ໂອກາດການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ
ແບບຫມູນວຽນ ຢູ່ ສປປ ລາວ
ວິທີການວິເຄາະ ເພື່ອການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ທີ່ມີປະສິດພາບໃນອະນາຄົດ ແລະ ປ່ອຍທາດອາຍກາກບອນຕໍ່າ

ກ່ຽວກັບຜູ້ຂຽນ

ຂໍ້ຈຳກັດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ຜູ້ພັດທະນາແນວຄວາມຄິດ, ຜູ້ຂຽນຫຼັກ ແລະ ຜູ້ວິເຄາະ

ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຢູ່ໃນເອກະສານນີ້ແມ່ນຄວາມຄິດເຫັນຂອງ
ຜູ້ຂຽນ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເປັນຕົວແທນ ຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ລວມ
ທັງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ, ປະເທດສະມາຊິກຂອງ
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະ
ຊຸຸມ ຫຼື ທີ່ປຶກສາ.

ທ່ານ ເຈີເມີ້ ຮ໊ອກຊາດ (ບໍລິສັດ Shifting Paradigms)

ຜູ້ຂຽນປະກອບສ່ວນ

ທ່ານ ຄຣິສ໌ ສະມິຕີ້ສ໌, ທ່ານ ບຸນຕາ ນວນວິໄຊ, ທ່ານ ນາງ ເກວະລີ ວົງ
ສຸທິ, ທ່ານ ນາງ ຈິນດາວອນ ສານລັດ, ທ່ານ ນາງ ຄາລາຣາ ແມ໊ກເກຣັກ
ເກີ, ທ່ານ ແດນນ້ຽວ ແມ໊ກເກ (ບໍລິສັດ Earth Systems)
ທ່ານ ແສນສະກຸນ ສີຫານຸວົງ, ທ່ານ ບຸນຍະສິດ ດາວປະສິດ (ບໍລິສັດ
DFDL)
ທ່ານ ວູເທີ ເດິ ວາດ, ທ່ານ ນາງ ເອລີນ ເລຊິງ, ທ່ານ ມິເກວ ຄ໊ອດ
(ບໍລິສັດ Rebel Group)
ທ່ານ ນາງ ແອເກລຍ ຟິສເຊີ, ທ່ານ ນາງ ນາຕາເລຍ ໂມຊິນກາ, ທ່ານ
ແຮັດຕີ ຄູບເປີ (ບໍລິສັດ Circle Economy)
ທ່ານ ນາງ ອາເລັກຊານດຣາ ຊູເຊີ, ທ່ານ ຕ້ອມ ໄຊສົງຄາມ, ທ່ານ ນາງ
ແຄັດທາຣີນ ເຟື່ອງ, ທ່ານ ຈັສຕິນ ໂຊນ (ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອ
ການພັດທະນາ)

ຜູ້ກວດແກ້

ທ່ານ ລີອາ ບຣູເມີ

ຜູ້ອອກແບບ ແລະ ຈັດວາງ

ທ່ານ ນາງ ໂຈຮານນາ ເວີກສ໌

ສ້າງໂດຍ

ບໍລິສັດ Shifting Paradigms, ປະເທດ ໂຮນລັງ, ໂຄງຮ່າງບົດ
ລາຍງານ, ການອອກແບບ ແລະ ວິທີການວິເຄາະບົດລາຍ ແມ່ນອີງໃສ່
ບົດລາຍງານ Circular economy opportunities for Almaty
(2019), ຂອງ ບໍລິສັດ Shifting Paradigms ເຊິ່ງສາມາດອ່ານລາຍ
ລະອຽດໄດ້ທີ່ https://www.shiftingparadigms.nl/projects /
almaty/ .

ເອກະສານສະບັບນີ້ຄວນຖືກອ້າງອີງດັ່ງນີ້: United Nations
Development Programme (2021). Circular economy
opportunities in Lao PDR - An analysis of the
business cases and long-term strategy to reach net
carbon neutrality by 2050, UNDP, New York.

ເອກະສານນີ້ ໄດ້ຂື້ນທະບຽນລິຂະສິດການອອກແບບ AttributionShareAlike 4.0 ພາຍໃຕ້ ອົງການລິຂະສິດສາກົນ Creative
Commons.

ກ່ຽວກັບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ

ວຽກງານ ຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP)
ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ຫລາຍ
ກວ່າ 140 ປະເທດ ທົ່ວໂລກ ແລະ ການລົງທຶນໃນຂົງເຂດມາດຕະການ
ຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ປັບຕົວເຂົ້າກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ນັບແຕ່
ປີ 2008 ມີມູນຄ່າ 3.7 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ. ໂດຍມີເປົ້າຫມາຍໃນການ
ສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການຫັນໄປສູ່ການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍກາກບອນໃຫ້ເປັນ
ສູນ (zero-carbon development), ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ເພື່ອການພັດທະນາ ຍັງໄດ້ສົ່ງເສີມເພື່ອການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມ
“ສົນທິສັນຍາ ປາຣີ” ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (Paris
Agreement) ໂດຍການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບປະເທດຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້
ບັນລຸຜົນຕາມສົນທິສັນຍາດ້ານດີນຟ້າອາກາດ ຫຼື ແຜນງານແຫ່ງຊາດ
ການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (NDC).

ແຜນງານສະຫນັບສະຫນູນ ຂອງ ອົງການ UNDP ຕໍ່ ແຜນງານ
ແຫ່ງຊາດ ການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດ (NDC)

ແຜນງານສະຫນັບສະຫນູນ NDC ຈະສະຫນອງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານ
ວິຊາການໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດຕ່າງໆທີ່ມຸ່ງຫມັ້ນໃຫ້ໄດ້ “ສິ່ງທີ່ເປັນ
ປະໂຫຍດຕໍ່ສ່ວນລວມ (whole-of-society)”, ວິທີການດຳເນີນແບບ
ປະສົມປະສານເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບລະບົບແຫ່ງຊາດ, ສີ່ງ
ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນການແກ້ໄຂບັນຫາສະພາບດິນຟ້າ
ອາກາດ ແລະ ເພີ່ມການເຂົ້າເຖິງການເງິນເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການພັດທະນາ
ແບບຍືນຍົງ. ແຜນງານດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາປະເທດຕ່າງໆ
ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານການເງິນ ໂດຍຫັນປ່ຽນແນວທາງດ້ານໂຄງ
ສ້າງ ເພື່ອຂະຫຍາຍການລົງທຶນໃຫ້ກັບຂະແຫນງການຕ່າງໆ ແລະ ຫັນ
ປ່ຽນການລົງທຶນໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ສົ່ງເສີມການລົງທຶນໃຫ້ເປັນມິດ
ກັບສະພາບແວດລ້ອມ. ນອກຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອປະເທດໃດຫນື່ງໂດຍ
ກົງແລ້ວ, ອົງການ UNDP ຍັງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານໂອກາດໃນ
ການຮຽນຮູ້ ແລະ ແລກປ່ຽນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ NDC ຢູ່ໃນ
ລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໂດຍການຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດກັບອົງການ
ສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍສົນທິສັນຍາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
(UNFCCC) ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມື່ດ້ານຍຸດທະສາດອື່ນໆ.
ແຜນງານທີ່ຊ່ວຍສະຫນັບສະຫນູນການຮ່ວມງານ NDC ແມ່ນຖືກສະຫ
ນັບສະຫນູນໂດຍ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງ ປະເທດ
ເຢຍລະມັນ, ອົງການອະນຸລັກທຳມະຊາດ (Nature Conservation)
ແລະ ອົງການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພດ້ານນິວເຄຼຍ (BMU), ກະຊວງ
ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ ຂອງລັດຖະບານ ປະເທດ
ເຢຍລະມັນ (BMZ), ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ລັດຖະບານ ປະເທດ
ແອັດສະປາຍ.

ໂອກາດການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ
ແບບຫມູນວຽນ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ວິທີການວິເຄາະ ເພື່ອການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ
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ຄຳແນະນຳສຳລັບຜູ້ອ່ານ
ຄໍານິຍາມ
ຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນໃນການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ ສຸມໃສ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ອາຊີບສີຂຽວ
ຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ປະມານ 65% ແລະ ກວມເອົາ 71% ຂອງການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ
ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃໝ່ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການໄຫລວຽນຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການຄ້າ
ແຜນງານແຫ່ງຊາດ NDC ໄດ້ສຸມໃສ່ຂົງເຂດປ່າໄມ້; ການລົງທຶນເພື່ອປັບປຸງຄວາມທົນທານຕໍ່ສະພາບອາກາດແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ
ສະຫຼຸບ - ພາກທີ 1
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ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປະຈໍາປີເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 17 ລ້ານໂຕນ ໃນປີ 2005 ມາເປັນ 214 ລ້ານໂຕນ ໃນປີ 2019
ວຽກງານການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນຂະແໜງຕົ້ນຕໍທີ່ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຫລາຍ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ
ເຖິງແມ່ນວ່າອັດຕາ GDP ກໍາລັງເຕີບໂຕ, ແຕ່ຄວາມຮັ່ງມີຕໍ່ຫົວຄົນແມ່ນຫຼຸດລົງ
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ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ຂອງ ສປປ ລາວ; ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຈາກຜະລິດຕະພັນນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ
ພາກສະຫຼຸບ - ພາກທີ 2

ພາກທີ 3 ໂອກາດໃນການຫຼ ຸ ດ ຜ່ ອ ນທາດອາຍເຮື ອ ນແກ້ ວ ແບບຫມູ ນ ວຽນ
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ການບໍລິການດ້ານການເງິນ
ການລິເລີ່ມເສດຖະກິດຫມູນວຽນໃນປະຈຸບັນ
ຂໍ້ປະຕິບັດ ທີ່ 17: ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເຂົ້າເຖິງການເງິນແບບຫມູນວຽນ ແລະ ການເງິນສຳລັບທາດອາຍກາກບອນໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ
ຕາຕະລາງສະແດງພາບລວມຂອງຂໍ້ປະຕິບັດ ທັງ 17 ຂໍ້
ສະຫຼຸບ - ພາກທີ 3
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ເອກະສານອ້າງອີງ
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ຄຳຂອບໃຈ
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ຮູບພາບປະກອບບົດລາຍງານ
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UNDP / Shifting Paradigms

5

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສປປ ລາວ ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງຂອງພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
ໂດຍເປັນຂົງເຂດທີ່ສຳຄັນສຳລັບເສດຖະກິດໃນພາກພື້ນ. ສປປ
ລາວ ໄດ້ສະຫນອງສະບຽງອາຫານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີ່ຫລາກ
ຫລາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາພາຍໃນປະເທດ, ພ້ອມ
ທັງສົ່ງອອກວັດຖຸດິບທີ່ສໍາຄັນຈໍານວນຫລາຍໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດ
ອ້ອມຂ້າງ.
ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ມີຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ອຸດົມ
ສົມບູນ1. ມີດິນທີ່ອຸດົມສົມບູນ ທີ່ລໍ່ລ້ຽງລະບົບນິເວດປ່າໄມ້ຂະ
ຫນາດໃຫຍ່ ແລະ ຂະແຫນງກະສິກໍາທົ່ວປະເທດ ເຊິ່ງຢູ່ພື້ນດິນກໍມີ
ແຮ່ ຄໍາ, ທອງແດງ, ສັງກະສີ, ຊືນ, ກົ່ວ, ເຫຼັກ, ອາລູມິນຽມ, ໂປຣ
ຕາສ, ຫີນປູນ, ຢິບຊຳ (gypsum) ແລະ ຖ່ານຫີນ 2. ພື້ນທີ່ຂອງ
ສປປ ລາວ ແມ່ນທຽບເທົ່າກັບ ປະເທດ ໂຣມານີ ຫຼື ການາ, ແຕ່
ປະຊາກອນຂອງປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນ ມີຈຳນວນຫລາຍກວ່າ ສປປ ລາວ
3 ແລະ 4 ເທົ່າ, ຕາມລໍາດັບ 3.

7.17

ລ້ານ

ສປປ ລາວ ມີປະຊາກອນ ທັງຫມົດ
7.17 ລ້ານຄົນ ໃນປີ 2019

ສປປ ລາວ ຖືກອ້ອມຮອບໄປດ້ວຍໂອກາດທາງຕະຫລາດທີ່ໃຫຍ່
ແລະ ມີຄວາມຕ້ອງການສູງ ຍ້ອນເປັນປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງຜ່ານ
ຂອງ 3 ປະເທດເສດຖະກິດໃຫຍ່ໃນອາຊີ ຄື: ຈີນ, ຫວຽດນາມ
ແລະ ໄທ. ສປປ ລາວ ໄດ້ສະຫນອງສິນຄ້າໃຫ້ແກ່ປະເທດເຫຼົ່ານີ້
ໂດຍຜ່ານການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ສົ່ງອອກວັດຖຸດິບເປັນຕົ້າຕໍ ເຊັ່ນ: ແຮ່
ໂລຫະ, ໄມ້ ແລະ ໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານນ້ຳ.

ໂຮງງານໄຟຟ້າຖ່ານຫີນຫົງສາ
(1,878 ເມກາວັດ MW)

58%

58% ຂອງມູນຄ່າການສົ່ງອອກ
ແມ່ນມາຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ແລະ
ພະລັງງານໄຟຟ້າ
6

Circular GHG mitigation opportunities in Lao PDR

ເສັ້ນທາງລົດໄຟ ນະຄອນຫລວງ
ວຽງຈັນ-ບໍ່ເຕັນ

ນ້ຳຕົກຕາກກວາງຊີ

ຫລວງພະບາງ

ຜາຫີນຢູ່ເມືອງວັງວຽງ

ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູຫີນປູນ

ເຂື່ອນຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ
(1,285 MW)

ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູເຂົາຄວາຍ

ແມ່ນ້ຳຂອງ
UNDP / Shifting Paradigms
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ບົດຄັດຫຍໍ້

ບັນດາປະເທດທີ່ລົງນາມໃນ ສັນຍາປາຣີ (Paris Agreement)
ໄດ້ພົບພໍ້ກັບສິ່ງທ້າທາຍສອງດ້ານຫຼັກໆ ທັງການບັນລຸການ
ພັດທະນາຂອງປະເທດ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນການກະທົບຕໍ່ສະພາບດິນ
ຟ້າອາກາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດໄປພ້ອມໆກັນ. ໃນ
ຂະນະດຽວກັນ, ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດກໍ່ເປັນສິ່ງຈຳເປັນທີ່
ສຳຄັນຕໍ່ບັນດາປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ຕ່ຳ ແລະ ປານກາງ, ເນື່ອງຈາກ
ວ່າ ບັນດາປະເທດເຫຼົ່ານີ້ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ
ສະຖາບັນປົກຄອງທີ່ສຳຄັນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງໄປພ້ອມ.
ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ເສດຖະກິດຫມູນວຽນ, ສປປ ລາວ ມີຄວາມມຸ່ງ
ຫມັ້ນທີ່ຈະບັນລຸເປົ້າຫມາຍໃນການຫລຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດ
ອາຍເຮືອນແກ້ວ (GHG) ຂອງສາກົນ, ພ້ອມທັງຮັບປະກັນການ
ເຕີບໂຕທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ສປປ ລາວ ສາມາດສ້າງ ‘ຄັງ’ ວັດສະດຸທີ່
ເປັນຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າເພື່ອຕອບສະຫນອງຕາມຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງສັງຄົມ ເຊັ່ນ: ການສ້າງທີ່ຢູ່ອາໄສ, ໂພຊະນາການ, ການ
ຂົນສົ່ງ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການສຶກສາ. ການຫັນປ່ຽນໄປສູ່
ເສດຖະກິດຫມູນວຽນ ກວມເອົາການປ່ຽນແປງທີ່ເປັນຮາກຖານ
ທີ່ສຳຄັນ ສຳລັບຮູບແບບເສດຖະກິດປະຈຸບັນ ຄື: ການຫັນໄປສູ່
ລະບົບການນໍາໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ສາມາດນຳກັບມາຜະລິດໃຊ້ຄືນໃໝ່
ຢ່າງບໍ່ມີກນົດ ແລະ ໃນປະລິມານທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປ
ໄດ້; ການອອກແບບຜະລິດຕະພັນໃຫ້ມີຄວາມທົນທານເພື່ອໃຫ້ໃຊ້
ໄດ້ດົນນານກວ່າ ແລະ ໃຊ້ໃຫ້ໄດ້ຫລາຍຄັ້ງທີ່ສຸດ; ແລະ ສຸດທ້າຍ
ແມ່ນ, ການພັດທະນາ ແລະ ຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີ ຖືກແຍກອອກເປັນ
ອິດສະຫລະຈາກການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. ວິທີການ
ເຫຼົ່ານີ້ ສາມາດເຮັດໃຫ້ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍພິດຕ່າງ
ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້, ພ້ອມທັງຊ່ວຍສ້າງຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງໃຫ້
ກັບຄົນຍຸກສະໄຫມປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ.
ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ຈະຊ່ວຍປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານ ການ
ປັບປຸງແຜນງານແຫ່ງຊາດການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (NDC) ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ
ໂດຍນຳໃຊ້ຂໍ້ປະຕິບັດແບບຫມູນວຽນທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຢ່າງລະອຽດ
ໃນບົດລາຍງານສະບັບນີ້. ແຜນງານແຫ່ງຊາດ NDC ຂອງ ສປປ
ລາວ ສະບັບປັບປຸງຫຼ້າສຸດ ໄດ້ຖືກນຳສົ່ງໃຫ້ແກ່ ອົງການສະຫະ
ປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍສົນທິສັນຍາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
(UNFCCC) ໃນເດືອນ ມີນາ ປີ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ. ແຜນງານ
ສະບັບດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ລະບຸບັນດາຄໍາຫມັ້ນສັນຍາເພື່ອບັນລຸການ
ຫຼຸດຜ່ອນທາດອາດເຮືອນແກ້ວແບບສະໝັກໃຈ ຂອງ ສປປ ລາວ
ພາຍໃຕ້ ສັນຍາປາຣີ ຈົນຮອດປີ 2030.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ໄດ້ສະຫ
ນັບສະຫນູນການພັດທະນາບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ໂດຍຜ່ານໂຄງ
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ການສະຫນັບສະຫນູນວຽກງານ NDC4. ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດ
ທີສາມ (ຖັດຈາກປະເທດ ແກມເບຍ5 ແລະ ປະເທດ ວານູອາຕູ6)
ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ແບບວິເຄາະການນໍາໃຊ້ພະຍາກອນ ເພື່ອຍົກ
ສູງຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນໃນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນ
ແກ້ວ. ປະເທດ ຊູດານໃຕ້ 7 ແລະ ປະເທດ ອູການດາ ກໍ່ນຳໃຊ້
ວິທີການວິເຄາະທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ເພື່ອລວມເອົາທາງເລືອກດ້ານເສດຖະ
ກິດຫມູນວຽນ ເຂົ້າໃນແຜນງານແຫ່ງຊາດ NDC ຂອງພວກ
ເຂົາເຈົ້າ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນອກຈາກການຮັບຮອງເອົາແບບວິເຄາະ
ການນໍາໃຊ້ພະຍາກອນນີ້ແລ້ວ, ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ກໍ່ຍັງໄດ້
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ມີການວິເຄາະດ້ານນະໂຍບາຍແບບລະອຽດ ແລະ
ຍຸດທະສາດການພັດທະນາທີ່ປ່ອຍທາດອາຍກາກບອນຕໍ່າໃນໄລຍະ
ຍາວ ອີກດ້ວຍ. ນອກນັ້ນ, ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ກໍ່ໄດ້ສະເໜີ
ຄະນະທີ່ປຶກສາຂອງໂຄງການ ໃຫ້ສ້າງ ກຸ່ມລິເລີ່ມເສດຖະກິດຫ
ມູນວຽນ ຂອງພາກເອກະຊົນ (Community of Practice ຫຼື
CoP) ຂື້ນອີກດ້ວຍ. ເຊິ່ງກຸ່ມດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ລວມເອົາຫລາຍອົງ
ກອນພາກເອກະຊົນທີ່ເປັນຜູ້ນຳໜ້າດ້ານເສດຖະກິດຫມູນວຽນ
ເພື່ອມາຮ່ວມມືກັນ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ສຳຄັນຕໍ່ການ
ລິເລີ່ມເສດຖະກິດຫມູນວຽນ. ການວິເຄາະ ແລະ ການພັດທະນາ
ຍຸດທະສາດຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ຖືກລວມເຂົ້າໃນບົດລາຍງານສະບັບ
ນີ້ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ໂອກາດທາງເສດຖະກິດວົງວຽນທີ່ມີທ່າແຮງຫລາຍ
ທີ່ສຸດ. ໃນຂະນະທີ່ມີການຄົ້ນຄວ້າທ່າແຮງທາງທຸລະກິດ, ຄວາມ
ເປັນໄປໄດ້ໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ໂອກາດຕ່າງໆທາງດ້ານນະໂຍບາຍ
ທີ່ສາມາດປູທາງໄປສູ່ການຫັນປ່ຽນທົ່ວປະເທດ ໄປສູ່ເສດຖະກິດຫ
ມູນວຽນທີ່ປ່ອຍທາດອາຍກາກບອນຕຳ່.
ການຊົ ມ ໃຊ້ ວ ັ ດ ສະດຸ ພ າຍໃນ ສປປ ລາວ ມີ ລ ັ ກ ສະນະຫມູ ນ
ວຽນ 27%
ລັກສະນະຫມູນວຽນ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຖືກຄິດໄລ່ໂດຍລະບຸ
ການໄຫລວຽນຂອງວັດສະດຸແຫ່ງຊາດ ຈຳນວນ 332 ປະເພດ
ເພື່ອວິເຄາະວ່າແຕ່ລະປະເພດວັດຖຸນັ້ນ ມີລັກສະນະຫມູນວຽນ ຫຼື
ເສັ້ນຊື່. ຊ່ອງຫວ່າງລັກສະນະຫມູນວຽນທີ່ອີງໃສ່ການບໍລິໂພກ
ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນ ການຊົມໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນ ຫຼື
ຊັບພະຍາກອນຂັ້ນສອງ ທີ່ຊົມໃຊ້ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຈາກການ
ຜະລິດໃຊ້ຄືນວັດສະດຸພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດວົງຈອນຊີວິດຂອງມັນແລ້ວ.
ການບໍລິໂພກພາຍໃນ ສປປ ລາວ ຄາດວ່າມີລັກສະນະຫມູນວຽນ
ປະມານ 27% . ອັດຕາສ່ວນນີ້ຕົ້ນຕໍແລ້ວແມ່ນໄດ້ມາຈາກການກະ
ສີກຳ ແບບຍືນຍົງ, ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອດ້ານສະບຽງ. ອາຫານ
ໃນທົ່ວຕ່ອງໂສ້ຄຸນຄ່າສະບຽງອາຫານ ແລະ ການນຳໃຊ້ຟືນທົດ
ແທນ. ສ່ວນແບ່ງຈາກການນຳເອົາທາດໂລຫະ ແລະ ແຮ່ທາດ ມາ
ຜະລິດໃຊ້ຄືນໃໝ່ ແມ່ນມີພຽງເລັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ
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ຫ້ອງ 1 ຂໍ້ຄວາມສຳຄັນ
ແຜນງານແຫ່ງຊາດ NDC ສະບັບຫຼ້າສຸດ ຂອງ ສປປ ລາວ ມີ
ຈຸດປະສົງເພື່ອບັນລຸຄວາມສົມດຸນໃນການປ່ອຍທາດອາຍກາກບອນ
ສຸດທິ ພາຍໃນປີ 2050. ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ໄດ້ສຶກສາວິທີທາງ
ຕ່າງໆ ວ່າ ການປະກອບສ່ວນຂອງ ຂໍ້ປະຕິບັດເສດຖະກິດຫມູນ
ວຽນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ກັກເກັບທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ທັງ 17
ຂໍ້ ເຂົ້າໃນການເສີມສ້າງແຜນງານແຫ່ງຊາດ NDC ນັ້ນ ສາມາດ
ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການບັນລຸ ຫຼື ຍົກສູງຄວາມລະດັບຄວາມ
ມຸ່ງຫມັ້ນໃນ ການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຫຼົ່ານັ້ນ ໄດ້ຄືແນວໃດແດ່.
ພ້ອມນີ້, ບັນດາກໍລະນີທຸລະກິດ ທີ່ສະຫນັບສະຫນູນຂໍ້ປະຕິບັດທັງ
17 ຂໍ້ ສຳລັບພາກເອກະຊົນໃນ ສປປ ລາວ ກໍ່ໄດ້ຖືກນຳສະເໜີໃນ
ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ເຊັ່ນກັນ.
ຄວາມສົມດຸນທາດອາຍກາກບອນສຸດທິ ສາມາດບັນລຸໄດ້ພາຍໃນ
ປີ 2040
 ປປ ລາວ ສາມາດກາຍເປັນປະເທດທີ່ມີຄວາມສົມດຸນທາດອາຍ
ສ
ກາກບອນສຸດທິ ໄດ້ພາຍໃນປີ 2040 ໂດຍການຮັບຮອງເອົາແນວ
ທາງເສດຖະກິດຫມູນວຽນ. ໂດຍການນຳໃຊ້ມາດຕະການທີ່ສະເໜີ
ຢູ່ໃນແຜນງານແຫ່ງຊາດ NDC, ສປປ ລາວ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນ
ການປ່ອຍທາດອາຍກາກບອນ ຈາກ 106 ລ້ານໂຕນ/ປີ ໃຫ້ເຫຼືອ
58 ລ້ານໂຕນ/ປີ ພາຍໃນປີ 2040. ຂໍ້ປະຕິບັດດ້ານເສດຖະກີດ
ຫມູນວຽນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວທີ່ສະເໜີ
ສາມາດຫຼຸດປະລິມານທາດອາຍກາກບອນນີ້ລົງຕື່ມໃຫ້ເຫຼືອສູນ. ທ່າ
ແຮງການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ກັກເກັບທາດອາຍເຮືອນແກ້ວແບບຫມູນ
ວຽນ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນຢູ່ໃນຂົງເຂດການກໍ່ສ້າງທີ່ໃຊ້ໄມ້ເປັນຕົ້ນຕໍ,
ປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງການລ້ຽງສັດ, ໃຫ້ບຸລິມະສິດການນຳໃຊ້
ຮູບແບບການບໍລິການຂົນສົ່ງດ້ວຍໄຟຟ້າ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການສູນ
ເສຍ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອໃນຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າອາຫານ. ໂດຍການນຳໃຊ້
ຍຸດທະສາດເສດຖະກິດຫມູນວຽນນີ້, ສປປ ລາວ ຍັງສາມາດຫຼຸດ
ຜ່ອນການນຳເຂົ້າຜະລິດຕະພັນທີ່ປ່ອຍທາດອາຍກາກບອນຫລາຍ
ໄດ້ອີກດ້ວຍ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ມີການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດ
ອາຍກາກບອນ ຢູ່ປະເທດອື່ນໆ ປະມານ 2.2 ລ້ານໂຕນ/ປີ.
ເສດຖະກິດຫມູນວຽນສາມາດສ້າງລາຍຮັບ 16 ຕື້ ໂດລາ
ສະຫະລັດ/ປີ ໃຫ້ແກ່ GDP ພາຍໃນປີ 2050
ຂໍ ້ ປ ະຕິ ບ ັ ດ ເຫຼ ົ ່ າ ນີ ້ ສາມາດຫຼ ຸ ດ ຜ່ ອ ນການກຳຈັ ດ ຂີ ້ ເ ຫຍື ້ ອ
ໄດ້ 86% ພ້ ອ ມທັ ງ ຫຼ ຸ ດ ຜ່ ອ ນສິ ່ ງ ເສດເຫຼ ື ອ ແລະ ການ
ສູ ນ ເສຍອາຫານໄດ້ ເ ພີ ່ ມ ອີ ກ 2.6 ລ້ າ ນໂຕນ. ລວມຍອດ
ຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ພາຍໃນ (GDP) ທີ ່ ໄ ດ້ ຈ າກເສດຖະກິ ດ ຫ

ມູ ນ ວຽນ ຂອງ ສປປ ລາວ ສາມາດບັ ນ ລຸ 16 ຕື ້ ໂດລາ
ສະຫະລັ ດ ພາຍໃນປີ 2050 ເຊິ ່ ງ ໃນຂະນະດຽວກັ ນ ຈໍ າ
ນວນວຽກເຮັ ດ ງານທຳໃນເສດຖະກິ ດ ຫມູ ນ ວຽນກໍ ່ ສ າມາດ
ບັ ນ ລຸ 1.6 ລ້ າ ນວຽກ ພາຍໃນປີ 2050. ແຮງງານ ຂອງ
ສປປ ລາວ ໃນປີ 2020 ມີ ທ ັ ງ ຫມົ ດ 3.9 ລ້ າ ນຄົ ນ ເຊິ ່ ງ ໃນ
ນັ ້ ນ 16% ເປັ ນ ວຽກໃນຂົ ງ ເຂດເສດຖະກິ ດ ຫມູ ນ ວຽນ.
89% ຂອງທ່ າ ແຮງການຫຼ ຸ ດ ຜ່ ອ ນທາດອາຍເຮື ອ ນແກ້ ວ ມີ
ມູ ນ ຄ່ າ ປັ ດ ຈຸ ບ ັ ນ ສຸ ດ ທິ (NPV) ເປັ ນ ບວກ
ອີງຕາມການຄາດຄະເນຂອງກໍລະນີທຸລະກິດ ເຫັນວ່າເສດຖະກິດ
ຫມູນວຽນ ຄືໂອກາດທາງທຸລະກິດທີ່ມີທ່າແຮງສູງ ສໍາລັບ ສປປ
ລາວ. 89% ຂອງທ່າແຮງການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການກັກເກັບທາດ
ອາຍເຮືອນແກ້ວແບບຫມູນວຽນ ແມ່ນມີມູນຄ່າປະຈຸບັນສຸດທິເປັນ
ບວກ ແລະ ປະມານ 82% ສາມາດໄດ້ທຶນຄືນໃນເວລາຫນ້ອຍ
ກວ່າ 2.5 ປີ. ເມື່ອນຳໃຊ້ລາຄາທາດອາຍກາກບອນ ໃນມູນຄ່າ
$25 ຕໍ່ໂຕນ, ຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ອັດຕາ 98% ຂອງທ່າແຮງການຫຼຸດ
ຜ່ອນ ແລະ ກັກເກັບແບບຫມູນວຽນ ໃຫ້ຜົນຕອບແທນໃນທາງ
ບວກ ຫຼື ເວົ້າອີກຢ່າງຫນື່ງແມ່ນ ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຫຼຸດຜ່ອນ
ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວໃນທາງລົບ.
ການຫຼ ຸ ດ ຜ່ ອ ນທາດອາຍເຮື ອ ນແກ້ ວ ແບບຫມູ ນ ວຽນ ຈຳເປັ ນ
ຕ້ ອ ງມີ ກ ານລົ ງ ທຶ ນ 4.1 ຕື ້ ໂ ດລາສະຫະລັ ດ

ການຫັນໄປສູ່ເສດຖະກິດຫມູນວຽນທີ່ບໍ່ມີການປ່ອຍທາດອາຍກາກ
ບອນເລີຍ ແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ນຳໃຊ້ງ ົບປະມານ 4.1 ຕື້ໂດລາ
ສະຫະລັດ ໃນໄລຍະແຕ່ ປີ 2022-2036. ມູນຄ່ານີ້ ແມ່ນນອກ
ເໜືອຈາກ ງົບປະມານ 4.7 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ທີ່ຕ້ອງການ ໃນ
ລະຫວ່າງປີ 2020 ຫາ 2030 ເພື່ອຮອງຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນງານແຫ່ງຊາດ NDC. ຖ້າຫາກສົມທຽບ, ເສັ້ນທາງລົດໄຟ
ວຽງຈັນ - ບໍ່ແຕນ ທີ່ຫາກໍ່ສ້າງໃໝ່ ກໍ່ມີມູນຄ່າການລົງທຶນ ເຖິງ
5.95 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອພິຈາລະນາການລົງທຶນເພື່ອ
ສ້າງອະນາຄົດທີ່ປ່ອຍທາດອາຍກາກໂບນິິກຕຳ່ ແລະ ຫມູນວຽນ,
ຂໍ້ຈຳກັດດ້ານລະບຽບກົດຫມາຍ ແລະ ສະຖາບັນຄຸ້ມຄອງຕ່າງໆ
ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງແກ້ໄຂ ເພື່ອອຳນວນຄວາມສະດວກແກ່ຜູ້
ປະກອບການທຸລະກິດແບບຫມູນວຽນ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດເຂົ້າເຖິງ
ແຫຼ່ງທຶນໄດ້.
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ການຄຸມ
້ ຄອງສິງ່ ເສດເຫຼອ
ື

ອົກຊິດນີເຕີ
ທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຈາກການສົງ່ ອອກຜະລິດຕະພັນ

ກະສິກຳ
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

(4.0 ລ້ານໂຕນ (MtCO2e)
ທາດອາຍເມຕານ

ການຂົນສົງ່
ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ບໍ່ແຮ່

ອຸດສາຫະກຳດ້ານພະລັງງານ
ທາດອາຍເຮຶອນແກ້ວຈາກການຊົມໃຊ້ທວ
່ ົ ໄປຢູໃ່ ນ ສປປ ລາວ
(85 ລ້ານໂຕນ (MtCO2e))

ປ່າໄມ້

ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວທີ່ກັກເກັບ
ໄວ້ຈາກການນຳເຂົ້າຜະລິດຕະພັນ

ທາດອາຍກາກບອນ

ທາດອາຍເຮືອນແກ້ວທີ່ກັກເກັບໃນສິນຄ້ານຳເຂົ້າ
ສຳລັບການຊົມໃຊ້ພາຍໃນ
(5.1 ລ້ານໂຕນ (MtCO2e))
ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ
ໃນໄລຍະຂຸດຄົ້ນວັດຖຸດິບ

ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວທົ່ວໄປຈາກ ສປປ ລາວ ແລະ ທາດອາຍທີ່ມາຈາກສິນຄ້າ ແລະ ຜະລິດຕະພັນນຳເຂົ້າ

ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຈາກການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊ້
ທີ່ດິນ, ການກະສິກໍາ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງສະບຽງອາຫານທັງ
ຫມົດ ແມ່ນມາຈາກຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າທີ່ເປັນເສັ້ນຊື່. ນອກຈາກນັ້ນ,
ຜະລິດຕະພັນນໍາເຂົ້າສ່ວນໃຫຍ່ກໍ່ເປັນລັກສະນະເສັ້ນຊື່ ເຊັ່ນກັນ.
ລະບົບຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ ຂອງ ສປປ ລາວ ກໍ່ບໍ່ມີຄວາມພ້ອມໃນ
ການຈັດການສິ່ງເສດເຫຼືອຫລາກຫລາຍຊະນິດ ໃນເວລາທີ່ວັດສະດຸ
ຖືກຖິ້ມພາຍຫຼັງການນຳໃຊ້. ການນຳໃຊ້ພະລັງງານເຊື້ອໄຟທີ່ນໍາເຂົ້າ
ກໍ່ຖືກລະບຸໃຫ້ເປັນລັກສະນະເສັ້ນຊື່ ເນື່ອງຈາກວ່າມັນປະກອບສ່ວນ
ເຂົ້າໃນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ. ສຸດທ້າຍ, ວັດສະດຸອິນ
ຊີຈໍານວນຫລວງຫລາຍແມ່ນສູນເສຍໄປໃນລະບົບການຈັດການ
ຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ນ້ຳເປື້ອນ.

ສິ ນ ຄ້ າ ແລະ ວັ ດ ສະດຸ ທ ີ ່ ຖ ື ກ ນໍ າ ເຂົ ້ າ ກວມເອົ າ 5.6% ຂອງ
ປະລິ ມ ານການປ່ ອ ຍທາດອາຍເຮື ອ ນແກ້ ວ ຈາກຂະແຫນງ
ການບໍ ລ ິ ໂ ພກ

ຂະແຫນງການຜະລິດ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ - ຄາດຄະເນປະມານ
16% - ແມ່ນມີລັກສະນະຫມູນວຽນ ໜ້ອຍກວ່າຂະແຫນງການ
ບໍລິໂພກ. ການວິເຄາະລັກສະນະຫມູນວຽນຂອງຂະແຫນງການ
ຜະລິດ ໄດ້ຍົກເວັ້ນຂໍ້ມູນ ຜະລິດຕະພັນນຳເຂົ້າ ໂດຍນຳໃຊ້ສະເພາະ
ແຕ່ສິນຄ້າທີ່ຜະລິດຈາກ ສປປ ລາວ ເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງກວມເອົາທັງ
ສິນຄ້າທີ່ສົ່ງອອກ. ສະນັ້ນ, ລັກສະນະຫມູນວຽນຂອງຂະແຫນງ
ການຜະລິດ ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າ ເນື່ອງຈາກວ່າການສົ່ງອອກ
ຜະລິດຕະພັນທີ່ສຳຄັນຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນມາຈາກຂະແຫນງ
ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຂະຫນາດໃຫຍ່ ເປັນຫຼັກ.

ການວິເຄາະການປ່ອຍທາດອາຍກາກບອນ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ຊ່ວຍ
ລະບຸບັນດາຂໍ້ປະຕິບັດທີ່ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນ
ແກ້ວ ທັງຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ຫຼື ຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ສຳລັບປີ 2019,
ການປ່ອຍທາດອາຍກາກບອນທົ່ວໄປແມ່ນຖືກຄາດຄະເນຢູ່ທີ່
89 ລ້ານໂຕນ (MtCO2e). ໃນນັ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກ
ການປ່ອຍທາດອາຍກາກບອນຈາກການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ ແລະ
ການເຜົາໄໝ້ຖ່ານຫີນໃນໂຮງງານໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ ແລະ ເຕົາເຜົາ
ຊີມັງ (ຮູບສະແດງ 1). ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວໃນໄລຍະ
ຂຸດຄົ້ນວັດຖຸດິບ (Upstream emissions) ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນ
ລະຫວ່າງການຜະລິດສິນຄ້ານໍາເຂົ້າ ແມ່ນປະມານ 5.1 ລ້ານໂຕນ
(MtCO2e). ສປປ ລາວ ໄດ້ນໍາເຂົ້າຜະລິດຕະພັນທີ່ປ່ອຍທາດອາຍ
ກາກບອນຂ້ອນຂ້າງຫລາຍ ເຊັ່ນ: ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ພາຫະນະ ແລະ
ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພະລັງງານເຊື້ອໄຟ ທີ່ໃຊ້ພາຍໃນ
ສປປ ລາວ ຍັງມີການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວໃນໄລຍະຂຸດຄົ້ນ
ວັດຖຸດິບກ່ອນທີ່ຈະນໍາເຂົ້າ ອີກດ້ວຍ ເຊິ່ງໄດ້ນັບລວມເຂົ້າໃນການ
ປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວພາຍໃນປະເທດ ເວລາທີ່ຜະລິດຕະພັນ
ເຫຼົ່ານີ້ຖືກເຜົາໃຫມ້.
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ທາດອາຍກາກບອນປະມານ 4.1 ລ້ານໂຕນ (MtCO2e)
(4.5%) ທີ່ປ່ອຍແມ່ນ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ວັດ
ສະດຸທີ່ສົ່ງອອກເພື່ອຮັບໃຊ້ຜູ້ບໍລິໂພກໃນປະເທດອື່ນໆ ເຊິ່ງບາງ
ສ່ວນ ກໍ່ຖືກສົ່ງອອກໄປຕໍ່ປະເທດອື່ນ. ເມື່ອຄິດໄລ່ປະລິມານການ
ປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວທີ່ອີງໃສ່ການບໍລິໂພກ ແລ້ວເຫັນວ່າ
ການປ່ອຍທາດອາຍໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ເກີດຈາກການຜະລິດວັດສະ
ດຸທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຜູ້ບໍລິໂພກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແມ່ນອາດຈະຖືກຫັກ
ອອກຈາກການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວເທີງໜ້າດິນ. ຢ່າງໃດ
ກໍ່ຕາມ, ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ທີ່ເກີດຈາກການນໍາເຂົ້າ
ຜະລິດຕະພັນເພື່ອບໍລິໂພກໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຄວນຖືກຕື່ມເຂົ້າ
ໄປໃນການຄິດໄລ່. ຍ້ອນແນວນັ້ນ, ການປ່ອຍທາດອາຍກາກບອນ
ທີ່ອີງໃສ່ການບໍລິໂພກແມ່ນມີ 91 ໂຕນ (MtCO2e) ເຊິ່ງໃນນັ້ນ
5.6% ແມ່ນກວມເອົາ ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວໃນໄລຍະ
ຂຸດຄ ົ້ນວັດຖຸດິບ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດວັດສະດຸນໍາເຂົ້າ.

ສົ່ງອອກກະແສໄຟຟ້າໄປສູ່ປະເທດທີ່ນຳໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດ
ຈາກພະລັງງານເຊື້ອໄຟທຳມະຊາດເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ຫຼື ເມື່ອ ສປປ
ລາວ ສົ່ງອອກວັດສະດຸກໍ່ສ້າງທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ເພື່ອທົດແທນວັດສະດຸ
ທີ່ມີທາດອາຍກາກບອນ ເຊັ່ນ: ຄອນກຣີດເສີມ ຢູ່ປະເທດອື່ນໆ.
ແນວທາງໃນອານາຄົ ດ : ຈາກການປ່ ອ ຍທາດອາຍເຮື ອ ນແກ້ ວ
ທຽບຖານ ໃນປະລິ ມ ານ ອາຍກາກບອນ 112 ລ້ າ ນໂຕນ
(MtCO 2 e) ໃນປີ 2050 ໄປສູ ່ ຄ ວາມສົ ມ ດຸ ນ ຂອງການ
ປ່ ອ ຍທາດອາຍກາກບອນພາຍໃນປີ 2040
ອີງຕາມແບບຈຳລອງຂອງການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວໄລຍະ
ຍາວ ເຫັນວ່າການປ່ອຍທາດອາຍກາກບອນຈາກ ສປປ ລາວ ຈະ
ຮອດ 112 ລ້ານໂຕນ (MtCO2e) /ປີ ໃນປີ 2050.8 ຂໍ້ປະຕິບັດ
ທີ່ສະເໜີໃນແຜນງານແຫ່ງຊາດ NDC ແມ່ນແນໃສ່ເຮັດໃຫ້
ສປປ ລາວ ບັນລຸຄວາມສົມດຸນຂອງທາດອາຍກາກບອນພາຍໃນ
ປີ 2050. ເມື່ອຄິດໄລ່ຜົນໄດ້ຮັບຂອງຂໍ້ປະຕິບັດເຫຼົ່ານີ້ໃນໄລຍະ
ປີ 2030-2050 ເຫັນວ່າມາດຕະການຂອງແຜນງານແຫ່ງຊາດ
NDC ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍກາກບອນຂອງ ສປປ
ລາວ ລົງເຫຼືອ 63 ລ້ານໂຕນ (MtCO2e) /ປີ ໃນປີ 2050. ເມື່ອ
ເພີ່ມຂໍ້ປະຕິບັດການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວແບບຫມູນວຽນ
ເຂົ້າກັບມາດຕະການທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ແລ້ວໃນແຜນງານແຫ່ງຊາດ
NDC ແລ້ວເຫັນວ່າເຮົາສາມາດບັນລຸຄວາມສົມດຸນໃນການປ່ອຍ
ທາດອາຍກາກບອນ ໃນປີ 2040 (ຮູບສະແດງ 2).

ໃນໄລຍະທີ່ກໍານົດໂອກາດການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວແບບ
ຫມູນວຽນ ການຄິດໄລ່ແມ່ນໄດ້ ກວດເອົາ ການປ່ອຍທາດອາຍ
ເຫຼົ່ານີ້ທັງຫມົດ. ການປ່ຽນແປງຮູບແບບການບໍລິໂພກໃນ ສປປ
ລາວ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຢູ່ໜ້າດິນ
ແລະ ທາດອາຍເຮືອນແກ້ວທີ່ເກີດຈາກ ການນຳເຂົ້າສິນຄ້າ. ຄຽງ
ຄູ່ກັນນັ້ນ, ເມື່ອປ່ຽນແປງວິທີການຜະລິດ ຫຼື ເມື່ອໃຫ້ບຸລິມະສິດ
ບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ປ່ອຍທາດອາຍກາກບອນຕ່ຳ ແລ້ວຈະເຫັນ
ວ່າການປ່ອຍທາດອາຍໃນຂົງເຂດເຫຼົ່ານີ້ກໍ່ສາມາດຖືກຫຼຸດຜ່ອນ
ໄດ້ ໃນເມື່ອຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້ຖືກສົ່ງອອກ. ສຸດທ້າຍ, ເມື່ອ ສປປ
ລາວ ສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ປະເທດອື່ນສາມາດທົດແທນ
ວັດສະດຸທີ່ມີການປ່ອຍທາດອາຍກາກບອນຫລາຍ, ນັ້ນກໍ່ຫມາຍ
ຄວາມວ່າ ສປປ ລາວ ໄດ້ສະຫນັບສະຫນູນຄູ່ຄ້າຂອງຕົນໃນການ
ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍກາກບອນ, ເຊັ່ນວ່າ: ເມື່ອ ສປປ ລາວ
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ການປ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ (ລ້ານໂຕນ (MtCO2e) /ປີ)
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ທ່າແຮງການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວທີ່ຖືກຄາດຄະເນ ໃນແຜນງານແຫ່ງຊາດ NDC ສະບັບປັບປຸງ ແລະ ໂອກາດການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວແບບເສດຖະກິດໝູນວຽນ
(CE) ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນບົດລາຍງານນີ້ (ອະທິບາຍການທັບຊ້ອນກັນ)
UNDP / Shifting Paradigms
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ປະມານ 90% ຂອງທ່າແຮງການຫຼຸດຜ່ອນທີ່ສະເໜີໃນແຜນງານ
ແຫ່ງຊາດ NDC ແມ່ນມາຈາກຂໍ້ປະຕິບັດກ່ຽວກັບປ່າໄມ້ເຊັ່ນວ່າ:
ການຫຼຸດຜ່ອນການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ ແລະ ການເພີ່ມການປົກຫຸ້ມ
ຂອງປ່າໄມ້. ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດແບ່ງ 8% ຂອງທ່າ
ແຮງການຫຼຸດຜ່ອນຢູ່ໃນແຜນງານແຫ່ງຊາດ NDC ໃຫ້ເປັນແຜນ
ປະຕິບັດແບບບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ ຂຶ້ນກັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກ
ສາກົນ ເຊັ່ນ: ການເງິນ, ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການ
ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ. ສ່ວນທີ່ຍັງເຫຼືອແມ່ນເປັນສ່ວນຫນື່ງຂອງ
ການປະກອບສ່ວນໂດຍສະໝັກໃຈຂອງ ສປປ ລາວ ເຂົ້າໃນເປົ້າຫ
ມາຍຂອງ ສັນຍາປາຣີ (Paris Agreement).

ຈາກປ່າໄມ້ ແລະ ການກັກເກັບທາດອາຍກາກບອນ ແມ່ນເປັນ
ພາກສ່ວນທີ່ສຳຄັນ ເຊິ່ງກວມເອົາການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດ
ອາຍກາກບອນ ປະມານ 40% ໃນປີ 2040 ແລະ 2050.
ນອກຈາກການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວພາຍໃນ
ສປປ ລາວ, ຂໍ້ປະຕິບັດຂອງເສດຖະກິດຫມູນວຽນຍັງຊ່ວຍຫຼຸດ
ຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຂອງບັນດາ ປະເທດຄູ່ຮ່ວມ
ທາງການຄ້າ. ຂໍ້ປະຕິບັດຂອງເສດຖະກິດຫມູນວຽນໃນ ສປປ ລາວ
ສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຂອງຕ່າງ
ປະເທດໄດ້ຕື່ມອີກ 2.2 ລ້ານໂຕນ (MtCO2e) /ປີ ໃນປີ 2030
ໂດຍຜ່ານການຫຼຸດຜ່ອນການນໍາເຂົ້າຜະລິດຕະພັນທີ່ປ່ອຍທາດອາຍ
ກາກບອນຫລາຍ.

ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານແຫ່ງຊາດ NDC
ແລະ ຂໍ້ປະຕິບັດດ້ານເສດຖະກິດຫມູນວຽນ ໃນຂົງເຂດປ່າໄມ້
ແມ່ນຈະບໍ່ປະກົດຂຶ້ນຢ່າງເຕັມທີ່ໃນປີ 2030. ຖ້າ ສປປ ລາວ
ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການທໍາລາຍປ່າໄມ້ເທື່ອລະກ້າວ ແລະ ເລີ່ມຟື້ນຟູ
ປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 70% , ແລ້ວປ່າໄມ້ດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາເພື່ອໃຫ້
ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕຢ່າງເຕັມທີ່. ນອກຈາກນັ້ນ, ຂໍ້ປະຕິບັດທີ່ອີງ
ໃສ່ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ເຊັ່ນວ່າ: ການປ່ຽນແປງ
ນິໄສໃນການເດີນທາງຂອງປະຊາກອນສ່ວນໃຫຍ່ ກໍ່ຍັງໃຊ້ເວລາ.
ດັ່ງນັ້ນ, ທ່າແຮງການຫຼຸດຜ່ອນຂອງແຜນງານແຫ່ງຊາດ NDC
ແລະ ຂໍ້ປະຕິບັດຂອງເສດຖະກິດຫມູນວຽນ ຈະສາມາດບັນລຸທ່າ
ແຮງຢ່າງເຕັມທີ່ໃນປີ 2040, ຫຼັງຈາກນັ້ນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ
ຂະແຫນງການທີ່ຄາດຄະເນຈະຄ່ອຍໆເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ອຍທາດ
ອາຍເຮືອນແກ້ວອີກເທື່ອຫນຶ່ງ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ

ຫຼັງຈາກປີ 2042, ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຄາດວ່າຈະ
ເພີ່ມຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ, ແຕ່ຍ້ອນມີການດຳເນີນຂໍ້ປະຕິບັດທັງຫມົດ
ເຮັດໃຫ້ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຍັງຄົງເປັນລົບຈົນຮອດ ປີ
2050 ເປັນຢ່າງຫນ້ອຍ.
ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວທີ່ເປັນລົບນີ້ ໃຫ້ເຫັນວ່າປະລິມານ
ທາດອາຍກາກບອນປະຈໍາປີທີ່ຖືກກັກເກັບໄວ້ໃນປ່າທີ່ປູກຂຶ້ນໃຫມ່
ແລະ ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ ເຊິ່ງຈຳນວນທີ່ຖືກກັກເກັບ
ແມ່ນເກີນຈໍານວນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວທີ່ປ່ອຍອອກປະຈໍາປີທັງຫ
ມົດ. ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວປະຈໍາປີຈະເພີ່ມຂຶ້ນຫຼັງຈາກ
ປີ 2042 ເນື່ອງຈາກວ່າເສດຖະກິດຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ, ການ
ປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວທີ່ເຫຼືອຈາກການນໍາໃຊ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ
ທຳມະຊາດຍັງເພີ່ມຂຶ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄວາມພະຍາຍາມໃນການ
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ທ່າແຮງຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ພາຍໃນປີ 2050

1. ຫດ
ຸຼ ຜອ
່ ນການສນ
ູ ເສຍອາຫານ

1,500

2. ຂະຫຍາຍການຜະລິດກະສິກຳທີ່ແທດເຫມາະກັບ
ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

3.9

2. 2

1,000
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3. ປັບປຸງຜະລິດຜົນສັດລ້ຽງ

0. 78

4. ຜະລິດແກ໊ສຊີວະພາບ ແລະ ປຸ໋ຍອິນຊີ

40

5. ສົ່ງເສີມກະສິກຳປ່າໄມ້

5.4

2.6

0. 67

260

6. ໃຫ້ບູລິມະສິດອຸດສາຫະກຳ
ການຜະລິດວັດສະດຸກໍ່ສ້າງທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້

48

12,00 0

7. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຄື່ອຂ່າຍອຸດສາຫະກຳ
ທີ່ສົ່ງເສີມນະວັດຕະກຳທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

940

0. 72

8. ນຳເອາົສງ່ິເສດເຫອ
ືຼ ຈາກການກສ
່ໍ າ້ງມາຫມນ
ູ ໃຊໃ້ໝ່

62

9. ສົ່ງເສີມການຂົນສົ່ງສາທາລະນະທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນ

60

1.8

10. ນຳໃຊ້ຮູບແບບການຂົນສົ່ງດ້ວຍພະລັງງານໄຟຟ້າ

5. 2

1.6

ືຼ ຈາກເທດສະບານມາຫມນ
11. ນຳເອາົສງ່ິເສດເຫອ
ູ ໃຊຄ
້ ນ
ື ໃໝ່

62
0

ລວມທງັຫມດ
ົ

0.11

0. 54
1,000

2,00 0

12,00 0

16,000 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ / ປີ

-2

0

2

4

66. 3 ລ້ານໂຕນ (MtCO2e) / ປີ

ໂອກາດໃນການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວແບບໝູນວຽນ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
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ຟື້ນຟູປ່າຍັງສະຫນັບສະຫນູນການກັກເກັບທາດອາຍກາກບອນເມື່ອ
ປ່າໄມ້ເຕີບໃຫຍ່, ແຕ່ວ່າການດູດເອົາທາດອາຍກາກບອນຈະຊ້າລົງ
ເມື່ອປ່າໄມ້ເຫຼົ່ານີ້ໃຫຍ່ເຕັມຕົວ. ສປປ ລາວ ສາມາດຢູ່ໃນລະດັບ
ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວສົມດຸນ ຫຼື ຕ່ຳກວ່າສູນ ພາຍຫຼັງປີ
2050 ໂດຍການປະຕິບັດດັ່ງລຸ່ມນີ້:
• ປະຕິເສດການລົງທຶນທັງຫມົດທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມ
ມູ່ງຫມັ້ນໃນການບັນລຸຄວາມສົມດຸນ ໂດຍອີງໃສ່ຕົວຢ່າງຂອງ
ປະເທດ ໂຄສຕາ ຣິກາ ເປັນຕົ້ນແບບ.9 ສິ່ງນີ້ ຫມາຍຄວາມວ່າ
ສປປ ລາວ ຄວນຢຸດການອອກໃບອະນຸຍາດໃຫ້ອຸດສາຫະກຳ
ໃໝ່ທີ່ໃຊ້ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟທຳມະຊາດ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
ສຳລັບພາຫະນະທີ່ໃຊ້ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟທຳມະຊາດ; ແລະ,
• ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທາງເລືອກໃນການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການ
ກັກເກັບທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ. ທ່າອ່ຽງການປ່ອຍທາດອາຍ
ເຮືອນແກ້ວໃນໄລຍະຍາວ ລວມມີມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນທີ່
ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງແຜນງານແຫ່ງຊາດ NDC ໃນໄລຍະ
2022-2030 ແລະ ຂໍ້ປະຕິບັດແບບຫມູນວຽນທີ່ຈະດຳເນີນ
ໃນໄລຍະ 2022-2040. ພາຍຫຼັງປີ 2040, ສປປ ລາວ
ສາມາດສືບຕໍ່ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍກາກບອນໃນຂະ
ແຫນງອຸດສາຫະກໍາ, ກະສິກໍາ ແລະ ການຂົນສົ່ງ ເພື່ອໃຫ້
ສາມາດປ່ຽນແທນການນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທຳມະຊາດທັງຫ
ມົດດ້ວຍແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ມີທາດອາຍກາກບອນຕໍ່າ ທີ່ຜະລິດ
ຂຶ້ນພາຍໃນປະເທດ. ສິ່ງນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ການປ່ອຍທາດອາຍ
ເຮືອນແກ້ວຂອງ ສປປ ລາວ ຫຼຸດລົງເປັນສູນ. ສປປ ລາວ ຈະ
ຍັງຄົງເປັນປະເທດທີ່ມີການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວເປັນລົບ
ໂດຍການສືບຕໍ່ກັກເກັບທາດອາຍກາກບອນໃນຜະລິດຕະພັນ

ໄມ້ທີ່ຕັດຈາກສວນປູກໄມ້ທີ່ຖືກຄຸ້ມຄອງແບບຍືນຍົງ.
ແຜນງານແຫ່ ງ ຊາດ NDC ແລະ ຂໍ ້ ປ ະຕິ ບ ັ ດ ດ້ າ ນເສດຖະກິ ດ
ຫມູ ນ ວຽນ ລວມກັ ນ ແລ້ ວ ຕ້ ອ ງການງ ົ ບ ປະມານລົ ງ ທຶ ນ 9.7
ຕື ້ ໂ ດລາສະຫະລັ ດ
ແຜນງານແຫ່ງຊາດ NDC ຂອງ ສປປ ລາວ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີມູນ
ຄ່າລົງທຶນໃນຊັບສິນຄົງທີ່ (CAPEX) ທັງຫມົດ 4.7 ຕື້ໂດລາ
ສະຫະລັດ ໃນໄລຍະປີ 2022-2030. ຂໍ້ປະຕິບັດດ້ານເສດຖະ
ກິດຫມູນວຽນມີຄວາມຕ້ອງການ ມູນຄ່າລົງທຶນໃນຊັບສິນຄົງທີ່
(CAPEX) ເພີ່ມເຕີມປະມານ 4.1 ຕື້ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ. ເພື່ອທຳ
ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສອງຕົວເລກດັ່ງກ່າວ ເຮົາສາມາດສົມທຽບ
ກັບມູນຄ່າທາງລົດໄຟ ວຽງຈັນ-ບໍ່ເຕັນ ທີ່ມີມູນຄ່າລົງທຶນ 5,95 ຕື້
ໂດລາສະຫະລັດ ເຊິ່ງເປັນໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ສຳຄັນຂອງ
ສປປ ລາວ ທີ່ເປັນສ່ວນຫນື່ງຂອງໂຄງການ ຫນື່ງແລວທາງຫນື່ງ
ເສັ້ນທາງ.11
ເສດຖະກິ ດ ຫມູ ນ ຽນຍັ ງ ສາມາດຫຼ ຸ ດ ຜ່ ອ ນການກຳຈັ ດ ສິ ່ ງ ເສດ
ເຫຼ ື ອ ແລະ ສ້ າ ງວຽກເຮັ ດ ງານທຳສີ ຂ ຽວໃຫ້ ໄ ດ້ ເ ຖິ ງ 1.6
ລ້ າ ນວຽກ ໃນປີ 2040.
ຂໍ້ປະຕິບັດດ້ານເສດຖະກິດຫມູນວຽນມາດຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານການ
ກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອໂດຍການຫມູນເອົາສິ່ງເສດເຫຼືອມາໃຊ້ຄືນໃໝ່
ແລະ ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຂັ້ນສອງຈາກຄົວເຮືອນ ແລະ ອຸດ
ສາຫະກໍາຕ່າງໆ. ປະລິມານສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກແຮ່ທາດ ແລະ ໂລຫະ

ທ່າແຮງດ້ານວຽກເຮັດງານທຳ
1. ຫດ
ຸຼ ຜອ
່ ນການສນ
ູ ເສຍອາຫານ

260,000

2. ຂະຫຍາຍການຜະລິດກະສິກຳທີ່ແທດເຫມາະກັບ
ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

2.6

170,000

3. ປັບປຸງຜະລິດຜົນສັດລ້ຽງ

n/a

150

4. ຜະລິດແກ໊ສຊີວະພາບ ແລະ ປຸ໋ຍອິນຊີ

n/a

0.6

6,900

5. ສົ່ງເສີມກະສິກຳປ່າໄມ້

44,000

6. ໃຫ້ບູລິມະສິດອຸດສາຫະກຳ ການຜະລິດວັດສະດຸກໍ່ສ້າງທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້

960,000

7. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຄື່ອຂ່າຍອຸດສາຫະກຳ
ທີ່ສົ່ງເສີມນະວັດຕະກຳທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

0.6

170,000

8. ນຳເອາົສງ່ິເສດເຫອ
ືຼ ຈາກການກສ
່ໍ າ້ງມາຫມນ
ູ ໃຊໃ້ໝ່

0.6

4,400

9. ສົ່ງເສີມການຂົນສົ່ງສາທາລະນະທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນ

n/a

10. ນຳໃຊ້ຮູບແບບການຂົນສົ່ງດ້ວຍພະລັງງານໄຟຟ້າ

n/a

11. ນຳເອາົສງ່ິເສດເຫອ
ືຼ ຈາກເທດສະບານມາຫມນ
ູ ໃຊຄ
້ ນ
ື ໃໝ່

3,000
0

ລວມທງັຫມດ
ົ

ສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ຫຼີກລ່ຽງໄດ້

0.8
40,000

800,000

1,200,000

1,600,000 ແຮງງານ (ເຮັດວຽກເຕັມເວລາ)

UNDP / Shifting Paradigms

0

1

2

3

5.2 ລ້ານໂຕນ/ປີ
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ທີ່ຖືກຖິ້ມຢູ່ສະຫນາມຂີ້ເຫຍື້ອສາມາດຫຼຸດລົງໄດ້ເຖິງ 86% , ໃນ
ຂະນະດຽວກັນ ກໍ່ສາມາດຫຼີ້ກລຽງສິ່ງເສດເຫຼືອອິນຊີ ແລະ ການສູນ
ເສຍອາຫານຈາກລະບົບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າອາຫານໃນປະລິມານ 2.6
ໂຕນ.
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດເສດຖະກິດຫມູນວຽນຢ່າງຄົບຖ້ວນ
ນີ້ຕ້ອງການກຳລັງແຮງງານ 1,6 ລ້ານຄົນພາຍໃນປີ 2040 ເປັນ
ຕົ້ນໄປ (ຮູບສະແດງ 3). ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງວຽກງານໃນຂົງ
ເຂດເສດະກິດຫມູນວຽນສາມາດສ້າງໂອກາດການຈ້າງງານແກ່
ແຮງງານທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນເສດຖະກິດເສັ້ນຊື່ໃນປະຈຸບັນ. ການຫັນ
ປ່ຽນໄປສູ່ເສດຖະກິດຫມູນວຽນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການລົງທຶນໃນ
ການພັດທະນາທັກສະ ແລະ ຄວາມຄິດສ້າງສັນຂອງຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດເພື່ອປັບປຸງຜົນຜະລິດຂອງແຮງງານ ແລະ ລາຍໄດ້ຕໍ່ຫົວຄົນ
ເຊິ່ງຂຶ້ນກັບຂອບເຂດວຽກງານຫມູນວຽນທີ່ມາປ່ຽນແທນວຽກງານ
ໃນລະບົບເສດຖະກິດເສັ້ນຊື່.
ໃນຂໍ້ປະຕິບັດຫມູນວຽນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ 17
ຂໍ້ ນັ້ນເຫັນວ່າ 5 ຂໍ້ປະຕິບັດ ແມ່ນນອນຢູ່ໃນຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ
ອາຫານ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນທີ່ຫມົດອາຍຸ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດປະຕິບັດ
ໄດ້ໃນໄລຍະເວລາສັ້ນໆ ໂດຍມີຜົນກະທົບໃນການຫຼຸດຜ່ອນທາດ
ອາຍເຮືອນແກ້ວແບບທັນທີ. ໃນປີ 2030, ຂໍ້ປະຕິບັດເຫຼົ່ານີ້ຈະ
ກວມເອົາ 52% ຂອງທ່າແຮງການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ
ທີ່ປ່ອຍອອກຈາກວັດສະດຸພາຍໃນປະເທດ. ຂໍ້ປະຕິບັດ 3 ຢ່າງ
ທີ່ນອນຢູ່ໃນປະເພດ ວັດຖຸທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ດົນ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ
ໃນຂະແຫນງການກໍ່ສ້າງ, ແມ່ນຈະໃຊ້ເວລາຫລາຍກວ່າ ເພື່ອຈະ
ປະຕິບັດໃຫ້ບັນລຸທ່າແຮງ. ຂໍ້ປະຕິບັດເຫຼົ່ານີ້ກວມເອົາ 35% ຂອງ
ທ່າແຮງການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຈົນຮອດປີ 2030,
ແຕ່ສ່ວນແບ່ງຂອງຂໍ້ປະຕິບັດດັ່ງກ່າວເພີ່ມຂຶ້ນຈົນເຖິງ 72% ໃນປີ
2050. ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງສ່ວນແບ່ງນັ້ນແມ່ນເປັນຜົນໄດ້ຮັບຈາກ
ປະເພດວັດຖຸທີ່ຫມົດອາຍຸ ທີ່ມີສ່ວນແບ່ງຫຼຸດລົງເຖິງ 20%.
ສ່ວນທີ່ຍັງເຫຼືອ 14%ຂອງທ່າແຮງການຫຼຸດຜ່ອນພາຍໃນປິ 2030
ແລະ 8% ໃນປີ 2050 ແມ່ນມາຈາກປະເພດ ຜະລິດຕະພັນທີ່
ໄຫລວຽນຕາມເສດຖະກິດ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຫມາຍເຖິງຂໍ້ປະຕິບັດໃນ
ປະເພດຜະລິດຕະພັນທີ່ມີອາຍຸສັ້ນເຊັ່ນ: ການຫຸ້ມຫໍ່, ການນໍາໃຊ້
ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທຳມະຊາດ ແລະ ເຄື່ອງບໍລິໂພກ ເຊິ່ງລວມທັງເຄື່ອງ
ສໍາອາງ, ຜະລິດຕະພັນທໍາຄວາມສະອາດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການ
ດູແລສຸຂະພາບ. ບັນດາໂອກາດທີ່ລະບຸ ແມ່ນຖືກຈັດແບ່ງປະເພດ
ຕາມລັກສະນະຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍ່ຖືກ
ຈັດອັນດັບຕາມທ່າແຮງການຫຼຸດຜ່ອນ ທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຂອງ
ເຂົາເຈົ້າທັງຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າສາກົນ. ເມື່ອ
ລວມກັນແລ້ວ, ຜົນປະໂຫຍດແມ່ນລວມມີທ່າແຮງດ້ານ GDP,
ການຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາສີຂຽວ.
ຂໍ້ປະຕິບັດ 6 ຢ່າງ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການດຳເນີນຂໍ້ປະຕິບັດຕົ້ນຕໍ 11 ຂໍ້
ດັ່ງກ່າວ ທີ່ນອນຢູ່ໃນປະເພດວັດຖຸທີ່ຫມົດອາຍຸ, ວັດຖຸທີ່ສາມາດ
ໃຊ້ໄດ້ດົນ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນທີ່ໄຫລວຽນຕາມເສດຖະກິດ ເປັນ
ໄປໄດ້. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ລວມມີຄື: ການປະຕິຮູບພາສີ, ການທ່ອງທ່ຽວ
ແບບອະນຸລັກທຳມະຊາດ, ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແບບຫມູນວຽນ,
ນະໂຍບາຍ, ການສຶກສາ ແລະ ການເງິນ. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງ 6 ຂໍ້
ປະຕິບັດ ທີ່ຊ່ວຍອຳນວນຄວາມສະດວກນີ້ ມີການທັບຊ້ອນ
ກັນກັບຜົນໄດ້ຮັບຂອງຂໍ້ປະຕິບັດຕົ້ນຕໍ 11 ຂໍ້. ຂໍ້ປະຕິບັດດ້ານ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂໍ້ປະຕິບັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫລາຍຂະແຫນງການ
ທີຢຢຢູ່ອັນດັບ 12-17 ແມ່ນອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂລຊີທີ່ລະບຸໄວ້ໃນ
ຂໍ້ປະຕິບັດ 1-11. ເຖິງແມ່ນວ່າທ່າແຮງການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍ
ເຮືອນແກ້ວຂອງພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງສຳຄັນໃຫ້ແກ່ທ່າ
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ແຮງການຫຼຸດຜ່ອນທັງຫມົດ ແຕ່ຂໍ້ປະຕິບັດດັ່ງກ່າວມີບົດບາດສໍາ
ຄັນໃນການເຮັດໃຫ້ຂໍ້ປະຕິບັດກ່ອນຫນ້ານີ້ເປັນໄປໄດ້ ແລະ ສະຫ
ນອງວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ບັນລຸການຫຼຸດຜ່ອນ
ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ທີ່ວາງໄວ້.
ໂອກາດທາງດ້ານນະໂຍບາຍ
ຮູບສະແດງ 3 ໄດ້ລະບຸ 11 ຂໍ້ປະຕິບັດໃນຂະແຫນງການທີ່ປະກອບ
ສ່ວນໂດຍກົງຕໍ່ຜົນໄດ້ຮັບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ສາມາດກຳນົດເປັນ
ປະລິມານ. ຂໍ້ປະຕິບັດ 12-15 ແມ່ນຂໍ້ປະຕິບັດທາງດ້ານນະໂຍບາຍ
ທີ່ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສ້າງເງື່ອນໄຂທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຂໍ້ປະຕິບັດ 11
ທໍາອິດເຕີບໃຫຍ່ໄດ້. ຂໍ້ປະຕິບັດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ມາຈາກການທົບທວນ
ຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບກອບລະບຽບການໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍອີງໃສ່
ເປົ້າຫມາຍນະໂຍບາຍສາກົນ 5 ດ້ານ (Five universal policy
goals) ຂອງມູນນິທິ Ellen MacArthur.12
ການທົບທວນນະໂຍບາຍນີ້ ສະຫຼຸບໄວ້ວ່າ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດວຽກງານສຳຄັນຫລາຍຢ່າງ ເພື່ອຫັນປ່ຽນໄປສູ່ເສດຖະ
ກິດຫມູນວຽນ ແລະ ໄດ້ມີການນຳໃຊ້ແນວຄວາມຄິດເສດຖະກິດ
ຫມູນວຽນເຂົ້າໃນ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
5 ປີ ຄັ້ງທີ 9 (NSEDP), ສ້າງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນໍາການຂະຫຍາຍຕົວ
ສີຂຽວແຫ່ງຊາດ ແລະ ປະຕິບັດໂຄງການເສດຖະກິດຫມູນວຽນນີ້
ຮ່ວມກັບອົງການ UNDP ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງຫຼັກການພື້ນຖານຂອງ
ເສດຖະກິດຫມູນວຽນເຂົ້າໃນແຜນ NDC ເຊິ່ງເປັນຂີດຫມາຍອັນ
ໃໝ່ໃນການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ເສດຖະກິດຫມູນວຽນ. ສປປ ລາວ ສາ
ມາດເພີ່ມທະວີກອບລະບຽບການເພື່ອຫັນເປັນເສດຖະກິດຫມູນ
ວຽນໄດ້ໂດຍປະຕິບັດດັ່ງລຸ່ມນີ້:
•

•

•

•

•

 ັນຂະຫຍາຍບົດບາດໜ້າທີ່ຂອງຄະນະຊີ້ນຳການເຕີບໂຕສີຂຽວ
ຜ
ແຫ່ງຊາດ ແລະ ສູນສົ່ງເສີມການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫ່ງຊາດ ໃຫ້
ກວມເອົາການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ເສດຖະກິດຫມູນວຽນ;
ການສ້າງແຜນຄາດຫມາຍທິດທາງສຳລັບເສດຖະກິດຫມູນ
ວຽນ (CE Roadmap) ແບບລະອຽດ ທີ່ກໍານົດຂັ້ນຕອນ
ການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ເສດຖະກິດຫມູນວຽນ ແລະ ກໍານົດພາລະ
ບົດບາດຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສໍາຄັນ;
ສ້າງລະບົບໄຈ້ແຍກປະເພດທຸລະກິດ ແລະ ກິດຈະກຳທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບເສດຖະກິດຫມູນວຽນ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄຳ
ແນະນຳສາກົນ ເຊິ່ງກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການສະຫນັບສະຫນູນການຫັນ
ປ່ຽນໄປສູ່ເສດຖະກິດຫມູນວຽນ, ລວມທັງການປັບປຸງການ
ເຂົ້າເຖິງການເງິນ;
ຄົ້ນຄວ້າຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການກຳນົດລາຄາທາດອາຍກາກ
ບອນ ແລະ ການປະຕິຮູບພາສີໂດຍທົ່ວໄປ ເພື່ອໃຫ້ບຸລິມະສິດ
ແກ່ກິດຈະກໍາ ແລະ ການບໍລິການທີ່ໃຊ້ແຮງງານ ຫລາຍກວ່າ
ການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ; ແລະ
ພັດທະນາຕົວຊີ້ວັດການປະຕິບັດ ແລະ ເປົ້າຫມາຍການຫັນ
ປ່ຽນເສດຖະກິດຫມູນວຽນ, ພ້ອມນີ້ ກໍ່ຊີ້ນໍາໃຫ້ສູນສະຖິຕິ
ແຫ່ງຊາດ ເກັບກໍາ, ວິເຄາະ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສິ່ງແວດລ້ອມ
ເພື່ອຮອງຮັບການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ເສດຖະກິດຫມູນວຽນ.

Circular GHG mitigation opportunities in Lao PDR

8: ນຳເອົາສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການກໍ່ສ້າງມາຜະລິດໃຊ້ຄືນໃໝ່

9: ສົ່ງເສີມການຂົນສົ່ງສາທາລະນະທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນ

11: ນຳເອົ າ ສິ ່ ງ ເສດເຫຼ ື ອ ຈາກຊຸ ມ ຊົ ນ ມາຜະລິ ດ ໃຊ້ ຄ ື ນ ໃໝ່

3: ປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດຂອງສັດລ້ຽງ

4: ຜະລິດແກ໊ສຊີວະພາບ ແລະ ປຸ໋ຍອິນຊີ

10: ນຳໃຊ້ຮູບແບບການຂົນສົ່ງດ້ວຍພະລັງງານໄຟຟ້າ

1: ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍອາຫານ

2: ຂະຫຍາຍການຜະລິດກະສິກຳທີ່ແທດເຫມາະກັບ
ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

6: ໃຫ້ບູລິມະສິດອຸດສາຫະກຳ
ການຜະລິດວັດສະດຸກໍ່ສ້າງທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້

ທີ່ສົ່ງເສີມນະວັດຕະກຳທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

7: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຄື່ອຂ່າຍ ອຸດສາຫະກຳ

5: ສົ່ງເສີມກະສິກຳປ່າໄມ້

ຕົນ
້ ທຶນສ່ວນເພີມ
່ ຕໍກ
່ ານຫຼດ
ຸ ລົງຂອງການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ (ໂດລາສະຫະລັດ/ໂຕນ CO2 e/ ປີ)

ຮູບສະແດງ 4
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ການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍ GHG ສະເລ່ຍປະຈຳປີ (2022-2050) ໃນຫົວໜ່ວຍ ລ້ານໂຕນ (MtCO 2e)

ໃນເສັ້ນສະແດງຕົ້ນທຶນສ່ວນເພີ່ມ (Marginal Abatement Cost) ສະແດງເຖິງຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຂອງ 11 ຂໍ້

ຂໍ້ປະຕິບັດຫມູນວຽນ 6 ຂໍ້ ໃນ 11 ຂໍ້ ແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້
ທາງດ້ານການຄ້າ
ຜົນກະທົບທາງດ້ານດີນຟ້າອາກາດ ແລະ ທາງທຸລະກິດ ຂອງ 11 ຂໍ້
ປະຕິບັດ ແມ່ນຖືກປະເມີນ. ແຕ່ລະຂໍ້ປະຕິບັດແມ່ນຖືກນຳສະເໜີໄວ້
ເທີງເສັ້ນສະແດງ Marginal Abatement Cost curve ເພື່ອ
ໃຫ້ເຫັນຜົນກະທົບລວມຕໍ່ກັບສະພາບອາກາດ ແລະ ຜົນຕອບແທນ
ທາງເສດຖະກິດ (ຮູບສະແດງ 4). ແຕ່ລະຂໍ້ປະຕິບັດຢູ່ລຸ່ມແກນ x
ແມ່ນຄາດຄະເນວ່າຈະສ້າງຜົນໄດ້ຮັບຕໍ່ ດີນຟ້າອາກາດ ແລະ ຜົນ
ຕອບແທນທາງດ້ານເສດຖະກິດໃນທາງບວກ ເນືອງຈາກວ່າຄ່າ
ໃຊ້ຈ່າຍທາງລົບແມ່ນລາຍໄດ້ຕົວຈິງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຂໍ້ປະຕິບັດ 6 ຂໍ້ໃນ
11 ຂໍ້ ແມ່ນເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານການຄ້າ, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່ຫຼຸດ
ຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ. ປະຕິບັດຫມູນວຽນ ລວມ
ມີຄື:
• ການຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍອາຫານ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ ໃນ
ຕ່ອງໂສ້ຄູນຄ່າອາຫານ;
• ສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກຳທີ່ແທດເຫມາະກັບດິນຟ້າ
ອາກາດ (climate smart agriculture) ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນ
ຜະລິດຕະພັນປອດສານພິດ;
• ຜະລິດແກສຊີວະພາບ ແລະ ປຸ່ຍຊີວະພາບ ຂະຫນາດນ້ອຍລົງ
ແລະ ຂະຫນາດອຸດສາຫະກຳ;
• 6. ໃຫ້ບູລິມະສິດ ແລະ ຜະລິດວັດສະດຸກໍ່ສ້າງອຸດສາຫະກຳທີ່
ເຮັດດ້ວຍໄມ້;

•

•

 . ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຄື່ອຂ່າຍອຸດສະຫະກຳ ທີ່ສົ່ງເສີມນະ
7
ວັດຕະກຳທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປ່ຽນແປງ
ວັດທະນະທຳໃນໄລຍະຍາວ (Industrial Symbiosis)
ແລະ ການຜະລິດວັດສະດຸຄືນໃໝ່; ແລະ,
10. ເລັ່ງລັດໃຫ້ມີການນຳໃຊ້ຮູບແບບການບໍລິການຂົນສົ່ງ
ດ້ວຍໄຟຟ້າ.

ມາດຕະການທີ່ຍັງເຫຼືອ ອາດຈຳເປັນຕ້ອງມີມາດຕະການສະຫ
ນັບສະຫນູນດ້ານລາຄາ ເຊັ່ນວ່າ: ການສະຫນັບສະຫນູນໂດຍ
ຜ່ານນະໂຍບາຍດ້ານການບັນຊີສໍາລັບ ຜົນກະທົບພາຍນອກ
(negative externalities) ແລະ ການນໍາໃຊ້ຜົນກະທົບເຫຼົ່າ
ນັ້ນ. ຫນື່ງຕົວຢ່າງແມ່ນ ລາຄາທາດອາຍກາກບອນ (Carbon
Price). ໃນເສັ້ນສະແດງ MAC ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລາຄາກາກບອນຈະ
ຂຶ້ນໄປຕາມແກນຕັ້ງ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເພີ່ມຈຳນວນຂໍ້ປະຕິບັດ ທີ່ໜ້າ
ດຶງດູດໃຈທາງດ້ານການເງິນ ໂດຍປາສະຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານ
ການເງິນ. ການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກໍາຈາກລະບົບກະສິກໍາປ່າໄມ້
(5) ແມ່ນຂໍ້ປະຕິບັດທີ່ໜ້າສົນໃຈ ເມື່ອເບິ່ງດ້ານຜົນຕອບແທນ
ສຸດທິ / ໂຕນ ຂອງທາດອາຍກາກບອນທີ່ປ່ອຍອອກມາ. ມັນເປັນ
ຂໍ້ປະຕິບັດທີ່ແຕກຕ່າງຈາກຂໍ້ອື່ນໆ ເນື່ອງຈາກວ່າມັນຈະປ່ອຍທາດ
ອາຍເຮືອນແກ້ວເພີ່ມຂຶ້ນ ແທນທີ່ຈະຫຼຸດລົງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,
ມັນກໍ່ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດອັນລ້ຳຄ່າໃນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່
ຂອງຊົນນະບົດ ແລະ ປັບປຸງສະພາບດິນຟ້າອາກາດຂອງການຜະລິດ
ກະສິກຳ.
UNDP / Shifting Paradigms
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ໃນເວລາທີ່ນັກລົງທຶນພິຈາລະນາສະພາບການທຸລະກິດຂ້ອນຂ້າງ
ມີຄວາມສ່ຽງ, ພວກເຂົາມັກຈະພິຈາລະນາຄວາມສາມາດຈ່າຍຄືນ
ໂດຍພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນເວລາທີ່ຈະໄດ້ທຶນຄືນຈາກການລົງທຶນ
ຂອງຕົນ ເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້. ທ່າແຮງການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນ
ແກ້ວແບບຫມູນວຽນ 85% ສາມາດຈ່າຍຄືນມູນຄ່າລົງທຶນໃນໄລ
ຍະເວລາຫນ້ອຍກວ່າ 6 ປີ.
ວິທີການ: ການວິເຄາະທີ່ເປັນລະບົບເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ ການປະຕິບັດ
ແຜນງານດ້ານດິນຟ້າສະພາບອາກາດ ກັບ ບູລິມະສິດການພັດທະນາ
ທີ່ສໍາຄັນ
ການພັດທະນາມັກຈະໄປຄຽງຄູ່ກັບການຫຼຸດລົງຂອງຄຸນນະພາບ
ລະບົບນິເວດ ແລະ ການຊຸດໂຊມຂອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
ເທື່ອລະກ້າວ ເຊັ່ນ: ດິນ, ສະພາບແວດລ້ອມທາງນ້ຳ, ປາ ແລະ
ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້. ການກຳນົດກາລະໂອກາດດ້ານເສດຖະ
ກິດຫມູນວຽນຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ລວມເອົາການວິເຄາະການນຳ
ໃຊ້ ແລະ ການຫມູນວຽນຂອງວັດສະດຸ ກັບການວິເຄາະທ່າອ່ຽງ
ຂອງຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານຂອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ.
ການວິເຄາະນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ກຳຈັດ ວັດ
ສະດຸ ແມ່ນສາມາດມີຜົນດີ ຫຼື ຜົນເສຍ ຕໍ່ຄວາມສາມາດໃນການ
ຟື້ນຟູຄືນໃໝ່ຂອງຊັບສິນທຳມະຊາດ ເພື່ອຮັບໃຊ້ຄົນລຸ້ນຫຼັງ.
ບົດລາຍງານນີ້ ໄດ້ກວມເອົາການວິເຄາະ ການໄຫລວຽນຂອງ
ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ ໃນນາມການວິເຄາະ
ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ (metabolic analysis), ໃນຂະນະ
ທີ່ການໄຫລວຽນຂອງວັດສະດຸແມ່ນຖືກວິເຄາະເປັນ ໂຕນ ແລະ
ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ທີ່ມີຢູ່ໃນຕົວຂອງວັດສະດຸ ເປັນ
ໂຕນຂອງທາດອາຍກາກບອນ (tCO2e). ໃນການວິເຄາະການນຳ
ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນນັ້ນ ເຮົາພິຈາລະນາເອົາການໄຫລວຽນຂອງວັດ
ສະດຸ ແລະ ວັດສະດຸທີ່ມີຢູ່ ໃຫ້ເປັນລະບົບຫນື່ງ.
ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ຂອງ ສປປ ລາວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ
ນອກຈາກການວິເຄາະການໄຫລວຽນຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການ
ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ແລ້ວ, ການວິເຄາະການໄຫລວຽນຂອງວັດສະດຸອິນຊີ
ກໍ່ຍັງມີບົດບາດສຳຄັນ. ຂະແຫນງກະສິກຳແມ່ນເປັນອາຊີບແບບ
ພໍພຽງໃຫ້ແກ່ປະຊາກອນປະມານ 71% . ໃນຂະແຫນງການກະສິ
ກໍາເຫັນວ່າ ປ່າໄມ້ ແລະ ສະບຽງອາຫານ ໄດ້ກວມເອົາ 75% ຂອງ
ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວທີ່ປ່ອຍອອກຈາກວັດສະດຸພາຍໃນ
ປະເທດ. ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນອິນຊີ, ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດ
ເຫຼືອອິນຊີ ແລະ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໄດ້ຖືກລະບຸໃຫ້ເປັນຂົງເຂດທີ່ສຳ
ຄັນສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນແບບເສດຖະ
ກິດຫມູນວຽນ.
ການກຳນົດກາລະໂອກາດໃນການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ
ແບບຫມູນວຽນ ຍັງສອດຄ່ອງກັບບູລິມະສິດການພັດທະນາດ້ານ
ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ. ບັນດາບຸລິ
ມະສິດການພັດທະນາເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນສືບຕໍ່ໃຫ້ມີການເຕີບໂຕຂອງ
ເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງ, ປັບປຸງຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີດ້ານວັດຖຸ ແລະ
ຄວາມຫມັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການລົງທຶນພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງ
ລ່າງ. ຂໍ້ປະຕິບັດທີ່ໄດ້ສະເໜີສຳລັບການເລັ່ງການຫັນປ່ຽນໄປສູ່
ເສດຖະກິດຫມູນວຽນ ແມ່ນແທດເຫມາະກັບບັນດາບຸລິມະສິດ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເຫຼົ່ານີ້.
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1

ສະພາບໃນປະຈຸບັນ, ການພັດທະນາ ແລະ ຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນ
ໃນການພັດທະນາ

1.1 ຄຳຳ�ແນະນຳຳ�ສຳຳ�ລັັ ບ ຜູ້້�ອ່່ າ ນ
ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບສະພາບ, ທ່າອ່ຽງ ແລະ
ຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນໃນການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປະຈຸບັນ
ແລະ ກ່ຽວໂຍງໃຫ້ເຂົ້າກັບໂອກາດທາງດ້ານເສດຖະກິດຫມູນ
ວຽນ. ເນື່ອງຈາກວ່າ ສ ປປ ລາວ ມີວັດສະດຸທີ່ຖືກຂຸດຄົ້ນ ແລະ
ມີການປ່ອຍທາດອາຍກາກບອນທີ່ຍັງຕຳ່ຫລາຍ, ການວິເຄາະຈະ
ພິຈາລະນາໃສ່ການພັດທະນາໃນວົງກວ້າງ. ການວິເຄາະ ໄດ້ໃຫ້
ບູລິມະສິດແກ່ໂອກາດທາງເສດຖະກິດຫມູນວຽນ ທີ່ສາມາດຫຼຸດ
ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ຫຼື ຮັກສາ
ວຽກງານໄວ້, ຫຼຸດຜ່ອນການກຳຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້
ປະເທດຫຼຸດອອກຈາກສະຖານະດ້ອຍພັດທະນາ ໂດຍການເພີ່ມ
GDP.13 ຄໍາແນະນໍາເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນອີງໃສ່ການວິເຄາະຂອງການນໍາ
ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ, ຊັບສິນ ແລະ ການກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອພາຍໃນ
ປະເທດ. ບົດລາຍງານ ມີໂຄງສ້າງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.
ພາກທີ 1: ສະພາບໃນປະຈຸບັນ, ການພັດທະນາ ແລະ ຄວາມມຸ່ງ
ຫມັ້ນໃນການພັດທະນາ: ພາກນີ້ ໄດ້ອະທິບາຍສະພາບປະຈຸບັນ
ຢູ່ໃນ ສ ປປ ລາວ, ຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນໃນການພັດທະນາ ແລະ ທ່າ
ອ່ຽງທີ່ສໍາຄັນໃນອະນາຄົດ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງໃຫ້ພາບລວມຂອງທ່າ
ອ່ຽງການລົງທຶນທີ່ວາງແຜນໄວ້ ໃນຂົງເຂດການພັດທະນາພື້ນຖານ
ໂຄງລ່າງ, ການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ, ປະຊາກອນ ແລະ ການນໍາ
ໃຊ້ທີ່ດິນຢູ່ໃນ ສ ປປ ລາວ ແລະ ຍົກໃຫ້ເຫັນນະໂຍບາຍທີ່ສຳຄັນ
ແລະ ຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນ ໃນການພັດທະນາຂອງ ສ ປປ ລາວ ທີ່
ສອດຄ່ອງກັບການຫັນປ່ຽນໄປເສດຖະກິດຫມູນວຽນ ທີ່ປ່ອຍທາດ
ອາຍກາກບອນຕ່ຳ.
ລາຍລະອຽດຂອງສະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຂົງເຂດທີ່ມູນຄ່າ
ຂອງວັດສະດຸຈະສູນເສຍໄປ ໃນຮູບແບບຂອງການປ່ອຍທາດອາຍ
ເຮືອນແກ້ວ ສູ່ອາກາດ, ນໍ້າ ແລະ ດິນ. ສະພາບດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ສະແດງໃຫ້ເຫັນກ່ຽວກັບ ຂະແຫນງການ ຫຼື ກິດຈະກໍາທາງ
ເສດຖະກິດ ທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸດຕໍ່ ສປປ ລາວ ທາງດ້ານມູນຄ່າ
ເພີ່ມ ແລະ ວຽກເຮັດງານທໍາ.
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ພາກທີ 2: ການພິຈາລະນາ ກະແສການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ແລະ
ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່: ພາກທີ 2 ຈະລົງເລີກເຖິງແຫຼ່ງຊັບພະຍາ
ກອນວນໍາໃຊ້ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍໄຈ້ແຍກຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ
ອອກຈາກຜະລິດຕະພັນນໍາເຂົ້າ. ການວິເຄາະຂໍ້ມູນອອກເປັນພາບ
ຈະຊ່ວຍອະທິບາຍການພົວພັນ ລະຫວ່າງການນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ,
ວັດສະດຸ ແລະ ຜະລິດຕະພັນເຄິ່ງສຳເລັດຮູບ ກັບການປ່ອຍທາດ
ອາຍເຮືອນແກ້ວໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ ສິນຄ້າ ແລະ
ການບໍລິການ ທີ່ນຳເຂົ້າຈາກສາກົນ.
ພາກທີ 3: ຍຸດທະສາດຂອງເສດຖະກິດຫມູນວຽນ: ພາກທີ 3 ໄດ້
ນຳສະເໜີການໄຫລວຽນຂອງວັດສະດຸສະເພາະ ແລະສະເໜີ 17
ມາດຕະການແບບຫມູນວຽນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ການປ່ອຍທາດອາຍ
ເຮືອນແກ້ວ. ໃນນັ້ນ, ຂໍ້ປະຕິບັດ 11 ຂໍ້ ແມ່ນອີງໃສ່ການວິເຄາະ
ການໄຫລວວຽນຂອງວັດສະດຸສະເພາະ ແລະ ຕາມການປຶກສາຫາລື
ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫລາຍກວ່າ 150 ທ່ານ. ຂໍ້ປະຕິບັດເຫຼົ່ານີ້
ເກີດຂື້ນຕາມລະບົບຕ່ອງໂສ້ຄຸນຄ່າຂອງວັດຖຸທີ່ຫມົດອາຍຸ, ວັດຖຸ
ທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ດົນ ແລະ ວັດຖຸທີ່ໄຫລວຽນຕາມເສດຖະກິດ.
ກໍລະນີທາງທຸລະກິດສໍາລັບແຕ່ລະຂໍ້ປະຕິບັດເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ຮັບການ
ວິເຄາະ.
ການວິເຄາະນະໂຍບາຍ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການມີ
ສ່ວນຮ່ວມກັບຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ
ທີ່ນຳໄປສູ່ຄໍາແນະນໍາດ້ານນະໂຍບາຍສໍາລັບຂໍ້ປະຕິບັດແຕ່ລະ
ຂໍ້ ພ້ອມທັງກໍ່ໃຫ້ເກີດ 6 ຂໍ້ປະຕິບັດເພີ່ມເຕີມທີ່ມີລັກສະນະເປັນ
ການໃຫ້ບໍລິການ. ຂໍ້ປະຕິບັດເຫຼົ່ານີ້ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ການ
ຫັນເປັນເສດຖະກິດຫມູນວຽນ ທີ່ປ່ອຍທາດອາຍກາກບອນຕ່ຳ
ແລະ ພົວພັນກັບພາກລັດ, ການບໍລິການດ້ານການຄ້າເຊັ່ນ: ການ
ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລິການດ້ານການເງິນ.

Circular GHG mitigation opportunities in Lao PDR

ການວິເຄາະນີ້ ແມ່ນບູລິມະສິດໃສ່ໂອກາດດ້ານເສດຖະກິດຫມູນວຽນທີ່ສາມາດສະຫນອງທ່າແຮງ
ໃນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ, ການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ,
ການຫຼຸດຜ່ອນການຖິ້ມສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ການເພີ່ມລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນໄດ້.
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ບໍ່ມີປະເທດໃດເລີ່ມຕົ້ນຈາກສູນ ເພື່ອຫັນປ່ຽນໄປສູ່ເສດຖະກິດຫ
ມູນວຽນ. ດັ່ງນັ້ນ, ພາກທີ 3 ຍັງຈະອະທິບາຍເຖິງ ທາງເລືອກຂອງ
ການລິເລີ່ມເສດຖະກິດຫມູນວຽນທີ່ມີຢູ່. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເປັນພື້ນຖານໃນ
ການເສີມຂະຫຍາຍ ຫຼື ພັດທະນາໂຄງການໃໝ່ ທີ່ຢູ່ບົນຫຼັກການ
ແລະ ສະພາບຊ່ວຍສົ່ງເສີມ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.

1.2. ຄໍ າ ນິ ຍ າມຫຼ ັ ກ
1.3. ຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນໃນການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ
ສຸມໃສ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ອາຊີບ ສີຂຽວ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີຄັ້ງທີ 9 ໄດ້
ລະບຸເອົາ ການພັດທະນາທີ່ເປັນບູລິມະສິດໃນ ສປປ ລາວ ສຳລັບປີ
2021 - 2025. ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມດັ່ງກ່າວ ໄດ້
ໃຫ້ບຸລິມະສິດແກ່ເສດຖະກິດຫມູນວຽນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຜົນ
ໄດ້ຮັບທີ 4. ເສດຖະກິດຫມູນວຽນມີບົດບາດທີ່ສຳຄັນ ກວ່າໃນ
ແຜນການພັດທະນາໃນໄລຍະນີ້ ຖ້າທຽບໃສ່ໄລຍະຜ່ານມາ.21
ແຜນພັ ດ ທະນີ ້ ໄ ດ້ ລ ະບຸ 6 ຜົ ນ ຄາດຫວັ ງ ທີ ່ ຊ ີ ້ ນ ຳການ
ພັ ດ ທະນາຂອງ ສປປ ລາວ ຈົ ນ ຮອດປີ 2025:
ຜົ ນ ຄາດຫວັ ງ 1: ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍເສດຖະກິດ ຢ່າງມີຄຸນນະພາບ,
ຫມັ້ນຄົງ ແລະ ຍືນຍົງ;
ຜົ ນ ຄາດຫວັ ງ 2: ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມອາດສາມາດໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ທັກສະທີ່ຊ່ວຍ
ໃນການພັດທະນາ; ສາມາດນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ
ເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບ ແລະ ເພີ່ມຄຸນຄ່າໃຫ້ກັບການຜະລິດ ແລະ
ການບໍລິການ;
ຜົ ນ ຄາດຫວັ ງ 3: ຊ່ວຍແກ້ໄຂປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ທາງດ້ານ
ວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ, ເຊັ່ນ:
ການຮັບປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ລາຍຮັບ;
ຜົ ນ ຄາດຫວັ ງ 4: ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ;
ຜົ ນ ຄາດຫວັ ງ 5: ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການພັດທະນາພື້ນຖານ
ໂຄງລ່າງ, ການນຳໃຊ້ທ່າແຮງ ແລະ ທີ່ຕັ້ງຍຸດທະສາດຂອງປະເທດ
ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຮ່ວມມື ໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ຢ່າງ
ຕັ້ງໜ້າ; ແລະ,
ຜົ ນ ຄາດຫວັ ງ 6: ການບໍ
ກ
ລິຫານປະຊາຊົນ ແລະ ສັງຄົມ ໃຫ້ມີ
ປະສິດທິພາບ, ເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ທ່ຽງທຳ ແລະ ການປົກປ້ອງ
ສັງຄົມຕາມລະບຽບກົດຫມາຍທີ່ເຂັ້ມງວດ.22
ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ໃນການບໍລິຫານເສດຖະກິດ, ການລະບາດຂອງ
ພະຍາດ COVID-19 ເຮັດໃຫ້ການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ, ການ
ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດຫຼຸດລົງ ເຊິ່ງໄດ້ຈະ
ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ປະເທດ. ເພື່ອຮັບມືກັບສະຖານນະ
ການດັ່ງກ່າວ, ລັດຖະບານ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສຸມໃສ່ການຂະຫຍາຍ
ເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງ ຜ່ານການລົງທຶນໃສ່ການພັດທະນາ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງ
ຕ້ອງໄດ້ກະກຽມທາງດ້ານເງີນເພື່ອສົ່ງເສີມຄົວເຮືອນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ
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ແລະ ແຮງງານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທີ່ຍົກຍ້າຍເຂົ້າປະເທດ.23
ສປປ ລາວ ມີປະຊາກອນໄວໜຸ່ມຫລາຍ ເຊິ່ງມີອາຍຸສະເລ່ຍ 24 ປີ.
ຂົງເຂດການສຶກສາ ເປັນບູລິມະສິດຢ່າງຫນື່ງ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ ຜົນຄາດ
ຫວັງ 2. ເຖິງແມ່ນວ່າ ສປປ ລາວ ໄດ້ບັນລຸເປົ້າຫມາຍການເຂົ້າເຖິງ
ການສຶກສາໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ແຕ່ຈຳນວນນັກຮຽນຊັ້ນ
ປະຖົມທີ່ອອກໂຮງຮຽນເຮັດໃຫ້ມີອັດຕາການບໍ່ຮູ້ຫນັງສືຂອງເດັກ
10% .24
ປະຊາຊົນລາວປະມານ 65% ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ
70% ຂອງປະຊາກອນທັງຫມົດ ແມ່ນເຮັດວຽກໃນຂະແຫນງກະ
ສິກໍາ. ແມ່ຍິງມີບົດບາດສໍາຄັນຫລາຍໃນຂະແຫນງການຜະລິດກະສິ
ກໍາ ເຊິ່ງໃນປີ 2010 ຫາ 2011, ເກືອບ 70% ຂອງການກະສິກຳ
ແມ່ນດຳເນີນການໂດຍແມ່ຍິງ.25 ຖ້າເສດຖະກິດຫມູນວຽນ ຊອກ
ຫາວີທີການຫຼຸດຜ່ອນການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
ແລ້ວ ເສດຖະກິດຫມູນວຽນກໍ່ຄວນຮັບປະກັນການປົກປັກຮັກສາ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ເຫມາະສົມ ເຊິ່ງບົດບາດຍິງຊາຍມີບົດບາດ
ສໍາຄັນ. ມີຫຼັກຖານຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ການປັບປຸງຄວາມສະເໝີພາບ
ທາງເພດ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງໃນເສດຖະກິດ
ສາມາດຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ.26

1.4. ຂະແຫນງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະຫນອງ 65%
ຂອງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ກວມເອົາ 71% ຂອງການ
ປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ
ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດຂອງລາວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການຄ້າຂາຍຍ່ອຍ
ແລະ ຂາຍສົ່ງ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຫລາຍທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ GDP ໃນ
ປີ 2019, ຕາມມາດ້ວຍການບໍລິການດ້ານການຄ້າ ເຊັ່ນ: ການ
ບໍລິການດ້ານການເງິນ ແລະ ອະສັງຫາລິມະສັບ (ຮູບສະແດງ 5).
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ການທ່ອງທ່ຽວຖືວ່າເປັນຂະແຫນງເສດຖະກິດທີ່
ສຳຄັນຫລາຍໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງປະກອບສ່ວນ 3% .27
ການຈ້າງງານສ່ວນໃຫຍ່ໃນປີ 2019 ແມ່ນຢູ່ໃນຂະແຫນງກະສິກຳ
ແລະ ປ່າໄມ້ (65%), ຖັດມາແມ່ນການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ
(ລວມທັງການຂົນສົ່ງ), ການຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ
(18%) ແລະ ອຸດສາຫະກຳ (5%).28 ຕົວເລກເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນ
ອີງໃສ່ການຄາດຄະເນແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍອັດຕາການຫວ່າງງານ
9.4% ໃນປີ 2019,29 ເຊິ່ງແຕກຕ່າງກັບ 0.62% ທີ່ອີງຕາມ
ແບບຈຳລອງຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO) ແລະ 19% ທີ່
ຂຽນໄວ້ໃນບົດລາຍງານຂອງອົງການ ທະນາຄານໂລກ.30
ການວິເຄາະການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໂດຍນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງປີ
2019 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຂະແຫນງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແມ່ນ
ກວມເອົາ 67% ຂອງການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ທີ່ເກີດຈາກ
ການຜະລິດ. ດັ່ງນັ້ນ, ການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທີ່ເປັນອິນຊີ ແລະ
ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອອິນຊີ ຈຶ່ງເປັນຈຸດສຸມສຳຄັນໃນການ
ດຳເນີນການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ. ນານອຸປະໂພກຕ່າງໆ
ກວມເອົາ 14% ຂອງການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ເຊິ່ງແຫຼ່ງ
ປ່ອຍທາດອາຍຕົ້ນຕໍແມ່ນມາຈາກໂຮງງານຜະລິດຖ່ານຫີນຫົງສາ
ໃໝ່. ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຜະລິດ ແມ່ນເປັນຂະແຫນງຖັດມາ
(6%) ແລະ ການຂົນສົ່ງແມ່ນກວມເອົາ 5% .
ອີງຕາມເຄື່ອງມືການວິເຄາະການບໍລິໂພກ ແລະ ການຜະລິດແບບ
ຍືນຍົງ (SCP-HAT) ຈາກປີ 2015 (ປີຫຼ້າສຸດທີ່ມີຢູ່), ເຫັນວ່າ
ແຫຼ່ງການບໍລິໂພກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງປະເທດແມ່ນ ຂະແຫນງອຸດ
Circular GHG mitigation opportunities in Lao PDR

ຫ້ອງ 2 ຄໍານິຍາມຫຼັກ
ເສດຖະກິດຫມູນວຽນ

ວັດຖຸທີ່ໄຫລວຽນຕາມເສດຖະກິດ

"ເສດຖະກິດຫມູນວຽນແມ່ນເສດຖະກິດທີ່ສຸມໃສ່ການຟື້ນຟູ ແລະ
ສ້າງຄືນໃຫມ່ໂດຍການອອກແບບ ເຊິ່ງເບິ່ງຂ້າມຮູບແບບເສດຖະກິດ
ອຸດສາຫະກໍາໃນປະຈຸບັນ ທີ່ອີງໃສ່ "ການຂຸດຄົ້ນ, ປຸງແຕ່ງ ແລະ
ຖິ້ມ". ເສດຖະກິດຫມູນວຽນມີຈຸດປະສົງເພື່ອກໍານົດຜະລິດຕະພັນ
ແລະ ການບໍລິການຄືນໃຫມ່ ເພື່ອອອກແບບບໍ່ໃຫ້ມີສິ່ງເສດເຫຼືອ, ໃນ
ຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບ ໂດຍອີງໃສ່ນະວັດຕະກໍາໃໝ່
ທົ່ວລະບົບ. ຮູບແບບເສດຖະກິດຫມູນວຽນຈະສ້າງທຶນຮອນດ້ານ
ເສດຖະກິດ, ທຳມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມ ໂດຍອີງໃສ່ການຫັນໄປຊົມໃຊ້
ພະລັງງານທົດແທນ”.14

ວັດສະດຸສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ເຂົ້າສູ່ລະບົບເສດຖະກິດໃນແຕ່ລະປີ ໂດຍ
ປົກກະຕິຈະຮອດຈຸດສິ້ນສຸດຂອງຊີວິດພາຍໃນຫນຶ່ງປີ. ຕົວຢ່າງແມ່ນ
ການຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ເຄື່ອງບໍລິໂພກຕ່າງໆເຊັ່ນ: ເຄື່ອງສໍາອາງ, ສານທໍາ
ຄວາມສະອາດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນດູແລສຸຂະພາບ.18

ລະບົບການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທາງເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ

ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ (Natural assets)

“ແມ່ນການໄຫລວຽນ, ການມີຢູ່ ແລະ ການປ່ຽນແປງຮູບແບບ
ຂອງຊັບພະຍາກອນທາງກາຍະພາບທັງຫມົດ ແລະ ການເຊື່ອມ
ໂຍ່ງກັນຂອງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໃນຮູບແບບຂອງລະບົບ”.15 ໃນການວິເຄາະ
ຂອງບົດລາຍງານສະບັບນີ້, ການວິເຄາະການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ
(metabolism) ຂອງ ສປປ ລາວ ຫມາຍເຖິງການໄຫລວຽນ ແລະ
ການມີຢູ່ຂອງວັດສະດຸ, ພະລັງງານ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ.
ວີທີການແບບເປັນລະບົບ
“ສຸມໃສ່ການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈແບບປະສົມປະສານ ໃນທຸກລະດັບ
ຂົງເຂດ ແທນທີ່ຈະເປັນການຄົ້ນຫາວິທີການແກ້ໄຂອັນດຽວສໍາລັບ
ບັນຫາຍ່ອຍຕ່າງໆ”.16

“ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແມ່ນຊັບສິນຂອງສະພາບແວດລ້ອມ
ທໍາມະຊາດ. ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດປະກອບ ດ້ວຍຊັບສິນທາງ
ຊີວະພາບ (ທີ່ຖືກຜະລິດຂຶ້ນ ຫຼື ເກີດຂຶ້ນຕາມທໍາມະຊາດ), ພື້ນທີ່ດິນ
ແລະ ນ້ໍາ ພ້ອມທັງລະບົບນິເວດ, ຊັບສົມບັດໃຕ້ດິນ ແລະ ອາກາດ”.20

ວັດຖຸທີ່ມີອາຍຸການໃຊ້ງານຍາວນານ (Products that last)
ແມ່ນວັດຖຸທີ່ຄົງຢູ່ ຫຼື ມີອາຍຸຍາວ ເຊິ່ງໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນໃຊ້ໄດ້ດົນ
ກວ່າຫນຶ່ງປີ. ຕົວຢ່າງ: ອຸປະກອນທີ່ເປັນທຶນ, ອາຄານ ແລະ ພື້ນຖານ
ໂຄງລ່າງອື່ນໆ.19

ຊັບພະຍາກອນຂັ້ນສອງ
ເມື່ອ 'ສິ່ງເສດເຫຼືອ' ໄດ້ຖືກເກັບເພື່ອກະກຽມສໍາລັບການນຳມາ
ຜະລິດໃຊ້ຄືນໃໝ່ ແລ້ວສິ່ງເສດເຫຼືອນັ້ນຈະກາຍເປັນຊັບພະຍາກອນ
ໃຫມ່. ນັ້ນແມ່ນຊັບພະຍາກອນຂັ້ນສອງ ເຊິ່ງແຕກຕ່າງຈາກຊັບພະຍາ
ກອນຂັ້ນຫນື່ງ ທີ່ມາຈາກການຂຸດຄົ້ນເຊັ່ນ: ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່.

ແຜນງານແຫ່ງຊາດການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
ເປັນບົດລາຍງານຂອງບັນດາປະເທດທີ່ສົ່ງໃຫ້ອົງການ UNFCCC
ເຊິ່ງເວົ້າກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການຂອງເຂົາເຈົ້າຈົນຮອດປີ 2030
ຫຼື ກວ່ານັ້ນ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ປາຣີ.17

ວັດຖຸທີ່ມີມື້ຫມົດອາຍຸ
ຫມາຍເຖິງຜະລິດຕະພັນອາຫານທີ່ມີອາຍຸຈໍາກັດ ຍ້ອນວ່າຫມົດອາຍຸ
ຫຼັງຈາກໄລຍະເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້. ເນື່ອງຈາກຜະລິດຕະພັນອາຫານ
ສ່ວນຫລາຍແມ່ນມາຈາກຜັກ ຫຼື ສັດ, ຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍແມ່ນ
ເປັນວັດຖຸອິນຊີ.

UNDP / Shifting Paradigms
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[Johanna, from the editor: in Figure
5, pls change Mining and Quarrying to
ຂະແຫນງການ
ລວມຍອດຜະລິ
ດຕະພັນພາຍໃນ
Mining
and quarrying]

ການຈ້າງງານ

ກະສິກຳ ແລະ ການປະມົງ
ປ່າໄມ້
ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ແລະ ຫີນ KEBAPS
ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຜະລິດ
ການກໍ່ສ້າງ
ເຄື່ອງອຸປະໂພກ
ການບໍລິການ (ສະເພາະຈ້າງງານ)
ການຂົນສົ່ງ
ການຄ້າຂາຍຍ່ອຍ, ຍົກ ແລະ ສ້ອມແປງ
ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອາຫານ
ການບລ
ໍ ກ
ິ ານຂອງພາກລດ
ັ , ດາ້ນສາທາລະນະສກ
ຸ , ການສກ
ຶ ສາ ແລະ ວທ
ິ ະຍາສາດ
ການບໍລິການທາງການຄ້າ
ສິ່ງເສດເຫຼືອ
ການວ່າງງານ

ການແບ່ງລາຍຮັບຂອງ GDP, ການຈ້າງງານ, ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວທີ່ເກີດຈາກການຜະລິດ ແລະ ຈາກການຊົມໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ຕາມແຕ່ລະຂະແໜງການ

ສາຫະກໍາ ແລະ ການຜະລິດ (29%), ການກໍ່ສ້າງ (20%),31
ແລະ ການບໍລິການສາທາລະນະ (20%). ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຂະ
ແຫນງສຳຮອງ, ເຊັ່ນ: ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແມ່ນເປັນ
ຂະແຫນງທີ່ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ຫລາຍກວ່າຂອງປະເທດ. ເຄື່ອງມື
ດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງການບໍລິການສາທາລະນະ ຈຶ່ງ
ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຫລາຍ. ການວິເຄາະລາຍລະອຽດຂອງການໄຫລ
ວຽນຢູ່ໃນພາກທີ 2 ຂອງບົດລາຍງານນີ້ ບໍ່ໄດ້ຢືນຢັນສາຍກ້ຽວ
ພັນຂອງຜົນໄດ້ຮັບດັ່ງກ່າວ. ໂດຍທົ່ວໄປ, ການບໍລິການມີທ່າອ່ຽງ
ທີ່ຈະນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນນ້ອຍກວ່າ.

1.5. ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ມີຜົນກະທົບຕໍ່
ການໄຫລວຽນຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການຄ້າ
ໃນປີ 2019, ສປປ ລາວ ໄດ້ນຳເຂົ້າສິນຄ້າມູນຄ່າ 7,2 ຕື້ ໂດລ້າ,
ໃນຂະນະທີ່ ປະເທດລາວສົ່ງອອກສິນຄ້າພຽງແຕ່ 6.6 ຕື້ໂດລ້າ.
ອີງຕາມ GDP 18.2 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ,34 ປະເທດລາວ ຕ້ອງ
ໄດ້ເພິ່ງພາການຄ້າສາກົນເປັນສ່ວນໃຫຍ່. ສີນຄ້າທີ່ນໍາເຂົ້າລວມມີ
ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ, ຍານພາຫະນະ, ເຄື່ອງຈັກ, ອຸປະກອນ ແລະ ວັດ
ສະດຸກໍ່ສ້າງ.35 ສິນຄ້ານຳເຂົ້າຈາກປະເທດ ໄທ, ປະເທດ ຈີນ ແລະ
ປະເທດ ຫວຽດນາມ ກວມເອົາ 79% ຂອງມູນຄ່າການນຳເຂົ້າທັງ
ຫມົດໃນ ສປປ ລາວ.
ມູນຄ່າການສົ່ງອອກປະກອບມີໄຟຟ້າ (20%), ແຮ່ທາດ,
ທອງແດງ ແລະ ໂລຫະມີຄ່າ 11% , ອຸປະກອນໄຟຟ້າ (10%)
ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງ (8%). ສ່ວນທີ່ເຫຼືອ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ.
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ສປປ ລາວ ໄດ້ຕົກລົງຮ່ວມມື ໃນໂຄງການສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟ
ຂອງ ສປປ ຈີນ ເຊິ່ງເສັ້ນທາງລົດໄຟທີ່ກຳລັງສ້າງຢູ່ ມີຄວາມຍາວ
414 ກິໂລແມັດ ແລະ ຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບເມືອງຄຸນມິງ ໃນປະເທດ
ຈີນ ໂດຍຜ່ານດ່ານຊາຍແດນບໍ່ເເຕນ ຫາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.
ທາງລົດໄຟ ເປັນສ່ວນຫນື່ງຂອງ ໂຄງການເສັ້ນທາງເສດຖະກິດ
ແຫລມອິນດູຈີນ (CICPEC) ໂດຍເຊື່ອມ ຕໍ່ເມືອງຄຸນມິງ ກັບ
ປະເທດສິງກະໂປ ຜ່ານ ສປປ ລາວ, ປະເທດ ໄທ ແລະ ປະເທດ
ມາເລເຊຍ.36
ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເຫມາະສົມກັບຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນເພື່ອຫັນ
ປ່ຽນ ຈາກປະເທດທີ່ບໍ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບທະເລ ເປັນ ປະເທດທີ່
ມີທາງອອກສູ່ທະເລ. ທາງລົດໄຟ ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ ສປປ ລາວ ກັບ
ຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ຕະຫລາດທີ່ສຳຄັນສຳຄັນໃນປະເທດ ຈີນ ແລະ
ບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງ ສະມາຄົມອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
(ASEAN) ເຊິ່ງຈະປ່ຽນແປງການໄຫລວຽນຂອງຊັບພະຍາກອນ.
ທາງລົດໄຟ ຄາດວ່າຈະຊ່ວຍໃຫ້ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ລະຫວ່າງ ສປປ
ລາວ ແລະ ຈີນເພີ່ມຂຶ້ນ ຈາກ 1.2 ລ້ານໂຕນ ເປັນ 3.7 ລ້ານ
ໂຕນ/ປີ. ຖ້າທຽບໃສ່ການຂົນສົ່ງທາງບົກ, ເສັ້ນທາງລົດໄຟນີ້
ສາມາດຫຼຸດຄ່າຂົນສົ່ງລະຫວ່າງ ເມືອງຄຸນມິງ ແລະ ນະຄອນຫລວງ
ວຽງຈັນລົງປະມານ 40 ຫາ 50 % ຫຼື ປະມານ 30 ໂດລາ
ສະຫະລັດ ຕໍ່ໂຕນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທາງລົດໄຟນີ້ຈະຊ່ວຍຂົນສົ່ງ
ສິນຄ້າ ລະຫວ່າງຈີນ ກັບ ບັນດາປະເທດອາຊຽນອື່ນໆ ໂດຍສົ່ງ
ສິນຄ້າໄດ້ອີກ 3.9 ລ້ານໂຕນ ຜ່ານ ສປປ ລາວ. ຈຳນວນນີ້ ຈະ
ລວມເອົາສິນຄ້າ 1.5 ລ້ານໂຕນ ທີ່ຖືກຂົນສົ່ງຜ່ານທາງທະເລ ໃນ
ປະຈຸບັນ.37 ເມື່ອສົມມຸດວ່າ ປະລິມານການໄຫລວຽນຂອງສິນຄ້າ
Circular GHG mitigation opportunities in Lao PDR
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ຂະແຫນງການ

ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ
ຈາກການຜະລິດ

ການນຳໃຊ້ຊບ
ັ ພະຍາກອນ
ຈາກການນຳຊົມໃຊ້

ກະສິກຳ ແລະ ການປະມົງ
ປ່າໄມ້
ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ແລະ ຫີນ
ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຜະລິດ
ການກໍ່ສ້າງ
ເຄື່ອງອຸປະໂພກ
ການບໍລິການ (ສະເພາະຈ້າງງານ)
ການຂົນສົ່ງ
ການຄ້າຂາຍຍ່ອຍ, ຍົກ ແລະ ສ້ອມແປງ
ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອາຫານ
ການບໍລິການຂອງພາກລັດ, ດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ການສຶກສາ ແລະ ວິທະຍາສາດ
ການບໍລິການທາງການຄ້າ
ສິ່ງເສດເຫຼືອ
ການວ່າງງານ

ທີ່ສົ່ງໃຫ້ຈີນຜ່ານທາງລົດໄຟ ມີປະລິມານເພີ່ມຂຶ້ນ, ຜົນໄດ້ຮັບຈະມີ
ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
• ການສົ່ງອອກ ແຮ່ທອງແດງ (30% ຂອງມູນຄ່າການສົ່ງອອກ),
ຢາງພາລາ (9%), ກ້ວຍ (7%), ເກືອກາລີ (5%) ແລະ
ທອງແດງທີ່ປຸງແຕ່ງແລ້ວ (4%); ແລະ,
• ການນຳເຂົ້າເຄື່ອງຈັກ ແລະ ອຸປະກອນໄຟຟ້າ (40%), ເຄື່ອງ
ໂລຫະ (26%), ພາຫະນະ ແລະ ເຄື່ອງອາໄຫຼ່ (5%).38
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດຈາກການເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນທາງລົດໄຟ,
ສປປ ລາວ ຈະຕ້ອງໄດ້ລົງທຶນໃສ່ການຂະຫຍາຍເສັ້ນທາງ ທີ່ເຊື່ອມ
ຕໍ່ໃສ່ສະຖານີລົດໄຟ ໂດຍເຊື່ອມໂຍ່ງກັບສູນການຜະລິດ ແລະ
ບໍລິໂພກສີນຄ້າ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງຕ້ອງໄດ້ລົງທຶນໃສ່ອຸປະກອນ
ຂົນສົ່ງສິນຄ້າ. ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຫຼົ່ານີ້ ຈຳເປັນຕ້ອງ
ໃຊ້ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງຢ່າງຫລວງຫລາຍ, ໃນຊຸມປີຜ່ານມານີ້, ສປປ
ລາວ ໄດ້ເພີ່ມກໍາລັງການຜະລິດຊີມັງໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ.39
ໃ ນຂະນະທີ່ ທະນາຄານໂລກ (World bank) ໄດ້ວິເຄາະຄວາມ
ສ່ຽງ ແລະ ໂອກາດຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟຈາກເມືອງບໍ່ແຕນ ຫາ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ແຕ່ຄວາມສ່ຽງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຍັງ
ບໍ່ໄດ້ຖືກພິຈາລະນາ. ເຖິງວ່າໂຄງການຈະຖືກພິຈາລະນາວ່າ ເປັນ
ໂຄງການ ປະເພດ A, ແຕ່ຄວາມສ່ຽງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ
ສັງຄົມແມ່ນຂ້ອງຂ້າງສູງຫລາຍ. ມາຮອດປະຈຸບັນ, ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນ
ມີ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ (EIA). 40

ວັດ (MW) ໃນປີ 2019 ໃຫ້ຫລາຍກວ່າ 14 ເມກາວັດ (MW)
ພາຍໃນປີ 2025. ຮອດຕອນນັ້ນ, ເຂື່ອນເກືອບເຄິ່ງຂອງປະເທດ
ລາວ ຈະສາມາດພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າເຖິງ 26 ເມກາວັດ
(MW). ປະເທດລາວ ຍັງມີແຜນທີ່ຈະຂະຫຍາຍກຳລັງຜະລິດ ຂອງ
ໂຮງງານຜະລິດຖ່ານຫີນຈາກ 1.9 ເມກາວັດ (MW)41 ເປັນ
2.5 ກິດກາແລ້ວ (GW) ແລະ ເພີ່ມການເຂົ້າເຖິງພະລັງງານ
ໄຟຟ້າ ໂດຍການຂະຫຍາຍຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ແລະ ການຜະລິດໄຟຟ້າ
ໃນເຂດຊົນນະບົດ ທີ່ບໍ່ໃຊ້ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ການຜະລິດທັງຫມົດ
ແມ່ນປະມານ 82,733 GWh ພາຍໃນປີ 2025.42 ການ
ລົງທຶນເຫຼົ່ານີ້ໃນອະນາຄົດ ຍັງຈະຕ້ອງການວັດສະດຸກໍ່ສ້າງຈຳນວນ
ຫລວງຫລາຍ.
ເນືອງຈາກການລົງທຶນເຫຼົ່ານີ້ ເຮັດໃຫ້ມີອັດຕານຳໃຊ້ໄຟຟ້າສູງ
ເຖິງ 98% ໃນປີ 2018. ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຍັງຈຳເປັນຕ້ອງ
ມີການລົງທຶນຢ່າງຮີບດ່ວນເພື່ອປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງນໍ້າສະອາດ ແລະ
ສຸຂາພິບານ. ໃນປີ 2017, ມີອັດຕາປະຊາກອນປະມານ 75%
ຫາ 78% ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງນໍ້າດື່ມ ແລະ ສຸຂາພິບານ. ມີພຽງແຕ່
48% ຂອງ ໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ 25% ຂອງໂຮງໝໍ ທີ່ມີນໍ້າດື່ມ
ແລະ ສຸຂາພິບານ. ບັນຫານີ້ ໄດ້ເພີ່ມອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກເກີດ
ໃໝ່ (38 ຄົນເສຍຊີວິດຕໍ່ 1,000 ຄົນ) ແລະ ອັດຕາການຕາຍຂອງ
ເດັກນ້ອຍຕໍ່າກວ່າຫ້າປີ (47 ຄົນຕໍ່ 1,000 ຄົນ).43

ນອກຈາກພື້ນຖານໂຄງລ່າງການຂົນສົ່ງ, ສປປ ລາວ ກຳລັງວາງ
ແຜນທີ່ຈະຂະຫຍາຍກໍາລັງການຜະລິດເຂື່ອນໄຟຟ້າ ຈາກ 10 ເມກາ
UNDP / Shifting Paradigms
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2018, ໄດ້ເກີດມີພາຍຸເຂດຮ້ອນສອງຄັ້ງ ແລະ ເຂື່ອນ ເຊນ້ຳນ້ອຍ
ແຕກ ເຊິ່ງສ້າງຜົນເສຍຫາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ຊີວິດ, ຊັບສິນ ແລະ
ສິ່ງແວດລ້ອມ, 46 ເຊິ່ງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ສປປ ລາວ ຈຳເປັນ
ຕ້ອງລົງທຶນດ້ານ ດິນຟ້າອາກາດ.

1.6. ແຜນງານແຫ່ງຊາດ NDC ໄດ້ສຸມໃສ່ຂົງເຂດ
ປ່າໄມ້; ການລົງທຶນເພື່ອປັບປຸງຄວາມທົນທານຕໍ່ສະພາບ
ອາກາດແມ່ນ ມີຄວາມຈຳເປັນ

ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນໃນການຫຼຸດຜ່ອນການ
ປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ພາຍໃຕ້ສັນຍາປາຣີ, ສປປ ລາວ ໄດ້ສົ່ງ
ບົດລາຍງານ ແຜນງານ ແຫ່ງຊາດ ການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາ
ດິນຟ້າອາກາດ ສະບັບປັບປຸງ ເດືອນພຶດສະພາ ໃນປີ 2021. ແຜນ
ງານ ແຫ່ງຊາດ ການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາດິນຟ້າອາກາດ
ສະບັບປັບປຸງ ແມ່ນສຸມໃສ່ ການປູກປ່າຄືນໃໝ່ ແລະ ການຫຼຸດ
ການນໍາໃຊ້ ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ.47 ແຜນງານແຫ່ງຊາດ NDC ລວມມີ
ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນດັ່ງລຸ່ມນີ້ (ຮູບສະແດງ 6):

ອີງຕາມ ດັດຊະນີຄວາມສ່ຽງຂອງສະພາບອກາດຂອງໂລກ
(Global Climate Risk Index) ໃນປີ 2020, ສປປ ລາວ
ຖືກຈັດຢູ່ໃນອັນດັບທີ 22 ຈາກທັງຫມົດ 180 ປະເທດ ທີ່ຈະໄດ້
ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍ ມາຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດ (ຖ້າອັບດັບທີສູງເທົ່າໃດ ກໍ່ຈະມີໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍຫລາຍ
ຂຶ້ນ). ເຖິງວ່າ ອັບດັບທີຂອງປະເທດລາວ ມາຢູ່ໃນອັນດັບທີ່ 45
ໃນດັດຊະນີປີ 2021, ແຕ່ປະເທດລາວຍັງມີຄວາມສ່ຽງສູງ ຈາກ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.44

ມາດຕະການທີ່ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂທີ່ສະເໜີໄວ້ໃນແຜນງານແຫ່ງຊາດ
NDC ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍ
ເຮືອນແກ້ວຈາກການທຳລາຍປ່າ ແລະ ການຊຸດໂຊມຂອງປ່າ, ເພີ່ມ
ກຳລັງການຜະລິດໄຟຟ້ານ້ຳຕົກທັງຫມົດ 13 GW; ນຳໃຊ້ເຕົ
ປະຫຍັດ 50,000 ໜ່ວຍ; ຮັບຮອງເອົາ 3 ມາດຕະການຂົນສົ່ງ
ເພື່ອຮອງຮັບລະບົບການຂົນສົ່ງສາທາລະນະດ່ວນ (BRT) ໃນ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ; ຂະຫຍາຍການຂົນສົ່ງທີ່ບໍ່ແມ່ນເຄື່ອງຈັກ;
ແລະ ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟລະຫວ່າງ ວຽງຈັນ-ບໍ່ເຕັນ. ມາດຕະ
ການອື່ນໆ ແມ່ນມີເງື່ອນໄຂຕາມການສະຫນັບສະຫນູນຂອງສາກົນ
ເຊິ່ງລວມທັງມາດຕະການທີ່ສຳຄັນ ທີ່ແນ່ໃສ່ເພີ່ມການປົກຫຸ້ມຂອງ

ນອກຈາກນີ້, 65 % ຂອງການຈ້າງງານໃນຂະແຫນງການກະສິ
ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ປະຊາຊົນລາວຍັງອາໄສຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
ເພື່ອລ້ຽງຊີບ.45 ຄາດວ່າ ໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ໄພນໍ້າຖ້ວມ ຈະສົ່ງ
ຜົນກະທົບຫລາຍຂຶ້ນຕໍ່ ຜົນຜະລິດກະສິກຳ, ລະບົບຊົນລະປະທານ,
ຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ ຂົວ ເຊິ່ງການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ
ນີ້ ຈະເປັນໄພພິບັດຕໍ່ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ. ໃນປີ 2017,
ສປປ ລາວ ໄດ້ສູນເສຍເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້າ ປະມານ 30,000 ເຮັກຕາ
(ຜົນລະປູກ ປະມານ 130,000 ໂຕນ) ຈາກຜົນກະທົບໄພນໍ້າ
ຖ້ວມ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ການລະບາດຂອງຕັກແຕນ. ໃນປີ
ຮບ
ູ ສະແດງ 6

ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວທຽບຖານ

ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ (ລ້ານໂຕນ (tCO2e) /ປີ)
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ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄຸ້ມຄອງສີ່ງເສດເຫຼືອແບບຍືນຍົງ
ໃນເຂດເທດສະບານໃຫ້ໄດ້ 500 ໂຕນ/ມື້

100

ການປູກເຂົ້າທີ່ປ່ອຍທາດກາກບອນຕ�ຳໃນເຂດທົ່ງພຽງໃຫ້ໄດ້ 50,000 ເຮັກຕາ
ຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ພະລັງງານໃຫ້ນ້ອຍລົງໃຫ້ໄດ້ 10% ເມື່ອທຽບກັບສະພາບປົກກະຕິ

80

ນຳໃຊ້ພະລັງງານເຊື້ອໄຟຊີວະພາບເຂົ້າໃນການຂົນສົ່ງໃຫ້ໄດ້ 10%
ນຳໃຊ້ຍານພາຫະນະໄຟຟ້າແບບລົດ 2 ລໍ້ ແລະ 4 ລໍ້ໃຫ້ໄດ້ 30%

60

ຕິດຕັ້ງກຳລັງການຜະລິດພະລັງງານຊີວະມວນໃຫ້ໄດ້ 300 MW
ການຕິດຕັ້ງກຳລັງການຜະລິດຂອງພະລັງງານແສງອາທິດ ໃຫ້ໄດ້ 1 GW

40

ເພີ່ມການປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 70% ຂອງເນື້ອທີ່ດິນ
ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ (ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ)
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ລະບົບການຂົນສົ່ງດ້ວຍລົດເມຄວາມໄວສູງໃໝ່ ແລະ ການຂົນສົ່ງທີ່ບໍ່ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ
ຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ (ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ)
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ການນຳໃຊ້ເຕົາປະຢັດ 50,000 ເຕົາ (ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ)
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ເພີ່ມຄວາມສາມາດການຜະລິດໄຟຟ້າ 13 GW (ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ)
ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຈາກການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ ແລະ
ການເຊື່ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ້ (ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ)

ຮູບສະເເດງ 6: ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວທີ່ນຳສະເໜີໃນແຜນງານແຫ່ງຊາດ NDC ສະບັບປັບປຸງ
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Circular GHG mitigation opportunities in Lao PDR

ປ່າໃຫ້ໄດ້ 70% ຂອງເນື້ອທີ່ດິນ.48
ສະຖາບັນການເຕີບໂຕສີຂຽວສາກົນ ໄດ້ສະຫນັບສະຫນູນ
ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນການປັບປຸງແຜນງານແຫ່ງຊາດ
NDC ສະບັບທຳອິດ. ໃນຂະບວນການ, ເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ພິຈາລະນາ
ຫາໂອກາດການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ລວມໄວ້
ນຳແຜນງານແຫ່ງຊາດ NDC. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ລວມມີຄື:
• ພະລັງງານ: ໂຮງງານຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກເຟືອງເຂົ້າ
(rice husk cogeneration plants), ພະລັງງານຈາກສິ່ງ
ເສດເຫຼືອຊີວະມວນ, ພະລັງງານຈາກເຟືອງອ້ອຍ, ພະລັງງານ
ນ້ຳຂະຫນາດນ້ອຍ, ການນຳໃຊ້ແກ໊ສຈາກສະຫນາມຂີ້ເຫຍື້ອ
ແລະ ການເຜົາໄໝ້ສິ່ງເສດເຫຼືອ, ການນຳໃຊ້ແກ໊ສຊີວະພາບ,
ພະລັງງານແສງຕາເວັນ;
• ການຂົນສົ່ງ: ການປະສົມປະສານນ້ຳມັນກາຊວນຈາກພືດ ເຂົ້າ
ໃນນ້ຳມັນກາຊວນ ແລະ ນ້ຳມັນເອຕາໂນຈາກພືດເຂົ້າໃນນໍ້າ
ມັນເຊື້ອໄຟ, ນຳໃຊ້ລົດບັນທຸກໄຟຟ້າ ແລະ ປ່ຽນຮູບແບບການ
ຂົນສົ່ງໄປໃຊ້ລົດໄຟ;
• ອຸດສາຫະກໍາ: ການທົດແທນການນຳໃຊ້ຝຸ່ນຖ່ານຫີນ
(clinker), ການຟື້ນຟູ ແລະ ນຳໃຊ້ຄວາມຮ້ອນຂອງສິ່ງເສດ
ເຫຼືອໃນໂຮງງານຊີມັງ ແລະ ເຫຼັກກ້າ, ການປ່ຽນແທນການນຳ
ໃຊ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ;
• ປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານ: ຄົວເຮືອນ, ໄຟຕາມຖະໜົນ
ແລະ ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ; ແລະ
• ປ່າໄມ້: ປູກປ່າຄືນໃໝ່, ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນ
ແກ້ວຈາກການການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ ແລະ ການຊຸດໂຊມຂອງ
ປ່າໄມ້ (REDD) ແລະ ຫຼີກລ້ຽງການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ, ຊ່ວຍ
ຟື້ນຟູປ່າ, ການຟື້ນຟູປ່າດ້ວຍການກະສິກຳປ່າໄມ້, , ການຟື້ນ
ຟູປ່າດ້ວຍການກະສິກຳແບບຍືນຍົງ, ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍ
ທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຈາກການຜະລິດຖ່ານຫີນ.49

3. ກ
 ານພັດທະນາພາກເອກະຊົນ, ພັດທະນາປະເທດໃຫ້ເປັນ
ແຫຼ່ງສະຫນອງຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄ່າ, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່
ຮັບປະກັນໃຫ້ກິດຈະກຳດ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ການຂົນສົ່ງ ໃຫ້ຢູ່ໃນຄວາມສາມາດໃນການຮອງຮັບຂອງ
ລະບົບນິເວດ ຂອງປະເທດ; ແລະ
4. Imປັບປຸງຄວາມຫມັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ. ໃນແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ (NSEDP) ໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ:
“ສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ ຂອງ ແມ່ ແລະ ເດັກ ແມ່ນມີ
ຄວາມສຳຄັນຫລາຍໃນການພັດທະນາການຄວາມສາມາດຂອງ
ເດັກ ເຊິ່ງເປັນພື້ນຖານຄວາມສາມາດໃນການຮຽນຮູ້ຢ່າງມີປະ
ສິດທິຜົນ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງຄົນລຸ້ນ”.51
ທ້າຍສຸດ, ສປປ ລາວ ພະຍາຍາມບັນລຸສະຖຽນລະພາບຂອງ
ເສດຖະກິດມະຫາພາກ ໂດຍປັບປຸງໃຫ້ມີສະພາບການເງິນທີ່ດີ.
ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຂໍ້ປະຕິບັດທີ່ສະເໜີ ປະກອບສ່ວນໃຫ້ກັບຜົນໄດ້
ຮັບທີ່ຄາດຫວັງໄວ້ດັ່ງກ່າວນີ້, ການປະຕິຮູບດ້ານການເງິນ, ການ
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ຕ້ອງຖືກ
ທົບທວນຢ່າງລະອຽດ.

ເປົ້າຫມາຍຂອງການວິເຄາະການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນນີ້ ແມ່ນເພື່ອ
ກໍານົດໂອກາດການຫຼຸດຜ່ອນ ທີ່ນອກເໜືອຈາກມາດຕະການທີ່
ລະບຸໄວ້ໃນແຜນງານແຫ່ງຊາດ NDC ສະບັບປັບປຸງ ແລະ ເປັນ
ບັນດາມາດຕະຖານທີ່ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ພິຈາລະນາແລ້ວ.
ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການນັບຊ້ຳ, ໃນພາກສັງລວມທ່າແຮງການຫຼຸດຜ່ອນ
ທີ່ເປັນໄປໄດ້ ແມ່ນຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນຂົງເຂດທີ່ມີການທັບຊ້ອນກັນ.

1.7. ສະຫຼ ຸ ບ - ພາກທີ 1
ພາກທີ 1 ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ຍຸດທະສາດເສດຖະກິດຫມູນວຽນ
ຄວນແນໃສ່ການສະຫນັບສະຫນູນ 4 ບຸລິມະສິດ ລຸ່ມນີ້ຄື:
1. ການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສຳລັບຄົນລຸ້ນ
ໃໝ່. ໃນເສດຖະກິດຫມູນວຽນ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແມ່ນ
ແຫຼ່ງສ້າງລາຍຮັບຕົ້ນຕໍຂອງຊາດ. ເສດຖະກິດນອກລະບົບ
ແລະ ການກະສິກໍາ ເປັນອາຊີບລ້ຽງຊີບໃຫ້ແກ່ກັບປະຊາຊົນ
ລາວຈຳນວນຫລາຍ ເຊິ່ງທັງສອງຂະແຫນງນີ້ ຄວນຖືກຈັດ
ເຂົ້າໃນໂອກາດຂອງເສດຖະກິດແບບຫມູນວຽນ. ໃນການຫັນ
ປ່ຽນໄປສູ່ເສດຖະກິດຫມູນວຽນ, ແມ່ຍິງ ແລະ ກຸ່ມຄົນດ້ອຍ
ໂອກາດຄວນໄດ້ຮບ
ັ ຜົນປະໂຫຍດຈາກການຫັນປ່ຽນດັງ່ ກ່າວ; 50
2. ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ, ນຳໃຊ້ຂະແຫນງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດທີ່ສຸດ ເພື່ອເປັນທ່າແຮງໃນການກັກເກັບ
ທາດອາຍກາກບອນ ແລະ ໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າ
ໃນການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ທົນທານຕໍ່ດິນຟ້າອາກາດ;
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2 ການໄຫລວຽນຂອງວັດສະດຸ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
ແລະ ດິນຟ້າອາກາດ

2.1 ຄູ່ມືສຳລັບຜູ້ອ່ານ
ພາກທີ 1 ສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າຄວາມພະຍາຍາມໃນການຫຼຸດຜ່ອນ
ທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຄວນສຸມໃສ່ຂະແຫນງການທີ່ປະກອບສ່ວນ
ໃນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຫລາຍທີ່ສຸດ ແລະ ໃນຂະນະ
ດຽວກັນກໍ່ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ຈຳນວນຫລາຍ. ຂະແຫນງການ
ເຫຼົ່ານີ້ກວມເອົາ ຂະແຫນງ ກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ການບໍລິການ
ສາທາລະນະ, ລວມທັງສາທາລະນູປະໂພກ. ບູລິມະສິດການ
ພັດທະນາອື່ນໆ ແມ່ນການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳສີຂຽວ, ຮັບປະກັນ
ຄວາມຫມັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ຮັບປະກັນສະຖານະຂອງ
ສປປ ລາວ ໃນນາມເປັນຜູ້ສະຫນອງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນອັນລ້ຳຄ່າ
ຂອງພາກ
ພາກທີ 2 ໄດ້ສຶກສາການໄຫລວຽນຂອງວັດສະດຸ ແລະ ຜົນ
ກະທົບຂອງຂອງວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ ຕໍ່ຄຸນນະພາບຂອງຊັບພະຍາກອນ
ທຳມະຊາດ ແລະ ການສະສົມວັດສະດຸທີ່ຊົມໃຊ້ໃນຂົງເຂດ
ຍານພາຫະນະ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງການຂົນສົ່ງ ແລະ ອາຄານ ຂອງ
ປະເທດ. ພາກນີ້ ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງລະບົບເສດຖະກິດຂອງ ສປປ
ລາວ ໂດຍຜ່ານການວິເຄາະການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ເຊິ່ງລວມ
ເອົາການວິເຄາະການໄຫລວຽນຂອງວັດສະດຸ ແລະ ວັດສະດຸທີ່ມີຢູ່.
ນອກຈາກນີ້, ພາກນີ້ກໍ່ຍັງສຶກສາວິທີການວັດແທກການພັດທະນາທີ່
ບໍ່ຈໍາກັດສະເພາະແຕ່ຕົວເລກ GDP ເຊິ່ງຍັງພິຈາລະນາເຖິງ ຄວາມ
ເປັນໄປໄດ້ໃນການນຳໃຊ້ຄຸນຄ່າຂອງຊັບພະຍາກອນທີ່ຖືກຂຸດຄົ້ນ
ມານັ້ນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ຄົນລຸ້ນຕໍ່ໆໄປ. ພາກນີ້ ແມ່ນອີງໃສ່ວິທີການ
ວິເຄາະເສດຖະກິດແບບເປັນວົງກວ້າງ. ສ່ວນພາກທີ 3 ແມ່ນເນັ້ນຫ
ນັກໃສ່ກະແສການໄຫລວຽນຂອງວັດສະດຸສະເພາະ.
ທັງພາກທີ 2 ແລະ ພາກທີ 3 ແມ່ນອີງໃສ່ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການ
ວິເຄາະການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນແບບລະອຽດ ເຊິ່ງໄດ້ວິເຄາະການ
ໄຫລວຽນຂອງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງການໄຫລ
ວຽນເຫຼົ່ານີ້ ຕໍ່ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ທີ່ຖືກຂຸດຄົ້ນນຳມາໃຊ້
ແລະ ການຈັດການສິ່ງເສດເຫຼືອພາຍຫຼັງນຳໃຊ້. ຫຼັກການຂອງການ
ວິເຄາະການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໄດ້ຖືກອະທິບາຍຢ່າງລະອຽດໃນ
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ A, ພ້ອມກັບຄໍານິຍາມຂອງຄໍາສັບທີ່ໃຊ້ໃນ
ຕາຕະລາງການໄຫລວຽນວັດສະດຸ ທີ່ຖືກນຳສະເໜີໃນບົດນີ້.
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2.2. ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປະຈໍາປີເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 17
ລ້ານໂຕນ ໃນປີ 2005 ເປັນ 214 ລ້ານໂຕນ ໃນປີ 2019
ໂຄງການສິ່ງແວດລ້ອມຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (UNEP)
SCP-HAT ໃຫ້ຮູ້ສະພາບລວມກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງການນຳໃຊ້
ວັດສະດຸພາຍໃນປະເທດ ແລະ ການຂຸດຄົ້ນ, ການປ່ອຍທາດອາຍ
ພິດ ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ຈົນເຖິງປີ 2015. ໃນໄລຍະປີ 20052015, ການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນພາຍໃນປະເທດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຈາກ 17 ລ້ານໂຕນ ມາເປັນ 49 ລ້ານໂຕນ/ປີ (ຮູບສະແດງ
10).52 ຕົວເລກຂອງໂຄງການ SCP-HAT ບໍ່ໄດ້ລວມເອົານ້ຳ
ແລະ ຫີນເສດເຫຼືອ ຫຼື ເສດວັດສະດຸທີ່ເກີດຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່.
ປະລິມານການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານ
ມາ. ໃນປີ 2019, ພື້ນຖານການຜະລິດ ທີ່ບໍ່ລວມເອົາການນໍາ
ເຂົ້າແມ່ນມີປະມານ 214 ລ້ານໂຕນ/ປີ. ການຄາດຄະເນຂອງການ
ສຶກສານີ້ລວມມີ ຫີນເສດເຫຼືອ ແລະ ຫາງແຮ່ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່
ແຮ່ ເຊິ່ງແຕກຕ່າງຈາກຕົວເລກຂອງໂຄງການ SCP-HAT. ຖ້າ
ຫາກບໍ່ລວມເອົາຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ, ຕົວເລກນີ້ ຈະຫຼຸດລົງເປັນປະມານ
134 ລ້ານໂຕນ/ປີ. ເນືອງຈາກວ່າວັດສະດຸທີ່ຂຸດຄົ້ນຈາກບໍ່ແຮ່
ຈຳນວນຫລາຍແມ່ນຖືກສົ່ງອອກ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະລິມານການນຳໃຊ້
ຊັບພະຍາກອນທີ່ອີງໃສ່ການບໍລິໂພກ (ບໍ່ລວມທັງການຂຸດຄົ້ນເພື່ອ
ສົ່ງອອກ) ແມ່ນຫຼຸດລົງຢ່າງຫລວງຫລາຍ ໂດຍລວມມີ 145 ລ້ານ
ໂຕນ/ປີ.
ການປຽບທຽບຂໍ້ມູນຂອງໂຄງການ SCP-HAT ແຕ່ປີ 19902015 ກັບ ການວິເຄາະການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໃນປີ 2019
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການນຳໃຊ້ວັດຖຸດິບໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້
ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫລວງຫລາຍໃນຊຸມປີບໍ່ດົນມານີ້. ການເພີ່ມຂຶ້ນນີ້
ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງກິດຈະກໍາການ
ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ແລະ ການເປີດການຂຸດຄົ້ນບໍ່ຖ່ານຫີນໃຫມ່, ໂຮງງານ
ໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ ແລະ ເຕົາເຜົາຊີມັງ

Circular GHG mitigation opportunities in Lao PDR

ການວິເຄາະການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ
ຜົນກະທົບຂອງການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຕໍ່ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
ກ່ອນການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ຖິ້ມຊັບພະຍາກອນ.

UNDP / Shifting Paradigms
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2.3. ວຽກງານການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນຂະ
ແຫນງຕົ້ນຕໍທີ່ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຫລາຍ ໃນ ສປປ ລາວ

ວັດສະດຸຕໍ່ການຂຸດຄົ້ນວັດຖຸດິບໃນທົ່ວໂລກ. ເມື່ອຕັດປະລິມານ
ຫີນເສດ ແລະ ຫາງແຮ່ ອອກຈາກການຂະບວນການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
ແລ້ວ, ປະລິມານການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທັງຫມົດ/ປີ ຈະມີ 135
ລ້ານໂຕນ/ປີ. ໃນຮູບສະແດງນັ້ນ, ຫີນເສດຈາກການຂຸດຄົ້ນ ແມ່ນ
ສະແດງຢູ່ທາງລຸ່ມເບື້ອງຂວາ.

ຮູບສະແດງ 8 ໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບພາບລວມຂອງການນຳໃຊ້
ຊັບພະຍາກອນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງໄດ້ນຳສະເໜີ ການນຳໃຊ້
ຊັບພະຍາກອນທັງຫມົດ ໂດຍຄິດເປັນໂຕນ/ປີ ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ລວມ
ເອົາການນຳໃຊ້ນ້ຳ ແຕ່ລວມເອົາຫີນເສດຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່.
ເມື່ອເບິ່ງຮູບສະແດງຈາກຊ້າຍຫາຂວາ, ເລີ່ມຈາກຖັນ “ປະເພດ
ຊັບພະຍາກອນ” ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ
ລາວ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອາໄສການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ເຊິ່ງຮອງລົງມາ
ແມ່ນຊີວະມວນ. ຖັນຕໍ່ໄປໄດ້ໄຈ້ແຍກ “ແຫຼ່ງກໍາເນີດ” ຂອງ
ຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່ານີ້ ໂດຍໄຈ້ແຍກວ່າ ຊັບພະຍາກອນດັ່ງກ່າວ
ເປັນຊັບພະຍາກອນປະເພດທີ່ບໍ່ສາມາດທົດແທນຄືນໄດ້ (ເຊັ່ນ:
ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່) ຫຼື ເປັນຊັບພະຍາກອນທີ່ສາມາດທົດແທນ
ໃໝ່ໄດ້ (ເຊັ່ນ: ປ່າໄມ້ ແລະ ການກະສິກໍາແບບຍືນຍົງ) ຫຼື ເປັນ
ຊັບພະຍາກອນທີ່ຖືກນໍາເຂົ້າ.

2.4. ເຖິງແມ່ນວ່າ GDP ກໍາລັງເຕີບໂຕ, ແຕ່ຄວາມຮັ່ງມີ
ຕໍ່ຫົວຄົນແມ່ນຫຼຸດລົງ
ພາກນີ້ທົບທວນຜົນກະທົບຂອງການຂຸດຄົ້ນວັດສະດຸ ແລະ ການ
ຈັດການສິ່ງເສດເຫຼືອພາຍຫຼັງນຳໃຊ້ ຕໍ່ຄຸນນະພາບຂອງຊັບພະຍາ
ກອນທໍາມະຊາດ. ພາກນີ້ ໄດ້ສຶກສາວ່າ ສປປ ລາວ ກໍາລັງເພິ່ງພາ
ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ຢືມຈາກຊັບພະຍາກອນ
ທີ່ບໍ່ສາມາດທົດແທນໄດ້ ຫຼື ບໍ່. ຖ້າເປັນດັ່ງນັ້ນ, ການຢືມຈາກ
ຊັບພະຍາກອນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກລົງທຶນເພື່ອຮັບໃຊ້ຄົນລຸ້ນຕໍ່ໆໄປ ຫຼື
ບໍ່ ຫຼື ພຽງແຕ່ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການບໍລິໂພກໃນປັດຈຸບັນ.55

ຖັນຖັດໄປທີ່ມີຫົວຂໍ້ “ປະເພດຜະລິດຕະພັນ” ແມ່ນໄດ້ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນປະເພດຜະລິດຕະພັນທີ່ຖືກໃຊ້. ເມື່ອບໍ່ລວມເອົາຫີນເສດ
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ເຫັນວ່າຜະລິດຕະພັນສ່ວນຫລາຍ ແມ່ນ
ປະເພດໄມ້, ໂລຫະສຳລັບການກໍ່ສ້າງ ແລະ ພຶດຜັກ ເຊິ່ງຮອງລົງມາ
ແມ່ນ ເຊື້ອໄຟທຳມະຊາດ. ພາຍຫຼັງການນຳໃຊ້ຊັບພະກອນເຫຼົ່ານີ້,
ຊັບພະຍາກອນສ່ວນຫລາຍຈະເຮັດໃຫ້ມີການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນ
ແກ້ວ, ຈະຢູ່ໃນຮູບແບບຂອງຕຶກອາຄານໃໝ່ ຫຼື ຍານພາຫະນະ ທີ່
ໃຊ້ໄດ້ດົນ ຫຼື ຖືກໃຊ້ເຂົ້າໃນດີນເພື່ອເປັນຝຸ່ນປັບປຸງດີນ.

ການຢືມຈາກການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ປະກອບສ່ວນ
ພຽງເລັກນ້ອຍ ເຂົ້າໃນ GDP ຂອງປະເທດລາວ (ຮູບສະແດງ
9). ການຢືມທັງຫມົດກວມເອົາປະມານ 13% ໃນຊ່ວງປີ 2006
ຫາ 2013, ແຕ່ວ່າຫຼຸດລົງເຫຼືອພຽງແຕ່ 4% ໃນປີ 2018. ໂດຍ
ອີງຕາມ ທະນະຄານ ໂລກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການຢືມຊັບພະຍາກອນຈາກ
ການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້
ຢ່າງຫນັກໜ່ວງ ໄດ້ກວມເອົາສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການຢືມຊັບພະຍາ
ກອນທັງຫມົດ.56 ເນື່ອງຈາກວ່າ ທະນະຄານໂລກ ບໍ່ມີຂໍ້ມູນການ
ຢືມຊັບພະຍາກອນຖ່ານຫີນ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ, ຈຶ່ງເຮັດ
ໃຫ້ການຢືມໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຕົວຈິງ ອາດມີທ່າອ່ຽງສູງກວ່າ. ໃນ
ໄລຍະປີ 2014 ຫາ 2019, ການຂຸດຄົ້ນຖ່ານຫີນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຈາກ 26,000 ໂຕນ/ປີ ເປັນ 15 ລ້ານໂຕນ/ປີ. ໃນປີກ່ອນໜ້າ

ກະແສການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທັງຫມົດ/ປີ ຖືກຄາດຄະເນວ່າມີ
ປະມານ 230 ລ້ານໂຕນ/ປີ. ຈຳນວນນີ້ບໍ່ໄດ້ລວມເອົາປະລິມານນ້ຳ
7 ຕື້ໂຕນ. ການນໍາເຂົ້າບໍ່ໄດ້ຖືກຄິດໄລ່ສໍາລັບຜົນກະທົບຕົວຈິງຂອງ
ຮູບສະແດງ 7
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ຮູບສະແດງ 8: ຮູບສະແດງການໄຫລວຽນຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ວັດສະດຸທັງຫມົດ ທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2019 ໂດຍບໍ່ລວມນ້ຳ, ແຕ່ລວມເອົາເສດຫີນ
ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່.54
UNDP / Shifting Paradigms

29

ແບ່ງສັດສ່ວນ ຄ່າເຊົາ່ ການຂຸດຄົນ
້ ຊັບພະຍາກອນໃນ GDP (%)
ແລະ ດັດຊະນີວດ
ັ ແທກຄວາມຮັງ່ ມີ

ຮູບສະແດງ 9
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ຄ່າເຊົ່າການຂຸດຄົ້ນຖ່ານຫີນ (% GDP)

ຄ່າເຊົາ່ ການຂຸດຄົນ
້ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ (% GDP)

ຄ່າເຊົ່າການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ (% GDP)

ຄ່າເຊົາ່ ການຂຸດຄົນ
້ ຊັບພະຍາກອນທັງຫມົດ (% GDP)

ດັດຊະນີວັດແທກຄວາມຮັ່ງມີ ຕໍ່ຫົວຄົນ (% ປ່ຽນແປງຈາກປີ 1990)

ການຢືມໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ດັດຊະນີວັດແທກຄວາມຮັ່ງມີ ສຳລັບ ສປປ ລາວ

ນັ້ນ, ໃນໄລຍະລະຫວ່າງປີ 1985 ຫາ 2003, ເຫັນວ່າການຢືມ
ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຫລາຍທີ່ສຸດ ແມ່ນ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້. ສ່ວນ
ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ແລະ ຖ່ານຫີນ ໄດ້ຖືກເພີ່ມເຂົ້າໃນຊຸມປີບໍ່ດົນ
ມານີ້.
ການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ ເປັນບັນຫາທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ ຢູ່ໃນ ສປປ
ລາວ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫ່ຍມາຈາກການຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ກະສິກໍາ ແລະ
ການບຸກເບີກພື້ນທີ່ສໍາລັບໂຄງການໄຟຟ້າ, ການຂະຫຍາຍພື້ນທີ່
ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ແລະ ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງອື່ນໆ. ການ
ເຊື່ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ້ສ່ວນຫລາຍ ແມ່ນມາຈາກການຕັດໄມ້ທີ່ຜິດ
ກົດຫມາຍ ແລະ ການເຮັດໄຮ່ເລື່ອນລອຍ.57 ສິ່ງນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ
ເມື່ອກໍານົດວົງຈອນຂອງການບໍລິໂພກ ແລະ ການຜະລິດໃນ ສປປ
ລາວ, ການຄິດໄລ່ຄວນຄໍານຶງວ່າ ບໍ່ແມ່ນທຸກຜົນຜະລິດຈາກປ່າໄມ້
ແລະ ການກະສິກໍາ ສາມາດເປັນຊັບພະຍາກອນທີ່ທົດແທນຄືນໃໝ່
ຫຼື ຫມູນວຽນໄດ້.
ການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນຈຳນວນຫລາຍ ແມ່ນເພື່ອປະກອບສ່ວນ
ເຂົ້າໃນການເລັ່ງພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ,
ການຢືມໃຊ້ຊັບພະຍາກອນນັ້ນ ໄດ້ຖືກລົງທຶນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງຄົນລຸ້ນຕໍ່ໄປໃນອານາຄົດ. ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນເພື່ອ
ອະນາຄົດນີ້ ເປັນສິ່ງທີ່ດັດຊະນີວັດແທກຄວາມຮັ່ງມີ (Inclusive
Wealth Index) ພະຍາຍາມທີ່ຈະວັດແທກ. ເຊິ່ງແຕກຕ່າງຈາກ
ການວັດແທກ GDP, ດັດຊະນີວັດແທກຄວາມຮັ່ງມີ (IWI) ຈະ
ເນັ້ນຫນັກໃສ່ວ່າ ປະເທດ “ກຳລັງພັດທະນາໄປໃນທາງທີ່ສາມາດ
ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນລຸ້ນຕໍ່ໄປໄດ້ບໍ. ການຜະລິດ
ທຸກຢ່າງ ຕ້ອງຕົກທອດໃຫ້ກັບລຸ້ນຕໍ່ໄປ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບພື້ນ
ຖານໂຄ່ງລ່າງການຜະລິດຂະຫນາດໃຫຍ່ ທີ່ຖືກສືບທອດມາຈາກ
ຄົນລຸ້ນກ່ອນ”.58 ການວັດແທກດັ່ງກາວນີ້ ໄດ້ມາຈາກການ
ປະເມີນຊັບສິນຂອງປະເທດ, ການຈຳແນກລະຫວ່າງ ຜົນຜະລິດ,
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ມີຢູ່.
ດັດຊະນີວັດແທກຄວາມຮັ່ງມີລວມ ຕໍ່ຫົວຄົນ ຂອງ ສປປ ລາວ
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ແມ່ນກຳລັງຫຼຸດລົງ (ຮູບສະແດງ 10). ການຫຼຸດລົງນີ້ ແມ່ນເນື່ອງ
ຈາກວ່າ ການລົງທຶນໃສ່ການພັດທະນາ ລະບົບສາທາລະນະສຸກ,
ການສຶກສາ ແລະ ການຜະລິດທຶນ ເຊັ່ນ: ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຍັງບໍ່
ສາມາດພັດທະນາໃຫ້ທັນກັບການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນ. ສິ່ງ
ທີ່ກ່າວມານີ້ ໄດ້ຖືກຢືນຢັນໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນ ການເງິນປະຫຍັດ
ສຸດທິ ຂອງ ທະນາຄານໂລກ (World Banks Adjusted (or
genuine) Net Savings). ໂຕຊີ້ວັດນີ້ ສາມາດຖືກວັດແທກ
ໄດ້ໂດຍ “ເອົາຄ່າເງິນປະຫຍັດແຫ່ງຊາດ ລົບ ການເຊື່ອມລາຄາຂອງ
ທຶນທີ່ຜະລິດ, ການສູນເສຍຊັບສິນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ
ໄມ້; ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບຜົນເສຍຫາຍຂອງມົນລະພິດທາງອາກາດ ຕໍ່
ສຸຂະພາບຂອງຄົນ ແລະ ງົບປະມານລາຍຈ່າຍສຳລັບການສຶກສາ”.59
ສິ່ງນີ້ຈະສະແດງໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ຂອງປະເທດ ແລະ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປະເທດໄດ້ບໍລິໂພກຄວາມຮັ່ງມີຫລາຍ
ກວ່າຄວາມສາມາດໃນການເພີ່ມຄວາມຮັ່ງມີ ຫຼື ບໍ່. ສຳລັບ ສປປ
ລາວ, ເຫັນວ່າໂຕຊີ້ວັດແມ່ນເປັນລົບ ເຊິ່ງຫມາຍຄວາມວ່າ ຄວາມ
ຮັ່ງມີຂອງປະເທດແມ່ນກຳລັງຫຼຸດລົງ ໂດຍມີການນຳໃຊ້ຄວາມຮັ່ງມີ
ຂອງລຸ້ນຄົນໃນອະນາຄົດ.

2.5. ການບໍລິໂພກໃນ ສປປ ລາວ ມີລັກສະນະໝຸນວຽນ
27%
ລັກສະນະເສດຖະກິດຫມູນວຽນຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນຄິດໄລ່
ຈາກການວິເຄາະການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ກະແສການ
ໄຫລວຽນຂອງວັດສະດຸ 332 ຊະນິດ. ຊ່ອງຫວ່າງຂອງລັກສະນະ
ຫມູນວຽນທີ່ອີງໃສ່ການບໍລິໂພກຂອງປະເທດ ໄດ້ກວມເອົາການ
ບໍລິໂພກພາຍໃນທີ່ອີງໃສ່ຊັບພະຍາກອນທີ່ສາມາດທົດແທນໄດ້
ຫຼື ຊັບພະຍາກອນ ຂັ້ນສອງ ທີ່ຖືກສົ່ງກັບຄືນສູ່ລະບົບເສດຖະກິດ
ພາຍຫຼັງການນໍາໃຊ້. ກະແສການໄຫລວຽນຂອງວັດສະດຸ 332
ຊະນິດ ມີປະລິມານທັງຫມົດ 216 ລ້ານໂຕນ ເຊິ່ງເປັນປະລິມານ
ວັດສະດຸທັງຫມົດທີ່ນຳໃຊ້ພາຍໃນປະເທດ ໃນແຕ່ລະປີ ໂດຍບໍ່ຄຳ
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ນຶງເຖິງຕົ້ນກຳເນີດ ຫຼື ປາຍທາງ (ວັດສະດຸນີ້ ບໍ່ລວມນ້ຳ). ການ
ຂຸດຄົ້ນວັດຖຸດິບພາຍໃນປະເທດ ເຊິ່ງຫມາຍເຖິງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່,
ການຫາປາ, ການຂຸດຄົ້ນຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ
ກະສີກຳ ແລະ ປະລິມານວັດສະດຸທີ່ຖືກນຳມາຜະລິດໃຊ້ຄືນ ຫຼື ນຳ
ໃຊ້ໃໝ່ ແມ່ນລວມມີ 206 ລ້ານໂຕນ ເຊິ່ງໃນນັ້ນ 81 ລ້ານໂຕນ
ແມ່ນມາຈາກເສດຫີນຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ແລະ ຫາງແຮ່.60
ການບໍລິໂພກແບບຫມູນວຽນ ໃນ ສປປ ລາວ ພິຈາລະນາເຖິງ
ລັກສະນະຫມູນວຽນຂອງແຫຼ່ງວັດຖຸດິບຂອງວັດສະດຸທັງຫມົດ
ທີ່ໃຊ້ໃນປະເທດ. ໃນນັ້ນ ລວມເຖິງການຂຸດຄົ້ນເອົາພາຍໃນ
ແລະ ວັດຖຸດິບທີ່ຖືກນຳເຂົ້າ ໂດຍທີ່ຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວແມ່ນ
ຖືກນຳໃຊ້ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ລັກສະນະຫມູນວຽນຈາກການ
ບໍລິໂພກແມ່ນມີປະມານ 27% , ສ່ວນຫລາຍແມ່ນມາຈາກ
ການນຳໃຊ້ຝຸ່ນປັບປຸງຄຸນນະພາບດິນແບບອິນຊີທີ່ສະອາດ ແລະ
ການນຳໃຊ້ຟືນທີ່ສາມາດທົດແທນໄດ້.

ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ລັກສະນະຫມູນວຽນຂອງຂົງເຂດການ
ຜະລິດແມ່ນພິຈາລະນາເອົາແຕ່ຜະລິດຕະພັນທີ່ຜະລິດຢູ່ໃນ ສປປ
ລາວ ເທົ່ານັ້ນ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຜະລິດເພື່ອບໍລິໂພກພາຍໃນ
ຫຼື ສົ່ງອອກ. ການຄາດຄະເນນີ້ ບໍ່ລວມເອົາວັດຖຸດິບທີ່ໃຊ້ໃນ
ຜະລິດຕະພັນນໍາເຂົ້າ ທີ່ບໍລິໂພກໃນ ສປປ ລາວ. ລັກສະນະຫ
ມູນວຽນຂອງຂົງເຂດການຜະລິດ ແມ່ນກວມເອົາ 16% . ຕົວ
ເລກນີ້ແມ່ນຕໍ່າລັກສະນະຫມູນວຽນໃນຂົງເຂດການບໍລິໂພກ
ເນື່ອງຈາກ ວ່າປະລິມານການຂຸດຄົ້ນວັດຖຸດິບໃນ ສປປ ລາວ
ຈໍານວນຫລວງຫລາຍເພື່ອສົ່ງອອກ ແມ່ນເປັນວັດສະດຸທີ່ມີຜົນ
ກະທົບສູງເຊັ່ນວ່າ: ທອງແດງ, ຄໍາ, ປຸ໋ຍໂປຕາສ ແລະ ໄຟຟ້າ
ຈາກໂຮງງານໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ.

ຮູບສະແດງ 10

ການຜະລິດແບບຫມູນວຽນ

ການຊົມໃຊ�ແບບຫມູນວຽນ

27%

16%

ນຳໃຊ້ ສ ິ ່ ງ ເສດເຫຼ ື ອ ຈາກຊັ ບ ພະຍາກອນທີ ່ ສ າມາດຜະລິ ດ ຄື ນ ໃໝ່ ເປັ ນ ຝຸ ່ ນ ໃນດິ ນ
ຟື ນ
ອາຫານທີ ່ ສ າມາດເກັ ບ ສານອາຫານເຫຼ ື ອ ໄດ້ ຫ ຼ ັ ງ ຈາກບໍ ລ ິ ໂ ພກ
ອັ ດ ຕາການຜະລິ ດ ໃຊ້ ຄ ື ນ (< 1%)
ຊັ ບ ພະຍາກອນທີ ່ ສ າມາດຜະລິ ດ ຄື ນ ໃໝ່
ການນຳເຂົ ້ າ ແບບຫມູ ນ ວຽນ
ການປ່ ອ ຍທາດອາຍເຮື ອ ນແກ້ ວ
ການນຳໃຊ້ ນ � ຳ ມັ ນ ເຊື ້ ອ ໄຟທຳມະຊາດ
ສິ ່ ງ ເສດເຫຼ ື ອ ທີ ່ ຢ ູ ່ ໃ ນສະຫນາມຂີ ້ ເ ຫຍື ້ ອ ຫຼ ື ສິ ່ ງ ເສດເຫຼ ື ອ ທີ ່ ຍ ັ ງ ບໍ ່ ໄ ດ້ ຮ ັ ບ ການບຳບັ ດ
ການຜະລິ ດ ອາຫານທີ ່ ບ ໍ ່ ຍ ື ນ ຍົ ງ ແລະ/ຫຼ ື ອາຫານທີ ່ ບ ໍ ່ ສ າມາດນຳເອົ າ ເສດອາຫານມາຫມູ ນ ໃຊ້ ໄ ດ້

ເສດຖະກິ ດ ແບບຫມູ ນ ວຽນ
ເສດຖະກິ ດ ເສັ ້ ນ ຊື ່

ການນຳເຂົ ້ າ ສິ ນ ຄ້ າ ແບບເສດຖະກິ ດ ເສັ ້ ນ ຊື ່

ຮູບສະແດງ 10: ການໄຫລວຽນຂອງວັດສະດຸແບບຫມູນວຽນ ແລະ ແບບເສັ້ນຊື່ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ61
UNDP / Shifting Paradigms
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ຮູບສະເເດງ 11

ທີ່ຢູ່ອາໄສ
ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ
ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່
ອຸດສາຫະກຳ

ການຂົນສົງ່

ອຸດສາຫະກຳພະລັງງານ

ກະສິກຳ

ປ່າໄມ້

ການນຳໃຊ້ຟືນ
ການຈູດຂີເ້ ຫຍືອ
້
ສະຫນາມຂີເ້ ຫຍືອ
້
ທາດເມຕານຈາກການຂຸດຄົ້ນຖ່ານຫີນ
ອົກຊິດນີເຕີ

ການບຳບັດນ�ຳເປືອ
້ ນ
ຂະບວນການກຳຈັດສານເຄມີ ຫຼື
ສານລະເຫີຍ ໂດຍນຳໃຊ້ວິທີການເຜົາໄໝ້

ທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ
ຈາກການສົງ່ ອອກຜະລິດຕະພັນ
(4.0 ລ້ານໂຕນ (MtCO2e)

ການຄຸ້ມຄອງມູນສັດລ້ຽງ

ການປ່ອຍທາດກາກບອນຈາກດິນ

ທາດອາຍເມຕານ

ການນຳໃຊ້ເຊືອ
້ ໄຟ

ຂະບວນການໝັກບົ່ມ
ໃນລຳໄສ້ຂອງສັດລ້ຽງ
ທາດອາຍເຮຶອນແກ້ວ
ຈາກການຊົມໃຊ້ທວ
່ົ ໄປ ຢູໃ່ ນ ສປປ ລາວ
(89 ລ້ານໂຕນ (MtCO2e)

ການຜະລິດເຂົ້າ

ທາດອາຍກາກບອນ

ການເຮັດກະສິກຳແບບເລື່ອນລອຍ,
ການເຮັດອຸດສາຫະກຳໄມ້ປູກແບບບໍ່ຍືນຍົງ,
ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່,
ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ
ການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ

ການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ

ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນ
ແກ້ວໃນໄລຍະຂຸດຄົ້ນວັດຖຸດິບ

ການປ່ອຍທາດອາຍພິດທີ່ກັກເກັບ
ຈາກການນຳເຂົ້າຜະລິດຕະພັນ

ທາດອາຍເຮືອນແກ້ວທີກ
່ ກ
ັ ເກັບ
ໃນສິນຄ້ານຳເຂົາ້
ສຳລັບການຊົມໃຊ້ພາຍໃນ
(5.1 ລ້ານໂຕນ (MtCO2e)

ການຊົມໃຊ້ພາຍໃນປະເທດ

ຮູບສະແດງ 11: ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ທາດອາຍເຮືອນແກ້ວທີ່ຕິດພັນກັບສິນຄ້າ ແລະ ວັດສະດຸທີ່ນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ
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2.6. ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວພາຍໃນປະເທດ
ໃນປີ 2019 ແມ່ນຄາດຄະເນຢູ່ທີ່ປະມານ 89 ລ້ານໂຕນ
(MtCO2e).
ການວິເຄາະປະລິມານທາດອາຍກາກບອນຈາກການບໍລິໂພກ
ໃນ ສປປ ລາວ ຈະຊ່ວຍໃນການຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງຂໍ້
ປະຕິບັດ ທີ່ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຂອງ
ປະເທດ ແລະ ການປ່ອຍທາດອາຍກາກບອນຈາກການບໍລິໂພກ
ຂອງປະເທດ. ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວອາດມາຈາກ ສປປ
ລາວ ແລະ ຍັງອາດມາຈາກຜະລິດຕະພັນສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກຂອງຄົນ
ລາວທີ່ນໍາເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ. ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ
ບາງສ່ວນແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຜະລິດຕະພັນທີ່ຜະລິດຂຶ້ນຢູ່ໃນ ສປປ
ລາວ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າຕ່າງປະເທດ, ໃນຂະນະທີ່ການປ່ອຍທາດ
ອາຍເຮືອນແກ້ວບາງຊະນິດ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບສິນຄ້າ ແລະ ການ
ບໍລິການທີ່ບໍລິໂພກພາຍໃນ ສປປ ລາວ. ນອກນີ້, ເມື່ອຂະແຫນງ
ການທີ່ມີການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວໃນປະລິມານຫລາຍ ໄດ້
ເຄື່ອນຍ້າຍຈາກປະເທດທີ່ມີລະບຽບການເຂັ້ມງວດ ໄປຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດຢູ່ປະເທດທີ່ມີລະບຽບການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ຜ່ອນຜັນ
ກວ່າ, ແລ້ວສິ່ງດັ່ງກ່າວ ສາມາດກີດຂວາງຄວາມພະຍາຍາມຂອງ
ສາກົນ ໃນການບັນລຸເປົ້າຫມາຍ ຂອງ ສັນຍາ ປາຣີ.62
ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວທີ່ປ່ອຍອອກຈາກວັດສະດຸພາຍໃນ
ປະເທດ ສໍາລັບປີ 2019 ແມ່ນຄາດຄະເນຢູ່ທີ່ປະມານ 89 ລ້ານ
ໂຕນ (MtCO2e) ຫຼື 44 ລ້ານໂຕນ (MtCO2e) ເມື່ອບໍ່ລວມ
ການປ່ອຍທາດອາຍຈາກການທໍາລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການເຊື່ອມ
ໂຊມຂອງປ່າໄມ້.63 ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຈາກຂະແຫນ
ງປ່າໄມ້ແມ່ນກວມເອົາປະມານ 50% ຂອງຈໍານວນທັງຫມົດ ໃນ
ປະເທດ. ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວທີ່ຍັງເຫຼືອແມ່ນຕົ້ນຕໍ
ແມ່ນ ທາດອາຍກາກບອນທີ່ເກີດຈາກການຜະລິດພະລັງງານ, ການ
ຜະລິດຊີມັງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທຳມະຊາດສຳລັບການ
ຂົນສົ່ງ. ກິດຈະກໍາໃນຂະແຫນງກະສິກໍາ ເຊັ່ນ: ການຜະລິດເຂົ້າ
ແລະ ຂະບວນການຍ່ອຍສະຫລາຍອາຫານຂອງສັດລ້ຽງ ເຮັດໃຫ້
ມີການປ່ອຍທາດອາຍເມເທນ (CH4).
ການຄາດຄະເນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວໃນປີ 2019 ແມ່ນ
ສູງກວ່າ 53 ລ້ານໂຕນ (MtCO2e) ເຊິ່ງເປັນຕົວເລກທີ່ຖືກກ່າວ
ໄວ້ໃນແຜນງານແຫ່ງຊາດ NDC.64 ເຫດຜົນຕົ້ນຕໍແມ່ນຍ້ອນ
ຂະແຫນງການຂົນສົ່ງມີການບໍລິໂພກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທຳມະຊາດ ທີ່
ເພີ່ມຂຶ້ນໄວກວ່າຕົວເລກທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ໃນແບບຈໍາລອງຂອງແຜນ
ງານແຫ່ງຊາດ NDC ເຊິ່ງໄດ້ຊົດເຊີຍການຫຼຸດລົງຈຳນວນຫນື່ງ ທີ່
ເປັນຜົນມາຈາກການນຳໃຊ້ໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳ. ສປປ ລາວ ຍັງ
ໄດ້ເພີ່ມການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກຖ່ານຫີນ. ຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດກ່ຽວກັບ
ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຈາກຂະແຫນງປ່າໄມ້ ໄດ້ໃຫ້ການ
ຄາດຄະເນທີ່ສູງກວ່າແບບຈໍາລອງຂອງແຜນງານແຫ່ງຊາດ NDC.
ນອກຈາກນັ້ນ, ການປ່ອຍທາດອາຍ ເຮືອນແກ້ວຈາກການບໍາ
ບັດນ້ໍາເສຍຂອງອຸດສາຫະກໍາ ທີ່ໄດ້ຈາກການວິເຄາະການນຳໃຊ້
ຊັບພະຍາກອນ ກໍ່ຍັງຄາດຄະເນວ່າສູງກວ່າຕົວເລກທີ່ລະບຸໄວ້ໃນ
ແບບຈຳລອງແຜນງານແຫ່ງຊາດ NDC.65
ການປ່ອຍທາດອາຍໃນໄລຍະຂຸດຄົ້ນວັດຖຸດິບ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນ
ລະຫວ່າງການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ນໍາເຂົ້າ ແມ່ນມີ
ທັງຫມົດ 5.1 ລ້ານໂຕນ (MtCO2e). ປະມານ 7.7 ລ້ານໂຕນ

(MtCO2e) ຂອງການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວທີ່ປ່ອຍອອກ
ຈາກວັດສະດຸພາຍໃນປະເທດແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດສິນຄ້າ
ແລະ ວັດສະດຸສົ່ງອອກ.
ສຸດທ້າຍ, ທັງວິທີການຄຳນວນສະຖານະການການປ່ອຍທາດອາຍ
ເຮືອນແກ້ວໃນໄລຍະຍາວ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ນຳໃຊ້ໃນໂຄງການ
ນີ້ ຫຼື ການຄາດຄະເນຈາກແບບຈຳລອງຂອງແຜນງານແຫ່ງຊາດ
NDC ແມ່ນບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ແນະນຳຫຼ້າສຸດກ່ຽວກັບ ການ
ສຳຫລວດທາດອາຍເຮືອນແກ້ວແຫ່ງຊາດ (Guidelines on
National Greenhouse Gas Inventories) ຂອງ ຄະນະ
ກຳມະການລະຫວ່າງປະເທດວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າ
ອາກາດ (IPCC).66 ທັງສອງໂຄງການ / ແຜນງານ ນີ້ແມ່ນສຸມ
ໃສ່ການກໍານົດໂອກາດໃນການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ,
ແທນທີ່ຈະສຸມໃສ່ການປັບປຸງບົດສຳຫລວດການປ່ອຍທາດອາຍ
ເຮືອນແກ້ວ ສະບັບຫຼ້າສຸດ ຂອງ ສປປ ລາວ. ໃນການວິເຄາະການ
ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນນີ້, ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ໄດ້ຖືກ
ຄາດຄະເນໂດຍການວິເຄາະ ແລະ ກຳນົດປະລິມານການໄຫລວຽນ
ຂອງວັດສະດຸ ແລະ ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ຂອງວັດສະດຸ
ເຫຼົ່ານັ້ນ. ເນື່ອງຈາກວ່າວິທີການນີ້ ແຕກຕ່າງຈາກວິທີການທີ່ຖືກ
ກຳນົດໂດຍຄະນະກຳມະການ IPCC, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ໂຄງຮ່າງຂອງບົດ
ລາຍງານ ອາດແຕກຕ່າງໄປ.

2.7. ພາກສະຫຼຸບ - ພາກທີ 2
ການບໍລິໂພກໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີລັກສະນະຫມູນວຽນ 27%
ເຊິ່ງສາຍເຫດຕົ້ນຕໍແມ່ນມາຈາກການນຳໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ສາມາດທົດ
ແທນໄດ້ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອອິນຊີ. ລັກສະນະຫມູນ
ວຽນຂອງຂະແຫນງການຜະລິດແມ່ນຢູ່ທີ່ 16% ເຊິ່ງຖືວ່າຂ້ອນຂ້າງ
ຕໍ່າກວ່າຂະແຫນງການບໍລິໂພກ. ທັງນີ້ ກໍ່ຍ້ອນວ່າຕົວເລກນີ້ ກວມ
ເອົາການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຂອງວັດສະດຸຈຳນວນຫລາຍ
ທີ່ມາຈາກ ຂະແຫນງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເພື່ອ
ສົ່ງອອກນອກປະເທດ.
ວັດສະດຸສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ໃຊ້ ແມ່ນແຮ່ທາດທີ່ຂຸດຄົ້ນມາໃນລະຫວ່າງ
ການຂຸດຄົ້ນໂລຫະ, ຕິດຕາມມາດ້ວຍຊີວະມວນທີ່ຕິດພັນກັບການ
ຜະລິດ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ແລະ ຜັກ ແລະ ອັນດັບສຸດທ້າຍແມ່ນ
ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທຳມະຊາດ. ໃນປີ 2018, ປະມານ 4% ຂອງ
GDP ແມ່ນມາຈາກການຢືມໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຈາກການຂຸດຄົ້ນ
ແຮ່ທາດ ແລະ ການທຳລາຍປ່າ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຕົວເລກນີ້ບໍ່ໄດ້
ຄໍານຶງເຖິງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ເຜົ່າໄໝ້ຖ່ານຫີນ
ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້.
ການປ່ອຍທາດອາຍກາກບອນຂອງປະເທດສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕັດໄມ້, ການນຳໃຊ້ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟທຳມະຊາດ
ເພື່ອການຜະລິດພະລັງງານ ແລະ ການຂົນສົ່ງ ແລະ ການປ່ອຍ
ທາດອາຍເມເທນ ຈາກການມູນສັດ ແລະ ການປູກເຂົ້າ. ແຫຼ່ງ
ທີ່ມາຂອງທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຈຳນວນຫນື່ງ ເຊັ່ນ: ນ້ຳມັນເຊື້ອ
ໄຟທຳມະຊາດ ສຳລັບການຜະລິດໄຟຟ້າ, ທາດອາຍເມເທນຈາກ
ບໍ່ແຮ່ຖ່ານຫີນ ແມ່ນໄດ້ຕິດພັນກັບການລົງທຶນປະຈຸບັນ ຢູ່ ສປປ
ລາວ. ການນຳໃຊ້ເຊື້ອໄຟທຳມະຊາດໃນຂະແຫນງການຂົນສົ່ງ ໄດ້
ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ ເນື່ອງຈາກຈຳນວນພາຫະນະ
ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ 4 ເທົ່າ ໃນໄລຍະເວລາພຽງ 9 ປີ.
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ໂອກາດໃນການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວແບບຫມູນວຽນ

3.1. ຄຳແນະນຳສຳລັບຜູ້ອ່ານ
ພາກທີ 1 ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນ, ທ່າອ່ຽງ ແລະ
ການພັດທະນາ ທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບທາງດ້ານວັດຖຸຕໍ່ກັບການນຳ
ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ພາກທີ 2 ໄດ້ນຳສະເໜີ
ກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບຈາກການວິເຄາະການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ
ໂດຍທົ່ວໄປພາຍໃນປະເທດ, ການກໍ່ໃຫ້ເກີດສິ່ງເສດເຫຼືອ,
ຄຸນນະພາບຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ການປ່ອຍທາດອາຍ
ເຮືອນແກ້ວ. ອີງຕາມຜົນໄດ້ຮັບຈາກ ພາກທີ 1 ແລະ 2, ແຜນ
ງານບູລິມະສິດແມ່ນແນໃສ່ໂອກາດໃນການຫຼຸດຜ່ອນແບບຫມູນ
ວຽນທີ່ສາມາດສະຫນອງທ່າແຮງໃນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດ
ອາຍເຮືອນແກ້ວ, ການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ການອະນຸລັກ
ຫຼື ການເສີມສ້າງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ.
ພາກທີ 3 ແມ່ນຈະໄດ້ກວດກາເບິ່ງວົງຈອນຊີວິດຂອງ
ຜະລິດຕະພັນສະເພາະຢ່າງລະອຽດ ແລະ ໃນພາກນີ້ຍັງມີການ
ແນະນຳກ່ຽວກັບ 17 ຂໍ້ປະຕິບັດເສດຖະກິດຫມູນວຽນ ອີກດ້ວຍ.
ໃນນັ້ນ 11 ຂໍ້ປະຕິບັດແມ່ນເກີດຂຶ້ນກັບຕ່ອງໂສ້ຄຸນຄ່າຂອງ
ຜະລິດຕະພັນທີ່ຫມົດອາຍຸການໃຊ້ງານ, ຜະລິດຕະພັນທີ່ສາມາດ
ໃຊ້ໄດ້ດົນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ຫມູນວຽນຕາມເສດຖະກິດ. ທ່າ
ແຮງການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ
ປະເທດໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ ສໍາລັບຂໍ້ປະຕິບັດທີ່ສຳຄັນ
ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໄດ້ຖືກປະເມີນ ພ້ອມກັບທ່າແຮງໃນການສ້າງວຽກ
ເຮັດງານທຳທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຫຼຸດຜ່ອນການຖິ້ມ
ສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ການເພີ່ມລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ.
ເພື່ອກຳນົດກໍລະນີທຸລະກິດສຳລັບແຕ່ລະຂໍ້ປະຕິບັດ, ພວກເຮົາໄດ້
ປະເມີນລາຍຈ່າຍສໍາລັບຊັບສິນຄົງທີ່ (CAPEX), ຕົ້ນທຶນການ
ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ, ມູນຄ່າປັດຈຸບັນສຸດທິ
ແລະ ໄລຍະເວລາໄດ້ທືນຄືນ.
ສຳລັບອີກ 6 ຂໍ້ປະຕິບັດນັ້ນແມ່ນຖືວ່າເປັນຂໍ້ປະຕິບັດທີ່ຊ່ວຍໃຫ້
ຮູບແບບເສດຖະກິດຫມູນວຽນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ເນື່ອງຈາກ
ຂໍ້ປະຕິດບັດເຫຼົ່ານີ້ສະຫນັບສະຫນູນການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ຮູບແບບ
ເສດຖະກິດຫມູນວຽນ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ຂໍ້ປະຕິບັດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ
ນອນຢູ່ໃນຂະແຫນງການບໍລິການ ເຊິ່ງເປັນຂະແຫນງການທີ່ກໍ່
ໃຫ້ເກີດສິ່ງເສດເຫຼືອທາງວັດຖຸຂ້ອນຂ້າງໜ້ອຍ. ບັນດາຂໍ້ປະຕິບັດ
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ດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຖືກລະບຸໃນການວິເຄາະການໄຫລວຽນຂອງວັດຖຸ
ແລະ ຫຼັກຊັບ ແຕ່ຂໍ້ປະຕິບັດນັ້ນໄດ້ຖືກລະບຸໃນຂະບວນການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງກຸ່ມເປົ້າຫມາຍລວມ
ມີຂົງເຂດນະໂຍບາຍ ແລະ ການບໍລິການສາທາລະນະ, ການ
ບໍລິການທາງການຄ້າໂດຍແນໃສ່ຂະແຫນງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ
ການບໍລິການດ້ານການເງິນ. ອີງຕາມພາລະບົດບາດຂອງ 6 ຂໍ້
ປະຕິບັດ, ຜົນກະທົບທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງບາງຂໍ້ປະຕິບັດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ
ທັບຊ້ອນກັບຜົນກະທົບຂອງຂໍ້ປະຕິບັດອື່ນ ແລະ ໂອກາດທາງ
ທຸລະກິດຂອງຂໍ້ປະຕິບັດນັ້ນບໍ່ສາມາດວິເຄາະໄດ້.
ນອກຈາກນັ້ນໃນພາກທີ 3 ນີ້ ກໍ່ຈະນຳສະເໜີກ່ຽວກັບກຸ່ມລິເລີ່ມ
ເສດຖະກິດຫມູນວຽນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃນ ສປປ ລາວ ສຳລັບແຕ່ລະຂໍ້
ປະຕິບັດຕົ້ນຕໍ ລວມທັງ 6 ຂໍ້ປະຕິບັດທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຮູບແບບເສດຖະ
ກິດຫມູນວຽນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້. ກຸ່ມລິເລີ່ມເສດຖະກິດຫມູນ
ວຽນເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຂະຫຍາຍ ຫຼື ສ້າງກຸ່ມພັດທະນາ
ໃໝ່ໆ ທີ່ອີງໃສ່ຍຸດທະສາດ ແລະ ຕົວຊ່ວຍທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ກຸ່ມ
ລິເລີ່ມເສດຖະກິດຫມູນວຽນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ 17 ຂໍ້ປະຕິບັດ,
ໄດ້ຖືກຈັດປະເພດລະຫວ່າງບັນດາຍຸດທະສາດເສດຖະກິດຫ
ມູນວຽນ ແລະ ບັນດາຕົວຊ່ວຍທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັນ (ລາຍລະອຽດ
ສະແດງໃນຫ້ອງ 3).
ເຖິງແມ່ນວ່າທັງສີ່ຂໍ້ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ແມ່ນຖືກອ້າງອີງວ່າເປັນ
ບັນດາຕົວຊ່ວຍຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດຫມູນວຽນ ແຕ່ບາງກໍລະນີກໍ່ເຫັນ
ໄດ້ວ່າຕົວຊ່ວຍເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນ
ຜົນກະທົບທາງດ້ານວັດຖຸຂອງຕ່ອງໂສ້ຄຸນຄ່າໃດຫນື່ງ. ຕົວຢ່າງ
ຈາກການຂົນສົ່ງໃຫ້ຮູ້ວ່າພວກເຮົາຍັງຂາດແຮ່ທາດຍຸດທະສາດ
ທີ່ຈະນຳໃຊ້ການຂົນສົ່ງດ້ວຍພະລັງງານໄຟຟ້າໃນທົ່ວໂລກ ໂດຍ
ສະເພາະເມື່ອຄຳນຶງເຖິງເວລາທີ່ມີທີ່ຈຳກັດ ທີ່ຍັງເຮັດໃຫ້ການປ່ອຍ
ທາດອາຍຈາກການຂົນສົ່ງເປັນໄປຕ່ຳກ່ວາ 2.0°C.68 ນອກຈາກ
ການເພີ່ມທະວີການນຳໃຊ້ການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ ແລະ ການ
ເດີນທາງໂດຍບໍ່ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ ພວກເຮົາຈະບໍ່ສາມາດຮັກສາລະບົບ
ການເດີນທາງໂດຍໃຊ້ພາຫະນະສ່ວນຕົວ ແລະ ດັ່ງນັ້ນແລ້ວເຮົາ
ຈຳເປັນຕ້ອງປ່ຽນໄປໃຊ້ຮູບແບບການເດີນທາງໂດຍການບໍລິການ
ຫຼື ການນຳໃຊ້ພາຫະນະຮ່ວມກັນ.

Circular GHG mitigation opportunities in Lao PDR

ພາກທີ 3 ສຶກສາວົງຈອນການນຳໃຊ້ແຕ່ລະປະເພດຜະລິດຕະພັນຢ່າງລະອຽດ
ແລະ ແນະນຳ 17 ຂໍ້ປະຕິບັດແບບຫມູນວຽນ

UNDP / Shifting Paradigms

35

ຫ້ອງ 3 ຍຸດທະສາດເສດຖະກິດຫມູນວຽນ ແລະ ຕົວຊ່ວຍທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັນ
3 strategies
ເພື່ອນິຍາມຄຳສັບທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປສຳລັບເສດຖະກິດຫມູນວຽນ, ບັນດາ
ອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ໄດ້ສ້າງຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ຄຳນິຍາມ ທີ່ຖືກນຳ
ໃຊ້ຫລາຍກ່ວາ 20 ອົງກອນ ນັບແຕ່ອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ລວມ
ໄປເຖິງໜ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານ, ໜ່ວຍງານວິຊາການ ແລະ ໜ່ວຍງານ
ທີ່ປຶກສາ. ສາມຍຸດທະສາດ ແລະ ສີ່ຕົວຊ່ວຍ ທີ່ໄດ້ຈາກບັນດາຂໍ້ກຳນົດ
ແລະ ຄຳນິຍາມເຫຼົ່ານີ້ມີຄື:

1. ຂະຫຍາຍອາຍຸການໃຊ້ງານ
ບຳລຸງຮັກສາ, ສ້ອມແປງ ແລະ ປັບປຸງຊັບພະຍາກອນທີ່ນຳໃຊ້ ເພື່ອໃຫ້
ສາມາດນຳໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ເຕັມອາຍຸການໃຊ້ງານ ແລະ ສາມາດນຳກັບມາ
ໃຊ້ໄດ້ເປັນເທື່ອທີສອງ ໂດຍການນຳໃຊ້ຍຸດທະສາດການນຳກັບມາຜະລິດ
ໃຊ້ຄືນ, ໃນກໍລະນີທີ່ເປັນໄປໄດ້.

2. ການນຳໃຊ້ສິ່ງເສດເຫຼືອເປັນຊັບພະຍາກອນ
ການນຳໃຊ້ສິ່ງເສດເຫຼືອເປັນແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນຂັ້ນສອງ ແລະ ການນຳເອົາ
ສິ່ງເສດເຫຼືອມາຜະລິດໃຊ້ຄືນ ແລະ ນຳມາໃຊ້ຄືນ.

3. ຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນຊັບພະຍາກອນທີ່ສາມາດຜະລິດຄືນໃໝ່
ຮັບປະກັນວ່າຊັບພະຍາກອນທີ່ສາມາດທົດແທນຄືນໃໝ່, ນຳໃຊ້ໃໝ່, ບໍ່
ເປັນພິດ ແມ່ນຖືກນຳໃຊ້ເປັນວັດຖຸ ແລະ ນຳໃຊ້ເປັນພະລັງງານຢ່າງມີ
ປະສິດທິພາບ.

5. ອອກແບບເພື່ອອະນາຄົດ
ຮັບຮອງເອົາທັດສະນະທີ່ເປັນລະບົບໃນລະຫວ່າງຂະບວນການອອກແບບ
ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າວັດຖຸທີ່ເຫມາະສົມໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ຕາມອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່
ຄວນ ແລະ ສາມາດເພີ່ມອາຍຸການໃຊ້ງານໄດ້ໃນອະນາຄົດ.

6. ລວມເອົາການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕໍ
ຕິດຕາມ ແລະ ສ້າງປະໂຫຍດສູງສຸດໃນການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ແລະ
ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງຕ່ອງໂສ້ງຜູ້ສະຫນອງ ໂດຍຜ່ານຮູບແບບ
ດິຈິຕໍ, ແບບອອນລາຍ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.

7. ຮ່ວມມືກັນເພື່ອສ້າງຄຸນຄ່າຮ່ວມ
ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຜ່ານຕ່ອງໂສ້ງການສະຫນອງ, ພາຍໃນອົງກອນ
ແລະ ຮ່ວມມືກັບພາກລັດເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ສ້າງຄຸນຄ່າ
ຮ່ວມກັນ.

8. ເສີມສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຄວາມຮູ້
ພັດທະນາການຄົ້ນຄວ້າ, ຄວາມຮູ້ທາງໂຄງສ້າງ, ສົ່ງເສີມເຄືອຄ່າຍດ້ານນະ
ວັດຕະກຳໃໝ່ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າທີ່ໄດ້ຮັບການກວດສອບ
ແລະ ຖືກຕ້ອງ.

4. ຄິດຄືນຮູບແບບທຸລະກິດ
ພິຈາລະນາໂອກາດທີ່ຈະສ້າງຄຸນຄ່າ ແລະ ແຮງຈູງໃຈທີ່ສອດຄ່ອງ ໂດຍ
ຜ່ານຮູູບແບບທຸລະກິດທີ່ໄດ້ຈາກການພົວພັນລະຫວ່າງຜະລິດຕະພັນ ແລະ
ການບໍລິການ.
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ທ່າແຮງໃນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ຂອງບັນດາຂໍ້ປະຕິບັດສຳລັບເສດຖະກິດຫມູນວຽນ, ເພີ່ມເຕີມຈາກ ແຜນງານແຫ່ງການປະກອບສ່ວນ
ແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, 2020- 2050

3.2. 17 ຂໍ ້ ປ ະຕິ ບ ັ ດ ແລະ ຜົ ນ ກະທົ ບ ດ້ າ ນສິ ່ ງ ແວດລ້ ອ ມ ແລະ
ເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ ຢູ ່ ໃ ນ ສປປ ລາວ
ໃນບັນດາ 11 ຂໍ້ປະຕິບັດຕົ້ນຕໍ, ຂໍ້ປະຕິບັດທີ່ມີຜົນກະທົບດ້ານ

ການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວໄດ້ດີທີ່ສຸດ ລວມມີການນໍາ
ໃຊ້ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ເພື່ອທົດແທນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງທີ່
ມີທາດອາຍກາກບອນ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ (ຂໍ້
ປະຕິບັດທີ 6), ຮອງລົງມາກໍ່ແມ່ນການຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍ
ອາຫານ (ຂໍ້ປະຕິບັດທີ 1). ທ່າແຮງໃນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍ
ທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຈາກໜ້າດິນສຳລັບອີກ 5 ຂໍ້ປະຕິບັດ ແມ່ນ
ມີລະດັບຜົນກະທົບທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ເຊັ່ນ: ຂະຫຍາຍການຜະລິດ
ກະສິກໍາທີ່ສາມາດປັບຕົວຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (2);
ປັບປຸງຜົນຜະລິດສັດລ້ຽງ (3); ຜະລິດແກສຊີວະພາບຈາກສິ່ງເສດ
ເຫຼືອຈາກອຸດສະຫະກຳອິນຊີ (4); ສົ່ງເສີມການຂົນສົ່ງສາຖາລະ
ນະທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນ (9); ການຂົນສົ່ງດ້ວຍພະລັງງານໄຟຟ້າ (10).

ຂໍ້ປະຕິບັດທີ່ສະຫນັບສະຫນູນການຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອຫລາຍ
ທີ່ສຸດແມ່ນລວມມີຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອ
ອາຫານ ແລະ ການຜະລິດໃຊ້ຄືນບັນດາສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ມີຢູ່ໃນຕົວ
ເມືອງ (11). ໃນດ້ານການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນສິ່ງແວດລ້ອມ
ຫຼື ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນແບບຫມູນວຽນ, ການໃຫ້ບູ
ລິມະສິດວັດສະດຸກໍ່ສ້າງທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ (6) ແມ່ນເປັນທ່າແຮງ
ທີ່ສຳຄັນທີ່ອີງໃສ່ທ່າແຮງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ທ່າແຮງໃນການ
ສົ່ງອອກ. ການຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອອາຫານ (1) ແລະ ການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຄືອຂ່າຍອຸດສາຫະກຳ ທີ່ສົ່ງເສີມນະວັດຕະກຳທີ່
ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ (Industrial Symbiosis) ແລະ
ການປ່ຽນແປງວັດທະນະທຳໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ການຜະລິດວັດ
ສະດຸຄືນໃໝ່. (ຮູບສະແດງ 13)

7 ໃນ 11 ຂໍ້ ກ່ຽວກັບໂອກາດໃນການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນ
ແກ້ວແບບຫມູນວຽນທີ່ລະບຸໄດ້ ແມ່ນນອນໃນຕ່ອງໂສ້ຄຸນຄ່າ
ອາຫານ ຫຼື ປ່າໄມ້ ເຊິ່ງກວມເອົາ 89% ຂອງທ່າແຮງໃນການຫຼຸດ
ຜ່ອນຜົນກະທົບແບບຫມູນວຽນພາຍໃນປະເທດ. ຖ້າໄດ້ມີການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ປະຕິບັດດັ່ງກ່າວ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດຫຼຸດ
ຜ່ອນປະລິມານສິ່ງເສດເຫຼືອທົ່ວປະເທດໄດ້ເຖິງ 5.2 ລ້ານໂຕນ.
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ຜົ ນກະທົບ ຕໍ່ ສິ່ງ ແວດລ້ອມ ຂອງ 17 ຂໍ້ປະຕິບັດ ເພື່ອ ຫຼຸດ ຜ່ອ ນການປ່ອ ຍທາດອາຍເຮືອ ນແກ້ວ ແບບໝູນວຽນ

ຮູ ບ ສະແດງ 13

ສາກົ ນ

ພາຍໃນປະເທດ

ຂໍ ້ ປ ະຕິບັດ

ການປ່ ອ ຍທາດອາຍເຮື ອ ນແກ້ ວ (ລ້ າ ນໂຕນ (MtCO 2e) /ປີ )

ຜະລິ ິ ດ ຕະພັ ນ ທີ ່ ຫ ມົ ດ ອາຍຸ ໄ ດ້

2030

2040

2050

1 ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍອາຫານ

3.5

3.7

3.9

2 ຂະຫຍາຍການຜະລິດກະສິກຳທີ່ແທດເຫມາະກັບສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

2.0

2.1

2.2

3 ປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດຂອງສັດລ້ຽງ

3.0

4.0

5.4

4 ຜະລິດອາຍແກ໊ສຊີວະພາບ ແລະ ຝຸ່ນອິນຊີ

1.8

2.1

2.6

0.51

5 ສົ່ງເສີມກະສິກຳປ່າໄມ້

-0.60

-0.63

-0.67

0.58

6 ໃຫ້ບູລິມະສິດອຸດສາຫະກຳ ການຜະລິດວັດສະດຸກໍ່ສ້າງທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້

5.5

38

48

7

0.62

0.67

0.72

0.093

0.10

0.11

9 ສົ່ງເສີມການຂົນສົ່ງສາທາລະນະທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນ

0.72

1.7

1.8

0.44

10 ນຳໃຊ້ຮູບແບບການຂົນສົ່ງດ້ວຍພະລັງງານໄຟຟ້າ

0.66

1.5

1.6

0.35

11 ນຳເອົາສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກຊຸມຊົນມາຜະລິດໃຊ້ຄືນ

0.46

0.50

0.54

0.14

ທັງຫມົດ/ສະເລ່ຍ

17.7

53.8

66.3

2.2

12 ສົ່ງເສີມການຈັດຊື້ແບບຫມູນວຽນ

0.14

0.14

0.15

0

13 ຈັດລະບຽບລະບົບອາກອນ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

4.8

5.1

5.3

1.0

14 ການສ້າງແຜນງານເສດຖະກິດຫມູນວຽນ

n/a

n/a

n/a

0

15 ການລວມເອົາຫຼກ
ັ ການເສດຖະກິດຫມູນວຽນ ເຂົາ້ ໃນຫຼກ
ັ ສູດການສຶກສາ

0.055

0.058

0.061

0

0.75

0.79

0.83

0

75.9

79.8

83.9

0

ຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ທີ ່ ມ ີ ອ າຍຸ ກ ານໃຊ້ ງ ານຍາວນານ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຄື່ອຂ່າຍ ອຸດສາຫະກຳ ທີ່ສົ່ງເສີມນະວັດຕະກຳທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

8 ນຳເອົາສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການກໍ່ສ້າງມາຜະລິດໃຊ້ຄືນ

0.18

ຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ທີ ່ ໄ ຫລວຽນຕາມເສດຖະກິ ດ

ການບໍ ລ ິ ກ ານຂອງພາກລັ ດ : ຂອບນະໂຍບາຍ

ການບໍ ລ ິ ກ ານທາງການຄ້ າ : ການທ່ ອ ງທ່ ຽ ວ
16 ການສົ່ງເສີມແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ ໂດຍຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ
ການບໍ ລ ິ ກ ານດ້ າ ນການເງິ ນ
17 ເພີ່ມຄວາມອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເຂົ້າເຖິງການເງິນແບບຫມູນວຽນ
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8: ນຳເອົາສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການກໍ່ສ້າງມາຜະລິດໃຊ້ຄືນໃໝ່

9: ສົ່ງເສີມການຂົນສົ່ງສາທາລະນະທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນ

11: ນຳເອົ າ ສິ ່ ງ ເສດເຫຼ ື ອ ຈາກຊຸ ມ ຊົ ນ ມາຜະລິ ດ ໃຊ້ ຄ ື ນ ໃໝ່

3: ປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດຂອງສັດລ້ຽງ

4: ຜະລິດແກ໊ສຊີວະພາບ ແລະ ປຸ໋ຍອິນຊີ

10: ນຳໃຊ້ຮູບແບບການຂົນສົ່ງດ້ວຍພະລັງງານໄຟຟ້າ

1: ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍອາຫານ

2: ຂະຫຍາຍການຜະລິດກະສິກຳທີ່ແທດເຫມາະກັບ
ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

6: ໃຫ້ບູລິມະສິດອຸດສາຫະກຳ
ການຜະລິດວັດສະດຸກໍ່ສ້າງທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້

ທີ່ສົ່ງເສີມນະວັດຕະກຳທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

7: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຄື່ອຂ່າຍ ອຸດສາຫະກຳ

5: ສົ່ງເສີມກະສິກຳປ່າໄມ້

ຕົນ
້ ທຶນສ່ວນເພີມ
່ ຕໍກ
່ ານຫຼດ
ຸ ລົງຂອງການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ (ໂດລາສະຫະລັດ/ໂຕນ CO2 e/ ປີ)

ສະແດງ 414
ຮູຮູບສະເເດງ
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ການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍ GHG ສະເລ່ຍປະຈຳປີ (2022-2050) ໃນຫົວໜ່ວຍ ລ້ານໂຕນ (MtCO 2e)

ເສັ້ນສະແດງມູນຄ່າສ່ວນຕ່າງ ສົມທຽບກັບ ຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສະພາບອາກາດຄາດຄະເນ ຂອງ 11 ຂໍ້ປະຕິບັດແບບໝູນວຽນ ທີ່ຕິດພັນກັບ
ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີອາຍຸການໃຊ້ງານຍາວນານ, ທີ່ຫລຽນວຽນຕາມເສດຖະກິດ ແລະ ມີມື້ໝົດອາຍຸ

3.3. ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຈາກ
ຕ່າງປະເທດ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບຜະລິດຕະພັນທີ່ມີກາກບອນສູງ

ທີ່ເປັນໄປໄດ້ ຫຼື ບໍ່ ຫຼື ຕ້ອງການແຮງຈູງໃຈດ້ານການເງິນ ຫຼື
ນະໂຍບາຍອື່ນໆເພີ່ມເຕີມ.

ນອກຈາກການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍຈາກໜ້າດິນ ບັນດາຂໍ້
ປະຕິບັດ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ຍັງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍ
ໃນເວລາທີ່ມີການນຳເຂົ້າວັດສະດຸທີ່ມີກາກບອນສູງ. ທ່າແຮງໃນ
ດານຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກຕ່າງປະເທດ ຫຼື ໃນໄລຍະຂຸດຄົ້ນ
ວັດຖຸດິບ ຄາດວ່າສະເລ່ຍປະມານ 2.2 ລ້ານໂຕນ (MtCO2e)/
ປີ ໃນໄລຍະແຕ່ປີ 2030 - 2050. ການຄາດຄະເນນີ້ແມ່ນອີງໃສ່
ປະລິມານການນຳເຂົ້ງເຊື້ອເພີງທີ່ຫຼຸດລົງເນື່ອງຈາກການຈັດຕັ້ງຂໍ້
ປະຕິບັດໃນການຂົນສົ່ງ; ການນຳເຂົ້າທີ່ຫຼຸດລົງ ໃນເວລາທີ່ມີການ
ປ່ຽນແທນການນຳໃຊ້ແກັສແຫລວ (LGP) ໂດຍການນຳໃຊ້ແກສ
ຊີວະພາບໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ປ່ຽນແທນການນຳໃຊ້ປຸຍທີ່ນຳເຂົ້າ
ໂດຍການນຳໃຊ້ປຸຍຊີວະພາບຈາກການໝັກບົ່ມ; ແລະ ການນຳ
ເຂົ້າວັດສະດຸທີ່ສາມາດຜະລິດໃຊ້ຄືນ ແລະ ສິ້ນສ່ວນລົດທີ່ຫຼຸດລົງ
ເນື່ອງຈາກກິດຈະກຳການຜະລິດຄືນ ແລະ ການຜະລິດໃຊ້ຄືນຢູ່ໃນ
ສປປ ລາວ.

ເມື່ອສັງລວມທ່າແຮງໃນການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ
(GHG) ເຂົ້າກັບກໍລະນີທາງທຸລະກິດແລ້ວ, ເຮົາສາມາດສະແດງ
ແຕ່ລະຂໍ້ປະຕິບັດຢູ່ເທິງແຜນວາດເສັ້ນສະແດງ ມູນຄ່າສ່ວນຕ່າງ
ຂ້າງເທິງ (MAC). ແຜນວາດດັ່ງກ່າວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນມູນຄ່າ
ທາງເສດຖະກິດຂອງຂໍ້ປະຕິບັດອັນຫນື່ງເມືອທຽບກັບຄວາມເປັນ
ໄປໄດ້ໃນການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຂອງມັນ. ຖ້າມູນຄ່າ
ສ່ວນຕ່າງ ຕໍ່ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ເປັນ
ບວກ, ການລົງທຶນທາງດ້ານເສດຖະກິດແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ
ເພື່ອບັນລຸການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ. ຖ້າ ເປັນລົບ, ນັ້ນ
ຫມາຍຄວາມວ່າ ຂໍ້ປະຕິບັດຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ດີນຟ້າອາກາດ ແລະ
ຜົນກະທົບຕໍ່ກໍລະນີທຸລະກິດໃນທາງບວກ ສໍາລັບທຸກໆທາດອາຍ
ກາກບອນທີ່ຖືກຫຼຸດຜ່ອນໄດ້.

3.4. ໂອກາດທາງທຸລະກິດ ຂອງ 11 ຂໍ້ປະຕິບັດຕົ້ນຕໍ
ໂອກາດທາງທຸລະກິດ ຂອງ 11 ຂໍ້ປະຕິບັດຕົ້ນຕໍ ສຳລັບວັດຖຸທີ່

ຫມົດອາຍຸໄດ້, ວັດຖຸທີ່ໃຊ້ໄດ້ດົນ ແລະ ວັດຖຸທີ່ໄຫລວຽນຕາມ
ເສດຖະກິດ ແມ່ນໄດ້ຖືກກວດກາພາຍໃຕ້ສະພາບນະໂຍບາຍທີ່ມີ
ໃນປະຈຸບັນ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ການກວດການີ້ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ລະອຽດ
ກ່ຽວກັບວ່າ ບັນດາຂໍ້ປະຕິບັດ ໄດ້ສະແດງເຖິງກໍລະນີທຸລະກິດ

ແຜນວາດມູນຄ່າສ່ວນເກີນ ສັງລວມທ່າແຮງໃນການຫຼຸດຜ່ອນ
ທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ເຂົ້າກັບ ມູນຄ່າສ່ວນເກີນ (ສະແດງໃນ ຮູບ
ສະແດງ 13). ເຊິ່ງໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າຕົ້ນທຶນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍ
ທາດອາຍເຮືອນແກ້ວທີ່ຫລາຍກ່ວາ 59 ລ້ານໂຕນ (MtCO2e)/
ປີ ໃນປີ 2050 ຈາກບັນດາຂໍ້ປະຕິບັດຂອງເສດຖະກິດໝູວຽນ
ແມ່ນເປັນລົບ. ໃນອີກຄວາມຫມາຍຫນື່ງກໍ່ຄື ບັນດາຂໍ້ປະຕິບັດ
ເຫຼົ່ານີ້ ສາມາດສ້າງຄຸນຄ່າສຳລັບທຸກໂຕນຂອງທາດອາຍເຮືອນ
ແກ້ວທີ່ຫຼີກລ່ຽງ ຫຼື ກັກເກັບໄດ້. ສິ່ງນີ້ກໍ່ແມ່ນກໍລະນີທຸລະກິດ
ສຳລັບ 6 ຂໍ້ປະຕິບັດ.
UNDP / Shifting Paradigms
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ູ ສະແດງ
ສະແດງ 115
5
ຮູຮບບ
ມູນຄ່າລົງທຶນໃນຊັບສິນຄົງທີື່ (CAPEX)
1. ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍອາຫານ

1,600

300
1,100

2. ຂະຫຍາຍການຜະລິດກະສິກຳທີ່ແທດເຫມາະ
ກັບສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
3. ປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດຂອງສັດລ້ຽງ

1, 300

-2 9

20

4. ຜະລິດແກ໊ສຊີວະພາບ ແລະ ປຸ໋ຍອິນຊີ

42

56

5. ສົ່ງເສີມກະສິກຳປ່າໄມ້

- 690

115

6. ໃຫ້ບູລິມະສິດອຸດສາຫະກຳ ການຜະລິດວັດສະດຸກໍ່ສ້າງທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້

31,000

1,100

7. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຄື່ອຂ່າຍອຸດສາຫະກຳທີ່ສົ່ງເສີມ
ນະວັດຕະກຳທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

1,100

100

8. ນຳເອາົສງ່ິເສດເຫອ
ືຼ ຈາກການກສ
່ໍ າ້ງມາຫມນ
ູ ໃຊຄ
້ ນ
ື ໃໝ່

- 420

270

9. ສົ່ງເສີມການຂົນສົ່ງສາທາລະນະທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນ
10. ນຳໃຊ້ຮູບແບບການຂົນສົ່ງດ້ວຍພະລັງງານໄຟຟ້າ

ມູນຄ່າປັດຈຸບັນສຸດທິ

980

- 1,100
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11. ນຳເອາົສງ່ິເສດເຫອ
ືຼ ຈາກເທດສະບານມາຫມນ
ູ ໃຊຄ
້ ນ
ື ໃໝ່

82
0

ລວມທງັຫມດ
ົ

400

800

1200

-2 ,00 0

4,100 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ/ປີ

0

2,00 0

31,000

31,000 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ/ປີ

ພາບລວມດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງ 11 ຂໍ້ປະຕິບັດ ເພື່ອບັນລຸການຫລຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວແບບຫມູນວຽນ

ສຳລັບສ່ວນທີ່ເຫຼືອແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສະຫນັບສະຫນູນ
ຈາກລັດຖະບານ ຫຼື ແຮງຈູງໃຈທາງດ້ານການເງິນອື່ນໆ. ຂໍ້ປະຕິ
ບັດອື່ນໆກໍ່ສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ
ແຕ່ຖ້າຈະໃຫ້ເປັນໄປໄດ້ທາງເສດຖະກິດ ກໍ່ຕ້ອງມີແຮງຈູງໃຈທາງ
ດ້ານການເງິນ ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍການມີນະໂຍບາຍທີ່ຄຳນຶງ
ເຖິງລັກສະນະພາຍນອກທາງລົບຂອງຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າແບບເສັ້ນຊື່.
ຕົວຢ່າງຂອງຮູບແບບນີ້ກໍ່ຄືການແນະນຳກ່ຽວກັບລາຄາຂອງກາກ
ບອນ. ໃນແຜນວາດມູນຄ່າສ່ວນເກີນ ລາຄາຂອງທາດອາຍກາກ
ບອນຈະເຮັດໃຫ້ຄ່າທີ່ຢູ່ແກນ x ປັບຂຶ້ນຢ່າງເຫັນໄດ້ແຈ້ງ ເຊິ່ງ
ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີຂໍ້ປະຕິບັດທີ່ດຶງດູດທາງດ້ານການເງິນເພີ່ມຂຶ້ນ
ແລະ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີການສະຫນັບສະຫນູນເພີ່ມເຕີມດ້ານການ
ເງິນ.
ຂໍ້ປະຕິບັດທີ 5 - ກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນກະສິກຳຈາກກະສິກຳ
ປ່າໄມ້ແບບປະສົມປະສານ- ແມ່ນມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນ. ຂໍ້ປະຕິບັດນີ້
ແມ່ນມີຄຸນຄ່າປະຈຸບັນສຸດທິເປັນລົບ ແຕ່ມີຜົນຕອບແທນທີ່ລວມ
ມີການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ
ພ້ອມ. ຂໍ້ປະຕິບັດນີ້ໄດ້ຖືກນຳສະເໜີໃນບົດລາຍງານນີ້ເນື່ອງຈາກ
ວ່າ ຂໍ້ປະຕິບັດດັ່ງກ່າວສາມາດສ້າງຜົນຕອບແທນໃນຮູບແບບອື່ນ
ທີ່ບໍ່ແມ່ນເງິນ ເຖິ່ງແມ່ນວ່າຂໍ້ປະຕິບັດຈະນຳໄປສູ່ການເພີ່ມຂຶ້ນ
ຂອງການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຫລາຍກ່ວາການຊ່ວຍຫຼຸດ
ຜ່ອນ. ພ້ອມນັ້ນຂໍ້ປະຕິບັດອື່ນໆກໍ່ນຳສະເໜີກໍລະນີທຸລະກິດທີ່ບໍ່
ເຂັ້ມແຂງ ແຕ່ກໍ່ເປັນທາງເລືອກທີ່ເປັນໄປໄດ້ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນການ
ສົ່ງເສີມການຂົນສົ່ງສາທາລະນະທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນ. ການລົງທຶນໃນ
ຮູບແບບນີ້ສາມາດປຽບທຽບໄດ້ກັບຂໍ້ມູນອ້າງອີງຂອງການລົງທຶນ
ໃນຮູບແບບການຂົນສົ່ງອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ການສ້າງເສັ້ນທາງສຳລັບ
ຍານພາຫະນະສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ການລົງທຶນໃນຮູບແບບດັ່ງກ່າວ
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ສາມາດໄດ້ຮັບທຶນໂດຍການປັບປ່ຽນແນວທາງຂອງກອງທຶນທີ່
ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ ແທນທີ່ຈະມີການຈັດສັນໃຫມ່. ການປັບປ່ຽນ
ແນວທາງຂອງກອງທຶນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ປະຕິບັດນີ້
ຈະສ່ວຍສ້າງຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນຫລາຍຢ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ດ້ານສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພ, ການນຳໃຊ້ໂຄງຮ່າງພື້ນຖານ
ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເພີ່ມພື້ນທີ່ໃນເຂດຕົວເມືອງ, ດ້ານ
ຄຸນນະພາບອາກາດ ແລະ ຄວາມນ່າຢູ່ໂດຍລວມຂອງຕົວເມືອງ
ແລະ ໝູ່ບ້ານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຜົນຕອບແທນຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ບໍ່
ໄດ້ຖືກຄິດໄລ່ເປັນຕົວເລກ ແລະ ດັ່ງນັ້ນແລ້ວ ຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຖືກຖືເປັນ
ຕົວຊີ້ວັດຢູ່ໃນ ຮູບສະແດງ 13.
ການໃຊ້ທຶນ - ເຊິ່ງເປັນສິ່ງຈຳເປັນຕໍ່ 11 ຂໍ້ປະຕິບັດນີ້ - ມີຄວາມ
ຕ້ອງການຫລາຍທີ່ສຸດສຳລັບ ການຜະລິດກະສິກໍາທີ່ສາມາດ
ປັບຕົວຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໄດ້ (ຂໍ້ປະຕິບັດທີ 2),
ຖັດຈາກນີ້ກໍ່ແມ່ນການນຳໃຊ້ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງທີ່ເຮັດຈາກໄມ້
ອຸດສາຫະກຳ (ຂໍ້ປະຕິບັດທີ 6), ການສົ່ງເສີມການຂົນສົ່ງສາຖາ
ລະນະທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນ (ຂໍ້ປະຕິບັດທີ 9) ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການສູນ
ເສຍ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອໃນຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າອາຫານ (ຂໍ້ປະຕິບັດທີ
1). ເວລາການຊຳລະຄືນຂອງ 7 ຂໍ້ປະຕິບັດ ທີ່ມີຄຸນຄ່າປະຈຸບັນ
ສຸດທິເປັນບວກ ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໄປນັບແຕ່ຫລາຍເດືອນໄປຈົນ
ເຖິງ 13 ປີ. ເມື່ອຄຳນຶງເຖິງ ໄລຍະເວລາການໄດ້ທຶນຄືນ 06 ປີ
ທີ່ເປັນໄປໄດ້, ຈະເຫັນວ່າ 85% ຂອງທ່າແຮງການຫຼຸດຜ່ອນຜົນ
ກະທົບແມ່ນເປັນໄປໄດ້ທາງເສດຖະກິດ.
ໃນກໍລະນີຜົນກະທົບຈາກທຸລະກິດ, ຮູບສະແດງ 15 ກໍ່ໄດ້
ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນມູນຄ່າປັດຈຸບັນສຸດທິ ແລະ ເວລາຄືນທຶນທີ່ຄາດ
ໄວ້ຂອງແຕ່ລະຂໍ້ປະຕິບັດ. 6 ຂໍ້ປະຕິບັດໃນເສດຖະກິດຫມູນວຽນ
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ມາດຕະຖານໃນການໄດທ
້ ນ
ຶ ຄນ
ື
1. ຫດ
ຸຼ ຜອ
່ ນການສນ
ູ ເສຍອາຫານ

2. 3

- 18

2. ຂະຫຍາຍການຜະລິດກະສິກຳທີ່ແທດເຫມາະກັບ
ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
3. ປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດຂອງສັດລ້ຽງ

5.6

0, 30

- 0, 81

13

n/a

6. ໃຫ້ບູລິມະສິດອຸດສາຫະກຳ ການຜະລິດວັດສະດຸກໍ່ສ້າງທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້

44

0. 56

7. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຄື່ອຂ່າຍອຸດສາຫະກຳ
ທີ່ສົ່ງເສີມນະວັດຕະກຳທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

- 42

1.6

1

- 65

8. ນຳເອາົສງ່ິເສດເຫອ
ືຼ ຈາກການກສ
່ໍ າ້ງມາຫມນ
ູ ໃຊຄ
້ ນ
ື ໃໝ່

1,400

9. ສົ່ງເສີມການຂົນສົ່ງສາທາລະນະທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນ

170

39

10. ນຳໃຊ້ຮູບແບບການຂົນສົ່ງດ້ວຍພະລັງງານໄຟຟ້າ

34

- 1, 3

1.8

11. ນຳເອາົສງ່ິເສດເຫອ
ືຼ ຈາກເທດສະບານມາຫມນ
ູ ໃຊຄ
້ ນ
ື ໃໝ່

29
0

ສະເລຍ
່ ໄລຍະເວລາ

-2 5

n/a

4. ຜະລິດແກ໊ສຊີວະພາບ ແລະ ປຸ໋ຍອິນຊີ
5. ສົ່ງເສີມກະສິກຳປ່າໄມ້

ມູນຄ່າສ່ວນເກີນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ

2

4

6

6,7
- 100

5. 3 ປີ

- 50

0

50

100

150

200

- 32 ໂດລາສະຫະລັ ດ /ໂຕນ (tCO 2 e)/ປີ

ແມ່ນມີມູນຄ່າປັດຈຸບັນສຸດທິ ທີ່ເປັນບວກ. ເຊິ່ງຫມາຍຄວາມວ່າ
ຄ່າປະຈຸບັນທີ່ຫຼຸດລົງຂອງກະແສໄຫລວຽນເງິນສົດໃນອະນາຄົດ
ທັງຫມົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ປະຕິບັດກໍ່ເປັນບວກ ແລະ ສະນັ້ນແລ້ວ
ການລົງທຶນກໍ່ດຶງດູດໃນທາງເສດຖະກິດ.
ໃນຂັ້ນສຸດທ້າຍ, ນັກລົງທຶນທີ່ພະຍາຍາມຫາວິທີຟື້ນຟູການລົງທຶນ
ຂອງພວກເຂົາພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ສັ້ນ ມັກຈະໃຊ້ເວລາຄືນ
ທຶນ. ການສຸມໃສ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດ້ານການລົງທຶນນີ້
ມັກຈະຖືກນໍາໃຊ້ກັບປະເທດທີ່ນັກລົງທຶນ ເຫັນວ່າມີຄວາມສ່ຽງ
ສູງ. 5 ໃນ 11 ຂໍ້ປະຕິບັດມີເວລາຄືນທຶນໜ້ອຍກວ່າຫົກປີ. ເຊິ່ງ
ລວມກັນແລ້ວແມ່ນກວມເອົາ 85% ຂອງທ່າແຮງໃນການຫຼຸດ
ຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວແບບຫມູນວຽນ.

UNDP / Shifting Paradigms
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ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີມື້ຫມົດອາຍຸ
1 ––5
5
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3.5. ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີມື້ຫມົດອາຍຸ
ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີມື້ຫມົດອາຍຸ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນທີ່ຢູ່ໃນຕ່ອງໂສ້
ຄຸນຄ່າອາຫານ. ເຊິ່ງໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ
ມາຈາກພືດຜັກ ຫຼື ສັດ ໂດຍມີອາຍຸທີ່ຈຳກັດ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດ
ສານອິນຊີຕົກຄ້າງ. ຕ່ອງໂສ້ຄຸນຄ່າອາຫານຂອງ ສປປ ລາວ ມີ
ສ່ວນສະຫນັບສະຫນູນ 16% ຂອງ GDP ແລະ ສະຫນອງວຽກ
ເຮັດງານທຳ ປະມານ 65% .70

3.6. ການໄຫລວຽນຊັບພະຍາກອນ
ຕ່ອງໂສ້ຄຸນຄ່າອາຫານ ກວມເອົາ 30% ຂອງການໄຫລວຽນຊັບ
ພະຍາກອນທັງຫມົດ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ (ບໍ່ລວມນ້ຳ ແລະ ຫີນ
ເສດຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່). ຂໍ້ມູນລະອຽດກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ
ທີ່ມີມື້ຫມົດອາຍຸ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນຈາກອາຫານ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ
ຜະລິດຕະພັນອາຫານສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ບໍລິໂພກ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ
ແມ່ນພະລິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ.
ຂະແຫນງກະສິກຳ ນຳໃຊ້ 96% ຂອງປະລິມານນຳ້ທັງຫມົດ,
ຈາກລະບົບຊົນລະປະທານ. ການສູນເສຍອາຫານຫຼັງການ
ເກັບກ່ຽວ ທີ່ສະແດງໃນແຜນວາດຜະລິດຕະພັນ ໃນຮູບແບບ
ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຂະບວນການສູນເສຍ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຫຼັງ
ການເກັບກ່ຽວ ແມ່ນມີປະລິມານທີ່ຂ້ອນຂ້າງຫລາຍ. ເຖິງຢ່າງໃດ
ກໍ່ຕາມ ຮູບສະແດງ 15 ບໍ່ໄດ້ນັບລວມເອົາກະແສການຊົມໃຊ້
ຂອງນ້ຳ.

ສັດລ້ຽງ) ແຕ່ຕ້ອງແມ່ນປະສິດທິພາບຂອງລະບົບອາຫານທັງຫມົດ
ທີ່ສຳຄັນ”.82
ລະບົບອາຫານແບບຫມູນວຽນແມ່ນອີງໃສ່ສາມຫຼັກການຕົ້ນຕໍດັ່ງ
ນີ້:
•
•
•

 ີວະມວນພືດ ເປັນພື້ນຖານຂອງອາຫານ ແລະ ຄວນນໍາໃຊ້
ຊ
ໂດຍມະນຸດກ່ອນ
ຜະລິດຕະພັນອິນຊີຄວນຫມູນວຽນກັບຄືນສູ່ລະບົບອາຫານ.
ຄວນໃຊ້ສັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ໂດຍອີງຕາມຄວາມສາມາດ
ຂອງສັດແຕ່ລະປະເພດ.

ຫຼັກການສາມຂໍ້ນີ້ ສາມາດໃຊ້ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບຜົນຜະລິດ
ໃຫ້ເຫມາະສົມ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍພິດຕໍ່ໃນ
ແຕ່ລະພື້ນທີ່. ລະບົບດັ່ງກ່າວ ອີງໃສ່ການໃຊ້ປຸ໋ຍຈາກເສດພືດ
ຫຼື ເສດອາຫານ ເຊິ່ງສາມາດຊ່ວຍຮັກສາ ຫຼື ເພີ່ມການກັກເກັບ
ທາດອາຍກາກບອນໃນດິນ. ພືດຕະກູນຖົ່ວ ສາມາດດູດເອົາທາດ
ໄນໂຕຣເຈນອາກາດ ແລະ ຫັນປ່ຽນເປັນສານອາຫານໃນດິນ
ໂດຍການນຳໃຊ້ແບັດທີເຣຍ rhizobia ໃນຮາກເປັນໂຕປ່ຽນ
ທາດໄນໂຕຣເຈນ. ສິ່ງນີ້ສາມາດປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງດິນ ແລະ
ເປັນພື້ນຖານຂອງລະບົບກະສິກໍາທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ນອກຈາກນີ້,
ສັດຍັງມີບົດບາດໃນການຫມູນວຽນໃຊ້ຊີວະມວນທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມ
ສຳລັບການນຳໃຊ້ຂອງຄົນ ເຂົ້າໃນລະບົບອາຫານ.83

ເຖິງວ່າປະລິມານການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ການຂຸດຄົ້ນ
ຖ່ານຫີນພາຍໃນປະເທດຈະເພີ່ມຂຶ້ນກໍ່ຕາມ, ເຊື້ອໄຟຈາກໄມ້ກໍ່ຍັງ
ເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ສຳຄັນສຳລັບ ສປປ ລາວ. ຖ້າຄິດໄລ່ເປັນ
ໂຕນ ປະມານ 7.0 ລ້ານໂຕນ ຂອງ 23.6 ລ້ານໂຕນ (ຫຼື 30%)
ຂອງເຊື້ອໄຟທີ່ນຳໃຊ້ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນມາຈາກໄມ້. ຖ້າຄຳ
ນຶງເຖິ່ງແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຈາກປ່າ
ຊຸດໂຊມ ແລະ ການບຸກເບີກພື້ນທີ່ເພື່ຶອຜະລິດກະສິກຳ ເຊິ່ງເປັນ
ເຫດຜົນຕົ້ນຕໍໃນການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ,71 ການປ່ອຍທາດອາຍ
ເຮືອນແກ້ວຈາກຕ່ອງໂສ້ຄຸນຄ່າອາຫານກວມເອົາ 65% ຂອງ
ການປ່ອຍທາດອາຍຈາກພື້ນດິນທັງຫມົດ (ຮູບສະແດງ 16).

3.7. ກຸ່ມລິເລີ່ມເສດຖະກິດຫມູນວຽນທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ
ຕ່ອງໂສ້ຄຸນຄ່າອາຫານຂອງກຸ່ມລິເລີ່ມເສດຖະກິດຫມູນວຽນທີ່ມີ
ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໃນປະຈຸບັນ ແມ່ນສຸມໃສ່ຊຸ່ມຊົນທ້ອງຖິ່ນເປັນ
ຫຼັກ ແລະ ການຜະລິດກະສຳກຳອິນຊີ. (ເບິ່ງລາຍຊື່ໂຄງການທັງ
ໝັດ ຢູ່ໜ້າ 46).

3.8. ໂອກາດຫຼຸດຜ່ອນ ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ
ແບບຫມູນວຽນ
ພາກນີ້ ສຸມໃສ່ກະແສການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນອິນຊີ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນອາຫານ ແລະ ຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້. ຂະແຫນງກະສິກໍາ, ຂະ
ແຫນງການປະມົງ ແລະ ຂະແຫນງປ່າໄມ້ແບບຫມູນວຽນໃນ
ສປປ ລາວຄວນທີ່ຈະເນັ້ນຫນັກໃສ່ ການປັງປຸງຄຸນນະພາບດິນ
ເພື່ອການຜະລິດຊັບພະຍາກອນທີ່ສາມາດຜະລິດຄືນໃໝ່, ແຫຼ່ງຫາ
ປາ ແລະ ປ່າໄມ້.ໂດຍຍຶດຫມັ້ນກັບຄວາມຄິດທີ່ວ່າ: “ບໍ່ພຽງແຕ່
ປະສິດທິພາບຂອງລະບົບຍ່ອຍ (ເຊັ່ນ: ຜະລິຕະພັນຈາກພືດ ແລະ
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ປະເພດຊັ ບ ພະຍາກອນ
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ຊີ້ນ

ແຮ່ທາດ
ໄມ້

ການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຈຳກັດ

100%

ຊີວະມວນ

ແຮ່ທາດ

ການນຳເຂົ້າ

ນ�ຳ

ນ�ຳຕານ
ຢາປາບສັດຕູພດ
ື
ຝຸ່ນ
ນ�ຳມັນພືດ ແລະ ຫມາກ
ນົມ
ນ�ຳ
ອ້ອຍ

ປາທຳມະຊາດ
ກາເຟ, ຊາ, ຢາສູບ
ປາລ້ຽງ
ທັນຍາພືດ

ຜັກ

ການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຈຳກັດ

ຊີວະມວນ

ຫມາກໄມ້
ມັນຝຣັ່ງ, ຮາກ ແລະ ຫົວມັນ

ມັນຕົ້ນ
ອາຫານສັດ
ຫຍ້າ ແລະ ພືດທີ່ໃຊ້ເປັນອາຫານສັດລ້ຽງ
ເສດພືດ

ປະເພດຊັ ບ ພະຍາກອນທີ ່ ນ ຳໃຊ້
ຄິ ດ ໄລ່ ເ ປັ ນ ລ້ າ ນໂຕນ/ປີ
ຊີ ວ ະມວນ
ແຮ່ ທ າດ

1

ນ� ຳ

1
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ການຜະລິ ດ

ການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ

ການນຳໃຊ້

ການສູນເສຍໃນຊ່ວງໄລຍະປຸງແຕ່ງ

ການຄຸ ້ ມ ຄອງສິ ່ ງ ເສດເຫຼ ື ອ

ສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກບຳບັດ
ສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ຖືກເກັບ ແລະ ນຳຫມູນໃຊ້ໃໝ່

ການສູນເສຍໃນຊ່ວງໄລຍະປຸງແຕ່ງ
ນ�ຳມັນພືດ
ປຸ໋ຍ
ຜະລິດຕະພັນນົມ
ນ�ຳມັນພືດ ແລະ ຫມາກ
ປາແດກ
ກາເຟ, ຊາ, ຢາສູບ
ປາ
ເຂົ້າຂົ້ວ
ກາເຟ, ຊາ, ຢາສູບ ທີ່ປຸງແຕ່ງແລ້ວ
ຢາປາບສັດຕູພືດ
ເຂົ້າຈີ່
ເຄື່ອງດື່ມ
ນ�ຳຕານ
ຊີ້ນທີ່ປຸງແຕ່ງແລ້ວ

ທາດອາຍກາກບອນ

ທາດອາຍເມຕານ
ອົກຊິດນີເຕີ
ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກຜູ້ຊົມໃຊ້

ເບຍ
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ຊີ້ນ
ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກຂະບວນການຜະລິດ
ມັນຕົ້ນ

ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວທົ່ວໄປ
ນ�ຳເປື້ອນ

ຖືກຊົມໃຊ້
ລະບົບບົ່ມທີ່ບໍ່ມີອາກາດ

ທັນຍາພືດ

ມັນຝຣັ່ງ, ຮາກ ແລະ ຫົວມັນ

ທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ

ບໍ່ແຮ່ເປີດ

ຜັກ
ຫມາກໄມ້

ສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກບຳບັດ

ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍ

ເຂົ້າ
ອ້ອຍ
ແປ້ງມັນຕົ້ນ

ຫຼ ັ ງ ຈາກທີ ່ ໃ ຊ້ ແ ລ້ ວ

ສົ່ງອອກ

ເກັບສິ່ງເສດເຫຼືອໄວ້

ປຸ໋ຍບຳລຸງດິນ

ສົ່ງອອກ
ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກຂະບວນການຜະລິດ ແລະ
ຫຼັງການເກັບກູ້

ການນຳໃຊ້ດນ
ິ

ນຳໃຊ້ໃນດິນ

ສະຫນາມຂີ້ເຫຍື້ອ
ບ່ອນຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ
ສົ່ງອອກ

ມັນຕົ້ນແຫ້ງ
ມູນສັດ

ເສດພືດ
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ຟາມລ້ ຽ ງຄວາຍນົ ມ (Laos Buffalo Dairy)

ແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດສານອາຫານ ໂດຍການລ້ຽງຄວາຍ
ຟາມລ້ຽງຄວາຍນົມ (Laos Buffalo Dairy) ເປັນທຸລະກິດທີ່ຍືນຍົງ
ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ. ຟາມລ້ຽງຄວາຍນົມ ໄດ້ຜະລິດ ແລະ
ຈຳໜ່າຍຊີສ ແລະ ກະແລັມ, ເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນມີລາຍຮັບເພີ່ມຂື້ນ,
ເພີ່ມທັກສະໃນການລ້ຽງສັດ ແລະ ເພີ່ມໂພສະນາການສຳລັບເດັກນ້ອຍໃນ
ຂົງເຂດພາກພື້ນ.73

Clinsect
ນຳໃຊ້ແມງໄມ້ (Soldier flies) ເພື່ອຊ່ວຍປ່ຽນສິ່ງເສດເຫຼືອອິນຊີ ໃຫ້
ເປັນຝຸ່ນ ແລະ ອາຫານສັດລ້ຽງ
ອົງການ Clinsect ໄດ້ນຳໃຊ້ວິທີການນີ້ ເພື່ອປຸງແຕ່ງ ສິ່ງເສດເຫຼືອ
60,000 ໂຕນ ຈາກອຸດສາຫະກໍາເບຍ, ເຄື່ອງດື່ມ ແລະ ມັນຕົ້ນ. ສິ່ງເສດ
ເຫຼືອດັ່ງກ່າວຖືກປ່ຽນເປັນຝຸ່ນອິນຊີ ແລະ ອາຫານສັດທີ່ມີທາດໂປຣຕີນສູງ
ໂດຍການນຳໃຊ້ແມງໄມ້ (Soldier flies).74

ອົງການອາຫານໂລກ

ໄດ້ສ້າງໂຄງການ ລະບົບການຜະລິດກະສິກຳແບບທັນສະໄຫມ ໃນບ້ານ
ຊຸມຊົນ
ປັບປຸງກາານຜະລິດພືດຜັກພາຍໃນບ້ານ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຂາຍຜັກທີ່ຜະລິດ
ປູກໄດ້ຫລາຍ. ການລົງທຶນໃສ່ດ້ານສຸຂະອະນາໄມ ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຂາດ
ສານອາຫານ ແລະ ບັນຫາສຸຂະພາບພາຍໃນຊຸມຊົນ.79

Organic Home Delivery

ການສັ່ງອາຫານລ່ວງໜ້າເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ການສູນເສຍ
ອາຫານ
ການລິເລີ່ມທຸລະກິດ, ການຈັດສົ່ງສິນຄ້າອິນຊີເຖິງທີ່, ອະນຸຍາດໃຫ້ລູກຄ້າ
ສາມາດສັ່ງຈອງຜະລິດຕະພັນອິນຊີຜ່ານແອັບ ຫຼື ເວັບໄຊທ໌. ສິ່ງເສດເຫຼືອ
ຈາກອາຫານສາມາດຫຼຸດລົງໄດ້ໂດຍການຜະລິດສະເພາະແຕ່ສິ່ງທີ່ຖືກສັ່ງ
ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ໂດຍການນຳໃຊ້ຮູບແບບ grow-to-order . ການຈັດສົ່ງ
ສິນຄ້າອິນຊີເຖິງທີ່ ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍການສະຫນັບສະຫນູນຈາກກະຊວງ
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ອົງການຮ່ວມືສາກົນຢີ່ປຸ່ນ (JICA). ບັນດາ
ຜູ້ຜະລິດອື່ນໆແມ່ນຍອມຮັບເອົາແນວຄວາມຄິດດັ່ງກ່າວ.80 ນອກຈາກ
ນັ້ນ ບໍລິສັດ IT ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ກໍ່ໄດ້ມີການພັດທະນາ ແອັບ ເອີ້ນ
ວ່າ grow-to-order ເພື່ອຮອງຮັບຜູ້ຜະລິດພືດຜັກຂະຫນາດໃຫຍ່ ເພື່ອ
ຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ສາງຮັກສາອຸນຫະພູມ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍ
ອາຫານ.

ດັ ກ ແດ້ (DakDae)

ຜະລິດຕະພັນອິນຊີ
ດັກແດ້ (DakDae) ແມ່ນວິສາຫະກິດສັງຄົມທີ່ຖືກນຳພາໂດຍແມ່ຍິງ.
ຮ້ານດັກແດ້ ເປັນຕະຫລາດທີ່ສະຫນັບສະຫນູນການສ້າງຍີ່ຫໍ້ສິນຄ້າ ແລະ
ໃຫ້ການບໍລິການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ສຳລັບ ຜະລິດຕະພັນອາຫານ
ທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີຄຸນນະພາບໃນ ສປປ ລາວ. ດັກແດ້ນຳໃຊ້ຫຼັກການຂອງ
Happy Earth ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ອົງການນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນອິນຊີ.75
ເຊັ່ນດຽວກັບບໍລິສັດອື່ນໆເຊັ່ນ Dam Dam ແລະ AgroAsie Lao,
76
DakDae ໄດ້ມີຈຸດຮ້ານຄ້າຢູ່ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນເພື່ອບໍລິການ
ຕື່ມສິນຄ້າໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງປ່ຽນພັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ເລື້ອຍໆ.77

Green Earth Centre

ການລິເລີ່ມກະສິກໍາອິນຊີສຳລັບຊຸມຊົນ
ສູນຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນສີຂຽວ (The Green Earth Centre) ຢູ່ໃນເມືອງ
ເລົ່າງາມ, ແຂວງສາລະວັນ ແລະ ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຟາມທົດລອງ ແລະ
ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບກະສິກໍາອິນຊີ. ແຫຼ່ງລາຍຮັບຂອງສູນ ແມ່ນໄດ້
ມາຈາກການຈັດການທົວທ່ຽວຊົມຟາມໃຫ້ກັບນັກທ່ອງທ່ຽວ.81

The Lao Planted Forest Products Group

ອົ ງ ການສຸ ພ ະນິ ມ ິ ດ ສາກົ ນ

ໂຄງການການກະສິກໍາ, ໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ສຳລັບຊຸມຊົນ
ອົງການສຸພະນິມິດ (World Vision International) ປັບປຸງກາານ
ຜະລິດພືດຜັກພາຍໃນບ້ານ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຂາຍຜັກທີ່ຜະລິດປູກໄດ້ຫລາຍ.
ການລົງທຶນໃສ່ດ້ານສຸຂະອະນາໄມ ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຂາດສານອາຫານ
ແລະ ບັນຫາສຸຂະພາບຊຸມຊົນ.78
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ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການອຸດສາຫະກຳ ກ່ຽວກັບ ການດຳເນີນກິດຈະການ
ປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ
ກຸ່ມຜະລິດສິນຄ້າປ່າໄມ້ປູກຂອງລາວ (LPFP) ແມ່ນກຸ່ມຮ່ວມງານທີ່
ປະກອບດ້ວຍ ບໍລິສັດທີ່ປູກໄມ້, ຜູ້ປຸງແຕ່ງເນື້ອໃຍໄມ້, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ
ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ. ເປົ້າຫມາຍຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເພື່ອລະບຸການ
ພັດທະນາໃນຂະແຫນງການປູກໄມ້ ແລະ ອຸດສະຫະກຳໄມ້ແບບຍືນຍົງ
ແລະ ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊິ່ງຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ.

Circular GHG mitigation opportunities in Lao PDR

3.9. ຂໍ້ປະຕິບັດທີ 1: ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍ ແລະ ສິ່ງ
ເສດເຫຼືອ ໃນຕ່ອງໂສ້ຄຸນຄ່າອາຫານ

ລາຍລະອຽດຂອງຍຸດທະສາດ
ການຄາດຄະເນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າອາຫານທີ່ບໍ່ໄດ້ບໍລິໂພກ ສາມາດມີ
ສ່ວນເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວໃນທົ່ວໂລກໄດ້
8.0% .84 ສະນັ້ນ ການຫຼີກລ່ຽງສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກອາຫານ ແລະ
ການສູນເສຍອາຫານ 85 ຈຶ່ງເປັນໂອກາດໃນການຫຼຸດຜ່ອນຜົນ
ກະທົບຫລາຍທີ່ສຸດ.86 ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ປະມານ
26% ຂອງອາຫານທີ່ຜະລິດທັງຫມົດ ຈະຖືກຖິ້ມ ຫຼື ສູນເສຍ.
ການສູນເສຍອາຫານ ເກີດຂຶ້ນຫລາຍທີ່ສຸດໃນຊ່ວງໄລຍະການ
ຂົນສົ່ງອາຫານ ແລະ ການເກັບຮັກສາ.87
ການຫຼຸດອັດຕາການສູນເສຍອາຫານ ສາມາດຫຼີກລ່ຽງການ
ປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວໄດ້ຈາກອາຫານທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກບໍລິໂພກ
ແຕ່ວ່າສູນເສຍໃນຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າອາຫານ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງ
ສາມາດຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມຫມັ້ນຄົງດ້ານສະບຽບອາຫານໄດ້ອີກ
ດ້ວຍ. ເຖິງແມ່ນ ເສດຖະກິດຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ຈະຂະຫຍາຍ
ຕົວ, ປະມານ 23% ຂອງປະຊາກອນຍັງພົບພໍ້ບັນຫາການຂາດ
ສານອາຫານ.88 ໂດຍສະເພາະ ເດັກນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ ທີ່ມີ
ບັນຫາເລື່ອງນໍ້າຫນັກ ແລະ ຂະຫນາດໂຕທີ່ນ້ອຍເກີນໄປ ແລະ
ພັດທະນາການຂອງເດັກ ເຊັ່ນ: ເຕ້ຍແຄະ. ຄາດວ່າໄພພິບັດທາງ
ທໍາມະຊາດທີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາການ ຍັງຈະສ້າງ
ຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຫມັ້ນຄົງດ້ານສະບຽບອາຫານ.89
ຕົວຢ່າງຈາກສາກົນ
ປະມານ 13 % ຂອງຜົນລະປູກໃນ ສປປລາວ ແມ່ນມັນຕົ້ນ ເຊິ່ງ
ເປັນພືດຊະນິດດຽວທີ່ມີການຜະລິດຫລາຍທີ່ສຸດຕໍ່ປີ,90 ແລະ ມີ
ມູນຄ່າ 225 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.91 ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າຂອງມັນ
ຕົ້ນ ມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະສູນເສຍຫລາຍທີ່ສຸດໃນຊ່ວງໄລຍະຂົນສົ່ງ
ແລະ ຜົນລະປູກຈະບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຫຼັງຈາກການເກັບກ່ຽວ 48
ຊົ່ວໂມງ.92 ຈາກການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບ ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າມັນຕົ້ນຢູ່
ປະເທດ ກຸຢານາ (Guyana) ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການລົງທຶນ
ເຂົ້າໃນການຫຼຸດຜ່ອນການຖິ້ມ ແລະ ສູນເສຍສິ່ງເສດເຫຼືອ ໃນ
ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າສິນຄ້າ ແມ່ນໄດ້ຜົນຕອບແທນທີ່ດີ.93
ຕົວຢ່າງທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດອີກອັນຫນື່ງ ຈາກຄວາມພະຍາຍາມ
ຫຼຸດຜ່ອນການຖິ້ມ ແລະ ການສູນເສຍອາຫານແມ່ນມາຈາກ
ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າຫມາກມ່ວງ ໃນ ປະເທດ ບັງກະລາເທດ. ຊາວ
ກະສິກອນໄດ້ນໍາໃຊ້ຍຸດທະສາດທີ່ມີປະສິດທິພາບ ລວມທັງ ການ
ຂົນສົ່ງ ແລະ ການເກັບຜົນຜະລິດທີ່ປິດແໜ້ນ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການ
ປົນເປື້ອນ ແລະ ປ້ອງກັນສັດຕູພືດ ແລະ ເລືອກວິທີການລ້າງຢາງ
ຫມາກໄມ້ດ້ວຍນໍ້າຮ້ອນ. ຍຸດທະສາດນີ້ສາມາດຫຼຸດການສູນເສຍ
ຈາກ 38% ເປັນ 18% ອີງຕາມຂະບວນການໃນ ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ
ຂອງສິນຄ້າ ແລະ ສາມາດຫຼຸດການສູນເສຍໄດ້ເກືອບ 50% .
ກໍລະນີສຶກສາອື່ນໆຢູ່ໃນບັນດາປະເທດອາຊີໃຕ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ວ່າບາງປະເທດໄດ້ຫຼຸດການສູນເສຍອາຫານ ໂດຍການແຍກ
ແລະ ຖິ້ມຜົນລະປູກທີ່ເນົ່າເປື່ອຍອອກ ເພື່ອຫຼຸດການປົນເປື້ອນ
ຜົນລະປູກທີ່ດີໄດ້. ຍຸດທະສາດທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດອື່ນໄດ້ລວມມີ
ການນໍາໃຊ້ວິທີການປິດກ່ອງສິນຄ້າທີ່ເຫມາະສົມ ລະບາຍອາກາດ
ໄດ້ດີ, ໃສ່ໃຈການຂົນສົ່ງ ແລະ ການເກັບຮັກສາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ
ການປົນເປື້ອນຈາກພາຍນອກ ແລະ ປ້ອງກັນສັດຕູພືດ.94 ການ

ລົງທຶນທີ່ມີຕົ້ນທຶນຕໍ່າໃສ່ກ່ອງໄມ້ເກັບສິນຄ້າ, ການເກັບຮັກສາ
ແລະ ການຂົນສົ່ງອາດຫຼຸດການສູນເສຍລົງ 60% ໃນ ຕ່ອງໂສ້
ມູນຄ່າຫມາກຫຸ່ງ ຢູ່ໃນ ສປປລາວ, 85% ຂອງຫມາກເລັ່ນ ໃນ
ປະເທດກຳປູເຈຍ ແລະ 48% ຂອງຫມາກກ້ວຍ ໃນປະເທດ
ຫວຽດນາມ.95
ມີບໍລິສັດເປີດໃໝ່ຫລາຍແຫ່ງຢູ່ໃນຂົງເຂດອາຊຽນກຳລັງສະເໜີ
ທາງອອກໃນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກອາຫານ. ຕົວຢ່າງ
ບໍລິສັດ Lumitics ເປັນບໍລິສັດເປີດໃໝ່ຢູ່ ປະເທດ ສິງກະໂປ ທີ່
ພັດທະນາຫຸ່ນຍົນ ລະບົບ AI ທີ່ໃຊ້ເກັບສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ຊ່ວຍໃນ
ຄົວເຮືອນ ແລະ ຮ້ານອາຫານ.96 ບໍລິສັດ Garda Pangan ກໍ່
ເປັນບໍລິສັດເປີດໃໝ່ຂອງອິນໂດເນເຊຍ ທີ່ຊ່ວຍເລາະຢາຍອາຫານ
ທີ່ເຫຼືອຈາກຮ້ານອາຫານ ແລະ ງານຕ່າງໆ ໄປສູ່ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການ
ອາຫານນັ້ນເພື່ອດຳລົງຊີວິດ.97
ຂອບນະໂຍບາຍ
ຍຸດທະສາດການພັດທະນາດ້ານກະສິກຳ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ98 ມີ
ເປົ້າຫມາຍທີ່ຈະບັນລຸການຜະລິດທາງກະສິກຳທີ່ເປັນມິດ, ປອດ
ໄພ ແລະ ສະອາດ ໂດຍປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳດ້ານສຸຂະອະນາ
ໄມ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວໄດ້ເນັ້ນໃສ່ພຽງ
ແຕ່ການຜະລິດອາຫານ ແລະ ບໍ່ໄດ້ມີຍຸດທະສາດສະເພາະສຳລັບ
ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍອາຫານ ເຊັ່ນ: ການຫຼຸດຜ່ອນການ
ເສຍອາຫານຜ່ານການນຳໃຊ້ລະບົບຄຸ້ມຄອງຕ່ອງໂສ້ການສະຫ
ນອງອາຫານ. ເຖິງແມ່ນວ່າການຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍອາຫານ
ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍ
ເຮືອນແກ້ວ ແລະ ຮັບປະກັນທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ພ້ອມທັງ
ເປັນໂອກາດທາງທຸລະກິດທີ່ນ່າສົນໃຈ, ແຕ່ສິ່ງດັ່ງກ່າວ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ຖື
ເປັນສ່ວນຫນື່ງຂອງຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫ່ງຊາດ.99
ກໍລະນີທຸລະກິດ
ອີງຕາມອົງການ Project Drawdown®, ອັດຕາການຖິ້ມ
ອາຫານເຫັນວ່າຫຼຸດລົງ ປະມານ 50% .100 ເຊິ່ງຄາດວ່າ 40%
ຂອງອາຫານທີ່ສູນເສຍ ຫຼື ເຫຼືອຖິ້ມໃນປັດຈຸບັນ ສາມາດເກັບ
ຮັກສາໄວ້ ຫຼື ຂາຍຕໍ່ໃຫ້ກັບຜູ້ບໍລິໂພກ ໃນ ສປປ ລາວ. ຖ້າອີງ
ຕາມລາຄາຕະຫລາດທ້ອງຖິ່ນ101 ລາຍຮັບຂອງພາກເອກະຊົນຈະ
ເພີ່ມຂຶ້ນລວມ 1.5 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ/ປີ.
ການລົງທຶນໃນເບື້ອງຕົ້ນຈໍາເປັນຕ້ອງມີ: ຕູ້ຈັດເກັບ, ລັງຈັດເກັບ,
ເຄື່ອງອົບແຫ້ງ ແລະ ເຄື່ອງອັດຮີດ ແລະ ປັບປຸງການຂົນສົ່ງ ເຊິ່ງ
ເພີ່ມລາຍຈ່າຍສໍາລັບຊັບສິນຄົງທີ່ (CAPEX) ປະມານ 300
ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ການລົງທຶນໃສ່ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດ
ສ້າງຜົນກຳໄລໄດ້ ໂດຍຊ່ວຍເກັບຜະລິດຕະພັນອາຫານເພື່ອຂາຍ
ໄດ້ຫລາຍຂື້ນ: ດ້ວຍລາຍຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານ 1.4 ຕື້ໂດລາ
ສະຫະລັດ/ປີ, ກໍາໄລຈາກການດໍາເນີນງານ 130 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ/ປີ. ເຊິ່ງຫມາຍຄວາມວ່າ ການລົງທຶນໃນເບື້ອງຕົ້ນ
ສາມາດໄດ້ຮັບທຶນຄືນພາຍໃນສອງປີ.
ລາຍຮັບເຫຼົ່ານີ້ອາດເບິ່ງວ່າເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ແຕ່ ໂດຍການຄົ້ນຄວ້າ
ກ່ຽວກັບກໍລະນີທຸລະກິດກ່ຽວກັບອາຫານເສດເຫຼືອ ໄດ້ຮັບການ
ຢືນຢັນ ວ່າເປັນໄປໄດ້. ສະຖາບັນຊັບພະຍາກອນໂລກ (World
Resources Institute) ຄາດຄະເນສຳລັບ 12 ປະເທດໃນ
ເອີຣົບ ວ່າ ທຸກໆ 1 ໂດລາສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ລົງທຶນໃສ່ການຫຼຸດ
ເສດອາຫານ ແລະ ການສູນເສຍອາຫານ ຈະສາມາດສ້າງລາຍ
ຮັບໄດ້ເຖິງ 14 ໂດລາສະຫະລັດ.102 ການຄົ້ນຄ້ວາການປູກພືດ
ທົ່ວໄປ ທີ່ ສປປ ລາວ ກໍ່ປູກເຊັ່ນກັນ, ເຊັ່ນ: ການປູກມັນຕົ້ນ
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$1.5 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ

ມູນຕ່າຂອງເສດອາຫານ ແລະ ການສູນເສຍອາຫານ
ສາມາດຫລີກລ່ຽງໄດ້ 1.5 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ ຕໍ່ປີ

ໃນປະເທດ ກຸຢານາ (Guyana) ສາມາດຢືນຢັນໄດ້ວ່າ ການ
ລົງທຶນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໃຫ້ຜົນຕອບຮັບທີ່ດີ. ການລົງທຶນໃສ່ເຄື່ອງມື
ເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ ສ້າງລາຍຮັບເພີ່ມເຕິມອີກ 194 ໂດລາ
ສະຫະລັດ ສໍາລັບເນື້ອທີ່ດິນປູກ 10 ເອເຄີ (ປະມານ 4 ເຮັກຕາ)
ແລະ ການລົງທຶນໃສ່ລັງຈັດເກັບທີ່ໃຊ້ລະຫວ່າງການເກັບກ່ຽວຜົນ
ຜະລິດ ສ້າງລາຍຮັບເພີ່ມເຕິມອີກ 233 ໂດລາສະຫະລັດ ຕໍ່ເນື້ອ
ທີ່ດິນ 5 ເອເຄີ. (ປະມານ 2 ເຮັກຕາ).103
ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ
ລັດຖະບານຄວນພິຈາລະນາສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ
ຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອອາຫານ ໂດຍອີງໃສ່ຮູບແບບຂອງປະເທດ
ສິງກະໂປ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງສາມາດພິຈາລະນາວິທີການສົ່ງເສີມ
ການປະດິດສ້າງຂອງພາກເອກະຊົນໃນໄລຍະຜ່ານມານີ້ ເຊັ່ນ:
ການພັດທະນາແອັບພລິເຄຊັ່ນ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອຊ່ວຍຫຼຸດ
ຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການຜະລິດກະສິກໍາ. ສປປ ລາວ ຍັງ
ສາມາດຮຽນຮູ້ຈາກນະວັດຕະກໍາໃໝ່ໆທີ່ຊ່ວຍແກ້ໄຂເລື່ອງສິ່ງ
ເສດເຫຼືອຈາກອາຫານໃນປະເທດສິງກະໂປ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ.
ຂໍ້ປະຕິບັດງານທີ່ສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍອາຫານ ເຊິ່ງ
ລວມມີດັ່ງນີ້:
• ຫຼຸດຜ່ອນໄລຍະຫ່າງ ຈາກຈຸດເກັບກ່ຽວໄປຫາບ່ອນປຸງແຕ່ງ
ຫຼື ບ່ອນຂາຍ; 104
• ລົງທຶນໃສ່ໂຄງການລິເລີ່ມເພື່ອປັບປຸງຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ສັດຕູ
ພືດ ແລະ ພະຍາດຂອງພືດເຊັ່ນ: ໂຮງງານຂະຫຍາຍ ພັນກ້ານ
ມັນຕົ້ນທີ່ສະອາດ; 105
• ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກເພື່ອປັບປຸງວິທີການເກັບກ່ຽວ;
• ຄວນມີຕູ້ເກັບຮັກສາທີ່ພຽງພໍ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ສຳຜັດກັບຄວາມ
ຊຸ່ມ, ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ປ້ອງກັນສັດຕູພືດ ໂດຍການໃຊ້ຖົງ
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•

ສູນຍາກາດ ຫຼື ຖັງເກັບໂລຫະ ຫຼື ລັງວາງຊ້ອນກັນເພື່ອຫຼຸດ
ແຮງກົດເຕັງກັນເອງຂອງຜະລິດຕະພັນ;
ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງປຸງແຕ່ງ, ເຄື່ອງອົບແຫ້ງໂດຍໃຊ້ພະລັງງານ
ແສງຕາເວັນ, ເຄື່ອງຂູດ ແລະ ເຄື່ອງກົດ ແບບເຄື່ອນທີ່ ຖ້າ
ເປັນໄປໄດ້;
ຈັດຈ້າງຜູ້ຮັບເຫມົາ ແລະ ສ້າງຈຸດຮັບສິນຄ້າ ແລະ ເພື່ອຊ່ວຍ
ຂົນສົ່ງຜະລິດຕະພັນໄປຍັງຕະຫລາດ ແລະ ສາງເກັບສິນຄ້າ
ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍໃນຊ່ວງເກັບຮັກສາສິນຄ້າ; ແລະ
ປັບປຸງສະພາບການຂົນສົ່ງ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບຕູ້ເກັບ
ຄວາມເຢັນ.106

•
ຜົນກະທົບ
ຕາມການຄາດຄະເນ, ເຫັນວ່າ ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກຄົວເຮືອນ ຢູ່
ສປປ ລາວ ມີສິ່ງເສດເຫຼືອປອດສານຜິດ ປະມານ 64% .107
ຫຼື ປະມານ 670,000 ໂຕນ/ປີ ແມ່ນເສດອາຫານຢ່າງດຽວ.108
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເມື່ອລວມເອົາ 26% ຂອງປະລິມານເສດ
ອາຫານ, ການສູນເສຍອາຫານ (ຫຼື ການສູນເສຍໃນລະຫວ່າງ
ການຂະບວນການປຸງແຕ່ງອາຫານ), ຜົນຜະລິດທີ່ສູນເສຍ
ຫຼັງຈາກເກັບກ່ຽວທັງຫມົດ ແມ່ນລວມເຂົາກັນເປັນຜົນລວມ
ຂອງປະລິມານເສດອາຫານອິນຊີ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ ປະລິມານເສດ
ອາຫານ ແລະ ອາຫານທີ່ສູນເສຍ ເພີ່ມສູງຂຶ້ນເຖິງ 6.4 ລ້ານໂຕນ
(MtCO2e)/ປີ. ເມື່ອຄິດໄລ່ການປ່ອຍທາດອາຍກາກບອນຈາກ
ປະລິມານດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີ 8.3 ລ້ານໂຕນ (MtCO2e)/ປີ ຈາກ
ການຜະລິດອາຫານທັງຫມົດຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.109
ເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແມ່ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອາຫານ
ເສດເຫຼືອໃນໂລກໃຫ້ໄດ້ 50% ພາຍໃນປີ 2030.110 ອົງການ
Project Drawdown ຢືນຢັນວ່າເປົ້າຫມາຍດັ່ງກ່າວສອດຄ່ອງ
Circular GHG mitigation opportunities in Lao PDR

ກັບຄວາມເປັນຈິງ.111 ເມື່ອປະເມີນທ່າແຮງການຫຼຸດຜ່ອນການ
ປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ຈາກການຫຼຸດປະລິມານເສດອາຫານ
ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຄາດຄະເນວ່າອາດຫຼຸດໄດ້ຫລາຍກວ່າ
40% . ໃນແຜນຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ, ຂໍ້ປະຕິບັດດັ່ງກ່າວ
ຄາດວ່າຈະຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນປີ 2022 ໂດຍຈະຖືກຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດແບບເຕັມຕົວ ໃນປີ 2030. ສະນັ້ນ,ຈົນຮອດປີ 2030
ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຈະຫຼຸດລົງເຖິງ 3.5 ລ້ານໂຕນ
(MtCO2e)/ປີ.
ທ່າງແຮງດ້ານ GDP ຂອງ ຂໍ້ປະຕິບັດນີ້ ແມ່ນມູນຄ່າຂອງອາ
ຫານທັງຫມົດທີ່ສາມາດຮັກສາໄວ້ໄດ້ ຄາດວ່າປະມານ 1.5 ຕື້
ໂດລາສະຫະລັດ ເຊິ່ງອາດສາມາດຊ່ວຍສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໄດ້
ເຖິງ 260,000 ວຽກ.112
ການຫຼຸດຜ່ອນເສດອາຫານ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ຍັງສາມາດຫຼຸດການ
ປ່ອຍທາດອາຍແກ໊ສເມເທນ ໃນສະຫນາມຂີ້ເຫຍື້ອໄດ້. ການ
ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍພິດເຫຼົ່ານີ້ ບໍ່ໄດ້ຖືກພິຈາລະນາເຂົ້າ
ໃນທ່າແຮງຫຼຸດຜ່ອນເສດອາຫານ ແລະ ການສູນເສຍອາຫານ.
ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ, ບັນຫານີ້ຖືວ່າສຳຄັນຫລາຍ. ສຳລັບ ແຜນ
ງານແຫ່ງຊາດ NDC ສະບັບປັບປຸງ, ການປ່ອຍທາດອາຍພິດ
ຈາກບ່ອນຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອແມ່ນຄາດວ່າຈະມີເຖິງ 81,000 ໂຕນ
tCO2e/ປີ ໃນປີ 2020.113 ການຄຳນວນນີ້ເປັນຕົວເລກທີ່
ຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ, ເນື່ອງຈາກແຫຼ່ງອື່ນໄດ້ລະບຸວ່າການປ່ອຍ
ທາດອາຍພິດ ອາດມີເຖິງ 110,182 ໂຕນ tCO2e/ປີ ສະເພາະ
ຢູ່ໃນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເທົ່ານັ້ນ. ເຊິ່ງປະຊາກອນຢູ່ໃນ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ກວມເອົາ 13% ຂອງປະຊາກອນລາວ
ທັງຫມົດ.
ຂະແຫນງການທີ ່ ຕ ິ ພ ັ ນ ກັ ບ ຂໍ ້ ປ ະຕິ ບ ັ ດ ນີ ້
ພາຍໃນປະເທດ

ຂະແຫນງກະສິ ກ ຳ, ຂະແຫນງຂົ ນ ສົ ່ ງ , ອຸ ດ ສະຫະກຳປຸ ງ ແຕ່ ງ ອາຫານ, ຮ້ າ ນຄ້ າ ຂາຍຍ່ ອ ຍ ແລະ ຜູ ້ ບ ໍ ລ ິ ໂ ພກ.

ສາກົ ນ

n/a

ຂະແຫນງການ ຈາກອົ ງ ການ IPCC ທີ ່ ຕິ ດ ພັ ນ ກັ ບ ມາດຕະການຫຼ ຸ ດ ຜ່ ອ ນຜົ ນ ກະທົ ບ
ພາຍໃນປະເທດ

3A ສັ ດ ລ້ ຽ ງ, 3B2 ທີ ່ ດ ິ ນ ປູ ກ ຝັ ງ , 3C ແຫຼ ່ ງ ສະສົ ມ ລວມ ແລະ Non-CO 2 ແຫຼ ່ ງ ປ່ ອ ຍທາດອາຍຜິ ດ ເທິ ງ ດິ ນ , 4A ການ
ຖິ ້ ມ ຂີ ້ ເ ຫຍື ້ ອ ມູ ນ ຝອຍ

ສາກົ ນ

n/a

ຕົ ວ ຊີ ້ ວ ັ ດ ເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ ແລະ ສິ ່ ງ ແວດລ້ ອ ມ
ທ່ າ ແຮງ GDP (ລ້ າ ນໂດລາສະຫະລັ ດ )
ທ່ າ ແຮງການສ້ າ ງວຽກເຮັ ດ ງານທຳ (ວຽກ)

1,500
260,000
2,580,000

ຂີ ້ ເ ຫຍື ້ ອ ທີ ່ ຫ ຼ ີ ກ ລ້ ຽ ງໄດ້ (ໂຕນ/ປີ )

ກໍ ລ ະນີ ທ ຸ ລ ະກິ ດ
CAPEX (ລ້ າ ນໂດລາສະຫະລັ ດ )
ມູ ນ ຄ່ າ ປັ ດ ຈຸ ບ ັ ນ ສຸ ດ ທິ (ລ້ າ ນໂດລາສະຫະລັ ດ ໃນໄລຍະ 2022-2050)
ຄື ນ ທຶ ນ ມາດຕະຖານ (ປີ )

300
1,600
2.3
-18

ຄ່ າ ຫຼ ຸ ດ ຜ່ ອ ນສ່ ວ ນເພີ ່ ມ (ໂດລາສະຫະລັ ດ /ໂຕນ (CO 2 e)/ປີ )

ທ່ າ ແຮງການຫຼ ຸ ດ ຜ່ ອ ນ GHG (ລ້ າ ນໂຕນ (MtCO 2 e)/ປີ )
2030
2040

3.5
3.7
3.9

2050

UNDP / Shifting Paradigms

49

3.10. ຂໍ້ປະຕິບັດທີ 2: ລວມການຜະລິດກະສິກຳທີ່
ສາມາດປັບຕົວຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເຂົ້າກັບ
ຂະບວນການຢັ້ງຢືນຜະລິດຕະພັນປອດສານພິດ

ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ປຸ໋ຍໃນຂັ້ນແຂວງ ເຊິ່ງຖືກ
ລາຍງານວ່າການນຳໃຊ້ປຸ໋ຍມີປະລິມານ 0.8 ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ
ແລະ ລະບຸຕື່ມວ່າ ການຄ້າຂາຍປຸ໋ຍບໍ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ
ຕາມສະຖິຕິຂອງລັດຖະບານ. ນອກນັ້ນ, ການໃຊ້ຢາຂ້າແມງໄມ້
ແລະ ສານເຄມີ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຄົນ, ສັດ ແລະ
ສິ່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນບັນຫາລະດັບຊາດ.120

ການອະທິບາຍຍຸດທະສາດ
ກິດຈະກຳຈາກຂະແຫນງກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ ປ່ອຍທາດອາຍ
ພິດອອກສູ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ປະມານ 22 % ຈາກການປ່ອຍທາດ
ອາຍທັງຫມົດທົ່ວປະເທດ. ການປູກເຂົ້າ, ຕິດຕາມມາດ້ວຍ
ຂະບວນການໝັກບົ່ມໃນລຳໄສ້ຂອງສັດລ້ຽງ (ຂະບວນການ
ຜະລິດກາສເມເທນໃນທ້ອງຂອງສັດຄ້ຽວເອື້ອງ) ເປັນແຫຼ່ງປ່ອຍ
ທາດອາຍພິດຕົ້ນຕໍ. ແຜນງານແຫ່ງຊາດ NDC ສະປັບປັບປຸງ
ໄດ້ນຳເອົາການປ່ຽນແປງລະບົບການຄຸ້ມຄອງນໍ້າ ມາເປັນຫນື່ງໃນ
ກິດຈະກໍາຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍຈາກກິດຈະກຳປູກຝັງ ໃຫ້
ເຂົ້າຕາມສະພາບເງື່ອນໄຂຂອງດິນທົ່ງນາ,115 ແຕ່ຍັງມີຫລາຍ
ກິດຈະກຳທີ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍ
ທາດອາຍຈາກຂະບວນການການຜະລິດອາຫານ.

ລະບົບການຜະລິດກະສິກຳແບບທັນສະໄຫມ ສາມາດລວມເອົາ
ການເພາະພັນພືດພັນໃໝ່ຫລາກຫລາຍຊະນິດ. ສປປ ລາວ ມີ
ປະສົບການກ່ຽວກັບການເພາະພັນແນວພັນເຂົ້າຫລາຍຊະນິດ ໃຫ້
ເຫມາະສົມກັບສະພາບຂອງປະເທດ, ທັງໃນດ້ານເງື່ອນໄຂດ້ານ
ການກະສິກໍາ ລວມທັງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກຕໍ່ກັບ
ລັກສະນະຂອງສິນຄ້າສະເພາະ. ໃນໂຄງການທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ເຂດ
ປົກຄອງອື່ນ ປະສົບຜົນສໍາເລັດໜ້ອຍກວ່າ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າໃຫ້
ຄວາມສໍາຄັນກັບຜົນຜະລິດຫລາຍກວ່າຄຸນນະພາບ.121

ຂະແຫນງກະສິກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກັບເຫດການ
ສະພາບອາກາດທີ່ຮຸນແຮງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ
ໄພແຫ້ງແລ້ງ. ຜົນກະທົບທີ່ເກີດຂຶ້ນທັນທີຕໍ່ກັບຄົວເຮືອນທີ່ດ້ອຍ
ໂອກາດ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອເຂົາເຈົ້າ ດ້ານຄວາມປອດໄພ
ທາງສະບຽງອາຫານທັນທີ. ເຫດການສະພາບດິນຟ້າອາກາດທີ່
ຮຸນແຮງເຫຼົ່ານີ້ ອາດຈະຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຕາມການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດທີ່ປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.116 ສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຕໍ່ຈາກ
ສະພາບອາກາດທີ່ຮຸນແຮງແມ່ນ ການປ່ຽນແປງການປະຕິບັດໃນ
ຂະແຫນງກະສິກໍາ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການປູກພືດເສດຖະກິດ, ການປູກ
ພືດຊະນິດດຽວ, ການຫຼຸດໄລຍະເວລາຂອງການປ່ອຍໃຫ້ເປັນປ່າ,
ການເຮັດໃຫ້ດິນຊຸດໂຊມ, ການເຊາະເຈື່ອນ ແລະ ການເຮັດໃຫ້
ສະພາບທາດອາຫານໃນດິນ ແລະ ທາດອິນຊີຂອງດິນຫຼຸດລົງ.117
ລະບົບການຜະລິດກະສິກຳແບບທັນສະໄຫມ118 ນຳສະເໜີການ
ປະສົມປະສານຂອງມາດຕະການທີ່ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍ
ເຮືອນແກ້ວ ໃນຂະນະດຽວກັນຍັງເພີ່ມຄວາມທົນທານຂອງການ
ຜະລິດທາງກະສິກໍາ ຕໍ່ກັບຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຂະບວນການນີ້ ສາມາດບັນລຸໄດ້ໂດຍ
ການນຳໃຊ້ການປະສົມປະສານຂອງມາດຕະການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ການຄຸ້ມຄອງດິນ ແລະ ທາດອາຫານ, ການເກັບກ່ຽວ ແລະ ການ
ນໍາໃຊ້ນໍ້າ, ການຈັດການຄວາມຫລາກຫລາຍທາງດ້ານຊີວະນາ
ພັນ, ການຄວບຄຸມສັດຕູພືດ ແລະ ພະຍາດ ແລະ ການນໍາໃຊ້
ແນວພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ວັດສະດຸໃຊ້ໃນການປູກພືດທີ່ມີ
ຄວາມຫລາກຫລາຍ ແລະ ຖືກດັດແປງພັນທຸກຳມາເປັນຢ່າງດີ.
ການຄົ້ນຄວ້າທາງກະສິກຳສາມາດຊ່ວຍລະບຸໄດ້ວ່າພືດພັນໃດທີ່ເຫ
ມາະສົມທີ່ສຸດສຳລັບສະຖານທີ່ວະເພາະໃດຫນື່ງ.
ສປປ ລາວ ໃຊ້ປຸ໋ຍເຄມີ ແລະ ຢາຂ້າສັດຕູພືດຂ້ອນຂ້າງໜ້ອຍ.
ສໍາລັບພືດບາງຊະນິດການໃສ່ປຸ໋ຍໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນຕໍ່າກວ່າ 100
ເທົ່າ ເມື່ອປຽບກັບປະລິມານທີ່ມີການນຳໃຊ້ໃນປະເທດໄຕ້ຫວັນ
ຫຼື ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ.119 ສິ່ງນີ້ເປັນພື້ນຖານທີ່ດີໃຫ້ແກ່ການຢັ້ງຢືນ
ຜະລິດຕະພັນຕາມມາດຖານການຜະລິດ ຜະລິດພັນປອດສານພິດ
ທີ່ຊ່ວຍສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,
ສະຖິຕິການໃຊ້ປຸ໋ຍຕ້ອງຢູ່ໃນເກນທີ່ຖືກຕ້ອງ. ບັນດາຊ່ຽວຊານ
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ຕົວຢ່າງຈາກສາກົນ
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜົນຜະລິດເພື່ມຂຶ້ນດ້ວຍການນຳໃຊ້ລະບົບ
ການຜະລິດກະສິກຳແບບທັນສະໄຫມ. ລະບົບການທົດລອງເພີ່ມ
ຜົນຜະລິດຈາກການປູກເຂົ້າ ມີຊາວກະສິກອນເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ
ປະມານ 15,000 ຊາວກະສິກອນ ເຊິ່ງທຳການຜະລິດກະສິກຳຢູ່
ລຽບຕາມເຂດລຸ່ມແມ່ນຳ້ຂອງ ພົບວ່າຜົນຜະລິດຈາກການປູກເຂົ້າ
ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 52% . ຜົນຕອບແທນທາງດ້ານການເງິນສໍາລັບ
ຊາວກະສິກອນເພີ່ມຂຶ້ນ 70 % , ໃນຂະນະດຽວກັນ ສາມາດຫຼຸດ
ຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ຫຼຸດລົງເຖິງ 14 ຫາ 17 %
.122
ປະເທດອູການດາ ເປັນຜູ້ລິເລີ່ມການອອກໃບຢັ້ງຢືນ ແລະ ຮັບ
ຮອງກາຫມາຍສິນຄ້າສໍາລັບລະບົບການຜະລິດ ຜະລິດຕະພັນປອດ
ສານພິດ. ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບແມ່ນ ລາຍຮັບຈາກການສົ່ງອອກສິນຄ້າ
ປອດສານພິດທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 3.7 ລ້ານ
ໂດລາສະຫະລັດ ໃນສົກປີ 2003-2004 ເປັນ 22.8 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ ໃນສົກປີ 2007-2008. ໂຄງການນີ້ ຍັງຊ່ວຍຫຼຸດ
ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ແລະ ການໄຫລບ່າຂອງສານເຄມີ
ລົງສູ່ນໍ້າໜ້າດິນ.123 124
ຂອບນະໂຍບາຍ
ການພັດທະນາການຜະລິດກະສິກຳໃນ ສປປ ລາວ ເປັນສ່ວນ
ຫນື່ງໃນການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃນເຂດ
ຊົນນະບົດ, ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມໃນສັງຄົມ ແລະ ຫຼຸດ
ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງຊຸມຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດຕໍ່ກັບໄພພິບັດທາງ
ທຳມະຊາດ ແລະ ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງເສດຖະກິດໂລກ. ການ
ຫຼຸດການປູກພືດຊະນິດດຽວ ແລະ ສົ່ງເສີມການຜະລິດຮ່ວມ,
ການປູດພືດຫມູນວຽນ ແລະ ວິທີການອື່ນໆທີ່ຊ່ວຍໃນການ
ຮັກສາຄຸນນະພາບດິນ ແມ່ນບຸລິມະສິດແຫ່ງຊາດ. ຜົນກະທົບ
ທາງລົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈາກການໃຫ້ສຳປະທານ
ພື້ນທີ່ຂະຫນາດໃຫຍ່ສຳລັບການພັດທະນາການຜະລິດກະສິກຳ
ໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ລັດຖະບານຕ້ອງຂະຫຍາຍເວລາສຳລັບໂຄງການນີ້
ແລະ ໄດ້ສ້າງມາດຕະການປ້ອງກັນທີ່ເຫມາະສົມຕາມລະບຽບກົດ
ຫມາຍ.125
ໃນປະຈຸບັນນີ້, ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ປີ
2019 ໄດ້ໃຫ້ສິດປະໂຫຍດທາງພາສີ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດກະສິກຳສະອາດ ແລະ ການປຸງແຕ່ງ
Circular GHG mitigation opportunities in Lao PDR

52%

ການທົດລອງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງເຂົ້າ ໄດ້ສະແດງໃຫ້
ເຫັນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຜົນຜະລິດເຂົ້າ ເຖິງ 52%

ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳທີ່ທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.126 ມາດຕາ
35 ຂອງດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ປີ 2019
ໄດ້ກວມເອົາສິດທິ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກະຊວງກະສິກຳ
ແລະ ປ່າໄມ້ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດກະສິກຳແບບທັນສະໄຫມ
ລວມເຖິງ ວຽກງານຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ ສາຍພັນພືດ ແລະ
ສັດ ທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ສະພາບອາກາດ, ການສົ່ງເສີມເຕັກ
ໂນໂລຊີ ແລະ ເຕັກນິກການຜະລິດທີ່ດີ ແລະ ສະຖານີອຸຕຸວິທະຍາ
ດ້ານການກະເສດ.127

ຂອງການຜະລິດເພີ່ມເຕີມ, ສ່ວນໃດຂາຍໃນລາຄາຕະຫລາດ
ທ້ອງຖິ່ນ131 ແລະ ສ່ວນໃດຂາຍໃນລາຄາສົ່ງອອກ132 ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້
ຖືກໃຊ້ເຂົ້າໃນການຄິດໄລ່ລາຍຮັບເພີ່ມເຕີມຂອງພາກເອກະຊົນ.
ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບແມ່ນ ລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ 1.0 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ/ປີ
ຈາກການຈຳໜ່າຍສິນຄ້າກະສິກຳ.

ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບຂໍ້ສະເໜີດ້ານການຕັ້ງເປົ້າຫມາຍຄວາມເປັນ
ກາງຂອງດິນຊຸດໂຊມ (Voluntary Land Degradation
Neutrality (LDN) Target Setting) ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ
ຈົນເຖິງປີ 2030 ນັບຈາກປີ 2020 ໂດຍເປັນປີທີ່ໄດ້ຮັບການ
ຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສາກົນ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອປັບປຸງການຟື້ນຟູໃນ
ດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ, ປ່າໄມ້ ແລະ ທີ່ດິນ.128
ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນກະສິກຳ ປີ
2020 ເຖິງ ປີ 2025 ແລະ ສິໄສທັດປີ 2020 ຫາ ປີ 2030 ມີ
ຈຸດປະສົງທີ່ຈະນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເພື່ອປ້ອງກັນສັກກະຍາພາບໃນ
ການຜະລິດຂອງຕອນດິນ, ປ້ອງກັນການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນ,
ພັດທະນາລະບົບນິເວດທາງກະສິກຳແບບອະນຸລັກ ແລະ ການ
ອະນຸລັກຄວາມຫລາກຫລາຍທາງຊີວະນານາພັນ ແລະ ໂຄງການ
ກະສິກຳສີຂຽວ.129

ການລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນຈໍາເປັນຕ້ອງສ້າງແຜນງານຮັບຮອງ, ນໍາໃຊ້
ວັດສະດຸຮັບໃຊ້ການປູກຝັງທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່
ຊາວກະສິກອນ ລວມທັງຫມົດແມ່ນ 1.1 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ.
ລວມກັບລາຍຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານ 800 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ/ປີ, ກໍາໄລຈາກການດໍາເນີນງານໂດຍປະມານຢູ່ທີ່ 200
ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເຊິ່ງສາມາດໄດ້ຮັບທຶນຄືນພາຍໃນຫົກປີ.
ການຄາດຄະເນນີ້ ຍັງບໍ່ທັນສາມາດປະເມີນຄ່າຂອງການປັງປຸງ
ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຂອງການ
ຜະລິດກະສິກໍາ. ເຖິງວ່າຈະບໍ່ລວມການປະເມີນດັ່ງກ່າວ, ແຕ່ບົດ
ຄົ້ນຄວ້າຢັ້ງຢືນວ່າ ການຜະລິດກະສິກໍາທີ່ສາມາດປັບຕົວຕໍ່ການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແມ່ນສາມາດນຳໃຊ້ໃນທາງການຄ້າ
ໄດ້. ການຄົ້ນຄ້ວາຢູ່ໃນປະເທດມາລາວີສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການ
ຈັດການທີ່ດິນໄດ້ເພີ່ມອັດຕາກໍາໄລຂັ້ນຕົ້ນ ເຖິງ 47% ແລະ
61% ໃນການຈັດການທາດອາຫານ.133 ນອກນັ້ນ, ອົງການ
ອາຫານ ແລະ ກະສິກຳ (FAO) ຍັງຢັ້ງຢືນຢືນກ່ຽວກັບຄວາມ
ສາມາດໃນການສ້າງກໍາໄລຈາກກໍລະນີສຶກສາຕ່າງໆ ອີກດ້ວຍ.134

ກໍລະນີທຸລະກິດ
ການຜະລິດກະສິກໍາທີ່ສາມາດປັບຕົວຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດສາມາດເພີ່ມຜົນຜະລິດໄດ້. ໃນກໍລະນີທຸລະກິດ ຄາດວ່າ
ສາມາດຂາຍເຂົ້າ, ມັນຕົ້ນ, ອ້ອຍ ແລະ ຜັກ ໄດ້ເຖິງ 45% .
ມູນຄ່ານີ້ຖືວ່າຍັງຕໍ່າກວ່າທີ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນລະບຸໄວ້ ກ່ຽວກັບການ
ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຜົນຜະລິດທີ່ແທ້ຈິງ.130 ເຊິ່ງຄາດວ່າຜົນຜະລິດ
ເພີ່ມເຕີ່ມນີ້ຈະຂາຍຢູ່ ສປປ ລາວ 50% ແລະ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອ
ແມ່ນສົ່ງອອກ. ອັດຕາສ່ວນເຫຼົ່ານີ້ກໍານົດວ່າ ສ່ວນໃດເປັນສ່ວນ

ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ
ສປປ ລາວ ໄດ້ສ້າງກົດຫມາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດທີ່ຫັດກຸມ ເພື່ອ
ສົງເສີມການຜະລິດກະສິກຳສະອາດ, ປອດໄພ ແລະ ເປັນມິດກັບ
ສິ່ງແວດລ້ອມ. ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີແນວທາງປະຕິບັດທາງກະສິກຳ
ທີ່ດີ ສຳລັບຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ຈະໄດ້ຮັບກາຫມາຍ
ຜະລິດຕະພັນຈາກກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້. ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ
ລວມມີດັ່ງນີ້:
• ເພີ່ມທະວີການສະຫນັບສະຫນູນຜະລິດຕະພັນທີ່ມີແນວທາງ
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ປະຕິບັດທາງກະສິກຳທີ່ດີ ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ້ຜະລິດມີຄວາມ
ຕ້ອງການໃຊ້ກາຫມາຍດັ່ງກ່າວຫລາຍຂຶ້ນ;
ອ້າງອີງເຖິງແນວທາງຂອງອາຊຽນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງສານ
ອາຫານ ແລະ ດິນ135 ເພື່ອສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງບັນຫາດັ່ງກ່າວ;
ສົ່ງເສີມກຸ່ມດຳເນີນວຽກງານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຢູ່ໃນ
ສປປ ລາວ ເພື່ອໃຫ້ກຸ່ມດັ່ງກ່າວມີຊ່ອງທາງເພີ່ມຂຶ້ນໃນການ
ສະຫນັບສະຫນູນການປະຕິບັດທີ່ດີດ້ານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້;
ສືບຕໍ່ສ້າງຈິດສຳນຶກໃຫ້ແກ່ກະສິກອນລາວ ກ່ຽວກັບບໍລິການ
ຂອງສະພາບອາກາດ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ສຳລັບການຜະລິດ
ກະສິກຳ ແລະ ນຳໃຊ້ເພື່ອສ້າງຂໍ້ມູນປິຕິທິນການປູກພືດທີ່
ເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະ;
ສ້າງໂຄງການທົດລອງ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການເພີ່ມເຕີມ ທີ່ຊ່ວຍ
ສະຫນັບສະຫນູນການປະຕິບັດດ້ານກະສິກຳທີ່ປ່ອຍທາດອາຍ
ກາກບອນຕ່ຳ ເຊັ່ນ: ການໄຖພູນດິນ ແລະ ການປູກພືດປົກ
ຄຸມ;
ສ້າງໃຫ້ກະສິກຳທັນສະໄຫມເປັນແນວຄວາມຄິດຕົ້ນຕໍສຳລັບ
ການປຶກສາຫາລືຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງພາຍໃນກຸ່ມດຳເນີນວຽກງານ
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ;
ພິຈາລະນາປັບປຸງນິຕິກຳ ຫຼື ມາດຕະການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້
(ເຊັ່ນ: ແນວທາງປະຕິບັດດ້ານກະສິກຳທີ່ດີ) ໃຫ້ສອດຄ່ອງ
ກັບແນວທາງຂອງຂົງເຂດອາຊຽນ ສຳລັບການສົ່ງເສີມການ
ຜະລິດກະສິກຳທັນສະໄຫມ; 136
ສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມການຮັບຮູ້ແນວທາງການປະຕິບັດກະສິກຳທີ່ດີ
ລະຫວ່າງ ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກ;
ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາພືດທີ່ທົນຕໍ່ສະພາບອາກາດ
ແລະ ການປະຕິບັດດ້ານກະສິກຳຕາມສະພາບໃນປະເທດລາວ;
ແລະ
ສະຫນັບສະຫນູນການຮ່ວມມືພາຍໃນອາຊຽນໃນການຄົ້ນ
ຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ, ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ຝຶກ
ອົບຮົມກ່ຽວກັບການຜະລິດກະສິກຳທັນສະໄຫມ.

ມາດຕະການສະເພາະສຳລັບກະສິກຳທັນສະໄຫມທີ່ດຳເນີນການ
ຄວນຈະເປັນສ່ວນຫນື່ງຂອງຍຸດທະສາດເພື່ອປັບປຸງຄວາມສາມາດ
ຕ້ານທານຕໍ່ສະພາບອາກາດ, ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນ
ແກ້ວ ແລະ ເພີ່ມຜົນຜະລິດ. ຂໍ້ແນະນຳຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ເນັ້ນໃສ່ພືດ
ເສດຖະກິດເທົ່ານັ້ນ ເຊັ່ນ: ເຂົ້າ, ມັນຕົ້ນ, ຕົ້ນອ້ອຍ ແລະ ຜັກ
ເຊິ່ງລວມກັນແລ້ວ ກວມເອົາ 70% ຂອງ ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ
ທັງຫມົດ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ເຖິງແມ່ນວ່າແນວທາງການປະຕິບັດ
ທີ່ດີຈະຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຂອບເຂດທີ່ຈຳກັດ ແຕ່ແນວທາງດັ່ງ
ກ່າວລວມເອົາລະບົບຂອງເຂົ້າທົດແທນ, ການຄຸ້ມຄອງການປູກ
ພືດຮ່ວມ ແລະ ການກະຈາຍພັນພືດ, ການຮັບເອົາພັນພືດທີ່ທົນ
ຕໍ່ຄວາມກົດດັນ ແລະ ການຈັດການຫຼັງການເກັບກ່ຽວ ແລະ ການ
ຜະລິດເມັດພັນ.137
ມາດຕະການບູລະມະສິດລວມມີ:
• ເລັ່ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການແກ້ໄຂການຄຸ້ມຄອງນໍ້າໃນການ
ປູກເຂົ້າເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເມເທນ; 138
• ເພາະພັນແນວພັນພືດ ແລະ ເຜີຍແຜ່ນຳໃຊ້ແນວພັນເຂົ້າ ແລະ
ສາລີ ທີ່ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ການຈົມ
ຢູ່ໃຕ້ພື້ນນໍ້າໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ທີ່ເຫມາະສົມກັບສາມລະບົບນິເວດ
ວິທະຍາ (ເຂດເນີນສູງ, ເຂດທົ່ງພຽງນໍາໃຊ້ຊົນລະປະທານ
ແລະ ເຂດທົ່ງພຽງເພິ່ງພານໍ້າຝົນ) ແລະ139
• ໃຫ້ບໍລິການເພີ່ມເຕີມ ທີ່ຊ່ວຍສະຫນັບສະຫນູນການປະຕິບັດ
ດ້ານກະສິກຳທີ່ປ່ອຍທາດອາຍກາກບອນຕ່ຳ ເຊັ່ນ: ການໄຖ
ພູນດິນ ແລະ ການປູກພືດປົກຄຸມ.140
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ການນຳເອົາລະບົບການຜະລິດກະສິກຳແບບທັນສະໄຫມ ມານຳ
ໃຊ້ຢ່າງປະສົບຜົນສຳເລັດນັ້ນ ຈຳເປັນຕ້ອງມີການດຳເນີນງານ
ຢູ່ໃນກິດຈະກຳໃນ ແລະ ນອກພື້ນທີ່ກະສິກຳ ແທນທີ່ຈະນຳສະເໜີ
ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານວິຊາການພຽງຢ່າງດຽວ.141 ໂດຍປົກກະຕິ
ແລ້ວ ຂໍ້ປະຕິບັດດ້ານກະສິກຳເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການສົ່ງເສີມດ້ານ
ບໍລິການ, ລວມທັງການຝຶກອົບຮົມລະບົບການຜະລິດກະສິກຳ
ແບບທັນສະໄຫມ ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ. ເມື່ອກິດຈະກຳດັ່ງ
ກ່າວຖືກນໍຳໃຊ້, ສປປ ລາວ ຈະສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການນຳເຂົ້າ
ຂອງສານເຄມີ ທີ່ເອົານຳມາໃຊ້ເປັນປຸຍໃສ່ໃນດິນກະສິກຳ ແລະ
ຄວບຄຸມສັດຕູພືດ. ການປະຕິບັດແບບນີ້ ສາມາດສ້າງໂອກາດໃນ
ການອອກໃບຢັ້ງຢືນຜະລິດຕະພັນປອດສານພິດຢ່າງກວ້າງຂວາງ
ເຊິ່ງສາມາດສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ກັບສິນຄ້າກະສິກໍາ. ການຜະລິດ
ກະສິກຳສະອາດ ແລະ ປອດສານພິດ ແມ່ນຫນື່ງໃນຈຸດປະສົງຂອງ
ຍຸດທະສາດການພັດທະນາສີຂຽວ.142
ຜົນກະທົບ
ການຜະລິດກະສິກໍາທີ່ສາມາດປັບຕົວຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດ ສາມາດເພີ່ມຜົນຜະລິດເຂົ້າ ໄດ້ເຖິງ 45% (ບາງແຫຼ່ງ
ຂໍ້ມູນອ້າງອີງເຖິງ 60% 143), ໃນຂະນະດຽວກັນ ຍັງສາມາດ
ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 14%
.144 ເມື່ອນຳລະບົບການຜະລິດກະສິກໍາທີ່ສາມາດປັບຕົວຕໍ່ການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃຊ້ເຂົ້າໃນເນື້ອທີ່ 780,000 ເຮັກຕາ
ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ຜົນຜະລິດເຂົ້າສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ ປະມານ
1.8 ລ້ານໂຕນ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ຍັງຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດ
ອາຍເຮືອນແກ້ວ ລົງໄດ້ 1.0 ລ້ານໂຕນ (MtCO2e),145 ຜົນ
ຜະລິດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສາມາດສະຫນອງວຽກໃໝ່ໄດ້ 120,000 ຕຳ
ແໜ່ງໃນຂະແຫນງກະສິກໍາ.
ການຄາດຄະເນການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ບໍ່ໄດ້
ພິຈາລະນາເອົາຄວາມສາມາດຂອງການເພີ່ມຜົນຜະລິດເຂົ້າ ວ່າ
ສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວໄດ້. ເນື່ອງ
ຈາກວ່າ ເຂົ້າ ມີການຕອບສະຫນອງໃນການໃຫ້ຜົນຜະລິດຊ້າເມື່ອ
ນໍາໃຊ້ປຸ໋ຍຊີວະພາບ146 ດັ່ງນັ້ນການປະເມີນນີ້ຖືວ່າ ການໃຊ້ປຸ໋ຍ
ສານເຄມີຍັງສືບຕໍ່ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ລະບົບການຜະລິດກະສິກຳແບບທັນສະໄຫມ ສາມາດເພີ່ມ
ປະລິມານທາດອາຍກາກບອນໃນດິນໄດ້. ການຄາດຄະເນການ
ກັກເກັບທາດອາຍກາກບອນອິນຊີໃນດິນ ທົ່ວ ສປປ ລາວ ແມ່ນ
ຖືກຄິດໄລ່ແບບຄາດຄະເນໂດຍອີງໃສ່ 0.8 ໂຕນ CO2e ຕໍ່
ເຮັກຕາ. ຕົວເລກນີ້ຄາດຄະເນມາຈາກການປະຕິບັດການໄຖພວນ
ດິນທີ່ຫຼຸດລົງເທົ່ານັ້ນ.147 ເຊິ່ງລະບົບການຜະລິດກະສິກຳແບບທັນ
ສະໄຫມນີ້ຖືກນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນເນື້ອທີ່ 1.2 ລ້ານເຮັກຕາ ພາຍໃຕ້
ການປູກພືດຊະນິດດຽວແບບປະຈໍາປີ ເຊັ່ນ: ສາລີ, ຜັກ, ເຂົ້າ,
ອ້ອຍ ແລະ ມັນຕົ້ນ ເຊິ່ງເພີ່ມທ່າແຮງການກັກເກັບ CO2e ອີກ
ຕື່ມ 900,000 ໂຕນ/ປີ. ການຜະລິດກະສິກໍາທີ່ສາມາດປັບຕົວ
ຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທັງຫມົດແມ່ນ 2.0 ລ້ານໂຕນ
(MtCO2e) ໃນປີ 2030. ຖ້າວ່າ ແຜນງານປະຕິບັດແມ່ນໄດ້
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2022 ແລະ ມີລັກສະນະເຕີບໃຫຍ່ຄ້າຍຄື
ກັນກັບ ການປູກເຂົ້າ ແລະ ພືດອື່ນໆ, ຜົນກະທົບຈາກການຫຼຸດ
ຜ່ອນ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນປີ 2030 ແລະ ຈະຫຼີກລ່ຽງໄດ້ເຖິງ 2.2
ລ້ານໂຕນ CO2e ໃນປີ 2050.
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ຂະແຫນງການທີ ່ ຕ ິ ພ ັ ນ ກັ ບ ຂໍ ້ ປ ະຕິ ບ ັ ດ ນີ ້
ພາຍໃນປະເທດ

ຂະແຫນງກະສິ ກ ຳ

ສາກົ ນ

n /a

ຂະແຫນງການ ຈາກອົ ງ ການ IPCC ທີ ່ ຕິ ດ ພັ ນ ກັ ບ ມາດຕະການຫຼ ຸ ດ ຜ່ ອ ນຜົ ນ ກະທົ ບ
ພາຍໃນປະເທດ 	3B2 ທີ ່ ດ ິ ນ ປູ ກ ຝັ ງ , 3C7 ການປູ ກ ເຂົ ້ າ
ສາກົ ນ

n /a

ຕົ ວ ຊີ ້ ວ ັ ດ ເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ ແລະ ສິ ່ ງ ແວດລ້ ອ ມ
ທ່ າ ແຮງ GDP (ລ້ າ ນໂດລາສະຫະລັ ດ )

1.000

ທ່ າ ແຮງການສ້ າ ງວຽກເຮັ ດ ງານທຳ (ວຽກ)

170,000

ຂີ ້ ເ ຫຍື ້ ອ ທີ ່ ຫ ຼ ີ ກ ລ້ ຽ ງໄດ້ (ໂຕນ/ປີ )

0

ກໍ ລ ະນີ ທ ຸ ລ ະກິ ດ
CAPEX (ລ້ າ ນໂດລາສະຫະລັ ດ )

1,100

ມູ ນ ຄ່ າ ປັ ດ ຈຸ ບ ັ ນ ສຸ ດ ທິ (ລ້ າ ນໂດລາສະຫະລັ ດ ໃນໄລຍະ 2022-2050)

1,300

ຄື ນ ທຶ ນ ມາດຕະຖານ (ປີ )

5.6

ຄ່ າ ຫຼ ຸ ດ ຜ່ ອ ນສ່ ວ ນເພີ ່ ມ (ໂດລາສະຫະລັ ດ /ໂຕນ (tCO 2 e)/ປີ )
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ການປັບປຸງທົ່ງຫຍ້າສຳລັບລ້ຽງສັດ, ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງ
ສັດໃນເຂດຕົ້ນນໍ້າ ແລະ ການກັກເກັບທາດອາຍກາກບອນຢູ່ໃນທົ່ງ
ຫຍ້າ.160

ລາຍລະອຽດນະໂຍບາຍ
ການປ່ອຍທາດອາຍ ເມເທນ ອອກຈາກສັດລ້ຽງ ແລະ ການ
ຈັດການຝຸ່ນຄອກ ມີອັດຕາສ່ວນສູງເຖິງ 9% ຂອງການປ່ອຍ
ທາດອາຍເຮືອນແກ້ວໃນ ສປປ ລາວ. ແຫຼ່ງກຳເນີດທາດອາຍເຫຼົ່າ
ນີ້ມາຈາກ ຄວາຍ, ງົວ (ປະມານ 55%), ໝູ (30%) ແລະ ໄກ່
(11%).148 ປະຈຸບັນ, ຈຳນວນໝູ, ງົວ ແລະ ແບ້ ໃນຂະແຫນງ
ການລ້ຽງສັດຂອງລາວ ແມ່ນກຳລັງຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ.149

ອີກຕົວຢ່າງຫນື່ງ ແມ່ນໂຄງການພັດທະນາສັດລ້ຽງ ແລະ ສຸຂະພາບ
ຂອງສັດ ໃນພາກຕາເວັນຕົກ ຂອງ ປະເທດຊຳບີ ທີ່ຂະແຫນງ
ລ້ຽງສັດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າໃນຂົງເຂດ
ຊົນນະບົດ ປະມານ 39% . ໂລກລະບາດ ເຊັ່ນ: ພະຍາດປາກ
ເປື່ອຍລົງເລັບ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ລາຍຮັບຈາກການລ້ຽງງົວຂອງ
ຊາວກະສິກອນ. ພາຍຫຼັງສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບຂະແຫນງ
ບໍລິການດ້ານສັດຕະວະແພດ ແລະ ສ້າງຕັ້ງສູນສັກຢາກັນພະຍາດ
ສັດ, ເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນ 253,000 ຄົນ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ຈາກການຫຼຸດລົງຂອງພະຍາດໃນສັດ.161 ຢູ່ປະເທດເຄນຢາ, ໄດ້
ມີໂຄງການແນະນຳແນວພັນສັດລ້ຽງທີ່ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ທຸກ
ສະພາບແວດລ້ອມ ເຊິ່ງກວມເອົາກິດຈະກຳປັບປຸງການຈັດການມູນ
ສັດ ແລະ ວຽກງານກະສິກຳປ່າໄມ້ ພາຍໃຕ້ ໂຄງການການໝູ່ບ້ານ
ທັນສະໄຫມ ທີ່ເສີມສ້າງຄວາມຫມັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ
ຄວາມທົນທານຂອງຂະແຫນງການລ້ຽງສັດ.162

ຊີ້ນງົວຊີ້ນຄວາຍ ເປັນແຫຼ່ງຂອງໂປຣຕີນທີ່ຫລາຍທີ່ສຸດ ຂອງ
ບັນດາຜະລິດຕະພັນອື່ນທັງຫມົດ150 ແລະ ມີອັດຕາການປ່ອຍທາດ
ອາຍເຮືອນແກ້ວສູງເຊັ່ນກັນ, ເນື່ອງຈາກມີການປ່ອຍທາດອາຍເມ
ເທນ ຈາກມູນສັດ. ການຮັບປະທານອາຫານປະເພດພືດຜັກ ແມ່ນ
ເປັນວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ
ເປັນອັນດັບສາມຮອງຈາກໄຟຟ້າພະລັງງານລົມ ແລະ ພະລັງງານ
ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ.151
ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການລ້ຽງສັດຍັງມີບົດບາດສຳຄັນໃນບັນດາ
ແຂວງພາກເໜືອ ເຊິ່ງມີອັດຕາສ່ວນຄວາມທຸກຍາກສູງ ແລະ ເປັນ
ພື້ນທີ່ເນີນສູງ ເຮັດໃຫ້ມີທີ່ດິນເຫມາະສົມແກ່ການປູກພືດໜ້ອຍ.152
ສັດລ້ຽງຍັງເຮັດໜ້າທີ່ສຳຄັນໃນລະບົບຫມູນວຽນຂອງອາຫານ,153
ຕົວຢ່າງ, ດ້ວຍການປ່ຽນສິ່ງເສດເຫຼືອອິນຊີ ຫຼື ຜົນລະປູກທີ່ເສດ
ເຫຼືອຈາກການບໍລິໂພກຂອງຄົນ, ຫຍ້າ ແລະ ພືດຜັກ ຈາກທົ່ງຫຍ້າ
ລ້ຽງສັດຢູ່ພື້ນທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມແກ່ການປູກເປັນອາຫານ ແລະ ໃສ່ຝຸ່ນ
ຊີວະພາບ ເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບດິນໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ເຊິ່ງມີຄວາມສຳຄັນ
ຫລາຍຕໍ່ກັບທົ່ງນາເຂົ້າ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.154
ການລ້ຽງສັດຍັງເປັນແຫຼ່ງລາຍຮັບທີ່ສຳຄັນຂອງຊາວກະສິກອນ
ຂະຫນາດນ້ອຍ. ອີງຕາມທະນາຄານໂລກ, ການລ້ຽງສັດ ຊ່ວຍສະຫ
ນັບສະຫນູນການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ຄວາມຫມັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງ
ອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ໃຫ້ແກ່ປະຊາກອນເກືອບ 1.3 ຕື້ຄົນ
ໃນທົ່ວໂລກ ພ້ອມກັນນັ້ນ ຍັງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປົກປັກ
ຮັກສາຊີວະນາພັນ ແລະ ການກັກເກັບທາດອາຍກາກບອນຢູ່ໃນດິນ
ອີກດ້ວຍ.155
ແຜນງານແຫ່ງຊາດ NDC156 ບໍ່ໄດ້ກວມເອົາມາດຕະການເພື່ອ
ຫຼຸດການປ່ອຍທາດອາຍເມເທນ ຈາກສັດລ້ຽງ, ແຕ່ອີ່ງຕາມຂໍ້ມູນ
ຂອງ ທະນາຄານໂລກ157 ແລະ ອົງການ FAO,158 ການປັບປຸງ
ຜົນຜະລິດເພີ່ມເຕີມໂດຍຜ່ານການປັບປຸງຄຸນະພາບຂອງຫຍ້າທີ່ເປັນ
ອາຫານຂອງສັດ, ການຄຸ້ມຄອງທົ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດ ແລະ ສຸຂະພາບ
ຂອງສັດ ທີ່ສາມາດສ້າງທ່າແຮງໃນການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີ່ສໍາ
ຄັນໄດ້.
ຕົ ວ ຢ່ າ ງຈາກສາກົ ນ
ທະນາຄານໂລກສະຫນັບສະຫນູນ ການນຳເອົາແນວທາງການ
ປະຕິບັດການລ້ຽງສັດແບບທັນສະໄຫມມາໃຊ້ ໂດຍຜູ້ລ້ຽງສັດ
ໃນຂັ້ນຄົວເຮືອນຫລາຍກວ່າ 23,000 ຄົວເຮືອນ ຢູ່ໃນ ປະເທດ
ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ. ກິດຈະກໍານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຊາວ
ກະສິກອນໃນການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຈາກ
ກິດຈະກຳຂອງເຂົາເຈົ້າ ໂດຍຜ່ານການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງ
ສັດ, ການຄວບຄຸມພະຍາດ ແລະ ການໃຫ້ການບໍລິການສັດຕະວະ
ແພດ.159 ໂຄງການທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນ ປະເທດອູຣູກວາຍ ເຊິ່ງສຸມໃສ່
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ຂອບນະໂຍບາຍ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 9 ໄດ້ສຸມໃສ່
ເປົ້າຫມາຍ ເພື່ອການເສີມຂະຫຍາຍຈຳນວນສັດລ້ຽງ ໃຫ້ໄດ້ 3 4% /ປີ.163 ກົດຫມາຍ ວ່າດ້ວຍກະສິກຳ ກໍ່ສົ່ງເສີມວຽກງານການ
ລ້ຽງສັດ, ພ້ອມທັງກຳນົດມາດຕະການແນະນຳ ແລະ ກິດຈະກຳອື່ນ
ໆ ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການລົງທຶນດ້ານກະສິກຳ, ຄວາມພ້ອມ
ດ້ານທີ່ດິນ, ອາຫານສັດ, ຢາປົວພະຍາດສັດ, ການເຝິກອົບຮົມ
ໃຫ້ກັບຊາວກະສິກອນ ແລະ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນດ້ານກະສິກຳ.164
ນອກນັ້ນ, ກໍ່ຍັງມີ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການ
ສັດຕະວະແພດ ທີ່ກຳນົດມາດຕະການເພື່ອສົ່ງເສີມການປັບປຸງ
ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການຮັກສາສຸຂະພາບຂອງສັດ ເພື່ອຍົກສູງ
ຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນສັດ ແລະ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ.165
ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີຍຸດທະສາດການພັດທະນາກະສິກຳຂອງ ສປປ
ລາວ ທີ່ສົ່ງເສີມການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງຜະລິດຕະພັນຂອງສັດ
ໂດຍຜ່ານວຽກງານຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການສຳຫລວດພື້ນທີ່ທີ່ເຫມາະສົມ
ຕໍ່ການລ້ຽງສັດຂະຫນາດໃຫຍ່, ການສ້າງສູນພັດທະນາພັນຄວາຍ
ແລະ ປັບປຸງສູນພັດທະນາ ງົວ-ຄວາຍ ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ການສັກ
ຢາປ້ອງກັນ ແລະ ການປິ່ນປົວພະຍາດຂອງສັດລ້ຽງ ໃນເຂດທີ່ມີ
ຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການລະບາດຂອງພະຍາດ, ເຊັ່ນ: ເຂດພູດອຍ, ເຂດ
ຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ.166
ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ
ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງ ສັດລ້ຽງ ຕໍ່ກັບວຽກງານຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມທຸກຍາກ ໂດຍສະເພາະຢູ່ເຂດພູດອຍ ແລະ ເຂດເນີນສູງ,167
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ແຜນງານ ການປະກອບສ່ວນ ການປ່ຽນແປງ
ດິນຟ້າອາກາດແຫ່ງຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ລະບຸວຽກງານການ
ສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດຂອງສັດລ້ຽງ ໃຫ້ເປັນມາດຕະການ ການ
ປັບຕົວຕາມການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ສຳລັບຂະແຫນງ
ກະສິກຳ ອີກດ້ວຍ.168
ກໍ ລ ະນີ ທ ຸ ລ ະກິ ດ
ຂໍ້ປະຕິບັດນີ້ ສຸມໃສ່ປະສິດທິພາບທີ່ເພີ່ມຂື້ນຂອງການຜະລິດຊີ້ນ
ງົວ-ຄວາຍ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຈາກນົມ, ແທນທີ່ຈະສຸມໃສ່ການ
ເພີ່ມປະລິມານການຜະລິດ. ຈາກຜົນທີ່ໄດ້ຮັບ, ຂໍ້ປະຕິບັດນີ້ ຊ່ວຍ
ຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ ແທນທີ່ຈະເພີ່ມປະລິມານການຂາຍ ຫຼື ເພີ່ມລາຍ
Circular GHG mitigation opportunities in Lao PDR

9%

ການປ່ອຍທາດອາຍ ເມເທນ ອອກຈາກສັດລ້ຽງ ແລະ
ການຈັດການຝຸ່ນຄອກ ມີອັດຕາສ່ວນສູງເຖິງ 9% ຂອງ
ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວໃນ ສປປ ລາວ.

ຮັບໃຫ້ພາກເອກະຊົນຢ່າງດຽວ. ການປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແມ່ນ
ເຮັດໄດ້ຈາກ ການຫຼຸດປະລິມານຫົວອາຫານສັດ ເນື່ອງຈາກມີຈໍາ
ນວນສັດໜ້ອຍ; ສິ່ງນີ້ຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ປະຫຍັດໄດ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອການ
ສູນເສຍສັດລ້ຽງຍ້ອນພະຍາດລະບາດມີການຫຼຸດລົງ. ເຊິ່ງຈະເຮັດ
ໃຫ້ປະຫຍັດຕົ້ນທຶນໄດ້ປະມານ 81 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ/ປີ.

•

ລາຍຈ່າຍສໍາລັບຊັບສິນຄົງທີ່ ມີທັງຫມົດ 20 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ
ຄາດວ່າຈະລົງທຶນໃສ່ ສູນສັກຢາກັນພະຍາດ ແລະ ການເຝິກອົບຮົມ
ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນລ້ຽງສັດ, ໃນຂະນະທີ່ຕົ້ນທຶນໃນການດໍາເນີນ
ການເພີ່ມເຕີມອາດບັນລຸເຖິງ 640 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອຮອງ
ຮັບວຽກງານບໍລິການສັດຕະວະແພດ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະຂາດຂໍ້ມູນທີ່
ຖືກຕ້ອງຊັດເຈນໃນການຄາດຄະເນ ມູນຄ່າການດຳເນີນງານ ແລະ
ມູນຄ່າຕົ້ນທຶນທີ່ປະຫຍັດໄດ້ຈາກຂໍ້ປະຕິບັດນີ້, ເສດຖະກິດແບບ
ນີ້ ບໍ່ປະກົດວ່າມີຄວາມດຶງດູດຈິດໃຈພຽງພໍ ແລະ ຕ້ອງການເງິນອຸດ
ຫນູນ ຫຼື ສິ່ງຈູງໃຈອື່ນໆ ເຂົ້າມາຊ່ວຍ. ດ້ວຍມູນຄ່າສຸດທິທີ່ເປັນ
ລົບ, ກໍລະນີທຸລະກິດ ແມ່ນຍັງບໍ່ມີຄວາມເຂັມແຂງພໍ. ຢ່າງໃດກໍ່
ຕາມ, ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ທ່າແຮງການຫຼຸດຜ່ອນຂອງຂໍ້ປະຕິບັດນີ້
ສາມາດຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ ດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພຽງແຕ່ 30 ໂດລາ
ສະຫະລັດ/ໂຕນ ຂອງທາດອາຍກາກບອນ. ອີງຕາມການສຶກສາທີ່
ຜ່ານມາ ຈາກ ປະເທດ ກົດສະຕາຣິກາ (Costa Rica)169, ແລະ
ປະເທດ ອີຕາລີ 170 ໄດ້ສະຫລຸບວ່າ ການປັບປຸງຜົນຜະລິດສັດລ້ຽງ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສະຫນັບສະຫນູນທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ເພື່ອ
ຊົດເຊີຍສິ່ງທ້າທາຍທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ດ້ານວິຊາການ.

•

ບາດກ້ າ ວຕໍ ່ ໄ ປ
ບາດກ້າວໄປສູ່ລະບົບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າຊີ້ນສັດຫມູນວຽນທີ່ຫລາຍຂຶ້ນ
ສາມາດປະກອບມີ:

•

 ັບປຸງຄຸນະພາບຂອງອາຫານສັດ: ປຸງແຕ່ງສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກ
ປ
ພືດ ແລະ ການຈັດຫາອາຫານສັດປອດສານພິດທີ່ມີຄຸນນະພາບ
ດີຈາກພືດຕະກູນຖົ່ວອະເນກປະສົງເພື່ອຊ່ວຍເພີ່ມການຍ່ອຍ
ອາຫານຂອງສັດລ້ຽງ. ການປິ່ນປົວດ້ວຍທາດຢູເຣນຽມ
ສາມາດປັບປຸງການຍ່ອຍອາຫານ ແລະ ຮັກສາຄຸນຄ່າທາງໂພຊະ
ນາການຂອງພືດທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ເຊັ່ນ: ເຟືອງ ເປັນຕົ້ນ.
ການປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງສັດລ້ຽງ, ການລ້ຽງ ແລະ ປັບປຸງສາຍ
ພັນສັດ: ມາດຕະການປ້ອງກັນສຸຂະພາບເຊັ່ນ: ການສັກຢາກັນ
ພະຍາດ, ປັບປຸງການບໍລິການສັດຕະວະແພດ, ການໃຫ້ບ່ອນ
ຮົ່ມຊົ້ນ ແລະ ນໍ້າ (ບາງທີອາດຈະໃຊ້ວິທີການປູກປ່າໃນຟາມ,
ການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບແບບຫມູນວຽນ ຕາມຂໍ້ປະຕິບັດ
ທີ 1) ແລະ ຍຸດທະສາດໃນການປະສົມພັນຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນ
ອັດຕາການຕາຍຂອງສັດ ແລະ ເພີ່ມຄວາມອຸດົມສົມບູນ.
ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງທົ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດ ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບ
ການກັກເກັບທາດອາຍກາກບອນໃນດິນ: ຜົນກະທົບຂອງການ
ເຄື່ອນຍ້າຍພື້ນທີ່ຂອງສັດລ້ຽງທີ່ເພີ່ມຂື້ນ ແລະ ຄວາມສົມດຸນ
ທີ່ດີຂຶ້ນ ລະຫວ່າງການກິນຫຍ້າ ແລະ ການພັກຜ່ອນຂອງສັດ
ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບທາງບວກຕໍ່ຜົນຜະລິດ ແລະ ການກັກ
ເກັບທາດອາຍກາກບອນໃນດິນ.171

ການບັນລຸເປົ້າຫມາຍນີ້ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ມີການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຊາວ
ກະສິກອນຂະຫນາດນ້ອຍ ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການເພີ່ມຜົນ
ຜະລິດ172 ໂດຍຜ່ານການປັບປຸງການໃຫ້ອາຫານ,173 ການປັບປຸງ
ສຸຂະພາບສັດ ແລະ ສະຫວັດດີການຂອງສັດໂດຍຜ່ານການປ້ອງກັນ
ພະຍາດ ແລະ ການບໍລິການສັດຕະວະແພດ,174 ແລະ ປັບປຸງການ
ຄຸ້ມຄອງທົ່ງຫຍ້າ ແລະ ໃຊ້ລະບົບທົ່ງຫຍ້າຫມູນວຽນ.
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ລັດຖະບານສາມາດພິຈາລະນາສ້າງຕັ້ງການຮ່ວມມືຢ່າງເປັນ
ທາງການກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືໃນອາຊຽນທີ່ສອດຄ່ອງກັບ ແຜນ
ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືດ້ານການລ້ຽງສັດ.175 ນອກຈາກນັ້ນ,
ມາດຕະຖານການປະຕິບັດກະສິກໍາທີ່ດີຄວນໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍ
ໄປສູ່ ການຜະລິດສັດລ້ຽງ ແລະ ພິຈາລະນາຜົນກະທົບຂອງທາດ
ອາຍເຮືອນແກ້ວ (GHG) ຂອງການຜະລິດຊີ້ນ ແລະ ນົມ ທຽບ
ກັບ ຄໍາແນະນໍາດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບ ກ່ຽວກັບການ
ບໍລິໂພກຜະລິດຕະພັນຈາກສັດຂັ້ນຕ່ໍາ.
ຜົ ນ ກະທົ ບ
ທ່າແຮງການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ (GHG)
ຈາກຜະລິດຕະພັນນົມໃນອາຊີສ່ຽງໃຕ້ (38%) ແລະ ຈາກການ
ລ້ຽງໝູໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (32%).176 ເມື່ອນໍາໃຊ້
ທ່າແຮງການຫຼຸດຜ່ອນເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າໃນຂະແຫນງການລ້ຽງສັດຂອງ
ປະເທດລາວ, ຈະສາມາດການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນ
ແກ້ວ ໄດ້ເຖິງ 3 ລ້ານໂຕນ (MtCO2e)/ປີ ສຳລັບປີ 2030.
ຜົນໄດ້ຮັບນີ້ ຖືວ່າຂໍ້ປະຕິບັດນີ້ຈະໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນ
ໄລຍະປີ 2022-2030. ເນື່ອງຈາກວ່າ ຜະລິດຕະພັນຊີ້ນ ແລະ
ຜະລິດຕະພັນນົມ ຄາດວ່າຈະເຕີບໂຕຂ້ອນຂ້າງໄວ, ຜົນກະທົບ
ຕໍ່ການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ GHG ຂອງຂໍ້ປະຕິບັດນີ້
ອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫລວງຫລາຍ, ເຊັ່ນດຽວກັນ ເຊິ່ງອາດຈະສູງ
ເຖິງ 5.4 ລ້ານໂຕນ (MtCO2e) ໃນປີ 2050.
ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ GDP ແລະ ທ່າແຮງດ້ານວຽກເຮັດງານທໍາ
ເຫັນວ່າມີຫນ້ອຍ, ເພາະວ່າ ຂໍ້ປະຕິບັດນີ້ສຸມໃສ່ການຫຼຸດຜ່ອນການ
ສູນເສຍ ເປັນຫຼັກ, ເຮັດໃຫ້ລະດັບການຜະລິດສາມາດຍັງຄົງໄວ້ກັບ
ຟາມລ້ຽງຂະຫນາດນ້ອຍ.

ຂະແຫນງການທີ ່ ຕ ິ ພ ັ ນ ກັ ບ ຂໍ ້ ປ ະຕິ ບ ັ ດ ນີ ້
ພາຍໃນປະເທດ

ຂະແຫນງກະສິ ກ ຳ

ສາກົ ນ

n /a

ຂະແຫນງການ ຈາກອົ ງ ການ IPCC ທີ ່ ຕິ ດ ພັ ນ ກັ ບ ມາດຕະການຫຼ ຸ ດ ຜ່ ອ ນຜົ ນ ກະທົ ບ
ພາຍໃນປະເທດ 	3A1 ການໝັ ກ ບົ ່ ມ ໃນລຳໄສ້ , 3A2 ການຄຸ ້ ມ ຄອງຝຸ ່ ນ ຄອກ
ສາກົ ນ

n /a

ຕົ ວ ຊີ ້ ວ ັ ດ ເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ ແລະ ສິ ່ ງ ແວດລ້ ອ ມ
ທ່ າ ແຮງ GDP (ລ້ າ ນໂດລາສະຫະລັ ດ )

0.78

ທ່ າ ແຮງການສ້ າ ງວຽກເຮັ ດ ງານທຳ (ວຽກ)

150

ຂີ ້ ເ ຫຍື ້ ອ ທີ ່ ຫ ຼ ີ ກ ລ້ ຽ ງໄດ້ (ໂຕນ/ປີ )

0

ກໍ ລ ະນີ ທ ຸ ລ ະກິ ດ
CAPEX (ລ້ າ ນໂດລາສະຫະລັ ດ )

20

ມູ ນ ຄ່ າ ປັ ດ ຈຸ ບ ັ ນ ສຸ ດ ທິ (ລ້ າ ນໂດລາສະຫະລັ ດ ໃນໄລຍະ 2022-2050)

-29

ຄື ນ ທຶ ນ ມາດຕະຖານ (ປີ )

n /a

ຄ່ າ ຫຼ ຸ ດ ຜ່ ອ ນສ່ ວ ນເພີ ່ ມ (ໂດລາສະຫະລັ ດ /ໂຕນ (MtCO 2 e)/ປີ )

0.3

ທ່ າ ແຮງການຫຼ ຸ ດ ຜ່ ອ ນ GHG (ລ້ າ ນໂຕນ (MtCO 2 e)/ປີ )
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3.12. ຂໍ ້ ປ ະຕິ ບ ັ ດ ທີ 4: ການຜະລິ ດ ອາຍແກັ ສ ຊີ ວ ະພາບ
ແລະ ຝຸ ່ ນ ອິ ນ ຊີ ຂະໜາດນ້ ອ ຍ ແລະ ຂະໜາດອຸ ດ ສາຫະກຳ

ລາຍລະອຽດຍຸ ດ ທະສາດ
ການບຳບັດນໍ້າເສຍຢູ່ໃນຫນອງນໍ້າແບບເປີດໃນອຸດສາຫະກຳປຸງ
ແຕ່ງອາຫານ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ປ່ອຍປະລິມານທາດອາຍເມເທນ
ປະມານ 79,000 ໂຕນ/ປີ ໂດຍມີມູນຄ່າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ
ປະມານ 4,000 ກິກກາຈູລ (Gigajoules (GJ)). ປະມານ
60% ຂອງການປ່ອຍທາດອາຍແກັສເມເທນນີ້ ແມ່ນມາຈາກ
ການຜະລິດແປ້ງມັນຕົ້ນ. ເມື່ອນຳ້ເສຍຈາກການລ້າງມັນຕົ້ນ ແລະ
ເນື້ອເຍື່ອຂອງມັນຕົ້ນໃນນຳ້ ໄດ້ຮັບການບຳບັດຢູ່ໃນບໍ່ໝັກແບບ
ປິດ, ເຊັ່ນ: ດ້ວຍຖັງປະຕິກອນ anaerobic sludge blanket
(UASB) ທີ່ບໍ່ມີອາກາດ,177 ອາຍແກັສເມເທນສາມາດຖືກກັກ
ເກັບໄວ້ ແລະ ໃຊ້ແທນເຊື້ອໄຟໄດ້. ການບົ່ມຍ່ອຍສະຫລາຍແບບ
ບໍ່ມີອາກາດ ຜະລິດພະລັງງານຊີວະພາບໄດ້ໃນປະລິມານສູງ ເຊິ່ງ
ເປັນອີກທາງເລືອກທີ່ດີໃຫ້ແກ່ການບໍາບັດນໍ້າເສຍ.178 ແກັສຊີວະ
ພາບ ເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ເຫມາະສົມ ທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຫ່າງໄກ
ສອກຫຼີກທີ່ມີການປຸງແຕ່ງມັນຕົ້ນ ແລະ ເຕົາປະຕິກອນນີ້ ຕ້ອງການ
ເນື້ອທີ່ພຽງນ້ອຍດຽວ ເມື່ອທຽບກັບຫນອງນໍ້າແບບເປີດ. ສິ່ງ
ເສດເຫຼືອຈາກການບົ່ມຍ່ອຍສະຫລາຍນີ້ ສາມາດໃຊ້ເປັນປຸຍຊີວະ
ພາບ179, ຫຼື ເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ມີມູນຄ່າສູງຂື້ນ ເຊັ່ນ: ເຊື້ອໄຟ
ຊີວະພາບ ແລະ ອາຊິດອິນຊີ.180
ແຫຼ່ງວັດຖຸດິບທີ່ໃຊ້ສໍາລັບໝັກບົ່ມແບບບໍ່ມີອາກາດອີກອັນຫນື່ງຄື
ສ່ວນສິ່ງເສດເຫຼືອອິນຊີ ຂອງຂີ້ເຫຍື້ອມູນຝອຍຊຸມຊົນ.181 ປະມານ
64% ຂອງຂີ້ເຫຍື້ອຄົວເຮືອນ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຂີ້ເຫຍື້ອ
ອິນຊີ. ຂີ້ເຫຍື້ອມູນຝອຍຊຸມຊົນທົ່ວໄປພາຍໃນປະເທດເກືອບທັງ
ຫມົດ ແມ່ນຖືກຖິ້ມໃນສະຫນາມຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ບໍ່ເປັນລະບຽບ ຫຼື
ຖືກເຜົາຖິ້ມຊະຊາຍ.182 ການແກ້ໄຂບັນຫາ ສາມາດຖືກຈັດການ
ໄດ້ ໂດຍອີງໃສ່ລະບົບອາຍແກັສຊີວະພາບ,183 ຫຼື ລວມເຂົ້າເປັນ
ລະບົບ, ຫມາຍຄວາມວ່າ ເສດອາຫານໄດ້ຖືກເກັບ ແລະ ຖືກ
ໝັກບົ່ມໃນລະບົບບຳບັດຂອງອຸດສາຫະກໍາຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າ.
ລະບົບບຳບັດຄົວເຮືອນ ສາມາດສະຫນອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟສຳລັບປຸງ
ແຕ່ງອາຫານ ແລະ ຝຸ່ນສວນຜັກຄົວເຮືອນໄດ້. ສຳລັບລະບົບອຸດ
ສາຫະກໍາ ສາມາດສະຫນອງຝຸ່ນສໍາລັບກະສິກໍາ ແລະ ອາຍແກັສ
ຊີວະພາບທີ່ສະອາດບັນຈຸໃນຖັງໝັກ ເພື່ອສະຫນອງໃຫ້ຄົວເຮືອນ,
ທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ-ກາງ, ອຸດສາຫະກໍາຂະຫນາດໃຫຍ່ ແລະ
ຍານພາຫະນະ ກໍ່ໄດ້ເຊັ່ນກັນ.
ເມື່ອແຍກຂີ້ເຫຍື້ອອິນຊີອອກຈາກຂີ້ເຫຍື້ອມູນຝອຍຊຸມຊົນປະເພດ
ອື່ນ, ປະລິມານການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ສະຫນາມຂີ້ເຫຍື້ອຈະຫຼຸດລົງ
ພ້ອມກັບການຜະລິດທາດອາຍແກັສຈາກສະຫນາມຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ
ກໍ່ຫຼຸດລົງເຊັ່ນກັນ ເຊິ່ງເປັນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວທີ່ຫນາເໜັ້ນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ເຄື່ອງບົ່ມຍ່ອຍສະຫລາຍ anaerobic ຈະຜະລິດ
ອາຍແກັສຊີວະພາບຢູ່ໃກ້ກັບເມືອງ, ສະຫນອງທາງເລືອກທີ່ຫນ້າ
ສົນໃຈສໍາລັບນ້ໍາມັນເຊື້ໄຟແຫລວ (LPG). ການນຳໃຊ້ LPG
ເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ໃນເມືອງລາວ184 ເປັນທາງເລືອກທີ່ສະອາດກວ່າຖ່ານຫີນ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, LPG ມີລາຄາແພງເພາະວ່າມັນຖືກນໍາເຂົ້າ. ໃນ
ເວລາທີ່ຖືກກັ່ນຕອງ ແລະ ອັດແໜ້ນໃນຖັງ, ອາຍແກັສຊີວະພາບ
ສາມາດສະຫນອງທາງເລືອກພາຍໃນປະເທດໃຫ້ກັບ LPG ເພື່ອນຳ
ໃຊ້ໂດຍຄົວເຮືອນ, SMEs ແລະ ພາຫະນະ.

ໃນປີ 2010, ສປປ ລາວ ໄດ້ນຳໃຊ້ປຸ໋ຍເຄມີປະມານ 14,400
ໂຕນ/ປີ ໂດຍອີງຕາມການນຳໃຊ້ສະເລ່ຍ 9.1 ກິໂລ ຕໍ່ເຮັກຕາ/
ປີ. ປະເທດ ໄທ ໃຊ້ປຸ໋ຍເຄມີ ສະເລ່ຍ 158 ກິໂລ/ເຮັກຕາ/ປີ ແລະ
ຫວຽດນາມ ໃຊ້ປຸ໋ຍເຄມີປະມານ 293 ກິໂລກຣາມ; ການໃສ່ປຸ໋ຍ
ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຕໍ່າກວ່າປະເທດເພື່ອນບ້ານ185 ແລະ ຕໍ່າກວ່າ
ປະລິມານທີ່ແນະນໍາ.186 ເຖິງແມ່ນວ່າການໃສ່ປຸ໋ຍຕົວຈິງໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຢ່າງຫລວງຫລາຍ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2010 ເປັນຕົ້ນມາ ຫຼື ຖ້າການນໍາ
ເຂົ້າທັງຫມົດບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນ, ຜົນຜະລິດກໍ່ສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍ
ໃຊ້ຝຸ່ນຊີວະພາບທີ່ຜະລິດໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະຫນັບສະຫນູນການສ້າງໂຮງງານ
ຜະລິດປຸ໋ຍຊີວະພາບພາຍໃນປະເທດ.187 ການນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ
ເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຜົນດີ ຕາມການສຶກສາພາກສະຫນາມ.188 ແນວໃດກໍ່
ຕາມ, ເຄື່ອງບົ່ມຍ່ອຍສະຫຼາຍແບບບໍ່ມີອາກາດ ສາມາດຜະລິດ
ໄດ້ທັງອາຍແກັສຊີວະພາບ ແລະ ຝຸ່ນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດມີໜ້າ
ສົນໃຈຫລາຍ.189
ສປປ ລາວ ມີເນື້ອທີ່ກະສິກໍາອິນຊີ ຫລາຍກວ່າ 7,600 ເຮັກຕາ.190
ການສະຫນອງຝຸ່ນຊີວະພາບຈາກເຄື່ອງຍ່ອຍສະຫລາຍແບບບໍ່ມີ
ອາກາດ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ປຸ໋ຍເຄມີທີ່ນໍາເຂົ້າ ແລະ ເຮັດໃຫ້
ພື້ນທີ່ປູກຝັງປອດສານພິດ ສາມາດຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ເພີ່ມໄດ້. ສໍາ
ລັບພືດບາງຊະນິດ, ເຊັ່ນ: ເຂົ້າ, ການມີທາດອາຫານ ແລະ ຄວາມ
ຫລາກຫລາຍຂອງສາຍພັນທີ່ນໍາໃຊ້ ແມ່ນເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່
ການຮັກສາ ແລະ ຢັ້ງຢືນເງື່ອນໄຂການຜະລິດອິນຊີ.191 ເພື່ອປັບປຸງ
ຄຸນນະພາບຂອງຝຸ່ນ, ຝຸ່ນຄອກສາມາດຍ່ອຍສະຫລາຍຮ່ວມກັບ
ເຍື່ອມັນຕົ້ນໄດ້ 192 ຫຼື ອາຫານທີ່ເຮັດຈາກພືດອື່ນໆ.
ຕົ ວ ຢ່ າ ງສາກົ ນ
ມີຫລາຍໂຄງການ ແລະ ແຜນງານຕົວຢ່າງທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ໃນ
ການຜະລິດອາຍແກັສຊີວະພາບ ໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງ
ໃຕ້ ແລະ ໂດຍສະເພາະ ສປປ ລາວ. ອົງການພັດທະນາ ປະເທດ
ໂຮນລັງ ຫຼື SNV ໄດ້ດໍາເນີນໂຄງການອາຍແກັສຊີວະພາບໃນ
ເຄື່ອງຍ່ອຍສະຫລາຍ ຂະຫນາດນ້ອຍ193 ແລະ ໂຮງງານຜະລິດເບຍ
ລາວ ໄດ້ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງບົ່ມຍ່ອຍສະຫລາຍ anaerobic ຢູ່ໂຮງງານ
ຂອງພວກເຂົາ.194 ຢູ່ ປະເທດ ໄທ, ໂຮງກັ່ນເຫຼົ້າໄທ San Miguel
ໄດ້ນຳໃຊ້ແກັສຊີວະພາບຈາກເຄື່ອງຍ່ອຍຂະຫນາດອຸດສາຫະກຳ
ເພື່ອຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ.195 ປະເທດ ໄທ ຍັງມີ ບໍ່ບົ່ມແບບປິດ
ເປັນການແກ້ໄຂການປ່ອຍອາຍພິດເມເທນຕ່ຳ ຈາກການບຳບັດນ້ຳ
ເສຍໂດຍອຸດສາຫະກຳນ້ຳມັນປາມ. ຢູ່ທີ່ນັ້ນ, ອາຍແກັສຊີວະພາບ
ສາມາດຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອການຜະລິດພະລັງງານໄດ້.196
ປະເທດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ມີຕົວຢ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄື: ໂຮງງານຢູ່ທີ່ນັ້ນ
ຜະລິດແປ້ງມັນຕົ້ນປະມານ 50 ໂຕນ/ວັນ ໄດ້ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຂຸດເຈາະ
ເພື່ອບຳບັດນ້ຳເສຍ 71,000 ຕາແມັດຕໍ່ປີ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວຫຼີກ
ລ່ຽງການປ່ອຍທາດອາຍ ປະມານ 30,000 ໂຕນ CO2e/ປີ, ໃນ
ຂະນະທີ່ອາຍແກັສຊີວະພາບໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບອົບແຫ້ງ ແລະ ໃຫ້
ຄວາມຮ້ອນແກ່ເຕົາປະຕິກອນ anaerobic.197
ກອບນະໂຍບາຍ
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ກອງທຶນສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາພະລັງງານ ໄດ້
ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລະດົມທຶນຈາກທັງພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດ ໂດຍການສະຫນອງເງິນກູ້ດອກເບ້ຍຕໍ່າໃຫ້ແກ່ບັນດາ
ໂຄງການທີ່ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ, ຮູບແບບທຸລະກິດທີ່ມີນະວັດ
ຕະກໍາ, ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາຂະແຫນງພະລັງງານແບບ
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ຍຸດທະສາດການພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນປີ 2011 ຂອງ
ສປປ ລາວ ແນໃສ່ຂະຫຍາຍການຜະລິດອາຍແກັສຊີວະພາບ ແລະ
ເພີ່ມຈໍານວນຄົວເຮືອນທີ່ໃຊ້ອາຍແກັສຊີວະພາບເປັນ 50,000
ຄົວເຮືອນໃນປີ 2025.200 ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ທຸລະກິດບາງປະເພດ
ລວມທັງພະລັງງານທົດແທນ ແມ່ນໄດ້ຮັບແຮງຈູງໃຈທາງການ
ເງິນ201 ແລະ ບໍລິສັດທີ່ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສີຂຽວໄດ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດຈາກ ອັດຕາພັນທະພາສີຕໍ່າສຸດ ຂອງຜົນກຳໄລ (7%).202
ກໍ ລ ະນີ ທ ຸ ລ ະກິ ດ
ກໍລະນີທຸລະກິດສໍາລັບການຜະລິດອາຍແກ໊ສຊີວະພາບ ແມ່ນອີງ
ໃສ່ການບໍາບັດນໍ້າເສຍຈາກອຸດສາຫະກໍາ. ການນໍາໃຊ້ສິ່ງເສດເຫຼືອ
ຈາກຊຸມຊົນ ຫຼື ອຸດສາຫະກໍາ ເພື່ອຜະລິດແກ໊ສຊີວະພາບ ແມ່ນໃຫ້
ຜົນກໍາໄລທີ່ໜ້ອຍ. ການຜະລິດແກ໊ສຊີວະພາບຈາກການບໍາບັດນໍ້າ
ເສຍ ແມ່ນຕິດຕັ້ງຕາມວິທີການຜະລິດ ສອງ ວິທີຫຼັກໆ ຄື: ການ
ຜະລິດແກ໊ສຊີວະພາບຈາກອ່າງນໍ້າເສຍທີ່ມີຝາປິດ (covered
lagoon) ແລະ ການຜະລິດແກ໊ສຊີວະພາບໃນຖັງໝັກບົ່ມ ຫຼື ຖັງ
ຍ່ອຍສະຫລາຍ. ເຊິ່ງໃນການວິເຄາະກໍລະນີທຸລະກິດ, ທັງສອງ
ເຕັກໂນໂລຢີ ແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ບົນພື້ນຖານ 50/50.
ລາຍຮັບຂອງພາກເອກະຊົນຈາກການຜະລິດອາຍແກັສຊີວະພາບ ມີ
ປະມານ 38 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ/ປີ, ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກໂຄງການ
ເກັບກູ້ຄືນທາດເມເທນ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍຂາຍອາຍແກັສຊີວະ
ພາບດັ່ງກ່າວໃນລາຄາດຽວກັນກັບ LPG,203 ໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່
ແກ້ໄຂຄວາມແຕກຕ່າງຂອງມູນຄ່າພະລັງງານ (calorific value)
ອີກດ້ວຍ.
ຕົ້ນທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ ຄາດຄະເນປະມານ 56 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ/ປີ204 ແລະ ລາຍຈ່າຍສຳລັບປະຕິບັດງານ ປະມານ 29
ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ/ປີ, 205 ຜະລິດຜົນເສຍຫາຍຈາກການປະຕິບັດ
ງານ ປະມານ 8.3 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ/ປີ, ໃນນັ້ນ ເປັນມູນຄ່າ
ປັດຈຸບັນສຸດທິ 42 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໄລຍະເວລາໄດ້ທຶນຄືນ
ແມ່ນ 13 ປີ ເຊິ່ງຖືວ່າຂ້ອນຂ້າງຍາວນານ.
ຕົວຢ່າງຈາກສາກົນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ກໍ່ມີກໍລະນີທຸລະກິດທີ່
ດໍາເນີນໄປໃນທິດທາງບວກ. ກໍ່ຄືໃນປະເທດ ໄທ, ການຜະລິດ
ນໍ້າເສຍຈາກອຸດສາຫະກໍາມັນຕົ້ນ ມີປະມານ 21 ລ້ານ ມ3, ໃນ
ຂະນະທີ່ການຜະລິດເຍື່ອມັນຕົ້ນຄາດວ່າຈະມີປະມານ 9.5 ລ້ານ
ໂຕນ. ກໍລະນີທຸລະກິດຂອງຖັງໝັກບົ່ມດ້ວຍລະບົບບໍ່ມີອາກາດ ທັງ
ເຍື່ອໄມ້ ແລະ ນໍ້າເສຍ ແລະ ການນໍາໃຊ້ອາຍແກ໊ສເພື່ອໃຫ້ຄວາມ
ຮ້ອນ ແລະ ຜະລິດພະລັງງານນັ້ນເປັນທຸລະກິດທີ່ໜ້າສົນໃຈ. ໃນ
ອັດຕາສ່ວນຫຼຸດ 10% ແລະ ລົງທຶນ 8.7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ,
ມູນຄ່າປັດຈຸບັນສຸດທິ (NPV) ແມ່ນ 6 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ
ສາມາດໄດ້ຮັບທຶນຄືນພາຍໃນພຽງ 4 ປີ ເທົ່ານັ້ນ.206

ສຸດທ້າຍ, ສະຖານທີ່ເຮັດຝຸ່ນບົ່ມທີ່ຢູ່ໃກ້ ຫຼື ຢູ່ຕະຫລາດໃນ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແມ່ນເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານການເງິນ ເມື່ອ
ໄລຍະທາງການຂົນສົ່ງຖືກຫຼຸດສັ້ນລົງ. ອັນນີ້ເປັນໄປໄດ້ຖ້າເດີ່ນຖີ້ມ
ຂີ້ເຫຍື້ອຍ່ອຍສະຫລາຍຕັ້ງຢູ່ ຫຼື ໃກ້ກັບຕະຫລາດ. 210
ຂັ ້ ນ ຕອນຕໍ ່ ໄ ປ
ການນໍາໃຊ້ຖັງບົ່ມແບບປິດ (anaerobic digesters) ໃນ
ລະດັບອຸດສາຫະກໍາ ສາມາດໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າ:
• ລັດຖະບານຮ່ວມມືກັບທະນາຄານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ
ເພື່ອພັດທະນາທາງເລືອກດ້ານການເງິນທີ່ມີຕົ້ນທຶນຕໍ່າ ສໍາ
ລັບເຕັກໂນໂລຢີອາຍແກັສຊີວະພາບ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມສາມາດ
ພັດທະນາໂຄງການ;
• ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສ້າງບົດແນະນຳການຜະລິດຝຸ່ນ
ບົ່ມຈາກຂີ້ເຫຍື້ອຊຸມຊົນ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການ
ກຳຈັດຂໍ້ຈຳກັດການນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນກະສິກຳ ແລະ ການນຳໃຊ້
ອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ການຜະລິດປຸຍຊີວະພາບ; ແລະ,
• ການບັງຄັບໃຊ້ຂໍ້ກໍານົດການບໍາບັດນ້ໍາ ແລະ ການປ່ອຍນ້ໍາເສຍ
ສາມາດສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກໍລະນີທຸລະກິດ ໃຫ້ມີສະຖານ
ທີ່ບໍາບັດນ້ໍາເສຍທີ່ເຫມາະສົມ.
ໃນລະດັບຄົວເຮືອນ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ, ການ
ປຸງແຕ່ງສິ່ງເສດເຫຼືອອິນຊີ ແລະ ການນຳໃຊ້ອາຍແກັສຊີວະພາບ
ສາມາດສົ່ງເສີມໄດ້ໂດຍ:
• ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ຖ່ານດຳເປັນເຊື້ອໄຟເພື່ອປຸງອາຫານ ເມື່ອອາຍ
ແກັສຊີວະພາບເປັນທາງເລືອກທີ່ສະອາດກວ່າ; ອັນນີ້ຍັງເປັນ
ການກໍາຈັດການຫຼຸດຜ່ອນຂອງການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ;
• ຫຼຸດຜ່ອນອຸປະສັກການລົງທຶນ ສໍາລັບລະບົບອາຍແກັສຊີວະ
ພາບ;
• ເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຖີ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການນຳໃຊ້ສິ່ງ
ເສດເຫຼືອທາງຊີວະພາບເພື່ອປ້ອນເຂົ້າໃນຖັງບົ່ມ;
• ການເກັບພາສີກາກບອນ ສໍາລັບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟເພື່ອ ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້
ເຊື້ໄຟ LPG ສໍາລັບປຸງແຕ່ງອາຫານ;
• ຊຸກຍູ້ການແຍກຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ
ຕະຫລາດ;
• ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ບໍ່ສາມາດຍ່ອຍສະຫລາຍໄດ້, ໃຫ້ແຈກຢາຍຖັງຍ່ອຍ
ສະຫລາຍສຳລັບຄົວເຮືອນ ຫຼື ແນະນຳບ່ອນເຮັດຝຸ່ນບົ່ມໃກ້ໆ
ຕະຫລາດ, ຄືກັບຢູ່ເມືອງ Sao Paulo.211 ; ແລະ,
• ສົ່ງເສີມຍີ່ຫໍ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນປອດສານພິດຈາກ ສປປ ລາວ
ແລະ ພັດທະນາມາດຕະຖານກະສິກຳທີ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບຢ່າງ
ກວ້າງຂວາງ.212

ນອກຈາກນັ້ນ, ການລົງທຶນໃສ່ໂຮງງານຜະລິດແປ້ງມັນຕົ້ນ ໃຊ້
ພື້ນທີ່ໃນການຜະລິດ ມີໜ້ອຍກວ່າ 68% , ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະຕ້ອງມີ
ອ່າງໝັກບົ່ມ (lagoons) ເຂົ້າຊ່ວຍໃນການຜະລິດ. ການຜະລິດ
ອາຍແກ໊ສຊີວະພາບ ແລະ ພະລັງງານໃນພື້ນທີ່ໂຮງງານເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີ
ຄວາມຈໍາເປັນໃນການນໍາເຂົ້າໄຟຟ້າກໍ່ໄດ້. 207 ກໍລະນີສຶກສາລະອຽດ
ກ່ຽວກັບອາຍແກັສຊີວະພາບຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ຂະຫນາດໃຫຍ່
ຂອງ ປະເທດ ຫວຽດນາມ ພົບວ່າ ເຕັກໂນໂລຢີດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳໃຊ້
ແລ້ວໃນ ປີ 2010, ດ້ວຍອັດຕາຜົນຕອບແທນພາຍໃນ (IRRs)
ບັນລຸເຖິງ 50% . ມັນຍັງເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ມີປະສິດທິພາບ
ຫລາຍກວ່າການພະລັງງານຈາກພືດ.

ຜົ ນ ກະທົ ບ
ທ່າແຮງການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ໃນການປະເມີນຈາກ
ຜົນກະທົບນີ້ ມາຈາກວິທີການຫຼີກລ່ຽງການປ່ອຍທາດອາຍແກ໊ສເມ
ເທນຈາກການບໍາບັດນໍ້າເສຍ, ຫຼີກລ່ຽງການປ່ອຍທາດອາຍແກ໊ສ
ຈາກສະຫນາມຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ແກັສແຫລວ
(LPG) ປະມານ 84% ຂອງທ່າແຮງການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍ
ເຮືອນແກ້ວ ແມ່ນມາຈາກການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍແກັສ
ເມເທນ ຈາກການ ບຳບັດນໍ້າເສຍ. ການຜະລິດອາຍແກ໊ສຊີວະພາບ
ຈາກການປຸງແຕ່ງອາຫານອຸດສາຫະກຳ ຄາດວ່າຢູ່ທີ່ປະມານ 3,300
GJ/ປີ, ຄິດເປັນ 1.6 ລ້ານໂຕນ (MtCO2e) ເມື່ອປ່ອຍແກ໊ສຊີວະ
ພາບອອກ. ນີ້ເປັນພຽງສ່ວນໜ້ອຍຂອງທ່າແຮງຂອງແກ໊ສຊີວະພາບ
ທາງທິດສະດີ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ເທົ່ານັ້ນ. ຕົວຢ່າງ, ເມື່ອປຸງແຕ່ງສິ່ງ
ເສດເຫຼືອທາງກະສິກຳທັງຫມົດໂດຍການໝັກບົ່ມແບບບໍ່ມີອາກາດ,
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79,000 ໂຕນ/ປີ

ການບຳບັດນໍ້າເສຍຢູ່ໃນຫນອງນໍ້າແບບເປີດໃນອຸດສາຫະກຳ
ປຸງແຕ່ງອາຫານ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ປ່ອຍປະລິມານທາດອາຍ
ເມເທນ ປະມານ 79,000 ໂຕນ/ປີ

ທ່າແຮງດ້ານພະລັງງານຈະຢູ່ທີ່ 198,000 GJ/ປີ.213

ໂຕນ ຂອງ CO2 e.

ຢູ່ໃນຫົວຂໍ້ນີ້, ຈະພິຈາລະນາພຽງແຕ່ການປ່ອຍທາດອາຍເມເທນ
ຈາກການບຳບັດນໍ້າເສຍຢູ່ໃນອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງອາຫານ. ການ
ຄາດຄະເນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການ ບຳບັດນ້ຳເສຍໃນລະບົບບໍ່ມີ
ອາກາດຖ່າຍເທ ສາມາດຫຼຸດການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວໄດ້
77%. ການຫຼີກລ່ຽງການປ່ອຍທາດອາຍແກັສຊີວະພາບ 77%
ຈະຫຼຸດການປ່ອຍທາດອາຍ GHG ຈາກ ສປປ ລາວ ລົງ 2.6
MtCO2e/ປີ ພາຍໃນປີ 2050.214 ການຄາດຄະເນນີ້ຖືວ່າມີການ
ເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນທ່າແຮງການຫຼຸດຜ່ອນ
ການໃຊ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ແອອັດ ເມື່ອມີການໃຊ້ອາຍແກັສຊີວະພາບ
ເປັນທາງເລືອກ. ແຫຼ່ງພະລັງງານຫຼືໃນເວລາທີ່ອາຫານເພີ່ມເຕີມ
ແມ່ນແຫຼ່ງສໍາລັບຖັງໝັກບົ່ມເສດອາຫານເພື່ອເພີ່ມຄວາມສາມາດ
ໃນການຜະລິດອາຍແກັສຊີວະພາບແລະຝຸ່ນ.

ສຸດທ້າຍ, ອາຍແກັສຊີວະພາບຈາກຖັງບົ່ມ ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເປັນ
ແຫຼ່ງພະລັງງານສະອາດໄດ້, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ຖ່ານ ທີ່
ສ້າງບັນຫາສຸຂະພາບເນື່ອງຈາກມົນລະພິດທາງອາກາດພາຍໃນ
ເຮືອນ ແລະ ອາຍແກັັສ LPG. ເມື່ອນຳໃຊ້ເຊື້ອໄຟທຳມະຊາດໃນ
ຄົວເຮືອນເປັນຖານຄິດໄລ່, ຄົວເຮືອນໄດ້ນຳໃຊ້ທາດອາຍແກັສ
LPG ປະມານ 4,600 ໂຕນ/ປີ.216 ການສ້າງສົມມຸດວ່າອາຍແກັສ
ຊີວະພາບສາມາດທົດແທນ 50% ຂອງຈໍານວນນັ້ນເຮັດໃຫ້ທ່າ
ແຮງການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ໃຫ້ເຫຼືອ 7,500 ໂຕນ
CO2e.

ຂີ້ເຫຍື້ອອິນຊີໃນຕົວເມືອງຍັງສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ບົ່ມໃນຖັງບົ່ມແບບ
ປິດ (anaerobic digesters) ໄດ້, ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການປ່ອຍ
ທາດອາຍແກັສຈາກການຖົມຂີ້ເຫຍື້ອອິນຊີ. ສໍາລັບປີ 2020, ການ
ປ່ອຍທາດອາຍຈາກຂີ້ເຫຍື້ອທັງຫມົດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຄາດຄະເນ
ປະມານ 81,000 ໂຕນ CO2e.215 ຜົນກະທົບຂອງການຍ່ອຍ
ສະຫລາຍຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງອິນຊີໃນຕົວເມືອງ ບໍ່ສາມາດ
ຖືກຄິດໄລ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງຍ້ອນວ່າຮູບແບບການທໍາລາຍທາດທໍາ
ອິດ ທີ່ສະຫນອງພື້ນຖານ ສໍາລັບການຄາດຄະເນ ຂອງ ປະລິມານ
81,000 tCO2e ຂອງອາຍແກັສທີ່ຂີ້ເຫຍື້ອປ່ອຍອອກ ແມ່ນບໍ່
ສາມາດເກັບຄືນໄດ້.215 ການຄາດຄະເນຜົນກະທົບຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນ
ອີງໃສ່ສົມມຸດຖານວ່າ ການຫັນປ່ຽນສິ່ງເສດເຫຼືອອິນຊີອອກຈາກ
ບ່ອນຖີ້ມຂີ້ເຫຍື້ອ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍແກັສ
ເຮືອນແກ້ວໃນສະຫນາມຂີ້ເຫຍື້ອໄດ້ 50% ຫຼື ປະມານ 41,000

ທ່າແຮງການຫຼຸດຜ່ອນ GHG ສາກົນ ໄດ້ຄຳນຶງເຖິງການຫຼຸດ
ຜ່ອນການອີງໃສ່ຝຸ່ນສັງເຄາະທີ່ນໍາເຂົ້າ ແລະ ອາຍແກັສ LPG ເຊິ່ງ
ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍ GHG ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ 0.51 ລ້ານໂຕນ
(MtCO2e). ເຊິ່ງ 40 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຂອງ ອັດຕາ GDP
ທີ່ມີທ່າແຮງຈາກການຂໍ້ປະຕິບັດນີ້ ນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ການລົງທຶນ ແລະ
ມູນຄ່າຂອງອາຍແກັສຊີວະພາບທີ່ຜະລິດໄດ້ເທົ່ານັ້ນ. ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຄຳນຶງ
ເຖິງການປ່ຽນແປງມູນຄ່າເພີ່ມ ຈາກການທົດແທນຝຸ່ນສັງເຄາະທີ່
ນໍາເຂົ້າມາ ແທນດ້ວຍຝຸ່ນອິນຊີ. ທ່າແຮງຂອງວຽກເຮັດງານທໍາ ມີ
6,900 ວຽກ.
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ຂະແຫນງການທີ ່ ຕ ິ ພ ັ ນ ກັ ບ ຂໍ ້ ປ ະຕິ ບ ັ ດ ນີ ້
ພາຍໃນປະເທດ
ການຄຸ ້ ມ ຄອງສິ ່ ງ ເສດເຫຼ ື ອ
ສາກົ ນ
n /a
ຂະແຫນງການ ຈາກອົ ງ ການ IPCC ທີ ່ ຕິ ດ ພັ ນ ກັ ບ ມາດຕະການຫຼ ຸ ດ ຜ່ ອ ນຜົ ນ ກະທົ ບ
ພາຍໃນປະເທດ 	11A ກິ ດ ຈະກໍ າ ການເຜົ າ ໃຫມ້ ນ ໍ ້ າ ມັ ນ , 2B ອຸ ດ ສາຫະກໍ າ ເຄມີ , 4A ການກໍ າ ຈັ ດ ຂີ ້ ເ ຫຍື ້ ອ , ການບຳບັ ດ ນ້ ຳ
ເສຍ 4 ມິ ຕ ິ ແລະການ
ສາກົ ນ
ນໍ ້ າ ມັ ນ ແລະ ອາຍແກັ ສ ທຳມະຊາດ
ຕົ ວ ຊີ ້ ວ ັ ດ ເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ ແລະ ສິ ່ ງ ແວດລ້ ອ ມ
ທ່ າ ແຮງ GDP (ລ້ າ ນໂດລາສະຫະລັ ດ )
ທ່ າ ແຮງການສ້ າ ງວຽກເຮັ ດ ງານທຳ (ວຽກ)
ຂີ ້ ເ ຫຍື ້ ອ ທີ ່ ຫ ຼ ີ ກ ລ້ ຽ ງໄດ້ (ໂຕນ/ປີ )

40
6,900
610,000

ກໍ ລ ະນີ ທ ຸ ລ ະກິ ດ
CAPEX (ລ້ າ ນໂດລາສະຫະລັ ດ )
ມູ ນ ຄ່ າ ປັ ດ ຈຸ ບ ັ ນ ສຸ ດ ທິ (ລ້ າ ນໂດລາສະຫະລັ ດ ໃນໄລຍະ 2022-2050)
ຄື ນ ທຶ ນ ມາດຕະຖານ (ປີ )
ຄ່ າ ຫຼ ຸ ດ ຜ່ ອ ນສ່ ວ ນເພີ ່ ມ (ໂດລາສະຫະລັ ດ /ໂຕນ (MtCO 2 e)/ປີ )

56
42
13
-0.8

ທ່ າ ແຮງການຫຼ ຸ ດ ຜ່ ອ ນ GHG (ລ້ າ ນໂຕນ (MtCO 2 e)/ປີ )
2030
2040
2050

1.8
2.1
2.6

ທ່ າ ແຮງການຫຼ ຸ ດ ຜ່ ອ ນ GHG ຂອງ ສາກົ ນ (ລ້ າ ນໂຕນ (MtCO 2 e)/ ປີ )
2030
2040
2050

60

0.51
0.62
0. 75

Circular GHG mitigation opportunities in Lao PDR

3.13. ຂໍ້ປະຕິບັດ ທີ 5: ຊຸກຍູ້ການປູກຝັງກະສິກຳ ເພື່ອ
ສະຫນັບສະຫນູນຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊົນນະບົດ

ລາຍລະອຽດຍຸ ດ ທະສາດ
ການຜະລິດພືດຜົນລວມ ແລະ ການຜະລິດໄມ້ສາມາດສະຫນັບ
ສະຫນູນການສະຫນອງວັດສະດຸກໍ່ສ້າງແບບຍືນຍົງ ແລະ ສະເໜີ
ທາງເລືອກທີ່ມີກຳໄລຫລາຍກວ່າການເຮັດໄຮ່ເລື່ອລອຍ. ການ
ຮ່ວມມືກັນຂອງຂະແໜງການປ່າໄມ້ ແລະ ການລ້ຽງສັດ ສາມາດ
ພິຈາລະນາໄດ້, ແຕ່ເນື່ອງຈາກຂະແຫນງລ້ຽງສັດ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ
ມີຂະຫນາດນ້ອຍ, ຈຸດສຸມໃນນີ້ ແມ່ນການຜະລິດພືດ ແລະ ໄມ້
ປະສົມ ເຊິ່ງອາດລວມເຖິງການນຳໃຊ້ພືດລົ້ມລຸກ ເຊັ່ນ: ໄມ້ກິນຫ
ມາກ.
ການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ກວມເອົາປະມານ
41.5% ຂອງເນື້ອທີ່ປະເທດ ໃນປີ 2020.217 ລັດຖະບານຕັ້ງ
ເປົ້າຫມາຍທີ່ຈະເພີ່ມພື້ນທີ່ປົກຫຸ້ມໃຫ້ໄດ້ 70% 218 ຫຼື ປະມານ
16.58 ລ້ານເຮັກຕາ ໃນປີ 2030.219 ນະໂຍບາຍທີ່ເນັ້ນໃສ່ເປົ້າຫ
ມາຍນັ້ນລວມມີການສະກັດກັ້ນການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ, ການຫັນ
ປ່ຽນທີ່ດິນ ແລະ ການລັກລອບຕັດໄມ້ທີ່ຜິດກົດຫມາຍ, ດ້ານຫນື່ງ
ແລະ ອີກດ້ານຫນື່ງ, ການລົງທຶນໃນເຂດສະຫງວນໂດຍຊຸມຊົນ,
ການຮັກສາຊີວະນາໆພັນ,220 ດໍາເນີນການປູກປ່າ ແລະ ປູກປ່າຄືນ
ໃໝ່, ສືບຕໍ່ປູກປ່າ, ສົ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ ແລະ ການນຳໃຊ້
ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.221 ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງຊີວະນາໆພັນ
ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນໃນທັງການປູກປ່າຄືນໃໝ່ ແລະ ການປູກໄມ້
ປະສົມປະສານກັບປູກຫຍ້າເພື່ອລ້ຽງສັດ.222 ສປປ ລາວ ເປັນທີ່
ສົນໃຈໃນທົ່ວໂລກ ກ່ຽວກັບຊີວະນາໆພັນຂອງປະເທດ ເພາະວ່າ
ເປັນຫນື່ງໃນພາກພື້ນທີ່ມີຄວາມຫລາກຫລາຍທາງດ້ານຊີວະນາໆ
ພັນທີ່ສຸດໃນໂລກ.223
ອັດຕາການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນໃນຫລາຍໆພາກ ຂອງ ສປປ ລາວ
ສູງເຖິງ 40 ໂຕນ/ເຮັກຕາ/ປີ.224 ການປູກໄມ້ປະສົມປະສານກັບ
ປູກຫຍ້າເພື່ອລ້ຽງສັດໄປຄຽງຄູ່ກັນ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນບັນຫານີ້ ໃຫ້
ເຫລືອພຽງ 1.0 ໂຕນ/ເຮັກຕາ/ປີ,225 ພ້ອມທັງຮັກສາຄຸນນະພາບ
ຂອງດິນສໍາລັບຄົນລຸ້ນຕໍ່ໄປ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການໃສ່ຝຸ່ນ
ດິນ ອີກດ້ວຍ.
ການຖາງປ່າ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຂື້ນກັບລະດັບຄວາມສູງຂອງ
ພື້ນທີ່, ໄລຍະຫ່າງຈາກຖະໜົນສາຍຫຼັກ ແລະ ການເຮັດໄຮ່ເລື່ອນ
ລອຍ. ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງພື້ນທີ່ປົກຄຸມຂອງປ່າໄມ້ ສ່ວນຫນື່ງແມ່ນ
ຍ້ອນມີການພັດທະນາສວນຢາງພາລາ, ເຖິງແມ່ນວ່າສິ່ງຈະແລກກັບ
ການສູນເສຍປ່າໄມ້ພື້ນເມືອງ ແລະ ທີ່ດິນປູກຝັງແບບເລື່ອນລອຍ.
ຮູບແບບກະສິກຳປູກໄມ້ ສະຫນອງຜະລິດຕະພັນສະບຽງອາຫານ
ຫລາກຫລາຍຊະນິດຫລາຍກວ່າການປູກພືດແບບດ່ຽວ ທີ່ໃຫ້ຜົນ
ຜະລິດຫລາຍກວ່າການປູກພືດໃນສວນຂະຫນາດໃຫຍ່ ແລະ ການ
ປູກຝັງແບບເລື່ອນລອຍ. ມັນຍັງສ້າງລາຍຮັບທີ່ສູງຂຶ້ນໃຫ້ແກ່ຊາວ
ກະສິກໍາ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການຜະລິດກະສິກໍາ ຕໍ່ກັບ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.226 ປະມານ 67% ຂອງປະຊາກອນ
ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປັດຈຸບັນ ເອື້ອຍອີງໃສ່ປ່າໄມ້ເພື່ອການດຳລົງ
ຊີວິດ ແລະ ຫລາຍກວ່າ 39% ຂອງລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວໃນ
ຊົນນະບົດ ແມ່ນມາຈາກຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ທີ່ບໍ່ແມ່ນໄມ້.227

ຕົ ວ ຢ່ າ ງສາກົ ນ
ຢູ່ ສ. ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີຕົວຢ່າງທີ່ຫນ້າສົນໃຈ ກ່ຽວກັບການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮູບແບບກະສິກໍາປ່າໄມ້ຂອງຊາວກະສິກອນ. ຢູ່ທີ່
ນັ້ນ, ສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳສາກົນຂອງອົດສະຕຣາລີ ກໍາລັງສົ່ງເສີມ
ທາງເລືອກ ການປູກໄມ້ປະສົມປະສານກັບປູກຫຍ້າເພື່ອລ້ຽງສັດ ທີ່
ອີງໃສ່ຕະຫລາດ ເຊິ່ງໄດ້ເພີ່ມລາຍຮັບໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ໃນຂະນະ
ທີ່ຫຼຸດຜ່ອນການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນໄປພ້ອມໆກັນ.228
ຊາວກະສິກອນຢູ່ເມືອງ Cam My, ທາງພາກກາງຫວຽດນາມ,
ໄດ້ນຳໃຊ້ 'ສວນປ່າ' ເພື່ອສົ່ງເສີມຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ
ແລະ ປົກປັກຮັກສາຜົນກະທົບຈາກສະພາບອາກາດທີ່ປ່ຽນແປງ.
ເນື່ອງຈາກບາງສວນໄດ້ຖືກບຸກເບີກໃນເນື້ອທີ່ດິນທີ່ຖືກກຳນົດໃຫ້
ເປັນປ່າຂອງລັດ, ໄດ້ມີການດັດປັບນະໂຍບາຍຕ່າງໆເພື່ອຮອງຮັບ
ການເຄື່ອນໄຫວປູກຝັງເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຖືກຕາມລະບຽບ, ໃນຂະນະທີ່
ຮັບປະກັນວ່າປະໂຫຍດທີ່ປ່າໄມ້ສະຫນອງໃຫ້ ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.
ການປູກສາລີແບບດ່ຽວ ຂະຫນາດໃຫຍ່ຢູ່ເທິງພູຊັນເຮັດໃຫ້ດິນ
ເຊາະເຈື່ອນຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງ ປະເທດ ຫວຽດນາມ.
ນອກນັ້ນຍັງມີເຫດການດິນເຈື່ອນ, ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍ
ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ ແລະ ຜົນຜະລິດກໍ່ຫຼຸດລົງ. ການ
ທົດລອງກັບລະບົບ ການປູກໄມ້ປະສົມປະສານກັບປູກຫຍ້າເພື່ອ
ລ້ຽງສັດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າລະບົບການຜະລິດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ໃຫ້ຜົນ
ປະໂຫຍດທັງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄປຄຽງ
ຄູ່ກັນ. ໂດຍຮັບຮູ້ຜົນສໍາເລັດນັ້ນ, ລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນໄດ້ທົດລອງ
ຮູບແບບການປູກນີ້ ໃນເນື້ອທີ່ດິນ 50 ເຮັກຕາ ຢູ່ສາມບ່ອນ.229
ຜົນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າໃນພາກພື້ນດຽວກັນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ
ຮູບແບບກະສິກໍາປ່າໄມ້ ໄດ້ເພີ່ມລາຍຮັບຈາກ 2.4 ຫາ 3.5 ເທົ່າ,
ສາມາດຄວບຄຸມການໄຫລຂອງຫນ້າດິນ ແລະ ການເຊາະເຈື່ອນ,
ເພີ່ມຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ ແລະ ປັບປຸງຄວາມທົນທານຕໍ່
ສະພາບອາກາດທີ່ຮຸນແຮງໄດ້.230
ກອບນະໂຍບາຍ
ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແມ່ນ
ຫນື່ງໃນບັນດາເສົາຄໍ້າຂອງ ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວ
ແຫ່ງຊາດ. ປະຊາກອນໃນເຂດຊົນນະບົດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ຈາກການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ.
ລັດຖະບານແນໃສ່ປັບປຸງການສຶກສາຢູ່ຊົນນະບົດ, ສົ່ງເສີມການ
ຜະລິດສິນຄ້າພື້ນເມືອງ ແລະ ການສະຫນອງການເງິນຈຸລະພາກ
ເພື່ອສະດວກໃນການພັດທະນາຊົນນະບົດ.231 ຂໍ້ປະຕິບັດນີ້ສະຫນັບ
ສະຫນູນຈຸດປະສົງດັ່ງກ່າວໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.
ລາຍໄດ້ຈາກຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້ຂອງລັດຖະບານ ໃນປີ 2018
ຫຼຸດລົງ ຍ້ອນການລັກລອບຕັດໄມ້ຜິດກົດຫມາຍ ແລະ ຍ້ອນບໍ່
ສາມາດຮຽກເກັບ ແລະ ເກັບຄ່າຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຄ່າທຳນຽມ
ປ່າໄມ້ ໄດ້ຕາມຄາດຫມາຍ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ການລັກລອບຕັດໄມ້
ແລະ ການສົ່ງອອກໄມ້ຈຶ່ງຖືກຫ້າມຕາມລະບຽບ.232
ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ ໄດ້ກຳນົດໃຫ້ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້, ກຳໄດ້ພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ຂອງບ້ານ
ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕາມລະບຽບການຄຸ້ມຄອງປ່າຂອງລັດ ແລະ ສ້າງ
ລະບົບການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຂອງບ້ານຢ່າງເປັນທາງການ
ເຊິ່ງລວມເຖິງການຕັດໄມ້ເພື່ອການຄ້າໃນປ່າຂອງບ້ານ.233
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ບັນດາຜູ້ພັດທະນາສວນປູກໄມ້ ໄດ້ພະຍາຍາມ
ຫາທີ່ດິນໃຫ້ພຽງພໍເພື່ອຮອງຮັບເປົາຫມາຍການລົງທຶນຂອງພວກ
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40

ໂຕນ/ຮຕ/ປີ

ອັດຕາການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນໃນຫລາຍພາກພື້ນຂອງ
ສປປ ລາວ ກວມເອົາ 40 ໂຕນ ຕໍ່ເຮັກຕາ ຕໍ່ປີ

ເຂົາເຈົ້າ ໃນການສ້າງຕັ້ງອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້. ດຳລັດ ປີ 2019
ໄດ້ກວມເອົາບັນຫານີ້, ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ນັກ
ລົງທຶນ ເພື່ອສຳປະທານທີ່ດິນ ແລະ ປ່ຽນທີ່ດິນຊຸດໂຊມໃຫ້ເປັນ
'ພື້ນທີ່ປ່າຜະລິດ'.234
ກໍລະນີທຸລະກິດ
ກະສິກຳປ່າໄມ້ ສາມາດສະໜອງທັງ ປ່າໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ
ກະສິກຳ, ເຊັ່ນ:ການປູກພືດ, ອາຫານສັດ ແລະ ພື້ນທີ່ສຳລັບປູກ
ຫຍ້າລ້ຽງສັດ. ການທີ່ມີຕົ້ນໄມ້ໃນສວນປູກ ສາມາດເພີ່ມຜົນ
ຜະລິດຂອງພືດໂດຍການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານກາຍະ
ພາບ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວລົມ ແລະ ການລະເຫີຍຂອງດິນ ແລະ
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນເພີ່ມຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜົນຕອບແທນສຳລັບຄົວເຮືອນ
ສາມາດໄດ້ຫລາຍກວ່າເມື່ອນໍາໃຊ້ລະບົບກະສິກໍາປ່າໄມ້ ຖ້າທຽບ
ໃສ່ການເຮັດໄຮ່ໝູນວຽນ ທີ່ປູກແບບພືດປະເພດດຽວ.235 ສິ່ງນີ້
ສະຫນັບສະຫນູນຄຳເວົ້າທີ່ວ່າ ລະບົບກະສິກໍາປ່າໄມ້ ສາມາດສະຫ
ນັບສະຫນູນຊາວກະສິກອນໄດ້, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່ ລົບລ້າງຕົວ
ຂັບເຄື່ອນທີ່ສໍາຄັນຂອງບັນຫາການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ. ນອກຈາກ
ນັ້ນ, ລະບົບກະສິກໍາປ່າໄມ້ ຍັງມີຄວາມທົນທານຕໍ່ກັບການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຫລາຍກວ່າການປູກພືດແບບດ່ຽວ236
ແລະ ສາມາດຊ່ວຍຕ້ານການຫຼຸດລົງຂອງການຜະລິດກະສິກໍາໃນ
ເຂດເນີນສູງຂອງ ສປປ ລາວ ອີກດ້ວຍ.237
ເພື່ອປ້ອງກັນການນັບສອງເທົ່າຂອງລາຍຮັບຈາກປ່າໄມ້ພາຍໃຕ້ຂໍ້
ປະຕິບັດນີ້ ແລະ ຈາກຂໍ້ປະຕິບັດ 6 (ຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນ ແລະ
ການຜະລິດວັດສະດຸກໍ່ສ້າງທີ່ໃຊ້ໄມ້ອຸດສາຫະກໍາ), ຂໍ້ປະຕິບັດ
ນີ້ບໍ່ໄດ້ຄິດໄລ່ລາຍຮັບຈາກວັດສະດຸກໍ່ສ້າງທີ່ໃຊ້ໄມ້; ພຽງແຕ່
ພິຈາລະນາຈາກຜົນຜະລິດພືດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ຄາດວ່າ ການຜະລິດພືດ
ຊະນິດນີ້ ແມ່ນບໍລິໂພກ ຢູ່ສະເພາະໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ແກ້ໄຂ
ການຂາດສານອາຫານຂອງຄົນໃນປະເທດ. ເພື່ອຄາດຄະເນມູນຄ່າ
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ສິນຄ້າກະສິກຳເພີ່ມເຕີມ, ລາຄາຕະຫລາດທ້ອງຖິ່ນ238 ຖືກນໍາໃຊ້
ເຂົ້າໃນການຄິດໄລ່. ສິ່ງນີ້ສ້າງລາຍຮັບຂອງພາກເອກະຊົນ ໄດ້ທັງ
ຫມົດເກືອບ 260 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ/ປີ.
ຮູບແບບກະສິກຳປ່າໄມ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນ
ໃນການສຶກສາອົບຮົມຊາວກະສິກອນ ແລະ ການກະກຽມທີ່ດິນ;
ມັນບໍ່ໄດ້ຜົນຕອບແທນໃນສອງສາມປີທໍາອິດ.239 ຢູ່ ສປປ ລາວ,
ການລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນໃນລະບົບກະສິກຳປ່າໄມ້ ແມ່ນປະມານ
575 ໂດລາສະຫະລັດ/ເຮັກຕາ, ຕ່ຳກວ່າຕົ້ນໄມ້ທີ່ມີສັດລ້ຽງພ້ອມ
(795 ໂດລາສະຫະລັດ/ເຮັກຕາ).240 ມູນຄ່າການລົງທຶນນີ້ ຖືກ
ແບ່ງອອກທັງ ເປັນ ຂໍ້ປະຕິບັດ ທີ 1 ແລະ 6, ອີງຕາມລາຍຮັບ
ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເນື່ອງຈາກລາຍຮັບສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກຜະລິດຕະພັນ
ໄມ້, 1.3% ຂອງການລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນ ຂອງ 575 ໂດລາ
ສະຫະລັດ - ຫຼື 7 ໂດລາສະຫະລັດ / ເຮັກຕາ - ແມ່ນມາຈາກຂໍ້
ປະຕິບັດນີ້, ສໍາລັບ CAPEX ທັງຫມົດ ສໍາລັບຂໍ້ປະຕິບັດນີ້ ມີ
ປະມານ 115 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ລວມທັງການລົງທຶນໃນ
ການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ ແລະ ຈັດຊື້ເຄື່ອງຈັກຕ່າງໆ.
ການຜະລິດພືດ ພາຍໃນລະບົບກະສິກໍາປ່າ ບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ມີ
ກໍາໄລ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານ ແມ່ນປະມານ 290 ລ້ານ
ໂດລາສະຫະລັດ/ປີ, ສໍາລັບການສູນເສຍການດໍາເນີນງານປະມານ
34 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ/ປີ. ອັນນີ້ ສ້າງມູນຄ່າປັດຈຸບັນສຸດທິ ທີ່
690 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ເນື່ອງຈາກວ່າ ຂໍ້ປະຕິບັດເພີ່ມການ
ປ່ອຍທາດອາຍ, ແທນທີ່ຈະຫຼຸດລົງ, ສະນັ້ນ, ມູນຄ່າສ່ວນເກີນໃນ
ການຫຼຸດຜ່ອນ ບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ໃນການວິເຄາະນີ້.
ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ
ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ ຄວນເສີມສ້າງຄວາມມູ້ງຫມັ້ນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ຂອງ
ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດປ່າໄມ້
Circular GHG mitigation opportunities in Lao PDR

ສີຂຽວທີ່ໃຫ້ຊຸມຊົນ ທີ່ເພິ່ງພາອາໄສປ່າໄມ້ ສາມາດສ້າງລາຍໄດ້
ຈາກໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຈາກປ່າໄມ້ອື່ນໆ, ພ້ອມດຽວກັນກັບ
ການປົກປ້ອງແຫຼ່ງນໍ້າ ແລະ ທີ່ດິນ ແລະ ການປົກປ້ອງຄວາມສ່ຽງ
ດ້ານດິນຟ້າອາກາດ.241
1.	ຊຸກຍູ້ຂະບວນການ ແລະ ວິທີການການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ທີ່ເປັນ 'ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ' ໃຫ້ກາຍເປັນ ເປົ້າຫມາຍ
ຫຼັກຂອງຄະນະປະຕິບັດງານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໂດຍໄດ້ຮັບ
ການສະຫນັບສະຫນູນຈາກ ບັນດາບໍລິສັດຊັ້ນນຳ ທີ່ປະຕິບັດ
ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນ
ການເຂົ້າເຖິງຕະຫລາດສົ່ງອອກ;
2.	ພິຈາລະນາການສ້າງຮູບແບບກະສິກໍາປ່າໄມ້ ທີ່ນໍາໃຊ້ການ
ຮ່ວມມືລະຫວ່າງບໍລິສັດປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ຊາວບ້ານທ້ອງຖິ່ນ
ເປັນວາລະຖາວອນໃນກຸ່ມວຽກງານພັດທະນາກະສິກຳ ແລະ
ປ່າໄມ້ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ;
3.	ພິຈາລະນາສິ່ງຈູງໃຈ ເຊັ່ນ: ການເຂົ້າເຖິງທີ່ດິນ ຫຼື ແຮງຈູງໃຈ
ດ້ານພາສີສຳ ລັບບໍລິສັດ ທີ່ນຳໃຊ້ຮູບແບບກະສິກຳປ່າດ້ວຍ
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນຢ່າງພຽງພໍ ເປັນສ່ວນຫນື່ງຂອງ
ການປະຕິບັດງານປ່າໄມ້ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
4. ປະຕິບັດ ຕາມແຜນງານແຫ່ງຊາດ NDC.

ຄາດຄະເນນີ້ ແມ່ນສະຫງວນໄວ້ສະເພາະ ເນື່ອງຈາກ ຄວາມຍຶດ
ຍຸ່ນ ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າ ແລະ ລາຍໄດ້ປະຈໍາປີສູງ, ແຕ່ການດໍາເນີນ
ການກະສິກໍາປ່າໄມ້ ສາມາດສົ່ງເສີມຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊາວ
ກະສິກອນຈໍານວນຫລາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເມື່ອນໍາໃຊ້ລາຍຮັບກະ
ສິກໍາປ່າໄມ້ທີ່ຄາດຄະເນຈາກ ອົງການ Project Drawdown,
ມູນຄ່າເພີ່ມຈະສູງເປັນສອງເທົ່າຕົວ.248
ກິດຈະກໍາທາງກະສິກໍາທີ່ຂະຫຍາຍຕົວກວ້າງອອກ ພາຍໃຕ້
ຮູບແບບກະສິກໍາປ່າໄມ້ ນີ້ ຈະປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ
ໃນອານາເຂດເພີ່ມເຕີມ, ຄາດວ່າຈະບັນລຸ 0.6 ລ້ານໂຄນ
(MtCO2e) / ປີ ໃນປີ 2030. ການຄາດຄະເນນີ້ ພິຈາລະນາ
ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການຜະລິດກະສິກໍາ, ຕາມທິດສະດີ
ປະມານ 445,000 ໂຕນໃນປີ 2019 ທີ່ເປັນປີອ້າງອີງ ແລະ
ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວທາງກະສິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ປະມານ1.3 tCO2e/ໂຕນ.249 ໃນຮູບແບບຍຸດທະສາດໄລຍະ
ຍາວ, ຂໍ້ປະຕິບັດນີ້ ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງເຕັມທີ່ໃນ
ປີ 2030 ໂດຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເທື່ອລະກ້າວເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ
2022 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ອົງການ FAO ໄດ້ສະຫນອງການບໍລິການສົ່ງເສີມກະສິກຳໃຫ້
ແກ່ຊຸມຊົນ ແລະ ສົ່ງເສີມການພັດທະນາ ແລະ ການຕະຫລາດ
ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ. ເພື່ອສະຫນອງທຶນໃຫ້ແກ່ສິ່ງຈູງໃຈດ້ານ
ກະສິກຳ, ແຮງຈູງໃຈກາກບອນສາມາດສົມທົບກັບຜະລິດຕະພັນ
ກະສິກຳ ເພື່ອສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມ. ປ່າສະບຽງອາຫານສາມາດຊ່ວຍ
ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍການຜະລິດສະບຽງອາຫານໃນເນື້ອທີ່ດິນ
ຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໃນສວນຂະຫນາດນ້ອຍ
ແລະ ບາງທີ, ແມ້ແຕ່ຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງ ກໍ່ອາດສາມາດປະຕິບັດ
ໄດ້.242
ຜົນກະທົບ
ເປົ້າຫມາຍການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 70% ຈະຕ້ອງໄດ້
ຟື້ນຟູປ່າ ປະມານ 2.85 ລ້ານເຮັກຕາ.243 ເພື່ອເອົາຕົວເລກດັ່ງ
ກ່າວມາພິຈາລະນາ, ເນື້ອທີ່ທັງຫມົດຂອງດິນປ່າຊຸດໂຊມ ຫຼື ດິນ
ແຫ້ງແລ້ງ ໃນ ສປປ ລາວ ມີປະມານ 11.2 ລ້ານເຮັກຕາ.244
ບາງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຄິດໄລ່ວ່າ ລະບົບກະສິກຳປ່າໄມ້ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ
ສາມາດຜະລິດພືດ ແລະ ຫມາກໄມ້ ໄດ້ 1.76 ໂຕນ/ເຮັກຕາ.245
ແຕ່ອີງຕາມພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງອຸດສາຫະກໍາ, ຜົນຜະລິດ
ໄມ້ອາດຈະຕໍ່າເກີນໄປທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ທາງການຄ້າ. ເຂົາເຈົ້າໃຫ້
ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຕື່ມວ່າ ການປູກພືດພັນແຕ່ລະປີໃຫ້ຜົນຜະລິດ
1.0 ຫາ 1.5 ໂຕນ/ເຮັກຕາ ໃນປີທຳອິດຂອງການຮອບວຽນ
7 ປີເທົ່ານັ້ນ. ໃນປີທີສອງ, ການປົກຫຸ້ມຂອງຕົ້ນໄມ້ ແລະ ຮົ່ມ
ໄມ້ ຈະປ່ຽນການປະສົມປະສານກັບການປູກພືດ ມາເປັນທົ່ງຫຍ້າ
ແທນ.
ເມື່ອເນື້ອທີ່ປູກເຕັມ ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນການປູກປ່າຄືນໃໝ່ ພາຍໃຕ້
ລະບົບກະສິກຳປ່າໄມ້, ການຜະລິດພືດທີ່ເພີ່ມເຕີມ ຈະມີປະມານ
445,000 ໂຕນ/ປີ. ດ້ວຍມູນຄ່າຄາດຄະເນ ເຖິງ 260 ລ້ານ
ໂດລາສະຫະລັດ, ການຜະລິດກະສິກຳເພີ່ມເຕີມນີ້ ສາມາດສະຫ
ນັບສະຫນູນວຽກເຮັດງານທຳທາງກະສິກຳໄດ້ 44.000 ຄົນ
ດ້ວຍເງິນເດືອນສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 4.253 ໂດລາ246 ແລະ ຄວາມຢືດ
ຢຸ່ນຂອງການຈ້າງງານຕາມຂະແຫນງການ ຢູ່ທີ່ 0.2.247 ການ
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ຂະແຫນງການທີ ່ ຕ ິ ພ ັ ນ ກັ ບ ຂໍ ້ ປ ະຕິ ບ ັ ດ ນີ ້
ພາຍໃນປະເທດ
ຂະແຫນງປ່ າ ໄມ້ , ຂະແຫນງກະສິ ກ ຳ
ສາກົ ນ
n/a
ຂະແຫນງການ ຈາກອົ ງ ການ IPCC ທີ ່ ຕິ ດ ພັ ນ ກັ ບ ມາດຕະການຫຼ ຸ ດ ຜ່ ອ ນຜົ ນ ກະທົ ບ
ພາຍໃນປະເທດ
3B1 ທີ ່ ດ ິ ນ ປ່ າ ໄມ້ , 3A ສັ ດ ລ້ ຽ ງ, 3B2 ທີ ່ ດ ິ ນ ປູ ກ , 3C ແຫຼ ່ ງ ຊັ ບ ພະຍາກອນລວມ ແລະ ແຫຼ ່ ງ ປ່ ອ ຍທາດ
ອາຍທີ ່ ບ ໍ ່ ເ ປັ ນ ກາກບອນ ເທິ ງ ພື ້ ນ ດິ ນ
ສາກົ ນ
3A ສັ ດ ລ້ ຽ ງ, 3B2 ທີ ່ ດ ິ ນ ປູ ກ , 3C ແຫຼ ່ ງ ຊັ ບ ພະຍາກອນລວມ ແລະ ແຫຼ ່ ງ ປ່ ອ ຍທາດອາຍທີ ່ ບ ໍ ່ ເ ປັ ນ ກາກ
ບອນ ເທິ ງ ພື ້ ນ ດິ ນ
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ຕົ ວ ຊີ ້ ວ ັ ດ ເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ ແລະ ສິ ່ ງ ແວດລ້ ອ ມ
ທ່ າ ແຮງ GDP (ລ້ າ ນໂດລາສະຫະລັ ດ )
ທ່ າ ແຮງການສ້ າ ງວຽກເຮັ ດ ງານທຳ (ວຽກ)
ຂີ ້ ເ ຫຍື ້ ອ ທີ ່ ຫ ຼ ີ ກ ລ້ ຽ ງໄດ້ (ໂຕນ/ປີ )

260
44,000
0

ກໍ ລ ະນີ ທ ຸ ລ ະກິ ດ
CAPEX (ລ້ າ ນໂດລາສະຫະລັ ດ )
ມູ ນ ຄ່ າ ປັ ດ ຈຸ ບ ັ ນ ສຸ ດ ທິ (ລ້ າ ນໂດລາສະຫະລັ ດ ໃນໄລຍະ 2022-2050)
ຄື ນ ທຶ ນ ມາດຕະຖານ (ປີ )
ຄ່ າ ຫຼ ຸ ດ ຜ່ ອ ນສ່ ວ ນເພີ ່ ມ (ໂດລາສະຫະລັ ດ /ໂຕນ (tCO 2 e)/ປີ )

1 15
-690
n /a
n /a

ທ່ າ ແຮງການຫຼ ຸ ດ ຜ່ ອ ນ GHG (ລ້ າ ນໂຕນ (MtCO 2 e)/ປີ )
2030
2040
2050

-0.60
-0.63
-0.67

ທ່ າ ແຮງການຫຼ ຸ ດ ຜ່ ອ ນ GHG ຂອງ ສາກົ ນ (ລ້ າ ນໂຕນ (MtCO 2 e)/ປີ )
2030
2040
2050

0.58
0.58
0.58

Circular GHG mitigation opportunities in Lao PDR

ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີອາຍຸການໃຊ້ງານຍາວນານ
6–8
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3.14. ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີອາຍຸການໃຊ້ງານຍາວນານ
‘ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີອາຍຸການໃຊ້ງານຍາວນານ’ ຫມາຍເຖິງ ວັດຖຸ
ດິບທີ່ໃຊ້ໃນຂະແຫນງກໍ່ສ້າງເປັນຫຼັກ ເຊິ່ງນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການປຸກ
ສ້າງເຮືອນ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ້າງຕ່າງໆ ໃຫ້ມີອາຍຸການໃຊ້ງານ
ຍາວນານຫລາຍທົດສະວັດ. ຄຳດັ່ງກ່າວ ຍັງກວມເອົາ ການໃຊ້
ວັດຖຸດິບເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການຜະລິດພາຫະນະ ແລະ ການຕິດ
ຕັ້ງອຸປະກອນຕ່າງໆໃຫ້ເປັນຕົ້ນທືນ. ພາຫະນະ ແລະ ການຜະລິດ
ອຸປະກອນທາງເຕັກນິກ ມັກຈະມີອາຍຸການໃຊ້ງານຫລາຍກວ່າຫນື່ງ
ປີ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວສາມາດນັບລວມເຂົ້າໃນລາຍການ
ຜະລິດຕະພັນແບບໄລຍະຍາວ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້, ທີ່ຈະຮອງຮັບ
ການຊົມໃຊ້ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຄົນຮຸ່ນຫຼັງ. ສຳລັບຂະແຫນງການ
ກໍ່ສ້າງ ໄດ້ປະກອບສ່ວນ 13% ຂອງ ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນ
ພາຍໃນ (GDP) ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໄດ້
ເຖິງ 2% ໃນທົ່ວປະເທດ.
ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພວມລົງທຶນໃສ່ ການສ້າງລະບົບ
ຂົນສົ່ງ-ຄົມມະນາຄົມທາງລົດໄຟ, ຖະໜົນຫົນທາງ, ການຜະລິດ
ພະລັງງານ, ລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ ແລະ ຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍໃນການ
ສະຫນອງນ້ຳສະອາດ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ກໍ່ແມ່ນເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍພື້ນຖານ
ໂຄງລ່າງການຂົນສົ່ງ ພ້ອມດຽວກັນ ກໍ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່
ຂະແຫນງພະລັງງານ ແລະ ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸ
ຂະອະນາໄມ. ການລົງທຶນທີ່ກ່າວມານີ້ຈະສືບຕໍ່ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ
ວັດຖຸ-ອຸປະກອນ ສຳລັບການກໍ່ສ້າງໃນປະລິມານທີ່ຫລາຍໃນຊຸ່ມປີ
ຂ້າງຫນ້າ.

3.17. ໂອກາດຫຼຸດຜ່ອນ ການປູ່ອຍອາຍພີດເຮືອນແກ້ວ
ແບບຫມູນວຽນ
ໃນຂະແຫນງການກໍ່ສ້າງແບບຫມູນວຽນ, ຊັບພະຍາກອນທີ່
ສາມາດຜະລິດຄືນໃໝ່ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຂັັ້ນສອງ ແມ່ນໄດ້ຮັບ
ບູລິມະສິດຫລາຍກວ່າວັດສະດຸກໍ່ສູ້າງທີ່ຜະລິດທາດອາຍກາກບອນ
ສູງ. ສປປ ລາວ ຄວນຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງການກໍ່ສ້າງທີ່
ເຮັດດ້ວຍໄມ້ພ້ອມທັງ ດັດປັບການອອກແບບອາຄານເພືີ່ອຫລຸດ
ຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍ ແລະ ການໃຊ້ພະລັງງານ ຕາມໄລຍະ
ອາຍຸການນຳໃຊ້ງານຂອງອານາຄົດ. ການຈັດຊື້ ຂອງພາກລັດແບບ
ຫມູນວຽນ ໂດຍລັດຖະບານ ສປປ ລາວ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ
ທະນາຄານ ເພືີ່ອການລົງທຶນ ສາມາດຊ່ວຍຊຸກຍູ້ການຫັນປ່ຽນ
ໄປສູ່ຂະແຫນງການກໍ່ສ້າງແບບຫມູນວຽນ ໂດຍການສ້າງຄວາມ
ຕ້ອງການນຳໃຊ້ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງທີ່ສາມາດຜະລິດຄືນໃໝ່, ການອອກ
ແບບທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ການອອກແບບສຳລັບວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ
ທີ່ນຳກັບມາຜະລິດໃຊ້ຄືນໄດ້.

3.15. ການໄຫລວຽນວັດຖຸດິບ
ວັດຖຸດິບທັງຫມົດທີຖຶກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງທັງຫມົດ
ຄາດຄະເນວ່າ ປະມານ 29 ລ້ານໂຕນ/ປີ. ໃນນັ້ນ, ປະມານ 8%
ຂອງວັດຖຸດິບທີ່ຖືກຊົມໃຊ້ຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນທາດໂລຫະສຳລັບ
ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຖືກນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ. ສ່ວນ
ການສົ່ງອອກວັດຖຸດິບສຳລັບກໍ່ສ້າງທີ່ຜະລິດຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ກວມ
ເອົາ 12% ຂອງການຜະລິດທັງຫມົດ.250 ຖ້າຫາກນຳໃຊ້ວັດສະ
ດຸກໍ່ສ້າງທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ເຂົ້າໃນຂະແຫນງກໍ່ສ້າງ, ມັນຈະປະກອບ
ສ່ວນເຂົ້າໃນການຫມູນວຽນດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະເທດ, ແຕ່
ສະເພາະການໄຫລວຽນຂອງວັດຖຸດິບເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງການຂຸດຄົ້ນໄມ້
ບໍ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ສູນເສຍປ່າໄມ້ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເຊື່ອມ
ໂຊມ. ການນຳໃຊ້ຂີ້ເທົ່າລອຍ (fly ash) ຈຳນວນ 124,000
ໂຕນ/ປີ ເປັນວັດຖຸດິບທົດແທນຝຸ່ນຖ່ານຫີນ (clinker) ເຂົ້າໃນ
ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງຊີມັງ ຍັງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຫຼຸດຜ່ອນ
ທາດອາຍກາກບອນ ແລະ ການຊົມໃຊ້ວັດຖຸດິບ ຂອງຂະແຫນງ
ກໍ່ສ້າງ.
3.16. ໂຄງການເສດຖະກິ ດ ຫມູ ນ ວຽນໃນປະຈຸ ບ ັ ນ
ຂະແຫນງການກໍ່ສ້າງ ໄດ້ສະຫນັບສະຫນູນຫລາຍໂຄງການເສດຖະ
ກິດຫມູນວຽນທີ່ສົ່ງເສີມການກໍ່ສ້າງແບບຍືນຍົງ ໂດຍອີງໃສ່ການ
ປະສົມປະສານວິທີການແກ້ໄຂດ້ານເຕັກນິກວິຊາການຕາມແຕ່ລະ
ຂະຫນາດຂອງອຸດສາຫະກໍາແຕ່ລະປະເພດ ພ້ອມທັງຄວາມຮູ້ພື້ນ
ບ້ານໃນການອອກແບບສິ່ງປຸກສ້າງ ແລະ ການນຳໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ມີ
ຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ. (ເບິ່ງລາຍຊື່ໂຄງການ ຢູ່ໜ້າ 67).
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ກັບມາດຕະຖານຂອງ ສະມາຄົມຜະລິດຕະພັນໄມ້ແປຮູບຂອງປະເທດອົດ
ສະຕຣາລີ (Engineered Wood Products Association of
Australasia).
ບໍ ລ ິ ສ ັ ດ ບົ ວ ລະພາ ກະສິ ກ ຳ-ປ່ າ ໄມ້ ຈຳກັ ດ
ໂຄງການກະສິ ກ ຳປ່ າ ໄມ້ ເພື ່ ອ ສ້ າ ງຄວາມເຂັ ້ ມ ແຂງດ້ າ ນສະບຽງ
ອາຫານ ແລະ ສ້ າ ງລາຍຮັ ບ ໃຫ້ ແ ກ່ ຊ າວກະສິ ກ ອນ
ບໍລິສັດ ບົວລະພາ ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ຈຳກັດ ນຳໃຊ້ກະສິກຳປ່າໄມ້ ທີ່ປະສົມ
ປະສານລະຫວ່າງການປູກພືດ ຫຼື ຫຍ້າສຳລັບສັດລ້ຽງ ແລະ ການປູກ
ຕົ້ນໄມ້ໄປພ້ອມໆກັນ. ການປູກແບບປະສົມປະສານນີ້ ສາມາດຜະລິດພືດ
ພັນຫລາກຫລາຍຊະນິດ ແລະ ຊ່ວຍສ້າງລາຍຮັບເພີ່ມໃຫ້ຊາວກະສິກອນ
3 ຫາ 3.5 ເທົ່າໂຕ, ພ້ອມທັງຊ່ວຍພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງບ້ານ
ຜ່ານກອງທຶນພັດທະນາບ້ານຂອງບໍລິສັດ. ບໍລິສັດ ບົວລະພາ ສາມາດກັກ
ເກັບທາດອາຍກາກບອນໄດ້ 84 ໂຕນ ຕໍ່ ເຮັກຕາ.252

ບໍ ລ ິ ສ ັ ດ ສະໂຕຣາ ແອັ ນ ໂສ ຈຳກັ ດ
ການເຫັ ນ ດີ ເ ຫັ ນ ພ້ ອ ມດ້ ວ ຍຄວາມສະໝັ ກ ໃຈ ໂດຍໄດ້ ຮ ັ ບ ຂໍ ້ ມ ູ ນ
ລ່ ວ ງໜ້ າ ແລະ ພຽງພໍ ແມ່ ນ ພື ້ ນ ຖານສຳຄັ ນ ສຳລັ ບ ການພັ ດ ທະນາ
ກະສິ ກ ຳປ່ າ ໄມ້
ບໍລິສັດ ສະໂຕຣາ ແອັນໂສ ໄດ້ນຳໃຊ້ຮູບແບບກະສິກຳປ່າໄມ້ ໂດຍວິທີການ
ປູກເຂົ້າສັບຫວ່າງ ກັບຕົ້ນໄມ້ວິກ. ຜົນຜະລິດທີ່ໄດ້ເຖີ່ງແມ່ນວ່າຈະໜ້ອຍ
ກວ່າທີ່ໄດ້ຈາກການປູກແບບປົກກະຕິພຽງເລັກນ້ອຍ, ແຕ່ມັນກໍ່ເຮັດໃຫ້
ຊຸມຊົນສາມາດຜະລິດສະບຽງອາຫານໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ນອກຈາກນີ້, ການຈັດ
ສັນດິນໃຫ້ກາຍເປັນສວນປູກໄມ້ແບບຖາວອນ ຍັງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຖາງ
ປ່າ ຫຼື ການເຮັດໄຮ່ແບບເລື່ອນລອຍ. 253

ບໍ ລ ິ ສ ັ ດ ພີ ເ ອັ ມ ແອວ ອິ ສ ບີ ມ ອຸ ດ ສາຫະກຳ ຈຳກັ ດ ຜູ ້ ດ ຽວ
ວັ ດ ສະດຸ ກ ໍ ່ ສ ້ າ ງທີ ່ ເ ຮັ ດ ຈາກໄມ້

ບໍລິສັດ ເອັມແອວ ອິສບີມ ມີໂຮງງານໄມ້ອັດ ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ທີ່ຜະລິດວັດສະດຸກໍ່ສ້າງທີ່ເຮັດຈາກໄມ້. ບໍລິສັດຈຳຫນ່າຍໄມ້ອັດເຄືອບເພື່ອ
ເຮັດໂຄງສ້າງ ລວມທັງໄມ້ອັດ ແລະ ໄມ້ຝາ. ຂີ້ເລື່ອຍຖືກນຳໄປເຜົາໃນເຕົາ
ເຜົາເພື່ອສະຫນອງແຫຼ່ງຄວາມຮ້ອນໃຫ້ກັບໂຮງງານ. 254

ໂຄງການສົ ່ ງ ເສີ ມ ຄວາມທັ ນ ສະໄຫມຂອງອຸ ດ ສາຫະກຳປຸ ງ ແຕ່ ງ
ໄມ້ ຢູ ່ ສປປ ລາວ ແລະ ອົ ດ ສະຕາລີ (VALTIP3)
ພັ ດ ທະນາອຸ ດ ສາຫະກຳຜະລິ ດ ແລະ ປຸ ງ ແຕ່ ງ ໄມ້ ທ ີ ່ ທ ັ ນ ສະໄຫມ
ແລະ ຍື ນ ຍົ ງ

ໂຄງການສົ່ງເສີມຄວາມທັນສະໄຫມຂອງອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ຢູ່ ສປປ
ລາວ ແລະ ອົດສະຕາລີ (VALTIP3) ເປັນໂຄງການຮ່ວມມືຄົ້ນຄ້ວາໄລຍະ
ທີ 3 ທີ່ພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້ ທີ່ທັນສະໄຫມ ແລະ ຍືນຍົງ ຢູ່
ສປປ ລາວ ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການພັດທະນາການປູກໄມ້ເປັນສິນຄ້າ.
ໄລຍະຜ່ານມາ, ໂຄງການ VALTIP3 ໄດ້ສະຫນັບສະຫນູນການສ້າງຕັ້ງ
ສູນຄົ້ນຄ້ວາການປຸງແຕ່ງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ອັດ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ
ແຫ່ງຊາດລາວ. ນອກນີ້, ຍັງໄດ້ຊ່ວຍກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດທ້ອງຖິ່ນ, ກໍ່ຄື ບໍລິສັດ ພີ
ເອັມແອວ ອິສບີມ, ທີ່ມີເປົ້າຫມາຍເພື່ອສ້າງໂຮງງານໄມ້ອັດໃຫ້ສອດຄ່ອງ

ໂຮງງານໄຟຟາຖ່ າ ນຫີ ນ ຫົ ງ ສາ
ຂີ ້ ເ ຖົ ່ າ ລອຍເພື ່ ອ ຫຼ ຸ ດ ການປ່ ອ ຍທາດອາຍກາກບອນຂອງຊີ ມ ັ ງ

ຂີ້ເຖົ່າລອຍ (Fly ash) ຈາກໂຮງງານໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ ເປັນວັດຖຸດິບທີ່
ສາມາດທົດແທນຝຸ່ນຖ່ານຫີນ (Clinker) ໃນການຜະລິດຊີມັງໄດ້. ເຖິງ
ແມ່ນວ່າການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກຖ່ານຫີນຈະເພີ່ມປັດໃຈໃນການປ່ອຍທາດ
ອາຍສູ່ອາກາດ, ແຕ່ການນໍາໃຊ້ຂີ້ເຖົ່າລອຍ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍ
ທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຈາກການຜະລິດຊີມັງໄດ້. ໂຮງງານຜະລິດຊີມັງທັງ
ຫມົດ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ນຳໃຊ້ຂີ້ເຖົ່າລອຍ255 ຈຳນວນ 124,000 ໂຕນ
ຈາກໂຮງງານໄຟຟ້າຖ່ານຫີນຫົງສາ ໃນປີ 2019.256

ບໍ ລ ິ ສ ັ ດ ອື ່ ນ ໆ
ການນຳໃຊ້ ລ ະເບີ ດ ບໍ ່ ທ ັ ນ ແຕກເພື ່ ອ ໃຊ້ ເ ປັ ນ ເຫຼ ັ ກ ເສີ ມ ແຮງ

ມີປະມານ 16,000 ໂຕນ ຂອງເສດເຫຼັກຈາກເສດຊາກສົງຄາມທີ່ຖືກ
ຂຸດຄົ້ນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ລວມທັງລະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກ ຖືກນຳເອົາມາ
ແປຮູບເພື່ອຜະລິດໃຊ້ຄືນ. ກິດຈະກຳນີ້ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເປີດ
ພື້ນທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ສົ່ງເສີມການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງ
ລ່າງອີກດ້ວຍ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຂຸດຄົ້ນລະເບີດທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກມີ
ຄວາມສ່ຽງຫລາຍ ແລະ ຖ້າຫາກບໍ່ມີມາດຕະການຄວາມປອດໄພທີ່ຖືກ
ຕ້ອງເຫມາະສົມ ກໍ່ບໍ່ຄວນສົ່ງເສີມໃຫ້ເປັນກິດຈະກຳໃຫ້ນຳເອົາມາແປຮູບ
ເພື່ອຜະລິດໃຊ້ຄືນ. 257

ບໍ ລ ິ ສ ັ ດ ອອກແບບ ທອມມີ ່ ອາເຕ່ ລ ິ ເ ຢ່
ການອອກແບບທີ ່ ເ ປັ ນ ໃິ ດ ຕໍ ່ ສ ິ ່ ງ ແວດລ້ ອ ມ
ບໍ ລ ິ ສ ັ ດ ອອກແບບ ທອມມີ ່ ອາເຕ່ ລ ິ ເ ຢ່ (Tomi Atelier
Architect and Design) ເປັ ນ ບໍ ລ ິ ສ ັ ດ ຂອງຄົ ນ ລາວທີ ່ ໃ ຫ້
ບໍ ລ ິ ກ ານອອກແບບດ້ າ ນສະຖາປັ ດ ຕະຍະກຳ/ຕົ ບ ແຕ່ ງ ພາຍໃນ
ແລະ ພາຍນອກ ແບບທັ ນ ສະໄຫມ. ບໍ ລ ິ ສ ັ ດ ໄດ້ ນ ຳໃຊ້ ວ ັ ດ ສະ
ດຸ ທ ົ ດ ແທນຫລາຍປະເພດເຂົ ້ າ ໃນການຕົ ບ ແຕ່ ງ ອາຄານ ເຊັ ່ ນ :
ຫວາຍ ແລະ ໄມ້ ໄ ຜ່ . ຮ້ າ ນ Café Buratino ແລະ ຮ້ າ ນ
Dough & Co. ແມ່ ນ ສອງໃນໂຄງການອອກແບບທັ ງ ຫມົ ດ ທີ ່
ຜ່ າ ນມາຂອງບໍ ລ ິ ສ ັ ດ . 258

ບໍ ລ ິ ສ ັ ດ Envirotecture
ການອອກແບບອາຄານທີ ່ ອ ີ ງ ໃສ່ ສ ະພາບແວດລ້ ອ ມທຳມະຊາດ

ບໍລິສັດ Envirotecture ພວມດຳເນີນການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນຄືນໃໝ່ ຢູ່
ຫລາຍບ້ານ ຂອງແຂວງສາລະວັນ, ສປປ ລາວ. ໂຮງຮຽນເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້
ຖືກອອກແບບໃຫ້ເປັນອາຄານແບບເອກະລາດ, ຫມາຍຄວາມວ່າ ນຳໃຊ້
ຫຼັກການອອກແບບອາຄານທີ່ອີງໃສ່ສະພາບແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ເຊັ່ນ:
ການນຳໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກແສງຍາມກາງ ແລະ ການລະບາຍອາກາດຕາມ
ທິດທາງລົມ. ແຮງງານໃຊ້ໃນການກໍ່ສ້າງແມ່ນຊາວບ້ານ ແລະ ອາສາ
ສະໝັກ, ສ່ວນວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ໃນການກໍ່ສ້າງແມ່ນຈັດຫາຢູ່ໃນທ້ອງຖີ່ນ
ແລະ ນຳໃຊ້ວັດຖຸແບບປະຖົມປະຖານ.259
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ຮູ ບ ສະແດງ 17

ການຂຸ ດ ຄົ ້ ນ ຊັ ບ ພະຍາກອນທີ ່ ມ ີ ຈ ຳກັ ດ
ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ

ນຳເຂົ້າ

ປະເພດຊັບພະຍາກອນ

ເຄິ່ງສຳເລັດຮູບ

ການຈັ ດ ຫາຊັ ບ ພະຍາກອນທີ ່ ຟ ື ້ ນ ຟູ ໄ ດ້

ເຫຼັກ

ໄມ້

ການຈັດຫາຊັບພະຍາກອນຂັ້ນສອງ
ນຳເຂົ້າ

ເສດຊາກສົງຄາມ
ເຫຼັກເສດ

ແຮ່ເຫຼັກ

ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ
ຂີ້ເຖົ່າລອຍ

ການຈັດຫາຊັບພະຍາກອນທີຟ
່ ນ
້ື ຟູໄດ້

ໂລ ແລະ ເຫຼັກເຂົ້າໝ້ຽງ

ນຳ້ມນ
ັ ເຊືອ
້ ໄຟ

ຖ່ານຫີນ
ດິນຫນຽວ, ຫີນຊາຍ

ຊີວະມວນ
ການຂຸດຄົ້ນໄມ້,
ພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ
ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ້າງ

100 %
ການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຈຳກັດ

ຫີນປູນ

ແຮ່ທາດ

ຊາຍ, ຫີນແຮ່

ດິນຈີ້

ດິນບລ໋ອກ

ປະເພດຊັ ບ ພະຍາກອນປ້ ອ ນການຜະລິ ດ
ຫົ ວ ໜ່ ວ ຍ ລ້ າ ນໂຕນ/ປີ

13

ຊີ ວ ະມວນ
ແຮ່ ທ າດ
ແຮ່ ເ ຫຼ ັ ກ
ນຳ້ ມ ັ ນ ເຊື ້ ອ ໄຟ

26

2
2

ກະແສການໄຫລວຽນຂອງວັດສະດຸ ຂອງ ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີອາຍຸການໃຊ້ງານຍາວວນານ
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ຜະລິດຕະພັນ

ການສູນເສຍໃນລະຫວ່າງຂະບວນການປຸງແຕ່ງ
ເຫຼກ
ັ ເສັນ
້ ເສີມແຮງ
ໄມ້ສຳລັບກໍ່ສ້າງ

ການຊົມໃຊ້

ການສູນເສຍໃນລະຫວ່າງຂະບວນການປຸງແຕ່ງ

ຖືກສົ່ງອອກ

ການຄຸ ້ ມ ຄອງຂີ ້ ເ ຫຍື ້ ອ

ຖືກຖີ້ມ

ຜົ ນ ໄດ້ ຮ ັ ບ ສຸ ດ ທ້ າ ຍ

ຂີ້ເຫຍື້ອມູນຝອຍ

ສົ່ງອອກ

ສົ່ງອອກ

ນຳເອົາມາຜະລິດໃຊ້ຄືນໂດຍ
ເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າໜ້ອຍລົງ

ຂີ້ເຫຍື້ອ, ເສດຫີນແຮ່, ຫາງແຮ່

ການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ
CO
GHG

ຊີມັງ

ເກັບໄດ້

ຊົມໃຊ້ເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງ
ໂຄງສ້າງອາຄານໃໝ່
ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ

ທາດອາຍເຮືອນແກ້ວທີປ
່ ອ
່ ຍອອກຈາກວັດສະດຸພາຍໃນປະເທດ

ນຳເອົາມາຜະລິດໃຊ້ຄນ
ື

ການໃຊ້ງານໄລຍະຍາວ

ສິນຄ້າໃໝ່
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3.18. ຂໍ ້ ປ ະຕິ ບ ັ ດ ທີ 6: ຜະລິ ດ ວັ ດ ສະດຸ ກ ໍ ່ ສ ້ າ ງທີ ່ ເ ຮັ ດ ດ້ ວ ຍໄມ້
ອຸ ດ ສາຫະກຳ

ລາຍລະອຽດຍຸດທະສາດ
ສິ່ງປຸກສ້າງຕ່າງໆສາມາດເປັນແຫຼ່ງກັກເກັບທາດອາຍກາກບອນ
ໄດ້ ແທນທີ່ຈະເປັນແຫຼ່ງປ່ອຍທາດອາຍກາກບອນອອກສູ່ອາກາດ
ຖ້າໃຊ້ໄມ້ (ແທນການໃຊ້ຊີມັງ) ແລະ ເຫຼັກ ເປັນວັດສະດຸຫຼັກໃນ
ການກໍ່ສ້າງ. ອາຄານໄມ້ ສາມາດກັກເກັບທາດອາຍກາກບອນ
ທີ່ຖືກດູດຊຶມຈາກອາກາດໄດ້ຍາວນານໃນໄລຍະການຈະເລີນ
ເຕີບໂຕເບື້ອງຕົ້ນຂອງຕົ້ນໄມ້ ແລະ ການປູກຕົ້ນທົດແທນຫຼັງການ
ເກັບກ່ຽວແລ້ວ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງຫຼີກເວັ້ນການປ່ອຍທາດອາຍ
ເຮືອນແກ້ວ (GHG) ຈາກການຜະລິດວຫດສະດຸກໍ່ສ້າງທົ່ວໄປ
ເຊັ່ນ: ເຫຼັກ ແລະ ຊີມັງ.260 ການກໍ່ສ້າງດ້ວຍໄມ້ ຍັງສາມາດປັງ
ປຸງຄວາມເປັນຕາຢູ່ຂອງອາຄານ, ສົ່ງເສີມການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂື້ນຂອງ
ຜູ້ອາໃສ,261 ໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່ສະຫນັບສະຫນູນເອກະລັກຂອງ
ຊາດຜ່ານສະຖາປັດຕະຍະກຳສະໄຫມໃໝ່ ແລະ ຮັກສາອົງປະກອບ
ຂອງວິທີການກໍ່ສ້າງແບບດັ່ງເດີມເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ຖືກປັບໃຊ້ຢ່າງເຫມາະ
ສົມໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບສະເພາະ ຂອງ ສປປ ລາວ.262
ສປປ ລາວ ຜະລິດໄມ້ໄດ້ 8.5 ລ້ານໂຕນ/ປີ. ໃນນັ້ນ, ປະມານ
1.2 ລ້ານໂຕນ ຖືກຊົມໃຊ້ເຂົ້າໃນຂະແຫນງກໍ່ສ້າງ ແລະ ຂະແຫນ
ງຜະລິດເຟີນີເຈີ. ສ່ວນທີ່ເຫຼືອແມ່ນໃຊ້ເປັນຟືນ ແລະ ປ້ອນເຂົ້າໃນ
ອຸດສາຫະກຳຜະລິດເຍື່ອໄມ້ ແລະ ເຈ້ຍ.
ບໍລິສັດປູກໄມ້ຂະຫນາດໃຫຍ່ຫລາຍແຫ່ງ, ລວມທັງບໍລິສັດ
ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ດຳເນີນການຜະລິດໄມ້ທີ່ໄດ້ຮັບການ
ຮັບຮອງມາດຕະຖານຈາກອົງການ Forest Stewardship
Council (FSC). ການຂະຫຍາຍສວນປູກຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ
ແມ່ນຫຼີກເວັ້ນບໍ່ໄປລົບກວນປ່າເຫຼົ່າແກ່ ແລະ ປ່າທຳມະຊາດ. ແຕ່
ຢາງໃດກໍ່ຕາມ, ກໍ່ຍັງມີບາງບໍລິສັດທີ່ມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ເກີດການ
ຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ. ການຜະລິດໄມ້ແບບຍຶນຍົງ ແລະ ການບັງຄັບ
ໃຊ້ມາດຕະຖານການຈັດການປ່າໄມ້ປູກແບບຍືນຍົງຢ່າງເຫມາະ
ສົມ ເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງສຳລັບການຜະລິດໄມ້ຂະຫນາດໃຫຍ່
ພາຍໄຕ້ຂໍ້ປະຕິບັດນີ້.
ເພື່ອບັນລູເປົ້າຫມາຍຄວາມປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ ໃຫ້ໄດ້ 70%
ຂອງເນື້ອທີ່ທົວປະເທດ, ສປປ ລາວ ຈະຕ້ອງໄດ້ຟື້ນຟູປ່າໄມ້ທີ່
ເຊື່ອມໂຊມ ແລະ ປູກໄມ້ໃນທີ່ດິນປ່າປອກໂຫຼ້ນ ໃຫ້ໄດ້ 2.85
ລ້ານເຮັກຕາ,263 ຄຳນິຍາມຂອງຄຳວ່າ ການປົກຄຸມຂອງປ່າໄມ້
ພາຍໄຕ້ເປົ້າຫມາຍແຫ່ງຊາດນີ້ ຍັງບໍ່ມີຄວາມຈະແຈ້ງ.264 ການ
ປູກໄມ້ພາຍໄຕ້ໂຄງການກະສິກຳປ່າໄມ້,ຈະສາມາດສະຫນັບສະຫ
ນູນຊຸມຊົນໃຫ້ມີຜະລິດຕະພັນສະບຽງອາຫານ, ໃນຄະນະດຽວກັນ
ກໍ່ສາມາດສ້າງລາຍຮັບຈາກການຂາຍໄມ້ປູກ. ຜະລິດຕະພັນໄມ້
ສາມາດຫຼູດການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງວັດສຸດຸກໍ່ສ້າງທີ່ມີທາດອາຍກາກ
ບອນສູງໄດ້ເທື່ອລະໜ້ອຍ ເຊັ່ນ: ຊີມັງ ແລະ ເຫຼັກ, ດ້ວຍວັດສະດຸ
ກໍ່ສ້າງທີ່ໃຊ້ໄມ້ອຸດສາຫະກໍາ. ເນື່ອງຈາກວ່າ ທ່າແຮງການຜະລິດ
ໄມ້ເກີນຄວາມຕ້ອງການທີ່ມີພາຍໃນປະເທດ, ສະນັ້ນ, ວັດສະດຸ
ກໍ່ສ້າງທີ່ເຮັດຈາກໄມ້ຂອງລາວ ສາມາດສົ່ງອອກເພື່ອສະຫນອງໃຫ້
ແກ່ຂະແຫນງກໍ່ສ້າງຂອງຕ່າງປະເທດໄດ້.
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ຢູ່ປະເທດ ເປຣູ, ຊາວກະສິກອນຂະຫນາດນ້ອຍ ໄດ້ຜະລິດໄມ້
ໂດຍໃຊ້ລະບົບກະສິກໍາປ່າໄມ້ຂອງພວກເຂົາເອົງ ແລະ ສະຫນອງ
ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງທີ່ຢູ່ອາໄສລາຄາຖືກ ໃຫ້ກັບຕະຫລາດທ້ອງຖິ່ນ
ແລະ ໃນລະດັບຊາດ. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ ສົ່ງເສີມການຜະລິດແບບຍືນ
ຍົງ ຫລາຍກວ່າການຂູດຄົ້ນໄມ້ຈາກປ່າທຳມະຊາດ.265
ຢູ່ປະເທດ ສິງກະໂປ, ກຳລັງດຳເນີນການກໍ່ສ້າງອາຄານທີ່ເຮັດ
ດ້ວຍໄມ້ເປັນຫຼັກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນອາຊີ ເຊິ່ງເປັນອາຄານມະຫາ
ວິທະຍາໄລ ທີ່ມີເນື້ອທີ່ 40,000 ມ2 ແລະ ຈະສຳເລັດແລ້ວ
ພາຍໃນທ້າຍປີ 2021 ນີ້. ໂຄງການດັ່ງກ່າວໃຊ້ໄມ້ອັດປະສານ
ເຄືອບ ທັງຫມົດ 7,000 m3, ເປັນອາຄານ 6 ຊັ້ນ ແລະ ມີ 25
ຫ້ອງຮຽນ.266. ປະເທດ ສິງກະໂປ ໄດ້ຍົກລະດັບຂໍ້ຈຳກັດດ້ານ
ຄວາມສູງ ຂອງການກໍ່ສ້າງທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ ໃນປີ 2016 ແລະ
ໄດ້ຖືເອົາມາດຕະຖານເອີຣົບສຳລັບວັດສະດຸກໍ່ສ້າງໄມ້.267 ການ
ຄົ້ນຄວ້າຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຊະນິດພັນໄມ້ທີ່ມີໃນພາກພື້ນ, ລວມທັງ
ບາງຊະນິດພັນທີ່ເຕີບໃຫຍ່ໄວ, ກໍ່ມີຄວາມເຫມາະສົມໃນການ
ຜະລິດເປັນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ອຸດສາຫະກຳ ເຊັ່ນ: ໄມ້
ອັດປະສານເຄືອບ.268 ປະເທດໃກ້ຄຽງ ເຊັ່ນ: ປະເທດ ຈີນ, ກໍ່
ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ການກໍ່ສ້າງທີ່ໃຊ້ໄມ້ເປັນອົງປະກອບ
ຫຼັກ ສິ່ງນີ້ໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ຫລາຍບໍລິສັດຜະລິດໄມ້ຂອງເອີຣົບ ໃຫ້
ເຂົ້າໄປລົງທຶນ ແລະ ເປີດໂຮງງານໄມ້ອັດປະສານເຄືອຍ ຢູ່ປະເທດ
ຈີນ.269
ຂອບນະໂຍບາຍ
ເພື່ອຟື້ນຟູປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 70% ໃນທົ່ວປະເທດ, ລັດຖະບານ ສປປ
ລາວ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້
ແບບຍືນຍົງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ແລະ ນະໂຍບາຍຫຼຸດຜ່ອນການຖາງ
ປ່າໄມ້ ແລະ ຄາດວ່າຈະເພີ່ມທະວີການຕິດຕາມກວດກາປ່າໄມ້
ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ສົ່ງເສີມການລົງທຶນໃນການປູກປ່າດ້ວຍວິທີການຫ
ມູນວຽນໃສ່ດິນເສື່ອມໂຊມ ແລະ ປ່າທີ່ຖືກທຳລາຍ ເພື່ອປົກປັກ
ຮັກສາແຫຼ່ງນ້ຳ, ຟື້ນຟູຄຸນນະພາບຂອງດິນ ແລະ ສະຫນອງໄມ້.
ນອກນີ້, ຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວກໍ່ວາງເປົ້າຫມາຍໃສ່ການພັດທະນາ
“ຕົວເມືອງສວຍງາມ ແລະ ສີຂຽວ ທີ່ຄົງຄຸນຄ່າດ້ານສິລະປະ ແລະ
ວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງຊາດ”, ພ້ອມທັງ ຊຸກຍູ້
ການນຳໃຊ້ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຜະລິດໄດ້
ພາຍໃນປະເທດ.270
ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ ໄດ້ກຳນົດກົດລະບຽບການປຸງແຕ່ງໄມ້
ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ຈາກປ່າ, 271 ໃນຂະນະທີ່ກົດຫມາຍວ່າ
ດ້ວຍການປຸງແຕ່ງອຸດສາຫະກຳ ກວມເອົາການສ້າງຕັ້ງ, ດຳເນີນ
ງານ ແລະ ບໍລິຫານກິດຈະການປຸງແຕ່ງອຸດສາຫະກຳ ແລະ
ຫັດຖະກຳ.272 ດຳລັດວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການປູກໄມ້ເພື່ອເປັນ
ສິນຄ້າ (2019) ສົ່ງເສີມການຜະລິດໄມ້ເພື່ອເປັນສິນຄ້າ ເພື່ອ
ຮັບປະກັນການສະຫນອງໄມ້ແບບຍືນຍົງໃຫ້ແກ່ອຸດສາຫະກຳ
ປຸງແຕ່ງໄມ້.273 ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີຫລາຍຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງ
ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເຊັ່ນ: ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການ
ຄຸ້ມຄອງການປຸງແຕ່ງໄມ້ (2007); ມາດຕະຖານການປຸງແຕ່ງໄມ້
(2009); ມາດຕະຖານໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້, ຫວາຍ ແລະ ໄມ້ໄຜ່
(2007); 274 ແລະ ຮູບແບບ ແລະ ຂະຫນາດຂອງຜະລິດຕະພັນ
ໄມ້ (2008).275
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70%

ເພື່ອບັນລຸເປົ້າຫມາຍຄວາມປົກຄຸມຂອງປ່າໄມ້ ໃຫ້ໄດ້
70% ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຟື້ນຟູ
ປ່າໄມ້ ໃນເນື
ໃນເນື້ອທີ່ປະມານ 2.85 ລ້ານເຮັກຕາ

ການນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນໄມ້ເຂົ້າໃນຂະແຫນງການກໍ່ສ້າງ ຍັງເຫັນ
ວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຢ່າງດີເທື່ອ. ໃນ ລະບຽບກໍ່ສ້າງ (2016)
ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເນັ້ນຫນັກໃສ່ຄວາມປອດໄພ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງ
ແລະ ຄວາມທົນທານ ຂອງວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ແຕ່ ບໍ່ໄດ້ກຳນົດການ
ນຳໃຊ້ວັດສະດຸຟື້ນຟູຄືນເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງ.276 ກົດຫມາຍວ່າ
ດ້ວຍການກໍ່ສ້າງ (2009) ບໍ່ໄດ້ລວມເອົາບົດບັນຍັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບເສດຖະກິດວົງວຽນເຂົ້າໃນກົດຫມາຍດັ່ງກ່າວ.277 ທ້າຍສຸດ,
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການກວດກາຄຸນນະພາບວິສະວະກຳກໍ່ສ້າງ ຢູ່
ສປປ ລາວ (2020)278 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ຜູ້
ຮັບເຫມົາກໍ່ສ້າງ ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ວັດສະດຸທີ່ນຳໃຊ້ໃນການ
ກໍ່ສ້າງຖືກຕ້ອງຕາມເຕັກນິກການອອກແບບ, ແຕ່ ແຕ່ ກົດຫມາຍ
ດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ລວມເອົາຂໍ້ກໍານົດສະເພາະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ວັດສະດຸ
ກໍ່ສ້າງທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້.
ກໍລະນີທຸລະກິດ
ຂໍ້ປະຕິບັດນີ້ ຕິດພັນກັບການຂະຫຍາຍການດໍາເນີນງານດ້ານ
ກະສິກຳປ່າໄມ້ ດັ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນ ຂໍ້ປະຕິບັດທີ 5. ເຊິ່ງ
ຂໍ້ປະຕິບັດນີ້ ເນັ້ນຫນັກໃສ່ການປຸກໄມ້, ສຳລັບຂໍ້ປະຕິບັດທີ 5
ແມ່ນລົງເລິກໃສ່ການຜະລິດກະສິກຳ. ເຊິ່ງໃນນີ້ຈະມີພຽງລາຍຮັບ
ຈາກການເກັບກ່ຽວໄມ້ປູກເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຖືກພິຈາລະນາໃນຂໍ້ປະຕິບັດ
ທີ 6 ນີ້. ເນື່ອງຈາກທ່າແຮງການຜະລິດໄມ້ມີເກີນຄວາມຕ້ອງ
ການຂອງຂະແຫນງການກໍ່ສ້າງ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ດັ່ງນັ້ນ, 86%
ຂອງໄມ້ທີ່ຜະລິດໄດ້ ຈະຖືກສົ່ງອອກຂາຍຕ່າງປະເທດ. ຮູບແບບ
ການຄິດໄລ່ລາຄາ ຂອງ ໂປຣແກຣມ TradeComm ໄດ້ຖືກນຳ
ໃຊ້ເພື່ອປະເມີນມູນຄ່າການສົ່ງອອກຂອງລາວ. ເຊິ່ງ 14% ຂອງ
ການຂາຍວັດສະດຸກໍ່ສ້າງທີ່ເຮັດຈາກໄມ້ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນໃສ່
ມູນຄ່າ 260 ໂດລາສະຫະລັດ ຕໍ່ຕາແມັດ.279

ການປະສົມປະສານ ລະຫວ່າງການສົ່ງອອກໄມ້ຂາຍຕ່າງປະເທດ
ແລະ ການຂາຍພາຍໃນປະເທດ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບລວມທັງຫ
ມົດຂອງພາກເອກະຊົນ ຫລາຍກວ່າ 12 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ/ປີ.
ການຜະລິດໄມ້ອຸດສາຫະກຳ ຕ້ອງການງົບປະມານໃສ່ການລົງທຶນ
ເບື້ອງຕົ້ນ ເຂົ້າໃນສວນກະສິກຳປ່າໄມ້ ແລະ ການສ້າງຄວາມພ້ອມ
ຂອງໂຮງເລື່ອຍ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ຈະສາມາດເກັບກ່ຽວຜົນ
ຜະລິດຕົ້ນໄມ້ໄດ້ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາປະມານ 7 ປີ.280 ຢູ່ ສປປ ລາວ,
ການລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນໃນກະສິກໍາປ່າໄມ້ແບບປະສົມປະສານກັບ
ການປູກພືດສັບຫວ່າງ ແມ່ນ 575 ໂດລາສະຫະລັດ/ເຮັກຕາ ເຊິ່ງ
ຕໍ່າກວ່າການລົງທຶນໃສ່ ການປະສົມປະສານລະຫວ່າງການປູກໄມ້
ແລະ ການລ້ຽງສັດ (795 ໂດລາສະຫະລັດ/ເຮັກຕາ).281 ການ
ລົງທຶນນີ້ໄດ້ຖືກແບ່ງອອກເປັນ 2 ຂໍ້ປະຕິບັດ, ຂໍ້ປະຕິບັດທີ 5
ແລະ 6 ອີງຕາມແຕ່ລະລາຍຮັບຂອງທັງສອງຂໍ້ປະຕິບັດ. ສະນັ້ນ,
ປະມານ 98.7% ຂອງການລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນ ໃນມູນຄ່າ 575
ໂດລາສະຫະລັດ/ເຮັກຕາ ແລະ 568 ໂດລາສະຫະລັດ/ເຮັກຕາ)
ແມ່ນຈັດເຂົ້າໃນຂໍ້ປະຕິບັດເຫຼົ່ານີ້ ເຊິ່ງປະກອບເປັນ ລາຍຈ່າຍ
ລົງທຶນຊື້ຊັບສິນຄົງທີ່ (CAPEX) ປະມານ 1.1ຕື້ໂດລາ
ສະຫະລັດ. ລາຍຈ່າຍ CAPEX ນີ້ ກວມເອົາການສົ່ງອອກ ແລະ
ການຂາຍໄມ້ ລວມທັງການແປຮູບໄມ້ອັດປະສານເຄືອບ (Cross
laminated timber). ການລົງທຶນຢູ່ໃນໂຮງງານໄມ້ອັດປະສານ
- ທີ່ມີມູນຄ່າປະມານ 1 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຕໍ່ກຳລັງການຜະລິດ
1,000ມ3 /ປີ282 - ອາດຈະດຳເນີນການຜະລິດຢູ່ ສປປ ລາວ
ຫຼື ຕ່າງປະເທດກໍ່ໄດ້.
ການຂາຍໄມ້ໃນລະບົບກະສິກໍາປ່າໄມ້ແບບປະສົມປະສານ ເປັນ
ທຸລະກິດທີ່ສ້າງກໍາໄລໄດ້. ດ້ວຍຕົ້ນທຶນໃນການດໍາເນີນງານ 9.9
ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ/ປີ ສາມາດສ້າງກໍາໄລຄາດຄະເນຈາກການດໍາ
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ເນີນງານ ປະມານ 1.9 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ/ປີ. ຫມາຍຄວາມວ່າ
ຈະໄດ້ຮັບທຶນຄືນ ພາຍໃນເວລາພຽງສອງສາມເດືອນເທົ່ານັ້ນ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນທາງປະຕິບັດ ການປູກໄມ້ໃນລະບົບດັ່ງກ່າວ
ຈະສາມາດເກັບກ່ຽວໄດ້ເມືອໄດ້ເຈັດປີ, ສະນັ້ນ, ຜົນຕອບແທນ
ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບພາຍໃນ 7 ປີ. ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການລົງທຶນມີມູນຄ່າ
ປັດຈຸບັນສຸດທິ ຢູ່ທີ່ 30 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນໆໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ການຜະລິດໄມ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ
ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ສາມາດສ້າງກໍາໄລຈາກປ່າໄມ້ປູກ ແລະ ການ
ຄຸ້ມຄອງປ່າທໍາມະຊາດ ໄດ້ສູງ. ມີຫລາຍນັກລົງທຶນໄດ້ລາຍງານ
ຕໍ່ທະນາຄານໂລກ ວ່າອັດຕາຜົນຕອບແທນພາຍໃນ (IRRs)
ສໍາລັບ ຮູບແບບການຜະລິດປ່າໄມ້ ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນຢູ່
ລະຫວ່າງ 6% ຫາ 24% . ນີ້ຖືວ່າເປັນອັດຕາຜົນຕອບແທນໃນ
ລະດັບສາກົນ.283
ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ
ສຳລັບບາດກ້າວຕໍ່ໄປ ຄວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ
ຄວາມຄາດຫມາຍທີ່ຈະເພີ່ມຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ຕາມ
ທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນ ຂໍ້ປະຕິບັດທີ 5. ບາດກ້າວຕໍ່ໄປທີ່ສະເໜີ
ນີ້ ແມ່ນເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການນຳໃຊ້ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງທີ່ເຮັດ
ຈາກໄມ້ ຄື:
• ພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດສິນຄ້າຈາກປ່າໄມ້
ໃນເຂດປ່າຮ້ອນຊຸ່ມທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດຫມາຍຂອງ
ລັດ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ ໂດຍລົງທືນໃສ່ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້
ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຕາມລະບຽບ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຜ່ານ
ລະບົບການສະຫນອງແບບຕ່ອງໂສ້ ແລະ ກ້າວໄປສູ່ການ
ຮັບຮອງເອົາລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດຫ
ມາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄມ້ (TLAS).
• ລົງທຶນໃສ່ການປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ໂຮງເລື່ອຍທີ່ມີປະສິດທິພາບ
ເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດ
ທີ່ຮັບຊື້ໄມ້ໃນລາຄາແພງ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ
ການສະຫນອງໄມ້, ທີ່ສາມາດຄາດຄະເນປະລິມານໄດ້ກວ່ານີ້,
ຈາກ ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຫຼື
ຈາກສວນໄມ້ປູກ.
• ສະຫນອງການຂະຫຍາຍການບໍລິການ ສຳລັບ ການຄຸ້ມຄອງ
ປ່າໄມ້ແບບແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງຕາມບ້ານ ຫຼື “ປ່າໄມ້ບ້ານ” ຕາມ
ທີ່ໄດ້ເອີ້ນ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.
• ກະຕຸ້ນໃຫ້ສະຖາປະນິກ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນພາຍໃນປະເທດ
ເຂົ້າໃນການອອກແບບອາຄານຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃຫ້ມີງານວາງ
ສະແດງໂຄງການກໍ່ສ້າງທີ່ມີການອອກແບບທີ່ທັນສະໄຫມ
ທີ່ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໄມ້ໃນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຊ່ວຍເຮັດໃກ້
ຜະລິດຕະພັນໄມ້ພາຍໃນປະເທດໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ.
• ຮັບປະກັນວ່າລະຫັດອາຄານສີຂຽວ ແລະ ລະຫັດອາຄານ
ແລະ ພະລັງງານ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບລະຫັດອາຄານສີຂຽວ
ຂອງອາຊຽນ. ສິ່ງນີ້ລວມມີການປັບປຸງນິຕິກຳຂອງ ສປປ
ລາວ ທີ່ມີຢູ່ກ່ຽວກັບການປຸງແຕ່ງໄມ້, ເປັນຕົ້ນແມ່ນອາຄານ
ແລະ ການກໍ່ສ້າງ, ເພື່ອຮັບຮູ້ການພັດທະນາຫຼ້າສຸດກ່ຽວກັບ
ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນຈາກອາຊີຕາເວັນອອກສຽງ
ໃຕ້;285
• ລັດຖະບານຄວນພິຈາລະນາສ້າງນິຕິກຳ, ຄຳແນະນຳ ແລະ
ມາດຕະຖານ ເພື່ອສົ່ງເສີມການອອກແບບໃນແນວທາງອານຸ
ລັກ ທີ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນການນຳໃຊ້ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່
ແລະ ການອອກແບບອາຄານທີ່ປະຍັດພະລັງງານ. ອາດຈະ
ຄ້າຍຄືກັນກັບນະໂຍບາຍວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ນະ
ວັດຕະກໍາແຫ່ງຊາດຂອງປະເທດໄທ;286 ແລະ,
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•

 ິຈາລະນາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສິ່ງຈູງໃຈທາງການເງິນເຊັ່ນ:
ພ
ເງິນກູ້ດອກເບ້ຍຕໍ່າ ຫຼື ແຮງຈູງໃຈດ້ານພາສີ ສຳລັບການອອກ
ແບບ ແລະ ກໍ່ສ້າງອາຄານດ້ວຍວັດສະດຸ ແລະ ປ່ອນທາດອາຍ
ກາກບອນຕ່ຳໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງ, ການນຳໃຊ້ ແລະ ຫມົດ
ອາຍຸການໃຊ້ງານ.

ຜົນກະທົບ
ເພື່ອປ້ອງກັນການຊ້ຳຊ້ອນ, ຂໍ້ປະຕິບັດທີ 6 ນີ້ບໍ່ໄດ້ເອົາລາຍຮັບ
ການປູກພືດເຂົ້າໃນບັນຊີ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່າແຮງການຂຸດຄົ້ນ
ຂອງສວນປູກ ໄດ້ຖືກລວມເຂົ້າໃນຂໍ້ປະຕິບັດນີ້. ສິ່ງນີ້ຈະບໍ່ທັບ
ຊ້ອນກັນກັບ NDC ເນື່ອງຈາກວ່າມີເປົ້າຫມາຍໃນການກັກ
ເກັບທາດອາຍກາກບອນ 45 ລ້ານໂຕນ (MtCO2e)/ປີ ແລະ
ຫຼີກລ່ຽງການປ່ອຍມົນລະພິດ ໂດຍການເພີ່ມການປົກຫຸ້ມຂອງ
ປ່າໄມ້ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການຕັດໄມ້ທຳລາຍ.287 ເນື່ອງຈາກວ່າ
ການຢຸດເຊົາການທໍາລາຍປ່າໄມ້ ໃຫ້ຜົນຜະລິດໃນການຫຼຸດຜ່ອນ
ການປ່ອຍທາດອາຍປະມານ 45 ລ້ານໂຕນ (MtCO2e)/ປີ,288
ວຽກງານນີ້ແມ່ນຖືວ່າເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ NDC. ຄວາມ
ພະຍາຍາມເພື່ອເພີ່ມທະວີການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 70%
ແມ່ນລວມຢູ່ໃນຂໍ້ປະຕິບັດນີ້. ສະນັ້ນ ກໍລະນີທຸລະກິດຈິ່ງລວມ
ເອົາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປູກປ່າຄືນໃໝ່.
ເນື້ອທີ່ດິນກະສິກຳ 2.85 ລ້ານເຮັກຕາ ສາມາດຜະລິດໄມ້ໄດ້
21.9 ລ້ານໂຕນ/ປີ. ນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ຜົນຜະລິດໄມ້ໂດຍສະເລ່ຍ
7.7 ໂຕນ / ເຮັກຕາ, ໃນເວລາທີ່ ປູກພືດພຽງແຕ່ໃນປີທີ 1 ຂອງ
ພືດຫມູນວຽນເຈັດປີເທົ່ານັ້ນ.289 ນີ້ແມ່ນຜົນຜະລິດສະເລ່ຍ ໂດຍ
ພິຈາລະນາຈາກ ການລາຍງານຂອງຜົນຜະລິດກະສິກຳແມ່ນ 4 ຫາ
10 ໂຕນ/ເຮັກຕາ.290
ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງທີ່ເປັນໄມ້ ແມ່ນມີຢູ່ທົ່ວໄປສໍາລັບອາຄານຕຳ່.291
ເຖິງແມ່ນວ່າໄມ້ຈະຖືກນຳໃຊ້ສໍາລັບວິສະວະກໍາຫນັກ ແລະ ງານ
ວິສະວະກຳປຸກສ້າງ, ແຕ່ຍັງພົບເຫັນຫນ້ອຍ.292 ເພື່ອປະເມີນ
ຂະຫນາດຂອງຕະຫລາດວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ໃນ ສປປ
ລາວ, ພວກເຮົາຖືວ່າວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ ຖືກນຳໄປໃຊ້ໃນອາຄານເທົ່າ
ນັ້ນ.
ປະເທດ ອົດສະຕຣາລີ ເປັນຫນື່ງໃນຈໍານວນບໍ່ເທົ່າໃດປະເທດ ທີ່
ວິເຄາະການປ່ອຍທາດອາຍກາກບອນຈາກຂະແຫນງການກໍ່ສ້າງ
ຂອງຕົນແບບລະອຽດ ໂດຍພະຍາຍາມຫັນໄປສູ່ການນໍາໃຊ້ໄມ້
ອັດ 100% ໃນອາຄານພາຍໃນປີ 2050. ພົບວ່າ ການປ່ອຍ
ທາດອາຍກາກບອນຂອງຂະແຫນງການນີ້ແມ່ນ 18.1% ຂອງ
ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວແຫ່ງຊາດ, ໃນນັ້ນ 41% ແມ່ນ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍ່ສ້າງທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ອາຄານທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ຢູ່
ອາໄສ.293 ມູນຄ່ານີ້ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນຕົວແທນ ສໍາລັບສ່ວນແບ່ງ
ຂອງວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ທີ່ສາມາດທົດແທນໄດ້ດ້ວຍວັດສະດຸກໍ່ສ້າງທີ່
ໃຊ້ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ. ນີ້ແມ່ນການຄາດຄະເນທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ
ເນື່ອງຈາກທັງສອງປະເທດມີປະສົບການສູງ ໃນດ້ານການລົງທຶນ
ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ສຳລັບປີທີ່ເລືອກຂອງການຄາດຄະເນ.
ການປຽບທຽບສອງອາຄານ - ອາຄານຫນຶ່ງເຮັດດ້ວຍຊີມັງເສີມ
ເຫຼັກ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ອຸດສາຫະກໍາ - ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ວ່າ ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງທີ່ໃຊ້ໄມ້ຫນຶ່ງໂຕນ ສາມາດທົດແທນຊີມັງ
ໄດ້ປະມານ 2.8 ໂຕນ.294 ການຄາດຄະເນນີ້ຮັບຮູ້ວ່າດ້ວຍການ
ກໍ່ສ້າງທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້, ຈະມີການໃຊ້ຄອນກີດເປັນບາງສ່ວນ
ແມ່ນໃຊ້ສໍາລັບພື້ນຖານ. ເພື່ອເປັນການອະນຸລັກ, ບໍ່ລວມນ້ໍາຫ
ນັກຂອງແທ່ງເຫຼັກເສີມ.
Circular GHG mitigation opportunities in Lao PDR

ການນຳໃຊ້ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ຈາກແຮ່ທາດໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນ
ປະມານ 24.3 ລ້ານໂຕນ/ປີ, ໃນນັ້ນ ປະມານ 10.1 ລ້ານໂຕນ
ແມ່ນນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງ. ສາມາດໃຊ້ໄມ້ທົດແມນຊີມັງໄດ້
ປະມານ 85% ,295 ຕ້ອງການວັດສະດຸກໍ່ສ້າງປະມານ 3.0 ລ້ານ
ໂຕນ. ສ່ວນທີ່ຍັງເຫຼືອ 19 ລ້ານໂຕນ/ປີ ສາມາດສົ່ງອອກໄດ້,
ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍກາກບອນ ຈາກຂະແຫນງການກໍ່ສ້າງ
ໃນຕ່າງປະເທດໄດ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍ.

ອາຊີບ ໃນຂະແຫນງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ປຸງແຕ່ງໄມ້.
ໄມ້ໄຜ່ ຍັງສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເປັນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ແລະ ເຫມາະສົມ
ກັບວິທີການກະສິກໍາປ່າໄມ້.298 ປະຈຸບັນ, ປະລິມານການຜະລິດ
ທັງຫມົດປະມານ 200,000 ໂຕນ/ປີ, ໃນນັ້ນສົ່ງອອກ 20% .
ທ່າແຮງແມ່ນຫລາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.299 ທາງເລືອກນີ້ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້
ພິຈາລະນາໃນການຄາດຄະເນຜົນກະທົບ.

ຜົນກະທົບຂອງການກັກເກັບໄມ້ ທີ່ໃຊ້ໃນອາຄານແມ່ນຢູ່ທີ່
ປະມານ 0.36 ໂຕນ ຂອງທາດອາຍກາກບອນ/ໂຕນຂອງໄມ້.
ຜົນກະທົບຂອງການນຳໃຊ້ໄມ້ເພື່ອທົດແທນໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ
ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງແບບດັ້ງເດີມແມ່ນຢູ່ທີ່ປະມານ 1.8 ໂຕນ ຂອງ
ທາດອາຍກາກບອນ/ ໂຕນຂອງໄມ້.296 ການຄາດຄະເນເຫຼົ່ານີ້ ບໍ່
ໄດ້ຈໍາແນກວ່າການຫຼຸດຜ່ອນເກີດຂື້ນຢູ່ບ່ອນໃດ. ຄາດຄະເນວ່າ
ທ່າແຮງໃນການຫຼຸດຜ່ອນແມ່ນມາຈາກ ສປປ ລາວ, ໃນຖານະ
ເປັນຜູ້ສະຫນອງວັດສະດຸທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້.297 ໃນທາງປະຕິບັດ,
ຜົນກະທົບຈາກການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການກັກເກັບ ອາດຈະຂຶ້ນ
ກັບການເຈລະຈາກັບປະເທດທີ່ນໍາເຂົ້າ ເຊິ່ງຄວນຈະສາມາດ
ຮັບປະກັນ ການກັກເກັບທາດອາຍກາກບອນ ທີ່ກັກເກັບຢູ່ໃນໄມ້
ຢ່າງຖາວອນ, ຕົວຢ່າງ: ການນຳໃຊ້ຢູ່ໃນອາຄານ. ຮູບແບບນີ້ບໍ່
ລວມເອົາການປ່ອຍທາດອາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂົນສົ່ງໄມ້.
ໃນລາຄາປະມານ 300 ໂດລາສະຫະລັດ/ຕາແມັດ, ການຜະລິດ
ໄມ້ເພີ່ມເຕີມໃນ ສປປ ລາວ ຈະມີມູນຄ່າປະມານ 12 ຕື້ໂດລາ
ສະຫະລັດ ເຊິ່ງສາມາດຮອງຮັບວຽກເຮັດງານທຳ 960,000

ຂະແຫນງການ ທີ ່ ນ ຳໃຊ້ ຂ ໍ ້ ປ ະຕິ ບ ັ ດ ນີ ້
ພາຍໃນປະເທດ
ຂະແຫນງປ່ າ ໄມ້ , ຂະແຫນງການກໍ ່ ສ ້ າ ງ
ສາກົ ນ
ຂະແຫນງການກໍ ່ ສ ້ າ ງ
ຂະແຫນງ ຂອງ ຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ (IPCC) ທີ່ຜົນກະທົບການຫຼຸດຜ່ອນເກີດຂຶ້ນ
ພາຍໃນປະເທດ
ການຜະລິ ດ ຊີ ມ ັ ງ 2A1, ການຜະລິ ດ ເຫຼ ັ ກ ແລະ ເຫຼ ັ ກ ກ້ າ 2C1
		
ຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ໄມ້ ເ ກັ ບ ກ່ ຽ ວ 3D1
ສາກົ ນ
	ການຜະລິ ດ ຊີ ມ ັ ງ 2A1, ການຜະລິ ດ ເຫຼ ັ ກ ແລະ ເຫຼ ັ ກ ກ້ າ 2C1
ຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ໄມ້ ເ ກັ ບ ກ່ ຽ ວ 3D1
ຕົ ວ ຊີ ້ ວ ັ ດ ເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ ແລະ ສິ ່ ງ ແວດລ້ ອ ມ
ທ່ າ ແຮງ GDP (ລ້ າ ນໂດລາສະຫະລັ ດ )
ທ່ າ ແຮງການສ້ າ ງວຽກເຮັ ດ ງານທຳ (ວຽກ)
ຂີ ້ ເ ຫຍື ້ ອ ທີ ່ ຫ ຼ ີ ກ ລ້ ຽ ງໄດ້ (ໂຕນ/ປີ )

12,000
960,000
0

ກໍ ລ ະນີ ທ ຸ ລ ະກິ ດ
CAPEX (ລ້ າ ນໂດລາສະຫະລັ ດ )
ມູ ນ ຄ່ າ ປັ ດ ຈຸ ບ ັ ນ ສຸ ດ ທິ (ລ້ າ ນໂດລາສະຫະລັ ດ ໃນໄລຍະ 2022-2050)
ຄື ນ ທຶ ນ ມາດຕະຖານ (ປີ )
ຄ່ າ ຫຼ ຸ ດ ຜ່ ອ ນສ່ ວ ນເພີ ່ ມ (ໂດລາສະຫະລັ ດ /ໂຕນ (tCO 2 e)/ປີ )

1,100
30,000
0.56
-41.6

ທ່ າ ແຮງການຫຼ ຸ ດ ຜ່ ອ ນ GHG (ລ້ າ ນໂຕນ (MtCO 2 e)/ປີ )
2030
2040
2050

5.5
38
48

UNDP / Shifting Paradigms

73

3.19. ຂໍ້ປະຕິບັດທີ່ 7: ເຄືອຂ່າຍອຸດສະຫະກຳທີ່ສົ່ງເສີມ
ນະວັດຕະກຳທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຜະລິດ
ຄືນໃໝ່ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ

ລາຍລະອຽດຂອງຍຸ ດ ທະສາດ
ຂໍ້ປະຕິບັດນີ້ຫມາຍເຖິງ ຜະລິດຕະພັນທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ດົນ ໂດຍ
ກຳນົດເປົ້າຫມາຍອຸດສາຫະກໍາ ທີ່ສາມາດສະຫນອງວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ
ແລະ ພາຫະນະ. ເຄືອຂ່າຍອຸດສະຫະກຳທີ່ສົ່ງເສີມນະວັດຕະກຳ ທີ່
ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ນຳໃຊ້ຊັບພະນາກອນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ
ສູງສຸດ ແມ່ນເປັນໄປໄດ້ໃນການຜະລິດຊີມັງ ແລະ ຍັງມີຕົວຢ່າງ
ຈາກອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງອາຫານຈາກສາກົນ.
ໂຮງງານໄຟຟ້າຖ່ານຫີນຫົງສາ ຜະລິດເທົ່າລອຍ ປະມານ
540,000 ໂຕນ, ອີງຕາມການຄາດຄະເນ ຂອງການຜະລິດເທົ່າ
ລອຍປະມານ 25 ໂຕນ ຕໍ່ການປ່ອຍທາດອາຍກາກບອນ. ຈຳນວນ
ນີ້ເປັນການຄຳນວນແບບຄາດຄະເນ ເນື່ອງຈາກປະລິມານເທົ່າຂອງ
ຖ່ານຫີນຈະມີປະມານ 10%.300 ເພາະວ່າຊີມັງສາມາດຜະລິດເທົ່າ
ລອຍສູງເຖິງ 30%,301 ການຜະລິດຊີມັງຈຳນວນ 5 ລ້ານໂຕນ
ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ສາມາດດູດຊຶມເອົາເທົ່າລອຍທັງຫມົດທີ່ຜະລິດ
ອອກມາ. ປະຈຸບັນມີການໃຊ້ເທົ່າລອຍຢູ່ປະມານ 23%.
ຕໍຈ
່ າກຕົວຢ່າງ ເຄືອຂ່າຍອຸດສະຫະກຳທີສ
່ ງ່ົ ເສີມນະວັດຕະກຳທີເ່ ປັນ
ມິດຕໍສ
່ ງ່ິ ແວດລ້ອມ ທີໃ່ ຊ້ຊບ
ັ ພະຍາກອນໃຫ້ມປ
ີ ະສິດທີພາບສູງສຸດ,
ສປປ ລາວ ຍັງມີທາ່ ແຮງໃນການສ້ອງແປງຊິນ
້ ສ່ວນລົດຍົນໄດ້.
ອຸດສາຫະກຳລົດຈັກ ໄດ້ປະກອບລົດຈັກປະມານ 232,000 ໂຕນ
ໃນແຕ່ລະປີ ເຊິງ່ ຕ່ຳກວ່າເຄິງ່ ຫນືງ່ ຂອງລົດທີຖ
່ ກ
ື ສົງ່ ອອກ.302 ໃນປີ
2010 ໂຮງງານທີຜ
່ ະລິດລົດຈັກ 8 ໃນ 12 ແຫ່ງໄດ້ຜະລິດລົດຈັກໄດ້
ຫລາຍກ່ວາ 100.000 ຄັນ/ປີ,303 ແຕ່ດວ
້ ຍອັດຕາການຂະຫຍາຍ

ຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍສະເລ່ຍປະມານ 6.5%/ປີ,304 ມູນຄ່າ
ດັງ່ ກ່າວ ອາດຈະເພີມ
່ ຂຶນ
້ ຢ່າງຫລວງຫລາຍຕັງ້ ແຕ່ນນ
້ັ ມາ.305 ມູນຄ່າ
ເພີມ
່ ຂອງການປະກອບລົດຈັກ ໃນເສດຖະກິດລາວຖືກຈຳກັດ ເນືອ
່ ງ
ຈາກໂຮງງານຜະລິດ ຕ້ອງອາໄສພາກສ່ວນ ແລະ ສ່ວນປະກອບທີນ
່ ຳ
ເຂົາ້ . ສິງ່ ນີສ
້ າມາດປ່ຽນແປງໄດ້ໂດຍການພັດທະນາ ອຸດສາຫະກໍາການ
ຜະລິດຄືນໃໝ່ຢໃູ່ ນ ສປປ ລາວ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຄວາມສາມາດໃນ
ການຂົນສົງ່ ເຄືອ
່ ງໄປກັບ ແລະ ສ້າງໂຮງງານປະກອບລົດຈັກສໍາລັບ
ຕະຫລາດສົງ່ ອອກ.306
ຕົ ວ ຢ່ າ ງຈາກສາກົ ນ
ຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ 74% ຂອງຊິ້ນສ່ວນອາໄລ່ ແມ່ນຖືກ
ຜະລິດຄືນໃໝ່. ໃນເອີຣົບມູນຄ່າການຜະລິດອາໄລ່ນີ້ມີພຽງແຕ່
10%. ຢູ່ໃນປະເທດ ຈີນ ຊິ້ນສ່ວນທີ່ໄດ້ສ້ອມແປງ ແລະ ທີ່ຖືກ
ນຳມາຜະລິດໃຊ້ຄືນກວມເອົາ 40% ແລະ ສ່ວນທີ່ຖືກຜະລິດຄືນ
ໃໝ່ກວມເອົາ 1.0%. ສິ່ງກີດຂວາງທາງດ້ານກົດຫມາຍ ມັກຈະ
ກະທົບຕໍ່ການຄ້າຊິ້ນສ່ວນລົດຍົນລະຫວ່າງປະເທດ ເຊິ່ງຂັດຂວາງ
ທ່າແຮງໃນການຜະລິດຄືນໃໝ່.307
ປະເທດ ໄທ ກໍາລັງສົ່ງເສີມເສດຖະກິດ ທີ່ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ
ຈາກທຳມະຊາດເຊັ່ນ: ໂຮງງານອຸດສະຫະກຳມັນຕົ້ນ ແລະ ອ້ອຍ.308
ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ຜະລິດຕະພັນສອງຢ່າງນີ້ກວມເອົາ 24% ຂອງ
ການຜະລິດກະສິກໍາທັງຫມົດ.309 ສຳລັບປະເທດ ໄທ ເສດຖະກິດທີ່
ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຈາກທຳມະຊາດ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍ
ສຳລັບການກ້າວໄປສູ່ປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບທີ່ສູງຂຶ້ນ ໂດຍການສ້າງ
ມູນຄ່າເພີ່ມຈາກພື້ນທີ່ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້. ຕົວຢ່າງການແກ້ໄຂ
ບັນຫາທີ່ປະເທດ ໄທ ກໍາລັງພິຈາລະນາ ແມ່ນການຜະລິດເຊື້ອໄຟ
ຊີວະພາບ ທີ່ໄດ້ຈາກການແປຮູບອ້ອຍເຊັ່ນ: ຊາກອ້ອຍ ແລະ ນໍ້າຂີ້
ອ້ອຍ. ໂດຍເຂົ້າໃຈວ່າເພື່ອລະບຸທ່າແຮງຂອງອ້ອຍຢ່າງເຕັມທີ່, ກົດ
ຫມາຍເກົ່າທີ່ຈຳກັດການແປຮູບອ້ອຍເພື່ອຜະລິດນ້ຳຕານ ຕ້ອງໄດ້
ມີການປັບປຸງຄືນໃໝ່.310

232,000 ໂຕນ

ອຸດສາຫະກຳລົດຈັກ ໄດ້ປະກອບລົດຈັກປະມານ
232,000 ໂຕນໃນແຕ່ລະປີ
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ປັດຈຸບັນ ປະເທດ ໄທ ມີບ່ອນຜະລິດເຈ້ຍພລາຕິກຊີວະພາບຢູ່ 7
ແຫ່ງ, ມີໂຮງງານຜະລິດ ຜະລິດຕະພັນເຄມີຊີວະພາບທີ່ມີມູນຄ່າ
ສູງເຊັ່ນ: sorbitol ແລະ oleochemicals,311 ແລະ ມີການ
ສົ່ງເສີມການໃຊ້ໂຮງກັ່ນຕອງຊີວະພາບ.312 ໃນປະເທດ ໄທ,
ບໍລິສັດ Corbion ຂອງໂຮນລັງ ໄດ້ດຳເນີນໂຮງງານຜະລິດ lactic
acid ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ໂດຍນໍາໃຊ້ອ້ອຍເປັນວັດຖຸດິບ.313
ຂອບນະໂຍບາຍ
ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວຫມາຍເຖິງ ການປຸງແຕ່ງອາຫານ,
ການຜະລິດຜະລິດຕະພັນໄມ້ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ
ເປັນບູລິມະສິດການພັດທະນາຕົ້ນຕໍ. ບັນຫາທີ່ຂັດຂວາງການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຂອງຂະແຫນງອຸດສາຫະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບການຂາດທຶນ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍສິ່ງແວດລ້ອມ
ທີ່ບໍ່ດີ. ເຄືອຂ່າຍອຸດສະຫະກຳທີ່ສົ່ງເສີມນະວັດຕະກຳທີ່ເປັນມິດຕໍ່
ສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານສິ່ງ
ເສດເຫຼືອ ຈາກອຸດສາຫະກໍາແມ່ນບູລິມະສິດທີ່ສຳຄັນ.314
ກົດຫມາຍ 3 ສະບັບ ໄດ້ຖືກກຳນົດວ່າ ມີຄວາມກ່ຽວພັນກັບການ
ພັດທະນາການຢູ່ຮ່ວມກັນ ດ້ານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທ່າແຮງການ
ຜະລິດຄືນໃໝ່ ໃນ ສປປ ລາວຄື: ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການປຸງແຕ່ງ
ອຸດສາຫະກຳ (2013) ເຊິ່ງກວມເອົາການສ້າງຕັ້ງ, ດຳເນີນງານ
ແລະ ບໍລິຫານກິດຈະການປຸງແຕ່ງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ;315
ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການວາງແຜນຜັງຕົວເມືອງ (2017),316 ໄດ້
ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບ ແລະ ມາດຕະຖານກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ
ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການວາງແຜນຕົວເມືອງ ແລະ ກວມເອົາ
ການແບ່ງເຂດຕ່າງໆ ລວມທັງເຂດອຸດສາຫະກຳ; ແລະ, ດຳລັດວ່າ
ດ້ວຍເຂດເສດຖະກິດພິເສດ (2018), ລະບຸວ່າ ແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແຕ່ບໍ່ໄດ້
ສົ່ງເສີມການເຊື່ອມຈອດອຸດສາຫະກຳຢ່າງຈະແຈ້ງ.317
ກໍ ລ ະນີ ທ ຸ ລ ະກິ ດ
ກໍລະນີທຸລະກິດ ສຳລັບເຄືອຂ່າຍອຸດສະຫະກຳ ທີ່ສົ່ງເສີມນະວັດຕະ
ກຳທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຖືກປະເມີນແຍກຕ່າງຫາກສຳລັບ
ຂໍ້ປະຕິບັດຕົ້ນຕໍ 2 ຢ່າງຄື: 1) ການນຳໃຊ້ເທົ່າລອຍໃນການຜະລິດ
ຊີມັງ ແລະ 2) ການຜະລິດຄືນໃຫ້ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດສຳລັບ
ພາກສ່ວນພາຫະນະ.
ຂໍ້ມູນຈາກປະເທດອິນເດຍ ແລະ ສປປ ລາວ ລະບຸວ່າ ການປະຫຍັດ
ເງິນເມື່ອໃຊ້ເທົ່າລອຍຈາກການຜະລິດຊີມັງແມ່ນຈຳນວນ 28
ໂດລາສະຫະລັດ/ໂຕນ.318 ດ້ວຍມູນຄ່າດັ່ງກ່າວ, ປະລິມານເທົ່າ
ລອຍທີ່ຜະລິດຢູ່ ສປປ ລາວ ຈະມີມູນຄ່າ 12 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ/
ປີ. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ CAPEX ຢ່າງຫລວງຫລາຍສໍາລັບຂໍ້
ປະຕິບັດນີ້ ຍ້ອນວ່າເທົ່າລອຍໄດ້ຖືກຜະລິດເປັນຜະລິດຕະພັນໄດ້
ຢູ່ແລ້ວ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານແມ່ນປະມານ 170,000
ໂດລາສະຫະລັດ/ປີ, ສ້າງກໍາໄລໃນການດໍາເນີນງານ 12 ລ້ານ
ໂດລາສະຫະລັດ/ປີ. ດ້ວຍມູນຄ່າປັດຈຸບັນແມ່ນ 98 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ, ກໍລະນີທຸລະກິດສໍາລັບການລົງທຶນນີ້ແມ່ນເປັນໄປໃນ
ທາງບວກ.

ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານຜະລິດຄືນໃຫມ່ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ.
ດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານຕົ້ນຕໍ ປະກອບດ້ວຍຄ່າຈ້າງ
ແລະ ການຂົນສົ່ງບາງຢ່າງ (ທັງຫມົດ 860 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ/
ປີ), ສາມາດສ້າງກໍາໄລໃນການດໍາເນີນງານ 62 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ/ປີ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ກໍລະນີທຸລະກິດ ທີ່ມີເວລາຈ່າຍຄືນເກືອບ
ສອງປີ ແລະ ມູນຄ່າປະຈຸບັນແມ່ນ 960 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
ຂັ ້ ນ ຕອນຕໍ ່ ໄ ປ
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການພັດທະນາ ສປປ ລາວ ໃຫ້ເປັນສູນກາງ
ການຜະລິດຄືນໃໝ່ ແລະ ເປີດກວ້າງການນຳໃຊ້ຄວາມເປັນ
ເອກະພາບ ຂອງເຄືອຂ່າຍອຸດສະຫະກຳ ທີ່ສົ່ງເສີມນະວັດຕະກຳທີ່
ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ໄດ້ສະເໜີ 5 ບາດກ້າວດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.
• ປະເທດສາມາດສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ ກັບບັນດາປະເທດອ້ອມ
ຂ້າງ ເພື່ອປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຟື້ນຟູຊິ້ນສ່ວນລົດ
ໃຫຍ່ ແລະ ພາຫະນະທີ່ລ້າສະໄຫມ. ເພື່ອເສີມສ້າງອຸດສາຫະ
ກໍາປະກອບພາຫະນະ, ປະເທດສາມາດຊອກຫາການລົງທຶນ
ໃນໂຮງງານຜະລິດຄືນໃຫມ່ ໂດຍສ້າງຕາມຕົວຢ່າງຈາກ
Renault ເຊິ່ງດໍາເນີນໂຮງງານຜະລິດຄືນໃຫມ່ໃນພາກເຫນືອ
ຂອງປະເທດຝຣັ່ງ.
• ລັດຖະບານຄວນພິຈາລະນາການສົ່ງເສີມ ເຄືອຂ່າຍ
ອຸດສະຫະກຳ ທີ່ສົ່ງເສີມນະວັດຕະກຳທີ່ເປັນມິດຕໍ່
ສິ່ງແວດລ້ອມ. ການຜະລິດຄືນໃໝ່ອາດຈະສາມາດດັດປັບ
ໄດ້ ໂດຍອີງຕາມຮູບແບບທີ່ ໄດ້ພັດທະນາໂດຍປະເທດໄທ
(ໂຄງການພັດທະນາ EIT) ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ.
• ເຄືອຂ່າຍອຸດສະຫະກຳທີ່ສົ່ງເສີມນະວັດຕະກຳທີ່ເປັນມິດຕໍ່
ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຜະລິດຄືນໃໝ່ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ
ສູງສຸດ ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ (SEZ) ເຊິ່ງກິດຈະກຳທາງ
ເສດຖະກິດ ສາມາດເປັນກຸ່ມເພື່ອສ້າງໂອກາດໃຫ້ມີຄວາມ
ເປັນເອກະພາບທາງດ້ານອຸດສາຫະກຳທີ່ສົ່ງເສີມນະວັດຕະກຳ
ທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງ
ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສ່ວນປະກອບ.
• ລັດຖະບານສາມາດພິຈາລະນາໃນການສ້າງ ແລະ ປະກອບຄໍາ
ນິຍາມສະເພາະຂອງທຸລະກິດ 'ທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ'
ເຂົ້າໃນທຸກນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລາວເຊັ່ນ: ກົດຫມາຍວ່າ
ດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນປີ 2019,320 ກົດຫມາຍວ່າ
ດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ປີ 2019,321 ແລະ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ
ອາກອນສິ່ງແວດລ້ອມ ສະບັບໃໝ່ທີ່ກຳລັງພັດທະນາ. ສິ່ງ
ນີ້ສາມາດແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ໄດ້ ໂດຍການເກັບພາສີເສດຖະກິດຫ
ມູນວຽນ ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ຫຼື ຜົນງານຂອງ Green
Finance Industry Taskforce (GFIT) ຂອງປະເທດ
ສິງກະໂປ. ອາດລວມເຖິງການແນະນໍາການຊຸກຍູ້ດ້ານພາສີ
ສະເພາະ ສໍາລັບທຸລະກິດທີ່ສ້ອມແປງ ແລະ ຜະລິດສິນຄ້າຄືນ
ໃຫມ່, ນໍາໃຊ້ຮູບແບບຮ່ວມກັນ ຫຼື ນໍາໃຊ້ວັດສະດຸມືສອງ.
• ເພື່ອສົ່ງເສີມ ເຄືອຂ່າຍອຸດສະຫະກຳ ທີ່ສົ່ງເສີມນະວັດຕະກຳ
ທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຜະລິດຄືນໃໝ່ ໃຫ້
ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ, ສປປ ລາວ ສາມາດຮັບຮອງເອົາ
ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການລົງທຶນ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບໂຄງການ
ເສດຖະກິດຊີວະພາບຂອງໄທ ໂດຍພາຍໃຕ້ການໃຫ້ສະຖາບັນ
ວິທະຍາສາດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ຮ່ວມກັນພັດທະນາທຸລະກິດ
ໃໝ່ໂດຍອີງໃສ່ກະແສຂີ້ເຫຍື້ອອິນຊີ ແລະ ອະນົງຄະທາດ.

ຊິ້ນສ່ວນພາຫະນະມີລາຄາແພງໃນ ສປປ ລາວ.319 ການຜະລິດຄືນ
ໃໝ່ ແລະ ການຂາຍຊິ້ນສ່ວນຫລາຍກວ່າ 200,000 ໂຕນ ສ້າງ
ລາຍຮັບໃຫ້ພາກເອກະຊົນເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 940 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ/
ປີ. ຕ້ອງໃຊ້ CAPEX ເກືອບ 100 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອ
UNDP / Shifting Paradigms
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ຜົ ນ ກະທົ ບ
ການນໍາໃຊ້ເທົ່າລອຍ ທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ 77% ສາມາດ
ໃຊ້ທົດແທນ clinker ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍ ຈາກ
ອຸດສາຫະກໍາຊີມັງໄດ້ອີກ 330,000 ໂຕນ tCO2e/ປີ.
ໃນປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ, ອັດຕາການນຳເອົາຊິ້ນສ່ວນຍານພາຫະນະມາ
ຜະລິດໃຊ້ຄືນ ຄາດວ່າຈະບັນລຸເຖິງ 75 ຫາ 80% . ມີການ
ຄາດຄະເນວ່າເຄື່ອງຈັກທີ່ໃຊ້ນໍ້າມັນແອັດຊັງທີ່ຜະລິດຄືນໃຫມ່
ສາມາດຜະລິດໄດ້ດ້ວຍວັດຖຸດິບຫນ້ອຍລົງ 26 ຫາ 90% .322
ເມື່ອລະດັບອຸດສາຫະກຳປະກອບພາຫະນະຂອງ ສປປ ລາວ ຢູ່ໃນ
ລະດັບດຽວກັນ, ການປ່ອຍທາດອາຍຂອງພາຫະນະ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນ
ຂອງພາຫະນະຈາກຕ່າງປະເທດອາດຈະຫຼຸດລົງເຖິງ 180,000
ໂຕນ CO2e. ມູນຄ່ານີ້ແມ່ນອີງໃສ່ທ່າແຮງການຫຼຸດຜ່ອນ ການນຳ

ເອົາລົດຖີບມາຜະລິດໃຊ້ຄືນໃໝ່ຫນື່ງໂຕນ ແລະ 75% ແມ່ນນຳ
ໃຊ້ເຂົ້າໃນຈຳນວນພາຫະນະທີ່ຖືກຖີ້ມໃນແຕ່ລະປີຢູ່ ສປປ ລາວ.325
ເມື່ອໂຮງງານປະກອບພາຫະນະຂອງລາວ ໃຊ້ລະບົບການຂົນສົ່ງ
ແລະ ນຳເອົາພາຫະນະຈາກຕ່າງປະເທດກັບມາ, ອາຍຈະເພີ່ມຂຶ້ນ
ເປັນ 620,000 ໂຕນ CO2e/ປີ ໃນປີ 2030 ແລະ 730.000
ໂຕນ CO2e/ປີ ໃນປີ 2050.
ການຮັກສາມູນຄ່າຂອງການຜະລິດຄືນໃໝ່ ແລະ ການນຳໃຊ້ເທົ່າ
ລອຍໃນການຜະລິດຊີມັງ ໃຫ້ຜົນຜະລິດ GDP 940 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ ເຊິ່ງສາມາດຮອງຮັບວຽກເຮັດງານທຳໃນການຜະລິດໄດ້
170,000 ອາຊີບ.

ຂະແຫນງການ ທີ ່ ນ ຳໃຊ້ ຂ ໍ ້ ປ ະຕິ ບ ັ ດ ນີ ້
ພາຍໃນປະເທດ
ການຄຸ ້ ມ ຄອງ, ການຂົ ນ ສົ ່ ງ , ການຜະລິ ດ ສິ ່ ງ ເສດເຫຼ ື ອ
ສາກົ ນ
n/a
ຂະແຫນງ ຂອງ ຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ (IPCC) ທີ່ຜົນກະທົບການຫຼຸດຜ່ອນເກີດຂຶ້ນ
ພາຍໃນປະເທດ
1A2 ອຸ ດ ສາຫະກໍ າ ການຜະລິ ດ ແລະການກໍ ່ ສ ້ າ ງ, 2A ອຸ ດ ສະຫະກຳແຮ່ ທ າດ
ສາກົ ນ
1A2 ອຸ ດ ສາຫະກໍ າ ການຜະລິ ດ ແລະການກໍ ່ ສ ້ າ ງ, 2A ອຸ ດ ສະຫະກຳແຮ່ ທ າດ
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ຕົ ວ ຊີ ້ ວ ັ ດ ເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ ແລະ ສິ ່ ງ ແວດລ້ ອ ມ
ທ່ າ ແຮງ GDP (ລ້ າ ນໂດລາສະຫະລັ ດ )
ທ່ າ ແຮງການສ້ າ ງວຽກເຮັ ດ ງານທຳ (ວຽກ)
ຂີ ້ ເ ຫຍື ້ ອ ທີ ່ ຫ ຼ ີ ກ ລ້ ຽ ງໄດ້ (ໂຕນ/ປີ )

940
170,000
610,000

ກໍ ລ ະນີ ທ ຸ ລ ະກິ ດ
CAPEX (ລ້ າ ນໂດລາສະຫະລັ ດ )
ມູ ນ ຄ່ າ ປັ ດ ຈຸ ບ ັ ນ ສຸ ດ ທິ (ລ້ າ ນໂດລາສະຫະລັ ດ ໃນໄລຍະ 2022-2050)
ຄື ນ ທຶ ນ ມາດຕະຖານ (ປີ )
ຄ່ າ ຫຼ ຸ ດ ຜ່ ອ ນສ່ ວ ນເພີ ່ ມ (ໂດລາສະຫະລັ ດ /ໂຕນ (tCO 2 e) ປີ )

100
1,100
1.6
-65

ທ່ າ ແຮງການຫຼ ຸ ດ ຜ່ ອ ນ GHG (ລ້ າ ນໂຕນ (MtCO 2 e)/ປີ )
2030
2040
2050

0.62
0.67
0. 72

ທ່ າ ແຮງການຫຼ ຸ ດ ຜ່ ອ ນທາດອາຍເຮື ອ ນແກ້ ວ ຂອງສາກົ ນ (ລ້ າ ນໂຕນ (MtCO 2 e)/ປີ )
2030
2040
2050

0.18
0.18
0.18

Circular GHG mitigation opportunities in Lao PDR

3.20. ຂໍ້ປະຕິບັດທີ່ 8: ເກັບກູ້ຄືນ, ນຳກັບມາໃຊ້ອີກ
ແລະ ນຳມາຜະລິດເພື່ອຜະລິດໃຊ້ຄືນ ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກ
ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການຮື້ຖອນ ຄືນໃຫມ່

ຢູ່ປະເທດສິງກະໂປ, ອັດຕາການນຳເອົາສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການ
ກໍ່ສ້າງ ແລະ ການຮື້ຖອນ ກັບມາຜະລິດໃຊ້ຄືນໃໝ່ ສູງເຖິງ 99%.
ຫຼັງຈາກຄັດແຍກດ້ວຍຄົນ ແລະ ເຄື່ອງກົນຈັກ, ວັດສະດຸທີ່ໄດ້ຈະ
ຖືກນຳກັບມາໃຊ້ໃໝ່ ໃນຂະແຫນງການກໍ່ສ້າງ. ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຈະ
ຖືກລ້າງ, ບົດ ແລະ ໃຊ້ເປັນສ່ວນປະກອບສຳລັບການກໍ່ສ້າງ.335

ລາຍລະອຽດຂອງຍຸ ດ ທະສາດ
ສປປ ລາວ ຜະລິດສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການຮື້ຖອນ
ປະມານ 0.58 ລ້ານໂຕນ/ປີ.325 ການຄາດຄະເນນີ້ ແມ່ນອີງໃສ່
ອັດຕາສ່ວນຂອງຂີ້ເຫຍື້ອຊຸມຊົນ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການ
ກໍ່ສ້າງ ແລະ ການຮື້ຖອນ ຢູ່ໃນປະເທດ ຫວຽດນາມ. ສິ່ງເສດເຫຼືອ
ຈຳນວນຫລາຍເຫຼົ່ານີ້ ຖືກນຳໄປຖົມຂຸມ ຫຼື ຖືກໃຊ້ເປັນຕົວເສີມໃນ
ເຂດກໍ່ສ້າງ.326

ທີ່ປະເທດ ອິນເດຍ ເທດສະບານເມືອງເດລີ ໄດ້ສ້າງໂຮງງານ ທີ່
ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການຮື້ຖອນ ນຳມາຜະລິດເພື່ອ
ຜະລິດໃຊ້ຄືນໃຫມ່. ໂຮງງານໄດ້ຖືກອອກແບບໃຫ້ປຸງແຕ່ງສິ່ງເສດ
ເຫຼືອ 500 ໂຕນຕໍ່ມື້, ແຕ່ໃນປີ 2014 ໄດ້ຂະຫຍາຍກຳລັງການ
ຜະລິດອອກເປັນ 2,000 ໂຕນຕໍ່ມື້. ໂຮງງານຜະລິດໃຊ້ຄືນຢາງ
ພລາສຕິກ, ໂລຫະ ແລະ ໄມ້, ໃນຂະນະທີ່ດິນຈີ່ ແລະ ຊີມັງຂະຫ
ນາດໃຫຍ່ ສາມາດນຳມາລ້າງ ແລະ ຂາຍອອກໄດ້. ເສດແຮ່ຂະຫ
ນາດນ້ອຍກວ່າ ຈະນຳມາໃຊ້ຄືນ ເປັນຊາຍ ແລະ ຫີນ ແລະ ຊີມັງ
ປະສົມສຳເລັດຮູບ ຈະຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອຜະລິດແຜ່ນປູພື້ນ, ກະເບື້ອງ,
ກ້ອນຫີນ ແລະ ດິນຈີ່. ມາຮອດຕົ້ນປີ 2015, ໂຮງງານແຫ່ງນີ້ ໄດ້
ຂາຍຜະລິດຕະພັນທີ່ນຳມາຜະລິດເພື່ອຜະລິດໃຊ້ຄືນໄດ້ຫລາຍກວ່າ
ລ້ານໂຕນ.336 ໃນປີ 2016, ກະຊວງສິ່ງແວດລ້ອມຂອງປະເທດ
ອິນເດຍ ໄດ້ສ້າງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຈັດການສິ່ງເສດ
ເຫຼືອ ຈາກການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການຮື້ຖອນ ຢູ່ໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ຂອງ
ປະເທດອິນເດຍ.337

ສິ່ງເສດເຫຼືອນີ້ສາມາດເກັບ ແລະ ຄັດແຍກໄດ້ ໂດຍການແຍກເສດ
ແຮ່ອອກຈາກຢາງພລາສຕິກ, ໂລຫະ ແລະ ໄມ້. ຫຼັງຈາກຄັດແຍກ
ແລ້ວ ສາມາດນຳມາຜະລິດໃຊ້ຄືນໃໝ່ ຫຼື ນຳກັບມາຜະລິດໃຊ້ຄືນ
ຄືນໃໝ່ໄດ້ ໂດຍຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການ ໃນການນຳເອົາ
ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນຫຼັກມາໃຊ້. ສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງແຮ່ທາດສາມາດ
ນຳມາບົດ ແລະ ໃຊ້ເປັນສ່ວນປະກອບສຳລັບ ດິນບຣອກໄດ້. ສປປ
ລາວ ສາມາດຜະລິດອົງປະກອບໂຄງສ້າງຈາກຄອນກຣີດໄດ້ປະມານ
10 ລ້ານໂຕນ/ປີ.327 ໃນອະນາຄົດ, ເຕັກໂນໂລຍີເຊັ່ນ: ເຄື່ອງອັດ
ຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ສາມາດກູ້ຄືນເອົາ ຊີມັງທີ່ແຫ້ງ ແລະ ປຽກ ທີ່ຖືກ
ນຳໃຊ້ແລ້ວ ຄືດຽວກັນກັບຊາຍ ແລະ ຫີນ.328 ວິທີການນີ້ ຈະເຮັດ
ໃຫ້ບໍລິສັດກໍ່ສ້າງ ສາມາດນຳເອົາຊີມັງກັບມາຜະລິດໃຊ້ຄືນໃໝ່ໄດ້
ແທນທີ່ຈະເປັນການຈັດຊື້ຊີມັງໃໝ່ທີ່ມີປະລິມານກາກບອນສູງ.
ການກູ້ຄືນດິນຊາຍ ແລະ ເສດຫີນ ຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການ
ກໍ່ສ້າງ ແລະ ການຮື້ຖອນ ຍັງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບ
ນິເວດຂອງແມ່ນ້ຳ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງຫລວງຫລາຍ ຈາກ
ການດໍາເນີນການຂຸດຄົ້ນຊາຍທີ່ຜິດກົດຫມາຍ ແລະ ຖືກກົດຫ
ມາຍ ເພື່ອສະຫນອງໃຫ້ກັບບໍລິສັດກໍ່ສ້າງ. ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທີ່ເປັນ
ທາງການ ບໍ່ໄດ້ລາຍງານວ່າມີການຂຸດຄົ້ນຊາຍຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ,329
ແຕ່ຕາມການຄາດຄະເນ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມີປະມານ 2,3 ລ້ານໂຕນ
ຖືກຂຸດຄົ້ນອອກມາໃນປີ 2011.330 ເມື່ອນຳໃຊ້ຕົວເລກການ
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແຫນງການກໍ່ສ້າງ ຈາກການຄິດໄລ່ຂອງ
NDC,331 ປະລິມານການຂຸດເອົາຊາຍ ແລະ ຫີນຈະມີເຖິງ 4.0
ລ້ານໂຕນ. ການຂຸດເອົາຊາຍຢູ່ໃນແມ່ນ້ຳ ຖືເປັນສາເຫດຕົ້ນຕໍ ຂອງ
ການຖົດຖອຍລົງຂອງເຂດສາມຫຼ່ຽມປາກແມ່ນ້ຳ ເນື່ອງຈາກວ່າ
ປະລິມານການຂຸດຊາຍມີຫລາຍກວ່າ ປະລິມານການຕົກຕະກອນ
ປະຈຳປີ ຢູ່ໃນແມ່ນ້ຳຂອງ.332
ຕົ ວ ຢ່ າ ງຈາກສາກົ ນ
ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບ ເຕັກໂນໂລຊີວິທະຍາສາດ ແລະ ນະວັດຕະ
ກໍາແຫ່ງຊາດ ຂອງປະເທດໄທ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຂັບເຄື່ອນການ
ອອກແບບ ທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ປະເທດຍັງໄດ້ພັດທະນາ
ບັນຊີຜະລິດຕະພັນ ທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສຳລັບຜູ້ບໍລິໂພກ
ແລະ ກະຕຸ້ນຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດ ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນ
ທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.333 ຢູ່ບ່ອນອື່ນໃນພາກພື້ນ, ປະເທດ
ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ຟີລິບປິນ ແລະ ປະເທດໄທ ໄດ້ຮ່າງ
ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ສຳລັບການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງສາທາລະນະທີ່
ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການຕິດສະຫລາກທີ່ເປັນມິດຕໍ່
ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກອົງການ
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ).334

ບໍລິສັດກໍ່ສ້າງ Kajima ຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ພັດທະນາເຕັກນິກ
ການຮື້ຖອນໂຄງສ້າງ338 ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດ ສາມາດນຳເອົາວັດສະ
ດຸກໍ່ສ້າງ ກັບມາໃຊ້ໃໝ່ໄດ້ 99%.339 ໃນປີ 2018 ບໍລິສັດໄດ້
ລາຍງານວ່າມີການປະຖິ້ມວັດສະດຸພຽງແຕ່ 4.5% ເຊິ່ງໃກ້ບັນລຸ
ເປົ້າຫມາຍ 3.0%.340
ຂອບນະໂຍບາຍ
ກົດຫມາຍໃນປັດຈຸບນ
ັ ຍັງບໍລ
່ ວມເອົາຂໍກ
້ ຳໜົດສຳລັບການຟືນ
້ ຟູ, ນຳ
ໃຊ້ຄນ
ື ໃໝ່ ຫຼື ຜະລິດໃຊ້ຄນ
ື ສິງ່ ເສດເຫຼອ
ື ຈາກການກໍສ
່ າ້ ງ. ການຫ
ມູນໃຊ້ວດ
ັ ຖຸສງ່ິ ເສດເຫຼອ
ື ແມ່ນເປັນຂະແຫນງຫຼກ
ັ ທີບ
່ ເ່ໍ ປັນທາງການ
ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຂີເ້ ຫຍືອ
້ ຖືກນຳໃຊ້ໃນປະລິມານ
ໜ້ອຍ. NSEDP ຄັງ້ ທີ 9 - ໂດຍສະເພາະ, ຜົນໄດ້ຮບ
ັ ທີ 2 ຂອງ
ຜົນໄດ້ຮບ
ັ ທີ 4 - ການຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນໃນການປັບປຸງ
ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນ
ົ ຂອງການຄຸມ
້ ຄອງສິງ່ ເສດເຫຼອ
ື ໂດຍ
ຜ່ານການແຍກຂີເ້ ຫຍືອ
້ ເພືອ
່ ເອົາມາໃຊ້ຄນ
ື ແລະ ຜະລິດໃຊ້ຄນ
ື . ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍຕ
່ າມ, ຍັງບໍໄ່ ດ້ກາ່ ວເຖິງການນໍາໃຊ້ສງ່ິ ເສດເຫຼອ
ື ຈາກການກໍ່
ສ້າງມຄືນໃຫມ່.341
ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການກໍ່ສ້າງຂອງລາວ ປີ 2016 ແມ່ນເນັ້ນໃສ່
ການປະຕິບັດຕາມທາງດ້ານວິຊາການ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸສະເພາະໃນ
ການອອກແບບ ທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື ການນຳໃຊ້ວັດສະ
ດຸມືສອງ342 ແລະ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການກໍ່ສ້າງ (2009) ບໍ່ລວມ
ເອົາບົດບັນຍັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເສດຖະກິດຫມູນວຽນ.343 ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງຂອງກະຊວງ
ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກຳລັງວາງແຜນປັບປຸງບັນດາມາດຕາ
ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດ
ອາຍເຮືອນແກ້ວ. ສຸດທ້າຍ, ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ
ສາທາລະນະປີ 2017 ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການພິຈາລະນາໃນການຈັດຊື້ຈັດ
ຈ້າງ 'ທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ'.
ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ການປະຕິບັດງານແບບຍືນຍົງ ທີ່ຈະນໍາ
ສະເໜີໃນໄວໆນີ້ ຄາດວ່າຈະຈັດໃຫ້ມີການແຍກປະເພດຂີ້ເຫຍື້ອ
ທົ່ວໄປ ທີ່ສາມາດຊ່ວຍອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການຫັນ
UNDP / Shifting Paradigms
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10

ລ້ານໂຕນ

ສປປ ລາວ ສາມາດຜະລິດອົງປະກອບໂຄງສ້າງຈາກ
ຄອນກຣີດໄດ້ປະມານ 10 ລ້ານໂຕນ/ປີ

ປ່ຽນຈາກວິທີການ 'ລວບລວມ ແລະ ກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ' ໃນປັດຈຸບັນ
ໄປສູ່ຮູບແບບ 'ສິ່ງເສດເຫຼືອໄປສູ່ຊັບພະຍາກອນ'.
ກໍ ລ ະນີ ທ ຸ ລ ະກິ ດ
ການນຳສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການກໍ່ສ້າງມາຟື້ນຟູ ແລະ ນໍາມາຜະລິດໃຊ້
ຄືນ ຊ່ວຍໃຫ້ມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນຈາກການຂາຍຄອນກຣີດ, ແກ້ວ,
ໂລຫະ ແລະ ພລາສຕິກມີສອງ. ໃນກໍລະນີທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ,
ຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນຈະຂາຍໃຫ້ກັບຕະຫລາດທ້ອງຖິ່ນໃນ
ປະເທດລາວ ໃນລາຄາທ້ອງຖິ່ນ.344 ສິ່ງນີ້ສ້າງລາຍຮັບຈາກພາກ
ເອກະຊົນຕື່ມອີກ 53 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ/ປີ ສຳລັບ ກະແສສິ່ງ
ເສດເຫຼືອທັງຫມົດ.
ຈຳເປັນຕ້ອງມີການລົງທຶນໃນໂຮງງານຄັດແຍກ, ໂຮງບົດ ແລະ
ໂຮງງານລີໄຊໂຄ. ເຊິ່ງຈະຕ້ອງໃຊ້ CAPEX ທັງຫມົດ 270 ລ້ານ
ໂດລາສະຫະລັດ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການລົງທຶນລ່ວງໜ້າສູງເຫຼົ່ານີ້
ຈະຂັດຂວາງຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງການຄ້າ. ພ້ອມກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ໃນການດໍາເນີນງານຈຳນວນ 53 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ/ປີ, ການ
ລົງທຶນດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ມີຜົນປະໂຫຍດໃນການດໍາເນີນງານ. ດັ່ງນັ້ນ,
ເງິນອຸດຫນູນ, ຄ່າທຳນຽມການຂຸດຂີ້ເຫຍື້ອ ຫຼື ພາສີ ທາດອອາຍ
ກາກບອນ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມດຶງດູດການ
ລົງທຶນໃນການຟື້ນຟູສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການກໍ່ສ້າງ. ເຖິງຢ່າງໃດ
ກໍ່ຕາມ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຫຼຸດຜ່ອນ 170 ໂດລາສະຫະລັດ/
ໂຕນ (tCO2e), ຈຳເປັນຕ້ອງມີແຮງຈູງໃຈຢ່າງຫລວງຫລາຍ ເພື່ອ
ສາມາດຮອງຮັບລາຍຈ່າຍນີ້ໄດ້.
ການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບກໍລະນີທຸລະກິດ ສໍາລັບການຜະລິດໃຊ້
ຄືນ ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການຮື້ຖອນ ໃນປະເທດ
ອິນເດຍ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜະລິດຕະພັນຄອນກີດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ
ສາມາດຜະລິດໄດ້ໂດຍການທົດແທນການລວບລວມຕາມທໍາມະ
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ຊາດທັງຫມົດ ດ້ວຍສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການກໍ່ສ້າງ ແລະການທໍາລາຍ
ສິ່ງເສດເຫຼືອ. ຜະລິດຕະພັນທີ່ນຳມາຜະລິດໃຊ້ຄືນ ມີລາຄາຖືກກວ່າ
ເມື່ອປຽບທຽບກັບລາຄາຕະຫລາດ ຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ຜະລິດ
ດ້ວຍເຄື່ອງປະສົມບໍລິສຸດ,345 ແຕ່ແຫຼ່ງທີ່ມາບໍ່ໄດ້ລະບຸວ່າການ
ລົງທຶນໃນສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຜະລິດໃຊ້ຄືນ ແມ່ນ
ມີຄວາມດຶງດູດໃຈໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານ ຫຼື
ຄວາມສາມາດໃນການຄິດຄ່າວັດຖຸດິບທີ່ສູງຂຶ້ນ.
ຂັ ້ ນ ຕອນຕໍ ່ ໄ ປ
ຍຸດທະສາດການນຳໃຊ້ຄືນໃໝ່ ແລະ ການຫມູນໃຊ້ສິ່ງເສດເຫຼືອ
ຈາກການຮື້ຖອນ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ ສາມາດປະກອບມີ:
• ການປັບລະຫັດອາຄານ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການ
ຮັບຮອງເອົາການອອກແບບໂມດູລາ ແລະ ການອອກແບບສໍາ
ລັບການຖອດປະກອບ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການ
ນຳວັດສະດຸມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ ເມື່ອຫມົດອາຍຸການໃຊ້ງານ ແລະ
ລວມຫຼັກການຫມູນວຽນອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: ການອອກແບບທີ່ເປັນ
ມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ເຂົ້າໃນການຈັດຊື້ຂອງການອອກແບບ
ແລະ ການບໍລິການການກໍ່ສ້າງ;
• ການປະສານງານ ດ້ານການສະຫນອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ
- ຫຼື ໃນວຽກງານການກໍ່ສ້າງແລະ ການຮື້ຖອນ - ເພື່ອໃຫ້ວັດ
ສະດຸສາມາດນໍາມາໃຊ້ຄືນໃຫມໄດ້ ແລະ ພິຈາລະນາວ່າຈະ
ພັດທະນາຕະຫລາດອອນໄລນ໌ ຫຼື ສາງສິນຄ້າທາງກາຍະພາບສໍາ
ລັບວັດສະດຸກໍ່ສ້າງມີືສອງ; ແລະ
• ພິຈາລະນາການນໍາມາໃຊ້ຄືນ ແລະ ຜະລິດໃຊ້ຄືນ ໃນການ
ຈັດຊື້ ການບໍລິການຮື້ຖອນ ໂດຍຜ່ານການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງແບບ
ວົງຈອນ; ສິ່ງນີ້ຍັງລວມເຖິງການໃຫ້ເວລາແກ່ບໍລິສັດຮື້ຖອນ
ເພື່ອຊອກຫາຈຸດຫມາຍປາຍທາງຂອງວັດສະດຸ ທີ່ເຂົາເຈົ້າເກັບ
ກູ້.
Circular GHG mitigation opportunities in Lao PDR

ຜົນກະທົບ
ການປ່ອຍທາດອາຍທີ່ສໍາຄັນ ຈາກການຜະລິດວັດສະດຸຕົ້ນຕໍ
ສາມາດຫຼີກລ່ຽງໄດ້ເມື່ອຊີມັງ, ແກ້ວ, ໂລຫະແລະ ພລາສຕິກ ຈາກ
ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການຮື້ຖອນຖືນ້ຳມາຫມູນ
ໃຊ້ຄືນໃໝ່. ອີງຕາມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອົງປະກອບຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອ
ຈາກການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການຮື້ຖອນຈາກປະເທດອິນເດຍ,346 ການ
ຂຸດຄົ້ນທາດອາຍກາກບອນ ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນ 0.58 ລ້ານ
ໂຕນ (MtCO2e) ຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການ
ລະລາຍໃນປີ 2019 ແມ່ນປະມານ 240,000 ໂຕນ (tCO2e)/
ປີ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຜະລິດໃຊ້ຄືນ ໃນອັດຕາ 99% ທີ່
ບັນລຸໄດ້ໃນປະເທດສິງກະໂປ ຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ອຍທາດອາຍ
ເຮືອນແກ້ວ.347 ດັ່ງນັ້ນ, ຜົນກະທົບຂອງການຫຼຸດຜ່ອນທີ່ເປັນໄປ
ໄດ້ ຂອງການຟື້ນຟູ ແລະ ເອົາສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຮື້
ຖອນມານຳໃຊ້ຄືນໃຫມ່ຈະມີປະມານ 93,000 tCO2e / ປີໃນ
ປີ 2030. ຄາດວ່າປະລິມານສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການກໍ່ສ້າງ ເພີ່ມຂຶ້ນ
ໃນອັດຕາດຽວກັນກັບການຄາດຄະເນ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງອຸດ
ສາຫະກໍາ (ເບິ່ງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ A),348 ທ່າແຮງການຫຼຸດຜ່ອນ
ທາດອາຍເຮືອນແກ້ວນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຊ່ວງຫລາຍປີທີ່ຜ່ານມາ.

ຜົນກະທົບຈາກການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ຈາກ
ການນຳເອົາແຮ່ ແລະ ຊາຍມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ແມ່ນມີໜ້ອຍ, ເນື່ອງຈາກ
ວ່າວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ ມີປະລິມານທາດອາຍກາກບອນຂ້ອນຂ້າງຕ່ໍາ.
ໃນດ້ານ GDP ກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ ເຊິ່ງຢູ່ໃນປະມານ 62 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ, ໃນຂະນະທີ່ທ່າແຮງໃນການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳມີ
ປະມານ 4,400 ຕຳແໜ່ງ.

ຂະແຫນງການ ທີ ່ ນ ຳໃຊ້ ຂ ໍ ້ ປ ະຕິ ບ ັ ດ ນີ ້
ພາຍໃນປະເທດ
ການຄຸ ້ ມ ຄອງສິ ່ ງ ເສດເຫຼ ື ອ ຈາກການກໍ ່ ສ ້ າ ງ
ສາກົ ນ
n /a
ຂະແຫນງ ຂອງ ຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ (IPCC) ທີ່ຜົນກະທົບການຫຼຸດຜ່ອນເກີດຂຶ້ນ
ພາຍໃນປະເທດ
2A ອຸ ສ ະຫະກຳແຮ່ ທ າດ, 2C1 ການຜະລິ ດ ເຫຼ ັ ກ ແລະ ເຫຼ ັ ກ ກ້ າ ,
		
3D1 ຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ໄມ້ ທ ີ ່ ເ ກັ ບ ກ່ ຽ ວ
ສາກົ ນ
n/a
ຕົ ວ ຊີ ້ ວ ັ ດ ເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ ແລະ ສິ ່ ງ ແວດລ້ ອ ມ
ທ່ າ ແຮງ GDP (ລ້ າ ນໂດລາສະຫະລັ ດ )
ທ່ າ ແຮງການສ້ າ ງວຽກເຮັ ດ ງານທຳ (ວຽກ)
ຂີ ້ ເ ຫຍື ້ ອ ທີ ່ ຫ ຼ ີ ກ ລ້ ຽ ງໄດ້ (ໂຕນ/ປີ )

62
4,400
570,000

ກໍ ລ ະນີ ທ ຸ ລ ະກິ ດ
CAPEX (ລ້ າ ນໂດລາສະຫະລັ ດ )
ມູ ນ ຄ່ າ ປັ ດ ຈຸ ບ ັ ນ ສຸ ດ ທິ (ລ້ າ ນໂດລາສະຫະລັ ດ ໃນໄລຍະ 2022-2050)
ຄື ນ ທຶ ນ ມາດຕະຖານ (ປີ )
ຄ່ າ ຫຼ ຸ ດ ຜ່ ອ ນສ່ ວ ນເພີ ່ ມ (ໂດລາສະຫະລັ ດ /ໂຕນ (tCO 2 e)/ປີ )
ທ່ າ ແຮງການຫຼ ຸ ດ ຜ່ ອ ນ GHG (ລ້ າ ນໂຕນ (MtCO 2 e)/ປີ )
2030
2040
2050

270
-420
1,400
170

0.093
0.10
0.1 1
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ຜະລິດຕະພັນທີ່ໄຫລວຽນຕາມ
ເສດຖະກິດ
9 –11
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3.21. ຜະລິດຕະພັນທີ່ໄຫລວຽນຕາມເສດຖະກິດ
ອຸດສາຫະກຳ, ການຜະລິດ, ການຂົນສົ່ງ ແລະ ການຜະລິດກະແສ
ໄຟຟ້າໃນ ສປປ ລາວ ມີສ່ວນປະກອບ 12% ຂອງ GDP
ແລະ ສະຫນອງການຈ້າງງານ 5% . ວຽກງານດ້ານອຸດສາຫະກໍາ
ສ່ວນໃຫຍ່, ນອກຈາກການປຸງແຕ່ງອາຫານ, ຢູ່ໃນການປະກອບ
ພາຫະນະ, ສານເຄມີ ແລະ ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ.349 ການຂົນສົ່ງ ແລະ
ການຜະລິດພະລັງງານ ໄດ້ເພີ່ມເຂົ້າໃນຜະລິດຕະພັນທີ່ໄຫລວຽນ
ຕາມເສດຖະກິດ ເນື່ອງຈາກເປັນຜູ້ບໍລິໂພກຕົ້ນຕໍຂອງນໍ້າມັນກາ
ຊວນ ເຊິ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ມີທາດອາຍກາກບອນເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ມີ
ອາຍຸສັ້ນ.

3.22. ການໄຫລວຽນຂອງວັດສະດຸ
ການນຳໃຊ້ວັດສະດຸທັງຫມົດໃນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຂົນສົ່ງ
ແມ່ນ 108 ລ້ານໂຕນ/ປີ, ໃນນັ້ນ 80 ລ້ານໂຕນ ເປັນຫີນເສດ
ເຫຼືອ ແລະ ຫາງແຮ່ ຈາກກິດຈະການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່. ຜະລິດຕະພັນ
ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ແມ່ນສົ່ງອອກເປັນສ່ວນໃຫຍ່. ຖ່ານຫີນທີ່ໃຊ້ໃນການ
ຜະລິດພະລັງງານ ປະກອບເປັນກະແສໄຟຟ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດອັນດັບ
ສອງ. ໃນເວລາພຽງບໍ່ເທົ່າໃດປີ, ການນຳໃຊ້ຖ່ານຫີນເພື່ອຜະລິດ
ກະແສໄຟຟ້າ ໄດ້ເລີ່ມຄອບງຳການນຳໃຊ້ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟໃນ ສປປ
ລາວ ແລະ ປະຈຸບັນນີ້ ການນຳໃຊ້ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟໃນການຂົນສົ່ງ
ແມ່ນຫລາຍກວ່າ 10 ໂຕນ/ປີ.

3.23. ການລິເລີມເສດຖະກິດຫມູນວຽນໃນປັດຈຸບັນ
ການລິເລີ່ມເສດຖະກິດຫມູນວຽນ ໃນປະເພດຂອງຜະລິດຕະພັນ
ທີ່ໄຫລວຽນຕາມເສດຖະກິດ ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ການທົດແທນພລາສ
ສະຕິກ ດ້ວຍທາງເລືອກທີ່ຍ່ອຍສະຫລາຍໄດ້ ແລະ ຈັດລໍາດັບ
ຄວາມສໍາຄັນຂອງວັດສະດຸໃໝ່ ຫລາຍກວ່າຜະລິດຕະພັນທີ່ອີງໃສ່
ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຈໍາກັດ. (ເບິ່ງບັນຊີລາຍຊື່ຢູ່ໜ້າ 84)

3.24. ໂອກາດໃນການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ
ແບບຫມູນວຽນ
SMEs ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຊອກຫາທາງເລືອກ ສໍາລັບ
ຜະລິດຕະພັນທີ່ໃຊ້ທາດອາຍກາກບອນຫລາຍ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນ
ຈາກອຸດສາຫະກໍາທີ່ທໍາລາຍສິ່ງແວດລ້ອມ. ຕາມຫລັກການແລ້ວ
ບາງທຸລະກິດພະຍາຍາມທີ່ຈະປັບຂະຫນາດຂອງທຸລະກິດ ໃຫ້ສາ
ມາດສະຫນອງສິນຄ້າ ໃຫ້ເທົ່າລະດັບໂຮງງານຜະລິດ. ຍຸດທະສາດ
ດ້ານອຸດສາຫະກໍາແບບຫມູນວຽນ ຄວນສາມາດສ້າງແຮງບັນດານ
ໃຈໃຫ້ຂະແຫນງນອກລະບົບ ເປັນຕົ້ນ ລະບົບວິສາຫະກິດຂະຫນາດ
ນ້ອຍ, ຂະຫນາດກາງ ແລະ ຂະຫນາດຍ່ອຍ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຂອງ
ຊັບພະຍາກອນທີ່ສາມາດຜະລິດຄືນໃໝ່, ຮັກສາ ແລະ ຕໍ່ອາຍຸສິ່ງທີ່
ຖືກຜະລິດແລ້ວ, ການຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມງານ ໃນຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ
ຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ອາດຫັນປ່ຽນເປັນ ຮູບແບບທຸລະກິດແບບ
ຫມູນວຽນ.
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ຮູ ບ ສະແດງ 18

ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ

ປະເພດຊັບພະຍາກອນ

ເຄິ່ງສຳເລັດຮູບ

ກ ານ ຂ ຸ ດຄ ົ ້ ນຊັ ບ ພ ະຍ າກ ອ ນທ ີ ່ ມ ີ ຈ ຳກັ ດ
ກ ານ ນ ຳ ເ ຂ ົ ້ າ
ການຈັ ດ ຫາຊັ ບ ພະຍາກອນທີ ່ ຟ ື ້ ນ ຟູ ໄ ດ້
ເຄື ່ ອ ງຈັ ກ
ຍານພາຫະນະ
ອາໄຫລ່ ຍ ານພາຫະນະ
ການຫຸ ້ ມ ຫໍ ່
ສານເຄມີ
ວັ ດ ສະ ດຸ ຂ ັ ້ ນ ສອງ
ການນຳເຂົ ້ າ

ເຊື ້ ອ ໄຟເຫ ລວ
ໄຍທຳມະ ຊາດ
ຢາງລາເຕັ ກ ສ໌ ທ ຳມ ະຊ າ ດ
ໄມ້ ໄ ຜ່
ແກ໊ ສ ຊີ ວ ະພາບ

ການຈັ ດ ຫາຊັ ບ ພະຍາກອນທີ ່ ຟ ື ້ ນ ຟູ ໄ ດ້
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ກ
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ທ
ທ
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ສ

ອ
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ໄ
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ຫົ ວ ໜ່ ວ ຍ ລ້ າ ນໂຕນ/ປີ
ຊີ ວ ະມວນ
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ເ
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ຮູບສະແດງ 18: ການໄຫລວຽນຂອງວັດສະດຸສຳລັບຜະລິດຕະພັນທີ່ໄຫລວຽນຕາມເສດຖະກິດ350
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ຜະລິດຕະພັນ

ການຊົມໃຊ້

ເຄື່ອງກົນຈັກ
ຍານພາຫະນະ
ການຫຸ້ມຫໍ່ພາລາສຕິກ
ຂວດແກ້ວ
ກະປ໋ອງເຫລັກ ແລະ ອາລູມີນຽມ
ນ� ຳ ສີ ທ າ
ສິ່ງເສດເຫລືອລະຫວ່າງການຜະລິດ ແລະ ຫລັງເກັບກ່ຽວ
ແຜ່ແພ
ຢາງ
ເຟີ ນ ີ ເ ຈີ
ຊົມໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ
ຊົມໃຊໃນອຸດສາຫະກຳ
ທາດເມເທນຈາດການບຳບັດສິ່ງເສດເຫລືອ

ຊົມໃຊ້ໃນການຂົນສົງ່

ຊົມໃຊ້ເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງໂຄງສ້າງອາຄານໃໝ່
ຂື້ເຫຍື້ອຈາກຜູ້ບໍລິໂພກ
ສິ່ງເສດເຫລືອລະຫວ່າງການຜະລິດ ແລະ ຫລັງເກັບກ່ຽວ

ການຈັດແຍກຂອງຄົວເຮືອນ
ບໍລິໂພກແລ້ວ
NO

ການຄຸ ້ ມ ຄອງຂີ ້ ເ ຫຍື ້ ອ

ສິ ນ ຄ້ າ ໃໝ່
ເກັ ບ ໄດ້ ແລະ ເອົ າ ມາຜະລິ ດ ໃຊ້ ຄ ື ນ
ເອົ າ ມາຜະລິ ດ ໃຊ້ ຄ ື ນ
ຖື ກ ຖີ ້ ມ
ເຜົ າ ທຳລາຍແລ້ ວ

ຜົນໄດ້ຮັບສຸດທ້າຍ

ການໃຊ້ງານໄລຍະຍາວ
ເອົາມາຜະລິດໃຊ້ຄນ
ື
ປັບປຸງດິນ
ປ່ອຍຖິ້ມໂດຍບໍ່ໄດ້ບຳບັດ

ໃຊ້ ຖ ົ ມ ດິ ນ

ສະຫນາມຂີ້ເຫຍື້ອ

ປ່ອຍສູ່ອາກາດ

ທາດອາຍກາກບອນ

ທາດເມເທນຈາກສະຫນາມຂີເ້ ຫຍືອ
້
ເຈ້ຍ ແລະ ຜະລິດຕະພັນເຮັດຈາດເຈ້ຍ

ເຫຍືອ
້ ໄມ້

ຟືນ

ເຜົາທຳລາຍແລ້ວ

ຮອບວຽນສັ້ນ
ທາດອາຍເມຕານ
ຖືກສົ່ງອອກ

ສົ່ງອອກ

ສົ ່ ງ ອອກ
ປ່ອຍຖິ້ມໂດຍບໍ່ໄດ້ບຳບັດ

ການສູນເສຍໃນລະຫວ່າງຂະບວນການປຸງແຕ່ງ

ຖ ່ າ ນຫີ ນ ລ ິ ກ ໄ ນ
ແຮ່ຄຳ ແລະ ເງິນ

ການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ

ທາດອາຍກາກບອນ

ທາດອາຍເຮືອນແກ້ວທີ່ປ່ອຍອອກຈາກວັດສະດຸພາຍໃນປະເທດ
ທາດອາຍເຮື ອ ນແກ້ ວ

ທາດເມເທນຈາກບໍ່ແຮ່ຖ່ານຫີນ
ທ ອງ ແດງ

ແຮ່ເຫລັກ

ສັງກະສີ, ກົ່ວ

ອາລູມີນຽມ

ສະຫນາມຂີ້ເຫຍື້ອ

ໄຟຟ້າ
ການສູນເສຍໃນລະຫວ່າງຂະບວນການປຸງແຕ່ງ

ຂີ້ເຫຍື້ອ, ເສດຫີນແຮ່, ຫາງແຮ່

ເກັ ບ ໄດ້

ເສດຫີນ (10 ໂຕນ)

UNDP / Shifting Paradigms

83

ບໍລິສັດ Lao Biogas
ເຄື່ອງໃຊ້ແກັສຊີວະພາບສຳລັບຄົວເຮືອນ
ບໍລິສັດ Lao Biogas ຈຳໜ່າຍລະບົບອາຍແກັສຊີວະພາບໃນຄົວເຮືອນ
ແລະ ຊຸມຊົນ. ໂດຍນຳໃຊ້ສິ່ງເສດເຫຼືອໃນຄົວເຮືອນ, ລະບົບດັ່ງກ່າວຈະ
ຜະລິດອາຍແກັສຊີວະພາບເພື່ອປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ເປັນປຸຍຊີວະພາບ
ສຳລັບສວນຜັກ.351

Danlao Rattan
ເຟີນີເຈີຫວາຍ
ຫວາຍ ຫມາຍເຖິງໄມ້ທີ່ເປັນເຄືອຫລາຍກວ່າ 600 ຊະນິດທີ່ມາຈາກ
ຕະກູນຕົ້ນປາມ ເຊິ່ງມີຖິ່ນ ກຳເນີດຢູ່ໃນເຂດຮ້ອນ ໂດຍສະເພາະໃນອາຊີ.
ຫວາຍເປັນຫນື່ງໃນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງທີ່ມີຄ່າທີ່ສຸດ. ບໍລິສັດ Danlao
Rattan ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນນີ້ ໃນການຜະລິດເຄື່ອງເຟີນີເຈີ.356

Nahm Dong
ຈານກາບໄມ້ໄຜ່ ທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ
ສວນ Nahm Dong ຜະລິດຈານ ແລະ ພາຊະນະທີ່ເຮັດຈາກໃບໄມ້,
ສ່ວນຫລາຍແມ່ນຈາກກາບຫຸ້ມໄມ້ໄຜ່. ໃບໄມ້ທີ່ລົ່ນຈາກຕົ້ນຈະຖືກ
ເກັບລວບລວມ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ກໍ່ຈະສາມາດຍ່ອຍສະຫລາຍ
ໄດ້, ກັນນ້ຳໄດ້, ສາມາດລ້າງ ແລະ ນຳມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ໄດ້ (ໂດຍສະເພາະ
ກາບໄມ້), ສາມາດໃຊ້ກັບໄມໂຄເວຟ ແລະ ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນໄດ້.
ດັ່ງນັ້ນຜະລິດຕະພັນເຫຼົານີ້ ຈຶ່ງເປັນທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງຫລາຍ ນອກຈາກ
ຜະລິດຕະພັນປຼາດສະຕິກ.352

Fashion Revolution
ສັບປະດາແຟຊັນ ແລະ ການແຂ່ງຂັນ ການອອກແບບ ແບບຍືນຍົງ
ໃນປີ 2019, Fashion Lao ແລະ Fashion Revolution ໄດ້ເປີດ
ຕົວງານປະກວດ Fashion Weekend ແລະ ການອອກແບບທີ່ຍືນຍົງ.
ຜູ້ຊະນະການແຂ່ງຂັນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກ ໂດຍອີງໃສ່ການອອກ
ແບບທີ່ບໍ່ມີສິ່ງເສດເຫຼືອ ຂອງນັກອອກແບບ ທີ່ນຳໃຊ້ສະເພາະວັດສະດຸຈາກ
ທຳມະຊາດ ແລະ ສີຍ້ອມ ທີ່ສະກັດຈາກພືດທີ່ມາຈາກບ້ານຊົນເຜົ່າ.357

LOCA
ລະບົບການນຳໃຊ້ພາຫະນະຮ່ວມກັນ
ບໍລິສັດ LOCA ແມ່ນບໍລິການລົດແທັກຊີ່ ແລະ ລົດສ່ວນຕົວທີ່ໃຊ້ເທັກ
ໂນໂລຍີດິຈິຕອລ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ການສະຫນອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງການບໍລິການເຄື່ອນທີ່, ທັງສຳລັບຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ວັດຖຸ. ມາຮອດ
ປະຈຸບັນ, ບໍລິສັດໄດ້ແນໃສ່ບັນດານັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຊາວຕ່າງປະເທດ
ເປັນຫຼັກ.353 ບໍລິສັດໄດ້ຮ່ວມມືກັບ BYD Electric Cars ເພື່ອໃຫ້
ບໍລິການ ແທັກຊີລົດໄຟຟ້າ.354

Aqua de Bamboo
ຕຸກນ້ຳທີ່ເຮັດຈາກໄມ້ໄຜ່
ບໍລິສັດ Aqua de Bamboo ຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່
ປະຊາຊົນ ກ່ຽວກັບຄວາມຈຳເປັນໃນການຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ຖົງປຼາສຕິກ
ທີ່ໃຊ້ເທື່ອດຽວ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກວັດທະນະທໍາການຖິ້ມ
ຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍ. ໂດຍການທີ່ໃຫ້ຊຸ່ມຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຜະລິດຂວດ
ນໍ້າ ທີ່ເຮັດມາຈາກໄມ້ໄຜ່ຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.355

84

Circular GHG mitigation opportunities in Lao PDR

3.25. ຂໍ້ປະຕິບັດທີ 9: ເພີ່ມລະບົບເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ
ລະບົບຂົນສົ່ງສາທາລະນະ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການຕໍ່ເນື່ອງ

ລາຍລະອຽດຂອງຍຸ ດ ທະສາດ
ຂະແຫນງການຂົນສົ່ງ ແມ່ນແຫຼ່ງປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ
ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໄວທີ່ສຸດໃນທົ່ວໂລກ. ແລະ ສປປ ລາວ ກໍ່ບໍ່ມີຂໍ້
ຍົກເວັ້ນ.358 ຂະບວນການຍານພາຫະນະທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍນ້ຳມັນ
ເຊື້ອໄຟ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 4 ເທົ່າ ໃນລະຫວ່າງປີ 2010 ແລະ
2019.359 ການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາຂອງການເປັນເຈົ້າຂອງລົດ
ສ່ວນຕົວ ແມ່ນຈະສ້າງຜົນກະທົບຫລາຍຂຶ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຂັບຂີ່
ມັກຄວາມສະດວກສະບາຍຫລາຍ, ແຕ່ຮູບແບບການຂົນສົ່ງເຫຼົ່າ
ນີ້ ຈະເຮັດຜູ້ຂັບຂີ່ມີສ່ວນໃນການປ່ອຍທາດອາຍທີ່ສູງ, ສ້າງຄວາມ
ແອອັດ, ມົນລະພິດ ແລະ ເກີດອຸບັດຕິເຫດ ແລະ ການບາດເຈັບ,360
ແລະ ບໍ່ມີຜົນປະໂຫຍດເຊັ່ນ: ບໍ່ປັບປຸງສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມນ່າຢູ່
ຂອງຕົວເມືອງ.361
ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຈຳນວນພາຫະນະຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຂອງການເປັນເຈົ້າ
ຂອງລົດສ່ວນຕົວ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດຂອງຄົນໃນ
ຕົວເມືອງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການເສຍພາສີ ແລະ ຄວາມໜ້າດຶງດູດໃຈ
ຂອງເມືອງຕໍ່ກັບແຂກຕ່າງປະເທດ. ບາງສະຖານທີ່ເຊັ່ນ: ແຄມແມ່ນ້ຳ
ຢູ່ຫລວງພະບາງ ໄດ້ປະເຊີນກັບຜົນກະທົບທາງລົບຈາກ ຄວາມແອ
ອັດຂອງຊຸມຊົນ.362
ໂດຍອີງຕາມການລາຍງານຂອງ ຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດ
ແລະ ສັງຄົມ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ສຳລັບອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ
(UNESCAP), ອະນາຄົດຂອງຂະແຫນງການຂົນສົ່ງໃນອາຊີ
ແມ່ນຂຶ້ນກັບການຂົນສົ່ງສາທາລະນະທີ່ຕໍ່ເນື່ອງ,363 ເຊິ່ງມີຄວາມ
ສອດຄ່ອງກັບທ່າອ່ຽງຂອງໂລກ.364 ໃນຕົວເມືອງຂະຫນາດນ້ອຍ
ແລະ ຂະຫນາດກາງໃນເອເຊຍ, ບັນດາເທດສະບານເມືອງ ຄວນ
ປ່ຽນຈຸດສູມອອກຈາກ ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ທີ່ເນັ້ນໃສ່ການ
ສັນຈອນສ່ວນບຸກຄົນ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດພຽງກຸ່ມຄົນສ່ວນ
ນ້ອຍ.
ຢູ່ໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່, ຄວນເນັ້ນໃສ່ການຂົນສົ່ງແບບສາທາລະນະ
ແບບຕໍ່ເນື່ອງ ພ້ອມທັງມີຮູບແບບການພັດທະນາຕົວເມືອງທີ່ກະທັດ
ຮັດ ແລະ ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຫລາກຫລາຍ.365
ບົດລາຍງານຂອງ UNESCAP ໃນປີ 2020 ກ່າວວ່າ, "ການ
ຕັດສິນໃຈເບື້ອງຕົ້ນ ໃນການຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການ
ຂົນສົ່ງສາທາລະນະ ແລະ ການລົງທຶນການຂົນສົ່ງທີ່ບໍ່ແມ່ນເຄື່ອງ
ພາຫະນະ ຫລາຍກວ່າການລົງທຶນທີ່ເນັ້ນໃສ່ການຂົນສົ່ງສ່ວນຕົວ ສາ
ມາດນໍາເອົາຜົນປະໂຫຍດທີ່ສໍາຄັນໃນໄລຍະຍາວ." ນອກຈາກນີ້ ຍັງ
ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງໂອກາດ ທີ່ຕົວເມືອງກຳລັງພັດທະນາຢ່າງໄວວາ ຕ້ອງ
ເຮັດໃຫ້ຈັງຫວະການຂັບຂີ່ລົດຊ້າລົງ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະເວລາທີ່
ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວເມືອງ.
ຕົວເມືອງທີ່ມີຄວາມຫນາແໜ້ນໃນທົ່ວອາຊີ ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່
ຜົນກະທົບທາງລົບ ຂອງການສັນຈອນ.366
ຕົ ວ ຢ່ າ ງຈາກສາກົ ນ
ເມືອງອື່ນໆ ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດຕາມຮູບແບບການພັດທະນານີ້ແລ້ວ.
ໂດຍການລົງທຶນໃນທາງຍ່າງ ແລະ ຂີ່ລົດຖີບ ເມືອງເຫຼົ່ານີ້ກາຍເປັນ
ເມືອງທີ່ປອດໄພຂຶ້ນ, ມີຊີວິດຊີວາຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ປະຊາກອນມີ

ສຸຂະພາບດີຂຶ້ນ.367 ຕົວຢ່າງຈາກເອເຊຍ ລວມມີ:
•

•

•

•

•

 ະຄອນໂຮ່ຈີມິນ: ຈຳນວນລົດຈັກທີ່ນັບໄດ້ 6 ລ້ານຄັນ
ນ
ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີທາງຍ່າງໃນເວລາຈອດລົດ. ໃນປີ 2014
ອຸບັດຕິເຫດຈາກລົດຈັກເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 713 ຄົນ ແລະ
ອຸບັດຕິເຫດຕາມຫົນທາງ ຖືກເອີ້ນວ່າ“ ການລະບາດທີ່ເຊື່ອງ
ຊ້ອນ”. ເມືອງນີ້ມີເປົ້າຫມາຍທີ່ ຈະຢຸດເປັນເມືອງທີ່ພັດທະນາທີ່
ຂຶ້ນກັບລົດຍົນ ໂດຍລົງທຶນໃສ່ການຂົນສົ່ງດ່ວນທາງລົດເມໃຫ້
ມີຄວາມຄ່ອງຕົວ ແລະ ການໃຊ້ງານຮ່ວມກັນ;
ນະຄອນ ຢ່າງກຸງ: ລົດສ່ວນຕົວເພີ່ມສອງເທົ່າລະຫວ່າງປີ 2011
ຫາປີ 2015, ນະຄອນຢ່າງກຸງ ຕັດສິນໃຈລົງທຶນໃສ່ລົດເມ
ດ່ວນ, ປັບປຸງທາງລົດໄຟແບບຫມູນວຽນ ແລະ ປ່ຽນເສັ້ນທາງ
ລົດຢູ່ໃນແລວທາງຂົນສົ່ງທີ່ມີຢູ່. ຜົນທີ່ໄດ້ແມ່ນປະມານ 65%
ລາຍງານວ່າມີການເດີນທາງທີ່ຄ່ອງແຄ້ວຂຶ້ນ, 34% ຂອງ
ປະຊາກອນ ນຳໃຊ້ລະບົບສາທາລະນະ ຫຼື ໃຊ້ລົດຮ່ວມກັນ ແລະ
ສ່ວນທີ່ເຫຼືອແມ່ນໃຊ້ພາຫະນະສ່ວນຕົວ;
ເມືອງໄທເປ: ສ້າງ YouBike ເຊິ່ງເປັນໂຄງການນຳໃຊ້
ລົດຖີບສາທາລະນະຮ່ວມກັນ ທີ່ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບການໃຊ້
ລົດຈັກໄດ້. ເມືອງນີ້ ກຳລັງສ້າງເສັ້ນທາງລົດຖີບປະມານ 500
ກິໂລແມັດ ໂດຍມີສະຖານີ YouBike ຢູ່ຫ່າງຈາກເຂດໃຈກາງ
ເມືອງ ບໍ່ເກີນ 10 ນາທີ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງພະຍາຍາມເພີ່ມ
ເສັ້ນທາງລົດຖີບອີກສອງເທົ່າ;
ເມືອງໂຊລ: ຂໍ້ມູນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການສ້າງເຂດບໍ່ມີລົດ ບໍ່
ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ທຸລະກິດ. ເຈົ້າຄອງນະຄອນ ເອີ້ນ
ການປ່ຽນແປງນີ້ວ່າ ການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ເມືອງທີ່ມີມະນຸດເປັນ
ໃຈກາງ; ແລະ,368
ເມືອງຊຽງໄຮ້: ບໍລິສັດ ນຳໃຊ້ລົດຖີບຮ່ວມກັນ ທີ່ມີຊື່ວ່າ
MoBike ໄດ້ເປີດຕົວໃນປີ 2016 ທີ່ເມືອງຊຽງໄຮ້ ເຊິ່ງ
ສາມາດຫຼຸດການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຈາກລົດໄດ້ປະມານ
350,000 ຄັນ.369

ເທດສະບານເມືອງຂອງ ສປປ ລາວ ສາມາດຮຽນຮູ້ຈາກຄວາມ
ຜິດພາດຂອງເມືອງອື່ນໆ. ໃນຊຸມປີ 1950, cycling’s modal
ຂອງການຂີ່ລົດຖີບໃນ Amsterdam ຢູ່ທີ່ 75% . ໃນຕົ້ນຊຸມປີ
1970, ນັກຂີ່ລົດຖີບໄດ້ຖືກຫ້າມ ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມ
ຂົນສົ່ງຫຼັກຂອງເມືອງ ເນື່ອງຈາກວ່າວ່າ ເປັນການຂັດຂວາງຄວາມ
ພະຍາຍາມໃນການປັບປຸງໃຫ້ທັນສະໄຫມ. ບັນຫາຂອງຫ້ອງຮຽນກໍ່
ມີສ່ວນເຊັ່ນດຽວກັນ: ການຂີ່ລົດຖີບໄດ້ຖືວ່າເປັນກິດຈະກໍາທີ່ຈໍາກັດ
ຢູ່ໃນຊັ້ນຕ່ໍາ ແລະ ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການຂັບຂີ່ພາຫະນະໃນອະນາຄົດ.
ເລີ່ມແຕ່ກາງຊຸມປີ 1970, ການເຄື່ອນໄຫວທາງສັງຄົມທີ່ຕັ້ງໃຈ,
ເຮັດວຽກເພື່ອບັນລຸລະບົບການຂົນສົ່ງລວມທາງສັງຄົມ, ຊ່ວຍໃຫ້
ການຂີ່ລົດຖີບ ເປັນທີ່ຍອມຮັບຂອງສັງຄົມ ສໍາລັບທຸກຄົນ.370
ໃນເລື່ອງທີ່ກ່າວມານີ້, ສະຖານະການລະບາດຂອງພະຍາດ
COVID-19 ເປີດໂອກາດໃນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍ
ເຮືອນແກ້ວ ຈາກການນຳໃຊ້ພາຫະນະໃນການຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ.
ການໃຊ້ບໍລິການຂົນສົ່ງສາທາລະນະຫຼຸດລົງ 70 ຫາ 90% ໃນ
ບາງເມືອງໃຫຍ່. ນອກຈາກນັ້ນ, ໂຮງງານຜະລິດລົດໃຫຍ່ໄດ້ປິດ
ລົງ, ເຮັດໃຫ້ການສະຫນອງພາຫະນະຫຼຸດລົງ.371 ໃນຊ່ວງທີ່ມີການ
ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ, ການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ການສັນຈອນທີ່ຍືນຍົງ
ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ , ຕົວຢ່າງ, ການສ້າງເລນລົດຖີບໃຫມ່ ເພື່ອສະຫນັບ
ສະຫນູນການເວັ້ນໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ (Bogotá) ແລະ ການປິດ
ກັ້ນເສັ້ນທາງບາງສາຍ ທີ່ຕັດຜ່ານການຈະລາຈອນ ແລະ ປິດຊ່ອງຈະ
ລາຈອນ (Oakland, California ແລະ New York).372
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ກອບນະໂຍບາຍ
ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫ່ງຊາດ ຫມາຍເຖິງການ
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງຍານພາຫະນະຂົນສົ່ງທາງຖະຫນົນ 10-12%
/ປີ. ຫລາຍກວ່າ 40% ຄາດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນໃນນະຄອນຫລວງ
ວຽງຈັນ. ອຸບັດຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດເຖິງ
1,000 ກວ່າຄົນ/ປີ. ການສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກ ແລະ ພື້ນຖານ
ໂຄງລ່າງທີ່ປອດໄພສຳລັບການຍ່າງ ແລະ ຂີ່ຖີບລົດ ແລະ ປັບປຸງ
ການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ ແມ່ນບຸລິມະສິດທີ່ສຳຄັນສຳລັບການ
ຂົນສົ່ງໃນຕົວເມືອງ.373
NSEDP ຄັ້ງທີ 9 ລວມມີຂໍ້ກຳນົດໃນການສະຫນອງພາຫະນະ
ທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານ, ການປັບປຸງການບໍລິການລົດ
ໂດຍສານ ແລະ ປັບປຸງໂຄງສ້າງພື້ນຖານການຂົນສົ່ງ.374 ກົດຫ
ມາຍວ່າດ້ວຍການຂົນສົ່ງຫລາຍປະເພດປີ 2012 ໃຫ້ຄຳແນະນຳ
ກ່ຽວກັບພັນທະຂອງຜູ້ໃຊ້ຖະໜົນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ
ໃນການຂົນສົ່ງ.
ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກຳລັງດຳເນີນງານເພື່ອບັນລຸເປົ້າ
ຫມາຍການຂົນສົ່ງແບບຍືນຍົງ ໂດຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ
ຂົນສົ່ງໃນຕົວເມືອງແບບຍືນຍົງ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.
ໂຄງການນີ້ປະກອບຊ່ອງລົດເມປະຈຳທາງ 11 ກິໂລແມັດ, ມີ
ສະຖານີອ້ອມຮອບຈຳນວນ 24 ແຫ່ງ ແລະ ລົດເມຫລາຍກວ່າ
90 ຄັນ ທີ່ເປັນມິດຕໍ່ດິນຟ້າອາກາດ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງຈ່າຍຄ່າຕິດ
ຕັ້ງວັດແທກບ່ອນຈອດລົດຢູ່ໃຈກາງເມືອງ, ໄຟສັນຍານໃໝ່ຢູ່ທາງ
ແຍກທີ່ສຳຄັນ, ສູນຄວບຄຸມການຈະລາຈອນສູນກາງ ແລະ ລະບົບ
ທະບຽນລົດແຫ່ງຊາດ.

ກໍ ລ ະນີ ທ ຸ ລ ະກິ ດ
ການຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ ແລະ
ການຂົນສົ່ງທີ່ບໍ່ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ ສ້າງລາຍຮັບໂດຍກົງບາງສ່ວນ, ແຕ່
ຄວນຈະເປັນກໍລະນີທຸລະກິດທາງສັງຄົມເປັນຫຼັກ ເນື່ອງຈາກວ່າ
ມັນໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດພາຍນອກເພີ່ມເຕີມ: ລວມທັງຜົນປະໂຫຍດ
ດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດູແລສຸຂະພາບຫຼຸດລົງ
ເນື່ອງຈາກການປັບປຸງຄຸນນະພາບອາກາດ ແລະ ກິດຈະກໍາທາງ
ດ້ານຮ່າງກາຍຫລາຍຂຶ້ນ; ປະສິດທິພາບແຮງງານເພີ່ມຂຶ້ນ ເນື່ອງ
ຈາກການສູນເສຍເວລາຫນ້ອຍໃນຄວາມແອອັດ; ແລະ ການນໍາ
ໃຊ້ພື້ນທີ່ສາທາລະນະທີ່ມີປະສິດທິພາບຫລາຍຂຶ້ນ ໂດຍການຫຼຸດ
ຜ່ອນພື້ນທີ່ໃນການຈອດລົດ. ກໍລະນີທຸລະກິດນີ້ ບໍ່ໄດ້ປະເມີນຜົນ
ປະໂຫຍດເພີ່ມເຕີມເຫຼົ່ານີ້, ແຕ່ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະເອົາເຂົ້າໃນ
ບັນຊີ. ລາຍຮັບໂດຍກົງຈາກສາທາລະນະ, ຈາກການຂາຍປີ້ຂົນສົ່ງ
ສາທາລະນະ ແລະ/ຫຼື ການຈອງບໍລິການຂົນສົ່ງແບບຍືນຍົງທຸກ
ປະເພດແມ່ນປະມານ 25 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ/ປີ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການລົງທຶນດ້ານການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ ແມ່ນ
ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ. ຄາດວ່າຕ້ອງມີ CAPEX ຈຳນວນ 980 ລ້ານ
ໂດລາສະຫະລັດ ສຳລັບການຫັນໄປສູ່ການຂົນສົ່ງແບບຍືນຍົງ (ຫຼື
ຫລາຍກວ່ານີ້) ໃນ ສປປ ລາວ, ລວມທັງລະບົບລົດເມ ແລະ ທາງ
ລົດໄຟ ແລະ ການໃຊ້ບໍລິການລົດຖີບຮ່ວມກັນ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນ
ການດໍາເນີນງານແມ່ນຕໍ່າຫລາຍ, ບໍ່ຮອດ 1 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ/
ປີ. ດ້ວຍລາຍຮັບຈາກການດໍາເນີນງານປະມານ 25 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ/ປີ ແລະ CAPEX 1 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ, ໄລຍະເວລາ
ຈ່າຍຄືນແມ່ນເກືອບ 40 ປີ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຫຼຸດຜ່ອນ
ແມ່ນ 34 ໂດລາສະຫະລັດ/ໂຕນ (tCO2e).

ຂະໜາດຂອງຍານພາຫະນະທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍນ້ຳມັນ

ເຊື້ອໄຟຟອດຊິວ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ
4 ເທົ່າ ໃນລະຫວ່າງປີ 2010 ແລະ 2019
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ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສິ່ງນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ສົມມຸດຖານວ່າ ການລົງທຶນ
ໃນແບບການຂົນສົ່ງແບບຍືນຍົງ ແມ່ນການລົງທຶນແບບຝ່າຍດຽວ.
ອີງຕາມອົງການ UNESCAP, ການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ການຂົນສົ່ງ
ແບບຍືນຍົງ ບໍ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານເພີ່ມການລົງທຶນ ແລະ
ລາຍຈ່າຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ແຕ່ແທນທີ່ຈະປ່ຽນເສັ້ນທາງ. ໃນ
ທົ່ວໂລກ, ການປ່ຽນແປງໄປສູ່ການຂົນສົ່ງແບບຍືນຍົງ ສາມາດ
ປະຫຍັດໄດ້ 70 ພັນຕື້ໂດລາສະຫະລັດໃນປີ 2050 ຜ່ານການ
ປັບປຸງຄວາມປອດໄພທາງຖະຫນົນ, ຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງ
ອາກາດ, ການປ່ອຍທາດອາຍກາກບອນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານນໍ້າມັນ
ເຊື້ອໄຟ ແລະ ຄວາມແອອັດຫຼຸດລົງ.375
ຂັ ້ ນ ຕອນຕໍ ່ ໄ ປ
ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຄວນພິຈາລະນາສ້າງ
ຍຸດທະສາດການຂົນສົ່ງ ໃນຕົວເມືອງແບບຍືນຍົງແຫ່ງຊາດ ໂດຍ
ພິຈາລະນາເຖິງທາງເລືອກໃນການຂົນສົ່ງໃນຕົວເມືອງແບບຍືນ
ຍົງ ລວມທັງການປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ
ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຫ້າວຫັນໃນຕົວເມືອງ. ສິ່ງ
ນີ້ອາດຈະລວມເອົາການຮຽນຮູ້ຈາກບົດລາຍງານຂອງ ອົງການ
UNESCAP ທີ່ຜ່ານມາ ຫຼື ແຜນທີ່ເສັ້ນທາງເຕັກໂນໂລຊີ
ອີເລັກໂທຣນິກ 376 ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ປະເທດສິງກະໂປຫັນປ່ຽນໄປສູ່
ຮູບແບບການຂົນສົ່ງໃນຕົວເມືອງ ທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງຫລາຍຂຶ້ນ.
ສປປ ລາວ ກໍາລັງລົງທຶນໃສ່ໂຄງລ່າງເສັ້ນທາງລົດໄຟໃນຕົວເມືອງ.
ຍຸດທະສາດນີ້ ຈະຊ່ວຍບັນລຸເປົ້າຫມາຍ ໂດຍເຮັດໃຫ້ວຽກງານ
ຂົນສົ່ງສາທາລະນະ ເປັນຈຸດສຳຄັນໃນການພັດທະນາຕົວເມືອງ.
ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປສູ່ຂະແຫນງການຂົນສົ່ງໃນຕົວເມືອງທີ່ຍືນຍົງ ແລະ
ມີຊີວິດຊີວາຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນ:
• ການວາງແຜນຜັງເມືອງ ຄວນອີງໃສ່ແຜນທີ່ເສັ້ນທາງທີ່
ຊັດເຈນ ເພື່ອການເຄື່ອນທີ່ຂອງຕົວເມືອງແບບຍືນຍົງ, ປອດ
ໄພ ແລະ ມີສຸຂະພາບດີ. ປະຕິບັດຕາມຕົວຢ່າງຂອງກຸງໂຊລ,
ໃຫ້ພິຈາລະນາໂຄງການທົດລອງກັບຖະໜົນຫົນທາງທີ່ບໍ່ມີລົດ
ແລະ ເມືອງຕ່າງໆໃນໃຈກາງເມືອງທີ່ສຳຄັນຂອງ ສປປ ລາວ;
• ຖ້າປະສົບຜົນສຳເລັດ ລັດຖະບານຄວນພິຈາລະນາ ຂະຫຍາຍ
ໂຄງການຂົນສົ່ງໃນຕົວເມືອງແບບຍືນຍົງ ໃນນະຄອນຫລວງ
ວຽງຈັນ ໄປສູ່ບັນດາຕົວເມືອງອື່ນໆໃນ ສປປ ລາວ;
• ເຮັດໃຫ້ການສັນຈອນຊ້າລົງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຂົນສົ່ງມີຄວາມ
ປອດໄພຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງບ່ອນຈອດລົດ
ເພື່ອສະທ້ອນເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ແທ້ຈິງ ຂອງການໃຊ້ລົດຢູ່ໃນ
ຕົວເມືອງ;377
• ຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນ ໃນການລົງທຶນດ້ານການຂົນສົ່ງ
ສາທາລະນະ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ການຂົນສົ່ງແບບບໍ່ໃຊ້
ເຄື່ອງຈັກ ຫລາຍກວ່າການລົງທຶນທີ່ແນໃສ່ການຂົນສົ່ງສ່ວນ
ບຸກຄົນ;378
• ເຂົ້າຮ່ວມ ICLEI EcoMobility Alliance, ເຊັ່ນ
ເທດສະບານເມືອງ Kleang ເຊິ່ງຢູ່ກົງກັນຂ້າມກັບປະເທດ
ໄທ379;
• ຮັບຮອງເອົາການວາງແຜນຜັງເມືອງແບບຍືນຍົງ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຂົນສົ່ງ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂເບື້ອງຕົ້ນ
ສຳລັບການເດີນທາງທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເທົ່າທຽມກັນ 380;
• ຂໍ້ມູນເປັນສິ່ງສຳຄັນ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການ
ຂົນສົ່ງໄດ້ຢ່າງດີ ແລະ ພິຈາລະນາການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງ
ໃຫ້ ໂດຍທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ Asian
Transport Outlook 381;
• ຄຸ້ມຄອງການຫັນປ່ຽນຄວາມສົນໃຈ ໃນການພັດທະນາແບບ
ຍືນຍົງ ຂອງຂະແຫນງການທີ່ມີຢູ່ເຊັ່ນ: ອຸດສາຫະກຳລົດຍົນ

•

ແລະ ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ. ວຽກງານທີ່ກຳນົດໄວ້ສຳລັບຜູ້ວາງ
ນະໂຍບາຍ ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການປ່ຽນແປງດ້ານໂຄງ
ປະກອບ ຂອງອຸດສາຫະກຳຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງການຫັນ
ປ່ຽນ;382 ແລະ
ສື່ສານກັບສາທາລະນະຊົນ ກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງລະບົບ
ການຂົນສົ່ງແບບຫມູນວຽນ, ຍືນຍົງ. ເມືອງທີ່ຮັບເອົາຫຼັກການ
ເສດຖະກິດຫມູນວຽນ:

ກ.	ເຮັດໃຫ້ຄວາມໃກ້ຊິດລະຫວ່າງສະຖານທີ່ຢູ່ອາໄສ, ບ່ອນເຮັດ
ວຽກ ແລະ ຫຼິ້ນ ຫລາຍຂຶ້ນ;
ຂ. 	ມີອາກາດທີ່ສະອາດຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກວ່າມີການຫັນປ່ຽນຈາກ
ການໃຊ້ພາຫະນະໄປໃຊ້ເຄື່ອງຈັກທີ່ບໍ່ມີການປ່ອຍທາດ
ອາຍ ແລະ ຄວາມແອອັດຈະຫຼຸດລົງ ເມື່ອໃຊ້ພາຫະນະຂົນສົ່ງ
ຮ່ວມກັນເພີ່ມຫລາຍຂຶ້ນ;
ຄ.	ສາມາດປັບປຸງສຸຂະພາບ ແລະ ການພົວພັນກັບທຸລະກິດ ແລະ
ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ເນື່ອງຈາກວ່າມີຄົນຍ່າງ ແລະ ຂີ່ລົດຖີບໄປ
ເຮັດວຽກຫລາຍຂຶ້ນ; ແລະ,
ງ.	ທີ່ດິນທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນເມື່ອກ່ອນ ມອບໃຫ້ເພື່ອຖະຫນົນຫົນທາງ
ແລະ ບ່ອນຈອດລົດສໍາລັບພື້ນທີ່ສີຂຽວ, ການຄ້າ, ຫ້ອງການ,
ເຮືອນ ແລະ ສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນ.383
ຜົນກະທົບ
ຂໍ້ມູນຈາກສະຖາບັນ Lyon ແລະ New Climate ຊີ້ໃຫ້ເຫັນ
ວ່າໃນສະຖານະການພັດທະນາການຂົນສົ່ງທີ່ເປັນໄປໄດ້, ການ
ເດີນທາງຮ່ວມກັນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນ ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນ
ແກ້ວລົງໄດ້ 12% ແລະ ການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ 12%.384 ໃນ
ຂະນະທີ່ຍຸດທະສາດໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການດ້ານການ
ຂົນສົ່ງ ແລະ ການສົ່ງເສີມການເດີນທາງທີ່ຄ່ອງແຄ້ວ ສາມາດຫຼຸດ
ຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍລົງຕື່ມອີກເຖິງ 21% .
ທ່າແຮງທາງດ້ານເຕັກນິກເພື່ອຊຸກຍູ້ການເດີນທາງຮ່ວມກັນ
ແມ່ນສູງຂຶ້ນຫລາຍ ແລະ ສາມາດຮອງຮັບການຫຼຸດຈຳນວນຍານ
ພາຫະນະະໄດ້ເຖິງ 87% ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວເຖິງ
50% . ເຖິງແມ່ນວ່າສະຖານະການຢູ່ ສປປ ລາວໃນປະຈຸບັນ ຈະ
ແຕກຕ່າງຈາກສະພາບການຢູ່ໃນອົງການເພື່ອການຮ່ວມມື ແລະ
ການພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດ (OECD) ຢ່າງຫລວງຫລາຍ,
ແຕ່ການປ່ອຍທາດອາຍຈາກການຂົນສົ່ງຕໍ່ຫົວຄົນຢູ່ໃນອາຊີ ແມ່ນ
ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາໃນລະດັບດັ່ງກ່າວ.385 ນະໂຍບາຍດ້ານການ
ຂົນສົ່ງ ສາມາດເພີ່ມປະສິດທິພາບການຂົນສົ່ງສາທາລະນະທີ່ໃຊ້
ຮ່ວມກັນໄດ້ ພາຍໃນປີ 2050 ໂດຍກ້າວຂ້າມຂັ້ນຕອນການໃຊ້
ລົດສ່ວນຕົວຫລາຍເກີນໄປ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ
ຄຸນນະພາບອາກາດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ.
ການຄາດຄະເນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ ສປປ ລາວ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນ
ວ່າການປ່ອຍທາດອາຍຈາກການຂົນສົ່ງ ຈະສູງເຖິງ 8.3 ລ້ານ
ໂຕນ (MtCO2e) ພາຍໃນປີ 2050. ຈາກສະຖານະການ
ຈຳລອງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບການຂົນສົ່ງ, ການ
ຂົນສົ່ງສາທາລະນະ, ການໃຊ້ລົດຮ່ວມກັນ ແລະ ການເດີນທາງ
ຮ່ວມກັນ ສາມາດເຮັດໃຫ້ມົນລະພິດຫຼຸດລົງເປັນ 6.2 ລ້ານໂຕນ
(MtCO2e) ພາຍໃນປີ 2050. ການຄາດຄະເນນີ້ຖືວ່າປະມານ
61% ຂອງການປ່ອຍທາດອາຍຈາກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນທົ່ວໂລກ
ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ.
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ຮູບແບບຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອການຄາດຄະເນການ
ຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ເຊິ່ງໃຊ້ເວລາໃນໄລຍະຍາວ ແລະ
ສົມມຸດວ່າການເຕີບໂຕຂອງອຸດສາຫະກໍາ ຄ້າຍຄືກັນກັບທີ່ກໍານົດ
ໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ A ແລະ ອີງໃສ່ຮູບແບບ NDC.387
ຖ້າພວກເຮົາສົມມຸດວ່າສັດສ່ວນ modal ຂອງການເຄື່ອນທີ່ ແລະ
ການຂົນສົ່ງສາທາລະນະຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນຊ່ວງປີ 2022-2040, ຜົນ
ກະທົບຈາກການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວປະຈໍາປີຄາດວ່າ
ຈະແມ່ນ 1.7 MtCO2e / ປີ. ສປປ ລາວ ກໍາລັງລົງທຶນໃສ່
ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງລົດໄຟ ແລະ ລວມເອົາການຂົນສົ່ງທີ່ຫ້າວຫັນ
ແລະ BRT ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນ NDC ຂອງຕົນ.388
ທ່າແຮງຂອງການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການລົງທຶນເຫຼົ່ານີ້
440,000 ລ້ານໂຕນ (MtCO2e)/ປີ ໄດ້ຖືກຫັກອອກຈາກທ່າ
ແຮງການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວແລ້ວ.

ຂະແຫນງການ ທີ ່ ນ ຳໃຊ້ ຂ ໍ ້ ປ ະຕິ ບ ັ ດ ນີ ້
ພາຍໃນປະເທດ
ຂະແຫນງຂົ ນ ສົ ່ ງ
ສາກົ ນ
n/a
ຂະແຫນງ ຂອງ ຄະນະກຳມະການລະຫວ່ າ ງລັ ດ ຖະບານກ່ ຽ ວກັ ບ ການປ່ ຽ ນແປງຂອງດິ ນ ຟ້ າ ອາກາດ (IPCC) ທີ ່ ຜ ົ ນ ກະທົ ບ ການຫຼ ຸ ດ ຜ່ ອ ນເກີ ດ ຂຶ ້ ນ
ພາຍໃນປະເທດ
1A2 ອຸ ດ ສາຫະກຳຜະລິ ດ ແລະ ການກໍ ່ ສ ້ າ ງ, 1A3 ການຂົ ນ ສົ ່ ງ
ສາກົ ນ
1A1 ອູ ດ ສາຫະກຳພະລັ ງ ງານ, 1A2 ອຸ ດ ສາຫະກຳການຜະລິ ດ ແລະ ການກໍ ່ ສ ້ າ ງ, 2B ອຸ ດ ສາຫະກຳເຄມີ ,
2C ອຸ ດ ສາຫະກຳເຫຼ ັ ກ
ຕົ ວ ຊີ ້ ວ ັ ດ ເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ ແລະ ສິ ່ ງ ແວດລ້ ອ ມ
ທ່ າ ແຮງ GDP (ລ້ າ ນໂດລາສະຫະລັ ດ )
ທ່ າ ແຮງການສ້ າ ງວຽກເຮັ ດ ງານທຳ (ວຽກ)
ຂີ ້ ເ ຫຍື ້ ອ ທີ ່ ຫ ຼ ີ ກ ລ້ ຽ ງໄດ້ (ໂຕນ/ປີ )

60
n/a
0

ກໍ ລ ະນີ ທ ຸ ລ ະກິ ດ
CAPEX (ລ້ າ ນໂດລາສະຫະລັ ດ )
ມູ ນ ຄ່ າ ປັ ດ ຈຸ ບ ັ ນ ສຸ ດ ທິ (ລ້ າ ນໂດລາສະຫະລັ ດ ໃນໄລຍະ 2022-2050)
ຄື ນ ທຶ ນ ມາດຕະຖານ (ປີ )
ຄ່ າ ຫຼ ຸ ດ ຜ່ ອ ນສ່ ວ ນເພີ ່ ມ (ໂດລາສະຫະລັ ດ /ໂຕນ (MtCO 2 e)/ປີ )

980
-1,100
39
34

ທ່ າ ແຮງການຫຼ ຸ ດ ຜ່ ອ ນ GHG (ລ້ າ ນໂຕນ (MtCO 2 e)/ປີ )
2030
2040
2050

0.72
1.7
1.8

ທ່ າ ແຮງການຫຼ ຸ ດ ຜ່ ອ ນ GHG ຂອງ ສາກົ ນ (ລ້ າ ນໂຕນ (MtCO 2 e)/ປີ )
2030
2040
2050

0.18
0.41
0.44
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3.26. ຂໍ້ປະຕິບັດທີ 10: ເລັ່ງໃຫ້ມີການນຳໃຊ້ລົດໄຟຟ້າໃນ
ລະບົບການຂົນສົ່ງ ດ້ວຍຮູບແບບການບໍລິການທົ່ວໄປ

ຄ້າຍຄືກັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບັນຫາທີສາມແມ່ນຕ່ອງໂສ້ຄຸນຄ່າວັດ
ວັດຖຸດີບ ໄດ້ຖືກກຳນົດ ແລະ ກົດລາຄາລົງໂດຍບາງປະເທດ ເຊັ່ນ:
ປະເທດ ຈີນ. ປະເທດ ຈີນມີຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະຜະລິດພາຫະນະ
ໄຟຟ້າ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ບັນລຸເປົ້າຫມາຍ 18% ຂອງການຜະລິດລົດຍົນ
ພາຍໃນປີ 2023.394

ລາຍລະອຽດຂອງຍຸ ດ ທະສາດ
ບັນດາຕົວເມືອງຕ່າງໆໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ກຳລັງປະສົບ
ກັບບັນຫາຄວາມແອອັດ ແລະ ມົນລະພິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ
ສັນຈອນ ແລະ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອັດຕາການເປັນເຈົ້າຂອງ
ລົດສ່ວນຕົວ. ນອກຈາກນີ້, ຕົວເມືອງຍັງຂາດພື້ນທີ່ຮອງຮັບ
ຍານພາຫະນະສ່ວນຕົວທີ່ກວ້າງຂວາງ. ນອກຈາກການຂົນສົ່ງ
ສາທາລະນະ ແລະ ການຂົນສົ່ງແບບບໍ່ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ, ການບໍລິການ
ຂົນສົ່ງດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ ແມ່ນເປັນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບ
ການແກ້ໄຂ,389 ເນື່ອງຈາກວ່າ ການນຳໃຊ້ພາຫະນະຮ່ວມກັນ
ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນພາຫະນະຂົນສົ່ງ ແລະ ເພີ່ມຈຳນວນ
ພາຫະນະໄຟຟ້າ. ການເລັ່ງໃຫ້ມີການນຳໃຊ້ພາຫະນະຂົນສົ່ງໄຟຟ້າ
ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປົ້າຫມາຍສຳຄັນຂອງຂໍ້ປະຕິບັດນີ້.

ຜົນໄດ້ຮັບກໍ່ຄື ການຂົນສົ່ງດ້ວຍເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າແມ່ນເປັນໄປໄດ້
ຖ້າອັດຕາການນຳໃຊ້ພາຫະນະສ່ວນບຸກຄົນຫຼຸດລົງ ດ້ວຍການນຳໃຊ້
ຮູບແບບທຸລະກິດໃໝ່ ທີ່ສາມາດຫັນປ່ຽນການໃຊ້ຍານພາຫະນະໄຟ
ຟ້າຂະຫນາດນ້ອຍສ່ວນບຸກຄົນໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ,395 ການຈັດລຳດັບ
ຄວາມສຳຄັນຂອງຮູບແບບການຂົນສົ່ງ ແມ່ນນຳໃຊ້ຮູບແບບການ
ຂົນສົ່ງສາທາລະນະຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການໃນ
ການຂົນສົ່ງໂດຍລວມຜ່ານຕົວເມືອງ396 ໂດຍຜ່ານການວາງແຜນ
ຜັງເມືອງ.

ເຖິງວ່າ ເຮົາຈະມີແຜນຍຸດທະສາດການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ
ຮ່ວມກັນ, ແຕ່ການສັນຈອນ ຂອງຍານພາຫະນະສ່ວນບຸກຄົນຍັງມີ
ຢູ່. ຕົວຢ່າງການຂົນສົ່ງໃນຊົນນະບົດ.390 ສໍາລັບການຂົນສົ່ງຂອງ
ຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫລາຍ.
ການທົດແທນການນຳໃຊ້ຍານພາຫະນະທີ່ໃຊ້ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ເປັນ
ຍານພາຫະນະເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າ ຈຳເປັນຕ້ອງມີຮູບແບບທາງ
ທຸລະກິດ. ພາຍໃຕ້ຮູບແບບທຸລະກິດເຫຼົ່ານີ້ ອາດສາມາດກະຕຸ້ນໃຫ້
ຜູ້ຊົມໃຊ້ລົດສ່ວນຕົວ ຫັນມານຳໃຊ້ການບໍລິການການສັນຈອນ
ຄືດັ່ງນີ້: ການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ, ບໍລິການລົດຮັບສົ່ງ ແລະ ການ
ໃຊ້ລົດຮ່ວມກັນ.391 ຮູບແບເຫຼົ່ານີ້ ຕ້ອງມີຍານພາຫະນະຂະຫນາດ
ນ້ອຍກວ່າ ເຊິ່ງມີຄວາມສາມາດໃນການໃຫ້ສະຫນອງການບໍລິການ
ໃຫ້ເທົ່າກັບຍານພາຫະນະຂະຫນາດໃຫຍ່. ການເພີ່ມຂື້ນຂອງ
ອັດຕາການນຳໃຊ້ຍານພາຫະນະ ຈະເລັ່ງໃຫ້ມີການປ່ຽນການນຳ
ໃຊ້ຍານພາຫະນະຂະຫນາດນ້ອຍລົງ ແລະ ກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການນຳໃຊ້
ຍານພາຫະນະເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າຄວາມໄວສູງ.
ຕໍ່ຈາກນີ້ໄປ, ການບໍລິການສ້ອມແປງ ສາມາດປັບປຸງອັດຕາການ
ກູ້ຄືນພາຫະນະ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນຂອງພາຫະນະ. ການບໍລິການນີ້ ຈະ
ຊ່ວຍໃຫ້ເພີ່ມອັດຕາການຜະລິດລົດຍົນຄືນ ແລະ ການຫັນມານຳ
ໃຊ້ພາຫະນະ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນພາຫະນະຄືນໃໝ່ ດັ່ງທີ່ລະບຸຢູ່ໃນຂໍ້
ປະຕິບັດທີ 7.
ພາຫະນະຂະຫນາດນ້ອຍ ຍັງຊ່ວຍແກ້ໄຂອຸປະສັກຕ່າງໆໃນການ
ນຳໃຊ້ຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ. ການວິໄຈພົບວ່າ ມີການຂາດແຄນ
ວັດຖຸດິບທີ່ສຳຄັນໃນການຜະລິດລົດໄຟຟ້າເຊັ່ນ: ໂລຫະລີທຽມ
(lithium) ແລະ ມາເຢຊຽມ (magnesium), ເນໂອດີມຽມ
(neodymium), ຟຼາເຊໂອດີມຽມ (praseodymium) ແລະ
ດີສໂປຼຊຽມ (dysprosium).392, 939- ການຈຳກັດຂອບເຂດ
ການນຳໃຊ້ຍານພາຫະນະໄຟຟ້ານີ້ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍມົນ
ລະພິດຈາກການຂົນສົ່ງໄດ້ ຖ້າຫາກມີການນຳໃຊ້ພາຫະນະສ່ວນຕົວ
ໜ້ອຍລົງ. ນອກຈາກນີ້, ອາດຈະສາມາດເພີ່ມອັດຕາ ການນຳໃຊ້
ພາຫະນະຄືນໃໝ່. ບັນຫາການຂາດແຄນຊັບພະຍາກອນ ຈາກ
ການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງຂະແຫນງອຸດສາຫະກໍາເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ
ຫລາຍ. ພາຫະນະທີ່ນຳໃຊ້ໄຟຟ້າ, ແຜງຜະລິດພະລັງງານແສງ
ຕາເວັນ ແລະ ພະລັງງານລົມ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນຕໍ່ວັດຖຸດີບທີ່

ຕົ ວ ຢ່ າ ງຈາກສາກົ ນ
ປະເທດຈີນກຳລັງສົ່ງເສີມຂໍ້ຄິດລິເລີ່ມໃນການນຳໃຊ້ລົດຮ່ວມກັນ
ໂດຍຜ່ານການປະຕິຮູບລະບຽບການທັງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.
ສະພາແຫ່ງລັດໄດ້ຊຸກຍູ້ອຸດສາຫະກໍາລົດຍົນເພື່ອພັດທະນາ ແລະ
ປະຕິບັດຮູບແບບການແບ່ງປັນລົດທີ່ມີນະວັດຕະກໍາໃໝ່ຕັ້ງແຕ່ປີ
2015. ມາດຕະການດ້ານນະໂຍບາຍປະກອບມີ ກົດລະບຽບການ
ຜະສົມຜະສານ ເພື່ອປົກປ້ອງຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ໃຊ້ຮູບແບບອອນໄລນ໌
ແລະ ການຄວບຄຸມຜູ້ສະຫນອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການ
ເຄືອຂ່າຍສໍາລັບການລວບລວມ, ການເກັບຮັກສາ ແລະ ການປຸງ
ແຕ່ງຂອງຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້. ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການພັດທະນາ ການ
ໃຊ້ລົດຮ່ວມກັນ ແລະ carpooling, ຄະນະກໍາມະການພັດທະນາ
ແລະ ປະຕິຮູບແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງເອົາຄໍາແນະນໍາ ສໍາລັບການ
ສົ່ງເສີມການພັດທະນາເສດຖະກິດຮ່ວມກັນໃນປີ 2017. ຄໍາແນະ
ນໍາເຫຼົ່ານີ້ພະຍາຍາມສ້າງຄວາມສົມດຸນ ລະຫວ່າງການຊຸກຍູ້ການ
ປະດິດສ້າງ ແລະ ການສ້າງຕັ້ງລະບຽບການຂອງລັດຖະບານທີ່ເຫ
ມາະສົມຂອງຂະແຫນງການ, ໃນຂະນະດຽວກັນ ຮັບປະກັນການ
ແຂ່ງຂັນຢ່າງມີລະບຽບ.397
ຢູ່ນະຄອນ Shanghai ໄດ້ວາງເປົ້າຫມາຍທີ່ຊັດເຈນສໍາລັບລົດໄຟ
ຟ້າ ແລະ ການໃຊ້ລົດຮ່ວມກັນ. ໃນປີ 2016, ໄດ້ວາງເປົ້າຫມາຍ
ໃນປີ 2020 ເຊິ່ງລວມທັງບ່ອນຈອດລົດ 6,000 ບ່ອນສຳລັບ
ລົດທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນ, ພາຫະນະພະລັງງານໃໝ່ຈຳນວນ 20,000
ຄັນ ແລະ ຈຸດສາກໄຟສຳລັບລົດໄຟຟ້າ 30,000 ຈຸດ. ຜູ້ປະກອບ
ການລົດທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນ ສາມາດສະຫມັກຂໍເອົາບ່ອນຈອດລົດ
ໄດ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ ແລະ ໃຫ້ເງິນອຸດຫນູນສຳລັບການພັດທະນາ
ຮູບແບບ, ໂຄງສ້າງພື້ນຖານການສາກໄຟ, ການບໍລິໂພກໄຟຟ້າ
ແລະ ການດໍາເນີນງານທົ່ວໄປ. ຢູ່ໃນເມືອງ Jiading ຂອງ
ນະຄອນ Shanghai, ການອຸດຫນູນການໃຊ້ລົດຮ່ວມກັນບັນລຸ
ເຖິງ 5,800 ໂດລາສະຫະລັດ ຕໍ່ລົດພະລັງງານໃໝ່ໃນແຕ່ລະປີ.
ເຊັ່ນ ເມືອງ Chengdu ແມ່ນປະຕິບັດຕາມຕົວຢ່າງຂອງນະຄອນ
Shanghai. 398
ປະເທດ ໄທ ໄດ້ວາງແຜນທີ່ຈະນຳໃຊ້ລົດແທັກຊີໄຟຟ້າຈຳນວນ
53.000 ຄັນພາຍໃນປີ 2022 ແລະ ລົດເມໄຟຟ້າ 5.000 ຄັນ
ພາຍໃນປີ 2025. ຢູ່ປະເທດຫວຽດນາມ ບໍລິສັດ ວີນບາສ
(VinBus) ວາງແຜນຈະນຳໃຊ້ລົດໄຟຟ້າເຖິງ 200 ຄັນ ແລະ
ບໍລິສັດຂົນສົ່ງ ດີເຮັສແອວ (DHL) ກຳລັງທົດສອບລົດຈັກໄຟຟ້າ
ເຊິ່ງເປັນສ່ວນຫນື່ງ ຂອງຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນການ
ປ່ອຍທາດອາຍໃຫ້ເປັນສູນພາຍໃນປີ 2050.399
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ຢູ່ເມືອງ ເຈຍຕິງ ຂອງ ແຂວງຊຽງໄຮ, ການອຸດຫ
ນູນການໃຊ້ລົດຮ່ວມກັນ ບັນລຸເຖິງ 5,800 ໂດລາ
ສະຫະລັດ ຕໍ່ລົດພະລັງງານໃໝ່ໃນແຕ່ລະປີ
ະປ

ຂອບນະໂຍບາຍ
NSEDP ຄັ້ງທີ 9 ໄດ້ກໍານົດການນໍາໃຊ້ພາຫະນະໄຟຟ້າຫລາຍ
ກວ່າເກົ່າ ເປັນການແກ້ໄຂເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກນໍ້າມັນ.400
ຮ່າງຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຂອງ ສປປ
ລາວ ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2050 ລວມມີການເສີມຂະຫຍາຍ
ແລະ ສົ່ງເສີມການຂົນສົ່ງພາຫະນະໄຟຟ້າ ແຕ່ປີ 2022 ຫາ 2030
ເປັນມາດຕະການໃນການຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນ. ກົດຫມາຍວ່າ
ດ້ວຍພາສີອາກອນ (2019) ໄດ້ຈັດຕັ້ງການເກັບພາສີອາກອນຂັ້ນ
ຕ່ຳ (ແຕ່ສູນເຖິງ 3.0%) ສຳລັບພາຫະນະນຳເຂົ້າທີ່ໃຊ້ພະລັງງານ
ສະອາດ (ພະລັງງານໄຟຟ້າ, ແສງຕາເວັນ, ລົມ ແລະ ພະລັງງານທົດ
ແທນອື່ນໆ).401

ກໍ ລ ະນີ ທ ຸ ລ ະກິ ດ
ກໍລະນີທຸລະກິດນີ້ ສຳຫລວດຄວາມສາມາດໃນການສ້າງກໍາໄລ
ຂອງຄວາມຄ່ອງໂຕໃນຖານະບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ບໍລິການ. ຮູບແບບ
ທຸລະກິດແບບເຄື່ອນທີ່ແບບໃໝ່, ເຊັ່ນ: ການລວມຮູບແບບ
ການນຳໃຊ້ລົດຮ່ວມກັນກັບລະບົບການໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າ
ຂອງຍານພາຫະນະ, ຈະມີລາຍໄດ້ຈາກຄ່າທໍານຽມການສະໝັກ
ສະມາຊິກ. ລົດໄຟຟ້າ ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການບໍລິການໃຊ້ລົດ
ຮ່ວມກັນ ແມ່ນລວມຢູ່ໃນກໍລະນີທຸລະກິດນີ້, ລວມທັງໂຄງສ້າງ
ພື້ນຖານຂອງການສາກໄຟ. ລາຍໄດ້ລວມຈາກພາກເອກະຊົນ
ເພີ່ມເຕີມຈາກຄ່າທໍານຽມການສະໝັກເປັນສະມາຊິກ ແມ່ນປະມານ
5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ/ປີ.

ຂໍ້ລິເລີ່ມທີ່ເປັນຮູບປະທຳອື່ນໆ ລວມທັງການພັດທະນາໂດຍ
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ຂອງມາດຕະຖານສະຖານີສາກໄຟ
ສຳລັບລົດໄຟຟ້າ. ກະຊວງນີ້ໄດ້ນໍາໃຊ້ຍານພາຫະນະໄຟຟ້າສໍາລັບ
ການຂົນສົ່ງໃນບາງສໍານັກງານແລ້ວ.402 ກົມການປ່ຽນແປງດິນ
ຟ້າອາກາດ, ພາຍໃນກະຊວງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ
ທຳມະຊາດ, ໄດ້ຮ່ວມມືກັບສະຖາບັນການເຕີບໂຕສີຂຽວ
ແລະ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
(MONRE) ເພື່ອສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ລົດໄຟຟ້າ ໂດຍການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊົນ.403 ອົງການຮ່ວມມືສາກົນຍີ່ປຸ່ນ
ໄດ້ສະຫນັບສະຫນູນຂໍ້ລິເລີ່ມ ໃນການຂົນສົ່ງກາກບອນຕ່ຳຂອງ
ລັດຖະບານໃນແຂວງຫລວງພະບາງ, ເຊິ່ງລວມທັງການຫັນປ່ຽນໄປ
ໃຊ້ລົດໄຟຟ້າເພື່ອການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ.404

ຄາດວ່າ CAPEX ລວມມູນຄ່າ 5.4 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ທີ່
ຈະລົງທຶນໃນພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານໄຟຟ້າ, ພາຫະນະ ແລະ ການ
ສ້າງລະບົບບໍລິການເຄື່ອນທີ່. ກໍລະນີທຸລະກິດທີ່ມີກໍາໄລແມ່ນ
ເປັນໄປໄດ້ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້. ລາຍຮັບຈາກການປະຕິບັດ
ການຄາດຄະເນແມ່ນ 3 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ/ປີ, ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ໃນການດໍາເນີນງານ 2 ລ້ານໂດລາຕໍ່ປີ. ການລົງທຶນທີ່ກໍານົດໄວ້
ແມ່ນຄາດວ່າຈະມີເວລາຈ່າຍຄືນເກືອບ 2 ປີ, ໃນຂະນະທີ່ມູນຄ່າ
ປັດຈຸບັນມີທັງຫມົດ 40 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
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ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມໃນການໃຊພະລັງງານໄຟຟ້າ ຂອງເຮືອລົດ
ແມ່ນເກີດມາຈາກເຈົ້າຂອງລົດສ່ວນຕົວແລະ ບໍ່ໄດ້ລວມຢູ່ໃນ
ກໍລະນີທຸລະກິດນີ້. ເພື່ອເລັ່ງໃຫ້ມີໄຟຟ້າໃຊ້, ລັດຖະບານຈະຕ້ອງ
ຊຸກຍູ້ການນຳໃຊ້ລົດໄຟຟ້າ ໂດຍບໍ່ມີການຊຸກຍູ້ການເປັນເຈົ້າຂອງ
ລົດຂອງເອກະຊົນຕື່ມອີກ. ສິ່ງນີ້ແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການລົງທຶນ
ເພີ່ມເຕີມໃນໂຄງສ້າງພື້ນຖານໄຟຟ້າ ແລະ ແຮງຈູງໃຈສໍາລັບບຸກຄົນ

ທີ່ຕ້ອງການຍານພາຫະນະເອກະຊົນ ເພື່ອທົດແທນຍານພາຫະນະທີ່
ໃຊ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.
ຂັ ້ ນ ຕອນຕໍ ່ ໄ ປ

ເລັ່ງໃຫ້ມີການການຮັບຮອງເອົາຮູບແບບທຸລະກິດຫມູນວຽນ ມາໃຊ້ໃນ
ການຂົນສົ່ງ ເຊິ່ງສາມາດປະກອບມີຂັ້ນຕອນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1.	ຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນ ຂອງການຂົນສົ່ງ ແລະ ການຂົນສົ່ງ
ສາທາລະນະ, ຄຽງຄູ່ກັບຍຸດທະສາດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ
ຕ້ອງການໃນການຂົນສົ່ງໃນການວາງແຜນຜັງເມືອງ ແລະ
ແນໃສ່ເລັ່ງລັດໃຫ້ມີການໃຊພະລັງງານໄຟຟ້າສໍາລັບຮູບແບບ
ການຂົນສົ່ງທີ່ຍັງເຫຼືອ ເຊິ່ງຕ້ອງອີງໃສ່ການເປັນເຈົ້າຂອງ
ຍານພາຫະນະສ່ວນຕົວ,
2.	ລັດຖະບານຄວນພິຈາລະນາມາດຕະການ ໃນການຊຸກຍູ້ດ້ານ
ພາສີ ສໍາລັບການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ ໃນການຂົນສົ່ງ
ແບບຍືນຍົງເຊັ່ນ: ການສ້າງຕັ້ງສະຖານີສາກໄຟສຳລັບລົດໄຟຟ້າ
ໃນທຸກຕົວເມືອງທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ຂໍ້ລິເລີ່ມທີ່ຄ້າຍຄືກັບໂຄງການ
ທົດລອງຂອງ LOCA ແລະ BYD ເພື່ອເລັ່ງການຮັບຮອງເອົາ
ຍານພາຫະນະໄຟຟ້າໃນທົ່ວປະເທດ,
3.	ລັດຖະບານສາມາດພິຈາລະນາ ສ້າງແຜນງານເຕັກໂນໂລຢີ
E-Mobility ແລະ 'eco Fund' ຄ້າຍຄືກັນກັບໂຄງການທີ່
ພັດທະນາ ແລະ ປະຕິບັດໃນປະເທດສິງກະໂປ ທີ່ສາມາດລົງ
ທຶນໃນຂະແຫນງການຂົນສົ່ງທີ່ໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າ. ເຊິ່ງອາດ
ລວມເຖິງການລົງທຶນໃສ່ສະຖານີສາກໄຟ ແລະ ລົດໂດຍສານທີ່
ໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ລົດຈັກຮັບສົ່ງເຊັ່ນ: ໃນປະເທດໄທ
ແລະປະເທດຫວຽດນາມ,405 ແລະ,
4.	ນະໂຍບາຍທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ເຊັ່ນ: ພາສີ ຫຼື, ແມ່ນແຕ່, ການຫ້າມ
ບໍ່ໃຫ້ມີກຳມະສິດ ຫຼື ການນໍາໃຊ້ພາຫະນະທີ່ມີການນຳໃຊ້ນ້ຳ
ມັນເຊື້ອໄຟໃນການຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານໃນອະນາຄົດ, ມີຄວາມ
ຈໍາເປັນເພື່ອເລັ່ງການໃຫ້ເກີດການນຳໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງ
ຂະແຫນງການຂົນສົ່ງ.406 ໃນຂະນະທີ່ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຄ້າຍ
ຄືກັນນີ້ ໄດ້ຖືກປະຕິບັດແລ້ວໃນທົ່ວໂລກ, ຄວາມຕ້ອງການ
ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນການຂົນສົ່ງຈະຫຼຸດລົງ, ປັບປຸງຄວາມພ້ອມ
ໃນການໃຊ້ງານ.407 ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ຈະຕ້ອງໄດ້ຄາດຄະເນ
ເຖິງ ການຟື້ນຕົວຂອງລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ຫຼຸດລົງ ຫຼື ການ
ປັບປຸງຄວາມພ້ອມໃນການການໃຊ້ງານທີ່ດີຂຶ້ນ, ໃນຂະນະ
ດຽວກັນ ທີ່ອີກດ້ານຫນຶ່ງແມ່ນການປົກປ້ອງຂະແຫນງການ
ຂອງປະຊາກອນ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍໃນການຂົນສົ່ງ ແລະ ຜູ້ທີ່ປະເຊີນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ
ໃນການຮັບຮອງເອົາຮູບແບບການຂົນສົ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ແຮງຈູງໃຈບໍ່ຄວນສົ່ງເສີມການເປັນເຈົ້າຂອງ
ລົດສ່ວນຕົວ, ລວມທັງການຍົກເວັ້ນພາສີສໍາລັບຍານພາຫະນະ
ໄຟຟ້າ, ແຕ່, ແທນທີ່ຈະ, ສົ່ງເສີມການປ່ຽນເຄື່ອງຈັກທີ່ໃຊ້ນ້ຳ
ມັນເຊື້ອໄຟ.

ໃນຂໍ້ປະຕິບັດກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການໃນ
ການຈຳນວນພາຫະນະສ່ວນຕົວ ແລະ ການສົ່ງເສີມໃຫ້ໃຊ້ພາຫະນະ
ຮ່ວມກັນ ແລະ ການຂົນສົ່ງສາທາລະນະຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ສາມາດ
ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍຈາກການຂົນສົ່ງຈາກ 8.3 ຕື້ໂຕນ
(GtCO2e)/ປີ ພາຍໃນປີ 2020 ເປັນ 6.2 ຕື້ໂຕນ (GtCO2e)/
ປີ ພາຍໃນປີ 2050. ຈຳນວນນີ້ ພິຈາລະນາສະເພາະການຂົນສົ່ງ
ຜູ້ໂດຍສານ. ຈາກການຂົນສົ່ງດ້ວຍລົດໄຟຟ້າສີ່ລໍ້ ແລະ ສອງລໍ້ ນີ້
ສາມາດຫຼຸດການປ່ອຍທາດອາຍລົງເຖິງ 4.5 ຕື້ໂຕນ (GtCO2e).
ມູນຄ່າທີ່ຍັງເຫຼືອນີ້ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທາງຖະໜົນ
ເປັນຫຼັກ ໂດຍທີ່ລົດໄຟຟ້າ ບໍ່ແມ່ນທາງເລືອກ. ການຂົນສົ່ງ
ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ການຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານໃນຊຸມຊົນຕ່າງໆ
ເຊິ່ງຈະບໍ່ລວມການຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟ ແລະ ບໍ່ໄດ້ລວມເອົາການ
ປ່ອຍທາດອາຍ ຈາກການຂົນສົ່ງທາງອາກາດລະຫວ່າງປະເທດ.
ນອກຈາກນີ້, ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດໂດຍປະມານ ຈາກ
ການໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າຍັງຖືວ່າມີອັດຕາການນຳເອົາຊິ້ນສ່ວນ
ຍານພາຫະນະມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ສູງ ເຊິ່ງຈຳເປັນຕໍ່ການຫຼີກລ່ຽງບັນຫາ
ການຂາດແຄນວັດກຸດິບ ທີ່ອາດຂັດຂວາງການສະຫນອງພາຫະນະ
ໄຟຟ້າ.409
ແຜນງານແຫ່ງຊາດ NDC ໄດ້ຄາດຄະເນວ່າຈະຫຼຸດປະມານ
30,000 ຕື້ໂຕນ (GtCO2e)/ປີ ຈາກ 30% ສໍາລັບລົດສອງລໍ້
ແລະ ລົດໂດຍສານພາຍໃນປະເທດ. ປະລິມານນີ້ ໄດ້ຖືກຕັດອອກ
ຈາກ ທ່າແຮງການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ໃນຂະ
ແຫນງການຂົນສົ່ງໃນລາວ.
ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນອ້າງອີງ, ການສຶກສາທາງວິທະຍາສາດ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນ
ເຖິງທ່າແຮງການຫຼຸດຜ່ອນການເກີດທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ຂອງ
ຮູບແບບການໃຊ້ລົດຮ່ວມກັນ. ໃນປະເທດສວີເດນ, ການແບ່ງປັນ
ຫ້ອງການມີທ່າແຮງ ທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ
ແຫ່ງຊາດໂດຍ 164-243 KtCO2e / ປີ ແລະການນຳໃຊ້ລົດ
ຮ່ວມກັນອີກ 0.5 ຫາ 3.7 MtCO2e (ຖ້າ 80% ຂອງລົດໃນ
ປະເທດ ສະວີເດນ ແມ່ນລົດທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນ). ການນຳໃຊ້ລົດໄຟຟ້າ
ຈະຫຼຸດການປ່ອຍອາຍພິດໄດ້ 8.2 MtCO2e/ປີ.410

ຜົ ນ ກະທົ ບ
ມະຫາວິທະຍາໄລໂວລາໂດລີດ (The University of
Valladolid) ໃນປະເທດສະເປນໄດ້ມີການພັດທະນາ
ຮູບການໃນການກຳຈັດການສະສົມຂອງອາຍກາກບອນ
(decarbonization) ໃນຂະແຫນງການຂົນສົ່ງ ແລະ ໄດ້ຄົ້ນພົບ
ວ່າ ສະຖານະການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວໃນທົ່ວໂລກຈາກການ
ຂົນສົ່ງຈະເພີ່ມຂື້ນເຖິງ 12 (GtCO2e) ພາຍໃນປີ 2050. ການ
ຂົນສົ່ງດ້ວຍໄຟຟ້າ ລວມທັງລົດສີ່ລໍ້ ແລະ ລົດສອງລໍ້ຈະສາມາດເຮັດ
ໃຫ້ການປ່ອຍທາດອາຍຫຼຸດລົງ 30% ແລະ 15% ຫຼື 45% ຕາມ
ລຳດັບ.408
UNDP / Shifting Paradigms
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ຂະແຫນງການ ທີ ່ ນ ຳໃຊ້ ຂ ໍ ້ ປ ະຕິ ບ ັ ດ ນີ ້
ພາຍໃນປະເທດ
ຂະແຫນງຂົ ນ ສົ ່ ງ
ສາກົ ນ
n/a
ຂະແຫນງ ຂອງ ຄະນະກຳມະການລະຫວ່ າ ງລັ ດ ຖະບານກ່ ຽ ວກັ ບ ການປ່ ຽ ນແປງຂອງດິ ນ ຟ້ າ ອາກາດ (IPCC) ທີ ່ ຜ ົ ນ ກະທົ ບ ການຫຼ ຸ ດ ຜ່ ອ ນເກີ ດ ຂຶ ້ ນ
ພາຍໃນປະເທດ
1A2 ອຸ ດ ສະຫະກຳການຜະລິ ດ ແລະ ການກໍ ່ ສ ້ າ ງ, 1A3 ການຂົ ນ ສົ ່ ງ
ສາກົ ນ
1A1 ອຸ ດ ສະຫະກຳພະລັ ງ ງານ, 1A2 ອຸ ສ ະຫະກຳການຜະລິ ດ ແລະ ການກໍ ່ ສ ້ າ ງ,
		
2B ອຸ ດ ສະຫະກຳເຄມີ , 2C ອຸ ດ ສະຫະກຳໂລຫະ
ຕົ ວ ຊີ ້ ວ ັ ດ ເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ ແລະ ສິ ່ ງ ແວດລ້ ອ ມ
ທ່ າ ແຮງ GDP (ລ້ າ ນໂດລາສະຫະລັ ດ )
ທ່ າ ແຮງການສ້ າ ງວຽກເຮັ ດ ງານທຳ (ວຽກ)
ຂີ ້ ເ ຫຍື ້ ອ ທີ ່ ຫ ຼ ີ ກ ລ້ ຽ ງໄດ້ (ໂຕນ/ປີ )

5. 2
n /a
0

ກໍ ລ ະນີ ທ ຸ ລ ະກິ ດ
CAPEX (ລ້ າ ນໂດລາສະຫະລັ ດ )
ມູ ນ ຄ່ າ ປັ ດ ຈຸ ບ ັ ນ ສຸ ດ ທິ (ລ້ າ ນໂດລາສະຫະລັ ດ ໃນໄລຍະ 2022-2050)
ຄື ນ ທຶ ນ ມາດຕະຖານ (ປີ )
ຄ່ າ ຫຼ ຸ ດ ຜ່ ອ ນສ່ ວ ນເພີ ່ ມ (ໂດລາສະຫະລັ ດ /ໂຕນ (MtCO2e)/ປີ )

5
40
1.8
-1.3

ທ່ າ ແຮງການຫຼ ຸ ດ ຜ່ ອ ນ GHG (ລ້ າ ນໂຕນ (MtCO 2 e)/ປີ )
2030
2040
2050

0.66
1.5
1.6

ທ່ າ ແຮງການຫຼ ຸ ດ ຜ່ ອ ນ GHG ຂອງ ສາກົ ນ (ລ້ າ ນໂຕນ (MtCO 2 e)/ປີ )
2030
2040
2050

0.14
0.32
0.35
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3.27. ຂໍ ້ ປ ະຕິ ບ ັ ດ ທີ 11: ຫຼ ຸ ດ ຜ່ ອ ນການນຳໃຊ້ ຢ າງພລາສ
ສະຕິ ກ ແລະ ເກັ ບ ກູ ້ ເ ອົ າ ວັ ດ ສະດຸ ທ ີ ່ ສ າມາດນຳມາຜະລິ ດ ເພື ່ ອ
ຜະລິ ດ ໃຊ້ ຄ ື ນ

ລາຍລະອຽດຂອງຍຸ ດ ທະສາດ
ຂໍ້ປະຕິບັດນີ້ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຫຼຸດປະລິມານສິ່ງເສດເຫຼືອ ໂດຍການ
ປັບປຸງວິທີການຄັດແຍກ ແລະ ການຜະລິດໃຊ້ຄືນວັດສະດຸຄືນໃໝ່
ເຊິ່ງວັດຖຸຖືກສົ່ງໄປເຜົາໃນສະຫນາມຂີ້ເຫຍື້ອເຊັ່ນ: ເຈ້ຍ, ແກ້ວ
ແລະ ໂລຫະ. ອັດຕາການຜະລິດໃຊ້ຄືນວັດສະດຸຄືນໃໝ່ໃນ ສປປ
ລາວ ແມ່ນ ມີຕໍ່າກວ່າ 50%. ສ່ວນຢູ່ໃນປະເທດມຽນມາແມ່ນມີ
70%. ເພື່ອເພີ່ມອັດຕາການຜະລິດໃຊ້ຄືນວັດສະດຸຄືນໃໝ່, ແຜນ
ງານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (UNEP)
ໄດ້ແນະນຳວິທີ ໃຫ້ສ້າງໂຮງງານຜະລິດໃຊ້ຄືນທີ່ທັນສະໄຫມ.411
ຜົນກະທົບດ້ານດິນຟ້າອາກາດຂອງຂໍ້ປະຕິບັດນີ້ ແມ່ນມາຈາກການ
ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການນໍາໃຊ້ວັດສະດຸຂັ້ນສອງ ເຊິ່ງມີປ່ອຍທາດອາຍ
ກາກບອນຕ່ໍາກວ່າວັດສະດຸຕົ້ນຕໍຂັ້ນຫນື່ງ.
ສຸດທ້າຍ, ສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເກີດຈາກອຸດສາຫະກໍາອາຫານ ແລະ
ອຸດສະຫະກຳໄມ້ ສາມາດນໍາມາໃຊ້ເພື່ອຜະລິດສິນຄ້າທົດແທນທີ່
ຍ່ອຍສະຫລາຍໄດ້ ສໍາລັບການຫຸ້ມຫໍ່ພາດສະຕິກ. ສປປ ລາວ ໄດ້
ມີຕົວຢ່າງຫລາຍບໍລິສັດທີ່ນຳໃຊ້ໃບໄມ້ 412 ແລະ ໄມ້ໄຜ່ 413 ເປັນ
ທາງເລືອກແທນການຫຸ້ມຫໍ່ພລາສຕິກ. ຮ້ານຄ້າຍ່ອຍບາງກໍລະນີ
ກໍາລັງທົດລອງການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ສາມາດປ່ຽນເປັນເງິນໄດ້.414 ເມື່ອ
ນໍາໃຊ້ໃນລະດັບຂະຫນາດ, ການລິເລີ່ມເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນ
ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຈໍາກັດ ສໍາລັບການ
ຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ການຫຸ້ມຫໍ່ສິ່ງເສດເຫຼືອ.
ຕົ ວ ຢ່ າ ງຈາກສາກົ ນ
ໃນຕົ້ນປີ 2020, ປະເທດ ໄທໄດ້ຫ້າມການໃຊ້ພລາສຕິກ ທີ່
ສາມາດໃຊ້ໄດ້ແຕ່ເທື່ອດຽວ. ສິ່ງນີ້ຄາດວ່າ ຈະສາມາດຫຼີກ
ລ່ຽງ ການໃຊ້ຖົງຢາງພລາສຕິກທີ່ໃຊ້ເທື່ອດຽວໄດ້ 45 ພັນລ້ານ
ຖົງ/ປີ ແລະ ຫຼຸດປະລິມານສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເປັນພລາສຕິກລົງເປັນ
225,000 ໂຕນ.415
ຂອບນະໂຍບາຍ
ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫ່ງຊາດ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການນໍາໃຊ້
ທາງເລືອກແທນການໃຊ້ຖົງ ແລະ ການຫຸ້ມຫໍ່ພາດສະຕິກ, ເຊັ່ນ:
ຖົງຝ້າຍ ແລະ ໃບໄມ້.416
ຄຳແນະນຳ ສຳລັບການຫມູນໃຊ້ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກພລາສຕິກໃນ
ປີ 2020 ແນໃສ່ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມ
ປອດໄພດ້ານອາຊີບ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ
ຈາກໂຮງງານຜະລິດໃຊ້ຄືນຢາງພລາສຕິກ.417 ລັດຖະບານຍັງໄດ້
ວາງເປົ້າຫມາຍ ເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຮູ້ຜ່ານແຈ້ງການປີ 2018
ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມຈິດສຳນຶກ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ຖົງພ
ລາສຕິກ ສັບລັບບັນຈຸສິນຄ້າ ແລະ ຕູ້ຄອນເທນເນີອື່ນໆ ທີ່ເຮັດ
ດ້ວຍພລາສຕິກ. ແຈ້ງການສະບັບນີ້ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນບັນດາການ
ເຄື່ອນໄຫວ ປູກຈິດສຳນຶກເຖິງຄວາມຈຳເປັນ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນ
ການນຳໃຊ້ຖົງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພລາສຕິກອື່ນໆ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງ.418
ສຸດທ້າຍ, ຄໍາແນະນໍາ 2021 ກ່ຽວກັບການໃຫ້ສິ່ງຈູງໃຈໃນການ

ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ກ່ຽວກັບອາກອນກໍາໄລ ແລະ ຄ່າເຊົ່າທີ່ດິນ
ຂອງລັດ ແລະ ຄ່າສຳປະທານທີ່ດິນຂອງລັດໄດ້ແນະນໍາສິ່ງຈູງໃຈ
ສໍາລັບທຸລະກິດຕ່າງໆ ລວມທັງຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນພະລັງງານທົດ
ແທນ ແລະ ການຜະລິດໃຊ້ຄືນໃຫມ່.419
ກໍ ລ ິ ນ ີ ທ ຸ ລ ະກິ ດ
ມູນຄ່າການຂາຍແກ້ວ, ໄມ້, ແຜ່ນແພ, ຢາງພລາສຕິກ, ພາດສະຕິກ
ແລະ ໂລຫະທີ່ນຳມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ໄດ້ ຢູ່ຕະຫລາດທ້ອງຖິ່ນໃນ ສປປ
ລາວ420 ຄາດວ່າຢູ່ທີ່ 59 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ/ປີ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່
ຕາມ, ການລົງທຶນແມ່ນຈໍາເປັນໃນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນພາຫະນະ
ເພີ່ມເຕີມ ແລະ ການຄັດແຍກ ແລະ ການຫມູນໃຊຄືນໃໝ່. ເຊິ່ງ
ຈະຕ້ອງໃຊ້ CAPEX ປະມານ 80 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
ດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານ 56 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ/ປີ,
ກໍາໄລຈາກການດໍາເນີນງານແມ່ນ 3 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ/ປີ. ການ
ລົງທຶນໃນການຟື້ນຟູວັດສະດຸ ທີ່ສາມາດນຳມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ໄດ້ແມ່ນ
ກໍາໄລ, ແຕ່ເວລາຈ່າຍຄືນແມ່ນສູງເຖິງ 29 ປີ. ນັ້ນບໍ່ແມ່ນການ
ດຶງດູດນັກປະຕິບັດພາກເອກະຊົນ; ແຮງຈູງໃຈທາງດ້ານການເງິນ
ຈຳເປັນມີເພື່ອເຮັດໃຫ້ການລົງທຶນໃນການຜະລິດໃຊ້ຄືນ ເປັນທີ່ຫ
ນ້າສົນໃຈຫລາຍຂຶ້ນ.
ການກຳຈັດຊັບພະຍາກອນຂັ້ນສອງ ສະແດງເຖິງການສູນເສຍອັນ
ໃຫຍ່ຫລວງ ແຕ່ເງິນອຸດຫນູນ ຫຼື ຄ່າທຳນຽມການຖົມຂີ້ເຫຍື້ອ
ດັ່ງກ່າວ ສາມາດຊ່ວຍຫຼີກລ່ຽງບັນຫານີ້ໄດ້. ຈາກຂໍ້ມູນອ້າງອີງ,
ທະນາຄານໂລກ ຄາດຄະເນວ່າມີໜ້ອຍກວ່າ 25% ຂອງພລາສ
ຕິກຈາກ ປະເທດ ມາເລເຊຍ, ຟີລິບປິນ ແລະ ປະເທດ ໄທ ທີ່
ຖືກນຳມາຜະລິດຄືນໃໝ່. ສ່ວນທີ່ເຫຼືອແມ່ນສູນຫາຍ ເຊິ່ງເປັນ
ຕົວແທນຂອງການສູນເສຍມູນຄ່າ 6 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ.421 ມູນ
ຄ່ານີ້ຢູ່ລະຫວ່າງ 3.6 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫາ 4.0 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ ສຳລັບປະເທດ ໄທ ພຽງປະເທດດຽວ.422
ຂັ ້ ນ ຕອນຕໍ ່ ໄ ປ
ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ສ້າງຂໍ້ສະເໜີແນະຕໍ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານ ຂອງ
ປະເທດໄທ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງການຟື້ນຟູ ແລະ ການຜະລິດໃຊ້
ຄືນຄືນໃໝ່ຂອງພລາສຕິກ, ໃນຂະນະທີ່ພະແນກສິ່ງແວດລ້ອມຂອງ
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ກວດກາບົດບາດຂອງລະບຽບການ
ຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ມາດຕະຖານໃນການຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດຫມູນວຽນ.423
ການກໍ່ສ້າງເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ແຫຼ່ງອື່ນໆ, ຄໍາແນະນໍາຕົ້ນຕໍມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.
• ເພີ່ມອັດຕາການເກັບຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງການ
ຄັດແຍກສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ສາມາດໃຊ້ຄືນໄດ້ຫຼັງການບໍລິໂພກ.
ສິ່ງນີ້ອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ່ວຍງານຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ
ໃຊ້ວິທີການແບບລວມສູນ ຫຼື ການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງຕາມຄໍາ
ແນະນໍາຈາກ WasteAid ເຊິ່ງເປັນອົງການກຸສົນຂອງປະເທດ
ອັງກິດ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຈັດການ
ຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ມີລາຄາຖືກກັບຊຸມຊົນ ໃນປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້
ຕໍ່າ.424
• ຕັ້ງເປົ້າຫມາຍ ແລະ ເລືອກເອົາວັດສະດຸທີ່ຢາກ ນຳກັບມາໃຊ້
ຄືນໃໝ່.
• ໃຊ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ “ການອອກແບບເພື່ອນຳກັບມາໃຊ້
ຄືນໃໝ່” ເປັນຂໍ້ບັງຄັບສຳລັບຜະລິດຕະພັນທີ່ສາມາດນຳກັບຄືນ
ມາໃຊ້ໃໝ່ໄດ້.
• ເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການນຳເອົາສິ່ງເສດເຫຼືອມາຫມູນໃຊ້
ຄືນໃໝ່.
• ຈໍາກັດ ການຖິ້ມສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ສາມາດນຳມາຜະລິດໃຊ້ຄືນໃໝ່
ໄດ້ ແລະ ການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອແບບຜິດກົດຫມາຍ.425
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 ້າງ “ແຜນການປະຕິບັດສິ່ງເສດເຫຼືອໃຫ້ເປັນສູນ” ແຫ່ງຊາດ
ສ
ອີງຕາມຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອແບບຍືນຍົງ ທີ່ຈະໄດ້
ຮັບການພັດທະນາໃນໄວໆນີ້, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຕົວຢ່າງລະດັບ
ພາກພື້ນຂອງປະເທດໄທ, ສິງກະໂປ ແລະ ມາເລເຊຍ.
ພິຈາລະນາສ້າງກົດຫມາຍທີ່ເຫມາະສົມ (ເຊັ່ນ: ນະໂຍບາຍ
ແລະ ລະບຽບການຈັດປະເພດ ແລະ ການຄັດແຍກສິ່ງເສດ
ເຫຼືອ) ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ທີ່ຢູ່ໃນ
ລະຫວ່າງການພັດທະນາ.
ພິຈາລະນາພັດທະນາຂໍ້ແນະນໍາ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງກົດຫ
ມາຍ ເພື່ອສົ່ງເສີມການອອກແບບທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ,
ລວມທັງການຮັບຮອງເອົາມາດຕະຖານ 'ການອອກແບບສໍາລັບ
ການນໍາໃຊ້ຄືນໃຫມ່;
ພິຈາລະນາຂະຫຍາຍຄວາມຄິດລິເລີ່ມ “ວຽງຈັນສີຂຽວ” ເພື່ອ
ຫຼຸດຜ່ອນພລາສຕິກທີ່ໃຊ້ພຽງຄັ້ງດຽວໃນທົ່ວປະເທດ;
ພິຈາລະນາຂະຫຍາຍຄວາມຄິດລິເລີ່ມ “ວຽງຈັນສີຂຽວ” ເພື່ອ
ຫຼຸດຜ່ອນພລາສຕິກທີ່ໃຊ້ພຽງຄັ້ງດຽວໃນທົ່ວປະເທດ;
ພິຈາລະນາສ້າງອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ຜະລິດໃຊ້ຄືນສິ່ງ
ເສດເຫຼືອໃຫ້ທັນສະໄຫມ ເພື່ອກຳຈັດມົນລະພິດພິດທີ່ອາດຈະ
ເກີດຂຶ້ນ, ປ່ຽນຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ເປັນຊັບພະຍາກອນອັນ
ລ້ຳຄ່າ; ແລະ
ຄ່ອຍໆປະຕິບັດຫຼັກການ 'ຈ່າຍເງິນຄ່າມົນລະພິດ' ໂດຍ
ບໍລິສັດ ຫຼື ບຸກຄົນຈະຖືກປັບໃຫມໃນການຖິ້ມສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່
ເປັນມົນລະພິດ ຫຼື ບໍ່ມີການຄັດແຍກສິ່ງເສດເຫຼືອ ເພື່ອແຍກ
ຊັບພະຍາກອນຂີ້ເຫຍື້ອ.

ຜົ ນ ກະທົ ບ
ປະລິມານຂອງວັດສະດຸທີ່ສາມາດນຳກັບມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ໄດ້ຈາກສະຫ
ນາມຂີ້ເຫຍື້ອ ຫຼື ເຕົາເຜົາຂີ້ເຫຍື້ອ ແມ່ນປະມານ1 ລ້ານໂຕນ/ປີ
ເຊິ່ງລວມທັງເອົາ ປະລິມານສີ່ງເສດເຫຼືອທີ່ສາມາດນຳກັບມາຜະລິດ
ໃຊ້ຄືນໃໝ່ແລ້ວ 57,000 ໂຕນ.426
30% ຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເປັນປຼາສຕິກ ສາມາດຫຼີກລ່ຽງໄດ້ ຈາກ
ການສ້າງຕັ້ງຮ້ານທີ່ຂາຍສິນຄ້າທີ່ເຕີມໄດ້ (refill shop), ຫ້າມໃຊ້
ປຼາສຕິກເທື່ອດຽວ ແລະ ຄວນປ່ຽນມາໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ສາມາດຍ່ອຍ
ສະລາຍໄດ້ ເຊິ່ງສາມາດຫຼີກລ່ຽງການສ້າງສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກປຼາສະ
ຕິດໄດ້ 44,000 ໂຕນ.
ການຟື້ນຟູ ແລະ ການນຳມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ 80% ຂອງເຈ້ຍ, ແກ້ວ,
ໄມ້, ໂລຫະ, ແຜ່ນແພ ແລະ ຢາງພລາສຕິກທີ່ຍັງເຫຼືອສາມາດຫຼີກ
ລ່ຽງໄດ້ 470,000 tCO2e,427 ໃນນັ້ນປະມານ 30% ໃນຕ່າງ
ປະເທດ. ສຳລັບວັດສະດຸທີ່ສາມາດນຳມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ໄດ້ທັງຫມົດ,
ການເກັບຮັກສາມູນຢູ່ທີ່ 59 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເຊິ່ງສາມາດ
ຮອງຮັບວຽກເຮັດງານທຳໄດ້ 3,000 ອາຊີບ.428
ຖ້າພວກເຮົາຄິດວ່າຂໍ້ປະຕິບັດ ຈະຖືກດຳເນີນໃນໄລຍະປີ 20222030 ແລະ ຖ້າພວກເຮົາພິຈາລະນາການຂະຫຍາຍຕົວເທື່ອລະ
ກ້າວຂອງອຸດສາຫະກໍາ, ຜົນກະທົບຈາກການຫຼຸດຜ່ອນທາດອ້າຍ
ເຮືອນແກ້ວ ປະຈໍາປີແມ່ນຢູ່ທີ່ປະມານ 540,000 tCO2e / ປີໃນ
ປີ 2050.

ຂໍ້ຈຳກັດທາງດ້ານການຄ້າ, ການເພີ່ມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້
ຜະລິດ ຫຼື ພາສີ ກ່ຽວກັບປະເພດຂອງວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ ຂອງ ສປປ
ລາວ ທີ່ຍາກຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງ ເຊິ່ງສາມາດຊ່ວຍເລັ່ງການປະດິດສ້າງ
ທີ່ນຳໄປສູ່ການນຳໃຊ້ສານອິນຊີຕົກຄ້າງ, ຊັບພະຍາກອນຫມູນວຽນ
ແລະ ຮູບແບບທຸລະກິດທາງເລືອກເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກ
ກ່ອງບັນຈຸຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນພລາສຕິກ.

1.0 ລ້ານໂຕນ/ປີ

ປະລິມານຂອງວັດສະດຸທີ່ສາມາດນຳກັບມາຜະລິດໃຊ້
ຄືນໄດ້ຈາກສະຫນາມຂີ້ເຫຍື້ອ ຫຼື ເຕົາເຜົາຂີ້ເຫຍື້ອ
ແມ່ນປະມານ 1 ລ້ານໂຕນ/ປີ
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ຂະແຫນງການ ທີ ່ ນ ຳໃຊ້ ຂ ໍ ້ ປ ະຕິ ບ ັ ດ ນີ ້
ພາຍໃນປະເທດ
ການຄຸ ້ ມ ຄອງສິ ່ ງ ເສດເຫຼ ື ອ
ສາກົ ນ
n/a
ຂະແຫນງ ຂອງ ຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ (IPCC) ທີ່ຜົນກະທົບການຫຼຸດຜ່ອນເກີດຂຶ້ນ
ພາຍໃນປະເທດ
2A ອຸ ດ ສະຫະກຳແຮ່ ທ າດ, 2B ອຸ ດ ສະຫະກຳເຄມີ
ສາກົ ນ
2A ອຸ ດ ສະຫະກຳແຮ່ ທ າດ, 2B ອຸ ດ ສະຫະກຳເຄມີ
ຕົ ວ ຊີ ້ ວ ັ ດ ເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ ແລະ ສິ ່ ງ ແວດລ້ ອ ມ
ທ່ າ ແຮງ GDP (ລ້ າ ນໂດລາສະຫະລັ ດ )
ທ່ າ ແຮງການສ້ າ ງວຽກເຮັ ດ ງານທຳ (ວຽກ)
ຂີ ້ ເ ຫຍື ້ ອ ທີ ່ ຫ ຼ ີ ກ ລ້ ຽ ງໄດ້ (ໂຕນ/ປີ )

62
3,000
815,000

ກໍ ລ ະນີ ທ ຸ ລ ະກິ ດ
CAPEX (ລ້ າ ນໂດລາສະຫະລັ ດ )
ມູ ນ ຄ່ າ ປັ ດ ຈຸ ບ ັ ນ ສຸ ດ ທິ (ລ້ າ ນໂດລາສະຫະລັ ດ ໃນໄລຍະ 2022-2050)
ຄື ນ ທຶ ນ ມາດຕະຖານ (ປີ )
ຄ່ າ ຫຼ ຸ ດ ຜ່ ອ ນສ່ ວ ນເພີ ່ ມ (ໂດລາສະຫະລັ ດ /ໂຕນ (MtCO 2 e)/ປີ )

82
-80
29
4.9

ທ່ າ ແຮງການຫຼ ຸ ດ ຜ່ ອ ນ GHG (ລ້ າ ນໂຕນ (MtCO 2 e)/ປີ )
2030
2040
2050

0.46
0.50
0.54

ທ່ າ ແຮງການຫຼ ຸ ດ ຜ່ ອ ນ GHG ຂອງ ສາກົ ນ (ລ້ າ ນໂຕນ (MtCO 2 e)/ປີ )
2030
2040
2050

0.12
0.13
0.14

UNDP / Shifting Paradigms
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3.28. ການບໍ ລ ິ ກ ານສາທາລະນະ: ຂອບນະໂຍບາຍ
ຂະແຫນງສາທາລະນະຂອງ ສປປ ລາວ ລວມທັງສາທາລະນະສຸກ
ແລະ ການສຶກສາ ມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ GDP ແຫ່ງຊາດປະມານ 12%
ແລະ ສະຫນອງວຽກເຮັດງານທຳປະມານ 4% . ອົງການ OECD
ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ລະບົບການບໍລິການພົນລະເຮືອນ ຂອງປະເທດ
ເປັນທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ອີງໃສ່ການເຮັດວຽກ ແລະ ການຮັບປະກັນຄວາມ
ຫມັ້ນຄົງຂອງແຮງງານຂອງຕົນ. ພ້ອມທັງໄດ້ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ສປປ
ລາວ ທີ່ມີອັດຕາສ່ວນແມ່ຍິງສູງສຸດໃນລັດຖະສະພາ ໃນພາກພື້ນ
ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້. ມີຄວາມຫຼ້າຫຼັງໃນການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືດິ
ຈິຕອນ.429
ຂະແຫນງສາທາລະນະ ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການຫັນເປັນເສດຖະກິດຫມູນວຽນ. ນັບຕັ້ງແຕ່ຂໍ້
ປະຕິບັດ ທາງງດ້ານນະໂຍບາຍ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນ
ການຫັນປ່ຽນ, ໃນຂໍ້ປະຕິບັດ 1 ຫາ 11 ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນ
ກະທົບຂອງພວກເຂົາ. ໃນກໍລະນີທີ່ຜົນກະທົບຂອງຂໍ້ປະຕິບັດທາງ
ດ້ານໂຍບາຍ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ຖືກລວມເຂົ້າໃນຈໍານວນ
ທັງຫມົດ ຂອງປະເທດ; ນີ້ແມ່ນຈະຊ່ວຍຫຼີກລ້ຽງໂອກາດຝນການ
ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍມົນລະພິດຊ້ຳຊ້ອນ.
3.29. ດ້ າ ນນະໂຍບາຍ
ສປປ ລາວ ມີຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ໃນການຫັນເປັນເສດຖະ
ກິດຫມູນວຽນ ໂດຍມີການພັດທະນາຍຸດທະສາດດ້ານເສດຖະກິດ
ຫມູນວຽນ ທີ່ຮອງຮັບໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ສຳລັບປະເທດ
ໃນປີ 2017 ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງແນວຄວາມຄິດເສດຖະກິດຫ
ມູນວຽນ ເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ລວມທັງແຜນການ
ພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 9, ແຜນງານ NDC ຂອງ ສປປ ລາວ
ແລະ ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫ່ງຊາດ.430 ຈຳນວນການ
ສ້າງນະໂຍບາຍອື່ນໆ, ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອການພັດທະນາຢູ່ຕ່າງ
ປະເທດ (ODA) ແລະ ການລິເລີ່ມຂອງພາກເອກະຊົນໄດ້ສະຫ
ນັບສະຫນູນການຫັນປ່ຽນຂອງ ສປປ ລາວ ໄປສູ່ເສດຖະກິດຫມູນ
ວຽນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ລັດຖະບານ, ພາກເອກະຊົນ, ຄູ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຍັງສືບຕໍ່ສົມທົບກັນ ເພື່ອ
ກ້າວໄປສູ່ການຫັນປ່ຽນເສດຖະກິດຫມູນວຽນ ເພື່ອເປີດໂອກາດ
ໃໝ່ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ ສປປ ລາວ ບໍ່ຖືກຖິ້ມໄວ້ເບື້ອງຫຼັງ ເນື່ອງ
ຈາກວ່າໃນບັນດາປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາເສດຖະກິດ. - ແຜນ
ຍຸດທະສາດ ແລະ ເສັ້ນທາງດ້ານເສດຖະກິດເປັນວົງກວ້າງ ຫຼື ເປັນ
ຂະແຫນງການ. ສິ່ງນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການລວມເອົາ NDC ແລະ
ຂໍ້ປະຕິບັດຂອງເສດຖະກິດຫມູນວຽນທີ່ສະເຫນີໃນບົດລາຍງານ
ສະບັບນີ້ ເຂົ້າໄປໃນ NSEDP ຕໍ່ໄປ.
ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ມີຄະນະຊີ້ນໍາການຂະຫຍາຍຕົວສີຂຽວ
ແຫ່ງຊາດແລ້ວ. ເງື່ອນໄຂການອ້າງອິງສາມາດຂະຫຍາຍອອກ
ໄປ ແລະ ສາມາດພັດທະນາໄປສູ່ວຽກງານເສດຖະກິດຫມູນວຽນ
ລະຫວ່າງອົງການ. ສິ່ງນີ້ຈະສ້າງພື້ນຖານຂອງສະຖາບັນເພື່ອນໍາພາ
ແລະ ປະສານງານຄວາມພະຍາຍາມໃນການປ່ຽນແປງໄປສູ່ເສດຖະ
ກິດຫມູນວຽນ.

ກິດຫມູນວຽນ' ແລະ ແນວຄວາມຄິດບາງຢ່າງ ຍັງຂ້ອນຂ້າງໃໝ່
ສຳລັບພວກເຂົາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພາສີອາກອນ ແລະ ກົດຫມາຍ
ອື່ນໆຫລາຍສະບັບ ສົ່ງເສີມການຊຸກຍູ້ທຸລະກິດ ຫຼື ກິດຈະກຳທາງ
ທຸລະກິດ 'ທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ', ແຕ່ບໍ່ໄດ້ກຳນົດຢ່າງຈະ
ແຈ້ງ ແລະ ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃດໆ. ສິ່ງນີ້ຍັງຈຳກັດ
ຄວາມສາມາດຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ໃນການເຂົ້າເຖິງສິ່ງຈູງໃຈ
ເຫຼົ່ານີ້.
ລະບອບເສດຖະກິດຫມູນວຽນ ທີ່ກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບທຸລະ
ກິດຫມູນວຽນ, ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຈະ
ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບກາລະໂອກາດເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ,
ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ເກີດຜົນຜົນປະໂຫຍດ ຈາກນະໂຍບາຍ
ຂອງລັດຖະບານຕາມທີ່ວາງໄວ້ ແລະ ໃຫ້ນັກລົງທຶນມີແຮງຈູງໃຈ
ທີ່ຈະແຈ້ງ ໃນການສ້າງຕັ້ງການດຳເນີນທຸລະກິດຫມູນວຽນ. ການ
ຈັດຫມວດໝູ່ຄວນສອດຄ່ອງກັບຕົວຢ່າງຈາກສາກົນທີ່ມີຢູ່ເຊັ່ນ:
ລະບົບການຈັດຫມວດໝູ່ຂອງ ສະຫະພາບເອີຣົບ ສຳລັບເສດຖະ
ກິດຫມູນວຽນ ຫຼື ການຈັດຫມວດໝູ່ເສດຖະກິດຫມູນວຽນຂອງ
ສິງກະໂປ, ເນື່ອງຈາກວ່າສິ່ງນີ້ຈະເປັນການອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ໃຫ້ແກ່ການປະສານງານລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງ
ຕະຫລາດສາກົນທີ່ມີມູນຄ່າສູງ.
ລັດຖະບານ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ພວມດຳເນີນ
ກິດຈະກຳ ແລະ ໂຄງການກ່ຽວກັບເສດຖະກິດວົງວຽນ ຢູ່ ສປປ
ລາວ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຍັງເຫັນວ່າການປະສານງານໂຄງການ
ຍັງອ່ອນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ໂຄງການບໍ່ມີປະສິດທິພາບ, ມີການທັບ
ຊ້ອນກັນ ແລະ ການແຂ່ງຂັນບູລິມະສິດຂອງບັນດາພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ. ຕົວຢ່າງ, ບັນດາກະຊວງຂອງລັດຖະບານ ແລະ ອົງການ
ແຖວໜ້າຂອງ ສປປ ລາວ ມັກຈະແຂ່ງຂັນກັນຍາດແຍ່ງນຳໃຊ້
ຊັບພະຍາກອນ ເຊິ່ງຈຳກັດແຮງຈູງໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການຮ່ວມມື
ໃນໂຄງການລິເລີ່ມຮ່ວມກັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໂຄງການສະຫນັບ
ສະຫນູນຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນຈໍານວນຫລາຍ ໄດ້ຖືກອອກແບບ ແລະ
ປະຕິບັດໂດຍຂາດການພິຈາລະນາຢ່າງຖີ່ຖ້ວນ ອັນເນື່ອງມາຈາກ
ໂຄງການໃນປະຈຸບັນ ຫຼື ອະດີດ ທີ່ດໍາເນີນໂດຍ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ
ອື່ນໆ.
ນັກລົງທຶນທີ່ຈະເປັນນັກລົງທຶນໃນການພັດທະນາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບເສດຖະກິດຫມູນວຽນ ຍັງຂາດການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານ
ນະໂຍບາຍທີ່ພຽງພໍ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງທາງດ້ານການເງິນເພື່ອເຮັດ
ໃຫ້ການຕັດສິນໃຈລົງທຶນ. ການບັງຄັບໃຊ້ນິຕິກໍາທີ່ອ່ອນແອໃນ
ຂົງເຂດເຊັ່ນ: ວັດຖຸອັນຕະລາຍແລະການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ ສ້າງ
ອຸປະສັກເພີ່ມເຕີມຕໍ່ການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດແບບຫມູນວຽນ.
ການສ້າງແຜນງານເສດຖະກິດຫມູນວຽນຂອງ ສປປ ລາວ ຈະເປັນ
ບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນ ໃນການສະຫນອງວິໄສທັດທີ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ຮັດ
ແໜ້ນເສັ້ນທາງກ້າວໄປສູ່ການຫັນປ່ຽນ. ແຜນງານທີ່ວາງໄວ້ ຄວນ
ຈະລວມເອົາບຸລິມະສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະ
ກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ, ພ້ອມທັງກາລະໂອກາດໃນການຮ່ວມມື
ພາຍໃນ, ລະຫວ່າງອົງການລັດ, ພາກເອກະຊົນ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ,
ສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ສຳ
ຄັນອື່ນໆ.

ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ຕັດສິນ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ຈະເຂົ້າໃຈໃນການ
ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຂະບວນການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເສດຖະກິດຫມູນ
ວຽນໃນ ສປປ ລາວ ເປັນຢ່າງດີ, ແຕ່ຄຳສັບຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: 'ຄວາມ
ຍືນຍົງ' ຫຼື 'ການລົງທຶນທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ' ແລະ 'ເສດຖະ
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3.30. ການລິ ເ ລີ ່ ມ ເສດຖະກິ ດ ຫມູ ນ ວຽນໃນປະຈຸ ບ ັ ນ
ຫລາຍຂໍ້ລິເລີ່ມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ກ່ອນໜ້ານີ້ ໃນບົດກ່ຽວກັບ
ຜະລິດຕະພັນທີ່ໄຫລວຽນຕາມເສດຖະກິດ, ຜະລິດຕະພັນທີ່
ມີອາຍຸການໃຊ້ງານຍາວນານ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ຫມົດອາຍຸ
ນັ້ນ ກ່ຽວຂ້ອງໃນດ້ານນະໂຍບາຍ, ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບາງຄັ້ງກໍ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບດ້ານການເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ ແລະ ການສຶກສາ. ເຊິ່ງຍັງ
ມີການລິເລີ່ມບາງຢ່າງທີ່ມີອົງປະກອບດ້ານນະໂຍບາຍ, ການສຶກສາ
ຫຼື ດ້ານວິທະຍາສາດທີ່ສໍາຄັນ.
3.31. ໂອກາດໃນການຫຼ ຸ ດ ຜ່ ອ ນທາດອາຍເຮື ອ ນແກ້ ວ ແບບ
ຫມູ ນ ວຽນ
ຂໍ້ປະຕິບັດ 4 ຂໍ້ ຂອງພາກລັດໄດ້ຖືກສະເໜີ ທີ່ສຸມໃສ່ການສ້າງ
ຄວາມຕ້ອງການສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຂອງຮູບແບບເສດຖະ
ກິດຫມູນວຽນ ຜ່ານການຈັດຊື້ຂອງພາກລັດ, ການປະຕິຮູບດ້ານ
ພາສີ, ການສ້າງແຜນງານເສດຖະກິດຫມູນວຽນ ແລະ ການສຶກສາ
ຂັ້ນສູງກ່ຽວກັບເສດຖະກິດຫມູນວຽນ.
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ໂຮງໝໍ ເ ພື ່ ອ ນລາວສໍ າ ຫຼ ັ ບ ເດັ ກ ນ້ ອ ຍ
ໂຮງໝໍ ເ ດັ ກ ໄດ້ ຮ ່ ວ ມມື ໃ ນການຈັ ດ ການສິ ່ ງ ເສດເຫຼ ື ອ ກັ ບ ສຸ ຂ ະອະ
ນາໄມ
ໂຮງໝໍເພື່ອນລາວສໍາຫຼັບເດັກນ້ອຍຢູ່ແຂວງ ຫລວງພະບາງ ໄດ້ເຮັດວຽກ
ຮ່ວມກັບອົງການອະນາໄມໂລກໃນການປັບປຸງການຈັດການສິ່ງເສດເຫຼືອ,
ຮອງຮັບເອົາການຜະລິດໃຊ້ຄືນ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບນໍ້າ ແລະ ດ້ານສຸ
ຂະອະນາໄມ.431ໃນປີ 2005, ນັກວິຊາການຄົນຍີ່ປຸ່ນໄດ້ຄາດຄະເນສິ່ງ
ເສດເຫຼືອຈາກຂະແຫນງສາທາລະນະສຸກໃນ ສປປ ລາວ, ໃນເທດສະບານ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ມີຈໍານວນ 0.62 ກິໂລ/ຕຽງ/ມື້ ແລະ ໃນແຂວງ
ບໍລິຄໍາໄຊ 0.38 ກິໂລ/ຕຽງ/ມື້. 432

ສະຖາບັ ນ ເຕີ ບ ໂຕສີ ຂ ຽວຂອງໂລກ (GGGI)
ທະນາຄານຂີ ້ ເ ຫຍື ່ ອ ທີ ່ ໂ ຮງຮຽນ
ສະຖາບັ ນ ເຕີ ບ ໂຕສີ ຂ ຽວຂອງໂລກໄດ້ ລ ິ ເ ລີ ່ ມ ສ້ າ ງທະນາຄານຂີ ້
ເຫຍື ່ ອ ທີ ່ ສ າມາດຜະລິ ດ ໃຊ້ ຄ ື ນ ໃນໂຮງຮຽນໃນນະຄອນຫລວງ
ວຽງຈັ ນ . ພ້ ອ ມທັ ງ ດໍ າ ເນີ ນ ໂຄງການບັ ນ ລຸ ສ ິ ່ ງ ເສດເຫຼ ື ອ ໃຫ້ ເ ປັ ນ
ເປັ ນ ສູ ນ ໂດຍໃຫ້ ໄ ວໜຸ ່ ມ ນໍ າ ໃຊ້ ວ ິ ທ ີ ສ ້ າ ງສັ ນ ເພື ່ ອ ແກ້ ໄ ຂບັ ນ ຫາ
ສິ ່ ງ ແວດລ້ ອ ມ ຜ່ າ ນການຈັ ດ ການສິ ່ ງ ເສດເຫຼ ື ອ .

Agro-ecology Learning Alliance in Southeast
Asia (ALiSEA)
ການເຜີ ຍ ແຜ່ ຄ ວາມຮູ ້ ແລະ ການສຶ ກ ສາດ້ າ ນການກະສິ ກ ໍ າ
ປ່ າ ໄມ້ ແ ບບປະສົ ມ ປະສານ
ການລິເລີ່ມລະບົບກະສິກໍາປ່າໄມ້ອື່ນໆ ລວມມີ: Agro-ecology
Learning Alliance in Southeast Asia (ALiSEA)433 ແລະ
Agro-Biodiversity Initiative ໃນ ສປປ ລາວ (TABI).434 The
IDEP Foundation, PERMATIL ແລະ GreenHand. ພ້ອມທັງ
ສ້າງຄູ່ມືກະສິກໍາແບບຍືນຍົງ435 ສໍາຫຼັບ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2019.

ມະຫາວິ ທ ະຍາໄລແຫ່ ງ ຊາດ
ສູ ນ ເຝິ ກ ອົ ບ ຮົ ມ ການຈັ ດ ການສິ ່ ງ ເສດເຫຼ ື ອ ປລາສຕິ ກ

ຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເປີດ
ສູນເຝິກອົບຮົມການຈັດການສິ່ງເສດເຫຼືອປລາສຕິກ ໂດຍຮ່ວມມືກັບ
ມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆໃນເອີຣົບ ແລະ ປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ບໍລິສັດ
ເອກະຊົນຈາກປະເທດລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ.437

ກະຊວງກະສິ ກ ຳ ແລະ ປ່ າ ໄມ້
ການສຶ ກ ສາ ແລະ ການຄົ ້ ນ ຄວ້ າ ແລະ ການພັ ດ ທະນາເພື ່ ອ ຢຸ ດ ຕິ
ການໃຊ້ ຢ າກໍ າ ຈັ ດ ສັ ດ ຕູ ພ ື ດ
ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຢາກໍາຈັດສັດຕູພືດປີ 2017, ມາດຕາ 37ໄດ້
ກຳນົດໃຫ້ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສ້າງຫຼັກສູດການຄຸ້ມຄອງຢາກໍາຈັດສັດຕູ
ພືດຕາມແບບການປະຕິບັດທີ່ດີ ແລະ ສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການ
ພັດທະນາເພື່ອຮອງຮັບການທົດແທນຢາກໍາຈັດສັດຕູພືດແບບເທື່ອລະກ້າວ
ດ້ວຍທາງເລືອກທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ.438

ກົ ມ ອຸ ດ ສາຫະກໍ າ ແລະ ຫັ ດ ຖະກໍ າ
ເຈ້ ຍ ຈາກໄມ້ ຖ ູ ່ ທ ີ ່ ໃ ຊ້ ແ ລ້ ວ

ກົມອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການ
ຄ້າ ກໍາລັງສ້າງບົດແນະນໍາການກວດກາປະສິດທິພາບພະລັງງານສຳລັບ
ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຍຸດທະສາດດ້ານນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຊີວະພາບ. ເຊິ່ງມີການ
ດໍາເນີນງານຮ່ວມກັບບັນດາໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາເຊັ່ນ: ໂຮງງານປຸງແຕ່ງ
ເກືອເວີນຄໍາເພື່ອນໍາໃຊ້ອຸປະກອນການຍ່ອຍສະຫລາຍຂອງຊີວະມວນ. ບໍລິ
ສັດຄໍາມ່ວນຊີມັງລາວ ສະຫນັບສະຫນູນການສ້າງຖົງຊີມັງຈາກປລາສຕິກ
ທີ່ໃຊ້ແລ້ວ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການຫມູນວຽນໜ້ອຍ, ແຕ່ກໍມີການນໍາ
ໃຊ້ເຊື້ອໄຟຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອໃນການຜະລິດຊີມັງ. ບໍລິສັດໄມ້ຖູ່ຢູ່ເມືອງສັງ
ທອງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ໃນການຜະລິດເຈ້ຍບູຊາຈາກໄມ້ຖູ່ທີ່ໃຊ້ແລ້ວ.

ສະມາຄົ ມ ປະຊາຊາດອາຊີ ຕ າເວັ ນ ອອກສ່ ຽ ງໃຕ້ (ອາຊຽນ)
ໂຮງຮຽນທີ ່ ເ ປັ ນ ມິ ດ ກັ ບ ສິ ່ ງ ແວດລ້ ອ ມ

ໂຄງການໂຮງຮຽນທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງສະມາຄົມປະຊາຊາດອາຊີ
ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ໄດ້ແນ່ໃສ່ໃຫ້ບັນດາໂຮງຮຽນມີຄວາມ
ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມຫລາຍຂຶ້ນ. ເຊິ່ງໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໂດຍມີຄະນະປະຕິບັດງານຂອງອາຊຽນດ້ານ
ການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໂຄງການດັ່ງກ່າວ.436
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3.32. 	
ພາກລັ ດ

ລາຍລະອຽດຂອງຍຸ ດ ທະສາດ
ການຈັດຊື້ແບບຫມູນວຽນ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການນຳໃຊ້
ເງື່ອນໄຂຈາກເສດຖະກິດຫມູນວຽນ ເຂົ້າໃນການຈັດຊື້ສິນຄ້າ
ແລະ ການບໍລິການ. ຂໍ້ປະຕິບັດນີ້ມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການ
ເລືອກຜະລິດສີນຄ້າແບບຍືນຍົງ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ຍືນຍົງໃນ
ຂະບວນການຈັດ.439 ຕົວຢ່າງຂອງເງື່ອນໄຂລວມທັງ ການຫຼຸດຜ່ອນ
ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຕະຫລອດໄລຍະວົງຈອນຂອງການ
ລົງທຶນ ເຊິ່ງຈໍາເປັນເລືອກໃຊ້ ວັດສະດຸທີ່ສາມາດນຳກັບມາໃຊ້ຄືນ
ໃໝ່ ຫຼື ຊັບພະຍາກອນທີ່ສາມາດຜະລິດຄືນໃໝ່ ຫຼື ພາຊະນະຫຸ້ມຫໍ່
ທີ່ສາມາດຍ່ອຍສະຫລາຍໄດ້.
ງົບປະມານຂອງ ສປປ ລາວ ປະມານ 3,420 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ
ເຊິ່ງລັດຖະບານໄດ້ຈັດສັນງົບປະມານ 286 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ
ເພື່ອພັດທະນາພື້ນຖານໂຄ່ງລ່າງ ແລະ ວຽກສາທາລະນະໃນປີ
2018.440 ການລົງທຶນຂອງພາກລັດໃສ່ໃນການພັດທະນາພື້ນຖານ
ໂຄງລ່າງ ຈະສ້າງມົນລະພິດໃນຊ່ວງໄລຍະການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການ
ສ້າງວັດສະດຸກໍ່ສ້າງປະມານ 143,000 ໂຕນ (tCO2e) ແລະ
ຕ້ອງການຂຸດຄົ້ນວັດຖຸດິບກໍ່ສ້າງປະມານ 800,000 ໂຕນ.441
ເມື່ອອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການວັດຖຸດິບຂອງທາງລົດໄຟ ບໍ່ເຕັນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ປຽບທຽບໃສ່ຄວາມຕ້ອງການວັດຖຸ
ດິບຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟຂອງປະເທດສະວີເດັນແລ້ວ,442 ປະເທດສະ
ວີເດັນ ຈະນຳໃຊ້ວັດຖຸດິບປະມານເຄິ່ງຫນື່ງ ຂອງ 800,000 ໂຕນ/
ປີເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ.
ຖ້າຫາກວ່າລັດຖະບານນຳໃຊ້ ເງື່ອນໄຂເສດຖະກິດຫມູນວຽນຕ່າງ
ໆ ເພື່ອອອກໃບອະນຸຍາດ ໃນການລົງທຶນໃສ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
ແລະ ການສໍາປະທານ. ງົບໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ
ລະຫວ່າງ ຈາກຕ່າງປະເທດ ສາມາດຂັບເຄື່ອນ ການອອກແບບ,
ການລົງທຶນ ແລະ ການປະດິສ້າງ ແບບຫມູນວຽນໄດ້. ນອກຈາກ
ນີ້, ການຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ລັດຖະບານອາດຈະເນັ້ນຫ
ນັກໃສ່ການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຈາກການລົງທຶນ
ໃສ່ໂຄງການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂະຫນາດໃຫຍ່ໄດ້.
ຕົ ວ ຢ່ າ ງຈາກສາກົ ນ
ປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ເຊັ່ນ: ປະເທດ ໄທ, ມາເລເຊຍ
ແລະ ສິງກະໂປ ກໍາລັງນໍາໃຊ້ການຈັດຊື້ສີຂຽວ. ຫຼັກການການຈັດ
ຊື້ແບບຫມູນວຽນສາມາດລວມເຂົ້າໃນໂຄງການການຈັດຊື້ສີຂຽວ
ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ໃນທາງປະຕິບັດ, ຫຼັກການການຈັດຊື້ແບບຫມູນວຽນ
ບາງຫຼັກການແມ່ນອາດຈະເປັນສ່ວນຫນື່ງຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ
ຢູ່ແລ້ວ.
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງ
ປະເທດ ໄທ ໄດ້ແນະນໍາແຜນການສົ່ງເສີມການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງສີຂຽວ
ຂອງພາກລັດໃນປີ 2005. ແຜນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ກວມເອົາໄລຍະປີ
2008-2011 ແລະ ແນໃສ່ການເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດຖະບານ
ໃນດ້ານຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການ. ໄລຍະທີສອງກວມເອົາ
ໃນຊ່ວງ 2013-2016 ແລະ ຂະຫຍາຍ ຜະລິດຕະພັນໃຫ້ກວມ
ລວມເອົາຫລາກຫລາຍປະເພດ ແລະ ໃນໄລຍະທີສາມ ກໍ່ຂະຫຍາຍ
ກຸ່ມເປົ້າຫມາຍໄປຍັງໜ່ວຍງານທ້ອງຖິ່ນ, ພາກທຸລະກິດເອກະຊົນ
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ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ.443 ພາຍໃນປີ 2016, ລັດຖະບານໄດ້
ລາຍງານວ່າມີທາດອາຍກາກບອນ 52,406 ໂຕນ ໃນການ
ຫຼີກເວັ້ນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ,444 ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນສອງ
ເທົ່າຈາກປີ 2014.
ແຜນການສົ່ງເສີມການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງສີຂຽວຂອງພາກລັດຂອງ
ປະເທດ ໄທ ປະກອບມີ:
• ເປົ້າຫມາຍສະເພາະສໍາຫຼັບການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງສີຂຽວ;
• ລາງວັນສໍາລັບຫ້ອງການທີ່ມີການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງສີຂຽວຂອງ
ພາກລັດ;
• ລາງວັນສໍາລັບຜູ້ຜະລິດ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ສະຫນອງ
ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການສີຂຽວຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ;
• ເປົ້າຫມາຍ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດທີ່ຕິດພັນກັບການປະຕິບັດແຜນການ
ສົ່ງເສີມການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງສີຂຽວຂອງພາກລັດ, ລວມເຖິງ
ການວັດແທກລາຍຈ່າຍແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນສີຂຽວ
ແລະ ການຈັດຊຶ້ຈັດຈ້າງສີຂຽວນີ້ ສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການ
ປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວໄດ້;
• ຮູບແບບການຈັດການຂໍ້ມູນການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງສີຂຽວແບບເອ
ເລັກໂຕຣນິກ;
• ຖານຂໍ້ມູນຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການສີຂຽວ;445
ແລະ,
• ການຝຶກອົບຮົມ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ປະເທດ ໄທບໍ່ໄດ້ມີການຈັດສັນງົບປະມານສະເພາະ
ສໍາຫຼັບການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງສີຂຽວຄືດັ່ງຕ່າງຈາກປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ.446
ສະຖາບັນແຫ່ງຊາດໃນປະເທດເນເທີແລນ ໄດ້ມີການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ
ຢູ່ໃນປະເທດ ໂດຍການຈັດການຝຶກອົບຮົມ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ
ແລກປ່ຽນປະສົບການ.447 ສະຖາບັນໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ໃນການສ້າງ
ຄວາມຕ້ອງການໃນການນຳໃຊ້ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການແບບ
ຫມູນວຽນ ເພື່ອຫັນປ່ຽນໄປສູ່ເສດຖະກິດຫມູນວຽນ.448 ຈາກ
ຂໍ້ຕົກລົງ Green deal ເຫັນວ່າ ບັນດາທະນາຄານ ແລະ ບໍລິສັດ
ໃຫຍ່ ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນ ກ່ຽວກັບການເຮັດເປັນ
ການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງແບບຫມູນວຽນ.449
ໃນປີ 2015, ອົງການປົກປັກຮັກສາສີ່ງແວດລ້ອມຂອງສະຫະ
ປະຊາຊາດ (UNEP) ໄດ້ກໍານົດຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງລະບົບການ
ບໍລິການການຈັດຊື້ສິນຄ້າ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ
ຈາກການຈັດຊື້ສາທາລະນະ.450 ຕົວຢ່າງຈາກສາກົນ, ໃນ
ເທດສະບານ ມີລະບົບການຈັດຊື້ການບໍລິການທີ່ທັນສະໄຫມ ແລະ
ຕິດຕັ້ງດອກໄຟໃນບັນດາເມືອງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ເມືອງຂອງ ບີໂລ ໂຮຣີ
ຊອນ (Belo Horizonte).451
ຂອບນະໂຍບາຍ
ລະບຽບການວ່າດ້ວຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ປະກອບມີ: ກົດຫມາຍ
ວ່າດ້ວຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ປີ 2017 ເຊິ່ງໄດ້
ກຳນົດຂອບນິຕິກຳສຳລັບ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ,452
ແລະ ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ປີ 2019 ເຊິ່ງໄດ້ກວມເອົາ
ບັນດາຫຼັກການ, ຂັ້ນຕອນ, ເງື່ອນໄຂ ສຳລັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
ດ້ວຍທຶນຂອງລັດ.
ທັງກົດຫມາຍ ແລະ ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງ
ລັດຖະບານ ກວມເອົາພຽງແຕ່ 'ທຸລະກິດທົ່ວໄປ' ແລະ ເນັ້ນໃສ່ຕົ້ນ
ທຶນ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ຫຼື
Circular GHG mitigation opportunities in Lao PDR

ມີນະໂຍບາຍຈູງໃຈໃຫ້ແກ່ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ຮູບແບບເສດຖະ
ກິດຫມູນວຽນ. ນອກຈາກນີ້, ການສະຫນັບສະໜຸນ ຂອງ World
Bank ໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງລັດຖະບານ ໂດຍຜ່ານໂຄງການ
ປະຕິຮູບການຄຸ້ມຄອງການເງິນຂອງລັດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ( the
Lao PDR Public Finance Management Reform
Project) 453 ກໍ່ບໍ່ໄດ້ສຸມໃສ່ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສີຂຽວ ຫຼື ການ
ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ທີ່ເປັນລັກສະນະ ເສດຖະກິດຫມູນວຽນ.
ກໍ ລ ະນີ ທ ຸ ລ ະກິ ດ
ດ້ານການເງິນຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແບບຫມູນວຽນປະເມີນໄດ້
ພຽງກໍລະນີສະເພາະເທົ່ານັ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າລັດຖະບານຈະເສຍຄ່າ
ໃຊ້ຈ່າຍໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ເນື່ອງຈາກການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແບບຫມູນ
ວຽນຈະມີການນໍາໃຊ້ເງິນໃນກອງທຶນ ສໍາລັບການຈັດຊື້ສິນຄ້າ
ແລະ ການບໍລິການ, ແຕ່ກໍ່ເປັນວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບຫລາຍກ່
ວານະໂຍບາຍອື່ນໆເຊັ່ນ: ເງິນອຸດຫນູນ ໃນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ພາກ
ເອກະຊົນສ້າງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການແບບຫມູນວຽນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແບບຫມູນວຽນຍັງສາມາດຫຼຸດ
ຜ່ອນການໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດຖະບານໃນໄລຍະຍາວໂດຍການຫຼີກ
ລ່ຽງຜົນກະທົບທາງລົບພາຍນອກຂອງ ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າແບບເສັ້ນ
ຊື່ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ທົນທານ ທີ່ຕໍ່ໃຫ້ເມື່ອຫມົດ
ອາຍຸການໃຊ້ງານກໍ່ຍັງສາມາດສ້າງມູນຄ່າໄດ້. ສັນຍາຫມູນວຽນ,
ທີ່ເນັ້ນສະຫນອງການບໍລິການແທນການນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ ເຊິ່ງ
ສອດຄ່ອງຕາມສັນຍາກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການໃນການຫຼຸດຜ່ອນ
ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ. ເຊິ່ງຍັງຊ່ວຍໃຫ້
ຜູ້ສະຫນອງການບໍລິການສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນການ
ເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນວັດສະດຸ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາ.
ແຕ່ເມື່ອຮູບແບບທຸລະກິດຂອງຜູ້ສະຫນອງການບໍລິການສຸມໃສ່
ການຂາຍຜະລິດຕະພັນໃຫ້ໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດ ກໍ່ຈະຂັດກັບຝ່າຍຊື້ຈັດ
ແລະ ເປົ້າຫມາຍໃນການຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ.454

•
•
•

ງ່າຍຂຶ້ນ;
ສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນັກງານຈັດຊື້ ແລະ ພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ;
ໍາໃຊ້ລະບົບການຕິດຕາມເພື່ອຮັບປະກັນຜົນກະທົບທາງດ້ານ
ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;455 ແລະ
ການລິເລີ່ມໂຄງການທົດລອງເພື່ອເສີມສ້າງປະສົບການ.

ຜົ ນ ກະທົ ບ
ການຄາດຄະເນລຸ່ມນີ້ ແມ່ນອີງໃສ່ງ ົບປະມານຂອງລັດ ໃນປີ 2020
ທີ່ມີເຖິງ 3,42 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ. ໂດຍທົ່ວໄປແລະ ມູນຄ່າຈໍາ
ນວນນີ້ຈະສາມາດຜະລິດໄດ້ປະມານ 640,000 tCO2e ຜ່ານ
ການຜະລິດວັດສະດຸ ແລະ ໃນລະຫວ່າງການກໍ່ສ້າງ.456
ບໍ່ມີຕົວແທນສໍາຫຼັບການຫຼຸດຜ່ອນທ່າແຮງຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
ແບບຫມູນວຽນ, ແຕ່ສົມມຸດວ່າ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແບບຫມູນ
ວຽນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍກາກບອນຂອງລາຍຈ່າຍ
ຂອງລັດຖະບານໄດ້ 20% , ສິ່ງນີ້ຈະເປັນທ່າແຮງການຫຼຸດຜ່ອນ
129,000 ໂຕນ (tCO2e)/ປີ. ການເພີ່ມຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແບບຫ
ມູນວຽນໂດຍຄູ່ຮ່ວມການລົງທຶນ ແລະ ພິຈາລະນາການລົງທຶນຂອງ
ຕ່າງປະເທດໃນທາງລົດໄຟ ບໍ່ເຕັນ - ນະຄອນຫລງວຽງຈັນ ຈະ
ຊ່ວຍເພີ່ມທ່າແຮງດັ່ງກ່າວໄດ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜົນກະທົບນີ້ທັບຊ້ອນກັນຂໍ້ປະຕິບັດ ເຊັ່ນ: ການ
ນຳໃຊ້ຂີ້ເຖົ່າລອຍ ທົດແທນປູນເມັດໃນການຜະລິດຊີມັງ, ການ
ສົ່ງເສີມການກໍ່ສ້າງທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້, ການນຳໃຊ້ຄືນໃໝ່ ແລະ
ຜະລິດໃຊ້ຄືນສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການຮື້ຖອນ.
ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຈະບໍ່ຖືກລວມເຂົ້າໃນການຄາດຄະເນການຫຼຸດຜ່ອນ
ຜົນກະທົບຂອງທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ແລະ ການຈັດຕັ້ງດໍາເນີນ
ການເສດຖະກິດຫມູນວຽນໃນ ສປປ ລາວ.

ຂັ ້ ນ ຕໍ ່ ໄ ປ
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແບບຫມູນວຽນໃນ ສປປ ລາວ ສາມາດດໍາເນີນ
ການໄດ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
• ການເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ກຳນົດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສີຂຽວເຂົ້າໃນ
ນະໂຍບາຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງລັດຖະບານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ
ໂດຍອີງຕາມຕົວຢ່າງຂອງທ້ອງຖິ່ນເຊັ່ນ: ແຜນການສົ່ງເສີມ
ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ສີຂຽວຂອງລັດຖະບານປະເທດໄທ ຫຼື
ແນວທາງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສີຂຽວຂອງລັດຖະບານປະເທດ
ມາເລເຊຍ;
• ການສ້າງຂອບກົດຫມາຍໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະຫ
ນັບສະຫນູນຈາກລັດຖະບານແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນຫລາຍ;
• ການພັດທະນາມາດຖານຜະລິດຕະພັນທີ່ຈະແຈ້ງ ແລະ
ໂຄງການ ກາຫມາຍຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂະບວນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງສີຂຽວຂອງພາກລັດ

ທ່ າ ແຮງການຫຼ ຸ ດ ຜ່ ອ ນ GHG (ລ້ າ ນໂຕນ (MtCO 2 e)/ປີ )
2030
2040
2050

0.14
0.14
0.15

This mitigation potential overlaps with that in Inter ventions 1 to 11.
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3.33. ຂໍ ້ ປ ະຕິ ບ ັ ດ ທີ 13: ຈັ ດ ລະບຽບລະບົ ບ ການເກັ ບ
ອາກອນ ເພື ່ ອ ໃຫ້ ສ ອດຄ່ ອ ງກັ ບ ການພັ ດ ທະນາແບບຍື ນ ຍົ ງ

ລາຍລະອຽດຂອງຍຸ ດ ທະສາດ
ຈາກການສຶກສາໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຢູ່ໃນປະເທດບັງກະລາເທດຊີ້ໃຫ້
ເຫັນວ່າ ຫລາຍປະເທດໄດ້ບູລິມະສິດການເກັບພາສີສິ່ງແວດລ້ອມ
ຫລາຍກວ່າການເກັບອາກອນລາຍໄດ້ ເພື່ອເປັນແຫຼ່ງລາຍຮັບຂອງ
ລັດຖະບານ ແລະ ສາມາດເປັນຕົວວັດແທກໃຫ້ປະເທດບັນລຸເປົ້າຫ
ມາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.457 ທ່ານ ອອງໂຕນີໂອ ກຸເຕີເຣສ
(António Guterres) ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຂອງອົງການສະຫະ
ປະຊາຊາດ ໄດ້ກ່າວວ່າ, "ພວກເຮົາຄວນເກັບພາສີມົນລະພິດ, ບໍ່
ຄວນເກັບພາສີອາກອນລາຍໄດ້ຂອງຄົນ".458 ພາສີສຳຫຼັບທາດກາກ
ບອນແມ່ນ ພາສີມົນລະພິດຫຼັກໆ ທີ່ຕ້ອງເກັບ. ຈາກການສຶກສາ
ຂອງທະນາຄານໂລກພົບວ່າ ການເກັບອາກອນທາດອາຍກາກ
ບອນ 30 ໂດລາສະຫະລັດ/ໂຕນ (CO2e) ຈະສ້າງລາຍຮັບພຽງພໍ
ເພື່ອເພີ່ມການຊ່ວຍເຫຼືອຕໍ່ສັງຄົມໃນ 60 ປະເທດໃນປະຈຸບັນ.459
ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ ການເກັບພາສີ 0.12 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ລິດຕໍ່
ນໍ້າມັນກາຊວນ ແລະ ນໍ້າມັນສາມາດປິດຊ່ອງຫວ່າງງົບປະມານໃນ
ອະດີດ ແລະ ຂໍ້ກໍານົດດ້ານການລົງທຶນສໍາຫຼັບການບໍາລຸງຮັກສາ
ເສັ້ນທາງ.460
ຂໍ້ມູນສະຖິຕິຈາກທະນາຄານໂລກຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ, ການຫວ່າງງານ
ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຢູ່ທີ່ 23% ໃນປີ 2020 ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຈາກ 16% ໃນທ້າຍປີ 2019. ຂະແຫນງ ການບໍລິການ
ສ່ວນໃຫຍ່, ລວມທັງ ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການຂົນສົ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບຈາກການຈຳກັດການເດີນທາງ ແລະ ການປິດປະເທດ
ເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດພະຍາດ COVID-19.461 ອີງຕາມ
ຂໍ້ມູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປ ລາວໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ອັດຕາ
ການວ່າງງານໃນປີ 2020 ແມ່ນຍັງຢູ່ທີ່ 9.4% .462
ສປປ ລາວ ໄດ້ເກັບພາສີລາຍຮັບໃນອັດຕາ 0% ສໍາຫຼັບຜູ້ທີ່ມີ
ລາຍຮັບປະຈໍາປີຕໍ່າກວ່າ 1,626 ໂດລາສະຫະລັດ ຫາ 25% ສໍາ
ຫຼັບຜູ້ລາຍຮັບປະຈໍາປີທີ່ສູງກວ່າ 81,316 ໂດລາສະຫະລັດ.463
ຢູ່ໃນປະເທດທີ່ມີອັດຕາການຫວ່າງງານເພີ່ມຂຶ້ນ, ການເກັບພາສີ
ລາຍໄດ້ຈາກການຈ້າງງານ ອາດຈະຂັດກັບຈຸດປະສົງຂອງການສ້າງ
ວຽກເຮັດງານທຳ. ສປປ ລາວ ກໍາລັງສຸມໃສ່ການຂະຫຍາຍຕົວ
ຂອງເສດຖະກິດ ໂດຍອີງໃສ່ການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ ການລົງທຶນໃສ່ການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການ
ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ.464
ການຍົກເລີກພາສີຈາກການຈ້າງງານ ແລະ ເລືອກເກັບພາສີມົນ
ລະພິດ ແລະ ການເກັບພາສີຈາກການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຫລາຍ
ເກີນໄປ ຈະເປັນວິທີຫນື່ງໃນການສ້າງຄວາມສົມດຸນທາງດ້ານ
ງົບປະມານ ເພື່ອຊ່ວຍຫັນປ່ຽນຈາກການພັດທະນາເສດຖະກິດທີ່
ເນັ້ນໃສ່ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ເປັນການພັດທະນາທີ່ສຸມໃສໍ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ. ການເກັບພາສີມົນລະພິດຈາກທາດອາຍ
ກາກບອນ ຈະເປັນວິທີທີ່ດີເພື່ອຊ່ວຍຫຼຸດປະລິມານຂອງມົນລະ
ພິດຂອງທາດການບອນລົງ 465 ແລະ ສອດຄ່ອງກັບການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໃນເຂດພາກພື້ນ, ເຊັ່ນ: ປະເທດ ຈີນ, ຫວຽດນາມ ແລະ
ໄທ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ ກຳນົດລາຄາກາກ
ບອນ (Carbon Pricing Schemes) ໃນລະດັບປະເທດ
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ແຫ່ງຊາດ ແລະ ລະດັບຂົງເຂດ.466 ການນຳໃຊ້ການກຳນົດລາຄາ
ທາດອາຍກາກບອນໃນ ສປປ ລາວ ຍັງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ
ສ່ຽງຈາກການເກັບສີຈາກປະເທດອື່ນ ເນື່ອງຈາກການສົ່ງອອກ
ສິນຄ້າທີ່ມີກາກບອນສູງ. ຈໍານວນປະເທດທີ່ມີເຄື່ອງມືກໍານົດລາຄາ
ທາດອາຍກາກບອນແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ ທີ່ກໍາລັງພິຈາລະນາການດັດປັບ
ຂອບເຂດກາກບອນ ເພື່ອປົກປ້ອງຄວາມທະເຍີທະຍານຂອງການ
ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍກາກບອນ ແຫ່ງຊາດ.467, 468
ສປປ ລາວ ສາມາດພິຈາລະນາການປົກປ້ອງສະພາບແວດລ້ອມ
ຂອງປະເທດ ໂດຍການຈຳກັດການນຳເຂົ້າສິນຄ້າທີ່ມີທາດກາກ
ບອນສູງ ເພື່ອໃຫ້ເປັນທາງເລືອກແບບຍືນຍົງ ແລະ ມີກາກບອນ
ໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ສິ່ງນີ້ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຈາກການເກັບພາສີ ຫຼື ການ
ຫ້າມນຳເຂົ້າສິນຄ້າທີ່ທຳລາຍສິ່ງແວດລ້ອມ. ເຖິງວ່າການຈຳກັດ
ການນຳເຂົ້າ ຈະເປັນບັນຫາທີ່ຖົກຖຽງກັນ ເນື່ອງຈາກວ່າມັນຈະ
ກະທົບຕໍ່ກະແສການນຳເຂົ້າ ແລະ ການສົ່ງອອກສິນຄ້າ, ອົງການ
ການຄ້າໂລກ (WTO) ຈະສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ ນະໂຍບາຍດ້ານ
ສິ່ງແວດລ້ອມ.469 (ສປປ ລາວ ເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການການຄ້າ
ໂລກ (WTO) ຕັ້ງແຕ່ປີ 2013 ເປັນຕົ້ນມາ.470)
ຖ້າທຸກຄົນຍອມຮັບ ການຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າຈາກພາສີທາດອາຍກາກ
ບອນ, ແຕ່ລັດຖະບານຕ້ອງຫຼຸດການເກັບພາສີລາຍຮັບລົງ ແລະ
ເພີ່ມການເກັບພາສີສິນຄ້າບາງປະເພດ.471 ນອກຈາກນີ້, ການນຳ
ໃຊ້ການເກັບພາສີພະລັງງານສາມາດປັບປຸງຂະແຫນງການເງິນຂອງ
ພາກລັດ.472 ລາຍຮັບຈາກການເກັບພາສີທາດອາຍກາກບອນ ຫຼື
ການເກັບພາສີສິນຄ້ານຳເຂົ້າທີ່ມີທາດອາຍກາກບອນສູງ ສາມາດ
ຊ່ວຍສົ່ງເສີມຜົນຜະລິດສິນຄ້າພາຍໃນປະເທດ ແລະ ການຜະລິດ
ແບບຍືນຍົງ ໂດຍສະເພາະພະລັງງານທົດແທນໄດ້.
ຕົ ວ ຢ່ າ ງຈາກສາກົ ນ
ຫລາຍປະເທດໄດ້ຮັບຮອງເອົາການປະຕິຮູບດ້ານພາສີສິ່ງແວດລ້ອມ
ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ. ການເກັບພາສີທາດ
ອາຍກາກບອນທີ່ແພງທີ່ສຸດໃນໂລກ ແມ່ນຢູ່ປະເທດສະວີເດັນ ເຊິ່ງ
ສາມາດເກັບພາສີມົນລະພິດທາດອາຍກາກບອນ (CO2e)ໄດ້
137 ໂດລາສະຫະລັດ/ໂຕນ.473 ນອກຈາກນັ້ນ, ປະເທດຍັງໄດ້ຫຼຸດ
ພາສີມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ກັບຂະແຫນງບໍລິການສ້ອມແປງ ເພື່ອສາມາດ
ຕໍ່ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງວັດຖຸໄດ້.474 ຄ່າພາສີທາດອາຍກາກບອນ
ທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນເຂດອາຊີແມ່ນ ຢູ່ໃນປະເທດຊຽງໄຮ ແລະ ກວາງ
ຕຸ້ງ ເຊິ່ງຢູ່ທີ່ 6 ໂດລາສະຫະລັດ/ໂຕນ (tCO2e). ນອກຈາກ
ເອີຣົບ ແລະ ອາເມຣິກາເໜືອ, ອາຟຣິກາໃຕ້ ກໍ່ມີການເກັບພາສີ
ທາດອາຍກາກບອນສູງທີ່ສຸດ ເຊິ່ງຢູ່ທີ່ 9 ໂດລາສະຫະລັດ/ໂຕນ
(tCO2e).475
ປະເທດ ສິງກະໂປ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ໜ່ວຍງານສະເພາະກິດ ດ້ານການ
ເງິນສີຂຽວ (GFIT) ເຊິ່ງນຳໂດຍ ອົງການການເງິນ ຂອງສິງກະໂປ
(MAS). ຫນື່ງໃນບັນດາໜ້າວຽກຂອງໜ່ວຍງານສະເພາະກິດນີ້
ແມ່ນ ເພື່ອພັດທະນາລະບົບໄຈ້ແຍກ ປະເພດ, ດ້ວຍນິຍາມ ແລະ
ມາດຖານທີ່ຊັດເຈນ ສໍາລັບທຸລະກິດສີຂຽວ.476
Ex’s tax ແມ່ນ ມູນນິທິປະເທດໂຮນລັງ ໄດ້ຊ່ວຍສົ່ງເສີມໃຫ້
ມີການປະຕິຮູບດ້ານພາສີອາກອນ ແລະ ຊ່ວຍສະຫນັບສະຫນູນ
ຫລາຍປະເທດ ໃຫ້ການວິເຄາະທາງດ້ານເສດຖະກິດຈາກ ຈາກ
ເກັບພາສີທາດອາຍກາກບອນ ແລະ ຫຼຸດພາສີອາກອນລາຍໄດ້ຈາກ
ການຈ້າງງານ. ມູນນິທິໄດ້ສຶກສາຫລາຍບັນຫາໃນ ປະເທດ ເອີຣົບ,
ແຟງລັງ, ໂຮນລັງ ແລະ ບັງກະລາເທດ.477
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ຂໍ້ມູນສະຖິຕິຈາກທະນາຄານໂລກຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ,
ການຫວ່າງງານຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຢູ່ທີ່ 23%
ໃນປີ 2020

ຂອບນະໂຍບາຍ
ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຍົກເອົານະໂຍບາຍການເງິນເປັນ
ເຄື່ອງມືທີ່ສຳຄັນໃນການຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອ, ມົນລະພິດ ແລະ
ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ.478 ກະຊວງການເງິນ (ກກງ) ກໍາ
ລັງສ້າງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ ພາສີທີ່ດິນ ແລະ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ
ອາກອນສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ພາຍໃນປີ
2025. ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍຮັບ (2019) ແລະ ຄຳ
ແນະນຳກ່ຽວກັບ ການໃຫ້ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ດ້ານ
ອາກອນ ກຳໄລ ແລະ ດ້ານຄ່າເຊົາ ຫຼື ຄ່າສຳປະທານທີ່ດິນ ຂອງລັດ
(2021) ໄດ້ກຳນົດນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ ບັນດາທຸລະກິດ ລວມທັງ
ການລົງທຶນໃນຂະແຫນງ ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ການແປຮູບ
ຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ. ພ້ອມນີ້ ຂະແຫນງການດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້
ນະໂຍບາຍຫຼຸດອາກອນຈາກລັດຖະບານ.

•

 ົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ (2019) ກ
ທຸລະກິດທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ນອນໃນເຂດທຸກຍາກ
ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ບໍ່ມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເອື້ອອຳນວຍ
ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນອາກອນກຳໄລ 10 ປີ, ແຕ່ຖ້າ
ນອນໃນເຂດທີ່ມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງເອື້ອອຳນວຍແມ່ນຈະໄດ້ຮັບ
ການຍົກເວັ້ນອາກອນກຳໄລ 4 ປີ.

ນະໂຍບາຍດ້ານອາກອນປະກອບມີດັ່ງນີ້:
• ກົດຫມາຍ ວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍຮັບ (2019) - ບໍລິສັດທີ່ນໍາ
ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສີຂຽວ ແມ່ນຕ້ອງເສຍອາກອນກໍາໄລຕໍ່າກວ່າ
(7%);
• ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍອາກອນຊົມໃຊ້ (2019) - ການນຳເຂົ້າ
ພາຫະນະທີ່ນຳໃຊ້ພະລັງງານສະອາດ (ໄຟຟ້າ, ພະລັງງານແສງ
ຕາເວັນ, ພະລັງງານລົມ ແລະ ພະລັງງານທົດແທນອື່ນ ໆ)
ແມ່ນໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍຈ່າຍອາກອນຊົມໃຊ້ທີ່ຕ່ຳກວ່າ (0 ຫາ
3%);479
• ກົດຫມາຍ ວ່າດ້ວຍ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (2018) - ການນໍາ
ເຂົ້າຜະລິດຕະພັນຈໍານວນຫນື່ງ ເຊັ່ນ: ວັດຖຸດິບທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນ
ການຜະລິດຝຸ່ນຊີວະພາບ ແລະ ອຸປະກອນ / ເຄື່ອງຈັກ ສໍາລັບ
ຂະແຫນງ ກະສິກໍາ ແມ່ນ ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍຍົກເວັ້ນອາກອນ
ມູນຄ່າເພີ່ມ,

ກໍ ລ ະນີ ທ ຸ ລ ະກິ ດ
ຮູບແບບທຸລະກິດຫມູນວຽນ ມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຈຳກັດໃຫ້
ໜ້ອຍລົງ. ສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະນຳໄປສູ່ເສດຖະເສດຖະກິດຫມູນວຽນ
ແມ່ນ ນະວັດຕະກຳໃໝ່, ການປັບຕົວ, ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ສ່ວນຕົວ
ແລະ ການບໍລິການລູກຄ້າຫລາຍກວ່າ ການເລືອກການຂາຍ
ສິນຄ້າຈຳນວນຫລາຍ ‘ທຸລະກິດທົ່ວໄປ’. ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ
ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ສ້າງອຸປະສັກໃຫ້ກັບທຸລະກິດຫມູນວຽນໂດຍ
ສະເພາະຍັງບໍ່ມີການເກັບພາສີມົນລະພິດ ແລະ ການນຳໃຊ້ວັດຖຸດິບ
ຫຼື ຄ່າແຮງງານໃນທຸລະກິດຫມູນວຽນຍັງສູງ ແລະ ບໍ່ມີນະໂຍບາຍ
ຊ່ວຍເຫຼືອ.480

ກົດຫມາຍ ແລະ ຄໍາແນະນໍາເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍຄວາມຫມາຍຈະ
ແຈ້ງກ່ຽວກັບທຸລະກິດທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື ເຕັກໂນໂລ
ຊີສີຂຽວ. ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍອາກອນຍັງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ສິ່ງຈູງໃຈດ້ານ
ອາກອນ ສຳລັບການສ້ອມແປງ ແລະ ການຜະລິດຊໍ້າຄືນຂອງສິນຄ້າ
ດັ່ງກ່າວ, ລວມເຖິງການນໍາໃຊ້ແບບຈຳລອງ ຫຼື ການນຳໃຊ້ວັດສະ
ດຸຂັ້ນສອງ.

UNDP / Shifting Paradigms

103

ຂັ ້ ນ ຕອນຕໍ ່ ໄ ປ
ບາດກ້າວຕໍ່ໄປໃນການຈັດລະບຽບລະບົບການເກັບອາກອນ ເພື່ອ
ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ມີຄືດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
• ລັດຖະບານລາວ ສາມາດກໍານົດການສຶກສາດ້ານເສດຖະກິດ
ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າການປະຕິຮູບດ້ານພາສີແບບໃດມີປະສິດທິ
ຜົນທີ່ສຸດ ແລະ ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ບັນລຸການພັດທະນາແບບຍືນ
ຍົງ ລວມທັງ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ການສ້າງວຽກ
ເຮັດງານທຳ, ການຫຼຸດຜອ່ນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ
ແລະ ປ້ອງກັນຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນ ແລະ ລະບົບນິ
ເວດ;
• ພິຈາລະນາການກຳນົດລາຄາທາດອາຍກາກບອນ, ຕາມ
ຕົວຢ່າງໃນພາກພື້ນ ເຊັ່ນ: ປະເທດ ຈີນ, ປະເທດ ຫວຽດນາມ
ແລະ ປະເທດ ໄທ. ລາຄາທາດອາຍກາກບອນ ອາດຈະເປັນ
ຕົວກະຕຸ້ນໃຫ້ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ປ່ອຍກາກບອນໜ້ອຍ
ລົງ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີສ້າງຜະລິດຕະພັນເສດຖະກິດຫມູນວຽນ
ຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ສ້າງຄວາມໄດ້ປຽບທາງເສດຖະກິດ;
• ພິຈາລະນາສ້າງ ແລະ ລວມເອົາຄຳນິຍາມ ‘ທຸລະກິດທີ່ເປັນມິດ
ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ’ ເຂົ້າໃນເພື່ອສົ່ງເສີມການດຳເນີນທຸລະກິດຫ
ມູນ ວຽນຫລາຍຂຶ້ນ;
• ພິຈາລະນາ ໃຫ້ມີການສ້າງ ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ພາສີອາກອນ
ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ສະເໜີ ໂດຍໄວ; ແລະ,
• ພິຈາລະນາ ການນຳໃຊ້ອາກອນລາຍໄດ້ເພື່ອສະຫນັບສະຫ
ນູນກິດຈະກຳລິເລີ່ມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເສດຖະກິດຫມູນວຽນ
ເຊັ່ນ: ພະລັງງານທົດແທນ, ການຂົນສົ່ງແບບຍືນຍົງ ແລະ ອື່ນ
ໆ. ນອກຈາກນີ້, ອາດຈະສາມາດຫຼຸດອາກອນລາຍໄດ້ໃຫ້
ກັບບັນດາບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນກິດຈະກຳ, ຜະລິດສິນຄ້າ ຫຼື ໃຫ້
ບໍລິການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເສດຖະກິດຫມູນວຽນ.

75 ໂດລາສະຫະລັດ ຕໍ່ໂຕນ, ຜົນກະທົບຈາກການຫຼຸດຜ່ອນ ຈະ
ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ45% . ສໍາຫຼັບການວິເຄາະນີ້ ລາຄາທາດອາຍກາກ
ບອນຄວນຈະສະເໜີເກັບອາກອນໃຫ້ໄດ້ 25 ໂດລາສະຫະລັດ/
ໂຕນ (CO2) ເຊິ່ງຈະຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍມົນລະພິດໄດ້ເຖິງ 21.5
ລ້ານໂຕນ (MtCO2e) ຈາກການປ່ອຍມົນລະພິດ 5.4 ລ້ານໂຕນ
(MtCO2e)/ປີ.
ສ່ວນຫນື່ງຂອງທ່າແຮງນີ້ທັບຊ້ອນກັບຂໍ້ປະຕິບັດທີ່ລະບຸໄວ້ກ່ອນ
ໜ້ານີ້, ເຊັ່ນ: ການຫັນປ່ຽນໃນການຂົນສົ່ງ ແລະ ການທົດແທນ
ວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງທາດອາຍກາກບອນ. ເນື່ອງຈາກ
ການທັບຊ້ອນດັ່ງກ່າວ, ທ່າແຮງການຫຼຸດຜ່ອນນີ້ຈະບໍ່ຖືກນໍາມາຄິດ
ໄລ່ໃນທ່າແຮງການຫຼຸດຜ່ອນໃນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ
ຂອງຂໍ້ປະຕິບັດຂອງເສດຖະກິດຫມູນວຽນ.

ການຈັດລະບຽບລະບົບການເກັບອາກອນຄວນອີງໃສ່ຄວາມເຂົ້າໃຈ
ກ່ຽວກັບວິທີການສະຫນັບສະຫນູນກຸ່ມປະຊາກອນທີ່ມີຄວາມ
ສ່ຽງ ທີ່ບໍ່ສາມາດປັບປ່ຽນຕໍ່ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນ. ການປະຕິຮູບດ້ານພາສີ
ສາມາດເປັນແນວທາງໃຫ້ແກ່ພາກເອກະຊົນ ແລະ ທຸກຄົນສາມາດ
ນຳໃຊ້ໄດ້ເທື່ອລະກ້າວ. ການປ່ຽນແປງລະບົບການເກັບພາສີ ບໍ່ໄດ້ມີ
ຈຸດປະສົງທີ່ຈະເພີ່ມພາສີ ແຕ່ເພື່ອຮັບປະກັນການພັດທະນາແບບຍືນ
ຍົງ. ລະບົບພາສີນີ້ ສາມາດຖືກອອກແບບເພື່ອປັບງົບປະມານໃຫ້ມີ
ຄວາມສົມດຸນ ຫຼື ສ້າງງົບປະມານລາຍຮັບຂອງປະເທດ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງ
ສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໄດ້.
ຜົ ນ ກະທົ ບ
ອີງຕາມ ອົງການກອງທຶນການເງິນລະຫວ່າງປະເທດ (IMF),
ລາຄາທາດອາຍກາກບອນ 25 ໂດລາສະຫະລັດ ຕໍ່ໂຕນ ສາມາດ
ຫຼຸດການປ່ອຍມົນລະພິດທາດອາຍກາກບອນ (CO2) ຈາກ
ສປປ ລາວ ລົງໄດ້ເຖິງ 25% . ເມື່ອມີການເພີ່ມອາກອນຂຶ້ນເປັນ

ທ່ າ ແຮງການຫຼ ຸ ດ ຜ່ ອ ນທາດອາຍເຮື ອ ນແກ້ ວ (ລ້ າ ນໂຕນ (MtCO2e)/ປີ )
2030
2040

4.8
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5.3

ທ່ າ ແຮງການຫຼ ຸ ດ ຜ່ ອ ນການປ່ ອ ຍທາດອາຍເຮື ອ ນແກ້ ວ ເຫຼ ົ ່ າ ນີ ້ ທັ ບ ຊ້ ອ ນກັ ບ ຂໍ ້ ປ ະຕິ ບ ັ ດ ທີ 1 ເຖິ ງ 11.
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3.34. ຂໍ ້ ປ ະຕິ ບ ັ ດ ທີ 14: ການສ້ າ ງແຜນງານເສດຖະກິ ດ
ແບບຫມູ ນ ວຽນ

ລາຍລະອຽດຂອງຍຸ ດ ທະສາດ
ລັດຖະບານລາວຄວນສ້າງແຜນງານເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ. ເຊິ່ງ
ສາມາດສະເໜີລໍາດັບຂອງຂໍ້ປະຕິບັດທີ່ສະຫນັບສະຫນູນການຫັນ
ເປັນເສດຖະກິດຫມູນວຽນ ເຊິ່ງມອບຫມາຍວຽກງານ ແລະ ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ແລະ ພາກສ່ວນເອກະຊົນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ.
ກິດຈະກໍາທໍາອິດທີ່ລວມຢູ່ໃນແຜນງານ ຄວນຊອກຫາການປັບປຸງ
ການປະສານງານ ຂອງຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງເສດຖະກິດຫມູນ
ວຽນພາຍໃນລັດຖະບານ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ພາກສ່ວນເອກະຊົນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ຮັບຮອງເອົາຫຼັກການເສດຖະກິດຫມູນວຽນ. ເພື່ອ
ບັນລຸເປົ້າຫມາຍດັ່ງກ່າວ, ແຜນງານນີ້ສາມາດສະເໜີ ສ້າງຕັ້ງ
ຄະນະປະຕິບັດງານເສດຖະກິດຫມູນວຽນ ລະຫວ່າງກະຊວງ ແລະ
ສູນກາງເສດຖະກິດຫມູນວຽນ; ຂໍ້ສະເໜີນີ້ ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງ
ການປຶກສາຫາລືຂັ້ນຕົ້ນ ຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບຂອບ
ນະໂຍບາຍສໍາລັບເສດຖະກິດຫມູນວຽນ ຢູ່ ສປປ ລາວ.
ໜ່ວຍງານເສດຖະກິດຫມູນວຽນ ສາມາດເລີ່ມຕົ້ນໄດ້ໂດຍການ
ພັດທະນາການຈັດຫມວດວິຊາການ ຂອງກິດຈະກຳເສດຖະກິດຫ
ມູນວຽນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການຊີ້ນຳສາກົນ, ເຊັ່ນ: ລະບົບການ
ຈັດຫມວດໝູ່ຂອງສະຫະພາບເອີລົບ ສຳລັບເສດຖະກິດຫມູນວຽນ
ຫຼື ການຊີ້ນຳຂອງທະນາຄານໂລກ. ການຈັດຫມວດໝູ່ນີ້ແມ່ນ
ພື້ນຖານສຳລັບນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ແລະ ແຮງຈູງໃຈທາງ
ດ້ານການເງິນ ທີ່ຊອກຫາວິທີໃຫ້ທຸລະກິດຫມູນວຽນ ໄດ້ປຽບໃນ
ການແຂ່ງຂັນຫລາຍກວ່າຜູ້ປະກອບອາຊີບເສັ້ນຊື່. ກິດຈະກໍາອື່ນ
ໆຈະປະກອບດ້ວຍ ການຮັບປະກັນການປະຕິບັດຄໍາແນະນໍາ ຈາກ
ການວິເຄາະນະໂຍບາຍ,481 ຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ482 ແລະ ການ
ວິເຄາະ ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ483 ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ
ມີສ່ວນຮ່ວມ
ສູນດັ່ງກ່າວຈະຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື ແລະ ການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ອັນ
ໃໝ່ ແນໃສ່ເພື່ອແບ່ງປັນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການປະຕິບັດ
ທີ່ດີທີ່ສຸດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ການເງິນຫມູນວຽນ,
ຮູບແບບທຸລະກິດຫມູນວຽນ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຈາກຊຸມຊົນໃນ
ການຄົ້ນຄ້ວາ. ເຊິ່ງຍັງສາມາດມີບົດບາດໃນການຕິດຕາມຄວາມຄືບ
ຫນ້າ ຂອງການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ເສດຖະກິດຫມູນວຽນ ໂດຍຜ່ານຊຸດ
ຕົວຊີ້ວັດແຫ່ງຊາດທີ່ຖືກກໍານົດໄວ້ຢ່າງດີ. ໃນການສະຫນັບສະຫ
ນູນຂໍ້ປະຕິບັດທີ 15, ສູນກາງສາມາດປະສານງານການພັດທະນາ
ແຜນງານ ການສຶກສາກ່ຽວກັບການເສດຖະກິດຫມູນວຽນ.
ນອກຈາກນີ້ຍັງສາມາດປະສານງານກັບບັນດາໂຄງການ ທີ່ມີລັກສະ
ນະຫມູນວຽນໂດຍທຳມະຊາດ ແຕ່ອາດຈະຍັງບໍ່ສາມາດອະທິບາຍ
ໄດ້ ແລະ ການແບ່ງປັນ ແລະ ການພັດທະນາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໂອກາດ
ຂອງຕະຫລາດເສດຖະກິດຫມູນວຽນ. ດັ່ງນັ້ນ, ສູນດັ່ງກ່າວສາມາດ
ສະຫນັບສະຫນູນພາກເອກະຊົນ ແລະ ການສຶກສາ ແລະ ຊຸມຊົນ
ວິທະຍາສາດ ເພື່ອໃຫ້ມີບົດບາດໃນການຮັບຮອງເອົາຄໍາແນະນໍາ
ແລະ ຂໍ້ປະຕິບັດໃນການວິເຄາະການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ແລະ
ຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ.
ກຸ່ມລິເລີ່ມເສດຖະກິດຫມູນວຽນ484 ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2020
ແລະ 2021 ພາຍໃຕ້ການອຸປະຖໍາຂອງໂຄງການນີ້ ສາມາດເປັນຕົວ

ແບບສໍາລັບການປະສານງານ ຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຊຸກຍູ້
ການປ່ຽນແປງແບບຫມູນວຽນ. ຊຸມຊົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພົວ
ພັນຊ້ໍາຊ້ອນກັບທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍໂດຍຜ່ານເສັ້ນທາງ
ການຮຽນຮູ້ກ່ອນການແຂ່ງຂັນ. ທຸລະກິດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ລາຍງານ
ວ່າ ພວກເຂົາຖືກຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ຈາກຊຸມຊົນນະໂຍບາຍ ແລະ
ຍາກສໍາລັບພວກເຂົາທີ່ຈະນໍາທາງໃນຂອບນະໂຍບາຍ. ນອກຈາກ
ນັ້ນ, ພວກເຂົາຍັງຂາດການເຂົ້າເຖິງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ
ຊັບພະຍາກອນທີ່ຈໍາເປັນອື່ນໆຢ່າງພຽງພໍ. ອຸປະສັກເຫຼົ່ານີ້ສາມາດ
ເອົາຊະນະໄດ້ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມື ແລະ ຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້. ໃນ
ກຸ່ມລິເລີ່ມເສດຖະກິດຫມູນວຽນ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສາມາດແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ
ແລະ ແນວທາງປະຕິບັດທີ່ດີ. ພວກເຂົາໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈໍາ
ເປັນໃນການຈັດຕັ້ງ ປະເພດຂອງເຄືອຂ່າຍນີ້.
ຕົ ວ ຢ່ າ ງຈາກສາກົ ນ
ຫລາຍປະເທດໄດ້ສ້າງແຜນງານເສດຖະກິດຫມູນວຽນ,
government-led task forces and hubs . ປະເທດ
ຟິນແລນໄດ້ເປີດຕົວແຜນງານໃນປີ 2016.485 The Circular
Economy Initiative Deutschland (CEID)486 ແລະ
ເມືອງຕ່າງໆເຊັ່ນ Amsterdam487 ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຕົວຢ່າງ
ການບຸກເບີກໃນໄວໆນີ້. ມູນນິທິ Ellen MacArthur ໄດ້ເປີດ
ຕົວພາບລວມຂອງໂອກາດທາງດ້ານເສດຖະກິດຫມູນວຽນໃນ
ປະເທດ ອິນເດຍ488 ແລະ ແຜນງານຂອງ Chilean ກຳລັງຢູ່
ລະຫວ່າງການພັດທະນາ.489
ຄະນະສະເພາະຂອງ ອຸດສາຫະກຳການເງິນສີຂຽວ ຂອງປະເທດ
ສິງກະໂປ ສະເໜີຕົວຢ່າງອື່ນຈາກພາກພື້ນ. ໜ້າທີ່ຂອງມັນແມ່ນ
ເລັ່ງລັດການເງິນສີຂຽວ. ປະກອບມີສີ່ຂໍ້ລິເລີ່ມດັ່ງນີ້:
1. ພັດທະນາອະນຸກົມວິຖານ;
2.	ເສີມຂະຫຍາຍການປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງດ້ານ
ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງສະຖາບັນການເງິນ;
3. ຊຸກຍູ້ການແກ້ໄຂດ້ານການເງິນສີຂຽວ; ແລະ
4. ປັບປຸງການເຜີຍແພ່.
ຕົວຢ່າງຂອງສູນກາງເສດຖະກິດຫມູນວຽນລວມມີ ສູນຄົ້ນ
ຄວ້າເສດຖະກິດຫມູນວຽນແຫ່ງຊາດ, ນໍາພາໂດຍ United
Kingdom Research and Innovation (UKRI).490
ເປັນການລວມຕົວຂອງອຸດສາຫະກໍາ, ນັກວິຊາການ, ຜູ້ກໍານົດ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ສັງຄົມພົນລະເຮືອນຮ່ວມກັນ ເພື່ອສະຫນອງ
ເສດຖະກິດຫມູນວຽນຂອງປະເທດອັງກິດທີ່ປະສົມປະສານ, ການ
ຟື້ນຟູ ແລະ ການແຂ່ງຂັນ. The Holland Circular Hotspot
ເປັນຮູບແບບສາທາລະນະ - ເອກະຊົນໂດຍຜ່ານພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສົ່ງເສີມການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບເສດຖະ
ກິດຫມູນວຽນ ຂອງປະເທດໂຮນລັງ.491
ນອກຈາກນີ້, ສູນເສດຖະກິດຫມູນວຽນຂອງປະເທດ ອົດສະຕຣາ
ລີ492 ມີຈຸດປະສົງເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ ການຫັນ
ປ່ຽນໄປສູ່ເສດຖະກິດຫມູນວຽນໃນອົດສະຕາລີ ແລະ ເຮັດຫນ້າທີ່
ເປັນ 'ຮ້ານຄ້າຄົບວົງຈອນ' ສໍາລັບສິ່ງຂອງທັງຫມົດໃນອົດສະຕາລີ.
ໃກ້ຊິດກັບ ສປປ ລາວ, ເວທີປາໄສເສດຖະກິດຫມູນວຽນຂອງ
ອິນໂດເນເຊຍ493 ໄດ້ນໍາເອົາບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອ
ກໍານົດສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ສ້າງວິທີແກ້ໄຂ ແລະ ຂໍ້ແນະນຳ ເພື່ອ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເຄື່ອນໄຫວເສດຖະກິດຫມູນວຽນ ຢູ່ປະເທດ
ອິນໂດເນເຊຍ.
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ຂອບນະໂຍບາຍ
ຄວາມສາມາດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີຢູ່ ສາມາດເປັນພື້ນຖານ
ໃນການສ້າງເສດຖະກິດຫມູນວຽນ. ສູນກາງເສດຖະກິດຫມູນ
ວຽນ ສາມາດລວມເຂົ້າເປັນສູນສົ່ງເສີມການເຕີບໂຕສີຂຽວຂອງ
ສປປ ລາວ ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2017. ໜ້າທີ່ຂອງຄະນະຊີ້ນໍາ
ແຫ່ງຊາດ ແມ່ນເພື່ອການເຕີບໂຕສີຂຽວ494 ໃຫ້ສາມາດຂະຫຍາຍ
ອອກໄປໄດ້ ລວມທັງການຫັນເປັນເສດຖະກິດຫມູນວຽນ.
ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການແຂ່ງຂັນທຸລະກິດປີ 2015 ໄດ້ກຳນົດ
ຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະຖານ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ
ແລະ ຕິດຕາມການແຂ່ງຂັນທາງທຸລະກິດ. ໃນປັດຈຸບັນກົດຫມາຍ
ບໍ່ໄດ້ພິຈາລະນາການປະສານງານທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ການສື່
ສານລະຫວ່າງທຸລະກິດເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນເສດຖະກິດຫມູນ
ວຽນ. ເຖິງແມ່ນວ່າການສຶກສາກ່ອນໜ້ານີ້ ໄດ້ຖືກມອບຫມາຍໃຫ້
ກ່ຽວກັບເສດຖະກິດຫມູນວຽນໃນ ສປປ ລາວ, ແຕ່ບໍ່ມີແຜນຜັງ
ລາຍລະອຽດໄດ້ກໍານົດການເຄື່ອນໄຫວໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ
ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອສະຫນັບສະຫ
ນູນການຫັນເປັນເສດຖະກິດຫມູນວຽນ.

ຜົ ນ ກະທົ ບ
ຜົນກະທົບຂອງແຜນງານ, ສູນກາງ ແລະ ໜ່ວຍປະຕິບັດງານແມ່ນ
ມີຄວາມສຳຄັນ, ແຕ່ຍາກທີ່ຈະປະເມີນໄດ້ໃນແງ່ຂອງຜົນກະທົບ
ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ຜົນກະທົບຕົ້ນຕໍ
ປະກອບດ້ວຍ ການສ້າງພັນທະມິດຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່
ມີຄວາມສົນໃຈໃນຂະຫນາດຂອງເສດຖະກິດຫມູນວຽນ, ການປູ
ທາງໄປສູ່ການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ບໍ່ເປັນ
ທາງການ ແລະ ການຮ່ວມມືທາງທຸລະກິດ ແລະ ຮ່ວມກັນແກ້ໄຂ
ບັນຫາທ້າທາຍໃນການຂະຫຍາຍເສດຖະກິດຫມູນວຽນ.

ກໍ ລ ະນີ ທ ຸ ລ ະກິ ດ
ການຮ່ວມມືສໍາລັບເສດຖະກິດຫມູນວຽນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ
ຜົນປະໂຫຍດຫລາຍຢ່າງ ສໍາລັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ລວມທັງ
ການເພີ່ມປະສິດທິພາບທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດທີ່ເຫມາະສົມ, ການປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງຕະຫລາດ ແລະ
ຄວາມຮູ້, ປັບປຸງຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ປະສິດທິພາບເພີ່ມຂຶ້ນ,
ການເຂົ້າເຖິງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ຄວາມໄດ້ປຽບໃນການ
ແຂ່ງຂັນ.495
ຂັ ້ ນ ຕອນຕໍ ່ ໄ ປ
ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຄວນຈະລວມມີ:
• ການຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ກໍານົດຂອງຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບຊາດ ເພື່ອ
ການເຕີບໂຕສີຂຽວ496 ແລະ ຫັນເປັນວຽກງານເສດຖະກິດຫ
ມູນວຽນລະຫວ່າງອົງການ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ
ອົງການພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ
ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການຫັນເປັນເສດຖະກິດ
ຫມູນວຽນ;
• ຟື້ນຟູສູນສົ່ງເສີມການເຕີບໂຕສີຂຽວ ເປັນສູນກາງເສດຖະກິດຫ
ມູນວຽນ ເງິນທີ່ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກລັດຖະບານ
ສປປ ລາວ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ພາກສ່ວນເອກະຊົນ ເພື່ອ
ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້, ການ
ສຶກສາ, ການຈັບຄູ່ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວອື່ນໆ ເພື່ອແນໃສ່
ເລັ່ງລັດການຫັນເປັນເສດຖະກິດຫມູນວຽນ;
• ເມື່ອຈັດຕັ້ງໜ່ວຍງານເສດຖະກິດຫມູນວຽນ ລະຫວ່າງອົງການ
ຈັດຕັ້ງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແລ້ວ, ແມ່ນສະຫນັບສະຫນູນ
ການພັດທະນາແຜນຜັງເສດຖະກິດຫມູນວຽນທີ່ລະອຽດ;
• ການມອບຫມາຍວຽກງານ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຄໍາແນະນໍາ
ໂດຍອີງໃສ່ການວິເຄາະນະໂຍບາຍ, ການວິເຄາະການນຳໃຊ້
ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ ໄດ້ຖືກປະຕິບັດ
ໃນຮູບແບບການປະສານງານ; ແລະ
• ພັດທະນານິຕິກຳເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການລົງທຶນ ໃນ
ກິດຈະການເສດຖະກິດຫມູນວຽນ ແລະ ທີ່ສາມາດສະຫນັບ
ສະຫນູນການສະຫນອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງສີຂຽວ
ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຫຼຸດພາສີ ສຳລັບການ
ເຄື່ອນໄຫວເສດຖະກິດຫມູນວຽນ, ການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງສີຂຽວ
ແລະ ວິທີແກ້ໄຂເສດຖະກິດຫມູນວຽນ ເພື່ອຮັບມືກັບສິ່ງເສດ
ເຫຼືອທີ່ເປັນໄພອັນຕະລາຍ.
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ແຜນງານເສດຖະກິດຫມູນວຽນ ສາມາດສະເຫນີໃຫ້
ສ້າງຕັ້ງ ຄະນະປະຕິບັດການເສດຖະກິດຫມູນວຽນ
ລະຫວ່າງກະຊວງ ແລະ ສູນເສດຖະກິດຫມູນວຽນ
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3.35. ຂໍ ້ ປ ະຕິ ບ ັ ດ ທີ ່ 15: ການເຊື ່ ອ ມໂຍງເສດຖະກິ ດ ຫມູ ນ
ວຽນເຂົ ້ າ ໃນຫຼ ັ ກ ສູ ດ ຂອງໂຮງຮຽນ

ລາຍລະອຽດຍຸ ດ ທະສາດ
ເສດຖະກິດຫມູນວຽນສາມາດເປັນທັງການສອນ ແລະ ປະຕິບັດ
ຢູ່ໃນສະຖາບັນການສຶກສາ, ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ກັບກໍາລັງ
ແຮງງານໃນອະນາຄົດ ທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ຈຳເປັນ ໃນການດຳເນີນ
ເສດຖະກິດຫມູນວຽນໃນອະນາຄົດ. ໃນລະຫວ່າງການປຶກສາຫາລື
ຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ອອກຄໍາຮຽກຮ້ອງຢ່າງ
ແຂງແຮງ ເພື່ອປະສົມປະສານຫຼັກການພື້ນຖານເສດຖະກິດຫມູນ
ວຽນ ເຂົ້າໄປໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຫຼັກສູດການສຶກສາຊັ້ນສູງ ແລະ
ປັບປຸງຄວາມຮູ້ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໂດຍລວມ. ການຮຽກຮ້ອງນີ້ໄດ້
ຖືກສະທ້ອນໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະບານ.
ກະຊວງສຶກສາທິການ ສາມາດເປັນເຈົ້າການໃນການພັດທະນາ
ໂຄງການສຶກສາ ທີ່ໃຫ້ນັກຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຫຼັກການເສດຖະກິດຫ
ມູນວຽນ ແລະ ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່
ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້. ໂຮງຮຽນທຸລະກິດສາມາດສຸມໃສ່ທຸລະກິດ
ຫມູນວຽນ ແລະ ຮູບແບບລາຍຮັບ ແລະ ຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນ
ທຸລະກິດ ທີ່ສະຫນັບສະຫນູນການລິເລີ່ມເສດຖະກິດຫມູນວຽນ
ແລະ ການລະດົມທຶນ . ກອງທຶນສະເພາະ ສາມາດກຳນົດເປົ້າຫ
ມາຍເຂດຊົນນະບົດ, ດ້ວຍໂຄງການການສຶກສາກ່ຽວກັບການ
ພັດທະນາຊຸມຊົນສີຂຽວ ແລະເສດຖະກິດຫມູນວຽນ.
ນອກຈາກນີ້, ສະຖາບັນການສຶກສາສາມາດນຳເອົາແນວທາງການ
ປະຕິບັດ ເສດຖະກິດຫມູນວຽນ, ລວມທັງການຜະລິດໃຊ້ຄືນ ແລະ
ຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອ, ການຈັດສິນຄ້າແບບຫມູນວຽນ, ການ
ບໍລິການ, ການອອກແບບຂອງອາຄານທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ
ແລະ ແມ່ນແຕ່ ການເກັບລວບລວມ ແລະ ນຳເອົາວັດສະດຸມາຫມູນ
ໃຊ້ຄືນໃໝ່ເຊັ່ນ: ພລາສຕິກ ແລະ ການຍ່ອຍສະຫລາຍສິ່ງເສດເຫຼືອ
ເພື່ອເຮັດເປັນປຸຍຊີວະພາບ.
ການສຶກສາກ່ຽວກັບຮູບແບບທຸລະກິດເສດຖະກິດວຫມູນວຽນ
ກາຍເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈຫລາຍເມື່ອຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. Dave
Hakkens, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງອົງການ NGO, Precious Plastics,
developed a platform for open source, ຄໍາແນະນໍາທີ່
ເຮັດດ້ວຍຕົວເອງສໍາລັບການກໍ່ສ້າງສະຖານທີ່ຜະລິດໃຊ້ຄືນ ທີ່ເຮັດ
ໃຫ້ຜະລິດຕະພັນອຸປະໂພກບໍລິໂພກ ຫຼື ສິລະປະຈາກພລາສຕິກທີ່
ໃຊ້ແລ້ວ.497 ໂຮງຮຽນ ຫຼື ຫ້ອງຮຽນຍັງສາມາດທົດລອງໂຄງການ
ຜະລິດເຫັດຈາກກາກກາເຟ; ມີຊຸດເລີ່ມຕົ້ນຂະຫນາດນ້ອຍ.498
ໃນຂະຫນາດທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນ, ຂີ້ເຫຍື້ອພລາສຕິກຈາກສາທາລະນະ
ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຜະລິດກະເບື້ອງສໍາລັບ façade ຂອງ
ອາຄານໂຮງຮຽນຫຼັງໃຫມ່ໄດ້.499

ໂຄງການການຮຽນຮູ້ສໍາລັບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສະຖາບັນການ
ສຶກສາຊັ້ນສູງ ທີ່ຕ້ອງການລວມເອົາ ເສດຖະກິດໝຸນວຽນຂົ້າໄປໃນ
ຫຼັກສູດການຮຽນການສອນ.501
WasteAid ສະຫນອງຊຸດເຄື່ອງມືໃນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ
ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ໃນບັນດາປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບຕໍ່າ ແລະ ປານກາງ.
ຊຸດດັ່ງກ່າວລວມມີຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການ
ຜະລິດອາຍແກັສຊີວະພາບຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອອິນຊີ ແລະ ອາຫານສັດ
ຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອປາ, ປຸ໋ຍໝັກ ແລະ ການສ້າງມູນຄ່າຈາກພລາສ
ຕິກທີ່ໃຊ້ແລ້ວ.502
ໃກ້ກັບ ສປປ ລາວ, ສະມາຄົມ Circular Asia ທີ່ມີສຳນັກງານຢູ່
ມາເລເຊຍ ໄດ້ພັດທະນາໂຄງການຝຶກອົບຮົມ, ລວມທັງ Circular
Economy Asia. ສະມາຄົມຍັງວາງແຜນທີ່ຈະພັດທະນາ
ຫຼັກສູດການສຶກສາສໍາລັບເສດຖະກິດຫມູນວຽນ.503
ຂອບນະໂຍບາຍ
ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເສດຖະກິດຫມູນວຽນ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ
ເອົາໃນສະຖາບັນການຮຽນຮູ້ ໂດຍຜ່ານການລິເລີ່ມຫລາຍປະການ.
ຕົວຢ່າງ, ໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້
ນຳສະເໜີວິຊາວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອສ້າງຈິດສຳນຶກດ້ານ
ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງຊັບພະຍາກອນ. ມາຮອດ
ປະຈຸບັນ, ຫຼັກສູດການຮຽນວິຊາສະເພາະກ່ຽວກັບເສດຖະກິດຫມູນ
ວຽນ ຍັງບໍ່ທັນຖືກລວມເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການສຶກສາໃນ ສປປ ລາວ.
ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາຊັ້ນສູງປີ 2020 ແນໃສ່ການສ້າງ
ຫຼັກການ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງ
ການສຶກສາຊັ້ນສູງ. ເປົ້າຫມາຍຫຼັກຂອງແຜນຍຸດທະສາດແມ່ນ
ເພື່ອພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃຫ້ມີຄວາມສາມາດດ້ານ
ຈິດໃຈ ແລະ ຮ່າງກາຍ ເພື່ອຊ່ວຍປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງປະເທດ. ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮຽນຮູ້
ຕະຫລອດຊີວິດປີ 2020 ມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອໃຫ້ພົນລະເມືອງລາວ
ທຸກຄົນ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງໂອກາດການຮຽນຮູ້ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ
ບໍ່ເປັນທາງການ ເພື່ອພັດທະນາທ່າແຮງຂອງຕົນຢ່າງຄົບຖ້ວນ
ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແຫ່ງຊາດ.504 ສຸດທ້າຍ, ແຜນພັດທະນາຂະແຫນງການສຶກສາ
ແລະ ກິລາ ສົກປີ 2016-2020 ແລະ ວິໄສທັດ ແລະ ຍຸດທະສາດ
ຮອດປີ 2030 ຍັງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດ ທັງດ້ານທັກສະ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ ເພື່ອ
ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.505
ສຸດທ້າຍ, ຄວາມພະຍາຍາມໃນການປັບປຸງການສຶກສາ ຄວນ
ພິຈາລະນາການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຂອງເດັກຍິງ ແລະ
ແມ່ຍິງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ແລະ ຊັ້ນສູງ ເພື່ອ
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ.506

ຕົ ວ ຢ່ າ ງຈາກສາກົ ນ
ກອງທຶນປະດິດສ້າງຂອງ Finnish, SITRA ເຊິ່ງດໍາເນີນການ
ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາຂອງລັດຖະສະພາ ຂອງ ປະເທດ ແຟງລັງ, ໄດ້
ພັດທະນາຫຼັກສູດການສອນ ກ່ຽວກັບເສດຖະກິດຫມູນວຽນສໍາລັບ
ໂຮງຮຽນປະຖົມ, ມັດທະຍົມຕອນປາຍ ແລະ ວິຊາຊີບ. ເນື້ອຫາ
ເຫຼົ່ານີ້ລວມມີຫ້ອງຮຽນທີ່ເປັນແບບຫມູນວຽນ, ການທົດສອບ
ຕົນເອງແບບຍືນຍົງ ແລະ ເກມຜະຈົນໄພ. ວັດສະດຸສ່ວນໃຫຍ່
ເປັນພາສາອັງກິດ.500 ມູນນິທິ Ellen MacArthur ສະເຫນີ
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ກໍ ລ ະນີ ທ ຸ ລ ະກິ ດ
ການເຊື່ອມໂຍງຫຼັກການເສດຖະກິດຫມູນວຽນ ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດ
ຂອງໂຮງຮຽນ ແມ່ນການລົງທຶນດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນ
ໄລຍະຍາວ. ມັນຊ່ວຍສ້າງຈິດສໍານຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ສະຫນັບ
ສະຫນູນຄວາມຄິດສ້າງສັນ ຂອງການອອກແບບທຸລະກິດຫມູນ
ວຽນ, ນະວັດກໍາ ແລະ ການເລີ່ມຕົ້ນທີຕ້ອງການ. ມັນຍັງສາມາດ
ສ້າງແຮງຈູງໃຈໃຫ້ແກ່ການປະຕິຮູບນະໂຍບາຍ ແລະ ໃຫ້ບໍລິສັດ
ຂະຫນາດໃຫຍ່ ທີ່ຈະນຳເອົາຮູບແບບທຸລະກິດຫມູນວຽນມາໃຊ້.
ຂັ ້ ນ ຕອນຕໍ ່ ໄ ປ
ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ ໃນການປະຕິບັດຫຼັກສູດເສດຖະກິດຫມູນວຽນ
ປະກອບມີດັ່ງນີ້:
• ໜ
 ່ວຍງານເສດຖະກິດຫມູນວຽນທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃໝ່ ສາມາດ
ພິຈາລະນາການຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມມືພັດທະນາ ເພື່ອສ້າງ
ໂຄງການອົບຮົມເສດຖະກິດຫມູນວຽນ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ
ລັດຖະກອນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການຫັນເປັນເສດຖະກິດຫມູນວຽນຫລາຍ
ຂຶ້ນ; ແລະ,
• ລັດຖະບານຄວນສ້າງບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມ ໃນການສຶກສາ
ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງແນວຄວາມຄິດເສດຖະ
ກິດຫມູນວຽນ ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການ
ຝຶກອົບຮົມທຸກຂັ້ນ ເພື່ອຊ່ວຍຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມ
ສາມາດ ແລະ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເສດຖະກິດຫມູນວຽນ. ນີ້

ອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້ ແລະ ປັບອຸປະກອນການຝຶກ
ອົບຮົມເສດຖະກິດຫມູນວຽນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາທີ່ພັດທະນາໂດຍ
SITRA, Ellen MacArthur Foundation, WasteAid
ຫຼື, ເປັນໄປໄດ້, ສະມາຄົມ Circular Asia.507
ຜົ ນ ກະທົ ບ
ຜົນກະທົບຂອງການສຶກສາ ຈະເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໃນໄລຍະຍາວ ເມື່ອ
ຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເຂົ້າສູ່ຕະຫລາດແຮງງານ. ໃນ
ໄລຍະສັ້ນ, ການນໍາໃຊ້ໂດຍກົງຂອງການແກ້ໄຂແບບວົງວຽນໃນ
ຫ້ອງຮຽນ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ. ຜົນ
ກະທົບສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະຍາວ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເປັນ
ການຍາກທີ່ຈະການຄາດຄະເນທ່າແຮງນັ້ນໃຫ້ຊັດເຈນ.
ສໍາລັບການວິເຄາະນີ້, ທາງເລືອກຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການຜະລິດ ແລະ
ການນໍາໃຊ້ອາຍແກັສຊີວະພາບ, ການຍ່ອຍສະຫລາຍ ແລະ ການ
ຜະລິດໃຊ້ຄືນຢາງພລາສຕິກ ແມ່ນ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນ 1.0 tCO2e ຕໍ່
ຫ້ອງຮຽນ ຫຼື 40 ກິໂລຕໍ່ນັກຮຽນຫນຶ່ງຄົນ. ສໍາລັບການປຽບທຽບ,
ການປ່ອຍທາດອາຍກາກບອນກຂອງນັກຮຽນໃນປະເທດ ຈີນ ໃນ
ເຂດໃກ້ຄຽງແມ່ນ 3.48 ລ້ານໂຕນ (MtCO2e)/ປີ.508 ສປປ
ລາວ ມີຫ້ອງຮຽນປະມານ 52,000 ຫ້ອງ.509 ທ່າແຮງການຫຼຸດ
ຜ່ອນການສຶກສາ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ລວມຢູ່ໃນຈໍານວນທັງຫມົດຂອງ
ສປປ ລາວ, ເນື່ອງຈາກວ່າມັນທັບຊ້ອນກັນກັບຫລາຍມາດຕະການ
1-11.

ໃນລະຫວ່າງການປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ສະເໜີຄໍາຮຽກຮ້ອງຢ່າງເຂັ້ມ
ແຂງ ເພື່ອປະສົມປະສານຫຼັກການພື້ນຖານເສດຖະກິດ
ຫມູນວຽນ ເຂົ້າໄປຫຼັກສູດໂຮງຮຽນສາມັນ ແລະ ການ
ສຶກສາຊັ້ນສູງ

ທ່ າ ແຮງການຫຼ ຸ ດ ຜ່ ອ ນ GHG (ລ້ າ ນໂຕນ (MtCO 2 e)/ປີ )
2030
2040
2050

0.055
0.058
0.061

This mitigation potential overlaps with that in Inter ventions 1 to 11.
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ການບໍລິການທາງການຄ້າ:
ຂະແຫນງການທ່ອງທ່ຽວ
16

UNDP / Shifting Paradigms

109

3.36. ການບໍ ລ ິ ກ ານດ້ າ ນການຄ້ າ : ການທ່ ອ ງທ່ ຽ ວ
ການລິເລີ່ມຂອງເສດຖະກິດຫມູນວຽນ ບໍ່ຈໍາກັດສະເພາະກັບຂະ
ແຫນງການທີ່ມີວັດສະດຸຫລາຍ ຫຼື ການບໍລິການສາທາລະນະ.
ການບໍລິການດ້ານການຄ້າຍັງມີບົດບາດສໍາຄັນ ໃນການເລັ່ງການ
ຫັນປ່ຽນໄປສູ່ເສດຖະກິດຫມູນວຽນ.
ການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ລວມມີການທ່ອງທ່ຽວ, ຂາຍສົ່ງ, ຂາຍຍ່ອຍ,
ການສ້ອມແປງຍານພາຫະນະ ແລະ ການຂົນສົ່ງ. ພວກເຂົາຄິດເປັນ
38% ຂອງ GDP ແລະ 14% ຂອງການຈ້າງງານ. ພາກສ່ວນທີ່
ຜ່ານມາໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຂໍ້ປິຕິບັດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບ
ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າອາຫານ ແລະ ການຫຸ້ມຫໍ່ (ການຄ້າ), ການຂົນສົ່ງ
ສາທາລະນະ, ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຮ່ວມກັນ (ການຂົນສົ່ງ) ແລະ
ການສ້ອມແປງຍານພາຫະນະ (ການຜະລິດຄືນ). ເຫຼືອພຽງແຕ່ການ
ທ່ອງທ່ຽວເທົ່ານັ້ນ.
ສປປ ລາວ ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ສຳຄັນ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ
ບັນເທິງ ປະກອບມີ 3 - 4% ຂອງ GDP. ການທ່ອງທ່ຽວຍັງ
ສົມຄວນໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ເພາະເປັນຂະແຫນງ
ການຫນື່ງທີ່ເຕີບໂຕໄວທີ່ສຸດໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ການຂະຫຍາຍ
ຕົວແບບຍືນຍົງແມ່ນບູລິມະສິດການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ.
3.37. ໂຄງການດ້ າ ນເສດຖະກິ ດ ຫມູ ນ ວຽນໃນປະຈຸ ບ ັ ນ
ການບໍລິການທາງການຄ້າ: ຂະແຫນງການທ່ອງທ່ຽວ (ເບິ່ງລາຍຊື່
ທັງໝົດ ຢູ່ໜ້າ 111)
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Nam Khan Ecolodge
ແຫຼ ່ ງ ທ່ ອ ງທ່ ຽ ວແບບອະນຸ ລ ັ ກ ໃກ້ ກ ັ ບ ແຂວງຫລວງພະບາງ

ລີສອດ Nam Khan Ecolodge ຕັ້ງຢູ່ແຂວງຫລວງພະບາງ ແມ່ນແຫຼ່ງ
ທ່ອງທ່ຽວທີ່ຕິດພັນກັບທຳມະຊາດ ເຊິ່ງມີສວນອິນຊີ ທີ່ໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວ
ໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຜົນລະປູກກະສິກໍາທີ່ປອດສານພິດ ແລະ ໄດ້ປະສົບການ
ໃໝ່ໆ.510

ໂຄງການແຫຼ ່ ງ ທ່ ອ ງທ່ ຽ ວນຳ້ ຫ ້ າ

Sea Lao
ການສຶ ກ ສາ ແລະ ການສ້ າ ງຈິ ດ ສຳນຶ ກ ກ່ ຽ ວກັ ບ ສະຖານທີ ່
ທ່ ອ ງທ່ ຽ ວແບບອະນຸ ລ ັ ກ ແລະ ດ້ າ ນສິ ່ ງ ແວດລ້ ອ ມ

ໂຄງການ SAE LAO ໄດ້ລວມເອົາໂຄງການທ່ອງທ່ຽວແບບ
ອະນຸລັກ,ໂຄງການອາສາສະໝັກເຂົ້າກັບ ໂຄງການການສຶກສາເພື່ອຊຸມຊົນ
ທ້ອງຖິ່ນ. ສົ່ງເສີມໃຫ້ຜະລິດ ແລະ ຂາຍຜະລິດຕະພັນສີນຄ້າທ້ອງຖິ່ນ ແລະ
ສົ່ງເສີມການປູກຈິດສໍານຶກດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ. ກິດຈະກໍາຕ່າງໆແມ່ນຈະ
ລວມທັງ ເຮັດສວນອິນຊີ, ລະບົບກາສຊີວະພາບ, ໂຄງການສະຖາປັດຕະຍະ
ກໍາ ແລະ ນໍ້າແບບຍືນຍົງ.515

511

ເຂດປ່ າ ສະຫງວນແຫ່ ງ ຊາດນ້ ຳ ຫ້ າ ຢູ ່ ພ າກຕາເວັ ນ ອອກສຽງເໜື ອ
ຂອງລາວແມ່ ນ ກວມເອົ າ ພື ້ ນ ທີ ່ ທ ັ ງ ຫມົ ດ 222,400 ເຮັ ກ ຕາ.
ຕັ ້ ງ ແຕ່ ປ ີ 1999, ລັ ດ ຖະບານໄດ້ ພ ະຍາຍາມປະຕິ ຮ ູ ບ ເພື ່ ອ ເຮັ ດ ໃຫ້
ເຂດອະນຸ ລ ັ ກ ເປັ ນ ແຫຼ ່ ງ ທ່ ອ ງທ່ ຽ ວທຳມະຊາດເພື ່ ອ ສ້ າ ງລາຍໄດ້ .
ໂຄງການ ຈັ ດ ການຝຶ ກ ອົ ບ ຮົ ມ ແນະນຳ ເພື ່ ອ ຕິ ດ ຕາມກວດກາໄພ
ຂົ ່ ມ ຂູ ່ ຕ ໍ ່ ຄ ວາມຫລາກຫລາຍທາງດ້ າ ນຊີ ວ ະນາໆ ໂດຍສົ ່ ງ ເສີ ມ ໃຫ້
ໜ່ ວ ຍງານປົ ກ ປັ ກ ຮັ ກ ສາສີ ່ ງ ແວດລ້ ອ ມເປັ ນ ຜູ ້ ປ ົ ກ ປັ ກ ຮັ ກ ສາ. 512

Green Discovery Laos
ແຫຼ ່ ງ ທ່ ອ ງທ່ ຽ ວແບບອະນຸ ລ ັ ກ ທີ ່ ປ ົ ກ ປັ ກ ຮັ ກ ສາທຳມະຊາດ ແລະ
ຊຸ ມ ຊົ ນ
ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ Green Discovery Laos ໄດ້ສ້າງທົວທ່ອງທ່ຽວ
ທຳມະຊາດ ແລະ ຮຽນຮູ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນ ເຊິ່ງລາຍຮັບສ່ວນ
ຫນື່ງ ຈະລົງທຶນຄືນໃສ່ເພື່ອການພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ຟື້ນຟູທໍາມະ
ຊາດ.513

Ecotourism Laos
ອອກແບບ ແລະ ດຳເນີ ນ ເຮື ອ ນພັ ກ ທຳມະຊາດ ແບບຫມູ ນ ວຽນ
ເຖິງວ່າ ການອອກແບບຫມູນວຽນ ບໍ່ແມ່ນຫຼັກການທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປ ໃນປີ
2005, ບົດແນະນຳ ກ່ຽວກັບການອອກແບບ ແລະ ດຳເນີນ ເຮືອນພັກ
ທຳມະຊາດ (Ecolodge) ໃນ ສປປ ລາວ ນຳໃຊ້ຫຼັກການແບບຫມູນ
ວຽນ. ຕົວຢ່າງການອອກແບບເຮືອນພັກທຳມະຊາດນີ້ ແມ່ນການນຳໃຊ້ວັດ
ສະດຸກໍ່ສ້າງໃນທ້ອງຖິ່ນ, ການເລືອກສະຖານທີ່ບຸກເບີກພື້ນທີ່ ແລະ ນຳໃຊ້
ເຄື່ອງສ້າງຄວາມຮ້ອນຈາກແສງອາທິດ.516

ສະຖາບັ ນ ແມ່ ນ ້ ຳ ຂອງ
ການຂົ ນ ສົ ່ ງ ສິ ນ ຄ້ າ ແບບຍື ນ ຍົ ງ

ສະຖາບັນແມ່ນ້ຳຂອງ ໄດ້ດຳເນີນໂຄງການເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບນໍ້າມັນ
ເຊື້ອໄຟໃນການຂົນສົ່ງ, ໃນຂະນະທີ່ຍັງສະ ຫນັບສະຫນູນ ບໍລິສັດຂົນສົ່ງ
ໃຫ້ປັບປຸງການຂົນສົ່ງວັດຖຸອັນຕະລາຍໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ. ເຊິ່ງໂຄງການ
ນີ້ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກ Switch Asia.517

Wildlife Conservation Society (WCS)
ທ່ ອ ງທ່ ຽ ວທຳມະຊາດແບບອະນຸ ລ ັ ກ ເພື ່ ອ ສະຫນັ ບ ສະຫນູ ນ ນັ ກ
ລາດຕະເວນ

ຢູ່ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍ້າແອດ-ພູເລີຍ, ອົງການນ້ຳເນີນ ໄນສະ
ຟາຣີ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປົກປ້ອງ ເສືອ ແລະ ສັດອື່ນໆທີ່ເປັນອາຫານຂອງ
ເສືອ. ໂຄງການແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດແບບອະນຸລັກ ໄດ້ສ້າງກອງທຶນ
ຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນນັກລາດຕະເວນ ເພື່ອຊອກເກັບກັບດັກ,
ຊອກຫາສັນຍານຂອງການລັກລອບລ່າສັດ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສັດປ່າ.
ໂຄງການນີ້ ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍ ອົງການ ອະນຸລັກສັດປ່າ.514
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3.38. ຂໍ ້ ປ ະຕິ ບ ັ ດ ທີ 16: ການສົ ່ ງ ເສີ ມ ແຫຼ ່ ງ ທ່ ອ ງທ່ ຽ ວ
ທຳມະຊາດ ໂດຍຊຸ ມ ຊົ ນ ທ້ ອ ງຖີ ່ ນ

ລາຍລະອຽດຂອງຍຸ ດ ທະສາດ
ອີງຕາມອົງການ Nature Climate Change, ອັດຕາການ
ປ່ອຍທາດອາຍກາກບອນໃນທົ່ວໂລກຈາກການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນ
8% , ສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກການເດີນທາງ, ການໄປຊື້ເຄື່ອງແລະ
ການບໍລິໂພກອາຫານ. ດ້ວຍອັດຕາການເຕີບໂຕປະຈໍາປີຢ່າງໄວວາ
4% , ມັນອາດຈະກະທົບຕໍ່ຄວາມສາມາດໃນການນຳໃຊ້ເຕັກໂນ
ໂລຊີໃນການກັກເກັບທາດອາຍກາກບອນ.518 ການທ່ອງທ່ຽວແບບ
ອະນຸລັກ ສາມາດຫຼຸດບັນຫາທາງສິ່ງແວດລ້ອມ ຈາກຂະແຫນງການ
ທ່ອງທ່ຽວໄດ້.
ສປປ ລາວ ຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວປະມານ 4 ລ້ານຄົນ/ປີ ທີ່
ເຂົ້າມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຍັງຈະເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.519 ຄາດວ່າ
ປີ 2030, ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກໃນ ສປປ ລາວ ອາດ
ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ ໂດຍການສ້າງວຽກ
ເຮັດງານທຳ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບເພື່ອປະກອບສ່ວນ ອັດຕາ GDP
ຈາກປະມານ 4% ເປັນ 10% . ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດນີ້ ຈະໄດ້ມາຈາກການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
ຂອງຊາດ ເຊັ່ນ: ປ່າດົງດິບ, ຜາຫີນ ແລະ ປ່າດົງດີບ ທີ່ເປັນບ່ອນທີ່
ຢູ່ອາໄສຂອງຊີວະນາໆພັນທີ່ສຳຄັນໃນລະດັບສາກົນ. ໃນປະຈຸບັນ
ນີ້, 15% ຂອງພື້ນທີ່ໃນປະເທດແມ່ນ ເປັນເຂດປ່າສະຫງວນ
ແຫ່ງຊາດ. ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງຊຸມຊົນທີ່ຢູ່ໃກ້ເຂດ
ທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັດ ຫຼື ຢູ່ໃນເຂດປ່າສະ ຫງວນແຫ່ງຊາດ,
ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ສາມາດສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ກັບ
ປະຊາຊົນເຂດຊົນນະບົດໄດ້,520 ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງເປັນປັດໃຈສຳຄັນຈະ
ຫຼຸດຜ່ອນການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ລວມທັງການຕັດ
ໄມ້ທຳລາຍປ່າ.
ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວ
ຫຼຸດລົງຢ່າງກະທັນຫັນ ລວມທັງ ການຢຸດສະງັດລົງທາງການ
ຄ້າ ແລະ ລາຄາອາຫານທີ່ເພີ່ມສູງຂື້ນ, ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດ
ການຂາດແຄນດ້ານສະບຽງອາຫານ.520 ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງ
ທຳມະຊາດ ເປັນຂະແຫນງການຫນື່ງຂອງເສດຖະກິດທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້
ຮັບການຟື້ນຟູ.

ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ. ນອກຈາກນີ້,
ປະສົບການຈາກ ສາທາລະນະລັດ ເກີກິສ ແລະ ປະເທດ ຣາວານ
ດາ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມສຳຄັນຂອງການນໍາພາທາງດ້ານການ
ເມືອງ ເພື່ອປະສານງານກັບທຸກຂະແຫນງໃນເສດຖະກິດ ໂດຍໃຊ້
ຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ.524 ສປປ ລາວ ປະຕິບັດ
ງານໄດ້ດີໃນທາງດ້ານນີ້ ແລະ ມີກົດຫມາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍການ
ທ່ອງທ່ຽວທີ່ລະອຽດ.525
ຂອບນະໂຍບາຍ
ລະບຽບການ ແລະ ຍຸດທະສາດທີ່ສົ່ງເສີມດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໃນ
ສປປ ລາວ ແມ່ນມີຢູ່ແລ້ວ. ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 9 (2021) - ຜົນໄດ້ຮັບທີ 2 ຂອງຜົນຄາດຫວັງ
ທີ 4 ແມ່ນແນໃສ່ການສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ເຊິ່ງ
ຊ່ວຍການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ຍັງເປັນການປົກປັກຮັກສາ
ສິ່ງແວດລ້ອມ ອີກດ້ວຍ. ເຊິ່ງປະກອບມີ:
• ຄໍາສັ່ງວ່າດ້ວຍ ການເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງ,
ການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວແບບ
ອະນຸລັກ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ແລະ ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ
(2020) - ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ສະຫນັບສະຫນູນທັງ
ເປັນບຸກຄົນ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ໃນການດໍາເນີນກິດຈະກໍາ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ໃນເຂດປ່າ
ປ້ອງກັນ;
• ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ ການທ່ອງທ່ຽວ (2013), ໄດ້ອະທິບາຍ
ຄວາມຫມາຍຂອງ ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ໃນ ສປປ
ລາວ, ໃນຂະນະທີ່ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫ່ງຊາດ
ຄາດວ່າຈະມີການພັດທະນາ ແລະ ດໍາເນີນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມ
ມາດຕະຖານການທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ;526
• ຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປ ລາວ ປີ 2006 ຫາ
2020, ທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອພັດທະນາ ສປປ ລາວ ໃຫ້ກາຍເປັນ
ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຊື່ສຽງໃນໂລກ ຜ່ານການສົ່ງເສີມ ສ້າງສິ່ງ
ດຶງດູດທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ, ທໍາມະຊາດ ແລະ ປະຫວັດສາດ
ຂອງປະເທດ ແບບຍືນຍົງ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຊຸມຊົນ.
• ລິເລີ່ມສ້າງແຜນການຟື້ນຟູທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວສໍາຫຼັບ
ສປປ ລາວ ເພື່ອຊ່ວຍຂະແຫນງທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ສາມາດຟື້ນ
ຕົວ ຈາກການຫຼຸດລົງຂອງກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນຜົນ
ມາຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.527

ຕົ ວ ຢ່ າ ງຈາກສາກົ ນ
ປະເທດ ໂກສຕາຮີກາ (Costa Rica) ໄດ້ພິຈາລະນາປະເທດ
ຕົນເອງ ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ, ທີ່ໃຫ້ເປັນແຫຼ່ງ
ພັກຜ່ອນ ແລະ ຜະຈົນໄພທາງທຳມະຊາດ ແລະ ສ້າງໂຄງການອາສາ
ສະໝັກ. ຄວາມພະຍາຍາມຂອງສາທາລະນະລັດປະເທດໂກສຕາ
ຮີກາໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ການສົ່ງເສີມການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ
ໃນຊຸມຊົນສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດທ້ອງຖິ່ນມີສ່ວນຮ່ວມ522
ແລະ ການລິເລີ່ມຂອງປະເທດບາລີ ທີ່ສະຫນັບສະຫນູນການຫຼຸດ
ຜ່ອນສີ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເປັນປລາສຕິກທີ່ເກີດຈາກການທ່ອງທ່ຽວ.523

ນອກນີ້, ຍັງມີຫລາຍທຸລະກິດທີ່ກໍາລັງເຕິບໂຕ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການ
ທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ເຊັ່ນ: ບໍລິສັດ EXO Travel, ລີສອດ
Nam Khan Ecolodge, ບໍລິສັດ Green Discovery,
Phou Lu Eco-Tourism. ຫລາຍໂຄງການຈາກ ຄູ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາທີ່ໄດ້ສະຫນັບສະຫນູນການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ
ແບບອະນຸລັກ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ລວມມີ: ສະຫະປະຊາຊາດ,
ທະນາຄານໂລກ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, SWITCH-Asia
ແລະ GIZ. ໂຄງການທີ່ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍທະນາຄານໂລກ
ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວແບບທໍາມະຊາດ ທີ່ເປັນຍຸດທະສາດແບບຢ່າງ
ສຳຫຼັບ ຂະແຫນງທ່ອງທ່ຽວເພື່ອການເຕີບໂຕສີຂຽວ ຢູ່ໃນ ສປປ
ລາວ.528

ຜົນປະໂຫຍດຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ແມ່ນຫລາຍກວ່າ
ການທ່ອງທ່ຽວທົ່ວໄປ. ປະສົບການຈາກປະເທດ ບູຖານ ແລະ
ປະເທດ ເລໂຊໂຕ, ບູຖານ ແລະ ເລໂຊໂຕ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ
ການສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນ
ໃນປະເທດ ເຊັ່ນ: ສະຖານທີ່ໃນການລົງທຶນ, ທີ່ຢູ່ອາໄສ, ສູນ

ກໍ ລ ະນີ ທ ຸ ລ ະກິ ດ
ກໍລະນີທຸລະກິດສຳລັບການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ແມ່ນສຸມໃສ່
ສະເພາະພື້ນທີ່. ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກທະນາຄານໂລກ, ການທ່ອງທ່ຽວ
ແບບອະນຸລັກ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນໃນການຂະຫຍາຍເສດຖະກິດ
ລາວຫລາຍ ໂດຍອີງໃສ່ປັດໄຈທີ 4 ເຊິ່ງສ້າງລາຍໄດ້ 600 ລ້ານ
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ໂດລາສະຫະລັດ ພາຍໃນ 10 ປິ. ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການ
ທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກອາດເພີ່ມລາຍໄດ້ 2 ເທົ່າຈາກຂະແຫນງ
ທ່ອງທ່ຽວ ປະກອບສວ່ນໃສ່ GDP ຂອງລາວ.
ຂັ ້ ນ ຕອນຕໍ ່ ໄ ປ
ການດຳເນີນງານເພື່ອຊຸກຍູ້ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກແມ່ນລວມ
ມີ:
• ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຄວນພິຈາລະນາການສ້າງຂອບແຜນ
ງານການເງິນສີຂຽວ ໂດຍອີງໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຈາກ
ປະເທດຮ່ວມພັດທະນາໃນອາຊຽນ. ແຜນງານນີ້ ສາມາດສະຫ
ນອງ ເງິນກູ້ຢືມດອກເບ້ຍຕ່ຳ ໃຫ້ກັບບັນດາທຸລະກິດການ
ທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ.
• ຜູ້ປະກອບການດ້ານທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ຄວນພິຈາລະນາ
ການຮ່ວມມືກັບ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ
ແລະ ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສະເພາະ ເພື່ອນໍາໃຊ້
ເຄື່ອງມືການຕະຫລາດສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ດີຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: ການຊໍາ
ລະຄ່າບໍລິການລະບົບນິເວດ (PES) ຫຼື ການເຂົ້າເຖິງທຶນຈາກ
ການຊື້-ຂາຍທາດອາຍກາກບອນ ເພື່ອສົ່ງເສີມອຸດສາຫະກໍາ
ການທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.
• ເປີດກວ້າງໃຫ້ມີການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນໃນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ
ທໍາມະຊາດ ເພື່ອການຫຼຸດຜ່ອນອຸປະສັກຕ່າງໆ, ປັບປຸງລະບຽບ
ການ ແລະ ສົ່ງເສີມການປະດິດສ້າງ, ແຕ່ຕ້ອງມີຂໍ້ກໍານົດຕ່າງ
ໆເພື່ອຮັບປະກັນວ່າກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ
ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ປັບປຸງ
ຄຸນນະພາບຂອງຊັບສິນທາງທໍາມະຊາດ.
• ຈັດໃຫ້ມີການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວ
ທຳມະຊາດ ແລະ ການຕ້ອນຮັບແຂກ ລວມທັງການຈັດຝຶກ
ອົບຮົມໃຫ້ກັບຜູ້ນໍາທ່ຽວ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ພັກ.
• ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການລິເລີ່ມ ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກຕາມ
ມາດຕະຖານສາກົນ.
• ສ້າງແຜນແມ່ບົດສຳລັບ ການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ
ແຫ່ງຊາດ ລວມທັງ ການແກ້ໄຂບັນຫາການກຳຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອ
ຈາກກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
ທີ່ລ່າສຸດ.529
• ຊຸກຍູ້ໃຫ້ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ຮັບຮອງເອົາກົດລະບຽບອາຄານ
ສີຂຽວ ໂດຍອີງໃສ່ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງພາຍໃນ ແລະ ເງື່ອນໄຂການ
ກໍ່ສ້າງ, ຕາມຫຼັກການ ‘ບໍ່ໃຫ້ມີສິ່ງເສດເຫຼືອ’ ໃນໄລຍະຍາວ.
• ໃຫ້ບູລິມະສິດການນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ
ຈຳນວນສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາໃນ
ພື້ນທີ່ທີ່ບໍ່ສາມາດກຳຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອ ຈາກສິນຄ້າຕ່າງປະເທດ.
• ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການຫັນປ່ຽນ ການນຳໃຊ້ການຍານພາຫະນະ
ໄຟຟ້າ ຕາມຂໍ້ປະຕິບັດທີ່ 9 ແລະ 10 ແລະ ບຸລິມະສິດ ວັດສະ
ດຸກໍ່ສ້າງຈາກຊັບພະຍາກອນທີ່ຜະລິດຄືນໃໝ່ໄດ້ (ຂໍ້ປະຕີບັດທີ່
6) ທີ່ສົ່ງເສີມຮັກສາພາບລັກຕົວເມືອງໃຫ້ງາມ ສຳລັບປະຊາຊົນ
ລາວ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ.

ຜົ ນ ກະທົ ບ
ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງ ອົງການ UNEP, ທັງໂຮງແຮມ ແລະ ຮ້ານ
ອາຫານ ໄດ້ປະກອບສ່ວນ 3.5% ໃນການສ້າງທາດອາຍເຮືອນ
ແກ້ວທັງຫມົດຂອງປະເທດໃນປີ 2015. ຈາກການຄິດໄລ່
ເປັນລະດັບມົນລະພິດໃນປະເທດປີ 2019, ປະລິມານທາດ
ອາຍກາກບອນ (tCO2e) ສະເລ່ຍ ປະມານ 2.0 ລ້ານໂຕນ
(MtCO2e).530
ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ສາມາດຫຼຸດປະລິມານທາດອາຍ
ເຮືອນແກ້ວໄດ້. ການເລືອກພັກເຊົາຢູ່ເຮືອນພັກແບບຄອບຄົວ
ແທນທີ່ໂຮງແຮມສາມາດຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ
ຈາກການພັກເຊົາໄດ້ເຖິງ 48% . ການຊື້ອາຫານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ
ພືດຜັກປອດສານພິດສາມາດຫຼຸດອັດຕາທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ
ໄດ້ 5% ແລະ ການນຳໃຊ້ລົດຂົນສົ່ງໄຟຟ້າ ຫຼື ການຂົນສົ່ງທີ່ໃຊ້
ແຮງງານ (active transport) ສາມາດຫຼຸດອັດຕາທາດອາຍ
ເຮືອນແກ້ວຈາກການສັນຈອນໃນທ້ອງຖິນ
່ ໄດ້ 40 ຫາ 100% .531
ເມື່ອຄາດຄະເນຈາກອັດຕາມົນລະພິດໃນລະບົບນິເວດນີ້ ຂະແຫນ
ງການນີ້ສາມາດຫຼຸດການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ. ການຫຼຸດ
ຜ່ອນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ ເພື່ອຈຳແນກແຫຼ່ງການປ່ອຍທາດ
ອາຍເຮືອນແກ້ວໃນ ຂະແຫນງທ່ອງທ່ຽວທັງຫມົດ.532 ເຊິ່ງເປັນ
ໄປໄດ້ວ່າ ມັນສາມາດຫຼຸດທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ (tCO2e) ໃນ
ສປປ ລາວ ລົງເຖິງ 590,000 ໂຕນ (tCO2e) /ປີ. ເຖິງວ່າຄວາມ
ເປັນໄປໄດ້ໃນການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວໃນຂະແຫນງ
ທ່ອງທ່ຽວຈະທັບຊ້ອນກັບຂະແຫນງອື່ນ ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມເປັນ
ໄປກໍ່ຕາມ ເຊິ່ງການຄິດໄລ່ນີ້ຈະບໍ່ຖືກລວມເຂົ້າໃນການຄິດໄລ່
ປະລິມານ ທາດອາຍເຮືອນແກ້ວທັງຫມົດ.

ທ່ າ ແຮງການຫຼ ຸ ດ ຜ່ ອ ນທາດອາຍ GHG (ລ້ າ ນໂຕນ (MtCO 2 e)/ປີ )
2030
0.75
2040
0.79
2050
0.83

This mitigation potential overlaps with that in Inter ventions 1 to 11.
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ການບໍລິການດ້ານການເງິນ
17
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3.39. ການບໍ ລ ິ ກ ານດ້ າ ນການເງິ ນ
ພາກທີ 1.4 ຂອງບົດລາຍງານສະບັບນີ້, ການບໍລິການດ້ານການ
ຄ້າລວມມີຕົວກາງທາງດ້ານການເງິນ, ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ,
ການບໍລິການໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ. ເຊິ່ງສະຫນອງ
GDP 15% ແລະ ສ້າງ 6% ຂອງການຈ້າງງານ. ການເງິນແມ່ນ
ມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ເສດຖະກິດ
ຫມູນວຽນໃຫ້ບັນລຸທາດອາຍກາກບອນຕໍ່າ ແລະ ຕິດລົບສຸດທິໄດ້
ໃນ ສປປ ລາວ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການກ້າວຂ້າມອຸປະສັກຈະຊ່ວຍ
ໃຫ້ສາມາດຮັບຮູ້ເຖິງທ່າແຮງໃນດ້ານດັ່ງກ່າວໄດ້. ເຊິ່ງໄດ້ກ່າວເຖິງ
ໃນຂໍ້ປະຕິບັດທີ 17.
3.40. ໂຄງການເສດຖະກິດຫມູນວຽນໃນປະຈຸບັນ ດ້ານການ
ເງິນ, ປະກັນໄພ ແລະ ອະສັງຫາລິມະຊັບ
ເບິ່ງລາຍຊື່ໂຄງການ ຢູ່ໜ້າ 116.
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ກົ ມ ສົ ່ ງ ເສີ ມ ວິ ສ າຫະກິ ດ ຂະຫນາດນ້ ອ ຍ ແລະ ຂະຫນາດກາງ
ສະຫນອງທຶ ນ ສະເພາະໃຫ້ ແ ກ່ ວ ິ ສ າຫະກິ ດ ຂະຫນາດນ້ ອ ຍ ແລະ
ຂະຫນາດກາງ

ກົມສົ່ງເສີມທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ຂະຫນາດກາງ ກະຊວງ
ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງກອງທຶນສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ
ທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ຂະຫນາດກາງໃນປີ 2010. ໃນປີ 2018,
ໄດ້ຂະຫຍາຍຊຸດການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານການເງິນ ລວມທັງການ
ເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການໃນອັດຕາດອກເບ້ຍ 3% ພ້ອມ
ທັງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ບັນດາທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ
ແລະ ຂະຫນາດກາງ.533

Forest Carbon Partnership Facility
ການຫຼ ຸ ດ ຜ່ ອ ນການປ່ ອ ຍທາດອາຍ ຈາກການຕັ ດ ໄມ້ ທ ຳລາຍປ່ າ
ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການຮ່ວມມື ດ້ານກາກບອນປ່າໄມ້
ຂອງທະນາຄານໂລກ ໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງ ເພື່ອສະຫນອງທຶນສູງ
ເຖິງ 42 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ລະຫວ່າງປີ 2021 ຫາ 2025 ເພື່ອສະຫ
ນັບສະຫນູນຄວາມພະຍາຍາມຂອງປະເທດ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍ
ທາດອາຍພິດຈາກການທຳລາຍປ່າ ແລະ ຄວາມເສື່ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ້
(REDD+).537

Green Climate Fund
ຄວາມຢື ດ ຢຸ ່ ນ ຂອງສະພາບອາກາດທີ ່ ອ ີ ງ ໃສ່ ລ ະບົ ບ ນິ ເ ວດສໍ າ ລັ ບ
ຕົ ວ ເມື ອ ງ

ໜ່ວຍງານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 1.5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມ
ສາມາດທາງທໍາມະຊາດຂອງລະບົບນິເວດ ໃນການຄຸ້ມຄອງການໄຫລຂອງ
ນ້ໍາ ແລະ ຈໍາກັດການເປີດເຜີຍຂອງປະຊາກອນ ໃນເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່
ຜົນກະທົບຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ພາຍໃຕ້ວິທີການທີ່ອີງໃສ່ລະບົບນິເວດ,
ໂຄງການໄດ້ຍ້າຍອອກໄປຈາກຈຸດສຸມແບບດັ້ງເດີມ ກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງ
ພື້ນຖານສີເທົາ, ເຊັ່ນ: ເຂື່ອນ ແລະ ລະບົບລະບາຍນ້ໍາ ຄອນກຣີດ.534

World Bank
ເສີ ມ ຂະຫບາຍການເຂົ ້ າ ເຖິ ງ ການເງິ ນ ຂອງວິ ສ ະຫະກິ ດ ຂະຫນາດ
ນ້ ອ ຍ ແລະ ຂະຫນາດກາງ

ສະຫນອງແຫຼ່ງທຶນໄລຍະຍາວໃຫ້ແກ່ທະນາຄານ ເພື່ອສ້າງສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່
ວິສາຫະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ ຂະຫນາດກາງໃນ ສປປ ລາວ. ເຊິ່ງເປັນ
ການລວມສະຖານທີ່ສິນເຊື່ອ ກັບສະຖານທີ່ແບ່ງປັນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການ
ສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິຊາກາ.535

Switch Asia
ເງິ ນ ທຶ ນ ສຳລັ ບ ການລິ ເ ລີ ່ ມ ເສດຖະກິ ດ ຫມູ ນ ວຽນ

ໂຄງການ Switch Asia ທີ່ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນທຶນຈາກ EU
ແນໃສ່ SDG 12 ກ່ຽວກັບການບໍລິໂພກ ແລະ ການຜະລິດແບບຍືນຍົງ.
ໂຄງການສ່ວນໃຫຍ່ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ການທ່ອງທ່ຽວແບບ
ອານຸລັກ, ຊຸກຍູ້ຄວາມຕ້ອງການແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນອາຫານ
ປອດສານພິດ ແລະ ການຜະລິດອຸດສາຫະກຳສະອາດ.536
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3.41. ຂໍ ້ ປ ະຕິ ບ ັ ດ ທີ 17: ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການ
ເຂົ ້ າ ເຖິ ງ ການເງິ ນ ແບບໝູ ນ ວຽນ ແລະ ການເງິ ນ ສຳລັ ບ ທາດ
ອາຍກາກບອນໃຫ້ ຫ ລາຍຂຶ ້ ນ

ລາຍລະອຽດຂອງຍຸ ດ ທະສາດ
ການວິເຄາະກໍລະນີທຸລະກິດ 11 ຂໍ້ປະຕິບັດຂອງເສດຖະກິດຫມູນ
ວຽນ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ເສດຖະກິດຫມູນວຽນເປັນໂອກາດການລົງທຶນ
ທີ່ມີມູນຄ່າ 4,1 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອໃຫ້ ສປປ ລາວ ບັນລຸ
ຄວາມສົມດຸນໃນການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍກາກບອນໃນປີ 2040.
ເມື່ອປຽບທຽບກັນແລ້ວ ເຫັນວ່າມູນຄ່າຕົ້ນທຶນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຕໍ່າ
ກວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ລົງທຶນໃນໂຄງການທາງລົດໄຟວຽງຈັນ-ບໍ່ເຕັນ
ເຊິ່ງເປັນໂຄງການລົງທຶນທີ່ມີມູນຄ່າ 5,95 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ.538
ນອກຈາກນັ້ນ, 85% ຂອງທ່າແຮງການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດ
ອາຍເຮືອນແກ້ວຈະໃຊ້ເວລາຄືນທຶນໜ້ອຍກວ່າ 6 ປີ.
ເຖິງວ່າຈະມີການເງິນທີ່ໜ້າດຶງດູດໃຈ, ແຕ່ການໃຫ້ເງິນທຶນກໍ່ຍັງ
ເປັນອຸປະສັກຕົ້ນຕໍສໍາລັບ ສປປ ລາວ ທີ່ຈະກາຍເປັນຫນື່ງໃນບັນດາ
ປະເທດເສດຖະກິດຂະຫນາດໃຫຍ່ກຸ່ມທໍາອິດທີ່ເປັນມີການປ່ອຍ
ທາດອາຍກາກບອນສຸດທິເປັນກາງ ຫຼື ຕິດລົບ. ດັ່ງນັ້ນ, ສປປ
ລາວ ຄວນວາງຍຸດທະສາດດ້ານການເງິນສີຂຽວຮອບດ້ານເພື່ອແນ
ໃສ່ດຶງດູດການລົງທຶນສີຂຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ
ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການເງິນສໍາລັບທຸລະກິດຫມູນ ວຽນ.539
ກຸ່ມລິເລີ່ມເສດຖະກິດຫມູນວຽນ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ "ການສະຫນອງ
ເງິນແກ່ພາກເອກະຊົນພາຍໃນປະເທດແມ່ນຖືກຈໍາກັດດ້ວຍອັດຕາ
ດອກເບ້ຍທີ່ສູງ ສຳລັບການກູ້ຢືມທາງການຄ້າ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງ
ແຫຼ່ງທຶນທີ່ມີຈຳກັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສໍາລັບວິສາຫະກິດຂະຫ
ນາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ."540 ການລິເລີ່ມດ້ານເສດຖະກິດແບບຫ
ມູນວຽນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເຂົ້າເຖິງເງື່ອນໄຂການກູ້ຢືມທີ່ເອື້ອ
ອຳນວຍ. ໂຄງການຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະ/ຫຼື ກິດຈະກໍາ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບ
ທຶນຈາກການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນຄວນມີທາງເລືອກການ
ເຂົ້າເຖິງກົນໄກການເງິນອືນ ເຊັ່ນ: ການສະຫນອງທຶນເບື້ອງຕົ້ນ
(seed funding), ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ເງິນກູ້ຢືມຈຸລະພາກ.
ບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນອັນຫນື່ງທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນ ການປັບປຸງກົດຫ
ມາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ທີ່ຈະຊ່ວຍລົບລ້າງຂໍ້ກຳນົດ
ເງິນທຶນຂັ້ນຕໍ່າທີ່ໃຊ້ລົງທຶນ ເຊິ່ງເປັນບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກສຳລັບຜູ້
ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ.541
ການກວດກາເບິ່ງທ່າແຮງການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນ
ແກ້ວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ສຳຄັນໃນຕ່ອງໂສ້ຄຸນຄ່າ
ອາຫານ, ການຂົນສົ່ງ, ປ່າໄມ້ ແລະ ການກໍ່ສ້າງດ້ວຍໄມ້, ການ
ເງິນກາກບອນ ຂອງ ສປປ ລາວ ສາມາດມີບົດບາດສຳຄັນໃນການ
ດຶງດູດການເງິນແບບຍືນຍົງ. ລາຄາທາດອາຍກາກບອນຢູ່ໃນແຜນ
ງານ ການຄ້າກ່ຽວກັບການປ່ອຍມົນລະພິດຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ
(European Union Emissions Trading Scheme) ມີ
ລາຄາສູງກວ່າ 70 ເອີໂຣຕໍ່ CO2e ຫນື່ງໂຕນໃນເດືອນ ກັນຍາ
2021,542 ແລະ ບັນດາປະເທດເອີຣົບອື່ນໆຍັງມີລາຄາທາດອາຍ
ກາກບອນທີ່ສູງກວ່ານັ້ນອີກ. ຢູ່ໃກ້ກັບ ສປປ ລາວ, ໂຄງການ
ລະດັບແຂວງ ຂອງປະເທດ ຈີນ (subnational Chinese
schemes) ມີການຊື້ຂາຍກາກບອນໃນລາຄາ 6 ໂດລາສະຫະລັດ/
ໂຕນ.543
ລາຄາທາດອາຍກາກບອນເຫຼົ່ານີ້ບາງສ່ວນແມ່ນມີລາຄາສູງ ເນື່ອງ
ຈາກການຈໍາກັດຂອບເຂດ ຂອງການຊົດເຊີຍກາກບອນ (carbon
offsets), ການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການຢັ້ງຢືນການປ່ອຍທາດອາຍພິດ

ອອກນອກແຜນການຊື້ຂາຍ ເຊິ່ງສາມາດນໍາຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ມາໃຊ້
ເພື່ອໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງໂຄງການ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ,
ລະດັບລາຄາທາດອາຍກາກບອນທີ່ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມຮັບຮູ້ທີ່
ເພີ່ມຂຶ້ນ ທີ່ມີຜົນຕໍ່ການກັກເກັບທາດອາຍກາກບອນທີ່ມີ
ປະສິດທິພາບ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫລາຍເພື່ອບັນລຸເປົ້າຫມາຍການ
ຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍກາກບອນຢ່າງຈິງຈັງ ເຊິ່ງນີ້ເປັນໂອກາດທີ່ສໍາຄັນ
ສໍາລັບ ສປປ ລາວ.
ມາດຕາ 6 ຂອງສັນຍາປາຣີ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການຮ່ວມມືສາກົນລະຫວ່າງ
ບັນດາປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນ
ແກ້ວໄດ້ຫລາຍກວ່າທີ່ເຮັດແບບ ໂດດດ່ຽວ. ຮູບແບບ ແລະ ຂັ້ນ
ຕອນຂອງມາດຕານີ້ແມ່ນກຳລັງຖືກພັດທະນາ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນຖືກ
ນໍາໃຊ້ໃນພາກປະຕິບັດເທື່ອ.544 ກອງປະຊຸມພັກຄັ້ງທີ 26 ໃນເດືອນ
ພະຈິກ 2021 ນີ້ ຄວນໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງກ່ຽວກັບວິທີການ
ປະຕິບັດຂອງມາດຕາ 6. ແຕ່ຜົນໄດ້ຮັບຂອງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຈະ
ມີໃຫ້ ຫຼັງຈາກບົດລາຍງານສະບັບນີ້ໄດ້ຖືກຕີພິມອອກເທົ່ານັ້ນ.
ສປປ ລາວ ສາມາດຂັບເຄື່ອນການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ເສດຖະກິດຫມູນ
ວຽນ ແລະ ກໍານົດຕໍາແໜ່ງຍຸດທະຍາດຂອງຕົນໃນການເຈລະຈາ
ຕໍ່ລອງດ້ານຄ່າຕອບແທນສຳຫຼັບທາດອາຍກາກບອນທີ່ຖືກຫຼຸດ
ຜ່ອນຈາກຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການທີ່ສົ່ງອອກ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້
ປະເທດອື່ນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍພິດກາກບອນຂອງ
ເຂົາເຈົ້າລົງໄດ້ ໂດຍຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເກັບຄ່າທາດ
ອາຍກາກບອນພາຍໃນປະເທດ (domestic carbon price
scheme) ຫຼື ອາດຈະຄ່ອຍໆເກັບພາສີທາດອາຍກາກບອນ.545
ການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ເສດຖະກິດຫມູນວຽນໃນ ສປປ ລາວ ຍັງເຮັດ
ໃຫ້ປະເທດອື່ນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍກາກບອນ
ໄດ້. ເຊິ່ງອາດຈະມີຈໍານວນ 46 ລ້ານໂຕນ (MtCO2e)/ປີ. ຢູ່ທີ່ 6
ໂດລາສະຫະລັດ/ໂຕນ ໂດຍນໍາໃຊ້ລະດັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຈີນເປັນ
ຂໍ້ມູນອ້າງອີງ, ສິ່ງນີ້ຈະປ່ຽນເປັນ 276 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ/ປີ. ເຊິ່ງ
ລວມມີ:
• 89% ແມ່ນມາຈາກການສົ່ງອອກວັດສະດຸກໍ່ສ້າງທີ່ເຮັດດ້ວຍ
ໄມ້ ທີ່ຜະລິດຢູ່ ສປປ ລາວ, ແຕ່ເກີນປະລິມານທີ່ຂະແຫນງ
ກໍ່ສ້າງຂອງລາວສາມາດດູດຊຶມໄດ້. ທ່າແຮງໃນການຫຼຸດຜ່ອນ
ອາດສາມາດກວມເອົາການກັກເກັບທາດອາຍກາກບອນ ໃນ
ຜະລິດຕະພັນໄມ້ທີ່ເກັບກ່ຽວ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ຂອງ
ການທົດແທນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງແບບດັ້ງເດີມ. ໃນການວິເຄາະຜົນ
ກະທົບ, ທ່າແຮງການຫຼຸດຜ່ອນທັງຫມົດ ຈະຖືກຈັດສັນໃຫ້
ສປປ ລາວ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສປປ ລາວ ແມ່ນສະຫນອງ
ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ທີ່ເກັບກ່ຽວດ້ວຍການກັກເກັບທາດອາຍກາກ
ບອນ. ໃນຂະນະທີ່ປະເທດຜູ້ຮັບຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ທາດອາຍ
ກາກບອນຈະຖືກກັບເກັບໄວ້ຢ່າງຖາວອນ, ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ໃນ
ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສ້າງຂຶ້ນ. ສິ່ງນັ້ນສາມາດເປັນພື້ນຖານໃນ
ການເຈລະຈາ ການຈັດສັນການແບ່ງປັນລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ
ແລະ ປະເທດຜູ້ຮັບທີ່ສ້າງຕັ້ງອາຄານໄມ້;
• 5% ແມ່ນມາຈາກທ່າແຮງການຫຼຸດຜ່ອນການນໍາເຂົ້າຈາກຕ່າງ
ປະເທດ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນການນໍາເຂົ້າວັດສະດຸທີ່ມີທາດກອາຍ
ກາກບອນເຂັ້ມຂຸ້ນ ໂດຍຜ່ານຂໍ້ປະຕິບັດຂອງ ເສດຖະກິດຫມູນ
ວຽນໃນ ສປປ ລາວ; ແລະ,
• 6% ແມ່ນມາຈາກທ່າແຮງການຫຼຸດຜ່ອນການສົ່ງອອກ
ພະລັງງານໄຟຟ້າ ໂດຍການພິຈາລະນາຄວາມແຕກຕ່າງ ຂອງ
ປັດໃຈການປ່ອຍທາດອາຍພິດ ຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າລະຫວ່າງ
ປະເທດຜູ້ນໍາເຂົ້າ ແລະ ສປປ ລາວ.546 ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ກໍ່ບໍ່
ໄດ້ນອນໃນຂໍ້ປະຕິບັດເສດຖະກິດຫມູນວຽນ.
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ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ/ປີ

ການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ເສດຖະກິດຫມູນວຽນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຊ່ວຍ
ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ຢູ່ປະເທດອື່ນໆ, ມູນ
ຄ່າທີ່ຄາດຄະເນໄດ້ແມ່ນ 276 ລ້ານໂຕນ (MtCO2e)/ປີ.

ຕົ ວ ຢ່ າ ງຈາກສາກົ ນ

ຂອບການເງິນແບບຍືນຍົງຂອງລາຊະອານະຈັກໄທ (Thailand
Sustainable Financing Framework)547 ໄດ້ຖືກອອກ
ແບບເພື່ອສະຫນອງພັນທະບັດ ແລະ ເງິນກູ້ຢືມສີຂຽວ, ເພື່ອສັງຄົມ
ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ. ລາຍໄດ້ດັ່ງກ່າວ ຈະຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການ
ເງິນ ແລະ ຊຳລະຄືນເງິນກູ້ຢືມ ຫຼື ລາຍຈ່າຍຂອງລັດຖະບານ.
ຄວາມຄິດເຫັນຂອງພາກສ່ວນພາຍນອກໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ຂອບການ
ເງິນດັ່ງກ່າວແມ່ນສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານພັນທະບັດສີຂຽວ
ສາກົນ.548
ປະເທດ ອັງກິດ ໄດ້ພັດທະນາຂອບການເງິນສີຂຽວ (Green
Financing Framework) ເຊິ່ງອະທິບາຍວິທີການທີ່
ລັດຖະບານວາງແຜນການເງິນລາຍຈ່າຍ ໂດຍຜ່ານການອອກ
ພັນທະບັດສີຂຽວ. ງົບປະມານຈະຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການລົງທຶນ
ແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ
ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມອື່ນໆ, ສະຫນອງທຶນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ
ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາສີຂຽວທົ່ວ
ປະເທດ ອັງກິດ.549 ການດຳເນີນງານຮ່ວມລະຫວ່າງຂອບການເງິນ
ສີຂຽວ ກັບຍຸດທະສາດການເງິນສີຂຽວ ມີເປົ້າຫມາຍທີ່ຈະຫັນປ່ຽນ
ໄປສູ່ລະບົບການເງິນສີຂຽວ, ລະດົມການເງິນເພື່ອການຂະຫຍາຍ
ໂຕທີ່ສະອາດ ແລະ ມີຄວາມສາມາດປັບຕົວໄດ້ ແລະ ສ້າງໂອກາດ
ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຕ່າງໆໃນປະເທດ ອັງກິດ.550

•

•

ເງິນສີຂຽວ ໂດຍອີງໃສ່ຕົວຢ່າງຈາກພາກພື້ນທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໂດຍບັນດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມອາຊຽນ;
ພັດທະນາລະບົບການໄຈ້ແຍກປະເພດເສດຖະກິດແບບຫມູນນ
ວຽນ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງຂອງສາກົນເຊັ່ນ: ລະບົບການ
ຈັດປະເພດສໍາລັບເສດຖະກິດແບບຫມູນວຽນຂອງປະເທດ
ເອີລົບ ຫຼື ຄໍາແນະນໍາຂອງທະນາຄານໂລກ. ລະບົບໄຈ້ແຍກ
ປະເພດທຸລະກິດແບບຫມູນນວຽນ ຄວນນິຍາມສິ່ງທີ່ເປັນ
ອົງປະກອບຂອງທຸລະກິດ ຫຼື ບັນດາກິດຈະກຳແບບຫມູນວຽນ
ຫຼື "ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ" ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງ
ນະໂຍບາຍຈູງໃຈດ້ານພາສີທີ່ມີຢູ່ໃຫ້ໄດ້ດີກວ່າເກົ່າ ຕະຫລອດ
ຮອດການລົງທຶນສີຂຽວ ແລະ ໂອກາດພາຍໃນຕະຫລາດ
ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ກຳລັງຂະຫຍາຍຕົວ; ແລະ,
ພິຈາລະນາການນຳໃຊ້ ການເກັບຄ່າທາດອາຍກາກບອນ,
ປະຕິບັດຕາມຕົວຢ່າງຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ ເຊັ່ນ: ປະເທດ
ຈີນ, ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ. ລາຄາທາດອາຍກາກບອນຈະ
ຊ່ວຍຈຳກັດການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີກາກບອນສູງໃນ
ຂະບວນການຜະລິດ ແລະ ຜົນຜະລິດ, ເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນ
ແບບຫມູນວຽນ ແລະ ການອອກແບບຫມູນວຽນມີຄວາມໄດ້
ປຽບທາງເສດຖະກິດ. ເຊິ່ງອາດຈະເລີ່ມຕົ້ນຈາກການວິເຄາະ
ວິທີການປະຕິຮູບດ້ານພາສີ ທີ່ສາມາດສະຫນັບສະຫນູນຄວາມ
ພະຍາຍາມຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ຈະບັນລຸເປົ້າຫມາຍການພັດະນາ
ທີ່ຍືນຍົງໄດ້.

ຂອບນະໂຍບາຍ
ຄໍາແນະນໍາດ້ານນະໂຍບາຍສໍາຫຼັບລັດຖະບານລວມມີ:
• ລັດຖະບານລາວຄວນພິຈາລະນາການພັດທະນາຂອບການ

ກໍ ລ ະນີ ທ ຸ ລ ະກິ ດ
ການລົງທຶນໃສ່ການພັດທະນາທີ່ປ່ອຍທາດອາຍກາກບອນຕໍ່າແບບ
ຫມູນວຽນນັ້ນ ແມ່ນເປັນທີ່ໜ້າດຶງດູດທາງການຄ້າ. ເຊິ່ງໄລຍະ
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ເວລາຄືນທຶນ ເປັນຕົວຊີ້ວັດທີ່ສຳຄັນໃນການຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບ
ການລົງທຶນໃນສະພາບແວດລ້ອມທຸລະກິດ ເຊິ່ງເຫັນວ່າຂ້ອນຂ້າງບໍ່
ແນ່ນອນ. ຂໍ້ປະຕິບັດ 6 ໃນ 11 ຂໍ້ ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຫຼຸດຜ່ອນ
ທາດອາຍເຮືອນແກ້ວໄປໃນທາງບວກ, ໃນຂະນະທີ່ 85% ຂອງທ່າ
ແຮງການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວແມ່ນຈະໃຊ້ເວລາຄືນທຶນຕໍ່າ
ກວ່າ 6 ປີ ເຊິ່ງຍັງບໍ່ໄດ້ລວມເອົາຂໍ້ປະຕິບັດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ
ຢຸດຕິການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ. ການຄືນທຶນຂອງຄວາມພະຍາຍາມ
ເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ໄດ້ລວມຢູ່ໃນການວິເຄາະນີ້ ເນື່ອງຈາກວ່າ ມັນເປັນສ່ວນ
ຫນື່ງໃນແຜນງານແຫ່ງຊາດ NDC ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.
ລັດຖະບານລາວ ຍັງຄົງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສະຫນອງທຶນໃຫ້
ແກ່ການເຕີບໂຕຂອງທຸລະກິດທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ,551 ແຕ່
ທ່າອ່ຽງໃນລະດັບພາກພື້ນສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສົນໃຈຂອງພາກ
ເອກະຊົນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນການຂັບເຄື່ອນການລົງທຶນທີ່ຍືນຍົງຢູ່ໃນ
ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ໂດຍລວມແລ້ວ, ການລົງທຶນທີ່ເປັນ
ມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມເພີ່ມຂຶ້ນ 60% ເປັນ 3.2 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ
ໃນຊ່ວງເຄິ່ງທໍາອິດຂອງປີ 2019 ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ
ກ່ອນ.552 ເພື່ອຮັບມືກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19,
ນັກລົງທຶນຈຳນວນຫລາຍຢູ່ໃນພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກ ໄດ້ເພີ່ມການ
ລົງທຶນໃສ່ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ ແລະ ການປົກຄອງ.553 ການ
ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລົງທຶນແບບເສດຖະກິດຫມູນວຽນ
ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ສປປ ລາວ ສາມາດເຂົ້າສູ່ຕະຫລາດທີ່ກຳລັງຂະຫຍາຍ
ຕົວນີ້ໄດ້.
ຂັ ້ ນ ຕອນຕໍ ່ ໄ ປ:
ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປເພື່ອປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການເງິນສໍາລັບການລົງທຶນ
ດ້ານເສດຖະກິດຫມູນວຽນລວມມີ:
• ຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫ່ງຊາດ: ລວມ
ມີຂໍ້ສະເຫນີເພື່ອປັບປຸງການປະຕິບັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງ
ການລົງທຶນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສອດຄ່ອງຂອງກົດຫມາຍ,
ຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນັກງານ ແລະ ຄວາມພ້ອມຂອງ
ຂໍ້ມູນ ແລະ ແກ້ໄຂ "ການປະຕິບັດທີ່ຜິດຈັນຍາບັນ ແລະ ການ
ສວຍໂອກາດ".554
• ສ້າງລະບົບໄຈ້ແຍກປະເພດເສດຖະກິດຫມູນວຽນ (Circular
Economy Taxonomy), ດັ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຢູ່ໃນຂໍ້ປະຕິບັດ
ທີ 14, ສປປ ລາວ ສາມາດຮັບປະກັນໃຫ້ມີກອງທຶນສຳລັບ
ບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆຢ່າງເຫມາະສົມ ໂດຍການພັດທະນາ
ລະບົບການເງິນແບບຍືນຍົງ ຫຼື ການໄຈ້ແຍກປະເພດເສດຖະ
ກິດຫມູນວຽນ. ທະນາຄານໂລກໄດ້ເຜີຍແຜ່ຄຳແນະນຳ
ສຳລັບບັນດາປະເທດໃນການພັດທະນາລະບົບການໄຈ້ແຍກ
ປະເພດກິດຈະກຳສີຂຽວແຫ່ງຊາດ (National Green
Taxonomies).555
• ລະບຸອຸປະສັກໃນການລົງທຶນ: ສປປ ລາວ ຄວນດໍາເນີນການ

ທ່ າ ແຮງການຫຼ ຸ ດ ຜ່ ອ ນ GHG (ລ້ າ ນໂຕນ (MtCO 2 e)/ປີ )
2030
2040
2050

•

•

•

ສຶກສາ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເຖິງອຸປະສັກຈຳນວນຫນື່ງທີ່ມີຢູ່ໃນ
ການລົງທຶນ ພາຍໃນປະເທດ ວ່າອຸປະສັກເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນຫຍັງ
ແລະ ວິທີການໃດດີທີ່ສຸດໃນການເອົາຊະນະອຸປະສັກເຫຼົ່ານັ້ນ.
ການສຶກສານີ້ ຄວນລວມເອົາບັນດາທາງເລືອກໃນການແນະນຳ
ສິ່ງຈູງໃຈໃໝ່ ສຳລັບການລົງທຶນທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ
ໂດຍຜ່ານການປະຕິຮູບພາສີອາກອນ;
ພັດທະນາຍຸດທະສາດເພື່ອດຶງດູດການລົງທຶນສີຂຽວ. ສປປ
ລາວ ຄວນສ້າງແຜນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ
ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາລົງທຶນໃນເສດຖະກິດຫມູນວຽນ.
ແຜນການນີ້ຄວນລວມເອົາທາງເລືອກໃນການຍົກລະດັບ
ສະພາບອາກາດດ້ານການເງິນລະຫວ່າງປະເທດ;
ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງກົນໄກການເງິນທາງເລືອກ. ສປປ ລາວ
ຄວນຮ່ວມມືກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາສາກົນ, ກອງທຶນທາດ
ອາຍກາກບອນ ແລະ ດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຈັດສັນເງິນທຶນຂອງ
ພາກລັດ ເພື່ອສ້າງກົນໄກການເງິນທີ່ມີປະສິດທິພາບສໍາລັບ
ໂຄງການຫມູນວຽນຕ່າງໆ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ອາດລວມເຖິງໂຄງການ
ການສະຫນອງທຶນ, ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ, ວົງເງິນສິນເຊື່ອ ແລະ
ກົນໄກອື່ນ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາທຸລະກິດ ແລະ ໂຄງການຕ່າງ
ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກນັກລົງທຶນເອກະຊົນເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນທີ່ຈໍາ
ເປັນໄດ້; ແລະ
ສ້າງຈຸດຢືນໃຫ້ກັບຂໍ້ປະຕິບັດໃນການເຈລະຈາກັບສາກົນ
ກ່ຽວກັບສະພາບດິນຟ້າອາກາດ: ໃນການກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງ
ປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 26, ສປປ ລາວ ຄວນມີຈຸດຢືນອັນຫນັກ
ແໜ້ນໃນການເຈລະຈາກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືສາກົນ. ອາດ
ທົດລອງປະຕິບັດມາດຕາ 6 ເພື່ອນໍາໃຊ້ຕະຫລາດທາດອາຍ
ກາກບອນ ໃນການດຶງດູດການລົງທຶນຈາກສາກົນ ໃນຂະ
ແຫນງການກໍ່ສ້າງທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້. ເຊິ່ງອາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບການ
ສົ່ງອອກວັດສະດຸກໍ່ສ້າງທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້.

ຜົ ນ ກະທົ ບ
ການເງິນ ເປັນເງື່ອນໄຂເບື້ອງຕົ້ນສໍາລັບຂໍ້ປະຕິບັດທີ 1 ຫາ ຂໍ້
ປະຕິບັດທີ 11 ເຊິ່ງໄດ້ສະເໜີໃຫ້ລວມເອົາຫຼັກການເສດຖະກິດຫ
ມູນວຽນເຂົ້າໃນຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຕ່ອງໂສ້ດ້ານການບໍລິການ.
ການລົງທຶນທັງຫມົດທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຄາດຄະເນຢູ່ທີ່ 4.1 ຕື້ໂດລາ
ສະຫະລັດ, ນອກເໜືອຈາກ 4.7 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້
ສຳລັບແຜນງານປະຕິບັດຂອງ NDC ທີ່ຈະສະຫນັບສະຫນູນ ແລະ
ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ສາມາດບັນລຸເປົ້າຫມາຍການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນ
ແກ້ວສຸດທິໃຫ້ເປັນສູນພາຍໃນປີ 2039. ເງິນຈໍານວນ 4.7 ຕື້
ໂດລາສະຫະລັດສໍາຫຼັບການນໍາເອົາ NDC ມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປັນ
ເງື່ອນໄຂເບື້ອງຕົ້ນໃນການຮັບຮູ້ເຖິງການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການແຍກ
ຂໍ້ປະຕິບັດທີ 1 ຫາ 10. ແຕ່ເຖິງຢ່າງນັ້ນ, ທ່າແຮງນີ້ ກໍ່ຍັງທັບ
ຊ້ອນກັນ.

17.7
53.8
66.3

This mitigation potential overlaps with that in Inter ventions 1 to 11.
UNDP / Shifting Paradigms
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ການຫຼ ຸ ດ ຜ່ ອ ນທາດອາຍເຮື ອ ນແກ້ ວ (tCO 2 e ໂຕນ/ປີ )
2030

ຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ທີ ່ ຫ ມົ ດ ອາຍຸ

2040

2050

ພາຍໃນ

ສາກົ ນ

1 ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍອາຫານ

3.5

3.7

3.9

2 ຂະຫຍາຍການຜະລິດກະສິກໍາທີ່ສາມາດປັບໂຕຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

2.0

2.1

2.2

3 ເພີ່ມຜົນຜະລິດສັດລ້ຽງ

3.0

4.0

5.4

4 ຜະລິດປຸ໋ຍຊີວະພາບ ແລະ ປຸ໋ຍອິນຊີ

1.8

2.1

2.6

0.51

5 ສົ່ງເສີມກະສິກໍາປ່າໄມ້

-0.60

-0.63

-0.67

0.58

6 ໃຫ້ບູລິມະສິດໃນການຜະລິດວັດສະດຸກໍ່ສ້າງຈາກຊັບພະຍາກອນທີ່ສາມາດທົດແທນໄດ້

5.5

38

48

7 ເຄືອ່ ຂ່າຍອຸດສາຫະກຳ ທີສ່ ງ່ົ ເສີມນະວັດຕະກຳທີເ່ ປັນມິດຕໍສ່ ງ່ິ ແວດລ້ອມ ແລະ ການຜະລິດວັດສະດຸຄນ
ື ໃໝ່

0.62

0.67

0.72

8 ຜະລິດຕະພັນທີ່ໄຫລວຽນຕາມເສດຖະກິດ

0.093

0.10

0.11

9 ສົ່ງເສີມການປະຕິບັດ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການຂົນສົ່ງແບບໃຊ້ຮ່ວມກັນ

0.72

1.7

1.8

0.44

10 ການນຳໃຊ້ການຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ

0.66

1.5

1.6

0.35

11 ຜະລິດໃຊ້ຄືນສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກຊຸມຊົນ

0.46

0.50

0.54

0.14

ລວມ / ສະເລ່ຍ

17.7

53.8

66.3

2.2

12 ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແບບຫມູນວຽນ

0.14

0.14

0.15

0

13 ຈັດລະບຽບລະບົບພາສີອາກອນ

4.8

5.1

5.3

1.0

14 ສ້າງແຜນງານດ້ານເສດຖະກິດຫມູນວຽນ

n/a

n/a

n/a

0

15 ເຜີຍແແຜ່ຄວາມດ້ານກ່ຽວກັບເສດຖະກິດຫມູນວຽນ

0.055

0.058

0.061

0

0.75

0.79

0.83

0

75.9

79.8

83.9

0

ຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ທີ ່ ມ ີ ອ າຍຸ ກ ານໃຊ້ ງ ານຍາວນານ

0.18

ຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ທີ ່ ໄ ຫລວຽນຕາມເສດຖະກິ ດ

ການບໍ ລ ິ ກ ານຂອງພາກລັ ດ : ຂອບນະໂຍບາຍ

ການບໍ ລ ິ ກ ານດ້ າ ນການຄ້ າ : ການທ່ ອ ງທ່ ຽ ວ
16 ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ

ການບໍ ລ ິ ກ ານດ້ າ ນການເງິ ນ
17 ການລະດົມທຶນ
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ຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ທີ ່ ຫ ມົ ດ ອາຍຸ

ທ່ າ ແຮງດ້ າ ນ
GDP

ທ່ າ ແຮງໃນການ
ສ້ າ ງວຽກ

ຫຼ ີ ກລ່ ຽ ງການ
ສ້ າ ງສິ ່ ງເສດເຫຼ ື ອ

ລ້ າ ນໂດລາສະຫະລັ ດ /ປີ

ແຮງງານເຮັ ດ ວຽກເຕັ ມ ເວລາ

ໂຕນ/ປີ

CAPEX
ລ້າ ນໂດລາສະຫະລັດ

1 ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍອາຫານ

1.500

260.000

2.580.000

300

2 ຂະຫຍາຍການຜະລິດກະສິກໍາທີ່ສາມາດປັບໂຕຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

1.000

170.000

—

1.100

3 ເພີ່ມຜົນຜະລິດສັດລ້ຽງ

0,78

150

—

20

4 ຜະລິດປຸ໋ຍຊີວະພາບ ແລະ ປຸ໋ຍອິນຊີ

40

6.900

610.000

56

5 ສົ່ງເສີມກະສິກໍາປ່າໄມ້

260

44.000

—

115

12.000

960.000

—

1.100

170.000

610.000

100

62

4.400

570.000

270

9 ສົ່ງເສີມການປະຕິບັດ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການຂົນສົ່ງແບບໃຊ້ຮ່ວມກັນ

60

n/a

—

980

10 ການນຳໃຊ້ການຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ

5,2

n/a

—

5,4

11 ຜະລິດໃຊ້ຄືນສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກຊຸມຊົນ

62

3.000

815.000

82

ລວມ / ສະເລ່ຍ

16.000

1.600.000

5.200.000

4.100

12 ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງແບບຫມູນວຽນ

n/a

n/a

n/a

n/a

13 ຈັດລະບຽບລະບົບພາສີອາກອນ

n/a

n/a

n/a

n/a

14 ສ້າງແຜນງານດ້ານເສດຖະກິດຫມູນວຽນ

n/a

n/a

n/a

n/a

15 ເຜີຍແແຜ່ຄວາມດ້ານກ່ຽວກັບເສດຖະກິດຫມູນວຽນ

n/a

n/a

n/a.

n/a.

n/a.

n/a.

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

ຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ທີ ່ ມ ີ ອ າຍຸ ກ ານໃຊ້ ງ ານຍາວນານ
6 ໃຫ້ບູລິມະສິດໃນການຜະລິດວັດສະດຸກໍ່ສ້າງຈາກຊັບພະຍາກອນທີ່ສາມາດທົດແທນໄດ້

7 ເຄືອ່ ຂ່າຍອຸດສາຫະກຳ ທີສ່ ງ່ົ ເສີມນະວັດຕະກຳທີເ່ ປັນມິດຕໍສ່ ງ່ິ ແວດລ້ອມ ແລະ ການຜະລິດວັດສະດຸຄນ
ື ໃໝ່ 940
8 ຜະລິດຕະພັນທີ່ໄຫລວຽນຕາມເສດຖະກິດ

ຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ທີ ່ ໄ ຫລວຽນຕາມເສດຖະກິ ດ

ການບໍ ລ ິ ກ ານຂອງພາກລັ ດ : ຂອບນະໂຍບາຍ

ການບໍ ລ ິ ກ ານດ້ າ ນການຄ້ າ : ການທ່ ອ ງທ່ ຽ ວ
16 ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ

ການບໍ ລ ິ ກ ານດ້ າ ນການເງິ ນ
17 ການລະດົມທຶນ
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3.42. ຕາຕະລາງພາບລວມຂອງຂໍ ້ ປ ະຕິ ບ ັ ດ ທັ ງ 17 ຂໍ ້
ໄດ້ມີການສະເໜີ 11 ຍຸດທະສາດການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນ
ແກ້ວ , ພ້ອມກັບ 6 ຂໍ້ຍ່ອຍເພີ່ມເຕີມ. ເຊິ່ງທັງຫມົດນັ້ນ ສາມາດ
ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວແຫ່ງຊາດໄດ້ 51% ໃນ
ປີ 2030 ແລະ ສາມາດບັນລຸໄດ້ຮອດສູນ ໃນປີ 2040. ເມື່ອ
ຂໍ້ປະຕິບັດ ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງດໍາເນີນການ, ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນ
ປະລິມານຂີ້ເຫຍື້ອແຫ່ງຊາດໄດ້ 5.2 ລ້ານໂຕນ. ໂດຍລວມແລ້ວ,
ໂອກາດດ້ານເສດຖະກິດຫມູນວຽນທີ່ໄດ້ລະບຸມີມູນຄ່າສູງເຖິງ 5 ຕື້
ໂດລາສະຫະລັດ ເຊິ່ງສາມາດສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໄດ້ 3.8 ລ້ານ
ຄົນ.

ເຖິງຂະຫນາດຂອງເສດຖະກິດຫມູນວຽນ ບໍ່ແມ່ນການຄາດຄະເນ
ການເພີ່ມຂື້ນຂອງ GDP ໃນອະນາຄົດ ທີ່ເປັນຜົນມາຈາກ
ການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ເສດຖະກິດຫມູນວຽນ, ກໍ່ຍ້ອນວ່າ ຍັງບໍ່ໄດ້
ມີການພິຈາລະນາເຖິງການຫຼຸດຜ່ອນມູນຄ່າໃນຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ ທີ່
ຜະລິດຕະພັນດັ້ງເດີມນັ້ນອາດຈະຖືກທົດແທນດ້ວຍຜະລິດຕະພັນ
ແບບຫມູນວຽນ.

7 ໃນ 11 ໂອກາດການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວທີ່ລະບຸໄວ້
ໃນຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າອາຫານ ຫຼື ປ່າໄມ້, ກວມເອົາ 89% ຂອງທ່າ
ແຮງການຫຼຸດຜ່ອນແບບຫມູນວຽນພາຍໃນປະເທດ. ທ່າແຮງການ
ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳຕັ້ນຕໍຂອງບັນດາຂໍ້ປະຕິບັດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຢູ່
ໃນຂະແຫນງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້.
3.43. ສະຫຼ ຸ ບ - ພາກທີ 3
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການວິເຄາະການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ໄດ້ກໍານົດ 17
ຂໍ້ປະຕິບັດທີ່ນໍາໃຊ້ຫຼັກການເສດຖະກິດຫມູນວຽນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ
ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຂໍ້ປະຕິບັດເຫຼົ່ານີ້
ຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ການປ່ອຍທາດອາຍໃນປີ 2040 ຫຼຸດລົງຈາກ
106 ລ້ານໂຕນ (MtCO2e)/ປີ ໃຫ້ເຫຼືອຕໍ່າກວ່າສູນໄດ້. ໂດຍ
ການສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການປະຕິບັດຂອງ NDC ແລະ ຂໍ້ປະຕິບັດ
ຂອງເສດຖະກິດຫມູນວຽນ ຫຼັງຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດໃນ
ປີ 2036, ສປປ ລາວ ສາມາດຮັກສາຄວາມສົມດຸນຂອງທາດອາຍ
ກາກບອນໄດ້ຫຼັງປີ 2050. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ເນື່ອງຈາກຂະແຫນ
ງກໍ່ສ້າງຂອງປະເທດມີຂະຫນາດນ້ອຍເກີນກວ່າທີ່ຈະນຳໃຊ້ວັດສະ
ດຸກໍ່ສ້າງທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ທັງຫມົດ ເທ່ົ່າທີ່ສາມາດຜະລິດໄດ້ ເຊິ່ງຈະ
ຕ້ອງມີການຮ່ວມມືກັບບັນດາຄູ່ຄ້າທາງການຄ້າເພື່ອຮັບປະກັນການ
ກັກເກັບທາກອາຍກາກບອນໃນຂະແຫນງການກໍ່ສ້າງເຫຼົ່ານີ້.
ຂຶ້ນຢູ່ກັບການພິຈາລະນາຕົ້ນທຶນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍ
ເຮືອນແກ້ວ, ມູນຄ່າປະຈຸບັນສຸດທິ ຫຼື ໄລຍະຄືນທຶນ, ຫລາຍກ່ວາ
85% ຂອງທ່າແຮງການຫຼຸດຜ່ອນແບບຫມູນວຽນແມ່ນເປັນໄປໄດ້
ໃນທາງການຄ້າ. ສ່ວນທີ່ເຫຼືອນັ້ນ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະຫນັບ
ສະຫນູນເພີ່ມເຕີມ, ຕົວຢ່າງ: ການນໍາໃຊ້ການເກັບພາສີທາດອາຍ
ກາກບອນ ຫຼື ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນກໍ່ໃຫ້ພິຈາລະນາດ້ານລົບພາຍນອກຂອງ
ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າເສັ້ນຊື່ໃນນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ.
ເມື່ອຂໍ້ປະຕິບັດທັງຫມົດຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຈະສາມາດຫຼຸດຜ່ອນ
ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວພາຍໃນ ແລະ ປະລິມານສິ່ງເສດ
ເຫຼືອພາຍໃນໄດ້ 5.2 ລ້ານໂຕນ. ຖ້າຫາກມີການຫຼຸດຜ່ອນການ
ນໍາເຂົ້າຜະລິດຕະພັນທີ່ມີປະລິມານທາດອາຍກາກບອນສູງໄດ້ ຈະ
ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍພິດຈາກຕ່າງປະເທດໄດ້ເຖິງ
2.2 ລ້ານໂຕນ (MtCO2e)/ປີ.
ເມື່ອພິຈາລະນາເຖິງຜົນກະທົບທາງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແລ້ວ, ຂໍ້
ປະຕິບັດທັງ 17 ຂໍ້ ແມ່ນສາມາດເພີ່ມອັດຕາ GDP ໄດ້ 16 ຕື້
ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2040 ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳສີຂຽວ
ໃຫ້ແກ່ 1.6 ລ້ານຄົນ. ການຄາດຄະເນເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນເປັນຕົວຊີ້ບອກ
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ອະທິບາຍການວິເຄາະການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ

ກິ ດ ຈະກຳຂອງໂຄງການ
ບົດລາຍງານນີ້ ແລະ ຂະບວນການ ທີ່ນໍາໄປສູ່ການເຜີຍແຜ່, ສະຫນັບສະຫ
ນູນ ການປັບປຸງ ແຜນງານແຫ່ງຊາດ ການປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (NDC) ທີ່ຜ່ານມາ ຂອງ ສປປ ລາວ ຕັ້ງແຕ່
ເດືອນມີນາ ປີ 2021 ແລະ ການສະຫນອງຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ ເພື່ອ
ສະຫນັບສະຫນູນຄວາມທະເຍີທະຍານ ທີ່ຈະບັນລຸຄວາມສົມດຸນດ້ານທາດ
ອາຍກາກໂບນິດ (net carbon neutrality) ໃນປີ 2050. ບາງຜົນ
ໄດ້ຮັບເບື້ອງຕົ້ນຂອງໂຄງການ ໄດ້ຖືກຮວບຮ່ວມ ເຂົ້າໄປໃນ NDC ທີ່
ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ UNFCCC ໃນເດືອນ ມີນາ
ປີ 2021. ການຍື່ນສະເໜີສະບັບນີ້ ລວມມີຂໍ້ຜູກມັດດ້ານການຫຼຸດຜ່ອນ
ທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ (GHG) ພາຍໃນປະເທດ ພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາປາຣີ
(Paris Agreement) ຈົນເຖິງໄລຍະປີ 2030 ແລະ ຄວາມມຸ່ງຫວັງທີ່
ຈະໃຫ້ເຖິງປີ 2050.
ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຖືກຮັບຜິດຊອບ ໂດຍ UNDP ພາຍໃຕ້ໂຄງ
ການສະຫນັບສະຫນູນຂອງ NDC ເຊິ່ງເຮັດວຽກໃນການປະກອບສ່ວນ
ກັບຄູ່ຮ່ວມງານ NDC ແລະ ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນທີ່ດີຈາກ
ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສິ່ງແວດລ້ອມ, ການອະນຸລັກທໍາມະຊາດ
ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານນິວເຄຼຍ ຂອງລັດຖະບານກາງເຢຍລະມັນ
(BMU), ກະຊວງການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ຂອງ
ລັດຖະບານກາງເຢຍລະມັນ (BMZ), ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ລັດຖະບານ
ປະເທດສະເປນ ພາຍໃຕ້ໂຄງການສັນຍາທາງດ້ານສະພາບອາກາດ
(Climate Promise Programme).

ບົ ດ ລາຍງານສະບັ ບ ນີ ້ ໄດ້ ຮ ວບຮວມເອົ າ ຜົ ນ ໄດ້ ຮ ັ ບ ຂອງ 5 ກິ ດ
ຈະກໍ າ ດັ ່ ງ ລຸ ່ ມ ນີ ້ :
1.	ການວິເຄາະການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ເຊິ່ງເປັນພື້ນຖານຫຼັກໃນການ
ລະບຸໂອກາດທາງດ້ານເສດຖະກິດຫມູນວຽນ ທີ່ມີທ່າແຮງການຫຼຸດ
ຜ່ອນສູງ;
2.	ໂຄງການປຶກສາຫາລື ແລະ ການຝຶກອົບຮົມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ເຊິ່ງມີການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບບັນດາຫຼັກການ, ຮູບແບບທຸລະກິດ,
ການເງິນ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງເສດຖະກິດຫມູນວຽນ, ພ້ອມ
ກັບ ການປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບທຸກພາກສ່ວນ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ
ປະສົມທັງທຸກພາກສ່ວນ ແລະ ພາກເອກະຊົນ;
3	ຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ ເຊິ່ງລວມມີ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບກໍລະນີ

ດ້ານທຸລະກິດ ຂອງຂໍ້ປະຕິບັດທາງດ້ານເສດຖະກິດຫມູນວຽນ ແລະ
ຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວທີ່ເຫມາະສົມ ເພື່ອບັນລຸຄວາມເປັນກາງຂອງ
ກາກບອນ ໃນປີ 2050;
4	ການວິເຄາະດ້ານນະໂຍບາຍ ທີ່ໄດ້ວິເຄາະ ແຜນງານທາງການເມືອງ
ຂອງແຕ່ລະຂໍ້ປະຕິບັດທາງດ້ານເສດຖະກິດຫມູນວຽນ ແລະ ຂໍ້ປະຕິບັດ
ທາງດ້ານນະໂຍບາຍທີ່ຈະແຈ້ງ; ແລະ
5	ກຸ່ມລິເລີ່ມເສດຖະກິດຫມູນວຽນ ເຊິ່ງໄດ້ນໍາເອົາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນມາຮ່ວມກັນ ເພື່ອຮ່ວມມືໃນການພັດ
ທະນາຍຸດທະສາດຫມູນວຽນ ໃຫ້ສາມາດກ້າວຂ້າມບັນດາອຸປະສັກ
ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຫມູນວຽນ.

ການວິ ເ ຄາະການນຳໃຊ້ ຊ ັ ບ ພະຍາກອນ ເພື ່ ອ ທຳຄວາມເຂົ ້ າ ໃຈ
ກ່ ຽ ວກັ ບ ເສດຖະກິ ດ ຫມູ ນ ວຽນໃນອະນາຄົ ດ
ປະສິດທິພາບທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນ ແລະ ພະລັງງານ ຂອງເສດຖະກິດ
ແມ່ນຫລາຍກວ່າ ຜົນລວມຂອງປະສິດທິພາບ ຂອງທຸກໆ ພາກສ່ວນ.
ການຊຸກຍູ້ໃຫ້ເກີດການຂະຫຍາຍໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ (Decoupling
economic growth) ຈາກການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ພະລັງງານ
ຈະຕ້ອງເຂົ້າໃຈເຖິງ ການເຮັດວຽກຂອງອົງປະກອບແຕ່ລະພາກສ່ວນ. ແນວ
ໃດກໍ່ຕາມ, ກ່ອນອື່ນຫມົດ ຈະຕ້ອງໃຫ້ເຫັນພາບລວມ ວິທີການພົວພັນ
ກັນຂອງອົງປະກອບແຕ່ລະພາກສ່ວນ ແລະ ວິທີການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ
ເພື່ອສະຫນອງການບໍລິການທີ່ຫລາກຫລາຍໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ.
ການລະບຸກະແສການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່,
ປະເທດ ຫຼື ພາກສ່ວນລັດຖະບານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄວນທີ່ຈະການຫັນປ່ຽນ
ຈຸດສຸມຈາກບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ແຜນງານທີ່ບູລິມະສິດໃນໄລຍະ
ສັ້ນ ມາເບິ່ງລະບົບໂດຍລວມ ແລະ “ການພິຈາລະນານຳໃຊ້ຄວາມຄິດແບບ
ປະສົມປະສານ ໂດຍລວມເອົາທຸກລະດັບ ແລະ ທຸກຂະແຫນງການ”.556
ການລະບຸກະແສການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດ້ມີຂໍ້ມູນ
ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ເພື່ອກຳນົດວິທີໃນການເຮັດວຽກເພື່ອ
ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງບຸກຄົນ. ການສະແດງຂໍ້ມູນສາມາດ
ຊ່ວຍໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂໍ້ຕົກລົງເຫັນດີໃນສະຖານະການປະຈຸບັນ
ເຊິ່ງອີງໃສ່ການຂໍ້ຕົກລົງນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດຄົ້ນຫາໂອກາດທາງເສດຖະ
ກິດຫມູນວຽນໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ.557
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ການວິເຄາະການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ແມ່ນອີງໃສ່ການຄົ້ນຫາຢ່າງລະ
ອຽດສໍາລັບການຄ້າສະເພາະພາຍໃນປະເທດ, ການຜະລິດ, ການປຸງແຕ່ງ
ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ລົບລ້າງ. ເຊິ່ງການວິເຄາະນິບໍ່ແມ່ນຮູບແບບທີ່ໄດ້ກໍານົດ
ໄວ້ລ່ວງໜ້າ ແຕ່ການໄຫລວຽນ ໄດ້ຖືກລະບຸ ແລະ ຈໍາແນກ ໂດຍອີງໃສ່
ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບ. ດັ່ງນັ້ນ, ການວິເຄາະການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ແມ່ນ
ອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຕົວຢ່າງ ຂໍ້ມູນການອ້າງອິງສໍາລັບການ
ປຽບທຽບ ແລະ ການຢັ້ງຢືນ, ຕົວບົ່ງຊີ້ ສໍາລັບການສູນເສຍການປຸງແຕ່ງ,
ວັນຫມົດອາຍຸຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ອັດຕາການນຳມາຜະລິດເພື່ອຜະລິດ
ໃຊ້ຄືນ. ໂດຍການໃຫ້ບູລິມະສິດແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ ສປປ ລາວ, ການວິເຄາະ
ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ມີເປົ້າຫມາຍເພື່ອອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນດຽວກັນກັບ
ຜູ້ໃຫ້ການຕັດສິນໃຈຂອງປະເທດ.

ການນຳໃຊ້ ຊ ັ ບ ພະຍາກອນ ແລະ ການປ່ ຽ ນແປງດິ ນ ຟ້ າ ອາກາດ
ເມື່ອຈິນຕະນາການເຖິງ ການພັດທະນາໃນໄລຍະຍາວຂອງ ສປປ ລາວ,
ປະສິດທິພາບດ້ານຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນ
ແກ້ວ ຄວນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂພ້ອມໆກັນ. ອັດຕາສ່ວນຂະຫນາດໃຫຍ່
ຂອງຊັບພະຍາກອນທີ່ຈໍາກັດ ທີ່ປະເທດນໍາໃຊ້ ແມ່ນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທໍາມະ
ຊາດ ທີ່ມີສ່ວນເຂົ້າໃນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ໃນທາງປະຕິບັດ,
ສ່ວນຫລາຍແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອສະກັດ, ການຂົນສົ່ງ ແລະ ວັດຖຸດິບປຸງ
ແຕ່ງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ. ປະມານ 67% ຂອງການປ່ອຍທາດອາຍ
ເຮືອນແກ້ວໃນທົ່ວໂລກ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງວັດສະດຸ.558
ດັ່ງນັ້ນ, ມີພຽງແຕ່ການສົ່ງເສີມເຊິ່ງກັນແລະກັນ ຂອງການພັດທະນາກາກ
ບອນຕໍ່າ ແລະ ປະສິດທິພາບການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ສາມາດເຮັດໃຫ້
o
ໂລກຢູ່ໃນເສັ້ນທາງຂອງ 2⁰ C ຫຼື ໜ້ອຍລົງ.559
ເສດຖະກິດຫມູນວຽນ ມັກຈະສ້າງ ແນວຄວາມຄິດທາງດ້ານເສດຖະກິດ.
ສຳລັບບາງຂະແຫນງການ, ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດ
ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ຈະເຮັດໃຫ້ການປ່ອຍທາດພິດເຮືອນ
ແກ້ວ ສອດຄ່ອງຕໍ່ກັບຄວາມທະເຍີທະຍານ ທີ່ຈະຮັກສາໂລກຮ້ອນຢູ່ທີ່
o
2⁰ ⁰C.560 ແນວຄວາມຄິດນີ້ ເປັນການເປີດທັດສະນະດ້ານການພັດທະນາ
ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນການເພິ່ງພາອາໄສຊັບພະຍາກອນວັດຖຸ ແລະ ນໍ້າມັນ
ເຊື້ອໄຟທໍາມະຊາດ ເຊິ່ງສາມາດສ້າງການປະຢັດທາງການເງິນ ທີ່ກະຕຸ້ນ
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ. ການໂຕ້ແຍ້ງກັນ ກ່ຽວກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂດຍກົງ
ຂອງການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ມັກຈະເບິ່ງຂ້າມຄວາມ
ຈິງທີ່ວ່າ ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະສິດທິພາບການນໍາໃຊ້
ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການພັດທະນາທາດອາຍກາກບອນຕໍ່າເກີນກວ່າ ຄ່າ
ໃຊ້ຈ່າຍໄລຍະສັ້ນ ຂອງການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ເສັ້ນທາງການປ່ອຍທາດອາຍ
o
ພິດ 2⁰⁰ C.561

ການລະບຸ ກ ະແສການນຳໃຊ້ ຊ ັ ບ ພະຍາກອນ, ຊັ ບ ພະຍາກອນທີ ່
ມີ ຢ ູ ່ ແລະ ການປ່ ອ ຍທາດອາຍເຮື ອ ນແກ້ ວ ທີ ່ ສ ະສົ ມ ໃນສິ ນ ຄ້ າ
ນຳເຂົ ້ າ
ກະແສການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໄດ້ຖືກໄຈ້ແຍກອອກເປັນ ຊີວະ
ມວນ, ແຮ່ທາດ, ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟທຳມະຊາດ, ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນ
ແກ້ວ ແລະ ນ້ຳ. ກະແສການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນນີ້ ໄດ້ຖືກປະເມີນ
ໂດຍນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນສະຖິຕິຈາກ ສູນສະຖິແຫ່ງຊາດ. ກະແສການນຳໃຊ້
ຊັບພະຍາກອນເລີ່ມຈາກ- ທາງຊ້າຍ, ການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທີ່ມີ
ຈຳກັດ, ຊັບພະຍາກອນຂັ້ນສອງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີ່ສາມາດຜະລິດຄືນ
ໃໝ່ ແລະ ການນຳເຂົ້າ - ໄປເຖິງຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍຂອງວົງຈອນການນຳ
ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ທາງດ້ານຂວາ. ປະເພດຜະລິດຕະພັນ ລວມມີ ອາຫານ
(ຜະລິິດຕະພັນທີ່ຫມົດອາຍຸໄດ້), ເຄື່ອງບໍລິໂພກທີ່ມີອາຍຸສັ້ນ ເຊັ່ນ:
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ພັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ (ຜະລິິດຕະພັນທີ່ຫມົດອາຍຸໄດ້) ແລະ
ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີອາຍຸການໃຊ້ງານດົນ ທີ່ເພີ່ມປະລິມານຜະລິດຕະພັນທີ່ມີ
ຢູ່ ເຊັ່ນ: ຕີນລົດ ແລະ ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ (ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີອາຍຸການໃຊ້ງານ
ຍາວນານ). ຊ່ອງຫວ່າງຂອງຂໍ້ມູນໄດ້ຖືກແກ້ໄຂໂດຍການຕື່ມຂໍ້ມູນສະຖິຕິ
ຈາກອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ອົງ
ການອື່ນໆຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກວິຊາການ ແລະ
ແຫຼ່ງທີ່ມາອື່ນໆ.
ຈາກການເຊື່ອມຕໍ່ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໃນລະດັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ
ແບ່ງອອກເປັນປະເພດຊັບພະຍາກອນ, ກະແສການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ
ນີ້ ຈະຖືກຕິດຕາມຈາກ ແຫຼ່ງກຳເນີດຂອງຊັບພະຍາກອນ ຫາຂັ້ນຕອນສຸດ
ທ້າຍຫູງຈາກໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ. ເນື່ອງຈາກ ວັດຖຸດິບຈຳນວນຫລາຍຕ້ອງ
ຖືກຮັກສາໄວ້ໃນຊ່ວງທີ່ຫັນປ່ຽນເປັນຜະລິດຕະພັນ, ການປຽບທຽບກະແສ
ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທັງຫມົດໃນແຕ່ລະສ່ວນຂອງຕ່ອງໄສ້ມູນຄ່າ
ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບໄດ້ຢ່າງລະອຽດ.

ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ຄຳນິຍາມທີ່ໃຊ້ໃນກະແສການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ
ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ຄຳນິຍາມຕໍ່ໄປນີ້ ໄດ້ຖືກໃຊ້ໃນແຜນວາກະແສການນຳໃຊ້
ຊັບພະຍາກອນ ໃນບົດລາຍງານນີ້.
ກະແສການນຳໃຊ້ ຊີວະມວນ ລວມເຖິງ ຜະລິດຕະພັນອາຫານ ທີ່
ມາຈາກພືດ ແລະ ສັດ, ປະເພດໄມ້, ຢາງພາລາ ແລະ ເຈ້ຍທີ່ໃຊ້ໃນສ້າງ
ຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງເຟີນີເຈີ, ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດສະດຸ
ຫຸ້ມຫໍ່.
ແຮ່ທາດ ຕົ້ນຕໍແມ່ນ ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງທີ່ເຮັດມາຈາກແຮ່ທາດ ເຊັ່ນ: ຊີມັງ,
ກະເບື້ອງ ແລະ ດິນຈີ່. ຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້ຍັງລວມເອົາ ຜະລິດຕະພັນທີ່ໃຊ້
ນຳ້ມັນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ສານເຄມີ, ປຸ໋ຍ ແລະ ຢາງປູທາງຖະໜົນ.
ທາດໂລຫະ ລວມມີ ແຮ່ທາດໂລຫະດິບ ແລະ ໂລຫະທີ່ຖືກປຸງແຕ່ງແລ້ວ
ແລະ ຜະລິດຕະພັນໂລຫະ ລວມເອົາຕັ້ງແຕ່ ແຜ່ນເຫຼັກ ເຖິງ ເສັ້ນທອງແດງ,
ລົດຍົນ, ເຄື່ອງກົນຈັກ ແລະ ໂຄງສ້າງອາຄານທີ່ສ້າງມາຈາກໂລຫະ.
ນ້ຳ ລວມມີ ແມ່ນ້ຳ ແລະ ນ້ຳຝົນ ທີ່ໄຫລຈາກໜ້າດິ ສູ່ມະຫາສະໝຸດ ເຊິ່ງ
ສ່ວນຫນື່ງຖືກບຳບັດ ແລະ ຖືກໃຊ້ເປັນນ້ຳດື່ມ ຫຼື ນ້ຳຊົນລະປະທານ ແລະ
ຖືກປ່ອຍລົງຄືນສູ່ແມ່ນ້ຳ.
ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ລວມມີ ແກັສ, ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟທຳມະຊາດ ແລະ
ຜະລິດຕະພັນແຂງທີ່ເຮັດມາຈາກນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟທຳມະຊາດ. ໃນ ສປປ
ລາວ, ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຖືກນຳໃຊ້ຕົ້ນຕໍໃນຂະແຫນງການຂົນສົ່ງ ແລະ ຜະລິດ
ໄຟຟ້າ.
ການປ່ອຍທາດອາຍພິດ ແມ່ນ ລວມທັງ ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ,
ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ ທາດອາຍກາກບອນ (CARBON DIOXIDE ຫຼື
CO2) ແລະ ຮອງລົງມາແມ່ນ ທາດອາຍເມເທນ (METHANE ຫຼື
CH4).
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ຜະລິດຕະພັນ 3 ປະເພດ ທີ່ໄດ້ຖືກຈຳແນກ.
ຜະລິິດຕະພັນທີ່ຫມົດອາຍຸໄດ້: ຫມາຍເຖິງຜະລິດຕະພັນອາຫານທີ່ມີ
ອາຍຸການນຳໃຊ້ແບບຈຳກັດເຊິ່ງຫມົດອາຍຸພາຍຫຼັງໄລຍະເວລາໃດຫນື່ງ.
ເນື່ອງຈາກຜະລິດຕະພັນອາຫານສ່ວນຫລາຍມາຈາກຜັກ ຫຼື ເນື້ອສັດ,
ຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍຂອງພວກມັນກໍໍ່ແມ່ນວັດສະດຸທີ່ເນົ່າເປື່ອຍໄດ້ເຊັ່ນ
ກັນ.
ຜະລິດຕະພັນທີ່ໄຫລວຽນຕາມເສດຖະກິດ: ວັດສະດຸສ່ວນຫລາຍໃນທາງ
ເສດຖະກິດທຸກໆປີ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະມີອາຍຸການນຳໃຊ້ພາຍໃນຫນື່ງ
ປີ. ຕົວຢ່າງ: ເຄື່ອງຫຸ້ມຫໍໍ່ ແລະ ເຄື່ອງບໍລິໂພກເຊັ່ນ: ເຄື່ອງສຳອາງ, ນ້ຳຢາ
ທຳຄວາມສະອາດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນດູແລສຸຂະພາບ. 562
ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີອາຍຸການໃຊ້ງານຍາວນານ : ວັດສະດຸຕ່າງໆທີ່ສາມາດ
ເກັບໄວ້ ຫຼື ເກັບໄວ້ໄດ້ຍາວນານ ແລະ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະໃຊ້ໄດ້ດົນ
ກວ່າຫນື່ງປີ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ຕົ້ນທຶນຄົງທີ່, ອາຄານ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງ
ລ່າງ.563
ສີ່ ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຜະລິດຕະພັນໄດ້ຖືກຈຳແນກມີດັ່ງນີ້:
ການນຳເຂົ້າ ຫມາຍເຖິງ ວັດຖຸ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ຖືກນຳເຂົ້າໃນ ສປປ
ລາວ. ວັດຖຸ ແລ ຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນມາຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ຫຼື
ຫີນແຮ່ ທີ່ຢູ່ນອກປະເທດ.
ການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຈຳກັດ ຫມາຍເຖິງ ວັດຖຸ ແລະ
ຜະລິດຕະພັນ ທີ່ຖືກຜະລິດ ຫຼື ຂຸດຄົ້ນຈາກບໍ່ແຮ່, ຈາກການເຮັດກະສິກຳ
ແລະ ຫາປາ ພາຍໃນປະເທດ. ປະລິມານວັດຖຸດິບດັ່ງກ່າວຈະສູນເສຍໄປ
ຫຼັງຈາກທີ່ຖືກຂຸດຄົ້ນແລ້ວ. ຕົວຢ່າງ ການຂຸດຄົ້ນດິນຊາຍ ຫຼື ການຂຸດຄົ້ນ
ຊັບພະຍາກອນໄມ້ ທີ່ເຮັດໃຫ້ປະລິມານວັດຖຸດິບຫຼຸດລົງ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເອີ້ນວ່າ
ຊັບພະຍາກອນທີ່ສາມາດຫມົດໄປໄດ້.
ຊັບພະຍາກອນຂັ້ນສອງ ຫມາຍເຖິງ ຜະລິດຕະພັນຂັ້ນສອງທີ່ໄດ້
ມາຈາກການຜະລິດໃຊ້ຄືນຊັບພະຍາກອນ ແລະ ນຳກັບມາໃຊ້ຄືນໃໝ່.
ຊັບພະຍາກອນຂັ້ນສອງໄດ້ລວມເອົາ ການນຳໃຊ້ສິ່ງເສດເຫຼືອອິນຊີ ເປັນ
ປຸ໋ຍບຳລຸງດິນ ແລະ ການນຳເອົາຜະລິດຕະພັນເສດເຫຼືອພາຍໃນປະເທດ
ຜະລິດໃຊ້ຄືນໃຫ້ມີປະໂຫຍດ.
ຊັບພະຍາກອນທີ່ສາມາດຜະລິດຄືນໃໝ່ໄດ້ ຫມາຍເຖິງ ຜະລິດຕະພັນ
ຫຼື ວັດຖຸດິບ ຈາກປ່າໄມ້ ແລະ ປາ ທີ່ສາມາດເພີ່ມປະລິມານຂຶ້ນໄດ້ ຫຼື
ສາມາດຮັກສາໃຫ້ມີປະລິມານທີ່ຄົງທີ່ຕາມເວລາ ແລະ ຜົນຜະລິດທາງ
ກະສິກຳ ທີ່ບໍ່ກະທົບຄຸນນະພາບຂອງດິນ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບດິນຄົງທີ່
ຫຼື ດີຂຶ້ນ.
ນອກຈາກ ກະແສການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ, ການວິເຄາະຍັງສະແດງໃຫ້
ເຫັນເຖິງ ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບສິ່ງເສດເຫຼືອ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນທີ່ນຳໃຊ້ແລ້ວ.
ສະຫນາມຂີ້ເຫຍື້ອ ຫມາຍເຖິງ ຊັບພະຍາກອນ ຊັບພະຍາກອນຂັ້ນສອງ
ຫຼື ສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ຖືກຖິ້ມ ຫຼື ຖືກເຜົາສ່ວນຫນື່ງ ແລະ ຖິ້ມຢູ່ສະຫນາມ
ຂີ້ເຫຍື້ອ. ເນື່ອງຈາກຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄຸນຄ່າໄດ້ປະປົນກັບສິ່ງເສດເຫຼືອ
ທົ່ວໄປ ແລະ ເຊື່ອມໂຊມຕາມເວລາ, ດັ່ງນັ້ນ ຄຸນຄ່າຂອງຊັບພະຍາກອນດັ່ງ
ກ່າວຈະຖືກສູນເສຍໄປ. ນອກຈາກນັ້ນ, ສິ່ງເສດເຫຼືອອິນຊີທີ່ຖືກຖິ້ມໄວ້ໃນ
ສະພາບທີ່ບໍ່ມີອາກາດ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີການປ່ອຍທາດອາຍເມເທນ ເຊິ່ງ
ເປັນສ່ວນຫນື່ງຂອງທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ.

ບ່ອນຖິ້ມເສດຫີນ ແລະ ເສດແຮ່ ຫມາຍເຖິງສິ່ງເສດເຫຼືອຂະຫນາດໃຫຍ່ ທີ່
ເປັນເສດຫີນ ແລະ ເສດແຮ່ຈາກຂະແຫນງບໍ່ແຮ່.
ການໃຊ້ງານຍາວນານ (LTU ຫຼື ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີອາຍຸການໃຊ້ງານ
ຍາວນານ) ຫມາຍເຖິງ ການນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນໃນໄລຍະຍາວ ເຊັ່ນ:
ຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ໃນການສ້າງອາຄານໃໝ່, ສ້າງລົດຍົນ ຫຼື
ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ.
ສິນຄ້າສົ່ງອອກ ຫມາຍເຖິງ ວັດຖຸ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ຖືກສົ່ງອອກໄປ
ຕ່າງປະເທດ.
ການປ່ອຍນ້ຳ ຫມາຍເຖິງ ການປ່ອຍນ້ຳເປື້ອນທີ່ຖືກບຳບັດ ແລະ ບໍ່ຖືກ
ບຳບັດລົງສູ່ນ້ຳໜ້າດິນ. ປຸ໋ຍບຳລຸງດິນ ຫມາຍເຖິງຜະລິດຕະພັນທີ່ໃຊ້ໃນ
ດິນ ເພື່ອຮັກສາຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ ແລະ/ຫຼື ເພີ່ມທາດອາຍກາກ
ບອນໃນດິນ.
ການຜະລິດໃຊ້ຄືນ ຫມາຍເຖິງ ສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ຖືກເກັບຄືນມາເພື່ອປຸງແຕ່ງ
ແລະ ນຳໃຊ້ຄືນໃໝ່. ຕະຫລອດຂະບວນການຫມູນຜະລິດຕະພັນມາໃຊ້
ຄືນ, ມູນຄ່າດັ້ງເດີມຂອງຜະລິດຕະພັນຈະສູນເສຍໄປ. ດັ່ງນັ້ນ, ການຫມູນ
ຜະລິດຕະພັນມາໃຊ້ຄືນ ແມ່ນການບຳບັດສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດ
ແລະ ດີກວ່າຖິ້ມຢູ່ສະຫນາມຂີ້ເຫຍື້ອ.
ວົງຈອນການຫມູນວຽນຂອງທາດອາຍກາກບອນໃນໄລຍະສັ້ນ
(SHORT-CYCLE CO2) ກ່ຽວຂ້ອງກັບຮອບວຽນຂອງທາດອາຍ
ກາກບອນທີ່ຢູ່ໃນຊັ້ນອາກາດຂອງໂລກ ຫຼື ລະບົບນິເວດຂອງໂລກ ໃນ
ໄລຍະສັ້ນ.564 ໃນການວິເຄາະການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນສຳລັບ ສປປ
ລາວ, ວົງຈອນການຫມູນວຽນ ຫມາຍເຖິງ ການປ່ອຍທາດອາຍກາກບອນ
ຈາກການເຜົາໄໝ້ຟືນທີ່ຜະລິດແບບຍືນຍົງ.
ທ້າຍສຸດ, 4 ປະເພດຂອງການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ໄດ້ຖືກກຳນົດ
ແລະ ປະເມີນ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວທີ່ປ່ອຍອອກຈາກວັດສະດຸພາຍໃນປະເທດ
ແມ່ນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວທີ່ຜະລິດ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ທາດອາຍເຮືອນ
ແກ້ວນີ້ ຖືກສ້າງຂຶ້ນຈາກການເຜົາໄໝ້ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟທຳມະຊາດ ຫຼື ການ
ບົ່ມສິ່ງເສດເຫຼືອອິນຊີໃນສະພາບທີ່ບໍ່ມີອາກາດ. ເມື່ອຄຳນວນ ທາດ
ອາຍເຮືອນແກ້ວສຳລັບບັນດາບໍລິສັດ, ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ
ຂອບເຂດ 1 ແລະ 2 (SCOPE 1 ແລະ 2) ແມ່ນມາຈາກກິດຈະກຳຂອງ
ບໍລິສັດ ແລະ ມາຈາກການນຳໃຊ້ພະລັງງານ.
ທາດອາຍເຮືອນແກ້ວທີ່ກັກເກັບໃນສິນຄ້ານຳເຂົ້າ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນທີ່
ຜະລິດນອກປະເທດ ແລະ ວັດຖຸດັ່ງກ່າວຖືກນຳເຂົ້າມາໃນປະເທດ.565
ສຳລັບບັນດາບໍລິສັດ, ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 3 ຂົງເຂດ ທີ່ປ່ອຍທາດອາຍ
ເຮືອນແກ້ວ, ທັງໃນຊ່ວງໄລຍະຂຸດຄົ້ນວັດຖຸດິບ ແລະ ຫຼັງຈາກນຳໃຊ້
ຊັບພະຍາກອນ ແລ້ວໃນຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນ.
ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຈາກການສົ່ງອອກ ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ວັດຖຸທີ່ຖືກສົ່ງອອກ.
ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຈາກການຂຸດຄົ້ນວັດຖຸດິບ ຫມາຍເຖິງ
ທາດອາຍເຮືອນແກ້ວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ວັດຖຸທີ່ນຳເຂົ້າ
ແລະ ຖືກຊົມໃຊ້ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ຖືກລວມເຂົ້າໃນ ການປ່ອຍ
ທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຂອງປະເທດ.
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ຊັ ບ ພະຍາກອນ ແລະ ຊັ ບ ສິ ນ ທີ ່ ມ ີ ຢ ູ ່ ຂ ອງປະເທດ
ຄວາມຮັ່ງມີຂອງບໍລິສັດບໍ່ສາມາດຖືກປະເມີນໄດ້ ຈາກການປະເມີນການ
ໄຫລວຽນຂອງເງິນສົດພຽງຢ່າງດຽວ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ ການວິເຄາະ
ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຂອງປະເທດ ກໍ່ບໍ່ສາມາດຖືກປະເມີນໄດ້ຈາກ
ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຢ່າງດຽວ. ບາງປະເທດໄດ້ລົງທຶນໃສ່ ຫຼື ຊອກ
ປົກປ້ອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຂອງພວກເຂົາ ເຊິ່ງສາມາດສ້າງສິ່ງ
ດຶງດູດໃຈ ແລະ ເພີ່ມປະລິມານຊັບພະຍາກອນໃນອະນາຄົດ. ຖ້າຫາກໃຫ້
ຄວາມສຳຄັນກັບຊັບສິນທຳມະຊາດເຫຼົ່ານີ້ ຈະສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນໃຫ້
ມີການຜະລິດ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນແບບຍືນຍົງໄດ້ໃນອະນາຄົດ.
ຖ້າປຽບທຽບກັບກໍລະນີທຸລະກິດ, ຖ້າບໍ່ສົນໃຈຊັບພະຍາກອນທີ່ມີ, ການ
ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຕໍ່ໄປຂ້າງໜ້າຈະຖືກພິຈາລະນາວ່າເປັນການຮື້ຖອນ
ຊັບສິນ. ນອກຈາກນີ້ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈຜົນກະທົບຈາກກິດຈະກຳທາງ
ເສດຖະກິດ ຕໍ່ຊັບສິນຂອງປະເທດ ລວມທັງ ຊີວະນາໆພັນ, ການປະສົມ
ເກສອນຂອງພືດ, ຄຸນນະພາບຂອງນ້ຳ ແລະ ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ,
ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການສ້າງຮູບແບບການຄິດໄລ່ທຶນທຳມະຊາດ. 566
ມີຫລາຍວິທີທີ່ສາມາດໃຊ້ຄິດໄລ່ທຶນທຳມະຊາດເພື່ອທຶນທຳມະຊາດ ຫຼື
ຊັບສິນຂອງປະເທດ.ການວິເຄາະໃນບົດລາຍງານນີ້ ສ່ວນຫນື່ງແມ່ນອີງໃສ່
ດັດຊະນີຄວາມຮັ່ງມີລວມ (IWI) ຂອງ UNEP ເຊິ່ງໄດ້ຈຳແນກ ສາມ
ປະເພດຂອງທຶນ: ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ເງິນທຶນ ແລະ ທຶນຈາກຊັບສິນ
ທຳມະຊາດ. ດັດຊະນີຄວາມຮັ່ງມີ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່າອ່ຽງທີ່ເດັ່ນໃນ
ຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານຂອງແຕ່ລະປະເພດຊັບສິນ ທີ່ເປັນແຫຼ່ງຄວາມ
ຮັ່ງມີຂອງ ສປປ ລາວ.

ຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານຂອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ມີ
ຢູ່ໃນປະເທດ
ກະແສການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທັງຫມົດແມ່ນມີແຫຼ່ງທີ່ມາ ແລະ ຈຸດ
ຫມາຍປາຍທາງ. ຊັບພະຍາກອນບາງປະເພດ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ
ການສ້າງຄຸນນະພາບລະບົບນິເວດທີ່ຢູໃນທັງແຫຼ່ງກຳເນີດ ຫຼື ຢູ່ຈຸດຫ
ມາຍປາຍທາງ, ໃນຂະນະທີ່ຊັບພະຍາກອນບາງປະເພດບໍ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນ
ສ້າງຄຸນນະພາບຂອງລະບົບນິເວດເລີຍ. ພືດ ແລະ ສັດ ເຊັ່ນ ປາ, ປ່າໄມ້
ແລະ ພືດຈາກກະສິກຳ ເປັນຊັບພະຍາກອນທີ່ສາມາດຟື້ນຕົວໄດ້ການ
ຂຸດຄົ້ນ ຍົກເວັ້ນແຕ່ຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກນຳໃຊ້ຫລາຍເກີນຄວາມ
ສາມາດທີ່ຊັບພະຍາກອນຈະຜະລິດຄືນໃໝ່ໄດ້ໃນລະບົບນິເວດ. ຕົວຢ່າງ,
ຄຸນນະພາບດິນໄດ້ຖືກທຳລາຍ ຫຼື ວິທີການຂຸດຄົ້ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບ
ດິນເສຍຫາຍ. ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ປະລິມານແຮ່ທາດ
ທີ່ສະສົມໄວ້ ຈະບໍ່ສາມາດທົດແທນໄດ້. ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດຕ່າງໆ ເປັນ
ຕົ້ນ ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟທຳມະຊາດ, ແຮ່ດິບ ແລະ ດິນ ເຮັດໃຫ້ຊັບພະຍາກອນ
ດັ່ງກ່າວຂາດແຄນ ແລະ ເປັນການສ້າງລາຍຮັບໄດ້ໃນໄລຍະສັ້ນເທົ່າ
ນັ້ນ - ອ້າງອີງເຖິງ ການເຊົ່າຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນ- ແລະ ໃນຊ່ວງໄລຍະທີ່
ຜະລິດຕະພັນໃນເສດຖະກິດ ຖືກນຳໃຊ້.
ໃນໄລຍະສຸດທ້າຍຂອງກະແສການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ, ສິ່ງເສດເຫຼືອ
ອິນຊີຈະຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອບຳລຸງດິນ. ຖ້າສິ່ງເສດເຫຼຶອອິນຊີຍ່ອຍສະຫລາຍ
ໃນສະຫນາມຂີ້ເຫຍື້ອ, ມັນສາມາດສ້າງມົນລະພິດໃນນ້ຳໜ້າດິນ ຫຼື ປ່ອຍ
ທາດອາຍເມເທນ.ໃນຂໍ້ນີ້ຈະທົບທວນທ່າອ່ຽງຂອງຄຸນນະພາບຊັບສິນ
ທຳມະຊາດ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດຂອງຊັບສິນ ແລະ
ຊັບພະຍາກອນດັ່ງກ່າວ ໃນການສົ່ງເສີມການດຳລົງວິດ ແລະ ຄວາມຮັ່ງມີ
ໃນ ສປປ ລາວ ໃນປັດຈຸບັດ ແລະ ໃນອະນາຄົດ.
ຄ່າເຊົ່າຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການປະກອບສ່ວນ
ຂອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດເຂົ້າໃນເສດຖະກິດ. ລາຍໄດ້ນີ້ບໍ່ໄດ້
ມາຈາກການຜະລິດ ແຕ່ມາຈາກການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນ. ຄ່າເຊົ່າ
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ຊັບພະຍາກອນໄດ້ລວມເອົາ ລາຍຮັບທີ່ເກີນຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຊຸດ
ຄົ້ນຊັບພະຍາກອນ. ຄ່າເຊົ່າການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຈຳກັດ ເປັນຕົ້ນ
ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟທຳມະຊາດ ແລະ ແຮ່ທາດ ແລະ ການເຊົ່າຈາກການຂຸດຄົ້ນ
ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ທີ່ຫລາຍເກີນໄປ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະລິມານຂອງ
ທຶນຊັບພະຍາກອນຂອງປະເທດກຳລັງຫມົດໄປ. ດັ່ງທີ່ ທະນາຄານໂລກ
(World Bank) ໄດ້ຂຽນອະທິບາຍໄວ້ວ່າ, “ເມື່ອປະເທດໃດນຳໃຊ້ຄ່າເຊົ່າ
ຊັບພະຍາກອນເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການບໍລິໂພກຂອງຊາດໃນປະຈຸບັນ
ຫລາຍກວ່າການລົງທຶນໃສ່ທຶນເພື່ອສ້າງຊັບພະຍາກອນໃໝ່ ແລະ ທົດແທນ
ຊັບພະຍາກອນທີ່ໃຊ້ໄປ, ສິ່ງນັ້ນແມ່ນ ການກູ້ຢືມທຶນໃນອະນາຄົດຂອງ
ຕົນ.” 567

ການວັ ດ ແທກການຊົ ມ ໃຊ້ ແລະ ການຜະລິ ດ ແບບຫມູ ນ ວຽນ
ພາຍໃນປະເທດ
ການວິເຄາະການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນສຳລັບ ສປປລາວ ໄດ້ນຳໃຊ້
ວິທີການຄິດໄລ່ແບບໃໝ່ ເພື່ອຄາດຄະເນການຊົມໃຊ້ ແລະ ການຜະລິດ
ພາຍໃນປະເທດ ເຊິ່ງວິທີການນີ້ ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອວິເຄາະການນຳໃຊ້
ຊັບພະຍາກອນ ສຳລັບປະເທດ ແກມເບຍ ແລະ ປະເທດ ວານູວາຕູ. ຜົນ
ທີ່ໄດ້ຈາກການວິເຄາະ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ ສປປ ລາວ ກຳນົດມາດຖານເພື່ອ
ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໃນການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ເສດຖະກິດຫມູນວຽນ.
ວິທີຄິດໄລ່ຫາຊ່ອງຫວ່າງສຳລັບເສດຖະກິດຫມູນວຽນ ໄດ້ປະຕິບັດ
ຕາມບົດລາຍງານ Global Circularity Gap Reports, 568 ທີ່
ຖືກສ້າງຂຶ້ນບົນພື້ນຖານບົດສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ຂອງ ທ່ານ Haas et al.,
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ທ່ານ Krausmann, 570 ທ່ານ Wiedman 571 ແລະ ອົງການ
International Resource Panel. 572
ວິທີຄິດໄລ່ການຊົມໃຊ້ແບບຫມູນວຽນຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນແຕກຕ່າງ
ຈາກວິທີທີ່ຖືກຮອງຮັບໃນບົດລາຍງານປະເທດ ໂຮນລັງ ໃນການກຳນົດ
ຊ່ອງຫວ່າງຂອງເສດຖະກິດຫມູນວຽນ ເຊິ່ງໃນບົດລາຍງານກຳນົດ ເສດຖະ
ກິດຫມູນວຽນເປັນ “ການວັດແທກວົງຈອນຜະລິດຕະພັນ ທີ່ເປັນສ່ວນ
ຫນື່ງຂອງວັດຖຸທີ່ນຳໃຊ້ພາຍໃນປະເທດທັງຫມົດທຸກໆປີ”. 573 ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ສາມາດຜະລິດຄືນໃໝ່ ແລະ
ຊັບພະຍາກອນຂັ້ນສອງທີ່ນຳເຂົ້າ ແມ່ນປັດໃຈສຳຄັນທີ່ກຳນົດການປ່ອຍ
ທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຈາກຜະລິດຕະພັນໃນ ສປປ ລາວ. ການບູລິມະສິດ
ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ສາມາດຜະລິດຄືນໃໝ່ ແມ່ນອົງປະກອບທີ່
ສຳຄັນຂອງເສດຖະກິດຫມູນວຽນ (ອ້າງອີງເຖິງ ຫ້ອງທີ 3) ແລະ ຄວນໄດ້
ຮັບການປະເມີນ.
ເມື່ອລວມເອົາຊັບພະຍາກອນທີ່ສາມາດຜະລິດຄືນໃໝ່, ການຄິດໄລ່ການ
ວິເຄາະການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຕ້ອງໄດ້ລວມເອົາການສັງເຄາະແສງ. ການ
ສັງເຄາະແສງ ໄດ້ຜະລິດໃຊ້ຄືນພະລັງງານທົດແທນຈາກແສງຕາເວັນ ແລະ
ປັບປ່ຽນພະລັງງານເປັນຊີວະມວນທີ່ມີຄ່າໃນປ່າ, ທະເລ ແລະ ເຂດກະສິກຳ.
ຊີວະມວນ ສາມາດຖືກພິຈາລະນາວ່າເປັນ ຊັບພະຍາກອນທີ່ສາມາດຜະລິດ
ຄືນໃໝ່ ຖ້າຫາກວ່າແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດດັ່ງກ່າວ
ມາຈາກປ່າໄມ້, ປາ (ອາຫານ) 574
ແລະ ດິນ - ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງ ແລະ ສາມາດຊ່ວຍປັບປຸງຄຸນນະພາບ
ແລະ ປະລິມານຂອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຕາມເວລາໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ
ການຄິດໄລ່ນີ້ຍັງໄດ້ລວມເອົາການວິເຄາະປະລິມານຂອງຊັບພະຍາກອນ
ທຳມະຊາດ (ເພື່ອກຳນົດວ່າ ຊັບພະຍາກອນກຳລັງຊຸດໂຊມ ຫຼື ຖືກປັບປຸງ
ໃຫ້ດີຂຶ້ນ) ແລະ ການວິເຄາະກະແສການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ. ການນຳໃຊ້
ຊັບພະຍາກອນນີ້ ຈະຖືກພິຈາລະນາເປັນເສດຖະກິດຫມູນວຽນ ຖ້າຫາກ
ວ່າເປັນ ຊັບພະຍາກອນຂັ້ນສອງທີ່ສາມາດຜະລິດຄືນໃໝ່ ແລະ ຖືກນຳມາ
ຜະລິດໃຊ້ຄືນໄດ້.
Circular GHG mitigation opportunities in Lao PDR

ດັ່ງນັ້ນ, 27% ຂອງການຊົມໃຊ້ພາຍໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນມາຈາກສັດ
ສ່ວນແບ່ງຂອງວັດຖຸທີ່ຖືກນຳໃຊ້ທັງຫມົດ ເຊິ່ງລວມທັງ ວັດຖຸດິບນຳເຂົ້າ
ທີ່ເປັນຊັບພະຍາກອນທີ່ສາມາດຜະລິດຄືນໃໝ່ ຫຼື ຊັບພະຍາກອນຂັ້ນສອງ
ແລະ ຖືກນຳມາຜະລິດໃຊ້ຄືນໃໝ່ໃນລະບົບເສດຖະກິດ. ວັດຖຸເຫຼົ່ານີ້ລວມ
ມີດັ່ງນີ້:
–	ຜະລິດຕະພັນອາຫານ, ລວມມີ ອາຫານ, ເສດອາຫານ ແລະ ສິ່ງເສດ
ເຫຼືອຈາກກະສິກຳ ທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ເປັນສານອາຫານໃນດິນ ຫຼື ເປັນສິ່ງ
ເສດເຫຼືອຢູ່ເທິງໜ້າດິນ, ທະເລ ຫຼື ປ່າໄມ້;
–	ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ທີ່ບໍ່ໄດ້ມາຈາກການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ ແລະ ຟືນທີ່ບໍ່
ໄດ້ມາຈາກການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ ແລະ ການເຊື່ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ້;
–	ແຮ່ທາດ, ໂລຫະ ແລະ ວັດຖຸທີ່ຜະລິດຈາກນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟທຳມະຊາດ
ທີ່ເປັນຊັບພະຍາກອນຂັ້ນສອງ ແລະ ສາມາດຜະລິດໃຊ້ຄືນໄດ້ ເຊິ່ງ
ລວມທັງຜະລິດຕະພັນທີ່ຖືກນຳມາຜະລິດໃຊ້ຄືນ ຫຼື ສົ່ງອອກຕ່າງ
ປະເທດ. ຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່າວນີ້ໄດ້ເນັ້ນຫນັກຕົ້ນຕໍ່ໃສ່ ປຣາສະຕິກ,
ເຫຼັກເສດ, ແກ້ວ ແລະ ນ້ຳມັນຈາກແຮ່ທາດທີ່ເຫຼືອ ແລະວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ
ທີ່ເຮັດມາຈາກແຮ່ທາດ ລວມທັງ ດິນຈີ່ທີ່ໃຊ້ໃນການກໍ່ສ້າງອາຫານ
ແລະ ສາມາດກັບຄືນສູ່ສະພາບເດີມໄດ້; ແລະ,
–	ຜະລິດຕະພັນຂັ້ນສອງທີ່ນຳເຂົ້າ; 8.4% ຂອງຜະລິດຕະພັນນຳເຂົ້າ
ແມ່ນຖືກພິຈາລະນາວ່າເປັນຜະລິດຕະພັນແບບຫມູນວຽນ ໂດຍອີງໃສ່
ການປະເມີນຊ່ອງຫວ່າງຂອງເສດຖະກິດຫມູນວຽນຂອງໂລກ.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ກະແສການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ຈະຖືກພິຈາລະນາ
ວ່າເປັນເສດຖະກິດເສັ້ນຊື່ ຖ້າຫາກນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຫລາຍເກີນຄວາມ
ຈຳເປັນ ເຊັ່ນ ການຫາປາໃນປະລິມານຫລາຍເກີນໄປ, ການຕັດໄມ້ທຳລາຍ
ປ່າ ຫຼື ກະສິກຳທີ່ເຮັດໃຫ້ດິນເຊື່ມໂຊມ ຫຼື ກະສີກຳທີ່ນຳໃຊ້ປຸ໋ຍ ແລະ ຢາ
ປາບສັດຕູພືດຫລາຍເກີນໄປ. ນອກຈາກນີ້, ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກພິຈາລະນາ
ວ່າເປັນເສດຖະກິດເສັ້ນຊື່ ຖ້າສານອາຫານ ແລະ ວັດຖຸອິນຊີທີ່ຍັງເຫຼືອ
ຫຼັງຈາກການບໍລິໂພກສູນເສຍໄປນຳໜ້າດິນ, ນ້ຳ ແລະ ກາຍເປັນທາດ
ອາຍເຮືອນແກ້ວ ຫຼື ໄຄພິດຕາມໜ້ານ້ຳ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ສານອາຫານເຫຼົ່າ
ນັ້ນຈະໄຫລລົງນ້ຳທະເລ ຫລາຍກວ່າ ຜ່ານຂະບວນການຫາປາ. ສຳລັບ
ວັດຖຸດິບຈາກການນຳເຂົ້າ, 8.6% ຄາດຄະເນວ່າເປັນວັດຖຸແບບຫມູນ
ວຽນ ເຊິ່ງເທົ່າກັບຄ່າສະເລ່ຍທົ່ວໄລກ, ຍົກເວັ້ນແຕ່ວັດຖຸນຳເຂົ້າແມ່ນ ເປັນ
ຊັບພະຍາກອນທີ່ສາມາດຜະລິດຄືນໃໝ່ ຫຼື ຊັບພະຍາກອນຂັ້ນສອງ.575

ຜົ ນ ທີ ່ ໄ ດ້ ຮ ັ ບ : ການຫຼ ຸ ດ ຜ່ ອ ນທາດອາຍເຮື ອ ນແກ້ ວ , ການຫຼ ີ ກ
ລ່ ຽ ງການສ້ າ ງສິ ່ ງ ເສດເຫຼ ື ອ ແລະ ທ່ າ ແຮງດ້ າ ນ GDP ແລະ
ວຽກເຮັ ດ ງານທຳ
11 ຂໍ້ປະຕິບັດ ທີ່ໄດ້ຖືກສະເໜີໃນບົດລາຍງານນີ້ ສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນ
ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ແລະ ປະລິມານສິ່ງເສດເຫຼືອ, ພ້ອມທັງ
ສົ່ງເສີມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ການສ້າງວຽກເຮັດງານ
ທຳ. ຂໍ້ປະຕິບັດເຫຼົ່ານີ້ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້ ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນການ
ເອື່ອຍອີງໃສ່ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີທາດອາຍກາກບອນສູງ ແລະ ບູລິມະສິດ
ຜະລິດຕະພັນທາງເລືອກທີ່ປ່ອຍທາດອາຍກາກບອນຕ່ຳ. ນອກຈາກນີ້,
ປະລິມານສິ່ງເສດເຫຼືອສາມາດຫຼຸດລົງໄດ້ຈາກການນຳໃຊ້ວັດສະດຸຂັ້ນສອງ.
ໃນຂົງເຂດທີ່ ທ່າແຮງໃນການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວທີ່ທັບຊ້ອນ
ກັບ ໃນແຜນງານແຫ່ງຊາດ NDC ຈະຖືກອະທິບາຍເພີ່ມເຕີມ.

ທຳ. ວຽກເຮັດງານທຳຫຼັກໆຈະຍັງຄົງຢູ່ ຖ້າສາມາດຮັກສາຊັບພະຍາກອນ
ທີ່ສາມາດຜະລິດຄືນໃໝ່ໄດ້. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ສຳຄັນຫລາຍເນື່ອງຈາກວ່າ
ປະຊາກອນລາວສ່ວນຫລາຍເອື່ອຍອີງໃສ່ຄຸນນະພາບຂອງຊັບພະຍາກອນ
ປ່າໄມ້, ດິນ ແລະ ນ້ຳຂອງປະເທດ. ວຽກງານໃໝ່ ອາດເປັນວຽກງານ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກຳສ້ອມແປງ, ການປູກຝັງ, ການຄ້າ ແລະ ການ
ຂົນສົ່ງຊັບພະຍາກອນຂັ້ນສອງ ແລະ ການຜະລິດອາຫານແບບຍືນຍົງ ແລະ
ອາຫານປອດສານພິດ. ນອກຈາກຂະແຫນງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແລ້ວ,
ຂະແຫນງການທ່ອງທ່ຽວ ຍັງໄດ້ເອື່ອຍອີງໂດຍກົງໃສ່ ຄວາມອຸດົມສົມບູນ
ແລະ ຄວາມສວຍງາມຂອງລະບົບນິເວດ ເພາະຖ້າຫາກຊັບພະຍາກອນ
ທຳມະຊາດເຊື່ອມໂຊມ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໃນປະເທດກໍ່ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມໜ້າ
ສົນໃຈ. ວຽກບາງຕຳແໜ່ງ ອາດຖືກປ່ຽນແປງ ແລະ ສັບປ່ຽນ ເພື່ອໃຫ້ເຫ
ມາະສົມກັບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າສິນຄ້າ ພາຍໃນປະເທດ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ.
ໃນການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ເສດຖະກິດຫມູນວຽນ, ບາງວຽກຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນມາ
ໃໝ່ ແລະ ບາງວຽກຈະຖືກປ່ຽນ. ອາຊີບໃນຊ່ວງຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນ
(Jobs upstream) ຈະຖືກຫັນປ່ຽນເປັນ ອາຊີບໃນຊ່ວງໄລຍະຫຼັງ
ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ (downstream) ເປັນຕົ້ນ ການບຳລຸງ
ຮັກສາ, ສ້ອມແປງ ແລະ ການຫມູນນຳເອົາຜະລິດຕະພັນກັບຄືນມາໃຊ້
ໃໝ່. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສປປ ລາວໄດ້ເອື່ອຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຊົມ
ໃຊ້ ຜະລິດຕະພັນຈາກຊັບພະຍາກອນທີ່ສາມາດຜະລິດຄືນໃໝ່ ພາຍໃນ
ປະເທດ. ຜະລິດຕະພັນທີ່ຈາກຊັບພະຍາກອນທີ່ສາມາດຫມົດໄດ້, ເຊັ່ນ
ເຊື້ອໄຟ, ໂລຫະ ແລະ ແຮ່ທາດ, ໄດ້ຖືກນຳເຂົ້າເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ສ່ວນແຮ່
ທາດດິບຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ໃນ ສປປ ລາວ ຖືກສົ່ງອອກໄປຕະຫລາດ
ຕ່າງປະເທດ. ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຈຳກັດທີ່ຕ້ອງໃຊ້ພາຍໃນປະເທດ ເປັນຕົ້ນ
ປຸ໋ຍ, ຊີມັງ ແລະ ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ຄອນກຣີດ ແມ່ນມີອຸດສາຫະກຳຜະລິດ
ພາຍໃນປະເທດຢູ່ແລ້ວ.
ທ່າແຮງດ້ານ GDP ຂອງແຕ່ລະຂໍ້ປະຕິບັດໄດ້ຖືກຄຳນວນໂດຍອີງຕາມ
ມູນຄ່າເພີ່ມຂອງແຕ່ຂໍ້ປະຕິບັດ. ມູນຄ່າເພີ່ມຖືກສ້າງຂຶ້ນໄດ້ເມື່ອການຜະລິດ
ຊັບພະຍາກອນທີ່ສາມາດຜະລິດຄືນໃໝ່ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຊັບພະຍາກອນ
ຂັ້ນສອງໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູ. ມູນຄ່າເພີ່ມນີ້, ສາມາດເພີ່ມຄວາມຊັດເຈນ
ໃນການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕແຕ່ລະຂະແຫນງ ແລະ ຖືກນຳໃຊ້ເປັນຕົວ
ຊີ້ບອກ ສຳລັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງການເສດຖະກິດຫມູນວຽນເຂົ້າໃນ
GDPໃນອະນາຄົດ.
ທ່າແຮງດ້ານວຽກເຮັດງານທຳແຕ່ລະຂະແຫນງໄດ້ຖືກປະເມີນ ໂດຍອີງ
ໃສ່ຫຼັກການວັດແທນອັດຕາການປ່ຽນແປງດ້ານອາຊີບ ສຳລັບເຂດອາຊີ
ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ໃນບາງກໍລະນີ, ຂໍ້ປະຕິບັດສາມາດເພີ່ມການຜະລິດ
ພາຍໃນ ໂດຍການເພີ່ມຊັບພະຍາກອນທີ່ສາມາດຜະລິດຄືນໃໝ່ ແລະ
ຊັບພະຍາກອນຂັ້ນສອງ ໃນປະລິມານທີ່ຕະຫລາດພາຍໃນປະເທດຈະຮັບ
ຊື້ໄດ້. ໃນກໍລະນີທີ່ສາມາດຜະລິດສິນຄ້າດັ່ງກ່າວໃນປະລິມານຫລາຍ ແລະ
ສົ່ງອອກຂາຍຕ່າງປະເທດໄດ້, ວຽກເຮັດງານທຳເພີ່ມຂຶ້ນພາຍ ໃນ ສປປ
ລາວ ກໍ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ອາດຈະແທນວຽກງານໃນເສດຖະກິດເສັ້ນຊື່ ຢູ່
ຕ່າງປະເທດ ຫຼື ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ການວິເຄາະທ່າແຮງດ້ານວຽກເຮັດງານ
ທຳບໍ່ໄດ້ຄຳນວນ ທ່າແຮງໃນການສູນເສຍວຽກໃນຕ່ອງໂສ້ເສດຖະກິດເສັ້ນ
ຊື່.

ການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ເປັນສິ່ງສຳຄັນຫລາຍສຳລັບ ສປປ ລາວ.
ເສດຖະກິດຫມູນວຽນ ໄດ້ໃຫ້ບູລິມະສິດ ການປະດິດສ້າງຂອງຄົນ ແລະ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຫລາຍກວ່າການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້
ຈາກຊັບພະຍາກອນຕົ້ນຕໍ ແລະ ນອກຈາກນີ້ ເສດຖະກິດຫມູນວຽນ ຍັງ
ພະຍາຍາມທີ່ຈະປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານ
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ກໍ ລ ະນີ ທ ຸ ລ ະກິ ດ
ກໍລະນີທຸລະກິດສຳລັບແຕ່ລະຂໍ້ປະຕິບັດ ໄດ້ຖືກຄຳນວນໂດຍອີງໃສ່
ລາຍຈ່າຍລົງທຶນຊື້ຊັບສິນຄົງທີ່, ລາຍຈ່າຍໃນການດຳເນີນງານ ແລະ
ລາຍຮັບ. ເພື່ອກຳນົດລາຍຈ່າຍ ແລະ ລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຊັບສິນເຫຼົ່າ
ນີ້, ຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນການສຶກສາທາງດ້ານການຕະຫລາດຕ້ອງ ເຊິ່ງ
ລວມມີ ການທົບທວນເອກະສານ, ການສຳພາດກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ
ການສຳຫລວດຕະຫລາດ ແລະ ຮ້ານຄ້າເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນລາຄາສີນ
ຄ່າ. ການປຶກສາຫາລືກັບທາງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດເພື່ອຢັ້ງຢືນການດໄລ່ຂອງກໍລະນີທຸລະກິດດັ່ງກ່າວສຳລັບແຕ່ລະ
ຂໍ້ປະຕິບັດ.
ສາມຕົ ວ ຊີ ້ ວ ັ ດ ນີ ້ ໄ ດ້ ຖ ື ກ ຄິ ດ ໄລ່ ເ ພື ່ ອ ກຳນົ ດ ວ່ າ ຂໍ ້ ປ ະຕິ ບ ັ ດ ໃດເຫ
ມາະສົ ມ ແລະ ເປັ ນ ໄປໄດ້ ສຳລັ ບ ທຸ ລ ະກິ ດ .
1.	ເວລາໃນການຊຳລະຄືນ: ເວລາໃນການຊຳລະຄືນ ຫມາຍເຖິງ
ໄລຍະເວລາຟື້ນຕົວຂອງທຸລະກິດຈາກການລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນ, ເຊິ້ງ
ອີງໃສ່ຜົນທີ່ໄດ້ຈາກ ລາຍຮັບຈາກການດຳເນີນງານ ແລະ ຄ່າໃຊ້
ຈ່າຍໃນການດຳເນີນງານປະຈຳປີ.
2.	ມູນຄ່າປັດຈຸບັນສຸດທິNet: ມູນຄ່າປັດຈຸບັນສຸດທິ (NPV)ໃນມີ້ນີ້ຈະ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນມູນຄ່າຂອງການຊຳລະຄືນ ໃນອະນາຄົດ ຂອງຂໍໍ້
ປະຕິບັດໃນໄລຍະ 29 ປີ ຈາກປີ 2022 ຫາ 2050. ອັດຕາສ່ວນ
ຫຼຸດ 4 ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ ເພື່ອຄິດໄລ່ມູນຄ່າປັດຈຸບັນສຸດທິ.
3.	ຕົີ້ນທຶນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ: ເພືີ່ອ
ສັງລວມທ່າແຮງໃນການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ (GHG)
ຮ່ວມກັບ ມູນຄ່າປັດຈຸບັນສຸດທິ, ເຮົາສາມາດສະແດງແຕ່ລະຂໍໍ້ປະ
ຕິບັດຢູູ່ເທິງແຜນວາດຕົ້ນທຶນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍ
ເຮືອນ ແກ້ວ. ສຳລັບມູນຄ່າເຫຼົ່ານີ້, ມູນຄ່າປັດຈຸບັນສຸດທິ (ມູນ
ຄ່າປັດຈຸບັນສຸດທິທີ່ເປັນລົບຈະເປັນ ມູນຄ່າຄ່າບວກໃນຕົ້ນທຶນ
ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ), ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງຫ
ມົດຕະຫລອດເວລາຂອງຂໍ້ປະຕິບັດໃນຊ່ວງປີ 2022 ຫາ 2050
ໄດ້ຖືກແບ່ງອອກລະຫວ່າງ ການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ
ຫຼື ການກັກເກັບທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ. ຖ້າຕົ້ນທຶນການຫຼຸດຜ່ອນ
ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ (MAC) ເປັນບວກ, ການລົງທຶນ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອບັນລຸການຫຼຸດ
ຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ. ຖ້າຕົ້ນທຶນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍ
ທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ (MAC) ເປັນລົບ, ນັ້ນຫມາຍຄວາມວ່າ ຂໍໍ້
ປະຕິບັດຈະມີຜົນກະທົບຕໍໍ່ດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍໍ່ກໍລະນີ
ທຸລະກິດໃນທາງບວກ ສຳລັບທຸກໆທາດອາຍກາກບອນ (CO2e)
ທີ່ຖືກຫຼຸດຜ່ອນ.

Intergovernmental Panel on Climate Change ເຊິ່ງແຫູ່ງ
ກຳເນີດຂອງທາດອາຍກາກບອນ ແລະ ແຫຼ່ງຊຶມຊັບທາດອາຍກາກ
ບອນ ໄດ້ຖືກປະເມີນ. ຈາກການຄິດໄລ່ການປ່ອຍທາດອາຍກາກບອນ
ສຳລັບແຕ່ລະຜະລິດຕະພັນ, ຈະຊ່ວຍໃຫ້ກຳນົດຜົນທີ່ໄດ້ຈາກຂໍ້ປະຕິບັດ
ຂອງເສດຖະກິດຫມູນວຽນງ່າຍຂຶ້ນ, ໃນຊ່ວງໄລຍະທຳອິດ ແລະ ຊ່ວງ
ໄລຍະທີ່ສຳຄັນໃນການປ່ຽນແປງການໄຫລຂອງຊັບພະຍາກອນ.
ໃນຂໍ້ປະຕິບັດຂອງເສດຖະກິດຫມູນວຽນ, ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນ
ແກ້ວ ຈະຫຼຸກລົງໂດຍການນຳໃຊ້ວັດຖຸໃຫ້ໜ້ອຍລົງ, ການຫຼີກລ່ຽງ
ການສ້າງສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ປ່ອຍທາດອາຍກາກ
ບອນໜ້ອຍ. ເມື່ອກຳນົດການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວພາຍໃນ
ປະເທດໄດ້ ຈາກການປ່ອຍທາດອາຍພິດຕໍ່ຜະລິດຕະພັນ, ຜົນທີ່ໄດ້
ຈາກຂໍ້ປະຕິບັດຂອງເສດຖະກິດຫມູນວຽນ ຈະສາມາດຖືກຄິດໄລ່ໄດ້
ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ອີງຕາມຂໍ້ມູນລວມການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ໃນບົດ
ລາຍງານອ້າງອີງປີ 2019 ທີ່ເປັນສ່ວນຫນື່ງຂອງການວິເຄາະການ
ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ, ຜົນກະທົບທາງສິ່ງແວດລ້ອມຂອງວັດຖຸ ຫຼຶ
ຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້ ລວມທັງຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບອາກາດ (ຄິດໄລ່ເປັນ
ລ້ານໂຕນ (MtCO2e)) ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຖືກຄິດໄລ່ໄວ້ແລ້ວ.
ການວິເຄາະການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ໄດ້ໃຫ້ພາບລວມຂອງ
ຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆທີ່ນຳໃຊ້ໃນເສດຖະກິດຂອງລາວ ໃນແຕ່ລະປີ.
ການຄິດໄລ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ສຳລັບການຫຼຸດຜ່ອນທາດອາຍເຮືອນຂອງ
ບັນດາຂໍ້ປະຕິບັດທີ່ລະບຸໄວ້ໃນການວິເຄາະການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ
ໄດ້ນຳໃຊ້ສາມຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:
1. 	ລາຍການຜະລິດຕະພັນຖືກດັດປັບໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ເພືີ່ອບໍ່ໃຫ້ມີການ
ນັບຊ້ຳ ສຳລັບແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງສິ່ງເສດເຫຼືອ;
2.	ຈຳແນກຜະລິດຕະພັນທີ່ຖືກຜະລິດຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ທີ່
ມາຈາກຕ່າງປະເທດ; ແລະ,
3. 	ສຳລັບແຕ່ລະຜະລິດຕະພັນ, ປະລິມານການປ່ອຍທາດອາຍກາກ
ບອນເຮືອນແກ້ວ (CO2e) ແມ່ນໄດ້ມາຈາກຖານຂໍໍ້ມູນຂອງສາ
ກົນທີື່ມີຕົວຊີີ້ວັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.
ລາຍການຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ຖື ກ ດັ ດ ປັ ບ ໃຫ້ ຖ ື ກ ຕ້ ອ ງ ເພື ່ ອ ບໍ ່ ໃ ຫ້ ນ ັ ບ
ຊ້ ຳ ສຳລັ ບ ແຫຼ ່ ງ ທີ ່ ມ າຂອງສິ ່ ງ ເສດເຫຼ ື ອ

ການສ້ າ ງແບບຈຳລອງ ການຫຼ ຸ ດ ຜ່ ອ ນການປ່ ອ ຍທາດອາຍເຮື ອ ນ
ແກ້ ວ ໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່ າ ແຮງການກັ ກ ເກັ ບ ທາດອາຍ
ເຮື ອ ນແກ້ ວ

ເມື່ອຄິດໄລ່ຜົນກະທົບຂອງຜະລິດຕະພັນ, ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະຕ້ອງ
ກຳນົດວ່າຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນໄລຍະຮອບວຽນໃດ. ຜະລິດຕະພັນ
ແມ່ນຕ້ອງຜ່ານ 3 ໄລຍະຂອງວົງຈອນຊີວິດ ເຊິ່ງແຕ່ລະໄລຍະກໍ່ມີຜົນ
ກະທົບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຄື: ໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ, ນຳໃຊ້ ແລະ ຈັດການຫຼັງ
ການນຳໃຊ້ (cradle, gate and grave). ການສຶກສາຄັ້ງນີີ້, ເຊັ່ນ
ດຽວກັນກັບການສຶກສາ LCA ໂດຍມາດຕະຖານ, ຜົນກະທົບຂອງ
ຜະລິດຕະພັນແມ່ນໄດ້ສ້າງເປັນແບບຈຳລອງ 'ຈາກໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ ຫາ
ໄລຍະນຳໃຊ້' ລວມທັງການປ່ອຍມົນລະພິດທັງຫມົດກ່ອນການປຸງ
ແຕ່ງ.

ໃນແຜນງານແຫ່ງຊາດ NDC ສະບັຍຫຼ້າສຸດ, ສປປ ລາວໄດ້ວາງເປົ້າ
ຫມາຍໃຫ້ບັນລຸຄວາມສົມດຸນທາດອາຍກາກບອນພາຍໃນປີ 2050
ເຊິ່ງການກັກເກັບການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ຈະຊົດເຊີຍທາດ
ອາຍເຮືອນແກ້ວທັງຫມົດທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່. ການວິເຄາະການປ່ອຍທາດ
ອາຍເຮຶອນແກ້ວໃນໄລຍະຍາວ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການສະຖານະກາ
ຈຳລອງທຽບຖານທີ່ຊັດເຈນ. ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຈຸດປະສົງດັ່ງກ່າວ, ການ
ເມີນວົງຈອນຊີວິດຂອງຊັບພະຍາກອນໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ນຳ
ໃຊ້.576 ການປະເມີນນີ້ ແຕກຕ່າງຈາກວິທີການສຳຫລວດການ
ປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວແຫ່ງຊາດທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນ. ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ
ແມ່ນ ປະຕິບັດຕາມວິທິການວິເຄາະແຕ່ລະຂະແຫນງທີ່ກຳນົດໂດຍ

ເນື່ອງຈາກວ່າການສຶກສານີີ້ແມ່ນສຸມໃສ່ຜົນກະທົບຈາກໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ
ໄປຫາ ໄລຍະນຳໃຊ້ ລວມທັງການປ່ອຍມົນລະພິດທັງຫມົດກ່ອນ
ການປຸງແຕ່ງ, ສະນັ້ນ ຈຶີ່ງບໍ່ໄດ້ລວມເອົາຜະລິດຕະພັນທີ່ຢູ່ໃນ 'ໄລຍະ
ຈັດການຫຼັງການນຳໃຊ້' ທີ່ໄດ້ກວມເອົາຜົນກະທົບທັງຫມົດຢູູ່ຈາກ
ໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ ໄປຫາ ໄລຍະນຳໃຊ້ເຊັ່ນກັນ. ຜະລິດຕະພັນສິ່ງເສດ
ເຫຼືອເຊັ່ນ: ເສດພືດ, ເສດຫີນ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການບໍລິໂພກ ກໍ່
ຍັງມີການປ່ອຍມົນລະພິດ ຈາກພືດ, ຫີນ ແລະ ເສື້ອຜ້າ. ເພື່ອປ້ອງກັນ
ບໍ່ໃຫ້ມີການນັບຜົນກະທົບຂອງຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆຊ້ຳ, ລາຍການ
ຜະລິດຕະພັນທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການວິເຄາະຊັບພະຍາກອນ ແມ່ນຖືກດັດປັບ
ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
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ການຈຳແນກຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ທີ ່ ຖ ື ກ ຜະລິ ດ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ທີ ່
ມາຈາກຕ່ າ ງປະເທດ
ເພື່ອຕິດຕາມຜົນກະທົບຂອງຜະລິດຕະພັນສີນຄ້າຢູູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້
ຖືກຕ້ອງ, ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນທີີ່ຕ້ອງແຍກໃຫ້ຮູ້ລະຫວ່າງແຫຼ່ງທີ່ມາ ແລະ
ຈຸດປະສົງຂອງການຜະລິດ. ຜະລິດຕະພັນທີີ່ນຳເຂົ້າມາໃນປະເທດ
ແມ່ນຜະລິດຢູູ່ປະເທດອື່ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າມັນເປັນປະໂຫຍດທີ່ຮູ້ເຖິງ
ຜົນກະທົບຂອງຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້, ແຕ່ຜົນກະທົບບໍໍ່ໄດ້ມາຈາກການ
ສຳຫລວດການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວຂອງ ສປປ ລາວ. ໃນ
ອີກດ້ານຫນື່ງ, ຜະລິດຕະພັນທີື່ຜະລິດຢູູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແຕ່ສົ່ງອອກ
ໄປປະເທດອື່ນແມ່ນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຢູູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ໃນຂະນະ
ທີື່ຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວຖືກນຳໃຊ້ຢູ່ປະເທດອື່ນ. ໂດຍການໄຈ້ແຍກ
ຜະລິດຕະພັນສອງກຸ່ມນີ້, ພວກເຮົາສາມາດຮູ້ເຖິງແຫຼ່ງການປ່ອຍທາດ
ອາຍເຮືອນແກ້ວຕ່າງໆ. ຕົວຢູ່າງ: ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວທີ່
ປ່ອຍອອກຈາກວັດສະດຸພາຍໃນປະເທດ ແມ່ນລວມເຖິງຜະລິດຕະພັນ
ທີ່ຜະລິດ ແລະ ນຳໃຊ້ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ການປ່ອຍທາດອາຍພິດ
ຈາກການຊົມໃຊ້ ແມ່ນຈະລວມເອົາການປ່ອຍີ່ມາຈາກຜະລິດຕະພັນທີ່
ນຳໃຊ້ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ເທົ່ານັ້ນ ໂດຍບໍໍ່ຄຳນຶງເຖິງແຫຼ່ງຜະລິດຂອງມັນ
ວ່າຜະລິດພາຍໃນ ຫຼື ນຳເຂົ້າມາໃນ ສປປ ລາວ.

ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໃນປີ 2020, ການປ່ອຍທາດອາຍກາກບອນ
ພາຍໃນປະເທດແມ່ນ 90 ລ້ານໂຕນ (MtCO2e), ຈະເພີ່ມຂຶ້ນຮອດ
101 ລ້ານໂຕນໃນປີ 2030 ແລະ 112 ລ້ານໂຕນ (MtCO2e) ໃນ
ປີ 2050.

ສຳລັ ບ ແຕ່ ລ ະຜະລິ ດ ຕະພັ ນ , ປະລິ ມ ານການປ່ ອ ຍທາດອາຍກາກ
ບອນເຮື ອ ນແກ້ ວ (CO 2 e) ແມ່ ນ ໄດ້ ມ າຈາກຖານຂໍ ້ ມ ູ ນ ຂອງ
ສາກົ ນ ທີ ່ ມ ີ ຕ ົ ວ ຊີ ້ ວ ັ ດ ດ້ າ ນສິ ່ ງ ແວດລ້ ອ ມ.
ຜະລິດຕະພັນແຕ່ລະຢ່າງ ແມ່ນມີຜົນກະທົບຕໍໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ຖານຂໍໍ້
ມູນ LCA Ecoinvent ໄດ້ລະບຸບັນຊີຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຜົນກະທົບ
ຕໍໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.577 ບ່ອນທີ່ມີການປ່ອຍທາດອາຍ
ເຮືອນແກ້ວ ທີ່ນອກຈາກອາຍກາກບອນ(CO2), ຂໍ້ມູນຄວາມເປັນ
ໄປໄດ້ຂອງພາວະໂລກຮ້ອນ ຈາກອົງການ IPCC ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອ
ກຳນົດຜົນກະທົບຕໍໍ່ສະພາບອາກາດໃນທາດອາຍກາກບອນ (CO2e).
ເພື່ອອຮັບປະກັນຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການກຳນົດຕົວເລກຜົນ
ກະທົບຕໍໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ມີພຽງຕົວເລກຜົນກະທົບຕໍໍ່ໂລກໃນໄລຍະ
'ຜະລິດຕະພັນກ່ອນການນຳໃຊ້ (Market For)' ຖືກນຳໃຊ້ໃນການ
ຄິດໄລ່
ການຄິ ດ ໄລ່ ກ ານປ່ ອ ຍທາດອາຍເຮື ອ ນແກ້ ວ ໃນປີ 2019
ຈາກການນຳໃຊ້ການວິເຄາະຂ້າງເທິງ, ການປ່ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ
ກາກບອນ (CO2) ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ຄິດໄລ່ໂດຍລວມໃນປີ 2019
ແມ່ນຢູທີ່ 89 ລ້ານໂຕນ (MtCO2e). 75 ລ້ານໂຕນ (MtCO2e)
ຂອງອາຍກາກບອນ ແມ່ນມາຈາກຜະລິດຜະລິດຕະພັນທີື່ບໍລິໂພກຢູູ່
ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ອີກ 14 ລ້ານໂຕນ (MtCO2e) ແມ່ນເປັນຜົນ
ມາຈາກຜະລິດເພື່ອສົົ່ງອອກ.
ການປ່ ອ ຍທາດອາຍເຮື ອ ນແກ້ ວ ຈົ ນ ເຖິ ງ ປີ 2050
ເພື່ອຄາດຄະເນປະລິມານທາດອາຍເຮືອນທີ່ປ່ອຍ ຈົນຮອດປີ 2050,
ເຮົານຳໃຊ້ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງແຕ່ລະຜະລິດຕະພັນໃນແຕ່ລະ
ຂະແຫນງການ ໃນສາມໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງຄື: 2020-2025,
2025-2030 ແລະ 2030-2050. ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວນີ້ ແມ່ນ
ໄດ້ມາຈາກແບບຈຳລອງ GACMO.578 ອັດຕາການຂະຫຍາຍ ຕົວ
ຂອງຂະແຫນງການໃນການຄິດໄລ່ໃນແບບຈຳລອງຕົນ
້ ທຶນຫຼດ
ຸ ຜ່ອນ
ທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ(GACMO)ໃຫ້ກບ
ັ ຜະລິດຕະພັນທີຂ
່ື ນ
້ຶ ກັບຂະ
ແຫນງ
ເຫຼາ່ົ ນີໂ້ີ ດຍສະເພາະ. ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກສະຖານະການຈຳລອງທຽບຖານ
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ຄຳຂອບໃຈ

ບໍລິສັດ Shifting Paradigms, Earth Systems, Rebel Group,

ພາກສ່ ວ ນເອກະຊົ ນ

DFDL ແລະ Circle Economy ຂໍຂອບໃຈຜູ້ໃຫ້ທຶນໂຄງການ, UNDP, ຜູ້
ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ງານສຳມະນາທາງໄກ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ໃຫ້ສຳພາດ ແລະ
ພະແນກການຂອງລັດຖະບານ ທີ່ທົບທວນບົດລາຍງານ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນການ

—ບ
 ໍລິສັດ Design ລາມາລາວ: ທ່ານ ຫານນະ ໄຊຍະເສັນສຸກ, ທ່ານ ພົງສະຫວັດ
ທີວາມິດ.

ກະກຽມບົດລາຍງານ ‘ໂອກາດດ້ານເສດຖະກິດຫມູນວຽນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍ

—ບ
 ໍລິສັດ Green Discovery ຈຳກັດ: ທ່ານ ບຸນປານ ວົງພັກດີ, ທ່ານ ເທັງທໍ.

ທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ’ ສະບັບນີ້.

—ຮ
 ້ານ Herworks: ທ່ານນາງ ບຸນປະສົງ, ທ່ານ ນາງ ດວງມະນີ ເຮືອງຄຳເສັນ.
— ກຸ່ມບໍລິສັດ ຄຳໄພ ຊະນະ ຈຳກັດ: ທ່ານ ບຸນພອນ, ທ່ານ ນາງ ສົມພຽນ.

ພາກສ່ ວ ນລັ ດ ຖະບານ

—ບ
 ໍລິສັດ ເບຍລາວ ຈຳກັດ: ທ່ານ ເພັງພະຈັນ ສານາສິດ, ທ່ານ ນາງ ທອງພະຈັນ
ພິໄລວັນ.
—ບ
 ໍລິສັດ Lao Biogas ຈຳກັດ: ທ່ານ ດາມອນ ຊະຍະວົງ, ທ່ານ ໂທນີ ວູ, ທ່ານ

—ກ
 ະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ: ທ່ານ ໂອລາ ສົມຈັນມະວົງ (ຮອງຫົວໜ້າ
ກົມແຜນການ), ທ່ານ ພູວົງ ເພົາວົງສະຫວັນ (ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ຄົ້ນຄວ້າ
ແລະ ການລົງທຶນ, ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ), ທ່ານ ນາງ ດາວຈັນ ສິງຄຳວົງ,
ທ່ານ ກົມມະນີ ພູມພາກ, ທ່ານ ສີພອນໄຊ ມະນີວົງ (ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ).
—ກ
 ະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ: ທ່ານ. ໄຊສົມເພັດ ນໍຣະສິງ (ຫົວໜ້າກົມ

ຣອດນີ ມໍຣິສັນ, ທ້ານ ຄີຣາຕີ, ທ່ານ ເພັດພູທອນ ມະນີວົງ.
—ບ
 ໍລິສັດ ແມ່ຂອງ ປູກຕົ້ນໄມ້ ຈຳກັດ: ທ່ານ ພອນສະຫວັນ ຈິນດາມາະນີ,ທ່ານ
ນາງ ເຮເລນາ ແອັກເຊວຊາ.
— ບໍລິສັດ Recycle Art Laos: ທ່ານ ນາງ ມາລາວົງ ມະນີເສັງ.
— ບໍລິສັດ Sayfon Logistics ຈຳກັດ.: ທ່ານ ບູລົມ, ທ່ານ ແດນນຽວ.

ສົ່ງເສີມການຄ້າ), ທ່ານ ສີສັງຄົມ (ຮອງຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມການຄ້າ), ທ່ານ ນາງ

— ບໍລິສັດ Stora Enso Lao ຈຳກັດ, ທ່ານ ປີເຕ ຟອດຈ໌..

ເກດສະລິນ ອິນຖະຮັກ, ພອນໄຊ ຈັນທະວົງ (ກົມການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ),

—ບ
 ໍລີສັດ Trio (Lao) Export Co., Ltd: ທ່ານ ດຳ ໃບທຳມະວົງ, ທ່ານ ວານ

ທ່ານ ນາງ ຈິນຕະນາ ສີອຳໄພ (ກົມສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ
ແລະ ກາງ), ທ່ານ ວິລະກອນ ແລະ ທ່ານ ນາງ ປານຕາເວັນ ດາລາວົງ (ກົມ
ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ), ທ່ານ ຄຳດີ ທັນລັກ.
—ກ
 ະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້: ທ່ານ ວັນທ່ຽງ (ຫົວໜ້າພະແນກ ແຜນການ ແລະ
ການຮ່ວມມື, ກົມປູກຝັງ), ທ່ານ ນວນຈັນ ສຸວັນນາລີ (ກົມປ່າໄມ້) ແລະ ທ່ານ
ຄຳຫຼ້າ ແສງພາໄຊຍະລາດ (ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ)້.
—ກ
 ະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່: ທ່ານ ຄຳຫມັ້ນ ສໍປະເສີດ, ທ່ານ ຄຳຫຼ້າ ສັນ
ນະພາມີ, ທ່ານ ວິຕາພວນ ພິວອນ, ທ່ານ ພານຸລັກ ບຸນທະລີ (ກົມ ທຸລະກິດ

ໄຊ ແກ້ວພະສຸກ.
—ກ
 ຸ່ມບໍລິສັດ ຜະລິດຖ່ານຂາວເພື່ອສົ່ງອອກ (WPEG): ທ່ານ ບຸນອຸ້ມ ພັນທະ
ປັນຍາ.
—ບ
 ໍລິສັດ ວົງພານິດ (ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ): ທ່ານ ເຄວິນ ພັດຈະເລີນ ແລະ
ທ່ານ ນາງ ລັດໂສດາພອນ ອິນທະປາທາ,
— ບໍລິສັດ LFN: ທ່ານ ນາງ ພອນປະເສີດ.
—ກ
 ຸ່ມບໍລິສັດ ດາວເຮືອງ ຈຳກັດ: ທ່ານ ນາງ ແກ້ວພູນານ, ທ່ານ ອະນຸສອນ ພູມ
ມະນີ.

ພະລັງງານ), ທ່ານ ຈັນໂທ ມະລາທະນາເພັງ, ບຸນທະວົງ, ທ່ານ ນາງ ວິໄພ

— ກຸ່ມບໍລິສັດ ຄຳໄພຊະນະ, ທ່ານ ນາງ ສົມພຽນ

ພອນ ພິອຸ່ນ, ທ່ານ ບຸນທະນົງ ພອນທິບພາ, ທ່ານ ນາງ ອຳໄພລິນ ເສັງສຸລິນ

— InsideLaos: ທ່ານ ສີສະຫວັດ ບຸນລະວົງ.

(ສະຖາບັນສົ່ງເສີມພະລັງງານທົດແທນ), ທ່ານ ນາງ ສົມພອນ, ທ່ານ ນາວ ມະນີ

— ສະພາການຄ້າ ແລະອຸດສາຫະກໍາເອີຣົບ: ທ່ານ ນາງ ວິໄລຄຳ ເພັດຈັນເພັງ.

ສະຫວັນ ວົງວິໄລ.

— ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດຝ້າຍລາວ ຈຳກັດ: ທ່ານ ເພັດລາສີ ແກ້ວວິໄລ.

—ກ
 ະຊວງຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ: ທ່ານ ຄຳເພັດ, ທ່ານ

— ບໍລິສັດ ທອງມະນີ ການຄ້າ ຈຳກັດ: ທ່ານ ນາງ ທິດາວອນ ກຽດທະວົງ, ພັດທະ

ສຸກປາລະມີ, ທ່ານ ນາງ ດາວວິນ ສຸພົນພັກດີ (ພະແນກຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງ

ສະຫນອມ ອຸຄສຣາເທີຍນັນ

ດິນຟ້າອາກາດ, ກົມຄຸ້ມຄອງຄວມຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາມົນລະພິດ), ທ່ານ

— ບໍລິສັດ PML Easbeam ຈຳກັດ: ທ່ານ ສິວຽງເພັດ, ທ່ານ ອຸທິດ ຊະຍະວົງ.

ຈັນທະວອນ ແກ້ວມະນີວົງ.

— ອົງການ RECOFT-C: ທ່ານ ນາງ ສຸພາພອນ ສຸຍະວົງ.

—ກ
 ະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ: ທ່ານ ນາງ ອຳພາວັນ, ທ່ານ ວິລະກອນ ຍົງ

—ບ
 ໍລິສັດ ທອມມີ່ ອາເຕ່ລິເຢ່ ຈຳກັດ: ທ່ານ ວານນະວົງ ສີທາມາລາດ.

ທະບຸນ (ກົມຂົນສົ່ງ), ທ່ານ ຈິດຕະກອນ, ທ່ານ ດາວ ແກ້ວສຸກັນ, ທ່ານ ລົນ

— ບໍລິສັດ ບົວລະພາ ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ຈຳກັດ: ທ່ານ ຄລີຟ ແມສຊີ.

ຈານ ແພງຈັນບຸລົມ, ທ່ານ ອຸລາພອນ ສິວິສັກ (ກົມເຄຫາ ແລະ ຜັງເມືອງ),

— ບໍລິສັດ Tricontinental Company: ທ່ານ ນາງ ຄຣິສຕິນ ໂຣຊິລ, ທ່ານ

ທ່ານ ດາວ ແກ້ວສຸກັນ.

ນາງ ຄາໂນລິກ ເດບອນແນ.

—ກ
 ະຊວງການເງິນ: ທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະວົງ, ທ່ານ ວິໄລສັກ ພອນມະນີ (ກົມ

— ບໍລິສັດ LCG ຈຳກັດ: ເຈມສ໌ ກຣິນເດ,ທ່ານ ນາງ ໂອລິເວຍ ພິລາພັນເດດ.

ສ່ວຍສາອາກອນ).Vilaisack Phonmany (Tax Department).
—ກ
 ະຊວງຖະແຫລງຂ່າວວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ: ທ່ານ ບຸນທະວີ ສີສິວາ,
ທ່ານ ນາງ ສີພອນໄພສິດທິໄຊ (ກົມຄຸ້ອມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ).
—ກ
 ະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ: ທ່ານ ປອ. ເສີມຄຳ, ທ່ານ ບົວລີ ວົງ
ວິສິດ, ທ່ານ ໂດນາ ສຸລິຍາໄທ (ສະຖາບັນ ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸ
ໃໝ່), ທ່ານ ປອ. ໄຊຊະໃບ ຈັນທະສົມບັດ.
—ຫ
 ້ອງການອົງການ ພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານ ຕົວເມືອງວຽງຈັນ: ທ່ານ ສອນເພັດ
ວົງພະດິດ, ທ່ານ ບຸນທະຫນອມ ຄຳທອງ.
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ສະຖາບັ ນ ຄົ ້ ນ ຄວ້ າ
—ມ
 ະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ: ທ່ານນາງ ມາລີນີ ພິນິດ, ທ່ານ ພູໄຊ ທອງຄຳມົງ
(ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ), ທ່ານ ແສງພະຈັນ ພະກອນຂັນ, ທ່ານ ວາດ
ສະຫນາ ທຳມະວົງ, ທ່ານ ສັງຄົມ ສິງຫາລາດ, ທ່ານ ວິໄຊ ກົງມະນີລາ, ທ່ານ
ນາງ ພູວັນ, ທ່ານ ແສງພາວັນ ຈິດມາກອນ, ທ່ານ ສົມພາພອນ ທຳມະວົງສາ,
ທ່ານ ພົມມະຈັນ ອິນທະປັນຍາ, ທ່ານ ວັນນະເດດ ເພັດປະເສີດ, ທ່ານ ຊານົ
ນ ພົນດີ (ຄະນະວິສະວະກຳສິ່ງແວດລ້ອມ), ທ່ານ ເພັດສາລີ ສຸລະເດດ, ທ່ານ
ທຸມທອນ ວົງວິສຸກ, ທ່ານ ຄຳຕານ ພອນທິບ, ທ່ານ ສຸກສາຫວັດ ພຸນສະຫວັດ
(ຄະນະປ່າໄມ້), ທ່ານ ຕິວານ ເພັດສະໄພວັນ.
—ວ
 ິທະຍາໄລເຕັກນິກ ລາວ-ເຢຍລະມັນ: ທ່ານ ນາງ ທິບພາຈັນ ບຸດຈະເລີນ,
ສຳລານໄຊ.
—ສ
 ະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້: ທ່ານ ນາງ ໄຊປັນຍາ ມະຫາທິລາທາ
ແລະ ທ່ານ ຄຳຫຼ້າ ແສງພາໄຊຍະລາດ.
—ສ
 ະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ: ປອ. ສາຍຄຳ ວໍລະເດດ, ທ່ານ ອະນຸວົງ
ຫລວງໄຊ, ສຸກວິນາ ໂພລະວັນ.

ໜ່ ວ ຍງານຫລາຍຝ່ າ ຍ, ຜູ ້ ຕ າງໜ້ າ ລັ ດ ຖະບານ, ອົ ງ ການຈັ ດ ຕັ ້ ງ
ພາກເອກະຊົ ນ ແລະ ອົ ງ ການບໍ ່ ຂ ຶ ້ ນ ກັ ບ ລັ ດ ຖະບານ
—U
 NDP: ທ່ານ ຕ້ອມ ໄຊສົງຄາມ, ທ່ານ ອູ່ຄຳ ບັນຍາດິດ, ທ່ານ ບຸນມີ ພົມມະ
ກອນ, ທ່ານ ບຸນຍາລິ ສຸວັນຄຳ, ທ່ານ ຄຳມີ ຂັດທະເນດ, ທ່ານ ທອງພະຈັນ,
ທ່ານ ບຸມທະນົງ, ທ່ານ ນາງ ວິໄລລັກ ທຸ່ນນະລົມ.
— ອົ
 ງການ UNIDO: ທ່ານ ສົມຫມາຍ ຟ້າມິ່ງ.
— ສະພາການຄ້

າແຫ່ງ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ: ທ່ານ ຊຽນກະສິດ ຍ່ອຍ
ໄຊຄຳ.
—ສ
 ະຖານທູດເຢຍລະມັນ: ທ່ານ ນາງ ທິບພະວັນ ແສງລິນທອງ.
—ກ
 ຸ່ມເຄືອຂ່າຍໄວໜຸ່ມຊາວກະສິກອນ: ທ່ານ ຄຳມ່ວນ ໄຊມະນີ, ທ່ານນາງ ພອນ
ປະເສີດ, ທ່ານ ຫນື່ງ ສົມບູນຂັນ.
— ອົງການ Switch Asia: ທ່ານ ສະຕີເວັນ.
—ສ
 ະມາຄົມອຸດສາຫະກຳຕັດຫຍິບ: ທ່ານນາງ ສຸນິຕາ ປະເສີດ.
—ສ
 ະພາການຄ້າ ແລະອຸດສາຫະກໍາເອີຣົບ: ທ່ານ ນາງ ວິໄລຄຳ ເພັດຈັນເພັງ.
—ອ
 ົງການ GGGI: ທ່ານ ນາງ ສຸກສະເຫວີຍ ແກ້ວທຽມຈັນ.
— ອົງການ Green Vientiane: ທ່ານ ເຊີກ ດູຊານ.
—ສ
 ະມາຄົມຫັດຖະກຳລາວ: ທ່ານ ນາງ ສຸນິຕາ ປະເສີດ.
— ອົງການ Oxfam: ທ່ານ ບຸກ ບຸຊ, ທ່ານ ຈັກກະພົງ.
—ອ
 ົງການ Plan International: ທ່ານ ໄຊຄຳມາ ມະລິຍາ, ທ່ານ ວາດສະຫ
ນາ.
— ອົງການ Swiss contact: ທ່ານ ຜຸຍມະນີ ພົງສະຫວັນ.
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