
ການເສື່ອມສານຊີວະນາໆພັນເຂົ້າໃນນະໂຍບາຍດ້ານກະສິກຳ
ແລະ ນະໂຍບາຍການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ, ແຜນການ ແລະ 

ແຜນງານ ຂອງ ສ.ປ.ປ ລາວ.

ກອບວຽກງານດ້ານນິຕິກຳ

- ການພັດທະນາຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ ແລະ  
  ແຜນປະຕິບັດ. 
- ສິ່ງນຳເຂົ້າໃສ່ຍຸດທະສາດການພັດທະນາເຂດເນີນສູງ,
  ມະຕິການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ແຜນປະຕິບັດສຳລັບການຫລຸດຜ່ອນ
  ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ.
- ການພັດທະນາຍຸດທະສາດຂອງແຂວງດ້ານຊີວະນາໆພັນ ແລະ
  ແຜນປະຕິບັດ (PBSAP).

ການປະສານງານດ້ານຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ

-  ສະໜັບສະໜູນອະນຸກຸ່ມທີ່ປະຕິບັດວຽກງານຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ.
-  ການຮ່ວມມືກັບສຳນັກງານແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາກົນ ແລະ ແຜນງານ,
   ລວມທັງ: ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ,  
   IUCN, FAO Regional Rice Initiative (RRI) ແລະ 
   ແຜນງານຕ່າງໆ, ແລະ ອົງການ Darwin Initiative.  

ຈິດສຳນຶກ

- ປຶ້ມນ້ອຍກ່ຽວກັບກົດໝາຍທີ່ພົວພັນກັບຊີວະນາໆພັນ.
- ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນນ້ຳໃນລະບົບນິເວດທີ່ອີງໃສ່ເຂົ້າ-
  ບົດລາຍງານການສຳຫລວດ.
- ບົດລາຍງານການສຳຫລວດກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ເຫັດປ່າ.
- ບຸລິມະສິດ ແລະ ການຕິດຕາມ ພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກ
  ອນແຜ່ພັນພືດສຳລັບອາຫານ ແລະ ການກະສິກຳ.

ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ

- ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການກຳນົດການກ່ຽວຂ້ອງຂອງຊີວະນາໆພັນ.

- ການຝືກອົບຮົມພະນັກງານລັດກ່ຽວກັບນິຕິກຳຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ.

- ການພັດທະນາທັກສະຂອງພະນັກງານສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ. 

ກິດຈະກຳພາກສະໜາມ

- ການສົນທະນາ ແລະ ການຜະລິດເຂົ້າພັນພື້ນເມືອງທີ່ຍືນຍົງ (Khaokainoi).

- ການປູກເຫັດ.

- ການສົນທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ພືດເປັນຢາແບບຍືນຍົງ.

- ການປັບປຸງຊັບພະຍາກອນທາງນ້ຳໃນແມ່ນ້ຳຄຳ.

- ການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກກ່ຽວກັບຜັກ/ເຂົ້າ/ຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ.

- ການອະນຸລັກກັບທີ່ ແລະ ການປູກຊາປ່າ (In-situ-conservation and domestication of wild tea).

- ການປະເມີນສິ່ງມີຊີວິດທີ່ກິນໄດ້ຢູ່ໃນລະບົບນິເວດທາງນ້ຳຂອງນາເຂົ້າໃນເຂດເນີນສູງ.
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ມາຈາກການຈວບກັນຂອງສາມສູນກາງໃຫຍ່ຂອງຊີວະນາໆພັນ: ປະເທດອິນເດຍ, 

ປະເທດຈີນ ແລະ ອາຊີຕາວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ມັນເປັນພູມີປະເທດດ້ານ

ຊີວະນາໆພັນທີ່ສຳຄັນຂອງໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ, ຊຶ່ງມີເຄົ້າມາຈາກປ່າທີ່ຂຽວ

ຕະຫລອດຂອງພູເຂົາ ອານາມ (Annamite) ແລະ ຕີນພູດັ່ງກ່າວ, 

ເຂດຫີນປູນພູເຂົາຂອງອິນດູຈີນພາກກາງ, ເຂດດິນຊຸ່ມຂອງທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງ, 

ແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະ ສາຂາຂອງມັນ.

 ເຖິງແມ່ນວ່າອັດຕາສ່ວນນ້ອຍໆຂອງຊະນິດພັນໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ 

ໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້ແລ້ວກໍຕາມ, ແຕ່ການປະເມີນຍັງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມ

ຫລາກຫລາຍອຸດົມສົມບູນຂອງຊະນິດພັນສັດ, ເຫັດ ແລະ ພືດພັນຕ່າງໆ:

ຊີວະນາໆພັນທີ່ອຸດົມສົມບູນຂອງ ສ.ປ.ປ ລາວ

ຊີວະນາໆພັນສຳລັບ
ປະຊາຊົນລາວ

ການຮັບຮູ້ຄຸນຄ່າຂອງ
ຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ
ໃນທຸກລະດັບ

ABP: Agro-biodiversity Project

ປະຊາຊົນລາວ ນຳໃຊ້ຊີວະນາໆພັນກະສິກຳປະຈຳວັນ, ໂດຍສະເພາະມັນມີ
ຄວາມສຳຄັນສຳລັບຄອບຄົວຊາວຊົນນະບົດເພາະວ່າມັນເປັນແຫລ່ງອາຫານ,

ຢາ, ການໂພຊະນາການ ແລະ ລາຍໄດ້.

 ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ (MAF), ອົງການ
ສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ແລະ 
ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ 
(FAO) ກຳລັງປະຕິບັດວຽກງານເພື່ອການຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນກະສິກຳທີ່ຍືນຍົງຢູ່ໃນ 
ສ.ປ.ປ ລາວ. ໂຄງການ ABP ຊ່ວຍຊາວກະສິກອນ 
ລາວໃຫ້ສາມາດສືບຕໍ່ການໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈ
າກລະບົບການປູກຝັງລ້ຽງສັດຂອງພວກເຂົາທີ່ມີ 
ຫລາຍຊະນິດພັນດ້ວຍສິ່ງຈູງໃຈ, ຄວາມສາມາດ ແລະ 
ການສະໜັບສະໜູນສະຖາບັນທີ່ເໝາະສົມ.

Mainstreaming Biodiversity in Lao PDR’s Agricultural and 
Land Management Policies, Plans and Programmes.

 ການປະຕິບັດວຽກດ້ານຍຸດທະສາດກັບ 
ລັດຖະບານ, ທຸລະກິດກະສິກຳ, ຊາວກະສິກອນ, 
ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ,ໂຄງການຊີວະນ
າໆພັນກະສິກຳມີຈຸດມຸ່ງໝາຍເພື່ອເຮັດໃຫ້
ຊີວະນາໆພັນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາທີ່
ສຳຄັນໃນການສ້າງຄວາມຕັດສິນໃຈແຕ່ລະ
ວັນ, ຈາກລະດັບຊາດໄປເຖິງລະດັບຊຸມຊົນ. 
ສໍາລັບວຽກນີ້, ໂຄງການແມ່ນກຳລັງ

ເຂດເປົ້າໝາຍ:
ລະດັບຊາດ, ຊຶ່ງມີເຂດທົດລອງ 2 
ເຂດ(ເມືອງພູກູດ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ 
ເມືອງໂພນໄຊ, ແຂວງຫລວງພະບາງ)

ຄູ່ຮ່ວມງານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:
ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ.

ສຳນັກງານຝ່າຍບໍລິຫານ: UNDP

ສຳນັກງານຝ່າຍວິຊາການ: FAO

ຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນໆ:
ໂຄງການຕາບີ(The Agro-Biodi-
versity Initiative/TABI) ແລະ 
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ 
ສິ່ງແວດລ້ອມ, ໃນບັນດາກະຊວງອື່ນໆ.

ເງິນທຶນ:
Global Environmental Facility 
(GEF): USD 2,265,000
UNDP TRAC: USD 213,000

ໄລຍະເວລາ ໂຄງການ:
ເມສາ 2011 - ເມສາ 2016

 
 ສະໜັບສະໜູນສະຖາບັນນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດເພື່ອ
ສ້າງນະໂຍບາຍທີ່ປົກປ້ອງຊີວະນາໆພັນໃນວຽກງານ
ກະສິກຳ, ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, 
ແລະ ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ຊີວະນາໆພັນພາຍໃນລະບົບ
ການຜະລິດ.

 ຮ່ວມມືກັບລະດັບແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນເພື່ອ: 
ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດເພື່ອອະນຸລັກຊີວະນໆພັນກະສິກຳ
ໃຊ້ທັກສະໂຮງຮຽນຊາວນາ,ຍົກລະດັບອັດຕາການຜະລິດຂອງ
ພວກເຂົາ ແລະ ສົ່ງເສີມຜົນຜະລິດທີ່ເປັນມິດກັບຊີວະນາໆພັນ
ກະສິກຳໃນຕະຫລາດທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຕະຫລາດສາກົນ.

ການກະສິກຳສ້າງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ(GDP) ໄດ້ປະມານ 40% 
ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນຂອງ ສ.ປ.ປ ລາວ, ໃນຂະນະທີ່ສັດສ່ວນ
ຂອງລາຍຮັບທີ່ມາຈາກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໃນຕົວເລກລວມຍອດຜະລິດ
ຕະພັນພາຍໃນໄດ້ຮັບການປະເມີນວ່າແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບສູງກວ່າ 66%.

ຊີວະນາໆພັນ
ຂອງ ສ.ປ.ປ ລາວ
ຖືກຄຸກຄາມ

•  ການປ່ຽນແປງຂອງພາກປະຕິບັດດ້ານກະສິກຳ: 
ຊາວກະສິກອນກຳລັງປ່ຽນແທນວິທີການຕ່າງໆໃນ
ການປະຕິບັດວຽກກະສິກຳທີ່ເຄີຍເຮັດມາແບບປະເພນີ
ຂອງພວກເຂົາໂດຍການນຳໃຊ້ວິທີການຕ່າງໆທີ່ໃຫ້ຜົນ
ຜະລິດສູງ, ການປູກພືດຊະນິດດຽວຕະຫລອດໄປ ແລະ 
ການນຳໃຊ້ປຸຍເຄມີ ແລະ ຢາຂ້າສັດຕູພືດໃນລະດັບສູງ.

•  ການປ່ຽນແປງດ້ານການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ: 
ການກະສິກຳແບບປະເພນີທີ່ເຄີຍປະຕິບັດມາ ແລະ 
ເນື້ອທີ່ປ່າກຳລັງຖືກຫັນປ່ຽນມາປັນ “ການກະສິ
ກຳຕາມສັນຍາ”ເພື່ອປູກພືດທີ່ຂາຍເປັນລາຍໄດ້ ແລະ 
ເພື່ອການນຳໃຊ້ອື່ນໆ.

• ການຂຸດຄົ້ນຂຶ້ນມາໃຊ້ຫລາຍໂພດ: ຄວາມກົດດັນຈາກ
ການເຕີບໃຫຍ່ດ້ານຈຳນວນປະຊາກອນ ແລະ 
ພາກປະຕິບັດແບບບໍ່ຍືນຍົງກຳລັງມີອິດທິພົນທາງລົບຕໍ່
ຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນອື່ນໆ
ທີ່ເປັນຕົວສະໜັບສະໜູນການຄົງຢູ່ຂອງພວກມັນ.

ຊະນິດພັນທີ່ຫລາກຫລາຍຂອງແມງໄມ້

ເຫັດດອກໃຫຍ່ຫລາຍກວ່າ 10,000 ຊະນິດພັນ 8,000-11,000 
ຊະນິດພັນຂອງພືດ

ເກືອບ 500 
ຊະນິດພັນຂອງປາ

ແຫລ່ງຂະຫຍາຍພັນທີ່ອຸດົມສົມບູນໃນເຂດກະສິກຳຂອງ 
ສ.ປ.ປ ລາວ ປັດຈຸບັນນີ້ກຳລັງຕົກຢູ່ໃນສະພາບອັດຕະຄັດ
ອັນເນື່ອງມາຈາກ:



ມາຈາກການຈວບກັນຂອງສາມສູນກາງໃຫຍ່ຂອງຊີວະນາໆພັນ: ປະເທດອິນເດຍ, 

ປະເທດຈີນ ແລະ ອາຊີຕາວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ມັນເປັນພູມີປະເທດດ້ານ

ຊີວະນາໆພັນທີ່ສຳຄັນຂອງໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ, ຊຶ່ງມີເຄົ້າມາຈາກປ່າທີ່ຂຽວ

ຕະຫລອດຂອງພູເຂົາ ອານາມ (Annamite) ແລະ ຕີນພູດັ່ງກ່າວ, 

ເຂດຫີນປູນພູເຂົາຂອງອິນດູຈີນພາກກາງ, ເຂດດິນຊຸ່ມຂອງທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງ, 

ແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະ ສາຂາຂອງມັນ.

 ເຖິງແມ່ນວ່າອັດຕາສ່ວນນ້ອຍໆຂອງຊະນິດພັນໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ 

ໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້ແລ້ວກໍຕາມ, ແຕ່ການປະເມີນຍັງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມ

ຫລາກຫລາຍອຸດົມສົມບູນຂອງຊະນິດພັນສັດ, ເຫັດ ແລະ ພືດພັນຕ່າງໆ:

ຊີວະນາໆພັນທີ່ອຸດົມສົມບູນຂອງ ສ.ປ.ປ ລາວ

ຊີວະນາໆພັນສຳລັບ
ປະຊາຊົນລາວ

ການຮັບຮູ້ຄຸນຄ່າຂອງ
ຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ
ໃນທຸກລະດັບ

ABP: Agro-biodiversity Project

ປະຊາຊົນລາວ ນຳໃຊ້ຊີວະນາໆພັນກະສິກຳປະຈຳວັນ, ໂດຍສະເພາະມັນມີ
ຄວາມສຳຄັນສຳລັບຄອບຄົວຊາວຊົນນະບົດເພາະວ່າມັນເປັນແຫລ່ງອາຫານ,

ຢາ, ການໂພຊະນາການ ແລະ ລາຍໄດ້.

 ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ (MAF), ອົງການ
ສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ແລະ 
ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ 
(FAO) ກຳລັງປະຕິບັດວຽກງານເພື່ອການຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນກະສິກຳທີ່ຍືນຍົງຢູ່ໃນ 
ສ.ປ.ປ ລາວ. ໂຄງການ ABP ຊ່ວຍຊາວກະສິກອນ 
ລາວໃຫ້ສາມາດສືບຕໍ່ການໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈ
າກລະບົບການປູກຝັງລ້ຽງສັດຂອງພວກເຂົາທີ່ມີ 
ຫລາຍຊະນິດພັນດ້ວຍສິ່ງຈູງໃຈ, ຄວາມສາມາດ ແລະ 
ການສະໜັບສະໜູນສະຖາບັນທີ່ເໝາະສົມ.

Mainstreaming Biodiversity in Lao PDR’s Agricultural and 
Land Management Policies, Plans and Programmes.

 ການປະຕິບັດວຽກດ້ານຍຸດທະສາດກັບ 
ລັດຖະບານ, ທຸລະກິດກະສິກຳ, ຊາວກະສິກອນ, 
ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ,ໂຄງການຊີວະນ
າໆພັນກະສິກຳມີຈຸດມຸ່ງໝາຍເພື່ອເຮັດໃຫ້
ຊີວະນາໆພັນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາທີ່
ສຳຄັນໃນການສ້າງຄວາມຕັດສິນໃຈແຕ່ລະ
ວັນ, ຈາກລະດັບຊາດໄປເຖິງລະດັບຊຸມຊົນ. 
ສໍາລັບວຽກນີ້, ໂຄງການແມ່ນກຳລັງ

ເຂດເປົ້າໝາຍ:
ລະດັບຊາດ, ຊຶ່ງມີເຂດທົດລອງ 2 
ເຂດ(ເມືອງພູກູດ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ 
ເມືອງໂພນໄຊ, ແຂວງຫລວງພະບາງ)

ຄູ່ຮ່ວມງານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:
ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ.

ສຳນັກງານຝ່າຍບໍລິຫານ: UNDP

ສຳນັກງານຝ່າຍວິຊາການ: FAO

ຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນໆ:
ໂຄງການຕາບີ(The Agro-Biodi-
versity Initiative/TABI) ແລະ 
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ 
ສິ່ງແວດລ້ອມ, ໃນບັນດາກະຊວງອື່ນໆ.

ເງິນທຶນ:
Global Environmental Facility 
(GEF): USD 2,265,000
UNDP TRAC: USD 213,000

ໄລຍະເວລາ ໂຄງການ:
ເມສາ 2011 - ເມສາ 2016

 
 ສະໜັບສະໜູນສະຖາບັນນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດເພື່ອ
ສ້າງນະໂຍບາຍທີ່ປົກປ້ອງຊີວະນາໆພັນໃນວຽກງານ
ກະສິກຳ, ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, 
ແລະ ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ຊີວະນາໆພັນພາຍໃນລະບົບ
ການຜະລິດ.

 ຮ່ວມມືກັບລະດັບແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນເພື່ອ: 
ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດເພື່ອອະນຸລັກຊີວະນໆພັນກະສິກຳ
ໃຊ້ທັກສະໂຮງຮຽນຊາວນາ,ຍົກລະດັບອັດຕາການຜະລິດຂອງ
ພວກເຂົາ ແລະ ສົ່ງເສີມຜົນຜະລິດທີ່ເປັນມິດກັບຊີວະນາໆພັນ
ກະສິກຳໃນຕະຫລາດທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຕະຫລາດສາກົນ.

ການກະສິກຳສ້າງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ(GDP) ໄດ້ປະມານ 40% 
ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນຂອງ ສ.ປ.ປ ລາວ, ໃນຂະນະທີ່ສັດສ່ວນ
ຂອງລາຍຮັບທີ່ມາຈາກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໃນຕົວເລກລວມຍອດຜະລິດ
ຕະພັນພາຍໃນໄດ້ຮັບການປະເມີນວ່າແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບສູງກວ່າ 66%.

ຊີວະນາໆພັນ
ຂອງ ສ.ປ.ປ ລາວ
ຖືກຄຸກຄາມ

•  ການປ່ຽນແປງຂອງພາກປະຕິບັດດ້ານກະສິກຳ: 
ຊາວກະສິກອນກຳລັງປ່ຽນແທນວິທີການຕ່າງໆໃນ
ການປະຕິບັດວຽກກະສິກຳທີ່ເຄີຍເຮັດມາແບບປະເພນີ
ຂອງພວກເຂົາໂດຍການນຳໃຊ້ວິທີການຕ່າງໆທີ່ໃຫ້ຜົນ
ຜະລິດສູງ, ການປູກພືດຊະນິດດຽວຕະຫລອດໄປ ແລະ 
ການນຳໃຊ້ປຸຍເຄມີ ແລະ ຢາຂ້າສັດຕູພືດໃນລະດັບສູງ.

•  ການປ່ຽນແປງດ້ານການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ: 
ການກະສິກຳແບບປະເພນີທີ່ເຄີຍປະຕິບັດມາ ແລະ 
ເນື້ອທີ່ປ່າກຳລັງຖືກຫັນປ່ຽນມາປັນ “ການກະສິ
ກຳຕາມສັນຍາ”ເພື່ອປູກພືດທີ່ຂາຍເປັນລາຍໄດ້ ແລະ 
ເພື່ອການນຳໃຊ້ອື່ນໆ.

• ການຂຸດຄົ້ນຂຶ້ນມາໃຊ້ຫລາຍໂພດ: ຄວາມກົດດັນຈາກ
ການເຕີບໃຫຍ່ດ້ານຈຳນວນປະຊາກອນ ແລະ 
ພາກປະຕິບັດແບບບໍ່ຍືນຍົງກຳລັງມີອິດທິພົນທາງລົບຕໍ່
ຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນອື່ນໆ
ທີ່ເປັນຕົວສະໜັບສະໜູນການຄົງຢູ່ຂອງພວກມັນ.

ຊະນິດພັນທີ່ຫລາກຫລາຍຂອງແມງໄມ້

ເຫັດດອກໃຫຍ່ຫລາຍກວ່າ 10,000 ຊະນິດພັນ 8,000-11,000 
ຊະນິດພັນຂອງພືດ

ເກືອບ 500 
ຊະນິດພັນຂອງປາ

ແຫລ່ງຂະຫຍາຍພັນທີ່ອຸດົມສົມບູນໃນເຂດກະສິກຳຂອງ 
ສ.ປ.ປ ລາວ ປັດຈຸບັນນີ້ກຳລັງຕົກຢູ່ໃນສະພາບອັດຕະຄັດ
ອັນເນື່ອງມາຈາກ:



ການເສື່ອມສານຊີວະນາໆພັນເຂົ້າໃນນະໂຍບາຍດ້ານກະສິກຳ
ແລະ ນະໂຍບາຍການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ, ແຜນການ ແລະ 

ແຜນງານ ຂອງ ສ.ປ.ປ ລາວ.

ກອບວຽກງານດ້ານນິຕິກຳ

- ການພັດທະນາຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ ແລະ  
  ແຜນປະຕິບັດ. 
- ສິ່ງນຳເຂົ້າໃສ່ຍຸດທະສາດການພັດທະນາເຂດເນີນສູງ,
  ມະຕິການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ແຜນປະຕິບັດສຳລັບການຫລຸດຜ່ອນ
  ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ.
- ການພັດທະນາຍຸດທະສາດຂອງແຂວງດ້ານຊີວະນາໆພັນ ແລະ
  ແຜນປະຕິບັດ (PBSAP).

ການປະສານງານດ້ານຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ

-  ສະໜັບສະໜູນອະນຸກຸ່ມທີ່ປະຕິບັດວຽກງານຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ.
-  ການຮ່ວມມືກັບສຳນັກງານແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາກົນ ແລະ ແຜນງານ,
   ລວມທັງ: ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ,  
   IUCN, FAO Regional Rice Initiative (RRI) ແລະ 
   ແຜນງານຕ່າງໆ, ແລະ ອົງການ Darwin Initiative.  

ຈິດສຳນຶກ

- ປຶ້ມນ້ອຍກ່ຽວກັບກົດໝາຍທີ່ພົວພັນກັບຊີວະນາໆພັນ.
- ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນນ້ຳໃນລະບົບນິເວດທີ່ອີງໃສ່ເຂົ້າ-
  ບົດລາຍງານການສຳຫລວດ.
- ບົດລາຍງານການສຳຫລວດກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ເຫັດປ່າ.
- ບຸລິມະສິດ ແລະ ການຕິດຕາມ ພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກ
  ອນແຜ່ພັນພືດສຳລັບອາຫານ ແລະ ການກະສິກຳ.

ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ

- ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການກຳນົດການກ່ຽວຂ້ອງຂອງຊີວະນາໆພັນ.

- ການຝືກອົບຮົມພະນັກງານລັດກ່ຽວກັບນິຕິກຳຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ.

- ການພັດທະນາທັກສະຂອງພະນັກງານສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ. 

ກິດຈະກຳພາກສະໜາມ

- ການສົນທະນາ ແລະ ການຜະລິດເຂົ້າພັນພື້ນເມືອງທີ່ຍືນຍົງ (Khaokainoi).

- ການປູກເຫັດ.

- ການສົນທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ພືດເປັນຢາແບບຍືນຍົງ.

- ການປັບປຸງຊັບພະຍາກອນທາງນ້ຳໃນແມ່ນ້ຳຄຳ.

- ການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກກ່ຽວກັບຜັກ/ເຂົ້າ/ຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ.

- ການອະນຸລັກກັບທີ່ ແລະ ການປູກຊາປ່າ (In-situ-conservation and domestication of wild tea).

- ການປະເມີນສິ່ງມີຊີວິດທີ່ກິນໄດ້ຢູ່ໃນລະບົບນິເວດທາງນ້ຳຂອງນາເຂົ້າໃນເຂດເນີນສູງ.
  

Agro-biodiversity Project
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ຜົນສຳເລັດທີ່ສຳຄັນ
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