UNDERSTANDING OF SUSTAINABLE
DEVELOPPMENT
ົ້
ຄວາມເຂົາໃຈກ່
ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ຮສ.ດຣ. ອາພອນ ວົງວິໄຊ

ຄະນະວິສະວະກາສາດ ູ- ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ ງຊາດ
ພາກວິຊາ ວິສະວະກາໂຍທາ - ໜ່ວຍວິຊາ ວິສະວະກາສິ່ງແວດລົ້ອມ

1. ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶ ກອົບຮົມ (Objectif)
ົ້
ົ້
• ຮັບຮ ົ້ ແລະເຂົາໃຈໄດົ້
ຄວາມໝາຍພນຖານຂອງການພັ
ດທະນາແບບຍືນຍົງ
ົ້ ດຂອງ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ົ້ ຕວ
ົ ແບບ ແລະ ຕົວຊວັ
• ຮໄດົ້
ົ້ ເຖິງຄວາມສາພັນລະຫວ່າງພະລັງງານ ແລະການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
• ຮໄດົ້
ົ້
ັ ບັນດາຫັູກການພຶນຖານຂອງ
• ຮຈົ້ ກ
ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ົ້
ົ້
ັ ເຖິງເນືອໃນຂອງບັ
• ຮຈົ້ ກ
ນດາເປົາໝາຍແຫ່
ງສະຫັດສະຫວັດດົ້ານການພັດທະນາ (ປສກ)
• ຮັບຮເົ້ ຖິງບາງຜົນສາເລັດກ່ ຽວກັບ ປສກ ຂອງ ສປປ ລາວ

ົ້
2. ເນືອໃນຂອງການຝຶ
ກອົບຮົມ (syllabus)
ົ້ ດ, ຫັູກການພຶນຖານ
ົ້
ນິຍາມ, ຕົວແບບ ແລະ ຕົວຊວັ
ຂອງ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ົ້
ົ້ ງພະລັງງານ, ຄວາມສາພັນຂອງການເຂົາເຖິ
ົ້ ງພະລັງງານ ແລະ
ເນືອໃນຂອງ
ປສກ, ການເຂົາເຖິ

ປສກ. ບາງຜົນສາເລັດຂອງ ປສກ ໃນ ສປປ ລາວ.

1. ບົດນາ
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I ບົດນາ
ົ້
ົ້ ງ
ໃນຊຸມປຫງັ ມ່ ໆຜ່ານມານ,ົ້ ການຄາປະກັ
ນທາງດົ້ານພະລັງງານບ່ ມຄວາມໝັນຄົ
2 ສາເຫດຫັູກ:
• ບ່ ມການຄາດຄະເນກ່ ຽວກັບການຕອບສະໜອງ
• ຄວາມຕົ້ອງການເພ່ ມຂຶນົ້

ົ້ ບພະຍາກອນປ່າໄມ ົ້ເກນຂອບເຂດກ່ ໃຫົ້ເກດມ
• ການຂຸ ດຄົນຊັ
ົ້
ັ : ນາມາກໄຫ
ໄພພິບດ
ສຸ
ົ້
- ທາລາຍໂຄງລ່ າງພືນຖານ
- ພາໃຫົ້ເກດພະຍາດ

ສນເສັຍຊວດ ແລະ ຊັບສນ

ົ້ ງກ່ ໃຫົ້ເກດເປັ ຍພາວະເຮືອນແກ ົ້ວ
• ການເຜົາໄໝົ້ເຊຶອເພ

ຕົ້ອງການໃຫົ້ມການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

II. ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
2.1

ເຫດການປະຫັວດສາດ

ກອງປະຊຸມສາກົນກ່ ຽວກັບ
ສ່ ງແວດລົ້ອມມະນຸດ
Stockholm
1972
ົ້
• ກອງປະຊຸມຄັງປະຖົ
ມມະເລດ

• ຮັບຮອງເອົາຄວາມຂັດແຍົ້ງລະຫວ່າງການພັດທະນາ ແລະ ສ່ ງແວດລົ້ອມ
• ພຈາລະນາ ຄວາມຕົ້ອງການສາລັບທັດສະນະ ແລະ ຫັູກການລວມສນ ເພື່ອສຶກສາ
ອົບຮົມ, ຊຸກຍົູ້ ແລະ ແນະນາມວນຊົນທົ່ວໂລກ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາສ່ ງແວດລົ້ອມ
ຂອງມະນຸດ

II. ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
2.1

ເຫດການປະຫັວດສາດ

• ຖະແຫງການ 26 ຫັູກການກ່ ຽວກັບການປັບປງ ແລະ ຮັກສາ ສິ່ງແວດລົ້ອມ
ຂອງມະນຸດ.

ຕົວຢ່າງ

ຫັູກການທ 1
່ ຶອນໄຂການດ
ື ົ້
ື
ມວນມະນຸດມສິດທິພນຖານໃນເງ
າລົງຊວິດ ຢ່າງມອິດ
ສະລະພາບ, ສະເໝພາບ ແລະ ເໝາະສົມ ຢ່ ໃນສ່ ງແວດລົ້ອມທ່ ມຄນ

່ ດໃຫົ້ແກ່ ການດາລົງຊວິດ.
ື
ນະພາບດ ທ່ ສາມາດສົ້າງເປັ ນເງ່ ອນໄຂທ
ົ້ ມວນມະນຸດຈິ່ງຈາເປັນຕົ້ອງໄດົ້ມຄວາມຮັບຜິດຊອບເພື່ອປົ ກ
ດັ່ງນັນ,

ົ້ ຄົນໃນປະຈບັນ ແລະໃນ
ປັ ກຮັກສາ ແລະປັບປງສິ່ງແວດລົ້ອມ ເພື່ອຮຸ ນ
ອານາຄົດ.

II. ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ຄະນະກາມະທິການໂລກເພື່ອ
ສິ່ງແວດລົ້ອມ ແລະການ
ພັດທະນາ (WCED)
1982

• ອານາຄົດລວມຂອງພວກເຮົາ
1987
• ນິຍາມຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໂດຍ
ຄະນະກາມະທການ Brundtland

“ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ແມ່ ນການພັດທະນາທ່ ຕອບ
ສະໜອງໄດົ້ຕາມຄວາມ
ົ້ ຄົນໃນ
ຕົ້ອງການຂອງຮນ
ັ ໂດຍປາສະຈາກຜົນ
ປະຈຸບນ
ເສັຍຫາຍຕ່ ຄວາມຕົ້ອງການ
ົ້ ຫັູງ ”
ຂອງຄົນຮນ

II. ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ກອງປະຊຸມສະຫະປະຊາຊາດກ່ ຽວ
ກັບສິ່ງແວດລົ້ອມ ແລະ ການ
ພັດທະນາ(UNCED)
Rio de Janeiro, 1992
•ຖະແຫງການ ຣໂອ ກ່ ຽວກັບ
ສິ່ງແວດລົ້ອມ ແລະ ການພັດທະນາ
• Agenda 21,
ັ ຍາກ່ ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟົ້າ
• ແຜນງານສົນທິສນ
ອາກາດ
ົ້ ກລົງກ່ ຽວກັບຊວະນາໆພັນ
• ຂຕົ
• ຫັູການທົ່ວໄປກ່ ຽວກັບປ່າໄມ ົ້

• ການປະກອບສ່ວນຂອງສັງຄົມ

II. ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ກອງປະຊມສຸ ດຍອດລະດັບໂລກກ່ ຽວ
ກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
Johannesburg, ອາຟຣິກກາໃຕົ້,
2002

ົ້ ນຄືນບັນດາຫັູກການ ແລະ ການ
• ຢັງຢື
ຖ່າຍໂອນຂອງກອງປະຊຸມທ່ ຣໂອ

ຜ່ານແລະຮັບຮອງ 2 ເອກະສານ:
• ຖະແຫງການຈອນຮັນສເບດກ່ ຽວກັບການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ົ້
ັ .
• ແຜນການຂອງການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

II. ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ກອງປະຊຸມສະຫະປະຊາຊາດກ່ ຽວ
ກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ,
Rio Janeiro, 2012
ອານາຄົດທ່ ພວກເຮົາຕົ້ອງການ

ົ້
ຶ ການົດເສັນທາງເດ
•ວາລະໂອກາດໜຶ່ງເພື່ອ
ນ
ຂອງໂລກເພື່ອທຸກຄົນ ທ່ ປອດໄພກ່ ວາ, ສະເໝ
ພາບກ່ ວາ, ສະອາດກ່ ວາ, ຂຽວງາມກ່ ວາ ແລະ
ຈະເລນຮ່ ງເຮືອງກ່ ວາ

ົ້ ູກຂອງກອງປະຊຸມ:
ສອງຫົວຂຫັ
• ພວກເຮົາຈະສົ້າງເສດຖະກິດສຂຽວຄື
ແນວໃດ? ເພື່ອບັນລຸ ໃຫົ້ໄດົ້ການພັດທະນາ
ແບບຍືນຍົງ ແລະນາພາປະຊາຊາດໃນໂລກຫຸ ດ
ົ້
ພົນອອກຈາກຄວາມທຸ
ກຍາກ
• ພວກເຮົາຈະປັບປງການປະສານງານລະດັບ
ສາກົນຄືແນວໃດ? ສາລັບການພັດທະນາແບບ
ຍືນຍົງ.

ການສົນທະນາ
The Kyoto Protocol

• What?
• When?
• Where ?
•The Kyoto Mechanisms ?
• Adaptation
• The road ahead

II. ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
2.2

ົ້
ຄວາມເຂົາໃຈກ່
ຽວກັບການ
ພັດທະນາແມ່ ນຫັຽງ?

a) ນິຍາມທົ່ວໄປ: ການພັດທະນາແມ່ ນການເຮັດໃຫົ້ອານາຄົດທ່ ດຂຶນົ້

ົ້
b) ການວັດແທກທາງດົ້ານເສດຖະກິດ: ການເພ່ ມຂຶນຂອງລາຍ
ື ່ າ ລາຍຮັບແຫ່ ງຊາດ (GDP).
ຮັບຕ່ ຫົວຄົນ ຫວ

c) ແຜນງານພັດທະນາຂອງ ສປຊ(1994): ຂະບວນການທ່ ເຮັດ
ົ້
ໃຫົ້ກາລະໂອກາດຂອງການເລືອກເສັນທາງຂອງມວນມະນຸ
ດ
ົ້
ເພ່ ມຂຶນ.

d) ມຸ ມມອງຂອງນັກຊວະສາດ: ຂະບວນການທ່
ປະພຶດຢ່າງຮຸ ນແຮງ ແລະ ມຜົນທາງລົບຕ່
ົ້
ສິ່ງແວດລົ້ອມ ຖົ້າວ່າຂະບວນການເລົ່ານັນມ
ປະໂຫຍດຕ່ ປວງຊົນ.

II. ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ົ້
2.3 ຄວາມເຂົາໃຈກ່
ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງແມ່ ນຫັຽງ?
ົ້
a) ໂດຍພືນຖານ:
ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງແມ່ ນ
ົ້ ອຍໆສ
ົ້
ການເຮັດໃຫົ້ຊວິດການເປັນຢ່ ດຂຶນເລື
າລັບຊ່ວງ
ເວລາທຍາວນານ.

b) ນິຍາມໂດຍຄະນະກາມະທການ
Brundtland: ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງແມ່ ນ
ການພັດທະນາທ່ ຕອບສະໜອງໄດົ້ຕາມຄວາມ
ັ ໂດຍປາສະຈາກ
ຕົ້ອງການຂອງຮ ົ້ນຄົນໃນປະຈຸບນ
ຜົນເສັຍຫາຍຕ່ ຄວາມຕົ້ອງການຂອງຄົນຮ ົ້ນຫັູງ

II. ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ແມ່ ນຫັຽງຄວນຖືກ
ພັດທະນາ?:

ມະນຸດ
ການມຊວິດຂອງເດັກ
ື ຍາວ
ອາຍຸ ຍນ
ການສຶກສາ
ສິດທສະເໝພາບ
ຄວາມເທົ່າທຽມກັນ
ກາລະໂອກາດ
ເສດຖະກິດ
ຄວາມຮັ່ງມ
ຄວາມສາມາຜະລິດ
ຂະແໜງການ
ການບລິໂພກ
ສັງຄົມ
ສະຖາບັນ
ໜ່ ວຍງານ
ລັດ
ຂົງເຂດ

ສາລັບເຫິງປານໃດ?
ັ ແລະອານາຄົດ”
“ໃນປະຈຸບນ
ື ່ າ ຕະຫອດໄປ
30 ປ ຫວ

ຶ ມຕ່ ດົ້ວຍ
ເຊື່ອ
ພຽງແຕ່
ສ່ ວຍໃຫ່ ຍ
ແຕ່ ວ່ າ
ແລະ ຫ ື

ຮບທ 1: ນິຍາມການພັດທະນາ
ແບບຍືນຍົງ

ແມ່ ນຫັຽງຄວນຈະ
ເປັນແບບຍືນຍົງ:
ທາມະຊາດ
ໜ່ ວຍໂລກ
ຊວະນາໆພັນ
ລະບົບຊວະ

ົ້ ຊວິດ
ສິ່ງຄາຊ
ລະບົບຊວະ
ການບລິການ
ຊັບພະຍາກອນ
ສິ່ງແວດລົ້ອມ
ຊຸມຊົນ
ວັດທະນາທາ
ກ່ ມຄົນຕ່ າງໆ
ສະຖານທ່

ົ້ ນ:
ແຫ່ ງຂມ
Our
Common
Journey
(1999).
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II. ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ຕົວແບບຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ົ້
a) ຕົວແບບພຶນຖານ
• ໃນຮຸ ບທ 1, ສ່ ວນຕັດກັນຂອງບັນດາອົງ

ປະກອບຕ່ າງໆແມ່ ນກາພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
ຂະບວນການຂອງການພັດທະນາ:
• ລະບົບວັດທະນາທາ ສັງຄົມ,
• ການເມືອງ,
• ເສດຖະກິດ,
• ແຕກໂນໂລຢ
• ຊວະນາໆພັນ

ຢ່ ໃຕົ້ຄວາມກົດດັນຂອງບັນດາປັ ດໃຈຕ່ າງໆ
ຢ່ ພາຍໃນ ແລະຂົ້າງນອກຂອງສິ່ງແວດລົ້ອມ

II. ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
b) ຕົວແບບສາມເສົາຄາົ້
ົ້ ນພືນຖານ
ົ້
ົ້ :
ສົ້າງຂຶນພົ
3 ເສົາຄາຄື
• ສິ່ງແວດລົ້ອມ,

ການພັດທະນາ
ແບບຍືນຍົງ

ົ້ ດບ່ ໄດົ້
ຈິງຂອງສັງຄົມ, ແຕ່ວ່າມັນຊາພັ
ົ້ ກເອົາ ‘ຄຸ ນນະພາບຊວິດຂອງ
ໜັນໜັ
ມວນມະນຸດ’ ຢ່າງຈະແຈ ົ້ງ

ສັງຄົມ

ົ້
ບົນພືນຖານແມ່
ນມັນອງໃສ່ຄວາມເປັນ

ສິ່ງແວດລົ້ອມ

•ສັງຄົມ.

ເສດຖະກິດ

•ເສດຖະກິດ

II. ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
c) ຕົວແບບ ສາມວົງມົນ (Model JACOBS and SADLER, 1990)
ົ້ ່ ລວມຂອງ3 ວົງມົນທ່ ສະແດງເຖິງ 3 ເປົາົ້
ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແມ່ ນເນືອທ
ໝາຍຕັດກັນ
ົ້
ເປົາໝາຍດົ້
ານ
ສິ່ງແວດລົ້ອມ
3
ົ້
ເປົາໝາຍດົ້
ານ
ສັງຄົມ

1: ຄວາມຍືນຍົງ
4

3: ສາມາດທົນທານໄດົ້

1
2

2: ຄວາມສະເໝພາບ

ົ້
ເປົາໝາຍດົ້
ານ
ເສດຖະກິດ

ັ ໄດົ້
4: ສາມາດປະຕິບດ

II. ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
• ຂະຫຍາຍຕົວ
• ປະສິດຕິພາບ
ົ້ ງ
• ໝັນຄົ

d) ຕົວແບບຂອງ VILLEN,
1990
ົ້
ເປົາໝາຍດົ້ານເສດຖະກິ
ດ

ການພັດທະນາແບບ
ຍືນຍົງ

ົ້
ເປົາໝາຍດົ້ານສັ
ງຄົມ
• ມອບອານາດອະທິປະໄຕ
• ມການປຶ ກສາຫາລື
• ລະບອບ/ການປົກຄອງ

່ ງແວດລົ້ອມ
ົ້
ເປົາໝາຍດົ້າຍສິ
• ຄວາມອາດສາມາດປັ ບຕົວໄດົ້ໄວ
• ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
• ຄວາມເປັ ນພິດ

II. ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
f)

ໄຂ່ຂອງຄວາມຍືນຍົງຂອງ IUCN (1994)
ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ = ຄວາມຢ່ ດກິນດຂອງມວນມະນຸດ +
ຄວາມຢືນຢົງຄົງຕົວຂອງລະບົບຊວະນາໆພັນ

ຄວາມກົດດັນ ແລະ
ຜົນປະໂຫຽດຈາກ
ລະບົບຊວະນາໆພັນມ
ຕ່ ມະນຸດ

ລະບົບຊວະ

ມະນຸດ

ໄຂ່ຂອງຄວາມຍືນຍົງ

ຄວາມກົດດັນ ແລະ
ຜົນປະໂຫຽດຈາກ
ມະນຸດມຕ່ ລະບົບ
ຊວະນາໆພັນ
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II. ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ົ້ ດຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ບັນດາຕົວຊວັ

• Gross National Happiness (GNH): ຄວາມສຸ ກແຫ່ ງຊາດ

ົ້
4 ເສົາຄາຂອງ
GNH: ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ
ໂພໂມດົ້ານຄຸ ນຄ່າຂອງວັດທະນາທາ, ສິ່ງແວດລົ້ອມທາມະຊາດ; ແລະ
ົ້
ການສົ້າງຕັງລະບົ
ບປົກຄອງທ່ ດ.

ົ້ ດຂອງການພັດທະນາມະນຸດ
• Human Development Index (HDI): ຕົວຊວັ

ົ້
ບົນພືນຖານ
3 ດົ້ານຄື:

ົ້ ດ.
ື ນັບແຕ່ ມືເກ
1. ອາຍວັດທະນະ, ວັດແທກດົ້ວຍອາຍຸ ຍນ

ົ້
ົ້ ງັ ສືຂອງຄົນໄວກາງ (2/3) ແລະອັດຕາສ່ ວນການເຂົາໂຮງຮຽນ
2. ຄວາມຮູ໊ , ວັດແທກດົ້ວຍການຮໜ
ົ້
ໃນຊັນປະຖົ
ມ, ມັດທະຍົມຕົນົ້ ແລະ ປາຍ (1/3).

ົ້ ່
3. ມາດຖານຂອງການດາລົງຊວິດ, ວັດແທກດົ້ວຍ(GDP) ແລະຄວາມອາດສາມາດໃນການຈັດຊືທ
ຄິດໄລ່ ເປັ ນ USD.

II. ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ົ້ ດຄວາມໂຊກດຂອງໂລກ
• The Happy Planet Index (HPI): ຕົວຊວັ

ົ້
ຄ່າ HPI ຊບອກເຖິ
ງ
• ຄວາມກິນດຢ່ ດຂອງມວນມະນຸດ
• ຜົນກະທົນດົ້ານສິ່ງແວດລົ້ອມ.
• ວັດແທກທ່ ມລັກສະນະປະດິດສົ້າງ ທ່ ສະແດງເຖິງປະສິດຕິພາບທາງດົ້ານຊວະນາໆ
ພັນທ່ ເຮັດໃຫົ້ຄົນເຮົາໄດົ້ຢ່ ດກິນດ.

ົ້ ດທາອິດທ່ ກວມລວມເອົາທັງຜົນກະທົບດົ້ານສິ່ງແວດລົ້ອມ ແລະ ຄວາມ
• ຕົວຊວັ
ົ້
ກິນດຢ່ ດຂອງມວນມະນຸດ ເຂົາໃນອັ
ນດຽວກັນ.
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II. ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ັ ການຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (9 ຫກ
ັ ການ)
ບັນດາຫກ

1. ໂພໂມດລາຄາທ່ ຊຸກຍ ົ້ໃຫົ້ມມາດຖານການບລິໂພກທ່ ຢ່ ໃນຂອບເຂດທ່ ເປັນໄປໄດົ້ທາງດົ້ານ
ຊວະນາໆພັນ ແລະ ຄວາມປາດຖະໜາທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງສາມາດເປັນໄປໄດົ້ຢ່າງສົມເຫດສົມ
ຜົນ.

2. ຕົ້ອງການໃຫົ້ມເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຢ່ ບ່ອນທ່ ມຄວາມຕົ້ອງການບ່ ທັນຕອບສະໜອງໄດົ້.
3.ການພັດທະນາປະຊາກອນແມ່ ນໃຫົ້ມການປະສົມກົມກຽວກັບທ່ າອ່ຽງການປ່ຽນແປງໃນການ
ຜະລິດຂອງລະບົບຊວະນາໆພັນ

ົ້ ການເປັນຢ່ ຂອງມວນມະນຸດໃນໂລກ; ຊັນົ້
4. ບ່ ສົ້າງອັນຕະລາຍຕ່ ລະບົບທາມະຊາດທ່ ຄາຊ
ົ້ ດິນ, ແລະສິ່ງທ່ ມຊວິດຕ່າງໆ.
ບັນຍາກາດ, ນາ,
ົ້ ງບັນດາຊັບພະຍາກອນທ່ ມຈາກັເ ແລະພະຍາຍາມ
5 ຮັບປະກັນຄວາມເໝາະສົມການເຂົາເຖິ
ຊອກຫາແນກໂນໂລຢທ່ ເໝາະສົມເພື່ອຫຸ ດຜ່ອນຄວາມກົດດັນຕ່ ຊັບພະຍາກອນດັ່ງກ່ າວ.

II. ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ົ້ ວໄດົ້ແມ່ ນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງລະບົບທ່
6. ສ່ວນຫວງຫາຍຊັບພະຍາກອນທ່ ຟືນຕົ
ປະສົມແລະພົວພັນຊຶ່ງກັນແລະກັນແລະມປະລິມານການຜະລິດທ່ ຍືນຍົງໃຫ່ ຍສດ

ຶ ການົດ ຫງັ ຈາກມການຖືເອົາຜົນກະທົບຂອງການຂຸ ດຄົນົ້ ທ່ ມຕ່ ລະບົບ
ຕົ້ອງໄດົ້ຖກ

ໂດຍລວມ.
ົ້ ວບ່ ໄດົ້ ອາດຈະໃຫົ້
7. ອັດຕາສ່ວນການຫຸດລົງຂອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດທ່ ຟືນຕົ
ຢຸ ດເຊົາ ໄວເທົ່າທ່ ເປັນໄປໄດົ້.
8. ການປົກປັກຮັກສາສັດສາວາສິ່ງແລະ ພືດພັນຕ່າງໆ.

9. ບັນດາຜົນກະທົບທາງລົບຕ່ ອາກາດ, ນາົ້ ແລະຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດອື່ນໆ
ແມ່ ນໃຫົ້ຫຸ ດຜ່ອນເພື່ອຄວາມຍືນຍົງຄົງຕົວຂອງລະບົບຊວະນາໆພັນທັງໝົດ

2.7

II. ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນ ສ ປ ປ ລາວ

a) Public awareness on SD
a) ການສົ້າງຈິດສານຶກກ່ ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍືນ
ຍົງໃນທົ່ວປວງຊົນ

• Sustainable Laos Education Initiatives Inc. ແມ່ ນອົງການໜຶ່ງຂອງກາ
ນາດາທ່ ລົງທະບຽນໂດຍບ່ ຫັວງຜົນກາໄລ ແລະ ໄດົ້ດາເນນໂຄງການດົ້ານການສຶກ

ສາກ່ ຽວກັບສິ່ງແວດລົ້ອມຢ່ ຕາມເຂດຊົນນະບົດຂອງສປປ ລາວ.

II. ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

2.7
ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນ ສປປ ລາວ
“ຄວາມຍືນຍົງຂອງຊົນນະບົດ":
• ກະສິກາຍືນຍົງ,
• ທຸລະກິດສຂຽວ,
ົ້ າຂອງຊມຊົນ,
• ການເປັນຜນ
• ການສຶກສາດົ້ານສິ່ງແວດລົ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ,
• ອົງການການປົກຄອງ,
• ການຮຽນພາສາ,
• ກົດໝາຍທ່ ດິນ
• ດົ້ານສາທາ ແລະແຕກໂນໂລຢທ່ ເໝາະສົມກັບຂະແໜງການ
Laos promotes its sustainable tourism

ລວບລວມຢ່ ໃນ
ັ ສດອັນດຽວກັນ
ຫກ

II. ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
2.7

ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນ ສປປ ລາວ
b) ເຫດການທ່ ສາຄັນກ່ ຽວກັບການພັດທະນາ
ແບບຍືນຍົງຢ່ ສ ປ ປ ລາວ
ສ ປ ປ ລາວ ໄດົ້ໃຫົ້ສັດຕະຍາບັນ:
• ແຜນງານຂອງ ສປຊ ກ່ ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟົ້າອາກາດ (UNFCC)
ັ ຍາກຽວໂຕ 6/2/2003
4/1/1995 ແລະສົນທິສນ

ັ ຍາຂອງ ສປຊ ກ່ ຽວກັບຊວະ
• ສົນທິສນ
ນາໆພັນ (UNCBD) 19/12/1996

II. ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
2.7

ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນ ສ ປ ປ ລາວ

ັ ຍາ UNCCD ວັນທ 19/12/1996 ແລະ ມຜົນ
•ສົນທິສນ

ົ ທິສນ
ັ ຍາດັ່ງກ່ າວ ວັນທ 26/12/1996.
ບັງຄັບໃຊົ້ສນ

ັ ຍາ ສະຕ໋ ອກໂຮມ ວ່າດວ
ົ້ ຍ ດົ້ານສານເຄມອງົ ຄະ
• ສົນທິສນ
ິ ຕກຄົ້
ົ ົ້ າງ 5/03/2002 ແລະໃຫົ້ຊດ
ັ ຕະຍາບັນ
ທາດທ່ ເປັນພດ
28/06/2006

ັ ຍາ ວຽນນາ ວ່າດົ້ວຍການປັກຮັກສາຊັນົ້ ໂອ
•ສົນທິສນ
ໂຊນ 28/05/ 1998 ແລະ ອະນຸສັນຍາ ມົງເຣອານ ວ່າ
ດົ້ວຍ ສານເຄມທ່ ທາລາຍຊັນົ້ ໂອໂຊນ ໃນວັນທ 01/03
2006.
ິ ນ
ັ ຍາ ລາມຊາ ວ່າດວ
ົ້ ຍ ດິນ
• ລາວເຂົາົ້ ເປັນສະມາຊິກສົນທສ
ບລິເວນນາົ້ ວັນທ 2 ກຸມພາ 2009.

III.
3.1

ົ້
ເປົາໝາຍສະຫັ
ດສະຫັວດດົ້ານການພັດທະນາ (ປສກ)
ເຫດການປະຫັວດສາດ:

• ກອງປະຊຸມສຸ ດຍອດກ່ ຽວກັບ ປສກ
•20-22 /09/ 2010
• ນວຢອກ

• ເພື່ອພັກດັນຄວາມຄືບໜົ້າຂອງທຸກໆ
ົ້
ັ ໃກ ົ້ເຂົາົ້ ແລະບັນລຸ ເປົາໝາຍໃນ
ປສກ ໃຫົ້ຍບ
ປ2015,
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III.

ົ້
ເປົາໝາຍສະຫັ
ດສະຫັວດດົ້ານການພັດທະນາ (ປສກ)

ົ້
ເນືອໃນຂອງ
ປສກ 8 ຂ ົ້

3. ໂພໂມດສິດສະເໝ
ພາບລະຫ່ ວາງຍິງຊາຍ
ແລະການໃຫົ້ສິດທແດ່
ແມ່ ຍິງ

1. ລົບລົ້າງ
ຄວາມທຸກຍາກ
ແລະຄວາມອຶດຫວ
2. ຈົບການສຶກສາຊັນົ້
ປະຖົມ

4. ຫຸດຜ່ອນການຕາຍ
ຂອງເດັກນ ົ້ອຍ

5. ຍົກລະດັບດົ້ານສ
ຂະພາບຂອງແມ່
7. ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງດົ້ານ
ສິ່ງແວດລົ້ອມ

6. ຕ່ ສ ົ້ກັບພະຍາດ HIV/AIDS,
ມາລາເລັຍ ແລະ ພະຍາດອື່ນໆ

8. ສົ້າງຄ່ ຮ່ ວມເຈລະຈາໂດຍ
ສັງລວມເພື່ອການພັດທະນາ

III.

ົ້
ເປົາໝາຍສະຫັ
ດສະຫັວດດົ້ານການພັດທະນາ (ປສກ)

ົ້ ດຕາສ່ວນ
ົ້
ເປົາໝາຍ1:
ໃຫົ້ຫຸ ດຜ່ອນໄດົ້ເຄິ່ງໜຶງອັ
ຂອງປະຊາກອນທ່ ມລາຍຮັບຕ່ າກ່ ວາ 1 USD ຕ່
ວັນໃນລະຫ່ ວາງປ 1990 ແລະ 2815
ົ້ ດຕາສ່ວນ
ົ້
ເປົາໝາຍ2:
ໃຫົ້ຫຸ ດຜ່ອນໄດົ້ເຄິ່ງໜຶງອັ
ຶ ງຈາກການອຶດຫວ
ຂອງປະຊາກອນທ່ ທຸກຍາກເນື່ອ
ໃນລະຫ່ ວາງປ 1990 ແລະ 2815

ົ້
ເປົາໝາຍ
3: ໃນປ 2015, ຮັບປະກັນໃຫົ້ ເດັກນອົ້ ຍຢ່
ົ້
ທຸກໆແຫ່ ງ,ນັບທັງຊາຍແລະຍິງ, ໄດົ້ຮຽນຈົບຊັນປະຖົ
ມ
ສຶກສາ

1. ລົບລົ້າງ
ຄວາມທຸກຍາກ
ແລະຄວາມອຶດຫວ

2 ຈົບການສຶກສາຊັນົ້
ປະຖົມ

III.

ົ້
ເປົາໝາຍສະຫັ
ດສະຫັວດດົ້ານການພັດທະນາ (ປສກ)

ົ້
ເປົາໝາຍ
4: ຈາກັດຄວາມແຕກໂຕນລະຫ່ ວາງເພດໃນ
ົ້
ົ້
ຊັນຮຽນປະຖົ
ມ ແລະ ມັດທະຍົມ ໂດຍພືນຖານໃນປ

2005 ແລະໃນທຸກໆລະດັບການສຶກສາບ່ ໃຫົ້ຊາົ້ ກ່ ວາປ
2015
ົ້
ເປົາໝາຍ
5: ຫຸ ດຜ່ອນການຕາຍຂອງເດັກນ ົ້ອຍຕ່ າກ່ ວາ 5

3 ໂພໂມດສິດສະເໝ
ພາບລະຫ່ ວາງຍິງຊາຍ
ແລະການໃຫົ້ສິດທແດ່
ແມ່ ຍິງ

4 ຫຸດຜ່ອນການຕາຍ
ຂອງເດັກນ ົ້ອຍ

ປໃຫົ້ໄດົ້ 2/3, ໃນລະຫ່ ວາງ 1990 ແລະ 2015

ົ້
ເປົາໝາຍ
6: ຫຸດຜ່ອນການຕາຍຂອງແມ່ ໃຫົ້ໄດົ້
3/4, ໃນລະຫ່ ວາງ 1990 ແລະ 2015

5 ຍົກລະດັບດົ້ານສຂະ
ພາບຂອງແມ່

III.

ົ້
ເປົາໝາຍສະຫັ
ດສະຫັວດດົ້ານການພັດທະນາ (ປສກ)

ົ້
ເປົາໝາຍ
7: ໃນປ 2015 ໃຫົ້ຢຸດ ແລະເລ່ ມຕົນົ້
ົ້
ົ້ ່ ໃຫົ້ເຊືອໂລກ
ສະກັດກັນບ
HIV/AIDS ແຜ່ລາມ
ົ້
ເປົາໝາຍ
8: ໃນປ 2015 ໃຫົ້ຢຸດ ແລະເລ່ ມ
ົ້
ົ້ ່ ໃຫົ້ພະຍາດມາລາເລັຍ ແລະ
ຕົນສະກັ
ດກັນບ
ົ້
່ ນໆແຜ່ລາມ
ເຊືອໂລກອື
ົ້
ັ ການ ການ
ເປົາໝາຍ
9: ໃຫົ້ເຊື່ອມໂຍມບັນດາຫກ
ົ້
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ເຂົາໃນບັ
ນດານະໂຍບາຍ
ແລະແຜນງານຂອງຊາດ ແລະໃຫົ້ຕຖອຍການເສັຍ
ຫາຍດົ້ານຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ
ົ້
ເປົາໝາຍ
10: ປ 2015, ໃຫົ້ໄດົ້ເຄິ່ງໜຶ່ງ ອັດຕາສ່ວນ
ົ້ ່ ມສະອາດທໝັນຄົ
ົ້ ງ
ຂອງປະຊາກອນທ່ ມນາດື
ົ້
ເປົາໝາຍ
11: ໃນປ 2020, ໃຫົ້ບັນລຸ ໃຫົ້ໄດົ້ລະດັບໜົ້າເພິ່ງ
ພໃຈໃນການປັບປງຊວິດການເປັ ນຢ່ ຂອງຄົນໃນສະລາ ຢ່າງ
ໜົ້ອຍໃຫົ້ໄດົ້ 100 ລົ້ານຄົນ

6. ການຕົ້ານກັບພະຍາດ
HIV/AIDS, ມາລາເລັຍ ແລະ
ພະຍາດອື່ນໆ

7. ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງດົ້ານ
ສິ່ງແວດລົ້ອມ

III.

ົ້
ເປົາໝາຍສະຫັ
ດສະຫັວດດົ້ານການພັດທະນາ (ປສກ)

ົ້
ັ ຖານ, ຄາດ
ເປົາໝາຍ
12: ພັດທະນາລະບົບການຄົ້າ ແລະ ການເງ ິນ ແບບເປດເຜຍ, ມຫກ
ຄະເນໄດົ້ ແລະ ບ່ ມການຈາແນກ
ົ້
ເປົາໝາຍ
13: ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງຄວາມຕົ້ອງການສະເພາະຂອງບັນດາປະເທດດົ້ອຍພັດທະນາ
ົ້
ເປົາໝາຍ
14: ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງຄວາມຕົ້ອງການສະເພາະຂອງບັນດາ
ປະເທດທ່ ບ່ ມຊາຍແດນຕິດກັບທະເລ ແລະລັດຕ່າງໆຢ່ ຕາມ
ເກາະດອນທ່ ກາລັງພັດທະນາ
ົ້ ນຂອງບັນດາ
ົ້
ົ້ ່ ອນຍາວກ່ ຽວກັບໜສິ
ເປົາໝາຍ15:
ຜ່ອນສັນຜ
ປະເທດພັດທະນາ ໂດຍຜ່ານວິທການແກ ົ້ໄຂແຫ່ ງຊາດ ແລະນາໆ
ົ້ ນມຄວາມໝັນຄົ
ົ້ ງໃນໄລຍະຍາວນານ
ຊາດ ເພື່ອໃຫົ້ໜສິ

8 ສົ້າງຄ່ ຮ່ ວມ
ເຈລະຈາໂດຍ
ສັງລວມເພື່ອການ
ພັດທະນາ

ົ້
ັ ບັນດາປະເທດພັດທະນາ, ພັດທະນາ ແລະຈັດຕັງົ້
ເປົາໝາຍ
16: ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືກບ
ປະຕິດບັດບັນດານະໂຍບາຍທ່ ເໝາະສົມ ແລະສາມາດຜະລິດໄດົ້ ໃຫົ້ແກ່ ຊາວໜຸ່ ມ
ົ້
ົ້ ່
ັ ບັນດາບລິສດ
ັ ການຢາ, ສົ້າງເງ່ ຶອນໄຂໃນການເຂົ
ື
ເປົາໝາຍ
17: ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືກບ
າສ
ຢ່າງເໝາະສົມໃຫົ້ແກ່ ການແກ ົ້ໄຂຢາເສບຕິດທ່ ສາຄັນໃນບັນດາປະເທດພັດທະນາ
ົ້
ົ້ ່
ັ ພາກເອກະຊົນ, ສົ້າງເງ່ ຶອນໄຂໃຫົ້
ື
ເປົາໝາຍ
18: ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືກບ
ເໝາະສົມໃນການເຂົາສ
ົ້ ນຂ່າວສານ ແລະ ການປະຊາສາພັນ
ບັນດາແຕກໂນໂລຢໃໝ່, ພິເສດແມ່ ນດົ້ານຂມ

IV.

ົ້ ງພະລັງງານ ແລະ ປສກ
ການເຂົາເຖິ

ົ້ ງພະລັງງານ: ນິຍາມ
ການເຂົາເຖິ
ົ້ ງ”: ການສາມາດຕ່ ໃສ່ກັບຕາຄ່າຍໄຟຟົ້າ.
• “ການເຂົາເຖິ

4.1

• ໜ່ ວຍງານທ່ ປຶກສາ ຂອງ ສປຊ ກ່ ຽວກັບພະລັງງານ
ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟົ້າອາກາດໄດົ້ແບ່ງການ
ົ້ ງພະລັງງານອອກເປັນລະດັບຕ່າງໆຄື:
ເຂົາເຖິ

ົ້
1) ຄວາມຕົ້ອງການພືນຖານ
ຂອງຄົນ;
2) ການນາໃຊົ້ທ່ ສາມາດ
ຜະລິດໄດົ້;
3) ຄວາມຕົ້ອງການທ່ ທັນ
ຍຸ ດທັນສະໄໝ.

IV.

ົ້ ງພະລັງງານ ແລະ ປສກ
ການເຂົາເຖິ

ົ້ ນ (> 1/5
• ໃນປ 2008, ອົງການພະລັງງານສາກົນ (IEA) ໄດົ້ປະເມນວ່າ 1.5 ຕືຄົ

ົ ໃຊົ້ໄຟຟົ້າ. ເກືອບ 85% % ຂອງປະຊາກອນດັ່ງກ່ າວ
ຂອງປະຊາກອນໂລກ) ບ່ ໄດົ້ຊມ

ົ້ ແມ່ ນເຂດຊາຮາຣາ ຂອງອາຟິກກາ ແລະ ອາຊໃຕົ້
ແມ່ ນດາລົງຊວິດຢ່ ຊົນນະບົດ, ຕົນຕ
ົ້ ງພະລັງງານ.
• OECD ສັງລວມໂດຍລວມການເຂົາເຖິ
• ອາຟິກກາເໜືອ 99 %
• ອາເມລິກາລາຕິນ 93 %

• ອາຊຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊຟິກ 90 %
• ອາຊກາງ 89 %
• ອາຊໃຕົ້ 60 %

• ເຂດຊາຮາຣາມພຽງແຕ່ 29 %.

IV.

ົ້ ງພະລັງງານ ແລະ ປສກ
ການເຂົາເຖິ

ການແຈກຢາຍຂອງປະຊາກອນທ່ ບ່ ມໄຟຟົ້າໃຊົ້

4.2

IV.

ົ້ ງພະລັງງານ ແລະ ປສກ
ການເຂົາເຖິ

ົ້ ງພະລັງງານ ແລະ ເປົາໝາຍ
ົ້
ການເຂົາເຖິ
ປສກ

ົ້ ງໄຟຟົ້າ ແລະ ການລົບລົ້າງຄວາມທຸກຍາກ
ການເຂົາເຖິ
• ການນາໃຊົ້ໄຟຟົ້າແຮງສງ ເປັ ນການຂັບເຄື່ອນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ
4.2.1

ເສດຖະກິດ ໂດຍການຍົກສງຜົນຜະລິດ ກະສິກາ ແລະ ສົ້າງລາຍຮັບໃຫົ້ແກ່
ທົ້ອງຖິ່ນ
• ພະລັງງານທັນສະໄໝ ແລະ ໄຟຟົ້າຊ່ ວຍສົ້າງລາຍຮັບໃຫົ້ແກ່ ຄອບຄົວໂດຍ
ຜ່ານການຊ່ ວຍປັ ບປງຊວິດການເປັ ນຢູ່ ແລະເພ່ ມສົ້າງກິດຈະກາຕ່ າງໆໃນ
ກາງຄືນ
•ການບລິການພະລັງງານທ່ ທັນສະໄໝຊ່ ວຍໃຫົ້ເສດຖະກິດ
ຂະຫຍາຍຕົວ ດົ້ວຍການຫຸ ດຜ່ອນລາຄາຫົວໜ່ ວຍລົງ

• 95 % ຂອງພະລັງງານແມ່ ນຕົ້ອງການເພື່ອປຸ ງແຕ່ ງອາຫານທ່
ຈາເປັ ນຕ່ ການດາລົງຊວິດປະຈາວັນຂອງຄົນເຮົາ

ົ້
ົ ຜະລິດດົ້ານກະສິກາເພ່ ມຂຶນໂດຍ
•ພະລັງງານໄຟຟົ້າສາມາດເຮັດໃຫົ້ຜນ
ທາງອົ້ອມ ດົ້ວຍການປົ ດປ່ອຍແມ່ ຍິງ ແລະ ເດັກນົ້ອຍໃນການໄປຫາຟືນ

IV.

ົ້ ງພະລັງງານ ແລະ ປສກ
ການເຂົາເຖິ

ົ້ ງໄຟຟົ້າ ແລະ ການລົບລົ້າງຄວາມທຸກຍາກ
ການເຂົາເຖິ
• ການບລິການພະລັງງານອາຍແກັດ ແລະທາດແຫວທ່ ເໝາະ
ັ ດາບລິສດ
ັ ຕ່າງໆໄດົ້ມການພັດທະນາ
ສົມສາມສາດເຮັດໃຫົ້ບນ
• ແສງສະຫ່ ວາງຊ່ວຍສົ້າງລາຍຮັບໄດົ້ໃນຍາມກາງຄືນ
4.2.1

ຶ ງຈັກຊ່ວຍເພ່ ມສະມັດຕະພາບຂອງການຜະລິດ
• ເຄື່ອ
• ທລະກິດຂະໜາດນ ົ້ອຍ ສາມາດສະໜອງ ພະລັງງານ
ຊົນນະບົດໄດົ້, ຊຶ່ງເປັນການສົ້າງວຽກເຮັດງານທາຢ່ ກັບ
ທ່ ເຊັ່ນ: ການບລການ, ການສົ້ອມແປງ ແລະອື່ນໆ
• ການບລິການພະລັງງານຂອງເອກະຊົນສາມາດຊ່ວຍ
ົ້
ໃຫົ້ການຫຸ ດຜ່ອນທຶນຮອນຂອງລັດຖະບານເຂົາໃນວຽກ
ງານສະວັດດການສັງຄົມ

IV.

4.2.1

ົ້ ງພະລັງງານ ແລະ ປສກ
ການເຂົາເຖິ

ົ້ ງໄຟຟົ້າ ແລະ ການລົບລົ້າງຄວາມທຸກຍາກ
ການເຂົາເຖິ

• ພະລັງງານສະອາດຊ່ວຍຫຸດຜ່ອນຄ່າໃຊົ້
ຈ່ າຍໃນການປງແຕ່ ງອາຫານ, ການທາ
ຄວາມອຸ່ ນໃນຄົວເຮືອນໄດົ້ຢ່າງຫວງຫາຍ

ົ
•ໃນງານຊົນລະປະທານ ພະລັງງານໄຟຟົ້າຊ່ວຍໃຫົ້ຜນ
ຜະລິດທ່ ເປັນອາຫານເພ່ ມຂຶນົ້
• ການປົກປັກຮັກສາທ່ ດຊ່ວຍໃຫົ້ການສນເສັຍຂອງການ
ເກັບກ່ ຽວຫຸ ດລົງ(ຕົວຢ່າງ, ການອົບແຫົ້ງ / ການຢົ້າງ) ແລະ
ການເຮັດໃຫົ້ເຢັນ/ກ ົ້າມ

IV.

ົ້ ງພະລັງງານ ແລະ ປສກ
ການເຂົາເຖິ

ົ້ ງໄຟຟົ້າ ແລະ ການຮຽນຈົບຊັນປະຖົ
ົ້
4.2.2 ການເຂົາເຖິ
ມ

ົ້ ງ ແລະ ການ
• ພິເສດສາລັບນັກຮຽນຍິງ, ການເຂົາເຖິ
ັ ການບລິການທ່ ດດົ້ານໄຟຟົ້າ ເປັນການເຮັດໃຫົ້
ໄດົ້ຮບ
ົ້ ວາບົດຮຽນ
ເຂົາມເວລາເພື່ອໄປໂຮງຮຽນ ແລະ ຄົນຄົ້
ຫງັ ຈາກກັບມາເຮືອນ

• ການທ່ ບ່ ມໄຟຟົ້າໃຊົ້: ຕົ້ອງໄດົ້ໄປຫາຟືນ, ຕັກນາົ້ ແລະ
ເຮັດຽກຢ່ ຕາມໄຮ່ນາຊ່ວຍພ່ ແມ່ ຊຶ່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫົ້
ົ້
ເຂົາເຈົາຂາດໂຮງຮຽນ
• ພະລັງງານໄຟຟົ້າ ແລະ ICT ຢ່ ໃນໂຮງຮຽນຕ່າງໆ
ົ້ ງເອກະສານການ
ສາມາດຊ່ວຍໃຫົ້ຄອາຈານ ເຂົາເຖິ
ສອນ, ການຮຽນທາງໄກ ແລະ ການສືບຕ່ ຍົກລະດັບ
ໃຫົ້ດຂຶນົ້

IV.

ົ້ ງພະລັງງານ ແລະ ປສກ
ການເຂົາເຖິ

ົ້ ງໄຟຟົ້າ ແລະ ການຮຽນຈົບຊັນປະຖົ
ົ້
4.2.2 ການເຂົາເຖິ
ມ

ົ້ ງນາສະອາດ,
ົ້
• ຊ່ວຍໃຫົ້ເດັກນອົ້ ຍມບັນຍາກາດ ແລະເພື່ອນຝງ (ການເຂົາເຖິ
ສຸ ຂະອະນາໄມ,
ົ້ ນເຮັດໃຫົ້ເດັກນ ົ້ອຍໄປ
ແສງສະຫ່ ວາງ, ແລະສະຖານທ່ ທ່ ມອາຍອຸ່ ນ/ຄວາມເຢັນ), ສະນັນມັ
ົ້ ແລະການຄົ້າງຫົ້ອງກ່ ຫຸ ດລົງ
ໂຮງຮຽນເພ່ ມຂືນ
ົ້ ງສື່ການສອນ ແລະ ການປະຊາສາພັນຢ່ ເຮືອນ, ຊື່ງມັນເພ່ ມກາລະ
• ຊ່ວຍໃຫົ້ການເຂົາເຖິ
ໂອກາດໃຫົ້ ແກ່ ການສຶກສາ ແລະການຮຽນທາງໄກ
ື
• ການທ່ ມໄຟຟົ້າໃຊົ້ຊ່ວຍໃຫົ້ມໂອກາດໄດົ້ໃຊົ້ສ່ ການສອນຫ
າຍ
ົ້
ຂືນ(overhead
projector, computer, printer,
photocopier, ...)
• ພະລັງງານໄຟຟົ້າໃນໂຮງຮຽນຊ່ວຍຊຸກຍ ົ້ໃຫົ້ຄອາຈານຢາກຢ່
ສອນໃນໂຮງຮຽນດັ່ງກ່ າວ, ພິເສດຖົ້າວ່າໃນເຮືອນຊານຂອງ
ົ້ ໄຟຟົ້າໃຊົ້
ເຂົາເຈົາມ

4.2.3

IV.

ົ້ ງພະລັງງານ ແລະ ປສກ
ການເຂົາເຖິ

ົ້ ງໄຟຟົ້າ ແລະ ຄວາມສະເໝພາບລະຫ່ ວາງຍິງຊາຍ
ການເຂົາເຖິ

ົ້ ງການບລິການໄຟຟົ້າສົ່ງຜົນສະທົ້ອ
ຶ ນທ່ ແຕກຕ່ າງກັນ
•ການເຂົາເຖິ

ຕ່ ເພດຍິງ ແລະ ຊາຍ, ແລະການນາໃຊົ້ການບລິການສະເພາະ

ຂອງພະລັງງານຂອງເພດຍິງ ແລະ ຊາຍ ກ່ ແຕກຕ່ າງກັນບົນ
ົ້
່ ໃນຫົ້ອງການ ແລະ ຢ່ ເຮືອນ
ພືນຖານວຽກງານຢ

•ການບລິການໄຟຟົ້າສົ້າງຄວາມສະດວກດົ້ານ ICT ແລະການນັດພົບປະທາງດົ້ານ
ົ້ ນ
ົ ທ່ ຕົ້ອງທຽວທາງໄກລະຫ່ ວາງເຮືອນ ແລະຕົວເມືອງ
ການເມືອງສາລັບຜຄ

ົ້ ງິ ແມ່ ນໄດົ້ຮບ
ັ ຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງຈາກການບລິການດົ້ານສາທາລະນະສຸ ກທ່ ຢໃົ້ ກ ົ້
•ຜຍ
ເຮືອນ,ແລະດົ້ວຍການບລິການພະລັງງານທ່ ທັນສະໄໝຊ່ ວຍປັບປງການທາງານຂອງເຄ
ົ ທະນາໃນສ່ ວນຕ່ ໄປນ ົ້
ລນິກໃຫົ້ດຂຶນົ້ ດັ່ງທ່ ພວກເຮົາຈະໄດົ້ສນ

4.2.3

IV.

ົ້ ງພະລັງງານ ແລະ ປສກ
ການເຂົາເຖິ

ົ້ ງໄຟຟົ້າ ແລະ ຄວາມສະເໝພາບລະຫ່ ວາງຍິງຊາຍ
ການເຂົາເຖິ

ົ້ ງິ ໄດົ້ຫຸ ດຜ່ອນ
• ການທ່ ມໄຟຟົ້າໃຊົ້ໄດົ້ຊ່ວຍໃຫົ້ຜຍ
ຄວາມກົດໜ່ວງຂອງວຽກຄົວເຮືອນ(ການໄປເອົາຟືນ,
ົ້ ການແຕ່ງຢ່ ຄົວກິນທ່ ບ່ ມປະສິດພາບ, ການປງ
ຕັກນາ,
ແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະສິກາດົ້ວຍມື, ການເຮັດວຽກຢ່
ຕາມທົ່ງໄຮ່, ທົ່ງນາດົ້ວຍຕນມື)
ົ້ ງພົ້ອມອຸ ປະກອນຂອງການແຕ່ງກນທ່ ສະອາດຊ່ວຍຫຸ ດຜ່ອນການປ່ອຍທາດພິດ
• ເຊືອເພິ
ອອກສ່ ອາກາດ ແລະເປັນການປັ ບປງສຸ ຂະພາບຊມຊົນ
•ລະບົບແສງສະຫ່ ວາງທ່ ດຢ່ ໃນເຮືອນຊານຊ່ວຍໃຫົ້ໃນການ
ົ້ ວາຮ
ົ້ ່ າຮຽນໃນກາງຄືນ
ຄົນຄົ
ົ້ ງິ ມ
• ລະບົບແສງສະຫ່ ວາງຢ່ ຕາມຖະໜົນຊ່ວຍໃຫົ້ຜຍ
ຄວາມປອດໄຟເພ່ ມຂຶນົ້
• ການບລິການໄຟຟົ້າທ່ ເໝາະສົມ ແລະເຊື່ອຖືໄດົ້ຊ່ວຍ
ົ້ ງິ ໄດົ້ມໂອກາດົ້ເຮັດທຸລະກິດ
ໃຫົ້ຜຍ
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IV.

ົ້ ງພະລັງງານ ແລະ ປສກ
ການເຂົາເຖິ

ົ້ ງພະລັງງານໄຟຟົ້າ ແລະ ການຫຸດຜ່ອນການຕາຍຂອງເດັກນົ້ອຍ
4.2.4 ການເຂົາເຖິ

ສາຍພົວພັນ:
• ສຸ ຂະພາບ ແລະ ການບລິການດົ້ານພະລັງງານໄຟຟົ້າ,
ົ້
• ດົ້ານຄຸ ນນະພາບຂອງການບລິການກ່ ເຊັນດຽວກັ
ນ

•ມົນລະພິດທາງອາກາດສົ່ງຜົນສະທົ້ອນຕ່ ລະບົບທ່ າງເດນຫາຍໃຈຂອງເດັກນົ້ອຍ
(20%)% ໃນຈານວນ 11 ລົ້ານຄົນເດັກນົ້ອຍທ່ ຕາຍໃນແຕ່ລະປ(WHO 2002,
ົ້ ນປ 1999)
ຂມ

ການພົວພັນລະຫວ່ າງການນາໃຊົ້ໄຟຟົ້າ ແລະ ການຕາຍຂອງເດັກນ ົ້ອຍ

Source: GapMinder, www.bit.ly/rfAWZA

ົ້ ວາຂອງທະນາຄານໂລກໄດົ້
ົ້
ົ້
ື
ຜົນການຄົນຄົ
ສະຫບວ່ າເປົາໝາຍການລົ
ງທຶນເພື່ອປັ ບປງເງ່ ອນໄຂ
ົ້ ງລະບົບນາສະອາດ,
ົ້
ດົ້ານສິ່ງແວດລົ້ອມ, ຊຶ່ງປະກອບມການເຂົາເຖິ
ໄຟຟົ້າ,ແລະການແຍກ

ເຮືອນຄົວພົ້ອມກັບການນາໃຊົ້ພະລັງງານສະອາດ ສາມາດຫຸ ດຜ່ອນຄວາມຕາຍຂອງເດັກ(van
der Klaauw and Wang 2003).

IV.

ົ້ ງພະລັງງານ ແລະ ປສກ
ການເຂົາເຖິ

ົ້ ງພະລັງງານໄຟຟົ້າ ແລະ ການຫຸດຜ່ອນການຕາຍຂອງເດັກນົ້ອຍ
4.2.4 ການເຂົາເຖິ
ົ້ ງແບບພືນົ້
•ການຂຸ ດຄົນົ້ ແລະປງແຕ່ງເຊືອເພິ
ບົ້ານເປັນການເຮັດໃຫົ້ເດັກນ ົ້ອຍອ່ອນມ

ຄວາມສ່ຽງດົ້ານສຸ ຂະພາບ ແລະບ່ ມເວລາ
ພຽງພເພື່ອເບິ່ງແຍງເຂົາເຈົາົ້

ົ້ ງ ແລະມເຄື່ອງຕົມນ
ົ້ າແມ່
ົ້ ນການ
• ການທ່ ມອາຫານທ່ ມທາດບາລຸ ງ, ມບ່ອນຕົມຫ
ເຮັດໃຫົ້ມສຸ ຂະພາບດ

ົ້
່ ນຕອງນາົ້
• ພະລັງງານໄຟຟົ້າຊ່ວຍໃຫົ້ໃນການປາແລະກັ
ໃຫົ້ສະອາດ

IV.

ົ້ ງພະລັງງານ ແລະ ປສກ
ການເຂົາເຖິ

ົ້ ງພະລັງງານໄຟຟົ້າ ແລະ ການຮັກສາສຸ ຂະພາບຂອງແມ່
4.2.5 ການເຂົາເຖິ
• Smith et al.(2003), ການທ່ ມຄັວນຂອງຖ່ານ
ຫນຫາຍຢ່ ໃນເຮືອນເຮັດໃຫົ້ຄວາມສ່ຽງທ່ ຈະເປັນ
ົ້ ພເສດແມ່ ນເພດຍິງ
ມະເລັງປອດເພ່ ມຂືນ,

•ລະບົບແສງສະຫ່ ວາງໃນໂຮງໝເຮັດໃຫົ້
ົ້ ຸກ
ຄວາມສາມາດການບລິການປະຊາຊົນຜທ
ົ້
ຍາດເພ່ ມຂຶນ.
• ການປັບປງລະບົບແສງສະຫ່ ວາງ ແລະ
ົ້
ລະບົບສຸ ຂະອະນາໄມຈາກນາສະອາດສາມາດ
ຫຸ ດຜ່ອນຄວາມຕາຍຂອງແມ່ ຍິງແລະ
ເດັກນົ້ອຍ

IV.

ົ້ ງພະລັງງານ ແລະ ປສກ
ການເຂົາເຖິ

ົ້ ງພະລັງງານໄຟຟົ້າ ແລະ ການຮັກສາສຸ ຂະພາບຂອງແມ່
4.2.5 ການເຂົາເຖິ
•ຄວາມສາຄັນຂອງໄຟຟົ້າ: ອຸ ປະກອນການແພດ,
ົ້ ນແລະການເກັບ
ແສງສະຫ່ ວາງ, ການບັນທຶກຂມ
ມ ົ້ຽນ, ສະດວກສະບາຍໃນການລາຍງານບັນຫາທ່
ສາຄັນ ແລະ ການຝຶ ກອົບຮົມທາງການແພດ .
• ຄວາມຈາເປັນເພື່ອໃຫົ້ມຄວາມສະດວກ
ສະບາຍດກ່ ວາເກົ່າໃນການບລິການດົ້ານການແພດ
,ເຊັ່ນວ່າຕເົ້ ຢັນ, ອຸ ປະກອນຂົ້າເຊືອົ້ ແລະ
ການຜ່າຕັດຕ່ າງໆ
• ການທ່ ເຮັດວຽກໝັກເກນຂອບເຂດ (ເປົ້
ົ້ ກ)ອາດສົ່ງຜົນສະທົ້ອນຕ່
ຟືນ,ຫາບນາໜັ
ສຸ ຂະພາບຂອງແມ່ ຍິງ ໂດຍສະເພາະແມ່ ຍິງ
ທ່ ຖືພາ

IV.

ົ້ ງພະລັງງານ ແລະ ປສກ
ການເຂົາເຖິ

ົ້ ງພະລັງງານໄຟຟົ້າ ແລະ ການຕົ້ານກັບ HIV/AID, ໄຂົ້ມາລາເລັຍ ແລະ
4.2.6
ການເຂົາເຖິ
ພະຍາດອື່ນໆ

•ການທ່ ມໄຟຟົ້າຢ່ ໃນສນການແພດຕ່າງໆຊ່ວຍໃຫົ້ມ
ການບລິການໃນກາງຄືນໄດົ້, ດຶງດດພະນັກງານແພດທ່
ມປະສົບການສງ ແລະ ສາມາດນາໃຊົ້ອຸປະກອນຕ່າງໆ
ົ້ ຕເົ້ ຢັນ ແລະ ອື່ນໆ)
ໄດົ້(ຕົວຢ່າງ ອຸ ປະກອນຂົ້າເຊືອ,

• ພະລັງງານໄຟຟົ້າສາລັບລະບົບທາຄວາມເຢັນຊ່ວຍໃຫົ້ໃນ
ການຮັກສາເກັບມ ົ້ຽນເຄື່ອງສັກຢາປົ້ອງກັນພະຍາດຕ່າງໆ

Hepatitis hiv aids resource
prevention service fixed

ົ້ ຍອຈາກໂຮງໝ
ົ້
•ການກາຈັດຂເຫື
ດົ້ວຍການເຜົາໄໝົ້ດວົ້ ຍ
ເຕົາຄວາມຮົ້ອນສງຊ່ວຍກາຈັດການແຜ່ລາມຂອງເຊືອົ້
HIV/AIDS ແລະພະຍາດຕ່າງໆ
ົ້ ງຄວາມຮດົ້ າົ້ ນສາທາລະນະສຸ ກໂດຍຜ່ານການປະຊາສາພັນ ແລະ
• ຊ່ວຍໃຫົ້ມການເຂົາເຖິ
ົ້ ນຂ່າວສານ (ICTs)
ເຄື່ອງແຕກໂນໂລຢຂມ

IV.

4.2.7

ົ້ ງພະລັງງານ ແລະ ປສກ
ການເຂົາເຖິ

ົ້ ງພະລັງງານໄຟຟົ້າ ແລະ ຄວາມໝັນຄົ
ົ້ ງດົ້ານສິ່ງແວດລົ້ອມ(SE)
ການເຂົາເຖິ

•ການຜະລິດ, ການແຈກຢາຍ ແລະ
ການຊົມໃຊົ້ພະລັງງານໂດຍທົ່ວໄປ
ແມ່ ນສົ່ງຜົນສະທົ້ອນຕ່ ທົ້ອງຖິ່ນ,
ຂົງເຂດ ໂດຍລວມໂດຍຜ່ານ ການຖຶກ
ທາລາຍຂອງດິນ,ອາກາດເປັນພິດ,
ົ້ ຫ ື
ຄວາມເປັນກົດຂອງດິນ ແລະ ນາ,
ວ່າປະກົດການເຮືອນແກ ົ້ວ.
•ການຕັດຟືນໂດຍປາສະຈາກ
ົ້ ຄອງປ່າໄມ ົ້ແບບຍືນຍົງ
ການຄມ
ອາດສົ້າງຄວາມສນເສັຍໃຫົ້ແກ່
ດິນ, ນັບທັງຊັບພະຍາກອນແຫ່ ງ
ົ້ ດິນ ແລະສິ່ງປົກຄມ
ນາ,

IV.

4.2.7

ົ້ ງພະລັງງານ ແລະ ປສກ
ການເຂົາເຖິ

ົ້ ງພະລັງງານໄຟຟົ້າ ແລະ ຄວາມໝັນຄົ
ົ້ ງດົ້ານສິ່ງແວດລົ້ອມ(SE)
ການເຂົາເຖິ

• ການເຈາະບ່ ນ ົ້າມັນ, ການ
ົ້ ການຂົນສົ່ງ, ການ
ຂຸ ດຄົນ,
ແປຮບແລະການແຈກຢາຍ
ອາດສົ້າງຄວາມເສັຍຫາຍທ່ ບ່
ສາມາດຫກລົ້ຽງໄດົ້ຕ່
ສິ່ງແວດລົ້ອມ

•ການໂຕົ້ວາທຂອງການ
ປ່ຽນແປງຂອງດິນຟົ້າ
ອາກາດ

IV.

4.2.7

ົ້ ງພະລັງງານ ແລະ ປສກ
ການເຂົາເຖິ

ົ້ ງພະລັງງານໄຟຟົ້າ ແລະ ຄວາມໝັນຄົ
ົ້ ງດົ້ານສິ່ງແວດລົ້ອມ(SE)
ການເຂົາເຖິ
ົ້
ຶ ງຈັກເຂົາໃນການຜະລິ
•ການນາໃຊົ້ເຄື່ອ
ດກະສິກາຊ່ວຍ
ົ້
ົ້ ່
ົ ຜະລິດເພ່ ມຂຶນ,
ໃຫົ້ຜນ
ຄວາມຕົ້ອງການເນືອທ
ດິນປຸ ກຝັ ງຫຸ ດລົງ, ແລະຄວາມກົດດັນຕ່ ລະບົບ
ສິ່ງແວດລົ້ອມກ່ ຫຸ ດລົງ

ົ້ ງແບບດັງເດິ
ົ້
ົ້ ມເຮັດໃຫົ້
•ການຂຸ ດຄົນແລະນ
າໃຊົ້ເຊືອເພິ
ົ ສົມບນຂອງ
ດິນມການເຊາະເຈື່ອນ ແລະຄວາມອຸ ດມ
ມັນຫຸ ດລົງ ແລະກ່ ໃຫົ້ເກດມຄວາມແຫົ້ງແລົ້ງ.

ົ້ ງ, ການປັບປຸ ງປະສດຕິພາບ
• ການປ່ຽນແທນເຊືອເພິ
ຂອງການຜະລິດກະສິກາ, ສາມາດເຮັດໃຫົ້ການຂຸ ດຄົນົ້
ົ້ ງເພ່ ມຂຶນົ້
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດມຄວາມໝັນຄົ

IV.

4.2.7

ົ້ ງພະລັງງານ ແລະ ປສກ
ການເຂົາເຖິ

ົ້ ງພະລັງງານໄຟຟົ້າ ແລະ ຄວາມໝັນຄົ
ົ້ ງດົ້ານສິ່ງແວດລົ້ອມ(SE)
ການເຂົາເຖິ
• ການນາໃຊົ້ພະລັງງານທ່ ສະອາດກ່ ວາ ແລະ ມ
ປະສິດຕິພາບກ່ ວາເຮັດໃຫົ້ຫຸ ດຜ່ອນໄດົ້ການປ່ອຍ
ອາຍແກັດທ່ ພາໃຫົ້ເກດເປັນປະກົດການເຮືອນແກ ົ້ວ
ຊຶ່ງເປັນສາເຫດຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟົ້າອາກາດ

• ການຜະລິດພະລັງງານທ່ ສະອາດເປັນການກະຕຸ ກ
ົ້ ານຄມ
ົ້ ຄອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ, ຊຶ່ງ
ຊຸກຍກ
ກວມລວມເອົາການປັບປງຄຸ ນນະພາບນາົ້

4.2.8

IV.

ົ້ ງພະລັງງານ ແລະ ປສກ
ການເຂົາເຖິ

ົ້ ງພະລັງງານໄຟຟົ້າ ແລະ ບັນດາຄ່ ຮ່ວມເຈລະຈາ
ການເຂົາເຖິ

• ບັນດາກົນໄກການຮ່ວມມືທ່ ມລັກສະນະປ່ຽນແປງໃໝ່ ລະ
ົ້
ຫວ່າງ ບັນດາລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັງມະຫາຊົ
ນ ແລະ
ພາກເອກະຊົນ ສາມາດຮັບຮອງວ່າຜົນປະໂຫຍດທິ່ໄດົ້ຈາກ
ພະລັງງານ ແລະ ແຕກໂນໂລຢໃໝ່ ແມ່ ນມການແບ່ງປັນກັນ
ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ.
ື ບັນດາຕົວເມືອງຕ່າງໆໃນການປັບປຸ ງປະສິດຕິພາບຂອງ
• ຊ່ວຍເຫອ
ການບລິການ;
• ຊ່ວຍບັນດາປະເທດຕ່າງໆສົ້າງແຜນທ່ ຂອງຊັບພະຍາກອນພະລັງ
ົ້ ວໄດົ້
ງານທ່ ຟືນຕົ
ົ້
• ສົ້າງຄວາມເຂົມແຂງດົ້
ານອຸ ດສະຫະກາ ແລະການຕະຫາດຂອງ
RE
• ການຖ່າຍຖອດແຕກໂນໂລຢ

V.

ົ້ ງພະລັງງານ ແລະ ປສກຂອງ ສປປ ລາວ
ການເຂົາເຖິ

5.1

ົ້ ງພະລັງງານໄຟຟົ້າໃນ ສປປ ລາວ
ການເຂົາເຖິ

5.1.1

ການຜະລິດ ແລະການບລິໂພກໄຟຟົ້າ

ສະຖິຕໄິ ຟຟົ້າ ປ 2010 ຂອງ ສປປລາວ
ລາຍການ
ທັງໝົດ ຫົວໜ່ ວຍ
1. ການຜະລິດໄຟຟົ້າ
8,449
GWh
2. ການບຊົມໃຊົ້
2,441
GWh
2.1 ມໄຟຟົ້າໃຊົ້
137
ເມືອງ
2.2ມໄຟຟົ້າໃຊົ້
5,686
ບົ້ານ
2.3ມໄຟຟົ້າໃຊົ້
738,065 ຄົວເຮືອນ
2.1 ມໄຟຟົ້າໃຊົ້ (ຟຟລ)
129
ເມືອງ
2.2 ມໄຟຟົ້າໃຊົ້ (ຟຟລ)
5,03
ບົ້ານ
2.3 ມໄຟຟົ້າໃຊົ້ (ຟຟລ) 711,829 ຄົວເຮືອນ

Source: Dept. of Electricity ministry of
Energy and Mines; 2010

%

96
64
71
90
56
69

V.
5.1.1

ົ້ ງພະລັງງານ ແລະ ປສກຂອງ ສປປ ລາວ
ການເຂົາເຖິ
ການຜະລິດ ແລະການບລິໂພກໄຟຟົ້າ
ິ ດ
ັ ຕາການຊົມໃຊົ້ໄຟຟົ້າຂອງ ສປປລາວ ແຕ່ ປ 1998 ເຖິງປ 2010
ສະຖິຕອ

ຈານວນເມືອງທ່ ມໄຟຟົ້າໃຊົ້

ຈານວນເມືອງທ່ ມໄຟຟົ້າໃຊົ້ ເພ່ ມຂຶນົ້ ຈາກ 74% ຫາ 95%

V.

5.1.1

ົ້ ງພະລັງງານ ແລະ ປສກຂອງ ສປປ ລາວ
ການເຂົາເຖິ

ການຜະລິດ ແລະການບລິໂພກໄຟຟົ້າ

ິ ດ
ັ ຕາການຊົມໃຊົ້ໄຟຟົ້າຂອງ ສປປລາວ ແຕ່ ປ 1998 ເຖິງປ 2010
ສະຖິຕອ

ຈານວນບົ້ານທ່ ມໄຟຟົ້າໃຊົ້

ຈານວນບົ້ານທ່ ມໄຟຟົ້າໃຊົ້ ເພ່ ມຂຶນົ້ ຈາກ 18% ເຖິງ 65%

V.

5.1.1

ົ້ ງພະລັງງານ ແລະ ປສກຂອງ ສປປ ລາວ
ການເຂົາເຖິ

ການຜະລິດ ແລະການບລິໂພກໄຟຟົ້າ

ິ ດ
ັ ຕາການຊົມໃຊົ້ໄຟຟົ້າຂອງ ສປປລາວ ແຕ່ ປ 1998 ເຖິງປ 2010
ສະຖິຕອ

ຈານວນຄົວເຮືອນທ່ ມໄຟຟົ້າໃຊົ້

ຈານວນຄົວເຮືອນທ່ ມໄຟຟົ້າໃຊົ້ ເພ່ ມຂຶນົ້ ຈາກ 30% ເຖິງ 73%

V.

5.1.1

ົ້ ງພະລັງງານ ແລະ ປສກຂອງ ສປປ ລາວ
ການເຂົາເຖິ

ການຜະລິດ ແລະການບລິໂພກໄຟຟົ້າ

ິ ານຊົມໃຊົ້ໄຟຟົ້າຂອງທຸກປະເພດຜນ
ົ້ າໃຊົ້ແຕ່ ປ 2002-2010
ສະຖິຕກ

ົ້ ນ: EDL;ສາລັບພາກອຸ ດຫະກາ ແມ່ ນບວກການຊົມໃຊົ້ພະລັງງານຂອງບ່ ຄາເຊໂປນ
ແຫ່ ງຂມ
ແລະໂຮງງານສມັງ; 2010

ົ້ ງພະລັງງານໄຟຟົ້າ ແລະ ປສກ ຂອງ ສປປ ລາວ
V.ການເຂົາເຖິ

ົ້ ງໄຟຟົ້າໃນຊົນນະບົດ
5.1.2 ການເຂົາເຖິ

• ການທ່ ມໄຟຟົ້າໃຊົ້ໃນຊົນນະບົດແມ່ ນໜຶ່ງໃນຜົນສາ
ເລັດຂອງການພັດທະນາຂອງ ສປປລາວ

ົ້
ຶ ມຕ່ ກັບໄຟຟົ້າໄດົ້ເພ່ ມຂຶນຈາກ16%ໃນ
•ອັດຕາການເຊື່ອ
second phases of rural electricity
expansion project

1995 ເປັ ນ 38 % ໃນທົ້າຍປ 2003 ສາລັບຈານວນ
ຄົວເຮືອນທັງໝົດ.

• ລັດຖະບານໄດົ້ໂຟໂມດລະບົບຕາໜ່ າງໄຟຟົ້າ
ຊົນນະບົດ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ ການນາໃຊົ້ພະລັງງານ
ົ້ ວໄດົ້
ໄຟຟົ້າທ່ ຟືນຕົ

• 60 % ໃນປ 2005 ແລະ70 %%ໃນ 2010,
• 10 % % ໃນຈານວນດັ່ງກ່ າວແມ່ ນພະລັງງານ
ົ້ ວໄດົ້.
ໄຟຟົ້າທ່ ຟືນຕົ

ົ້ ງພະລັງງານໄຟຟົ້າ ແລະ ປສກ ຂອງ ສປປ ລາວ
V.ການເຂົາເຖິ

ົ້ ງໄຟຟົ້າໃນຊົນນະບົດ
5.1.2 ການເຂົາເຖິ

•ໂຄງການໄຟຟົ້າຊົນນະບົດພາກໃຕົ້(SPRE I) ໄດົ້ນາ

ົ້ ່ ເຂດຫ່ າງ
ເອົາ ລະບົບ ນອກສາຍສົ່ງ (Off-Grid) ເຂົາສ

ໄກສອກຫກ

ັ ໄດົ້ມ 5300
• “ລະບົບເຊົ່າ ຈ່ າຍຜ່ອນ”: ເຖິງປະຈຸບນ
ົ້ ່ ວມ ໂຄງການນ ົ້
ຄອບຄົວ ໄດົ້ເຂົາຮ

• ໂຄງການ ESCOs ໄດົ້ດາເນນຢ່ ໃນ 5 ແຂວງ
ົ້ ລິຫານໄຟຟົ້າ
ແລະໄດົ້ສາົ້ ງໃຫົ້ມລະບົບເຄືອຂ່າຍຜບ
ົ້ ານ ໄດົ້ປະມານ 130 ຄົນໃນທົ່ວປະເທດ.
ຂັນບົ້

ົ້ ງພະລັງງານໄຟຟົ້າ ແລະ ປສກ ຂອງ ສປປ ລາວ
V.ການເຂົາເຖິ

ົ້ ງໄຟຟົ້າໃນຊົນນະບົດ
5.1.2 ການເຂົາເຖິ

ັ ຊັນລະບົບໄດົ້ນາເອົາ
• ບລິສດ
ົ້ ເົ້ ຂດ
ໄຟຟົ້າແສງຕາເວັນເຂົາສ
ຊົນນະບົດຫ່ າງໄກສອກຫກ

• ນັບແຕ່ ປ 2000 ໂຄງການໄດົ້ຂະຫຍາຍຕະ
ົ້ າຍກວ່າ
ິ ຕັງຫ
ລາດໃນທົ່ວປະເທດ ແລະໄດົ້ຕດ
5600 ລະບົບໄຟຟົ້າ ໃນຈານວນ 450 ບົ້ານ

ົ້ ງພະລັງງານໄຟຟົ້າ ແລະ ປສກ ຂອງ ສປປ ລາວ
V.ການເຂົາເຖິ

5.2

ົ້
ັ ປສກ ຂອງ ສປປລາວ
ຜົນສາເລັດຂອງການຕຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

5.2.1

ການລຶບລົ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະຄວາມອຶກຫວ

• ການຂະຫຍາຍຕົວສະເລັ່ຍຂອງ GDP 6.4 %% ຕ່ ປໃນ
ລະຫວ່າງ 2000 ແລະ 2006, ແລະ 7.7%% ລະຫວ່າງ
2006 ແລະ 2009.
• GDP ຕ່ ຫົວຄົນ 906 $ໃນ2009.
•ອັດຕາສ່ວນຂອງຄອບຄົວທຸກຍາກນັບມື ົ້ ນັບຫຸ ດລົງ,
• 46% % ໃນປ 1992 ແລະ 26%% % ໃນປ 2010.
• 19% %ໃນປ 2012

•ບັນດາບົ້ານໃຫ່ ຍໃນຊົນນະບົດຢ່ ຕາມຊາຍແດນພາກຕາເວັນຕົກໄດົ້ມການຂະຫຍາຍ
ຕົວຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະໄດົ້ເປັນຕົວເມືອງນົ້ອຍ,
• ເຂດຫ່ າງໄກສອກຫູກຍັງຄົງສືບຕ່ ມຄວາມຫຍງົ້ ຍາກ.
• ອັດຕາສ່ວນຂອງຄວາມທຸກຍາກຍັງແຕກຕ່າງກັນໂດຍອງຕາມຊົນເຜົ່າ

5.2

ົ້
ັ ປສກ ຂອງ ສປປລາວ
ຜົນສາເລັດຂອງການຕຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ອັດຕາສ່ ວນຄວາມທຸກຍາກໃນຂົງເຂດ

ບບບ ດ
ບັງກາລາແດັ
ກາປເຈັຍ
ສປປ ລາວ

ຫວຽດນາມ
ອນເດຍ
ອິນໂດເນເຊັຍ
ຈນ
ໄທ

ົ້ ນ: ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈາປ (RTIM)
ຂມ
ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, 22/11/2011

ປະຊາກອນທ່ ຂາດອາຫານ %
ເດັກນ ົ້ອຍອາຍຸ ຕ່ າກ່ ວາ 5ປທ່ ນາົ້
ໜັກຕ່ າກ່ ວາມາດຖານ
ປະຊາກອນທ່ ມລາຍຮັບຕ່ າກ່ ວາ
1 $ ຕ່ ວັນ

5.2

ົ້
ັ ປສກ ຂອງ ສປປລາວ
ຜົນສາເລັດຂອງການຕຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ົ້
5.2.2 . ຜຜົນສາເລັດຂອງການຮຽນຊັນປະຖົ
ມສຶກສາ

ົ້
ົ້
• ອັດຕາສ່ ວນຂອງການເຂົາຮຽນ
ແລະຈົບຊັນປ
ົ້
5 ໄດົ້ມບາດກ ົ້າວດຂຶນ.
ົ້ ອງປ 5 ເພ່ ມ
• ຈານວນນັກຮຽນທ່ ເລື່ອນຂຶນຫົ້
ົ້
ຂຶນຈາກ
66.8%% ໃນສົກ2007/08 ເປັ ນ
71% ໃນສົກຮຽນ 2009/10,
• ຫຸ ດລົງເປັ ນ 68%%ໃນາສົກຮຽນ 2010/11.
ົ້
ຕາຕະລາງ 1: MDG2 - ຜົນສາເລັດຂອງການສຶກສາຊັນປະຖົ
ມ
ິ ຂອງການເຂົາົ້
ອັດຕາສ່ວນສຸ ຖດ
ົ້
ຮຽນ(ຊັນປະຖົ
ມ)

1990

FY 2007-08

FY 2009-11

58 %

85 %

94 %

ອັດຕາສ່ວນທ່ ຮຽນຈົບ ປ5

48 %

69 %

68 %

ົ້ ງັ ສື
ການຮໜ

69 %
(1995)

79 %

87 %

(2005)

(2009-10)

15-40 ປ

Source:
Education SWG

5.2

ົ້
ັ ປສກ ຂອງ ສປປລາວ
ຜົນສາເລັດຂອງການຕຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ົ້
ົ້ ນຖານໄດົ້
ົ້ ກສຶກສາ
•ໃຫົ້ທຶນການສຶກສາ ແລະ ລົບລົ້າງຄ່ າຮຽນ ສາລັບການສຶກສາຂັນພື
ເລ່ ມຕົນສົ
2011-2012
5.2.3 . ໂຟໂມດຄວາມສະເໝພາບລະຫວ່ າງຍິງຊາຍ

ົ້ ງຄົ້ອນຂົ້າງຊົ້າແຕ່
ັ ຮວ
ົ້ ່ າຄວາມຄືບໜົ້າຂອງວຽກງານນຍັ
• ລັດຖະບານໄດົ້ຮບ
ົ້
ັ ລຸ ເປົາໝາຍ
ເພິ່ນກ່ ໄດົ້ເອົາໃຈໃສ່ ເພື່ອໃຫົ້ບນ
ົ້
•ອັດຕາສ່ ວນການເຂົາຮຽນຂອງເດັ
ກຍິງຢ່ ໃນບັນດາແຂວງ

ທ່

ກະຊວງສຶກ

ສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃຫົ້ບລິມະສິດໄດົ້ພຽງແຕ່ 85.6% % (ສາລັບເດັກ
ຊາຍ90%), ຊຶ່ງຢ່ ໃນແຂວງອື່ນໆ ແມ່ ນ 94%% (ສາລັບເດັກຊາຍ 95%%).
• ລາຍຮັບເງ ິນເດື່ອນຂອງເພກຍິງໄດົ້ເພ່ ມຂຶນົ້ 38% ເປັ ນ 44 % % ໃນ
ລະຫວ່ າງປ1995 ແລະ 2005.
•ລົບລົ້າງຄວາມບ່ ເທົ່າທຽມກັນຢ່ ໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມໃນປ2005, ແລະ
ົ້
ສາລັບທຸກໆຊັນຮຽນໃຫົ້
ໄດົ້ໃນປ 2015

5.2

ົ້
ັ ປສກ ຂອງ ສປປລາວ
ຜົນສາເລັດຂອງການຕຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

5.2.3 . ໂຟໂມດຄວາມສະເໝພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍ
ົ້
ຄວາມສະເໝພາບຍິງຊາຍ ຊຶງສະແດງອອກ:
• ກົດໝາຍກ່ ຽວກັບການປົກປົ້ອງ ແລະພັດທະນາ
ເພດຍິງ (2004)
• ສນກາງສະຫະພັນແມ່ ຍິງ(LWU, 1955)
ຶ ຄວາມກ ົ້າວ
• ຄະນະກາມະທິການແຫ່ ງຊາດເພື່ອ
ໜົ້າຂອງແມ່ ຍິງ (NCAW, 2003).

ັ ຈະຍະບັນຕ່ ສົນທິສນ
ັ ຍາສາກົນ
ໃຫົ້ສດ
ັ ຍາວ່າດົ້ວຍການລົບລົ້າງການຈາແນກທຸກໆ
• ສົນທິສນ
ຮບແບບຕ່ ເພດຍິງ (CEDAW 1981)
ັ ງານປັກກິ່ງ (1995)
• ແຜນປະຕິບດ

5.2

ົ້
ັ ປສກ ຂອງ ສປປລາວ
ຜົນສາເລັດຂອງການຕຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

5.2.3 . ໂຟໂມດຄວາມສະເໝພາບລະຫວ່ າງຍິງຊາຍ

• ສິ່ງທ່ ໜົ້າເພິ່ງພໃຈທ່ ສຸ ດແມ່ ນການປະກອບສ່ວນ
ຂອງເພດຍິງໃນຕາແໜ່ງຂອງການນາ (ອັດຕາສ່ວນທ່
ນັ່ງຂອງເພດຍິງໃນສະພາ 25 %)
7th Asia-Europe Parliamentary
Partnership Meeting (ASEP-7)
ຕາຕະລາງ 2: ການປະກອບສ່ ວນຂອງເພດຍິງໃນການນາຂອງລັດຖະບານ
ລາຍການ
ົ້ ອງ ແລະ ຮອງ
ຄະນະເລຂາພັກ, ສະມາຊິກພັກ, ເຈົາເມື
ົ້ ອງ
ເຈົາເມື
ຄະນະເລຂາພັກ, ສະມາຊິກພັກ, ແລະ ຕາແໜ່ ງພ່ ບົ້ານ
ົ້ ອງ
ເປັນເຈົາເມື
ເປັນລັດຖະມົນຕ ຫ ື ທຽບເທົ່າ
ເປັນຮອງລັດຖະມົນຕ
ົ້ ນ: ສະຫະພັນແມ່ ຍິງລາວ 2010
ແຫ່ ງຂມ

2005
155

2011
363

145
5
1
3

321
11
5
16

5.2

5.2.4

ົ້
ັ ປສກ ຂອງ ສປປລາວ
ຜົນສາເລັດຂອງການຕຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ການຫຸດຜ່ອນການຕາຍຂອງເດັກນົ້ອຍ

•ໃນໄລຍະ 10 ປຜ່ານມາ ການຕາຍຂອງເດັກອ່ ອນ ແລະ ຕ່ າກວ່ າ 5 ປ ໄດົ້ຫຸ ດລົງ, ພິເສດໃນຊມປມ່ ໆ
ົ້
ມານການຕາຍໄດົ້
ຫຸ ດລົງຫາຍ.
ັ ການປັ ບປງ:
•ມາດຕາການປົ້ອງກັນໄດົ້ຮບ
+ ໄດົ້ມການສັກຢາປົ້ອງກັນ

ົ້
່ ມຂຶນ,
ົ້ ການວາງແຜນຄອບຄົວ,
ົ້
+ການເຂົາລະບົ
ບສາທາລະນະສຸ ກພືນຖານເພ
ົ້
ການແຈກຢາຍມ ົ້ງ, ການບລິການນາສະອາດ.

5.2

ົ້
ັ ປສກ ຂອງ ສປປລາວ
ຜົນສາເລັດຂອງການຕຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
5.2.5 ການປັບປຸ ງສຸ ຂະພາບຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ

•ຈານວນແມ່ ມານມາເກດລກຢ່ ໂຮງໝໃນທົ່ວປະເທດໄດົ້ເພ່ ມ

ົ້ ່ າງຫວງຫາຍ ຈາກ 23 % ໃນປ 2005 ເປັ ນ 37 %
ຂຶນຢ
(2008)

ົ້ ນປ 2005, ອັດຕາການບລິການການຄຸ ມກາເນດ
• ອງຕາມຂມ
The health and nutrition of mothers, (38 %) ແລະໃນໄວຈະເລນພັນ(76 %)
babies and young children in remote

• ຄວາມຄືບໜົ້າໃນການມາຝາກທົ້ອງຂອງແມ່
ົ້
ມານແມ່ ນມຄວາມເພິ່ງພໃຈທ່ ສຸ ດ, ເພ່ ມຂຶນ
ຈາກ 21 % ເປັນ 28.5 % % ໃນລະຫວ່າງ
ປ 2000 ແລະ 2005.

5.2

5.2.5

ົ້
ັ ປສກ ຂອງ ສປປລາວ
ຜົນສາເລັດຂອງການຕຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ການປັບປຸ ງສຸ ຂະພາບຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ

ົ້
ັ ແຜນງານການເຊື່ອມໂຍມ
• ເລ່ ມຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ການບລິການດົ້ານສາທາລະນະສຸ ກສາລັບຜເົ້ ປັນ
ົ້ ງິ ສົ້າງຄອບຄົວໃໝ່ແລະເດັກນົ້ອຍ
ແມ່ , ຜຍ
(MNCH) 2009-2015.

National strategy
on maternal and infant
mortality reduction

ົ້
ັ ແຜນພັດທະນາການມາເກດ
• ການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ລຸ ກຢ່ ໂຮງໝ (SBA) (2008-2012) ເພື່ອ
ົ້
ຂະຫຍາຍການບລິການແບບພືນຖານແລະ
ມຄຸ ນ
ນະພາບດດົ້ວຍຈຸດປະສົງເພື່ອຫຸ ດຜ່ອນການຕາຍ
ຂອງແມ່ ແລະເດັກ

ົ້
ັ ປສກ ຂອງ ສປປລາວ
ຜົນສາເລັດຂອງການຕຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

5.2

ົ້
5.2.6 ການຕົ້ານເຊືອໂລກ
HIV/AIDS, ມາລາເລັຍ ແລະ
ພະ ຍາດອື່ນໆ
ົ້
• ຕົວຊບອກທາງດົ້
ານສຸ ຂະພາບກ່ ຽວກັບ HIV, ມາລາເລັຍ
ົ້
ແລະ TB ຊບອກໃຫົ້
ຮວົ້ ່ າລັດຖະບານເຮົາກາລັງສມໃສ່
ົ້
ັ ລຸ ເປົາໝາຍ
ເພື່ອໃຫົ້ບນ
ປສກ6 ໃນປ 2015
ົ້
ເນືອໃນ
ການແຜ່ລາມຂອງເຊືອົ້ HIVໃນກຸ່ ມຄົນທົ່ວໄປ (ອາຍຸ 15 ເຖິງ 49),
(%) %
ົ້ ່ ສ່ິ ຽງທິ່ສຸ ດ, ຜຕົ້ ດ
ິ ເຊືອົ້ HIV (%) - ກາມະກອນ
ຜທ
ົ້ ່ ສ່ິ ຽງທິ່ສຸ ດ, ຜຕົ້ ດ
ິ ເຊືອົ້ HIV (%) - ຜຊົ້ າຍມເພດສາພັນກັບຜ ົ້
ຜທ

ຊາຍ

ົ້ ່ ສ່ິ ຽງທິ່ສຸ ດ, ຜຕົ້ ດ
ິ ເຊືອົ້ HIV (%%) - ຜຸ ທ
ົ້ ່ ໃຊົ້ຢາເສບຕິດ
ຜທ
ົ້
ຜໃົ້ ຫ່ ຍ ແລະເດັກນົ້ອນທ່ ຕດເຊືອົ້ HIV ເນື່ອງຈາກແມ່ ຕິດເຊືອມາ
ກ່ ອນແລົ້ວ (%)

ົ້ ນ: CHAS
ແຫ່ ງຂມຸ

SEAL 2012: LAOS - Health
related to HIV/AIDS

2010
0.2%
1.2 %
2.8 %
1.5 %
92 %
(2009)

5.2

ົ້
ັ ປສກ ຂອງ ສປປລາວ
ຜົນສາເລັດຂອງການຕຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ົ້
ການຕົ້ານເຊືອໂລກ
HIV/AIDS, ມາລາເລັຍ ແລະ ພະ
ຍາດອື່ນໆ
ົ້
1) ການຕອບໂຕົ້ ເຊືອໂລກ
HIV ແລະ AIDS :

5.2.6

+ ໂຄງການໃຊົ້ຖງົ ຢາງອານາໄມ 100% (100 % CUP),
ົ້ ່ ຄັນອື່ນໆ,
+ ຫຸ ດຜ່ອນການເຮັດໃຫົ້ການຕິດເຊືອຕ

+ ບລິການການໃຫົ້ຄາປຶ ກສາ ກວດຫາເຊືອົ້ HIV ດົ້ວຍຄວາມສະມັກໃຈ.
ົ້ ່ ຄົນອື່ນຫາກ່ ເລ່ ມຈັດຕັງປະຕ
ົ້
•ໂຄງການຫຸ ດຜ່ອນການເຮັດໃຫົ້ການຕິດເຊືອຕ
ບັດໃນ2

ົ້ ງໝົດ 47 ຄົນ.
ົ້
ົ້ ດ
ັ ເຊືອທັ
ເປົ າໝາຍ,
ແຕ່ ກ່ ສາມາດບັນລຸໄດົ້ເຖິງ 47 % ຂອງຈານວນຜຕ

ແຂວງ

ົ້ ່ ຕິດເຊືອົ້ HIV
2) ການປິ່ນປົວ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາຜທ
ັ ການປິ່ ນປົ ວ ແລະບົວລະບັດຮັກສາໃນໂຄງການ ARV ນັບມາຮອດ 06/
+ ຈານວນຄົນເຈັບທ່ ໄດົ້ຮບ
2011 ແມ່ ນ 1,819, ໃນນັນົ້ 813 ແມ່ ນເພດຍິງ ແລະ 123 ແມ່ ນເດັກນົ້ອຍ (72 ແມ່ ນເພດຍິງ).

ັ ການປິ່ ນປົ ວ ແລະບົວລະບັດຮັກສາໃນ
+ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນທ່ ຜ່ານມາ ຈານວນຄົນເຈັບທ່ ໄດົ້ຮບ

ໂຄງການ ARV ໄດົ້ມຊວິດລອດເຖິງ 95 % ສາລັບຜໃົ້ ຫ່ ຍ 100 % % ສາລັບເດັກນົ້ອຍ.

5.2
5.2.6

ົ້
ັ ປສກ ຂອງ ສປປລາວ
ຜົນສາເລັດຂອງການຕຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ົ້
ການຕົ້ານເຊືອໂລກ
HIV/AIDS, ມາລາເລັຍ ແລະ ພະ ຍາດອື່ນໆ

•10 ປ ຜ່ານມານ,ົ້ ໃນທົ່ວປະເທດ ການຕາຍຂອງເດັກອ່ ອນ ແລະ ແມ່ ໄດົ້ຫຸ ດລົງ
ຢ່າງໜົ້າເພິ່ງພໃຈ.

• (1) ຮັກສາສະພາບການໃຫົ້ບລິການໂປລໂອບ່ ໄດົ້ເສັຍຄ່ າ; (2) ລົບລົ້າງໃຫົ້ໄດົ້

ົ້
ພະຍາດໝາກສຸ ກໝາກໃສໃນປ 2012; (3) ສົ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫົ້ແກ່
ການຄວບ
ົ້
ົ້
ົ້
ຄມ ແລະຢຸ ດຈຶງຂອງ
ເຊືອເອປາຕິ
ດ B ໃນປ 2012; ແລະ (4) ລົບລົ້າງເຊືອເຕຕາ
ໂນດສາລັບແມ່ ຍິງແລະ ເດັກນົ້ອຍໃນປ 2012.
•ເພ່ ມການສັກຢາກັນພະຍາດ(ການສັກຢາກັນພະຍາດ ຄຕບ–ເຕຕາໂນດ–
ົ້
ົ້ ອົ້ [DTP] ເພ່ ມຂຶນຈາກ
ໄອໄກ່ ຊາເຮື
49 % % ໃນປ2005 ເປັ ນ 74 %

% ໃນປ 2010; ການສັກຢາກັນພະຍາດ ໝາກແດງ ຈາກ 41 % % ໃນ
ປ 2005 ເປັ ນ 64 % ໃນປ 2010).

•ການໃຫົ້ຢາວຕາມນ A ສາລັບເດັກນົ້ອນອາຍຸ ຕ່ າກວ່ າ 5 ປ

5.2

ົ້
ັ ປສກ ຂອງ ສປປລາວ
ຜົນສາເລັດຂອງການຕຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ົ້
ການຕົ້ານເຊືອໂລກ
HIV/AIDS, ມາລາເລັຍ ແລະ ພະ ຍາດອື່ນໆ
ົ້
ັ ແຜນງານແຫ່ ງຊາດກ່ ຽວດກັບການສຸ ກເສນສາລັບບັນດາພະຍາດ
• ສາເລັດການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຕິດແປດ 2007–2010;

5.2.6

ຈານວນຄົນເຈັບທ່ ເປັນໝາກແດງ ແລະການສັກຢາປົ້ອງກັນ, 2007-2011 (ຮອດເດືອນ 9 /2011)
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5.2

ົ້
ັ ປສກ ຂອງ ສປປລາວ
ຜົນສາເລັດຂອງການຕຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

5.2.7

ົ້ ງດົ້ານສິ່ງແວດລົ້ອມ (ES)
ຄວາມໝັນຄົ

ົ້ ຄອງຊັບພະຍາ
• ຄວາມສາຄັນຂອງການນາໃຊົ້ນະໂຍບາຍການຄຸ ມ
ກອນທາມະຊາດ ແລະເສດ ຖະກິດມະຫາພາກ
ົ ກະທົບທາງລົບ
ຫຸ ດຜ່ອນໄດົ້ຜນ

• ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມບັນດາເຫດການຕ່າງໆກ່ ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟົ້າອາກາດ ແລະ
ຜົນກະທົບຂອງມັນຕ່ ການດາລົງຊວິດຂອງປະຊາຊົນລາວ

ົ້ ່ ມສະອາດໄດົ້ຮບ
ັ ການປັບ
• ການຮັບປະກັນໃຫົ້ມນາດື
ົ້
ປງ ແລະເພ່ ມຂືນຈາກ
52 % ເປັນ 72 % ໃນ
ລະຫວ່າງປ 2002 ຫາ 2007.

Water and sanitation project in
Laos. Photo: AusAID

ົ້
ົ້ ງລະບົບສຸ ກຂະພິບານພືນຖານ
• ການເຂົາເຖິ
(86 %
ໃນເຂດຕົວເມືອງ; 38 % ໃນເຂດຊົນນະບົດ)

5.2
5.2.7

ົ້
ັ ປສກ ຂອງ ສປປລາວ
ຜົນສາເລັດຂອງການຕຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ົ້ ງດົ້ານສິ່ງແວດລົ້ອມ (ES)
ຄວາມໝັນຄົ
• ໃນປ 2011 ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສ່ ງ
ົ້
ົ້ ນ,ແຜນງານຂະແໜງການ
ແວດລົ້ອມໄດົ້ສາົ້ ງຕັງຂຶ
ແລະ ແຜນ
ົ້
ັ 2011-2015 ໄດົ້ຖກ
ື ຮັບຮອງເອົາ.
ງານຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ົ້ ນ ແລະ ອາກາດ)ໄດົ້ປະຕິບດ
ັ ໃນ 25
• ການປົກປັກຮັກສາຄຸ ນນະພາບສິ່ງແວດລົ້ອມ(ນາ,ດິ
ຕົວເມືອງທ່ ມໂຄງການພັດທະນາອງຕາມມາດຕະຖານສິ່ງແວດລົ້ອມແຫ່ ງຊາດ;
ົ້ ຄອງສິ່ງແວດລົ້ອມສຂຽວ,
•ສົ້າງຕົວແບບໃນການຄມ
ົ້ ນດາກົນໄກການຜະລິດທ່ ສະອາດ ແລະ
ແລະໄດົ້ສາົ້ ງຕັງບັ
ົ້ ່ ບັນຍາກາກ
ຫຸ ດຜ່ອນການປ່ອຍທາດກາກບອນຂືນສ

5.2

ົ້
ັ ປສກ ຂອງ ສປປລາວ
ຜົນສາເລັດຂອງການຕຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

5.2.7

ົ້ ງດົ້ານສິ່ງແວດລົ້ອມ (ES)
ຄວາມໝັນຄົ
• ໃນປ 2012 ໄດົ້ປັບປງຄືນແລະຮັບຮອງ
ເອົາກົດໝາຍປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລົ້ອມ

• ນະໂຍບາຍ, ຍຸ ດທະສາດ ແລະ ແຜນດາເນນງານສາລັບ
ົ້ ່ ໄດົ້ຮບ
ັ ຮອງເອົາໃນສົກ 2011ຊັບພະຍາດກອນແຫ່ ງນາກ
2015
ົ້
ົ້
ົ້ ຄອງອ່າງໂຕ່ ງນາແບບ
• ໄດົ້ເລ່ ມຕົນການໂພໂມດການຄ
ມ
ົ້ ຄອງອ່າງໂຕ່ງ, ແລະ
ປະສົມປະສານໂດຍຜ່ານຄະນະຄມ
ົ້ ກແບບປະສົມ
ແຜນການພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟົ້ານາຕົ
ັ ການປັບປງ.
ປະສານກ່ ໄດົ້ຮບ

5.2

ົ້
ັ ປສກ ຂອງ ສປປລາວ
ຜົນສາເລັດຂອງການຕຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

5.2.7

ົ້ ງດົ້ານສິ່ງແວດລົ້ອມ (ES)
ຄວາມໝັນຄົ

ົ້ 7
•ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ ງຊາດຄັງທ
ົ້ ນວ່າ: “ ຮັບປະກັນຄວາມໝັນຄົ
ົ້ ງ
(2011-2015)ໄດົ້ຢັງຢື
ຂອງການພັດທະນາ ໂດຍການເອົາໃຈໃສ່ໃນການພົວພັນ
ແລະຄວາມດ່ ນດ່ຽງ ລະຫວ່າງການພັດທະນາເສດຖະກິດ
, ວັດທະນາທາ ແລະຄວາມກ ົ້າວໜົ້າຂອງສັງຄົມ, ແລະ
ການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນ ທາມະຊາດ ແລະ
ສິ່ງແວດລົ້ອມ“
ົ້ ກ ແລະເອົາໃຈ
•ສປປ ລາວ ກ່ ໄດົ້ເໜັນໜັ
ໃສ່ຕ່ ບັນຫາສິ່ງແວດຂອງຕົນເອງ ແລະ

ການປະກອບສ່ວນໃນລະດັບສາກັນຢ່ ໃນ
ການຕົ້ານກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟົ້າ

ອາກາດ

ົ້
ັ ປສກ ຂອງ ສປປລາວ
ຜົນສາເລັດຂອງການຕຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
5.2.8 ການພັດທະນາຄ່ ຮ່ວມເຈລະຈາເພື່ອການພັດທະນາ
5.2

• ຄ່ ຮ່ວມພັດທະນາລະຫວ່າງປະເທດ
ພັດທະນາແລົ້ວກັບ ສປປ ລາວ
• ຄ່ ຮ່ວມພັດທະນາລະຫວ່າງປະເທດ ອາຊຽນ
ກັບ ສປປ ລາວ
ື ທັງໝົດລະຫວ່າງຜໃົ້ ຫົ້ທນ
ຶ 2ຝ່າຍ, ຂອງແໜງການ
• ອັດຕາສ່ວນຂອງການຊ່ວຍເຫອ
ົ້
ົ້ ນຖານ(ການສຶ
ົ້ ນ,
ົ້
ODA of OECD/DAC ສາລັບການບລິການຂັນພື
ກສາຂັນຕົ

ົ້
ົ້ ນຖານ,
ົ້
ສາທາລະນະສຸ ກຂັນພື
ທາດອາຫານ, ນາສະອາດ
ແລະ ສຸ ຂະພິບານ)

ົ້
ັ ປສກ ຂອງ ສປປລາວ
ຜົນສາເລັດຂອງການຕຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
5.2.8 ການພັດທະນາຄ່ ຮ່ວມເຈລະຈາເພື່ອການພັດທະນາ
5.2

ັ ການຊ່ວຍຈາກ ODA ແມ່ ນປະກອບສ່ວນ
- ສປປ ລາວໄດົ້ຮບ
ົ້
ເຂົາລາຍຮັ
ບແຫ່ ງຊາດ

- ຄ່າສະເລັ່ຍຂອງລາຄາສນຄົ້າທ່ ບັນດາປະເທດພັດທະນາ

ອະນຸຍາດໃຫົ້ ສປປ ລາວ ສາລັບສິນສົ່ງອອກດົ້ານ ກະສິກາ ແລະ
ຜະລດຕະພັນນ່ ງຮົ່ມ

ື ຈາກ ODA ໄດົ້ຊ່ວຍສົ້າງຄວາມ
- ອັດຕາສ່ວນການຊ່ວຍເຫອ
ົ້
ເຂັມແຂງໃນດົ້
ານການຄົ້າຂອງ ສປປ ລາວ
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Several of the EU FP funded research projects either focus on sustainable
development indicators explicitly or develop indicator sets which cover a number of
different aspects of sustainable development. The most notable research projects
which focus explicitly on SDIs are DECOIN, INDI-LINK under FP6 and SMILE (a
follow-up project to DECOIN), POINT, OPEN-EU and INSTREAM, under FP7.

The French 11 headline indicators are therefore based on the nine
themes of (Hak 2007):
• economic development;
• climate change and clean energy;
• sustainable transport;
• production and consumption patterns;
• management of natural resources;
• public health;
• social exclusion demography and migration;
• global poverty and development challenges; and
• good governance.

Sweden
twelve headline indicators. These indicators were then broken
down into six areas:
health, sustainable consumption and production patterns,
economic development, social cohesion, environment and
climate, and global development (Regeringskansliet
2005)
United Kingdom
The Strategy identifies 68 indicators
through which to review progress, along with other evidence,
in four priority areas:
• Sustainable consumption and production
• Climate change and energy
• Protecting natural resources and enhancing the
environment
• Creating sustainable communities and a fairer world

OECD : Environmental Indicators
The OECD’s environmental indicators include several categories of
indicators, each corresponding to a specific purpose and framework
(OECD 2003):

• The OECD Core Set of about 50 indicators
The indicators are divided into themes which include: climate
change; ozone depletion; eutrophication; acidification, toxic

contamination, urban environmental quality; biodiversity; cultural
landscapes; waste; water resources; forest resources; fish resources;
soil degradation; soil degradation; material resources; and socioeconomic sectoral and general indicators.

The Kyoto Protocol
United Nations Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC)
• 11 December 1997.
• enter into force on 16 February 2005.
• 192 Parties have ratified the treaty to date.
• the USA disengaged from the Protocol in 2001 and has not
ratified it.
• the Convention encouraged industrialized countries to stabilize
GHG emissions, the Protocol commits them to do so.
• 37 industrialized countries and the European Community have
committed to reducing their emissions by an average of 5
percent against 1990 levels over the five-year period 2008-2012.
The Kyoto Mechanisms
• Emissions Trading “known as the carbon Market”30 billion USD in 2006 and is set to increase.
• Clean Development Mechanism (CDM)
• Joint Implementation (JI).

• JI enables industrialized countries to carry out joint
implementation projects with other developed countries
• CDM involves investment in sustainable development projects
that reduce emissions in developing countries.
• more than 1230 CDM projects have been registered as at
November 2008, with around 4200 more in the project pipeline.
Adaptation
• design to assist countries in adapting to the inevitable effects of
climate change and facilitates the development of techniques that
can help increase resilience to climate change impacts.

The road ahead
The Kyoto Protocol is generally seen as an important first step towards
a truly global emission reduction regime that will stabilize greenhouse
gas concentrations
• Governments have already put, and are continuing to put in
place legislation and policies to meet their commitments;
• A carbon market has been created; and more and more

