
ຂ້ໍມູນເພ່ີມເຕີມ

ການຄ້າສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍໃນພາກພ້ືນແມ່ນ້ໍາຂອງ

ພາກພື້ນແມ່ນ້ໍາຂອງເປັນເຂດທາງຜ່ານທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການຄ້າສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ເປັນແຫຼ່ງລກັລອບລ່າສັດ 

ປ່ານາໆຊະນິດ. ໃນພາກພື້ນດັ່ງກ່າວນ້ີ, ປະເທດລາວເປັນສູນກາງຂອງການຄ້າຂາຍສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ.

ອັດຕາການຄ້າຂາຍສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ  ຢູ່ຕາມດ່ານສາກົນຕ່າງໆຂອງລາວ,  ດ່ານຊາຍແດນທີ່ມີຊ່ອງຫວ່າງ  ເຊ່ິງ 

ຕິດ ຈອດກັບຈີນ,  ໄທ,  ຫວຽດນາມ,  ກໍາປູເຈຍ ແລະ ມຽນມ້າ  ລວມທັງຄວາມນິຍົມຜະລິດຕະພັນສັດປ່າທີ່ຜິດ 

ກົດໝາຍ  ຢູ່ຕາມບັນດາຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງນັກທອ່ງທ່ຽວ  ເຊ່ັນ  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,  ຫຼວງພະບາງ,  ແລະ 

ເຂດສາມຫຼ່ຽມ ຄໍາ ເຮັດໃຫ້ລາວເປັນປະເທດທ່ີໜ້າເປັນຫ່ວງໃນບັນຫາດັ່ງກ່າວ.

ເຂດສາມຫຼ່ຽມຄໍາກວມເອົາປະມານ  950.000  ຕາລາງກິໂລແມັດ  ເຊ່ິງເປັນເຂດຊາຍແດນຂອງ  ໄທ,  ລາວ, 
ມຽນມາ ແລະ ຈີນ ຕິດຈອດກັນຢູປ່າກແມ່ນ້ໍາລວກ ແລະ ນ້ໍາຂອງ. ເຂດດັ່ງກ່າວແມ່ນສູນກາງຜະລິດຝ່ິນໃຫຍ່ທີ່ສຸດ 

ເປັນອັນ ດັບສອງຂອງໂລກ ເຊ່ິງເປັນແຫຼ່ງທີ່ມີກາຊິໂນຂະໜາດໃຫຍ່,  ຫ້າງສັບພະສິນຄ້າ ແລະ ຕະຫຼາດທອ້ງຖິ່ນທີ່ 
ດຶງດູດເອົາ  ນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກພາກພື້ນດັ່ງກ່າວເຂົ້າມາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈາກປະເທດຈີນ.  ເຂດດັ່ງກ່າວເປັນແຫຼ່ງ 

ລົບຫຼີກຂອງ ການພະນັນ, ການຄ້າປະເວນີ ແລະ ການຄ້າທີ່ຜິດກົດໝາຍຫຼາຍໆຢ່າງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສັດປ່າ ແລະ 

ສັດໃກ້ສູນ ພັນ. ທີ່ຈິງແລ້ວ, ເຂດສາມຫຼ່ຽມຄໍາໄດ້ກາຍເປັນໝາກສູນລວມຂອງບັນຫາດັ່ງກ່າວທີ່ສົມບູນແບບ ເຊ່ິງ 

ເປັນທັງ ແຫຼ່ງກໍາເນີດ,  ເສັ້ນທາງຜ່ານ ແລະ ຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງການຄ້າຂາຍສັດປ່າຫຼາຍໆຊະນິດທີ່ມີມູນຄ່າສູງ 

ແລະ ທີ່  ໃກສູ້ນພັນ.  ສະນ້ັນ,  ເພືອ່ທີ່ຈະທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈການຄ້າຂາຍສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍໃນປະເທດລາວ ສິ່ງທີ ່
ຈໍາເປັນ ແມ່ນຕ້ອງເບ່ິງວ່າມີການດໍາເນີນການຄ້າສັດປ່າແນວໃດໃນທົ່ວພາກພື້ນແມ່ນ້ໍາຂອງທັງໝົດເລີຍ.



ເຮົາມາເບ່ິງສິບຊະນິດສັດປ່າທີ່ມີການລັກລອບຄ້າຫຼາຍທີ່ສຸດ  ທີເ່ຫັນຢູ່ໃນຕະຫຼາດທີ່ມີການຄ້າຂາຍສັດປ່າທີ່ຜິດກົດ
ໝາຍໃນລາວ. ສັດເຫ່ົຼານ້ີຢູ່ໃນສະພາບໃກ້ສູນພັນ ແລະ ອາດຈະສູນພັນໄປ ຖ້າຫາກການຄ້າສັດປ່າດັ່ງກ່າວຍັງສືບຕໍ່.

10 ຊະນິດສັດປ່າໃກ້ສູນພັນທີ່ມີການລັກລອບຄ້າຂາຍຫຼາຍທີ່ສຸດໃນພາກພື້ນແມ່ນ້ໍາຂອງ

#1 ເສືອໂຄ່ງ
ຖ້າຫາກວິກິດການຄ້າສັດປ່າມີການໂຄສະນາປຸກລະດົມເອົາບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ເສອືໂຄ່ງ ຖືວ່າເປັນສັດປ່າທີ່ມີບັນຫາອັນ
ດັບຕົ້ນໆເລີຍ.  ໃນບັນດາຕະຫຼາດທ່ີມີກິດຈະກໍາການຄ້າຂາຍສັດປ່າຫຼາຍຂອງພາກພື້ນແມ່ນນ້ໍາຂອງ,  ເຫັນວ່າມີການ
ຂາຍທຸກສ່ວນຂອງເສອືໂຄ່ງ. ໂດຍຖືກຈັບມາແຕ່ປ່າ ແລະ ເອົາມາລ້ຽງໃນກງົ ລາຊາແຫ່ງປ່າດົງດິບດັ່ງກ່າວນ້ີ ຖືກນໍາ
ໄປຂາຍເປັນເຄ່ືອງຕົກແຕ່ງເຮືອນ, ເປັນຢາ ລວມທັງເປັນເຫ້ົຼາພ້ອມ. ຟາມລ້ຽງເສືອໃນລາວ ຕາມປະເພນີແລ້ວ ແມ່ນ
ລ້ຽງເສືອໂຄ່ງເພື່ອຂາຍໄປໃນພາກພື້ນ  ເຊ່ິງລັດຖະບານລາວກໍກໍາລັງຢູ່ໃນຂະບວນການຍຸຕິກິດຈະການດັ່ງກ່າວເທືອ່
ລະກ້າວ.

#2 ຊ້າງ 
ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ມີການຄ້າຂາຍງາຊ້າງໃນອາຊີ ທີ່ຈງິແລ້ວ ເກີດຂຶ້ນຢູ່ອກີຊີກໂລກໜ່ຶງຢູທ່ະວີບ ອາຟຣິກກາ ເຊ່ິີງມີ
ການຂ້າຊ້າງໃນອັດຕາທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ.  ເຖງິແມ່ນວ່າຊ້າງອາຊີຈະຖືວ່າເປັນສັດໃກສູ້ນພັນເອງກຕໍາມ,  ງາຊ້າງສ່ວນ
ໃຫຍ່ທີຂ່າຍໃນຕະຫຼາດອາຊີແມ່ນຖືກລັກລອບຂົນມາຈາກທະວີບອາຟຣິກາ.  ເຮົາສາມາດພົບເຫັນງາຊ້າງຜິດກົດ
ໝາຍຢູ່ທົ່ວພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ.  ບົດລາຍງານຫ້ຼາສຸດໄດ້ກໍານົດວ່າລາວ ເປັນຕະຫຼາດງາຊ້າງທີ່ຂະຫຍາຍຕົວໄວທີ່ສຸດ
ຂອງ ໂລກ ໂດຍ 80% ຂອງຜູ້ຊ້ືແມ່ນນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນ.

#3 ລິ່ນ
ເຖງິແມ່ນວ່າຫຼາຍຄົນບ່ໍເຄີຍໄດ້ຍິນຊ່ືສັດດັ່ງກ່າວ ແຕ່ວ່າ ໂຕລິ່ນ ຖືກຂະໜານນາມວ່າເປັນສັດປ່າທີ່ຖກື ຄ້າຂາຍຫຼາຍ
ທ່ີສຸດໃນໂລກ ຍ້ອນມີຄວາມຕ້ອງການສູງຈາກປະເທດຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ.  ຢູ່ປະເທດເຫ່ົຼານ້ີ  ຊ້ີນໂຕລິ່ນ  ຖືວ່າ
ເປັນ  ອາຫານທີ່ແຊບ ແລະ ເກັດຂອງມັນແມ່ນຖືກນໍາໄປປຸງແຕ່ງເປັນຢາພື້ນເມືອງ  ເພືອ່ປົວພະຍາດຕ່າງໆ ນັບແຕ່
ພະຍາດ ຫອບຫືດ,  ຂໍ້ອກັເສບ ແລະ ປະດົງ.  ສະຖານທູດອັງກິດໄດ້ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫືຼອ ສ້າງສູນອະນຸລັກລິ່ນທໍາອິດ
ຂອງລາວ ຢູ່ ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າແຫ່ງຊາດລາວ.

#4 ແຮດ
ຢູ່ອາຟຣີກກາ,  ມີການລ່າເອົານໍແຮດໃນອັດຕາສາມໂຕຕໍ່ມ້ື.  ສາເຫດຂອງຄວາມຮຸນແຮງດັ່ງ  ກ່າວແມ່ນມາຈາກທະ
ວີບອາຊີທີ່ຫ່າງອອກໄປຫຼາຍໆພັນກະໂລແມັດ.  ຢູທ່ະວີບດັ່ງກ່າວ  ຝຸ່ນນໍແຮດຖືກນໍາໄປເຮັດເປັນຢາພື້ນເມືອງເຊ່ິງ
ເປັນ  ວິທກີານປິ່ນປົວທີ່ຍັງບ່ໍໄດ້ຖືກພສິູດຫຍັງເພື່ອປົວອາການ  ແລະ  ພະຍາດຕ່າງໆ  ຕັງ້ແຕ່ອາການເມົາຄ້າງ  ຈົນ
ຮອດເປັນ  ໄຂ້ແມ່ນແຕ່ມະເຮັງ.  ຍັງປາກົດເຫັນເຄ່ືອງປະດັບນໍແຮດທີ່ມີການເກາະສະລັກເລັກນ້ອຍຕາມຮ້ານຄ້າໃນ
ລາວ. ຄວາມ ຕ້ອງການດັ່ງກ່າວ ເປັນແຮງຂັບເຄ່ືອນຕົ້ນຕເໍຮັດໃຫ້ມີການເພີ່ມທະວີການລ່ານໍແຮດ.



#5 ໝີ
ການລກັລອບລ່າ ແລະ ຄ້າຂາຍໝີຄວາຍ  (ໝີດໍາ)  ແລະ  ເໝືອຍ ທ່ີຜິດກົດໝາຍ  ສືບຕໍຢ່່າງບ່ໍຢຸດຢັງ້ໃນທົ່ວທະວີບ
ອາຊີ  ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.  ຄວາມຕ້ອງການເອົາບີ  ເພື່ອນໍາໃຊ້ເປັນຢາພື້ນເມືອງທອ້ງຖິ່ນ  ແມ່ນແຮງກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້
ມີການລ່າ ສັດດັ່ງກ່າວຫຼາຍທີ່ສຸດ.

#6 ເຍືອງ
ໂຕເຍືອງ ແມ່ນ ສັດທີ່ມີໃຫຍ່ປານກາງ ຄ້າຍຄືກັບແບ້ ເຊ່ິງເປັນສັດພື້ນເມືອງໃນບັນດາປະເທດຕ່າງໆທົ່ວທະວີບອາຊີ
ລວມທງັທຸກປະເທດໃນພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນ້ໍາຂອງ. ໂຕເຍືອງ ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນອາໄສຢູ່ໃນເຂດພູດອຍຫ່າງໄກ. ເຍືອງ
ທຸກຊະນິດພັນ ແມ່ນຢູ່ໃນບັນຊີລາຍການສັດໃກ້ສູນພັນທີ່ສຸດ ແລະ ມີການເກອືດຫ້າມການຄ້າຍຂາຍທຸກຮູບການ.

#7 ນົກກົກ
ສັດປີກທີ່ໄກ້ສູນພັນຮຸນແຮງເຫ່ົຼານ້ີ  ມີສົບໃຫຍ່-ແຂງ  ກວມເອົາຫົວຂອງມັນ  (ຄ້າຍຄືກັບມີໝວກກັນກະທົບຢູ່ເທງິ
ຫົວ)  ເຊ່ິງເຮັດໃຫ້ເປັນວັດຖຸທີເ່ໝາະໃນການແກະສະລັກ.  ຜະລິດຕະພັນແກະສະລັກເຫ່ົຼານ້ີໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນປະ
ເທດຈີນ ເຊ່ິງເປັນທາງເລືອກແທນການແກະສະລກັງາຊ້າງ.

#8 ເມີຍ (ກະທິງ)
ສັດປະເພດງົວທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກດັ່ງກ່າວນ້ີ ປາກົດເຫັນຢູທ່ົ່ວລຸ່ມພາກພື້ນແມ່ນ້ໍາຂອງ ແຕ່ວ່າ ຖືກຂົ່ມ
ຂູ່ມາຈາກບັນດາບຸກຄົນທີ່ມັກເຂົາອັນສະຫງ່າຂອງສັດເຫ່ົຼານ້ີເພື່ອເອົາໄປຫ້ອຍໃສ່ຝາເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າ.

#9 ເສືອດາວ
ເຖງິແມ່ນວ່າເສືອດາວ ໃນເມ່ືອກ່ອນ ຈະມີຢູໃ່ນເຂດທະວີບອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຫຼາຍ ແຕ່ວ່າ ການສູນເສຍທີ່ຢູ່
ອາໄສທໍາມະຊາດຂອງມັນ ແລະ ການລ່າສັດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ສັດດັ່ງກ່າວ ໜີອອກຈາກທີ່ຢູອ່າໄສດັ້ງເດີມຂອງ
ມັນ.  ໃນຕະຫຼາດຢູເ່ຂດສາມຫ່ຼຽມຄໍາ,  ຜະລິດຕະພັນເສືອດາວລວມທງັໜັງຂອງມັນ,  ສັດສ່ວນຂອງໜັງ  ແລະ
ກະໂຫຼກ ມີການຂາຍກັນຢ່າງເປີດກ້ວາງ.

#10 ເຕົ່າ 
ມີການຂາຍ  ບັນດາເຕົ່າຊະນິດພັນຕ່າງໆ  ເຊ່ິງລວມທັງການຂາຍເຕົ່າທີ່ຍັງມີຊີວິດ  ແລະ  ເຕົ່າທີເ່ປັນເຄ່ືອງຕົກແຕ່ງ
ແລະ  ເປັນອາຫານ  ຢູ່ທົ່ວຕະຫຼາດໃນພາກພື້ນແມ່ນ້ໍາຂອງ.  ການສໍາຫຼວດຕະຫຼາດໄດ້ພົບເຫັນວ່າມີການຂາຍປາຝາ,
ເຕົ້າກຸ໋ຍ (ຫົວໃຫຍ່), ເຕົ່າຄໍາ, ແລະ ເຕົ່າງັບ ລວມທງັ ເຕົ່າເຜິ້ງ (ເດືອຍ).



ແຫ່ຼງຂ້ໍມູນເພ່ີມເຕີມ

ພາກພື້ນແມ່ນ້ໍາຂອງ / ສາມຫຼຽ່ມຄໍາ / ອາຊຕີາເວັນອອກສຽງໃຕ້

ອງົການ   TRAFFIC: “  ການຄ້າຂາຍສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້”  
ອງົການ   WWF: “  ພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນ້ໍາຂອງ   -   ສູນກາງການຄ້າສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍຂອງໂລກ”  
ອງົການ   WWF: “  ການຄ້າຂາຍສັດປ່າໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້”  
ອງົການ      EIA: “  ນະຄອນບາບ   -   ຫ້າງສັບພະສິນຄ້າສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍຂອງລາວ”  

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທົ່ວໄປໃນພາກພື້ນ 

TRAFFIC: ເຄືອຂ່າຍຕິດຕາມກວດກາການຄ້າສັດປ່າ 
EIA – ອົງການກວດສອບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ 
CITES – ສົນທິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍການຄ້າຂາຍຊະນິດພັນສັດປ່າ ແລະ ພືດພັນປ່າທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ

- 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
  I nternational 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

WCS 

http://www.trafficj.org/cop13/pdf/cop13briefing_SoutheastAsia.pdf
https://eia-international.org/press-releases/laos-sin-city-is-an-illegal-wildlife-supermarket-for-chinese-tourists/
https://eia-international.org/press-releases/laos-sin-city-is-an-illegal-wildlife-supermarket-for-chinese-tourists/
http://wwf.panda.org/wwf_news/?67720/Wildlife-Trade-in-South-East-Asia
http://wwf.panda.org/wwf_news/?67720/Wildlife-Trade-in-South-East-Asia
http://greatermekong.panda.org/challenges_in_the_greater_mekong/illegal_wildlife_trade2/
http://greatermekong.panda.org/challenges_in_the_greater_mekong/illegal_wildlife_trade2/
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https://www.worldwildlife.org/
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