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ສະກັດກ້ັນການຄ້າ-ຂາຍ 
ສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ  

ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 4). ຂະຫຍາຍ ແລະ ປັບປຸງບົດລົງໂທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສັດປ່າທີ່ໄດ້
ລະບຸໄວ້ໃນປະມວນກົດໝາຍອາຍາ (2017, ປະກາດໃຊ້ເມື່ອວັນທີ 
17 ຕຸລາ 2018) ເຊິ່ງລວມເຖິງບົດບັນຍັດທີ່ໄດ້ກໍານົດເປົ້າໝາຍ 
ການຄ້າ-ຂາຍຂ້າມຊາດ ແລະ ເຄື່ອຂ່າຍການຄ້າ-ຂາຍ ເປັນກຸ່ມ
ແລະ ບຸກຄົນທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ.

ປະມວນກົດໝາຍອາຍາໃໝ່ ໄດ້ຂະຫຍາຍ ແລະ ມີບົດລົງໂທດ.
ການລົງໂທດທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ລົບລ້າງຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ຊ່ອງ
ຫວ່າງທີ່ມີຢູ່ໃນບັນດາກົດໝາຍປະຈຸບັນ ລວມເຖິງສົນທິສັນຍາ
ສາກົນເຊັ່ນວ່າ: ໄຊເຕດ (CITES).

ຫຼັງຈາກມີຄໍາສັ່ງເລກທີ 05 ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຫັນໄດ້ວ່າ 
ການຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍແມ່ນຫຼຸດລົງ (ລວມເຖິງຜະລິດ 
ຕະພັນຈາກງາຊ້າງ, ລິ່ນ ແລະ ນໍແຮດ). ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບ
ສະໜູນ ຕໍ່ການສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ການດໍາເນີນຄະດີທີ່
ຊັບຊ້ອນ, ແລະ ມູນຄ່າຂອງຜະລິດຕະພັນສັດປ່າທີ່ຖືກຢຶດໄດ້ມີມູນ 
ຄ່າຫຼາຍກວ່າ 750,000 ໂດລາສະຫະລັດ (ປີ 2018).

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ແຕ່ຍັງມີພື້ີນທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ອົງການກອງທຶນອະນ ຸ
ຮັກທໍາມະຊາດໂລກ (WWF) ມີຄວາມຍິນດີຈະໃຫ້ການສະໜັບ 
ສະໜູນໃນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ເພື່ອບັງຄັບ
ໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ຂະຫຍາຍການປະສານງານກັບຫຼາກຫຼາຍພາກ
ສ່ວນ ເພື່ອວຽກງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຢູ່ ຂັ້ນແຂວງ, ສູນກາງ
ແລະ ສາກົນ. 

ລັດຖະບານແມ່ນມີຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະປົກປັກຮັກສາ ແລະ
ຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ການປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ທໍາມະຊາດ ແລະ ສັດນໍ້າ-
ສັດປ່າ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ມີບົດຮຽນ ແລະ ຄວາມສາມາດທີ່ຈໍາກັດ ໃນ
ການຈໍາແນກອາສະຍາກໍາປ່າໄມ້ ແລະ ສັດປ່າ,ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ໄມ້ທ່ອນພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດປ່າທີ່ມາຈາກປະ
ເທດອື່ນ.

ບັນຫາດັ່ງກ່າວໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຂະໜານນາມວ່າ
ເປັນທາງຜ່ານ ໃນການຄ້າ-ຂາຍ ຜະລິດຕະພັນສັດປ່າຜິດກົດໝາຍ 
ທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກທະວີບ ອາຟຣິກາ ເຊິ່ງມີຈຸດໝາຍປາຍທາງ 
ແມ່ນ ສປ ຈີນ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ. ອົງການທ່ອງທ່ຽວພູມມ ິ
ພາກລະດັບສູງ ແລະ ການຫ້າມໃນການຂາຍສັດປ່າ ທີ່ຜິດກົດ 
ໝາຍໃນ ສປ ຈີນ ຍັງໄດ້ລາຍງານວ່າ ສປປ ລາວ ກໍາລັງກາຍເປັນ
ປະເທດທີ່ບໍລິໂພກ-ຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນສັດປ່າ 
ດັ່ງກ່າວ ເຊັ່ນ: ງາຊ້າງ, ນໍແຮດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຈາກເສືອ 
ເຊິ່ງຜູ້ຊື້ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນ ນັກທ່ອງທ່ຽວ.

ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາໂດຍ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, 
ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເພີ່ມທະວີຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະ
ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມດ້ານນິຕິກໍາ ເພື່ອສົ່ງເສີມຂະຫຍາຍການ
ປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນສັດປ່າ ແລະ ປ່າໄມ້ທໍາມະຊາດ ໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກຳນົດພັນທະສາກົນວ່າດ້ວຍການບັງຄັບໃຊ້ກົດ
ໝາຍກ່ຽວກັບສັດປ່າ ແລະ ການອາສະຍາກຳສັດປ່າ (ລວມເຖິງ 
ສົນທິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍການຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າ ແລະພືດປ່າທີ່ໃກ້
ຈະສູນພັນລະຫວ່າງຊາດ CITES, ອະນຸສັນຍາຂອງອົງການ
ສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບການຕ້ານອາສະຍາກໍາທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ
ເປັນກຸ່ມ ແລະ ອະນຸສັນຍາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວ
ກັບການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ).

ບັນດາຜົນສໍາເລັດທີ່ສໍາຄັນໄດ້ແກ່:

1). ອອກຄໍາສັ່ງຂໍ້ແນະນໍາທີ່ຊັດເຈນເຖິງລັດຖະບານທຸກລະດັບ
ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍກ່ຽວກັບການຄຸ້ມ
ຄອງໄມ້, ການນໍາໃຊ້ປະໂຫຍດໄມ້, ການເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ ແລະ 
ທຸລະກິດໄມ້ ລວມທັງການອອກຄໍາສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າ
ດ້ວຍການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດ
ກາ ການຂຸດຄົ້ນໄມ້, ເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດໄມ້ ເລກທີ
15/ນຍ, ລົງວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 2016.

2). ຂະຫຍາຍ ແລະ ໃຫ້ອໍານາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງ
ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍເຊິ່ງໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນກົດໝາຍກ່ຽວ
ກັບການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ (ສະບັບປັບປຸງ 2017).

3). ຄໍາສັ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີໃຫ້ອໍານາດ ແລະ ທິດທາງໃນການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 05 (ລົງວັນ
ທີ 8 ພຶດສະພາ 2018) ວ່າດ້ວຍການເພ່ີມທະວີຄວາມເຂ້ັມງວດໃນ
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາສັດປ່າ ແລະ ພືດປ່າປະເພດຫວງຫ້າມ. 

   ພາລະບົດບາດຫັຼກຂອງອົງການກອງທຶນອະນຸຮັກທໍາມະຊາດໂລກ 
(WWF) ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ບັນດາໜ່ວຍ
ງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍຜ່ານກົມ
ກວດກາປ່າໄມ້ (DoFI). ສ່ວນອີກບົດບາດໜຶ່ງຂອງກົມກວດ 
ກາປ່າໄມ້ ແມ່ນນໍາພາເຄື່ອຂ່າຍບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍລາວ 
(LAO WEN) ເຊິ່ງເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ຫົວໜ້າກົມກວດກາ
ປ່າໄມ້ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງ ພາສີ, ກົມຕ້ານ
ການອາສະຍາກໍາສິ່ງແວດລ້ອມ (ຕໍາຫຼວດສິ່ງແວດລ້ອມ),ເຈົ້າໜ້າ
ທີ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ,
ແລະ ອົງການໄອຍາການ.
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ຊື່ໂຄງການ: ໂຄງການສະໜັບສະໜູນສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ
ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ເພື່ອຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການຄ້າ-ຂາຍ 
ສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບປະເທດ 
ເພື່ອນບ້ານ.

ຈຸດປະສົງໂຄງການ: ຈຸດປະສົງລວມຂອງໂຄງການ
ແມ່ນສະໜັບສະໜູນຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຄ້າ-ຂາຍ
ສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຢູ່ຕະຫຼາດ ແລະ ສູນການຄ້າຫຼັກໃນ ສປປ ລາວ
ໂດຍຂະຫຍາຍການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການສືບສວນ, ການສະກັດ
ກັ້ນ, ຂັດຂວາງ ແລະ ເຄື່ອຂ່າຍອາສະຍາກໍາເປັນກຸ່ມ ແລະ ດໍາເນີນຄະດີ
ຕໍ່ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກ່ຽວກັບອາສະຍາກໍາສັດປ່າ.

ກິດຈະກໍາຫຼັກຂອງໂຄງການ:  ກິດຈະກໍາເພື່ອ
ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການແມ່ນລວມມີການປັບປຸງ
ທັກສະຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສະໜັບສະໜູນການປູກຈິດ
ສຳນຶກ ແລະ ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ
ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືສາກົນ
ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຫຼັກ ຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ.

ໂຄງການຈະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ແລະ
ສາຍສໍາພັນການເຮັດວຽກລະຫວ່າງຊາດ ແລະ ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຕາມຊາຍແດນ. ສະໜັບສະໜູນຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການສືບສວນ-
ສອບສວນ, ແລະ ການປະຊຸມຫຼາຍຝ່າຍ ເພື່ອເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດ
ໃນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ຮ່ວມມືກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານເພື່ອຕ້ານ
ແລະ ສະກັດກັ້ນການຄ້າ-ຂາຍສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ
ພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ. 

ອົງການກອງທຶນອະນຸຮັກທໍາມະຊາດໂລກ (WWF) ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ດ້ານ 
ວິຊາການ,ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ, ແລະ ຊ່ອຍໃນການກໍານົດເສັ້ນທາງການຄ້າ-ຂາຍ
ສັດປ່າ ແລະ ຕະຫຼາດໃນ ສປປ ລາວ ລວມທັງຕະຫຼາດເຂດຊາຍແດນ 
ຕິດຈອດ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ, ມຽນມາ ແລະ ໄທ.

ໂຄງການນີ້ແມ່ນອອກແບບເພື່ອສະໜັບສະໜູນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ
ໃນການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນອາສະຍາກໍາສັດປ່າ, ແລະ ສ້າງສະພາບ
ແວດລ້ອມຕໍ່ການລົງໂທດເພື່ອຂັດຂວາງການກະທໍາຜິດຂອງຜູ້ລ່າ, ຜູ້ຄ້າ
ແລະ ຜູ້ຊື້ສັດປ່າ ລວມເຖິງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນຈາກສັດປ່າ.
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ເພື່ອບໍລິຫານທຸກກິດຈະກໍາ, ຄະນະກໍາມະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ
ຂັ້ນສູນກາງ (IMC) ຈະຮັບປະກັນວ່າການສະໜັບສະໜູນແກ່ກຸ່ມເປົ້າ
ໝາຍ ແມ່ນມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບເພື່ອສາ
ມາດປັບປຸງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃນການຈັດ 
ຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາໃຫ້ບັນລຸຜົນ, ຄະນະດັ່ງກ່າວປະກອບດ້ວຍ:

 ກົມກວດກາປ່າໄມ້, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

ເຄື່ອຂ່າຍບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ປະກອບດ້ວຍ: ພາສີ, ຕໍ່າຫຼວດ, 
ທະຫານ, ອົງການໄອຍາການ, ກວດກາລັດ ແລະ ອື່ນໆ ຈາກ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງນໍ້າທາ ແລະ ບໍ່ແກ້ວ

ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ຫຼວງນ້ໍາທາ, 
ບ່ໍແກ້ວ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ກົມອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ

 ອົງການກອງທຶນອະນຸຮັກທໍາມະຊາດໂລກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ
(WWF-Laos)

ແຂວງເປົ້າໝາຍ

 ອົງການກອງທຶນອະນຸຮັກທໍາມະຊາດໂລກ ປະຈໍາ ສປປລາວ (WWF-Laos)

www.wwf.org.la     /   wwf-laos@wwf.org.la

ເພື່ອຢັບຢັ້ງການເສື່ອມໂຊມຄຸນນະພາບຂອງສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນ
ການສ້າງອະນາຄົດໃຫ້ມະນຸດ ແລະ ທໍາມະຊາດ ສາມາດຢູ່ຮ່ວມກັນໄດ້ ຢ່າງກົມກຽວ

ພາລະກິດຂອງອົງການ WWF

ອົງການກອງທຶນອະນຸຮັກທໍາມະຊາດໂລກ 
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ແຜນງານຕ້ານອາສະຍາກໍາ ຂອງອົງການກອງທຶນອະນຸຮັກທໍາມະ 
ຊາດໂລກ ປະຈໍາພາກພື້ນ ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ຂອງລັດໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊຸມຊົນໃນປະເທດເພື່ອນ
ບ້ານ ເພື່ອລາຍງານ ແລະ ສະກັດກັ້ນຂະບວນການລ່າສັດ ແລະ 
ຕະຫຼາດການຄ້າ-ຂາຍ ສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ ທີ່ເປັນສາເຫດພາໃຫ ້
ເກີດການສູນເສຍບັນດາຊີວະນານາພັນ ແລະ ປະຊາກອນຊະນິດພັນ 
ທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ ຂອງທ້ອງຖິ່ນ.

ໂຄງການໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ 4 ແຂວງເປົ້າໝາຍທີີ່ເປັນບູລິ
ມະສິດ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງນໍ້າທາ ແລະ ບໍ່ແກ້ວ. 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບັນດາແຂວງອື່ນໆ ກໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບການສະ 
ໜັບສະໜູນ ເພື່ອຕອບໂຕ້ກິດຈະກຳອາສະຍາກຳສັດປ່າ ກໍລະນີຮີ້ບ
ດ່ວນ ຫຼືຫາກມີການກະທໍາຜິດທາງອາຍາທີ່ຮ້າຍແຮງເກີດຂຶ້ນ.

ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງ ອົງການກອງທຶນອະນຸຮັກທໍາມະ
ຊາດໂລກ (WWF) ແລະ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ລົງນາມຄັ້ງວັນ
ທີ 15 ມີນາ 2019  ແລະ ຈະສິ້ນສຸດໃນວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2020.
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ຫຼວງນໍ້າທາ

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ:

ອຸດົມໄຊນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ພື້ນ
ທີໂ່ຄງການ

ບໍ່ແກ້ວ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ 


