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ຄາໍສບັຫຍໍ້ 

 

ເຂດເຊື່ ອມຕ່ໍ ຊວີະນາໆພນັ ແມນ່ອງົປະກອບໜຶ່ ງ ຂອງແຜນງານສິ່ ງແວດລອ້ມ 
ຂອງທະນາຄານ ອາຊ.ີ   

BCI  Biodiversity Corridors Initiative, component of Core Environment Program of 
Asian Development Bank 

ສນົທິສນັຍາສາກນົ ວາ່ດວ້ຍຊວີະນາໆພນັ ແມນ່ສນົທິສນັຂອງສະຫະປະຊາຊາດ 
ທ່ີໄດກ້າໍນດົປີ 1993 ໂດຍມຈີດຸປະສງົ ເພ່ືອອະນລຸກັຊວີະນາໆພນັ, ການນາໍໃຊ້
ແບບຍືນຍງົ, ຍດຸຕທິາໍ ແລະ ແບງ່ປນັຜນົຢ່າງສະເໜີພາບ.  

CBD  Convention on Biological Diversity (CBD) a United Nations convention ratified in 
1993 with the objective of conserving biodiversity, its sustainable use and fair 
and equitable sharing of its benefits.  

  ສນົທິສນັຍາ ວາ່ດວ້ຍການຄາ້-ຂາຍສດັປາ່ ແລະ ພືດພນັທ່ີໄກຈ້ະສນູພນັ  
CITES    Convention on International Trade in Endangered Species of Wild  

Fuana and Flora 

ໃກຈ້ະສນູພນັທີ່ ສດຸ (ສະຖານະພາບໃນການອະນລຸກັ ແມນ່ຊະນດິທ່ີຖກືໄພຂ ົ່ມຂູ ່
ຕາມບນັຊແີດງ ຂອງ ອງົການ IUCN) 

CR  Critically Endangered (Conservation status defined by the IUCN Red List of 
Threatened Species) 

  ຫອ້ງການກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມເ້ມອືງ, ລດັຖະບານລາວ 
DAFO     District Agriculture and Forestry Office, GoL 

  ກອງອະນລຸກັຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ,້ ກມົປາ່ໄມ,້ ລດັຖະບານລາວ 
DFRC     Division of Forest Resource Conservation of DoF, GoL 

  ກມົປ່າໄມ,້ ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ,້ ລດັຖະບານລາວ 
DoF  Department of Forestry of the Ministry of Agriculture and Forestry, GoL  

  ກມົກວດກາປາ່ໄມ,້ ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປາ່ໄມ,້ ລດັຖະບານລາວ 
DoFI    Department of Forestry Inspection of the Ministry of Agriculture  
    and Forestry, GoL  

  ໃກຈ້ະສນູພນັ (ສະຖານະພາບໃນການອະນລຸກັ ແມນ່ຊະນດິທ່ີຖກືໄພຂ ົ່ມຂູ ່ 
  ຕາມບນັຊແີດງ ຂອງ ອງົການ IUCN) 
EN  Endangered (Conservation status defined by the IUCN Red List of Threatened 

Species) 

  ກອງທຶນປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ, ລດັຖະບານລາວ 
EPF     Environment Protection Fund, GoL  

  ການປະເມນີຜນົສິ່ ງແວດລອ້ມ 
EIA    Environmental Impact Assessment 

  ອງົການອະນລຸກັ ພນັພືດ ແລະ ສດັປາ່ສາກນົ 
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FFI    Fauna & Flora International  

  ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ 
GoL    Government of Lao PDR  

  ເຄື່ ອງມບືນັທຶກຈດຸພິກດັ ໃນແຜນທ່ີ 
GPS    Global Positioning System  

  ໂຄງການຮວ່ມມວືຊິາການ ຂອງລດັຖະບານເຍຍລະມນັ 
GTZ    Deutsche  Gesellschaft  für  Technische  Zusammenarbeit  (German  Technical 

Cooperation) 

  ໂຄງການຮວ່ມມສືາກນົ ຂອງລດັຖະບານເຍຍລະມນັ  
GIZ    Gesellschaft  für  Internatinale  Zusammenarbeit  (German  International 

Cooperation) 

  ເຮັກຕາ 
Ha    Hectare  

  ອງົການສາກນົ ເພ່ືອການອະນລຸກັທາໍມະຊາດ 
IUCN     International Union for Conservation of Nature  

  ກຸມ່ທະນາຄານພດັທະນາ ເຢຍລະມນັ 
KfW    Kreditanstalt für Wiederaufbau (German Development Bank) 

  ສ.ປ.ປ ລາວ 
Lao PDR   Lao People’s Democratic Republic  

  ສະຫະພນັແມຍ່ງິລາວ 
LWU    Lao Women’s Union 

  ກາໍມະພນັ ຫຼື ພນັທກຸາໍ  
mtDNA    Mitochondrial DNA 

  ອງົການຈດັຕ ັງ້ ທ່ີບ່ໍຂຶ້ນກບັລດັຖະບານ 
NGO    Non‐government organisation 

  ອງົການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິແຫງ່ຊາດ, ລດັຖະບານລາວ 
NLMA    National Land Management Authority of GoL 

  ເຄື່ ອງປາ່ຂອງດງົ 
NTFPs     Non‐Timber Forest Products 

  ປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດ 
NPA     National Protected Area  

  ມະຫາວທິະຍາໄລ ແຫງ່ຊາດ 
NUoL      National University of Laos  

  ພະແນກ ກະສກິາໍ ແລະ ປາ່ໄມແ້ຂວງ ລດັຖະບານລາວ 
PAFO    Provincial Agriculture and Forestry Office, GoL  

  ກອງກວດກາປາ່ໄມແ້ຂວງ, ລດັຖະບານລາວ 
PoFI    Prinvincial Office for Forestry Inspection, GoL  

  ພະແນກ ທອ່ງທຽ່ວແຂວງ 
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PTO    Provincial Tourism Office  

  ປາ່ສະຫງວນແຂວງ 
PPA    Provincial Protected Area 

  ກອງຄຸມ້ຄອງປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດ ປະຈາໍແຂວງ, ລດັຖະບານລາວ 
PPAM    Provincial Division for Protected Area Management, GoL  

  ໂຄງການຈດັສນັປາ່ຜະລິດ 
SUFORD  Sustainable Forestry and Rural Development  

  ອງົການອະນລຸກັສດັປ່າ 
WCS    Wildlife Conservation Society  

  ອງົການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ປກົປກັຮກັສາອາ່ງໂຕງ່ ນ ໍາ້ເທີນ 2, ລດັຖະບານລາວ 
WMPA    Watershed Management and Protection Authority, GoL 

  ກອງທຶນອະນລຸກັທາໍມະຊາດໂລກ 
WWF    World Wide Fund for Nature   
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ຄວາມໝາຍຂອງຄາໍສບັ 

 
ການອະນລຸກັ : ໝາຍເຖງິການປກົປກັຮກັສາ ແລະ ນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນປາ່ໄມ ້ ໂດຍມກີານ 

ຄຸມ້ຄອງຕາມລະບຽບຫຼກັການ ເພ່ືອໃຫມ້ໄີວຕ້ະຫຼອດໄປ ແລະ ນາໍໃຊໄ້ດຍ້າວນານ. 

ການອະນລຸກັກບັທ່ີ : ໝາຍເຖງິການອະນລຸກັ ທາງດາ້ນລະບບົນເິວດວິທະຍາ ແລະ ຖີ່ນທ່ີຢູ່ອາ
ໄສທາໍມະຊາດ ພອ້ມທງັມກີານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຟ້ືນຟປູະຊາກອນຂອງຊະນດິພນັ ຢູໃ່ນພ້ືນທ່ີຂອງ
ພວກມນັ.  

ກນົໄກການເງນີຍນືຍງົ :  ໝາຍເຖງິ ແຫຼງ່ທຶນທ່ີໝ ັນ້ຄງົ ແລະ ຍາວນານ ຕອບສະໜອງເພ່ືອ 
ການບນັລ ຸຈດຸປະສງົໃດໜ່ຶງ ທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວ ້ໂດຍມກີານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນາໍໃຊທຶ້ນຢ່າງມປີະສດິ 

ທິພາບ.   

ການພດັທະນາຍນືຍງົ : ໝາຍເຖງິ ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ເພ່ືອສະໜອງຄວາມ
ຕອ້ງການໃນການດາໍລງົຊວີດິ ໃນຂະນະ ມກີານປກົປກັຮກັສາດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ໂດຍຮບັປະກນັ
ຊບັພະຍາກອນເຫ່ົຼານ ັນ້ ຍງັຄງົໄວ ້ໃຫຫຸຼ້ນ້ສບືທອດຕ່ໍໄປ.  

ເຂດຫວງຫາ້ມເດັດຂາດ : ໝາຍເຖງິ ພ້ືນທ່ີໆມຄີວາມອດຸມົສມົບນູ ຂອງສດັປ່າ ເຊິ່ງກາໍນດົໄວ ້
ເປັນເຂດແຜພ່ນັ ຂອງສດັປາ່ ໂດຍຈາໍກດັການເຂ້ົານາໍໃຊ.້  

ເຂດຄຸມ້ຄອງນາໍໃຊ ້ ຫືຼ ເຂດຄຸມ້ຄອງການນາໍໃຊ ້ : ໝາຍເຖງິ ພ້ືນທ່ີໆກາໍນດົໃຫມ້ກີານນາໍໃຊ ້
ຊບັພະຍາກອນປາ່ໄມແ້ບບຍນືຍງົ ເພື່ ອການລຽ້ງຊບີຂອງຊາວບາ້ນ.  

ເຂດເຊື່ ອມຕ່ໍອະນລຸກັ : ໝາຍເຖງິ ການເຊື່ ອມຕ່ໍປາ່ລະຫວາ່ງພ້ືນທ່ີປາ່ ຫືຼ ເຂດປ່າສະຫງວນ 

ເຂດຫ່ໍຼແຫຼມ :  ໝາຍເຖງິ ເຂດທ່ີມຖີີ່ນທ່ີຢູອ່າໄສ ສາໍຄນັຂອງສດັປາ່ ໂດຍມສີດັປາ່ອາໄສຢູຫຼ່າຍ 

ສດັຕວົແທນ : ໝາຍເຖງິ ສດັປາ່ທ່ີໄດຈ້ດັວາ່ເປັນທ່ີພ ົນ້ເດ່ັນ, ນາໍໜາ້ ຢູໃ່ນພ້ືນທີ່ ໃດໜ່ຶງ ເຊິ່ ງ 
ອາດບ ົ່ງບອກ ເຖງິຄວາມອດຸມົສມົບນູ ຂອງທາໍມະຊາດໄດ.້  

ສດັສາໍຄນັ : ໝາຍເຖງິ ສດັປາ່ທ່ີຈດັຢູໃ່ນບນັຊລີະດບັຊາດ ຫືຼ ສາກນົ ເຊ່ັນ: ສດັຫວງຫາ້ມ ຂອງ 
ສປປ ລາວ ຫືຼ ບນັຊໄີພຂ ົ່ມຂູ ່ຕາມບນັຊແີດງ ຂອງອງົການ IUCN ຫືຼ ບນັຊ ີI ຂອງ CITES. 

ສນົທິສນັຍາ ວາ່ດວ້ຍຊວີະນາໆພນັ : ເປັນສນົທິສນັຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ີໄດກ້າໍນດົປີ 1993 
ໂດຍມຈີດຸປະສງົ ເພື່ ອອະນລຸກັຊວີະນາໆພນັ, ການນາໍໃຊຍ້ນືຍງົ, ຍດຸຕທິາໍ ແລະ ແບງ່ປນັຜນົ
ຢາ່ງສະເໜີພາບ.  
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ສາຍລາຍງານ :  ໝາຍເຖງິ ສາຍການພວົພນັວຽກ ຂອງກຸມ່ຄນົໃດໜ່ຶງທ່ີໄດກ້າໍນດົ  ເຊ່ັນ: ປະ 
ຊາຊນົ ແລະ ພະນກັງານ ເພ່ືອຈດຸປະສງົ ເກບັກາໍຂໍມ້ນູແບບລບັໆ ເພ່ືອວາງແຜນສະກດັກ ັນ້ການ

ລກັລອບທ່ີຜິດຕ່ໍກດົໝາຍ ສາໍລບັວຽກງານການຈດັສນັປາ່ສະຫງວນ (ປາ່ໄມ ້ແລະ ສດັປາ່) ຢູໃ່ນ
ຂອບເຂດຂອງຕນົຮບັຜິດຊອບ ໃຫສ້າຍງານຂອງຕນົທ່ີຂຶນ້ກບັ.  

ປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດ : ໝາຍເຖງິ ພ້ືນທ່ີປາ່ໄມ ້ ທ່ີມຄີວາມສາໍຄນັໃນການອະນລຸກັ ໃນລະດບັ 
ຊາດ ໄດສ້າ້ງຕ ັງ້ໂດຍສນູກາງ ເພ່ືອການປກົປກັຮກັສາທາໍມະຊາດ, ພນັພືດ ແລະ ສດັປ່າ,ລະບບົ 
ນເິວດວທິະຍາປາ່ໄມ,້ ແລະ ສິ່ ງທ່ີມຄີາ່ທາງທາໍມະຊາດ, ປະຫວດັສາດ ແລະ ການສກຶສາຄ ົນ້ 
ຄວ້າ ອື່ ນໆ.   

ປາ່ສະຫງວນແຂວງ :  ໝາຍເຖງິ ພ້ືນທ່ີປາ່ໄມທ້ີ່ ມຄີວາມສາໍຄນັໃນການອະນລຸກັ ໃນລະດບັ 
ແຂວງ ໄດສ້າ້ງຕ ັງ້ໂດຍແຂວງ ເພ່ືອການປກົປກັຮກັສາ ທາໍມະຊາດ, ພນັພືດ ແລະ ສດັປາ່, ລະ 
ບບົນເິວດວທິະຍາປ່າໄມ,້ ສິ່ ງທ່ີມຄີາ່ທາງທາໍມະຊາດ ແລະ ປະຫວດັສາດ ອື່ ນໆ.   

ປາ່ປ້ອງກນັ :  ໝາຍເຖງິ ເຂດປ່າໄມທ່ີ້ໄດກ້າໍນດົ ເພ່ືອປ້ອງກນັແຫຼງ່ນ ໍາ້, ແຄມນ ໍາ້, ການເຊາະ

ເຈື່ອນ, ໄພທາໍມະຊາດ ແລະ ເປັນເຂດປ້ອງກນັຊາດ.   

ປາ່ຜະລິດ : ໝາຍເຖງິ ເຂດປາ່ທາໍມະຊາດ ຫືຼ ປາ່ປກູທ່ີໄດກ້າໍນດົເປັນເຂດປ່ານາໍໃຊຜ້ະລິດອດຸ 
ສາຫະກາໍໄມ ້ເພ່ືອຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການ ໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ.  

ບນັຊສີດັປາ່ປະເພດ 1 : ໝາຍເຖງິ ສດັປ່າປະເພດນີ ້ແມນ່ຫາຍາກ ແລະ ມຄີວາມສຽ່ງຕ່ໍການ 

ສນູພນັ, ມຄີນຸຄາ່ສງູທາງດາ້ນເສດຖະກດິ, ສາໍຄນັຕ່ໍການພດັທະນາ ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ການ 
ປກົປກັຮກັສາ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສກຶສາຄ ົນ້ຄວ້າ. ການລາ່ ແລະ ຄາ້ຂາຍ ໃນທກຸໆລະດກູານ 

ແລະ ທກຸສະຖານທ່ີ ຂອງສດັປ່າ ໃນບນັຊນີີ ້ແມນ່ຜິດຕ່ໍກດົໝາຍ ສດັນ ໍາ້ສດັປ່າ ສປປ ລາວ.  

ບນັຊສີດັປາ່ປະເພດ 2 : ໝາຍເຖງິ ສດັປ່າເພດນີມ້ ີ ບ່ໍທນັມຄີວາມສຽ່ງຕ່ໍການສນູພນັ, ສາໍຄນັຕ່ໍ 
ການພດັທະນາ ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ, ການດາໍລງົຊີວດິຂອງປະ 
ຊາຊນົ ແລະ ສກຶສາຄ ົນ້ຄວ້າ. ສາມາດລາ່ໄດ ້ ບາງລະດກູານ ຢູນ່ອກເຂດຫວງຫາ້ມເດັດຂາດ 
ແລະ ບ່ໍແມນ່ເພ່ືອການຄາ້.  

ບນັຊສີດັປາ່ປະເພດ 3 : ໝາຍເຖງິ ສດັປະເພດນີມ້ຫຼີາຍ, ສາໍຄນັຕ່ໍການພດັທະນາ ເສດຖະກດິ-
ສງັຄມົ, ການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ, ການດາໍລງົຊີວດິຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ສຶກສາຄ ົນ້ຄວ້າ. 

ສາມາດລາ່ໄດ ້ບາງລະດກູານ ຢູນ່ອກເຂດຫວງຫາ້ມເດັດຂາດ ແລະ ເພ່ືອການບໍລິໂພກໃນຄອບ 
ຄວົ ແລະ ບ່ໍແມນ່ເພ່ືອການຄາ້.  

ໄພຂ ົ່ມຂູ ່: ໝາຍເຖງິ ກດິຈະກາໍໃດໜ່ຶງທ່ີເຮັດໃຫ ້ປະຊາກອນຂອງສດັປາ່ ຫືຼ ຖິ່ ນທ່ີຢູ່ອາໄສຂອງ 
ສດັປາ່ ຖກືຊດຸໂຊມ ອນັມຜີນົກະທບົ ຕ່ໍການຢູລ່ອດ ຂອງສດັປ່າ.  
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ຜູປ້ະກອບສວ່ນ 

ລາຍຊື່ ຄະນະຄ ົນ້ຄວ້າວຊິາການ 

ຮາ່ງແຜນດາໍເນນີງານ ອະນລຸກັທະນ ີຂອງ ສປປ ລາວ 
 

1. ທາ່ນ ບວົພນັ ພນັທະວງົ ກອງອະນລຸກັຊບັພະຍາກອນປາ່ໄມ,້ ກມົປາ່ໄມ ້
2. ທາ່ນ ສງັວານ ບວົວງົ ກອງອະນລຸກັຊບັພະຍາກອນປາ່ໄມ,້ ກມົປ່າໄມ ້
3. ທາ່ນ ບນຸທນັ ພິລາຈນັ ກມົກວດກາປ່າໄມ ້

4. ທາ່ນ ໄຈນອ້ຍ ສສີມົພານ ກອງອະນຸລກັຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ,້ ກມົປາ່ໄມ ້
5. ທາ່ນ ດຣ. ຈນັທະວ ີວງົຄາໍແຫງ ອງົການ ອະນລຸກັ ສດັປ່າ (WCS) 
6. ທາ່ນ ຄາໍຄນູ ຂນຸບໍລນິ ອງົການ ທາໍມະຊາດ ໂລກ (WWF) 

7. ທາ່ນ ຄາໍຫຼາ້ ອນິຄະວໄິລ ຄະນະວທິະຍາສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລ ແຫງ່ຊາດ 
8. ທາ່ນ ນ. ພນັສະໄໝ ພມົມໄີຊ ຄະນະວທິະຍາສາດປາ່ໄມ ້ມະຫາວທິະຍາໄລ ແຫງ່ຊາດ  

9. ທາ່ນ ດຣ. ໄພວນັ ເພຍປະລດັ ອງົການສາກນົ ເພ່ືອການອະນລຸກັທາໍມະຊາດ (IUCN) 
ປະຈາໍ ສປປ ລາວ 

 
ລາຍຊື່ ຜູສ້ະໜບັສະໜນູ ທາງດາ້ນວຊິາການ  

 

1. ທາ່ນ ຮສ ບຸນທບົ ພະໄຊສມົບດັ ຄະນະວທິະຍາສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລ ແຫງ່ຊາດ 
2. ທາ່ນ ນ. ລດັສະໄໝ ສລີາວງົ ອງົການສາກນົ ເພ່ືອການອະນຸລກັທາໍມະຊາດ (IUCN) 

ປະຈາໍ ສປປ ລາວ 
3. ທາ່ນ ຊ ົ່ງ ເຈ ີ່ຈະລີຈາ ອງົການສາກນົ ເພື່ ອການອະນລຸກັທາໍມະຊາດ (IUCN) ປະຈາໍ 

ປະຈາໍ ສປປ ລາວ 

4. ທາ່ນ ພທູອນ ກິ່ງສະດາ ຄະນະວທິະຍາສາດ ມະຫາວທິະຍາໄລ ແຫງ່ຊາດ 
5. ທາ່ນ ແວວສະຫວນັ ສາຍສະຫວນັ ກອງອະນລຸກັຊບັພະຍາກອນປາ່ໄມ,້ ກມົປ່າໄມ ້
6. ທາ່ນ ດຣ. ວນິລຽມ ດກັເວດີ ນກັວທິະຍາສາດ ທ່ີປຶກສາອິສະຫຼະ  
7. ທາ່ນ ພໍ ອີນຊວາຄາວ ອງົການ ຮກັສາ ພນັພືດ ແລະ ສດັປາ່ ສາກນົ (FFI) 
8. ທາ່ນ ນ. ສະລອດ ຮກີສ ອງົການສາກນົ ເພ່ືອການອະນລຸກັທາໍມະຊາດ (IUCN) 
9. ທາ່ນ ຄຼດິ ຮາລາມ ອງົການ ອະນລຸກັ ສດັປາ່ (WCS) 
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ບດົນາໍ 
 ສ ປ ປ ລາວ ເປັນປະເທດໜື່ ງທ່ີອດຸມົສມົບນູ ໄປດວ້ຍສດັປາ່ນາໆຊະນດິເຊ່ັນ: ສດັລຽ້ງລູກ ດວ້ຍນ ໍາ້ນມົ, 
ສດັເລືອຄານ, ສດັເຄິ່ງບກົເຄິ່ງນ ໍາ້, ນກົ, ແມງໄມ ້ແລະ ສດັນ ໍາ້ຕາ່ງໆ. ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ສດັປ່າເຫ່ົຼານີຍ້ອ້ນວາ່ ສ ປ 
ປ ລາວ ມປ່ີາໄມ ້ ແລະ ແຫຼງ່ນ ໍາ້ທ່ີອດຸມົສມົບນູ ແຕເ່ໜືອຕະຫຼອດໃຕ .້ ປາ່ໄມ ້ ແລະ ແຫຼງ່ນ ໍາ້ເປັນບອ່ນອາໃສ 
ທ່ີສາໍຄນັສາໍລບັສດັນ ໍາ້ ແລະ ສດັປາ່ທກຸຊະນດິ. ຖິ່ນທ່ີຢູອ່າໃສ ຂອງ ສດັປ່າດ ັງ່ກາ່ວໄດແ້ກ:່ ປາ່ດງົດິບເຂດຕ ໍາ່ ແລະ 
ເຂດສງູ, ປາ່ປະສມົ, ປາ່ໂຄກ ແລະ ປ່າພດັໃບ, ປາ່ແປກ, ພຫູີນປນູ, ທົ່ງຫຍາ້ ແລະ ດນິບໍລິເວນນ ໍາ້. ຖີ່ນທ່ີ 

ຢູອ່າໄສດ ັງ່ກາ່ວ ຍງັເປັນບອ່ນດາໍລງົຊວິດິຂອງ ຊະນດິພນັສດັປາ່ ທ່ີຫາຍາກ ແລະ ໃກຈ້ະສນູພນັ ຫືຼ ໄດສ້ນູພນັ 
ໄປແລວ້ໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ, ແຕຍ່ງັປະກດົມຢີູ ່ໃນ ສ ປ ປ ລາວ ໄດແ້ກ:່ ຊາ້ງ, ເສືອໂຄງ່, ເສືອລາຍເມກ, 
ເສືອດາວ, ເມຍີ, ເສົາລາ, ທະນ ,ີ ແຂ,້ ປາຂາ່, ນກົກກົ, ນກົເປັດກາ່ ແລະ ອື່ນໆ.  
 ທະນແີມນ່ໜ່ືງ ໃນຈາໍນວນຊະນດິສດັປາ່ທີ່ ໂດດເດ່ັນ ໃນລະບບົນເິວດວທິະຍາປາ່ໄມຂ້ອງ ສ ປ ປ ລາວ 
ຊຶ່ງໃນເມ ື່ອກອ່ນພບົເຫັນກະແຈກກະຈາ່ຍຢູທ່ ົ່ວໆປະເທດ ແລະ ສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມຮ ັງ່ມ ີ ຂອງ ສະພາບປ່າໄມ ້
ພອ້ມທງັສດັສາວາສ່ິງຕາ່ງໆ ໃນລະບບົທາໍມະຊາດ. ປດັຈບຸນັ ຈາໍນວນປະຊາກອນທະນ ີກາໍລງັຈະສນູຫາຍ ໄປຈາກ 
ທາໍມະຊາດ ໃນ ສ ປ ປ ລາວ ຊຶ່ງ ມນັເປັນຕວົບ ົ່ງບອກໃຫ້ເຫັນຢາ່ງຊດັເຈນວາ່ ສະຖານະພາບຂອງຊວີະນາໆພນັ 
ກໍ່ຄືສະພາບ ປ່າໄມຂ້ອງລາວ ຢູໃ່ນສະພາບເຊື່ ອມໂຊມ. 
 ເພື່ ອປກົປກັຮກັສາຊວີະນາໆພນັ ກໍ່ ຄືສດັນ ໍາ້ ແລະ ສດັປາ່ ໃນ ສ ປ ປ ລາວ, ລດັຖະບານ ໄດມ້ຄີວາມ 
ສະດຸງ້ໄວ ໂດຍໄດມ້ກີານສາ້ງຕ ັງ້ປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດ ໃນຂອບເຂດທ ົ່ວປະເທດ ແລະ ອອກກດົໝາຍ ດາໍລດັ, 
ຄາໍສ ັງ່ ແລະ ລະບຽບການໃນທົ່ວປະເທດ ກຽ່ວກບັວຽກງານ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ປກົປກັຮກັສາປາ່ໄມ ້ແລະ ສດັນ ໍາ້ 
ແລະ ສດັບກົ. 
 ບນັດາເຄື່ອງມທ່ີືສາໍຄນັ ເພື່ ອຊກຸຍູກ້ານຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ຢາ່ງມປີະສິດທິຜນົນ ັນ້ພວກເຮົາ ໄດມ້ ີກດົໝາຍວາ່ 
ດວ້ຍປາ່ໄມ,້ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍສດັນ ໍາ້ ແລະ ສດັປາ່ ພອ້ມທງັລະບຽບການ ແລະ ແຜນງານ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ 
ໃນນ ັນ້ກໍ່ແມນ່ແຜນດາໍເນນີງານອະນລຸກັທະນສີະບບັນີອ້ກີດວ້ຍ. ແຕເ່ຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ ຖາ້ວາ່ເຄື່ ອງມທືາງດາ້ນນຕິິກາໍ 
ແລະ ແຜນຍດຸທະສາດເຫ່ົຼາ ນີບ່ໍ້ໄດຖ້ກືນາໍໄປໃຊຕ້ວົຈງິ ຫຼ ື ນາໍໄປຜນັ ຂະຫຍາຍຢາ່ງເປັນຮບູປະທາໍ ມນັກໍ່ຈະບ່ໍ 
ຊວ່ຍຫຍງັໄດ .້ ດ ັງ່ນ ັນ້, ພວກເຮົາທກຸຄນົຈ ົງ່ຮວ່ມແຮງຮວ່ມໃຈ ສາມກັຄີກນັ ເພື່ ອປກົປອ້ງມລໍະດກົອນັລ ໍາ້ຄາ່ ທ່ີຫວ່ງ 
ແຫນຂອງຊາດລາວເຮົາ ບ່ໍໃຫຫ້າຍສາບສນູໄປ. 

 ລດັຖະບານຂອງ ສ ປ ປ ລາວ ຂໍໃຫຄ້າໍໝ ັນ້ສນັຍາວາ່ຈະຮກັສາທະນພີ້ອມທງັຊບັພະຍາກອນ ຊວີະນາໆ 
ພນັ ໃນຜືນແຜນ່ດນີອນັຄບົຖວ້ນນີໄ້ວເ້ຊັ່ ນລກູເຊ່ັນຫຼານຕະຫຼອດໄປ.  
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ຄາໍນາໍ  
 ເພ່ືອເປັນການປະກອບສວ່ນ ເຮັດໃຫກ້ານອະນລຸກັ ແລະ ປກົປກັຮກັສາຄວາມຫຼາກຫຼາຍ 

ທາງດາ້ນ ຊວີະນາໆພນັ ກໍ່ຄືການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ໃນ ສ ປ ປ ລາວ ໃຫບ້ນັລຜຸນົ 
ສາໍເລັດນ ັນ້ ຈາໍເປັນ ຕອ້ງໄດມ້ແີຜນດາໍເນນີງານອະນລຸກັຊະນດິພນັ ສດັປ່າທ່ີຫາຍາກ ແລະ 
ໃກສ້ນູພນັ, ເຊິ່ ງແຜນດາໍເນນີງານ ອະນລຸກັທະນສີະບບັນີ ້ ແມນ່ສວ່ນໜ່ຶງຈະສະໜບັສະໜນູ 
ການປະຕບິດັ ຕາມຄາໍໝ ັນ້ສນັຍາ ພນັທະ ຂອງ ສ ປປ ລາວ ໃນການປະຕບິດັສນົທິສນັຍາ 
ວາ່ດວ້ຍຊວີະນາໆພນັ (CBD). ສ ປ ປ ລາວ ເປັນປະເທດ ໜ່ຶງທ່ີຍງັມທີະນ ີຊະນດິທ່ີຫາຍາກ 
ຢູໃ່ນໂລກທງັມຄີນຸຄາ່ ແລະ ຄວາມສາໍຄນັຕ່ໍການອະນລຸກັ. ເພາະສະນ ັນ້, ການອະນລຸກັທະນ ີໃນ 
ສ ປ ປ ລາວ ຈິ່ງມບີດົບາດສາໍຄນັ ແລະ ປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການ ອະນລຸກັທະນ ີໃນພາກພ້ືນ 

ກໍ່ຄືໃນໂລກ. 
 ໃນປດັຈບຸນັ ສ ປ ປ ລາວ ແມນ່ມໂີອກາດທ່ີດ ີ ສາໍລບັການຮກັສາຄວາມຫຼາກຫຼາຍ 
ຂອງຊະນດິ ພນັທະນທ່ີີມຢີູໃ່ຫຄ້ງົໄວ ້ ເພ່ືອເປັນທາ່ແຮງໃນການພດັທະນາ ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 

ໃນອະນາຄດົ ຍອ້ນ ເຫດຜນົທ່ີທະນ ີ ໄດພິ້ຈາລານາໃຫເ້ປັນຊະນດິພນັທ່ີເປັນຕວົແທນ ແລະ 
ເປັນຕວົຊີບ້ອກເຖງິຄວາມຫຼາກ ຫຼາຍທາງດາ້ນຊວີະນາໆພນັທ່ີຈະຕອ້ງໄດມ້ກີານອະນລຸກັ. 

 ແຜນດາໍເນນີງານອະນລຸກັທະນ ີ ສະບບັນີໄ້ດພ້ດັທະນາຂຶນ້ ເຊິ່ ງເປັນສິ່ ງສະແດງໃຫເ້ຫັນ 
ເຖງິບາດ ກາ້ວການລິເລ່ີມ ການອະນລຸກັຊະນດິພນັສດັປ່າຢາ່ງເປັນຮບູປະທາໍ ໃນ ສ ປ ປ ລາວ. 
 ແຜນດາໍເນນີງານອະນລຸກັທະນ ີ ສະບບັນີໄ້ດກ້າໍນດົແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ໜາ້ວຽກ 

ໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ເຊິ່ງເປັນບອ່ນອີງ ແລະ ພ້ືນຖານໃນການຜນັຂະຫຍາຍ ໃຫແ້ທດເໝາະ 
ແລະ ສອດຄອ່ງກບັສະພາບຕວົຈງິ ຂອງແຕລ່ະພ້ືນທ່ີ. ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ແຜນດາໍເນນີງານ 
ອະນລຸກັ ທະນ ີຈະສາໍເລັດຜນົໄດນ້ ັນ້ແມນ່ຂຶນ້ກບັການຮວ່ມມ ືຂອງຫຼາຍໆ ພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ 
ລວມທງັການ ຈດັຕ ັງ້ລດັ, ເອກະຊນົ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົອື່ ໆ. 
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ບດົນາໍ 

ຄວາມເປັນຈງິແລວ້ ທະນແີມນ່ຕວົແທນ ຂອງສດັປາ່ໃນ ອາຊຕີາເວນັອອກ ເຊິ່ ງພວກມນັ 
ໄດປ້ະ ກດົຢູ່ເກອືບທກຸພ້ືນທີ່ ຢູໃ່ນພາກພ້ືນ ແລະ ກະຈາຍອອກຈາກເຂດພາກພ້ືນ ພຽງເລັກ

ນອ້ຍ. ທະນເີປັນສດັປ່າທ່ີແປກກວາ່ຈາໍພວກອື່ ນ ໃນຈດຸທ່ີມນັມສີຽງຮອ້ງດງັ, ຫາກນິຕອນ 
ກາງເວັນ, ມແີຂນຍາວ ທ່ີສາມາດໂຫນ້ຕວົໄປຕາມຕ ົນ້ໄມໄ້ດດ້.ີ ໃນລະດບັສາກນົ ສປປ ລາວ 
ເປັນປະເທດທ່ີມ ີ ທາ່ແຮງສງູ ໃນການອະນລຸກັທະນ.ີ ດາ້ນທີ່ ໜ່ຶງ, ປະເທດລາວ 

ແມນ່ໜ່ຶງໃນບນັດາປະເທດ ທີ່ ມຊີະນດິທະນຫຼີາຍກວາ່ໃນໂລກ, ທັງ້ທ່ີເປັນປະເທດນອ້ຍ ແລະ 
ຍາວຕາມລາໍແມນ່ ໍາ້ຂອງ ແຕເ່ໜືອເຖງິໃຕ.້ ດາ້ນທ່ີສອງ, ປະເທດລາວຍງັມເີນືອ້ທ່ີປາ່ທ່ີຍງັກວ້າງ 

ໃຫຍ່ ເຊິ່ ງເປນັທາ່ແຮງ ໃນການອະນລຸກັທະນ ີໄດດ້ກີວາ່ຫຼາຍປະເທດ. ດາ້ນທ່ີສາມ, ມປີະຊາຊນົ 
ຈາໍນວນຫຼາຍ ທ່ີອາໄສຢູ ່ໃນພ້ືນທ່ີໆມທີະນ ີໂດຍມກີານເຊື່ ອຖຕືາມຮດີຄອງປະເພນ ີ ທ່ີຫາ້ມການ 
ລາ່ທະນ.ີ ໃນປີ 1990 ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດມ້ໂີອກາດເຂ້ົາມາ ສາໍຫຼວດສດັປາ່ ເປັນຄ ັງ້ທາໍອດິ ຢູໃ່ນ 

ສປປລາວ ທະນ ີແມນ່ ມຫຼີາຍໃນບາງເຂດ ແລະ ສ ົ່ງສຽງຮອ້ງ ໃນທ ົ່ວພ້ືນທ່ີປາ່. ແຕຂ່າ້ພະເຈົາ້ 
ບ່ໍຢາກເຊື່ອເລີຍວາ່ ທະ ນທ່ີີມຢີາ່ງຫຼວງຫຼາຍນ ັນ້ ກາຍມາເປັນສດັທ່ີຕອ້ງ ໄດເ້ອົາໃຈໃສ ່
ໃນການອະນລຸກັ ຢ່າງຮບີດວ່ນ ໃນປດັຈບຸນັ ເພາະຍອ້ນການຫຸຼດລງົ ຂອງພວກມນັ. 
ແຜນດາໍເນນີງານ ການອະນລຸກັ ທະນຂີອງ ສປປ ລາວ ພາຍໃນ 10 ປີ ແມນ່ມຄີວາມຈາໍເປັນ 
ໃນການປກົປ້ອງການສນູພນັ ຂອງທະນບີາງ ຊະນດິ ໃນ ສປປ ລາວ.  

ອນັໃດທ່ີພາໃຫເ້ກດີ ບນັຫາເຊ່ັນນີ ້ທັງ້ໆທ່ີປ່າໄມໃ້ນ ສປປ ລາວ ຍງັກວາ້ງໃຫຍ່. ໃນຂະ 
ນະທ່ີປ່າໄມຖ້ກືຕດັ ນີບ່ໍ້ໄດກ້ຽ່ວກບັການຢູໄ່ດຂ້ອງທະນ ີ ເຊິ່ ງຂາ້ພະເຈົາ້ເຫັນໄດພ້ື້ນທ່ີປາ່ໄມ ້ ແຕ ່

ຕອນໃຕແ້ຂວງວຽງຈນັ ຫາແຂວງອດັຕາປື ໄດຖ້ກືເຊື່ ອມໂຊມ ແຕບ່າງພ້ືນທີ່ ປ່າໄມ ້ ກໍ່ມກີານ 
ເຊື່ ອມໂຊມພຽງເລັກນອ້ຍ ແຕກ່ໍ່ ບ່ໍໄດຍ້ນິສຽງທະນຮີອ້ງອີກແລວ້. ໃນເມ ື່ອກອ່ນ ປະມານ 20 
ປີຫຼງັ ໃນພ້ືນທ່ີປາ່ເຫ່ົຼານີ ້ ຍງັໄດຍ້ນີສຽງຮອ້ງຂອງທະນ ີ ໃນຕອນເຊ້ົາ. ການມປີາ່ເປ່ົາຫວາ່ງເປັນ 

ການຊີໃ້ຫເ້ຫັນ ເຖງິຕວົຊີບ້ອກການຫຸຼດລງົຂອງທະນ ີຍອ້ນບນັຫາການລາ່, ການລາ່ ແລະ ການ 
ລາ່. ນີເ້ປັນເລ້ືອງທ່ີໜາ້ສາຍດາຍ, ຍອ້ນທະນບ່ໍີສາ້ງຜນົກະທບົຕ່ໍຄນົເຮົາ, ພວກມນັບ່ໍມລີາຄາ 

ແພງ ໃນ ການຊື-້ຂາຍ (ນກັລາ່ສດັທີ່ ລາ່ທະນ ີອາດຄິດວາ່ທະນ ີຈະມລີາຄາແພງ), ທະນ ີທ່ີຕາຍ 
ແລວ້ຈະໃຊເ້ປັນອນັໃດບ່ໍໄດ ້ນອກຈາກເປັນອາຫານໄດພ້ຽງເລັກນອ້ຍ. ໃນທດັສະນະ ອນັດຽວນ ັນ້, 
ຖາ້ຫາກມຄີວາມສນົໃຈ ໃນການປກົປກັຮກັສາພວກມນັ ການອະນລຸກັທະນ ີ ໃນ ສປປ ລາວ 

ແມນ່ງາ່ຍຫຼາຍ ເພາະວາ່ພວກມນັເປັນສດັທີ່ ອາໄສ ຢູ່ເທິງຕ ົນ້ໄມ ້ແລະ ບ່ໍເຄີຍລງົມາຖກືແຮວ້ ຢູ ່
ຕາມພ້ືນດນິຈກັເທ່ືອ. ເຊິ່ ງມຄີວາມແຕກຕາ່ງຢ່າງຊີນ້ເຊງີ ກບັພວກສດັໃຫຍ່ອື່ ນໆ ທ່ີມລີາຄາການ  
ຊື-້ຂາຍທ່ີສງູ ໃນຕະຫຼາດສາກນົ ເຊ່ັນ: ເສືອໂຄງ່ ແລະ ຊາ້ງ ເພາະລາຄາ ຂອງມນັ ເປັນສິ່ ງ 
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ຈງູໃຈ ເຮັດໃຫມ້ກີານລາ່. ສວ່ນທະນແີລວ້ ແມນ່ຖວືາ່ກງົກນັຂາ້ມ, ພຽງເຮັດ ການປກູຈດິສາໍນກຶ  
ໂຄສະນາກຽ່ວກບັສະຖານະພາບ ການອະນລຸກັ ແລະ ໄພຂ ົ່ມຂູ ່ຂອງພວກມນັ ບວກກບັການລງົ 

ກວດກາຕດິຕາມ ແບບປະຈາໍ ຈະເຮັດໃຫ ້ລະດບັການລາ່ທະນ ີຫຸຼດລງົໄດ.້  
ຕ່ໍບນັຫາດ ັງ່ກາ່ວ ຈາໍເປັນຕອ້ງໄດກ້າໍນດົບນັຫາ ແລະ ເບືອ້ງຫຼງັການຂບັເຄື່ ອນການລາ່ 

ອນັເຮດັໃຫທ້ະນຂີອງລາວຫຸຼດລງົ ແລະ ມກີານກາໍນດົກດິຈະກາໍບລິຸມະສິດ ເພ່ືອການຫຸຼດຜອ່ນ 
ການລາ່ໃຫລ້ະອຽດ. ແຜນດາໍເນນີການອະນລຸກັທະນນີີ ້ ໄດວ້າງໜາ້ວຽກລະອຽດ ແລະ ເປັນໄປ 
ໄດເ້ພ່ືອແກໄ້ຂ ພາບທ່ີໜາ້ວຕິກົ ຄື ການທີ່ ຈະສນູພນັຂອງທະນ ີໃນປະເທດລາວ ໄດເ້ປັນແຕລ່ະ 

ຊະນດິ. ຄວາມຈງິແລວ້ ໃນກດົໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດກ້າໍນດົເອົາທະນ ີເປັນສດັປາ່ທ່ີຫວງ 
ຫາ້ມເດັດຂາດ ແລະ ພ້ືນທ່ີບລິຸມະສດິໄດມ້ກີານກາໍນດົ ການປກົປກັຮກັສາ ຊວີະນາໆພນັ ຕາມ 
ກອບກດົໝາຍຢູແ່ລວ້. ສະນ ັນ້, ເຫັນວາ່ບ່ໍມສ່ິີງທາ້ທາຍໃດ ທ່ີເປັນອປຸະສກັຕ່ໍການ ປະຕບິດັວຽກ
ງານນີ.້ ທັງ້ໝດົນ ັນ້, ມນັຈາໍເປັນຕອ້ງມຄີວາມມຸງ້ໝ ັນ້ ຂອງຄູຮ່ວ່ມງານທງັໝດົ ທ່ີຈະຮວ່ມ ກນັປະ 
ຕບິດັແຜນດາໍເນນີງານນີ.້ ແນນ່ອນ ບາງການສະໜບັສະໜນູ ທາງດາ້ນການເງນີ ຈາກຕາ່ງ 
ປະເທດ ກໍ່ມຄີວາມຈํາເປັນ. ງບົທງັໝດົທ່ີຕອ້ງການນີ ້ ຖາ້ທຽບໃສມ່າດຖານໃດກໍ່ຖວືາ່ບໍ່ ຫຼາຍ 
ເພາະສະນ ັນ້ ຈາໍເປັນຕອ້ງໄດປ້ະຕິບດັແຜນນີໃ້ຫເ້ກດີຜນົ.  ຖາ້ເບິ່ ງຕວົຢາ່ງ ການອະນລຸກັທະນທ່ີີ

ໃຫຄ້າ່ຕອບແທນຢາ່ງເພ່ິງພໍໃຈ ເປັນຕ ົນ້ ຢູທ່ີ່ປ່າສະຫງວນແຫງ່ຊາດນ ໍາ້ກາ່ນ ແມນ່ເປັນຕວົຢາ່ງທ່ີ
ດເີພາະມນັໃຫຜ້ນົປະໂຫຍດທາງດາ້ນການເງນີໂດຍກງົ ຈາກກທລຸະກດິການທອ່ງທຽ່ວ. ໂຄງ 
ການນີ ້ເປັນໂຄງການທ່ີພ ົນ້ເດ່ັນ ໃນການທອ່ງທຽ່ວ ແບບອະນລຸກັ ໃນ ສປປ ລາວ.   

ດ ັງ່ນ ັນ້, ຂາ້ພະເຈົາ້ ຂໍຊມົເຊຍີ ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະກມົປາ່ໄມ ້ທ່ີໄດມ້ ີ
ການລິເລ່ີມ ແລະ ນາໍເອົາວຽກງານການອະນລຸກັທະນນີີ ້ ເຂົ້າໃນແຜນການ ຂອງລດັຖະບານ 

ແລະ ປະຕບິດັຮວ່ມກບັພາກສວ່ນຕາ່ງໆ. ນີເ້ປັນການສະແດງໃຫເ້ຫັນ ກຽ່ວກບັຄວາມທາ້ທາຍ ໃນ 
ການສະໜບັສະໜນູ ໃຫແ້ຜນດາໍເນນີງານດ ັງ່ກາ່ວເກດີດອກອອກຜນົ. ໃນຂະນະ, ທ່ີຍງັມພ້ືີນທ່ີ 
ເຂດຊນົນະບດົ ທ່ີກວ້າງໃຫຍ່ ຂາ້ພະເຈົາ້ຫວງັວາ່ ເຮົາຈະຍງັໄດຍ້ນິສຽງຮອ້ງ ຂອງທະນ ີໄດອີ້ກ 

ຕ່ໍໄປ ໃນທ ົ່ວພ້ືນທີ່ ປາ່ຂອງ ປະເທດລາວ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ທະນຈີະບ່ໍຍງັໃຫເ້ຫັນໄດຕ່ໍ້ໄປ ຖາ້ 
ຫາກວາ່ບນັຫາການລາ່ ພວກມນັບ່ໍໄດຫຸຼ້ດລງົຢາ່ງແທຈ້ງິ. ໃນທ່ີສດຸ ຂາ້ພະເຈົາ້ຢາກຝາກມາຍງັ 
ທກຸພາກສວ່ນ ຈ ົງ່ຊວ່ຍກນັຢາ່ງຈງິຈງັ ເພື່ ອປະຕິບດັແຜນດາໍເນນີງານ ດ ັງ່ກາ່ວນີ.້  

 
       Dr. J. W. Duckworth, Saltford, UK, 6 March 2011 

  ດຣ. ວນິລຽມ ດກັເວດີ, ທ່ີຊານຟອດ ລາຊະອານາຈກັ ອງັກດິ ເດອືນ ວນັທີ 6 ມນີາ 2011     
   ຜູຂ້ຽນບດົລາຍງານການທບົທວນທະນ ີເບືອ້ງຕ ົນ້ ຂອງ ສປປ ລາວ 
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ຄາໍຂອບໃຈ 

  
ແຜນການດາໍເນນີງານ ອະນລຸກັທະນ ີຂອງ ສປປ ລາວ ໄດມ້ກີານລິເລ່ີມແນວຄວາມຄດິ 

ພາຍຫຼງັທ່ີມກີານທບົທວນ ກຽ່ວກບັສະຖານະພາບເບືອ້ງຕ ົນ້ ຂອງທະນ ີ ໃນ ສປປ ລາວ ປີ 
2008 (Duckworth 2008) ໂດຍອງົການ ຮກັສາ ພນັພືດ ແລະ ສດັປາ່ ສາກນົ (FFI) ແລະ 
ການຮວ່ມມ ື ຂອງອງົການສາກນົ ເພ່ືອການອະນລຸກັ ທາໍມະຊາດ (IUCN). ແຜນດາໍເນນີ 

ງານດ ັງ່ກາ່ວ ຈະບ່ໍສາມາດສາໍເລັດໄດຖ້າ້ປາສະຈາກການເປັນເຈົາ້ພາບຂອງກອງອະນລຸກັ ຊບັ 
ພະຍາກອນປາ່ໄມ,້ ກມົປາ່ໄມ ້ ແລະ ການປະກອບສວ່ນຂອງພະແນກການ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ, ທຶນ 

ແລະ ວຊິາການ ສະໜບັສະໜນູ ຈາກສະຖານທດູສະຫະລດັອາເມລິກາ ປະຈາໍ ສປປ ລາວ, 
ກອງທຶນ ອາກາສ, ກອງທຶນ ໂມຮາມດັ ເບນຊາອດິ, ອງົການ FFI ແລະ ອງົການ IUCN. 
ທິມງານຄະນະຄ ົນ້ຄວ້າວິຊາການ ໄດປ້ະກອບສວ່ນອນັສາໍຄນັໃນການພດັທະນາ ແຜນດາໍເນນີ 

ງານ ດ ັງ່ກາ່ວ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທາ່ນ ບວົພນັ ພນັທະວງົ ແລະ ທາ່ນ ສງັວານ ບວົ
ວງົ ຫວົໜາ້ ແລະ ຮອງຫວົໜາ້ ກອງອະນລຸກັຊບັພະຍາກອນປາ່ໄມ,້ ການເຂ້ົາຮວ່ມ ຂອງບນັດາ 
ຂະແໜງການຕາ່ງໆ ຈາກກມົປາ່ໄມ,້ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດ, ກມົກວດກາປາ່ໄມ ້ ແລະ 
ການປະກອບສວ່ນ ຂອງ ທາ່ນ ນ. ລດັສະໄໝ ສລີາວງົ ແລະ ທາ່ນ ຊ ົ່ງ ເຈ ີ່ຈະລີຈາ ອງົການ 
IUCN ປະຈํາ ສປປ ລາວ.  

ບນັດາທາ່ນ ຊຽ່ວຊານຕາ່ງປະເທດ ທ່ີໄດປ້ະກອບສວ່ນ ລວມມ ີທາ່ນ ພໍ ອນີຊວາຄາວ, 
ທາ່ນ ສະຕບິ ເບົຣາ ຈາກ ອງົການ FFI, ທາ່ນ ນ. ຊາລອດ ຮກິສ ແລະ ທາ່ນ ຄິຣດຕອບ ມຊູິ
ໂອ ອງົການ IUCN ປະຈາໍ ສປ ລາວ ແລະ ທາ່ນ ຄຼດິ ຮາລາມ ຈາກອງົການ WCS. ພອ້ມ
ນ ັນ້, ທ່ີໃຫກ້ານປຶກສາ, ລວມທງັ ທາ່ນ ດຣ. ວນິລຽມ ດກັເວດີ ນກັວທິະຍາສາດ ດາ້ນຊວີະ
ວທິະຍາ (ຜູຂ້ຽນບດົລາຍງານການທບົທວນ ສະຖານະພາບຂອງທະນ ີ ເບືອ້ງຕ ົນ້ ໃນ ສປປ 

ລາວ) ເປັນຜູກ້ວດກາດາ້ນວຊິາການ ຂອງແຜນດາໍເນນີງານດ ັງ່ກາ່ວ. ການພດັທະນາແຜນ
ດ ັງ່ກາ່ວ ໄດຮ້ບັການຮວ່ມມທືີ່ ດ ີຈາກສະຖານທດູ ສະຫະລດັອາເມລິກາ ກຽ່ວກບັໂຄງການທະນນີີ ້

ໂດຍສະເພາະ ທາ່ນ ນ. ຊານອນ ໂດເຊ ແລະ ແຟຼງ ແຊວຕນັ. ນອກນ ັນ້ ຍງັມກີານ ປະກອບ 
ສວ່ນ ຈາກບນັດາພະນກັງານຂອງອງົການ WCS, WWF, UNDP, ທະນາຄານໂລກ, 
ກມົກວດກາປາ່ໄມ ້ ແລະ ອງົການທອ່ງທຽ່ວແຫງ່ຊາດ. ທາ່ນ ດຣ. ແອນເດຍຼ ເຮນມີານ ແລະ 

ທາ່ນ ໄຊມອນ ກສິະເລີ ຈາກສນູ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການພດັທະນາ ໄດຊ້ວ່ຍໃນການກະກຽມ
ແຜນທີ່ ການບນັທຶກຂໍມ້ນູທະນ ີ ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍອີງຕາມຂໍມ້ນູແຜນທ່ີຂອງໂຄງການ ທາບ ີ
(TABI).  
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ການໃຫຄ້ວາມສະດວກ ແລະ ປະກອບຄາໍຄິດເຫັນ ຈາກພາກສວ່ນຕາ່ງໆ ໃນການ

ພດັທະນາແຜນດ ັ່ງກາ່ວນີ ້ ໂດຍ ທາ່ນ ແວວສະຫວນັ ສາຍສະຫວນັ ຈາກກອງອະນລຸກັຊບັພະ 
ຍາກອນປາ່ໄມ ້ແລະ ດຣ. ໄພວນັ ເພຍປະລດັ ຈາກອງົການ IUCN ປະຈາໍ ສປປ ລາວ. ຍອ້ນ

ການປະກອບສວ່ນ ຂອງບນັດາທາ່ນ ຕະຫຼອດຮອດພະນກັງານ ຂ ັນ້ແຂວງ ແລະ ເມອືງ ທ່ີໄດ້
ສະໜອງຂໍມ້ນູ ແລະ ຄາໍຄິດເຫັນ ເຮັດໃຫກ້ານຮາ່ງແຜນດາໍເນນີງານອະນລຸກັ ທະນສີະບບັນີໄ້ດ ້
ມຜີນົສາໍເລັດ.  
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ບດົສງັລວມຫຍໍ້ 

 
ໃນເຂດອາຊຕີາເວນອອກສຽ່ງໃຕ ້ສປປ ລາວ ແມນ່ໜ່ຶງໃນບໍ່ ຫຼາຍປະເທດ ທ່ີມຊີື່ ສຽງ ທາງດາ້ນ

ຄວາມອດຸມົສມົບນູ ຂອງຊບັພະຍາກອນປາ່ໄມ ້ ແລະ ສດັປາ່ນາໆພນັ. ຄວາມລືຊື່ດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້ 
ອາດເປັນພຽງແຕຕ່າໍນານ ຖາ້ຫາກວາ່ ພວກເຮົາບ່ໍເລີ່ ມເອົາໃຈໃສ ່ ໃນການອະນລຸກັ ຢາ່ງຈງິຈງັ. 
ປາ່ໄມທ່ີ້ບ່ໍມສີດັຈະເຮັດໃຫນ້ເິວດວິທະຍາປ່າໄມຂ້າດຄວາມສມົດນູ ແລະ ອອ່ນແອໃນທ່ີສດຸ. ທະນີ
ເປັນໜ່ືງໃນບນັດາສດັປາ່ທ່ີສາໍຄນັທ່ີສດຸ ທງັເປັນສດັຕວົແທນ ສາໍລບັການອະນລຸກັ, ແລະ ບາງ 
ຕວົຊີບ້ອກ ຂອງປ່າໄມທ່ີ້ມກີານລບົກວນໜອ້ຍ. ແຕເ່ປັນທ່ີໜາ້ເສຍດາຍ ທະນທ່ີີເຄີຍມຢີາ່ງຫຼວງ

ຫຼາຍຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ ໄດຫຸຼ້ດລງົຢ່າງໜາ້ເປັນຮວ່ງ ເຊິ່ ງປດັຈບຸນັ ພວກເຮົາຫາຟງັສຽງຮອ້ງຂອງ
ທະນ ີໃນທາໍມະຊາດ ໄດຍ້າກຫຍິ່ ງຂຶນ້.  

ບນັຫາຫຼກັທ່ີເປັນໄພຂ ົ່ມຂູຕ່ໍ່ພວກມນັ ຄກືານລາ່ ແລະ ການສນູເສຍຖີ່ນທ່ີຢູອ່າໄສເຊິ່ ງເຮັດ

ໃຫຄ້ນົເຂ້ົາໄປລາ່ໄດງ້າ່ຍ ເຮັດໃຫມ້ກີານກະທບົຕ່ໍການຢູລ່ອດຂອງພວກມນັຫຼາຍຂຶນ້. ຄວາມພະ 
ຍາຍາມໃນການອະນລຸກັທະນ ີ ແມນ່ຍງັບ່ໍທນັສງູ, ການໃຊມ້າດຕະການກຽ່ວກບັການລາ່ທະນ ີ
ແມນ່ມໜີອ້ຍທ່ີສດຸຖາ້ທຽບໃສ ່ ສດັປາ່ຂະໜາດໃຫຍ່ຊະນດິອື່ ນໆ. ນອກຈາກດາ້ນບກຸຄະລະກອນ 
ແລະ ການເງນີບ່ໍພຽງພໍແລວ້ ການໃຫຄ້ວາມສາໍຄນັຂອງຜູມ້ອີາໍນາດຕດັສນິຕ່ໍການອະນລຸກັໂດຍ
ລວມ ຕ່ໍທະນໂີດຍສະເພາະ ແມນ່ຍງັªÔເຊີ່ ງເປັນຂໍຈ້າໍກດັຕ່ໍປະສດິທິພາບ ຂອງການອະນລຸກັ.   

ເຖງິແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໂດຍທ ົ່ວໄປແລວ້ ຜນົການປະເມນີສະຖານະພາບຂອງທະນ ີ ໃນ 
ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະທ່ີຜາ່ນ ສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ ສປປ ລາວ ຍງັມທີະນອີດຸມົສມົບນູ ຖາ້ທຽບ

ໃສປ່ະເທດອື່ ນໆທ່ີໃກຄ້ຽງ ໂດຍສະເພາະທະນ ີກຸມ່ນມໍດັສະກດັ “nomascus” ເຊິ່ ງ ປະຊາກອນ 
ຂອງພວກມນັ ມຄີວາມສາໍຄນັ ໃນການອະນລຸກັສງູ. ສປປ ລາວ ມທີະນທີງັໝດົ 6 ຊະນດິ ເປັນ
ປະເທດທ່ີມທີະນຫຼີາຍ ໄດມ້ກີານກະຈາຍຢູແ່ຕລ່ະພາກ ຂອງປະເທດ ເຊ່ັນ: ທະນແີກມ້ຂາວຖີ່ນ

ເໜືອ ຢູພ່າກຕາເວັນອອກສຽ່ງເໜອື ນບັແຕເ່ຂດແຂວງວຽງຈນັຂຶນ້ເມອື ແລະ ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ, 
ທະນແີກມ້ຂາວຖີ່ນໃຕ ້ຢູພ່າກຕາເວັນອອກສຽ່ງໃຕ ້ເຂດສາຍພຫຼູວງ ສວ່ນຫຼາຍ ຢູ່ແຂວງຄາໍມວ່ນ 

ແລະ ອາດລວມຕອນເໜອື ຂອງແຂວງສະຫວນັນະເຂດ. ທະນແີກມ້ເຫືຼອງ ພບົຢູທ່າງພາກ 
ໃຕຂ້ອງລາວ ທາງທິດຕາເວັນອອກ ຂອງແມນ່ ໍາ້ຂອງ. ທະນດີາໍ ມຢີູພ່າກຕາເວັນຕກົສຽ່ງເໜອື 
ທ່ີແຂວງບ່ໍແກວ້ ແລະ ແຂວງຫຼວງນ ໍາ້ທາ, ທະນມີຂືາວ ມສີະເພາະຢູຝ່ ັ່ງຕາເວັນຕກົແມນ່ ໍາ້ຂອງ 

ຕອນເໜອື ທ່ີແຂວງໄຊຍະບລີູ, ທະນມີງຸກດຸ ພບົຢູ່ທ່ີເມອືງ ມນຸລະປະໂມກ ແຂວງຈາໍປາສກັ. 
ທະນທີກຸຊະນດິ ທ່ີພບົຢູ ່ໃນສປປ ລາວ ແມນ່ນອນ ຢູ່ໃນພ້ືນທ່ີ ປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດ ຍກົເວັນ້ 
ທະນມີງຸກດຸ.  
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ທະນທີງັ 6 ຊະນດິ ທ່ີມຢີູໃ່ນ ສປປ ລາວ ແມນ່ຈດັຢູ່ໃນບນັຊແີດງ ຂອງອງົການ IUCN 
ເປັນສດັທ່ີໃກຈ້ະສນູພນັ ເຊິ່ ງບາງຊະນດິ ເປັນສດັທ່ີໃກຈ້ະສນູພນັທ່ີສດຸ ໃນລະດບັໂລກ, ແລະ 

ຈດັເຂ້ົາໃນບນັຊ ີ I ຂອງອງົການ CITES ເຊິ່ ງການຄາ້-ຂາຍໃນຕະຫຼາດສາກນົ ແມນ່ບ່ໍໄດ ້
ອະນຍຸາດ. ພອ້ມນ ັນ້, ທະນທີກຸຊະນດິເຫ່ົຼານີ ້ແມນ່ເປັນສດັຫວງຫາ້ມ ປະເພດ I ຕາມກດົໝາຍ 

ສດັນ ໍາ້-ສດັປ່າ ຂອງ ສປປ ລາວ ເຊິ່ ງໝາຍວາ່ ການລາ່ ແລະ ຊື-້ຂາຍ ສດັປ່າ ປະເພດນີ ້ແມນ່
ຜິດຕ່ໍກດົໝາຍ. ໃນຂະນະການປະຕບິດັລະບຽບການ ຕ່ໍການອະນລຸກັທະນ ີ ແມນ່ເຮັດຍງັບ່ໍທນັດີ
ເທ່ົາທ່ີຄວນ ຖາ້ທຽບໃສສ່ດັປາ່ຊະນດິໃຫຍ່ອື່ ນໆ ເຊ່ັນ: ຊາ້ງ, ເສືອ ແລະ ເມຍີ ເພາະ
ຍອ້ນການປກຸຈດິສາໍນກຶຍງັªÔ ຖາ້ອີງໃສກ່ດົໝາຍສດັນ ໍາ້-ສດັປາ່ ທະນທີກຸຊະນດິ ຈດັຢູ່ໃນບນັຊີ

ດຽວກນັກບັພວກສດັໃຫຍ່ຕາ່ງໆດ ັງ່ກາ່ວ. ປດັຈບຸນັ, ມພີຽງການສຶກສາຄ ົນ້ຄວ້າສວ່ນໃດໜ່ຶງ ຢູ່
ເຂດປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດ ນ ໍາ້ກະດງິ ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ ໂດຍອງົການອະນລຸກັສດັປ່າ ແລະ 
ການທອ່ງທຽ່ວທາໍມະຊາດ ຊມົທະນ ີ ແມນ່ເຮັດໄດດ້ ີ ແລະ ເປັນຕວົຢາ່ງໄດດ້ໃີນການປກົປກັ
ຮກັສາທະນ ີ ຢູປ່່າສະຫງວນແຫງ່ຊາດນ ໍາ້ກາ່ນ ແຂວງບ່ໍແກວ້. ສວ່ນການອະນລຸກັທະນ ີ
ແບບຮດີຄອງ ໂດຍຖທືະນປີຽບເໝືອນ ມະນດຸ ຫຼື ມມີນົຂງັ ແມນ່ຍງັມຢີູ່ບາງເຂດ ແລະ ເປັນວທີິ
ການໜ່ຶງທ່ີສາມາດຮກັສາປະຊາກອນ ຂອງທະນໄີດດ້ພໍີສມົຄວນ.   

ດ ັງ່ນ ັນ້, ເພ່ືອປະຕບິດັພນັທະຂອງລດັຖະບານລາວ ຕ່ໍສນົທິສນັຍາສາກນົ ວາ່ດວ້ຍຊວີະ
ນາໆພນັ ໂດຍເລ່ັງໃສກ່ານອະນລຸກັຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ຂອງຊະນດິພນັ. ໃນຄວາມພະຍາຍາມນີ້

ໄດຕ້ອບສະໜອງໃນການປະຕບິດັແຜນຍດຸທະສາດ ແລະ ແຜນດາໍເນນີງານຊວີະນາໆພນັ ແຫງ່

ຊາດ, ແຜນຍຸດທະສາດປ່າໄມແ້ຫງ່ຊາດ ເຖງີປີ 2020 ແລະ ແຜນຍດຸທະສາດການທອ່ງທຽ່ວທາໍ
ມະຊາດ ແຫງ່ຊາດ. ດ ັງ່ທ່ີໄດກ້າ່ວມາຂາ້ງເທີງແລວ້ວາ່ ການອະນລຸກັທະນ ີ ໂດຍເອົາທະນເີປັນ

ສດັຕວົແທນ ແມນ່ມຄີວາມສາໍຄນັທ່ີສດຸ ແລະ ມຄີວາມຈາໍເປັນອນັຮບີດວ່ນ ທ່ີຕອ້ງມແີຜນດາໍ
ເນນີງານອະນລຸກັທະນ ີສະເພາະ ຂອງ ສປປ ລາວ ເພ່ືອເປັນບອ່ນອງີໃນການວາງແຜນປະຕິບດັ 
ຢາ່ງຈງິຈງັ ໃນພ້ືນທ່ີ ແລະ ພະຍາຍາມລະດມົທຶນຊວ່ຍເຫືຼອ. ເມ ື່ອເຫັນໄດຄ້ວາມສາໍຄນັ ແລະ 

ຄວາມຈາໍເປັນດ ັງ່ກາ່ວ, ລດັຖະບານລາວ, ໂດຍກມົປາ່ໄມ ້ ກໍ່ຄກືອງອະນລຸກັຊບັພະຍາກອນປາ່
ໄມ,້ ໄດຮ້ວ່ມມກືບັອງົການ ອງົການ FFI ແລະ IUCN ໄດມ້ກີານພດັທະນາແຜນດາໍເນນີງານ 
ການອະນລຸກັທະນຂີຶນ້ ໂດຍໄດຮ້ບັທຶນສະໜບັສະໜນູເພ່ີມເຕີມ ຈາກສະຖານທດູ ອາເມລິກາ 
ປະຈາໍລາວ, ໂດຍຜາ່ນ FFI ລວມມ ີກອງທຶນ ອາກາສ ແລະ ກອງທຶນ ໂມຮາມດັ ເບນຊາອິດ 
ແລະ ການປະກອບສວ່ນລາ້ ທາງດາ້ນວຊິາການຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຈາກອງົການ IUCN. ໃນລະດບັ
ຊາດ ໄດຈ້ດັຕ ັງ້ໃຫມ້ຄີະນະຄ ົນ້ຄວ້າວຊິາການຂອງລາວຂຶນ້ ເພ່ືອພດັທະນາແຜນດາໍເນນີງານ
ອະນລຸກັທະນ ີ ດ ັງ່ກາ່ວ. ກຸມ່ຄ ົນ້ຄວ້າດ ັງ່ກາ່ວ ປະກອບມພີະແນກການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ຂອງ

ລດັຖະບານ, ບນັດາອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົ ແລະ ອງົການບໍ່ ຂືນ້ກບັລດັຖະບານ. ກຸມ່ຄ ົນ້ຄວ້າ ໄດ້



ແຜນດາໍເນນີງານ ອະນລຸກັທະນ ີຂອງ ສປປ ລາວ 

ປີ 2011-2020 

 xx
 

ມກີານພດັທະນາ ແຜນດາໍເນນີງານດ ັງ່ກາ່ວ ໂດຍມກີານກາໍນດົ ວໄິສທດັ, ເປ້ົາໝາຍ, ຈດຸປະສງົ, 
ການວເິຄາະວໄິຈບນັຫາ ແລະ ກດິຈະກາໍລະອຽດ ດວ້ຍຮບູແບບການປະຊຸມ ເປັນໄລຍະ ນບັແຕ່
ເດອືນ ພຶດສະພາ ປີ 2010 ເພ່ືອຮາ່ງແຜນດາໍເນນີງານດ ັງ່ກາ່ວ ຈນົຮອດຕ ົນ້ປີ 2011 
ໂດຍໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມຮວ່ມກນັ 4 ຄ ັງ້.  

ອີງຕາມຂໍມ້ນູຂອງທະນ ີໃນ ສປປ ລາວ ທ່ີໄດທ້ບົທວນ ໃນປີ 2008 ແຜນດາໍເນນີງານ 
ໄດມ້ກີານພດັທະນາ ແລະ ທບົທວນ ໂດຍຄະນະຄ ົນ້ຄວ້າ ວຊິາການລາວ ເພ່ືອໃຫບ້ດົມຄີວາມ
ສມົບນູ ແລະ ສອດຄອງ່ກບັຍດຸທະສາດ ຂອງລດັຖະບານລາວ. ດ ັງ່ທີ່ ຮູກ້ນັດແີລວ້ວາ່ ຄນົ

ຊນົນະບດົແມນ່ອາໄສ ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ເພ່ືອການລຽ້ງຊບີ ສະນ ັນ້ ການແກໄ້ຂຄວາມ 
ທກຸຍາກຂອງເຂົາເຈົ້າຈະເປັນໄປບ່ໍໄດ ້ ແລະ ບ່ໍສາມາດຈະຍືນຍງົໄດ ້ ຖາ້ຫາກບ່ໍເອົາໃຈໃສຕ່ໍ່ການ
ປກົປກັຮກັສາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ. ໃນຄວາມພະຍາຍາມໃນການອະນຸ
ສດັປາ່ຊະນດິໃດໜ່ຶງ ເຊ່ັນ ທະນ ີອາດປະກອບສວ່ນຕ່ໍການຮກັສາຄວາມສມົດນູຂອງທາໍມະຊາດ 
ແລະ ທາງເລືອກໜ່ຶງ ໃນການສາ້ງລາຍໄດໃ້ຫຊ້າວບາ້ນ ໃນອະນາຄດົ.  

ແຜນດາໍເນນີງານອະນລຸກັທະນ ີຂອງ ສປປ ລາວ ໄດມ້ກີານກະກຽມຂຶນ້ ໂດຍມວີໄິສທດັ 
ເພ່ືອອະນລຸກັປະຊາກອນ ແລະ ຖີ່ນທ່ີຢູອ່າໄສ ຂອງທະນແີຕລ່ະຊະນດິ ໃຫອ້ດຸມົສມົບນູ ແລະ ມ ີ
ຜນົປະໂຫຍດຕ່ໍສງັຄມົລາວ ໃນອະນາຄດົ, ມເີປ້ົາໝາຍ ເພ່ືອເຮັດໃຫທ້ະນ ີ ໃນເຂດ ບລິູມະສິດ 
ໄດຮ້ບັການປກົປກັສາເປັນຢ່າງດ ີ ແລະ ມຂໍີມ້ນູສະຖານະພາບທະນ ີ ໃນທ ົ່ວປະເທດ. ດ ັງ່ນ ັນ້, 
ເພ່ືອບນັລ ຸໃນຈດຸປະສງົດ ັງ່ກາ່ວ ໄດກ້າໍນດົ ມ ີ7 ຈດຸປະສງົ ດ ັງ່ລຸມ່ນີ.້  

1. ຄວບຄມຸການລາ່ ແລະ ການຊື-້ຂາຍ ທະນ ີໃນພ້ືນທ່ີບລິຸມະສດິ ຢາ່ງເຂັມ້ງວດ  
2. ປກົປກັຮກັສາຖິ່ນທ່ີຢູ່ອາໄສ ຂອງທະນທ່ີີສາໍຄນັ ແລະ ເປັນຕວົແທນ   

3. ເພ່ີມທະວ ີການການສະໜບັສະໜນູຂອງມວນຊນົ ຕ່ໍການອະນລຸກັທະນ ີ 
4. ສາ້ງຄວາມອາດສາມາດຂອງຄນົລາວ ໃນການອະນລຸກັທະນ ີ 
5. ປບັປງຸຊວີດິການເປັນຢູຂ່ອງຊາວບາ້ນ ໂດຍການອະນຸລກັທະນ ີໃນພ້ືນທ່ີ ແລະ 

ການທອ່ງທຽ່ວທາໍມະຊາດ 
6. ປບັປງຸການປະສານງານ ລະຫວາ່ງພາກສວ່ນຕາ່ງໆ ເພ່ືອການອະນລຸກັທະນ ີ 
7. ປບັປງຸຄວາມເຂ້ົາໃຈ ກຽ່ວກບັສະຖານະພາບ ຂອງທະນ ີ 

 
ແຜນດາໍເນນີງານດ ັງ່ກາ່ວໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນຂໍມ້ນູພ້ືນຖານໃນປດັຈບຸນັທາງດາ້ນສະຖານະ

ພາບ ແລະ ການອະນລຸກັທະນ ີໃນ ສປປ ລາວ. ໃນກອບຂອງເປ້ົາໝາຍ ແລະ ຈດຸປະສງົ ໄດມ້ ີ
19 ກດິຈະກາໍ ໂດຍກາໍນດົໃຫເ້ຫັນ ເຫດຜນົ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ການປະຕິບດັ. ບນັດາບລູິມະ

ສດິ ແມນ່ອງີໃສຊ່ະນດິທະນ ີ ແລະ ພ້ືນທ່ີໆສາໍຄນັ ໃນການອະນລຸກັທະນ.ີ ກອບເວລາ, ຕວົ
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ຊີບ້ອກ, ຜູຮ້ບັຜິດຊອບ ພອ້ມທງັການຄາດຄະເນ ງບົປະມານ ທ່ີຕອ້ງການ ໃນແຕລ່ະຈດຸປະສງົ 
ໄດມ້ກີານກາໍນດົໄວ ້(ເບິ່ ງຕາຕະລາງ 2).  

 ແຜນດາໍເນນີງານນີ ້ ໄດເ້ລ່ັງໃສກ່ານອະນລຸກັທະນຊີະນດິ ທ່ີມຄີວາມສາໍຄນັ ລະດບັໂລກ 
ໂດຍສະເພາະ ເນື່ອງຈາກພວກມນັມສີະຖານະພາບໃກຈ້ະສນູພນັທ່ີສດຸ ໃນໂລກ ເຊ່ັນ: ທະນແີກມ້

ຂາວຖີ່ນເໜອື (CR ເປັນຊະນດິທ່ີໃກຈ້ະສນູພນັທ່ີສດຸ ຕາມບນັຊແີດງຂອງ ອງົການ IUCN) 
ແລະ ທະນແີກມ້ດາໍ (CR ເປັນຊະນດິທ່ີໃກຈ້ະສນູພນັທ່ີສດຸ ຕາມບນັຊແີດງ ຂອງອງົການ 
IUCN). ພອ້ມທງັ ພ້ືນທ່ີບລິູມະສິດ ທ່ີຍງັມປີະຊາກອນທະນຫຼີາຍ ລວມມ ີປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດ 

ນ ໍາ້ກະດງິ, ນາກາຍ-ນ ໍາ້ເທີນ, ນ ໍາ້ແອດ-ພເູລີຍ, ພແູດນດນິ ແລະ ນ ໍາ້ກາ່ນ. ທະນແີກມ້ຂາວຖີ່ນ
ໃຕ ້ (EN ເປັນຊະນດິທ່ີໃກຈ້ະສນູພນັ ຕາມບນັຊແີດງຂອງ ອງົການ IUCN) ແລະ ທະນແີກມ້
ເຫືຼອງ ເປັນຊະນດິທ່ີນກັວທິະຍາສາດໄດໃ້ຫຊ້ື່ ວາ່ເປັນຊະນດິພນັໃໝ.່ ຍອ້ນເຫດຜນົວາ່ທງັສອງ
ຊະນດິນີ ້ໄດມ້ປີະຊາກອນຢູລ່າວທ່ີມຄີວາມສາໍຄນັ ໃນລະດບັໂລກ ດ ັງ່ນ ັນ້ແຜນດາໍເນນີງານນີ ້ຈຶ່ງ
ໄດເ້ອົາໃຈໃສເ່ຊ່ັນກນັ. ພ້ືນທ່ີໆມທີະນສີອງຊະນດິນີ ້ ແມນ່ຢຢູເ່ຂດພາກກາງລງົໄປ ເຊ່ັນ: ປາ່
ສະຫງວນແຫງ່ຊາດ ນ ໍາ້ກະດງິ, ພຫີູນປນູ, ນາກາຍ-ນ ໍາ້ເທີນ, ຫີນໜາມໜ່ໍ, ເຊຊບັ, ເຊປຽນ 
ແລະ ດງົອາໍພາມ. ໃນນ ັນ້ ຍງັຕອ້ງໄດເ້ອົາໃຈໃສ ່ໃນການອະນລຸກັຊະນດິທະນ ີທ່ີມຄີວາມສາໍຄນັ 

ລະດບັຊາດ ເພ່ືອຮກັສາຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ຂອງທະນ ີໃນ ສປປ ລາວ ເຖງິວາ່ພວກມນັບ່ໍມຄີວາມ
ສາໍຄນັ ໃນລະດບັໂລກສງູກໍ່ຕາມ ເຊ່ັນ: ທະນມີຂືາວ (EN ເປັນ ຊະນດິທ່ີໃກຈ້ະສນູພນັ 
ຕາມບນັຊແີດງຂອງ ອງົການ IUCN) ຢູປ່າ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດ ນ ໍາ້ປຍຸ ແລະ ທະນມີງຸກດຸ (EN 

ເປັນ ຊະນດິທ່ີໃກຈ້ະສນູພນັ ຕາມບນັຊແີດງຂອງ ອງົການ IUCN) ຢູປ່າ່ສະຫງວນ ດງົຄນັທງຸ. 
ທະນທີງັສອງຊະນດິນີ ້ ແມນ່ມຄີວາມສຽ່ງສງູທ່ີສດຸຕ່ໍການສນູພນັ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ເປັນ

ຊະນດິທ່ີຮບີດວ່ນໃນການປກົປກັຮກັສາ. ທງັໝດົນ ັນ້, ເພ່ືອຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຟ້ືນຟປູະຊາກອນ 
ຂອງທະນນີ ັນ້ ມຄີວາມຈາໍເປັນຕອ້ງໄດມ້ກີານແກໄ້ຂບນັຫາການລາ່ ເຊິ່ ງເປັນໂຕຂບັເຄື່ ອນທ່ີເຮັດ
ໃຫກ້ານຫຸຼດລງົ ຂອງທະນທີກຸຊະນດິໃນ ສປປ ລາວ. ໜາ້ວຽກນີເ້ປັນບລິູມະສດິຫຼກັໃນການ

ປະຕບິດັ ເພ່ືອແກໄ້ຂ ໄພຂ ົ່ມຂູດ່ ັງ່ກາ່ວ.  
ກດິຈະກາໍ ການຈດັຕ ັງ້ຕ ົນ້ຕໍ ໃນພ້ືນທ່ີບລິຸມະສດິດ ັງ່ກາ່ວ ແມນ່ໃຫມ້ກີານກາໍນດົເຂດຫວງ

ຫາ້ມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງນ ໍາ້ໃຊຢ້່າງຈະແຈງ້ ໂດຍກວມເອົາຖີ່ນທ່ີຢູອ່າໄສຂອງທະນ,ີ ໃຫມ້ກີານ
ກວດກາລາດຕະເວນ ຢ່າງເປັນປກົກະຕ ິໂດຍສາ້ງໃຫມ້ກີນົໄກເຄື່ ອຂາ່ຍ ການໃຊມ້າດຕະການທ່ີມ ີ
ປະສດິ ທິພາບ ເພ່ືອສະກດັກ ັນ້ການຊື້-ຂາຍສດັປາ່ ໂດຍສະເພາະທະນ.ີ ພອ້ມນ ັນ້, ວຽກງານ
ການປກູຈດິສາໍນກຶ ແລະ ເຜີຍແຜລ່ະບຽບການ ກໍ່ມຄີວາມຈາໍເປັນ. ໃນນ ັນ້, ວຽກງານການສາໍ
ຫຼວດຂໍມ້ນູທະນ,ີ ການສກຶສາຄ ົນ້ຄວ້າ ເພ່ືອສະໜອງການວາງແຜນ ເພ່ືອປະຕບິດັການອະນລຸກັ 

ໄປພອ້ມກບັການກໍ່ສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ ຂອງພະນກັງານລາວ, ການສາ້ງໃຫມ້ຊີຽ່ວຊານ
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ລາວສະເພາະ ດາ້ນທະນ ີ ລວມທງັການເລ່ັງໃສກ່ານອະນລຸກັໃນພ້ືນທ່ີ ໂດຍການສະໜບັສະໜນູ
ຂອງຊຸມຊນົ. ພອ້ມນ ັນ້, ໃຫຄ້ວາມສາໍຄນັ ຕ່ໍການດາໍລງົຊວີດິຂອງຊາວບາ້ນ ແລະ ປະຕບິດັ ໂດຍ

ການປະສານງານກບັພາກສວ່ນຕາ່ງໆ. ທງັໝດົນ ັນ້, ຜນົສາໍເລັດການອະນລຸກັທະນ ີ ໃນສປປ 
ລາວ ແມນ່ຂືນ້ກບັການແກໄ້ຂບນັຫາໄພຂ ົ່ມຂູ ່ ແລະ ປະຕບິດັຢາ່ງຈງິຈງັ ໃນລະດບັທອ້ງຖີ່ນ 

ແລະ ພ້ືນທ່ີ. ການປະຕບິດັແຜນນີ ້ ຈາໍເປັນຕອ້ງໄດປ້ບັປງຸບນັຫາຂໍຄ້ງົຄາ້ງ ເປັນຕ ົນ້ ດາ້ນ
ພະນກັງານ, ງບົປະມານ ແລະ ຄວາມເຂ້ົາໃຈທ່ີຕາ່ງກນັ ຂອງບາງທາ່ນການນາໍ ຕ່ໍການອະນລຸກັ
ຊະນດິພນັ.  

ໃນພ້ືນທ່ີໃດ ມໂີຄງການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຢູ່ຄວນເອົາໃຈໃສຕ່ໍ່ຄວາມຕອ້ງການໃນການ ອະນ ຸ
ລກັທະນ ີ ໃນພ້ືນທ່ີໆຕນົ ຮບັຜິດຊອບ ເຊ່ັນ: ອງົການ WCS, ອງົການ WWF, ອງົການຄຸມ້ 
ຄອງ ແລະ ປກົປກັຮກັສາ ອາ່ງໂຕງ່ນ ໍາ້ເທີນ 2 ແລະ ໂຄງການພດັທະນາເຢຍລະມນັ 
(GIZ/KfW).  

ເຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ດ ີ ການປະຕິບດັແຜນນີຕ້ອ້ງໄດເ້ຊື່ ອມໂຍງລະຫວາ່ງ ກດິຈະກາໍການ
ອະນລຸກັ ແລະ ການພດັທະນາຕາ່ງໆ ຂອງບນັດາໂຄງການ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ອື່ນໆ ໃນ
ລະດບັຊາດກໍ່ຄທືອ້ງຖີ່ນ ຕາມຄວາມເໝາະສມົ. ໃຫມ້ກີານຮວ່ມມ ື ກບັພາກສວ່ນຕາ່ງໆ ເພ່ືອ

ປະຕບິດັແຜນດ ັງ່ກາ່ວ ເລ່ັງໃສໜ່າ້ວຽກ ບລູິມະສດິ ທ່ີໄດກ້າໍນດົຢູໃ່ນ ແຜນດາໍເນນີງານສະບບັນີ.້ 
ແຜນດ ັງ່ກາ່ວບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້ງແມນ່ພາກສວ່ນໃດໜ່ຶງ ເປັນຜູປ້ະຕບິດັທງັໝດົ ແຕທ່ກຸພາກສວ່ນທ່ີສນົ
ໃຈ ແລະ ມທີາ່ແຮງ ລວມທງັພາກສ່ວນເອກະຊນົທ່ີສນົໃຈພດັທະນາການທອ່ງທຽ່ວ ທ່ີພວົພນັກບັ

ການອະນລຸກັທະນ.ີ  

ແຜນດາໍເນນີງານນີ ້ ໄດອ້ອກແບບທີ່ ກະທດັລດັ ແລະ ເພື່ ອເປ້ົາໝາຍການນາໍໃຊຂ້ອງ

ພະນກັງານທອ້ງຖີ່ນ ໂດຍບ່ໍໄດກ້າໍນດົຕວົຊີວ້ດັທ່ີແນນ່ອນ ທາງວທິະຍາສາດ ເນື່ອງຈາກວາ່ ຂໍມ້ນູ
ປະຊາກອນຂອງທະນຂີອງລາວ ໃນປດັຈບຸນັ ແມນ່ຍງັບ່ໍທນັສມົບນູ. ແຜນດາໍເນນີງານດ ັງ່ກາ່ວມ ີ
ອາຍ ຸ10 ປີ ນບັແຕປີ່ 2011 ຫາ 2020 ໂດຍໄດກ້າໍນດົເປັນ 2 ໄລຍະ ຄ ືໄລຍະ 5 ປີ. ງບົ 

ປະມານ ທ່ີສະເໜີທງັໝດົ ແມນ່ 3.07 ລາ້ນ ໂດລາສະຫະລດັ ໂດຍບ່ໍລວມງບົປະມານທ່ີ ອາດມ ີ
ການປະກອບສວ່ນ ຂອງຄູຮ່ວ່ມງານ ເພ່ືອການອະນລຸກັທະນ ີຢູ່ໃນລະດບັພ້ືນທ່ີ.  
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 1. ພາກສະເໜີ 
      1.1 ການປກົປກັຮກັສາທະນ ີແລະ ການສະໜບັສະໜນູການພດັທະນາແຫງ່ຊາດ   

ສປປ ລາວ ພວມມກີານພດັທະນາ ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຂອງປະເທດ ໂດຍອາໄສ

ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ເປັນທາ່ແຮງສງູ. ເນື່ອງຈາກການເພີ່ ມຂຶນ້ ຂອງພນົລະເມອືງ ແລະ 
ຄວາມຕອ້ງການ ທາງດາ້ນຕະຫຼາດ ຂອງຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ ້ ເຮັດໃຫມ້ກີານນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາ
ກອນເຫ່ົຼານ ັນ້ ເພ່ີມຂຶນ້ ໂດຍສະເພາະ ຈາໍພວກສດັປາ່ ທີ່ ມກັໃຊເ້ປັນອາຫານ ແລະ ນາໍມາປງຸ
ແຕງ່ເປັນຢາພ້ືນເມອືງ. ເປັນທ່ີສງັເກດເຫັນວາ່ ຄວາມປກົຫຸມ້ຂອງປາ່ ແລະ ຊບັພະຍາກອນປ່າ
ໄມທ່ີ້ເຄີຍອດຸມົສມົບນູ ໄດຫຸຼ້ດລງົຢາ່ງຫຼວງຫຼາຍ ນບັແຕຊຸ່ມປີ 1990 (MAP 2005). ເພ່ືອຕອບ
ຮບັກບັບນັຫາດ ັງ່ກາ່ວ ແລະ ປະຕບິດັພນັທະຂອງສນົທິສນັຍາສາກນົ ວາ່ດວ້ຍຊີວະນາໆພນັ ທ່ີ
ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານອະນລຸກັຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ຂອງພນັພືດ ແລະ ສດັປາ່ໄວ ້ ຈາໍເປັນຕອ້ງມແີຜນ

ຍດຸທະສາດ ແລະ ກນົໄກການອະນລຸກັທ່ີດ.ີ      
ສປປ ລາວ ຖວືາ່ ເປັນປະເທດທ່ີມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດາ້ນຈາໍນວນທະນ ີເຊິ່ ງມທີະນ ີ6 

ຊະນດິອາໄສຢູ ່ເປັນໜ່ຶງໃນປະເທດທີ່ ມທີະນຫຼີາຍທ່ີສດຸ ໃນໂລກ. ສປປ ລາວ ມຄີວາມສາໍຄນັໃນ

ການອະນລຸກັທະນ ີ ໃນຕະກນຸ ນມໍດັສະກດັ ໂດຍສະເພາະທະນແີກມ້ດາໍ ແລະ ທະນແີກມ້ຂາວ. 
ສປປ ລາວ ມບີດົບາດ ສາໍຄນັຕ່ໍການອະນລຸກັທະນຂີອງໂລກ ເພາະປະຊາກອນຂອງທະນ ີ

ໃນຕະກນຸນີ ້ແມນ່ຍງັອດຸມົສນົບນູຫຼາຍ ຖາ້ທຽບໃສປ່ະເທດອື່ ນໆທ່ີໃກຄ້ຽງ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ຈຶ່ງໄດມ້ກີານ
ລິເລ່ີມ ປຶກສາຫາລື ເພ່ືອສາ້ງແຜນດາໍເນນີງານອະນລຸກັທະນ ີ  ຂອງ ສປປ ລາວ ເພ່ືອເປັນ
ພ້ືນຖານ ໃນການອະນລຸກັທະນ ີຂອງລາວ ໃນໄລຍະຍາວ.    

ແຜນດາໍເນນີງານອະນລຸກັທະນ ີຂອງ ສປປ ລາວ ໄດມ້ກີານກະກຽມຂຶນ້ ໂດຍມວີໄິສທດັ 
ເພ່ືອອະນລຸກັປະຊາກອນ ແລະ ຖິ່ນທ່ີຢູອ່າໄສ ຂອງທະນ ີ ແຕລ່ະຊະນດິ, ດ ັງ່ນ ັນ້ ທະນຍີງັ 
ຄງົເປັນສວ່ນໜ່ຶງຂອງການດາໍລງົຊວີດິຂອງປະຊາຊນົຄນົລາວ ແລະມຜີນົປະໂຫຍດຕ່ໍສງັຄມົລາວ. 
  ທກຸໆຍຸດທະສາດແຫງ່ຊາດຂອງ ສປປ ລາວ (ເບີ່ ງຫວົຂໍ ້ 3.1) ແມນ່ຖຄືວາມສາໍຄນັໃນ
ການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດແບບຍນືຍງົ ເຊິ່ ງເປັນປດັໃຈຫຼກັໃນການປະຕບິດັ ໂດຍ
ສະເພາະຍດຸທະສາດການຫຼຸດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ການພດັທະນາແບບຍືນຍງົ. ພອ້ມດຽວ
ກນັນ ັນ້, ວຽກງານ ການອະນລຸກັຊວີະນາໆພນັ (CBD) ເປັນພນັທະໜ່ຶງຂອງລດັຖະບານລາວ ຕ່ໍ

ສາກນົ ທ່ີຈະຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັ ຕາມສນົທິສນັຍາຊວີະນາໆພນັ ເຊິ່ ງເປັນສນົທິສນັຍາແມ ່ຂອງວຽກ
ງານການອະນລຸກັທ ົ່ວໂລກ ໂດຍທກຸໆປະເທດຕອ້ງໄດຮ້ບັຮອງເອົາໄປຜນັຂະຫຍາຍ ໃຫເ້ປັນຮບູ
ປະທາໍ ໃນປະເທດຂອງຕນົ ເພື່ ອເປ້ົາໝາຍການປກົປກັຮກັສາຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ຂອງພນັພືດພນັ

ສດັ ແລະ ຮບັປະກນັໃຫມ້ກີນົໄກການນາໍໃຊທ່ີ້ຍນືຍງົ. ສະນ ັນ້, ການພດັທະນາແຜນດາໍເນນີງານ
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ອະນລຸກັທະນ ີ ກໍ່ແມນ່ສວ່ນໜ່ຶງທ່ີຕອບສະໜອງ ຕ່ໍບນັດາຍດຸທະສາດແຫງ່ຊາດ ໂດຍສະເພາະ 
ແຜນດາໍເນນີງານ ຊວີະນາໆພນັ ແຫງ່ຊາດ ແລະ ຕ່ໍກບັການຕກົລງົຂອງສາກນົ. ແຜນດາໍເນນີ

ງານສະບບັນີ ້ ໄດອ້ອກແບບກະທດັລດັ ແລະ ເພ່ືອເປ້ົາໝາຍການນາໍໃຊຂ້ອງພະນກັງານທອ້ງຖີ່ນ 
ໂດຍອງີຕາມຂໍມ້ນູເທ່ົາທ່ີມ ີຕ່ໍຄວາມຕອ້ງການໃນການອະນລຸກັທະນຢີາ່ງຮບີດວ່ນ.  

 

1.2 ຂ ັນ້ຕອນ ການພດັທະນາ ແຜນດາໍເນນີງານ ອະນລຸກັທະນ ີຂອງ ສປປ ລາວ 
ໂດຍອງີຕາມຜນົ ຂອງການທບົທວນສະຖານະພາບ ກຽ່ວກບັທະນ ີ ເບື້ອງຕ ົນ້ ໃນປີ 

2008 (Duckworth 2008) ເຊິ່ ງມຂໍີມ້ນູການບນັທຶກທະນ ີ ແລະ ໃຫກ້ານແນະນາໍກຽ່ວກບັ
ແນວທາງການອະນລຸກັທະນ ີ ໃນ ສປປ ລາວ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ໃນເດອືນ ພືດສະພາ 2010 ກອງ

ອະນລຸກັຊບັພະຍາກອນປາ່ໄມ ້ແລະ ອງົການ IUCN ເຊິ່ ງໃນນາມເຈົ້າພາບ ໄດມ້ກີານພດັທະນາ 
ເອກະສານ “ຮວ່ມໃຈ” ທ່ີສະແດງຂໍມ້ນູ ສະຖານະພາບ ແລະ ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການ ໃນການ
ອະນລຸກັທະນ ີ ເພ່ືອເປັນການປກູຈດິສາໍນກຶໃຫມ້ວນຊນົ. ເອກະສານ “ຮວ່ມໃຈ” ຈາໍນວນ 800 

ສະບບັໄດແ້ຈກຢາຍໄປທ ົ່ວທກຸແຂວງ ແລະ ບນັດາອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີສາໍຄນັ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈນັ. ພອ້ມທງັ ກະຕຸນ້ໃຫທ້ກຸພາກສວ່ນ ມສີວ່ນຮວ່ມໃນການສະໜອງຂໍມ້ນູ ແລະ ແນວຄວາມຄິດ 

ເພ່ືອພດັທະນາແຜນດາໍເນນີງານດ ັງ່ກາ່ວ. ໃນນ ັນ້, ໄດມ້ກີານລງົສາໍຫຼວດ, ໄດປື້ກສາຫາລືກບັ
ພາກສວ່ນຕາ່ງໆ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົ ລວມທງັອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງລດັໃນລະດບັທອ້ງຖີ່ນ 
ເມອືງ ແລະ ແຂວງ ເພ່ືອຊອກຫາຂໍມ້ນູ ໃໝຫຼ່າ້ສດຸ ກຽ່ວກບັສະຖານະພາບຂອງທະນ,ີ ການ

ກະຈາຍ, ໄພຂ ົ່ມຂູ ່ຕະຫຼອດຮອດ ຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການ ໃນການອະນລຸກັ
ທະນ ີໃນອະນາຄດົ. 

ການພດັທະນາແຜນດາໍເນນີງານອະນລຸກັທະນ ີ ໄດເ້ລ່ີມຈາກການຈດັຕ ັງ້ໃຫມ້ກີ ຸມ່ຄ ົນ້ຄວ້າ
ວຊິາການລາວ ໃນລະດບັຊາດ ໂດຍມສີະມາຊກິ ຈາກກມົປາ່ໄມ,້ ກມົກວດກາປ່າໄມ,້ ມະຫາ 
ວທິະຍາໄລ ແຫງ່ຊາດ ລວມທງັອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົ (ອງົການ IUCN, ອງົການ ອະນລຸກັສດັ 
ປາ່, ອງົການທາໍມະຊາດໂລກ ແລະ ອງົການຮກັສາ ພນັພືດ ແລະ ສດັປາ່ ສາກນົ). ໃນລະດບັ
ແຂວງ ແລະ ເມອືງ ແມນ່ໄດມ້ຜີູປ້ະສານງານ ການສະໜອງຂໍມ້ນູ ກຽ່ວກບັສະຖານະພາບ ຂອງ 

ທະນ ີ ຢູໃ່ນຂອບເຂດ ຂອງເຂົາເຈົາ້. ໃນວນັທີ 5 ເດອືນ ພືດສະພາ ປີ 2010 ກອງປະຊຸມ
ຂອງກຸມ່ຄ ົນ້ຄວ້າວຊິາການລາວ ລະດບັຊາດ ໄດຈ້ດັຂືນ້ ທ່ີກມົປ່າໄມ ້ ເພ່ືອກາໍນດົວໄິສທດັ, 
ແລກປ່ຽນຄາໍຄດິຄາໍເຫັນ ແລະ ຮາ່ງແຜນດາໍເນນີການ ອະນລຸກັທະນ ີຂອງ ສປປ ລາວ. ຈາກ

ນ ັນ້ ມກີອງປະຊຸມຄ ັງ້ທ່ີ 2 ໄດຈ້ດັຂຶນ້ ໃນເດອືນ ກລໍະກດົ ເພ່ືອລາຍງານຜນົການສາໍຫຼວດ 
ພາກສະໜາມ, ຮາ່ງແຜນດາໍເນນີງານອະນຸລກັທະນ,ີ ລະດມົແນວຄວາມຄດິ ໃນການກາໍນດົ ກດິ 

ຈະກາໍ ເພ່ືອແກໄ້ຂບນັຫາໄພຂ ົ່ມຂູຕ່ໍ່ທະນ ີແລະ ກອງປະຊຸມ ຄ ັງ້ທ່ີ 3  ໄດຈ້ດັຂຶນ້ ວນັທີ 28 
ໃນເດອືນ ກນັຍາ 2010 ເພ່ືອທບົທວນ ຮາ່ງແຜນດາໍເນນີງານ ອະນລຸກັທະນ,ີ ປບັປງຸບນັດາ 
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ຈດຸປະສງົ ຕາ່ງໆ, ວເິຄາະວໄິຈບນັຫາໄພຂ ົ່ມຂູ ່ຂອງແຕລ່ະຊະນດິທະນ ີແລະ ຢູໃ່ນແຕລ່ະເຂດ. 
ຮາ່ງສະບບັປບັປງຸ ຂອງແຜນດາໍເນນີງານດ ັ່ງກາ່ວ ໄດສ້ ົ່ງໃຫສ້ະມາຊກິ ຄະນະກຸມ່ຄ ົນ້ຄວ້າ ເພ່ືອ 

ທບົທວນຄນື ແລະ ໄດມ້ກີານປຶກສາຫາລືກນັ ໃນກ ຸມ່ຄະນະວຊິາການ ໃນເດອືນ ມງັກອນ ປີ 
2010 ກຽ່ວກບັ ດາ້ນງບົປະມານຕາ່ງໆ ແລະ ພາກ ສວ່ນຮບັຜິດຊອບ ໃນການປະຕບິດັ 

ແຜນດາໍເນນີ ການອະນລຸກັທະນ ີຂອງ ສປປ ລາວ. ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ຮາ່ງແຜນດາໍເນນີ 
ງານ ຄ ັງ້ສຸດທາ້ຍ ໄດຈ້ດັຂຶນ້ ໃນເດອືນ ກມຸພາ ປີ 2011.  

 

1.3 ເນືອ້ໃນຫຼກັຂອງແຜນການ  
ເນືອ້ໃນໂດຍລວມຂອງແຜນດາໍເນນີງານດ ັງ່ກາ່ວ ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນ ຂໍມ້ນູພ້ືນຖານ ໃນ

ປະຈບຸນັ ທາງດາ້ນສະຖານະພາບ ແລະ ການອະນລຸກັທະນ ີ ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ ງໄດມ້ລີາຍ
ລະອຽດຢູໃ່ນບດົລາຍງານການທບົທວນ ສະຖານະພາບ ປີ 2008, ແລະ ໄດໃ້ຫເ້ຫດຜນົ ແລະ 
ບນັຫາຄວາມຈາໍເປັນ, ຄວາມສາໍຄນັ ໃນການອະນລຸກັທະນ.ີ ແຜນດາໍເນນີງານດ ັງ່ກາ່ວ ໄດກ້າໍນດົ

ວໄິສທດັ, ຈດຸປະສງົ ແລະ ກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ ໂດຍມກີອບເວລາ ແລະ ຜູຮ້ບັຜິດຊອບ ພອ້ມທງັ
ການຄາດຄະເນ ງບົປະມານທ່ີຕອ້ງການ ໃນແຕລ່ະຈດຸປະສງົ ແລະ ກດິຈະກາໍເຫ່ົຼານ ັນ້. ເຖງິຢ່າງ

ໃດກໍ່ຕາມ ການປະຕິບດັແຜນນີຕ້ອ້ງໄດເ້ຊື່ ອມໂຍງ ກບັກດິຈະກາໍການອະນລຸກັ ແລະ ພດັທະນາ
ຕາ່ງໆ ຂອງບນັດາໂຄງການ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ອື່ ນໆ ໃນລະດບັຊາດກໍ່ຄທືອ້ງຖີ່ນ ເພື່ ອຮບັ 
ປະກນັວາ່ ການອະນລຸກັທະນ ີ ໄດມ້ກີານປະສານສມົທບົຢາ່ງທ ົ່ວເຖງີບນົພ້ືນຖານຂອງແຜນດາໍ

ເນນີງານນີເ້ປັນຫຼກັ. ນີໝ້າຍຄວາມວາ່ ແຜນດ ັງ່ກາ່ວ ບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້ງແມນ່ ພາກສວ່ນໃດໜ່ຶງເປັນ
ຜູປ້ະຕິບດັທງັໝດົ ແຕທ່ກຸພາກສວ່ນທ່ີສນົໃຈ ແລະ ມທີາ່ແຮງດາ້ນຄວາມສາມາດ  ລວມທງັພາກ 
ສວ່ນເອກະຊນົນຜູທ່ີ້ສນົໃຈ ໃນການພດັທະນາການທອ່ງທຽ່ວ ທ່ີພວົພນັກບັການອະນລຸກັທະນ ີຫືຼ 
ໃນເຂດທ່ີມທີະນ ີເປັນຕ ົນ້.  

ແຜນດາໍເນນີງານ ອະນລຸກັທະນ ີ ມໄີລຍະອາຍ ຸ 10 ປີ ນບັແຕປີ່ 2011 ຫາ 2020 
ໂດຍໄດກ້າໍນດົເປັນ 2 ໄລຍະ ຄ:ື (2011-2015 ແລະ 2016-2020). ເຊິ່ ງປະກອບມ ີ4 ພາກ, 
7 ຈດຸປະສງົ ແລະ 19 ກດິຈະກາໍ ຄ:ື ພາກທີ 1. ພາກສະເໜີ, ພາກທີ 2. ສະຖານະພາບ 

ແລະ ການອະນລຸກັທະນ ີ ໃນ ສປປ ລາວ, ພາກທີ 3. ແຜນດາໍເນນີງານ ອະນລຸກັທະນ ີ ໃນ 
ສປປ ລາວ ແລະ ພາກທີ 4. ການປະຕິບດັແຜນດາໍເນນີງານ. ເພ່ືອປະຕບິດັແຜນນີ ້ຕອ້ງການ
ງບົປະມານ ທງັໝດົ ສາໍລບັ 10 ປີ ແມນ່ 3.07 ລາ້ນ ໂດລາສະຫະລດັ ປະຕບິດັຢູ ່ທງັລະດບັ

ຊາດ ແລະ ພ້ືນທ່ີໂຄງການຈດຸສມຸຂອງການອະນລຸກັ ທະນ.ີ 
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2. ສະຖານະພາບ ແລະ ການອະນລຸກັທະນ ີໃນ ສປປ ລາວ  
ບດົລາຍງານທບົທວນສະຖານະພາບຂອງທະນເີບືອ້ງຕ ົນ້ ປີ 2008 (Duckworth, 

2008) ເປັນແຫງ່ຂໍມ້ນູພ້ືນຖານສາໍຄນັ ທ່ີໄດນ້າໍໃຊອ້າ້ງອີງໃນການກາໍນດົ ຂອບເຂດບລິຸມະສດິ 

ແລະ ສາ້ງຜນປະຕິບດັການອະນລຸກັທະນ ີ ໃນ ສປປ ລາວ. ບນັດາຂໍສ້ະຫຸຼບ ແລະ ຂໍສ້ະເໜີ 
ແນະຕາ່ງໆ ສວ່ນໃຫຍຢູ່ໃ່ນບດົລາຍງານ ສະບບັດ ັງ່ກາ່ວ ກຍໍງັເຫັນວາ່ມຄີວາມສອດຄອ່ງກບັ 
ສະພາບຕວົຈງິ. ສາໍລບັເຫດການໃນເມ ື່ອບ່ໍດນົມານີກ້ໍ່ຄືວາ່ ການໃສຊ່ື່ ຊະນດິ ທ່ີອາ້ງອີງເຖງິ 
Nomascus sp. Incertae sedis (ໝາຍເຖງິ ການໃສຊ່ື່ ການຈດັແບງ່ປະເພດທ່ີບ່ໍແນນ່ອນ) 
ແມນ່ມຊີື່ ຊະນດິໃໝທ່າງວທິະຍາສາດວາ່ Nomascus annamensis ແລະ ຈາໍນວນປະຊາກອນ 
ຂອງທະນ ີ ຊະນດິນີ ້ ມລີາຍງານວາ່ພບົເຫັນໃນຫຼາຍໆເຂດ ທ່ີຢ ັງ້ຢືນຈາກການວໄິຈ ທາງດາ້ນ 
ກາໍມະພນັ mtDNA ແລະ ສຽງຮອ້ງ (Thinh et al. 2010a), ແຕທ່ງັໝດົ ກບ່ໍໍໄດປ່້ຽນ 

ຂໍສ້ະເໜີແນະ ແລະ ຂອບເຂດບລິູມະສດິໂດຍລວມ ດ ັງ່ທີ່ ໄດກ້າໍດຢູບ່ດົລາຍງານ ເບ້ືອງຕ ົນ້. 
ນອກຈາກນ ັນ້ ໄດປ້ະກບມຂໍີມ້ນູເຂ້ົາເພ່ີມຕື່ ມ ຈາກການສາໍຫຼວດ ທະນຕີະກນຸ ໄຮໂລເບດ 
(Hylobates) 2 ຊະນດິ ໃນປີ 2009 ແລະ 2010 ແຕບ່າງຂໍມ້ນູຍງັບ່ໍທນັພຽງພໍ. 

ບດົລາຍງານສະຖານະພາບທະນເີບືອ້ງຕ ົນ້ ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນຢ່າງຈະແຈງ້ວາ່ ສປປ 
ລາວ ແມນ່ມຄີວາມສາໍຄນັດາ້ນການອະນຸລກັສດັທະນ ີຢູໃ່ນລະດບັໂລກ ເພາະເປັນແຫງ່ໜ່ຶງທ່ີຍງັ 

ມຈີາໍນວນປະຊາກອນທະນ ີ ຫຼາຍກວາ່ໝູໃ່ນໂລກ ຂອງ 2 ຫືຼ 3 ຊະນດິ ໃນຈາໍນວນທງັໝດົ 6 
ຊະນດິທະນ ີ ທ່ີພບົຫນັໃນ ສປປ ລາວ. ໂດຍອີງຕາມ ລະບບົການຈດັແບງ່ ໃນປະຈບຸນັ ສປປ 
ລາວ ເປັນໜ່ຶງໃນປະເທດທ່ີມຄີວາມອດຸມົສມົບນູທາງດາ້ນຊະນດິພນັທະນ ີ ໃນໂລກ. ສິ່ ງທ່ີໂດດ 

ເດ່ັນທ່ີສດຸຄືມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍຊະນດິພນັ ທະນຫີວົຈ ຸສະກນຸ ນໍມດັສກດັ (Nomascus) ໃນ 7 
ຊະນດິຂອງ ສະກນຸນີ ້4 ຊະນດິ ແມນ່ມຢີູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ແຕລ່ະຊະນດິເຫ່ົຼານີ ້ທີ່ ມຢີູໃ່ນ ສປປ 
ລາວ ແມນ່ມປີະຊາກອນທ່ີສາໍຄນັລະດບັໂລກ. ທະນໃີນກຸມ່ຫວົຈກຸ (ນໍມດັສກດັ) ເປັນຈາໍພວກທ່ີ 
ຖກືໄພຂ ົ່ມຂູ ່ແລະ ໃກຈ້ະສນູພນັໃນໂລກ. ແຕເ່ຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມ ເພ່ືອເຮັດໃຫກ້ານອະນລຸກັທະນ ີ
ສມົບນູແບບ ໃນ ສປປ ລາວ ທະນ ີ2 ຊະນດິ ໃນຕະກນຸ ໄຮໂລເບດ ກຈໍະຕອ້ງໄດເ້ອົາໃຈໃສ ່
ເຊ່ັນດຽວກນັ ເພ່ືອປກົປກັຮກັສາບ່ໍໃຫມ້ນັສນູພນັໄປຈາກປະເທດ ເຖິງວາ່ປະຊາກອນຂອງທະນ ີ 2 
ຊະນດິນີ ້ຖາ້ທຽບໃສຄ່ວາມສາໍຄນັໃນລະດບັໂລກ ຕ ໍາ່ກວາ່ ທະນ ີ4 ຊະນດິທ່ີກາ່ວມານ ັນ້ກຕໍາມ.  

2.1 ນເິວດວທິະຍາ ແລະ ອປຸະນໄິສຂອງທະນ ີ

ທະນ ີ ແມນ່ຈດັໃນປະເພດລິງຂະໜາດນອ້ຍ ທ່ີອາໄສຢູຕ່າມຕ ົນ້ໄມ ້ ເຊິ່ ງພບົເຫັນໃນ ສະເພາະ 
ປາ່ເຂດຮອ້ນ ເປັນສດັທ່ີມສີະເໜໜ່າ້ຮກັ ແລະ ສວຍງາມ ມຮີບູຮາ່ງລກັສະນະໜາ້ຕາ ອປຸະນໄິສ 
ທ່ີສະແດງອອກຄາ້ຍຄືກບັມະນດຸ ແລະ ເປ່ັງສຽງຮອງທ່ີເປັນໜາ້ອອນຊອນໃນຍາມເຊ້ົາ. ພວກມນັ 

ເປັນສດັທ່ີບ່ໍເຄຍີສາ້ງຂໍຂ້ດັແຍງ່ໃດໆໃຫກ້ບັມະນດຸ ບໍ່ ວາ່ຈະເປັນໄພຄກຸຄາມທາງດາ້ນ ຮາ່ງກາຍ 
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ຫືຼ ຊີວດິການເປັນຢູຂ່ອງປະຊາຊນົ ຢາ່ງເຊ່ັນກລໍະນທ່ີີເກດີຂຶນ້ ໂດຍສດັບາງຊະນດິທ່ີມ ີ
ຄວາມສາໍຄນັດາ້ນການອະນລຸກັສງູ ແຕພ່ດັສາ້ງຜນົກະທບົທາງລບົຕ່ໍມະນດຸ ເຊ່ັນ: ເສອືໂຄງ່, 

ຊາ້ງ ແລະ ລິງ ບາງຊະນດິ. ດວ້ຍເຫດຜນົດ ັງ່ທ່ີກາ່ວມານີ ້ ທະນຈີ ິ່ງເຫັນວາ່ເປັນປະເພດສດັ 
ທ່ີມບີດົບາດສງູທ່ີເປັນຕວົແທນຂອງການອະນລຸກັຊວີະນາໆພນັ ເພາະເປັນຊະນດິທ່ີສາມາດດງຶດດູ 

ເອົາສຽງສະໜບັສະໜນູຈາກປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ຜູຮ້ວ່ມງານຈາກພາກສວ່ນຕາ່ງໆໄດດ້ກີວາ່ 
ສດັຊະນດິອື່ ນ. 

ທະນອີາໄສຢູຮ່ວ່ມກນັເປັນຝງູແບບຄອບຄວົນອ້ຍໆ ຊຶ່ ງປກົປະຕຈິະປະກອບມ ີ ພ່ໍ, ແມ ່

ແລະ ລກູນອ້ຍ 1 ໂຕ ຫືຼ ຫຼາຍກວາ່. ອດັຕາການເກດີຂອງທະນຂີອ້ນຂາ້ງຕ ໍາ່ ຖາ້ທຽບໃສ ່
ສດັລຽ້ງລກູດວ້ຍນ ໍາ້ນມົຊະນດິອື່ ນ ເຊິ່ ງສາມາດເກດີລກູ 1 ໂຕ ຕ່ໍຄ ັງ້ ແລະ ຊວ່ງໄລຍະການເກດີ 
ລກູແຕລ່ະຄ ັງ້ ແມນ່ຂອ້ນຂາ້ງດນົ (2-3 ປີ) ເພາະມນັໃຊຄ້ວາມພະຍາຍາມທງັໝດົ ໃນການດແູລ 
ລກູນອ້ຍຂອງມນັ. ນອກຈາກນ ັນ້ມນັຍງັເປັນສດັ ທ່ີຈະເລີນເຕບີໂຕເຂ້ົາສູໄ່ວປະສມົພນັຊາ້, ໂຕແມ ່
ມອີາຍເຸຖງິ 7 ປີ ແລະ ໂຕຜູກ້ຍໍິ່ ງສາມາດໃຫກ້ານປະສມົພນັຊາ້ກວາ່. ຍອ້ນອດັຕາການເກດີຕ ໍາ່ຄ ື
ເຊ່ັນນີ ້ທະນຈີ ິ່ງເປັນສດັທ່ີມຄີວາມອອ່ນໄຫວສງູ ຕ່ໍໄພຄກຸຄາມຈາກການລາ່. 

ທະນທີກຸໆຊະນດິ ເພດຜູ ້ແລະ ເພດແມ ່ມສີແີຕກຕາ່ງກນັຢາ່ງຈະແຈງ້ ສາມາດຈາໍແນກ 

ເພດໄດຢ້າ່ງບ່ໍພິດພາດ. ແຕຂ່ນົປກົຫຸມ້ຂອງທະນມີກີານປ່ຽນສ ີ ໃນເວລາທ່ີມນັເຕີມໂຕເຕັມໄວ 
ສາມາດຈາໍແນກຄວາມແຕກຕາ່ງຂອງທະນ ີ ທ່ີຢູ່ໃນໄວອອ່ນ ແລະ ໄວໜຸມ່ ແຕວ່າ່ການຈາໍແນກ 
ເພດຜູ ້ ແລະ ເພດແມ ່ ໂດຍອງີໃສສ່ຂີນົໃນໄວອອ່ນນ ັນ້  ແມນ່ເປັນໄປໄດຍ້າກ. ທະນຫີວົຈກຸ 

ຕາມປກົກະຕແິລວ້ເກດີມາມຂີນົເປັນສີເຫືຼອງອອ່ນຈາງໆ ແລະ ປຽ່ນເປັນສດີາໍຕອນອາຍຂຸອງມນັ 
ໄດ ້ 1 ປີ, ສາໍລບັໂຕແມສ່ວ່ນຫຼາຍປ່ຽນສກີບັຄືມາເປັນສີເຫືຼອງ. ທະນຫີວົຈກຸ ໂຕຜູ ້ຮກັສາສດີາໍ 

ໄວຕ້ະຫຼວດ ແລະ ໂຕຜູຂ້ອງແຕລ່ະຊະນດິ ສາມາດຈາໍແນກຄວາມແຕກຕາ່ງກນັໂດຍ ສ ີ ແລະ 
ຮບູຮາ່ງຂອງຂນົແກມ້. ສາໍລບັທະນມີງົກດຸ ໂຕໄວໜຸມ່ມສີີຈາງໆຄກືບັໂຕແມ ່ ທ່ີເຕບີໂຕເຕັມໄວ, 
ດ ັງ່ນ ັນ້ ມແີຕໂ່ຕຜູທ່ີ້ປຽ່ນສີເປັນສີດາໍໃນໄວແກ.່ ທະນມີຂືາວ ມສີສີນັ 2 ຮບູແບບ ທງັສອງເພດ, 

ຖາ້ເປັນແບບສີເຂັມ້ ໃນທກຸໆໄວຈະເປັນສີດາໍ ແລະ ນ ໍາ້ຕານໄໝ ້ ແລະ ຖາ້ເປັນແບບລກັສະນະ 
ສຈີາງໆ ຂນົຈະເປັນສຂີາວຄີມ ຫືຼ ເຫຼືອງແກມຂາວ (Geissmann 1995; Groves 2001; 
Mootnick 2006). ການວາດພາບ ສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມແຕກຕາ່ງຂອງທະນແີຕລ່ະຊະນດິ 
ແລະ ຮບູແບບຂອງສ ີທະນ ີໃນ ສປປ ລາວ ແມນ່ໃນຮບູທີ 1. 
 ທະນ ີ ເປັນສດັທ່ີຄອບຄອງອະນາເຂດ ຫືຼ ຫວ້ງແຫນພ້ືນທ່ີຫາກນິເປັນຂອງຕນົເອງ ແຕ ່
ຂະໜາດອະນາເຂດ ແມນ່ແຕກຕາ່ງກນັໄປຕາມປະເພດຖິ່ ນທ່ີຢູອ່າໄສ ແລະ ຄນຸນະພາບຂອງປາ່ 
ໄມ.້ ຕວົຢາ່ງ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫງ່ຊາດເຂົາໃຫຍ ່ ປະເທດໄທ ທະນມີຂືາວມອີະນາເຂດຫາ 

ກນິ ກວມເອົາ ເນືອ້ທ່ີ 40 ເຮັກຕາ (0.4 ກມ2) (Barlett, 2007), ສວ່ນວາ່ໃນເຂດລຽງຊານ 
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(Wuliangshan) ໃນແຂວງຢນູານ ສປ ຈນີ ທະນດີາໍ ມອີະນາເຂດຫາກນິກວມເອົາ 150 
ເຮັກຕາ (Fan Pengfei et al. 2009). ສາໍລບັ ສປປ ລາວຍງັບ່ໍໄດມ້ກີານສກຶສາເທ່ືອ. ໃນ 
ປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດນ ໍາ້ກະດງິ ມທີະນ ີ 29 ຝງູ ທ່ີຖກືບນັທຶກໃນຂອບເຂດເນືອ້ທ່ີ 127 ກມ2 
ຂອງພ້ືນທ່ີສາໍຫຼວດ (ຂໍມ້ນູ WCS, 2010). ອາດຈະບໍ່ທນັມເີຫດຜນົພຽງພໍ ທ່ີຈະຄດິໄລເ່ນືອ້ທ່ີ 

ອະນາເຂດຂອງກຸມ່ ຕາມຂໍມ້ນູດ ັງ່ກາ່ວ ແຕໂ່ດຍລວມແລວ້ຄວາມໜາແໜນ້ໃນລະດບັນີສ້ະແດງ 
ໃຫເ້ຫັນວາ່ປະຊາກອນຂອງທະນ ີຢູໃ່ນຈາໍນວນຕ ໍາ່ກວາ່ຄວາມສາມາດຂອງພື້ນທ່ີໆຮອງຮບັໄດ ້ຊື່ ງ 
ທງັນີອ້າດຈະເປັນຜນົຈາກການຖກືລາ່ຫຼາຍໃນອະດິດ, ສາໍລບັໃນເຂດນ ໍາ້ກາ່ນ ມກີານຄາດຄະເນ 

ຄວາມໜາແໜນ້ປະມານ 2.2 ຝງູ/1 ກມ2 (Geissmann, 2007). 
 ທະນອີາໄສກນິໝາກໄມ ້ແລະ ໃບໄມອ້ອ່ນ, ດອກໄມ ້ແລະ ບາງຄ ັງ້ກກໍນິແມງໄມ ້ແລະ 
ຊາກສດັອື່ ນ. ດວ້ຍລກັສະນະອປຸະນໄິສການກນິອາຫານ ທະນຈີ ິ່ງຊວ່ຍຮກັສາການທາໍໜາ້ທ່ີ ຂອງ 
ລະບບົນເິວດປາ່ເປັນຢາ່ງດໂີດຍຊວ່ຍກະຈາຍແກນ່ໝາກໄມ ້ ໄປທ ົ່ວໃນອະນາເຂດຫາກນິ ຂອງ 
ພວກມນັ. 
 ທະນອີາດມຄີວາມອອ່ນໄຫວ ຕ່ໍບາງສະພາບປາ່ໄມທ້ີ່ ເສື່ ອມໂຊມ. ພຽງແຕເ່ລືອກຕດັຕ ົນ້ 
ໄມຊ້ະນດິທ່ີມນັອາໄສກນິເປັນອາຫານ ກຈໍະເຮັດໃຫທ້ະນຂີະຫຍາຍອານາເຂດຂອງມນັກວາ້ງໄກ 

ອອກໄປ ເພ່ືອໃຫແ້ຫຼງ່ອາຫານພຽງພໍກບັຄວາມຕອ້ງການ. ທະນຕີອ້ງການ ຊ ັນ້ເຮອືນຍອດຂອງ 
ຕ ົນ້ໄມຕ້ບຶໜາຕດິຈອດກນັ ເພ່ືອສະດວກໃນການຫອ້ຍໂຫນເຄື່ ອນໄຫວໄປມາໄດຢ້າ່ງສະດວກຕາມ 
ປາ່ ໂດຍໃຊແ້ຂນທ່ີຍາວຫອ້ຍໂຫນຈບັໄປຕາມງາ່ໄມຕ້າ່ງໆ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ຖາ້ປ່າໄມຖ້ກືຕດັແຍກອອກ 

ຈາກກນັ ມນັກຈໍະເຮັດໃຫທ້ະນຝີງູອື່ ນໆ ບໍ່ ສາມາດເຂ້ົາມາຫາກນັໄດ ້ ເຊິ່ ງນາໍໄປສູກ່ານກດີກ ັນ້ 
ການແລກປ່ຽນທາງກາໍມະພນັ ຫືຼ ການປະສມົຂາ້ມສາຍພນັກບັປະຊາກອນອື່ ນໆ ຢູໃ່ນເຂດ 

ທອ້ງຖິ່ ນດ ັງ່ກາ່ວ. ເຖງິຢາ່ງໃດກດໍໄີດມ້ບີາງເອກະສານ ສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ ທະນບີາງຊະນດິ ຢູ ່
ບາງເຂດໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ ງພວກມນັສາມາດອາໄສຢູໃ່ນບາງເຂດ ທ່ີປາ່ໄມຊຸ້ດໂຊມ 
(Duckworth, 2008). 

 ທະນ ີທກຸໆຊະນດິມສີຽງຮອ້ງທ່ີໂດງ່ດງັ, ຊບັຊອ້ນ ແລະ ລະອຽດລະອໍ ໂດຍສວ່ນໃຫຍ ່
ແມນ່ເປັນສຽງອອນຊອນ ນິມ້ນວນ ແລະ ມສີະເໜຕ່ໍ່ກບັຜູຟ້ງັ. ສຽງຮອ້ງສວ່ນຫຼາຍແມນ່ໃນ 
ຍາມເຊ້ົາ ໂດຍໂຕຜູເ້ປັນຜູເ້ລ່ີມຕ ົນ້ ແລະ ໂຕແມເ່ປັນຜູປ້ະສານສຽງ ເຊິ່ ງມຄີວາມແຕກຕາ່ງຈາກ 
ສຽງໂຕຜູຢ້າ່ງຊດັເຈນ. ຕາມທາໍມະດາພວກມນັຈະຮອ້ງເກອືບທກຸໆມ ື ້ ແຕເ່ວລາ ແລະ ຄວາມຖີ່ 
ຂອງສຽງ ແມນ່ຂຶນ້ກບັສະພາບອາກາດໃນເຂດທອ້ງຖິ່ນນ ັນ້ໆ. ສຽງຮອ້ງມຄີວາມແຕກຕາ່ງກນັໄປ 
ຕາມແຕລ່ະຊະນດິ ຖາ້ວາ່ວເິຄາະລະອຽດ ກຈໍະຮູໄ້ດວ້າ່ເປັນຊະນດິໃດ. ໃນບາງກລໍະນທ່ີີຮູບ່ໍ້ 
ຊດັເຈນວາ່ເປັນທະນຊີະນດິໃດ ແມນ່ຕອ້ງໄດມ້ກີານສາໍຫຼວດໂດຍອາໄສສຽງຮອ້ງ. ການສາໍຫຼວດ 

ຕດິຕາມສຽງຮອ້ງຂອງທະນ ີນອກຈາກສາມາດຢັງ້ຢືນທ່ີຢູ່ຂອງທະນ ີມນັຍງັສາມາດນາໍໃຊປ້ະເມນີ 
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ແລະ ກວດກາຕດິຕາມປະຊາກອນຂອງທະນນີາໍອີກດວ້ຍ. ການສາໍຫຼວດໄດນ້າໍໃຊສ້ຽງຮອ້ງ 
ເພ່ືອປະເມນີຄວາມໜາແໜນ້ຂອງປະຊາກອນທະນ ີໂດຍປກົກະຕກິໃໍຊສ້ະຖານທີ່ ຟງັສຽງໃນຫຼາຍໆ 

ຈດຸ ເຊິ່ ງໃນແຕລ່ະຈດຸມທີີມງານຍອ່ຍ ບນັທຶກຂໍມ້ນູ ເວລາ, ສະຖານທ່ີ ແລະ ປະເພດສຽງຮອ້ງ 
ທ່ີໄດຍິ້ນ. ສວ່ນວາ່ຜນົກະທບົໃນທາງລບົຂອງສຽງຮອ້ງ ແມນ່ມນັສາມາດບ ົ່ງ ບອກເຖງິຕາໍແໜງ່ 

ບອ່ນທີ່ ທະນຢີູ່ ເຊິ່ງເຮັດໃຫມ້ຄີວາມສຽ່ງສງູຕ່ໍການຖກືລາ່ໄດງ້າ່ຍສ ົ່ງຜນົໃຫມ້ກີານລາ່ທະນ ີ ແລະ 
ເນັດໃຫພ້ວກມນັມຈີາໍນວນຫຸຼດລງົເລ້ືອຍໆ. 
  

ຮບູພາບ 1. ຮບູປະພນັຂອງທະນ ີແຕລ່ະຊະນດິໃນ ສປປ ລາວ. 
ຮບູປະພນັຂອງທະນ ີ ແຕລ່ະຊະນດິຂາ້ງລຸມ່ນີ ້ ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນຮບູຮາ່ງສສີນັ ແລະ ຄວາມ 
ແຕກຕາ່ງກນັ ລະຫວາ່ງ ເພດຜູ ້ແລະ ເພດແມ ່ໃນຊະນດິດຽວກນັ.  

 
ທະນແີກມ້ດາໍ (Nomascus concolor)  

ຖາ່ຍໂດຍ: ຊາວຈວົ / FFI 
 

ທະນແີກມ້ດາໍ ທ່ີຍງັນອ້ຍ  
ຖາ່ຍໂດຍ: ມອນຕ ີສເລ 
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ທະນແີກມ້ຂາວ ຖິ່ນເໜືອ (Nomascus leucogenys) ເພດແມ ່(ດາ້ນຂວາ) ພວມທํາຄວາມສະອາດ ໃຫເ້ພດຜູ ້
(ດາ້ນຊາ້ຍ). ຖາ່ຍໂດຍ: ເທີລີ ວິກເທັກເກ ີ
 

 
 

ທະນແີກມ້ຂາວຖິ່ນໃຕ ້(Nomascus siki)  
ຖາ່ຍໂດຍ: ທີໂລ ນາເດ/ີສວນສດັແຟງເຟີດ 
 

ເພດຜູທ່ີ້ຍງັໜຸມ່                 ເພດແມ ່      
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ທະນແີກມ້ໂຕນ່ຖິ່ນເໜືອ (Nomascus annamensis)  
ຖາ່ຍໂດຍ: ທີໂລ ນາເດ/ີສວນສດັແຟງເຟີດ  
 

ເພດຜູ ້                                 ເພດແມ ່

    
 

ທະນມີຂືາວ (Hylobates lar)  
ຖາ່ຍໂດຍ: ໄພວນັ ເພຍປະລດັ/IUCN 

ເພດຜູ ້      
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ທະນມີງົກດຸ (Hylobates pileatus)          
ຖາ່ຍໂດຍ: ວາລະຍດຸ ແກນຈນັ (ຮບູດາ້ນຊາ້ຍ) ແລະ ໂຈນ ບກັເກ (ຮບູດາ້ນຂວາ) 
 

ເພດຜູ ້                   ເພດແມ ່  

      
 

2.2 ສະຖານະພາບ ແລະ ການກະຈາຍຂອງທະນ ີ   

ການມຂໍີມ້ນູທ່ີຊດັເຈນທາງດາ້ນສະຖານະພາບ, ການກະຈາຍ ແລະ ໂດຍສະເພາະ ໄພຂ ົ່ມຂູຕ່ໍ່ກບັ 

ທະນ ີ ເຫັນວາ່ເປັນຈດຸສາໍຄນັຕ່ໍກບັການກະກຽມ ສາ້ງແຜນປະຕິບດັການອະນລຸກັທະນໃີນລະດບັ 
ຊາດ. ຂໍມ້ນູທງັໝດົກຽ່ວກບັທະນ ີໃນ ສປປ ລາວ ເກອືບວາ່ຄບົຖວ້ນດສີມົຄວນ ຢ◌່ໃູນບດົລາຍ 

ງານທບົທວນສະຖານະພາບທະນ ີ ປີ 2008 (Duckworth, 2008). ເຖງິແມນ່ວາ່ໃນ ບດົລາຍ 
ງານ ຍງັຂາດບາງຂໍມ້ນູ ທາງດາ້ນສະຖານະພາບຂອງທະນໃີນ ສປປ ລາວ ແຕກ່ພໍຽງພໍ ທ່ີຈະ 
ສາມາດກາໍນດົຂອບເຂດບລິຸມະສິດຂອງການດາໍເນນີການອະນລຸກັທະນແີຕລ່ະຊະນດິ ໃນປະຈບຸນັ. 

ຂໍມ້ນູຕາ່ງໆໃນນີ ້ແມນ່ສະຫຸຼບມາຈາກບດົລາຍງານສະບບັດ ັງ່ກາ່ວ ແລະ ບດົສະຫຸຼບ ສງັລວມໃນ 
ສະບບັປບັປງຸໃນປະຈບຸນັ (Hallam in press). 

ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດໜຶ່ ງທ່ີມທີະນຫຼີາຍຊະນດິ ໃນໂລກ ອງີຕາມລະບບົການ 
ຈດັແບງ່ໃນປະຈບຸນັ ແມນ່ມ ີ ທງັໝດົ 6 ຊະນດິ ອາໄສຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ ຄື: ທະນແີກມ້ດາໍ 
ຢູພ່າກ ຕາເວັນຕກົ (Nomascus concolor), ທະນແີກມ້ຂາວຖິ່ ນເໜືອ (N. leucogenys), 
ທະນແີກມ້ຂາວຖິ່ ນໃຕ ້ (N. siki), ຊະນດິທ່ີຄ ົນ້ພບົໃໝ ່ທະນແີກມ້ເຫລືອງ (N. annamensis) 
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(Thinh et al., 2010), ທະນມີຂືາວ (Hylobates lar) ແລະ ທະນມີງົກດຸ (H. pileatus). 
ສາໍລບັ ສອງ ຊະນດິທາໍອດິ ແມນ່ຖກືຈດັຢູໃ່ນບນັຊແີດງ ຊະນດິທ່ີຕກົຢູໄ່ພຂ ົ່ມຂູໃ່ກຈ້ະສນູພນັໃນ 

ລະດບັໂລກ ແລະ ຊະນດິອື່ ນໆ ແມນ່ຢູໃ່ນຂ ັນ້ສຽ່ງໄພໃກຈ້ະສນູພນັ (IUCN, 2010). ຊະນດິທ່ີ 
ຫາກໍ່ຄ ົນ້ພບົໃໝ ່ ເຊ່ັນ ທະນແີກມ້ເຫລືອງ (N. annamensis) ແມນ່ຍງັບ່ໍທນັໄດມ້ກີານປະເມນີ 
ສະຖານະພາບ. ໃນກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ ສດັນ ໍາ້ ແລະ ສດັປາ່ ຂອງ ສປປ ລາວ ເຊິ່ ງທະນທີກຸໆ 
ຊະນດິຈດັຢູ່ໃນປະເພດຫວງຫາ້ມ (Law (07/NA 24/12/2007) ແຕວ່າ່ການປະຕບິດັລະບຽບ 
ກດົໝາຍຂອງຜູກ້ະທາໍຜິດກບັສດັປະເພດນີຍ້ງັບ່ໍດເີທ່ົາທ່ີຄວນ ຖາ້ທຽບໃສສ່ດັລຽງລກູດວ້ຍນ ໍາ້ນມົທ່ີ 

ມຂີະໜາດໃຫຍກ່ວາ່ ເຊ່ັນ: ຊາ້ງ, ເສອືໂຄງ ແລະ ເມຍີ ເປັນຕ ົນ້. 
ທະນມີກີານກະຈາຍໄປທົ່ວ ສປປ ລາວ ມ ີ 2 ຊະນດິ ໄຮໂລເບດ (Hyobates) 

ແມນ່ພບົເຫັນໃນພາກຕາເວັນຕກົຂອງແມນ່ ໍາ້ຂອງ ແລະ ອກີ 4 ຊະນດິ ຂອງສະກນຸ ນໍມດັສະກດັ 
(Nomascus) ແມນ່ພບົເຫັນໃນທາງພາກຕາເວັນອອກ (ຮບູພາບ 2).  

 

2.2.1 ທະນມີຂືາວ (White-handed Gibbon Hylobates lar) 
ບນັຊແີດງ ຂອງອງົການ IUCN ເປັນຊະນດິທ່ີໃກຈ້ະສນູພນັ A2cd 
 

ທະນຊີະນດິນ ີ ແມນ່ພບົເຫັນຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕກົແມນ່ ໍາ້ຂອງ, ທາງພາກເໜອື ຂອງ ສປປ 
ລາວ ໃນເຂດປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດນ ໍາ້ປຍຸ ພຽງແຫງ່ດຽວ. ການສາໍຫຼວດໃນມໍ່ໆມານີ ້ ສະແດງ 

ໃຫເ້ຫັນວາ່ ທະນຊີະນດິນີ ້ ພບົເຫັນໃນປາ່ສະຫງວນ ແຕຍ່ອ້ນເນືອ້ທ່ີປາ່ສະຫວນໄດຖ້ກືຕດັແຍກ 
ໂດດດຽ່ວ ແລະ ກໍ່ມກີານລກັລອບເຮັດໃຫປ້ະຊາກອນ ຫລດຸລງົຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ (Phiapalath & 
Saysavanh, 2010). ຊາວບາ້ນ ໃນເຂດນີຍ້ງັລາຍງານວາ່ ທະນມີຂືາວຍງັມຢີູ່ນອກເຂດ 
ປາ່ສະຫງວນ ແຕອ່າດຈະມປີະຊາກອນໜອ້ຍ ເຊ່ັນ: ເຂດປາ່ຜະລິດພຜູາດາໍ ແລະ ພົນ້ເດ່ັນກວາ່ 
ໝູ ່ແມນ່ປະຊາກອນທ່ີອາໄສຢູ່ໃນເຂດ ບາ້ນ ສະປິ ແຂວງໄຊຍະບລີູ ທ່ີມກີານປກົປກັຮກັສາຕາມ 
ຄວາມເຊື່ອຖມືາແຕດ່ກຶດາໍບນັ. ເນື່ອງຈາກມສີະພາບພ້ືນທ່ີກະຈາຍນອ້ຍ ດ ັງ່ນ ັນ້ຈ ຶ່ງໄດເ້ອົາໃຈໃສ ່
ເພ່ືອວາ່ປະຊາກອນຂອງມນັ ຈະຍງັມເີພ່ືອໄວ ້ ໃນເຂດອື່ ນ. ສະຖານະພາບຂອງ ທະນມີຂືາວ 

ຈຶ່ງຈດັວາ່ເປັນຊະນດິທ່ີໃກຈ້ະສນູພນັທ່ີສດຸ ສາໍລບັ ສປປ ລາວ ແລະຕອ້ງການເອົາໃຈໃສເ່ປັນ 
ພິເສດ ເພ່ືອປກົປ້ອງພວກມນັບ່ໍໃຫສ້ນູພນັຈາກປະເທດ. 
 ທະນມີຂືາວ ມອີະນາເຂດການກະຈາຍກວາ້ງທ່ີສດຸ ນບັແຕເ່ຂດຊາຍແດນ ປະເທດ 

ມຽນມາ່ ຕິດກບັພາກໃຕ ້ ສປ ຈນີ ລາມມາຜາ່ນ ປະເທດໄທ ແລະ ລງົມາເຖງິແຫຼມປະເທດ 
ມາເລເຊຍ ແລະ ພາກເໜືອຂອງເກາະສມຸາດຕຣາ. ທະນຊີະນດິນີ ້ ແມນ່ສນູພນັໃນປະເທດຈນີ 

(Grueter et al., 2009). ປະຊາກອນຂອງທະນຊີະນດິ ຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ ແມນ່ມຄີວາມ 
ສາໍຄນັຕ ໍາ່ ຕ່ໍການອະນລຸກັຂອງໂລກ. 



ແຜນດາໍເນນີງານ ອະນລຸກັທະນ ີຂອງ ສປປ ລາວ 

ປີ 2011-2020 

 12 
 

ສາໍລບັຊະນດິ ທ່ີມຢີູລ່າວຄາດວາ່ ແມນ່ H. I. carpenter ທ່ີມອີະນາເຂດໃນ 
ພາກຕາເວັນອອກປະເທດມຽນມາ່ ແລະ ພາກຕາເວັນຕກົສຽ່ງເໜືອ ຂອງປະເທດໄທ (Groves, 
2001; Brandon Jones et al., 2004) ຊຶ່ ງເປັນບອ່ນທ່ີຖກືໄພຄກຸຄາມຈາກການລາ່ ແລະ 
ຖິ່ນທ່ີຢູອ່າໄສຖກືທາໍລາຍຈາໍກດັຮດັແຄບເຂ້ົາຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ. ມປີະຊາກອນຈາໍນວນໜ່ຶງ ໃນປະເທດ 
ໄທທ່ີຕດິກບັຊາຍແດນ ຂອງ ສປປ ລາວ (Gene Mesher and Mark E Grindley pers. 
com. 2010). 

 

ຮບູພາບ 2. ແຜນທ່ີການບນັທຶກທະນ ີໃນ ສປປ ລາວ (1990-2010) 
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ໝາຍເຫດ: ແຜນທ່ີນີ ້ ໄດສ້ະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການກະຈາຍຂອງທະນ ີ ໃນ 

ສປປ ລາວ ໂດຍລວມ ເຊິ່ ງບ່ໍໄດຢື້ນຢນັຄວາມຊດັເຈນ ຂອງແຕລ່ະຈດຸທ່ີໄດໝ້າຍໄວ.້ 
ຫືຼແຜນທ່ີນີກ້ໍ່ ບ່ໍໄດ ້ ສະທອ້ນເຖງິການ ກະຈາຍຂອງທະນຢີູ່ໃນແຕລ່ະພາກຂອງປະເທດ, ໂດຍທ ົ່ວ 

ໄປແລວ້ ເຖງິແມນ່ວາ່ ສະຖານະພາບຂອງທະນ ີ ແລະ ຊວີະນາໆພນັທາງພາກໃຕດ້ກີວາ່ 
ພາກເໜືອ. ຂໍມ້ນູ ການ ບນັທຶກຂອງທະນສີວ່ນຫຼາຍ ແມນ່ອີງໃສບ່ດົລາຍງານ ປີ 2008 
(Duckworth 2008) ແລະ ຂໍມ້ນູເພ່ີມເຕີມ ປີ 2010 (Phiapalath & Saisavanh 2010). 

ຂໍມ້ນູສວ່ນຫຼາຍ ແມນ່ການບນັທຶກຊະນດິ ຫຼາຍກວາ່ການຢັງ້ຢຶນຄືນ ໂດຍອງີຕາມ 
ການທບົທວນຄວາມເຂ້ົາໃຈ ກຽ່ວກບັການຈດັແບງ່ໃໝ ່ (Thinh et al. 2010). ສະນ ັນ້, 
ຂໍມ້ນູຂອງແຕລ່ະພ້ືນທ່ີ ແມນ່ໃຫອ້ີງໃສ ່ຂໍມ້ນູສະບບັຕ ົນ້ທ່ີໄດອ້າ້ງອີງ.  

 

2.2.2 ທະນມີງຸກດຸ (Pileated Gibbon Hylobates pileatus) 
ບນັຊແີດງ ຂອງອງົການ IUCN: ເປັນຊະນດິທ່ີໃກຈ້ະສນູພນັ Endangered A4cd 
 

ທະນມີງຸກດຸ ມອີະນາເຂດການກະຈາຍຢູທ່າງພາກໃຕຂ້ອງ ສປປ ລາວ ໃນເຂດພາກຕາເວັນຕກົ 

ແມນ່ ໍາ້ຂອງ ຊຶ່ ງເປັນເຂດພ້ືນທ່ີບ່ໍຖກືກາໍນດົເປັນປາ່ສະຫງວນ ທງັໆທ່ີມຄີນຸຄາ່ສງູທາງດາ້ນການ 
ອະນລຸກັ (Berkmller & Vilawong 1996, Timmins & Vongkhamheng 1996b, 
Round 1998, Wolstencroft 1998). ທະນຊີະນດິນີອ້າໄສຢູໃ່ນເຂດປາ່ສະຫງວນດງົຄນັທງຸ 

ຊຶ່ ງການ ສາໍຫຼວດໃນມໍ່ໆນີ ້ໄດບ້ນັທຶກສຽງຮອ້ງໃນ 2 ຈດຸ ແລະ ການລາຍງານຂອງຊາວບາ້ນວາ່ 
ມໃີນ 5 ເຂດອື່ນໆອກີ (Phiapalath & Saysavanh, 2010). ເຂດພ້ືນທ່ີປາ່ທ່ີມນັອາໄສຢູ່ນ ັນ້ 

ກວມ ເອົາປາ່ສະຫງວນ ດງົຄນັທງຸ (ປາ່ສະຫງວນແຂວງ) ແລະ ປາ່ຜະລິດແຫງ່ຊາດ. 
ສວ່ນໜ່ຶງຂອງ ເຂດດງົຄນັທງຸ ທ່ີເປັນປາ່ຕາມລຽບຊາຍແດນ ລາວ-ກາໍປູເຈຍ ທາງທິດໃຕ ້ແລະ 
ລາວ-ໄທ ທາງທິດຕາເວັນຕກົ ແມນ່ຈດັເປັນປາ່ປອ້ງກນັລະດບັຊາດ ທ່ີຄຸມ້ຄອງຈດັສນັໂດຍ 

ກອງທບັ. ປະຊາກອນຂອງທະນໃີນເຂດນີ ້ ຖວືາ່ຖກືຕດັແຍກຫາ່ງໄກຈາກກນັ ແລະ 
ຄາດຄະເນວາ່ມ ີ 2 ຫລື 3 ຝງູ ອາໄສຢູໃ່ນແຕລ່ະຈດຸ ຂອງ 7 ຈດຸທ່ີໄດມ້ກີານລາຍງານວາ່ 
ຍງັມທີະນຊີະນດິນີຢູ້ ່ໃນ ປາ່ສະຫງວນດ ັງ່ກວາ່. 

ຄວາມສາໍຄນັທາງດາ້ນການອະນລຸກັ ໃນລະດບັສາກນົ ຂອງປະຊາກອນທະນ ີຊະນດິນີທ່ີ້ 
ມ ີ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແມນ່ບ່ໍສູງເທ່ົາໃດ ເພາະມປີະຊາກອນໜອ້ຍຫຼາຍ ຖາ້ທຽບໃສ ່ ຈາໍນວນ 
ປະຊາກອນຂອງມນັ ທ່ີມຢີູ ່ ປະເທດກາໍປູເຈຍ ແລະ ໄທ (Phoonjampa & Brockelman 
(2008: 604). ແຕສ່າໍລບັພາຍໃນຂອງ ສປປ ລາວ ຈດັວາ່ເປັນຊະນດິໃກຈ້ະສນູ ພນັ ແລະ 
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ທ່ີມຄີວາມສາໍຄນັສງູທາງດາ້ນການອະນລຸກັ ເພາະມພີຽງພ້ືນທ່ີດຽວ ຂອງ ສປປ ລາວ. ປະຈບຸນັ 
ຍງັບ່ໍທນັມວີຽກງານອະນລຸກັທະນຊີະນດິນີ ້ຢ່າງຈງິຈງັ ໃນ ສປປ ລາວ. 

 

2.2.3 ທະນແີກມ້ດາໍ (Western Black Crested Gibbon Nomascus concolor) 

ບນັຊແີດງ ຂອງ ອງົການ IUCN: ເປັນຊະນດິທ່ີ ໃກຈ້ະສນູພນັທີ່ ສດຸ Critically Endangered 
A2cd 
 

ທະນແີກມ້ດາໍ ຫືຼ ທະນຫີວົຈກຸດາໍ ແມນ່ພບົຢູໃ່ນ 2 ເຂດ ຂອງ ສປປ ລາວ ເຊ່ັນ: ປາ່ສະຫງວນ 
ແຫງ່ຊາດນ ໍາ້ຫາ້ ແລະ ປ່າສະຫງວນແຫງ່ຊາດນ ໍາ້ກາ່ນຢູ່ພາກຕາເວັນຕກົສຽ່ງເໜືອຂອງປະເທດ. 

ປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດນ ໍາ້ຫາ້ໄດປ້ະສບົກບັບນັຫາປ່າໄມ ້ ຖກືທາໍລາຍຊຸດໂຊມລງົ ແລະ ເນືອ້ທ່ີ 
ປາ່ຖກືຕດັແຍກ ສ ົ່ງຜນົເຮັດໃຫແ້ນວຄວາມຄດິການທອ່ງທຽ່ວທ່ີເຊື່ອມໂຍງກບັການອະນຸລກັທະນ ີ
ໃນພ້ືນທ່ີເປັນໄປບ່ໍໄດ ້ບວກກບັຄວາມສາມາດ ໃນການຄຸມ້ຄອງຈດັສນັປາ່ສະຫງວນຍງັຕ ໍາ່ ດ ັງ່ນ ັນ້ 

ທະນຊີະນດິນີ ້ຈິ່ ງຖກືພິຈາລະນາວາ່ໃກຈ້ະສນູພນັ ໃນເຂດທອ້ງຖິ່ ນດ ັງ່ກາ່ວ (Brown, 2009). 
 ໃນ ສປປ ລາວ, ປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດນ ໍາ້ກາ່ນ ເປັນພຽງແຫງ່ດຽວທ່ີຄາດວາ່ຍງັມ ີ

ຈາໍນວນປະຊາກອນ ທະນຊີະນດິນີ ້ຂອ້ນຂາ້ງຫຼາຍ ແລະ ຢູ່ໃນລະດບັທ່ີສາມາດອອກແມແ່ຜພ່ນັ 
ໄດຕ່ໍ້ໄປ ຊຶ່ ງປະຈບຸນັເປັນທ່ີໄດຮ້ບັຄວາມສນົໃຈ ຂອງໂຄງການທ່ອງທຽ່ວທາໍມະຊາດໃນເຂດທອ້ງ 
ຖິ່ນ ແລະ ສາມາດປກົປກັຮກັສາທະນໄີດ ້9-14 ຝງູ ຢູໃ່ນຕອນໃຕຂ້ອງປາ່ສະຫງວນ. ລາຍຮບັທ່ີ 

ໄດຈ້າກການກະຈາຍຂອງທະນໃີນເຂດປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດ ນ ໍາ້ກາ່ນ ແມນ່ຍງັບໍ່ ທນັຈະແຈງ້ດ ີ
ແລະ ປະກດົວາ່ມກີານລາ່ດວ້ຍປືນ ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫຈ້າໍນວນທະນຫີລຸດນອ້ຍຖອ້ຍລງົຄ ື
ກບັສດັປ່າຊະນດິອື່ ນໆ (Robichaud et al. 2010) ຊຶ່ ງຖວາ່ຍງັເປັນໄພຄກຸຄາມຢ່າງຮາ້ຍແຮງ. 
ຄວາມກດົດນັຂອງການລາ່ເຫັນວາ່ມທີາ່ອຽ່ງສງູຂຶນ້ຕື່ ມ ພາຍຫລງັມກີານກໍ່ສາ້ງທາງເລກ 3 (ໂດຍ 
ທຶນຈາກທະນາຄານພດັທະນາອາຊີ) ຜາ່ນທາງໃຕຂ້ອງປາ່ສະຫງວນສູປ່ະເທດ ສປ ຈນີ. 

ສາໍລບັໃນເຂດພ້ືນທ່ີບໍລິເວນພາກກາງ ແລະ ພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນຂະນະນີ ້
ແມນ່ ຍງັບ່ໍທນັຮູ ້ດ ັງ່ນ ັນ້ ອາດຈະເປັນໄປໄດ ້ວາ່ຈະມທີະນຊີະນດິນີໃ້ນເຂດອື່ ນໆ ແຕຍ່ອ້ນວາ່ມ ີ

ແຫງ່ດຽວ ໃນ ສປປ ລາວ ທ່ີຍງັມປີະຊາກອນສາມາດຂະຫຍາຍແຜພ່ນັ. ທະນຊີະນດິນີຈ້ ິ່ງຈດັວາ່ 
ຖກືໄພຄກຸຄາມສງູ ແລະ ສຽ່ງຕ່ໍການສນູພນັສງູ ໃນລະດບັຊາດ. 

ສາໍລບັການກະຈາຍພນັຂອງມນັ ໃນແຫງ່ອື່ ນໆ ໃນໂລກ ແມນ່ຢູບ່າງເຂດ ໃນແຂວງ 

ຢນູານ ປະເທດຈນີ ແລະ ສາຍພຫູວງລຽນ ພາກເໜືອຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ. ປະຊາກອນສວ່ນ 
ໃຫຍ ່ຂອງໂລກສາໍລບັທະນຊີະນດິນີ ້ແມນ່ຢູ່ແຂວງ ຢນູານ ຊຶ່ ງຄາດຄະເນວາ່ຈາໍນວນປະຊາກອນ 

ມເີຖງິ 200 ກວາ່ຝງູ (FFI 2010) ສາໍລບັປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ ຄາດວາ່ຍງັມປີະຊາກອນທ່ີ 
ສາມາດຂະຫຍາຍພນັຕ່ໍໄປໄດ ້ແມນ່ມຢີູພ່ຽງແຫງ່ດຽວ (Le Trong Dat & Le Minh Phong 



ແຜນດາໍເນນີງານ ອະນລຸກັທະນ ີຂອງ ສປປ ລາວ 

ປີ 2011-2020 

 15
 

2010). ເນື່ອງຈາກວາ່ ຈາໍນວນປະຊາກອນ ຂອງມນັມຕີ ໍາ່ກວາ່ 2000 ໂຕ ໃນທ ົ່ວໂລກ 
ຈາໍນວນປະຊາກອນ ທະນຊີະນດິນີ ້ ໃນ ສປປ ລາວ ຈຶ່ງມຄີວາມໝາຍສາໍຄນັທາງດາ້ນການ 

ອະນລຸກັໃນລະດບັໂລກ. ສິ່ ງທີ່ ເປັນຈດຸພິເສດສາໍຄນັຢາ່ງໜ່ຶງ ປະຊາກອນທ່ີມຢູ່ີໃນ ສປປ ລາວ 
ເປັນຊະນດິທີ່ ຖກືຈດັແບງ່ ເປັນຊະນດິຍອ່ຍຕາ່ງຫາກ ມຊີື່ ວິທະຍາສາດວາ່ “N. concolor lu” 
ແລະ ພບັເຫັນໃນ ສປປ ລາວແຫງ່ດຽວ (Thinh 2010b). 

 

2.2.4 ທະນແີກມ້ຂາວຖິ່ນເໜືອ (Northern White-cheeked Crested Gibbon Nomascus) 
leucogenys 
ບນັຊແີດງ ຂອງອງົການ IUCN ເປັນຊະນດິທ່ີໃກຈ້ະສນູພນັທ່ີສດຸ Critically Endangered 

A2cd+3cd 
 

ທະນແີກມ້ຂາວຖິ່ ນເໜືອ ຄາດວາ່ມອີະນາເຂດການກະຈາຍ ແຕພ່າກຕາເວັນອອກສຽ່ງເໜືອຂອງ 
ສປປ ລາວ ເຖງິປ່າສະຫງວນແຫງ່ຊາດ ນ ໍາ້ກະດງິ (Thinh et al. 2010b). ໃນທົ່ວຂງົເຂດ 
ການກະຈາຍ ໄດກ້ວມເອົາປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດຫຼາຍແຫງ່ ທ່ີນອນໃນເຂດດ ັງ່ກາ່ວ ໃນນ ັນ້ 

ມປີາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດ ນ ໍາ້ແອດ-ພເູລີຍ ຊຶ່ ງອາດຈະເປັນພ້ືນທ່ີປາ່ຂອ້ນຂາ້ງກວາ້ງ ແລະ ປາ່ໄມ ້
ຍງັດພີອ້ມ ທງັມກີານຄຸມ້ອງຖິ່ ນທ່ີຢູ່ອາໄສໄດດ້ ີສາໍລບັທະນ.ີ ຖິ່ນງານກວດກາລາດຕະເວນໃນປາ່ 

ລາຍງານວາ່ ມ ີ 8-15 ຝງູ ພບົເຫັນຢູ່ໃນເຂດປາ່ສະຫງວນດ ັງ່ກາ່ວ (WCS Lao Program 
unpubl, 2010), ບາງພ້ືນທ່ີສວ່ນໜ່ຶງຂອງປ່າສະຫງວນ ແຕບ່ໍ່ໄດມ້ກີານປະເມນີປະຊາກອນຂອງ 
ພວກມນັ. ປ່າສະຫງວນແຫງ່ຊາດ ນ ໍາ້ກະດງິ ອາດແມນ່ອີກແຫງ່ໜ່ຶງ ທ່ີຍງັມປີະຊາກອນທະນ ີ
ຊະນດິນີອ້າໄສຢູ່. ປາ່ສະຫງວນທງັສອງແຫງ່ນີ ້ ຈດັວາ່ເປັນເຂດທ່ີທະນກີ ຸມ່ ນໍມດັສະກດັ ໄດຮ້ບັ 
ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ມກີານອະນລຸກັກາໍລງັດາໍເນນີຢູ ່ ໂດຍການສະໜບັສະໜນູທຶນ ແລະ 
ດາ້ນວຊິາການ ຈາກອງົການອະນລຸກັສດັປາ່ (WCS). 

ປະຊາກອນທະນແີກມ້ຂາວຖິ່ນເໜືອ ຄາດວາ່ອາດຈະຍງັມໃີນເຂດອື່ ນໆ ຄ:ື ປາ່ສະຫງວນ 
ແຫງ່ຊາດ ນ ໍາ້ຊາໍ, ປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດ ພແູດນດນິ ແລະ ປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດ ພເູຂົາ 

ຄວາຍ. ການສາໍຫຼວດເພື່ ອກາໍນດົການກະຈາຍຂອງທະນຂີອງທະນຊີະນດິນີຍ້ງັບໍ່ທນັໄດປ້ະຕບິດັ 
ຢາ່ງທ ົ່ວເຖິງ. ໂດຍອີງຕາມພ້ືນທ່ີປາ່ ແລະ ການເຂ້ົາປາ່ຂອງຊາວບາ້ນ ຄາດວາ່ອາດຍງັ ແຕບ່ໍ່ຄດິ 

ວາ່ມປີະຊາກອນທ່ີດກີວາ່ ຢູໃ່ນເຂດປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດ ທາງດາ້ນຂະໜາດປະຊາກອນ ແລະ 
ການອະນລຸກັ. ສະຖານທ່ີການກະຈາຍຂອງມນັແຜ່ລາມໄປເຖງິ ເຂດຕາເວັນຕກົສຽ່ງເໜືອ ແລະ 
ຍງັບ່ໍທນັຈະແຈງ້ວາ່ ມນັມຖີິ່ນອາໄສທີ່ ທບັຊອ້ນກບັທະນແີກມ້ດາໍ ຫືຼ ບ່ໍ. 

ການກະຈາຍຢູ່ປະເທດອື່ ນ ນອກຈາກ ສປປ ລາວ ກໍ່ມຢີູໃ່ນປະເທດ ສປ ຈນີ ແລະ ສສ 
ຫວຽດນາມ. ໃນປະເທດຫວຽດນາມ ທະນຊີະນດິນີ ້ພບົເຫັນຢູໃ່ນ ສອງ ຫືຼ ສາມ ເຂດໃນປາ່ຕິດ 
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ກບັຊາຍແດນລາວແຕບ່ໍ່ຮູວ້າ່ຈາໍນວນປະຊາກອນ ທ່ີມຢູ່ີນ ັນ້ສາມາດຂະຫຍາຍພນັໄດ ້ ຫືຼ ບ່ໍ. ຄາດ 
ຍງັມປີະຊາກອນທ່ີດ ີ ຍກົເວັນ້ ປາ່ສະຫງວນ ພມູດັ ແມນ່ຮູດ້ວີາ່ ມປີະຊາກອນທະນ ີ ທ່ີສາໍຄນັ 

(Rawson in press). ໃນ ສປ ຈນີ ໄດມ້ກີານສາໍຫວດພບົເຫັນທະນຊີະນດິນີ ້ ໃນເຂດ 
ສບິສອງພນັນາ ທ່ີ ແຂວງຢນູານ ຕດິກບັແຂວງຫຼວງນ ໍາ້ທາ (Fan Pengfei et al. 2009), 
ເຫັນວາ່ ມທີາ່ອຽ່ງທ່ີຈະສນູພນັໃນທາໍມະຊາດ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ສປປ ລາວ ຈິ່ງເຫັນວາ່ ເປັນສະຖານທ່ີ 
ແຫງ່ດຽວຂອງໂລກ ທ່ີຍງັມປີະຊາກອນທະນແີກມ້ຂາວຖິ່ນເໜືອຫຼາຍ ຫືຼ ມພີຽງປະເທດດຽວທ່ີມ ີ
ປະຊາກອນຂອງທະນຊີະນດິນີ ້ ມທ່ີສາມາດຂະຫຍາຍພນັໄດ.້ ນອກຈາກ ປາ່ສະຫງວນ ພມູດັ 

ເຊິ່ ງມປີະຊາກອນຂອງທະນທີີ່ ໃຫຍຢູ່ຕ່າມເຂດພ້ືນທ່ີຂາ້ມຜາ່ນຊາຍແດນ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ຈິ່ງພິຈາລະນາ 
ວາ່ປະເທດລາວ ແມນ່ມຄີວາມພ ົນ້ເດ່ັນ ໃນດາ້ນການອະນລຸກັທະນະີນດິນີ ້ໃນລະດບັໂລກ.  

 

2.2.5 ທະນແີກມ້ຂາວຖິ່ນໃຕ ້(Southern White-cheeked Gibbon Nomascus siki) 

ບນັຊແີດງ ຂອງອງົການ IUCN: ເປັນຊະນດິທ່ີໃກຈ້ະສນູພນັ Endangered A2cd 
 

ການກະຈາຍຂອງທະນຊີະນດິນີ ້ ກວມເອົາເຂດພາກເໜອືສດຸຂອງລາວ ແມນ່ຍງັບ່ໍທນັຮູແ້ນນ່ອນ 
ແຕໃ່ນເຂດຍອດນ ໍາ້ກະດງິ ທາງຕອນລຸມ່ ຄາດວາ່ເປັນເຂດທ່ີສາໍຄນັ ແລະ ແຜ່ລາມລງົໄປທາງ 

ພາກໃຕໃ້ນບາງເຂດ ຂອງແຂວງສະຫວນັນະເຂດ (Thinh et al. 2010b). ສາໍລບັ ປາ່ສະ 
ຫງວນແຫງ່ຊາດ ນ ໍາ້ກະດງິ ແມນ່ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນການເງນິ ແລະ ວຊິາການ 
ຈາກອງົການອະນລຸກັສດັ (WCS) ໂດຍຜາ່ນການຕກົລງົເຫັນດຂີອງລດັຖະບານ ສປປ ລາວ 
(IEWMP 2004) ແລະ ທຶນຮອນທ່ີມຢີູນ່ ີ ້ແມນ່ຄ ໍາ້ປະກນັເຖງິປີ 2020 ໂດຍການຈາ່ຍຊດົເຊີຍ 
ແກໄ້ຂຜນົກະທບົຈາກໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ (WCS 2009). ສາໍລບັໃນເຂດປາ່ສະຫງວນ ອື່ ນໆ 
ທ່ີນອນຢູ່ໃນອານາເຂດການກະຈາຍຂອງທະນຊີະນດິນີ ້ ທ່ີໄດຮ້ບັການປກົປກັຮກັສາ ແມນ່ປ່າ 
ສະຫງວນແຫງ່ຊາດ ພຫູີນປນູ ແລະ ປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດ ຫີນໜາມໜ່ໍ ຊຶ່ ງເປັນເຂດພ້ືນທ່ີໆ 

ເຂ້ົາເຖງິໄດຍ້າກ ເນື່ອງຈາກລກັສະນະພມູສນັຖານ ທ່ີສາມາດຊວ່ຍຫຸຼດຜອ່ນຄວາມກດົດນັໃນ 
ຕວົມນັເອງຈາກການລາ່ໃນລະດບັໃດໜຶ່ງ. ປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດ ນາກາຍ-ນ ໍາ້ເທີນ ແມນ່ມທຶີນ 
ຄ ໍາ້ປະກນັສາໍລບັວຽກງານການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ການອະນລຸກັ ເປັນຕວົຢາ່ງທ່ີດ ີ

ແຕຕ່ອ້ງມກີານຢືນຢນັຊະນດິພນັທະນ ີ ຢູ່ປາ່ສະຫງວນດ ັງ່ກາ່ວ. ການຄດິໄລອ່ດັຕາການຄອບຄອງ 
ພ້ືນທ່ີຂອງທະນຊີະນດິນີ ້ ໃນທ ົ່ວເຂດປາ່ສະຫງວນ ແມນ່ຂອ້ນຂາ້ງສງູກວາ່ (Smith 2008) 

ປາ່ສະຫງວນ ນ ໍາ້ກະດິງ (WCS unpublished Data 2010). ການສາໍຫຼວດທະນຊີະນດິນີ ້
ໃນເຂດປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດ ຫີນໜາມໜ່ໍ ສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ ອດັຕາການພບົເຫັນທະນຊີະນດິ 
ດ ັງ່ກາ່ວປະມານ 0.03 ຝງູ ຕ່ໍ 1 ກມ ທາງຍາ່ງສາໍຫຼວດແລະ ສະເລຍ່ຢູປ່ະມານ 3.8 ໂຕ ຕ່ໍ 
ຝງູ (Phiapalath 2009). 
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 ທະນຊີະນດິ ທ່ີມຢີູໃ່ນສປປ ລາວ ໃນຂະນະນີ ້ ຄາດວາ່ມຈີາໍນວນປະຊາກອນ ພົນ້ຂດີ 
ອນັຕະລາຍ ສງູກວາ່ທ່ີພບົເຫັນຢູ່ໃນ ສສ ຫວຽດນາມ ຊຶ່ງເປັນແຫງ່ດຽວກວມເອົາອະນາເຂດ 

ກະຈາຍຂອງທະນຊີະນດິນີໃ້ນໂລກ (Duckworth 2008). ດ ັງ່ນ ັນ້, ຄວາມສາໍຄນັຂອງ ການ 
ອະນລຸກັທະນຊີະນດິນີຈ້ ິ່ງຈດັວາ່ສງູໃນລະດບັໂລກ ແລະ ການສາ້ງໃຫພ້ື້ນທ່ີຂອງປະຊາກອນທະນ ີ

ຊະນດິນີຂ້ະຫຍາຍພນັຕ່ໍໄປ ຈິ່ງເປັນສິ່ ງສາໍຄນັທ່ີສດຸຕ່ໍການຄງົຕວົຂອງພວກມນັ ໃນໄລຍະຍາວ.  

2.2.6 ທະນແີກມ້ເຫລືອງ (Northern Buff-cheeked Crested Gibbon N. annamensis) 
ບນັຊແີດງ ອງອງົການ IUCN: ຍງັບ່ໍທນັໄດປ້ະເມນີ ແລະ ໃຫຊ້ື່ຢາ່ງເປັນທາງການ Not 

Evaluated 
 

ໃນ ສປປ ລາວ ຂອບເຂດການກະຈາຍ ຂອງທະນຊີະນດິນີ ້ ຈດຸເໜືດສດຸ ແລະ ໃຕສ້ດຸ 
ແມນ່ຍງັບ່ໍທນັຮູຈ້ະແຈງ້ ແຕຕ່ກົຢູໃ່ນເຂດແຂວງສະຫວນັນະເຂດ. ໂດຍລວມແລວ້ ທະນຊີະນດິນີ ້
ພບົເຫັນໃນພາກຕາເວັນແມນ່ ໍາ້ຂອງ ລງົໄປຫາຊາຍແດນ ລາວ-ກາໍປູເຈຍ ແລະ ປະກດົວາ່ຍງັມ ີ
ພ້ືນທ່ີປາ່ຂອ້ນຂາ້ງກວາ້ງຢູໃ່ນຂງົເຂດການກະຈາຍຂອງມນັ. ທງັໆທ່ີວາ່ ຈາໍນວນປະຊາກອນຂອງ 
ທະນຊີະນດິນີ ້ ມຈີາໍນວນຫລດຸລງົໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫງ່ຊາດ ເຊປຽນ, ເຂດສະເໜເີປັນ 

ປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດພາກໃຕ ້ ພພູຽງບໍລະເວນ, ປ່າສະຫງວນແຫງ່ຊາດ ດງົຫວົສາວ 
(Duckworth 2008) ປະຊາກອນທ່ີຍງັຫລງົເຫລືອ ໃນສປປ ລາວ ກໍ່ຍງັມຄີວາມສາໍຄນັ 
ທ່ີຍງັສາມາດຮບັປະກນັການຢູ່ລອດຂອງປະຊາກອນທະນຊີະນດິນີໄ້ວ.້ ເຂດທ່ີໄດຮ້ບັການປກົປກັ 

ຮກັສາຕາມທາໍມະຊາດ ຍອ້ນລກັສະນະຈດຸພິເສດ ຂອງພມູສນັຖານທ່ີເຂ້ົາເຖງິພ້ືນທ່ີໄດຍ້າກ ແມນ່ 
ປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດ ເຊຊບັ, ເຂດເປ້ີນພບໍູລະເວນ, ປາ່ຜະລິດ ນ ໍາ້ປາ ແລະ ບາງເຂດໃນ 

ປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດ ດງົອາໍພາມ. ແຫລງ່ທຶນສະໜບັສະໜນູ ການຄຸມ້ຄອງປາ່ສະຫງວນໃນ 
ເຂດດ ັງ່ກາ່ວນີ ້ ແມນ່ຍງັບ່ໍພຽງພໍ ຍກົເວັນ້ປ່າສະຫງວນແຫງ່ຊາດ ເຊປຽນ ເຊິ່ ງມທຶີນສວ່ນໃດ 
ສວ່ນໜ່ຶງ (WWF 2009). ແນວໃດກຕໍາມ, ໃນອະນາຄດົການຈດັແບງ່ຂອງທະນຊີະນດິນີ ້ ໃນ 

ສປປ ລາວ ແມນ່ຍງັບ່ໍມຄີວາມແນນ່ອນ. 
 ປະຊາກອນຂອງທະນຊີະນດິນີ ້ ແມນ່ປະຊາກອນທ່ີສາມາດ ຮບັປະກນັການແຜພ່ນັ ໄດດ້ ີ
ຫຼາຍກວາ່ ຢູ່ໃນ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ພ້ືນທ່ີອື່ນທົ່ວໃນໂລກ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ປະຊາກອນທະນ ີ
ແກມ້ຂາວຖິ່ນໃຕ ້ ທ່ີມຢີູ່ລາວຈິ່ງມຄີວາມສາໍຄນັ ແລະ ສາມາດສາ້ງເປັນພ້ືນຖານ ການອະນລຸກັ 
ພວກມນັທ່ີດ ີໃນລະດບັໂລກ ເພ່ືອເຮັດໃຫທ້ະນຊີະນດິນີຄ້ງົຢູ່ຢາ່ງຍາວນານ. 

2.3 ໄພຂ ົ່ມຂູຕ່ໍ່ທະນ ີ 

ການເຂ້ົາໃຈຈະແຈງ້ ເຖງິບນັຫາທ່ີເກດີກບັທະນ ີ ໃນແຕລ່ະເຂດທ່ີແຕກຕາ່ງກນັໃນທ ົ່ວປະເທດ 
ເຫນັວາ່ ເປັນສິ່ ງສາໍຄນັທ່ີສດຸໃນການວນງແຜນ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັການອະນລຸກັທະນ ີ ໃນ 
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ສປປ ລາວ. ພອ້ມກນັນ ັນ້ ກຍໍງັຈະຕອ້ງຮບັຮູສ້າເຫດຂອງບນັຫາ ແລະ ປະເດັນຕາ່ງໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ 
ກບັທະນແີຕລ່ະຊະນດິ ແລະ ສະຖານທ່ີສາໍຄນັຕາ່ງໆ ເພ່ືອເຮັດໃຫກ້ານສາ້ງແຜນປະຕບິດັ 

ເປັນໄປຕາມຍດຸະສາດ ເພ່ືອແກໄ້ຂບນັຫາໃຫຖ້ກືຕອ້ງ ແລະ ມປີະສິດທິຜນົດ.ີ 
 ການລາ່, ການທາໍລາຍ ແລະ ເຮັດໃຫຖ້ິ່ ນທ່ີຢູ່ອາໄສຊຸດໂຊມລງົ ແມນ່ມຜີນົກະທບົຢາ່ງ 

ໃຫຍຫຼ່ວງຕ່ໍປະຊາກອນສດັປາ່ໂດຍລວມ ໃນ ສປປ ລາວ. ຜນົກະທບົຈາກກດິຈະກາໍທ່ີກາ່ວ 
ມານ ັນ້ ເຫັນວາ່ເປັນອປຸະສກັກດີກ ັນ້ຕ່ໍການພດັທະນາເສດຖະກດິແບບຍືນຍງົ ໂດຍສະເພາະແມນ່ 
ປະຊາຊນົທ່ີອາໄສຕາມເຂດຊນົນະບດົ ຊຶ່ ງແບບວຖິກີານດາໍລງົຊວີດິ ສວ່ນໃຫຍເ່ພ່ິງພາອາໄສ 

ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດເປັນຫລກັ. ສາໍລບັທະນ ີ ກໍ່ມຜີນົກະທບົຄືກນັກບັສດັປາ່ຊະນດິອື່ ນໆ 
ທົ່ວໄປ, ດ ັງ່ນ ັນ້ ການວາງແຜນການອະນລຸກັທະນ ີ ຈິ່ງແນໃ່ສກ່ານແກໄ້ຂບນັຫາໄພຂ ົ່ມຂູຕ່າ່ງໆ 
ເຫລ່ົານ ັນ້ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັທະນ ີ ເພ່ືອໃຫເ້ກດີຜນົທາງບວກຕ່ໍການອະນລຸກັຢາ່ງມປີະສດິທິຜນົສງູ 
ແຕທ່ງັໝດົນ ັນ້ ກໍ່ສອດຄອ່ງກບັເນືອ້ໃນ ຈດຸປະສງົ ແລະ ເປ້ົາໝາຍລວມຂອງ ແຜນຍດຸທະສາດ 
ດາ້ນຊວີະນາໆພນັ ແລະ ແຜນຍດຸທະສາດການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ. ຜນົ 
ສາໍເລັດການອະນລຸກັທະນ ີ ໃນ ສປປ ລາວ ແມນ່ຂຶນ້ກບັການແກໄ້ຂບນັຫາໄພຂ ົ່ມຂູ ່ ໃຫຖ້ກືກບັ 
ສະຖານະການຂອງແຕລ່ະທອ້ງຖິ່ນໃຜລາວ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ບນັຫາໃນແຕລ່ະທອ້ງຖິ່ນ ຕອ້ງໄດມ້ກີານ 

ວເິຄາະຢ່າງລະອຽດ ແລະ ປະຕິບນັການແກໄ້ຂໃຫ້ເໝາະສມົເທ່ົາທ່ີຄວນ. ເຖງິຢ່າງໃດກຕໍາມ, 
ກຕໍອ້ງຮບັຮູເ້ຖງິ ຄວາມກຽ່ວພນັຂອງບນັຫາຕາ່ງໆທ່ີມຕ່ໍີທະນ ີ ເຊິ່ ງບ່ໍສາມາດແຍກອອກກນັໄດ ້
ໃນເວລາດາໍເນນີມາດຕະການແກໄ້ຂໃນທາງປະຕບິດັ. ນອກຈາກນີ ້ ບນັຫາພະນກັງານ ແລະ 

ງບົປະມານ ມຈີາໍກດັ, ຄວາມສນົໃຈຂອງຜູມ້ບີດົບາດໃນການຕດັສນິໃຈ (ຂ ັນ້ການນາໍ) ຕ່ໍການ 
ອະນລຸກັທະນຍີງັຕ ໍາ່ ທ່ີຈະຕອ້ງພິຈາລະນາຄນື ເພ່ືອສາ້ງໂອກາດເຮັດໃຫວ້ຽກງານນີກ້າ້ວໄປ ສູຜ່ນົ 

ສາໍເລັດການອະນລຸກັຊະນດິພນັ ໃນ ສປປ ລາວ ຢາ່ງມປີະສດິທິພາບ. 

2.3.1 ການລາ່ເນືອ້ 

ການລາ່ເນືອ້ ເປັນບນັຫາໄພຂ ົ່ມຂູຕ່ ົນ້ຕໍ ຕ່ໍກບັທະນ ີ ທກຸໆຊະນດິ ແລະ ໃນທກຸໆສະຖານທ່ີໆ 
ມທີະນ ີ ອາໄສຢູ ່ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ການລາ່ໂດຍນາໍໃຊອ້າວດຸ ເຊ່ັນ: ປືນ ແມນ່ເຫັນວາ່ 

ເປັນໄພຂ ົ່ມຂູ ່ ທ່ີຮາ້ຍແຮງ. ການລາ່ເນືອ້ກາຍເປັນບນັຫາໄພຂ ົ່ມຂູຕ່ໍ່ທະນ ີແມນ່ຮູກ້ນັດ ີ ໃນເກອືບ 
ທກຸແຫງ່ຫນົ ເຊ່ັນ: ເຂດປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດ ນ ໍາ້ຫາ້, ນາກາຍ-ນ ໍາ້ເທີນ, ຫີນໜາມໜ່ໍ, ນ ໍາ້ປຍຸ, 
ດງົຄນັທງຸ, ພຫີູນປນູ, ນ ໍາ້ແອດ-ພເູລີຍ, ເຊປຽນ, ດງົຫວົສາວ, ພຊູາ້ງແຮ,່ ພເູຂົາຄວາຍ ແລະ 
ໃນເຂດອື່ ນໆ ຢາ່ງບ່ໍຕອ້ງສງົໃສອີກວາ່ທະນຈີະຖກືລາ່ ຫືຼ ບ່ໍ. ນອກຈາກໃນເຂດເນືອ້ທ່ີນອ້ຍໆ 
ອອ້ມຂາ້ງບໍລິເວນ ບາ້ນ ທີ່ ທະນໄີດຮ້ບັການປກົປກັຮກັສາ ຕາມຄວາມເຊື່ ອຖຕືາມຮດີຄອງປະເພນ ີ
ມາແຕດ່ ັງ້ເດມີ (ເຖງິເປັນແນວນ ັນ້ ແຕຊ່າວບາ້ນກຍໍງັລາຍງານວາ່ ບາງຄ ັງ້ຍງັເກດີ ມກີານລກັ 
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ລອບລາ່ທະນໃີນ ເຂດດ ັງ່ກາ່ວອກີດວ້ຍ). ໂດຍລວມແລວ້ ເຖງິແມນ່ວາ່ ທະນໄີດຖ້ກືລາ່ໃນຫຼາຍ 
ພ້ືນທ່ີແຕເ່ຂດທີ່ ຮາ້ຍແຮງ ແມນ່ຢູ່ທາງພາກເໜອືຂອງປະເທດ. 

 ຈາໍນວນປະຊາກອນທະນ ີ ທ່ີມໃີນຂະນະນີ ້ ອາດຈະຕ ໍາ່ກວາ່ລະດບັຂດີຫາຍ ທ່ີຄວາມສາ 
ມາດຂອງພ້ືນທີ່ ຮອງຮບັໄດໃ້ນທາໍມະຊາດ, ແຕຖ່າ້ຫາກດາໍເນນີມາດຕະການແກໄ້ຂບນັຫາການ 

ລາ່ໄດກ້ອ່ນໝູໝ່ດົຈະເຮັດໃຫຈ້າໍນວນປະຊາກອນທະນກີບັມາສູປ່ກົກະຕິໃນທາໍມະຊາດ. ການລາ່ 
ທະນໂີດຍປກົກະຕິແລວ້ ແມນ່ບ່ໍໄດລ້າ່ໂດຍເຈດຕະນາ, ເກດິຂຶນ້ເປັນຄ ັງ້ຄາວ. ການລາ່ແມນ່ 
ເກດິຂຶນ້ໂດຍບງັເອີນ ເພາະເປັນສດັທ່ີອາໄສຕາມເຮອືນຍອດຂອງຕ ົນ້ໄມ ້ແລະ ມນັຈະບ່ໍຖກືແຮວ້ 

ແບບບງັເອນີຄກືບັສດັທ ົ່ວໄປທ່ີອາໄສຢູຕ່າມພ້ືນດນີຈກັເທ່ືອ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ການລາ່ທະນ ີ ເພ່ືອມາເປັນ 
ອາຫານ ຈິ່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫຈ້າໍນວນປະຊາກອນທະນຫີລດຸລງົ ໃນທ ົ່ວປະເທດ. 
 ທະນ ີ ອາດບ່ໍແມນ່ສດັທ່ີເປັນເປ້ົາໝາຍໃນການລາ່ ແຕເ່ຫດຜນົວາ່ເປັນຫຍງັທະນ ີ ຈິ່ງຖກື 
ລາ່ນ ັນ້ ແມນ່ມຫຼີາຍສາເຫດ. ໂດຍທ ົ່ວໄປແລວ້ທະນ ີ ແມນ່ຈະຖກືລາ່ໂດຍຊາວບາ້ນຢູ່ທອ້ງຖິ່ນ 
ເພ່ືອນາໍມາເປັນອາຫານ ແລະ ຂາຍໃຫພ່ໍ້ຄາ້ຂາ້ງນອກ. ການລາ່ທະນບ່ໍີເປັນການລາ່ທ່ີໂລດໂຜນ 
ຈນົເກນີໄປ ເພາະປກົກະຕິແລວ້ນກັລາ່ ບ່ໍຕ ັງ້ໃຈວາ່ ຈະໄປຊອກຫາລາ່ທະນ.ີ ພວກເຂົາອາດເຂ້ົາ 
ໄປໃນປາ່ ເພ່ືອຈດຸປະສງົ ຫາເຄ່ືອງປາ່ຂອງດງົ, ລາ່ເນືອ້ສດັປະເພດອ່ືນ ຫືຼ ຫາປາ ແລະ ຖປືືນ 

ຕດິໂຕໄປ, ແຕເ່ວລາທີ່ ພບົເຫັນ ຫືຼ ໄດຍ້ິນສຽງຮອ້ງຂອງທະນ ີໂດຍສວ່ນໃຫຍແ່ລວ້ບ່ໍປະຕິເສດທ່ີ 
ຈະລາ່ ຊຶ່ ງຄກືນັກບັກລໍະນທ່ີີເກດີຂຶນ້ກບັສດັປະເພດອື່ ນ ແຕເ່ນື່ອງຈາກທະນ ີເປັນສດັທ່ີມຂີະໜາດ 
ໂຕ ຂອ້ນຂາ້ງໃຫຍ,່ ອອກຫາກນິຕອນກາງເວັນ, ແລະ ພບົເຫັນໄດງ້າ່ຍ ພວກມນັຈິ່ງມຄີວາມສຽ່ງ 

ສງູຈາກການຖກືລາ່ ເປັນຄ ັງ້ຄາວທ່ີເກດີຂຶນ້. ຖາ້ບວກໃສກ່ບັຄນຸລກັສະນະ ດາ້ນຊວີະສາດຂອງ 
ທະນ ີ(ຂໍ ້2.1 ຂາ້ງເທິງ) ຖໄືດວ້າ່ການລາ່ທະນ ີເປັນການທາໍລາຍທ່ີສາ້ງຜນົເສຍເຫຍ ຢາ່ງໄວວາ 

ກວາ່ສດັລຽ້ງລກູດວ້ຍນມົປະເພດອື່ ນ ທ່ີມກີານແຜພ່ນັ ແລະ ເຕບີໂຕໄວ ຖາ້ທຽບໃສສ່ດັທ່ີມ ີ
ຂະໜາດເທ່ົາກນັ (ເຊ່ັນ: ລີງ). 
 ປະຊາຊນົທ່ີອາໄສຢູຕ່າມເຂດຊນົນະບດົ ຂອງ ສປປ ລາວ ແມນ່ມທີດັສະນະຄະຕິທ່ີ 

ແຕກຕາ່ງກນັໄປຕ່ໍກບັການບໍລິໂພກ ທະນເີປັນອາຫານ, ບາງຊຸມຊນົກໍ່ມກີດົທາງຮດີຄອງລະເວັນ້ 
ການບໍລິໂພກຊີນ້ທະນ ີ ເພາະວາ່ມຄີວາມຄາ້ຍຄືກບັມະນດຸ ແລະ ບາງເຂດກໍ່ກນິຊີນ້ທະນ ີ
ແຕຍ່ອ້ນ ການແຜພ່ນັຂອງມນັຕ ໍາ່ ທະນຈີ ິ່ງບ່ໍຈດັວາ່ຢູໃ່ນລາຍການອາຫານ ທ່ີສາໍຄນັຂອງທອ້ງຖິ່ ນ 
ແລະ ຍອ້ນອດັຕາດານແຜພ່ນັຕ ໍາ່ ການສວຍໂອກາດລາ່ບາງຄ ັງ້ຄາວຈິ່ງເປັນສາເຫດ ເຮັດໃຫຈ້າໍ 
ນວນປະຊາກອນທະນຫຸຼີດລງົໃນເຂດທອ້ງຖິ່ນ. 
 ການລາ່ທະນ ີ ເພ່ືອຄາ້ຂາຍເຫັນວາ່ມຜີນົກະທບົທາງລບົສູງກວາ່ການລາ່ເພ່ືອເປັນອາຫານ. 
ບກຸຄນົທ່ີພວົພນັກບັການຊື-້ຂາຍທະນ ີ ບ່ໍແມນ່ຜູທ້ກຸຍາກ ສວ່ນຫຼາຍແມນ່ຄນົມຖີານະດ ີ ແລະ 

ຜູລ້າ່ສວ່ນຫຼາຍເປັນຄນົຊ ັນ້ກາງ (Phiapalath and Suwanwaree 2008). ກຸມ່ຄນົເຫ່ົຼານີເ້ປັນ 
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ພຽງ ກຸມ່ຄນົສວ່ນນອ້ຍໜ່ຶງຢູ່ແຕລ່ະເຂດ ເຊິ່ ງມກັຝາ່ຝືນ ແລະ ບ່ໍຍອມເຂ້ົາໃຈບນັຫາ ຂອງ 
ຜນົກະທບົທາງສ່ິງແວດລອ້ມທ່ີອາດເກດີຂຶນ້. ໂດຍທ ົ່ວໄປແລ້ວ ແມນ່ຄນົພາຍນອກເຂ້ົາມາຮວ່ມ 

ກບັຊາວບາ້ນ, ເຊິ່ ງວາ່ຄນົທອ້ງຖິ່ນເປັນຜູລ້າ່ ແລະ ຄນົພາຍນອກເປັນຜູຊ້ກັຊວນຈງູໃຈຢູ່ເບືອ້ງຫຼງັ 
ເຮັດໃຫມ້ກີານລາ່ເກດີຂຶນ້. ການລາ່ທະນ ີ ເພ່ືອການຊື-້ຂາຍ ກໍ່ຈດັວາ່ເປັນການຊືເ້ອົາແບບສວຍ 

ໂອກາດ ຫຼາຍກວາ່ທ່ີຈະຊືເ້ອົາແບບຕ ັງ້ໃຈໂດຍກງົ, ໃນບາງເຂດ ພ່ໍຄາ້ເຂ້ົາມາບາ້ນເພ່ືອຊອກຊື ້ຫືຼ 
ມາສ ັ່ງຊື ້ ສວ່ນຫຼາຍກໍ່ມພ່ໍີຄາ້ຄນົກາງເປັນຜູຈ້ດັຊື ້ ແລະ ຂາຍຕ່ໍໃນລາຄາທ່ີສູງກວາ່ເກົ່ າເພ່ືອກນິ 
ກາໍໄລ.  

 ການຄາ້ຂາຍທະນ ີບໍ່ ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນໂຕເລກທ່ີໂດດເດ່ັນຄກືບັການຄາ້ສດັປາ່ຊະນດິອື່ ນ 
ຊຶ່ ງມນັເປັນຫຼກັຖານຊີສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນຢາ່ງຊດັເຈນວາ່ ປດັໄຈທ່ີພາໃຫເ້ກດີມກີານລາ່ທະນບີໍ່ ແມນ່ 
ສາເຫດມາຈາກຄວາມຕອ້ງການຂອງສດັປະເພດນີໃ້ນຕະຫຼາດ ແຕຕ່ະຫຼາດຊື-້ຂາຍ ອະໄວຍະວະ 
ຫືຼ ທະນທີີ່ ມຊີວີດິກຍໍງັປະກດົມຢີູ່. ການລາ່ທະນສີວ່ນໃຫຍ ່ ແມນ່ເພ່ືອຂາຍກະດກູຂອງມນັ 
ເພ່ືອນາໍໄປເຮັດຢາພ້ືນເມອືງ ໂດຍສະເພາະໃນປະເທດຫວຽດນາມ ແຕທ່ງັໝດົກໍ່ ບ່ໍໝາຍຄວາມວາ່ 
ຈະຊອກເອົາກະດກູທະນສີະເພາະ ຖາ້ເວ້ົາລວມກໍ່ແມນ່ກະດກູຈາໍພວກຄາ່ງລີງທ ົ່ວໆໄປ. ຍອ້ນ 
ສະພາບປະຊາກອນຂອງທະນຫຸຼີດລງົຢາ່ງໄວວາ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ໃນ ຫວຽດນາມ ຄວາມ 

ຕອ້ງການທ່ີຍງັມຢີູ່ນີ ້ ອາດຈະເປັນໄພຂ ົ່ມຂູທ່ີ່ຮາ້ຍແຮງຕ່ໍການມຊີວີດິລອດຂອງທະນ ີ ກໍ່ຄປືະເພດ 
ລີງ ທກຸໆຊະນດິ ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍຜາ່ນການຄາ້-ຂາຍ ສດັປາ່ທ່ີມຂີະບວນການຈດັຕ ັງ້ເປັນ 
ລະບບົຢາ່ງດ.ີ ຖາ້ຫາກວາ່ມຄີວາມນຍິມົກນັບໍລິໂພກເກດີຂຶນ້ຄ ື ກບັກລໍະນນີແໍຮດທ່ີເຫັນໃນຊວ່ງ 

ຜາ່ນມາ ຍິ່ ງເປັນການເພ່ີມຄວາມຕອ້ງການຊະນດິນີສ້ງູຂຶນ້ຕື່ ມ. 
 

ຫອ້ງ 1: ການຄາ້ຂາຍກະດກູລີງ ໃນເຂດປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດ ຫີນໜາມໜ່ໍ 
 
ທ່ີບາ້ນ ດ ຸ ເຂດປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດ ຫີນໜາມໜ່ໍ ລາຄາການຊືກ້ະດກູພວກລີງ ເພ່ີມຈາກ 1 
ໂດລາສະຫະລດັ ຕ່ໍ 1 ກໂິລ ໃນປີ 2004 ມາເປັນ 7 ໂດລາສະຫະລດັ ໃນປີ 2008. ຖາ້ທຽບ 
ໃສລ່າຄາທີ່ ສ ົ່ງຂາຍ ສູປ່ະເທດເພ່ືອນບາ້ນ ທ່ີແຂວງ ກວງບງິ ສສ ຫວຽດນາມ ເຊິ່ ງແມນ່ຈດຸທ່ີ 
ສດັປາ່ຖກືສ ົ່ງໄປ ມລີາຄາຢູລ່ະຫວາ່ງ 2-4 ໂດລາສະຫະລດັ ຕ່ໍ ກໂິລ ໃນປີ 2004 (FFI 
2004). ປດັໄຈຕ ົນ້ຕໍທ່ີພາໃຫມ້ກີານລາ່ເພ່ີມຂຶນ້ ກໍ່ແມນ່ມາຈາກການເຂົ້າເຖງິຕະຫຼາດໄດງ້າ່ຍ 

ເພາະວາ່ມພ່ໍີຄາ້ ເຄື່ ອນໄຫວໄປ-ມາ ຕະຫຼອດຢູ່ຕາມບາ້ນຕາ່ງໆ ເພ່ືຊອກຊື ້ ຫືຼ ສ ັ່ງຊືສ້ດັປ່າ. 
ເຖງິວາ່ແມນ່ໄດມ້ຄີວາມພະຍາຍາມ ໃນການສະກດັກ ັນ້ການຄາ້ຂາຍສດັປ່າ ຢູ່ຕາມຕະຫຼາດ 
ນະຄອນຫຼວງ ທີ່ ໄດຮ້ບັການຊກຸຍູດ້າ້ນ ວຊິາການ ແລະ ການເງນິ ຈາກອງົການອະນລຸກັສດັປາ່ 

ປະຈາໍລາວ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຫຼາຍອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົ ທ່ີເຮັດວຽກໃນດາ້ນການ 
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ອະນລຸກັ. ແຕກ່ໍ່ຍງັມຫຼີາຍບນັຫາທ່ີຕອ້ງໄດປ້ະຕິບດັ. ໃນຂະນະດຽວກນັນີຂ້ໍມ້ນູບກຸຄນົ ທ່ີມສີວ່ນ 

ຮວ່ມໃນຂະບວນການຄາ້ທກຸໆລະດບັຍງັບໍ່ ທນັມ ີ ແລະ ບ່ໍມວີທີິການປະສານງານ ເພ່ືອແກໄ້ຂ 
ບນັຫາ ກບັພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ເພ່ືອໃຫມ້ຄີວາມຮບັຜິດຊອບຕ່ໍການຕາ້ນການຄາ້ຂາຍສດັປ່າຢູ ່
ໃນເຂດອື່ ນໆ (Phiapalath and Suwanwaree 2008).   

 

ຄວາມຕອ້ງການທະນ ີ ໃນດາ້ນອື່ ນແມນ່ບ່ໍໂດດເດ່ັນເທ່ົາກບັການຊື-້ຂາຍທະນ ີ ເພ່ືອເອົາມາລ້ຽງ. 
ຢູສ່ະຖາທ່ີໃດກໍຕາມ ການຊື-້ຂາຍ ທະນທ່ີີຍງັມຊີວີດິ ຈະແມນ່ໂຕລກູນອ້ຍທ່ີຖກືຈບັເອົາພາຍຫຼງັ 
ແມຂ່ອງມນັຖກືຂາ້ຕາຍ ແຕກ່ານລຽ້ງທະນໄີວໃ້ນກງົບ່ໍເປັນທ່ີແຜລ່າມຫຼາຍໃນປະເທດລາວ. ໂດຍ 
ທົ່ວໄປ ການລຽ້ງທນໄີວໃ້ນກງົຂງັ ເພ່ືອສາ້ງການໂຄສະນາ ເພ່ືອຈງູໃຈຊກັຊວນລກູຄາ້ເຂ້ົາຮາ້ນ, 
ຕາມວດັວາອານາມຕາ່ງໆ, ສວນສດັ, ເຮອືນຂອງຊາວຕາ່ງປະເທດ, ຄນົລາວຜູມ້ຖີານະດມີກັຊືໄ້ວ ້
ເບິ່ ງ. ລາຄາຊື-້ຂາຍທະນ ີ ເປັນໂຕ ໂດຍທ ົ່ວໄປແລວ້ຂອ້ນຂາ້ງຕ ໍາ່ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການບໍ່ຄອ່ຍ 

ສງູ, ແຕຍ່ອ້ນວາ່ ທະນເີບິ່ ງຄືວາ່ເປັນໜາ້ຊວນໃຈຢາກໃຫຊ້ືໃ້ນເວລາພບົພ້ໍ ເພາະມນັເປັນສດັທ່ີມ ີ
ສະເໜໜ່າ້ຮກັ ແລະ ລກູນອ້ຍທະນມີອີປຸະນໄິສຄາ້ຍຄກືບັເດັກນອ້ຍຂອງ ມະນດຸນ ັນ້ເອງ. 

2.3.2 ການຖາງປາ່ ແລະ ການທາໍລານຖິ່ ນຢູ່ອາໄສ 

ການຕດັໄມທ້າໍລາຍປ່າ ເປັນບນັຫາສາໍຄນັທ່ີສດຸຕ່ໍການປກົປກັຮກັສາທະນ ີ ແຕກ່ໍ່ ເຫັນວາ່ມນັເປັນ 

ບນັຫາທ່ີແຕກຕາ່ງກນັໄປຕາມແຕລ່ະພາກຂອງ ສປປ ລາວ. ຄວາມແຕກຕາ່ງກນັສາມາດເຫັນໄດ ້
ຢາ່ງຂາດຂ ັນ້ ລະຫວາ່ງທາງພາກເໜອື ແລະ ພາກໃຕ ້ ເພາະວາ່ຢູ່ພາກເໜອືສວ່ນໃຫຍຈ່ະມ ີ
ປາ່ໄມເ້ສື່ ອມໂຊມ ແລະ ຕດັແຍກຫຼາຍກວາ່ຢູພ່າກໃຕ.້ ແຕໂ່ດຍລວມກໍ່ຍງັໂຊກດທີີ່ ວາ່ ສປປ 

ລາວ ຍງັມເີນືອ້ທ່ີປາ່ໄມຕ້ິດຈອດກນັເປັນບໍລິເວນກວາ້ງ ຖາ້ທຽບໃສບ່ນັດາປະເທດເນືອ້ທ່ີໃກຄ້ຽງ 
ແລະ ສວ່ນໃຫຍເ່ນືອ້ທ່ີປາ່ໄມເ້ຫ່ົຼານ ັນ້ກໍ່ແມນ່ກວມຢູໃ່ນລະບບົເຂດປ່າສະຫງວນຕາ່ງໆ. 
 ທະນເີປັນສດັທ່ີອາໄສຢູຕ່າມຕ ົນ້ໄມ ້ ແລະ ຖາ້ມໂີອກາດພວກມນັຈະຢູ່ເທິງຕ ົນ້ໄມຕ້ະຫຼອດ 
ຊວີດິຂອງມນັ ໂດຍບ່ໍຈາໍເປັນທ່ີຈະລງົມາໜາ້ດນິຈກັເທ່ືອ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ພ້ືນທ່ີປາ່ກວາ້ງ ໂດຍມຊີ ັນ້ 
ເຮອືນຍອດຂອງຕ ົນ້ໄມຕຶ້ບໜາຕດິຈອດກນັ ພອ້ມທງັມຕີ ົນ້ໄມທ່ີ້ທະນມີກັກນິເປັນອາຫານ ແມນ່ 
ເປັນປດັໄຈຈາໍເປັນ ທ່ີສດຸທ່ີສາມາດເຮັດໃຫປ້ະຊາກອນທະນມີຄີວາມອດຸມົສມົບນູ ນອກນີ ້ ທະນ ີ
ຍງັສາມາດປບັໂຕ ແລະ ອາໄສຢູໃ່ນປາ່ທ່ີເສື່ ອມໂຊມໄດ ້ ຖາ້ຫາກຄວາມກດົດນັຂອງການລາ່ 

ພວກມນັບ່ໍສງູ. 
 ພ້ືນທ່ີປາ່ໄມຖ້ກືຕດັແຍກ ເຮັດໃຫເ້ນືອ້ທ່ີການອາໄສຂອງທະນແີຄບເຂົ້າຕື່ ມ ແລະ ຄນົ 
ສາມາດເຂ ົາ້ໄປລາ່ທະນໄີດງ້າ່ຍຂຶນ້, ດ ັງ່ນ ັນ້ ການອະນລຸກັທະນ ີ ຖາ້ຢູໃ່ນສະພາບພື້ນທ່ີປາ່ກວາ້ງ 

ຂວາງຈະປະສບົຄວາມສາໍເລັດສງູ ຍກົເວັນ້ໃນບາງພ້ືນທີ່ ແລະ ບາງເງ ື່ອນໄຂ. ທງັໆທີ່ ວາ່ 



ແຜນດາໍເນນີງານ ອະນລຸກັທະນ ີຂອງ ສປປ ລາວ 

ປີ 2011-2020 

 22
 

ທະນສີາມາດປບັໂຕໄດກ້ບັສະພາບຖິ່ນອາໄສທ່ີຕ ໍາ່ກວາ່ລະດບັຄວາມເໝາະສມົ (ສາມາດປບັໂຕ 
ໄດກ້ວາ່ທ່ີຄາດຄດິ ບ ົ່ງບອກຢ່າງຊດັເຈນວາ່ໃນປາ່ຊດຸໂຊມນ ັນ້ແມນ່ມກີານລາ່ເກດີຂຶນ້ ແລະ 

ເປັນຜນົ ຕ່ໍການສນູເສຍທະນ)ີ. ການສາໍປະທານປາ່ ເພ່ືອປຽ່ນສະພາບປາ່ໄມ ້ ເປັນຮບູແບບ 
ການນາໍໃຊທ່ີ້ ດນິປະເພດອື່ ນ ເຊ່ັນ: ການກະສກິາໍ(ຕວົຢາ່ງ: ການປກູໄມ)້ ຫືຼ ຕດັໄມ ້

ເພ່ືອຈປຸະສງົທາງການຄາ້ ໃດໜ່ືງ ແມນ່ເປັນສາເຫດກາໍນດົຊີສ້ະຕາກາໍ ຂອງທະນໃີນເຂດ 
ທອ້ງຖິ່ ນດ ັງ່ກວາ່. ທກຸໆກດິຈະກາໍ ທ່ີນາໍໄປສູກ່ານທາໍລາຍ ແລະ ການຊດຸໂຊມລງົຂອງ 
ຖິ່ນທ່ີຢຸອ່າໄສ ແລະ ບວກໃສກ່ບັການລາ່ເນືອ້ ເປັນການເພ່ີມໂອກາດໃຫຄ້ນົເຂ້ົາຊອກຫາ 

ເຫັນໄດງ້າ່ຍ ແລະ ທງັເຂົ້າໄປລາ່ ແລະ ບກຸລກຸຖິ່ ນ ອາໄສຂອງທະນຫຼີາຍຂຶ້ນ ຊຶ່ ງມນັໄດກ້າຍ 
ເປັນໄພຂ ົ່ມຂູທ່າງກງົຢາ່ງໜາ້ເປັນຫວ່ງ ທີ່ ເປັນຜນົຕາມ ມາຈາກການຕດັແຍກ ຖິ່ນທ່ີຢູອ່າໄສ 
ທ່ີເຄຍີເຫັນເກດີຂຶນ້ມາແລວ້ ໃນຫຼາຍໆພ້ືນທີ່ ໂດຍສະເພາະ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ແຫງ່ຊາດ. 
 ໃນພາກເໜືອ ແມນ່ໄດປ້ະເຊນີກບັບນັຫາ ປາ່ໄມຖ້ກືທາໍລາຍ ແລະ ຕກັແຍກຕະຫຼອດ 
ໃນຊວ່ງໄລຍະເວລາຫຼາຍສດັຕະວດັທ່ີຜາ່ນມາ, ຖິ່ນທ່ີຢູອ່າໄສຂອງທະນໃີນທ ົ່ວປະເທດແມນ່ຖກືສນູ 
ເສຍ ຍອ້ນການຫນັປຽ່ນປາ່ໄມທ້າໍມະຊາດ ເຊ່ັນ ການເຮັດໄຮ ່ ລວມທງັການປກູພືດເສດຖະກດິ 
ເຊ່ັນ ການປກູຢາງພາລາ. ບນັຫາຕາ່ງໆຂອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດິນ ແລະ ການຫນັປຽ່ນທ່ີດນິໄປນາໍໃຊ ້

ໃນຈດຸປະສງົອ່ືນ ກໍ່ ເລ່ີມເກິດຂຶນ້ມາ ເຊ່ັນ ການສາໍປະທານທ່ີດນິເພ່ືອປກູພືດອດຸສາຫະກາໍ ໂດຍ 
ນກັລງົທຶນຕາ່ງປະເທດ. ຜນົກະທບົທາງລບົ ທ່ີເຫັນໄດກ້ໍ່ຄວືາ່ ໃນອະນາຄດົຊາວກະສິກອນຈະມ ີ
ຄວາມຕອ້ງການເນືອ້ທ່ີດນິເພ່ີມຕື່ ມເພ່ືອປກູເຂ້ົາ ໃນເມ ື່ອເຂົາຫາກສູນເສຍທີ່ ດນິ ເພ່ືອປກູພືດອດຸສາ 

ຫະກາໍ ແລະ ບາງທ່ີກໍ່ຍອ້ນການເພ່ິມຂຶ້ນຂອງແຮງງານຕາ່ງດາ້ວຈາກປະເທດໃກຄ້ຽງ ເຊ່ັນ: ສສ 
ຫວຽດນາມ ເຊິ່ງເປັນຄວາມກດົດນັຕ່ໍຊບັພະຍາກອນປາ່ໄມໃ້ນເຂດທອ້ງຖິ່ນ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ການ 

ເພ່ີມຄວາມກດົດນັຈາກການລາ່ເນືອ້. 
 ໃນເຂດປາ່ສະຫງວນຫຼາຍແຫງ່ ຢູພ່າກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ, ການຖາງປາ່ເຮັດໄຮ ່
ແມນ່ເປັນສາເຫດໜຶ່ ງເຮັດໃຫປ້າ່ໄມໃ້ນປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດຊຸດໂຊມລງົ ເຊ່ັນ ປາ່ສະຫງວນ 

ແຫງ່ຊາດ ນ ໍາ້ຫາ້, ນ ໍາ້ປຍຸ, ນ ໍາ້ແອດ-ພເູລີຍ, ພແູດນດນິ ແລະ ນ ໍາ້ຊາໍ. ຖິ່ ນທ່ີຢູອ່າໄສຂອງທະນ ີ
ມຂືາວ ບາງສວ່ນໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫງ່ຊາດນ ໍາ້ປຍຸ ໄດຊ້ດຸໂຊມ ແລະ ຖກືຕດັແບງ່ອອກ 
ຈາກກນັ ຍອ້ນໄຟໄໝປ້າ່ ແລະ ການສາ້ງເສັນ້ທາງລດົ ເພ່ືອອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ການເຂ້ົາໄປ 
ເຖງິພ້ືນທ່ີລາ່ເນືອ້. ໃນທາງພາກກາງຂອງປະເທດ ປະກດົວາ່ບນັຫາການສນູເສຍທີ່ ຢູ່ອາໄສໃນ 
ປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດໜອ້ຍກວາ່ ເປັນຕ ົນ້ ແມນ່ປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດ ນາກາຍ-ນ ໍາ້ເທີນ, 
ນ ໍາ້ກະດງິ, ຫີນໜາມໜ່ໍ, ພຫີູນປນູ ຊຶ່ງເຂດປາ່ສະຫງວນດ ັ່ງກາ່ວນີ ້ ເຫັນວາ່ມທີາ່ແຮງສງູຕ່ໍການ 
ອະນລຸກັທະນ ີໂດຍສະເພາະແມນ່ ທະນແີກມ້ຂາວຖິ່ນໃຕ ້(Nomascus siki). ໃນທາງພາກໃຕ ້
ແມນ່ປະເຊນີກບັບນັຫາການສນູເສຍປາ່ໄມ ້ ເຊ່ັນ: ເຂດປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດ ດງົອາໍພາມ, 
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ເຊປຽນ, ດງົຫວົສາວ ແລະ ດງົຄນັທງຸ. ສວ່ນວາ່ ທະນມີງຸກດຸ ທ່ີຢູ່ເຂດດງົຄນັທງຸ ແມນ່ພບົກບັ 
ບນັຫາຖິ່ນອາໄສຖກືຕດັແຍກ ດວ້ຍການສາ້ງເສັ້ນທາງໃໝຕ່ດັຜາ່ນພ້ືນທ່ີປາ່ ໃນເຂດດ ັງ່ກາ່ວ.  

2.3.3 ຜນົກະທບົຍອ້ນມຈີາໍນວນປະຊາກອນໜອ້ຍ 

ການຫຸຼດລງົຂອງຈາໍນວນປະຊາກອນເຖງິຈດຸຕ ໍາ່ສດຸ ສາມາດເຮັດໃຫປ້ະເຊນີກບັບນັຫາການສຽ່ງ 
ຕ່ໍການສນູພນັຂອງທະນ ີ ຍອ້ນສາເຫດທີບ່ໍຄາດຄດິອາດຈະເກດີຂຶນ້ຕາມມາ (ເຊ່ັນ ອາກາດຜິດ 

ປກົກະຕ ິ ຫືຼ ໄຟໄໝປ້າ່ທ່ີຈະກວາລາ້ງ ຈາໍນວນປະຊາກອນທງັໝດົ ຫືຼ ໂຕທ່ີສາມາດແຜພ່ນັໄດ)້ 
ແລະ ບນັຫາການປະສມົພນັໃນສາຍເລືອດດຽວກນັ (ກ◌າໍມະພນັເສື່ ອມ). ຜນົກະທບົທ່ີກາ່ວມາ 
ນີເ້ປັນສາເຫດເຮັດໃຫປ້ະຊາກອນທະນຟ້ືີນຟຄູນືໄດຍ້າກ ຖາ້ຫາກວາ່ໄພຂ ົ່ມຂູຕ່າ່ງໆບ່ໍໄດຮ້ບັການ 

ແກໄ້ຂ ໂດຍສະເພາະ ໃນກລໍະນທ່ີີປະຊາກອນທະນມີຈີາໍນວນໜອ້ຍອາໄສຢູໃ່ນດອນປາ່ໄມທ່ີ້ຖກື 
ຕດັແຍກ ໃນພ້ືນທ່ີໃດໜ່ຶງ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ເກອືບທງັໝດົຂອງປະຊາກອນທະນທ່ີີອາໄສຢູນ່ອກເຂດ 
ປາ່ສະຫງວນອາດຈະຖກືປະລະ ໂດຍບ່ໍມກີານດາໍເນນີມາດຕະການປກົປກັຮກັສາ ຖາ້ຫາກແຫຼງ່ 
ທຶນມຈີາໍກດັ ອນັເປັນອປຸະສກັຕ່ໍການອະນລຸກັທະນ ີ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ແລະ ພ້ືນທ່ີໆກວາ້ງ 
ໃຫຍແ່ຫງ່ອື່ ນ. 
 ບ່ໍມປີາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດ ແຫງ່ໃດທ່ີນອ້ຍເກນີໄປ ສາໍລບັການຄຸມ້ຄອງປະຊາກອນຂອງ 
ທະນໃີຫໄ້ດດ້.ີ ການລາ່ ທ່ີຜາ່ນມາເຮັດໃຫ ້ ຈາໍນວນປະຊາກອນທະນຫຸຼີດລງົ ຢູໃ່ນບາງເຂດ 

ປາ່ສະຫງວນທ່ີມຖີິ່ ນທ່ີຢູອ່າໄສແທດເໝາະ ແລະ ບນັຫາໄພຂ ົ່ມຂູຍ່ງັມຢີູ່. ປະຊາກອນທະນຢີູໃ່ນ 
ເຂດປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດບາງແຫງ່ ອາດກາໍລງັຈະປະເຊນີກບັຜນົກະທບົຈາກເຫດການດ ັງ່ກາ່ວ 
ເຊ່ັນ: ປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດ ນ ໍາ້ຫາ້ ແລະ ພພູະນງັ ມທີາ່ອຽ່ງສງູ, ຮອງມາແມນ່ ປາ່ສະຫງວນ 

ແຫງ່ຊາດ ພແູດນດນິ ແລະ ນ ໍາ້ປຍຸ ແລະ ບາງແຫງ່ທີ່ ອາດຈະພບົບນັຫາເຊ່ັນກນັ ສາໍລບັ 
ນ ໍາ້ຊາໍ, ພເູຂົາຄວາຍ ແລະ ເຂດອື່ ນໆ ທ່ີຍງັບ່ໍໄດປ້ະເມນີ (Duckworth 2008). 

 ສາໍລບັ ທະນມີງຸກດຸ ແລະ ທະນມີຂືາວ ທ່ີມໃີນ ສປປ ລາວ ອາດປະເຊນີກບັບນັຫາທ່ີ 
ເກດີຈາກຜນົກະທບົຂອງປະຊາກອນໜອ້ຍ ຄືກນັກບັທະນດີາໍ. ເຊິ່ ງວາ່ປະຊາກອນຂອງທະນອີກີ 
3 ຊະນດິ ຍງັມຫຼີາຍ ແມນ່ຢູ່ເໜືອລະດບັຄວາມສຽ່ງໄພຕ່ໍບນັຫາປະຊາກອນໜອ້ຍ, ແຕຖ່າ້ຫາ 

ກວາ່ບ່ໍປະຕບິດັມາດຕະການຢາ່ງຈງິຈງັ ພວກມນັກໍ່ຈະກາ້ວໄປສູກ່ລໍະນດີ ັງ່ກາ່ວໄດເ້ຊ່ັນດຽວກນັ. 
ສວ່ນວາ່ທະນທີີ່ ອະນລຸກັຢູຕ່າມເຂດບາ້ນຕາ່ງໆຕາມຮດີຄອງປະເພນ ີ ກໍ່ຈະສຽ່ງຕ່ໍເຫດການດ ັ່ງກາ່ວ 
ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ບອ່ນທ່ີມນັຢູ່ໂດດດຽ່ວ ດ ັງ່ນ ັນ້ ການອະນລຸກັທະນປີະເພດນີ ້ ຈິ່ງບໍ່ ຖວືາ່ເປັນ 
ຕວົແທນໃນລະດບັຊາດທີ່ ຮກັສາທະນໄີວໃ້ນລຍະຍາວນານ.  
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2.4 ການອະນລຸກັທະນໃີນ ສປປ ລາວ  

ທະນ ີໃນ ສປປ ລາວ ທງັໝດົ ແມນ່ຈດັຢູ່ໃນປະເພດຫວງຫາ້ມປະເພດ 1 ໃນ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ 
ສດັນ ໍາ້ ແລະ ສດັປາ່ ຂອງ ສປປ ລາວ ສະບບັ ປີ 2007 ແລະ ດາໍລດັ ເລກທີ 81/ນຍ ປີ 

2008. ໃນມາດຕາ 11 ຂອງກດົໝາຍ ໄດກ້າໍນດົວາ່ ສດັປ່າປະເພດຫວງຫາ້ມ ແມນ່ຊະນດິທ່ີຫາ 
ຍາກທ່ີໃກຈ້ະສູນພນັ ມຄີນຸຄາ່ສງູທາງດາ້ນການອະນລຸກັ ເພາະມຄີວາມສາໍຄນັຕ່ໍການພດັທະນາ 
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ. ດ ັງ່ນ ັນ້ ທກຸໆຮບູແບບຂອງການນ ໍາໃຊສ້ດັປະເພດດ ັງ່ກາ່ວ ຕອ້ງໄດ ້

ອະນຍຸາດຈາກລດັຖະບານເສຍກອ່ນ. ສາໍລບັການລາ່ສດັ ໃນບນັຊຫີວງຫາ້ມ 1 ຖວືາ່ເປັນການ 
ກະທາໍຜິດທາງກດົໝາຍ. 
 ເຖງິວາ່ຈະມຫຼີາຍລະບຽບການ ແຕກ່ານບງັຄບັໃຊລ້ະບຽບການເຫ່ົຼານ ັນ້ຍງັບ່ໍທນັພຽງພໍ 
ໂດຍສະເພາະຕ່ໍທະນ ີ ເຊິ່ ງມໜີອ້ຍກລໍະນ.ີ ມກີານປກູຈດິສ ໍານກຶແບບລວມ ເພື່ ອການອະນລຸກັ 

ທະນ ີ ເຊ່ັນ: ຮບູພາບໂຄສະນາກຽ່ວກບັທະນ ີ ທ່ີໄດແ້ຈກຢາຍໃນທ ົ່ວປະເທດ ແລະ ໄດມ້ກີານ 
ໂຄສະນາທາງໂທລະພາບ. 
 ໃນເຂດທ່ີມກີານປະຕບິດັການອະນລຸກັທະນກີາໍລງັດາໍເນນີຢູ່ໃນຂະນະນີ ້ ໂດຍປກົກະຕກິໍ່ 

ແມນ່ໂຄງການ ອະນລຸກັໃນລະດບັພາກສະໜາມ ຊຶ່ ງທະນກີໍ່ຖວືາ່ເປັນຊະນດິຕວົແທນຂອງການ 
ອະນລຸກັ ໃນບນັດາຊຸມຊນົທອ້ງຖິ່ນຕາ່ງໆ. ອງົການອະນລຸກັສດັປາ່ (WCS) ຖວືາ່ເປັນອງົການ 

ທ່ີໄດປ້ະກອບສວ່ນ ຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້ຕ່ໍການອະນລຸກັທະນໃີນ ສປປ ລາວ ທ່ີລິເລີ່ ມໂຄງການຄຸມ້ຄອງ 
ຈດັສນັປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດ ນ ໍາ້ແອດ-ພເູລີຍ ມາແຕຕ່ ົນ້ປີ 2000 ແລະ ປາ່ສະຫງວນແຫງ່ 
ຊາດ ນ ໍາ້ກະດງິ ມາແຕ ່ປີ 2005 ເຊິ່ ງທງັສອງພ້ືນທ່ີນີມ້ປີະຊາກອນທະນທ່ີີສາໍຄນັ ອາໄສຢູ່ຫຼາຍ. 

ການສາໍຫຼວດທະນໃີນເຂດນ ໍາ້ກະດງິ ແມນ່ເປັນການຄດິໄລປ່ະເມນີ ຄວາມໜາແໜນ້ຂອງປະຊາ 
ກອນທະນ ີ ໃນ ສປປ ລາວ. ແຕຄ່ດິວາ່ຄວາມໜາແໜນ້ໃນລະດບັນີ ້ ແມນ່ຍງັຕ ໍາ່ ຖາ້ທຽບໃສ ່
ຄວາມສາມາດໃນການຮອງຮບັໄດຂ້ອງພ້ືນທ່ີປ່າທ່ີມໃີນເຂດດ ັງ່ກາ່ວ. ເຖງິວາ່ເປັນວທິີການສາໍຫຼວດ 
ທ່ີນາໍໃຊທຶ້ນສງູ ແຕປ່ະສບົການຈາກປ່າສະຫງວນແຫງ່ຊາດ ນ ໍາ້ກະດິງ ເປັນຕວົແບບທ່ີດສີາໍລບັ 
ການອະນລຸກັເຂດອື່ນໆ. 
 ປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດ ນາກາຍ-ນ ໍາ້ເທີນ ແມນ່ເປັນເຂດທ່ີໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູ 
ການອະນລຸກັທີ່ ຮບັປະກນັຈາກ ບໍລິສດັໄຟຟ້າ ນ ໍາ້ເທີນ 2 ຂອງລດັຖະບານ (NT2-WMPA) 

ເປັນຜູຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ການຈດັສນັດ ັງ່ກາ່ວ ໂດຍມລີະບບົການຄຸມ້ຄອງປາ່ສະຫງວນເປັນຢາ່ງດີ 
ເຊິ່ ງຊວ່ຍໃນການອະນລຸກັທະນໃີນເຂດດ ັງ່ກາ່ວ. 
 ການທອ່ງທຽ່ວຮຽນປະສບົການທະນ ີ ໃນປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດ ນ ໍາ້ກາ່ນ ກໍ່ໄດຊ້ກຸຍູທຶ້ນ 

ເຂ້ົາໃນການກວດກາລາດຕະເວນ ໃນປາ່ສະຫງວນ ແລະ ການເຂົ້າໄປຂອງນກັທອ່ງທຽ່ວກໍ່ໄດ ້
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ຊຸກຍູຊຸ້ມຊນົທອ້ງຖິ່ ນໄປພອ້ມໆກນັ. ສະນ ັນ້, ເຂດດ ັງ່ກາ່ວຖວືາ່ເປັນຕວົຢ່າງທ່ີດ ີ ອນັສະແດງໃຫ ້
ເຫັນຜນົຂອງການອະນລຸກັທ່ີໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູຈາກການທອ່ງທຽ່ວໂດຍກງົ. 

 ອງົການ WWF ໄດມ້ກີານຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການຢູພ່າກໃຕ ້ ສປປ ລາວ ເຊິ່ ງພ້ືນທ່ີ 
ໂຄງການຍງັມປີະຊາກອນຂອງທະນ ີ ອາໄສຢູ ່ ໂດຍສະເພາະ ປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດ ເຊປຽນ 

ເຊິ່ ງໂຄງການໄດເ້ຮັດການສາໍຫຼວດຊະນດິທະນ.ີ ພອ້ມນ ັນ້, ອງົການ WWF ຍງັມໂີຄງການຢູ ່
ປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດ ນ ໍາ້ປຍຸ ເຊິ່ງໄດມ້ກີານລາດຕະເວນ ເພ່ືອອະນລຸກັຊາ້ງປາ່ ລວມທງັທະນ ີ
ກໍ່ແມນ່ສດັຕວົແທນຊະນດິໜ່ຶງ. 

 ການອະນລຸກັທະນໃີນລະດບັທອ້ງຖິ່ນ ແມນ່ໄດປ້ະຕບິດັກນັມາໃນບາງບາ້ນ ທ່ີມຄີວາມ 
ເຊື່ ອຕາມຮດີຄອງປະເພນທີີ່ ບ່ໍໃຫຂ້າ້ທະນ.ີ ສວ່ນວາ່ຄວາມເຊື່ອຖທ່ີືປະກອບສວ່ນໃນການອະນລຸກັ 
ທະນ ີ ແມນ່ມຄີວາມແຕກຕາ່ງກນັ ແລະ ໂດຍປກົກະຕແິມນ່ກຽ່ວຂອ້ງກບັຄວາມຄາ້ຍຄ ື ມະນດຸ 
ແລະ ເຊື່ອກນັວາ່ແມນ່ຜີ ຫືຼ ຈດິວນິຍານຂອງບນັພະບລຸດຸປູຍ່າ່ຕາຍາຍ (ຫອ້ງ 2). ໃນເຂດ 
ດ ັງ່ກາ່ວປະຊາກອນທະນມີຢີູຂ່ອ້ນຂາ້ງສງູ ແຕເ່ກອືບໝດົທກຸເຂດເປັນພ້ືນທ່ີປ່າສະຫງວນ ເນືອ້ທ່ີ 
ນອ້ຍໆ ແລະ ບາງບອ່ນກໍ່ແມນ່ນອ້ຍເກນີໄປທ່ີຈະຮອງຮບັປະຊາກອນທະນທ່ີີສາມາດຂະຫຍາຍ 
ພນັໄດ ້ ໃນໄລຍະຍາວ. ມຕີວົຢ່າງການອະນລຸກັທະນ ີ ໃນຫຼາຍທອ້ງຖິ່ນ ຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ 

(Duckworth 2008) ເຊິ່ ງຜນົໄດຮ້ບັເປັນທ່ີໜາ້ປະທບັໃຈ ແລະ ປະຕບິດັໂດຍຄນົທອ້ງຖິ່ນ 
ແຕກ່ານປກົປກັຮກັສາກໍ່ຍງັຍາກທ່ີຈະປກົ ປອ້ງທະນຈີາກການລາ່ຂອງຄນົພາຍນອກ.  
 

ຫອ້ງ 2. ຄວາມເຊື່ອຂອງທອ້ງຖິ່ນທ່ີສ ົ່ງເສີມການອະນລຸກັທະນ ີ
 

ໃນລະບບົຄວາມເຊື່ ອຂອງຊາວບາ້ນໃນຫຼາຍໆບາ້ນໃນສປປ ລາວ ຖທືະນເີປັນເຈົາ້ຂອງພື້ນທ່ີ. ໂດຍທ ົ່ວໄປ ຊາວບາ້ນ 
ມຄີວາມເຊື່ ອວາ່ ທະນ ີເປັນຜີຂອງບນັພະບລຸດຸ ແລະ ມກີານຫາ້ມບໍ່ ໃຫມ້ກີານລ່າ ຫຼ ືບໍລິໂພກທະນ.ີ ໃນຂະນະດຽວ 
ກນັນ ັນ້ ກໍ່ມຄີວາມເຊື່ ອວາ່ທະນີເປນັສດັທີ່ ະຫຼາດ, ອອ່ນໂຍນ ແລະ ມສີຽງຮອ້ງທ່ີມວ່ນອອນຊອນ. ແນວໃດກດໍ,ີ 
ຄວາມເຊື່ ອເຫ່ົຼານີໄ້ດມ້ກີານຫຸຼດລງົ ເນື່ ອງຈາກຄວາມກດົດນັທາງດາ້ນການພດັທະນາ ແລະ ອດິທິຜນົຈາກກຸມ່ຄນົພາຍ 
ນອກ ເມ ື່ອມກີານຕິດຕ່ໍພວົພນັກບັກຸມ່ຄນົຂາ້ງນອກຫຼາຍຂຶນ້. ບນ້ ຄອນເຖົາ້ ແຂວງ ບໍລິຄາໍໄຊ ເປັນບາ້ນໜ່ຶງທ່ີມ ີ
ການເຊື່ ອຖທືະນຢີູພ່າຍໃຕຂ້ະບວນການຫນັປຽ່ນ. ຄວາມຄິດລະຫວາ່ງຜູເ້ຖົາ້ ແລະ ໄວໜຸມ່ແມນ່ມຄີວາມແຕກຕາ່ງກນັ 
ກຽ່ວກບັການປກົປກັຮກັສາທະນຕີາມຮດີຄອງປະເພນ.ີ ຜູເ້ຖົາ້ຍງັຖ ືຮດີຄອງ ທ່ີບ່ໍບໍລິໂພກ ທະນ ີ ເປັນອາຫານ ແລະ 
ເຊື່ ອວາ່ທະນີເປັນສດັທ່ີມລິີດເດດ. ແຕກ່ງົກນັຂາ້ມກ ຸມ່ໄວໜຸມ່ ແມນ່ບ່ໍຄອ່ຍຖສືິ່ ງດ ັງ່ກາ່ວ ຍອ້ນອດິພິນົຂອງຄນົພາຍ 
ນອກ ແລະ ສະພາບພາຍນອກ. ເຖງິວາ່ ທະນ ີ ເປັນທີນບັຖຂືອງຄນົທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ມສີຽງຮອ້ງທ່ີມວ່ນອອນຊອນ 
ກດົຕາມຮດີຄອງ ບໍ່ ໄດຖ້ບືງັຄບັທາງສງັຄມົ ແລະ ຄວາມເຊື່ ອຂອງປະຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນທີ່ ມຕ່ໍີທະນ ີ ຫຼາຍໆເລ່ີມມກີານ 
ປຽ່ນແປງ ແລະ ຈດືຈາງລງົ (Chris Hallam). 
        ຕວົຢາ່ງຂອງຄວາມເຊື່ ອຖຕ່ໍືທະນຕີາມຮດີຄອງແມນ່ມທີ ົ່ວໄປ ໃນຊນົເຜ່ົາຕາ່ງໆ ໃນແຕລ່ະພາກຂອງ ສປປ 
ລາວ. ໃນຂະທ່ີມກີານກະກຽມແຜນດາໍເນນີງານນີ ້ ພະນກັງານປາ່ສະຫງວນ ແລະ ແຂວງ ໄດມ້ກີານລາຍງານ 
ກຽ່ວກບັການປກົປກັຮກັສາທະນຕີາມຮດີຄອງປະເພນ ີ ເຊ່ັນ! ຢູ ່ ບາ້ນວກັ, ເມອືງ ກາລຶມ ແຂວງ ເຊກອງ. 
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ຊນົເຜ່ົາອາຄາ ບາ້ນ ທົ່ງລາດ ແຂວງ ຫຼວງນ ໍາ້ທາ. ບາ້ນ ສນັຍາຍອນ ເມອືງຕະໂອຍ້ ແຂວງ ສາລະວນັ. 
ຊນົເຜ່ົາມ ົງ້ ໃກກ້ບັາ່ສະຫງວນ ນ ໍາ້ກາ່ນ ແຂວງບ່ໍແກວ້. ໝູບ່າ້ນຕາ່ງໆໃນແຂວງ ຜ ົງ້ສາລີ. ບາ້ນ ຫວ້ຍສາລາ ແຂວງ 
ຫວົພນັ. 
        ອງີຕາມຂໍ◌້ນູການທບົທວນທ່ີຜາ່ນມາ (Duckworth 2008) ໄດມ້ກີານລາຍງານບນັດາບາ້ນ 
ທ່ີຄນົທອ້ງຖິ່ນ ມຄີວາມເຊື່ ອ ໃນການປກົປກັຮກັສາທະນ ີ ເຊັ່ ນ ບາ້ນບມົພາດ (ປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດ ນ ໍາ້ແອດ-
ພເູລີຍ). ບາ້ນ ສາກກົ ເມອືງວຽງທອງ ແຂວງຫວົພນັ. ບາ້ນສະປິ ແຂວງໄຊຍະບລີູ. ບາ້ນວງັມາ້ ເມອືງສງັທອງ 
ກາໍແພງນະຄອນ. ບາ້ນພກູະທບັ (ປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດ ພເູຂົາຄວາຍ). ບາ້ນນ ໍາ້ຍວກ (ຍອດນ ໍາ້ງຽບ). 
ບາ້ນພອນຄາໍ ແລະ ບາ້ນ ຜາໄດ ເມອືງບໍລິຄນັ ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ. ບາ້ນສະປິ ແມນ່ບາ້ນທີ່ ໄດ ້ ເອົາໃຈໃສໃ່ນການ 
ປກົປກັຮກັ ປະຊາກອນ ຂອງ ທະນແີກມ້ຂາວ ເຊິ່ ງຍງັເຫຼືອນອ້ຍທ່ີສດຸໃນ ສປປ ລາວ.  
        ອາດບ່ໍພຽງແຕບ່າ້ນທ່ີກາ່ວມາຂາ້ງເທິງ ແລະ ໄດມ້ກີານປະຕບິດັຢ່າງກວາ້ງຂວາງ ເຊິ່ ງມກີານຮູຄ້ນຸຕ່ໍທະນ ີ
ໂດຍສະເພາະຢູໃ່ນເຜ່ົາຕາ່ງໆຂອງ ສປປ ລາວ.  

2.5 ສິ່ ງທາ້ທາຍໃນການອະນລຸກັທະນ ີ 

2.5.1 ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ   

ສປປ ລາວ ກາໍລງັປະເຊນີໜາ້ກບັການຂະຫຍາຍຕວົຢາ່ງໄວວາ ທາງດາ້ນການພດັທະນາ 
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ. ໃນຂະນະທ່ີການພດັທະນາ ເປັນສິ່ ງສາໍຄນັ ສາໍລບັປະເທດ ມນັອາດຈະກໍ່ໃຫ ້
ເກດີຜນົກະທບົທາງລບົຕ່ໍຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ, ຊວີະນາໆພນັ ແລະ ສດັປາ່. ພອ້ມທງັ 
ອາດສ ົ່ງຜນົກະທບົຕ່ໍການດາໍລງົຊວີດິຂອງປະຊາຊນົລາວໃນໄລຍະຍາວ. 
ໂຄງານພດັທະນາທ່ີອາດສາ້ງຜນົກະທບົທາງລບົຕ່ໍວຽກງານອະນລຸກັ ລວມມກີານກໍ່ສາ້ງເສັນ້ທາງ 
ໃໝ,່ ການຂດຸຄ ົນ້ບ່ໍແຮ,່ ການສາ້ງເຂື່ອນໄຟຟ້າ, ການຕິດຕ ັງ້ແລວສາຍສ ົ່ງໄຟຟ້າແຮງສງູ ແລະ 
ການຖາງປ່າເພ່ືອປູກໄມອ້ດຸສາຫະກາໍຕາ່ງໆ. ນອກຈາກການຊຸດໂຊມລງົຂອງຊບັ ພະຍາກອນ 
ທາໍມະຊາດ ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມ. ກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການເຫ່ົຼານີສ້ວ່ນໃຫຍ ່ ຈະນາໍໄປສູ ່

ການລາ່ ແລະ ການຄາ້ຂາຍສດັປາ່ເພ່ີມຂຶນ້ໃນທອ້ງຖິ່ ນ. ແຕຖ່າ້ຫາກວາ່ຜູວ້າງແຜນຫາກຮບັຮູເ້ຖງິ 
ຄວາມສາໍຄນັຂອງການປກົປກັຮກັສາທາໍມະຊາດ ແລະ ພອ້ມທງັວາງທາດຕະການລວ່ງໜາ້ ເພ່ືອ 

ສະກດັກ ັນ້ຜນົກະທບົ ທ່ີຈະເກດີຂຶນ້ຕາມມາທີຫຼງັ ມນັກໍ່ສາມາດຫຸຼດຜອ່ນຜນົກະທບົ ໄດເ້ປັນ 
ສວ່ນໃຫຍ.່ 
 ການຕດັໄມທ້ອ່ນໃນອະດດິຜາ່ນມາ ເຫັນວາ່ຍງັບ່ໍໄດມ້ແີຜນການຄຸມ້ຄອງຈດັສນັທ່ີເປັນ 

ລະບບົທ່ີດ ີ ຕາມຮບູແບບທ່ີຍນືຍງົ. ການລກັລອບຕດັໄມ ້ ແມນ່ຕດັແບບຊະຊາຍ ຍງັຈະຕອ້ງໄດ້
ແກໄ້ຂ. ການເລືອກຕດັໄມ ້ບາງຊະນດິສະເພາະ ສາມາດທາໍລາຍ ໂຄງປະກອບສາ້ງເຮືອນຍອດ 
ຂອງປາ່ ສ ົ່ງຜນົເຮັດໃຫທ້ະນບີາງຊະນດິບ່ໍສາມາດ ຟ້ືນຟປູະຊາກອນຄືນໄດ.້ ການຕດັໄມບ່ໍ້ພຽງ 
ແຕທ່າໍລາຍຖິ່ນອາໄສ ແລະ ແຫຼງ່ອາຫານຂອງທະນເີທ່ົານ ັນ້ ຍງັກຽ່ວພນັເຖງິການເປີດໂອກາດ 
ໃຫຄ້ນົ ເຂ້ົາໄປລາ່ສດັໄດງ້າ່ຍ ຍອ້ນມເີສັນ້ທາງ ແລະ ການຕດິຕ່ໍກບັຕະຫຼາດສະດວກຂຶນ້ ເພ່ືອຊື-້
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ຂາຍ ຂນົສ ົ່ງປະເພດເຄື່ອງປາ່ຂອງດງົຕາ່ງໆ ບ່ໍພຽງ ແຕໄ່ມທ້ອ່ນຢາ່ງດຽວ. ນອກຈາກນ ັນ້ 
ຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກການຕດັໄມ ້ ແມນ່ພາກສວ່ນ ເອກກະຊນົ, ບກຸຄນົ ຫືຼ ກຸມ່ນກັລຸະກດິ 

ເປັນສວ່ນໃຫຍ່.   

2.5.2 ຄວາມຈາໍກດັທາງດາ້ນຊບັພະຍາກອນ    

ຄວາມຈາໍກດັທາງດາ້ນງບົປະມານ ແລະ ບກຸຄະລາກອນ ແມນ່ເຫັນວາ່ເປັນສິ່ ງທາ້ທາຍຫຼາຍ 

ທ່ີສດຸຕ່ໍການປກົປກັຮກັສາທະນ ີໃນ ສປປ ລາວ. 
 

o ດາ້ນບກຸຄະລາກອນ   
ຄວາມຈາໍກດັທາງດາ້ນບກຸຄະລາກອນບ່ໍໄດໝ້າຍວາ່ຈາໍນວນພະນກັງານຢ່າງດຽວ ແຕລ່ວມເຖງິ 
ຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດທາງດາ້ນເຕັກນວິຊິາການ, ຄວາມຫາ້ວຫນັຂອງພະນກັງານ ພອ້ມທງັເງ ື່ອນ 

ໄຂສະພາບແວດລອ້ມທ່ີອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັວຽກງານ. ຈາໍນວນພະນກັ 
ງານໃນສະຖາບນັຕາ່ງໆທ່ີມຄີວາມຮູ ້ແລະ ປະສບົການດາ້ນການອະນລຸກັ ໂດຍລວມ ແມນ່ຍງັມ ີ
ຄວາມຈາໍກດັ. ສະຖາບນັການສຶກສາທ່ີສນົໃຈ ແລະ ຮອງຮບັການຄ ົນ້ຄວາ້ວໄິຈ ແມນ່ຍງັບ່ໍທນັສງູ 

ເທ່ົາທ່ີຄວນ. ມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດ ໂດຍ ຄະນະວທິະຍາສາດ ພວມລິເລ່ີມ ການພດັທະນາ 
ຄູມ່ກືານຮຽນການສອນທາງດາ້ນການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ ໂດຍການຊວ່ຍເຫືຼອຂອງ ອງົການ 

ອະນລຸກັສດັປາ່ ເຊິ່ ງເປັນສນັຍານທ່ີດ ີ ໃນການລິເລ່ີມກໍ່ສາ້ງພະນກັງານດາ້ນການອະນລຸກັອງລາວ 
ໃນອະນາຄດົ. ສະເພາະເຈາະຈງົ ທາງດາ້ນສດັປ່າ ອາດມພີຽງຄະນະວທິະຍາສາດ ສາຂາ 
ຊວີະສາດ ທ່ີສາມາດຝຶກບກຸຄະລາກອນສະເພາະດາ້ນການອະນລຸກັສດັປາ່. ສາໍລບັຄະນະວທິະ 

ຍາສາດປາ່ໄມ ້ ກໍ່ແມນ່ເນັນ້ໜກັໃສກ່ານຝຶກອບົຮມົທາງດານການຄຸມ້ຄອງຈດັສນັແຫຼງ່ນ ໍາ້, ແລະ 
ສດັປາ່, ແລະ ຄະນະວທິະຍາສາດສິ່ ງແວດລອ້ມ ກໍ່ແນໃ່ສກ່ານສກຶສາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງດາ້ນ 
ສິ່ ງແວດລອ້ມໂດຍລວມ. 
 ພະນກັງານປາ່ສະຫງວນ ແລະ ໜວ່ຍກວດກາລາດຕະເວນ ແມນ່ບກຸຄາລາກອນທ່ີສາໍຄນັ 
ແຖວໜາ້ຂອງການອະນລຸກັທະນ ີ ໃນ ສປປ ລາວ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ປາ່ສະຫງວນ ຈະຕອ້ງປະກອບມ ີ
ພະນກັງານປາ່ສະຫງວນທ່ີພຽງພໍ ພອ້ມທງັມກີານຝຶກອບົຮມົທາງດາ້ນວິຊາການຢູໃ່ນລະດບັທ່ີດ ີ
ເພ່ືອສາມາດປະຕບິດັວຽກງານໄດຢ້າ່ງຄອ່ງແຄວ້. ສາໍລບັການອະນລຸກັທະນ ີ ໂດຍທ ົ່ວໄປຍງັຂາດ 

ການຊີນ້າໍຈາກຊຽ່ວຊານພາຍນອກ ຜູທ້ີ່ ສາມາດໃຫຄ້າໍຊີນ້າໍດາ້ນການອະນລຸກັທະນໄີດມ້ປີະສິດທິ 
ຜນົ ຊຶ່ ງສາມາດເອົາທະນ ີ ມາເປັນຕວົແທນຂອງເປ້ົາໝາຍລມການຄຸມ້ຄອງຈດັສນັປ່າສະຫງວນ. 
ນອກຈາກນ ັນ້, ຖາ້ສງັເກດໂດຍລວມກໍ່ຍງັເຫັນວາ່ການສະໜບັສະໜນູຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ພາກລດັ 

ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງໃນການປະຕິບດັມາດຕະການທ່ີຈາໍເປັນຕ່ໍຜູກ້ະທາໍຜິດ ຍງັບ່ໍທນັດເີທ່ົາທີຄວນ ເຮັດໃຫ ້
ພະນກັງານຜູປ້ະຕິບດັຕວົຈງິມຄີວາມທໍຖ້ອຍໃຈໃນການສະກດັກ ັນ້ ການຂາ້ຂາຍສດັປາ່.    
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o ດາ້ນງບົປະມານ 
ເນື່ອງຈາກແຫຼງ່ລາຍໄດຂ້ອງລດັຖະບານລາວ ມຄີວາມຈາໍກດັອນັເຮັດໃຫມ້ງີບົປະມານເພ່ືອການ 

ເບີກຈາ່ຍບໍ່ພຽງພ່ໍຕໍຄວາມຕອ້ງການໂດຍສະເພາະວຽກງານອະນລຸກັກໍ່ຄືການຈດັສນັ ປ່າສະຫງວນ 
ແລະ ສດັນ ໍາ້-ສດັປາ່. ພອ້ມນ ັນ້ເອກະຊນົຍງັບ່ໍທນັມຄີວາມສນົໃຈຫຼາຍເທ່ົາທ່ີຄວນໃນການລງົທືນທີ 

ພວົພນັກບັການອະນລຸກັເຊ່ັນ: ການພດັທະນາວຽກງານການທອ່ງທຽ່ວທາໍມະຊາດທ່ີເນັນ້ໃນການ 
ປກົປກັຮກັສາປາ່ໄມ ້ ແລະ ພດັທະນາຊຸມຊນົລາຍໄດຈ້າກການທອ່ງທຽ່ວບ່ໍໄດກ້ບັຄືນມາເພ່ືອການ 
ຈດັສນັປາ່ສະຫງວນເທ່ົາທ່ີຄວນ. ພອ້ມນ ັນ້ລດັຖະບານຍງັບ່ໍທນັຖືເອົາວຽກງານອະນລຸກັເປັນບລູິມະ 

ສດິສງູ. 

2.6 ໂອກາດໃນການອະນລຸກັທະນ ີ

2.6.1 ເປັນສດັຕວົແທນ 

ທະນເີປັນຊະນດິຕວົແທນ, ທະນເີປັນສດັທ່ີໜາ້ຮກັ ແລະ ປະທບັໃຈເປັນສດັທ່ີບ່ໍມກີານສາ້ງຂໍຂ້ດັ 
ແຍງ່ໃດໆກບັມະນດຸ ແລະ ເປັນສດັທີ່ ຊາວບາ້ນໄດເ້ຮັດການອະນລຸກັແບບສະໝກັໃຈໃນທອ້ງຖິ່ ນ 
ຕາ່ງໆມາແລ້ວ. ແຕເ່ຖງິຢ່າງໃດກໍ່ໃຫຄ້ວາມສາໍຄນັວາ່ ການອະນລຸກັຈະເກດີຂື້ນໄດແ້ລະດາໍເນນີ 

ໄປໄດດ້ແີມນ່ຂືນ້ກບັຄວາມພະຍາຍາມແລະການປະສານງານຂອງທກຸໆພາກສວ່ນໃນທກຸໆລະດບັ 
ຂືນ້.ການໂຄສະນາປກູຈດິສາໍນກຶ ແລະ ການເຂ້ົາມສີວ່ນຮວ່ມຂອງຂະແໜງ່ການຕາ່ງໆຢູ່ເຂດທອ້ງ 
ຖິ່ນແມນ່ບ່ໍຍາກເພາະສດັປາ່ທີ່ ໜາ້ຮກັເຊິ່ ງຕາ່ງຈາກສດັບາງຊະນດິທ່ີມກັສາ້ງບນັຫາໃຫກ້ບັປະຊາ 
ຊນົທອ້ງຖິ່ນ.ດ ັງ່ນ ັນ້ທະນເີປັນຊະນດິທີສາມາກຍກົມາເປັນຕວົແທນ ແລະ ເປັນຈດຸລິເລີ່ ມການສາ້ງ 
ຈດິສາໍນກຶທາງດາ້ນການອະນລຸກັຊີວະນາໆພນັສາ້ງສາຍພວົພນັຮວ່ມມແືລະ ທາໍຄວາມເຂ້ົາໃຈກບັ 
ພາກສວ່ນຕາ່ງໆໂດຍເປັນຊະນດິທ່ີເປັນຕວົແທນນີມ້ນັສາມາດດງຶດດູການສະໜບັສະໜນູທຶນຈາກ 
ພາກນອກເພ່ືອສະໜບັສະໜນູວຽກງານການອະນລຸກັ. 

2.6.2 ການກວດກາຕດິຕາມ 

ຖາ້ທຽບໃສກ່ບັສດັປາ່ຊະນດິອື່ ນໆທະນຈີດັວາ່ເປັນທະນທ່ີີສະດວກໃນການສາໍຫຼວດ ແລະ ກວດກາ 
ຕດິຕາມ ເພາະສຽງຮອ້ງທ່ີໂດງ່ດງັ ແລະ ໂອກາດເຫັນໂຕໄດງ້າ່ຍ. ຜນົສາໍເລັດຂອງການ               
ອະນລຸກັທະນ ີສາມາດສະແດງໃຫເຫັນໄດໂ້ດຍການນາໍໃຊເ້ຕັກນກິ ວິທີການງາ່ຍກວ່າສດັປະເພດ 

ອື່ ນໆທະນສີາມາດນາໍໃຊເ້ປັນໂຕຊີສ້ະແດງ ເຖງິຜນົສາໍເລັດເປ້ົາໝາຍຂອງການອະນລຸກັຊວີະນາໆ 
ພນັໂດຍລວມ. ແຕກ່ໍ່ຕອ້ງໄດໃ້ສໃ່ຈໃນເງ ື່ອນໄຂທ່ີວາ່ປະຊາກອນທະນອີດຸມົສມົບນູດຂີືນ້ນ ັນ້ ບໍ່ ໄດ ້
ໝາຍຄວາມວາ່ບ່ໍມບີນັຫາອື່ ນໆໃດທງັສິນ້ ແຕອ່າດມບີາງຢາ່ງກໍ່ ເປັນໄດ ້ ເຊ່ັນ: ການໃສແ່ຮວ້ຈບັ 

ສດັປະເພດອື່ ນໆ ທີອາໄສຕາມໜາ້ດນິ. 
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2.6.3 ການອະນລຸກັຕາມຮດີຄອງປະເພນ ີ

ມຫຼີາຍໆຊຸມຊນົໃນທ ົ່ວປະເທດ ມວີດັທະນະທາໍອະນລຸກັທະນຕີາມຮດີຄອງປະເພນ.ີບດົລາຍງານ 
ສະຖານະພາບທະນເີບືອ້ງຕ ົນ້ໄດຍ້ກົໃຫເ້ຫັນ 10 ບາ້ນຕວົຢ່າງ ແຕມ່ນັກໍ່ຍງັບ່ໍໝດົພຽງເທ່ົານນ ັນ້ 

ເຫດຜນົຂອງ ການອະນລຸກັທະນຕີາມຄວາມເຊື່ອຖ ື ແມນ່ແຕກຕາ່ງກນັໄປຕາມແຕລ່ະຊນົເຜ່ົາໃນ 
ແຕລ່ະເຂດທອ້ງຖິ່ນ(ບິ່ ງຫອ້ງ2) ແຕຕ່ວົຢາ່ງທງັໝດົການປະຕິບດັການອະນລຸກັທະນຄີືດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້ 
ແມນ່ຄວນຈະໄດສ້ ົ່ງເສີມຕ່ໍໄປ ແລະ ສາ້ງໃຫຊຸ້ມຊນົມຄີວາມເຂ້ົາໃຈດຂີືນ້ຕ່ືມ. 

 
2.6.4 ເນືອ້ທ່ີຖິ່ນອາໄສກວາ້ງ 
ທງັໆທີມຄີວາມກດົດນັສງູຕ່ໍປ່າໄມ ້ ສປປ ລາວ ກໍ່ຍງັເປັນປະເທດທ່ີມເີນືອ້ທີປ່າໄມກ້ວ້າງທີສດຸໃນ 
ພມູມພີາກຖາ້ທຽບໃສປ່ະເທດເພ່ືອນບາ້ນ.ລະບບົເຄື່ ອຄາ່ຍປາ່ສະຫງວນຂອງ ສປປ ລາວ ກວມ 
ເອົາປາ່ທີ່ ປກົຄມຸເອົາຖິ່ນທີທີ່ ຢູອ່າໄສຂອງທະນເີກອືບວາ່ທກຸໆຊະນດິຂອງລາວຍກົເວັ້ນທະນມີງຸກດຸ 
ແມນ່ບ່ໍຢ◌່ໃູນລະບບົປາ່ສະຫງວນແຫ່ງຊາດ. 
 

2.6.5 ປະສບົການ ໃນການອະນລຸກັທະນ ີໃນປະເທດ 
ການອະນລຸກັທະນໃີນ ສປປ ລາວ ບ່ໍແມນ່ເລ່ີມຕ ົນ້ຈາກສນູ ແຕກ່ານອະນລຸກັໄດເ້ກດີຂືນ້ມາກອ່ນ 
ໜາ້ນີແ້ລວ້ ຢູໃ່ນເຂດປາ່ສະຫງວນບາງແຫງ່ ເຊ່ັນ: ປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດ ນ ໍາ້ກະດງິ ແລະ 

ປາ່ສະຫງວນ ນາກາຍ-ນ ໍາ້ເທີນ ເຊງິໄດມ້ປີະສບົການ ໃນການສາໍຫຼວດ ການກວດກາຕິດຕາມ 
ການກວດກາລາດຕະເວນ ແລະ ການໂຄສະໜາເຜີຍແຜ,່ ຊຶ່ ງທງັໝດົນ ັນ້ໄດສ້າ້ງເປັນຕວົຢ່າງທີດ ີ

ສາໍລບັການອະນລຸກັທະນໃີນເຂດອື່ ນໆ. ການທອ່ງທຽ່ວຊມົທະນ ີ ໃນເຂດປາ່ສະຫງວນ ນຊາ້ກາ່ນ 
ກໍ່ສາທິດ ໃຫເ້ຫັນວທີິການທີສຊາເລັດຜນົຂອງການທອ່ງທຽ່ວເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກບັການອະນລຸກັທະນ ີ
ຊຶ່ ງສາມາດສາ້ງລາຍຮບັ ເພ່ືອປະກອບສວ່ນໃນການປກົປກັຮກັສາທະນໃີນເຂດທອ້ງຖິ່ນ ແລະ 

ສາ້ງລາຍຮບັ ເພ່ືອສະໜບັສະໜນູການກວດກາເວນຍາມ ແລະ ສ ົ່ງເສີມຊວີດິການເປັນຢູຂ່ອງປະ 
ຊາຊນົທອ້ງຖິ່ນ. 

2.6.6 ປະສບົການຖອດຖອນ ໃນເຂດພມູມພີາກ 

ສປປ ລາວ ມກີານຕດິຕ່ໍພວົພນັຢ່າງສະໜດິສະແໜນ້ ກບັບນັດາປະເທດເພ່ືອນບາ້ນອອ້ມຂາ້ງໃນ 
ຫຼາຍໆດາ້ນ ຊຶ່ ງໃນບາງປະເທດເລົ່ ານ ັນ້ ມປີະສບົການຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນດາ້ນການວໃິຈ ແລະ 
ການອະນລຸກັທະນ ີທີຄວນຈະໄດຖ້ອດຖອນນາໍເອົາມາເປັນບດົຮຽນ ໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ສິ່ ງທີ 
ສາໍຄນັ ຄວນຈະຈດັຕ ັງ້ການສາ້ງສາຍພວົພນັທາງດາ້ນຄ ົນ້ຄ ົວ້ວໃິຈກບັສະຖາບນັການສກຶສາ ຫລື 
ວທິະຍາສາດຕາ່ງໆ ເພ່ືອສ ົ່ງເສີມຄວາມຮ◌້ທູາງດາ້ນທາໍມະຊາດເຊ່ັນ: ນເິວດວທິະຍາຂອງທະນ.ີ 
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ທ່ີຕ ັງ້ທາງພມູມສີາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ເອື້ອຍອາໍນວຍໃຫເ້ຂ້ົາໄປເຖງິການນາໍໃຊຮ້ບູແບບຕາ່ງໆ 
ເພ່ືອການຄ◌້ມຸຄອງ ຈດັສນັປາ່ສະຫງວນ ເພາະດວ້ຍຄວາມຜກູພນັທະໄມຕີທາງດາ້ນເສດຖະກດິ 

ແລະ ການເມອືງທ່ີດ ີ ຍິ່ ງເປີດໂອກາດທ່ີດໃີນການຮວ່ມມຈືດັສນັປ່າສະຫງວນຕາມແລວຊາຍແດນ 
ເພ່ືແກໄ້ຂບນັຫາທ່ີບ່ໍສາມາດແກໄ້ຂຢາ່ງງາ່ຍດາຍໄດພ້າຍໃນປະເທດ ເຊ່ັນ: ການຄາ້-ຂາຍສດັປາ່. 

2.6.7 ການທ່ອງທຽ່ວທາໍມະຊາດ 

ທະນເີປັນສກັທ່ີມສີະເໜ ່ ສາມາດເຫັນໄດງ້າ່ຍພາຍໃນປາ່ ຕາມເຂດມນັອາໄສຢູ່ ດ ັງ່ນ ັນ້ຈ ິ່ງເປັນ 
ໂອກາດທີດສີາໍລບັການທອ່ງທຽ່ວທາໍມະຊາດໃນເຊງີອະນລຸກັ ທ່ີສາມາດສາ້ງລາຍຮບັໃຫກ້ບັປະຊາ 
ຊນົທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ການປກົປກັຮກັສາປາ່ສະຫງວນ(ເບິ່ ງຂໍ ້ 2.5) ແຕເ່ຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ດໂີຄງການ 

ທອ່ງທຽ່ວໃນເຂດຫລ່ໍແຫຼມທີມຄີວາມສຽ່ງຕ່ໍລະບບົນເິວດວທິະຍາ ກໍ່ຈະຕອ້ງໄດມ້ຄີວາມລະມດັລະ 
ວງັໃນການວາງແຜນ່ ແລະ ຄ້îມຄອງຈດັສນັເປັນຢາ່ງດ ີ ເພ່ືອປອ້ງກນັການທາໍລາຍແຫຼງ່ 

ທາໍມະຊາດ ທ່ີດງຶດດູຄວາມສນົໃຈໃຫແ້ກນ່ກັທອ່ງທຽ່ວ. ສາໍລບັນກັທອ່ງທຽ່ວກໍ່ຈະຕອ້ງໄດມ້ກີານ 
ຄຸມ້ຄອງເປັນ ຢາ່ງດ ີ ແລະ ການສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງໆກໍ່ຕອ້ງຈາໍກດັ ແລະ ລະມດັລະວງັບ່ໍ 
ໃຫເ້ກດີມຜີນົກະ ທບົທາງລບົກນັເຂດພ້ືນທ່ີໃກຄ້ຽ່ງນອກຈາກນ ັນ້ ການວາງແຜນກດິຈະກາໍ 
ທຽ່ວຊມົທະນ.ີເພາະວາ່ທະນເີປັນສດັທີ່ ອາໄສຢ ູ ່ເທິງຕ ົນ້ໄມແ້ນນ່ອນວາ່ພວກມນັບ່ໍມຜີນົກະທບົຈາກກ

ານທອ່ງທຽ່ວຕາມໜາ້ດນິ ຫລື ຊວີະນາໆພນັ ຢູໃ່ນນ ໍາ້ການທຽ່ວຊມົທະນໃີນເຂດປາ່ສະຫງວນ 

ແຫງ່ຊາດນ ໍາ້ກາ່ນອາດເປັນຕວົ ຢາ່ງທີດສີາໍລບັການທອ່ງທຽ່ວຊມົທະນບ່ໍີສະເພາະໃນ ສປປ ລາວ 
ແຕໃ່ນປະເທດໃກຄ້ຽ່ງອກີດວ້ຍ ສາໍລບັກດິຈະກາໍການທອ່ງທຽ່ວທາໍມະຊາດທ່ີເປັນຕວົຢາ່ງໃນແງ ່
ບວກ ແລະ ທາງລບົກໍ່ມລີາຍຢູໃ່ນ ພມູມພີາກນີ ້ ຊຶ່ ງຄວນຈະໄດສ້ກຶສາເປັນບດົຮຽນ ເພ່ືອນາໍໄປ 

ປບັປງຸແກໄ້ຂໃນທາງພາກປະຕບິດັໃຫມ້ ີປະສດິທິຜນົດ.ີ 
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3. ແຜນດາໍເນນີງານ ອະນລຸກັທະນ ີໃນ ສປປ ລາວ 

ໃນພາກນີ ້ແມນ່ໄດກ້າໍນດົ ວໄິສທດັ, ຈດຸປະສງົ ແລະ ກດິຈະກາໍຫຼກັ ໃນການອະນລຸກັ 

ທະນ ີໃນ ສປປ ລາວ ແຕປີ່ 2011 ຫາ 2020. ພອ້ມນ ັນ້, ໄດມ້ກີານກາໍນດົ ບລຸິມະສິດ ການ 
ປະຕບິດັ ຂອງແຕລ່ະຊະນດິທະນ,ີ ແຕລ່ະຈດຸປະສງົ ຂອງແຜນດາໍເນນີງານ ສະບບັນີ.້ ລາຍລະ 

ອຽດ ຂອງກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ ຂອງ ແຜນດາໍເນນີງານ ເພ່ືອບນັລ ຸຕາມຈດຸປະສງົ ແລະ ເປ້ົາໝາຍ 
ທ່ີວາງໄວ ້ໄດກ້າໍນດົ ຢູ ່ໃນຂໍ ້3.3   

 

3.1 ການສາ້ງວໄິສທດັ  

ແຜນດາໍເນນີງານອະນລຸກັທະນ ີ ໄດພ້ດັທະນາຂຶນ້ ໂດຍສະແດງໃຫເ້ຫັນ ວໄິສທດັ, ນະ
ໂຍບາຍທ່ີກຽ່ວພນັ, ເປ້ົາໝາຍ ແລະ ຈດຸປະສງົຂອງແຜນດາໍເນນີງານດ ັງ່ກາ່ວ. ຄະນະກ ຸມ່ຄ ົນ້

ຄວ້າວຊິາການ ໄດມ້ກີານປຶກສາຫາລື ເພື່ ອວເິຄາະບນັຫາ ແລະ ແນວທາງໃນການແກໄ້ຂ. ພອ້ມ
ນ ັນ້, ໜາ້ວຽກກດິຈະກາໍຫຼກັໄດ ້ມກີານກາໍນດົຢູໃ່ນແຕລ່ະຈດຸປະສງົຂອງແຜນດາໍເນນີງານດ ັງ່ກາ່ວ.  

3.1.1 ວໄິສທດັ 
 

ເພ່ືອອະນລຸກັປະຊາກອນ ແລະ ຖີ່ນທ່ີຢູ່ອາໄສ ຂອງທະນແີຕລ່ະຊະນດິ ໃຫອ້ດຸມົສມົບນູ ແລະ ມ ີ
ຜນົປະໂຫຍດຕ່ໍສງັຄມົລາວ ໃນອະນາຄດົ.  

 
ສປປ ລາວ ມວີໄິສທດັ ໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ໄປພອ້ມກບັການປກົປກັຮກັສາປ່າ
ໄມ ້ ສດັນ ໍາ້-ສດັປາ່ ເຊິ່ ງໄດສ້ະແດງອອກ ໃນຍດຸທະສາດປ່າໄມປີ້ ຮອດ ປີ 2020 ຂອງ
ລດັຖະບານ ໄດວ້າງເປ້ົາໝາຍ ເພ່ືອເພ່ີມຄວາມປກົຫຸມ້ ຂອງປາ່ໃຫໄ້ດ ້ ຮອດ 70%. 
ພອ້ມກນັນ ັນ້ ລດັຖະບານຍງັໄດມ້ແີຜນຍດຸທະສາດ ຮອດປີ 2020 ແລະ ແຜນດາໍເນນີງານຊວີະ 

ນາໆພນັ ແຫງ່ຊາດ ຮອດປີ 2010 (ພວມມກີານການກະກຽມ ສະບບັໃໝ)່ ໂດຍຮບັປະກນັ 
ໃນການປກົປກັຮກັສາ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ຂອງຊະນດິພນັຕາ່ງໆ ທງັພືດ ແລະ ສດັປາ່. 
ເພ່ືອຕອບສະໜອງ ໃນຍດຸທະສາດ ເຫ່ົຼານີ,້ ແຜນດາໍເນນີງານ ອະນລຸກັທະນ ີຂອງ ສປປ ລາວ 

ແມນ່ເພ່ືອຮບັປະກນັສຶບຕ່ໍການຄງົຕວົ ແລະ ຂະຫຍາຍຕວົຂອງປະຊາກອນທະນໃີນທາໍມະຊາດ 
ທ່ີມທີກຸຊະນດິ ແລະ ໃຫເ້ກດີຜນົປະໂຫຍດແກຊ່ມຸຊນົ ທ່ີມສີວ່ນຮວ່ມໃນການອະນລຸກັທະນ.ີ    
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3.1.2 ນະໂຍບາຍທ່ີສອດຄອ່ງ ກບັການອະນລຸກັ ທະນ ີ 

 ເປັນທ່ີຮູກ້ນັດແີລວ້ວາ່ ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ 
ເປັນບລິຸມະສດິຕ ົນ້ຕໍຂອງລດັຖະບານແຫງ່ ສປປ ລາວ. ເນື່ອງຈາກທ່ີພນົລະເມອືງລາວປະມານ 

80% ດາໍລງົ ຊວີດິ ຢູ່ໃນເຂດຊນົນະບດົ ແລະ ເພ່ີງພາອາໄສທາໍມະຊາດ ແລະ ສວ່ນຫຼາຍເປັນຜູ້
ທກຸຍາກ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການພດັທະນາ ເພ່ືອແກໄ້ຂບນັຫາຄວາມທກຸຍາກ ແມນ່ເປັນໄປໄດ້
ຍາກ ແລະ ບໍ່ຍນືຍງົ ຖາ້ຫາກບໍ່ ໃຫຄ້ວາມສາໍຄນັ ຕ່ໍວຽກງານການປກົປກັຮກັສາ ຊບັພະຍາກອນ
ທາໍມະຊາດ. ຕ່ໍບນັຫາດ ັງ່ກາ່ວ ລດັຖະບານລາວ ໄດເ້ຂ້ົາໃຈ ແລະ ໄດກ້າໍນດົແນວທາງຍດຸທະ
ສາດ ແຫງ່ຊາດທີ່ ສາໍຄນັຕາ່ງໆ ໂດຍຖເືອົາຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດເປັນປດັໃຈຫຼກັ ໃນການ
ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ເຊິ່ ງມນັໄດສ້ະແດງອອກຢູໃ່ນ 5 ຍດຸທະສາດແຫງ່ຊາດ ທ່ີ
ສາໍຄນັດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້  

1. ແຜນຍດຸທະສາດ ການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແຫງ່ຊາດ 2011-20151 
ຮບັປະກນັໃຫມ້ກີານພດັທະນາທ່ີຍນືຍງົ ໂດຍເນັນ້ການພດັທະນາເສດຖະກດິ ໄປພອ້ມກບັການ 
ຂະຫຍາຍຕວົ ທາງດາ້ນວດັທະນາທາໍ ແລະ ສງັຄມົ, ການປກົປກັຮກັສາຊບັພະຍາກອນ 

ທາໍມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລອ້ມ.   
2. ແຜນຍດຸທະສາດ ການຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ ແຫງ່ຊາດ 2004 

ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິ ໂດຍອີງໃສກ່ານຄຸມ້ຄອງ ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ຄຽງຄູ່
ກບັການພດັທະນາ ສງັຄມົ ແລະ ວດັທະນະທາໍ.  

3. ແຜນຍດຸທະສາດ ປີ 2020 ແລະ ແຜນດາໍເນນີງານ ຊວີະນາໆພນັ ແຫງ່ຊາດ ປີ 2010 

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ໂດຍອງີໃສກ່ານປກົປກັຮກັສາຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດາ້ນຊວີະນາໆພນັ ເຊິ່ ງ
ເປັນຊບັສມົບດັທ່ີສາໍຄນັຂອງຂອງຜູທ້ກຸຍາກ ແລະ ກນຸແຈ ເພື່ ອຊວ່ຍໃນການແກໄ້ຂຄວາມທກຸ 
ຍາກ ທ່ີຍນືຍງົ.  

4. ແຜນຍດຸທະສາດ ປາ່ໄມແ້ຫງ່ຊາດ ເຖງິປີ 2020 
ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ໃນວຽກງານອະນລຸກັ ໂດຍການສາ້ງ ແລະ ຈດັສນັປາ່ສະຫງວນ ເພ່ືອປກົ
ປກັຮກັສາພ້ືນທ່ີທາໍມະຊາດ, ພນັພືດ ແລະ ສດັປາ່ ເພ່ືອຮບັປະກນັຄວາມສມົດນູທາງທາໍມະຊາດ, 
ຮກັສາແຫຼງ່ນ ໍາ້, ຄນຸຄາ່ ແລະ ທິວທດັທາໍມະຊາດ,  ທາງປະຫວດັສາດ, ວດັທະນະທາໍ ແລະ 

ເພ່ືອການສືກສາຄ ົນ້ຄວ້າ ທາງວທິະຍາສາດ.  
5. ແຜນຍດຸທະສາດ ແລະ ແຜນດາໍເນນີງານ ດາ້ນການທອ່ງທຽ່ວທາໍມະຊາດ ແຫງ່ຊາດ 

2005-2010 

                                                   
1 ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຄ ັງ້ທີ 7 (2011-2015) ພວມມກີານກະກຽມ (ພຶດສະພາ 2010) 
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ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ເພ່ືອພດັທະນາການທ່ອງທຽ່ວ ທ່ີຍນືຍງົ ໃນການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທາໍ
ມະຊາດແບບຢ ັງ້ຢຶນ ແລະ ປະກອບສວ່ນຕ່ໍການແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກ. 

3.1.3 ເປ້ົາໝາຍ ຂອງແຜນດາໍເນນີງານ ອະນລຸກັທະນ ີ 
 

ທະນ ີໃນພ້ືນທ່ີບລິູມະສດິ ໄດຮ້ບັການປກົປກັສາເປັນຢາ່ງດ ີແລະ ປບັປງຸຂໍມ້ນູ ສະຖານະ 
ພາບຂອງທະນ ີທກຸຊະນດິ ໃນທ ົ່ວປະເທດ.  

3.1.4 ຈດຸປະສງົ 

ທະນເີປັນສດັຕວົແທນ ໃນການອະນລຸກັຊວີະນາໆພນັ ແລະ ບາງພ້ືນທ່ີໆມທີະນ ີ ອາດ 
ສະໜອງທາ່ແຮງໃນການພດັທະນາ ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ເຊ່ັນ: ການທອ່ງທຽ່ວທາໍມະຊາດ. ດ ັງ່
ນ ັນ້, ຈາໍເປັນຕອ້ງມກີນົໄກ ເພ່ືອຮບັປະກນັການຄງົຕວົ ແລະຂະຫຍາຍຕວົຂອງທະນ ີ ໃນ ສປປ 
ລາວ, ແຜນດາໍເນນີງານນີ ້ພະຍາຍາມທ່ີຈະບນັລເຸປົ້າໝາຍ ແລະບນັດາຈດຸປະສງົດ ັງ່ລຸ່ມນີ:້  

1. ຄວບຄມຸການລາ່ ແລະ ການຊື-້ຂາຍ ທະນ ີໃນພ້ືນທ່ີບລິຸມະສດິຢາ່ງເຂັມ້ງວດ   
2. ປກົປກັຮກັສາຖິ່ນທ່ີຢູ່ອາໄສ ຂອງທະນທ່ີີສາໍຄນັ ແລະ ເປັນຕວົແທນ   
3. ເພ່ີມທະວ ີການສະໜບັສະໜນູຂອງມວນຊນົ ຕ່ໍການອະນລຸກັທະນ ີ 

4. ສາ້ງຄວາມອາດສາມາດຂອງຄນົລາວ ໃນການອະນລຸກັທະນ ີ 
5. ປບັປງຸຊວີດິການເປັນຢູຂ່ອງຊາວບາ້ນ ໂດຍການອະນຸລກັທະນ ີໃນພ້ືນທ່ີ ແລະ 
ການທອ່ງທຽ່ວທາໍມະຊາດ 

6. ປບັປງຸການປະສານງານ ລະຫວາ່ງພາກສວ່ນຕາ່ງໆ ເພ່ືອການອະນລຸກັທະນ ີ 
7. ປບັປງຸຄວາມເຂ້ົາໃຈ ກຽ່ວກບັສະຖານະພາບ ຂອງທະນ ີ 

3.2 ພື້ນທ່ີບລິຸມະສດິ ຂອງການອະນລຸກັທະນ ີໃນ ສປປ ລາວ 

ແຜນດາໍເນນີງານອະນລຸກັທະນສີາໍບບັນີ ້ແມນ່ເລ່ັງໃສກ່ານອະນລຸກັປະຊາກອນ ທ່ີເປັນຕວົ 
ແທນ ຂອງທະນ ີທງັ 6 ຊະນດິ ທີ່ ມ ີໃນ ສປປ ລາວ. ທະນກີມຸຫວົຈກູ (nomascus) ທງັ 4 
ຊະນດິ ໃນ ສປປ ລາວ ແມນ່ໄດຖ້ກືໄພຂ ົ່ມຂູສ່ງູລະດບັໂລກ ແລະ ເປັນປະຊາກອນທະນ ີທ່ີມ ີ

ຢູໃ່ນປະເທດ ແມນ່ມຄີວາມ ສາໍຄນັລະດບັໂລກ. ຄວາມຄາດຫວງັສດຸທາ້ຍ ແມນ່ການ ປກົປອ້ງ 
ທະນແີກມ້ຂາວ ໃນ ສປປ ລາວ ບໍ່ ໃຫສ້ນູພນັ. ເຖິ່ ງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທະນທ່ີີມໄີພຂ ົ່ມຂູສ່ງູ ແລະ 
ມຄີວາມສາໍຄນັລະດບັຊາດ ແມນ່ ທະນມີຂືາວ ແລະ ທະນມີງຸກດຸ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ຈຶ່ງຕອ້ງການ ໃຫມ້ ີ
ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຢາ່ງຮບີດວ່ນ ເພ່ືອໃຫຊ້ະນດິພນັນີໃ້ຫຢູ້ລ່ອດ ໃນ ສປປ ລາວ. ຄະນະວຊິາ 
ການ Ä©É-ມກີານສງັລວມ-ພ້ືນທ່ີªÈ¾¤Å ໃນຕາຕະລາງ 1 ລຸມ່ນີ ້ເພ່ືອກາໍນດົເປັນ-ພ້ືນທ່ີ ບລິຸມະສດິ 

ສາໍລບັ ການອະນລຸກັທະນ ີ-ແຕລ່ະຊະນດິ ໃນ ສປປ ລາວ.     
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ຕາຕະລາງ 1. ພື້ນທີ່ບລຸິມະສດິ ແລະ ເຫດຜນົສາໍລບັການອະນລຸກັທະນ ີ 
ສະຖານທີ່ ບລູິມະສດິ -ເຫດຜນົ ພາກສວ່ນທີ່ຣບັຜິດຊອບ ພາກສວ່ນສະໜບັສະໜນູ 
 

ທະນມີຂືາວ White-handed Gibbon Hylobates lar

ປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດ 
ນ ໍາ້ປຍຸ ແຂວງ ໄຊຍະບລູີ 

1 -ເປັນປາ່ສະຫງວນແຫງ່ດຽ່ວຂອງລາວ ທີ່ມທີະນຊີະນດິນີ ້ ອາໄສຢ່◌ ູ

ເພາະມປີະຊາກອນ ທີ່ເຫຼືອໜອ້ຍຫຼາຍ, ຖີ່ນທີ່ຢ◌່ອູາໄສຖກືຕດັແຍກ, 
ເຖງິແມນ່ແຕລ່ະດບັ ການລາ່ບໍ່ສງູ ແຕມ່ຄີວາມເປັນໄປໄດ ້
ທີທະນດີ ັງ່ກາ່ວຈະສນູພນັໃນອນັເວລາໃກຈ້າກປາ່ສະຫງວນດ ັງ່ກາ່ວ. 

ຫອ້ງການປາ່ສະຫງວນ 
ກອງຄ◌້ມຸຄອງປາ່ສະ 
ຫງວນປະຈາໍແຂວງ 

-WWF 

ໂຄງການ REDD  

ຂອງ GIZ 

ບາ້ນສະປີ,ແຂວງໄຊຍະບລູີ 1 ເປັນພື້ນທີ່ປາ່ຜະລິດ ທີ່ມປີະຊາກອນທະນມີຂືາວ ເຊງິຊຸມຊນົໄດມ້ ີ
ການປກົປກັຮກັສາຕາມຮດີຄອງປະເພນ.ີ ບໍ່ທນັມຂີໍມ້ນູລະອຽດແຕມ່ ີ

ໂອກາດທີ່ເປັນໄປໄດ ້ໃນການອະນລຸກັທະນີຊະນດິນີ ້
ຕາມຮດີຄອງປະເພນ ີຂອງຊມຸຊນົ. 

ພະແນກ ກະສິກາໍ 
ແລະປາ່ໄມ ້ແຂວງ 

ໄຊຍະບລູີ/ກອງຄ◌້ມຸຄອງ 
ປາ່ສະຫງວນປະຈາໍແຂວງ 

ມຄີວາມຕອ້ງການ 

 

ທະນມີງຸກດຸ Pileated Gibbon Hylobates pileatus

ປາ່ສະຫງວນແຂວງ 
ດງົຂນັທງຸ ແຂວງ ຈາໍປາສກັ 

1 -ເປັນແຫງ່ດຽວໃນລາວ ທີ່ມປີະຊາກອນຂອງທະນີຊະນດິນີ ້ ແລະ 

ຢູໃ່ນເຂດທີ່ມຄີວາມສາໍຄນັສງູທາງຊວີະນາໆພນັ.ເພາະມປີະຊາກອ
ນທີ່ເຫື◌ອຼໜອ້ຍຫຼາຍ, ຖິ່ນທີ່ຢູອ່າໄສຖກືຕດັແຍກ,ເຖງິແມນ່ແຕລ່ະ 
ດບັການລາ່ບໍ່ສງູ ແຕມ່ຄີວາມເປັນໄປໃດ ້ທີ່ທະນີດ ັກ່າ່ວຈະສນູພນັ 
ໃນເວລາອນັໃກ ້ຈາກປາ່ສະຫງວນດ ັງ່ກາ່ວ. 

ພະແນກກະສິກາໍ ແລະ 
ປາ່ໄມ ້ແຂວງໄຊຍະບລູີ/ 
ກອງຄ◌້ມຸຄອງປາ່ 
ສະຫງວນ ປະຈາໍແຂວງ 

ມຄີວາມຕອ້ງການ 

 

ທະນດີາໍ Western Black Crested Gibbon N. concolor 

ປາ່ສະຫງວນແຫາງຊາດ 
ນ ໍາ້ການ ແຂວງ ບໍ່ແກວ້ 

1 -ເປັນແຫງ່ດຽວໃນລາວ ທີ່ມປີະຊາກອນທີ່ສາມາດຂະຫຍາຍພນັໄດ ້

ເຊິ່ ງປະຊາກອນຂອງພວກມນັບາງສວ່ນໃດຮ້ບັການປກົປກັຮກັສາ 
ໂດຍໂຄງການທອງ່ທຽ່ວທາໍມະຊາດ. 

ຫອ້ງການປາ່ສະຫງວນ 
ແຫງ່ຊາດພະແນກະສີກາໍ
ແລະປາ່ໄມແ້ຂວງບໍແກວ້ 

Animo ບໍລິສດັທອ່ງທຽ່ວ 
ຮຽນປະສບົການທະນທີີ່ພ
ວມດາໍເນນີຊວິິດຢູ.່ 
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ທະນແີກມ້ຂາວຖິ່ນເໜືອ Northern White-cheeked Crested Gibbon N. leucogenys

ປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດນ ໍາ້ 
ແອດພເູລີຍແຂວງຫວົພນັ 
ຫຼວງພະບາງແລະຊຽງຂວາງ 

1 ປາ່ສະຫງວນໃຫຍ່ທີ່ສດຸ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ມກີດິຈະກາໍການ 
ອະນລຸກັ ທີ່ພວມດາໍເນນີຢູ.່ 

ຫອ້ງການປາ່ສະຫງວນ/ 
ພະແນກກະສີກາໍ ແລະ 
ແຂວງ ປາ່ໄມແ້ຂວງ 

ອງົການ WCS ທີ່ພວມ 
ດາໍເນນີຢູ.່ 

ປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດ ນ ໍາ້ 
ກະດງິ ແຂວງ ບໍລິຄາໍໄຊ. 

1 -ເປັນແຫງ່ດຽວທີ່ມປີະຊາກອນຂອງທະນີຊະນດິນີທ້ີ່ສາມາດຂະ 

ຫຍາຍພນັໄດ ້ ແລະ ມໂີຄງການອະນລຸກັ ທີ່ພວມດາໍເນນີຢ ູ
ເຖງິແມນ່ວາ່ ຂະໜາດຂອງປະຊາກອນຍງັບໍທນັຮ◌້ດູ.ີ  

ຫອງ້ການປາ່ສະຫງວນ/ 
ກອງຄ◌້ມຸຄອງປາ່ສະ 
ຫງວນປະຈາໍແຂວງ. 

ອງົການ WCS ທີ່ພວມ 
ດາໍເນນີຢູ ່

ປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດ 
ພແູດນ ດນິ ແຂວງຜ ົງ້ ສາລີ 

2 ອາດມທີາ່ແຮງສງູ ແຕຈ່າໍນວນປະຊາກອນຕ ໍາ່. ກະແຈກກະຈາຍ 
ໄປທ ົ່ວປາ່ສະຫງວນ ໃນເຂດພື້ນທີ່ຫາ່ງໄກສອກຫລີກ ທີຍງັມ ີ
ຄວາມສາໍຄນັທາງຊວີະນາໆພນັ 

ຫອງ້ການປາ່ສະຫງວນ/ 
ກອງຄຸມ້ຄອງປ່າສະ 
ຫງວນ ປະຈາໍແຂວງ 

ມຄີວາມຕອ້ງການ 

ປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດ 
ນ ໍາ້ຊາໍ ແຂວງ ຫວົພນັ 

3 ບໍ່ ຮ◌້ຂູໍມ້ນູ ແຕມ່ປີະຊາກອນຫຼາຍ ໃນຊມຸປີ 1990 
ແຕອ່າດຍງັມປີະຊາກອນທີ່ດຢີູ ່

ຫອ້ງການປາ່ສະຫງວນ/ 
ກອງຄ◌້ມຸຄອງປາ່ສະ 
ຫງວນປະຈາໍແຂວງ 

ມຄີວາມຕອ້ງການ 

ປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດພເູຂົາ
ຄວາຍ 

3 ເປັນພື້ນທີ່ຢູໃ່ກກ້ບັນະຄອນຫຼວງ ມຄີວາມເປນັໄປໄດ ້ ໃນການ 
ສາ້ງເປັນພື້ນທີ່ເພື່ອປກູຈດິສຊານກຶ ໂດຍຮບູແບບການທ່ອງທຽ່ວ 

-ເຂດສາໍຄນັທີມທີາ່ແຮງແຫງ່ 

ອື່ ນໆ ປາ່ສະຫງວນ ນ ໍາ້ຈວນ 
ນ ໍາ້ຈດັ 

ທະນແີກມ້ຂາວຖິ່ນໃຕ ້Southern White-cheeked Crested Gibbon N. siki

ປາ່ສະຫງວນແຫາງຊາດ 
ນາກາຍນ ໍາ້ເທີນແຂວງບໍລິຄາໍ 
ໄຊ ແລະ ແຂວງ ຄາໍມວ່ນ 

1 ປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດທີ່ມພີື້ນກວ້າງມປີະຊາກອນທະນທີີ່ດ ີ ແລະ 
ມງີບົປະມານພຽງພໍ ສາໍລບັການອະນລຸກັ ໃນໄລຍະຍາວ. ດ ັງ່ນ ັນ້ 
ມຄີວາມສາໍຄນັທີ່ ສດຸ ໃນການປະກອບສວ່ນ ເພື່ ອການອະນລຸກັ 

WMPA NT2 ບໍລິສດັນ ໍາ້ເທີນ2ໃຫທ້ຶນ 
20ປີມຄີະນະຊຽ່ວຊານ 
ກວດກາຂອງທະນະ 
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ທະນ ີ ໃນລະດບັຊາດ.ທະນໃີນພື້ນທີ່ນີ ້ ແມນ່ ທະນແີກມ້ຂາວ 
ຖິ່ນໃຕ ້ແຕຕ່ອ້ງການມກີານຢືນຢນັຄນື ໃນ ທ ົ່ວປ່າສະຫງວນ 

ທະຄານໂລກ 

ປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດ 
ນ ໍາ້ກະດງິ ແຂວງ ບລໍິຄາໍໄຊ 

1 ມປີະຊາກອນທະນທີີ່ສາມາດຂະຫຍາຍພນັໄດ ້ ຢູ່ຕອນໃຕ ້
ນ ໍາ້ກະດງິ ແລະ ໄດມ້ໂີຄງການ ອະນລຸກັ ທີພວມປະຕິບດັຢ◌່ ູ

NPA, PPAM ອງົການ WCS 

ປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດ 
ພຫູີນປນູ ແຂວງຄາໍມວ່ນ 

2 ເຂດພື້ນທີ່ປາ່ໄມຕ້ໍ່ກບັເຂດອາ່ງນ ໍາ້ເທີນ 2 ໄດມ້ທີະນໜີາແໜນ້ 
ພໍສມົຄວນຢູບ່າງພື້ນທີ່ປາ່ສະຫງວນ. ຄາດວາ່ຖິ່ນທີ່ ຢ່◌ອູາໄສ 
ເຂດໃຈກາງຂອງປ່າສະຫງວນທີ່ມພີຜູາ ເຊງິການປຽ່ນແປງຖນິອາ 
ໄສຂະໜາດໃຫຍ່ ແມນ່ເປນັໄປໄດຍ້າກ 

NPA, PPAM, PAFO   ມຄີວາມຕອ້ງການ 

ປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດ 
ຫີນໜາມໜໍ່ ແຂວງຄາໍມວ່ນ 

2 ມປີະຊາກອນທີ່ສາໍຄນັ ແລະ ພວມມໂີຄງການອະນລຸກັທີ່ພວມ 
ເຂົ້າມາ ເພື່ ອປະຕິບດັແຜນ່ທີ່ ມຢີູ ່

NPA, PPAM, PAFO   ອງົການ GIZ 

ພື້ນທີ່ສາໍຄນັອື່ນເຊັ່ ນ:ປາ່ປອ້ງ
ກນັພຫູຼວງ.ປາ່ສະຫງວນຂນຸ 
ເຊໜອງມາ້,ລະວງິລະເວີນ 
ເຊິ່ ງໄດຮ້◌້ວູາ່ຍງັມປີະຊາກອນ
ທະນທີີ່ດແີຕເ່ປັນພື້ນທີ່ໆຍງັ 
ທບັຊອ້ນ ທີ່ບໍ່ແນນ່ອນ 
ລະຫວາ່ງ ທະນແີກມ້ຂາວ N  
ແລະ ທະນແີກມ້ ເຫຼືອງN. 
annamens 
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ທະນແີກມ້ເຫຼືອງ Northern Buff-cheeked Crested Gibbon N. annamensis

ປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດ 
ເຊຊບັ ແຂວງເຊກອງ ແລະ 
ສາລະວນັ 

1 ຂອ້ນຂາ້ງຫາ່ງໄກສອກຫລີກ ເຊິ່ ງເປັນສວ່ນໃຫຍ່ໃນການປກົປກັ 
ຮກັສາ ໂດຍຕາມທາໍມະຊາດ ແລະ ພວມມໂີຄງການ ອະນລຸກັ 
ເຂົ້າມາ 

NPA, PPAM, PAFO   ອງົການ WWF 
 

ປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດເຊປຽ່ນ 
ແຂວງ ຈາໍປາສກັ 

2 ມປີະຊາກອນທີ່ສາໍຄນັ ແລະ ພວມມໂີຄງການ ອະນລຸກັເຂົ້າມາ NPA, PPAM, PAFO   ອງົການ WWF/BCI 

ປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດ 
ດງົອາໍພາມ ແຂວງ ອດັຕະປື້ 
ແລະ ເຊກອງ 

2 ຫາ່ງໄກສອກຫລີກ ເຊິ່ ງເປນັສວ່ນ ໃນການປກົປກັຮກັສາ 
ໂດຍຕາມທາໍມະຊາດ 

NPA, PPAM, PAFO   ອງົການ WWF/BCI 

ເຂດອື່ນໆທີມທີ່າແຮງ:ປາ່ສະ
ຫງວນແຫງ່ຊາດດງົ ພວູຽງ 
ເຊບ ັງ້ນວນ. ດງົຫວັສາວ, ນ ໍາ້ 
ກງົ ແລະ ປ່າຜະລິດນ ໍາ້ປາ 

 

ໝາຍເຫດ : NPA = ຫອ້ງການປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດ, PPAM = ກອງຄ◌້ມຸຄອງປາ່ສະຫງວນ ປະຈາໍແຂວງ, PAFO =ພະແນກ ກະສິກາໍ ແລະ ປາ່ໄມແ້ຂວງ 
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3.3 ແຜນກດິຈະກາໍ ການອະນລຸກັ ທະນ ີໃນພ້ືນທ່ີບຸລິມະສິດ 

ໂດຍອງີຕາມຈດຸເລ່ັງ ຂອງການອະນລຸກັທະນ ີໜາ້ວຽກແຜນດາໍເນນີງານ ອະນລຸກັທະນ ີ

ໃນແຕລ່ະຈດຸປະສງົ ໄດກ້າໍນດົໃຫມ້ ີ ກດິຈະກາໍ ແລະ ໃນແຕລ່ະກດິຈະກາໍ ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນ 
ເຫດຜນົ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ການປະຕບິດັ. ບາງໜາ້ວຽກ ເຊິ່ ງເປັນໜາ້ວຽກທ່ີສາໍຄນັ ທງັລະດບັ
ຊາດ ແລະ ລະດບັພ້ືນທ່ີບລູິມະສິດ ໃນການອະນລຸກັທະນ ີ ແຕມ່ຄີວາມແຕກຕາ່ງກນັ ບາງເລັກ

ນອ້ຍ ທາງດາ້ນແນວທາງການປະຕບິດັ ເຊ່ັນ: ການປກູຈດິສາໍນກື ໃນລະດບັຊາດ ກຽ່ວກບັ ການ
ອະນລຸກັທະນ.ີ ການແກໄ້ຂບນັຫາການລາ່ທະນ ີ ໃນພ້ືນທ່ີອະນລຸກັທະນ ີ ເປັນສິ່ ງຈາໍເປັນທ່ີສດຸ 

ແລະ ຕອ້ງເອົາໃຈໃສຢ່າ່ງຈງິຈງັ ໃນການປະຕິບດັຢູໃ່ນລະດບັທອ້ງຖີ່ນ. ການປະຕບິດັແຜນດາໍ
ເນນີງານຕວົຈງິ ໃນພາກສະໜາມ ຈະໄດເ້ຊື່ ອມຍງົເຂ້ົາວຽກງານອື່ ນໆທ່ີມ ີ ຫືຼ ພວມດາໍເນນີຢູ່ 
ເຊ່ັນ: ແຜນຈດັສນັຂອງປ່າສະຫງວນ, ການວາງແຜນຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ, ແຜນການ

ປະຕບິດັການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຂອງເມອືງ ຫືຼ ແຂວງ ເພ່ືອຮບັປະກນັວາ່ ບ່ໍໃຫມ້ຜີນົ
ກະທບົຕ່ໍທະນ.ີ ລາຍລະອຽດຂອງແຕລ່ະຫວົຂໍດ້ ັງ່ລຸມ່ນີ ້ ແມນ່ບນັດາກດິຈະກາໍທ່ີຕອ້ງໄດຜ້ນັ
ຂະຫຍາຍ ແລະແຊກຊອ້ນເຂ້ົາໃນແຜນການຕາ່ງໆ ເພ່ືອຜນົປະໂຫຍດ ຂອງການອະນລຸກັ ກໍ່ຄື
ຊວີດິການເປັນຢູ ່ຂອງຊຸມຊນົທອ້ງຖີ່ນ ໃນໄລຍະຍາວ. 
 ພ້ຶນທ່ີປາ່ສະຫງວນ ທ່ີມປີະຊາກອນ ຂອງທະນ ີ ທ່ີອດຸມົສມົບນູ ໄດກ້າໍນດົເປັນເຂດບລູິມະ
ສດິ ໃນການອະນລຸກັ ເຊ່ັນ: ປ່າສະຫງວນແຫງ່ຊາດ ນ ໍາ້ກາ່ນ, ນາກາຍ-ນ ໍາ້ເທີນ, ນ ໍາ້ກະດງິ 
ແລະ ນ ໍາ້ແອດ-ພເູລີຍ, ພຫີູນປນູ ແລະ ຫີນໜາມໜ່ໍ. ໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ການອະນລຸກັນ ັນ້ 

ຄວນມກີານສມົທບົວຽກງານອະນລຸກັ ໂດຍສະເພາະການອະນລຸກັທະນ ີ ເຂ້ົາໃນແຜນການຈດັຕ ັງ້
ປະຕບິດັຕາ່ງໆ ໃນພ້ືນທ່ີ ເຊ່ັນ: ແຜນການມອບດນິ-ມອບປ່າ ເວ້ົາລວມ ເວ້ົາສະເພາະ ແຜນການ
ຈດັສນັປາ່ສະຫງວນ ໃນແຫງ່ດ ັງ່ກາ່ວ ໂດຍສາ້ງໃຫມ້ເີຂດຫວງຫາ້ມເດັດຂາດ ແລະ ເຂດຄູມ້

ຄອງນາໍໃຊ.້ ສິ່ ງສາໍຄນັຄກືານສາ້ງ ໃຫມ້ສີາຍລາຍງານຂ ັນ້ທອ້ງຖີ່ນ, ການຄອບຄມຸການລາ່ ແລະ 
ການຄາ້-ຂາຍສດັປາ່. ພອ້ມກນັນ ັນ້, ຍງັສ ົ່ງເສີມໃຫມ້ກີານອະນລຸກັທະນ ີ ໃນເຂດອື່ ນໆ ທ່ີມ ີ
ປະຊາກອນຂອງທະນ ີ ໃນລະດບັເມອືງ, ກຸມ່ບາ້ນ ຫືຼ ຊຸມຊນົ. ລາຍລະອຽດຂອງກດິຈະກາໍ 
ໃນແຕລ່ະຈດຸປະສງົ ໄດກ້າໍນດົດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້   

3.3.1 ເພ່ືອຄວບຄມຸ ການລາ່ ແລະ ການຊື-້ຂາຍ ທະນ ີໃນພ້ືນທ່ີບລຸິມະສດິ ຢາ່ງເຂັມ້ງວດ 

ໂດຍທ ົ່ວໄປແລວ້ ປະຊາກອນຂອງສດັປ່າ ໄດຫຸຼ້ດລງົ ຢາ່ງຫຼວງຫຼາຍ ພາຍໃນຊຸມ

ປີຜາ່ນມາ ຍອ້ນມກີານຊື-້ຂາຍສດັປ່າ ອນັເຮັດໃຫມ້ກີານລາ່ສດັປ່າ ຢາ່ງລຽນຕິດ ລວມທງັທະນ ີ
ທັງ້ໆທ່ີມມີາດຕະການໃນການສະກດັກ ັນ້ ການລາ່ ແລະ ຊື-້ຂາຍທະນ ີແຕຍ່ງັບ່ໍສາມາດແກໄ້ຂໄດ້
ຢາ່ງຢັງ້ຢືນ. ເພ່ືອຮບັປະກນັການຄງົຕວົ ແລະ ຂະຫຍາຍຕວົຂອງທະນ ີ ຕອ້ງໄດເ້ອົາໃຈໃສ ່
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ລະບຽບການດ ັງ່ກາ່ວ ເພ່ືອສະກດັກ ັນ້ ການລາ່ ແລະ ຊື-້ຂາຍທະນ ີຢາ່ງເດັດຂາດ. ຖາ້ບ່ໍດ ັງ່ນ ັນ້ 
ອາດຈະຊາ້ເກນີໄປ ໃນການທ່ີຈະອະນລຸກັປະຊາກອນ ຂອງທະນ ີແຕລ່ະຊະນດິ.  
 

3.3.1.1 ການນາໍໃຊມ້າດຕະການ ແລະ ການກວດກາ ລາດຕະເວນ ຢູໃ່ນ ແລະ ຂອບເຂດພ້ືນທ່ີ 
ບລິູມະສິດ 

 

ເຫດຜນົ: ການລາ່ສດັປາ່ ເປັນໄພຂ ົ່ມຂູຕ່ ົນ້ຕໍຕ່ໍທະນ ີ ໃນທ ົ່ວປະເທດ ຂອງ ສປປ ລາວ 
ລວມທງັເຂດປາ່ສະຫງວນ ແຫງ່ຊາດ. ຂະບວນການ ຊື-້ຂາຍສດັປາ່ ນອກເຂດປ່າສະຫງວນ 

ແມນ່ມກັ ມກີານພວົພນັກບັການລາ່ ສດັປາ່ທ ົ່ວໄປ. ເພ່ືອຫຸຼດຜອ່ນການລາ່ ຈາໍເປັນຕອ້ງໄດມ້ກີານ 
ລາດຕະເວນ ເປັນປະຈາໍ ແລະ ປບັປງຸການນາໍໃຊມ້າດຕະການ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຄວນເຂ້ົາໃຈວາ່ 

ການລາ່ ທະນ ີ ຢູໃ່ນ ສປປ ລາວ ບ່ໍໄດປ້ະກອບສວ່ນທ່ີສາໍຄນັ ຕ່ໍການດາໍລງົຊວິິດຂອງຊຸມຊນົ 
ທອ້ງຖີ່ ນ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ບ່ໍມເີຫດຜນົເທ່ົາໃດ ທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ບນັຫາການລາ່ຫຸຼດລງົ ໃນຂະນະຜູຄ້ນົ 
ຍງັຊອກຫາຍິງມາເປັນອາຫານ.  

ນະໂຍບາຍ: ກາໍນດົພ້ືນທ່ີບລິຸມະສດິໃນການລາດຕະເວນ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ທ່ີມທີະນ ີ ແລະ 
ພ້ືນທ່ີໆ ມທີາ່ແຮງທາງດາ້ນຜນົກະທບົສງູ ເພ່ືອຫຸຼດຜອ່ນໄພຂ ົ່ມຂູ ່ ຕ່ໍການປກົປກັຮກັສາ 
ປະຊາກອນທະນ ີ ແລະ ຕອ້ງໄດເ້ຂ້ົາໃຈ ກຽ່ວກບັຍດຸທະວທີິ ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງພວກແມຄ່າ້ 
ແລະ ນກັລາ່ ເປັນຢາ່ງດ.ີ ພອ້ມທງັກາໍນດົໃຫມ້ເີຄື່ ອຂາ່ຍ ແລະ ທີມງານລາດຕະເວນ ໃນແຕລ່ະ
ເຂດປາ່ສະຫງວນ ທີ່ ເປັນບູລິມະສິດດ ັງ່ກາ່ວ ເຊິ່ ງຈະໄດຝ້ຶກອບົຮມົບນັດາ ກນົລະຍດຸຕາ່ງໆ 
ເປັນຢາ່ງດ.ີ  
ການປະຕບິດັ:  

 ໜວ່ຍລາດຕະເວນ (ພະນກັງານປາ່ສະຫງວນ ແລະ ຊາວບາ້ນ) ລງົກວດກາລາດຕະເວນ 
ໃນເຂດປາ່ສະຫງວນ ໂດຍສະເພາະພື້ນທ່ີມ ີ ປະຊາກອນທະນທ່ີີສາໍຄນັ, ຊີນ້າໍໂດຍ 
ຂອງກອງຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ ປະຈາໍແຂວງ ແລະ ການເຂ້ົາຮວ່ມຂອງ ກອງກວດກາ
ປາ່ໄມແ້ຂວງ ແລະ ພະແນກ ຫືຼ ຫອ້ງການ ກະສິກ ໍາ ແລະ ປ່າໄມເ້ມອືງ.  

 ໜາ້ວຽກບລິຸມະສິດໃນການຝຶກອບົຮມົ ແມນ່ຕອ້ງການສໍາລບັຫວົໜາ້ປາ່ສະຫງວນ ໃນການ 

ກາໍນດົເຂດເປ້ົາໝາຍການລາດຕະເວນ ແລະ ໃຫທ້ິມງານລາດຕະເວນ ກຽ່ວກບັ 
ການຈດັສນັ ຄຸມ້ຄອງ ການລາຍງານລາດຕະເວນ ລວມທງັການຮວ່ມມກືບັຊຸມຊນົ, ການ 
ປກູຈດິສາໍນກຶ ຊຸມຊນົ. 

 ໜາ້ວຽກບລິຸມະສິດ ໃນການຝຶກອບົຮມົ ໃຫທິ້ມງານລາດຕະເວນ ກຽ່ວກບັ ນເິວດວທິະຍາ 
ຂອງທະນ,ີ ວທີິການກວດກາຕດິຕາມ, ການນາໍໃຊ ້ອປຸະກອນ, ການນາໍໃຊມ້າດຕະການ, 
ການລາຍງານ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບໃນພາກສະໜາມ. 
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 ຈດັໃຫມ້ລີະບບົການລາຍງານ, ປບັປງຸສາຍການສື່ ສານ ຈາກລະດບັທອ້ງຖີ່ນຫາຜູມ້ ີ
ອາໍນາດຕດັສີນ ເພ່ືອເຮັດໃຫລ້ະບບົຄວາມຮບັຜິດຊອບການຈດັສນັມປີະສິດທິພາບດຂີຶນ້.  

3.3.1.2 ການກາໍນດົ ເຂດຫວງຫາ້ມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ ໃນເຂດປາ່ສະຫງວນ ເພ່ືອໃຫກ້ວມເອົາພ້ືນທ່ີ 
ທ່ີມທີະນ ີ

 

ເຫດຜນົ: ການກາໍນດົເຂດໃນປາ່ສະຫງວນ ສາມາດຊວ່ຍວາງແຜນງບົປະມານທ່ີມຈີາໍກດັ ລງົໃສ່
ສະເພາະພ້ືນທ່ີບລິູມະສິດ ໂດຍອງີຕາມຄນຸຄາ່ທາງດາ້ນຊວີະນາໆພນັ ແລະ ຄວາມກດົດນັຕ່ໍປາ່
ໄມ.້ ໂອກາດໃນການຫຸຼດຜອ່ນຄວາມກດົດນັນ ັນ້ ຄວນໄດມ້ສີວ່ນຮວ່ມຂອງຊຸມຊນົ. ທະນອີາດເປັນ
ໜ່ຶງໃນສດັປາ່ຕວົແທນ ຂອງປາ່ສະຫງວນທ່ີມທີະນ ີແລະ ເຂດຫວງຫາ້ມເດັດຂາດ ຕອ້ງໄດກ້ວມ 
ເອົາຖີ່ນທ່ີຢູ່ອາໄສສວ່ນໃຫຍ່ຂອງທະນ ີໃນປາ່ສະຫງວນນ ັນ້ໆ.  

ນະໂຍບາຍ: ກາໍນດົເຂດຫວງຫາ້ມເດັດຂາດ ແລະ ຄຸມ້ຄອງນາໍໃຊ ້ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ 
ຮວ່ມກບັພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ເພ່ືອຮບັປະກນັວາ່ ພ້ືນທ່ີໆມຄີວາມຫ່ໍຼແຫຼມທາງດາ້ນນເິວດວທິະຍາ 
ໂດຍສະເພາະ ທະນ ີໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງຢາ່ງເປັນລະບບົ ພາຍໃຕແ້ຜນການ ແລະ ລະບຽບການ

ຄຸມ້ຄອງ ເຂດອະນລຸກັ ຕາ່ງໆ.  
ການປະຕບິດັ:  

 ກອງອະນລຸກັຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ,້ ກມົປາ່ໄມ ້ ເປັນຜູໃ້ຫກ້ານແນະນາໍທາງດາ້ນວິຊາ 
ການແກ ່ ກອງຄຸມ້ຄອງປາ່ສະຫງວນ ປະຈາໍແຂວງ. ພະແນກ ກະສກິາໍ ແລະ ປາ່ໄມ ້
ແຂວງ ເປັນຜູທ້ບົທວນ ໃນແຕ ່ ລະພ້ືນທ່ີປາ່ສະຫງວນທ່ີເປັນບລິຸມະສດິ ໂດຍຮບັປະກນັ 

ວາ່ ເຂດບລິຸມະສດິ ດ ັງ່ກາ່ວ ກວມເອົາ ຖີ່ນອາໄສຂອງທະນ ີ ເຊ່ັນ: ກາໍນດົໃຫມ້ ີ ເຂດ
ຫວງຫາ້ມເດັດຂາດ, ການພດັທະນາການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ເຂດຄຸມ້ຄອງນາໍໃຊ ້ ແລະ 
ເຂດກນັຊນົ.  

 ອາໍນາດການປກົຄອງເມອືງ ແລະ ຊາວບາ້ນ ໄດເ້ຂ້ົາຮວ່ມໃນການກາໍນດົເຂດຢາ່ງຈງິຈງັ 
ເພ່ືອໃຫແ້ນໃ່ຈວາ່ ເຂົາເຈົາ້ໄດເ້ຫັນດຕ່ໍີລະບຽບການ ຕາ່ງໆຂອງເຂດ ແລະ ຮບັຮູພ້ື້ນທ່ີ 
ເຂດຕາ່ງໆ ດ ັງ່ກາ່ວ.  

 

3.3.1.3 ປບັປງຸຂອດປະສານງານ ລະຫວາ່ງ ພະນກັງານ ແລະ ພາກສວ່ນນາໍໃຊ ້ມາດຕະການ
ໃນຂ ັນ້ທອ້ງຖີ່ນ ເພື່ ອແກໄ້ຂການລາ່ສດັປາ່ 

 

ເຫດຜນົ: ເຖງິແມນ່ວາ່ພະນກັງານ ແລະ ທີມງານລາດຕະເວນ ໄດມ້ຄີວາມພະຍາຍາມ ໃນ
ການນາໍໃຊມ້າດຕະການທາງກດົໝາຍຕ່ໍຜູລ້ະເມດີ ແຕກ່ານສະໜບັສະໜນູ ຈາກພາກສວ່ນ 
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ທ່ີນາໍໃຊມ້າດຕະການ ຍງັບ່ໍທນັພຽງພໍ. ພະນກັງານປາ່ສະຫງວນ ແລະ ພະແນກ ກະສິກາໍ ແລະ 
ປາ່ໄມ ້ຍງັບ່ໍທນັມອີາໍນາດການນາໍໃຊມ້າດຕະການ ຢາ່ງເຕັມສວ່ນ.  

ນະໂຍບາຍ: ໃຫມ້ກີານຕກົລງົດາ້ນວິທີການ ລະຫວາ່ງຫວົໜາ້ປາ່ສະຫງວນ ແລະ ຜູປ້ະຕບິດັ
ລະບຽບກດົໝາຍ ໃນຂ ັນ້ທອ້ງຖີ່ ນ ເພ່ືອແກໄ້ຂບນັຫາການລກັລອບລາ່ສດັປາ່ ໂດຍມກີານການຊີ້

ນາໍຈາກການນາໍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຢ່າງເປັນປະຈາໍ. ນີແ້ມນ່ພວົພນັກບັທະນ ີເຊິ່ ງແມນ່ກຸມ່ ສດັປາ່ປະເພດ
ຫວງຫາ້ມ.     
ການປະຕບິດັ:  

 ສາ້ງຮບູແບບການຮວ່ມມ ື ລະຫວາ່ງ ຫວົໜາ້ປາ່ສະຫງວນ ແລະ ຜູປ້ະຕບິດັລະບຽບກດົ 
ໝາຍໃນຂ ັນ້ທອ້ງຖີ່ ນ ເຊ່ັນ: ກອງກວດກາປາ່ໄມແ້ຂວງ ເພ່ືອສາ້ງລະບບົການລາຍງານ, 
ວທີິການນາໍໃຊມ້າດຕະການ ເຊິ່ ງສາມາດຜນັຂະຫຍາຍໄປພື້ນທ່ີອື່ ນໆໄດ ້ ໃນທົ່ວປະເທດ. 
ຜູປ້ະຕິບດັລະບຽບກດົໝາຍໃນຂ ັນ້ທອ້ງຖີ່ ນ ຕອ້ງໄດມ້ຄີວາມຮູພ້ື້ນຖານກຽ່ວກບັທະນ ີ ເຊິ່ ງ
ທະນ ີ ເປັນສດັທ່ີໜາ້ຮກັໜາ້ອນິດ ູ ແລະງາ່ຍໃນການສາ້ງໃຫຜູ້ປ້ະຕບິດັລະບຽບການມ ີ
ຄວາມກະຕນັຍ ູແລະ ເຂົ້າໃຈ ໃນການປກົປກັຮກັສາທະນ ີກໍ່ຄ ືສດັປາ່ ທົ່ວໆໄປ.  

 ຫອ້ງການກະສິກາໍ ແລະ ປາ່ໄມເ້ມອືງ, ທະຫານ ແລະ ຕາໍຫຼວດ ລະດບັເມອືງ ແລະ 

ບາ້ນ ຄວນໄດເ້ຂ້ົາຮວ່ມ ໃນການກາໍນດົມາດຕະການ ເພ່ືອແກໄ້ຂ ແລະ ຫຸຼດຜອ່ນ 
ບນັຫາ ຄວາມກດົດນັ ໃນການລາ່ສດັປາ່.  

 

3.3.1.4 ສາ້ງສາຍລາຍງານ ເພ່ືອຕດິຕາມໄພຂ ົ່ມຂູ ່ແລະ ນາໍໃຊມ້າດຕະການທາງກດົໝາຍ 
 

ເຫດຜນົ: ຍອ້ນຄວາມຕອ້ງການຊື-້ຂາຍສດັປາ່ ຕາມທອ້ງຕະຫຼາດສດັປາ່ ພາໃຫມ້ກີານລາ່ ໂດຍ
ສະເພາະທະນ ີທ່ີມຄີວາມອອ່ນໄຫວສງູ. ບກຸຄນົທ່ີໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດສວ່ນຫຼາຍຈາກການຊື-້ຂາຍ
ສດັປາ່ ບ່ໍແມນ່ຜູທ້ກຸຍາກ ສວ່ນຫຼາຍເປັນຜູ້ທ່ີມຖີານະດ.ີ ເປັນພຽງກຸມ່ຄນົສວ່ນໜ່ຶງ ທ່ີອາໄສການ
ລາ່ສດັປາ່ ໃຫພ່ໍ້ຄາ້ມກືາງ ຢູໃ່ນແຕລ່ະບາ້ນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ແຕເ່ຂົາເຈົາ້ບ່ໍໄດມ້ລີາຍໄດ້
ຫຼາຍຈາກການຂາຍທະນ ີ ຢາ່ງໜອ້ຍ ພຽງແກໄ້ຂບາງສວ່ນໃນເວລາຂດັສນົ. ພ່ໍຄາ້ ຜູຊ້ື-້ຂາຍ 
ສດັປາ່ ໂດຍສະເພາະທະນ ີ ໄດມ້ກີານພດັທະນາຍດຸທະວທີິ ໃນການລບົຫີຼກເຈົ້າໜາ້ທ່ີ ໃນຫຼາຍ

ຮບູແບບ ສະນ ັນ້ ຈາໍເປັນຕອ້ງໄດມ້ສີາຍງານ ເພ່ືອໃຫເ້ຂ້ົາໃຈໄດບ້ນັຫາການຄາ້-ຂາຍສດັປາ່ 
ທ່ີຜິດກດົໝາຍ.  
ນະໂຍບາຍ: ປບັປງຸຄວາມເຂົ້າໃຈ ກຽ່ວກບັການລກັລອບລາ່ສດັ ຢູອ່ອ້ມພື້ນທ່ີບລິູມະສດິ ໃນການ
ອະນລຸກັທະນ ີ ໂດຍສາ້ງໃຫມ້ຮີບູແບບກນົລະຍດຸ ການປະສານງານທ່ີມປີະສິດທິພາບ, ການ 
ປະຊຸມຮວ່ມກນັ ທກຸໆປີຂອງກຸມ່ສາຍລາຍງານ ໂດຍກອງກວດກາປາ່ໄມ ້ ແລະ ຕາໍຫຼວດ. 
ແຕລ່ະພາກສວ່ນຕອ້ງໄດມ້ກີານຮວ່ມມກືນັ ໂດຍສະເພາະ ການສາ້ງຄວາມກະຕືລືລ ົນ້ ຂອງທອ້ງ 
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ຖີ່ນ ບາ້ນ ແລະ ເຂດກຸມ່ບາ້ນ. ຈາໍເປັນຕອ້ງໄດກ້າໍນດົໃຫມ້ສີາຍລາຍງານ ຂ ັນ້ທອ້ງຖີ່ ນ ເມອືງ 
ແລະ ເຂດກຸມ່ບາ້ນ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫສ້າຍລາຍງານດ ັງ່ກາ່ວ.  

ການປະຕບິດັ:  
 ກອງກວດກາປ່າໄມແ້ຂວງ ກາໍນດົກຸມ່ເປ້ົາໝາຍ ນບັແຕລ່ະດບັແຂວງ ລງົຫາເມອືງ ແລະ 

ກຸມ່ບາ້ນ ໃນພື້ນທ່ີເປ້ົາໝາຍບລິູມະສດິ ໃນການອະນລຸກັທະນ ີ ເພ່ືອສະກດັກ ັນ້ ການລກັ
ລອບຊື-້ຂາຍ ສດັປາ່ ໂດຍສະເພາະທະນ.ີ ທງັໝດົນ ັນ້ ຈາໍເປັນຕອ້ງໄດມ້ ີສ່ີງຈງູໃຈ ທ່ີດ ີ
ໃຫກ້ບັ ສາຍລາຍງານ.  

 ເຮັດວຽກຮວ່ມກບັ ປກສ ຂອງພ້ືນທ່ີນ ັນ້ ໃຫມ້ສີວ່ນຮວ່ມໃນການພດັທະນາກນົລະຍດຸ 
ຕາ່ງໆ ກຽ່ວກບັບນັຫາການລກັລອບຊື-້ຂາຍ ສດັປາ່.  

3.3.1.5 ການເຜີຍແຜ ່ຂໍມ້ນູ ດາ້ນລະບຽບການ ແລະ ການໃຊມ້າດຕະການ ເພ່ືອຄຸມ້ຄອງການລາ່ 
ແລະ ຊື້--ຂາຍທະນ ີ

 

ເຫດຜນົ: ຊາວບາ້ນ ແລະ ພະນກັງານບາງກຸມ່ຍງັບໍ່ທນັ ເຂ້ົາໃຈວາ່ທະນເີປັນສດັປາ່ ທີ່ ຫວງ ຫາ້ມ 
ຕາມກດົໝາຍສດັປາ່ຂອງລາວ ເພ່ືອຈະປກົປກັຮກັສາພວກມນັ. ໃນຂ ັນ້ຕອນທາໍອິດ ຕອ້ງໄດສ້າ້ງ 
ຄວາມເຂ້ົາໃຈສະຖານະພາບ ທາງກດົໝາຍໃນການອະນລຸກັທະນ ີ ເຊິ່ ງການຊື-້ຂາຍ ແລະ ການ 
ລາ່ທະນ ີແມນ່ຜິດຕ່ໍກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.  
ນະໂຍບາຍ: ໂດຍນາໍໃຊວ້ທິີການທ່ີແທດເໝາະຂອງລດັຖະບານ ເພ່ືອກະຈາຍຂໍມ້ນູລະບຽບການ
ໃນທກຸພ້ືນທ່ີບລິູມະສດິ ທ່ີມຄີວາມສາໍຄນັ ໃນການອະນລຸກັທະນ ີ ໃຫຈ້ະແຈງ້, ລະອຽດ ແລະ 
ເຂ້ົາຫາຂໍມ້ນູໄດສ້ະດວກ.   

ການປະຕບິດັ:  
 ຜູປ້ະຕິບດັ ແມນ່ກມົກວດກາປາ່ໄມ,້ ກອງກວດກາປາ່ໄມແ້ຂວງ ແລະ ກອງຄຸມ້ຄອງ 
ປາ່ສະຫງວນ ປະຈາໍແຂວງ ພາຍໃຕກ້ານຊີນ້າໍ ຂອງກອງອະນຸລກັ ຊບັພະຍາກອນ 

ປາ່ໄມ,້ ກມົປ່າໄມ ້ ຮວ່ມມກືບັ ພະແນກ ກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ແລະ ໂຄງການທ່ີ
ກຽ່ວຂອ້ງ ເພ່ືອກະຈາຍຂໍມ້ນູທາງດາ້ນລະບຽບການ ແລະ ກດົໝາຍທ່ີພວົພນັຕາ່ງໆ 

(ພວົພນັກບັ ກດິຈະກາໍ 3.3.4).  
 

3.3.2 ເພ່ືອປກົປກັຮກັສາຖິ່ ນທ່ີຢູອ່າໄສ ທ່ີສາໍຄນັ ແລະ ພ້ືນທ່ີຕວົແທນ ຂອງທະນ ີ 
 

ເຫດຜນົ: ໃນຂະນະ ການລາ່ສດັແມນ່ເປັນໄພຂ ົ່ມຂູທ່ີ່ສາໍຄນັ ໃນບາງພື້ນທ່ີປ່າສະຫງວນບນັຫາຖີ່ນ 
ທ່ີຢູອ່າໄສຖກືທາໍລາຍ ຫືຼ ລບົກວນ ເປັນຜນົກະທບົຕ່ໍການຄງົຕວົຂອງທະນ.ີ ບນັຫາການວາງ 
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ແຜນການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ໃນຫຼາຍພ້ືນທ່ີ ແມນ່ຍງັບ່ໍທນັມ.ີ ການບກຸລກຸ ແລະ ຫນັປຽ່ນພ້ືນທ່ີປາ່ໄມ ້
ຍງັເປັນບນັຫາ ໂດຍສະເພາະໃນເມ ື່ອບ່ໍໄດມ້ກີານວາງແຜນທ່ີດ.ີ    

ນະໂຍບາຍ: ປ່າສະຫງວນທ່ີມໃີນປດັຈບຸນັ ໃນທ ົ່ວປະເທດ ທ່ີອອກແບບ ແມນ່ໄດກ້ວມເອົາຖີ່ນທ່ີ 
ຢູອ່າໄສ ຂອງທະນ ີ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫປ້ະຊາກອນຂອງທະນຂີະຫຍາຍພນັ ໄດເ້ປັນຢາ່ງດ ີ

ລວມມປີ່າສະຫງວນ, ປາ່ປ້ອງກນັ ແລະ ປາ່ຜະລິດ. ບນັຫາຂອງການປກົປກັຮກັສາທະນ ີ ໄດມ້ ີ
ການຄຸມ້ຄອງຢາ່ງຖກືຕອ້ງຕາມລະບຽບການ ຢູໃ່ນພ້ືນທ່ີປ່າສະຫງວນເຫ່ົຼານີ ້ ໂດຍຮບັປະກນັວາ່ 
ພ້ືນທ່ີປາ່ໄມບ່ໍ້ໄດມ້ກີານຫນັປຽ່ນ ແລະ ສາມາດຄວບຄມຸການລາ່ສດັປາ່ໄດ.້ ອາໍນາດການປກົ 

ຄອງເມອືງ ແລະ ແຂວງ ຕອ້ງໄດ ້ ແຈງ້ໃຫສ້າທາລະນະຊນົ ແລະ ພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຕ ົນ້ຕ່ໍ 
ຮູກ້ຽ່ວກບັ ພ້ືນທ່ີປາ່ສະຫງວນ ແລະ ເຂດຫວງຫາ້ມເດັດຂາດ ລວມທງັລະບຽບການຄຸມ້ຄອງພ້ືນທ່ີ 
ດ ັງ່ກາ່ວ.  
ການປະຕບິດັ:  

 ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ປະສານສມົທບົກບັ ກອງອະນລຸກັຊບັພະຍາກອນປາ່ໄມ,້ ກມົ
ປາ່ໄມ ້ແລະ ກອງຄຸມ້ຄອງປາ່ສະຫງວນແຂວງ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ລງົສາໍຫຼວດ ແລະ ສກຶສາ 
ກດິຈະກາໍຂອງບນັດາ ຂະແໜງການທງັໝດົ ເພ່ືອກາໍນດົບນັຫາຕວົ ຂບັເຄື່ ອນການ 

ຫນັປຽ່ນ ທ່ີດນິປາ່ໄມ ້ແລະ ການລາ່ສດັ.   
 ພະແນກກະສິກາໍ ແລະ ປາ່ໄມແ້ຂວງ ຄວນໃຫແ້ນໃ່ຈວາ່ ພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ 
ຂ ັນ້ທອ້ງຖີ່ ນ ແລະ ໂຄງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ທ່ີເຮັດວຽກຢູໃ່ນພ້ືນທ່ີບລິຸມະສດິ ໄດເ້ຂ້ົາຮວ່ມ 

ໃນການກາໍນດົ ເຂດຫວງຫາ້ມ, ການປກູຈດິສາໍນກຶ ແລະ ການນາໍໃຊມ້າດຕະການ. 
ພອ້ມທງັສະໜບັສະໜນູ ການວາງແຜນແບບປະສມົປະສານ ດວ້ຍຮບູແບບການ 

ປະສານງານ ຂອງຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມ.  

3.3.3 ເພ່ີມທະວ ີການສະໜບັສະໜນູ ຂອງມວນຊນົ ຕ່ໍການອະນລຸກັ ທະນ ີ

ທະນເີປັນສດັທ່ີໜາ້ຮກັ ແລະ ມສີະເໜ ່ ເຊິ່ ງບ່ໍສາ້ງຜນົກະທບົອນັໃດ. ຖາ້ບ່ໍລາ່ທະນກີໍ່ບໍ່ ມຜີນົ
ກະທບົຫຍງັຕ່ໍລາຍໄດຂ້ອງນກັລາ່ສດັ. ການປກູຈດິສາໍນກື ສາມາດສາ້ງບດົບາດທ່ີສາໍຄນັ ໃນການ

ອະນລຸກັທະນ ີ ໂດຍສະເພາະ ສາ້ງໃຫປ້ະຊາຊນົທອ້ງຖີ່ນມຄີວາມພາກພມູໃຈ ທ່ີມທີະນຢີູ່ໃກບ້າ້ນ 
ແລະ ສາ້ງຄວາມເປັນເຈົ້າການ ໃນການປກົປກັຮກັສາທະນ.ີ ຕ່ໍບນັຫານີຕ້ອ້ງໄດເ້ລ່ີມ ຢູໃ່ນພ້ືນທ່ີ 
ບລິຸມະສິດໃນການອະນລຸກັສງູ ແລະ ມໄີພຂ ົ່ມຂູສ່ງູ.   
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3.3.3.1 ສາ້ງຄວາມເຂົ້າໃຈກຽ່ວກບັທາ່ທີ ແລະ ຄວາມຮບັຮູ ້ຂອງຜູ້ມສີວ່ນຮວ່ມຕ່ໍການອະນລຸກັ 
ທະນ ີ  

 

ນະໂຍບາຍ:  ສາໍຫຼວດ ແລະ ເພ່ືອກາໍນດົກຸມ່ເປ້ົາໝາຍ ທ່ີຕອ້ງການປກູຈດິສາໍນກື ລວມທງັ ກຸມ່ 
ຄນົພາຍໃນ (ຕວົຢາ່ງ ຊາວບາ້ນໃນປາ່ສະຫງວນ) ແລະ ກຸມ່ຄນົພາຍນອກ (ຕວົຢາ່ງ ພ່ໍຄາ້, 

ພະນກັງານ) ທ່ີອາໄສຢູໃ່ນ ແລະ ໃກກ້ບັປາ່ສະຫງວນ ເພ່ືອປກູຈດິສາໍນກຶ ແລະ ສາ້ງ 
ຄວາມເຂ້ົາໃຈກຽ່ວກບັ ຄວາມສາໍຄນັ ໃນການອະນລຸກັ. ສີ່ ງສາໍຄນັຄກືານອອກແບບ ແລະ ການ
ພດັທະນາ ເຄື່ ອງມກືານປກູຈດິສາໍນກື ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ ເປ້ົາໝາຍຢາ່ງຖກືຕອ້ງ ແລະ ເໝາະສມົ 

ກບັຄວາມສາມາດຮບັເອົາຂອງແຕລ່ະກຸມ່ເປ້ົາໝາຍ.  
ການປະຕບິດັ:  

 ກອງຄຸມ້ຄອງປາ່ສະຫງວນ ປະຈາໍແຂວງ ແລະ ຫອ້ງການປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດ 
ເຮັດການ ສາໍຫຼວດ ໃນພ້ືນທ່ີຮບັຜິດຊອບຂອງຕນົ ເພ່ືອວາງແຜນການປກູຈດິສາໍນກຶ 
ໃຫບ້ນັດາກຸມ່ເປ້ົາ ໝາຍ ຢາ່ງຖກຶຕອ້ງ ແລະ ແທດເໝາະ. 

 ອອກແບບອປຸະກອນປກູຈດິສາໍນກື ໂດຍການສວ່ນຮວ່ມຂອງ ຫອ້ງການສກຶສາ, ສະຫະ 
ພນັແມຍ່ງິ ແລະ ຊາວໜຸມ່ ແລະ ແນວໂຮມ ຂ ັນ້ແຂວງ ແລະ ເມອືງທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ 
ລວມທງັ ການແນະນາໍຈາກຊຽ່ວຊານດາ້ນການອະນລຸກັ ທ່ີເຮັດວຽກຢູໃ່ນພ້ືນທ່ີດ ັງ່ກາ່ວ ຫືຼ 
ລະດບັຊາດ.   

3.3.3.2 ປະຕິບດັການປກູຈດິສາໍນກຶ ໃຫຊຸ້ມຊນົ  
 

ນະໂຍບາຍ: ການປກູຈດິສາໍນກຶຄວນມກີານສື່ ສານສອງທາງ ລະຫວາ່ງ ຊຸມຊນົ ແລະ 
ພະນກັງານ ເຊິ່ ງມຄີວາມອອ່ນໄຫວ ຕ່ໍວດັທະນາທາໍຂອງທອ້ງຖີ່ນ ແລະ ມຜີນົຮບັມາຈາກ ຂໍ ້
3.3.3.1. ຄວາມຮູ ້ ແລະ ປະສບົການຂອງທອ້ງຖີ່ນ ພະນກັງານ ເມອືງ ແລະ ແຂວງ ອາດມ ີ

ຄວາມຈາໍກດັ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ດ,ີ ເຂົາເຈ້ົາເປັນພາກສວ່ນຕ ົນ້ຕໍໃນການປະຕິບດັໂຄງການ ອະນລຸກັ 
ໂດຍເລ່ີມຈາກການປູກຈດິສາໍນກຶ ຮອດການໃຊມ້າດຕະການທາງກດົໝາຍ. ອປຸະກອນການສ່ືສານ 

ລວມມ ີ ວດິໂີອ, ວທິະຍຸ, ໂທລະໂຄງ່, ພາບໂປສະເຕີ, ລະຄອນ, ຫ້ີຼນເກມ, ປ້ືມກະຕນູ. 
ສະໜບັສະໜນູ ໃຫມ້ກີານສາ້ງກດິຈະກາໍ ລິເລ່ີມແບບມສີວ່ນຮວ່ມ ເພ່ືອກຸມ່ເປ້ົາໝາຍຈະເປັນ 
ສວ່ນໜ່ຶງ ໃນກດິຈະກາໍຫຼາຍກວາ່ການຮບັຟງັ ເຊ່ັນ: ການໂຕເ້ວທີ ໃນການອະນລຸກັ, ສະໂມ 

ສອນສຂີຽວ ແລະ ກດິຈະກາໍອ່ືນໆຂອງໂຮງຮຽນ. ທະນເີປັນສດັທີ່ໜາ້ຮກັ, ມສີະເໜ ່ ແລະ 
ສາມາດເປັນຕວົກາງເພ່ືອໃຫຄ້ນົສນົໃຈເຂ້ົາຮວ່ມ ໃນການອະນລຸກັ. ຄວນສະໜບັສະໜນູ ໃຫມ້ ີ
ການນາໍໃຊພ້າສາຂອງທອ້ງຖີ່ນ ໃນພ້ືນທ່ີ ແລະ ການອະນລຸກັ ໂດຍຮດີຄອງປະເພນ.ີ 
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ການປະຕບິດັ:  
 ກອງຄຸມ້ຄອງປາ່ສະຫງວນ ປະຈາໍແຂວງ ແລະ ພະນກັງານປາ່ສະຫງວນ ເປັນຜູຈ້ດັ 

ຕ ັງ້ປະຕບິດັການປກູຈດິສາໍນກຶ. 
 ກອງອະນລຸກັຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ,້ ກມົປາ່ໄມ,້ ກມົກວດກາປາ່ໄມ ້ແລະ ກອງກວດກາ 

ປາ່ໄມແ້ຂວງ ຮວ່ມມກືບັ ກອງຄຸມ້ຄອງປາ່ສະຫງວນ ປະຈາໍແຂວງ ແລະ ໂຄງການທ່ີ 
ກຽ່ວຂອ້ງ ຈດັການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ປກູຈດິສາໍນກຶ ໃຫພ້ະນກັງານ ໃນພ້ືນທີ່ ບລິຸມະສິດ.  

 ທກັສະໃນການປກູຈດິສາໍນກຶ ແມນ່ມຄີວາມສາໍຄນັ ແລະ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົ 

ໂດຍ ຜູທ່ີ້ມປີະສບົການ ໃຫກ້ບັຜູທ່ີ້ຂາດປະສບົການດາ້ນນີ ້ໃນຂ ັນ້ທອ້ງຖີ່ນ. 
 ສະຫະພນັແມນ່ຍງິລາວ, ຊາວໜຸມ່ ແລະ ແນວໂຮມ ໃນຂ ັນ້ເມອືງ ແລະ ແຂວງ ທ່ີ 
ກຽ່ວຂອ້ງ ຄວນມສີວ່ນຮວ່ມໃນການອອກແບບອປຸະກອນການປກູຈດິສາໍນກຶ ໂດຍມ ີ
ຊຽ່ວຊານສະເພາະ ດາ້ນໃຫກ້ານແນະນາໍ.  

 

3.3.3.3 ປະຕິບດັການປກູຈດິສາໍນກຶ ຂ ັນ້ແຂວງ ແລະ ສນູກາງ  
 

ນະໂຍບາຍ: ຈດັຕ ັງ້ການປກູຈດິສາໍນກຶ ຜາ່ນສື່ ສານຕາ່ງໆ ໃນລະດບັຊາດ ແລະ ແຂວງ ກຽ່ວກບັ 
ບນັຫາການຄາ້-ຂາຍສດັປາ່ ແລະ ສາ້ງການກະຕກຸຊຸກຍູ ້ ໃນການອະນລຸກັສດັປາ່ ແລະ ສ ົ່ງ
ເສີມການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ ໃນພ້ຶນທ່ີໆມທີະນ ີ ໂດຍເອົາທະນເີປັນສດັຕວົແທນໃນການ
ອະນລຸກັ. ການປກູຈດິສາໍນກຶ ໃນລະດບັຊາດ ຄວນມລີາຍການ ເປັນພາສາທອ້ງຖີ່ນ ຢ່າງໜອ້ຍ 
ພາສາມ ົງ້ ແລະ ຂະມ ຸເຊ່ັນ: ການແຕງ່ເປັນບດົເພັງ.  
ການປະຕບິດັ:  

 ກອງອະນລຸກັຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ,້ ກມົປາ່ໄມ,້  ກມົກວດກາປາ່ໄມ ້ແລະ ກອງກວດກາ 
ປາ່ໄມແ້ຂວງ ສມົທບົກບັ ກອງຄຸມ້ຄອງປາ່ສະຫງວນແຂວງ ແລະ ໂຄງການຕາ່ງໆ ທ່ີ
ກຽ່ວຂອ້ງ ຮວ່ມມກືນັ ອອກແບບ ແລະ ພດັທະນາ ລາຍການປກູຈດິສາໍນກຶ ໃນລະດບັ

ຊາດ ແລະ ແຂວງ.  
 ໃນລະດບັຊາດ ແລະ ລະດບັແຂວງ ອາດມສີວ່ນຮວ່ມຂອງ ສະຫະພນັແມນ່ຍງິລາວ, 

ຊາວຊຸມ່ ແລະ ແນວໂຮມ.     
 

3.3.3.4 ສາ້ງໂອກາດ ໃຫມ້ກີານເຂ້ົາຮວ່ມ ຂອງພະນກັງານການນາໍ  
 

ເຫດຜນົ: ພະນກັງານການນາໍ ແມນ່ມບີດົບາດສາໍຄນັ ໃນການຕດັສນິບນັຫາ ແລະ ສາມາດສາ້ງ
ອທິິພນົ ຕ່ໍການປະຕິບດັແຜນດາໍເນນີງານນີ.້ ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ອທິິພນົນ ັນ້ຈະອອກມາໃນດາ້ນບວກ 
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ແລະ ລບົ ເຊິ່ ງຂຶນ້ກບັຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າຕ່ໍເປັນຫານ ັນ້ໆ. ໂອກາດການເຂ້ົາຮວ່ມກດິຈະກາໍ 
ຫືຼ ການທດັສະນະສຶກສາຕາ່ງໆ ຈະຊວ່ຍໃຫເ້ຂົາເຈົ້າເຫັນໄດ ້ ໂດຍກງົຈາກໂຄງການ ທີ່ ໄດ ້
ປະຕບິດັ ແລະ ມຜີນົສາໍເລັດ ທ່ີຜາ່ນມາ.  
ນະໂຍບາຍ: ໃຫໂ້ອກາດແກກ່ານນາໍຜູທ່ີ້ມບີດົບາດສາໍຄນັ ໄດຮ້ບັຮູຄ້ວາມສາໍຄນັຂອງລາວ ຕ່ໍການ
ອະນລຸກັທະນ ີແລະ ສາ້ງໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ມຄີວາມສນົໃຈຫຼາຍຂຶນ້ ໃນການອະນລຸກັຊວີະນາໆພນັ.  
ການປະຕບິດັ:  

 ກອງອະນລຸກັຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ,້ ກມົປາ່ໄມ,້ ປະສານສມົທບົກບັຂະແໜງການ ແລະ 

ໂຄງການຕາ່ງໆ ເພ່ືອປງັປງຸຂອດປະສານງານ ລະຫວາ່ງ ຂະແໜງການພາກລດັ  ດວ້ຍ
ຮບູແບບການທດັສະນາສກຶສາ ເພ່ືອຖອດຖອນບດົຮຽນ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ 
ກຽ່ວກບັ ດາ້ນການຈດັສນັປາ່ສະຫງວນ ກໍ່ຄກືານອະນລຸກັຊະນດິພນັ ໂດຍຖເືອົາທະນ ີ
ເປັນໜ່ຶງ ໃນຊະນດິທ່ີເປັນຕວົແທນ.  

3.3.4 ສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ ໃຫຄ້ນົລາວ ດາ້ນການອະນລຸກັທະນ ີ

3.3.4.1 ຄວາມສາມາດ ໃນການສາໍຫຼວດ ແລະ ການສຶກສາຄ ົນ້ຄວ້າ  
 

ເຫດຜນົ: ປະຈບຸນັ ຍງັບ່ໍທນັມ ີ ພະນກັງານ ວຊິາການ ຫືຼ ຊຽ່ວຊານຂອງລາວ ສະເພາະດາ້ນ 
ກຽ່ວກບັທະນ ີ ເຊິ່ ງຜູທ່ີ້ເປັນຄວາມຫວງັໃນໄລຍະຍາວ ເພ່ືອຮກັສາປະຊາກອນຂອງທະນ ີໃຫຢູ້ກ່ບັ
ສງັຄມົລາວ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ການສາ້ງພ້ືນຖານຄວາມຮູ ້ທາງວຊິາການທ່ີດ ີແມນ່ມຄີວາມຈາໍເປັນອນັຮບີ
ດວ່ນ. ປະຕິບດັການສຶກສາຄ ົນ້ຄວ້າ ໂດຍເຂົາເຈົ້າເອງກໍ່ສາມາດປະກອບ ສວ່ນຕ່ໍການປກົປກັ

ຮກັສາທະນໄີດ ້ ໂດຍການໃຊເ້ວລາຢູ່ໃນປາ່ແບບລຽບງາ່ຍ ອນັສາ້ງຄວາມສນົໃຈທ່ີແຮງກາ້ໃຫ້
ຊຸມຊນົ ໃນການອະນລຸກັ.   

ນະໂຍບາຍ: ສະໜບັສະໜນູການພດັທະນາບກຸຄະລະກອນຜູໜ້ ຸມ່ນອ້ຍ ໃນດາ້ນຕາ່ງໆ ຂອງວຽກ
ງານການອະນລຸກັ ເປັນຕ ົນ້ການການປະເມນີຜນົໄພຂ ົ່ມຂູ,່ ເຕັກນກິໃນການສາໍຫຼວດສດັປາ່ ແລະ 
ທະນ ີ ໂດຍສະເພາະ. ຊອກຫາກະລະໂອກາດ ເພ່ືອສ ົ່ງເສີມຜູມ້ຄີນຸນະວດຸທິເໝາະສມົ ໄດຮ້ຽນ

ຕ່ໍທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ.      
ການປະຕບິດັ:  

 ຄດັເລືອກເອົາຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມ ຈາກພ້ືນທ່ີບລິູມະສິດ ຝຶກດາ້ນການປະເມນີໄພຂ ົ່ມຂູດ່າ້ນການ
ອະນລຸກັ, ການປະເມນີຜນົແບບມສີວ່ນຮວ່ມ, ວາງແຜນການຈດັສນັການອະນລຸກັ, ເຕັກ
ນກິການສາໍຫຼວດ ແລະ ວທີິການກວດກາຕິດຕາມ ໂດຍສະເພາະກຽ່ວກບັທະນ.ີ  

 ຄດັເລືອກເອົາຜູມ້ຄີນຸນະວດຸທິເໝາະສມົ ທງັສນູກາງ, ແຂວງ ແລະ ພ້ືນທ່ີ ເຂົ້າຮວ່ມການ
ຝືກອບົຮມົ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັການສາໍຫຼວດ ແລະ ສກຶສາຄ ົນ້ຄວ້າ ກຽ່ວກບັວຽກງານ
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ອະນລຸກັ ຮວ່ມກບັຊຽ່ວຊານ ຫຼື ນກັສກຶສາ ຕາ່ງປະເທດ ໃນດາ້ນຕາ່ງໆ ລວມທງັ 
ສະໜອງໂອກາດ ໃຫມ້ກີານຮຽນຕ່ໍ ໃນຂ ັນ້ຕາ່ງໆ.  

 ສາ້ງໃຫນ້ກັຮຽນ ຈາກມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດ ແລະ ໂຄງການຕາ່ງໆ ໃຫມ້ກີານສາໍ
ຫຼວດທະນ ີໃນພ້ືນທ່ີບລິູມະສດິ ເພ່ືອສະໜອງຂໍມ້ນູ ໃນການວາງແຜນ.  

 ປບັປງຸການພດັທະນາຕາໍລາຂອງ  ມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດ ເພ່ືອການອະນລຸກັຊວີະ
ນາໆພນັ ລວມທງັທະນ ີ ເຊິ່ ງເປັນຊະນດິຕວົແທນ. ອາດປະກອບກບັຕາໍລາ ທ່ີທາງ
ໂຄງການ WCS ທ່ີພວມໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫຼືອໃນການພດັທະນາຢູ.່  

 ສາ້ງສາຍພວົພນັການຮວ່ມມ ື ລະຫວາ່ງ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດ ກບັສະຖາບນັການ
ສກຶສາ ຂອງຕາ່ງປະເທດ ໃນການຄ ົນ້ຄວ້າກຽ່ວກບັທະນ.ີ 

3.3.4.2 ການວາງແຜນ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ໂຄງການ  
 

ເຫດຜນົ: ການມບີກຸຄະລະກອນທ່ີມຄີວາມຮູ ້ ໃນການວາງແຜນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການປະຕບິດັ
ໂຄງການ ແມນ່ມຄີວາມສາໍຄນັທີ່ ສດຸ ຕ່ໍການຂບັເຄື່ ອນວຽກງານການອະນລຸກັ ທ່ີປະກອບສວ່ນຕ່ໍ

ການອະນລຸກັທະນ.ີ ສະນ ັນ້, ການກໍ່ສາ້ງພະນກັງານລດັ ໃນດາ້ນນີ ້ ໂດຍສະເພາະຜູທ່ີ້ຈະເປັນ
ຜູນ້າໍໃນການອະນລຸກັຂອງລາວ ແມນ່ມຄີວາມຈາໍເປັນ ສາໍລບັ ສປປ ລາວ ເພ່ືອຈະສາມາດຊວ່ຍ

ນາໍພາ ວຽກງານການອະນລຸກັຂອງປະເທດ ໃນອະນາຄດົ.    
ນະໂຍບາຍ: ສະໜບັສະໜນູການພດັທະນາບກຸຄະລະກອນ ຜູ້ໜຸມ່ນອ້ຍ ໃນດາ້ນຕາ່ງໆ ເພ່ືອສາ້ງ
ຄວາມເຂັມ້ແຂງ ໃນວຽກງານການອະນລຸກັ ລວມທງັການວາງແຜນ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ

ໂຄງການ.     
ການປະຕບິດັ:  

 ຄດັເລືອກເອົາພະນກັງານ ຂອງແຕລ່ະພ້ືນທ່ີບລູິມະສດິ, ກອງອະນລຸກັຊບັພະຍາກອນ 
ປາ່ໄມ ້ ແລະ ກອງຄຸມ້ຄອງປາ່ສະຫງວນ ປະຈາໍແຂວງ ເພ່ືອເຂົ້າຮວ່ມການຝືກອບົຮມົ 
ກຽ່ວກບັການວາງແຜນ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ.  

 ຄດັເລືອກເອົາຜູທ່ີ້ມຜີນົງານດເີດັ່ນທາງດາ້ນວຊິາການ ເຂ້ົາຮວ່ມໃນການຝຶກອບົຮມົ ຫືຼ 
ຮຽນຕ່ໍ ໃນຕາ່ງປະເທດ ໂດຍສະເພາະໃນການວາງແຜນ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ.  

 ກອງອະນລຸກັຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ,້ ກມົປ່າໄມ ້ ປະສານສມົທບົກບັ ມະຫາວທິະຍາໄລ
ແຫງ່ຊາດ ແລະ ໂຄງການພດັທະນາຕາ່ງໆ.  
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3.3.5 ປບັປງຸຊວີດິການເປັນຢູຂ່ອງຊາວບາ້ນ ໂດຍການອະນລຸກັທະນກີບັທ່ີ ແລະ ການທອ່ງທຽ່ວ 
ທາໍມະຊາດ. 

ປາ່ສະຫງວນທກຸໆແຫງ່ ໃນ ສປປ ລາວ ແມນ່ມປີະຊາຊນົອາໄສ ແລະ ເພ່ີງພາອາໄສ 

ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ເພ່ືອການດາໍລງົຊວີດິ. ການວາງແຜນຈດັສນັ ຫືຼ ອະນລຸກັຊະນດິພນັ
ສດັປາ່ ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ຈາໍເປັນຕອ້ງໄດພິ້ຈະລະນາ ວຽກງານການປບັປງຸຊວີດິການເປັນຢູ ່
ຂອງປະຊາຊນົທອ້ງຖີ່ນ ຢ່າງລະມດັລະວງັ ແລະ ເຊື່ ອມໂຍງກບັຄວາມຕອ້ງການ ຂອງຊາວບາ້ນ 
ຕ່ໍຈດຸປະສງົການອະນລຸກັ.   

ທິດທາງຂອງການພດັທະນາ ຊວີດິການເປັນຢູ ່ຂອງໂຄງການທະນນີີ ້ແມນ່ການ ສ ົ່ງເສີມ 
ໃຫມ້ກີານສາ້ງລາຍໄດ ້ໂດຍເລ່ັງໃສກ່ານພດັທະນາ ແລະ ບໍລິການ ການທອ່ງທຽ່ວ ທາໍມະຊາດ, 
ການພດັທະນາວິຊາຊບີ ຫືຼ ສີມແືຮງງານ. ໂຄງການຈະໃຫບ້ລິຸມະສດິແກຜູ່ທຸ້ກຍາກ ແລະ 

ຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມຫຼາຍ ໃນການອະນລຸກັທະນ.ີ  
ໂຄງການທອ່ງທຽ່ວທາໍມະຊາດສາມາດ ເປັນຕວົແທນຂອງຊຸມຊນົ ຈະໄດຮ້ບັລາຍໄດໂ້ດຍ

ກງົຈາກການທ່ີຊຸມຊນົນ ັນ້ ມປີະຊາກອນ ຂອງທະນ ີ ໃນຂະນະທ່ີໂຕທະນເີອງແມນ່ສາມາດດງຶດດູ

ນກັທອ່ງທຽ່ວໄດດ້ແີລວ້. ເຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ ໃນການອອກແບບ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ 
ພດັທະນາທອ່ງທຽ່ວເຫ່ົຼານ ັນ້ ຄວນໄດເ້ອົາໃຈໃສ ່ ເພ່ືອຫຸຼດຜອ່ນຜນົກະທບົ ໂດຍທາງກງົ ແລະ 

ທາງອອ້ມ, ທງັໃນໄລຍະຍາວ ແລະໄລຍະສ ັນ້ຕ່ໍປາ່ສະຫງວນ ກໍ່ຄປືະຊາກອນທະນ ີ ໃນພ້ືນທ່ີ
ດ ັງ່ກາ່ວ.    
 

3.3.5.1 ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ ້ໃນການພດັທະນາ ແຫຼ່ງທອ່ງທຽ່ວທາໍມະຊາດ 
 

ເຫດຜນົ: ທກຸພ້ືນທີ່ ໆມທີະນ ີບ່ໍສາມາດຈະເປັນໄປໄດ ້ໃນການສ ົ່ງເສີມ ການພດັທະນາ ການທອ່ງ 
ທຽ່ວ ເຊິ່ ງມນັຂຶນ້ກບັຫຼາຍປດັໃຈ ເພ່ືອຮບັປະກນັວາ່ ໂຄງການທອ່ງທຽ່ວນ ັນ້ໆ ຈະມຄີວາມ 

ຍນືຍງົ, ມຜີນົປະໂຫຍດຕ່ໍຊຸມຊນົ ແລະ ຈດຸປະສງົຂອງການອະນລຸກັ.  
ນະໂຍບາຍ: ສํາຫຼວດເພ່ືອສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ້ ໃນການສ ົ່ງເສີມການລງົທຶນ ວຽກງານການ 
ພດັທະນາການທອ່ງທຽ່ວ ໃນພ້ືນທ່ີຕາ່ງໆ ທ່ີຕດິພນັກບັການອະນລຸກັທະນ.ີ ພອ້ມທງັປະເມນີ ມນູ
ຄາ່ທາງດາ້ນທາ່ແຮງອື່ ນໆ ເຊ່ັນ: ຂງົເຂດພມູສນັຖານ, ວດັທະນາທາໍ, ດາ້ນຫດັຖະກາໍ ແລະ 
ຄວາມສາມາດຂອງຊຸມຊນົ ໃນພ້ືນທ່ີການສກຶສານ ັນ້ໆ. ການວາງແຜນກດິຈະກາໍການທອ່ງທຽ່ວ 

ໂດຍເອົາທະນ ີ ເປັນຫຼກັ ຄວນພິຈາລະນາ ເບິ່ ງມນູຄາ່ທາງດາ້ນຊວີະນາໆພນັ ອື່ ນໆນາໍ ເຊ່ັນ: 
ທະນເີປັນສດັທ່ີອາໄສຢູ່ຕາມຕ ົນ້ໄມ ້ ອາດຈະບ່ໍໄດຮ້ບັຜນົກະທບົໂດຍກງົ ຈາກກດິຈະກາໍການທອ່ງ 
ທຽ່ວ ແຕທ່າງພ້ືນດນິ ທ່ີພວົພນັກບັຊວີະນາໆພນັ ທາງນ ໍາ້. 
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ການປະຕບິດັ:  
 ມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດ ສມົທບົກບັ ອງົການທອ່ງທຽ່ວແຫງ່ຊາດ, ພະແນກທອ່ງທຽ່ວ 

ແຂວງ ແລະ ກອງຄຸມ້ຄອງປາ່ສະຫງວນປະຈາໍແຂວງ ເຂ້ົາຮວ່ມການສກຶສາ ຄວາມເປັນ 
ໄປໄດ ້ໃນການພດັທະນາແຫຼງ່ທ່ອງທຽ່ວທາໍມະຊາດ ທ່ີຕດິພນັກບັການອະນລຸກັທະນ.ີ  

 

3.3.5.2 ສ ົ່ງເສີມການພດັທະນາ ການທ່ອງທຽ່ວ ແບບຊຸມຊນົ   
 

ເຫດຜນົ: ໂຄງການທອ່ງທ່ຽວທ່ີພວົພນັກບັການອະນລຸກັທະນ ີ ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນເປັນໂຄງການ

ໜ່ຶງແລວ້ ຢູໃ່ນ ລາວ ເຊິ່ ງໄດປ້ະກອບສວ່ນຕ່ໍການອະນລຸກັທະນ ີໄດເ້ປັນຢາ່ງດ.ີ ການພດັທະນາ
ການທອ່ງທຽ່ວແບບຊຸມຊນົ ແມນ່ຍງັມທີາ່ແຮງຫຼາຍ ຢູໃ່ນປະເທດ ເຊິ່ ງສາມາດສາ້ງຄວາມເປັນ

ເຈົ້າການຂອງຊາວບາ້ນ ແລະ ໃຫເ້ຂົາເຈົ້າເຂົ້າຮວ່ມໃນການອະນລຸກັ ພອັມທງັສະໜອງພາສີລາຍ
ໄດ ້ຕ່ໍປາ່ສະຫງວນຫຼາຍຂຶນ້.  
ນະໂຍບາຍ: ສະໜອງຂໍມ້ນູທາ່ແຮງການທ່ອງທຽ່ວຕາ່ງໆ ໃຫພ້າກສວ່ນເອກະຊນົຜູທ່ີ້ສນົໃຈ 

ເຊິ່ ງອາດຈະເລ່ັງໃສ ່ ພາກສວ່ນເອກະຊນົ ບໍລິສດັ ຫືຼ ບກຸຄນົ ທ່ີມປີະສບົການ ແລະ ປະຫວດັ 
ການເຮັດວຽກດ ີ ໂດຍໃຫຄ້ວາມສາໍຄນັຕ່ໍຊຸມຊນົ ແລະ ວຽກງານການອະນລຸກັ. ການແບງ່ປນັຜນົ 
ຕອ້ງໃຫມ້ຄີວາມສມົສວ່ນ ແລະ ເພ່ືອນາໍເອົາທຶນເຂົ້າມາຈດັສນັປາ່ສະຫງວນດ ັງ່ກາ່ວ ຕາມລະບບົ
ກນົໄກການເງນີຍືນຍງົ.  
ການປະຕບິດັ:  

 ຄວນມກີານພດັທະນາຄູມ່ແືນະນາໍ ການອອກແບບໂຄງການທອ່ງທຽ່ວທາໍມະຊາດທ່ີ 
ສອດຄອ່ງກບັການອະນລຸກັທະນ ີ ພອ້ມທງັ ເຫັນຄວາມສາໍຄນັຕ່ໍການອອ່ນໄຫວຂອງສິ່ ງ

ແວດລອ້ມ, ແລະ ໃຫກ້ານປນັຜນົລາຍໄດທ່ີ້ສະເໜີພາບຕ່ໍຊຸມຊນົທອ້ງຖີ່ນ. ຄູມ່ແືນະນາໍ
ອາດຊວ່ຍໃຫອ້າໍນາດການປກົຄອງທອ້ງຖີ່ນສາມາດກວດກາເບິ່ ງວາ່ບໍລິສດັເອກະຊນົນ ັນ້ ມ ີ
ຄວາມສາມາດ ແລະ ມຄີວາມສນົໃຈ ພຽງພໍກບັມາດຖານທ່ີສງູ ໃນການເປັນໂຄງການ

ຕວົຢາ່ງທ່ີດ ີ ໃນການທອ່ງທຽ່ວທາໍມະຊາດ ກອ່ນທ່ີຈະມກີານອະນມຸດັໃຫມ້ກີານດາໍເນນີ
ການ.  

 ກອງຄຸມ້ຄອງປາ່ສະຫງວນແຂວງ ແລະ ຫອ້ງການທອ່ງທຽ່ວແຂວງ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ພອ້ມກບັ
ພາກສວ່ນເອກະຊນົຜູ້ທ່ີສນົໃຈ ແລະ ອງົການອະນລຸກັຕາ່ງໆ ຊວ່ຍສາ້ງການທອ່ງທຽ່ວ
ແບບຊຸມຊນົ ຢູໃ່ນພ້ືນທ່ີໆມທີາ່ແຮງ ແລະ ມຜີນົປະໂຫຍດຕ່ໍການອະນລຸກັທະນ.ີ  
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3.3.6 ປບັປງຸຂອດປະສານງານກບັພາກສວ່ນຕາ່ງໆ ເພ່ືອການອະນລຸກັທະນ ີ 

ໃນການພດັທະນາ ແຜນດາໍເນນີງານອະນລຸກັທະນ ີ ໄດມ້ກີານເຂ້ົາຮວ່ມຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ. ຈາໍ
ເປັນຕອ້ງໄດສ້ບຶຕ່ໍການຮວ່ມມກືບັພາກສວ່ນຕາ່ງໆ ເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ແຜນດາໍເນນີງານນີ ້ ໃນ

ລະດບັຊາດ ແລະ ສິ່ ງສາໍຄນັ ຕອ້ງໄດຜ້ນັຂະຫຍາຍແຜນດາໍເນນີງານນີ ້ໃນລະດບັທອ່ງຖີ່ ນ ໂດຍ
ສະເພາະ ການຄຸມ້ຄອງການລາ່ ແລະ ຊື-້ຂາຍສດັປາ່.  
 

3.3.6.1 ປະສານງານ ເພ່ືອການປກົປກັຮກັສາ ຖີ່ນທ່ີຢູອ່າໄສຂອງ ທະນ ີໃນພ້ືນທ່ີ  
 

ເຫດຜນົ: ໃນແຕລ່ະພ້ືນທ່ີອາດມໂີຄງການລງົທຶນ ຂອງລດັຖະບານ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ເຊິ່ ງຜູຮ້ບັ
ຜິດຊອບໂຄງການເຫ່ົຼານີ ້ ມຄີວາມເຂ້ົາໃຈທ່ີຈາໍກດັ ກຽ່ວກບັຄນຸຄາ່ຄວາມສາໍຄນັໃນການອະນລຸກັ
ໃນລະດບັທອ້ງຖີ່ນ ຢູ່ໃນພ້ືນທ່ີໂຄງການ ຂອງເຂົາເຈົາ້. ຄວນມວີາລະການພບົປະ ແລະ ປຶກສາ
ຫາລື ຮວ່ມກບັຜູຮ້ບັຜິດຊອບໂຄງການ ໃນກດິຈະກາໍການພດັທະນາ ຕອ້ງໄດພິ້ຈາລະນາເຖງິການ

ອະນລຸກັທະນ ີ ໂດຍຫຸຼດຜອ່ນຜນົກະທບົຕ່ໍປະຊາກອນທະນ,ີ ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູໂຄງການ
ອະນລຸກັທະນ ີແລະ ເອົາໃຈໃສໃ່ນວາລະການພດັທະນາຍືນຍງົ.  
ນະໂຍບາຍ: ສາ້ງສາຍພວົພນັທ່ີດກີບັບນັຫາໂຄງການຕາ່ງໆ ຢູໃ່ນແຕລ່ະພ້ືນທ່ີ ເພ່ືອໃຫເ້ຂົາເຈົາ້
ໄດເ້ອົາໃຈໃສ ່ ແລະ ນາໍເອົາໜາ້ວຽກການອະນລຸກັ ເຂົ້າໃນການວາງແຜນພດັທະນາຕາ່ງໆ ເພ່ືອ
ຮບັປະກນັ ຜນົປະໂຫຍດທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ການອະນລຸກັຊວີະນາໆພນັ ໃນຂງົ
ເຂດພມູສນັຖານທ່ີກວ້າງ. 
ການປະຕບິດັ:  

 ກອງຄຸມ້ຄອງປາ່ສະຫງວນແຂວງປະຈາໍ, ຫອ້ງການພດັທະນາຊນົນະບດົແຂວງ ແລະ 
ໂຄງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ເພ່ືອຊອກຫາວທີິການແກໄ້ຂ ແລະ ປອ້ງກນັຮວ່ມກນັ ຕ່ໍບນັຫາການ
ລາ່ສດັປາ່ ແລະ ຖີ່ນອາໄສຖກືທາໍລາຍ.  

 ພ້ືນທ່ີໃດມໂີຄງການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຢູ ່ ຕອ້ງໄດນ້າໍເອົາກດິຈະກາໍນີ ້ ເສີມເຂ້ົາໃນແຜນຈດັ
ຕ ັງ້ປະຕບິດັການຈດັສນັປາ່ສະຫງວນ ຂອງຕນົຮບັຜິດຊອບ. 

3.3.6.2 ປະສານງານ ເພ່ືອປ້ອງກນັ ການລາ່ ແລະ ຊື້--ຂາຍ ທະນ ີ

ເຫດຜນົ: ໃນທ່ີຜາ່ນມາ ຍງັບ່ໍທນັມພີາລະບດົບາດ ແລະ ກນົໄກການປະສານງານຢາ່ງຄກັແນ ່
ເພ່ືອເຮັດໃຫແ້ຕລ່ະພາກສວ່ນໄດມ້ໂີອກາດ ແລະ ເຂ້ົາຮວ່ມການປຶກສາຫາລືກຽ່ວກບັບນັຫາການຊື-້
ຂາຍສດັປາ່ ໂດຍສະເພາະທະນ ີທອ້ງຖີ່ນ2.   
                                                   
2 ກຸມ່ທ່ີເຮັດວຽກ ເພື່ ອຕາ້ນການຄາ້-ຂາຍສດັປ່າທ່ີຜິດກດົໝາຍ ໄດຈ້ດັຕ ັງ້ຂຶນ້ ໃນລະດບັສນູກາງ ໂດຍມກີມົກວດກາ 
ປາ່ໄມ,້ ກອງອະນລຸກັຊບັພະຍາກອນປາ່ໄມ ້ແລະ ບນັດາອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົຕາ່ງໆເຂ້ົາຮວ່ມ. ກຸມ່ດ ັງ່ກາ່ວ 
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ນະໂຍບາຍ: ສາ້ງໃຫມ້ໂີອກາດ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍການພດັທະນາກນົໄກ ການປະສານງານ 
ເພ່ືອໃຫມ້ກີານເຂົ້າຮວ່ມ ຂອງຫຼາຍໆ ພາກສວ່ນຕ ົນ້ຕໍ ໃນການປຶກສາຫາລື ແລະ ວາງແຜນການ

ແກໄ້ຂ ແລະ ສະກດັກ ັນ້ການລາ່ ແລະ ຊຶຂ້າຍ-ສດັປາ່ ໂດຍສະເພາະທະນ.ີ  
ການປະຕບິດັ:  

 ໃນພ້ືນທ່ີບລິູມະສິດ ກອງກວດກາປາ່ໄມແ້ຂວງ ສະເໜີລາຍຊື່ພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງຕ ົນ້ຕໍ 
ໃນແຂວງທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ ພດັທະນາກນົໄກການປະສານງານ ເພ່ືອວາງແຜນການແກ ້
ໄຂ ແລະ ສະກດັກ ັນ້ການລາ່, ຊື-້ຂາຍ ສດັປາ່ ຢາ່ງເປັນປະຈາໍ ໂດຍສະເພາະທະນ.ີ ໃນ

ນ ັນ້, ອາດມກີານເຂ້ົາຮວ່ມຂອງ ກມົປາ່ໄມ,້ ກມົກວດກາປ່າໄມ,້ ພາສີ ແລະ ພາກສວ່ນທ່ີ
ກຽ່ວຂອ້ງອື່ ນໆ.  

 

3.3.6.3 ປະສານງານ ເພ່ືອການສຶກສາ ຄ ົນ້ຄວ້າ ກຽ່ວກບັທະນ ີ 
 

ເຫດຜນົ: ການວາງແຜນເພື່ ອການອະນລຸກັ ແລະ ຈດັສນັຊະນດິພນັສດັປາ່ ຈາໍເປັນຕອ້ງໄດ້
ມກີານສາໍຫຼວດ ແລະ ສກຶສາຄ ົນ້ຄວ້າ ເພ່ືອໃຫມ້ກີານວາງແຜນທ່ີດ ີແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາຕ ົນ້ຕໍທ່ີມ ີ
ຕ່ໍທະນໄີດ.້ ທັງ້ໆທີ່ ຮູກ້ນັດແີລ້ວວາ່ ທະນມີຜີນົກະທບົຍອ້ນການລາ່ເກນີຂອບເຂດ, ການສກຶສາຄ ົນ້
ຄວ້າ ເພື່ ອສາ້ງຄວາມເຂ້ົາໃຈກຽ່ວກບັໄພຂ ົ່ມຂູຕ່າ່ງໆ ແມນ່ຈາໍເປັນ ແລະ ການໃຫຜູ້ໜຸ້ມ່ນອ້ຍເຂ້ົາ
ຮວ່ມການສກຶສາຄ ົນ້ຄວ້າ ຈະຊວ່ຍເຂົ້າເຈົ້າໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ ໄດຮ້ຽນຮູປ້ະສບົການ. ມຄີວາມຕອ້ງການ
ເຮັດການສຶກສາຄ ົນ້ຄວ້າໃນຫຼາຍດາ້ນກຽ່ວກບັທະນ ີ ຫຼາຍກວາ່ທ່ີຈະເລ່ັງໃສກ່ານສຶກສາທາງດາ້ນນິ
ເວດ ແລະ ຊວີະນາໆພນັລວ້ນໆ. ການສຶກສາທາງດາ້ນສງັຄມົບ່ໍຄວນມອງຂາ້ມ ເຊິ່ ງມນັມຄີວາມ
ສາໍຄນັ ໃນການວາງແຜນ ເພ່ືອແກໄ້ຂການອະນລຸກັໃນໄລຍະຍາວ.  

ນະໂຍບາຍ: ຝືກອບົຮມົນກັຄ ົນ້ຄວ້າ ນກັສກຶສາ ຈາກມະຫາວທິະຍາໄລ ແຫງ່ຊາດ ໂດຍເລ່ັງໃສ
ການປະເມນີໄພຂ ົ່ມຂູ,່ ວເິຄາະຜນົກະທບົຂອງການລາ່ທະນ ີ ເພ່ືອການບໍລິໂພກ ແລະ ການຄາ້, 
ລວມທງັທາ່ທີຂອງຜູບໍ້ລິໂພກທະນ.ີ ວຽກງານເຫ່ົຼານີ ້ ຈະເປັນວຽກສກຶສາຄ ົນ້ຄວ້າ ເພ່ີມເຕີມກບັ

ການສກຶສາ ທາງດາ້ນນເິວດວທິະຍາຂອງທະນ.ີ ວຽກງານການສກຶສາຄ ົນ້ຄວ້າກຽ່ວກບັທະນ ີຄວນ
ເລ່ັງໃສໄ່ພຂ ົ່ມຂູ ່ ຕ່ໍທະນ ີ ຂອງແຕລ່ະພ້ືນທ່ີ. ປະຕິບດັການຄ ົນ້ຄວ້າກຽ່ວກບັທະນທ່ີີອາໄສຢູໃ່ນພ້ືນ

ທ່ີປ່າທ່ີຖກືທາໍລາຍ ເຊ່ັນ: ປາ່ສະຫງວນນ ໍາ້ປາ ເຊິ່ ງອາດຊວ່ຍໃຫຮ້ຽນຮູໄ້ດກ້ານຢູ່ລອດຂອງທະນ ີ
ຢູໃ່ນສະພາບປາ່ດ ັງ່ກາ່ວ. ຖາ້ເປັນໄປໄດ ້ ແລະ ເໝາະສມົ ອາດມກີານຮວ່ມມກືບັສະຖາບນັການ
ສກຶສາ ຂອງຕາ່ງປະເທດ ຈາກຜູຊ້ຽ່ວຊານໃນລະດບັຂງົເຂດ.  
 

                                                                                                                                                        
ໄດລິ້ເລ່ີມການປຶກສາຫາລື ເພື່ ອໃຫມ້ໜີວ່ຍງານເຄອືຂາ່ຍ ການນາໍໃຊມ້າດຕະການທາງກດົໝາຍຕ່ໍການຊື-້ຂາຍສດັປ່າ 
(Lao-WEN) ຂອງ ສປປ ລາວ.  
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ການປະຕບິດັ:  
 ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ປະສານສມົທບົກບັ  ກອງອະນລຸກັຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ,້ 

ກມົປ່າໄມ ້ ຫືຼ ກບັມະຫາວທິະຍາໄລອື່ ນໆ ໃນຕາ່ງປະເທດ ເຊ່ັນ: ສປ ຈນີ, ລາດຊະ
ອານາຈກັໄທ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ໃນການຄ ົນ້ຄວ້າກຽ່ວກບັທະນ ີ ໃນພ້ືນທ່ີບລິູມະສິດ 

ແລະ ບາງໜາ້ວຽກບລິູມະສດິ; ສາເຫດການລາ່ ແລະ ຊື-້ຂາຍ ທະນ,ີ ທາ່ທີຂອງ
ມວນຊນົ, ການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ໃນພ້ືນທ່ີໆມທີະນ ີແລະ ແນວທາງການ
ກວດກາຕດິຕດິຕາມທ່ີເໝາະສມົ.  

3.3.7 ປບັປງຸພ້ືນຖານຄວາມເຂ້ົາໃຈ ກຽ່ວກບັສະຖານະພາບຂອງທະນ ີ  

ໃນຂະນະປະຕິບດັການແກໄ້ຂ ບນັຫາໄພຂ ົ່ມຂູຕ່ໍ່ທະນ ີໃນພ້ືນທ່ີໆສາໍຄນັ ແມນ່ເປັນບລິູມະສິດ ແຕ່
ຍງັຈາໍເປັນຕອ້ງມຂໍີມ້ນູລະອຽດກຽ່ວກບັສະຖານະພາບຂອງທະນບີາງຊະນດິ ຢູໃ່ນບາງພ້ືນທ່ີ. ປະຈຸ
ບນັ ຖວືາ່ຂໍມ້ນູຍງັບ່ໍທນັລະອຽດ ກຽ່ວກບັ ຊະນດິ, ຂອບເຂດການກະຈາຍ ແລະ ສະພາບເງ ື່ອນ
ໄຂຂອງຖີ່ນທ່ີຢູອ່າໄສ.  

3.3.7.1 ສາໍຫຼວດ ການກະຈາຍ ຂອງທະນ ີສະເພາະພ້ືນທ່ີ  
 

ເຫດຜນົ:  ຂໍມ້ນູພ້ືນຖານການກະຈາ່ຍຂອງທະນ ີ ແມນ່ມຄີວາມສາໍຄນັ ເພ່ືອກາໍນດົພ້ືນທ່ີສາໍຄນັ 
ໃນການອະນລຸກັທະນ.ີ ຂໍມ້ນູການກະຈາ່ຍຂອງທະນລີະອຽດ ໃນບາງພ້ືນທ່ີໆບລິູມະສິດ ໃນການ
ອະນລຸກັທະນ ີແມນ່ຍງັບ່ໍທນັມ,ີ ເພ່ືອສະໜບັສະໜນູ ໃນການອະນລຸກັແຕລ່ະພ້ືນທ່ີໃຫໄ້ດດ້.ີ ຍກົ

ເວັນ້ ປາ່ສະຫງວນ ນ ໍາ້ກະດງິ (ມກີານສາໍຫຼວດ ການກະຈາຍຂອງ ທະນແີກມ້ຂາວ ຖີ່ນເໜອື 
ແລະ ຖີ່ນໃຕ)້ ແລະ ໃນນ ັນ້, ມຂໍີມ້ນູສວ່ນໜ່ຶງຂອງ ທະນແີກມ້ຂາວ ຖີ່ນໃຕ ້ຢູປ່າ່ສະຫງວນແຫງ່

ຊາດ ນາກາຍ-ນ ໍາ້ເທີນ ແລະ ປາ່ສະຫງວນ ແຫງ່ຊາດ ຫີນໜາມໜ່ໍ.  
ນະໂຍບາຍ: ສາໍຫຼວດການກະຈາຍ ແລະ ໄພຂ ົ່ມຂູຕ່ໍ່ທະນ ີ ໃນພ້ືນທ່ີ ທ່ີຈາໍເປັນ. ຜູເ້ຂ້ົາຮວ່ມຈະ
ໄດຮ້ບັການຝືກ ໂດຍມຊີຽ່ວຊານສະເພາະດາ້ນ ນາໍໃຊຮ້ບູແບບການສາໍຫຼວດທີ່ ມປີະສດິທິພາບ 

ເພ່ືອສະໜອງຂໍມ້ນູ ໃນການວາງແຜນອະນລຸກັທະນ.ີ ຕ່ໍບນັຫານີ,້ ບ່ໍຄວນມກີານມອງຂາ້ມ ຄວາມ
ສາໍຄນັ ຂອງຄວາມຮູທ້ອ້ງຖີ່ນ.  
ການປະຕບິດັ:  

 ກອງອະນລຸກັຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ,້ ກມົປາ່ໄມ ້ປະສານສມົທບົກບັ ພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ 
ເຊ່ັນ ກອງຄຸມ້ຄອງປາ່ສະຫງວນປະຈາໍແຂວງ ແລະ ໜວ່ຍງານປາ່ສະຫງວນ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ 
ໃນການລງົສາໍຫຼວດຢູໃ່ນພ້ືນທ່ີບູລິມະສດິ. ໃນນ ັນ້, ພະແນກ ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມແ້ຂວງ 
ລວມທງັມະຫາວທິະຍໄລ ອາດເຂ້ົາຮວ່ມ.  
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 ປະເມນີເບືອ້ງຕ ົນ້ ໂດຍນາໍໃຊຄ້ວາມຮູທ້ອ້ງຖີ່ ນ ແລະ ວທີິການແບບມສີວ່ນຮວ່ມ ເພ່ືອ 
ຊວ່ຍໃນການກາໍນດົ ຖີ່ນອາໄສຂອງທະນ ີ ທ່ີສາໍຄນັ. ຂໍມ້ນູຈາກການສາໍຫຼວດທ່ີຜາ່ນມາ

ແມນ່ມຜີນົປະໂຫຍດຕ່ໍໜາ້ວຽກດາ້ນນີ.້ ການສາໍຫຼວດທະນ ີ ຕວົຈງິໃນປ່າສະຫງວນອາດມ ີ
ການປະຕບິດັຕາມພາຍຫຼງັ.  

 

3.3.7.2 ສາໍຫຼວດ ການກະຈາຍ ຂອງທະນ ີໃນພ້ືນທ່ີອື່ ນໆ 
 

ເຫດຜນົ: ໃນປະຈບຸນັ ຂໍມ້ນູສະຖານະພາບ ແລະ ການກະຈາຍ ຂອງທະນ ີ ຂອງພ້ືນທ່ີຕວົແທນ 
ໃນ ສປປ ລາວ ຍງັບ່ໍທນັພຽງພໍ (ເບິ່ ງ 2.2) ເພື່ ອວາງແຜນໃນການປກົປກັຮກັສາ ແຕລ່ະຊະນດິ
ຂອງທະນ ີໃນ ສປປ ລາວ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ມຂີໍມ້ນູ 2 ດາ້ນ ທ່ີຕອ້ງໄດເ້ກບັກາໍ ຄ:ື 1) ສາໍ

ຫຼວດຄວາມເປັນໄປໄດ ້ ໃນພ້ືນທ່ີໆມປີະຊາກອນທະນທ່ີີສາມາດແຜພ່ນັໄດ ້ ຂອງຕະກນຸ 
Hylobates ແລະ Nomascus concolor; 2) ສํາຫຼວດ ເພ່ືອໃຫຄ້ວາມກະຈາ່ງແຈງ້ກຽ່ວກບັ
ຂອບເຂດຊາຍແດນຂອງບາງຊະນດິທະນ.ີ ທັງ້ໆທ່ີ ໃນຕ່ໍມາ ວຽກງານນີບ່ໍ້ໄດກ້າໍນດົເປັນບລູິມະ

ສດິສງູ ໃນການປກົປກັຮກັສາຊະນດິທະນ ີທງັໝດົ ໃນ ສປປ ລາວ.    
ການປະຕບິດັ: ການສາໍຫຼວດທະນໃີນພ້ືນທ່ີຂາ້ງລຸມ່ນີ ້ ຄວນປະຕິບດັຮວ່ມກບັກອງອະນລຸກັຊບັ 
ພະຍາກອນປາ່ໄມ ້ແລະ ຫອ້ງການກະສກິາໍ ແລະ ປາ່ໄມແ້ຂວງທີ່ ກຽ່ວຂອ້ງ ດ ັງ່ນີ:້  

 ພ້ືນທ່ີດາ້ນຕາເວັນຕກົແມນ່ ໍາ້ຂອງຕອນເໜອື ທາງພາກເໜອື ສາໍລບັ ທະນມີຂືາວ, ໃນພ້ືນທ່ີໆ 
ມປີະຊາກອນ ທະນຊີະນດິນີຢູ້ ່ນອກປາ່ສະຫງວນ.  

 ປາ່ສະຫງວນດງົຄນັທງຸ ແລະ ພ້ືນທ່ີອື່ ນໆໃກຄ້ຽງ ຂອງແຂວງຈາໍປາສກັ ທາງພາກຕາເວັນຕກົ 
ແມນ່ ໍາ້ຂອງ ແມນ່ມຄີວາມສາໍຄນັ ສາໍລບັ ທະນມີງຸກດຸ.  

ໃນເຂດແຂວງພາກກາງຕອນເໜອື ແລະ ຕາເວັນຕກົຕອນເໜືອ ສາໍລບັ ປະຊາກອນທະນດີາໍ ຫືຼ 
ອາດມທີະນແີກມ້ຂາວຖີ່ນເໜອື ເພາະຂໍມ້ນູການກະຈາຍຂອງທະນເີຫ່ົຼານີ ້ ໃນພ້ືນທ່ີດ ັງ່ກາ່ວ ແມນ່
ຍງັບໍ່ທນັຮູ.້  
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3.4 ແຜນວຽກ ແລະ ງບົປະມານ 

ເພື່ອຄວາມສະດວກແກຜູ່ປ້ະຕບິດັ ແຜນດາໍເນນີງານນີ ້ທາງທິມງານ ໄດສ້ງັລວມ ເປັນຕາຕະລາງ ກດິຈະກາໍເວລາ, ຜູ້ປະຕບິດັ ແລະ 
ໄດກ້າໍນດົງບົປະມານ ຄາດຄະເນ ຄວາມຕອ້ງການ ເພື່ອບນັລວຸດັຖຸປະສງົຂອງກດິຈະກາໍນ ັນ້ໆ. ລາຍລະອຽດຂອງແຕລ່ະໜາ້ວຽກ ໄດກ້າໍນດົຢູ່ໃນ
ຕາຕະລາງ 2 ລຸມ່ນີ:້  

 
ຕາຕະລາງ 2. ກດິຈະກາໍ ຂອງແຜນດາໍເນນີແຜນງານ ອະນລຸກັທະນ ີໃນ ສປປ ລາວ 

ລ/ດ ຈດຸປະສງົ ແລະ ກດິຈະກາໍ ຜູນ້າໍພາ ຜູຮ້ວ່ມ
ງານຫຼກັ 

ຕວົຊີວ້ດັ ຫຼກັຖານ 
ການຢັງ້ຢືນ 

2011-
2015 

2016- 
2020 

 

ຈດຸປະສງົ 1. ເພື່ອຄວບຄມຸ ການລາ່ ແລະ ການຊື-້ຂາຍ ທະນ ີພື້ນທີ່ ບລຸິມະສດິ ຢ່າງເຂັມ້ງວດ  

1.1 ປະຕບິດັການໃຊມ້າດຕະການ ແລະ ກວດກາລາດ 
ຕະເວນ ຢູ່ໃນ ແລະ ຂອບເຂດ ພື້ນທີ່ບລູິມະສິດ 
 
 
 

ງບົປະມານ  $970,000 (ສມົທບົໂຄງການອື່ ນ) 

PPAM 
PoFI 
PAFO 
 

WCS 
WMPA 
GIZ/KfWW
WF 
IUCN/FFI 

ຫຼຸດຜອ່ນໄພຂ ົມ່ຂູ່
ຄດິໄລຕ່າມຕໍ່ຫວົ 
ໜວ່ຍການລາດ 
ຕະເວນ 

ບດົລາຍງານ 
ການລາດ  
ຕະເວນ  

x1x2x3x4x5 
 
 
 
 
 
$570,000 

x6x7x8x9 
 
 
 
 
 
$400,000 

1.2 ການກາໍນດົ ເຂດຫວງຫາ້ມ ແລະ ຄຸມ້ຄອງ ໃນ

ເຂດປາ່ສະຫງວນ ເພື່ອໃຫກ້ວມເອົາພື້ນທີ່ໆມທີະນ ີ
 
 

ງບົປະມານ: $200,000 (ສມົທບົໂຄງການອື່ ນ) 

PPAM 
DFRC 
PAFO 
 

WCS 
WMPA 
GIZ/KfWW
WF 
IUCN/FFI 

ເຂດຫວງຫາ້ມ 
ໄດກ້າໍນດົ ແລະ 
ໃຫມ້ພີື້ນທີ່ກວ້າງ
ໃຫຍ່ທີ່ຕດິຈອດກນັ 
ໃນພື້ນທີ່ ບລູິມະ 
ສດິ 

ບດົລາຍງານ    x2x3x4x5 
 
 
 
 
$200,000 
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1.3 ປບັປງຸຂອດປະສານງານ ລະຫວາ່ງ ພະນກັງານ 

ກບັ ພາກສວ່ນນາໍໃຊມ້າດຕະການໃນຂ ັນ້ທອ້ງຖີ່ນ 
ເພື່ອໄກໄ້ຂການລາ່ສດັປາ່  
ງບົປະມານ: $50,000 (ສມົທບົໂຄງການອື່ ນ) 
 

PoFI 
PPAM 
 

PAFO  
DFRC 
IUCN/FFI 

ຈາໍນວນກອງ
ປະຊມຸ 

ບດົລາຍງານ       2x3x4 
 
 
 
$40,000 

x6 
 
 
 
$10,000 

1.4 ສາ້ງສາຍລາຍງານ ການຕດິຕາມໄພຂ ົ່ມຂູ ່ ແລະ 
ການໃຊມ້າດຕະການທາງກດົໝາຍ 
 

 
 

 
ງບົປະມານ:  $490,000 (ສມົທບົໂຄງການອື່ ນ) 
 

PoFI 
PPAM 
ຕາໍຫຼວດ 

PAFO 
DFRC 
DOFI 
WCS 
WMPA 
GIZ/KfW 
WWF 
IUCN/FFI 

ສາ້ງຈາໍນວນ 
ທີມງານແລະ 
ເຄອືຂາ່ຍ ແລະ 
ປະຕບິດັ  

ບດົລາຍງານ 
ກລໍະນ ີ 

  x2x3x4 
 
 
 
 
 
 
$300,000 

x6x7x8x9 
 
 
 
 
 
 
$190,000 

1.5 ການແຜີຍແຜ ່ ຂໍມ້ນູ ດາ້ນລະບຽບການ ແລະ 
ການນາໍໃຊມ້າດຕະການ ເພື່ອຄຸມ້ຄອງການລາ່ 
ແລະ ຊື-້ຂາຍສດັປາ່ 
 
 
ງບົປະມານ:  $250,000 (ສມົທບົໂຄງການອື່ ນ) 
 

PoFI 
PPAM 
 

DFRC 
WCS 
IUCN 

ປະຕບິດັການປກູ 
ຈດິສາໍນກຶ 
ໃຫພ້ະນກັງານ 
ແລະ ຊຸມຊນົ 

ບດົລາຍ 
ງານການສາໍ 
ຫຼວດທາງ 
ສງັຄມົ  
 

  x2x3x4 
 
 
 
 
 

$150,000 

x6x7x8x9 
 
 
 
 
 

$100,000 
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ຈດຸປະສງົ 2. ເພື່ອປກົປກັຮກັສາຖິ່ນທີ່ຢູອ່າໄສ ຂອງທະນ ີທີ່ສາໍຄນັ ແລະ ເປັນຕວົແທນ 

  
 
ງບົປະມານ:       $130,000 

NUoL 
DFRC 

WCS 
IUCN/FFI 
DoFI 

ຈາໍນວນພື້ນທີ່ໆ
ໂຄງການ 

ບດົລາຍງານ 
ແລະ 
ບດົຄ ົນ້ຄວ້າ 

  x3x4x5 
 
 
$80,000 

x6x7 
 
 
$50,000 

 

ຈດຸປະສງົ 3. ເພີ່ມທະວ ີການສະໜບັສະໜນູ ຂອງມວນຊນົ ດາ້ນການອະນລຸກັ ທະນ ີ

3.1 ສາ້ງຄວາມເຂົ້າໃຈ ດາ້ນຄວາມຮູ,້ ທາ່ທີ ແລະ 

ຄວາມຮບັຮູ ້ ຂອງພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງ ກຽ່ວກບັ
ການອະນລຸກັທະນ ີ  
ງບົປະມານ:       $30,000 

DFRC 
PPAM 
 

DoFI WCS 
IUCN/FFI 
 

ການສາໍຫຼວດທາງ
ສງັຄມົ 

ບດົລາຍງານ  x1x2 
 
 
 
$30,000 

 

3.2 ປະຕບິດັການປກູຈດິສາໍນກຶໃຫ ້ຊຸມຊນົ 
 
ງບົປະມານ:       $300,000 

DFRC 
PPAM 
NUoL 

DoFI 
WCS 
IUCN/FFI 
 

ຈາໍນວນຄ ັງ້ 
ການປະຕບິດັ 

ບດົລາຍງານ    x2x3x4x5 
 
 
$200,000 

x6x7x8x9 
 
 
$100,000 

3.3 ປະຕບິດັການປກູຈດິສາໍນກຶ ໃນລະດບັຊາດ ແລະ 
ແຂວງ  

ງບົປະມານ:  $40,000  (ສມົທບົໂຄງການອື່ ນ) 

DFRC 
LWU 
NUoL 
 

DoFI  
WCS 
IUCN/FFI 
 

ຈາໍນວນຄ ັງ້ ການ 
ລງົເຜີຍແຜ ່

ບດົລາຍງານ    x2x3 
 
 
$30,000 

x6 
 
 
$10,000 

3.4 ສາ້ງໂອກາດ ໃຫມ້ກີານເຂົ້າຮວ່ມ ຂອງພະນກັ 

ງານການນາໍ  
ງບົປະມານ:       $50,000 

DFRC 
DoF 

DoFI 
IUCN/FFI 
 

ຈາໍນວນຜູເ້ຂົ້າ
ຮວ່ມ, ຈາໍນວນ 
ຄ ັງ້ການຈດັ 

ບດົລາຍງານ     X2 x4 
 
$30,000 

   x7 
 
$20,000 
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ຈດຸປະສງົ 4. ສາ້ງຄວາມສາມາດ ຂອງຄນົລາວ ໃນການອະນລຸກັທະນ ີ

4.1 ສາ້ງຄວາມສາມາດ ໃນການສາໍຫຼວດ ແລະ 

ການສກຶສາ ຄ ົນ້ຄວ້າ 
 

ງບົປະມານ: $100,000  (ສມົທບົໂຄງການອື່ ນ) 

NUoL 
DFRC 
PPAM 

WCS/WWF 
IUCN/FFI 
WMPA 
GIZ/KfW 

ຢາ່ງໜອ້ຍ 4 ຄນົ  
ໄດເ້ລັ່ງໃສກ່ານຄ ົນ້
ຄວ້າກຽ່ວກບັ ທະນ ີ 
 
ພະນກັງານໄດຝ້ຶກ 

ຈາໍນວນບດົ
ນພິນົ 

    x3x4x5 
 
 
 
$50,000 

x6x7x8x9 
 
 
 
$50,000 

4.2 ການວາງແຜນ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງ
ການ  
 

ງບົປະມານ: $50,000  

NUoL 
DFRC 

DoF 
DoFI 
IUCN/FFI 
 

ພະນກັງານລດັ 
ມຄີວາມສາມາດໃນ
ການວາງແຜນພດັ
ທະນາໂຄງການອະ
ນລຸກັທະນ ີ

ໄດລ້ິເລີ່ມມ ີ
ໂຄງການອະນ
ນລຸກັທະນ ີ
ໃໝຫ່ຼາຍຂຶນ້ 

    x3x4x5 
 
 
 
$20,000 

x6x7x8x9 
 
 
 
$30,000 

 
 

ຈດຸປະສງົ 5. ປບັປງຸຊວີດິການເປັນຢູ ່ຂອງຊາວບາ້ນ ໂດຍການອະນລຸກັທະນ ີໃນພື້ນທີ່ ແລະ ການທອ່ງທຽ່ວທາໍມະຊາດ 

5.1 ສກຶສາຄວາມເປັນໄປໄດ ້ ໃນການພດັທະນາ ແຫຼງ່ 

ທອ່ງທຽ່ວ ທາໍມະຊາດ 
 
ງບົປະມານ:       $30,000 

PTO 
PAFO 
 

NTA 
DFRC 
IUCN/FFI 

ຢາ່ງໜອ້ຍມ ີ5 
ພື້ນທີ່ ໄດມ້ກີານ 
ລງົສາໍຫຼວດ 

ບດົລາຍງານ    x3x4 
 
 

 
$30,000 

 

5.2 ສ ົ່ງເສີມການພດັທະນາ ການທອ່ງທຽ່ວ ແບບຊຸມ
ຊນົ 
 
ງບົປະມານ:       $100,000 

PPAM 
PTO 
PAFO 

NTA 
DFRC 
IUCN/FFI 

ມໂີຄງການທດົ
ລອງ 

ບດົລາຍງານ        x4x5 
 
 
$50,000 

x6x7 
 
 
$50,000 
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ຈດຸປະສງົ 6. ປບັປງຸຂອດປະສານງານ ລະຫວາ່ງ ພາກສວ່ນຕາ່ງໆ ເພື່ອການອະນລຸກັ ທະນ ີ 

6.1 ປະສານງານ ເພື່ອການປກົປກັຮກັສາ ຖີ່ນທີ່ຢູອ່າ
ໄສຂອງ ທະນ ີ
 
 

ງບົປະມານ:       $30,000 

POFI 
PAFO 
DFRC 

DOFI 
NLMA 
WCS 
WMPA 
GIZ/KfW 

WWF 

ຈາໍນວນຄ ັງ້ 
ການປະສານງານ, 
ຜູໄ້ດຮ້ບັຂໍມ້ນູ 

ບດົລາຍງານ    x2x3x4x5 
 
 
 
 

$20,000 

x6x7x8x9 
 
 
 
 

$10,000 

6.2 ປະສານງານ ເພື່ອຄວບຄມຸການລາ່ ແລະ ຊຶ-້ຂາຍ 
ທະນ ີ
 
 

 
ງບົປະມານ:       $50,000 

NUoL 
PoFI 
PPAM 
 

DOF 
DOFI 
PAFO 
WCS 
WMPA 
GIZ/KfW 
WWF 
IUCN/FFI 

ສາ້ງກນົໄກການປະ
ສານງານ 

ໄດມ້ກີານຕກົ 
ລງົ ແລະ 
ເຊັນສນັຍາ 

  x2x3x4x5 
 
 
 
 
 
 
$30,000 

x6x7x8x9 
 
 
 
 
 
 
$20,000 

6.3 ປະສານງານ ການສຶກສາຄ ົນ້ຄວ້າ ກຽ່ວກບັທະນ ີ
 

 
ງບົປະມານ:       $50,000 

NUoL 
DFRC 
PPAM 
 

WCS 
PAFO 
IUCN/FFI 
WMPA 
GIZ/KfW 

ຈາໍນວນໂຄງການ 
ສຶກສາ ແລະ ຜູ້
ເຂົ້າຮວ່ມ 

ບດົສກຶສາ 
ແລະ ບດົລາຍ 
ງານ  

  x2x3x4x5 
 
 
 
$30,000 

X6x7x8x9 
 
 
 
$20,000 

 

ຈດຸປະສງົ 7. ປບັປງຸຄວາມເຂົ້າໃຈ ກຽ່ວກບັສະຖານະພາບ ຂອງທະນ ີ 

7.1 ສາໍຫຼວດ ການກະຈາຍ ຂອງທະນ ີສະເພາະພື້ນທີ່ 
 

DFRC 
PPAM 

WCS 
WMPA 

ພື້ນທີ່ການສາໍຫຼວດ ບດົລາຍງານ    x2x3x4x5 
 

X6x7 
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ງບົປະມານ: $100,000 (ສມົທບົໂຄງການອື່ ນ) PAFO WWF 
GIZ/KfW 
IUCN/FFI 

 
$100,000 

7.2 ສາໍຫຼວດການກະຈາຍ ຂອງທະນ ີໃນພື້ນທີ່ອື່ ນໆ 
 

ງບົປະມານ: $50,000  

DFRC 
NLMC 
 

DoF 
IUCN 
WCS 
WWF 

ຜູເ້ຂົ້າຮວ່ມ ແລະ 
ຈາໍນວນຄ ັງ້, ພື້ນທີ່
ການສາໍຫຼວດ 

ບດົລາຍງານ        x4x5 
 
 
$30,000 

      x6x7 
 
 
$20,000 

 ລວມທງັໝດົ      $3,070,000 

ໝາຍເຫດ: x = ປີ, 
DFRC = ກອງອະນລຸກັຊບັພະຍາກອນປາ່ໄມ,້ DoF = ກມົປາ່ໄມ,້ DoFI = ກມົກວດກາປາ່ໄມ,້ FFI = ອງົການອະນລຸກັ ພນັພດື ແລະ ສດັປ່າສາກນົ,   
GIZ = ອງົການພດັທະນາສາກນົຂອງເຍຍລະມນັ, IUCN = ອງົການສາກນົ ເພື່ ອການອະນລຸກັທາໍມະຊາດ, KfW = ກຸມ່ທະນາຄານ ພດັທະນາເຍຍລະມນັ,  
NLMA = ອງົການຄຸມ້ຄອງທີ່ ດນິແຫງ່ຊາດ, LWU = ສະຫະພນັແມຍ່ງິ, WMPA = ອງົການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ປກົປກັຮກັສາ ອາ່ງໂຕງ່,  
NPA = ປາ່ສະຫງວນແຫງ່ຊາດ, NTA = ອງົການທອ່ງທຽ່ວແຫງ່ຊາດ, NUoL = ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫງ່ຊາດ, PAFO = ພະແນກກະສິກາໍ ແລະ ປາ່ໄມ,້  
PoFI = ກອງກວດກາປ່າໄມແ້ຂວງ, PPAM = ກອງຄຸມ້ຄອງປາ່ສະຫງວນ ປະຈາໍແຂວງ, WCS = ອງົການອະນລຸກັສດັປາ່,  
WWF = ອງົການກອງທຶນທາໍມະຊາດໂລກ 
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4. ການປະຕິບດັແຜນດາໍເນນີງານ ອະນລຸກັທະນ ີ

4.1 ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ຂອງພາກສວ່ນຕາ່ງໆ 

ກອງອະນລຸກັຊບັພະຍາກອນປາ່ໄມ,້ ກມົປ່າໄມ ້ ເປັນພາກສວ່ນຫຼກັ ໃນການຊີນ້າໍ ນາໍພາ 

ເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ໂດຍມກີອງຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ຫອ້ງການຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ 
ຢູແ່ຕລ່ະແຂວງ ເປັນຜູຮ້ວ່ມງານ ໃນການຈດັປະຕບິດັວຽກງານຕວົຈງິ ໃນຂ ັນ້ທອ້ງຖີ່ນ. ພະແນກ 

ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມແ້ຂວງ ກໍ່ຄຫືອ້ງການກະສິກາໍ ແລະ ປາ່ໄມເ້ມອືງ ເປັນຜູສ້ະໜບັສະໜນູ, 
ໃຫກ້ານຊີນ້າໍ, ໃຫຄ້ວາມສະດວກ ແລະ ເຂ້ົາຮວ່ມໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ. ກອງອະນລຸກັ
ຊບັພະຍາກອນປາ່ໄມ,້ ເປັນຫອ້ງການປະສານງານ ແລະ ຮວ່ມມ ື ໃນການປະຕບິດັແຜນດາໍເນນີ

ງານອະນລຸກັທະນ ີ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ເຮັດວຽກຮວ່ມກບັ ທກຸໆຂະແໜງການ ແລະ 
ໂຄງການ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ທງັລະດບັຊາດ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ ເພ່ືອເຮັດໃຫແ້ຜນດ ັງ່ກາ່ວໄດຮ້ບັການ
ປະຕບິດັ. ຫອ້ງການຮບັການລາຍງານ ແລະ ສງັລວມ ຄວາມຄືບໜາ້ຂອງແຕລ່ະໂຄງການ ກຽ່ວ
ກບັການອະນລຸກັ ທະນ ີໃນ ສປປ ລາວ.     

ກມົກວດກາປາ່ໄມ,້ ກອງກວດກາປາ່ໄມ ້ ຢູ່ແຕລ່ະແຂວງ ແມນ່ຄູຮ່ວ່ມງານຫຼກັ ເພ່ືອພດັ 
ທະນາຮບູແບບ, ກນົໄກການປະຕບິດັມາດຕະການ ເພ່ືອຫຸຼດຜອ່ນການລາ່ ຫືຼ ການຕດັໄມທ່ີ້ 
ຜິດກດົໝາຍ ຢູໃ່ນພື້ນທ່ີຮບັຜິດຊອບຂອງຕນົ ຮວ່ມກບັພາກສວ່ນຕາ່ງໆ ຢູໃ່ນແຕລ່ະຂ ັນ້ ເຊ່ັນ: 

ຫອ້ງການ ກະສິກາໍ ແລະ ປາ່ໄມ ້ເມອືງ, ປກສ ແລະ ປກຊ.  
ພະແນກການຕາ່ງໆ ໃນແຕລ່ະແຂວງ ຄວນໄດເ້ອົາໃຈໃສ ່ ແລະ ຮວ່ມມກືານປະຕິບດັ 

ແຜນດາໍເນນີ ດ ັງ່ກາ່ວ ເພ່ືອຮບັປະກນັວາ່ ໃນການປະຕບິດັແຜນການຂອງໜວ່ຍງານຕນົ 

ບ່ໍໄດສ້າ້ງ ຜນົກະທບົທາງກງົ ແລະ ທາງອອ້ມຕ່ໍກບັປະຊາກອນຂອງທະນ ີ ກໍ່ຄືຖີ່ນທ່ີຢູ່ອາໄສ 
ຂອງມນັ.  

ມະຫາວທິະຍາໄລ ແຫງ່ຊາດ ຄະນະທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ເຊ່ັນ: ຄະນະວທິະຍາສາດ, ຄະນະ 
ວທິະຍາສາດປາ່ໄມ ້ ແລະ ຄະນະສິ່ ງແວດລອ້ມ ຄວນສະໜບັສະໜນູ ແລະ ປະສານງານ 
ພາຍໃນ ແລະ ຮວ່ມກບັສະຖາບນັຕາ່ງໆ ຂອງສາກນົ ໃນການສກຶສາຄ ົນ້ຄວ້າ ທ່ີພວັພນັກບັການ 

ອະນລຸກັທະນ.ີ ພອ້ມກນັນ ັນ້, ຈາໍເປັນຕອ້ງໄດກ້າໍນດົເປັນບລິຸມະສດິສາໍຄນັ ໃນການພດັທະນາ 
ບກຸຄະລະກອນ ໃນດາ້ນນີ ້ໃຫ ້ສປປ ລາວ ກໍ່ຄຄືະນະຂອງຕນົ.  

ໂຄງການຕາ່ງໆ ໂດຍສະເພາະ ອງົການ IUCN, FFI, WCS, WWF, GIZ, Animo 
ຄວນເອາົໃຈໃສ ່ໃນການລະດມົແຫຼງ່ທຶນ ຂອງສາກນົ ມາຊວ່ຍປະຕບິດັແຜນດາໍເນນີງານ ດ ັງ່ກາ່ວ 
ໃຫບ້ນັລເຸປ ົາ້ໝາຍ ແລະ ວດັຖປຸະສງົທ່ີວາງໄວ.້ 

60
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4.2 ງບົປະມານ ແລະ ແຫຼງ່ທຶນ 

 ແຜນດາໍເນນີງານນີ ້ເພື່ ອເປັນບອ່ນອງີໃນການລະດມົແຫຼງ່ທຶນ ແລະ ຜູໃ້ຫທ້ຶນ ທ່ີມຄີວາມ 
ສນົໃຈ ໃນການອະນລຸກັທະນ ີທງັພາຍ ໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ. ອງົການ ຫືຼ ໂຄງການ ໃດໜງຶ 
ທ່ີສນົໃຈ ສາມາດຊອກຫາແຫຼງ່ທຶນ ມາຈດັຕ ັງ້ ປະຕບິດັ ແຜນດາໍເນນີງານນີໄ້ດ ້ ຕາມແຜນກດິ 

ຈະກາໍເຫ່ົຼານີ ້ ໂດຍກມົປາ່ໄມ ້ສປປ ລາວ ເປັນຜູຄຸ້ມ້ຄອງ. ທກຸໆໂຄງການ ຕອ້ງໄດກ້າໍນດົບວ້ງ 
ງບົປະມານ ສວ່ນໃດໜ່ຶງສະເພາະການປະສານງານ ແລະ ກວດກາຕດິຕາມ ໂດຍສນູກາງ ເຊ່ັນ: 
ກອງອະນລຸກັ ເພ່ືອຊີນ້າໍ, ກວດກາຕດິຕາມ ແລະ ເຂ້ົາຮວ່ມ ໂຄງການອະນລຸກັທະນຕີາ່ງໆ.  

ໂດຍອີງຕາມງບົປະມານທ່ີຄາດຄະເນ ໃນຂໍທ່ີ້ 3.4 ເປັນການອາ້ງອງີ ເພ່ືອການລະດມົທຶນ 
ນາໍຜູໃ້ຫທຶ້ນ ຈາກຜູທ່ີ້ສນົໃຈ ໃນລະດບັຊາດ ແລະ ສາກນົ ໃນການອະນລຸກັທະນ ີຂອງ ສປປ 

ລາວ. ໂດຍໄດມ້ຫຼີາຍແຫຼງ່ທຶນ ທ່ີເປັນໄປໄດ ້ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ທ່ີໄດສ້ະເໜີ 
ໃນເອກະສານສະບບັນີ ້ແຕອ່າດບ່ໍສະເພາະແຕແ່ຫຼງ່ທຶນເຫ່ົຼານີທ່ີ້ເປັນໄປໄດ.້  

4.2.1 ທຶນພາຍໃນ 

ກອງທຶນປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ (EFP), ກອງທຶນພດັທະນາປາ່ໄມ,້ 
ກອງທຶນຍອ່ຍUNDP, ທຶນຊດົເຊຍີຂອງໂຄງການຕາ່ງໆ ເຊ່ັນ: ໄຟຟ້າ, ບ່ໍແຮ ່ ແລະ ອື່ ນໆ 
ເຊິ່ ງເປັນແຫຼງ່ທຶນ ພາຍໃນທ່ີສາມາດສະໜອງຕ່ໍການປະຕບິດັແຜນງານນີ.້ ໃນທ່ີສດຸ 
ແຕລ່ະແຜນການຂອງຂະແໜງ ການ ເຊິ່ ງສະໜອງຕ່ໍເປ້ົາໝາຍ ການພດັທະນາຍນືຍງົ. 
ກອງທຶນເຫ່ົຼານີ ້ ຕອ້ງອີງໃສຄ່ວາມ ສາມາດ ຂອງທອ້ງຖີ່ນ ເມອືງ, ແຂວງ 
ໂດຍການຊວ່ຍເຫືຼອວຊິາການ ຂອງບາງໂຄງການ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ເພ່ືອຂຽນບດົສະເໜີຂໍທຶ້ນ 

ສາໍລບັໂຄງການໃດໜ່ຶງ ທ່ີມຄີວາມຈາໍເປັນ. ສວ່ນຫຼາຍ ແລວ້ ທຶນດ ັງ່ກາ່ວ 
ຈະໃຊໃ້ນການອະນລຸກັຖີ່ນທ່ີຢູອ່າໄສທ ົ່ວໄປ ຫຼາຍກວາ່ ສະເພາະເຈາະຈງົ ໃສຊ່ະນດິພນັໃດໜ່ຶງ 

ແຕທ່ະນແີມນ່ສດັປາ່ຕວົແທນຢູ່ໃນພ້ືນບລິຸມະສດິ ຂອງແຜນດํາເນນີງານ ສະບບັນີ.້   

4.2.2 ທຶນສາກນົ 

ໄດມ້ຫຼີາຍກອງທຶນຂອງສາກນົທ່ີສະໜອງທຶນໃນການອະນລຸກັຊີວະນາໆພນັ ນບັແຕທຶ່ນ 
ຂະໜາດ ນອ້ຍ ເຊິ່ ງງາ່ຍໃນຂ ັນ້ຕອນການຂໍສະເໜີ ຮອດທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ເປັນ 

ໂຄງການຫຼາຍປີ ເຊິ່ ງຈາໍເປັນຕອ້ງໄດມ້ກີານວາງແຜນໃນການຂຽນບດົສະເໜີໂຄງການລະອຽດ 
ເພ່ືອຈະໄດທຶ້ນດ ັງ່ ກາ່ວ. ກອງທຶນສດັປາ່ ອາເມລິກາ (US Fish and Wildlife) and 
ກອງທຶນອາກາສ (Arcus Foundation) ເປັນກອງທຶນທ່ີໃຫທຶ້ນສະເພາະການອະນລຸກັ ພວກທະນ ີ

ໂດຍກງົ ແລະ ເປັນຜູໃ້ຫທຶ້ນທ່ີສາໍຄນັ ໃນການອະນລຸກັທະນ ີ ຢູໃ່ນພາກພ້ືນນີ.້ 
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ຜູໃ້ຫທຶ້ນຫຼກັກຽ່ວກບັ ຊວີະນາໆ ພນັໂດຍລວມ ຢູ່ໃນພາກພ້ືນ ແມນ່ ກອງທຶນ CEPF (Critical 
Ecosystem Partnership Fund), ກອງທຶນສິ່ ງແວດລອ້ມໂລກ (GEF, Global Environment 

Fund), ກອງທຶນ ແມກ ຄາເທີ (John D & Catherine T. MacArther Foundation), ກອງທຶນ 
ອາຊ.ີ ທຶນຂະໜາດ ນອ້ຍສາໍລບັການອະນລຸກັຊະນດິພນັ ອາດສະເໜີນາໍ ກອງທຶນ ໂມຮາແມດ 
ບນິຊາອດິ (Mohammed bin Zayed Species Conservation Fund), ກອງທຶນ ຊວີະນາໆພນັ 

ມາກອດ ມາກສ (Margot Marsh Biodiversity Foundation) ເລ່ັງໃສ ່ ພວກຕະກນຸລີງ ຫືຼ 
ລວມທງັ ກອງທຶນ ລດັຟອດ (Rufford Small Grants) ແຕມ່ໜີອ້ຍຫຼາຍ. ລາຍຊື່ກອງທຶນເຫ່ົຼານີ ້
ແມນ່ຍງັບ່ໍສາມາດກວມລວມເອົາບນັດາກອງທຶນທງັໝດົທ່ີມຢີູ ່ ແຕນ່ີເ້ປັນການສະເໜີໃຫຮູ້ບ້າງແຫຼງ່ 

ກອງທຶນ ທ່ີສາໍຄນັ ຂອງສາກນົ ໃນເບື້ອງຕ ົນ້.   

4.3 ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ 

ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ກໍ່ຄືກມົປາ່ໄມ ້ ເປັນຜູປ້ະເມນີການປະຕບິດັວຽກງານຂອງແຕລ່ະ

ໂຄງ ການ ພາຍໃຕແ້ຜນດາໍເນນີງານອະນລຸກັທະນ ີ ສະບບັນີ ້ ເພ່ືອຮບັຮູຄ້ວາມຄືບໜາ້, ຜນົສາໍ 
ເລັດ ແລະ ຂໍຄ້ງົຄາ້ງຕາ່ງໆ. ການປະເມນີຜນົນີ ້ອາດລວມທງັລະບບົການນາໍໃຊງ້ບົປະມານຂອງ

ແຕລ່ະໂຄງການ ວາ່ມປີະສດິຕຜິນົຫືຼບ່ໍ.  

 ແຕລ່ະໂຄງການ ພາຍໃຕແ້ຜນດາໍເນນີງານອະນລຸກັທະນ ີ ຕອ້ງມກີານລາຍງານຄວາມ
ຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການຕນົ ຢາ່ງໜອ້ຍທກຸໆ 3 ເດອືນ ໃຫກ້ອງອະນລຸກັຊບັພະຍາກອນປາ່ໄມ.້

 ບດົລາຍງານທງັໝດົ ທງັປະຈາໍປີ ແລະ ບດົສີ້ນສດຸໂຄງການຕາ່ງໆ ສາມາດສງັລວມ 
ເປັນຜນົສາໍເລັດ ໃນໄລຍະ 5 ປີ ແລະ 10 ປີ ຕ່ໍແຜນດາໍເນນີງານດ ັງ່ກາ່ວ. 
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