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ຄ ານ າ 
 
"ການທູ່ອງທູ່ຽວແບບຍືນຍົງ", ເຊິິ່ງລິເລ ິ່ມໂດຍ ອົງການທູ່ອງທູ່ຽວໂລກສະຫະປະຊາຊາດ (UNWTO), ໝາຍເຖິງ

ວິທ ການທູ່ອງທູ່ຽວແບບອະນຸລັກທ ິ່ສອດຄູ່ອງກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ລວມທັງການປົກປ້ອງສັດປ່າໃນເວລາ

ເດ ນທາງທູ່ອງທູ່ຽວ, ການຫ ຼຸດຜູ່ອນມົນລະພິດຈາກຢາງປາສຕິກ ແລະ ສິິ່ງເສດເຫ ືອຈາກອາຫານ, ແລະ ການຮັກສາ
ລະບົບນິເວດ ແລະ ຄວາມສົມດຸນທາງສິິ່ງ ແວດລ້ອມ. 
 

ຈ ນ ເປັນປະເທດທ ິ່ມ ການເດ ນທາງໄປທູ່ອງທູ່ຽວຕູ່າງປະເທດຫ າຍທ ິ່ສຸດໃນໂລກ, ເຊິິ່ງມ ຈ ານວນນັກທູ່ອງທູ່ຽວອອກ

ທູ່ຽວຕູ່າງປະເທດ ເປັນອັນດັບໜ ິ່ງຂອງໂລກໃນແຕູ່ລະປີ ລະຫວູ່າງປີ 2013 ແລະ 2019. ຊ ິ່ງພ ດຕິກ າ ຂອງນັກ
ທູ່ອງທູ່ຽວຈ ນທ ິ່ເດ ນທາງທູ່ອງທູ່ຽວຢ່າງມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບນັັ້ນ ຈະມ ບົດບາດສ າຄັນໃນການປົກປ້ອງຊ ວະນາໆພັນ 
ແລະ ບັນລຸການພັດທະນາລະບົບນິເວດແບບຍືນຍົງ. 
 
ໃນພາກພືັ້ນອາຊ ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແມູ່ນສະຖານທ ິ່ທູ່ອງທູ່ຽວທ ິ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມທ ິ່ສຸດ ສ າລັບນັກທູ່ອງທູ່ຽວ
ຈ ນ. ໃນປີ 2018, ຈ ນ ໄດ້ກາຍເປັນປະເທດແຫ ູ່ງທູ່ອງທູ່ຽວທ ິ່ໃຫຍູ່ທ ິ່ສຸດໃນອາຊ ຕາເວັນອອກສູ່ຽງໃຕ້. ເຖິງຢ່າງໃດ

ກ ໍ່ຕາມ, ໃນພາກພືັ້ນອາຊ ຕາເວັນອອກສູ່ຽງໃຕ້ ບ ໍ່ໄດ້ເປັນພຽງແຕູ່ສະຖານທ ິ່ສ າຄັນທ ິ່ນັກທູ່ອງທູ່ຽວຈ ານວນຫ າຍ

ຕ້ອງການເດ ນທາງໄປທູ່ຽວເທົົ່ານັັ້ນ, ແຕູ່ຍັງເປັນໜ ິ່ງໃນແຫ ູ່ງສ ນກາງການແຈກຢາຍການຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າທ ິ່ຜິດກົດໝ

າຍ. ອ ງຕາມການລາຍງານຂອງ ອົງການTRAFFIC ເມືິ່ອບ ໍ່ດົນມານ ັ້ ຍ ດໄດ້ງາຊ້າງອາຟຣິກາປະມານ 225,000 
ກິໂລກຣາມ ຈາກບັນດາປະເທດອາຊ ຕາເວັນອອກສູ່ຽງໃຕ້ ເຊິິ່ງລວມທັງ ສປປ ລາວ ໃນລະຫວູ່າງປີ 2008 ແລະ 
2019; ສ ປປ ລາວ ເປັນປະເທດທ ິ່ນ າເຂົັ້າກະດ ກເສືອຫ າຍທ ິ່ສຸດໃນອາຊ ຕາເວັນອອກສູ່ຽງໃຕ້ ແຕູ່ປີ 2007 - 

2016; ແຕູ່ປີ 2010 ເຖິງປີ 2015 ຍ ດໄດ້ລິິ່ນ ຫ າຍກວູ່າ 5,600 ໂຕ ຢ ່ ລາວ. ການຄ້າ-ຂາຍຜິດກົດໝາຍເຫ ົົ່ານ ັ້ 

ບ ໍ່ພຽງແຕູ່ຈະນ າໄປສ ູ່ການໃກ້ຈະສ ນພັນ ຫ ື ການສ ນພັນຂອງສັດປ່າໃນທົົ່ວໂລກເທົົ່ານັັ້ນ, ແຕູ່ຍັງສົົ່ງຜົນກະທົບທ ິ່ບ ໍ່
ສາມາດຫວນຄືນໄດ້ ຕ ໍ່ກັບຄວາມສົມດ ນຂອງລະບົບນິເວດ. 
 

ໃນສະພາບການດັົ່ງກູ່າວ, ຄ ູ່ມືນ ັ້ແມູ່ນຖືກສ້າງຂ ັ້ນເພືິ່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນັກທູ່ອງທູ່ຽວຊາວຈ ນ ທ ິ່ມຸູ່ງໜ້າສ ູ່ບັນດາປະເທດ

ໃນອາຊ ຕາເວັນອອກສູ່ຽງໃຕ້ ເຊັົ່ນ ສປປ ລາວ ໄດ້ມ ການປະຕິບັດການທູ່ອງທູ່ຽວແບບຍືນຍົງ, ການປະຕິເສດທ ິ່ຈະຊືັ້

ຜະລິດຕະພັນສັດປ່າທ ິ່ຜິດກົດໝາຍ ເຊັົ່ນ: ງາຊ້າງ, ການປົກປ້ອງສັດປ່າ, ການຫ ຼຸດຜູ່ອນມົນລະພິດຈາກຢາງປາສຕິກ 

ແລະ ສິິ່ງເສດເຫ ືິ່ອຈາກອາຫານ, ແລະ ປົກປ້ອງລະບົບນິເວດທ ິ່ສ າຄັນຕ ໍ່ການຢ ່ລອດຂອງພວກເຮົາ! 

 

ຄ ູ່ມືການນ າໃຊ ້
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ຄ ູ່ມືນ ັ້ ໄດ້ແນະນ າໂດຍຫຍ ໍ້ກູ່ຽວກັບຄວາມເປັນມາພາຍໃນ ແລະ ຕູ່າງປະເທດ, ພ້ອມທັງກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ການຕູ່າງໆ, ໃນການປົກປ້ອງສັດປ່າ ແລະ ການປະຕິເສດການຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າທ ິ່ຜິດກົດໝາຍ ສ າລັບນັກທູ່ອງທູ່ຽວ 
ແລະ ຜ ້ຊູ່ຽວຊານດ້ານການທູ່ອງທູ່ຽວ. ຄ ູ່ມືນິ ັ້ແນູ່ໃສູ່ແນະນ າກ ລະນ ການຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າທ ິ່ຜິດກົດໝາຍໃນ ສປປ 
ລາວ, ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນັກທູ່ອງທູ່ຽວ ແລະ ຂະແໜງການທູ່ອງທູ່ຽວໃຫ້ມ ການດ າເນ ນການທູ່ຽວທູ່ຽວແບບຍືນ
ຍົງ! 
 
ເຊິິ່ງຄ ູ່ມືດັົ່ງກູ່າວນ ັ້ ມ ຈຸດປະສົງເພືິ່ອຊຼຸກຍ ້ບັນດານັກທູ່ອງທູ່ຽວຕູ່າງປະເທດໂດຍສະເພາະແມູ່ນນັກທູ່ອງທູ່ຽວຊາວຈ ນ 
ໃຫ້ປະຕິບັດການທູ່ອງທູ່ຽວແບບຍືນຍົງ, ເດ ນທາງແບບສ ວິໄລ, ປະຕິເສດການຊືັ້ຜະລິດຕະພັນສັດປ່າເຊັົ່ນ ງາຊ້າງ, 

ເພືິ່ອປົກປ້ອງສັດປ່າ; ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນກ ໍ່ຫ ຼຸດຜູ່ອນຄວາມສູ່ຽງຂອງນັກທູ່ອງທູ່ຽວທ ິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບການຄ້າ-ຂາຍ
ສັດປ່າທ ິ່ຜິດກົດໝາຍໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດອືິ່ນໆໃນພາກພືັ້ນອາຊ ຕາເວັນອອກສູ່ຽງໃຕ້. 
 

ເນືິ່ອງຈາກພືັ້ນທ ິ່ຈ າກັດ, ຄ າແນະນ າຕູ່າງໆຂອງພວກເຮົາຈ ິ່ງບ ໍ່ສາມາດລວມເອົາພ ດຕິກ າການທູ່ອງທູ່ຽວທ ິ່ມ ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບທັງໝົດໄດ້. ພວກເຮົາຂ ສະແດງຄວາມຮ ້ບຸນຄຸນມາຍັງທູ່ານ ຖ້າທູ່ານສາມາດໃຫ້ຄ າແນະນ າອັນມ ຄູ່າແກູ່
ພວກເຮົາ ແລະ ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງຈິງໃຈ ສ າລັບການສະໜັບສະໜ ນຂອງທູ່ານ! 
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1. ຄວາມເປັນມາຂອງການທູ່ອງທູ່ຽວແບບຍນືຍງົ  

ໃນປີ 2005, ອົງການທູ່ອງທູ່ຽວໂລກສະຫະປະຊາຊາດ (UNWTO) ໄດ້ລະບຸວູ່າ: ການທູ່ອງທູ່ຽວແບບຍືນຍົງ

ສາມາດກ ານົດເປັນ “ການທູ່ອງທູ່ຽວທ ິ່ຄ ານ ງເຖິງຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມທັງໃນ

ປະຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ, ແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກທູ່ອງທູ່ຽວ, ອຸດສະຫະກ າ, ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະ ຊຼຸມຊົນ

ທ ິ່ເປັນເຈົັ້າພາບ” (UNEP & UNWTO, 2005). ເພືິ່ອປະຕິບັດແນວຄວາມຄິດຂອງການທູ່ອງທູ່ຽວແບບຍືນຍົງ, 

ສະພາການທູ່ອງທູ່ຽວແບບຍືນຍົງໂລກ (GSTC) ໄດ້ສະເໜ ບັນດາມາດຕະຖານການທູ່ອງທູ່ຽວແບບຍືນຍົງ, ໂດຍ

ເລ ິ່ມຈາກສາມທິດທາງຂອງຜ ້ດ າເນ ນງານ, ຈຸດໝາຍປາຍທາງ ແລະ ອຸດສະຫະກ າໂຮງແຮມ ເພືິ່ອໃຫ້ບັນລຸ 4 ເປົົ້າໝ

າຍ ດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນ ັ້: (1) ວາງແຜນການພັດທະນາຢ່າງມ ປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍືນຍົງ; (2) ເສ ມຂະຫຍາຍຜົນປະໂຫຍດສ ງ

ສຸດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມໃຫ້ຊຼຸມຊົນໃນທ້ອງຖິິ່ນ; (3) ເພ ິ່ມທະວ ຜົນປະໂຫຍດດ້ານມ ລະດົກທາງ

ວັດທະນະທ າ; (4) ຫ ຼຸດຜູ່ອນຜົນກະທົບດ້ານລົບຕ ໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ. 

 

ໃນປີ 2018, ສະພາການທູ່ອງທູ່ຽວ ແລະ ເດ ນທາງໂລກ (WTTC) ໄດ້ອອກຖະແຫ ງການບຣ ໂນສ໌ ໄອເຣສ໌ (the 

Buenos Aires Declaration) ໃນກອງປະຊຼຸມ ຊັບມິດ ບຣ ໂນສ໌ ໄອເຣສ໌ (Buenos Aires Summit), 

ເຊິິ່ງໄດ້ລະບຸວູ່າຈະຮັບຮອງເອົາແນວທາງການຕ ໍ່ຕ້ານການຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າຜິດກົດໝາຍຢ່າງເຄັົ່ງຄັດ (zero-

tolerance approach to illegal wildlife trade), ຍກົສ ງຄວາມຮັບຮ ້ກູ່ຽວກັບການອະນຸລັກຂອງ

ພະນັກງານຜ ້ໃຫ້ບ ລິການລ ກຄ້າ, ແລະ ນັກທູ່ອງທູ່ຽວ, ເຊິິ່ງເປນັຜ ້ທ ິ່ຈະສົົ່ງເສ ມການທູ່ອງທູ່ຽວແບບຍືນຍົງຢ່າງຕັັ້ງ 

ໜ້າ; ໃນຂະນະດຽວກັນ, ບັນດາບ ລິສັດທ ິ່ພະຍາຍາມດ າເນ ນການທູ່ອງທູ່ຽວແບບຍືນຍົງນັັ້ນ ຈະໄດ້ໂຮມເຂົັ້າໃນ   
ໝວດດຽວກັນ ເພືິ່ອຊຼຸກຍ ້ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດທ ິ່ຍືນຍົງໃຫ້ຫ າຍຂ ັ້ນ ແລະ ເພ ິ່ມທະວ ການຮັບຮ ້ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ເຫ ົົ່ານ ັ້ ໂດຍອຸດສາຫະກ າການທູ່ອງທູ່ຽວທັງໝົດ ແລະ ຮູ່ວມມືກັບລັດຖະບານ ແລະ ນັກທູ່ອງທູ່ຽວ ເພືິ່ອຮູ່ວມກັນ
ຮັບປະກັນຄວາມຄືບໜ້າໃນດ້ານນ ັ້. 
 

ໃນຊຼຸມປີທ ິ່ຜູ່ານມາ, ວຽກງານອະນຸລັກຊ ວະນາໆພັນຂອງ ສປ ຈ ນ ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກປະຊາຄົມໂລກຫ າຍ

ຂ ັ້ນ. ໃນເດືອນຕຸລາ ປີ 2020, ກອງປະຊຼຸມຄັັ້ງທ  15 ຂອງບັນດາພາຄ ຂອງອານຸສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດ ວູ່າດ້ວຍ

ຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດ້ານຊ ວະນາໆພັນຈະໄດ້ຈັດຂ ັ້ນທ ິ່ເມືອງຄຸນມິງ, ປະເທດຈ ນ, ເຊິິ່ງເປັນກອງປະຊຼຸມທ ິ່ຈະໄດ້ມ 

ການປຶກສາຫາລືກູ່ຽວກັບບັນດາປັດໄຈການຂັບເຄືິ່ອນທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ທ ິ່ນ າໄປສ ູ່ການສ ນເສຍຊ ວະນາໆພັນ, 
ສິິ່ງນ ັ້ຈະກາຍເປັນການປະກອບສູ່ວນໃຫ້ແກູ່ອະນາຄົດສ າລັບທຸກໆຊ ວິດໃນໂລກ. 
 

ເພືິ່ອບັນລຸເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ, ສົົ່ງເສ ມຄວາມສ ວິໄລທາງດ້ານນິເວດວິທະຍາ

ຂອງປະເທດຈ ນ, ປົກປັກຮັກສາຊ ວະນາໆພັນຂອງໂລກ, ແລະ ຮັບປະກັນການນ າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດທ ິ່

ສາມາດນ າກັບມາໃຊ້ໃໝູ່ແບບຍືນຍົງ, WWF ແລະ TRAFFIC ໄດ້ຮູ່ວມກັນສ້າງຄ ູ່ມືແນະນ າການທູ່ອງທູ່ຽວ
ແບບຍືນຍົງ ເພືິ່ອຍົກລະດັບຄວາມຮ ້ກູ່ຽວກັບການທູ່ອງທູ່ຽວແບບຍືນຍົງຂອງນັກທູ່ອງທູ່ຽວຈ ນທ ິ່ເດ ນທາງທູ່ອງ
ທູ່ຽວໃນຕູ່າງປະເທດ, ສະໜັບສະໜ ນການຊົມໃຊ້ທ ິ່ຍືນຍົງ, ຕ ໍ່ຕ້ານການຄ້າສັດປ່າ ແລະ ການລັກລອບຄ້າສັດປ່າຢ່າງ
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ຜິດກົດໝາຍ, ແລະ ສະໜັບສະໜ ນການຫ ຼຸດຜູ່ອນສິິ່ງເສດເຫ ືອຈາກປາສຕິກ ແລະ ອາຫານ. ພວກເຮົາຂ ສະແດງ

ຄວາມຂອບໃຈມາຍັງພະແນກສິິ່ງແວດລ້ອມ, ອາຫານ ແລະ ຊົນນະບົດ ແຫູ່ງປະເທດອັງກິດ (Defra) ທ ິ່ໄດ້
ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນຢ່າງດ ສ າລັບປ ົ້ມຄ ູ່ມືສະບັບນ ັ້. 

2. ສະຖານະການ ຂອງການຄ້າ-ຂາຍສດັປ່າຜດິທ ິ່ກດົໝາຍ ຢ  ່ສປປ ລາວໃນປະຈບຸັນ 

ການຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າທ ິ່ຜິດກົດໝາຍແມູ່ນການຄ້າ-ຂາຍຜິດກົດໝາຍທ ິ່ຫ າຍທ ິ່ສຸດເປັນອັນດັບ 4 ຂອງໂລກ, ເຊິິ່ງເປັນ

ອັນດັບສອງຮອງຈາກການລັກລອບຄ້າ-ຂາຍຢາເສບຕິດ, ອາວຸດເສິກ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ, ໂດຍມ ການຊືັ້-ຂາຍຕ ໍ່ປີ

ຫ າຍກວູ່າ 23 ຕືັ້ ໂດລາສະຫະລັດ. ການຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າທ ິ່ຜິດກົດໝາຍແມູ່ນກິດຈະກ າທ ິ່ມ ຄວາມສູ່ຽງຕ ໍ່າ, ກ າໄລສ ງ, 
ເປັນອາຊະຍາກ າທ ິ່ມ ການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນພາກພືັ້ນອາຊ ກ ໍ່ເປັນບັນຫາແຮງຂັບເຄືິ່ອນຫ ັກ. ອ ງຕາມ
ສະຖິຕິຈາກພະແນກການທ ິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບຊູ່ອງທາງການລັກລອບຂົນສົົ່ງ, ເຊິິ່ງມ ການຂົນສົົ່ງສິິ່ງທ ິ່ຜິດກົດ   ໝາຍ

ເຫ ົົ່ານັັ້ນຜູ່ານຜ ້ໂດຍສານສ ງເຖິງ 50%. 

 

ສປປ ລາວຕັັ້ງຢ ່ໃນພາກພືັ້ນລຸູ່ມແມູ່ນ ໍ້າຂອງທ ິ່ມ ຊາຍແດນອັນຍາວຢຽດຕິດກັບສປ ຈ ນ, ຫວຽດນາມ, ໄທ ແລະ 
ປະເທດອືິ່ນໆນັັ້ນ ຊ ິ່ງເຮັດໃຫ້ພ ມ ສາດ ສປປ  ລາວເປັນຈຸດສ າຄັນໃນຕູ່ອງໂສ້ສ ດ າຂອງການຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າທ ິ່ຜິດກົດ
ໝາຍ. ອ ງຕາມການເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ການສືບສວນກູ່ຽວກັບການຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າໃນເຂດຊາຍແດນລະຫວູ່າງ ສປ 
ຈ ນ ແລະ ສປປ ລາວ, ມ ສັດປ່າ 4 ຊະນິດພັນ ທ ິ່ຖືກຄ້າ-ຂາຍຢ່າງຜິດກົດໝາຍເປັນປະຈ າຢ ່ໃນຈ ນ ແລະ ລາວ ແມູ່ນ 

ລ ິ່ນ, ໝ , ເສືອ ແລະ ຊ້າງ. ລ ິ່ນ ສູ່ວນຫ າຍແມູ່ນຖືກຂາຍໃນຮ ບແບບທ ິ່ຍັງມ ຊ ວິດ, ບ ໍ່ມ ຊ ວິດ, ເກັດ ແລະ ຊ ັ້ນ; ໝ , 

ເສືອ ແລະ ຊ້າງ ສູ່ວນໃຫຍູ່ແມູ່ນຄ້າ-ຂາຍໃນຮ ບແບບຂອງຜະລິດຕະພັນ ເຊັົ່ນ: ອຸ້ມຕ ນໝ , ບ ໝ  ແລະ ນ ໍ້າມັນໝ ; 

ກະດ ກເສືອ, ໜັງເສືອ, ເລັບເສືອ ແລະ ກາວເສືອ; ງາຊ້າງ, ໜັງຊ້າງ ແລະ ກະດ ກຊ້າງ. 

 
ສປປ ລາວໄດ້ຮັບຮອງເອົາອະນຸສັນຍາວູ່າດ້ວຍການຄ້າລະຫວູ່າງປະຊາດກູ່ຽວກັບຊະນິດພັນສັດປ່າ ແລະ ພືດປ່າ ທ ິ່
ໃກ້ຈະສ ນພັນ (CITES) ປີ 2004. ໃນປ ີ2018, ນາຍົກລັດຖະມົນຕ ແຫູ່ງ ສປປ ລາວ ທູ່ານ ທອງລຸນ ສ ສຸລິດ 

ໄດ້ອອກຄ າສັົ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕ  ສະບັບເລກທ  05/ນຍ ວູ່າດ້ວຍ ການເພ ິ່ມທະວ ຄວາມເຂັັ້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງ 
ແລະ ກວດກາສັດປ່າ ແລະ ພືດປ່າ ປະເພດຫວງຫ້າມ. ຄ າສັົ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕ  ລະບຸວູ່າ ການລູ່າສັດປະເພດທ ິ່
ຖືກລະບຸໄວ້ໃນບັນຊ  I ຂອງໄຊເຕັສ໌ ແມູ່ນຖືກຫວງຫ້າມຢ່າງເຂັັ້ມງວດ, ໃຫ້ຢຸດຕິການລັກລອບ, ການຂົນສົົ່ງ, ການ

ນ າເຂົັ້າ ແລະ ການສົົ່ງອອກສັດປ່າ ແລະ ພືດປ່າ; ໃຫ້ຢຸດຕິການຄ້າສັດປ່າຜິດກົດໝາຍ, ໃຫ້ຢຸດຕິການສ້າງຕັັ້ງຟາມ
ສັດປ່າ, ບັນດາຟາມທ ິ່ມ ຢ ່ແລ້ວ ຈ າຕ້ອງຖືກຫັນປ່ຽນໄປເປັນສວນສັດ ຫ ື ນ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນວຽກງານການຄົັ້ນຄ້ວາທາງ
ວິທະຍາສາດ; ໃນຂະນະດຽວກັນນັັ້ນ, ເຄືິ່ອງມືລູ່າສັດທ ິ່ຜິດກົດໝາຍຈ າຕ້ອງຖືກຍ ດ ແລະ ທ າລາຍຖ ັ້ມ, ແລະ ການ

ຜະລິດ ແລະ ການຂາຍເຄືິ່ອງມືລູ່າສັດທ ິ່ບ ໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດແມູ່ນຖືກຫ້າມຢ່າງເຂັັ້ມງວດ; ໃຫ້ມ ການລາດຕະເວນຕາມ

ຊາຍແດນຢ່າງເຄັົ່ງຄັດ, ເມືິ່ອພົບເຫັນການກະທ າຜິດດັົ່ງກູ່າວ, ໃຫ້ມ ການດ າເນ ນການລົງໂທດຕາມກົດໝາຍຢ່າງ
ເຂັັ້ມງວດ. 
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ດ້ວຍການປັບປຸງກົດໝາຍຂອງລາວຢ່າງຕ ໍ່ເນືິ່ອງ ແລະ ການເພ ິ່ມທະວ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ, ນັກທູ່ອງທູ່ຽວບ ໍ່

ຄວນຝ່າຝ ນຕ ໍ່ກົດໝາຍ ໂດຍການຊືັ້ຜະລິດຕະພັນສັດປ່າທ ິ່ຜິດກົດໝາຍຢ ່ໃນທ້ອງຖິິ່ນເພືິ່ອຜົນກ າໄລພຽງເລັກນ້ອຍ, 

ແຕູ່ຄວນປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ສປ ຈ ນຢ່າງເຂັັ້ມງວດ, ໃຫ້ປະຕິເສດທຸກ

ຜະລິດຕະພັນຈາກສັດປ່າທ ິ່ຜິດກົດໝາຍ, ແລະ ເລືອກເຄືິ່ອງຫັດຖະກ າທ ິ່ເປັນປະໂຫຍດຕ ໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການ
ພັດທະນາຊຼຸມຊົນ. ມັນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທຸກໆຄົນ ທ ິ່ຈະຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການທູ່ອງທູ່ຽວແບບຍືນຍົງ ເພືິ່ອ
ປົກປ້ອງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດທ ິ່ມ ຄູ່າຂອງ ສປປ ລາວ. 

3. ສດັປ່າທ ິ່ໃກຈ້ະສ ນພັນ ແລະ ການຄາ້-ຂາຍຜະລດິຕະພນັສດັປ່າທ ິ່ຜດິກດົໝາຍ  

ກູ່ຽວກັບການຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າຜິດກົດໝາຍທ ິ່ທູ່ານອາດຈະຍັງທັນບ ໍ່ຮ ້ເຊັົ່ນວູ່າ: 
 ໃນແຕູ່ລະປີຊ້າງຫ າຍກວູ່າ 20,000 ໂຕ ຖືກລູ່າ ເພືິ່ອເອົາງາຂອງມັນ; 

 ນັບແຕູ່ປີ 2016 ເປັນຕົັ້ນມາ, ການລັກລອບຄ້າ-ຂາຍລ ິ່ນທ ິ່ຜິດກົດໝາຍຫ າຍກວູ່າ 500,000 ໂຕໃນ

ທົົ່ວໂລກ; 

 ໃນທົດສະວັດທ ິ່ຜູ່ານມາ, ແຮດອາຟຣິກາ ເກືອບ 10,000 ໂຕ ຖືກລູ່າເພືິ່ອເອົາໜ ໍ່ແຮດ, ເຊິິ່ງເທົົ່າກັບ

ການລູ່າສັດທ ິ່ຜິດກົດໝາຍປະມານ 3 ຄັັ້ງຕ ໍ່ມືັ້; 

 ໃນ 16 ປີທ ິ່ຜູ່ານມາ, ໂດຍສະເລູ່ຍ ມ ເສືອປະມານ 2 ໂຕ ທ ິ່ຖືກລູ່າໃນແຕູ່ລະອາທິດ, ແລະ ໃນທົົ່ວໂລກ

ມ ເສືອປ່າປະມານ 3,900 ໂຕ ເທົົ່ານັັ້ນ; 

 ໃນທົົ່ວໂລກມ ຊະນິດພັນໝ ທັງໝົດ 8 ສາຍພັນ ທ ິ່ຖືກຂົົ່ມຂ ູ່ຈາກການລູ່າຂອງມະນຸດ, ໃນນັັ້ນມ  7 ສາຍ
ພັນແມູ່ນຖືກຂົົ່ມຂ ູ່ຈາກການຄ້າ-ຂາຍບ ໝ . 

3.1 ຕວົຢາ່ງຂອງຜະລດິຕະພນັສດັປາ່ທ ິ່ຜດິກດົໝາຍທົົ່ວໄປ 

ຜະລິດຕະພັນງາຊ້າງ 
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ຜະລິດຕະພັນຈາກນ ແຮດ 
 

 
 

ຜະລິດຕະພັນຈາກລ ິ່ນ 
 

 
 

ຜະລິດຕະພັນຕູ່າງໆຈາກເສືອ 
 

 
 

ຜະລິດຕະພັນຕູ່າງໆຈາກໝ  
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ຜະລິດຕະພັນຈາກນົກເງືອກ 

 

3.2  ອະນສຸນັຍາສາກນົວູ່າດວ້ຍລະບຽບການຄາ້-ຂາຍສດັປາ່ 

ເພືິ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າຈະບ ໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕ ໍ່ການຢ ່ລອດຂອງປະຊາກອນສັດປ່າ, ໃນປີ 1973, 

ເຊິິ່ງຈັດໂດຍສະຫະພັນສາກົນເພືິ່ອການອະນຸລັກທ າມະຊາດ(IUCN), ບັນດາປະເທດຕູ່າງໆໄດ້ເຂົັ້າຮູ່ວມໃນການລົງ
ນາມອະນຸສັນຍາວູ່າດ້ວຍ ການຄ້າລະຫວູ່າງປະເທດກູ່ຽວກັບຊະນິດພັນສັດປ່າ ແລະ ພືດປ່າທ ິ່ໃກ້ຈະສ ນພັນ 
(CITES), ທ ິ່ເອ ັ້ນກັນວູ່າອະນຸສັນຍາວ ຊິງຕັນ. ສາຍພັນທ ິ່ຢ ່ໃນບັນຊ  I ຂອງສົນທິສັນຍາ CITES ແມູ່ນຖືກຫວງ

ຫ້າມຢ່າງເຂັັ້ມງວດຈາກການຄ້າລະຫວູ່າງຊາດ, ລວມທັງຊ້າງອາຊ  ແລະ ຊ້າງອາຟຣິກາ1, ເສືອ, ແຮດ2, ລ ິ່ນ, ໝ  

ແລະ ອືິ່ນໆ; ການຄ້າ-ຂາຍບັນດາສາຍພັນ ທ ິ່ໄດ້ລະບຸໃນບັນຊ  II ແມູ່ນຖືກຈ າກັດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຢ່າງເຂັັ້ມງວດ ແລະ 

ຈ າເປັນຕ້ອງມ ໃບຢັົ້ງຢ ນການນ າເຂົັ້າ ແລະ ສົົ່ງອອກຂອງ CITES, ລວມທັງຊະນິດພັນໄມ້ເນືັ້ອແຂງDalbergia 
ເຊັົ່ນ: ໄມ້ຂະຍຸງ ແລະ ອືິ່ນໆ. ແຕູ່ລະປະເທດຈະຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງນະໂຍບາຍຄຸ້ມຄອງການຄ້າ-ຂາຍຊະນິດພັນພືດ ແລະ 
ສັດປ່າ ຂອງຕົນເອງໂດຍອ ງຕາມການດັດແກ້ບັນຊ ຂອງອະນຸສັນຍາດັົ່ງກູ່າວ. 

3.3 ກ ລະນ ຄາ້-ຂາຍສດັປາ່ທ ິ່ຜດິກດົໝາຍລະຫວູ່າງ ສປປ ລາວ - ສປ ຈ ນ 

ອ ງຕາມການສືບສວນ ພົບວູ່ານັກທູ່ອງທູ່ຽວທ ິ່ມາທູ່ຽວຢ ່ໃນ ສປປ ລາວ ມັກນ າເອົາຜະລິດຕະພັນສັດປ່າທ ິ່ຜິດກົດໝ
າຍ ກັບ ໄປຍັງປະເທດຈ ນເມືິ່ອພວກເຂົາກັບຄືນ. ພ ດຕິກ າເຫ ົົ່ານ ັ້ແມູ່ນຜິດຕ ໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບຂອງ ສປ ຈ ນ. 
ອ ງຕາມ ມາດຕາ 151 ຂອງກົດໝາຍອາຍາ ຂອງສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນຈ ນ ແລະ ຂ ໍ້ກ ານົດອືິ່ນໆ: ຜ ້ລັກລອບ
ນ າເຂົັ້າສັດປ່າ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດປ່າທ ິ່ຖືກຫວງຫ້າມບ ໍ່ໃຫ້ນ າເຂົັ້າ ຫ ື ສົົ່ງອອກໂດຍລັດ ຈະຖືກຕັດສິນຈ າຄຸກເປັນ
ເວລາຫ າຍກວູ່າ 5 ປີ ແລະ ໜ້ອຍກວູ່າ10ປ,ີ ແລະ ພ້ອມທັງປັບໄໝ; ຖ້າສະຖານະການຫາກມ ຄວາມຮຸນແຮງເປັນ

ພິເສດ, ຜ ້ກະທ າຜິດຈະຖືກຕັດ ສິນຈ າຄຸກບ ໍ່ຕ ໍ່າກູ່ວາ 10 ປີ ຫ ື ຈ າຄຸກຕະຫ ອດຊ ວິດ ແລະ ອາຍັດຊັບສິນ. 

 

ນ ັ້ແມູ່ນບາງກ ລະນ ທ ິ່ຜິດກົດໝາຍ ໃນປີ 2019 ເມືິ່ອນັກທູ່ອງທູ່ຽວ ນ າເອົາຜະລິດຕະພັນສັດປ່າເຊັົ່ນ ງາຊ້າງ ເຂົັ້າໄປ
ໃນປະເທດຈ ນ. 
 

 ໃນເວລາປະມານ 18:00 ໂມງ ຂອງວັນທ  16 ມ ນາ 2019, ເຈົັ້າໜ້າທ ິ່ດູ່ານພາສ  ທ ິ່ປະຈ າຢ ່ສະໜາມບິນຄຸນ

ມິງ ຊາງຊຼຸຍ (Kunming Changshui) ໄດ້ຍ ດສາຍແຂນ ແລະ ຈ ັ້ງາຊ້າງ ຈາກຜ ້ໂດຍສານເພດຍິງ 1 ຄົນ
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ໃນລະຫວູ່າງການກວດກາຖ້ຽວບິນຈາກລາວໄປຄຸນມິງ. ເຊິິ່ງ ນ ໍ້າໜັກສຸດທິຂອງເຄືິ່ອງປະດັບແມູ່ນ 60 ກ າມ, 

ແລະ ນ ໍ້າໜັກສຸດທິຂອງສາຍແຂນແມູ່ນ 50 ກ າມ, ລວມທັງໝົດ ແມູ່ນ 114,1 ກ າມ. 

 

 
 

 ໃນວັນທ  4 ພ ດສະພາ 2019, ທ ິ່ດູ່ານພາສ ອາກອນໜານໜິງ ພາຍໃຕ້ອ ານາດ ດູ່ານພາສ ຕົງຊິງ ໄດ້ພົບເຫັນ
ກ ລະນ ລັກລອບ ໂດຍໃສູ່ວິທ ການມັດຜະລິດຕະພັນທ ິ່ຜິດກົດໝາຍໃສູ່ກັບຮູ່າງກາຍຂອງຄົນ ຢ ່ດູ່ານ ທູ່າເຮືອຕົງ
ຊິງກວດຄົນເຂົັ້າເມືອງ. ກ ລະນ ນ ັ້ແມູ່ນແຕກຕູ່າງຈາກກ ລະນ ທົົ່ວໄປ, ເນືິ່ອງຈາກຄັັ້ງນ ັ້ ຜ ້ທ ິ່ຖືກຍ ດຜະລິດຕະພັນ

ງາຊ້າງ ຈ ານວນ 49 ອັນ ທ ິ່ຈະນ າເຂົັ້າໄປໃນປະເທດຈ ນ ແມູ່ນເດັກສາວໄວລຸ້ນອາຍຸ 13 ປີ. 

 
 

 ໃນວັນທ  18 ກັນຍາ 2019, ຢ ່ດູ່ານພາສ ສະໜາມບິນຫາງໂຈ ຊຽວຊານ (Hangzhou Xiaoshan) ເມືິ່ອ

ເຈົັ້າໜ້າທ ິ່ພາສ ກ າລັງປະຕິບັດໜ້າທ ິ່ໃນການຄວບຄຸມຖ້ຽວບິນຈາກປະເທດລາວສ ູ່ເມືອງຫາງໂຈ, ຮ ບລັກສະນະ
ຈາກການກວດກາກະເປົົ໋າຂອງຜ ້ໂດຍສານຊາວຈ ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເກ ດມ ຂ ໍ້ສົງໄສ. ຜູ່ານການກວດກາກະ
ເປົົ໋າ, ໄດ້ພົບເຫັນມ ເຄືິ່ອງສ ຂາວ ແລະ ສ ເຫ ືອງ ຈ ານວນ 3 ອັນ, ທ ິ່ຖືກຂັດດ້ວຍມັນ ແລະ ລຽບມືິ່ນ, ເຊິິ່ງສົງໄສ

ວູ່າເປັນສາຍແຂນງາຊ້າງຈ ານວນ 1 ອັນ ແລະ ຈ ັ້ງາຊ້າງຈ ານວນ 2 ອັນ ໂດຍຜູ່ານການຕັດສິນໃນເບືັ້ອງຕົັ້ນ. ຜ ້
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ເດ ນທາງດັົ່ງກູ່າວໄດ້ຖືກຈັບກຸມຕົວໃນທັນທ , ເຊິິ່ງເຄືິ່ອງຂອງເຫ ົົ່ານັັ້ນ ຖືກນ າສົົ່ງໄປໃຫ້ພະແນກທ ິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ
ເພືິ່ອວິໄຈ. ຜົນຂອງການວິໄຈສຸດທ້າຍ ໄດ້ຢັົ້ງຢ ນເຖິງການຕັດສິນໃຈຂອງເຈົັ້າໜ້າທ ິ່ພາສ ແມູ່ນຖືກຕ້ອງ. ມາ
ຮອດວັນທ  27 ກັນຍາ 2019 ທ ິ່ລະບຸ ໂດຍສ ນເຕັກນິກພາສ ຫາງໂຈ ວູ່າເປັນຜະລິດຕະພັນງາຊ້າງທ ິ່ມ ນ ໍ້າໜັກ 

115,24 ກ າມ. 

 

 
 

4. ການທູ່ອງທູ່ຽວແບບຍືນຍງົຕອ້ງເລ ິ່ມຈາກ “ທກຸຄົນ” 
4.1 ການທູ່ອງທູ່ຽວແບບຍນືຍງົໂດຍເລ ິ່ມປະຕບິດັຈາກນກັທູ່ອງທູ່ຽວ  
 

ເພືິ່ອປະຕິບັດການທູ່ອງທູ່ຽວແບບຍືນຍົງ, ພວກເຮົາບ ໍ່ຄວນສ ກສາພຽງແຕູ່ຄວາມຮ ້ທ ິ່ກູ່ຽວຂ້ອງເທົົ່ານັັ້ນ, ແຕູ່ຍັງຕ້ອງ
ປ່ຽນແປງຈາກການກະທ າສະເພາະ. ພວກເຮົາຂ ສະໜັບສະໜ ນ: 

1. ຜ ້ເດ ນທາງ ຄວນຊືັ້ ແລະ ນ າໃຊ້ວັດສະດຸທ ິ່ສາມາດນ າກັບມາໃຊ້ຄືນໄດ້, ມ ມົນລະພິດໜ້ອຍ, ແລະ ມ ການ

ແຜູ່ກະຈາຍໜ້ອຍລົງ; 

2. ເມືິ່ອຊືັ້ເຄືິ່ອງ, ນັກທູ່ອງທູ່ຽວຄວນເລືອກເຄືິ່ອງທ ິ່ລະນ ກໃນທ້ອງຖິິ່ນ ທ ິ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນ ຈາກ
ມາດຕະຖານການຄ້າທ ິ່ຍຸຕິທ າ ຫ ື ອົງການຈັດຕັັ້ງຂອງລັດຕູ່າງໆ ເຊັົ່ນ: ມາແຕູ່ໃສ ໃນບ້ານອາໄພ ຫ ວງພະ
ບາງ ແລະ ຫ້ອງວາງສະແດງ ກົບນ້ອຍ ໃນຖະໜົນເຈົັ້າກິດສະລາດ 3 ຫ ວງພະບາງ, ເຊິິ່ງຂາຍສິນຄ້າການຄ້າ

ທ ິ່ຍຸຕິທ າ. (ກາໝາຍຢັົ້ງຢ ນການຄ້າທ ິ່ຍຸຕິທ າສາກົນ ແມູ່ນສະ ແຕມຜ ້ບ ລິໂພກທ ິ່ເປັນເອກະລາດ, ເຊິິ່ງຖືກ
ພິມໃສູ່ຜະລິດຕະພັນ ເພືິ່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວູ່າ ຜ ້ຜະລິດໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງຍຸຕິທ າ ໃນການຄ້າ-ຂາຍ
ຜະລດິຕະພັນ, ແລະ ຜ ້ທ ິ່ຊືັ້ຜະລິດຕະພັນທ ິ່ມ ສະ ແຕມນ ັ້ກ ໄດ້ປະກອບສູ່ວນໃຫ້ແກູ່ການຄ້າທ ິ່ຍຸຕິທ າເຊັົ່ນກັນ;

）  
3. ນັກທູ່ອງທູ່ຽວສາມາດຊືັ້ອາຫານພິເສດຈາກທ້ອງຖິິ່ນໃນລາວ: ກາເຟ, ໄຄແຜູ່ນ, ນ ໍ້າແຈູ່ວ, ນ ໍ້າເຜິັ້ງ ແລະ 

ເບຍ; 
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4. ນັກທູ່ອງທູ່ຽວສາມາດຊືັ້ຜະລິດຕະພັນເຄືິ່ອງຫັດຖະກ າພິເສດຂອງທ້ອງຖິິ່ນໃນ ສປປ ລາວ ຄື: ອ າພັນ, ຄ າ

ລາວ, ຜະລິດຕະພັນໄມ້ແກະສະຫ ັກ, ເຄືິ່ອງຫັດຖະກ າແກະສະຫ ັກເມັດເຂົັ້າ, ຮ ບແຕ້ມເມັດເຂົັ້າ, ເຈ້ຍໄມ້, 

ຮ ບປັົ້ນດິນເຜົາ, ຜະລິດຕະພັນໄມ້ໄຜູ່, ຜະລິດຕະພັນເມັດເຂົັ້າ ແລະ ຜ້າຕ ໍ່າ, ອືິ່ນໆ; 

5. ເມືິ່ອຊືັ້ເຄືິ່ອງທ ິ່ລະນ ກ ນັກທູ່ອງທູ່ຽວສາມາດໄປເບິິ່ງ ຄ ູ່ມືສ າລັບຜ ້ຊືັ້ ທ ິ່ພັດທະນາໂດຍ WWF

（www.worldwildlife.org/pages/buyer-beware)； 

6. ນັກທູ່ອງທູ່ຽວຄວນຮ ້ກູ່ຽວກັບສາຍພັນສັດປ່າທ ິ່ໃກ້ຈະສ ນພັນ ແລະ ອະນຸສັນຍາສາກົນ, ກົດໝາຍ ແລະ 

ລະບຽບການຕູ່າງໆ ກູ່ຽວກັບການປົກປ້ອງສັດປ່າທ ິ່ໃກ້ຈະສ ນພັນກູ່ອນທ ິ່ຈະເດ ນທາງ; 

7. ໃນຂະນະດຽວກັນກ ໍ່ຫ  ກເວັັ້ນການຊືັ້ຜະລິດຕະພັນສັດປ່າ ແລະ ເລືອກເຄືິ່ອງທ ິ່ລະນ ກທ ິ່ເປັນມິດຕ ໍ່ກັບ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ, ພວກເຮົາຂ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້: 

8. ກູ່ອນທ ິ່ຈະດ າເນ ນໂຄງການໃດໆທ ິ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບສັດປ່າ, ນັກທູ່ອງທູ່ຽວຄວນເຂົັ້າໃຈຂ ໍ້ມ ນທ ິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ 

ແລະ ໃຫ້ເຂົັ້າໃຈຄວາມສູ່ຽງຂອງໂຄງການທ ິ່ອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍຕ ໍ່ສັດ ແລະ ທ າລາຍສິິ່ງແວດລ້ອມ; 

9. ນັກທູ່ອງທູ່ຽວຄວນນ າເອົາຈອກນ ໍ້າຂອງຕົນເອງໄປນ າ ເພືິ່ອຫ ຼຸດຜູ່ອນການນ າໃຊ້ຕຸກນ ໍ້າຢາງປາສຕິກ; 

10. ເມືິ່ອມ ຖັງຂ ັ້ເຫຍືັ້ອທ ິ່ຈັດແບູ່ງປະເພດຢ່າງຈະແຈ້ງແລ້ວ, ນັກທູ່ອງທູ່ຽວຄວນແຍກປະເພດຂ ັ້ເຫຍືັ້ອຂອງຕົນ

ກູ່ອນທ ິ່ຈະຖິັ້ມຂ ັ້ເຫຍືັ້ອລົງຖັງຂ ັ້ເຫຍືັ້ອ; 

11. ນັກທູ່ອງທູ່ຽວຕ້ອງມ ສູ່ວນຮູ່ວມໃນກິດຈະກ າເກັບຂ ັ້ເຫຍືັ້ອຢ ່ຕາມຫາດຊາຍ ຫ ື ສະຖານທ ິ່ແຫ ູ່ງທູ່ອງທູ່ຽວ
ຕູ່າງໆ, ເພືິ່ອເປັນການທູ່ອງທູ່ຽວ ໄປພ້ອມກັບການອະນຸລັກສິິ່ງແວດລ້ອມ; 

12. ຢ ່ບັນດາໂຮງແຮມບ ໍ່ຄວນສະໜອງຜະລິດຕະພັນຢາງປາສຕິກທ ິ່ໃຊ້ແລ້ວຖິັ້ມເຊັົ່ນ: ຟອຍຖູແຂ້ວ, ຫວ , ໝ

ວກອາບນ ໍ້າ ແລະ ອືິ່ນໆ, ຕ້ອງປ່ຽນຜະລິດຕະພັນອາບນ ໍ້າ ທ ິ່ໃຊ້ແລ້ວຖິັ້ມໃຫ້ເປັນຂວດໃຫຍູ່ທ ິ່ສາມາດນ າ

ກັບມາໃຊ້ໃໝູ່ໄດ້ ລວມທັງບ ໍ່ຄວນສະໜອງເກ ບແຕະທ ິ່ໃຊ້ແລ້ວຖິັ້ມ, ກາເຟແບບແຄບຊູນ ແລະ ອືິ່ນໆ. 

 
ຂ ໍ້ປະຕເິສດ 
 

1. ປະຕິເສດຊືັ້ງາຊ້າງ, ປາກາລັງ ແລະ ເຄືິ່ອງຕົກແຕູ່ງອືິ່ນໆ; ກະດ ກເສືອ ຫ ື ຢາບ ໝ ; ແລະ ຜະລິດຕະພັນຂົນ

ສັດປ່າອືິ່ນໆ; 

2. ປະຕິເສດບ ລິໂພກໄຂູ່ນົກ, ຄ ປາສະຫ າມ ແລະ ສິິ່ງອືິ່ນໆທ ິ່ຜະລິດຈາກສິັ້ນສູ່ວນຂອງສັດປ່າ； 

3. ປະຕິເສດຖູ່າຍຮ ບທ ິ່ໃກ້ກັບສັດປ່າຕູ່າງໆເຊັົ່ນ: ເສືອ, ຊ້າງ ແລະ ເຂົັ້າຮູ່ວມໃນກິດຈະກ າໃດ ໜ ິ່ງທ ິ່ກູ່ຽວຂ້ອງ
ກັບການກອດສັດປ່າ； 

4. ປະຕິເສດຂ ິ່ຊ້າງ ແລະ ເບິິ່ງການໃຊ້ຊ້າງສະແດງ； 
5. ປະຕິເສດການຢອກຫ ິັ້ນກັບສັດ, ການໃຫ້ອາຫານ, ການໄລູ່, ກ ໍ່ກວນສັດປ່າ; 
6. ປະຕິເສດບ ໍ່ຢ ່ໃກ້ກັບສະຖານທ ິ່ລ້ຽງສັດ, ລວມທັງຮັງ ແລະ ຖ ໍ້າ； 

7. ປະຕິເສດການນ າໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຢາງປາລາສຕິກທ ິ່ໃຊ້ແລ້ວຖ ັ້ມ; 
8. ການກ ນອາຫານບ ໍ່ຄວນໃຫ້ມ ເສດອາຫານເຫ ືິ່ອຖ ັ້ມ. 
 

http://www.worldwildlife.org/pages/buyer-beware
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ສ ັ້ນ 

ເຄືິ່ອງແຕູ່ງກາຍແບບດັັ້ງເດ ມ 
 

 
ພົມແຂວນຝາ ຮ ບຊ້າງ 

 

 
ຜະລິດຕະພັນຈາກໄມ້ 

 

 
 

ເຄືິ່ອງຫັດຖະກ າ 
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ປ ົ້ມບັນທ ກທ ິ່ເປັນຮ ບຊ້າງ 

 

 
ໄຄແຜູ່ນ 

 

4.2  ການທູ່ອງທູ່ຽວແບບຍນືຍງົທ ິ່ຄວນປະຕບິດັໃນຂະແໜງການທູ່ອງທູ່ຽວ 
 

ອ ງໃສູ່ຄວາມເຄົາລົບທາງປະເພນ , ວັດທະນະທ າ ແລະ ຮ ດຄອງຂອງທ້ອງຖິິ່ນ, ແລະ ການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ, 
ການສົົ່ງເສ ມການທູ່ອງທູ່ຽວແບບຍືນຍົງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດານັກທູ່ອງທູ່ຽວ ແລະ ຜ ້ປະຕິບັດຕົວຈິງມ ລະບຽບວິໄນໃນ
ຕົນເອງ ແລະ ການສະໜັບສະໜ ນທ ິ່ເຂັັ້ມແຂງຈາກລັດຖະບານທ້ອງຖິິ່ນ. ພະແນກການທ ິ່ກູ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ ແລະ 
ອົງການຈັດຕັັ້ງທ ິ່ບ ໍ່ຫວັງຜົນກ າໄລ ຄວນສົົ່ງເສ ມການທູ່ອງທູ່ຽວແບບຍືນຍົງ ໂດຍຜູ່ານການສ ກສາ ແລະເຜ ຍແຜູ່ກົດ
ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທ ິ່ກູ່ຽວຂ້ອງເພືິ່ອເພ ິ່ມທະວ ການປົກປ້ອງສັດປ່າທ ິ່ໃກ້ຈະສ ນພັນ. ການພົວພັນ ແລະ ການ
ຮູ່ວມມືທ ິ່ແໜ້ນແຟ້ນລະຫວູ່າງຜ ້ດ າເນ ນການທູ່ອງທູ່ຽວ ແລະ ຜ ້ຄຸ້ມຄອງລະບຽບການກ ໍ່ແມູ່ນມາດຕະການທ ິ່ສ າຄັນ
ໃນການສົົ່ງເສ ມການທູ່ອງທູ່ຽວຢ່າງມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ. 
 

ການປະຕິບັດການທູ່ອງທູ່ຽວແບບຍືນຍົງຕ້ອງການຄວາມຮູ່ວມມຈືາກພາກລັດ, ນັກທຸລະກິດ, ນັກທູ່ອງທູ່ຽວ ແລະ 
ຜ ້ທ ິ່ຢ ່ອາໃສຕາມສະຖານທ ິ່ແຫ ູ່ງທູ່ອງທູ່ຽວຕູ່າງໆ! 
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ເອກະສານອ້າງອ ງ 

[1] https://www.wttc.org/priorities/sustainable-growth/sustainable-travel-tourism-

partners/ 

[2] Making Tourism More Sustainable - A Guide for Policy Makers, UNEP and 

UNWTO, 2005, p.11-12 

[3] https://www.cbd.int/doc/world/cn/cn-nbsap-v2-zh.pdf 
 

ກູ່ຽວກບັ WWF 

 

ອົງການກອງທ ນອະນຸຮັກທ າມະຊາດໂລກ (WWF) ແມູ່ນໜ ິ່ງໃນບັນດາອົງການປົກປ້ອງສິິ່ງແວດລ້ອມທ ິ່ບ ໍ່ແມູ່ນ

ລັດຖະບານທ ິ່ມ ຊືິ່ສຽງ ແລະ ເປັນເອກະລາດຂອງໂລກ, ໂດຍມ ຜ ້ສະໜັບສະໜ ນເກືອບ 5,2 ລ້ານຄົນ ໃນທົົ່ວໂລກ 

ແລະ ເປັນເຄືອຂູ່າຍທ ິ່ມ ການເຄືິ່ອນໄຫວຢ ່ໃນ 100 ກວູ່າປະເທດ. ພາລະກິດຂອງ ອົງການກອງທ ນອະນຸຮັກທ າມະ
ຊາດໂລກ ແມູ່ນເພືິ່ອສະກັດກັັ້ນການເສືິ່ອມໂຊມຂອງສະພາບແວດລ້ອມທ າມະຊາດຂອງໂລກ ແລະ ສ້າງອະນາຄົດທ ິ່
ສວຍງາມ ເຊິິ່ງມະນຸດ ແລະ ທ າມະຊາດດ າລົງຊ ວິດຢ່າງກົມກຽວກັນ ໂດຍການປົກປັກຮັກສາຊ ວະນາໆພັນຂອງໂລກ, 
ຮັບປະກັນການນ າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດແບບໝ ນວຽນ, ແລະ ສົົ່ງເສ ມການກະທ າຕູ່າງໆ ເພືິ່ອຫ ຼຸດຜູ່ອນມົນ
ລະພິດ ແລະ ການບ ລິໂພກແບບສ ັ້ນເປ ອງ. ສ າລັບຂ ໍ້ມ ນເພ ິ່ມຕືິ່ມກະລຸນາເຂົັ້າເບິິ່ງໄດ້ທ ິ່: 
www.wwf.org.la ;  

 

ກູ່ຽວກບັ TRAFFIC 

 

ອົງການຄົັ້ນຄວ້າການຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າລະຫວູ່າງຊາດ (TRAFFIC) ແມູ່ນອົງການທ ິ່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ທ ິ່ເຮັດວຽກ
ໃນທົົ່ວໂລກ ກູ່ຽວກັບການຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າ ແລະ ພືດປ່າ ໃນຮ ບການຂອງການອະນຸລັກຊ ວະນາໆພັນ ແລະ ການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ພາລະກິດຂອງ TRAFFIC ແມູ່ນເພືິ່ອຮັບປະກັນການຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າ ບ ໍ່ເປັນໄພຂົົ່ມຂ ູ່ຕ ໍ່

ການອະນຸລັກທ າມະຊາດ. ສ າລັບຂ ໍ້ມ ນເພ ິ່ມຕືິ່ມກະລຸນາເຂົັ້າເບິິ່ງໄດ້ທ ິ່:www.traffic.org. 

 

 

https://www.cbd.int/doc/world/cn/cn-nbsap-v2-zh.pdf
http://www.wwf.org.la/
http://www.traffic.org/

