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ຄໍານໍາ
ເນື່ອງຈາກວ່າແຜນຍຸດທະສາດໃນໄລຍະ 2015-2020 
ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ, ເຊິ່ງເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ຈະມີການວິເຄາະ, ສຶກ 
ສາ, ຖອດຖອນບົດຮຽນຈາກ 5 ປີທີ່ຜ່ານມາ. ເຖິງເວລາ 
ເຕົ້າໂຮມສະມາຊິກທັງໝົດຂອງອົງການ ເພື່ອຮ່ວມມືກັນ 
ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໃໝ່ ເພື່ອເປັນທິດຊີ້ນໍາສໍາລັບແຜນອະນາຄົດ 
ຂອງພວກເຮົາ. ເປົ້າໝາຍໃໝ່ທີ່ຜັນຂະຫຍາຍຈາກສິ່ງທີ ່
ພວກເຮົາໄດ້ປະຕິບັດຜ່ານມາ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນຄວາມ 
ມຸ້ງໝັ້ນຂອງພວກເຮົາ ແລະ ປັບປ່ຽນເຂົ້າສູ່ວິໄສທັດໃໝ່  
ສໍາລັບແຜນໃນໄລຍະໃໝ່ນີ້. 

ອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນໃນການສ້າງເອກະສານສະບັບນີ້ຂຶ້ນ ຄື  
ຄວາມພະຍາຍາມຂອງທີມງານທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກກັນ ແລະ  
ກັນ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອກໍານົດສິ່ງທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດ 
ໃນ 5 ປີຂ້າງໜ້າ. ຂະບວນການນີ້ລວມມີຫຼາຍອົງປະກອບ 
ກ່ວາທີ່ພວກເຮົາຄິດໄວ້ ຫຼື ທີ່ບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຈາກການ 
ປະຕິບັດໂດຍຄົນດຽວ. ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາທີ່ຜ່ານມາ, 
ພະນັກງານອົງການຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງ 
ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ. ເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ຮັກແພງ
ຂອງພວກເຮົາບາງທ່ານໄດ້ອອກຈາກພວກເຮົາໄປ ເພື່ອເຂົ້າ 
ຮ່ວມວຽກກັບອົງການອື່ນ, ໄດ້ວຽກໃໝ່ ແລະ ບາງທ່ານ 
ໄປສຶກສາຕໍ່, ດ້ວຍຄວາມຄາດຫວັງວ່າພວກເຂົາເລົ່ານັ້ນ 
ຈະກັບຄືນມາເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄອບຄົວ WWF-Laos 
ອີກຄັ້ງ ພ້ອມແນວຄວາມຄິດ ແລະ ທັກສະໃໝ່ໆມາສູ່ພວກ 
ເຮົາ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ກໍ່ມີທີມງານໃໝ່ເຂົ້າມາ ລວມທັ້ງ 
ຂ້າພະເຈົ້າເອງ, ເຊິ່ງໄດຮ່ວມປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນໂຄງສ້າງ
ໃໝ່ຂອງທີມງານພວກເຮົາ, ໄດ້ນໍາເອົາບາງຄວາມຄິດໃໝ່, 
ຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເປັນ 
ຕົວແທນ ໃນຖານະຂອອົງການ WWF-Laos, ແລະ 
ມຸ້ງສູ່ອະນາຄົດ ແລະ ນໍາສະເໜີ ພ້ອມຈັດຕັ້ງແຜນຍຸດທະສາດ  
ປີ 2021-2025 ຂອງພວກເຮົາ .

ແຜນຍຸດທະສາດນີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ້ນຈາກຄວາມຮັກ-
ມັກ ແລະ ວິໄສທັດຂອງທີມງານ WWF-Laos ທີ່ມີຕໍ ່
ທໍາມະຊາດ, ການອະນຸລັກ, ແລະ ພາລະກິດອັນເປັນໜຶ່ງດຽວ 
ຂອງພວກເຮົາ ຕໍ່ການປະກອບສ່ວນທີ່ເຮັດໃຫ້ປະເທດລາວ 
ເປັນສະຖານທີ່ ທີ່ປະຊາຊົນສາມາດເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ  
ໃນຂະນະທີ່ຍັງຄົງຮັກສາຄວາມສົມດຸນຂອງທຳມະຊາດ;  
ປ່າໄມ້ ແລະ ສັດປ່າ ເອົາໄວ້ໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລະບົບນິເວດ 
ທີ່ພວກເຮົາທຸກຄົນເພິ່ງພາອາໄສ ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ  
ແລະ ຍືນຍົງ.

ແຜນຍຸດທະສາດສະບັບນີ້ ແມ່ນອີງໃສ່ ພັນທຸກໍາ (DNA) 
ຂອງອົງການ WWF-Laos, ເຊິ່ງປະຕິບັດ 3 ແຜນງານ 
ອະນຸລັກ ທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ ຈາກຍຸດທະສາດທີ່ຜ່ານມາ - 
ແຜນງານປ່າໄມ້, ແຜນງານສັດປ່າ, ແລະ ແຜນງານນໍ້າຈືດ 
ແລະ ແນໃສ່ຍົກລະດັບເປົ້າໝາຍຂອງຜົນໄດ້ຮັບ ໄປສູ່ລະ 
ດັບຕໍ່ໄປ. ແຜນຍຸດທະສາດສະບັບນີ້ ແມ່ນມີຄວາມສອດ 
ຄ່ອງກັບແຜນງານບຸລິມະສິດ ຂອງອົງການ WWF- Asia 
Pacific ແລະ ໄດ້ຮັບແຮງຈູງໃຈຈາກເປົ້າໝາຍລວມ ຂອງ 
ອົງການ WWF ສາກົນ .

ແຜນຍຸດທະສາດສະບັບນີ້ແມ່ນຜົນໄດ້ຮັບຈາກການ 
ປຶກສາຫາລື ເປັນເວລາຫຼາຍກ່ວາໜຶ່ງປີ ຂອງທີມງານ 
WWF-Laos ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຈາກບັນດາຫ້ອງ 
ການ ໃນເຄື່ອຂ່າຍຂອງອົງການ WWF ສາກົນ, ເພື່ອຮັບ 
ປະກັນໃຫ້ອົງການ WWF-Laos ມີທິດຊີ້ນໍາດ້ານແຜນ 
ຍຸດທະສາດທີ່ດີ ແລະ ເຂັ້ມແຂງ ໃນຊຸມປີ 2021-2025.

ຂ້າພະເຈົ້າຮັບຮູ້ວ່າ ຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວແມ່ນຍັງບໍ່ທັນຄົບ 
ຖ້ວນສົມບູນເທື່ອ ແຕ່ມັນແມ່ນຍຸດທະສາດຂອງພວກເຮົາ 
ແລະ ພວກເຮົາມີຄວາມພາກພູມໃຈໃນການປະກອບສ່ວນ 
ເຂົ້າໃນແຜນຍຸດທະສາດນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຕໍ່ 
ຜົນສໍາເລັດໃນການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດນີ້ ແລະ ມີຄວາມ 
ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນພ້ອມທີ່ຈະເຮັດໜ້າທີ່
ໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຜນງານນີ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ 
ຕາມທີ່ຄາດຫວັງໄວ້.

ໂດຍການຮ່ວມມືກັນ, ພວກເຮົາມີຈຸດປະສົງເພື່ອປະກອບ 
ສ່ວນໃຫ້ປະເທດລາວເປັນສະຖານທີ່ເຊິ່ງ ຄົນ ແລະ 
ທໍາມະຊາດ ສາມາດອາໄສຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້ຢ່າງກົມກຽວ,
ເປັນບ່ອນທີ່ສັດປ່າ ບໍ່ຖືກລ່າຈົນສູນພັນ, ເປັນບ່ອນທີ່ແມ່ 
ນໍ້າຕ່າງໆ ໄຫຼວຽນເປັນໄປຕາມທໍາມະຊາດ ແລະ ປາ 
ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍໄປ-ມາ ໄດ້ຢ່າງເສລີ, ເປັນບ່ອນທີ່ຊຸມ
ຊົນມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ ໂດຍຜ່ານການຟື້ນຟູ ແລະ 
ປົກປັກຮັກສາທໍາມະຊາດ.

ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ມາຍັງທຸກໆທ່ານໃນ 
ການປະກອບສ່ວນ ຕໍ່ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ ສະບັບນີ້, 
ດ້ວຍຄວາມອົດທົນຂອງທ່ານ ໃນຂະບວນການ ແລະ ເວລາ 
ທີ່ທ່ານໄດ້ທຸ່ມເທໃສ່ ຈົນເຮັດໃຫ້ແຜນຍຸດທະສາດສະບັບນີ້ 
ສໍາເລັດລົງ. ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນ ແລະ ເປັນກຽດຢ່າງຍິ່ງ 
ທີ່ຈະນໍາພາທີມງານ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະ 
ສາດ ສະບັບໃໝ່ນີ້ ໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ.

ຣໍລິດ ປາເລັນຕິນີ 

ຜູ້ອໍານວຍການ ອົງການ 
WWF-Laos ສ້າງອະນາຄົດ ທີ່ປະຊາຊົນລາວ ສາມາດດໍາລົງຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັບທໍາມະຊາດໄດ້ ຢ່າງກົມກຽວ. 

ຮ່ວມກັນເປັນໄປໄດ້
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1. ພາກສະເໜີ
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ  
(ສປປ ລາວ) ຕັ້ງຢູ່ໜຶ່ງໃນ 10 ເຂດນິເວດວິທະຍາ 
ທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງໂລກ, ເຊິ່ງເປັນບ້ານ ແລະ ບ່ອນ  
ຢູ່ອາໄສຂອງບາງຊະນິດພັນທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ 
ທາງດ້ານຊີວະວິທະຍາ ທີ່ສຸດຂອງໂລກ ແຕ່ສ່ຽງຕໍ່ 
ການສູນພັນ. ລາວຕັ້ງຢູ່ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ ້
ແລະ ມີຊາຍແດນຕິດກັບປະເທດ ຈີນ, ກໍາປູເຈຍ, 
ມຽນມາ, ໄທ, ແລະ ຫວຽດນາມ. ລາວມີແມ່ນໍ້າຂອງ 
ໄຫຼຜ່ານ 1,900 ກມ, ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນເຂດພູສູງ.

ລະບົບນິເວດທໍາມະຊາດທີ່ອຸດົມສົມບູນ ສະໜອງສິ່ງ 
ຂອງຕ່າງໆ ທາງດ້ານການຊົມໃຊ້ທີ່ໄດ້ມາຈາກທຳມະ
ຊາດ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນຕໍ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ 
ທຸກຍາກ, ຄໍ້າປະກັນຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ຂັບ 
ເຄື່ອນຮູບແບບເສດຖະກິດສີຂຽວ ໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ, 
ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຊີວະນາໆພັນຂອງ ສປປ ລາວ 
ກໍາລັງຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ:  
ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ; ການຕັດໄມ້ 
ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ການຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າ; ການພັດ 
ທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ທີ່ອາດຂາດການວາງແຜນ 
ທີ່ດີ; ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວ ທາງດ້ານກະສິກໍາ 
ແບບບໍ່ຍືນຍົງ.

ກ່ຽວກັບ ສປປ ລາວ 
ອົງການ WWF ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ  
ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແຕ່ທ້າຍປີ 1980, ເປັນການລິເລີ່ມ 
ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານສໍາຫຼວດຊີວະນາໆພັນ 
ຄັ້ງທໍາອິດ ແລະ ສະໜັບສະໜູນເຂົ້າໃນການສ້າງ 
ລະບົບຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ຂອງ ສປປ ລາວ. 

ຫ້ອງການ WWF ປະຈຳ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບ 
ການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນປີ 2001  
ແລະ ໃນ ປະຈຸບັນ ມີຫ້ອງການໃຫຍ່ປະຈຳປະເທດ  
(WWF-Laos) ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ 
ມີຫ້ອງການພາກສະໜາມ ຢູ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, 
ຈໍາປາສັກ, ສາລະວັນ ແລະ ເຊກອງ.

ອົງການ WWF-Laos ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດ 
ຖະບານ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມ 
ງານພາກເອກະຊົນ ເພື່ອແກ້ໄຂ, ຫຼຸດຜ່ອນໄພຂົ່ມຂູ່
ຕໍ່ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ປະກອບສ່ວນຕໍ່ການກ້າວໄປສູ່
ອະນາຄົດ ທີ່ຄົນເຮົາ ແລະ ທຳມະຊາດສາມາດອາໄສ 
ຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້ ຢ່າງກົມກຽວ.

ລາວ

ກ່ຽວກັບ ອົງການ WWF-Laos 
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2. ພາລະກິດ ແລະ ວິໄສທັດ 

ຊີວະນາໆພັນ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ 
ທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ 

 ລະບົບນິເວດ ທີ່ມີຄວາມເປັນ 
ເອກະລັກສະເພາະ ຂອງ ສປປ ລາວ 

 ໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາ ຫຼື 
ພັດທະນາໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ໄດ ້
ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການ 

ພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງ ແລະ 
ຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີ ຂອງປະຊາຊົນ  

ໃນ ສປປ ລາວ, ໂຂງເຂດລຸ່ມ 
ແມ່ນໍ້າຂອງ ກໍ່ຄືທົ່ວໂລກ ໂດຍລວມ. 

ວິໄສທັດ
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.  

ພາລະກິດ
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ວຽກງານອະນຸລັກ ຄືພາລະກິດຫຼັກ ທີ່ອົງການ WWF ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ  

ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ ແມ່ນຜົນຂອງການປະ 
ກອບສ່ວນ ຈາກພະນັກງານອົງການຂອງພວກ 
ເຮົາ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ຈາກວຽກ 
ງານການອະນຸລັກ ທີ່ອົງການ WWF-Laos  
ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຈາກພາກລັດ ຕັ້ງແຕ່ປີ 1980.

ຍຸດທະສາດວຽກງານການອະນຸລັກ ທີ່ພວກເຮົາ 
ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແມ່ນຜົນຈາກການປະເມີນ 
ຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບປັດໃຈ ແລະ ໄພຂົ່ມຂູ່ ທາງ 
ກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ຕໍ່ການສູນເສຍຊີວະນາໆພັນ,  
ເພື່ອແນໃສ່ກໍານົດແຜນການປະຕິບັດທີ່ມີຄວາມ 
ເປັນໄປໄດ້ ເພື່ອປັບປຸງສະຖານະພາບໂດຍລວມ 
ແລະ ຄວາມອຸດົມສົມບູນ ຂອງລະບົບທໍາມະຊາດ
ໃນ ສປປ ລາວ.

ພວກເຮົາຍັງໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອຮັບ 
ປະກັນໃຫ້ແຜນຍຸດທະສາດຂອງພວກເຮົາ ມ ີ
ຄວາມສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ, ຍຸດທະສາດ 
ແລະ ແຜນດໍາເນີນການ ດ້ານຊີວະນາໆພັນ 
ແຫ່ງຊາດ, ແລະ ຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ 
ເຖິງປີ 2035 ແລະ ວິໄສທັດ ເຖິງປີ 2050, 
ພ້ອມທັງບັນດາເປົ້າໝາຍສາກົນຕ່າງໆ ລວມທັ້ງ
ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) 
ແລະ ເປົ້າໝາຍດ້ານຊີວະນາໆພັນ Aichi.

3. ແຜນງານການອະນຸລັກ
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ສາຍພູຫຼວງ ເປັນເຂດປ່າໄມ້ ທີ່ມີຄວາມຂຽວງາມຕະຫລອດປີ,  
ມີເອກະລັກສະເພາະ ແລະ ເປັນພູຫີນປູນ ທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ຊີວະ 
ນາໆພັນຂອງໂລກ, ເຊິ່ງມີຫຼາກຫຼາຍຊະນິດພັນທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ທີ່ນີ້
ແລະ ບໍ່ມີຢູ່ບ່ອນໃດໃນໂລກ - ລວມທ້ັງ ໂຕເສົາຫຼາ, ກະຕ່າຍລາຍ 
ເສືອ ສາຍພູຫຼວງ ແລະ ຟານເຂົາໃຫຍ່. ພື້ນທີ່ ທີ່ເປັນເຂດປ່າໄມ ້
ດົງດິບ ຂອງສາຍພູຫຼວງ ຄືສ່ວນໜຶ່ງຂອງເຂດປ່າໄມ້ທີ່ກວ້າງໃຫຍ ່
ທີ່ສຸດ ໃນທະວີບອາຊີ. ໃນສະຕະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ມີພຽງ 6 ຊະນິດ 
ພັນ ຂອງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ຖືກຄົ້ນພົບໃນ 
ທົ່ວໂລກ ແລະ 3 ຊະນິດພັນເຫຼົ່ານັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບຢູ່ເຂດ 
ສາຍພູຫຼວງ.

ໃນພື້ນທີ່ຈຸດສຸມນີ້, ເຂດບຸລິມະສິດຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນເຂດ 
ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດເຊຊັບ ກວມເອົາເນື້ອທີ່ 1,335 ກິໂລ 
ຕາແມັດ. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດເຊຊັບ ແມ່ນໜຶ່ງໃນປ່າສະ 
ຫງວນແຫ່ງຊາດ ທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ  
ທີ່ສຸດ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ເປັນໜຶ່ງໃນສະຖານທີ່ສຸດທ້າຍ 
ສໍາລັບສັດປ່າ ບາງຊະນິດພັນ ທີ່ບໍ່ມີບ່ອນອື່ນໃນໂລກ, ລວມ 
ທັ້ງ ໂຕເສົາຫຼາ ທີ່ສ່ຽງຕໍ່ການສູນພັນ, ຂາແດງ ແລະ ຟານ  
ເຂົາໃຫຍ່.

ເຂດຈຸດສຸມ ນ້ຳປຸຍ ມີເນື້ອທີ່ກວມເອົາ 5900 ກິໂລຕາແມັດ, 
ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ ຂອງປະເທດລາວ ແລະ  
ຕິດກັບປະເທດໄທ ໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກ, ເຊິ່ງກວມເອົາເນື້ອ 
ທີ່ 1900 ກິໂລຕາແມັດ ຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍ້າປຸຍ,  
ອ້ອມຮອບດ້ວຍພື້ນທີ່ ທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນທາງດ້ານມະນຸດສາດ  
ແລະ ຢຽດຍາວໄປຕາມແມ່ນນໍ້າຂອງ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ. 

ໃນພື້ນທີ່ຈຸດສຸມນີ້, ເຂດບຸລິມະສິດຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນ ປ່າສະ 
ຫງວນແຫ່ງຊາດນໍ້າປຸຍ, ໜຶ່ງໃນເຂດບຸລິມະສິດທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ 
ໃນ ສປປ ລາວ ສໍາລັບການອະນຸລັກສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ 
ຂະໜາດໃຫຍ່, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊ້າງພື້ນເມືອງອາຊີ, ເມີຍ,
ແລະ ໝີດໍາອາຊີ. ເປັນສະຖານທີ່ໝັ້ນ ແລະ ເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ສໍາ 
ຄັນ ສໍາລັບຊ້າງອາຊີ ໃນ ສປປ ລາວ, ເຊິ່ງມີຈໍານວນຊ້າງປ່າອາຊ ີ
ອາໄສຢູ່ເປັນອັນດັບສອງ ຂອງປະເທດ, ແລະ ຍັງເປັນປ່າສະຫງວນ 
ພຽງແຫ່ງດຽວທີ່ມີທະນີມືຂາວ ອາໄສຢູ່. ຕ່ອງໂສ້ອາຫານທີ່ອາດ  
ເຊື່ອມໂຍງກັບປະຊາກອນເສືອທີ່ມີຢູ່ໃນອີກຝັ່ງປ່າສະຫງວນຂອງ 
ປະເທດໄທ ອາດສາມາດນຳມາເປັນທ່າແຮງໃນການຟື້ນຟູ ແລະ  
ນຳເສືອປ່າ ເຂົ້າມາໃນພື້ນທີ່ບຸລິມະສິດນຳ້ປຸຍ ແຫ່ງນີ້ໄດ້.

ໃນປະຈຸບັນ ອົງການ WWF-Laos ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ 
ດຽວ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານອະນຸລັກ ໃນພື້ນທີ່ນີ້. 

ແຜນຍຸດທະສາດຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນສຸມໃສ່ 3 ພື້ນທີ່ຈຸດສຸມ ທີ່ໄດ້ມີການຄັດເລືອກໂດຍອີງໃສ່ຄວາມສໍາຄັນທາງດ້ານການອະນຸລັກ, ລະດັບ 
ຂອງຄວາມກົດດັນຕໍ່ຊີວະນາໆພັນ, ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງ ອົງການ WWF-Laos ທີ່ຈະສ້າງໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບທີ່ດີຂຶ້ນ. ພາຍໃຕ້ພື້ນທີ ່
ຈຸດສຸມໂດຍລວມເຫຼົ່ານີ້, ພວກເຮົາສຸມຄວາມພະຍາຍາມເປັນພິເສດໃສ່ 4 ເຂດບຸລິມະສິດ. ພື້ນທີ່ຈຸດສຸມ ແລະ ເຂດບຸລິມະສິດເຫຼົ່ານີ້ເປັນບ່ອນ 
ຢູ່ອາໄສທີ່ສໍາຄັນຂອງ ຊະນິດພັນ ຫຼື ກຸ່ມຊະນິດພັນໃນບັນຊີເປົ້າໝາຍອະນຸລັກ ທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ການອະນຸລັກ 
ທີ່ຢູ່ອາໄສ, ຊະນິດພັນ ແລະ ຊີວະນາໆພັນໂດຍລວມ ແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນເຖິງຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງລະບົບນິເວດ ທີ່ສະໜອງຫຼາຍສິ່ງ 
ທີ່ຈໍາເປັນ ຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວ ແລະ ອື່ນໆ.

3.1. ພື້ນທີ່ຈຸດສຸມ & ເຂດບຸລິມະສິດ
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ພື້ນທີ່ຈຸດສຸມສາຍພູຫຼວງ 

ພື້ນທີ່ຈຸດສຸມນຳ້ປຸຍ
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ພື້ນທີ່ຈຸດສຸມທົ່ງພຽງແມ່ນໍ້າຂອງ ມີເນື້ອທີ່ 52,000 ກິໂລຕາແມັດ 
ປະກອບມີແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ເຂດທົ່ງພຽງອ້ອມຂ້າງ 850 ກິໂລແມັດ. 
ແມ່ນໍ້າຂອງ ແມ່ນແຫຼ່ງສະໜອງປານ້ຳຈືດທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ 
ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ, ສະໜອງແຫຼ່ງອາຫານ ໃນການດໍາລົງຊີວິດ 
ການເປັນຢູ່ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ 60 ລ້ານຄົນ, ເຊິ່ງສະໜອງສູງເຖິງ  
80% ຂອງທາດໂປຼຕີນຈາກສັດ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນເຂດລຽບຕາມ 
ແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ກວມເອົາ 15% ຂອງການຫາປານ້ຳຈືດ ໃນທົ່ວ 
ໂລກ. ແມ່ນໍ້າຂອງຍັງເປັນໜຶ່ງໃນແຫຼ່ງການປະມົງນໍ້າຈືດທີ່ມີຄວາມ 
ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນໂລກ, ເປັນອັນດັບສອງ ຮອງຈາກ 
ແມ່ນໍ້າອາເມຊອນ. 

ພາຍໃຕ້ພື້ນທີ່ຈຸດສຸມນີ້, ອົງການ WWF-Laos ຈະສຸມໃສ ່
ສອງເຂດແມ່ນໍ້າບຸລິມະສິດ ທີ່ສໍາຄັນ: 

ສາຍນໍ້າເຊບັ້ງຫຽງ ກວມເອົາເນື້ອທີ່ 12,500 ກິໂລຕາແມັດ 
ປະກອບດ້ວຍດິນບໍລິເວນນ້ຳເຊຈໍາພອນ ແລະ ແມ່ນໍ້າທີ່ມີອາຍຸເກົ່າ 
ແກ່ ແລະ ຕາມລະດູການ, ພ້ອມທັງບວກ, ໜອງ, ບຶງນໍ້າຈືດ ແລະ 
ທົ່ງນາ. ສາຍນໍ້າເຊບັ້ງຫຽງ ແມ່ນແມ່ນໍ້າທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນເປັນ
ພິເສດ ສໍາລັບການອົບພະຍົກຂອງປາ ແລະ ເປັນໜຶ່ງໃນຈໍານວນ
ແມ່ນ້ຳສາຂາ ຂອງແມ່ນໍ້າຂອງ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ຍັງມີການໄຫ ຼ
ວຽນຂອງສາຍນໍ້າ ຕາມທໍາມະຊາດ ແລະ ການອົບພະຍົກຂອງປາ 
ແບບເສລີ. ສາຍນໍ້າເຊບັ້ງຫຽງ ຍັງໄຫຼຜ່ານເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງ 
ຊາດ ຫຼາຍແຫ່ງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງ ໂອງ-ມັ່ງ ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນ 
ເຂດທີ່ມີປະຊາກອນ ໂອງ-ມັ່ງ ອາໄສຢູ່ທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນເຂດອາຊີ
ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວຍັງເປັນບ່ອນອາໄສທີ່ສໍາຄັນຂອງ 
ບັນດາຊະນິດພັນຕ່າງໆທີ່ໄກ້ຈະສູນພັນເຊັ່ນ: ປາຝາຫົວກົບ, ແຂ້ 
ສະຫຍາມ, ເຕົ່າຫວາຍ, ແລະ ເຕົ່າເພັກ, ເປັນບ່ອນອາໃສຂອງປາ 
ຢ່າງໜ້ອຍ 220 ຊະນິດ. ສາຍນ້ຳເຊບັ້ງຫຽງ ຍັງເປັນສະຖານທີ່ຄໍ້າ 
ຈູນຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດ ຂອງປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 42,000 ຄົນ.

ເຂດບຸລິມະສິດ ສີພັນດອນ ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດໃຕ້ຂອງລາວ ກວມເອົາ
ເສັ້ນທາງສາຍແມ່ນໍ້າຂອງ ທີ່ຕິດກັບປະເທດກໍາປູເຈຍ. ສະຖານທ່ີ 
ດັ່ງກ່າວ, ແມ່ນໍ້າຂອງໄຫຼສ້ຽວເປັນຊ່ອງ ແລະ ມີເກາະດອນ, ຄອນ  
ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ໄຫຼຜ່ານນໍ້າຕົກຕາດ ຄອນພະເພັງ ທີ່ມີຄວາມ 
ສັບຊ້ອນ ແລະ ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນອາຊີ. ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງທໍາມະ 
ຊາດທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ພື້ນທີ່ດິນບໍລິເວນນ້ຳໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ທີ່ຖືກ 
ນໍ້າຖ້ວມຕາມລະດູການ ແລະ ປ່າໄມ້ອ້ອມຮອບ ໄດ້ສະໜອງທີ່ຢູ່
ອາໄສ ແລະ ລະບົບນິເວດ ຂອງຊີວະນາໆພັນ ທ້ັງສັດບົກ ແລະ 
ສັດນໍ້າ ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.

ເຂດສີພັນດອນ ຍັງເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງປະຊາຊົນຢ່າງໜ້ອຍ 
100,000 ຄົນ, ເຊິ່ງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແມ່ນ 
ຕິດພັນ ແລະ ເອື່ອຍອີງ ກັບລະບົບນິເວດ ອ້ອມລອບສີພັນດອນ. 
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1. ພື້ນທີ່ບໍລິເວນ ສາຍນໍ້າເຊບັ້ງຫຽງ
2. ພື້ນທີ່ບໍລິເວນ ເຂດສີພັນດອນ



© WWF-Laos© Ola Jennersten / WWF-Sweden 

© Martin Harvey / WWF
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© Martin Harvey / WWF 

© Emmanuel Rondeau / WWF-US© Adam Oswell  /  WWF

© Zeb Hogan / WWF © Zeb Hogan / WWF
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3.2. ຊະນິດພັນສັດນຳ້-ສັດປ່າ ບຸລິມະສິດ  

ພາຍໃນປ ີ2025: 
 

ປະຊາກອນຂອງຊະນິດພັນສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ  
ບຸລິມະສິດ ທີ່ນອນຢູ່ໃນບັນຊີແຫ່ງຊາດ ແລະ 

ພາກພື້ນ ໃນເຂດບຸລິມະສິດ ແມ່ນມີຄວາມໝັ້ນຄົງ, 
ມີຈໍານວນເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ໄດ້ຮັບການປະເມີນ.

ພາຍໃນປ ີ2025:  

ປະຊາກອນຂອງຊະນິດພັນບຸລິມະສິດ 
 ທີ່ນອນຢູ່ໃນບັນຊີສາກົນ ໃນສະຖານທີ ່

ບຸລິມະສິດ ແມ່ນມີຄວາມໝັ້ນຄົງ, ມີຈໍານວນ 
ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ໄດ້ຮັບການປະເມີນ ສໍາລັບການຟື້ນຟູ.

ເສົາຫຼາ, ສັດຕະກູນເສືອ ແລະ ປະເພດສັດ 
ກິນຊີ້ນອື່ນໆ, ທະນີ, ສັດນໍ້າຂະໜາດໃຫຍ່ 
ແມ່ນໍ້າຂອງ, ເມີຍ ແລະ ກວາງປ່າ ທີ່ໃກ ້

ຈະສູນພັນ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ພາກພື້ນ.

ຊະນິດພັນສັດນຳ້-ສັດປ່າ ບຸລິມະສິດ 
ທີ່ນອນຢູ່ໃນບັນຊີແຫ່ງຊາດ

ຊ້າງອາຊີ, ເສືອອິນດູຈີນ *, ໝີດໍາອາຊີ

ຊະນິດພັນສັດປ່າ ບຸລິມະສິດ 
ທີ່ນອນຢູ່ໃນບັນຊີສາກົນ 

* ຖືກຄົ້ນພົບຄືນ / ຄືນສູ່ທຳມະຊາດ
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ໃນພື້ນທີ່ຈຸດສຸມ ແລະ ເຂດບຸລິມະສິດ ທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ, ອົງການ WWF-Laos ໄດ້ມີການປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ການດໍາເນີນ 
ງານ ເພື່ອສົ່ງເສີມສະຖານະພາບຂອງຊະນິດພັນ, ທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ລະບົບນິເວດ - ເຊິ່ງເປັນເປົ້າໝາຍການອະນຸລັກຂອງພວກເຮົາ. ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍ 
ໃນການອະນຸລັກດັ່ງກ່າວ ຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຍັງໄດ້ສົ່ງເສີມຊີວິດການເປັນຢູ່ແບບຍືນຍົງ ແລະ ການເປັນຢູ່ທີ່ດີ ຂອງຊຸມຊົນ ທີ່ມີການເພິ່ງອາໄສ 
ແລະ ການສະໜອງຈາກລະບົບນິເວດເຫຼົ່ານີ້. ພວກເຮົາຍັງໄດ້ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ວມທາງດ້ານນະໂຍບາຍຂ້າມຂະແໜງການ ກັບ 
ພາກລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຄວາມພະຍາຍາມໃນການອະນຸລັກ ຂອງພວກເຮົາ. 

3.4. ພື້ນທີ່ກິດຈະກຳ 

ບໍ່ມີການສູນເສຍ 
ເນື້ອທີ່ທາງທໍາມະຊາດ 

ລົດຜົນກະທົບຕໍ່ທຳມະຊາດ 
ຈາກການກະທຳຂອງມະນຸດ   

ບໍ່ມີການສູນພັນ 
ຂອງຊີວະນາໆພັນ

3.6. ເປົ້າໝາຍສາກົນ ຂອງອົງການ WWF

3.5. ສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ  
        ແລະ ສາກົນ 

3.3. ແຜນງານອະນຸລັກ 

ວຽກງານອະນຸລັກທຳມະຊາດ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ ສາມ ‘ແຜນງານ’ ຫຼັກ:

ຜົນໄດ້ຮັບຈາກແຜນງານການອະນຸລັກ ຂອງອົງການ WWF-Laos ແມ່ນເຊ່ືອມໂຢງກັບບຸລິມະສິດລະດັບຊາດ ແລະ  
ລະດັບສາກົນ ຂ້າງລຸ່ມນ້ີ ແລະ ຍັງປະກອບສ່ວນໂດຍກົງຕ່ໍເປ້ົາໝາຍສາກົນ ຂອງອົງການ WWF.

FORESTS

LAOS

ປ່າໄມ້ສົມບູນ 
ຊຸມຊົນເຂັ້ມແຂງ

WILDLIFE

LAOS

ຢຸດການຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າ 
ເພີ່ມຄຸນຄ່າສູ່ທຳມະຊາດ 

FRESHWATER

LAOS

ແມ່ນໍ້າເພື່ອຊີວິດ 

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ- 
ສັງຄົມ 2021-2025

ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນ 
ດໍາເນີນງານ ຊີວະນາໆພັນ 
2016-2025 

ຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ ເຖິງປີ 2035  
ແລະ ວິໄສທັດ ເຖິງປີ 2050

ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ: ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນເປົ້າໝາຍສາກົນ: 
ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs)  
ແລະ ເປົ້າໝາຍຊີວະນາໆພັນ (Aichi)

AICHI
TARGETS

ປ່າໄມ້ ສັດປ່າ ນໍ້າຈືດ

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

ພື້ນທີ່ຈຸດສຸມ ແລະ ເຂດບຸລິມະສິດ 

ເຂດບຸລິມະສິດ 

ລາວ

ຫວຽດນາມ

ຈີນ

ໄທ

ມຽນມາ

ກຳປູເຈຍ

ສີພ
ັນດ

ອນ

ເຊບັ້ງຫຽງ
ເຊຊັບ

ນໍ້າ
ປຸຍ
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ໂດຍການເຮັດວຽກຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານ ສປປ ລາວ, ຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນໆ ແລະ ຊຸມຊົນໃນພື້ນທີ່ໂຄງການ, 
ພວກເຮົາມີຈຸດມຸ້ງໝາຍ ແລະ ຄາດຫວັງຜົນໄດ້ຮັບ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 

3.7. ຄາດຜົນໄດ້ຮັບ ດ້ານການອະນຸລັກ ໃນປີ 2025 

ອັດຕາການສູນເສຍປ່າໄມ້ 
ທໍາມະຊາດ ສູງສຸດປະຈໍາປີ 

ໃນພື້ນທີ່ຈຸດສຸມ ສາຍພູຫຼວງ 
 ແລະ ນໍ້າປຸຍ ແມ່ນຮັກສາໄວ ້

ຕໍ່າກວ່າ 0.5 %.

ການລັກລອບເອົາຊັບພະຍາກອນ 
ທໍາມະຊາດ ທີ່ຜິດກົດໝາຍ 

 ຫຼຸດລົງ 20% ທຽບໃສ່ຂໍ້ມູນ 
ພື້ນຖານ ຂອງເນື້ອທີ່ປ່າສະຫງວນ 

ທັ້ງໝົດ ຂອງປ່າສະຫງວນ 
ແຫ່ງຊາດ ນໍ້າປຸຍ ແລະ ເຊຊັບ.

ປ່າໄມ້ທີ່ຢູ່ເຂດປ່າສະຫງວນ 
ແຫ່ງຊາດ ໃນພື້ນທີ່ຈຸດສຸມ

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

ເປັນ 3,892 ກິໂລຕາແມັດ. 

ປ່າໄມ້ສົມບູນ ຊຸມຊົນເຂັ້ມແຂງ
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ 

ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແບບຍືນຍົງ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສັດປ່າ.
FORESTS

LAOS

ສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ 
ອົງການທ້ອງຖ່ິນ ໃນການ 
ກວດສອບ, ສືບສວນ- 

ສອບສວນ ແລະ ດໍາເນີນຄະດີ 
ອາຊະຍາກໍາສັດປ່າ, ແລະ 

ປັບປຸງການຮ່ວມມື 
ລະຫວ່າງໜ່ວຍງານ.

ເສ້ັນທາງຂອງຂະບວນການ 
ຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າ ທ່ີຜິດ 
ກົດໝາຍ ທັ້ງພາຍໃນ  

ແລະ ຂ້າມຊາດ ໃນເຂດ 
ບຸລິມະສິດ ໄດ້ຖືກ 
ຂັດຂວາງ 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.

ຢຸດການຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າ ເພີ່ມຄຸນຄ່າສູ່ທຳມະຊາດ 
ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງຕ່ໍວຽກງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍສັດປ່າ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການສັດປ່າ 

 ເພ່ືອຢຸດການລ່າ, ການຄ້າ-ຂາຍ ແລະ ການຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທ່ີເຮັດຈາກສັດປ່າ ທ່ີຜິດກົດໝາຍ.

WILDLIFE

LAOS

ປ່າໄມ້

ສັດປ່າ

ຢ່າງໜ້ອຍ 3,300 ກິໂລແມັດ ຂອງແມ່ນໍ້າຂອງ 
 ແລະ ແມ່ນໍ້າສາຂາ ໃນເຂດພື້ນທີ່ຈຸດສຸມ 

ແມ່ນໍ້າຂອງ ໄດ້ຮັບການໄຫຼວຽນ  
ຕາມທໍາມະຊາດ.

ການຄຸ້ມຄອງການປະມົງ, ຄວາມຮູ້ 
ກ່ຽວກັບການອະນຸລັກສັດນໍ້າຂະໜາດໃຫຍ່,  

ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນ ໃນເຂດບຸລິມະສິດ 
ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ໃນເຂດພື້ນທີ່ຈຸດສຸມແມ່ນໍ້າຂອງ. 

ແມ່ນໍ້າເພື່ອຊີວິດ 
ຮັກສາການໄຫຼວຽນຂອງແມ່ນໍ້າຂອງ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມທໍາມະຊາດ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ 

ຕໍ່ວຽກງານອະນຸລັກ ທີ່ຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການ ເພື່ອການປະມົງແບບຍືນຍົງ.

FRESHWATER

LAOS

ນໍ້າຈືດ



©

ສ້າງອະນາຄົດ ທີ່ປະຊາຊົນລາວ ສາມາດເຕີບໃຫຍ່  
ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ດໍາລົງຊີວິດ ຢູ່ຮ່ວມກັບ 

ທໍາມະຊາດ ໄດ້ຢ່າງກົມກຽວ.  

ລາວ

ຮ່ວມກັນເປັນໄປໄດ້



ພາລະກິດຂອງອົງການ WWF  
ແມ່ນເພື່ອຢັບຢັ້ງ ຄວາມເຊື່ອມໂຊມ 

ຄຸນນະພາບ ຂອງສິ່ງເເວດລ້ອມ  
ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງ  

ອະນາຄົດ ທີ່ມະນຸດ ແລະ ທໍາມະຊາດ 
ສາມາດອາໄສ ຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້  

ຢ່າງກົມກຽວ.

© 1986 ເຄື່ອງໝາຍສັນຍາລັກ ໝີແພນດາ ສໍາລັບອົງການ WWF - ອົງການກອງທຶນອະນຸລັກທໍາມະຊາດໂລກ
® “WWF” ແມ່ນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ມີການຈົດທະບຽນ ຂອງອົງການ WWF. ອົງການ WWF ສາກົນ:  
ຖະໜົນ du Mont-Bland, 1196 Gland, ປະເທດ ສະວິດເຊີແລນ. ໂທ: +41 22 364 9111.  
ແຟັກ: +41 22 364 0332 / www.panda.org

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
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