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ໂຄງການສົ່ງເສີມການສຶກສາສິ່ງ ແວດລ້ອມ ແລະ 
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (ProCEEd)

      
ຮວ່ມໃຈກນັປກົປັກຮກັສາສິ ງແວດລ້ອມວນັນີ ເພື ອອານາຄົດສົດໃສ

ໂຄງການ ProCEEd ແມ່ນໂຄງການຮ່ວມມືພັດທະນາຂອງເຢຍລະມັນ, ຊຶ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ໂດຍ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິງແວດລ້ອມ ແລະ ອົງການ GIZ.

ໂຄງການແນ່ໃສ່ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ພຶດຕິກໍາໃນການປົກປັກຮັກສາ 
ສິງແວດລ້ອມ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ, ພ້ອມທັງການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາ 
ກາດໃນລາວ.

ປ່າໄມ້ຢູ່ໃນປະເທດລາວ ກໍາລັງ
ສູນຫາຍໄປຢ່າງວ່ອງໄວ

ປ່າໄມ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກ
ສາເພື່ອຊ່ວຍປ້ອງກັນໄພພິບັດ
ທາງທໍາມະຊາດ

ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ໃນ 
ສປປ ລາວ ຕ້ອງການການຮ່ວມ
ມືຈາກປະຊາຊົນຫຼາຍຂຶ້ນ

ປະເທດລາວສາມາດປົກປັກຮັກສາ
ປ່າໄມ້ຂອງຕົນໄດ້ໂດຍການນໍາໃຊ້
ລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ
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   ຮວ່ມໃຈກນັປກົປກັຮກັສາສິ ງແວດລ້ອມວັນນີ ເພື ອອານາຄົດສົດໃສ

ນອກຈາກຄວາມສໍາຄັນຂອງປ່າໄມ້ຕໍ່ປະຊາຊົນແລ້ວ ປ່າໄມ້ຍັງມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ເສດຖະ
ກິດແຫ່ງຊາດ ແລະ ຊ່ວຍປ້ອງກັນຈາກໄພພິບັດນໍາອີກ. ແຕ່ປ່າໄມ້ໃນປະເທດລາວ ກໍາລັງ 
ຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງໃນອັດຕາສ່ວນທີ່ໄວ. ຄວາມໜ້າແໜ້ນຂອງປ່າໄມ້ໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ 70  
ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງເນື້ອທີ່ປົກຫຸ້ມທັງໝົດໃນປີ 1940 ຍັງເຫຼືອປະມານ 40 ສ່ວນຮ້ອຍ  
ໃນປັດຈຸບັນ. ສາເຫດຫຼັກແມ່ນມາຈາກການຕັດໄມ້ແບບບໍ່ຍືນຍົງ, ການຂະຫຍາຍເນື້ອ 
ທີ່ກະສິກໍາ, ການຕັ້ງຖິນຖານຂອງຄົນ ແລະ ການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ແບບເລືອນລອຍ. ນອກ 
ຈາກນີ ໂຄງການເຂືອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກຂະໜາດໃຫຍ່, ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ແລະ ສ້າງພື້ນຖານ 
ໂຄງລ່າງຕ່າງໆ ກໍ່ຍັງປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ຫຼຸດລົງ.

ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດສາມາດຮັບມືກັບ 
ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດໄດ້ ແລະ ຍັງຮັບປະກັນການດໍາລົງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້ານໍາອິີກ. 
ປ່າໄມ້ສາມາດໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຄຸ້ມຄອງໄລຍະ
ສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ ສໍາລັບເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ທັງໝົດ. ການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ແບບເລືອນລອຍ 
ຄວນຈະມີໜ້ອຍລົງ. ອຸດສະຫາກໍາຜະລິດຕະພັນໄມ້ແບບຍືນຍົງຄວນໄດ້ຮັບການສະໜັບ
ສະໜູນ. ນອກຈາກນີ ຕ້ອງມີມາດຕະການຟື້ນຟູປ່າເຊັ່ນ: ການປູກຕົ້ນໄມ້.

ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ຂອງປະເທດລາວຍັງມີຂໍ້ຈໍາກັດຢູ່. ສະນັ້ນ ຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບການ 
ຮ່ວມມືຈາກປະຊາຊົນ ແລະ ລັດຖະບານ ລວມທັງການຈັດສັນງົບປະມານ, ເຕັກນິກ 
ວິຊາການ ແລະ ບຸກຄະລາກອນເຂົ້າໃນວຽກງານດັ່ງກ່າວ. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກ 
ຮັກສາສິງແວດລ້ອມ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງ 
ມີປະສິດທິຜົນ. ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະບັນລຸການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ  
ຕ້ອງຄໍາໜຶງເຖິງຜົນກະທົບທາງສິງແວດລ້ອມໄປນໍາ ເພືອຮັບປະກັນການພັດທະນາແບບ 
ຍືນຍົງໃນໄລຍະຍາວ. ອົງການຈັດຕັ້ງພາກລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງພາຍໃນ, ສືມວນຊົນ, 
ບັນດາໂຮງຮຽນຕ່າງໆ ຄວນສົ່ງເສີມທັດສະນະຄະຕິທາງບວກຕໍ່ການພັດທະນາແບບຍືນ
ຍົງ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້.

ປະເທດລາວໄດ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍທີ່ທ້າທ້າຍດ້ານວຽກງານການອະນຸລັກ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ 
ປ່າໄມ້ ແລະ ໄດ້ນໍາໃຊ້ລະບຽບກົດໝາຍທີ່ເໝາະສົມເພືອປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້. ປ່າໄມ້ຢູ່ 
ໃນ ປະເທດລາວ ໄດ້ຖືກຈັດແບ່ງອອກເປັນ 3 ປະເພດຄື: ປ່າຜະລິດ, ປ່າສະຫງວນ ແລະ  
ປ່າປ້ອງກັນ ເພືອໃຫ້ເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນວ່າກິດຈະກໍາດ້ານເສດຖະກິດອັນໃດແດ່ສາມາດ 
ກໍານົດໄດ້ໃນປ່າໄມ້ແຕ່ລະປະເພດ. ມີປ່າໄມ້ 24 ແຫ່ງທີ່ຖືກຈັດສັນເປັນເຂດປ່າສະຫງວນ 
ແຫ່ງຊາດ ທີ່ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການຕັດໄມ້ໃນເຂດເຫຼ່ານີ. ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສິງແວດລ້ອມ ແມ່ນມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການ ອະນຸລັກ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້, 
ສ່ວນກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແມ່ນຮັບຜິດຊອບປ່າຜະລິດ.



1 2 3 4 5 6ໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງ ແມ່ນ
ໄພພິບັດຫຼັກໆທີ່ຄຸກຄາມປະເທດ
ລາວ

ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດເຮັດໃຫ້
ການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ
ຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ

ເສດຖະກິດຂອງລາວໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບຈາກໄພພິບັດທາງ
ທໍາມະຊາດ

ປ່າໄມ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ
ໄດ້ຫຼາຍຢ່າງຈາກໄພພິບັດທາງ
ທໍາມະຊາດ

ປ່າໄມ້ໃຫ້ຄຸນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ
ແກ່ສິ່ງທີມີຊີວິດ

ປ່າໄມ້ປະກອບສ່ວນສ້າງ
ເສດຖະກິດ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດ
ຂອງປະຊາຊົນ

ຕັ້ງແຕ່ປີ 1970 ຫາ 2010 ອຸນຫະພູມໂດຍສະເລ່ຍໃນປະເທດລາວໄດ້ເພີມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. 
ມີຝົກຕົກຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ມີພະຍຸຮຸນແຮງຫຼາຍກວ່າແຕ່ກ່ອນ. ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງວ່າ ໄພແຫ້ງແລ້ງ, 
ພະຍຸ ແລະ ໄພນໍ້າຖ້ວມ ແມ່ນໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດຫຼັກໆຈາກການປ່ຽນແປງຂອງ
ພູມອາກາດ ທີ່ກໍາລັງຄຸກຄາມປະເທດລາວຢູ່ໃນປະຈຸບັນນີ. ເຮັດໃຫ້ປະເທດລາວເກີດ
ມີໄພນໍ້າຖ້ວມຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງຫຼາຍຂຶ້ນ, ຈາກທີ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນປະມານ 
ໜຶ່ງຄັ້ງໃນທຸກໆ 2 ປີ ກ່ອນປີ 1992 ແຕ່ມາເປັນເກີດຂຶ້ນໃນທຸກໆປີ ຫຼື ເກີດຂຶ້ນສອງຄັ້ງຕໍ່ປີ 
ຫຼັງຈາກປີ 1992. ນັກວິທະຍາສາດຄາດຄະເນວ່າແນວໂນ້ມນີຈະສືບຕໍ່ເພີມຂຶ້ນ ແລະ ເຫດ 
ການດັ່ງກ່າວກໍ່ຈະຮຸນແຮງຂຶ້ນອີກ. 

ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດເຊັ່ນ ໄພແຫ້ງແລ້ງ ຫຼື ນໍ້າຖ້ວມ ສົ່ງຜົນສະທ້ອນຢ່າງຮຸນແຮງຕໍ່
ການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍໃນປະເທດລາວ. ໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ 
ແຫ້ງແລ້ງ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເຄືອງປູກຂອງຝັງ ແລະ ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນເສຍຫາຍ 
ພ້ອມທັງຂາດນໍ້າກິນນໍ້າໃຊ້. ນອກຈາກນີ ຝົນຕົກຢ່າງຮຸນແຮງ ບວກກັບໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ 
ພະຍຸ ເຮັດໃຫ້ຖະໜົນຫົນທາງເປ້ເພຢູ່ເລື້ອຍໆ, ແລະ ດິນເຊາະເຈືອນ ບາງຄັ້ງກໍ່ເຮັດ 
ໃຫ້ອາຄານບ້ານເຮືອນຖືກທໍາລາຍ ລວມທັງຂາດກະແສໄຟຟ້າໃຊ້ຍ້ອນເສົາໄຟຟ້າລົ້ມ  
ຫຼື ຫັກ. ໄພນໍ້າຖ້ວມຍັງສາມາດນໍາການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ພະ 
ຍາດຖອກທ້ອງ ແລະ ໄຂ້ຍຸງ. ສໍາລັບໄພແຫ້ງແລ້ງ ກໍ່ສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດເຊື້ອພະຍາດ 
ໝາກແດງ ແລະ ພະຍາດຄໍຕິບ. 

ຍ້ອນວ່າເສດຖະກິດຂອງລາວສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ແມ່ນອາໃສຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 
ເປັນຕົ້ນຕໍ. ປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເປັນຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບຜົນ 
ໂດຍກົງຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງ. ບັນດາອຸດສະຫະກໍາຕ່າງໆບໍ່ວ່າຈະເປັນ 
ເຂືອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ, ອຸດສະກໍາໄມ້, ກະສິກໍາ ແລະ ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ກໍ່ອາໃສດິນ, 
ອຸນຫະພູມທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຝົນຕົກ. ອຸດສະຫະກໍາເຫຼ່ານີ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ 
ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດຕ່າງໆ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍລາຍຮັບ ແລະ ກະທົບຕໍ່ 
ການດໍາລົງຊີວິດ, ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ເກີດຄວາມທຸກຍາກຢູ່ສະເໝີ.

ປ່າໄມ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດດິນເຊາະເຈືອນ, ຊ່ວຍຄວບຄຸມໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ມີການກັ່ນ 
ຕອງນໍ້າ. ປ່າໄມ້ສາມາດເກັບກັກນໍ້າໄດ້, ຊ່ວຍຮັກສາສາຍນໍ້າຕ່າງໆບໍ່ໃຫ້ໄຫຼໄວຈົນເກີນໄປ 
ໃນຊ່ວງຝົນຕົກໜັກ, ຊ່ວຍປ້ອງກັນການເກີດນໍ້າຖ້ວມ. ຮາກຂອງຕົ້ນໄມ້ຊ່ວຍຍຶດເກາະດິນ
ໃຫ້ຢູ່ຄົງທີ່ ຊຶ່ງຄວບຄຸມການເກີດດິນເຊາະເຈືອນ ແລະ ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງການເກີດດິນຖະລົ້ມ. 
ນໍ້າທີ່ກັກເກັບໄວ້ໃນດິນຢູ່ໃນພື້ນທີ່ປ່າ ແມ່ນຖືກກັ່ນຕອງລົງໄປໃນພື້ນດິນ. ຂະບວນການນີ
ເຮັດໃຫ້ນໍ້າເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ພື້ນດິນ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ໃນຊ່ວງລະດູແລ້ງ. ປ່າໄມ້ທີ່ 
ອຸດົມສົມບູນ ຊ່ວຍຄໍ້າປະກັນໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ມີບ່ອນເພິງພາອາໄສດ້ານສະບຽງອາຫານ 
ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສ ໃນເວລາຜົນລະປູງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສຖືກທໍາລາຍໂດຍໄພນໍ້າຖ້ວມ ຫຼື ພະຍຸ. 

ປ່າໄມ້ເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງສັດ ແລະ ພືດພັນຫຼາຍຊະນິດ ທີ່ມີການເພິງພາອາໄສເຊິງກັນ 
ແລະ ກັນ. ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສາຍພັນພືດ ແລະ ສັດຕ່າງໆ, ປ່າໄມ້ທີ່ອຸດົມສົມບູນ ຈຶ່ງ 
ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດໄດ້ດີ ແລະ ປັບຕົວຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງ 
ຂອງພູມອາກາດເຊັ່ນ ເມືອມີຝົນຕົກຫຼາຍ ຫຼື ມີໄພແຫ້ງແລ້ງ ຍ້ອນວ່າປ່າໄມ້ມັນສະໜອງ 
ຄຸນປະໂຫຍດຫຼາຍສິງຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ເຊັ່ນ: ອາຫານ, ສິງປຸກສ້າງ ແລະ 
ຢາປົວພະຍາດ. ປ່າໄມ້ຍັງຊ່ວຍປັບອຸນຫະພູມໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ, ເກັບກັກນໍ້າໄວ້ ແລະ 
ເຮັດໃຫ້ອາກາດສະອາດສົດຊືນ. ປ່າໄມ້ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍດ້ານຊີວະນາໆພັນ 
ແຕ່ຍັງມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ກິດຈະກໍາການພັກຜ່ອນຂອງຄົນ ພ້ອມທັງມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດ
ທະນະທໍາອີກດ້ວຍ.

ເກືອບສອງສ່ວນສາມຂອງປະຊາກອນລາວແມ່ນອາໄສຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ 80 ສ່ວນ 
ຮ້ອຍຂອງປະຊາກອນອາໄສຢູ່ທີ່ນັ້ນແມ່ນມີອາຊີບເປັນຊາວກະສິກອນ. ການດໍາລົງຊີວີດ 
ຂອງເຂົາເຈົ້າສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນ ອາໄສຜົນຜະລິດຈາກປ່າໄມ້. ຍ້ອນວ່າປ່າໄມ້ສະໜອງ 
ໄມ້, ຝືນ, ອາຫານ ແລະ ຢາປົວພະຍາດ. ຊຶ່ງໃນນັ້ນ ເຫັດ, ໜໍ່ໄມ້, ສັດ, ແມງໄມ້ ແລະ 
ອືນໆ ກໍ່ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດເຖິງ 50 ສ່ວນຮ້ອຍ. ນອກຈາກນີ 
ຂະແໜງປ່າໄມ້ ລວມທັງການຜະລິດໄມ້ແປຮູບ ກໍ່ເປັນຂະແໜງເສດຖະກິດທີ່ສໍາຄັນອັນ 
ໜຶ່ງໃນປະເທດລາວ ຊຶ່ງສະໜອງວັດຖຸຕ່າງໆ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບ 
ໃຫ້ແກ່ພາກລັດ ແລະ ເອກກະະຊົນ. ນອກນີປ່າໄມ້ຍັງເປັນຊັບພະຍາກອນທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບ
ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານອະນຸລັກທໍາມະຊາດທີ່ກໍາລັງຂະຫຍາຍຕົວຢູ່.


