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ທີີມງານວິິທີະຍາສາດທີຳາມະຊາດໄດ້ເຮັັດວິຽກຮ່ັວິມກັບ 6 ປະເທີດ ຄືື: ກຳາປູເຈຍ, ສປປ ລາວິ,  
ມຽນມາ, ສິງກະໂປ, ໄທີ ແລະ ຫວິຽດນາມ. ນອກຈາກນີ�  ຢູູເນສໂກ ປະຈຳາບາງກອກ  

ຍັງໄດ້ຊ່ວິຍ ສຳານັກງານວິິທີະຍາສາດລະດັບພາກພື�ນໃນອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິິກ ເຊີ�ງຕັັ້�ງຢູູ� ນະຄືອນຫຼວິງ 
ຈາກາຕັ້າອີກດ້ວິຍ.

ແຜ່່ນພບັສະບບັນີ� ແມນ່ສະໜັັບສະໜັນູ ການສາ້ງຂີີດຄືວິາມສາມາດໃນຊມຸຊນົ ເພື�ອກາ້ວິ
ເຂົີ�າສູ ່ການສ້າງຄືວິາມສາມາດໃນການຟ້ິ�ນຟິຕູັ້ນົເອງຕ່ັ້�ກບັການປ�ຽນແປງຂີອງສະພາບ

ດິນຟິ້າອາກາດ ໂດຍອີງໃສ່ຄືວິາມຮັູ້ທີາງດ້ານວິິທີະຍາສາດ ເພື�ອປັບປຸງຄືວິາມສຳາພັນລະຫວິ່າງ 
ຄືົນ ແລະ ສິ�ງແວິດລ້ອມ ດັ�ງທີີ�ໄດ້ກຳານົດໃນໂຄືງການທີີ�ມີຊື�ວິ່າ ຄືົນ ແລະ ທີຳາມະຊາດ. ຂີ່�ມູນ 
ດ້ານເຕັ້ັກນິກທີີ�ກ່ຽວິຂີ້ອງໃນການຈັດຕັ້ັ�ງປະຕັ້ິບັດແມ່ນໄດ້ມາຈາກ “Nature-based 
solutions for Water (2018)”, “Better Buildings. Enhance Water, 
Energy and Waste-Management in Arab Urban Ecosystems-Globally 
Applicable”, Schwarze et al. (2010) ແລະ “Guidelines for UNESCO 
Green Academies in Africa – Globally Applicable”, Calisesi et al. 
(2016).

ການນຳາສະເໜັີກ່ຽວິກັບ ການນຳາສະເໜັີກ່ຽວິກັບ 
ວິິທີະຍາສາດທີຳາມະຊາດທີີ�ຢູູເນສໂກ ບາງກອກວິິທີະຍາສາດທີຳາມະຊາດທີີ�ຢູູເນສໂກ ບາງກອກ

ຄືູ່ມືໂຮັງຮັຽນສີຂີຽວິຂີອງຢູູເນສໂກ ສຳາລັບໂຮັງຮັຽນທີີ�ມີຄືວິາມອາດສາມາດ ຄືູ່ມືໂຮັງຮັຽນສີຂີຽວິຂີອງຢູູເນສໂກ ສຳາລັບໂຮັງຮັຽນທີີ�ມີຄືວິາມອາດສາມາດ 
ໃນການຟິ້�ນຟິູຕັ້ົນເອງຈາກການປ�ຽນແປງຂີອງສະພາບດິນຟິ້າອາກາດ.ໃນການຟິ້�ນຟິູຕັ້ົນເອງຈາກການປ�ຽນແປງຂີອງສະພາບດິນຟິ້າອາກາດ.
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ໂດຍ Shigeru Aoyagi1  and Shabaz Khan2

ໃນປີ 2019 ຊາວິໜັຸ່ມໃນທີົ�ວິໂລກໄດ້ສະແດງຄືວິາມເປັນຫ່ວິງຕັ້່�ກັບການຮັັກສາຄືວິາມສົມດຸນຂີອງລະບົບ
ນເິວິດວິ່າຍັງບ່�ທີນັໄດ້ດີເທີົ�າທີີ�ຄືວິນ. ເຊິ�ງບນັດາຄືຳາເຫັນເຫົຼ�ານັ�ນແມ່ນໄດ້ຖືກຍອມຮັບັ ແລະ ໄດ້ມກີານນຳາມາ
ຈັດຕັ້ັ�ງປະຕັ້ິບັດ.

ວິິຊາ ວິິທີະຍາສາດສິ�ງແວິດລອ້ມ ຈິ�ງໄດຖ້ກືບນັຈເຸຂົີ�າໃນການສອນໃນໂຮັງຮັຽນ ທີງັພາກທີດິສະດ ີແລະ ພາກ
ປະຕັ້ບິດັຕັ້ວົິຈິງ(ຫອ້ງທີດົລອງ). ເຊິ�ງວິິທີີການນີ�ກ່�ໃຫ້ເກດີມຊີອ່ງຫວິາ່ງ ລະຫວິາ່ງ ການທີດົລອງໃນໂຮັງຮັຽນ  
ແລະ ການນຳາໃຊ້ໃນຊີວິິດຈິງ. ໃນໂຄືງການໂຮັງຮັຽນສີຂີຽວິຂີອງຢູູເນສໂກແມ່ນນັກຮັຽນຈະໄດ້ຮັຽນຮັູ ້
ການລງົມເືຮັດັຕັ້ວົິຈງິ ແລະ ຮັຽນຮັູເ້ຖງິການມສີວ່ິນຮັວ່ິມໃນການປບັປງຸສະພາບການດຳາລງົຊວິີິດຂີອງພວິກເຂີາົ.

ໂຮັງຮັຽນສີຂີຽວິຂີອງຢູູເນສໂກແຫ່ງທີຳາອິດ ແມ່ນເປີດໂຕັ້ຢູ�າງເປັນທີາງການໃນປີ 2016 ຢູູ�ທີີ�ປະເທີດ
 ເອທີິໂອເປຍ ແລະ ນັບຕັ້ັ�ງແຕັ້່ນັ�ນມາຢູູເນສໂກແມ່ນໄດ້ເພີ�ມທີະວິີຄືວິາມເອົາໃຈໃສ່ໃນວິຽກງານທີາງດ້ານ
ການສຶກສາທີາງສິ�ງແວິດລ້ອມຫຼາຍຂີຶ�ນກວິ່າເກົ�າ. ໂດຍໂຄືງການໂຮັງຮັຽນສີຂີຽວິ ຂີອງຢູູເນສໂກນີ� ແມ່ນຈະ
ເນັ�ນໃສ່ການປະຕັ້ິບັດຕັ້ົວິຈິງ ແລະ ການຈັດຕັ້ັ�ງປະຕັ້ິບັດທີີ�ສາມາດເຮັັດຄືືນໄດ້. ໃນເບື�ອງຕັ້ົ�ນແມ່ນໄດ້ລົງເລິກ
ສາຂີາຊີວິະນາໆພັນ, ສະພາບດິນຟ້ິາອາກາດ, ນຳ�າ ແລະ ການເພີ�ມຂີີດຄືວິາມສາມາດຜ່່ານການຮັຽນຮັູ້ເພື�ອ 
ການພັດທີະນາແບບຍືນຍົງ. ໂຄືງການໂຮັງຮັຽນສີຂີຽວິແມ່ນຖືກຈັດຕັັ້�ງປະຕິັ້ບັດແບບງ່າຍດາຍໂດຍການ
ຮັ່ວິມມືກັບພາກສ່ວິນຕັ້່າງໆ ເມື�ອລວິມເຂົີ�າກັນແລ້ວິຈະຊ່ວິຍໃຫ້ເຮັົາຮັຽນຮັູ້ທີີ�ຈະຟິ້�ນຟິູ, ປັບປ�ຽນຕັ້ົນເອງຕ່ັ້�
ກບັການປ�ຽນແປງຂີອງສະພາບດິນຟິາ້ອາກາດ ໂດຍອີງໃສຫັຼ່ກການທີາງດ້ານວິິທີະຍາສາດ ແລະ ການສຶກສາ.  
ຜ່ົນໄດ້ຮັັບໃນເບື�ອງຕົັ້�ນແມ່ນຈະໄດ້ມາຈາກການຈັດການຝຶຶກອົບຮັົມ ແລະ ການສົ�ງຄືວິາມຮັູ້ຈາກໂຮັງຮັຽນ
ສູ່ຊຸມຊົນ. ສະນັ�ນກຸ່ມຄືົນສ່ວິນໃຫຍ່ແມ່ນຈະໄດ້ຮັຽນຮັູ້ ແລະ ນຳາໃຊ້ທີັກສະໃໝ່່ໆຂີອງເຂີົາເຈົ�າ. ພວິກເຮັົາ
ຂ່ີເຊີນຊວິນໃຫ້ທີຸກໂຮັງຮັຽນມາຮ່ັວິມກັນບູລະນະອາຄືານ ແລະ ສະຖານທີີ�ຕ່ັ້າງງຂີອງໂຮັງຮັຽນໃຫ້ເປັນຄືື
ກັນກັບໂຮັງຮັຽນສີຂີຽວິຂີອງພວິກເຮັົາ.

ໂດຍ ຮັສ. ປອ. ນຽນ ສີວິົງໄຊ3

ການປ�ຽນແປງຂີອງດິນຟ້ິາອາກາດທີີ�ພວິກເຮັາົປະສົບຢູູ�ໃນປະຈຸບນັນີ�ບ່�ແມນ່ສິ�ງທີຳາອິດທີີ�ເຮັດັໃຫ້ຊວິີິດ
ເທີິງໂລກນີ�ປ�ຽນແປງໄປໂດຍພື�ນຖານ. ໃນຄືວິາມເປັນຈິງແລ້ວິໃນຊ່ວິງທົີດສະວັິດທີີ�ຜ່່ານມາໂລກ  
ມີອຸນຫະພູມທີີ�ສູງຂຶີ�ນ ແລະ ໜັາວິເຢູັນຫລາຍໆຄືັ�ງ, ການປ�ຽນແປງຂີອງອຸນຫະພູມໃນທົີ�ວິໂລກ  
ໄດ້ເຮັັດໃຫ້ສິ�ງທີີ�ມີຊີວິິດບາງຊະນິດບ່�ສາມາດດຳາລົງຊີວິິດຢູູ�ເທິີງໂລກນີ�ໄດ້. ດັ�ງນັ�ນ, ຈຶ�ງເປັນສິ�ງ  
ທີີ�ພິສູດໄດ້ວ່ິາພວິກເຂີົາບ່�ສາມາດປັບຕົັ້ວິເຂົີ�າກັບສະພາບອາກາດທີີ�ປ�ຽນແປງໄດ້. ການປ�ຽນແປງ 
ຂີອງ ດິນຟິ້າອາກາດແມ່ນປັດໃຈຕັ້ົ�ນຕັ້່ຂີອງການວິິວິັດທີະນາການ, ການສ້າງປະຫວິັດຂີອງສິ�ງຊີວິິດ
ໃນໂລກ.

ປະເທີດສ່ວິນໃຫຍ່ໃນໂລກ ກຳາລັງປະເຊີນໜ້ັາກັບຫລາຍຮັູບແບບທີາງນິເວິດວິິທີະຍາເຊັ�ນ: 
ການຂີາດແຄືນຊບັພະຍາ ກອນນຳ�າ; ການຕັ້ດັໄມທ້ີຳາລາຍປ�າ; ການປ�ຽນແປງດນິຟິາ້ອາກາດທົີ�ວິໂລກ;  
ການຈັດການສິ�ງເສດເຫຼືອທີີ�ເປັນອັນຕັ້ະລາຍ; ຊີວິະນາໆພັນ ແລະ ການນຳາໃຊ້ທີີ�ດິນ ແລະ ສານເຄືມີ 
ມົນລະພິດໂລຫະໜັັກ. ພວິກເຮັົາມີໂອກາດທີີ�ຈະປະຕັ້ິບັດ ແລະ ເຮັັດວິຽກຮັ່ວິມກັບວິິທີີການແກ້ໄຂີ  
ເຊິ�ງຈະຊ່ວິຍຫຸຼດຜ່່ອນບັນຫາດັ�ງກ່າວິ, ແຜ່ນງານການສຶກສາໃນປະຈຸບັນໄດ້ມີຄືວິາມພະຍາຍາມ 
ຫຼາຍຢູ�າງໃນການປັບປຸງ ແລະ ເຊື�ອມໂຍງກັບຄືວິາມຮັູ້, ໂຄືງການການສຶກສາ ແລະ ຂີ່�ມູນຂີ່າວິສານ  
ທີີ�ກ່ຽວິຂ້ີອງກັບການປົກປັກຮັັກສາສິ�ງແວິດລ້ອມ ແລະ ການອະນຸລັກລະບົບນິເວິດວິິທີະຍາ,  
ຄືວິາມຫລາກຫລາຍທີາງຊີວິະນາໆພັນທີີ�ສົມບູນມີສ່ວິນສຳາຄືັນໃນການແກ້ໄຂີບັນຫານັ�ນ.  
ໂດຍສະເພາະ ໂຄືງການໂຮັງຮັຽນສີຂີຽວິຂີອງຢູູແນສໂກແມ່ນແຫລ່ງຄືວິາມຮັູ້ທີີ�ລຳ�າຄື່າ ແລະ ຍັງແມ່ນ
ສ່ວິນໜຶັ�ງຂີອງຄືວິາມມານະພະຍາຍາມຂີອງຢູູແນສໂກໃນການຍົກສູງຄືວິາມຮັັບຮັູ້ ແລະ ອອກ 
ມາດຕັ້ະການຕົັ້ວິຈິງເພື�ອປະກອບສ່ວິນສ້າງສາສະພາບແວິດລ້ອມ ແລະ ການພັດທີະນາ 
ແບບຍືນຍົງ.

ຄືຳານຳາຄືຳານຳາ

1. Director, UNESCO Bangkok Asia and Pacific Regional 
Bureau for Education

2. Director, UNESCO Jakarta Regional Science Bureau 
for Asia and the Pacific

3. ຜູ່້ອຳານວິຍການ ສພຊ
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ເປັນຫຍັງຕັ້້ອງແມ່ນໂຮັງຮັຽນສີຂີຽວິ?ເປັນຫຍັງຕັ້້ອງແມ່ນໂຮັງຮັຽນສີຂີຽວິ?

ໂຮັງຮັຽນສີຂີຽວິແມ່ນຫຍັງ?ໂຮັງຮັຽນສີຂີຽວິແມ່ນຫຍັງ?

ການປ�ຽນແປງຂີອງສະພາບດິນຟ້ິາອາກາດນີ�ເປັນສິ�ງທີີ�ເຮັົາປະສົບ
ພບົພ່�ໂດຍແທີຈ້ງິ ແລະ ຄືວິາມອາດສາມາດໃນການຟິ້�ນຟິຕູັ້ນົເອງ

ຕັ້່�ກບັການປ�ຽແປງຂີອງສະພາບດນິຟິາ້ອາກາດຍງັເປນັບນັຫາໜຶັ�ງທີີ�ທົີ�ວິໂລກ
ຍັງຕ້ັ້ອງການ ການແກ້ໄຂີຈາກການຮັ່ວິມມືຂີອງບັນດາຊຸມຊົນທີ້ອງຖິ�ນ
ຕັ້່າງໆ ເມື�ອບ່�ດົນມານີ� ບັນດາໄວິໜຸ່ັມໃນທົີ�ວິໂລກໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ 
ຢູ�າງຊັດເຈນຕ່ັ້�ທີາງ ລັດຖະບານ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ  
ເຖິງຄືວິາມຕັ້້ອງການອັນຮັີບດ່ວິນໃນການແກ້ໄຂີບັນຫາກ່ຽວິກັບ 
ການປ�ຽນແປງຂີອງສະພາບດິນຟ້ິາອາກາດເພື�ອປົກປ້ອງຊີວິິດຂີອງ 
ເຂີົາເຈົ�າເອງໃນອານາຄືົດ. ເຖິງເວິລາແລ້ວິທີີ�ຈະຕັ້້ອງລົງມືປະຕັ້ິບັດ 
ໂດຍອີງໃສ່ຂ່ີ�ມູນທີາງດ້ານວິິທີະຍາສາດທີີ�ເຮັົາສາມາດເຂົີ�າເຖິງໄດ້.  
ໂ ຄື ງກ ານໂຮັ ງຮັຽນ ສີຂີຽວິຈ າກທີາ ງຢູູ ເ ນສ ໂກ  ຈ ະສ ະໜັອງ 
ຄືວິາມຮັູ້ທີາງດ້ານສິ�ງແວິດລ້ອມແລະ ທີັກສະຄືວິາມສາມາດໃນການຟ້ິ�ນຟູິ 
ປັບປ�ຽນຕົັ້ນເອງຕ່ັ້�ກັບການປ�ຽນແປງຂີອງສະພາບດິນຟິ້າອາກາດເພື�ອ 
ບັນລຸເປົ�າໝ່າຍນີ�.

ໂຄືງການໂຮັງຮັຽນສີຂີຽວິຂີອງຢູູເນສໂກ ແມ່ນໃຫ້ໄວິໜຸ່ັມ ແລະ ຊຸມຊົນຂີອງເຂີົາເຈົ�າໝູ່ນໃຊ້ສິ�ງທີີ�ມີຢູູ�ແລ້ວິ,  
ເຊັ�ນໂຮັງຮັຽນ, ເປັນໂຄືງສ້າງທີີ�ມີຄືວິາມອາດສາມາດໃນການຟິ້�ນຟິູປັບປ�ຽນຕັ້ົນເອງຕັ້່�ກັບການປ�ຽນແປງຂີອງສະພາບດິນຟິ້າ
ອາກາດ, ນຳາໃຊ້ອຸປະກອນງ່າຍໆ, ລາຄືາບ່�ແພງ ແລະ ສາມາດນຳາມາໃຊ້ຄືືນໄດ້.

ໂຄືງການໂຮັງຮັຽນສີຂີຽວິສະໜັັບສະໜູັນໃຫ້ໄວິໜຸ່ັມມີສ່ວິນຮັ່ວິມ ເພື�ອບັນລຸວິິຖີຊີວິິດແບບຍືນຍົງໃນໂຮັງຮັຽນແລ້ວິ 
ກັບຄືືນສູ່ຊຸມຊົນຂີອງເຂົີາເຈົ�າ. ນັກຮັຽນຈະໄດ້ຮັຽນຮັູ້ເພື�ອກຳານົດຄືວິາມຕັ້້ອງການສະເພາະຂີອງພວິກເຂີົາ ໂດຍສຸມໃສ່  
4 ເສົາຄືຳ�າຄືື: ຄືວິາມໝັ່�ນຄືົງດ້ານຊັບພະຍາກອນນຳ�າ, ພະລັງງານສະອາດ, ການຜ່ະລິດຊີວິະພາບ ແລະ ການຈັດການ 
ສິ�ງເສດເຫຼືອ. ນັກຮັຽນ ແລະ ຄືູຂີອງພວິກເຂົີາ ຈະໄດ້ພັດທີະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ັ�ງປະຕັ້ິບັດ “ແຜ່ນຄືວິາມຍືນຍົງ” ຂີອງພວິກເຂີົາ.

ໃຜ່ຄືວິນເຂີົ�າຮັ່ວິມໂຄືງການນີ�?ໃຜ່ຄືວິນເຂີົ�າຮັ່ວິມໂຄືງການນີ�?

ໜັ່ວິຍງານວິິທີະຍາສາດທີຳາມະຊາດຂີອງຢູູເນສໂກ  
ບາງກອກ ໄດ້ໂຄືສະນາສົ�ງເສີມ ໂຮັງຮັຽນສີຂີຽວິນີ�
ໃນຂົີງເຂີດອາຊີ-ປາຊີຟິິກ. ຕົັ້�ນຕ່ັ້ ແມ່ນແນໃສ່ບັນດາ
ໂຮັງຮັຽນໃນຕົັ້ວິ ເມືອ ງກ່� ຄືື ໃນຂີອບເຂີດທີີ�ທີາ ງ 
ຢູູເນສໂກ ກຳານົດໃນບັນດາປະເທີດເຫົຼ�ານີ�: ກຳາປູເຈຍ, 
ສປປ ລາວິ, ມຽນມາ, ສິງກະໂປ, ໄທີ ແລະ ຫວິຽດນາມ.  
ນອກຈາກນີ�ພວິກເຮັົາຍັງແນະນຳາໃຫ້ບັນດາໂຮັງຮັຽນໃນ
ເຄືືອຂີ່າຍນຳາໃຊ້ຄືູ່ມືເຫຼົ�ານີ�ອີກດ້ວິຍ.

ເນື�ອງຈາກວິ່າ ການປ�ຽນແປງຂີອງສະພາບດິນຟິ້າອາກາດ
ແມ່ນບັນຫາຂີອງໂລກ, ບັນດາສະຖາບັນການສຶກສາ  
(ໂຮັງຮັຽນອະນຸບານ, ໂຮັງຮັຽນສາມັນ, ວິິທີະຍາໄລ 
ແລະ ມະຫາວິິທີະຍາໄລ) ແລະ ສິ�ງປຸກສ້າງໆໃນທີົ�ວິໂລກ  
ສາມາດນຳາຂ່ີ�ມູນມາດັດແປງໃຫ້ເໝ່າະສົມຕັ້າມສະພາບ
ຕັ້ວົິຈງິ ແຕ່ັ້ວ່ິາຍັງເປນັໄປຕັ້າມຂ່ີ�ກຳານົດໃນຄືູມື່ ເພື�ອປບັປງຸ
ສະພາບດນິຟິາ້ອາກາດ, ຊວີິະນາໆພັນ, ນຳ�າ ແລະ ການສາ້ງ
ສິ�ງເສດເຫຼືອ. ຄືູ່ມືນີ�ສາມາດນຳາໃຊ້ໄດ້ໃນທີົ�ວິໂລກ.

ການນຳາສະເໜັີກ່ຽວິກັບໂຄືງການໂຮັງຮັຽນສີຂີຽວິຂີອງ ການນຳາສະເໜັີກ່ຽວິກັບໂຄືງການໂຮັງຮັຽນສີຂີຽວິຂີອງ 
ຢູູເນສໂກຢູູເນສໂກ
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ການສ້າງຕັ້ັ�ງໂຮັງຮັຽນສີຂີຽວິການສ້າງຕັ້ັ�ງໂຮັງຮັຽນສີຂີຽວິ

ໄວິໜຸ່ັມມັກຈະເປັນຜູ່້ປ�ຽນແປງຢູູ� ເລື�ອຍໆ, ການສົ� ງ ເສີມການຈັດການ 
ດ້ານສິ�ງແວິດລ້ອມໃຫ້ດີຂຶີ�ນ, ສັນຕັ້ິພາບ, ປະຊາທີິປະໄຕັ້, ຄືວິາມເທົີ�າທີຽມ 

ທີາງເພດ, ສິດທີິມະນຸດ ແລະ ຄືວິາມສາມາດໃນການຟິ້�ນຟິູຕັ້ົນເອງຕັ້່�ກັບການປ�ຽນແປງ
ຂີອງສະພາບດິນຟິ້າອາກາດ.

ານສ້າງໂຄືງການໂຮັງຮັຽນສີຂີຽວິ ຂີອງຢູູເນສໂກ ແມ່ນກິດຈະກຳານອກຫັຼກສູດ
ຂີອງສະໂມສອນໄວິໜຸ່ັມ ກ່ຽວິຂີ້ອງກັບການປັບປຸງຢູ�າງຕັ້່�ເນື�ອງ “ໂຮັງຮັຽນສີຂີຽວິ”  
ຂີອງພວິກເຂົີາ ແລະ ການສົ�ງເສີມການຈັດການສິ�ງແວິດລ້ອມຢູ�າງເປັນລະບົບ, 
ປະຊາທີປິະໄຕັ້, ຄືວິາມເທົີ�າທີຽມທີາງເພດ, ມສີນັຕັ້ພິາບ ແລະ ການເຄືາົລົບສດິທິີມະນຸດ.

ຄືວິາມຮັູ້ທີາງດ້ານທີິດສະດີວິິທີະຍາສາດ ແມ່ນຈະໄດ້ນຳາໃຊ້ໂດຍກົງຜ່່ານກິດຈະກຳາ 
ຕັ້າ່ງໆ ເພື�ອປ�ຽນຈາກຄືວິາມເວົິ�າ (ທິີດສະດີ)ໃຫ້ເປນັການລົງມືປະຕິັ້ບດັຕັ້ວົິຈິງ. ບດົຮັຽນ
ທີີ�ດີທີີ�ສຸດສຳາລັບວິິຖີຊີວິິດແບບຍືນຍົງ ເພື�ອສະໜັັບສະໜູັນເປົ�າໝ່າຍການພັດທີະນາ 
ແບບຍືນຍົງຂີອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ັ�ງປະຕັ້ິບັດ.

ຫຼັກສູດການສຶກສາຫຼັກສູດການສຶກສາ

 ຄືວິາມໝ່ັ�ນຄືົງດ້ານຊັບພະຍາກອນນຳ�າ

ພະລັງງານສະອາດ

ການຜ່ະລິດຊີວິະພາບ

ການຈັດການສິ�ງເສດເຫຼືອ (ຫຼຸຸດຜ່່ອນ, ການນຳາກັບມາໃຊ້້ຄືືນ, ການແປຮູູບເພື່ື�ອນຳາກັບມາໃຊ້້ຄືືນ)

ສະໂມສອນໄວິໜັຸ່ມສະໂມສອນໄວິໜັຸ່ມ

ວິິທີະຍາສາດສິ�ງແວິດລ້ອມ ແລະ ການສຶກສາເພື�ອການພັດທີະນາແບບຍືນຍົງ ຈະຊ່ວິຍໃຫ້ໄວິໜຸ່ັມມີຄືວິາມເຂົີ�າໃຈ 
ຢູ�າງກວ້ິາງຂີວິາງ ເຖິງສາເຫດ ແລະ ຜ່ົນສະທ້ີອນຈາກການປ�ຽນແປງຂີອງສະພາບດິນຟ້ິາອາກາດ ຜ່່ານທິີດສະດີ ແລະ  
ການລົງມືປະຕັ້ິບັດຕັ້ົວິຈິງ.

ເນື�ອໃນທີາງທິີດສະດີຈະປະກອບດ້ວິຍເຂີດ ແລະ ຮັູບແບບຂີອງພູມີອາກາດ, ຄືວິາມເຂົີ�າໃຈກ່ຽວິກັບມາດຕັ້ະຖານ
ຂີອງແຜ່ນວິາດພູມີອາກາດ, ນິເວິດວິິທີະຍາ, ການຈັດການສິ�ງເສດເຫືຼອ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນຳ�າຕັ້ະຫຼອດຈົນເຖິງ  
ຊວີິະນາໆ ພນັ ແລະ ການເຮັດັສວິນ. ຄືວິາມຮັູທ້ີາງດາ້ນວິິທີະຍາສາດນີ�  ຈະຊວ່ິຍໃຫໄ້ວິໜຸ່ັມ ແລະ ຄືຂູີອງພວິກເຂີາົ ກຳານດົ 
ການປ�ຽນແປງທີີ�ກ່ຽວິຂີ້ອງກັບຊຸມຊົນຂີອງພວິກເຂີົາ ເພື�ອນຳາມາຈັດຕັ້ັ�ງປະຕັ້ິບັດ ໂດຍອີງໃສ່ 4 ເສົາຄືຳ�າ: 

Simplified map of climate zones
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ຄືວິາມໝ່ັ�ນຄືົງຂີອງຊັບພະຍາກອນນຳ�າຄືວິາມໝ່ັ�ນຄືົງຂີອງຊັບພະຍາກອນນຳ�າ

ການເຂົີ�າເຖິງນຳ�າສະອາດແມ່ນສິດທີິມະນຸດ. ໃນບາງພື�ນທີີ� ຊັບພະຍາກອນ 
ທີີ�ຈຳາເປັນນີ� ມີຄືວິາມຂີາດເຂີີນ ໂດຍສະເພາະ ເຂີດທີະເລຊາຍທີີ�ແຫ້ງແລ້ງ.

ຄືຸນນະພາບນຳ�າຕັ້ຳ�າ ແລະ ສຸຂີະອາະນາໄມບ່�ພຽງພ່ແມ່ນໄພຂົີ�ມຂູ່ີຕັ້່�ຄືວິາມໝັ່�ນຄືົງຂີອງ 
ຊັບພະ ຍາກອນນຳ�າ ແລະ ຍັງສົ�ງຜ່ົນກະທົີບທີາງລົບເຖິງຄືວິາມໝັ່�ນຄົືງດ້ານສະບຽງ
ອາຫານ, ສຸຂີະພາບ, ໂອກາດທີາງການສຶກສາ ແລະ ສິ�ງແວິດລ້ອມອີກດ້ວິຍ.

ການປັບປຸງສຸຂີະອະນາໄມ ແລະ ການເຂົີ�າເຖິງນຳ�າດື�ມທີີ�ສະອາດ ຮັຽກຮັ້ອງໃຫ້ມີ 
ການລົງທີຶນ ທີັງໃນການຈັດການລະບົບນິເວິດນຳ�າຈຶດ ແລະ ສິ�ງອຳານວິຍຄືວິາມສະດວິກ
ສຸຂີາພິບານ ລວິມທີັງວິິທີີການແກ້ໄຂີແບບທີຳາມະຊາດ.

ການເ ກັບກ່ ຽວິນຳ�າຝຶົ ນຈາກ ຫັຼ ງຄືາ  ແລະ  
ເກັບຮັັກສາໄວິ້ໃນຖັງ ກ່� ເປັນອີກວິິທີີໜຶັ�ງທີີ�
ເຮັົາຈະມີນຳ�າສະອາດໄວິ້ໃຊ້. ນຳ�າທີີ�ເກັບຮັັກສາໄວ້ິ
ສາມາດໃຊໄ້ວິອ້າບ, ຊຳາລະລາ້ງສິ�ງຕັ້າ່ງໆ ແລະ  
ເຮັັດຊົນລະປະທີານ. ການໄຫຼຂີອງນຳ�າສາມາດ
ໃຊ້ປຳ�າດ້ວິຍມື ແລະ ແຮັງດຶງດູດຂີອງໂລກ.

ການປັບປຸງການບຳາບັດນຳາທີີ�ສຳາຄືັນແມ່ນສາມາດເຮັັດໄດ້ໂດຍການປ�ຽນນຳ�າເປ້�ອນມາເປັນ
ຊັບພະຍາກອນທີີ�ມີມູນຄື່າ.

ເຮັົາສາມາດແປຮູັບນຳ�າທີີ�ເປ້�ອນຫຼາຍມາເປັນແກສຊີວິະພາບ ເພື�ອສະໜັອງພະລັງງານສະອາດສຳາລັບ
ການປຸງແຕັ້່ງອາຫານ. ວິິທີີນີ�ມີສ່ວິນຊ່ວິຍໃນການຮັັກສາສຸຂີະພາບຂີອງມະນຸດ ໂດຍການຫຸຼດຜ່່ອນ

ການປ�ອຍນຳ�າເປ້�ອນລົງສູ່ສະພາບແວິດລ້ອມ. ການເຮັັດວິິດແຫ້ງ (ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້) ກ່�ເປັນອີກທີາງເລືອກໜັຶ�ງເພື�ອຈັດການ
ກັບນຳ�າເປ້�ອນທີີ�ໄດ້ຜ່ົນເປັນທີີ�ໜັ້າພ່ໃຈ.

ນຳ�າທີີ�ບ່�ເປ້�ອນຫຼາຍ ເຊິ�ງມາຈາກການອາບນຳ�າ ແລະ ເຮັືອນຄືົວິ ສາມາດບຳາບັດໄດ້ໂດຍການນຳາໃຊ້ເທີັກໂນໂລຊີແບບ  
reed-bed ແລະ ຖງັເກບັນຳ�າເສຍ. ເຖງິແມນ່ວິາ່ ນຳ�າຈະບ່�ສາມາດນຳາກບັມາດື�ມ ຫືຼ ມາຫດົພດືຜ່ກັສວິນຄືວົິໄດ ້ແຕັ້ວິ່ິທີີການນີ�
ເຮັດັໃຫ້ນຳ�າປອດໄພ ເມື�ອນຳາໃຊເ້ຂົີ�າໃນຊນົລະປະທີານທົີ�ວິໄປ ແລະ ນຳາໃຊທ້ີຳາຄືວິາມສະອາດອື�ນໆເຊັ�ນ: ນຳ�າໃນຊັກໂຄືກເປັນຕົັ້�ນ.

ການຈັດການນຳ�າເປ້�ອນທີີ�ມີຄືວິາມເໝ່າະສົມ ແລະ ປອດໄພ ສາມາດນຳາໃຊ້ເປັນແຫ່ຼງພະລັງງານ ຫືຼ ຝຶຸ�ນສ້າງຜ່ົນປະໂຫຍດ 
ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທີ້ອງຖິ�ນ ແລະ ສິ�ງແວິດລ້ອມ.

  

ການສະໜັອງນຳ�າການສະໜັອງນຳ�າ

ການບຳາບັດນຳ�າການບຳາບັດນຳ�າ

Reed-bed technology for the treatment of greywater
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ເຕັ້ັກໂນໂລຊີພະລັງງານສະອາດໃຫ້ ລາຄືາບ່�ແພງ, ເຊື�ອຖືໄດ້, ມີປະສິດທີິພາບ ແລະ  
ຍນືຍງົ. ການໃຫພ້ະລງັງານດັ�ງກາ່ວິເປນັຜ່ນົດຕີັ້່�ສງັຄືມົ, ເສດຖະກດິ ແລະ ສິ�ງແວິດລອ້ມ
ຜ່່ານການປັບປຸງຄືວິາມໝ່ັ�ນຄືົງທີາງດ້ານພະລັງງານ, ສຸຂີະພາບ ແລະ ຄືວິາມຢູູ�ດີກິນດີ
ຂີອງມະນຸດ ແລະ ອະນຸລັກທີຳາມະຊາດ.

ການຮັຽນຮັູ້ກ່ຽວິກັບພະລັງງານສະອາດ ແລະ ການນຳາໃຊ້ເຕັັ້ກໂນໂລຊີທີີ�ກ່ຽວິຂ້ີອງນີ�  
ແມນ່ຊບັສນິໃນການສກຶສາ ແລະ ຝຶກຶປະຕັ້ບິດັທີີ�ມພີະລງັ. ເມື�ອນຳາມາໃຊ ້ມນັເຮັດັໜ້ັາທີີ�
ເປັນເຄືື�ອງມືຫຼຸດຜ່່ອນຕັ້ົ�ນທີຶນ ແລະ ຫຼຸດຜ່່ອນການປ�ອຍອາຍຄືາໂບນິກ ແລະ ສະໜັອງ
ພະລັງງານທີີ�ສະອາດ.

ແຫ່ຼງພະລັງງານທີີ�ສາມາດທີົດແທີນຄືືນໃນທີາງທີຳາມະຊາດປະກອບດ້ວິຍ ພະລັງງານ
ຊີວິະພາບ, ພະລັງງານແສງຕັ້າເວິັນ, ພະລັງງານລົມ, ພະລັງງານຈາກການເຄືື�ອນທີີ� ແລະ  
ພະລັງງານຄືວິາມຮັ້ອນໃຕັ້້ດິນ.

ການສະໜັອງພະລັງງານແມ່ນອີກປັດໄຈໜຶັ�ງທີີ�ສຳາຄືັນໃນການດຳາລົງຊີວິິດຂີອງ
ມະນຸດ ໃນປະຈຸບັນນີ� ພະລັງງານສ່ວິນຫຼາຍທີີ�ພວິກເຮັົານຳາໃຊ້ແມ່ນມາຈາກ 

ເຊື�ອໄຟິຟິອຊຊີລ (ປະມານ 80%), ພະລັງງານນິວິເຄືຼຍ ແລະ ເຊື�ອໄຟິຊີວິະພາບ.

ເຊື�ອໄຟິ ຟິອຊຊິລ ກວິມເອົາ 60% ຂີອງການປ�ອຍອາຍແກສເຮັືອນແກ້ວິທີົ�ວິໂລກ ແລະ  
ສະນັ�ນ ປະກອບສ່ວິນໃນການປ�ຽນແປງຂີອງດິນຟ້ິາອາກາດທີີ�ເກີດຂຶີ�ນຈາກມະນຸດ.  
ອຸບັດຕັ້ິເຫດຮັຸນແຮັງຕັ້່າງໆ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິ່າພະລັງງານປາລາມະນູ ມີຄືວິາມສ່ຽງ 
ດ້ານຄືວິາມໝ່ັ�ນຄືົງສູງ.

ການເຂົີ�າເຖິງພະລັງງານສະອາດທີີ�ເຊື�ອຖືໄດ້ ແລະ ລາຄືາບ່�ແພງ ປະສົມປະສານກັບ 
ການອະນຸລກັພະລັງງານ ແລະ ປະສິດທີພິາບ ແມນ່ມຄີືວິາມສຳາຄືນັຢູ�າງຍິ�ງຕ່ັ້�ກບັການສົ�ງເສີມ 
ຊຸມຊົນແບບຍືນຍົງແລະມີສ່ວິນຮັ່ວິມ. ພະລັງງານສະອາດປະກອບສ່ວິນໃນການຫຼຸດຜ່່ອນ
ບັນຫາການປ�ຽນແປງຂີອງສະພາບດິນຟິ້າອາກາດ ແລະ ຫຼຸດຜ່່ອນມົນລະພິດທີາງອາກາດ.

ພະລັງງານສະອາດພະລັງງານສະອາດ
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ອາຫານ ແລະ ເຊື�ອໄຟິ ແມ່ນມີລາຄືາແພງ ແລະ ເປັນສິນຄື້າ
ທີີ�ຈຳາເປັນ ແລະ ຍັງຫາຍາກອີກດ້ວິຍ. ອີງຕັ້າມແຜ່ນທີີ� 

ຄືວິາມອຶດຫິວິ ຂີອງອົງການອາຫານໂລກໃນປີ 2019 ຈະເຫັນວິ່າ 821 
ລ້ານຄືົນບ່�ມີອາຫານພຽງພ່ທີີ�ຈະກິນ.

ຍັງມີອີກ 1.2 ພັນລ້ານຄືົນທີີ�ໄດ້ຊົມໃຊ້ໄຟິ້າໜັ້ອຍ ຫຼື ບ່�ມີໄຟິຟິ້າໃຊ້ເລີຍ 
ແລະ ສະນັ�ນ, ພວິກເຂີາົຈຶ�ງເອື�ອຍອງີໃສ່ການເກັບຟິນ້ ຫືຼ ການຕັັ້ດໄມ້ແບບ
ຜ່ດິກດົໝ່າຍ, ເຊິ�ງປະກອບສ່ວິນຕ່ັ້�ການຫຸຼດລົງຂີອງເນື�ອທີີ�ປ�າ. ກບັຄືວິາມ
ຕັ້ອ້ງການທີີ�ເພີ�ມຂຶີ�ນ ແລະ ມເີນື�ອທີີ�ດນິປູກຝຶງັທີີ�ຈຳາກັດ, ມນັຈຳາເປັນທີີ�ຈະ
ຕັ້ອ້ງຫັນປ�ຽນໄປສູກ່ານຜ່ະລິດແບບມຄີືວິາມຮັບັຜິ່ດຊອບ ແລະ ການຊົມ
ໃຊ້ຜ່ະລິດຕັ້ະພັນຊີວິະພາບ.

ການຜ່ະລິດຊີວິະພາບ ຂີອງ ໂຄືງການໂຮັງຮັຽນສີຂີຽວິຂີອງຢູູເນສໂກນີ� ແມ່ນໂອກາດທີີ�ເຮັົາຈະນຳາໃຊ້ການ
ບລິ່ການຈາກລະບົບນິເວິດເພື�ອເພີ�ມການຜ່ະລິດອາຫານ ຫືຼ ເຊື�ອໄຟິໄປພ້ອມກັບການຫຸຼດຜ່ອ່ນການທີຳາລາຍ
ສິ�ງແວິດລ້ອມ. ການປູກພືດທີີ�ປະສົບຜ່ົນສຳາເລັດ ແລະ ມີຄືວິາມຮັັບຜ່ິດຊອບ ແມ່ນຂີຶ�ນກັບສະພາບອາກາດ, 
ທີີ�ຕັ້ັ�ງ ແລະ ຄືຸນນະພາບຂີອງດິນ ການເລືອກພັນພືດທີີ�   ເໝ່າະສົມ ແລະ ເທີັກນິກຕັ້່າງໆ. ຄືວິາມຫຼາກຫຼາຍ  
ແລະ ການໝູ່ນວິຽນຂີອງພືດ ບວິກກັບການກຳາຈັດສັດຕັູ້ພືດແບບຍືນຍົງຄືວິນໄດ້ຮັັບການພິຈາລະນາເພື�ອ
ຫຼຸດຜ່່ອນການສູນເສຍຜ່ົນຜ່ະລິດຈາກສັດຕັູ້ພືດ ແລະ ພະຍາດ. 

ການປູກພືດຢູ�າງຫ້າວິຫັນປະກອບສ່ວິນຕ່ັ້�ຄືວິາມໝັ່�ນຄືົງ
ຂີອງອາຫານ ແລະ ເຮັັດໃຫ້ເຮັົາຮັູ້ຄຸືນຄ່ືາ ແລະ ສິ�ງທີ້າທີາຍ 
ຂີອງມັນ. ໂຄືງການໂຮັງຮັຽນສີຂີຽວິ ຈະປັບປຸງຄືວິາມຮັູ້ ແລະ  
ທີັກສະ ສຳາລັບການຜ່ະລິດຜ່ະລິດຕັ້ະພັນທີີ�ກິນໄດ້, ລວິມທີັງ
ອາຫານ 5 ໝູ່່ (ທີາດແປ້ງ, ໝ່າກໄມ້ ແລະ ຜ່ັກ, ໄຂີມັນ,  
ໂປຼຕັ້ີນ ແລະ ຜ່ະລິດຕັ້ະພັນຈາກນົມ) ສຳາລັບການບ່ລິໂພກ
ຂີອງມະນຸດ ແລະ ອາຫານສັດ. ສະໂມສອນໄວິໜັຸ່ມ ສາມາດ
ລ້ຽງປາ, ສັດໃຫຍ່ ແລະ ສັດປີກເພື�ອເອົາໄຂີ່, ນົມ ແລະ  
ການຜ່ະລດິໂປຣຕີັ້ນ ໂດຍປະຕິັ້ບດັຕັ້າມລະບຽບ ແລະ ຈນັຍາບນັ 
ດ້ານສະຫວິັດດີພາບຂີອງສັດ.

ນອກຈາກນີ�, ຄືວິາມຫຼາກຫຼາຍຂີອງອາຫານ ແລະ ຜ່ົນກະທີົບ
ຕັ້່�ສິ�ງແວິດລ້ອມຈາກການຜ່ະລິດອາຫານສາມາດນຳາມາ 
ສົນທີະນາກັນ. ຕັ້ົວິຢູ�າງ ເນື�ອງຈາກວ່ິາການຜ່ະລິດຊີ�ນສັດ
ປະກອບສ່ວິນໃນການປ�ອຍອາຍແກສເຮັືອນແກ້ວິ ແລະ  
ການທີຳາລາຍປ� າ  ການປັບຄືວິາມສົມດູນໃນການກິນ  
ດ້ວິຍການຫຸຼດຜ່່ອນ ຊີ�ນ ແລະ ປະເພດອາຫານຈາກຊີ�ນສັດ  
ຈະ ເປັນປະໂຫຍດຕ່ັ້�ທີັ ງສຸຂີະພາບຂີອງມະນຸດ ແລະ  
ສິ�ງແວິດລ້ອມ.

ເຊື�ອໄຟິຊີວິະພາບ ແມ່ນສາມາດໄດ້ມາຈາກພືດທີີ�ໃຫຍ່ໄວິ 
ເພື�ອມາຜ່ະລິດຖ່ານ, ເສດໄມ້, ເຊື�ອໄຟິ ແລະ ນຳ�າມັນ.  
ການຜ່ະລດິເຊື�ອໄຟິຊີວິະພາບນີ� ຈະຊວ່ິຍຫຸຼດຜ່ອ່ນການທີຳາລາຍ
ປ�າ ແລະ ການຕັ້ັດໄມ້ແບບຜ່ິດກົດໝ່າຍ ແລະ ນອກຈາກນັ�ນ 
ຍັງໄດ້ປົກປັກຮັັກສາສິ�ງແວິດລ້ອມ ແລະ ຊີວິະນາໆພັນ 
ອີກດ້ວິຍ.

ການຜ່ະລິດອາຫານການຜ່ະລິດອາຫານ

ການຜ່ະລິດເຊື�ອໄຟິຊີວິະພາບການຜ່ະລິດເຊື�ອໄຟິຊີວິະພາບ

ການຜ່ະລິດຊີວິະພາບການຜ່ະລິດຊີວິະພາບ
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ການນຳາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີຳາມະຊາດຫຼາຍເກີນໄປໃນລະວິ່າງສະຕັ້ະວິັດທີີ 20 
ແລະ 21 ເປັນສາເຫດເຮັັດໃຫ້ສິ�ງແວິດລ້ອມຂີອງໂລກເຊື�ອມໂຊມ. ລະບົບນິ

ເວິດຖືກທີຳາລາຍ ແລະ ແຍກອອກຈາກກັນ ເຕັ້ືອນໃຫ້ເຮັົາຮັູ້ວິ່າຊັບພະຍາກອນທີຳາມະຊາດ
ເລີ�ມຫຼຸດໜັ້ອຍຖອຍລົງ.

“ການຫຸຼດຜ່່ອນ, ການນຳາໃຊ້ຄືືນ, ການແປຮຸັບນຳາກັບມາໃຊ້ຄືືນ” ແມ່ນຫັຼກການທີີ�ຮັຽກຮ້ັອງໃຫ້ມີການຜ່ະລິດ ແລະ  
ການບ່ລິໂພກແບບມີຄືວິາມຮັັບຜ່ິດຊອບ. ພວິກເຮັົາສາມາດມີສ່ວິນຮັ່ວິມໄດ້ ໂດຍການນຳາໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນ ແລະ  
ວິິຖີການດຳາລົງຊີວິິດທີີ�ປະຢູັດພະລັງງານຫຼາຍຂີຶ�ນ, ຫຼຸດຜ່່ອນການສ້າງມົນລະພິດ ພ້ອມກັບເພີ�ມຄືວິາມເອົາໃຈໃສ່ຕັ້່�ສຸຂີະພາບ  
ແລະ ສະຫວິັດດີພາບ. ເພື�ອບັນລຸເປົ�າໝ່າຍນີ� ທີຸກໆຄືົນຄືວິນມີສ່ວິນຮັ່ວິມ ນັບຕັ້ັ�ງແຕັ້່ຜູ່້ຜ່ະລິດ ຕັ້ະຫຼອດເຖິງຜູ່້ບ່ລິໂພກ,  
ທີັງສ່ວິນຕົັ້ວິ ແລະ ສ່ວິນລວິມ ເພື�ອປັບປ�ຽນພຶດທີິກຳາ ເພື�ອບັນລຸວິິຖີຊີວິິດແບບຍືນຍົງ ແລະ ບັນລຸທຸີກເປົ�າໝ່າຍຂີອງ 
ການພັດທີະນາແບບຍືນຍົງ.

ສິ�ງເສດເຫືຼອແບບຊີວິະພາບ ແມ່ນສາມາດຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ 
ແລະ ກາຍມາເປັນແຫ່ຼງອາຫານທີີ�ສຳາຄືັນໃຫ້ແກ່ການຜ່ະລິດ  
ຊວີິະພາບ. ວິິທີີນີ�ຈະຊວ່ິຍຫຸຼດຜ່ອ່ນຈຳານວິນສິ�ງເສດເຫືຼອທີີ�ຈະ
ເອົາໄປຝຶັງ ແລະ ຊ່ວິຍເສີມສ້າງຄືວິາມອຸດົມສົມບູນຂີອງດິນ.  
ນອກຈາກນີ� ມັນຍັງມີສ່ວິນຊ່ວິຍໃນດ້ານຄືວິາມໝັ່�ນຄືົງ
ອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການນຳາອີກ.

ມສີິ�ງເສດເຫືຼອຫາຼຍຮັບູແບບ ທີີ�ເປນັໄພຂົີ�ມຂູ່ີຕັ້່�ກບັ
ລະບບົນເິວິດທີາງນຳ�າ, ຝຶັ�ງທີະເລ ແລະ ເທິີງໜ້ັາດນິ 
ລວິມທີງັສຂຸີະພາບຂີອງຄືນົເຮັາົພ້ອມ. ສະໂມສອນ
ໄວິໜຸ່ັມຈະເປັນຜູ່້ກຳານົດ ຄືວິາມແຕັ້ກຕັ້່າງຂີອງ 
ສິ�ງເສດເຫືຼອແຕ່ັ້ລະປະເພດທີີ�ໃຊໃ້ນໂຮັງຮັຽນ ແລະ  
ນຳາໃຊ້ວິິທີີການຈັດສັນຂີີ�ເຫຍື�ອ ທີີ�ມີຢູູ�ແລ້ວິ ຫືຼ  
ແບບປັບປຸງໃໝ່່ ເພື�ອຕັ້່�ສູ້ກັບບັນຫາເຫົຼ�ານີ�ຢູ�າງມີ
ປະສິດທີິພາບ.

ໂຄືງການ ພັດທີະນາ ແລະ ການຈັດຕັ້ັ�ງປະຕັ້ິດບັດ 
ຂີອງການຈັດການສິ�ງເສດເຫຼືອທີີ�ເປັນຈິງ ຈະເປັນ
ປະໂຫຍດຕັ້່�ສິ�ງແວິດລ້ອມ, ຄືວິາມຢູູ�ດີກິນດີຂີອງ
ນັກຮັຽນ ແລະ ຊຸມຊົນຂີອງພວິກເຂີົາ.

ສະໂມສອນໄວິໜຸ່ັມຄືວິນພະຍາຍາມທີີ�ຈະ
ປ້ອງກັນ ການສະສົມຂີອງແຫ່ຼງສິ�ງເສດເຫືຼອ.  
ການມີສວ່ິນຮັວ່ິມຂີອງສະຖາບນັການສຶກສາ ແລະ  
ຊຸມຊົນທີັງໝ່ົດ ຄືຽງຄືູ່ກັບັນດາບ່ລິສັດ ແປຮັູບ  
ແລະ ຈັດການສິ�ງເສດເຫືຼອເປັນສິ�ງທີີ�ຈຳາເປັນ 
ເພື�ອຜ່ົນສຳາເລັດ.

ການຈັດການສິ�ງເສດເຫຼືອ ການຈັດການສິ�ງເສດເຫຼືອ (ຫຼຸດຜ່່ອນ, ນຳາໃຊ້ຄືືນ ແລະ ການແປຮັູບນຳາກັບມາໃຊ້ຄືືນ)(ຫຼຸດຜ່່ອນ, ນຳາໃຊ້ຄືືນ ແລະ ການແປຮັູບນຳາກັບມາໃຊ້ຄືືນ)
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ຊີວິິດຂີອງເຮັົາ ແມ່ນຖືກອ້ອມຮັອບໄປດ້ວິຍສິ�ງອຳານວິຍຄືວິາມສະດວິກ ທີີ�ເປັນພລາສຕັ້ິກ. ໃນລະຫວິ່າງປີ 1980 ແລະ 
2015, ທີົ�ວິໂລກມີຈຳານວິນສິ�ງເສດເຫຼອືຈາກຜ່ະລິດຕັ້ະພນັພລາສຕັ້ກິເພີ�ມຂີຶ�ນຈາກ 100 ລ້ານມາເປັນ 400 ລ້ານໂຕັ້ນ.  

ສິ�ງເສດເຫຼືອພລາສຕັ້ິດກຈຳານວິນຫຼວິງຫຼາຍ ຖືກຖິ�ມລົງສູ່ມະຫາສະໝຸ່ດໃນແຕັ້່ລະປີ ຈາກຕັ້ົວິເມືອງຕັ້່າງໆ ຜ່່ານທີາງແມ່ນຳ�າທີີ�
ປົນເປ້�ອນດ້ວິຍມົນລະພິດຈາກພລາສຕັ້ິກ.

ໂຄືງການຫຼຸດຜ່່ອນການໃຊ້ພລາສຕັ້ິກນີ� ຖືກພັດທີະນາຂີຶ�ນໂດຍຢູູເນສໂກບາງກອກ ຈຸດມຸ່ງໝ່າຍແມ່ນສະໜັັບສະໜັູນການ
ຈັດການພລາສຕັ້ິກແບບຍືນຍົງ ລວິມທີັງພຶດຕັ້ິກຳາຂີອງຜູ່້ຜ່ະລິດ, ຜູ່້ນຳາໃຊ້ ແລະ ຜູ່້ບ່ລິໂພກ.

ໂຄືງການຫຸຼດຜ່ອ່ນນຳາໃຊພ້ລາສຕິັ້ກມຈີດຸປະສົ�ງເພື�ອລະດົມໃຫ້ບນັດາຊຸມຊນົຕ່ັ້າງໆ ຄືດິຫາທີາງອອກ ແລະ ແນວິທີາງປະຕິັ້ບດັ 
ເພື�ອແກ້ໄຂີບັນຫາການຈັດການສິ�ງເສດເຫຼືອພລາສຕັ້ິກ ຜ່່ານທີາງແນວິຄືວິາມຄືິດ, ການປັບປ�ຽນ ແລະ ການສຶກສາ.

ສຳາລັບຂີ່�ມູນເພີ�ມຕັ້ື�ມ ສາມາດເຂີົ�າຊົມໄດ້ທີີ�ເວິັບໄຊ:

   www.theplasticinitiative.org 

ບ່�ມີວິິທີີແກ້ໄຂີທີີ�ງ່າຍດາຍເພື�ອປັບປຸງສະຖານະການນີ�. 
ການໂຄືສະນາໃຫ້ທີຳາຄືວິາມສະອາດໃນໂຮັງຮັຽນ ແມ່ນຍັງ
ບ່�ພຽງພ່. ພວິກເຮັົາຕັ້້ອງລະດົມ ໄວິໜຸ່ັມໃຫ້ຕືັ້�ນຕົັ້ວິເສີມ
ຂີະຫຍາຍ ການສຶກສາສິ�ງແວິດລ້ອມ ແລະ ປ�ຽນໃຫ້ເປັນ
ການກະທີຳາ. ພວິກເຮັົາຕັ້້ອງໃຫ້ລັດຖະບານມີສ່ວິນຮັ່ວິມ  
ໃນການປັບນະໂຍບາຍ ແລະ ການປະຕິັ້ດບັດ ແລະ  
ພາກສ່ວິນເອກະຊົນໃນການສະໜັັບສະໜັູນການຈັດຕັັ້�ງ
ປະຕັ້ິບັດທີຳາຄືວິາມສະອາດແບບມືອາຊີບ.

Man and Biosphere Programme : 
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/biosphere-
reserves/main-characteristics/ (Accessed 30 October 2019.)
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