
1

ການປ່ຽນແປງການນາໍໃຊທ້ດີນິ ແລະການຜະລດິກະສກິາໍ ໃນເຂດການທໍາການ
ຜະລດິສາລ ີທີ່ ແຂວງໄຊຍະບູລ ີແລະ ຊຽງຂວາງ

ສາລະບານ

• ການສໍາຫຼວດ ແລະ ຂໍມູ້ນທີ່ ນໍາໃຊເ້ພື່ ອເຂົາ້ເຖງິ ການ
ປ່ຽນແປງການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ ແລະ ສະພາບຊວິດິການເປັນຢູ່

• ຜນົໄດຮ້ບັ
‐ ການຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງວ່ອງວາຂອງສາລ ີ(ແລະ ການແຕກຕວົ?)
‐ ການປ່ຽນແປງການນາໍໃຊທ້ີ່ ດນິແລະປົກຫຸມ້ຂອງທີ່ ດນິ
‐ ວຖິກີານດໍາລງົຊວີດິ

• ການລວມເອາົຊຸດຂໍມູ້ນເຂົາ້ນາໍກນັ
• ສະຫຸຼບ
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ການສໍາຫຼວດ ແລະ ຊຸດຂໍມູ້ນທີ່ ນາໍໃຊ ້

ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແຂວງຊຽງຂວາງ
ການສໍາຫລວດ ຂໍມ້ນູເສດຖະກດິສງັຄມົ

ຂໍມູ້ນການດໍາລງົຊດີວດິ ແລະ ລະບບົການຜະລດິກະສກິາໍ:
ພນົລະເມອືງ, ທີ່ ຢູ່ອາໄສ ແລະ ເຄື່ ອງມອຸືປະກອນ, ລາຍຮບັ, ກດິຈະກາໍກ່ຽວກບັການຜະລດິກະສກິາໍ ແລະ ນອກການຜະລດິກະສກິາໍ , ອື່ ນໆ.

21 ບາ້ນ
ໃນ ເມອືງບ່ໍແຕນ, ແກ່ນທາ້ວ, ປາກລາຍ ແລະ ທົ່ ງມໄີຊ

8 ບາ້ນ
ໃນເມອືງຄໍາ ແລະ ແລະ ໜອງແຮດ

2000 ກວ່າຕວົຢ່າງ ຄວົເຮອືນ ໃນປີ 2005-2008
630 ຕວົຢ່າງ ຄວົເຮອືນ ໃນປີ 2014 240 ຕວົຢ່າງ ຄວົເຮອືນ ໃນ ປີ 2009 & 2016

ພາບຖ່າຍທາງດາວທຽມ
ການຈາໍແນກາການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິແລະປົກຫຸມ້ຂອງທີ່ ດນິອອກເປັນ 9 ປະເພດ:

ພືນ້ທີ່ ທົ່ ງນາ, ເຂດປູກພດືກະກ າສກິ າ,ປ່າເລາົ, ປ່າເລາົອ່ອນຫຼໄືມພຸ່້ມ, ປ່າຫ່າງແລະຜະສມົ, ປ່າໄມຕ້ບຶ, ສາຍນາໍ◌້, ພືນ້ທີ່ ປຸກສາ້ງ, ເມກ

ເນືອ້ທ ີ242,729 ຮຕ
ກວມເອາົ: ເມອືງບ່ໍແຕນ, ແກ່ນທາ້ວ, ປາກລາຍ 

ເນືອ້ທ ີ50,600 ຮຕ
ກວມເອາົ: ເມອືງຄໍາ ແລະ ແລະ ໜອງແຮດ

ພາບຖ່າຍດາວທຽມ SPOT (ລາຍລະອຽດ 6m) ພາບຖ່າຍດາວທຽມ Landsat (ລາຍລະອຽດ 30m)

ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງສາລ ີໃນສອງເຂດພືນ້ທີ່ ສກຶສາ

• ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງສາລ ີ( ແລະການ
ແຕກຕວົ?)

‐ ການຜະລດິຂະຫຍາຍຕວົໄວ ໃນປີ 2003 
ທີ່ ແຂວງ ໄຊຍບູລ;ີ 2005-2006 ທີ່ ແຂວງ
ຊຽງຂວາງ 

‐ ສງັເກດເຫນັການຜະລດິໄດຫຸຼ້ດລງົຢ່າງຊດັ
ເຈນ ໃນແຂວງໄຊຍບູລ ີແຕ່ປີ 2010 -> 
ປ່ຽນໄປສູ່ການຜະລດິມນັຕົນ້ແລະພດືພນັ
ຢ່າງອື່ ນ ຫຼງັສບິປີຂອງຜະລດິສາລເີປັນ
ຈາໍນວນຫຼວງຫຼາຍ.

• ຕວົຂບັເຄືີອ້ນ ສໍາລບັ ການປ່ຽນແປງ 
ພູມມທີດັ ແລະ ຊວິດິການເປັນຢູ່

ການຜະລດິສາລ ີໃນແຂວງໄຊຍບູລ ີແລະ ຊຽງຂວາງ (1995-2014)

ການຂະຫຍາຍຕວົ

ການແຕກຕວົ?
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ການປ່ຽນແປງການນາໍໃຊທ້ີ່ ດນິແລະປົກຫຸມ້ຂອງທີ່ ດນິ

ເມອືງຄໍາ ແລະໜອງແຮດ, ແຂວງຊຽງຂວາງເມອືງບໍແຕນ, ແກ່ນທາ້ວ & ປາກລາຍ, ແຊວງໄຊຍະບູລີ

2002 2006

2010 2015[1 ] ພືນ້ທີ່  ທົ່ ງນາ

[2] ພືນ້ທີ່ ປູກພດືເນນິສູງ

[4] ພືນ້ທີ່ ປ່າເລາົ

[5] ພືນ້ທີ່ ປ່າຫ່າງ

[6] ພືນ້ທີ່ ປ່າຕບື

[7] ພືນ້ທີ່ ໜອງນ ້າ

[8] ພືນ້ທີ່ ປູກສາ້ງ

[9] ກອ້ນເມກ

ປ່າໄມຫ່້າງແລະ ປ່າໄມຕ້ບຶໄດຖ້ກືທໍາລາຍ (ຫລາຍ
ກວ່າ 30,000 ຮຕ) ແລະ ສວ່ນໃຫ່ຍແມ່ນໄດຖ້ກື
ປ່ຽນໄປເປັນ ພືນ້ທີ່ ປູກພດືກະສກິາໍ (upland 
crops) ປະມານ 96%.

ໂດຍທົ່ ວໄປການທໍາລາຍປ່າໄມແ້ມ່ນສູງຫລາຍໃນ
ສອງເຂດພືນ້ທີ່ ສກຶສາ, ຍກົເວນັນອ້ຍຈາໍນວນເຂດ
ຂອງການເພິ່ ມຂືນ້ຂອງປ່າໄມ.້

ການຫຸຼດລງົຂອງພືນ້ທີ່ ປ່າໄມ ້

ການເພີ່ ມຂືນ້ຂອງພືນ້ທີ່ ປ່າໄມ ້

ແຂວງໄຊຍະບູລ ີ2009-2016 ແຂວງຊຽງຂວາງ 2002-2015

• ການປ່ຽນແປງການປົກຫູມ້ຂອງປ່າໄມ ້ໃນພນືທີ່ ສກຶສາ

ການປ່ຽນແປງການນາໍໃຊທ້ີ່ ດນິແລະປົກຫຸມ້ຂອງທີ່ ດນິ
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ພືນ້ທີ່ ຂອງພືນ້ທີ່ ທົ່ ງນາແມ່ນໄດມ້ກີານຂະຫຍາຍ 
(ຫລາຍກວ່າ 7,000 ຮຕ) ພືນ້ທີ່ ສວ່ນໃຫ່ຍແມ່ນ
ມາຈາກການປ່ຽນຂອງພືນ້ທີ່ ກະສກິາໍເນນິສູງ (81 
%) ແລະ ປ່າໄມຫ່້າງ (14 %) ແລະ ຮອງມາແມ່ນ
ປ່າເລາົ.

ໃນເມອືງຄໍາ, ພືນ້ທີ່ ພືນ້ທີ່ ທົ່ ງນາແມ່ນໄດຫຸຼ້ດລງົ
ແລະປ່ຽນໄປເປັນດນິປະເພດອື່ ນ ໂດຍສະເພາະ
ເຂດທີ່ ຢູ່ຕາມເສັນ້ທາງ (ຜນົກະທບົຂອງການ
ຂະຫຍາຍພືນ້ທີ່ ເຂດໃຈກາງຕວົເມອືງ)

Decreasing paddy

Increasing paddy

ການປ່ຽນແປງການນາໍໃຊທ້ີ່ ດນິແລະປົກຫຸມ້ຂອງທີ່ ດນິ

ແຂວງໄຊຍະບູລີ 2009-2016 ແຂວງຊຽງຂວາງ 2002-2015

• ການປ່ຽນແປງຂອງພືນ້ທີ່ ນາ ໃນພືນ້ທີ່ ສກຶສາ

ຮູບແບບການນາໍໄຊທ້ີ່ ດນິ

ເນືອ້ທີ່ ຂອງການປູກພດືຕ່ໍຄວົເຮອືນ ໃນບ່ໍແຕນ
(2005-2014)

ເນືອ້ທີ່ ຂອງການປູກພດືຕ່ໍຄວົເຮອືນ ໃນແກ່ນທາ້ວ
(2005-2014)

ເນືອ້ທີ່ ຂອງການປູກພດືຕ່ໍຄວົເຮອືນ ໃນປາກລາຍ 
(2005-2014)

ເນືອ້ທີ່ ຂອງການປູກພດືຕ່ໍຄວົເຮອືນ ໃນທົ່ ງມໄີຊ 
(2005-2014)

ເນືອ້ທີ່ ຂອງການປູກພດືຕ່ໍຄວົເຮອືນ ໃນເມອືງຄໍາ
(2005-2015)

ເນືອ້ທີ່ ຂອງການປູກພດືຕ່ໍຄວົເຮອືນ ໃນເມອືງໜອງ
ແຮດ (2005-2014)

• ການຂະຫຍາຍພືນ້ທີ່ ກະສກິາໍ, ການຕວົອີ່ ມຕວົຂອງທີ່ ດນິ ແລະ ຄວາມ
ຫາຼກຫາຼຍຂອງພດືພນັ

‐ ຫຼງັຈາກພນືທີ່ ໄດຂ້ະຫຍາຍຢ່າງວ່ອງໄວ, ການນ າໃຊທ້ີ່ ດນິຂອງຄວົເຮອືນປະກດົ
ວ່າໄດເ້ຂົາ້ເຖງິຈດຸອີ່ ມຕວົ – ກ່ຽວກບັສນັຍາໄດຖ້ກືສງັເກດເຫນັເລກັນອ້ຍ ໃນ
ເມອືງຄໍາ ແລະ ແກ່ນທາ້ວ.

‐ ໃນພືນ້ທີ່ ຜະລດິສາລທີີ່ ເປັນເວລາດນົນານ, ການຕວົອີ່ ມຕວົຂອງທີ່ ດນິແມ່ນ
ຖກືປະກອບດວ້ຍຂະບວນການກະຈາຍຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງພດືພນັ.
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ຮູບແບບການນາໍໃຊທ້ີ່ ດນິ
• ການປ່ຽນແປງທີ່ ສໍາຄນັ ໃນເສດຖະກດິຄວົເຮອືນ

‐ ລາຍໄດຄ້ວົເຮອືນເພີ່ ມຂືນ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ໃນພືນ້ທີ່ ທີ່ ມສີວ່ນຮ່ວມມໄີລຍະບ່ໍດນົ ໃນ
ການຜະລດິສາລ ີຄທືົ່ ງມໄີຊ ແລະ ໜອງແຮດ.

‐ ທາງກງົກນັຂາ້ມ, ລາຍ ໄດຈ້າກການຜະລດິກະສກິາໍຫຸຼດລງົໃນພືນ້ທີ່ ຜະລດິສາລີ
ເປັນເວລາດນົນານ.

‐ ຮູບແບບການກະຈາຍລາຍຮບັທີ່ ຊດັເຈນສາມາດສງັເກດເຫນັໃນພືນ້ທີ່ ສກຶສາທງັ
ໝດົ -> ກດິຈະກາໍນອກຈາກການເຮດັກະສກິາໍ + ການລຽ້ງສດັ

ສະເລ່ຍລາຍຮບັຄວົເຮອືນ ໃນບ່ໍແຕນ 
(2004-2013)

ສະເລ່ຍລາຍຮບັຄວົເຮອືນ ໃນແກ່ນທາ◌້ວ
(2004-2013)

ສະເລຍລາຍຮບັຄວົເຮອືນ ໃນປາກລາຍ
(2004-2013)

ສະເລຍລາຍຮບັຄວົເຮອືນ ໃນທົ່ ງມໄີຊ
(2004-2013)

ສະເລ່ຍລາຍຮບັຄວົເຮອືນ ໃນເມອືງຄໍາ
(2009-2015)

ສະເລ່ຍລາຍຮບັຄວົເຮອືນ ໃນເມອືງໜອງ
ແຮດ (2009-2015)

ຮູບແບບວຖິທີີ່ ຊວິດິການເປັນຢູ່
• ຜນົກະທບົຕ່ໍການຫຼຸດຜ່ອນຂອງຂະຫຍາຍຕວົການປູກສາລຕ່ໍີກບັຄວາມທຸກຍາກ

‐ ຄວາມທຸກຍາກຫຸຼດລງົຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນພືນ້ທີ່  ທີ່ ຫາກໄໍດມ້ສີວ່ນຮ່ວມໃນຂະຫຍາຍຕວົຂອງສາລ ີຄ ືທົ່ ງມໄີຊ ແລະ  ໜ
ອງແຮດ

‐ ໃນໄລຍະປານກາງ, ພືນ້ທີ່ ທີ່ ມສີວ່ນກ່ຽວຂອງກບັການຜະລດິສາລ ີສະແດງຫວົໜ່ວຍຕວົເລກກ່ຽວກບັຄວາມທຸກຍາກ 
ເພີ່ ມຂືນ້ຢ່າງໜາ້ເປັນຫ່ວງ ຄ ືບ່ໍແຕນ, ແກນທາ້ວ ແລະ ປາກລາຍ.

ຫວົໜ່ວຍຄວາມທຸກຍາກໃນແຂວງ ໄຊຍະບູລີ
(2004-2013)

ຫວົໜ່ວຍຄວາມທຸກຍາກໃນແຂວງຊຽງຂວາງ
(2009-2015)

!

! !

!
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ການລວມເອາົຊຸດຂໍມູ້ນເຂົາ້ນາໍກນັ (ກາໍລງັດໍາເນນີ...)

ສອງຕວົຢ່າງ:
1. ການຫຸຼດລງົໃນການເຮດັກະສກິາໍແລະການເພີ່ ມຂືນ້ຂອງປ່າໄມ,້ ເມອືງແກ່ນທາ້ວ 

ແຂວງໄຊຍະບູລ ີ
2. ການຂະຫຍາຍພືນ້ທີ່ ນາ ເມອືງແກ່ນທາ້ວ ແຂວງໄຊຍະບູລ.ີ

1. ການຫຸຼດລງົໃນການເຮດັກະສກິາໍຕາມເສັນ້ທາງເລກ 4, ເມອືງແກ່ນທາ້ວ.

• ການເພີ່ ມຂືນ້ຂອງປ່າໄມ ້ ( pixel ສຂີຽວ) ອອ້ມເຂດ ບາ້ນຫວ້ຍເພດັ
, ຫວ້ຍລອດ

• ແຮງຂບັເຄື່ ອນໂດຍແມ່ນ ຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງການປະກອບ
ອາຊບີ (ອາຊບີນອກຈາກການເຮດັກະສກິາໍ)

ແຫຼ່ ງ ແລະ ລາຍ ໄດສ້ະເລ່ຍຂອງຄວົເຮອືນ ໃນບາ້ນຫວ້ຍເພດັ, ຫວ້ຍລອດ (ບາດ/ ປີ, 2004-2013)

ເພີ່ ມຂຶນ້ຢ່າງແຮງ
ຂອງລາຍໄດນ້ອກກະສກິາໍ

ລຸດລງົຂຶນ້ຢ່າງແຮງຂອງ 
ລາຍໄດຈ້າກກະສກິາໍ
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1. ການຫຸຼດລງົໃນການເຮດັກະສກິາໍຕາມເສັນ້ທາງເລກ 4, ເມອືງແກ່ນທາ້ວ.

• ການເພີ່ ມຂືນ້ຂອງປ່າໄມ ້ ( pixel ສຂີຽວ) ອອ້ມເຂດ ບາ້ນຫວ້ຍເພດັ
, ຫວ້ຍລອດ

• ແຮງຂບັເຄື່ ອນ ໂດຍແມ່ນ ການຂາຍທີ່ ດນິ (ການປ່ຽນແປງເປັນປ່າເລາົ/
ທົ່ ງຫຍາ້ລຽ້ງ).

ການຂາຍທີ່ ດນິບນັທກຶລະຫວ່າງ 2010-2014

% ຂອງຄອບຄວົ
ໄດຂ້າຍບາງທີ່ ດນິ

ຄ່າສະເລຍເນືອ້ທີ່
ດນິທີ່ ຂາຍ (ຮຕ/
ຄອບຄວົ)

ຫວ້ຍເພດັ 10% 2.54

ຫວ້ຍລອດ 10% 1.15

ອງີຕາມອໍານາດການປົກປົກຄອງບາ້ນຫວ້ຍເພດັ
"ຊາວບາ້ນຫຼາຍຄນົໄດຂ້າຍທີ່ ດນິບາງຕອນ ໃນບ່ໍ
ເທົ່ າໃດປີທີ່ ຜ່ານມາ. ປະມານ 10 ຄອບຄວົຂາຍ 17 
ຮຕ ໃນປີ 2015 ແລະ 20 ຄອບຄວົຂາຍ 30 ຮຕ
ໃນປີ 2014 ".

ອງີຕາມອໍານາດການປົກປົກຄອງບາ້ນຫວ້ຍລອດ:
“ນບັຕັງ້ແຕ່ 2013, ທີ່ ດນິປະມານ 80 ຮຕ ໄດຮ້ບັ
ຂາຍ ໂດຍຊາວບາ້ນໃຫແ້ກ່ພ່ໍຄາ້ທີ່ ຮັ່ ງມຜູີທ້ີ່ ໄດປ້ະໄວ ້
ເປັນທົ່ ງຫຍາ້ ເພື່ ອການລຽ້ງສດັ” 

2. ການຂະຫຍາຍພືນ້ທີ່ ທົ່ ງນາ ໃນເຂດຕອນໃຕເ້ມອືງບ່ໍແຕນ

• ການຂະຫຍາຍພືນ້ທີ່ ທົ່ ງນາທີ່  (pixel ສເີຫຼອືງ) ເຂດ ບາ້ນຫນອງ
ຜກັບົງ້, ບາ້ນທານາງ.

• ແຮງຂບັເຄື່ ອນ ໂດຍແມ່ນ ການລງົທນຶໄໝ່ຂອງລາຍຮບັຈາກການປູກ
ພດືເຂດເນນີສູງ ເຂົາ້ໄປໃນການບຸກເບກີທີ່ ດນິນາໃຫມ່.

ພືນ້ທີ່ ປູກສະເລ່ຍທີ່ ດນິນາ
(ຮຕ /ຕວົເຮອືນ, 2005-2014)

2005 2008 2014

ໜອງຜກັບົງ້ 0,73 0,70 0,93

ທານາງ 0,67 0,79 1,01

ລາຍໄດສ້ະເລ່ຍຂອງຄວົ
(ບາດ/ປີ, 2004-2013)

2004 2008 2013

ໜອງຜກັບົງ້ 36 920  78 007  139 122  

ທານາງ 27 100  68 773  128 867  
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ສະຫລຸບ

• ຫຼງັຈາກສບິປີຂອງການຂະຫຍາຍພືນ້ທີ່ ການກະສກິາໍ ແຮງຂບັເຄື່ ອນໂດຍການ
ຂະຫຍາຍຕວົຂອງການຜະລດິສາລຢູ່ີໃນຊຸມປີ 2000...

• ... ພວກເຮາົຍງັສງັເກດເບິ່ ງການປ່ຽນແປງທີ່ ສໍາຄນັໃນພູມມທີດັ ແລະ ຊວີດິການເປັນຢູ່ 
ທາງຕອນໃຕແ້ຂວງໄຊຍະບູລ ີແລະ ຕາເວນັອອກສ່ຽງເໜອື ຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ:

‐ ສບຶຕ່ໍຕດິຕາມການປ່ຽນແປງຂອງປ່າໄມຫ່້າງ ແລະປ່າຕບຶເພື່ ອການຜະລດິກະສກິາໍ ໃນເຂດຫ່າງໄກ
‐ ການປູກພດື/ຄວາມຫຼາກຫາຼຍການດໍາລງົຊວີດິໃນພືນ້ທີ່  ທີ່ ຜະລດິສາລທີີ່ ເປັນເວລາດນົນານ.
‐ ການປຸກເບກີພືນ້ທີ່ ນາໄໝ່ ດວ້ຍພກັດນັການລງົທນຶຂອງລາຍຮບັຈາກສາລີ
‐ ພືນ້ທີ່ ປ່າຟືນ້ຟູ ໃນບ່ອນທີ່ ປະຊາຊນົມດໍີາເນນີກດິຈະກາໍນອກຈາກການເຮດັກະສກິາໍ/ຂາຍທີ່ ດນິ
ຂອງເຂາົເຈ ົາ້

ສະຫລຸບ

• ຮູບແບບບາງສ່ວນຂອງການປ່ຽນແປງທີ່ ເປັນສາເຫດຢ່າງຊດັເຈນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ...

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ
ໃນການນໍາໃຊທ້ີ
ດນິ ລວມທງັ. ການ
ຂະຫຍາຍພືນ້ທີ່ ນາ

ປ່ຽນໄປເຮດັ
ກດິຈະກາໍນອກ

ການເພີ່ ມຂືນ້ຂອງ
ພນືທີ່ ປ່າໄມ ້

(ຂືນ້) ການຟືນ້ຟູ
ດນິ

• ຮູບແບບສງັເກດອື່ ນໆອນັເປັນຫນົທາງບວກເພື່ ອຈະຖກືສາ້ງຂືນ້ໃນການດໍາລງົຊວີດິ
ແລະພູມມທີດັແບບຍນືຍງົຂືນ້ຕີ່ ມ

ການຂະຫຍາຍ
ພືນ້ທີ່ ກະສກິາໍ

ການປ່ຽນແປງ
ປ່າໄມ ້

ການອີ່ ມຕວົຂອງ
ທີ່ ດນິ

ການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິ
ແບບເຂັມ້ຂຸນ້

(ຂືນ້)ການເຊື່ ອມ
ສະພາບຂອງດນິ

ຄວາມທຸກຍາກ


