
  

ພື້ນທີ່ຈຸດສຸມ ສາຍພູຫຼວງ -  
ເຂດບຸລິມະສິດ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ເຊຊັບ

ພື້ນທີ່ຈຸດສຸມ ນໍ້າປຸຍ -  
ເຂດບຸລິມະສິດ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນໍ້າປຸຍ 

ພວກເຮົາຍັງໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ວຽກງານ 
ດ້ານນະໂຍບາຍຂ້າມຂະແໜງການ ແລະ ພົວພັນ 
ກັບພາກລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ 
ຄູ່ຮ່ວມງານພາກເອກະຊົນ ເພື່ອສ້າງຄວາມ 
ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານການອະນຸລັກ.

ຊີວະນາໆພັນ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານ 
ວັດທະນະທໍາ ແລະ ລະບົບນິເວດ ທີ່ມ ີ
ຄວາມເປັນເອກະລັກສະເພາະ ຂອງ 

 ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາ 
 ຫຼື ພັດທະນາໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ປະກອບ 
ສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 
ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂອງປະຊາຊົນ 
ໃນ ສປປ ລາວ, ໂຂງເຂດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ 

ກໍ່ຄືທົ່ວໂລກ ໂດຍລວມ. 

ພາລະກິດ
ອົງການ WWF-Laos ມຸ້ງໝັ້ນ 

ເພື່ອອະນາຄົດ ທີ່ພາລະກິດຂອງພວກເຮົາ 
ເຕີບໂຕບົນພື້ນຖານ ແລະ ມີຮາກຖານໃນ 
ສປປ ລາວ ແລະ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ ໃນນາມ 

ອົງການອະນຸລັກ ແຖວໜ້າ ຂອງປະເທດ; 
ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານ, 

ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຫຼັກ
ອື່ນໆ ແນໃສ່ເພື່ອສ້າງອະນາຄົດ ທີ ່
ປະຊາຊົນລາວ ສາມາດເຕີບໃຫຍ່ 

ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ຮ່ວມ 
ກັບທໍາມະຊາດ ໄດ້ຢ່າງກົມກຽວ.  

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສປປ ລາວ) ຕັ້ງຢູ່ໜຶ່ງໃນ 10 ເຂດນິເວດ 
ວິທະຍາ ທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງໂລກ, ເຊິ່ງເປັນບ້ານ ແລະ ບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງບາງຊະນິດພັນທີ່ມ ີ
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະວິທະຍາ ທີ່ສຸດຂອງໂລກ ແຕ່ສ່ຽງຕໍ່ການສູນພັນ. ລາວຕັ້ງຢູ ່
ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ມີຊາຍແດນຕິດກັບປະເທດ ຈີນ, ກໍາປູເຈຍ, ມຽນມາ,  
ໄທ, ແລະ ຫວຽດນາມ. ລາວມີແມ່ນໍ້າຂອງໄຫຼຜ່ານ 1,900 ກມ, ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນເຂດພູສູງ.

ລະບົບນິເວດທໍາມະຊາດທີ່ອຸດົມສົມບູນ ສະໜອງສິ່ງຂອງຕ່າງໆ ທາງດ້ານການຊົມໃຊ ້
ທີ່ໄດ້ມາຈາກທຳມະຊາດ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນຕໍ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ຄໍ້າປະກັນ 
ຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ຂັບເຄື່ອນຮູບແບບເສດຖະກິດສີຂຽວ ໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ, ແຕ່ໃນ
ຂະນະດຽວກັນ, ຊີວະນາໆພັນຂອງ ສປປ ລາວ ກໍາລັງຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກຫຼາຍຢ່າງ 
ເຊັ່ນ: ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ; ການຕັດໄມ້ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ການຄ້າ-ຂາຍ 
ສັດປ່າ; ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ທີ່ອາດຂາດການວາງແຜນທີ່ດີ; ແລະ ການຂະ 
ຫຍາຍຕົວ ທາງດ້ານກະສິກໍາ ແບບບໍ່ຍືນຍົງ.

ອົງການ WWF ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແຕ່ທ້າຍປີ 1980,  
ເປັນການລິເລີ່ມປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານສໍາຫຼວດຊີວະນາໆພັນ ຄັ້ງທໍາອິດ ແລະ ສະໜັບ 
ສະໜູນເຂົ້າໃນການສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ຂອງ ສປປ ລາວ. ຫ້ອງການ WWF 
ປະຈຳ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນປີ 2001 ແລະ ໃນປະຈຸບັນ 
ມີຫ້ອງການໃຫຍ່ປະຈຳປະເທດ (WWF-Laos) ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ມີຫ້ອງການ 
ພາກສະໜາມ ຢູ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ຈໍາປາສັກ, ສາລະວັນ ແລະ ເຊກອງ.

ອົງການ WWF-Laos ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ 
ຄູ່ຮ່ວມງານພາກເອກະຊົນ ເພື່ອແກ້ໄຂ, ຫຼຸດຜ່ອນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ປະກອບສ່ວນ 
ຕໍ່ການກ້າວໄປສູ່ອະນາຄົດທີ່ຄົນເຮົາ ແລະ ທຳມະຊາດສາມາດອາໄສຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້ຢ່າງກົມກຽວ.

ຂໍ້ມູນໂດຍຫຍໍ້ ຂອງແຜນງານການອະນຸລັກ ປີ 2021-2025, ອົງການ WWF-Laos    1

ອົງການ WWF-Laos:  
ຕູ້ ປ.ນ 7871, ເຮືອນເລກທີ 39  
ໜ່ວຍ 5, ບ້ານ ສາຍລົມ, ເມືອງ 
ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  
ສປປ ລາວ. ໂທ: +856 21 216080 
wwf-laos@wwf.org.la 
www.wwf.org.la

ພື້ນທີ່ຈຸດສຸມ ແມ່ນໍ້າຂອງ -  
ເຂດບຸລິມະສິດ ສາຍນ້ໍາເຊບັ້ງຫຽງ ແລະ  
ພ້ືນທ່ີປ່າໄມ້ດິນບໍລິເວນນ້ໍາ ເຂດສີພັນດອນ

ພື້ນທີ່ຈຸດສຸມ ສາຍພູຫຼວງ (66,324 km2) 

ພື້ນທີ່ຈຸດສຸມ ແມ່ນໍ້າຂອງ (51,937 km2) 
ພື້ນທີ່ຈຸດສຸມ ນໍ້າປຸຍ (5,911 km2)

- ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ເຊຊັບ 
- ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນໍ້າປຸຍ
- ສາຍນໍ້າ ເຊບັ້ງຫຽງ
- ພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ດິນບໍລິເວນນໍ້າ ເຂດສີພັນດອນ

ສາມຫຼ່ຽມຄໍາ 

ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ສໍາລັບວຽກຂອງອົງການ  
WWF ໃນອະນາຄົດ (5,121 km2)
ເຂດຊາຍແດນ ລະຫວ່າງແຂວງ 
ແມ່ນໍ້າຂອງ

ແຜນງານການອະນຸລັກ 
2021-2025, ອົງການ WWF-Laos 

ພື້ນທີ່ຈຸດສຸມ ແລະ ເຂດບຸລິມະສິດ 

ວິໄສທັດ 

ພື້ນທີ່ຈຸດສຸມ & 
ເຂດບຸລິມະສິດ 

ເຂດບຸລິມະສິດ 

ລາວ

ຫວຽດນາມ

ຈີນ

ໄທ

ມຽນມາ

ກຳປູເຈຍ

ສີພ
ັນດ

ອນ

ເຊບັ້ງຫຽງ
ເຊຊັບ

ນໍ້າ
ປຸຍ



ລົດຜົນກະທົບຕໍ່ທຳມະຊາດ 
ຈາກການກະທຳຂອງມະນຸດ   

ບໍ່ມີການສູນພັນ 
ຂອງຊີວະນາໆພັນ

ບໍ່ມີການສູນເສຍ 
ເນື້ອທີ່ທາງທໍາມະຊາດ 

ສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາກົນ

ຜົນໄດ້ຮັບຈາກແຜນງານການອະນຸລັກ ຂອງອົງການ WWF-Laos ແມ່ນເຊ່ືອມໂຢງກັບບຸລິມະສິດລະດັບຊາດ 
ແລະ ສາກົນ ຂ້າງລຸ່ມນ້ີ, ແລະ ປະກອບສ່ວນໂດຍກົງຕ່ໍເປ້ົາໝາຍສາກົນ ຂອງອົງການ WWF.

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ  
2021-2025

ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານ 
ຊີວະນາໆພັນ 2016-2025 

ຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ ເຖິງປີ 2035  
ແລະ ວິໄສທັດ ເຖິງປີ 2050

ຍຸດ
ທະ

ສາ
ດແ

ຫ່ງ
ຊາ

ດ:
 ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນເປົ້າໝາຍສາກົນ: 

ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs)  
ແລະ ເປົ້າໝາຍຊີວະນາໆພັນ (Aichi)

AICHI
TARGETS

ຮັກສາການໄຫຼວຽນຂອງແມ່ນໍ້າຂອງ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມທໍາມະຊາດ ແລະ ສ້າງຄວາມ 
ເຂັ້ມແຂງຕໍ່ວຽກງານອະນຸລັກ ທີ່ຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການ ເພື່ອການປະມົງແບບຍືນຍົງ.

FRESHWATER

LAOS

ຢ່າງໜ້ອຍ 3,300 ກິໂລແມັດ 
ຂອງແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ແມ່ນໍ້າສາຂາ 
ໃນເຂດພື້ນທີ່ຈຸດສຸມແມ່ນໍ້າຂອງ 

ໄດ້ຮັບການໄຫຼວຽນ ຕາມທໍາມະຊາດ.

ການຄຸ້ມຄອງການປະມົງ, ຄວາມຮູ້ 
ກ່ຽວກັບການອະນຸລັກສັດນໍ້າຂະໜາດໃຫຍ່,  

ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນ 
ໃນເຂດບຸລິມະສິດ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ 

ໃນເຂດພື້ນທີ່ຈຸດສຸມແມ່ນໍ້າຂອງ. 

ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງຕ່ໍວຽກງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍສັດປ່າ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການສັດປ່າ 
 ເພ່ືອຢຸດການລ່າ, ການຄ້າ-ຂາຍ ແລະ ການຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທ່ີເຮັດຈາກສັດປ່າ ທ່ີຜິດກົດໝາຍ.

WILDLIFE

LAOS

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ 
ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແບບຍືນຍົງ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສັດປ່າ.

FORESTS

LAOS

ອັດຕາການສູນເສຍປ່າໄມ້ 
ທໍາມະຊາດ ສູງສຸດປະຈໍາປີ 

ໃນພື້ນທີ່ຈຸດສຸມ ສາຍພູຫຼວງ 
 ແລະ ນໍ້າປຸຍ ແມ່ນຮັກສາໄວ ້

ຕໍ່າກວ່າ 0.5 %.

ປ່າໄມ້ທີ່ຢູ່ເຂດປ່າສະຫງວນ 
ແຫ່ງຊາດ ໃນພື້ນທີ່ຈຸດສຸມ
ສາຍພູຫຼວງ ແລະ ນໍ້າປຸຍ 
ເພີ່ມຂຶ້ນ 17,5%, ຈາກ 
3,312 ກິໂລຕາແມັດ  

ເປັນ 3,892 ກິໂລຕາແມັດ. 

ການລັກລອບເອົາຊັບພະຍາກອນ 
ທໍາມະຊາດ ທີ່ຜິດກົດໝາຍ 

 ຫຼຸດລົງ 20% ທຽບໃສ່ຂໍ້ມູນ 
ພື້ນຖານ ຂອງເນື້ອທີ່ປ່າສະຫງວນ 

ທັ້ງໝົດ ຂອງປ່າສະຫງວນ 
ແຫ່ງຊາດ ນໍ້າປຸຍ ແລະ ເຊຊັບ.

ສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ 
ອົງການທ້ອງຖ່ິນ ໃນການ 
ກວດສອບ, ສືບສວນ-

ສອບສວນ ແລະ ດໍາເນີນ 
ຄະດີ ອາຊະຍາກໍາສັດປ່າ, 
ແລະ ປັບປຸງການຮ່ວມມື 

ລະຫວ່າງໜ່ວຍງານ.

ເສ້ັນທາງຂອງຂະບວນການ 
ຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າ ທ່ີຜິດ 
ກົດໝາຍ ທັ້ງພາຍໃນ  

ແລະ  ຂ້າມຊາດ ໃນເຂດ 
ບຸລິມະສິດ ໄດ້ຖືກຂັດຂວາງ 

ແລະ ກີດກ້ັນ. 

ແຮງຈູງໃຈໃນການ 
ຄ້າ-ຂາຍ, ບໍລິໂພກ 

ຫືຼ ຊົມໃຊ້ 
ຜະລິດຕະພັນສັດປ່າ 
ໃນກຸ່ມເປ້ົາໝາຍ 

ຫຸຼດລົງ.

ປະຊາກອນສັດນ້ໍາ-ສັດປ່າ  
ບຸລິມະສິດ ທ່ີນອນຢູ່ໃນບັນຊີ 

ແຫ່ງຊາດ ແລະ ພາກພ້ືນ 
ໄດ້ຮັບການຮັກສາໃຫ້ຄົງທ່ີ ຫືຼ  
ເພ່ີມຂ້ຶນ, ແລະ ເຂດບຸລິມະສິດ 
ໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ທາງດ້ານ 
ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສຳຄັນ  

ຂອງສັດນ້ໍາ-ສັດປ່າ ບຸລິມະສິດ.

ຂໍ້ມູນໂດຍຫຍໍ້ ຂອງແຜນງານການອະນຸລັກ ປີ 2021-2025, ອົງການ WWF-Laos    2

ຊະນິດພັນສັດນຳ້-ສັດປ່າ ບຸລິມະສິດ 
ທີ່ນອນຢູ່ໃນບັນຊີແຫ່ງຊາດ  

ຊະນິດພັນສັດປ່າ ບຸລິມະສິດ 
ທີ່ນອນຢູ່ໃນບັນຊີສາກົນ 

ເສົາຫຼາ, ສັດຕະກູນເສືອ ແລະ ປະເພດສັດກິນຊີ້ນອື່ນໆ, 
ທະນີ, ສັດນໍ້າຂະໜາດໃຫຍ່ ແມ່ນໍ້າຂອງ, ເມີຍ ແລະ 
ກວາງປ່າ ທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນໃນ ສປປ ລາວ ແລະ 
ພາກພື້ນ.

ພາຍໃນປ ີ2025: ປະຊາກອນຂອງຊະນິດພັນສັດນໍ້າ-
ສັດປ່າ ບຸລິມະສິດ ທີ່ນອນຢູ່ໃນບັນຊີແຫ່ງຊາດ ແລະ 
ພາກພື້ນ ໃນເຂດບຸລິມະສິດ ແມ່ນມີຄວາມໝັ້ນຄົງ, 
ມີຈໍານວນເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ໄດ້ຮັບການປະເມີນ.

ຊ້າງອາຊີ, ເສືອອິນດູຈີນ *, ໝີດໍາອາຊີ

ພາຍໃນປ ີ2025: ປະຊາກອນຂອງຊະນິດພັນ 
ບຸລິມະສິດ ທີ່ນອນຢູ່ໃນບັນຊີສາກົນ ໃນສະຖານທີ່ 
ບຸລິມະສິດ ແມ່ນມີຄວາມໝັ້ນຄົງ, ມີຈໍານວນເພີ່ມ 
ຂຶ້ນ ຫຼື ໄດ້ຮັບການປະເມີນ ສໍາລັບການຟື້ນຟູ.

* ຖືກຄົ້ນພົບຄືນ/ຄືນສູ່ທຳມະຊາດ

ຊະນິດພັນສັດນຳ້-ສັດປ່າ ບຸລິມະສິດ 

ແຜນງານ 
ການອະນຸລັກທຳມະຊາດ ແມ່ນໜ້າວຽກຫຼັກ ຂອງອົງການ WWF ແລະ ແຜນງານທີ່ໄດ ້
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ ສາມ ‘ພື້ນທີ່ແຜນງານ’ ຫຼັກ:

ຢຸດການຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າ 
ເພີ່ມຄຸນຄ່າສູ່ທຳມະຊາດ 

WILDLIFE

LAOS

ສັດປ່າ

ປ່າໄມ້ສົມບູນ 
ຊຸມຊົນເຂັ້ມແຂງ

FORESTS

LAOS

ປ່າໄມ້

ແມ່ນໍ້າ ເພື່ອຊີວິດ 

FRESHWATER

LAOS

ນໍ້າຈືດ

ປ່າໄມ້

ນໍ້າຈືດ

ສັດປ່າ

ເປົ້າໝາຍສາກົນ ຂອງອົງການ WWF

ຄາດຜົນໄດ້ຮັບ ດ້ານການອະນຸລັກ ໃນປີ 2025
ປ່າໄມ້ສົມບູນ ຊຸມຊົນເຂັ້ມແຂງ

ຢຸດການຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າ ເພີ່ມຄຸນຄ່າສູ່ທຳມະຊາດ 

ແມ່ນໍ້າ ເພື່ອຊີວິດ 


