
 
 
 
 

 

ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດເຊຊັບ ເປ ັນແຫລ່ງທຳມະຊາດທີ ່ສຳ 
ຄ ັນ ໃນການອະນຸລ ັກພືດ ແລະ ສ ັດປ ່າສະເພາະຖິ ່ນ ໃນສາຍ 
ພູຫລວງ 
 
ການສຳຫລວດຊ ີວະນາໆພັນ ຢ ູ ່ປ ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດເຊຊ ັບທ ີ ່ຕ ັ ້ງຢ ູ ່ພາກໄຕ ້ຂອງ ສປປລາວ ເປ ັນ 
ການສຳຫລວດຊ ີວະນາໆພັນໃນປ ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຕາມຫລ ັກວ ິຊາການຂອງການສຳຫລວດ 
ເຊ ິ ່ງເຄ ີຍໄດ ້ມ ີການສຳຫລວດມາແລ ້ວໃນຊ ຸມປ ີ1990.  ການສຳຫລວດຄ ັ ້ງນ ີ ້ ໄດ ້ເຜ ີຍໃຫ ້ເຫ ັນເຖ ິງຄວາມ 
ຫລາກຫລາຍຂອງຊະນ ິດພ ັນພ ືດ ແລະ ສ ັດ ປ ່າ ລວມທ ັງສະພາບທີ ່ປ ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ເຊຊ ັບຈະ 
ເປ ັນແຫລ ່ງຊ ັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດທີ ່ສຳຄ ັນໃນ ການອະນ ຸລ ັກຊະນ ິດພ ັນພ ືດ ແລະ ສ ັດປ ່າ ສະ 
ເພາະຖ ິ ່ນໃນພ ື ້ນທ ີ ່ສາຍພ ູຫລວງ .    
 
ຊະນ ິດພ ືດທ ີ ່ ໂດດເດ ັ ່ນໄດ ້ແກ ່ໄມ ້ແປກ Pinus dalatensis (ເຊ ິ ່ງອ ົງການສາກ ົນເພ ື ່ອການອະນ ຸລ ັກຊ ັບ 
ພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຫລ ື  IUCN ໄດ ້ຈ ັດໃຫ ້ຢ ູ ່ ໃນຫມວດທີ ່ມ ີຂ ໍ ້ມ ູນຈຳກ ັດ) ທີ ່ປ ົກຄ ຸມພ ື ້ນທ ີ ່ດ ົງດ ິບເຂດ 
ພ ູສ ູງຈາກລະດ ັບນຳ ້ທະເລ 1000  ແມ ັດ ,  ທາງເບ ື ້ອງຕາເວ ັນຕ ົກຂອງປ ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດເຊຊ ັບ . 
ໄມ ້ແປກຊະນ ິດນ ີ ້ ເປ ັນໄມ ້ແປກທ ີ ່ຢ ູ ່ສະເພາະບາງພ ື ້ນທ ີ ່ຂອງສາຍພ ູຫລວງເທ ົ ່ານ ັ ້ນ ,  ຜ ່ານ 
ມາເຊ ື ່ອກ ັນວ ່າສາມາດພ ົບເຫ ັນໄດ ້ຢ ູ ່ແຕ ່ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ ້ຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ 
ອ ີກແຫ ່ງຫນ ຶ ່ງແມ ່ນ ສປປ ລາວ (ພູອາກ ໃນປ ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ-ນຳ ້ເທ ີນ)     
 
ການສຳຫລວດຍັງໄດຢືນຢັນວ່າພົບເຫັນນົກສອງຊະນິດສະເພາະຖິ່ນທີ ່ໃກ້ສູນພັນໃນລະດັບໂລກ Garrulax 
konkakinhensis  ແລະ Actinodura sodangorum ແລະ ຜ່ານມາເຊື່ອວ່າຖືກພົບເຫັນໄດ້ຢູແ່ຕ່ເຂດພາກກາງ ຂອງ 
ສສ ຫວຽດນາມເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງຄາດຄະເນວ່າ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດເຊຊັບອາດເປັນສະຖານທີ່ທີ່ມີປະຊາກອນຂອງ 
ນົກທັງສອງຊະນິດນີຫ້ລາຍກວ່າສະຖານທີ່ອື່ນໆໃນໂລກ.  ນອກຈາກນີ້ການສຳຫລວດຍັງໄດ້້ຢັ້ງຢືນການພົບເຫັນ ຊະ 
ນິດທີ່ໃກ້ສູນພັນເຊັ່ນ: ເຕົ່າເດືອຍ (Manouria impressa) ແລະ ປ່າດົງດິບຊື້ນເຂດພູສູງໃນພາກພື້ນອາຊີອາຄະເນ 
ເຊິ່ງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດເຊຊັບອາດເປັນພື້ນທີ່ສຳຄັນລະດັບໂລກໃນການອະນຸລັກຊະນິດພັນດັ່ງກ່າວ. 
 
ໃນການສຳຫລວດຄັ້ງນີ ້ນັກຄົ້ນຄວ້າ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ໂຄເປັນເຮເກັນໄດ້ສາທິດວິທີການເກັບໂຕທາກໄປເປັນຕົວ 
ຢ່າງ ໃນການກວດສອບຫາພັນທຸກຳຂອງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດປ່າດົງດິບຊື້ນ ຈາກເລືອດທີໂ່ຄທາກດູດ 
ກິນ. ໃນເດືອນພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາ ໂຄງການ CarBi ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມເປັນເວລາ 4 ມື ້ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ປ່າສະຫງວນ 
40 ທ່ານ  ທີ່ ແຂວງ ເຫວ ແລະ ກວາງນາມຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບວິທີການເກັບໂຕທາກມາເປັນຕົວຢ່າງ ເວລາ 
ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າອອກລາດຕະເວນໃນປ່າສະຫງວນ.  
 
ໂຄງການ CarBi ໄດ້ດຳເນີນການເກັບຕົວຢ່າງໂຕທາກທົ່ວເຂດອະນຸລັກໃນພື້ນທີ່ໂຄງການທີ່ເປັນປ່າທີ່ເຫມາະສົມ 
ສຳລັບ ເປັນຖິ່ນອາໄສຂອງສັດປ່າ ໃນເຂດອະນຸລັກເສົາຫລາ ຢູ່ແຂວງ ເຫວ ແລະ ກວາງນາມ ໃນ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ 
ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ເຊຊັບ ໃນ ສປປ ລາວ. ໃນເດືອນພຶດສາພາທີ່ຜ່ານມາ ຊ່ຽວຊານອະນຸລັກເສົາຫລາ ຂອງ IUNC  
ສອງທ່ານ ໄດ້ລົງພື້ນທີ ່ພາກຕາເວັນອອກຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ເຊຊັບ ແລະ ໄດເ້ກັບເອົາໂຕທາກ 600 ໂຕໄປ 
ເປັນຕົວຢ່າງ. ຊ່ຽວຊານເຊື່ອວ່າພື້ນທີ່ປ່າທີ່ຍັງບໍ່ມີການລົບກວນຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງເມືອງກະລຶມນີ ້ຍັງຄົງເປັນ 
ພື້ນທີ່ເຫມາະສົມສຳລັບເສົາຫລາ ແລະ ຫວັງວ່າຈະກວດພົບພັນທຸກຳເສົາຫລາຈາກເລືອດທີ່ໄດ້ຈາກໂຕທາກ.  
 
ໃນເດືອນ ສິງຫາ, ບັນດາຕົວຢ່າງທີ່ຖືກຮວບຮວມໄວ້ຈະຖືກສົ່ງໄປມະຫາວິທະຍາໄລ ໂຄເປັນເຮເກັນ ປະເທດເດນມາກ 
ເພື່ອວິໄຈຫາພັນທຸກຳຂອງສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ ເຊິ່ງມັນສາມາດບອກເຖິງຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງຈຳນວນປະຊາກອນ 
ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີເອກະລັກສະເພາະແຫ່ງຫນຶ່ງຂອງໂລກ. ການສຶກສາຄັ້ງນີອ້າດ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄົ້ນພົບເສົາ 

ບ ົດຂ ່າວ  ຈ ັດພິມໄດ ້ທ ັນທີ 



ຫລາ ແລະ ສັດທີ ່ໃກ້ສູນພັນຊະນິດອື່ນໆອີກ ເຊິ່ງມັນຈະຊ່ວຍການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ແລະ ວຽກງານ 
ການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍ ທີ່ທາງໂຄງການ CarBi ແລະ ລັດຖະບານທັງສອງປະເທດ ຮ່ວມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ ້
ບັນລຸຜົນ.  
 
ທ່ານຟານີ່ ເບັກເກ່ ີອຳນວຍການໂຄງການ CarBi ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດວ່າ ການເກັບຕົວຢ່າງທາກໃນປ່າສະຫງວນ ເປັນ 
ຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ຈະເຂົ້າໃຈ ສະຖານະພາບຂອງເສົາຫລາ ແລະ ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມທີ່ໃກ້ສູນພັນຊະນິດອື່ນໆ 
ເຊິ່ງອາດນຳໄປສູ່ການພັດທະນາຍດຸທະສາດກ່ຽວກັບວຽກງານອະນຸລັກ ຍ້ອນວິທີດ່ັງກ່າວ່ສາມາດພິສູດໄດວ້່າ ມີສັດ 
ຊະນິດດັ່ງກ່າວນັ້ນມີຢູ.່ ແຕ່ໃນອະດີດບໍ່ສາມາດພິສູດໄດ.້  
 
ທ່ານ ເບັກເກີ ່ຍັງກ່າວຕື່ມອີກວ່າ ວິທີດັ່ງກ່າວເປັນທາງເລືອກທີ່ສາມາດຫມັ້ນໃຈວ່າເປັນວິມີການທີ່ປະຢັດ ແລະ ສາ 
ມາດຢັ້ງຢືນທາງວິທະຍາສາດໄດ ້ເຊິ່ງຈະນຳໄປສູ່ການຄົ້ນພົບສັດຫາຍາກໃນສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ທຸລະກັນດານແບບນີ.້  
ນອກຈາກນີ້ທ່ານ ດຣ. ໂທມັສ ເກຣ ນັກອະນຸລັກຂອງ WWF ພາກພື້ນແມ່ນຳ້ຂອງ ຍັງສະແດງຄວາມຄິດເຫັນວ່າ 
ນີ້ເປັນຄວາມຄືບຫນ້າຂອງການ ຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງ ນັກວິທິຍາສາດ ແລະ ໂຄງການ CarBi ໂດຍໄດ້ຮັບການສະ 
ຫນັບສະຫນູນຈາກ ລັດຖະບານທັງສອງປະເທດ ທີ່ອາດຈະຢັ້ງຢືນວ່າເສົາຫລາຍັງມີຢູ່ໃນບໍລິເວນພື້ນທີໂ່ຄງການ. 
 
 
 
ຂໍ ້ມ ູນເພີ ່ມເຕ ີມ 
 
ສຳລ ັບໂຄງການ  CarBi: 
http://wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/greatermekong/our_solutions/projects/carbi/ 
 
ບ ົດລາຍງານ 6  ເດ ືອນຂອງ ໂຄງການ CarBi: 
http://wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/greatermekong/our_solutions/projects/carbi/pho
tos__videos_and_publication/ 
 
ສຳລ ັບ  WWF 
WWF has a long history of engagement in the region, the organization helped 
establish conservation programmes in Thailand in the early 1980's and has been active in 
Cambodia, Laos and Vietnam since 1990. 
 
WWF-GM: www.panda.org/greatermekong  
WWF-Laos: www.panda.org/laos  
WWF-Vietnam: www.panda.org/vietnam  
 
ສອບຖາມຂ ໍ ້ມ ູນເພ ີ ່ມຕ ື ່ມ: 
 

Region 
Fannie Bekker 
Transboundary Director, 
CarBi Project 
WWF-Greater Mekong 
 
PO.Box 7871 
Vientiane, Lao PDR 
T. +856 21 216080 
Email: 
fanie.bekker@wwf.panda.org 
 

In Laos 
Noy Promsouvanh 
Communications Manager 
WWF-Laos 
 
PO.Box 7871 
Vientiane, Lao PDR 
T. +856 21 216080 
Email: 
noy.promsouvanh@wwf.panda.org  
 

In Vietnam 
Quynh Nguyen Thuy 
Corporate Relation and 
Communication Manager 
WWF-Vietnam 
 
Hanoi, Vietnam 
T. +84 4 719 3049 
Email: 
quynh.nguyenthuy@wwf.panda.org  
 

 


