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ຄານາ
"ການທູ່ອງທູ່ຽວແບບຍືນຍົງ", ເຊິິ່ງລິເລິ່ມໂດຍ ອົງການທູ່ອງທູ່ຽວໂລກສະຫະປະຊາຊາດ (UNWTO), ໝາຍເຖິງ
ວິທການທູ່ອງທູ່ຽວແບບອະນຸລັກທິ່ສອດຄູ່ອງກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ , ລວມທັງການປົກປ້ອງສັດປ່າໃນເວລາ
ເດນທາງທູ່ອງທູ່ຽວ, ການຫຼຸດຜູ່ອນມົນລະພິດຈາກຢາງປາສຕິກ ແລະ ສິິ່ງເສດເຫືອຈາກອາຫານ, ແລະ ການຮັກສາ
ລະບົບນິເວດ ແລະ ຄວາມສົມດຸນທາງສິິ່ງ ແວດລ້ອມ.
ຈນ ເປັນປະເທດທິ່ມການເດນທາງໄປທູ່ອງທູ່ຽວຕູ່າງປະເທດຫາຍທິ່ສຸດໃນໂລກ, ເຊິິ່ງມຈານວນນັກທູ່ອງທູ່ຽວອອກ
ທູ່ຽວຕູ່າງປະເທດ ເປັນອັນດັບໜິ່ງຂອງໂລກໃນແຕູ່ລະປີ ລະຫວູ່າງປີ 2013 ແລະ 2019. ຊິ່ງພດຕິກາ ຂອງນັກ
ທູ່ອງທູ່ຽວຈນທິ່ເດນທາງທູ່ອງທູ່ຽວຢ່າງມຄວາມຮັບຜິດຊອບນັັ້ນ ຈະມບົດບາດສາຄັນໃນການປົກປ້ອງຊວະນາໆພັນ
ແລະ ບັນລຸການພັດທະນາລະບົບນິເວດແບບຍືນຍົງ.
ໃນພາກພືັ້ນອາຊຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແມູ່ນສະຖານທິ່ທູ່ອງທູ່ຽວທິ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມທິ່ສຸດ ສາລັບນັກທູ່ອງທູ່ຽວ
ຈນ. ໃນປີ 2018, ຈນ ໄດ້ກາຍເປັນປະເທດແຫູ່ງທູ່ອງທູ່ຽວທິ່ໃຫຍູ່ທິ່ສຸດໃນອາຊຕາເວັນອອກສູ່ຽງໃຕ້. ເຖິງຢ່າງໃດ
ກໍ່ຕາມ, ໃນພາກພືັ້ນອາຊຕາເວັນອອກສູ່ຽງໃຕ້ ບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງແຕູ່ສະຖານທິ່ສາຄັນທິ່ນັກທູ່ອງທູ່ຽວຈານວນຫາຍ
ຕ້ອງການເດນທາງໄປທູ່ຽວເທົົ່ານັັ້ນ, ແຕູ່ຍັງເປັນໜິ່ງໃນແຫູ່ງສນກາງການແຈກຢາຍການຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າທິ່ຜິດກົດໝ
າຍ. ອງຕາມການລາຍງານຂອງ ອົງການTRAFFIC ເມືິ່ອບໍ່ດົນມານັ້ ຍດໄດ້ງາຊ້າງອາຟຣິກາປະມານ 225,000
ກິໂລກຣາມ ຈາກບັນດາປະເທດອາຊຕາເວັນອອກສູ່ຽງໃຕ້ ເຊິິ່ງລວມທັງ ສປປ ລາວ ໃນລະຫວູ່າງປີ 2008 ແລະ
2019; ສ ປປ ລາວ ເປັນປະເທດທິ່ນາເຂົັ້າກະດກເສືອຫາຍທິ່ສຸດໃນອາຊຕາເວັນອອກສູ່ຽງໃຕ້ ແຕູ່ປີ 2007 2016; ແຕູ່ປີ 2010 ເຖິງປີ 2015 ຍດໄດ້ລິິ່ນ ຫາຍກວູ່າ 5,600 ໂຕ ຢ່ ລາວ. ການຄ້າ-ຂາຍຜິດກົດໝາຍເຫົົ່ານັ້
ບໍ່ພຽງແຕູ່ຈະນາໄປສູ່ການໃກ້ຈະສນພັນ ຫື ການສນພັນຂອງສັດປ່າໃນທົົ່ວໂລກເທົົ່ານັັ້ນ, ແຕູ່ຍັງສົົ່ງຜົນກະທົບທິ່ບໍ່
ສາມາດຫວນຄືນໄດ້ ຕໍ່ກັບຄວາມສົມດນຂອງລະບົບນິເວດ.
ໃນສະພາບການດັົ່ງກູ່າວ, ຄູ່ມືນັ້ແມູ່ນຖືກສ້າງຂັ້ນເພືິ່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນັກທູ່ອງທູ່ຽວຊາວຈນ ທິ່ມຸູ່ງໜ້າສູ່ບັນດາປະເທດ
ໃນອາຊຕາເວັນອອກສູ່ຽງໃຕ້ ເຊັົ່ນ ສປປ ລາວ ໄດ້ມການປະຕິບັດການທູ່ອງທູ່ຽວແບບຍືນຍົງ, ການປະຕິເສດທິ່ຈະຊືັ້
ຜະລິດຕະພັນສັດປ່າທິ່ຜິດກົດໝາຍ ເຊັົ່ນ: ງາຊ້າງ, ການປົກປ້ອງສັດປ່າ, ການຫຼຸດຜູ່ອນມົນລະພິດຈາກຢາງປາສຕິກ
ແລະ ສິິ່ງເສດເຫືິ່ອຈາກອາຫານ, ແລະ ປົກປ້ອງລະບົບນິເວດທິ່ສາຄັນຕໍ່ການຢ່ລອດຂອງພວກເຮົາ!

ຄູ່ມກ
ື ານນາໃຊ້
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ຄູ່ມືນັ້ ໄດ້ແນະນາໂດຍຫຍໍ້ກູ່ຽວກັບຄວາມເປັນມາພາຍໃນ ແລະ ຕູ່າງປະເທດ, ພ້ອມທັງກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການຕູ່າງໆ, ໃນການປົກປ້ອງສັດປ່າ ແລະ ການປະຕິເສດການຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າທິ່ຜິດກົດໝາຍ ສາລັບນັກທູ່ອງທູ່ຽວ
ແລະ ຜ້ຊູ່ຽວຊານດ້ານການທູ່ອງທູ່ຽວ. ຄູ່ມືນິັ້ແນູ່ໃສູ່ແນະນາກລະນການຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າທິ່ຜິດກົດໝາຍໃນ ສປປ
ລາວ, ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນັກທູ່ອງທູ່ຽວ ແລະ ຂະແໜງການທູ່ອງທູ່ຽວໃຫ້ມການດາເນນການທູ່ຽວທູ່ຽວແບບຍືນ
ຍົງ!
ເຊິິ່ງຄູ່ມືດັົ່ງກູ່າວນັ້ ມຈຸດປະສົງເພືິ່ອຊຼຸກຍ້ບັນດານັກທູ່ອງທູ່ຽວຕູ່າງປະເທດໂດຍສະເພາະແມູ່ນນັກທູ່ອງທູ່ຽວຊາວຈນ
ໃຫ້ປະຕິບັດການທູ່ອງທູ່ຽວແບບຍືນຍົງ, ເດນທາງແບບສວິໄລ, ປະຕິເສດການຊືັ້ຜະລິດຕະພັນສັດປ່າເຊັົ່ນ ງາຊ້າງ,
ເພືິ່ອປົກປ້ອງສັດປ່າ; ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນກໍ່ຫຼຸດຜູ່ອນຄວາມສູ່ຽງຂອງນັກທູ່ອງທູ່ຽວທິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບການຄ້າ-ຂາຍ
ສັດປ່າທິ່ຜິດກົດໝາຍໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດອືິ່ນໆໃນພາກພືັ້ນອາຊຕາເວັນອອກສູ່ຽງໃຕ້.
ເນືິ່ອງຈາກພືັ້ນທິ່ຈາກັດ, ຄາແນະນາຕູ່າງໆຂອງພວກເຮົາຈິ່ງບໍ່ສາມາດລວມເອົາພດຕິກາການທູ່ອງທູ່ຽວທິ່ມຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບທັງໝົດໄດ້. ພວກເຮົາຂສະແດງຄວາມຮ້ບຸນຄຸນມາຍັງທູ່ານ ຖ້າທູ່ານສາມາດໃຫ້ຄາແນະນາອັນມຄູ່າແກູ່
ພວກເຮົາ ແລະ ຂສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງຈິງໃຈ ສາລັບການສະໜັບສະໜນຂອງທູ່ານ!
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1. ຄວາມເປັນມາຂອງການທູ່ອງທູ່ຽວແບບຍືນຍົງ
ໃນປີ 2005, ອົງການທູ່ອງທູ່ຽວໂລກສະຫະປະຊາຊາດ (UNWTO) ໄດ້ລະບຸວູ່າ: ການທູ່ອງທູ່ຽວແບບຍືນຍົງ
ສາມາດການົດເປັນ “ການທູ່ອງທູ່ຽວທິ່ຄານງເຖິງຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມທັງໃນ
ປະຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ, ແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກທູ່ອງທູ່ຽວ, ອຸດສະຫະກາ, ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະ ຊຼຸມຊົນ
ທິ່ເປັນເຈົັ້າພາບ” (UNEP & UNWTO, 2005). ເພືິ່ອປະຕິບັດແນວຄວາມຄິດຂອງການທູ່ອງທູ່ຽວແບບຍືນຍົງ,
ສະພາການທູ່ອງທູ່ຽວແບບຍືນຍົງໂລກ (GSTC) ໄດ້ສະເໜບັນດາມາດຕະຖານການທູ່ອງທູ່ຽວແບບຍືນຍົງ, ໂດຍ
ເລິ່ມຈາກສາມທິດທາງຂອງຜ້ດາເນນງານ, ຈຸດໝາຍປາຍທາງ ແລະ ອຸດສະຫະກາໂຮງແຮມ ເພືິ່ອໃຫ້ບັນລຸ 4 ເປົົ້າໝ
າຍ ດັົ່ງຕໍ່ໄປນັ້: (1) ວາງແຜນການພັດທະນາຢ່າງມປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍືນຍົງ; (2) ເສມຂະຫຍາຍຜົນປະໂຫຍດສງ
ສຸດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມໃຫ້ຊຼຸມຊົນໃນທ້ອງຖິິ່ນ; (3) ເພິ່ມທະວຜົນປະໂຫຍດດ້ານມລະດົກທາງ
ວັດທະນະທາ; (4) ຫຼຸດຜູ່ອນຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ.

ໃນປີ 2018, ສະພາການທູ່ອງທູ່ຽວ ແລະ ເດນທາງໂລກ (WTTC) ໄດ້ອອກຖະແຫງການບຣໂນສ໌ ໄອເຣສ໌ (the
Buenos Aires Declaration) ໃນກອງປະຊຼຸມ ຊັບມິດ ບຣໂນສ໌ ໄອເຣສ໌ (Buenos Aires Summit),
ເຊິິ່ງໄດ້ລະບຸວູ່າຈະຮັບຮອງເອົາແນວທາງການຕໍ່ຕ້ານການຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າຜິດກົດໝາຍຢ່າງເຄັົ່ງຄັດ (zerotolerance approach to illegal wildlife trade), ຍົກສງຄວາມຮັບຮ້ກູ່ຽວກັບການອະນຸລັກຂອງ
ພະນັກງານຜ້ໃຫ້ບລິການລກຄ້າ, ແລະ ນັກທູ່ອງທູ່ຽວ, ເຊິິ່ງເປັນຜ້ທິ່ຈະສົົ່ງເສມການທູ່ອງທູ່ຽວແບບຍືນຍົງຢ່າງຕັັ້ງ
ໜ້າ; ໃນຂະນະດຽວກັນ, ບັນດາບລິສັດທິ່ພະຍາຍາມດາເນນການທູ່ອງທູ່ຽວແບບຍືນຍົງນັັ້ນ ຈະໄດ້ໂຮມເຂົັ້າໃນ
ໝວດດຽວກັນ ເພືິ່ອຊຼຸກຍ້ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດທິ່ຍືນຍົງໃຫ້ຫາຍຂັ້ນ ແລະ ເພິ່ມທະວການຮັບຮ້ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ເຫົົ່ານັ້ ໂດຍອຸດສາຫະກາການທູ່ອງທູ່ຽວທັງໝົດ ແລະ ຮູ່ວມມືກັບລັດຖະບານ ແລະ ນັກທູ່ອງທູ່ຽວ ເພືິ່ອຮູ່ວມກັນ
ຮັບປະກັນຄວາມຄືບໜ້າໃນດ້ານນັ້.
ໃນຊຼຸມປີທິ່ຜູ່ານມາ, ວຽກງານອະນຸລັກຊວະນາໆພັນຂອງ ສປ ຈນ ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກປະຊາຄົມໂລກຫາຍ
ຂັ້ນ. ໃນເດືອນຕຸລາ ປີ 2020, ກອງປະຊຼຸມຄັັ້ງທ 15 ຂອງບັນດາພາຄຂອງອານຸສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດ ວູ່າດ້ວຍ
ຄວາມຫາກຫາຍທາງດ້ານຊວະນາໆພັນຈະໄດ້ຈັດຂັ້ນທິ່ເມືອງຄຸນມິງ, ປະເທດຈນ, ເຊິິ່ງເປັນກອງປະຊຼຸມທິ່ຈະໄດ້ມ
ການປຶກສາຫາລືກູ່ຽວກັບບັນດາປັດໄຈການຂັບເຄືິ່ອນທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ທິ່ນາໄປສູ່ການສນເສຍຊວະນາໆພັນ,
ສິິ່ງນັ້ຈະກາຍເປັນການປະກອບສູ່ວນໃຫ້ແກູ່ອະນາຄົດສາລັບທຸກໆຊວິດໃນໂລກ.
ເພືິ່ອບັນລຸເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ, ສົົ່ງເສມຄວາມສວິໄລທາງດ້ານນິເວດວິທະຍາ
ຂອງປະເທດຈນ, ປົກປັກຮັກສາຊວະນາໆພັນຂອງໂລກ, ແລະ ຮັບປະກັນການນາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດທິ່
ສາມາດນາກັບມາໃຊ້ໃໝູ່ແບບຍືນຍົງ, WWF ແລະ TRAFFIC ໄດ້ຮູ່ວມກັນສ້າງຄູ່ມືແນະນາການທູ່ອງທູ່ຽວ
ແບບຍືນຍົງ ເພືິ່ອຍົກລະດັບຄວາມຮ້ກູ່ຽວກັບການທູ່ອງທູ່ຽວແບບຍືນຍົງຂອງນັກທູ່ອງທູ່ຽວຈນທິ່ເດນທາງທູ່ອງ
ທູ່ຽວໃນຕູ່າງປະເທດ, ສະໜັບສະໜນການຊົມໃຊ້ທິ່ຍືນຍົງ, ຕໍ່ຕ້ານການຄ້າສັດປ່າ ແລະ ການລັກລອບຄ້າສັດປ່າຢ່າງ
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ຜິດກົດໝາຍ, ແລະ ສະໜັບສະໜນການຫຼຸດຜູ່ອນສິິ່ງເສດເຫືອຈາກປາສຕິກ ແລະ ອາຫານ. ພວກເຮົາຂສະແດງ
ຄວາມຂອບໃຈມາຍັງພະແນກສິິ່ງແວດລ້ອມ, ອາຫານ ແລະ ຊົນນະບົດ ແຫູ່ງປະເທດອັງກິດ (Defra) ທິ່ໄດ້
ໃຫ້ການສະໜັບສະໜນຢ່າງດສາລັບປົ້ມຄູ່ມືສະບັບນັ້.

2. ສະຖານະການ ຂອງການຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າຜິດທກ
ິ່ ດ
ົ ໝາຍ ຢ່ ສປປ ລາວໃນປະຈຸບັນ
ການຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າທິ່ຜິດກົດໝາຍແມູ່ນການຄ້າ-ຂາຍຜິດກົດໝາຍທິ່ຫາຍທິ່ສຸດເປັນອັນດັບ 4 ຂອງໂລກ, ເຊິິ່ງເປັນ
ອັນດັບສອງຮອງຈາກການລັກລອບຄ້າ-ຂາຍຢາເສບຕິດ, ອາວຸດເສິກ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ, ໂດຍມການຊືັ້-ຂາຍຕໍ່ປີ
ຫາຍກວູ່າ 23 ຕືັ້ ໂດລາສະຫະລັດ. ການຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າທຜ
ິ່ ິດກົດໝາຍແມູ່ນກິດຈະກາທິ່ມຄວາມສູ່ຽງຕໍ່າ, ກາໄລສງ,
ເປັນອາຊະຍາກາທິ່ມການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນພາກພືັ້ນອາຊກໍ່ເປັນບັນຫາແຮງຂັບເຄືິ່ອນຫັກ. ອງຕາມ
ສະຖິຕິຈາກພະແນກການທິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບຊູ່ອງທາງການລັກລອບຂົນສົົ່ງ, ເຊິິ່ງມການຂົນສົົ່ງສິິ່ງທິ່ຜິດກົດ ໝາຍ
ເຫົົ່ານັັ້ນຜູ່ານຜ້ໂດຍສານສງເຖິງ 50%.

ສປປ ລາວຕັັ້ງຢ່ໃນພາກພືັ້ນລຸູ່ມແມູ່ນໍ້າຂອງທິ່ມຊາຍແດນອັນຍາວຢຽດຕິດກັບສປ ຈນ, ຫວຽດນາມ, ໄທ ແລະ
ປະເທດອືິ່ນໆນັັ້ນ ຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພມສາດ ສປປ ລາວເປັນຈຸດສາຄັນໃນຕູ່ອງໂສ້ສດາຂອງການຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າທິ່ຜິດກົດ
ໝາຍ. ອງຕາມການເກັບກາຂໍ້ມນ ແລະ ການສືບສວນກູ່ຽວກັບການຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າໃນເຂດຊາຍແດນລະຫວູ່າງ ສປ
ຈນ ແລະ ສປປ ລາວ, ມສັດປ່າ 4 ຊະນິດພັນ ທິ່ຖືກຄ້າ-ຂາຍຢ່າງຜິດກົດໝາຍເປັນປະຈາຢ່ໃນຈນ ແລະ ລາວ ແມູ່ນ
ລິ່ນ, ໝ, ເສືອ ແລະ ຊ້າງ. ລິ່ນ ສູ່ວນຫາຍແມູ່ນຖືກຂາຍໃນຮບແບບທິ່ຍັງມຊວິດ, ບໍ່ມຊວິດ, ເກັດ ແລະ ຊັ້ນ; ໝ,
ເສືອ ແລະ ຊ້າງ ສູ່ວນໃຫຍູ່ແມູ່ນຄ້າ-ຂາຍໃນຮບແບບຂອງຜະລິດຕະພັນ ເຊັົ່ນ: ອຸ້ມຕນໝ, ບໝ ແລະ ນໍ້າມັນໝ;
ກະດກເສືອ, ໜັງເສືອ, ເລັບເສືອ ແລະ ກາວເສືອ; ງາຊ້າງ, ໜັງຊ້າງ ແລະ ກະດກຊ້າງ.
ສປປ ລາວໄດ້ຮັບຮອງເອົາອະນຸສັນຍາວູ່າດ້ວຍການຄ້າລະຫວູ່າງປະຊາດກູ່ຽວກັບຊະນິດພັນສັດປ່າ ແລະ ພືດປ່າ ທິ່
ໃກ້ຈະສນພັນ (CITES) ປີ 2004. ໃນປີ 2018, ນາຍົກລັດຖະມົນຕແຫູ່ງ ສປປ ລາວ ທູ່ານ ທອງລຸນ ສສຸລິດ
ໄດ້ອອກຄາສັົ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕ ສະບັບເລກທ 05/ນຍ ວູ່າດ້ວຍ ການເພິ່ມທະວຄວາມເຂັັ້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງ

ແລະ ກວດກາສັດປ່າ ແລະ ພືດປ່າ ປະເພດຫວງຫ້າມ. ຄາສັົ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕ ລະບຸວູ່າ ການລູ່າສັດປະເພດທິ່
ຖືກລະບຸໄວ້ໃນບັນຊ I ຂອງໄຊເຕັສ໌ ແມູ່ນຖືກຫວງຫ້າມຢ່າງເຂັັ້ມງວດ, ໃຫ້ຢຸດຕິການລັກລອບ, ການຂົນສົົ່ງ, ການ
ນາເຂົັ້າ ແລະ ການສົົ່ງອອກສັດປ່າ ແລະ ພືດປ່າ; ໃຫ້ຢຸດຕິການຄ້າສັດປ່າຜິດກົດໝາຍ, ໃຫ້ຢຸດຕິການສ້າງຕັັ້ງຟາມ
ສັດປ່າ, ບັນດາຟາມທິ່ມຢ່ແລ້ວ ຈາຕ້ອງຖືກຫັນປ່ຽນໄປເປັນສວນສັດ ຫື ນາໃຊ້ເຂົັ້າໃນວຽກງານການຄົັ້ນຄ້ວາທາງ
ວິທະຍາສາດ; ໃນຂະນະດຽວກັນນັັ້ນ, ເຄືິ່ອງມືລູ່າສັດທິ່ຜິດກົດໝາຍຈາຕ້ອງຖືກຍດ ແລະ ທາລາຍຖັ້ມ, ແລະ ການ
ຜະລິດ ແລະ ການຂາຍເຄືິ່ອງມືລູ່າສັດທິ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດແມູ່ນຖືກຫ້າມຢ່າງເຂັັ້ມງວດ; ໃຫ້ມການລາດຕະເວນຕາມ
ຊາຍແດນຢ່າງເຄັົ່ງຄັດ, ເມືິ່ອພົບເຫັນການກະທາຜິດດັົ່ງກູ່າວ, ໃຫ້ມການດາເນນການລົງໂທດຕາມກົດໝາຍຢ່າງ
ເຂັັ້ມງວດ.
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ດ້ວຍການປັບປຸງກົດໝາຍຂອງລາວຢ່າງຕໍ່ເນືິ່ອງ ແລະ ການເພິ່ມທະວການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ, ນັກທູ່ອງທູ່ຽວບໍ່
ຄວນຝ່າຝນຕໍ່ກົດໝາຍ ໂດຍການຊືັ້ຜະລິດຕະພັນສັດປ່າທິ່ຜິດກົດໝາຍຢ່ໃນທ້ອງຖິິ່ນເພືິ່ອຜົນກາໄລພຽງເລັກນ້ອຍ,
ແຕູ່ຄວນປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ສປ ຈນຢ່າງເຂັັ້ມງວດ, ໃຫ້ປະຕິເສດທຸກ
ຜະລິດຕະພັນຈາກສັດປ່າທິ່ຜິດກົດໝາຍ, ແລະ ເລືອກເຄືິ່ອງຫັດຖະກາທິ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການ
ພັດທະນາຊຼຸມຊົນ. ມັນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທຸກໆຄົນ ທິ່ຈະຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການທູ່ອງທູ່ຽວແບບຍືນຍົງ ເພືິ່ອ
ປົກປ້ອງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດທິ່ມຄູ່າຂອງ ສປປ ລາວ.

3. ສັດປ່າທິ່ໃກ້ຈະສນພັນ ແລະ ການຄ້າ-ຂາຍຜະລິດຕະພັນສັດປ່າທຜ
ິ່ ດ
ິ ກົດໝາຍ
ກູ່ຽວກັບການຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າຜິດກົດໝາຍທິ່ທູ່ານອາດຈະຍັງທັນບໍ່ຮ້ເຊັົ່ນວູ່າ:


ໃນແຕູ່ລະປີຊ້າງຫາຍກວູ່າ 20,000 ໂຕ ຖືກລູ່າ ເພືິ່ອເອົາງາຂອງມັນ;



ນັບແຕູ່ປີ 2016 ເປັນຕົັ້ນມາ, ການລັກລອບຄ້າ-ຂາຍລິ່ນທິ່ຜິດກົດໝາຍຫາຍກວູ່າ 500,000 ໂຕໃນ
ທົົ່ວໂລກ;



ໃນທົດສະວັດທິ່ຜູ່ານມາ, ແຮດອາຟຣິກາ ເກືອບ 10,000 ໂຕ ຖືກລູ່າເພືິ່ອເອົາໜໍ່ແຮດ, ເຊິິ່ງເທົົ່າກັບ
ການລູ່າສັດທິ່ຜິດກົດໝາຍປະມານ 3 ຄັັ້ງຕໍ່ມືັ້;



ໃນ 16 ປີທິ່ຜູ່ານມາ, ໂດຍສະເລູ່ຍ ມເສືອປະມານ 2 ໂຕ ທິ່ຖືກລູ່າໃນແຕູ່ລະອາທິດ, ແລະ ໃນທົົ່ວໂລກ
ມເສືອປ່າປະມານ 3,900 ໂຕ ເທົົ່ານັັ້ນ;



ໃນທົົ່ວໂລກມຊະນິດພັນໝທັງໝົດ 8 ສາຍພັນ ທິ່ຖືກຂົົ່ມຂູ່ຈາກການລູ່າຂອງມະນຸດ, ໃນນັັ້ນມ 7 ສາຍ
ພັນແມູ່ນຖືກຂົົ່ມຂູ່ຈາກການຄ້າ-ຂາຍບໝ.

3.1 ຕົວຢ່າງຂອງຜະລິດຕະພັນສັດປ່າທຜ
ິ່ ດ
ິ ກົດໝາຍທົວ
ົ່ ໄປ
ຜະລິດຕະພັນງາຊ້າງ
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ຜະລິດຕະພັນຈາກນແຮດ

ຜະລິດຕະພັນຈາກລິ່ນ

ຜະລິດຕະພັນຕູ່າງໆຈາກເສືອ

ຜະລິດຕະພັນຕູ່າງໆຈາກໝ

8

ຜະລິດຕະພັນຈາກນົກເງືອກ

3.2 ອະນຸສນ
ັ ຍາສາກົນວູ່າດ້ວຍລະບຽບການຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າ
ເພືິ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າຈະບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ການຢ່ລອດຂອງປະຊາກອນສັດປ່າ, ໃນປີ 1973,
ເຊິິ່ງຈັດໂດຍສະຫະພັນສາກົນເພືິ່ອການອະນຸລັກທາມະຊາດ(IUCN), ບັນດາປະເທດຕູ່າງໆໄດ້ເຂົັ້າຮູ່ວມໃນການລົງ
ນາມອະນຸສັນຍາວູ່າດ້ວຍ ການຄ້າລະຫວູ່າງປະເທດກູ່ຽວກັບຊະນິດພັນສັດປ່າ ແລະ ພືດປ່າທິ່ໃກ້ຈະສນພັນ
(CITES), ທິ່ເອັ້ນກັນວູ່າອະນຸສັນຍາວຊິງຕັນ. ສາຍພັນທິ່ຢ່ໃ ນບັນຊ I ຂອງສົນທິສັນຍາ CITES ແມູ່ນຖືກຫວງ
ຫ້າມຢ່າງເຂັັ້ມງວດຈາກການຄ້າລະຫວູ່າງຊາດ, ລວມທັງຊ້າງອາຊ ແລະ ຊ້າງອາຟຣິກາ1, ເສືອ, ແຮດ2, ລິ່ນ, ໝ
ແລະ ອືິ່ນໆ; ການຄ້າ-ຂາຍບັນດາສາຍພັນ ທິ່ໄດ້ລະບຸໃນບັນຊ II ແມູ່ນຖືກຈາກັດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຢ່າງເຂັັ້ມງວດ ແລະ
ຈາເປັນຕ້ອງມໃບຢັົ້ງຢນການນາເຂົັ້າ ແລະ ສົົ່ງອອກຂອງ CITES, ລວມທັງຊະນິດພັນໄມ້ເນືັ້ອແຂງDalbergia
ເຊັົ່ນ: ໄມ້ຂະຍຸງ ແລະ ອືິ່ນໆ. ແຕູ່ລະປະເທດຈະຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງນະໂຍບາຍຄຸ້ມຄອງການຄ້າ-ຂາຍຊະນິດພັນພືດ ແລະ
ສັດປ່າ ຂອງຕົນເອງໂດຍອງຕາມການດັດແກ້ບັນຊຂອງອະນຸສັນຍາດັົ່ງກູ່າວ.
3.3 ກລະນຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າທຜ
ິ່ ດ
ິ ກົດໝາຍລະຫວູ່າງ ສປປ ລາວ - ສປ ຈນ
ອງຕາມການສືບສວນ ພົບວູ່ານັກທູ່ອງທູ່ຽວທິ່ມາທູ່ຽວຢ່ໃນ ສປປ ລາວ ມັກນາເອົາຜະລິດຕະພັນສັດປ່າທິ່ຜິດກົດໝ
າຍ ກັບ ໄປຍັງປະເທດຈນເມືິ່ອພວກເຂົາກັບຄືນ. ພດຕິກາເຫົົ່ານແ
ັ້ ມູ່ນຜິດຕໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບຂອງ ສປ ຈນ.
ອງຕາມ ມາດຕາ 151 ຂອງກົດໝາຍອາຍາ ຂອງສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນຈນ ແລະ ຂໍ້ການົດອືິ່ນໆ: ຜ້ລັກລອບ
ນາເຂົັ້າສັດປ່າ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດປ່າທິ່ຖືກຫວງຫ້າມບໍ່ໃ ຫ້ນາເຂົັ້າ ຫື ສົົ່ງອອກໂດຍລັດ ຈະຖືກຕັດສິນຈາຄຸກເປັນ
ເວລາຫາຍກວູ່າ 5 ປີ ແລະ ໜ້ອຍກວູ່າ10ປີ, ແລະ ພ້ອມທັງປັບໄໝ; ຖ້າສະຖານະການຫາກມຄວາມຮຸນແຮງເປັນ
ພິເສດ, ຜ້ກະທາຜິດຈະຖືກຕັດ ສິນຈາຄຸກບໍ່ຕໍ່າກູ່ວາ 10 ປີ ຫື ຈາຄຸກຕະຫອດຊວິດ ແລະ ອາຍັດຊັບສິນ.

ນັ້ແມູ່ນບາງກລະນທິ່ຜິດກົດໝາຍ ໃນປີ 2019 ເມືິ່ອນັກທູ່ອງທູ່ຽວ ນາເອົາຜະລິດຕະພັນສັດປ່າເຊັົ່ນ ງາຊ້າງ ເຂົັ້າໄປ
ໃນປະເທດຈນ.


ໃນເວລາປະມານ 18:00 ໂມງ ຂອງວັນທ 16 ມນາ 2019, ເຈົັ້າໜ້າທິ່ດູ່ານພາສ ທິ່ປະຈາຢ່ສະໜາມບິນຄຸນ
ມິງ ຊາງຊຼຸຍ (Kunming Changshui) ໄດ້ຍດສາຍແຂນ ແລະ ຈັ້ງາຊ້າງ ຈາກຜ້ໂດຍສານເພດຍິງ 1 ຄົນ

9

ໃນລະຫວູ່າງການກວດກາຖ້ຽວບິນຈາກລາວໄປຄຸນມິງ. ເຊິິ່ງ ນໍ້າໜັກສຸດທິຂອງເຄືິ່ອງປະດັບແມູ່ນ 60 ກາມ,
ແລະ ນໍ້າໜັກສຸດທິຂອງສາຍແຂນແມູ່ນ 50 ກາມ, ລວມທັງໝົດ ແມູ່ນ 114,1 ກາມ.



ໃນວັນທ 4 ພດສະພາ 2019, ທິ່ດູ່ານພາສອາກອນໜານໜິງ ພາຍໃຕ້ອານາດ ດູ່ານພາສຕົງຊິງ ໄດ້ພົບເຫັນ
ກລະນລັກລອບ ໂດຍໃສູ່ວິທການມັດຜະລິດຕະພັນ ທິ່ຜິດກົດໝາຍໃສູ່ກັບຮູ່າງກາຍຂອງຄົນ ຢ່ດູ່ານ ທູ່າເຮືອຕົງ
ຊິງກວດຄົນເຂົັ້າເມືອງ. ກລະນນແ
ັ້ ມູ່ນແຕກຕູ່າງຈາກກລະນທົົ່ວໄປ, ເນືິ່ອງຈາກຄັັ້ງນັ້ ຜ້ທິ່ຖືກຍດຜະລິດຕະພັນ
ງາຊ້າງ ຈານວນ 49 ອັນ ທິ່ຈະນາເຂົັ້າໄປໃນປະເທດຈນ ແມູ່ນເດັກສາວໄວລຸ້ນອາຍຸ 13 ປີ.



ໃນວັນທ 18 ກັນຍາ 2019, ຢ່ດູ່ານພາສສະໜາມບິນຫາງໂຈ ຊຽວຊານ (Hangzhou Xiaoshan) ເມືິ່ອ
ເຈົັ້າໜ້າທິ່ພາສກາລັງປະຕິບັດໜ້າທິ່ໃນການຄວບຄຸມຖ້ຽວບິນຈາກປະເທດລາວສູ່ເມືອງຫາງໂຈ, ຮບລັກສະນະ
ຈາກການກວດກາກະເປົົ໋າຂອງຜ້ໂດຍສານຊາວຈນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເກດມຂໍ້ສົງໄສ. ຜູ່ານການກວດກາກະ
ເປົົ໋າ, ໄດ້ພົບເຫັນມເຄືິ່ອງສຂາວ ແລະ ສເຫືອງ ຈານວນ 3 ອັນ, ທິ່ຖືກຂັດດ້ວຍມັນ ແລະ ລຽບມືິ່ນ, ເຊິິ່ງສົງໄສ
ວູ່າເປັນສາຍແຂນງາຊ້າງຈານວນ 1 ອັນ ແລະ ຈັ້ງາຊ້າງຈານວນ 2 ອັນ ໂດຍຜູ່ານການຕັດສິນໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນ. ຜ້
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ເດນທາງດັົ່ງກູ່າວໄດ້ຖືກຈັບກຸມຕົວໃນທັນທ, ເຊິິ່ງເຄືິ່ອງຂອງເຫົົ່ານັັ້ນ ຖືກນາສົົ່ງໄປໃຫ້ພະແນກທິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ
ເພືິ່ອວິໄຈ. ຜົນຂອງການວິໄຈສຸດທ້າຍ ໄດ້ຢັົ້ງຢນເຖິງການຕັດສິນໃຈຂອງເຈົັ້າໜ້າທພ
ິ່ າສແມູ່ນຖືກຕ້ອງ. ມາ
ຮອດວັນທ 27 ກັນຍາ 2019 ທິ່ລະບຸ ໂດຍສນເຕັກນິກພາສຫາງໂຈ ວູ່າເປັນຜະລິດຕະພັນງາຊ້າງທິ່ມນໍ້າໜັກ
115,24 ກາມ.

4. ການທູ່ອງທູ່ຽວແບບຍືນຍົງຕ້ອງເລິ່ມຈາກ “ທຸກຄົນ”
4.1 ການທູ່ອງທູ່ຽວແບບຍືນຍົງໂດຍເລມ
ິ່ ປະຕິບດ
ັ ຈາກນັກທູ່ອງທູ່ຽວ
ເພືິ່ອປະຕິບັດການທູ່ອງທູ່ຽວແບບຍືນຍົງ, ພວກເຮົາບໍ່ຄວນສກສາພຽງແຕູ່ຄວາມຮ້ທິ່ກູ່ຽວຂ້ອງເທົົ່ານັັ້ນ, ແຕູ່ຍັງຕ້ອງ
ປ່ຽນແປງຈາກການກະທາສະເພາະ. ພວກເຮົາຂສະໜັບສະໜນ:
1. ຜ້ເດນທາງ ຄວນຊືັ້ ແລະ ນາໃຊ້ວັດສະດຸທິ່ສາມາດນາກັບມາໃຊ້ຄືນໄດ້, ມມົນລະພິດໜ້ອຍ, ແລະ ມການ
ແຜູ່ກະຈາຍໜ້ອຍລົງ;
2. ເມືິ່ອຊືັ້ເຄືິ່ອງ, ນັກທູ່ອງທູ່ຽວຄວນເລືອກເຄືິ່ອງທິ່ລະນກໃນທ້ອງຖິິ່ນ ທິ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜນ ຈາກ
ມາດຕະຖານການຄ້າທິ່ຍຸຕິທາ ຫື ອົງການຈັດຕັັ້ງຂອງລັດຕູ່າງໆ ເຊັົ່ນ: ມາແຕູ່ໃສ ໃນບ້ານອາໄພ ຫວງພະ
ບາງ ແລະ ຫ້ອງວາງສະແດງ ກົບນ້ອຍ ໃນຖະໜົນເຈົັ້າກິດສະລາດ 3 ຫວງພະບາງ, ເຊິິ່ງຂາຍສິນຄ້າການຄ້າ
ທິ່ຍຸຕິທາ. (ກາໝາຍຢັົ້ງຢນການຄ້າທິ່ຍຸຕິທາສາກົນ ແມູ່ນສະ ແຕມຜ້ບລິໂພກທິ່ເປັນເອກະລາດ, ເຊິິ່ງຖືກ
ພິມໃສູ່ຜະລິດຕະພັນ ເພືິ່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວູ່າ ຜ້ຜະລິດໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງຍຸຕິທາ ໃນການຄ້າ-ຂາຍ
ຜະລິດຕະພັນ, ແລະ ຜ້ທິ່ຊືັ້ຜະລິດຕະພັນທິ່ມສະ ແຕມນັ້ກໄດ້ປະກອບສູ່ວນໃຫ້ແກູ່ການຄ້າທິ່ຍຸຕິທາເຊັົ່ນກັນ ;
）
3. ນັກທູ່ອງທູ່ຽວສາມາດຊືັ້ອາຫານພິເສດຈາກທ້ອງຖິິ່ນໃນລາວ: ກາເຟ, ໄຄແຜູ່ນ, ນໍ້າແຈູ່ວ, ນໍ້າເຜິັ້ງ ແລະ
ເບຍ;
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4. ນັກທູ່ອງທູ່ຽວສາມາດຊືັ້ຜະລິດຕະພັນເຄືິ່ອງຫັດຖະກາພິເສດຂອງທ້ອງຖິິ່ນໃນ ສປປ ລາວ ຄື: ອາພັນ, ຄາ
ລາວ, ຜະລິດຕະພັນໄມ້ແກະສະຫັກ, ເຄືິ່ອງຫັດຖະກາແກະສະຫັກເມັດເຂົັ້າ, ຮບແຕ້ມເມັດເຂົັ້າ, ເຈ້ຍໄມ້,
ຮບປັົ້ນດິນເຜົາ, ຜະລິດຕະພັນໄມ້ໄຜູ່, ຜະລິດຕະພັນເມັດເຂົັ້າ ແລະ ຜ້າຕໍ່າ, ອືິ່ນໆ;
5. ເມືິ່ອຊືັ້ເຄືິ່ອງທິ່ລະນກ ນັກທູ່ອງທູ່ຽວສາມາດໄປເບິິ່ງ ຄູ່ມືສາລັບຜ້ຊືັ້ ທິ່ພັດທະນາໂດຍ WWF
（www.worldwildlife.org/pages/buyer-beware)；
6. ນັກທູ່ອງທູ່ຽວຄວນຮ້ກູ່ຽວກັບສາຍພັນສັດປ່າທິ່ໃກ້ຈະສນພັນ ແລະ ອະນຸສັນຍາສາກົນ, ກົດໝາຍ ແລະ
ລະບຽບການຕູ່າງໆ ກູ່ຽວກັບການປົກປ້ອງສັດປ່າທິ່ໃກ້ຈະສນພັນກູ່ອນທິ່ຈະເດນທາງ;
7. ໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່ຫກເວັັ້ນການຊືັ້ຜະລິດຕະພັນສັດປ່າ ແລະ ເລືອກເຄືິ່ອງທິ່ລະນກທິ່ເປັນມິດຕໍ່ກັບ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ພວກເຮົາຂຮຽກຮ້ອງໃຫ້:
8. ກູ່ອນທິ່ຈະດາເນນໂຄງການໃດໆທິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບສັດປ່າ, ນັກທູ່ອງທູ່ຽວຄວນເຂົັ້າໃຈຂໍ້ມນທິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ
ແລະ ໃຫ້ເຂົັ້າໃຈຄວາມສູ່ຽງຂອງໂຄງການທິ່ອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສັດ ແລະ ທາລາຍສິິ່ງແວດລ້ອມ;
9. ນັກທູ່ອງທູ່ຽວຄວນນາເອົາຈອກນໍ້າຂອງຕົນເອງໄປນາ ເພືິ່ອຫຼຸດຜູ່ອນການນາໃຊ້ຕຸກນໍ້າຢາງປາສຕິກ;
10. ເມືິ່ອມຖັງຂັ້ເຫຍືັ້ອທິ່ຈັດແບູ່ງປະເພດຢ່າງຈະແຈ້ງແລ້ວ, ນັກທູ່ອງທູ່ຽວຄວນແຍກປະເພດຂັ້ເຫຍືັ້ອຂອງຕົນ
ກູ່ອນທິ່ຈະຖິັ້ມຂັ້ເຫຍືັ້ອລົງຖັງຂັ້ເຫຍືັ້ອ;
11. ນັກທູ່ອງທູ່ຽວຕ້ອງມສູ່ວນຮູ່ວມໃນກິດຈະກາເກັບຂັ້ເຫຍືັ້ອຢ່ ຕາມຫາດຊາຍ ຫື ສະຖານທິ່ແຫູ່ງທູ່ອງທູ່ຽວ
ຕູ່າງໆ, ເພືິ່ອເປັນການທູ່ອງທູ່ຽວ ໄປພ້ອມກັບການອະນຸລັກສິິ່ງແວດລ້ອມ;
12. ຢ່ບັນດາໂຮງແຮມບໍ່ຄວນສະໜອງຜະລິດຕະພັນຢາງປາສຕິກທິ່ໃຊ້ແລ້ວຖິັ້ມເຊັົ່ນ: ຟອຍຖູແຂ້ວ, ຫວ, ໝ
ວກອາບນໍ້າ ແລະ ອືິ່ນໆ, ຕ້ອງປ່ຽນຜະລິດຕະພັນອາບນໍ້າ ທິ່ໃຊ້ແລ້ວຖິັ້ມໃຫ້ເປັນຂວດໃຫຍູ່ທິ່ສາມາດນາ
ກັບມາໃຊ້ໃໝູ່ໄດ້ ລວມທັງບໍ່ຄວນສະໜອງເກບແຕະທິ່ໃຊ້ແລ້ວຖິັ້ມ, ກາເຟແບບແຄບຊູນ ແລະ ອືິ່ນໆ.
ຂປ
ໍ້ ະຕິເສດ
1. ປະຕິເສດຊືັ້ງາຊ້າງ, ປາກາລັງ ແລະ ເຄືິ່ອງຕົກແຕູ່ງອືິ່ນໆ; ກະດກເສືອ ຫື ຢາບໝ; ແລະ ຜະລິດຕະພັນຂົນ
ສັດປ່າອືິ່ນໆ;
2. ປະຕິເສດບລິໂພກໄຂູ່ນົກ, ຄປາສະຫາມ ແລະ ສິິ່ງອືິ່ນໆທິ່ຜະລິດຈາກສິັ້ນສູ່ວນຂອງສັດປ່າ；
3. ປະຕິເສດຖູ່າຍຮບທິ່ໃກ້ກັບສັດປ່າຕູ່າງໆເຊັົ່ນ: ເສືອ, ຊ້າງ ແລະ ເຂົັ້າຮູ່ວມໃນກິດຈະກາໃດ ໜິ່ງທິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ
ກັບການກອດສັດປ່າ；
4. ປະຕິເສດຂິ່ຊ້າງ ແລະ ເບິິ່ງການໃຊ້ຊ້າງສະແດງ；
5. ປະຕິເສດການຢອກຫິັ້ນກັບສັດ, ການໃຫ້ອາຫານ, ການໄລູ່, ກໍ່ກວນສັດປ່າ;
6. ປະຕິເສດບໍ່ຢ່ໃກ້ກັບສະຖານທິ່ລ້ຽງສັດ, ລວມທັງຮັງ ແລະ ຖໍ້າ；
7. ປະຕິເສດການນາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຢາງປາລາສຕິກທິ່ໃຊ້ແລ້ວຖັ້ມ;
8. ການກນອາຫານບໍ່ຄວນໃຫ້ມເສດອາຫານເຫືິ່ອຖັ້ມ.
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ສັ້ນ
ເຄືິ່ອງແຕູ່ງກາຍແບບດັັ້ງເດມ

ພົມແຂວນຝາ ຮບຊ້າງ

ຜະລິດຕະພັນຈາກໄມ້

ເຄືິ່ອງຫັດຖະກາ
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ປົ້ມບັນທກທິ່ເປັນຮບຊ້າງ

ໄຄແຜູ່ນ

4.2 ການທູ່ອງທູ່ຽວແບບຍືນຍົງທຄ
ິ່ ວນປະຕິບດ
ັ ໃນຂະແໜງການທູ່ອງທູ່ຽວ
ອງໃສູ່ຄວາມເຄົາລົບທາງປະເພນ, ວັດທະນະທາ ແລະ ຮດຄອງຂອງທ້ອງຖິິ່ນ, ແລະ ການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ,
ການສົົ່ງເສມການທູ່ອງທູ່ຽວແບບຍືນຍົງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ບັນດານັກທູ່ອງທູ່ຽວ ແລະ ຜ້ປະຕິບັດຕົວຈິງມລະບຽບວິໄນໃນ
ຕົນເອງ ແລະ ການສະໜັບສະໜນທິ່ເຂັັ້ມແຂງຈາກລັດຖະບານທ້ອງຖິິ່ນ. ພະແນກການທິ່ກູ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ ແລະ
ອົງການຈັດຕັັ້ງທິ່ບໍ່ຫວັງຜົນກາໄລ ຄວນສົົ່ງເສມການທູ່ອງທູ່ຽວແບບຍືນຍົງ ໂດຍຜູ່ານການສກສາ ແລະເຜຍແຜູ່ກົດ
ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທິ່ກູ່ຽວຂ້ອງເພືິ່ອເພິ່ມທະວການປົກປ້ອງສັດປ່າທິ່ໃກ້ ຈະສນພັນ. ການພົວພັນ ແລະ ການ
ຮູ່ວມມືທິ່ແໜ້ນແຟ້ນລະຫວູ່າງຜ້ດາເນນການທູ່ອງທູ່ຽວ ແລະ ຜ້ຄຸ້ມຄອງລະບຽບການກໍ່ແມູ່ນມາດຕະການທິ່ ສາຄັນ
ໃນການສົົ່ງເສມການທູ່ອງທູ່ຽວຢ່າງມຄວາມຮັບຜິດຊອບ.
ການປະຕິບັດການທູ່ອງທູ່ຽວແບບຍືນຍົງຕ້ອງການຄວາມຮູ່ວມມືຈາກພາກລັດ, ນັກທຸລະກິດ, ນັກທູ່ອງທູ່ຽວ ແລະ
ຜ້ທິ່ຢ່ອາໃສຕາມສະຖານທິ່ແຫູ່ງທູ່ອງທູ່ຽວຕູ່າງໆ!
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ກູ່ຽວກັບ WWF
ອົງການກອງທນອະນຸຮັກທາມະຊາດໂລກ (WWF) ແມູ່ນໜິ່ງໃນບັນດາອົງການປົກປ້ອງສິິ່ງແວດລ້ອມທິ່ບໍ່ແມູ່ນ
ລັດຖະບານທິ່ມຊືິ່ສຽງ ແລະ ເປັນເອກະລາດຂອງໂລກ, ໂດຍມຜ້ສະໜັບສະໜນເກືອບ 5,2 ລ້ານຄົນ ໃນທົົ່ວໂລກ
ແລະ ເປັນເຄືອຂູ່າຍທິ່ມການເຄືິ່ອນໄຫວຢ່ໃນ 100 ກວູ່າປະເທດ. ພາລະກິດຂອງ ອົງການກອງທນອະນຸຮັກທາມະ
ຊາດໂລກ ແມູ່ນເພືິ່ອສະກັດກັັ້ນການເສືິ່ອມໂຊມຂອງສະພາບແວດລ້ອມທາມະຊາດຂອງໂລກ ແລະ ສ້າງອະນາຄົດທິ່
ສວຍງາມ ເຊິິ່ງມະນຸດ ແລະ ທາມະຊາດດາລົງຊວິດຢ່າງກົມກຽວກັນ ໂດຍການປົກປັກຮັກສາຊວະນາໆພັນຂອງໂລກ,
ຮັບປະກັນການນາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດແບບໝນວຽນ, ແລະ ສົົ່ງເສມການກະທາຕູ່າງໆ ເພືິ່ອຫຼຸດຜູ່ອນມົນ
ລະພິດ ແລະ ການບລິໂພກແບບສັ້ນເປອງ. ສາລັບຂໍ້ມນເພິ່ມຕືິ່ມກະລຸນາເຂົັ້າເບິິ່ງໄດ້ທິ່:
www.wwf.org.la ;
ກູ່ຽວກັບ TRAFFIC
ອົງການຄົັ້ນຄວ້າການຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າລະຫວູ່າງຊາດ (TRAFFIC) ແມູ່ນອົງການທິ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ທິ່ເຮັດວຽກ
ໃນທົົ່ວໂລກ ກູ່ຽວກັບການຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າ ແລະ ພືດປ່າ ໃນຮບການຂອງການອະນຸລັກຊວະນາໆພັນ ແລະ ການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ພາລະກິດຂອງ TRAFFIC ແມູ່ນເພືິ່ອຮັບປະກັນການຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າ ບໍ່ເປັນໄພຂົົ່ມຂູ່ຕໍ່
ການອະນຸລັກທາມະຊາດ. ສາລັບຂໍ້ມນເພິ່ມຕືິ່ມກະລຸນາເຂົັ້າເບິິ່ງໄດ້ທິ່:www.traffic.org.
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