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ໂຄງການສົ່ງເສີມການສຶກສາສິ່ງ ແວດລ້ອມ ແລະ 
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (ProCEEd)

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

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

ການລ່າສັດປ່າທີ່ບໍ່ຍືນຍົງ 
ເປັນສາຍເຫດກໍໃຫ້ເກີດຄວາມ
ບໍ່ສົມດຸນຂອງລະບົບນິເວດ

ການລ່າ ແລະ ການຄ້າສັດປ່າ 
ຖືກຄຸ້ມຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ

ການອະນຸລັກສັດປ່າ 
ຕ້ອງບົນພື້ນຖານການປົກປັກ
ຮັກສາຖີ່ນຢູ່ອາໄສຂອງພວກມັນ

ລະບຽບການທີ່ເຂັ້ມງວດສາມາດ
ຊ່ວຍປົກປັກຮັກສາສັດປ່າໄດ້
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   ຮວ່ມໃຈກນັປກົປກັຮກັສາສິ ງແວດລ້ອມວັນນີ ເພື ອອານາຄົດສົດໃສ

ປະຊາກອນສັດປ່າ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເນືອງຈາກການລ່າ 
ເພືອການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ການຄ້າຂາຍ ທີ່ຫຼາຍເກີນໄປ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການສູນເສຍ 
ຂອງຊະນິດພັນສັດປ່າດັ່ງກ່າວໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງເຮັດໃຫ້ລະບົບນິເວດຂາດ 
ຄວາມສົມດູນ. ສັດປ່າມີບົດບາດສໍາຄັນໃນຂະບວນສືບພັນຂອງຊະນິດພັນໄມ້ຕ່າງໆ (ເປັນ 
ຕົ້ນບົດບາດໃນການເຄືອນຍ້າຍແກ່ນຈາກຕົ້ນໄມ້ແມ່ພັນ ) ຊຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ກັບຄວາມ
ຫຼາກຫຼາຍຂອງສາຍພັນ. ການສູນເສຍສັດປ່າທີ່ເປັນນັກລ່າຂະໜາດນ້ອຍ (ສັດທີ່ກິນຊີນ ຫຼື 
ກິນສັດອືນເປັນອາຫານໃນວົງຈອນອາຫານທໍາມະຊາດ) ເຊັ່ນ: ເຫງັນ ແລະ ງູ ຈະເຮັດໃຫ້ 
ຈໍານວນສັດທີ່ເປັນຜູ້ຖືກລ່າ (ຄື ໜູ) ເພີ່ມຂຶ້ນ ຕົວຢ່າງ: ໜູ ຊຶ່ງອາດຈະນໍາເຊ້ອພະຍາດມາສູ່ 
ສຸກຂະພາບຂອງຄົນ ແລະ ການເກັບມ້ຽນຜົນຜະລິດ ຍ້ອນວ່າ ໜູອາດຈະກິນຜົນຜະລິດທີ່ 
ເກັບມຽ້ນໄວ້ດັ່ງກ່າວນັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມສົມດຸນທາງດ້ານນິເວດແມ່ນສໍາຄັນ ຍ້ອນວ່າມັນ  
ຊວ່ຍປອ້ງກນັການແຜຂ່ະຫຍາຍຂອງຊະນດິພັນສັດ-ພືດ ເພອືບໍ່ໃຫກຸ້ມ່ສັດໃດໜຶ່ງຫຼາຍ ກວາ່ 
ອີກກຸ່ມສັດໜຶ່ງສະເພາະ.

ກົດໝາຍ ແລະ ດໍາລັດໄດ້ກໍານົດກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາສັດປ່າຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງ 
ເປັນກອບສໍາລັບການເຄືອນໄຫວ ຄຸ້ມຄອງ ການລ່າສັດ ແລະ ການຄ້າຂາຍສັດປ່າ ເຊັ່ນ:  
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ ຊຶ່ງໄດ້ ກໍານົດ ກ່ຽວກັບ ສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ ເພືອຄຸ້ມຄອງ 
ການນໍາເຂົ້າ ແລະ ການສົ່ງອອກ ລວມທັງຊະນິດພືດພັນຕ່າງໆ ຊຶ່ງເປັນມໍລະດົກແຫ່ງຊາດ 
ກໍ່ເປັນຊັບສິນຂອງລັດ ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້. 
ນອກນັ້ນ, ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວຍັງເກືອດຫ້າມການລ່າ ດ້ວຍເຄືອງມືທີ່ທໍາລາຍສູງ (ເຊັ່ນ: ລະ 
ເບີດ, ຢາພິດ ຫຼື ໄຟຟ້າ) ແລະ ອືນໆ. ສປປ ລາວ ເປັນສະມາຊິກ ຂອງສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ 
ການຄ້າສາກົນຂອງພັນພືດ-ສັດ ທີ່ໃກ້ສູນພັນ, ຊຶ່ງເປັນຂໍ້ຕົກລົງສາກົນທີ່ຮັບປະກັນວ່າ: ການ 
ຄ້າຂາຍ ພືດ ແລະ ສັດປ່າ ໃນເວທີສາກົນຈະບໍ່ເປັນຂະບວນການທີ່ຄຸກຄາມ ແລະ ກົດດັນ 
ຕໍ່ຄວາມຢູ່ລອດຂອງພວກມັນ.

ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ເປັນແຫຼ່ງຖີ່ນຢູ່ອາໄສຂອງສັດປ່າ ແລະ ພືດພັນ ຊຶ່ງເປັນ 
ເຂດຫວງຫ້າມ ຫຼື ຄຸ້ມຄອງການລ່າ ແລະ ຂຸດຄົ້ນ ສັດປ່າໃນຕະຫຼອດປີ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງເຫັນ 
ວ່າມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ທີ່ຄວນສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍລະບົບຄຸ້ມຄອງແບບປ່າສະຫງວນນີໄປຫາ 
ເຂດອືນໆ ທີ່ບໍ່ທັນມີການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາເທືອ ຕົວຢ່າງ: ດິນບໍລິເວນນໍ້າ. ແລວ 
ທາງເຊືອມຕໍ່ເຂດປ່າສະຫງວນຄວນໄດ້ຮັບການອອກແບບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເປັນຢ່າງດີຍ້ອນ 
ວ່າ ໃນບໍລິເວນນີມີສັດ ແລະ ພືດ ຫຼາຍຊະນິດໄດ້ເພີມຂຶ້ນ. ລັດຖະບານຄວນເພີມທະວີການ 
ບັງຄັບໃຊ້ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ, ໄປພ້ອມໆ 
ກັບການກໍານົດເຂດອະນຸຍາດສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນນໍາໃຊ້ໄດ້. ລັດຖະບານໄດ້ມີນະໂຍບາຍ 
ອອກຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໃນການນໍາໃຊ້ສັດປ່າ ເພືອການຄ້າຢ່າງຍຸດຕິທໍາສໍາລັບ 
ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າທຸກຄົນໃນເຂດຊົນນະບົດ.

ໜຶ່ງໃນບັນດາເອກະສານທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການສົ່ງເສີມໃນການບັງຄັບໃຊ້ລະບຽບການກ່ຽວກັບ 
ການປົກປັກຮັກສາສັດປ່າຢູ່ໃນເຂດສະຫງວນແຫ່ງຊາດແມ່ນດຳລັດເລກທີ0524/2001, 
ຄໍາສັ່ງແນະນໍາຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງ 
ຊາດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດປ່າ ແລະ ສັດນໍ້າ ໄດ້ຈັດໝວດສັດປ່າເປັນສອງໝວດ ເພືອ 
ເປົ້າໝາຍການປ້ອງກັນ ເຊັ່ນ: 1) ໝວດຫວງຫ້າມ: ຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ແລະ  
ແລວເຊືອມຕໍ່ປ່າສະຫງວນທີ່ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການລ່າ ຫຼື ຄ້າຂາຍ, ແລະ 2) ໝວດຄຸ້ມຄອງ:  
ສັດປ່າທີ່ສາມາດລ່າໄດ້ກໍຕໍ່ເມືອໃນເວລາລະດູການສະເພາະໃດໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ (ວັນທີ 01 ພະຈິກ 
ຫາ ວັນທີ 30 ເມສາ) ຂອງທຸກໆປີ.



1 2 3 4 5 6ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ໃນປ່າ (ສັດປ່າ ແລະ 
ພືດປ່າ) ໝາຍເຖິງ ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ
ເກີດຂຶ້ນຕາມທຳມະຊາດ

ສປປ ລາວ ຍັງມີຖີ່ນຢູ່ອາໄສທີ່
ອຸດົມສົມບູນ ສໍາລັບສັດປ່າ 
ນາໆຊະນິດ

ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າເຫັນ 
ຄຸນຄ່າຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດໃນປ່າ 
ດ້ວຍຫຼາຍເຫດຜົນ.

ສັດປ່າຢູ່ໃນ ສປປ ລາວກຳລັງຕົກ
ຢູ່ໃນສະພາບຫລຸດໜ້ອຍລົງ

ການຄ້າຂາຍສັດປ່າແບບຊະຊາຍ
ແມ່ນຜິດກົດໝາຍ ແລະ ເປັນໄພ
ຄຸກຄາມຕໍ່ສັດປ່າຫຼາຍຊະນິດ

ການສູນເສຍສັດປ່າ ແມ່ນສົ່ງຜົນ 
ກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດ 
ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ

ສິງທີ່ມີຊີວິດໃນປ່າ (ສັດປ່າ ແລະ ພືດປ່າ) ປະກອບມີພັນສັດປ່າ ແລະ ປະເພດແມງໄມ້ 
ທໍາມະຊາດ ເຊັ່ນ: ຊ້າງ, ເສືອ, ລີງ, ນົກ, ຕັກແຕນ, ຈີຫຼໍ່. ນອກນັ້ນ, ກໍຍັງລວມເອົາພືດປ່າ, 
ເຫັດ ແລະ ສິງມີຊີວິດປ່າອືນໆທີ່ເຕີບໂຕ ຫຼື ມີຊີວິດໃນປ່າຕາມທໍາມະຊາດທີ່ປັດສະຈາກ 
ການລ້ຽງດູຂອງມະນຸດ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ສັດບ້ານເຊັ່ນ: ງົວ, ຄວາຍ, ໝາ, ໝູ ແລະ 
ອືນໆ ເປັນສັດທີ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ມີຊີວິດພາຍໃຕ້ການລ້ຽງດູຂອງມະນຸດ ເພືອເປົ້າ  
ໝາຍໃດໜຶ່ງ, ເຊັ່ນຕົວຢ່າງ: ລ້ຽງໝາ ເພືອເປົ້າໝາຍເຝົ້າເຮືອນ, ຕ້ອມສັດ ຫຼື ລ່າສັດ. 
ສິງທີ່ມີຊີວິດໃນປ່າ (ສັດປ່າ ແລະ ພືດປ່າ) ສາມາດພົບເຫັນໄດ້ໃນທຸກລະບົບນິເວດ ເຊັ່ນ: 
ຈາກມະຫາສະມຸດ, ທະເລຊາຍ, ເຂດນໍ້າຈືດ, ເຂດປ່າໄມ້ ແລະ ທົ່ງຫຍ້າ, ເຂດເນີນສູງ 
ແລະ ເຂດພູດອຍ.

ຕາມການຄາດຄະເນວ່າມີ ນົກ ປະມານ 700 ຊະນິດ ແລະ ເຈຍ 90 ຊະນິດ ທີ່ສາມາດ 
ພົບໄດ້ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ພ້ອມນັ້ນຍັງມີ ສັດເລືອຄານ ແລະ ສັດເຄິງບົກເຄິງນໍ້າຈໍານວນ  
166 ຊະນິດ ແລະ ມີສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມຫຼາຍກວ່າ 240 ຊະນິດ. ພ້ອມນີຍັງມ ີ
ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມ 3 ຊະນິດ ຊຶ່ງມີຢູ່ແຕ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມຄື: 
ກະຮ້ອກໃຫຍ່ບິນໄດ້, ເສົາລາ ແລະ ຂະຍຸ (ໜູຫີນ) ຂອງລາວ. ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ຍັງເປັນ 
ບ່ອນໜຶ່ງທີ່ມີຈໍານວນປະຊາກອນຊ້າງອາຊີ ແລະ ແຂ້ພ້ນເມືອງຍັງເຫຼືອຫຼາຍກວ່າໝູ່ໃນ 
ແຖບອີນໂດຈີນ. ຍິງໄປກວ່ານັ້ນ, ແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ສາຂາແມ່ນໍ້າຕ່າງໆຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ 
ກໍຍັງເປັນແຫຼ່ງຖີ່ນຢູ່ອາໄສຂອງປາປະມານ 500 ຊະນິດ.

ສິງທີ່ມີຊີວິດໃນປ່າ (ສັດປ່າ ແລະ ພຶດປ່າ) ເປັນແຫຼ່ງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການທີ່ສໍາຄັນ 
ພ້ນຖານ ອັນຈໍາເປັນສໍາລັບປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ເປັນຕົ້ນ ໃນເຂດຊົນນະບົດ. ປາທີ່ 
ສາມາດຫາໄດ້ຈາກຫ້ວຍ ແລະ ແມ່ນໍ້າຕ່າງໆ ທີ່ເປັນໜຶ່ງໃນອາຫານຕົ້ນຕໍຂອງປະເທດ. 
ສິງທີ່ມີຊີວິດໃນປ່າ (ສັດປ່າ ແລະ ພືດປ່າ) ຍັງສະໜອງສິງປຸກສ້າງ, ເປັນເຄືອງມື, ເຄືອງນຸ່ງ 
ຫົ່ມ ແລະ ຢາປົວພະຍາດ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ. ສໍາລັບບັນດາຄອບຄົວຢູ່ໃນຊົນນະ 
ບົດ, ການຊ້-ຂາຍ ຊີນ, ຂົນ, ຊິ້ນສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງສັດປ່າ, ເຄືອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ອືນໆ 
ເປັນກິດຈະກໍາຫຼັກ ຂອງຄອບຄົວ ເພືອສ້າງແຫຼ່ງລາຍຮັບໜຶ່ງ ແລະ ທ່າແຮງທີ່ສາມາດ 
ຕອບສະໜອງໄດ້ກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງປະຊາຊົນບັນ 
ດາເຜົ່າ. ຄວາມອຸດົມສົມບູນ ຂອງສິງທີ່ມີຊີວິດໃນປ່າ (ສັດປ່າ ແລະ ພຶດປ່າ) ຍັງເປັນພ້ນ 
ຖານ ຊຸກຍູ້ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກທໍາມະຊາດ ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວ. ບົນພ້ນຖານ 
ຈິດສໍານຶກ ໃນການອະນຸລັກ ສິງທີ່ມີຊີວິດປ່າ (ສັດປ່າ-ພືດປ່າ), ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວ 
ແບບອະນຸລັກທໍາມະຊາດ ກາຍເປັນທ່າແຮງໃນການສ້າງລາຍຮັບ ສໍາລັບ ເສດຖະກິດ 
ແລະ ປະກອບສ່ວນໃຫ້ວຽກງານຄຸ້ມຄອງປ່າ ແລະ ຊຸກຍູ້ ຂະແໜງບໍລິການການທ່ອງທ່ຽວ.

ໃນເມືອກ່ອນປະເທດລາວ ເຄຍີຖກືຂານນາມວາ່: ‘ອານາຈກັລາ້ນຊາ້ງ’, ແຕ່ປະຈບຸນັນ ີຊາ້ງປາ່  
ຍັງເຫຼືອໜ້ອຍກວ່າ 1,000 ໂຕ. ສັດປ່າຫຼາຍຊະນິດ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນໃກ້ຈະສູນພັນ  
ແລະ ຈໍານວນໜຶ່ງໄດ້ສູນພັນໄປແລ້ວ, ຍ້ອນໄພຄຸກຄາມຈາກຫຼາຍສາຍເຫດເນືອງມາຈາກ 
ກິດຈະກໍາຂອງມະນຸດເປັນປັດໃຈຫຼັກເຊັ່ນ: ການທໍາລາຍປ່າໄມ້, ລ່າສັດ ແລະ ການຂະຫຍາຍ 
ທີ່ຢູ່ອາໄສ, ໂຄງການພັດທະນາຂະໜາດໃຫ່ຍ ແລະ ການກະສິກໍາປູກຝັງ. ດັ່ງນັ້ນ, ການຊົມ 
ໃຊ້ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດເກີນຂອບເຂດ ໂດຍສະເພາະການຕັດໄມ້, ການຫາປາ 
ເກີນຂອບເຂດ, ການຄ້າຂາຍສັດປ່າຂ້າມຊາຍແດນ ຊຶ່ງກິດຈະກໍາເຫຼົ່ານີເປັນສາຍເຫດທີ່ພາ 
ໃຫ້ສູນເສຍຖີ່ນຢູ່ອາໄສຂອງສັດປ່າ ແລະ ທໍາລາຍລະບົບນິເວດຂອງພວກມັນ. ສ່ວນການ 
ລ່າສັດແບບພ້ນເມືອງຂອງປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖີ່ນ ເພືອການບໍລິໂພກພາຍໃນຄອບຄົວຂອງ 
ປະຊາຊົນແມ່ນຍັງມີຜົນກະທົບໜ້ອຍຢູ່.

ການລັກລອບຄ້າຂາຍສັດປ່າແບບຊະຊາຍແມ່ນໜຶ່ງໃນທຸລະກິດທີ່ຜິດກົດໜາຍໃນທົ່ວໂລກ 
ຊຶ່ງເຫັນວ່າ ມີກໍາໄລມະຫາສານ. ໃນລະຫວ່າງ ປີ 2011 ແລະ 2012, ໄດ້ດໍາເນີນການ 
ກວດກາການຊ້-ຂາຍ ສັດປ່າ ທີ່ຜິດກົດໝາຍຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງສາມາດຍຶດສັດປ່າທີ່ 
ຫວງຫ້າມ ຈໍານວນ 1,218 ໂຕ ລວມມີ 39 ຊະນິດ, ຊິ້ນສ່ວນຂອງສັດປ່າຫຼາຍກວ່າ 1 ໂຕນ ແລະ 
ຜະລິດຕະພັນເຄືອງປ່າຂອງດົງຈໍານວນ 287 ໂຕນ. ເຊັ່ນດຽວກັບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ 
ອືນໆ, ຢູ່ ສປປ ລາວ ຍັງເຫັນໄດ້ ໄປພ້ອມໆກັບຂະບວນການພັດທະນາພ້ນຖານໂຄງລ່າງ, 
ໄດ້ມີຂະບວນການຂຸດຄົ້ນນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ຕິດພັນກັບການຄ້າ-ຂາຍ  
ສັດປ່າແບບຊະຊາຍໂດຍບໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄຸ້ມຄອງໃດໆໃນຜ່ານມາ. ນອກນັ້ນ, ໃນ 
ຂະບວນສຳປະທານຂຸດຄ້ົນໄມ້ຍັງມີກຳມະກອນຕັດໄມ້ຫຼາຍຄົນຍັງມີລາຍຮັບເສີມຈາກ 
ການລ່າສັດ ແລະ ການຄ້າ-ຂາຍຊີນສັດປ່າອີກ. ສິງເຫຼົ່ານີເກີດຂຶ້ນຍ້ອນວ່າຍັງມີເຄືອຂ່າຍ 
ລັກລອບຄ້າຂາຍສັດປ່າທ່ີຜິດກົດໝາຍຈົນກາຍເປັນຄວາມຊຳນານທີ່ຖືເປັນອາຊີບຫັຼກ  
ແລະ ຮູ້ວິທີການໃນການເຂົ້າເຖິງຖີ່ນຢູ່ອາໄສຂອງສັດປ່າທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກຊຶ່ງເປັນສາຍຫຼັກໆກໍໃຫ້ 
ເກີດການສູນພັນຂອງສັດປ່າຫຼາຍຊະນິດ. 

ການຫຼຸດລົງຂອງສັດປ່າ ກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາຫຼາຍຢ່າງ ແກ່ຫຼາຍຄອບຄົວໃນເຂດຊົນນະບົດ. ການລ່າສັດເກີນ 
ຂອບເຂດ ແລະ ຄ້າຂາຍສັດປ່າ ແມ່ນເປັນປັດໃຈສໍາຄັນ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບ ເຮັດໃຫ້ປະລິມານ ສັດປ່າຫຼຸດ 
ລົງ. ຈາກກິດຈະກໍາເຫຼົ່ານີ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສັດທີ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມຂະໜາດໃຫ່ຍ, ນົກຈໍານວນໜຶ່ງ ແລະ ສັດ 
ເລືອຄານ ບາງຊະນິດ ໄດ້ກາຍເປັນສັດທີ່ຫາຍາກແລ້ວ. ໃນປັດຈຸບັນ, ສ່ວນສັດປ່າ ຂະໜາດນ້ອຍ ທີ່ມີນໍ້າ 
ໜັກຕ່ຳກວ່າ 2 ກິໂລ  ກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ມາປຸງແຕ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ ເພືອການຊົມໃຊ້ 
ແລະ ເປັນສິນຄ້າຫຼັກ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ທີ່ເປັນລາຍຮັບບໍ່ໝັ້ນຄົງ. ນອກນັ້ນ, ການສູນເສຍສັດ 
ຊະນິດຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ ຍັງສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງ ຕໍ່ການຜະລິດກະສິກໍາເຊັ່ນດຽວກັນ ເປັນຕົ້ນ ໃນວົງຈອນ 
ອາຫານໃນທໍາມະຊາດ ເຊັ່ນວ່າ ໃນຂະບວນການຜະລິດກະສິກໍາ ຈໍາເປັນຕ້ອງມີ ຂະບວນການປະສົມພັນ 
ຫຼື ການສືບພັນ ຂອງແນວພັນພືດ ຕາມທໍາມະຊາດ  ໂດຍອາໄສ ເກສອນຂອງດອກໄມ້ ໂຕຜູ້ ແລະ ໂຕແມ່ 
ຊຶ່ງແມ່ນແມງໄມ້, ເຜິ້ງ,ເຈຍ, ນົກ ແລະ ອືນໆ ມີບົດບາດສໍາຄັນ ໃນການເປັນພາຫານະນໍາເອົາເກສອນເຫຼົ່າ 
ນັ້ນ ເກີດມີການປະສົມພັນກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຄວນຄໍາໜຶງໃຫ້ຖີ່ຖ້ວນວ່າ ໃນມ້ໜຶ່ງໃນອະນາຄົດ ຖ້າ 
ຫາກຂາດປັດໃຈສໍາຄັນເຫຼົ່ານີ ການຜະລິດກະສິກໍາ ລວມທັງລະບົບຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນບັນ 
ດາເຜົ່າ ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງ ແລະ ມີຄວາມທຸກຍາກ ແຜ່ລາມ. 


