
ຊີວະນາໆພັນໝາຍເຖິງຄວາມ
ຫຼາກຫຼາຍຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ

ຊີວະນາໆພັນໝາຍເຖິງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຊະ
ນິດຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ພືດ, ສັດ, ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ແລະ ລະບົບ
ນິເວດຂອງພວກມັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ ຕົ້ນໄມ້, ທົ່ງຫຍ້າ ແລະ ເຂດ
ປູກຝັງ ລວມທັງ ແມ່ນໍ້າ, ໜອງນໍ້າ ແລະ ມະຫາສະມຸດ. 

ຊີວະນາໆພັນປະກອບດ້ວຍລະບົບທີ່ສະຫຼັບຊັບຊ້ອນຂອງ
ສາຍກ່ຽວພັນ ຕ່າງໆ ລະຫວ່າງຊະນິດພັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ 
ແລະ ພວກມັນມີປະຕິກິລິຍາ ຕໍ່ກັນ. 

ມະນຸດກໍ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສາຍກ່ຽວພັນເຫຼົ່ານີ້. ຊີວິດຂອງຄົນ
ແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊີວະນາໆພັນ ແລະ ລະບົບ
ນິເວດທີ່ອຸດົມສົມບູນເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດຂອງຕົນເອງ. 

ສປປ ລາວ ແມ່ນອຸດົມສົມບູນ
ທາງຊີວະນາໆພັນ

ຍ້ອນໃນ ສປປ ລາວ ມີຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານພູມສັນຖານ 
ຈາກເຂດ ພູສູງຈົນຮອດທົ່ງພຽງ ລະບົບນິເວດເຫຼົ່ານີ້ ສ້າງ
ຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານພູມ ອາກາດ, ດິນ, ຊັບພະຍາກອນ
ທຳມະຊາດ ແລະ ສະໜອງທີ່ຢູ່ອາໃສໃຫ້ແກ່ພືດພັນ ແລະ 
ສັດນາໆຊະນິດ. 

ໃນ ສປປ ລາວ ມີນົກປະມານ 700 ຊະນິດ ແລະ ເຈຍປະມານ 
90 ຊະນິດ, ມີສັດເລືອຄານ ແລະ ສັດເຄິ່ງບົກເຄິ່ງນໍ້າ 166 
ຊະນິດ.

ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມມີຫຼາຍກວ່າ 240 ຊະນິດ. ສັດລ້ຽງລູກ
ດ້ວຍນໍ້ານົມ ທີ່ສາມາດພົບເຫັນແຕ່ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ 
ຫວຽດນາມ ມີ 3 ຊະນິດ ເຊັ່ນ: ບ່າງ, ເສົາລາ ແລະ ຂະຍຸ ຫຼື 
ໜູຫິນ. 
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ການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ໃນສປປ ລາວ

    ຮວ່ມໃຈກັນປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລ້ອມວັນນີ້ ເພື່ ອອານາຄົດສົດໃສ



ມະນຸດເຮົາເພິ່ງພາອາໃສຜະລິດ
ຕະພັນຈາກລະບົບນິເວດ

ຊີວິດຂອງໝົດທຸກຄົນແມ່ນເພິ່ງພາອາໃສລະບົບນິເວດ
ທີ່ມີຄວາມຫຼາກ ຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ ແລະ ຜະລິດ
ຕະພັນທີ່ລະບົບນິເວດສະໜອງໃຫ້ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ 
ອາຫານ ແລະ ນໍ້າ.

ໃນ ສປປ ລາວ ຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງເຊັ່ນ: ໝາກ
ໄມ້ປ່າ, ໜໍ່ໄມ້ ແລະ ຜັກ ເປັນແຫຼົ່ງຄໍ້າປະກັນທາງດ້ານສະບຽງ
ອາຫານ ແລະ ເປັນແຫຼົ່ງທຳມາຫາກິນໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນຢູ່ເຂດຊົນ
ນະບົດ.

ຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແມ່ນມີມູນຄ່າ
ສູງທາງດ້ານເສດຖະກິດເຊັ່ນ: ໄມ້, ແຮ່ທາດ ແລະ ພະລັງງານ
ໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ເຊິ່ງລ້ວນແຕ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະ
ນາ ແລະ ການຂະຫຍາຍໂຕຂອງປະເທດ.

ລະບົບນິເວດສ້າງຄວາມອຸດົມ
ສົມບູນທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ
ໃຫ້ແກ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ

ຊີວະນາໆພັນໃນລະບົບນິເວດເປັນລະບົບຮັບຍູ້ໜູນຊີວິດ
ຂອງໂລກ. ຂະບວນການຕ່າງໆທາງຊີວະ, ເຄມີ ແລະ ຟິຊິກ 
ໃນທຳມະຊາດລ້ວນ ແຕ່ສ້າງຊີວິດຂື້ນມາໃນໂລກ.

ການກັ່ນກອງນໍ້າ ຫຼື ອາກາດ ແລະ ການຍ່ອຍສະຫຼາຍ
ສິ່ງເສດເຫຼົືອ ໄປຈົນເຖິງ  ການຄວບຄຸມໄພນໍ້າຖ້ວມ, ສັດຕູພືດ 
ແລະ ພະຍາດ ແມ່ນຂະບວນການຂອງລະບົບນິເວດ 

ແມງໄມ້, ໂຕເຜິ້ງ ແລະ ໂຕເຈຍ ເປັນພະຫະນະທີ່ສຳຄັນໃນຂະ
ບວນການສືບພັນຂອງພືດຊະນິດຕ່າງໆຍ້ອນວ່າແມງໄມ້
ດັ່ງກ່າວນຳເກສອນດອກໄມ້ ຜູ້ ແລະ ແມ່ປະສົມເຂົ້າກັນ. 
ຂະບວນການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີປະໂຫຍດຫຼາຍສຳລັບ
ການຜະລິດກະສິກຳ. 
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ການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ໃນສປປ ລາວ



ເສດຖະກິດຂອງລາວແມ່ນຂຶ້ນກັບ
ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

ຜະລິດຕະພັນທຳມະຊາດ ເປັນຕົ້ນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງໄດ້
ສະໜອງລາຍຮັບເປັນເງິນສົດປະມານຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງ
ລາຍຮັບທັງໝົດຂອງຄອບຄົວໃນຊົນນະບົດ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ແລະ ພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກໄດ້ກາຍ
ເປັນສິນຄ້າສົ່ງ ອອກອັນສຳຄັນ ທີ່ສ້າງລາຍຮັບແຫ່ງຊາດ ແລະ 
ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດ ມີການຂະຫຍາຍໂຕ.

ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
ແບບຍືນຍົງຈະຊ່ວຍປົກປັກຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະ
ພາບແວດລ້ອມ ແລະ ເສດຖະກິດ.

ລະບົບນິເວດມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານ
ວັດທະນະທຳ 

ໃນ ສປປປ ລາວ, ຫຼາຍຊົນເຜ່າມີສາຍສຳພັນອັນສະນິດແໜ້ນ
ກັບ ຄວາມເຊື່ອຖື ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ມີຄວາມ
ນັບຖືຢ່າງ ເລິກເຊິ່ງ ຕໍ່ທຳມະຊາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳ
ມະຊາດ. 

ບ້ານຫຼາຍແຫ່ງ ມີປ່າສັກສິດ ເຊິ່ງຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອເປັນປ່າຊ້າ ຫຼື 
ກຳນົດໄວ້ ເພື່ອເປັນທີ່ຢູ່ອາໃສຂອງເຈົ້າຖິ່ນເຈົ້າຖານ ຜູ້ປົກ
ປ້ອງດິນແດນຊ່ວຍ.

ລະບົບນິເວດຍັງມີມູນຄ່າສູງສຳລັບໄວ້ເປັນສະຖານທີ່ຜັກຜ່ອນ
ຢ່ອນໃຈ ເພື່ອເຮັດກິດຈະກຳທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ຫຼື ການທ່ອງທ່ຽວ
ເຊີງອານຸລັກ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບ. ຄວາມໝາຍທັງໝົດນີ້ ໄດ້ຖືກ
ສືບທອດເປັນພູມປັນຍາອັນດັ່ງເດີມ ແລະ ວັດທະນະທຳທີ່ມີ
ຄຸນຄ່າສູງຂອງປະຊາຊົນບັນດາຊົນເຜ່າ.
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ການສູນເສຍຊີວະນາໆພັນຈາກ
ການກະທຳຂອງມະນຸດ

ສາເຫດຫຼັກທີ່ພາໃຫ້ເກີດການສູນເສຍຊີວະນາໆພັນ ໃນ 
ສປປ ລາວ ແມ່ນມາຈາກ ການຊົມໃຊ້ໄມ້ຫຼາຍຈົນເກີນໄປ, 
ການຕັດໄມ້ຊະຊາຍຜິດກົດໝາຍ, ການຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່
ເຂດກະສິກຳ, ການປູກພືດຊະນິດດຽວ, ການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່
ແບບເລື່ອນລອຍ, ການລ່າສັດ ແລະ ຫາປາ ຫຼື ການຄ້າສັດ
ປ່າຫວງຫ້າມ. 

ການສູນເສຍທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບ
ດ້ານລົບ ຕໍ່ການ ຂະຫຍາຍໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງ
ປະເທດ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດ ຂອງຄົນໃນຊົນນະບົດ. 

ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນແບບບໍ່ຍືນຍົງ ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະ
ທົບຕ່າງໆເຊັ່ນ:ໄພນໍ້າຖ້ວມ, ແຫ້ງແລ້ງ, ດິນເຊາະເຈື່ອນ ແລະ 
ອື່ນໆ 

ຊີວະນາໆພັນກຳລັງຖືກຄຸກຄາມ

ໃນໄລຍະພຽງແຕ່ 30 ປີຜ່ານມາເທ່ານັ້ນ, ຈຳນວນປະຊາກອນ 
ແລະ ຖີ່ນທີ່ຢູ່ອາໃສຂອງທັງພືດ ແລະ ສັດຕ່າງໆ ໄດ້ຫຼຸດລົງ
ເກືອບເຄິ່ງໃນທົ່ວໂລກ. 

ພດື ແລະ ສັດ ປະມານ 26,000 ຊະນິດໄດ້ສູນພັນ ໃນແຕ່ລະປີ.
ການສູນເສຍຊະນິດພັນພືດ ແລະ ສັດ ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະ
ທົບໂດຍກົງ ຕໍ່ການຄໍ້າປະກັນທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ 
ສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮົາ. 

ການສູນເສຍທາງຊີວະນາໆພັນຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນນັບມື້ນັບ
ເພີ່ມຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກການທຳລາຍຖີ່ນທີ່ຢູ່ອາໃສຂອງພືດພັນ
ຍ້ອນການນຳໃຊ້ຊັບ ພະຍາກອນແບບບໍ່ຍືນຍົງ ແລະ ການ
ຂະຫຍາຍດ້ານກະສິກຳ. 

Learn more at
www.laos-proceed.com
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ຊີວະນາໆພັນສາມາດອະນຸລັກ
ຮັກສາໄດ້ 

ເພື່ອຮັກສາຊີວະນາໆພັນ ແລະ ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງລະບົບ
ນິເວດ ສຳລັບຄົນລຸ້ນຕໍ່ໄປໃນອານາຄົດນັ້ນ ຕ້ອງນຳໃຊ້ຊັບພະ
ຍາກອນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ອື່ນໆ

ການອະນຸລັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ ພ້ອມກັບການປົກປັກ
ຮັກສາຊັບ ພະຍາກອນທຳມະຊາດ ເພື່ອຮັບປະກັນການຢູ່
ລອດຂອງພວກມັນໃນໄລຍະຍາວ.

ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ສາມາດ
ສົ່ງເສີມ ການອະນຸລັກພູມສັນຖານ ແລະ ຖິ່ນທີ່ຢູ່ອາໃສຂອງ
ຊີວະນາໆພັນ.

ການສ້າງຈິດສຳນຶກມີຄວາມຈຳເປັນໃນການປົກປັກຮັກສາສະ
ພາບແວດລ້ອມ.

ສປປ ລາວ ມີກົດລະບຽບ
ເພື່ອປົກປັກຮັກສາຊີວະນາໆພັນ 

ລັດຖະບານລາວໄດ້ພັດທະນາ ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດຳ
ເນີນງານແຫ່ງຊາດດ້ານຊີວະນາໆພັນໃນປີ 2004 ເຊິ່ງມີ
ຈຸດປະສົງປົກປັກຮັກສາຊີວະນາໆພັນ ທີ່ເປັນປັດໃຈໝຶ່ງໃນ
ການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ.

ສປປ ລາວ ໄດ້ກຳນົດເອົາເນື້ອທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອເປັນການປົກ
ປັກຮັກສາປ່າໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຫຼາຍກວ່າເປົ້າໝາຍລະດັບໂລກສຳ
ລັບປີ 2020. ກົດໝາຍຕ່າງໆໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ ເພື່ອໃຫ້ເກີດການ
ອານຸລັກຊີວະນາໆພັນ ໃນຫຼາຍຂົງເຂດ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍກໍ່ຄືການປະຕິບັດ
ນະໂຍບາຍຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດຫຼາຍດ້ານ ເນື່ອງຈາກຍັງຂາດແຄນ
ຄວາມສາມາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນອື່ນໆ.

Learn more at
www.laos-proceed.com
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