ ຫ ື  3,7 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ ການຈ້າງງານລວມທັງໝົ

ດ ເຊິ່ ງໄດ້ຫ ຸ ດລົງເປັນ 114.000 ຕໍາແໜ່ງ ຫ ື  3,5 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ ການຈ້າງງານລວມທັງໝົດ ໃນປ  2017 

ແຕ່ວ່າ ຕົວເລກນ ້  ກ່ໍຍັງເປັນການປະກອບສ່ວນອັນສໍ າຄັນ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຕົວເລກຫ ຸ ກລົງ ແຕ່ວ່າ ກົມ
ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກົມການຕະຫ າດທ່ອງທ່ຽວ ຂອງ ສປປ ລາວ ຍັງຄົງໝ້ັນໃຈວ່າ ຂະແໜງ
ການທ່ອງທ່ຽວ ຈະກັບຄື ນມາສູ່ທ່າອ່ຽງຂຶ ້ ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ເນື່ ອງຈາກວ່າ ສະຖິຕິການທ່ອງທ່ຽວ ສໍ າລັບ 

3 ໄຕມາດທໍາອິ ດ ຂອງປ  2018 ຍັງບໍ່ ທັນເຜ ຍແຜ່ເທື່ ອ, ສະນ້ັນ ຜົນກະທົບຂອງນໍ ້ າຖ້ວມ ຕ່ໍກັບ ຈໍ ານວນນັກ

ທ່ອງທ່ຽວທ ່ ເຂົ ້ າມາ ແລະ ຕ່ໍກັບ ຕະຫ າດທ່ອງທ່ຽວໂດຍລວມນ້ັນ ແມ່ນຍັງບໍ່ ທັນຈະແຈ້ງ.  

 

ການປະເມີນ ຜົນກະທົບຂອງໄພພິບຼັດ ຕ ່ ກຼັບຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ  

 

ສໍ າລັບການທ່ອງທ່ຽວແລ້ວ, ການຈໍ າແນກລະຫວ່າງ ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ແມ່ນສິ່ ງໜ່ຶງທ ່ ສໍ າຄັນ. 

ໃນ ສປປ ລາວ, ສ່ວນຫ າຍແມ່ນ ພາກເອກະຊົນ ທ ່ ເປັນເຈົ ້ າຂອງ ແລະ ຈັດການ ສະຖານທ ່ ທ່ອງທ່ຽວເກືອບ

ທັງໝົດ, ສິ່ ງເຫລົ່ ານ ້  ກວມເອົ າ ບໍ່ ພຽງແຕ່ ບ່ອນພັກເຊົ າ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ສະຖານທ ່ ບັນເທ ງ ເທົ່ ານ້ັນ 

ແຕ່ຍັງກວມເອົ າ ວິ ສາຫະກິດຂ້ັນຊຸມຊົນ ເຊັ່ ນ: ໂຮມສະເຕ ແລະ ຮ້ານຄ້າຕ່າງໆ ຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຂະໜ

າດນ້ອຍ ທ ່ ຂາຍຂອງທ ່ ລະນຶ ກ, ອາຫານ, ເຄື່ ອງດື່ ມ ແລະ ລາຍການສິ່ ງຂອງອື່ ນໆ ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ. 

ນອກຈາກນ້ັນແລ້ວ, ພາກເອກະຊົນ ຍັງຈັດການ ສະຖານທ ່ ທ່ອງທ່ຽວຫ າຍແຫ່ງ ໃນຮູບແບບຂອງການສໍ າ

ປະທານ.  

 

                                                           
51 ເຊັ່ ນດຽວກັບຂ້າງເທິ ງນ້ັນ. 
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ຄວາມເສຍຫາຍ 

 

ຈໍ ານວນຄວາມເສຍຫາຍ ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແຕກຕ່າງກັນ ໃນແຕ່ລະແຂວງ ເຊິ່ ງມ  5 ແຂວງ ທ ່

ລາຍງານວ່າ ບໍ່ ມ ການເສຍຫາຍຫຍັງເລ ຍ, ເຊິ່ ງມ ຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ຕາມລັກສະນະຂອງນໍ ້ າຖ້ວມ ເຊິ່ ງ

ເມື ອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື  ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຮຸນແຮງທ ່ ສຸດ ຈາກສັນເຂື່ ອນ D ຂອງເຂື່ ອນເຊ

ປຽນ-ເຊນໍ ້ ານ້ອຍແຕກ. ນອກຈາກແຂວງອັດຕະປື ແລ້ວ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ແຂວງຈໍ າປາສັກ, ຊຽງ

ຂວາງ, ອຸດົມໄຊ, ບໍ ລິ ຄໍ າໄຊ ແລະ ຫົວພັນ52 ແມ່ນເກ ດຄວາມເສຍຫາຍຫ າຍເຊັນກັນ. 

 

ມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ໃນພາກເອກະຊົນ ແມ່ນສູງກວ່າຫ າຍ ເມື່ ອທຽບກັບພາກລັດ. 

ດ່ັງ ຕາຕະລາງ 32 ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈະແຈ້ງນ້ັນ, ພາກເອກະຊົນ ເກ ດຄວາມເສຍຫາຍ ຫ າຍກວ່າ 10 ເທົ່ າ 

ເມື່ ອທຽບກັບພາກລັດ, ໃນຄວາມຈິ ງແລ້ວ, 93 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ ຄວາມເສຍຫາຍ ທ ່ ໄດ້ລາຍງານມານ້ັນ ແມ່ນ
ມາຈາກພາກເອກະຊົນ, ສະຖານທ ່ ທ່ອງທ່ຽວຫ າຍແຫ່ງ ທ ່ ຕ້ັງຢູ່ລຽບຕາມແມ່ນໍ ້ າ ແລະ ທາງນໍ ້ າ ໄດ້ຮັບຄວາມ

ເສຍຫາຍ ໃນເວລານໍ ້ າລ້ົນຝ່ັງ ເນື່ ອງຈາກລົມພາຍຸ ແລະ ເຮັດໃຫ້ນໍ ້ າຖ້ວມ. 

 

ເກືອບເຄິ່ ງໜ່ຶງຂອງ ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ທ ່ ໄດ້ລາຍງານມາ ສໍ າລັບ ພາກເອກະຊົນທັງໝົດ 

ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນເກ ດຂຶ ້ ນກັບ ສະຖານທ ່ ສໍ າປະທານ ຂອງເອກະຊົນ ແຫ່ງດຽວ. ອົງປະກອບສໍ າຄັນໜ່ຶງ 
ຂອງຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ກ່ໍຄື  ການສໍ າປະທານ ຂອງພາກເອກະຊົນ ໃນເວລາທ ່  ນັກລົງທຶ ນເອກະຊົນ ຊື ້

ສິ ດພັດທະນາ ແລະ ນໍ າໃຊ້ ພ້ືນທ ່ ດິ ນໃດໜ່ຶງ ຕາມໄລຍະເວລາທ ່ ກໍານົດໃຫ້ ເຊິ່ ງໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ ແມ່ນ 50 

ປ  ແລະ ສາມາດຕ່ໍອາຍຸໄດ້, ສະຖານທ ່ ສໍ າປະທານ ຢູ່ນໍ ້ າຕົກ ເຊປາ ແລະ ເຊປ່ອງໄລ ໃນແຂວງອັດຕະປື  ເຊິ່ ງຢູ່
ລຸ່ມນໍ ້ າໂດຍກົງ ຈາກເຂື່ ອນແຫ່ງໜ່ຶງ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍໜັກ ໃນເວລາສັນເຂຶ່ ອນແຕກ ເຊິ່ ງທາງພາຍ
ໃນເຂດສໍ າປະທານ ແລະ ສະຖານທ ່ ອື່ ນໆ ສໍ າລັບນັກທ່ອງທ່ຽວນ້ັນ ຖື ກທໍາລາຍໝົດກ້ຽງ.  

 

ການສູນເສຍ 

 

ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ, ການສູນເສຍໃນ ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ຈາກນໍ ້ າຖ້ວມນ້ັນ ສ່ວນຫ າຍແມ່ນເກ ດຂຶ ້ ນ
ຍ້ອນ ການສູນເສຍ ລາຍຮັບ ໃນເວລາທ ່  ຕ້ອງປິ ດສະຖານທ ່  ແລະ ປົດພະນັກງານອອກ ແລະ ບໍ່ ໄດ້ຮັບເງິ ນ
ເດື ອນ, ບັນດາບໍ ລິ ສັດທ່ອງທ່ຽວ ກ່ໍອາດເກ ດການສູນເສຍເຊັ່ ນກັນ ຍ້ອນມູນຄ່າດໍ າເນ ນການ ສູງຂຶ ້ ນ, ມ ລາຍ
ຈ່າຍເພ ່ ມຂຶ ້ ນ ທ ່ ພົວພັນກັບ ການເຂົ ້ າໄປໃນ ສະຖານທ ່ ທ່ອງທ່ຽວ (ເຊັ່ ນວ່າ ຂົວຊ່ົວຄາວ) ແລະ ມ ລາຍຈ່າຍ
ຊ່ົວຄາວເພ ່ ມຂຶ ້ ນ ສໍ າລັບ ໄຟຟ້າ, ນໍ ້ າ ແລະ ການບໍ ລິ ການອື່ ນໆ. ຕົວຢ່າງ: ການປິ ດຖະໜົນ ອາດເຮັດໃຫ້ ມູນຄ່າ
ຂົນສ່ົງ ສູງຂຶ ້ ນ, ສໍ າລັບການເສຍຫາຍ ຕ່ໍກັບເຂົ ້ າ ໃນທ່ົວປະເທດ ກ່ໍຄາດວ່າ ຈະມ ຜົນກັບ ມູນຄ່າປະຕິບັດງານ 

ຂອງໂຮງແຮມ ແລະ ຮ້ານອາຫານ, ຍັງບໍ່ ທັນໄດ້ມ ການລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ຕົວເລກດ້ານປະລິ ມານ ສໍ າລັບການ
ສູນເສຍປະເພດນ ້  ໃນເວລາຂຽນບົດລາຍງານສະບັບນ ້  ແຕ່ວ່າ ຜົນກະທົບຄາດຄະເນ ແມ່ນໄດ້ນໍ າມາ
ພິຈາລະນາ ໃນການສ້າງ ມາດຕະການຟື ້ ນຟູທ ່ ສະເໜ ຂຶ ້ ນມາ. ຕາຕະລາງ 32 ແລະ ຕາຕະລາງ 33 ໃຫ້ລາຍ

                                                           
52 ຈັດລຽງຕາມລະດັບຂອງຜົນກະທົບ. 
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ລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ຈໍ ານວນ ແລະ ປະເພດຂອງສະຖານທ ່  ທ ່ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ຂອບເຂດຂອງ
ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ຂອງພວກມັນ.  

 

ຕາຕະລາງ 32: ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ (ຕ ້ ກີບ) ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ, ຈຼັດຕາມຂະແ

ໜງການຍ່ອຍ  

ຂະແໜງການຍ່ອຍ ຄວາມເສຍຫາຍ ການສູນເສຍ 

ພາກ

ລຼັດ 

ພາກເອກະ

ຊົນ 

ຜົນ

ກະທົບລວມ 

ພາກ

ລຼັດ 

ພາກ

ເອກະ

ຊົນ 

ຜົນ

ກະທົບລວມ 

ບ່ອນພັກເຊົ າ 0,00 1,14 1,14 0,00 1,97 1,97 

ຮ້ານອາຫານ 0,00 4,04 4,04 0,00 3,93 3,93 

ສະຖານທ ່ ທ່ອງທ່ຽວa 1,39 11,00 12,38 0,63 1,98 2,61 

ສະຖານທ ່  ແລະ ຜະລິ ດຕະ 
ພັນ ຂ້ັນຊຸມຊົນb 

0,00 4,14 4,14 0,00 1,00 1,00 

ສະຖານທ ່ ທ່ອງທ່ຽວອື່ ນໆ 0,16 0,00 0,16 0,09 0,00 0,09 

ລວມ 1,55 20,32 21,87 0,72 8,87 9,59 
a ສ່ວນຫ າຍແມ່ນສະຖານທ ່  ຕາມທໍາມະຊາດ; ສະຖານທ ່  ທາງວັດທະນາທໍາ ແລະ ທາງປະຫວັດສາດ ສ່ວນຫ າຍ ແມ່ນກວມຢູ່ໃນ ພາກກ່ຽວກັບ ຂະແ

ໜງວັດທະນາທໍາ. ຕົວເລກນ ້  ປະກອບດ້ວຍ ເສ້ັນທາງເຂົ ້ າສູ່ສະຖານທ ່ ທ່ອງທ່ຽວ. ສະຖານທ ່ ທ່ອງທ່ຽວ ທ ່ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຫ າຍ ແມ່ນພ້ືນທ ່ ສໍ າ

ປະທານ ນໍ ້ າຕົກ ເຊປາ/ເຊປ່ອງໄລ. ມູນຄ່າລະອຽດ ມ ດ່ັງນ ້ : 

 

• ຮ້ານອາຫານ     3.845.846.467 

• ເຮື ອນພັກ (9 ຫ້ອງ)    1.287.211.166 

• ບັງກາໂລ (9 ຫ ັ ງ)    1.219.882.996 

• ຫໍພັກພະນັກງານ (4 ຫ ັ ງ, ແຕ່ລະຫ ັ ງມ  8 ຫ້ອງ)    865.188.937 

• ຫ້ອງນໍ ້ າລວມ (20 ຫ ັ ງ)     562.383.933 

• ສາລາ (ຕູບພັກຜ່ອນ) (40 ຫ ັ ງ)   398.000.000 

• ພ້ືນທ ່ ທິ ວທັດ     152.804.600 

• ທາງພາຍໃນເຂດສໍ າປະທານ ແລະ ບ່ອນຈອດລົດ  580.591.200 

• ລວມຍ່ອຍ       8.911.909.299 

• ພາສ         810.171.457 

• ຄ່າບໍ ລິ ຫານ      116.644.733 

• ລວມທັງໝົດ     9.838.725.489 

b ມູນຄ່າຂອງສະຖານທ ່  ຂ້ັນຊຸມຊົນ ກວມເອົ າ ມູນຄ່າສ້ອມແປງເຮື ອນ 6 ຫ ັ ງ ຢູ່ບ້ານໃໝ່ ເມື ອງສະໜາມໄຊ ເຊິ່ ງໃຊ້ເປັນ ໂຮມສະເຕ ແລະ ເກັບມ້ຽນ

ອຸປະກອນ ທ ່ ເຈົ າຂອງເຮື ອນ ຈໍ າເປັນໃຊ້ ສໍ າລັບ ການທ່ອງທ່ຽວຂ້ັນຊຸມຊົນ ຂອງພວກເຂົ າ ເຊິ່ ງຮວມທັງ ເຮື ອ 12 ລໍ າ ເພ່ືອນໍ ານັກທ່ອງທ່ຽວ ໄປນໍ ້ າ

ຕົກ. ເຮື ອນແຕ່ລະລໍ າ (ພ້ອມທັງຈັກເຮື ອ) ມ ມູນຄ່າ 7 ລ້ານກ ບ.   

 

ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ອ ງຕາມຂໍ ້ ມູນ ທ ່ ມ ມງານຂອງ ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ເກັບກໍາມາໄດ້ ຈາກການລົງສະໜາມ ແລະ ຕາມການລາຍງານຂອງ ພະ

ແນກຖະແຫ ງຂ່າວ ວັດທະນາທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຂອງແຕ່ລະແຂວງ. 
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ຕາຕະລາງ 33: ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ (ຕ ້ ກີບ) ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ, ຈຼັດຕາມແຂວງ  

ແຂວງ 

ຄວາມເສຍຫາຍ ການສູນເສຍ 

ພາກ

ລຼັດ 

ພາກເອກະ

ຊົນ 

ຜົນ

ກະທົບລວມ 

ພາກ

ລຼັດ 

ພາກເອກະ

ຊົນ 

ຜົນ

ກະທົບລວມ 

ນະຄອນຫ ວງວຽງ

ຈັນ  
0,00 4,46 4,46 0,00 1,84 1,84 

ຜ້ົງສາລ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ຫ ວງນໍ ້ າທາ 0,00 0,10 0,10 0,00 0,17 0,17 

ອຸດົມໄຊ 0,00 0,47 0,47 0,00 1,07 1,07 

ບໍ່ ແກ້ວ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ຫ ວງພະບາງ  0,09 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 

ຫົວພັນ 0,04 0,32 0,35 0,04 0,49 0,52 

ໄຊຍະບູລາວ  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ຊຽງຂວາງ 0,13 0,94 1,07 0,00 0,06 0,06 

ແຂວງວຽງຈັນ 0,00 0,05 0,05 0,00 0,57 0,57 

ບໍ ລິ ຄໍ າໄຊ 0,00 0,46 0,46 0,00 1,52 1,52 

ຄໍ າມ່ວນ 0,29 0,05 0,34 0,26 0,44 0,69 

ສະຫວັນນະເຂດ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ສາລະວັນ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ເຊກອງ 0,00 0,14 0,14 0,00 0,24 0,24 

ຈໍ າປາສັກ 1,00 0,33 1,33 0,42 0,39 0,81 

ອັດຕະປື  0,00 12,90 12,90 0,00 2,03 2,03 

ໄຊສົມບູນ 0,00 0,10 0,10 0,00 0,07 0,07 

ລວມ 1,55 20,32 21,87 0,72 8,87 9,59 

ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ອ ງຕາມຂໍ ້ ມູນ ທ ່ ມ ມງານຂອງ ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ເກັບກໍາມາໄດ້ ຈາກການລົງສະໜາມ ແລະ ຕາມການລາຍງານຂອງ ພະ

ແນກຖະແຫ ງຂ່າວ ວັດທະນາທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຂອງແຕ່ລະແຂວງ. 

 

 

ຜົນກະທົບທາງສຼັງຄົມ ຈາກຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ  

 

ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ຈາກຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ປະກອບດ້ວຍ 

ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຕ່ໍກັບບຸກຄົນ ແລະ ຄອບຄົວ ຜູ້ດໍ າເນ ນການ ຫ ື  ເຮັດວຽກ ໃນສະຖານທ ່ ຕ່າງໆ ທ ່ ໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບຈາກນໍ ້ າຖ້ວມຄ້ັງນ ້ , ທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວຂ້ັນຊຸມຊົນ ແລະ ໂຮມສະເຕ ແມ່ນມ ຄວາມສ່ຽງຫ າຍກວ່າ 
ຫ ັ ງຈາກໄພພິບັດຄ້ັງນ ້  ຍ້ອນວ່າ ມັນຂາດຊັບພະຍາກອນ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ສື ບຕ່ໍດໍ າເນ ນການ ໃນໄລຍະວິ ກິດ
ການນ ້  ຫ ື  ຂາດທຶ ນເພ່ືອສ້າງຕ້ັງຄື ນໃໝ່. ຕົວຢ່າງໃນ ສປປ ລາວ ປະກອບດ້ວຍ ໂຄງການທ່ອງທ່ຽວຂ້ັນຊຸມ

ຊົນ ໃນ ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນໍ ້ າແອດພູເລ ຍ ໃນແຂວງຫົວພັນ ແລະ ໂຮມສະເຕ ອ ກ 6 ແຫ່ງ ຢູ່

ບ້ານໃໝ່ ເມື ອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື .  
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ສໍ າລັບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຍິ ງ-ຊາຍ ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ຈາກນໍ ້ າຖ້ວມນ້ັນ, ແມ່ຍິ ງທ ່

ເຮັດວຽກໃນ ອຸດສາຫະກໍາທ່ອງທ່ຽວ ສ່ວນຫ າຍຈະເຮັດໃນຕໍາແໜ່ງ ທ ່ ໄດ້ເງິ ນໜ້ອຍກວ່າ ເຊັ່ ນ: ອະນາໄມໃນ

ໂຮງແຮມ ແລະ ບ້ານພັກ. ຖ້າວ່າສະຖານທ ່ ເຫລົ່ ານ ້  ປິ ດລົງ ຕໍາແໜ່ງເຫລົ່ ານ ້  ກ່ໍມ ຄວາມສ່ຽງສູງ, ສ່ວນຕໍາ

ແໜ່ງຜູ້ຈັດການ ເຊິ່ ງສ່ວນຫ າຍ ຈະເປັນຜູ້ຊາຍນ້ັນ ຈະຖື ກຮັກສາໄວ້ ໃນເວລາເກ ດໄພພິບັດ. ສະນ້ັນ ແມ່ຍິ ງ 
ແມ່ນມ ຄວາມສ່ຽງຫ າຍກວ່າ ທ ່ ຈະຊອກຫາ ທາງເລື ອກອື່ ນ ທ ່ ສ່ຽງກວ່າ ເພ່ືອເຮັດວຽກ ຢູ່ບ່ອນອື່ ນ ຫ ື  ສ່ຽງ
ຕ່ໍການອົບພະຍົກ ທ ່ ບໍ່ ປອດໄພ. 

 

ຍຼຸດທະສາດຟ ້ ນຟູ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ສ າລຼັບ ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ  

 

ຍຸດທະສາດຟື ້ ນຟູນ ້  ພະຍາຍາມແກ້ໄຂ ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ບັນຫາຂອງ ພາກເອກະຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນ 

ພ້ອມທັງ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ື ອ ທ ່ ລະອຽດຫ າຍຂຶ ້ ນ ແລະ ກວມລວມທ່ົວທັງຂະແໜງການ ໃຫ້ບັນດາກົມ ພາຍ
ໃນກະຊວງ ຖະແຫ ງຂ່າວ, ວັດທະນາທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພະແນກຖະແຫ ງຂ່າວ, ວັດທະນາທໍາ ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວ ໃນແຕ່ລະແຂວງ. ຄາດຄະເນວ່າ ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍສ່ວນຫ າຍ ຂອງພາກເອກະຊົນ ຈະ
ແມ່ນພາກເອກະຊົນເອງ ເປັນຜູ້ແບກຮັບພາລະ ແຕ່ວ່າ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ອາດພິຈາລະນາ ປ່ຽນແປງ
ນະໂຍບາຍແບບສ້າງສັນ ເພ່ືອຊ່ວຍໃນການຟື ້ ນຟູ ເຊັ່ ນ: ການຫ ຸ ດ ຫ ື  ຍົກເວ້ັນ ອາກອນທຸລະກິດ, ການຫ ຸ ດພາສ 
ນໍ າເຂົ ້ າ ສໍ າລັບ ອຸປະກອນກ່ໍສ້າງ ທ ່ ຈໍ າເປັນເພ່ືອສ້ອມແປງ, ເງິ ນກູ້ຢື ມດອກເບ້ຍຕ່ໍາ, ແລະ ຫ ຸ ດ ຫ ື  ຍົກເວ້ັນ ຄ່າ
ສໍ າປະທານ. ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ການດໍ າເນ ນການທ່ອງທ່ຽວ ຂ້ັນຊຸມຊົນ ບໍ່ ມ ຊັບພະຍາກອນ ເພ່ືອຟື ້ ນຟູ ຖ້າບໍ່

ມ ການຊ່ວຍເຫ ື ອໂດຍກົງຈາກພາຍນອກ. ສໍ າລັບ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍເຫລົ່ ານ ້ , ການຊ່ວຍເຫ ື ອດ້ານການ
ເງິ ນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫ ື ອດ້ານວິ ຊາການ ແມ່ນຈໍ າເປັນ ຈາກກະຊວງ ຖະແຫ ງຂ່າວ, ວັດທະນາທໍາ ແລະ ທ່ອງ

ທ່ຽວ ຫ ື  ຈາກ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ທ ່ ລົງທຶ ນໃນການທ່ອງທ່ຽວເພ່ືອຄົນທຸກຍາກ. 

 

ທ້າຍສຸດແລ້ວ, ມັນສໍ າຄັນທ ່ ຕ້ອງ ປູກຈິ ດສໍ ານຶ ກ ກ່ຽວກັບໄພພິບັດ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດ ເພ່ືອຈັດການ

ໄພພິບັດ ໃນອະນາຄົດ ໃນທາງດ້ານ ການກຽມພ້ອມເພ່ືອຕອບໂຕ້. ສິ່ ງດ່ັງກ່າວນ ້  ສະເໜ ໃຫ້ປະຕິບັດ ໂດຍ

ການສ້າງຄູ່ມື ດໍ າເນ ນການ ແລະ ການສ້າງຄວາມສາມາດ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ, ການ
ສື່ ສານກ່ຽວກັບວິ ກິດການ ໃນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການສ້າງຄື ນໃຫ້ດ ກວ່າເກ່ົາ ໂດຍມ ເປົ ້ າໝາຍໃສ່ ບັນດາ

ຜູ້ດໍ າເນ ນການທ່ອງທ່ຽວ ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ. ຄວາມເຂົ ້ າໃຈທ ່ ໜັກແໜ້ນ ຂອງຂະແໜງ
ການທ່ອງທ່ຽວ ໃນ ສປປ ລາວ ເຊັ່ ນ: ຄວາມມັກໃນການສ້າງ ສະຖານທ ່ ທ່ອງທ່ຽວ ໃນຈຸດທ ່ ຕ້ັງທ ່ ດຶ ງດູດນັກ

ທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນມ ຄວາມສໍ າຄັນ ເພ່ືອຮັບຮູ້ເຖິງ ໂອກາດເພ່ືອພັດທະນາ ຫ ັ ກການ “ສ້າງຄື ນໃໝ່ໃຫ້ດ ກວ່າ

ເກ່ົາ” ແລະ ເພ່ືອປະກອບເຂົ ້ າໃນ ການວາງແຜນ ເພ່ືອປ້ອງກັນ ແລະ ຫ ຸ ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ, ໃນ
ການສ້າງຄື ນໃຫ້ດ ກວ່າເກ່ົານ້ັນ ບັນດາຜູ້ດໍ າເນ ນການທ່ອງທ່ຽວ ຈະໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ ໃຫ້ນໍ າໃຊ້ ເທັກໂນໂລຢ 
ສ ຂຽວ ເຊິ່ ງຈະເພ ່ ມຄວາມສາມາດປັບຕົວ ຂອງພວກເຂົ າ ໃນກໍລະນ ຂັດຂ້ອງ ເຊັ່ ນ: ໄຟຟ້າບໍ່ ມາ.  
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ຕາຕະລາງ 34: ຄວາມຕ້ອງການ ສ າລຼັບ ການຟ ້ ນຟູ ແລະ ກ ່ ສ້າງຄ ນ ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ  

ຄວາມຕ້ອງການຟ ້ ນຟູໄລຍະສຼັ້ນ (1 ປີ) 

ຂະແໜງຍ່ອຍ 
ແຜນວຽກ 

ມູນຄ່າ  

(ຕ ້ ) 

ພາກສ່ວນ

ຮຼັບຜິດຊອບ 

ບ່ອນພັກເຊົ າ ທຸກແຂວງ: ສ້ອມແປງ/ກ່ໍສ້າງຄື ນ ບ່ອນພັກ
ເຊົ າ ທ ່ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ 

1,37 ພາກເອກະຊົນ, 

ພະແນກຖະແຫ ງ
ຂ່າວ ວັດທະນາທໍາ 
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

ແຂວງ, ກະຊວງ
ຖະແຫ ງຂ່າວ 

ວັດທະນາທໍາ ແລະ 

ທ່ອງທ່ຽວ/ກົມ
ຄຸ້ມຄອງ
ການທ່ອງທ່ຽວ 

ຮ້ານອາຫານ 

  

ແຂວງອັດຕະປື : ຟື ້ ນຟູຮ້ານອາຫານ ທ ່ ໄດ້ຮັບ
ຄວາມເສຍຫາຍ 

0,34  ພາກເອກະຊົນ, 

ພະແນກຖະແຫ ງ
ຂ່າວ ວັດທະນາທໍາ 
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
ແຂວງ, ກະຊວງ
ຖະແຫ ງຂ່າວ 

ວັດທະນາທໍາ ແລະ 
ທ່ອງທ່ຽວ/ກົມ
ຄຸ້ມຄອງ
ການທ່ອງທ່ຽວ 

ແຂວງອື່ ນໆ: ສ້ອມແປງ/ກ່ໍສ້າງຄື ນ ຮ້ານ
ອາຫານ ທ ່ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ 

4,51 ພາກເອກະຊົນ, 

ພະແນກຖະແຫ ງ
ຂ່າວ ວັດທະນາທໍາ 
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

ແຂວງ, ກະຊວງ
ຖະແຫ ງຂ່າວ 

ວັດທະນາທໍາ ແລະ 

ທ່ອງທ່ຽວ/ກົມ
ຄຸ້ມຄອງ
ການທ່ອງທ່ຽວ 
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ສະຖານທ ່ ທ່ອງ
ທ່ຽວ 

  

  

  

ແຂວງອັດຕະປື : ຟື ້ ນຟູ ເຂດສໍ າປະທານ ນໍ ້ າ

ຕົກເຊປາ/ ເຊປ່ອງໄລ ເຊິ່ ງຮວມທັງ ຕະຫ າດ

ຂາຍເຄື່ ອງຫັດຖະກໍາ ຂອງຊຸມຊົນ ຫ ັ ງໃໝ່. 

11,30 ພາກເອກະຊົນ, 

ພະແນກຖະແຫ ງ
ຂ່າວ ວັດທະນາທໍາ 
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
ແຂວງ, ກະຊວງ
ຖະແຫ ງຂ່າວ 

ວັດທະນາທໍາ ແລະ 
ທ່ອງທ່ຽວ/ ກົມ
ພັດທະນາ
ການທ່ອງທ່ຽວ  

ແຂວງອັດຕະປື : ສ້ອມແປງທາງ 15 ກມ ທ ່

ນໍ າໄປສູ່ເຂດສໍ າປະທານ ນໍ ້ າຕົກເຊປາ/ ເຊ
ປ່ອງໄລ 

0,00* ລັດຖະບານຂ້ັນ 

ແຂວງ, 
ກະຊວງຖະແຫ ງ
ຂ່າວ ວັດທະນາທໍາ 
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ/ 

ກົມພັດທະນາ
ການທ່ອງທ່ຽວ 

ແຂວງອື່ ນໆ: ສ້ອມແປງ/ກ່ໍສ້າງຄື ນ ສະຖານທ ່

ທ່ອງທ່ຽວສາທາລະນະ ທ ່ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍ
ຫາຍ ເຊິ່ ງຮວມທັງ ທາງຊອຍເຂົ ້ າໄປສະຖານທ ່

ຕ່າງໆ 

1,67 ລັດຖະບານຂ້ັນ 

ແຂວງ, ພະແນກ
ຖະແຫ ງຂ່າວ 

ວັດທະນາທໍາ ແລະ 
ທ່ອງທ່ຽວແຂວງ, 
ກະຊວງຖະແຫ ງ
ຂ່າວ ວັດທະນາທໍາ 
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ/ 

ກົມພັດທະນາ
ການທ່ອງທ່ຽວ 

ແຂວງອື່ ນໆ: ສ້ອມແປງ/ກ່ໍສ້າງຄື ນ ສະຖານທ ່

ທ່ອງທ່ຽວເອກະຊົນ ທ ່ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ 

2,40 ລັດຖະບານຂ້ັນ 

ແຂວງ, ກະຊວງ
ຖະແຫ ງຂ່າວ 

ວັດທະນາທໍາ ແລະ 
ທ່ອງທ່ຽວ/ ກົມ
ພັດທະນາ
ການທ່ອງທ່ຽວ 
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ສະຖານທ ່  ແລະ 
ຜະລິ ດຕະພັນ 

ຂ້ັນຊຸມຊົນ 

ແຂວງອັດຕະປື : ສ້ອມແປງ/ກ່ໍສ້າງຄື ນ ການ
ດໍ າເນ ນການທ່ອງທ່ຽວ ໃນບ້ານໃໝ່ ທ ່ ໄດ້ຮັບ
ຄວາມເສຍຫາຍ 

3,70 ຊຸມຊົນ, ພະແນກ
ຖະແຫ ງຂ່າວ 

ວັດທະນາທໍາ ແລະ 
ທ່ອງທ່ຽວແຂວງ, 
ກະຊວງຖະແຫ ງ
ຂ່າວ ວັດທະນາທໍາ 
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ/ 

ກົມພັດທະນາ
ການທ່ອງທ່ຽວ 

ແຂວງອື່ ນໆ: ສ້ອມແປງ/ກ່ໍສ້າງຄື ນ ການດໍ າ
ເນ ນການທ່ອງທ່ຽວ ຂ້ັນຊຸມຊົນ ທ ່ ໄດ້ຮັບ
ຄວາມເສຍຫາຍ 

1,27 ຊຸມຊົນ, ພະແນກ
ຖະແຫ ງຂ່າວ 

ວັດທະນາທໍາ ແລະ 
ທ່ອງທ່ຽວແຂວງ, 
ກະຊວງຖະແຫ ງ
ຂ່າວ ວັດທະນາທໍາ 
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ/ 

ກົມພັດທະນາ
ການທ່ອງທ່ຽວ 

ສະຖານທ ່ ທ່ອງ
ທ່ຽວອື່ ນໆ 
  

ແຂວງອັດຕະປື : ພັດທະນາ ສະຖານທ ່ ທ່ອງ
ທ່ຽວ ຢູ່ວັດບ້ານຫ ນລາດ ແລະ ວັດບ້ານໃໝ່  

3,00 ພະແນກຖະແຫ ງ
ຂ່າວ ວັດທະນາທໍາ 
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
ແຂວງ, ກະຊວງ
ຖະແຫ ງຂ່າວ 

ວັດທະນາທໍາ ແລະ 
ທ່ອງທ່ຽວ/ ກົມ
ພັດທະນາ
ການທ່ອງທ່ຽວ 

ທຸກໆແຂວງ: ສ້ອມແປງ/ກ່ໍສ້າງຄື ນ ສະຖານທ ່

ທ່ອງທ່ຽວ ທ ່ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ 

0,19 ພາກເອກະຊົນ, 

ພະແນກຖະແຫ ງ
ຂ່າວ ວັດທະນາທໍາ 
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
ແຂວງ, ກະຊວງ
ຖະແຫ ງຂ່າວ 

ວັດທະນາທໍາ ແລະ 
ທ່ອງທ່ຽວ/ ກົມ
ພັດທະນາ
ການທ່ອງທ່ຽວ 
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ການຊ່ວຍເຫ ື ອຂະ
ແໜງ
ການທ່ອງທ່ຽວ  

ຊ່ວຍເຫ ື ອດ້ານການຕະຫ າດ ເພ່ືອສ້າງຄວາມ
ໝ້ັນໃຈ ໃຫ້ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ໃນ 

ສປປ ລາວ 

1,00 ກະຊວງຖະແຫ ງ
ຂ່າວ ວັດທະນາທໍາ 

ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ/

ກົມການຕະຫ າດ
ການທ່ອງທ່ຽວ 

ລວມໄລຍະສ້ັນ 30,75  

ຄວາມຕ້ອງການຟ ້ ນຟູໄລຍະກາງ (2 ປີ)  

ສະຖານທ ່ ທ່ອງ
ທ່ຽວ 

  

ແຂວງອັດຕະປື : ແຜນສ່ົງເສ ມການທ່ອງທ່ຽວ 

ແລະ ການຕະຫ າດ ສໍ າລັບເມື ອງສະໜາມໄຊ 

0,26 ກະຊວງຖະແຫ ງ
ຂ່າວ ວັດທະນາທໍາ 

ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ/ 

ກົມພັດທະນາ

ການທ່ອງທ່ຽວ, 

ກະຊວງຖະແຫ ງ
ຂ່າວ ວັດທະນາທໍາ 

ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ/

ກົມການຕະຫ າດ
ການທ່ອງທ່ຽວ 

ແຂວງອັດຕະປື : ແຜນພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມ
ຄອງການທ່ອງທ່ຽວ ສໍ າລັບເມື ອງສະໜາມໄຊ 

0,10 ພະແນກຖະແຫ ງ
ຂ່າວ ວັດທະນາທໍາ 
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

ແຂວງ, 
ກະຊວງຖະແຫ ງ
ຂ່າວ ວັດທະນາທໍາ 

ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ/ 

ກົມພັດທະນາ
ການທ່ອງທ່ຽວ 
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ສະຖານທ ່  ແລະ 
ຜະລິ ດຕະພັນ 

ຂ້ັນຊຸມຊົນ 

  

  

ແຂວງອັດຕະປື : ຊ່ວຍສ້າງໂອກາດ ສໍ າລັບ 4 

ບ້ານ ເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ກັບມາເຮັດວຽກຢູ່ ເຂດສໍ າ
ປະທານ ນໍ ້ າຕົກເຊປາ/ເຊປ່ອງໄລ ພ້ອມທັງ 
ສະໜອງອາຫານ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມ ສ້າງ
ຄວາມຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບ ການທ່ອງທ່ຽວ 

0,75 ພະແນກຖະແຫ ງ
ຂ່າວ ວັດທະນາທໍາ 
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
ແຂວງ, 
ກະຊວງຖະແຫ ງ
ຂ່າວ ວັດທະນາທໍາ 
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ/ 

ສະຖາບັນສື່ ມວນ
ຊົນ ວັດທະນາທໍາ 
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, 

ກະຊວງຖະແຫ ງ
ຂ່າວ ວັດທະນາທໍາ 
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ/ 

ກົມຄຸ້ມຄອງ
ການທ່ອງທ່ຽວ 

ແຂວງອັດຕະປື : ສະໜັບສະໜູນ ການທ່ອງ
ທ່ຽວຂ້ັນຊຸມຊົນ ຢູ່ບ້ານຕາມໍຍອດ ໃກ້ນໍ ້ າຕົກ 

ເຊປາ/ເຊປ່ອງໄລ (ໂຮມສະເຕ, ຕະຫ າດຫັດຖະ

ກໍາ).  

1,80 ພະແນກຖະແຫ ງ
ຂ່າວ ວັດທະນາທໍາ 
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
ແຂວງ, 
ກະຊວງຖະແຫ ງ
ຂ່າວ ວັດທະນາທໍາ 
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ/ 

ກົມພັດທະນາ
ການທ່ອງທ່ຽວ 

ແຂວງອັດຕະປື : ຊ່ວຍເຫ ື ອຟື ້ ນຟູ 

ການທ່ອງທ່ຽວຂ້ັນຊຸມຊົນ ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 

ຢູ່ບ້ານໃໝ່ 

3,00 ພະແນກຖະແຫ ງ
ຂ່າວ ວັດທະນາທໍາ 
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
ແຂວງ, ກະຊວງ
ຖະແຫ ງຂ່າວ 

ວັດທະນາທໍາ ແລະ 
ທ່ອງທ່ຽວ/ ກົມ
ພັດທະນາ
ການທ່ອງທ່ຽວ 

ການຊ່ວຍເຫ ື ອ 

ຂະແໜງ
ການທ່ອງທ່ຽວ 

  

ພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດ ໃນການ
ຄຸ້ມຄອງ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ສໍ າລັບ ຜູ້ດໍ າ
ເນ ນການທ່ອງທ່ຽວ ພາກລັດ ແລະ ພາກ
ເອກະຊົນ 

0,58 ກະຊວງຖະແຫ ງ
ຂ່າວ ວັດທະນາທໍາ 
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ/ 

ກົມຄຸ້ມຄອງ
ການທ່ອງທ່ຽວ 
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ພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດ ໃນການ
ສື່ ສານ ວິ ກິດການທ່ອງທ່ຽວ ສໍ າລັບ ຜູ້ດໍ າ
ເນ ນການທ່ອງທ່ຽວ ພາກລັດ ແລະ ພາກ
ເອກະຊົນ 

0,25 ກະຊວງຖະແຫ ງ
ຂ່າວ ວັດທະນາທໍາ 

ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ/

ກົມການຕະຫ າດ
ການທ່ອງທ່ຽວ, 

ກະຊວງຖະແຫ ງ
ຂ່າວ ວັດທະນາທໍາ 
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ/ 

ກົມຄຸ້ມຄອງ
ການທ່ອງທ່ຽວ 

ພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດ ໃນການ 

“ສ້າງຄື ນໃຫ້ດ ກວ່າເກ່ົາ” ສໍ າລັບ ຜູ້ດໍ າເນ ນ
ການທ່ອງທ່ຽວ ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ 

0,42 ກະຊວງຖະແຫ ງ
ຂ່າວ ວັດທະນາທໍາ 
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ/ 

ກົມຄຸ້ມຄອງ
ການທ່ອງທ່ຽວ 

ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ ຕາໜ່າງ ແລະ ຊ່ອງ
ທາງສື່ ສານ ໃນກຸ່ມຂອງຜູ້ດໍ າເນ ນ
ການທ່ອງທ່ຽວ ເຊິ່ ງຮວມທັງ ການເຜ ຍແຜ່
ກ່ຽວກັບ ການແຈ້ງເຕືອນລ່ວງໜ້າ  

0,21 ກະຊວງຖະແຫ ງ
ຂ່າວ ວັດທະນາທໍາ 
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ/ 

ກົມຄຸ້ມຄອງ
ການທ່ອງທ່ຽວ 

ລວມໄລຍະກາງ 7,37  

ຄວາມຕ້ອງການຟ ້ ນຟູໄລຍະຍາວ (2 ເຖິງ 5 ປີ)  

ສະຖານທ ່ ທ່ອງ
ທ່ຽວ 

ແຂວງອັດຕະປື : ເຊື່ ອມຕ່ໍ ນໍ ້ າຕົກເຊປາ/ເຊ
ປ່ອງໄລ ກັບວົງຈອນທ່ອງທ່ຽວ ທ ່ ໃຫຍ່ກວ່າ 
ໃນແຂວງຈໍ າປາສັກ (ເມື ອງປາກຊ່ອງ ແລະ

ອື່ ນໆ) 

0,06 ກະຊວງຖະແຫ ງ
ຂ່າວ ວັດທະນາທໍາ 
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ/ 

ກົມພັດທະນາ

ການທ່ອງທ່ຽວ, 

ກະຊວງຖະແຫ ງ
ຂ່າວ ວັດທະນາທໍາ 

ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ/

ກົມການຕະຫ າດ
ການທ່ອງທ່ຽວ 

ການຊ່ວຍເຫ ື ອ 

ຂະແໜງ
ການທ່ອງທ່ຽວ 

 

ການປຶ ກສາຫາລື  ດ້ານນະໂຍບາຍ ເພ່ືອສະ
ໜັບສະໜູນ ຜູ້ດໍ າເນ ນການທ່ອງທ່ຽວ 

ຜ່ານທາງກົນໄກການເງິ ນແບບໃໝ່ (ຫ ຸ ດ/

ຍົກເວ້ັນ ອາກອນທຸລະກິດ, ຫ ຸ ດ/ຍົກເວ້ັນ 

ພາສ ນໍ າເຂົ ້ າ ສໍ າລັບ ອຸປະກອນກ່ໍສ້າງ, ເງິ ນ

ກູ້ຢື ມດອກເບ້ຍຕ່ໍາ, ຫ ຸ ດ/ຍົກເວ້ັນ ຄ່າສໍ າ

ປະທານ) 

0,17 ກະຊວງຖະແຫ ງ
ຂ່າວ ວັດທະນາທໍາ 
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ/ 

ກົມພັດທະນາ
ການທ່ອງທ່ຽວ, 

ກະຊວງຖະແຫ ງ
ຂ່າວ ວັດທະນາທໍາ 



159 
 

ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ/

ກົມການຕະຫ າດ
ການທ່ອງທ່ຽວ 

ລວມໄລຍະຍາວ 0,23  

ລວມ  38,35  

* ງົ ບປະມານ ຈໍ ານວນ 37,35 ຕື ້ ກ ບ ທ ່ ຈໍ າເປັນ ສໍ າລັບ ການສ້ອມແປງທາງ 15 ກມ ທ ່ ນໍ າໄປສູ່ ເຂດສໍ າປະທານ ນໍ ້ າຕົກເຊປາ/ເຊປ່ອງໄລ ແມ່ນກວມ

ຢູ່ໃນ ຂະແໜງການຂົນສ່ົງ. 

ໝາຍເຫດ: MICT = ກະຊວງຖະແຫ ງຂ່າວ ວັດທະນາທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ; TDD = ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ; TMD = ກົມຄຸ້ມຄອງ

ການທ່ອງທ່ຽວ; TMKD = ກົມການຕະຫ າດການທ່ອງທ່ຽວ; MCTI = ສະຖາບັນສື່ ມວນຊົນ ວັດທະນາທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ; DICT = ພະແນກຖະແຫ 

ງຂ່າວ ວັດທະນາທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂງ.  

 

ວິທີການ ສ າລຼັບ ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ  

 

ການປະເມ ນຂະແໜງການນ ້  ໄດ້ນໍ າໃຊ້ ວິ ທ ການປະເມ ນຜົນແບບໄວ ແລະ ແບບປະສົມປະສານ, ແບບ

ຟອມສໍ າຫ ວດມາດຕະຖານ ເປັນພາສາລາວ ໄດ້ຖື ກນໍ າໃຊ້ ເພ່ືອເກັບກໍາຂໍ ້ ມູນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມເສຍຫາຍ 

ແລະ ການສູນເສຍ ໃນພາກເອກະຊົນ ແລະ ພາກລັດ ຂອງຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ, ສະຖານທ ່  ພາກເອກະ

ຊົນນ້ັນ ປະກອບດ້ວຍ ໂຮງແຮມ, ຣ ສອດ, ບ້ານພັກ, ຮ້ານອາຫານ, ສະຖານທ ່ ບັນເທ ງ ແລະ ສະຖານທ ່ ອື່ ນໆ 

ຕາມການຈັດປະເພດຂອງ ລັດຖະບານ ສໍ າລັບ ສະຖິຕິທ່ອງທ່ຽວ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ສະຖານທ ່ ພາກລັດ ຈະກວມ

ເອົ າ ສະຖານທ ່ ທ່ອງທ່ຽວ ທາງວັດທະນາທໍາ, ທາງປະຫວັດສາດ ແລະ ທາງທໍາມະຊາດ, ສູນຂໍ ້ ມູນທ່ອງທ່ຽວ 

ແລະ ຫ້ອງການສໍ ານັກງານຂອງລັດຖະບານ ແຕ່ວ່າ ການສໍ າຫ ວດຄ້ັງນ ້  ໄດ້ລວມເອົ າ ສະຖານທ ່ ທ່ອງທ່ຽວ 

ທາງວັດທະນາທໍາ ແລະ ທາງປະຫວັດສາດ ເຂົ ້ າໃສ່ໃນ ຂະແໜງວັດທະນາທໍາ ເພ່ືອຫ  ກເວ້ັນ ການທັບຊ້ອນ
ກັນ, ການປະເມ ນຜົນ ສໍ າລັບ ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ກວມເອົ າພຽງແຕ່ ສະຖານທ ່ ທາງທໍາມະຊາດ, ສູນຂໍ ້

ມູນທ່ອງທ່ຽວ, ແລະ ຫ້ອງການລັດ. ແບບຟອມສໍ າຫ ວດ ໄດ້ຖື ກສ່ົງໃຫ້ ພະແນກຖະແຫ ງຂ່າວ, ວັດທະນາທໍາ 

ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ໃນ 14 ແຂວງ ເຊິ່ ງໄດ້ສ່ົງໂດຍກົງໃຫ້ ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບວຽກງານມໍລະດົກ ແລະ 

ໄດ້ມ ການໃຫ້ຄໍ າແນະນໍ າ ກ່ຽວກັບ ວິ ທ ການ, ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບນ້ັນ ໄດ້ນໍ າມາໂຮມກັນ ແລະ ວິ ເຄາະ.  

 

ວຽກພາກສະໜາມ ໄດ້ດໍ າເນ ນຂຶ ້ ນໃນຂອບເຂດຈໍ າກັດ ໃນແຂວງອັດຕະປື , ຈໍ າປາສັກ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ 

ຄໍ າມ່ວນ53 ປະກອບກັບ ການສໍ າພາດ ພະນັກງານມໍລະດົກທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ສະມາຊິ ກຊຸມຊົນ ພ້ອມທັງມ ການ
ປະເມ ນຜົນ ຢູ່ສະໜາມ ເພ່ືອຊ່ວຍເກັບກໍາຂໍ ້ ມູນ ດ້ານປະລິ ມານ ຂອງຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ແລະ ຜົນ
ກະທົບຕ່ໍມະນຸດ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ທ ມງານ ສາມາດໄດ້ຮັບຂໍ ້ ມູນຈາກ ທຸກໆແຂວງ ກ່ຽວກັບ ຄວາມເສຍຫາຍຕ່ໍ 

ແຫ ່ ງທ່ອງທ່ຽວ ແຕ່ວ່າ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົ ້ າໄປ ເມື ອງຫ່າງໄກສອກຫ  ກ ກ່ໍໄດ້ເປັນອຸປະສັກຂອງ ການ
ເກັບກໍາຂໍ ້ ມູນ ໃນຮູບແບບທ ່ ກໍານົດໃຫ້. ໃນກໍລະນ ດ່ັງກ່າວນ ້ , ພະແນກຖະແຫ ງຂ່າວ, ວັດທະນາທໍາ ແລະ ທ່ອງ
ທ່ຽວແຂວງ ໄດ້ນໍ າໃຊ້ ຮູບແບບການລາຍງານອື່ ນ ທ ່ ບໍ່ ແມ່ນ ແບບຟອມສໍ າຫ ວດທ ່ ກໍານົດໃຫ້ ເພ່ືອຮັບປະກັນ
ຄວາມສະໝ່ໍາສະເໝ , ຂໍ ້ ມູນເຫລົ່ ານ ້  ໄດ້ນໍ າມາປະກອບເຂົ ້ າໃສ່ໃນ ຮູບແບບວິ ເຄາະສັງລວມ ກ່ຽວກັບ ການສູນ
ເສຍ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍ.  

 

                                                           
53 ຈັດລຽງຕາມ ລໍ າດັບຂອງຜົນກະທົບ.  
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ເພ່ືອຮັບປະກັນຄວາມຖື ກຕ້ອງ ຂອງຂໍ ້ ມູນຄວາມເສຍຫານ ແລະ ເພ່ືອຊ່ວຍໃນການປະເມ ນຄວາມຕ້ອງການ
ຟື ້ ນຟູ ແລະ ຍ້ອນວ່າ ຈໍ ານວນຊັບສິ ນຂອງການທ່ອງທ່ຽວ ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນ້ັນ ຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍ, ສະນ້ັນ ຈິ່ ງ
ໄດ້ຄາດຄະເນ ຄວາມເສຍຫາຍຂອງແຕ່ລະຊັບສິ ນ ແທນການຄິ ດໄລ່ຄວາມເສຍຫາຍ ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ ໂດຍ
ນໍ າໃຊ້ ອັດຕາຫົວໜ່ວຍ ຕາມທ ່ ໄດ້ແນະນໍ າໄວ້ໃນ ແບບຟອມທ ່ ກໍານົດໃຫ້ ແລະ ຍ້ອນວ່າ ກໍານົດເວລາ ໃນ
ການເກັບກໍາຂໍ ້ ມູນ ສໍ າລັບ ການປະເມ ນຄວາມຕ້ອງການຫ ັ ງໄພພິບັດຄັງນ ້  ມ ຈໍ າກັດ ພວກເຮົ າຕ້ອງຖື ເອົ າ
ວ່າ ຂໍ ້ ມູນນ້ັນ ເປັນຄວາມເສຍຫາຍຕ່ໍາສຸດ ທ ່ ເກ ດຂຶ ້ ນກັບ ສະຖານທ ່ ທ່ອງທ່ຽວ. ການສູນເສຍນ້ັນ ໄດ້ຄິ ດໄລ່ 

ໂດຍນໍ າໃຊ້ ການສູນເສຍ ທ ່ ໄດ້ຮັບການລາຍງານມາ ໃນໄລຍະເວລາ ເກ ດໄພພິບັດ ຈົນຮອດເວລາສໍ າຫ ວດ
ຄ້ັງນ ້ . ຫ ັ ງຈາກນ້ັນ ກ່ໍຄາດຄະເນການສູນເສຍ ທ ່ ອາດສື ບຕ່ໍເກ ດຂຶ ້ ນ ເຊິ່ ງຂຶ ້ ນກັບ ຂອບເຂດຂອງຄວາມເສຍ
ຫາຍ ແລະ ລະດູການຂອງ ອຸດສາຫະກໍາທ່ອງທ່ຽວກ 
 

ຮູບພາບ 27: ເສຼັ້ນທາງໄປ ນ ້ າຕົກເຊປ່ອງໄລ. ສະແດງໃຫ້ເຫຼັ ນເຖິງ ເສຼັ້ນທາງທ່ີໄດ້ຮຼັບຄວາມເສຍຫາຍ ໃນ

ເຂດສ າປະທານ. ເມ ອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອຼັ ດຕະປ . ທ ່ ມາຂອງຮູບ: ແສງອາລຸນ ທອງສະຫວັດ  

 

 

ຮູບພາບ 28: ນ ້ າຕົກເຊປ່ອງໄລ, ສະແດງໃຫ້ເຫຼັ ນເຖິງ ພ ້ ນທ່ີເສຍຫາຍ ຢູ່ຕີນນ ້ າຕົກ, ເມ ອງສະໜາມໄຊ 

ແຂວງອຼັ ດຕະປ . ທ ່ ມາຂອງຮູບ: ແສງອາລຸນ ທອງສະຫວັດ 

  

ຮູບພາບ 29: ນ ້ າຕົກແຂວງອຼັ ດຕະປ  ກ່ອນເຂ ່ ອນແຕກ. ທ ່ ມາຂອງຮູບ: ແສງອາລຸນ ທອງສະຫວັດ 
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ຮູບພາບ 30: ການຂາຍເຄ ່ ອງໃຫ້ນຼັກທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ສະຖານທ່ີນ ້ າຕົກແຂວງອຼັ ດຕະປ  ກ່ອນເຂ ່ ອນແຕກ. ທ ່

ມາຂອງຮູບ: ແສງອາລຸນ ທອງສະຫວັດ 
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ອຼຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ  

 

ສະຫ ຼຸ ບຫຍ ້  ກ່ຽວກຼັບ ອຼຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ  

 

ລວມຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ຕ່ໍໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ ແລະ ຊັບສິ ນ ໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ 
ການຄ້າ ຈາກນໍ ້ າຖ້ວມນ້ັນ ແມ່ນຄາດຄະເນຢູ່ທ ່  3,8 ຕ້ືກ ບ. ຕົວເລກນ ້  ບໍ່ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ການປະກອບສ່ວນຄາດ
ຄະເນ ຫ ຸ ດລົງຫ າຍ ສໍ າລັບ ຂະແໜງການນ ້  ໃຫ້ລວມຍອດຜະລິ ດຕະພັນພາຍໃນ (ຈ ດ ພ ) ສໍ າລັບ ປ  2018 ເຊິ່ ງ
ອາດມ ຈໍ ານວນປະມານ 17,9 ສ່ວນຮ້ອຍ ຫ ື  28,1 ຕ້ືກ ບ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ ຍັງມ ຜົນກະທົບ ຕ່ໍກັບ ຜູ້ອອກ
ແຮງງານ ທ ່ ຫຍຸ້ງຍາກຈາກການສູນເສຍລາຍຮັບ, ຄວາມເສຍຫາຍຕ່ໍ ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ ແລະ ຊັບສິ ນ ໃນຂະແ
ໜງການນ ້  ມ ຈໍ ານວນ 0,8 ຕ້ືກ ບ, ການສູນເສຍ ເຊິ່ ງໝາຍເຖິງ ການປ່ຽນແປງ ໃນກະແສຂອງການຜະລິ ດນ້ັນ 

ແມ່ນເປັນຜົນມາຈາກ ລາຍຮັບຫ ຸ ດລົງ ຫ ື  ມູນຄ່າດໍ າເນ ນການ ສູງຂຶ ້ ນ ເຊິ່ ງມ ຈໍ ານວນຄາດຄະເນ 3 ຕ້ືກ ບ, ມູນ
ຄ່າລວມ ຂອງຄວາມຕ້ອງການ ສໍ າລັບການຟື ້ ນຟູ ຂະແໜງການນ ້  ຄາດຄະເນ 4,7 ຕ້ືກ ບ.  

 

ວຽກງານໄລຍະສ້ັນ ແລະ ໄລຍະກາງ ຈໍ ານວນໜ່ຶງ ໄດ້ສະເໜ ຂຶ ້ ນມາ ເພ່ືອແກ້ໄຂ ຄວາມຕ້ອງການເລົ່ ານ ້  ເຊິ່ ງ
ປະກອບດ້ວຍ ກົນໄກການເງິ ນມູນຄ່າຕ່ໍາ ສໍ າລັບ ວິ ສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ເພ່ືອເລ ່ ມ
ຕ້ົນທຸລະກິດ ແລະ ເພ່ືອຊ່ວຍຈ່າຍຄື ນເງິ ນກູ້ໃນປະຈຸບັນ; ການພັດທະນາ ແຜນງານຈູງໃຈ ເພ່ືອເພ ່ ມ ການ
ຊື ້ ປະກັນໄພ ສໍ າລັບ ວິ ສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ດ້ານ
ຄວາມສາມາດ ໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ສໍ າລັບ ວິ ສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດ
ກາງ. 

 

ດ່ັງທ ່  ຮູບສະແດງ 28 ສະແດງໃຫ້ເຫັນນ້ັນ, ໃນກຸ່ມວິ ສາຫະກິດ ທ ່ ລາຍງານວ່າ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກນໍ ້ າ

ຖ້ວມ ຜູ້ຄ້າຂາຍສ່ົງ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ຜູ້ທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ວຽກສ້ອມແປງນ້ັນ ມ ຈໍ ານວນ 39,5 ສ່ວນ

ຮ້ອຍ, ສ່ວນກຸ່ມທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ “ການຜະລິ ດອື່ ນໆ” (ການຜະລິ ດເຟ ນິ ເຈ ້  ແລະ ອຸປະກອນກ່ໍສ້າງ) ມ ອັດຕາ

ສ່ວນໃຫຍ່ສຸດເປັນອັນດັບສອງ ປະມານ 37 ສ່ວນຮ້ອຍ,ການຜະລິ ດ ຜະລິ ດຕະພັນອາຫານ ມ ອັດຕາສ່ວນ 

20,2 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ການຜະລິ ດເຄື່ ອງດື່ ມ ແລະ ຜະລິ ດຕະພັນຢາສູບ ເປັນ 3,3 ສ່ວນຮ້ອຍ.  

 

 

ຮູບສະແດງ 28: ອຼັ ດຕາສ່ວນຂອງ ວິສາຫະກິດ ທ່ີໄດ້ຮຼັບຜົນກະທົບ, ຈຼັດຕາມປະເພດຂອງກິດຈະການ  

 
ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ຄາດຄະເນໂດຍ ທ ມງານປະເມ ນຄວາມຕ້ອງການຫ ັ ງໄພພິບັດ ໂດຍອ ງຕາມ ຂໍ ້ ມູນຈາກ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ. 
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ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ ກ່ຽວກຼັບ ອຼຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ  

 

ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໃນ ສປປ ລາວ ເປັນອັດຕາສ່ວນທ ່ ພ້ົນເດັ່ ນ ໃນເສດຖະກິດ ເຊິ່ ງປະກອບສ່ວນໃຫ້ 
ຈ ດ ມ  ໃນຈໍ ານວນ 30,9 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ 41,5 ສ່ວນຮ້ອຍ ຕາມລໍ າດັບ, ໂດຍອ ງຕາມ ແຜນພັດທະນາ

ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ສະບັບທ  8 ປ  2016–2020, ວິ ສາຫະກໍາ ຈໍ ານວນ 100.653 ວິ ສາຫະກິດ ໄດ້ຂຶ ້ ນ

ທະບຽນໃນປະເທດ ເຊິ່ ງທຶ ນຈົດທະບຽນລວມທັງໝົດມ  1,68 ລ້ານລ້ານກ ບ (ຫ ື  200 ຕ້ືໂດລາສະຫະລັດ), ໃນຈໍ າ

ນວນທຶ ນຈົດທະບຽນນ້ັນ 86,52 ສ່ວນຮ້ອຍ ແມ່ນຢູ່ໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ, 8,72 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນຂະແໜງ
ບໍ ລິ ການ, 3,14 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນຂະແໜງກ່ໍສ້າງ ແລະ 1,62 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນຂະແໜງກະສິ ກໍາ. 

 

ວິ ສາຫະກິດເອກະຊົນ ມ ເປັນຈໍ ານວນຫ າຍຂອງວິ ສາຫະກິດຈົດທະບຽນ ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ ງປະກອບເປັນ 99,79 

ສ່ວນຮ້ອຍ (100.473 ຫົວໜ່ວຍ), ສ່ວນລັດວິ ສາຫະກິດປະກອບເປັນ 0,13 ສ່ວນຮ້ອຍ (131 ຫົວໜ່ວຍ), ໃນ

ຈໍ ານວນວິ ສາຫະກິດ ທັງໝົດນ້ັນ, 95,9 ສ່ວນຮ້ອຍ (96.531 ຫົວໜ່ວຍ) ແມ່ນພາຍໃນປະເທດ, ສ່ວນ 2,74 

ສ່ວນຮ້ອຍ (2.758 ຫົວ  ໜ່ວຍ) ແມ່ນຕ່າງປະເທດ. ຍັງມ ພາກສ່ວນຮ່ວມລົງທຶ ນອ ກ 1.184 ແຫ່ງ ເຊິ່ ງມ 

ອັດຕາສ່ວນ 1,17 ສ່ວນຮ້ອຍໃນນ້ັນ 53 ແຫ່ງ ເປັນວິ ສາຫະກິດປະສົມມ ອັດຕາສ່ວນ 0,05 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ 

29 ແຫ່ງເປັນວິ ສາຫະກິດລວມໝູ່ມ ອັດຕາສ່ວນ 0,03 ສ່ວນຮ້ອຍ.  

 

ສິ່ ງທ ່ ສໍ າຄັນແມ່ນຮູ້ວ່າ ວິ ສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ມ ອັດຕາສ່ວນ 99,8 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ

ວິ ສາຫະກິດຈົດທະບຽນທັງໝົດ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ວິ ສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ ມ ພຽງແຕ່ 0,2 ສ່ວນຮ້ອຍ 

(196 ອົງກອນ), ວິ ສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ມ ອັດຕາສ່ວນ ຜູ້ອອກແຮງງານ ຫ າຍທ ່ ສຸດ 

ເຊິ່ ງມ ເຖິງ 83 ສ່ວນຮ້ອຍ ຫ ື  286.575 ຄົນແຕ່ວ່າ ວິ ສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ ມ ພຽງແຕ່ 17 ສ່ວນຮ້ອຍ ຫ ື  

ຜູ້ອອກແຮງງານ 58.513 ຄົນ, ໂດຍອ ງຕາມ ການສໍ າຫ ວດວິ ສາຫະກິດ ປ  2013, ອັດຕາສ່ວນສະສົມ ຂອງ

ແມ່ຍິ ງເປັນເຈົ ້ າຂອງ ໄດ້ເພ ່ ມຂຶ ້ ນຈາກ 36,2 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປ  2005 ມາເປັນ 47,5 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປ  2013, 

ການສໍ າຫ ວດວິ ສາຫະກິດ ປ  2017 ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອັດຕາສ່ວນຂອງບັນດາບໍ ລິ ສັດ ໃນ ສປປ ລາວ ທ ່

ແມ່ຍິ ງເປັນເຈົ ້ າຂອງ ແມ່ນ 43 ສ່ວນຮ້ອຍ ເຊິ່ ງເປັນຕົວເລກທ ່ ສູງກວ່າ ບັນດາບໍ ລິ ສັດ ໃນອາຊ ຕາເວັນອອກ 

ແລະ ປາຊິ ຟິກ ເຊິ່ ງຢູ່ທ ່  28,6 ສ່ວນຮ້ອຍ.  

 

ໃນ ສປປ ລາວ, ນິ ຍາມທ່ົວໄປ ທ ່ ນໍ າໃຊ້ກັບ ວິ ສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ແມ່ນອ ງຕາມ ດໍ າ

ລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕ  ເລກທ  42 ເຊິ່ ງໄດ້ປະກາດໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນປ  2004, ການຈັດປະເພດວິ ສາ

ຫະກິດໃດໜ່ຶງ ແມ່ນອ ງຕາມ ຈໍ ານວນຜູ້ອອກແຮງງານ ຂອງອົງກອນນ້ັນ, ມູນຄ່າຊັບສິ ນ ແລະ ຕົວເລກ
ທຸລະກິດ ສະເລ່ຍປະຈໍ າປ  ຂອງວິ ສາຫະກິດນ້ັນ, ດໍ າລັດສະບັບນ ້  ກໍານົດວ່າ “ວິ ສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ 
ຂະໜາດກາງ ແມ່ນເປັນການຈັດຕ້ັງເອກະລາດ ເຊິ່ ງຈົດຖະບຽນຖື ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ດໍ າເນ ນກິ
ດຈະການ ຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ”, ວິ ສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແມ່ນວິ ສາຫະກິດທ ່ ມ ຈໍ ານວນຜູ້ອອກ
ແຮງງານ ສະເລ່ຍປະຈໍ າປ  ບໍ່ ເກ ນ 19 ຄົນ ຫ ື  ຊັບສິ ນລວມ ບໍ່ ເກ ນ 250 ລ້ານກ ບ ຫ ື  ຕົວເລກທຸລະກິດປະຈໍ າປ  ບໍ່
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ເກ ນ 400 ລ້ານກ ບ, ວິ ສາຫະກິດຂະໜາດກາງ ມ ຈໍ ານວນຜູ້ອອກແຮງງານ ສະເລ່ຍປະຈໍ າປ  ບໍ່ ເກ ນ 99 ຄົນ ຫ ື  ຊັບ
ສິ ນລວມ ບໍ່ ເກ ນ 1,2 ຕ້ືກ ບ ຫ ື  ຕົວເລກທຸລະກິດປະຈໍ າປ  ບໍ່ ເກ ນ 1 ຕ້ືກ ບ. 

 

ການປະເມ ນຄວາມຕ້ອງການຫ ັ ງໄພພິບັດ ໃນຄ້ັງນ ້  ສໍ າລັບ ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ເນ້ັນໜັ
ກໃສ່ ວິ ສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ທ ່ ກວມເອົ າປະມານ 17,9 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ ຈ ດ ພ  ເນື່ ອງ
ຈາກວ່າ ເປັນກຸ່ມຫ ັ ກ ທ ່ ໄດ້ຮັບຂໍ ້ ມູນມາ, ການສຶ ກສາຄ້ົນຄວ້າ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ວິ ສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະ

ໜາດກາງ ສາມາດພົບເຫັນໄດ້ ທຸກບ່ອນໃນປະເທດລາວ ແຕ່ສ່ວນຫ າຍ ກ່ໍຢູ່ໃນຕົວເມື ອງໃຫຍ່. ຮູບສະແດງ 

29 ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ການກະຈາຍຕົວຂອງ ວິ ສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ໃນແຕ່ລະ

ແຂວງ, ແລະ  
 
 

 
 

 
 

ຮູບສະແດງ 30 ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຂະໜາດຂອງກິດຈະການເສດຖະກິດ ທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງ. ສັງເກດເຫັນໄດ້ວ່າ 
ຄວາມບໍ່ ເປັນທາງການໃນຂະແໜງການນ ້  ແມ່ນສູງ; ຄາດຄະເນວ່າ ສູງກວ່າ 30 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ການຄາດຄະ

ເນນ ້  ຍັງຖື ວ່າຕ່ໍາ.54  

 

ຮູບສະແດງ 29: ການແຈກຢາຍຕາມພ ້ ນທ່ີພູມສຼັນຖານ ຂອງ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດ

ກາງ ໃນ ສປປ ລາວ  

 

ແຫ ່ ງຂ ້ ມູນ: ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. 

 

 

                                                           
54 ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ, ການວິ ເຄາະ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິ ປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຢ່າງເປັນລະບົບ: ບູລິ ມະສິ ດ ເພື່ ອ

ກໍາຈັດຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສ່ົງເສ ມ ຄວາມຈະເລ ນຮຸ່ງເຮື ອງຮ່ວມກັນ (ວໍ ຊິ ງຕັນດ ຊ : ທະນາຄານໂລກ, ປ  2017). 
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ຮູບສະແດງ 30: ການແຈກຢາຍຂອງ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ, ຈຼັດຕາມປະເພດຂອງ

ກິດຈະການເສດຖະກິດ  

 

ແຫ ່ ງຂ ້ ມູນ: ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. 

 

ການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງໄພພິບຼັດ ຕ ່ ກຼັບ ອຼຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ  

 

ໂດຍລວມແລ້ວ, ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ໃນຂະແໜງການນ ້  ຄາດຄະເນຢູ່ທ  3,8 ຕ້ືກ ບ, ໃນຈໍ າ

ນວນວິ ສາຫະກິດ ທ ່ ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ຕາຕະລາງ 35 ເຊິ່ ງຕາມການລາຍງານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກນໍ ້ າ

ຖ້ວມ ວິ ສາຫະກິດ ທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸດສາຫະກໍາ ເຊັ່ ນ: ການຜະລິ ດອາຫານ ແມ່ນມ ອັດຕາສ່ວນ 60 ສ່ວນ

ຮ້ອຍ ຂອງຜົນກະທົບທັງໝົດ, ສ່ວນການບໍ ລິ ການດ້ານການຄ້າ ມ ອັດຕາສ່ວນ 40 ສ່ວນຮ້ອຍ.  

 

ໃນຈໍ ານວນແຂວງ ທ ່ ໄດ້ສະໜອງຂໍ ້ ມູນເຫັນວ່າ ແຂວງທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫ າຍທ ່ ສຸດ ແມ່ນແຂວງອັດຕະປື  

ເຊິ່ ງເກ ດຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ 50,8 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍທັງ

ໝົດ, ຕາມດ້ວຍ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ (24,2 ສ່ວນຮ້ອຍ) ແລະ ແຂວງຄໍ າມ່ວນ (18,5 ສ່ວນຮ້ອຍ) ແລະ 

ແຂວງອື່ ນໆ ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍນ້ັນ ແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງ 2 ເຖິງ 4 

ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຜົນກະທົບທັງໝົດ ຕາມທ ່ ໄດ້ລາຍງານມາ (ເບິ່ ງຕາມ ຕາຕະລາງ 36).  

 

ຄວາມເສຍຫາຍ 

63%

12%

13%

14%

Whole sale and retail

Services: motorcycle repair, financial, legal,

Processing

Manufacturing
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ຄວາມເສຍຫາຍ ທ ່ ເກ ດຂຶ ້ ນກັບໂຄງລ່າງພ້ືໜຖານ ແລະ ຊັບສິ ນ ໃນຂະແໜງການນ ້  ມ ມູນຄ່າ 0,8 ຕ້ືກ ບ, 

ບັນດາບໍ ລິ ສັດ ທ ່ ມ ອັດຕາສ່ວນ ຜົນກະທົບຫ າຍທ ່ ສຸດ ແມ່ນພາກສ່ວນຂາຍສ່ົງ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍ ເຊິ່ ງມ 
ອັດຕາສ່ວນ 40 ສ່ວນຮ້ອຍ, ບັນດາບໍ ລິ ສັດ ທ ່ ຖື ກຈັດປະເພດເຂົ ້ າໃນ “ການຜະລິ ດອື່ ນໆ” (ການຜະລິ ດເຟ ນິ

ເຈ ້ , ຊ ເມັນ, ປູນຂາວ ແລະ ອຸປະກອນກ່ໍສ້າງທ ່ ເຮັດຈາກດິ ນ, ໄມ້, ຜະລິ ດຕະພັນທ ່ ເຮັດຈາກໄມ້ ແລະ ດອນອັດ
, ຫ ອດດູດ, ອຸປະກອນຖັກສານ ແລະ ເຫ ັ ກ) ເຊິ່ ງມ ອັດຕາສ່ວນ 37 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຜົນກະທົບລວມທັງໝົດ, 

ບໍ ລິ ສັດທ ່ ເຮັດກ່ຽວກັບ ການຜະລິ ດອາຫານ ແລະ ເຄື່ ອງດື່ ມ ແມ່ນມ ອັດຕາສ່ວນທ ່ ເຫ ື ອນ້ັນ.  

 

ມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ ໜ້ອຍກວ່າ ມູນຄ່າການສູນເສຍ ດ່ັງສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນ ການປ່ຽນແປງຂອງກະແສ
ການຜະລິ ດ (ໃຫ້ເບິ່ ງຂ້າງລຸ່ມນ ້ ) ຍ້ອນວ່າ ບໍ ລິ ສັດຕ່າງໆ ເຂົ ້ າເຖິງຕ້ົນທຶ ນໄດ້ໜ້ອຍ ເພ່ືອຈຸດປະສົງໃນການ

ລົງທຶ ນ ແລະ ມ ຄວາມສາມາດໜ້ອຍ ໃນຂ້ັນຕອນຄຸ້ມຄອງບໍ ລິ ຫານ, ໃນການສໍ າຫ ວດວິ ສາຫະກິດ ປ  2016, 

ບໍ ລິ ສັດຜະລິ ດ ມ ພຽງແຕ່ 17 ສ່ວນຮອຍ ທ ່ ຊື ້ ຊັບສິ ນຄົງທ ່ .55 

 

ການສູນເສຍ 

 

ການສູນເສຍໃນຂະແໜງການນ ້  ປະກອບດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງຂອງ ກະແສຂອງການຜະລິ ດ ເຊິ່ ງເປັນຜົນ
ມາຈາກ ລາຍຮັບຫ ຸ ດລົງ ຫ ື  ມູນຄ່າດໍ າເນ ນການ ສູງຂຶ ້ ນ ແລະ ມ ຈໍ ານວນ 3 ຕ້ືກ ບ (ເບິ່ ງຕາມ ຕາຕະລາງ 35), 

ການປ່ຽນແປງດ່ັງກ່າວນ້ັນ ອາດເປັນຍ້ອນ ປັດໄຈຈໍ ານວນໜ່ຶງ ທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບນໍ ້ າຖ້ວມ, ໃນກຸ່ມຜູ້ປະກອບ

ການ ທ ່ ເຮັດການຜະລິ ດນ້ັນ 70 ສ່ວນຮ້ອຍ ລະບຸວ່າ ບໍ່ ມ ນໍ ້ າໃຊ້ ແລະ 30 ສ່ວນຮ້ອຍ ບໍ່ ມ ໄຟຟ້າ ເຊິ່ ງນ້ັນເປັນ
ປັດໄຈສ່ົງຜົນຕ່ໍການຜະລິ ດ, ອ ກບັນຫາທ້າທາຍໜ່ຶງ ທ ່ ຜູ້ປະກອບການຫ າຍຄົນ ປະສົບພົບພ້ໍ ເນື່ ອງຈາກນໍ ້ າ
ຖ້ວມ ກ່ໍຄື  ການຊອກຫາທາງເລື ອກອື່ ນ ເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ປັດໄຈນໍ າເຂົ ້ າສູ່ຂ້ັນຕອນການຜະລິ ດ ເຊິ່ ງເປັນບັນຫາໜ່ຶ
ງ ທ ່ ຜູ້ປະກອບການ 58,5 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນຈໍ ານວນຜູ້ປະກອບການ ທ ່ ໄດ້ສໍ າຫ ວດມານ້ັນ ໄດ້ລາຍງານມາ, ຜູ້

ປະກອບການ 57 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ແລະ 41 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນແຂວງຄໍ າມ່ວນ ໄດ້ລະບຸວ່າ 

ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າຫ ຸ ດລົງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຜູ້ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກການຂາຍສ່ົງ ແລະ 

ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ຈາກກິດຈະການສ້ອມແປງ. 

 

ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍ ລິ ໂພກ ຫ ຸ ດລົງ ຍ້ອນລາຍຮັບຫ ຸ ດລົງ ເຊິ່ ງເກ ດຈາກໄພພິບັດ ໄດ້ສ້າງຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກ ໃຫ້ຂະແໜງການອື່ ນໆ ເຊັ່ ນ: ຂະແໜງການກະສິ ກໍາ ເຊິ່ ງເປັນຂະແໜງການທ ່  ປະຊາກອນສ່ວນ
ຫ າຍ ຖື ກຈ້າງແຮງງານ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຂໍ ້ ມູນທ ່ ໄດ້ຮັບມາ ກ່ຽວກັບ ລາຍຮັບ ໃນການສໍ າຫ ວດໃດໜ່ຶງ ຈະ
ຫຍຸ້ງຍາກຕ່ໍການຢ້ັງຢື ນຄວາມຖື ກຕ້ອງໄດ້ ແຕ່ວ່າ ບັນດາຜູ້ປະກອບການ ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພວກເຂົ າຄາດ
ວ່າ ການສູນເສຍລາຍຮັບ ຈະມ ຫ າຍ ແລະ ການໂຈະເຊົ າທຸລະກິດຊ່ົວຄາວນ້ັນ ຈະສື ບຕ່ໍເປັນເວລາຢ່າງໜ້ອຍ 

3 ເດື ອນ ຫ ັ ງນໍ ້ າຖ້ວມ. 

 

ຕາຕະລາງ 35: ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ (ຕ ້ ກີບ) ໃນອຼຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ, ຈຼັດຕາມຂະ

ແໜງການຍ່ອຍ  

                                                           
55 ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ, ການສໍ າຫ ວດວິ ສາຫະກິດລາວ, ປ  2016.  
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ຂະແໜງ

ການຍ່ອຍ 

 
ຄວາມເສຍ

ຫາຍ 

ການສູນເສຍ ລວມຜົນກະທົບ 

ອຸດສາຫະ
ກໍາ 

ການຜະລິ ດ ຜະລິ ດຕະພັນອາຫານ 0,073 0,691 0,764 

 
ການຜະລິ ດເຄື່ ອງດື່ ມ ແລະ ຢາສູບ 0,0438 0,081 0,1248  
ການຜະລິ ດອື່ ນໆ -- 1,401 1,401 

ບໍ ລິ ການ ການຂາຍສ່ົງ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ 
ກິດຈະການສ້ອມແປງ 

0,68 0,816 1,496 

 
ບໍ່ ລິ ການບ່ອນພັກເຊົ າ ແລະ 
ອາຫານ 

-- -- -- 

ລວມ  
 

0,8 2,99 3,78 
ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ທ ມງານປະເມ ນຄວາມຕ້ອງການຫ ັ ງໄພພິບັດ ໂດຍອ ງຕາມ ຂໍ ້ ມູນຂອງ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ຕາມການລາຍງານຈາກ

ແຂວງຕ່າງໆ. 

ໝາຍເຫດ: ໃນບ່ອນທ ່ ບໍ່ ມ ຂໍ ້ ມູນນ້ັນ ແມ່ນຍ້ອນບໍ່ ໄດ້ຮັບການລາຍງານມາ. ຄວາມແຕກຕ່າງ ໃນທາງດ້ານ ຜົນກະທົບລວມ ລະຫວ່າງ ຕາຕະລາງ 

35 ແລະ ຕາຕະລາງ 36 ແມ່ນຍ້ອນການປັດຕົວເລກ. 

 

ຕາຕະລາງ 36: ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ (ຕ ້ ກີບ) ໃນອຼຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ, ຈຼັດຕາມ

ແຂວງ  
ຄວາມເສຍຫາຍ ການສູນເສຍ ລວມຜົນ

ກະທົບ 

ແຂວງ ເອກະຊົນ ລວມຜົນ

ກະທົບ 

ເອກະ

ຊົນ 

ລວມຜົນກະທົບ  

 ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ  0,07 0,07 0,86 0,86 0,93 

ຜ້ົງສາລ  0,07 0,07 -- -- 0,07 

ຫ ວງນໍ່ າທາ -- -- -- -- -- 

ອຸດົມໄຊ 0,02 0,02 0,13 0,13 0,15 

ບໍ່ ແກ້ວ -- -- -- -- -- 

ຫ ວງພະບາງ  -- -- -- -- -- 

 ຫົວພັນ 0,03 0,03 0,04 0,04 0,07 

ໄຊຍະບູລ   -- -- -- -- -- 

 ຊຽງຂວາງ -- -- -- -- -- 

ແຂວງວຽງຈັນ  -- -- -- -- -- 

 ບໍ ລິ ຄໍ າໄຊ -- --  -- -- -- 

ຄໍ າມ່ວນ  -- -- 0,71 0,71 0,71 

 ສະຫວັນນະເຂດ -- -- -- -- -- 

ສາລະວັນ  -- -- -- -- -- 

 ເຊກອງ -- -- -- -- -- 

ຈໍ າປາສັກ  -- -- -- -- -- 

ອັດຕະປື  0,68 0,68 1,27 1,27 1,95 

ໄຊສົມບູນ  -- -- -- -- -- 

 ລວມ  0,87 0,87 3,01 3,01 3,88 
ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ທ ມງານປະເມ ນຄວາມຕ້ອງການຫ ັ ງໄພພິບັດ ໂດຍອ ງຕາມ ຂໍ ້ ມູນຂອງ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ຕາມການລາຍງານຈາກ

ແຂວງຕ່າງໆ. 
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ໝາຍເຫດ: ບໍ່ ລວມການສູນເສຍຂອງພາກລັດ. ຂໍ ້ ມູນແມ່ນໄດ້ມາຈາກການລາຍງານ, ແລະ ຍ້ອນເວລາຈໍ າກັດ ການປະເມ ນຜົນຄ້ັງນ ້  ຈຶ່ ງບໍ່ ໄດ້ໄປ

ຢ້ຽມຢາມສະໜາມ ເພ່ືອເກັບກໍາຂໍ ້ ມູນຈາກທຸກໆແຂວງ. ໃນບ່ອນທ ່ ບໍ່ ມ ຂໍ ້ ມູນໃນຕາຕະລາງນ ້  ແມ່ນຍ້ອນບໍ່ ໄດ້ຮັບການລາຍງານມາ. ຄວາມແຕກ

ຕ່າງ ໃນທາງດ້ານ ຜົນກະທົບລວມ ລະຫວ່າງ ຕາຕະລາງ 35 ແລະ ຕາຕະລາງ 36 ແມ່ນຍ້ອນການປັດຕົວເລກ. 

 

ຜົນກະທົບທາງສຼັງຄົມ ຈາກຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ໃນຂະແໜງອຼຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ  

 

ຍ້ອນວ່າ ຂະແໜງການນ ້  ມ ອັດຕາສ່ວນຜູ້ອອກແຮງງານຢູ່ຫ າຍ ເຊິ່ ງເປັນຜູ້ທ ່ ເຮັດວຽກໃຫ້ຕົນເອງ ຫ ື  

ຮ່ວມມື ກັນ ໂດຍບໍ່ ມ ພະນັກງານ, ສະນ້ັນ ການສູນເສຍລາຍຮັບ ໃນລະຫວ່າງ 2 ອາທິ ດ ເຖິງ 3 ເດື ອນ ດ່ັງທ ່

ໄດ້ລາຍງານມາຈາກການສໍ າຫ ວດນ້ັນ ຈຶ່ ງມ ຫ າຍ. ປະກອບກັບ ອັດຕາສ່ວນຂອງ ທຸລະກິດທ ່ ແມ່ຍິ ງເປັນ

ເຂົ ້ າຂອງນ້ັນ ມ ສູງ, ສະນ້ັນ ລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວ ຄາດວ່າ ຈະໄດ້ຮັບຄວາມເດື ອດຮ້ອນ. ຄອບຄົວ ອາດຈະ
ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຍ້ອນພວກເຂົ າຕ້ອງພະຍາຍາມ ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການແຕ່ລະ
ວັນ, ຜົນກະທົບຂອງເຫດການນ ້  ຍັງອາດຈະເຮັດໃຫ້ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງ ລັດຖະບານລາວ ໃນການສ້າງ
ວຽກ ທ ່ ບໍ່ ແມ່ນວຽກກະສິ ກໍາ ໃຫ້ຫ າຍຂຶ ້ ນນ້ັນ ຊັກຊ້າລົງ ຍ້ອນວ່າ ວິ ສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດ
ກາງ ບາງແຫ່ງ ອາດຈະບໍ່ ສາມາດກັບຄື ນສູ່ຕະຫ າດໄດ້. 

 

ຍຼຸດທະສາດພ ້ ນຟູ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ສ າລຼັບ ຂະແໜງອຼຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ  

 

ມູນຄ່າລວມຂອງ ຄວາມຕ້ອງການຟ ້ ນຟູ ສ າລຼັບ ຂະແໜງການນ້ີ ຄາດຄະເນ 4,7 ຕ ້ ກີບ ສ າລຼັບ ໄລຍະສຼັ້ນ 

ແລະ ໄລຍະກາງ. ຕາຕະລາງ 37 ໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ຄວາມຕ້ອງການຟື ້ ນຟູ ຕາມຂະແໜງການຍ່ອຍ 

ແລະ ໄລຍະເວລາ.  

 

ຄວາມຕ້ອງການຟື ້ ນຟູ ແລະ ກ່ໍສ້າງຄື ນ ຕາມທ ່ ໄດ້ກໍານົ ດໄວ້ໃນ ວິ ທ ການຂອງ ການປະເມ ນຄວາມຕ້ອງການ
ຫ ັ ງໄພພິບັດ ບໍ່ ພິຈາລະນາພຽງແຕ່ ປະເດັນພາຍນອກ ຂອງຄວາມເສຍຫາຍ ຕ່ໍກັບຊັບສິ ນ ແລະ ໂຄງລ່າງ
ພ້ືນຖານ ເທົ່ ານ້ັນ ແຕ່ຍັງພິຈາລະນາເຖິງ ປະເດັນພາຍໃນ ແລະ ປະເດັນທ ່ ມັກຖື ກເບິ່ ງຂ້າມ ກ່ໍຄື  ການລະບຸ
ເຖິງ ຂໍ ້ ກໍານົດ ຫ ື  ຄວາມຕ້ອງການ ທາງການເງິ ນ ເພ່ືອຮັບປະກັນ ການຟື ້ ນຟູເສດຖະກິດຂອງ ຂະແໜງ
ການຄ້າ, ຍຸດທະສາດຟື ້ ນຟູ ຂະແໜງການນ ້  ໃຫ້ກັບຄື ນສູ່ລະດັບປົກກະຕິ ຂອງການດໍ າເນ ນງານ ແລະ ການ
ຂາຍ ມັນອາດຈໍ າເປັນຕ້ອງໄດ້ ກໍານົດມາດຕະການ ເພ່ືອຊ່ວຍເຫ ື ອ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ຂອງວິ ສາຫະກິດ 

ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເພ່ືອເລ ່ ມດໍ າເນ ນງານຄື ນໃໝ່ ແລະ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ກ່ໍປັບໂຄງສ້າງເງິ ນກູ້ຄື ນໃໝ່ ຫ ື  

ເລື່ ອນເງິ ນກູ້ທ ່ ບໍ່ ໄດ້ນໍ າໃຊ້ ຍ້ອນເກ ດໄພພິບັດນ້ັນ.  

 

ໂດຍອ ງຕາມ ສົມມຸດຖານເຫລົ່ ານ ້ , ຈຶ່ ງໄດ້ລະບຸ ບູລິ ມະສິ ດຈໍ ານວນໜ່ຶງ ດ່ັງນ ້ :  

 

• ເພ ່ ມການຄວບຄຸມຂອງປະກັນໄພ ເພ່ືອຈັດການກັບ ຄວາມສ່ຽງໃນອະນາຄົດ ໃຫ້ໄດ້ດ ກວ່າເກ່ົາ, 

ເກືອບ 100 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ທ ່ ໄດ້ສໍ າຫ ວດມານ້ັນ ໄດ້ລະບຸວ່າ ພວກເຂົ າບໍ່ ມ 
ປະກັນໄພ; 

• ຊ່ວຍອໍ ານວຍຄວາມສະດວກ ດ້ານໄຟຟ້າ ແລະ ນໍ ້ າໃຊ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສໍ າລັບ ວິ ສາຫະກິດຂະໜ
າດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ໃນຂະແໜງການຜະລິ ດ, ວິ ສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດ
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ກາງ ທ ່ ໄດ້ສໍ າຫ ວດມານ້ັນ ໄດ້ເນ້ັນໜັກໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຂອງການຖື ກຕັດຂາດ ຈາກ
ນໍ ້ າໃຊ້ ແລະ ໄຟຟ້າ ສໍ າລັບທຸລະກິດຂອງພວກເຂົ າ; 

• ເພ ່ ມການເຂົ ້ າເຖິງ ການເງິ ນເພ່ືອການລົງທຶ ນຄື ນໃໝ່ ຢ່າງໜ້ອຍ 57 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຜູ້ປະກອບ
ການ ທ ່ ໄດ້ສໍ າຫ ວດມານ້ັນ ໄດ້ລະບຸເຖິງ ຄວາມສໍ າຄັນຂອງການສະໜັບສະໜູນ ຂົງເຂດນ ້ ; 

• ສ້າງຄວາມສາມາດ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ຕ່ອງໂສ້ສະໜອງສິ ນຄ້າ, ການຊອກຫາແຫ ່ ງທາງເລື ອກ ທ ່

ເປັນປັດໄຈນໍ າເຂົ ້ າພ້ືນຖານ ແມ່ນເປັນຈຸດອ່ອນໜ່ຶງ ໃນຂ້ັນຕອນທຸລະກິດ. 

 

ຕາຕະລາງ 37: ຄວາມຕ້ອງການ ສ າລຼັບ ການຟ ້ ນຟູ ແລະ ກ ່ ສ້າງຄ ນ ໃນຂະແໜງອຼຸດສາຫະກ າ ແລະ ການ

ຄ້າ  

ການຟື ້ ນຟູໄລຍະສ້ັນ (1 ປ ) 

ຂະແໜງການ
ຍ່ອຍ 

ແຜນວຽກ ມູນຄ່າ (ຕ ້ ກີບ) ພາກສ່ວນຮຼັບຜິດຊອບ 

ການຄ້າ     

ຂາຍສ່ົງແລະ
ຂາຍຍ່ອຍ 

ສ້າງກົນໄກການເງິ ນ ໄລຍະສ້ັນ 
ແລະ ມູນຄ່າຕ່ໍາ ສໍ າລັບ ວິ ສາ
ຫະກິດຂະ  ໜາດນ້ອຍ ແລະ 
ຂະໜາດກາງ ເພ່ືອຊ່ວຍເລ ່ ມ
ຕ້ົນທຸລະກິດ ແລະ ຊ່ວຍຈ່າຍ
ຄື ນ ເງິ ນກູ້ທ ່ ຢື ມມາແລ້ວ  

1,5 ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ 
ແລະ ການຄ້າ 

ການຟື ້ ນຟູໄລຍະກາງ (2 ເຖິງ 3 ປ )  

ການຄ້າ     

ການຜະລິ ດ  

ສ້າງສິ່ ງຈູງໃຈ ເພ່ືອເພ ່ ມການ
ຊື ້ ປະກັນໄພ ສໍ າລັບ ວິ ສາຫະ
ກິດຂະ ໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະ
ໜາດກາງ 

2 ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ 
ແລະ ການຄ້າ 

ການຜະລິ ດ   

ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ດ້ານ
ຄວາມສາມາດ ໃນການຄຸ້ມ
ຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ 

ໃຫ້ ວິ ສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ 

ແລະ ຂະໜາດກາງ 

1,2 ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ 
ແລະ ການຄ້າ 

ລວມ  4,7  

ໝາຍເຫດ: DRM = ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ; MOIC= ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ; SMEs = ວິ ສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ 
ຂະໜາດກາງ 

 

ວິທີການ ສ າລຼັບ ຂະແໜງການອຼຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າ  

 

ການປະເມ ນຜົນຄ້ັງນ ້  ໄດ້ນໍ າໃຊ້ ຍຸດທະສາດສອງງ່ າມ ເພ່ືອເກັບກໍາຂໍ ້ ມູນ ສໍ າລັບວິ ທ ການໜ່ຶງ, ກະຊວງອຸດ
ສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ສ່ົງແບບຟອມມາດຕະຖານ ໃຫ້ແຂວງຕ່າງໆ ເພ່ືອເກັບກໍາຂໍ ້ ມູນ ກ່ຽວກັບ ຂອບເຂດ
ຂອງຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ທ ່ ເກ ດຂຶ ້ ນກັບ ວິ ສາຫະກິດທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ແບບຟອມເຫລົ່ ານ ້  
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ຊ່ວຍເກັບກໍາຂໍ ້ ມູນສ່ົງໃຫ້ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ຢ່າງເປັນລະບົບ ໂດຍການລາຍງານດ້ວຍຕົນ
ເອງ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ພະຍາຍາມ ຢ້ັງຢື ນຄວາມຖື ກຕ້ອງ ຂອງຂໍ ້ ມູນ ໂດຍການໂທລະສັບ
ຕິດຕາມ ໃນຈໍ ານວນ 18 ແຂວງ, 6 ແຂວງ ໄດ້ລາຍງານຂໍ ້ ມູນ ທ ່ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜົນກະທົບຕ່ໍກັບ ບໍ ລິ ສັດ

ຕ່າງໆ ເກ ດຂຶ ້ ນທ່ົວປະເທດລາວ.  

 

ວິ ທ ການທ ສອງ ແມ່ນການສໍ າຫ ວດເຊິ່ ງໜ້າ ກັບຜູ້ຕອບຄໍ າຖາມ 150 ຄົນ ເຊິ່ ງດໍ າເນ ນຂຶ ້ ນໂດຍ ກຸ່ມຄົນຄວ້າ 

ໃນ 2 ແຂວງ,ການຄັດເລື ອກເອົ າແຂວງນ້ັນ ແມ່ນອ ງຕາມ ຂອບເຂດເບື ້ ອງຕ້ົນ ຂອງຄວາມເສຍຫາຍ ທ ່ ໄດ້ຮັບ

ການລາຍງານມາ ແລະ ອ ງຕາມ ການເຂົ ້ າເຖິງໄດ້ງ່ າຍ ເຊິ່ ງແມ່ນເມື ອງໄຊທານ  ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ແລະ 
ເມື ອງມະຫາໄຊ ແຂວງຄໍ າມ່ວນ, ເຕັກນິ ກເກັບຕົວຢ່າງ ແມ່ນກໍານົດເອົ າ ເຈົ ້ າຂອງທຸລະກິດ ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນ

ກະທົບຈາກນໍ ້ າຖ້ວມ ແລະ ຢູ່ໃນເມື ອງເປົ ້ າໝາຍ, ການສໍ າພາດ 30 ນາທ  ເຊິ່ ງໜ້າກັນ ໄດ້ດໍ າເນ ນຂຶ ້ ນ ໂດຍ

ນໍ າໃຊ້ CS Pro ໃນຄອມພິວເຕ , ການສໍ າພາດ 75 ຄົນ ໄດ້ດໍ າເນ ນຂຶ ້ ນ ໃນແຕ່ລະແຂວງ ໃນລະຫວ່າງວັນທ  

10 ເຖິງ 15 ຕຸລາ 2018. 

 

ວິ ທ ການແບບປະສົມປະສານ ເພ່ືອເກັບກໍາຂໍ ້ ມູນນ ້  ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຂໍ ້ ມູນທ ່ ສົມບູນ, ບໍ່ ສະເພາະແຕ່ ຂໍ ້ ມູນກ່ຽວ
ກັບ ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ເທົ່ ານ້ັນ ແຕ່ຍັງໄດ້ຂໍ ້ ມູນ ກ່ຽວກັບ ສະພາບການ ຂອງວິ ສາຫະກິດ 

ນັບແຕ່ເກ ດເຫດການມາ ແລະ ໃຫ້ຄໍ າແນະນໍ າເພ່ືອການຟື ້ ນຟູ. ທັງສອງວິ ທ ການນ ້  ໄດ້ນໍ າໃຊ້ ເຄື່ ອງມື ອັນ

ດຽວກັນ. 
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ຂະແໜງໂຄງລ່າງພ ້ ນຖານ 
 

ຂົນສ່ົງ 
 

ສະຫ ຼຸ ບຫຍ ້  ກ່ຽວກຼັບ ການຂົນສ່ົງ  

 

ນໍ ້ າຖ້ວມ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ໃຫ້ໜ່ຶງໃນຫ້າ ຂອງຕາໜ່າງເສ້ັນທາງ ຂອງປະເທດ ເຊິ່ ງຄວາມເສຍຫາຍ 

ລວມທັງໝົດ ໃນຂະແໜງການຂົນສ່ົງ ຄາດຄະເນ 822,02 ຕ້ືກ ບ.56 ແຂວງທ ່ ຢູ່ຕາມພູດອຍ ໃນພາກເໜືອ 

ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ນໍ ້ າຖ້ວມສຸ, ສ່ວນແຂວງພາກໃຕ້ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ນໍ ້ າຖ້ວມຂັງ (ຍົກເວ້ັນແຕ່
ເມື ອງສະໜາມໄຊ ໃນແຂວງອັດຕະປື  ເຊິ່ ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກນໍ ້ າຖ້ວມສຸ ເປັນເວລາດົນ ຍ້ອນຜົນມາ
ຈາກ ສັນເຂື່ ອນແຕກ). ການສູນເສຍ ສ່ວນຫ າຍ ແມ່ນເກ ດຂຶ ້ ນໃນຮູບແບບຂອງ ມູນຄ່ານໍ າໃຊ້ພາຫະນະທ ່

ສູງຂຶ ້ ນ, ການສູນເສຍລາຍຮັບ ຂອງຜູ້ບໍ ລິ ການ ລົດບັນທຸກ ແລະ ລົດເມ ໃນໄລຍະເວລາທ ່ ຖະໜົນ ຖື ກ

ຕັດຂາດ ແລະ ມູນຄ່າເພ່ືອອະນາໄມດິ ນເຈື່ ອນ, ດໍ າເນ ນການສ້ອມແປງສຸກເສ ນ ສໍ າລັບ ທາງ ແລະ ຂົວ ທ ່

ເສຍຫາຍ, ແລະ ສ້າງຖະໜົນ ແລະ ບ່ອນຈອດເຮື ອ ຊ່ົວຄາວ ເພ່ືອໃຫ້ການສັນຈອນ ເປັນປົກກະຕິ, ການສູນ
ເສຍທ ່ ເກ ດຂຶ ້ ນກັບ ຖະໜົນຂອງເມື ອງ ແລະ ຖະໜົນຊົນນະບົດ ແມ່ນຖື ວ່າມ ໜ້ອຍ ຍ້ອນວ່າ ປະລິ ມານ
ການສັນຈອນ ເທິ ງທ້ອງຖະໜົນເຫລົ່ ານ ້  ຂ້ອນຂ້າງຕ່ໍາ. ການສູນເສຍລວມທັງໝົດ ຄາດຄະເນ 785,8 ຕ້ືກ ບ

, ງົບປະມານລວມທັງໝົດ ທ ່ ຈໍ າເປັນເພ່ືອການຟື ້ ນຟູ ຄາດຄະເນຢູ່ທ ່  2.074,65 ຕ້ືກ ບ.  

  

                                                           
56 ພາກນ ້  ກວມເອົ າພຽງແຕ່ ໂຄງລ່າງພື ້ ນຖານຂົນສ່ົງ ທ ່ ເປັນເສ້ັນທາງ ຍ້ອນວ່າ ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ 

ໃນຂະແໜງທາງນໍ ້ າ ແມ່ນໄດ້ພິຈາລະນາ ໃນພາກໜ່ຶງ ແຍກຕ່າງຫາກ, ແລະ ບໍ່ ມ ຄວາມຫາຍຫຍັງ ໃນຂະແໜງການ

ຂົນສ່ົງ ທາງອາກາດ ແລະ ທາງລົດໄພ.  
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ຕາຕະລາງ 38 ໃຫ້ຮູ້ ກ່ຽວກັບ ພ້ືນທ ່ ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ໃນແຂວງຕ່າງໆ ພ້ອມທັງ ຕົວ

ເລກຄາດຄະເນ ເພ່ືອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ໄລຍະສ້ັນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ, ຄວາມ
ຕ້ອງການຕ້ົນຕໍ ໃນໄລຍະສ້ັນ ກວມເອົ າ ການສ້ອມແປງສຸກເສ ນ ແລະ ການບໍ າລຸງຮັກສາຖະໜົນ ແລະ ຂົວ
ທ ່ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ໂດຍໃຫ້ບູລິ ມະສິ ດ ສໍ າລັບ ພາກສ່ວນສໍ າຄັນຂອງຕາໜ່າງຖະໜົນ ເພ່ືອໃຫ້ການ
ສັນຈອນ ກັບຄື ນມາເປັນປົກກະຕິ ແລະ ການຊ່ວຍເຫ ື ອສຸກເສ ນ ສາມາດເຂົ ້ າເຖິງ ປະຊາຊົນ ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບ. ໃນໄລຍະກາງນ້ັນ, ການບໍ າລຸງຮັກສາເປັນປະຈໍ າ ແລະ ການສ້ອມແປງຂຸມ ແມ່ນມ ຄວາມຈໍ າເປັນ, 

ປະກອບກັບ ການສັງລວມເອົ າ ຫ ັ ກການຂອງການປັບຕົວເຂົ ້ າກັບ ສະພາບດິ ນຟ້າອາກາດ ເຂົ ້ າໃສ່ໃນ ການ
ອອກແບບ ເພ່ືອວຽກເຫລົ່ ານ ້ . ຄວາມຕ້ອງການໄລຍະຍາວ ປະກອບດ້ວຍ ການປັບປຸງຖະໜົນ ທ ່ ສາມາດ
ປັບຕົວເຂົ ້ າກັບ ສະພາບດິ ນຟ້າອາກາດໄດ້ ສໍ າລັບ ຊ່ວງທາງທ ່ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ປັບປຸງຖະໜົນ 

ແລະ ຂົວ ທ ່ ມ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍການເກ ດນໍ ້ າຖ້ວມ ເພ່ືອວ່າ ພວກຈະທົນທານຕ່ໍເຫດການໄພພິບັດ ໃນອະນາຄົດ.  
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ຕາຕະລາງ 38: ຄວາມເສຍຫາຍ, ການສູນເສຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ລວມທຼັງໝົດ ໃນຂະແໜງການຂົນ

ສ່ົງ  

ແຂວງ  
ຄວາເສຍຫາຍ ການສູນເສຍ 

ຄວາມຕ້ອງການ

ໄລຍະສຼັ້ນ 

<1 ປີ 

ຄວາມຕ້ອງການ

ໄລຍະກາງ  

2–3 ປີ 

ຄວາມ

ຕ້ອງການໄລຍະ

ຍາວ  

>3 ປີ 

ລວມຄວາມ

ຕ້ອງການ 

ຕ ້ ກີບ % ຕ ້ ກີບ % ຕ ້ ກີບ % ຕ ້ ກີບ % ຕ ້ ກີບ % ຕ ້ ກີບ % 

ນະຄອນຫ 
ວງ ວຽງ
ຈັນ 

25,88 3,15 40,99 5,22 14,63 2,51 33,48 5,08 0,00 0,00 48,11 2,32 

ຜ້ົງສາລ  31,10 3,78 57,08 7,26 23,55 4,05 42,39 6,45 80,58 9,65 146,52 7,05 

ຫ ວງນໍ່ າ
ທາ  

33,38 4,06 20,98 2,67 62,03 10,66 37,22 5,65 90,12 10,81 189,37 9,13 

ອຸໄຊດົມ 44,28 5,39 58,25 7,41 90,61 15,56 58,20 8,84 111,33 13,35 260,13 
12,5
4 

ບໍ່ ແກ້ວ 20,63 2,51 92,51 11,77 14,11 2,42 65,12 9,89 53,18 6,38 132,41 6,38 

ຫ ວງພະ
ບາງ 

86,46 10,52 118,66 15,10 28,83 4,95 88,66 13,47 80,04 9,60 197,53 9,52 

ຫົວພັນ 176,25 21,44 87,89 11,19 60,21 10,34 0,00 0,00 0,04 0,01 60,25 2,90 

ໄຊຍະບູລ  60,31 7,34 29,24 3,72 19,73 3,39 19,06 2,89 9,53 1,14 48,32 2,33 

ຊຽງຂວາງ 76,77 9,34 34,96 4,45 15,62 2,68 53,77 8,16 0,00 0,00 69,39 3,34 

ແຂວງ
ວຽງຈັນ 

41,50 5,05 44,86 5,71 19,57 3,36 60,95 9,26 120,05 14,40 200,57 9,67 

ບໍ ລິ ຄໍ າໄຊ 29,91 3,64 11,09 1,41 63,29 10,87 14,52 2,20 0,00 0,00 77,81 3,75 

ຄໍ າມ່ວນ 53,05 6,45 15,37 1,96 35,94 6,17 35,80 5,44 0,00 0,00 71,74 3,46 

ສະຫວັນ
ນະເຂດ 

10,82 1,32 12,25 1,56 46,60 8,00 24,45 3,71 25,90 3,11 96,96 4,67 

ສາລະວັນ 4,37 0,53 2,81 0,36 8,65 1,49 10,68 1,62 3,21 0,38 22,54 1,09 

ເຊກອງ 7,45 0,91 18,12 2,31 17,74 3,05 24,84 3,77 39,34 4,72 81,92 3,95 

ຈໍ າປາສັກ 6,01 0,73 9,87 1,26 41,66 7,16 54,16 8,22 61,87 7,42 157,70 7,60 

ອັດຕະປື  80,53 9,80 119,03 15,15 4,46 0,77 35,26 5,35 158,75 19,03 198,47 9,57 

ໄຊສົມບູນ 33,31 4,05 11,83 1,49 14,90 2,56 0,00 0,00 0,00 0,00 14,90 0,73 

ລວມ 822,02 
100,0
0 

785,80 100,00 582,15 100,00 658,57 100,00 833,93 100,00 
2.074,

65 
100,00 

ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ພະແນກໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂົນສ່ົງແຂວງ, ສປປ ລາວ. 

 

 

 

ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ ກ່ຽວກຼັບ ຂະແໜງການຂົນສ່ົງ  

 

ຄວາມໜ້າແໜ້ນຂອງເສ້ັນທາງ ຂອງ ສປປ ລາວ ວັດແທກຕາມ ກິໂລຕາແມັດ ຂອງພ້ືນທ ່ ດິ ນ ແມ່ນປະມານ 
30 ສ່ວນຮ້ອຍ ຕ່ໍາກວ່າ ຄ່າສະເລ່ຍຂອງ ສະມາຄົມປະຊາຊາດອາຊ ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ແລະ ໃກ້ຄຽງ
ກັບ ປະເທດຟິລິ ປິ ນ ແລະ ປະເທດມຽນມາ. ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ຍ້ອນຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນ ຕ່ໍາ 

(29 ຄົນ ຕ່ໍກິໂລຕາແມັດ), ສະນ້ັນ, ຄວາມ ຍາວຂອງເສ້ັນທາງ ຕ່ໍຫົວຄົນ ຈຶ່ ງເປັນໜ່ຶງໃນປະເທດສູງສຸດ ໃນອາ
ຊຽນ, ການຂົນສ່ົງທາງຖະໜົນ ແມ່ນເປັນຮູບແບບຫ ັ ກຂອງການຂົນສ່ົງ ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ ງຮັບໃຊ້ ເກືອບ 90 

ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງການຂົນສ່ົງທັງໝົດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ເປັນຫລັກທາງເສດຖະກິດ ອັນສໍ າຄັນ ໃນການ
ເຄື່ ອນຍ້າຍ ສິ ນຄ້າ ແລະ ຄົນ.  
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ຕາໜ່າງເສ້ັນທາງຂອງ ສປປ ລາວ ຖື ກຈັດປະເພດຕາມ ການນໍ າໃຊ້ ເຊັ່ ນ: ທາງຫ ວງແຫ່ງຊາດ ແມ່ນ

ເສ້ັນທາງເຊື່ ອມຕ່ໍ ນະຄອນ ຫ ວງວຽງຈັນ ກັບບັນດາໃຈກາງແຂວງ ແລະ ດ່ານສາກົນ, ສ່ວນ ເສ້ັນທາງແຂວງ 

ແມ່ນເຊື່ ອມຕ່ໍ ໃຈກາງແຂວງ ກັບໃຈກາງເມື ອງ, ທາງເມື ອງ ແມ່ນເຊື່ ອມຕ່ໍ ໃຈກາງເມື ອງ ກັບກຸ່ມບ້ານ ແລະ 

ທາງຊົນນະ ເຊື່ ອມຕ່ໍກຸ່ມບ້ານ ກັບບ້ານ ແລະ ເຂດກະສິ ກໍາ. ລວງຍາວທັງໝົດ ຂອງຕາໜ່າງເສ້ັນທາງນ ້  

ແມ່ນ 56.382 ກິໂລແມັດ, ໃນນ້ັນ 14 ສ່ວນຮ້ອຍ ແມ່ນທາງຫ ວງແຫ່ງຊາດ, 15 ສ່ວນຮ້ອຍ ແມ່ນເສ້ັນທາງ

ຫ ວງແຂວງ, 12 ສ່ວນຮ້ອຍ ແມ່ນເສ້ັນທາງຫ ວງເມື ອງ, 44 ສ່ວນຮ້ອຍ ແມ່ນເສ້ັນທາງຊົນນະບົດ ແລະ 15 

ສ່ວນຮ້ອຍ ແມ່ນເສ້ັນທາງພິເສດ ແລະ ເສ້ັນທາງໃນເມື ອງ. ໃນຈໍ ານວນທັງໝົດນ້ັນ 25 ສ່ວນຮ້ອຍ ແມ່ນ

ເສ້ັນທາງປູຢາງ (ສ່ວນຫ າຍແມ່ນ ທາງຫ ວງແຫ່ງຊາດ) ແລະ 75 ສ່ວນຮ້ອຍ ແມ່ນເສັນທາງປູຫ ນ ແລະ ດິ ນ

ແດງ. ທາງ ດິ ນແດງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ເສ້ັນທາງເມື ອງ ແລະ ເສ້ັນທາງຊົນນະບົດ ແມ່ນບໍ່ ໄດ້ສ້າງຕາມມາດ

ຕະຖານ ວິ ສະວະກໍາ, ຍ້ອນແນວນ້ັນ ພວກມັນຈຶ່ ງມ ຄວາມສ່ຽງ ຕ່ໍຄວາມເສຍຫາຍຈາກນໍ ້ າຖ້ວມ ໃນ

ລະດູຝົນ. 

 

ລວງຍາວຂອງເສ້ັນທາງ ທ ່ ປະກອບເປັນ ຕາໜ່າງເສ້ັນທາງນ້ັນ ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ ໃນແຕ່ລະແຂວງ ດ່ັງ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນ ຕາຕະລາງ 39. ສະພາບລວມຂອງ ຕາໜ່າງເສ້ັນທາງ ສາມາດຈັດປະເພດເປັນ 41 ສ່ວນ
ຮ້ອຍ ສະພາບດ , 22 ສ່ວນຮ້ອຍ ສະພາບພໍໃຊ້, 21 ສ່ວນຮ້ອຍ ສະພາບບໍ່ ດ  ແລະ 15 ສ່ວນຮ້ອຍ ສະພາບໜັກໜ່
ວງ. 

 

ກະຊວງໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂົນສ່ົງ ມ ໜ້າທ ່ ຮັບຜິດຊອບ ຄຸ້ມຄອງຕາໜ່າງເສ້ັນທາງ, ແຕ່ວ່າ ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ການວາງແຜນຜັງເສ້ັນທາງ, ການຄຸ້ມຄອງສັນຍາກ່ໍສ້າງທາງ ແລະ 

ການສ້ອມແປງ ເສ້ັນທາງແຂວງ, ເມື ອງ ແລະ ຊົນນະບົດ ແມ່ນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ພະແນກໂຍທາ
ທິ ການ ແລະ ຂົນສ່ົງແຂວງ. ການບໍ ລິ ການຂົນສ່ົງ ສ່ວນຫ າຍແມ່ນເປັນຂອງ ຜູ້ປະກອບການເອກະຊົນ. 

 

ຕາຕະລາງ 39: ຂ ້ ມູນຕາໜ່າງເສຼັ້ນທາງ 

ແຂວງ 

ໄລຍະທາງ (ກມ) ຈຼັດຕາມປະເພດຂອງເສຼັ້ນທາງ 
ລວມ 

(ກມ) ແຫ່ງ

ຊາດ 
ແຂວງ ເມ ອງ 

ເທດສະບາ

ນ 
ຊົນນະບົດ ພິເສດ 

ນະຄອນຫ ວງວຽງ
ຈັນ 

246,05 285,32 487,48 684,67 621,31 100,36 2.425,19 

ຜ້ົງສາລ  474,00 206,10 346,72 56,40 1.982,95 891,35 3.957,52 

ຫ ວງນໍ ້ າທາ 299,68 492,88 111,00 105,28 931,68 166,29 2.106,81 

ອຸດົມໄຊ 326,50 285,60 589,44 130,96 1.448,33 162,72 2.943,55 

ບໍ່ ແກ້ວ 174,72 273,35 150,30 88,23 574,37 30,43 1.291,40 

ຫ ວງພະບາງ 605,20 565,05 356,42 162,55 2.100,37 494,77 4.284,36 

ຫົວພັນ 445,00 745,40 768,95 150,11 1.829,09 1.618,29 5.556,84 

ໄຊຍະບູລ  549,00 955,50 604,70 248,64 717,79 212,73 3.288,36 

ຊຽງຂວາງ 436,00 455,21 65,84 71,34 2.328,03 197,30 3.553,72 
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ແຂວງວຽງຈັນ 449,11 603,12 616,12 363,06 818,11 185,33 3.034,85 

ບໍ ລິ ຄໍ າໄຊ 604,95 519,10 327,86 68,91 512,94 45,00 2.078,76 

ຄໍ າມ່ວນ 594,16 326,00 403,45 161,07 1.915,03 75,84 3.475,55 

ສະຫວັນນະເຂດ 604,00 860,11 426,10 128,79 3.654,68 57,00 5.730,68 

ສາລະວັນ 534,50 192,00 342,34 133,09 1.880,25 50,10 3.132,28 

ເຊກອງ 216,00 111,80 509,76 86,06 1.034,42 389,50 2.347,54 

ຈໍ າປາສັກ 460,83 686,35 473,09 160,56 1.791,22 654,83 4.226,88 

ອັດຕະປື  355,46 192,83 58,10 167,12 548,06 60,20 1.381,77 

ໄຊສົມບູນ 355,80 499,70 281,54 96,34 195,15 137,20 1.565,73 

ລວມ 7.730,96 8.255,42 6.919,21 3.063,18 24.883,78 5.529,24 56.381,79 

ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ພະແນກໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂົນສ່ົງແຂວງ, ສປປ ລາວ, ບົດລາຍງານຊັບສິ ນທາງປະຈໍ າປ , ປ  2016. 

 

 

ການປະເມີນຜົນກະທົບ ຂອງໄພພິບຼັດ ຕ ່ ກຼັບຂະແໜງການຂົນສ່ົງ  

 

ຜົນກະທົບຂອງນໍ ້ າຖ້ວມ ຕ່ໍກັບ ຂະແໜງການຂົນສ່ົງ ສ່ວນຫ າຍແມ່ນເກ ດຂຶ ້ ນກັບ ລະບົບໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ

ທາງ ເຊິ່ ງຮວມທັງ ໂຄງສ້າງຂອງຊ້ັນປູທາງ, ລະບົບລະບາຍນໍ ້ າ, ຂົວ, ແລະ ທ່ໍລອດທາງ.  

 

ຕາຕະລາງ 40 ສະຫ ຸ ບຫຍໍ ້ ກ່ຽວກັບ ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ຈັດຕາມແຂວງ ແລະ ຜູ້ເປັນເຈົ ້ າ

ຂອງ. ໂດຍລວມແລ້ວ, ອັດຕາສ່ວນຂອງພາກລັດ ໃນຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍນ້ັນ ແມ່ນສູງກວ່າ

ພາກເອກະຊົນຫ າຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຄວາມເສຍຫາຍຕ່ໍເນື່ ອງ. 

 

ຕາຕະລາງ 40: ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ (ຕ ້ ກີບ) ໃນຂະແໜງການຂົນສ່ົງ, ຈຼັດຕາມຜູ້ເປຼັນເຈ້ົາ

ຂອງ 

ແຂວງ ຄວມເສຍຫາຍ ການສູນເສຍ 

ລຼັດ ເອກະ

ຊົນ 

ລວມຜົນ

ກະທົບ 

ລຼັດ ເອກະ

ຊົນ 

ລວມຜົນ

ກະທົບ 

ນະຄອນຫ ວງວຽງ
ຈັນ 

25,88 0,00 25,88 0,00 40,99 40,99 

ຜ້ົງສາລ  31,10 0,00 31,10 55,78 1,30 57,08 

ຫ ວງນໍ ້ າທາ  33,38 0,00 33,38 8,48 12,50 20,98 

ອຸດົມໄຊ 44,28 0,00 44,28 39,88 18,37 58,25 

ບໍ່ ແກ້ວ 20,63 0,00 20,63 90,03 2,47 92,51 

ຫ ວງພະບາງ 86,46 0,00 86,46 96,41 22,25 118,66 

ຫົວພັນ 176,25 0,00 176,25 49,31 38,58 87,89 

ໄຊຍະບູລ  60,31 0,00 60,31 10,52 18,71 29,24 

ຊຽງຂວາງ 76,77 0,00 76,77 26,03 8,93 34,96 

ແຂວງວຽງຈັນ 41,50 0,00 41,50 18,18 26,68 44,86 

ບໍ ລິ ຄໍ າໄຊ 29,91 0,00 29,91 3,43 7,67 11,09 

ຄໍ າມ່ວນ 53,05 0,00 53,05 4,26 11,11 15,37 
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ສະຫວັນນະເຂດ 10,82 0,00 10,82 3,90 8,35 12,25 

ສາລະວັນ 4,37 0,00 4,37 2,52 0,29 2,81 

ເຊກອງ 7,45 0,00 7,45 15,44 2,67 18,12 

ຈໍ າປາສັກ 6,01 0,00 6,01 2,19 7,69 9,87 

ອັດຕະປື  59,52 21,01 80,53 116,41 2,62 119,03 

ໄຊສົມບູນ 33,31 0,00 33,31 0,00 11,83 11,83 

ລວມ 801,01 21,01 822,02 542,77 243,03 785,80 
ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ພະແນກໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂົນສ່ົງແຂວງ, ສປປ ລາວ. 

 

 

ຮູບສະແດງ 31: ຄວາມເສຍຫາຍ (ຊ້າຍ) ແລະ ການສູນເສຍ (ຂວາ) ໃນຂະແໜງການຂົນສ່ົງ, ຈຼັດຕາມຜູ້

ເປຼັນເຈ້ົາຂອງ  

 

ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ພະແນກໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂົນສ່ົງແຂວງ, ສປປ ລາວ. 

 

ຄວາມເສຍຫາຍ 

 

ເສ້ັນທາງລວມທັງໝົດ 9.853 ກິໂລແມັດ ແລະ ຂົວ 656 ແມັດ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ໃນ ສປປ ລາວ, 

ສ່ວນ ຂົວ 786 ແມັດ ຖື ກທໍາລາຍ (ເບິ່ ງຕາມ   

Public 97%

Private 3%

Public
69%

Private
31%
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ຕາຕະລາງ 41), ພາຫະນະ ລວມທັງໝົດ 2.085 ຄົນ ເຊິ່ ງຮວມທັງ ລົດບັນທຸກ, ລົດເກັງ, ລົດຈັກ ແລະ ລົດ

ໄຖນາເດິ ນຕາມ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ເຊິ່ ງສ່ວນຫ າຍ ແມ່ນຢູ່ໃນແຂວງອັດຕະປື . 

 

ບັນດາແຂວງພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ ສ່ວນຫ າຍແມ່ນປະກອບດ້ວຍ ພ້ືນທ ່ ພູດອຍ ແລະ ຕາໜ່າງ
ເສ້ັນທາງ ແມ່ນສ້າງຕາມຮ່ອມພູ ແລະ ຄົດລ້ຽວໄປຕາມ ລັກສະນະຂອງພ້ືນທ ່ ພູມສັນຖານ, ແຂວງເຫລົ່ ານ ້  
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ດິ ນເຈື່ ອນ ແລະ ນໍ ້ າສຸ, ແຂວງຕ່າງໆ ໃນພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ຈາກ ນໍ ້ າຖ້ວມ ເຊິ່ ງຄວາມເສຍຫາຍ ສ່ວນຫ າຍແມ່ນເກ ດຂຶ ້ ນກັບ ໜ້າທາງ, ຄອງລະບາຍນໍ ້ າ, ທ່ໍລອດທາງ 

ແລະ ຕາຝ່ັງເຈື່ ອນ. ຕາຕະລາງ 42 ອະທິ ບາຍເຖິງ ຂອບເຂດຄວາມເສຍຫາຍ ຂອງເສ້ັນທາງ ແລະ ຂົວ, ຈັດ

ຕາມແຕ່ລະປະເພດ. 
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ຕາຕະລາງ 41: ໄລຍະທາງ ທ່ີໄດ້ຮຼັບຄວາມເສຍຫາຍ (ກມ) ຈຼັດຕາມແຂວງ 

ແຂວງ 
ທາງຫ ວງ

ແຫ່ງຊາດ 

ທາງ

ແຂວງ 
ທາງເມ ອງ 

ທາງ

ຊົນນະບົດ 

ລວມເສຼັ້ນທາງ

ທ່ີໄດ້ຮຼັບຄວາມ

ເສຍຫາຍ 

ນະຄອນຫ ວງວຽງ
ຈັນ 

4,40 55,40 138,60 76,90 275,30 

ຜ້ົງສາລ  19,00 95,00 45,00 35,00 194,00 

ຫ ວງນໍ ້ າທາ  38,00 244,24 106,88 73,11 462,23 

ອຸດົມໄຊ 50,00 72,00 129,00 223,20 474,20 

ບໍ່ ແກ້ວ 8,00 54,00 9,00 270,00 341,00 

ຫ ວງພະບາງ 221,00 103,00 230,00 627,00 1.181,00 

ຫົວພັນ 390,00 401,00 820,00 816,00 2.427,00 

ໄຊຍະບູລ  81,60 265,21 168,29 134,72 649,82 

ຊຽງຂວາງ 279,74 30,00 711,35 0,00 1.021,09 

ແຂວງວຽງຈັນ 139,00 171,35 218,00 23,00 551,35 

ບໍ ລິ ຄໍ າໄຊ 51,19 85,00 70,10 184,19 390,48 

ຄໍ າມ່ວນ 18,25 151,00 167,33 267,29 603,87 

ສະຫວັນນະເຂດ 0,00 78,00 19,00 120,00 217,00 

ສາລະວັນ 0,00 2,00 9,50 53,45 64,95 

ເຊກອງ 0,00 119,70 34,58 77,60 231,88 

ຈໍ າປາສັກ 1,60 48,00 32,80 134,40 216,80 

ອັດຕະປື  45,00 114,50 42,80 46,20 248,50 

ໄຊສົມບູນ 16,00 65,50 205,20 16,00 302,70 

ລວມ 1.363 2.155 3.157 3.178 9.853 

ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ພະແນກໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂົນສ່ົງແຂວງ, ສປປ ລາວ. 

 

ຕາຕະລາງ 42: ເສຼັ້ນທາງທ່ີໄດ້ຮຼັບຄວາມເສຍຫາຍ, ຈຼັດຕາມປະເທດທາງ ແລະ ປະເພດຂົວ  

ລາຍລະອຽດ 

ຫົວໜ່

ວຍ   
ຄວາມ

ເສຍຫາຍ 

ທາງ    

ທາງຫ ວງແຫ່ງຊາດ km  1.363 

ທາງແຂວງ km  2.155 

ທາງເມື ອງ km  3.157 

ທາງຊົນນະບົດ km  3.178 

ລວມ     9.853 

ຂົວ    

ຂົວໄບເລ້/ ຂົວເຫ ັ ກ  m  665,80 

ຂົວຄອນກ ດ m  250,00 

ຂົວໄມ້ m  329,15 

ໂຄງສ້າງລະບາຍນໍ ້ າອື່ ນໆ  m  197,00 
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ລວມ     1.441,95 

ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ພະແນກໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂົນສ່ົງແຂວງ, ສປປ ລາວ. 

 

ອັດຕາຫົວໜ່ວຍ ໃນ ຕາຕະລາງ 43 ແມ່ນນໍ າໃຊ້ ເພ່ືອການຄາດຄະເນຄວາມເສຍຫາຍ ເນື່ ອງຈາກວ່າ 

ລະດັບຄວາມເສຍຫາຍ ແຕກຕ່າງກັນ ໃນແຕ່ລະຊ່ວງທາງ, ໃນແຕ່ລະຈຸດ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍນ້ັນ ເກ ດ
ຂຶ ້ ນກັບຫ າຍສ່ວນ ຂອງຕາໜ່າງເສ້ັນທາງ. ສະນ້ັນ, ມັນຈຶ່ ງຫຍຸ້ງຍາກ ທ ່ ຈະລົງເລິ ກລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ລະດັບ

ຄວາມເສຍຫາຍ ຢູ່ແຕ່ລະຊ່ວງທາງ ຫ ື  ຢູ່ແຕ່ລະຈຸດ. ຄວາມເສຍຫາຍ ຖື ກຈັດເປັນ 2 ປະເພດ ຄື : ຄວາມ

ເສຍຫາຍລວມ ສໍ າລັບຊ່ວງທາງ ທ ່ ມ ລະດັບຄວາມເສຍຫາຍ ຫ າຍກວ່າ 50 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍ

ບາງສ່ວນ ທ ່ ມ ລະດັບຄວາມເສຍຫາຍ ໜ້ອຍກວ່າ 50 ສ່ວນຮ້ອຍ, ອັດຕາຫົວໜ່ວຍ ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ 

ສໍ າລັບແຕ່ລະປະເພດເສ້ັນທາງ ຍ້ອນມາດຕະຖານ ທ ່ ແຕກຕ່າງກັນ, ຍ້ອນລະດັບຄວາມເສຍຫາຍ ແຕກ
ຕ່າງກັນ ໃນແຕ່ລະຊ່ວງທາງ ແລະ ໂດຍອ ງຕາມ ຄວາມຮັບຮູ້ ທ ່ ໄດ້ມາຈາກ ການຢ້ຽມຢາມສະໜາມ ສະນ້ັນ
, ຈຶ່ ງຖື ເອົ າ 75 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງມູນຄ່າປ່ຽນແທນ (ມູນຄ່າກ່ໍສ້າງ) ສໍ າລັບ ປະເພດທ ່ ເສຍຫາຍທັງໝົດ ແລະ 

40 ສ່ວນຮ້ອຍ ສໍ າລັບ ປະເພດທ ່ ເສຍຫາຍບາງສ່ວນ.  

 

ຕາຕະລາງ 43: ອຼັ ດຕາຫົວໜ່ວຍ ສ າລຼັບ ການປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍ (ຕ ້ ກີບ/ກມ) 

ລາຍລະອຽດ 

ອຼັດຕາຫົວໜ່ວຍ ສ າລຼັບ ການປະເມີນມູນຄ່າ  

ການກ ່ ສ້າງ ຄວາມເສຍຫາຍ <50% 
ຄວາມເສຍຫາຍ 

>50% 

ທາງຫ ວງແຫ່ງຊາດ    

ຄອນກ ດ 3,00 1,20 2,25 

ຢາງຂ້ົວ 2,50 1,00 1,88 

ປູຢາງສອງຊ້ັນ/ປູຢາງ
ຊ້ັນດຽວ 0,88 0,35 0,66 

ທາງປູຫ ນ 0,31 0,12 0,23 

ທາງດິ ນແດງ 0,12 0,05 0,09 

ທາງແຂວງ    

ຄອນກ ດ 2,40 0,96 1,80 

ຢາງຂ້ົວ 2,00 0,80 1,50 

ປູຢາງສອງຊ້ັນ/ປູຢາງ
ຊ້ັນດຽວ 0,70 0,28 0,52 

ທາງປູຫ ນ 0,25 0,10 0,18 

ທາງດິ ນແດງ 0,10 0,04 0,07 

ທາງເມ ອງ    

ຄອນກ ດ 1,80 0,72 1,35 

ຢາງຂ້ົວ 1,50 0,60 1,13 

ປູຢາງສອງຊ້ັນ/ປູຢາງ
ຊ້ັນດຽວ 0,53 0,21 0,39 

ທາງປູຫ ນ 0,18 0,07 0,14 

ທາງດິ ນແດງ 0,07 0,03 0,05 
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ທາງຊົນນະບົດ    

ຄອນກ ດ 1,50 0,60 1,13 

ຢາງຂ້ົວ 1,25 0,50 0,94 

ປູຢາງສອງຊ້ັນ/ປູຢາງ
ຊ້ັນດຽວ 0,44 0,18 0,33 

ທາງປູຫ ນ 0,15 0,06 0,12 

ທາງດິ ນແດງ 0,06 0,02 0,04 

ຂົວ    

ຂົວໄບເລ້/ຂົວເຫ ັ ກ  0,13 0,05 0,10 

ຂົວຄອນກ ດ 0,22 0,09 0,16 

ຂົວໄມ້ 0,02 0,01 0,01 

ອ ່ ນໆ  0,05 0,02 0,03 

ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ພະແນກໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂົນສ່ົງແຂວງ, ສປປ ລາວ. 

ໝາຍເຫດ: DBST = ປູຢາງສອງຊ້ັນ; SBST = ປູຢາງຊ້ັນດຽວ. 

 

ການສູນເສຍ 

 

ການສູນເສຍໃນຂະແໜງການຂົນສ່ົງ ແບ່ງອອກເປັນ ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ, ການສູນເສຍພາກ

ເອກະຊົນ ປະກອບດ້ວຍ ມູນຄ່ານໍ າໃຊ້ພາຫະນະສູງຂຶ ້ ນ, ປະລິ ມານ ສິ ນຄ້າ ແລະ ຜູ້ໂດຍການ ຫ ຸ ດລົງ ແລະ 
ການບໍ ລິ ການຂົນສ່ົງ ຢຸດຊະງັກ ໃນໄລຍະນໍ ້ າຖ້ວມ ຍ້ອນເສ້ັນທາງຜ່ານບໍ່ ໄດ້ ເຊິ່ ງກະທົບກັບ ລາຍຮັບຂອງ ຜູ້
ປະກອບການລົດບັນທຸກ ແລະ ລົດເມ, ການສູນເສຍພາກລັດ ປະກອບດ້ວຍ ມູນຄ່າທ ່ ໃຊ້ຈ່າຍ ເພ່ືອສ້ອມ
ແປງສຸກເສ ນ ເພ່ືອອໍ ານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ການສັນຈອນ ໃນເວລາເກ ດໄພພິບັດ ເຊິ່ ງຮວມທັງ ການອະ
ນາໄມດິ ນເຈື່ ອນ, ການໃຊ້ທາງ ແລະ ເຮື ອຊ່ົວຄາວ ແລະ ການສ້າງຂົວຊ່ົວຄາວ. ຕາຕະລາງ 44 ສະແດງໃຫ້

ເຫັນເຖິງ ການສູນເສຍ ຈັດຕາມປະເພດ ແລະ ພາກສ່ວນເປັນເຈົ ້ າຂອງ. 

 

ຕາຕະລາງ 44: ການສູນເສຍໃນ ຂະແໜງການຂົນສ່ົງ (ຕ ້ ກີບ) ຈຼັດຕາມ ປະເພດ ແລະ ພາກສ່ວນເປຼັນເຈ້ົາ

ຂອງ 

ການສູນເສຍ ພາກເອກະຊົນ ພາກລຼັດ ລວມ 

ລາຍຮັບຫ ຸ ດລົງ 17,27 -- 17,27 

ມູນຄ່ານໍ າໃຊ້ພາຫະນະເພ ່ ມຂຶ ້ ນ 225,75 -- 225,75 

ອະນາໄມດິ ນເຈື່ ອນ ແລະ ຕົມ, ສ້າງຂົວຊ່ົວຄາວ ແລະ 
ໃຊ້ເຮື ອຊ່ົວຄາວ  

-- 542,77 542,77 

ລວມ  243,03 542,77 785,80 
ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ພະແນກໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂົນສ່ົງແຂວງ, ສປປ ລາວ. 

 

ຜົນກະທົບທາງສຼັງຄົມ ຈາກຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ໃນຂະແໜງການຂົນສ່ົງ  

 

ຜົນກະທົບທາງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຈາກຄວາມເສຍຫາຍນ້ັນ ສ່ວນຫ າຍແມ່ນເກ ດຂຶ ້ ນ ໃນເວລາທ ່ ເສ້ັນທາງ

ຖື ກຕັດຂາດ, ຍົກເວ້ັນແຕ່ ເມື ອງ ແລະ ບ້ານ ທ ່ ຖື ກຕັດຂາດ ເປັນເວລາຫ າຍອາທິ ດ, ຫ ັ ງຈາກເກ ດໄພພິບັດ 
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ເສ້ັນທາງໄປບ້ານ ແລະ ເມື ອງບາງແຫ່ງ ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ໃນບາງເມື ອງ ທ ່ ຕາໜ່າງເສ້ັນທາງ ໄດ້ຮັບຄວາມ

ເສຍຫາຍບາງສ່ວນນ້ັນ, ການເຄື່ ອນຍ້າຍ ອາຫານຫ ັ ກ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານ ໄປບ້ານ ແລະ ການເຄື່ ອນຍ້າຍ 

ຜະລິ ດຕະພັນທ້ອງຖ່ິນ ອອກຈາກບ້ານ ແມ່ນໄດ້ຫ ຸ ດລົງຫ າຍ ແລະ ໃຊ້ເວລາຫ າຍຂຶ ້ ນ. ສໍ າລັບຂະແໜງການ
ຂົນສ່ົງແລ້ວ, ປະລິ ມານການນໍ າເຂົ ້ າ ອຸປະກອນ, ເຊື ້ ອໄຟ ແລະ ອຸປະກອນກ່ໍສ້າງ ເພ່ືອປ່ຽນແທນໂຄງລ່າງ
ພ້ືນຖານ ທ ່ ຖື ກທໍາລາຍ ແມ່ນມ ຜົນກະທົບກັບ ງົບດຸນຂອງການຈ່າຍເງິ ນ.  

 

ຍຼຸດທະສາດຟ ້ ນຟູ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ສ າລຼັບ ຂະແໜງການຂົນສ່ົງ  

 

ຄວາມຕ້ອງການໄລຍະສ້ັນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ສໍ າລັບ ການຟື ້ ນຟູ ຂະແໜງການຂົນສ່ົງ ຂອງ ສປປ 

ລາວ ຈາກນໍ ້ າຖ້ວມ ແມ່ນໄດ້ກໍານົດຂຶ ້ ນມາ ບົນພ້ືນຖານຂອງ ການສູນເສຍ ແລະ ເນ້ັນໜັກໃສ່ ການເຮັດ
ໃຫ້ ປະຊາຊົນ ກັບມາໃຊ້ຊ ວິ ດປົກກະຕິ, ເຊິ່ ງມ ດ່ັງນ ້ :  

 

• ຄວາມຕ້ອງການຟ ້ ນຟູ ໄລຍະສຼັ້ນ (1 ປີ): ປະກອບດ້ວຍ ການສ້ອມແປງສຸກເສ ນ ແລະ ບໍ າລຸງຮັກສາ 
ທາງ ແລະ ຂົວ ທ ່ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ໂດຍໃຫ້ບູລິ ມະສິ ດ ສໍ າລັບ ຊ່ວງທາງ ທ ່ ສໍ າຄັນ ຂອງຕາໜ່
າງເສ້ັນທາງ ເພ່ືອໃຫ້ການສັນຈອນ ກັບຄື ນມາເປັນປົກກະຕິ ແລະ ການຊ່ວຍເຫ ື ອສຸກເສ ນ ສາມາດ
ເຂົ ້ າເຖິງ ປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. 

• ຄວາມຕ້ອງການຟ ້ ນຟູ ໄລຍະກາງ (6 ເດ ອນ ເຖິງ 2 ປີ): ປະກອບດ້ວຍ ການບໍ າລຸງຮັກສາ ເປັນແຕ່
ລະໄລຍະ ແລະ ການສ້ອມແປງຂຸມ ໂດຍປະຕິບັດຕາມ ຂ້ັນຕອນບໍ າລຸງຮັກສາ ຂອງ ກະຊວງໂຍທາທິ
ການ ແລະ ຂົນສ່ົງ, ຫ ັ ກການຂອງ ການປັບຕົວເຂົ ້ າກັບ ສະພາບອາກາດ ຄວນນໍ າມາປະກອບເຂົ ້ າ

ໃນ ການອອກແບບ ເພ່ືອການບໍ າລຸງຮັກສາ ແລະ ວິ ທ ປັບປຸງຂຸມກາງທາງ.  

• ຄວາມຕ້ອງການຟື ້ ນຟູ ໄລຍະຍາວ (ຫ ັ ງຈາກ 2 ປ ): ເນື່ ອງຈາກແຫ ່ ງຊັບພະຍາກອນ ມ ຈໍ າກັດ ໃນປະ

ເທດນ ້ , ສະນ້ັນ ໃນໄລຍະຍາວ ຈຶ່ ງແນະນໍ າໃຫ້ ດໍ າເນ ນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ເພ່ືອການປັບປຸງ

ເສ້ັນທາງ ທ ່ ສາມາດປັບຕົວເຂົ ້ າກັບ ສະພາບອາກາດ ສໍ າລັບຊ່ວງທາງ ທ ່ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ. ສິ່ ງ
ດ່ັງກ່າວນ ້  ຈະກວມເອົ າ ການປັບປຸງ ຊ່ວງທາງທ ່ ມ ຄວາມສ່ຽງ ໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ ຂອງການ
ອອກແບບ ທ ່ ສາມາດປັບຕົວເຂົ າກັບ ສະພາບດິ ນຟ້າອາກາດ ເພ່ືອໃຫ້ ທາງ ແລະ ຂົວ ສາມາດທົນ
ທານນໍ ້ າຖ້ວມໃນອະນາຄົດໄດ້ ໂດຍໃຫ້ບູລິ ມະສິ ດ ສໍ າລັບ ໂຄງສ້າງ ແລະ/ຫ ື  ຊ່ວງທາງ ທ ່ ສໍ າຄັນທ ່ ສຸດ 

ຫ ື  ສ່ຽງໄພທ ່ ສຸດ ເຊິ່ ງປະສົບກັບ ນໍ ້ າຖ້ວມເປັນປະຈໍ າ. ການປັບປຸງນ້ັນ ສາມາດກວມເອົ າ ການປົກ

ປ້ອງສະລົບທາງ, ການຍົກລະດັບ ຄູກ້ັນນໍ ້ າ, ການປັບປຸງ ຫ ື  ການປູ ບ່າທາງ, ການປັບປຸງ ການ
ລະບາຍນໍ ້ າ ແລະ ການປັບປຸງ ໂຄງສ້າງຂອງໜ້າທາງ, ການສຶ ກສາ ແລະ ການອອກແບບເພ ່ ມຕ່ືມ 

ແມ່ນຈໍ າເປັນ ສໍ າລັບ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ມາດຕະການໄລຍະຍາວເລົ່ ານ ້ , ຄວາມຕ້ອງການລວມ
ທັງໝົດ ອາດແຕກຕ່າງຈາກ ທ ່ ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ບົດລາຍງານສະບັບນ ້  ເຊິ່ ງຂຶ ້ ນກັບ ຜົນໄດ້ຮັບຈາກ 

ການສຶ ກສາ ແລະ ການອອກແບບລະອຽດ ທ ່ ກ່າວມານ້ັນ.  

• ແນະນໍ າໃຫ້ໃຊ້ມາດຖານຕ່າງໆ ເພ່ືອຈັດບູລິ ມະສິ ດ ຄວາມຕ້ອງການ ສໍ າລັບທັງໝົດ 3 ໄລຍະ ຄື : ການ
ເຊື່ ອມຕ່ໍ, ຄວາມສໍ າຄັນ, ດັດສະນ ຄວາມທຸກຍາກ, ປະລິ ມານການສັນຈອນ ແລະ ຈໍ ານວນຜູ້ຮັບຜົນປະ
ໂຫຍດ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຄວາມສາມາດຂອງ ພະແນກໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂົນສ່ົງແຂວງ ໃນການຄຸ້ມ
ຄອງ ການກ່ໍສ້າງ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາທ້ອງຖ່ິນ ໄດ້ປັບປຸງດ ຂຶ ້ ນ ໃນໄລຍະທົດສະວັດຜ່ານມາ ຈົນເຖິງຈຸດ
ທ ່ ວ່າ ພວກເຂົ າສາມາດ ຄຸ້ມຄອງການບໍ າລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ ເສ້ັນທາງທ ່ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍ
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ຫາຍ, ແຕ່ວ່າ ພວກເຂົ າອາດຕ້ອງການ ການຊ່ວຍເຫ ື ອດ້ານວິ ຊາການ ເພ່ືອຮັບປະກັນ ຄຸນນະພາ
ບຂອງວຽກ, ການຊ່ວຍເຫ ື ອດ້ານການເງິ ນ ຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ກ່ໍມ ຄວາມສໍ າຄັນເຊັ່ ນກັນ 

ເພ່ືອສ້ອມແປງຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ເຊື່ ອມຕ່ໍເສ້ັນທາງຄື ນ ໃນບັນດາແຂວງທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.  

• ຄວາມຕ້ອງການ ກ່ຽວກຼັບ ການຫ ຼຸ ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ: ມາດຕະການປ້ອງກັນ ເຊິ່ ງຂໍ ້ ມູນ ແລະ 
ຄວາມຮັບຮູ້ ເຮັດໜ້າທ ່ ສໍ າຄັນນ້ັນ ແມ່ນມ ຄວາມຈໍ າເປັນ ເພ່ືອຫ ຸ ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ໃນກໍລະນ ເກ ດ
ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ, ຄຸນນະພາບ ຂອງ ການກ່ໍສ້າງ ແລະ ການບໍ າລຸງຮັກສາ ທ ່ ບໍ່ ດ , ການອອກ

ແບບບໍ່ ເໝາະສົມ, ລົດບັນທຸກເກ ນນໍ ້ າໜັກ ແລະ ການຈັດສັນງົບປະມານ ບໍ່ ເໝາະສົມ ສໍ າລັບ ການ
ບໍ າລຸງຮັກສາທາງ ແມ່ນເປັນສາເຫດພ້ືນຖານ ຂອງຄວາມເສຍຫາຍຮຸນແຮງ ໃນຂະແໜງການທາງ 
ໃນໄລຍະເກ ດໄພພິບັດດ່ັງກ່າວ, ການປັບປຸງ ຄຸນນະພາບຂອງ ວຽກທາງ, ການອອກແບບທາງ ທ ່ ມ 

ໂຄງສ້າງລະບາຍນໍ ້ າພຽງພໍ, ການຈັດສັນງົບປະມານໃຫ້ພຽງພໍ ສໍ າລັບ ການບໍ າລຸງຮັກສາທາງ ແລະ 
ການຄວບຄຸມ ການບັນທຸກນໍ ້ າໜັກເກ ນ ແມ່ນລ້ວນແລ້ວແຕ່ມ ຄວາມສໍ າຄັນ ເພ່ືອຫ ຸ ດຜ່ອນຜົນ
ກະທົບຂອງ ເຫດການໄພພິບັດ. 

• ມາດຕະການອື່ ນໆ ອາດກວມເອົ າ ການສ້າງແຜນທ ່ ຄວາມສ່ຽງ (ການສຶ ກສາດ້ານ ອຸທົກກະສາດ 

ແລະ ດ້ານເທັກນິ ກທໍລະນ ) ເພ່ືອສ້າງທາງເລື ອກ ດ້ານວິ ຊາການທ ່ ຍື ນຍົງ; ການສ້າງບັນຊ ລາຍການ 

ຊ່ວງທາງ ແລະ ຂົວ ທ ່ ສໍ າຄັນ ແລະ ມ ຄວາມສ່ຽງ, ການປັບປຸງ ຂໍ ້ ກໍານົດມາດຕະຖານ ດ້ານວິ ຊາການ, 

ການສ້າງຄໍ າແນະນໍ າດ້ານວິ ຊາການ ແລະ ປື ້ ມຄູ່ມື ອອກແບບ ທ ່ ສາມາດປັບຕົວກັບສະພາບອາກາດ 

ແລະ ການປັບປຸງ ຂ້ັນຕອນ ແລະ ກົນໄກຄວບຄຸມ ການບໍ າລຸງຮັກສາທາງ ທ ່ ສາມາດປັບຕົວກັບ

ສະພາບອາກາດ. 

 

ຕາຕະລາງ 45: ຄວາມຕ້ອງການ ສ າລຼັບ ການຟ ້ ນຟູ ແລະ ການສ້ອມແປງ (ຕ ້ ກີບ) ໃນຂະແໜງການຂົນ

ສ່ົງ, ຈຼັດຕາມແຂວງ 

ແຂວງ ໄລຍະສຼັ້ນ ໄລຍະກາງ ໄລຍະຍາວ ລວມ 

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 14,63 33,48 0,00 48,11 

ຜ້ົງສາລ  23,55 42,39 80,58 146,52 

ຫ ວງນໍ ້ າທາ 62,03 37,22 90,12 189,37 

ອຸດົມໄຊ 90,61 58,20 111,33 260,13 

ບໍ່ ແກ້ວ 14,11 65,12 53,18 132,41 

ຫ ວງພະບາງ 28,83 88,66 80,04 197,53 

ຫົວພັນ 60,21 0,00 0,04 60,25 

ໄຊຍະບູລ  19,73 19,06 9,53 48,32 

ຊຽງຂວາງ 15,62 53,77 0,00 69,39 

ແຂວງວຽງຈັນ 19,57 60,95 120,05 200,57 

ບໍ ລິ ຄາໄຊ 63,29 14,52 0,00 77,81 

ຄໍ າມ່ວນ 35,94 35,80 0,00 71,74 

ສະຫວັນນະເຂດ 46,60 24,45 25,90 96,96 

ສາລະວັນ 8,65 10,68 3,21 22,54 

ເຊກອງ 17,74 24,84 39,34 81,92 
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ແຂວງ ໄລຍະສຼັ້ນ ໄລຍະກາງ ໄລຍະຍາວ ລວມ 

ຈໍ າປາສັກ 41,66 54,16 61,87 157,70 

ອັດຕະປື  4,46 35,26 158,75 198,47 

ໄຊສົມບູນ 14,90 0,00 0,00 14,90 

ລວມ 582,15 658,57 833,93 2.074,65 

 

ວິທີການ ສ າລຼັບ ຂະແໜງການຂົນສ່ົງ  

 

ການປະເມ ນ ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານຂົນສ່ົງ ຄ້ັງນ ້  ໄດ້ດໍ າເນ ນຂຶ ້ ນຕາມ ຂໍ ້ ມູນທ ່ ໄດ້ມາຈາກ ພະແນກໂຍທາທິ ການ 

ແລະ ຂົນສ່ົງ ໃນແຕ່ລະແຂວງ ເຊິ່ ງຫ ັ ງຈາກນ້ັນກ່ໍໄດ້ນໍ າມາກວດສອບໂດຍທ ມງານປະເມ ນຄວາມຕ້ອງການ
ຫ ັ ງໄພພິບັດ ໂດຍການໄປຢ້ຽມຢາມເບິ່ ງ ຖະໜົນທ ່ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ, ຄວາມຕ້ອງການຄາດຄະເນ ທ ່

ລັດຖະບານຂ້ັນແຂວງ ໄດ້ສະເໜ ມານ້ັນ ໄດ້ຖື ກນໍ າມາທວນຄື ນໃໝ່ ຍ້ອນເຫດຜົນ 2 ຢ່າງຄື : ເຫດຜົນທ ໜ່ຶ

ງກ່ໍຄື  ວຽກສ້ອມແປງບາງອັນ ທ ່ ສະເໜ ມາ ຄວນຈັດເປັນ ສ່ວນໜ່ຶງຂອງ ການບໍ າລຸງຮັກສາປະຈໍ , ແລະ 
ເຫດຜົນທ ສອງກ່ໍຄື  ທ ມງານປະເມ ນຜົນ ສັງເກດເຫັນໄດ້ ໃນເວລາໄປເບິ່ ງສະໜາມວ່າ ຄວາມຕ້ອງການນ້ັນ 

ໄດ້ຄາດຄະເນຫ າຍເກ ນ, ການຈັດປະເພດນ້ັນ ໄດ້ຮັບການຢ້ັງຢື ນຄື ນ ຫ ັ ງຈາກການປະເມ ນຜົນຄ້ັງນ ້  ໂດຍ
ການສໍ າຫ ວດ ທ ່ ພະແນກໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂົນສ່ົງແຂວງ ໄດ້ດໍ າເນ ນຂຶ ້ ນ ເຊິ່ ງຈໍ າແນກ ແລະ ຈັດປະເພດ 
ຄວາມເສຍຫາຍຕ່າງໆ ເຊັ່ ນວ່າ ເສຍຫາຍທັງໝົດ ແລະ ເສຍຫາຍບາງສ່ວນ, ແລະ ໄດ້ປັບປ່ຽນ ຄວາມ
ຕ້ອງການນ້ັນ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.  
 

ຮູບພາບ 31: ດິນເຈ ່ ອນຕາມເສຼັ້ນທາງ 1C, ເມ ອງງອຍ, ແຂວງຫ ວງພະບາງ, ວຼັນທີ 29 ກຼັນຍາ 2018. ທ່ີ

ມາຂອງຮູບ: ທະນາຄານໂລກ 
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ຮູບພາບ 32: ບ້ານຫ້ວຍເລຼັກ ຫ ຼັ ງເກີດດິນເຈ ່ ອນ, ວຼັນທີ 4 ຕຼຸລາ 2018. ທ່ີມາຂອງຮູບ: ທະນາຄານໂລກ 

 

ຮູບພາບ 33: ທາງ 1C, ວຼັນທີ 4 ຕຼຸລາ 2018. ທ່ີມາຂອງຮູບ: ທະນາຄານໂລກ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຮູບພາບ 34: ຂົວ ທາງ R3, ວຼັນທີ 6 ຕຼຸລາ 2018. ທ່ີມາຂອງຮູບ: ທະນາຄານໂລກ 
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ຮູບພາບ 35: ຂົວນ ້ າເຊ ່ ອງ, ບ່າຂົວ ໄດ້ຮຼັບຄວາມເສຍຫາຍ, ວຼັນທີ 5 ຕຼຸລາ 2018. ທ່ີມາຂອງຮູບ: ທະນາຄານ

ໂລກ 

 

   

 

ຮູບພາບ 36: ທາງ 18A, ແຂວງອຼັ ດຕະປ , ວຼັນທີ 7 ຕຼຸລາ 2018. ທ່ີມາຂອງຮູບ: ທະນາຄານໂລກ 

 

 

ຮູບພາບ 37:  ທາງ 18A, ຂົວອຼັ ດຕະປ ຖ ກທ າລາຍ, ວຼັນທີ 7 ຕຼຸລາ 2018. ທ່ີມາຂອງຮູບ: ທະນາຄານໂລກ                                   

  

ຂະແໜງໂຍທາທາງນ ້ າ  



186 
 

 

ສະຫ ຼຸ ບຫຍ ້  ກ່ຽວກຼັບ ຂະແໜງໂຍທາທາງນ ້ າ  

 

ນໍ ້ າຖ້ວມຄ້ັງນ ້  ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານທາງນໍ ້ າ ແລະ ສະຖານທ ່ ຕ່າງໆ ທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ 
ການປ້ອງກັນນໍ ້ າຖ້ວມ ແລະ ການສັນຈອນທາງນໍ ້ າ ຕາມແມ່ນໍ ້ າຂອງ, ນໍ ້ າຄານ ແລະ ນໍ ້ າງື່ ມ ເຊິ່ ງສ່ວນຫ າຍ 

ແມ່ນເກ ດຂຶ ້ ນຢູ່ໃນ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ແຂວງຫ ວງພະບາງ, ໄຊຍະບູລ  ແລະ ຄໍ າມ່ວນ.57 ຄວາມເສຍຫາຍ

ສ່ວນຫ າຍ ແມ່ນໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ ເພ່ືອປ້ອງກັນຕາຝ່ັງເຈື່ ອນ ເຊັ່ ນວ່າ ຝາຍກ້ັນນໍ ້ າ, ຄູກ້ັນນໍ ້ າ, ປະຕູປ່ອຍ

ນໍ ້ າ, ທ່າເຮື ອ ແລະ ເຄື່ ອງຊ່ວຍສັນຈອນທາງນໍ ້ າ.58 ຄວາມເສຍຫາຍລວມທັງໝົດ ທ ່ ເກ ດຈາກໄພພິບັດຄ້ັງນ ້  

ຄາດຄະເນຢູ່ທ ່  116,9 ຕ້ືກ ບ. ວຽກງານໄລຍະສ້ັນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ໄດ້ສະເໜ ຂຶ ້ ນມາ ກວມເອົ າໄລຍະ
ເວລາ 5 ປ  ເພ່ືອແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການຟື ້ ນຟູ. ວຽກງານເລົ່ ານ ້  ປະກອບດ້ວຍ: (1) ການຊ່ວຍເຫ ື ອດ້ານວິ ຊາ

ການ ພ້ອມທັງ ການສໍ າຫ ວດ ແລະອອກແບບ ດ້ານວິ ສະວະກໍາ; (2) ໂຄງການຟື ້ ນຟູ ແລະ ປັບປຸງ ລະບົບໂຄງ
ລ່າງພ້ືນຖານ ແລະ ສະຖານທ ່ ທາງນໍ ້ າ ທ ່ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ; (3) ການສ້າງ ມາດຕະຖານວິ ຊາການແຫ່ງຊາດ 

ສໍ າລັບ ການປ້ອງກັນນໍ ້ າຖ້ວມ ໃນເວລາວາງແຜນນ, ອອກແບບ, ກ່ໍສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານທາງ
ນໍ ້ າ; ແລະ (4) ພັດທະນາເພ ່ ມຕ່ືມ ສໍ າລັບ ກົນໄກຕິດຕາມ ແລະ ແຈ້ງເຕືອນນໍ ້ າຖ້ວມ ໃຫ້ໄດ້ດ . ຄວາມຕ້ອງການ
ງົບປະມານ ຄາດຄະເນລວມທັງໝົດ ສໍ າລັບ ການຊ່ວຍເຫ ື ອຟື ້ ນຟູ ແລະ ກ່ໍສ້າງຄື ນໃໝ່ນ້ັນ ແມ່ນຢູ່ທ ່  250 ຕ້ື

ກ ບ.  

 

ຮູບສະແດງ 32: ຄວາມເສຍຫາຍ (ຕ ້ ກີບ) ຈຼັດຕາມ ປະເພດໂຄງລ່າງພ ້ ນຖານ  

 

 

ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ ຂອງຂະແໜງການທາງນ ້ າ  

 

ທາງນໍ ້ າ ໃນ ສປປ ລາວ ປະກອບດ້ວຍ ບັນດາແມ່ນໍ ້ າຕ່າງໆ ທ ່ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ອ່າງໂຕ່ງແມ່ນໍ ້ າ
ຂອງ. ແມ່ນໍ ້ າຂອງ ເປັນແມ່ນໍ ້ າ ທ ່ ຍາວທ ່ ສຸດ ແລະ ກວ້າງທ ່ ສຸດ ໃນປະເທດນ ້  ເຊິ່ ງສາມາດສັນຈອນທາງນໍ ້ າ

                                                           
57 ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ໃນໂຄງລ່າງພື ້ ນຖານທາງນໍ ້ າ ທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ເຂື່ ອນໄຟຟ້າ, ການສະໜອງນໍ ້ າ, 

ລະບົບຊົນລະປະທານ ແລະ ການຂົນສ່ົງ ແມ່ນຢູ່ໃນພາກອື່ ນ. 

58 ຄູກ້ັນນໍ ້ າ ໝາຍເຖິງ ແຄມຝ່ັງນໍ ້ າ ທ ່ ກ່ໍສ້າງຂຶ ້ ນ ຫ ື  ຍົກສູງຂຶ ້ ນ. ຝ່າຍກ້ັນນໍ ້ າ ໝາຍເຖິງ ກໍາແພງປ້ອງກັນນໍ ້ າຖ້ວມ 

ເຊິ່ ງສ້າງຢູ່ດ້ານເທິ ງຂອງ ຄູກ້ັນນໍ ້ າ ຫ ື  ແຄມຝ່ັງນໍ ້ າ ຕາມທໍາມະຊາດ. ການປ້ອງກັນຕາຝ່ັງເຈື່ ອນ ໝາຍເຖິງ ວຽກກັນ

ເຈື່ ອນ ທ ່ ສ້າງໃສ່ຂ້າງ ຄູກ້ັນນໍ ້ າ ຫ ື  ແຄມຝ່ັງນໍ ້ າຕາມທໍາມະຊາດ ເຊິ່ ງສ້າງໃສ່ດ້ານທ ່ ປິ່ ນໜ້າໃສ່ແມ່ນໍ ້ າ. 
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ໄດ້, ໄຫ ຈາກພາກເໜືອ ເຖິງພາກໃຕ້ ເປັນໄລຍະທາງ 1.865 ກມ. ປະມານ 90 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ ອານາເຂດ

ແດນຂອງປະເທດນ ້  ແມ່ນຕ້ັງຢູ່ໃນເຂດອ່າງໂຕ່ງແມ່ນໍ ້ າຂອງ. ກົມໂຍທາທິ ການທາງນໍ ້ າ ທ ່ ຂຶ ້ ນກັບ ກະຊວງ
ໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂົນສ່ົງ ມ ໜ້າທ ່ ຮັບຜິດຊອບ ຄຸ້ມຄອງທາງນໍ ້ າ ພາຍໃນປະເທດນ ້  ເຊິ່ ງຮວມທັງ ນະໂຍ
ບາຍ, ການວາງແຜນ, ການພັດທະນາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ ແລະ ສະຖານທ ່  ສໍ າລັບ ທ່າ

ເຮື ອ, ຊ່ອງທາງເດ ນເຮື ອ, ຄວບຄຸມນໍ ້ າຖ້ວມ, ປ້ອງກັນຕາຝ່ັງເຈື່ ອນ ແລະ ຂົນສ່ົງທາງນໍ ້ າ.  

 

ພະແນກຂ້ັນແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການຂ້ັນເມື ອງ ໃນສາຍຕ້ັງຂອງ ກະຊວງໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂົນສ່ົງ ມ ໜ້າທ ່

ຮັບຜິດຊອບ ວຽກງານທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບທາງນໍ ້ າ ພາຍໃນແຂວງ ແລະ ເມື ອງຂອງພວກເຂົ າ. ມາຮອດປ  2018, 

ລະບົບໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ ແລະ ສະຖານທ ່  ທາງນໍ ້ າ ອັນສໍ າຄັນ ທ ່ ໄດ້ສ້າງຕ້ັງ ແລະ ໄດ້ພັດທະນາຂຶ ້ ນມາ ໃນປະ

ເທດນ ້  ປະກອບດ້ວຍ ສະຖານທ ່ ທ່າເຮື ອແມ່ນໍ ້ າ ຂະໜາດນ້ອຍ 21 ແຫ່ງ; ການຂຸດລອກພ້ືນແມ່ນໍ ້ າ ຍາວ 15 

ກມ ໃນເຂດຕົວເມື ອງ; ຄູກ້ັນນໍ ້ າ ແລະ ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ ປ້ອງກັນຕາຝ່ັງເຈື່ ອນ ຍາວ 135,7 ກມ; ແລະ ຝາຍ
ກ້ັນນໍ ້ າ 52,4 ກມ ເຊິ່ ງໃນນ້ັນ 49,2 ກມ ແມ່ນຕ້ັງຢູ່ຕາມແມ່ນໍ ້ າຂອງ ແລະ 3,2 ກມ ຕ້ັງຢູ່ຕາມສາຂາແມ່ນໍ ້ າຂອງ. 

ວຽກປ້ອງກັນຕາຝ່ັງເຈື່ ອນ ອ ກ 20,8 ກມ ແມ່ນກໍາລັງກ່ໍສ້າງ.  

 

ໃນປ  2015, ກະຊວງໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂົນສ່ົງ ໂດຍການຊ່ວຍເຫ ື ອຈາກ ລັດຖະບານປະເທດເກົາຫ   ໄດ້ສ້າງແຜນ
ແມ່ບົດ ສໍ າລັບ ການຄຸ້ມຄອງນໍ ້ າຖ້ວມແບບເຊື່ ອມສານ. ແຜນແມ່ບົດສະບັບນ ້  ມ  3 ຈຸດປະສົງຫ ັ ກຄື : 

 

1. ສ່ົງເສ ມ ການຄຸ້ມຄອງທາງນໍ ້ າ ແບບເຊື່ ອມສານ ລຽບຕາມແມ່ນໍ ້ າຂອງ ເພ່ືອປົກປ້ອງ ຊ ວິ ດມະນຸດ, 

ຊັບສິ ນ ແລະ ພ້ືນທ ່ ດິ ນຂອງ ຜູ້ຢູ່ອາໃສ ບໍ່ ໃຫ້ເກ ດນໍ ້ າຖ້ວມ ແລະ ຕາຝ່ັງເຈື່ ອນ. 

2. ກະກຽມໂຄງການລົງທຶ ນ ໂດຍການສຶ ກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນສະຖານທ ່ ບູລິ ມະສິ ດ. 

3. ເປັນພ້ືນຖານໃຫ້ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນການວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ມາດຕະການ 

ສໍ າລັບ ການຄຸ້ມຄອງແມ່ນໍ ້ າ ໃຫ້ມ ປະສິ ດທິ ພາບ ແລະ ເປັນລະບົບ. 

ແຜນແມ່ບົດສະບັບນ ້  ກວມເອົ າລໍ ານໍ ້ າຂອງທັງໝົດ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ສາຂາຫ ັ ກຂອງແມ່ນໍ ້ າຂອງ 8 

ແຫ່ງ ປະກອບດ້ວຍ ນໍ ້ າຄານ ໃນແຂວງຫ ວງພະບາງ, ນໍ ້ າຮຸ່ງ ແລະ ນໍ ້ າເຮື ອງ ໃນແຂວງໄຊຍະບູລ , ນໍ ້ າງື່ ມ ໃນ

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ນໍ ້ າຊັນ ໃນແຂວງບໍ ລິ ຄໍ າໄຊ, ເຊບ້ັງໄຟ ໃນແຂວງຄໍ າມ່ວນ, ເຊໂດນ ໃນແຂວງສາລະ

ວັນ ແລະ ເຊກອງ ໃນແຂວງອັດຕະປື . 

 

ລະບົບໂຄງລ່າງພ້ືນຖານທາງນໍ ້ າ ຍັງຄົງຈໍ າກັດ ໃນ ສປປ ລາວ. ການວາງແຜນຍຸດທະສາດ, ການອອກແບບ

, ການກ່ໍສ້າງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານທາງນໍ ້ າ ຍັງຂາດເຂ ນ, ມາດຕະການຄວບຄຸມນໍ ້ າຖ້ວມ ບໍ່

ພຽງພໍ, ແລະ ລະບົ ບແຈ້ງເຕືອນລ່ວງໜ້າ ແລະ ແຈ້ງເຕືອນປະຊາຊົນ ຍັງເປັນແບບພ້ືນຖານ. ນອກຈາກ
ນ້ັນແລ້ວ, ຜົນກະທົບຄາດຄະເນ ຈາກການປ່ຽນແປງດິ ນຟ້າອາກາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ນໍ ້ າຖ້ວມຖ ່ ຂຶ ້ ນ ແລະ 

ຮຸນແຮງຂຶ ້ ນ ແມ່ນຍັງບໍ່ ທັນໄດ້ປະກອບຢູ່ໃນ ການວາງແຜນພັດທະນາ ຂອງຂະແໜງການນ ້ . ປະເດັນທ ່ ເປັນ
ລະບົບເລົ່ ານ ້  ເພ ້ ມຄວາມສ່ຽງຂອງ ສປປ ລາວ ຕ່ໍໄພນໍ ້ າຖ້ວມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໃນເຂດທ່ົງພຽງ ແລະ ເຂດ
ລຸ່ມແມ່ນໍ ້ າຂອງ.  
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ການປະເມີນ ຜົນກະທົບຂອງໄພພິບຼັດ ຕ ່ ກຼັບຂະແໜງການທາງນ ້ າ  

 

ຄວາມເສຍຫາຍ 

 

ໂດຍອ ງຕາມບົດລາຍງານ ທ ່ ສ່ົງມາຈາກ ບັນດາຫ້ອງການແຂວງ, ນໍ ້ າຖ້ວມຄ້ັງນ ້  ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ໂຄງລ່າງ

ພ້ືນຖານ ປ້ອງກັນຕາຝ່ັງ, ຝາຍກ້ັນນໍ ້ າ ແລະ ຄູກ້ັນນໍ ້ າ ລຽບຕາມແມ່ນໍ ້ າຂອງ, ນໍ ້ າຄານ ແລະ ນໍ ້ າງື່ ມ ຖື ກ

ເກັດເຊາະ ແລະ ພັງລົງ. ລວມທັງໝົດແລ້ວ, ຕາຝ່ັງເຈື່ ອນ ຍາວ 3.000 ແມັດ, ຝາຍກ້ັນນໍ ້ າ ແລະ ຄູກ້ັນນໍ ້ າ 

ຍາວ 4.400 ແມັດ, ປະຕູນໍ ້ າ 22 ແຫ່ງ, ທ່າເຮື ອ 8 ແຫ່ງ ແລະ ເຄື່ ອງຊ່ວຍສັນຈອນທາງນໍ ້ າ ໄດ້ຮັບຄວາມເສ

ຍຫາຍ ເຊິ່ ງຄວາມເສຍຫາຍນ້ັນ ຄາດຄະເນຢູ່ທ ່  116,9 ຕ້ືກ ບ. ຄວາມເສຍຫາຍ ຄາດຄະເນ ໄດ້ສະຫ ຸ ບໄວ້ໃນ 

ຕາຕະລາງ 46 ແລະ ໄດ້ອະທິ ບາຍໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນ ້ .  

 

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 

• ແມ່ນ ້ າຂອງ: ຕາຝ່ັງເຈື່ ອນ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຢູ່ 4 ຈຸດ ເຊິ່ ງມ ຄວາມຍາວລວມ 3.000 ແມັດ; 

ຝາຍກ້ັນນໍ ້ າແຫ່ງໜ່ຶງ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ເຊິ່ ງມ ຄວາມຍາວລວມ 4.400 ແມັດ; ແລະ ປະຕູນໍ ້ າ 

18 ແຫ່ງ, ທ່າເຮື ອ 5 ແຫ່ງ ແລະ ເຄື່ ອງຊ່ວຍສັນຈອນທາງນໍ ້ າ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ. ຄວາມເສຍ

ຫາຍລວມທັງໝົດ ຄາດຄະເນຢູ່ທ ່  101,9 ຕ້ືກ ບ. 

• ນ ້ າງ ່ ມ: ປະຕູນໍ ້ າ 4 ແຫ່ງ, ທ່າເຮື ອ 2 ແຫ່ງ ແລະ ເຄື່ ອງຊ່ວຍສັນຈອນທາງນໍ ້ າ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ. 

ຄວາມເສຍຫາຍລວມທັງໝົດ ຄາດຄະເນຢູ່ທ ່  0,9 ຕ້ືກ ບ. 

ແຂວງຫ ວງພະບາງ 
• ນ ້ າຄານ: ຕາຝ່ັງເຈື່ ອນ ແຫ່ງໜ່ຶງ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ເຊິ່ ງມ ຄວາມຍາວລວມ 200 ແມັດ. 

ຄວາມເສຍຫາຍລວມທັງໝົດ ຄາດຄະເນຢູ່ທ ່  8 ຕ້ືກ ບ. 

ແຂວງໄຊຍະບູລ  

• ແມ່ນ ້ າຂອງ: ທ່າເຮື ອ 1 ແຫ່ງ ແລະ ເຄື່ ອງຊ່ວຍສັນຈອນທາງນໍ ້ າ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ. ຄວາມເສຍ

ຫາຍລວມທັງໝົດ ຄາດຄະເນຢູ່ທ ່  2,4 ຕ້ືກ ບ. 

ແຂວງຄໍ າມ່ວນ 

• ແມ່ນ ້ າຂອງ: ຕາຝ່ັງເຈື່ ອນ ແຫ່ງໜ່ຶງ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ເຊິ່ ງມ ຄວາມຍາວລວມ 100 ແມັດ. 

ຄວາມເສຍຫາຍລວມທັງໝົດ ຄາດຄະເນຢູ່ທ ່  3,7 ຕ້ືກ ບ. 

ຕາຕະລາງ 46: ຄວາມເສຍຫາຍ ໃນຂະແໜງການທາງນ ້ າ (ຕ ້ ກີບ) ຈຼັດຕາມແຂວງ  

ແຂວງ 

ໂຄງລ່າງພ ້ ນຖານທາງນ ້ າ/

ສະຖານທ່ີ ໄດ້ຮຼັບຄວາມເສຍ

ຫາຍ 

ຄວາມຍາວ/

ຈ ານວນ ທ່ີໄດ້

ຮຼັບຜົນກະທົບ  

ຄວາມເສຍຫາຍ 

(ຕ ້ ກີບ) 

ພາກ

ເອກະຊົນ 
ພາກລຼັດ ລວມ 

ນະຄອນຫ ວງ
ວຽງຈັນ 

ທາງນໍ ້ າ 3.000 m -- 75,0 75,0 

ຝາຍ ຫ ື  ຄູກ້ັນນໍ ້ າ  4.400 m -- 5,0 5,0 
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ໂຄງສ້າງ 29 -- 22,8 22,8 

ປະຕູນໍ ້ າ 22 -- 22,2 22,2 

ທ່າເຮື ອ ແລະ ເຄື່ ອງຊ່ວຍ
ສັນຈອນທາງນໍ ້ າ  

7 -- 0,6 0,6 

ລວມສະເພາະແຂວງ -- -- 102,8 102,8 

ຫ ວງພະບາງ 

ທາງນໍ ້ າ 200 m -- 8,0 8,0 

ຝາຍ ຫ ື  ຄູກ້ັນນໍ ້ າ  -- -- -- -- 

ໂຄງສ້າງ -- -- -- -- 

ປະຕູນໍ ້ າ -- -- -- -- 

ທ່າເຮື ອ ແລະ ເຄື່ ອງຊ່ວຍ
ສັນຈອນທາງນໍ ້ າ  

-- -- -- -- 

ລວມສະເພາະແຂວງ -- -- 8,0 8,0 

ໄຊຍະບູລ  

ທາງນໍ ້ າ -- -- -- -- 

ຝາຍ ຫ ື  ຄູກ້ັນນໍ ້ າ  -- -- -- -- 

ໂຄງສ້າງ 1 -- 2,4 2,4 

ປະຕູນໍ ້ າ -- -- -- -- 

ທ່າເຮື ອ ແລະ ເຄື່ ອງຊ່ວຍ
ສັນຈອນທາງນໍ ້ າ  

1 -- 2,4 2,4 

ລວມສະເພາະແຂວງ -- -- 2,4 2,4 

ຄໍ າມ່ວນ 

ທາງນໍ ້ າ 100 m -- 3,7 3,7 

ຝາຍ ຫ ື  ຄູກ້ັນນໍ ້ າ  -- -- -- -- 

ໂຄງສ້າງ -- -- -- -- 

ປະຕູນໍ ້ າ -- -- -- -- 

ທ່າເຮື ອ ແລະ ເຄື່ ອງຊ່ວຍ
ສັນຈອນທາງນໍ ້ າ  

-- -- -- -- 

ລວມສະເພາະແຂວງ -- -- 3,7 3,7 

ສະຫ ຼຸ ບ 

ທາງນໍ ້ າ 3.300 m -- 86,7 86,7 

ຝາຍ ຫ ື  ຄູກ້ັນນໍ ້ າ  4.400 m -- 5,0 5,0 

ໂຄງສ້າງ 30 -- 25,2 25,2 

ປະຕູນໍ ້ າ 22 -- 22,2 22,2 

ທ່າເຮື ອ ແລະ ເຄື່ ອງຊ່ວຍ
ສັນຈອນທາງນໍ ້ າ  

8 -- 3,0 3,0 

ລວມທ່ົວປະເທດ -- -- 116,9 116,9 
ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ອ ງຕາມຂໍ ້ ມູນຈາກ ກົມໂຍທາທິ ການທາງນໍ ້ າ, ກະຊວງໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂົນສ່ົງ. 

 

ການສູນເສຍ 

ການສູນເສຍໂດຍກົງ ແມ່ນບໍ່ ໄດ້ເກ ດຂຶ ້ ນ. ການສ້ອມແປງຊ່ົວຄາວ ບໍ່ ໄດ້ດໍ າເນ ນຂຶ ້ ນ, ແລະ ກົມໂຍທາທິ ການ
ທາງນໍ ້ າ ບໍ່ ໄດ້ປະສົບກັບ ມູນຄ່າປະຕິບັດງານ ທ ່ ສູງກວ່າປົກກະຕິ ຫ ື  ການປ່ຽນແປງອື່ ນໆ ໃນກະແສ
ເສດຖະກິດ.  
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ຜົນກະທົບທາງສຼັງຄົມ ຈາກຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ໃນຂະແໜງການທາງນ ້ າ  

 

ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານທາງນໍ ້ າ ແມ່ນເພ່ືອປົກປ້ອງປະຊາຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນ, ປົກປ້ອງກິດຈະການທາງເສດຖະກິດ 

ແລະ ຊ່ວຍໃນການສັນຈອນທາງນໍ ້ າ. ເນື່ ອງຈາກວ່າ ຈຸດເຊື່ ອມຕ່ໍກ້ານການສື່ ສານ ແລະ ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ 

ເຊັ່ ນວ່າ ສາຍໄຟຟ້າ, ຖະໜົນ ແລະ ຂົວ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ຖື ກຕັດຂາດ, ສະນ້ັນ ກິດຈະການທາງ
ເສດຖະກິດບາງອັນ ອາດຢຸດນິ ້ ງ, ປະຊາຊົນທ້ອງຖ່ິນ ອາດຖື ກບັງຄັບ ໃຫ້ອອກຈາກບ້ານເຮື ອນຂອງພວກເຂົ າ
, ແລະ ຊ ວິ ດການເປັນຢູ່ ອາດຖື ກກະທົບ. ຄວາມເສຍຫາຍຕ່ໍໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ ທ ່ ເປັນຜົນມາຈາກນໍ ້ າຖ້ວມ ໃນ

ປະເທດລາວນ້ັນ ໄດ້ກະທົບກັບ ຊ ວິ ດມະນຸດ, ຊັບສິ ນ, ແລະ ກິດຈະການຜະລິ ດ, ແລະ ສະນ້ັນ ຈຶ່ ງກະທົບກັບ 

ທຸກໆດ້ານຂອງສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ ໃນຂົງເຂດທ ່ ເກ ດນໍ ້ າຖ້ວມຂຶ ້ ນ. ຕົວຢ່າງ: ຄວາມເສຍຫາຍ ທ ່ ເກ ດຂຶ ້ ນ
ກັບ ກັນຕາຝ່ັງເຈື່ ອນ ລຽບຕາມແມ່ນໍ ້ າຂອງ ໃນເມື ອງທ່າແຂກ ແຂວງຄໍ າມ່ວນ ໄດ້ກະທົບກັບ ເສ້ັນທາງທ ່

ກ່ຽວຂ້ອງ, ຄອງລະບາຍນໍ ້ າ ແລະ ຕ້ົນໄມ້, ສ່ວນຄວາມເສຍຫາຍ ທ ່ ເກ ດຂຶ ້ ນກັບ ກັນຕາຝ່ັງເຈື່ ອນ ລຽບຕາມນໍ ້ າ
ຄານ ຢູ່ບ້ານກ ວ  ແຂວງຫ ວງພະບາງນ້ັນ ໄດ້ກະທົບກັບ ຖະໜົນ, ຄອງລະບາຍນໍ ້ າ ແລະ ສາຍໄຟຟ້າ. 

 

ຍຼຸດທະສາດຟ ້ ນຟູ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ສ າລຼັບ ຂະແໜງການທາງນ ້ າ  

 

ຍຸດທະສາດ ແລະ ຫ ັ ກການດ່ັງລຸ່ມນ ້  ໄດ້ກໍານົດຂຶ ້ ນມາ ເພ່ືອດໍ າເນ ນການຟື ້ ນຟູ ຫ ັ ງໄພພິບັດ ແລະ ກ່ໍສ້າງຂະ

ແໜງການທາງນໍ ້ າຄື ນໃໝ່: 

 

• ສ້າງຄ ນໃຫ້ດີກວ່າເກ່ົາ: ຫ ັ ກການຢູ່ເບື ້ ອງຫ ັ ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມນ ້  ມ ເປົ ້ າໝາຍເພ່ືອຟື ້ ນຢູ ໂຄງ
ລ່າງພ້ືນຖານ ແລະ ລະບົບທາງນໍ ້ າ ທ ່ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ຍົກລະດັບພວກມັນ ໃຫ້ໄດ້ຕາມ
ມາດຕະຖານ ແລະ ຂໍ ້ ກໍານົດດ້ານວິ ຊາການ ທ ່ ທັນສະໄໝ. 

• ວິທີການລະອຽດ ແລະ ເປຼັນໄລຍະ: ຄວາມພະຍາຍາມຟື ້ ນຟູ ແລະ ກ່ໍສ້າງຄື ນໃໝ່ ຈະພິຈາລະນາເຖິງ 

ຄວາມຕ້ອງການ ຄວາມຊ່ວຍເຫ ື ອດ້ານວິ ຊາການດ ການກ່ໍສ້າງດ້ານວິ ສະວະກໍາ, ການພັດທະນາ

ຄວາມສາມາດ ຂອງຂະແໜງການ ແລະ ການຈັດປະເພດວຽກງານ ເປັນໄລຍະສ້ັນ, ໄລຍະກາງ ແລະ 

ໄລຍະຍາວ. ວິ ທ ການທ ່ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະນ້ັນ ຈະຮັບປະກັນວ່າ ລະບົບໂຄງລ່າງພ້ືນຖານຕ້ົນຕໍ ໄດ້ຮັບ
ການຟື ້ ນຟູ ໃຫ້ຖ່ວງທັນເວລາ ເພ່ືອປົກປ້ອງ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ວຽກງານຟື ້ ນຟູ ໃນຂະແໜງ
ການອື່ ນໆ ແລະ ໃຫ້ບູລິ ມະສິ ດ ຕົວເມື ອງໃຫຍ່ ແລະ ເຂດພ້ືນທ ່  ທ ່ ເປັນບ່ອນຢູ່ຂອງ ກຸ່ມຄົນທຸກ
ຍາກ ແລະ ກຸ່ມສ່ຽງ.  

• ວິທີການແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ເຊ່ິງສອດຄ່ອງກຼັບ ການວາງແຜນພຼັ ດທະນາ: ວຽກງານຟື ້ ນຟູ ຈະໄດ້ສະ
ເໜ ຂຶ ້ ນມາ ແລະ ຈັດບູລິ ມະສິ ດ ດ້ວຍວິ ທ ການແບບມ ສ່ວນຮ່ວມ ໂດຍການປຶ ກສາຫາລື  ຢ່າງໃກ້
ສິ ດກັບ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພັດທະນາ ທ ່

ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງລັດຖະບານ. 

• ປະສິດທິຜົນ ແລະ ຄວາມຍ ນຍົງ: ການວິ ເຄາະ ມູນຄ່າ-ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ການສຶ ກສາຄວາມເປັນ
ໄປໄດ້ ຈະດໍ າເນ ນຂຶ ້ ນ ສໍ າລັບ ແຕ່ລະວຽກງານຟື ້ ນຟູ ເພ່ືອຮັບປະກັນ ປະສິ ດທິ ຜົນ ແລະ ຄວາມຍື ນ

ຍົງຂອງການລົງທຶ ນ.  
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ຕາຕະລາງ 47 ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ວຽກງານຟື ້ ນຟູ ຂະແໜງການທາງນໍ ້ າ. ຄວາມ

ຕ້ອງການງົບປະມານ ລວມທັງໝົດ ສໍ າລັບ ການຊ່ວຍເຫ ື ອເລົ່ ານ ້  ຄາດຄະເນຢູ່ທ  250 ຕ້ືກ ບ ເປັນເວລາ 5 

ປ  (2019–23), ໃນນ້ັນ 84,2 ຕ້ືກ ບ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກລັດຖະບານ ແລະ 165,8 ຕ້ືກ ບ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກ ການ

ຊ່ວຍເຫ ື ອຂອງສາກົນ. ວຽກງານໄລຍະສ້ັນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ຈໍ ານວນຫ າຍ ໄດ້ສະເໜ ຂຶ ້ ນມາ ພາຍ

ໃນກໍານົດເວລາ 5 ປ  ເພ່ືອແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການຟື ້ ນຟູ ດ່ັງນ ້ :  

 

• ການຊ່ວຍເຫ ື ອດ້ານວິ ຊາການ ພ້ອມທັງ ການສໍ າຫ ວດ ແລະ ອອກແບບທາງວິ ສະວະກໍາ 
• ໂຄງການໃດໜ່ຶງ ເພ່ືອຟື ້ ນຟູ ແລະ ປັບປຸງ ລະບົບໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ ແລະ ສະຖານທ ່ ທາງນໍ ້ າ ທ ່ ໄດ້

ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ 

• ສ້າງມາດຕະຖານວິ ຊາການແຫ່ງຊາດ ແລະ ມາດຕະຖານເພ່ືອປ້ອງກັນນໍ ້ າຖ້ວມ ສໍ າລັບ ການວາງ

ແຜນ, ການອອກແບບ, ການກ່ໍສ້າງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານທາງນໍ ້ າ 
• ພັດທະນາເພ ້ ມຕ່ືມ ກົນໄກຕິດຕາມ ແລະ ແຈ້ງເຕືອນນໍ ້ າຖ້ວມ ໃຫ້ໃຊ້ໄດ້ດ  

• ຈັດຝຶກອົບຮົມທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ ງຮວມທັງ ວິ ທ ການ ແລະ ຂ້ັນຕອນ ສໍ າລັບ ການປະເມ ນຄວາມ
ຕ້ອງການຫ ັ ງໄພພິບັດ 

ຕາຕະລາງ 47: ຄວາມຕ້ອງການ ສ າລຼັບ ການຟ ້ ນຟູທາງນ ້ າ ຫ ຼັ ງໄພພິບຼັດ  

ແຂວງ ຄວາມຕ້ອງການຟ ້ ນຟູ ແລະ ວຽກງານທ່ີສະເໜີມາ  
ມູນຄ່າ 

(ຕ ້ ກີບ) 

ນະຄອນຫ ວງ
ວຽງຈັນ 

ທາງນໍ ້ າ 92,5 

ຝາຍ ຫ ື  ຄູກ້ັນນໍ ້ າ  6,0 

ໂຄງສ້າງ 27,4 

ປະຕູນໍ ້ າ 26,6 

ທ່າເຮື ອ ແລະ ເຄື ່ ອງຊ່ວຍສັນຈອນທາງນໍ ້ າ  0,7 

ລວມສະເພາະແຂວງ 125,9 

ຫ ວງພະບາງ 

ທາງນໍ ້ າ 18,6 

ຝາຍ ຫ ື  ຄູກ້ັນນໍ ້ າ  6,0 

ໂຄງສ້າງ -- 

ປະຕູນໍ ້ າ - - 

ທ່າເຮື ອ ແລະ ເຄື ່ ອງຊ່ວຍສັນຈອນທາງນໍ ້ າ  -- 

ລວມສະເພາະແຂວງ 24,6 

ໄຊຍະບູລ  

ທາງນໍ ້ າ 18,7 

ຝາຍ ຫ ື  ຄູກ້ັນນໍ ້ າ  - - 

ໂຄງສ້າງ 2,9 

ປະຕູນໍ ້ າ - - 

ທ່າເຮື ອ ແລະ ເຄື ່ ອງຊ່ວຍສັນຈອນທາງນໍ ້ າ  2,9 

ລວມສະເພາະແຂວງ 21,6 

ຄໍ າມ່ວນ 

ທາງນໍ ້ າ 38,4 

ຝາຍ ຫ ື  ຄູກ້ັນນໍ ້ າ  - - 

ໂຄງສ້າງ - - 
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ປະຕູນໍ ້ າ -- 

ທ່າເຮື ອ ແລະ ເຄື ່ ອງຊ່ວຍສັນຈອນທາງນໍ ້ າ  -- 

ລວມສະເພາະແຂວງ 38,4 

ກະຊວງໂຍທາ
ທິ ການ ແລະ 
ຂົນສ່ົງ  

ການສໍ າຫ ວດ ແລະ ການອອກແບບທາງວິ ສະວະກໍາ 13,5 

ການພັດທະນາຄວາມສາມາດ ຂອງຂະແໜງການ 

ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ຕ່ໍໄພພິບັດ  
26,0 

ລວມສໍ າລັບ ກະຊວງໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂົນສ່ົງ 39,5 

ສະຫ ຼຸ ບ 

ທາງນໍ ້ າ 168,2 

ຝາຍ ຫ ື  ຄູກ້ັນນໍ ້ າ  12,0 

ໂຄງສ້າງ 30,3 

ປະຕູນໍ ້ າ 26,6 

ທ່າເຮື ອ ແລະ ເຄື ່ ອງຊ່ວຍສັນຈອນທາງນໍ ້ າ  3,6 

ການສໍ າຫ ວດ ແລະ ການອອກແບບທາງວິ ສະວະກໍາ 13,5 

ການພັດທະນາຄວາມສາມາດ ຂອງຂະແໜງການ 

ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ຕ່ໍໄພພິບັດ  
26,0 

ລວມທ່ົວປະເທດ 250,0 

ໝາຍເຫດ: DRM = ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ຕ່ໍໄພພິບັດ; MPWT = ກະຊວງໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂົນສ່ົງ. 

 

ຕາຕະລາງ 48 ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ການຈັດບູລິ ມະສິ ດ ຂອງການຊ່ວຍເຫ ື ອ ທ ່ ສະເໜ ໃຫ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 

ໃນໄລຍະສ້ັນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ. ວຽກງານ 12 ຢ່າງ ທ ່ ສະເໜ ຂຶ ້ ນມາ ປະກອບດ້ວຍ 6 ໂຄງການ ທ ່

ຈະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະ ສໍ າເລັດລົງໃນປ  2019 ດ້ວຍມູນຄ່າລວມທັງໝົດ 32 ຕ້ືກ ບ; 3 ໂຄງການ ທ ່ ຈະສໍ າ

ເລັດ ພາຍໃນປ  2020 ດ້ວຍມູນຄ່າ 63,6 ຕ້ືກ ບ; ແລະ 3 ໂຄງການ ທ ຈະສໍ າເລັດ ພາຍໃນປ  2023 ດ້ວຍມູນ

ຄ່າ 154,4 ຕ້ືກ ບ. ວຽກງານສໍ າຫ ວດແລະອອກແບບ ທາງວິ ສະວະກໍາ ຈະດໍ າເນ ນຂຶ ້ ນ ໃນໄລຍະຕ້ົນໆ ຂອງ

ວຽກງຟື ້ ນຟູ.  

 

ວຽກງານກ່ໍສ້າງທັງໝົດ ຄາດວ່າ ຈະສໍ າເລັດ ພາຍໃນ 3 ປ  ເພ່ືອຊ່ວຍ ແລະ ຮັບປະກັນ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 

ວຽກງານຟື ້ ນຟູ ໃນຂະແໜງການອື່ ນໆ ໃນພ້ືນທ ່ ທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງ. ວຽກງານພັດທະນາຄວາມສາມາດ ຂອງຂະແ

ໜງການ ຈະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ເປັນໄລຍະເວລາ 5 ປ  ຂອງການຟື ້ ນຟູ. ກະຊວງໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂົນສ່ົງ 
ໂດຍການຮ່ວມມື ກັບ ບັນດາຫ້ອງການໃນສາຍຕ້ັງຂອງຕົນ ໃນແຂວງ ແລະ ເມື ອງຕ່າງໆ ຈະຮັບຜິດຊອບ 

ໃນການວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ການຊ່ວຍເຫ ື ອເຫ ົ່ ານ ້ .  

 

 

 

ຕາຕະລາງ 48: ຄວາມຕ້ອງການ ສ າລຼັບ ການຟ ້ ນຟູ ແລະ ກ ່ ສ້າງຄ ນໃໝ່ (ຕ ້ ກີບ) ໃນຂະແໜງການທາງ

ນ ້ າ  

ໂຄງການ/ວຽກງານບູລິມະສິດ 
ມູນ

ຄ່າ 
ແຫ ່ ງທຶນ  ລາຍຈ່າຍປະຈ າປີ  
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 ລຼັດຖະບານ 
ຜູ້ໃຫ້

ທຶນ 
ປີ 1 ປີ 2 ປີ 3 

ປີ 

4 

ປີ 

5 

ຄວາມຕ້ອງການຟື ້ ນຟູໄລຍະສ້ັນ         

ການສໍ າຫ ວດແລະອອກແບບ ທາງວິ ສະ
ວະກໍາ ສໍ າລັບ ໂຄງການຟື ້ ນຟູຫ ັ ງ
ໄພພິບັດ 

13,5 0 13,5 13,5 -- -- -- -- 

ການກ່ໍສ້າງຝາຍກ້ັນນໍ ້ າຄານ ແຂວງ
ຫ ວງພະບາງ (1.000 ມ) 

6,0 2,4 3,60 6 -- -- -- -- 

ການຟື ້ ນຟູໂຄງສ້າງຕາມແມ່ນໍ ້ າຂອງ 
ແຂວງໄຊຍະບູລ  (ທ່າເຮື ອ 1 ແຫ່ງ) 

2,9 1,2 1,70 2,9 -- -- -- -- 

ການຟື ້ ນຟູຄູກ້ັນນໍ ້ າ ລຽບຕາມແມ່ນໍ ້ າ
ຂອງ ໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ (4.400 

ມ) 

6,0 2,4 3,60 6 -- -- -- -- 

ການປ້ອງກັນ ຕາຝ່ັງນໍ ້ າງື່ ມເຈື່ ອນ ໃນ 

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ (125 ມ) 
2,5 1,0 1,50 2,5 -- -- -- -- 

ການຟື ້ ນຟູໂຄງສ້າງ ລຽບຕາມນໍ ້ າງື່ ມ 

ໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ (ປະຕູນໍ ້ າ 2 

ແຫ່ງ ແລະ ທ່າເຮື ອ 2 ແຫ່ງ) 
1,1 0,4 0,7 1,1 -- -- -- -- 

ລວມ 32,0 7,4 24,6 32,0 -- -- -- -- 

ຄວາມຕ້ອງການຟ ້ ນຟູໄລຍະກາງ         

ການຟື ້ ນຟູຕາຝ່ັງເຈື່ ອນ ແລະ ການ
ປ້ອງກັນຕາຝ່ັງເຈື່ ອນ ໃນນໍ ້ າຄານ 

ແຂວງຫ ວງພະບາງ (1.000 ມ)  

18,6 7,4 11,2 9,6 9 -- -- -- 

ການຟື ້ ນຟູໂຄງສ້າງ ລຽບຕາມແມ່ນໍ ້ າ
ຂອງ ໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ (ປະຕູນໍ ້ າ 

18 ແຫ່ງ ແລະ ທ່າເຮື ອ 5 ແຫ່ງ) 
26,3 10,5 15,8 10,0 16,3 -- -- -- 

ການປ້ອງກັນຕາຝ່ັງເຈື່ ອນ ລຽບຕາມ

ແມ່ນໍ ້ າຂອງ ໃນແຂວງໄຊຍະບູລ  (850 

ມ) 

18,7 7,5 11,2 7,5 11,2 -- -- -- 

ລວມ 63,6 25,4 38,2 27,1 36,5 -- -- -- 

ຄວາມຕ້ອງການຟ ້ ນຟູໄລຍະຍາວ         

ການປ້ອງກັນ ຕາຝ່ັງເຈື່ ອນ ລຽບຕາມ
ແມ່ນໍ ້ າຂອງ ໃນ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 

(3.000 ມ) 

90,0 36,0 54,0 30,0 30 30 -- -- 

ການຟື ້ ນຟູຕາຝ່ັງເຈື່ ອນ ແລະ ການ
ປ້ອງກັນຕາຝ່ັງເຈື່ ອນ ລຽບຕາມແມ່

ນໍ ້ າຂອງ ໃນແຂວງຄໍ າມ່ວນ  (1.000 ມ)  

38,4 15,4 23,0 10,0 14,4 14 -- -- 
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ການພັດທະນາຄວາມສາມາດ ຂອງຂະ
ແໜງການ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ

ຄວາມສ່ຽງ ຕ່ໍໄພພະບັດ (ມາດຕະຖານ
ວິ ຊາການ ການຕິດຕາມ ແລະ ການ
ຕອບໂຕ້, ແລະ ການປະເມ ນຄວາມ

ຕ້ອງການຫ ັ ງໄພພິບັດ) 

26,0 - - 26,0 6,0 5 5 5 5 

ລວມ 154,4 51,4 103,0 46,0 49 49 5 5 

ລວມທັງໝົດ  250,0 84,2 165,8 105,1 85,9 49,0 5,0 5,0 
Note: DRM = ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ຕ່ໍໄພພະບັດ; PDNA = ການປະເມ ນຄວາມຕ້ອງການຫ ັ ງໄພພິບັດ  

 

ວິທີການ ສ າລຼັບ ຂະແໜງການທາງນ ້ າ  

 

ແບບຟອມສະເພາະຂະແໜງການ ແລະ ຂ້ັນຕອນຕ່າງໆ ໄດ້ຖື ກສ້າງຂຶ ້ ນມາ ສໍ າລັບ ຂະແໜງການທາງນໍ ້ າ 
ໂດຍການຮ່ວມມື ກັບ ກົມໂຍທາທິ ການທາງນໍ ້ າ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂົນສ່ົງ ແລະ ໄດ້ສ່ົງໃຫ້ແຕ່
ລະແຂວງ. ຂໍ ້ ມູນ ທ ່ ໄດ້ນໍ າມາວິ ເຄາະ ແລະ ນໍ າສະເໜ  ໃນບົດລາຍງານສະບັບນ ້  ແມ່ນອ ງຕາມ ຂໍ ້ ມູນທ ່ ສ່ົງມາ

ຈາກ ບັນດາຫ້ອງການຂ້ັນແຂວງ ແລະ ໄດ້ຮັບການຢ້ັງຢື ນຄວາມຖື ກຕ້ອງ ຈາກກົມໂຍທາທິ ການທາງນໍ ້ າ. 

ເຖິງແມ່ນວ່າ ລະບົບຂະໜາດນ້ອຍ ຈໍ ານວນໜ່ຶງ ເປັນຂອງເອກະຊົນ, ແຕ່ວ່າ ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ ແລະ 

ສະຖານທ ່ ທາງນໍ ້ າ ສ່ວນຫ າຍ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນເປັນຂອງລັດ. ການປະເມ ນຄວາມຕ້ອງການຫ ັ ງໄພພິບັດ 

ໃນຄ້ັງນ ້  ກວມເອົ າພຽງແຕ່ ລະບົບຂອງລັດເທົ່ ານ້ັນ. 

ຮູບພາບ 38: ຄວາມເສຍຫາຍຕ ່  ໂຄງສ້າງປ້ອງກຼັນຕາຝຼັ່ ງເຈ ່ ອນ ລຽບຕາມແມ່ນ ້ າຂອງ ໃນເມ ອງທ່າແຂກ 

ແຂວງຄ າມ່ວນ.  

ທ ່ ມາຂອງຮູບ: ທະນາຄານໂລກ. 
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ຮູບພາບ 39: ຄວາມເສຍຫາຍຕ ່  ໂຄງສ້າງປ້ອງກຼັນຕາຝຼັ່ ງເຈ ່ ອນ ລຽບຕາມນ ້ າຄານ, ບ້ານກີລີ ແຂວງຫ ວງ

ພະບາງ. 

 ທ ່ ມາຂອງຮູບ: ທະນາຄານໂລກ. 
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ນ ້ າໃຊ້ ແລະ ສຼຸຂາພິບານ 

 

ສະຫ ຼຸ ບຫຍ ້  ກ່ຽວກຼັບ ນ ້ າໃຊ້ ແລະ ສຼຸຂາພິບານ  

 

ນໍ ້ າຖ້ວມຄ້ັງນ ້  ໄດ້ກະທົບໃສ່ສະຖານທ ່ ຕ້ັງ ນໍ ້ າໃຊ້, ສຸຂາພິບານ ແລະ ສຸຂາອະນາໄມ ໃນເຂດເທດສະບານ ແລະ 

ເຂດຊົນນະບົດ ຢ່າງໜັກໜ່ວງ. ການປະເມ ນຄວາມຕ້ອງການຫ ັ ງໄພພິບັດ ຄ້ັງນ ້  ໄດ້ປະເມ ນ ຄວາມເສຍ

ຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ລວມທັງໝົດ ໃນຂະແໜງການນ ້  ຢູ່ທ  69,9 ຕ້ືກ ບ (ເບິ່ ງຕາມ ຮູບສະແດງ 33). 

ຄວາມຕ້ອງການງົບປະມານ ເພ່ືອຕອບສະໜອງ ຄວາມຕ້ອງການ ໄລຍະສ້ັນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ 

ຄາດຄະເນຢູ່ທ  68,2 ຕ້ືກ ບ. 

 

ໃນຂະແໜງການນໍ ້ າໃຊ້ ໃນເຂດເທດສະບານ, ລະບົບສະໜອງນໍ ້ າເທດສະບານ 31 ຈຸດ ໃນ 12 ແຂວງ ໄດ້ຮັບ

ຄວາມເສຍຫາຍ ມ ມູນຄ່າເຖິງ 7,1 ຕ້ືກ ບ ແລະ ການສູນເສຍ 7,7 ຕ້ືກ ບ ເຊິ່ ງລວມແລ້ວ ເປັນ 14,8 ຕ້ືກ ບ 

ແລະ ກະທົບກັບປະຊາຊົນ 289.774 ຄົນ ໃນ 54.600 ຫ ັ ງຄາເຮື ອນ. ຄວາມຕ້ອງການຟື ້ ນຟູໄລຍະກາງ ຄາດ

ຄະເນຢູ່ທ ່  6,3 ຕ້ືກ ບ ເພ່ືອຟື ້ ນຟູ ການເຂົ ້ າເຖິງນໍ ້ າໃຊ້ ຂອງຄົວເຮື ອນທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ດໍ າເນ ນການ

ສ້ອມແປງສຸກເສ ນ ຕາມຄວາມຈໍ າເປັນ ເພ່ືອໃຫ້ການບໍ ລິ ການ ກັບຄື ນມາເປັນປົກກະຕິ. ຄວາມຕ້ອງການ 

ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ຄາດຄະເນຢູ່ທ  6,2 ຕ້ືກ ບ ເຊິ່ ງກວມເອົ າ ການຟື ້ ນຟູ ສະຖານທ ່ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍ

ຫາຍ ແລະ ການສ້າງ ລະບົບສະໜອງນໍ ້ າ ທ ່ ສາມາດປັບຕົວໄດ້, ພ້ອມທັງ ວຽກງານສ້າງຄວາມສາມາດ.  

 

ໃນຂະແໜງການນໍ ້ າ ແລະ ສຸຂາພິບານ ໃນເຂດຊົນນະບົດ, ສະຖານທ ່ ນໍ ້ າໃຊ້ ສຸຂາພິບານ ແລະ ສຸຂາອະນາໄມ 

ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນ້ັນ ປະກອບດ້ວຍ ລະບົບນໍ ້ າລິ ນໃນເຂດຊົນນະບົດ 223 ແຫ່ງ, ນໍ ້ າບາດານ 7.700 ຈຸດ, 

ແລະ ນໍ ້ າສ້າງ 6.646 ແຫ່ງ. ນອກຈາກນ້ັນແລ້ວ, ວິ ດຖ່າຍ 28.114 ຫົວໜ່ວຍ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຫ ື  ຖື ກ

ທໍາລາຍ, ແລະ ສະຖານທ ່ ນໍ ້ າໃຊ້ ສຸຂາພິບານ ແລະ ສຸຂາອະນາໄມ ໃນໂຮງຮຽນ 195 ແຫ່ງ ແລະ ໃນສຸກສາລາ 

9 ແຫ່ງ ກ່ໍເກ ດຄວາມເສຍຫາຍເຊັ່ ນກັນ. ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ໃນຂະແໜງການນໍ ້ າ ແລະ 

ສຸຂາພິບານ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ຄາດຄະເນຢູ່ທ  55,2 ຕ້ືກ ບ. ນໍ ້ າຖ້ວມຄ້ັງນ ້  ເຮັດໃຫ້ມ ຄວາມຕ້ອງການຫ າຍ 

ໃນການຟື ້ ນຟູ ສະຖານທ ່  ທ ່ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ໃນທຸກໆແຂວງທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເຊິ່ ງມ ຄວາມຈໍ າເປັນ 
ຕ້ອງໄດ້ກ່ໍສ້າງ ສະຖານທ ່ ໃໝ່ ໃນແຂວງຫົວພັນ ແລະ ອັດຕະປື . ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ ທ ່ ຈໍ າເປັນ ສໍ າລັບ ການ
ຟື ້ ນຟູ ໄລຍະສ້ັນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ຄາດຄະເນຢູ່ທ  55,8 ຕ້ືກ ບ.  
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ຮູບສະແດງ 33: ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ໃນຂະແໜງການນ ້ າໃຊ້ (ຕ ້ ກີບ)  

 

 

 

ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ ກ່ຽວກຼັບ ຂະແໜງການ ນ ້ າໃຊ້ ແລະ ສຼຸຂາພິບານ  

 

ການສະໜອງນ ້ າ ໃນເຂດເທດສະບານ: ລະບົບນ ້ າເທດສະບານ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຂ້ຶນກຼັບການຄຼຸ ້ມຄອງ

ຂອງ ລຼັດວິສາຫະກິດນ ້ າປະປາ ນະຄອນຫ ວງ, ແຂວງ ເຊ່ິງຄວາມຮຼັບຜິດຊອບ ໃນການສະໜອງນ ້ າ ໃນເຂດ

ອ້ອມຮອບເທດສະບານ ແລະ ໃນເຂດເທດສະບານ ໃນທ່ົວປະເທດ. ລຼັດວິສາຫະກິດນ ້ າປະປານະຄອນຫ ວງ, 

ແຂວງ ມີສາຂາຂຼັ້ນເມ ອງ ເອ້ີນວ່າ ນ ້ າປະປາເມ ອງ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ລຼັດວິສາຫະກິດນ້ີ ຈະກຼຸ ້ມຕົນເອງ ດ້ານ

ການເງິນ ແລະ ດ າເນີນການ ບົນພ ້ ນຖານທາງການຄ້າ, ແຕ່ວ່າ ໃນທາງດ້ານການປົກຄອງແລ້ວ ລຼັດວິສາ

ຫະກິດນ ້ າປະປາ ຕ້ອງໄດ້ລາຍງານໃຫ້ ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສ່ົງນະຄອນຫ ວງ,ແຂວງ. ໃນ

ລຼັກສະນະດຽວກຼັນນຼັ້ນ, ໃນທາງດ້ານການປົກຄອງແລ້ວ ນ ້ າປະປາເມ ອງ ຕ້ອງໄດ້ລາຍງານໃຫ້ ລຼັດວິສາຫະ

ກິດນ ້ າປະປານະຄອນຫ ວງ, ແຂວງ ແລະ ຍຼັງຕ້ອງໄດ້ລາຍງານໃຫ້ ຫ້ອງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສ່ົງ

ເມ ອງ. ໃນປີ 2017, ການຄວບຄຼຸມນ ້ າໃຊ້ ຂະຫຍາຍໄປກວມເອົາ 71,9 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງປະຊາ 

ກອນໃນເຂດເທດສະບານ. ໃນຈ ານວນເທດສະບານ 148 ເຂດ, ໃນນຼັ້ນ 93  ເຂດມີນ ້ າໃຊ້ ທ່ີຄິດໄລ່ດ້ວຍກົງ

ເຕີວຼັດແທກນ ້ າ. ໂດຍອີງຕາມ ການສ າຫ ວດຕົວບ່ົງຊ້ີສຼັ ງຄົມລາວ ຄຼັ້ ງທີ II ໃນປີ 2017, 80 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ

ປະຊາກອນ ໃນທ່ົວປະເທດ ມີແຫ ່ ງນ ້ າໃຊ້ທ່ີດີນ ແລະ 71 ສ່ວນຮ້ອຍ ມີສຼຸຂາພິບານ ທ່ີດີ.59   

 

                                                           
59 ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ການສໍ າຫ ວດຕົວບ່ົງຊ ້ ສັງຄົມລາວ ຄ້ັງທ  II, ປ  2017. 

Urban water supply Rural WASH Total

Losses 7.74 11.28 19.02

Damage 7.07 43.89 50.96

7.07

43.89
50.96

7.74

11.28

19.02

0

10

20

30

40

50

60

70

80
C

o
st

 in
 b

ill
io

n
 L

ao
 k

ip

Damage Losses



198 
 

ນ ້ າໃຊ້ ແລະ ສຼຸຂາພິບານ ໃນເຂດຊົນນະບົດ: ໃນເຂດພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ ທ ່ ເປັນເຂດພູຜານ້ັນ, ວິ ທ  

ທ ່ ນໍ າໃຊ້ຫ າຍທ ່ ສຸດ ໃນການສະໜອງນໍ ້ າໃຊ້ທ ່ ດ  ແມ່ນລະບົບນໍ ້ າລິ ນ. ໃນເຂດພ້ືນທ ່ ຕ່ໍາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໃນ

ພາກໃຕ້ນ້ັນ, ແຫ ່ ງນໍ ້ າໃຕ້ດິ ນທ ່ ຢູ່ຕ້ືນ ສາມາດນໍ າມາໃຊ້ໄດ້ ໂດຍການເຈາະນໍ ້ າບາດານ ແລະ ຂຸດນໍ ້ າສ້າງທ ່ ມ 

ຝາປິ ດ. ແຫ ່ ງນໍ ້ າເລົ່ ານ ້  ແມ່ນການສະໜອງນໍ ້ າ ທ ່ ດ ຫ າຍ ໃນເຂດຊົນນະບົດ. ໂດຍອ ງຕາມ ການສ າຫ ວດຕົວ

ບ່ົງຊ້ີສຼັ ງຄົມລາວ ຄຼັ້ ງທີ II ໃນປີ 2017, ການເຂົ ້ າເຖິງ ແຫ ່ ງນໍ ້ າພ້ືນຖານ ໄດ້ເຂົ ້ າເຖິງ 80 ສ່ວນຮ້ອຍ (76 ສ່ວນ

ຮ້ອຍ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ເມື່ ອທຽບກັບ 90 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນເຂດເທດສະບານ). ການຄວບຄຸມດ້ານສຸຂາພິບານ 

ໃນທ່ົວປະເທດ ແມ່ນເຂົ ້ າເຖິງ 71 ສ່ວນຮ້ອຍ (61 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ເມື່ ອທຽບກັບ 92 ສ່ວນ

ຮ້ອຍ ໃນເຂດເທດສະບານ).60  

ຕົວແບບໃຫ້ບໍ ລິ ການ ສໍ າລັບ ນໍ ້ າໃຊ້, ສຸຂາພິບານ ແລະ ສຸຂາອະນາໄມ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແມ່ນອ ງຕາມ ການ

ສະໜອງນໍ ້ າ ທ ່ ຊຸມຊົນເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ. ຊຸມຊົນ ຍັງປະກອບສ່ວນໃຫ້ການກ່ໍສ້າງ ນໍ ້ າໃຊ້ຊຸມຊົນ (ເຊັ່ ນວ່າ 

ລະບົບນໍ ້ າລິ ນ) ໂດຍການ ເປັນແຮງງານ ແລະ/ຫ ື  ອອກວັດສະດຸກ່ໍສ້າງ (ໄມ້, ຊາຍ, ແລະ ຫ ນ). ສໍ າລັບ ດ້ານ

ສຸຂາພິບານ, ອັດຕາຄວບຄຸມ ທ ່ ເພ ້ ມຂຶ ້ ນນ້ັນ ສ່ວນຫ າຍແລ້ວ ແມ່ນມາຈາກ ການລົງທຶ ນພາກເອກະຊົນ 

(ຄົວເຮື ອນ). ຄວາມຕ້ອງການ ສຸຂາພິບານ ທ ່ ດ ນ້ັນ ແມ່ນສ້າງມາຈາກ ວິ ທ ສຸຂາພິບານຮອບດ້ານ ຂ້ັນຊຸມ

ຊົນ. ຄົວເຮື ອນຕ່າງໆ ສາມາດເລື ອກເອົ າ ທາງເລື ອກຕາມເທັກໂນໂລຢ ຕ່າງໆ ເຊິ່ ງຂຶ ້ ນກັບ ຄວາມສາມາ

ດຈ່າຍເງິ ນຂອງພວກເຂົ າ. 

 

ການປະເມີນ ຜົນກະທົບຂອງໄພພິບຼັດ ຕ ່ ກຼັບ ຂະແໜງນ ້ າໃຊ້ ແລະ ສຼຸຂາພິບານ  

 

ຄວາມເສຍຫາຍ 

 

ການສະໜອງນ ້ າໃຊ້ ໃນເຂດເທດສະບານ: ໃນຈໍ ານວນ ນໍ ້ າປະປາຢູ່ເມື ອງ 31 ແຫ່ງ ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໃນ 

12 ແຂວງ, ສອງໃນສາມ ຂອງອົງປະກອບ ລະບົບສະໜອງນ ້ າ ທ່ີໄດ້ຮຼັບຄວາມເສຍຫາຍນຼັ້ນ ປາກົດວ່າ 

ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກຼັບ ສະຖານທ່ີຫົວງານ (ທ ່ຮຼັບນ ້ າດິບ ແລະ ປ ້ ານ ້ າ) ແລະ ທ ່ ສ່ົງຫ ຼັ ກ. ການປະເມີນຄວາມເສຍ

ຫາຍ ແມ່ນຢູ່ທີ 7,1 ຕ ້ ກີບ ເຊ່ິງສ່ວນຫ າຍນຼັ້ນ ແມ່ນເກີດຂ້ຶນກຼັບ ລັດວິ ສາຫະກິດນໍ ້ າປະປາ ສາຂາແຂວງ
ອຸດົມໄຊ, ຫົວພັນ ແລະ ໄຊຍະບູລ . ລັດວິ ສາຫະກິດນໍ ້ າປະປາແຂວງ 6 ແຫ່ງ ຢ້ັງຢື ນວ່າ: ລະບົບສະໜອງນໍ ້ າໃນ
ເທດສະບານ ຂອງພວກເຂົ າ ບໍ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກນໍ ້ າຖ້ວມຄ້ັງນ ້  ມ ຄື : ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ຜ້ົງສາລ , ບໍ່

ແກ້ວ, ແຂວງວຽງຈັນ, ບໍ ລິ ຄໍ າໄຊ ແລະ ຄໍ າມ່ວນ. 

 

ນ ້ າໃຊ້ ແລະ ສຼຸຂາພິບານ ໃນເຂດຊົນນະບົດ: ລວມທັງໝົດ ມ ປະຊາຊົນ 291.115 ຄົນ, 46.582 ຄົວເຮື ອນ, 

ແລະ 954 ບ້ານ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກນໍ ້ າຖ້ວມຄ້ັງນ ້ . 2 ແຂວງ ໄດ້ຮັບຄວາມເດື ອດຮ້ອນເປັນພິເສດ ໃນ

ທາງດ້ານ ສະຖານທ ່  ເຊິ່ ງໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຫ ື  ຖື ກທໍາລາຍ. ໃນແຂວງອັດຕະປື , ນໍ ້ າບາດານ 133 ຈຸດ ທ ່

ໃຊ້ມື ປໍ ້ ານໍ ້ ານ້ັນ ຖື ກເສຍຫາຍ ຫ ື  ຈົມຢູ່ໃນຕົມ, ສ່ວນ 45 ຈຸດ ແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ. ສໍ າລັບ ນໍ ້ າບາ

ດານຂອງເອກະຊົນ ທ ່ ມ ປໍ ້ າໄຟຟ້ານ້ັນ, 246 ຈຸດ ຖື ກທໍາລາຍ ແລະ 30 ຈຸດ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ. ສໍ າລັບ
                                                           
60 ເຊັ່ ນດຽວກັບຂ້າງເທິ ງນ້ັນ. 
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ສຸຂາພິບານ, ວິ ດຖ່າຍຄົວເຮື ອນ 1.753 ແຫ່ງ ຖື ກທໍາລາຍ ແລະ 782 ແຫ່ງ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ. ໃນ

ແຂວງຫົວພັນ, ລະບົບນໍ ້ າລິ ນ 3 ແຫ່ງ ໃນ 2 ເມື ອງ ຖື ກເສຍຫາຍໝົດ. 

 

ສໍ າລັບແຂວງອື່ ນໆ ໃນທ່ົວປະເທດນ້ັນ, ຕາມການລາຍງານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄວາມເສຍຫາຍ ເກ ດຂຶ ້ ນໃນຫ າຍແມ່ນ

ຢູ່ເມື ອງ ເຊິ່ ງມ ສະຖານທ ່  ແຕ່ 10 ເຖິງ 50 ສ່ວນຮ້ອຍ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ໃນເວລານໍ ້ າຖ້ວມ ແລະ ຫ ັ ງນໍ ້ າ

ຖ້ວມນ້ັນ, ການຂາດເຂ ນນໍ ້ າທ ່ ປອດໄພ ແມ່ນເປັນຍ້ອນ ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການປົນເປື ້ ອນ ຢູ່ຈຸດເອົ າ

ນໍ ້ າ. ຊຸມຊົນ ໃນເມື ອງທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ມ ຄວາມຕ້ອງການນໍ ້ າສະອາດ ຍ້ອນວ່າ ຄຸນນະພາບນໍ ້ າ ຍັງຄົງເປັນ

ປະເດັນໜ່ຶງ. ການໃຊ້ນໍ ້ າໜ້າດິ ນ ແມ່ນເປັນປັດໃຈໜ່ຶງ ແລະ ຍັງມ ການຖ່າຍຊະຊາຍ ຍ້ອນວ່າ ສະຖານທ ່

ສຸຂາພິບານ ຫ າຍແຫ່ງ ຖື ກທໍາລາຍ ຫ ື  ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ. 

 

ການສູນເສຍ 

 

ການສະໜອງນ ້ າ ໃນເຂດເທດສະບານ: ການສູນເສຍ ຈາກການສະໜອງນໍ ້ າ ໃນເຂດເທດສະບານ ສ່ວນ

ຫ າຍ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການສ້ອມແປງສຸກເສ ນ ອົງປະກອບທ ່ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ, ຄ່າແຮງງານ ສໍ າ

ລັບ ການອະນາໄມ ແລະ ບໍ າລຸງຮັກສາ, ແລະ ການສູນເສຍລາຍຮັບ ຈາກການບໍ ລິ ການແຈກຢາຍນໍ ້ າ ທ ່ ຫ ຸ ດ

ລົງ. ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ, ການບໍ ລິ ການນໍ ້ າ ໄດ້ແຈກຢາຍ ເປັນໄລຍະເວລາ 2 ອາທິ ດ ໃນ 31 ສາຂານໍ ້ າປະປາ

ເມື ອງ ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ການສູນເສຍລວມທັງໝົດ ຄາດຄະເນຢູ່ທ ່  7,7 ຕ້ືກ ບ ເຊິ່ ງສ່ວນຫ າຍ ແມ່ນເກ ດ

ຈາກ ວຽກສ້ອມແປງຊ່ົວຄາວ ທ ່ ດໍ າເນ ນຂຶ ້ ນ ເພ່ືອໃຫ້ການບໍ ລິ ການນໍ ້ າ ກັບຄື ນເປັນປົກກະຕິ. 

ຕາຕະລາງ 49: ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ (ຕ ້ ກີບ) ໃນຂະແໜງການ ນ ້ າໃຊ້ ແລະ ສຼຸຂາພິບານ  

ຂະແໜງການ 

ຄວາມເສຍຫາຍ ການສູນເສຍ 

ພາກ

ລຼັດ 

ພາກ

ເອກະ

ຊົນ 

ລວມຜົນ

ກະທົບ 

ພາກ

ລຼັດ 

ພາກ

ເອກະ

ຊົນ 

ລວມຜົນ

ກະທົບ 

ນໍ ້ າເທດສະບານ: ລັດວິ ສາຫະ

ກິດນໍ ້ າປະປາແຂວງ 12 ແຫ່ງ 

6,597 0,477 7,074 7,671 0,071 7,739 

ນໍ ້ າໃຊ້ ແລະ ສຸຂາພິບານ ໃນ
ເຂດຊົນນະບົດ  

18,39 25,54 43,89 3,72 7,56 11,28 

ລວມ 24,98 26,01 50,96 11,39 7,63 19,02 
ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ຂະແໜງນໍ ້ າໃຊ້ ແລະ ສຸຂາພິບານ, ເດື ອນຕຸລາ 2018. 
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ຕາຕະລາງ 50: ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ (ຕ ້ ກີບ) ຈຼັດຕາມແຂວງ  

ການສະໜອງນ ້ າ ແລະ ສຼຸຂາພິບານ ໃນເຂດເທດສະບານ  

ແຂວງ 

ຄວາມເສຍຫາຍ ການສູນເສຍ 
ລວມຜົນ

ກະທົບ 

ລຼັດ 
ເອກະ

ຊົນ 
ລວມ ລຼັດ 

ເອກະ

ຊົນ 
ລວມ  

ນະຄອນຫ ວງວຽງ
ຈັນ 

0 0 0 0 0 0 0 

ຜ້ົງສາລ  0 0 0 0 0 0 0 

ຫ ວງນໍ ້ າທາ 0,722 0 0,722 0,778 0 0,778 1,500 

ອຸດົມໄຊ 1,980 0 1,980 2,294 0 2,294 4,274 

ບໍ່ ແກ້ວ 0 0 0 0 0 0 0 

ຫ ວງພະບາງ 0,208 0,477 0,685 0,279 0 0,279 0,964 

ຫົວພັນ 1,213 0 1,213 1,278 0 1,278 2,491 

ໄຊຍະບູລ  0,956 0 0,956 1,141 0,071 1,212 2,168 

ຊຽງຂວາງ 0,025 0 0,25 0,028 0 0,028 0,053 

ແຂວງວຽງຈັນ 0 0 0 0 0 0 0 

ບໍ ລິ ຄໍ າໄຊ 0 0 0 0 0 0 0 

ຄໍ າມ່ວນ 0 0 0 0 0 0 0 

ສະຫວັນນະເຂດ 0,288 0 0,288 0,316 0 0,316 0,604 

ສາລະວັນ 0,268 0 0,268 0,289 0 0,289 0,557 

ເຊກອງ 0,521 0 0,521 0,597 0 0,594 1,115 

ຈໍ າປາສັກ 0,175 0 0,175 0,268 0 0,268 0,443 

ອັດຕະປື  0,108 0 0,108 0,238 0 0,238 0,346 

ໄຊສົມບູນ 0,133 0,000 0,133 0,165 0 0,165 0,298 

 ລວມ   6,597 0,477 7,074 7,671 0,071 7,739 14,813 

 

ການສະໜອງນ ້ າ ແລະ ສຼຸຂາພິບານ ໃນເຂດຊົນນະບົດ  

ແຂວງ 

ຄວາມເສຍຫາຍ ການສູນເສຍ 
ລວມຜົນ

ກະທົບ 

ລຼັດ 
ເອກະ

ຊົນ 

ລວມຜົນ

ກະທົບ 
ລຼັດ 

ເອກະ

ຊົນ 

ລວມ

ຜົນ

ກະທົບ 

ລວມ 

ນະຄອນຫ ວງວຽງ
ຈັນ  

2,76 5,52 8,26 0,88 1,76 2,64 10,9 

ຜ້ົງສາລ  0,23 0 0,23 0 0,02 0,02 0,25 

ຫ ວງນໍ ້ າທາ 0 0 0 0 0 0 0 

ອຸດົມໄຊ 0,32 0 0,32 0 0,02 0,02 0,34 

ບໍ່ ແກ້ວ 0,38 0 0,38 0 0,02 0,02 0,4 

ຫ ວງພະບາງ 0,06 0 0,06 0 0 0,0 0,06 
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ຫົວພັນ 2,99 0 2,99 0,08 0,16 0,24 3,23 

ໄຊຍະບູລ  0,03 0 0,03 0 0 0 0,03 

ຊຽງຂວາງ 1,61 0 1,61 0,05 0,12 0,17 1,78 

ແຂວງວຽງຈັນ  0,68 1,36 2,03 0,19 0,39 0,58 2,61 

ບໍ ລິ ຄໍ າໄຊ 1,47 2,94 4,40 0,44 0,89 1,33 5,73 

ຄໍ າມ່ວນ 2,91 5,82 8,73 0,58 1,18 1,76 10,49 

ສະຫວັນນະເຂດ 2,52 5,04 7,56 0,88 1,76 2,64 10,2 

ສາລະວັນ  0 0 0 0 0 0 0 

ເຊກອງ 0 0 0 0 0 0 0 

ຈໍ າປາສັກ 1,59 3,18 4,77 0,49 0,99 1,48 6,25 

ອັດຕະປື  0,84 1,68 2,52 0,13 0,27 0,40 2,92 

ໄຊສົມບູນ 0 0 0 0 0 0 0 

ລວມ 18,39 25,54 43,89 3,72 7,56 11,28 55,19 

ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ການປະເມ ນຜົນພາກສະໜາມ ຂອງທ ມງານ ປະເມ ນຄວາມຕ້ອງການຫ ັ ງໄພພິບັດ ແລະ ຂໍ ້ ມູນທ ່ ເກັບກໍາໂດຍ ຂະແໜງນໍ ້ າໃຊ້ ແລະ 

ສຸຂາພິບານ, ເດື ອນຕຸລາ 2018, ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ເດື ອນຕຸລາ 2018. 

 

ຜົນກະທົບທາງສຼັງຄົມ ຈາກຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ໃນຂະແໜງນ ້ າໃຊ້ ແລະ ສຼຸຂາພິ

ບານ 

 

ການສະໜອງນ ້ າໃນເຂດເທດສະບານ: ຜົນກະທົບຂອງນໍ ້ າຖ້ວມ ສ່ວນຫ າຍແລ້ວ ແມ່ນກະທົບກັບ ແມ່ຍິ ງ 

ແລະ ເດັກ ຍ້ອນວ່າ ພວກເຂົ າຮັບຜິດຊອບ ໄປເອົ ານໍ ້ າມາໃຊ້ໃນຄົວເຮື ອນ ແລະ ບໍ ລິ ໂພກ. ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ 

ການສະໜອງນໍ ້ າ ທ ່ ຈໍ າກັດນ້ັນ ຈະກະທົບກັບ ສຸຂາອະນາໄມຂອງບຸກຄົນ ຍ້ອນວ່າ ປະຊາຊົນ ບໍ່ ສາມາດລ້າງ

ອາບ ໄດ້ເປັນປົກກະຕິ. 

 

ການສະໜອງນ ້ າ ແລະ ສຼຸຂາພິບານ ໃນເຂດຊົນນະບົດ: ຍ້ອນຜົນມາຈາກນໍ ້ າຖ້ວມ, ເຮັດໃຫ້ບໍ່ ມ ນໍ ້ າດື່ ມ ຫ ື  ມ 

ນໍ ້ າດື່ ມປົນເປື ້ ອນ ເຊິ່ ງກາຍມາເປັນພາລະຂອງຄົວເຮື ອນ ທ ່ ຕ້ອງຊື ້ ນໍ ້ າຕຸກ ເພ່ືອດື່ ມກິນ. ການປະເມ ນຄ້ັງນ ້  

ຄາດຄະເນວ່າ ເງິ ນປະມານ 6 ຕ້ືກ ບ ໄດ້ຖື ກໃຊ້ເພ່ືອຊື ້ ນໍ ້ າຕຸກ. ໃນບາງພາກຂອງປະເທດ, ສະຖານທ ່

ສຸຂາພິບານ ຖື ກທໍາລາຍຍ້ອນນໍ ້ າຖ້ວມ. ສະຂາພິບານ ແລະ ສຸຂາອະນາໄມ ທ ່ ບໍ່ ໄດ້ດ  ແມ່ນເປັນສາເຫດສໍ າ

ຄັນ ຂອງການແຜ່ລະບາດພະຍາດ ໃນ ສປປ ລາວ. ການລະບາດຂອງພະຍາດທ ່ ມາກັບນໍ ້ າ ໃນກຸ່ມປະຊາຊົນ

ສ່ຽງໄພ ໃນບັນດາແຂວງທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນ້ັນ ແມ່ນເປັນບັນຫາໜ່ຶງ.  

 

ຍຼຸດທະສາດຟ ້ ນຟູ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ສ າລຼັບ ຂະແໜງການນ ້ າໃຊ້ ແລະ ສຼຸຂາພິບານ  

 

ການສະໜອງນ ້ າ ໃນເຂດເທດສະບານ: ລະບົບຕ່າງໆ ໃນເຂດເທດສະບານ ໄດ້ຮັບການສ້ອມແປງຊ່ົວຄາວ 

ໃນເຂດພ້ືນທ ່ ສ່ວນຫ າຍ ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ແລະ ການບໍ ລິ ການນໍ ້ າໃຊ້ ໄດ້ກັບຄື ນມາເປັນປົກກະຕິ ສໍ າລັບ

ຄົວເຮື ອນສ່ວນຫ າຍ ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ການຟື ້ ນຟູ ແລະ ການປ່ຽນແທນ ອົງປະກອບທ ່ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍ

ຫາຍນ້ັນ ແມ່ນຍັງຕ້ອງການຮ ບດ່ວນ ເພ່ືອປ້ອງກັນ ບໍ່ ໃຫ້ເກ ດຄວາມເສຍຫາຍເພ ່ ມຕ່ືມ.  
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• ສໍ າລັບຄວາມຕ້ອງການໄລຍະສ້ັນ ແມ່ນການສະໜອງນໍ ້ າໃຊ້ ໃຫ້ຄົວເຮື ອນທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນ້ັນ 

ກັບຄື ນມາສູ່ປົກກະຕິ ໂດຍການຫາແຫ ່ ງນໍ ້ າທາງເລື ອກ ແລະ ການດໍ າເນ ນ ການສ້ອມແປງສຸກເສ ນ 

ທ ່ ຈໍ າເປັນ ເພ່ືອໃຫ້ການບໍ ລິ ການ ກັບມາເປັນປົກກະຕິ. ໃນເວລາດໍ າເນ ນການປະເມ ນຜົນຄ້ັງນ ້ ນ້ັນ, 

ຂ້ັນຕອນເຫ ົ່ ານ ້  ໄດ້ຮັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແລ້ວ ແລະວຽກງານສ້ອມແປງຊ່ົວຄາວ ກ່ໍໄດ້ສໍ າເລັດ
ແລ້ວ.  

• ການຟື ້ ນຟູໄລຍະກາງ ຄວນເນ້ັນໜັກໃສ່ ການຟື ້ ນຟູ ແລະ ປ່ຽນແປງ ອົງປະກອບທ ່ ໄດ້ຮັບຄວາມ
ເສຍຫາຍ ເຊິ່ ງຍັງບໍ່ ທັນໄດ້ປ່ຽນແທນ ໃນເວລາສ້ອມແປງສຸກເສ ນຊ່ົວຄາວນ້ັນ ງົບປະມານທ ່

ຕ້ອງການ ສໍ າລັບ ການຟື ້ ນຟູໄລຍະກາງ ຄາດຄະເນຢູ່ທ  4,5 ຕ້ືກ ບ. 

• ການຟື ້ ນຟູໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວນ້ັນ ຈະກວມເຖິງ ການສ້າງຄວາມສາມາດ ສໍ າລັບ ການອອກ
ແບບ ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ມາດຕະຖານປັບຕົວ ໃນຂະແໜງການນໍ ້ າໃຊ້ ແລະ ການ
ພັດທະນາ ຍຸດທະສາດ ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ໃນຂ້ັນແຂວງ ເຊິ່ ງລວມທັງ ການຝຶກອົບຮົມ
ໃຫ້ ລັດວິ ສາຫະກິດ ນໍ ້ າປະປາແຂວງ ກ່ຽວກັບ ໜ້າທ ່ ຂອງພວກເຂົ າເຈົ ້ າ ໃນການໃຫ້ບໍ ລິ ການ ແລະ 

ການວາງແຜນ ໃນເຂດພ້ືນທ ່  ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກນໍ ້ າຖ້ວມ.  

 

ການສະໜອງນ ້ າໃຊ້ ແລະ ສຼຸຂາພິບານ ໃນເຂດຊົນນະບົດ: ລວມທຼັງໝົດມູນຄ່າ ສ າລຼັບການຟ ້ ນຟູໃນເຂດ

ຊົນນະບົດ ຄາດຄະເນຢູ່ທ່ີ 55,8 ຕ ້ ກີບ. ການຟ ້ ນຟູໄລຍະສຼັ້ນ ແມ່ນສ ບຕ ່ ຈາກ ການຕອບໂຕ້ສຼຸກເສີນ ເຊ່ິງ

ເນຼັ້ນໜຼັກໃສ່ ການຟ ້ ນຟູ ແລະ ສ້ອມແປງ ລະບົບສະໜອງນ ້ າໃຊ້ໃນຄອບຄົວ.  

 

ຕາຕະລາງ 51: ຄວາມຕ້ອງການ ສ າລຼັບ ການຟ ້ ນຟູ ແລະ ກ ່ ສ້າງຄ ນ (ຕ ້ ກີບ) ໃນຂະແໜງນ ້ າໃຊ້ ແລະ 

ສຼຸຂາພິບານ 

ຄວາມຕ້ອງການຟື ້ ນຟູໄລຍະສ້ັນ (1 ປ )  

ຂະແໜງການ ແຜນວຽກງານ ມູນຄ່າ 

(ຕ ້ ກີບ) 

ພາກສ່ວນຮຼັບຜິດຊອບ 

ການສະໜອງ
ນໍ ້ າໃນເຂດ
ເທດສະບານ 

ການປ່ຽນແທນ ອົງປະກອບ ທ ່ ໄດ້ຮັບ
ຄວາມເສຍຫາຍ ເຊິ່ ງຍັງບໍ່ ທັນໄດ້ປ່ຽນ 

ໃນໄລຍະວຽກສ້ອມແປງສຸກເສ ນ 

6,308 ລັດວິ ສາຫະກິດນໍ ້ າປະປາ
ແຂວງ ແລະ ພະແນກໂຍທາ
ທິ ການ ແລະ ຂົນສ່ົງແຂວງ 

ການສະໜອງ
ນໍ ້ າໃຊ້, 

ສຸຂາພິບານ 

ແລະ ສຸຂາອະ
ນາໄມ ໃນເຂດ
ຊົນນະບົດ  

ການຂ້າເຊື ້ ອຢູ່ຈຸດແຈກຢາຍນໍ ້ າ 
ເຊິ່ ງລວມທັງ ການຈັດຊື ້  ຊຸດທົດລອງ
ພາກສະໜາມ ເພ່ືອທົດສອບຕົວຢ່າງນໍ ້ າ 
ແລະ ກະກຽມ ສິ່ ງຂອງສຸກເສ ນ ສໍ າລັບ 

ວຽກງານ ນໍ ້ າໃຊ້, ສຸຂາພິບານ ແລະ ສຸຂາ
ອະນາໄມ (ກະລໍ ້ ເມັດ, ຜົງກະລໍ ້ , ສະບູ, 

ກະຕ່າ ແລະ ຖັງເກັບຂອງແຫ ວ).  

1,50 ນໍ ້ າສະອາດແຂວງ/ເມື ອງ ທ ່

ຂຶ ້ ນກັບ ກະຊວງສາທາລະນະ
ສຸກ, ອົງການຢູນິ ເຊັບ, 

ອົງການອະນາໄມໂລກ ແລະ 
ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານ ວຽກງານ 

ນໍ ້ າໃຊ້, ສຸຂາພິບານ ແລະ 
ສຸຂາອະນາໄມ 

ຟື ້ ນຟູ /ສ້ອມແປງ ລະບົບສະໜອງນໍ ້ າໃຊ້ 

ເຊິ່ ງລວມທັງ ການສໍ າຫ ວດ ແລະ ອອກ
ແບບ, ແລະ ວິ ດຖ່າຍຄອບຄົວ ເຊິ່ ງລວມ

23,1 ນໍ ້ າສະອາດແຂວງ/ເມື ອງ ທ ່

ຂຶ ້ ນກັບ ກະຊວງສາທາລະນະ
ສຸກ, ອົງການຢູນິ ເຊັບ, ແລະ 
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ທັງ ການສ່ົງເສ ມສຸຂາອະນາໄມ (ການ

ປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາ) 

ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານ ວຽກງານ 

ນໍ ້ າໃຊ້, ສຸຂາພິບານ ແລະ 
ສຸຂາອະນາໄມ 

ການສ້າງຄວາມສາມາດ ເພ່ືອສ່ົງເສ ມ 

ການປັບຕົວຂອງຊຸມຊົນ ສໍ າລັບ ການ
ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ  

  

ລວມໄລຍະສ້ັນ  30,91  

ຄວາມຕ້ອງການຟື ້ ນຟູໄລຍະກາງ (2 ປ )  

ການສະໜອງ
ນໍ ້ າໃນເຂດ
ເທດສະບານ 

ການກ່ໍສ້າງຄື ນ ຫ ື  ການປ່ຽນແທນ ອົງ
ປະກອບທ ່ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ພ້ອມ
ທັງ ການສ້າງຄວາມສາມາດ ໃນການ
ອອກແບບ ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 

ມາດຕະການປັບຕົວ 

4,648 ລັດວິ ສາຫະກິດນໍ ້ າປະປາ
ແຂວງ ແລະ ພະແນກໂຍທາ
ທິ ການ ແລະ ຂົນສ່ົງແຂວງ 

ການສະໜອງ

ນໍ ້ າໃຊ້, 

ສຸຂາພິບານ 

ແລະ ສຸຂາອະ
ນາໄມ ໃນເຂດ
ຊົນນະບົດ 

ຟື ້ ນຟູ /ສ້ອມແປງ ລະບົບສະໜອງນໍ ້ າໃຊ້ 

ເຊິ່ ງຮວມທັງ ແລະ ວິ ດຖ່າຍຄອບຄົວ 

ເຊິ່ ງຮວມທັງ ການສ່ົງເສ ມສຸຂາອະນາໄມ 

(ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາ) 
15,0 

 

ນໍ ້ າສະອາດແຂວງ/ເມື ອງ ທ ່

ຂຶ ້ ນກັບ ກະຊວງສາທາລະນະ
ສຸກ, ອົງການຢູນິ ເຊັບ, ແລະ 
ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານ ວຽກງານ 

ນໍ ້ າໃຊ້, ສຸຂາພິບານ ແລະ 
ສຸຂາອະນາໄມ 

ລວມໄລຍະກາງ 19,65  

ຄວາມຕ້ອງການຟື ້ ນຟູໄລຍະຍາວ (2 ເຖິງ 5 ປ )  

ການສະໜອງ
ນໍ ້ າໃນເຂດ
ເທດສະບານ 

ການກ່ໍສ້າງຄື ນ ຫ ື  ການປ່ຽນແທນ ອົງ
ປະກອບທ ່ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ພ້ອມ
ທັງ ການສ້າງຄວາມສາມາດ ໃນການ
ອອກແບບ ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 

ມາດຕະການປັບຕົວ 

1,563 ລັດວິ ສາຫະກິດນໍ ້ າປະປາ
ແຂວງ ແລະ ພະແນກໂຍທາ
ທິ ການ ແລະ ຂົນສ່ົງແຂວງ 

ການສະໜອງ
ນໍ ້ າໃຊ້, 

ສຸຂາພິບານ 

ແລະ ສຸຂາອະ
ນາໄມ ໃນເຂດ
ຊົນນະບົດ 

ຟື ້ ນຟູ /ສ້ອມແປງ ລະບົບສະໜອງນໍ ້ າໃຊ້ 

ເຊິ່ ງລວມວິ ດຖ່າຍຄອບຄົວ ,ການສ່ົງ

ເສ ມສຸຂາອະນາໄມ (ການປ່ຽນແປງ

ພຶດຕິກໍາ) 

14,7 

 

ນໍ ້ າສະອາດແຂວງ/ເມື ອງ ທ ່

ຂຶ ້ ນກັບ ກະຊວງສາທາລະນະ
ສຸກ, ອົງການຢູນິ ເຊັບ, ແລະ 
ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານ ວຽກງານ 

ນໍ ້ າໃຊ້, ສຸຂາພິບານ ແລະ 
ສຸຂາອະນາໄມ 

 

ການສ້າງຄວາມສາມາດ ກ່ຽວກັບ ການ
ປັບຕົວຂອງຊຸມຊົນ ສໍ າລັບ ການຄຸ້ມ
ຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ (ເປັນຕ້ົນ: 

ການຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ບັນດາບ້ານທ ່ ສ່ຽງຕ່ໍ
ນໍ ້ າຖ້ວມ, ການຝຶກອົບຮົມທົບທວນຄື ນ 

ໃຫ້ອໍ ານາດການປົກຄອງ ແຂວງ ແລະ 
ເມື ອງ) 

1,7 

ນໍ ້ າສະອາດແຂວງ/ເມື ອງ ທ ່

ຂຶ ້ ນກັບ ກະຊວງສາທາລະນະ

ສຸກ, ອົງການຢູນິ ເຊັບ, ແລະ 
ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານ ວຽກງານ 

ນໍ ້ າໃຊ້, ສຸຂາພິບານ ແລະ 
ສຸຂາອະນາໄມ 
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ລວມໄລຍະຍາວ 17,96  

ລວມຄວາມ
ຕ້ອງການ 

 68,52  

ໝາຍເຫດ: DRM = ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ; PNPSE = ລັດວິ ສາຫະກິດນໍ ້ າປະປາແຂວງ; UNICEF = ກອງທຶ ນເດັກຂອງອົງການສະຫະ

ປະຊາຊາດ; WASH = ການສະໜອງນໍ ້ າໃຊ້, ສຸຂາພິບານ ແລະ ສຸຂາອະນາໄມ; WHO = ອົງການອະນາໄມໂລກ. 

 

 

ວິທີການ ສ າລຼັບ ຂະແໜງການນ ້ າໃຊ້ ແລະ ສຼຸຂາພິບານ  
 

ການສະໜອງນ ້ າໃນເຂດເທດສະບານ: ກົມນໍ ້ າປະປາ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂົນສ່ົງ ໄດ້ດໍ າເນ ນການ
ເກັບກໍາຂໍ ້ ມູນ ໂດຍຜ່ານທາງ ພະແນກໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂົນສ່ົງແຂວງ ແລະ ລັດວິ ສາຫະກິດ ນໍ ້ າປະປາແຂວງ 
ໃນທັງໝົດ 18 ແຂວງຂອງ ສປປ ລາວ. ຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບ ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ແມ່ນ ສາຂານໍ ້ າ
ປະປາແຕ່ລະເມື ອງ ລາຍງານໃຫ້ ລັດວິ ສາຫະກິດ ນໍ ້ າປະປາແຂວງ ໂດຍອ ງຕາມ ການປະເມ ນຜົນຂອງຕົນ 
ກ່ຽວກັບ ອົງປະກອບທ ່ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ, ມູນຄ່າສ້ອມແປງຊ່ົວຄາວ ແລະ ຄາດຄະເນມູນຄ່າ ສໍ າລັບການ

ປ່ຽນໃໝ່. ນໍ ້ າຖ້ວມສຸຮຸນແຮງຫ າຍຄ້ັງ ໄດ້ກະທົບໃສ່ ລະບົບນໍ ້ າປະປາ ເຮັດໃຫ້ວຽກສ້ອມແປງຊ່ົວຄາວ ຕ້ອງ
ໄດ້ສອ້ມແປງຕະຫ ອດ ຢູ່ອົງປະກອບດຽວກັນ ຫ ື  ອົງປະກອບທ ່ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍໃໝ່ ໃນລະບົບສະໜ
ອງນໍ ້ າ. ການຢ້ັງຢື ນຂໍ ້ ມູນພາກສະໜາມໃນເມື ອງແບ່ງ ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ເມື ອງຍອຍ ແຂວງຫ ວງພະບາງ 

ໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊາຍດ້ານ ນໍ ້ າໃຊ້ ແລະ ສຸຂາພິບານ ຂອງທະນາຄານໂລກ. ການເລື ອກເອົ າ 2 ເມື ອງເຫ ົ່ ານ ້  ແມ່ນອ ງ
ຕາມ ລະດັບຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການເຂົ ້ າເຖິງ ເພ່ືອສັງເກດເບິ່ ງ ການຕິດຕ້ັງອຸປະກອນສະໜອງນໍ ້ າ. ການ

ປະເມ ນຜົນຄ້ັງນ ້  ໃຫ້ຮູ້ເຖິງ ຕົວຊ ້ ບອກຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທ ່ ເກ ດຈາກໄພພິບັດຕ່ໍກັບລະບົບສະ
ໜອງນໍ ້ າໃຊ້.  

 

ການສະໜອງນ ້ າ ແລະ ສຼຸຂາພິບານ ໃນເຂດຊົນນະບົດ: ຂໍ ້ ມູນຕ່າງໆ ແມ່ນເກັບກໍາມາຈາກ ບັນດາພະແນກ

ສາທາລະນະສຸກແຂວງທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງ. 6 ແຂວງ (ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ຄໍ າມ່ວນ, ສະຫວັນ

ນະເຂດ, ຈໍ າປາສັກ ແລະ ອັດຕະປື ) ໄດ້ຖື ກກໍານົດຂຶ ້ ນມາຈາກພາກສະໜມ ເພ່ືອຢ້ັງຢື ນອ ງຕາມຄວາມຮຸນ

ແຮງຂອງຄວາມເສຍຫາຍ. ອົງປະກອບດ້ານ ນໍ ້ າໃຊ້ສຸຂາພິບານ ແລະ ສຸຂາອະນາໄມ ຂອງການປະເມ ນຜົນຄ້ັງ
ນ ້  ແມ່ນຂຶ ້ ນກັບ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ອົງການຢູນິ ເຊັບ. ການປະເມ ນຜົນຄ້ັງນ ້ ໃຫ້ຮູ້ເຖິງພາບລວມ 

ຂອງຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ທ ່ ເກ ດຈາກໄພພິບັດ. ຢູ່ສະຖານທ ່ ຕ່າງໆ ໄດ້ຖື ກຈັດເປັນແຕ່ລະປະ
ເພດມ ຄື : ພາກລັດ (ໜ່ຶງໃນສາມ) ແລະ ເອກະຊົນ (ສອງໃນສາມ) ແລະ ການສູນເສຍແມ່ນຄິ ດໄລ່ຕາມ ການປະ
ເມ ນຜົນ ແລະ ຕາມຂໍ ້ ມູນສໍ າຮອງ ຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. ການສູນເສຍນ ້  ປະກອບດ້ວຍ ຄ່າແຮງງານ 

ແລະ ວັດສະດຸ ທ ່ ຈໍ າເປັນ ເພ່ືອສ້ອມແປງ ແລະ ອະນາໄມ ສະຖານທ ່  ສໍ າລັບ ນໍ ້ າໃຊ້ ສຸຂາພິບານ ແລະ ສຸຂາອະນາ
ໄມ ຫ ັ ງຈາກນໍ ້ າຖ້ວມແລ້ວ ແລະ ເພ່ືອຟື ້ ນຟູໂຄງສ້າງຕ່າງໆໃຫ້ກັບມາຢູ່ໃນສະພາບປົກກະຕິ. ການຄິ ດໄລ່

ລະບົບນໍ ້ າລິ ນ 1 ແຫ່ງມ  ມູນຄ່າ 2 ລ້ານກ ບ, ນໍ ້ າບາດານ 500.000 ກ ບ ຕ່ໍ 1 ບໍ່  , ແລະ ວິ ນຖ່າຍ 1 ແຫ່ງ ມູນຄ່າ 100.000 

ກ ບ .  

 

ມູນຄ່າຟື ້ ນຟູ ແລະ ກ່ໍສ້າງຄື ນ ແມ່ນໝາຍເຖິງ ມູນຄ່າລວມຂອງ ຄວາມເສຍຫາຍ, ການສູນເສຍ, ການ

ຄວບຄຸມ ແລະ ການບໍ ລິ ຫານ. ໃນຈໍ ານວນ 18 ແຂວງນ້ັນ, ໃນນ້ັນບໍ່ ມ ຂໍ ້ ມູນ4 ແຂວງຄື : (ຫ ວງນໍ ້ າທາ, ສາລະ
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ວັນ, ເຊກອງ ແລະ ໄຊສົມບູນ) ອາດເປັນຍ້ອນ ບໍ່ ມ ການລາຍງານ ຫ ື  ອາດເປັນຍ້ອນວ່າ ແຂວງເຫ ົ່ ານ ້ ໄດ້ຮັບ

ຜົນກະທົບໜ້ອຍ.  

 

ຮູບພາບ 40: ທີມງານນ ້ າປະປາ ຂອງເມ ອງແບ່ງ ແຂວງອຼຸ ດົມໄຊ ດ າເນີນການສ້ອມແປງສຼຸກເສີນ ສ າລຼັບ 

ລະບົບສະໜອງນ ້ າເທດສະບານ ທ່ີໄດ້ຮຼັບຄວາມເສຍຫາຍ. ທ ່ ມາຂອງຮູບ: ພະແນກໂຍທາທິ ການ ແລະ ຂົນ

ສ່ົງແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ທະນາຄານໂລກ.  

  



206 
 

ຮູບພາບ 41: ຄວາມເສຍຫາຍ ທ່ີເກີດກຼັບ ຕາໜ່າງແຈກຢາຍຫ ຼັ ກ ຂອງນ ້ າປະປາເມ ອງຍອຍ ແຂວງຫ ວງ

ພະບາງ. ທ ່ ມາຂອງຮູບ: ພະແນກໂຍທາທິ ການ 

ແລະ ຂົນສ່ົງແຂວງຫ ວງພະບາງ ແລະ ທະນາຄານ
ໂລກ. 
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ຮູບພາບ 42: ຫ້ອງນ ້ າໄດ້ຮຼັບຄວາມເສຍຫາຍ ໃນບ້ານສົມສະອາດ ເມ ອງໄຊບູລີ ແຂວງສະຫວຼັນນະເຂດ 

(ຊ້າຍມ ) ແລະ ບ້ານແກ້ງແປ ເມ ອງເຊບຼັ້ ງໄຟ ແຂວງຄ າມ່ວນ (ຂວາມ ). ທ ່ ມາຂອງຮູບ: ທ ມງານປະເມ ນ

ຜົນ. 

 

 

ຮູບຖ່າວຍ 43: ນ ້ າສ້າງ, ວິດຖ່າຍຄອບຄົວ, ນ ້ າບາດານ ທ່ີໃຊ້ມ ປ ້ າ ແລະ ໃຊ້ປ ້ ານ ້ າໄຟຟ້າ ໄດ້ຮຼັບຄວາມເສຍ

ຫາຍ ຈາກນ ້ າຖ້ວມໃນແຂວງຄ າມ່ວນ ແລະ ແຂວງ

ສະຫວຼັນນະເຂດ.  ທ ່ ມາຂອງຮູບ: ທ ມງານປະເມ ນຜົນ.  
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ຮູບພາບ 44: ລະບົບນ ້ າລິນ ໄດ້ຮຼັບຄວາມ

ເສຍຫາຍຈາກນ ້ າຖ້ວມ ໃນແຂວງຊຽງຂວາງ. 

ທ ່ ມາຂອງຮູບ: ທ ມງານປະເມ ນຜົນ. 
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ໄຟຟ້າ  

 

ສະຫ ຼຸ ບຫຍ ້  ກ່ຽວກຼັບ ຂະແໜງໄຟຟ້າ  

 

ນໍ ້ າຖ້ວມຄ້ັງນ ້  ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍປານກາງ ໃຫ້ຂະແໜງໄຟຟ້າ ໃນທຸກໆແຂວງທ່ົວປະເທດ. ຜົນກະທົບ

ລວມຂອງນໍ ້ າຖ້ວມຄ້ັງນ ້  ຄາດຄະເນຢູ່ທ ່  45,3 ຕ້ືກ ບ ເຊິ່ ງປະກອບດ້ວຍ 42,2 ຕ້ືກ ບ, ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານການ

ສ່ົງ ແລະ ແຈກຢາຍໄຟຟ້າ 3,1 ຕ້ືກ ບ . ຄວາມເສຍຫາຍໃນຂະແໜງແຈກຢາຍໄຟຟ້ານ້ັນ ສ່ວນຫ າຍ ແມ່ນ
ເກ ດຈາກ ໄຟຟ້າຊ໋ ອດ ແລະ ເສົ າໄຟລ້ົມ ໃນລະບົບສາຍສ່ົງ, ສ່ວນຄວາມເສຍຫາຍ ໃນຂະແໜງສາຍສ່ົງ ແລະ 

ສະຖານນ ໄຟຟ້າ ສ່ວນຫ າຍແມ່ນເກ ດຈາກ ດິ ນເຈື່ ອນ. ສິ່ ງທ ່ ພ້ົນເດັ່ ນກ່ໍຄື ວ່າ ການສະໜອງໄຟຟ້າ ບໍ່ ຖື ກ
ຕັດຂາດ ຍ້ອນຄວາມເສຍຫາຍ ທ ່ ເກ ດກັບ ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ ສໍ າລັບ ການສ່ົງໄຟຟ້າ ແລະ ສະຖານນ ໄຟຟ້າ, 

ແລະ ຕາມການລາຍງານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບໍ່ ເກ ດຄວາມເສຍຫາຍຫຍັງ ກັບໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ ສໍ າລັບ ການຜະລິ ດ
ໄຟຟ້າ. ສະຖານທ  ແລະ ອຸປະກອນໄຟຟ້າ ເກືອບທັງໝົດ ຄາດວ່າ ຈະໄດ້ຮັບການສ້ອມແປງ ແລະ ກັບມາໃຊ້
ງານເປັນປົກກະຕິ ພາຍໃນໄລຍະຟື ້ ນຟູໄລຍະສ້ັນ (ພາຍໃນເວລາ 1 ປ  ຫ ັ ງໄພພິບັດ). ບູລິ ມະສິ ດໄລຍະກາງ ຄວນ
ເປັນການກ່ໍສ້າງ ເສົ າໄຟຄື ນໃໝ່ ເຊິ່ ງລວມທັງ ການເຄັ່ ງສາຍໄຟຄື ນໃໝ່.  

 

ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ ກ່ຽວກຼັບ ຂະແໜງໄຟຟ້າ  

 

ໃນໄລຍະເວລາ 20 ປ ຜ່ານມາ, ໜ່ຶງໃນເສົ າຫ ັ ກຂອງ ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ 

ລາວ ແມ່ນຍຸດທະສາດພະລັງງານ ເຊິ່ ງໄດ້ເນ້ັນໜັກໃສ່ ການພັດທະນາພະລັງງານທາງນໍ ້ າ, ແຜນງານແຈກ

ຢາຍໄຟຟ້າທ່ົວປະເທດ, ແລະ ການສ່ົງອອກໄຟຟ້າ. ຂະແໜງພະລັງງານ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໜັກແໜ້ນ 

ຍ້ອນວ່າ ປະເທດລາວເຮົ າມ ທ່າແຮງ ດ້ານພະລັງງານທາງນໍ ້ າ ຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ແລະ ໃນຫວ່າງບໍ່ ດົນມານ ້  ກ່ໍມ 
ແຫ ່ ງພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ ແລະ ແຫ ່ ງພະລັງງານອື່ ນໆ ເຊິ່ ງກໍາລັງຕິດຕ້ັງ (ຈາກແຫ ່ ງພະລັງງານທັງໝົດ) 

ຄາດຄະເນຢູ່ປະມານ 6.800 ເມກາວັດ ໃນປ  2017 ແລະ ມ ທ່າແຮງທ ່ ຈະເພ ່ ມຂຶ ້ ນເປັນ 11.000 ເມກາວັດ ພາຍໃນປ  

2021.61 ຂະແໜງການໄຟຟ້າໄດ້ສ່ົງເສ ມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ເພ່ືອຫ ຸ ດຜ່ອນຄວາມທຸກ

ຍາກ ໂດຍການລົງທຶ ນ, ການສະໜອງ ພະລັງງານ ທ ່ ເຊື່ ອໝ້ັນໄດ້, ລາຄາໄຟຟ້າບໍ່ ແພງ, ແລະ ສ່ົງໄຟຟ້າອອກ

ຂາຍຫ າຍຂຶ ້ ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ຂະແໜງການນ ້  ມ ອັດຕາສ່ວນຫ າຍ ໃນປະຈຸບັນນ ້  ໃນການຂາດງົບ

ປະມານແຫ່ງຊາດ, ແຕ່ວ່າ ການຂາດງົບດູນນ້ັນກ່ໍໄດ້ຈ່າຍມາເປັນບາງສ່ວນແລ້ວຍ້ອນໄຟຟ້າ ໄດ້ເປັນ ສິ່ ງທ ່

ສ້າງລາຍຮັບສູງສຸດ ຈາກການສ່ົງອອກຂາຍ. 

ຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການຕິດຕ້ັງໄຟຟ້າ ໃຫ້ທ່ົວເຖິງ ປະກອບກັບ ການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງຂະແໜງການ
ພະລັງງານໄຟຟ້າ ໄດ້ປັບປຸງ ຊ ວິ ດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ທຸລະກິດ ໃນ ສປປ ລາວ. 

ພາຍໃນທ້າຍປ  2016, ຄົວເຮື ອນປະມານ 92 ສ່ວນຮ້ອຍ ມ ໄຟຟ້າໃຊ້ ມາຮອດ ປ  2017 ເພ ່ ມຂຶ ້ ນເປັນ 94 ສ່ວນຮ້ອຍ  

ເຊິ່ ງເພ ່ ມຂຶ ້ ນມາຈາກ 78,5 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປ  2011 ແລະໃນປ  1995 ມ  15 ສ່ວນຮ້ອຍ .62  

                                                           
61 ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ, ການຕິດຕາມເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ, ເດື ອນທັນວາ ປ  2017: ຫ ຸ ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ 

ສ່ົງເສ ມການຂະຫຍາຍຕົວ (ວໍ ຊິ ງຕັນດ ຊ : ທະນາຄານໂລກ, ປ  2017).  

62 ຕົວບ່ົງຊ ້ ການພັດທະນາໂລກ. 



210 
 

 

ເຖິງແມ່ນວ່າ ມ ຄວາມກ້າວໜ້າເຊັ່ ນນ ້  ກ່ໍຕາມ, ແຕ່ວ່າ ຕາຂ່າຍສາຍສ່ົງ ແລະ ຕາຂ່າຍແຈກຢາຍໄຟຟ້າ ຍັງ
ບໍ່ ທັນພັດທະນາໄດ້ດ  ບໍ່ ມ ປະສິ ດທິ ພາບ ແລະ ລະດູການຂອງພະລັງງານທາງນໍ ້ າ ພາຍໃນປະເທດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ 

ຕະຫ າດພະລັງງານ ພາຍໃນປະເທດ ມ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍ ຄວາມບໍ່ ເຊື່ ອໝ້ັນ ຂອງການສະໜອງພະລັງງານ ແລະ 
ສ່ຽງຕ່ໍ ຄວາມກົດດັນ ໃນການນໍ າເຂົ ້ າ ພະລັງງານໄຟຟ້າ ໃນບາງພ້ືນທ ່ ມ ກໍາລັງສ່ົງອອກພະລັງງານໄຟຟ້າ ເປັນ
ຈໍ ານວນຫ າຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ປະມານ ສອງສ່ວນສາມ ຂອງກໍາລັງຕິດຕ້ັງ ແມ່ນເພ່ືອສ່ົງອອກ, ແຕ່ວ່າ ສປປ 

ລາວ ນໍ າເຂົ ້ າໄຟຟ້າ ໜ່ຶງສ່ວນສາມ ຂອງພະລັງງານໄຟຟ້າທ ່ ຈໍ າເປັນ (1.655 ຈ ກາວັດໂມງ) ເຊິ່ ງໃນນ້ັນ 80 ສ່ວນ

ຮ້ອຍ ມາຈາກປະເທດໄທ, 18 ສ່ວນຮ້ອຍ ຈາກປະເທດຈ ນ ແລະ 2 ສ່ວນຮ້ອຍ ຈາກປະເທດຫວຽດນາມ.63 

 

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ແມ່ນເປັນໜ່ວຍງານຫ ັ ກ ສໍ າລັບ ນະໂຍບາຍພະລັງງານທັງໝົດ. ພາຍໃຕ້ 

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ນ້ັນ, ລັດວິ ສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ ມ ໜ້າທ ່ ຮັບຜິດຊອບ ສໍ າລັບ ຕາຂ່າຍສ່ົງ 

ແລະ ແຈກຢາຍ ໄຟຟ້າ ແລະ ເຮັດໜ້າທ ່ ເປັນ ຜູ້ຊື ້ ໄຟຟ້າພຽງຜູ້ດຽວ ສໍ າລັບ ຕະຫ າດພາຍໃນປະເທດ. ຂະແ
ໜງການ ຜະລິ ດໄຟຟ້າ ພະລັງງານນໍ ້ າ ປະກອບດ້ວຍ ບໍ ລິ ສັດ ຜະລິ ດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ແລະ ບັນດາ ຜູ້
ຜະລິ ດພະລັງງານເອກະລາດ. ຍ້ອນບໍ່ ມ  ພາກສ່ວນຄວບຄຸມ ຂະແໜງການພະລັງງານ ແຍກຕ່າງຫາກ, 

ສະນ້ັນ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ຈຶ່ ງເຮັດໜ້າທ ່ ເປັນຜູ້ຄວບຄຸມ ແລະ ກໍານົດຄ່າໄຟຟ້າ. ລັດວິ ສາຫະກິດ 

ຖື ຮຸ້ນລາວ ແມ່ນເປັນອົງກອນ ຂອງລັດຖະບານ 100 % ເຊິ່ ງຄຸ້ມຄອງການລົງທຶ ນ ຂອງລັດຖະບານ ໃນໂຄງການ

ພະລັງງານ ເພ່ືອສ່ົງອອກ.  

 

ການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງໄພພິບຼັດ ຕ ່ ກຼັບ ຂະແໜງການໄຟຟ້າ  

 

ໂດຍອ ງຕາມ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ກັບບໍ ລິ ສັດໄຟຟ້າລາວ, ມ ຝົນຕົກໜັກໃນເຫດການນໍ ້ າຖ້ວມ
ຄ້ັງນ ້  ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ ຕາຂ່າຍແຈກຢາຍໄຟຟ້າ ໃນທຸກໆແຂວງ ແລະ ຕັດຂາດ ການສະໜອງ
ໄຟຟ້າ ໃນ 1.091 ບ້ານ, ດິ ນເຈື່ ອນ, ດິ ນຍຸບຕົວ ແລະ ນໍ ້ າຖ້ວມ ໄດ້ກະທົບກັບ ເສົ າສາຍສ່ົງ 24 ເສົ າ (230 ກິ

ໂລໂວນ ແລະ 115 ກິໂລໂວນ) ແລະ ສະຖານທ ໄຟຟ້າ 3 ແຫ່ງ, ການສະໜອງໄຟຟ້າ ຂັດຂ້ອງ ຍ້ອນຄວາມເສຍ
ທ ່ ເກ ດກັບ ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ ສໍ າລັບ ການສ່ົງໄຟຟ້າ ແລະ ສະຖານນ ໄຟຟ້າ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ຕາມການ
ລາຍງານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບໍ່ ມ ຄວາມເສຍຫາຍຂອງສາຍສ່ົງ ແລະ ສະຖານນ ໄຟຟ້າ ຂອງບັນດາຜູ້ຜະລິ ດພະລັງງານ
ພາກຊົນ. 

 

 

 

 

  

                                                           
63 ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ, ການຕິດຕາມເສດຖະກິດ ສປປ ລາວ, ປ  2017. 
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ຮູບພາບ 45: ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ທ່ີໄດ້ຮຼັບຄວາມເສຍຫາຍ. ທ ່ ມາຂອງຮູບ: ບໍ ລິ ສັດໄຟຟ້າລາວ 

  

 

ຮູບພາບ 46: ດິນເຈ ່ ອນຢູ່ຕີນເສົາໄຟຟ້າ. ທ ່ ມາຂອງຮູບ: ບໍ ລິ ສັດໄຟຟ້າລາວ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຮູບພາບ 47: ເສົາໄຟຟ້າຖ ກນ ້ າຖ້ວມ. ທ ່ ມາຂອງຮູບ: ບໍ ລິ ສັດໄຟຟ້າລາວ  

  

 

 



212 
 

 

ຄວາມເສຍຫາຍ 

 

ຄວາມເສຍຫາຍ ລວມທັງໝົດ ໃນຂະແໜງການໄຟຟ້າ ຄາດຄະເນຢູ່ທ  42,22 ຕ້ືກ ບ. ຄວາມເສຍຫາຍ ໃນ
ຂະແໜງການແຈກຢາຍໄຟຟ້າ ສ່ວນຫ າຍແມ່ນເກ ດຈາກ ໄຟຟ້າຊ໋ ອດ ແລະ ເສົ າໄຟສາຍສ່ົງລ້ົມ ຍ້ອນ
ຝົນຕົກແຮງ, ມາຮອດວັນທ  15 ຕຸລາ 2018 ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ໃນ 11 ແຂວງ ໄດ້ຮັບການສ້ອມແປງຄື ນ ແລະ 

ຕາຂ່າຍແຈກຢາຍໄຟຟ້າ ໃນ 7 ແຂວງ ຍັງບໍ່ ທັນໄດ້ຮັບການສ້ອມແປງ, ໃນເວລາຂຽນບົດລາຍງານສະບັບນ ້

ດ້ານງົບປະມານມ ຈໍ າກັດ, ສະພາບເສ້ັນທາງການເຂົ ້ າເຖິງໄດ້ຍາກ, ກໍາລັງແຮງງານ ມ ຈໍ າກັດ ແລະ ປັດໄຈ

ອື່ ນໆ. ມູນຄ່າສ້ອມແປງ ຕາຂ່າຍແຈກຢາຍໄຟຟ້າ ທ ່ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ໃນ 7 ແຂວງປະຈຸບັນນ ້  ແມ່ນ

ຍັງບໍ່ ທັນໄດ້ປະເມ ນ. ມູນຄ່າລວມ ຄວາມເສຍຫາຍ ໃນຂະແໜງການແຈກຢາຍໄຟຟ້າ ຄາດຄະເນຢູ່ທ ່  26,9 

ຕ້ືກ ບ.64   

 

ຄວາມເສຍຫາຍ ທ ່ ເກ ດຂຶ ້ ນໃນ ຂະແໜງສາຍສ່ົງ ແລະ ສະຖານນ ໄຟຟ້າຂອງ ບໍ ລິ ສັດໄຟຟ້າລາວ ສ່ວນຫ າຍ 

ແມ່ນເກ ດຈາກ ດິ ນເຈື່ ອນ ເຊິ່ ງກະທົບກັບ ເສົ າສາຍສ່ົງ 20 ເສົ າ ແລະ ສະຖານທ ໄຟຟ້າ 3 ແຫ່ງ ນອກຈາກ

ນ້ັນແລ້ວ, ນໍ ້ າ ຈາກສະຖານນ ໄຟຟ້ານໍ ້ າງຽບ 1 ໃນແຂວງບໍ ລິ ຄໍ າໄຊ (ກໍາລັງກ່ໍສ້າງ) ໄດ້ຫ ຸ ດໄລຍະຫ່າງ ລະຫວ່າງ 

ສາຍນໍ າໄຟ ແລະ ລະດັບໜ້ານໍ ້ າ ເຮັດໃຫ້ ມັນບໍ່ ພຽງພໍ. ມູນຄ່າສ້ອມແປງ ເສົ າສາຍສ່ົງໄຟຟ້າ ແມ່ນຍັງບໍ່ ທັນ

ໄດ້ກໍານົດ ຍ້ອນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການເຂົ ້ າເຖິງ ສະຖານທ ່ . ມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ ລວມທັງໝົດ ສໍ າລັບ 

ຂະແໜງສາຍສ່ົງ ແລະ ສະຖານນ ໄຟຟ້າ ຄາດຄະເນຢູ່ທ  15,3 ຕ້ືກ ບ.65 ມາຮອດປະຈຸບັນນ ້ , ຄວາມເສຍຫາຍ 

ທ ່ ເກ ດຈາກດິ ນເຈື່ ອນ ຕ່ໍກັບເສົ າສາຍສ່ົງໄຟຟ້າ ໄດ້ຮັບການສ້ອມແປງຊ່ົວຄາວແລ້ວ, ແລະ ວຽກສ້ອມແປງ

ຖາວອນ ຄາດວ່າຈະເລ ່ ມຂຶ ້ ນ ໃນຕອນຕ້ົນຂອງລະດູແລ້ງ.  

 

ຄວາມເສຍຫາຍ ບໍ່ ໄດ້ມ ການລາຍງານມາ ສໍ າລັບ ສາຍສ່ົງ ແລະ ສະຖານນ ໄຟຟ້າ ຂອງຜູ້ຜະລິ ດພະລັງງານ
ພາກເອກະຊົນ ແລະ ຂະ ແໜງການຜະລິ ດໄຟຟ້າ. ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ການປະເມ ນຄວາມປອດໄພ ສໍ າລັບ 

ສະຖານນ ຜະລິ ດພະລັງງານທັງໝົດ ຈະດໍ າເນ ນຂຶ ້ ນ ໃນອ ກບໍ່ ດົນນ ້  ຕາມຄໍ າແນະນໍ າຂອງ ຄະນະຊ່ຽວຊານ

ສາກົນ.  

 

ຕາຕະລາງ 52 ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ບົດສະຫ ຸ ບຂອງຄວາມເສຍຫາຍ ຕ່ໍຊັບສິ ນ ແລະ ສະຖານທ ່ , ຈັດຕາມ

ແຂວງ. 

 

 

 

 

                                                           
64 ບໍ່ ລວມມູນຄ່າຄາດຄະເນ ສໍ າລັບ ຕາຂ່າຍແຈກຢາຍໄຟຟ້າ ໃນ 7 ແຂວງທ ່ ຍັງເຫ ື ອນ້ັນ. 

65 ບໍ່ ລວມມູນຄ່າຄາດຄະເນ ສໍ າລັບ ເສົ າສາຍສ່ົງໄຟຟ້າ 2 ເສົ າ.  
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ຕາຕະລາງ 52: ຄວາມເສຍຫາຍຕ ່  ສະຖານທ່ີໄຟຟ້າ (ຕ ້ ກີບ), ຈຼັດຕາມແຂວງ  

ແຂວງ ປະເພດຄວາມເສຍຫາຍ ມູນຄ່າ 

ສາຍສ່ົງ 
 

14,5 

ຜ້ົງສາລ  ດິ ນເຈື່ ອນ ຕາຂ່າຍ 230 ກິໂລໂວນ ບຸນໄຕ-ນາໂມ 2 (ໝາຍເລກ 

131) ແລະ ຕາຂ່າຍ 230 ກິໂລໂວນ ບຸນໄຕ-ນໍ ້ າອູ 5 (ໝາຍເລກ 

181) 

1,8 

ຫ ວງພະບາງ ດິ ນເຈື່ ອນ ຕາຂ່າຍ 115 ກິໂລໂວນ ຊຽງເງິ ນ-ກາສ  (ໝາຍເລກ 

329); ຕາຂ່າຍ 115 ກິໂລໂວນ ນໍ ້ າຄານ 3-ຊຽງເງິ ນ (ໝາຍເລກ 

16); ແລະ ຕາຂ່າຍ 230 ກິໂລໂວນ ນໍ ້ າອູ 2-ປາກມອງ 2 (ໝາຍ

ເລກ 63) 

3,1 

ຫົວພັນ ດິ ນເຈື່ ອນ ຕາຂ່າຍ 115 ກິໂລໂວນ ໂພນສະຫວ່າງ-ຊໍ າເໜືອ (ໝ

າຍເລກ 68, 78, 146 ແລະ 147); ພ້ືນດິ ນຍຸບ ຕາຂ່າຍ 115 ກິໂລ

ໂວນ ໂພນສະຫວ່າງ-ຊໍ າເໜືອ (ໝາຍເລກ 35) 

2,2 

ຊຽງຂວາງ ດິ ນເຈື່ ອນ ຕາຂ່າຍ 115 ກິໂລໂວນ ໂພນສະຫວັນ-ນໍ ້ າງຽບ 2C (ໝ

າຍເລກ 7); ນໍ ້ າງື່ ມ 5-ໂພນສະຫວັນ (ໝາຍເລກ 5); ແລະ ຕາຂ່າຍ 

230 ກິໂລໂວນ ນໍ ້ າງຽບ 2- ທ່າວຽງ (ໝາຍເລກ 2, 7, ແລະ 22) 

1,4 

ບໍ ລິ ຄໍ າໄຊ ດິ ນເຈື່ ອນ ຕາຂ່າຍ 230 ກິໂລໂວນ ທ່າບົກ-ທ່າວຽງ (ໝາຍເລກ 

145); ແລະ ຕາຂ່າຍ 230 ກິໂລໂວນ ທ່າວຽງ-ຫ ັ ກຊາວ (ໝາຍເລກ 

228, 274, 287, ແລະ 422); ນໍ ້ າຖ້ວມ ຕາຂ່າຍ 230 ກິໂລໂວນ ທ່າ

ວຽງ-ຫ ັ ກຊາວ (ໝາຍເລກ 278 ແລະ 354) 

4,0 

ໄຊສົມບູນ ນໍ ້ າຈາກນໍ ້ າງຽບ 1 ຕາຂ່າຍ 230 ກິໂລໂວນ ທ່າວຽງ-ທ່າບົກ (ໝາຍ

ເລກ 26); ດິ ນເຈື່ ອນ ຕາຂ່າຍ 115 ກິໂລໂວນ ນໍ ້ າເລິ ກ-ນໍ ້ າງື່ ມ 1 (

ໝາຍເລກ 64) 

2,0 

ສະຖານນ ໄຟຟ້າ 
 

0,84 

ອຸດົມໄຊ ຂົວພັງ ແລະ ດິ ນເຈື່ ອນ ຢູ່ຕາຂ່າຍ 115/22 ກິໂລໂວນ ນາໂມ 1 0,36 

ຫ ວງພະບາງ ດິ ນເຈື່ ອນ ຢູ່ຕາຂ່າຍ 230 ກິໂລໂວນ ປາກມອງ 2 0,40 

ຊຽງຂວາງ ດິ ນເຈື່ ອນ ຢູ່ຕາຂ່າຍ 115/22 ກິໂລໂວນ ນໍ ້ າງື່ ມ 5 0,08 

ຕາຂ່າຍແຈກຢາຍ
ໄຟຟ້າ 

 
26,88 

ນະຄອນຫ ວງວຽງ
ຈັນ 

ຄວາມເສຍຫາຍກັບສາຍ 22 ກິໂລໂວນ ແລະ 0,4 ກິໂລໂວນ 0,06 

ຜ້ົງສາລ  ຄວາມເສຍຫາຍກັບສາຍ 22 ກິໂລໂວນ  3,12 

ຫ ວງນໍ ້ າທ  ຄວາມເສຍຫາຍກັບສາຍ 22 ກິໂລໂວນ  0,23 

ອຸດົມໄຊ ຄວາມເສຍຫາຍກັບສາຍ 22 ກິໂລໂວນ  2,37 
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ບໍ່ ແກ້ວ ຄວາມເສຍຫາຍກັບສາຍ 22 ກິໂລໂວນ ແລະ 0,4 ກິໂລໂວນ 0,37 

ຫ ວງພະບາງ ຄວາມເສຍຫາຍກັບສາຍ 22 ກິໂລໂວນ ແລະ 0,4 ກິໂລໂວນ 1,84a 

ຫົວພັນ ຄວາມເສຍຫາຍກັບສາຍ 22 ກິໂລໂວນ 9,13 

ໄຊຍະບູລ  ຄວາມເສຍຫາຍກັບສາຍ 22 ກິໂລໂວນ ແລະ 0,4 ກິໂລໂວນ 0,08 

ຊຽງຂວາງ ຄວາມເສຍຫາຍກັບສາຍ 22 ກິໂລໂວນ 3,22 

ແຂວງວຽງຈັນ ຄວາມເສຍຫາຍກັບສາຍ 22 ກິໂລໂວນ ແລະ 0,4 ກິໂລໂວນ 0,03 

ບໍ ລິ ຄໍ າໄຊ ຄວາມເສຍຫາຍກັບສາຍ 22 ກິໂລໂວນ 0,34b 

ຄໍ າມ່ວນ ຄວາມເສຍຫາຍກັບສາຍ 22 ກິໂລໂວນ ແລະ 0,4 ກິໂລໂວນ 0,72 

ສະຫວັນນະເຂດ ຄວາມເສຍຫາຍກັບສາຍ 22 ກິໂລໂວນ ແລະ 0,4 ກິໂລໂວນ 0,16 

ສາລະວັນ ຄວາມເສຍຫາຍກັບສາຍ 22 ກິໂລໂວນ 0,02 

ເຊກອງ ຄວາມເສຍຫາຍກັບສາຍ 22 ກິໂລໂວນ ແລະ 0,4 ກິໂລໂວນ 0,51 

ຈໍ າປາສັກ ຄວາມເສຍຫາຍກັບສາຍ 22 ກິໂລໂວນ ແລະ 0,4 ກິໂລໂວນ 0,06 

ອັດຕະປື  ຄວາມເສຍຫາຍກັບສາຍ 22 ກິໂລໂວນ ແລະ 0,4 ກິໂລໂວນ 4,5 

ໄຊສົມບູນ ຄວາມເສຍຫາຍກັບສາຍ 22 ກິໂລໂວນ 0,12c 

ລວມ 
 

42,22 
a ມູນຄ່າ ຂອງຕາຝ່ັງເຈື່ ອນ ສໍ າລັບ ສາຍສ່ົງ 115 ກິໂລໂວນ ຊຽງເງິ ນ-ກາສ  (ໝາຍເລກ 329) ແລະ 230 ກິໂລໂວນ ນໍ ້ າອູ 2-ປາກມອງ 2 (ໝາຍເລກ 

63) ໃນແຂວງຫ ວງພະບາງ ແມ່ນບໍ່ ລວມຢູ່ນໍ າ ຍ້ອນວ່າ ການປະເມ ນມູນຄ່ານ້ັນ ຍັງບໍ່ ທັນສໍ າເລັດ.  

b ມູນຄ່າ ຂອງຕາຝ່ັງເຈື່ ອນ ສໍ າລັບ ສາຍສ່ົງ 230 ກິໂລໂວນ ທ່າວຽງ-ຫ ັ ກຊາວ (ໝາຍເລກ 228, 274, 287, ແລະ 422) ແລະ ນໍ ້ າຖ້ວມ ຕາຂ່າຍ 230 

ກິໂລໂວນ ທ່າວຽງ-ຫ ັ ກຊາວ (ໝາຍເລກ 278 ແລະ 354) ໃນແຂວງບໍ ລິ ຄໍ າໄຊ ແມ່ນບໍ່ ລວມຢູ່ນໍ າ ຍ້ອນວ່າ ການປະເມ ນມູນຄ່ານ້ັນ ຍັງບໍ່ ທັນສໍ າເລັດ. 

c ມູນຄ່າ ຂອງຕາຝ່ັງເຈື່ ອນ ແລະ ວຽກເຄັ່ ງສາຍສ່ົງ ສໍ າລັບ ສາຍສ່ົງ 230 ກິໂລໂວນ ທ່າວຽງ-ທ່າບົກ (ໝາຍເລກ 26) ໃນແຂວງໄຊສົມບູນ ແມ່ນຈະ

ຈ່າຍໂດຍ ນໍ ້ າງຽບ 1 ແລະ ບໍ ລິ ສັດໄຟຟ້າລາວ. ມູນຄ່າທ ່ ສະແດງໃຫ້ເຫັນນ້ັນ ແມ່ນເປັນສັດສ່ວນຂອງ ບໍ ລິ ສັດໄຟຟ້າລາວ ເທົ່ ານ້ັນ.  

ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ບໍ ລິ ສັດໄຟຟ້າລາວ.  

 

ການສູນເສຍ 

 

ການຄິ ດໄລ່ ການສູນເສຍຂອງ ບໍ ລິ ສັດໄຟຟ້າ ແມ່ນພິຈາລະນາຕາມ ລາຍຮັບທ ່ ຫ ຸ ດລົງ, ມູນຄ່າດໍ າເນ ນງານ

ສູງຂຶ ້ ນ ແລະ ລາຍຈ່າຍເພ ່ ມຕ່ືມ ຈາກຄວາມຕ້ອງການຊ່ົວຄາວ (ທັບມ້າງ, ຍົກຍ້າຍສິ່ ງກ ດຂວາງ) ທ ່ ເກ ດມາ

ຈາກໄພພິບັດ. ໂດຍອ ງຕາມ ການຄາດຄະເນຂອງ ບໍ ລິ ສັດໄຟຟ້າລາວ, ການສູນເສຍຈາກ ລາຍຮັບທ ່ ຫ ຸ ດລົງ 

ແມ່ນເປັນຜົນມາຈາກ ການຂາຍທ ່ ຫ ຸ ດລົງ. ໂດຍອ ງຕາມ ຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິ ງ ແລະ ຕົວເລກຄວາມ

ຕ້ອງການ ໃນຜ່ານມາ, ການສູນເສຍລວມ ທ ່ ເກ ດມາຈາກ ນໍ ້ າຖ້ວມນ້ັນ ຄາດຄະເນຢູ່ທ  3,2 ຕ້ືກ ບ.  

ຕາຕະລາງ 53 ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ລາຍລະອຽດຂອງ ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ຈັດຕາມແຂວງ

ຕາຕະລາງ 53: ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ (ຕ ້ ກີບ) ໃນຂະແໜງໄຟ້ຟ້າ, ຈຼັດຕາມແຂວງ  

ແຂວງ 

ຄວາມເສຍຫາຍ ການສູນເສຍ  

ລຼັດ ເອກະ

ຊົນ 

ລວມ ລຼັດ ເອກະ

ຊົນ 

ລວມ ລວມຜົນກະທົບ 

ນະຄອນຫ ວງວຽງ
ຈັນ 

0,06 - 0,06 1,6 - 1,6 1,7 
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ຜ້ົງສາລ  4,9 - 4,9 - - - 4,9 

ຫ ວງນໍ ້ າທາ 0,23 - 0,23 0,031 - 0,031 0,3 

ອຸດົມໄຊ 2,73 - 2,73 0,04 - 0,04 2,8 

ບໍ່ ແກ້ວ 0,4 - 0,4 0,0 - 0,0 0,4 

ຫ ວງພະບາງ 5,34 - 5,34 0,14 - 0,14 5,5 

ຫົວພັນ 11,3 - 11,3 - - - 11,3 

ໄຊຍະບູລ  0,07 - 0,07 0,07 - 0,07 0,1 

ຊຽງຂວາງ 4,7 - 4,7 0,0 - 0,0 4,7 

ແຂວງວຽງຈັນ 0,1 - 0,1 0,2 - 0,2 0,3 

ບໍ ລິ ຄໍ າໄຊ 4,3 - 4,3 0,1 - 0,1 4,4 

ຄໍ າມ່ວນ 0,7 - 0,7 0,3 - 0,3 1,0 

ສະຫວັນນະເຂດ 0,2 - 0,2 - - - 0,2 

ສາລະວັນ 0,0 - 0,0 - - - 0,0 

ເຊກອງ 0,5 - 0,5 - - - 0,5 

ຈໍ າປາສັກ 0,1 - 0,1 0,2 - 0,2 0,3 

ອັດຕະປື  4,5 - 4,5 0,2 - 0,2 4,7 

ໄຊສົມບູນ 2,1 - 2,1 0,0 - 0,0 2,1 

ລວມ 42,2 - 42,2 3,2 - 3,2 45,4 

 

ຜົນກະທົບທາງສຼັງຄົມ ຈາກຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ໃນຂະແໜງໄຟຟ້າ  

 

ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ໃນຂະແໜງໄຟຟ້າ ແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງ ທາງດ້ານລາຍຈ່າຍ ສໍ າລັບ ແສງ
ສະຫວ່າງໃນຍາມກາງຄື ນ ເຊິ່ ງເກ ດຈາກໄພພິບັດນ້ັນ. ການຄິ ດໄລ່ນ້ັນ ແມ່ນອ ງຕາມ ສົມມຸດຖານດ່ັງນ ້ : 

ສົມມຸດຖານທ ໜ່ຶງ, ແຕ່ລະຄົວເຮື ອນ ທ ່ ເຊື່ ອມຕ່ໍກັບໄຟຟ້າ ໃຊ້ 15 ກິໂລວັດໂມງ/ເດື ອນ ສໍ າລັບ ແສງ

ສະຫວ່າງ ໃນອັດຕາ 348 ກ ບ/ກິໂລວັດໂມງ, ສະນ້ັນ ໃນສະພາບການປົກກະຕິ ຄົວເຮື ອນໜ່ຶງ ຈະໃຊ້ຈ່າຍ 

5.300 ກ ບຕ່ໍເດື ອນ ສໍ າລັບ ແສງສະຫວ່າງຈາກໄຟຟ້າ. ສົມມຸດຖານທ ສອງ, ຄົວເຮື ອນທ ່ ຖື ກຕັດຂາດຈາກ

ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ຈະໃຊ້ນໍ ້ າມັນ ເພ່ືອໃຫ້ແສງສະຫວ່າງ ເຊິ່ ງລາຍຈ່າຍສະເລ່ຍປະຈໍ າເດື ອນ ແມ່ນ 60.000 ກ ບຕ່ໍ

ຄົວເຮື ອນໜ່ຶງ. ນ້ັນໝາຍຄວາມວ່າ ຄົວເຮື ອນໜ່ຶງໃຊ້ໄຟຟ້າ ຈະສູນເສຍ 57.000 ກ ບຕ່ໍເດື ອນ ໃນເວລາທ ່

ຖື ກຕັດຂາດຈາກ ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ຈໍ ານວນຄົວເຮື ອນທ ່ ຖື ກຕັດຂາດຈາກໄຟຟ້ານ້ັນ ແມ່ນຄາດຄະເນຕາມ 

ຄວາມແຕກຕ່າງ ໃນການສູນເສຍ ກິໂລວັດໂມງ ແລະ ຈໍ ານວນຄົວເຮື ອນ ໃນແຕ່ລະແຂວງ. ຜົນກະທົບ

ລວມ ແຕ່ເດື ອນກໍລະກົດ 2018 ເຖິງ ເດື ອນສິ ງຫາ 2018 ຄາດຄະເນ ຢູ່ປະມານ 2,1 ຕ້ືກ ບ. 

ຕາຕະລາງ 54 ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ບົດສະຫ ຸ ບຫຍໍ ້  ກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບ. 

ຕາຕະລາງ 54: ຜົນກະທົບຕ ່ ກຼັບຜູ້ຊົມໃຊ້ (ຕ ້ ກີບ) ຈຼັດຕາມແຂວງ  

ແຂວງ 
ຜົນກະທົບຂອງໄພພິບຼັດ ຕ ່

ກຼັບຜູ້ຊົມໃຊ້ 

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 0,3 

ຜ້ົງສາລ  -- 

ຫ ວງນໍ ້ າທາ 0,1 

ອຸດົມໄຊ 0,1 
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ບໍ່ ແກ້ວ 0,0 

ຫ ວງພະບາງ 0,2 

ຫົວພັນ -- 

ໄຊຍະບູລ  0,1 

ຊຽງຂວາງ 0,1 

ແຂວງວຽງຈັນ 0,2 

ບໍ ລິ ຄໍ າໄຊ 0,1 

ຄໍ າມ່ວນ 0,4 

ສະຫວັນນະເຂດ -- 

ສາລະວັນ -- 

ເຊກອງ 0,0 

ຈໍ າປາສັກ 0,3 

ອັດຕະປື  0,2 

ໄຊສົມບູນ 0,0 

ລວມ 2,1 

ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ອ ງຕາມ ຂໍ ້ ມູນ ຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່. 

 

ຍຼຸດທະສາດຟ ້ ນຟູ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ສ າລຼັບ ຂະແໜງໄຟຟ້າ  

 

ຄວາມຕ້ອງການງົບປະມານ ລວມທັງໝົດ ສໍ າລັບ ການຟື ້ ນຟູ ແລະ ກ່ໍສ້າງຄື ນ ໃນຂະແໜງໄຟຟ້າ ໄດ້ຄາດ
ຄະຢູ່ທ ່  42,2 ຕ້ືກ ບ. ວຽກງານໄລຍະສ້ັນ ຂ້າງລຸ່ມນ ້  ໄດ້ສະເໜ ຂຶ ້ ນມາ ເພ່ືອແກ້ໄຂ ຄວາມຕ້ອງການຟື ້ ນຟູ ຂະ

ແໜງສາຍສ່ົງແລະແຈກຢາຍໄຟຟ້າ: 

 

• ສາຍສ່ົງ ແລະ ສະຖານນີໄຟຟ້າ: ການຕິດຕ້ັງ ສິ່ ງປ້ອງກັນດິ ນເຈື່ ອນ ຢູ່ຈຸດຕ້ັງເສົ າ, ການປັບປຸງ ເພ່ືອ

ຫ ຸ ດຜ່ອນ ບໍ່ ໃຫ້ສາຍສ່ົງ ຢ່ອນລົງຫ າຍ, ແລະ ການສ້ອມແປງຖານຕ້ັງເສົ າໄຟ ສໍ າລັບ ສາຍສ່ົງ ແລະ 

ສະຖານນ ໄຟຟ້າ ແມ່ນມ ຄວາມຈໍ າເປັນ. ນອກນ້ັນ ກ່ໍແນະນໍ າໃຫ້ ທົບທວນ ແບບຂອງເສົ າສາຍສ່ົງ
ໄຟຟ້າ ເພ່ືອປະເມ ນຜົນກະທົບໄລຍະຍາວ ຂອງດິ ນເຈື່ ອນ ແລະ ເພ່ືອປ້ອງກັນ ບໍ່ ໃຫ້ເສຍຫາຍໃນ
ອະນາຄົດ.  

• ຂະແໜງແຈກຢາຍໄຟຟ້າ: ການສ້ອມແປງຕາຂ່າຍແຈກຢາຍໄຟຟ້າ ແລະ ການເກັບມ້ຽນອາໄຫ ່ ສໍ າ

ຮອງ ສໍ າລັບຕາຂ່າຍແຈກຢາຍໄຟຟ້າ ໃນສະຖານນ ພາກເໜືອ ແມ່ນມ ຄວາມຈໍ າເປັນ. ເພ່ືອປັບປຸງ 

ການປັບຕົວຂອງລະບົບ ຕາມຫ ັ ກການ “ສ້າງຄື ນໃຫ້ດ ກວ່າເກ່ົາ”, ແນະນໍ າໃຫ້ທວນຄື ນເບິ່ ງ 

ເສ້ັນທາງຂອງສາຍສ່ົງ ແລະ ອາດປ່ຽນເສ້ັນທາງ ຖ້າຈໍ າເປັນ. 

ວຽກງານທັງໝົດນ້ັນ ຄາດວ່າ ຈະສໍ າເລັດລົງ ພາຍໃນເວລາ 1 ປ  ຫ ັ ງນໍ ້ າຖ້ວມ. ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ບູລິ ມະ
ສິ ດໄລຍະກາງ ຄວນເປັນການກ່ໍສ້າງ ເສົ າສາຍສ່ົງ ຄື ນໃໝ່ ເຊິ່ ງຮວມທັງ ການເຄັ່ ງສາຍສ່ົງຄື ນໃໝ່ ຖ້າຈໍ າ
ເປັນ.  

 

ຕາຕະລາງ 55: ຄວາມຕ້ອງການ ສ າລຼັບ ການຟ ້ ນຟູ ແລະ ກ ່ ສ້າງຄ ນ (ຕ ້ ກີບ) ໃນຂະແໜງໄຟຟ້າ  
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ຂອບເວລາ ຂະແໜງການ ແຜນການວຽກ ມູນຄ່າ ພາກສ່ວນ
ຮັບຜິດຊອບ 

ໄລຍະສ້ັນ 

 

ສາຍສ່ົງ ແລະ 
ສະຖານນ 
ໄຟຟ້າ  

ຕິດຕ້ັງ ສິ່ ງປ້ອງກັນດິ ນເຈື່ ອນ, 

ຫ ຸ ດຄວາມຍານຂອງສາຍສ່ົງ, 
ແລະ ສ້ອມແປງຖານຕ້ັງເສົ າ
ໄຟຟ້າ ສໍ າລັບ ສາຍສ່ົງ  

14,5 ບໍ ລິ ສັດໄຟຟ້າລາວ 

ສາຍສ່ົງ ແລະ 
ສະຖານນ 
ໄຟຟ້າ 

ຕິດຕ້ັງ ສິ່ ງປ້ອງກັນດິ ນເຈື່ ອນ 

ສໍ າລັບສະຖານນ ໄຟຟ້າ  
0,8 ບໍ ລິ ສັດໄຟຟ້າລາວ 

ແຈກຢາຍ
ໄຟຟ້າ 

ສ້ອມແປງ ຕາຂ່າຍແຈກຢາຍ
ໄຟຟ້າ  

26,9 ບໍ ລິ ສັດໄຟຟ້າລາວ 

ແຈກຢາຍ
ໄຟຟ້າ 

ເກັບມ້ຽນ ອາໄຫ ່ ສໍ າຮອງ ສໍ າລັບ 

ຕາຂ່າຍແຈກຢາຍໄຟຟ້າ 
-- ບໍ ລິ ສັດໄຟຟ້າລາວ 

ໄລຍະກາງ ສາຍສ່ົງ ແລະ 
ສະຖານນ 
ໄຟຟ້າ 

ກ່ໍສ້າງ ເສົ າສາຍສ່ົງໄຟຟ້າ ຄື ນໃ
ໝ່ ເຊິ່ ງຮວມທັງ ການເຄັ່ ງສາຍ
ສ່ົງ ຖ້າຈໍ າເປັນ 

-- ບໍ ລິ ສັດໄຟຟ້າລາວ 

ລວມ   42,2  

ໝາຍເຫດ: EDL = ບໍ ລິ ສັດໄຟຟ້າລາວ 

 

ວິທີການ ສ າລຼັບ ຂະແໜງໄຟຟ້າ  

 

ການປະເມ ນຜົນຄວາມຕ້ອງການຫ ັ ງໄພພິບັດຄ້ັງນ ້  ໂດຍແມ່ນວິ ຊາການຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່
, ບໍ ລິ ສັດໄຟຟ້າລາວ ຮ່ວມກັບ ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເປັນຜູ້ເກັບກໍາຂໍ ້ ມູນເຊິ່ ງ

ເລ ່ ມແຕ່ເດື ອນກັນຍາ ຫາ ຕຸລາ 2018 
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ວຽກງານທ່ີຕິດພຼັ ນກຼັບຫ າຍຂະແໜງການ 

ການຄຼຸ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ ່ ໄພພິບຼັດ, ສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ການ

ປຼັບຕົວເຂ້ົາກຼັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  

  

ສະຫ ຼຸ ບຫຍ ້  ກ່ຽວກຼັບ ການຄຼຸ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ ່ ໄພພິບຼັດ, ສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ການປຼັບຕົວເຂ້ົາ

ກຼັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  

 

ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ແມ່ນຢູ່ໃນທຸກໆຂ້ັນຕອນຂອງ ການປະເມ ນຄວາມຕ້ອງການຫ ັ ງໄພພິບັດ 

ແລະ ຂ້ັນຕອນຟື ້ ນຟູ. ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ແມ່ນມ ຄວາມສໍ າ

ຄັນຫ າຍ ສໍ າລັບຂ້ັນຕອນການຟື ້ ນຟູໃດໜ່ຶງ ເຊິ່ ງຫ ຸ ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ໂດຍການ “ສ້າງຄື ນໃຫ້ດ ກວ່າເກ່ົາ” 

ແລະ ສ້າງຜົນປະໂຫຍດຫ າຍດ້ານ ເພ່ືອການພັດທະນາຢ່າງຍື ນຍົງ. ນະໂຍບາຍພ້ືນຖານ ແລະ ຮາກຖານ
ການປົກຄອງ ສໍ າລັບ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ໃນ ສປປ ລາວແມ່ນກໍາລັງສ້າງຕ້ັງຂຶ ້ ນມາ  ເຖິງ

ແມ່ນວ່າ ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍຈາກນໍ ້ າຖ້ວມ 2018 ບໍ່ ຫ ວງຫ າຍ, ແຕ່ວ່າຊ່ອງຫວ່າງ ດ້ານ

ຄວາມສາມາດ, ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງ, ແລະ ການປະສານງານ ໄດ້ສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍກັບ ເສດຖະກິດ, 

ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ ງແວດລ້ອມ. ການທົບທວນ ການປະຕິບັດງານ ຂອງລະບົບຄຸ້ມຄອງ ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ 

ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະນໍ ້ າຖ້ວມນ້ັນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມຈໍ າເປັນ ໃນການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ 
ໃຫ້ລະດັບສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມື ອງ ດ່ັງທ ່ ໄດ້ວິ ເຄາະໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນ ້ . 

 

ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ ກ່ຽວກຼັບ ການຄຼຸ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ ່ ໄພພິບຼັດ, ສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ການ

ປຼັບຕົວເຂ້ົາກຼັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  

 

ຄວາມສາມາດຂອງ ລັດຖະບານ ແລະ ຊຸມຊົນ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ໃຫ້ມ ປະສິ ດທິ ພາບນັນ 

ແມ່ນຂຶ ້ ນກັບ ການປະຕິບັດງານ ທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫ າຍດ້ານ ຂອງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ຢ່າງ
ລະອຽດ ດ່ັງທ ່ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ເອກະສານ ມາດຕະການເຊັນໄດ (Sendai) ເພ່ືອຫ ຸ ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕ່ໍ

ໄພພິບັດ ປ  2015–2030 ເຊິ່ ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ລົງນາມຮັບຮອງເອົ າ. ຂົງເຂດບູລິ ມະສິ ດ ຂອງການປະຕິບັດ

ງານ ປະກອບດ້ວຍ ການສ້າງຄວາມເຂົ ້ າໃຈ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ; ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງເພ່ືອ

ຄຸ້ມຄອງ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ; ການລົງທຶ ນໃນ ການຄຸ້ມຄອງ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ເພ່ືອການປັບຕົວ; 

ແລະ ການສ່ົງເສ ມຄວາມພ້ອມ ຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ ໃຫ້ມ ປະສິ ດທິ ພາບ ແລະ ຄວາມສາມາດ “ສ້າງຄື ນໃຫ້ດ ກ

ວ່າເກ່ົາ” ໃນການຟື ້ ນຟູ, ສ້ອມແປງ ແລະ ກ່ໍສ້າງຄື ນ. ເພ່ືອບັນລຸເປົ ້ າໝາຍເຫ ົ່ ານ ້ , ມັນຈໍ າເປັນຕ້ອງມ  

ມາດຕະຖານດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທ ່ ໜັກແໜ້ນ ເຊິ່ ງກວມເອົ າ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ 
ແລະ ມ ແຫ ່ ງຊັບພະຍາກອນ ດ້ານການເງິ ນ, ດ້ານວິ ຊາການ ແລະ ດ້ານມະນຸດ. 

 

ປະຈຸບັນ ສປປ ລາວ ກໍາລັງສ້າງກົດໝາຍ ໂດຍແມ່ນກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດ ການສັງຄົມ ເປັນຜູ້
ຮັບຜິດຊອບສ້າງກົດ     ໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ເຊິ່ ງຄາດວ່າ ຈະເອົ າເຂົ ້ າຜ່ານກອງປະຊຸມ ສະພາ
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ແຫ່ງຊາດ ໃນປ  2019, ແຜນຍຸດທະສາດ ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ຕ່ໍໄພພິບັດ ໃນ ສປປ ລາວ ປ  2020, ປ  2010 ແລະ 

ແຜນປະຕິບັດງານ (ປ  2003) ທ ່ ມ ຢູ່ແລ້ວນ້ັນ,66 ກ່ໍແມ່ນກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດ ການສັງຄົມ ເຊັ່ ນ
ດຽວກັນ ທ ່ ໄດ້ສ້າງຂຶ ້ ນມາ, ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃນການກະກຽມ ແລະ ຕອບໂຕ້ສຸກເສ ນ ເພ່ືອສ່ົງເສ ມໃຫ້ຊຸມ
ຊົນມ ການປັບຕົວເຂົ ້ າກັບການປ່ຽນແປງດິ ນຟ້າອາກາດ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສິ່ ງແວດລ້ອມ. ຮ່າງແຜນ

ປະຕິບັດງານ ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ສໍ າລັບປ  2016–2020 ມ ເປົ ້ າໝາຍເພ່ືອ ພັດທະນາແຜນງານ 

ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ຢ່າງລະອຽດ ສໍ າລັບບັນດາກະຊວງ ທ ່ ຈະສ່ົງເສ ມ ຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມ
ສ່ຽງ, ຈັດຝຶກອົບຮົມ, ແລະ ປັບປຸງ ການກ່ຽວພ້ອມແລະຕອບໂຕ້. ເອກະສານທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ປະກອບດ້ວຍ ວິ ໄສ
ທັດ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດ 2025 ຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 

ຄ້ັງທ  VIII (ປ  2016–2020), ເຊິ່ ງໄດ້ເອົ າ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ເຂົ ້ າໃນນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະ
ສາດຂະແໜງການ ກະສິ ກໍາ, ສິ່ ງແວດລ້ອມ, ທ ່ ຢູ່ອາໃສ ແລະ ຂົນສ່ົງ. ໂດຍອ ງຕາມ ສິ່ ງເຫ ົ່ ານ ້ , ແຜນປະຕິບັດ

ງານ ເພ່ືອຫ ຸ ດຜ່ອນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ , ສໍ າລັບ ຂະແໜງກະສິ ກໍາ (2014–2016) ຈຶ່ ງໄດ້ເຊື່ ອ

ມຕ່ໍກັບ ຍຸດທະສາດພັດທະນາກະສິ ກໍາ (2011–2020) ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ (ໃນທາງດ້ານ 

ການປະເມ ນຄວາມສ່ຽງ, ການຕິດຕາມໄພອັນຕະລາຍ, ການແຈ້ງເຕືອນລ່ວງໜ້າ, ການປັບຕົວເຂົ ້ າກັບ ການ
ປ່ຽນແປງດິ ນຟ້າອາກາດ) ໄດ້ປະກອບເຂົ ້ າໃສ່ໃນ ແຜນປະຕິບັດງານ 2020 ຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລ້ອມ. 

 

ພາກສ່ວນຂອງ ລັດຖະບານ ທ ່ ນໍ າພາວຽກງານ ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ໄດ້ປ່ຽນໄປ ໃນໄລຍະທົດສະວັດ
ຜ່ານມາ ຈາກກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດ ການສັງຄົມ ໄປຂື ້ ນກັບ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 

ແລະ ສິ່ ງແວດລ້ອມ, ຫ ັ ງຈາກນ້ັນ ໂດຍອ ງຕາມ ດໍ າລັດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕ  ເລກທ  75/ນຍ, ລົງວັນທ  28 ກຸມພາ 

2018 ໄດ້ກໍານົດໜ້າທ ່ ບົດບາດ ໃຫ້ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດ ການສັງຄົມ ເປັນກອງເລຂາ ຄະນະ

ກໍາມະການ ແລະ ພາລະໜ້າທ ່ ຂອງ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດ ການສັງຄົມ ກວມເອົ າ ການກະກຽມ 

ແລະ ຕອບໂຕ້, ການຟື ້ ນຟູ ແລະ ການປ້ອງກັນ. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕ້ັງ (ເບິ່ ງຕາມ ຮູບສະແດງ 34) ແມ່ນອ ງ

ຕາມ ການປະສານງານ ຂອງບັນດາອົງກອນດ່ັງລຸ່ມນ ້ :  

 

• ຄະນະກໍາມະການ ປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ ໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ, ເປັນປະທານໂດຍ ລັດຖະມົນຕ  

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດ ການສັງຄົມ ແລະ ປະກອບດ້ວຍ ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຂ້ັນກະຊວງ 

ແລະ ອົງການກາແດງລາວ, ມ ພາລະໜ້າທ ່  ໃນການອອກຄໍ າເຫັນ ໃຫ້ນາຍົກລັດຖະມົນຕ , ນໍ າພາ
ການປະສານງານ ກັບບັນດາຫ້ອງການທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຊ ້ ນໍ າ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ 

ຢ່າງຫ້າວຫັນ. 

• ສູນປະຕິບັດການສຸກເສ ນ ຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດ ການສັງຄົມ ແມ່ນເປັນໜ່ວຍ
ປະຕິບັດງານຂອງ ຄະນະກໍາມະການ ປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ ໄພພິບັດ ໂດຍການປະສານງານສາຍ
ຕ້ັງ ຜ່ານທາງລະບົບຄໍ າສ່ັງການ ເຖິງຄະນະກໍາມະການໄພພິບັດ ໃນຂ້ັນແຂວງ ແລະ ຂ້ັນເມື ອງ ແລະ 
ປະສານງານສາຍຂວາງ ກັບບັນດາກະຊວງ ແລະ ຫ້ອງການອື່ ນໆ ທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນຂ້ັນສູນກາງ ແລະ 
ຂ້ັນແຂວງ. 

                                                           
66 https://www.preventionweb.net/english/professional/policies/v.php?id=22032.  

https://www.preventionweb.net/english/professional/policies/v.php?id=22032
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• ຄະນະກໍາມະການ ປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ ໄພພິບັດ ຂ້ັນແຂວງ ແລະ ຂ້ັນເມື ອງ ເປັນປະທານໂດຍ 

ຮອງແຂວງ ແລະ ຮອງເຈົ ້ າເມື ອງ ໃນລະດັບທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ປະກອບດ້ວຍ ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ

ຫ າຍອົງກອນ ເຊິ່ ງຮວມທັງ ອົງການກາແດງລາວ. ໃນຂ້ັນແຂວງນ້ັນ, ຄະນະກໍາມະການ ມ ພາລະໜ້
າທ ່  ປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ແລະ ປະສານງານ ກ່ຽວກັບ ການຊ່ວຍເຫ ື ອຈາກ
ສູນກາງ ແລະ ຈາກສາກົນ. ຄະນະກໍາມະການ ຂ້ັນແຂວງ ແລະ ຂ້ັນເມື ອງ ແມ່ນແຈກຢາຍຢູ່
ຫ້ອງການຕ່າງໆ ໃນທຸກໆຂະແໜງການ. ດ້ວຍຄວາມສາມາດທ ່ ມ ຈໍ າກັດ, ຄະນະກໍາມະການຂ້ັນເມື ອງ 

ມ ໜ້າທ ່  ສະໜັບສະໜູນ ບ້ານ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕ້ັງທ ່ ບໍ່ ສັງກັດລັດ ໃນ ວຽກງານ ແລະ 
ໂຄງການ ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ໃນຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ. 

• ຄະນະກໍາມະການ ປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ ໄພພິບັດ ຂ້ັນບ້ານ ແມ່ນນາຍບ້ານ ເປັນຜູ້ນໍ າພາ ແລະ 
ປະກອບດ້ວຍ ບັນດາອາສາສະໝັກ ຝ່າຍກອງຫ ອນ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ໂຮງຮຽນ, ສາທາລະນະ
ສຸກ, ແລະ ອາສາສະໝັກອື່ ນໆ ໃນທ້ອງຖ່ິນ. ພວກເຂົ າ ຕ້ອງວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ການຄຸ້ມ
ຄອງຄວາມສ່ຽງ ໃນຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ ພ້ອມທັງ ຝຶກອົບຮົມຊຸມຊົນ ເພ່ືອຈຸດປະສົງນ ້ . 

• ໃນຂ້ັນພາກພ້ືນ, ສູນປະຕິບັດການສຸກເສ ນ ແມ່ນເຊື່ ອມຕ່ໍກັບ ສູນປະສານງານ ຂອງສະມາຄົມປະຊາ
ຊາດ ອາຊ ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ເພ່ືອການຊ່ວຍເຫ ື ອມະນຸດສະທໍາ ໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມ

ສ່ຽງ, ແລະ ຄະນະກໍາມາທິ ການ ແມ່ນໍ ້ າຂອງ. 

 

ຮູບສະແດງ 34: ໂຄງຮ່າງການຈຼັດຕຼັ້ ງ ແລະ ໂຄງຮ່າງປະຕິບຼັດງານ ຄຼຸ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ ່ ໄພພິບຼັດ ທ່ີຂ້ຶນ

ກຼັບ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວຼັດດີການສຼັງຄົມ  

 

ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດ ການສັງຄົມ. 

 

ກົມອຸຕຸນິ ຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລ້ອມ ມ ໜ້າທ ່

ຮັບຜິດຊອບ ສໍ າລັບ ການຕິດຕ້ັງ, ບໍ າລຸງຮັກສາ ແລະ ນໍ າໃຊ້ ຕາໜ່າງສັງເກດການ ອຸຕຸນິ ຍົມ-ອຸທົກກະສາດ, 

ພ້ອມທັງ ຜະລິ ດ ແລະ ເຜ ຍແຜ່ ການພະຍາກອນ ອຸຕຸນິ ຍົມ-ອຸທົກກະສາດ. ເວົ ້ າສະເພາະແລ້ວ ກົມດ່ັງກ່າວນ ້  

ມ ໜ້າທ ່  ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດ່ັງລຸ່ມນ ້ : 

 

Minister of  Labour and 

Social Welfare

National Disaster Prevention and 
Control Committee

(NDPCC)

National Ministerial/
Organizational DPCC

Social Welfare 
Department 

(Secretaiat of NDPCC)

National Line 
Agency Focal Points

Provincial DPCC

District DPCC

Village Disaster 
Prevention Unit-VDPU

Provincial Line Agency

Focal Points

District Line Agency
Focal Points
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• ເກັບກໍາຂໍ ້ ມູນ ອຸຕຸນິ ຍົມ-ອຸທົກກະສາດ, ເກັບມ້ຽນ ແລະ ເຜ ຍແຜ່ 

• ຈັດການ ແລະ ວິ ເຄາະຂໍ ້ ມູນ ເຊິ່ ງຮວມທັງ ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ 

• ຕິດຕາມ ແລະ ພະຍາກອນ ສະພາບອາກາດ, ແລະ ໃຫ້ບໍ ລິ ການ ຂໍ ້ ມູນ ອຸຕຸນິ ຍົມ-ອຸທົກກະສາດ 

ໃຫ້ການສັນຈອນທາງອາກາດ ແລະ ພາກກະສິ ກໍາ 
• ຄາດຄະເນນໍ ້ າຖວມ 

• ຕິດຕ້ັງ, ບໍ າລຸງຮັກສາ ແລະ ນໍ າໃຊ້ ຕາໜ່າງສັງເກດການ ອຸຕຸນິ ຍົມ-ອຸທົກກະສາດ 

• ຕິດຕາມແຜ່ນດິ ນໄຫວ 

• ໃຫ້ບໍ ລິ ການ ກ່ຽວກັບ ສະພາບອາກາດ ແລະ ແຈ້ງເຕືອນລ່ວງໜ້າ ກ່ຽວກັບ ໄພພິບັດທາງ ອຸຕຸນິ ຍົມ 
ແລະ ອຸທົກກະສາດ 

 
ກົມອຸຕຸນິ ຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ໃຫ້ຂໍ ້ ມູນອຸຕຸນິ ຍົມ ໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ ໂດຍອ ງຕາມ ເຄື່ ອງມື  ແລະ ຂໍ ້ ມູນທ ່ ມ ຢູ່ 

ຈາກໜ້າດິ ນ, ຈານດາວທຽມ ແລະ ສະຖານນ ເຣດາ ຕິດຕາມສະພາບອາກາດ. ການພະຍາກອນອາກາດ ປະ
ຈໍ າວັນ ປະກອບດ້ວຍ ອຸນນະພູມ ສູງສຸດແລະຕ່ໍາສຸດ ແລະ ພະຍາກອນອາກາດ ສໍ າລັບສະຖານນ ອຸຕຸນິ ຍົມ-

ອຸທົກກະສາດ ໃນປະເທດ. ການຄາດຄະເນ ພາຍຸໝຸນເຂດຮ້ອນ ແມ່ນອ ງຕາມ ການວິ ເຄາະ ແຜນທ ່ ອາກາດ 

ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນ ພາຍຸໝຸນເຂດຮ້ອນ ທ ່ ໄດ້ມາຈາກ ຜະລິ ດຕະພັນ ພະຍາກອນອາກາດ ຂອງບັນດາສູນ
ພະຍາກອນ ຂ້ັນສາກົນ ແລະ ຂ້ັນພາກພ້ືນ ເຊັ່ ນວ່າ ສູນພະຍາກອນອາກາດ ລະດັບກາງ ໃນຢູໂຣບ (ECMWF), 

RSMC ໂຕກຽວ, ສໍ ານັກງານ ອຸຕຸນິ ຍົມເກົາຫ   (KMA), ຫໍສັງເກດການຮ່ອງກົງ, ສູນບໍ ລິ ການ  ອຸຕຸນິ ຍົມ ແລະ 

ອຸທົກກະສາດ ແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ, ແລະ ລະບົບແຈ້ງເຕືອນ ໄພອັນຕະລາຍ ລ່ວງໜ້າ ແບບເຊື່ ອມສານ 

ຂ້ັນພາກພ້ືນ (RIMES), ແລະ ຜະລິ ດຕະພັນອື່ ນໆ ຈາກສູນອື່ ນໆ ທ ່ ມ ຢູ່ຕາມອິ ນເຕ ເນັດ. ຄະນະກໍາມາທິ ການ

ແມ່ນໍ ້ າຂອງ ໄດ້ຮັບຮອງເອົ າ ລະບຽບການທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ເພ່ືອຮັກສາ ຄຸນນະພາບນໍ ້ າ, ການແລກປ່ຽນຂໍ ້ ມູນ 

ແລະ ຂ່າວສານ, ການຕິດຕາມ ການໃຊ້ນໍ ້ າ, ການແຈ້ງ/EWS, ແລະ ການຮັກສາການໄຫ ຂອງນໍ ້ າ. ບັນດາ

ບໍ ລິ ສັດເອກະຊົນ ທ ່ ເປັນເຈົ ້ າຂອງ ເຂື່ ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ ້ າ 53 ແຫ່ງ ມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການຄວບ
ຄຸມການໄຫ  ໃນລັກສະນະທ ່ ຫ ຸ ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ເຊິ່ ງມ ຜົນຫ າຍ ສໍ າລັບ ການຄຸ້ມຄອງນໍ ້ າຖ້ວມ ໃນປະເທດ 

ແລະ ຂ້າມປະເທດ.  

 

ການພະຍາກອນອາກາດ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນນໍ ້ າຖ້ວມ ແລະ ເຫດການສະພາບອາກາດຮຸນແຮງ ແມ່ນຈະ
ເຜ ຍແຜ່ໃຫ້ ບັນດາຫ້ອງການ ໃນຂະແໜງການຕ່າງໆ ທາງໂທລະສັບ. ຕົວເມື ອງ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ແລະ 

ບັນດາເທດສະບານແຂວງ ໄດ້ຮັບແຈ້ງເຕືອນ ທາງວິ ທະຍຸ, ໂທລະພາບ ແລະ ໜັງສື ພິມ. ຍ້ອນວ່າ ປະຊາຊົນ

ສ່ວນຫ າຍ ຂອງປະເທດນ ້  ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ, ສະນ້ັນ ຮູບແບບແຈ້ງເຕືອນລ່ວງໜ້າ ທ ່ ປະຕິບັດກັນຫ າຍທ ່ ສຸດ 

ນອກຈາກຂໍ ້ ຄວາມ ທ ່ ປະກາດທາງ ວິ ທະຍຸແຫ່ງຊາດ ແລະ ວິ ທະຍຸທ້ອງຖ່ິນແລ້ວ ກ່ໍແມ່ນການແຈ້ງເຕືອນ 
ໂດຍນາຍບ້ານ ຜູ້ທ ່ ໄດ້ຮັບຂໍ ້ ມູນ ທາງໂທລະສັບ ແລະ ສື່ ສານໃຫ້ບ້ານ ແລະ ກຸ່ມບ້ານ ຜ່ານທາງໂທລະໂຄ່ງ ເຊິ່ ງ
ບາງຄ້ັງ ກ່ໍຕິດຕ້ັງໃສ່ລົດຈັກ ແລະ ຂັບໄປຕາມກຸ່ມບ້ານ ເພ່ືອເຜ ຍແຜ່ຂໍ ້ ຄວາມ.67  

                                                           
67 ສ່ວນໜ່ຶງຂອງປະເທດ ເຊິ່ ງມ ປະຊາກອນ ປະມານ 4 ສ່ວນຮ້ອຍ ແມ່ນບໍ່ ກວມຢູ່ໃນ ຕາໜ່າງໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຫ ື  

ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ໃນກໍລະນ ນ ້ , ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໃນກໍລະນ ທ ່  ເຂົ ້ າເຖິງໄດ້ຍາກ (ເຊັ່ ນວ່າ ມ ພຽງແຕ່ເຮື ອ ຂ ່ ເປັນໄລຍະ

ທາງໄກ ເທົ່ ານ້ັນ), ຊຸມຊົນ ຈະບໍ່ ໄດ້ຮັບແຈ້ງເຕື ອນ ພາຍໃນເວລາທ ່ ເໝາະສົມ. ໝາຍຄວາມວ່າ ບໍ່ ມ ຊ່ອງທາງແຈ້ງ

ເຕື ອນລ່ວງໜ້າ ທ ່ ກວມເອົ າທ່ົວປະເທດ.  
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ການປະເມີນ ການປະຕິບຼັ ດງານ ຂອງລະບົບ ຄຼຸ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ຕ ່ ໄພພິບຼັ ດ  

 

ຜົນກະທົບຂອງ ນໍ ້ າຖ້ວມ 2018 ຍິ່ ງໜັກໜ່ວງຂຶ ້ ນ ຍ້ອນ ຊ່ອງຫວ່າງຄວາມສາມາດ ຂອງມາດຕະຖານທ ່ ມ 

ຢູ່ໃນປະຈຸບັນ ສໍ າລັບ ການຄຸ້ມຄອງ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ແລະ ຍ້ອນ ປະຕິບັດການຕອບໂຕ້ ທ ່ ບໍ່ ສົມບູນ. 

ສິ່ ງເລົ່ ານ ້  ໄດ້ນໍ າມາວິ ເຄາະ ໃນຂ້ັນຕ່າງໆ ດ່ັງລຸ່ມນ ້ . 

 

ຂ້ັນສູນກາງ: 
• ມາດຕະການເພ ່ ມຕ່ືມ ດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ດ້ານລະບຽບການ ເລ ່ ມຈາກ ການສະຫ ຸ ບ ແລະ 

ອະນຸມັດ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດ ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນມ ຄວາມ
ຈໍ າເປັນ ເພ່ືອກໍານົດຈະແຈ້ງ ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງບັນດາກະຊວງ ແລະ ຂະ
ແໜງການຕ້ົນຕໍ ໃນຮອບວຽນຂອງ ການຄຸ້ມຄອງ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ. ກົດລະບຽບ, ຂໍ ້ ກໍານົດ 

ແລະ ຂ້ັນຕອນປະຕິບັດງານ ມາດຕະຖານສຸກເສ ນ ກ່ໍມ ຄວາມຈໍ າເປັນ ເຊັ່ ນດຽວກັນ ສໍ າລັບ 
ຫ້ອງການເລົ່ ານ ້ . 

• ຄະນະກໍາມະການ ປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ ໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ປະຊຸມກັນ ທຸກໆເຄິ່ ງປ  ແລະ ປະຊຸມສະ
ເພາະກິດ ໃນເວລາ ແຈ້ງໄພພິບັດ ຢ່າງເປັນທາງການ. ການປະສານງານສາຍຂວາງ ກັບບັນດາ
ກະຊວງ ແລະ ໜ່ວຍງານບໍ ລິ ຫານ ທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນໄລຍະນໍ ້ າຖ້ວມ 2018 ແມ່ນເປັນການຕອບໂຕ້ ແລະ 

ສ່ວນຫ າຍແລ້ວ ແມ່ນເປັນແບບ ປະຈຸບັນທັນດ່ວນ ທາງໂທລະສັບ ແຕ່ບໍ່ ເປັນໄປຕາມ ຂ້ັນຕອນທ ່ ມ 
ການຈັດຕ້ັງລະອຽດ. ຄະນະກໍາມະການ ປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ ໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ຄວນປະຊຸມກັນ
ຫ າຍຄ້ັງຂຶ ້ ນ ແລະ ກໍານົດ ຂ້ັນຕອນ ແລະ ລະບຽບການ ໃຫ້ຈະແຈ້ງຂຶ ້ ນ ເຊິ່ ງຮວມທັງ ການກຽມພ້ອມ, 

ການປ້ອງກັນ ແລະ ການຕອບໂຕ້.  

• ສູນປະຕິບັດການສຸກເສ ນແຫ່ງຊາດ ທ ່ ຂຶ ້ ນກັບ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດ ການສັງຄົມ ແມ່ນ
ຍັງໃໝ່ ແລະ ຕ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ຄວາມສາມາດ ດ້ານວິ ຊາການ ແລະ ອຸປະກອນ ເພ ້

ມຕ່ືມ ເພ່ືອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ພາລະໜ້າທ ່ ຂອງຕົນ ໃນຖານະເປັນ ຫ້ອງການນໍ າພາປະຕິບັດງານ ໃນ
ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ.68 ສູນດ່ັງກ່າວນ ້  ຂາດຄວາມສາມາດ ໃນການຄຸ້ມຄອງຂໍ ້ ມູນ 

ແລະ ວິ ເຄາະຂໍ ້ ມູນແບບໄວ ໃນຂ້ັນສູນກາງ ແລະ ຂາດ ຄວາມສາມາດ ແລະ ແຫ ່ ງຊັບພະຍາກອນ 

ສໍ າລັບ ການສື່ ສານ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ ລະບົບສ່ັງການ ມ ປະສິ ດທິ ພາບ ໃນການສະໜັບສະໜູນ ຄະນະກໍາ
ມະການໄພພິບັດ ໃນຂ້ັນແຂວງ ແລະ ຂ້ັນເມື ອງ. ໃນລັກສະນະດຽວກັນກັບ ຄະນະກໍາມະການ ປ້ອງ

ກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ ໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ນ້ັນ, ການຕອບໂຕ້ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ ໃຫ້ຂ້ັນແຂວງ 

ແລະ ຂ້ັນເມື ອງນ້ັນ ຕ້ອງສໍ າເລັດລົງ ດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມ ທັງໝົດທ ່ ຈໍ າເປັນ ໃຫ້ມ ປະສິ ດທິ ພາບ. 

• ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ ຂອງກົມອຸຕຸນິ ຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ໃນການໃຫ້ບໍ ລິ ການ ທຽບເທົ່ າກັບ ປະເທດ
ອື່ ນໆ ໃນພາກພ້ືນ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ແມ່ນຍັງບໍ່ ທັນພຽງພໍ. ການປະເມ ນຄວາມສ່ຽງ

ຕ່ໍນໍ ້ າຖ້ວມ, ການສ້າງແຜນທ ່  ແລະ ແຜນສໍ າຮອງ ກໍລະນ ເກ ດນໍ ້ າຖ້ວມນ້ັນ ແມ່ນບໍ່ ທັນຍຸກທັນສະໄ

ໝ, ບໍ່ ລະບຸເຖິງ ອ່າງໂຕ່ງຂອງແມ່ນໍ ້ າສໍ າຄັນ ມ ແຕ່ກ່າວທ່ົວໄປ ແລະ/ຫ ື  ເນ້ັນໜັກໃສ່ພຽງແຕ່ 

ມາດຕະຖານຄຸ້ມຄອງນໍ ້ າ ເຊິ່ ງບໍ່ ໄດ້ເອົ າໃຈໃສ່ພຽງພໍ ຫ ື  ບໍ່ ມ ການເຊື່ ອມຕ່ໍກັບ ການກຽມຄວາມພ້ອມ

                                                           
68 ຕາມດໍ າລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕ  ເລກທ  75 ລົງວັນທ  28 ກຸມພາ 2018, ດ່ັງທ ່ ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວ ໃນພາກນ ້ .  
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, ການຕອບໂຕ້ ແລະ ການປ້ອງກັນ ໄພພິບັດ. ແຜນສໍ າຮອງ ຈໍ າເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາເຖິງ ຜົນ
ກະທົບຈາກ ຄວາມຜິດພາດຂອງຂະແໜງການເອກະຊົນ ເຊັ່ ນ ກໍລະນ ຂອງ ນໍ ້ າຖ້ວມທ ່ ເກ ດຈາກ

ເຂື່ ອນແຕກ ໃນແຂວງອັດຕະປື .  

• ການສູນເສຍ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍ ຈາກໄພພິບັດ ບໍ່ ໄດ້ນໍ າມາ ລາຍງານ ແລະ ວິ ເຄາະຢ່າງເໝາະ
ສົມ ເພ່ືອຊອກຫາທ່າອ່ຽງທ ່ ຈໍ າເປັນ ເພ່ືອແຍກປະເພດ ຂອງການສູນເສຍ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍ 

ໃຫ້ແຕ່ລະຂະແໜງການ ໃນຂ້ັນລຸ່ມສູນກາງ, ພ້ອມທັງ ແຍກປະເພດຕາມ ເພດ, ອາຍຸ ແລະ ປະ

ເພດອື່ ນໆຂອງຄວາມສ່ຽງ. ຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການສ້າງຕ້ັງ ສິ່ ງດ່ັງກ່າວນ ້  ພາຍໃນກະຊວງແຮງ

ງານ ແລະ ສະຫວັດດ ການສັງຄົມ ໂດຍໃຫ້ມ  ມາດຕະຖານ, ຂ້ັນຕອນ ແລະ ລະບຽບການ ທ ່ ດ ກວ່າ

ເກ່ົາ ເພ່ືອປະເມ ນຜົນ ພາກສະໜາມ, ຄຸ້ມຄອງຂໍ ້ ມູນ, ວິ ເຄາະຂໍ ້ ມູນ ແລະ ເຜ ຍແຜ່ຂໍ ້ ມູນນ້ັນ 

ສາມາດໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນເພ ້ ມຕ່ືມ ໂດຍນໍ າໃຊ້ ບັນດາມາດຕະຖານ ທ ່ ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້
ແລ້ວ ສໍ າລັບ ການລາຍງານເຂົ ້ າໃສ່ໃນ ເອກະສານ ມາດຕະການເຊັນໄດ (Sendai) ເພ່ືອຫ ຸ ດຜ່ອນ

ຄວາມສ່ຽງ ຕ່ໍໄພພິບັດ ປ  2015–30 ແລະ ເປົ ້ າໝາຍພັດທະນາຢ່າງຍື ນຍົງ. 

• ຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບ ຄວາມສ່ຽງ ແມ່ນເປັນເລື ້ ອງໃໝ່ ແຕ່ວ່າ ການນໍ າໃຊ້, ການຕິດຕາມ ແລະ ການ

ບັງຄັບໃຊ້ ຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ລະອຽດຈະແຈ້ງນ້ັນ ແມ່ນມ ຄວາມຈໍ າເປັນ. ໃນຂະແໜງການສໍ າຄັນ 

ເຊັ່ ນວ່າ ກະສິ ກໍາ ແລະ ນໍ ້ າໃຊ້ ແລະ ສໍ າລັບ ວິ ສາຫະກິດ ຂະໜາດກາງ, ຂະໜາດຈຸລະພາກ ແລະ ຂະໜ
າດນ້ອຍ, ມາດຕະການປ້ອງກັນ ທັງໃນທາງດ້ານ ການລົງທຶ ນໃສ່ໂຄງສ້າງ ແລະ ການລົງທຶ ນໃສ່ສິ່ ງອື່ ນ 

ທ ່ ບໍ່ ແມ່ນໂຄງສ້າງນ້ັນ ແມ່ນຍັງມ ໜ້ອຍ.  

• ເຖິງແມ່ນວ່າ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ວາງມາດຕະການດ້ານການເງິ ນ ທ ່ ດ  (ເຊັ່ ນວ່າ ການສະເໜ 

ຫ ຸ ດຜ່ອນພາສ ອາກອນ
69 ເພ່ືອຫ ຸ ດຜ່ອນການສູນເສຍ, ແຕ່ວ່າ ການສ້າງຄວາມເຂ້ັນແຂງ ແມ່ນ

ຕ້ອງການ ການວາງງົບປະມານ, ການເງິ ນ ແລະ ການວາງແຜນລົງທຶ ນຂອງລັດ ສໍ າລັບ ການຕອບ

ໂຕ້ແລະປ້ອງກັນໄພພິບັດ ຖ້າຕ້ອງການບັນລຸ ວິ ໄສທັດ ໃນແຜນຍຸດທະສາດ.  

 

ຂ້ັນແຂວງ, ເມື ອງ ແລະ ຊຸມຊົນ:  

• ລະບົບຕ່າງໆ ຂອງຄະນະກໍາມະການໄພພິບັດ ໃນຂ້ັນເລົ່ ານ ້  ແມ່ນແຈກຢາຍຢູ່ຕາມຫ້ອງການຕ່າງໆ 
ເຊິ່ ງນໍ າໄປສູ່ ການຕອບໂຕ້ທ ່ ໄວ. ຄວາມຊັກຊ້າ ທ ່ ເກ ດຂຶ ້ ນກັບ ການຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ ແມ່ນຍ້ອນບໍ່

ມ  ຂ້ັນຕອນປະຕິບັດງານມາດຕະຖານ ຫ ື ມ  ແຕ່ວ່າ ບໍ່ ທັນຍຸກທັນສະໄໝ. 

• ຄວາມສາມາດ ໃນການຕອບໂຕ້ ແລະ ຟື ້ ນຟູ ຈາກຂ້ັນແຂວງລົງໄປ ແມ່ນອ ງຕາມ ພາກສ່ວນ 

ກອງທັບ, ປ້ອງກັນພົນລະເມື ອງ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແຕ່ບໍ່ ແມ່ນ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ 

ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ແລະ/ຫ ື  ໃນຖານະເປັນ ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ (ດ່ັງທ ່ ໄດ້

ອະທິ ບາຍໄວ້ໃນພາກກ່ຽວກັບ ການປົກຄອງ). ການປະສານງານ ແມ່ນມ ຄວາມຈໍ າເປັນ ລະຫວ່າງ
ບັນດາອົງກອນທ້ອງຖ່ິນ ເພ່ືອກຽມພ້ອມ ອາສາສະໝັກ ພາຍໃນຊຸມຊົນ ສໍ າລັບການຕອບໂຕ້ ແລະ 
ຟື ້ ນຟູໄພພິບັດ.  

                                                           
69 ພາກທ  I, ມາດຕາ 7 ຂອງກົດໝາຍພາສ  ສະບັບເດື ອນຕຸລາ 2011 (ສະບັບປັບປຸງໃໝ່) ກໍານົດ ການຍົກເວ້ັນພາສ 

ພິເສດ ສໍ າລັບ ກໍລະນ ສຸດວິ ໄສ ຫ ື  ເກ ດໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ. 
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• ອຸປະກອນທ ່ ມ ຢູ່ ໃນຂ້ັນເມື ອງ ແລະ ຂ້ັນລຸ່ມລົງໄປນ້ັນ ແມ່ນມ ຈໍ າກັດ ສໍ າລັບ ເຮັດໜ້າທ ່ ຕອບໂຕ້
ພ້ືນຖານ, ແລະ ມ ໜ້ອຍ ສໍ າລັບ ການປ້ອງກັນ, ການກຽມຄວາມພ້ອມ ແລະ ການຟື ້ ນຟູ. ຄະນະກໍາ
ມະການ ໄພພິບັດ ໃນຫ າຍແຂວງ ມ ພຽງແຕ່ ພາຫະນະຄ້ົນຫາແລະກູ້ໄພ ຈໍ ານວນໜ່ຶງ ຫ ື  ມ ພຽງ
ແຕ່ ພາຫະນະທ ່ ບໍ່ ທັນສະໄໝ, ແລະ ພວກເຂົ າອາໃສ ອຸປະກອນຈາກ ພາກສ່ວນປ້ອງກັນພົນລະ
ເມື ອງ ແລະ ອຸປະກອນຂອງກອງທັບ ເຊິ່ ງອາດເໝາະສົມ ຫ ື  ອາດບໍ່ ເໝາະສົມ ກັບຈຸດປະສົງຂອງ 
ການຕອບໂຕ້ ແລະ ຟື ້ ນຟູໄພພິບັດ.  

• ການແຈ້ງເຕືອນລ່ວງໜ້າ ເຮັດໜ້າທ ່ ບໍ່ ໄດ້ດ  ຄື ກັບທ ່ ວາງແຜນໄວ້. ເຖິງແມ່ນວ່າ ມ ລະບົບຕິດຕາມ 

ແລະ ແຈ້ງເຕືອນລ່ວງໜ້າ ສໍ າລັບ ອ່າງນໍ ້ າໃຫຍ່ໆ ກ່ໍຕາມ ແຕ່ວ່າ ຫ າຍຊຸມຊົນ ບໍ່ ຮັບແຈ້ງເຕືອນໜ້
ອຍ ຫ ື  ບໍ່ ໄດ້ຮັບແຈ້ງເຕືອນເລ ຍ ກ່ຽວກັບ ໄພນໍ ້ າຖ້ວມທ ່ ຈະມາເຖິງ ໃນເຫດການທ ່ ເກ ດຂຶ ້ ນໃນແຂວງ
ອັດຕະປື  ພ້ອມທັງ ໃນເວລານໍ ້ າຖ້ວມ ທ ່ ເກ ດຈາກ ພາຍຸໝຸນເຂດຮ້ອນ ເບຮິ ນກາ (Bebinca). ໃນຂ້ັນນ ້

, ລະບົບແຈ້ງເຕືອນລ່ວງໜ້າ ທ ່ ແຈ້ງເຖິງໂດຍກົງນ້ັນ ໃຊ້ງານບໍ່ ໄດ້ ເຊິ່ ງສ່ົງຜົນໃຫ້ ຂາດການເຊື່ ອມຕ່ໍ 

ກັບກອງກໍາລັງຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ ທ ່ ມ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ ຄວາມສ່ຽງ, ຂາດການເຊື່ ອມຕ່ໍ ກັບການ
ຕິດຕາມ ແລະ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນແບບມ ເປົ ້ າໝາຍ. 

• ລັດຖະບານຂ້ັນແຂວງ ແລະ ຂ້ັນເມື ອງ ຂາດຄວາມສາມາດ ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນ ການຄຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງ ໃນຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ ໃນໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ. ການຕອບໂຕ້ຂ້ັນບ້ານ ແລະ ຂ້ັນເມື ອງ 

ສ່ວນຫ າຍແລ້ວ ແມ່ນການລະດົມ ຊັບພະຍາກອນທ ່ ມ ຢູ່ ແບບກະທັນຫັນ, ແລະ ບໍ່ ມ ການຟື ້ ນຟູ ແລະ 

ການປ້ອງກັນ. 

• ການຍົກຍ້າຍ ປະຊາຊົນທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຮຸນແຮງ ຈາກຖ່ິນຖານຂອກເຂົ າ ໄປພ້ືນທ ່  “ປອດໄພ” 

ເຮັດໃຫ້ຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຂົ າເພ ້ ມຂຶ ້ ນ (ໃຫ້ເບິ່ ງພາກກ່ຽວກັບ ລະເບ ດບໍ່ ທັນແຕກ). ບໍ່ ມ ແຜນສໍ າ
ຮອງ, ຂ້ັນຕອນ ຫ ື  ຄວາມຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບ ວິ ທ ຈັດການກັບຄວາມສ່ຽງນ ້ . 

 

ການປະເມີນ ຜົນກະທົບຂອງໄພພິບຼັດ ຕ ່ ກຼັບ ການຄຼຸ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ ່ ໄພພິບຼັດ, ສ່ິງແວດລ້ອມ 

ແລະ ການປຼັບຕົວເຂ້ົາກຼັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  

 

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ບໍ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫ າຍ ຈາກນໍ ້ າຖ້ວມ ໃນທາງດ້ານ ຄວາມເສຍ
ຫາຍ ແຕ່ວ່າ ມັນເກ ນຂອບເຂດຄວາມສາມາດຫ າຍ. ອຸປະກອນ ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ທ ່ ມ ຢູ່ຢ່າງຈໍ າ
ກັດ ເຊັ່ ນວ່າ ລົດຄ້ົນຫາ ແລະ ກູ້ໄພຂອງລັດ ແລະ ອຸປະກອນທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງ, ລົດມອດໄຟ, ອຸປະກອນສື່ ສານ ແລະ

ອື່ ນໆ ໄດ້ຖື ກນໍ າໃຊ້ສູງສຸດ ສໍ າລັບ ການຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ ແລະ ແນ່ນອນວ່າ ເກ ດການຫ ຸ ຍຫ້ຽນ ແລະ ເສຍ
ຫາຍ. ໂດຍອ ງຕາມ ການຢ້ຽມຢາມສະໜາມ ແລະ ການລາຍງານຈາກ ຫ້ອງການແຂວງ, ອຸປະກອນຕິດຕາມ
ລະດັບນໍ ້ າ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກນໍ ້ າຖ້ວມ ເຊິ່ ງຮວມທັງ ອຸປະກອນ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ໃນເມື ອງປາແບ່ງ, ເມື ອງ
ຮຸ່ນ, ເມື ອງໄຊ ແລະ ເມື ອງຫ ້ າ. ເນື່ ອງຈາກວ່າ ຄະນະກໍາມະການໄພພິບັດ ແມ່ນຕ້ັງຢູ່ພາຍໃນ ຫ້ອງການລັດ. 

ສະນ້ັນ ມູນຄ່າຄາດຄະເນ ຄວາມເສຍຫາຍ ສໍ າລັບ ຫ້ອງການເລົ່ ານ ້  ແລະ ລະບົບໂທລະໂຄ່ງບ້ານ ແມ່ນກວມຢູ່
ໃນ ພາກກ່ຽວກັບ ການປົກຄອງ. ການສູນເສຍ ແມ່ນບໍ່ ໄດ້ຄິ ດໄລ່ ສໍ າລັບ ຂະແໜງການຄຸ້ມຄອງ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍ
ໄພພິບັດ.  

 

ການປະເມ ນປະເດັນ ແລະ ຜົນກະທົບ ດ້ານສິ່ ງແວດລ້ອມ ແມ່ນກວມຢູ່ໃນ ຫ າຍພາກ ເຊິ່ ງ ປະເດັນດິ ນເຈື່ ອນ 
ແລະ ສະລົບບໍ່ ໝ້ັນທ່ຽງ ໄດ້ກວມຢູ່ໃນ ພາກກ່ຽວກັບ ການຂົນສ່ົງ; ຄວາມໝ້ັນທ່ຽງຂອງຕາຝ່ັງນໍ ້ າ ແລະ ການ
ກັດເຊາະ ແມ່ນກວມຢູ່ໃນ ພາກກ່ຽວກັບ ທາງນໍ ້ າ; ແລະ ການປູກພືດ ແລະ ປ່າໄມ້ ແມ່ນກວມຢູ່ໃນ ພາກກ່ຽວ
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ກັບ ກະສິ ກໍາ. ໃນທາງດ້ານມົນລະພິດ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ນໍ ້ າຖ້ວມຄ້ັງນ ້  ມ ຜົນກະທົບຊ່ົວຄາວ ຕ່ໍກັບຄຸນນະພາບນໍ ້ າ 

(ແມ່ນໍ ້ າຂຸ່ນ ແລະ ມ ຕະກອນຫ າຍ), ແຕ່ວ່າ ບໍ່ ເກ ດບັນຫາ ນໍ ້ າປົນເປື ້ ອນຮຸນແຮງ. ປະເດັນ ແລະ ຜົນກະທົບ 

ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງດິ ນຟ້າອາກາດ ກ່ໍໄດ້ປະກອບເຂົ ້ າຢູ່ໃນ ຂະແໜງການອື່ ນໆ. ສໍ າລັບ ຂະແໜງການ 

ອຸຕຸນິ ຍົມ-ອຸທົກກະສາດນ້ັນ, ອຸປະກອນໃນ 4 ແຂວງ ແລະ ການປ່ຽນແທນອຸປະກອນເຫລົ່ ານ້ັນ ແມ່ນຢູ່ໃນ
ໄລຍະສ້ັນ. 

 

ຜົນກະທົບທາງສຼັງຄົມ ຈາກຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ  ຕ ່ ກຼັບ ການຄຼຸ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ

ຕ ່ ໄພພິບຼັດ, ສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ການປຼັບຕົວເຂ້ົາກຼັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  

 

ດ່ັງທ ່ ໄດ້ອະທິ ບາຍໄວ້ໃນພາກອື່ ນໆ, ນໍ ້ າຖ້ວມ 2018 ມ ຜົນກະທົບຫ າຍ ຕ່ໍກັບ ປະຊາຊົນ ແລະ ສັງຄົມ. ຖ້າມ 

ການແຈ້ງເຕືອນລ່ວງໜ້າ, ແຜນກຽມຄວາມພ້ອມ ແລະ ລະບົບສ່ັງການ ທ ່ ມ ປະສິ ດທິ ພາບ ຫ າຍກວ່ານ ້ , 

ຊ ວິ ດ ແລະ ຊັບສິ ນເຄື່ ອນທ ່  ອາດສາມາດຮັກສາໄວ້ໄດ້ ແລະ ຜົນກະທົບ ກ່ໍຫ ຸ ດຜ່ອນລົງ.  

 

ຍຼຸດທະສາດຟ ້ ນຟູ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ສ າລຼັບ ຕ ່ ກຼັບ ການຄຼຸ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ ່ ໄພພິບຼັດ, ສ່ິງ

ແວດລ້ອມ ແລະ ການປຼັບຕົວເຂ້ົາກຼັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ  

 

ເພ່ືອແກ້ໄຂ ຊ່ອງຫວ່າງດ້ານຄວາມສາມາດ ທ ່ ໄດ້ລະບຸມາ, ເພ່ືອຈັດການ ຫ ັ ງນໍ ້ າຖ້ວມ 2018, ແລະ ເພ່ືອ

ປັບປຸງ ການປັບຕົວກັບໄພພິບັດ, ຄວາມຕ້ອງການຟື ້ ນຟູ ໄລຍະສ້ັນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ຈຶ່ ງໄດ້ລະບຸ

ຂຶ ້ ນມາ. ຄວາມຕ້ອງການໄລຍະສ້ັນ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການປ່ຽນແທນ ຊັບສິ ນທ ່ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ 

ເຊັ່ ນວ່າ ອາຄານລັດ ທ ່ ເປັນບ່ອນຢູ່ຂອງພະນັກງານ ທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ຕ່ໍໄພພິບັດ 

ແລະ ເປັນບ່ອນເກັບມ້ຽນ ອຸປະກອນ ທ ່ ຈໍ າເປັນ ສໍ າລັບ ການຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ, ການກຽມຄວາມພ້ອມ, 

ການພະຍາກອນອາກາດ, ແລະ ລະບົບແຈ້ງເຕືອນລ່ວງໜ້າ. ໃນໄລຍະກາງ ເຖິງໄລຍະຍາວນ້ັນ, ມັນສໍ າຄັນທ ່

ວ່າ ຂະແໜງການທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຕ້ອງເຊື່ ອມສານ ແລະ ຈັດຕ້ັງ ມາດຕະການ ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ຕ່ໍ

ໄພພິບັດ ເຂົ ້ າໃສ່ໃນ ຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ, ລະບຽບການ ແລະ ການປະຕິບັດງານ ຂອງພວກເຂົ າ. ມາດ

ຕະການເພ່ືອແກ້ໄຂ ຄວາມຕ້ອງການ ໃນ 5 ຂົງເຂດນ້ັນ ໄດ້ອະທິ ບາຍໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນ ້ .  
 

ເພ່ືອປົກປ້ອງ ໝາກຜົນທ ່ ໄດ້ຮັບມາຈາກການຟື ້ ນຟູ ແລະ ເພ່ືອສ້າງຄື ນໃຫ້ດ ກວ່າເກ່ົາ, ສໍ າຄັນທ ່ ວ່າ ທຸກໆ
ຂະແໜງການ ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ບັນດາຂະແໜງການ ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫ າຍສຸດ
ນ້ັນ ໃຫ້ເຊື່ ອມສານ ແລະ ຈັດຕ້ັງ ມາດຕະການ ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ຕ່ໍໄພພິບັດ ເຂົ ້ າໃສ່ໃນ ຍຸດທະສາດ, 

ແຜນງານ, ລະບຽບການ ແລະ ການປະຕິບັດງານ ຂອງພວກເຂົ າ. ສະນ້ັນ ເພ່ືອສ່ົງເສ ມ ຄວາມສາມາດປັບ

ຕົວກັບໄພພິບັດ ຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານທາງ ມາດຕະການຟື ້ ນຟູໄພພິບັດ (ໄດ້ອະທິ ບາຍໄວ້ໃນພາກສຸດ

ທ້າຍ), ລະບົບ ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ຕ່ໍໄພພິບັດ ຂອງຕົນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ໃຫ້ຫ າຍຂຶ ້ ນ. 

ມາດຕະການ ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ຕ່ໍໄພພິບັດ ຄວນພິຈາລະນາເຖິງ ຄວາມສ່ຽງ ທ ່ ອາດເກ ດຈາກ ໄພ

ອັນຕະລາຍຫ າຍດ້ານ, ພ້ອມທັງ ຫ  ກເວ້ັນ ການພິຈາລະນາພຽງແຕ່ ຄວາມສ່ຽງດຽວ ແຕ່ເປັນການເພ ້ ມຄ
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ວາມສ່ຽງອື່ ນ. ມາດຕະການ ທ ່ ໄດ້ອະທິ ບາຍຫຍໍ ້  ໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນ ້  ແມ່ນຂໍ ້ ກໍານົດໜ້ອຍສຸດ ສໍ າລັບຄວາມ

ຕ້ອງການເລົ່ ານ ້ . 

 

1. ການສ່ົງເສ ມ ແວດລ້ອມດ້ານ ການຈັດຕ້ັງ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ:  

• ສະຫ ຼຸ ບ ແລະ ຮຼັບຮອງເອົາ ກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ວ່າດ້ວຍ ການປ້ອງກຼັນ ແລະ ຄວບຄຼຸມ

ໄພພິບຼັດ ທ ່ ກໍານົດ ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງ ບັນດາກະຊວງ ແລະ ຂະແໜງ
ການຕ້ົນຕໍ ໃນຮອບວຽນຂອງ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ຕ່ໍໄພພິບັດ. ຕົວຢ່າງ: ລະບຸ ຂ້ັນຕອນ ແລະ 
ລະບຽບການ ຂອງ ຄະນະກໍາມະການ ປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ ໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ເພ່ືອໃຫ້ສາມາດ 

ດໍ າເນ ນການ ໄດ້ເຕັມຮູບແບບ, ສັງລວມ ຄະນະກໍາມະການໄພພິບັດ ຂ້ັນແຂວງ ແລະ ຂ້ັນເມື ອງ 

ເຂົ ້ າເປັນໜ່ວຍງານດຽວກັນ ໃນໄລຍະກາງ ເຖິງ ໄລຍະຍາວ, ສ້າງລະບຽບຂ້ັນຕອນ ລະຫວ່າງ 
ລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ສໍ າລັບ ການສະເໜ  ແລະ ການຈັດສ່ົງ ການຊ່ວຍເຫ ື ອ

ສາກົນ, ແລະ ພິຈາລະນາເຖິງ ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງກຸ່ມສັງຄົມສ່ຽງໄພ ແລະ ກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ. ໂດຍອ ງ

ຕາມກົດໝາຍນ ້ , ໃຫ້ຮ່າງ ແລະ ອະນຸມັດ ລະບຽບການ ແລະ ກົດລະບຽບອື່ ນໆ ສໍ າລັບ ບັນດາ

ຫ້ອງການ, ຂະແໜງການ ແລະ ຂະແໜງການປ ກຍ່ອຍ ທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ ນວ່າ ກະສິ ກໍາ, 

ຊົນລະປະທານ, ເຂື່ ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ ້ າ, ສະໜອງນໍ ້ າຄົວເຮື ອນ, ສາທາລະນະສຸກ, ແລະ ປົກປ້ອງ

ສັງຄົມ.70 ສ້າງຍຸດທະສາດການເງິ ນແຫ່ງຊາດ ເພ່ືອການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ໂດຍໃຫ້ມ ເອກະສານ
ການເງິ ນ ທ ່ ເໝາະສົມ ເພ່ືອຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ເຊິ່ ງສອດຄ່ອງກັບ ລະດັບຄວາມສ່ຽງທ ່ ແຕກຕ່າງ
ກັນ. 

• ສະໜຼັບສະໜູນ ການສ້າງ ແລະ ການຈຼັດຕຼັ້ ງປະຕິບຼັດ ຍຼຸດທະສາດ ແລະ ແຜນງານແບບເຊ ່ ອມສານ 

ສ າລຼັບ ເປ້ົາໝາຍພຼັ ດທະນາຢ່າງຍ ນຍົງ ທ່ີຮຼັບຮູ້ເຖິງຄວາມສ່ຽງ ໃນຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 
ໃນບັນດາແຂວງ/ເມື ອງ ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທ ່ ສຸດ ຈາກນໍ ້ າຖ້ວມ ແລະ ມ ຄວາມສ່ຽງໃນອະນາຄົດ.  

 

2. ປັບປຸງ ການປະເມ ນ ໄພພິ ບັດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບອາກາດ ແລະ ຈັດການຂໍ ້ ມູນ ໃຫ້ດ ກວ່າເກົ ່ າ 
ສໍ າລັບ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ຕ່ໍໄພພິ ບັດ:  

• ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ ການເກັບກໍາ, ລາຍງານ ແລະ ການວິ ເຄາະ ຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບ ການສູນເສຍ ແລະ 

ຄວາມເສຍຫາຍ ຈາກໄພພິບັດ ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນ ການວາງແຜນຂະແໜງການ ໃຫ້ໄດ້ດ ກວ່າເກ່ົາ 
ເພ່ືອຫ ຸ ດຜ່ອນ ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ໃນອະນາຄົດ. 

• ປັບປຸງ ຄວາມສາມາດ ໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ຕ່ໍໄພພິບັດ ແລະ ໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ຕ່ໍ
ສະພາບອາກາດ ຂອງບັນດາສະມາຊິ ກຂອງ ຄະນະກໍາມະການ ປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ ໄພພິບັດແຫ່ງ
ຊາດ (ຂ້ັນສູນກາງ ແລະ ຂ້ັນລຸ່ມສູນກາງ) ເພ່ືອສ່ົງເສ ມ ການວາງແຜນຕາມສະພາບຕົວຈິ ງ ເພ່ືອ
ຫ ຸ ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ຕ່ໍໄພພິບັດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍສະພາບອາກາດ ໄດ້ຢ່າງເຊື່ ອມສານກັນ ແລະ 
ລະອຽດຈະແຈ້ງ. 

• ສ່ົງເສ ມຄວາມສາມາດ ໃນການປະເມ ນຄວາມສ່ຽງ ຂອງສູນປະຕິບັດການສຸກເສ ນ ແລະ ພາກສ່ວນ
ອື່ ນໆ ທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງ (ເຊັ່ ນວ່າ ກົມອຸຕຸນິ ຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ໃນກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 

                                                           
70 ກົດລະບຽບ ໄດ້ຮ່າງຂຶ ້ ນມາ ແລະ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດແລ້ວ ຈາກກະຊວງ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ ນໆ, ຍັງລໍ ຖ້າໃຫ້ ກະຊວງຍຸຕິ

ທໍາ ທວນຄື ນ. 
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ແລະ ສິ່ ງແວດລ້ອມ) ເພ່ືອກໍານົດເປົ ້ າໝາຍ ແລະ ວາງແຜນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ຕ່ໍໄພພິບັດ ໃຫ້
ໄດ້ລະອຽດດ ຂຶ ້ ນກວ່າເກ່ົາ.  

• ດໍ າເນ ນການສ້າງແຜນຖ ່ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍນໍ ້ າຖ້ວມ ພ້ອມທັງ ວິ ທ ການປະເມ ນຜົນ ທ ່ ເໝາະສົມ ທ ່ ນໍ າໃຊ້
ກັບ ນໍ ້ າໄຫ ແຮງ (ຈາກເຂື່ ອນ), ຝ່ັງນໍ ້ າ (ແມ່ນໍ ້ າຂອງ ແລະ ສາຂາແມ່ນໍ ້ າຂອງ), ແລະ ນໍ ້ ານອງ (ເຂດພູຜາ). 

• ພັດທະນາຄວາມສາມາດ ສໍ າລັບ ລະບົບສະໜັບສະໜູນ ການຕັດສິ ນໃຈ ໃຫ້ຖ່ວງທັນເວລາ (ຕົວຢ່າງ: 

ການວິ ເຄາະແບບໄວ ແລະ ການວິ ເຄາະຄວາມເປັນມາ ພາຍໃນສູນປະຕິບັດການສຸກເສ ນ) ເພ່ືອສະໜັ
ບສະໜູນ ການແຈ່ງເຕືອນໂດຍກົງ/ການປະຕິບັດງານລ່ວງໜ້າ, ການປະເມ ນຄວາມເສຍຫາຍແບບ
ໄວ, ແລະ ການປະເມ ນ ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ຫ ັ ງໄພພິບັດ, ພ້ອມທັງ ມາດຕະການ

ຟື ້ ນຟູ. 

• ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ ການຄຸ້ມຄອງຂໍ ້ ມູນ ແລະ ຄວາມສາມາດດ້ານ ໄອຊ ທ  ຂອງສູນປະຕິບັດການ
ສຸກເສ ນ ຂ້ັນສູນກາງ ແລະ ຄະນະກໍາມະການໄພພິບັດ ຂ້ັນແຂວງ ແລະ ຂ້ັນເມື ອງ.  

 

3. ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ດ້ານຄວາມສາມາດ ເພື ່ ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປ້ອງກັນ ໄພພິ ບັດ, ປູກຈິ ດສໍ ານຶ ກ ກ່ຽວ
ກັບ ຄວາມສ່ຽງ, ແລະ ໃຫ້ການສຶ ກສາ  
• ດໍ າເນ ນການຝຶກອົບຮົມ, ການຝຶກຊ້ອມ ແລະ ການຈໍ າລອງສະຖານະການ ເປັນປະຈໍ າ ຮ່ວມກັບ ຄະນະ

ກໍາມະການໄພພິບັດ ໂດຍປະສານງານກັບ ພາກສ່ວນ ປ້ອງກັນພົນລະເມື ອງ, ປ້ອງກັນຄວາມ ແລະ 

ຊຸມຊົນ ສໍ າລັບ ຕອບໂຕ້ ແລະ ຟື ້ ນຟູ. 

• ດໍ າເນ ນການຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ຄູຝຶກ ແລະ ພັດທະນາ ໂມດູນພິເສດ ສໍ າລັບ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ; ຈັດຫາ
ສະຖານທ ່  ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນທ ່ ຈໍ າເປັນ ພາຍໃນສູນປະຕິບັດການສຸກເສ ນ ແລະ ຢູ່ພາກສະໜ
າມ. 

• ດໍ າເນ ນການສ່ົງເສ ມ, ການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສ່ຽງ ໃຫ້ຂະແໜງ
ການເສດຖະກິດ, ປະຊາກອນ ແລະ ຂະແໜງສິ່ ງແວດລ້ອມ ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫ າຍທ ່ ສຸດ ແລະ ສ່ຽງ
ໄພທ ່ ສຸດ.  

• ສຶ ກສາປະຊາກອນ ແລະ ປູກຈິ ດສໍ ານຶ ກ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ຄວາມສ່ຽງຈາກ ລະເບ ດບໍ່ ທັນແຕກ ໂດຍ
ເລ ້ ມຈາກ ປະຊາຊົນໃນພ້ືນທ ່  ທ ່ ມ ລະເບ ດບໍ່ ທັນແຕກ ຫ າຍທ ່ ສຸດ ແລະ ສ່ຽງຕ່ໍນໍ ້ າຖ້ວມຫ າຍທ ່ ສຸດ.  

 

4. ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ໃຫ້ລະບົບແຈ້ງເຕື ອນລ່ວງໜ້າໂດຍກົງ ດ້ານການໃຫ້ບໍ ລິ ການ ອຸຕຸນິ ຍົມ-ອຸທົກ
ກະສາດ  

• ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ ການເຊື່ ອມຕ່ໍລະຫວ່າງ ສູນປະຕິບັດການສຸກເສ ນ ກັບບັນດາໜ່ວຍງານ
ຂ້ັນແຂວງ ແລະ ຂ້ັນເມື ອງ ເຊິ່ ງຮວມທັງ ການພັດທະນາ ແລະ ການທົດສອບ ຂ້ັນຕອນປະຕິບັດການ
ມາດຕະຖານ ໃນທຸກໆຂ້ັນ; ສ້າງຄວາມສາມາດ ສໍ າລັບການວິ ເຄາະແບບໄວ ພາຍໃນສູນປະຕິບັດການ
ສຸກເສ ນ; ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນທ ່ ຈໍ າເປັນ. 

• ສ່ົງເສ ມການປະຕິບັດງານ ແລະ ການຮ່ວມມື ກັບ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພ່ືອສ້າງຕ້ັງ ລະບົບແຈ້ງ
ເຕືອນລ່ວງໜ້າໂດຍກົງ: ການປະເມ ນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການວິ ຄາະແບບໄວ (ໂດຍສູນປະຕິບັດການ

ສຸກເສ ນ); ການຕິດຕາມ ໄພອັນຕະລາຍ (ອຸຕຸນິ ຍົມ ໂດຍ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 

ສິ່ ງແວດລ້ອມ, ອຸຕຸນິ ຍົມ-ກະສິ ກໍາ ໂດຍກະຊວງກະສິ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ແລະອື່ ນໆ); ການສ່ົງຂໍ ້ ຄວາມ 

ແລະ ການເຜ ຍແຜ່ ການແຈ້ງເຕືອນ (ທາງໂທລະສັບມື ຖື , ວິ ທະຍຸ, ໂທລະພາບ, ໂທລະໂຄ່ງບ້ານ); 

ແລະ ຄວາມສາມາດ ໃນການຕອບໂທລະສັບ (ສູນປະຕິບັດການສຸກເສ ນ ແລະ ອາສາສະໝັກກູ້ໄພ 
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ໃນທຸກໆຂ້ັນ). ເລັງເປົ ້ າໝາຍໃສ່ ຂົ ງເຂດ ແລະ ຂະແໜງການ ທ ່ ມ ຄວາມສ່ຽງສູງ ເຊັ່ ນວ່າ ຂະແໜງ

ກະສິ ກໍາ, ເຂື່ ອນທ ່ ເປັນຂອງເອກະຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນລຸ່ມນໍ ້ າ ໂຄງສ້າງເລົ່ ານ ້ . 

• ປັບປຸງການປະສານງານ ລະຫວ່າງ ສູນປະຕິບັດການສຸກເສ ນ, ຄະນະກໍາມະການໄພພິບັດ, ກອງທັບ

, ກໍາລັງປ້ອງກັນພົນລະເມື ອງ ແລະ ໜ່ວຍງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ພາຍໃນ ລະບົບສ່ັງການ ໃນ
ທຸກໆຂ້ັນ ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນ ການຕອບໂຕ້ ແລະ ຟື ້ ນຟູ ເຊິ່ ງຮວມທັງ ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຝຶກ
ຊ້ອມຮ່ວມກັນ ແລະ ການພັດທະນາຄວາມສາມາດ ຂອງອາສາສະໝັກບ້ານ.  

• ສ່ົງເສ ມການໃຫ້ບໍ ລິ ການ ຂໍ ້ ມູນດ້ານ ອຸຕຸນິ ຍົມ-ອຸທົກກະສາດ ໂດຍການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ 

ໃຫ້ການສື່ ສານ ແລະ ການພົວພັນກັບ ຜູ້ຊົມໃຊ້ສຸດທ້າຍ; ໃຫ້ຄວາມສໍ າຄັນກັບ ກົນໄກຕ່າງໆ ເພ່ືອ

ອອກແຈ້ງການ ແລະ ເຜ ຍແຜ່ ແຈ້ງເຕືອນລ່ວງໜ້າ; ສ່ົງເສ ມ ການໃຫ້ບໍ ລິ ການດ້ານ ສະພາບ

ອາກາດ ແລະ ອຸທົກກະສາດ; ປັບປຸງການສື່ ສານ ກັບຊຸມຊົນສ່ຽງໄພ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ງານໃນຫ້ອງການສໍ າ

ຄັນ (ເຊິ່ ງຮວມທັງ ລະບົບສ່ັງການ ແລະ ຮູບແບບທ ່ ເໝາະສົມ ກັບສັງຄົມ ແລະ ພາສາ); ໃຫ້ບໍ ລິ ການ

ພິເສດ ສໍ າລັບຜູ້ຊົມໃຊ້ສໍ າຄັນ (ເຊັ່ ນວ່າ ການຕິດຕາມໄພແຫ້ງແລ້ງ ສໍ າລັບ ພາກກະສິ ກໍາ, ການຄຸ້ມ

ຄອງແຫ ່ ງນໍ ້ າ, ພະລັງງານ, ການວາງແຜນ ແລະ ພັດທະນາ ເທດສະບານ, ແລະ ການຂົນສ່ົງ); ແລະ 
ການປັບປຸງ ການເຊື່ ອມຕ່ໍກັບ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານ ໃນຂ້ັນສາກົນ ແລະ ຂ້ັນພາກພ້ືນ ແລະ ບັນດາ
ປະເທດຕ່າງໆ.  

• ສ້າງຄວາມເຂຼັ້ມແຂງ ຄວາມສາມາດ້ານ ອຼຸຕຼຸ ນິຍົມ-ອຼຸ ທົກກະສາດ ໂດຍການສ່ົງເສີມ ຄວາມສາມາດ 

ດ້ານວິຊາການ ແລະ ດ້ານການຄຼຸ ້ມຄອງ ຂອງພະນຼັກງານ (ເຊ່ິງຮວມທຼັງ ຕາໜ່າງສຼັງເກດການ ແລະ 

ເຄ ່ ອງມ ສະໄໝໃໝ່ ສ າລຼັບ ການພະຍາກອນ); ພຼັ ດທະນາມາດຕະການຈຼັດຕຼັ້ ງແຫ່ງຊາດ ສ າລຼັບ 

ການພະຍາກອນ ອຼຸຕຼຸ ນິຍົມ-ອຼຸ ທົກກະສາດ ແລະ ການບ ລິການແຈ້ງເຕ ອນລ່ວງໜ້າ ໂດຍໃຫ້ມີ 

ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮຼັບຜິດຊອບ ທ່ີຈະແຈ້ງ ລະຫວ່າງ ຜູ້ໃຫ້ບ ລິການ ດ້ານອຼຸຕຼຸ ນິຍົມ-ອຼຸ ທົກ

ກະສາດ, ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການແຈ້ງເຕືອນລ່ວງໜ້າ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້.  

• ປຼັບປຼຸ ງຕາໜ່າງສຼັງເກດການ, ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ ໄອຊ ທ , ແລະ ຄວາມສາມາດ ໃນການພະຍາກອນ 

ໂດຍການອອກແບບ ແລະ/ຫ ື  ຟື ້ ນຟູ ຕາໜ່າງສັງເກດການທ ່ ມ ຢູ່ແລ້ວ; ສ້າງຕ້ັງແຜນງານ 

ປະຕິບັດການ ບໍ າລຸງຮັກສາ; ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ ໄອຊ ທ ; ນໍ າສະເໜ  ເຄື່ ອງມື  

ແລະ ວິ ທ ການໃໝ່ໆ (ເຊິ່ ງຮວມທັງ ລະບົບຄາດຄະເນ ແລະ ພະຍາກອນ ຄວາມເປັນໄປໄດ້); ນໍ າສະເ

ໜ  ການຄາດຄະເນຜົນກະທົບ ສໍ າລັບ ໄພອັນຕະລາຍຮຸນແຮງ; ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ ຊ່ອງທາງ 

ແລະ ວິ ທ ການ ສໍ າລັບ ການເຜ ຍແຜ່ ແລະ ການສື່ ສານ; ແລະ ສ້າງຕ້ັງ ຖານຂໍ ້ ມູນນໍ ້ າຖ້ວມແຫ່ງ

ຊາດ. 

 

5. ປ້ອງກັນ ແລະ ຫ ຸ ດຜ່ອນ ໄພພິ ບັດ  

• ສ້າງຕ້ັງ ຫ ື  ພັດທະນາ ແຜນການ, ຂ້ັນຕອນ ແລະ ການປະຕິບັດງານ ສໍ າລັບ ການພັດທະນາທ ່ ຮັບ
ຮູ້ເຖິງຄວາມສ່ຽງ ໂດຍສານຕ່ໍຈາກ ແຜນປະຕິບັດງານ ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ພ້ອມທັງ 
ຮັບປະກັນດ້ານ ຄວາມຕ້ອງການເປັນພິເສດ ຂອງກຸ່ມສັງຄົມສ່ຽງໄພ ແລະ ກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ. 

• ທົດລອງວຽກງານ ກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍໃນ ເຂດ ແລະ ຂະແໜງການ ທ ່ ມ 
ຄວາມສ່ຽງສູງ, ແລະ ທົດລອງ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ໂດຍອ ງຕາມ ຜົນປະໂຫຍດຂອງ 
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ລະບົບນິ ເວດວິ ທະຍາ ເພ່ືອໃຫ້ເກ ດຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດ ສໍ າລັບ ສູນປະຕິບັດການ
ສຸກເສ ນ, ພະນັກງານຂ້ັນເມື ອງ ແລະ ຂ້ັນແຂວງ ແລະ ກະຊວງຕ່າງໆ ທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງ. 

• ປັບປຸງ ການຄຸ້ມຄອງ ກອງທຶ ນສໍ າຮອງເພ່ືອໄພພິບັດ, ເຊື່ ອມຕ່ໍ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ 

ເຂົ ້ າໃນ ຂອບລາຍຈ່າຍໄລະກາງ, ແລະ ນໍ າໃຊ້ເຄື່ ອງມື  ແລະ ລະບຽບການ ວາງແຜນ/ຄັດເລື ອກ ການ

ລົງທຶ ນຂອງລັດ, ພ້ອມທັງເຜ ຍແຜ່ ຂໍ ້ ມູນທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄພພິບັດ ໂດຍກະຊວງແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວັດດ ການສັງຄົມ ໃຫ້ອົງກອນລັດຖະບານທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນຂ້ັນສູນກາງ ແລະ ຂ້ັນແຂວງ ໂດຍ

ເນ້ັນໜັກໃສ່ ຂະແໜງການ ທ ່ ມ ຄວາມສ່ຽງສູງທ ່ ສຸດ.  

• ສ່ົງເສ ມ ຂະແໜງການເອກະຊົນ ເພ່ືອສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ໃຫ້ການວາງແຜນ ສື ບຕ່ໍທຸລະກິດ 

ເຊິ່ ງຮວມທັງ ສິ່ ງຈູງໃຈ ຫ ື  ການຄວບຄຸມ.  

• ປະສານງານ ແລະ ຄວບຄຸມ ການປະສານງານ ລະຫວ່າງ ບັນດາເຂື່ ອນທ ່ ເປັນຂອງເອກະຊົນ (ໃຫ້

ເບິ່ ງພາກກ່ຽວກັບ ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ ແລະ ພະລັງງານ). 

 
 

ຕາຕະລາງ 56: ຄວາມຕ້ອງການ ສ າລຼັບ ການຟ ້ ນຟູ ແລະ ການກ ່ ສ້າງຄ ນ ໃນຂະແໜງການ ຄຼຸ ້ມຄອງ

ຄວາມສ່ຽງຕ ່ ໄພພິບຼັດ, ສ່ິງແວດ ລ້ອມ ແລະ ການປຼັບຕົວເຂ້ົາກຼັບ ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ 

ຂົງເຂດໜ້າ

ວຽກ 
ແຜນວຽກ 

ມູນຄ່າ 

(ຕ ້ ກີບ) 
ພາກສ່ວນຮຼັບຜິດຊອບ 

ຄວາມຕ້ອງການຟ ້ ນຟູໄລຍະສຼັ້ນ (1 ປີ) 

ການຄຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງ ຕ່ໍ
ໄພພະບັດ 

ແລະ ຂະແໜງ
ການ ທ ່ ມ 
ຄວາມສ່ຽງສູງ 

ສ້າງກົດໝາຍໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ, ລະບຽບການ, 

ຂ້ັນຕອນປະຕິບັດງານມາດຕະຖານ ສໍ າລັບ ສູນ
ປະຕິບັດການສຸກເສ ນ, ຄະນະກໍາມະການ ປ້ອງ

ກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ ໄພພິບັດແຂວງ, ແລະ 

ກະຊວງທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງ. 

0,79 

ຄະນະກໍາມະການ ປ້ອງກັນ 

ແລະ ຄວບຄຸມ ໄພພິບັດແຫ່ງ

ຊາດ; ສູນປະ ຕິບັດການສຸກ

ເສ ນ/ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ 

ສະຫວັດດ ການສັງຄົມ; ກະຊວງ

ຍຸຕິທໍາ; ສະພາແຫ່ງຊາດ 

ການຄຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງ ຕ່ໍ
ໄພພະບັດ 

ດໍ າເນ ນ ການປະເມ ນຄວາມຕ້ອງການ ສໍ າລັບ 
ລະບົບສະໜັບສະໜູນການຕັດສິ ນໃນ ຂອງ

ລະບົບສ່ັງການ ແລະ ການປະເມ ນຄວາມສ່ຽງ. 

0,77 

ສູນປະຕິບັດການສຸກເສ ນ/

ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ 

ສະຫວັດດ ການສັງ ຄົມ; ກົມ
ອຸຕຸນິ ຍົມ ແລະ ອຸທົກກະ ສາດ 

ແລະ ຫ້ອງການຕິດຕາມໄພ

ອັນຕະລາຍ; ຄະນະກໍາມະການ 

ປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ 

ໄພພິບັດແຂວງ 
ການຄຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງ ຕ່ໍ
ໄພພະບັດ 

ດໍ າເນ ນການວິ ເຄາະແບບໄວ ແລະ ສ້າງຕ້ັງ ການ
ເຊື່ ອມຕ່ໍສື່ ສານ ສໍ າລັບ ລະບົບສ່ັງການ ຈາກ ສູນ
ປະຕິບັດການສຸກເສ ນ ເຖິງຄະນະກໍາມະການ 

ປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ ໄພພິບັດແຂວງ. 

1,64 

ສູນປະຕິບັດການສຸກເສ ນ/

ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວັດດ ການສັງຄົມ 

ການຄຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງ ຕ່ໍ

ໄພພະບັດ, 

ກໍານົດ ຂ້ັນຕອນປະຕິບັດການມາດຕະຖານ 
ແລະ ຂໍ ້ ກໍານົດຕ່າງໆ ສໍ າລັບ ລະບົບແຈ້ງເຕື ອນ
ລ່ວງໜ້າ ສໍ າລັບ ຊຸມຊົນລຸ່ມເຂື່ ອນ ທ ່ ມ ຄວາມ

ສ່ຽງສູງ; ດໍ າເນ ນການຝຶກອົບຮົມ/ຝຶກຊ້ອມ. 

2,40 

ສູນປະຕິບັດການສຸກເສ ນ/ 

ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ 

ສະຫວັດດ ການສັງ ຄົມ; ຄະນະ
ກໍາມະການ ປ້ອງກັນ ແລະ 
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ພະລຼັ ງງານ 

ແລະ ນ ້ າໃຊ້  
ຄວບຄຸມ ໄພພິບັດແຂວງ; ກົມ

ອຸຕຸນິ ຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ; 

ບໍ ລິ ສັດເຈົ ້ າຂອງເຂື່ ອນ ເອກະ
ຊົນ 

ການຄຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງ ຕ່ໍ
ໄພພະບັດ 

ແລະ ຂະແໜງ
ການ ທ ່ ມ 
ຄວາມສ່ຽງສູງ 

ດໍ າເນ ນການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສ່ຽງ 
ແລະ ການນໍ າໃຊ້ ໃນຂ້ັນ ຄະນະກໍາມະການ ປ້ອງ
ກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ ໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ໂດຍ
ເນ້ັນນ້ັນໃສ່ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ

ລົງທຶ ນ, ສູນປະຕິບັດການສຸກເສ ນ/ກະຊວງ 

ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດ ການສັງຄົມ, ແລະ 

ຄະນະກໍາມະການ ປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ 

ໄພພິບັດແຂວງ. 

0,62 

ສູນປະຕິບັດການສຸກເສ ນ/

ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ 

ສະຫວັດດ ການສັງ ຄົມ; ຄະນະ
ກໍາມະການ ປ້ອງກັນ ແລະ 

ຄວບຄຸມ ໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ; 

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ

ລົງທຶ ນ; ບັນດາກະຊວງທ ່

ກ່ຽວຂ້ອງ; ລັດຖະບານຂ້ັນ

ແຂວງ ແລະ ຂ້ັນເມື ອງ; ຄະນະ
ກໍາມະການ ປ້ອງກັນ ແລະ 
ຄວບຄຸມ ໄພພິບັດແຂວງ 

ການຄຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງ ຕ່ໍ
ໄພພະບັດ 

ແລະ ຂະແໜງ
ການ ທ ່ ມ 
ຄວາມສ່ຽງສູງ 

ສ້າງຂ້ັນຕອນວາງແຜນ ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ 
ໂດຍເລ ້ ມຈາກ ຍຸດທະສາດ ຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ

ແຫ່ງຊາດ. 

1,36 

ສູນປະຕິບັດການສຸກເສ ນ/

ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ 

ສະຫວັດດ ການສັງ ຄົມ; ຄະນະ
ກໍາມະການ ປ້ອງກັນ ແລະ 

ຄວບຄຸມ ໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ; 

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ

ລົງທຶ ນ; ບັນດາກະຊວງທ ່

ກ່ຽວຂ້ອງ; ລັດຖະບານຂ້ັນ

ແຂວງ ແລະ ຂ້ັນເມື ອງ; ຄະນະ
ກໍາມະການ ປ້ອງກັນ ແລະ 
ຄວບຄຸມ ໄພພິບັດແຂວງ 

ການຄຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງ ຕ່ໍ
ໄພພະບັດ 

ແລະ ຂະແໜ
ກງານເງິ ນ  

ສ້າງຍຸດທະສາດການເງິ ນ ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍ

ໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ. 

0,94 

ສູນປະຕິບັດການສຸກເສ ນ/

ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ 

ສະຫວັດດ ການສັງ ຄົມ; 

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ

ລົງທຶ ນ; ກະຊວງການເງິ ນ 

ການຄຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງ ຕ່ໍ

ໄພພະບັດ, 

ກະສິກ າ ແລະ 

ສ່ິງແວດລ້ອມ 

ສ້າງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນງານແບບເຊື່ ອມ
ສານ ສໍ າລັບ ເປົ ້ າໝາຍພັດທະນາຢ່າງຍື ນຍົງ 
ເພື່ ອການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ໃນຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ 
ແລະ ເລ ້ ມຕ້ົນຈາກ ການທົດລອງຄຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງ. 7,70 

ສູນປະຕິບັດການສຸກເສ ນ/

ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ 

ສະຫວັດດ ການສັງ ຄົມ; 

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ; 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະ

ຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລ້ອມ; 

ນາຍບ້ານ ແລະ ຊຸມຊົນ 

ການຄຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງ ຕ່ໍ
ໄພພະບັດ 

ດໍ າເນ ນການລະດົມທຶ ນ ເພື່ ອຫ ຸ ດຜ່ອນໄພພິບັດ, 

ກຽມຄວາມພ້ອມ, ຕອບໂຕ້ ແລະ ຟື ້ ນຟູ. 1,03 

ສູນປະຕິບັດການສຸກເສ ນ/

ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ 

ສະຫວັດດ ການສັງ ຄົມ; ຂະແ



231 
 

ແລະ ຂະແໜ
ງການ ເອກະ
ຊົນ 

ໜງການ ເອກະຊົນ; 

ລັດຖະບານຂ້ັນແຂວງ ແລະ 

ຂ້ັນເມື ອງ; ຄະນະກໍາມະການ 

ປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ 

ໄພພິບັດແຂວງ 

 ລວມຄວາມຕ້ອງການໄລຍະສຼັ້ນ 17,25   

ຄວາມຕ້ອງການຟ ້ ນຟູໄລຍະກາງ (2 ປີ) 

ການຄຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງ ຕ່ໍ
ໄພພະບັດ 

ຮັບປະກັນ ການອະນຸມັດ ດ້ວຍດໍ າລັດ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕ  ສໍ າລັບ ທ ມງານປະເມນຜົນ 
ແລະ ຕອບໂຕ້ໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ແຕ່ເທິ ງລົງ
ລຸ່ມ, ເຕ້ົາໂຮມ ຄະນະກໍາມະການ ປ້ອງກັນ ແລະ 

ຄວບຄຸມ ໄພພິບັດແຂວງ ເຂົ ້ າເປັນໜ່ວຍງານ
ດຽວ.  

1,03 

ຄະນະກໍາມະການ ປ້ອງກັນ 

ແລະ ຄວບຄຸມ ໄພພິບັດແຫ່ງ

ຊາດ; ສະພາແຫ່ງຊາດ; ກະຊວງ
ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດ ການ

ສັງຄົມ; ລັດຖະບານຂ້ັນແຂວງ 

ແລະ ຂ້ັນເມື ອງ; ຄະນະກໍາມະ
ການ ປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ 

ໄພພິບັດແຂວງ 
ການຄຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງ ຕ່ໍ
ໄພພະບັດ  

ຈັດຫາສະຖານທ ່  ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນ ສໍ າ
ລັບຂ້າງເທິ ງນ້ັນ. 

10,27 

ຄະນະກໍາມະການ ປ້ອງກັນ 

ແລະ ຄວບຄຸມ ໄພພິບັດແຫ່ງ

ຊາດ; ສະພາແຫ່ງຊາດ; ກະຊວງ
ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດ ການ

ສັງຄົມ; ລັດຖະບານຂ້ັນແຂວງ 

ແລະ ຂ້ັນເມື ອງ; ຄະນະກໍາມະ
ການ ປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ 

ໄພພິບັດແຂວງ 
ການຄຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງ ຕ່ໍ
ໄພພະບັດ  

ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ໃຫ້ກອງທຶ ນຄຸ້ມຄອງ
ໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ແລະ ສ້າງຕ້ັງ ກອງທຶ ນຄຸ້ມ
ຄອງໄພພິບັດທ້ອງຖ່ິນ ເພື່ ອປິ ດຊ່ອງຫວ່າງ ການ
ເງິ ນ ໂດຍໃຫ້ມ ລະບົບຕິດຕາມ ທ ່ ເໝາະສົມ ສໍ າ
ລັບ ລາຍຈ່າຍໃນການຄຸ້ມຄອງ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍ
ໄພພິບັດ ໃນທ່ົວປະເທດ ແລະ ໃນທ່ົວຂະແໜງ
ການ. 

1,11 

ສູນປະຕິບັດການສຸກເສ ນ/

ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ 

ສະຫວັດດ ການສັງ ຄົມ, 

ກະຊວງການເງິ ນ, ລັດຖະບານ

ຂ້ັນແຂວງ; ຄະນະກໍາມະການ 

ປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ 

ໄພພິບັດແຂວງ 
ການຄຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງ ຕ່ໍ
ໄພພະບັດ  

ດໍ າເນ ນການສ້າງແຜນທ ່  ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍ ໄພນໍ ້ າ
ຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ (ຕາຝ່ັງນໍ ້ າ, ເຂື່ ອນ

ແຕກ, ແລະ ນໍ ້ ານອງ), ແລະ ປັບປຸງການປະເມ ນ

ຄວາມສ່ຽງຫ າຍດ້ານ. 

10,27 

ສູນປະຕິບັດການສຸກເສ ນ/

ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ 

ສະຫວັດດ ການສັງ ຄົມ, 

ກະຊວງກະສິ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, 

ກົມອຸຕຸນິ ຍົມ ແລະ ອຸທົກ

ກະສາດ/ກະຊວງ 
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 

ແລະ ສິ່ ງແວດລ້ອມ, ຄະນະກໍາ
ມາທິ ການແມ່ນໍ ້ າຂອງ 

ການຄຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງ ຕ່ໍ
ໄພພະບັດ  

ສື ບຕ່ໍຝຶກອົບຮົມ ສູນປະຕິບັດການສຸກເສ ນ 
ກ່ຽວກັບ ການວິ ເຄາະ/ປະເມ ນຜົນແບບໄວ. 5,13 

ສູນປະຕິບັດການສຸກເສ ນ/

ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວັດດ ການສັງຄົມ 
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ການຄຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງ ຕ່ໍ
ໄພພະບັດ  

ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ ການສື່ ສານ ແລະ ການ
ຄຸ້ມຄອງຂໍ ້ ມູນ ລະຫວ່າງ ສູນປະຕິບັດການສຸກ
ເສ ນ ແລະ ໜ່ວຍງານໄພພິບັດແຂວງ ແລະ 
ເມື ອງ, ດໍ າເນ ນການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການ

ວາງແຜນຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ວິ ທ ຕອບ
ໂຕ້ແລະຟື ້ ນຟູ, ແລະ ດໍ າເນ ນການຝຶກຊ້ອມ ແລະ 

ຈໍ າລອງເຫດການຕົວຈິ ງ.  

6,42 

ສູນປະຕິບັດການສຸກເສ ນ/

ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ 

ສະຫວັດດ ການສັງ ຄົມ; ຄະນະ
ກໍາມະການ ປ້ອງກັນ ແລະ 
ຄວບຄຸມ ໄພພິບັດແຂວງ  

ການຄຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງ ຕ່ໍ

ໄພພະບັດ, 

ພະລຼັ ງງານ, ນ າ

ໃຊ້ ແລະ ໂຄງ

ລ່າງພ ້ ນຖານ  

ສ້າງ ຂ້ັນຕອນປະຕິບັດງານມາດຕະຖານສຸກ
ເສ ນ ສໍ າລັບ ເຂື່ ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ ້ າ (ຝຶກ

ຊ້ອມຈໍ າລອງເຫດການຕົວຈິ ງ, ຊອກຫາຄວາມ

ສ່ຽງ, ຊ້ອມອົບພະຍົກ, ແລະ ກະກຽມສະຖານທ ່ ). 
5,99 

ສູນປະຕິບັດການສຸກເສ ນ/

ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ 

ສະຫວັດດ ການສັງ ຄົມ; 

ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງ ພະລັງງານ 

ແລະ ນໍ ້ າ; ບໍ ລິ ສັດເຈົ ້ າຂອງ

ເຂື່ ອນເອກະຊົນ; ລັດຖະບານ
ທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ໜ່ວຍງານ
ໄພພິບັດ  

ການຄຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງ ຕ່ໍ
ໄພພະບັດ 

ສ້າງລະບົບແຈ້ງເຕື ອນລ່ວງໜ້າໂດຍກົງ ສໍ າລັບ 
ເຂດພື ້ ນທ ່ ສ່ຽງສູງ ເຊິ່ ງຮວມທັງ ເຂດລຸ່ມເຂື່ ອນ 
ແລະ ເຂດອື່ ນໆ ທ ່ ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ການປະເມ ນ
ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຂ້ັນຕອນຄັດເລື ອກຊຸມຊົນ. 

17,11 

ສູນປະຕິບັດການສຸກເສ ນ/

ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວັດດ ການສັງຄົມ ແລະ 

ໜ່ວຍງານທ້ອງຖ່ິນ, ກົມ

ອຸຕຸນິ ຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ, 

ຫ້ອງການຕິດຕາມໄພ

ອັນຕະລາຍ, ສື່ ມວນຊົນ ແລະ 

ໂທລະຄົມ; ລັດຖະບານຂ້ັນ
ແຂວງ ແລະ ຂ້ັນເມື ອງ  

ການຄຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງ ຕ່ໍ
ໄພພະບັດ 

ແລະ ຂະແໜງ
ການ ທ ່ ມ 
ຄວາມສ່ຽງສູງ 

ສ້າງ ຂ້ັນຕອນປະຕິບັດງານມາດຕະຖານ, ທົບ

ທວນ ລະບຽບການ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວ
ກັບ ການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ, ການ

ຂຶ ້ ນງົ ບປະມານ, ແລະ ການຄັດເລື ອກ ການ

ລົງທຶ ນ ສໍ າລັບ ສູນປະຕິບັດການສຸກເສ ນ/ 

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດ ການສັງຄົມ, 

ຂະແໜງການ ທ ່ ມ ຄວາມສ່ຽງ/ ຂະແໜງການສໍ າ

ຄັນ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶ ນ. 

12,84 

ສູນປະຕິບັດການສຸກເສ ນ/

ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ 

ສະຫວັດດ ການສັງ ຄົມ, 

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ

ລົງທຶ ນ; ບັນດາກະຊວງທ ່

ກ່ຽວຂ້ອງ 

ການຄຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງ ຕ່ໍ
ໄພພະບັດ  

ສ້າງສູນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາຄວາມ
ສາມາດ.  11,12 

ສູນປະຕິບັດການສຸກເສ ນ/

ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວັດດ ການສັງຄົມ 

ການຄຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງ ຕ່ໍ
ໄພພະບັດ  

ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງຄວາມ
ສ່ຽງ ໃນຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ ເຊິ່ ງຮວມທັງ ການຝຶກ
ອົບຮົມ ຮ່ວມກັບ ກອງທັບ, ໜ່ວຍງານປ້ອງກັນ

ພົນລະເມື ອງ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົ ບ. 
17,97 

ສູນປະຕິບັດການສຸກເສ ນ/

ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ 

ສະຫວັດດ ການສັງ ຄົມ; 

ກະຊວງກະສິ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້; 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະ

ຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລ້ອມ; 

ນາຍບ້ານ ແລະ ຊຸມຊົນ 
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ການຄຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງ ຕ່ໍ
ໄພພະບັດ 

ແລະ ຂະແໜ
ງການ ເອກະ
ຊົນ 

ສະໜັບສະໜູນ ຄວາມຕ່ໍເນື່ ອງຂອງທຸລະກິດ 
ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງບໍ ລິ ສັດຕ່ໍສັງຄົມ 
ສໍ າລັບ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ.  

6,85 

ສູນປະຕິບັດການສຸກເສ ນ/

ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ 

ສະຫວັດດ ການສັງ ຄົມ; ຂະແ

ໜງການ ເອກະຊົນ; 

ລັດຖະບານຂ້ັນແຂວງ ແລະ 

ຂ້ັນເມື ອງ; ຄະນະກໍາມະການ 

ປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ 

ໄພພິບັດແຂວງ 

ລວມຄວາມຕ້ອງການໄລຍະກາງ 106,11   

ຄວາມຕ້ອງການຟ ້ ນຟູໄລຍະຍາວ (3 ເຖິງ 5 ປີ) 

ການຄຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງ ຕ່ໍ
ໄພພະບັດ  

ສັງລວມ ຄະນະກໍາມະການ ປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບ
ຄຸມ ໄພພິບັດແຂວງ ເຂົ ້ າເປັນໜ່ວຍງານດຽວ, 

ດໍ າເນ ນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຈໍ າລອງ
ເຫດການ ໃນລະບົບສ່ັງການ, ແລະ ດໍ າເນ ນການ

ວາງແຜນ ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສະໜັບສະ
ໜູນ ລັດຖະບານຂ້ັນແຂວງ. 

7,70 

ສູນປະຕິບັດການສຸກເສ ນ/

ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ 

ສະຫວັດດ ການສັງ ຄົມ; ຄະນະ
ກໍາມະການ ປ້ອງກັນ ແລະ 

ຄວບຄຸມ ໄພພິບັດແຂວງ; 
ລັດຖະບານຂ້ັນແຂວງ ແລະ 
ຂ້ັນເມື ອງ 

ການຄຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງ ຕ່ໍ
ໄພພະບັດ  

ຈັດຕ້ັງ/ສ້າງຄວາມສາມາດເພ ້ ມຕື່ ມ ໃນການຄຸ້ມ

ຄອງຂໍ ້ ມູນ, ການວິ ເຄາະແບບໄວ ແລະ ການປະ

ເມ ນຄວາມສ່ຽງ; ສ້າງຂ້ັນຕອນອັບເດດ ເປັນປະ

ຈໍ າ ສໍ າລັບ ການປະເມ ນຄວາມສ່ຽງ ທ ່ ມ ການວິ
ເຄາະຫ ັ ງເຫດການ. 

6,85 

ສູນປະຕິບັດການສຸກເສ ນ/

ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ 

ສະຫວັດດ ການສັງ ຄົມ; 

ຫ້ອງການ ຕິດຕາມໄພ
ອັນຕະລາຍ 

ການຄຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງ ຕ່ໍ

ໄພພະບັດ, 

ພະລຼັ ງງານ 

ແລະ ນ ້ າໃຊ້ 

ສ້າງລະບຽບການ ແລະ ປັບປຸງການປະສານງານ 
ສໍ າລັບ ການປ່ອຍນໍ ້ າ ຈາກເຂື່ ອນໄຟຟ້າ
ພະລັງງານນໍ ້ າ.  3,00 ພະລັງງານ 

ການຄຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງ ຕ່ໍ
ໄພພະບັດ 

ແລະ ຂະແໜງ
ການ ທ ່ ມ 
ຄວາມສ່ຽງສູງ 

ດໍ າເນ ນການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ, 

ການຂຶ ້ ນງົ ບປະມານ ແລະ ການຄັດເລື ອກ ການ
ລົງທຶ ນ ສໍ າລັບ ສູນປະຕິບັດການສຸກເສ ນ/

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດ ການສັງຄົມ, 

ຂະແໜງການສໍ າຄັນ ແລະ ກະຊວງແຜນການ 
ແລະ ການລົງທຶ ນ. 

6,85 

ສູນປະຕິບັດການສຸກເສ ນ/

ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ 

ສະຫວັດດ ການສັງ ຄົມ; 

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ

ລົງທຶ ນ; ລັດຖະບານຂ້ັນແຂວງ 
ແລະ ຂ້ັນເມື ອງ 

ການຄຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງ ຕ່ໍ
ໄພພະບັດ 

ແລະ ຂະແໜງ
ການ ທ ່ ມ 
ຄວາມສ່ຽງສູງ 

ເຮັດການທົດລອງຄື ນ ສໍ າລັບ ການຄຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງ ຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ. 

21,39 

ສູນປະຕິບັດການສຸກເສ ນ/

ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ 

ສະຫວັດດ ການສັງ ຄົມ; 

ກະຊວງກະສິ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້; 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະ

ຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລ້ອມ; 

ນາຍບ້ານ ແລະ ຊຸມຊົນ  
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ການຄຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງ ຕ່ໍ
ໄພພະບັດ 

ແລະ ຂະແໜ
ງການ ເອກະ
ຊົນ  

ສ່ົງເສ ມ ຄວາມຕ່ໍເນື່ ອງຂອງທຸລະກິດ ແລະ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງບໍ ລິ ສັດຕ່ໍສັງຄົມ ສໍ າລັບ 
ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ. 

6,85 

ສູນປະຕິບັດການສຸກເສ ນ/

ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ 

ສະຫວັດດ ການສັງ ຄົມ; ຂະແ

ໜງການ ເອກະຊົນ; 

ລັດຖະບານຂ້ັນແຂວງ ແລະ 

ຂ້ັນເມື ອງ; ຄະນະກໍາມະການ 

ປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ 

ໄພພິບັດແຂວງ 

ລວມຄວາມຕ້ອງການໄລຍະຍາວ  52,63   

ລວມ  175,99  

ໝາຍເຫດ: DMH = ກົມອຸຕຸນິ ຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ; DRM = ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ; MAF = ກະຊວງກະສິ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້; MOF = 

ກະຊວງການເງິ ນ; MLSW = ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດ ການສັງຄົມ, MPI = ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶ ນ; MOJ = ກະຊວງຍຸຕິທໍາ; 

MONRE = ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາກ ແລະ ສິ່ ງແວດລ້ອມ; NDPCC = ຄະນະກໍາມະການ ປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ ໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ. 

 

ວິທີການ ສ າລຼັບ ການຄຼຸ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ ່ ໄພພິບຼັດ, ສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ການປຼັບຕົວເຂ້ົາກຼັບ ການປ່ຽນ

ແປງດິນຟ້າອາກາດ 

 

ການວິ ເຄາະນ ້  ແມ່ນອ ງຕາມ ການປຶ ກສາຫາລື ກັບ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດ ການສັງຄົມ, ກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລ້ອມ, ບັນດາກະຊວງທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງ, ອົງການກາແດງ ແລະ ຊຸມຊົນ
ຕ່າງໆ. ຂໍ ້ ມູນເບື ້ ອງຕ້ົນ ທ ່ ໄດ້ມາຈາກ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດ ການສັງຄົມ ແລະ ຈາກ ກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ການວິ ເຄາະຂໍ ້ ມູນ ໃນເວລາຕ່ໍມານ້ັນ ໄດ້ຮັບການທົບ
ທວນ ແລະ ຢ້ັງຢື ນຄື ນ ດ້ວຍການປະເມ ນຜົນພາກສະໜາມ, ການຈັດກຸ່ມສົນທະນາ ກັບຊຸມຊົນ, ການສໍ າ
ພາດກັບ ຄະນະກໍາມະການ ໄພພິບັດ ຂ້ັນແຂວງ ແລະ ຂ້ັນເມື ອງ ໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ແຂວງອຸດົມໄຊ, ຄໍ າ
ມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ອັດຕະປື  ເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຮັບ ທັດສະນະ “ແຕ່ເທິ ງລົງລຸ່ມ” ແລະ “ແຕ່ລຸ່ມຂຶ ້ ນເທິ ງ”.  
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ການປົກຄອງ 

 

ສະຫ ຼຸ ບຫຍ ້  ກ່ຽວກຼັບ ການປົກຄອງ 

 

ບັນດາອົງກອນປົກຄອງ ສະໜອງສິ ນຄ້າ ແລະ ໃຫ້ບໍ ລິ ການ ປະຊາຊົນ ແລະ ໃນສະພາບການໄພພິບັດ ອົງ
ກອນປົກຄອງ ຈະຮັກສາກົດໝາຍ ໃນພ້ືນທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ລະບົບປ້ອງກັນພົນລະເມື ອງ ໃນຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ 

ຍັງເຮັດໜ້າທ ່ ນໍ າພາ ໃນການຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ ແລະ ຊ່ວຍເຫ ື ອມະນຸດສະທໍາ. ການວິ ເຄາະນ ້  ເນ້ັນໜັກໃສ່ 

ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ທ ່ ເກ ດຂຶ ້ ນກັບ ຂະແໜງການປົກຄອງ ໃນຂ້ັນລຸ່ມສູນກາງ ເປັນຫ ັ ກ. 

ຄວາມຕ້ອງການຕ້ົນຕໍ ທ ່ ໄດ້ລະບຸມາ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການສ້ອມແປງ ອາຄານປົກຄອງ, ການບັນທຶ ກ
ເອກະສານ, ການສ້າງແຜນທ ່ , ການສື່ ສານ ແລະ ການແຈ້ງເຕ່ືອນລ່ວງໜ້າ. ຄວາມເສຍຫາຍໂດຍລວມ ທ ່

ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຫ້ອງການປົກຄອງບ້ານ ມ ມູນຄ່າຄາດຄະເນ 10,24 ຕ້ືກ ບ ໂດຍອ ງຕາມ ການເກັບກໍາຂໍ ້ ມູນແບບ

ໄວ ຈາກ 8 ບ້ານ ໃນ 2 ແຂວງ (ອັດຕະປື  ແລະ ອຸດົມໄຊ). ຕົວເລກຕ່າງໆ ຕາມ ການລາຍງານຈາກ ກະຊວງແຮງ
ງານ ແລະ ສະຫວັດດ ການສັງຄົມ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ບ້ານທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ທັງໝົດ 780 ບ້ານ ເຊິ່ ງຄາດຄະ

ເນຄວາມເສຍຫາຍ ລວມທັງໝົດ ແມ່ນ 131,351 ຕ້ືກ ບ. ຄວາມຕ້ອງການ ທ່ີໄດ້ລະບຼຸ ໄວ້ ຈາກການເກຼັບກ າ

ຂ ້ ມູນແບບໄວນຼັ້ນ ຄາດຄະເນ ຕ ່ າສຼຸດ ຢູ່ທີ 72,71 ຕ ້ ກີບ ໃນໄລຍະຍາວ. ຄວາມຕ້ອງການ ໃນຂະແໜງການ

ປົກຄອງ ໃນຂຼັ້ນສູນກາງ ແມ່ນກວມຢູ່ໃນພາກ ກ່ຽວກຼັບ ການຄຼຸ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ ່ ໄພພິບຼັດ ຂອງບົດລາຍ

ງານສະບຼັບນ້ີ.  

 

ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ  ກ່ຽວກຼັບ ການປົກຄອງ  

 

ພາກສ່ວນປົກຄອງ ຂ້າງລຸ່ມນ ້  ມ ໜ້າທ ່  ຄວບຄຸມລວມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ການປົກຄອງ ໃນ ສປປ ລາວ 

ໃນຂ້ັນແຂວງ, ຂ້ັນເມື ອງ ແລະ ຂ້ັນຊຸມຊົນ: ກະຊວງພາຍໃນ ມ ໜ້າທ ່ ອອກເອກະສານທາງການ ເຊັ່ ນວ່າ ບັດ

ປະຈໍ າຕົວ ແລະອື ່ ນໆ; ກະຊວງຍຸຕິ ທໍາ ມ ໜ້າທ ່ ຕັດສິ ນ ແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ໃຫ້ບໍ ລິ ການ ຮັບຮອງເອກະສານ
ຄອບຄົວ; ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ມ ໜ້າທ ່  ຮັກສາຄວາມສະຫງົບຮຽບຮ້ອຍ ຂອງສັງຄົມ ແລະ ສະໜັ

ບສະໜູນ ອາສາກູ້ໄພ ໃນເວລາເກ ດໄພພິບັດ ແລະ ລະບຸ ການເສຍຊ ວິ ດຈາກໄພພິບັດ; ກະຊວງປ້ອງກັນປະ
ເທດ ມ ໜ້າທ ່ ຄວບຄຸມ ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ແລະ ໜ່ວຍງານປົກປ້ອງພົນລະເມື ອງຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນພາຍໃນ
ຊຸມຊົນ ແລະ ເຮັດໜ້າທ ່ ເປັນອາສາກູ້ໄພໃນຂ້ັນຊຸມຊົນ ແລະ ຂ້ັນອື່ ນໆ; ແລະ ກະຊວງຖະແຫ ງ ຂ່າວ ວັດທະນາ
ທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ມ ໜ້າທ ່ ຮັບຜິດຊອບ ເຜ ຍແຜ່ຂໍ ້ ມູນ ໃນເວລາເກ ດໄພພິບັດ ເຊິ່ ງຮວມທັງ ການແຈ້ງ
ເຕືອນລ່ວງໜ້າ ທາງສື່ ສານມວນຊົນ (ສະຖານນ ໂທລະພາບ ແລະ ວິ ທະຍຸ ແລະ ຕາໜ່າງໂທລະໂຄ່ງ ໃນຂັນ

ບ້ານ). ບັນດາກະຊວງເລົ່ ານ ້  ມ ພາກສ່ວນຕາງໜ້າ ຢູ່ທຸກໆເທດສະບານແຂວງ ແລະ ເທດສະບານເມື ອງ ເພ່ືອ
ຮັບປະກັນ ການບໍ ລິ ການປະຊາຊົນ ລົງໄປເຖິງຂ້ັນບ້ານ. ນອກຈາກໜ້າທ ່  ທ ່ ໄດ້ກ່າວມານັນແລ້ວ, ໜ່ວຍງານ
ປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ ຍັງເຮັດໜ້າທ ່ ສໍ າຄັນ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ການຊ່ວຍເຫ ື ອຈາກ ພາກລັດ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ 

ຈາກສາກົນ ສໍ າລັບ ການຟື ້ ນຟູ.  

 

ການປະເມີນຜົນກະທົບ ຈາກໄພພິບຼັດ ຕ ່ ກຼັບ ຂະແໜງການປົກຄອງ  
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ໜ່ວຍງານປົກຄອງ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ໃນທາງດ້ານ ຫ້ອງການປົກຄອງ ແລະ ສະຖານທ ່ ສື ່ ສານ ໃນພື ້ ນ
ທ ່ ໄດ້ຮັບ ຜົນກະທົບ ຈາກນໍ ້ າຖ້ວມ ເຊິ່ ງບາງແຫ່ງ ກ່ໍຖື ກນໍ ້ າພັດໄປໝົດກ້ຽງ. ໃນບາງກໍລະນ , ອຸປະກອນທ ່ ຈໍ າ
ເປັນ ເພ່ືອປະຕິບັດໜ້າທ ່  ຂອງກະຊວງຕ່າງໆ (ເຊັ່ ນວ່າ ແຜນທ ່ , ການສ້າງ ແລະ ການເກັບມ້ຽນ ເອກະສານ

ທາງການ, ການສື່ ສານ ແລະອື່ ນໆ) ກ່ໍໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ຈໍ າເປັນຕ້ອງໄດ້ສ້ອມແປງ ຫ ື  ປ່ຽນແປນ, 

ແລະ ໃນບາງກໍລະນ  ກ່ໍຕ້ອງການ ຍົກລະດັບປະສິ ດທິ ພາບ ໃນແວດລ້ອມທ ່ ປອດໄພ. ຕົວຢ່າງຂອງຄວາມເສຍ
ຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ໃນຂະແໜງການປ ກຍ່ອຍ ຕ່າງໆ ໄດ້ອະທິ ບາຍໄວ້ໃນ ຂ້າງລຸ່ມນ ້  ແລະ ໄດ້ສະຫ ຸ ບຫຍໍ ້

ໄວ້ໃນ ຕາຕະລາງ 57.  

 

ຄວາມເສຍຫາຍ 

 

ກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກຼັນຄວາມສະຫງົບ: ມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍ ທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການອອກ
ເອກະສານທາງການສໍ າຄັນ ຄື ນໃໝ່ ໂດຍກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງພົນລະເມື ອງ ພາຍໃຕ້ 

ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບນ້ັນ ຄາດຄະເນວ່າ ຈະຂຶ ້ ນເຖິງ 1,2 ຕ້ືກ ບ. ຫ້ອງການປົກຄອງບ້ານ ຂອງ 8 

ອໍ ານາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ເຊິ່ ງປະກອບດ້ວຍ ຫ້ອງການຢູ່ ບ້ານໃໝ່ດ ບ້ານທ່າ

ຫ ນ, ບ້ານຫ ນລາດ, ບ້ານທ່າແສງຈັນ, ບ້ານສະມ່ົງ ແລະ ບ້ານແຖ ໃນແຂວງອັດຕະປື  ແລະ ບ້ານໝົກພົງ 

ແລະ ບ້ານພູຫ ວງ ໃນແຂວງອຸດົມໄຊ. ຊັບສິ ນທ ່ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ປະກອບດ້ວຍ ເອກະສານບັນທຶ ກ, 

ອຸປະກອນໄຟຟ້າ ແລະ ສິ່ ງອໍ ານວຍຄວາມສະດວກອື່ ນໆ ໃນຫ້ອງການ. ເອກະສານສໍ າຄັນ ທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ 

ການຈົດທະບຽນພົນລະເມື ອງ ເຊັ່ ນວ່າ ໃບຢ້ັງຢື ນການເກ ດ ແລະ ໃນແຕ່ງງານ ແລະ ເອກະສານທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບ ການຢ່າຮ້າງ, ເສຍຊ ວິ ດ, ປ່ຽນຊື່  ແລະ ອົບພະຍົກ ກ່ໍຖື ກນໍ ້ າພັດໄປໝົດກ່ຽງ. ໃນເມື ອງສະໜາມໄຊ, ປື ້

ມສໍ າມະໂນຄົວ ແລະ ບັດປະຈໍ າຕົວ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ຈໍ າເປັນຕ້ອງໄດ້ອອກຄື ນໃຫ້ໃໝ່. ມູນຄ່າ
ຄວາມເສຍຫາຍ ລວມທັງໝົດ ສໍ າລັບຫ້ອງການເລົ່ ານ ້  ໃນ 8 ບ້ານ ຄາດຄະເນຢູ່ທ ່  1,25 ຕ້ືກ ບ ເຊິ່ ງຄວາມເສຍ

ຫາຍສະເລ່ຍຕ່ໍບ້ານ ຄາດຄະເນຢູ່ທ ່  0,156 ຕ້ືກ ບ. (ການຄິ ດໄລ່ຕົວແທນ ທ ່ ອ ງຕາມຕົວເລກນ ້  ແລະ ອ ງຕາມ ຂໍ ້

ມູນ ທ ່ ໄດ້ຈາກ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດ ການສັງຄົມ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຮູ້ ຄວາມເສຍຫາຍລວມທັງໝົດ 

ຄາດຄະເນຢູ່ທ  121,68 ຕ້ືກ ບ ສໍ າລັບ ຫ້ອງການປົກຄອງບ້ານ ໃນ 780 ບ້ານທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໃນ 9 ແຂວງ. 

ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ເນື່ ອງຈາກວ່າ ບໍ່ ໄດ້ປະເມ ນບ້ານອື່ ນໆໂດຍກົງ, ສະນ້ັນ ຈຶ່ ງສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ພຽງແຕ່ 

ຄວາມເສຍຫາຍທ ່ ອາດເກ ດຂຶ ້ ນເທົ່ ານ້ັນ ດ່ັງສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນ ຕາຕະລາງ 57.)  

 

ຄວາມເສຍຫາຍ ທ ່ ກະທົບກັບ ການບໍ ລິ ການ ຂອງ ກົມແຜນທ ່  ຂອງກະຊວງພາຍໃນ ສໍ າລັບ ບ້ານຕ່າງໆ ໃນ
ແຂວງອັດຕະປື ນ້ັນ ປະກອບດ້ວຍ ການສູນເສຍຂໍ ້ ມູນ ກ່ຽວກັບ ຈຸດພິ ກັດ, ຈຸດລະດັບ ແລະ ຊັບສິ ນອື ່ ນໆ ທ ່

ຈໍ າເປັນສໍ າລັບ ການສ້າງແຜນທ ່ . ການສູນເສຍຂໍ ້ ມູນນ ້  ຈະເຮັດໃຫ້ເກ ດຄວາມຊັກຊ້າຫ າຍ ໃນການກໍານົດ

ຈຸດ ຫ ື  ຂອບເຂດແນ່ນອນ ຂອງເຮື ອນ, ວັດ, ພື ້ ນທ ່ ປູກຝັງ, ແລະ ໂຄງລ່າງພື ້ ນຖານອື ່ ນໆ. ຄວາມເສຍຫາຍ

ລວມທັງໝົດ ຕ່ໍກັບແຜນທ ່  ພາຍໃນແຂວງອັດຕະປື  ຄາດຄະເນຢູ່ທ ່  0,29 ຕື ້ ກ ບ.  

 

ກະຊວງຖະແຫ ງຂ່າວ ວຼັດທະນາທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ: ໃນປະມານ 19 ບ້ານ ໃນແຂວງອັດຕະປື , ໂທລະໂຄ່ງ 40 

ຊຸດ ທ ່ ເປັນຂອງ ກະຊວງຖະແຫ ງຂ່າວວັດທະນາທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ເຊິ່ ງຮວມທັງ
ບັນດາໂທລະໂຄ່ງທ ່ ຢູ່ຫ້ອງ ການ ແລະ ສະຖານນ ວິ ທະຍຸ ໃນ 6 ບ້ານ. ແຂວງອື່ ນໆ ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ມ ໂທລະ
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ໂຄງ 150 ຊຸດ ທ ່ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ລວມທັງໝົດ ມ ໂທລະໂຄງ 190 ຊຸດ ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໃນ

ທ່ົວປະເທດ. ຄວາມເສຍຫາຍລວມທັງໝົດ ຄາດຄະເນຢູ່ທ  6,98 ຕືກ ບ. ໃນເມື ອງສະໜາມໄຊ, ສະຖານ 

ວິ ທະຍຸ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃໝ່ ເຊິ່ ງເປັນສ່ວນໜ່ຶງ ຂອງການຟື ້ ນຟູ.  

 

ກະຊວງປ້ອງກຼັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກຼັນປະເທດ: ພາກສ່ວນເຫລົ່ ານ ້  ເກ ດຄວາມເສຍຫາຍ

ກັບ ອຸປະກອນ ທ ່ ນໍ າໃຊ້ ໃນເວລາຕອບໂຕ້ກັບ ນໍ ້ າຖ້ວມ 2018. ຍ້ອນບໍ່ ມ ຂໍ ້ ມູນ. ສະນ້ັນ, ຈຶ່ ງບໍ່ ສາມາດຄິ ດໄລ່

ໄດ້. 

 

ຕາຕະລາງ 57: ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ຕົວເລກຄາດຄະເນ (ຕ ້ ກີບ) ສ າລຼັບ ຂະແໜງການປົກຄອງ  

ກະຊວງ ລາຍະອຽດຂອງ ລາຍການທ່ີໄດ້ຮຼັບຜົນກະທົບ ຄວາມເສຍຫາຍ ຕົວເລກຄາດຄະເນ 

ກະຊວງພາຍ

ໃນ 

ແຜນທ ່ ປົກຄອງ 0,29 0,29 

ຫ້ອງການປົກຄອງບ້ານ 1,25 121,680 

ກະຊວງພາຍ

ໃນ ແລະ 

ກະຊວງປ້ອງ

ກຼັນຄວາມ

ສະຫງົບ 

ເອກະສານຄຸ້ມຄອງພົນລະເມື ອງ/ເອກະສານ
ສໍ າຄັນ  

1,20 1,20 

ກະຊວງຖະແຫ 

ງ ຂ່າວ 

ວຼັດທະນາທ າ 

ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 

ສື່ ສານມວນຊົນ/ເຜ ຍແຜ່ຂໍ ້ ມູນ  6,98 

 
 

6,98 

ກະຊວງຍຼຸ ຕິທ າ 

ຊັບສິ ນ ທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຮັບຮອງ
ເອກະສານຄອບຄົວ ແລະ ບໍ ລິ ການໃຫ້ຄວາ
ມຍຸຕິທໍາກັບເດັກ 

0,52 1,201 

ລວມ  10,24 131,351 

ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ຕົວເລກຄາດຄະເນ ແມ່ນອ ງຕາມ ຂໍ ້ ມູນຂອງ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດ ການສັງຄົມ.  

ໝາຍເຫດ: MICT = ກະຊວງຖະແຫ ງຂ່າວ ວຼັດທະນາທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ; MOHA = ກະຊວງພາຍໃນ; MPS = ກະຊວງປ້ອງກຼັນຄວາມສະຫງົບ; 

MOJ = ກະຊວງຍຼຸ ຕິທ າ. 

 

ລວມຂະແໜງການ: ໂດຍການຮວມເອົາ ການຄາດຄະເນ ສ າລຼັບ ທຼຸກໆຂະແໜງການຍ່ອຍ ເຮຼັດໃຫ້ໄດ້ ມູນ

ຄ່າຄວາມເສຍຫາຍລວມ ໃນຂະແໜງການປົກຄອງ ຄາດຄະເນຢູ່ທ່ີ 131,351 ຕ ້ ກີບ. ຕົວເລກຄາດຄະເນນ້ີ 

ບ ່ ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫຼັ ນ ສະພາບການຕົວຈິງ ເນ ່ ອງຈາກວ່າ ບົດລາຍງານຂອງ ກອງເລຂາ ປະເມີນຄວາມ

ຕ້ອງການຫ ຼັ ງໄພພິບຼັດ ບ ່ ສາມາດຮູ້ ຕົວເລກທ່ີແນ່ນອນໄດ້ ສ າລຼັບ ຈ ານວນບ້ານ ທ່ີໄດ້ຮຼັບຜົນກະທົບ ໃນ

ແຂວງຕ່າງໆ. ນອກຈາກນຼັ້ນແລ້ວ, ບ ່ ແມ່ນທຼຸກໆກະຊວງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ທ່ີໄດ້ສະໜອງຂ ້ ມູນ ທຼັນເວລາ.  
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ການສູນເສຍ 

ຍຼຸດທະສາດຟ ້ ນຟູ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ສ າລຼັບ ຂະແໜງການປົກຄອງ  

 

ຄວາມຕ້ອງການ ສໍ າລັບ ການກ່ໍສ້າງຄື ນ ແລະ ການຟື ້ ນຟູ ຂະແໜງການປົກຄອງ ປະກອບດ້ວຍ ການສ້າງ
ຄື ນ ແລະ ການປັບປຸງ ສະຖານທ ່  ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ ເພ່ືອຮັບມື ກັບ ຄວາມຕ້ອງການທ ່ ເພ ້ ມຂຶ ້ ນ ຫ ັ ງ

ຈາກນໍ ້ າຖ້ວມ, ພ້ອມທັງ ຮັກສາ ຫ ື  ປ່ຽນແທນ ພະນັກງານ ທ ່ ຂາດຫາຍໄປ. ຍ້ອນວ່າ ພາກສ່ວນປົກຄອງສູນ

ກາງ ແລະ ທ້ອງຖ່ິນ ເຮັດໜ້າທ ່ ສໍ າຄັນ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ການຊ່ວຍເຫ ື ອຂອງລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ສາກົນ 

ໃນໄລຍະຟື ້ ນຟູ, ສະນ້ັນ ມັນຈຶ່ ງສໍ າຄັນທ ່ ຕ້ອງສ້າງ ຄວາມເຂ້ັມແຂງ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ດ້ານວິ ຊາການ 

ເພ່ືອດໍ າເນ ນວຽກງານທ ່ ຈໍ າເປັນ. ຄວາມຕ້ອງການ ສໍ າລັບ ການຟື ້ ນຟູ ໄດ້ສະເໜ ໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນ ້  ຕາມແຕ່ລະ

ກະຊວງ.  

 

ກະຊວງພາຍໃນ ໄດ້ລະບຸເຖິງ ຄວາມຕ້ອງການດ່ັງລຸ່ມນ ້  ສໍ າລັບ ການຟື ້ ນຟູ ແລະ ເພ່ືອຫ ຸ ດຜ່ອນຜົນກະທົບ 

ຂອງໄພພິບັດ ໃນອະນາຄົດ:  

 

• ຫ້ອງການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ ຈ າເປຼັນຕ້ອງໄດ້ຮຼັບການສ້ອມແປງ, ຕິດຕຼັ້ ງເຄ ່ ອງໃຊ້ ແລະ ໃນບາງກ 

ລະນີ ກ ່ ຍົກຍ້າຍ ໄປພ ້ ນທ່ີ ທ່ີມີຄວາມສ່ຽງໜ້ອຍ ຕ ່ ໄພອຼັ ນຕະລາຍທາງທ າມະຊາດ ເຊຼັ່ ນວ່າ ນ ້ າ

ຖ້ວມ. ການສູນເສຍທາງດ້ານ ອຼຸປະກອນ, ພາຫະນະ ແລະ ຊຼັບສິນເງິນສົດ ຕ້ອງໄດ້ຮຼັບການຊົດເຊີຍ

ຄ ນ. ຫ້ອງການປົກຄອງ ທ່ີເປຼັນບ່ອນຕຼັ້ ງຂອງ ຄະນະກ າມະການໄພພິບຼັດ ຂຼັ້ນແຂວງ ແລະ ຂຼັ້ນ

ເມ ອງ ຕ້ອງມີເຄ ່ ອງປຼັ່ນໄຟ ແລະ ອຼຸປະກອນອ ່ ນໆ ເພ ່ ອຮຼັບປະກຼັນໃຫ້ພວກເຂົາ ສາມາດສ ບຕ ່ ເຮຼັດ

ໜ້າທ່ີຂອງພວກເຂົາ ເຊ່ິງເປຼັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງ ລະບົບສຼັ່ ງການ ສ າລຼັບ ການຕອບໂຕ້ໄພພິບຼັດ (ນ າ

ພາໂດຍ ສູນປະຕິບຼັດການສຼຸກເສີນ ຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວຼັດດີການສຼັງຄົມ ດຼັ່ ງທ່ີໄດ້

ອະທິບາຍໄວ້ໃນ ພາກກ່ຽວກຼັບ ການຄຼຸ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ ່ ໄພພິບຼັດ).  

• ກົມຄຼຸ ້ມຄອງພົນລະເມ ອງ ຂອງກະຊວງພາຍໃນ (ໂດຍປະສານງານກຼັບ ກະຊວງປ້ອງກຼັນຄວາມສະ

ຫງົບ) ຈ າເປຼັນຕ້ອງ ຟ ້ ນຟູຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ໃນການອອກ (ອອກຄ ນ) ເອກະສານທາງການ

ສ າຄຼັນ ເຊ່ິງຖ້າຂາດເຂີນຄວາມສາມາດ ດຼັ່ ງກ່າວນຼັ້ນ ຈະກະທົບຮຼຸນແຮງກຼັບ ການບ ລິການສ າຄຼັນ

ຂອງຝ່າຍປົກຄອງ. ສ່ິງເລ່ົານ້ີ ປະກອບດ້ວຍ ເອກະສານຕ່າງໆ ທ່ີຈ າເປຼັນ ເພ ່ ອລະບຼຸ ຕົວຕົນ ແລະ ສ າ

ລຼັບການເດີນທາງ (ເຊຼັ່ ນວ່າ ໃບຢຼັ້ ງຢ ນການເກີດ ເພ ່ ອເຮຼັດໜຼັ ງສ ຜ່ານແດນ) ແລະ ເອກະສານອ ່ ນໆ 

ທ່ີຈ າເປຼັນ ສ າລຼັບ ການຂ້ຶນທະບຽນພົນລະເມ ອງ (ເກີດ, ຕາຍ, ແຕ່ງງານ ແລະອ ່ ນໆ).  

• ການສ້າງແຜນທ ່  ຄວນເຮັດຄື ນໃນໄລຍະສ້ັນ. ຖ້າວ່າ ຄວາມສາມາດຂອງ ກະຊວງພາຍໃນ ໃນການ

ສ້າງແຜນທ ່ ຊັບສິ ນ ພາຍໃນເຂດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກນໍ ້ າຖ້ວມນ້ັນ ບໍ ່ ສາມາດຟື ້ ນຟູມາຄື ນໄດ້ໄວ, 

ຂໍ ້ ຜິດພາດ ຈະເກ ດຂຶ ້ ນກັບ ການປັກຫ ັ ກໝາຍ ເຊິ ່ ງຈະກະທົບຮຸນແຮງກັບ ຄວາມພະຍາຍາມຟື ້ ນຟູ 

ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໃນຂະແໜງການທ ່ ຢູ່ອາໃສ ແລະ ໃນພາກສ່ວນເອກະຊົນ (ຕົວຢ່າງ: ກະສິ ກໍາ 

ແລະ ທຸລະກິ ດທ້ອງຖິ ່ ນ). ຖ້າວ່າ ເຂດແດນ ບໍ ່ ໄດ້ຖື ກກໍານົດຄື ນໃໝ່ ຢ່າງຖື ກຕ້ອງນ້ັນ, ວິ ທ ການ 

“ສ້າງຄື ນໃຫ້ດ ກວ່າເກົ ່ າ” ຈະເປັນໄປບໍ ່ ໄດ້ ແລະ ອາດເກ ດຂໍ ້ ຖົກຖຽງ ແລະ ຂໍ ້ ຂັດແຍ່ງ ຖ້າບໍ ່ ຫາວິ ທ ແກ້

ໄຂ.  
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• ທ້າຍສຼຸດແລ້ວ, ຄວາມສາມາດດ້ານ ຊຼັບພະຍາກອນມະນຼຸດ ຂອງກະຊວງພາຍໃນ ຈ າເປຼັນຕ້ອງໄດ້

ພຼັ ດທະນາເພ້ີມຕ ່ ມ ເພ ່ ອໃຫ້ ການບ ລິການສ າຄຼັນຂອງຝ່າຍປົກຄອງ ສາມາດສ ບຕ ່ ໄດ້ ໃນໄລຍະນ ້ າ

ຖ້ວມ ແລະ ໃນເວລາເກີດໄພພິບຼັດອ ່ ນໆ.  

 

ກະຊວງຖະແຫ ງຂ່າວ ວຼັດທະນາທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຈ າເປຼັນຕ້ອງໄດ້ ສ້ອມແປງ ຫ້ອງການ ຈ ານວນໜ່ຶງ 

ແລະ ສະຖານນີວິທະຍຼຸ  ທ່ີໄດ້ຮຼັບຜົນກະທົບຈາກ ໄພພິບຼັດ ແລະ ຕິດຕຼັ້ ງ ໂທລະໂຄງ 40 ຊຼຸດ ເຊ່ິງໄດ້ຮຼັບຄວາມ

ເສຍຫາຍ ໃນ 19 ບ້ານ ໃນເຂດພ ້ ນທ່ີ ທ່ີໄດ້ຮຼັບຜົນກະທົບ ໜຼັກໜ່ວງທ່ີສຼຸດ ໃນແຂວງອຼັ ດຕະປ , ພ້ອມທຼັງ 

ໂທລະໂຄງ ອີກ 150 ຊຼຸດ ທ່ີໄດ້ຮຼັບຄວາມເສຍຫາຍ ທ່ົວປະເທດ. ໂດຍອີງຕາມ ຫ ຼັ ກການຂອງ ການສ້າງຄ ນ

ໃຫ້ດີກວ່າເກ່ົາ, ການປ່ຽນແທນ ໂທລະໂຄ່ງເລ່ົານ້ີ ຈະກາຍມາເປຼັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງ ລະບົບແຈ້ງເຕ ອນລ່ວງໜ້

າ.  

 

ກະຊວງຍຼຸ ຕິທ າ ຈໍ າເປັນຕ້ອງຢູ່ໃນຈຸດທ ່  ສາມາດຕອບສະໜອງ ຄວາມຕ້ອງການເພ ້ ມຂຶ ້ ນ ສໍ າລັບ ການ
ຮັບຮອງເອກະສານຄອບຄົວ ຍ້ອນນໍ ້ າຖ້ວມຄ້ັງນ ້ . ສິ່ ງອໍ ານວຍຄວາມສະດວກເພ ້ ມຕ່ືມ (ໜ່ວຍງານເຄື່ ອນທ ່ ) 

ແລະ ພະນັກງານ ແມ່ນຈະມ ຄວາມຈໍ າເປັນ, ພ້ອມທັງ ການສ້າງຄວາມສາມາດ. 

 

ກະຊວງປ້ອງກຼັນຄວາມສະຫງົບ ຈະພະຍາຍາມປັບປຸງ ຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ໂດຍການຝຶກອົບຮົມ ແລະ 
ຝຶກຊ້ອມ ເພ່ືອຮັກສາຄວາມສະຫງົບຂອງສັງຄົມ ໃນເວລາ ແລະ ຫ ັ ງເກ ດໄພພິບັດ ພ້ອມທັງ ຍົກລະດັບ 

ຄວາມສາມາດດ້ານວິ ຊາການ ຂອງຕົນ ໃນການຄ້ົນຫາຜູ້ສູນຫາຍ. 

 

ໜ່ວຍງານຕອບໂຕ້ໄພພິບຼັດ ກະຊວງປ້ອງກຼັນປະເທດ ເບ່ິງເຫຼັ ນໄດ້ວ່າ ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຝຶກ

ຊ້ອມ ແມ່ນເປຼັນ ການພຼັ ດທະນາຄວາມສາມາດຕົນຕ  ພາຍໃນກອງທຼັບປະຊາຊົນລາວ. ບູລິມະສິດອ ່ ນໆ 

ປະກອບດ້ວຍ ການສ້າງຕຼັ້ ງ ທີມງານຄ້ົນຫາ, ກູ້ໄພ ແລະ ຊ່ວຍເຫ  ອການແພດສຼຸກເສີນ ເພ້ີມຕ ່ ມ ແລະ ສ້າງ

ຄວາມເຂຼັ້ມແຂງ ໃຫ້ທີມງານທ່ີມີຢູ່ແລ້ວ. ສ່ິງດຼັ່ ງກ່າວນ້ີ ຈະຕ້ອງການ ຄວາມຊ ານານ, ຄວາມຮູ້, ທຼັກສະດ້ານ

ວິຊາການ ແລະ ວິທີປະຕິບຼັດທ່ີດີສຼຸດ ຈາກອົງກອນຕ່າງໆ ທຼັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ຄວາມຕ້ອງການ

ເລ່ົານ້ີ ໄດ້ລວມຢູ່ໃນ ພາກກ່ຽວກຼັບ ການຄຼຸ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ ່ ໄພພິບຼັດ.  

 

ຕາຕະລາງ 58: ຄວາມຕ້ອງການ ສ າລຼັບ ການຟ ້ ນຟູໄພພິບຼັດ ແລະ ກ ່ ສ້າງຄ ນໃໝ່  

ໄລຍະສຼັ້ນ (1 ປີ) 

ແຜນງານ ແລະ/ຫ   ໜ້າວຽກ  
ມູນຄ່າ (ຕ ້ ກີບ) 

ພາກສ່ວນ

ຮຼັບຜິດຊອບ 

ສ້ອມແປງ ແລະ ປ່ຽນແທນ ອຼຸປະກອນສ້າງແຜນທ່ີ 0,29 ກະຊວງພາຍໃນ 

ສ້ອມແປງ ແລະ ປ່ຽນແທນ ຫ້ອງການປົກຄອງບ້ານ  1,50 ກະຊວງພາຍໃນ 

ອອກເອກະສານສໍ າຄັນຄື ນໃໝ່  1,44 ກະຊວງພາຍໃນ ແລະ 
ກະຊວງປ້ອງກັນ
ຄວາມສະຫງົບ 



240 
 

ຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນ ເພ່ືອກວດ 

ດ ເອັນເອ  
0,95 ກະຊວງປ້ອງກັນ

ຄວາມສະຫງົບ 

ສ້ອມແປງ ແລະ ປ່ຽນແທນ ລະບົບຂ່າວສານ

ສາທາລະນະ 
6,98 ກະຊວງຖະແຫ ງຂ່າວ 

ວັດທະນາທໍາ ແລະ 
ທ່ອງທ່ຽວ 

ສະຖານທ່ີເພ້ີມຕ ່ ມ 0,58 ກະຊວງຍຸຕິທໍາ 

ລວມໄລຍະສຼັ້ນ 11,69  

ໄລຍະຍາວ (3 ເຖິງ 5 ປີ)  

ປຼັບປຼຸ ງ ອຼຸປະກອນສ້າງແຜນທ່ີ 0,29 ກະຊວງພາຍໃນ 

ຂະຫຍາຍ ລະບົບຂ່າວສານສາທາລະນະ 59,68 ກະຊວງຖະແຫ ງຂ່າວ 

ວັດທະນາທໍາ ແລະ 
ທ່ອງທ່ຽວ 

ສະຖານທ່ີເພ້ີມຕ ່ ມ 1,05 ກະຊວງຍຸຕິທໍາ 

ລວມໄລຍະຍາວ 61,02  

ລວມທຼັງໝົດ 72,71  

ໝາຍເຫດ: MICT = ກະຊວງຖະແຫ ງຂ່າວ ວັດທະນາທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ; MOHA = ກະຊວງພາຍໃນ; MOJ = ກະຊວງຍຼຸ ຕິທ າ  

 

ຕາຕະລາງ 59: ສະຫ ຼຸ ບຄວາມຕ້ອງການ (ຕ ້ ກີບ) ຈຼັດຕາມຂະແໜງການ  

ຄວາມຕ້ອງການຟ ້ ນຟູ ໄລຍະສຼັ້ນ ໄລຍະຍາວ 
ລວມຄວາມ

ຕ້ອງການ 

ແຜນທ່ີ ກະຊວງພາຍໃນ 0,29 0,29 0,58 

ຫ້ອງການປົກຄອງບ້ານ ກະຊວງພາຍ

ໃນ 

1,5 0 1,5 

ກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກຼັນ

ຄວາມສະຫງົບ 

1,44 0 1,44 

ກະຊວງປ້ອງກຼັນຄວາມສະຫງົບ 0,95 0 0,95 

ກະຊວງຖະແຫ ງຂ່າວ ວຼັດທະນາທ າ 

ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 

6,98 59,68 66,66 

ກະຊວງຍຼຸ ຕິທ າ 0,53 1,05 1,58 

ລວມ 11,69 61,02 72,71 
ໝາຍເຫດ: MICT = ກະຊວງຖະແຫ ງຂ່າວ ວັດທະນາທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ; MOHA = ກະຊວງພາຍໃນ; MOJ = ກະຊວງຍຼຸ ຕິທ າ; MPS = ກະຊວງ
ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົ ບ  
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ຮູບພາບ 48: ບ່ອນພັກເຊົ າ  ແລະ ສະຖານທ ່ ຊ່ົວຄາວ ໃນເມື ອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື , ວັນທ  17 ຕຸລາ 2018. 

ທ ່ ມາຂອງຮູບ: ກົມຄຸ້ມຄອງພົນລະເມື ອງ ກະຊວງພາຍໃນ. 

 
ຮູບພາບ 49: ທະຫານ ຊ່ວຍແມ່ຍິງທ້ອງຖ່ິນ ໃນເມ ອງສະໜາມໄຊ. ທ ່ ມາຂອງຮູບ: ກົມສື່ ສານມວນຊົນ 

ກະຊວງຖະແຫ ງຂ່າວ ວັດທະນາທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ.  
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ລະເບີດບ ່ ທຼັນແຕກ  

 

ສະຫ ຼຸ ບຫຍ ້  ກ່ຽວກຼັບ ລະເບີດບ ່ ທຼັນແຕກ  

 

ລະເບ ດບໍ່ ທັນແຕກ ແມ່ນມ ມາກ່ອນແລ້ວ ເຊິ່ ງຍິ່ ງເຮັດໃຫ້ ເກ ດຄວາມສ່ຽງຫ າຍ ໃນລະຫວ່າງ ແລະ ຫ ັ ງນໍ ້ າ
ຖ້ວມ ແລະ ເຫດການໄພອັນຕະລາຍອື່ ນໆ. ການເຄື່ ອນຍ້າຍຂອງ ລະເບ ດບໍ່ ທັນແຕກ ແມ່ນເປັນບັນຫາໜ່ຶງ 

ສໍ າລັບທຸກໆພ້ືນທ ່  ທ ່ ດິ ນຊ້ັນເທິ ງ ຖື ກພັດໄປກັບ ນໍ ້ າຖ້ວມ 2018 ເຊິ່ ງເປັນຜົນມາຈາກເຂື່ ອນແຕກ ໃນແຂວງ
ອັດຕະປື , ນໍ ້ ານອງ ແລະ ດິ ນເຈື່ ອນ. ໃນເຂດພ້ືນທ ່  ທ ່ ປະຊາຊົນ ໄດ້ຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ ຫ ື  ບ່ອນທ ່ ປະຊາຊົນ ແລະ ໂຄງ
ສ້າງຕ່າງໆ ຕ້ອງໄດ້ຍົກຍ້າຍນ້ັນ, ລະເບ ດບໍ່ ທັນແຕກ ຕ້ອງໄດ້ເອົ າໃຈໃສ່ ເປັນພິເສດ ແລະ ເອົ າໃຈໃສ່ທັນທ  

ເພ່ືອຫ  ກເວ້ັນ ບໍ່ ໃຫ້ການຟື ້ ນຟູ ເກ ດຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ເພ່ືອຮັບປະກັນ ຄວາມປອດໄພຂອງ ປະຊາກອນ ທ ່ ກັບ
ຄື ນຖ່ິນຖານ ຫ ື  ປະຊາກອນ ທ ່ ຖື ກຍົກຍ້າຍ ຍ້ອນນໍ ້ າຖ້ວມ, ພ້ອມທັງ ຄວາມປອດໄພຂອງ ຊັບສິ ນ, ແລະ ໂຄງ

ລ່າງພ້ືນຖານຕ່າງໆ, ບັນດາຫ້ອງການທ ່ ຮັບຜິດຊອບ ລະເບ ດບໍ່ ທັນແຕກ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍ
ໄພພິບັດນ້ັນ ຄວນສັງລວມເອົ າ ມູນຄ່າຂອງ ການສໍ າຫ ວດ ແລະ (ຖ້າຈໍ າເປັນ) ການເກັບກູ້ລະເບ ດບໍ່ ທັນແຕກ 

ເຂົ ້ າໃສ່ໃນ ການວາງແຜນການ ແລະ ແຜນງົບປະມານ ຂອງພວກເຂົ າ. 

 

ປະຫວຼັດຄວາມເປຼັນມາ ກ່ຽວກຼັບ ລະເບີດບ ່ ທຼັນແຕກ  

 

ໃນລະຫວ່າງ ສົງຄາມອິ ນໂດຈ ນ ຄ້ັງທ ສອງ (1964–1973), ລະເບ ດຫ າຍກວ່າ ສອງລ້ານໂຕນ ໄດ້ຖື ກຖ້ິມໃສ່ 

ສປປ ລາວ ເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດ ທ ່ ຖື ກຖ້ິມລະເບ ດໃສ່ ຫ າຍທ ່ ສຸດໃນໂລກ ຕ່ໍຫົວຄົນ. ຂໍ ້ ມູນທາງ
ປະຫວັດສາດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ລະເບ ດບໍ່ ທັນແຕກນ້ັນ ແມ່ນມ ຢູ່ຫ າຍ ໃນ ສປປ ລາວ ດ່ັງສະແດງໃຫ້ເຫັນ 

ໃນ ຕາຕະລາງ 60, ຮູບສະແດງ 35 ແລະ ຮູບສະແດງ 36,71 ເຊິ່ ງສ່ວນຫ າຍແມ່ນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ເຊິ່ ງຮວມ

ທັງ ເຂດກະສິ ກໍາ, ບາງເຂດທ ່ ຢູ່ອາໃສ, ແລະ ສະຖານທ ່ ສາທາລະນະ.72 ຄວາມຕ້ອງການ ສໍ າລັບ ການສໍ າຫ ວດ 

ແລະ (ຖ້າຈໍ າເປັນ) ເກັບກູ້ລະເບ ດ ໃນເວລາຕ່ໍມາ ຈະເພ ້ ມມູນຄ່າຂອງ ໂຄງການການກ່ໍສ້າງ, ໂຄງການກະສິ

ກໍາ ແລະ ໂຄງການອື່ ນໆ ໃນທຸກໆຂະແໜງການ.73 ເຖິງແມ່ນວ່າ ການໃຊ້ອຸປະກອນ ກວດຫານ້ັນ ເຮັດໃຫ້ມ 
ຄວາມປອດໄພ ສໍ າລັບພວກທ ່  ສໍ າຫ ວດ ແລະ ເກັບກູ້ລະເບ ດບໍ່ ທັນແຕກ, ແຕ່ວ່າ ປະຊາຊົນຫ າຍສິ ບຄົນ ໄດ້
ຮັບບາດເຈັບ ຫ ື  ເສຍຊ ວິ ດ ໃນແຕ່ລະປ  ໃນເວລາທ ່  ພວກເຂົ າ ເຮັດໃຫ້ລະເບ ດບໍ່ ທັນແຕກນ້ັນ ລະເບ ດ ແບບບໍ່
ໄດ້ຕ້ັງໃຈ ໃນເວລາ ອະນາໄມດິ ນ, ຕັດໄມ້, ຂຸດຈົກ ຫ ື  ກ່ໍສ້າງ ໃນພ້ືນທ ່ ດິ ນ ທ ່ ບໍ່ ໄດ້ສໍ າຫ ວດເປັນຢ່າງດ . ສິ່ ງດ່ັງກ່າວ

                                                           
71 ລະເບີດເລ່ົານຼັ້ນ ປະກອບດ້ວຍ “ລະເບີດລູກຫວ່ານ”, ລະເບີດເຄ ່ ອງບິນຂະໜາດໃຫຍ່, ລູກສອນໄຟ, ລະເບີດມ , 

ລູກປ ນໃຫຍ່, ລູກປື ນຄົກ, ແລະ ລະເບ ດອື່ ນໆ ທ ່ ບໍ່ ທັນແຕກ. ລະເບ ດຂະໜາດນ້ອຍ (ເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງ ລະເບ ດລູກ

ຫວ່ານ ທ ່ ແຍກອອກ ໃນເວລາຖ້ິມລະເບ ດ) ແມ່ນເປັນ ລະເບ ດບໍ່ ທັນແຕກ ທ ່ ພົບເຫັນຫ າຍທ ່ ສຸດ ທ ່ ຍັງຫ ົ ງເຫ ື ອຢູ່. ລະເບ ດ

ຂະໜາດນ້ອຍ ປະມານ 80 ລ້ານລູກ ຍັງຄົງຫ ົ ງເຫ ື ອຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ຫ ັ ງສົງຄາມຄ້ັງນ ້ . 

72 9 ແຂວງທ່ີມີລະເບີດຫ າຍທ່ີສຼຸ ດ ມີ ແຂວງອຼັດຕະປ , ຈ າປາສຼັກ, ຫົວພຼັ ນ, ຄ າມ່ວນ, ຫ ວງພະບາງ, ສາລະວຼັນ, ສະຫວຼັນ

ນະເຂດ, ເຊກອງ ແລະ ຊຽງຂວາງ. ຄາດຄະເນວ່າ 41 ເມ ອງ ໃນຈ ານວນ 46 ເມ ອງທຼຸກຍາກທ່ີສຼຸດ ໃນ ສປປ ລາວ ມີລ

ະເບີດບ ່ ທຼັນແຕກ.  

73 ໃນປ  2017, 95 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ ເນື ້ ອທ ່ ດິ ນ ທ ່  5 ອົງກອນມະນຸດສະທໍາ ໄດ້ເກັບກູ້ລະເບ ດນ້ັນ ແມ່ນເປັນດິ ນກະສິ ກໍາ. 
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ນ ້  ເປັນບັນຫາພິເສດ ໃນເວລາຍົກຍ້າຍ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກໄພພິບັດ ຫ ື  ໃນເວລາກ່ໍສ້າງ ໃນພ້ືນທ ່  ທ ່ ອາດມ ລະ
ເບ ດບໍ່ ທັນແຕກ.  

 

 

ຕາຕະລາງ 60: ຂະໜາດຂອງ ລະເບີດບ ່ ທຼັນແຕກ ໃນ ສປປ ລາວ  

ເຂດປົກຄອງ 
ລວມເຂດ

ປົກຄອງ 

ເຂດປົກຄອງ ທ່ີມີລະເບີດບ ່ ທຼັນ

ແຕກ 

ເຂດປົກຄອງ ທ່ີມີລະເບີດລູກ

ຫວ່ານ 

ແຂວງ 18* 17 15 

ເມ ອງ 143 110 83 

ບ້ານ 8.643 3.860  2.873  

*ປະກອບດ້ວຍ 17 ແຂວງ ແລະ 1 ນະຄອນຫ ວງ (ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ). 

ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ສໍ າລັບ ລະເບ ດບໍ່ ທັນແຕກ ໃນ ສປປ ລາວ. 

 

ຮູບສະແດງ 35: ແຜນທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫຼັ ນເຖິງ ລະເບີດບ ່ ທຼັນແຕກ ໃນ ສປປ ລາວ ຕາມຂ ້ ມູນຖ້ິມລະເບີດ

ຂອງ ກອງທຼັບອາກາດອາເມລິກາ (1968–1973) 

 

ແຫ ່ ງຂ ້ ມູນ: ແຜນທ່ີຂ ້ ມູນຖ້ິມລະເບີດ ຂອງກອງທຼັບອາກາດອາເມລິການ ສ າລຼັບ ສປປ ລາວ, 1968–73. 

 

ຂະແໜງການ ລະເບີດບ ່ ທຼັນແຕກ ຕົກຢູ່ໃນ ການນ າພາຂອງ ຄະນະກ າມະການຄວບຄຼຸມແຫ່ງຊາດ ສ າລຼັບ 

ລະເບີດບ ່ ທຼັນແຕກ ເຊ່ິງຮຼັບຜິດຊອບໃນການປະສານງານ ແລະ ຄວບຄຼຸມປະຕິບຼັດການສ າຫ ວດ ແລະ ເກຼັບ

ກູ້; ໂຄງການເກຼັບກູ້ລະເບີດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແມ່ນຜູ້ປະຕິບຼັດການຕ້ົນຕ  ເພ ່ ອມະນຼຸດສະທ າ. ນອກຈາກ

ການສ າຫ ວດ ແລະ ເກຼັບກູ້ແລ້ວ, ຄະນະກ າຮມະການຄວບຄຼຸມແຫ່ງຊາດ ແລະ ໂຄງການເກຼັບກູ້ລະເບີດ 

ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຍຼັງເຂ້ົາຮ່ວມໃນການສຶກສາ ແລະ ປູກຈິດສ ານຶກ ກ່ຽວກຼັບ ລະເບີດບ ່ ທຼັນແຕກ ໃນ
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ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຼຸມຊົນຕ່າງໆ. ອົງານເລ່ົານ້ີ ໄດ້ຮຼັບການການສະໜຼັບສະໜູນຫ າຍ ຈາກປະຊາຄົມໂລກ ແລະ 

ມີຄວາມສາມາດພຽງພ  ໃນການດ າເນີນວຽກງານ ຂອງພວກເຂົາ ແລະ ພວກເຂົາສະໜຼັບສະໜູນ ທີມງານ

ອາສາສະໝຼັ ກ ໃນລະດຼັບຊຼຸມຊົນ.  

 

ການປະເມີນ ຜົນກະທົບຂອງໄພພິບຼັດ ຕ ່ ກຼັບ ລະເບີດບ ່ ທຼັນແຕກ  

 

ເຖິງແມ່ນວ່າ ນໍ ້ າຖ້ວມ 2018 ບໍ່ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຫຍັງ ໃຫ້ກັບຂະແໜງການລະເບ ດບໍ່ ທັນແຕກ, ແຕ່

ວ່າ ມັນເພ ້ ມ ຄວາມບໍ່ ແນ່ນອນ ກ່ຽວກັງ ທ ່ ຕ້ັງຂອງລະເບ ດບໍ່ ທັນແຕກ. ພ້ືນທ ່  ທ ່ ມ ລະເບ ດບໍ່ ທັນແຕກຫ າຍ

ທ ່ ສຸດ ເຊິ່ ງເປັນພ້ືນທ ່  ທ ່ ນໍ ້ າຖ້ວມ 2018 ຮຸນແຮງທ ່ ສຸດ ປະກອບດ້ວຍ ແຂວງອັດຕະປື , ຄໍ າມ່ວນ, ສະຫວັນ

ນະເຂດ ແລະ ອຸດົມໄຊ.74  ຮູບສະແດງ 36 ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ການທັບຊ້ອນຂອງ ພ້ືນທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ຈາກນໍ ້ າຖ້ວມ ແລະ ພ້ືນທ ່ ມ ລະເບ ດບໍ່ ທັນແຕກ ໃນເມື ອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື  (ມ ການວິ ເຄາະເພ ້

ມຕ່ືມ ຂ້າງລຸ່ມນ ້ ). ການສູນເສຍ ເກ ດຂຶ ້ ນ ໃນທາງດ້ານ ຄວາມສ່ຽງທ ່ ເກ ດຈາກ ລະເບ ດບໍ່ ທັນແຕກ ໃນເວລາ

ນໍ ້ າຖ້ວມ 2018 ແຕ່ວ່າ ມັນບໍ່ ສາມາດວັດແທກປະລິ ມານໄດ້ ໃນເວລາປະເມ ນຜົນຄ້ັງນ ້ . 

 

ຮູບສະແດງ 36: ແຜນທ່ີ ທ່ີຕຼັ້ ງຂອງລະເບີດບ ່ ທຼັນແຕກ ແລະ ພ ້ ນທ່ີນ ້ າຖ້ວມ ໃນເມ ອງສະໜາມໄຊ  

 
ແຫ ່ ງຈໍ ້ ມູນ: ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພ່ືອການພັດທະນາ (UNDP)-UNOSAT, ປ  2018. 

                                                           
74 ໃນທາງດ້ານ ເມື ອງ ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກນໍ ້ າຖ້ວມນ້ັນ, 4 ເມື ອງ ໃນຈໍ ານວນ 10 ເມື ອງ ໃນແຂວງຄໍ າມ່ວນ (ເມື ອງ

ບົວລະພາ, ຍົມມະລາດ, ມະຫາໄຊ ແລະ ໄຊບົວທອງ) ແລະ 7 ເມື ອງ ໃນຈໍ ານວນ 15 ເມື ອງ ໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ (

ເມື ອງອາດສະພັງທອງ, ອາດສະພອນ, ນອງ, ພະລານໄຊ, ພ ນ, ເຊໂປນ ແລະ ວິ ລະບູລ ) ແມ່ນມ ລະເບ ດບໍ່ ທັນແຕກ ຢູ່

ຫ າຍ. ພື ້ ນທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນ້ັນ ສ່ວນຫ າຍແມ່ນພື ້ ນທ ່ ກະສິ ກໍາ. 
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ການເຄື່ ອນຍ້າຍ ຂອງລະເບ ດບໍ່ ທັນແຕກ ໃນໄລຍະນໍ ້ າຖ້ວມນ້ັນ ແມ່ນຂຶ ້ ນກກັບ ປະເພດຂອງນໍ ້ າຖ້ວມ ແລະ 

ປະເພດຂອງລະເບ ດ. ລະເບ ດລູກຫວ່າງທ ່ ບໍ່ ທັນແຕກນ້ັນ ເຮັດໃຫ້ມ ຄວາມສ່ຽງຫ າຍທ ່ ສຸດ ຍ້ອນວ່າ ລວງ

ເລິ ກສະເລ່ຍຂອງມັນ ແມ່ນປະມານ 25 ຊມ ເຊິ່ ງລະເບ ດຂະໜາດໃຫຍ່ ຈະຢູ່ເລິ ກວ່ານ້ັນ. ການເຄື່ ອນຍ້າຍ 

ຂອງລະເບ ດບໍ່ ທັນແຕກ ແມ່ນເປັນໄປໄດ້ຫ າຍ ໃນບ່ອນທ ່ ເຂື່ ອນແຕກ (ເຊັ່ ນວ່າ ໃນແຂວງອັດຕະປື ), ໃນ

ບ່ອນເກ ດນໍ ້ ານອງ (ໃນເຂດພູຜາ ແລະ ຕ ພູ), ຫ ື  ໃນເຂດດິ ນເຈື່ ອນ ທ ່ ພັດເອົ າໜ້າດິ ນ ແລະ ຊ້ັນດິ ນອື່ ນໆ ທ ່

ເລິ ກເຖິງ 25 ຊມ ຫ ື  ເລິ ກກວ່ານ້ັນ.75 ປະເດັນດ່ັງລຸ່ມນ ້  ທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ນໍ ້ າຖ້ວມ 2018 ແມ່ນເປັນບັນຫາພິ

ເສດ ແລະ ຕ້ອງການໃຫ້ກວດສອບເພ ້ ມຕ່ືມ: 

 

• ຄວາມເລິ ກຂອງເສດຊາກຫັກພັງ ທ ່ ນໍ ້ າພັດໄປ ຈະກະທົບກັບ ປະເພດຂອງວຽກທ ່ ຈໍ າເປັນ ໂດຍສະ
ເພາະແມ່ນ ໃນແຂວງອັດຕະປື . ຍ້ອນເຫດຜົນນ ້ , ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບ ດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍ
ອ ງຕາມການສະເໜ ຂອງ ເຈົ ້ າແຂວງອັດຕະປື  ຈຶ່ ງໄດ້ສ່ົງທ ມງານທໍາລາຍລະເບ ດບໍ່ ທັນແຕກ ໄປປະ
ຈໍ າຢູ່ເມື ອງສະໜາມໄຊ. 

• ຈໍ ານວນເຮັກຕາ ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ປະເພດຂອງການນໍ າໃຊ້ດິ ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ຢ້ັງຢື ນຄື ນ ເພ່ືອ
ກໍານົດເປົ ້ າໝາຍ ແລະ ຈັດບູລິ ມະສິ ດຂອງວຽກ ໄລຍະຍາວ. 

• ສະຖານທ ່ ບໍ ລິ ການສັງຄົມ ເຊັ່ ນວາ ໂຮງຮຽນ ແລະ ສຸກສາລາ ອາດຈໍ າເປັນຕ້ອງໄດ້ກວດສອບເປັນ

ພິເສດ ກ່ອນການກ່ໍສ້າງຄື ນໃໝ່. 

 

ຜົນກະທົບທາງສຼັງຄົມ ຈາກຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ໃນຂະແໜງການ ລະເບີດບ ່ ທຼັນ

ແຕກ  

 

ການເສຍຊ ວິ ດ ຫ ື  ບາດເຈັບໃດໜ່ຶງ ຍ້ອນລະເບ ດບໍ່ ທັນແຕກ ຈະເຮັດໃຫ້ ສະພາບການຂອງ ປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້

ຮັບຜົນກະທົບ ໜັກໜ່ວງຍິ່ ງຂຶ ້ ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ປະຊາຊົນຜູ້ທ ່ ໄດ້ສູນເສຍ ສະມາຊິ ກຄອບຄົວ, ເຮື ອນ

ຊານ, ວຽກງານ ຫ ື  ຊັບສິ ນອື່ ນໆ ຂອງພວກເຂົ າໄປແລ້ວ. ໃນພ້ືນທ ່  ທ ່ ອາດມ ການເຄື່ ອນຍ້າຍຂອງ ລະເບ ດບໍ່

ທັນແຕກ ແລະ ອາດລະເບ ດຂຶ ້ ນໄດ້ນ້ັນ (ແຕ່ສາມາດຢ້ັງຢື ນໄດ້ ໂດຍການຄ້ົນຫາພາກສະໜາມຕົວຈິ ງ76), 

ຂ້າງລຸ່ມນ ້  ແມ່ນຜົນກະທົບຮຸນແຮງ ທ ່ ອາດເກ ດຂຶ ້ ນໄດ້:  

 

                                                           

75 ແຜ່ນດິ ນໄຫວ ຫ ື  ໄພອັນຕະລາຍທາງທໍລະນ ສາດ ແມ່ນເປັນໄພອັນຕະລາຍໃຫຍ່ສຸດ. ບັນດາແຂວງທ ່ ມ ລະເບ ດບໍ່ ທັນ

ແຕກ ຫ າຍທ ່ ສຸດ ແລະ ມ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍແຜ່ນດິ ນໄຫວປານກາງ ປະກອບດ້ວຍ ແຂວງໄຊສົມບູນ, ຊຽງຂວາງ, ຫົວພັນ 

ແລະ ຫ ວງພະບາງ. ບັນດາແຂວງທ ່ ມ ລະເບ ດບໍ່ ທັນແຕກ ແລະ ມ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍດິ ນເຈື່ ອນ ປະກອບດ້ວຍ ແຂວງເຊກອງ, 

ອັດຕະປື ້ , ແລ ໄຊສົມບູນ. ບັນດາແຂວງ ທ ່ ມ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍດິ ນເຈື່ ອນ ໃນລະດັບປານກາງ ປະກອບດ້ວຍ ແຂວງຄໍ າມ່ວນ 

ແລະ ສາລະວັນ. 
76 ສໍ າລັບລະເບ ດບໍ່ ທັນແຕກ, “ການຄ້ົນຫາພາກສະໜາມຕົວຈິ ງ” ໝາຍເຖິງ ການຢ້ັງຢື ນ ກ່ຽວກັບ ການສໍ າຫ ວດສະ

ໜາມລະອຽດ ແລະ ທ ່ ຕ້ັງລະອຽດຫ າຍຂຶ ້ ນ ຂອງສິ່ ງທ ່ ມ ຢູ່ໃນແຜ່ນທ ່  ຫ ື  ສິ່ ງທ ່ ສໍ າຫ ວດບໍ່ ໄດ້ລະອຽດ ມາຮອດປະຈຸບັນນ ້ .  



246 
 

• ບຸກຄົນທ ່ ຖື ກຍົກຍ້າຍນ້ັນ ອາດສ້າງເຮື ອນຊ່ົວຄາວ ຫ ື  ເຮື ອນຖາວອນ, ອະນາໄມພ້ືນທ ່ ດິ ນ ແລະ/ຫ ື  

ກ່ໍໄຟແຕ່ງກິນ ນອກເຂດ “ປອດໄພ” ໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົ າເອງ. 
• ປະຊາຊົນ ອາດລັງເລໃຈ ທ ່ ຈະກັບໄປບ່ອນຢູ່ອາໃສ ຂອງພວກເຂົ າ ຖ້າວ່າ ພວກເຂົ າບໍ່ ແນ່ໃຈວ່າ ມ 

ລະເບ ດບໍ່ ທັນແຕກຫ ື ບໍ່  ຫ ັ ງນໍ ້ າຖ້ວມ, ຫ ື  ພວກເຂົ າ ອາດກັບໄປ ໂດຍບໍ່ ຮູ້ເຖິງຄວາມສ່ຽງນ້ັນ. 

• ໃນຄວາມພະຍາຍາມ ຟື ້ ນຟູຊ ວິ ດການເປັນຢູ່ ແລະ ແຫ ່ ງອາຫານຂອງພວກເຂົ າ, ຊາວກະສິ ກອນ 

ອາດກັບໄປພ້ືນທ ່ ປູກຝັງລ້ຽງສັດຂອງພວກເຂົ າ ໃນທັນທ  ໂດຍບໍ່ ແນ່ໃຈວ່າ ພ້ືນທ ່ ນ້ັນ ປາດສະຈາກ 

ລະເບ ດບໍ່ ທັນແຕກຫ ື ບໍ່ . 

• ການສ້ອມແປງ ແລະ ກ່ໍສ້າງຄື ນ ຖະໜົນ, ຂົວ, ໂຮງຮຽນ, ຄລ ນິ ກ, ຊັບສິ ນລັດ ແລະ ເອກະຊົນອື່ ນໆ 
ອາດປະສົບກັບ ລະດັບຄວາມສ່ຽງທ ່ ສູງຂຶ ້ ນ ແລະ ມ ມູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫ າຍຂຶ ້ ນ ຖ້າຫາກບໍ່ ເກັບກູ້ລະເບ ດ 

ເປັນຢ່າງດ .  

 

ຍຼຸດທະສາດຟ ້ ນຟູ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ສ າລຼັບ ຂະແໜງການ ລະເບີດບ ່ ທຼັນແຕກ  

 

ຍ້ອນວ່າ ຂໍ ້ ມູນທ ່ ມ ຢູ່ນ້ັນ ມ ລັກສະນະບໍ່ ແນ່ນອນ ແລະ ຂະໜາດ ແລະ ມູນຄ່າ ສະລັບການເກັບກູ້ລະເບ ດ ມ 
ຫ າຍ, ສະນ້ັນ ການເຊື່ ອມສານ ວຽກງານເກັບກູ້ລະເບ ດບໍ່ ທັນແຕກ ເຂົ ້ າໃສ່ໃນ ຂອບວຽກຟື ້ ນຟູ ແລະ 

ແຜນການຟື ້ ນຟູ ຈໍ າເປັນຕ້ອງຈັດບູລິ ມະສິ ດ ຢ່າງລະມັດລະວັງ. ແຜນງານສໍ າຫ ວດແຫ່ງຊາດ ຄ້ັງໃຫຍ່ ທ ່

ເນ້ັນໜັກໃສ່ ລະເບ ດລູກຫວ່ານນ້ັນ ແມ່ນກໍາລັງດໍ າເນ ນຂຶ ້ ນ ເພ່ືອໃຫ້ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ພ້ືນທ ່ ພູມ

ສັນຖານ ທ ່ ມ ລະເບ ດບໍ່ ທັນແຕກ ໃນຮູບແບບຂອງ “ພ້ືນທ ່ ອັນຕະລາຍທ ່ ຢ້ັງຢື ນແລ້ວ”. ຜົນຜະລິ ດຈາກການ

ສໍ າຫ ວດຄ້ັງນ ້   ຈະປະກອບໃຫ້ ການວາງແຜນຊັບພະຍາກອນໄລຍະຍາວ, ການຈັດບູລິ ມະສິ ດ ແລະ ການເກັບ

ກູ້ ໃນຂະແໜງການນ ້ .77 

 

ຄວາມສ່ຽງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກຼັບ ລະເບີດບ ່ ທຼັນແຕກນຼັ້ນ ຈະຕ້ອງການ ເວລາ ແລະ ແຫ ່ ງຊຼັບພະຍາກອນ ຈ ານວນ

ຫ າຍ ເພ ່ ອປ້ອງກຼັນ ການບາດເຈຼັບ ຂອງປະຊາຊົນ ໃນເຂດພ ້ ນທ່ີ ໄດ້ຮຼັບຜົນກະທົບຈາກນ ້ າຖ້ວມ. ການສຶກ

ສາອົບຮົມ ກ່ຽວກຼັບ ຄວາມສ່ຽງຕ ່ ລະເບີດບ ່ ທຼັນແຕກນຼັ້ນ ແມ່ນມີແຜນຈະຈຼັດຂ້ຶນ ໃນເມ ອງສະໜາມໄຊ 

ໂດຍໂຄງການເກຼັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ແລະ ການປະຕິບຼັດງານອ ່ ນໆ ກ ່ ກ າລຼັ ງໄດ້ຮຼັບການພິຈາລະນາ 

ສ າລຼັບ ແຂວງຄ າມ່ວນ. ລວມທັງໝົດ 787 ຕ້ືກ ບ ແມ່ນຈໍ າເປັນ ເພ່ືອເລັ່ ງລັດ ປະຕິບັດການເກັບກູ້ລະເບ ດ. 

ເຖິງຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ ການສໍ າຫ ວດເບື ້ ອງຕ້ົນ ແລະ ການຄ້ົນຫາພາກສະໜາມຕົວຈິ ງ ແມ່ນມ ຄວາມຈໍ າເປັນ 
ກ່ອນເລ ້ ມເກັບກູ້. ເນື່ ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນ ເປັນຈໍ ານວນຫ າຍ ສໍ າລັບວຽກນ ້ , ສະນ້ັນ ມັນ
ຕ້ອງໄດ້ຮັບບູລິ ມະສິ ດພິເສດ. ໂດຍອ ງຕາມ ສະພາບການດ່ັງກ່າວມານ ້ , ຈຶ່ ງໄດ້ສະເໜ  ຍຸດທະສາດ ແລະ ວຽກ
ງານຕ່າງໆ ດ່ັງລຸ່ມນ ້ : 

 

                                                           
77  ໃນຊຸມປ ຫວ່າງບໍ່ ດົນມານ ້ , ວິ ທ ການທ ່ ເນ້ັນໜັກຜົນໄດ້ຮັບ ໄດ້ວິ ວັດທະນາການ ເພື່ ອຄ້ົນຫາ, ຈັດບູລິ ມະສິ ດ ແລະ 

ເກັບກູ້ລະເບ ດ ອອກຈາກ  ພື ້ ນທ ່ ອັນຕະລາຍທ ່ ຢ້ັງຢື ນແລ້ວ. ການພັດທະນາຕ່ໍເນື່ ອງ ແລະ ການຂະຫຍາຍ ຂ້ັນຕອນ

ເລົ່ ານ ້  ໄດ້ເພ ້ ມຈໍ ານວນ ລະເບ ດບໍ່ ທັນແຕກ ທ ່ ຖື ກຄ້ົນພົບ ແລະ ທໍາລາຍ. 
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• ຈັດບູລິ ມະສິ ດ ການສໍ າຫ ວດ ແລະ ຢ້ັງຢື ນ ບ່ອນມ ລະເບ ດບໍ່ ທັນແຕກ ໃນພ້ືນທ ່ ຢູ່ອາໃສ, ພ້ືນທ ່ ກະສິ

ກໍາ, ແລະ ພ້ືນທ ່  ທ ່ ມ ການສ້ອມແປງ ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານທ ່ ຈໍ າເປັນ. ຄວາມຕ້ອງການໃນທັນທ  ຂອງ
ຂະແໜງການນ ້  ແມ່ນການເກັບກູ້ ລະເບ ດບໍ່ ທັນແຕກ ໃນເຂດຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ໃນເມື ອງສະໜາມ
ໄຊ ແຂວງອັດຕະປື  ແລະ ໃນພ້ືນທ ່  ທ ່ ໄດ້ລະບຸໄວ້ ໃນແຂວງອຸດົມໄຊ. ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ 
ຄໍ າມ່ວນ ແມ່ນມ ລະເບ ດບໍ່ ທັນແຕກ ຢູ່ຫ ວງຫ າຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ລະເບ ດລູກຫວ່ານ ແລະ ບາງ
ເມື ອງທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກນໍ ້ າຖ້ວມນັນ ກ່ໍມ ລະເບ ດບໍ່ ທັນແຕກ ຢູ່ຫ າຍເຊັ່ ນກັນ.  

• ດໍ າເນ ນການສໍ າຫ ວດລະອຽດ ຢ່າງເປັນລະບົບ ເພ່ືອຊອກຫາ ຂອບເຂດຂອງ ລະເບ ດບໍ່ ທັນແຕກ ໃນ
ຕົວຈິ ງ ໃນແຂວງທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫ າຍ ເຊັ່ ນວ່າ ແຂວງຄໍ າມ່ວນ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ກ່ໍ
ເຊັ່ ນກັນ.  

• ປະສານງານ ເພ່ືອລະດົມແຫ ່ ງຊັບພະຍາກອນ ພາຍໃນຂະແໜງການ ລະເບ ດບໍ່ ທັນແຕກ ເພ່ືອຕ່ືມ
ເຕັມຊ່ອງຫວ່າງ ໃນພ້ືນທ ່ ບູລິ ມະສິ ດ ທ ່ ໄດ້ລະບຸໄວ້. 

• ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ ການສຶ ກສາອົບຮົມຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ຜູ້ປະຕິບັດງານມະນຸດສະທໍາ 

ກ່ຽວກັບ ຄວາມສ່ຽງຂອງລະເບ ດບໍ່ ທັນແຕກ. 

 

ຕາຕະລາງ 61 ຜັນຂະຫຍາຍ ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຂະແໜງການ ລະເບ ດບໍ່ ທັນແຕກ ສໍ າລັບ ການຟື ້ ນຟູ

ນໍ ້ າຖ້ວມ 2018 ເປັນໄລຍະສ້ັນ ແລະ ໄລຍະຍາວ. 

 

ຕາຕະລາງ 61: ຄວາມຕ້ອງການ ສ າລຼັບ ການກ ່ ສ້າງຄ ນ ແລະ ການຟ ້ ນຟູ ພາຍໃນແຂວງບູລິມະສິດ ສ າລຼັບ 

ປະຕິບຼັດການເກຼັບກູ້ລະເບີດບ ່ ທຼັນແຕກ 

ແຂວງ 

ຄວາມຕ້ອງການ

ໄລຍະສຼັ້ນ (

ເຮຼັກຕາ) 

ຄວາມຕ້ອງການ

ໄລຍະຍາວ 

(ເຮຼັກຕາ) 

ລວມຄວາມ

ຕ້ອງການ (

ເຮຼັກຕາ) 

ລວມຄວາມ

ຕ້ອງການ 

(ຕ ້ ກີບ) 

ອຼັ ດຕະປ  306 1.800 2.106 44,8 

ຄ າມ່ວນ 400 23.500 23.900 507,9 

ສະຫວຼັນນະເຂດ 400 10.500 10.900 231,6 

ອຼຸ ດົມໄຊ 144 ຍັງບໍ ໄດ້ສໍ າຫ ວດ 144 3,1 

ລວມ 1.250 35.800 37.050 787,3 
ແຫ ່ ງຂໍ ້ ມູນ: ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ສໍ າລັບ ລະເບ ດບໍ ່ ທັນແຕກ ໃນ ສປປ ລາວ.  

 

ວິທີການ ສ າລຼັບ ຂະແໜງການ ລະເບີດບ ່ ທຼັນແຕກ  

 

ຂໍ ້ ມູນທ ່ ມ ຢູ່ ກ່ຽວກັບ ລະເບ ດບໍ່ ທັນແຕກ ໃນ ຮູບສະແດງ 36 ໃຫ້ຮູ້ພຽງແຕ່ ຕົວບ່ົງຊ ້ ທ່ົວໄປ ຂອງທ ່ ຕ້ັງ 

ຍ້ອນວ່າ ມັນອ ງຕາມ ຂໍ ້ ມູນຖ້ິມລະເບ ດຂອງ ກອງທັບອາເມລິ ກາ (1964–1973) ແລະ ການສໍ າຫ ວດເບື ້ ອງ

ຕ້ົນ. ເພ່ືອປະເມ ນ ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ ລະເບ ດບໍ່ ທັນແຕກ ແລະ ນໍ ້ າຖ້ວມ 2018, ທ ມງານປະເມ ນຄວາມ
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ຕ້ອງການຫ ັ ງໄພພິບັດ, ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ແລະ ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບ ດແຫ່ງ ສປປ ລາວ 

ໄດ້ເກັບກໍາຂໍ ້ ມູນ ໂດຍການໄປຢ້ຽມຢາມ ບັນດາແຂວງ ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຫ າຍທ ່ ສຸດ ຈາກນໍ ້ າຖ້ວມ ມ 
ແຂວງອັດຕະປື , ຄໍ າມ່ວນ ແລະ ອຸດົມໄຊ ເພ່ືອປະເມ ນ ສະພາບການ ແລະ ເພ່ືອສ້າງຄວາມເຂົ ້ າໃຈ ກ່ຽວກັບ
ວ່າ ແຂວງອື່ ນໆ ອາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຄື ແນວໃດ ໂດຍການເກັບກໍາ ບົດລາຍງານຕ່າງໆ ຈາກຫ້ອງການ

ພາກສະໜາມ ແລະ ໂດຍການທົບທວນ ແຜນທ ່ ທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງ. ໂດຍນໍ າໃຊ້ ຂໍ ້ ມູນທ ່ ທ ມງານເກັບມາໄດ້ນ້ັນ, 

ອົງການ UNDP-UNOSAT ໄດ້ສ້າງແຜນທ ່ ລະເບ ດບໍ່ ທັນແຕກ (ເປັນແຜນທ ່  ທ ່ ຕົວເລກຂໍ ້ ມູນ ສະແດງເປັນ

ສ ຕ່າງໆ) ໂດຍອ ງຕາມ ທ ່ ຕ້ັງຂອງລະເບ ດບໍ່ ທັນແຕກ ໃນປະຈຸບັນ ໃນແຂວງອັດຕະປື  ແລະ ຂອບເຂດນໍ ້ າ
ຖ້ວມ ທ ່ ເອົ າຕາມ ການວິ ເຄາະຮູບພາບດາວທຽມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະເວລາ ເຊິ່ ງຖື ກຈັດປະເພດ ເປັນນໍ ້ າຖ້ວມ 

(ບໍ່ ແມ່ນນໍ ້ າຖາວອນ) ແລະ ໄລຍະເວລານໍ ້ າຖ້ວມ.78 

 

• ມາດຕະການ ຟ ້ ນຟູໄພພິບຼັດ 

ບາດກ້າວຕ ່ ໄປ: ກ້າວໄປສູ່ ມາດຕະການ ຟ ້ ນຟູໄພພິບຼັດ  

 

ເພ່ືອຊ່ວຍຊຸມຊົນ ຟື ້ ນຟູຈາກໄພພິບັດ ໃນລັກສະນະຍື ນຍົງ ແລະ ປັບຕົວໄດ້ນ້ັນ, ວຽກງານຟື ້ ນຟູ ຈໍ າເປັນ
ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບ ບັນດາແຜນການແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການ ພ້ອມທັງ ວາລະ ຄຸ້ມ
ຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ. ໂດຍສານຕ່ໍຈາກ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງ ການປະເມ ນຄວາມຕ້ອງການຫ ັ ງໄພພິບັດ, 

ມາດຕະການ ຟື ້ ນຟູໄພພິບັດ ສະເໜ  ວິ ທ ການ ທ ່ ກຽມພ້ອມເປັນຢ່າງດ  ແລະ ລັດຖະບານເປັນຜູ້ນໍ າພາ ເພ່ືອ
ຊ ້ ນໍ າ ແລະ ປະສານງານ ຄວາມພະຍາຍາມຟື ້ ນຟູ ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ຂອງບັນດາຫ້ອງການລັດ, ຊຸມຊົນ 

ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ. ພາກນ ້  ອະທິ ບາຍເຖິງ ອົງປະກອບຕ້ົນຕໍ ຂອງມາດຕະການຟື ້ ນຟູ ເພ່ືອ
ຕອບໂຕ້ກັບ ໄພນໍ ້ າຖ້ວມ 2018. 

 

ຄໍ າແນະນໍ າ ເພື ່ ອສ້າງ ມາດຕະການ ຟື ້ ນຟູໄພພິ ບັດ (2015)79 ໄດ້ກໍານົດ ຂ້ັນຕອນ ແລະ ອົງປະກອບ ຈໍ ານວນ

ໜ່ຶງ ເພ່ືອຊ ້ ນໍ າ ການກະກຽມ ມາດຕະການ ຟື ້ ນຟູໄພພິບັດ80. ໂດຍການປັບປ່ຽນ ໃຫ້ເຂົ ້ າກັບ ສະພາບການ

                                                           

 78 ການວິ ເຄາະນ ້  ແມ່ນເຮັດຕາມ ການວິ ເຄາະຂໍ ້ ມູນໃຫຍ່ ໂດຍໃຊ້  Google Earth Engine. ຜົນໄດ້ຮັບ ສາມາດເບິ່ ງໄດ້

ໃນ ແຜນທ ່ ໃນເວບໄຊ໋  ເຊິ່ ງສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ບາງອັນ ເຊັ່ ນວ່າ ການທັບຊ້ອນ, ການເລື່ ອນໜ້າຈໍ  ແລະ ການປ່ຽນທຽບ 

ໃນເວບໄຊ໋  

https://unosat.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ffcafe663bd54c49b8d9ae349e169b

3e.  

79 ສະຫະພັນຢູໂຣບ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ ອການພັດທະນາ, ທະນາຄານໂລກ/ ກອງທຶ ນໂລກ ເພື່ ອຫ ຸ ດຜ່ອນ 

ແລະ ຟື ້ ນຟູໄພພິບັດ. ຄໍ າແນະນໍ າ ເພື ່ ອສ້າງ ມາດຕະການ ຟື ້ ນຟູໄພພິບັດ 2015. 

https://www.gfdrr.org/en/publication/guide-developing-disaster-recovery-frameworks.  

80 ຂ້ັນຕອນເລົ່ ານ ້  ປະກອບດ້ວຍ ການຕັດສິ ນໃຈຂອງລັດຖະບານ ໃນການສ້າງ ມາດຕະການຟື ້ ນຟູໄພພິບັດ; ການລະບຸ

ຕົວ ຫ້ອງການນໍ າພາ, ຄູ່ຮ່ວມງານ; ການສ້າງເງື່ ອນໄຂຂອບເຂດໜ້າວຽກ ເພື່ ອກໍານົດ ຂອບເຂດ ແລະ ກໍານົດເວລາ; 

ການໃຫ້ທິ ດທາງ ສໍ າລັບ ທ ມງານຂະແໜງການ; ການກະກຽມ ຮ່າງມາດຕະການຟື ້ ນຟູໄພພິບັດ ເຊິ່ ງຮວມທັງ ບັນດາ

https://unosat.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ffcafe663bd54c49b8d9ae349e169b3e
https://unosat.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ffcafe663bd54c49b8d9ae349e169b3e
https://www.gfdrr.org/en/publication/guide-developing-disaster-recovery-frameworks
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ຂອງ ສປປ ລາວ, ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດຕາມ ຂ້ັນຕອນດ່ັງຕ່ໍໄປນ ້  ເພ່ືອສ້າງມາດຕະການຟື ້ ນຟູໄພພິບັດ ສໍ າລັບ 

ສປປ ລາວ ໃນລະຫວ່າງ ເດື ອນກັນຍາ ເຖິງເດື ອນທັນວາ 2018 ຕາມກໍານົດເວລາ ທ ່ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ກໍາ
ນົດໃຫ້ ສໍ າລັບ ການປະເມ ນຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການວາງແຜນຟື ້ ນຟູ ຫ ັ ງໄພພິບັດ: 

• ເດື ອນພະຈິ ກ 2018: ຜົນຂອງການປະເມ ນ ຄວາມຕ້ອງການຫ ັ ງໄພພິບັດ ແລະ ຮ່າງມາດຕະການ

ຟື ້ ນຟູໄພພິບັດ ໄດ້ນໍ າສະເໜ ໃຫ້ ພະນັກງານລັດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ແລະ ຄະນະກໍາມະການ 

ປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ ໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະຊຸມກັນ ເພ່ືອຮັບຮອງເອົ າ ເອກະສານເລົ່ ານ້ັນ. 

• ເດື ອນທັນວາ 2018: ໄດ້ຈັດປຶ ກສາຫາລື  ກຽມກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ປະຈໍ າປ  2018 ເຊິ່ ງ ການປະເມ ນ 

ຄວາມຕ້ອງການຫ ັ ງໄພພິບັດ ເປັນຫົວຂໍ ້ ສົນທະນາໜ່ຶງທ ່ ສໍ າຄັນ. ຜົນໄດ້ຮັບຈາກ ການປະເມ ນ 

ຄວາມຕ້ອງການຫ ັ ງໄພພິບັດ ໄດ້ສ່ົງໃຫ້ ຫ້ອງການລັດຖະບານ ເພ່ືອອະນຸມັດເບື ້ ອງຕ້ົນ, ຕາມມາ

ດ້ວຍ ການສ່ົງໃຫ້ ຄະນະກໍາມະການ ປະຈໍ າສະພາແຫ່ງຊາດ ເພ່ືອອະນຸມັດ. 

• ເດື ອນມັງກອນ 2019: ເປ ດຕົວຂ້ັນຕອນຂອງ ມາດຕະການຟື ້ ນຟູໄພພິບັດ.  

 

ມາດຕະການຟື ້ ນຟູໄພພິບັດນ ້  ປະກອບດ້ວຍ 6 ອົງປະກອບ ດ່ັງຕ່ໍໄປນ ້ :  

1. ວິ ໄສທັດຂອງການຟື ້ ນຟູ ແລະ ຈຸດປະສົງຍຸດທະສາດ  

2. ການອ້າງອ ງເຖິງ ຂອບນະໂຍບາຍ 

3. ຂອບການຈັດຕ້ັງ 
4. ແຜນຂະແໜງການ 

5. ການເງິ ນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການເງິ ນ 

6. ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ    

1. ວິໄສທຼັດຂອງການຟ ້ ນຟູ ແລະ ຈຼຸ ດປະສົງຍຼຸດທະສາດ  

ວິ ໄສທັດໂດຍລວມ ສໍ າລັບ ການຟື ້ ນຟູນ້ັນ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ໃນຂ້ັນສູງສຸດ ຂອງລັດຖະບານ ສປປ 

ລາວ. ວິ ໄສທັດທ ່ ໄດ້ສະເໜ ມາ ແມ່ນເພ່ືອ ຟື ້ ນຟູ ແລະ ປັບປຸງ ການເຂົ ້ າເຖິ ງ ການບໍ ລິ ການສັງຄົມ ຂ້ັນ
ພື ້ ນຖານ ແລະ ໂອກາດຈ້າງງານ ແລະ ປັບປຸງ ການປັບຕົວກັບ ໄພນໍ ້ າຖ້ວມ ແລະ ໄພອັນຕະລາຍທາງທໍາມະ
ຊາດອື ່ ນໆ.  

 

ໂດຍອ ງຕາມ ວິ ໄສທັດນ ້ , ຈຸດປະສົງຍຸດທະສາດ ຈໍ ານວນໜ່ຶງ ຈຶ່ ງໄດ້ຖື ກກໍານົດຂຶ ້ ນມາ ໂດຍບັນດາຫ້ອງການ

ລັດ ທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງ. ຈຸດປະສົງເລົ່ ານ ້  ແມ່ນອ ງຕາມຫ ັ ກການ ດ່ັງລຸ່ມນ ້ : 

 

• ຄວາມຕ້ອງການພ ້ ນຖານ ແລະ ຄວາມຕ ່ ເນ ່ ອງ ຂອງການຊ່ວຍເຫ  ອດ້ານມະນຼຸດສະທ າ ແລະ ການ

ຟ ້ ນຟູໄວ: ຄວາມຕ້ອງການ ໃນທັນທ ນ້ັນ ຕ້ອງຕອບສະໜອງໃຫ້ ເພ່ືອຫ  ກເວ້ັນ ຜົນກະທົບຊໍ ້ າ

ສອງ81 ເຊິ່ ງອາດເຮັດໃຫ້ ການຟື ້ ນຟູໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ຫຍຸ້ງຍາກ.  

                                                           

ແຜນການຂະແໜງການ; ການປຶ ກສາຫາລື ກັບ ຂະແໜງການຕ່າງໆ ແລະ ການຢ້ັງຢື ນຂໍ ້ ມູນ; ການຈັດບູລິ ມະສິ ດ ທ່ົວ

ຂະແໜງການ; ແລະ ການສະຫ ຸ ບ ແລະ ສ່ົງ ມາດຕະການຟື ້ ນຟູໄພພິບັດ ເພື່ ອໃຫ້ລັດຖະບານ ຢ້ັງຢື ນ ຮັບຮອງເອົ າ. 
81 ສິ່ ງເລົ່ ານ ້  ປະກອບດ້ວຍ ການຂາດໂພຊະນາການ ເຊິ່ ງຮວມທັງ ເດັກແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ ຍ້ອນການສະໜອງອາຫານ ມ ໜ້

ອຍ; ການຂາດເຂ ນ ຂອງຄົນທຸກຍາກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ແມ່ຍິ ງ ແລະ ກຸ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດອື່ ນໆ ໃນທາງດ້ານ ການ
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• ວິທີ “ສ້າງຄ ນໃຫ້ດີກວ່າເກ່ົາ” (BBB) ສ າລຼັບ ການຟ ້ ນຟູທ່ີສາມາດປຼັບຕົວໄດ້: ວິ ທ  BBB ຈະຫ ຸ ດຜ່ອນ 

ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ຫ ື  ຢ່າງໜ້ອຍ ກ່ໍບໍ່ ໃຫ້ຄວາມສ່ຽງ ເກ ດຂຶ ້ ນອ ກ. ມັນພິຈາລະນາເຖິງ ປະເດັນ

ຕ່າງໆ ເຊັ່ ນວ່າ ທ ່ ຕ້ັງພູມສັນຖານ, ການຍົກລະດັບ ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ, ການວາງແຜນທ ່ ເອົ າໃຈໃສ່ຕ່ໍ
ຄວາມສ່ຽງ, ການສ້າງ ແລະ/ຫ ື  ການບັງຄັບໃຊ້ ລະບຽບການກ່ຽວກັບ ການຈັດເຂດ, ກະສິ ກໍາ ທ ່ ສາມາດ
ປັບຕົວເຂົ ້ າກັບ ສະພາບອາກາດ, ແລະ ການປູກພືດທ ່ ຫ າກຫ າຍ, ແລະ ການປັບປຸງ ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ
ທ ່ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຫ ື  ລະບົບໃຫ້ບໍ ລິ ການ. 

• ການຍົກຍ້າຍ ໜ້ອຍທ່ີສຼຸດ: ຍ້ອນວ່າ ມ ລະເບ ດບໍ່ ທັນແຕກຢູ່ຫ າຍ, ສະນ້ັນ ການຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ 

ແລະ ການຍ້າຍທ ່ ຕ້ັງຂອງອາຄານ ຄວນໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບໜ້ອຍສຸດ (ເບິ່ ງພາກກ່ຽວກັບ ລະເບ ດບໍ່ ທັນ
ແຕກ). 

• ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ: ລັດຖະບານ, ຂະແໜງການເອກະຊົນ, ຄູ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາ, ສະມາຄົມບໍ່ ຫວັງຜົນກໍາໄລ ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນ ທ ່ ບໍ່ ສັງກັດ
ລັດຖະບານ ພ້ອມທັງ ບັນດາສະຖາບັນສັງຄົມ ສາມາດປະກອບສ່ວນໃຫ້ ການປະຕິບັດງານຟື ້ ນຟູ. ໃນ 

ສປປ ລາວ, ກົນໄກໂຕະມົນຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຄະນະວິ ຊາການ ຂະແໜງການ ແລະ ຂະແໜງການ
ປ ກຍ່ອຍ ແມ່ນເປັນຖານ ທ ່ ໄດ້ສ້າງຕ້າງໄວ້ແລ້ວ ສໍ າລັບ ຂ້ັນຕອນການຟື ້ ນຟູ. 

• ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຼຸມຊົນ ແລະ ການນ າໃຊ້ ຄວາມຮູ້ແລະທຼັກສະທ້ອງຖ່ິນ: ຊຸມຊົນແມ່ນຢູ່ແນວ
ໜ້າຂອງໄພພິບັດ ແລະ ມ ການຈັດຕ້ັງ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຮູ້ທ້ອງຖ່ິນ ຂອງພວກເຂົ າເອງ 

ເພ່ືອຈັດການກັບພວກເຂົ າ ເປັນປະຈໍ າ (ດ່ັງທ ່ ໄດ້ອະທິ ບາຍໄວ້ໃນ ພາກກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມ
ສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ, ສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິ ນຟ້າອາກາດ). 

• ແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການ ຂອງກຼຸ ່ມສຼັງຄົມຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ກຼຸ ່ມສ່ຽງຕ ່ ໄພອຼັ ນຕະລາຍທາງທ າ

ມະຊາດ: ກຸ່ມສ່ຽງໄພ ປະກອບດ້ວຍ ແມ່ຍິ ງ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິ ງໃນໄວຈະເລ ນພັນ), ເດັກໄວໜຸ່
ມ ແລະ ຜູ້ອາຍຸສູງ (ດ່ັງທ ່ ໄດ້ອະທິ ບາຍໄວ້ໃນ ພາກກ່ຽວກັບ ຜົນກະທົບຕ່ໍກັບການພັດທະນາມະນຸດ). 

• ສ້າງຄວາມເຂຼັມແຂງ ດ້ານຄວາມສາມາດຂອງປະເທດ ໃນການຄຼຸ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ ່ ໄພພິບຼັດ: 

ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ດ້ານຄວາມສາມາດ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ຕ້ອງອ ງ
ຕາມ ກົນໄກການປົກຄອງ ທ ່ ມ ຢູ່ໃນປະຈຸບັນ ໃນຂ້ັນລັດຖະບານ ແລະ ຂ້ັນຊຸມຊົນ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ 
ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍ ໄພອັນຕະລາຍທາງທໍາມະຊາດ ຫ ຸ ດລົງ ແລະ ຂະໜາດ ແລະ ຜົນກະທົບ ຂອງໄພພິບັດໃນ
ອະນາຄົດ ຫ ຸ ດລົງເຊັ່ ນກັນ ໂດຍການ ຂະຫຍາຍ ວິ ທ ການທ ່ ສາມາດປັບຕົວໄດ້ ໃນຂະແໜງການສໍ າ
ຄັນ ແລະ ໃນພ້ືນທ ່ ສ່ຽງສູງ. 

 

ແຕ່ຕອນຕ້ົນຂອງການກໍານົດຈຸດປະສົງນ້ັນ, ລັດຖະບານ ຄວນປຶ ກສາຫາລື ກັບ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທັງ
ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ດ່ັງທ ່ ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິ ງນ້ັນ ເພ່ືອສື ບຕ່ໍການສື່ ສານ ແລະ ຮັບເອົ າປັດໄຈນໍ າເຂົ ້ ສ 
ພ້ອມທັງ ເພ່ືອຢ້ັງຢື ນ ຄວາມເຫັນສ່ວນລວມ ເພ່ືອອໍ ານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ການວາງແຜນທ ່ ສອດຄ່ອງ
ກັນ, ຮັບເອົ າການຊ່ວຍເຫ ື ອ ແລະ ການມ ສ່ວນຮ່ວມ, ແລະ ຊ ້ ນໍ າ ຄາດຫວັງຂອງ ກຸ່ມພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ຕ່າງໆກ  

                                                           
ບໍ ລິ ການສຸຂະພາບແ ລະ ການສຶ ກສາ; ຄວາມສ່ຽງເພ ້ ມຂຶ ້ ນ ສໍ າລັບແມ່ຍິ ງ, ເດັກ, ຜູ້ອາຍຸສູງ ແລະ ຄົນພິການ ທ ່ ອາໃສຢູ່ໃນ 

ບ່ອນພັກເຊົ າຊ່ົວຄາວ; ການອົບພະຍົກຊ່ົວຄາວ ຂອງຜູ້ເຮັດວຽກກະສິ ກໍາ ທ ່ ໄດ້ສູນເສຍ ຮູບແບບການດໍ າລົງຊ ວິ ດ ຂອງ

ພວກເຂົ າ; ລະດັບການເປັນໜ ້ ຂອງຊາວກະສິ ກອນ ສູງຂຶ ້ ນ; ແລະ ຜູ້ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການບໍ່ ເປັນທາງການ ຫວ່າງ

ງານຫ າຍຂຶ ້ ນ. 
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2. ຂອບນະໂຍບາຍ  

 

ຂອບນະໂຍບາຍຟື ້ ນຟູ ສະໜັບສະໜູນ ການສະໜອງເງິ ນ ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ຂ້ັນຕອນຟື ້ ນຟູ. ມັນ

ເລ ້ ມຕ້ົນດ້ວຍ ການເຮັດໃຫ້ ມາດຕະການຟື ້ ນຟູໄພພິບັດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ບັນດາເປົ ້ າໝາຍຍຸດທະສາດ 
ຂອງລັດຖະບານ ເຊັ່ ນວ່າ ການຫ ຸ ດພ້ົນອອກຈາກ ສະຖານະພາບ ປະເທດດ້ວຍພັດທະນາ ເທື່ ອລະບາດກ້າວ, 

ການບັນລຸ ເປົ ້ າໝາຍພັດທະນາຢ່າງຍື ນຍົງ, ການຫ ຸ ດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງ
ຂອງ ແຜນພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ພ້ອມທັງ ແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດຕ່າງໆ ທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ ງຮວມທັງ ແຜນ
ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ສະບັບທ  8, ຍຸດທະສາດ ການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ລຶ ບລ້າງຄວາມທຸກ
ຍາກແຫ່ງຊາດ, ແລະ ບັນດາຍຸດທະສາດຂະແໜງການຕ່າງໆ. ການທວນຄື ນໄລຍະກາງ ແຜນພັດທະນາ 

ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ສະບັບທ  8 ໄດ້ເປ ດໂອກາດໃຫ້ ມາດຕະການຟື ້ ຟູໄພພິບັດ ສະໜັບສະໜູນ 

ບັນດາແຜນພັດທະນາ ທ ່ ມ ຢູ່ແລ້ວ ແລະ ປະກອບເອົ າ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ເຂົ ້ າໃສ່ໃນມາດ
ຕະການນ ້ . ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທ ່ ເຂົ ້ າຮ່ວມມນ້ັນ ຄວນເຮັດໃຫ້ ການປະຕິບັດງານຂອງພວກເຂົ າ ສອດຄ່ອງ

ກັບ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງລັດຖະບານ. ໃຫ້ພວກເຂົ າ ເຂົ ້ າຮ່ວມໃນການສົນທະນາ ທ ່ ລັດຖະບານນໍ າ
ພາ ເພ່ືອໃຫ້ພວກເຂົ າ ປະກອບສ່ວນຫ າຍຂຶ ້ ນ ໃຫ້ຂ້ັນຕອນຟື ້ ນຟູໂດຍລວມ ຢ່າງຍື ນຍົງ ແລະ ສອດຄ່ອງ. 

 

ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ກໍາລັງຢູ່ໃນຂ້ັນຕອນສ້າງຮ່າງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ
ໄພພິບັດ ພ້ອມທັງ ດໍ າລັດວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິ ນຟ້າອາກາດ. ເອກະສານກົດໝາຍ ທັງສອງສະບັບນ ້  

ຄວນພິຈາລະນາເຖິງ ບົດຮຽນຕ້ົນຕໍທ ່ ຖອດຖອນໄດ້ ຈາກນໍ ້ າຖ້ວມ 2018 ແລະ ພິຈາລະນາເຖິງ ດ້ານຕ່າງໆຂອງ 

ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໃນທາງດ້ານ ພາລະບົດບາດ, ການສື ສານ ແລະ ການ
ປະສານງານໂດຍລວມ ພ້ອມທັງ ຄວາມຕ້ອງການ ດ້ານຄວາມສາມາດ ເພ່ືອຮັບປະກັນ ດ້ານການຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດມັນ. 

 

ຂ້ັນຕອນຕ່ໍໄປ ໃນການສ້າງ ຂອບນະໂຍບາຍ ຂອງມາດຕະການຟື ້ ນຟູໄພພິບັດ ແມ່ນການຜັນຂະຫຍາຍ 
ຈຸດປະສົງຍຸດທະສາດ ໄປເປັນ ອົງປະກອບນະໂຍບາຍ ສະເພາະເຈາະຈົງ. ອົງປະກອບຕ່າງໆ ທ ່ ແນະນໍ າມາ ມ ດ່ັງ

ລຸ່ມນ ້  (ແຕ່ບໍ່ ໄດ້ຈໍ າກັດຢູ່ພຽງແຕ່ເທົ່ ານ້ັນ): 

 

• ການກ ່ ສ້າງທ່ີຢູ່ອາໃສ ຕາມໃຈເຈ້ົາຂອງ ແລະ ໂຄງສ້າງທ່ີກ ່ ສ້າງແບບດຼັ້ ງເດີມ: ໂດຍສານຕ່ໍຈາກ 

ຮ ດຄອງ ແລະ ຄວາມຮູ້ ຂອງຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ, ລັດຖະບານສາມາດ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ື ອ ດ້ານການ
ເງິ ນ ແລະ ດ້ານວິ ຊາການ, ພ້ອມທັງ ສ້າງມາດຕະຖານ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານ
ນ້ັນ (ເຊັ່ ນວ່າ ມາດຕະຖານອາຄານ) ທ ່ ເພ ້ ມຄວາມສາມາດ ໃນການປັບຕົວກັບ ໄພອັນຕະລາຍທາງທໍາ

ມະຊາດ.  

• ສະໜຼັບສະໜູນ ໃຫ້ຊຼຸມຊົນ, ອາສາສະໝຼັ ກ ແລະ ຂະແໜງການເອກະຊົນ ເຂ້ົາມີສ່ວນຮ່ວມ: ການ
ເຂົ ້ າຮ່ວມ ຄວນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ກົນໄກຕ່າງໆ ທ ່ ໃຊ້ໄດ້ ແລະ ປະສົບຜົນສໍ າເລັດ ເຊັ່ ນ
ວ່າ ກອງທຶ ນພັດທະນາຊຸມຊົນ. 

• ນະໂຍບາຍນ າໃຊ້ດິນ ແລະ ຍົກຍ້າຍຈຼັດສຼັນ: ນະໂຍບາຍນໍ າໃຊ້ດິ ນ ສໍ າລັບການກ່ໍສ້າງຄື ນໃໝ່ນ້ັນ ຈະ
ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄປໄດ້ ທ ່ ຈະຕ້ັງ ຫ ື  ກ່ໍສ້າງ ໃນລັກສະນະທ ່  ຫ ຸ ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕ່ໍນໍ ້ າຖ້ວມ ແລະ ໄພ
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ອັນຕະລາຍທາງທໍາມະຊາດອື່ ນໆ. ການຍົກຍ້າຍ ຄວນໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບໜ້ອຍສຸດ ເພ່ືອຮັບປະກັນ 

ຄວາມຕ່ໍເນື່ ອງຂອງ ຊ ວິ ດຊຸມຊົນ, ການດໍ າລົງຊ ວິ ດ ແລະ ການປະຕິບັດທາງວັດທະນາທໍາ ພ້ອມທັງ 

ເພ່ືອຫ  ກເວ້ັນ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍ ລະເບ ດບໍ່ ທັນແຕກ.  

• ຄວາມສົມດູນລະຫວ່າງ ຂະແໜງການ ໂຄງລ່າງພ ້ ນຖານ, ການຜະລິດ ແລະ ສຼັງຄົມ: ການສະໜັບ
ສະໜູນ ຂະແໜງການຕ່າງໆ ເຊັ່ ນວ່າ ສາທາລະນະສຸກ, ສຶ ກສາ, ນໍ ້ າໃຊ້ ແລະ ສຸຂາພິບານ ແມ່ນມ 
ຄວາມສໍ າຄັນ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ ຄວາມຕ້ອງການພ້ືນຖານ ໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງ. ປັດໄຈນໍ າໃຊ້

ເຂົ ້ າໃນ ວຽກງານກະສິ ກໍາ ແມ່ນມ ຄວາມຈໍ າເປັນ ເພ່ືອແກ້ໄຂ ບໍ່ ໃຫ້ຊຸມຊົນ ຂາດເຂ ນ ແລະ ເພ່ືອປ້ອງ
ກັນ ບໍ່ ໃຫ້ ລາຍຮັບຫ ຸ ດລົງ ແລະ ເພ ້ ມລະດັບໜ ້ ສິ ນ ໃນລະດູການຕ່ໍໄປ. ການຟື ້ ນຟູ ການເຂົ ້ າເຖິງ ໂຄງ
ລ່າງພ້ືນຖານ ແລະ ການບໍ ລິ ການ ແມ່ນມ ຄວາມສໍ າຄັນ ສໍ າລັບ ການຟື ້ ນຟູເສດຖະກິດ.  

• ໂອກາດສ າລຼັບກຼຸ ່ມສ່ຽງໄພ: ການໂອນເງິ ນສົດ ແລະ ໂຄງການໂຍທາ ທ ່ ຕ້ອງການແຮງງານຫ າຍ ຈະ
ສາມາດຊ່ວຍຟື ້ ນຟູ ແຫ ່ ງລາຍຮັບ ທ ່ ມ ຄວາມຕ້ອງການຫ າຍ ແລະ ຍັງສ້າງທັກສະໃນອະນາຄົດ ໂດຍ
ໃຫ້ບູລິ ມະສິ ດ ກຸ່ມຄົນສະເພາະ. ໂຄງການໂຍທາ ສາມາດຊ່ວຍເຫ ື ອປະຊາກອນ ທ ່ ສູນເສຍຮຸນແຮງ. 

• ການເຊ ່ ອມສານ ຫ ຼັ ກການຂອງ ການຄຼຸ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ ່ ໄພພິບຼັດ ແລະ ຫ ຼັ ກການຂອງວິທີການ 

BBB: ການຟື ້ ນຟູ ຄວນພິຈາລະນາເຖິງ ໄພອັນຕະລາຍຫ າຍດ້ານ ແລະ ສ້າງຜົນປະໂຫຍດຫ າຍດ້ານ

ເຊັ່ ນກັນ82, ນໍ າໃຊ້ ວັດສະດຸທ້ອງຖ່ິນ ເພ່ືອຫ ຸ ດຜ່ອນມູນຄ່າ ແລະ ປະຢັດເວລາ, ຈັດຝຶກອົບຮົມດ້ານທັກ
ສະ ແລະ ຈ້າງແຮງງານ ເພ່ືອປັບປຸງ ຊ ວິ ດການເປັນຢູ່ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດຂອງທ້ອງຖ່ິນ. 

3. ຂອບການຈຼັດຕຼັ້ ງ ແລະ ແຜນຂະແໜງການ  

 

ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນ້ັນ ຄວນໃຫ້ລັດຖະບານ ເປນຜູ້ນໍ າພາຟື ້ ນຟູ ໃນລັກສະນະທ ່  ເຮັດໃຫ້ ການຊ່ວຍເຫ ື ອ
ຂອງ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆນ້ັນ ເກ ດປະສິ ດທິ ພາບສູງສຸດ. ສິ່ ງດ່ັງກ່າວນ ້  ສາມາດບັນລຸໄດ້ ໂດຍການກໍາ
ນົດ ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ໂຄງສ້າງ ແລະ ໜ້າທ ່  ຢ່າງຈະແຈ້ງ, ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດ ສໍ າ
ລັບການຟື ້ ນຟູ. ເພ່ືອຈຸດປະສົງນ ້ , ແນະນໍ າໃຫ້ນໍ າໃຊ້ ຮູບການຈັດຕ້ັງ ແລະ ກົນໄກການປະສານງານ ທ ່ ມ ຢູ່ແລ້ວ
ນ້ັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ກົນໄກທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ. ການປະສານງານ ແລະ 

ການເຊື່ ອມສານ ວຽກງານຕ່າງໆ ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແມ່ນມ ຄວາມສໍ າຄັນ ສໍ າ
ລັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ມາດຕະການຟື ້ ນຟູໄພພິບັດ. ໃນຂ້ັນແຫ່ງຊາດນ້ັນ, ສະເໜ ໃຫ້ ມ ການຈັດຕ້ັງ ດ່ັງລຸ່ມ
ນ ້  ເບິ່ ງບາງພາກສ່ວນ ກ່ໍມ ຢູ່ແລ້ວ:  

• ຄະນະກໍາມະການ ປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ເຮັດໜ້າທ ່ ເປັນ ໜ່ວຍງານປະສານ
ງານ ຂ້ັນສູງສຸດ ໂດຍມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບລວມ ສໍ າລັບ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ມາດຕະການຟື ້ ນຟູ
ໄພພິບັດ. 

• ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶ ນ ເຊິ່ ງມ ພາລະບົດບາດ ໃນການວາງແຜນພັດທະນານ້ັນ ໄດ້ຮັບ
ມອບໝາຍ ໃຫ້ເຫັນໜ່ວຍງານນໍ າພາກການຟື ້ ນຟູ, ລາຍງານໃຫ້ ຄະນະກໍາມະການ ປ້ອງກັນ ແລະ 

ຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ມາດຕະການຟື ້ ນຟູໄພພິບັດ. 

                                                           
82 ເຖິງແມ່ນວ່າ ນໍ ້ າຖ້ວມ ແມ່ນເປັນໄພພິບັດ ທ ່ ເກ ດຂຶ ້ ນຫ າຍທ ່ ສຸດ ແລະ ຮຸນແຮງທ ່ ສຸດ ໃນ ສປປ ລາວ ແຕ່ວ່າ ປະ

ເທດນ ້  ຍັງສ່ຽງຕ່ໍກັບ ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ດິ ນເຈື່ ອນ ແລະ ແຜ່ນດິ ນໄຫວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜືອ. 

ໃນເວລາທ ່ ເນ້ັນໜັກໃສ່ ການຟື ້ ນຟູນໍ ້ າຖ້ວມນ້ັນ, ມາດຕະການຟື ້ ນຟູໄພພິບັດ ກ່ໍຄວນພິຈາລະນາເຖິງ ໄພອັນຕະລາຍ
ທາງທໍາມະຊາດອື່ ນໆ ໃຫ້ໄດ້ຫ າຍທ ່ ສຸດ ຫ ື  ຢ່າງໜ້ອຍ ກ່ໍຫ  ກເວ້ັນ ການຫ ຸ ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໜ່ຶງ ແຕ່ເປັນການເພ ້ ມ

ຄວາມສ່ຽງອື່ ນ. ການປະເມ ນຄວາມສ່ຽງ ທ ່ ມ ຢູ່ແລ້ວນ້ັນ ຄວນປະສົມປະສານກັນ ແລະ ນໍ າມາໃຊ້ ເພື່ ອຈຸດປະສົງນ ້ . 
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• ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດ ການສັງຄົມ ເຊິ່ ງມ ພາລະບົດບາດລວມ ສໍ າລັບ ການຄຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດນ້ັນ ຈະປະສານງານ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລົງທຶ ນ ໃນການສ້າງ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແຜນປະຕິບັດງານຟື ້ ນຟູ ໂດຍຮ່ວມມື ກັບ ບັນດາກະຊວງ
ທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງ. ແຜນປະຕິບັດງານຟື ້ ນຟູນ້ັນ ແມ່ນຈະສ້າງຂຶ ້ ນ ໃນຂ້ັນຂະແໜງການ. ການສະໜັບສະ
ໜູນຈາກ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດ ການສັງຄົມ ແລະ ຈາກກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລົງທຶ ນນ້ັນ ຈະມ ຄວາມສໍ າຄັນ ໃນການຮັບປະກັນ ຄວາມຕ່ໍເນື່ ອງຈາກ ໄລຍະສຸກເສ ນ ໄປສູ່ ໄລຍະຟື ້ ນ
ຟູ, ພ້ອມທັງ ໃຫ້ຄວາມສໍ າຄັນຂອງ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ໃນແຜນຂະແໜງການ.  

• ກະຊວງການເງິ ນ ແລະ ກະຊວງອື່ ນໆທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນຖານະເປັນສະມາຊິ ກຂອງ ຄະນະກໍາມະການ ປ້ອງ
ກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ຈະສະໜອງປັດໄຈນໍ າເຂົ ້ າ ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ຂະແໜງ
ການຂອງຕົນ. 

• ກົນໄກໂຕະມົນ ທ ່ ມ ຢູ່ແລ້ວນ້ັນ ເຊິ່ ງມ  10 ຄະນະວິ ຊາການຂະແໜງການ ແລະ 30 ຄະນະວິ ຊາການ ຂະແ

ໜງການຍ່ອຍ ຈະສະໜັບສະໜູນ ການປະສານງານຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໃນ
ການຟື ້ ນຟູ. ຍ້ອນວ່າມ ຫ າຍພາກສ່ວນ ຄະນະວິ ຊາການ ແລະ ຫ້ອງການຕ່າງໆ ທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງ, ສະນ້ັນ 

ຄວນມ ຄະນະຮັບຜິດຊອບໃດໜ່ຶງ ສໍ າລັບ ການຟື ້ ນຟູ ເຊິ່ ງຢູ່ພາຍໃນ ຄະນະວິ ຊາການ ທ ່ ມ ຄວາມສໍ າ
ຄັນທ ່ ສຸດ ສໍ າລັບການຟື ້ ນຟູ. 

• ສໍ າລັບ ຂະແໜງການເອກະຊົນ, ແນະນໍ າໃຫ້ ສະພາການຄ້າ ເຂົ ້ າຮ່ວມກັບ ກະຊວງແຜນການ ແລະ 

ການລົງທຶ ນ. 

 

ໃນຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ, ຄະນະກໍາມະການໄພພິບັດ ຂ້ັນແຂວງ ແລະ ຂ້ັນເມື ອງ ທ ່ ມ ຢູ່ແລ້ວນ້ັນ ແມ່ນປະກອບຢູ່ໃນ
ຫ າຍຂະແໜງການ ເຊິ່ ງຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດ ການສັງຄົມ ເປັນຄະນະປະສານງານ ເພ່ືອການ
ຕອບໂຕ້. ໃນລັກສະນະດຽວກັນນ້ັນ, ຂ້ັນແຂວງ ແລະ ຂ້ັນເມື ອງ ຂອງຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶ ນ 

ຈະນໍ າພາໃນຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ ເຊິ່ ງຄະນະກໍາມະການ ໃນຂ້ັນແຂວງນ້ັນ ຈະ ລາຍງານໃຫ້ ກະຊວງແຜນການ ແລະ 
ການລົງທຶ ນ ກ່ຽວກັບ ການຟື ້ ນຟູ. ຖ້າຈໍ າເປັນ ກ່ໍອາດພິຈາລະນາ ສ້າງຕ້ັງ ໜ່ວຍງານຈັດຕ້ັງປະຕິບັດສະ

ເພາະ ສໍ າລັບ ແຂວງທ ່
 ຖື ກກະທົບໜັກໜ່ວງທ ່ ສຸດ ແລະ ມ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດທ ່ ສຸດ.  

 

ການຟື ້ ນຟູ ຄວນສ້າງຄວາມສາມາດ ທ ່ ມ ຢູ່ແລ້ວ ແລະ ນໍ າໃຊ້ແຜນງານຄຸ້ມຄອງ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ 

ເພ່ືອຊ່ວຍສ້າງຄວາມສາມາດ ພາຍໃນລັດຖະບານ, ຂະແໜງການເອກະຊົນ, ແລະ ຊຸມຊົນ ຜູ້ທ ່ ດໍ າເນ ນວຽກ

ສ່ວນຫ າຍ ໃນພາກສະໜາມຕົວຈິ ງ ສໍ າລັບ ການຟື ້ ນຟູນ້ັນ. ໂດຍອ ງຕາມ ການປະເມ ນຄວາມສາມາດ ທ ່ ມ 

ຢູ່ ແລະ ຊ່ອງຫວ່າງທ ່ ລະບຸເຫັນ ໃນການປະເມ ນຄວາມຕ້ອງການຫ ັ ງໄພພິບັດ, ການປຶ ກສາຫາລື  ແລະ ການ

ຝຶກອົບຮົມ ສໍ າລັບ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶ ນ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດ ການສັງຄົມ 

ແລະ ຄະນະປະສານງານ ຂອງກະຊວງທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງຂ້ັນຕອນການຟື ້ ນຟູ ທ ່ ເອົ າໃຈໃສ່ຕ່ໍ
ຄວາມສ່ຽງນ້ັນ ຄວນດໍ າເນ ນຂຶ ້ ນໃນທັນທ  ແລະ ຫ ັ ງຈາກນ້ັນ ໃຫ້ສື ບຕ່ໍດ້ວຍ ຫ ັ ກສູດຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍ
ໄພພິບັດ. ການຝຶກອົບຮົມດ່ັງກ່າວນ້ັນ ຄວນກວມເອົ າ ບໍ່ ພຽງແຕ່ ການວາງແຜນ ແລະ ການລົງທຶ ນ ເທົ່ າ

ນ້ັນ ແຕ່ຍັງຄວນກວມເອົ າ ໜ້າທ ່ ພິເສດ ໃນການຈັດຊື ້ ຈັດຈ້າງ, ການປະເມ ນ ການປະມູນ ແລະ ການຄວບ

ຄຸມໂຄງການ ໃນທຸກໆຂ້ັນ. ຫ ັ ງຈາກໄດ້ດໍ າເນ ນການນ ້ ແລ້ວ, ການປະເມ ນຄວາມສາມາດ ໃນການຄຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ຢ່າງເຕັມຮູບແບບ ສາມາດດໍ າເນ ນຂຶ ້ ນ ແລະ ນໍ າໃຊ້ ເພ່ືອຊອກຫາຊ່ອງຫວ່າງດ້ານ
ຄວາມສາມາດ ໃຫ້ໄດ້ດ ກວ່າເກ່ົາ ແລະ ປັບປຸງການຝຶກອົບຮົມນ້ັນ.  
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ບັນດາແຜນຂະແໜງການ ຈະຖື ກນໍ າໃຊ້ ເພ່ືອຊ ້ ນໍ າ, ວາງແຜນ ແລະ ຄາດຄະເນ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານ
ຊັບພະຍາກອນ ສໍ າລັບ ການຟື ້ ນຟູ ແລະ ການເຊື່ ອມສານ ວຽກງານກ່ໍສ້າງ ເຂົ ້ າໃສ່ໃນ ແຜນພັດທະນາລວມ 

ຂອງລັດຖະບານ ຕາມທ ່ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ສະບັບທ  8. ແຜນຂະ
ແໜງການ ຈະໄດ້ກະກຽມຂຶ ້ ນມາ ພາຍໃຕ້ການນໍ າພາຂອງ ບັນດາກະຊວງທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະ
ໜັບສະໜູນ ຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ ຂອບການຈັດຕ້ັງທ ່ ສະເໜ ຂຶ ້ ນ
ມາ.  

 

ຂ້ັນຕອນທໍາອິ ດ ໃນການວາງແຜນຂະແໜງການ ແມ່ນການລະບຸເຖິງ ຂະແໜງການບູລິ ມະສິ ດ ສໍ າລັບການ
ຟື ້ ນຟູ ໂດຍອ ງຕາມ ຜົນໄດ້ຮັບຈາກ ການປະເມ ນຄວາມຕ້ອງການຫ ັ ງໄພພິບັດ ແລະ ການປະເມ ນຜົນອື່ ນໆ ທ ່

ມ ຢູ່ (ມະນຸດສະທໍາ, ສະເພາະຂະ   ແໜງການ ແລະອື່ ນໆ). ການຈັດບູລິ ມະສິ ດ ລະຫວ່າງຂະແໜງການ ຈະຊ່ວຍ
ໃນການສ້າງ ແຜນປະຕິບັດງານຟື ້ ນຟູ ທ ່ ເສ ມສ້າງເຊິ່ ງກັນແລະກັນ ແລະ ຊ່ວຍກໍາຈັດ ການຊໍ ້ າຊ້ອນ ແລະ 
ຊ່ອງຫວ່າງ. ການປະເມ ນຄວາມຕ້ອງການຫ ັ ງໄພພິບັດ ປ  2018 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຂະແໜງການ ທ ່ ເກ ດ
ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ຫ າຍທ ່ ສຸດ ແມ່ນຂະແໜງການຜະລິ ດ (ກະສິ ກໍາ ເຊິ່ ງຮວມທັງ ການປູກ
ພືດ ແລະ ຊົນລະປະທານ ໃນມູນຄ່າ 1.227 ຕ້ືກ ບ) ແລະ ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ (ຂົນສ່ົງ ແລະ ທາງນໍ ້ າ ຢູ່ທ ່  1.608 ຕ້ືກ ບ 

ແລະ 117 ຕ້ືກ ບ ຕາມລໍ າດັບ). ເນື່ ອງຈາກວ່າ ວິ ທ ການ ແລະ ກໍານົດເວລາ ສໍ າລັບ ການປະເມ ນຄວາມຕ້ອງການ 

ຫ ັ ງໄພພິບັດ ບໍ່ ສາມາດວັດແທກ ປະລິ ມານ ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍ ໄດ້ໃນທຸກໆຂະແໜງການ, 

ສະນ້ັນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶ ນ ຄວນພິຈາລະນາເຖິງ ຄວາມຕ້ອງການ ຕາມທ ່ ໄດ້ສະຫ ຸ ບໄວ້ໃນ 

ຕາຕະລາງ 62 ຂ້າງລຸ່ມນ ້  ໃນການຈັດບູລິ ມະສິ ດ. ນອກຈາກ ຜົນກະທົບລວມ ທ ່ ສາມາດວັດແທກໄດ້ ຈາກ

ການປະເມ ນ ຄວາມຕ້ອງການຫ ັ ງໄພພິບັດຄ້ັງນ ້ , ມາດຖານຕ້ົນຕໍ ປະກອບດ້ວຍ: 

 

• ທ່າແຮງ ສ າລຼັບ ຜົນປະໂຫຍດດ້ານມະນຼຸດສະທ າ ທາງກົງ ແລະ ກວ້າງຂວາງທ່ີສຼຸດ: ເຊັ່ ນດຽວກັບໃນ
ຫ າຍໆປະເທດ, ຂະແໜງການ ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງ ດ້ານມະນຸດສະທໍາ ໃນ ສປປ ລາວ 

ປະກອບດ້ວຍ ທ ່ ຢູ່ອາໃສ ແລະ ຊ ວິ ດການເປັນຢູ່ ແລະ ວຽກງານຕ່າງໆ ທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການສ້າງຄື ນ 
ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານທ ່ ສໍ າຄັນ ແລະ ການຟື ້ ນຟູ ການໃຫ້ບໍ ລິ ການສາທາລະນະ. ການປະເມ ນຄວາມຕ້ອງ
ການຫ ັ ງໄພພິບັດຄ້ັງນ ້  ຍັງໄດ້ສັງເກດເຫັນເຖິງ ຜົນປະໂຫຍດ ໃນຂະແໜງການ ທາງດ້ານການຄ້າ, 

ອຸດສາຫະກໍາ, ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ວັດທະນາທໍາ ເຊິ່ ງປະກອບສ່ວນໃຫ້ ຊ ວິ ດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ 

ແລະ ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ. 

• ຄວາມສາມາດ ໃນການຫ ຼຸ ດຜ່ອນຄວາມທຼຸກຍາກ: ໄພພິບຼັດ ມີຜົນສະທ້ອນຫ າຍ ສ າລຼັບ ການ

ຫ ຼຸ ດຜ່ອນຄວາມທຼຸກຍາກ ດຼັ່ ງທ່ີໄດ້ລະບຼຸ ໄວ້ໃນ ຍຼຸດທະສາດການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຼຸ

ກຍາກແຫ່ງຊາດ.83 

• ປະສິດທິພາບ ໃນການແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການ ຂອງກຼຸ ່ມສຼັງຄົມສ່ຽງໄພພິເສດ. ເຊັ່ ນດຽວກັບ ທ ່ ໄດ້

ກ່າວມາຂ້າງເທິ ງນ້ັນ. 

                                                           
83 ຍຼຸດທະສາດການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຼຸກຍາກແຫ່ງຊາດ ເນ້ັນໜັກໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຜົນກະທົບຂອງ

ໄພພິບັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ນໍ ້ າຖ້ວມ ໃນພາກເໜືອຂອງປະເທດ, ພ້ອມທັງ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍນໍ ້ າຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງ

ແລ້ງ ໃນຂະແໜງກະສິ ກໍາ ແລະ ຂະແໜງສິ່ ງແວດລ້ອມ (ເຊັ່ ນວ່າ ການບໍ ລິ ຫານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ຜິດພາດ, 

ການທໍາລາຍປ່າໄມ້, ການກັດເຊາະດິ ນ ແລະ ການເຊື່ ອມໂຊມຂອງດິ ນ). 
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• ການວິເຄາະຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ: ສ່ິງນ້ີ ນ າໃຊ້ກຼັບ ທຼຸກໆຂະແໜງການ ແຕ່ສ າຄຼັນສຼຸດ ສ າລຼັບ ຂະແໜງ

ກະສິກ າ ເຊ່ິງເປຼັນຂະແໜງການ ທ່ີຈ້າງແຮງງານ 70 ສ່ວນຮ້ອຍ. 

• ຄວາມສາມາດ ໃນການສ້າງຄວາມເຂຼັ້ມແຂງ ໃຫ້ການຄຼຸ ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ ່ ໄພພິບຼັດ, ໃນເວລາທ່ີ

ເນຼັ້ນໜຼັກໃສ່ ການຟ ້ ນຟູນຼັ້ນ, ການກຽມຄວາມພ້ອມ ແລະ ການຫ ຼຸ ດຜ່ອນ ໄພອຼັນຕະລາຍທາງທ າ

ມະຊາດ ໃນຫ າຍດ້ານ84 ກ່ໍແມ່ນຂໍ ້ ພິຈາລະນາໜ່ຶງທ ່ ສໍ າຄັນ.  

• ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ: ເຖິງແມ່ນວ່າ ຄວາມຕ້ອງການ ໃນຂະແໜງ
ການເລົ່ ານ ້  (ເຊັ່ ນວ່າ ຄວາມຕ້ອງການ ສໍ າລັບ ການສ້າງລະບົບນິ ເວດວິ ທະຍາ) ມ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນ
ການວັດແທກປະລິ ມານ ແຕ່ວ່າ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ ທ ່ ບໍ່ ໄດ້ດ , ການທໍາລາຍປ່າ, ການກັດ

ເຊາະດິ ນ ແລະ ການເຊື່ ອມໂຊມຂອງດິ ນ ຈະເພ ້ ມຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ຂຶ ້ ນໄດ້ຫ າຍ. ໃນສະພາບການ 

ຂອງການປ່ຽນແປງດິ ນຟ້າອາກາດ, ການພັດທະນາ ທ ່ ສາມາດປັບຕົວເຂົ ້ າກັບ ສະພາບອາກາດ 

ແລະ ການປັບປຸງ ຄວາມສາມາດ ໃນການປັບຕົວເຂົ າກັບ ສະພາບການ ທ ່ ປ່ຽນແປງໄປນ້ັນ ແມ່ນ

ສິ່ ງສໍ າຄັນຫ າຍ.  

 

ເນື່ ອງຈາກວ່າ ນໍ ້ າຖ້ວມ 2018 ໄດ້ກະທົບກັບ ທຸກໆແຂວງໃນ ສປປ ລາວ, ສະນ້ັນ ບັນດາແຜນການຂະແໜ

ງການ ຕ້ອງເລັງເປົ ້ າ     ໝາຍໃສ່ ພ້ືນທ ່ ພູມສັນຖານເຈາະຈົງ. ໂດຍລວມແລ້ວ, ນໍ ້ າຖ້ວມ 2018 ໄດ້ສ້າງຄວາມ

ເສຍຫາຍ ແລະ ການສູນເສຍຫ າຍສຸດ ເຊິ່ ງສາມາດວັດແທກປະລິ ມານໄດ້ ໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ແຂວງ

ຫົວພັນ, ຄໍ າມ່ວນ ແລະ ອັດຕະປື , ສ່ວນໃນທາງດ້ານ ຜົນກະທົບຕ່ໍຫົວຄົນນ້ັນ ແຂວງອັດຕະປື  ແລະ ແຂວງ

ຫົວພັນ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫ າຍສຸດ. ປະເພດ ຂອງເຫດການນໍ ້ າຖ້ວມ ທ ່ ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຄວາມ

ແຕກຕ່າງຫ າຍ ໃນທາງດ້ານ ສະພາບການທາງສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສິ່ ງແວດລ້ອມ ຂອງແຂວງຕ່າງ

ນ້ັນ ເຮັດໃຫ້ຈໍ າເປັນຕ້ອງມ  ວິ ທ ການທ ່ ແຕກຕ່າງກັນ ເພ່ືອຟື ້ ນຟູ ຂົງເຂດສະເພາະເຈາະຈົງໃດໜ່ຶງ. 

ນອກຈາກນ້ັນແລ້ວ, ໂດຍອ ງຕາມ ວິ ທ ການປະເມ ນໄພພິບັດຫ າຍດ້ານ (ໂດຍນໍ າໃຊ້ ການປະເມ ນຄວາມສ່ຽງ 

ທ ່ ມ ຢູ່ແລ້ວ), ບັນດາແຜນຂະແໜງການ ຄວນເລັງເປົ ້ າໝາຍໃສ່ ເຂດພ້ືນທ ່  ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກ

ເຫດການ 2018 ແລະ ພ້ືນທ ່  ທ ່ ຮູ້ວ່າ ມ ຄວາມສ່ຽງສູງ ຕ່ໍໄພພິບັດ.   

 

ເນື່ ອງຈາກວ່າ ຂອບນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ ແລະ ການຈັດຕ້ັງ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍເປັນ ແຜນການຂະແໜ
ງການສະເພາະ, ສະນ້ັນ ບັນດາກະຊວງທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ຄວນລະບຸເຖິງ ບູລິ ມະສິ ດ ສໍ າລັບ ການຟື ້ ນຟູ ພາຍໃຕ້ 

ພາລະບົດບາດຂອງຕົນ. ແຜນການເລົ່ ານ ້  ຄວນມ ກໍານົດເວລາ ເພ່ືອລະບຸເຖິງ ບູລິ ມະສິ ດໃນໄລຍະສ້ັນ, ໄລຍະ

ກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ. ຄວາມຕ້ອງການລວມ ທ ່ ໄດ້ລະບຸຢູ່ໃນ ການປະເມ ນຄວາມຕ້ອງການຫ ັ ງໄພພິບັດ ຈະ
ຖື ກໄຈ້ແຍກອອກເປົ ນ ໂຄງການ ແລະ ວຽກງານເຈາະຈົງ ເຊິ່ ງມ ຄວາມຕ້ອງການງົບປະມານ ໃນກໍານົດເວລາ
ໃດໜ່ຶງ ເຊິ່ ງສອດຄ່ອງກັບ ລະດັບຂອງຄວາມຮ ບດ່ວນ. ການແບ່ງຄວາມຕ້ອງການລວມ ອອກເປັນວຽກງານ 

ແລະ ໂຄງການແຍກຕ່າງຫາກນ້ັນ ຈະຊ່ວຍໃນກໍລະນ ດ່ັງລຸ່ມນ ້ : 

                                                           
84 ໃນ ສປປ ລາວ, ໂດຍອ ງຕາມ ການປະເມ ນຄວາມສ່ຽງ ທ ່ ມ ຢູ່ນ້ັນ, ປະເດັນກ່ຽວກັບ ຊ ວິ ດການເປັນຢູ່, ການສຶ ກສາ 

ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ແມ່ນເປັນຂະແໜງການ ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຫ າຍທ ່ ສຸດຈາກແຜ່ນດິ ນໄຫວ, ສ່ວນຂະແໜງ

ກະສິ ກໍາ ກ່ໍຍັງຄົງມ ຄວາມສ່ຽງສູງ ຕ່ໍໄພແຫ້ງແລ້ງ. ໃຫ້ເບິ່ ງໝາຍເຫດຂ້າງເທິ ງນ້ັນ. 
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• ການກ ານົດວ່າ ຄວາມຕ້ອງການໃດ ທ່ີລະບຼຸມານຼັ້ນ ມີຄວາມຮີບດ່ວນທ່ີສຼຸດ. ລັດຖະບານ (ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶ ນ ແລະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດ ການສັງຄົມ) ຄວນປະເມ ນ ແລະ 

ຈັດບູລິ ມະສິ ດ ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງກະຊວງຕ່າງໆ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ມາດຖານທ ່ ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງ
ເທິ ງນ້ັນ. 

• ຊ່ວຍລຼັດຖະບານ ວິເຄາະ ຜົນກະທົບທາງ ເສດຖະກິດ-ສຼັງຄົມ ທ່ີອາດເກີດຂ້ຶນໄດ້. ມູນຄ່າເພ ້ ມຕ່ືມ ສໍ າ
ລັບການຟື ້ ນຟູ່ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງມັນ ຕ່ໍກັບ ເປົ ້ າໝາຍທາງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 

ຂອງແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ສະບັບທ  8 (ເຊັ່ ນວ່າ ລາຍຈ່າຍສາທາລະນະ, ຈ ດ ພ , 

ການຂາດງົບປະມານ, ລາຍຮັບພາສ ອາກອນ, ງົບດູນການຈ່າຍເງິ ນ, ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໜ ້

ສາທາລະນະໂດຍລວມ ພ້ອມທັງ ຄວາມທຸກຍາກ, ສະຫວັດດ ການ, ການຈ້າງແຮງງານ, ລາຍຮັບ ແລະ 

ຕົວບ່ົງຊ ້ ທາງສັງຄົມອື່ ນໆ) ສາມາດວິ ເຄາະໄດ້ ຖ້າວ່າ ຄວາມຕ້ອງການລວມ ຖື ກແຍກອອກເປັນ ໜ້າ
ວຽກເຈາະຈົງ. 

 

ບັນດາແຜນຂະແໜງການ ສາມາດພັດທະນາເປັນ ເຄື່ ອງມື ຕ່າງໆ ເພ່ືອຕິດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຄວາມຄື ບໜ້
າ ທຽບກັບ ເປົ ້ າ   ໝາຍທ ່ ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ເປັນປະຈໍ າ. ແຜນການເລົ່ ານ ້  ແມ່ນເປັນເອກະສານ ທ ່ ສາມາດປັບປ່ຽນ

ໄດ້, ປັບປຸງໄດ້ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍອ ງຕາມ ເປົ ້ າໝາຍ ແລະ ຕົວບ່ົງຊ ້  ພ້ອມທັງ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທ ່ ຄວາມ
ຕ້ອງການນ້ັນ ອາດປ່ຽນແປງໄປ ໃນໄລຍະຍາວ. 

 

 

ຕາຕະລາງ 62: ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການ ຕາມທ່ີໄດ້ລະບຼຸ ໄວ້ໃນ ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ 

ຫ ຼັ ງໄພພິບຼັດ ປີ 2018 ໃນ ສປປ ລາວ  

ຂະແໜງການຜະລິດ 

1. ກະສິ ກໍາ 
- ສະໜອງແນວພັນ ແລະ ປຸ໋ ຍ ໃຫ້ຊາວ
ກະສິ ກອນ ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກນໍ ້ າຖ້ວມ 

a. ຮ ບດ່ວນທ ່ ສຸດ ສໍ າລັບ ການປູກພື ດ ໃນ

ລະດູໜາວ 2018/19 (ລະດູແລ້ງ)  

b. ຈໍ າເປັນເຊັ່ ນກັນ ສໍ າລັບ ການປູກພື ດ ໃນ

ລະດູຮ້ອນຕ່ໍໄປ (ລະດູຝົນ) ໃນເດື ອນ

ພຶດສະພາ 2019 

- ປ່ຽນແທນ ສັດລ້ຽງ ແລະ ລູກປາ ທ ່ ຕາຍໄປ 

- ກ່ໍສ້າງຄື ນ ໂຄງລ່າງພື ້ ນຖານຊົນລະປະທານ ທ ່

ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກໄພພິບັດ ໃນ
ລັກສະນະທ ່ ສາມາດປັບຕົວໄດ້ກັບໄພພິບັດຄ້ັງ
ຕ່ໍໄປ 

- ພິຈາລະນາ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ວິ ທ ການກະສິ ກໍາ 
ທ ່ ປັບຕົວເຂົ ້ າກັບ ສະພາບອາກາດ ສໍ າລັບ 

ໄລຍະຍາວ 

ຂະແໜງໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ 

1. ຂົນສ່ົງ 
- ສ້ອມແປງສຸກເສ ນ ເສ້ັນທາງ ແລະ ຂົວ ທ ່ ໄດ້ຮັບ
ຄວາມເສຍຫາຍ 

- ສ້ອມແປງຂຸມ ຕາມເສ້ັນທາງທ ່ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍ
ຫາຍ 

- ນໍ າໃຊ້ວິ ທ ປັບປຸງທາງ ທ ່ ສາມາດປັບຕົວເຂົ ້ າກັບ 

ສະພາບອາກາດ 

2. ໄຟຟ້າ 
- ສ້ອມແປງຕາຂ່າຍແຈກຢາຍໄຟຟ້າ  

- ຕິດຕ້ັງສິ່ ງປ້ອງກັນດິ ນເຈື່ ອນ, ເຄັ່ ງສາຍໄຟ, 

ສ້ອມແປງຖານເສົ າໄຟສາຍສ່ົງ ແລະ ສະຖານນ 
ໄຟຟ້າ 

- ກຽມພ້ອມ ອາໄຫ ່ ສໍ າຮອງ ສໍ າລັບ ຕາຂ່າຍແຈກ
ຢາຍໄຟຟ້າ 

- ກ່ໍສ້າງຄື ນ ເສົ າສາຍສ່ົງໄຟຟ້າ ເຊິ່ ງຮວມທັງ ການ
ເຄັ່ ງສາຍໄຟ ຖ້າຈໍ າເປັນ 
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- ປູກພື ດຄື ນ/ປູກປ່າຄື ນ 

 

2. ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ  
- ເພ ້ ມການຄອບຄຸມຂອງປະກັນໄພ ເພື່ ອຄຸ້ມ
ຄອງຄວາມສ່ຽງ ໃຫ້ໄດ້ດ ກວ່າ 

- ອໍ ານວຍຄວາມສະດວກ ດ້ານໄຟຟ້າ ແລະ ນໍ ້ າ
ໃຊ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສໍ າລັບ ວິ ສາຫະກິດຂະ
ໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ໃນຂະແໜງ
ການຜະລິ ດ 

- ຈັດຫາ ແຫ ່ ງການເງິ ນ ສໍ າລັບການລົງທຶ ນຄື ນໃ
ໝ່ 

- ສ້າງຄວາມສາມາດ ໃນການຄຸ້ມຄອງຕ່ອງໂສ້
ສະໜອງສິ ນຄ້າ 

 

3. ການທ່ອງທ່ຽວ 

- ສ້ອມແປງ/ກ່ໍສ້າງຄື ນ ການທ່ອງທ່ຽວຂ້ັນຊຸມ

ຊົນ ທ ່ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ 

- ສ້ອມແປງ/ກ່ໍສ້າງຄື ນ ບ່ອນພັກເຊົ າ ແລະ 

ຮ້ານອາຫານ ທ ່ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ 

- ຟື ້ ນຟູ ນໍ ້ າຕົກເຊປາ ແລະ ເຊປ່ອງໄລ 

ເຊິ່ ງຮວມທັງ ການພັດທະນາ ຕະຫ າດຫັດຖະ
ກໍາ 

- ສ້ອມແປງ/ກ່ໍສ້າງຄື ນ ສະຖານທ ່ ທ່ອງທ່ຽວ ທ ່

ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ສະຖານທ ່ ທ່ອງ
ທ່ຽວອື່ ນໆ 

- ຈັດໂຄສະນາການຕະຫ າດ ເພື່ ອສ້າງຄວາມໝ້ັ
ນໃຈ ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ 

 

 

3. ນໍ ້ າໃຊ້ ແລະ ສຸຂາພິບານ 

- ຟື ້ ນຟູ ການໃຫ້ບໍ ລິ ການນໍ ້ າໃຊ້ ແລະ ກ່ໍສ້າງຄື ນ/

ປ່ຽນແທນ ອົງປະກອບທ ່ ໄດ້ສ້ອມແປງຊ່ົວຄາວ 

- ການອະເຊື ້ ອ ຢູ່ຈຸດແຈກຢາຍນໍ ້ າ ເຊິ່ ງຮວມທັງ 

ການແຈກຢາຍ ຊຸດທົດລອງພາກສະໜາມ ແລະ 

ການຕິດຕ້ັງສຸກເສ ນ ສໍ າລັບ ນໍ ້ າໃຊ້, ສຸຂາພິບານ 

ແລະ ສຸຂາອະນາໄມ 

- ຟື ້ ນຟູ/ສ້ອມແປງ ລະບົບນໍ ້ າໃຊ້ ແລະ ວິ ດຖ່າຍ

ຄອບຄົວ ເຊິ່ ງຮວມທັງ ການສ່ົງເສ ມ ສຸຂາ
ອະນາໄມ (ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາ) 

- ການສ້າງຄວາມສາມາດ ສໍ າລັບ ການຄຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ໃຫ້ບັນດາບ້ານທ ່ ສ່ຽງຕ່ໍນໍ ້ າ
ຖ້ວມ 

 

4. ທາງນໍ ້ າ 
- ສໍ າຫ ວດ ແລະ ອອກແບບທາງວິ ສະວະກໍາ ສໍ າລັບ 

ໂຄງການຟື ້ ນຟູ 

- ໃຫ້ຄວາມສໍ າຄັນກັບ ການຟື ້ ນຟູແຄມຝ່ັງແມ່ນໍ ້ າ
ຂອງ ໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 

- ໃຫ້ຄວາມສໍ າຄັນກັບ ການຟື ້ ນຟູຕາຝ່ັງແມ່ນໍ ້ າ
ຂອງ ໃນແຂວງຄໍ າມ່ວນ 

- ໃຫ້ຄວາມສໍ າຄັນກັບ ການຟື ້ ນຟູໂຄງສ້າງລຽບ
ຕາມແມ່ນໍ ້ າຂອງ ໃນແຂວງໄຊຍະບູລ  

- ກ່ໍສ້າງຄູກ້້ັນນໍ ້ າຄານ ໃນແຂວງຫ ວງພະບາງ 
- ການປ້ອງກັນຕາຝ່ັງເຈື່ ອນ 

• ຂະແໜງການສຼັງຄົມ 

1. ທ ່ ຢູ່ອາໃສ ແລະ ການຕ້ັງຖ່ິນຖານ 

- ການປະເມ ນຜົນແບບໄວ ພື ້ ນທ ່ ລຸ່ມນໍ ້ າ/ພື ້ ນທ ່

ສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ 

- ການສ້າງຄວາມສາມາດ ໂດຍອ ງຕາມ ຫ ັ ກການ 

“ສ້າງຄື ນໃຫ້ດ ກວ່າເກ່ົາ” 

- ການຟື ້ ນຟູ ແລະ ກ່ໍສ້າງຄື ນ ທ ່ ຢູ່ອາໃສ 

2. ສາທາລະນະສຸກ 

- ນໍ າໃຊ້ຫ ັ ກການ “ສ້າງຄື ນໃຫ້ດ ກວ່າເກ່ົາ” ສໍ າລັບ

ການກ່ໍສ້າງຄື ນ ສະຖານທ ່ ສາທາລະນະສຸກ 

- ເພ ້ ມການສະໜັບສະໜູນ ພະນັກງານ
ສາທາລະນະສຸກ ໃນພື ້ ນທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 

ວຽກງານທ່ີຕິດພຼັ ນກຼັບຫ າຍຂະແໜງການ 

1. ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ, ສິ່ ງແວດລ້ອມ 

ແລະ ການປ່ຽນແປງດິ ນຟ້າອາກາດ 

- ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ ຂອບກົດໝາຍ ແລະ 

ລະບຽບການ ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ 

- ສ້າງຄວາມສາມາດຂອງ ສູນປະຕິບັດການສຸກ
ເສ ນ/ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດ ການ

ສັງຄົມ ເພື່ ອພັດທະນາ ລະບົບສ່ັງການ ທ ່ ມ 
ປະສິ ດທິ ພາບ ຈາກຂ້ັນສູນກາງ ເຖິງຂ້ັນຊຸມຊົນ 

- ການວາງແຜນພັດທະນາ ທ ່ ເອົ າໃຈໃສ່ຄວາມສ່ຽງ, 

ການຂຶ ້ ນງົ ບປະມານ ແລະ ການເງິ ນ ເພື່ ອສ້າງ
ຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ ການປັບຕົວຂອງ ຂະແໜງ
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ເພື່ ອປ້ອງການ ການຂາດໂພຊະນາການ ໃຫ້ໄດ້
ດ ຂຶ ້ ນ ແລະ ເພື່ ອປະຕິບັດ ໃຫ້ຖື ກໂພຊະນາການ 

ໃນກຸ່ມປະຊາກອນ ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 

- ເພ ້ ມຄວາມພ້ອມ ໃນການປ້ອງກັນພະຍາດ 

ແລະ ຄວບຄຸມ ພະຍາດ ເຊິ່ ງຮວມທັງ ການສະ
ໜັບສະໜູນ ໃນການສຶ ກສາ ແລະ ຕອບໂຕ້ 

ການລະບາດຂອງພະຍາດ 

3. ການສຶ ກສາ 
- ປັບປຸງສະຖານທ ່ ຮຽນ ສໍ າລັບເດັກ 

- ສະໜອງ ວັດສະດຸ ແລະ ອຸປະກອນການຮຽນ 

- ສ້າງແວດລ້ອມສ່ົງເສ ມການຮຽນ ໃນໂຮງຮຽນ 

- ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ໃຫ້ລະບົບຄຸ້ມຄອງຄວາມ
ສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ໃນຂະແໜງການສຶ ກສາ ແລະ 

ຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດ ເພື່ ອ
ເຮັດໃຫ້ໂຮງຮຽນ ເປັນສະຖານທ ່ ປອດໄພ ສໍ າລັບ
ການຮຽນ 

- ສ່ົງເສ ມຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະ ກ່ຽວກັບ ການ
ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ ໃນກຸ່ມນັກຮຽນ 

ແລະ ສາທາລະນະ ເພື່ ອສ້າງວັດທະນາທໍາຂອງ
ຄວາມປອດໄພ 

4. ວັດທະນາທໍາ 
- ສ້ອມແປງວັດບູລິ ມະສິ ດ ໃນແຂວງອັດຕະປື  

- ສ້ອມແປງສຸກເສ ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ ຊັບສິ ນທາງ
ວັດທະນາທໍາຕ່າງໆ ທ ່ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ມ 
ຄວາມໝ້ັນທ່ຽວ (ວັດ, ທາດ, ຖ້ໍາສັກສິ ດ ແລະ

ອື່ ນໆ) 

- ສ້ອມແປງໂຄງລ່າງພື ້ ນຖານ ທ ່ ໄດ້ຮັບຄວາມ
ເສຍຫາຍ ໃນສະຖານທ ່ ມໍລະດົກໂລກ ຫ ວງພະ
ບາງ 

- ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ື ອດ້ານວິ ຊາການ ສໍ າລັບ ຂອງ
ສະສົມ ທ ່ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ໂດນສະເພາະ
ແມ່ນ ຂອງສະສົມໃນວັດ (ຄໍ າພ ໃບລານ, ຮູບປ້ັນ 

ແລະອື່ ນໆ) 

- ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ື ອ ດ້ານການເງິ ນ ແລະ ດ້ານ
ວິ ຊາການ ສໍ າລັບ ການຂຽນ ແລ ການສ້າງ ຍຸດ
ທະສາດ ເພື່ ອປ້ອງກັນ ມໍລະດົກທາງວັດທະນາ
ທໍາ ທ ່ ຈັບຕ້ອງບໍ່ ໄດ້ ໃນແຂວງອະປື  ໂດຍສະ
ເພາະແມ່ນ ວັດທະນາທໍາຂອງຊົນເຜ່ົາໂອຍ 

- ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ື ອດ້ານການເງິ ນ ເພື່ ອຟື ້ ນຟູ 

ອຸດສາຫະກໍາທາງວັດທະນາທໍາ ຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ 

- ຮັບປະກັນວ່າ ມາດຕະການຟື ້ ນຟູຕ່າງໆ ໃນຂະ
ແໜງການນ ້  (ໂດຍສະເພະແມ່ນ ທ ່ ຢູ່ອາໃສ) ເ

ການສໍ າຄັນ ແລະ ຂະແໜງການທ ່ ມ ຄວາມສ່ຽງ
ສູງ 

- ສ້າງຂ້ັນຕອນ ປະຕິບັດການມາດຕະຖານ ໃນ
ເວລາສຸກເສ ນ ສໍ າລັບເຂື່ ອນຕ່າງໆ ແລະ ລະບົບ
ແຈ້ງເຕື ອນລ່ວງໜ້າໂດຍກົງ ສໍ າລັບ ພື ້ ນທ ່ ລຸ່ມນໍ ້ າ 

ແລະ ພື ້ ນທ ່  ທ ່ ມ ຄວາມສ່ຽງສູງ  

- ກະກຽມສໍ າລັບການຟື ້ ນຟູ ທ ່ ມ ການປະສານງານ
ກັນເປັນຢ່າງດ  

- ສະໜອງອຸປະກອນຕິດຕາມລະດັບນໍ ້ າ ຢູ່ແຂວງ
ອຸດົມໄຊ, ບໍ ລິ ຄໍ າໄຊ, ຄໍ າມ່ວນ ແລະ ສະຫວັນນະ

ເຂດ 

2. ການປົກຄອງ 
- ດໍ າເນ ນການສ້າງແຜນທ ່ ປົກຄອງ 
- ອອກເອກະສານສໍ າຄັນຄື ນໃໝ່ 

- ເຊື່ ອມຕ່ໍປະຊາຊົນ ເຂົ ້ າກັບ ຂໍ ້ ມູນຂ່າວສານທ ່ ຈໍ າ
ເປັນ 

- ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ື ອ ດ້ານກົດໝາຍ ແະ ໃຫ້ຄໍ າແນະ
ນໍ າດ້ານຄວາມຍຸຕິທໍາ  

3. ພັດທະນາມະນຸດ 

- ໃຫ້ບໍ ລິ ການປົກປອງເດັກ ສໍ າລັບເດັກທ ່ ຖື ກ
ຍົກຍ້າຍ ໂດຍເນ້ັນໜັກໃສ່ ເດັກທ ່ ບໍ່ ໄດ້ຮັບການ
ເບິ່ ງແຍງເປັນຢ່າງດ  ຈາກຜູ້ປົກຄອງ ໃນແຂວງ
ອັດຕະປື  ເພື່ ອແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການ ຂອງພວກ
ເຂົ າ ໃນທາງດ້ານ ສັງຄົມ-ຈິ ດຕະສາດ 

- ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ສະຫະພັນແມ່ຍິ ງລາວ (ເ

ຊິ່ ງເປັນໜ່ວຍງານສໍ າຄັນ) ເພື່ ອປະສານງານກັບ 

ຂະແໜງການຕ່າງໆ ເພື່ ອປ້ອງກັັນ ແລະ ຕອບໂຕ້
ກັບ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງກັບເພດກົງກັນຂ້າມ 

ໂດຍການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໃຫ້ບໍ ລິ ການ ກ່ຽວກັບ 

ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງກັບເພດກົງກັນຂ້າມ ສໍ າ
ລັບ ຜູ້ລອດຊ ວິ ດ, ແມ່ຍິ ງ ແລະ ເດັກຍິ ງ ທ ່ ມ 

ຄວາມສ່ຽງ ໃນແຂວງອັດຕະປື  ແລະ ແຂວງອື່ ນໆ 

ໃນສະຖານທ ່  ທ ່ ເປັນມິດກັບແມ່ຍິ ງ ແລະ ໃຫ້
ຄວາມຮູ້ 

- ຮັບປະກັນວ່າ ຍຸດທະສາດຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ ຮັບຮູ້
ເຖິງບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາບົດບາດ

ຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ ບັນດາດ້ານສິ ດທິ ຂອງແມ່ຍິ ງ 

- ຮັບປະກັນວ່າ ຍຸດທະສາດຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ ກວມ
ເອົ າຄົນພິການ ໃນອົງປະກອບປົກປ້ອງສັງຄົມ ສໍ າ
ລັບ ຜູ້ອາຍຸສູງ ແລະ ຄົນພິການ ເພື່ ອບໍ່ ໃຫ້ພວກ
ເຂົ າ ຖື ກປະຖ້ິມໄວ້ຂ້າງຫ ັ ງ 

4. ລະເບ ດບໍ່ ທັນແຕກ 
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ໝາະສົມກັບ ວັດທະນາທໍາ ແລະ ຮ ດຄອງທ້ອງ
ຖ່ິນ 

- ດໍ າເນ ນການສໍ າຫ ວດ ຢ່າງມ ເປົ ້ າໝາຍ ໃນພື ້ ນທ ່

ສ່ຽງໄພສູງ 
- ໃຫ້ການສຶ ກສາອົບຮົມ ແລະ ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວ
ກັບຄວາມສ່ຽງ 

- ດໍ າເນ ນການເກັບກູ້ລະເບ ດ ຕາມຄວາມຈໍ າເປັນ 

ໝາຍເຫດ: DRM = ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່ໍໄພພິບັດ; GBV = ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງກັບເພດກົງກັນຂ້າມ; MLSW = ກະຊວງແຮງງານ ແລະ 

ສະຫວັດດ ການສັງຄົມ 

 

 

4.  ການເງິນ ແລະ ການຄຼຸ ້ມຄອງການເງິນ  

 

ຍຸດທະສາດການເງິ ນ ແມ່ນມ ຄວາມຈໍ າເປັນ ເພ່ືອຄຸ້ມຄອງການເງິ ນຂອງ ມາດຕະການຟື ້ ນຟູໄພພິບັດ ທ ່

ກວມເອົ າ ຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານການເງິ ນ ຂອງລັດຖະບານ ໃນການຟື ້ ນ, ປະກອບດ້ວຍ: 

• ການຄາດຄະເນມູນຄ່າ ສໍ າລັບ ການຟື ້ ນຟູ 

• ການຊອກຫາ ແລະ ລະດົມແຫ ່ ງການເງິ ນ ສໍ າລັບ ການຟື ້ ນຟູ 

• ການສ້າງ ແລະ ອະນຸມັດ ງົບປະມານ ສໍ າລັບ ການຟື ້ ນຟູ 

• ການຈັດຕ້ັງ ເພ່ືອຈ່າຍເງິ ນອອກ ແລະ ຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ລາຍຈ່າຍ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ 

 

ການປະເມ ນຄວາມຕ້ອງການຫ ັ ງໄພພິບັດຄ້ັງນ ້  ໄດ້ຄາດຄະເນມູນຄ່າ ທ ່ ຈໍ າເປັນສໍ າລັບການຟື ້ ນຟູ ໂດຍອ ງ
ຕາມ ການປະເມ ນຂະແໜງການ ທ ່ ໄດ້ດໍ າເນ ນມາ, ລວມທັງໝົດ ມ ປະມານ 4.422,86 ຕ້ືກ ບ ຫ ື  520 ລ້ານໂດ
ລາສະຫະລັດ. ການສະໜອງເງິ ນໃຫ້ການຟື ້ ນຟູນ້ັນ ຈະຕ້ອງການຫ າຍແຫ່ງເງິ ນ ເຊັ່ ນ: 

 

• ການຈຼັດສຼັນງົບປະມານແຫ່ງຊາດ: ການຈັດສັນງົບປະມານປະຈໍ າປ  ໃນຂ້ັນສູນກາງ ແລະ ຂ້ັນແຂວງ 

ພ້ອມທັງ ຂ້ັນຂະແໜງການ ຄວນພິຈາລະນາເຖິງ ການປັບຕົວເຂົ ້ າກັບສະພາບອາກາດ, ການ

ຫ ຸ ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ, ແລະ ການກຽມພ້ອມຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ. ໃນປະເທດຟິລິ ປິ ນ ມ ເຖິງ 1,8 ສ່ວນ

ຮ້ອຍ ແລະ ໃນປະເທດອິ ນໂດເນເຊຍ ມ ເຖິງ 1 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງງົບປະມານແຫ່ງຊາດ ທ ່ ຈັດໃຫ້ ກອງ

ທຶ ນສໍ າຮອງ. ເຄື່ ອງມື ການເງິ ນອື່ ນໆ ເຊັ່ ນວ່າ ການຊ່ວຍເຫ ື ອບາງປະເພດ ສໍ າລັບການກ່ໍສ້າງ (ເຊັ່ ນ

ວ່າ ທ ່ ຢູ່ອາໃສ) ຫ ື  ການໂຈະພາສ  ສໍ າລັບ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກໄພພິບັດ ສາມາດນໍ າມາພິຈາລະນາໄດ້.  

• ການຊ່ວຍເຫ  ອພຼັ ດທະນາ/ ການຊ່ວຍເຫ  ອເພ ່ ອການພຼັດທະນາທາງການ: ຂະແໜງການຕ່າງໆ ທ່ີ

ເຂ້ົາຮ່ວມວຽກງານກຼັບ ບຼັນດາຄູ່ຮ່ວມພຼັ ດທະນາ ສາມາດພິຈາລະນາ ຫຼັ ນທຶນ ໄປໃຫ້ວຽກງານຟ ້ ນ

ຟູ. 

• ຂະແໜງການເອກະຊົນ: ໂດຍອີງຕາມ ຍຼຸດທະສາດ ການເງິນ ແລະ ປະກຼັນໄພ ຄວາມສ່ຽງຕ ່

ໄພພິບຼັດແຫ່ງຊາດ, ກົນໄກໃດໜ່ຶງ ສາມາດສ້າງຂ້ຶນມາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂຼັ້ມແຂງໃຫ້ໄດ້ ເຊຼັ່ ນວ່າ 

ປະກຼັນໄພຈຼຸ ລະພາກ ສ າລຼັບໄພພິບຼັດ ແລະ ປະກຼັນໄພກະສິກ າ. ຂະແໜງການເອກະຊົນ ຍັງສາມາດ

ປະກອບສ່ວນໃຫ້ ການກຽມພ້ອມ ໄດ້ດ ຂຶ ້ ນ ເຊັ່ ນວ່າ: ບັນດາບໍ ລິ ສັດໂທລະຄົມ ສາມາດສະໜັບສະໜູ
ນ ການສື່ ສານ ດ້ວຍຂໍ ້ ຄວາມແຈ້ງເຕືອນລ່ວງໜ້າ ຜ່ານທາງສື່ ຕ່າງໆ ແລະ ສາມາດສະໜັບສະໜູນ 

ການກ່ໍສ້າງໂຄງລ່າງພ້ືນຖານຄື ນໃໝ່. 
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• ຊີວິດການເປຼັນຢູ່ ແລະ ການສ້າງລາຍຮຼັບ: ການຍົກເວຼັ້ນພາສີ ສາມາດຍົກເວຼັ້ນໃຫ້ ບຼັນດາທຼຸລະກິດ 

ທ່ີໄດ້ຮຼັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບຼັດ. ການໂອນເງິນສົດ ແລະ ໂຄງການໂຍທາທ່ີຕ້ອງການແຮງງານ

ຫ າຍ ສາມາດຊ່ວຍຟ ້ ນຟູ ແຫ ່ ງລາຍຮຼັບທ່ີຕ້ອງການຫ າຍ ແລະ ຍຼັງເປຼັນການດ າເນີນວຽກໂຍທາ. 

• ກອງທຶນໄພພິບຼັດແຫ່ງຊາດ: ໃນປະຈຼຸ ບຼັນນ້ີ ມີຂ ້ ກ ານົດ ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ງົບປະມານລຼັດ ສ າ

ລຼັບ ການຈຼັດສຼັນງົບປະມານໃຫ້ ກອງທຶນສ າຮອງລຼັດ ແລະ ກອງທຶນສຼຸກເສີນແຫ່ງຊາດ ເຊ່ິງນ າໃຊ້

ໄດ້ ໃນເຫດການໄພພິບຼັດ. ກອງທຶ ນໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ຫ ື  ກົນໄກກອງທຶ ນເງິ ນຝາກ ສາມາດ
ສ້າງຕ້ັງຂຶ ້ ນໄດ້ ໂດຍມ ຍຸດທະສາດລະດົມແຫ ່ ງທຶ ນ ເພ່ືອຫາທຶ ນເຂົ ້ າໃສ່ໃນກອງທຶ ນນ ້  ຈາກແຫ ່ ງຕ່າງໆ 
ທ ່ ບໍ່ ແມ່ນ ງົບປະມານແຫ່ງຊາດ. 

 

ການຈໍ າແນກ ຄວາມຕ້ອງການບູລິ ມະສິ ດ ອອກເປັນ ໂຄງການ ຫ ື  ວຽກງານສະເພາະ ຈະຊ່ວຍກໍານົດ ລະດັບ
ຂອງ ງົບປະມານເພ ້ ມຕ່ືມ ທ ່ ຕ້ອງການແຕ່ລະປ  ເພ່ືອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ວຽກງານຟື ້ ນຟູ. ບັນດາກະຊວງທ ່

ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກ ກະຊວງການເງິ ນ ຄວນລະບຸແຫ ່ ງທຶ ນ ສໍ າລັບ ຂະແໜງການຂອງ
ພວກເຂົ າ ແລະ ຄາດຄະເນ ຄວາມຕ້ອງການງົບປະມານ ແຕ່ລະປ . ງົບປະມານບາງອັນ ອາດກໍານົດໃຫ້ 

ຈຸດປະສົງ, ພາກ ຫ ື  ຂະແໜງການສະເພາະ. ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການ ອາດຄາດຄະເນໄດ້ ໂດຍການ
ລະບຸໂຄງການສະເພາະ ແຕ່ວ່າ ໂຄງການເລົ່ ານ ້  ຕ້ອງລວມເຂົ ້ າເປັນແຜນງານ ເພ່ືອຊ່ວຍ ສປປ ລາວ ໃຫ້ບັນລຸ
ຈຸດປະສົງ ຕາມທ ່ ໄດ້ກໍານົ ດໄວ້ໃນ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ສະບັບທ  8. ຍຸດທະສາດການ
ເງິ ນນ້ັນ ຈະແຕ່ງຕ່າງກັນ ໃນແຕ່ລະຂະແໜງການ ແລະ ຂ້ັນຂອງລັດຖະບານ (ສູນກາງ, ແຂວງ, ເມື ອງ ແລະ
ບ້ານ). ບາງຂະ   ແໜງການ ຈະຂຶ ້ ນກັບ ງົບປະມານລັດ ຢ່າງດຽວ, ບາງຂະແໜງການ ສາມາດລະດົມແຫ ່ ງທຶ ນ
ທາງເລື ອກ ເຊັ່ ນວ່າ ການຮ່ວມມື ພັດທະນາ, ການຊ່ວຍເຫ ື ອຈາກຂະແໜງການເອກະຊົນ, ຫ ື  ການຮ່ວມມື
ລະຫວ່າງລັດ-ເອກະຊົນ. ຕົວຢ່າງ: ການສ່ົງເງິ ນກັບປະເທດ ແລະ ການກູ້ຢື ມທະນາຄານ ສາມາດຊ່ວຍເປ ດ

ກິດຈະການເສດຖະກິດ ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກະສິ ກໍາ. 

 

ອົງປະກອບສຸດທ້າຍຂອງ ຍຸດທະສາດການເງິ ນ ແມ່ນການຈັດຕ້ັງ ເພ່ືອຈ່າຍເງິ ນອອກ. ຄໍ າແນະນໍ າກ່ຽວກັບ 

ການຈັດຊື ້ ຈັດຈ້າງຂອງລັດຖະບານ ແລະ ລະບົບຄຸ້ມຄອງການເງິ ນ ຄວນນໍ າມາໃຊ້ ເຊິ່ ງຮວມທັງ ການລາຍ
ງານດ້ານການເງິ ນ, ການດໍ າເນ ນການກວດສອບ, ແລະ ຂ້ັນຕອນທາງບັນຊ . ສິ່ ງເລົ່ ານ ້  ອາດຕ້ອງໄດ້ປັບປ່ຽນ 

ສໍ າລັບ ຂ້ັນຕອນການອະນຸມັດ ແລະ ຈ່າຍເງິ ນ ຕາມປະເພດໂຄງການ ເຊັ່ ນວ່າ ການຊ່ວຍເຫ ື ອທ ່ ຢູ່ອາໃສ, ໂຄງ
ລ່າງພ້ືນຖານ ແລະ ກະສິ ກໍາ. ລະບົບຕ່າງໆ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ເພ່ືອຕິດຕາມ ແລະ ລາຍ

ງານກ່ຽວກັບ ລາຍຈ່າຍ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ. 

 

5. ຄວາມຮຼັບຜິດຊອບ ໃນການຈຼັດຕຼັ້ ງປະຕິບຼັດ  

 

ມາດຕະການຟື ້ ນຟູໄພພິບັດ ຈະໄດ້ຮັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ພາຍໃຕ້ການຊ ້ ນໍ າລວມຂອງ ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶ ນ ແລະ ທິ ດທາງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ ແມ່ນຈະຂຶ ້ ນ

ກັບ ບັນດາກະຊວງທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງ. ສໍ າລັບ ຂະແໜງການ ທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກໜ່ວງ ແລະ/ຫ ື  ເປັນບູລິ ມະ

ສິ ດສູງ, ໜ່ວຍງານຈັດຕ້ັງປະຕິບັດປະຈໍ າພາກ ຫ ື  ໜ່ວຍງານຈັດຕ້ັງປະຕິບັດປະຈໍ າໂຄງການ ອາດສ້າງຕ້ັງ

ຂຶ ້ ນມາກ່ໍໄດ້. ລັກສະນະຂອງນໍ ້ າຖ້ວມ 2018 ເຊິ່ ງມ ລັກສະນະ ສະເພາະທ ່ ຕ້ັງ ແລະ ສະເພາະໄພອັນຕະລາຍນ້ັນ 
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ຈໍ າເປັນຕ້ອງມ ການອອກແບບ ຢ່າງລະມັດລະວັງ ສໍ າລັບ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ ຈາກຂ້ັນແຂວງ 

ເຖິງຂ້ັນບ້ານ. ໃນທຸກໆຂ້ັນ, ການປະສານງານ ແມ່ນມ ຄວາມສໍ າຄັນຫ າຍ. 

 

ເພ່ືອເລັ່ ງລັດ ຂ້ັນຕອນສໍ າລັບການປົວແປງ ແລະ ຟື ້ ນຟູ, ອາດຈໍ າເປັນຕ້ອງມ ການປັບປ່ຽນ ການຄຸ້ມຄອງ

ລວມ ເຊິ່ ງຮວມທັງ ການພັດທະນາໂຄງການ, ການຈັດຊື ້ ຈັດຈ້າງ ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ. ແຜນການຟື ້ ນ

ຟູ ຄວນມ ຂ້ັນຕອນ ແລະ ລະບຽບການ ຢູ່ໃນຕົວມັນເອງ ທ ່ ສາມາດເລັ່ ງລັດ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ການສ້ອມ
ແປງຮ ບດ່ວນ ແລະ ການກ່ໍສ້າງຄື ນ ຊັບສິ ນເພ່ືອການ ຜະລິ ດ ແລະ ການຟື ້ ນຟູຊ ວິ ດການເປັນຢູ່ ເຊິ່ ງຮວມ

ທັງ ລະບຽບ ແລະ ຫ ັ ກການຕ່າງໆ ທ ່ ມ ຢູ່ແລ້ວ (ກະແສກອງທຶ ນ, ການຈັດຊື ້ ຈັດຈ້າງ, ການກວດສອບ, ການ

ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນ ແລະອື່ ນໆ) ທ ່ ເໝາະສົມກັບ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແບບເລັ່ ງລັດ. ປະສົບການ

ຈາກສາກົນ ສາມາດຊ່ວຍເລັ່ ງລັດ ຂ້ັນຕອນເລົ່ ານ ້ ໄດ້.  

 

ປະສົບການຈາກສາກົນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄວາມໂປ່ງໃສ ນໍ າໄປສູ່ ຜົນໄດ້ຮັບທ ່ ດ ກວ່າ. ລະບົບຕິດຕາມ, ປະ
ເມ ນຜົນ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ກົດ ຈໍ າເປັນຕ້ອງສ້າງຂຶ ້ ນມາ ເພ່ືອຕິດຕາມຄວາມຄື ບໜ້າ ແລະ ປັບປ່ຽນຂ້ັນຕອນ 

ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ໃນລັກສະນະທ ່  ຜົນໄດ້ຮັບ ສາມາດນໍ າໃຊ້ ສໍ າລັບ ການຈັດຕັງປະຕິບັດ ຂ້ັນຕອນຟື ້ ນ
ຟູລວມ ທ ່ ອ ງຕາມສະພາບການຕົວຈິ ງ. ຂອບຜົນໄດ້ຮັບ ທ ່ ສະໜັບສະໜູນ ການຕິດຕາມແລະປະເມ ນຜົນ 

ຄວນກວມເອົ າ ຕົວບ່ົງຊ ້  SMART85 ສໍ າລັບ ການຕິດຕາມ ພັນທະການເງິ ນ ຕາມງົບປະມານ ແລະ ການ

ລະດົມແຫ ່ ງທຶ ນ; ພ້ອມທັງເພ່ືອຕິດຕາມ ໂຄງການ, ງົບປະມານ, ການເງິ ນ ແລະ ຄວາມຄື ບໜ້າ ຂອງການ

ປະຕິບັດງານ; ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທາງເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ. 

 

ຂ ດໝາຍສໍ າຄັນ ຄວນກໍານົດຂຶ ້ ນມາ ສໍ າລັບຄວາມຄື ບໜ້າ ໂດຍເຊື່ ອມຕ່ໍກັບ ການຈ່າຍເງິ ນ. ສໍ າລັບການ

ຊ່ວຍເຫ ື ອຊຸມຊົນນ້ັນ, ການຄັດເລື ອກຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ລະບົບຕິດຕາມໃດໜ່ຶງ ແມ່ນມ ຄວາມຈໍ າ

ເປັນ ໂດຍການມ ຄວາມສ່ວນຂອງສາທາລະນະ. ການປະເມ ນຜົນໄດ້ຮັບ ຄວນດໍ າເນ ນຂຶ ້ ນໂດຍ ພາກສວນທ 

ສາມ ທ ່ ເປັນເອກະລາດ ແລະ/ຫ ື  ໂດຍການກວດສອບປະຈໍ າປ  ພ້ອມທັງ ການປະເມ ນຜົນກາງພາກຢ່າງ

ລະອຽດ ເພ່ືອຕິດຕາມຜົນໄດ້ຮັບ. ມາດຕະການຟື ້ ນຟູໄພພິບັດ ຄວນໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ເນ້ັນໜັກຄື ນ 

ເປັນປະຈໍ າ ໂດຍອ ງຕາມ ຜົນໄດ້ຮັບຜ່ານມາ ຜ່ານທາງ ລະບົບຕິດຕາມແລະປະເມ ນຜົນ ແລະ/ຫ ື  ຕາມການ

ປ່ຽນແປງ ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ສະພາບການ ເຊັ່ ນວ່າ ເກ ດໄພພິບັດອ ກຄ້ັງໃໝ່. 

 

ການສື່ ສານຍຸດທະສາດ ແມ່ນມ ຄວາມສໍ າຄັນ ເພ່ືອແຈ່ງກ່ຽວກັບ ຈຸດປະສົງ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ກໍານົດ
ເວລາຂອງ ມາດຕະການຟື ້ ນຟູໄພພິບັດ ໃຫ້ຂະແໜງການລັດ ແລະ ຂະແໜງການເອກະຊົນ ແລະ ເພ່ືອແຈ້ງ

ໃຫ້ ພ້ືນທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຄື ບໜ້າ ແລະ ການເຂົ ້ າເຖິງການຊ່ວຍເຫ ື ອ, 

ແລະ ເພ່ືອຊ່ວຍລະດົມການຊ່ວຍເຫ ື ອ, ການຮ່ວມມື  ແລະ ການຮ່ວມງານກັບ ຊຸມຊົນ, ອົງການຈັດຕ້ັງສັງຄົມ 

ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶ ນ ພ້ອມທັງ ເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຮັບ ແຫ ່ ງທຶ ນຈໍ າເປັນ ໃນເວລາງົບປະມານຂາດເຂ ນ. ສໍ າລັບການສື່ ສານ

ພາຍໃນນ້ັນ, ລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ ້ ມູນຂ່າວສານ ເຊິ່ ງມ ຂ້ັນຕອນສໍ າລັບ ຂໍ ້ ມູນແລະການສື່ ສານນ້ັນ ແມ່ນມ 

                                                           
85 SMART = ເຈາະຈົງ, ວັດແທກໄດ້, ບັນລຸຜົນໄດ້, ສອດຄ່ອງ ແລະ ມ ກໍານົດເວລາ. 
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ຄວາມສໍ າຄັນ ເພ່ືອຈັດການ ແລະ ຢ້ັງຢື ນຂໍ ້ ມູນ ແລະ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ ການປະສານງານ ມ ປະສິ ດທິ ພາບ. 

ການສື່ ສານພາຍນອກ ຕ້ອງການຂໍ ້ ຄວາມ ທ ່ ມ ເປົ ້ າໝາຍໃສ່ ຫ າຍຂະແໜງການ ແລະ ກຸ່ມສັງຄົມ ແລະ 

ສື່ ສານມວນຊົນທ ່ ກ່ຽວຂ້ອງ. ແຜນການສື່ ສານ ແລະ ເຂົ ້ າເຖິງຊຸມຊົນ ເຊິ່ ງປະກອບດ້ວຍ ບູລິ ມະສິ ດຂອງ

ການຟື ້ ນຟູ, ຄໍ າຄິ ດເຫັນ ແລະ ການສໍ າຫ ວດທັດສະນະ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສ່ຽງ ສາມາດຊ່ວຍແຈ້ງຂໍ ້ ຄວາມນ ້

ໄດ້. ແຜນດ່ັງກ່າວນ ້  ຄວນລະບຸ ບູລິ ມະສິ ດ ແລະ ຂ້ັນຕອນ ສໍ າລັບ ການພົວພັນກັບສື່ ສານມວນຊົນ. ສໍ າລັບ 

ການສ່ົງຂໍ ້ ຄວາມເຖິງ ກຸ່ມຜູ້ຮັບສະເພາະນ້ັນ, ການຄັດເລື ອກ ສື່ ສານມ່ວນຊົນ ທ ່ ເໝາະສົມ ແມ່ນມ ຄວາມ

ສໍ າຄັນ ເຊິ່ ງອາດກວມເອົ າ ສື່ ຂຽນ, ໜັງສື ພິນ, ເວບໄຊ໋ , ສື່ ສັງຄົມອອນລາຍ ແລະ/ຫ ື  ໂທລະສັບມື ຖື  ພ້ອມທັງ 

ວິ ທະຍຸ ແລະ ລະບົບໂທລະໂຄ່ງ ໃນເຂດຊົນນະບົດ.  
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ:  

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1: ແຜນທ່ີຂອງ ສປປ ລາວ 

 



ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ 
ຫຼັງໄພພິບັດ 

ນໍ້າຖ້ວມ ປີ 2018 ໃນ ສ ປ ປ ລາ ວ




