ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
ການຄ້າສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍໃນພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ
ພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງເປັນເຂດທາງຜ່ານທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການຄ້າສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ເປັນແຫຼ່ງລັກລອບລ່າສັດ
ປ່ານາໆຊະນິດ. ໃນພາກພື້ນດັ່ງກ່າວນີ້, ປະເທດລາວເປັນສູນກາງຂອງການຄ້າຂາຍສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ.
ອັດຕາການຄ້າຂາຍສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຢູ່ຕາມດ່ານສາກົນຕ່າງໆຂອງລາວ, ດ່ານຊາຍແດນທີ່ມີຊ່ອງຫວ່າງ ເຊິງ່
ຕິດ ຈອດກັບຈີນ, ໄທ, ຫວຽດນາມ, ກໍາປູເຈຍ ແລະ ມຽນມ້າ ລວມທັງຄວາມນິຍົມຜະລິດຕະພັນສັດປ່າທີ່ຜິດ
ກົດໝາຍ ຢູ່ຕາມບັນດາຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ເຊັນ
່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ , ຫຼວງພະບາງ, ແລະ
ເຂດສາມຫຼ່ຽມ ຄໍາ ເຮັດໃຫ້ລາວເປັນປະເທດທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງໃນບັນຫາດັ່ງກ່າວ.
ເຂດສາມຫຼ່ຽມຄໍາກວມເອົາປະມານ 950.000 ຕາລາງກິໂລແມັດ ເຊິ່ງເປັນເຂດຊາຍແດນຂອງ ໄທ, ລາວ,
ມຽນມາ ແລະ ຈີນ ຕິດຈອດກັນຢູປ
່ າກແມ່ນໍ້າລວກ ແລະ ນໍ້າຂອງ. ເຂດດັ່ງກ່າວແມ່ນສູນກາງຜະລິດຝິ່ນໃຫຍ່ທີ່ສຸດ
ເປັນອັນ ດັບສອງຂອງໂລກ ເຊິງ່ ເປັນແຫຼ່ງທີ່ມີກາຊິໂນຂະໜາດໃຫຍ່ , ຫ້າງສັບພະສິນຄ້າ ແລະ ຕະຫຼາດທ້ອງຖິ່ນທີ່
ດຶງດູດເອົາ ນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກພາກພື້ນດັ່ງກ່າວເຂົ້າມາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈາກປະເທດຈີນ . ເຂດດັ່ງກ່າວເປັນແຫຼ່ງ
ລົບຫຼີກຂອງ ການພະນັນ, ການຄ້າປະເວນີ ແລະ ການຄ້າທີ່ຜິດກົດໝາຍຫຼາຍໆຢ່າງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສັດປ່າ ແລະ
ສັດໃກ້ສູນ ພັນ. ທີ່ຈິງແລ້ວ, ເຂດສາມຫຼ່ຽມຄໍາໄດ້ກາຍເປັນໝາກສູນລວມຂອງບັນຫາດັ່ງກ່າວທີ່ສົມບູນແບບ ເຊິ່ງ
ເປັນທັງ ແຫຼ່ງກໍາເນີດ, ເສັ້ນທາງຜ່ານ ແລະ ຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງການຄ້າຂາຍສັດປ່າຫຼາຍໆຊະນິດທີ່ມີມູນຄ່າສູງ
ແລະ ທີ່ ໃກ້ສູນພັນ. ສະນັ້ນ, ເພືອ
່ ທີ່ຈະທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈການຄ້າຂາຍສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍໃນປະເທດລາວ ສິ່ງທີ່
ຈໍາເປັນ ແມ່ນຕ້ອງເບິ່ງວ່າມີການດໍາເນີນການຄ້າສັດປ່າແນວໃດໃນທົ່ວພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງທັງໝົດເລີຍ .

ເຮົາມາເບິ່ງສິບຊະນິດສັດປ່າທີ່ມີການລັກລອບຄ້າຫຼາຍທີ່ສຸດ

ທີເ່ ຫັນຢູ່ໃນຕະຫຼາດທີ່ມີການຄ້າຂາຍສັດປ່າທີ່ຜິດກົດ

ໝາຍໃນລາວ. ສັດເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນສະພາບໃກ້ສູນພັນ ແລະ ອາດຈະສູນພັນໄປ ຖ້າຫາກການຄ້າສັດປ່າດັ່ງກ່າວຍັງສືບຕໍ່ .

10 ຊະນິດສັດປ່າໃກ້ສູນພັນທີ່ມີການລັກລອບຄ້າຂາຍຫຼາຍທີ່ສຸດໃນພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ
#1 ເສືອໂຄ່ງ
ຖ້າຫາກວິກິດການຄ້າສັດປ່າມີການໂຄສະນາປຸກລະດົມເອົາບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ເສືອໂຄ່ງ ຖືວ່າເປັນສັດປ່າທີ່ມີບັນຫາອັນ
ດັບຕົ້ນໆເລີຍ. ໃນບັນດາຕະຫຼາດທີ່ມີກິດຈະກໍາການຄ້າຂາຍສັດປ່າຫຼາຍຂອງພາກພື້ນແມ່ນນໍ້າຂອງ, ເຫັນວ່າມີການ
ຂາຍທຸກສ່ວນຂອງເສືອໂຄ່ງ. ໂດຍຖືກຈັບມາແຕ່ປ່າ ແລະ ເອົາມາລ້ຽງໃນກົງ ລາຊາແຫ່ງປ່າດົງດິບດັ່ງກ່າວນີ້ ຖືກນໍາ
ໄປຂາຍເປັນເຄື່ອງຕົກແຕ່ງເຮືອນ, ເປັນຢາ ລວມທັງເປັນເຫຼົ້າພ້ອມ. ຟາມລ້ຽງເສືອໃນລາວ ຕາມປະເພນີແລ້ວ ແມ່ນ
ລ້ຽງເສືອໂຄ່ງເພື່ອຂາຍໄປໃນພາກພື້ນ

ເຊິ່ງລັດຖະບານລາວກໍກໍາລັງຢູ່ໃນຂະບວນການຍຸຕິກິດຈະການດັ່ງກ່າວເທືອ
່

ລະກ້າວ.
#2 ຊ້າງ
ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ມີການຄ້າຂາຍງາຊ້າງໃນອາຊີ ທີ່ຈງິ ແລ້ວ ເກີດຂຶ້ນຢູ່ອກ
ີ ຊີກໂລກໜຶ່ງຢູທ
່ ະວີບ ອາຟຣິກກາ ເຊີິ່ງມີ
ການຂ້າຊ້າງໃນອັດຕາທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າຊ້າງອາຊີຈະຖືວ່າເປັນສັດໃກ້ສູນພັນເອງກໍຕາມ, ງາຊ້າງສ່ວນ
ໃຫຍ່ທຂ
ີ່ າຍໃນຕະຫຼາດອາຊີແມ່ນຖືກລັກລອບຂົນມາຈາກທະວີບອາຟຣິກາ.
ໝາຍຢູ່ທົ່ວພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ.

ບົດລາຍງານຫຼ້າສຸດໄດ້ກໍານົດວ່າລາວ

ເຮົາສາມາດພົບເຫັນງາຊ້າງຜິດກົດ

ເປັນຕະຫຼາດງາຊ້າງທີ່ຂະຫຍາຍຕົວໄວທີ່ສຸດ

ຂອງ ໂລກ ໂດຍ 80% ຂອງຜູ້ຊື້ແມ່ນນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນ.
#3 ລິ່ນ
ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼາຍຄົນບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນຊື່ສັດດັ່ງກ່າວ ແຕ່ວ່າ ໂຕລິ່ນ ຖືກຂະໜານນາມວ່າເປັນສັດປ່າທີ່ຖກ
ື ຄ້າຂາຍຫຼາຍ
ທີ່ສຸດໃນໂລກ ຍ້ອນມີຄວາມຕ້ອງການສູງຈາກປະເທດຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ. ຢູ່ປະເທດເຫຼົ່ານີ້ ຊີ້ນໂຕລິ່ນ ຖືວ່າ
ເປັນ ອາຫານທີ່ແຊບ ແລະ ເກັດຂອງມັນແມ່ນຖືກນໍາໄປປຸງແຕ່ງເປັນຢາພື້ນເມືອງ ເພືອ
່ ປົວ ພະຍາດຕ່າງໆ ນັບແຕ່
ພະຍາດ ຫອບຫືດ, ຂໍ້ອກ
ັ ເສບ ແລະ ປະດົງ. ສະຖານທູດອັງກິດໄດ້ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ສ້າງສູນອະນຸລັກລິ່ນທໍາອິດ
ຂອງລາວ ຢູ່ ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າແຫ່ງຊາດລາວ.
#4 ແຮດ
ຢູ່ອາຟຣີກກາ, ມີການລ່າເອົານໍແຮດໃນອັດຕາສາມໂຕຕໍ່ມື້. ສາເຫດຂອງຄວາມຮຸນແຮງດັ່ງ ກ່າວແມ່ນມາຈາກທະ
ວີບອາຊີທີ່ຫ່າງອອກໄປຫຼາຍໆພັນກະໂລແມັດ.

ຢູທ
່ ະວີບດັ່ງກ່າວ

ຝຸ່ນນໍແຮດຖືກນໍາໄປເຮັດເປັນຢາພື້ນເມືອງເຊິ່ງ

ເປັນ ວິທກ
ີ ານປິ່ນປົວທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກພິສູດຫຍັງເພື່ອປົວອາການ ແລະ ພະຍາດຕ່າງໆ ຕັງ້ ແຕ່ອາການເມົາຄ້າງ ຈົນ
ຮອດເປັນ ໄຂ້ແມ່ນແຕ່ມະເຮັງ. ຍັງປາກົດເຫັນເຄື່ອງປະດັບນໍແຮດທີ່ມີການເກາະສະລັກເລັກນ້ອຍຕາມຮ້ານຄ້າໃນ
ລາວ. ຄວາມ ຕ້ອງການດັ່ງກ່າວ ເປັນແຮງຂັບເຄື່ອນຕົ້ນຕໍເຮັດໃຫ້ມີການເພີ່ມທະວີການລ່ານໍແຮດ.

#5 ໝີ
ການລັກລອບລ່າ ແລະ ຄ້າຂາຍໝີຄວາຍ (ໝີດໍາ) ແລະ ເໝືອຍ ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ສືບຕໍຢ
່ ່າງບໍ່ຢຸດຢັງ້ ໃນທົ່ວທະວີບ
ອາຊີ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຄວາມຕ້ອງການເອົາບີ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເປັນຢາພື້ນເມືອງທ້ອງຖິ່ນ ແມ່ນແຮງກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້
ມີການລ່າ ສັດດັ່ງກ່າວຫຼາຍທີ່ສຸດ.
#6 ເຍືອງ
ໂຕເຍືອງ ແມ່ນ ສັດທີ່ມີໃຫຍ່ປານກາງ ຄ້າຍຄືກັບແບ້ ເຊິ່ງເປັນສັດພື້ນເມືອງໃນບັນດາປະເທດຕ່າງໆທົ່ວທະວີບອາຊີ
ລວມທັງທຸກປະເທດໃນພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ. ໂຕເຍືອງ ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນອາໄສຢູ່ໃນເຂດພູດອຍຫ່າງໄກ. ເຍືອງ
ທຸກຊະນິດພັນ ແມ່ນຢູ່ໃນບັນຊີລາຍການສັດໃກ້ສູນພັນທີ່ສຸດ ແລະ ມີການເກືອດຫ້າມການຄ້າຍຂາຍທຸກຮູບການ.
#7 ນົກກົກ
ສັດປີກທີ່ໄກ້ສູນພັນຮຸນແຮງເຫຼົ່ານີ້ ມີສົບໃຫຍ່-ແຂງ ກວມເອົາຫົວຂອງມັນ (ຄ້າຍຄືກັບມີໝວກກັນກະທົບຢູ່ເທິງ
ຫົວ) ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເປັນວັດຖຸທເີ່ ໝາະໃນການແກະສະລັກ. ຜະລິດຕະພັນແກະສະລັກເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນປະ
ເທດຈີນ ເຊິ່ງເປັນທາງເລືອກແທນການແກະສະລັກງາຊ້າງ.
#8 ເມີຍ (ກະທິງ)
ສັດປະເພດງົວທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກດັ່ງກ່າວນີ້ ປາກົດເຫັນຢູທ
່ ົ່ວລຸ່ມພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ ແຕ່ວ່າ ຖືກຂົ່ມ
ຂູ່ມາຈາກບັນດາບຸກຄົນທີ່ມັກເຂົາອັນສະຫງ່າຂອງສັດເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອເອົາໄປຫ້ອຍໃສ່ຝາເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າ .
#9 ເສືອດາວ
ເຖິງແມ່ນວ່າເສືອດາວ ໃນເມື່ອກ່ອນ ຈະມີຢໃູ່ ນເຂດທະວີບອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຫຼາຍ ແຕ່ວ່າ ການສູນເສຍທີ່ຢູ່
ອາໄສທໍາມະຊາດຂອງມັນ ແລະ ການລ່າສັດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ສັດດັ່ງກ່າວ ໜີອອກຈາກທີ່ຢອ
ູ່ າໄສດັ້ງເດີມຂອງ
ມັນ. ໃນຕະຫຼາດຢູເ່ ຂດສາມຫຼ່ຽມຄໍາ, ຜະລິດຕະພັນເສືອດາວລວມທັງໜັງຂອງມັນ, ສັດສ່ວນຂອງໜັງ ແລະ
ກະໂຫຼກ ມີການຂາຍກັນຢ່າງເປີດກ້ວາງ.
#10 ເຕົ່າ
ມີການຂາຍ ບັນດາເຕົ່າຊະນິດພັນຕ່າງໆ ເຊິ່ງລວມທັງການຂາຍເຕົ່າທີ່ຍັງມີຊີວິດ ແລະ ເຕົ່າທີເ່ ປັນເຄື່ອງຕົກແຕ່ງ
ແລະ ເປັນອາຫານ ຢູ່ທົ່ວຕະຫຼາດໃນພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ. ການສໍາຫຼວດຕະຫຼາດໄດ້ພົບເຫັນວ່າມີການຂາຍປາຝາ,
ເຕົ້າກຸ໋ຍ (ຫົວໃຫຍ່), ເຕົ່າຄໍາ, ແລະ ເຕົ່າງັບ ລວມທັງ ເຕົ່າເຜິ້ງ (ເດືອຍ).

ແຫຼງ່ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
ພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ / ສາມຫຼຽ່ ມຄໍາ / ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້
ອົງການ TRAFFIC: “ການຄ້າຂາຍສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້”
ອົງການ WWF: “ພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ - ສູນກາງການຄ້າສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍຂອງໂລກ”
ອົງການ WWF: “ການຄ້າຂາຍສັດປ່າໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້”
ອົງການ EIA: “ນະຄອນບາບ - ຫ້າງສັບພະສິນຄ້າສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍຂອງລາວ”

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທົ່ວໄປໃນພາກພື້ນ
TRAFFIC: ເຄືອຂ່າຍຕິດຕາມກວດກາການຄ້າສັດປ່າ
EIA – ອົງການກວດສອບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ
CITES – ສົນທິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍການຄ້າຂາຍຊະນິດພັນສັດປ່າ ແລະ ພືດພັນປ່າທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ

WCS
- Manoly Sisavanh, Deputy Director: msisavanh@wcs.org
- Santi Saypanya, Country Programme Director: ssaypanya@wcs.org
WWF
- Francois Guegan, Conservation Director: francois.guegan@wwf.org.la
Free the Bears Laos
- Rod Mabin, Regional Communications Manager: rod@freethebears.org
- Matthew Peter Hunt, CEO: matt@freethebears.org
Lao Conservation Trust for Wildlife
- LCTW Team: info@lctwildlife.org
International Union for the Conservation of Nature
- Phoutsakhone Ounchith, Head of Office: phoutsakhone.ounchith@iucn.org
- Peter Brakels, Biodiversity Programme Coordinator: peter.brakels@iucn.org
Conservation Laos
- Camille Coudrat, Director: camillecoudrat@gmail.com

