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ຄໍາຂອບໃຈ
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສປປ ລາວ) ກໍາລັງປະຕິຮູບເສດຖະກິດໄປຕາມທິດເຕີບໂຕສີຂຽວ
ແລະ ຍືນຍົງ. ຊີວະນາໆພັນ ຄືພື້ນຖານສຳຄັນ ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ແລະ ຍຸດທະສາດການເຕີບ
ໂຕສີຂຽວແຫ່ງຊາດ 2019-2030.
ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການປະຕິຮູບເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ໄປຕາມທິດສີຂຽວ, ທະນາຄານໂລກໂດຍຮ່ວມມືກັບ
ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະ ກະຊວງ
ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ເຮັດການປະເມີນ ໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ຕໍ່ກັບຊີວະນາໆພັນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນ
ຂະບວນການວາງແຜນທີ່ກຳລັງດຳເນີນໃນປີ 2019-–2020
ລວມທັງ ການສ້າງແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 9 ຂອງລັດຖະບານ, ແລະ ການປັບປຸງບົດລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງ
ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.
ດັ່ງນັ້ນ, ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ແລະ ຄຽງຄູ່ກັບບົດເອກະສານນະໂຍບາຍແບບກະທັດຮັດ ແມ່ນຜົນງານຂອງແຜນ
ງານທະນາຄານໂລກເພື່ອສ
 ະໜັບສ
 ະໜຸນການເຕີບໂຕສີຂຽວໄລຍະສອງ (P171011). ບັນດາການປະເມີນທີ່ຄຽງຄູ່ກັນ
ນີ້ແມ່ນເນັ້ນໜັກເຖິງບັນດາຫົວຂໍ້ທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບເສດຖະກິດສີຂຽວ ຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນຕົ້ນ (ກ) ການຂະຫຍາຍ
ການລົງທຶນໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ, (ຂ) ບັນດາບູລິມະສິດສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ, (ຄ) ການ
ປະເມີນຄ່າພື້ນທີ່ອະນຸລັກ (ພູມີທັດ), ແລະ (ງ) ການສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ. ຂໍສະແດງຄວາມຂອບ
ໃຈເປັນຢ່າງສູງຕໍ່ ກອງທຶນ ການເຕີບໂຕສີຂຽວຂອງເກົາຫຼີ (Korean Green Growth Trust Fund)
ທີ່ໄດ້ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນ ການຂຽນບົດລາຍງານນີ້ ແລະ ກໍ່ໄດ້ຮັບການປະກອບຕື່ມຈາກງົບປະມານດຳເນີນງານ
ຂອງທະນາຄານໂລກ.
ບົດລາຍງານນີ້ ແລະ ຄຽງຄູ່ກັບບົດເອກະສານດ້ານນະໂຍບາຍ ທີ່ຄັດຕິດມາພ້ອມ ແມ່ນໄດ້ຖືກກະກຽມໂດຍທີມງານ
ຈາກພະແນກໜ່ວຍງານສິ່ງແວດລ້ອມ, ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ແລະ ເສດຖະກິດສີຟ້າຂອງກຸ່ມທະນາຄານໂລກ,
ຊຶ່ງປະກອບມີ ສະຕີເຟັນ ດັນໂຢ (Stephen Danyo), ຫົວໜ້າແຜນ ງານທະນາຄານໂລກຊີ້ນຳການເຕີບໂຕສີຂຽວ,
ແລະ ຈອນ ປາຣ໌ (John Parr), ທີ່ປຶກສາຊີ້ນຳດ້ານວຽກງານອະນຸລັກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ຂອງທະນາ
ຄານໂລກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ.
ບົດລາຍງານ ແລະ ບົດເອກະສານດ້ານນະໂຍບາຍໄດ້ຮັບການກວດກາຢ່າງລະອຽດ ໂດຍພະນັກງານກອງເລຂາກຸ່ມ
ທະນາຄານໂລກ ແລະ ພະນັກງານກອງເລຂາກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ (Global Environment Facility
(GEF)), ຊຶ່ງລວມມີ ອີລີສສັນ ໄຣ (Elisson Wright) (ທະນາຄານໂລກ), ຈອດ ເຮັນຣີ ສະເຕຍເຣັດ ວູດ
(George Henry Stirrett Wood) (ທະນາຄານໂລກ), ແລະ ຮັນນາ ແຟແບງ (Hannah Fairbank)
(ກອງເລຂາ GEF), ຜູ້ທີ່ໃຫ້ຄໍາເຫັນ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະ ທີ່ເປັນຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍ.
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ຄຳຫຍໍ້ | Abbreviations and acronyms

CITES		
DCNEC		
DOFI		

EID
ESIA		
FAO		
FLEGT		
GDP		
GEF		
GOL		
IRRI		
IUCN		
LCD		
Lao-WEN
LECS		
MAF		
MOH		
MONRE
MPI
NAFRI
NBSAP
NBT		
NGO		
NPA		
NSEDP
NTFP		
PES		
PMO		
SEA		
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UNESCO

ສົນທິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍການຄ້າຂາຍ ສັດປ່າ ແລະ ພືດປ່າທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

ກົມຕຳຫຼວດສະກັດກັ້ນຕ້ານອາຊະຍາກຳສິ່ງແວດລ້ອມ

Department of Combating Natural Resources and Environmental Crime

ກົມກວດກາປ່າໄມ້

Department of Forest Inspection

ການເກີດຂື້ນຂອງໂລກຕິດຕໍ່

Emerging Infectious Disease

ການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

Environmental and Social Impact Assessment

ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ

Food and Agriculture Organization

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້

Forest Law Enforcement, Governance and Trade

ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ

Gross Domestic Product

ສະຖາບັນສິ່ງແວດລ້ອມ

Global Environment Facility

ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

Government of Lao PDR

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າສາກົນ

International Rice Research Institute

ອົງການສາກົນເພື່ອການອະນຸລັກທຳມະຊາດ

International Union for Conservation of Nature

ກົມພາສີ

Lao Customs Department

ເຄືອຂ່າຍປະຕິບັດລະບຽບກົດຫມາຍສັດປ່າລາວ

Lao-Wildlife Enforcement Network

ການສໍາຫຼວດລາຍຈ່າຍ ແລະ ການຊົມໃຊ້

Lao Expenditure and Consumption Survey

ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

Ministry of Agriculture and Forestry

ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ

Ministry of Health

ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

Ministry of Natural Resources and Environment

ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

Ministry of Planning and Investment

ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ

National Agriculture and Forestry Research Institute

ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດຳເນີນງານຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ 2016-2025

National Biodiversity Strategy and Action Plan 2016-2025

ການທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ

Nature-based Tourism

ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ

Non-governmental Organization

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ

National Protected Area

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

National Socio-economic Development Plan

ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ

Non-timber Forest Product

ການຈ່າຍການບໍລິການທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ

Payments for Ecosystem Services

ຄຳສັ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

Prime Minister’s Order

ການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດ

Strategic Environmental Assessment

ອົງການສຶກສາວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

ສາລະບານ
ຄໍາຂອບໃຈ
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ບົດສະຫຼບຫຍໍ້
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ພາກສະເໜີ
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ຄວາມສຳຄັນຂອງຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນຂອງ ສປປ ລາວ

6

3

ນະໂຍບາຍສິງ່ ແວດລ້ອມລະດັບຊາດກ່ຽວກັບ ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ສັດປ່າໃນ ສປປ ລາວ

8

4

ຄວາມສໍາຄັນຊີວະນາໆພັນ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນລະດັບສາກົນ

13

4.1 ຄຸນຄ່າທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນຕໍ່ການທ່ອງທ່ຽວ ໃນ ສປປ ລາວ

15

4.2 ຄຸນຄ່າທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນສຳຫລັບບັນດາບ້ານໃນເຂດພື້ນທີ່ພູມມີທັດປ່າໄມ້
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4.3 ຄຸນຄ່າທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນຂອງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ບ້ານ ແລະ ການປູກປ່າໄມ້
ເປັນສິນຄ້າ

5
6
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4.4 ຄຸນຄ່າທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນຂອງລະບົບນິເວດທາງນໍ້າ

19

4.5 ຄຸນຄ່າຊີວະນາໆພັນດ້ານກະສິກໍາ

20

4.6 ຄຸນຄ່າທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນຂອງລະບົບນິເວດໃນຕົວເມືອງ

21

ໄພຂົ່ມຂູ່ຫຼັກຕໍ່ຊີວະນາໆພັນ

22

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ເປັນບູລິມະສິດ

26

6.1 ພື້ນຖານກະຕຸ້ນ: ບູລິມະສິດ ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ການຕະຫຼາດ

26

6.2 ສະຖາບັນ: ບູລິມະສິດສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງ
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ບົດ ສະຫຼບຫຍໍ້
ສປປ ລາວ ແມ່ນຈັດເປັນ 1 ໃນ 10 ເຂດນິເວດທຳມະຊາດທີ່ມີ
ຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງໂລກ ແລະ ເປັນຖິ່ນອາໄສຂອງບັນດາຊະ
ນິດພັນພືດ, ພັນສັດນໍ້າ-ສັດປ່າທີ່ສຳຄັນຫາຍາກ ແລະ ໃກ້ສູນ
ພັນລະດັບໂລກ. ມີ 4 ເຂດນິເວດ ທຳມະຊາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
ລວມມີ: (ກ) ເຂດພູສູງ ພາກເໜືອ, (ຂ) ເຂດສາຍພູຫຼວງ ພູສູງມີມໍລະສຸມ ຝົນຕົກຫຼາຍ, (ຄ) ເຂດພູຫີນປູນພາກກາງ
ແລະ ເຂດທົ່ງພຽງລຽບແມ່ນ້ຳຂອງ. ດ້ວຍຄຸນລັກສະນະດັ່ງກ່າວ
ລວມເຂົ້າກັນນີ້ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ກາຍ ເປັນປະເທດທີ່ມີ
ຄວາມຮັ່ງມີທາງດ້ານຊີ ວະນາໆພັນ ແລະ ມີຄວມຫຼາກຫຼາຍຂອງ
ລະບົບຜະລິດແຫຼ່ງ ອາຫານ ແລະ ຢາປົວພະຍາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ຊັບພະຍາກອນຊີວະນາໆພັນ ຖືວ່າເປັນພື້ນຖານສຳຄັນທີ່ສຸດສຳ
ລັບການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ເພາະວ່າການບໍລິການ
ທາງທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຕ່າງໆທີ່ໄດ້ ຈາກຊີວະນາໆພັນ
ສະໜອງໃຫ້ນັ້ນ ຄືປັດໃຈຕົ້ນຕໍແຫ່ງການ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ,
ການຄໍ້າປະກັນຊີວິດການເປັນ ຢູ່ ແລະ ການຂັບເຄຶ່ອນຮູບແບບ
ພັດທະນາເສດຖະກິດຕາມທິດເຕີບໂຕສີຂຽວ. ພົນລະເມືອງລາວ
ຫຼາຍກວ່າ 840,000 ຄົນອາໄສໃນ 1,200 ບ້ານ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດ
ຫຼື ອ້ອມຮອບຊາຍແດນ ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 23 ແຫ່ງ,
ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍ ຊົນຊາດຊົນເຜົ່າທີ່ເພິງພາອາໄສຊັບພະຍາກອນ
ທຳມະຊາດໃນເຂດປ່າສະຫງວນໃນການດຳລົງຊີວິດ. ແຕ່ໃນຂະ
ນະດຽວກັ ນ ຊີ ວ ະນາໆພັ ນ ຂອງລາວແມ່ ນ ກຳລັ ງ ຕົ ກ ຢູ່ ໃ ນສະພາບ
ວິກິດ. ໄພຂົ່ມຂູ່ຕົ້ນຕໍທີ່ເປັນສາຍເຫດພາໃຫ້ເຊື່ອມຄຸນຄ່າຊີວະ
ນາໆພັນລົງໄປເລື້ອຍໆ ແມ່ນລວມມີ: ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດ, ການຕັດໄມ້ ແລະ ການຄ້າຂາຍສັດປ່າແບບຜິດກົດໝາຍ,
ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຢູ່ໃນ ແລະ ອ້ອມປ່າສະຫງວນ,
ການຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ທຳການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ການຕັ້ງຖິ່ນຖານ
ພູມລຳເນົາເປັນຕົ້ນ. ເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທີຜົນສູງໃນການອະນຸ
ລັກ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊີວະນາໆພັນ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ໄດ້ອອກນິຕິກຳສຳຄັນຫຼາຍສະບັບ ເຊັ່ນ: ຄຳສັ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ເລກທີ 15 (2016), ຄໍາສັ່ງນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 05 (2018)
ແລະ ກົດໝາຍປ່າໄມ້ 2019. ໃນວັນທີ 15 ເດືອນກຸມພາ ປີ 2019
ລັດຖະບານ ປະກາດສ້າງຕັ້ງອຸທິຍານ ແຫ່ງຊາດ 2 ແຫ່ງທຳອິດ
ຂອງປະເທດ ຄື: ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ-ນໍ້າເທີນ ແລະ ອຸທິຍານ
ແຫ່ງຊາດນໍ້າແອດ-ພູເລີຍ ແລະ ຕໍ່ມາໃນເດືອນມັງກອນ ປີ 2020
ລັດຖະບານ ກໍ່ໄດ້ປະກາດສ້າງຕັ້ງເຂດອຸທິຍານແຫ່ງຊາດຫີນໜາມ
ໜໍ່ ແລະ ເຂດ ດັ່ງກ່າວ ກໍ່ແມ່ນໄດ້ຈົດທະບຽນບັນຊີມໍລະດົກໂລກ
ທາງທຳ ມະຊາດແຫ່ງທຳອິດຂອງປະເທດໃນຂະນະນີ້.

ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ແມ່ນກຳລັງຖືກພິຈາລະນາເປັນມໍລະດົກໂລກ
ທາງທຳມະຊາດແຫ່ງທຳອິດຂອງປະເທດ.
ຮູບພາບໂດຍ: Ryan DeBoodt/GIZ.

ການລົ ງ ທຶ ນ ແບບຍື ນ ຍົ ງ ໃນການອະນຸ ລັ ກ ຄຸ ນ ຄ່ າ ຊີ ວ ະນາໆພັ ນ ເຫັ ນ ວ່ າ ສາມາດໃຫ້ ເ ກີ ດ ຜົ ນ
ປະໂຫຍດ, ສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳທີ່ສຳຄັນເທົ່າທຽມກັບອຸດສາຫະ
ກຳຂຸດຄົ້ນ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ. ສປປ ລາວ ມີທ່າແຮງໂດດເດັ່ນສູງຢູ່
ແລ້ວຂອງການເປີ ດ ປະຕູ ສູ່ ກ ານຕະຫຼ າ ດທ່ ອ ງທ່ ຽ ວທຳມະຊາດໃນຂົ ງ ເຂດພູ ມ ມີ ພ າກນີ້.
ການພັ ດ ທະນາການທ່ ອ ງທ່ ຽ ວສາມາດຊ່ ວ ຍການອະນຸ ລັ ກ ໄດ້ ໂ ດຍກົ ງ , ປ້ ອ ງກັ ນ ການ
ເຊື ່ ອ ມໂຊມຂອງທຳມະຊາດ ແລະ ຮັ ກ ສາຄວາມເປັ ນ ເອກະລັ ກ ທີ ່ ສ າມາດເຮັດໃຫ້
ສປປ ລາວ ມີຄວາມພິເສດ, ມີຜົນປະໂຫຍດໃນດ້ານເສດຖະກິດ, ສ້າງອາຊີບທີ່ດີ ແລະ
ຮັກສາທຳມະຊາດໃຫ້ຍືນຍົງຕະຫຼອດໄປ. ນອກຈາກນັ້ນ, ແຫຼ່ງສ້າງລາຍຮັບອື່ນໆທີ່ໄດ້ຈາກ
ຊີວະນາໆພັນຍັງລວມມີ: ແຫຼ່ງປະສົມຢາປົວພະຍາດ, ການຈ່າຍຄ່າບໍລິການທາງທຳມະຊາດ,
ແຫຼ່ງໄມ້ທ່ອນ, ແລະ ແຫຼ່ງອາຫານຕ່າງໆ. ສິ່ງທີ່ສຳຄັນ, 67% ຂອງພົນລະເມືອງລາວໃນ
ທົ່ວປະເທດແມ່ນອາໄສຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຂຶ້ນກັບທຳມະຊາດເພື່ອການດຳລົງຊີວິດຢັ້ງ
ຊີບ, 39% ຂອງລາຍຮັບພວກເຂົາແມ່ນໄດ້ມາຈາກເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ອີກ 90% ຂອງ
1,400 ຊະນິດພັນສັດປ່າແມ່ນນໍາໃຊ້ເປັນແຫຼ່ງໂປຣຕີນ ຫຼື ທາດຊີ້ນຂອງຄົນທ້ອງຖິ່ນ.
ກົດໝາຍປ່າໄມ້ (ປີ 2019) ສົ່ງເສີມ ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຂັ້ນບ້ານຂອງເກືອບທັງໝົດປ່າ
ໄມ້ໃນທົ່ວປະເທດ ດ້ວຍຮູບແບບກະຈາຍອຳນາດຄວາມຮັບຜິດຊອບລົງສູ່ທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍ
ມອບພື້ນທີ່ປ່າໃຫ້ປະຊາຊົນມີສິດນຳໃຊ້ ແລະ ໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນທີ່ອາໄສປ່າໄມ້ໃນການ
ທຳມາຫາກິນເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງຈັດສັນເອງ. ນອກນັ້ນ, ກົດໝາຍ ປ່າໄມ້ ຍັງເນັ້ນໜັກໃສ່ການ
ສົ່ງເສີມການປູກໄມ້ເປັນສິນຄ້າ ຊຶ່ງຜັນຂະຫຍາຍດ້ວຍ ດຳລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີເລກທີ
247, ລົງວັນທີ 20 ເດືອນ ສິງຫາ ປີ 2019.
ການປະຕິຮູບນະໂຍບາຍພັດທະນາປະເທດໄປຕາມທິດເສດຖະກິດສີຂຽວ ທີ່ແນໃສ່ການ
ເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຕາມວິທີທາງທີ່ສົ່ງເສີມຄວາມ
ຍືນຍົງ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ຍົກສູງ ຊີວິດການເປັນຢູ່, ແລະ ປົກປັກຮັກສາຕົ້ນ
ທຶນທາງທຳມະຊາດ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງປະຊາກອນ. ຊີວະນາໆພັນເຫັນວ່າເປັນສິ່ງທີ່
ສຳຄັນຂອງຄວາມຫວັງແຫ່ງການພັດທະນາສີຂຽວດັ່ງທີ່ກຳນົດ ໃນແຜນຍຸດທະສາດການເຕີບ
ໂຕສີຂຽວແຫ່ງຊາດ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8 (2016–
2020), ຊຸດບົດລາຍງານຂອງປະເທດ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ.
ພະຍາດຕິ ດ ຕໍ່ ຈ າກສັ ດ ສູ່ ຄົ ນ ແມ່ ນ ມີ ສ່ ວ ນກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງກັ ບ ການປ່ ຽ ນແປງທາງສິ່ ງ ແວດລ້ ອ ມ
ແລະ ພຶດຕິກຳຂອງຄົນ. ການໄດ້ຮັບພະຍາດຈາກສັດສູ່ຄົນ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕ
 ໍ່ການພັດທະ
ນາເສດຖະກິດແບບເຊື່ອງຊ້ອນ. ການເກີດຂຶ້ນຂອງພະຍາດຕິດຕໍຈ
່ າກສັດສູ່ຄົນກຳລັງເພີ່ມຂຶ້ນ
(ໂດຍສະເພາະແມ່ນພະຍາດທີ່ມາຈາກສັດປ່າ). ພາຍໃນໄລຍະ 20 ປີທີ່ຜ່ານມາ, ປະເທດ ຈີນ,
ສປປ ລາວ ແລະ ກຸ່ມປະເທດອາຊີຕາເວັນອ
 ອກ ໄດ້ພົບກັບການລະບາດຂອງພະຍາດເຊັ່ນ:
ພະຍາດ ຊາຣ໌ (SARS), ໄຂ້ຫວັດນ
 ົກ, (HPAI, H5N1 and H7N9), ການກັບມາລະ
ບາດຂອງພະຍາດໃບໄມ້ໃນເລືອດ (Schistosomiasis), ແລະ ການລະບາດຂອງພະຍາດ
ອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກ ໂຄວິດ-19 (COVID-19) ໃນປີ 2020. ການດຳລົງຊີ
ວິດຂອງມະນຸດແມ່ນຈະໄດ້ມີການສຳພັດກັບສັດປ
 ່າເພີ່ມຂື້ນ ຍ້ອນ 2 ສາເຫດຄື: ການຄ້າ
ສັດປ່າ ແບບຖືກກົດໝາຍ ແລະ ຜິດກົດໝ
 າຍ, ແລະ ການເຊື່ອມໂຊມລົງຂອງທີ່ຢູ່ອາໄສ
ຂອງສັດປ່າ. ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການໄດ້ຮັບເຊື້ອຈາກສັດປ່າ ແລະ
ຜະລິດຕະພັນສັດປ່າ ແມ່ນມີຄ
 ວາມຈຳເປັນຕໍ່ການປ້ອງກັນການເກີດຂື້ນຂອງໂລກຕິດຕໍ່.
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ບົດ ສະຫຼບຫຍໍ້
ບົດລາຍງານທະນາຄານໂລກສະບັບນີ້ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເຂບສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ໜ້າວຽກ ທີ່ຮີບດ່ວນ ເພື່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາ
ໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການນຳໃຊ້ຊັບ ພະຍາກອນຊີວະນາໆພັນຢ່າງຍືນຍົງ ເພື່ອຊ່ວຍຂັບເຄື່ອນການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດສີຂຽວຂອງ ສປປ ລາວ. ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ແນໃສ່ປະກອບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ໃຫ້ແກ່ການ
ກະກຽມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 9 (2021-2025), ບົດລາຍງານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ
ປີ 2020, ແລະ ການສ້າງນະໂຍບາຍ, ການວາງແຜນ ແລະ ການລົງທຶນຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ. ຂໍ້ສະເໜີໜ້າວຽກບູລິມະ
ສິດໃນຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແມ່ນຮວມເຂົ້າກັນເປັນ 3 ໝວດໃຫຍ່ ຄື: (ກ) ດ້ານນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ຕະຫຼາດ; (ຂ) ດ້ານຂໍ້
ມູນຂ່າວສານລວມມີການໂຄສະນາ, ການເຜີຍແຜ່ ແລະ ການສຶກສາ; ແລະ (ຄ) ການລົງທຶນໃ ນດ້ານຄຸນຄ່າຊີວະນາໆພັນ.

ສິ່ງທີ່ເປັນບູລິມະສິດໃນດ້ານ ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ການຕະຫຼາດ
• ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆຄວນຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການແພ່ລາມຂອງພະຍາດຕິດຕໍ່ຈາກສັດສູ່ຄົນ

ເຊັ່ນ: ພະຍາດ ໂຄວິດ-19. ບັນດານິຕິກຳເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະລວມມີ (i) ການເພີ່ມຄວາມພະຍາຍາມໃນການ ປົກປັກຮັກ
ສາພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນດ້ວຍການເຮັດໃຫ້ການບຸກລຸກຂອງມະນຸດຫຼຸດລົງ; (ii) ເສີມສ້າງ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ
ໃນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຕໍ່ການຄ້າສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ, (iii) ສຳຫຼວດຄືນການຄ້າສັດປ່າທີ່ຖືກກົດໝາຍ, (iv) ສ້າງ
ຫຼື ປັບປຸງກົນໄກການຈັດການສັດປ່າ, ການຂົນສົ່ງ, ແລະ ການກັກກັນ, ສູນຂະຫຍາຍພັນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອສັດປ່າ,
ແລະ (v) ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຄວບຄຸມຕະຫຼາດຄວນໄດ້ຮັບການປັບປຸງ.

• ຜັນຂະຫຍາຍດຳລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍປ່າສະຫງວນ ທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັັນຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຂອງລັດຖະບານ
ທີ່ສ້າງເຂດອຸທິຍານແຫ່ງຊາດຂຶ້ນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາປະເພດປ່າສະຫງວນຕາມ ມາດຖານຂອງ ອົງການອະນຸລັກສິ່ງ
ແວດລ້ອມສາກົນ. ລັດຖະບານ ສາມາດພິຈາລະນາສ້າງຕັ້ງ ກົມອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ແລະ ອະນຸລັກສັດປ່າ ໃນກະຊວງ
ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເພື່ອຊ່ວຍຍົກລະດັບ ຈຳນວນພະນັກງານໃຫ້ພຽງພໍກັບລະບົບປ່າສະຫງວນ ແລະ ອຸທິຍາແຫ່ງ
ຊາດທີ່ມີ.

• ກົດລະບຽບ ແລະ ວິທີການສຳປະທານການທ່ອງທ່ຽວໃນປ່າສະຫງວນ ແລະ ເຂດພື້ນທີ່ທຳມະຊາດອື່ນໆ ຄວນຈະ
ໄດ້ກຳນົດບາດກ້າວຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ສ້າງແຮງຈູງໃຈ ເພື່ອການເຮັດທຸລະກິດດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດໃນ
ເຂດປ່າສະຫງວນ.

• ເພື່ອປົກປັກຮັກສາຊີວະນາໆພັນໃນເຂດປ່າຊົມໃຊ້ຂອງບ້ານ

ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນຕໍ່ສະພາບທີ່ຢູ່ອາໄສ
ແລະ ລະບົບນິເວດທຳມະຊາດ, ດຳລັດ ແລະ ວິທີການປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຊາວບ້ານ ຄວນສ້າງຂຶ້ນ ໂດຍ
ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເພື່ອກຳນົດຈະແຈ້ງ ພາລະບົດບາດໃນຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ, ແລະ ເມືອງ ໃນການສົ່ງເສີມ
ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ບ້ານຕາມລະບົບ ກະຈ່າຍອຳນາດສູ່ທ້ອງຖິ່ນ. ຄ້າຍຄືກັນນີ້, ການກຳນົດຈະແຈ້ງດ້ານພາລະບົດ
ບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການຈັດຕັ້ງພາກລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການອະນຸຍາດສຳປະທານການປູກໄມ້
ເປັນສິນຄ້າກໍ່ແມ່ນເປັນສິ່ງສຳຄັນອີກດ້ວຍ.

• ກອບນິ ຕິ ກ ຳການຮ່ ວ ມມື ຂ ອງບັ ນ ດາອົ ງ ການຈັ ດ ຕັ້ ງ ພາກລັ ດ ໃນການບັ ງ ຄັ ບ ໃຊ້ ກົ ດ ໝາຍຄວນຈະຕ້ ອ ງໄດ້ ທົ ບ
ທວນ ແລະ ປັບປຸງຕື່ມ ເພື່ອຊ່ວຍປະຕິບັດຄຳສັ່ງນາຍົກ ເລກທີ 15 ວ່າດ້ວຍ ການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດ
ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ການຂຸດຄົ້ນໄມ້, ການເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດໄມ້, ແລະ ຄຳສັ່ງເລກທີ 05
ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການຄ້າຂາຍສັດປ່າ.

• ການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງບັນດາໂຄງການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນ ແລະ
ອ້ອມຮອບເຂດປ່າສະຫງວນ ແລະ ເຂດອື່ນໆທີ່ຍັງມີຄວາມອຸດົມສົມບູນດ້ານຊີວະນາໆພັນ ຄວນປະຕິບັດຕາມ
ກອບນະໂຍບາຍຂອງປະເທດທີ່ໄດ້ກຳນົດລະອຽດໃນດຳລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີປີ 2019 ກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນ
ກະທົບດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດສະບັບປັບປຸງກໍ່ເຫັນວ່າເປັນ
ເຄື່ອງມືທາງນິຕິກຳທີ່ສຳຄັນໃນຂະນະນີ້ທີ່ເນັ້ນໜັກໃສ່ການແກ້ໄຂຜົນກະທົບ ແລະ ສ້າງໂອກາດຂອງຫຼາຍໂຄງການ:
ຊ່ວຍສ້າງຄວາມສົມດູນການປົກປັກຮັກສາຊີວະນາໆພັນກັບການພັດທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້າ.
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ຊີວະນາໆພັນ ຂອງ ສປປ ລາວ: ບູລິມະສິດເພື່ອການເຕີບໂຕສີຂຽວ

ບູລິມະສິດ ດ້ານການໂຄສະນາ, ການສົ່ງເສີມ ແລະ ການສຶກສາ
• ສືບຕໍ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ໜ່ວຍງານລາດຕະເວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບຸກຄົນທົ່ວໄປກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນລະຫວ່າງການຄ້າ

ສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ການລະບາດຂອງພະຍາດຕິດຕໍ່ຈາກສັດສູ່ຄົນເຊັ່ນ ໂຄວິດ-19, ພ້ອມທັງສະແດງຄວາມ
ຈຳເປັນໃຫ້ຢຸດກິດຈະກຳນີ້ ນັບຕັ້ງແຕ່ດຽວນີ້ເປັນຕົ້ນໄປໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

• ສືບຕໍ່ວຽກງານໂຄສະນາໃນບັນດາບ້ານຕາມເຂດກັນຊົນ ຢູ່ໃນ ແລະ ອ້ອມຮອບເຂດປ່າສະຫງວນ ແລະ ບ້ານອື່ນໆ
ທີ່ຍັງເພິ່ງພາທຳມະຊາດກ່ຽວກັບການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ, ການລະບາດຂອງພະຍາດຕິດຕໍ່ຈາກສັດສູ່ຄົນ ແລະ
ການຄ້າສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ການແກ້ໄຂອີງໃສ່ທຳມະຊາດຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

• ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ໂດຍພະນັກງານປ່າສະຫງວນໃຫ້ແກ່ຄູ່ຮ່ວມງານພາກລັດທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍກ່ຽວຂ້ອງ
ແກ້ໄຂຄະດີປ່າໄມ້ ແລະ ສັດປ່າ.

• ເຊືອ
່ ມໂຍງຊີວະນາໆພັນເຂົາ້ ໃນລະບົບການສຶກສາ ແລະ ການຮຽນຮູ້ ເພືອ
່ ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ ຄວາມສຳຄັນ ຂອງການອະນຸລກ
ັ .
• ສົ່ງເສີມການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຊີວະນາພັນໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆໃນບັນດາສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ລັດ ເຊັ່ນ: ມະຫາ
ວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ.

• ສ້າງຍຸດທະສາດການສຶກສາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ຕໍ່ຍອດຈາກ ວິໃສທັດ ການໂຄສະນາ ແລະ ການ ສຶກສາ ດ້ານສິ່ງແວດ
ລ້ອມ, ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ປີ 2018-2025, ແລະ ແຜນປະຕິບັດ 2018-2020 ສະບັບເລກທີ 6256/ກຊສ
(4 ທັນວາ ປີ 2018).

ບູລິມະສິດ ການລົງທຶນໃນດ້ານຄຸນຄ່າຊີວະນາໆພັນ
• ການລົງທ
 ຶນໃ ສ່ຕຳຫຼວດສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຢຸດການຄ້າສ
 ັດປ
 ່າທ
 ີ່ຜິດ
ກົດໝາຍພາຍໃນປະເທດ ລວມທັງການພິພ
 າກສາຢ່າງຈິງຈັງ.

• ລົງທຶນໃສ່ບັນດາບ້ານທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດກັນຊົນຂອງປ່າສະຫງວນ ຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໂດຍນຳໃຊ້ກອງທຶນ

ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ທຶນໂຄງການພັດທະນາຊົນນະບົດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ໂຄງການນຳໃຊ້ທຶນ
ຮ່ວມອື່ນໆ.

• ລົງທຶນໃສ່ສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງສະຖາບັນໃນດ້ານການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນປ່າສະຫງວນ, ການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນປ່າ
ໄມ້ບ້ານ ແລະ ການຮ່ວມມືຂອງອົງການຈັດຕັ້ງພາກລັດໃນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ.

• ສ້າງສູນລວມໃຈກາງການລົງທຶນແບບມີເປົ້າໝາຍໃນລະດັບຊາດ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງພື້ນທີ່ອະນຸລັກຕ່າງໆ ເຊິ່ງສາມາດໃຫ້
ແນວທາງໃນການຊັງ່ ຊາການຕັດສິນໃຈ ລົງທຶນໃສ່ບນ
ັ ດາໂຄງການຄຸມ
້ ຄອງໃນເຂດພືນ
້ ທີອ
່ ະນຸລກ
ັ ໃຫ້ມປ
ີ ະສິດທິຜນ
ົ ສູງ.

• ການລົງທຶນໃນລະບົບປ່າສະຫງວນ ແລະ ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ສາມາດເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຍືນຍົງໄດ້ຫາກສ້າງໃຫ້ມີແຫຼ່ງ

ລາຍຮັບຫຼາຍໆທາງຢູ່ໃນແຕ່ລະເຂດ ເຊັ່ນ: ສ້າງການອະນຸລັກຮ່ວມກັບພາກສ່ວນເອກະຊົນ ແລະ ສຳປະທານການ
ທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ.

• ສົ່ງເສີມການລົງທຶນປູກໄມ້ເປັນສິນຄ້າແບບຍືນຍົງ ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃນ ພື້ນທີ່ດິນປ່າ ໄມ້ຊຸດໂຊມ
ແລະ ເຂດປ່າອື່ນໆ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ປ່າໄມ້ທໍາມະຊາດ, ປ່າສະຫງວນ ແລະ ສັດປ່າ.

• ສ້າງລະບົບການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນປ່າໄມ້ຂັ້ນບ້ານຢູ່ນອກເຂດປ່າສະຫງວນ ເພື່ອຊ່ວຍສ້າງສາຍສຳພັນທີ່ດີ ໃນທາງປະຕິ
ບັດການຄຸ້ມຄອງ ລະຫວ່າງ ຫ້ອງການຕ່າງໆໃນລະດັບ ແຂວງ ແລະ ເມືອງ ແລະ ບ້ານຕ່າງໆ ໃນການແບ່ງປັນຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບການຄຸ້ມຄອງ, ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ບ້ານ, ແລະ ສົ່ງເສີມຊີວິດ ການເປັນຢູ່ຂອງຊາວບ້ານ ແລະ
ຊັບພະຍາກອນຊີວະນາໆພັນຢ່າງຍືນຍົງ.

• ຮ່ວມກັນປະຕິບັດການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ສະກັດ ກັ້ນການຄ້າຂາຍ
ໄມ້ ແລະ ສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ ເພາະເຫັນວ່າການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າໄມ້ ບ້ານ ແມ່ນເປັນບູລິມະສິດຂອງ
ລັດຖະບານ ນັບແຕ່ອອກຄຳສັ່ງນາຍົກເລກທີ 15, ເລກທີ 05 ແລະ ຮັບຮອງ ກົດໝາຍ ປ່າໄມ້ ປີ 2019.

ຊີວະນາໆພັນ ຂອງ ສປປ ລາວ: ບູລິມະສິດເພື່ອການເຕີບໂຕສີຂຽວ
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ພາກສະເໜີ
1. ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສິ່ງມີຊີວິດ ຄືປັດໃຈສຳຄັນສຳຫລັບສະຫວັດດີການຂອງມວນມະນຸດ.

ການປະກອບສ່ວນຂອງທໍາມະຊາດຕໍ່ກັບມະນຸດ ແລະ ການພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດສ່ວນ ໃຫຍ່ແລ້ວ ແມ່ນ
ບໍ່ສາມາດຖືກທົດແທນໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ແລະ ບາງຢ່າງກໍ່ບໍ່ສາມາດຖືກ ທົດແທນໄດ້ເລີຍ. ສາທາລະນະລັດ
ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນຖິ່ນອາໄສຂອງບາງ ຊະນິດພັນພືດ ແລະ ສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ ທີ່ຍັງມີຄວາມ
ອຸດົມສົມບູນ, ຫາຍາກ ແລະ ມິຄວາມສ່ຽງໃກ້ຈະສູນພັນໃນລະດັບໂລກ. ສປປ ລາວ ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງຂອງ
ຈຸດສຸມແຫຼມອິນໂດຈີນ1 ແລະ ແມ່ນຢູ່ໃນສິບຂົງເຂດທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດດ້ານຊີວະນາໆພັນໃນໂລກ. ສິ່ງທີ່ຊີ
ວະນາໆພັນມອບໃຫ້ອັນນີ້ເປັນສິ່ງຊີ້ຂາດສໍາລັບເສດຖະກິດຂອງລາວ, ຍ້ອນວ່າຊັບສິນ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິ
ການທາງທຳມະຊາດທີ່ເກີດຈາກຄວາມສໍາພັນກັນລະຫວ່າງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ກັບ ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ມັນສະໜອງ ໃຫ້
ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ສຸດໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຮັບປະກັນຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີ. ພົນ
ລະເມືອງລາວ ຫຼາຍກວ່າ 840,000 ຄົນອາໄສໃນ 1,200 ບ້ານ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດ ຫຼື ອ້ອມຮອບຊາຍແດນ
ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 23ແຫ່ງ, ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຊົນຊາດຊົນເຜົ່າ ທີ່ເພິງພາອາໄສຊັບພະຍາກອນ
ທຳມະຊາດໃນເຂດປ່າສະຫງວນໃນການດຳລົງຊີວິດ. ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ແລ້ວ, ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນຈາກການ
ພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງ, ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ແລະ ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດສີຂຽວ, ມັນມີຄວາມຈໍາ
ເປັນທີ່ຊີວະນາໆພັນ ຂອງປະເທດຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຖືກນໍາໃຊ້ແບບຍືນຍົງ. ນອກຈາກນີ້,
ການຈັດສັນຄຸ້ມຄອງທີ່ແທດເໝາະຕໍ່ ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ບັນດາການບໍລິການທີ່ມັນສະໜອງ ໃຫ້ສາມາດຊ່ວຍ
ໃຫ້ປະຊາຊົນປັບຕົວ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາ ກາດ ພ້ອມທັງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ
ຕໍ່ໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງ.

2. ພະຍ າດຕິ ດ ຕໍ່ ຈ າກສັ ດ ສູ່ ຄົ ນ ແ ມ່ ນ ມີ ສ່ ວ ນກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງກັ ບ ກ ານປ່ ຽ ນແ ປງທ າງສິ່ ງ ແ ວດລ້ ອ ມ

ແລະ ພຶດຕິກຳຂອງຄົນ. ການເຊື່ອມໂຊມລົງຂອງທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງສັດປ່າ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນສ
 າເຫັດເຮັດ
ໃຫ້ຄົນໃກ້ສິດກັບສັດທີ່ບໍ່ເຄີຍອາໄສໃກ້ຄົນມາກ່ອນ. ການໄດ້ຮ
 ັບພະຍາດຈາກສັດສູ່ຄົນ ໄດ້ສົ່ງຜ
 ົນກ
 ະ
2
ທົບຕ
 ໍ່ການພັດທ
 ະນາເສດຖະກິດແບບເຊື່ອງຊ້ອນ . ການເກີດຂຶ້ນຂອງພະຍາດຕິດຕໍ່ຈາກສັດສູ່ຄ
 ົນໄດ້ເພີ່ມ
ຂຶ້ນ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນພ
 ະຍາດທີ່ມາຈາກສັດປ່າ). ພາຍໃນໄລຍະ 20 ປີທີ່ຜ່ານມາ, ປະເທດ ຈີນ, ສປປ
ລາວ ແລະ ກຸ່ມປ
 ະເທດອາຊີຕາເວັນອ
 ອກ ໄດ້ພ
 ົບກ
 ັບກ
 ານລະບາດຂອງພະຍາດເຊັ່ນ: ພະຍາດ ຊາຣ໌
(SARS), ໄຂ້ຫ
 ວັດນ
 ົກ, (HPAI, H5N1 and H7N9), ການກັບມາລະບາດຂອງພະຍາດໃບໄມ້
ໃນເລືອດ (Schistosomiasis), ແລະ ການລະບາດຂອງພະຍາດ ອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກ
ໂຄວິດ-19 (COVID-19) ໃນປີ 2020. ການດຳລົງຊີວິດຂອງມະນຸດແມ່ນຈະໄດ້ມີ
 ກ
 ານສຳພັດກ
 ັບສ
 ັດປ່າ
ເພີ່ມຂ
 ື້ນ ຍ້ອນ 2 ສາເຫດຄື: ການຄ້າສັດປ່າ ແບບຖືກກ
 ົດໝ
 າຍ ແລະ ຜິດກ
 ົດໝ
 າຍ, ແລະ ການເຊື່ອມໂຊມ
ລົງຂ
 ອງທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງສັດປ່າ. ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການໄດ້ຮ
 ັບເຊື້ອຈາກສັດປ່າ ແລະ
ຜະລິດຕະພັນສ
 ັດປ່າ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນຕໍ່ກ
 ານປ້ອງກັນກ
 ານເກີດຂື້ນຂອງໂລກຕິດຕໍ່.

1

ໂຄງສ້າງຂອງລະບົ ບ ຊີ ວ ະສາດຂອງ ຈຸ ດ ສຸ ມທາງດ້ ານຊີວະນາໆພັນຂອງແຫຼມ ອິນໂດຈີນໄດ້ຖືກກະກຽມໂດຍກຸ່ມ ຊ່ຽວຊານທີ່ລວມມີ
BirdLife International, Indochina Conservation International-China Program, ສວນ ແລະ ຟາມພຶກສາສາດກາດູຣີ
(Kadoorie Farm and Botanic Garden), ສະຖາບັນສໍາທະນາ (Samdhana Institute) ແລະ ມູນນິທິພັດທະນາສະພາບ
ແວດລ້ອມສີຂຽວຂອງຢຸນນານ (Yunnan Green Environment Development Foundation). 2012.

2

Vidal, John (18 March 2020). “https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/18/tip-of-the-iceberg-is-our-destruction-of-nature-responsible-for-covid-19-aoe ”
The Guardian. “https://www.worldcat.org/title/guardian/oclc/1056142271 ” Retrieved 18 March 2020.
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ຊີວະນາໆພັນ ຂອງ ສປປ ລາວ: ບູລິມະສິດເພື່ອການເຕີບໂຕສີຂຽວ

ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດນາກາຍນ້ຳເທີນກວມເອົາເນື້ອທີ່ຂອງປ່າດົງດິບຊຸ່ມທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງສາຍພູຫຼວງ ແລະ ເປັນເຂດທີ່ມີຊີວະນາໆພັນທີ່
ເປັນເອກະລັກທີ່ສຸດ. ຮູບພາບໂດຍ: Camille Coudrat/ສະມາພັນອະນຸລັກ.

3. ການອະນຸລັກແມ່ນການລົງທຶນໄລຍະຍາວ.

ການລົງທຶນແບບຍືນຍົງໃນການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ
ສາມາດສ້າງກຳໄລໄດ້. ການສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ວຽກເຮັດງານທຳ ອາດສາມາດທຽບເທົ່າກັບ ບັນດາອຸດສາຫະ
ກໍາຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ທຳມະຊາດຕ່າງໆ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ການທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ (Nature-based Tourism3)
ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວແມ່ນພື້ນຖານຂອງການລົງທຶນດ້ານຊີວະນາໆພັນ. ການທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດແມ່ນຂະແໜງ
ການທີ່ປະກອບສ່ວນດ້ານການເງິນທີ່ມີການຕະຫຼາດກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດຕໍ່ກັບບັນດາເຂດປົກປັກຮັກສາ. ທຽບ
ຖານກັບປະເທດໃກ້ຄຽງ, ການທ່ອງທ່ຽວປະກອບສ່ວນຫຼາຍກວ່າ 20% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນ
ພາຍໃນ (GDP) ສຳລັບປະເທດໄທ, ແຕ່ສໍາລັບປະເທດ ສປປ ລາວ ແລ້ວ ແມ່ນພຽງແຕ່ 4% ຂອງ GDP.
ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຊີວະນາໆພັນຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະຍາວ, ການທ່ອງທ່ຽວຕ້ອງຖືກພັດທະນາບົນຫຼັກ
ການທີ່ສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່າ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບທີ່ສາມາດສະໜອງໃຫ້ແກ່ຄວາມພະ ຍາຍາມໃນການອະນຸລັກ. ບັນ
ດາແຫຼ່ງລາຍຮັບອື່ນໆຈາກຊີວະນາໆພັນຍັງສາມາດກວມເອົາ ບັນດາສິດທິບັດຂອງອົງປະກອບດ້າ ນການຢາ,
PES),
ການໃຊ້ຈ່າຍເພື່ອການບໍລິການລະບົບນິເວດ (Payments for Ecosystem Services
ການຂຸດຄົ້ນໄມ້ແບບຍືນຍົງ, ແລະ ອາຫານ. ທະນາຄານໂລກກໍາລັງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ
ຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອທີ່ຈະສ້າງມູນຄ່າສະພາບພູມິປະເທດແບບເສດຖະກິດຊຶ່ງແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງ
ຄວາມພະຍາຍາມກໍານົດທຶນຮອບດ້ານທໍາມະຊາດໃນທົ່ວໂລກ.

4. ໂດຍຮັບຮູ້ເຖິງໂອກາດຄືແນວນີ້, ລັດຖະບານລາວ ກໍາລັງເດີນຕາມເສັ້ນທາງການເຕີບໂຕສີຂຽວ

ຊຶ່ງຄຳນຶງເຖິງຄຸນຄ່າທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ. ບົດລາຍງານນີ້ແມ່ນປະກອບສ່ວນຂໍ້ມູນ ສຳຄັນເຂົ້າໃນ
ຂະບວນການດັ່ງກ່າວ, ພາຍໄຕ້ການກະກຽມໂດຍແຜນງານຂອງທະນາຄານໂລກເພື່ອສະໜັບສະໜຸນການເຕີບ
ໂຕແບບສີຂຽວ ຂອງ ສປປ ລາວ, ເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ສຳຄັນ, ການລົງທຶນ ແລະ ການພັດທະນາຍຸດ
ທະສາດໃນອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ. ການປະຕິຮູບການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດໄປໃນ
ທິດທາງສີຂຽວທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນໃນຂະນະນີ້ແມ່ນແນໃສ່ ເພື່ອການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ຫຼຸດ
ຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຕາມ ວິທີແບບຍືນຍົງທີ່ສ້າງຄວາມທົນທານ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດ
ການເປັນຢູ່, ແລະ ປົກປັກຮັກສາຕົ້ນທຶນທໍາມະຊາດ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີຂອງພົນລະເມືອງ. ຊີວະນາໆພັນ ຖື
ວ່າເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງຄວາມຫວັງແຫ່ງການພັດທະນາສີຂຽວ ດັ່ງທີ່ກຳນົດໃນແຜນຍຸດທະສາດການ
ເຕີບໂຕສີຂຽວແຫ່ງຊາດ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8 , ບັນດາບົດລາຍງານ
ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາຍຸດທະສາດ ຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ. ບົດລາຍງານນີ້ແມ່ນ
ແນໃສ່ການຕີລາຄາຕໍ່ການກະກຽມແຜນແຜນ ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 9 ຂອງລັດ
ຖະບານ; ບົດລາຍງານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງລັດຖະບານ ປີ 2020 ທີ່ຈະມາເຖິງ; ແລະ ການພັດທະນາ
ຍຸດທະສາດຂະແໜງການ, ບັນດາແຜນ ແລະ ການລົງທຶນ.

3

ການທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນແບບຕໍເ່ ນືອ
່ ງຂອງການທ່ອງທ່ຽວ, ຊຶງ່ ບາງອັນກໍເປັນສິງ່ ທີປ
່ າດຖະໜາ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງກວ່າ
ຈໍາພວກອືນ
່ , ລວມທັງການທ່ອງທ່ຽວນິເວດວິທະຍາ. ຜະຫຼດ
ິ ຕະພັນຂອງການທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ ຍັງກວມລວມເອົາມໍລະດົດທາງວັດທະນະທໍາ
ທີກ
່ ຽ່ ວພັນກັບມໍລະດົກທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ປະສົບການຂອງມະນຸດໃນທົວ
່ ພູມປ
ິ ະເທດສາມາດສໍາພັດໄດ້ ແລະ ສໍາພັດບໍໄ່ ດ້.
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2 ຄວາມສຳຄັ ນ ຂອງຊັ ບ ພະຍາກອນທາງ
ດ້ານຊີວະນາໆພັນຂອງ ສປປ ລາວ.
5. ສປປ ລາວ ມີຊີວະນາໆພັນທີ່ມີຄຸນຄ່າສູງ, ຊຶ່ງດ້ວຍປະກອບ 4 ເຂດນິເວດທຳມະຊາດທີ່ມີຈຸດພິເສດ

ດ້ານພູມມີອາກາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຄື: (ກ) ເຂດພູສູງພາກເໜືອ - ສາຍພູທີສະລັບຊັບ ຊ້ອນທີມີພູມອາກາດ
ເຂດຮ້ອນແຫ້ງແລ້ງ (ຂ) ເຂດສາຍພູຫຼວງ - ພູສູງມີມໍລະສຸມຝົນຕົກຫຼາຍ, (ຄ) ເຂດພູຫີນປູນພາກກາງ ແລະ (ງ)
ເຂດທົ່ງພຽງລຽບແມ່ນ້ຳຂອງ - ພື້ນທີ່ທົ່ງພຽງຕາມລຸ່ມແມ່ ນ້ຳຂອງ ແລະ ສາຂາຂອງມັນ ມີພູມອາກາດແບບ
ລົມມໍລະສຸມຮ້ອນ ແລະ ປະລິມານນ້ຳຝົນ ບໍ່ສະໝ່ຳສະໝີ. ບັນດາລັກສະນະພິເສດທີ່ປະກອບກັນເຫຼົ່ານີ້
ເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ເກີດມີຄວາມ ຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ ແລະ ມີລະບົບທີ່ສ້າງຄວາມຫຼາກຫຼາຍ
ໃຫ້ແກ່ ອາຫານ, ຜະລິດຕະພັນທີ່ໃຫ້ເສັ້ນໄຍ ແລະ ຢາປົວພະຍາດ.

6. ສປປ ລາວ ແມ່ນເຮືອນຮັງຂອງຊະນິດພັນພືດ ແລະ ພັນສັດທີ່ອຸດົມສົມບູນ. ໃນບັນດາພືດ

ມີດອກ ປະມານ 8,000 – 11,000 ຊະນິດ, ຫຼາຍຊະນິດແມ່ນຖືໄດ້ວ່າມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານເສດຖະກິດ.
ພືດເຫຼົ່ານີ ້ ໄດ້ ຖ ື ກ ນຳໃຊ້ ເພື ່ ອສະໜອງຄຸນ ປະໂຫຍດທີ່ຫຼາ ກຫຼາ ຍໃຫ້ແ ກ່ຄ ົນ ເຮົາ ຊຶ່ງ ລວມມີຜະລິດ ຕະພັນ
ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ພືດທີ່ເປັນຢາ, ຊະນິດພັນພືດກະສິກຳທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ບັນດາແນວ
ພັນ, ແລະ ພຶດອື່ນໆ. ໃນບັນດາຊະນິດພັນສັດ, ສັດເລືອຄານ ແລະ ສັດເຄິ່ງບົກເຄິ່ງນ້ຳ ແມ່ນມີຢູ່ ລະຫວ່າງ 150
ຫາ 200 ຊະນິດ, ນົກປະມານ 700 ຊະນິດ, ເຈຍປະມານ 90 ຊະນິດ, ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມຂະໜາດໃຫຍ່
ຫຼາຍກວ່າ 100 ຊະນິດ ແລະ ປາປະມານ 500 ຊະນິດ ຊຶ່ງບັນດາຊະນິດພັນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບ ແລະ
ບັນທຶກທາງດ້ານ ວິທະຍາສາດວ່າເປັນຊະນິດພັນທີມີຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຈາກຍຸດທະສາດ
ແລະ ແຜນດຳເນີນງານຊີວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ ປີ 2016-2025 . ຂໍ້ມູນທາງວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບ ຊະນິດ
ພັນສັດທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນກ່ຽວກັບສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ສັດຈຳພວກ
ນົກ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍ່ຍັງມີການຄົ້ນພົບຊະນິດພັນໃໝ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ສ່ວນ ຈຳພວກສັດເລືອຄານ, ແມງໄມ້
ແລະ ສັດເລມແຫ້ນແມ່ນຍັງບໍ່ທັນມີຂໍ້ມູນຫຼາຍ.

7. ການສູນພັນຂອງຊະນິດພັນຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ລະບົບນິ

ເວດທາງທຳມະຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ເອືອຍອີງບັນດາຊະນິດພັນເຫຼົ່ານັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບຈາກເຊື່ອມໂຊມລົງຂອງຊີວະນາໆພັນໃນປະເທດ. ຫຼາຍຊະນິດທີ່ສູນພັນຈາກປະເທດ
ຫຼື ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ ລວມມີສັດຈຳພວກນັກລ່າທີ່ຢູ່ເທິງສຸດຂອງລະບົບຕ່ອງ ໂສ້ອາຫານ
(ເສືອໂຄ່ງ, ເສືອດາວ), ສັດກິນພືດຂະໜາດໃຫຍ່ (ລວມມີ: ເສົາຫຼາ, ງົວແດງ ແລະ ສັດຈຳພວກແຮດ
ກະຊູ້ ສອງຊະນິດ), ແລະ ຊະນິດພັນສັດນໍ້າຂະໜາດໃຫຍ່ (ປາຂ່າ, ປ່າບຶກ). ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີຫຼາຍ
ຊະນິດທີ່ຈຳນວນປະຊາກອນມີການຫຼຸດລົງຢ່າງໜ້າເປັນຫ່ວງ ແລະ ບາງຊະນິດມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະສູນພັນ
ຊຶ່ງມີສາເຫດມາຈາກການຄ້າຂາຍສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ການໃສ່ແຮ້ວຂ້າມຊາຍແດນ ຫຼື ເກີດຈາກການຂຸດ
ຄົ້ນໃນຮູບແບບຕ່າງໆ.

8. ສປປ ລາວ ແມ່ນປະເທດທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊົນຊາດຊົນເຜົ່າຫຼາຍທີ່ສຸດໃນພາກ

ພື້ນນີ້, ໂດຍມີ 49 ຊົນເຜົ່າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການປູກຝັງລ້ຽງສັດ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດຂອງແຕ່ລະຊົນ
ເຜົາ ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍທີ່ສຸດ, ຊຶ່ງມັນເປັນການສ້າງມິຕິທາງດ້ານວັດທະນະທຳທີ່ອຸດົມສົມບູນ
ຕໍ່ກັບຊີວະນາໆພັນກະສິກຳໃນປະເທດ, ໂດຍວັດທະນາທຳອັນນີ້ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີການສຶກສາ
ຫຼື ຖືກບັນທຶກໄວ້ຢ່າງລະອຽດ. ໃນລະດັບໂລກ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊົນຊາດຊົນເຜົ່າ ແລະ ຄວາມ
ຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນແມ່ນມີຄວາມສຳພັນຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ຄວາມຮູ້ດັ້ງເດີມຂອງຄົນທ້ອງ
ຖິ່ນແມ່ນຖືວ່າເປັນຊັບສິນທີ່ສຳຄັນ ໃນການຄຸ້ມຄອງຊີວະນາໆພັນເພື່ອການອະນຸລັກ ແລະ ການນຳໃຊ້ໃຫ້ມີ
ປະສິດຕິຜົນແບບຍືນຍົງ. ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ການສູນເສຍຊະນິດພັນທີ່ຍັງບໍ່ທັນຖືກຄົ້ນພົບອາດກໍ່ໃຫ້
ເກີດຜົນກະທົບທາງເສດຖະກິດໃນອະນາຄົດ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການນຳໃຊ້ໃນທາງເປັນຢາ.
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ຮູບພາບ 1-6. ສະໝຸນໄພທີພ
່ ບ
ົ ເຫັນໃນປ່າທາງພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ.
ຮູບພາບ 7. Amanita pantherine.
ຮູບພາບ 8. Mycoamaranathus cambodgensis.
ຮູບພາບໂດຍ: Christ Flint/TABI.

ຮູບພາບ 9. ກ້ວຍໄມ້, Vanilla aphylla,
ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດພູເຂົາຄວາຍ.
ຮູບພາບໂດຍ: Bertrand Laville.
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3 ນະໂຍບາຍສິງ່ ແວດລ້ອມລະດັບຊາດກ່ຽວກັບ
ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ສັດປ່າໃນ ສປປ ລາວ
9. ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫ່ງຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ເຖິງປີ 2030 (2019) ໄດ້ສະແດງ

ໃຫ້ ເ ຫັ ນ ເຖິ ງ ຮູ ບ ແບບການພັ ດ ທະນາແບບຍື ນ ຍົ ງ ຊຶ່ ງ ໄດ້ ຖື ເ ອົ າ ການທ່ ອ ງທ່ ຽ ວແບບອະນຸ ລັ ກ
ທໍາມະຊາດ, ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ, ແລະ ການພັດທະນາອຸດສະຫະກໍາລຸ່ມແມ່
ນ້ ຳ ເປັ ນ ບູ ລິ ມ ະສິ ດ ເພື່ ອ ເປັ ນ ຕົ ວ ຂັ ບ ເຄື່ ອ ນທີ່ ສໍ າ ຄັ ນ ສໍ າ ລັ ບ ການວາງແຜນພັ ດ ທະນາເສດຖະ
ກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດໄລ ຍະ 5 ປີຕໍ່ຫນ້າ ແລະ ໃນອະນາຄົດ. ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ເນັ້ນໃສ່
ການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ
ຄົມໄລຍະຍາວ ວາງວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ຄຽງຄູ່ກັບຍຸດທະສາດ 10 ປີ (2016 2025) ແລະ ແຜນພັດ
ທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8 (2016 2020) ແລະ ພັດທະນາແຜນ ເສດຖະກິດ-ສັງ
ຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 9 ທີ່ກຳລັງກະກຽມໃນຂະນະນີ້.

10. ສປປ ລາວ ໄດ້ ລ ົ ງ ນາມເຂົ ້ າ ຮ່ ວ ມໃນສົ ນ ທິ ສ ັ ນ ຍາສາກົ ນ ກ່ ຽ ວພັ ນ ກັ ບ ຊີ ວ ະນາໆພັນ.

ສົນທິສັນຍາ ສຳຄັນ ທີ່ ສປປ ລາວເຂົ້າຮ່ວມ ແມ່ນລວມມີ: ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍຊີວະນາໆພັນ (Convention
on Biological Diversity), ແຜນຍຸດທະສາດຊີວະນາໆພັນ 2011 2020 ລວມທັງ ເປົ້າໝາຍຊີວະນາໆ
ພັນ ໄອຈີ (Aichi Biodiversity Targets), ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສາກົນ ວ່າດ້ວຍການຄ້າຂາຍຊະນິດພັນ
ຂອງສັດປ່າ ແລະ ພັນພືດທ່ີ່ໃກ້ຈະສູນພັນລະຫວ່າງຊາດ (Convention International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora-CITES), ແລະ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍດິນທາມ
(Ramsar Convention). ໃນນັ້ນ, ສປປ ລາວ ຍັງໄດ້ລົງນາມເຊັນສົນທິສັນຍາ ນາໂກຍາ, ຂໍ້ຕົກລົງສົນທິສັນ
ຍາກ່ຽວກັບ ແຫລ່ງພັນທຸກໍາພືດ ທີ່ເປັນອາຫານ ແລະ ການກະສິກໍາ, ແຜນດຳເນີນງານຂອງໂລກສຳລັບແຫລ່ງ
ພັນທຸກໍາພືດ ແລະ ສັດ. ສປປ ລາວ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດຢ່າງຈິງຈັງຢູ່ໃນອົງການອາຫານ ແລະ ກະສິກໍາ
(FAO) ກ່ຽວກັບແຫລ່ງພັນທຸກໍາດ້ານທາງອາຫານ ແລະ ກະສິກໍາ ໂດຍການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກກ່ຽວ ກັບການ
ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້, ສັດ, ແລະ ອະນຸຄະນະກໍາມະການ ດ້ານພືດ.

11. ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ສະແດງຄວາມມຸ້ງໝັ້ນສູງ ໃນການຄຸ້ມຄອງຊີວະນາໆ

ພັນແບບຍືນຍົງໃນໄລະຍະຍາວ. ຄວາມມຸ້ງໝັນຂອງລັດຖະບານແມ່ນສຸມໃສ່ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ
ອະນຸລັກປ່າໄມ້ ແລະ ສະກັດກັ້ນການຕັດໄມ້, ການລ່າ ແລະ ຄ້າຂາຍ ສັດນໍ້າ-ສັດປ່າທີ່ກົດໝາຍທີ່ເຫັນຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງກະໂດດຂຶ້ນຢ່າງວອ່ງໄວໃນໄລຍະ 2 ປີ ຫຼັງມານີ້. ການເພີ່ມຄວາມມຸ່ງ ໝັ້ນຂອງລັດຖະບານໄດ້ກໍ່ໃຫ້
ເກີດຜົນມີການປະຕິຮູບດ້ານນິຕິກຳ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂຶ້ນ, ແລະ ນິຕິກໍາຫຼັກໆທີ່ມີຜົນສຳເລັດສູງລວມ
ມີ: (ກ) ຄໍາສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 15 ທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ຄັ້ງວັນທີ 13 ເດືອນ ພືດສະພາ,
2016, (ຂ) ຄໍາສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະ ບັບເລກທີ 05 ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ຄັ້ງວັນທີ 8 ເດືອນ ພືດສະພາ,
2018, ແລະ (ຄ) ກົດໝາຍປ່າໄມ້ສະ ບັບປັບປຸງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ປີ 2019, ເຊັ່ນດຽວກັບກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍນໍ້າ
ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ (2017). ຄໍາສັ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະບັບທີ 15 ໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງເຂັ່ງຄັດໃນການຄຸ້ມ
ຄອງ ແລະ ກວດກາການຕັດໄມ້ທົ່ວປະເທດ. ຄໍາສັ່ງສະບັບນີ້ມີຜົນສູງຢ່າງວອ່ງໄວທົ່ວປະເທດໃນການຢຸດຢັ້ງ
ການເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ທ່ອນທີ່ຜິດກົດໝາຍຈາກ ສປປ ລາວ ຜ່ານໄປຍັງຊາຍແດນສາກົນ. ຄໍາສັ່ງ ນາຍົກລັດຖະມົນ
ຕີສະບັບທີ 05 ໄດ້ປະຕິບັດກວດກາຢ່າງເຂັ້ມງວດການຄຸ້ມຄອງ ສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ ແລະ ພືດປ່າໄກ້ຈະສູນພັນ.
ຄຳສັ່ງນາຍົກ 2 ສະບັບນີ້ ເປັນຂີດໝາຍທີ່ສໍາຄັນເຮັດໃຫ້ກອບນະໂຍ ບາຍເຮັດໃຫ້ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ
ຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ຕົກລົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້
(Forest Law Enforcement, Government and Trade-FLEGT), ແລະ ສົນທິສັນຍາສາກົນ
ວ່າດ້ວຍ ການຄ້າຂາຍຊະນິດພັນສັດ ແລະ ພັນພືດປ່າທ່ີ່ໄກ້ຈະສູນພັນ (CITES). ນິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວພັນທັງສອງສະ
ບັ ບ ນີ້ ຖື ວ່ າ ສົ່ ງ ກະທົ ບ ກະທົ ບ ສູ ງ ທາງດ້ າ ນຈິ ດ ຕະສາດຂອງປະຊາຊົ ນ ທົ່ ວ ປະເທດກ່ ຽ ວກັ ບ ການອະນຸ ລັ ກ
ຊີວະນາໆພັນ. ນອກນັ້ນ, ຍັງເປັນການກະຕຸ້ນຄວາມຄິດແບບໃໝ່ ເພື່ອຍົກລະດັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ
ປ່າ ໄມ້ໃນ ສປປ ລາວໄດ້ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ. ຕົວຢ່າງ, ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຂັ້ນບ້ານທີ່ກຳນົດກົດໝາຍປ່າໄມ້ສະ
ບັບໃໝ່ສາມາດປະກອບສ່ວນໃນທາງບວກເຂົ້າໃນການອະນຸລັກ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊີວະນາໆພັນແບບຍືນຍົງ.
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12. ບາດກ້າວລິເລີ່ມໃໝ່ຂອງການສ້າງຕັ້ງລະບົບອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ.

ລະບົບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ
ຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນຫົວໃຈສຳຄັນຂອງປະເທດທີ່ສຸມຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາຊີວະນາໆ
ພັນເທິງໜ້າດິນ ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 25 ປີຜ່ານມາ. ເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ເດືອນ ຕຸລາ ປີ 1993, ລັດຖະບານໄດ້ສ້າງ
ຕັ້ງລະບົບເຂດພື້ນທີ່ອະນຸລັກຂອງປະເທດ (IUCN4 ປະເພດ VI: ເຂດປ້ອງກັນ) ຫຼື ຖືກເອີ້ນວ່າ ເຂດປ່າ
ສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງເລີ່ມຕົ້ນປະກອບມີ 18 ແຫ່ງ, ແລະ ຮອດປີ 2018 ໄດ້ບັນລຸສ້າງຕັ້ງປ່າສະຫງວນເພີ່ມຂຶ້ນ
ທັງໝົດ 23 ແຫ່ງ, ກວມເອົາ 3.8 ລ້ານເຮັກຕາ ຫຼື 15.1% ຂອງເນື້ຶອທີ່ທົ່ວປະເທດທັງໝົດ ອີງຕາມຂໍ້ມູນ
ຈາກຍຸດ ທະສາດຊີວະນາໆພັນ ແລະ ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ 2016-2025. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງ ຊາດ
23 ແຫ່ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນສູງສຸດພຽງ 5,000 ໂດລາສະລັດ/ແຫ່ງ/ປີ ຈາກລັດຖະບານ,
ເຊິ່ງພາໃຫ້ມີຂີດຈຳກັດໃນຈຳນວນພະນັກງານ ແລະ ໝາກຜົນທີ່ປ
 ະຕິບ
 ັດໄ ດ້ຕາມຈຸດປະສົງຂອງການອະນຸລັກ.
ຍັ ງ ບໍ່ ມີ ກ ານປະເມີ ນ ຄິ ດ ໄລ່ ຕົ ວ ເລກທາງການເງິ ນ ທີ່ ຊັ ດ ເ ຈນວ່ າ ຈະໃຊ້ ເ ງິ ນ ເທົ່ າ ໃດໃນແ ຕ່ ລ ະປີ ຈິ່ ງ ຈະພໍ ສ ຳລັ ບ
ການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນເຂດປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດໃນທົ່ວປະເທດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ. ເພາະສະນັ້ນ, ການຄິດ
ໄລ່ຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາ ທັງລະບົບການຄຸ້ມຄອງແບບມີການຮ່ວມຮັບຮອງນຳໃຊ້ກັນພາຍໃນປະເທດ, ແລະ
ຂະໜາດການພັດທະນາກິດຈະກໍາຊີວິດການເປັນຢູ່ ເພື່ອຮັກສາຄວາມຍືນຍົງຂອງວຽກງານປັບປຸງຊີວິດການ
ເປັນຢູ່ຂອງໝູ່ບ້ານໃນເຂດກັນຊົນ.

13. ຈຸດປະສົງຫລັກໃນການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແມ່ນ:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

ປົ ກ ປັ ກ ຮັກ ສາຊີ ວະນາໆພັ ນທີ ່ ເປັ ນຕົວ ແທນຂອງປະເທດທີ່ມີຄ ຸນ ຄ່າ ສູງ ໃນລະດັບ ສາກົນ , ພາກພື້ນ
ແລະ ລະດັບຊາດ;
ສະໜອງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ສາມາດເອົາມານຳໃຊ້ປະໂຫຍດໃນຂີດຈໍາກັດ ແລະ ລະດັບ
ທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງ, ນັ້ນກໍ່ຄືໃນອັດຕາການເກັບກ່ຽວທີ່ບໍ່ເກີນອັດຕາການຟື້ນຟູຄືນ ໃນໄລຍະຍາວ ເພື່ອ
ຜົນປະໂຫຍດຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ;
ສ້າງໂອກາດໃຫ້ແກ່ການຄົ້ນຄວ້າທາງວິທະຍາສາດ, ການສຶກສາ, ການພັກຜ່ອນ, ແລະ ການ ທ່ອງທ່ຽວ,
ໂດຍທີ່ວ່າກິດຈະກໍາເຫລົ່ານ
 ີ້ ຈະບໍ່ຂັດກັບຈຸດປະສົງທີ່ໄດ້ລະບຸຂ້າງເທິງນັ້ນ;
ການຄວບຄຸມສະພາບແວດລ້ອມທາງຊີວະ-ກາຍະພາບໂດຍທາງທໍາມະຊາດເອງ, ຈະລວມມີ ການຄົງ
ຕົວໂຄງສ້າງຂອງຊັ້ນບັນຍາກາດ ແລະ ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ, ການຮັກສາແຫລ່ງນໍ້າ ແລະ ດິນ, ແລະ
ປ້ອງກັນການເຊາະເຈື່ອນ;
ຮັກສາໄວ້ການບໍລິການທາງທຳມະຊາດ ແລະ ຂະບວນການຂອງລະບົບນິເວດທາງທໍາມະຊາດ, ເຊັ່ນ
ການຄວບຄຸມສັດຕູພືດ, ການປະສົມເກສອນ, ການກະຈາຍເມັດພັນ, ແລະ ການຟື້ນຟູທາງ ທໍາມະຊາດ
ປົກປັກຮັກສາພື້ນທີ່ທາງພູມມີສາດ, ປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທໍາ, ຫລື ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ ສໍາຄັນ; ແລະ
ປົກປັກຮັກສາທິວທັດທີ່ສວຍງາມ.

ກ້ວຍໄມ້ພັນ Luisia filiformis
ພົບເຫັນຢູ່ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ
ພູເຂົາຄວາຍ.
ຮູບພາບໂດຍ: Bertrand
Laville.
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IUCN: International Union for The Conservation of Nature - ອົງການສາກົນເພື່ອການອະນຸລັກທຳມະຊາດ.
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14. ໃນປີ 2018, ລັດຖະບານໄດ້ມອບທັງໝົດລະບົບປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດໃຫ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງໂດຍກົງ
ຂອງກົມປ່າໄມ້, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

15. ໃນວັນທີ 15 ເດືອນ ກຸມພາ ປີ 2019, ລັດຖະບານໄດ້ປະກາດຮັບຮອງເອົາປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ

ບາງແຫ່ງ ຄື: ນາກາຍ-ນໍ້າເທີນ ແລະ ນໍ້າແອດ-ພູເລີຍ ເປັນອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງທໍາອິດ ຂອງ
ສປປ ລາວ, ສອດຄ່ອງກັບປະເພດ II5 ຕາມມາດຖານຈັດປະເພດປ່າສະຫງວນໃນຄູ່ມືຂອງອົງການອະນຸ
ລັກທໍາມະຊາດໂລກ IUCN (Dudley 2008). ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ ເຊິ່ງເປັນຕົວຢ່າງຂອງ
ພູຫີນປູນໃນພູມີພາກອິນໂດຈີນ, ໄດ້ກາຍມາເປັນອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງທີສາມຂອງປະເທດໃນເດືອນ
ມັງກອນ ປີ 2019 ແລະ ຢູ່ໃນບັນຊີຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ
ວັດທະນະທໍາ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNESCO) ຊຶ່ງ ອຸທິຍານຈະກາຍເປັນມໍລະດົກໂລກແຫ່ງທໍາອິດຂອງປະເທດ. ໃນປະຈຸບັນ, ກົມປ່າໄມ້
ກຳລັງດຳເນີນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດເພີ່ມເຕີມອີກ 6 ແຫ່ງ ເພື່ອປະກາດ
ເປັນອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ. ການປະກາດສ້າງຕັ້ງອຸທິຍານຄືເຊັ່ນນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຂອງລັດຖະບານ
ສູງຂຶ້ນ ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ໃນດ້ານປະກອບຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ດ້ານການເງິນ, ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມ
ສຳຄັນຂອງພື້ນທີ່ໃຫ້ເປັນທີ່ດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ແລະ ພາຍໃນປະເທດ.

ປະຊາກອນໂອ່ງ-ມັ່ງຈຳນວນນ້ອຍເຊິ່ງເປັນສັດໃກ້ສູນພັນແມ່ນອາໄສຢູ່ເຂດປ່າໂຄກຢູ່ສະຫວັນນາເຂດ
ຮູບພາບໂດຍ: ໄພວັນ ເພຍປະລັດ
5

ປະເພດ II ປ່າສະຫງວນ (ອຸທຍ
ິ ານແຫ່ງຊ
 າດ) ແມ່ນພື້ນທ
 ີ່ທຳມະຊາດ ຫຼື ໃກ້ຄຽງກັບທຳມະຊາດຂະໜາດໃຫຍ່ ເພື່ອຈຸດປ
 ະສົງປ
 ົກປ້ອງການ
ບໍລກ
ິ ານທາງລະບົບນິເວດຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊິ່ງໃນນັ້ນລວມມີຊວ
ີ ະນາໆພັນ ແລະ ລັກສະນະສະເພາະລະບົບນິເວດຂອງພື້ນທ
 ີ່ດັ່ງກ່າວ ທີ່ເປັນ
ພື້ນຖ
 ານໃຫ້ແກ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ວັດທະນະທຳອັນສອດຄ່ອງກັບຄວາມເຊື່ອ, ວິທະຍາສາດ, ການສຶກສ
 າ, ການພັກຜ່ອນ ແລະ ສ້າງເງື່ອນ
ໄຂໃຫ້ແກ່ການທ່ອງທ່ຽວ.
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ແຜນທີ່ໂດຍ: ຈັນຖະວອນ ພົມພັກດີ
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4 ຄວາມສໍາຄັນຊີວະນາໆພັນ ຂອງ ສປປ ລາວ
ໃນລະດັບສາກົນ
16. ຄຸນຄ່າດ້ານການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນໃນລະດັບສາກົນໄດ້ສັງ
ລວມໃນພາກນີ້.

17. ລະບົບນິເວດປ່າດົງດິບຊື້ນ ແມ່ນຄວາມສຳຄັນສູງທີ່ສຸດ ແລະ ມີຄວາມສຳຄັນທາງດ້ານຊີວະນາໆ ພັນ ແລະ

ຈັດເປັນບູລິມະສິດກ່ອນອື່ນໝົດຂອງບັນດາລະບົບນິເວດປ່າໄມ້ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເພາະ ເຫດຜົນ ຄື: (ກ) ຍ້ອນວ່າ
ລະບົບນິເວດປ່າດົງດິບຊື້ນ ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຊີວະນາໆພັນທີ່ມີລັກສະນະພິເສດ, ກວມ
ເອົາສັດສ່ວນສູງຂອງກຸ່ມພັນພືດ ແລະ ສັດປ່າທີ່ແຕກ ຕ່າງຈາກໝູ່; (ຂ) ລະບົບນິເວດປ່າດົງດິບທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມ
ຊື່ນແມ່ນມີໜ້ອຍຢູ່ໃນ ໂລກ; (ຄ) ສປປ ລາວ ກວມເອົາສັດສ່ວນທີ່ສຳຄັນສູງຫຼາຍຂອງຂົງເຂດປ່າດົງດິບຊື້ນ
ທີ່ມີໃນໂລກ (ມີພຽງແຕ່ ສສ ຫວຽດນາມ ທີ່ມີສັດສ່ວນປ່າໄມ້ປະເພດນີ້); (ງ) ລະບົບປ່າດົງດິບທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່
ນແມ່ນກຳລັງຢູພ
່ າຍໃຕ້ໄພການຄຸກຄາມຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການໄສ່ແຮ້ວລ່າສັດປ່າທີ່ອາໄສຕາມໜ້າ
ດິນນັ້ນເອງ.

18. ປ່າດົງດິບຊື້ນຢູ່ລຽບຕາມສາຍພູຫຼວງ ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍລະດັບໂລກສໍາລັບການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນທີ່ພົບ

ເຫັນໃນລະບົບນິເວດປະເພດນີ້, ເຊິ່ງມີສະເພາະແຕ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນໃນທົ່ວໂລກນີ້.
ສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງປ່າດົງດິບຊື້ນໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນປ່າຕົ້ນນໍ້າ ຂອງສາຍ ນໍ້າຈັດ ແລະ ນໍ້າປັນ. ເຂດດັ່ງກ່າວ
ມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບການອະນຸລັກປ່າດົງດິບຊື້ນໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຊຶ່ງບໍ່ສາມາດຫາແທນໄດ້ໃນແຫ່ງໃດອີກ.
ສ່ວນວ່າປ່າດົງດິບຊື້ນໃນເຂດອື່ນໆ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນ ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ-ນໍ້າເທີນ, ປ່າສະ
ຫງວນແຂວງຂຸນເຊ-ໜອງມ້າ, ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດເຊຊັບ, ເຂດພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ແຂວງເຊກອງໄປທາງທິດໃຕ້ຂອງ
ປ່າປ້ອງກັນເຊຊັບ. ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້, ບໍ່ມີປ່າສະຫງວນແຫ່ງໃດຢູ່ລຽບຕາມ ສາຍພູຫຼວງ ໄດ້ຮັບການປະເມີນ
ຫລື ສະເໜີຊື່ເຂົ້າເປັນມໍລະດົກໂລກທາງທໍາມະຊາດ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນເປັນໂອກາດດີທີ່ຈະກຳນົດ ແລະ ສະເໜີຮັບຮອງ
ເອົາເປັນເຂດມໍລະດົກໂລກທາງທໍາມະຊາດຫຼາຍໆເຂດເປັນຕາມລຳດັບ (World Heritage Centre 2017).

19. ເຂດປ່າພູຫີນປູນອິນໂດຈີນ. ຖືໄດ້ວ່າເປັນລະບົບນິເວດທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນສູງສຸດເປັນ

ອັນດັບສອງຂອງໂລກ ຊຶ່ງໃນ ສປປ ລາວ ກໍ່ມີພູຫີນປູນຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ຢູ່ພາກກາງຂອງປະເທດ, ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ ແລະ ພູຫີນປູນ. ລັກສະນະຫີນປູນທີ່ແຫ້ງແລ້ງກວ່າທາງທິດຕາເວັນ
ຕົກແມ່ນມີລັກສະນະທາງດ້ານນິເວດວິທະຍາທີ່ແຕກ ຕ່າງຈາກລັກສະນະຫີນປູນທາງທິດຕາເວັນອອກທີ່ມີລັກ
ສະນະປຽກຊຸ່ມຫຼາຍກວ່າ. ພື້ນທີ່ທາງພູມມີສາດຂອງປ່າຫີນປູນທີ່ມີລັກສະນະບໍ່ລຽບນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ປ່າສະຫງວນ
2 ແຫ່ງນີ້ ມີລະດັບການປົກປ້ອງຕົນເອງໄດ້ລະດັບໃດໜຶ່ງ, ຊຶ່ງສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ການ
ຄຸ້ມຄອງລະບົ ບນິ ເວດວິ ທະຍາຂອງເຂດປ່າ ສະຫງວນສອງແຫ່ງ ນີ້ ຖືກຈັດ ຢູ່ໃນບຸລ ິມະສິດ ຕໍ່າ ກວ່າ ລະບົບນິ
ເວດວິທະຍາປ່າໄມ້ປະເພດອື່ນໆ. ໄພຂົ່ມຂູ່ຫລັກທີ່ມີຕໍ່ລະບົບນິເວດນີ້ແມ່ນມາຈາກການລະເບີດຫີນເພື່ອຂຸດ
ຄົ້ນທາດຫີນປູນ, ຊຶ່ງເປັນກິດຈະກຳທີ່ແຜ່ຫຼາຍທົ່ວໄປຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດພູຫີນປູນ.

20. ປ່າໄມ້ເຂດພູສູງ. ລະບົບນິເວດປ່າໄມ້ ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດເປັນອັນດັບສາມແມ່ນບັນດາປ່າໄມ້ເຂດພູສູງ

ທີ່ພົບເຫັນຢູ່ຕາມເຂດສາຍພູຫຼວງຕອນເທິງ. ລະບົບນິເວດເຂດນີ້ ຖືກຈັດບູລິມະສິດຕໍ່ຳກວ່າ ຍ້ອນວ່າໄພ
ຂົ່ມຂູ ່ ຕໍ ່ ຊີ ວະນາໆພັ ນ ເຊັ ່ ນ: ການໃສ່ແ ຮ້ວ ມີລ ະດັບ ທີ່ຕໍ່າ ກວ່າ , ແຕ່ຄ ວາມສຳຄັນ ທາງດ້າ ນການອະນຸລ ັກຊີ
ວະນາໆພັນຢູ່ໃນລະດັບໂລກຂອງມັນນັ້ນພັດສູງຫຼາຍເນື່ອງຈາກວ່າມີຊະນິດພັນພືດ ແລະ ສັດປ່າປະຈຳຖິ່ນ
ທີ່ມີອານາເຂດຈຳກັດຢູ່ສະເພາະໃນປ່າໄມ້ພູສູງເລົ່ານັ້ນ.
ເຂດພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ພູສູງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນ
ບັນດາປ່າໄມ້ຢູ່ເຂດ ຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ ຢູ່ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແລະ ພື້ນທີ່ປາໄມ້ທີ່ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງ
ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ເຊຊັບ ຢູ່ແຂວງເຊກອງ.

ຊີວະນາໆພັນ ຂອງ ສປປ ລາວ: ບູລິມະສິດເພື່ອການເຕີບໂຕສີຂຽວ

13

ພູສາມສຸມ (2,640 ແມັດ) ແມ່ນພູທີ່ສູງອັນດັບ 3 ຂອງປະເທດ ທີ່ເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງຊີວະນາໆພັນທີ່ອາໄສຢູ່ຕາມພູສູງ.
ຮູບພາບໂດຍ: John Parr.

14

ຊີວະນາໆພັນ ຂອງ ສປປ ລາວ: ບູລິມະສິດເພື່ອການເຕີບໂຕສີຂຽວ

21. ດິນບໍລິເວນນ້ຳທີ່ສຳຄັນ. ສປປ ລາວ ໄດ້ກຳນົດເອົາສອງເຂດທີ່ເປັນດິນບໍລິເວນນ້ຳທີ່ມີຄວາມສຳຄັນໃນ

ລະດັບສາກົນ (ເຂດຣາມຊາ) ໃນປີ 2010. ບຶງຄຽດໂງ້ງຢູ່ແຂວງຈຳປ່າສັກທີ່ມີເນື້ອທີ່ກວມເອົາ 2,360 ຮຕ
ແລະ ສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນນອນຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ເຊປຽນ ແລະ ດົງຫົວສາວ. ເຂດພື້ນດິນບໍລິເວນນ້ຳ
ທີ່ສຳຄັນລວມມີທັງເຂດໜອງນ້ຳ, ທະເລສາບ, ໜອງ ບຶງຕ່າງໆ ແລະ ເປັນພຽງສະຖານທີ່ແຫ່ງດຽວໃນ ສປປ
ລາວ ເທົ່ານັ້ນທີ່ພົບວ່າມີຂີ້ສະໜົມທີ່ເກີດຈາກການທັບຖົມກັນຂອງຊາກສັດ, ຕົ້ນໄມ້ ແລະ ພືດຕ່າງໆເປັນ
ເວລາອັນຍາວນານຫຼາຍສັດຕະວັດ (peatland). ອີກແຫ່ງໜຶ່ງ ແມ່ນເຂດພື້ນທີ່ດິນບໍລິເວນນ້ຳຢູ່ໃນເຂດເຊ
ຈຳພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ມີເນື້ອທີ່ກວມເອົາ 12,400 ຮຕ ທີ່ເປັນໜອງບຶງ, ໜອງນ້ຳ ແລະ ປ່າໄມ້ພື້ນ
ທີ່ດິນບໍລິເວນນ້ຳທີ່ຖືກນ້ຳຖ້ວມ, ເຂດຜືນດິນບໍລິເວນນໍ້າແຫ່ງນີ້ ເປັນຕົວຢ່າງອັນໂດດເດັ່ນແຫ່ງໜຶ່ງຂອງແມ່ນ້ຳ
ທີ່ເປັນທະເລສາບ, ໜອງນໍ້າຂັງທີ່ເລິກຫຼາຍໆສາຍທີ່ມີລັກສະນະຄົດໂຄ້ງ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກກະແສນໍ້າສາຍຫລັກ
ຕັດຜ່ານໃນອາດີດທີ່ຕັດຜ່ານປາຍແຄບ ແລະ ບໍ່ໄຫຼຜ່ານຮອບວົງໂຄ້ງ ອີກຕໍ່ໄປ, ຊຶ່ງ ປົກຄຸມດ້ວຍບັນ ດາວັດສະ
ພືດທີ່ເປັນແຜ່ນຟູເທິງໜ້ານໍ້າທີ່ໜາແໜ້ນ ແລະ ຫາຍາກໃນ ສປປ ລາວ. ມັນເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງປະຊາກອນ
ຂອງແຂ້ພັນນໍ້າຈືດພັນພື້ນເມືອງ (Crocodylus siamensis) ທີ່ຫາຍາກ ມີຄວາມສ່ຽງໃກ້ສູນພັນ ແລະ
ຈຳນວນປະຊາກອນຫຼາຍ ສຸດກ່ອນເຂດອື່ນໆໃນປະເທດ.

22. ການພັດທະນາ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງລະບົບອຸທິຍານແຫ່ງຊາດທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາແມ່ນຂຶ້ນກັບ

ຄຸນຄ່າທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະ ຄວາມສາມາດສົ່ງເສີມພັດທະນາການ
ທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ. ສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະຕ້ອງຄິດໄວ້ກ່ອນກໍ່ຄືວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າການທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ
ສາມາດ ເປັນແຫລ່ງລາຍຮັບສຳຄັນກັບເຂດອຸທິຍານແຫ່ງຊາດທີ່ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນມາກໍ່ຕາມ, ແຕ່ປົກກະຕິແລ້ວ
ມັນກໍ່ຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍທີ່ຈະສ້າງທຶນຮອນໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ກິດຈະກຳຕ່າງໆໃນປ່າສະຫງວນໄດ້ໝົດ. ສິ່ງທີ່ໂຊກດີກໍ່ຄືວ່າ ເຂດພູມມີທັດ ຫຼື ເຂດພື້ນທີ່ອະນຸລັກຍັງມີຊີວະ
ນາໆພັນທີ່ໂດດເດັ່ນຢູ່ເຂດພາກກາງ ສປປ ລາວ, ຊຶ່ງຈະກາຍເປັນພື້ນຖານສຳຄັນ ທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ
ການທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດໃນປະເທດ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ, ແຂວງຄຳມ່ວນທີ່ປະກອບມີເອກະລັກທີ່ເປັນຕົວ
ແທນທີ່ ດີ ທີ່ ສຸ ດ ຂອງບັ ນ ດາປະເພດປ່ າ ໄມ້ ປ ະເພດປ່ າ ດົ ງ ດິ ບ ຊີ້ ນ ພ້ ອ ມທັ ງ ເອກະລັ ກ ທີ່ ເ ປັ ນ ຕົ ວ ແທນປ່ າ ຫີ ນ ປູ ນ
ອິນໂດຈີນອີກດ້ວຍ.

4.1 ຄຸນຄ່າທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນຕໍ່ການທ່ອງທ່ຽວ ໃນ ສປປ ລາວ
23. ສປປ ລາວ ມີທ່າແຮງທີ່ຈະສົ່ງເສີມເສດຖະກິດຕາມທິດສີຂຽວທີ່ສາມາດສ້າງວຽກເຮັດງານ

ທຳໂດຍການລົງທຶນໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການທ່ອງທ່ຽວທຳມະ
ຊາດ. ການທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດໃນ ສປປ ລາວ ຂະຫຍາຍຕົວ ຈາກ 4.2% ຂອງລາຍຮັບ GDP ໃນປີ
2018 ແລະ ສ້າງອາຊີບງານທຳ 3.5% ຂອງອັດຕາສະເລ່ຍລະດັບໂລກ 10.4% ຂອງລາຍ ຮັບ GDP.
ນັກທ່ອງ ທ່ຽວຕ່າງຊາດ (ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ) ຄົ້ນຫາປະສົບການສຳພັດກັບທຳມະຊາດແບບດັ້ງເດີມ,
ສັດປ່າທີ່ເປັນເອກະລັກ, ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງຄົນທ້ອງຖິ່ນ. ຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີຂອງ ສປປ ລາວ ຫຼາຍກວ່າ
ເຄິ່ງແມ່ນມີຕົ້ນທຶນຈາກທຳມະຊາດ, ຊຶ່ງມັນໄດ້ສ້າງຂໍ້ໄດ້ປຽບທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ຈຸດພິເສດທາງພູມີປະເທດ, ສັດປ່າ ແລະ ປະຊາຊົນອາໄສຢູ່ທ້ອງຖິ່ນດັ່ງກ່າວ. ຄຸນລັກສະນະພິເສດທີ່ວ່ານີ້
ຄືວ່າ: ປະເທດຍັງມີສື່ສຽງດ້ານຊິວະນາໆພັນທີ່ມີຄວາມສຳຄັນໃນລະດັບໂລກ ແລະ ມີອັດຕາການປົກຫຸ້ມຂອງ
ປ່າໄມ້ທີ່ກວມເອົາ 58 % ຂອງເນື້ອທີ່ທັງໝົດຂອງປະເທດ. ລະບົບນິເວດທາງທຳມະຊາດທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ
ສປປ ລາວ ແມ່ນຊີວະນາໆພັນທີ່ມີຄວາມສຳຄັນລະດັບໂລກ, ບັນດາຖ້ຳທີ່ມີຄວາມສວຍງາມ, ແມ່ນ້ຳລຳເຊ
ແລະ ນ້ຳຕົກຕາດຕ່າງໆ. ໃນເມື່ອຫາກມີການລົງທຶນທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເໝາະສົມຊັບສົມບັດເຫຼົ່ານີ້ກໍ່ຈະສາມາດ
ຖືກນຳໃຊ້ມາ ເພື່ອເສິມສ້າງໂອກາດໃນການລົງທຶນທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງການທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ ແລະ
ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດຕາມທິດສີຂຽວ (WBG and GOL 2019b).
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ການທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດທີ່ສວຍງາມໃນເຂດພູຫີນປູນຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນ
ຮູບພາບໂດຍ: Green Discovery Laos.

24. ປະຕູການທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີຕະຫຼາດໃນລະດັບພູມີພາກຂະໜາດ

ໃຫຍ່ ເປັນທີ່ຮອງຮັບ. ໃນປີ 2018, ການເດີນທາງມາທ່ອງທ່ຽວໃນຂົງເຂດອາຊີແມ່ນຂະຫຍາຍຕົວ 8%
ຊຶ່ ງ ຖື ວ່ າ ເປັ ນ ການເພີ່ ມ ຂຶ້ ນ ທີ່ ສູ ງ ເມື່ ອ ປຽບທຽບໃສ່ ອັ ດ ຕາການຂະຫຍາຍຕົ ວ ສະເລັ່ ຍ ຂອງໂລກທີ່ ໃ ນ
ສັດສ່ວນ 6%, ໃນຂະນະທີ່ການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ພາຍໃນອາຊີດ້ວຍກັນເອງ ກໍ່ຂະຫຍາຍ ຕົວຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າ 10%. ປະ
ເທດຈີນເປັນປັດໃຈສຳຄັນຂອງການຂະຫຍາຍຕົວໃນຂົງເຂດພາກພື້ນນີ້ (+13%) ແລະ ຍັງຖືກຄາດການໄວ້
ວ່າປະເທດຈີນຈະສືບຕໍ່ເປັນຜູ້ທີ່ມີບົດບາດສຳຄັນໃຫ້ແກ່ການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປ ລາວ ເມື່ອຫາກມີການ
ເປີດເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ໃນປິ 2021. ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນຄົນໄທ ຍັງສືບຕໍ່ເປັນຕະຫຼາດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ
ໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດານໍ້າຕົກຕາດທີ່ມີຄວາມສວຍສົດງົດງາມຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງປະ
ເທດ. ຕະຫຼາດມາເລເຊຍ ແມ່ນຖືໄດ້ວ່າເປັນທ່າແຮງ ໃນອະນາຄົດ, ດ້ວຍການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຖ້ຽວບິນ ແລະ
ການເຊື່ອມຕໍ່ກັນດ້ວຍເສັ້ນທາງລົດໄຟ. ຕະຫຼາດທີ່ແນ່ໃສ່ຄົນຮຸ້ນໃໝ່ມີສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ ໂລກ 40 %
ແລະ ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດສະເລ່ຍແມ່ນ ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນຜູ້ຍິງ, ແມ່ນຕະຫຼາດ ອີກແຫ່ງໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນທັງ
ໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ໃນລະ ດັບໂລກ. ສປປ ລາວ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງວົງຈອນທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໃນ
ພາກພື້ນແຫ່ງໜຶ່ງເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ແລະ ບັນດາຕະຫຼາດໃນພາກພື້ນນັ້ນສາມາດສະໜອງຄວາມຍືນຍົງ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດໃນໄລຍະຍາວດ້ວຍລາຍຮັບຕ່າງໆໃນພາກພື້ນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ (WBG and GOL 2019b).

25. ເພື່ອໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວສ້າງກຳໄລໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດຂອງລາວ,

ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳທີ່ດີ
ແລະ ປົກປັກຮັກສາທຳມະຊາດ, ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຈະຕ້ອງປະກອບສ່ວນໂດຍກົງ
ໃຫ້ແກ່ວຽກງານອະນຸລັກ, ປ້ອງກັນການທຳລາຍທຳມະຊາດ, ແລະ ຮັກສາໄວ້ລັກສະນະທີ່ເປັນ
ເອກະລັກໜຶ່ງ ດຽວທີ່ເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ມີຄວາມພິເສດໄວ້. ການລົງທຶນຈາກພາກສ່ວນເອກະຊົນ
ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດທີ່ດີ ຄວນຈະຕ້ອງສົ່ງເສີມຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ເພື່ອ
ໃຫ້ໄດ້ທັງຍຸດທະສາດການອະນຸລັກ ແລະ ເປັນເຄື່ອງມືສຳຄັນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຮ່ວມມືກັບ ຊຸມຊົນ.
ປັດໃຈຕົ້ນຕໍທີ່ຈະຕ້ອງຄຳນຶງ ໃນການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ມີປະສິດຕິພາບ ແລະ ສ້າງຈຸດຂາຍໃຫ້ແກ່
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ທຳມະຊາດທີ່ສວຍສົດງົດງາມ ລວມມີ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ການແກ່ການ ຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ
ເອກະຊົນ, ຄຳນຶງເຖິງການລົງທຶນດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ແລະ ເພີ່ມຄວາມອາດສາມາດໃນການບໍລິການຕະ
ຫຼາດ. ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ແຜນການຂອງວຽກງານທ່ຽວທ່ຽວ ໃນໄລຍະຍາວຄວນສົ່ງເສີມການສ້າງຜົນປະ
ໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ທີ່ສຳຄັນ ແລະ ມີຄວາມເທົ່າທຽມກັນສຳລັບປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ໃນເຂດກັນ
ຊົນ, ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ສູນເສຍຜົນປະໂຫຍດທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຊັບພະຍາກອນຂອງປ່າສະຫງວນ. ການພັດທະ
ນາການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນກໍ່ຄວນຮັບປະກັນວ່າມັນໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈັດການໃນລັກສະນະທີ່ບໍ່
ສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບແກ່ລະບົບນິເວດທຳມະຊາດທີ່ບອບບາງ, ທັງຊະນິດສັດປ່າ ຫຼື ສະພາບແວດລ້ອມ. ນອກ
ຈາກນັ້ນ, ຄວນມີຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປ່າສະຫງວນເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ແລະ ຜູ້
ມາຢ້ຽມຢາມເພື່ອໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄຸນຄ່າ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງເຂດປ່າສະຫງວນ.

4.2 ຄຸນຄ່າທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນສຳຫລັບບັນດາບ້ານໃນເຂດພືນ
້ ທີພ
່ ມ
ູ ມີທດ
ັ ປ່າໄມ້
26. ການຜະລິດອາຫານ, ເຊື້ອເພີງ, ເສັ້ນໄຍ ແລະ ຢາປົວພະຍາດແມ່ນອີງໃສ່ 6 ເຂດພື້ນທີ່ທາງລະ

ບົບນິເວດກະສິກຳຫຼັກໃນ ສປປ ລາວ, ແຕ່ລະເຂດມີລະບົບຍ່ອຍທີ່ຫຼາກຫຼາຍອອກໄປ ປະກອບ
ດ້ວຍການປະສົມປະສານຂອງຊະນິດພັນທີ່ອຸດົມສົມບູນທີ່ມີທັງພືດ, ສັດ, ເຊື້ອເຫັດ ແລະ ບັນ
 ວຽນແມ່ນວິທີກະສິກຳແບບພື້ນບ້ານທີ່ຊ່ວຍຮັກສາຄຸນ
ດາຈຸລະຊີບຕ່າງໆ. ເຖິງແມ່ນວ່າການເຮັດໄຮ່ໝູນ
ຄ່າທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນກະສິກຳໄວ້ໄດ້ກ
 ໍ່ຕາມ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ດີ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະຊາກອນ ແລະ/
ຫຼື ການຂະຫຍາຍຕົວການປູກພືດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າເຂດເນີນສູງ ອາດຈະນຳໄປສູ່ການສູນເສຍເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້
ຍ້ອນການເຮັດກ
 ະສິກຳແບບເລື່ອນລອຍ.

27. ຫຼາຍກວ່າ 67% ຂອງພົນລະເມືອງລາວແມ່ນອາໄສຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ພຶ່ງພາປ່າໄມ້

ໃນການ ລ້ຽງຊີບ; ຊຶ່ງຫຼາຍກວ່າ 39% ຂອງລາຍຮັບຂອງຄອບຄົວຢູ່ໃນຊົນນະບົດແມ່ນໄດ້ມາຈາກ
ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ (WBG and GOL 2019a). ປະຊາກອນທີ່ອາໄສຢູ່ຕາມຊົນນະບົດແມ່ນອາໄສປ່າໄມ້ຢ່າງ
ຫຼວງຫຼາຍ ເພື່ອເປັນອາຫານ, ເຊື້ອເພີງ, ເສັ້ນໄຍ, ຢາປົວພະຍາດ ແລະ ສ້າງທີ່ຢູ່ອາໄສ. ຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງປ່າຂອງ
ດົງ “ແມ່ນຜົນຜະລິດທາງຊີວະພາບທັງໝົດ (ບໍ່ລວມໄມ້ທ່ອນ) ທີ່ເກັບມາຈາກ ປ່າໄມ້ທຳມະຊາດ ຫຼື ປ່າໄມ້ປູກ
ແລະ ຈາກຖິນ
່ ທີຢ
່ ອ
ູ່ າໄສໃນບໍລເິ ວນນ້ຳ ເພືອ
່ ນຳມາໃຊ້ເຂົາ້ ໃນການດຳລົງຊີວດ
ິ ຂອງຄົນໃນທ້ອງຖິນ
່ ” (NAFRI 2007).
ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງປະກອບມີ ວັດສະພືດປ່າ ແລະ ເຫັດຫຼາຍກວ່າ 700 ຊະນິດທີ່ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອເປັນອາຫານ
ແລະ ນຳໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງອື່ນໆ. ພືດປ່າ ແລະ ເຫັດເຫຼ່ົານີ້ລວມມີທັງຜັກປ່າ, ໄມ້ປ່ອງ, ໜໍ່ໄມ້, ຍອດອ່ອນ,
ພືດເປັນຫົວໄຕ້ດິນ, ໜາກໄມ້ປ່າ, ພືດປະເພດ ໝາກຕາວ-ໝາກຕານ ແລະ ເຫັດຕ່າງໆ.

28. ອີງຕາມຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດຳເນິນງານຊີວະນາໆພັນ ຂອງ ສປປ ລາວ, 90% ຂອງຈຳນວນ

1,400 ຊະນິດສັດປ່າ ແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ເປັນແຫຼ່ງໂປຣຕີນ ຫຼື ທາດຊີ້ນຂອງຄົນທ້ອງຖິ່ນ. ຊຶ່ງລວມ
ມີຫຼາຍຊະນິດຂອງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ, ປາ, ກົບຂຽດ, ສັດຈຳພວກງູ, ກຸ້ງ, ສັດຈຳພວກເຕົ່າ-ປາຝາອອງ,
ປູ ແລະ ບັນດາແມງໄມ້ຕ່າງໆ, ຊຶ່ງເປັນແຫລ່ງທາດໂປຣຕີນ ແລະ ແຫຼ່ງລາຍໄດ້ຫຼັກ ຂອງຄອບຄົວໃນຫຼາຍໆ
ພື້ນທີ່ຂອງ ສປປ ລາວ. ສະເພາະການປະມົງແຕ່ຢ່າງດຽວແມ່ນກວມຢູ່ 50% ຂອງຈຳນວນແຫຼ່ງທາດໂປຣຕີນ
ທີ່ຖືກບໍລີໂພກໃນ ສປປ ລາວ.

29. ພືດທີ່ເປັນຢາເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເພດເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ

ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນປຽບເໝືອນ
ກະດູກສັນ ຫຼັງທີ່ສະໜັບສະໜູນ ວຽກງານສາທາລະນະສຸກໃນປະເທດ. ຢູ່ໃນຖານຂໍ້ມູນຂອງສະ
ຖາບັນຄົ້ນຄວ້າຢາພື້ນເມືອງຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ສປປ ລາວ ລະບຸວ່າ ມີພືດ 2,000 ຫາ 3,000 ຊະນິດ
ທີ່ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອເປັນຍາໃນການປິ່ນປົວພະຍາດ. ພ້ອມນັ້ນກໍ່ຍັງມີການຄົ້ນພົບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕໍ່ກັບພືດຊະນິດ
ໃໝ່ທີ່ເປັນຢາ. ພືດຈຳນວນ 1,700 ຊະນິດ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຖືກເກັບມາຈາກລະບົບ ນິເວດປ່າໄມ້ ແລະ ຫຼາຍໆ
ຊະນິດແມ່ນເປັນຊະນິດພັນທີ່ຫາຍາກ ແລະ ໃກ້ສູນພັນ. ນອກຈາກນັ້ນ ປະມານ 20 ຊະນິດ ແມ່ນພຶດປູກ.
ຊຶ່ງທັງພືດປ່າ ແລະ ພືດປູກແມ່ນໄດ້ຖືກນຳສົ່ງອອກຂາຍຕ່າງປະເທດ (Soejarto et al, 2014).

ຊີວະນາໆພັນ ຂອງ ສປປ ລາວ: ບູລິມະສິດເພື່ອການເຕີບໂຕສີຂຽວ
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30. ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງມີບົດບາດສູງທາງດ້ານເສດຖະກິດແຕ່ຍັງຖືກຕີລາຄາຕໍ່າ.

ໂດຍລວມແລ້ວຜົນ
ຜະລິດຈາກປ່າເຫຼົ່ານີ້ເປັນແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທີ່ສຳຄັນຕໍ່ດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ປະກອບສ່ວນສຳຄັນ ທັງດ້ານ
ການບໍລິໂພກ ແລະ ສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃນເຂດຊົນນະບົດ, ພ້ອມທັງຮັກສາຄຸນຄ່າຂອງຊີ
ວະນາໆພັນ, ຂອງດິນ ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງນໍ້າອ
 ີກດ້ວຍ. ການປະເມີນລາຍໄດ້ ຈາກການຂາຍເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ
ໃນເຂດປ່າຜະລິດໃນປີ 2010 ມີມູນຄ່າໂດຍສະເລ່ຍ 204 ໂດລາ ສະຫະລັດ ຕໍ່ຄົວເຮືອນໃນຊົນນະບົດ
(Foppes and Samontry 2010). ສ່ວນລາຍໄດ້ທີ່ບໍ່ແມ່ນເງິນສົດແມ່ນມູນຄ່າຂອງການບໍລິໂພກເຄື່ອງ
ປ່າຂອງດົງໃນຄົວເຮືອນ ທີ່ປະເມີນມູນຄ່າປະມານ 489 ໂດລາສະຫະລັດ. ຖ້າລວມລາຍຮັບທັງໝົດເຂົ້າກັນ
ແມ່ນມີມູນຄ່າສູງເຖິງ 693 ໂດລາສະຫະລັດ ຕໍ່ຄົວເຮືອນ. ປະຊາກອນໃນທົ່ວປະເທດອາໄສຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ
ແມ່ນມ
 ີປະມານ 73% ຊຶ່ງສ
 າມາດປະມານລາຍໄດ້ລວມຈາກເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ (ທີ່ເປັນເງິນສົດ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເງິນ
ສົດ) ຂອງພວກ ເຂົາມີມູນຄ່າສູງເຖິງ 510 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ປີ, ເຊິ່ງເທົ່າກັບ 9% ຂອງລາຍຮັບ GDP
ແຫ່ງ ຊາດໃນປີ 2010 ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ເຮັດການປະເມີນ.

31. ຊາວບ້ານໃນເຂດຊົນນະບົດ ແມ່ນຍັງນໍາໃຊ້ປ່າໄມ້ເຂົ້າໃນການເຮັດໄມ້ຟືນດັງໄຟ. ຜົນການວິເຄາະ

ຈາກການສຳຫຼວດເກັບກຳຂໍ້ມູນປະຈຳປີກ່ຽວກັບການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ການບໍລິໂພກ ປີ 2012-2013 (Lao
Expenditure and Consumption Survey-LECS5) ເຫັນໄດ້ວ່າ 19% ຂອງຈຳນວນ 432 ຄົວ
ເຮືອນໃນເຂດຊົນນະບົດ ຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ ແມ່ນນຳໃຊ້ໄມ້ຟືນຈາກປ່າຂອງຕົນເອງ ແລະ ອີກ 91% ຂອງ ຈຳ
ນວນຄົວເຮືອນໃນຊົນນະບົດເຫຼົ່ານັ້ນ ແມ່ນນຳໃຊ້ໄມ້ຟືນຈາກປ່າປະເພດອຶ່ນໆ. ປະມານ 33% ຂອງຈຳນວນ
ຄົວເຮືອນໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນນຳໃຊ້ຖ່ານເຂົ້າໃນການແຕ່ງຢູ່ຄົວກິນເປັນຫຼັກ (ປະມານ 800 ກິໂລ ຕໍ່ຄົວເຮືອນ
ຕໍ່ປີ). ລວມແລ້ວ 64% ຂອງຈຳນວນຄົວເຮືອນທີ່ຢູ່ໃນແຂວງ ແມ່ນນຳໃຊ້ໄມ້ຟືນເປັນຫຼັກເຂົ້າໃນການແຕ່ງຢູ່ຄົວ
ກິນ (ປະມານ 2 ໂຕນຕໍ່ຄົວເຮືອນຕໍ່ປີ). ເພື່ອການ ຜະລິດຖ່ານ 1 ໂຕນ ມັນຕ້ອງການໄມ້ ປະມານ 6 ແມັດກ້ອນ.

4.3 ຄຸນຄ່າທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ ຂອງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ບ້ານ ແລະ ການປູກປ່າ
ໄມ້ເປັນສິນຄ້າ
32. ກຳນົດມອບພື້ນທີ່ປ່າໃຫ້ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນເປັນເຈົ້າການໃນການຄຸ້ມຄອງ. ໃນກົດໝາຍປ່າໄມ້

ສະບັບໃໝ່ (2019) ໄດ້ສົ່ງເສີມການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໃນຂັ້ນບ້ານ ເກືອບທັງໝົດຂອງເຂດປ່າໄມ້ໃນທົ່ວປະ
ເທດ, ດັ່ງເນັ້ນໜັກໃນບາງຕອນວ່າ:
"ລັດຖະບານ ຈະຕ້ອງຈັດແບ່ງ ປ່າໄມ້ ແລະ ດິນປ່າໄມ້ ໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ແຂວງຈະຕ້ອງ
ແບ່ງຕໍ່ໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນເມືອງ ແລະ ເມືອງຈະຕ້ອງແບ່ງໃຫ້ອຳນາດການ ປົກຄອງຂັ້ນບ້ານ ເພື່ອ
ຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ຊົມໃຊ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດໃຫ້ຖືກກັບລະ
ບຽບກົດໝາຍ"

33. ການມອບໂອນຄວາມຮັບຜິດຊອບນີ້ ແມ່ນການມອບເຂດພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ໃຫ້ຢູພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງຄົນທ້ອງ

ຖິ່ນທີ່ອາໄສປ່າໄມ້ນັ້ນເອງ ເພື່ອນຳໃຊ້ຕາມແບບຍືນຍົງໃນການທຳມາຫາກິນປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຕົນ.
ໃນທີ່ນີ້ຊາວບ້ານຖືວ່າໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຂອງຕົນເອງ.
ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຂັ້ນບ້ານ ຍັງເປັນເວທີທາງດ້ານກົດໝາຍ ທີ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງ
ດ້ານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ກ່ຽວພັນກັບການປ່ຽນ ແປງດິນຟ້າອາກາດ (ນັ້ນແມ່ນບົດ ບາດຂອງປ່າໄມ້ໃນການສ້າງ
ຄວາມຢືດຢຸ່ນ ຫຼື ຄວາມທົນທານຂອງຂະແໜງການກະສິກຳ) ແລະ ວິນິໃສວິທີ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອສ້າງ
ແລະ ປັບປຸງຄວາມຢືດຢຸ່ນຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນ ສປປ ລາວ (Russell et al. 2015). ການ
ປະຕິຮູ ບຄວາມຮັບຜິ ດຊອບໃນການຄຸ້ ມ ຄອງປ່າ ໄມ້ແບບນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຄຸ້ມຄອງປ່າ ໄມ້ໄດ້ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ໂດຍ
ກົງ ແລະ ທັງເປັນການປະຢັດງົບປະມານຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍພະນັກງານລັດທີ່ຢູ່ນອກພື້ນທີ່. ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການປ່ຽນແປງຮູບການຄຸ້ມຄອງແບບນີ້ແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຮີບຮ້ອນຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້
ແກ່ພະນັກງານເມືອງເຮັດໜ້າທີ່ໂຄສະນາອົບຮົມ ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ກັບຊາວບ້ານໃນການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ. ການປະຕິຮູບຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໃຫ້ກັບ
ຊາວບ້ານ ບາງຄັ້ງກໍ່ສາມາດນຳໄປສູ່ການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ ໂດຍການຫັນປ່ຽນປ່າໄມ້ໄປນຳໃຊ້ທີ່ດິນໃນທາງ
ອື່ນໆທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແບບບໍ່ມີລັກສະນະຍືນຍົງ.
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34. ສົ່ງເສີມຊີວິດການເປັນຢູ່ບ້ານໃນເຂດຊົນນະບົດ ໂດຍການປູກໄມ້ເປັນສິນຄ້າ. ຄຽງຄູ່ກັບການສົ່ງ

ເສີມການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໃນຂັ້ນບ້ານ, ລັດຖະບານໄດ້ສຸມໃສ່ການສົ່ງເສີມການປູກໄມ້ເປັນສິນຄ້າ, ໂດຍເອົາ
ພາກເອກະຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ. ໃນວັນທີ 20 ສິງຫາ 2019, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ອ
 ອກດຳລັດເລກທີ 247/ນຍ ວ່າ
ດ້ວຍການສົ່ງເສີມການປູກໄມ້ເປັນສິນຄ້າ. ໂດຍຜ່ານນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ, ລັດຖະບານມີຈຸດປະສົງເພື່ອສົ່ງເສີມ
ການປູກໄມ້ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງໂດຍບຸກຄົນ, ຄົວເຮືອນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ. ກົນໄກ
ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສ້າງລາຍຮັບຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ກັບຊາວບ້ານ ແລະ ເພີ່ມວຽກເຮັດງານທຳຂອງທ້ອງຖິ່ນໃນຂະແໜງ
ການປູກໄມ້ ໂດຍດຶງເອົາພາກເອກະຊົນເຂົ້າຮ່ວມ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສົ່ງເສີມການປູກໄມ້ເປັນສິນຄ້າ
ອາດສາມາດເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຊີວະນາໆພັນ. ຕົວຢ່າງ, ການປູກຢາງພາລາໄດ້ຂະຫຍາຍຢ່າງໄວວາ ໃນ ສປປ ລາວ
ໃນທົດສະວັດຜ່ານມາ. ປະຈຸບັນປະເທດລາວແມ່ນ 1 ໃນ 15 ປະເທດສົ່ງອອກຢາງພາລາທຳມະຊາດ ແລະ
ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກປີ 2013 - 2017 (ເພີ່ມຂື້ນ 388%). ຂະແໜງການປູກຢາງພາລາຂອງລາວ
ໄດ້ເຊື່ອມໂຍງກັບຂະແໜງການປູກຢາງພາລາຂອງຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍ້າຫ້າໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ພຶ້ນທີ່ປ່າໄມ້ຖືກຕັດແຍກກະແຈກກະຈາຍ ຍ້ອນການປູກຢາງ ພາລາ ແລະ ການພັດທະນາກະສິກຳ ຊຶ່ງເຫັນ
ວ່າຂອບເຂດຊາຍແດນເຂດປ່າສະຫງວນນັ້ນຈຳເປັນຈະຕ້ອງມີການປັບປຸງຄືນໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະຕາມເງຶ່ອນ
ໄຂມາດຕະຖານຂອງສາກົນໃນການຮັບຮອງໃຫ້ເປັນສວນອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ, ໂດຍບໍ່ມີການດັດແກ້ເຂດແດນ.

35. ເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ ກວມເອົາ 64 ອ່າງໂຕ່ງຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຳຄັນ, 87% ຂອງປະເທດຈັດເປັນເຂດ

ພູດອຍ. ເກືອບ 91% ຂອງພູມສັນຖານໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີນໍ້າໄຫຼລົງສູ່ແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ສ່ວນທີ່
ເຫຼືອອີກ 11% ແມ່ນໄຫຼລົງໃສ່ປະເທດຫວຽດນາມ ຈາກ ແຂວງ ຫົວພັນ ແລະ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ. ການຄຸ້ມ
ຄອງອ່າງໂຕ່ງ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາຊີວະນາໆພັນປ່າໄມ້, ແມ່ນໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມຢ່າງແຂງແຮງກ່ຽວພັນ
ກັບໂຄງການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່. ຍ້ອນຄວາມສຳຄັນທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງເຂດອ່າງໂຕ່ງເຫຼົ່າ
ນີ້, ລັດຖະບານລາວ ກຳລັງພິຈາລະນາຮ່າງກົດໝາຍກ່ຽວກັບການຈ່າຍເງິນສຳລັບການບໍລິການລະບົບນິເວດ
(PES) ເພື່ອຊ່ວຍປົກປັກຮັກສາຊີວະນາໆພັນ ຈາກການເຊື່ອມໂຊມຂອງປ່າໄມ້ ຫລື ການບຸກລຸກປ່າໄມ້.

4.4

ຄຸນຄ່າທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນຂອງລະບົບນິເວດທາງນໍ້າ

36. ປະມານ 70% ຂອງຄົວເຮືອນກະສິກອນທັງໝົດ ທີ່ເຮັດການປະມົງປາຕາມລະດູການ, ທີ່ສ້າງ

ລາຍ ຮັບ ແລະ ກະຈາຍລາຍຈ່າຍຄົວເຮືອນ, ເປັນແຫຼ່ງໂປຣຕີນ ແລະ ແຫຼ່ງໂພສະນາການ.
ເນື້ອທີ່ 945,000 ເຮັກຕາ ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນແມ່ນໍ້າ, ແຫຼ່ງນໍ້າ, ແລະ ພື້ນທີ່ນໍ້າຂັງແບບທໍາມະຊາດ ແລະ
ແບບກໍ່ສ້າງຂື້ນອື່ນໆ ໄດ້ສະໜອງປາ ແລະ ສັດນໍ້າອື່ນໆອີກ ເປັນມູນຄ່າປະມານ 101 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ປີ
ສໍາລັບການດໍາລົງຊີວິດຂອງຄົວເຮືອນ, ລາຍຮັບ, ແລະ ການຄ້າຂະໜາດນ້ອຍ, ສະເລ່ຍ 106 ໂດລາຕໍ່ເຮັກຕາ.
ປານໍ້າຈືດ ແລະ ສັດນໍ້າອື່ນໆ ຄິດໄລ່ເປັນ 48% ຂອງສັດທີ່ໃຫ້ໂປຣຕີນ ຊື່ງປະຊາຊົນບໍລິໂພກ. ປະມານ 35%
ຂອງນໍ້າທັງໝົດໃນແມ່ນໍ້າຂອງ ແມ່ນມາຈາກອ່າງໂຕ່ງ ໃນ ສປປ ລາວ. ແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ 14 ສາຂາ6 ຂອງ
ແມ່ນນໍ້າຂອງ ແມ່ນມີເນື້ອທີ່ປະມານ 254,150 ເຮັກຕາ. ລວມທັງໝົດນໍ້າຢູ່ຕາມໜ້າດິນແມ່ນ 55,000 ມ3/
ຄົນ/ປີ, ເປັນຈໍານວນທີ່ສູງສຸດໃນບັນດາປະເທດ ຢູ່ໃນເອເຊຍ. ລັດຖະບານລາວຄາດວ່າ ຈະໃຊ້ນໍ້າໃນສ່ວນນີ້
ໃນການສ້າງພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ເພື່ອເປັນແຫຼ່ງລາຍຮັບຫຼັກ.

37. ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງປາໃນແມ່ນໍ້າຂອງ ໄດ້ຖືກຄາດຄະເນວ່າປະມານສາມເທົ່າຂອງແມ່ນໍ້າອາ

ເມຊອນ, ແລະ ປາທີ່ຈັບໄດ້ໃນ ສປປ ລາວ ທັງໝົດເກືອບແມ່ນສາຍພັນພື້ນເມືອງ. ຖານຂໍ້ມູນ
ປາແມ່ນໍ້າຂອງ ຂອງອົງການແມ່ນໍ້າຂອງ ໃນປີ 2003 ໄດ້ຂື້ນບັນຊີປາໄວ້ 898 ຊະນິດພັນພື້ນເມືອງ ແລະ
26 ຊະນິດຮຸກຮານ ໃນປີ 2003 (ອົງການແມ່ນໍ້າຂອງ ໃນປີ 2013). ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ມີຫຼາຍກວ່າ 481
ຊະນິດພັນທີ່ໄດ້ຖືກຈຳແນກ ໂດຍ ໂຄເຕລັດ (Kottelat ໃນປີ 2001), ໃນນັ້ນລວມທັງ 22 ຊະນິດພັນຮ
 ຸກຮານ.
ໄດ້ສໍາເລັດການປະເມີນປາ ເພີ່ມເຕີມຢູ່ອ່າງນໍ້າເທີນ ແລະ ເຊບັ້ງໄຟ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະກົດມີ 191 ຊະນິດ.
ໃນປີ 2007, ການຕິດຕາມຈັບປາຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຫຼາຍກວ່າ 304,704 ຮຕ ຂອງລະບົບແມ່ນໍ້າ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ
ມີການຜະລິດສູງເຖີງ 21,329 ໂຕນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຕິດຕາມການປະມົງຢູ່ໃນລະບົບແມ່ນໍ້າທັງ
ໝົດໃນ ສປປ ລາວ ຍັງຈຳເປັນຫຼາຍໃນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ການວິເຄາະສະຖິຕິ ແລະ ປະເມີນຜົນ.

6

ນຳ້ທາ, ນຳ້ອູ, ນຳ້ແບງ, ນຳ້ເຊືອງ, ນຳ້ຄານ, ນຳ້ງື່ມ, ນຳ້ງຽບ, ນຳ້ຊັນ, ນຳ້ກະດິງ, ເຊບັ້ງໄຟ, ເຊບັ້ງຫຽງ, ເຊບັ້ງນວນ, ເຊໂດນ ແລະ ເຊກອງ
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38. ປາເປັນແຫຼ່ງໂປຣຕີນຫຼັກ, ມີຄົວເຮືອນຊົນນະບົດບໍລິໂພກປາ 2.3 ກລ ໃນແຕ່ລະອາທິດ, ຕາມການ
ວິເຄາະຂໍ້ມູນຂອງການສໍາຫຼວດການບໍລິໂພກ ແລະ ລາຍຈ່າຍຄົນລາວ (Lao Expenditure and
Consumption Survey-LECS 5) ຂໍ້ມູນການຫາປາທີ່ມີຈາກສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ. ການຫາປາຂອງ
ປະຊາຊົນຈາກສອງເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ໃນເມືອງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າວິໃຈຢູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ ໃນມູນການສໍາຫຼວດ
ການບໍລິໂພກ ແລະ ລາຍຈ່າຍຄົນລາວ (LECS 5). ການວິໃຈ ພົບວ່າ 80% ຂອງ 432 ຄົວເຮືອນຊົນນະບົດ
ແລະ 54% ຂອງ 112 ຄົວເຮືອນໃນເມືອງ ໄດ້ຫາປາຢູ່ໃນນໍ້າຫ້ວຍຕາມທຳມະຊາດ. ປະມານ 81%
ຂອງຄົວເຮືອນຊົນນະບົດ ໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າ ຫາປາຢູ່ໜອງ, ອ່າງໂຕ່ງ, ແລະ/ຫຼື ບຶງ. ປະມານ 61%
ຂອງຄົວເຮືອນຊົນນະບົດ ແລະ 23% ຂອງຄົວເຮືອນໃນເມືອງໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າ ຫາປາຢູ່ພື້ນທີ່ນໍ້າຖ້ວມ/
ພື້ນທີ່ນາ. ຄົວເຮືອນຊົນນະບົດໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ໃຊ້ເວລາ 1.4 ຊົ່ວໂມງ/ຄົວເຮືອນ/ມື້ ໃນ
ການຫາປາພາຍໃນແຕ່ລະປີ, ໃນຂະນະທີ່ຄົວເຮືອນໃນເມືອງໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່ 1.1 ຊົ່ວໂມງ/ຄົວເຮືອນ/ມື້
ເທົ່ານັ້ນໃນການຫາປາ.

4.5 ຄຸນຄ່າຊີວະນາໆພັນດ້ານກະສິກໍາ
39. ປະຈຸບັນ ສປປ ລາວ ຕ້ອງໄດ້ລ້ຽງຄົນຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ 50% ໃນຮອບ 16 ປີທີ່ຜ່ານມາ, ແລະ

ມັ ນ ໄດ້ ຮ ຽກຮ້ ອ ງຄວາມຫຼ າ ກຫຼ າ ຍທາງພັ ນ ຖູ ກໍ າ . ໃນຊ່ ວ ງປີ ທີ່ ຜ່ າ ນມາພົ ນ ລະເມື ອ ງຂອງປະເທດ
ໄດ້ເພີ່ມຂື້ນ 2.5% ຕໍ່ປີ, ອັດຕາການເຕີບໂຕນັ້ນ ສາມາດສ້າງຄວາມກົດດັນຕໍ່ລະບົບການຜະລິດສະບຽງອາ
ຫານ. ໜຶ່ງໃນລະບົບທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດແມ່ນເຂົ້າ. ພິເສດ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີຫຼາຍແນວພັນເຂົ້າ. ແຕ່ປີ 1996,
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ (NAFRI) ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເຂົ້ານາໆຊາດ (IRRI)
ໄດ້ຮ່ວມມືກັນໃນການເກັບກໍາ 237 ຕົວຢ່າງ ແນວພັນເຂົ້າປ່າ, ເປັນຕົວແທນຢ່າງໜ້ອຍ 5 ສາຍພັນປ່າ, ແລະ
ຫຼາຍກວ່າ 14,000 ສາຍພັນທີ່ໄດ້ປູກ, ເປັນຕົວແທນຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຈໍານວນ 3,000 ແນວພັນ. ເຂົ້າໜຽວ
ແມ່ນປະມານວ່າເປັນເຂົ້າຫຼັກທີ່ນິຍົມກິນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ແລະ ປະມານ 85% ຂອງຕົວຢ່າງ ແມ່ນພັນເຂົ້າໜຽວ
ໄດ້ສະທ້ອນຄວາມປະທັບໃຈເຖິງຄວາມທີ່ຫຼາກຫຼາຍແນວພັນ. ປະຈຸບັນ ໄດ້ພົບບາງແນວພັນເຂົ້າທ້ອງຖີ່ນ
ເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນຕະຫຼາດລະດັບຊາດ ແລະ ນາໆຊາດ ຊື່ງເຄີຍປະຕິເສດໃນເມື່ອກ່ອນ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ, ແນວພັນເຂົ້າໜຽວທີ່ມີກີ່ນຫອມໄດ້ພົບຊ່ອງທາງສົ່ງອອກທັງຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
ແລະ ເປັນການຟື້ນໂຕຢ່າງແຂງແກ່ນ.

40. ບົດບາດຂອງຊະນິດພັນສັດນໍ້າຢູ່ນາເຂົ້າ

ໃນອາຫານຂອງຄົນເຂດຊົນນະບົດຢູ່ ສປປ ລາວ
ແມ່ນຖືກປະເມີນຕໍ່າເກີນໄປ, ໃນຂະນະທີ່ເກືອບ 200 ຊະນິດແມ່ນຖືກເອົາມານຳໃຊ້ເພື່ອການ
ບໍລິໂພກ, ທີ່ສະໜອງສານອາຫານທີ່ຊາວບ້ານຕ້ອງການ. ບັນດາອົງປະກອບຂອງລະບົບນິເວດວິທະ
ຍາເຂົ້ານາປີ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນສັດນໍ້າ, ລວມທັງສັດຈຳພວກປາ, ສັດເຄີ່ງບົກເຄີ່ງນໍ້າ, ຈຳພວກສັດນໍ້າຈຳພວກ
ເປືອກແຂງ, ສັດນໍ້າຈຳພວກຫອຍ ແລະ ແມງໄມ້ຕ່າງໆ, ເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງອາຫານຂອງຄົນລາວ.
ບັນດາສັດນໍ້າທີ່ປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດບໍລິໂພກນັ້ນປະກອບດ້ວຍປະລິມານທາດໂປຣຕີນສູງ (11.6-19.7%
ໄດ້ແກ່ສັດນໍ້າຈຳພວກປາ, ສັດນໍ້າຈຳພວກສັດເປືອກແຂງ, ຫອຍ, ສັດເຄີ່ງບົກເຄິ່ງນ້ຳ ແລະ ແມງໄມ້ ແລະ
3.3-7.8% ໄດ້ແກ່ຈຳ ພວກປາແດກ) ແລະ ກົດອາມີໂນທີ່ຈຳເປັນ (Nurhasan et al. 2008). ພວກ
ມັນເຫລົ່ານີ້ຍັງເປັນແຫລ່ງທາດແຄລຊຽມ, ທາດເຫລັກ ແລະ ທາດ ສັງກະສີທີ່ດີເລີດອີກດ້ວຍ. ແຕ່, ພວກ
ມັນເຫລົ່ານີ້ພັດມີສ່ວນປະກອບທີ່ມີໄຂມັນຕໍ່າ (0.1-4.6%), ກົດໄຂມັນ ແລະ ວິຕາມິນເອ. ກົດ ອາມິໂນ
ທີ່ຈຳເປັນ, ທາດເຫລັກ ແລະ ທາດສັງກະສີແມ່ນທາດສານອາຫານທີ່ຫາຍາກຢູ່ໃນອາຫານການກິນ (ຄາບເຂົ້າ)
ຂອງຄົນລາວຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ. ຄືດັ່ງທີ່ການສະໜອງອາຫານຂອງບັນດາຄອບຄົວທີ່ຢູ່ໃນຊົນນະບົດໃນພື້ນທີ່
ນາເຂົ້າຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນຂຶ້ນກັບສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງຂາດບໍ່ໄດ້, ບັນດາຈຳພວກສັດປະເພດສັດນໍ້າຢູ່ໃນນາເຂົ້າ
ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນໃຫ້ ແກ່ທາງໂພຊະນາການ.
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4.6 ຄຸນຄ່າທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນຂອງລະບົບນິເວດໃນຕົວເມືອງ
41. ຮູບແບບການພັດທະນາຕົວເມືອງຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ

ລວມທັງການສູນເສຍເນື້ອທີ່ທາງການກະເສດຕະຫຼອດເຖິງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການນໍາໃຊ້ພະລັງງານ ແລະ ແຫລ່ງ
ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ. ສູນກາງຕົວເມືອງແມ່ນຂື້ນຢູ່ກັບຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງເຂດພື້ນທີ່ອ່າງເກັບນໍ້າຂອງ
ພວກເຂົາ, ສຳຫລັບເຂດພື້ນທີ່ອ່າງເກັບນໍ້ານັ້ນຂະແໜງປ່າໄມ້ແມ່ນສາມາດສະໜອງຜົນປະໂຫຍດຕົ້ນຕໍຕ່າງໆໄດ້
ທີ່ຈັດເປັນຊ່ວງໄລຍະຕັ້ງແຕ່ການກັ່ນຕອງນໍ້າຈົນໄປເຖິງການປ້ອງກັນການທຳລາຍແຫລ່ງນໍ້າ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ
ຈັດການ ການພັງທະລາຍຂອງດິນ. ການພົວພັນລະຫວ່າງປະຊາກອນທີ່ອາໄສໃນຕົວເມືອງກັບລະບົບນິເວດວິທະ
ຍາຂອງຕົວເມືອງນັ້ນແມ່ນເວົ້າເຖິງສາຍພົວພັນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທາງກາຍຍະພາບ ແລະ ທາງທຳມະຊາດ. ໂດຍ
ສະເພາະໃນບັນດາຕົວເມືອງໃຫຍ່ລະບົບນິເວດໃນຕົວເມືອງແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ (ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນ, ຫຼວງພະບາງ, ທ່າແຂກ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ປາກເຊ); ບັນດາຕົວເມືອງເອກຂະໜາດກາງ
ຂອງແຂວງ (ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຫຼວງນໍ້າທາ ແລະ ປາກຊັນ); ແລະ ບັນດາເມືອງເອກຂອງຕົວເມືອງຂະໜາດນ້ອຍ
(ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ວັງວຽງ); ວິຖີຊີວິດທີ່ປະຊາຊົນອາໄສຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ຕົວເມືອງກໍ່ຍັງມີອິດທິພົນໂດຍກົງຕໍ່ລະ
ດັບການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຕ່າງໆຢູ່ພາຍໃນປະເທດອີກດ້ວຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ວຽກງານການສຶກສາໃຫ້
ຄວາມຮູ້ ທ າງດ້ າ ນສິ່ ງ ແວດລ້ ອ ມແມ່ ນ ມີ ຄ ວາມສຳຄັ ນ ຫຼ າ ຍຂື້ ນ ເພື່ ອ ແນະນຳໃຫ້ ບັ ນ ດາສັ ງ ຄົ ມ ຄົ ນ ເມື ອ ງເຫລົ່ າ ນີ້
ກ່ຽວກັບບັນຫາທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ສູນກາງຕົວເມືອງເປັນ ຕົວແທນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນດາ
ໂອກາດອັນດີຕ່າງໆ ເພື່ອສ້າງເຂດອະນຸລັກທຽມຂຶ້ນ ເພື່ອການອະນຸລັກພັນພືດ ແລະ ພັນສັດທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ
(ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ສວນພຶກສາສາດ). ຕົວຢ່າງຂອງບັນດາສວນສາທາລະນະໃນຕົວເມືອງຫຼາຍແຫ່ງ ໃນ ສປປ ລາວ
ໄດ້ແກ່: ສວນເຈົ້າອານຸວົງ, ສວນເຈົ້າຟ້າງຸ່ມ, ສວນເຈົ້າໄຊເສດຖາ, ສວນວັດທະນະທຳທາງທຳມະຊາດ, ສວນ
ປະຕູໄຊ ແລະ ສວນທາດຫຼວງທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເຂດພື້ນທີ່ ທີ່ເປັນທ່າແຮງໃນການສຶກສາໃຫ້ຄວາມຮູ້
ທາງດ້ານທຳມະຊາດທີ່ໂດດເດັ່ນອີກແຫ່ງໜຶ່ງນັ້ນແມ່ນໜອງແກ້ງສັນຢູ່ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ.

ນົກຟູ
 ເວດຕາອິນໂດຈີນ
ອາໄສຢູ່ໃນເຂດປ່າດົງດິບຕາມ
ພູທີ່ສູງທີ່ສຸດຂອງປະເທດ.
ຮູບພາບໂດຍ: John Parr.
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5 ໄພຂົ່ມຂູ່ຫຼັກຕໍ່ຊີວະນາໆພັນ
42. ໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ເປັນບູລິມະສິດຄຸກຄາມຕໍ່ຄຸນຄ່າທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນແມ່ນລວມມີ: ການປ່ຽນ ແປງ

ຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ການຕັດໄມ້ແບບຜິດກົດໝາຍ, ການຄ້າຂາຍສັດປ່າ, ການພັດທະນາ
ພື້ນຖານໂຄ່ງລ່າງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ບໍລິເວນອ້ອມຮອບປ່າສະຫງວນລວມໄປເຖິງການຂະຫຍາຍ
ພື້ນທີ່ທຳການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ການຕັ້ງຖິ່ນຖານພູມລຳເນົາ. ໂດຍລາຍລະອຽດຂອງໄພຂົ່ມຂູ່
ຫຼັກແຕ່ລະປະເພດແມ່ນມີດັ່ງຕໍ່ໄ ປນີ້.

43. ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ໃນ ສປປ ລາວ, ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດລວມມີການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ

ອຸນຫະພູມສະເລ່ຍ ຊຶ່ງມັນໄດ້ສົ່ງຜົນກໍ່ໃຫ້ເກີດປະກົດການນ້ຳກ້າມຢູ່ເທິງພູແບບຜິດລະດູການ, ການເຊາະເຈື່ອນ
ຂອງດິນ, ໄພນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ. ບັນດາການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວໄດ້ສົ່ງຜົນຢ່າງກວ້າງຂວາງຕໍ່ຊິວະນາໆ
ພັນທັງໃນລະບົບນິເວດ ແລະ ຊະນິດພັນ, ຊຶ່ງລວມເຖິງການເລັ່ງຂະບວນການປ່ຽນແທນລະບົບນິເວດວິທະ
ຍາ, ເຮັດໃຫ້ຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສເຊື່ອມໂຊມ, ພາໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຂອງຊ່ວງເວລາໃນເຫດການສຳຄັນ, ເກີດການ
ປ່ຽນແປງສະພາບຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສ, ແລະ ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສັດຕູພືດ ລວມເຖິງໄພທຳມະຊາດ. ອົງການ IUCN
ໄດ້ ຈັ ດຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ໂຄງການໃນການປະເມີ ນຄວາມສ່ ຽງຕໍ່ ກ ານປ່ ຽນແປງຂອງດິ ນຟ້ າ ອາກາດຢູ່ ໃ ນເຂດດິ ນບໍ ລິ
ເວນນ້ຳ ຣາມຊາ ບຶງຂຽດໂງ້ງ ຊຶ່ງແມ່ນໜຶ່ງໃນບຶງດິນດຳ (ດິນຂີ້ສະໜົມ) ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະເທດ, ຈຸດປະສົງກໍ່ເພື່ອ
ສຶກສາເຖິງຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຕໍ່ບັນດາຊະນິດພັນ, ຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ຊີວິການເປັນຢູ່
(Meynell et al.2014). ຊຶ່ງຜົນຂອງການປະເມີນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ການປ່ຽນແປງຂອງປະລິມານນ້ຳຝົນຈະເຮັດ
ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ບຶງຂຽດໂງ້ງ, ແລະ ການເພິ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ການສືບພັນຂອງ
ເຕົ່າ ແລະ ສັດເລືອຄານປະເພດຕ່າງໆ. ຊຸມຊົນທີ່ຢູ່ໃກ້ດິນບໍລິເວນນ້ຳກໍ່ຈະປະສົບກັບໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ໄພນ້ຳ
ຖ້ວມ, ເຮັດໃຫ້ກະທົບໄປເຖິງການຜະລິດເຂົ້າທີ່ຖືວ່າເປັນແຫຼ່ງລາຍຮັບຫຼັກຂອງພວກເຂົາ (IUCN 2019).

ສັດໃກ້ສູນພັນເສົາຫຼາອາໄສຢູ່ປ່າດົງດິບຊຸ່ມຂອງສາຍພູຫຼວງ
ຮູບພາບໂດຍ: W. Robichaud / WCS / ບ້ານວັງບານ

22

ຊີວະນາໆພັນ ຂອງ ສປປ ລາວ: ບູລິມະສິດເພື່ອການເຕີບໂຕສີຂຽວ

44. ຍ້ອນຄວາມສຳຄັນຂອງຊິວະນາໆພັນຕໍ່ລະບົບນິເວດວິທະຍາ, ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ການນຳ

ໃຊ້ ຊີ ວ ະນາໆພັ ນ ແບບຍື ນ ຍົ ງ ແມ່ ນ ມີ ບົ ດ ບາດສຳຄັ ນ ໃນການກະຕຸ້ ນ ໃຫ້ ເ ກີ ດ ຄວາມຕ້ າ ນທານ
ຕໍ່ດິນຟ້າອາກາດຂອງລະບົບທຳມະຊາດ ແລະ ເສດຖະກິດຊົນນະບົດ. ດ້ວຍພູມສັນຖານທີ່ເປັນ
ພູດອຍທີ່ມີຄວາມສະລັບຊັບຊ້ອນ ແລະ ປະຊາກອນຈຳນວນຫຼາຍທີ່ເປັນຊາວກະສິກອນ, ສປປ ລາວ ແມ່ນມີ
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ສ້າງຄວາມກົດດັນໃຫ້
ແກ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ. ນ້ຳຖ້ວມ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ພະຍາດລະບາດລວມທັງການແຜ່ລະບາດທີ່
ເກີດຂຶ້ນເປັນປະຈຳ ແລະ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງໄພທຳມະຊາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບດິນຟ້າອາກາດກໍ່ລ້ວນແລ້ວແຕ່ຜົນມາ
ຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ໂດຍການຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງຊີວະນາໆພັນ, ປະເທດລາວພວກ
ເຮົາຈະມີທ່າແຮງທີ່ດີຂຶ້ນໃນການປັບຕົວ ເມື່ອຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມຮຸນແຮງຂອງສະພາບອາກາດທີ່ຄາດວ່າ
ຈະເພີ່ມຂື້ນໃນອະນາຄົດ.
ການລັກລອບຕັດໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແມ່ນໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນພື້ນທີ່ປ່າທຸກແຫ່ງ ລວມໄປເຖິງໃນປ່າສະຫງວນ
ແຫ່ງຕ່າງໆພາຍໃນປະເທດຈົນເຖິງປະຈຸບັນ. ການສຶກສາໃນປີ 2015 ຂອງອົງການກອງທຶນອະນຸລັກທຳ
ມະຊາດໂລກ (WWF) (Smirnov 2015) ໄດ້ປະເມີນລະດັບການຄ້າຂາຍໄມ້ທ່ອນທີ່ຜິດກົດໝາຍວ່າ
ສູງກວ່າໂຄຕາພາຍໃນປະເທດເຖິງ 4 ເທື່ອ ແລະ ສູງເກືອບ 10 ເທື່ອຂອງຈຳນວນໄມ້ທີ່ລົງທະບຽນປະຈຳປີ
(ການສົ່ງອອກສູ່ປະເທດຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມແມ່ນມີເຖິງ 1.4 ລ້ານແມັດກ້ອນ ໃນປີ 2013). ເວັບໄຊ ທີ່
ສະໜອງຂໍ້ມູນໃນການຕິດຕາມການປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ Global Forest Watch ໄດ້ປະເມີນວ່າ ມີການ
ສູນເສຍເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ປະມານ 191,031 ເຮັກຕາໃນປີ 2014 ໂດຍເພີ່ມຈາກ 80,543 ເຮັກຕາໃນປີ
2008. ປະຈຸບັນ ໄພຂົ່ມຂູ່ໃນຮູບແບບນີ້ແມ່ນໄດ້ມີການຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ມີການປະກາດ
ນຳໃຊ້ຄຳສັ່ງ ເລກທີ 15/ນຍ ເພື່ອຍຸດຕິການສົ່ງອອກໄມ້ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການປຸງແຕ່ງ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຍັງມີ
ການລັກລອບຕັດໄມ້ໃນລະດັບນ້ອຍໃນທຸກພື້ນທີ່ກໍ່ຕາມ.
ການຫຼຸດລົງຂອງການຕັດໄມ້ທ່ອນແມ່ນຍັງກ່ຽວ
ຂ້ອງກັບການຫຼຸດລົງຂອງປະລິມານໄມ້ເນື້ອແຂງລາຄາແພງທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່.

45. ການຄ້າສັດປ
 ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຖືກຮັບຮູ້ຈ
 າກສາກົນວ່າແມ່ນມີຫຼາຍ. ການ

ເກີດຂ
 ຶ້ນຂອງພະຍາດຕິດຕໍ່ຈາກສັດສູ່ຄົນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນພະຍາດທີ່ມາຈາກສັດປ
 ່າ). ພາຍ
ໃນໄລຍະ 20 ປີທ
 ີ່ຜ
 ່ານມາ, ປະເທດ ຈີນ, ສປປ ລາວ ແລະ ກຸ່ມປະເທດອາຊີຕ
 າເວັນອອກ ໄດ້ພ
 ົບກ
 ັບກ
 ານ
ລະບາດຂອງພະຍາດເຊັ່ນ: ພະຍາດ ຊາຣ໌ (SARS), ໄຂ້ຫ
 ວັດນ
 ົກ, (HPAI, H5N1 and H7N9), ການ
ກັບມ
 າລະບາດຂອງພະຍາດໃບໄມ້ໃນເລືອດ (Schistosomiasis), ແລະ ການລະບາດຂອງ ໂຄວິດ-19
(COVID-19) ໃນປີ 2020. ການດຳລົງຊີວິດຂອງມະນຸດແມ່ນຈະໄດ້ມີ
 ການສຳພັດກ
 ັບສັດປ
 ່າເພີ່ມຂື້ນ ຍ້ອນ
2 ສາເຫດຄື: ການຄ້າສັດປ່າ ແບບຖືກກົດໝາຍ ແລະ ຜິດກົດໝາຍ, ແລະ ການເຊື່ອມໂຊມລົງຂອງທີ່ຢ
 ູ່ອາໄສ
ຂອງສັດປ່າ. ມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການໄດ້ຮ
 ັບເຊື້ອຈາກສັດປ່າ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສ
 ັດ
ປ່າ ແມ່ນມ
 ີຄວາມຈຳເປັນຕໍ່ການປ້ອງກັນການເກີດຂື້ນຂອງໂລກຕິດຕ
 ໍ່.

46. ບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານຂອງລາວ ໂດຍສະເພາະ ຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຜູ້ບໍລິໂພກຫຼັກ

ຫຼື ແມ່ນເປົ້າໝາຍທີ່ສຳຄັນຂອງການຄ້າຂາຍຜະລິດຕະພັນສັດປ່າ ເຊັ່ນ: ງາຊ້າງ, ໜໍ່ແຮດ,
ເສືອໂຄ່ງ ແລະ ສິ້ນສ່ວນຂອງໝີ. ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ເປັນຈຸດຜ່ານທີ່ສຳຄັນຂອງຂະບວນການ
ຄ້າຂາຍສັດປ່າ ແລະ ຍັງເປັນໜຶ່ງໃນເສັ້ນທາງລຳລຽງຫຼັກຂອງທະວີບອາຊີໃນການຄ້າຂາຍສັດປ່າຈາກທະວີບ
ອາຟຣິກາ. ປະເທດລາວເອງເປັນປະເທດທີ່ມີຊີວະນາໆພັນທີ່ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ມີເອກະລັກສະເພາະ, ລວມ
ທັງຊະນິດພັນໄມ້ທີ່ມີຄຸນຄ່າສູງ, ເຕົ່ານ້ຳຈືດ, ດອກເຜິ້ງ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ພືດທີ່ເປັນຢາ, ຊຶ່ງລ້ວນແລ້ວ
ແຕ່ເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງປະເທດເພື່ອນບ້ານ. ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຂະໜາດກາງໄດ້
ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກຈາກການຄ້າສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ໂດຍສະເພາະຈາກການໃສ່ແຮ້ວ. ເສືອໂຄ່ງ ແລະ
ເສືອດາວອາດຈະຖືກລ່າອອກໄປຈາກ ສປປ ລາວ ແລ້ວ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຈາກການໃສ່ແຮ້ວແບບສະ
ຊາຍເຊັ່ນດຽວກັນ (Rasphone et al. 2019). ປະຊາກອນຊ້າງ ກໍ່ໄດ້ມີການຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນ
ທົ່ວປະເທດ ໂດຍສາເຫດຍ້ອນການສູນເສຍຖີ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສ, ການລ່າເພື່ອການຄ້າຂາຍທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ
ຈາກການເກີດຂໍ້ຂັດແຍ່ງກັບມະນຸດ, ໂດຍຄາດວ່າປະຊາກອນຊ້າງທີ່ຍັງສາມາດຄົງຕົວຢູ່ໄດ້ແມ່ນອາດມີຢູ່ໃນ
ປ່າສະຫງວນນ້ຳປຸຍ ແລະ ນ້ຳຫ້າ. ຍ້ອນມີຊາຍແດນສາກົນທີ່ຍາວຢຽດ ແລະ ມີຈຳນວນດ່ານຊາຍແດນທີ່ບໍ່
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ທະນີລາວ ອາໄສຢູໃ່ ນເຂດພູຫນ
ິ ປູນຂອງ ສປປ ລາວ
ຮູບພາບໂດຍ: ໄພວັນ ເພຍປະລັດ.

ນົກເງືອກ ພົບເຫັນໄດ້ໃນປ່າ
ຮູບພາບໂດຍ: Camille Coudrat/ສະມາພັນອະນຸລັກ.

Pseudocalotes poilani.
ງູກະບາພູຫີນປ
 ູນ, ພົບເຫັນໄດ້ໃນປ່າດົງດິບຊູ່ມຕາມສາຍພູຫຼວງ

ຮູບພາບໂດຍ: Peter Brakels/IUCN.

ຮູບພາບໂດຍ: Peter Brakels/IUCN.

ກະຕ່າຍລາຍເສືອອາໄສຢູ່ເຂດປ່າດົງດິຍຊຸ່ມ
ຮູບພາບໂດຍ: Robert Timmins.
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Gracixalus quangi.
ຮູບພາບໂດຍ: Peter Brakels/IUCN.
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ເປັນທາງການພ້ອມທັງດ່ານປະເພນີຕ່າງໆຈຳນວນຫຼາຍ, ໃນການສະກັດກັ້ນອາຊະຍະກຳຂ້າມຊາດນີ້ແມ່ນມີ
ຄວາມຈຳເປັນທີ່ສຸດທີ່ຈະຕ້ອງມີເຈດຈຳນົງທາງການເມືອງທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ມີການປະສານຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນ
ຕ່າງໆ ແລະ ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ.

47. ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງແບບບໍ່ຍືນຍົງ. ບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນມີຜົນມາຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ

ປະຊາກອນໃນເຂດຊົ ນ ນະບົ ດ ລວມໄປເຖິ ງ ການຂະຫຍາຍຕົ ວ ຂອງຕະຫຼ າ ດການຄ້ າ ຂາຍຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ທີ່ ມີ
ມູນຄ່າສູງ. ການລ່າ ແລະ ການເກັບກູ້ເກີນຂອບເຂດໄດ້ສົ່ງຜົນສະທ້ອນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ການສູນເສຍຊີວະນາໆ
ພັນ, ພ້ອມທັງການຫຼຸດລົງຂອງຈຳນວນປະຊາກອນສັດນາໆຊະນິດໃນຊ່ວງຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ. ໃນ ສປປ ລາວ
ການລ່າສັດແບບປະເພນີແມ່ນມີມາແຕ່ດົນນານ, ຊຸມຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດແມ່ນອາໄສການລ່າ ແລະ ເກັບກູ້
ຜະລິດຕະພັນຈາກປ່າ ເພື່ອເປັນຕົວເສີມຈາກລະດູການໃນການເກັບກ່ຽວເຂົ້າ. ການລ່າສັດເພື່ອການຄ້າແມ່ນສົ່ງ
ຜົນກະທົບອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ສັດປ່າຫຼາຍກວ່າການລ່າເພື່ອລ້ຽງຊີບໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສ່ວນຫຼວງຫຼາຍກໍ່ແມ່ນ
ຈາກຄົນພາຍນອກ. ເຖິງແມ່ນວ່າຄົນທ້ອງຖິ່ນຈະເປັນຫຼັກໃນການລ່າກໍ່ຕາມ, ສ່ວນ ຫຼາຍກໍ່ແມ່ນເພື່ອສະໜອງ
ຄວາມຕ້ອງການຈາກພາຍນອກ. ຢູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ, ການລ່າສັດໂດຍທົ່ວໄປຈະແມ່ນຜູ້ຊາຍ ສ່ວນ
ການເກັບກູ້ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງສ່ວນຫຼາຍຈະແມ່ນແມ່ຍິງ ໂດຍຂຶ້ນກັບປະເພດເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ຜູ້ຊາຍສ່ວນຫຼາຍ
ແມ່ນຈະຮ່ວມໃນການເກັບກູ້ໄມ້ທ່ອນ.

48. ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄ່ງລ່າງ. ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ແມ່ນກຳລັງເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຫຼາຍເຂດ

ປ່າສະຫງວນ ຊຶ່ງມັນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງຊີວະນາໆພັນ (ຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໄສຖືກຕັດແຍກ, ປ່າເຊື່ອມໂຊມ, ປ່າໄມ້ຖືກ
ທຳລາຍ, ການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນແມ່ນເຮັດໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ, ສ້າງຄວາມສະດວກໃນການຄ້າຂາຍສັດປ່າທີ່ຜິດກົດ
ໝາຍ ແລະ ອື່ນໆ). ການສ້າງທາງ ພາຍໃນປ່າສະຫງວນ ແມ່ນມີຈຳນວນເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາໃນໄລຍະ 20 ປີ ທີ່ຜ່ານ ມາ,
ບາງເສັນ
້ ທາງແມ່ນເຊືອ
່ ມໂຍງກັບການຕັງ້ ຖິນ
່ ຖານ, ບາງເສັນ
້ ທາງກໍບ
່ ຮ
ໍ່ ຈ
ູ້ ດ
ຸ ປະສົງທີແ
່ ນ່ນອນ. ການກໍສ
່ າ້ ງ ແລະ ການຂະ
ຫຍາຍເສັ້ນທາງໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວະນາໆພັນໃນຫຼາຍພື້ນທີ່, ລວມໄປເຖິງໃນເຂດປ່າສະ
ຫງວນທີ່ໄດ້ມີການກຳນົດຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ການອະນຸລັກປ່າໄມ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ (WBG 2018).

49. ການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດໄດ້

ຊ່ວຍສະໜອງຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການຕັດສິນໃຈໃນການລົງທຶນ ແລະ ສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ
ທີ່ບໍ່ສາມາດຟື້ນຟູໄດ້ຕໍ່ຄຸນຄ່າທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ.
ການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດສະບັບ
ປັບປຸງ ປີ 2019 ກໍ່ເຫັນວ່າເປັນເຄື່ອງມືທາງນິຕິກຳທີ່ສຳຄັນໃນຂະນະນີ້ທີ່ເນັ້ນໜັກໃສ່ການແກ້ໄຂຜົນກະທົບ
ແລະ ສ້າງໂອກາດຂອງຫຼາຍໂຄງການ: ຊ່ວຍສ້າງຄວາມສົມດູນການປົກປັກຮັກສາຊີວະນາໆພັນກັບການພັດ
ທະນາເຂື່ອນໄຟຟ້າ.

50. ການຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ທຳການຜະລິດກະສິກຳ. ການຖາງປ່າສຳລັບຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍແມ່ນສິ່ງ

ທ້າທ້າຍທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການຂາດທາງເລືອກໃນການທຳການຜະລິດແບບຍືນຍົງ. ການເຮັດໄຮ່ແບບ
ເລື່ອນລອຍແມ່ນລະບົບການປູກພືດທີ່ພົ້ນເດັ່ນຢູ່ໃນເຂດເນີນສູງຂອງ ສປປ ລາວ, ຊື່ງລວມທັງໃນເຂດປ່າສະ
ຫງວນ, ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຢູ່ໃນພື້ນທີ່ລະດັບສູງ. ມີປະຊາຊົນຈຳນວນປະມານ 300,000 ຄອບຄົວທີ່ເຮັດ
ໄຮ່ແບບເລື່ອນລອຍຢ່າງດຽວ ຫຼື ເຮັດໃນບາງຄັ້ງຄາວ. ຄອບຄົວທີ່ມີສັດລ້ຽງໃຫຍ່ແມ່ນອີງໃສ່ທົ່ງຫຍ້າທຳມະ
ຊາດ, ເມືອທຽບຈຳນວນ ສັດໃຫຍ່ດັ່ງກ່າວ (ງົວ ແລະ ຄວາຍ) ກັບພື້ນທີ່ທົ່ງຫຍ້າ ທຳມະຊາດ ຫຼື ພື້ນທີ່ຫຍ້າປູກ
ແມ່ນເຫັນ ວ່າສັດລ້ຽງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ຮັບສານອາຫານຈາກພືດຫຍ້າໃນປ່າ (Russell et al. 2015). ການ
ຂະຫຍາຍຕົວດ້ານກະສິກຳຍັງຕິດພັນກັບການຂະຫຍາຍການຕັ້ງຖິ່ນຖານ, ໂດຍສະເພາະ ໃນເວລາປະຊາ ກອນມີ
ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ.
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6 ໜ້າວຽກທີ່ເປັນບູລິມະສິດໃນການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດ
51. ໄພຂົ່ ມ ຂູ່ ຫຼັ ກ ທີ່ ມີ ຕໍ່ ຊີ ວ ະນາໆພັ ນ ຂອງລາວທີ່ ໄ ດ້ ກ່ າ ວມາຂ້ າ ງເທິ ງ ນີ້ ສ າມາດແກ້ ໄ ຂໃນທາງ
ທີ່ດີຂຶ້ນ ໂດຍການກຳນົດ ແລະ ຈັດລຽງກິດຈະກຳບູລິມະສິດໃຫ້ແທດເໝາະໃນທາງປະຕິ
ບັດ ເຊິ່ງອາດຈະຈັດເປັນປະເພດ ຄື: ການປະຕິຮູບທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳ, ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມ
ແຂງໃຫ້ກັບສະຖາບັນພາກລັດ ແລະ ບ້ານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອປະຕິບັດມາດຕະການແກ້ໄຂທີ່ຈຳເປັນ ແລະ
ສະໜັບສະໜູນຂໍ້ມູນ.

52. ບັນດາໜ້າວຽກທີ່ເປັນບູລິມະສິດຕ່າງໆ ທີ່ກຳລັງປະຕິບັດຢູ່ ຫຼື ພິຈາລະນາຈະນຳໄປຈັດຕັ້ງ

ປະຕິບັດ ແມ່ນແນໃສ່ ສົ່ງເສີມ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ ຊີວະນາໆພັນແບບຍືນຍົງ
ເພື່ອຊ່ວຍ ຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດສີຂຽວຂອງ ສປປ ລາວ: ບັນດາໜ້າວຽກບູລິມະສິດ ທີ່ນຳສະເໜີ
ໃນທີ່ນີ້ກ່ຽວຂ້ອງການສົ່ງເສີມທາງດ້ານພື້ນຖານການກະຕຸ້ນ (ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ການຕະຫຼາດ),
ສະຖາບັນ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ພ້ອມກັນຍົກສູງກະຕຸ້ນການລົງທືນເພື່ອເຮັດໃຫ້ສຳເລັດຜົນ.ບັນດາໜ້າວຽກບູລິມະ
ດັ່ງ ກ່ າ ວຖື ວ ່ າ ມີ ຄ ວາມສຳຄັ ນ ສູ ງ ຕໍ ່ ກ ານຈັ ດ ຕັ ້ ງ ປະຕິ ບ ັ ດ ຍຸ ດ ທະສາດການເຕີ ບ ໂຕສີ ຂ ຽວແຫ່ ງ ຊາດປີ 2030
ແລະ ກ່ຽວ ຂ້ອງກັບຫຼາຍຫົວຂໍ້ທີ່ເປັນບູລິມະສິດຄື: (ກ) ເຂດປ່າສະຫງວນ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ;
(ຂ) ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ບ້ານ, ການປູກໄມ້ລະດັບຄົວເຮືອນ ແລະ ການປູກໄມ້ເປັນສິນຄ້າ; (ຄ) ການກວດກາ
ການຄ້າໄມ້ ແລະ ການຄ້າຂາຍສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍທີ່ຕິດພັນກັບປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າໄມ້ບ້ານ ແລະ (ງ)
ການປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມສຳລັບໂຄງການ ແລະ ການປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມ ແບບ
ຍຸດທະສາດສຳລັບຂະແໜງການ ແລະ ການວາງແຜນລະດັບນະໂຍບາຍ.

53. ນະໂຍບາຍ ແລະ ການພົວພັນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍທີ່ເຂັ້ມແຂງເພື່ອຢຸດການຄ້າສັດປ່າທີ່
ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການຄ້າສັດທີ່ຖືກກົດໝາຍ
ຈະຊ່ວຍຫຼຸດການເກີດຂື້ນ ແລະ ການແຜ່ລ
 ະບາດຂອງພະຍາດຕິດຕໍ່ຈາກສັດສູ່ຄົນເຊັ່ນ ພະຍາດ ໂຄວິດ-19.

6.1 ພື້ນຖານການກະຕຸ້ນ: ບູລິມະສິດ ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ການຕະຫຼາດ
54. ບັນດ
 ານະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕ
 ິກ
 ຳຕ່າງໆຄວນຖືກສ້າງຂຶ້ນເ ພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການແພ່ລາມຂອງພະ

ຍາດທີ່ຕ
 ິດຕໍ່ຈາກສັດສ
 ູ່ຄ
 ົນ ເຊັ່ນ: ພະຍາດ ໂຄວິດ-19. ບັນດ
 ານິຕິກ
 ຳເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະລວມມີ (i) ການເພີ່ມ
ຄວາມພ ະຍ າຍ າມໃ ນກ ານປົ ກ ປັ ກ ຮັ ກ ສ າພື້ ນ ທີ່ ທີ່ ມີ ຄ ວາມອຸ ດົ ມ ສົ ມ ບູ ນ ດ້ ວ ຍກ ານເຮັ ດ ໃ ຫ້ ກ ານບຸ ກ ລຸ ກ ຂອງ
ມະນຸດຫຼຸດລ
 ົງ; (ii) ເສີມສ
 ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝ
 າຍຕໍ່ກ
 ານຄ້າສັດປ
 ່າທ
 ີ່ຜິດກ
 ົດໝ
 າຍ,
(iii) ສຳຫຼວດຄືນກ
 ານຄ້າສັດປ່າທ
 ີ່ຖ
 ືກກ
 ົດໝ
 າຍ, (iv) ສ້າງ ຫຼື ປັບປ
 ຸງກ
 ົນໄ ກການຈັດການສັດປ່າ, ການຂົນ
ສົ່ງ, ແລະ ການກັກກັນ, ສູນຂ
 ະຫຍາຍພັນ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອສັດປ
 ່າ, ແລະ (v) ການຄຸ້ມຄ
 ອງແລະ ຄວບ
ຄຸມຕະຫຼາດຄວນໄດ້ຮ
 ັບການປັບປ
 ຸງ.

55. ປ່າສະຫງວນ:

ດຳລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍປ່າສະຫງວນ7ເຫັນວ່າຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການ
ປັບປຸງໃໝ່ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຈດຈຳນົງຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຕໍ່ກັບ
ວາລະການສ້າງອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ແລະ ການຮັບຮອງສະຖານະແຕ່ປະເພດປ່າສະຫງວນ
ຕາມມາດຖານຂອງອົງການອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ (IUCN) ທີ່ຮັບຮູ້ໃນລະດັບສາກົນ:
ປະ ເດັນສຳຄັນທີ່ຕ້ອງ ໄດ້ພິຈາລະນາປະກອບມີ: ການສ້າງຕັ້ງກົມອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ແລະ ອະນຸລັກສັດປ່າຢູ່ໃນ
ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ເພີ່ມສະຖານະພາບຂອງແຕ່ລະອົງການຄຸ້ມຄອງອຸທິຍານແຫ່ງຊາດໃນລະ
ບົບການບໍລິຫານຂັ້ນແຂວງ, ລວມທັງການອອກກາຈໍ້າທາງລັດຖະການ, ການປະກອບພະນັກງານໃຫ້ພຽງພໍ
ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ.
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ດຳລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍປ່າສະຫງວນ ເລກທີ 134/ລບ, ລົງວ
 ັນທີ 13 ພຶດ
 ສະພາ 2015.

ຊີວະນາໆພັນ ຂອງ ສປປ ລາວ: ບູລິມະສິດເພື່ອການເຕີບໂຕສີຂຽວ

56. ປ່າສະຫງວນ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊົນໃນການທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ: ສ້າງ

ລະບຽບການ ແລະ ກຳນົດຂັ້ນຕອນຢ່າງຈະແຈ້ງຂອງການສຳປະທານດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໃນ
ເຂດປ່າສະຫງວນ ແລະ ເຂດພື້ນທີ່ອະນຸລັກທຳມະຊາດອື່ນໆ ເພື່ອກະຕຸ້ນ ແລະ ດຶງດູດການ
ລົງທືນການດຳເນີນທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ. ກອບນະໂຍບາຍ ແລະ ກົນໄກໃນດ້ານນີ້
ຈຳເປັນຈະຕ້ອງສ້າງຂຶ້ນ ເພື່ອຮັບປະກັນການທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ ແລະ
ຄວາມຍືນຍົງ. ເຊິ່ງ ໃນນີ້ມັນຈະລວມມີ ລະບົບຄ່າທຳນຽມ ສຳລັບນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າເຂດປ່າສະຫງວນ, ການ
ປະກອບສ່ວນຄ່າທຳນຽມໂດຍກົງຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງເຂດປ່າສະຫງວນ, ການແບ່ງປັນລາຍຮັບ ແລະ ການເກັບອາ
ກອນຂອງຜູ້ສຳປະທານພາກເອກະຊົນ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງລະບົບນິເວດທີ່ທຸລະກິດຂອງພວກເຂົາເອື່ອຍອີງ8.
ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີຄວາມຈຳເປັນ ສຳລັບການສຶກສາ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງ
ຜູ້ປະກອບການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຄູ່ມືເພື່ອຮັບປະກັນນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ຫຼີກລ້ຽງ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນ
ຜົນກະທົບດ້ານການທ່ອງທ່ຽວຕໍ່ລະບົບນິເວດ.

57. ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ບ້ານ. ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ບ້ານ ບວກກັບລະບຽບການ ແລະ ເອກະ

ສານຄູ່ມື, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຄວນຈະຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ ຫຼື ສ້າງຂຶ້ນ ເພື່ອກຳນົດຢ່າງກະຈ່າງແຈ້ງດ້ານ
ພາລະບົດບາດແຕ່ລະດັບຂັ້ນ ເຊັ່ນ: ຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້
ບ້ານໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ.

58. ການປູ ກ ໄມ້ ຂ ອງພາກເອກະຊົ ນ : ພາລະບົ ດ ບາດ ແລະ ຄວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບຂອງບັ ນ ດາອົ ງ ການຈັດ

ຕັ້ງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄວນມີການກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບການອອກໃບອະນຸຍາດສຳປະທານປູກໄມ້ ( ແລະ
ອາດມີການປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ), ພ້ອມທັງລະບົບທີ່ໂປ່ງໃສ ແລະ ລວມສູນຂອງບັນດາກະຊວງ ຕ່າງໆ
ໃນການອອກອະນຸຍາດສຳປະທານທີ່ດິນ/ປ່າໄມ້, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການປູກໄມ້ເພື່ອເປັນສີນຄ້າ, ເຊິ່ງປະກອບມີ
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ການເປັນເຈົ້າຂອງ/ການຄຸ້ມຄອງຈັດການ. ບົດບາດຂອງການລົງ
ທຶນຂອງພາກເອກະຊົນໃນການປູກໄມ້ເປັນສີນຄ້າ ແບບຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຍືນຍົງ
ແມ່ນກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍປ່າໄມ້ ປີ 2019.

ຖ້ຳເຊບັງໄຟເປັນຖ້ຳທີ່ມີຄຸນຄ່າສາກົນ ຕັ້ງຢູ່ອຸທິຍານແຫ່ງຊາດຫີນໜາມໜໍ່ ຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ. ສະຖານທີ່ນີ້ກຳລັງຖືກພິຈາລະນາເປັນມໍລະ
ດົກໂລກທາງທຳມະຊາດ
ຮູບພາບໂດຍ: ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ
8

ຂໍມ
້ ູນເພີ່ມຕື່ມ, ເບິ່ງບົດລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກ ແລະ ກະຊວງແຜນການ
 ແລະ ການລົງທ
 ຶນ ປີ 2019: ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ
ທຳມະຊາດເປັນຂະແໜງຍຸດທະສາດສຳລັບການເຕີບໂຕສີຂຽວໃນ ສປປ ລາວ

ຊີວະນາໆພັນ ຂອງ ສປປ ລາວ: ບູລິມະສິດເພື່ອການເຕີບໂຕສີຂຽວ

27

59. ການກວດກາ ການຄ້າໄມ້ ແລະ ສັດປ່າ ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ທີ່ຕິດພັນກັບປ່າສະຫງວນ ແລະ

ປ່າໄມ້ບ້ານ. ເພື່ອຊ່ວຍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ່ 15 ກ່ຽວກັບ ການຄວບຄຸມການ
ຂຸດຄົ້ນໄມ້ ແລະ ຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ່ 05 ກ່ຽວກັບການຕ້ານການຄ້າຂາຍສັດປ່າທີ່ຜິດ
ກົດໝາຍ,
ກອບຂອງກົດໝາຍສຳລັບການຮ່ວມມືຂອງບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆໃນດ້ານການປະຕິບັດລະບຽບ
ກົດໝາຍຄວນຈະຕ້ອງໄດ້ທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງຄືນໃໝ່. ການຮ່ວມມືກັນຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆຢ່າງມີປະສິດ
ທິຜົນສູງ ເຊັ່ນ: ກົມຕຳຫຼວດ ສະກັດກັ້ນອາດຊະຍາກຳດ້ານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ,
ກົມກວດກາປ່າໄມ້, ກົມພາສີ ແລະ ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ຈະເປັນຜົນດີຢ່າງຍິ່ງໃນການສະກັດກັ້ນປ່າ
ການລັກລອບຄ້າຂາຍໄມ້ ແລະ ສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ ລວມທັງການຢຸດການຄ້າສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍເຊິ່ງຕິດພັນ
ກັບການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດຕິດຕໍ່ ຈາກສັດສູ່ຄົນ. ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ ການແກ້ໄຂບັນຫາການຄ້າຂາຍໄມ້
ແລະ ສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຄວນເຊື່ອມສານເຂົ້າໃສ່ວາລະຂອງສະຖາບັນຕຳຫຼວດ.

60. ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ເກີດ

ຂຶ້ນໃນ ແລະ ອ້ອມຮອບເຂດປ່າສະຫງວນ ແລະ ພື້ນທີ່ອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນອື່ນໆຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກອບນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງກົມນະໂຍບາຍດ້ານສິ່ງ ແວດ
ລ້ອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດ
ລ້ອມ, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບບັນດາກະຊວງກ່ຽວ ຂ້ອງກ່ຽວ
ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ: ເຫັນວ່າເປັນສີ່ງສຳ
ຄັນເພືອ
່ ທີຈ
່ ະຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ຕຊ
່ໍ ວ
ີ ະນາໆພັນ, ການທໍາໜ້າທີຂ
່ ອງລະບົບນິເວດ,
ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ. ດຳລັດນາຍົກລັດຖະມົນ
ຕີສະບັບເລກທີ 21 ວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ, ລົງວັນທີ 31 ມັງກອນ 2019, ໄດ້ໃຫ້ລາຍ
ລະອຽດຂັ້ນຕອນຕ່າງໆເຊິ່ງກະກຽມໂດຍ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອດຳເນີນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ລວມທັງການເຜີຍແຜ່ ແລະ ການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ, ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນເຄື່ອງມືດ້ານນິຕິກຳທີ່ສຳຄັນໃນ ການປົກປັກຮັກສາຊີວະນາໆພັນໃນ
ຊ່ວງປະຈຸບັນ.

6.2 ສະຖາບັນ: ບູລິມະສິດສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ອົງ
ການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານ ແລະ ຊາວບ້ານ ເພື່ອປະຕິບັດ
61. ສືບຕໍ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ໜ່ວຍງານລາດຕະເວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບຸກຄ
 ົນທົ່ວໄປ ກ່ຽວກັບສາຍ

ພົວພັນລະຫວ່າງ ການຄ້າສ
 ັດປ
 ່າທ
 ີ່ຜິດກ
 ົດໝາຍ ແລະ ການລະບາດຂອງພະຍາດຕິດຕໍ່ຈ
 າກ
ສັດສ
 ູ່ຄົນເຊັ່ນ ໂຄວິດ-19, ພ້ອມທັງສະແດງຄວາມຈຳເປັນໃຫ້ຢຸດກິດຈ
 ະກຳນີ້ ນັບຕ
 ັ້ງແ
 ຕ່ດ
 ຽວນີ້ເປັນ
 ຕົ້ນ
ໄປໃນຂອບເຂດທົ່ວປ
 ະເທດ.

62. ປ່ າ ສະຫງວນ: ລົ ງ ທຶ ນ ໃສ່ ກ ານສ້ າ ງຄວາມອາດສາມາດໃນດ້ າ ນການຄຸ ້ ມ ຄອງປ່ າ ສະຫງວນ.

ສະຖາບັນຂອງລັດທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຝຶກອົບ
ຮົມຈາກກຸ່ມຊ່ຽວຊານທີ່ເປັນມືອາຊີບ ແລະ ນັກສຶກສາທີ່ຫາກໍ່ຮຽນຈົບໃໝ່ໃນດ້ານການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ
ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ, ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ, ການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ບໍລິຫານທຸລະກິດ,
ແລະ ວິຊາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມທີ່ຄວາມຕ້ອງການ. ພະນັກງານຂອງອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄວນຈະເປັນເປົ້າ
ໝາຍສຳລັບຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມໄລຍະຍາວກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງພື້ນທີ່ອະນຸລັກ ເພື່ອຊ່ວຍເສີມສ້າງ
ຄວາມອາດສາມາດໃນດ້ານປະສານງານ, ວາງແຜນ, ຊີ້ນຳ, ຄວບຄຸມ ແລະ ພັກດັນກິດຈະກຳດ້ານເສດຖະກິດ
ທົ່ວສະຖາບັນ, ຂະແໜງການ ແລະ ຂອບເຂດວິຊາຕ່າງໆ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນຳໃຊ້ຊີວະນາໆພັນ ແລະ
ການບໍລິການທາງທຳມະຊາດ ເພື່ອການເຕີບໂຕສີຂຽວ.
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63. ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຂັ້ນບ້ານ: ລົງທຶນໃສ່ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນດ້ານການຄຸ້ມຄອງປ່າ

ໄມ້ຂັ້ນບ້ານ. ສະຖາບັນຂອງລັດທີ່ຮັບຜິດຊອບການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຂັ້ນບ້ານ ອາດໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຈາກການ
ຝຶກອົບຮົມໃນດ້ານການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້, ແຜນຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນຂັ້ນບ້ານ, ການຄຸ້ມຄອງ
ປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ, ການສົ່ງເສີມ, ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ຫຼື ຕາມຫົວຂໍ້ທີ່ຕ້ອງການ. ຊາວບ້ານກໍ່ເຊັ່ນດຽວ
ກັນຄວນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ທີ່ ເໝາະສົມກ່ຽວຂ້ອງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ບ້ານ.

64. ທົບທວນປັບປຸງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງການຮ່ວມມືດ້ານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຂອງບັນດາ

ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລັກລອບການຄ້າຂາຍໄມ້ເຖື່ອນ ແລະ ສັດປ່າທີ່ຜິດ
ກົດໝາຍ. ໃນນີ້ລວມມີການທົບທວນພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງກົມຕຳຫຼວດສະກັດກັ້ນ-ຕ້ານອາຊະ
ຍາກຳຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກົມພາສີ ແລະ ກົມກວດກາປ່າໄມ້ ແລະ ອົງການຈັດ
ຕັ້ງບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍອື່ນໆທີ່ກ່ຽວພັນກັບການປະຕິບັດເຄືອຂ່າຍບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍສັດປ່າແຫ່ງຊາດ ແລະ
ຄະນະສະເພາະກິດແຫ່ງຊາດເພື່ອແກ້ໄຂການຕັດໄມ້ຜິດກົດໝາຍ. ສິ່ງທີ່ເຫັນວ່າສຳຄັນຢ່າງໜຶ່ງຄວນຈະແມ່ນ
ການປັບປຸງການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງເຄືອຂ່າຍການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍສັດປ່າຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມ
ແຂງການຮ່ວມມືບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນລະດັບຊາດ. ອົງການເຫລົ່ານີ້
ຄວນຈະຕ້ ອ ງໄດ້ ຮັ ບ ບູ ລິ ມ ະສິ ດ ການສ້ າ ງຄວາມອາດສາມາດຢ່ າ ງຕໍໍ່ ເ ນື່ ອ ງໃນດ້ າ ນການຄຸ້ ມ ຄອງປ່ າ ໄມ້ ແ ບບ
ຍືນຍົງ, ສົນທິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍການຄ້າຂາຍຊະນິດພັນສັດປ່າ ແລະ ພືດປ່າທີ່ໃກ້ສູນພັນລະຫວ່າງຊາດ,
ແລະ ການອະນຸລັ ກຊະນິດພັນພືດ, ສັດນໍ້າ-ສັດປ່າທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ. ເຊັ່ນດຽວກັນນີ້, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ວິທີ
ການຕ່າງໆກ່ຽວຂ້ອງກັບຕ້ານການຟອກເງິນກໍ່ຄວນຈະຕ້ອງສົ່ງເສີມນຳໃຊ້.

6.3 ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ: ບູລິມະສິດ ສຳລັບການໂຄສະນາປູກຈິດສຳນຶກ, ການສົ່ງ
ເສີມ ແລະ ການສຶກສາດ້ານການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ
ສົ່ງເສີມວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
65. ການລົງທຶນໃສ່ຕຳຫຼວດສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອ
ຢຸດກ
 ານຄ້າສັດປ
 ່າທີ່ຜິດກ
 ົດໝາຍພາຍໃນປະເທດ ລວມທັງການພິພາກສາຢ່າງຈິງຈັງ.

66. ປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າໄມ້ບ້ານ: ຄວນສົ່ງເສີມວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ປູກຈິດສຳນຶກໃນ

ບັນດາໝູ່ບ້ານໃນເຂດກັນຊົນ ແລະ ບັນດາຊຸຸມຊົນໃນເຂດພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ກ່ຽວກັບວຽກງານການ
ອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາທາງທຳມະຊາດຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງສະພາບ
ດິນຟ້າອາກາດ. ຄວນສົ່ງເສີມການສ້າງແຜນງານໂຄສະນາເຜີຍປູກຈິດສຳນຶກຂຶ້ນຕາມຈຸດປະສົງທີ່ຕ້ອງການ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄ້າຂາຍສັດປ່າແບບຜິດກົດໝາຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຈັດການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
ຢູ່ໃນເຂດກັນຊົນຂອງບັນດາອຸທິຍານແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດາພື້ນທີ່ອະນຸລັກຕ່າງໆ. ການເຮັດການກະສິກຳ
ທີ່ສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບດິນຟ້າອາກາດທີ່ເໝາະສົມ ເຊັ່ນວ່າ: ການປູກພືດແບບສັບຫວ່າງກັນ ແລະ
ການກະສິກຳປ່າໄມ້, ສາມາດຮວມໃສ່ໃນຊຸດວຽກສົ່ງເສີມ. ຢູ່ໃນເຂດສູນກາງຕົວເມືອງ, ຄວນຈະຕ້ອງສົ່ງເສີມ
ວຽກງານສຶກສາໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມກັບບັນດາກຸ່ມຄົນຊົນຊັ້ນກາງ. ສົ່ ງເສີມການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື
ໃນການສື່ສານ ເຊັ່ນ: ວິທະຍຸຊຸ ມຊົນ, ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ, ໂທລະພາບ ແລະ ເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນຂ່າວສານບັນດາ
ເອກະສານຈາກນາຍບ້ານ ແລະ ບັນດາສະຖາບັນທ້ອງຖິ່ນອື່ນໆ.

67. ວຽກງານໂຄສະນາເຜີ ຍ ແຜ່ ຄ ວນຈະຖື ກ ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ໂດຍພະນັ ກ ງານປ່ າ ສະຫງວນໃຫ້ ແ ກ່

ພາກສ່ວນປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍທີ່ເຮັດວຽກໃນການສະກັດກັ້ນອາດສະຍາກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບສັດປ່າ ແລະ ໄມ້. ໃນນີ້ພະນັກງານປ່າສະຫງວນ ຄວນຈະຕ້ອງດຳເນີນແຜນໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ
ແລະ ການຄ້າຂາຍສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍໃຫ້ກັບນັກລ່າສັດ, ຊາວບ້ານ, ເຈົ້າຂອງຮ້ານອາຫານ ແລະ ເຈົ້າຂອງ
ຕະຫຼາດເປັນຕົ້ນ.
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ດ້ານການສຶກສາ
68. ລົງທຶນໃສ່ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນເຂດຕົວເມືອງເຖິງຄວາມຈຳເປັນໃນການຢຸດການ

ບໍລ
 ິໂ ພກສັດປ
 ່າ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສາຍພົວພັນລະຫວ່າງການຄ້າສ
 ັດປ
 ່າທ
 ີ່ຜ
 ິດກົດ
ໝາຍ ແລະ ການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດຕິດຕ
 ໍ່ຈາກສັດສ
 ູ່ຄ
 ົນພາຍໃນປະເທດ. ແຜນງານການ
ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແມ່ນສາມາດຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ໂດຍບັນດາກະຊວງຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ວຽກງານ
ສາທາລະນະສຸກ, ການປົກປັກຮັກສ
 າຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການສຶກສ
 າ.

69. ການເຊື່ອມສານຊີວະນາໆພັນເຂົ້າໃນລະບົບການສຶກສາ ແລະ ການຮຽນການສອນ ຄວນຈະ

ຕ້ອງຈັດໃຫ້ເປັນບູລິມະສິດອັນດັບໜື່ງຂອງປະເທດ. ຄວນຈະລວມເອົາຫົວຂໍ້ແນະນຳຄວາມຮູ້ພື້ນ
ຖານທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຕ່າງໆເຂົ້າໃນຫລັກສູດການຮຽນການສອນ, ລວມທັງການຮຽນ
ຮູ້ແບບທົດລອງຕົວຈິງເຂົ້າໃນການຮຽນການສອນໃນລະດັບຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ. ການສ້າງຕັ້ງສະໂມ
ສອນເພື່ອການສຶກສາທຳມະຊາດໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ໜ່ວຍງານເພື່ອການອະນຸລັກຂອງໄວໜຸ່ມໃຫ້ກາຍເປັນ
ແບບຢ່າງອັນດີເຫັນວ່າມີຂຶ້ນທົ່ວໂລກ. ໄປຄຽງຄູ່ກັບສິ່ງທ້າທາຍກ່ຽວກັບການ ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດນັ້ນ,
ການສູນເສຍທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນແມ່ນໜຶ່ງໃນສະໜາມຮົບຕົ້ນຕໍຂອງຄວາມຍືນຍົງຂອງມະນຸດ. ການສຶກສາ
ນຳມາຊຶ່ງຄວາມຍືນຍົງຕໍ່ກັບຄວາມພະຍາຍາມໃນດ້ານການພັດທະນາ, ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການເບິ່ງໂລກໃນມຸມມອງ
ໃໝ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ, ພຶດຕິກຳ ແລະ ວິທີການແບບໃໝ່ໃນທາງການປະຕິບັດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການອະນຸ
ລັກຊີວະນາໆພັນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້. ການສຶກສາໃຫ້ຄວາມຮູ້ເພື່ອການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ຈຳ
ເປັນທີ່ຈະປົກປັກຮັກສາຊີວະນາໆພັນ ແລະ ເລືອກສົ່ງເສີມສະເພາະກິດຈະກຳການພັດທະນາເສດຖະກິດທີ່ບໍ່
ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເຊື່ອມຄຸນຄ່າຊີວະນາໆພັນລົງ.

ການສຶກສາກ່ຽວກັບການອະນຸລັກທີ່ແນ່ໃສ່ເດັກນ້ອຍໄວຮຽນໃນເຂດຫ່າງໄກໃນອຸທິຍານແຫ່ງຊາດນາກາຍນ້ຳເທີນ
ຮູບພາບໂດຍ: Camille Coudrat/ສະມາພັນອະນຸລັກ.
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70. ສົ່ງເສີ ມ ການສຶ ກ ສາຄົ ້ ນ ຄ້ ວ າຊີ ວ ະນາໆພັ ນ ໃນດ້ າ ນຕ່ າ ງໆ ໂດຍສະຖາບັ ນ ຄົ ້ ນ ຄວ້ າ ຂອງລັ ດ ທີ່

ກ່ຽວຂ້ອງ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຂອງລາວ, ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ
ຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້ານີ້ອາດລວມທັງການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າທາງວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບພືດ,
ແມງໄມ້, ປາ, ສັດເລືອຄານ, ສັດເຄິ່ງບົກເຄິ່ງນ້ຳ, ນົກ ແລະ ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍຊະນິດ
ພັນທີ່ຫາຍາກ ແລະ ຖືກໄພຂົ່ມຂູ່. ຄວນຈະຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນການກວດກາຕິດຕາມຊີວະນາໆພັນ ເພື່ອປະເມີນ
ສະຖານະພາບຂອງຊະນິດເປົ້າໝາຍທາງດ້ານການອະນຸລັກ, ເພື່ອຕີລາຄາປະສິດທິພາບຂອງບັນດາກິດຈະກຳ
ໃນການຄຸ້ມຄອງຈັດການ ແລະ ເພື່ອແຈ້ງ ແລະ ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນການຄຸ້ມຄອງຈັດການໃຫ້ດີ
ຂຶ້ນ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການຄຸ້ມຄອງຈັດການແບບປະຍຸກ ຫຼື ດັດສົມ. ນອກນັ້ນ, ຄວາມຮູ້ທີ່ຄິດວ່າຈຳເປັນ
ຊຶ່ງຈະຕ້ອງໃຫ້ມີຫຼາຍຂຶ້ນຄື ຄຸນຄ່າທາງດ້ານ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງບັນດາຊະນິດພັນຕ່າງໆເປັນຕົ້ນແມ່ນຊີ
ວະນາໆພັນສັດນໍ້າ (ປາ), ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ພັນພືດ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ທີ່ເປັນຢາ, ຊະນິດໄມ້ທີ່ມີຄຸນຄ່າສູງ ແລະ
ຊະນິດອື່ນໆ.

71. ການຕໍ່ຍອດຈາກວິໄສທັດກ່ຽວກັບການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກດ້ານສິ່ງແວດ

ລ້ອມ ເຖິງ ປີ 2030, ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ປີ 2018-2025 ແລະ ພາລະກິດ ສຳລັບປີ 20182020, ສະບັບເລກທີ 6256/ກຊສ, ລົງວັນທີ 4 ທັນວາ 2018, ເພື່ອພັດທະນາຍຸດທະສາດ
ການສຶກສາໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ
ເຊິ່ງໄດ້ຈຳແນກປະເພດກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ແຕກຕ່າງ
ກັນ, ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານການສຶກສາໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ, ແລະ ການ
ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານການໂຄສະ
ນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນຕາມຈຸດປະສົງທີ່ຕ້ອງການ. ຄວນຈະສົ່ງເສີມແຜນງານການໂຄ
ສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນຕາມຈຸດປະສົງທີ່ຕ້ອງການຢູ່ໃນເຂດບັນດາຊຸ່ມຊົນຂອງ
ໝູ່ບ້ານທີ່ຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ປ່າໄມ້, ບັນດາໝູ່ບ້ານຢູ່ໃນເຂດກັນຊົນຂອງເຂດອຸທິຍານແຫ່ງຊາດຕ່າງໆກ່ຽວກັບ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແບບຍືນຍົງ, ການຄ້າຂາຍສັດປ່າແບບຜິດ
ກົດໝາຍ ແລະ ໃນບັນດາຊຸມຊົນຊາວກະສິກອນໃນການເຮັດການກະສິກຳທີ່ສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບ
ດິນຟ້າອາກາດທີ່ເໝາະສົມໄດ້. ການວາງແຜນຄອບຄົວສາມາດເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະໂຫຍດທີ່ໄປພ້ອມກັບກິດ
ຈະກຳການພັດທະນາຕ່າງໆໃນເຂດຊົນນະບົດໄດ້. ໃນເຂດໃຈກາງຕົວເມືອງ, ການສຶກສາໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວ
ກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການສຶກສາໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບທຳມະຊາດສາມາດໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມກັບບັນດາ
ກຸ່ມຄົນຊົນຊັ້ນກາງທີ່ເກີດມາໃໝ່ໄດ້, ຊຶ່ງບັນດາກຸ່ມຄົນເຫລົ່ານັ້ນແມ່ນໄດ້ເລີ່ມແຍກຕົວອອກຈາກການເອື່ອຍ
ອີງໃ ສ່ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ລະບົບນິເວດທາງທຳມະຊາດ. ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືທາງດ້ານສື່ໂຄສະນາຄວນຈະ
ຖືກສົ່ງເສີມໂດຍຜ່ານຍຸດທະສາດການສຶກສາໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແບບອົງລວມທີ່ທຸກໆໜ່ວຍ
ງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມນຳກັນ.
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6.4 ບູລິມະສິດການລົງທຶນສຳລັບປົກປັກຮັກສາຄຸນຄ່າທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ
72. ສ້າງແຜນຍຸດ
ທ
 ະສາດການລົງທືນທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບເຂດລົງມາ ເພື່ອຮັບ

ປະກັນວ່າຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ການແຂ່ງຂັນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນມີໂອກາດໄດ້ຮັບການປະສານສົມທົບກັບ
ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ຂະແໜງການ, ບ້ານ, ພາກສ່ວນປ່າໄມ້, ໂຄງການ, ແລະ ນັກລົງທຶນເອກະຊົນ.
ຄະນະກຳມະການການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫ່ງຊາດໂດຍມີທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເປັນປະທານສາມາດໃຫ້
ທິດຊີ້ນຳດ້ານຍຸດທະສາດເພື່ອວາງແຜນການລົງທຶນແລະການປະສານງານໃນລະດັບຂົງເຂດພາກພື້ນ ເຊິ່ງມັນ
ຈະຊ່ວຍໃນການຄຸ້ມຄອງທາງເລືອກຂອງໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຊີວະນາໆພັນ ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງສາມາດສວຍໃຊ້ໂອກາດ
ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຕົວຢ່າງໜຶ່ງ ແມ່ນການລົງທຶນໃນການປົກປັກຮັກສາປ່າປ້ອງກັນເຂດ
ຍອດນ້ຳເຊິງເຂດລຸ່ມນ້ຳບ່ອນທີ່ມີຊົນລະປະທານ ຫລື ເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ເກີດຂື້ນເພື່ອປ້ອງກັນບັນຫາຈາກການ
ເຊາະເຈື່ອນ ແລະ ນ້ຳຖ້ວມ. ເພື່ອຮັບປະກັນກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດເຫຼົ່ານີ້ບັນດາຜູ້ນຳທີ່ມີອຳນາດການຕັດ
ສິນໃຈຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງຄວນປະຊຸມເພື່ອປຶກສາຫາລື, ປະສານງານການວາງແຜນການລົງທຶນ, ການ
ຕັດສິນກ່ຽວກັບໂ ຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການປະສານງານລະຫວ່າງກິດຈະກຳຕ່າງໆໃນພາກສະໜາມ.

73. ການລົງທ
 ຶນໃນລະບົບອຸທ
 ິຍານແລະ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ອາດມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂື້ນຫາກ
ສ້າງໃຫ້ມີແຫຼ່ງລາຍຮັບໄປຍັງແຕ່ລະພາກສ່ວນ, ດັ່ງຕໍ່ໄ ປນີ້:

1. ລະບຽບການ ແລະ ຂັ້ນຕອນສຳລັບການສຳປະທານດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ແລະ ພື້ນທີ່ທຳ
ມະຊາດອື່ນໆຄວນຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເພື່ອໃຫ້ຂັ້ນ
ຕອນແລະສິ່ງຈູງໃຈຊັດເຈນຂື້ນຕື່ມ ເພື່ອດຶງດູດເອົາການລົງທຶນໃນການທ່ອງທ່ຽວທີ່ຕິດພັນກັບທຳມະຊາດ
ພ້ອມທັງກົນໄກການປົກປ້ອງການລົງທຶນ.
2. ບັນດາປ່າສະຫງວນສຳຄັນເຂດສາຍພູຫຼວງຄວນຖືກປະເມີນ
ເພື່ອນຳສະເໜີຂື້ນຊື່ໃຫ້ເປັນມໍລະດົກໂລກທາງ
ທຳມະຊາດ ໂດຍການຍົກສູງບົດບາດຂອງສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ເພີ່ມການທ່ຽວຊົມ
ໃຫ້ເພີ່ມຂື້ນ.
3. ການລົງທຶນໃນບັນດາບ້ານທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຂດກັນຊົນຂອງປ່າສະຫງວນຄວນໄດ້ຮັບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຈາກກະ
ຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໂດຍ ນຳ ໃຊ້ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ການພັດທະນາຊົນນະບົດຈາກ
ອົງການທີ່ບໍ່ຂື້ນກັບລັດ ແລະ ໂຄງການນຳໃຊ້ທຶນຮ່ວມອື່ນໆ.

74. ສື ບ ຕໍ່ ສົ່ ງ ເສີ ມ ການລົ ງ ທຶ ນ ປູ ກ ໄມ້ ເ ປັ ນ ສິ ນ ຄ້ າ ໂດຍນ ຳໃ ຊ້ ວິ ທີ ທີ່ ມີ ປ ະສິ ດ ທິ ພ າບທີ່ ສຸ ດ ໃນພື້ ນ ທີ່

ເໝາະສົມ, ພື້ນທີ່ເຊື່ອມໂຊມໃນປ່າຜະລິດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກ
 ະທົບຕໍ່ກັບປ່າທ
 ຳມະຊາດ, ປ່າສະຫງວນ
ແລະ ສັດປ່າ. ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນການປູກໄມ້ເປັນສ
 ິນຄ້າຄວນໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມແລະພັດທ
 ະນາໂດຍການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວບ້ານ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງຈິງຈ
 ັງຈາກບັນດາໜ່ວຍງານພາກລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

75. ທົດລອງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ບ້ານໃນບັນດາແຂວງ ແລະ ເມືອງເປົ້າໝາຍ ທີ່ຢູ່ນອກເຂດປ່າສະ

ຫງວນແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການພົວພັນດຳເນີນວຽກງານການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ສະດວກລະຫວ່າງຫ້ອງການກະສິກຳ
ແລະ ປ່າໄມ້ຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ, ແລະ ບ້ານຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດສັນໃນການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາປ່າ
ໄມ້ບ້ານ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊາວບ້ານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຊີວະນາໆພັນຢ່າງຍືນຍົງ.

76. ຄວນມີການສະໜັບສະໜູນການກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ການຄ້າຂາຍໄມ້ ແລະ

ສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ ທັງໃນປ່າສະຫງວນ ແລະ ເຂດປ່າໄມ້ບ້ານເພາະວ່າແມ່ນບັນດາແຜນງານຂອງ
ວຽກທີ່ກຳລັງເກີດຂື້ນ, ນັບຕັ້ງແຕ່ການປະກາດໃຊ້ຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກ ເລກທີ 15, ເລກທີ 5, ແລະ ກົດໝາຍ
ປ່າໄມ້ປີ 2019.
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77. ໂຄງການພື້ ນ ຖານໂຄງລ່ າ ງສາມາດໃຫ້ ຜົ ນ ຕອບແທນສູ ງ ໃນການລົ ງ ທຶ ນ ໂດຍພິ ຈ າລະນາທາງ

ເລືອກ ແລະ ໂອກາດຂອງພື້ນທີ່ນັ້ນ. ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໃນເຂດປ່າສະຫງວນຄວນ
ປະສົມປະສານກັບສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງ. ຫຼັງຈາກສ້າງແຜນຜັງຂອບເຂດສະຖານທີ່ສຳເລັດແລ້ວຄວນ
ອອກແບບໂຄງລ່າງພື້ນຖານເຊັ່ນ: ທາງຍ່າງ, ທີ່ຕັ້ງແ
 ຄ້ມ, ແລະ ສະຖານທີ່ພັກແບບທຳມະຊາດ ເຊິ່ງວຽກງານນີ້
ຄວນໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຈາກສະຖາປະນິກທີ່ມີໃບອະນຸຍາດທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ແມ່ນຜູ້ທີ່ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມ
ສຳຄັນກ່ຽວກັບການອອກແບບໂດຍການປະສົມກົມກຽວກັບຂະບວນການນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຄວາມງາມ
ທາງດ້ານທຳມະຊາດ. ຫາກເປັນໄປໄດ້ຄວນນຳໃຊ້ວັດສະດຸທ້ອງຖິ່ນ ຊຶ່ງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄຸນຄ່າດ້ານສິລະປະ
ທາງທຳມະຊາດແລະສອດຄ່ອງກັບວັດທະນະທຳລາວ. ການອອກແບບບ່ອນທີ່ພັກຢ່າງຢືນຍົງຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາ
ແລະ ນຳໃຊ້ສະຖານທີ່ນັ້ນເປັນເຄື່ອງມືສຶກສາເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງສະພາບແວດລ້ອມ
ຂອງການດຳລົງຊີວິດ ຊຶ່ງມັນຄວນເຊື່ອມໂຍມລະຫວ່າງຜູ້ຄົນກັບສະພາບແວດລ້ອມເພື່ອຜົນປະໂຫຍດທາງ
ດ້ານພື້ນທີ່, ທາງດ້ານອາລົມ ແລະ ການຮັກສາທຳມະຊາດທີ່ສ້າງໄວ້ໃຫ້, ແລະນອກນັ້ນຄວນເພີ່ມການປູກ
ຈິດສຳນຶກຂອງປະຊາຊົນໂດຍນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ເໝາະສົມ.

78. ການລົງທຶນໃນການປັບປຸງເສັ້ນທາງສາມາດໄດ້ປະໂຫຍດຈາກການກຳນົດເຂດພື້ນທີ່ສ່ຽງໃຫ້

ຊັດເຈນຕໍ່ດ້ານລະບົບນິເວດວິທະຍາ ແລະ ຜົນກະທົບການລົງທຶນດ້ານການຂົນສົ່ງ ຊຶ່ງມັນມີສອງ
ສິ່ງທີ່ສຳຄັນສຳລັບນັກວາງແຜນທີ່ຄວນພິຈາລະນາ: 1) ເນື່ອງຈາກງົບປະມານທີ່ຈຳກັດ, ໃຫ້ບູລິມະສິດສະຖານທີ່ຈະ
ປັບປຸງເສັ້ນທາງໄປສູ່ແລວທາງທີ່ຄາດວ່າການສູນເສຍຊີວະນາໆພັນໜ້ອຍທີ່ສຸດ. 2) ຮັບຮອງເອົາມາດຕະການ
ປົກປັກຮັກສາຊີວະນາໆພັນທີ່ເໝາະສົມໃນແລວທາງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງແລະພື້ນທ
 ີ່ໃກ້ຄຽງ (WBG 2018).

ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງແບບຍືນຍົງ ແລະ ເປັນມິດກັບຊີວະນາໆພັນໄດ້
ຖ້າມີນະໂຍບາຍສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການວາງແຜນທີ່ດີ ເຊັ່ນ ESIA.
ຮູບພາບໂດຍ: ພູນຊັບ ເທວົງສາ
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