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ຮບັປະກັນດາ້ນໂພຊະນາການ. 

. 



ປາ ຈາກເຂດວງັສະຫງວນ ເພ ື່ອຮັບປະກນັດາ້ນໂພຊະນາການ. 
 

1. ເປ ົ້າໝາຍ: 
ເພ ື່ອສົົ່ງເສີມຍົກລະດັບປະຊາກອນປາໃນບັນດາສາຍຫ້ວຍຢ ູ່ຕາມທ້ອງຖິື່ນໃຫ້ມີຄວາມຍ ນຍງົ, ໂດຍສະເພາະ ທາງດ້ານຊະນິດ
ພັນ ແລະ ຈໍານວນປາທີື່ຫາໄດ້ຢ ູ່ນອກເຂດວັງສະຫງວນ ທີື່ເປັນບອ່ນອານຸລກັປາໄວ້ ສໍາລັບ ການຄໍໍ້າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ 
ຂອງ ປະຊາຊົນໃນຂົງເຂດຊົນນະບົດ (ທີື່ຈະເປັນການຂວາງກັັ້ນໂດຍກົງ ຕ ໍ່ກບັ ສະພາບການອິດຫິວ ແລະ ນໍໍ້າໜັກຫລຸດ
ມາດດຕະຖານ ຂອງ ບັນເດັກນ້ອຍ). 
 

2. ພາກສະເໜລີວມ: 
ການປະມົງຂະໜາດນ້ອຍມຄີວາມສໍາຄັນຫລາຍ ຢ ູ່ພາຍໃນເຂດ
ພາກເໜ ອ ຂອງ ສປປ ລາວ, ເພາະວ່າ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າໃນເຂດ
ຊົນນະບົດ ຍັງພາກັນເພິື່ງພາອາໃສປາທໍາມະຊາດຈາກບັນດາສາຍ
ຫ້ວຍຕ່າງໆ ເປັນຫລັກເຂົັ້າໃນການດໍາລງົຊີວິດເປັນຕົັ້ນຕ ຢ ູ່. ເຖິງ
ແນວໃດກ ຕາມ, ນັບແຕ່ຫລາຍປຜ່ີານມາ, ແມ່ນໄໄດ້ມີຄວາມກົດ
ດັນເພີັ້ມຂ ັ້ນຈາກການຫາປາຂອງມະນຸດ, ເພາະວາ່ ພົນລະເມ ອງໃນ
ເຂດຊົນນະບົດມຈໍີານວນເພີັ້ມຂ ັ້ນ ຈ  ື່ງໄດມ້ີການຫາປາເປັນຈໍານວນ
ຫລາຍຂ ັ້ນເກີນຂອບເຂດ ເພ ື່ອເປັນອາຫານບ ລິໂພກພາຍໃນ
ຄອບຄົວ ແລະ ຂາຍອອກເພ ື່ອເອົາເງິນ ໂດຍມີການນໍາໃຊລ້ະເບີດ 
(ໝາກຟ້າ), ຢາເບ ື່ອ ແລະ ໄຟຟ້າຊອ໋ດ. ພ້ອມນັັ້ນ ກ ຍງັມີການຫາປາ
ໃນລະດ ປາວາງໄຂ,່ ນໍໍ້າມີການປ ນເປ ົ້ອນມົນລະພິດຈາກການນໍາໃຊ້ຢາເຄມີຂ້ າຫຍ້າ ແລະ ປາບສັດຕ ພ ດເຂົັ້າໃນການປ ກຝັງ, 
ຈາກການຂຸດຄົັ້ນແຮ່ທາດ ແລະ ຈາກການບກຸລຸກທາໍລາຍແຫລງ່ທີື່ຢ ູ່ອາໃສຂອງສັດນໍໍ້າຕ່າງໆ ຊ ື່ງທງັໝົດເປັນເຫດໃຫ້ຈໍານວນ
ປະຊາກອນປາຫລຸດລົງ ແລະ ບາງຊະນິດພັນກ ຖ ກທໍາລາຍສ ນຫາຍໄປປແລ້ວກ ມ.ີ ເພາະສະນັັ້ນ, ຊາວບ້ານຕ່າງໆ ຈ ື່ງໄດ້ພາກັນ
ສ້າງວັງສະຫງວນຂ ັ້ນມາແບບປະເພນີ ແລະ ຍັງຈໍາກັດຢ ູ່ແຕ່ໃນບາງທ້ອງຖິື່ນເທົົ່ານັັ້ນ ເພ ື່ອໃຫ້ເປັນຊັບສົມບັດລວມຂອງບາ້ນ ທີື່
ມີການຄຸມ້ຄອງໂດຍຊຸມຊົນເອງ ຫລ  ບາງບອ່ນກ ເຮັດເປັນສະຖານທີື່ວັງສັກສິດກ ມ.ີ 
ການພັດທະນາສ້າງວງັສະຫງວນ ບ ໍ່ແມ່ນມີົນດີແຕ່ ຕ ໍ່ກັບ ການອານຸລັກຊີວະນາໆພັນທາງນໍໍ້າພຽງຢູ່າງດຽວເທົົ່ານັັ້ນ, ແຕ່ມັນຍງັ
ເປັນການປບັປງຸການໂພຊະນາການຂອງຊາວບ້ານຫລາຍຄົນໃນເຂດຊົນນະບົດອີກດ້ວຍ, ແລະ ມນັຍັງເ ັນການບ ລະນະຮັກສາ
ຕາຝັັ່ງນໍໍ້າ ຫລ  ຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາຕາມແຄມນໍໍ້າ, ລະບບົນິເວດ ແລະ ເຂດປູ່າໄມທ້ີື່ເປັນແຫລງ່ນໍໍ້າທໍາມະຊາດ ທີື່ແນ່ນອນທີື່ສຸດ
ແລ້ວກ ແມ່ນເປັນການສະໜອງລາຍຮັບເພີັ້ມ ແລະ ໂອກາດໃນການເຮັດອາຊີບຄົງທີື່ ຊ ື່ງຍງັສາມາດິດພັນກັບການບ ລິການດ້ານ
ອຸດສາຫະກໍາທ້ອງທຽ່ວໄດ້ນໍາອີກດ້ວຍ.   
 

3. ເບ ັ້ອງຫລງັຄວາມເປນັມາ: 
ໂຄງການຕາບ ີ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນຊ່ວຍເຫລ ອເຂົັ້າໃນການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງຕັັ້ງວັງອານຸລັກສະຫງວນປາ ຫລ  ວງັ
ສັກສິດຫວງຫ້າມເດັດຂາດ ເປັນຈໍານວນຫລາຍກ່ວ່າ 300 ວງັ ຢ ູ່ສາມແຂວງ ຄ  ແຂວງຫລວງພະບາງ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ 
ແຂວງຫົວພັນ ນັບຕັັ້ງແຕ່ປີ 2011 ເປັນຕົັ້ນມາຈົນຮອດປະຈຸບັນ.  



ຕາມຂ ໍ້ມ ນ ທີື່ໄດມ້າຈາກ ກ ລະນີສ ກສາວັງສະຫງວນ ທີື່ໄດ້ເຮັດຢ ູ່ 
ບ້ານພຽງມອນ, ເມ ອງໜອງແຮດ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ໃນເດ ອນ
ພ ດສະພາ ປີ 2019, ສະເພາະໃນເຂດ ວັງສະຫງວນປາ ທີື່ມີຄວາມ
ຍາວປະມານ 1.4 ກມ ຕາມສາຍນໍໍ້າຮວຍ ໄດ້ມີການສ້າງວງັ
ສະຫງວນຫວງຫ້າມເດັດຂາດ ຈໍານວນ 3 ວງັ ແລະ 2 ວງັ
ສະຫງວນອານຸລັກເພ ື່ອຊົມໃຊ ້ ແຕ່ວ່າບ ໍ່ອານຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້
ເຄ ື່ອງມ ຫາປາແບບດັບສ ນ ເຊັົ່ນ: ໄຟຟ້າຊ໋ອດ, ລະເບີດ ແລະ 
ຢາເບ ື່ອ. ຕາມການລາຍງານ ເຫັນວ່າ ມີຈໍານວນປາທີື່ປະຊາຊົນ
ພາກັນໄປຫາປາເພີັ້ມຂ ັ້ນ 20% ແລະ ຄາດຄະເນວ່າ ມີການ
ບ ລິໂພກຊີັ້ນປາເພີັ້ມຂ ັ້ນ 300% ຈາກປີ 2014 ເຊັົ່ນກັນ (1.5 

Kg ຕ ໍ່ຄອບຄົວ/ອາທິດ) ສໍາລັບ ປະຊາຊົນ 100 ຄອບຄວົ, ຊ ື່ງ

ເປັນການໄດບ້ ລິໂພກຊີັ້ນປາ 7,800 kg ຕ ໍ່ປ ີ(ເທົົ່າກບັ 80% ຂ ັ້ນໄປ ຈາກຈໍານວນປາທີື່ຫາໄດ້ຈາກວັງສະຫງວນເພ ື່ອຊົມໃຊ້

ທັງໝົດ ຈໍານວນ 9,667 kg), ດ້ວຍເຫດນີັ້  ບັນດາຄອບຄົວປະຊາຊົນໄດມ້ີການຫລຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຊ ັ້ຊີັ້ນປາ ຫລ  ຊີັ້ນ

ສັດອ ື່ນໆ, ຫລຸດຜ່ອນການຜິດຖຽງດ້ານອາຫານພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະ ມຄີວາມສາມາດຮັບຮອງລ້ຽງແຂກຄອບຄົວ ແລະ 
ລວມໝ ່ຂອງບາ້ນສ ງຂ ັ້ນ ແລະ ຍັງເປັນການສ້າງທ ນຮອນໃຫ້ແກຊຸ່ມຊົນ ແລະ ຄອບຄົວຈາກການຫາປາຂາຍ ເພ ື່ອເຮັດການ
ພັດທະນາດ້ານອ ື່ນໄດ້ດີຂ ັ້ນ (ລາຄາຂາຍປາຈາກທໍາມະຊາດ ສະເລຽ່ 40,000 ກີບ/1 ກລ. ແຕ່ກ ມີປາພ ັ້ນເມ ອງບາງຊະນິດພັນ

ທີື່ມລີາຄາແພງກ່ວາປາລ້ຽງຕ່າງໆໄດ້ຫລາຍກ່ວາສາມເທົົ່າຕົວ). 
ກ ລະນີສ ກສາວັງສະຫງວນໃນບ່ອນອ ື່ນ ກ ໄດ້ເຮັດອີກ ຕົວຢູ່າງ:  
(1) ໃນ ເດ ອນເມສາ 2019, ບາ້ນຮາມໃຕ ້ຂອງ ເມ ອງຊໍາເໜ ອ 
ຂອງ ແຂວງຫົວພັນ,  ຕາມສາຍນໍໍ້າຮາມ ມ ີ3 ວງັສະຫງວນຫວງ

ຫ້າມເດັດຂາດ ແລະ 5 ວັງສະຫງວນເພ ື່ອຊົມໃຊ ້ຍາວ 550 ແມັດ. 

ສາມາດຫາປາໄດທ້ັງໝົດ 6,660 kg/ປີ ໃນນັັ້ນ ມີຈໍານວນ 

3,060 kg ທີື່ປະຊາຊົນ 74 ຄອບຄົວ ໄດ້ບ ລິໂພກເປັນອາຫານ; 
ແລະ (2) ຢ ູ່ ບ້ານໂພນສະອາດ, ເມ ອງຫ້ຽມ, ແຂວງຫົວພັນ, ຕາມ 
ສາຍນໍໍ້າຮາງ, ມີ 2 ວັງສະຫງວນຫວງຫ້າມເດັດຂາດ ແລະ 2 ວັງ
ສະຫງວນເພ ື່ອຊົມໃຊ ້າມລາໍນໍໍ້າຍາວ 859 ແມັດ ທີື່ໃຫ້ຜົນຜະລິດ
ປາໄດ້ທງັໝົດ 35,110 kg/ປີ, ໃນນັັ້ນ ມີຈໍານວນ 18,200 kg 

ທີື່ປະຊາຊົນ 91 ຄອບຄົວ ໄດ້ບ ລໂິພກເປັນອາຫານ.   
ຜົນສໍາເລັດ ຂອງ ການຄຸມ້ຄອງວງັສະຫງວນທງັໝົດນັັ້ນ ແມ່ນເກດີຂ ັ້ນໄດ້ດ້ວຍຄວາມຕ ື່ນຕົວເປັນເຈົັ້າການຂອງປະຊາຊົນເອງ 
ທີື່ໄດ້ເປັນເອກະພາບພ້ອມກັນສ້າງ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ, ບ ລິຫານ ແລະ ປອ້ງກັນ ຂ ັ້ນມາ ລວມທງັ ການຫ້າມບ ໍ່ໃຫນໍ້າໃຊບ້າງ
ວິທີການ ແລະ ບາງຊະນິດເຄ ື່ອງມ ຫາປາ, ຫ້າມຫາປາໃນວງັເລກິທີື່ເປັນບອ່ນຢ ູ່ອາໃສຂອງປາຍາມລະດ ແລ້ງ, ຫ້າມຫາປາໃນ
ເວລາປາຂ ັ້ນວາງໄຂ ່ແລະ ເຮັດການປ ກປັກຮກັສາປານ້ອຍເກີດໃໝ່ ແລະ ໃຫປ້ ກປັກຮັກສາລະບົບນິເວດ ແລະ ໃຫ້ຄຸ້ມຄອງທາໍ
ມະຊາດຕາມແຄມນໍໍ້າ. ແຕ່ວັງສະຫງວນທີື່ໄດ້ຮັບຜົນດີທີື່ສຸດແມ່ນຈໍານວນວັງທີື່ຕັັ້ງຢ ູ່ໃຫ້ບາ້ນ ຫລ  ຢ ູ່ພາຍໃນເຂດບ້ານ ແລະ ວງັ
ທີື່ສາມາດເຮັດການບ ລິການເປັນຈຸດດ ງດ ດນັກທ່ອງທ່ຽວ, ເພາະວາ່ ມັນມີຄວາມສະດວກໃນການປອ້ງກັນ ແລະ ປະຊາຊົນມີ
ຄວາມພ ມໃຈ ແລະ ເປັນເຈົັ້າການສ ງ. 
ເມ ື່ອພິຈາລະນາເຖິງຄວາມອຸດົມຮັົ່ງມີດ້ານຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງຊະນິດພັນປາ ຢ ູ່ຕາມບັນດາສາຍຫ້ວຍນໍໍ້າຕ່າງໆ ຢ ູ່ໃນເຂດ
ພາກເໜ ອ ຂອງ ສປປລ, ເຫັນລວມວ່າ ທງັໝົດເປັນທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫລວງ ສໍາລບັ ການພັດທະນາ ແລະ ດໍາເນີນການສ້າງຕັັ້ງ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງວງັສະຫງວນ.  

 



4. ກດິຈະກາໍຫລກັ:  
• ເຮັດການສ້າງຕັັ້ງ ແລະ ຝຶກອົບຮມົ ຄະນະຮັບຜິດຊອບວັງສະຫງວນ ຂ ັ້ນຢ ູ່ພາຍໃຕ້ ອໍານາດການປ ກຄອງບ້ານ ເພ ື່ອນໍາ

ພາເຮັດການຄຸ້ມຄອງວງັສະຫງວນ, ກວດກາຕິດຕາມ ແລະ ປ້ອງກັນວັງສະຫງວນ ຮ່ວມກັນ ໂດຍອງິຕາມລະບຽບຄຸ້ມ
ຄອງທີື່ໄດເ້ອກະພາບສ້າງຂ ັ້ນມາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ໃຫ່ແກ່ຊຸມຊົນພາຍໃນບ້ານ ແລະ ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂອ້ງແລວ້; 

• ເຮັດການເຜີຍແຜ່ແນະນໍາ ແລະ ຝຶກອົບຮມົໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຊຸມຊນົ ກ່ຽວກັບ ກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ 
ການປະຕິບັດພັນທະໃນການຄຸ້ມຄອງວງັສະຫງວນຮ່ວມກັນ ແລະ ດໍາເນີນການປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຄວບຄຸມ
ວັງສະຫງວນຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ ແລະ ມີອາໍນາດທີື່ສອດຄ່ອງກບັ ວັງສະຫງວນ ແລະ ເຂດແຄມນໍໍ້າ 
ຂອງ ບ້ານ; 

• ຊຸກຍ ້ປະຕິບັດການຈໍາກັດຫາປາໃນເຂດວັງສະຫງວນ, ໂດຍ ຫ້າມບ ໍ່ໃຫ້ມີວທິີການຫາປາທີື່ຜິດກົດໝາຍ, ຫ້າມບ ໍ່ໃຫ ້
ນໍາໃຊ້ເຄ ື່ອງມ ຫາປາທີື່ເປັນອັນຕະລາຍແບບດັບສ ນ.  ແລະ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ “ກົດໝາຍການປະມງົ” ທີື່ໄດ້ກາໍໜົດໄວ ້

ໃນຈຸດທີື່ຕິດພັນກັບ “ການປ ກປກັຮັກສາທີື່ຢ ູ່ອາໃສຂອງສັດນໍໍ້າ ແລະ ລະບົບນິເວດ”; 
• ເຮັດການຊຸກຍ ້ສົົ່ງເສີມການບ ລິໂພກຊີັ້ນປາ ເພາະວ່າ ມັນມທີາດອາຫານພ ັ້ນຖານທີື່ມບີົດບາດສໍາຄນັ ຕ ໍ່ກັບ ການ

ພັດທະນາມັນສະໝອງ, ຊ່ວຍເສີມສ້າງລະບົບພ ມຄຸ້ມກັນ ແລະ ຮກັສາ ຫລ  ບໍາລຸງສຸກຂະພາບທົົ່ວໄປ. ເພາະສະນັັ້ນ, 
ການປະກອບມທີາດປະໂລຕີນສ ງສະເພາະດ້ານໂພຊະນາການທີື່ມີຄນຸນະພາບສ ງ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນດ້ານທາດ
ອາຫານນ້ອຍໆຢ ູ່ໃນຊີັ້ນປາ ແມ່ນມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຕ ໍ່ຕ້ານກບັຄວາມຍາກລາໍບາກທງັສາມດ້ານ ຄ : ໄພອ ດຫິວ
, ການຂາດແຄນທາດອາຫານນ້ອຍ ແລະ ພະຍາດເຊ ັ້ອໂລກຕິດພັນກັບທາດອາຫານ. 

ກດິຈະກາໍເສມີ: 
• ສ້າງສິື່ງກົນໄກດ ງດ ດນັກທອ່ງທ່ຽວ ແລະ ເຄ ື່ອຂາ່ຍພາຍໃນຊຸມຊນົ, ຮ້ານອາຫານ, ຂະແໜງການເອກະຊົນ ແລະ 

ຫ້ອງການທອ່ງທ່ຽວ ເພ ື່ອເຮັດການບ ລະນາການ ແລະ ພັດທະນາ ກດິຈະກໍາທ່ອງທ່ຽວນິເວດ; 

• ເຮັດການສ ົ່ງເສີມໃຫຊ້າວບາ້ນສ້າງລາຍຮັບຈາກພ ດທໍາມະຊາດ ແລະ ປ ກພ ດອິນຊີຊະນິດຕ່າງໆ ຢ ູ່ຕາມແຄມນໍໍ້າ ເພ ື່ອ 

ນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນສີື່ດ້ານ ຄ : (ກ) ເພ ື່ອເປັນອາຫານພາຍໃນຄອບຄ ວ (ຂ) ເພ ື່ອຂາຍເອ າເງິນ ສ້າງ ລາຍຮັບເພີ ມແກ່

ຄອບຄົວ, (ຄ) ເພ ື່ອເປັນອາຫານລ້ຽງປາ ໃນວງັສະຫງວນ ແລະ (ງ) ເພ ື່ອໃຊລ້້ຽງສັດ (ໝູ ແລະ ສັດປີກ). 

ບັນດາມູນສັດນັ ນກໍຈະຖ ກໝ ນໃຊກ້ັບຄ ນໄປເປັນອາຫານປາໃນວງັສະຫງວນາມຫ້ວຍນໍໍ້າ ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ມີຈໍານວນປາ

ຫລາຍຂ ັ້ນ; 

• ເຮັດການສ ົ່ງເສີມຊາວບາ້ນໃຫອ້ານຸລັກປາ່ໄມ້ທາໍມະຊາດອ້ອມຂາ້ງ ແລະ ປອ້ງກັນເຂດແຫລງ່ນໍໍ້າ ເພ ື່ອເປັນການປ້ອງ

ກັນດິນເຊາະເຈ ື່ອນລົງຫ້ວຍນໍໍ້າ, ສາມາດປັບຕ ວໄດ້ຕໍໍ່ກັບການປ່ຽນແປງຂອງພູມີອາກາດ, ຮັກສາຟ ື້ນຟູຊີວະນາໆພັນ 

ແລະ ຊວຍໃຫປ້ະຊາຊົນທີື່ອາໃສຢ ູ່ຕາມເຂດອາ່ງໂຕງ່ໄດມ້ີສຸກຂະພາບ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢ ູ່ດີຂ ັ້ນ. 

 

5. ຄາດຄະເນຜນົໄດຮ້ບັ: 
• ຈໍານວນວັງສະຫງວນ ໄດຖ້ ກສ້າງຕັ ງຂ  ນມາ, ຖ ກຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຖ ກປ ກປັກຮັກສາ ແບບມີຄວາມໝັ ນຄ ງຍ ນຍ ງ ຢ ູ່

ໃນຈໍານວນ xxxx ສາຍນໍໍ້າ; 

• ຊຸມຊ ນໄດ້ມີການຈັດຕັ ງ ແລະ ມຄີວາມຮັບຜິດຊອບເຕັມສ່ວນໃນການຄຸ້ມຄອງວງັສະຫງວນ; 

• ລະບຽບການຄຸມ້ຄອງການຫາປາ ໄດ້ຖ ກສ້າງຂ ັ້ນ, ເປັນເອກະພາບຕົກລົງກັນ ແລະ ຮ່ວມກັນປະຕິບັດຕາມ. 

• ຈໍານວນປະຊາກອນປາໄດ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບຸນເພີ ມຫລາຍຂ  ນແບບຍ ນຍົງ ໂດຍການຄຸ້ມຄອງຮ່ວມກັນ;  

• ປະຊາຊ ນ (ທຸກເຜ ົ່າ ແລະ ເພດໄວ) ມີຄວາມສະເໝີພາບໃນການບໍລໂິພກຊິ ນປາເປັນອາຫານ; 



• ປະຊາຊົນໄດ້ຫລຸດຜ່ອນການຈ່າຍເງິນເພ ື່ອຊ  ຊີ ນສັດອ ື່ນເປັນອາຫານປະໂລຕິນ ໂດຍຫັນມາກິນປາທີື່ຫາໄດ້ຈາກ
ຫ້ວຍນໍໍ້າ. 

ຄາດຄະເນຜນົໄດຮ້ບັເພີັ້ມ: 
• ຈໍານວນເພ ື່ອນຮ່ວມງານທີື່ເຮັດການຄຸ້ມຄອງວັງສະຫງວນມີພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ມາເຂ  າຮ່ວມຫລາຍຂ  ນ; 

• ປ່າໄມ້ ແລະ ແຫລງ່ນໍໍ້າ ໄດ້ຖ ກປກົປັກຮັກສາ ແລະ ເປັນແຫລ່ງສະໜອງນໍໍ້າສະອາດ ໃຫ້ແກ່ວງັສະຫງວນ. 

• ນອກຈາກປາແລ້ວ ຍງັມີຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາຫລາຍຊະນິດ ເຊັົ່ນ: ພ ດທໍາມະຊາດ ແລະ ບັນດາແມງໄມຕ່້າງໆ ໄດຖ້ ກ

ຄຸ້ມຄອງແບບຍ ນຍົງ ແລະ ສະໜອງເປັນອາຫານໂພຊະນາການເພີັ້ມໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທອ້ງຖິື່ນ ແລະ ໃຊ້ລ້ຽງສັດ;  

• ການປູກພ ດຜັກແບບອິນຊີ ຕາມແຄມນໍໍ້າ ບ ໍ່ໄດ້ມີການຕົກຄ້າງຂອງຢາປາບຂ້າສັດຕ ພ ດ ແລະ ບ ໍ່ມີ ສານເຄມີເປປັນ 

ມົນລະພິດ ໄຫລລງົສ ່ຫ້ວຍນໍໍ້າລໍາທານ. 
----------------------------------------------------------------------------------- 
ໝາຍເຫດ: ລາຍລະອຽດເພີ ມເຕີມ ສາມາດສະໜອງໃຫ້ໄດ້ຕ ື່ມອີກ ຖ້າຫາກ ມີບັນດາການຈັດຕັ ງ/ນັກລ ງທ ນ ມີຄວາມສ ນໃຈ, ແລະ ກໍສາມາດຂຽນໃຫ້ເປັນເອກະສານ 

ບ ດສະເໜີໂຄງການແບບສ ມບຸນ ໃຫ້ໄດຕ້ ື່ມອີກ ເພ ື່ອສ ບຕໍໍ່ພຈິາລະນາຈະເຮດັການປະຕິບັດຕ ວຈງິ (ຕາມຄວາມຕ້ອງການ). 
 


