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  ການຮົ່ວມມກືນັລະຫວົ່າງ ກອງທ ນປກົປໍ້ອງໝີ (Free the Bears), ອງົການ TRAFFIC ອາຊຕີາເວັນອອກຊຽງ

ໄຕໍ້, ກຸົ່ມຊົ່ຽວຊານໝີ ພາຍໄຕໍ້ ຄະນະກາໍມະທ ການອະນລຸກັຊະນ ດພນັ (SSC) ຂອງ ອງົການສາກນົ ເພືົ່ ອການ

ອະນລຸກັ ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ (IUCN ) ແລະ ກຸົ່ມຊົ່ຽວຊານວາງແຜນ ການອະນລຸກັ ຂອງອງົການ IUCN 

SSC.  
   

  ອງົການ IUCN ສະໜບັສະໜນູໃຫໍ້ ບນັດາກອງປະຊຸມ, ກອງປະຊຸມປ ກສາຫາລື ແລະ ບນັດາກອງປະຊຸມ

ແລກປົ່ຽນອືົ່ ນໆ ພ ຈາລະນາ ແລະ ຄ ົໍ້ນຄໍ້ວາວ ໃຈ ບນັດາບນັຫາ ທີົ່ ກົ່ຽວຂໍ້ອງກບັການອະນລຸກັ ແລະ ມຄີວາມເຊືົ່ອໝັ ໍ້ນ

ວົ່າ ບນັດາບດົລາຍງານ ຂອງກອງປະຊຸມເຫ ົົ່ ານ ັ ໍ້ນຈະມຄີວາມໝາຍສາໍຄນັທີົ່ ສດຸ ເມືົ່ອໄດໍ້ຮບັການເຜີຍແຜົ່ຢົ່າງກໍ້ວາງ

ຂວາງ. ຄວາມຄ ດເຫັນ ແລະ ທດັສະນະ ທີົ່ ຜູໍ້ຂຽນໄດໍ້ສະແດງອອກໃນທີົ່ ນີໍ້ ບໍົ່ ຈາໍເປັນຕໍ້ອງສະທໍ້ອນເຖ ງ 

ນະໂຍບາຍລວມ ຂອງ ອງົການ IUCN, ຄະນະກາໍມາທ ການ, ເລຂາທ ການ ຫ ື ບນັດາສະມາຊ ກ ຂອງອງົການ.   

   

  ການກາໍນດົທີົ່ ຕ ັ ໍ້ງພມູສນັຖານ ໃນເອກະສານສະບບັນີໍ້ ແລະ ການສະເໜີ ເອກະສານ ທີົ່ ກົ່ຽວຂໍ້ອງທາງກດົໝາຍ 

ຂອງ ປະເທດ, ຂງົເຂດປກົຄອງ ຫ ື ພືໍ້ນທີົ່  ຫ ື ເຂດການປກົຄອງ ຫ ື ກົ່ຽວຂໍ້ອງກບັ ການກາໍນດົ ຂອບເຂດ ຫ ື ຊາຍ

ແດນໃດໜ ົ່ ງ ແມົ່ນບໍົ່ ໄດໍ້ກົ່ຽວຂໍ້ອງ ກບັທດັສະນະຂໍໍ້ຄ ດເຫັນໃດໆ ຫ ື ສົ່ວນໃດໜ ົ່ ງຂອງ ອງົການ IUCN.   

 

ເອກະສານອໍ້າງອ ງ:  

Crudge, B., Lees, C., Hunt, M., Steinmetz, R., Fredriksson, G., & Garshelis, D. (Eds.) 

(2019) ໝີເໝືອຍ: ບດົລາຍງານການທບົທວນ ສະຖານະພາບໂລກ ແລະ ແຜນດາໍເນນີງານ ການອະນລຸກັ ປີ 

2019-2028. ກຸົ່ມຊົ່ຽວຊານໝີ ພາຍໄຕໍ້ຄະນະກາໍມາທ ການ ອະນລຸກັຊະນ ດພນັ (SSC) ຂອງ ອງົການສາກນົ ເພືົ່ ອ

ການອະນລຸກັ ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ (IUCN) / ກຸົ່ມຊົ່ຽວຊານ ການວາງແຜນ ການອະນລຸກັ/ ກອງທ ນປກົປໍ້ອງ

ໝີ (Free the Bears) / ອງົການ TRAFFIC.    

 

ເອກະສານພາສາລາວສະບບັນີໍ້ທີົ່ ຈດັທາໍໂດຍ ກອງທ ນ ປກົປໍ້ອງໝີ, ເພືົ່ ອເປັນການຢືນຢນັການແປ ກະລນຸາປຽບທຽບ

ຕ ົໍ້ນສະບບັເດມີຈາກພາສາອງັກ ດ. 

ແຫ ົ່ງຂໍໍ້ມນູ: 
  
• ບດົລາຍງານ ຈາກກອງປະຊຸມສາກນົຄ ັ ໍ້ງທີ 1 ກົ່ຽວກບັ ການຄຸໍ້ມຄອງ ແລະ ການອະນລຸກັໝີເໝືອຍ  
• ເອກະສານ ກົ່ຽວກບັໝີເໝືອຍ ສະບບັຫຍໍໍ້: ບດົລາຍງານການທບົທວນຄືນ ສະຖານະພາບໂລກ ແລະ ແຜນດາໍເນນີ
ງານ ການອະນລຸກັ ປີ 2019-2028  
• ເອກະສານ ກົ່ຽວກບັໝີເໝືອຍ ສະບບັສມົບນູ: ບດົລາຍງານການທບົທວນຄືນ ສະຖານະພາບໂລກ ແລະ ແຜນດາໍ
ເນນີງານ ການອະນລຸກັ ປີ 2019-2028  
 

ຄັດຈາກ: 

• Free the Bears https://freethebears.org/pages/publications-press-resources 

• IUCN SSC Conservation Planning Specialist Group http://www.cpsg.org/document-repository 

• IUCN SSC Bear Specialist Group http://www.globalbearconservation.org/ 
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  ກອງທ ນປກົປໍ້ອງໝີ (Free the Bears) ແມ ົ່ນ ອງົການສາກນົ ເພືົ່ ອອະນລຸກັ ສດັປົ່າ ແລະ ສະວດັດກີານຂອງສດັ 

ເຊ ົ່ ງມສີາໍນກັງານໃຫຍົ່ຕ ັໍ້ງຢູົ່ ປະເທດອດົສຕາລີ. Free the Bears ເຮັດວຽກຮົ່ວມກບັ ຄູົ່ຮ ົ່ວມພດັທະນາ ທີົ່ ມາຈາກ ພາກ

ລດັ ແລະ ບໍົ່ແມ ົ່ນພາກລດັ ເພືົ່ ອສໍ້າງ, ຄຸໍ້ມຄອງ ແລະ ໃຫໍ້ການສະໜບັສະໜນູ ສນູອະນລຸກັໝີ ແລະ ໂຄງການພາກສະ 

ໜາມ ເພືົ່ ອເລັົ່ ງໃສົ່ຢດຸຕ  ການທໍລະມານໝີ ທີົ່ ຖກືຈບັມາ ພໍ້ອມດຽວກນັນ ັໍ້ນ ກໍົ່ເຮັດໜໍ້າທີົ່ ປກົປໍ້ອງ ໝີປົ່າ ທ ົົ່ວອາຊຕີາເວັນ

ອອກຊຽງໄຕໍ້ ແລະ ອ ນເດຍ. ພາລະກ ດ ຂອງ Free the Bears ແມ ົ່ນເພືົ່ ອ ປກົປໍ້ອງ, ອະນລຸກັ ແລະ ສ ົົ່ງເສມີການມີ

ຊວີ ດທີດຂີອງໝີ ທ ົົ່ວໂລກ, ເຊ ົ່ ງ Free the Bears ໄດໍ້ຊົ່ວຍເຫ ືອໝີ ກ ົ່ວາ 900 ໂຕ ແລະ ປະຈບຸນັກາໍລງັຮກັສາປ ົ່ ນປວົ

ໝີ ກົ່ວາ 200 ໂຕ ໃນເຂດອາຊຕີາເວັນອອກຊຽງໄຕໍ້, ເຊ ົ່ ງລວມມ ີໝີເໝືອຍ 80 ໂຕ ຢູົ່ສນູອະນລຸກັໝີ ປະເທດກາໍປເູຈຍ, 

ເຊ ົ່ ງເປັນສນູອະນລຸກັໝີເໝືອຍ ທີົ່ ໃຫຍົ່ທີົ່ ສດຸຂອງໂລກ.   

   

    ກຸົ່ມຜູໍ້ຊ ົ່ຽວຊານໝີ (BSG) ຂອງ IUCN SSC ແມ ົ່ນໜ ົ່ ງໃນ ຫ າຍກວົ່າ 140 ກຸົ່ມຜູໍ້ຊ ົ່ຽວຊານທີົ່ ໄດໍ້ຮບັການ 

ສໍ້າງຕ ັໍ້ງຂືໍ້ນ ໂດຍ ຄະນະກາໍມາທ ການອະນລຸກັຊະນ ດພນັ (SSC) ຂອງ ອງົການສາກນົ ເພືົ່ ອການອະນລຸກັ 

ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ (IUCN). ເປົໍ້າໝາຍຂອງ ກຸົ່ມ BSG ແມ ົ່ນເພືົ່ ອສ ົົ່ງເສມີການອະນລຸກັ ໝີ ແລະ ຖ ົ່ນທີົ່ ຢູົ່ອາໃສ

ຕາມທາໍມະຊາດຂອງພວກເຂົາ ທີົ່ ກະຈາຍຢູົ່ທ ົົ່ວໂລກ. ກຸົ່ມ BSG ປະກອບດໍ້ວຍສະມາຊ ກ 180 ຄນົ ເຊ ົ່ ງລວມມ ີນກັຊວີະ

ວ ທະຍາ ແລະ ນກັອະນລຸກັ ຈາກ ພາກລດັຖະບານ, ບນັດາອງົການຈດັຕ ັໍ້ງທີົ່ ບໍົ່ ຂືໍ້ນກບັລດັຖະບານ, ມະຫາວ ທະຍາໄລ, 

ພ ພ ດທະພນັ, ສວນສດັ ແລະ ໜົ່ວຍງານຄວບຄມຸກວດກາ ການລກັລອບລົ່າສດັປົ່າ. ກຸົ່ມ BSG ບໍົ່ ແມ ົ່ນ ອງົການສະໜບັ

ສະໜນູ ຫ ື ອງົການສະຫວດັດກີານຂອງສດັ. ຈດຸປະສງົຂອງກຸົ່ມ ແມ ົ່ນເພືົ່ ອ ການອະນລຸກັໝີ ບນົພືໍ້ນຖານວ ທະຍາສາດ. 

    

   ກຸົ່ມຜູໍ້ຊ ົ່ຽວຊານວາງແຜນ ການອະນລຸກັ (CPSG) ຂອງ IUCN SSC ແມ ົ່ນ ເຄອືຄົ່າຍສາກນົ ຜູໍ້ຊ ົ່ຽວຊານດໍ້ານການ

ອະນລຸກັ ເຮັດວຽກເພືົ່ ອ ປກົປກັຮກັສາຊະນ ດພນັ ທີົ່ ຖກືໄພຂ ົົ່ມຂູົ່ ໂດຍການເພ ົ່ ມທະວ ີປະສ ດທ ພາບ ຄວາມພະຍາຍາມໃນ

ການອະນລຸກັ ໃນທ ົົ່ວໂລກ. ເປັນເວລາ 30 ປີ, CPSG ໄດໍ້ຮບັຄວາມສາໍເລັດເປັນກໍ້າວໆ ໂດຍການນາໍໃຊໍ້ ຂະບວນການ

ທີົ່ ມກີານວາງແຜນ ການຮົ່ວມມ ືທີົ່ ດ ີໂດຍພືໍ້ນຖານວ ທະຍາສາດ ເຊ ົ່ ງໄດໍ້ນາໍເອົາຜູໍ້ຄນົຈາກ ຫ າກຫ າຍແນວຄວາມຄ ດ ແລະ 

ຄວາມຮູໍ້ ມາຮົ່ວມກນັ ເພືົ່ ອເຮັດໃຫໍ້ມກີານປົ່ຽນແປງ ໃນດໍ້ານການອະນລຸກັໃນທາງທີົ່ ດຂີືໍ້ນ. CPSG ສະໜອງ ຄວາມຮູໍ້ດ ໍ້ານ

ວ ຊາການ ເຂົໍ້າໃນ ການວາງແຜນການອະນລຸກັ ໃຫໍ້ແກ ົ່ ບນັດາ ລດັຖະບານ, ບນັດາກຸົ່ມຜູໍ້ຊ ົ່ຽວຊານອືົ່ ນໆ ຂອງ SSC, 

ບນັດາສວນສດັ ແລະ ພ ພ ດທະພນັສດັນ ໍໍ້າ ແລະ ບນັດາອງົການອະນລຸກັສດັປົ່າອືົ່ ນໆ.  

 

   ອງົການ TRAFFIC ແມ ົ່ນ ເຄອືຄົ່າຍຕ ດຕາມກວດກາ ການຄໍ້າ - ຂາຍ ສດັປົ່າ. ເຊ ົ່ ງເປັນອງົການ ທີົ່ ບໍົ່ ຂືໍ້ນກບັ

ລດັຖະບານ ທີົ່ ນາໍໜໍ້າເຮັດວຽກໃນຂອບເຂດສາກນົ ໃນການຕ ດຕາມກວດກາ ການຄໍ້າຂາຍສດັປົ່າ ແລະ ພືດພນັຈາກປົ່າ 

ໃນຮບູແບບຂອງທງັການອະນລຸກັຊວີະນາໆພນັ ແລະ ການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ. ອງົການ TRAFFIC ແມ ົ່ນ ສະຫະພນັ

ຢດຸທະສາດ ຂອງ ກອງທ ນອະນລຸກັທາໍມາຊາດໂລກ (WWF) ແລະ ອງົການ IUCN. ໂດຍການຮົ່ວມມກືບັ ບນັດາໜົ່ວຍ

ງານລດັຖະບານ, ອດຸສະຫະກາໍ ແລະ ບນັດາອງົການຈດັຕ ັໍ້ງສງັຄມົ, ອງົການ TRAFFIC ໄດໍ້ຊົ່ວຍເຮັດໃຫໍ້ມກີານ

ປົ່ຽນແປງ ດໍ້ານນ ຕ ກາໍ ທີົ່ ກ ົ່ຽວຂໍ້ອງກບັສດັປົ່າ ແລະ ທດັສະນະ ໃນການບໍລ ໂພກສດັປົ່າ.  



ຄາໍຂອບໃຈ  

ຄະນະກາໍມະການຈດັ ກອງປະຊຸມສາກນົ ຄ ັໍ້ງທີ 1 ກົ່ຽວກບັ ການຄຸໍ້ມຄອງ ແລະ ການອະນລຸກັ ໝີເໝືອຍ ປະກອບມ:ີ 

ທົ່ານ Brian Crudge ແລະ Matt Hunt (ຈາກ Free the Bears); ດຣ David Garshelis (ປະທານຮົ່ວມ  ກຸົ່ມ

ຊົ່ຽວຊານ ການອະນລຸກັໝີ ຂອງ ອງົການ IUCN); ດຣ Robert Steinmetz (ປະທານຮົ່ວມ ກຸົ່ມຊົ່ຽວຊານ ການ

ອະນລຸກັໝີ ຂອງ ອງົການ IUCN; ປະທານຮົ່ວມ ທ ມງານຊົ່ຽວຊານ ການອະນລຸກັ ໝີເໝືອຍ); ດຣ Gabriella 

Fredriksson (ປະທານຮົ່ວມ ທ ມງານຊົ່ຽວຊານ ການອະນລຸກັ ໝີເໝືອຍ); ທົ່ານ Lalita Gomez (ຈາກ ອງົການ 

TRAFFIC ອາຊຕີາເວັນອອກຊຽງໄຕໍ້); ແລະ ທົ່ານ Wong Siew Te (ສນູອະນລຸກັ ໝີເໝືອຍ Bornean).  

   ຄະນະກາໍມະການຈດັກອງປະຊຸມສາກນົ ຄ ັໍ້ງທີ 1 ກົ່ຽວກບັ ການຄຸໍ້ມຄອງ ແລະ ການອະນລຸກັ ໝີເໝືອຍ ແລະ 

ກອງປະຊຸມປ ກສາ ການວາງແຜນການອະນລຸກັ, ເຊ ົ່ ງນາໍໄປສູົ່ການພດັທະນາ ການອະນລຸກັໝີເໝືອຍ: ບດົລາຍງານການ

ທບົທວນ ສະຖານະພາບໂລກ ແລະ ແຜນດາໍເນນີງານ ການອະນລຸກັ 2019-2028, ແມ ົ່ນໄດໍ້ຮບັການຊົ່ວຍເຫ ືອຈາກ 

ບນັດາຜູໍ້ສະໜບັສະໜນູດ ັົ່ງຕໍົ່ ໄປນີໍ້: ອງົການອະນລຸກັສດັປົ່າສ ງກະໂປ (Wildlife Reserves Singapore), ໂຄງການ

ອະນລຸກັສດັປົ່າສວນສດັ Perth (Perth Zoo Wildlife Conservation Action); ສະມາຄມົອະນລຸກັ Taronga 

ແຫົ່ງ ປະເທດອດົສຕາລີ (Taronga Conservation Society Australia); ສນູອະນລຸກັໝີເໝືອຍ Bornean 

(Bornean Sun Bear Conservation Centre); ອງົການ Hauser Bears; ແລະ ສະມາຄມົສາກນົ ສາໍລບັ ການ

ສ ກສາຄ ົໍ້ນຄວໍ້າກ ົ່ຽວກບັໝີ ແລະ ການສ ກສາຄ ົໍ້ນຄວໍ້າການຄຸໍ້ມຄອງ ແລະ ກອງທ ນເພືົ່ ອການອະນລຸກັ (International 

Association for Bear Research & Management Research and Conservation Grant).  

   ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ມາຍງັ ອງົການ Hauser Bears ທີົ່ ໃຫໍ້ການສະໜບັສະໜນູ ງານລໍ້ຽງພບົປະ

ຕອນແລງ ແລະ ທົ່ານ Patrick Rouxel ສາໍລບັ ການສະແດງຟ ມວ ດໂີອເລືົ່ ອງ ‘Life is One’.  

ບນັດາຮບູພາບ ແຜນທີົ່  ທີົ່ ຫ າກຫ າຍ ໃນເອກະສານນີໍ້ ແມ ົ່ນໄດໍ້ຮບັການອອກແບບໂດຍ ທົ່ານ Roth Vichet (Free 

the Bears) ໂດຍໄດໍ້ຂໍໍ້ມນູຈາກ ກຸົ່ມຊົ່ຽວຊານໝີ ຂອງ IUCN SSC, ເຮັດວຽກຮົ່ວມກບັ ທົ່ານ Graham Usher.  

ພວກເຮົາ ຂໍຂອບໃຈບນັດາທົ່ານ ທີົ່ ປະກອບສົ່ວນເຂົໍ້າໃນ ບດົວ ໃສທດັແຜນດາໍເນນີງານນີໍ້.  

ພວກເຮົາຂໍຂອບໃຈມາຍງັ Peppermint Narwhal (www.peppermintnarwhal.com) ໃນການອອກແບບ ໂລໂກໍ້

ຂອງກອງປະຊຸມ.  

   ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍງັ ທົ່ານ Ian Wallis (Designside) ໃນການອອກແບບເອກະສານນີໍ້, ແລະ 

ທົ່ານ Claudine Gibson (IUCN SSC CPSG) ໃນການຊົ່ວຍ ອົ່ານ ແລະ ກວດແກໍ້ ເອກະສານສະບບັຕ ົໍ້ນ.  

ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຮູໍ້ບນຸຄນຸ ມາຍງັຜູໍ້ທີົ່ ໃຫໍ້ການສະໜບັສະໜນູທງັໝດົ ທີົ່ ໃຫໍ້ການສະໜບັສະໜນູ ການອະນລຸກັໝີ 

ເໝືອຍ ໃນເຂດອາຊ ີຕາເວັນອອກຊຽງໄຕໍ້ ແລະ ນອກເໜືອອອກໄປ, ແລະ ຊົ່ວຍສໍ້າງໃຫໍ້ເກດີຄວາມສນົໃຈ ໃນການ

ອະນລຸກັໝີເໝືອຍເພີົ່ ມຂືໍ້ນ. 



ບດົນາໍ 

 

                ໂດຍ ທົ່ານ Jon Paul Rodriguez,  

  ປະທານ ຄະນະກາໍມາທ ການ ອະນລຸກັຊະນ ດພນັ ຂອງອງົການ IUCN  

   

ຊວີະນາໆພນັ ແມ ົ່ນມຄີວາມສາໍຄນັຍ ົ່ ງຕໍົ່ ລະບບົນ ເວດວ ທະຍາ ແລະ ຄວາມສມົບນູຂອງໂລກ, ແຕົ່ຊວີະນາໆພນັ ກາໍລງັປະ

ເຊນີກບັໄພຂ ົົ່ມຂູົ່ທີົ່ ບໍົ່ ເຄຍີມມີາກ ົ່ອນ - ຈາກການສນູເສຍຖ ົ່ນທີົ່ ຢູົ່ອາໃສ, ການຮກຸຮານຂອງຊະນ ດພນັອືົ່ ນ, ການຊມົໃຊໍ້ຊບັພະ 

ຍາກອນຫ າຍເກນີໄປ, ມນົລະພ ດ ແລະ ການປົ່ຽນແປງຂອງດ ນຟໍ້າອາກາດ. ຄະນະກາໍມະທ ການອະນລຸກັຊະນ ດພນັ(SSC) 

ຂອງ ອງົການ IUCN ແມ ົ່ນ ເຄອືຄົ່າຍສາຍກນົ ຂອງ ຜູໍ້ຊ ົ່ຽວຊານກົ່ວາ 8,500 ຄນົ ເຊ ົ່ ງເຮັດວຽກຮົ່ວມກນັເພືົ່ ອຢດຸຕ  ການ

ຫ ຸດໜໍ້ອຍຖອຍລງົຂອງ ຊວີະນາໆພນັ ແລະ ຮບັປະກນັເຮັດໃຫໍ້ SSC ເປັນແຫ ົ່ງຂໍໍ້ມນູ ແລະ ໃຫໍ້ຄາໍແນະນາໍທີົ່ ສາໍຄນັ ເພືົ່ ອ

ເຮັດໃຫໍ້ເກດີໝາກຜນົທີົ່ ດໃີນການອະນລຸກັ.   

     ນອກຈາກການປະເມນີສະຖານະພາບຊະນ ດພນັທ ົົ່ວໂລກ ແລະ ບນັດາປດັໃຈຂບັເຄືົ່ ອນທີົ່ ເປັນສາຍເຫດເຮັດໃຫໍ້ ຊວີະ

ນາໆພນັເຊືົ່ ອມໂຊມ, ບນັດາກຸົ່ມຜູໍ້ຊ ົ່ຽວຊານສ ກສາສ ົ່ ງມຊີວີ ດສະເພາະ (taxa-specific) ພາຍໄຕໍ້ SSC ໄດໍ້ລະບແຸຜນດາໍ

ເນນີງານການອະນລຸກັທີົ່ ຈາໍເປັນເພືົ່ ອຫ ຸດຜົ່ອນ ແລະ ປໍ້ອງກນັ ການສນູພນັຂອງຊະນ ດພນັ. ແຜນດາໍເນນີງານການອະນລຸກັ

ທງັໝດົເກດີຂືໍ້ນໃນລະດບັປະເທດ ຫ ື ທໍ້ອງຖ ົ່ນ, ແຕົ່ສາໍລບັຊະນ ດພນັທີົ່ ກະຈາຍຢູົ່ໃນຂອບເຂດພມູສນັຖານທີົ່ ກ ໍ້ວາງຂວາງ, 

ການກາໍນດົ ແຜນຢດຸທະສາດ  ແລະ ການປະສານງານຂອງແຜນດາໍເນນີງານຕໍ້ອງເກດີຂືໍ້ນໃນລກັສະນະທີົ່ ກ ໍ້ວາງຂວາງ. 

ແຜນຢດຸທະສາດການອະນລຸກັແມ ົ່ນ ວຽກບລູ ມະສ ດຫ ກັ ຂອງ SSC ເນືົ່ອງຈາກວົ່າ ມນັເຮັດໃຫໍ້ພວກເຮົາ ສາມາດນາໍໃຊໍ້

ຊບັພະຍາກອນທີົ່ ມຢີູົ່ຈາໍກດັຢົ່າງສະຫ າດ ເພືົ່ ອໃຫໍ້ເກດີຜນົໄດໍ້ຮບັທີົ່ ຍ ົ່ ງໃຫຍົ່. ກຸົ່ມຜູໍ້ຊ ົ່ຽວຊານໃນການວາງແຜນວຽກງານ

ອະນລຸກັ (CPSG) ມພີາລະກ ດທີົ່ ສາໍຄນັ ໃນການເພີົ່ ມຈາໍນວນ ແລະ ການນາໍໃຊໍ້ ແຜນການທີົ່ ມປີະສ ດທ ພາບ ທ ົົ່ວເຄອື

ຄົ່າຍຂອງ SSC, ເຊ ົ່ ງພວກເຮົາ ເຫັນວົ່າເປັນການຊົ່ວຍປະຕ ບດັ ເປົໍ້າໝາຍທີ 12 (ກົ່ຽວກບັການປໍ້ອງກນັ ການສນູພນັຂອງ

ຊະນ ດພນັທີົ່ ຖກືໄພຂ ົົ່ມຂູົ່) ຂອງສນົທ ສນັຍາ ກົ່ຽວກບັຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງຊວີະນາໆພນັ. ໂດຍການນາໍໃຊໍ້ ວ ທີການຮົ່ວມມ,ື  

ສງັລວມ ແລະ ມວີ ທະຍາສາດ ເຂົໍ້າໃນການວາງແຜນ, ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໃຫໍ້ແຜນດາໍເນນີງານການອະນະລກັມ ີ

ປະສ ດທ ພາບສງູສດຸ ເພືົ່ ອປກົປໍ້ອງອານາຄດົຂອງຊະນ ດພນັທີົ່ ຖກືໄພຂ ົົ່ມຂູົ່.  

      ຄວາມທໍ້າທາຍ ແມ ົ່ນການຮບັປະກນັເຮັດໃຫໍ້ ແຜນການອະນລຸກັ ກາຍມາເປັນການປະຕ ບດັຕວົຈ ງ. ການເຂົໍ້າຮົ່ວມ

ຂອງ ພາກສົ່ວນທີົ່ ມສີົ່ວນຮົ່ວມ ທງັໝດົ – ພາກລດັຖະບານ, ນກັຄ ົໍ້ນຄໍ້ວາ, ສງັຄມົພນົລະເຮອືນ ແລະ ພາກເອກະຊນົ – 

ແມ ົ່ນກນຸແຈທີົ່ ສາໍຄນັເພືົ່ ອເຮັດໃຫໍ້ການອະນລຸກັມຜີນົສາໍເລັດ. ສ ົ່ ງເຫລົົ່ ານີໍ້ ແມ ົ່ນມຄີວາມສາໍຄນັເປັນພ ເສດ ສາໍລບັ ຊະນ ດ

ພນັທີົ່ ກະຈາຍຢູົ່ຫ າຍປະເທດ ບົ່ອນທີົ່ ມໄີພຂ ົົ່ມຂູົ່, ປດັໃຈດໍ້ານເສດຖະກ ດ ແລະ ການເມອືງທີົ່ ຫ າກຫ າຍ. ຍ ົ່ ງໄປກົ່ວານ ັໍ້ນ, 

ການລວມເອົາຫ າຍພາກສົ່ວນທີົ່ ມສີົ່ວນຮົ່ວມເຂົໍ້າໃນຂະບວນການວາງແຜນເຮັດໃຫໍ້ເກດີມແີນວຄວາມຄ ດ ທີົ່ ມວີ ວດັທະນາການ 

ແລະ ເປັນແຜນທີົ່ ສາມາດປະຕ ບດັໄດໍ້, ກໍົ່ຄກືານໄດໍ້ຮບັການສະໜບັສະໜນູໃນລະຫວົ່າງການປະຕ ບດັແຜນ.  
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   ເຂດອາຊຕີາເວັນອອກຊຽງໄຕໍ້ ເປັນທີົ່ ຮບັຮູໍ້ກນັວົ່າເປັນເຂດ ທີົ່ ມກີານຫ ຸດລງົຂອງຊະນ ດພນັ ຫ າຍທີົ່ ສດຸ. ໝີເໝືອຍ 

(Helarctos malayanus)  ແມ ົ່ນໝີພືໍ້ນເມອືງທີົ່ ມແີຫ ົ່ງກາໍເນດີໃນປົ່າ ເຂດອາຊຕີາເວັນອອກຊຽງໄຕໍ້, ເຊ ົ່ ງປະຊາກອນ

ໝີເໝືອຍເຫ ົົ່ ານີໍ້ ກາໍລງັປະເຊນີກບັ ໄພຂ ົົ່ມຂູົ່ທີົ່ ເພີົ່ ມຂືໍ້ນຈາກການສນູເສຍຖ ົ່ນທີົ່ ຢູົ່ອາໃສ ແລະ ການລົ່າສດັ, ຢດຸທະສາດ

ການອະນລຸກັ ເພືົ່ ອຊົ່ວຍຊະນ ດພນັນີໍ້ຍງັມປີະໂຫຍດຫ າຍຕໍົ່ ຊະນ ດພນັອືົ່ ນໆໃນຂງົເຂດນີໍ້. ດ ັົ່ງນ ັໍ້ນ, ການພດັທະນາ

ແຜນດາໍເນນີງານ ການອະນລຸກັໝີເໝືອຍ, ທີົ່ ມລີາຍລະອຽດໃນທີົ່ ນີໍ້, ຄວນຈະເຊືົ່ ອມໂຍງກບັກ ດຈະກາໍການອະນລຸກັອືົ່ ນໆ

ໃນພາກພືໍ້ນນີໍ້.   

   ແຜນດາໍເນນີງານນີໍ້ ແມ ົ່ນໄດໍ້ຮບັການພດັທະນາຈາກ ກອງປະຊຸມສາກນົຄ ັໍ້ງທີ 1 ກົ່ຽວກບັການອະນລຸກັ ແລະ ການ

ຄຸໍ້ມຄອງ ໝີເໝືອຍ, ແລະ ກອງປະຊຸມວາງແຜນການປະຕ ບດັທີົ່ ຕາມມາ, ເຊ ົ່ ງຈດັໂດຍ CPSG ແລະ ມກີານຮົ່ວມມື

ກບັ ກຸົ່ມຜູໍ້ຊ ົ່ຽວຊານໝີ ຂອງ IUCN SSC. ກອງປະຊຸມສາກນົ ແລະ ກອງປະຊຸມວາງແຜນໄດໍ້ນາໍເອົາຜູໍ້ຊ ົ່ຽວຊານກົ່ຽວ

ກບັໝີເໝືອຍ, ນກັຄ ົໍ້ນຄໍ້ວາພາກສະໜາມ, ນກັອະນລຸກັ ແລະ ຕວົແທນຈາກພາກລດັຖະບານຈາກຂອບເຂດບນັດາ

ປະເທດທີົ່ ມໝີີເໝືອຍອາໃສຢູົ່ມາຮວມກນັເພືົ່ ອແລກປົ່ຽນຂໍໍ້ມນູຂົ່າວສານລົ່າສດຸກ ົ່ຽວກບັໄພຂ ົົ່ມຂູົ່ຕໍົ່ ຊະນ ດພນັນີໍ້ ແລະ ໄດໍ້

ລະບສຸ ົ່ ງທີົ່ ຈາໍເປັນຕໍ້ອງໄດໍ້ຮບັການປະຕ ບດັຢົ່າງເລັົ່ ງດົ່ວນ ແລະ ມແີນວໂນໍ້ມທີົ່ ຈະບນັລຕໍຸົ່ ການອະນລຸກັໄລຍະຍາວ.  

      ຜນົຂອງຄວາມພະຍາຍາມເຫ ົົ່ ານ ັໍ້ນແມ ົ່ນຢດຸທະສາດທີົ່ ມຄີວາມສມົບນູເຊ ົ່ ງຈະເປັນທ ດນາໍໃຫໍ້ແກ ົ່ການອະນລຸກັ

ຊະນ ດພນັນີໍ້ ຕະຫ ອດໄລຍະ 10 ປີຂໍ້າງໜໍ້າ. ໃນສະພາບທີົ່ ຊບັພະຍາກອນ ມຢີູົ່ຢົ່າງຈາໍກດັ, ຢດຸທະສາດ ທີົ່ ແຫ ມຄມົ 

ແລະ ສໍ້າງສນັ ຈະສາມາດກາໍນດົ ຄວາມສາໍເລັດຂອງພວກເຮົາ ໃນການຢດຸຕ ການເຊືົ່ ອມໂຊມ ຂອງຊວີະນາໆພນັ. 

ຂໍ້າພະເຈົໍ້າ ຂໍລະດມົໃຫໍ້ ໜົ່ວຍງານພາກລດັ, ນກັຄ ົໍ້ນຄໍ້ວາ, ຜູໍ້ສະໜບັສະໜນູ ແລະ ຜູໍ້ປະຕ ບດັ ທີົ່ ກ ົ່ຽວຂໍ້ອງທງັໝດົ ຈ ົົ່ງ

ສ ກສາກວດສອບແຜນດາໍເນນີງານທີົ່ ໄດໍ້ວາງອອກ ທີົ່ ໄດໍ້ສະຫ ຸບໃນເອກະສານສະບບັນີໍ້ ແລະ ຈ ົົ່ງນາໍໄປສູົ່ການປະຕ ບດັ

ຕວົຈ ງ.  
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ບດົສງັລວມຫຍໍໍ້   

ຄວາມຈາໍເປັນຂອງແຜນດາໍເນນີງານ ອະນລຸກັ 

ໝີເໝືອຍ  

ໃນຈາໍນວນໝີ 8 ຊະນ ດ ຢູົ່ໃນໂລກ, 6 ຊະນ ດພນັ 

(75%) ກາໍລງັປະເຊນີກບັໄພຂ ົົ່ມຂູົ່ຕໍົ່ ການສນູພນັໃນທ ົົ່ວ

ໂລກ (ເປັນຊະນ ດພນັທີົ່ ຕໍ້ອງໄດໍ້ຮບັການປກົປໍ້ອງ ໃນ

ຊະນ ດທີົ່ ຖກືໄພຂ ົົ່ມຂູົ່ຕາມບນັຊແີດງຂອງອງົການ IUCN 

™). ມນັບໍົ່ແມ ົ່ນຄວາມບງັເອນີ ທີົ່  4 ໃນຈາໍນວນຊະນ ດພນັ

ທີົ່ ຖກືໄພຂ ົົ່ມຂູົ່ ແມ ົ່ນຢູົ່ໃນເຂດອາກາດຮໍ້ອນ, ເຊ ົ່ ງເປັນບົ່ອນ

ທີົ່ ມລີະດບັໄພຂ ົົ່ມຂູົ່ທີົ່ ຮນຸແຮງ. ສ ົ່ ງທີົ່ ເປັນໄພຂ ົົ່ມຂູົ່ຫ ກັຕໍົ່ ໝີ 

ໃນເຂດຮໍ້ອນ ລວມມ ີການຖາງປົ່າເຮັດໄຮົ່ ແລະ ການ

ຫນັປົ່ຽນປົ່າທາໍມະຊາດ, ການສໍ້າງຖະໜນົຫນົທາງ, ການ

ລົ່າສດັ ແລະ ຄວາມຂດັແຍົ່ງລະຫວົ່າງຄນົ ແລະ ໝີ. ໄພ

ຂ ົົ່ມຂູົ່ເຫ ົົ່ ານີໍ້ ທະວຄີວາມຮນຸແຮງຂືໍ້ນ ເນືົ່ອງຈາກວົ່າ ແຕົ່ລະ 

ສາຍເຫດ ທີົ່ ມຄີວາມເຊືົ່ ອມໂຍງກນັ: ຕວົຢົ່າງ, ການສໍ້າງຖະ

ໜນົຫນົທາງ ແລະ ການຂະຫຍາຍພືໍ້ນທີົ່  ທີົ່ ພກັອາໃສໂດຍ

ການນາໍໃຊໍ້ພືໍ້ນທີົ່ ປົ່າ  ເຮັດໃຫໍ້ການເຂົໍ້າປົ່າລົ່າສດັງ ົ່າຍຂືໍ້ນ; 

ຍ ົ່ ງໄປກົ່ວານ ັໍ້ນ ການຫ ຸດລງົຂອງຖ ົ່ນທີົ່ ຢູົ່ອາໃສ ໄດໍ້ເຮັດໃຫໍ້

ແຫ ົ່ງອາຫານຂອງໝີຫ ຸດລງົນາໍແລະ ເພີົ່ ມການເຂົໍ້າໄກ ໍ້ 

ປະຊາຊນົ ແລະ ເຄືົ່ ອງປກູຂອງຝງັຫ າຍຂືໍ້ນ ເຮັດໃຫໍ້ໝີ ໄປ

ກ ນເຄືົ່ ອງປກູຂອງຝງັຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ສ ົົ່ງຜນົໃຫໍ້ໝີຖກື

ຈບັແລະຖກືຂໍ້າ.  

  ພວກເຮົາຈະເລີົ່ ມແກໍ້ໄຂໄພຂ ົົ່ມຂູົ່ນີໍ້ຈາກຈດຸໃດ? ອນັໃດ

ແມ ົ່ນສ ົ່ ງທີົ່ ສາໍຄນັທີົ່ ສດຸ, ວ ທີການປະຕ ບດັທີົ່ ດສີດຸໃນການແກໍ້ 

ໄຂແມ ົ່ນຫຍງັ ແລະ ຄວນນາໍໃຊໍ້ຂະບວນການໃດ ເພືົ່ ອກາໍ

ນດົວຽກບລູ ມະສ ດ ໃນການອະນລຸກັ ຊະນ ດພນັນີໍ້? ພວກ

ເຮົາຕໍ້ອງການເຫັນອານາຄດົຂອງໝີເປັນຄແືນວໃດ? 

ໃນທີົ່ ນີໍ້, ພວກເຮົາໄດໍ້ຕອບຄາໍຖາມເຫ ົົ່ ານີໍ້ ເພືົ່ ອອານາຄດົ

ຂອງ ໝີເໝືອຍ (Helarctos malayanus). ໝີເໝືອຍ 

ພຽງແຕົ່ໄດໍ້ຮບັການຄ ົໍ້ນຄໍ້ວາ ເຊ ົ່ ງມຈີດຸສມຸແມ ົ່ນຢູົ່ປົ່າ –– 

ເລີົ່ ມພຽງແຕົ່ 20 ປີຜົ່ານມາ –– ແລະໄດໍ້ຮບັຄວາມສນົໃຈ

ພຽງແຕົ່ເລັກໜໍ້ອຍຈາກໂລກພາຍນອກ ໃນດໍ້ານການ

ອະນລຸກັ, ເຖ ງແມ ົ່ນວົ່າຈະເປັນໝີທີົ່ ເປັນທີີຮູໍ້ຈກັກນັດ.ີ ເຊືົ່ ອ

ກນັວົ່າ ໝີເໝືອຍ ມຈີາໍນວນຫ ຸດໜໍ້ອຍລງົຢົ່າງຫ ວງຫ າຍ ໃນ

ຫ າຍໂຂງເຂດ ຕາມພືໍ້ນທີົ່ ປະເທດທີົ່ ລະບມຸໝີີເໝືອຍ ເນືົ່ອງ

ຈາກ ການສນູເສຍຖ ົ່ນທີົ່ ຢູົ່ອາໃສ, ການເຊືົ່ ອມໂຊມຂອງຖ ົ່ນ

ທີົ່ ຢູົ່ອາໃສ ແລະ ພືໍ້ນທີົ່ ປົ່າໜໍ້ອຍລງົ, ປະກອບກບັມກີານລົ່າ

ໝີໂດຍກງົ. 

ໝີເໝືອຍ ແມ ົ່ນມຢີູົ່ພຽງ ເຂດອາຊຕີາເວັນອອກຊຽງໃຕໍ້ ໃນ 

10 ຫ ື 11 ປະເທດ, ຈາກ ເຂດພາກຕາເວັນອອກຊຽງເໜືອ 

ຂອງປະເທດອ ນເດຍ ທາງພາກຕາເວັນອອກ ມາເຖ ງ 

ຫວຽດນາມ ແລະ ພາກໃຕໍ້ ຜົ່ານແຫ ມມະເລເຊຍ ແລະ ໄປ

ເຖ ງເກາະ ຊຸມາດຕຣາ (Sumatra) ແລະ ບໍົ່ ເນວ (Borneo). 

ພາຍໃນຂອບເຂດພືໍ້ນທີົ່ ເຫ ົົ່ ານີໍ້ ຍງັມຫີ າຍພືໍ້ນທີົ່  ທີົ່ ເປັນຖ ົ່ນທີົ່ ຢູົ່

ອາໃສທີົ່ ເໝາະຂອງໝີເໝືອຍ ແຕົ່ຍງັບໍົ່ ມກີານລາຍງານທີົ່

ແນ ົ່ນອນໃນການມຢີູົ່ ຂອງໝີເໝືອຍ ຄ ດວົ່າມກີານທາໍລາຍໝດົ

ສ ໍ້ນແລໍ້ວຈາກປະເທດ ບງັກະລາເດັດ ແຕົ່ມກີານຄ ົໍ້ນພບົອກີຄ ັໍ້ງ

ໃນບໍົ່ດນົນີໍ້ວ ົ່າ ມກີານພບົເຫັນຈາໍນວນໜໍ້ອຍໜ ົ່ ງຢູົ່ທາງພາກໃຕໍ້ 

ຍງັບໍົ່ສາມາດຮູໍ້ແຈ ໍ້ງວົ່າ ຍງັມໝີີເໝືອຍເຫ ືອຢູົ່ໃນພາກໃຕໍ້ຂອງ

ປະເທດຈນີຫ ືບໍົ່ .  

 

  
ຜູໍ້ເຂົໍ້າຮົ່ວມກອງປະຊຸມສາກນົຄ ັໍ້ງທີົ່  1 ກົ່ຽວກບັການ
ຄຸໍ້ມຄອງ ແລະ ການອະນລຸກັໝີໝືອຍ ເຊ ົ່ ງໄດໍ້ຈດັ
ຂືໍ້ນທີົ່  ກລຸາລາໍເປີ, ເມອືງຫລວງຂອງປະເທດມາເລ
ເຊຍ ໃນວນັທີົ່  4 – 6 ເດອືນກນັຍາ, 2017. 
ພາບຈາກ: Free the Bears/Lim Thona 
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ບໍົ່ພຽງແຕົ່ສະຖານະພາບການມຢີູົ່ຂອງໝີເໝືອຍ ບໍົ່

ແນ ົ່ນອນເທົົ່ ານ ັໍ້ນ, ແຕົ່ຄາໍຖາມສົ່ວນຫ າຍກົ່ຽວກບັ ປດັໃຈຫ ກັ 

ທີົ່ ເຮັດໃຫໍ້ຊະນ ດພນັນີໍ້ຫ ຸດລງົຍງັບໍົ່ ໄດໍ້ຄາໍຕອບທີົ່ ແນ ົ່ນອນ ຫ ື 

ຍງັສບັສນົຢູົ່ ເຊ ົ່ ງເຮັດໃຫໍ້ການສໍ້າງຢດຸທະສາດໃນການ

ອະນລຸກັ ມຄີວາມສບັຊໍ້ອນ. ຕວົຢົ່າງ, ມບີາງການ ຄ ົໍ້ນຄໍ້ວາ 

ໄດໍ້ຊີໍ້ໃຫໍ້ເຫັນວົ່າ ໝີເໝືອຍ ດາໍຊວີ ດອງີໃສົ່ປົ່າດ ັົ່ງເດມີ, 

ການສ ກສາຈາກການຕ ັໍ້ງກ ໍ້ອງຈບັພາບວດີໂີອ (ບໍົ່ ໄດໍ້ຕ ັໍ້ງເປົໍ້າ

ໝາຍຖົ່າຍໝີເໝືອຍ) ຈບັໄດໍ້ວົ່າ ມຈີາໍນວນໝີເໝືອຍໃນ

ອດັຕາສງູ ໃນເຂດປົ່າຟືໍ້ນຟໃູໝົ່ ຫ ື ປົ່າສາໍຮອງ. ໃນບນັດາ

ເຂດທາງພາກໄຕໍ້ ໃນຂອບເຂດປະເທດທີົ່ ມໝີີເໝືອຍອາໃສ

ຢູົ່, ການຫນັປົ່ຽນປົ່າທາໍມະຊາດ ມາເປັນສວນນ ໍໍ້າມນັປາມ 

(Elaeis guineensis) ຢົ່າງກໍ້ວາງຂວາງ ໄດໍ້ສໍ້າງຄວາມ

ກງັວນົຫ າຍທີົ່ ສດຸ. ການຂະຫຍາຍພືໍ້ນທີົ່  ການປກູຝງັເຫ ົົ່ ານີໍ້ 

ມຜີນົກະທບົທີົ່ ບໍົ່ ດໃີຫໍ້ແກ ົ່ ໝີເໝືອຍ ເນືົ່ອງຈາກເຮັດໃຫໍ້ມ ີ

ການຫ ຸດລງົຂອງພືໍ້ນທີົ່ ຖ ົ່ນທີົ່ ຢູົ່ອາໃສ, ຮ ົົ່ມເງາົ, ທີົ່ ຊ ົໍ້ນບງັ 

ແລະ ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງອາຫານ, ມນັໄດໍ້ສະແດງອອກ

ໃຫໍ້ເຫັນ ເຊ ົ່ ງໝີໄດໍ້ເຂົໍ້າໄປກ ນໝາກນ ໍໍ້າມນັປາມ ຢົ່າງ

ຫ ວງຫ າຍ ແລະ ເປັນສ ົ່ ງທີົ່ ເກດີຂືໍ້ນເລືໍ້ອຍໆ ໃນບໍລ ເວນ

ຂອບເຂດສ ົໍ້ນຂອງສວນປາມ; ໃນພືໍ້ນທີົ່ ເປີດດ ັົ່ງກ ົ່າວຍ ົ່ ງເຮັດ

ໃຫໍ້ ໝີ ສົ່ຽງຕໍົ່ ການຖືກືຂໍ້າ.  

ການຂໍ້າໝີເໝືອຍ ໂດຍກງົບາງຄ ັໍ້ງ ອາດເກດີຈາກຄວາມ

ບງັເອນີ ໂດຍນາຍພານກາໍລງັຊອກລົ່າສດັປະເພດອືົ່ ນ ໂດຍ

ການໃຊໍ້ປືນ ຫ ື ແຮໍ້ວ, ແຕົ່ການລົ່າໝີເໝືອຍໂດຍຕ ັໍ້ງໃຈກໍົ່ມ ີ

ເກດີຂືໍ້ນ. ມກີານຂາຍ ລກູໝີເໝືອຍ ເຊ ົ່ ງຖເືປັນສດັລໍ້ຽງ ແລະ 

ບດີາໍແມ ົ່ນສ ນຄໍ້າທີົ່ ມມີນູຄົ່າເຊ ົ່ ງມກີານຄໍ້າຂາຍແບບຜ ດໝາຍ

ໃນຂອບເຂດສາກນົ.  

  ສ ົ່ ງທີົ່ ໜໍ້າປະຫ າດໃຈແມ ົ່ນໃນຄະນະທີົ່  ໝີຄວາຍ (Ursus 

thibetanus) ມສີົ່ວນປະກອບພ ເສດຢູົ່ໃນບໝີີຄວາຍທີົ່ ພ ສດູ

ວົ່າມຄີນຸປະໂຫຍດທາງການແພດສາໍລບັຄນົ, ບໝີີເໝືອຍມີ

ທາດອາຊ ດໃນບທີີົ່ ແຕກຕົ່າງ, ເຊ ົ່ ງບໍົ່ ແມ ົ່ນຄນຸລກັສະນະຄໝີື.  

ຄວາມສບັສນົໃນປະເດັນດ ັົ່ງກ ົ່າວແມ ົ່ນເປັນສາຍເຫດທີົ່ ເຮັດໃຫໍ້

ຄວາມສນົໃຈໃນການຕ ດຕາມປະຊາກອນໝີເໝືອຍເກອືບຈະບໍົ່

ມ.ີ ໄດໍ້ມຄີວາມພະຍາມພຽງເຫ ັກໜໍ້ອຍໃນການປະເມນີຄວາມ

ໜໍ້າແໜໍ້ນຂອງໝີເໝືອຍ ຫ ື ການປະກດົຕວົຢູົ່ກ ໍ້ອງຖົ່າຍຈບັ

ສດັປົ່າ, ການສາໍຫ ວດຮອງຮອຍ ແລະ ການສາໍພາດ 

ປະຊາຊນົທໍ້ອງຖ ົ່ນແຕົ່ຍງັບໍົ່ ມໂີຄງການທີົ່ ທາໍການຕ ດຕາມທີົ່ ຈ ງ

ຈງັ.  

ດ ັົ່ງນ ັໍ້ນ, ການປະເມນີຈາໍນວນປະຊາກອນໝີເໝືອຍແມ ົ່ນ ການ

ລວບລວມຈາກຄວາມຄ ດເຫັນຂອງຊົ່ຽວຊານ ແລະ ການສາໍ

ພາດປະຊາຊນົທໍ້ອງຖ ົ່ນ ຫ ື ການປະເມນີແບບນາມມະທາໍຈາກ 

ໝີເໝືອຍ, Helarctos malayanus,  
ຢູົ່ສນູອະນລຸກັໝີເໝືອຍ Bornean.  
ພາບຈາກ: BSBCC/Chiew Lin May 
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ໄພຂ ົົ່ມຂູົ່ທີົ່ ມຜີນົກະທບົຕໍົ່ ໝີ. ຈາກສະພາບດ ັົ່ງກ ົ່າວ, ເຖ ງແມ ົ່ນ 

ວົ່າຈະມກີານປະຕ ບດັໂຄງການອະນລຸກັ, ມນັກໍົ່ຍງັເປັນເລືົ່ ອງ

ຍາກ ໃນການປະເມນີປະສ ດທ ພາບຂອງການປະຕ ບດັ ຈາກຂໍໍ້

ມນູພືໍ້ນຖານທີົ່ ກະແຈກກະຈາຍດ ັົ່ງກ ົ່າວ. 

 
ຂະບວນການ ການພດັທະນາແຜນການ  

  ຕໍົ່ ກບັສະພາບຫຍໍໍ້ທໍໍ້ດ ັົ່ງກ ົ່າວ, ກຸົ່ມຜູໍ້ຊ ົ່ຽວຊານໝີ ຂອງ 

ອງົການ IUCN SSC, ອງົການ Free the Bears, ແລະ 

ອງົການ TRAFFIC ອາຊຕີາເວັນອອກຊຽງໃຕໍ້ ໄດໍ້ພໍ້ອມກນັ 

ຈດັກອງປະຊຸມສາກນົ ຄ ັໍ້ງທີ 1 ກົ່ຽວກບັ ການຄຸໍ້ມຄອງ ແລະ 

ການອະນລຸກັ ໝີເໝືອຍ ເພືົ່ ອລວບລວມເອົາຄວາມຮູໍ້ ແລະ ຂໍໍ້

ຄ ດເຫັນ ຈາກບນັດາຜູໍ້ຊ ົ່ຽວຊານໝີເໝືອຍ ກົ່ຽວຂໍ້ອງກບັການ

ອະນລຸກັ ຊະນ ດພນັດ ັົ່ງກ ົ່າວນີໍ້. ກອງປະຊຸມດາໍເນນີເປັນເວລາ 

3 ວນັ, ເຊ ົ່ ງຈດັຂືໍ້ນທີົ່  ກງຸ ກລຸາລາໍເປີ, ປະເທດມາເລເຊຍ, 

ນບັແຕົ່ວນັທີ 4–6, 2017, ເຊ ົ່ ງນາໍເອົາບນັດາຜູໍ້ແທນຈາໍນວນ 

100 ທົ່ານ ຈາກຫ າຍກວົ່າ 50 ອງົການ, ເຊ ົ່ ງລວມມ ີນກັ

ຄ ົໍ້ນຄໍ້ວາສະເພາະດໍ້ານ (ເຖ ງວົ່າຈະມຈີາໍນວນໜໍ້ອຍ), ນກັ

ອະນລຸກັ, ບກຸຄນົທີົ່ ເຮັດວຽກໃນສນູດແູລໝີທີົ່ ຖກືຈບັມາ ແລະ 

ບນັດາຕວົແທນຈາກພາກລດັຖະບານ.  

  ສບືຕໍົ່ ວຽກງານຈາກກອງປະຊຸມສາກນົ, ຕວົແທນ 25 ທົ່ານ 

ໄດໍ້ເຮັດວຽກຮົ່ວມກນັເປັນເວລາອກີ 2 ວນັເຕັມ ເພືົ່ ອຮົ່າງ 

ແຜນດາໍເນນີງານ ການອະນລຸກັທີົ່ ມລີກັສະນະກວມລວມສາໍ

ລບັ 10 ປີ. ອງີຕາມທ ດນາໍ ຂອງອງົ IUCN, ໄດໍ້ມກີານເຂົໍ້າ

ຮົ່ວມ ຂອງບນັດາຕວົແທນ ຈາກປະເທດສະເພາະຫ າຍເທົົ່ າທີົ່

ເປັນໄປໄດໍ້ພາຍໄຕໍ້ເງອືນໄຂຂໍໍ້ຈາໍກດັທາງດໍ້ານການເດນີທາງ 

ແລະ ງບົປະມານ. ນອກຈາກນ ັໍ້ນ, ພວກເຮົາໄດໍ້ປະຕ ບດັຕາມ 

ນະໂຍບາຍ ແຜນດຽວ (One Plan Approach) ຂອງກຸົ່ມຜູໍ້

ຊ ົ່ຽວຊານວາງແຜນເພືົ່ ອການອະນລຸກັພາຍໃຕໍ້ຄະນະກາໍມະທ 

ການອະນລຸກັຊະນ ດພນັຂອງອງົການ IUCN (CPSG) ໃນ

ຮບູແບບການປະສມົປະສານ ການປະກອບສົ່ວນຈາກການ

ຄ ົໍ້ນຄໍ້ວາຂໍໍ້ມນູໝີເໝືອຍຈາກ ແຫ ົ່ງຖ ົ່ນທີົ່ ຢູົ່ອາໄສເດມີ ແລະ 

ໝີເໝືອຍທີົ່ ຢູົ່ນອກຖ ົ່ນທີົ່ ຢູົ່ເດມີ. ເລີົ່ ມຕ ົໍ້ນຈາກທີມງານຜູໍ້

ກວດແກໍ້ຂະໜາດນໍ້ອຍ, ຕໍົ່ ມາໄດໍ້ຮບັການປະກອບສົ່ວນຕືົ່ ມ

ຈາກກຸົ່ມທີົ່ ກວໍ້າງຂວາງຫ າກຫ າຍຂືໍ້ນ ຈາກຜູໍ້ເຂົໍ້າຮົ່ວມກອງ

ປະຊຸມ ເຊ ົ່ ງໄດໍ້ໃຊໍ້ເວລາປະມານໜ ົ່ ງປີ ໃນການພດັທະນາ 

ເອກະສານສະບບັລົ່າສດຸນີໍ້.   

  ເອກະສານດ ັົ່ງກ ົ່າວນີໍ້ແມ ົ່ນກວມເອົາ ການທບົທວນສະຖານະ 

ພາບ ຢົ່າງກ ໍ້ວາງຂວາງ ແຕົ່ຍງັບໍົ່ທນັຄບົຖໍ້ວນ. ນີໍ້ໝາຍຄວາມ 

ວົ່າເພືົ່ ອໃຫໍ້ມຄີວາມເໝາະສມົໃນການນາໍໃຊໍ້ຕວົຈ ງເຂົໍ້າໃນການ 

ດາໍເນນີງານການອະນລຸກັແມ ົ່ນຕໍ້ອງໄດໍ້ມກີານຄ ົໍ້ນຄໍ້ວາອກີ 

ໂດຍສະເພາະແມ ົ່ນໃນບາງພາກສົ່ວນທີົ່ ຂໍໍ້ມນູຍງັບໍົ່ພຽງພໍອງີໃສົ່  

ບດົຄ ົໍ້ນຄໍ້ວາ ແລະ ມກີານປະເມນີພວກເຮົາບໍົ່ ໄດໍ້ອໍ້າງອງີເຖ ງ

ທກຸໆເອກະສານໃນທກຸໆຈດຸລາຍລະອຽດ.  

 
ອງົປະກອບ ຂອງແຜນດາໍເນນີງານ   

ແຜນດາໍເນນີງານການອະນລຸກັ ທີົ່ ກວມຂອບເຂດກໍ້ວາງຂວາງນີໍ້ 

ໄດໍ້ກາໍນດົ ທ ດທາງຍດຸທະສາດ ສາໍລບັ ການດາໍເນນີງານທີົ່

ເປັນບລູ ມະສ ດ ຕະຫ ອດໄລຍະ ປີ 2019–2028. ແຜນດາໍ

ເນນີງານເຫ ົົ່ ານີໍ້ ເປັນການວາງຮາກຖານ ທີົ່ ຈະຊົ່ວຍໃຫໍ້ບນັລວຸ 

ໃສທດັໃນໄລຍະຍາວ ສາໍລບັອານາຄດົ ຂອງໝີເໝືອຍ, ໝີປົ່າ 

ແມ ົ່ນສົ່ວນປະກອບທີົ່ ສາໍຄນັທາງນ ເວດວ ທະຍາ ຂອງລະບບົນ  
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ໝີເໝືອຍ, Helarctos malayanus, 
ພາບຈາກ: Rick Stevens 



ເວດວ ທະຍາຂອງທາໍມະຊາດ, ທີົ່ ມຢີູົ່ໃນ 11 ປະເທດ, 

ເຊ ົ່ ງສາມາດຢູົ່ຮ ົ່ວມກບັປະຊາຊນົ ແລະ ເອືໍ້ອອາໍນວຍ

ປະໂຫຍດ ໃຫໍ້ແກ ົ່ປະຊາຊນົ, ແລະ ປະສະຈາກໄພ

ຂ ົົ່ມຂູົ່ອກີຕໍົ່ ໄປ, ໝີທີົ່ ຖກືຈບັມາແມ ົ່ນຈະໄດໍ້ຮບັການດແູລ

ໃນລະດບັທີົ່ ໄດໍ້ມາດຕະຖານສງູ ແລະ ປະກອບສົ່ວນ

ເຂົໍ້າໃນວຽກງານການອະນລຸກັ ແລະ ການອະນລຸກັ 

ຊະນ ດພນັນີໍ້ ຊົ່ວຍປະກອບສົ່ວນ ເຂົໍ້າໃນການອະນລຸກັ

ຊະນ ດພນັອືົ່ ນໆ ແລະ ລະບບົນ ເວດວ ທະຍາ.  

  ແຜນດາໍເນນີງານ ກາໍນດົລາຍລະອຽດ 19 

ຈດຸປະສງົ ແລະ 63 ແຜນປະຕ ບດັ ເພືົ່ ອບນັລ ຸ5 ເປົໍ້າ

ໝາຍລວມ: (1) ລບົລໍ້າງການ ລົ່າ ແລະ ການຄໍ້າ-

ຂາຍ ໝີເໝືອຍຢົ່າງຜ ດກດົໝາຍ; (2) ປກົປກັຮກັສາ 

ແລະ ຟືໍ້ນຟຖູ ົ່ນທີົ່ ຢູົ່ອາໃສ ແລະ ປະຊາກອນໝີເໝືອຍ; 

(3) ວາງແຜນຢົ່າງລະມດັລະວງັ ແລະ ນາໍໃຊໍ້ ວ ທີ

ການຕ ດຕາມ ຢົ່າງເໝາະສມົ; (4) ເພີົ່ ມທະວກີານສ ກ

ສາຄ ົໍ້ນຄໍ້ວາໝີເໝືອຍທີົ່ ຢູົ່ນອກຖ ົ່ນອາໄສເດມີ ເພືົ່ ອ

ປະກອບສົ່ວນ ເຂົໍ້າໃນການອະນລຸກັ; ແລະ (5) ເພີົ່ ມ

ທະວ ີການສະໜບັສະໜນູ ແລະ ການຮົ່ວມມ ືທ ົົ່ວຂະ 

ແໜງການ ໃນການອະນລຸກັ ໝີເໝືອຍ. 

ຫ າຍຈດຸປະສງົ (14) ພວົພນັເຖ ງ ການປະເມນີ, ການ

ລວບລວມ ແລະ ການແປຄວາມໝາຍ ຂໍໍ້ມນູທີົ່ ມແີລໍ້ວ, 

ຫ ື ດາໍເນນີການຄ ົໍ້ນຄໍ້ວາ ເພືົ່ ອໃຫໍ້ໄດໍ້ຂໍໍ້ມນູໃໝົ່ (7), 

ເພືົ່ ອໃຫໍ້ມຄີວາມເຂົໍ້າໃຈທີົ່ ດກີ ົ່ວາເກົົ່ າ ໃນບນັຫາຕົ່າງໆ 

ແລະ ວ ທີການແກໍ້ໄຂທີົ່ ມຄີວາມເປັນໄປໄດໍ້ທີົ່ ຈະເກດີຜນົ

ສາໍເລັດສງູ. ໄປຄຽງຄູົ່ກບັ ການປະກອບຊົ່ອງຫວົ່າງ

ຄວາມຮູໍ້ນີໍ້, ແຜນດາໍເນນີງານ ໄດໍ້ນາໍສະເໜີ ຊຸດ

ແຜນດາໍເນນີງານໂດຍກງົ (6), ການຈດັບລູ ມະສ ດ 

ບນັດາແຜນດາໍເນນີງານ (4), ຫ ື ໂຄງການເພືົ່ ອກະຕຸໍ້ນ

ການປະຕ ບດັ ຈາກພາກສົ່ວນອືົ່ ນ  (15). ແຕົ່ລະວຽກ

ງານ ໃນແຜນດາໍເນນີງານ ມລີາຍຊືົ່  ບກຸຄນົ, ອງົການ 

ຫ ື ປະເພດອງົການ ທີົ່ ກ ົ່ຽວຂໍ້ອງ ເພືົ່ ອຮບັຜ ດຊອບໃນ

ການດາໍເນນີງານ, ພາຍໃນກາໍນດົເວລາ, ຕາມລາຍ

ງານທີົ່ ພວກເຮົາກາໍນດົໄວໍ້ແລໍ້ວ ເພືົ່ ອຊົ່ວຍໃນການ

ປະຕ ບດັແຜນດາໍເນນີງານ ແລະ ສ ົ່ ງທີົ່ ພວກເຮົາ

ຕໍ້ອງການ ແລະ ຕວົຊີໍ້ບອກເຖ ງຄວາມຄບືໜໍ້າ. 

  

ການປະຕ ບດັແຜນດາໍເນນີງານ 

 ການປະຕ ບດັແຜນດາໍເນນີງານນີໍ້ ຕະຫ ອດໄລຍະເວລາ 10 

ປີຂໍ້າງໜໍ້າ ແມ ົ່ນບາດກໍ້າວລ ເລີົ່ ມ ໃນການກໍ້າວໄປສູົ່ ການ

ບນັລວຸ ໃສທດັໄລຍະຍາວ ໃນການອະນລຸກັ ຊະນ ດພນັນີໍ້. 

ການປະຕ ບດັແຜນດາໍເນນີງານ ແມ ົ່ນຈະໄດໍ້ຮບັການປະສານ

ຮົ່ວມມ ືຈາກ ໜົ່ວຍປະຕ ບດັ ແຜນດາໍເນນີງານອະນລຸກັ ໝີ 

ເໝືອຍ, ເຊ ົ່ ງຢູົ່ພາຍໃຕໍ້ ທີມງານຊົ່ຽວຊານໝີເໝືອຍ ຂອງ 

ກຸົ່ມຜູໍ້ຊ ົ່ຽວຊານໝີ ຄະນະກາໍມາທ ການອະນລຸກັຊະນ ດພນັ 

(SSC) ຂອງອງົການ IUCN. ໜົ່ວຍປະຕ ບດັ ແຜນດາໍເນນີ

ງານຈະປະກອບດໍ້ວຍທງັບກຸຄນົຈາກໜົ່ວຍພືໍ້ນຖານເປົໍ້າໝາຍ 

ແລະ ໜົ່ວຍຈດຸສມຸຂອງ ປະເທດທີົ່ ຢູົ່ໃນຂອບເຂດຖ ົ່ນອາໄສ

ຂອງໝີເໝືອຍ ເຊ ົ່ ງຈະເຮັດໜໍ້າທີົ່  ໃນການເປັນຜູໍ້ຕ ດຕໍົ່

ປະສານ ໃຫໍ້ແກ ົ່ທກຸຄນົໃດໜ ົ່ ງ ທີົ່ ມຈີດຸປະສງົຈະປະຕ ບດັ ຫ ື 

ຊົ່ວຍປະຕ ບດັແຜນດາໍເນນີງານ. ໜົ່ວຍປະຕ ບດັ ແຜນດາໍ

ເນນີງານ ມກີານແຕົ່ງຕ ັໍ້ງຜູໍ້ປະສານງານ, ເຊ ົ່ ງ 2 ປີທາໍອ ດ

ແມ ົ່ນໄດໍ້ຮບັການສະໜບັສະໜນູໂດຍ ອງົການ Free the 

Bears. 

   ແຜນດາໍເນນີງານສະບບັນີໍ້ ແມ ົ່ນແຜນດາໍເນນີງານ

ອະນລຸກັສາກນົສະບບັທາໍອ ດ ສາໍລບັ ຊະນ ດພນັໝີໃນໂລກ. 

ສ ົ່ ງທີົ່ ບໍົ່ ສາມາດຫ ີກລໍ້ຽງໄດໍ້, ການປະຕ ບດັແຜນດາໍເນນີ 

ງານນີໍ້ ຕໍ້ອງໄດໍ້ຮບັການຮບັຮອງເອົາ ຈາກບນັດາປະເທດໃນ

ຂອບເຂດທີົ່ ມໝີີເໝືອຍອາໃສຢູົ່, ແລະ ບາງປະເທດເຫ ົົ່ ານີໍ້ 

ອາດຈະພດັທະນາດດັແປງ, ປບັແຜນດາໍເນນີງານນີໍ້ ໃຫໍ້

ສອດຄົ່ອງກບັແຜນສະເພາະຂອງປະເທດຂອງຕນົທີົ່ ມຢີູົ່ແລໍ້ວ. 

ບາງປະເທດໃນອາຊ ີໄດໍ້ຮບັຮອງເອົາ ແຜນດາໍເນນີງານ

ອະນລຸກັສະເພາະຂອງປະເທດ ສາໍລບັຊະນ ດພນັໝີອືົ່ ນ 

(ໄຕໍ້ຫວນັ ແລະ ອ ນເດຍ, ທງັສອງແມ ົ່ນຮບັຮອງໃນປີ 

2012), ແຕົ່ທີົ່ ຜົ່ານມາ, ການປະຕ ບດັຕວົຈ ງແມ ົ່ນຍງັມໜີໍ້ອຍ. 

ມນັແມ ົ່ນຄວາມຄາດຫວງັຂອງພວກເຮົາ ໂດຍມກີານລ ເລີົ່ ມ 

ໃນລະດບັສາກນົ, ດໍ້ວຍແຜນດາໍເນນີງານທີົ່ ເໝາະສມົ ແລະ 

ປະກອບກບັ ຄວາມມຸ ໍ້ງໝ ັໍ້ນໃນການປະຕ ບດັ ຂອງກຸົ່ມທີົ່ ໄດໍ້

ອະທ ດກາໍລງັເພືົ່ ອປະຕ ບດັແຜນດາໍເນນີງານນີໍ້, ພວກເຮົາ

ສາມາດ ປະສານ ຊຸດແຜນດາໍເນນີງານ ເຊ ົ່ ງຈະສາມາດ

ປບັປງຸ ສະຖານະພາບ ຂອງ ຊະນ ດພນັນີໍ້ ຢົ່າງຫ ວງຫ າຍ 

ກໍົ່ຄ ືຄວາມເຂົໍ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ ົ່ຽວກບັໝີເໝືອຍ.  
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ຄວາມເປັນມາ   

ໝີເໝືອຍ (Helarctos malayanus) ແມ ົ່ນຖວືົ່າເປັນໝີທີົ່

ຄນົຮູໍ້ຈກັໜໍ້ອຍທີົ່ ສດຸ ຫ ື ເປັນສດັທີົ່ ຖກືລືມທີົ່ ສດຸຂອງຊະນ ດ

ພນັໝີທງັໝດົ. ການສ ກສາໃນພາກສະໜາມທາໍອ ດແມ ົ່ນ

ຫາກໍົ່ເລີົ່ ມຕ ົໍ້ນໃນປີ1997. ສາຍເຫດສົ່ວນໜ ົ່ ງແມ ົ່ນເນືົ່ອງມາ

ຈາກຄວາມຫຍຸໍ້ງຫຍາກໃນການປະຕ ບດັການສ ກສາຄ ົໍ້ນ 

ຄໍ້ວາໃນພືໍ້ນທີົ່ ນ ເວດວ ທະຍາເຊ ົ່ ງເປັນຊະນ ດພນັທີົ່ ອາໄສຢູົ່

ໃນປົ່າທີົ່ ຫາຫຍາກ, ເປັນພືໍ້ນທີົ່ ທີົ່ ມຄີວາມຫຍຸໍ້ງຍາກໃນການ

ປະຕ ບດັງານ ແລະ ຫຍາກແກົ່ການເຂົໍ້າເຖ ງ. ຫ າຍວ ທີ

ການສາໍຫ ວດທີົ່ ນາໍໃຊໍ້ກບັຊະນ ດພນັໝີອືົ່ ນໄດໍ້ສະແດງໃຫໍ້

ເຫັນເຖ ງ 

ຂໍໍ້ຈາໍກດັ ໃນການນາໍໃຊໍ້ການສາໍຫ ວດດ ັົ່ງກ ົ່າວກບັ ໝີເໝືອຍ 

ເນືົ່ອງຈາກວົ່າ ໝີເໝືອຍແມ ົ່ນຫຍາກທີົ່ ຈະຖກືບນັທ ກແລະ 

ການຈາໍກດັໃນການຕ ດຕ ັໍ້ງເຄືົ່ ອງມໃືນເຂດສອກຫ ີກ), ມຄີວາມ

ຫຍຸໍ້ງຍາກ ໃນການນາໍໃຊໍ້ເຄືົ່ ອງມວື ທະຍຕຸ ດຕາມ ເພືົ່ ອ

ຕ ດຕາມຮົ່ອງຮອຍຂອງພວກເຂົາ, ແລະ ຍງັບໍົ່ມກີານ

ພດັທະນາເຄືົ່ ອງມທີືົ່ ເໝາະສມົ ທີົ່ ຈະເກບັຂນົສ ັໍ້ນຂອງພວກ

ເຂົາ (ສາໍລບັການປະເມນີຈາໍນວນປະຊາກອນ ດໍ້ວຍວ ທີອ ງ

ໃສົ່ພືໍ້ນຖານ ພນັທກຸາໍ DNA-based). ການສ ກສາສາໍຫ ວດ 

ຮອງຮອຍ ແມ ົ່ນມຄີວາມສບັສນົ ເນືົ່ອງຈາກວົ່າ ຮອງຮອຍ

ໝີເໝືອຍ ສົ່ວນຫ າຍ ແມ ົ່ນມຄີວາມປະສມົປນົເປ ແລະ 

ຄໍ້າຍຄກືນັກບັ ຮອຍໝີຄວາຍ (Ursus thibetanus), ແລະ 

ຮອງຮອຍຂອງໝີ ສອງຊະນ ດພນັເຫ ົົ່ ານີໍ້ແມ ົ່ນບໍົ່ສາມາດແຍກ

ຄວາມແຕກຕົ່າງທີົ່ ແນ ົ່ນອນໄດໍ້ (ຍກົເວັໍ້ນແຕົ່ເປັນຮອງຮອຍທີົ່ ໃ

ໝົ່). ເຖ ງແມ ົ່ນວົ່າການສາໍຫ ວດຮອງຮອຍ ສາມາດລະບ ຸ

ແລະ ຢືນຢງັໄດໍ້ຢົ່າງວົ່ອງໄວວົ່າ ມໝີີເໝືອຍປະກດົຢູົ່ໃນແລໍ້ວ

ເສັໍ້ນທາງຂອງໝີເໝືອຍ (ຕວົຢົ່າງ ແຫ ມມາເລ, ເບີເນວ 

(Borneo) ແລະ ເກາະ ຊູມາດຕຣາ (Sumatra)), ເຊ ົ່ ງເປັນ

ບົ່ອນທີົ່  ບໍົ່ ປະກດົມໝີີຊະນ ດພນັອືົ່ ນ. ໝີເໝືອຍ (Sun bears) 

ແມ ົ່ນຖກືພບົເຫັນຍາກ, ແລະ ຍງັມຄີວາມສບັສນົກບັ ໝີຄວາຍ 

(Asiatic black bears), ດ ັົ່ງນ ັໍ້ນການສາໍພາດປະຊາຊນົ

ທໍ້ອງຖ ົ່ ນ ກໍົ່ ຍງັເປັນຂໍໍ້ມນູທີົ່ ສະຫ ຸ ບຍາກ. ໃນຫວົ່າງບໍົ່ ດນົມານີໍ້, 

ເຄືົ່ ອງມກື ໍ້ອງຖົ່າຍຈບັສດັ ໄດໍ້ໃຫໍ້ຂໍໍ້ມນູທີົ່ ເປັນທີົ່ ໜໍ້າເຊືົ່ ອຖຂືືໍ້ນ ໃນ

ການປະກດົຕວົຂອງໝີເໝືອຍ (ບາງຄ ັໍ້ງໃນສະຖານທີົ່ ທີົ່ ຄ ດວົ່າ

ພວກເຂົາໄດໍ້ຖືກທາໍລາຍໝດົແລໍ້ວ), ພືໍ້ນທີົ່ ມກີານຄອບຄອງ, 

ບົ່ອນທີົ່ ມປີກົຄມຸໜາແໜໍ້ນຂອງປົ່າໄມ ໍ້, ຖ ົ່ ນທີົ່ ຢູົ່ອາໃສທີົ່ ສມົບນູ, 

ພືໍ້ນທີົ່ ທາໍມາຫາກ ນຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ພືໍ້ນທີົ່ ທີມກີານຫນັປົ່ຽນ

ປົ່າມາປູກພ ດເສດຖະກ ດ. ເຖ ງຢົ່າງໃດກໍົ່ຕາມ, ເນືົ່ ອງຈາກວົ່າ 

ຊະນ ດພນັນີໍ້ ແມ ົ່ນ ບໍົ່ ໄດໍ້ຢູົ່ໃນເປົໍ້າໝາຍການຕ ັໍ້ງກ ໍ້ອງຈບັບນັທ ກ

ໃນການຄ ົໍ້ນຄໍ້ວາ, ຂໍໍ້ມນູແມ ົ່ນໄດໍ້ຈາກ ການບນັທ ກກໍ້ອງເພືົ່ ອສ ກ

ສາ ຊະນ ດພນັສດັອືົ່ ນ ທີົ່ ໄດໍ້ຮບັຄວາມສນົໃຈຫ າຍກວົ່າ ເຊັົ່ ນ: 

ເສອື (Panthera tigris) ແລະ ຊໍ້າງ (Elephas maximus). 

ໃນທາງດຽວກນັ, ຄວາມພະຍາຍາມໃນການອະນລຸກັ ໝີເໝືອຍ 

ແມ ົ່ນມາຈາກຜນົ ຂອງ ໂຄງການສາໍຫ ວດຊະນ ດພນັສດັປະເພດ

ອືົ່ ນເຫ ົົ່ ານີໍ້.  

  ໃນເດອືນກນັຍາ ປີ 2017, ໝີເໝືອຍ ໄດໍ້ຮບັຄວາມສນົໃຈຢູົ່

ໃນແຖວໜໍ້າ ແລະ ກາຍເປັນຈດຸສນົໃຈ ເມ ືົ່ອ ນກັຄ ົໍ້ນຄໍ້ວາ, ນກັ

ອະນລຸກັ, ຕວົແທນຈາກພາກລດັຖະບານ, ບນັດາຜູໍ້ຮບັຜ ດຊອບ

ດໍ້ານປະຊາກອນສດັ ແລະ ຮບັຜ ດຊອບຈາກໜົ່ວຍງານ ດແູລໝີ

ທີົ່ ຖກືຈບັ ຈາກ ທ ົົ່ວໂລກມາຮວມກນັ ທີົ່ ກອງປະຊຸມສາກນົຄ ັໍ້ງທີ 

1 ກົ່ຽວກບັການຄຸໍ້ມຄອງ ແລະ ການອະນລຸກັໝີເໝືອຍ  ທີົ່ ກງຸ

ກລຸາລາໍເປີ, ປະເທດມາເລເຊຍ. ກອງປະຊຸມທີົ່ ດາໍເນນີໄປເປັນ

ເວລາ 3 ວນັ ແມ ົ່ນການເປັນເຈົໍ້າພາບຮົ່ວມ ຂອງອງົການ Free 

the Bears, ກຸົ່ມຊົ່ຽວຊານໝີ ຂອງ ອງົການ IUCN SSC, 

ແລະ  ອງົການ TRAFFIC ອາຊຕີາເວັນອອກຊຽງໄຕໍ້.  

ເຖ ງແມ ົ່ນວົ່າ ໝີເໝືອຍ ຍງັຄງົ ເປັນຊະນ ດພນັໝີ ທີົ່ ໄດໍ້ຮບັການ

ສ ກສາຄ ົໍ້ນຄໍ້ວາໜໍ້ອຍທີົ່ ສດຸ, ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຄ ົໍ້ນຄໍ້ວາ 

ພາກສະເໜີ 

ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອໝີເໝຼື ອຍ 
 ທີ່ ສູນອະນຸລັກໝີ ກໍາປູເຈຍ. 
ພາບຈາກ: Free the Bears 

ພາກທີ 

1 
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ແລະ ອານລຸກັແມ ົ່ນມຄີວາມກໍ້າວໜໍ້າຢົ່າງຫ ວງຫ າຍ ໃນ

ໄລຍະ ສອງສາມ ປີທີົ່ ຜົ່ານມາ ແລະ ກອງປະຊຸມ ກໍົ່ໄດໍ້

ຮບັຜນົສາໍເລັດ ທີບໍົ່ສາມາດຄາດໄດໍ້ ໃນ 10 ປີຜົ່ານມາ: 

ໄດໍ້ມກີານຂືໍ້ນນາໍສະເໜີເອກະສານ ຫ າຍກວົ່າ 30 ຄ ັໍ້ງ 

ແລະ ຫ າຍກວົ່າ 20 ຊ ົົ່ວໂມງໃນເວທີປ ກສາຫາລື ແລະ 

ກອງປະຊຸມປ ກສາຫາລື ເຊ ົ່ ງມຸ ໍ້ງໃສົ່ພຽງແຕົ່ ການອະນລຸກັ 

ແລະ ການຄຸໍ້ມຄອງ ໝີເໝືອຍແຕົ່ພຽງຢົ່າງດຽວ. ໄດໍ້ມ ີ

ການປ ກສາຫາລືກນັໃນຫ າກຫ າຍຫວົຂໍໍ້ ລວມທງັ ການ

ປບັປງຸຂໍໍ້ມນູໃໝົ່ ໃນ ແຜນທີຈດຸພ ກດັ ແລະ ການປະເມນີ

ລາຍຊືົ່ບນັຊແີດງ ຂອງອງົການ IUCN; ການວ ໃຈພນັທຸ

ກາໍ; ການປະເມນີຈາໍນວນປະຊາກອນໝີເໝືອຍປົ່າ; ການດູ

ແລດໍ້ານການແພດ ແລະ ສະຫວດັດກີານໝີ; ການປບັຕວົ

ດໍ້ານອຸົ່ນະພມູ . ແລະ ຂະບວນການທາງເຄມ ີຂອງໝີເ

ໝືອຍທີົ່ ຖກືຈບັມາ; ການຄໍ້າ-ຂາຍ ແລະ ການນາໍໃຊໍ້ສ ໍ້ນ

ສົ່ວນໝີເໝືອຍ ໃນທາງການແພດແຜນບຮູານ; ການສ ກ

ສາຄ ົໍ້ນຄໍ້ວາ ແລະ ການປົ່ຽນແປງພ ດຕ ກາໍ; ການທບົ

ທວນຄນືສະຖານະພາບໝີເໝືອຍ ແລະ ປະເມນີໄພຂ ົົ່ມຂູົ່ຕໍົ່

ປະຊາກອນໝີເໝືອຍທີົ່ ຢູົ່ນອກພືໍ້ນທີົ່ ຖ ົ່ນອາໃສເດມີ ແລະ 

ສ ກສາຖ ົ່ນທີົ່ ຢູົ່ອາໃສທີົ່ ເໝາະສມົ ສາໍລບັປະຊາກອນໝີ 

ເໝືອຍທີົ່ ຢູົ່ໃນພືໍ້ນທີົ່ ເດມີ.  

  ບນັດາຜູໍ້ເຂົໍ້າຮົ່ວມໃນກອງປະຊຸມ ແມ ົ່ນ ຕວົແທນທີົ່ ມາ

ຈາກ ບນັດາປະເທດທີົ່ ມໝີີເໝືອຍອາໃສຢູົ່, ຍກົເວັໍ້ນ

ປະເທດຈນີ, ເຊ ົ່ ງມກີານບນັທ ກການພບົເຫັນໃໝົ່ຄ ັໍ້ງດຽວໃນ

ເຂດຊາຍແດນຈາກປະເທດພະມ ໍ້າ (Li et al. 2017) ຫ ື 

ຜູໍ້ທີົ່ ມຄີວາມຮູໍ້ວ ຊາການທີົ່ ກ ົ່ຽວຂໍ້ອງກບັໝີເໝືອຍ. ປະມານ

ເກອືບ 60% ຂອງ ຜູໍ້ເຂົໍ້າຮົ່ວມ ປະຈບຸນັ ແມ ົ່ນກາໍລງັເຮັດ

ວຽກກົ່ຽວຂໍ້ອງກບັ ບນັດາໂຄງການອະນລຸກັໝີເໝືອຍ, ໃນ

ຂະນະ 43% ແມ ົ່ນກົ່ຽວຂໍ້ອງກບັການສ ກສາຄ ົໍ້ນຄໍ້າ ໝີເ

ໝືອຍ. ຜູໍ້ເຂົໍ້າຮົ່ວມ ເປັນຕວົແທນ ຈາກທງັ ການສ ກສາ

ປະຊາກອນໝີເໝືອຍ ທີົ່ ອາໃສຢູົ່ໃນຖ ົ່ນອາໃສເດ ມ ແລະ 

ໝີເໝືອຍທີົ່ ອາໃສຢູົ່ນອກຖ ົ່ນອາໃສເດມີ ແລະ ກົ່ຽວຂໍ້ອງ

ກບັບນັດາອງົການສາກນົຫ າຍອງົການ ກົ່ຽວກບັ ການ ຄຸໍ້ມ

ຄອງ ແລະ ການອະນລຸກັ, ລວມມ ີກຸົ່ມຊົ່ຽວຊານໝີ ຂອງ

ອງົການ IUCN SSC; ທ ມງານຊົ່ຽວຊານໝີເໝືອຍ ຂອງ

ກຸົ່ມຊົ່ຽວຊານໝີ; ທ ມງານຊົ່ຽວຊານໝີທີົ່ ຖກືຈບັມາ ຂອງກຸົ່ມ

ຊົ່ຽວຊານໝີ; ສະມາຄມົສດັວ ທະຍາ (EAZA, AZA ແລະ 

ZAA); ແລະ ກຸົ່ມທີົ່ ໃຫໍ້ຄາໍປ ກສາກົ່ຽວກບັຊະນ ດພນັໝີຂອງ

ພາກພືໍ້ນ (regional Bear Taxon Advisory 

Groups).  

   

ກອງປະຊຸມ ໄດໍ້ກາໍນດົ ໃຫໍ້ມກີານຮວບຮວມ ເອົາຄວາມຮູໍ້ 

ແລະ ວ ຊາການ ຈາກການເຂົໍ້າຮົ່ວມ ເພືົ່ ອເປັນຂໍໍ້ມນູທີົ່ ສາໍ

ຄນັ ໃນການພດັທະນາ ຢດຸທະສາດການອະນລຸກັນີໍ້. ກອງ

ປະຊຸມ ວາງແຜນການອະນລຸກັ ທີົ່ ດາໍເນນີເປັນເວລາສອງ

ວນັເຕັມ ໄດໍ້ຖກືຈດັຂືໍ້ນໂດຍທນັທີ ພາຍຫ ງັຈາກກອງປະຊຸມ

ສາກນົຫ ກັ, ເຊ ົ່ ງຈດັໂດຍ ກຸົ່ມຜູໍ້ຊ ົ່ຽວຊານການວາງ

ແຜນການອະນລຸກັ ຂອງ IUCN SSC (CPSG). 

ຂະບວນການວາງແຜນ ແມ ົ່ນປະຕ ບດັຕາມ ນະໂຍບາຍ 

ແຜນດຽວ (One Plan Approach) ຂອງ CPSG, ເຊ ົ່ ງ

ສ ົົ່ງເສມີ ການປະສມົປະສານ ແຜນອະນລຸກັ ຊະນ ດພນັໃນ

ເຂດຖ ົ່ນອາໃສເດ ມ ແລະ ເຂດນອກຖ ົ່ນອາໃສເດ ມ. 

ນະໂຍບາຍ ແມ ົ່ນກວມເອົາ ປະຊາກອນ ໝີເໝືອຍທງັໝດົ, 

ທງັຢູົ່ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ພືໍ້ນທີົ່ ເຂດທາໍມະຊາດຂອງ

ພວກເຂົາ, ພາຍໄຕໍ້ເງ ືົ່ອນໄຂ ການຄຸໍ້ມຄອງ ແລະ ການ

ເຂົໍ້າຮົ່ວມຂອງ ທກຸພາກສົ່ວນທີົ່ ກ ົ່ຽວຂໍ້ອງ ຈາກ ຈດຸເລີົ່ ມຕ ົໍ້ນ 

ຂອງຂະບວນການວາງແຜນ ການອະນລຸກັຊະນ ດພນັໃດ

ໜ ົ່ ງ. (Byers et al. 2013). 

ຜູໍ້ເຂົໍ້າຮົ່ວມ 25 ຄນົໃນກອງປະຊຸມວາງແຜນ ໄດໍ້ຮບັການ

ແບົ່ງເປັນ ກຸົ່ມເຮັດວຽກສະເພາະ ໃນການພດັທະນາ 

ແຜນດາໍເນນີງານ ການອະນລຸກັ ເຊ ົ່ ງປະກອບມກີຸົ່ມ: ການ

ຄໍ້າ-ຂາຍ ແລະ ການບໍລ ໂພກ ໝີເໝືອຍ; ການປກົປກັ

ຮກັສາ ແລະ ການຟືໍ້ນຟຖູ ົ່ນທີົ່ ຢູົ່ອາໃສ; ການຕ ດຕາມ

ກວດກາ ປະຊາກອນໝີເໝືອຍ; ການຄຸໍ້ມຄອງໝີເໝືອຍທີົ່ ຢູົ່

ນອກເຂດຖ ົ່ນທີົ່ ຢູົ່ອາໃສເດມີ; ແລະ ການຮົ່ວມມທື ົົ່ວຂະແໜ

ງການ. ເບືໍ້ອງຕ ົໍ້ນ, ແຕົ່ລະກຸົ່ມ ໄດໍ້ບນັທ ກລາຍການສ ົ່ ງທີົ່

ເປັນໄພຂ ົົ່ມຂູົ່ຫ ກັ ທີົ່ ພວົພນັເຖ ງຫວົຂໍໍ້ກຸົ່ມຂອງຕນົ, ເຊ ົ່ ງໄດໍ້ຂໍໍ້

ມນູຈາກການປ ກສາຫາລື ໃນລະຫວົ່າງກອງປະຊຸມສາກນົ. 

ຕໍົ່ ມາ, ແຕົ່ລະກຸົ່ມ ເຮັດບນັຊລີາຍການເປົໍ້າໝາຍທີົ່ ຈະຫ ຸດ

ໄພຂ ົົ່ມຂູົ່ເຫ ົົ່ ານ ັໍ້ນ ຕະຫ ອດໄລຍະ 5–10 ປີຂໍ້າງໜໍ້າ. ສດຸ

ທໍ້າຍ, ໄດໍ້ກາໍນດົ ແຜນດາໍເນນີງານສະເພາະ ເພືົ່ ອໃຫໍ້ບນັລຸ

ບນັດາເປົໍ້າໝາຍທີົ່ ໄດໍ້ວາງໄວໍ້. ສາໍລບັແຕົ່ລະແຜນງານ, 

ກຸົ່ມ ໄດໍ້ບນັທ ກລາຍລະອຽດ ສ ົ່ ງທີົ່ ມຢີູົ່ແລໍ້ວໃນການເລີົ່ ມ

ປະຕ ບດັ, ສ ົ່ ງທີົ່ ຕໍ້ອງການເພີົ່ ມ ແລະ ພາກສົ່ວນທີົ່ ຈະ

ປະຕ ບດັໜໍ້າວຽກດ ັົ່ງກ ົ່າວ.  

  ຜນົຂອງ ກອງປະຊຸມວາງແຜນດ ັົ່ງກ ົ່າວ ແມ ົ່ນມຄີວາມ

ສາໍຄນັຢົ່າງຍ ົ່ ງ ໃນການປະກອບເຂົໍ້າໃນການສໍ້າງ ຮົ່າງ

ເອກະສານ, ເຊ ົ່ ງໄດໍ້ມກີານ ທບົທວນຄນື ແລະ ການ

ກວດແກໍ້ ເປັນເວລາຫ າຍເດອືນ, ເບືໍ້ອງຕ ົໍ້ນແມ ົ່ນ ຈາກ ທີມ

ງານກວດແກໍ້ຫ ກັ, ຕໍົ່ ມາແມ ົ່ນ ການທບົທວນຂອງສະມາຊ ກ 
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ຈາກແຕົ່ລະກຸົ່ມທີົ່ ກ ົ່ຽວຂໍ້ອງ ແລະ ສດຸທໍ້າຍ ຮົ່າງແຜນດາໍ

ເນນີງານ ແມ ົ່ນໄດໍ້ຮບັການ ທບົທວນຄນືຈາກ ຜູໍ້ເຂົໍ້າຮົ່ວມ

ກອງປະຊຸມສາກນົຫ ກັ ພໍ້ອມກບັ ນກັນ ເວດວ ທະຍາ ແລະ 

ນກັອະນລຸກັ ໝີເໝືອຍ ທີົ່ ບໍົ່ ສາມາດເຂົໍ້າຮົ່ວມກອງປະຊຸມ

ສາກນົດ ັົ່ງກ ົ່າວໄດໍ້.  

  ແຜນດາໍເນນີງານ ອະນລຸກັໝີເໝືອຍສະບບັນີໍ້ ແມ ົ່ນ 

ແຜນດາໍເນນີງານ ການອະນລຸກັທີົ່ ມລີກັສະນະກໍ້ວາງຂວາງ 

ສະບບັທາໍອ ດ ສາໍລບັ ຊະນ ດພນັໝີ ຂອງໂລກ. ຈດຸປະສງົ

ແມ ົ່ນເພືົ່ ອເປັນທ ດນາໍ ໃຫໍ້ແກ ົ່ ເປົໍ້າໝາຍຜູໍ້ທີົ່ ຢາກເຂົໍ້າຮົ່ວມ

ໃນການອະນລຸກັໝີເໝືອຍ, ດ ັົ່ງທີົ່ ຄະນະກາໍມະທ ການ 

ອະນລຸກັຊະນ ດພນັ ຂອງ ອງົການ IUCN ໄດໍ້ສະເໜີໄວໍ້ 

ແລະ ຍງັເປັນເຂັມທ ດ ໃນການພດັທະນາ ແຜນດາໍເນນີ

ງານ ການອະນລຸກັໝີເໝືອຍ ໃນລະດບັທໍ້ອງຖ ົ່ນ ຫ ື 

ລະດບັປະເທດ. ເຖ ງແມ ົ່ນວົ່າ ຈະມໄີພຂ ົົ່ມຂູົ່ທີົ່ ຫ າກຫ າຍ 

ແລະ ມຂໍີໍ້ຄ ດເຫັນ ແລະ ການແກໍ້ໄຂທີົ່ ຫ າກຫ າຍແຕກຕົ່າງ

ກນັ ໃນກຸົ່ມຜູໍ້ເຂົໍ້າຮົ່ວມ, ແຕົ່ທກຸໆຄນົ ແມ ົ່ນມຄີວາມສາມາຄີ

ກນັ ເຊ ົ່ ງມຄີວາມມຸ ໍ້ງມາດປາດຖະໜາອນັດຽວກນັ ທີົ່ ຢາກ

ເຫັນໝີເໝືອຍຢູົ່ລອດ ແລະ ຂະຫຍາຍໂຕໃນສະພາບເວດ

ລໍ້ອມທາໍມະຊາດຂອງມນັ ເຊ ົ່ ງເປັນສົ່ວນປະກອບທີົ່ ສາໍຄນັ

ໃນລະບບົນ ເວດວ ທະຍາຂອງປົ່າ.  

  ອກີປະການໜ ົ່ ງໃນຂໍໍ້ແນະນາໍການປະຕ ບດັ, ເອກະສານ

ນີໍ້ ປະກອບດໍ້ວຍຂໍໍ້ມນູທີົ່ ສາໍຄນັ ກ ົ່ຽວກບັສະຖານະພາບ 

ແລະ ໄພຂ ົົ່ມຂູົ່ ຕໍົ່ ກບັປະຊາກອນໝີເໝືອຍທີົ່ ຢູົ່ໃນຖ ົ່ນອາໃສ

ເດມີ ແລະ ຢູົ່ນອກຖ ົ່ນອາໃສເດມີ, ລາຍລະອຽດຂອງຈດຸ

ສມຸແຫົ່ງຊາດ ໃນການປະຕ ບດັແຜນດາໍເນນີງານ, ແລະ 

ແຜນທີົ່  ທີົ່ ຕ ັ ໍ້ງໂຄງການທີົ່ ກ ົ່ຽວຂໍ້ອງກບັການອະນລຸກັໝີ 

ເໝືອຍໃນປະຈບຸນັ. ຈດຸປະສງົຂອງແຜນຢດຸທະສາດນີໍ້ 

ແມ ົ່ນເພືົ່ ອເປັນແຫ ົ່ງຂໍໍ້ມນູ ແລະ ເປັນເອກະສານອໍ້າງອ ງ 

ໃຫໍ້ແກ ົ່ຜູໍ້ທີົ່ ສນົໃຈໃນວຽກງານການອະນລຸກັໝີເໝືອຍ.  

 

ກຸົ່ມຜູໍ້ນາໍໃຊໍ້ເອກະສານ  

ຖ ົ່ນທີົ່ ຢູົ່ອາໃສຂອງໝີເໝືອຍ ແມ ົ່ນກະຈາຍຢູົ່ຕາມ 11 

ປະເທດ. ໝີເໝືອຍ ອາໃສຢູົ່ຕາມພືໍ້ນທີົ່ ອະນລຸກັຕົ່າງໆ, ໃນ

ເຂດປົ່າພາຍໄຕໍ້ ລະດບັການຄຸໍ້ມຄອງທີົ່ ຫ າກຫ າຍເຊ ົ່ ງຢູົ່

ນອກເຂດອະນລຸກັ ແລະ ຕາມຂອບເຂດແດນພືໍ້ນທີົ່ ສວນ

ປກູພືດ ແລະ ໄມ ໍ້ເສດຖະກ ດ. ມນັເປັນໄປໄດໍ້ຍາກທີົ່ ຈະ 

ຮວບຮວມເອົາ ບນັດາພາກສົ່ວນທີົ່ ມສີົ່ວນຮົ່ວມທງັໝດົເຂົໍ້າ 

ຮົ່ວມໃຫໍ້ກອງປະຊຸມປ ກສາຫາລື (ຕວົຢົ່າງ ບນັດາພາກ

ລດັຖະບານຂ ັໍ້ນລະດບັປະເທດ, ພະນກັງານປົ່າສະຫງວນ, ຕວົ

ແທນຈາກພາກອດຸສະຫະກາໍ, ບນັດາອງົການຈດັຕ ັໍ້ງທີົ່ ບໍົ່ ຂືໍ້ນກບັ

ລດັຖະບານ, ບນັດາກຸົ່ມຊຸມຊນົ, ຕວົແທນຈາກໜົ່ວຍງານທີົ່ ເຮັດ

ວຽກກບັໝີທີົ່ ຢູົ່ນອກຖ ົ່ນທີົ່ ຢູົ່ອາໃສເດມີ). ເຖ ງຢົ່າງໃດກໍົ່ຕາມ, ໄດໍ້

ມຄີວາມຕ ັໍ້ງໃຈວົ່າຂະບວນການວາງແຜນກໍ້ວາງຂວາງທີົ່ ເປັນຈດຸລ 

ເລີົ່ ມນີໍ້ຈະເປັນການສ ົົ່ງເສມີໃຫໍ້ມກີານວາງແຜນໃນລະດບັທໍ້ອງຖ ົ່ນ 

ແລະ ລະດບັປະເທດຕໍົ່ ໄປ ເຊ ົ່ ງຜູໍ້ທີົ່ ມສີົ່ວນຮົ່ວມທີົ່ ຢູົ່ພືໍ້ນຖານ

ທໍ້ອງຖ ົ່ນທີົ່ ສາໍຄນັຈະສາມາດກາໍນດົແຜນດາໍເນນີງານທໍ້ອງຖ ົ່ນ

ຂອງຕນົໃຫໍ້ສອດຄົ່ອງກບັແຜນຢດຸທະສາດລວມທີົ່ ໄດໍ້ວາງໄວໍ້ໃນທີົ່

ນີໍ້. ແຜນດາໍເນນີງານທີົ່ ກວມຂອບເຂດກວໍ້າງຂວາງນີໍ້ລວມມຄີາໍ

ແນະນາໍແຜນດາໍເນນີງານແບບກວມລວມສາໍລບັບນັດາໜົ່ວຍງານ

ພາຍໃນປະເທດເພືົ່ ອນາໍໄປພ ຈາລະນາສ ກສາເພີົ່ ມເຕມີ ແລະ ຂໍໍ້

ແນະນາໍແຜນດາໍເນນີງານສະເພາະທີົ່ ໄດໍ້ຮບັການນາໍສະເໜີຢູົ່ທີົ່

ກອງປະຊຸມ.  

   ຈດຸປະສງົຂອງເອກະສານສະບບັນີໍ້ແມ ົ່ນເພືົ່ ອເປັນແຫ ົ່ງຂໍໍ້ມນູ

ສາໍລບັ:  

• ຜູໍ້ເຂົໍ້າຮົ່ວມກອງປະຊຸມ, ເຊ ົ່ ງເປັນການບນັທ ກການປ ກສາຫາລື

ກ ົ່ຽວກບັແຜນດາໍເນນີງານ, ໂຄງການລ ເລີົ່ ມ ແລະ ການຮົ່ວມມ.ື  

• ໜົ່ວຍງານລດັຖະບານ ຂອງບນັດາປະເທດໃນຂອບເຂດທີົ່ ມໝີີ 

ເໝືອຍອາໄສຢູົ່ເຊ ົ່ ງຈະຊົ່ວຍເປັນທ ດນາໍ ແລະ ເປັນຂໍໍ້ມນູທີົ່ ສາໍຄນັ 

ໃຫໍ້ແກ ົ່ການພດັທະນາບນັດາໂຄງການ ແລະ ແຜນດາໍເດນີງານ 

ໃນລະດບັທໍ້ອງຖ ົ່ນ ແລະ ລະດບັປະເທດ. 

• ບນັດານ ຕ ບກຸຄນົ, ບນັດາສະຖາບນັ ແລະ ໜົ່ວຍງານທີົ່ ເຮັດ

ວຽກກົ່ຽວຂໍ້ອງກບັໝີເໝືອຍທີົ່ ຢູົ່ນອກຖ ົ່ນທີົ່ ຢູົ່ອາໄສເດມີ, ເພືົ່ ອ

ຊົ່ວຍເປັນແຫ ົ່ງຂໍໍ້ມນູໃນການນາໍນດົແຜນງານບລູ ມະສ ດ. 

• ບນັດາອງົການອະນລຸກັທີົ່ ບໍົ່ ຂືໍ້ນກບັລດັຖະບານ ແລະ ບນັດາ

ກຸົ່ມຊຸມຊນົເຊ ົ່ ງຈະຊົ່ວຍເປັນທ ດນາໍ ແລະ ໃຫໍ້ຂໍໍ້ມນູແກົ່ພວກເຂົາ 

ໃນການກາໍນດົບລູ ມະສ ດ ແລະ ວາງແຜນການດາໍເນນີງານ. 

• ກຸົ່ມຜູໍ້ຊ ົ່ຽວຊານໝີ ຂອງ ອງົການ IUCN SSC ເຊ ົ່ ງຈະຊົ່ວຍ

ເປັນທ ດນາໍ ໃນການຄ ົໍ້ນຄໍ້ວາກົ່ຽວກບັການອະນລຸກັ ແລະ ການ 

ດາໍເນນີງານ, ແລະ ການຕ ດຕາມສາໍຫ ວດ ແລະ ສ ົົ່ງເສມີຄວາມ 

ຄບືໜໍ້າ ດໍ້ວຍບລູ ມະສ ດແຜນງານ ແລະ ທ ດທາງ ທີົ່ ໄດໍ້ວາງໄວໍ້ 

ສາໍລບັການອະນລຸກັໝີເໝືອຍ. 

• ບນັດາອງົການທີົ່ ໃຫໍ້ການສະໜບັສະໜນູເພືົ່ ອໃຊໍ້ເປັນທ ດນາໍໃນ

ການກາໍນດົບລູ ມະສ ດກົ່ຽວກບັການສະໜອງທ ນສະໜບັສະໜນູ. 
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ການປະຕ ບດັ  

ການປະຕ ບດັແຜນດາໍເນນີງານນີໍ້ແມ ົ່ນຈະໄດໍ້ຮບັການຕ ດຕາມ

ກວດກາ ແລະ ປະສານສມົທບົຈາກໜົ່ວຍປະຕ ບດັເຊ ົ່ ງປະ 

ກອບດໍ້ວຍບກຸຄະລາກອນຈາກໜົ່ວຍງານຈດຸສມຸຂອງແຕົ່ລະ

ປະເທດທີົ່ ມໝີີເໝືອຍອາໄສຢູົ່ ແລະ ແຕົ່ລະຕວົແທນຈາກ 5 

ກຸົ່ມປະຕ ບດັງານຈາກກອງປະຊຸມວາງແຜນການອະນລຸກັ. 

ໜົ່ວຍງານຈດຸສມຸຈະເຮັດໜໍ້າທີົ່ ເປັນຜູໍ້ປະສານງານໃຫໍ້ແກົ່ບກຸ 

ຄນົໃດໜ ົ່ ງທີົ່ ປະຕ ບດັ ຫ ື ມຈີດຸປະສງົຈະປະຕ ບດັແຜນດາໍ 

ເນນີງານທີົ່ ໄດໍ້ວາງໄວໍ້ຢູົ່ພາຍໃນບນັດາປະເທດທີົ່ ມໝີີເໝືອຍ

ອາໄສຢູົ່ ຫ ື ໜົ່ວຍງານປະຕ ບດັ. ໜົ່ວຍຈດຸສມຸຈະເຮັດລາຍ

ງານປະຈາໍປີໃຫໍ້ແກ ົ່ຜູໍ້ປະສານງານການປະຕ ບດັແຜນດາໍເນນີ

ງານໃນໄລຍະການປະຕ ບດັແຜນດາໍເນນີງານ (2019 – 

2028).  

  ຜູໍ້ປະສານງານໃນການປະຕ ບດັແມ ົ່ນຈະຖກືຂດັເລືອກຈາກ 

ທີມຜູໍ້ຊ ົ່ຽວຊານໝີເໝືອຍຂອງກຸົ່ມຜູໍ້ຊ ົ່ຽວຊານໝີຂອງອງົການ 

IUCN SCC ເຊ ົ່ ງມໜີໍ້າທີົ່ ປະສານງານກົ່ຽວກບັວຽກງານອະນ ຸ

ລກັໝີເໝືອຍໃນທ ົົ່ວໂລກ. ຜູໍ້ປະສານງານຈະເຮັດວຽກຮົ່ວມກບັ 

ສະມຊ ກກຸົ່ມຜຸໍ້ຊ ົ່ຽວຊານ ແລະ ຈະລາຍງານປະຈາໍປີໃຫໍ້ແກ ົ່ 

ປະທານຮົ່ວມຜູໍ້ຊ ົ່ຽວຊານໝີ. ຜູໍ້ປະສານງານຝົ່າຍປະຕ ບດັຈະ

ສ ົົ່ງບດົລາຍງານຄວາມຄບືໜໍ້າໃນການປະຕ ບດັເພືົ່ ອຕພີ ມ

ເຜີຍແຜົ່ໃນສາໍນກັຂົ່າວສານສາກນົກົ່ຽວກບັໝີ, ຈດົໝາຍຂົ່າວ 

ກຸົ່ມຊົ່ຽວຊົ່ຽນໝີ ແລະ ສະມາຄມົສາກນົສາໍລບັການຄຸໍ້ມຄອງ 

ແລະ ການສ ກສາຄ ົໍ້ໍ້ນຄວໍ້າໝີ (https:// 

www.bearbiology.com/publications/iba-newsletter/).  

  ແຜນການປະຕ ບດັງານຕົ່າງໆທີົ່ ກ ົ່ຽວຂໍ້ອງກບັໝີເໝືອຍລວມ 

ທງັໝີທີົ່ ຖກືຈບັມາ ແລະ ໝີເໝືອຍທີົ່ ຢູົ່ໃນປົ່າຈະໄດໍ້ຮບັການ

ປະຕ ບດັຢົ່າງກ ໍ້ວາງຂວາງຈາກກຸົ່ມຄນົ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັໍ້ງ 

ລວມທງັນກັຮຽນນກັສ ກສາ, ກມົມະຫາໄລ ແລະ ນກັຄ ົໍ້ນຄໍ້ວາ, 

ກມົລດັຖະບານ ແລະ ອງົການທີົ່ ບໍົ່ ຂືໍ້ນກບັລດັຖະບານ. ໜົ່ວຍ

ປະຕ ບດັຈະທາໍໜໍ້າທີົ່ ເປັນສນູກາງໃນການປະຕ ບດັກ ດຈະກາໍທີົ່

ຫ າກຫ າຍນີໍ້, ເຝົໍ້າຕ ດຕາມກວດກາການປະຕ ບດັໂຄງການທີົ່

ຜົ່ານມາ ແລະ ໂຄງການໃນປະຈບຸນັ ແລະ ອາດດີ ພາຍໃຕໍ້ 

ແຜນດາໍເນນີງານນີໍ້.  

ພາບຈາກ : Wildlife Reserves Singapore 
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ບນັດານ ຕ ບກຸຄນົ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັໍ້ງ ທີົ່ ປະຕ ບດັ

ໂຄງການ ແລະ ແຜນດາໍເນນີງານ ແມ ົ່ນຕໍ້ອງໄດໍ້ແຈ ໍ້ງ 

ແລະ ລາຍງານຄວາມຄບືໜໍ້າໃຫໍ້ແກ ົ່ໜົ່ວຍປະຕ ບດັ.    

ທີມງານຊົ່ຽວຊານໝີເໝືອຍມຕີວົແທນໃນທກຸປະເທດຂອບ

ເຂດທີົ່ ມໝີີເໝືອຍອາໃສຢູົ່ ແລະ ຕວົແທນເຫ ົົ່ ານີໍ້ຮ ົ່ວມກບັ

ບນັດາໜົ່ວຍຈດຸສມຸອືົ່ ນໆຈະຮບັຜ ດຊອບຕ ດຕາມ ກວດກາ 

ແລະ ສືົ່ ສານຢົ່າງຕໍົ່ ເນືົ່ອງກບັບນັດາໂຄງການທີົ່ ຢູົ່ໃນ 

ປະເທດທີົ່ ມໝີີເໝືອຍອາໃສຢູົ່. 

 



Action Plan Implementation Supervisor 

BSG Co-chair (Dr. David Garshelis) 

Trade and Demand Focal Point 

(Lalita Gomez, lalita.gomez@mcrsociety.org) 

Bangladesh Focal Point 

(S.C. Rahman, caesar_rahman2004@yahoo.com) 

Action Plan Implementation Supervisor 

BSG Co-chair (Dr. Robert Steinmetz) 

Brunei Focal Point 

(Thina Ariffin, thinaariffin@gmail.com) 

Cambodia Focal Point 

(Brian Crudge, brian@freethebears.org) 

Population Monitoring Focal Point 

(Dr. David Garshelis, Dave.Garshelis@state.mn.us) 

China Focal Point 

(Liu Fang, liufang.caf@qq.com) 

India Focal Point 

(Janmejay Sethy, jsethy@amity.edu) 

Indonesia Focal Point 

(Dr. G Fredriksson, gabriella.fredriksson@gmail.com) 

Laos Focal Point 

(Matt Hunt, matt@freethebears.org) 

Malaysia Focal Point 

(Roshan Guharajan, roshang88@gmail.com) 

Myanmar Focal Point 

(Lorenzo Gaffi, lnz.gaffi@gmail.com) 

Thailand Focal Point 

(Dusit Ngoprasert, ndusit@gmail.com) 

Vietnam Focal Point 

(Heidi Quine, hquine@animalsasia.org) 

Ex situ Management Focal Point 

(Dr. Marion Schneider, mfschneider@gmx.de) 

Cross-sector Collaboration Focal Point 

(Dr. M. Kunde, Miriam.Kunde@gamil.com)) 

Habitat Protection Focal Point 

(Dr. Robert Steinmetz, robtyn@hotmail.com) 

Implementation Coordinator 

(Brian Crudge, sunbearactionplan@gmail.com) 

ໜົ່ວຍງານປະຕ ບດັ ແຜນດາໍເນນີງານ ອະນລຸກັໝີເໝືອຍ 
(2021 – 2024) 
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ການກະຈາຍຂອງໝີເໝືອຍ 
ພາກທີ 

2 
ບນັດາປະເທດທີົ່ ມໝີີເໝືອຍອາໄສຢູົ່: 

ບງັກະລາເທດ, ບຣໄູນ, ກາໍປເູຈຍ, ອ ນເດຍ, ອ ນໂດເນ

ເຊຍ, ລາວ, ມາເລເຊຍ. ປະເທດທີົ່ ພບົວົ່າ ໝີເໝືອຍ

ຖກືທາໍລາຍໄປໝດົແລໍ້ວມ ີພະມ ໍ້າ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ  

ປະເທດທີົ່ ມກີານພບົເຫັນແຕົ່ຍງັບໍົ່ ມກີານຢັໍ້ງຢືນແນົ່ນອນ: 

ປະເທດຈນີ  

ປະເທດທີົ່ ພບົວົ່າ ໝີເໝືອຍຖກືທາໍລາຍໄປໝດົແລໍ້ວ: 

ສ ງກະໂປ 
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ພາບ . ແຜນທີົ່  ບນັດາປະເທດທີົ່ ມໝີີເໝືອຍອາໃສຢູົ່ ແມ ົ່ນໄດໍ້ຂໍໍ້ມນູມາຈາກ ຜູໍ້ຊ ົ່ຽວຊານຂອງແຕົ່ລະປະເທດ ຈາກຖານຂໍໍ້ມນູການປະກດົຕວົຂອງໝີເໝືອຍ  ແລະ ສມົມດຸຕ ຖານ 

ຕໍົ່ ຖ ົ່ ນທີົ່ ຢູົ່ອາໃສທີົ່ ເໝາະສມົ ທີົ່ ຢູົ່ອ ໍ້ອມແອໍ້ມ.  ພືໍ້ນທີົ່ ເຂດທີົ່ ຖກືກາໍນດົວົ່າ ອາດມໝີີເໝືອຍ ແມ ົ່ນ ພ ຈາລະນາຈາກຄວາມເໝາະສມົຂອງຖ ົ່ ນທີົ່ ຢູົ່ອາໃສ ໂດຍບໍົ່ມກີານຢືນຢງັການ

ປະກດົຕວົຂອງໝີເໝືອຍ. ການຈດັພືໍ້ນທີົ່ ທີົ່ ຖກືກາໍນດົວົ່າມໝີີເໝືອຍ ກບັ ພືໍ້ນທີົ່ ທີົ່ ຖກືກາໍນດົວົ່າອາດມໝີີເໝືອຍ ແມ ົ່ນອ ງໃສົ່ຈາໍນວນທີົ່ ແຕກຕົ່າງກນັ  ຂອງຂໍໍ້ມນູທີົ່ ມກີານພບົເຫັນ

ໝີເໝືອຍ ແລະ ໃນລະດບັຈາໍນວນ ທີົ່ ຜູໍ້ຊ ົ່ຽວຊານຂອງແຕົ່ລະປະເທດ ໄດໍ້ປະເມນີໂດຍອ ງໃສົ່ ຂໍໍ້ສນັນ ຖານ ຂອງຖ ົ່ ນທີົ່ ຢູົ່ອາໃສ ແລະ ໄພຂ ົົ່ມຂູົ່. ເຂດພືໍ້ນທີົ່ ປະເທດທີົ່ ຖກືກາໍນດົວົ່າ

ໝີເໝືອຍໄດໍ້ຖກືທາໍລາຍໄປໝດົແລໍ້ວ ແມ ົ່ນເປັນເຂດພືໍ້ນທີົ່  ທີົ່ ບໍົ່ ເໝາະສມົ ແລະ ບໍົ່ມກີານບນັທ ກການປະກດົຕວົຂອງໝີເໝືອຍ.  
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ພາບແຜນທີົ່  ບນັດາປະເທດທີົ່ ມໝີີເໝືອຍອາໄສຢູົ່ແມ ົ່ນໄດໍ້ຂໍໍ້ມນູມາຈາກຜູໍ້ຊ ົ່ຽວຊານຂອງແຕົ່ລະປະເທດຈາກຖານຂໍໍ້ມນູການປະກດົຕວົຂອງໝີເໝືອຍ ແລະ ສມົມດຸຕ ຖານຕໍົ່ຖ ົ່ ນທີົ່ ຢູົ່

ອາໄສທີົ່ ເໝາະສມົທີົ່ ຢູົ່ອ ໍ້ອມແອໍ້ມ.  ພືໍ້ນທີົ່ ເຂດທີົ່ ຖກືກາໍນດົວົ່າອາດມໝີີເໝືອຍແມ ົ່ນພ ຈາລະນາຈາກຄວາມເໝາະສມົຂອງຖ ົ່ ນທີົ່ ຢູົ່ອາໃສໂດຍບໍົ່ມກີານຢືນຢງັການປະກດົຕວົຂອງໝີ 

ເໝືອຍ. ການຈດັພືໍ້ນທີົ່ ທີົ່ ຖກືກາໍນດົວົ່າມໝີີເໝືອຍກບັພືໍ້ນທີົ່ ທີົ່ ຖກືກາໍນດົວົ່າອາດມໝີີເໝືອຍແມ ົ່ນອງີໃສົ່ຈາໍນວນທີົ່ ແຕກຕົ່າງກນັຂອງຂໍໍ້ມນູທີົ່ ມກີານພບົເຫັນໝີເໝືອຍ ແລະ ໃນລະດບັ 

ຈາໍນວນທີົ່ ຜູໍ້ຊ ົ່ຽວຊານຂອງແຕົ່ລະປະເທດໄດໍ້ປະເມນີໂດຍອງີໃສົ່ຂໍໍ້ສນັນ ຖານຂອງຖ ົ່ນທີົ່ ຢູົ່ອາໃສ ແລະ ໄພຂ ົົ່ມຂູົ່. ເຂດພືໍ້ນທີົ່ ປະເທດທີົ່ ຖກືກາໍນດົວົ່າໝີເໝືອຍໄດໍ້ຖກືທາໍລາຍໄປໝດົ

ແລໍ້ວແມ ົ່ນເປັນເຂດພືໍ້ນທີົ່  ທີົ່ ບໍົ່ ເໝາະສມົ ແລະ ບໍົ່ມກີານບນັທ ກການປະກດົຕວົຂອງໝີເໝືອຍ.  



ແຜນດາໍເນນີງານ ອະນລຸກັໝີເໝືອຍ 
 ພາກທີ  
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ການຊົ່ວຍເຫ ືອໝີເໝືອຍ ທີົ່ ສນູອະນລຸກັໝີ ກາໍປເູຈຍ. 
ພາບຈາກ: Free the Bears 



ພາກຕໍົ່ ໄປນີໍ້ ໄດໍ້ກາໍນດົລາຍລະອຽດຢດຸທະສາດການອະນລຸກັ ແລະ ແຜນດາໍເນນີງານທີົ່ ກວມຂອບເຂດກໍ້ວາງຂວາງ ໃນ

ການອະນລຸກັໝີເໝືອຍ ຕະຫ ອດໄລຍະ 2019 – 2028. ສ ົ່ ງນີໍ້ໄດໍ້ຮວບຮວມເອົາ ຜນົຂອງການປ ກສາຫາລືທີົ່ ມເີປົໍ້າໝາຍ 

ຈາກບນັດາຜູໍ້ເຂົໍ້າຮົ່ວມກອງປະຊຸມປ ກສາຫາລື (ເອກະສານຕ ດຂດັ I) ຈາກກອງປະຊຸມວາງແຜນການອະນລຸກັໝີເໝືອຍ ປີ 

2017 ແລະ ບນັດາຂໍໍ້ແນະນາໍໃນການດາໍເນນີງານເຊ ົ່ ງເປັນຜນົມາຈາກການປ ກສາຫາລືດ ັົ່ງກ ົ່າວ. ການປ ກສາຫາລືເຫ ົົ່ ານີໍ້ 

ແມ ົ່ນຕໍົ່ ເນືົ່ອງມາຈາກຜນົໄດໍ້ຮບັຈາກກອງປະຊຸມສາກນົ ກົ່ຽວກບັການອະນລຸກັ ແລະ ການຄຸໍ້ມຄອງໝີເໝືອຍທີົ່ ຈດັຂືໍ້ນກ ົ່ອນ 

ເຊ ົ່ ງເປົໍ້າໝາຍການປະຕ ບດັ ແລະ ຢດຸທະສາດສະບບັຕ ົໍ້ນ ໄດໍ້ຮບັການຮົ່າງຂືໍ້ນ ແລະ ການປ ກສາຫາລື ກົ່ຽວກບັໄພຂ ົົ່ມຂູົ່ 

ແລະ ໂອກາດໃນການອະນລຸກັ ໄດໍ້ຖກືກາໍນດົ ແລະ ສະຫ ຸບໃນກອງປະຊຸມສາກນົດ ັົ່ງກ ົ່າວ (ເອກະສານຕ ດຂດັ II). 

  ກອງປະຊຸມວາງແຜນທີົ່ ກ ນເວລາສອງວນັເຕັມ, ແລະ ຕ ດຕາມດໍ້ວຍການນາໍສະເໝີຫ າກຫ າຍຫວົຂໍໍ້, ຜູໍ້ເຂົໍ້າຮົ່ວມໄດໍ້ເຮັດ

ວຽກຮົ່ວມກນັກ ົ່ຽວກບັ: 

• ວ ໄສທດັຕໍົ່ ອານາຄດົໃນໄລຍະຍາວຂອງໝີເໝືອຍ.  

• ບນັດາເປົໍ້າໝາຍການປະຕ ບດັເຊ ົ່ ງວົ່າຖໍ້າປະຕ ບດັສາໍເລັດຈະເຮັດໃຫໍ້ບນັບວຸ ໃສທດັ. 

• ທາໍມະຊາດ ແລະ ລກັສະນະຂອງບນັຫາເຊ ົ່ ງປະຈບຸນັມຜີນົກະທບົຕໍົ່ ການມຢີູົ່ ຂອງຊະນ ດພນັໝີ ໃນບນັດາ  

  ປະເທດທີົ່ ຖກືກາໍນດົວົ່າມເີໝືອຍ. 

• ລາຍການຈດຸປະສງົ ເຊ ົ່ ງຈະຊົ່ວຍແກໍ້ໄຂບນັຫາເຫ ົົ່ ານີໍ້. 

• ແຜນດາໍເນນີງານທີົ່ ຈະຕໍ້ອງໄດໍ້ຮບັການປະຕ ບດັເພືົ່ ອໃຫໍ້ບນັລຈຸດຸປະສງົເຫ ົົ່ ານີໍ້, ລວມທງັບນັດາຂໍໍ້ແນະນາໍ ກົ່ຽວກບັ   

  ແຜນການດາໍເນນີງານແຕົ່ລະແຜນທີົ່ ມລີາຍລະອຽດວົ່າຈະໄດໍ້ຮບັການປະຕ ບດັແນວໃດ, ຢູົ່ໃສ ແລະ ແມ ົ່ນໃຜຈະ  

  ເປັນຜູໍ້ປະຕ ບດັ ທີົ່ ດີົ່ ທີົ່ ສດຸ. 

 

   

ພາກທົົ່ວໄປ  
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ພາຍຫ ງັການປ ກສາຫາລືເປັນກຸົ່ມປະເດັນທີົ່ ສາໍຄນັທງັໝດົທີົ່ ມຜີນົຕໍົ່ ການຢູົ່ລອດຂອງໝີເໝືອຍໃນທົົ່ວອບເຂດ

ປະເທດທີົ່ ມໝີີເໝືອຍອາໃສຢູົ່, ໄດໍ້ມກີານຈດັຕ ັໍ້ງກຸົ່ມຄ ົໍ້ນຄໍ້ວາຂືໍ້ນເພືົ່ ອຄ ົໍ້ນຄໍ້ວາກົ່ຽວກບັຫວົຂໍໍ້ກ ົ່ຽວຂໍ້ອງ: ການຄໍ້າ-

ຂາຍ ແລະ ການບໍລ ໂພກໝີເໝືອຍ; ການຟືໍ້ນຟ ູແລະ ການປກົປໍ້ອງຖ ົ່ນທີົ່ ຢູົ່ອາໄສ; ການຕ ດຕາມກວດກາຈາໍ

ນວນປະຊາກອນໝີເໝືອຍ; ການຄຸໍ້ມຄອງໝີເໝືອຍທີົ່ ຢູົ່ນອກເຂດຖ ົ່ນທີົ່ ຢູົ່ອາໄສ; ແລະ ການຮົ່ວມມທື ົົ່ວຂະແໜງ 

ການ. ບນັດາຫວົຂໍໍ້ເຫ ົົ່ ານີໍ້ໄດໍ້ກາຍເປັນສ ົ່ ງສະໜບັສະໜນູທີົ່ ສາໍຄນັໃຫໍ້ແກົ່ 5 ເປົໍ້າໝາຍແຜນດາໍເນນີງານ. ກຸົ່ມຄ ົໍ້ນ 

ຄໍ້ວາໄດໍ້ປ ກສາຫາລືກົ່ຽວກບັປະເດັນທີົ່ ກ ົ່ຽວຂໍ້ອງກບັຫວົຂໍໍ້ຂອງຕນົດໍ້ວຍຈດຸປະສງົເຊືົ່ ອມໂຍງແຕົ່ລະບນັຫາຕໍົ່ ກບັ

ການຢູົ່ລອດຂອງໝີເໝືອຍໃນປົ່າ. ນອກຈາກນ ັໍ້ນ, ບນັດາກຸົ່ມຄ ົໍ້ນຄໍ້ວາຍງັໄດໍ້ລະບບຸນັດາສາຍເຫດຕ ົໍ້ນຕໍ ຫ ື ບນັດາ

ປດັໃຈຂອງແຕົ່ລະບນັຫາທີົ່ ເຮັດໃຫໍ້ຮໍ້າຍແຮງຂືໍ້ນໂດຍການອໍ້າງອີງຂໍໍ້ມນູ, ອະທ ບາຍຂໍໍ້ສນັນ ຖານໃຫໍ້ແຈ ໍ້ງຂືໍ້ນ ແລະ 

ສງັເກດ ຊົ່ອງຫວົ່າງຂໍໍ້ມນູທີົ່ ສາໍຄນັ. 

   



ເມ ືົ່ອບນັດາບນັຫາຕົ່າງໆໄດໍ້ຮບັການກາໍນດົຢົ່າງຈະແຈ ໍ້ງ, ຈດຸປະສງົໃນການແກໍ້ໄຂບນັຫາເຫ ົົ່ ານ ັໍ້ນກໍົ່ໄດໍ້ຮບັການ

ພດັທະນາຂືໍ້ນ ແລະ ນາໍໄປສູົ່ກ ຸົ່ມທີົ່ ກ ໍ້ວາງຂວາງຂືໍ້ນເພືົ່ ອປ ກສາຫາລື ແລະ ກາໍນດົບລູ ມະສ ດ. ຂ ັໍ້ນຕອນໃນ

ການດາໍເນນີງານໄດໍ້ຮບັການພດັທະນາ ແລະ ມກີານປະກອບຄາໍແນະນາໍສາໍລບັການາໍໃຊໍ້ໃນໄລຍ 1 ປີ,  

5 ປີ ແລະ 10 ປີ.  

   ຜນົຂອງກອງປະຊຸມວາງແຜນໄດໍ້ຮບັການບນັທ ກຂໍໍ້ມນູຢົ່າງລາຍລະອຽດເພືົ່ ອສໍ້າງເປັນຮົ່າງເອກະສານ, 

ເຊ ົ່ ງໄດໍ້ຮບັການກວດແກໍ້ ແລະ ທບົທວນຄນືຫ າຍຄ ັໍ້ງ ແລະ ໃຊໍ້ເວລາຫ າຍເດອືນ, ເບືໍ້ອງຕ ົໍ້ນໄດໍ້ຮບັການກວດ 

ແກໍ້ຈາກທີມງານກວດແກໍ້ຫ ກັ, ຕໍົ່ ຈາກນ ັໍ້ນກໍົ່ໄດໍ້ຮບັການທບົທວນກວດແກໍ້ຈາກບນັດາສະມາຊ ກຂອງກຸົ່ມຄ ົໍ້ນຄໍ້ວາ

ຂອງແຕົ່ລະຫວົຂໍໍ້. ສດຸທໍ້າຍ ຮົ່າງແຜນດາໍເນນີງານແມ ົ່ນໄດໍ້ຮບັການທບົທວນຄນືໂດຍຜູໍ້ເຂົໍ້າຮົ່ວມກອງປະຊຸມ

ສາກນົພໍ້ອມກບັນກັຊວີະວ ທະຍາ ແລະ ນກັອະນລຸກັໝີເໝືອຍຜູໍ້ທີົ່ ບໍົ່ ສາມາດເຂົໍ້າຮົ່ວມກອງປະຊຸມໄດໍ້. 

ບດົສະຫ ຸບດ ັົ່ງຕໍົ່ ໄປນີໍ້ແມ ົ່ນໝາກຜນົຂອງການປ ກສາຫາລື ແລະ ໄດໍ້ຕກົລງົກນັບນົພືໍ້ນຖານວ ໃສທດັ, ເປົໍ້າໝາຍ,  

ຈດຸປະສງົ ແລະ ແຜນດາໍເນນີງານ.  
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ວ ໃສທດັ 

ໝີເໝືອຍ ແມ ົ່ນອງົປະກອບທີົ່ ຈາໍເປັນໃນລະບບົນ ເວດວ ທະຍາທາໍມະຊາດທງັໝດົໃນແຕົ່ລະ

ບນັດາ 11 ປະເທດທີົ່ ຢູົ່ໃນຂອບເຂດກາໍນດົທີົ່ ມໝີີເໝືອຍອາໄສຢູົ່. ສງັຄມົມະນດຸສາມາດຢູົ່ຮ ົ່ວມ

ກບັໝີເໝືອຍປົ່າທ ົົ່ວຂອບເຂດບນັດາປະເທດທີົ່ ມໝີີເໝືອຍຢູົ່ດ ໍ້ວຍທດັສະນະການເມອືງ ແລະ 

ວດັທະນະທາໍທີົ່ ເຫັນຄຸົ່ນຄົ່າທີົ່ ແທໍ້ຈ ງຂອງໝີເໝືອຍໃນຖານະສ ົ່ ງທີົ່ ມຊີວີ ດ ແລະ ປະຊາກອນໝີເ

ໝືອຍບໍົ່ຖກືໄພຂ ົົ່ມຂູົ່ອີກຕໍົ່ ໄປ. ບນັດາໝີເໝືອຍທີົ່ ຖກືຈບັມາແມ ົ່ນໄດໍ້ຮບັການດແູລທີົ່ ມ ີ

ມາດຕະຖານ ແລະ ປະກອບສົ່ວນເຂົໍ້າໃນການອະນລຸກັ ໂດຍທາງວ ຊາການ, ການສ ກສາ, 

ຄ ົໍ້ນຄໍ້ວາ ແລະ ບົ່ອນທີົ່ ມຄີວາມເໝາະສມົແມ ົ່ນປົ່ອຍຄນືສູົ່ປົ່າ. ການອະນລຸກັໝີເໝືອຍແມ ົ່ນຊົ່ວຍ

ໃນການອະນລຸກັຊະນ ດພນັອືົ່ ນໆ ແລະ ລະບບົນ ເວດວ ທະຍາໃນອາຊຕີາເວັນອອກຊຽງໃຕໍ້.  

ເປົໍ້າໝາຍ 

ເປົໍ້າໝາຍ 1. ຢດຸຕ ການລົ່າ ແລະ ຊືໍ້-ຂາຍໝີເໝືອຍທີົ່ ຜ ດກດົໝາຍ.  

ເປົໍ້າໝາຍ 2. ປກົປໍ້ອງ ແລະ ຟືໍ້ນຟຖູ ົ່ນທີົ່ ຢູົ່ອາໃສຂອງໝີເໝືອຍ ແລະ ປະຊາກອນໝີເໝືອຍໃນຂອບ  

           ເຂດທາໍຊາດ ຂອງພວກເຂົາ.  

ເປົໍ້າໝາຍ 3. ວາງແຜນ ແລະ ນາໍໃຊໍ້ເຕັກນ ກວ ຊາການໃນການຕ ດຕາມແນວໂນໍ້ມຂອງປະຊາກອນໝີ 

           ເໝືອຍທີົ່ ໜໍ້າເຊືົ່ ອຖ.ື  

ເປົໍ້າໝາຍ 4. ເພີົ່ ມທະວກີານສ ກສາຄ ົໍ້ນຄໍ້າປະຊາກອນໝີເໝືອຍທີົ່ ຢູົ່ນອກຖ ົ່ນອາໄສເດມີເພືົ່ ອປະກອບ 

           ສົ່ວນເຂົໍ້າໃນການອະນລຸກັ.  

ເປົໍ້າໝາຍ 5. ເພີົ່ ມທະວກີານສະໜບັສະໜນູ ແລະ ການຮົ່ວມມທື ົົ່ວຂະແໜງການໃນການອະນລຸກັໝີ 

           ເໝືອຍ  

 
 

ບນັດາຜູໍ້ເຂົໍ້າຮົ່ວມໄດໍ້ພດັທະນາ ວ ໃສທດັ ແລະ ເປົໍ້າໝາຍ 25 ປີ ຂໍ້າງໜໍ້າສາໍລບັການ

ອະນລຸກັໝີເໝືອຍ: 
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ເປົໍ້າໝາຍ 1. ຢດຸຕ ການລົ່າ ແລະ ຄໍ້າ-ຂາຍ ໝີເໝືອຍຢົ່າງຜ ດກດົໝາຍ  

ຈດຸປະສງົ 1. ຫ ຸດຄວາມຕໍ້ອງການໝີເໝືອຍ, ຊ ໍ້ນສົ່ວນ ແລະ ຜະລ ດຕະພນັທີົ່ ເຮັດຈາກໝີເໝືອຍ  

1.1 ດາໍເນນີການຄ ົໍ້ນຄໍ້ວາເພືົ່ ອລະບກຸຸົ່ມເປົໍ້າໝາຍ ແລະ ກາໍນດົວ ທີການເພືົ່ ອປົ່ຽນແປງພ ດຕ ກາໍ ແລະ ເຮັດໃຫໍ້

ຫ ຸດຜົ່ອນຄວາມຕໍ້ອງການໝີເໝືອຍ. 

1.2 ກາໍນດົແຜນການ, ປະຕ ບດັ, ຕ ດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນີ ການປົ່ຽນແປງພ ດຕ ກາໍ ແລະ ມກີານປະຕ  

ບດັເພືົ່ ອຫ ຸດຜົ່ອນຄວາມຕໍ້ອງການໝີເໝືອຍໂດຍສຸົ່ມໃສົ່ກຸົ່ມເປົໍ້າໝາຍຫ ກັ ແລະ ແຫ ົ່ງທີົ່ ມຄີວາມຕໍ້ອງການ. 

1.3 ດາໍເນນີການຄ ົໍ້ນຄໍ້ວາກົ່ຽວກບັສ ົ່ ງກະຕຸໍ້ນໃນການລົ່າໝີເໝືອຍ. 

ຈດຸປະສງົ 2. ປບັປງຸປະສ ດທ ພາບໃນການໃຊໍ້ມາດຕະການທີົ່ ກ ົ່ຽວຂໍ້ອງກບັການລົ່າ, ການຄໍ້າ -           

     ຂາຍ ແລະ ການນາໍໃຊໍ້ໝີເໝືອຍ ແລະ ຊ ໍ້ນສົ່ວນໝີເໝືອຍ    

2.1 ສະໜບັສະໜນູການປບັປງຸນ ຕ ກາໍ ແລະ ນະໂຍບາຍໂດຍອີງໃສົ່ການທບົທວນຄນືລະບອບນະໂຍບາຍ 

ແລະ ນ ຕ ກາໍທີົ່ ມຢີູົ່ແລໍ້ວໃນການຄຸໍ້ມຄອງໝີເໝືອຍໃນບນັດາປະເທດຂອບເຂດທີົ່ ມໝີີເໝືອຍອາໄສຢູົ່. 

2.2 ຕ ດຕາມ ແລະ ກວດກາຜະລ ດຕະພນັ ແລະ ສ ໍ້ນສົ່ວນໝີເໝືອຍທີົ່ ມຕີາມຕອ໋ງໂສໍ້ ການຄໍ້າ-ຂາຍ ໝີເໝືອຍ 

ເພືົ່ ອເຮັດໃຫໍ້ມກີານປະຕ ບດັມາດຕະການຕໍົ່ ການກະທາໍຜ ດ. 

2.3 ປກູຈ ດສາໍນ ກ ໃຫໍ້ກບັ ເຈົໍ້ ົ່າໜໍ້າທີົ່  ລະການ ແລະ ເຈົໍ້າໜໍ້າທີົ່ ປະຕ ບດັມາດຕະການໂດຍການປະສມົປະສານ

ລະຫວົ່າງການເຝ ກອບົຮມົ ແລະ ການປກູຈ ດສາໍນ ກ.   

2.4 ຕ ດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການລົ່າໝີເໝືອຍທີົ່ ຜ ດກດົໝາຍເພືົ່ ອສກຸຍູໍ້ໃຫໍ້ມກີານປະຕ ບດັມາດຕະການແກົ່ຜູໍ້

ກະທາໍຜ ດ.  

2.5 ພດັທະນາວ ທີການທາງວ ທະຍາສາດ (non-PCR based)  ເພືົ່ ອໃຫໍ້ສາມາດກວດຈບັຊ ໍ້ນສົ່ວນໝີ ແລະ 

ສົ່ວນປະສມົໃນຢາພືໍ້ນເມອືງທີົ່ ຜ ດກດົໝາຍ. 

2.6 ລວບລວມຂໍໍ້ມນູພືໍ້ນຖານເພືົ່ ອປະເມນີມາດຕະການປະຕ ບດັໃນການຫ ຸດຜົ່ອນການລົ່າ ແລະ ການຄໍ້າ - 

ຂາຍ ໝີເໝືອຍ. 
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ເປົໍ້າໝາຍ 2. ປກົປກັຮກັສາ ແລະ ຟືໍ້ນຟຖູ ົ່ນທີົ່ ຢູົ່ອາໃສຂອງໝີເໝືອຍ ແລະ ປະ 

    ຊາກອນໝີເໝືອຍທີົ່ ກະຈາຍຢູົ່ທ ົົ່ວຂອບເຂດບນັດາປະເທດທີົ່ ມໝີີ 

    ເໝືອຍອາໄສຢູົ່              

ຈດຸປະສງົ 3. ທບົທວນຄນືຖານຂໍໍ້ມນູກ ົ່ຽວກບັການປກົຄມຸພືໍ້ນທີົ່ ປົ່າ ແລະ ການບໍລ ການລະບບົນ ເວດ  

     ວ ດທະຍາເພືົ່ ອກາໍນດົເຂດບລູ ມະສ ດ ແລະ ປກຸລະດມົໃຫໍ້ມກີານສະໜບັສະໜນູການປະຕ ບດັ  

     ການອະນລຸກັ                      

3.1 ທບົທວນຄນືບນັດານະໂຍບາຍທີົ່ ມຢີູົ່ແລໍ້ວເພືົ່ ອກາໍນດົເປົໍ້າໝາຍແຫົ່ງຊາດ ແລະ ເປົໍ້າໝາຍໃນການເພີົ່ ມການ

ປກົຄມຸຂອງພືໍ້ນທີົ່ ປົ່າ (ຫ ຸດ/ເພີົ່ ມ). 

3.2 ຄ ດໄລົ່ຈາໍນວນ ແລະ ອດັຕາທີົ່ ຫ ຸດລງົຂອງພືໍ້ນທີົ່ ປົ່າໃນປະຈບຸນັໃນບນັດປະເທດຂອບເຂດທີົ່ ົ່ມໝີີເໝືອຍອາ

ໃສຢູົ່ເພືົ່ ອລະບ ຸແລະ ກາໍນດົພືໍ້ນທີົ່ ບລູ ມະສ ດທີົ່ ຈາໍເປັນຕໍ້ອງໄດໍ້ຮບັການປກົປໍ້ອງ. 

3.3 ກາໍນດົ ແລະ ສໍ້າງແຜນທີົ່ ການບໍລ ການລະບບົນ ເວດວ ທະຍາທີົ່ ມປີະໂຫຍດຕໍົ່ ປະຊາຊນົເຊ ົ່ ງເປັນຜນົມາຈາກ 

ການອະນລຸກັຖ ົ່ນທີົ່ ຢູົ່ອາໃສຂອງໝີເໝືອຍ. 

3.4 ເຜີຍແຜົ່ຂໍໍ້ມນູຂົ່າວສານກົ່ຽວກບັການສູນເສຍປົ່າ ແລະ ສູນເສຍລະບບົການບໍລ ການລະບບົນ ເວດວ ທະຍາ 

ໃຫໍ້ແກົ່ອາໍນາດການປກົຄອງ ແລະມວນຊນົໄດໍ້ຮບັຊາບເພືົ່ ອກະຕຸໍ້ນຄວາມສນົໃຈໃນການຮກັສາຄວາມສມົບນູ

ຂອງປົ່າໄມ ໍ້. 

ຈດຸປະສງົ 4. ປບັປງຸການປະຕ ບດັລະບຽບການທີົ່ ມຢີູົ່ແລໍ້ວກ ົ່ຽວກບັການຕດັໄມ ໍ້  

4.1 ທບົທວນຄນືລະບຽບການທີົ່ ມຢີູົ່ແລໍ້ວ ແລະ ລະບພຸາກສົ່ວນທີົ່ ຮບັຜ ດຊອບໃນການປະຕ ບດັລະບຽບການ.  

4.2 ທາໍຄວາມເຂົໍ້າໃຈກົ່ຽວກບັການລະເມດີລະບຽບການການຕດັໄມ ໍ້ໃນເຂດສະເພາະ, ລວມທງັບກຸຄນົທີົ່ ຝົ່າຝືນ

ລະບຽບເຫ ົົ່ ານີໍ້ ແລະ ຍໍ້ອນຫຍງັ. 

4.3 ລະບເຸຂດບົ່ອນທີົ່ ມກີານຕດັໄມ ໍ້ເຖືົ່ອນທີມຜີນົກະທບົທາງລບົຕໍົ່ ສະຖານະພາບຂອງໝີເໝືອຍ ແລະ ໃຫໍ້ມກີານ

ສືົ່ ສານຂໍໍ້ມນູຢົ່າງມປີະສ ດທ ພາບກົ່ຽວກບັບົ່ອນທີົ່ ຈາໍເປັນຕໍ້ອງມກີານປະຕ ບດັລະບຽບ ແລະ ສໍ້າງຂດີຄວາມ

ອາດສາມາດ. 

ຈດຸປະສງົ 5. ປະຕ ບດັຄວາມພະຍາຍາມ ເພືົ່ ອຫ ຸດຜົ່ອນໄຟປົ່າທີົ່ ເກດີຈາກມະນດຸ ເຊ ົ່ ງເຮັດໃຫໍ້ຖ ົ່ນ  

           ທີົ່ ຢູົ່ອາໃສຂອງໝີເໝືອຍເຊືົ່ອມ ໂຊມລງົ            

5.1 ລະບທີຸົ່ ຕ ັໍ້ງ, ສາຍເຫດ ແລະ ເວລາຂອງການເກດີໄຟປົ່າທີົ່ ເປັນໄພຂ ົົ່ມຂູົ່ຖ ົ່ ນທີົ່ ຢູົ່ອາໃສຂອງໝີເໝືອຍໃນແຕົ່

ລະປະເທດ ແລະ ພືໍ້ນທີົ່ . 

5.2 ລະບຊຸົ່ອງຫົ່ວາງໃນການປະຕ ບດັກດົໝາຍເຊ ົ່ ງເຮັດໃຫໍ້ຜູໍ້ກະທາໍຜ ດບໍົ່ ຖກືດາໍເນນີຄະດໃີນການຈດູປົ່າທີົ່ ຜ ດກດົ

ໝາຍ, ແລະ ສໍ້າງຂດີຄວາມອາດສາມາດເພືົ່ ອເຮັດໃຫໍ້ການດາໍເນນີຄະດຕໍີົ່ ຜູໍ້ກະທາໍຜ ດ. 

5.3 ເຜີຍແຜົ່ຂໍໍ້ມນູຂົ່າວສານກົ່ຽວກບັຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ໄພຂ ົົ່ມຂູົ່ຂອງໄຟປົ່າໃຫໍ້ແກົ່ມວນຊນົໄດໍ້ຮບັຊາບ. 
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ຈດຸປະສງົ 6. ເຮັດໃຫໍ້ກ ດຈະກາໍການປກູພືດເສດຖະກ ດເປັນມ  ດກບັຖ ົ່ນທີົ່ ຢູົ່ອາໃສຂອງໝີເໝືອຍໃຫໍ້ 

      ຫ າຍຂືໍ້ນ  

6.1 ກວດສອບລະບຽບກດົໝາຍໃນການປກູພ ດເສດຖະກ ດທີົ່ ສາມາດປະຕ ບດັໃນທາງທີົ່ ເປັນມ  ດກບັໝີເໝືອຍ. 

6.2 ປະຕ ບດັໂຄງການທດົລອງຂະໜາດນໍ້ອຍເພືົ່ ອທດົສອບ/ຕ ດຕາມວ ທີການຟືໍ້ນຟຖູ ົ່ນທີົ່ ຢູົ່ອາໃສຂອງໝີເໝືອຍ 

ພາຍໃນ ແລະ ເຂດໄກໍ້ຄຽງກບັສວນປກູພືດເສດຖະກ ດ, ພໍ້ອມທງັຕ ດຕາມການປົ່ຽນແປງໃນການລົ່າ/ຈບັ 

ໝີເໝືອຍເນືົ່ ອງມາຈາກການຟືໍ້ນຟທີູົ່ ຖ ົ່ນທີົ່ ຢູົ່ອາໃສພາຍໃນ ແລະ ເຂດໄກໍ້ຄຽງພືໍ້ນທີົ່ ສວນປກູພືດເສດຖະກ ດ

ດ ັົ່ງກ ົ່າວ.  

6.3 ໃຫໍ້ຄາໍແນະນາໍກົ່ຽວກບັການປະຕ ບດັທີີົ່ ເປັນມ  ດກບັຖ ົ່ນທີົ່ ຢູົ່ອາໃສຂອງໝີເໝືອຍໃຫໍ້ແກົ່ພາກສົ່ວນທີົ່ ໄດໍ້ຮບັ 

ໃບອະນຍຸາດໃຫໍ້ດາໍເນນີທລຸະກ ດກະສ ກາໍ (ສວນນ ໍໍ້າມນັປາມ, ອດຸສະຫະກາໍໄມ ໍ້ແປຮບູ, ອືົ່ ນໆ) ເພືົ່ ອໃຫໍ້

ພວກເຂົານາໍໃຊໍ້ເຂົໍ້າໃນມາດຕະຖານ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍການປະຕ ບດັ ແລະ ມກີານທດົສອບໃນຕໍົ່ໜໍ້າ 

(ການຄຸໍ້ມຄອງທີົ່ ມກີານດດັປບັ). 

ຈດຸປະສງົ 7. ຈາໍກດັການພດັທະນາຖະໜນົຫນົທາງ ແລະ ພືໍ້ນຖານໂຄງລົ່າງອືົ່ ນໆເຂົໍ້າໄປໃນ   

      ພືໍ້ນທີົ່  ທີີົ່ ເປັນເຂດບລູ ມະສ ດຂອງຖ ົ່ນທີົ່ ຢູົ່ອາໄສຕາມທາໍມະຊາດຂອງໝີເໝືອຍ ແລະ  

      ຫ ຸດຜົ່ອນຜນົກະທບົຈາກພືໍ້ນຖານໂຄງລົ່າງທີມຢີູົ່ແລໍ້ວ   

7.1 ລວບລວມຂໍໍ້ມນູແຜນພດັທະນາໂຄງການຂະໜາດໃຫຍົ່ທງັໝດົທີົ່ ສໍ້າງຜນົກະທບົຕໍົ່ ຖ ົ່ ນທີົ່ ຢູົ່ອາໄສຂອງໝີ    

ເໝືອຍໃນບນັດາປະເທດທີມໝີີເໝືອຍອາໄສຢູົ່. 

7.2 ສືົ່ ສານກບັບນັດາຜູໍ້ສະໜບັສະໜນູ ແລະ ພາກສົ່ວນທີົ່ ກ ົ່ຽວຂໍ້ອງກົ່ຽວກບັຜນົກະທບົຂອງໂຄງການພດັທະນາ

ຕໍົ່ ຖ ົ່ ນທີົ່ ຢູົ່ອາໄສຂອງໝີເໝືອຍ ແລະ ພະຍາຍາມເຈລະຈາກບັບນັດາພາກສົ່ວນທີົ່ ກ ົ່ຽວຂໍ້ອງດ ັົ່ງກ ົ່າວໃຫໍ້ມ ີ

ການຈາໍກດັການພດັທະນາໃນພືໍ້ນທີົ່ ເປົໍ້າໝາຍຂອງຖ ົ່ນທີົ່ ຢູົ່ອາໄສຂອງໝີເໝືອຍ.  

7.3 ຕ ດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນີແຜນຢດຸທະສາດໃນການຫ ຸດຜົ່ອນຜນົກະທບົຈາກການພດັທະນາພືໍ້ນຖານ

ໂຄງລົ່າງຕໍົ່ ກບັຖ ົ່ ນທີົ່ ຢູົ່ອາໄສຂອງໝີເໝືອຍເພືົ່ ອກາໍນດົຮູໍ້ຢດຸທະສາດທີົ່ ມປີະສ ດທ ພາບສງູສດຸ ແລະ ຍໍ້ອນ

ຫຍງັ.  

7.4 ປະເມນີຜນົກະທບົຈາກການພດັທະນາພືໍ້ນຖານໂຄງລົ່າງຕໍົ່ ໝີເໝືອຍ ແລະ ຕີລາຄາປະສ ດທ ພາບຂອງ 

ມາດຕະການການຫ ຸດຜົ່ອນທີົ່ ມຢີູົ່ໃນປະຈບຸນັເພືົ່ ອເປັນຂໍໍ້ມນູທີົ່ ເປັນປະໂຫຍດໃນການພດັທະນາມາດຕະການ 

ການຫ ຸດຜົ່ອນທີົ່ ມປີະສ ດທ ພາບສງູຂືໍ້ນ (ຕວົຢົ່າງ ເພີົ່ ມຈດຸກວດ, ການຈາໍກດັຄວາມໄວ, ການຕ ດຕ ັໍ້ງປໍ້າຍ

ຕາມຖະໜນົ, ອືົ່ ນໆ) ໂດຍມກີານປ ກສາຫາລືກບັຜູໍ້ພດັທະນາໂຄງການ/ບໍລ ສດັ. 
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ຈດຸປະສງົ 9. ກາໍນດົພືໍ້ນທີົ່ ບລູ ມະສ ດເພືົ່ ອການອະນລຸກັໝີເໝືອຍ ແລະ ສໍ້າງພືໍ້ນທີົ່ ເປົໍ້າໝາຍ  

     ໃນການອະນລຸກັ  

9.1 ລະບເຸຂດທີົ່ ມປີະຊາກອນໝີເໝືອຍອາໄສຢູົ່. 

9.2 ພດັທະນາມາດຖານໃນການກາໍນດົບູລ ມະສ ດເຂດພືໍ້ນທີົ່ ອີງໃສົ່ລະດບັຄວາມສາໍຄນັເພືົ່ ອອະນຸລກັໝີ     

ເໝືອຍ. 

9.3 ກາໍນດົຈາໍນວນ ແລະ ແຜນທີົ່ ປົ່າອະນລຸກັ ແລະ ປະຕ ບດັໃຫໍ້ສອດຄົ່ອງກບັການກະຈາຍຢູົ່ຂອງໝີເໝືອຍ

ໃນປະຈບຸນັ. 

9.4 ລະບອຸດັຕາສົ່ວນຂອງພືໍ້ນທີົ່ ໝີເໝືອຍໃຫໍ້ສອດຄົ່ອງກບັແຜນດາໍເນນີງານທີົ່ ມຢີູົ່ແລໍ້ວ ແລະ ແຜນດາໍເນນີ

ການອະນລຸກັທີົ່ ກາໍລງັໄດໍ້ຮບັການປະຕ ບດັຂອງຊະນ ດພນັອືົ່ ນ. 

9.5 ລະບເຸຂດພືໍ້ນທີົ່ ບລູ ມະສ ດທີົ່ ມຄີວາມສາໍຄນັທີົ່ ສດຸເພືົ່ ອປກົປໍ້ອງໝີເໝືອຍ ແລະ ສໍ້າງເຂດເປົໍ້າໝາຍເພືົ່ ອ

ປກົປໍ້ອງພວກເຂົາ.  

ຈດຸປະສງົ 10. ເຊືົ່ອມໂຍງປະຊາກອນໝີເໝືອຍສົ່ວນໜໍ້ອຍທີົ່ ແຍກຢູົ່ຕົ່າງຫາກດໍ້ວຍພືໍ້ນທີົ່ ເຊືົ່ອມ 

     ຕໍົ່ ເຂດຖ ົ່ນທີົ່ ຢູົ່ອາໄສ  

10.1 ລະບພືຸໍ້ນທີົ່ ທີົ່ ເປັນເຂດເຊືົ່ ອມຕໍົ່ ທີົ່ ຈາໍເປັນເພືົ່ ອເຊືົ່ ອມໂຍງກບັພືໍ້ນທີົ່ ຂອງປະຊາກອນໝີເໝືອຍສົ່ວນໜໍ້ອຍ. 

10.2 ກວດກາການນາໍໃຊໍ້ພືໍ້ນທີົ່ ເຊືົ່ ອມຕໍົ່ ຂອງໝີເໝືອຍທີົ່ ມຢີູົ່ແລໍ້ວ ຫ ື ພືໍ້ນທີົ່ ຖ ົ່ ນທີົ່ ຢູົ່ອາໄສທີົ່ ເຊືົ່ ອມໂຊມ 

ລະຫວົ່າງພືໍ້ນທີົ່ ເຊືົ່ ອມຕໍົ່ ປົ່າ. 

10.3 ກາໍນດົບລູ ມະສ ດຄວາມຈາໍເປັນຂອງພືໍ້ນທີົ່ ເຊືົ່ ອມຕໍົ່ ອີງໃສສະຖານະພາບຈາໍນວນປະຊາກອນໝີເໝືອຍ, 

ໄພຂ ົົ່ມຂູົ່, ມນູຄົ່າທາງດໍ້ານການອະນລຸກັ, ຄວາມເປັນໄປໄດໍ້, ອືົ່ ນໆ. 

10.4 ປ ກສາຫາລືກບັພາກສົ່ວນທີົ່ ກ ົ່ຽວຂໍ້ອງເພືົ່ ອສໍ້າງແຜນດາໍເນນີງານໃນພືໍ້ນທີົ່ ຄຸໍ້ມຄອງສະເພາະ, ປະຕ ບດັ

ການພດັທະນາເຂດເຊືົ່ ອມຕໍົ່ ຂະໜາດນໍ້ອຍ, ແລະ ຕ ດຕາມກວດກາ ການນາໍໃຊໍ້ໝີເໝືອຍເພືົ່ ອເປັນຂໍໍ້ມນູ

ທີົ່ ສາໍຄນັໃນການໃຫໍ້ຄາໍແນະນາໍສາໍລບັການປະຕ ບດັໂຄງການຂະໜາດໃຫຍົ່ຕໍົ່ ໄປ.  

                                                                                                 

ຈດຸປະສງົ 8. ເພີົ່ ມຄວາມເຂົໍ້າໃຈກົ່ຽວກບັມາດຕະຖານຖ ົ່ນທີົ່ ຢູົ່ອາໄສທີົ່ ມຄີນຸນະພາບຂອງໝີເໝືອຍ   

      ແລະ ອງົປະກອບຖ ົ່ນທີົ່ ຢູົ່ອາໄສຕົ່າງໆ ທີົ່ ມຜີນົກະທບົຕໍົ່ ຈາໍນວນປະຊາກອນຂອງໝີເໝືອຍ  

8.1 ລວບລວມຂໍໍ້ມນູກົ່ຽວຂໍ້ອງທີົ່ ມຢີູົ່ແລໍ້ວຈາກແຫ ົ່ງຂໍໍ້ມນູທີົ່ ມກີານພ ມເຜີຍແຜົ່ ແລະ ແຫ ົ່ງທີົ່ ບໍົ່ ໄດໍ້ຕີພ ມເຜີຍແຜົ່ 

ກົ່ຽວກບັການນາໍໃຊໍ້ຖ ົ່ນທີົ່ ຢູົ່ອາໄສທີົ່ ມກີານດດັແປງ ແລະ ຖ ົ່ນທີົ່ ຢູົ່ອາໄສຕາມທາໍມະຊາດຂອງໝີເໝືອຍ. 

8.2 ປະຕ ບດັການຄ ົໍ້ນຄໍ້ວາເພືົ່ ອເຕີົ່ ມຊົ່ອງຫວົ່າງຂໍໍ້ມນູຂົ່າວສານທີົ່ ຂາດໄປກົ່ຽວກບັການປະເມນີຄນຸນະພາບຖ ົ່ນ

ທີົ່ ຢູົ່ອາໄສຂອງໝີເໝືອຍ ແລະ ສາມາດກາໍນດົມາດຕະຖານຖ ົ່ນທີົ່ ຢູົ່ອາໄສທີົ່ ມຄີນຸນະພາບທີົ່ ສດຸຂອງໝີ  

ເໝືອຍ.  



ເປົໍ້າໝາຍ 3. ວາງແຜນ ແລະ ນາໍໃຊໍ້ເຕັກນ ກວ ຊາການເພືົ່ ອເຮັດໃຫໍ້ການຕ ດ 

     ຕາມທົ່າອົ່ຽງປະຊາກອນໝີເໝືອຍມຄີວາມໜໍ້າເຊືົ່ ອຖ ື             

ຈດຸປະສງົ 11. ພດັທະນາລະບຽບການໃນການນາໍໃຊໍ້ເຕັກນ ກວ ຊາການເຂົໍ້າໃນການຕ ດຕາມກວດ 

      ຈບັການເຄືົ່ ອນໄຫວຂອງໝີເໝືອຍທີົ່ໜໍ້າເຊືົ່ອຖເືພືົ່ ອສ ກສາກົ່ຽວກບັການປົ່ຽນແປງຂອງປະ 

      ຊາກອນໝີເໝືອຍ            

11.1 ເກບັກາໍຂໍໍ້ມນູທີົ່ ມຢີູົ່ແລໍ້ວເພືົ່ ອກວດສອບວົ່າມຄີວາມເປັນໄປໄດໍ້ທີົ່ ຈະສໍ້າງລະບຽບການ.  

11.2 ສໍ້າງພືໍ້ນທີົ່ ທດົລອງເພືົ່ ອສມົທຽບວ ທີການສາໍຫ ວດຕົ່າງໆ. 

11.3 ສ ກສາການນາໍໃຊໍ້ຂໍໍ້ມນູຈາກກໍ້ອງຖົ່າຍຈບັພາບສດັເພືົ່ ອຕ ດຕາມໝີເໝືອຍ. 

ຈດຸປະສງົ 12. ລະບພືຸໍ້ນທີົ່ ທີົ່ ສາໍຄນັບົ່ອນທີົ່ ມຄີວາມຈາໍເປັນຕໍ້ອງໄດໍ້ມກີານຕ ດຕາມປະຊາກອນ  

     ໝີເໝືອຍ ແລະ ຕໍ້ອງການການເຝ ກອບົຮມົ  

12.1 ລະບພືຸໍ້ນທີົ່ ບົ່ອນທີົ່ ປະຊາກອນໝີເໝືອຍມທີົ່າອົ່ຽງຫ ຸດລງົ ຫ ື ບົ່ອນທີົ່ ສະພາບເງືົ່ອນໄຂມກີານປົ່ຽນແປງ.  

12.2 ລະບຄຸວາມອາດສາມາດໃນການປະຕ ບດັໂຄງການຕ ດຕາມປະຊາກອນໝີເໝືອຍໃນແຕົ່ລະປະເທດ.  

ຈດຸປະສງົ 13. ປະຕ ບດັໂຄງການຕ ດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົໄດໍ້ຮບັເພືົ່ ອລະບພືຸໍ້ນທີົ່   

     ທີີົ່ ປະສບົຜນົສາໍເລັດໃນການອະນລຸກັ ແລະ ພືໍ້ນທີົ່ ທີົ່ ບໍົ່ ໄປສບົຜນົສາໍເລັດ ແລະ ລະບ ຸ 

     ເຫດຜນົ  

13.1 ສະໜອງລະບຽບການໃນການຕ ດຕາມໄດໍ້ກາໍນດົໄວໍ້ໃຫໍ້ແກົ່ແຕົ່ລະປະເທດທີົ່ ມໝີີເໝືອຍອາໄສຢູົ່  

13.2 ເພີົ່ ມຂດີຄວາມອາດສາມາດໃນການຕ ດຕາມໂດການຈດັການເຝ ກອບົຮມົ. 
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ເປົໍ້າໝາຍ 4. ເພີົ່ ມທະວກີານສ ກສາຄ ົໍ້ນຄໍ້ວາປະຊາກອນໝີທີົ່ ຢູົ່ນອກເຂດຖ ົ່ນອາໃສ 

     ເດມີເພືົ່ ອປະກອບສົ່ວນເຂົໍ້າໃນການອະນລຸກັ  

ຈຸດປະສງົ 14.  ຮບັປະກນັໃຫໍ້ນ ຕ ກາໍທີົ່ ກ ົ່ຽວຂໍ້ອງກບັການອະນລຸກັໝີເໝືອຍມຄີວາມໂປົ່ງໃສຊດັເຈນ,   

      ບໍົ່ ຄມຸເຄອື ແລະ ສະໜບັສະໜນູການປະຕ ບດັມາດຕະການທາງກດົໝາຍທີົ່ ມປີະສ ດທ ພາບ 

      ໃນບນັດາປະເທດທີົ່ ມໝີີເໝືອຍອາໄສຢູົ່.  

14.1 ປະຕິບັດການທົບທວນຄືນໃຫ້ເລີກເຊິິ່ງກ່ຽວກັບບັນດາລະບຽບກົດໝາຍທີິ່ມີຢ ູ່ທັງໝົດທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດ ແລໝີ    

ເໝືອຍທີິ່ຖືກຈັບມາ, ໃນທຸກປະເທດທີິ່ມີໝີເໝືອຍອາໃສຢ ູ່. 

14.2 ປະຕິບັດການສໍາຫຼວດໂດຍພືື້ນຖານ ກ່ຽວກັບປະຊາກອນໝີເໝືອຍທີິ່ຖືກຈັບມາໃນບັນດາຂອບເຂດປະເທດທີິ່ທີິ່ມີໝີເ
ໝືອຍອາໃສຢ ູ່, ຍົກໃຫ້ເຫັນການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ,  ເກັບກໍາລວບລວມຫຼັກຖານເພີິ່ມເຕີມຈາກແຫຼ່ງຂ ໍ້ມ ນທີິ່ມີ

ການຕີພິມເຜີຍແຜ່ ແລະ ແຫຼ່ງທີິ່ບ ໍ່ໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່.  
14.3 ເສີມຂະຫຍາຍບົດແນະນໍາ ບົນພືື້ນຖານຂ ໍ້ມ ນຫຼັກຖານເພືິ່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ແກ່ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ 

ແລະ ການປະຕິບັດມາດຕະການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໝີເໝືອຍທີິ່ຖືກຈັບມາ.  

14.4 ໃຫ້ບັນດາລັດຖະບານຂອງປະເທດທີິ່ມີໝີເໝືອຍຢ ູ່ໃຫ້ຄໍາໝັື້ນສັນຍາໃນການປັບປຸງລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ການ

ປະຕິບັດມາດຕະການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໝີເໝືອຍທີິ່ຖືກຈັບມາທີິ່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ.  

14.5 ປະເມີນສະຖານທີິ່ ແລະ ການດ ແລໝີເໝືອຍທີິ່ຖືກຈັບມາທີິ່ມີຢ ູ່ແລ້ວ ເພືິ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດ  

ໝາຍ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ໂຄງການຕິດຕາມກວດກາທີິ່ກໍາລັງດໍາເນີນຢ ູ່. 

ຈດຸປະສງົ 15. ປບັປງຸຄນຸນະພາບ ແລະ ປະລ ມານຂອງການຄ ົໍ້ນຄໍ້ວາທີົ່ ກ ົ່ຽວຂໍ້ອງກບັ ການອະ      

      ນລຸກັໂດຍກງົ ເຊ ົ່ ງນາໍໃຊໍ້ໝີເໝືອຍທີົ່ ຢູົ່ນອກຖ ົ່ນທີົ່ ຢູົ່ອາໄສເດມີ.  

15.1 ທບົທວນຄນືໂຄງການຄ ົໍ້ນຄໍ້ວາໝີເໝືອຍທີົ່ ຢູົ່ນອກຖ ົ່ ນທີົ່ ຢູົ່ອາໄສເດມີເພືົ່ ອສະໜອງຂໍໍ້ມນູພືໍ້ນຖານເພືົ່ ອຊົ່ວຍ

ໃນການລະບ ຸບລູ ມະສ ດ ແລະ ຊົ່ອງຫວົ່າງທີົ່ ກ ົ່ຽວຂໍ້ອງກບັການອະນລຸກັ.  

15.2 ລະບ,ຸ ປະເມນີຄວາມເປັນໄປໄດໍ້ ແລະ ກາໍນດົບລູ ມະສ ດໃນການຄ ົໍ້ນຄໍ້ວາເພືົ່ ອການອະນລຸກັທີົ່ ຈາໍເປັນສາໍ

ລບັໝີເໝືອຍທີົ່ ຢູົ່ນອກເຂດຖ ົ່ນທີົ່ ຢູົ່ອາໄສເດມີ.  

15.3 ພດັທະນາເຄືອຄົ່າຍທາງການຂອງສະຖາບນັການສ ກສາ ແລະ ສນູດແູລໝີເໝືອຍທີົ່ ຖກືຈບັມາໃຫໍ້ມກີານ

ເຮັດວຽກຮົ່ວມກນັກບັບນັດາໂຄງການຄ ົໍ້ນຄໍ້ວາເພືົ່ ອປບັປງຸການຮົ່ວມມ,ື ຫ ຸດຜົ່ອນການຄ ົໍ້ນຄໍ້ວາຊ ໍໍ້າຊໍ້ອນ 

ແລະ ແກໍ້ໄຂບນັຫາບລູ ມະສ ດທີົ່ ໄດໍ້ເຫັນດຮີົ່ວມກນັ.   

ຈດຸປະສງົ 16. ຮບັປະກນັໂຄງການປົ່ອຍໝີເໝືອຍກບັຄນືສູົ່ປົ່າໃຫໍ້ສອດຄົ່ອງກບັຫ ກັການມາດຕະ 

     ຖານສາກນົ  

16.1 ພດັທະນາວ ທີການໃນການກາໍນດົຜນົກະທບົທາງການອະນລຸກັ ແລະ ຄວາມສົ່ຽງຂອງໂຄງການປົ່ອຍໝີ  

ເໝືອຍຄນືສູົ່ປົ່າ. 

16.2 ພດັທະນາ ແລະ ພີມເຜີຍແຜົ່ຫ ກັການໃນການປົ່ອຍໝີເໝືອຍສູົ່ປົ່າເພືົ່ ອໃຫໍ້ຄາໍແນະນາໍກົ່ຽວກບັເວລາ ແລະ 

ວ ທີທີົ່ ຈະປະຕ ບດັໂຄງການປົ່ອຍໝີເໝືອຍສູົ່ປົ່າ, ແລະ ວ ທີການຕ ດຕາມ, ປະເມນີຜນົ, ການດດັປບັ 

ແລະ ຖໍ້າມຄີວາມຈາໍເປັນກໍົ່ຕໍ້ອງຍກົເລີກ.  



ໝີເໝືອຍ ປ ນຢູົ່ເທ ງຕ ົໍ້ນໄມ ໍ້. 
ພາບຈາກ: David Garshelis 
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ຈດຸປະສງົ 17. ເພີົ່ ມປະສ ດທ ພາບພາຍໃນໂຄງການຄ ົໍ້ນຄໍ້ວາໝີເໝືອຍທີົ່ ຢູົ່ນອກຖ ົ່ນອາໄສເດມີ. 

17.1 ລະບພຸາລະບດົບາດ ແລະ ກາໍນດົບລູ ມະສ ດຢົ່າງຈະແຈ ໍ້ງກົ່ຽວກບັໂຄງການຄຸໍ້ມຄອງໝີເໝືອຍໃນລະດບັ

ພາກພືໍ້ນ.  

17.2 ປະເມນີ, ເຫັນດ ີແລະ ປະຕ ບດັໃນຮບູແບບທີົ່ ດທີີົ່ ສດຸສາໍລບັໂຄງການຮົ່ວມມສືາກນົກົ່ຽວກບັໝີເໝືອຍທີົ່

ຖກືຈບັມາ. 

17.3 ສໍ້າງເຄືອຄົ່າຍການຮົ່ວມມທີືົ່ ມຢີູົ່ແລໍ້ວເພືົ່ ອປບັປຸງການປະຕ ບດັການແລກປົ່ຽນຂໍໍ້ມນູຂົ່າວສານທີົ່ ດີທີົ່ ສຸດ 

ລະຫວົ່າງສນູອະນລຸກັ, ສນູຊົ່ວຍເຫ ືອໝີເໝືອຍ ແລະ ສວນສດັທີົ່ ມກີານປະຕ ບດັດ.ີ  

17.4 ນາໍໃຊໍ້ການສ ກສາໝີເໝືອຍທີົ່ ຢູົ່ນອກຖ ົ່ ນທີົ່ ຢູົ່ອາໄສເດມີເພືົ່ ອສ ກສາຂໍໍ້ມນູກົ່ຽວກບັລະບບົນ ເວດ, ໄພຂ ົົ່ມຂູົ່ 

ແລະ ມາດຕະການການອະນລຸກັໝີເໝືອຍ.  



ເປົໍ້າໝາຍ 5. ເພີົ່ ມທະວກີານສະໜບັສະໜນູ ແລະ ການຮົ່ວມມທື ົົ່ວຂະແໜງການໃນ 

     ການອະນລຸກັ ໝີເໝືອຍ  

ຈດຸປະສງົ 18. ປກູຈ ດສາໍນ ກກົ່ຽວກບັຄວາມຈາໍເປັນໃນການອະນລຸກັໝີເໝືອຍ ແລະ ພາລະບດົບາດ 

      ໃນການປະຕ ບດັການອະນລຸກັຂອງນ ຕ ບກຸຄນົ, ສງັຄມົ ແລະ ພາກສົ່ວນເອກະຊນົ 

18.1 ໃຫໍ້ມສີົ່ວນຮົ່ວມຂອງສືົ່ ມວນຊນົເພືົ່ ອສໍ້າງຄວາມສນົໃຈໃນການອະນລຸກັໝີເໝືອຍ. 

18.2 ໃຫໍ້ມສີົ່ວນຮົ່ວມຈາກພາກສົ່ວນອດຸສະຫະກາໍ, ຕວົຢົ່າງ ຂະແໜງຂນົສ ົົ່ງ, ຊຸມຊນົຢາພືໍ້ນເມອືງ, ບໍລ ສດັປກູໄມ ໍ້ 

ແລະ ຕດັໄມ ໍ້, ເພືົ່ ອເພີົ່ ມປະສ ດທ ພາບຄວາມພະຍາຍາມໃນການອະນລຸກັໝີເໝືອຍ.  

18.3 ໃຫໍ້ມສີົ່ວນຮົ່ວມຈາກຂະແໜງເອກະຊນົ ແລະ ບນັດາຜູໍ້ທີມອີ ດຕ ພນົຕໍົ່ ສງັຄມົເພືົ່ ອຮບັປະກນັເຮັດໃຫໍ້ການນາໍ

ໃຊໍ້ໝີເໝືອຍ, ຊ ໍ້ນສົ່ວນໝີເໝືອຍ ແລະ ຜະລ ດຕະພນັໝີເໝືອຍບໍົ່ ເປັນທີົ່ ຍອມຮບັຂອງວດັທະນະທາໍ, ບກຸຄນົ 

ແລະ ສງັຄມົ.  

ຈດຸປະສງົ 19. ເພີົ່ ມທະວປີະສ ດທ ພາບໃນການສ ກສາຄ ົໍ້ນຄໍ້ວາການອະນລຸກັໝີເໝືອຍ  

19.1 ກາໍນດົບລູ ມະສ ດໂຄງການຄ ົໍ້ນຄໍ້ວາໝີເໝືອຍທີົ່ ຢູົ່ໃນຖ ົ່ ນອາໄສເດີມ ແລະ ຢູົ່ນອກຖ ົ່ ນທີົ່ ອາໄສເດີມເຊີົ່ ງຈະ

ປະກອບສົ່ວນເຂົໍ້າໃນການອະນລຸກັໝີເໝືອຍ. 

19.2 ສາໍຫ ວດຊອກຫາວ ທີການໃນການອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃຫໍ້ແກົ່ການສ ກສາຄ ົໍ້ນຄໍ້ວາກົ່ຽວກບັໂຄງການບລູ ມະ

ສ ດທີົ່ ໄດໍ້ຮບັການກາໍນດົເຊ ົ່ ງຈະປະກອບສົ່ວນເຂົໍ້າໃນການອະນລຸກັໝີເໝືອຍ.  
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                  ວ ໄສທດັ 
 
    ໝີເໝືອຍ ແມ ົ່ນອງົປະກອບທີົ່ ຈາໍເປັນໃນລະບບົນ ເວດວ ທະຍາທາໍມະ 

   ຊາດທງັໝດົໃນແຕົ່ລະບນັດາ 11 ປະເທດທີົ່ ຢູົ່ໃນຂອບເຂດກາໍນດົທີົ່ ມໝີີ 

   ເໝືອຍອາໄສຢູົ່.  

    ສງັຄມົມະນດຸສາມາດຢູົ່ຮ ົ່ວມກບັ ໝີເໝືອຍ ປົ່າທ ົົ່ວຂອບເຂດບນັດາ

ປະເທດທີົ່ ມໝີີເໝືອຍຢູົ່ດ ໍ້ວຍທດັສະນະການເມອືງ ແລະ ວດັທະນະທາໍ 

ທີົ່ ເຫັນຄຸົ່ນຄົ່າທີົ່ ແທໍ້ຈ ງຂອງໝີເໝືອຍໃນຖານະສ ົ່ ງທີົ່ ມຊີວີ ດ ແລະ ປະຊາ 

   ກອນໝີເໝືອຍບໍົ່ ຖກືໄພຂ ົົ່ມຂູົ່ອກີຕໍົ່ ໄປ.  

    ບນັດາໝີເໝືອຍ ທີົ່ ຖກືຈບັມາແມ ົ່ນໄດໍ້ຮບັການດແູລທີົ່ ມມີາດຕະຖານ 

ແລະ ປະກອບສົ່ວນເຂົໍ້າໃນການອະນລຸກັໂດຍທາງວ ຊາການ, ການສ ກ

ສາ, ຄ ົໍ້ນຄໍ້ວາ ແລະ ບົ່ອນທີົ່ ມຄີວາມເໝາະສມົແມ ົ່ນປົ່ອຍຄນືສູົ່ປົ່າ.  

    ການອະນລຸກັ ໝີເໝືອຍ ແມ ົ່ນຊົ່ວຍໃນການອະນລຸກັຊະນ ດພນັອືົ່ ນໆ 

ແລະ ລະບບົນ ເວດວ ທະຍາໃນອາຊຕີາເວັນອອກຊຽງໄຕໍ້.  
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