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ໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງ ແມ່ນ
ໄພພິບັດຫຼັກໆທີ່ຄຸກຄາມ
ປະເທດລາວ   

ອຸນຫະພູມສະເລ່ຍໃນປະເທດລາວແມ່ນມີການເພີມຂຶ້ນ. 

ມີຝົນຕົກ ແລະ ພະຍຸຮຸນແຮງຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າແຕ່ກ່ອນ.

ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ພະຍຸ ແລະ ນໍ້າຖ້ວມ ແມ່ນໄພຄຸກຄາມທີ່ເກີດ
ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດເນືອງຈາກການປຽນແປງຂອງ
ພູມອາກາດໃນປະເທດລາວ.

ແນວໂນ້ມນີຈະສືບຕໍ່ເພີມຂຶ້ນ ແລະ ອາດຈະຮຸນແຮງຂຶ້ນອີກ.

ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດເຮັດໃຫ້
ການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ
ຕົກຢູ່ໃນ ຄວາມສ່ຽງ

ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດຕ່າງໆມີຜົນກະທົບຢ່າງຮຸນແຮງ
ຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາ ຊົນລາວ.

ໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເຄືອງປູກຂອງຝັງ 
ແລະ ສັບສິນຂອງປະຊາຊົນເສຍຫາຍ ພ້ອມທັງເຮັດໃຫ້ຂາດ 
ນໍ້າກິນນໍ້າໃຊ້ ແລະ ເກີດການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ
ຕ່າງໆເຊັ່ນ: ພະຍາດຖອດທ້ອງ ແລະ ໄຂ້ຍຸງ ຫຼື ໝາກແດງ.  

ລົມພະຍຸ, ຝົນຕົກຮຸນແຮງ ແລະ ຕໍ່ເນືອງເປັນເວລາດົນນານ
ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດ ໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ນໍ້າຖ້ວມຂັງຊຶ່ງເປັນສາເຫດ
ໃຫ້ຖະໜົນຫົນທາງເປ້ເພດິນເຊາະເຈືອນຢູ່ເລື້ອຍໆ, ບາງຄັ້ງກໍ່
ເຮັດໃຫ້ອາຄານບ້ານເຮືອນຖືກທໍາລາຍລວມທັງ ການຂາດກະ
ແສໄຟຟ້ານໍາໃຊ້ຍ້ອນເສົາໄຟຟ້າລົ້ມ ຫຼື ຫັກ. 

10 ຄວາມຈິງ ກ່ຽວກັບ ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ ແລະ 
ຄຸນປະໂຫຍດຂອງປ່າໄມ້ ຢູໃນ ສປປ ລາວ
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ເສດຖະກິດຂອງລາວໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທາງ
ທໍາມະຊາດ

ເສດຖະກິດຂອງລາວສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ແມ່ນອາໃສຊັບ 
ພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ເປັນຕົ້ນຕໍ.

ປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເປັນຊາວກະສິກອນຂະໜາດ 
ນ້ອຍ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບຜົນໂດຍກົງຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງ 
ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການ ສູນເສຍລາຍຮັບ ແລະ ກະທົບຕໍ່ການ
ດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ, ບໍ່ມີຄວາມຮັບປະກັນດ້ານສະ 
ບຽງອາຫານ ແລະ ເກີດຄວາມທຸກຍາກ.

ບັນດາອຸດສະຫະກໍາຕ່າງໆ ເຊັ່ນເຂືອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າ, 
ອຸດສະກໍາໄມ້, ກະສິກໍາ ແລະ ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ທີ່ສ້າງລາຍຮັບ
ໃຫ້ແກ່ປະເທດ ກໍ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທາງ
ທໍາມະຊາດ.  

ປ່າໄມ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ
ໄດ້ຫຼາຍຢ່າງຈາກໄພພິບັດທາງ
ທໍາມະຊາດ

ປ່າໄມ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດດິນເຊາະເຈືອນ, ຊ່ວຍຄວບຄຸມ
ໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ການກັ່ນຕອງນໍ້າ, ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ
ຂອງການເກີດດິນຖະລົ່ມ.  

ປ່າໄມ້ສາມາດເກັບກັກນໍ້າໄດ້, ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ສາຍນໍ້າຕ່າງໆ
ບໍ່ໃຫ້ໄຫຼໄວຈົນ ເກີນໄປ ໃນຊ່ວງຝົນຕົກໜັກ, ຊ່ວຍປ້ອງກັນ
ການເກີດນໍ້າຖ້ວມ.

ນໍ້າທີ່ເກັບກັກໄວ້ໃນດິນພື້ນທີ່ປ່າ ແມ່ນຖືກກັ່ນຕອງລົງໄປໃນ
ພື້ນດິນ. ຂະບວນ ການນີເຮັດໃຫ້ນໍ້າເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ພື້ນດິນ 
ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ໃນຊ່ວງລະດູແລ້ງ. 

10 ຄວາມຈິງ ກ່ຽວກັບ ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ ແລະ 
ຄຸນປະໂຫຍດຂອງປ່າໄມ້ ຢູໃນ ສປປ ລາວ
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ປ່າໄມ້ໃຫ້ຄຸນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງ
ແກ່ສິ່ງທີ່ມີຊິວິດ

ປ່າໄມ້ເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງສັດ ແລະ ພືດພັນຫຼາຍຊະນິດ 
ທີ່ມີການເພິງພາອາ ໄສເຊິງກັນ ແລະ ກັນ.

ປ່າໄມ້ທີ່ອຸດົມສົມບູນ ຈະຊ່ວຍຕ້ານທານຕໍ່ໄພພິບັດທາງທໍາມະ
ຊາດ ແລະ ຊ່ວຍປັບຕົວຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງຂອງພູມອາກາດ 
ໃນເມືອມີຝົນຕົກຫຼາຍ ຫຼື ມີໄພແຫ້ງແລ້ງ 

ປ່າໄມ້ໃຫ້ຄຸນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງແກ່ປະຊາຊົນເຊັ່ນ: ອາຫານ, 
ສິງປຸກສ້າງ ແລະ ຢາປົວພະຍາດ. 

ປ່າໄມ້ ຍັງມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ກິດຈະກໍາການພັກຜ່ອນຂອງຄົນ 
ແລະ ຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດທະນະທໍານໍາອີກ. 

ປ່າໄມ້ປະກອບສ່ວນສ້າງເສດຖະກິດ 
ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດ ຂອງ 
ປະຊາຊົນ

ໄມ້ແມ່ນໄດ້ຈາກປ່າໄມ້ເພືອມາແປຮູບໃນຫຼາຍຮູບແບບເຊັ່ນ: 
ໂຕະ, ຕັ່ງ, ຕຽງ, ຕູ້ ແລະ ອືນໆ ເພືອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່
ປະຊາຊົນ ແລະ ປະເທດຊາດ. 

ປ່າໄມ້ສະໜອງ ໄມ້, ຝືນ, ອາຫານ ແລະ ຢາປົວພະຍາດ
ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ 
ແມ່ນຕິດພັນກັບທໍາມະຊາດ. 

ເຫັດ, ໜໍ່ໄມ້, ສັດ, ແມງໄມ້ ແລະ ອືນໆ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ 
ປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດເຖິງ 50 ສ່ວນຮ້ອຍ.

ຂະແໜງປ່າໄມ້ ເປັນຂະແໜງເສດຖະກິດທີ່ສໍາຄັນອັນໜຶ່ງ 
ໃນປະເທດລາວທີ່ສະໜອງວັດຖຸຕ່າງໆ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ 
ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ພາກລັດ ແລະ ເອກກະະຊົນ.

10 ຄວາມຈິງ ກ່ຽວກັບ ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ ແລະ 
ຄຸນປະໂຫຍດຂອງປ່າໄມ້ ຢູໃນ ສປປ ລາວ
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ປ່າໄມ້ຢູ່ໃນປະເທດລາວ 
ກໍາລັງສູນຫາຍໄປຢ່າງວ່ອງໄວ

ຄວາມໜ້າແໜ້ນຂອງປ່າໄມ້ໃນປະເທດລາວ ກໍາລັງຫຼຸດໜ້ອຍ 
ຖອຍລົງຈາກ 70 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງເນື້ອທີ່ດິນທັງໝົດໃນຊຸມ
ປີ 1940 ມາເຖິງປະມານ 40 ສ່ວນຮ້ອຍໃນປັດຈຸບັນ.

ສາເຫດຫຼັກແມ່ນມາຈາກການຕັດໄມ້ແບບບໍ່ຍືນຍົງ, 
ການຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ກະສິກໍາ, ການຕັ້ງຖິນຖານຂອງຄົນ 
ແລະ ການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ແບບເລືອນລອຍ.

ໂຄງການເຂືອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າຂະໜາດໃຫຍ່, 
ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ແລະ ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຕ່່າງໆ ກໍ່ມີສ່ວນ
ເຮັດໃຫ້ເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ຫຼຸດລົງ.  

ປ່າໄມ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກ
ສາເພື່ອຊ່ວຍປ້ອງກັນໄພພິບັດ
ທາງທໍາມະຊາດ 

ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ໃນເຂດ
ຊົນນະບົດສາມາດຮັບມືກັບໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດໄດ້ ແລະ 
ທັງຮັບປະກັນການດໍາລົງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້ານໍາອິີກ.

ມີແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ເໝາະສົມທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ 
ໄລຍະຍາວ. 

ຫຼຸດຜ່ອນການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ແບບເລືອຍລອຍ ເພືອເປັນ
ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້.

ອຸດສະຫາກໍາຜະລິດຕະພັນໄມ້ແບບຍືນຍົງຄວນໄດ້ຮັບການ
ສະໜັບສະໜູນ. ນອກຈາກນີ ຕ້ອງມີມາດຕະການຟື້ນຟູປ່າ
ເຊັ່ນ ການປູກຕົ້ນໄມ້.

10 ຄວາມຈິງ ກ່ຽວກັບ ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ ແລະ 
ຄຸນປະໂຫຍດຂອງປ່າໄມ້ ຢູໃນ ສປປ ລາວ



   ຮວ່ມໃຈກນັປກົປັກຮກັສາສິ ງແວດລ້ອມວັນນີ ເພື ອອານາຄົດສົດໃສ
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10ປະເທດລາວສາມາດປົກປັກຮັກສາ
ປ່າໄມ້ຂອງຕົນໄດ້ໂດຍການນໍາໃຊ້ 
ລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ

ປະເທດລາວໄດ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍທີ່ທ້າທ້າຍດ້ານວຽກງານການ
ອະນຸລັກ ແລະ ປົກປັກ ຮັກສາປ່າໄມ້, ແລະໄດ້ມີລະບຽບ
ກົດໝາຍທີ່ເໝາະສົມເພືອປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ອອກມານໍາໃຊ້.

ປ່າໄມ້ຢູ່ໃນປະເທດລາວ ໄດ້ຖືກຈັດແບ່ງອອກເປັນ 
3 ປະເພດຄື: ປ່າຜະລິດ, ປ່າສະຫງວນ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນ 
ເພືອໃຫ້ເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນວ່າ ກິດຈະກໍາດ້ານເສດຖະກິດ
ອັນໃດແດ່ ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃນປ່າໄມ້ຊະນິດໃດໄດ້.

ມີເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ 24 ແຫ່ງທີ່ຖືກຈັດສັນເປັນເຂດປ່າສະຫງວນ
ແຫ່ງຊາດ, ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການຕັດໄມ້ໃນເຂດເຫຼ່ານີ. 

ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ໃນ 
ສປປ ລາວ ຕ້ອງການການຮ່ວມ
ມືຈາກປະຊາຊົນຫຼາຍຂຶ້ນ

ການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ຍັງມີຂໍ້ຈໍາກັດຢູ່ 
ສະນັ້ນຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກປະຊາຊົນ ແລະ 
ລັດຖະບານ. 

ມີການຈັດສັນພື້ນທີ່, ແບ່ງດິນແບ່ງປ່າໃຫ້ປະຊາຊົນຄຸ້ມຄອງ 
ເພືອຊ່ວຍປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້.

ຈັດສັນງົບປະມານ, ເຕັກນິກວິຊາການ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ
ເຂົ້າໃນວຽກງານການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້. 

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິງແວດລ້ອມ ແລະ 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງ
ມີປະສິດທິຜົນ. 

ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະບັນລຸການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດຕ້ອງ ຄໍາໜຶງເຖິງຜົນກະທົບທາງສິງແວດລ້ອມໄປ
ນໍາ ເພືອຮັບປະກັນການພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງໃນໄລຍະຍາວ.  

10 ຄວາມຈິງ ກ່ຽວກັບ ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ ແລະ 
ຄຸນປະໂຫຍດຂອງປ່າໄມ້ ຢູໃນ ສປປ ລາວ


