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ກ 1 ທັດສະນະທ່ົວໄປຈາກພາບຖ່າຍດາວທຽມ

ແຜນທ່ີນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ພາບຖ່າຍດາວທຽມໃສສ່ທໍີາມະຊາດຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດອອ້ມຂ້າງ. 
ພາບເອົາມາຈາກ Google Earth 5.0-historical imagery ໃນທ້າຍລະດຝົູນຂອງປີ 2010, 
ທ່ີໄດ້ມາຈາກການປັບປູງຕາມໜາ້ພຽງພ້ືນທ່ີ, ຕໍ່ພາບ ແລະ ປັບສີ ຂອງພາບຖ່າຍດາວທຽມ Land

-sat-7. ຮູບສະແດງໃຫ້ເຫັນປະເພດການປົກຫຸ້ມທ່ີດິນໂດຍພ້ືນຖານ, ຂອບເຂດແຂວງ ແລະ ເມືອງ, 
ພ້ອມທັງ ແຫ່ຼງນໍາ້.

ສປປ ລາວ ມຄີນຸລກັຊະນະທາງຊີວະກາຍະພາບທ່ີແບ່ງອອກເປັນສອງເຂດ- ເຂດທ່ົງພຽງລຽບຕາມສາຍ 
ແມ່ນໍາ້ຂອງ ແລະ ເຂດພູດອຍທາງພາກເໜອື ແລະ ຕາມຊາຍແດນຫວຽດນາມທາງພາກຕາເວນັອອກ. 
ປະເທດອດຸມົໄປດວ້ຍຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ເຊ່ັນ ແຮ່ທາດ, ນໍາ້ ແລະ ປ່າໄມ.້ ພາບນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ 
ຢ່າງຈະແຈງ້ວາ່ ການປົກຫູ້ມປ່າໄມໃ້ນປະເທດລາວສງູກ່ວາປະເທດອ້ອມຂ້າງ. ໃນຕອນທ້າຍຂອງລະດຝົູນ, 
ປະເທດມສີຂີຽວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມອດຸມົສມົບູນໂດຍສະເພາະຢູ່ເຂດພາກເໜອື ແລະ ຕາມສາຍ 
ພູຫຼວງເຂດຊາຍແດນກັບຫວຽດນາມ. ສີຂຽວທ່ີມີຄວາມເຂ້ັມແຕກຕ່າງກັນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ 
ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງພືດ, ບ່ອນທ່ີມີສີຂຽວເຂ້ັມເທ່ົາໃດ ຄວາມໜາແໜ້ນຍ່ິງສູງຂ້ືນເທ່ົານັ້ນ. 
ສີຂຽວປ່ຽນເປັນສີນໍ້າໝາກກ້ຽງ ໝາຍເຖີງ ດິນກະສິກໍາ, ເຂດຊົນລະປະທານ,ເຂດຕົວເມືອງ ແລະ 
ເຂດຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ. 

ເຖີງວາ່ ດິນກະສິກໍາ ຈະກວມເອົາ ພຽງແຕ່ 7.9 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງເນື້ອທ່ີທັງໝດົຂອງ ສປປ ລາວ ກໍ່ຕາມ, 
ແຮງງານທ່ີເຮັດການກະສິກໍາພັດກວມເອົາຫຼາຍກວາ່ 75 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງແຮງງານທັງໝດົຂອງປະເທດ 
ແລະ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການເຕີບໂຕຂອງພະລິດຕະພັນພາຍໃນ ເຖີງ 26 ສ່ວນຮ້ອຍ (FAO, 
2012). ຫຼາຍກວ່າ 60 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງດີນກະສິກໍາ (ລວມທັງ  ພືດຢີນຕົ້ນ, ພືດປະຈໍາປີ ແລະ 
ພ້ືນທ່ີທ່ົງຫຍ້າຖາວອນ) ຖືກນໍາໃຊ້ເຂ້ົາໃນການປູກເຂ້ົາ, ຂະນະທ່ີພືດເສດຖະກິດອື່ນໆ ທ່ີສໍາຄັນເຊ່ັນ 
ສາລີ, ກາເຟ, ອ້ອຍ, ມັນຕົ້ນ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ອຸດສະຫະກໍາ ດັ່ງຢາງພາລາ, ໄມ້ສັກ, ໄມ້ວກິ, ໄມ້ກະຖີນ ແລະ 
ໄມ້ເກດສະໜາ. 

ຄົວເຮືອນທ່ີຢູ່ໃນຕົວເມືອງໄດ້ກວມເອົາ 31 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ຄົວເຮືອນທ່ີບ່ໍໄດ້ເຮັດກະສິກໍາ ໄດ້ເພ້ີມຂ້ືນ. 
ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ເກືອບຮອດເຄິ່ງໜຶງ່ ຂອງຄົວເຮືອນໃນຕົວເມືອງ ຍັງສືບຕໍ່ເຮັດກະສິກໍາ, ແລະ ຍັງ
ມີສ່ວນກ່ຽວພົວພັນກັບຂະແໜງກະສິກໍາ. 

ສີຟ້າອ່ອນຢູ່ເທິງແຜນທ່ີ ແມ່ນແມ່ນໍ້າ, ບໍລິເວນນໍ້າ ແລະ ອ່າງເກັບນໍ້າເຂ່ືອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ. ສປປ ລາວ 
ຕັງ້ແຕ່ດກຶດາໍບັນເປັນຕົນ້ມາ ມກີານຕັງ້ສນູກາງທ່ີຢູ່ອາໃສໄກ້ກບັສາຍນໍາ້, ຄດືັງ່ທ່ີເຫັນ ທ່ີຕັງ້ຂອງຕວົເມອືງ 
ໃຫຍ່ ແລະ ສູນກາງເສດຖະກິດໃນປະຈບັຸນ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ປາກເຊ, ສະຫວນັນະເຂດ ແລະ 
ຫຼວງພະບາງ) ລ້ວນແຕ່ຕັງ້ຢູ່ເລາະລຽບຕາມລາໍແມ່ນໍາ້ຂອງ. ແມນ່້ໍາສະໜບັສະໜນູດ້ານເສດຖະກດິ ແລະ 
ການດໍາລົງຊີວດິໃນທ່ົວຂົງເຂດລ້ອງນໍາ້, ເຮັດໜາ້ທ່ີເຊ່ືອມຕໍ່ປະເທດ ແລະ ພາກພ້ືນ ແມ່ນ້ໍາຂອງທັງໝດົ. 
ແມ່ນໍາ້ຂອງ ເປັນເສັ້ນທາງການຄ້າ ເຊ່ືອມຕໍ່ ລະຫວາ່ງ ສປປ ລາວ ກັບບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງໃນພາກພ້ືນ 
ຜ່ານຂົວ ແລະ ເສັນ້ທາງຄມົມະນາຄມົທາງນໍາ້; ເປັນແຫ່ຼງຜະລິດພະລງັງານ ແລະ ສາ້ງລາຍຮັບໂດຍຜ່ານ 
ໂຄງການໄຟຟ້ານໍາ້ຕົກ ແລະ ການປະມົງ ເປັນແຫ່ຼງໂປຼຕີນທ່ີໝັນ້ຄົງ, ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນຄວາມໝັນ້ 
ຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ.

ການເຊ່ືອມໂຍງຂອງ ສປປ ລາວ ໃນສະມາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ພ້ອມກັບແຮງດືງ ຈາກການເຕີບໂຕ 
ທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນ ແລະ ປະເທດຈນີ ທ່ີມຄີວາມຕ້ອງການສງູດ້ານຊັບພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດຂອງປະເທດ. 
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ກ 2 ການຜ່ອນຄາຍ, ພູມອາກາດ, ແລະ ເຄືອຂ່າຍການຄົມມະນາຄົມ  

ສປປ ລາວ ຕັງ້ຢູ່ອາຊີຕາເວນັອອກສຽ່ງໃຕ,້ ໃຈກາງຂອງແຫຼມອິນດຈູນີ, ຢູ່ເສັນ້ຂະໜານທີ 14 - 23° ເໜອື 
ແລະ ເສັ້ນແວງທີ 100 - 108° ຕາເວນັອອກ. ພ້ືນທ່ີ ຖືກແບ່ງເປັນສາມປະເພດຕົ້ນຕໍ ຄື: ເຂດເນນີສູງ, 
ເຂດທ່ົງພຽງ ແລະ ເຂດພູພຽງ. ເຂດເນນີສູງ ຫືຼ ເຂດພູພຽງ ກວມປະມານ 75% ຂອງພ້ືນທ່ີທ່ົວປະເທດ. 
ຈດຸສູງທ່ີສຸດ ຄື ພູເບ້ັຍ ຢູ່ທ່ີລະດັບ 2,820 ແມັດ ເໜອືໜາ້ນໍາ້ທະເລປານກາງຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ 
ແລະ ຈດຸຕໍ່າສຸດ ຄື 70 ແມັດ ຢູ່ຕາມແຄມແມ່ນ້ໍາຂອງ ຂອງແຂວງຈາໍປາສັກ, ໃກ້ກັບຊາຍແດນ ກໍາປູເຈຍ.

ພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນເຂດພູສູງ. ສາຍພູຫຼວງ ໄດ້ເນັ່ງຍາວເລາະລຽບຕາມພາກຕາເວັນ 
ຕກົສຽ່ງເໜອື ລງົໄປຫາພາກຕາເວນັອອກສຽ່ງໃຕຂ້ອງປະເທດ, ສວ່ນໃຫຍ່ຕາມເຂດຊາຍແດນກບັຫວຽດນາມ. 
ເຂດພູພຽງ ໂດຍລວມໄດພົ້ບເຫັນຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງຄາໍມ່ວນ ແລະ ແຂວງຈາໍປາສກັ. ບັນດາເຂດທ່ົງພຽງ 
ກວມເອາົປະມານ 25% ຂອງເນື້ອທ່ີຂອງປະເທດ ແລະ ເລີ້ມຈາກນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ ເລາະລຽບຕາມ 
ແຄມແມ່ນ້ໍາຂອງຈນົເຖິງເຂດໃຕ້ຊາຍແດນກໍາປູເຈຍ. 

ພູມອາກາດຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ ເຄີ່ງເຂດຮ້ອນ ເຖິງ ເຂດຮ້ອນ. ອີງຕາມລະບົບການຈດັ 
ປະເພດພູມອາກາດ ຂອງ Köppen, ສປປ ລາວ ຖືກຈດັ ໃນປະເພດ Am (ອາກາດ ມລໍະສມຸເຂດຮ້ອນ), 
Aw (ອາກາດ ມໍລະສຸມເຂດຮ້ອນຊູ່ມ), ແລະ Cwa (ອາກາດ ເຂດຮ້ອນຊູ່ມ ທ່ີຖືກອິດທິພົນຈາກອາກາດ
ມໍລະສູມເຂດເຄີ່ງຮ້ອນ). ພູມອາກາດຂອງ ສປປ ລາວ ຖືກກໍານດົເປັນສອງລະ ດ ູຄື: ລະດແູລ້ງ ແລະ 
ລະດຝົູນ. ລະດແູລ້ງ ເລີ່ມຕົ້ນຈາກ ເດືອນພະຈກິ ຈນົເຖິງ ເດືອນເມສາ, ໃນຂະນະທ່ີ ລະດຝົູນ ເລີ້ມຈາກ 
ເດອືນພຶດສະພາ ຫາ ເດອືນຕລຸາ. ທັງຫ້າເສັນ້ສະແດງພູມອາກາດໃນແຜນທ່ີ ໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຝົນຕກົ ແລະ 
ອນຸຫະພູນ ສະເລັຍ່ຂອງແຕລ່ະເດອືນທ່ີເກດີຂ້ຶນໃນບັນດາເຂດຕາ່ງໆທ່ົວປະເທດ. ບັນດາເສັນ້ສະແດງນັນ້ 
ໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນເຖິງປະລິມານນໍາ້ຝົນ ທ່ີເພ້ີມຂ້ືນໃນລະດຝົູນ ແລະ ຕົກໜກັໃນເຂດອ້ອມແອ້ມປາກເຊ ແລະ 
ຜ້ົງສາລ ີແບບໃດ. ໃນຂະນະທ່ີສ່ວນໃຫຍ່ ສປປ ລາວ ມອຸີນຫະພູມທ່ີອຸນ່ຕະຫຼອດປ,ີ ບາງເຂດຂອງຜ້ົງສາລີ 
ແລະ ຊໍາເໜອື ມອີນຸຫະພູມເຢັນກວ່າຫຼາຍໃນລະດແູລງ້ ທຽບໃສພ່າກຕາ່ງໆທ່ົວປະເທດ ຍ້ອນພ້ືນທ່ີດັງ່ກາ່ວ 
ຕັ້ງຢູ່ເຂດສູງກ່ວາ.

ແຜນທ່ີ ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຄືອຂ່າຍເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດາເສັ້ນທາງຫຼວງ. 
ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທ່ີບ່ໍມີຊາຍແດນຕິດກັບທະເລ, ດັ່ງນັ້ນ ການພັດທະນາເສດຖະກິດຕ້ອງໄດ້
ອີງໃສການຄົມມະຂົນສົ່ງທາງບົກ. ໃນສີບປີຜ່ານມານີ້ , ມີການຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍຄົມມະຂົນສົ່ງ 
ພາໃຫ້ຈາໍນວນຍານພາຫະນະໃນທ່ົວປະເທດ ໄດເ້ພ່ີມຂ້ຶນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເປັນເງາົຕາມຕວົ. ຢ່າງໃດກໍຕ່າມ, 
ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກຍັງມີພາຫະນະໜ້ອຍທ່ີສຸດ ຍ້ອນບໍລິມາດກິດຈະກໍາດ້ານເສດຖະກິດ ມກີານ 
ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບຕໍ່າ. ເຖິງວ່າຈະມີການປັບປຸງເຄືອຂ່າຍເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມໃນທົດສະວັດທ່ີ 
ຜ່ານມາກໍ່ຕາມ, ຖະໜົນຫົນທາງຫຼາຍແຫ່ງ ຍັງຢູ່ໃນສະພາບທ່ີບ່ໍດີ. ການຄົມມະນາຄົມທາງນໍ້າ 
ເປັນອີກເສັ້ນທາງໜຶງ່ທ່ີສໍາຄັນ ສໍາລັບການຂົນສົ່ງຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ແມ່ນ້ໍາຂອງ ພ້ອມກັບ ແມ່ນ້ໍາອູ 
ເປັນເສັນ້ທາງທໍາມະຊາດ ທ່ີສາໍຄນັ ສາໍລບັການຂົນສົງ່ ດວ້ຍເຮືອຂະໜາດໃຫຍ່. ທ້າຍສດຸ, ມສີະໜາມບິນ 
10 ແຫ່ງ ທ່ີຖືກສ້າງຂ້ຶນຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ໃນນັ້ນ ສະໜາມບິນສາມແຫ່ງໄດ້ໃຫ້ບໍລິການຖ້ຽວບິນ 
ລະຫວາ່ງປະເທດ ເຊ່ັນ ສະໜາມບິນວຽງຈນັ, ສະໜາມບິນຫລວງພະບາງ ແລະ ສະໜາມບິນປາກເຊ.
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ກ 3 ການແບ່ງເຂດການປົກຄອງ 

ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທ່ີບ່ໍມີຊາຍແດນຕິດກັບທະເລ ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງຂອງອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, 
ເຊ່ີງມີເນື້ອທ່ີ 236,800 ກມ2, ມີຊາຍແດນທາງທິດເໜືອ ຕິດກັບຈີນ, ທິດຕາເວັນອອກ ຕິດກັບ 
ຫວຽດນາມ, ທິດໃຕ້ ຕດິກບັກາໍປູເຈຍ, ທິດຕາເວນັຕກົ ຕດິກບັໄທ ແລະ ທິດຕາເວນັຕກົສ່ຽງເໜອື ຕດິກບັ 
ມຽນມາ. 

ແຜນທ່ີນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ການແບ່ງເຂດການປົກຄອງຂອງ ສປປລາວໃນປີ 2011, ລວມທັງຂອບເຂດແຂວງ 
ແລະ ຂອບເຂດເມອືງ, ສນູກາງຂອງແຂວງ ແລະ ເມອືງ, ເຂດນໍ້າ້, ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດາຖະໜນົ 
ຫັຼກ. ລະຫັດເມອືງໃນແຜນທ່ີ ທ່ີໄດສ້ະແດງໄວທ້າງຂ້າງລຸມ່ ເບ້ືອງຊ້າຍ ພ້ອມກບັຊ່ືຂອງແຕລ່ະເມອືງ. ສປປ 
ລາວ ຖືກແບ່ງອອກເປັນ 16 ແຂວງ ແລະ 1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. ແຂວງຖືກແບ່ງອອກ ເປັນເມືອງ, 
ເຊ່ີງລວມທັງໝດົມີ 143 ເມືອງ, ເປັນການແບ່ງຂ້ັນການປົກຄອງນລະດັບທ່ີສອງ. ເຂດການປົກຄອງ 
ຕໍ່າສຸດ ແມ່ນບ້ານ, ລວມທັງໝດົ ມີ 8,643 ບ້ານ.

ຈາໍນວນເມອືງ ແລະ ບ້ານ ໄດມ້ກີານປ່ຽນແປງ ນບັຕັງ້ແຕ່ການສາ້ງຕັງ້ ສປປ ລາວ. ການປ່ຽນແປງເຫ່ົຼານີ້ 
ເປັນສ່ວນໜຶງ່ຂອງຂະບວນການຂັບເຄື່ອນຂອງລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທ່ີມີເປ້ົາໝາຍປັບປຸງ 
ການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ໃຫ້ການຄຸມ້ຄອງບໍລິຫານລດັມປີະສດິທິຜົນລວມທັງການພັດທະນາເສດຖະກດິ ສງັຄມົ 
ແລະ ວດັທະນະທໍາທ່ີມລັີກຊະນະຍດຸທະສາດ ແລະ ມຈີດຸສມູໃນການການນາໍໃຊ້ແຫ່ຼງທຶນທ່ີມ ີຢ່າງຈາໍກດັ. 
ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທ່ີຢູ່ອາໃສ ປີ 2005 ໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວາ່ ທັງໝດົ ມີ 133 ເມືອງ ແລະ 
ຫຼາຍກວາ່ 11,000 ບ້ານ. ແຕ່ເນື່ອງຈາກຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານໃນປີ 2011, ຈາໍນວນເມືອງ
ທັງໝດົໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນມາເປັນ 143 ເມອືງ, ຂະນະທ່ີຈາໍນວນບ້ານໄດຫຸຼ້ດລງົເປັນ 8,643 ບ້ານ ສາຍເຫດຈາກ 
ການລວມບ້ານ ແລະ ຍົກຍ້າຍບ້ານ. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທ່ີເຄີຍເປັນສ່ວນໜຶງ່ຂອງແຂວງວຽງຈັນ 
ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂ້ືນໃນປີ 1989. ເຂດພິເສດໄຊສົມບູນ ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂ້ີືນໃນປີ 1994 ໂດຍໄດ້ໂຮມເອົາບາງ
ເຂດຂອງແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, ແຂວງວຽງຈນັ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ. ເຂດພິເສດໄຊສົມບູນ ໄດ້ຖືກຍຸບໃນປີ 
2006 ແລະ ຫຼາຍເມືອງ ຖືກໂອນໃຫ້ຂ້ືນກັບແຂວງວຽງຈນັ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ. ໃນປີ 2013, ແຂວງ 
ໄຊສົມບູນ ໄດ້ຖືກກໍ່ຕັ້ງຂ້ຶນໃໝອ່ີກຄັ້ງ.

ແຂວງທ່ີມີພົນລະເມືອງຫຼາຍທ່ີສຸດ ແມ່ນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຊ່ຶງມີເນື້ອທ່ີກວ້າງເຖິງ 21,775 
ກິໂລຕາແມັດ. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ມີປະຊາກອນຫຼາຍເປັນອັນດັບທີສອງ (820,940 ຄົນ) ແລະ ມີ
ຄວາມໜາແໜນ້ຂອງພົນລະເມືອງສູງທ່ີສຸດ ຄື 180 ຄົນ ຕໍ່ກິໂລຕາແມັດ. ແຂວງເຊກອງ ເປັນແຂວງ 
ທ່ີມີປະຊາກອນໜອ້ຍທ່ີສຸດ, ມີພຽງແຕ່ 113,048 ຄົນ ແລະ ມີຄວາມໜາແໜນ້ຂອງພົນລະເມືອງ ພຽງ 
11 ຄົນ ຕໍ່ກິໂລຕາແມັດ.

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ໄດ້ເປັນນະຄອນຫຼວງ ຂອງປະເທດ ນບັຕັງ້ແຕ່ສະຕະວດັທີ 16. ເຂດພ້ືນທ່ີນະຄອນຫຼວງ
ເປັນທ່ີຕັງ້ຫ້ອງການບໍລຫິານຂອງລດັຖະບານ, ບັນດາສາໍນກັງານສະຖານທດູ ແລະ ສາໍນກັງານຂອງທລຸະກດິ
ທ່ີສໍາຄັນຫຼາຍແຫ່ງ. ເນື່ອງຈາກອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕົວເມືອງສູງ, ພົນລະເມືອງຂອງນະຄອນ
ຫລວງວຽງຈນັໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນຫຼາຍໃນທົດສະວດັທ່ີຜ່ານມາ, ອັດຕາການເພ້ີມຂ້ືນຂອງພົນລະເມືອງສະເລ່ຍ 
ຢູ່ທ່ີ 3.1% ຕໍ່ປີ ລະຫວາ່ງ ປີ 1985 ແລະ ປີ 2005 (JICA, 2011).

ຂອບເຂດຂອງແຂວງ ແລະ ເມືອງ ບ່ໍໄດ້ສອດຄ່ອງກັບລັກຊະນະພູມສັນຖານທໍາມະຊາດ ເຊ່ັນ ແມ່ນ້ໍາ, 
ຫ້ວຍນໍາ້, ສນັພູ, ຮ່ອມພູ ແລະ ອື່ນໆ. ທັງນີ້ ເນື່ອງຈາກ ຂະບວນການກາໍນດົຂອບເຂດຊາຍແດນ ໄດອ້ງີຕາມ
ຫັຼກປະຫວດັຂອງການພົວພັນດາ້ນການປົກຄອງ ກບັ ຫັຼກການບໍລິຫານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຕກົລົງຮ່ວມກນັ 
ລະຫວາ່ງເມືອງ ແລະ ແຂວງ, ແຕ່ບ່ໍໄດ້ແບ່ງຕາມລັກຊະນະທາງພູມສາດ. 
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ແຜນທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫັນ ເສັ້ນທາງເຂ້ົາເຖີງໃນລະດັບບ້ານ ຄຽງຄູ່ກັບ ຂອບເຂດແຂວງ, ຂອບເຂດເມືອງ 
ແລະ ເທດສະບານແຂວງ. ລະອຽດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ເຂດທ່ີມີການເຂ້ົາເຖີງໄດ້ຕະຫຼອດປີ ຄື ເຂດທ່ົງພຽງ 
ລຽບຕາມເຂດຊາຍແດນ ຕດິກບັປະເທດໄທ. ເຖິງວາ່ ຫຼາຍກວ່າ 65 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈາໍນວນບ້ານທັງໝດົ 
ຈະມເີສັນ້ທາງເຂ້ົາເຖີງໄດຕ້ະຫຼອດປ ີກໍຕ່າມ, ແຕຍັ່ງມຫຼີາຍບ້ານ ທ່ີມເີສັນ້ທາງເຂ້ົາເຖີງ ພຽງແຕລ່ະດແູລງ້ 
ແລະ ຍ່ິງໄປກວາ່ນັນ້ ບາງບ້ານກໍ່ບ່ໍມີເສັ້ນທາງເຂ້ົາເຖີງໄດ້ຕະຫຼອດທັງປີເລີຍ.

ສແີດງ ບ່ົງບອກເຖີງເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກກ່ວາມໝູ ່ເຊ່ີງ ສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ພາກເໜອື ແລະ ລຽບຕາມຊາຍແດນ 
ພາກຕາເວນັອອກ, ໃກກ້ບັບັນດາສາຍພູ ແລະ ໂດຍສະເພາະຢູ່ເຂດພູດອຍຂອງແຂວງຜ້ົງສາລ.ີ ເຂດເຫ່ົຼານີ້ 
ຕັ້ງຢູ່ພາກຕາວັນຕົກ ແລະ ພາກຕາວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ ຂອງແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ພາກຕາວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ 
ຂອງແຂວງບ່ໍແກ້ວ, ເຂດພາກໃຕ້ ຂອງແຂວງອດຸມົໄຊ, ເຂດພູດອຍ ຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ, ພາກຕາເວນັ 
ຕົກສ່ຽງເໜອື ຂອງແຂວງຫົວພັນ ແລະ ພາກຕາເວັນອອກຂອງແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ. ເຂດຕາເວັນອອກ 
ຂອງແຂວງຄາໍມວ່ນ, ເຂດຕາເວນັອອກສຽ່ງເໜອື ຂອງແຂວງເຊກອງ ແລະ ເຂດຕາ່ງໆຂອງແຂວງສາລະວນັ 
ທ່ີມເີສັນ້ຊາຍແດນກບັ ຫວຽດນາມ ແລະ ເຂດພາກໃຕ້ຂອງແຂວງຈາໍປາສກັ ການເຂ້ົາເຖີງຍັງມຂ້ໍີຫບູ້ງຍາກ 
ເຊ່ັນກັນ. ລັກຊະນະທາງພູມສາດ ຂອງສະຖານເຫ່ົຼານີ້ ມີຂີດຈໍາກັດ ຕໍ່ກັບການພັດທະນາເຄືອຂ່າຍ 
ເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງທ່ີໝັ້ນຄົງ. ມັນມີຄວາມສໍາຄັນ ທ່ີຈະຕ້ອງກ່າວເຖິງເຂດທ່ີການເຂ້ົາເຖິງ 
ມຂ້ໍີຫຍູງ້ຍາກ ຍ້ອນເຂດດັງ່ກ່າວ ເປັນເຂດພ້ືນທ່ີອະນລຸກັຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ/ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, 
ການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ ຈຶງ່ຖືກຄວບຄມຸຢ່າງເຂ້ັມງວດ. ສີສົ້ມ ສະແດງເຖິງພ້ືນທ່ີ ທ່ີສາມາດ 
ເຂ້ົາເຖິງໄດ້ພຽງແຕ່ໃນລະດແູລ້ງ ເທ່ົານັນ້. ບ້ານທ່ີສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້ບາງລະດກູານ ແມ່ນພົບເຫັນໂດຍ 
ທ່ົວໄປໃນພາກເໜອື ແລະ ພາກຕາເວັນອອກຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຕາມສາຍພູຫຼວງ. ເຂດເຫ່ົຼານີ້ 
ເປັນເຂດຈດຸສຸມຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ເພ່ືອການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ. ສີເຫືຼອງ ເປັນເຂດ
ທ່ີສາມາດເຂ້ົາເຖິງໄດ້ຕະຫຼອດປີ, ສ່ວນໃຫຍ່ ຕັ້ງຢູ່ພາກຕາເວນັຕົກຂອງປະເທດ, ຕາມເສັ້ນທາງຫລວງ 
ແລະລຽບຕາມສາຍແມ່ນ້ໍາຂອງ. ເສັ້ນທາງເຊ່ືອມຕໍ່ໃນເຂດນີ້ ຊ່ວຍອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ 
ການຄາ້ກບັປະເທດເພ່ືອນບ້ານ ຜ່ານການເຊ່ືອມໂຍງເສດຖະກດິ ລະຫວາ່ງ ພາກຕາເວນັອອກ-ຕາເວນັຕກົ 
ແລະ ພາກເໜອື-ໃຕ້.

ພ້ືນທ່ີຫຼາຍກວ່າ 75% ຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນພ້ືນທ່ີພູດອຍ ແລະ ຂ້ອນຂ້າງອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍ 
ແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນນໍາ້ ພ້ອມກບັຫ້ວຍນອ້ຍຫຼາຍສາຍ. ພ້ືນທ່ີ 90% ຂອງປະເທດ ຕັງ້ຢູ່ໃນອ່າງແມ່ນ້ໍາຂອງ 
ແລະ ປະມານ 25% ຂອງອ່າງແມ່ນ້ໍາຂອງ ໄດ້ຢູ່ໃນດິນແດນຂອງ ສປປ ລາວ. (FAO, 2016) 
ອີງໃສ່ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ລະບົບສາຍນ້ໍາລໍາເຊ 
ທ່ີໜາແໜນ້ໃນປະເທດ ກາຍເປັນອປຸະສກັທ່ີສາໍຄນັ ສາໍລບັການພັດທະນາ ເຄອືຂ່າຍເສັນ້ທາງຄມົມະນາຄມົ 
ຂົນສົ່ງ. ນອກຈາກນັນ້, ຄວາມໜາແໜນ້ຂອງປະຊາກອນ ທ່ີຕໍ່າ ແລະ ຄວາມສອກຫີຼກຂອງຫຼາຍໆເຂດ 
ໄດ້ສ້າງຄວາມກັງວນົ ທ່ີສໍາຄັນ ໃຫ້ກັບລັດຖະບານ ເນື່ອງຈາກວາ່ ມັນເປັນອຸປະສັກ ເພ່ືອປັບປຸງປະສິດທິ
ພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງການລົງທຶນໃສ່ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງໃນເຂດເຫ່ົຼານີ້. ຍ້ອນເຫດ ຜົນດັ່ງກ່າວ, 
ເຂດເຫ່ົຼານີ້ ຈຶງ່ຍັງບ່ໍໄດ້ຖືກຈດັເຂ້ົາເປັນບູລມິະສດິທ່ີສໍາຄນັເພ່ືອການພັດທະນາເສດຖະກດິຂອງລັດຖະບານ 
ເທ່ືອ.
 
ເນື່ອງຈາກເກີດໄພທໍາມະຊາດຢູ່ເລື້ອຍໆ ເຊ່ັນໄພນ້ໍາຖ້ວມ, ດີນເຊາະເຈື່ອນ ແລະ ລົມພະຍູ, ການບໍາລງຸ 
ຮັກສາເຄືອຂ່າຍເສັ້ນທາງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດເປັນປົກກະຕິຕະຫຼອດປີ. ເຖີງວ່າຈະມີຄວາມຈໍາເປັນ 
ດັ່ງກ່າວກໍ່ຕາມ, ງບົປະມານການສ້ອມແປງ ຍັງມີຈໍາກັດ, ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາບໍາລຸງຮັກສາ 
ກໍ່ຈາໍກັດເຊ່ັນກັນ. ດັ່ງນັນ້, ໃນໄລຍະເກີດໄພທໍາມະຊາດ, ເສັ້ນທາງຫຼາຍສາຍຖືກຕັດຂາດ, ສ້າງຄວາມທ້າ 
ທາຍໃນການເຂ້ົາໄປໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອ. 

ມນັເປັນສິງ່ສາໍຄນັທ່ີສດຸທ່ີຕ້ອງໄດເ້ນັນ້ວາ່ ແຜນທ່ີນີສ້ະແດງເຖິງຄວາມແຕກຕາ່ງຂອງລະດບັການເຂ້ົາເຖິງເສັນ້
ທາງ, ແຕ່ບ່ໍສາມາດສະແດງເຖີງປະເດນັອ່ືນໆ. ຍົກຕວົຢ່າງ, ຜູ້ທ່ີດາໍລົງຊີວດິຢູ່ຕາມສາຍແມ່ນ້ໍາຂອງ ແລະ 
ບາງສາຂາຂອງມນັ, ອາດຈະໃຊ້ທາງນໍາ້ ເປັນວທີິການຄມົມະນາຄມົຂົນສົງ່ໄດ ້ແລະ ເຂດຊາຍແດນອາດສາ
ມາດເຊ່ືອມຕໍກ່ບັຕະຫຼາດຂອງບັນດາປະເທດໄກຄ້ຽງ ໃນຂະນະທ່ີ ຂ້ອນຂ້າງຖືກຕດັຂາດຈາກການບໍລິການ 
ຕ່າງໆຂອງຕາໜາ່ງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ ແລະ ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງເສດຖະກິດພາຍໃນປະເທດ. 
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ຕະຫຼາດ ແມ່ນ ສະຖານທ່ີ ທ່ີຜົນຜະລິດ ຖືກນໍາເຂ້ົາມາສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ. 
ຢູ່ປະເທດກາໍລງັພັດທະນາ ຕະຫຼາດສາ້ງໂອກາດໃຫ້ການສາ້ງລາຍຮັບ ແລະ ປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການລບົ
ລ້າງຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ຄວາມອຶດຫິວ. ການເຂ້ົາເຖິງຕະຫຼາດທ່ີເໝາະສົມ ເປັນສິ່ງທ່ີສໍາຄັນຍ່ິງ ສໍາລັບ 
ຊາວກະສກິອນ ເພາະວາ່ ຕະຫຼາດໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດເຂ້ົາເຖິງບັນດາປັດໃຈນາໍເຂ້ົາ ແລະ ການບໍລິ 
ການ ທາງກດ້ານກະສິກໍາ ພ້ອມທັງ ລໍາລຽງຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາຂອງພວກເຂົາ ເຖິງຜູ້ຊ້ືທ່ີມີອໍານາດຊ້ື.

ແຜນທ່ີນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຂ້ົາເຖິງຕະຫຼາດ ໃນແງຂ່ອງເວລາທ່ີໃຊ້ໃນການເດີນທາງ. ແຖບສີ 
ທ່ີປ່ຽນຈາກສີຂຽວ ຫາ ສີແດງ ນັ້ນເປັນການຊ້ີບອກໃຫ້ເຫັນເຖິງເວລາຂອງຫານເດີນທາງຈາກ 
ສະຖານທ່ີໃດໜຶງ່ ໄປຫາຕະຫຼາດທ່ີຢູ່ໃກ້ທ່ີສຸດ. ເຂດພ້ືນທ່ີສີຂຽວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຂ້ົາເຖິງຕະຫຼາດ 
ໄດ້ໄວ ແລະ ງາ່ຍດາຍ, ຂະນະທ່ີພ້ືນທ່ີສີແດງ ຄື ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາເຖິງ 10 ຊ່ົວໂມງ ເພ່ືອເຂ້ົາເຖິງຕະຫຼາດທ່ີ
ຢູ່ໃກທ່ີ້ສດຸ. ສະຖານທ່ີຕັງ້ຂອງຕະຫຼາດ ໄດ້ຖືກແບ່ງອອກເປັນສອງປະເພດ ຄ:ື ຕະຫຼາດຖາວອນ (ສເີຫືຼອງ) 
ແລະ ຕະຫຼາດຊ່ົວຄາວ (ສີຟ້າ).

ສ່ວນໃຫ່ຍ ທ່ີຕັ້ງຂອງຕະຫຼາດ ຈະຢູ່ໃນເຂດເທດສະບານແຂວງ, ເທດສະບານເມືອງ, ເຂດທ່ີໃກ້ກັບເສັ້ນ 
ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດາເສັ້ນທາງຫລັກ, ແລະ ເຂດທ່ົງພຽງ, ໂດຍສະເພາະ ໃນເຂດທ່ົງຮາບ 
ລຽບຕາມແຄມແມ່ນໍາ້ຂອງ. ຕະຫຼາດ ມີຄວາມໜາແໜນ້ສູງສຸດ ແມ່ນ ຢູ່ໃນເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. 
ເຂດພູດອຍ ແລະ ເຂດພ້ືນທ່ີ ທ່ີມເີສັນ້ທາງເຂ້ົາເຖິງຈາໍກດັ ເປັນພ້ືນທ່ີສແີດງໃນແຜນທ່ີ, ການເຂ້ົາເຖິງຕະຫຼາດ 
ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ. 

ປະມານ 150 ຫາ 200 ບ້ານ ຕັງ້ຢູ່ໃນເຂດພ້ືນທ່ີ ທ່ີມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການເຂ້ົາເຖິງຕະຫຼາດ, ເຊ່ີງເປັນເຂດພ້ືນທ່ີ 
ທ່ີປະຊາຊົນສ່ວນໃຫ່ຍ ທໍາການຜະລິດກະສິກໍາແບບກູ້ມຕົນເອງ ແລະ ຂາຍຜົນຜະລິດເຂ້ົາຕະຫຼາດ 
ພຽງບາງຄັ້ງຄາວ ເມຶ່ອໃດຜົນຜະລິດຫາກເກີນຄວາມຕ້ອງການເທ່ົານັນ້.
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ແຜນທ່ີນີ້ຊ້ີີໃຫ້ເຫັນ ພ້ືນທ່ີຫັຼກສາມປະເພດທ່ີພົບໃນ ສປປ ລາວ ເຊ່ີງ ໂດຍພ້ືນຖານໄດ້ອີງຕາມຄວາມ 
ຄ້ອຍຊັນຂອງດິນກະສິກໍາ. ພ້ືນທ່ີສີຂຽວ ໝາຍເຖິງເຂດທ່ົງພຽງ, ສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ເລາະລຽບຕາມແຄມ
ແມ່ນໍ້າຂອງ. ພ້ືນທ່ີສີນໍ້າຕານ ເປັນເຂດເນີນສູງ, ສ່ວນໃຫຍ່ກວມເອົາເຂດພາກເໜືອ ແລະ ພາກຕາ 
ເວນັອອກຂອງປະເທດ. ພ້ືນທ່ີສີເຫືຼອງ ເປັນເຂດພູພຽງ ຕັ້ງຢູ່ລະຫວາ່ງ ເຂດເນນີສູງ ແລະ ເຂດທ່ົງພຽງ. 

ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ວາງແຜນການພັດທະນາທ່ີປ່ິນອ້ອມ ສາມປະເພດເຂດພ້ືນທ່ີດິນ ຄື: 
ເຂດທ່ົງພຽງ, ເຂດເນນີສູງ ແລະ ເຂດພູພຽງ. ເຂດທ່ົງພຽງ ເປັນເຂດປູກຝັງທ່ີອາໃສນໍາ້ຝົນ ແລະ/ຫືຼ 
ນໍາ້ຊົນລະປະທານເລາະລຽບຕາມລໍາແມ່ນໍາ້ຂອງ ແລະ ສາຂາຂອງມັນ, ເຊ່ີງສ່ວນໃຫຍ່ ມີການປູກພືດ 
ເພ່ືອການຄ້າເປັນຫັຼກ. ພືດທ່ີປູກທ່ົວໄປບົນພ້ືນທ່ີດິນປະເພດນີ້ ແມ່ນ ເຂ້ົາ, ສາລີ, ມັນຕົ້ນ, ອ້ອຍ, 
ຖ່ົວເຫືຼອງ ແລະ ໝາກກ້ວຍ. ເຂດເນີນສູງ ເປັນເຂດທ່ີມັກພົບເຫັນຢູ່ໃນເຂດພູດອຍ ທາງພາກເໜອື 
ແລະ ພາກຕາເວນັອອກ, ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ປະກອບອາຊີບດ້ວຍການປູກເຂ້ົາໄຮ່ ແບບເລື່ອນລອຍ, 
ແບບປະສົມປະສານກະສິກໍາປ່າໄມ້ ແລະ ການປູກຕົ້ນໄມ້ອຸດສະຫະກໍາ. ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຖືວາ່ 
ວິທີການເຮັດໄຮ່ແບບດັ້ງເດີມ ເປັນການທໍາລາຍສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ, 
ດ້ວຍເຫດນີ້ ຈຶງ່ມີນະໂຍບາຍຈາໍນວນໜຶງ່ ເພຶ່ືອລົບລ້າງການເຮັດໄຮ່ແບບເລື່ອນລອຍ, ໂດຍສົ່ງເສີມການ
ເຮັດໄຮ່ແບບຄົງທ່ີແທນ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນເນື້ອທ່ີໄຮ່ເລ່ືອນລອຍລົງ. ຢາງພາລາໄດ້ຖືກສະເໜີໃຫ້ 
ເປັນທາງເລືອກ ແທນການເຮັດໄຮ່ເລ່ຶອນລອຍ ແລະ ໄດ້ຖືກສົ່ງເສີມຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ແຕ່ຜົນຮັບ 
ຍັງເປັນທ່ີຖົກຖຽງກັນຢູ່. ເຂດພູພຽງ ແລະ ເຂດທ່ີຄວາມຄ້ອຍຊັນ ໄດ້ຖືກນາໍໃຊ້ສ່ວນໃຫຍ່ສໍາລັບການ 
ຜະລິດສາລີ, ໝາກແໜງ່, ກາເຟ ແລະ ຊາ. 

ຍດຸທະສາດການພັດທະນາກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ຮອດ 2025 ແລະ ວໃິສທັດ ຮອດ 2030 ໄດເ້ລງັໃສ່ສົງ່ເສມີ 
ການຜະລດິເປັນສນີຄ້າ ແລະ ເພ້ີມການສົງ່ອອກຜະລິດຕະພັນກະສກິາໍ. ການຜະລິດເຂ້ົາເພ່ືອການສົງ່ອອກ 
ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນເປັນພິເສດຢູ່ເຂດທ່ົງພຽງໃນພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ເຊ່ັນ ຄໍາມ່ວນ, 
ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ ແລະ ຈໍາປາສັກ. ການສົ່ງເສີມປູກກາເຟ ຢູ່ເຂດພູພຽງບໍລະເວນ 
ຢູ່ແຂວງຈາໍປາສັກ, ສາລະວນັ ແລະ ເຊກອງ ໄດ້ຖືກເອົາໃຈໃສ່ ເຊ່ັນກັນ. ບໍລິມາດຂອງການຜະລິດຊາ 
ກໍ່ເພ້ີມຂ້ືນຢ່າງຊັດເຈນ ຢູ່ເຂດເນີນສູງຂອງແຂວງຜ້ົງສາລີ ແລະ ບັນດາເຂດພູພຽງ ຂອງຊຽງຂວາງ. 
ທ້າຍສຸດ, ບໍລິມາດສາລີ ຂະໜາດໃຫຍ່ ທ່ີໄດ້ຜະລິດ ແລະ ໄດ້ສົ່ງອອກຈາກ ບ່ໍແກ້ວ, ອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບູລີ, 
ຊຽງຂວາງ ແລະ ຫົວພັນ ໄປຍັງບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ ໄດກ້າຍເປັນໜຶງ່ໃນຜົນສາໍເລັດຫັຼກຂອງນະໂຍບາຍ
ການຜະລິດເປັນສີນຄ້າ.

ສິງ່ສາໍຄນັ ທ່ີຄວນຄາໍນງຶເຖີງ ຄ ືຂ້ໍຈາໍກດັໃນການຈດັແບ່ງປະເພດໜາ້ດນິ ແມນ່ອີງໃສພ່ຽງແຕຂ້ໍ່ມນູພ້ືນທ່ີ, 
ເພາະວາ່ການນາໍໃຊ້ທ່ີດິນ ແລະ ບູລິມະສິດ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍໃນແຕ່ລະພ້ືນທ່ີຂອງປະເທດ.
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