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1. ຈດຸປະສງົຂອງການຝຶກອບົຮມົ (Objectif) 
• ຮບັຮ ົ້ ແລະເຂົ ົ້າໃຈໄດ ົ້ຄວາມໝາຍພ ົ້ນຖານຂອງການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ 
• ຮ ົ້ໄດ ົ້ຕວົແບບ ແລະ ຕວົຊ ົ້ວດັຂອງ ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ 
• ຮ ົ້ໄດ ົ້ເຖງິຄວາມສ  າພນັລະຫວ່າງພະລງັງານ ແລະການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ 
• ຮ ົ້ຈກັບນັດາຫັູ  ກການພຶ ົ້ນຖານຂອງ ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ 
• ຮ ົ້ຈກັເຖງິເນື ົ້ອໃນຂອງບນັດາເປົົ້າໝາຍແຫ່ງສະຫດັສະຫວດັດ ົ້ານການພດັທະນາ (ປສກ) 
• ຮບັຮ ົ້ເຖງິບາງຜນົສ າເລດັກ່ຽວກບັ ປສກ ຂອງ ສປປ ລາວ 

2. ເນື ົ້ອໃນຂອງການຝຶກອບົຮມົ (syllabus) 
ນຍິາມ, ຕວົແບບ ແລະ ຕວົຊ ົ້ວດັ, ຫັູ  ກການພຶ ົ້ນຖານ ຂອງ ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ. 
ເນື ົ້ອໃນຂອງ ປສກ, ການເຂົ ົ້າເຖງິພະລງັງານ, ຄວາມສ າພນັຂອງການເຂົ ົ້າເຖງິພະລງັງານ ແລະ 
ປສກ. ບາງຜນົສ າເລດັຂອງ ປສກ ໃນ ສປປ ລາວ.  
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I ບດົນ າ 
ໃນຊຸມປ ຫ ງັມ ່ ໆຜ່ານມານ ົ້, ການຄ ົ້າປະກນັທາງດ ົ້ານພະລງັງານບ ່ ມ ຄວາມໝັ ົ້ນຄງົ 
  2 ສາເຫດຫັູ  ກ: 
• ບ ່ ມ ການຄາດຄະເນກ່ຽວກບັການຕອບສະໜອງ 
• ຄວາມຕ ົ້ອງການເພ ່ ມຂຶ ົ້ນ  

• ການຂຸດຄົ ົ້ນຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ົ້ເກ ນຂອບເຂດກ ່ ໃຫ ົ້ເກ ດມ 
ໄພພບິດັ: ນ ົ້າມາກໄຫ ສຸ 
 - ທ າລາຍໂຄງລ່າງພື ົ້ນຖານ 
 - ພາໃຫ ົ້ເກ ດພະຍາດ ສ ນເສຍັຊ ວ ດ ແລະ ຊບັສ ນ 

• ການເຜາົໄໝົ້ເຊຶ ົ້ອເພ ງ  ກ ່ ໃຫ ົ້ເກ ດເປັຍພາວະເຮອືນແກ ົ້ວ 

ຕ ົ້ອງການໃຫ ົ້ມ ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ 



II. ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ 
2.1  ເຫດການປະຫວັດສາດ 

ກອງປະຊຸມສາກນົກ່ຽວກບັ 
ສ ່ ງແວດລ ົ້ອມມະນຸດ 

Stockholm 
1972 

• ກອງປະຊຸມຄັ ົ້ງປະຖມົມະເລ ດ 

• ຮບັຮອງເອາົຄວາມຂດັແຍ ົ້ງລະຫວ່າງການພດັທະນາ ແລະ ສ ່ ງແວດລ ົ້ອມ 

• ພ ຈາລະນາ ຄວາມຕ ົ້ອງການສ າລບັທດັສະນະ ແລະ ຫັູ  ກການລວມສ ນ ເພື່ ອສກຶສາ
ອບົຮມົ, ຊຸກຍ ົູ້   ແລະ ແນະນ າມວນຊນົທົ່ ວໂລກ ເພື່ ອປົກປັກຮກັສາສ ່ ງແວດລ ົ້ອມ
ຂອງມະນຸດ 



II. ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ 
2.1  ເຫດການປະຫວັດສາດ 

• ຖະແຫ ງການ 26 ຫັູ  ກການກ່ຽວກບັການປັບປ ງ ແລະ ຮກັສາ ສິ່ ງແວດລ ົ້ອມ
ຂອງມະນຸດ. 
ຕວົຢ່າງ  ຫັູ  ກການທ  1 
ມວນມະນຸດມ ສດິທພິື ົ້ນຖານໃນເງ ື່ ອຶນໄຂການດ າລງົຊ ວດິ ຢ່າງມ ອດິ
ສະລະພາບ, ສະເໝ ພາບ ແລະ ເໝາະສມົ ຢ ່ ໃນສ ່ ງແວດລ ົ້ອມທ ່ ມ ຄ ນ
ນະພາບດ  ທ ່ ສາມາດສ ົ້າງເປັນເງ ື່ອນໄຂທ ່ ດ ໃຫ ົ້ແກ່ການດ າລງົຊ ວດິ. 
ດັ່ ງນັ ົ້ນ, ມວນມະນຸດຈິ່ ງຈ າເປັນຕ ົ້ອງໄດ ົ້ມ ຄວາມຮບັຜດິຊອບເພື່ ອປົກ
ປັກຮກັສາ ແລະປັບປ ງສິ່ ງແວດລ ົ້ອມ ເພື່ ອຮຸ ົ້ນຄນົໃນປະຈ  ບນັ ແລະໃນ
ອານາຄດົ. 



 ຄະນະກ າມະທກິານໂລກເພື່ ອ
ສິ່ ງແວດລ ົ້ອມ ແລະການ
ພດັທະນາ (WCED) 

1982 

• ອານາຄດົລວມຂອງພວກເຮາົ  
 1987 • ນຍິາມຂອງການພດັທະນາແບບຍນືຍງົໂດຍ

ຄະນະກ າມະທ ການ Brundtland  

“ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ
ແມ່ນການພດັທະນາທ ່ ຕອບ
ສະໜອງໄດ ົ້ຕາມຄວາມ
ຕ ົ້ອງການຂອງຮ ົ້ນຄນົໃນ

ປະຈບຸນັໂດຍປາສະຈາກຜນົ
ເສຍັຫາຍຕ ່ ຄວາມຕ ົ້ອງການ

ຂອງຄນົຮ ົ້ນຫັູ  ງ ” 

II. ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ 



ກອງປະຊຸມສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວ
ກບັສິ່ ງແວດລ ົ້ອມ ແລະ ການ

ພດັທະນາ(UNCED)  

 Rio de Janeiro, 1992 

•ຖະແຫ ງການ ຣ ໂອ ກ່ຽວກບັ
ສິ່ ງແວດລ ົ້ອມ ແລະ ການພດັທະນາ 

• Agenda 21, 

• ແຜນງານສນົທສິນັຍາກ່ຽວກບັການປ່ຽນແປງຂອງດນິຟົ້າ
ອາກາດ 

• ຂ ົ້ຕກົລງົກ່ຽວກບັຊ ວະນາໆພນັ 

• ຫັູ  ການທົ່ ວໄປກ່ຽວກບັປ່າໄມ ົ້ 
• ການປະກອບສ່ວນຂອງສງັຄມົ 

II. ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ 



ກອງປະຊ ມສຸດຍອດລະດບັໂລກກ່ຽວ
ກບັການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ

Johannesburg, ອາຟຣກິກາໃຕ ົ້, 
2002 

ຜ່ານແລະຮບັຮອງ 2 ເອກະສານ: 
• ຖະແຫ ງການຈອນຮນັສເບ ດກ່ຽວກບັການ
ພດັທະນາແບບຍນືຍງົ 
•  ແຜນການຂອງການຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັ. 

• ຢັົ້ງຢືນຄນືບນັດາຫັູ  ກການ ແລະ ການ
ຖ່າຍໂອນຂອງກອງປະຊຸມທ ່ ຣ ໂອ 

II. ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ 



ກອງປະຊຸມສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວ
ກບັການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ,   

Rio Janeiro, 2012 

ອານາຄດົທ ່ ພວກເຮາົຕ ົ້ອງການ 
•ວາລະໂອກາດໜຶ່ ງເພື່ ອຶກ ານດົເສັ ົ້ນທາງເດ ນ
ຂອງໂລກເພື່ ອທຸກຄນົ ທ ່ ປອດໄພກ່ວາ, ສະເໝ 
ພາບກ່ວາ, ສະອາດກ່ວາ, ຂຽວງາມກ່ວາ ແລະ
ຈະເລ ນຮ ່ ງເຮອືງກ່ວາ 

ສອງຫວົຂ ົ້ຫັູ  ກຂອງກອງປະຊຸມ:  
• ພວກເຮາົຈະສ ົ້າງເສດຖະກດິສ ຂຽວຄື
ແນວໃດ? ເພື່ ອບນັລຸໃຫ ົ້ໄດ ົ້ການພດັທະນາ
ແບບຍນືຍງົ ແລະນ າພາປະຊາຊາດໃນໂລກຫ ຸດ
ພົ ົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ 
• ພວກເຮາົຈະປັບປ ງການປະສານງານລະດບັ
ສາກນົຄແືນວໃດ? ສ າລບັການພດັທະນາແບບ
ຍນືຍງົ. 

II. ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ 



 ການສນົທະນາ 
The Kyoto Protocol 

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



2.2 ຄວາມເຂົ ົ້າໃຈກ່ຽວກບັການ
 ພດັທະນາແມ່ນຫຽັງ? 

a) ນຍິາມທົ່ ວໄປ: ການພດັທະນາແມ່ນການເຮດັໃຫ ົ້ອານາຄດົທ ່ ດ ຂຶ ົ້ນ  

b) ການວດັແທກທາງດ ົ້ານເສດຖະກດິ:  ການເພ ່ ມຂຶ ົ້ນຂອງລາຍ
ຮບັຕ ່ ຫວົຄນົ ຫ ວ່ືາ ລາຍຮບັແຫ່ງຊາດ  (GDP). 

c) ແຜນງານພດັທະນາຂອງ ສປຊ(1994): ຂະບວນການທ ່ ເຮດັ
ໃຫ ົ້ກາລະໂອກາດຂອງການເລອືກເສັ ົ້ນທາງຂອງມວນມະນຸດ
ເພ ່ ມຂຶ ົ້ນ. 

d) ມຸມມອງຂອງນກັຊ ວະສາດ: ຂະບວນການທ ່
ປະພດຶຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະ ມ ຜນົທາງລບົຕ ່
ສິ່ ງແວດລ ົ້ອມ ຖົ້າວ່າຂະບວນການເລົ່ ານັ ົ້ນມ 
ປະໂຫຍດຕ ່ ປວງຊນົ.   

II. ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ 



2.3 ຄວາມເຂົ ົ້າໃຈກ່ຽວກບັການພດັທະນາແບບຍນືຍງົແມ່ນຫຽັງ?  

a) ໂດຍພື ົ້ນຖານ: ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົແມ່ນ
ການເຮດັໃຫ ົ້ຊ ວດິການເປັນຢ ່ ດ ຂຶ ົ້ນເລື ົ້ອຍໆສ າລບັຊ່ວງ
ເວລາທ ຍາວນານ. 

b) ນຍິາມໂດຍຄະນະກ າມະທ ການ
Brundtland: ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົແມ່ນ
ການພດັທະນາທ ່ ຕອບສະໜອງໄດ ົ້ຕາມຄວາມ
ຕ ົ້ອງການຂອງຮ ົ້ນຄນົໃນປະຈບຸນັໂດຍປາສະຈາກ
ຜນົເສຍັຫາຍຕ ່ ຄວາມຕ ົ້ອງການຂອງຄນົຮ ົ້ນຫັູ  ງ  

II. ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ 



ແມ່ນຫຽັງຄວນຖກື
ພດັທະນາ?: 

ມະນຸດ 
ການມ ຊ ວດິຂອງເດກັ 
ອາຍຸຍນືຍາວ 
ການສກຶສາ 
ສດິທ ສະເໝ ພາບ 
ຄວາມເທົ່ າທຽມກນັ 
ກາລະໂອກາດ 
ເສດຖະກດິ 
ຄວາມຮັ່ ງມ  
ຄວາມສາມາຜະລດິ 
ຂະແໜງການ 
ການບ ລໂິພກ 

ສງັຄມົ 
ສະຖາບນັ 
ໜ່ວຍງານ 
ລດັ 
ຂງົເຂດ 

ແມ່ນຫຽັງຄວນຈະ
ເປັນແບບຍນືຍງົ: 

ທ າມະຊາດ 
ໜ່ວຍໂລກ 
ຊ ວະນາໆພນັ 
ລະບບົຊ ວະ 

ສິ່ ງຄ ົ້າຊ ຊ ວດິ 
ລະບບົຊ ວະ 
ການບ ລກິານ 
ຊບັພະຍາກອນ 
ສິ່ ງແວດລ ົ້ອມ 

ຊຸມຊນົ 
ວດັທະນາທ າ 
ກ ່ ມຄນົຕ່າງໆ 
ສະຖານທ ່  

ສ າລບັເຫງິປານໃດ? 
“ໃນປະຈບຸນັ ແລະອານາຄດົ” 
30 ປ  ຫ ວ່ືາ ຕະຫ ອດໄປ 

ເຊື່ ອຶມຕ ່ ດ ົ້ວຍ 
ພຽງແຕ່ 
ສ່ວຍໃຫ່ຍ 
ແຕ່ວ່າ 
ແລະ ຫ  ື

ຮ ບທ  1: ນຍິາມການພດັທະນາ
 ແບບຍນືຍງົ 

ແຫ ່ ງຂ ົ້ມ ນ:  

Our 
Common 
Journey 
(1999). 

II. ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ 



2.4  ຕວົແບບຂອງການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ 
a) ຕວົແບບພຶ ົ້ນຖານ 
• ໃນຮຸບທ  1, ສ່ວນຕດັກນັຂອງບນັດາອງົ
ປະກອບຕ່າງໆແມ່ນກາພດັທະນາແບບຍນືຍງົ.  
 ຂະບວນການຂອງການພດັທະນາ: 
• ລະບບົວດັທະນາທ າ ສງັຄມົ,  
• ການເມອືງ,  
• ເສດຖະກດິ,  
• ແຕກໂນໂລຢ  
• ຊ ວະນາໆພນັ  
     ຢ ່ ໃຕ ົ້ຄວາມກດົດນັຂອງບນັດາປັດໃຈຕ່າງໆ
ຢ ່ ພາຍໃນ ແລະຂ ົ້າງນອກຂອງສິ່ ງແວດລ ົ້ອມ 

II. ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ 



b) ຕວົແບບສາມເສາົຄ ົ້າ 

ການພດັທະນາ 
ແບບຍນືຍງົ 

ເສ
ດຖ

ະກ
ດິ 

ສິ່ ງ
ແວ

ດລ
ົ້ ອມ

 

ສງັ
ຄມົ

 

ສ ົ້າງຂຶ ົ້ນພນົພື ົ້ນຖານ 3 ເສາົຄ ົ້າຄ:ື  
• ສິ່ ງແວດລ ົ້ອມ,  
•ເສດຖະກດິ  
•ສງັຄມົ.  

II. ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ 

ບນົພື ົ້ນຖານແມ່ນມນັອ ງໃສ່ຄວາມເປັນ
ຈງິຂອງສງັຄມົ, ແຕ່ວ່າມນັຊ ົ້າພດັບ ່ ໄດ ົ້
ໜັົ້ນໜກັເອາົ ‘ຄຸນນະພາບຊ ວດິຂອງ
ມວນມະນຸດ’ ຢ່າງຈະແຈ ົ້ງ 



c) ຕວົແບບ ສາມວງົມນົ (Model JACOBS and SADLER, 1990) 

ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ ແມ່ນເນື ົ້ອທ ່ ລວມຂອງ3 ວງົມນົທ ່ ສະແດງເຖງິ 3 ເປົົ້າ
ໝາຍຕດັກນັ 

1: ຄວາມຍນືຍງົ 
2: ຄວາມສະເໝ ພາບ 

3: ສາມາດທນົທານໄດ ົ້ 

4: ສາມາດປະຕບິດັໄດ ົ້ 

II. ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ 

1 

2 

3 4 

ເປົົ້າໝາຍດ ົ້ານ
ສິ່ ງແວດລ ົ້ອມ 

ເປົົ້າໝາຍດ ົ້ານ
ສງັຄມົ 

ເປົົ້າໝາຍດ ົ້ານ
ເສດຖະກດິ 



d) ຕວົແບບຂອງ VILLEN, 
1990 

ເປົົ້າໝາຍດ ົ້ານເສດຖະກດິ 

ເປົົ້າໝາຍດ ົ້າຍສິ່ ງແວດລ ົ້ອມ ເປົົ້າໝາຍດ ົ້ານສງັຄມົ 

• ຂະຫຍາຍຕວົ 
• ປະສດິຕພິາບ 
• ໝັົ້ນຄງົ 

• ຄວາມອາດສາມາດປັບຕວົໄດ ົ້ໄວ 
• ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ 
• ຄວາມເປັນພດິ 

• ມອບອ ານາດອະທປິະໄຕ 
• ມ ການປຶກສາຫາລ ື
• ລະບອບ/ການປົກຄອງ 

ການພດັທະນາແບບ
ຍນືຍງົ 

II. ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ 



 f) ໄຂ່ຂອງຄວາມຍນືຍງົຂອງ IUCN  (1994) 
ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ = ຄວາມຢ ່ ດ ກນິດ ຂອງມວນມະນຸດ + 
ຄວາມຢືນຢົງຄງົຕວົຂອງລະບບົຊ ວະນາໆພນັ 

ໄຂ່ຂອງຄວາມຍນືຍງົ 

ລະບບົຊ ວະ 

ມະນຸດ 

ຄວາມກດົດນັ ແລະ 
ຜນົປະໂຫຽດຈາກ
ມະນຸດມ ຕ ່ ລະບບົ
ຊ ວະນາໆພນັ 

II. ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ 

ຄວາມກດົດນັ ແລະ 
ຜນົປະໂຫຽດຈາກ
ລະບບົຊ ວະນາໆພນັມ 
ຕ ່ ມະນຸດ 



2.5 ບນັດາຕວົຊ ົ້ວດັຂອງການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ 
• Gross National Happiness (GNH): ຄວາມສຸກແຫ່ງຊາດ  

4 ເສາົຄ ົ້າຂອງ GNH: ເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ, ການປົກປັກຮກັສາ ແລະ 
ໂພໂມດ ົ້ານຄຸນຄ່າຂອງວດັທະນາທ າ, ສິ່ ງແວດລ ົ້ອມທ າມະຊາດ; ແລະ 
ການສ ົ້າງຕັ ົ້ງລະບບົປົກຄອງທ ່ ດ . 

• Human Development Index (HDI): ຕວົຊ ົ້ວດັຂອງການພດັທະນາມະນຸດ 
ບນົພື ົ້ນຖານ 3 ດ ົ້ານຄ:ື 
1. ອາຍ ວດັທະນະ, ວດັແທກດ ົ້ວຍອາຍຸຍນືນບັແຕ່ມື ົ້ເກ ດ. 
2. ຄວາມຮ ູ໊, ວດັແທກດ ົ້ວຍການຮ ົ້ໜງັສຂືອງຄນົໄວກາງ (2/3) ແລະອດັຕາສ່ວນການເຂົ ົ້າໂຮງຮຽນ
ໃນຊັ ົ້ນປະຖມົ, ມດັທະຍມົຕົ ົ້ນ ແລະ ປາຍ  (1/3). 
3. ມາດຖານຂອງການດ າລງົຊ ວດິ, ວດັແທກດ ົ້ວຍ(GDP) ແລະຄວາມອາດສາມາດໃນການຈດັຊື ົ້ທ ່

ຄດິໄລ່ເປັນ USD. 

II. ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ 



II. ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ 
• The Happy Planet Index (HPI): ຕວົຊ ົ້ວດັຄວາມໂຊກດ ຂອງໂລກ 

ຄ່າ HPI ຊ ົ້ບອກເຖງິ 
• ຄວາມກນິດ ຢ ່ ດ ຂອງມວນມະນຸດ  

• ຜນົກະທນົດ ົ້ານສິ່ ງແວດລ ົ້ອມ.  
• ວດັແທກທ ່ ມ ລກັສະນະປະດດິສ ົ້າງ ທ ່ ສະແດງເຖງິປະສດິຕພິາບທາງດ ົ້ານຊ ວະນາໆ
ພນັທ ່ ເຮດັໃຫ ົ້ ຄນົເຮາົໄດ ົ້ຢ ່ ດ ກນິດ .  

• ຕວົຊ ົ້ວດັທ າອດິທ ່ ກວມລວມເອາົທງັຜນົກະທບົດ ົ້ານສິ່ ງແວດລ ົ້ອມ ແລະ ຄວາມ
ກນິດ ຢ ່ ດ ຂອງມວນມະນຸດ ເຂົ ົ້າໃນອນັດຽວກນັ. 



2.6  ບນັດາຫ ກັການຂອງການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ (9 ຫ ກັການ) 
II. ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ 

1. ໂພໂມດລາຄາທ ່ ຊຸກຍ ົ້ໃຫ ົ້ມ ມາດຖານການບ ລໂິພກທ ່ ຢ ່ ໃນຂອບເຂດທ ່ ເປັນໄປໄດ ົ້ທາງດ ົ້ານ
ຊ ວະນາໆພນັ  ແລະ ຄວາມປາດຖະໜາທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງສາມາດເປັນໄປໄດ ົ້ຢ່າງສມົເຫດສມົ 
ຜນົ. 

2. ຕ ົ້ອງການໃຫ ົ້ມ ເສດຖະກດິຂະຫຍາຍຕວົຢ ່ ບ່ອນທ ່ ມ ຄວາມຕ ົ້ອງການບ ່ ທນັຕອບສະໜອງໄດ ົ້. 
3.ການພດັທະນາປະຊາກອນແມ່ນໃຫ ົ້ມ ການປະສມົກມົກຽວກບັທ່າອ່ຽງການປ່ຽນແປງໃນການ
ຜະລດິຂອງລະບບົຊ ວະນາໆພນັ 

4. ບ ່ ສ ົ້າງອນັຕະລາຍຕ ່ ລະບບົທ າມະຊາດທ ່ ຄ ົ້າຊ ການເປັນຢ ່ ຂອງມວນມະນຸດໃນໂລກ; ຊັ ົ້ນ 
   ບນັຍາກາດ, ນ ົ້າ, ດນິ, ແລະສິ່ ງທ ່ ມ ຊ ວດິຕ່າງໆ. 

5 ຮບັປະກນັຄວາມເໝາະສມົການເຂົ ົ້າເຖງິບນັດາຊບັພະຍາກອນທ ່ ມ ຈ າກເັ ແລະພະຍາຍາມ 
   ຊອກຫາແນກໂນໂລຢ ທ ່ ເໝາະສມົເພື່ ອຫ ຸດຜ່ອນຄວາມກດົດນັຕ ່ ຊບັພະຍາກອນດັ່ ງກ່າວ. 



II. ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ 
6. ສ່ວນຫ ວງຫ າຍຊບັພະຍາກອນທ ່ ຟື ົ້ນຕວົໄດ ົ້ແມ່ນເປັນສ່ວນໜຶ່ ງຂອງລະບບົທ ່

ປະສມົແລະພວົພນັຊຶ່ ງກນັແລະກນັແລະມ ປະລມິານການຜະລດິທ ່ ຍນືຍງົໃຫ່ຍສ ດ 
ຕ ົ້ອງໄດ ົ້ຖກຶກ ານດົ ຫ ງັຈາກມ ການຖເືອາົຜນົກະທບົຂອງການຂຸດຄົ ົ້ນ ທ ່ ມ ຕ ່ ລະບບົ
ໂດຍລວມ. 

7. ອດັຕາສ່ວນການຫ ຸດລງົຂອງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດທ ່ ຟື ົ້ນຕວົບ ່ ໄດ ົ້ ອາດຈະໃຫ ົ້
ຢຸດເຊາົ ໄວເທົ່ າທ ່ ເປັນໄປໄດ ົ້. 
8. ການປົກປັກຮກັສາສດັສາວາສິ່ ງແລະ ພດືພນັຕ່າງໆ. 

9. ບນັດາຜນົກະທບົທາງລບົຕ ່ ອາກາດ, ນ ົ້າ ແລະຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດອື່ ນໆ
ແມ່ນໃຫ ົ້ຫ ຸດຜ່ອນເພື່ ອຄວາມຍນືຍງົຄງົຕວົຂອງລະບບົຊ ວະນາໆພນັທງັໝດົ 



2.7 ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົໃນ ສ ປ ປ ລາວ 
a) Public awareness on SD 

• Sustainable Laos Education Initiatives Inc. ແມ່ນອງົການໜຶ່ ງຂອງກາ
ນາດາທ ່ ລງົທະບຽນໂດຍບ ່ ຫວັງຜນົກ າໄລ ແລະ ໄດ ົ້ດ າເນ ນໂຄງການດ ົ້ານການສກຶ
ສາກ່ຽວກບັສິ່ ງແວດລ ົ້ອມຢ ່  ຕາມເຂດຊນົນະບດົຂອງສປປ ລາວ.  

a) ການສ ົ້າງຈດິສ ານກຶກ່ຽວກບັການພດັທະນາແບບຍນື
ຍງົໃນທົ່ ວປວງຊນົ 

II. ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ 



 “ຄວາມຍນືຍງົຂອງຊນົນະບດົ": 
•  ກະສກິ າຍນືຍງົ,  
• ທຸລະກດິສ ຂຽວ,  
• ການເປັນຜ ົ້ນ າຂອງຊ ມຊນົ, 
• ການສກຶສາດ ົ້ານສິ່ ງແວດລ ົ້ອມ ແລະ ສງັຄມົ,  
• ອງົການການປົກຄອງ,  
• ການຮຽນພາສາ,  
• ກດົໝາຍທ ່ ດນິ  
• ດ ົ້ານສາທາ ແລະແຕກໂນໂລຢ ທ ່ ເໝາະສມົກບັຂະແໜງການ 

ລວບລວມຢ ່ ໃນ
ຫ ກັສ ດອນັດຽວກນັ 

Laos promotes its sustainable tourism 

II. ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ 
2.7 ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົໃນ ສປປ ລາວ 



b) ເຫດການທ ່ ສ າຄນັກ່ຽວກບັການພດັທະນາ 
ແບບຍນືຍງົຢ ່  ສ ປ ປ ລາວ 
 ສ ປ ປ ລາວ ໄດ ົ້ໃຫ ົ້ສດັຕະຍາບນັ:  
• ແຜນງານຂອງ ສປຊ ກ່ຽວກບັການປ່ຽນແປງຂອງດນິຟົ້າອາກາດ (UNFCC) 
4/1/1995 ແລະສນົທສິນັຍາກຽວໂຕ 6/2/2003 

•  ສນົທສິນັຍາຂອງ ສປຊ ກ່ຽວກບັຊ ວະ
ນາໆພນັ (UNCBD) 19/12/1996 

II. ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ 
2.7 ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົໃນ ສປປ ລາວ 



•ສນົທສິນັຍາ UNCCD ວນັທ  19/12/1996 ແລະ ມ ຜນົ
ບງັຄບັໃຊ ົ້ສນົທສິນັຍາດັ່ ງກ່າວ ວນັທ  26/12/1996. 
• ສນົທສິນັຍາ ສະຕ໋ອກໂຮມ ວ່າດ ົ້ວຍ ດ ົ້ານສານເຄມ ອງົຄະ
ທາດທ ່ ເປັນພດິ ຕົ ົ້ກຄ ົ້າງ 5/03/2002 ແລະໃຫ ົ້ຊດັຕະຍາບນັ 
28/06/2006 

• ສນົທສິນັຍາ ວຽນນາ ວ່າ ດ ົ້ວຍ ການ ປັກ ຮກັສາ ຊັ ົ້ນ ໂອ 
ໂຊນ  28/05/ 1998  ແລະ  ອະນຸ ສນັຍາ ມງົ ເຣອານ ວ່າ
ດົ້ວຍ ສານເຄມ ທ ່ ທ າລາຍ ຊັ ົ້ນ ໂອ ໂຊນ  ໃນ ວນັ ທ  01/03  
2006. 
• ລາວເຂົ ົ້າ ເປັນສະມາຊກິສນົທສິນັຍາ ລາມ ຊາ ວ່າ ດ ົ້ວຍ ດນິ
ບ ລິເວນນ ົ້າ ວນັທ  2 ກຸມພາ 2009. 

II. ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ 
2.7 ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົໃນ ສ ປ ປ ລາວ 



III. ເປົົ້າໝາຍສະຫດັສະຫວັດດ ົ້ານການພດັທະນາ (ປສກ) 
3.1  ເຫດການປະຫວັດສາດ: 
• ກອງປະຊຸມສຸດຍອດກ່ຽວກບັ ປສກ 
•20-22 /09/ 2010 
•  ນ ວຢອກ 

• ເພື່ ອພກັດນັຄວາມຄບືໜົ້າຂອງທຸກໆ 
ປສກ ໃຫ ົ້ຍບັໃກ ົ້ເຂົ ົ້າ ແລະບນັລຸເປົົ້າໝາຍໃນ
ປ 2015, 



1. ລບົລ ົ້າງ
ຄວາມທຸກຍາກ 
ແລະຄວາມອດຶຫ ວ 

2. ຈບົການສກຶສາຊັ ົ້ນ
ປະຖມົ 

3. ໂພໂມດສດິສະເໝ 
ພາບລະຫ່ວາງຍງິຊາຍ 
ແລະການໃຫ ົ້ສດິທ ແດ່
ແມ່ຍງິ 

4. ຫ ຸຸດຜ່ອນການຕາຍ
ຂອງເດກັນ ົ້ອຍ 

5. ຍກົລະດບັດ ົ້ານສ 
ຂະພາບຂອງແມ່ 

6. ຕ ່ ສ ົ້ກບັພະຍາດ HIV/AIDS, 
ມາລາເລຍັ ແລະ ພະຍາດອື່ ນໆ 

7. ຮບັປະກນັຄວາມຍນືຍງົດ ົ້ານ
ສິ່ ງແວດລ ົ້ອມ 

8. ສ ົ້າງຄ ່ ຮ່ວມເຈລະຈາໂດຍ
ສງັລວມເພື່ ອການພດັທະນາ 

3.2  ເນື ົ້ອໃນຂອງ ປສກ 8 ຂ ົ້  
III. ເປົົ້າໝາຍສະຫດັສະຫວັດດ ົ້ານການພດັທະນາ (ປສກ) 



ເປົົ້າໝາຍ1: ໃຫ ົ້ຫ ຸດຜ່ອນໄດ ົ້ເຄິ່ ງໜຶ ົ້ງອດັຕາສ່ວນ
ຂອງປະຊາກອນທ ່ ມ ລາຍຮບັຕ ່ າກ່ວາ 1 USD ຕ ່
ວນັໃນລະຫ່ວາງປ  1990 ແລະ 2815  

2 ຈບົການສກຶສາຊັ ົ້ນ
ປະຖມົ 

ເປົົ້າໝາຍ 3: ໃນປ  2015, ຮບັປະກນັໃຫ ົ້ ເດກັນ ົ້ອຍຢ ່
ທຸກໆແຫ່ງ,ນບັທງັຊາຍແລະຍງິ, ໄດ ົ້ຮຽນຈບົຊັ ົ້ນປະຖມົ
ສກຶສາ 

III. ເປົົ້າໝາຍສະຫດັສະຫວັດດ ົ້ານການພດັທະນາ (ປສກ) 

ເປົົ້າໝາຍ2: ໃຫ ົ້ຫ ຸດຜ່ອນໄດ ົ້ເຄິ່ ງໜຶ ົ້ງອດັຕາສ່ວນ
ຂອງປະຊາກອນທ ່ ທຸກຍາກເນື່ ອຶງຈາກການອດຶຫ ວ
ໃນລະຫ່ວາງປ  1990 ແລະ 2815  

1. ລບົລ ົ້າງ
ຄວາມທຸກຍາກ 
ແລະຄວາມອດຶຫ ວ 



3 ໂພໂມດສດິສະເໝ 
ພາບລະຫ່ວາງຍງິຊາຍ 
ແລະການໃຫ ົ້ສດິທ ແດ່
ແມ່ຍງິ 

ເປົົ້າໝາຍ 4: ຈ າກດັຄວາມແຕກໂຕນລະຫ່ວາງເພດໃນ
ຊັ ົ້ນຮຽນປະຖມົ ແລະ ມດັທະຍມົ ໂດຍພື ົ້ນຖານໃນປ  
2005 ແລະໃນທຸກໆລະດບັການສກຶສາບ ່ ໃຫ ົ້ຊ ົ້າກ່ວາປ  
2015 

4 ຫ ຸຸດຜ່ອນການຕາຍ
ຂອງເດກັນ ົ້ອຍ ເປົົ້າໝາຍ 5: ຫ ຸດຜ່ອນການຕາຍຂອງເດກັນ ົ້ອຍຕ ່ າກ່ວາ 5 

ປ ໃຫ ົ້ໄດ ົ້ 2/3, ໃນລະຫ່ວາງ 1990 ແລະ 2015 

5 ຍກົລະດບັດ ົ້ານສ ຂະ
ພາບຂອງແມ່ 

 ເປົົ້າໝາຍ 6: ຫ ຸດຜ່ອນການຕາຍຂອງແມ່ໃຫ ົ້ໄດ ົ້ 
3/4, ໃນລະຫ່ວາງ 1990 ແລະ 2015 

III. ເປົົ້າໝາຍສະຫດັສະຫວັດດ ົ້ານການພດັທະນາ (ປສກ) 



6. ການຕ ົ້ານກບັພະຍາດ 
HIV/AIDS, ມາລາເລຍັ ແລະ 
ພະຍາດອື່ ນໆ 

ເປົົ້າໝາຍ 7: ໃນປ  2015 ໃຫ ົ້ຢຸດ ແລະເລ ່ ມຕົ ົ້ນ
ສະກດັກັ ົ້ນບ ່ ໃຫ ົ້ເຊື ົ້ອໂລກ HIV/AIDS ແຜ່ລາມ 

7. ຮບັປະກນັຄວາມຍນືຍງົດ ົ້ານ
ສິ່ ງແວດລ ົ້ອມ 

ເປົົ້າໝາຍ 9: ໃຫ ົ້ເຊື່ ອມໂຍມບນັດາຫ ກັການ ການ
ພດັທະນາແບບຍນືຍງົ ເຂົ ົ້າໃນບນັດານະໂຍບາຍ 
ແລະແຜນງານຂອງຊາດ ແລະໃຫ ົ້ຕ ຖອຍການເສຍັ
ຫາຍດ ົ້ານຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ 

ເປົົ້າໝາຍ 10: ປ  2015, ໃຫ ົ້ໄດ ົ້ເຄິ່ ງໜຶ່ ງ ອດັຕາສ່ວນ
ຂອງປະຊາກອນທ ່ ມ ນ ົ້າດື່ ມສະອາດທ ໝັ ົ້ນຄງົ 

ເປົົ້າໝາຍ 11: ໃນປ  2020, ໃຫ ົ້ບນັລຸໃຫ ົ້ໄດ ົ້ລະດບັໜົ້າເພິ່ ງ
ພ ໃຈໃນການປັບປ ງຊ ວດິການເປັນຢ ່ ຂອງຄນົໃນສະລ າ ຢ່າງ
ໜ ົ້ອຍໃຫ ົ້ໄດ ົ້ 100 ລ ົ້ານຄນົ 

ເປົົ້າໝາຍ 8: ໃນປ  2015 ໃຫ ົ້ຢຸດ ແລະເລ ່ ມ
ຕົ ົ້ນສະກດັກັ ົ້ນບ ່ ໃຫ ົ້ພະຍາດມາລາເລຍັ ແລະ
ເຊື ົ້ອໂລກອື່ ນໆແຜ່ລາມ 

III. ເປົົ້າໝາຍສະຫດັສະຫວັດດ ົ້ານການພດັທະນາ (ປສກ) 



8 ສ ົ້າງຄ ່ ຮ່ວມ
ເຈລະຈາໂດຍ
ສງັລວມເພື່ ອການ
ພດັທະນາ 

ເປົົ້າໝາຍ 12: ພດັທະນາລະບບົການຄ ົ້າ ແລະ ການເງນິ ແບບເປ ດເຜ ຍ, ມ ຫ ກັຖານ, ຄາດ
ຄະເນໄດ ົ້ ແລະ ບ ່ ມ ການຈ າແນກ 
ເປົົ້າໝາຍ 13: ເອາົໃຈໃສ່ເຖງິຄວາມຕ ົ້ອງການສະເພາະຂອງບນັດາປະເທດດ ົ້ອຍພດັທະນາ 

ເປົົ້າໝາຍ15: ຜ່ອນສັ ົ້ນຜ່ອນຍາວກ່ຽວກບັໜ ົ້ສນິຂອງບນັດາ
ປະເທດພດັທະນາ ໂດຍຜ່ານວທິ ການແກ ົ້ໄຂແຫ່ງຊາດ ແລະນາໆ
ຊາດ ເພື່ ອໃຫ ົ້ໜ ົ້ສນິມ ຄວາມໝັ ົ້ນຄງົໃນໄລຍະຍາວນານ 

ເປົົ້າໝາຍ 16: ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມກືບັບນັດາປະເທດພດັທະນາ, ພດັທະນາ ແລະຈດັຕັ ົ້ງ
ປະຕດິບດັບນັດານະໂຍບາຍທ ່ ເໝາະສມົ ແລະສາມາດຜະລດິໄດ ົ້ ໃຫ ົ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມ 

ເປົົ້າໝາຍ 14: ເອາົໃຈໃສ່ເຖງິຄວາມຕ ົ້ອງການສະເພາະຂອງບນັດາ
ປະເທດທ ່ ບ ່ ມ ຊາຍແດນຕດິກບັທະເລ ແລະລດັຕ່າງໆຢ ່ ຕາມ
ເກາະດອນທ ່ ກ າລງັພດັທະນາ 

ເປົົ້າໝາຍ 17: ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມກືບັບນັດາບ ລສິດັການຢາ, ສ ົ້າງເງ ື່ ອຶນໄຂໃນການເຂົ ົ້າສ ່
ຢ່າງເໝາະສມົໃຫ ົ້ແກ່ການແກ ົ້ໄຂຢາເສບຕດິທ ່ ສ າຄນັໃນບນັດາປະເທດພດັທະນາ 

ເປົົ້າໝາຍ 18: ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມກືບັພາກເອກະຊນົ, ສ ົ້າງເງ ື່ ອຶນໄຂໃຫ ົ້ເໝາະສມົໃນການເຂົ ົ້າສ ່
ບນັດາແຕກໂນໂລຢ ໃໝ່, ພເິສດແມ່ນດ ົ້ານຂ ົ້ມ ນຂ່າວສານ ແລະ ການປະຊາສ າພນັ 

III. ເປົົ້າໝາຍສະຫດັສະຫວັດດ ົ້ານການພດັທະນາ (ປສກ) 



IV. ການເຂົ ົ້າເຖງິພະລງັງານ ແລະ ປສກ 
4.1 ການເຂົ ົ້າເຖງິພະລງັງານ: ນຍິາມ 

•  “ການເຂົ ົ້າເຖງິ”: ການສາມາດຕ ່ ໃສ່ກບັຕາຄ່າຍໄຟຟົ້າ. 

1) ຄວາມຕ ົ້ອງການພື ົ້ນຖານ
ຂອງຄນົ; 

2)  ການນ າໃຊ ົ້ທ ່ ສາມາດ
ຜະລດິໄດ ົ້; 

3)  ຄວາມຕ ົ້ອງການທ ່ ທນັ
ຍຸດທນັສະໄໝ.  

• ໜ່ວຍງານທ ່ ປຶກສາ ຂອງ ສປຊ ກ່ຽວກບັພະລງັງານ 
ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງດນິຟົ້າອາກາດໄດ ົ້ແບ່ງການ
ເຂົ ົ້າເຖງິພະລງັງານອອກເປັນລະດບັຕ່າງໆຄ:ື 



• ໃນປ  2008, ອງົການພະລງັງານສາກນົ (IEA) ໄດ ົ້ປະເມ ນວ່າ 1.5 ຕື ົ້ຄນົ (> 1/5 
ຂອງປະຊາກອນໂລກ) ບ ່ ໄດ ົ້ຊມົໃຊ ົ້ໄຟຟົ້າ. ເກອືບ 85% % ຂອງປະຊາກອນດັ່ ງກ່າວ
ແມ່ນດ າລງົຊ ວດິຢ ່ ຊນົນະບດົ, ຕົ ົ້ນຕ ແມ່ນເຂດຊາຮາຣາ ຂອງອາຟິກກາ ແລະ ອາຊ ໃຕ ົ້ 

• OECD ສງັລວມໂດຍລວມການເຂົ ົ້າເຖງິພະລງັງານ.  
• ອາຟິກກາເໜອື 99 % 
• ອາເມລກິາລາຕນິ 93 %  
• ອາຊ ຕາເວນັອອກ ແລະ ປາຊ ຟິກ 90 %   
• ອາຊ ກາງ 89 %   
• ອາຊ ໃຕ ົ້ 60 %  
• ເຂດຊາຮາຣາມ ພຽງແຕ່ 29 %. 

IV. ການເຂົ ົ້າເຖງິພະລງັງານ ແລະ ປສກ 



IV. ການເຂົ ົ້າເຖງິພະລງັງານ ແລະ ປສກ 

ການແຈກຢາຍຂອງປະຊາກອນທ ່ ບ ່ ມ ໄຟຟົ້າໃຊ ົ້ 



4.2  ການເຂົ ົ້າເຖງິພະລງັງານ ແລະ ເປົົ້າໝາຍ ປສກ 
4.2.1 ການເຂົ ົ້າເຖງິໄຟຟົ້າ ແລະ ການລບົລ ົ້າງຄວາມທຸກຍາກ 

• ການນ າໃຊ ົ້ໄຟຟົ້າແຮງສ ງ ເປັນການຂບັເຄື່ ອນການຂະຫຍາຍຕວົຂອງ
ເສດຖະກດິ ໂດຍການຍກົສ ງຜນົຜະລດິ ກະສກິ າ ແລະ ສ ົ້າງລາຍຮບັໃຫ ົ້ແກ່
ທ ົ້ອງຖິ່ ນ 
• ພະລງັງານທນັສະໄໝ ແລະ ໄຟຟົ້າຊ່ວຍສ ົ້າງລາຍຮບັໃຫ ົ້ແກ່ຄອບຄວົໂດຍ
ຜ່ານການຊ່ວຍປັບປ ງຊ ວດິການເປັນຢູ່  ແລະເພ ່ ມສ ົ້າງກດິຈະກ າຕ່າງ ໃໆນ
ກາງຄນື 

•ການບ ລກິານພະລງັງານທ ່ ທນັສະໄໝຊ່ວຍໃຫ ົ້ເສດຖະກດິ
ຂະຫຍາຍຕວົ ດ ົ້ວຍການຫ ຸດຜ່ອນລາຄາຫວົໜ່ວຍລງົ 

•ພະລງັງານໄຟຟົ້າສາມາດເຮດັໃຫ ົ້ຜນົຜະລດິດ ົ້ານກະສກິ າເພ ່ ມຂຶ ົ້ນໂດຍ
ທາງອ ົ້ອມ ດ ົ້ວຍການປົດປ່ອຍແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັນ ົ້ອຍໃນການໄປຫາຟືນ 

• 95 % ຂອງພະລງັງານແມ່ນຕ ົ້ອງການເພື່ ອປຸງແຕ່ງອາຫານທ ່
ຈ າເປັນຕ ່ ການດ າລງົຊ ວດິປະຈ າວນັຂອງຄນົເຮາົ 

IV. ການເຂົ ົ້າເຖງິພະລງັງານ ແລະ ປສກ 



• ການບ ລກິານພະລງັງານອາຍແກດັ ແລະທາດແຫ ວທ ່ ເໝາະ
ສມົສາມສາດເຮດັໃຫ ົ້ບນັດາບ ລສິດັຕ່າງ ໄໆດ ົ້ມ ການພດັທະນາ 
• ແສງສະຫ່ວາງຊ່ວຍສ ົ້າງລາຍຮບັໄດ ົ້ໃນຍາມກາງຄນື  

• ເຄື່ ອຶງຈກັຊ່ວຍເພ ່ ມສະມດັຕະພາບຂອງການຜະລດິ 
• ທ ລະກດິຂະໜາດນ ົ້ອຍ ສາມາດສະໜອງ ພະລງັງານ
ຊນົນະບດົໄດ ົ້, ຊຶ່ ງເປັນການສ ົ້າງວຽກເຮດັງານທ າຢ ່ ກບັ
ທ ່  ເຊັ່ ນ: ການບ ລ ການ, ການສ ົ້ອມແປງ ແລະອື່ ນໆ 

•  ການບ ລກິານພະລງັງານຂອງເອກະຊນົສາມາດຊ່ວຍ
ໃຫ ົ້ການຫ ຸດຜ່ອນທນຶຮອນຂອງລດັຖະບານເຂົ ົ້າໃນວຽກ
ງານສະວດັດ ການສງັຄມົ 

IV. ການເຂົ ົ້າເຖງິພະລງັງານ ແລະ ປສກ 
4.2.1 ການເຂົ ົ້າເຖງິໄຟຟົ້າ ແລະ ການລບົລ ົ້າງຄວາມທຸກຍາກ 



• ພະລງັງານສະອາດຊ່ວຍຫ ຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ ົ້
ຈ່າຍໃນການປ ງແຕ່ງອາຫານ, ການທ າ
ຄວາມອຸ່ນໃນຄວົເຮອືນໄດ ົ້ຢ່າງຫ ວງຫ າຍ 

IV. ການເຂົ ົ້າເຖງິພະລງັງານ ແລະ ປສກ 
4.2.1 ການເຂົ ົ້າເຖງິໄຟຟົ້າ ແລະ ການລບົລ ົ້າງຄວາມທຸກຍາກ 

•ໃນງານຊນົລະປະທານ ພະລງັງານໄຟຟົ້າຊ່ວຍໃຫ ົ້ຜນົ
ຜະລດິທ ່ ເປັນອາຫານເພ ່ ມຂຶ ົ້ນ 

• ການປົກປັກຮກັສາທ ່ ດ ຊ່ວຍໃຫ ົ້ການສ ນເສຍັຂອງການ
ເກບັກ່ຽວຫ ຸດລງົ(ຕວົຢ່າງ, ການອບົແຫ ົ້ງ / ການຢົ້າງ) ແລະ
ການເຮດັໃຫ ົ້ເຢັນ/ກ ົ້າມ  



4.2.2  ການເຂົ ົ້າເຖງິໄຟຟົ້າ ແລະ ການຮຽນຈບົຊັ ົ້ນປະຖມົ 

• ພເິສດສ າລບັນກັຮຽນຍງິ, ການເຂົ ົ້າເຖງິ ແລະ ການ
ໄດ ົ້ຮບັການບ ລກິານທ ່ ດ ດ ົ້ານໄຟຟົ້າ ເປັນການເຮດັໃຫ ົ້
ເຂາົມ ເວລາເພື່ ອໄປໂຮງຮຽນ ແລະ ຄົ ົ້ນຄ ົ້ວາບດົຮຽນ
ຫ ງັຈາກກບັມາເຮອືນ 

• ການທ ່ ບ ່ ມ ໄຟຟົ້າໃຊ ົ້: ຕ ົ້ອງໄດ ົ້ໄປຫາຟືນ, ຕກັນ ົ້າ ແລະ
ເຮດັຽກຢ ່ ຕາມໄຮ່ນາຊ່ວຍພ ່ ແມ່ ຊຶ່ ງເປັນສາເຫດເຮດັໃຫ ົ້
ເຂາົເຈ ົ ົ້າຂາດໂຮງຮຽນ 

• ພະລງັງານໄຟຟົ້າ ແລະ ICT ຢ ່ ໃນໂຮງຮຽນຕ່າງໆ 
ສາມາດຊ່ວຍໃຫ ົ້ຄ ອາຈານ ເຂົ ົ້າເຖງິເອກະສານການ
ສອນ, ການຮຽນທາງໄກ ແລະ ການສບືຕ ່ ຍກົລະດບັ
ໃຫ ົ້ດ ຂຶ ົ້ນ 

IV. ການເຂົ ົ້າເຖງິພະລງັງານ ແລະ ປສກ 



• ຊ່ວຍໃຫ ົ້ເດກັນ ົ້ອຍມ ບນັຍາກາດ ແລະເພື່ ອນຝ ງ (ການເຂົ ົ້າເຖງິນ ົ້າສະອາດ, ສຸຂະອະນາໄມ, 
ແສງສະຫ່ວາງ, ແລະສະຖານທ ່ ທ ່ ມ ອາຍອຸ່ນ/ຄວາມເຢັນ), ສະນັ ົ້ນມນັເຮດັໃຫ ົ້ເດກັນ ົ້ອຍໄປ
ໂຮງຮຽນເພ ່ ມຂື ົ້ນ ແລະການຄ ົ້າງຫ ົ້ອງກ ່ ຫ ຸດລງົ 

• ຊ່ວຍໃຫ ົ້ການເຂົ ົ້າເຖງິສື່ ການສອນ ແລະ ການປະຊາສ າພນັຢ ່ ເຮອືນ, ຊື່ ງມນັເພ ່ ມກາລະ
ໂອກາດໃຫ ົ້ ແກ່ການສກຶສາ ແລະການຮຽນທາງໄກ  

• ການທ ່ ມ ໄຟຟົ້າໃຊ ົ້ຊ່ວຍໃຫ ົ້ມ ໂອກາດໄດ ົ້ໃຊ ົ້ສື່ ການສອນຫ າຍ
ຂື ົ້ນ(overhead projector, computer, printer, 
photocopier, ...) 

4.2.2  ການເຂົ ົ້າເຖງິໄຟຟົ້າ ແລະ ການຮຽນຈບົຊັ ົ້ນປະຖມົ 
IV. ການເຂົ ົ້າເຖງິພະລງັງານ ແລະ ປສກ 

• ພະລງັງານໄຟຟົ້າໃນໂຮງຮຽນຊ່ວຍຊຸຸກຍ ົ້ໃຫ ົ້ຄ ອາຈານຢາກຢ ່
ສອນໃນໂຮງຮຽນດັ່ ງກ່າວ, ພເິສດຖົ້າວ່າໃນເຮອືນຊານຂອງ
ເຂາົເຈ ົ ົ້າມ ໄຟຟົ້າໃຊ ົ້  



4.2.3  ການເຂົ ົ້າເຖງິໄຟຟົ້າ ແລະ ຄວາມສະເໝ ພາບລະຫ່ວາງຍງິຊາຍ 

•ການເຂົ ົ້າເຖງິການບ ລກິານໄຟຟົ້າສົ່ ງຜນົສະທ ົ້ອຶນທ ່ ແຕກຕ່າງກນັ
ຕ ່ ເພດຍງິ ແລະ ຊາຍ, ແລະການນ າໃຊ ົ້ການບ ລກິານສະເພາະ
ຂອງພະລງັງານຂອງເພດຍງິ ແລະ ຊາຍ ກ ່ ແຕກຕ່າງກນັບນົ
ພື ົ້ນຖານວຽກງານຢ ່ ໃນຫ ົ້ອງການ ແລະ ຢ ່ ເຮອືນ 

•ການບ ລກິານໄຟຟົ້າສ ົ້າງຄວາມສະດວກດ ົ້ານ ICT ແລະການນດັພບົປະທາງດ ົ້ານ
ການເມອືງສ າລບັຜ ົ້ຄນົທ ່ ຕ ົ້ອງທຽວທາງໄກລະຫ່ວາງເຮອືນ ແລະຕວົເມອືງ 
•ຜ ົ້ຍງິແມ່ນໄດ ົ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດໂດຍກງົຈາກການບ ລກິານດ ົ້ານສາທາລະນະສຸກທ ່ ຢ ົ້ໃກ ົ້
ເຮອືນ,ແລະດ ົ້ວຍການບ ລກິານພະລງັງານທ ່ ທນັສະໄໝຊ່ວຍປັບປ ງການທ າງານຂອງເຄ 
ລ ນກິໃຫ ົ້ດ ຂຶ ົ້ນ ດັ່ ງທ ່ ພວກເຮາົຈະໄດ ົ້ສນົທະນາໃນສ່ວນຕ ່ ໄປນ ົ້ 

IV. ການເຂົ ົ້າເຖງິພະລງັງານ ແລະ ປສກ 



• ການທ ່ ມ ໄຟຟົ້າໃຊ ົ້ໄດ ົ້ຊ່ວຍໃຫ ົ້ຜ ົ້ຍງິໄດ ົ້ຫ ຸດຜ່ອນ
ຄວາມກດົໜ່ວງຂອງວຽກຄວົເຮອືນ(ການໄປເອາົຟືນ, 
ຕກັນ ົ້າ, ການແຕ່ງຢ ່ ຄວົກນິທ ່ ບ ່ ມ ປະສດິພາບ, ການປ ງ
ແຕ່ງຜະລດິຕະພນັກະສກິ າດ ົ້ວຍມ,ື ການເຮດັວຽກຢ ່
ຕາມທົ່ ງໄຮ່, ທົ່ ງນາດ ົ້ວຍຕ ນມ)ື 

• ເຊື ົ້ອເພງິພ ົ້ອມອຸປະກອນຂອງການແຕ່ງກ ນທ ່ ສະອາດຊ່ວຍຫ ຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດພດິ
ອອກສ ່ ອາກາດ ແລະເປັນການປັບປ ງສຸຂະພາບຊ ມຊນົ 

•ລະບບົແສງສະຫ່ວາງທ ່ ດ ຢ ່ ໃນເຮອືນຊານຊ່ວຍໃຫ ົ້ໃນການ
ຄົ ົ້ນຄົ ົ້ວາຮ ່ າຮຽນໃນກາງຄນື 
• ລະບບົແສງສະຫ່ວາງຢ ່ ຕາມຖະໜນົຊ່ວຍໃຫ ົ້ຜ ົ້ຍງິມ 
ຄວາມປອດໄຟເພ ່ ມຂຶ ົ້ນ 
• ການບ ລກິານໄຟຟົ້າທ ່ ເໝາະສມົ ແລະເຊື່ ອຖໄືດ ົ້ຊ່ວຍ
ໃຫ ົ້ຜ ົ້ຍງິໄດ ົ້ມ ໂອກາດ ົ້ເຮດັທຸລະກດິ 2007 WBENC Women's 

Business Enterprise Stars 

4.2.3  ການເຂົ ົ້າເຖງິໄຟຟົ້າ ແລະ ຄວາມສະເໝ ພາບລະຫ່ວາງຍງິຊາຍ 
IV. ການເຂົ ົ້າເຖງິພະລງັງານ ແລະ ປສກ 



4.2.4 ການເຂົ ົ້າເຖງິພະລງັງານໄຟຟົ້າ ແລະ ການຫ ຸດຜ່ອນການຕາຍຂອງເດກັນ ົ້ອຍ 
 ສາຍພວົພນັ:  
• ສຸຂະພາບ ແລະ ການບ ລກິານດ ົ້ານພະລງັງານໄຟຟົ້າ,  
• ດ ົ້ານຄຸນນະພາບຂອງການບ ລກິານກ ່ ເຊັ ົ້ນດຽວກນັ 

•ມນົລະພດິທາງອາກາດສົ່ ງຜນົສະທ ົ້ອນຕ ່ ລະບບົທ່າງເດ ນຫາຍໃຈຂອງເດກັນ ົ້ອຍ
(20%)% ໃນຈ ານວນ 11 ລ ົ້ານຄນົເດກັນ ົ້ອຍທ ່ ຕາຍໃນແຕ່ລະປ (WHO 2002, 
ຂ ົ້ມ ນປ  1999)  

IV. ການເຂົ ົ້າເຖງິພະລງັງານ ແລະ ປສກ 



ຜນົການຄົ ົ້ນຄົ ົ້ວາຂອງທະນາຄານໂລກໄດ ົ້ສະຫ  ບວ່າເປົົ້າໝາຍການລງົທນຶເພື່ ອປັບປ ງເງ ື່ອນໄຂ
ດ ົ້ານສິ່ ງແວດລ ົ້ອມ, ຊຶ່ ງປະກອບມ ການເຂົ ົ້າເຖງິລະບບົນ ົ້າສະອາດ, ໄຟຟົ້າ,ແລະການແຍກ
ເຮອືນຄວົພ ົ້ອມກບັການນ າໃຊ ົ້ພະລງັງານສະອາດ ສາມາດຫ ຸດຜ່ອນຄວາມຕາຍຂອງເດກັ(van 
der Klaauw and Wang 2003). 

Source: GapMinder, www.bit.ly/rfAWZA  

ການພວົພນັລະຫວ່າງການນ າໃຊ ົ້ໄຟຟົ້າ ແລະ ການຕາຍຂອງເດກັນ ົ້ອຍ 



• ການທ ່ ມ ອາຫານທ ່ ມ ທາດບ າລຸງ, ມ ບ່ອນຕົ ົ້ມຫ ງ ແລະມ ເຄື່ ອງຕົ ົ້ມນ ົ້າແມ່ນການ
ເຮດັໃຫ ົ້ມ ສຸຂະພາບດ  

• ພະລງັງານໄຟຟົ້າຊ່ວຍໃຫ ົ້ໃນການປ ົ້າແລະກັ່ ນຕອງນ ົ້າ 
ໃຫ ົ້ສະອາດ  

•ການຂຸດຄົ ົ້ນ ແລະປ ງແຕ່ງເຊື ົ້ອເພງິແບບພື ົ້ນ
ບ ົ້ານເປັນການເຮດັໃຫ ົ້ເດກັນ ົ້ອຍອ່ອນມ 
ຄວາມສ່ຽງດ ົ້ານສຸຂະພາບ ແລະບ ່ ມ ເວລາ
ພຽງພ ເພື່ ອເບິ່ ງແຍງເຂາົເຈ ົ ົ້າ 

IV. ການເຂົ ົ້າເຖງິພະລງັງານ ແລະ ປສກ 
4.2.4 ການເຂົ ົ້າເຖງິພະລງັງານໄຟຟົ້າ ແລະ ການຫ ຸດຜ່ອນການຕາຍຂອງເດກັນ ົ້ອຍ 



• Smith et al.(2003), ການທ ່ ມ ຄວັນຂອງຖ່ານ
ຫ ນຫ າຍຢ ່ ໃນເຮອືນເຮດັໃຫ ົ້ຄວາມສ່ຽງທ ່ ຈະເປັນ
ມະເລງັປອດເພ ່ ມຂື ົ້ນ, ພ ເສດແມ່ນເພດຍງິ 

•ລະບບົແສງສະຫ່ວາງໃນໂຮງໝ ເຮດັໃຫ ົ້
ຄວາມສາມາດການບ ລກິານປະຊາຊນົຜ ົ້ທຸກ
ຍາດເພ ່ ມຂຶ ົ້ນ.  

4.2.5 ການເຂົ ົ້າເຖງິພະລງັງານໄຟຟົ້າ ແລະ ການຮກັສາສຸຂະພາບຂອງແມ່ 
IV. ການເຂົ ົ້າເຖງິພະລງັງານ ແລະ ປສກ 

• ການປັບປ ງລະບບົແສງສະຫ່ວາງ ແລະ
ລະບບົສຸຂະອະນາໄມຈາກນ ົ້າສະອາດສາມາດ
ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມຕາຍຂອງແມ່ຍງິແລະ
ເດກັນ ົ້ອຍ 



•ຄວາມສ າຄນັຂອງໄຟຟົ້າ: ອຸປະກອນການແພດ, 
ແສງສະຫ່ວາງ, ການບນັທກຶຂ ົ້ມ ນແລະການເກບັ
ມ ົ້ຽນ, ສະດວກສະບາຍໃນການລາຍງານບນັຫາທ ່
ສ າຄນັ ແລະ ການຝຶກອບົຮມົທາງການແພດ . 

• ການທ ່ ເຮດັວຽກໝກັເກ ນຂອບເຂດ (ເປົ້
ຟືນ,ຫາບນ ົ້າໜກັ)ອາດສົ່ ງຜນົສະທ ົ້ອນຕ ່
ສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍງິ ໂດຍສະເພາະແມ່ຍງິ
ທ ່ ຖພືາ 

• ຄວາມຈ າເປັນເພື່ ອໃຫ ົ້ມ ຄວາມສະດວກ
ສະບາຍດ ກ່ວາເກົ່ າໃນການບ ລກິານດ ົ້ານການແພດ
,ເຊັ່ ນວ່າຕ ົ້ເຢັນ, ອຸປະກອນຂ ົ້າເຊື ົ້ອ ແລະ 
ການຜ່າຕດັຕ່າງໆ 

4.2.5 ການເຂົ ົ້າເຖງິພະລງັງານໄຟຟົ້າ ແລະ ການຮກັສາສຸຂະພາບຂອງແມ່ 
IV. ການເຂົ ົ້າເຖງິພະລງັງານ ແລະ ປສກ 



4.2.6   ການເຂົ ົ້າເຖງິພະລງັງານໄຟຟົ້າ ແລະ ການຕ ົ້ານກບັ HIV/AID, ໄຂ ົ້ມາລາເລຍັ ແລະ 
ພະຍາດອື່ ນໆ 
•ການທ ່ ມ ໄຟຟົ້າຢ ່ ໃນສ ນການແພດຕ່າງໆຊ່ວຍໃຫ ົ້ມ 
ການບ ລກິານໃນກາງຄນືໄດ ົ້, ດງຶດ ດພະນກັງານແພດທ ່
ມ ປະສບົການສ ງ ແລະ ສາມາດນ າໃຊ ົ້ອຸປະກອນຕ່າງໆ
ໄດ ົ້(ຕວົຢ່າງ ອຸປະກອນຂ ົ້າເຊື ົ້ອ, ຕ ົ້ເຢັນ ແລະ ອື່ ນໆ) 

• ພະລງັງານໄຟຟົ້າສ າລບັລະບບົທ າຄວາມເຢັນຊ່ວຍໃຫ ົ້ໃນ
ການຮກັສາເກບັມ ົ້ຽນເຄື່ ອງສກັຢາປົ້ອງກນັພະຍາດຕ່າງໆ 

•ການກ າຈດັຂ ົ້ເຫື ົ້ຍອຈາກໂຮງໝ ດ ົ້ວຍການເຜາົໄໝົ້ດ ົ້ວຍ
ເຕາົຄວາມຮ ົ້ອນສ ງຊ່ວຍກ າຈດັການແຜ່ລາມຂອງເຊື ົ້ອ 
HIV/AIDS ແລະພະຍາດຕ່າງໆ  

• ຊ່ວຍໃຫ ົ້ມ ການເຂົ ົ້າເຖງິຄວາມຮ ົ້ດ ົ້ານສາທາລະນະສຸກໂດຍຜ່ານການປະຊາສ າພນັ ແລະ 
ເຄື່ ອງແຕກໂນໂລຢ ຂ ົ້ມ ນຂ່າວສານ (ICTs)  

Hepatitis hiv aids resource 
prevention service fixed  

IV. ການເຂົ ົ້າເຖງິພະລງັງານ ແລະ ປສກ 



4.2.7  ການເຂົ ົ້າເຖງິພະລງັງານໄຟຟົ້າ ແລະ ຄວາມໝັ ົ້ນຄງົດ ົ້ານສິ່ ງແວດລ ົ້ອມ(SE) 

•ການຜະລດິ, ການແຈກຢາຍ ແລະ 
ການຊມົໃຊ ົ້ພະລງັງານໂດຍທົ່ ວໄປ
ແມ່ນສົ່ ງຜນົສະທ ົ້ອນຕ ່ ທ ົ້ອງຖິ່ ນ, 
ຂງົເຂດ ໂດຍລວມໂດຍຜ່ານ ການຖກຶ
ທ າລາຍຂອງດນິ,ອາກາດເປັນພດິ, 
ຄວາມເປັນກດົຂອງດນິ ແລະ ນ ົ້າ, ຫ ື
ວ່າປະກດົການເຮອືນແກ ົ້ວ. 

•ການຕດັຟືນໂດຍປາສະຈາກ
ການຄ ົ້ມຄອງປ່າໄມ ົ້ແບບຍນືຍງົ
ອາດສ ົ້າງຄວາມສ ນເສຍັໃຫ ົ້ແກ່
ດນິ, ນບັທງັຊບັພະຍາກອນແຫ ່ ງ
ນ ົ້າ, ດນິ ແລະສິ່ ງປົກຄ ມ 

IV. ການເຂົ ົ້າເຖງິພະລງັງານ ແລະ ປສກ 



• ການເຈາະບ ່ ນ ົ້າມນັ, ການ
ຂຸດຄົ ົ້ນ, ການຂນົສົ່ ງ, ການ
ແປຮ ບແລະການແຈກຢາຍ
ອາດສ ົ້າງຄວາມເສຍັຫາຍທ ່ ບ ່
ສາມາດຫ  ກລ ົ້ຽງໄດ ົ້ຕ ່
ສິ່ ງແວດລ ົ້ອມ 

•ການໂຕ ົ້ວາທ ຂອງການ
ປ່ຽນແປງຂອງດນິຟົ້າ
ອາກາດ 

4.2.7  ການເຂົ ົ້າເຖງິພະລງັງານໄຟຟົ້າ ແລະ ຄວາມໝັ ົ້ນຄງົດ ົ້ານສິ່ ງແວດລ ົ້ອມ(SE) 

IV. ການເຂົ ົ້າເຖງິພະລງັງານ ແລະ ປສກ 



•ການຂຸດຄົ ົ້ນແລະນ າໃຊ ົ້ເຊື ົ້ອເພງິແບບດັ ົ້ງເດມິເຮດັໃຫ ົ້
ດນິມ ການເຊາະເຈື່ ອນ ແລະຄວາມອຸດມົສມົບ ນຂອງ
ມນັຫ ຸດລງົ ແລະກ ່ ໃຫ ົ້ເກ ດມ ຄວາມແຫ ົ້ງແລ ົ້ງ.  

4.2.7  ການເຂົ ົ້າເຖງິພະລງັງານໄຟຟົ້າ ແລະ ຄວາມໝັ ົ້ນຄງົດ ົ້ານສິ່ ງແວດລ ົ້ອມ(SE) 

IV. ການເຂົ ົ້າເຖງິພະລງັງານ ແລະ ປສກ 

•ການນ າໃຊ ົ້ເຄື່ ອຶງຈກັເຂົ ົ້າໃນການຜະລດິກະສກິ າຊ່ວຍ
ໃຫ ົ້ຜນົຜະລດິເພ ່ ມຂຶ ົ້ນ,      ຄວາມຕ ົ້ອງການເນື ົ້ອທ ່

ດນິປຸກຝັງຫ ຸດລງົ, ແລະຄວາມກດົດນັຕ ່ ລະບບົ
ສິ່ ງແວດລ ົ້ອມກ ່ ຫ ຸດລງົ  

• ການປ່ຽນແທນເຊື ົ້ອເພງິ, ການປັບປຸງປະສ ດຕພິາບ
ຂອງການຜະລດິກະສກິ າ, ສາມາດເຮດັໃຫ ົ້ການຂຸດຄົ ົ້ນ
ຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດມ ຄວາມໝັ ົ້ນຄງົເພ ່ ມຂຶ ົ້ນ 



• ການນ າໃຊ ົ້ພະລງັງານທ ່ ສະອາດກ່ວາ ແລະ ມ 
ປະສດິຕພິາບກ່ວາເຮດັໃຫ ົ້ຫ ຸຸດຜ່ອນໄດ ົ້ການປ່ອຍ
ອາຍແກດັທ ່ ພາໃຫ ົ້ເກ ດເປັນປະກດົການເຮອືນແກ ົ້ວ 
ຊຶ່ ງເປັນສາເຫດຂອງການປ່ຽນແປງດນິຟົ້າອາກາດ 

• ການຜະລດິພະລງັງານທ ່ ສະອາດເປັນການກະຕຸກ
ຊຸກຍ ົ້ການຄ ົ້ມຄອງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ, ຊຶ່ ງ
ກວມລວມເອາົການປັບປ ງຄຸນນະພາບນ ົ້າ 

4.2.7  ການເຂົ ົ້າເຖງິພະລງັງານໄຟຟົ້າ ແລະ ຄວາມໝັ ົ້ນຄງົດ ົ້ານສິ່ ງແວດລ ົ້ອມ(SE) 

IV. ການເຂົ ົ້າເຖງິພະລງັງານ ແລະ ປສກ 



• ບນັດາກນົໄກການຮ່ວມມທື ່ ມ ລກັສະນະປ່ຽນແປງໃໝ່ລະ 
ຫວ່າງ ບນັດາລດັຖະບານ, ອງົການຈດັຕັ ົ້ງມະຫາຊນົ ແລະ 
ພາກເອກະຊນົ ສາມາດຮບັຮອງວ່າຜນົປະໂຫຍດທິ່ ໄດ ົ້ຈາກ
ພະລງັງານ ແລະ ແຕກໂນໂລຢ ໃໝ່ແມ່ນມ ການແບ່ງປັນກນັ
ຢ່າງສມົເຫດສມົຜນົ. 

4.2.8  ການເຂົ ົ້າເຖງິພະລງັງານໄຟຟົ້າ ແລະ ບນັດາຄ ່ ຮ່ວມເຈລະຈາ 

• ຊ່ວຍເຫ ອືບນັດາຕວົເມອືງຕ່າງ ໃໆນການປັບປຸງປະສດິຕພິາບຂອງ
ການບ ລກິານ;  
• ຊ່ວຍບນັດາປະເທດຕ່າງໆສ ົ້າງແຜນທ ່ ຂອງຊບັພະຍາກອນພະລງັ 
ງານທ ່ ຟືົ້ນຕວົໄດ ົ້ 
• ສ ົ້າງຄວາມເຂົ ົ້ມແຂງດ ົ້ານອຸດສະຫະກ າ ແລະການຕະຫ າດຂອງ 
RE 
• ການຖ່າຍຖອດແຕກໂນໂລຢ  

IV. ການເຂົ ົ້າເຖງິພະລງັງານ ແລະ ປສກ 



5.1.1 ການຜະລດິ ແລະການບ ລໂິພກໄຟຟົ້າ  
5.1  ການເຂົ ົ້າເຖງິພະລງັງານໄຟຟົ້າໃນ ສປປ ລາວ  

ສະຖຕິໄິຟຟົ້າ ປ  2010 ຂອງ ສປປລາວ  

ລາຍການ ທງັໝດົ ຫວົໜ່ວຍ % 
 1. ການຜະລດິໄຟຟົ້າ 8,449 GWh   

2. ການບຊມົໃຊ ົ້ 2,441 GWh   
2.1 ມ ໄຟຟົ້າໃຊ ົ້ 137 ເມອືງ 96 
2.2ມ ໄຟຟົ້າໃຊ ົ້ 5,686 ບ ົ້ານ 64 
2.3ມ ໄຟຟົ້າໃຊ ົ້ 738,065 ຄວົເຮອືນ 71 

2.1 ມ ໄຟຟົ້າໃຊ ົ້ (ຟຟລ) 129 ເມອືງ 90 
2.2 ມ ໄຟຟົ້າໃຊ ົ້ (ຟຟລ) 5,03 ບ ົ້ານ 56 
2.3 ມ ໄຟຟົ້າໃຊ ົ້ (ຟຟລ)  711,829 ຄວົເຮອືນ 69 

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

V. ການເຂົ ົ້າເຖງິພະລງັງານ ແລະ ປສກຂອງ ສປປ ລາວ 



ສະຖຕິອິດັຕາການຊມົໃຊ ົ້ໄຟຟົ້າຂອງ ສປປລາວ ແຕ່ປ  1998 ເຖງິປ  2010  

ຈ ານວນເມອືງທ ່ ມ ໄຟຟົ້າໃຊ ົ້ 

ຈ ານວນເມອືງທ ່ ມ ໄຟຟົ້າໃຊ ົ້ ເພ ່ ມຂຶ ົ້ນ ຈາກ 74% ຫາ  95% 

V. ການເຂົ ົ້າເຖງິພະລງັງານ ແລະ ປສກຂອງ ສປປ ລາວ 
5.1.1 ການຜະລດິ ແລະການບ ລໂິພກໄຟຟົ້າ  



ຈ ານວນບ ົ້ານທ ່ ມ ໄຟຟົ້າໃຊ ົ້ ເພ ່ ມຂຶ ົ້ນ ຈາກ 18% ເຖງິ  65% 

V. ການເຂົ ົ້າເຖງິພະລງັງານ ແລະ ປສກຂອງ ສປປ ລາວ 

ສະຖຕິອິດັຕາການຊມົໃຊ ົ້ໄຟຟົ້າຂອງ ສປປລາວ ແຕ່ປ  1998 ເຖງິປ  2010  

ຈ ານວນບ ົ້ານທ ່ ມ ໄຟຟົ້າໃຊ ົ້ 

5.1.1 ການຜະລດິ ແລະການບ ລໂິພກໄຟຟົ້າ  



ຈ ານວນຄວົເຮອືນທ ່ ມ ໄຟຟົ້າໃຊ ົ້ ເພ ່ ມຂຶ ົ້ນ ຈາກ 30% ເຖງິ  73% 

V. ການເຂົ ົ້າເຖງິພະລງັງານ ແລະ ປສກຂອງ ສປປ ລາວ 

ສະຖຕິອິດັຕາການຊມົໃຊ ົ້ໄຟຟົ້າຂອງ ສປປລາວ ແຕ່ປ  1998 ເຖງິປ  2010  

ຈ ານວນຄວົເຮອືນທ ່ ມ ໄຟຟົ້າໃຊ ົ້ 

5.1.1 ການຜະລດິ ແລະການບ ລໂິພກໄຟຟົ້າ  



ສະຖຕິກິານຊມົໃຊ ົ້ໄຟຟົ້າຂອງທຸກປະເພດຜ ົ້ນ າໃຊ ົ້ແຕ່ປ  2002-2010 

ແຫ ່ ງຂ ົ້ມ ນ: EDL;ສ າລບັພາກອຸດຫະກ າ ແມ່ນບວກການຊມົໃຊ ົ້ພະລງັງານຂອງບ ່ ຄ າເຊໂປນ 
ແລະໂຮງງານສ ມງັ; 2010 

V. ການເຂົ ົ້າເຖງິພະລງັງານ ແລະ ປສກຂອງ ສປປ ລາວ 
5.1.1 ການຜະລດິ ແລະການບ ລໂິພກໄຟຟົ້າ  



5.1.2 ການເຂົ ົ້າເຖງິໄຟຟົ້າໃນຊນົນະບດົ 
• ການທ ່ ມ ໄຟຟົ້າໃຊ ົ້ໃນຊນົນະບດົແມ່ນໜຶ່ ງໃນຜນົສ າ 
ເລດັຂອງການພດັທະນາຂອງ ສປປລາວ  
•ອດັຕາການເຊື່ ອຶມຕ ່ ກບັໄຟຟົ້າໄດ ົ້ເພ ່ ມຂຶ ົ້ນຈາກ16%ໃນ 
1995 ເປັນ 38 %  ໃນທ ົ້າຍປ  2003 ສ າລບັຈ ານວນ
ຄວົເຮອືນທງັໝດົ. 

• ລດັຖະບານໄດ ົ້ໂຟໂມດລະບບົຕາໜ່າງໄຟຟົ້າ
ຊນົນະບດົ ໂດຍເລັ່ ງໃສ່ການນ າໃຊ ົ້ພະລງັງານ
ໄຟຟົ້າທ ່ ຟື ົ້ນຕວົໄດ ົ້ 
• 60 % ໃນປ  2005 ແລະ70 %%ໃນ 2010,  
• 10 % % ໃນຈ ານວນດັ່ ງກ່າວແມ່ນພະລງັງານ
ໄຟຟົ້າທ ່ ຟື ົ້ນຕວົໄດ ົ້. 

second phases of rural electricity 
expansion project 

V.ການເຂົ ົ້າເຖງິພະລງັງານໄຟຟົ້າ ແລະ ປສກ ຂອງ ສປປ ລາວ 



•ໂຄງການໄຟຟົ້າຊນົນະບດົພາກໃຕ ົ້(SPRE I) ໄດ ົ້ນ າ
ເອາົ ລະບບົ ນອກສາຍສົ່ ງ (Off-Grid) ເຂົ ົ້າສ ່ ເຂດຫ່າງ
ໄກສອກຫ  ກ 
• “ລະບບົເຊົ່ າ ຈ່າຍຜ່ອນ”: ເຖງິປະຈບຸນັໄດ ົ້ມ  5300 
ຄອບຄວົ ໄດ ົ້ເຂົ ົ້າຮ່ວມ ໂຄງການນ ົ້ 

• ໂຄງການ ESCOs ໄດ ົ້ດ າເນ ນຢ ່ ໃນ 5 ແຂວງ 
ແລະໄດ ົ້ສ ົ້າງໃຫ ົ້ມ ລະບບົເຄອືຂ່າຍຜ ົ້ບ ລຫິານໄຟຟົ້າ
ຂັ ົ້ນບ ົ້ານ ໄດ ົ້ປະມານ 130 ຄນົໃນທົ່ ວປະເທດ. 

5.1.2 ການເຂົ ົ້າເຖງິໄຟຟົ້າໃນຊນົນະບດົ 
V.ການເຂົ ົ້າເຖງິພະລງັງານໄຟຟົ້າ ແລະ ປສກ ຂອງ ສປປ ລາວ 



• ບ ລສິດັ ຊນັລະບບົໄດ ົ້ນ າເອາົ
ໄຟຟົ້າແສງຕາເວນັເຂົ ົ້າສ ົ້ເຂດ
ຊນົນະບດົຫ່າງໄກສອກຫ  ກ 

• ນບັແຕ່ປ  2000 ໂຄງການໄດ ົ້ຂະຫຍາຍຕະ 
ລາດໃນທົ່ ວປະເທດ ແລະໄດ ົ້ຕດິຕັ ົ້ງຫ າຍກວ່າ 
5600 ລະບບົໄຟຟົ້າ ໃນຈ ານວນ 450 ບ ົ້ານ 

5.1.2 ການເຂົ ົ້າເຖງິໄຟຟົ້າໃນຊນົນະບດົ 
V.ການເຂົ ົ້າເຖງິພະລງັງານໄຟຟົ້າ ແລະ ປສກ ຂອງ ສປປ ລາວ 



5.2  ຜນົສ າເລດັຂອງການຕຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັ ປສກ ຂອງ ສປປລາວ 
5.2.1  ການລບຶລ ົ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະຄວາມອກຶຫ ວ 

•  ການຂະຫຍາຍຕວົສະເລັ່ ຍຂອງ GDP  6.4 %% ຕ ່ ປ ໃນ
ລະຫວ່າງ 2000 ແລະ 2006, ແລະ 7.7%% ລະຫວ່າງ 
2006 ແລະ 2009. 
• GDP ຕ ່ ຫວົຄນົ 906 $ໃນ2009. 

•ອດັຕາສ່ວນຂອງຄອບຄວົທຸກຍາກນບັມື ົ້ ນບັຫ ຸດລງົ, 
• 46% % ໃນປ  1992 ແລະ 26%% % ໃນປ  2010. 
• 19% %ໃນປ  2012 

•ບນັດາບ ົ້ານໃຫ່ຍໃນຊນົນະບດົຢ ່ ຕາມຊາຍແດນພາກຕາເວນັຕກົໄດ ົ້ມ ການຂະຫຍາຍ 
ຕວົຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະໄດ ົ້ເປັນຕວົເມອືງນ ົ້ອຍ,  
• ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ູ  ກຍງັຄງົສບືຕ ່ ມ ຄວາມຫຍ ົ້ງຍາກ. 
• ອດັຕາສ່ວນຂອງຄວາມທຸກຍາກຍງັແຕກຕ່າງກນັໂດຍອ ງຕາມຊນົເຜົ່ າ 

V.ການເຂົ ົ້າເຖງິພະລງັງານໄຟຟົ້າ ແລະ ປສກ ຂອງ ສປປ ລາວ 



ຂ ົ້ມ ນ: ກອງປະຊຸມໂຕະມນົປະຈ າປ  (RTIM) 
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, 22/11/2011 

5.2  ຜນົສ າເລດັຂອງການຕຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັ ປສກ ຂອງ ສປປລາວ 

ບບບ ບງັກາລາແດດັ 
ກ າປ ເຈຍັ 

ສປປ ລາວ 

ຫວຽດນາມ 
ອ ນເດຍ 

ອນິໂດເນເຊຍັ 

ຈ ນ 
ໄທ 

ປະຊາກອນທ ່ ຂາດອາຫານ % 
ເດກັນ ົ້ອຍອາຍຸຕ ່ າກ່ວາ 5ປ ທ ່ ນ ົ້າ
ໜກັຕ ່ າກ່ວາມາດຖານ 
ປະຊາກອນທ ່ ມ ລາຍຮບັຕ ່ າກ່ວາ 
1 $ ຕ ່ ວນັ 

ອດັຕາສ່ວນຄວາມທຸກຍາກໃນຂງົເຂດ 



5.2.2 . ຜຜນົສ າເລດັຂອງການຮຽນຊັ ົ້ນປະຖມົສກຶສາ 

• ອດັຕາສ່ວນຂອງການເຂົ ົ້າຮຽນ ແລະຈບົຊັ ົ້ນປ  
5 ໄດ ົ້ມ ບາດກ ົ້າວດ ຂຶ ົ້ນ.  
• ຈ ານວນນກັຮຽນທ ່ ເລື່ ອນຂຶ ົ້ນຫ ົ້ອງປ  5 ເພ ່ ມ
ຂຶ ົ້ນຈາກ 66.8%% ໃນສກົ2007/08 ເປັນ 
71% ໃນສກົຮຽນ 2009/10, 
• ຫ ຸດລງົເປັນ 68%%ໃນາສກົຮຽນ 2010/11. 

1990 FY 2007-08 FY 2009-11 

ອດັຕາສ່ວນສຸຖດິຂອງການເຂົ ົ້າ
ຮຽນ(ຊັ ົ້ນປະຖມົ) 58 % 85 % 94 % 

ອດັຕາສ່ວນທ ່ ຮຽນຈບົ ປ 5 48 % 69 % 68 % 

ການຮ ົ້ໜງັສ ື 

15-40 ປ  
69 % 

(1995) 

79 % 

(2005) 

87 % 

(2009-10) 

Source: 
Education SWG 

ຕາຕະລາງ 1: MDG2 - ຜນົສ າເລດັຂອງການສກຶສາຊັ ົ້ນປະຖມົ 

5.2  ຜນົສ າເລດັຂອງການຕຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັ ປສກ ຂອງ ສປປລາວ 



• ລດັຖະບານໄດ ົ້ຮບັຮ ົ້ວ່າຄວາມຄບືໜົ້າຂອງວຽກງານນ ົ້ຍງັຄ ົ້ອນຂ ົ້າງຊ ົ້າແຕ່
ເພິ່ ນກ ່ໄດ ົ້ເອາົໃຈໃສ່ເພື່ ອໃຫ ົ້ບນັລຸເປົົ້າໝາຍ 
•ອດັຕາສ່ວນການເຂົ ົ້າຮຽນຂອງເດກັຍງິຢ ່ ໃນບນັດາແຂວງ ທ ່  ກະຊວງສກຶ
ສາທກິານ ແລະ ກລິາ ໃຫ ົ້ບ ລມິະສດິໄດ ົ້ພຽງແຕ່ 85.6% % (ສ າລບັເດກັ
ຊາຍ90%), ຊຶ່ ງຢ ່ ໃນແຂວງອື່ ນໆ ແມ່ນ 94%% (ສ າລບັເດກັຊາຍ 95%%). 
• ລາຍຮບັເງນິເດື່ ອນຂອງເພກຍງິໄດ ົ້ເພ ່ ມຂຶ ົ້ນ 38% ເປັນ 44 % % ໃນ
ລະຫວ່າງປ 1995 ແລະ 2005. 

5.2.3 . ໂຟໂມດຄວາມສະເໝ ພາບລະຫວ່າງຍງິຊາຍ   

•ໃຫ ົ້ທນຶການສກຶສາ ແລະ ລບົລ ົ້າງຄ່າຮຽນ ສ າລບັການສກຶສາຂັ ົ້ນພື ົ້ນຖານໄດ ົ້ເລ ່ ມຕົ ົ້ນສກົສກຶສາ 
2011-2012 

•ລບົລ ົ້າງຄວາມບ ່ ເທົ່ າທຽມກນັຢ ່ ໃນໂຮງຮຽນປະຖມົ ແລະ ມດັທະຍມົໃນປ 2005, ແລະ
ສ າລບັທຸກໆຊັ ົ້ນຮຽນໃຫ ົ້ໄດ ົ້ໃນປ  2015 

5.2  ຜນົສ າເລດັຂອງການຕຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັ ປສກ ຂອງ ສປປລາວ 



ຄວາມສະເໝ ພາບຍງິຊາຍ ຊຶ ົ້ງສະແດງອອກ: 
• ກດົໝາຍກ່ຽວກບັການປົກປົ້ອງ ແລະພດັທະນາ
ເພດຍງິ (2004) 
•  ສ ນກາງສະຫະພນັແມ່ຍງິ(LWU, 1955) 
•  ຄະນະກ າມະທກິານແຫ່ງຊາດເພື່ ອຶຄວາມກ ົ້າວ
ໜົ້າຂອງແມ່ຍງິ (NCAW, 2003). 

ໃຫ ົ້ສດັຈະຍະບນັຕ ່ ສນົທສິນັຍາສາກນົ 
• ສນົທສິນັຍາວ່າດ ົ້ວຍການລບົລ ົ້າງການຈ າແນກທຸກໆ
ຮ ບແບບຕ ່ ເພດຍງິ (CEDAW 1981)  
•  ແຜນປະຕບິດັງານປັກກິ່ ງ (1995) 

5.2  ຜນົສ າເລດັຂອງການຕຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັ ປສກ ຂອງ ສປປລາວ 
5.2.3 . ໂຟໂມດຄວາມສະເໝ ພາບລະຫວ່າງຍງິຊາຍ   



• ສິ່ ງທ ່ ໜ ົ້າເພິ່ ງພ ໃຈທ ່ ສຸດແມ່ນການປະກອບສ່ວນ
ຂອງເພດຍງິໃນຕ າແໜ່ງຂອງການນ າ (ອດັຕາສ່ວນທ ່
ນັ່ ງຂອງເພດຍງິໃນສະພາ 25 %) 

ຕາຕະລາງ 2: ການປະກອບສ່ວນຂອງເພດຍງິໃນການນ າຂອງລດັຖະບານ 

ລາຍການ 2005 2011 
ຄະນະເລຂາພກັ, ສະມາຊກິພກັ, ເຈ ົ ົ້າເມອືງ ແລະ ຮອງ
ເຈ ົ ົ້າເມອືງ 

155 363 

ຄະນະເລຂາພກັ, ສະມາຊກິພກັ,  ແລະ ຕ າແໜ່ງພ ່ ບ ົ້ານ 145 321 
ເປັນເຈົ ົ້າເມອືງ 5 11 
ເປັນລດັຖະມນົຕ  ຫ  ືທຽບເທົ່ າ 1 5 
ເປັນຮອງລດັຖະມນົຕ  3 16 

ແຫ ່ ງຂ ົ້ມ ນ: ສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ 2010 

7th Asia-Europe Parliamentary 
Partnership Meeting (ASEP-7) 

5.2  ຜນົສ າເລດັຂອງການຕຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັ ປສກ ຂອງ ສປປລາວ 
5.2.3 . ໂຟໂມດຄວາມສະເໝ ພາບລະຫວ່າງຍງິຊາຍ   



5.2.4  ການຫ ຸດຜ່ອນການຕາຍຂອງເດກັນ ົ້ອຍ 
•ໃນໄລຍະ 10 ປ ຜ່ານມາ ການຕາຍຂອງເດກັອ່ອນ ແລະ ຕ ່ າກວ່າ 5 ປ  ໄດ ົ້ຫ ຸດລງົ, ພເິສດໃນຊ ມປ ມ ່ ໆ
ມານ ົ້ການຕາຍໄດ ົ້ຫ ຸດລງົຫ າຍ. 

•ມາດຕາການປົ້ອງກນັໄດ ົ້ຮບັການປັບປ ງ:  
+ ໄດ ົ້ມ ການສກັຢາປົ້ອງກນັ 
+ການເຂົ ົ້າລະບບົສາທາລະນະສຸກພື ົ້ນຖານເພ ່ ມຂຶ ົ້ນ, ການວາງແຜນຄອບຄວົ, 
ການແຈກຢາຍມ ົ້ງ, ການບ ລກິານນ ົ້າສະອາດ. 

5.2  ຜນົສ າເລດັຂອງການຕຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັ ປສກ ຂອງ ສປປລາວ 



5.2.5  ການປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງແມ່ແລະ ເດກັ 
•ຈ ານວນແມ່ມານມາເກ ດລ ກຢ ່ ໂຮງໝ ໃນທົ່ ວປະເທດໄດ ົ້ເພ ່ ມ
ຂຶ ົ້ນຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ຈາກ 23 % ໃນປ  2005 ເປັນ 37 % 

(2008)  
•  ອ ງຕາມຂ ົ້ມ ນປ  2005, ອດັຕາການບ ລກິານການຄຸມກ າເນ ດ 
(38 %) ແລະໃນໄວຈະເລ ນພນັ(76 %) The health and nutrition of mothers, 

 babies and young children in remote 

• ຄວາມຄບືໜົ້າໃນການມາຝາກທ ົ້ອງຂອງແມ່
ມານແມ່ນມ ຄວາມເພິ່ ງພ ໃຈທ ່ ສຸດ, ເພ ່ ມຂຶ ົ້ນ
ຈາກ 21 % ເປັນ 28.5 % % ໃນລະຫວ່າງ
ປ  2000 ແລະ 2005. 

5.2  ຜນົສ າເລດັຂອງການຕຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັ ປສກ ຂອງ ສປປລາວ 



• ເລ ່ ມຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັແຜນງານການເຊື່ ອມໂຍມ
ການບ ລກິານດ ົ້ານສາທາລະນະສຸກສ າລບັຜ ົ້ເປັນ
ແມ່, ຜ ົ້ຍງິສ ົ້າງຄອບຄວົໃໝ່ແລະເດກັນ ົ້ອຍ 
(MNCH)  2009-2015. 

  National strategy 
 on maternal and infant   
     mortality reduction  

5.2.5  ການປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງແມ່ແລະ ເດກັ 
5.2  ຜນົສ າເລດັຂອງການຕຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັ ປສກ ຂອງ ສປປລາວ 

• ການຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາການມາເກ ດ
ລຸກຢ ່ ໂຮງໝ  (SBA) (2008-2012) ເພື່ ອ
ຂະຫຍາຍການບ ລກິານແບບພື ົ້ນຖານແລະ ມ ຄຸນ
ນະພາບດ ດ ົ້ວຍຈດຸປະສງົເພື່ ອຫ ຸດຜ່ອນການຕາຍ
ຂອງແມ່ແລະເດກັ 



5.2.6  ການຕ ົ້ານເຊື ົ້ອໂລກ HIV/AIDS, ມາລາເລຍັ  ແລະ 
ພະ ຍາດອື່ ນໆ 

ເນື ົ້ອໃນ 2010 

ການແຜ່ລາມຂອງເຊື ົ້ອ HIVໃນກຸ່ມຄນົທົ່ ວໄປ  (ອາຍຸ 15 ເຖງິ 49), 
(%) % 

0.2% 

ຜ ົ້ທິ່ ສ່ຽງທິ່ ສຸດ, ຜ ົ້ຕດິເຊື ົ້ອ HIV  (%) - ກ າມະກອນ 1.2 % 

ຜ ົ້ທິ່ ສ່ຽງທິ່ ສຸດ, ຜ ົ້ຕດິເຊື ົ້ອ HIV  (%) - ຜ ົ້ຊາຍມ ເພດສ າພນັກບັຜ ົ້
ຊາຍ 

2.8 % 

ຜ ົ້ທິ່ ສ່ຽງທິ່ ສຸດ, ຜ ົ້ຕດິເຊື ົ້ອ HIV  (%%) - ຜຸ ົ້ທ ່ໃຊ ົ້ຢາເສບຕດິ 1.5 % 

ຜ ົ້ໃຫ່ຍ ແລະເດກັນ ົ້ອນທ ່ ຕ ດເຊື ົ້ອ HIV ເນື່ ອງຈາກແມ່ຕດິເຊື ົ້ອມາ
ກ່ອນແລ ົ້ວ (%) 

92 % 
(2009) 

ແຫ ່ ງຂ ົ້ມຸນ: CHAS 

• ຕວົຊ ົ້ບອກທາງດ ົ້ານສຸຂະພາບກ່ຽວກບັ HIV, ມາລາເລຍັ 
ແລະ TB ຊ ົ້ບອກໃຫ ົ້ຮ ົ້ວ່າລດັຖະບານເຮາົກ າລງັສ ມໃສ່
ເພື່ ອໃຫ ົ້ບນັລຸເປົົ້າໝາຍ ປສກ6 ໃນປ  2015 

SEAL 2012: LAOS - Health  
related to HIV/AIDS 

5.2  ຜນົສ າເລດັຂອງການຕຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັ ປສກ ຂອງ ສປປລາວ 



1)  ການຕອບໂຕ ົ້ ເຊື ົ້ອໂລກ HIV ແລະ AIDS : 
 + ໂຄງການໃຊ ົ້ຖງົຢາງອານາໄມ 100%  (100 % CUP), 
+  ຫ ຸດຜ່ອນການເຮດັໃຫ ົ້ການຕດິເຊື ົ້ອຕ ່ ຄນັອື່ ນໆ,  
+ ບ ລກິານການໃຫ ົ້ຄ າປຶກສາ ກວດຫາເຊື ົ້ອ HIV ດ ົ້ວຍຄວາມສະມກັໃຈ. 
•ໂຄງການຫ ຸດຜ່ອນການເຮດັໃຫ ົ້ການຕດິເຊື ົ້ອຕ ່ ຄນົອື່ ນຫາກ ່ ເລ ່ ມຈດັຕັ ົ້ງປະຕ ບດັໃນ2 ແຂວງ
ເປົົ້າໝາຍ, ແຕ່ກ ່ ສາມາດບນັລຸໄດ ົ້ເຖງິ 47 % ຂອງຈ ານວນຜ ົ້ຕດັເຊື ົ້ອທງັໝດົ 47 ຄນົ. 

2) ການປ່ິນປົວ ແລະ ບວົລະບດັຮກັສາຜ ົ້ທ ່ ຕດິເຊື ົ້ອ HIV 
+ ຈ ານວນຄນົເຈບັທ ່ ໄດ ົ້ຮບັການປ່ິນປົວ ແລະບວົລະບດັຮກັສາໃນໂຄງການ ARV ນບັມາຮອດ 06/ 
2011 ແມ່ນ 1,819, ໃນນັ ົ້ນ 813 ແມ່ນເພດຍງິ ແລະ 123 ແມ່ນເດກັນ ົ້ອຍ (72 ແມ່ນເພດຍງິ). 
 + ໃນໄລຍະ 6 ເດອືນທ ່ ຜ່ານມາ ຈ ານວນຄນົເຈບັທ ່ ໄດ ົ້ຮບັການປ່ິນປົວ ແລະບວົລະບດັຮກັສາໃນ
ໂຄງການ ARV ໄດ ົ້ມ ຊ ວດິລອດເຖງິ 95 % ສ າລບັຜ ົ້ໃຫ່ຍ  100 % % ສ າລບັເດກັນ ົ້ອຍ. 

5.2.6  ການຕ ົ້ານເຊື ົ້ອໂລກ HIV/AIDS, ມາລາເລຍັ ແລະ ພະ 
 ຍາດອື່ ນໆ 

5.2  ຜນົສ າເລດັຂອງການຕຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັ ປສກ ຂອງ ສປປລາວ 



5.2.6  ການຕ ົ້ານເຊື ົ້ອໂລກ HIV/AIDS, ມາລາເລຍັ ແລະ ພະ ຍາດອື່ ນໆ 

5.2  ຜນົສ າເລດັຂອງການຕຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັ ປສກ ຂອງ ສປປລາວ 

•10 ປ  ຜ່ານມານ ົ້, ໃນທົ່ ວປະເທດ ການຕາຍຂອງເດກັອ່ອນ ແລະ ແມ່ໄດ ົ້ຫ ຸດລງົ
ຢ່າງໜົ້າເພິ່ ງພ ໃຈ. 
• (1) ຮກັສາສະພາບການໃຫ ົ້ບ ລກິານໂປລ ໂອບ ່ ໄດ ົ້ເສຍັຄ່າ; (2) ລບົລ ົ້າງໃຫ ົ້ໄດ ົ້
ພະຍາດໝາກສຸກໝາກໃສໃນປ  2012; (3) ສ ົ້າງຄວາມເຂັ ົ້ມແຂງໃຫ ົ້ແກ່ການຄວບ
ຄ ມ ແລະຢຸດຈຶ ົ້ງຂອງ ເຊື ົ້ອເອປາຕດິ B ໃນປ  2012; ແລະ (4) ລບົລ ົ້າງເຊື ົ້ອເຕຕາ
ໂນດສ າລບັແມ່ຍງິແລະ ເດກັນ ົ້ອຍໃນປ  2012.  

•ເພ ່ ມການສກັຢາກນັພະຍາດ(ການສກັຢາກນັພະຍາດ ຄ ຕ ບ–ເຕຕາໂນດ–
ໄອໄກ່ຊ ົ້າເຮື ົ້ອ [DTP] ເພ ່ ມຂຶ ົ້ນຈາກ 49 % % ໃນປ 2005 ເປັນ 74 % 

% ໃນປ  2010; ການສກັຢາກນັພະຍາດ ໝາກແດງ ຈາກ 41 % % ໃນ
ປ  2005 ເປັນ 64 % ໃນປ  2010).  
•ການໃຫ ົ້ຢາວ ຕາມ ນ A ສ າລບັເດກັນ ົ້ອນອາຍຸຕ ່ າກວ່າ 5 ປ  



• ສ າເລດັການຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັແຜນງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວດກບັການສຸກເສ ນສ າລບັບນັດາພະຍາດ
ຕດິແປດ 2007–2010; 

ຈ ານວນຄນົເຈບັທ ່ ເປັນໝາກແດງ ແລະການສກັຢາປົ້ອງກນັ, 2007-2011 (ຮອດເດອືນ 9 /2011) 

* SIA: Supplementary Immunization Activities 
Source: WHO EPI and NIP programme, 2011 

1651

2007 2008 2009 2010 2011

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Measles SIA*
Nov 2007

Measles Rubella SIA*
Nov -Dec 2011

113   72
153

28

5.2.6  ການຕ ົ້ານເຊື ົ້ອໂລກ HIV/AIDS, ມາລາເລຍັ ແລະ ພະ ຍາດອື່ ນໆ 

5.2  ຜນົສ າເລດັຂອງການຕຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັ ປສກ ຂອງ ສປປລາວ 



• ຄວາມສ າຄນັຂອງການນ າໃຊ ົ້ນະໂຍບາຍການຄຸ ົ້ມຄອງຊບັພະຍາ 
ກອນທ າມະຊາດ ແລະເສດ ຖະກດິມະຫາພາກ  
                          

•  ການຮບັປະກນັໃຫ ົ້ມ ນ ົ້າດື່ ມສະອາດໄດ ົ້ຮບັການປັບ
ປ ງ ແລະເພ ່ ມຂື ົ້ນຈາກ 52 % ເປັນ 72 % ໃນ
ລະຫວ່າງປ  2002 ຫາ 2007. 
•  ການເຂົ ົ້າເຖງິລະບບົສຸກຂະພບິານພື ົ້ນຖານ (86 % 
ໃນເຂດຕວົເມອືງ;  38 % ໃນເຂດຊນົນະບດົ) 

5.2.7  ຄວາມໝັ ົ້ນຄງົດ ົ້ານສິ່ ງແວດລ ົ້ອມ (ES) 

Water and sanitation project in 
Laos. Photo: AusAID 

5.2  ຜນົສ າເລດັຂອງການຕຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັ ປສກ ຂອງ ສປປລາວ 

• ເອາົໃຈໃສ່ຕດິຕາມບນັດາເຫດການຕ່າງໆກ່ຽວກບັການປ່ຽນແປງດນິຟົ້າອາກາດ ແລະ
ຜນົກະທບົຂອງມນັຕ ່ ການດ າລງົຊ ວດິຂອງປະຊາຊນົລາວ 

ຫ ຸດຜ່ອນໄດ ົ້ຜນົກະທບົທາງລບົ 



•  ການປົກປັກຮກັສາຄຸນນະພາບສິ່ ງແວດລ ົ້ອມ(ນ ົ້າ,ດນິ ແລະ ອາກາດ)ໄດ ົ້ປະຕບິດັ ໃນ 25 
ຕວົເມອືງທ ່ ມ ໂຄງການພດັທະນາອ ງຕາມມາດຕະຖານສິ່ ງແວດລ ົ້ອມແຫ່ງຊາດ; 

• ໃນປ  2011 ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສ ່ ງ
ແວດລ ົ້ອມໄດ ົ້ສ ົ້າງຕັ ົ້ງຂຶ ົ້ນ,ແຜນງານຂະແໜງການ ແລະ ແຜນ
ງານຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັ 2011-2015 ໄດ ົ້ຖກືຮບັຮອງເອາົ. 

•ສ ົ້າງຕວົແບບໃນການຄ ົ້ມຄອງສິ່ ງແວດລ ົ້ອມສ ຂຽວ, 
ແລະໄດ ົ້ສ ົ້າງຕັ ົ້ງບນັດາກນົໄກການຜະລດິທ ່ ສະອາດ ແລະ
ຫ ຸດຜ່ອນການປ່ອຍທາດກາກບອນຂື ົ້ນສ ່ ບນັຍາກາກ 

5.2.7  ຄວາມໝັ ົ້ນຄງົດ ົ້ານສິ່ ງແວດລ ົ້ອມ (ES) 
5.2  ຜນົສ າເລດັຂອງການຕຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັ ປສກ ຂອງ ສປປລາວ 



• ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນ ນງານສ າລບັ
ຊບັພະຍາດກອນແຫ ່ ງນ ົ້າກ ່ໄດ ົ້ຮບັຮອງເອາົໃນສກົ 2011-
2015 
 
•  ໄດ ົ້ເລ ່ ມຕົ ົ້ນການໂພໂມດການຄ ົ້ມຄອງອ່າງໂຕ່ງນ ົ້າແບບ
ປະສມົປະສານໂດຍຜ່ານຄະນະຄ ົ້ມຄອງອ່າງໂຕ່ງ, ແລະ
ແຜນການພດັທະນາເຂື່ ອນໄຟຟົ້ານ ົ້າຕກົແບບປະສມົ
ປະສານກ ່ ໄດ ົ້ຮບັການປັບປ ງ. 

• ໃນປ  2012 ໄດ ົ້ປັບປ ງຄນືແລະຮບັຮອງ
ເອາົກດົໝາຍປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລ ົ້ອມ 

5.2.7  ຄວາມໝັ ົ້ນຄງົດ ົ້ານສິ່ ງແວດລ ົ້ອມ (ES) 

5.2  ຜນົສ າເລດັຂອງການຕຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັ ປສກ ຂອງ ສປປລາວ 



•ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິສງັຄມົແຫ່ງຊາດຄັ ົ້ງທ  7 
(2011-2015)ໄດ ົ້ຢັົ້ງຢືນວ່າ: “ ຮບັປະກນັຄວາມໝັ ົ້ນຄງົ
ຂອງການພດັທະນາ ໂດຍການເອາົໃຈໃສ່ໃນການພວົພນັ 
ແລະຄວາມດ ່ ນດ່ຽງ ລະຫວ່າງການພດັທະນາເສດຖະກດິ
, ວດັທະນາທ າ ແລະຄວາມກ ົ້າວໜົ້າຂອງສງັຄມົ, ແລະ 
ການປົກປັກຮກັສາຊບັພະຍາກອນ ທ າມະຊາດ  ແລະ
ສິ່ ງແວດລ ົ້ອມ“  

•ສປປ ລາວ ກ ່ໄດ ົ້ເໜັ ົ້ນໜກັ ແລະເອາົໃຈ 
ໃສ່ຕ ່ ບນັຫາສິ່ ງແວດຂອງຕນົເອງ ແລະ
ການປະກອບສ່ວນໃນລະດບັສາກນັຢ ່ ໃນ
ການຕ ົ້ານກບັການປ່ຽນແປງຂອງດນິຟົ້າ
ອາກາດ 

5.2.7  ຄວາມໝັ ົ້ນຄງົດ ົ້ານສິ່ ງແວດລ ົ້ອມ (ES) 
5.2  ຜນົສ າເລດັຂອງການຕຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັ ປສກ ຂອງ ສປປລາວ 



5.2.8 ການພດັທະນາຄ ່ ຮ່ວມເຈລະຈາເພື່ ອການພດັທະນາ 
5.2  ຜນົສ າເລດັຂອງການຕຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັ ປສກ ຂອງ ສປປລາວ 

• ຄ ່ ຮ່ວມພດັທະນາລະຫວ່າງປະເທດ
ພດັທະນາແລ ົ້ວກບັ ສປປ ລາວ 
• ຄ ່ ຮ່ວມພດັທະນາລະຫວ່າງປະເທດ ອາຊຽນ 
ກບັ ສປປ ລາວ 

• ອດັຕາສ່ວນຂອງການຊ່ວຍເຫ ອືທງັໝດົລະຫວ່າງຜ ົ້ໃຫ ົ້ທນຶ 2ຝ່າຍ, ຂອງແໜງການ 
ODA of OECD/DAC ສ າລບັການບ ລກິານຂັ ົ້ນພື ົ້ນຖານ(ການສກຶສາຂັ ົ້ນຕົ ົ້ນ, 
ສາທາລະນະສຸກຂັ ົ້ນພື ົ້ນຖານ, ທາດອາຫານ, ນ ົ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະພບິານ) 



5.2.8 ການພດັທະນາຄ ່ ຮ່ວມເຈລະຈາເພື່ ອການພດັທະນາ 

- ສປປ ລາວໄດ ົ້ຮບັ ການຊ່ວຍຈາກ ODA ແມ່ນປະກອບສ່ວນ
ເຂົ ົ້າລາຍຮບັແຫ່ງຊາດ 
- ຄ່າສະເລັ່ ຍຂອງລາຄາສ ນຄ ົ້າທ ່ ບນັດາປະເທດພດັທະນາ
ອະນຸຍາດໃຫ ົ້ ສປປ ລາວ ສ າລບັສນິສົ່ ງອອກດ ົ້ານ ກະສກິ າ ແລະ 
ຜະລ ດຕະພນັນ ່ ງຮົ່ ມ 
- ອດັຕາສ່ວນການຊ່ວຍເຫ ອືຈາກ ODA ໄດ ົ້ຊ່ວຍສ ົ້າງຄວາມ
ເຂັ ົ້ມແຂງໃນດ ົ້ານການຄ ົ້າຂອງ ສປປ ລາວ 

5.2  ຜນົສ າເລດັຂອງການຕຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັ ປສກ ຂອງ ສປປລາວ 
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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. 

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. 



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) 

Sweden 

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 

United Kingdom 



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 socio-

economic 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  


