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ໂຄງການສົ່ງເສີມການສຶກສາສິ່ງ ແວດລ້ອມ ແລະ 
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (ProCEEd)
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ໂຄງການ ProCEEd  ແມ່ນໂຄງການຮ່ວມມືເພືອການພັດທະນາລະຫວ່າງລາວ ແລະ 
ເຢຍລະມັນ, ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ 
ສິງແວດລ້ອມ (ກຊສ) ແລະ ອົງການ GIZ. 

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

ປ່າໄມ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ
ຂອງການປ່ຽນແປງ
ດິນຟ້າອາກາດ

ບັນດານິຕິກໍາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ 
ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ 
ໄດ້ອອກນໍາໃຊ້ແລ້ວ

ຍຸດທະສາດ ການຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງ
ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ 
ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ແລ້ວ

ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ 
ໃນ ສປປ ລາວ ຕ້ອງການ
ການຮ່ວມມືຫຼາຍຂຶ້ນ

ໂຄງ ການ ຮ່ວມ ມື ເພືອ ການ ພັດ ທະ ນາລະຫວ່າງ ລາວ ແລະ ເຢຍ ລະ ມັນ
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   ຮວ່ມໃຈກນັປກົປກັຮກັສາສິ ງແວດລ້ອມວັນນີ ເພື ອອານາຄົດສົດໃສ

ການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ຊຸດໂຊມ ຊຶ່ງເປັນສາຍເຫດໜຶ່ງ ທີ່ກໍໃຫ້ເກີດບັນ 
ຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ເພາະສະນັ້ນ ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນ 
ການປ່ຽນແປງຂອງພູມອາກາດ. ການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາ 
ກາດ ໝາຍເຖິງການຫຸຼດປັດໃຈສຽ່ງທຸກຢ່າງທີ່ເປັນສ່ວນເຮດັໃຫ້ອາກາດມີການປ່ຽນ ແປງລົງ.  
ຂະແໜງປ່າໄມ້ໃນລາວ ສາມາດຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ມີການຫຼຸດຜ່ອນປັດໃຈຄວາມສ່ຽງດັ່ງ ກ່າວໄດ້  
ໂດຍຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ ແລະ ເພີ່ມການສົ່ງເສີມການອານຸລັກ ແລະ ປົກ 
ປັກສາປ່າໄມ້. ນອກຈາກນີ ການນຳໃຊ້ຄືນດິນທີ່ຖືກຊຸດໂຊມ ຫຼື ອື່ນໆ ເພືອການຟື້ນຟູປ່າໄມ້, 
ການປູກປ່າທົດແທນ ແລະ ການຟື້ນຟູທຳມະຊາດສີຂຽວ ຍັງເປັນສ່ວນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະ 
ທົບຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. ອີກຢ່າງໜຶ່ງ, ຕ້ອງຫາ ວິທີສ້າງສິງຈູງໃຈ ແກ່ອຳນາດ 
ການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິນ ເພືອຮັກສາປ່າໄມ້ໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ.

ການອານຸລັກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ໃນປະເທດລາວ ແມ່ນໄດ້ມີຂໍ້ກຳນົດກົດລະບຽບ 
ອອກມານຳໃຊ້ຜ່ານ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ປ່າໄມ້ ປີ 2007 ແລະ ດຳລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ. 
ກົດໝາຍປ່າໄມ້ ໄດ້ກຳນົດຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ ປ່າໄມ້ອອກດັ່ງນີ: ປ່າສະຫງວນ, ປ້າປ້ອງ 
ກັນ ແລະ ປ່າຜະລິດ. ຕົວຢ່າງ, ປັດຈຸບັນນີ ມີເຂດປ່າໄມ້ 24 ແຫ່ງ ທີ່ຈັດສັນເປັນເຂດ 
ສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ເຂດທີ່ມີການຈຳກັດການຕັດໄມ້. ພ້ອມນີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ 
ທຳມະຊາດ ແລະ ສິງແວດລ້ອມ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ວຽກງານດ້ານການອານຸລັກ ແລະ 
ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ໃນຄະນະທີ່ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ 
ຕໍ່ວຽກງານປ່າໄມ້ເພືອການຜະລິດ. 

ອີງຕາມ ຍຸດທະສາດ ການຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ຂອງປະເທດລາວ ປີ 2005 
ຄາດວ່າຈະເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ເຖິງ 70 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງເນື້ອທີ່ທັງໝົດຂອງປະເທດ 
ກ່ອນປີ 2020 ໂດຍໃຊ້ວິທີການຟື້ນຟູປ່າທີ່ຖືກຊຸດໂຊມ ຈຳນວນ 6 ລ້ານ ເຮັກຕ້າ ແລະ 
ປູກປ່າໄມ້ທົດແທນ ໃນເນື້ອຈຳນວນ 500,000 ເຮັກຕ້າ. ເພືອໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, 
ຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍທີ່ທ້າທ້າຍໄວ້ຄື: ຫຼຸດຈຳນວນການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ໃຫ້ 
ໜ້ອຍລົງ, ສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າເພືອການຜະລິດ ແລະ ເຂດສະຫງວນແຫ່ງຊາດໄລຍະ 
ຍາວ, ແລະ ສົ່ງເສີມການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນໄມ້ແປຮູບ ແທນທີ່ຈະຂາຍແຕ່ວັດຖຸດິບພຽງ 
ຢ່າງດຽວ. ການຟື້ນຟູປ່າໄມ້ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ 
ກໍຄວນສຶບຕໍ່ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ. 

ປະເທດລາວໄດ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍທີ່ທ້າທ້າຍ ດ້ານວຽກງານການອານຸລັກ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ  
ປ່າໄມ້ ແຕ່ມາເຖິງປັດຈຸບັນ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດຍັງໜ້ອຍຢູ່ ຍ້ອນຍັງຂາດແຄນບຸກຄະລາ 
ກອນ ແລະ ແຫຼ່ງທຶນສະໜັບສະໜູນ. ຍິງໄປກວ່ານັ້ນ, ວຽກງານບູລິມະສິດຂອງ ປະເທດລາວ 
ໃນປັດຈຸບັນນີີ ຍັງສຸມໃສ່ແຕ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ການສຳປະທານທີ່ດິນ, ການ 
ຂຸດຄົ້ນເອົາໄມ້, ໂຄງການການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ແລະ ສ້າງເຂືອນ ໄຟຟ້ານໍ້າຕົກຂະໜາດໃຫ່ຍ 
ຊຶ່ງສິງເຫຼ່ານີສ່ວນໃຫ່ຍກໍລ້ວນແຕ່ເປັນການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງ 
ໃດກໍຕາມ, ສຳລັບປະເທດລາວ ເພືອຢາກໃຫ້ຮັບປະກັນການພັດທະນາເສດຖະກິດແບບຍືນ 
ຍົງ, ຈຳຕ້ອງມີການປະເມີນເຖິງຜົນກະທົບຕໍ່ສິງແວດລ້ອມ ແລະ ນຳໃຊ້ກົດໝາຍ ເພືອຄຸ້ມຄອງ  
ແລະ ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. 



1 2 3 4 5 6ປ່າໄມ້ ເປັນແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ
ທໍາມະຊາດທີ່ລໍ້າຄ່າ

ປ່າໄມ້ມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານລະບົບ
ນິເວດຫຼາຍ

ຜົນຜະລິດຈາກປ່າໄມ້ 
ຈະຕ້ອງຖືກນໍາໃຊ້ແບບຍືນຍົງ

ເສດຖະກິດຂອງລາວ 
ອີງໃສ່ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້

ປ່າໄມ້ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ 
ກໍາລັງຫຼຸດລົງ 

ປ່າໄມ້ທີ່ອຸດົມສົມບູນຈະຊ່ວຍໃຫ້ 
ປະຊາຊົນປັບຕົວຕໍ່ກັບ
ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ປ່າໄມ້ ຖືກປົກຄຸມໄປດ້ວຍຕົ້ນໄມ້ນາໆຊະນິດ ລວມທັງ ຕົ້ນໄມ້ຊະນິດອືນໆທີ່ປູກເອົາ 
ແລະ ຍັງມີບັນດາສັດ  ແລະ ພືດພັນ ຫຼາຍໆສາຍພັນ, ດິນ ແລະ ຫີນຕ່າງໆ. ປ່າໄມ້ 
ແລະ ເຂດດິນປູກປ່າ ທັງໝົດ ຢູ່ໃນປະເທດລາວ  ແມ່ນເປັນຊັບສົມບັດຂອງຊາດ ຊຶ່ງ 
ແມ່ນລັດຖະບານເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ. ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ປ່າໄມ້ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດ 
ແບ່ງປ່າໄມ້ເປັນ 3 ຊະນິດ ຄື: ປ່າປ້ອງກັນ, ປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າຜະລິດ. ໃນນັ້ນປ່າຜະລິດ 
ແມ່ນຖືກຈັດສັນເພືອການຊົມໃຊ້ຜົນຜະລິດຈາກປ່າແບບຍືນຍົງ ເຊັ່ນ: ໄມ້, ອາຫານ ແລະ  
ຢາບົວພະຍາດ. ການອານຸລັກ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ໝາຍຄວາມວ່າ ຕ້ອງປົກປັກຮັກ 
ສາ ແລະ ອານຸລັກ ສາຍພັນສັດ ແລະ ພັນພືດ ທີ່ຢູ່ອາໄສຕາມທຳມະຊາດ ແລະ ຫຼັກເຂດ 
ແດນ ທາງດ້ານປະຫັວດສາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ສິງແວດລ້ອມ. ດ້ວຍເຫດນີ ແຜນການ 
ນຳໃຊ້ດິນຂອງປະຊາຊົນ ຕ້ອງໄດ້ມີວິທິການໃນການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນຳໃຊ ້
ເຂດປ່າໄມ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. 

ປ່າໄມ້ ແມ່ນແຫຼ່ງຊັບຍະກອນທຳມະຊາດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຂອງປະເທດລາວ. ຊີວະນາໆພັນ 
ຢູ່ໃນປ່າມີຄວາມເປັນເອກກະລັກໃນຕົວມັນເອງ. ປ່າໄມ້ເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສໃຫ້ແກ່ສິງທີ່ມີຊີວິດ 
ໃນປ່າ ເຊັ່ນ ສັດປ່າ ແລະ ພືດປ່າ ນາໆຊະນິດ ລວມທັງສາຍພັນສັດ ແລະ ພືດທີ່ໃກ ້
ຈະສູນພັນ. ຮາກຂອງຕົ້ນໄມ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນດິນເຊາະເຈືອນ. ປ່າໄມ້ຍັງຊ່ວຍເກັບຮັກສານໍ້າ  
ໃນກໍລະນີມີຝົນຕົກ ຫຼື ພະຍຸ ຮຸນແຮງ, ມັນຊ່ວຍປົກປ້ອງທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງຄົນຈາກ ດິນເຈືອນ 
ແລະ ນໍ້າໄຫຼເຊາະ. ພວກມັນຍັງຊ່ວຍເກັບກັກນໍ້າໄວ້ໃຊ້ ໃນເວລາຂາດແຄນນໍ້າໃນຊ່ວງ 
ລະດູແລ້ງທີ່ຍາວນານ. ຍ້ອນວ່າ ປ່າໄມ້ສ້າງກົດເກນໃຫ້ພູມອາກາດທ້ອງຖິນ ແລະ ທົ່ວ 
ໂລກ, ດັ່ງນັ້ນ ປ່າໄມ້ຈຶ່ງເປັນປັດໃຈສຳຄັນໃນການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງ
ດິນຟ້າອາກາດ. 

ປະມານ 80 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງປະຊາກອນລາວອາໄສຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ, ວິຖີການດຳລົງຊີວິດ 
ແລະ ການສ້າງລາຍຮັບຂອງພວກເຂົາແມ່ນອາໃສຜະລິດຕະພັນຈາກປ່າໄມ້ເປັນສ່ວນໃຫ່ຍ.  
ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ອາຫານ, ໄມ້, ຟືນ, ຢາປົວພະຍາດ ກໍລ້ວນແຕ່ໄດ້ມາຈາກປ່າໄມ້. ນອກ 
ນັ້ນ, ຍັງມີ ເຫັດ, ໜໍ່ໄມ້, ສັດປ່າຂະໜາດນ້ອຍ ຫຼື ແມງໄມ້ ແລະ ອືນໆ ກໍສ້າງລາຍຮັບ 
ໃຫ້ປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດເກືອບ 50 ສ່ວນຮ້ອຍ. ຊາວບ້ານສາມາດນຳໃຊ້ແຫຼ່ງຊັບ 
ພະຍາກອນໃນປ່າ ເພືອການດຳລົງຊີວິດ ຫຼື ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາໄດ້. ແຕ່ຕ້ອງ 
ນຳໃຊ້ແບບຍືນຍົງ, ມີການນຳໃຊ້ຢູ່ຂອບເຂດ. ຖ້ານຳໃຊ້ແບບຊະຊາຍຄົນລຸ້ນຕໍ່ໄປກໍຈະບໍ່ 
ໄດ້ມີໂອກາດນຳໃຊ້ຄືລຸ້ນປັດຈຸບັນ. 

ປ່າໄມ້ ມີມູນຄ່າຫຼວງຫຼາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ໃນຂະແໜງປ່າໄມ້ ລວມທັງອຸດສາຫະກຳ 
ໄມ້ແປຮູບໄດ້ເປັນຂະແໜງການທ່ີເຕີບໂຕໄວ້ທ່ີສຸດຂອງເສດຖະກິດໂດຍລວມຂອງ 
ປະເທດລາວ. ພ້ອມນີ ມັນຍັງເປັນແຫຼ່ງສະໜອງວັດຖຸ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ແຫ່ຼງ 
ລາຍຮັບທີ່ສຳຄັນ ໃຫ້ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກກະຊົນ. ໃນປີ 2005 ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ 
ຜະລິດໄມ້ແປຮູບພຽງຂະແໜງດຽວ ສາມາດສ້າງເຮັດວຽກງານທຳໄດ້ເຖິງ 22,000 ຄົນ.  
ໃນ 2006 ມູນຄ່າຂອງໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສົ່ງອອກທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ ແມ່ນ 97 ລ້ານ ໂດລາ 
ສະຫະລັດ. ນອກຈາກນີ ອຸດສາຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ໃນລາວ ກຳລັງໄດ້ຮັບ ການພັດທະນາ 
ຢ່າງວ່ອງໄວ້ ຍ້ອນມີຄວາມສວຍສົດງົດງາມຂອງທຳມະຊາດ ແລະ ແຫຼ່ງ ຊັບພະຍາກອນ 
ປ່າໄມ້ ທີ່ອຸດົມສົມບູນ ຊຶ່ງເປັນໜຶ່ງໃນຄວາມສົນໃຈຫຼັກຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ມາຢ້ຽມຢາມ 
ປະເທດລາວ. 

ຄວາມໜ້າແໜ້ນຂອງປ່າໄມ້ ຢູ່ໃນລາວ ໄດ້ຫຼຸດລົງ ຈາກ 70 ສວ່ນຮ້ອຍ ຂອງເນື້ອທີ່ດິນທັງ 
ໝົດ ໃນຊຸມປີ 1940 ເຖິງປະມານ 40 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປັດຈຸບັນ. ຍ້ອນມີຫຼາຍສາຍເຫດທີ່ກໍ 
ໃຫ້ເກີດການສູນເສຍເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ ຫຼື ມີເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ຫຼຸດນ້ອຍຖອຍລົງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປ່າ 
ຊຸດໂຊມເຊັ່ນ: ການຕັດໄມ້ແບບບໍ່ຍືນຍົງ, ຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ແບບເລືອນລອຍ, ການເຜົາຖ່ານ,  
ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເຂດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ການຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ກະສິກຳ, ການຕັ້ງຖິນຖານ 
ຂອງຄົນ ແລະ ສ້າງເຂືອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ການກໍ່ ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ  
ຕ່າງໆ. ນອກຈາກນີ ກໍຍ້ອນມີຄວາມຕ້ອງການໄມ້ ແລະ ເຄືອງປ່າ ຂອງດົງສູງຈາກປະເທດ 
ໃກ້ຄຽງ ຈຶ່ງເປັນສາຍເຫດນຳໄປສູ່ການລັກລອບຕັດໄມ້ແບບຜິດກົດໝາຍ ແລະ ການຄ້າ 
ທີ່ບໍ່ຍືນຍົງ. ໃນປີ 2000 ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ສູນເສຍ 20 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ຍ້ອນມີ 
ການຕັດໄມ້ເຖືອນ.  

ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເປັນໄພຄຸກຄາມໃຫ້ທັງປ່າໄມ້ ແລະ ຄົນ. ການອານຸລັກປ່າໄມ້
ຈຶ່ງເປັນຄວາມຈຳເປັນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດ ເຊັ່ນ: ໄພນໍ້າຖ້ວມ, ແຫ້ງແລ້ງ ຫຼື ດິນເຊາະເຈືອນ. ເພືອຮັກສາປ່າໄມ້ໃຫ້ມີຄວາມອຸ
ດົມສົມບູນ, ມັນມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງຈຳກັດການລ່າສັດ, ການເກັບເຄືອງປ່າຂອງດົງ ແລະ 
ການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ. ມີການຄຸ້ມຄອງອ່າງໂຕ່ງນໍ້າ ແລະ ຮັກສາປ່າໄມ້ຢູ່ເທິງພູ ຢ່າງພຽງພໍ 
ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍເປັນແນວປ້ອງກັນການເຊາະເຈືອນຂອງດິນ ແລະ ຮັບປະກັນການຮັກສານໍ້າໄວ້. 
ປ່າໄມ້ທີ່ອຸດົມສົມບູນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນດຳລົງຊີວິດໄດ້ມີແຫຼ່ງອາຫານ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສ 
ໃນເວລາ ເຄືອງປູກຂອງຝັງ ແລະ ບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງພວກເຂົາຖືກທຳລາຍໃນໄພນໍ້າຖ້ວມ ຫຼື 
ພະຍຸທີ່ຮຸນແຮງ. 


