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ໃນປີ 1975 ການພັດທະນານັບ ອອກ , ການຖາງ ເຮັດ ແລະ ບຸກເບີກເນື້ອທີ່ນາມີ
ການຂະຫຍາຍອອກຕະຫຼອດຮອດ ອາໄສຂອງສັດ ຄອງບຶງອັນເປັ ກິນ
ຂອງ ຖືກບກຸລຸກ ຖາງ ນຄົນເຮົາເປັ ນວນຫຼວງຫຼາຍປະກອບກັບອຸປະກອນໃນການ  ັດ
ນັບມື້ທັນສະໄໝຈຶ່ງມີການ ແບບ ມີຂອບເຂດເຮັດ ສັດ - ສັດ ນັບ ດ ຖອຍ
ລົງ . ສັດ ບາງ ສູນພັນ ທ່ີເຫືຼ ໃນປະຈຸບັ ມີຫລາຍຊະ
ນິດທ່ີ ຈະສນູພັນເຊັ່ນ: ຄວາຍ , ກະທິງ, ແຮດ, , ກວາງ, ງ, ມັ່ງ, ເຍືອງ ເປັນຕົ້ນ, ສະນັ້ນຈຶ່ງມີ
ຄວາມ ເປັນ ຍິ່ງທີ່ປະຊາຊົນພວກເຮົາຈະ ກັນຮັກສາຊັບພະຍາກອນສັດ ຄົງ ຕະຫຼອດ
ໄປເປັນມູນ ລະດົກຕົກທອດ ໄປ.ສັດ ບາງຊະນິດມີຄຸນ ທາງ ເສດຖະກິດ,
ນອກນັ້ນສັດ ບາງຊະນິດຍັງມີຄຸນ ທາງ ການ ເຊັ່ນ : ນົກບາງຊະນິດ ກິນບົ້ງແມງ

ບົດທີ 1
ຄວາມໝາຍ ແລະ -
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ແລະ ສັດຕູພືດອື່ນໆ, ຫາກ ສັດ ຖືກ ລາຍໄປ ເທ່ົາກັບການ ລາຍຄວາມສົມດູນຂອງ ມະຊາດ
ເສຍໄປ. ດັ່ງນັ້ນ,ຈຶ່ງ ຂອງທົ່ວປວງຊົນຕະຫຼອດຮອດພະນັກງານທຸກ ທີ່ຈະ

ກັນອານຸລັກ .
ການຈັດສັນສັດ ເຖິງ ເອົາຫຼ ັກວິຊາການ ທີ່ ກັບເລື ່ອງສັດ ມາ
ການຈັດສັນກັບສັດ ໃນເຂດໃດໜ່ຶງເພື່ອ ສັດ ນັ້ນສະໜອງຜົນປະໂຫຍດ

ມະນຸດທາງ ເສດຖະກິດ, ວິຊາການ ແລະ ການພັກ ໃຈ ຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ເປັນໄປ
ເໝີຕະຫຼອດໄປໂດຍ ມີມື້ສິ້ນສຸດ.

1.2 ຂອງສັດ
ແລະ ສັດ ເປັນຊັບພະຍາກອນ ມະຊາດທີ່ມະນຸດ ມາ ປະໂຫຍດຕັ້ງ ະນຸດ

ເລີ່ມປາກົດຂຶ້ນມາ ໂລກ ດັ່ງທີ່ເຫັ ອາຊີບດັ້ງເດີມຂອງມະນຸດໃນສະໄໝດຶກ ບັນຄືການເກັບ
ເຄື່ອງ ຂອງດົງ, ແລະຈັບປາເປັນຕົ້ ເຖິງ ມະນຸດຈະມີອາຊີບ ປະກົດຂຶ້ນມາ ຄວາມ

ແລະສັດ ດ ຖອຍລົງ ໃດປະໂຫຍດທີ່ ແລະສັດ ທີ່
ຈະ ມາ ມີຄ:ື

1.2.1ປະໂຫຍດທາງ ເສດຖະກິດ
ຊີວິດຂອງຄົ ໃນປະຈຸບັນຍັງນິຍົມ ຊີ້ນສັດ ເປັນອາຫານ

ຫຼວງຫຼາຍ. ນອກນີ້ ນ ຍັງຖືກ ມາ ແລະ ຂາຍເປນັລາຄາເຊັ່ນ: ຂົນ, ເຂົາ, ໜັງ, ກະດູກ, ງາ ແລະ
ອື່ນໆ. ນອກນັ້ນ, ສັດ ບາງຊະນິດຍັງມີຮູບ ສວຍ ຈະຖືກຊື້ໄປ ຕາມສວນສັດ
ໃນຄອບຄົວ. ສັດ ຫຼາຍຊະນິດເປນັສິນ ທ່ີມີລາແພງ ສົ່ງອອກ ປະ ປະໂຫຍດ ານນີ້
ຫາກຂາດການ ຄອງທີ່ ເຮັດ ສັດ ນັບມື້ ຖອຍລົງ ແລະ ສູນພັນ ໄປ
ເທ່ົານັ້ນ ເທ່ົາ ເອົາສັດ ອອກຂາຍ ປະເທດແບບຖືກ ມກົດໝາຍ ນຍັງ ທັນ
ມີເທ່ືອນອກເໜືອການ ເຖ່ືອນເທ່ົານັ້ນ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຄວນເອົາໃຈ ເປັ ດ.ີ

1.2.2 ປະໂຫຍດທາງ ວິຊາການ
ການຄົ້ ທົດລອງທາງ ວິທະຍາສາດທີ່ເປັນປະໂຫຍດທາງສັງຄົມໃນປະຈຸບັນມີ

ຫຼາຍຂະແໜງການທີ່ ອາໄສສັດ ເປັນຕົວທົດລອງເຊັ່ນ: ການທົດລອງທາງ ການແພດ, ການຄົ້ນ
ທົດລອງທາງສັດວທິະຍາ ແລະ ອື່ນໆຫຼາຍປະການ. ນັ້ນນອກ, ໃນບັນດາປະເທດທີ່ຈະເລີນ ເຂົາເຈົ້າ

ສັ່ງຊື້ສັດ ເປັ ຫຼວງຫຼາຍໄປ ໃນສວນສັດເພື່ອ ປະຊາຊົນ,ນັກສຶກສາ, ນັກວິທະຍາສາດ
ເບິ່ງ ຊົມ ແລະ ສຶກສາເຖິງຊີວິດຂອງສັດ . ສ ່ວນສັດ ນຮັກສາແນວພັນສັດທີ່ຊອກຫາ

ຍາກຫືຼ ຈະສູ ຖືກ ເພື່ອ ຄົນ ນຫັຼງ ເບິ່ງ ຊົມໃນອານາຄົດ.
1.2.3 ປະໂຫຍດທາງ ພັກ ໃຈ

ສັດ ມະຊາດມີຊີວິດຊີວາ, ການທີ່ ພົບເຫັນ, ຍິນສຽງສັດ , ເຮັດ
ຄົນເຮົາເກີດມີຄວາມສຸກທາງ ນຈິດໃຈ,ເປັນ ນຄາຍຄວາມຕຶງຄຽດ. ຄົ ໃນຕົວເມືອງທີ່

ແອອັດມີສຽງເນອືງນັນເຮັດວຽກໜັກທາງ ຈະ ຄວາມ ມັກຈະພາກັນຊອກຫາ
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ໂອກາດໄປ ຖິ່ ທີ່ມີຄວາມສວຍງາມເຊັ່ນ: ໄປ , ໄປ ຄວາມ
ເພີດເພີນນັບ ສັດ ມີຄວາມ ຄັ ໃນ ນີ.້

1.2.4 ການ ເປັນອາຫານ
ມະນຸດເຮົາ ຊີ້ນສັດເພື່ອເປັນອາຫານ ມາເປັນເວລາດົນນານ ເຮັດ ສັດ ບາງ

ຊະນິດ ພັດທະນາກາຍເປັນສັດ ໄປເຊັ່ນ: , ແກະ ເປັນຕົ້ນ.ສັດ ຫຼາຍຊະນິດທີ່ມະນຸດນິຍົມໃ ເປັນ
ອາຫານ ເຊັ່ນ: , ກວາງ, ຟານ, ກະທິງ ແລະອື່ນໆ. ອະໄວຍະວະສັດ າງຈະ ມາດັດແປງເປັນ
ອາຫານ ແລະ ຢາປົວພະຍາດ ເປັ ດີເຊັ່ນ: ກະເພາະ , ເລືອດລີງ, ເຂົາກວາງ , ບີໝີ, ບີ ເຫົ່າ
ແລະ ເປັນຕົ້ນ.

1.2.5 ເປັນເຄ່ືອງປະດັບຕົກ ນເຮືອນ
ອະໄວຍະວະສັດ ເປັນຕົ້ : ງາ, ເຂົາ, ໜັງ ແລະຂົນຈ ມາ ເປັນເຄື່ອງປະດັບ

ແລະ ຕົບ ເຮືອນທ່ີມີ ເຊັ່ນ: ເຂົາກວາງແລະ ງາ ມາ ຕົບ ໃນເຮືອນ, ,
ແລະງາ ມາ ເຮັດເປັນເຄື່ອງປະດັບ, ມາເຮັດເປັນສາຍແອວແລະກະເປົາ,

ມາແກະສະລັກເປັນເຄື່ອງ ເຊັ່ນ: ມີດເປັນຕົ້ນ.
1.2.6 ສັດຕູພືດ

ສັດ ຊະນິດເປັນຕົວ ຊາວ ນາໃນການ ແມງ , ບົ້ງ ແລະໜູນາ
ເປັ ດີ ອາດປະເມີ ເປນັເງິ ດ ຄວາມເສຍຫາຍຂອງພືດຜົນທີ່ປູກ ເບົາ
ບາງລົງເຊັ່ນ:ນົກຮູກ, ນົກເຄົ້າແມວ, ຫຼາຍຊະນິດ , ນົກ ແມງ ແລະບົ້ງທີ່
ເປນັສັດຕູຂອງພືດ. ຫາກ ມີສັດ ດັ່ງ ເຫຼືອ ນຜະລິດຂອງຊາວ ນາຈະ ດນ ້ອຍລົງ
ເຊັນ່ກັນ.

1.2.7 ລາຍສັດຕູ
ຕົ ້ ທີ ່ຂ ຶ ້ນກະແຈກກະຈາຍໃ ມີສັດຕູ ມະຊາດເປັ ຫຼາຍລົບ

ກວນ ສະເໝີສັດຕູຂອງຕົ້ ດັ່ງ ນີ້ຍາກທີ່ມະນຸດເຮົາຈະປາບປາມ ໄປ ໄ
ປະມານໃນການ ເນີນວຽກງານ.ມີສັດ ຫຼາຍຊະນິດໂດຍສະເພາະຢ ່າງຍິ່ງນົກຊະນິດ ຈະ ໃນ
ການ ບົ້ງແມງ ດີ. ນອກນີ້, ຍັງ ຄວາມຮຸນແຮງຂອງການລະບາດຂອງບົ້ງແມງ

ດອີີກ
1.2.8 ກະຈາຍພັນພືດ

ສັດ ຫຼາຍຊະນິດເຊັ່ນ: ເຈຍ, ລີງ, , ທະນີ, ກວາງແລະກະທິງ ເປັນຕົ້ນຈະກິນໝາກ
ເປັນອາຫານ ຄາຍຫຼື ທີ່ເປັນເມັດອອກມາ, ເມັດຂອງໝາກ ທີ່ ເສຍຫາຍຈາກລະບົບການ

ຂອງສັດ ເມື່ອຕົກລົງໄປໃນ ເວນອື່ນໆທີ່ມີສະພາບແວດ ຈະເລີນງອກງາມ ໄປ
ເຊິ່ງວທີິນີ້ຖື ເປນັການກະຈາຍພນັຂອງພັນຕາ ມະຊາດທ່ີ
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1.2.9 ເພ່ີມຄວາມອຸດົມ ດິນ
ສັດ ເປນັແຫ ຼງອນິຊວີັດຖຸຕາມ ມະຊາດທີ່ເພີ່ມຄວາມອຸດົມສົມບູນໃຫ ້ ດິນຕາມ

ເຂດ ຫືຼທ່ົງ ເຊິ່ງຈະອອກມາໃນຮູບຂອງມູນສັດແລະຊາກສັດທີ່ຕາຍໄປ : ຂີ້ເຈຍທີ່
ອອກມາຈະເປັ ຕົ້ ເປັ ດ.ີ

1.3 ເປ້ົາໝາຍໃນການຈັດການ
ເພື່ອເປັນການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທາງຊີວະນາໆພນັ,

24 ເຊີງ່ກວມເອົາ ພື້ນທ່ີປະມານ 3,768,550
ປີ 2011 ຂອງພມູມີປະເທດ, ບັນ

ວຽກງານເສດຖະກິດຂອງຊາດ, ຮັກສາລະບົບ
ນິເວດວີທະຍາ, ເປັນຖ່ີນອາໄ

.



5

ຈຸດປະສົົງ

1.
2. ໃນບັນຊີ I, II, III

ເນື້ອໃນ

2.1 ນິ -
ທີ່ເກີດ ແລ

: , ປາບຶກ, ປາເລີມ ແລະ ອື່ນໆ

ມະຊາດ : , ເສືອ, ໝີ, ກວາງ, ຟານ, ລີງ, , ນົກ ແລະ ອື່ນໆ
ນ: , ເຕົ່າ ແລະ ອື່ນໆ

2.2
ມີຄວາມໝາຍ ດັ່ງນີ້:

1). ສັດ ານົມ າ ມ, ອອກລູກເປັນໂຕເຊັນ: ປາ
, , ເສືອ, ລີງ, ເຈຍ, ຂະຍຸ ແລະ ສັດອື່ນໆ

2). ສັດປີ ້ກ ໝາຍເຖິງ ສັດທີ່ມີປີ ້ກ, ນ: ນົກຍຸງ, , ກາ, ນົກກົດ,
,

3). ສັດເລືອຄານໝາຍເຖິງ ສັດທີ່ມີກະດູກສັນຫຼັງ, ມີເກັດ, ເຊີ່ງເຄື່ອນໄຫວ
ຄານ ເຊັ່ນ: , , ເຕົ່າ, ແລນ, ເຫ້ັຍ ແລະ ສັດອື່ນໆ

4). າ າ , ນ: ,
ເຕົ່າ, ກົບ ແລະ ສັດອື່ນໆ

5). , , ມີປີກເຊັນ: ແມງຄາມ, ເຜິ້ງ, ແມງແຄງ, ແມງດາ

6). ຊະນິດພັນ ໝາຍເຖິງ ປະເພດສັດ ທີ່ມີ ເຊີ່ງສາມາດປະ
ສົມພັນ ແລະ ຂະຫຍາຍພັ

ບົດທີ 2
ແລະ າ
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7). ການຂະຫຍາຍພັນໝາຍເຖິງ ການເພີ່ າ ມະຊາດ
ແລະ ການປະສົມພັນທຽມ ຫືຼ

8). າ 1 ໝາຍເຖິງ ລູກ າແລະ
ເຊີ່

9). ສາຍພັ າ ແລະ ສັ 2 າ
ນ 1

10). 3 ຂອງສາຍພັນ
2
11).ສີ້ ສັດ ເຊັ່ນ:

ຫົວ, ຂາ, ຕີນ, ໜັງ, ຊີ້ນ, ເລືອດ, ເຂົາ, , ງາ, , ກະດູກ, ບີ, ນ, ໄຂ, ເກັດ, ອອງ, ຂົນ, ເລັບ,
ຫາງ ແລະ ອະໄວຍະວະອື່ນໆ

12). າ າເອົາສີ້ າ ແລະ
ເຄິ່ ເຊັ່ນ: ຢາປົວພະຍາດ, ເຄື່ອງປະດັບ ແລະ ເຄື່ອງ

13). ,
ມະຊາດ ເຊັ່ນ: , , , , , , ບຶງ, ໜອງ ຫືຼ

14).ການອານຸລັກ ໝ າ າ ແລະ ສັ
ຕາມລະບຽບຫັຼກການ ເພື່ອໃ

15).ການປົກປັກຮັກສາ ໝາຍເຖິງ າ

16).ເຂດອາ າ , ທີ່ດິ
ເຊີ່

17). ຟາມ ນ ຫຼື ນ ເພື່ອ າເອົາ
າ

18).ສົນທິສັນຍາ ໝາຍເຖິງ ສົນທິສັນຍ
ດ ເຊິງ່ ສປປລາວ ເປັນພາຄີໃນວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2004

19).ການຂຶ້ນທະບຽນ ໝາຍເຖິງ ການເກັ
: ຊື່, ອາຍຸ, ເພດ, ສີ, , , , ປະເພດ,

ສາຍພັນ, , ຈຸດພິເສດອື່ນ ແລະ ການຂຶ້ນທະບຽນ ສິດຂອງເຈົ້າ

20).
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21). າ ແລ າ ແລະ
ທຸກຊະນິດອອກຈາກ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຕາມລະບຽບການ

22).ການ າ ແລ າ ແລະ ສັດ
ລາວ ຕາມລະບຽບການ

23). າ
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໄປປະເທດອື່ນຕາມລະບຽບການ

24).
ນົດໄ ນຊີ I ເຊິງ່ເປັນສັດ ນ

25). າ າ າ
ຊີ II ເຊິ່ ,
ການສູນພັນໃນອະນາຄົດ

26). າ ແລະ ສັ າ າ
III ເຊິ່

27). າ ການຫາ, ຈັບ, ຍິງ, , , ດັກ, ຫືຼວິທີການອື່ນ
28). ນສັດ ໝາຍເຖິງ ການ າ , ຂາດຄວາມຮັບຜິດ

ກ , ,
29). າ ກວ າ
30). າ

ເຄີ ເປັນເວລາດົນນານ

2.3 ປະເພດຂອງສັດ
ສັດ ແລະ ສາທາລະນະ

, ສັດປີກ, ສັດເລືອຄານ, ສັດເຄິງ່ບົກ - ເຄິງ່ ແລະ ແມງ ທຸກຊະນິດ
ສັດ ອອກເປັນ 3 ປະເພດດັ່ງນີ:້
1). ສັດ ແລະ ປະເພດ
2). ສັດ ແລະ ສັດ ປະເພດ ຄອງ
3). ສັດ ແລະ ປະເພດທ່ົວໄປ
- ສັດ ແລະ ປະເພດ ໃນບັນຊີ I ສັດປະເພດຫາຍາກ, ຈະ

ສູນພັນ, ມີ ສູງ ແລະມີຄວາມ ເປັນພິ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສິ່ງແວດ
ການ ທາງ .

- ສດັ ຄອງທີ່ ໃນບັນຊີ II ສັດ ທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ
ທາງ ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ສິ່ງແວດ , ຊີວິດການເປັນ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ແລະການ
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- ສັດ ປະເພດທົ່ວໄປທີ່ ໃນບັນຊີ III ສັດ
ສາມາດຂະຫຍາຍພັນ ມະ ຂວາງຊຶ່ງມີຄວາມ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ, ສິ່ງແວດ ແລະການ .

2.4 ບັນຊີ ແລະ -ສັດ ສປປ ລາວ
ອດໄປນັ້ນ

ລັດ ດັ່ງນີ:້
ຕາຕະລາງທີ 1: I

ລ/
ດ

ຊ່ືພາສາລາວ ຊ່ືພາສາອັງກິດ ຊ່ືວິທະຍາສາດ ຮູບພາບສັດ

I(44 ຊະນິດ)

1. ແຮດນ ໍດຽວ Lesser Onehorned
Rhinoceros

Rhinoceros
sondaicus

2. ແຮດສອງ Asian Twohorned
Rhinocero

Dicerorhinus
sumatrensis

3. ບາ Kouprey Bos sauveli

4. Asian Elephant Elephas maximus

5. ຄວາຍ Wild Water
Buffalo

Bubalus arnee
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6. Banteng Bos javanicus

7, ເມີຍ - ກະທິງ Gaur Bos gaurus

8. ເໝືອຍ Sun Bear Ursus
malayanus

9. ໝີຄວາຍ Asiatic Black
Bear

Ursus thibetanus

10. ເສືອ Tiger Panthera tigris

11. ເສືອດາວ Leopard Panthera pardus

12. ເສືອຕະກູດ
(ເສືອລາຍເມກ)

Clouded Leopard Pardofelis nebulosa

13. ເສືອໄຟ Asian Golden Cat Catopuma
temmincki
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14. ເສືອແມວລາຍ Marbled Cat Pardofelis
marmorata

15. ເສືອແມວກິນປາ Fishing Cat Prionailurus
viverrinus

16. ແມວໂພງ Fishing Cat Prionailurus
viverrinus

17. ໂອງ-ມັ່ງ Eld’ s Deer Cervus eldii

18. ຊາຍ (ກວາງ
ຊາຍ)

Hog Deer Axis porcinus

19. ເຍືອງຜາ Long-tailed Goral Naemorhedus
caudatus

20. ເຍືອງ Southern Serow Naemorhedus
sumatraensis

21. ໝ ູງວງ Asian Tapir Tapirus indicus
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22. ຂາແດງ Douc Langur Pygathrix nemaeus

23. ທະນີທຸກຊະນິດ All gibbon
species

Hylobates spp.
Nomascus spp.

24. Francois’ s
Langur

Semnopithecus
francoisi

25. (ຕະຫລຸງ) Silvered Langur Semnopithecus
cristatus

26. ກວາງດາວ Spotted Deer Cervus nippon

27. ກວາງ Sambar Cervus unicolor

28. ເສົາລາ Saola seudoryx
nghetinhensis

29. ຟານເຂົາໃຫຍ Large-antlered
Muntjac

Muntiacus
vuquangensis



12

30. ຟານດົງ Roosevelts'
Muntjac

Muntiacus
rooseveltorum

31. ລົ້ວ Indian Giant
Flying Squirrel

Petaurista
philippensis

32. ນາກ
ຊະນິດ

All otters Lutra sp.

33. ຂະຍຸ Kha-nyou Laonastes
aenigmamus

34. Sunda Pangolin Manis javanicus

35. ລິ່ນຄວາຍ Chinese Pangolin Manis Pintadactyla

36. ລີງລົມທຸກ
ຊະນິດ

All loris species Nycticebus sp.

37. ໝາຈອກ Golden Jackal Canis aureus
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38. ໝາໄນ Dhole Cuon alpinus

39. Large Spotted
Civet

Viverra megaspila

40.
ອນ

Owston's Civet Hemigalus owstoni

41. Spotted Linsang Prionodon
pardicolor

42. ຈອນຟອນຫລັງ
ຂາວ

Striped-back
Weasel

Mustela strigidorsa

43.
ລາຍເສືອ

AnnamiteStriped
Rabbit

Nesolagus timminsi

44. ປາ rrawaddy
Dolphin

Orcaella brevirostris

Iມີ ( 08 ຊະນິດ )

1. Siamese Crocodile Crocodylus siamensis
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2. Chinese
Threestriped
BoxTurtle

Cuora trifasciata

3. ເຕ່ົາກຸຍຫົວໃຫ

(ປູລູ)

Big-headed
Turtle

Platysternon
megacephalum

4. Indochinese Box
Turtle

Cuora galbinifrons

5. ເຕົ່າເຜ້ິງ(ເດື່ອ) Impressed
Tortoise

Manouria impressa

6. King Cobra Ophiophagus
hannahOphiophagush
annah

7. ´ Rock Python Python
molurusPython
molurus

8. Reticulated
Python

Python reticulatus

I (ມີ 36 ຊະນິດ)
1. ນົກຍຸງ Green Peafowl Pavo muticus

2. Great Hornbill Buceros bicornis
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3. ¤ Rufous-necked

Hornbill

Aceros nipalensis

4. Wreathed

Hornbill

Aceros undulatus

5. All species of

vulture

Gyps, Aegyplus,

Sarcogyps sp.

6.
(ນົກຍຸງທອງ)

Crested Argus Rheinardia ocella

7. ນົກເປັດກາ White-winged
Duck

Cairina scutulata

8. ນົກຂຽນ Sarus Crane Grus antigone

9. ນົກກາບບົວ Painted Stork Mycteria

leucocephala

10. Giant Ibis Pseudibis gigantea

11. -
( )

Silver Pheasant Lophura nycthemera
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12. Siamese
Fireback

Lophura diardi

13. ນົກກາງກອດ Grey Peacock-
Pheasant

Polyplectron
bicalcaratum

14. Woolly-necked
Stork

Ciconia episcopus

15. ນົກກະຊຸມທກຸຊະ
ນິດ

All adjutants Leptoptilos sp.

16. Black-headed
Ibis

Threskiornis
melanocephalus

17. ນົກເຄົ້າ(ນົກທິດ
)

Spot-bellied
Eagle Owl

Bubo nipalensis

18. ນົກເທບ Purple
Swamphen

Porphyrio porphyrio

19. ¤ Red-collared
Woodpecker

Picus rabieri

20. Imperial Eagle Aquila heliaca

16
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21. ນົກມມູທົ່ງ¤ Green Imperial
Pigeon

Ducula aenea

22. ນົກສີດາທຸກຊະນິ
ດ

All tern species Sterna sp.
and Chlidonias sp.

23. Black-necked
Stork

Ephippiorhychus
asiaticus

24. Masked Finfoot Heliopais personata

25. ນົກກະແຕ Great Thick-knee Esacus
recurv

26. ແຫຼວຫົວຂາວໂຕ
ແດງ

Brahminy Kite Haliastur indus

27. Little Commorant Phalacrocorax niger

28. Cotton Pygmy
Goose

Nettapus
coromandelianus

29.
¨

River Lapwing Vanellus duvaucelii
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30. ແຫຼວປາຫົວມົ່ນ
¨

Lesser Fish
Eagle

Ichthyophaga
humilis

31. ແຫຼວປາຫົວມ່ົນໃ Grey-headed
Fish Eagle

Ichthyophaga
ichthyaetus

32. Asian Golden
Weaver

Ploceus
hypoxanthus

33. Oriental Darter Amhinga
melanogaster

34. ນົກແຂກເຕົາ(ນົ

)

Red-breasted
Parakeet

Psittacula alexandri

35. ນົກກົດປືດ Greater Coucal Centropus
Sinensis

36. (ນົກຫອນ
ຂວານ)

Hoopoe Upupa epops

I (ມີ 07 ຊະນິດ)

1. ປາບຶກ Giant Catfish Pangasianodongiga
s

2. Electric Eel Anguilla marmorata
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ຕາຕະລາງທີ 2: - II
ລ/
ດ

ຊ່ືພາສາລາວ ຊ່ືພາສາອັງກິດ ຊ່ືວິທະຍາສາດ ຮູບພາບສັດ

II (ມີ 15 ຊະນິດພັນ).
1. ຟານເຫ່ົຼາ Red Muntjac Muntiacus muntjac

3. ປາຝາໄລ Mekong stingray Dasyatis laosensis

4. ປາກວາງ¤ Croaker Boesemani
microlepis

5. ປ́າເລີມ Pangasius
sanitwongsei

6. ປາເສືອ Tiger Perch Systomus
partipentazona

7. ປາແມວ Cat Face Fish Setipinna
melanochir

I (ມີ 01 ຊະນິດ)

1. ປາຕີນ Lao Salamander Paramesotriton
laoensis
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2. Lesser MouseDeer Tragulus javanicus

3. ໝູລື່ງ Hog Badger Arctonyx collaris

4. ໝາລື່ງ Large-toothed
Ferret Badger

Melogale personata

5. ເຈຍັທຸກຊະນິດ All bat species Chiroptera

6. ຫອນ Asiatic Brush
tailed Porcupine

Atherurus
macrourus

7. ເໝ້ັມ East Asian
Porcupine

Hystrix brachyura

8. ລີງທຸກຊະນິດ All macaques Macaca sp.

9. ກະຮອກທຸກຊະນິ
ດ

Black Giant
Squirrel

Ratufa bicolor

10.
ດາ

Siamese Hare Lepus peguensis

11. Large Bamboo
Rat

Rhizomys
sumatrensis
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12. ຈອນຟອນທຸກຊະ
ນິດ

All mongoose
species

Herpestes sp.

13. Masked Palm
Civet

Paguma larvata

14. ເຫັງນໝີ Binturong Arctictis binturong

15. ເຫັງນອົ້ມ Paradoxurus sp.

II(ມີ 13 ຊະນິດພັນ)
1. ແລນ Bengal Monitor Varanus bengalensis

2. Water Monitor Varanus salvator

3. Water Dragon Pysignathus
cocincinus

4. Malayan Box
Turtle

Cuora amboiensis

5. ເຕ່ົາຫວາຍ Giant Asian Pond Heosemys grandis
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Turtle

6. ເຕົ່າກົນ Yellow-headed
Temple Turtle

Hieremys annandalii

7. ເຕົ່າສາມສັນ Keeled Box
Turtle

Pyxidea mouhotii

8. Keeled Box
Turtle

Keeled Box
Turtle

9. ເຕົ່າຫົວສີ່ຕາ Four-eyed Turtle Sacalia
quadriocellata

10. ເຕົ່າເພັກ Elongated
Tortoise

Indotestudo
elongata

11. ເຕ່ົານາ Xenochrophis
flaviounctata

12. ປາຝາອອງທຸກ
ຊະນິດ

Fresh water
turtles

Amyda sp.

13. All cobra species Naja sp.

II (ມີ 21 ຊະນິດ)
1. ນົກແກງ Oriental Pied

Hornbill
Anthracoceros
albirostris
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2.
(ນົກກົກແກງ)

Brown Hornbill Anorrhinus tickelli

3. ນົກສາລິກາ Hill Myna Gracula religiosa

4. ນົກຫົວຂວານ All woodpecker
Species

Picidae

5.
ດ

All parakeets
Species

Psittacula sp.

6. ນົກເປັດລາຍ Garganey Anas querquedula

7. ນົກເຂົາທອງ Red collared
Dove

Streptopelia
tranquebarica

8. ນົກກະສາແດງ Purple Heron Ardea purpurea

9. ນົກເຄົ້າທຸກຊະນິດ All owls Tytonidae and
Strigidae

10. Red-wattled
Lapwing

Vanellus indicus

11. Common Myna Acridotheres tristis
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12. ນົກກະເວົາ Asian Koel Eudynamys
scolopacea

13. ນົກເຕັນຊິວ Common King
fisher

Alcedo atthis

14. Great Barbet Megalaima virens

15. ນົກຂັນ Spotted Dove Streptopelia
chinensis

16. ນົເຂົາຂຽ Pale-capped Pigeon Columba punicea

17. ນົກຕູມ Watercock Gallicrex cinerea

18. ນົກເປົ້າທຸກຊະນິດ All green pigeons Treron sp.

19. ແຫຼວມູມ´ Changeable Hawk
Eagle

Spizaetus cirrhatus

20. ນົກຍາງທຸກຊະນິດ All egrets Egretta sp.

21. ນົກແຕວແລວທຸກ
ຊະນິດ

All pitas Pitta sp.
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II (ມີ 09 ຊະນິດ)
1. ປາເຄິງ Mystus

microphthalmus

2. Pangasianodon
hypophthalmus

3. ປາເອິນຂາວ Probarbus
labeamajor

4. ປາຄູນ Wallago leeri

5. ປາແດງ Tor sp.

6. ປານາງແດງ¤ Hemisilurus
mekongensis

7. ປາພອນ Cirrhinus microlepis

8. ປາໝາກຫວາຍ Luciosoma bleekert

9. ປາແກງ¤ Cirrhinus molitore

II (ມີ 07 ຊະນິດ)
1. ເຜິ້ງ¤ທຸກຊະນິດ All Bees Species



26

2. ແມງກະເບືອທຸກຊ
ະນິດ

All Butterflies
Species

3. ແມງຄາມທຸກຊະນິ
ດ

Beetle Family

4. ແມງຂັບເຄື່ອງທຸກ
ຊະນິດ

Beetle Family

5.

6. Above

7. ບຶງ Black Widow Above

ຕາຕະລາງທີ 3: - III

ລ/ດ ຊ່ືພາສາລາວ ຊ່ືພາສາອັງກິດ ຊ່ືວິທະຍາສາດ ຮູບປະກອບ
ປະເພດທົ່ວໄປ ຫຼື ບັນຊີ III (ມີ 06 ຊະນິດ)

1. Boar Sus scrofa

2. Red
cheeked
squirrel

Dremomys
rufigenis
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3. ກະຮອກ ອງແດງ Pallars’s
Squirrel

Callosciurus
erythraeus

4. ກະເລນ Irrawaddy
Squirrel

Callosciurus
pygerythrus

5. Berdmore’s
squirrel

Menetes
berdmorel

6. Black flying
squirrel

Aeromys
tephromelas

ສັດເລອືຄານປະເພດທົ່ວໄປ ຫຼື ບັນຊີ III (ມີ 08 ຊະນິດ)
1. Zamenis sp

2. Radiated
Ratsnake

Elaphe rediata

3. All Green
snake
species

Trimeresurus
gramineus

4. All Cat
snake
species

Agkistrodon
rhodostoma

5. All Gekko
species

Gekkonidea sp
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6. Common
butterfly
lizard

Leiolepis sp

7. ກະປອມ Forest
Crested
lizard

Calotes emma

8. ຈີ່ໂກະ Scincidae sp

ສັດປີກປະເພດທົ່ວໄປ ຫຼື ບັນຊີ III (ມີ 05 ຊະນິດ)
1. White

Breasted
Waterhen

Amauromis
phoenicurus

2. Red
Junglefowl

Gallus gallus

3. ນົກແຊວ Drongo
Species

Dicurus sp

4. ນົກກະທາ Scaly-
breasted
partridge

Arborophila
chloropus

5. Barred
Buttonquall

Tumlx susciter

III (ມີ 17 ຊະນິດ)
1. Bagarius yarrelli
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2. ປານາເງີນ Micronema
bleeked

3. ປາກະໂທ Catlocarpio
siamensis

4. ປາຕອງກາຍ Chitala blanci

5. ປາຕອງນາ Notopterus
notopterus

6. ປາໂດ Channa striata

7. ປາຈາດ Poropuntius sp

8. ປາໂຈກ Cyclocheilichthys
enplos

9. ປາວຽນໄຟ Barbodes
schwanefeldi

10. Hypsibarbus
wetmorei
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11. ປາເກາະ Gyrinocheilus
pennocki

12. Hermibagrus
wycki

13. ປາປື່ງ Pangasius
iarnaudiel

14. Oxyeleotris mos
morata

15. All shrim
species

16. ກະປູແດງ Red Crab

17. ຫວຍທຸກຊະນິດ All snail
species

III (ມີ 03 ຊະນິດ)
1. ອືງ Toad Kaloula

mediolinessata

2. ກົບ-ຂຽດ Common
lowland frog

Rana rugulosa
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3. ຄັນຄາກ Commn
Asiatic Toad

Bufo
melanostictus

III (ມີ 05 ຊະນິດ)
1. ແມງດາ Meang Da

2. ແມງແຄງ

3. ແມງຈີ່ໜູນ

4. ແມງມັນ

5.
: ,

ຂີ້ກະເດືອນ ປີງ, ຖາກ,
ຂີ້ເຂັບ,
ອື່ນໆ
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ຈຸດປະສົົງ

1.
2.
3.
4.

ເນື້ອໃນ

3.1 ຫຼັກການຈັດສນັ ແລະ
ເມື່ອເຫັ ບົດບາດຂອງສັດ ທີ່ມີ ສັງຄົມມະນຸດ, ການອານຸລັກຊັບພະຍາກອນດັ່ງ

ຈຶ່ງເປນັບນັຫາອນັຮີບ ແລະ ຂອງໝົດທຸກຄົນທ່ີຈະ ປົກປັກຮັກສາ .ກາອານຸລັກ
ຊັບພະຍາກອນສັດ ຄວນມີຫັຼກກາ ເນນີວຽກງານດັ່ງນີ:້

3.1.1 ກັນເພ່ືອ ອດໄປ
ກັນນັບ ເປັນສິ່ງ ການຈັດສັນ ຫາກ ຄອງສັດ

ຊະນິດ ຈຶ່ງສາມາດ ເນີນການຈັດສັ ເກີດຜົນດີ

3.1.2 ການອານຸລັກ ອາໄສ, ແຫຼ່ງ ແລະອາຫານ
ໝາຍເຖິງກາ ກັນ, ການບົວລະບັດຮັກສາ ແລະ ການປັບປຸງ ອາໄສ, ແຫຼ່

ແລະ ອາຫານສັດ ທ່ີດີ ເພື່ອ ຜົນປະໂຫຍດ ສັດ ຫຼາຍທ່ີສຸດ

3.1.3 ການຄ້ົນ ທາງ ນວິຊາການ
ຖື ເປັນພຶ້ນຖານໃນການຈັດສັນສັດ ເພື່ອຈະ ເອົາຜົນຂອງການຄົ້ນ ວິໄຈໄປ

ກັບການຈັດສນັສັດ ໃນອານາຄົດ ເຮັດ ສັດ ມີ ເພີ່ມຂຶ້ນ

3.1.4 ປະໂຫຍດຈາກສັດ
ນອກຈາກຈະຮັກສາສັດ ນຄົງ ເຮົາ ປະໂຫຍດຈາກສັດ

ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍ ໂດ ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ຊັບພະຍາກອນດັ່ງ ອີກ : ຈັດສະ
ຖານທ່ີ ຊົມສັດ ເປັ ພັກ ສັງຄົມຫຼືສຶກສາຫາຄວາ , ຫາກມີສັດ
ຄວນມີການອານຸຍາດ ແບບຖືກ ຫັຼກການ, ມີລະບຽບຄັກ ແລະມີ ມຄອງ

ບົດທີ 3
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3.2 ສາເຫດທ່ີເຮັດ ສັດ ນັບມື້ ລົງ
ປະຈຸບັນສາເຫດທ່ີເຮັດ ສັດ  ັບ  ້ອຍຖອຍ ສັງລວມ ຈະມີ 2 :

3.2.1 ໂດຍ ມີຂອບເຂດໃນອະດີດ ແລະປະຈຸບັນ
ໃນໄລຍະທ່ີ ນມາ ແລະປະຈຸບນັເປນັເຫດ ສັດ ດ ລົງຢ ່າງ

ໄວວາ ປະຊາຊົນລາວເຮົາປະມານ 90% ອາໄສ ມະຊາດ ເປັນ ມາຫາກິນ, ນອກຈາກເຄື່ອງ
ດົງ ເຊິງ່ການ  ີ ້ນອກຈາກຈະຮັບ ພາຍໃນຄອບຄົວ ສົ່ງອອກ

ຂາຍຕາມ ຕະຫຼາດເພື່ອເພີ່ມລາຍ ຄອບຄົວ.ນອກນັ້ນ, ໜຶ່ງທີ່ ຕາມຕົວ
ພະຍາຍາມ ຄວາມສະນຸກສະໜາມ ຕົນເອງ ກາ ໂດຍ ເຖີ່ ນົດກົດ
ລະບຽບ ນັ້ນອາວຸດ ທັນສະໄໝຂຶ້ນເຮັດ ສັດ ບາງຊະນິດຖືກ ນເກືອບ
ຈະສນູພັນ .

3.2.2 ການ ລາຍ ໄສແລະ ແຫຼ່ງອາຫານຂອງສັດ
ເນື່ອງຈາກປະເທດລາວເຮົາເປັນປະເທດທ່ີ ພັດທະນາ, ປະຊາຊົ ມາຫາ

ກິນໂດຍອາຊີບກາ , ອີງຕາມສະພາບພູມມີປະເທດຂອງ ເຮົາເຮັດ ປ
ຊວີິດ ການເຮັດ . ປະຊາຊົນນັບມຶ້ເພີ່ມຂຶ້ນຄວາມ ທາງ ນສະບຽງອາຫານ

ເພີ່ມ ເຊິ່ງເປັນແຫຼ່ງອາຫານ ແລະ ອາໄສຂອງສັດ ຖືກບຸກລຸກ ລາຍຢ ່າງຂະໜາດ
ເຮັດ ສັດ ອາໄສ, ຂາດອາຫານ, ຂາດ ຫຼື ອື່ນໆບາງຊະນິດໜີໄປອາໄສ ອື່ນ

ຫຼື ບາງຊະນິດ ຖືກຕາມ ຕາຍໄປໃນທີ່ສຸດ ແລະ ບາງຊະນິດ ສູນພັນໄປ ແລະ ອີກບາງຊະນິດ
ຈະສນູພນັໄປໃນອານາຄົດອັນ ໆນີ້ ຈາກເຫດການດັ່ງ , ຈຶ່ງ ທີ່ສັດ ບາງຊະນິດ ຈະ
ສູນພັນໄປ. ດັ່ງນັ້ນ, ການສະຫງວນ ແລະ ຄອງສັດ ເປັນສິ່ງ ເປັນທີ່ພວກເຮົາຈະ

ເອົາໃຈ ບັນຫານີ້ ໄປ ເຊິ່ງການ ນຈະ ເວລາໃດໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນຈະ
ເວລາອນັຍາວນານ. ສະນັ້ນ, ພວກເຮົາຄວນເຂັ້ມ ການປະຕິບັດກົດລະບຽບໄປ ກັບການ

ປົກປັກຮັກສາ ເນີນການຈັດສັ ເຂົ້າ ລະບຽບການ. ຫາກ ມີມາດຕະການອັນເດັດຂາດ
ໃດໜ່ຶງເພື່ອປົກປັກຮັກສາສັດ ໃນອີກ 10 ປີ 13 ແນວພັນດັ່ງ ໄປນີ້ຈະສນູ
ສິນ້ເຊີງ ເຊັ່ນ: , ເມີຍ, ທະນີແຂນຂາວ, , ລີງກັງ, ,ໝີຂາວ, ເສືອ , ເສືອດາວ, ເສືອເຫຼືອງ,
ເສືອແມວ, ເຍືອງ, ໝູລື່ງ ແລະ ໝາໄນ.

3.3 ແລະ
3.3.1

,
, ທ່ີມີລະບົບນິເວດສະເພາະ ເຊິ່ , , ແຫຼ່
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, , ແຫຼ່ງ
: ສັດກິນເນື້ອ, ສັດ

ກິນ  ້ກ ແລະ
:

, ໃນຮູ, , ເຊິ່ງມີວິຖີຊິວິດການຊອກຫາ
: ຊະນິດທີ່ຫາກີນຕາມກາງເວັນ, ກາງຄືນ ແລະ ທາງເວັ ລັກສະນະ

, ເຂດດີນທາມ ແລະ ດີນເຄັມ,
ເຂດອືນໆອິກ

3.3.2
ໜ່ຶງທ່ີເປັນທາດແຫຼວເຊິ່ ຊັບ

ພະຍາກອນຕົ້ . ຊັບພະຍາກອນ ເຊິ່ງ
ຊີວິດ ຫຼື ເຊັ່ນ: ພືດ, , ຫີນ, , ຊາຍ, ຕົມ,

ແລະ ອື່ນໆ , , ມີປະລິມານມວນ
ທາດຊີວະພາບຫຼາຍ, ມີອາຫານທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ມີວາງເພື່ອການລີ້ . ໃນລະບົບນິເວດແຫຼ່ງ

: , ສັດເຄິງ່ບົກເຄິ່ງ .ລະບົບນິເວດ ງທີ່
ເຊິ່ງລວມທັງ ມະນຸດ . ດັ່ງ

ນັ້ນ, ສະອາດ ແລະ ປອດ

3.4
: , ຮອຍ

ຕີນ ແລະ ທຸ ອຸປະຕິເຫດເກີດຂຶ້ ຂອງມັນ
ອອກມາ, ສັດບາງຊະ ນຂອງຄົນ, ບາງຊະນິດສາມາດເບິ່ງ ເຫັນຍາມ
ກາງຄືນ ແລະ . ການປະພຶດຂອງ ສັດບາງຊະນິດສາມາດ ສະແດງ ອອກ
ເຊັ່ນ: ການກີນອາຫານ, ມູນຂອງສັດ, ທີ່ເຮົາສາມາດ

3.5
ເຖິ ເຊິ່ງ

ຂຶ້ ໄສຂອງສະມາຊິກ .
4 :
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3.5.1
ໂດຍທ່ົວໄປສະມາຊິ 3 ແບບໃຫ ໆຄື: ການກະຈາຍ

(Random pattern), ກະຈາຍແບບສະ ສະເໝີ (Uniform) ແລະ
(Clumped).

ສະເໝີຈະເກີດຂຶ້
.

ນຫຼາຍ
ນໄປ ເຊັ່ນ: ຕົວເມັຍ ຫຼື

: "Group random"
ການຫາລັກສະນະຂອງປະຊາກອນມີຫຼາຍວິທີເຊັ່ນ: ນແປ

(Variance) ແລະ (Mean) ຂອງປະຊາກອນໂດຍອາໄສຫຼັ ແບບ
(v/m=1), າຍ ກ າ ສະເລັ່ຍ (v/m

>1) ສະ , ເລັ່ຍ (v/m<1) ການ
ກະ ຈາຍຈະເປັນແບບສະ າສະເໝີ

3.5.2 ເປັ

ແຈກກະຈາຍ ເປັ
ມຂອງສະມາຊິກໃນປະຊາກອນທ່ີມີຜົນເນື່ອງມາຈາກ:

1. ໄ ນ
2.
3. ການສືບພັນ
4. ການຕອບສະໜ

ດັ່ງນັ້ນ, ອັດຕາການຮວມຕົວກັ ຈຶ່ງຂຶ້
ໃນການເລືອກຖີ່ນອາໄສ, ຍະພາບອື່ນໆ
ຕະຫຼອດເຖິງລັກສະນະວິທີການສືບພັນ ແລ .

ໄສ ອັດຕາ
ອາດມີຫຼ ວາ . ເນື່ອງຈ

ວາ , ເປັ
ຕົວເໝາະສົມ ແລະ ເປັນຕາ ຫຼາຍຂື້ນ.
ຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ແລະ ສະພາບ

.ຂະໜາດຂອງຝູງ ຫຼ ື າຍເກີນໄປ
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(Overcrowding) ຫືຼ (Under crowding) ຈະເປັນປັດໄ
ແລະ .

3.5.3
າຍ

ຄັ ມປະຊາກອນ
, ການ ໄ ດ

ນ ແລະ ກັນ ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທ່ີຂາດແຄນ ແລະ ອີກປະການໜ່ຶ
ໂດຍກົງ. ແບບສະ ສະເໝີ

. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶງ່ເປັນການລົດກາ ານຸ
ຫຼາຍເກີນໄປ ຈົນອາຫານ

.
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ຈຸດປະສົົງ

1. ວິທີການ ແລະ
2. ເຖີງ
3.

ເນື້ອໃນ

4.1
ວດຫມາຍເຖິງການສຶ ທາງກົງ
:

- (Estimatingpopulationsize):
ງ ຫືຼ ຂະໜາດຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ

- (Monitoring population changes): ຈຸດ
ປະສົງເພື່ອພິຈາລະນາເບິ່ງປະຊາກອນ, າຍປານໃດ. ການ
ຕິດຕາມເບິ່ງໂຊກຊາຕາຂອງຊະນິດພັນທີ່ອານຸລັກໃດໜຶ່ງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ -
ຫຼາຍປານໃດ.

- ເພື່ອເບິ່ ນອາໄສຂອງຊະນິດພັນໃດໜ່ຶງ (Determining habitatre
quirement of a species): ເພື່ ໄສຂອງຊະນິດ ພັນໃດໜ່ຶງ

ພັນເພື່ອ

- ເພື່ອພິຈາລະນາ ດລົງ (Determining why species ha
vedeclined): ການ

ນ
- ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາການຈັດສັນຖ່ີນອາໃສ (Monitoring habitat management): ເພື່ອ

ເບີ່ງຄວາມ ເໝາະສົມຂອງຖ່ີນອາໄ ໜ່ຶງ
- ເພື່ອເບີ່ງການເຄື່ອນໄຫວຂອງປະຊາກອນ (Population dynamics): ເພື່

ປະຊາກອນຈື່ງຂຶນ້ໆລົງໆ

ບົດທີ 4
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4.2
: ຊະນິດພັນ

.
- ທ່ີໃດໜ່ຶງເພື່ອ

- ,
. ດັ່ງນັ້ນ,

ຫຼວດກວດກາ ເຊິ່ ຄວາມສາມາດ ໃນ .
ແບບທ່ົວໆໄປ

, ຄວາມຫຼາກຫຼ .
ຈະເຮັດ .

ວດເຊັ່ນ: ແຜນທ່ີ, ເຂັມທິດ, , ,
ເຄອືງແທກຈຸດພິກັດ (GPS), ເຄື່ອງນຸງທ່ີເໝາະສົມ, ເຕັ້ນ, , ເສື້ອກັນຝົນ, ວດ

ໄຟສາຍ ຫືຼ ສະປອດໄລ, , ຕາ າງຈັບເຈັຍ, ເຄື່ອງວັດແທກ
ຄື້ນສຽງ, ເທບບັນທຶກສຽງຂອງສັດ, ຟອມບັນທຶກ, ປືມ້ບັນທຶກ, ບີກ/ , ແມ ັດວັດ
ແທກ, ອຸປະກອນປະຖົມພະຍາບານ, , ໜ່ຶງ.ນອກຈາກນີ,້

:
1. 3 ຄົນ
2. (500 m -1000 m / ຊົ່ວໂມງ)
3. ສະເໝີ
4. ທາງລົມ
5. ແລະ
6.
7.
8. ;
9. , ໂດຍ ທາງຊັກລາກເກົາ່

4.3 ການສັງເກດ ແລະ ການບັນທຶ

ເ :
4.3.1

-
-
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-
- ງບົກເຄີ່

ຕະກູນດຽວກັນ
. ດັ່ງນັ້ນ, ການສັງເກດຄວນ : ຂະຫນາດ, ສີ, ອຸປະນິ

ໄສ, າໄສ ແລະ
ໜຶ່ ທີ່

ມີປະ ,
,

ຕາມ, າແນກ າການບັນ ທຶກ ເຊັ່ນ: , ອາ
ຫານ, ຂະຫນາດ, ລວດລາຍ ແລະ ສີຕາມໂຕ, ອຸປະນິໄສເລົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ.

ມັນໃນອານາຄົດ.
4.3.2 ການບັນທກຶ

3 ປະເພດຄື:
- .
-ການ ສະນະທ່ີເດັ່ນຂອງສັດ.
-
ລັກສ 5 ປະການຄື: ຄວາມຖື ,

ຄວາມເປັນອັນໜ່ືງອັນດຽວກັນ, , ເປັນລະບຽບ ແລະ ຊັດເຈນ.
4.3.3 :

- .
-ຈົດບນັທຶກລາຍລະອຽດ .
- .
- .
- 2

ທ່ີພັກ
-  ້ກ ຫືຼ ລືບ
( )
-
- ( )
-
-

ອນຮອງພືນ້
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ວດ, ຈື່ງ
ສາມາດເລືອກວິທີ ດັ່ງຕົວ

:
ເປັນການປະເມີນຄວາມຫຼາກຫຼ :

ຕາຕະລາງ 4: ວດ

ຈຸດປະສົງ
1. ການປາກົດມີ ຫຼື 1. ການສັງເກດ (Observation)

2. (tracking)
3. (Interview)
4. ຟັງສຽງ (Vocalization)
5. (Spotlighting at night)
6.ຮອຍສັດ/ເຄື່ອງໝາຍອື່ນໆຂອງສັດ
7. (Trapping camera)
8. ການຈັບ (Capture/Trapping)

2. ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ 1. ການຈັບ (Trapping)
- (Sample trapping)
- ໝາຍ
2. ນັບໂດຍກົງ (Direct counts)
- ນັບເປນັດອນ (Block count)
- ຂັບລົດນັບໄປທ່ົວ (Drive count)
- ຂັບລົດນັບໄປຕາມເສັ້ນແບບຂະໜານ
- ຂັບລົດນັບໄປຕາມເສັ້ນແບບຮູບສາມ ຽມ:

1)ເສັນ້ແລວ (Transects)
2) ເສັ້ນແລວຊື່ (line transect)
3)

3. /
- ການນັບຮັງ
- ການນັບມູນສັດ
- Telemetry

3.
ຄວາມຫຼາກຫຼ /ຮູບແບບການກະຈາຍ

1.ນັບດັດສະນີ (Index counts)
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(Relativeabundance/distributionpattern)

4.4
4.4.1 ການນັບທັງໝົດ

ກ. (Drive counts)
ວດສັດໂດຍຂັບລົດນັ . າ

ຫຼວດແບບນີ້ມີຫຼ ງຂອງພື້ນທ່ີ.

: ບາງປະເທດ.

ນັກ ວດຂັບລົດຕາມເສັ້ນທາງໄລຍະ 10 km ແລະ
ຕາມເສັ້ນທາງ ເຊິ່ງ 150 m. ທີ່ນອນ
300 m 51 ໂຕ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມໜາແໜັນຂອງປະຊາກອນ :

ຄວາມໜາແໜນ= ທັງໝົດ /
ວດ

= 51 ໂຕ / 10 km x 0.3 km
= 17 ໂຕ /km2.

ຂ. (Camera counts)

ປະຊາກອນຫຼາຍເຊິ່ . . ວດ
. 5 ໜຶ່ງ

3 ຊົ່ວໂມງ ແລະ 40ນາທີ.ໃນຮູບໜ່ຶງ ສາມາດນັບ 1,000 ຕົວ /
ພາບ / 5 ວິນາທີ. ດັ່ງນັ້ນ, :

- = 1,000 ໂຕ / /5 ວິນາທີ
- ເວລາທ່ີເຈັຍບິ = 3 ຊົວໂມງ 40 ນາທີ ຫືຼ 13,200

ວິນາທີ

= x
/

=13,200 ວນິາທີ x 1,000 ໂຕ /5 ວິນາທີ
= 2.6 ໂຕ
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ຄ. ການນັບຈາກເຄ່ືອງບິນ (Aerial counts)
:

ຈາຍສູງ. ລັ
.

4.4.2 (SAMPLE COUNTS)
ກ. (Plot counts)

A = ເນື້ອທ່ີທັງໝົດທ່ີສັດອາໄສ
N = ຂະໜາດປະຊາກອນທັງໝົດທ່ີຈະຊອກຫາ
s =
a =
S = A/a = A ທ່ີ s
xi = i
s
X = Σ xi/s =
i=1
s
Var (xi) = Σ (xi- X)2/(s-1) = xi
i=1

ດັ່ງນັ້ນ, :

s
Σ xi
i=1

N = ------------------= XS
s/S

Var ຂອງ N:
Var (N) = S2 [var (xi)/s][1-s/S]

D :
D = N/A ແລະ Var (D) = 1/A2 (var (N))
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ຂ. ການນັບຈາກເສັ້ນແລວຊ່ື (Line transect counts)
,

ສົມຂອງພື້ນທີ່, ນອກຈາກນັ້ນ
ສັງເກດ ນົກ າງສັງເຂບດັ່ງນີ້:

25 m
A B

25 m
1 KM

ອຸປະກອນ:
1.ແຜນທ່ີ (Map)
2.ແບບຟອມ (Recording form)
3. (Binoculars)
4. (Camera)
5. (Guide book)

:
1. ຄວາມໜາແໜນ (Density)

ນວນສັດທັງໝົດ
D = -------------------------------------------- (ໂຕ / )

(ເສັ້ນແລວ) x ລວງຍາວ

2. ຄວາມຖີ່ (FREQUENCY)

F =------------------------------------------x 100...... (%)

ສະຖານທ່ີ...ໜອງໄທໂລ, ເກາະມີຢູເກະ.............. .....ດ.ີ........................
ວັນທີ..12/8/1997 ................................... ..ສຸກສົມປອງ, ແລະ............
ເວລາ: 5:25 ຫາ 6.35................................. ແບບຟອມໃບທີ.........1.................

:.........................................................................................
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ຕາຕະລາງ 5:

ລ/ດ ເວລາ ຊະນິດພັນ
ລັກສະນະທີເຫັນ

ອາຍຸ ເພດ
1 5:27 White eyes 1 U U F
2 5:27 Varied Tit 1 M A F
3 5:30 Turtle eyes 2 M U V
4 5:30 White eyes 1 U U O
5 6:00 White eyes 2 U U V
6 6:10 Black kite 1 U U C

ໝາຍເຫດ: U= , A= ໂຕເຕັມໄວ, M= , FM= , V= ເຫັນ, F=ບີນ ,
O=ນອກແລວC=

ວດ

ສະຖານທ່ີ...ໜອງໄທໂລ, ເກາະມີຢາເກະ..............ດນີ .....ດ.ີ........................
ວັນທີ..12/8/1997 ............................... ..ສຸກສົມປອງ, ແລະ.................
ເວລາ: 5:25 ຫາ 6.35.................................... ແບບຟອມໃບທີ.........1..............
ສັງເກດອື່ນໆ:.........................................................................................

ຕາຕະລາງ 6: ແບບຟອມບັນທຶກຜົນ

ລ/ດ ຊະນິດພັນ ຄວາມຖ່ີ (F) % ໝາຍເຫດ
1 White eyes 14 24.5 4
2 Varied Tit 6 10.5 4

ລວມ 57 35.23 10

4.4.3 ຫຼື ດັດສະນີ (INDIRECT COUNT OR INDEX COUNTS)
ກ. (Voice)

(Pharynx)
ມີສຽງ ກັນໃນ ລະດູປະ ສົມພັນ ຂອງສັດ

ພວກກົບ ລັບເຮັດສຽງ ແລະ ລັບຂະຫຍາຍສຽງ (vocal sacs ) ສຽງ
ເຂົ້າມາປະສົມພັນ (mating calls) ຫຼື ສັດເລືອຄານ

ບາງຊະນິດ ເຊັ່ນ: (gecko)
, ວດສັດ
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ວດຂື້ນກັບໄລຍະທາງ
:

1.
2. ຄວາມອຸດົມສົມບູນປະສົມພັນຂອງສັດໄວຈະເລີນພນັທັງໝົດ
3. ອົງປະກອບຂອງຊະນິດພັນ
4. ຖ່ິນທ່ີ ຫືຼ ນທີ່ ສະເພາະ ແລະ

ໄລຍະສຶບພັນຂອງຊະນິດພັນ.
ຂ. (Tract and sign)

: , ກອງດິນຕາມຮູຂອງອົ້ນ ແລະ
ໜູບາງຊະນິດ, , , ຮັງ, ເສດຂົນ, ແລະ

ນອາຫານເປັນຕົ ້ນ,ສີ ່ງເຫຼ ົ ່າ .

ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ວດອາດຈະເກີດຄວາມຜິດພາດໃນການ
. ເ

ແລະ .ເພາະສະນັ້ນ, ນນັ ວດ
ສັດ. ມັ ວດມີປະສິດທິຜົນສູງຂຶ້ນ ເພາະ

ນ ອຍ
ຫຼາຍ.ນອກຈາກຮອຍຕີນທີ່ເປັນ ຫຼັກຖານທີ່ສາມາດ , ຮອຍເຖືອ

, ອາຈົມ, ຂົນ, ໜັງ, ເຂົາ ແລະ ເຖີງຊະ

ຄ. ໄລຍະທາງ
ນທຶກເອົາຈຸດ GPS ເລີ່ມຕົ້ນ; ຈາກນັ້ນຈິ່ງ

ຫຼວດໄປຕາມແລວ
ຢ ວດ ເຊັ່ນ: , , , ເຍືອງ, ທະນີ,

, GPS ຕົວ
ປະສານ X Y , ບັນທຶກ ຫຼວດໄປ
ເລື້ອຍ , ເມື່ອ

GPS ເປັນຈຸດສີ້ນສຸດຂອງການ .
ຫັຼ ,

ໜື່ງ ຫຼື ລວມຫຼັກຖານຂອງສັດ ຫຼຶ າງ:
ນ (ເຂດ1) ແ 19

ລິຄັນ (ເຂດ1) 27.13 km :
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ໃນ 19 ຫັຼກຖານ 27.13 Km
X ໃນ 1 Km

X = 0.70 (0.7 າຫຼວດ)
.

ບາງຮອຍຕີນສັດ.
1.

ຮູບທີ 1:
ແຫ່ຼງທ່ີມາ: , . ປີ 2007

2.

ຮູບທີ 2: ຮອຍຕີນເສືອ
ແຫ່ຼງທ່ີມາ: , . ປີ 2007
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3. ໝູ

ຮູບທີ 3:
ແຫ່ຼງທ່ີມາ: , . ປີ 2007

4. ເຍືອງ

ຮູບທີ 4: ຮອຍຕີນເຍືອງ
ແຫ່ຼງທ່ີມາ: , . ປີ 2007

ມີຄວາມສັບສົນ
ແນກເຊັ່ນ:
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1. ຟານແດງ

ຟານແດງຮອຍຕີນ ຮອຍຕນີ
ຮູບທີ 5: ຟານແດງ
ແຫ່ຼງທ່ີມາ: , . ປີ 2007

2. ກວາງ

ກວາງ
ຮູບທີ 6: ກວາງ ແລະຮອຍຕີນກວາງ
ແຫ່ຼງທ່ີມາ: , . ປີ 2007
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ງ.
1).

30 ແລວ; 1
km 3 m . ຫລັງຈາກນັ້ນ

300 ກອງ. 15 . ດັ່ງນັ້ນ; ເຮົາສາມາດຊອກຫາ
:

ກອງມູນທັງໝົດ/km2/ເດືອນ
= -------------------------------------------

ກອງມູນ/ເດອືນ

ໃນນີ້, 0.09 km2, ໃນ 1km2ຈະມີກອງ
ມູນກວາງ 3,333 ກອງ 450 ກອງ/ເດືອນ (15 ກອງ x 30 ວັນ) ດັ່ງນັ້ນ,

= 3,333/ 450 =7.4 ໂຕ/km2.

ຮູບທີ 7: ມູນກວາງ
ແຫ່ຼງທ່ີມາ: , . ປີ 2007
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2). ການນັບມນູເປັນກອງ
- :
E=n x r/d
E =
n =
r = 0.0078
d= 12 ກອງ/ວັນ/ໂຕ(

15 ກອງ/ມື້/ໂຕ)
: 1 km2 960 ກອງ ດັ່ງນັ ້ນ,

:
n = 960/km2

r = 0.0078
d= 12 ກອງ/ວັນ/ໂຕ
E = 960 / 0.0078 x 12
= 0.62 ໂຕ/km2

ຮູບທີ 8:
ແຫ່ຼງທ່ີມາ: , . ປີ 2007
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ຈ.

ວດ
Index estimation ( )

ຕົວ າງ:1. ຫຼວດລີງອຸລັງອຸຕັງ ອີນໂດເນເຊັຍ;
1,000 ຮັງ. 1.6 ຮັງ/ຕົວ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາສາມາດຊອກ

1 ໂຕ = 1.6 ຮັງ
X = 1,000 ຮັງ
X = 1 x 1,000/1.6
= 625 ໂຕ

: 2. ວດກະຮອກ,
ຫຼ 31 ຮັງ ແລະ ມີ 6 . 1.4 ຮັງ / ຕົວ. ດັ່ງນັ້ນ,

:
1 ຕົວ = 1.4 ຮັງ
X = (31-6), X = 1 x (31-6)/1.4 = 17.8 ຕົວ

4.4.4 ຫຼ
ກ. ເປັນຫຍັ

ໜ່ຶ ນຈາກປະຊາຊົນທີ່ລື້ງເຄີຍກັບສະຖານ
: ນາຍພານ,ຫຼື ... ຫຼ

ແລະ .
ຂ. າ າຄັນແນວໃດ

ແລະ ຄວາມສະດວກຫຼ
ເຊັ່ນ: ວດພາກສະໜ ໝົ

ເຖີງ
ມູ ເກີດຂື້ນໃນຂະນະ ວດ ພາກສະໜາມ.

ຄ. າ
1).

ໝາຍເຖີງກາ ຫືຼ
ຫຼີ ້ກ
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ແລະ ດັ່ງນັ້ນ
ວນ :

-ສະເໜີ າ
-ວາງຕົວເປັນກາງ (ເຮັດເປັນກັນເອງ ການ

ວາງໂຕ)
- າຖາມທ່ີມີລັກສ ຕອບ (ລັກສະນະໂອລົມກັນ

າ າ)
-ຄວນຫຼິ ້

ຕອບ
- າ າຜິດກົດໝາຍ ( , ..

.) , .
- າຖາມໃ ບສົນໃນການ

ບັນທຶກ ແລະການຕອບຂອງປະຊາຊົນ
.

-
- ມີບັນຫາໃນ

ການຖາມ( ຫືຼ ເຂົ້າໃຈ)
-ຄິດ ສະເໝີ ນຫາ.

.
-ບັ ສະເໜີ

.
2).

ທຸກໆເວລາເມື່ອພົບປະກັບປະຊາຊົນ ຄວນຈະມີການໂອລົມກັນໂດຍ
າ

ຖາມ
ເວົ້າບາງ ເລື່ອງ ( າຜິດລະບຽບ) ແລະ

ເປັນການຍັ້ງຢື ນ ຈາກການ ນ ທາງການ ນັ້ນຜິດ ຫືຼ ຖືກ.
ງ. ຫຼງ່ອຶນ່ໆ

ນອກເໜື າ ໆ ງ
. , ສິ້

ການບັ
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ຈ. ໝ າ າພາດ
າພາດອາດມີຄວາມພິດພາດ ແລະ ເກີນຄວາມຈິງ ດັ່ງນັນ້,

ໝ ຊັດເຈນ ( າ
ພາດ) ,ດັ່ງນັ້ນ, ຄວນທວນ

າຍຄັ້ງກັບຫຼາຍຄົນ ແລະ ງ (
) າຍໃນການຈັດຕັ້ງ

ປະຕິບັດວຽກງານ ຕາມຈຸດປະສົ
ໝ
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ຈຸດປະສົົງ

1.
2.
3.

ເນື້ອໃນ

5.1ພາກ
ເກືອບ 105,000 ເຂດ

20 ແມັດຫຼືປະມານ 12.2% ຂອງເນື້ອທີ່ດິນທົ່ວໂລກ.
ໃຫ , 2

,ເຊິ່ 0.5% ຂອງມະຫາສະໝຸດໃນທ່ົວໂລກ.

20% ຂື້ນໄປກວມປະມານ 41.5% ເທົ່າກັບ 9,624,700 ເຮັກຕາ ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ
( 2007).

ໃນປີ 1993 ສປປລາວ ານວນ 18
1995 ເຖີງປີ 2011 6 , ລວມທັງໝົດ 24

ທັງໝົດ 3,768,550 ເຮັກຕາຫຼື ເທົ່າກັບ 15.9%, ແຂວງມີ 57
931,969 ເຮັກຕາ ເທົ່າກັບ 4% 144 503,733
ເຮັກຕາ ເທ່ົາກັບ 2%
ຕາຕະລາງ7: ຕາຕະລາງສງັລວມບັນດາ ໃນປະເທດ ສປປ ລາວ
ລ/ດ ຂະໜາດ

(ເຮັກຕາ)
ປີປະກາດ ທີ່ຕັ້ງ

(ແຂວງ)
ຈ/ນ
ເມືອງ

ຈ/ນ

1 ພູແດນດິນ 222,000 29.10.1993 ຜົ້ງສາລີ 5
2 222,400 29.10.1993 5 116
3 170,000 29.10.1993 ຫົວພັນ 3 18
4 ພເູລີຍ 150,000 29.10.1993 ຫພ/ຫຼບ/ຊຂ 3 19
5 70,000 29.10.1993 ຫົວພັນ 5 23

ບົດທີ 5
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6 ປຸຍ 191,200 29.10.1993 ໄຊຍະບູລີ 3 45
7 ພພູະນັງ 70,000 29.10.1993 ວຈ/ນຄຫຼ 4 92
8 ພເູຂົາຄວາຍ 200,000 29.10.1993 ວຈ/ນຄຫຼ/ບຊ 6 76
9 ກະດິງ 169,000 29.10.1993 4 72
10 ພຫິູນປູນ 150,000 29.10.1993 5 109
11 ນາກາຍ- ເທີນ 353,200 29.10.1993 ບຊ/ 4 36
12 ຫີນໜາມ 82,000 29.10.1993 1 42
13 ພູ 109,900 29.10.1993 ສະຫັວນນະເຂດ 5 87
14 ດົງພວູຽງ 197,000 07.07.1996 ສະຫັວນນະເຂດ 3 60
15 ເຊຊັບ 133,500 00.00.1995 ສລວ/ເຊກອງ 4 59
16 ເຊບັ້ງນວນ 150,000 29.10.1993 ສຫວຂ/ສາລະວັນ 6 89
17 ພຊູຽງທອງ 120,000 29.10.1993 ສລວ/ 3 78
18 ດົງຫົວສາວ 110,000 29.10.1993 3 78
19 ດົງ ພາມ 200,000 29.10.1993 ອັດຕະປື 3 14
20 ເຊປຽນ 240,000 29.10.1993 ຈປສ/ອັດຕະປື 3 62
21 136,000 12.05.2008 3
22 ຈອງ-ພູສະບົດ 149,000 10.12.2009 ຊຽງຂວາງ 3
23 ພຫີູຜີ 87,350 25.02.2011 ອຸດົມໄຊ 3
24 ລະວິ່ງລະເວີນ 86,000 25.02.2011 ສະຫັວນະເຂດ 4

ລວມ 3,768,550 50 1,102
ແຫ່ຼງທີມາ: ກົມ IUCN, ປີ 2010

5.1.1
2 ຮູບແບບຄື:

-
- ການອານຸລັກໄປຄຽ ະຊາຊົນເຊີ່ງອັນ
າ .

5.1.2
ກ ແລະ ,

ຈາກມະ .
ທ່ີມີໃນປະຈຸບັນ ,

: ,
ປະຊາຊົນເຊີ່ງ .
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5.2 ນິຍາມ
: ອາ , ປົກ

ປັກຮັກສາພັນພືດ, ພັນສັດ, ແລະ , ປະຫັວດ
ສາດ, ວັດ , , , ການສຶກສາ ແລະ ການຄົ້ນຄ າທົດ ລອງທາງ ວິທະ
ຍາສາດ.

: , , ລະດັບເມືອງ
ແລະ ການສະເພາະອົງການອາ
ຫງວນດັ່ງນີ:້

- ແລະ
ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງ ທີ່ມີການພົວພັນເຖິງ

ໂດຍມີການ ແລະ ໂດຍວິທີທາງອື່ນທ່ີມີປະສິດຕິຜົນ.
- ການອານຸລັກຄວາມຫຼາກ : ຄອງ ແລະ ຫຼື

, , ສັດ ແລະ ແລະ
ກັບການສືບພັນ, ຊະນິດພັນ ແລະ ນແປງ ລະບົບນິເວດລວມທັງການບົວລະບັດຮັກສາ, ການ

, ການຟື້ນຟູ ແລະ ສະພາບ .
5.2.1

ວງ
. ກັນກັບ ອະນຸຍາດ

.
5.2.2

ການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງ .
, ກິດຈະການອືນ ທີ່ເປັນການກີດ

ຂວາງ ຫືຼ ທາງທຽວຂອງສັດ.
5.2.3

ເຊິ່ , ຫາກິນ ແລະ ຂະຫຍາຍ
ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ດົກໜາ.

,
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5.3
ອົງການອາ (IUCN) 6

ປະເພດ :

ປະເພດ I:
ປະເພດທີ 1 ກ:

ຕົວ , ຫຼື ເພື່ອປົກປັກຮັກສາສິ່ງດັ້ງເດີມເຊິ່ງ
ຫຼື , ທິວທັດທາງພູ

ມີປະເທດ ຫຼື ທາງກາຍະພາບ ຫຼື ບັນດາຊະນິດພັນດັ້ງ ແລະ ການຕິດ
.

ປະເພດທີ 1 ຂ: ພື້ນທີ່ໆຄົງຕົວ :
ເພື່ອປົກປັກຮັກສາຄວາມເປັ ຫຼື ມີ

, ແລະ ອິດທິ
ພົນຂອງມັນ, ໂດຍປາສະຈາກການອາໄ ຫຼື , ເຊີ່ງຖືກປົກປັກຮັກສາ ແລະ

ປະເພດທີ II:

:
- ປົກປັກຮັກສາຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງໜຶ່ງ ຫຼື
.

- ຫຼີ້ າ ຫຼື ການເຂົ້າຢຶດພື້ນທີ່ທີ່ ານົດ
ພື້ນທ່ີນັ້ນ ແລະ , ວິທະຍາສາດ, ການສຶກສາ, ນັນທະ
ນາການ ແລະ , ແລະ

.

ປະເພດທີ III: າມະຊາດ

ເພື່ອການອາ
ຫຼື ພິເສດຫຼືມີໜຶ່ງດຽວໃນໂລກ

ເນື່ອງຈາກ , ທີ່ເປັນຕົວແທນ ຫຼື ຫຼື ມີ
:

ປະເພດທີ IV: ຫຼື ຊະນິດພັນ

ອການອາ
ຫືຼ ທະເລທີ່ອາໄສການເຂົ້າໄປແຊກ
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ເພື່ອເປັນການຮັບ ໄສ
ການຂອງຊະນິດ ພັນສະເພາະໃດໜ່ຶງ : ເຂດອະນຸລັກລະໂອງ - ລະມັງ ແຂວງສະຫັວນນະເຂດ

ປະເພດທີ V: ເຂດສະຫງວນພູມີປະເທດພາກພ້ືນດີນ ແລະ ພູມີປະເທດທາງ

ທະເລ
ານຸລັກ ຫຼື ນັນທະນາການຂອງພື້ນທີ່

ພູມີປະເທດ ພາກພື້ນດິນ ແລະ ພູມີປະເທດທາງທະເລເຊີ່ງເປັນພື້ນທີ່ດິນໂດຍມີຊາຍຟັ່ງທະເລ ຫຼື ທະເລ
ຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ພື້ນທີ່ໆ

, ຫຼື ແລະ ມັກຈະ
ມີຄວາມ

ປະເພດທີ VI: ມຄອງ

ຫ ຼື
ນັນທະນາການຂອງພື້ນທີ່ພູມີປະເທດ ພາກພື້ນດິນ ແລະ ພູມີປະເທດທາງທະເລເຊິ່ງເປັນພື້ນທີ່ດິນໂດຍມີ
ຊາຍຟັ່ງທະເລ ຫຼື ທະເລຕາມຄວາມເໝາະສົມ,

, ຫຼື
ແລະ ມັກຈະມີຄວາມ

5.4
-
- ການປົກປັກຮັກສາຊີວະນາໆພັນ
-
-ການສຶກສາ ແລະ ຄົ້ນຄ າ

5.5 ຄັນຂອງການອາ
ພັນ

ເຊັ່ນ: ຈຸລິນຊ,ີ ພື , ກ.
ນິເວດວິ
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. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຈຶ່
.

5.6 ການອານຸລກັຊີວະນາໆພັນ
ການອາ ເປັນສະຖານທີ່ໆ

ພວກມັນເກີດຂຶ້ນ .
ແລະ ແລະ ລະດັບໂລກ.

ຕາຕະລາງ 8:
ໄ

ທີ່ເປັນຕົວແ
ທນ

. ,ຫວຽດນາມແລະ
ມີຄວາມກົດດັນຈາກກິດຈ

ນາກາຍ-
,ເຊຊັບ

ມ, (ເ
ຂດຕີນພູ)

ພູຫີນປູນພາກກາງຂອງອີນດູຈີນ.ມີຊະນິພັນສະເພາະຖິ່
ໃດອີກນອກຈາກປະເທດຫວຽດນາມແລະລາວ

ພູຫີນປູນແລະ

. ເປັນເຂດດີນໃນພື້ນທີ່
(ພືດຕ

ນປົກຄຸມພື້ນທ່ີ)

ເຊປຽນ

ໄສທ່ີພິເສດເຊິ່ງມີສະເພາະໃນລາວ ດົງຫົວສາວ
ຍພູຫຼ ,ພູແດນ

ດີນ,
ເລີຍ

ແຫ່ຼງທ່ີມາ: , . ປີ 2007

5.7 ຂອງ
ນິຍາມ: ຂອງ

.
ແລະ . .ສະພາບ

:
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- າ ນໃຈ
- າ ແລະ ຂອງອົງການຈັດ

ຕັ້ງ
- ທາງເລືອກທີ່ສາມາດເປັນໄປ ແລະ າລັບການຄັດເລືອກ

ເອົາທາງເລືອກ
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ຈຸດປະສົົງ

1. ຄວາມເປັນມາຂອງວຽກງານອາ
2. ວຽກງານການ
3.
4.

ເນື້ອໃນ
6.1 ທົບທວນຄືນຄວາມເປັນມາຂອງວຽກງານອາ
ມະຊາດ

6.1.1 ເປັນຫຍັງການອານຸລັກຈິ່ງເປັນວຽກງານຂອງສາກົນ
1946 ເປັນຕົ້ນມາການອາ

ຂອງສາກົນ. .ແຮງພັ ງດັ່ງ
. :
- ແລະ

.
- .
-

.
- ການພັດທະນາພາລະບົດບາດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ບັນດາຕົວແທນ ແລະ

.
- ການເຕີບໃຫ

ຂອງບນັດາປະເທດ.

6.1.2 :
-
- ການສູນເສຍຊັ້ນໂອໂຊນ

ບົດທີ 6
ວຽກງານອາ
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Kilimanjaro 1993 Kilimanjaro 2000

ຮູບທີ 9:

ແຫ່ຼງທ່ີມາ: , ປີ 2010

ຮູບທີ 10:

ແຫ່ຼງທ່ີມາ: , ປີ 2010
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6.2 ຂອບເຂດນະໂຍບາຍການອາ
ແລະ ການພັດທະນາທີ່ນະຄອນ Riode

Janeiro ນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດເບຣຊິນໃນປີ 1992.ໃນກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນັ້ນ ງບັນດາ ປະ

ເທດໃນໂລກອອກເປັນ 2 ຄ:ື ພວກຮັ່ງມີ ແລະ ທຸກຍາກ

6.3

.ມັນມີຈຸດປະສົງເ
ແລະ ຫຼື

.
ລະດົກໂລກໃນປີ 1987

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການສຶກສາວິທະຍາສາດ ແລະ (UNESCO) ເຊິ່ງ

ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິ

(ປີ 1995), ວັດພູ (ປີ 2005) ແລະ ທ່ົງໄ

ແນດສະໂກ ແລະ , ນອກນັ້ນ
ຊາດ

: ການອະນຸລັກ ແລະ
ງເບົາຜົນກະທົບຈາກລະດັບການເພີ່ມຂຶ້

1995

6.4 ສົ ານລຸັກຊີວະນາໆພັນ
ໃນລະດັບສາກົນ, ລັດຖະ

ານຸລັກຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງ 1995
ເປັນທາງການໃນເວລານັ້ນ. ມັດເຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນໃນການອານຸລກັ

.

(Rio) ໃນວັນທີ 5 / 6 / 1992 ມີຜົນ

29 / 12 / 1993.ສປປລາວ ເຂົ້າເປັນພາຄີໃນວັນທ່ີ 19 / 12 / 1996
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6.4.1 ຊີວະນາໆພັນ

ດີນ, ທະເລ ແລະ ແລະ ການພົວພັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ອັນນີ້ລວມເອົາຄວາມຫຼາກ
ນິດພັນດຽວ ແລະ .

ການອານຸລັກ ແລະ
, ສຸຂະພາບ ແລະ ນໆຂອງ

ປະຊາກອນຂອງໂລກເຊີ່ງເພີ່ມຂຶ້ ແລະ ແລະ
ແລະ

6.4.2
ແລະ ເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍສາກົນ, ບັນດາປະ

ຂອງຕົນເອງ ແລະ ຫືຼ ຂອງ
ຕົນທ່ີ ຫືຼ ອະທິປະ ໄຕຂອງຕົນ.

6.4.3 ມາດຕະການລວມເພ່ືອການອາ
ແລະ ຄວາມອາດສາມາດທ່ີມີ, ທຸກໆບັນດາປະເທດ

ແລະ :
- ດທະສາດ,ແຜນການ ຫືຼ າລັບການອານຸລັກ ແລະ

ຫືຼ ປັບປຸງຍຸດທະສາດແຜນການ ຫືຼ
ລວມເອົາວຽກງານອານຸລັກ.

- , ແຜນງານ ແລະ ນະໂຍບາຍຂະ
ແໜງການ ຫືຼ ແລະ ເໝາະສົມ

ານສຶກສາແລະກວດກາຕິດຕາມອກີຄື:
- ການອາ
- ການອານຸລັກນອກພື້ນທ່ີ
- ການຄົ້ນຄ າ ແລະ

.
- ການສຶກສາ ແລະ ານຶກມວນຊົນ
- ການປະເມີນຜົນກະທົບ ແລະ
- າ
- ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ
-
- ແລະ ວິທະຍາສາດ
- ແລະ
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6.5 ພດຶທ່ີໃ (CITES)
3 / 3 / 1973 ແລະ ສົນທິສັນຍາສາກົນ

1979 ແລະ ສະບັບຊົ່ວຄາວທ່ີ ກຸງກາບູຣອນ (Garborone) ໃນວັນທີ 30 / 4 /
1983 (1 ແລະ 2 ລົງວັນທີ 16 / 4 / 1995, ລົງວັນທີ 16 / 11 / 1995) ມີຜົນບັງ

1 / 7 / 1975 ສ 30 / 5 / 2004 ປະຈຸບັນມີ
199 . ເຊິ່ງບັນດາສະມາຊິກປະເທດພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາ

ແລະ ພືດ,
.

ພືດຊະນິດທ່ີຫາຍາກ ເພື່ອ
ແລະ

:
ບັນຊີ1:

. ຫືຼ ລະບຽບການທ່ີເຄັ່ງຄັດ ເປັນພິເສດ
ທັງນີ້ ຍົ
ເທ່ົານັ້ນ

ບັນຊີ 2:
ແລະ ພືດເຫ່ົຼານີ້ຈະມີລະບຽບການຄວບ

ແລະ ຊະນິດ
ພັນອື່ນໆ ເຊິ່

ເພື່ອຫ້ີຼກເວັ້ນ
ພວກມັນ.

ບັນຊີ 3: ຈະລວມທຸກໆ າ
ແລະ

.
ຫືຼ ພືດຊະນິດພັນໃດໆທ່ີ

1, 2 ແລະ 3
6.5.1 1, 2

ແລະ 3

- - ຫືຼ ພືດຊະນິດພັນທ່ີນອນໃນບັນຊີ 1, 2 ແລະ 3 ຫືຼ ການ

ສົ່ງ ຫືຼ ງອອກ
ການສົ່ງອອກດັ່

ສັດ ຫືຼ
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ພືດຂອງປະເທດ ແລະ ມີຄວາມ ຫືຼ ແລະ າງ
, ຫືຼ

ເປັນການທາລຸນສັດ ຫືຼ ເ ານຸ
.

ແລະ ພືດຊະນິດພັນໃດໜ່ຶ 1 ຈະ
:

- , ອົ
ຈຸດປະສົງ

ຫືຼ ພືດທ່ີຍັງມີຊີວິດ
ສະຖານທ່ີ ແລະ ການບົວລະບດັຮັກສາທ່ີເໝາະສົມ ແລະ ຫືຼ

.

- :

, : ງສັດ
ຫືຼ ,

ຫືຼ ແລະ
, ຂະພາບຂອງສັດ ແລະ ພືດ ຫືຼ

ແລະ ຫືຼ ພືດທ່ີມີຊີວິດທຸກ
.

ຫຼື (1, 2
ແລະ 3) ຈາກທະເລມ . ຫຼື ອົງ

ນ ຫຼື ຫຼື ອົງການວິ
ທະຍາສາດລະດັບຊາດອື່ນໆ ຫືຼ .

6.5.2 .
ກ. າຊາ ( Ramsar) ?

ເຊິ່ງ
ສົນທິສັນຍາ ຊາ(Ramsar) ເຊີ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອອາ ໄສ ແລະ ດິນ

ຫຼວງ, ມີສິ່ງປົກຄຸມເຊັ່ນ :
ທະເລສາບ, ແລະ ເຂດເປັນເບືອມ . 80

75% ຂອງເນື້ອທ່ີດີນໃນທ່ົວໂລກ.
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ຂ. າ ?

ຕື້ນອາດຈະເປັນການຊົ່ວຄາວ ຫືຼ ຖາວອນ.ເຊິ່ງມັນລວມ , ໜອງບຶງ, ດີນເບືອມ,
ທະເລສາບ, ດີນຂີ້ຕົມ, , ຫືຼ ອາດ

ຫືຼ , ເຊິ່ງລວມທັງພື້ນທ່ີໆເປັນທະເລເຊິ່ງມີ
6 .

ຄ. ານລຸັກ ?
:

- ແລະ ພວກນົກທ່ີ
ອາໄ

- ໄ ໃ ພັນ
ເຊັ່ນ: , ນົກແຂກ, ກົບ,

- ເຄື່ອງປູກ

- ທ່ີກັ່ນ
ເກັບກັກຕະກອນ ແລະ

- ແລະ ອອກຄືນ

-
- ຊາະເຈື່ອນຂອງຟາມ ແລະ ໄສຂອງ

ມະນຸດເຮົາ.
-
-
- ມັນສະໜອງສະຖານທ່ີ ນາການເຊັ່ນ

: , ການຫາປາ ແລະ ການຂີ່ເຮືອ
6.5.3

9 / 5 / 1992 ມີຜົນບັງ
21 ມີນາ 1994, ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເຂົ້າເປັນພາຄີ 5 ມັງກອນ 1995

ແລະ
. ແລະ ພື້ນດີນມີບົດບາດ ແລະ

ແລະ .
າຄັນທ່ີສຸດຂອງສົນທິສັນຍານີ້ ແລະ ເຄື່ອງມືລະບຽບ

ທາດອາຍຜດິ
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ເຮື
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງມະນຸດ ຕະລາຍ າດ
ການຈັດຕັ້ງ

ອາກາດ
ສາມາດ ຍືນຍົງ.

ບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ານົດ
, :

-
ປະຈຸບັນ ແລະ ແລະ
ມາດຂອງພວກຕົນໂດຍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ .ບັນດາປະເທດທ່ີພັດທະ

ວ ແລະ ແລະ ຜົນກະ
.

- ເພາະ ແລະ
ໂດຍສະເພາະບັນດາປະເທດພາຄີ ທ່ີເປັ

ພັດທະນາເຊີ່ງສົນທິສັນ ແລະ ຜິດປົກກະຕ.ິ
- , ຫືຼ ຂອງການ

ແລະ
ແລະ ອັນຕະລາຍ,

ເຫດຜົນເພື່ອຫ້ີຼ , ໂດຍພິຈາລະນາເຖີງນະໂຍບາຍ ແລະ
ຫືຼ ຮັບປະກັນ

ໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ
ຫ່ົຼານີ້ຈະ ດ ແລະ

າເນີດ ແຫ່ຼງຊືມຊັບ ແລະ ,
.

- ມີສິດ ແລະ ສົ່ງເສີມການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.ນະໂຍບາຍມາດຕະການ
ເພື່ອປົກປັກຮັ

ແລະ ໂດຍຖືເອົາການພັດ
ທະນາເສດຖະກິດ

.
- ແລະ

ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ໃນບັນດາປະເທດພາຄີທັງໝົດໂດຍສະເພາະ .
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ຈຸດປະສົົງ

1. ການອະນຸລັກຄວາມຫຼາກຫຼາຍຊີວະນາໆພັນໃນລາວ
2.
3. ແລະ ແຂວງ

ເນື້ອໃນ

7.1 ທົບທວນຄືນຄວາມເປັນມາຂອງວຽກງານອະນຸລັກຄວາມ ຫຼາກຫາຼຍຊີ
ວະນາໆພັນ

ຄວາມພະຍາຍາມໃນການອະນລຸັກຊີວະນາໆພັນ ມີຂຶ້
1986 .
ຄ ແລະ . 1988

ແລະ ຖ່ີນອາໃສໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ.
ຄວາມພະຍາຍາມເຫ່ົຼານີ້ ນໄລຍະ

ເທດໃນປີ 1989
ໃນປີ 1993 18 ລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເລກ

ທ່ີ 164 6 1995 (ເຊຊັບ) 1996 (ດົງພູວຽງ) 2008 ( ), 2009
( ) ແລະ 2011 (ພູຫີຜ,ີ ລະວິ່ງລະເວີນ). ຫງວນມີເນື້ອທ່ີເຖິງ 3,446,200 ຕາ
ລາງກິໂລແມັດ ຫືຼ ປະມານ 14%ຂອງເນື້ອທ່ີດິນທັງໝົດຂອງປະເທດ.ນອກຈາກນັ້ນ,

ແລະ ມີແຜນການຈະ
ະ 8 ເຮັກຕາ ຫືຼ

76% .ໃນປີ 1996
ນະໂຍບາຍທ່ີຄົບຊຸດ.

ສັງລວມຫ
- ປີ 1986 ສິດ ສປປ ລາວ ໂດຍ

(Mackinnon, ປີ 1986)

ບົດທີ 7
ການອະນຸລັກໃນລາວ
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- ປີ 1988 , - ຊູແອັດ ແລະ ອົງການ IUCN
, ຮອດປີ 1991 8

, ປະເມີນຜົນ.
- ປີ 1992 ປະເມີນ ແລະ
- ປີ 1993 164 ຂ 18

- ຄອງ
4

- ປີ 1994 (WCS)
ແລະ ເຊິ່ 1999

- ປີ 1996 1 (ດົງພວູຽງ). ຖຶກ
.ໂຄງການອາ ຂອງ IUCN

ເລີ່ ຊາດ 2
-ປີ 1996 WWF ານຸລກັຕາມແນວຊາຍແດນ ລາວ - ຫວຽດນາມ
- ປີ 1998

ລາວ - ຫວຽດນາມ
- ປີ 1999 : LSFP, IUCN, WCS

ໃ 20 . WWF
IUCN/DANIDA

- ພູເລີຍ
-ປີ 2000 ຫຼວງວຽງຈັນເປັນເວລາ 4 ວັນ

- ປີ 2001 - ແລະ
ອາ ແລະ

- ປີ 2003 ສະຫງວນ ແລະ -
ແລະ
- ປີ 2007 ແລະ ດ -

ແລະ 24 ທັນວາ 2007 ແລະ ປະ
14 ມັງກອນ 2008

7.2
(2007)

:
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- ເຖີ ແລະ 20
2 ເຂດກວມເອົາເນື້ອທ່ີທັງໝົດ 3.4 ຫືຼ ເທ່ົາກັບ 14.3%

ຂອງເນື້ອທ່ີທ່ົວປະເທດ,
ຄວນ

- ອງພະນັກງານ, ທະຫານ, , ປະຊາຊົນ
ຊືມ ແລະ າ , ແລະ ແລະ

, ປະຈຸບັນເທ່ົານັ້ນ
- ງານບູລິມະສິດ

ຂອງແຂວງຍັງມີການອອກອາ
- ພະນັກງານ .

ຫືຼ
- ແຫຼມເຂດຊຸມ

ຊົນທ່ີອາໄ
-

ພະນັກງານ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ພາ ແລະ
.

- ແລະ ງ
ກັນປະເທດ ແລະ ມີພະນັກ
ງານທັງໝົດ 395 ຄົນ, ໃນນີ້ພູເຂົາຄວາຍມີ 194 ຄົນ, ມີລະບົບການກວດກາ
ເກີດຂື້ນເປັນຕົ້ນ: ຍັງມີການບຸກລຸກ, ລັກລອບຕັດ , , ນອກນັ້ນ, ຍັງມີປະກົດການທ່ີພະນັກ

-- -

2, ວຽກ, ແຜນຄົນ ແລະ ະຕິບັດ
ວຽກງານອານຸລັກ ແລະ ພັດທະນາທ່ີມີປະສິດທິຜົນ ຫືຼ

7.3

ມາດຂອງມັນ ເພື່ອບັນລຸຕາມບັນດາເປົ້າໝາຍຂອງພວກມັນ ບັນດາປັດໃຈ
ໆເຖິງແຫ່ຼງທ່ີມາ

ຂອງມັນ ແລະ ມາດຕະການໃນປະຈຸບັນ ແລະ
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7.3.1
:

- ການເພີ່ມຂື້ນຂອງປະຊາກອນ
-ຄວາມອາດສາມາດຂອງ ໃນການອະນຸລັກ, ການບັງຄັບ

ໝາຍ ແລະ ລົງຊີວິດ
-

ຮັບການປັບປຸງດີຂື້ນ ແລະ
-

ເນື່ອງມາ ະບົດ ແລະ ເປັນບາງລະດູຂອງຮອບວຽນ
ການຜະລິ ແລະ

.

ເມືອງ ແລະ ແລະ .
າເນີນງານ

--- ແລະ ໂຄງການພັດທະນາ

ສະຫງວນ. :

- ການລິເລີ່ມຂອງການສຶກສາທ່ີມີຈຸດປະສົງເພື່ອປົກປັກຮັກສາບາງຊະນິດພັນ (ບັນຊີ 1) ແລະ
(ບັນຊີ 2)

- ສັດແບບຜິດກົດໝາຍ
- ການກວດກາອາວຸດໂດ

ຜິດກົດໝາຍ

- ທົບທວນຄືນແລະເຮັດໃ
- -

: -
- , ແລະ ການປົກ

.ການໝາຍເຂດແດນ
- .

- :  ແລະ 

ມະຊາດ ແລະ ( : ທະນີ, ເມີຍ, ເຍືອງ) ແລະ .
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ເຊິ່ງສາມາດຍືນຍົງ
( : ຟານ, , ເໝ້ັນ)

7.3.2
,

ຂື້ນຂອງປະຊາກອນ ແລະ

ຖືໄ ເພື່ອ . ການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາລະບຽບກົດໝາຍ
ທັນເຂັ້ມງວດ.ການສົ່ງເສີມແບບ ທ່ີ

ການປະມົງເຊັ່ນກັນ
ມາດຕະການທີ່ມີໃນປະຈຸບັນ ແລະ າເນີນງານ

ດັ່ງນີ້:
-

ການອາ
-

ຂອງກາ ແລະ ການພັດທະນາ ແລະ

- (ກ)
(ຂ) ການ

- ບັນດາລະ
ເປັນທາງການ

, ແລະ ການອານຸລັກຂອງປວງ
ຊົນ, ແລະ
ການຈັບປາ .

7.3.3
ການເພີ່ມຂື້ນຂອງປະຊາກອນ

, ບວກກັບຄວາມສາມາດຂອງລັດ
ແລະ

.
າເນີນງານມີດັ່ງນີ:້

- ຂະບວນການມອບດນີ -
ແລະ ແລະ
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.ການມອບດີນ -

ວະນາໆພັນ. ຫງວນ ເພື່ອຮອງຮັບການເພີ່ມ
.

- -

ດີນ ບັດ ການປູກຝັງ ແລະ
ສບຶ ແລະ ແລະ

ດຕັ້ງປະຕິບັດຈາກການຈັດຕັ້ງຂັ້ນເມືອງແລະແຂວງ.
7.3.4

2 ຮູບແບບຄື:
- ( ) ທ່ີອາໄ

(ເຊັນ: , ແລະ ເຮັດເຮືອ) ຫືຼ ເພື່ອຂາຍ
.

- ຫືຼ
,

,
ການສະແຫວງຫາທ່ີເປັນໄພຄຸກຄາມ , ຄວາມອາດສາມາດຂອງ
ລັດຖະບາ ການຄວບຄຸມການຂຸດຄົ້ ແລະ ແລະ

ແລະ ຕັ້ງ
ປະຕິບັດວຽກງານ.

ມາດຕະການທີ່ມີໃນປະຈຸບັນ ແລະ າເນີນງານດັ່ງນີ້:
- ແລະ

ຮອງ
-

:
+
+ ແລະ ກດົໝາຍ ກ

+
ແລະ . ແລະ

+ ເປັນທາງການ.
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+ຮັບຮອງ
ປະຈຸບັນ ແລະ ໃນອານາຄົດ

+ຢຸດເຊົາກາ ໃ ແລະ
ປະສິດທິພາບ

+
- ແລະ

ກອງ 

- -

7.3.5
  ໂດຍການພັດທະນາ

ໃ ສະ
. ແລະ ນອກ
. າວນີ້

ລາຍຮັບ, ກເວັ້ນການສູນເສຍ
.

ໃ ຫືຼ 89
  .ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງຜົນ ໄປນີ້

ຫືຼ ຫຼາຍ .
- .

ລ
ເພື່ອຂາຍ .

- ແລະ

- ໄກຂອງເຂດເໜືອ
ເຂື່ອນ ແລະ

.
- ອນທີ່ມີແຜນຈະ

ການຈະຖືກຮັບຮອງເອົາ
ແລະ ຂອງປະ
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-
ຂອງພະຍາດ ແລະ

ອື່ນ
-

(ລວມທັງ )

- (EIAs) ແລະ
,

ມາດຕະການທີ່ມີໃນປະຈຸບັນ ແລະ າເນີນງານມີ
ດັ່ງນີ້:

- ຕົກ
ຈັດຕັ້ງປະຕິ ແລະ ປະຊາຊົນ

. ທ່ີອາດເກີດຈາກ
ເຂື່ອນ ແລະ
ລັບເຂດພື້ນທ່ີເຂື່ອນ 

- ແລະ ການປົກປັກຮັກສາ
: 2

- ລະດັບແຂວງ
ເພື່ , ແລະ
ຈາກ ແລະ

-
ທີ່ຖືກຜົນກະທົບ.

ສະພາບແວດ .
- ຂວາງໃນການ ແລະ

.

7.3.6

--
- ສະຫງວນໃດໜ່ຶງສະເພາະ.
- ໃ

ຫງວນ
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7.4 ແລະ ເຂດອະນຸລກັຄວາມຫຼາກ
ຊີວະນາໆພນັ

ເລີ່ 1988 ການຄັດເລືອກພື້ນທ່ີໆ
ກັນເປັນຜື ແລະ 1995

10.6% ຂອງເນື້ອທ່ີທ່ົວປະເທດ ແລະ
ມານ 77% ຫົຼງເ .

20 ຊະນິດ ແລະ
14 ຊະນິດ ເຊິ່ງເປັນສັດໃ ແລະ

7.5 ການຈັດຕ້ັງ ແລະ
ຫງວນ

7.5.1 ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍ
ແລະ 164 / ນຍ ລັດຖະບານ

ປົກປັກຮັກສາ ແລະ
1 ໃນ

ເດືອນພຶດໃນຕົ້ນປີ 1988
ໂດຍ SIDA ແລະ IUCN.
ການ ນົດ ທີ່ດີທີ່ສຸດ ໃນຂົງເຂດອາຊີ,

ແລະ
1990-1991

(1996) ແລະ :
1996

ຊາດ ແລະ .
: ທັງໝົດ 23 ມາດຕາ ລາຍລະ

ຕື່ມອິກ
, ແລະ

:
, ກະຊວງກະ ແລະ

ວາ , ແລະ 0524 /
ກປ.2001ລົງວັນທ່ີ 07 2001. ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອ:
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- ານົດລະບຽການ, ຫັຼກການ ແລະ ຕັ້ງ,
, ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງພົນລະ

ວຽກງານປົກ , .
- າສະຫງວນ, -

ນາໆພັນ, , ການສືບພັນ

7.6
ປະຈຸບັນພັກ ແລະ ເລັງ່

:

ແລະ ມີ
ຄວນ

:
- ແລະ ເຊື່ອໝ້ັນເຊິ່ງກັນ ແລະ

ແລະ ປະຊາຊົນ
- າ
- ແລະ

ຊາດແບບຍືນຍົງ

ປະ
:

1:
2: (PRA)
3: ວິເຄາະ ແລະ ມູນ
4: ຈັດຕັ້ງ



79

ຈຸດປະສົົງ

1.
2.
3.

ເນື້ອໃນ

8.1
ຫງວນທ່ີດີ,

ເຄື່ອງມືໃນ
, ການມອບໂອນ ແລະ ການຮັບຮອງ ແລະ

ແລະ
, ການວາງແຜນ ຫືຼ ຂາດການວາງແຜນ

ເປັນອຸປະສັກໃນການ . ໃນຮູບແບບທ່ີ
ຍັ ຫືຼ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທ່ີມີໝາກຜົນ. ແລະ
.ແຜນການນັ້ນ

ການ , ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດ ແລະ າ .ພາຍຫັຼງທ່ີມີການຈັດຕັ້ງ

ແລະ
.

,
ນ

ໃນການປະຕິບັດງານ
ຄັ້ງໜ່ຶງ.

ນີນ

ບົດທີ 8
ແຜນ
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8.2
,

ແລະ
. :

- ແລະ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທ່ີ ໝາຍ ແລະ

າ , ຍັ ,
ເວລາໃດ, ປານໃດ, ບຸກຄະລາກອນມາຈາກໃສ ແລະ

- ແລະ າ
ແລະ

ອຸປະກອນ, ,
ຈະເກີດຂຶ້ : ຊອກຫາແຫ່ຼງສະໜັບສະໜູນຈາກພາຍນອກ ຫືຼ ຫາທາງເລືອກໃ

-ແຜນການປຽບເໝືອນເຄື່ອງມື ເປັນເອກະພາບກັນ ການ
ສະໜັບສະໜູນຈາກປະຊາຊົນທ່ົວໄປ ແລະ

,
ງານພາກລັດ ແລະ

-ຂະບວນການວາງແຜນ ເຮັດ ເຮັດ
ເຂົ້າໃຈເຖິງບົດ ແລະ

ປະຕິ

8.3
ແລະ

ແລະ ຈຸດ ຍັ ,
ຫຼາຍປານໃດ,

ການປັດໃຈອື່ນຕື່ມອີກ ແລະ :
-ປັດໃຈໃນການວາງແຜນ: : ຊັບພະຍາ

ແລະ , ສະນັ້ນ, ການວາງ
ແລະ ການ

ອ ແລະ ສະພາບ
.
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-ໄລຍະເວລາ: ແຜ ານົດເວລາຄັ້ງລະ 5
ແລະ ສະຖານະ

ຫືຼ ປະສົບການທ່ີ
ບັດງານໃນ .

-ລະດັບລາຍລະອຽດຂອງແຜນ: າມະດາເທ່ົາ

, ບຸກຄະລາກອນ, , ລະດັບຂອງການພັດທະນາ ແລະ
ທະນາປະເທດ.

, , , , ຄະລາກອນ

- :
ແລະ ານຸລັກຊັບພະຍາ

3 : ແຜນ, ານຸລັກ
ແລະ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພາະການ ຄວາມຜິດພາດ

-ການລາຍງານ: ແຜນກາ າ

.
- :

ແລະ ເໝາະສົ
ຊຸມຊົນ, ແລະ ແລະ ເຂົ້າໃຈ.

- : ຫືຼ ຍັງ

ຄັ້ງບາງພື້ນທ່ີຈະທົດລອ .
-ປະເພດຂອງແຜນ: ການວາງແຜນມີຫຼາຍຂະໜາດ ເຊິ່ງມັນຂຶ້

ຂອງ ແລະ ຄວາມສັບ
3 ຂະໜາດເຊັ່ນ:

ກ. :
, ມາດຕະການ

.
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ຂ.ແຜນຂະໜາດກາງ: ເປັ :
ກັບແຜນ ຊາດ

ຄ. : ຫຶຼ ສະເພາະ
.

- :
ໝາຍ ໄ , ການວາງແຜນຄວນພິຈາລະນາເຖີງຊຸມຊົນ

ສະຫງວນ ຄືນັກວາງແຜນ ຍັ ,
ຜົນປະໂຫຍດ ປະ ເພື່ອ
ເຈົ້າເຫ່ົຼານັ້ນສະໜັບສ ແບບໃດ ແລະ ໃ

- :
,

ວມໃນການວາງແຜນ
ແລະ ແລະ ກັນເພື່ອຊອກຫາ

.
-ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງວທິີການວາງແຜນ:

: ແຜນ
ການທ່ີເປັນເຄື່ອງມືໃນການຈັດການ ມີປະສິດຕິພາບ

8.4

14 :
- ຂັ້ນຕອນທີ 1:
- ຂັ້ນຕອນທີ 2: ແລະ ແນວທາງ
- ຂັ້ນຕອນທີ 3:
- ຂັ້ນຕອນທີ 4:
-ຂັນຕອນທີ 5:
- ຂັ້ນຕອນທີ.6:
- ຂັ້ນຕອນທີ 7:
- ຂັ້ນຕອນທີ 8:
- ຂັ້ນຕອນທີ.9: ອອກແບບ ແລະ
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- ຂັ້ນຕອນທີ 10: ດແນວທາງການພັດທະນາແບບປະສົມປະສານ
- ຂັ້ນຕອນທີ 11:
- ຂັ້ນຕອນທີ 12: ແລະ
- ຂັ້ນຕອນທີ 13: ແລະ
-ຂັ້ນຕອນທີ 14: ກະກຽມ ແລະ

8.5
8.5.1 ຫງວນ

, ໂດຍ
ອີງໃ ແລະ

ນຫາ ແລະ ໄ
.

.ແນວໃດ
ເງ່ືອນໄຂ,

:
1). ປະຫັວດຄວາມເປັນມາ ແລະ ນະໂຍບາຍ
2).
3).
4).
5). ໂອກາດ
6).

8.5.2 ນວ ,
ຫາກມີແຜນການທ່ີດີຈະສາມາດບັນລຸຈຸດປະສົງເປົ້າໝາຍ ແລະ

, ຜນການນັ້ນໆ
ການຈະ ? ? ຜິດຊອບຫັຍງ ? ເວລາໃດ ?

- :
ແລະ ໃນເວລາໃດ, ,

, ເຊິ່ງມັນຈະມີຄວາມລະອຽດຂື້ນຕື່ມ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

-ການ : ແລະ ເຂົ້າໃຈເ
ຍັ , ,
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ລັບ
.

- :
. ແລະ ສະແດງ ຕົວຊີ້

ບອກຂອງເປົ້າໝາຍແລະສະຖານທ່ີ
-ອົງປະກອບຂອງແຜນວຽກມີ 3 ອົງປະກອບຄື: ການອະທິບາຍ, ຕາຕະລາງ ແລະ

8.6
ເນື່ອງຈາກ

, ຄວາມຈິງຂອງພື້ນທ່ີ ແລະ ສະພາບ
.

ຂື້ນ
8.6.1 :

(1996) ແລະ ເປັນ 3 : , ແລະ
. ແລະ

ແລະ :
1).
2).

:
- າ
-
-
-
-

3).
8.6.2 ແລະ

,
, ຈັດຕັ້ງປະຕິ , ແລະ

ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາຂອງແຜນການ ແລະ
. , ແລະ

ການຊຶ່ງລວມມີ:
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-
-
- ການວາງແຜນ ແລະ
-
-
- ການປະເມີນຜົນຜະລິດ ແລະ
ກ. ານດົຂອບເຂດເນື້ອທີ່ຈັດສນັ

, ໃນນີ້ຂອບເຂດຂອງ
,

ຂອບເຂດອອກ ແລະ
. :

- :
: , .

- : ທາງເລືອກນີ້ຈະ
ຫືຼ

ນາ
- ນ : ທາງເລືອກນີ້ຈະ

ຫືຼ ເອກກະຊົນ
ຈັດສັນ.

ຂ.
ແລະ ການພັນລະນາ

ທາງວິຊາການ ເຊັ່ນ: . :
ແລະ ແຜນທ່ີ ແຜນທ່ີຂອບ

ເຂດຊາຍ .
ຄ. ຂ້ັນຕອນແລະແນວທາງ

:
- , , ຝຶກອົບຮົມ

ແລະ
- ,

ຫືຼ ແຜນທ່ີພູມສັນຖານ (ແຜນທ່ີໂຕໂປ)
-

. ,
ນໃ , ໄປຕາມຂັ້ນຕອນ
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,
ເຂດແດນໄປຕາມຂັ້ນຕອນ.

- :

- ( ເຄີຍກັບທ່ີຕັ້ງ
ແລະ ສະ )

- ແລະ ລັກສະນະເດັ່ນອື່ນໆ
- ໝາຍຈຸດເຂດແດນ ນແຜນທ່ີໂຕໂປ ແລະ ພາບ
- ແລະ ບັນດາຈຸດຕາມເຂດແດນ.
- ສັງເກດ ແລະ ກວດກາຊາຍແດນໃນສະໜາມ ແລະ ພິຈາລະນາເບິ່ງເສັ້ນປະ

ສານເຊັ່ນ: GPS ວັດແທກ ແລະ ພັນລະນາຈຸດຕາມຊາຍແດນ
- ກຽມແຜນທ່ີສະແດງເຂດແດນເບື້ອງຕົ້ນ
- ແລະ າ

ທາງການຈາກພວກເຂົາເຊັ່ນ: ໂດຍການເຊັນກັບນາຍ .
- , ແລະ ບົດແນບ

:
- າ ແລະ , ໃນ

- າ ແລະ
ແຂວງ,

- ກະຊວງກະສິ ແລະ ແລະ ເຈົ້າ ,
ຫືຼ ເອກະຊົນ

- ແລະ
ຕັ້ງ. ແລະ

ເຊິ່ .
ງ. າ
- ວັດຖຸປະສົງ:

.
ໃ .

,
ແລະ

- : ໃນແຜນທ່ີສະແດ ແລະ
, ລັກສະນະເດັ່ນອື່ນໆ , ຄວນຕິດຂັດຕາ



87

ລາ າ
:

- ( )
(< 200 m )

-
(< 200 m )

ແລະ /

/
- ( )

( ) (ເຮືອນຍອດຕິດຈອດ <50%)

ຫືຼ

( )

- ( ນ)
(ເນື້ອທ່ີພູ, )

- ( )

ເນື້ອທ່ີທາງປະຫັວດສາດ
ສວນອຸດທິຍານ
- ຂ້ັນຕອນ ແລະ ແນວທາງ
ຂັ້ນຕອນ ແລະ :
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- , , ຝຶກອົບຮົມ ແລະ
ປຶກສາທີມງານທ່ີຈະເຮັດວຽກ,

- ແລະ ຝຶກອົບ
, ,

ສັນຖານ (ແຜນທ່ີໂຕໂປ)
-

, :
- , , ແຜນທ່ີໂຕໂປ

-- - ແລະ

-
-
-
- ແລະ ແລະ

8.7
8.7.1 ເປ້ົາໝາຍ

ເພື່ອເປັນການເຊື່ອມໂຍງບັນດາຊຸມຊົນ ແລະ , ທາງໂຄງ
ການຈິ່ ແລະ ຈັດການ ຫງວນ ແລະ
ຊັບພະຍາກອນໃນຮູບແບບຍືນຍາວ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປວງຊົນທັງຊາດ

8.7.2 ວັດຖຸປະສົງ

, ຄອງຈັດ
ສັນການ

າລົງຊີວິດໂດຍອາໄ າ
.

ໂດຍການຕອບສະໜອງ

.

ຊາດທັງໝົດ 24 ນອກ
ນວນຫຼາຍ . ມ
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, ເສີມ
ແລະ ນຍົງ
ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງຊາດ.
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ແລະ ອົງການວິທະຍາສາດ - , ປີ
2003.ບົດລາຍ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປລາວ.

ກ , ປີ 2003 ລະບຽບການເລກທີ 0360 /
ຫງວນແຫ ່ງຊາດ,

ກອງອ , ປີ 2002 - ໃນ
ສປປ ລາວ ,

, ປີ 2007 -

, ປີ 2003 ໃນ ສປປລາວ,
ກົມ IUCN, ປີ 2010 ໃນ ສປປ ລາວ
ສຸກສົມປອງ ປຣີຊາ, ປີ 2009

, ປີ 2004 ແລະ
ວາງ

, ປີ 2006.ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
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