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ຫຼາຍປະເທດພະຍາຍາມນໍາໃຊ້ ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມື 
ໃນການປົກປັກຮກັສາ ສັດປ່າ, ໂດຍມີຄວາມຫັວງວາ່ ເມື່ອປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ
ມີລາຍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ຈະເຮດັໃຫ້ພວກເຂົາເຫັນຄຸນຄ່າຂອງສັດປ່າຫຼາຍຂຶ້ນ. ແຕ່ວາ່ 
ຍຸດທະສາດນີ້ ກໍ່ບໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດສະເໝີໄປ ຄືດັ່ງທີ່ບັນດານັກອະນຸລັກໄດ້
ຄາດຫັວງໄວ.້ ນີ້ເປັນເຫດຜົນທີ່ພວກເຮາົຕ້ອງ ການທົດສອບການທ່ອງທ່ຽວ
ແບບອະນຸລັກຮບູແບບໃໝ່: ຈະເປັນແນວໃດ ຖ້າຫາກວາ່ ຈາໍນວນເງນິທີ່ປະຊາ

ຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຮບັ ແມ່ນຂຶ້ນກັບວາ່ ນັກທ່ອງທ່ຽວຈະເຫັນສັດປ່າປະເພດໃດ 
ແລະ ຈໍານວນຈັກໂຕ? ພວກເຮາົທົດສອບຮບູແບບນີ້ ເປັນເວລາສີ່ປີ 
ຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນຂອງ ສປປ ລາວໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວນັອອກ
ສ່ຽງໃຕ້. ຜົນທີ່ໄດ້ຮບັເບື້ອງຕົ້ນຂອງພວກເຮາົ ແມ່ນໄປໃນທິດທາງບວກ: 
ການລ່າສັດທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຫຸຼດລົງໃນເຂດໃກ້ຄຽງກັບເຂດ 
ທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ, ແລະ ການພົບເຫັນສັດປ່າຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວກໍເພີ່ມຂຶ້ນ.  

ພາກສະເໜີ

ສະຫຼຸບຫຍໍ້

ການອະນຸລັກ ສັດປ່າ ບໍ່ແມ່ນວຽກທີ່ງ່າຍ. ຫຼາຍປະເທດໄດ້ສ້າງ 
ອຸທະຍານແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ ຫ້າມລ່າສັດປ່າຢ່າງເດັດຂາດ ແລະ 
ການພັດທະ ນາໃນເຂດດັ່ງທີ່ບໍ່ຮັບອະນຸຍາດຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ຖືວ່າຜິດກົດໝາຍ ເຊິ່ງເປັນວິທີທາງໜຶ່ງໃນການປົກ
ປັກຮັກສາສັດປ່າ ແລະ ແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ອາໄສຕາມທໍາມະຊາດ ຂອງສັດປ່າ. 
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ວິທີການດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນຍັງບໍ່ພຽງພໍເທື່ອ, ໂດຍສະເພາະ 
ໃນບັນດາປະເທດທີ່ບໍ່ມີ ຜູ້ລາດຕະເວນ ເພື່ອ ກວດກາລາດຕະເວນ ອຸທະຍານ 
ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ມີ
ຄົນອີກຈໍານວນຫຼາຍທີ່ອາດຍັງຕ້ອງອາໄສການລ່າສັດເພື່ອເປັນອາຫານ ຫຼື 
ເພື່ອຂາຍຫາເງິນລ້ຽງຊີບ. 

ຍຸດທະສາດໜຶ່ງທີ່ຫຼາຍປະເທດໄດ້ນໍາໃຊ້ ແມ່ນ ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ. 
ບັນດານັກທ່ອງທ່ຽວມາຢ້ຽມຊົມເຂດພື້ນທີ່ທໍາມະຊາດ ເຊິ່ງສ້າງວຽກ ແລະ 
ລາຍໄດ້ເສີມໃຫ້ກັບປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ. ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ 
ເປັນແນວຄວາມຄິດ ເພື່ອຊ່ວຍອະນຸລັກສັດປ່າ ໂດຍເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໃນ
ທ້ອງຖິ່ນເຫັນໄດ້ເຖິງຄຸນຄ່າຂອງ ຊີວະນານາພັນ.  ແຕ່ວ່າ 
ນັກຄົ້ນຄວ້າວິໄຈພົບວ່າ ມັນບໍ່ງ່າຍຄືແນວນັ້ນ. ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ 
ອາດຍັງຈະອອກໄປລ່າສັດປ່າ ເພື່ອຫາລາຍໄດ້ເພີ່ມຕື່ມ ຫຼື ເພື່ອຄວາມມ່ວນຊື່ນ. 

ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຍັງມີປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນຈໍານວນຫຼາຍຄົນ ບໍ່ສາມາດຖືກຈ້າງ
ເຂົ້າເຮັດວຽກໃນກິດຈະກໍາການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ແລະ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາ
ເຈົ້າບໍ່ມີແຮງຈູງໃຈທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາສັດປ່າ.  

ພວກເຮົາຂໍລົງລາຍລະອຽດ ຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ 
ຊຶ່ງເປັນປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຊຶ່ງເປັນທີ່ຮັບຮູ້ 
ເຖິງພູເຂົາທີ່ເປັນປ່າໄມ້ຂຽວສົດ; ຊີວະນາໆພັນທີ່ອຸດົມສົມບູນ; ແລະ 
ມິດໄມຕີອັນດີງາມຂອງປະຊາຊົນ. ໃນ ສປປ ລາວ, ຫຼາຍໂຄງການອະນຸລັກ 
ໄດ້ພະຍາຍາມ ນໍາໃຊ້ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການລ່າ ແລະ 
ການຊື້-ຂາຍ ສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ແຕ່ວ່າ ກໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດພຽງເລັກໜ້ອຍ, 
ເຊິ່ງມັນສະແດງອອກຢູ່ບ່ອນວ່າ ສັດປ່າ ຍັງສືບຕໍ່ຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາ.  

ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ມີແນວຄວາມຄິດແບບໃໝ່ວ່າ: ເປັນຫຍັງ ຈຶ່ງບໍ່ຈ່າຍ
ເງິນໃຫ້ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍມີເງື່ອນໄຂວ່າ ຈໍານວນເງິນທີ່ປະຊາຊົນ
ໃນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຮັບ ແມ່ນຂຶ້ນກັບວ່າ ນັກທ່ອງທ່ຽວຈະເຫັນສັດປ່າປະເພດໃດ 
ແລະ ຈໍານວນຈັກໂຕ? ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຈຶ່ງສ້າງໂຄງການ 
ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກແບບໃໝ່ ຊຶ່ງອີງໃສ່ແນວຄິດນີ້ ແລະ 
ຕິດຕາມກວດກາຜົນໄດ້ຮັບ ຂອງ ການອະນຸລັກສັດປ່າ. ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ 
ແມ່ນຈະຖືກນໍາສະເໜີຢູ່ພາກຕໍ່ໆໄປ ຂອງເອກະສານສະບັບນີ້.

ພວກເຮົາໄດ້ທົດລອງວິທີການໃໝ່ນີ້ ຢູ່ນໍ້າແອດ-ພູເລີຍ ຊຶ່ງເປັນ 
ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ໃນ ສປປ ລາວ (ຮູບທີ 1), 
ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດດັ່ງກ່າວນີ້, ເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງເສືອໂຄ່ງ ແລະ 
ເສືອສະນິດອື່ນໆ ອີກ ຫ້າຊະນິດ. ແຕ່ໜ້າເສຍດາຍ, ເຂດດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ມີການ

ລ່າສັດປ່າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເຊັ່ນກັນ, ຕົ້ນຕໍ ແມ່ນຊາວບ້ານທີ່ອາໄສໃກ້ເຂດປ່າສະ
ຫງວນແຫ່ງຊາດ.  

ສາຍນໍ້າເນີນ ທີ່ໄຫຼຜ່ານປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນໍ້າແອດ-ພູເລີຍ ສ້າງໂອ
ກາດອັນດີຍິ່ງໃນການສັງເກດເບິ່ງສັດປ່າຫຼາຍຊະນິດ, ລວມທັງ ນາກນໍ້າ, 

ວິທີການ
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ພວກເຮົາສາມາດປົກປັກຮັກສາສັດປ່າ ຜ່ານການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກແນວໃດ? 

ກວາງ, ຟານ, ເສືອໄຟ, ເຫງັນ, ລີງລົມ, ແລະ ງູເຫຼືອມ. ໃນປີ 2009, 
ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ການທ່ອງທ່ຽວອະນຸລັກ ຊຶ່ງເອີ້ນວ່າ “ການທ່ອງທ່ຽວ 
ລ່ອງເຮືອເບິ່ງສັດປ່າຕອນກາງຄືນ ຕາມສາຍນໍ້າເນີນ” ໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ຍ
ເຫຼືອຈາກອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຫົວໜ້າເຂດປ່າສະຫງວນ. ໃນ
ການທ່ອງທ່ຽວເບິ່ງສັດປ່າຕອນກາງຄືນ, ຜູ້ນໍາທ່ຽວທ້ອງຖິ່ນ ພາບັນດານັກ
ທ່ອງທ່ຽວລ່ອງເຮືອຕາມສາຍນໍ້າເນີນ ຜ່ານປ່າໄມ້ໃນເວລາກາງຄືນ ເພື່ອໃຫ້
ພວກເຂົາໄດ້ເຫັນສັດປ່າທີ່ຫາຍາກ ໂດຍການສ່ອງໄຟສາຍເບິ່ງ (ຮູບທີ 2). 
ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງກອງທຶນ ເພື່ອແບ່ງປັນລາຍໄດ້ຈາກການທ່ອງທ່ຽວ
ແບບອະນຸລັກ ໃຫ້ກັບປະຊາຊົນຈາກເກົ້າບ້ານໃກ້ຄຽງ, ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນໃຫ້ແຕ່ຜູ້
ພາທ່ຽວເທົ່ານັ້ນ, ເພື່ອວ່າທຸກຄົນຈະມີເຫດຜົນໃນການປົກປັກຮັກສາສັດປ່າ. 
ພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ທຸກຄອບຄົວ (ທັງໝົດຈໍານວນ 859 ຄອບຄົວ) ເຊັນສັນຍາ, 
ຊຶ່ງສັນຍາໄດ້ລະບຸ ຈໍານວນເງິນທີ່ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບສໍາລັບແຕ່ລະເທື່ອທີ່ນັກ
ທ່ອງທ່ຽວພົບເຫັນສັດປ່າ ແລະ ຈໍານວນເງິນທີ່ພວກເຂົາຈະສູນເສຍໄປ ຖ້າວ່າ 
ພວກເຂົາລັກລອບລ່າສັດປ່າ ຫຼື ຂາຍສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ. 

ສັນຍາ ໄດ້ກໍານົດກົດລະບຽບຕໍ່ໄປນີ້: 

ຈໍານວນສັດທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ ພົບເຫັນຫຼາຍ ຫຼື  ໜ້ອຍເທົ່າ ໃດ, 
ຈໍນວນເງິນທີ່ຊາວບ້ານແຕ່ລະຄົນ ແລະ ຄອບຄົວຈະໄດ້ຮັບແມ່ນຂື້ນຢູ່ກັບ
ຈໍານວນສັດປ່າ. 

ຖ້າຫາກບຸກຄົນໃດບຸກຄົນໜຶ່ງຖືກຈັບຍ້ອນການລ່າສັດປ່າ ຫຼື 
ຂາຍສັດປ່າແບບຜິດກົດໝາຍ, ປະຊາຊົນທັງໝົດບ້ານ ທີ່ຜູ້ລ່າສັດອາໄສຢູ່ 
ຈະໄດ້ຮັບເງິນໜ້ອຍລົງ. 

ຊາວບ້ານເຮັດໜ້າທີ່ ຜູ້ແຕ່ງກິນ, ຜູ້ນໍາທ່ຽວ, ຜູ້ຂັບເຮືອ, 
ຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງຫັດຖະກໍາ ແລະ ຜູ້ທໍາຄວາມສະອາດ 
ຈະສູນເສຍວຽກຂອງພວກເຂົາ ຖ້າຫາກພວກເຂົາ ຫຼື ສະມາຊິກຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່
ງໃນຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາ ລະເມີດລະບຽບການກ່ຽວກັບການລ່າ ແລະ 
ຂາຍສັດປ່າ. 

ນັກທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ລາຍງານການພົບເຫັນສັດປ່າໃນແຕ່ລະຄັ້ງຂອງການທ່ຽວ
ຊົມໃສ່ໃນແບບຟອມ. ສ່ວນການຕິດຕາມການລະເມີດສັນຍາ, ໃນແຕ່ລະວັນ
ໜ່ວຍງານກວດກາລາດຕະເວນຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ທີ່ປະຈໍາການຢູ່ທີ່
ເຂດປ່າສະຫງວນເປັນປະຈໍາ ຈະກວດກາເບິ່ງຮ່ອງຮອຍການລ່າສັດປ່າເຊັ່ນ: 
ແຄ້ມລ່າສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ບຸກລຸກເຂົ້າມາພາຍໃນເຂດປ່າ
ສະຫງວນ.

ຮູບທີ 1: ແຜນທ່ີເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນ້ໍາແອດ-ພູເລີຍ 
ໃນ ສປປ ລາວ.

1.

2.

3.

ຮູບທີ 2: ຜູ້ນໍາທ່ຽວທ້ອງຖ່ິນ ພານັກທ່ອງທ່ຽວຂ້ຶນໄປທາງຕ້ົນນໍາໃນລະຫວ່າງກາງ
ເວັນ. ຕອນກາງຄືນ, ຜູ້ນໍາທ່ຽວທ້ອງຖ່ິນ ພານັກທ່ອງທ່ຽວກັບຄືນມາຕາມສາຍນ້ໍາ 
ແລະ ຊ້ີໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວເຫັນສັດປ່າຕ່າງໆດ້ວຍໄຟສາຍ.



ເຫດຜົນທີ່ປະຊາຊົນລ່າ ແລະ ຂາຍສັດປ່າທີ່ຜິິດກົດໝາຍ ແມ່ນສະຫັຼບຊັບ ຊ້ອນ. 
ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ຕ້ອງຖືກອອກແບບໃຫ້ສອດຄ່ອງວທີິສ້າງ
ແຮງຈງູໃຈອັນຖືກຕ້ອງ ແລະ ເໝາະສົມ ເພື່ອປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາຂອງປະຊາຊົນ. 
ການທ່ອງທ່ຽວ ບໍ່ແມ່ນກະແຈວເິສດສໍາລັບການອະນຸລັກ, ເນື່ອງຈາກວາ່ 
ມັນຈະມີປະສິດທິຜົນໄດ້ ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອເຮດັຄຽງຄູ່ກັບການກວດລາດຕະເວນ ແລະ 
ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍເທົ່ານັ້ນ. ພວກເຮາົພົບວາ່ ຖ້າລາຍໄດ້ຂອງປະຊາຊົນໃນ
ທ້ອງຖິ່ນຈາກການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ເພີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍບັນດານັກທ່ອງທ່ຽວ
ພົບເຫັນສັດປ່າຫຼາຍຂຶ້ນ, ຫືຼ ຫຸຼດລົງ ຈາກການລ່າ ຫືຼ 
ຂາຍສັດປ່າແບບຜິດກົດໝາຍ, ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ສາມາດຊ່ວຍໄດ້ໃນ
ການຫຸຼດຜ່ອນການລ່າສັດປ່າ ແລະ ປົກປັກຮກັສາສັດປ່າໄວ.້ 
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການປົກປັກຮກັສາສັດປ່າໄວ,້ ນີ້ ແມ່ນສິ່ງງາ່ຍໆທີ່ທ່ານສາມາດເຮດັ
ໄດ້: 

ຫ້າມຊື້ຜະລິດຕະພັນທີ່ເຮດັຈາກພັນສັດປ່າໃກ້ສູນພັນ ຫືຼ 
ສັດປ່າປະເພດຫວງຫ້າມ.  

ຫ້າມລ້ຽງສັດປ່າທີ່ຄ້າຂ້າຍແບບຜິດກົດໝາຍ ຄືກັບລ້ຽງສັດໄວໃ້ນເຮອືນ.

ຊ່ວຍສະໜບັສະໜນູການອະນຸລັກສັດປ່າ ໂດຍການເປັນນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ
ຊ ວຍ ສະໜບັສະໜນູປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບເຂດປ່າສະຫງວນ
ແຫ່ງຊາດ, ຊ່ວຍເຕືອນພວກເຂົາວາ່ ທ່ານຮກັສັດປ່າ.

ສະຫຼຸບ
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ສິງຫາ 2018
ພວກເຮົາສາມາດປົກປັກຮັກສາສັດປ່າ ຜ່ານການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກແນວໃດ? 

ການສົນທະນາ

ຜົນໄດ້ຮັບ 
ໃນລະຫວ່າງ ສີ່ປີທໍາອິດຂອງໂຄງການ (2010-2013), 
ມີນັກທ່ອງທ່ຽວທັງໝົດ 367 ຄົນໄດ້ເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການ ການທ່ອງທ່ຽວ 
ລ່ອງເຮືອເບິ່ງສັດປ່າຕອນກາງຄືນ ຕາມສາຍນໍ້າເນີນ.  

ຮູບທີ 3 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ລາຍໄດ້ຂອງຊາວບ້ານຈາກການທ່ອງທ່ຽວແບບ
ອະນຸລັກ ເພີ່ມຂຶ້ນແນວໃດ, ໃນຂະນະດຽວກັນ ຈໍານວນຮ່ອງຮອຍ ແລະ ຫຼັກ
ຖານການການລ່າສັດປ່າຫຼຸດຜ່ອນລົງຕະຫຼອດຊ່ວງໄລຍະສີ່ປີ. 

ການລ່າສັດປ່າໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ໂດຍບໍ່ມີການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ 
ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ ການລ່າສັດປ່າໃນເຂດອ້ອມຮອບເຂດການທ່ອງ
ທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ຍັງຄົງທີ່ ແລະ ບໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. 

ຈໍານວນສະເລ່ຍຂອງສັດປ່າຫາຍາກທີ່ບັນດານັກທ່ອງທ່ຽວພົບເຫັນໃນລະ
ຫວ່າງການທ່ອງຊົມໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 63% ຮອດປີທີສີ່.

ໃນລະຫວ່າງ ສີ່ປີທໍາອິດ, ແຜນງານການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກຮູບ
ແບບ  ໃໝ່ຂອງພວກເຮົາ ຂ້ອນຂ້າງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນສໍາເລັດ: ການ
ລ່າສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍໃນເຂດການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ແມ່ນຫຼຸດລົງ 
ແລະ ການພົບເຫັນສັດປ່າ ກໍເພີ່ມຂຶ້ນ. ແຕ່ວ່າ ປະຊາກອນ ສັດປ່າ 
ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນບໍ? ບາງທີອາດບໍ່ເພີ່ມ. ສັດປ່າ ອາດຄຸ້ນເຄີຍກັບຄົນຫຼາຍຂຶ້ນໃນເຂດ 
ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ພວກມັນຮູ້ສຶກປອດໄພກວ່າເກົ່າ 
ເພາະວ່າ ການລ່າສັດປ່າໜ້ອຍລົງ, ປະກົດການນີ້ ເອີ້ນວ່າ ການເຮັດໃຫ້ຊິນເຄີຍ. 
ສະນັ້ນ, ການພົບເຫັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນນັ້ນ ອາດຈະເປັນຜົນມາຈາກການເຮັດໃຫ້ຊິນ
ເຄີຍ ແທນທີ່ຈະເປັນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະຊາກອນສັດປ່າ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, 
ແຮງກົດດັນຕໍ່ກັບການລ່າສັດປ່າ ໃນເຂດການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກຂອງ
ເຂດປ່າສະຫງວນ ໄດ້ຫຼຸດລົງ, ຊຶ່ງເປັນເປົ້າໝາຍຕົ້ນຕໍທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການບັນ
ລຸ. ຕະຫຼອດຊ່ວງໄລຍະເວລາ, ການລ່າສັດໜ້ອຍລົງ ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ປະຊາກອນ
ສັດປ່າຫຼາຍຂຶ້ນ.  ເພື່ອພິສູດບັນຫານີ້, ພວກເຮົາອາດຈະຕ້ອງໄດ້ສຶກສາເຖິງ ຜົນ
ທີ່ໄດ້ຮັບຕະຫຼອດຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານກວ່ານີ້. 

ພວກເຮົາຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ບາງບົດຮຽນທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຕົວແບບຂອງພວກເຮົາ. 
ຕົວຢ່າງ, ຈໍານວນລາຍໄດ້ຂອງຊາວບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ຂຶ້ນກັບ 
ຈໍານວນສັດທີ່ບັນດານັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ພົບເຫັນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຂຶ້ນກັບ 
ຄວາມຍາກໃນການພົບເຫັນສັດເຫຼົ່ານີ້ນໍາ. ໜ້າເສຍດາຍ, ສັດທີ່ຫາຍາກທີ່ສຸດ 
ຄື ເສືອ (ຮູບທີ 4) – ແມ່ນມີໜ້ອຍ ແລະ ຍາກເກີນໄປສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ 
ທີ່ຈະພົບເຫັນ, ສະນັ້ນ, ຊາວບ້ານ ບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນສໍາລັບການປົກປັກຮັກສາພວກ
ມັນໄວ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ແຕ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຍັງເຫັນຮ່ອງຮອຍຂອງເສືອໂຄ່ງຢູ່ 
ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຄິດວ່າ ມັນອາດຈະເປັນແນວຄິດທີ່ດີ ໃນການຈ່າຍເງິນເພີ່ມ
ໃຫ້ຊາວບ້ານສໍາລັບການເຫັນຮອຍຂອງເສືອໂຄ່ງ ເພື່ອເພີ່ມລາຍໄດ້ຂອງຊາວ
ບ້ານໃຫ້ປົກປັກຮັກສາເສືອໄວ້. 

ແນວທາງການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກຂອງພວກເຮາົ ດີ ສໍາລັບ ສັດປ່າ 
ຫືຼ ຊາວບ້ານ ບໍ? 

2 3 4

ຮູບທີ 3: ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງລາຍໄດ້ຂອງບ້ານ ແລະ ການລະເມີດລ່າສັດປ່າໃນເຂດການທ່
ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ

ຮູບທີ 4: ເສືອ (Panthera tigris) - 
ສັດຫາຍາກທ່ີສຸດໃນເຂດການສຶກສາ. 
(ຖ່າຍພາບໂດຍ: Ltshears)
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ພວກເຮົາສາມາດປົກປັກຮັກສາສັດປ່າ ຜ່ານການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກແນວໃດ? 

ເອກະສານອ້າງອີງ
Paul Frederick Eshoo, Arlyne Johnson, Sivilay Duangdala, Troy Hansel Design, monitoring and evaluation of a direct payments approach 
for an ecotourism strategy to reduce illegal hunting and trade of wildlife in Lao PDR. PLoS ONE 
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0186133

Nam Et-Phou Louey National Protected Area: The Nam Nern Night Safari
http://www.namet.org/wp/namnern/itinerary/

J&C Services: Laos: The Tiger’s Last Home In Indochina
http://jclao.com/laos-the-tigers-last-home-in-indochina/
IUCN Panorama Solutions: Creating Direct Incentives through ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ for Protecting Wildlife
https://panorama.solutions/en/solution/creating-direct-incentives-through-ecotourism-protecting-wildlife

ລາຍການຄໍາສັບທີ່ສໍາຄັນ

ອຸດົມສົມບູນ: ຈໍານວນຂອງສັດແຕ່ລະຊະນິດ (ເຊ່ັນ ເສືອ) ໃນເຂດທ່ີກໍານົດໄວ້.  
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະນານາພັນ: ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສ່ິງທ່ີມີຊີວິດທ່ີອາໄສຢູ່ໃນລະບົບນິເວດທ່ີກໍານົດໄວ້. ພວກເຮົາເວ້ົາວ່າ ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະນານາ
ພັນສູງ ເມ່ືອມີພືດ ແລະ ສັດຫຼາຍປະເພດແຕກຕ່າງກັນໃນລະບົບນິເວດ. 
ການອະນຸລັກ: ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຄົນ ເພ່ືອປົກປັກຮັກສາພັນສັດໃກ້ສູນພັນ. 
ນັກອະນຸລັກ: ບາງຄົນທ່ີເຮັດວຽກເພ່ືອປົກປັກຮັກສາ ແລະ ທໍາມະຊາດ. 
ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ: ການທ່ອງທ່ຽວທ່ີຮັບຜິດຊອບຕ່ໍກັບເຂດພ້ືນທ່ີທໍາມະຊາດທ່ີຊ່ວຍອະນຸລັກສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖ່ິນ.
ການທ່ອງທ່ຽວອະນຸລັກ: ການທ່ອງທ່ຽວທ່ີດໍາເນີນງານອີງຕາມບັນດາຫັຼກການຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ. ການທ່ອງທ່ຽວໃນເຂດພ້ືນທ່ີທໍາມະຊາດທ່ີຊ່ວຍອະນຸລັກ 
ສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖ່ິນ.
ທ່ີຢູ່ທາງທໍາມະຊາດ: ເຮືອນ ຫືຼ ສະພາບແວດລ້ອມທາງທໍາມະຊາດຂອງສັດ, ພືດ ຫືຼ ສ່ິງທ່ີມີຊີວິດອ່ືນໆ. 
ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ: ການປະຕິບັດໂດຍເຮັດໃຫ້ຄົນປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ຜ່ານການຕັກເຕືອນ, ການຈັບກຸມ, ການປັບໃໝ ແລະ ການລົງໂທດອ່ືນໆ.  
ສວນປ່າແຫ່ງຊາດ: ສະຖານທ່ີຊ່ຶງກໍານົດເພ່ືອອະນຸລັກ ແລະ ປົກປັກຮັກສາຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊີວະນານາພັນ, ພ້ອມທັງ ການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້ົນຄວ້າວິໄຈ ແລະ 
ການສຶກສາ.   
ເຂດປ່າສະຫງວານແຫ່ງຊາດ (NPA): ພ້ືນທ່ີ ຊ່ຶງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງໄວ້ ຍ້ອນຄຸນຄ່າທາງດ້ານທໍາມະຊາດ, ນິເວດວິທະຍາ ແລະ ວັດທະນະທໍາ. ການກໍານົດ ແມ່ນ 
ຈໍາກັດກິດຈະກໍາຂອງຄົນ ເພ່ືອປົກປັກຮັກສາແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນເຫ່ົຼານ້ີ. 
ລາດຕະເວນ: ການເດີນທາງຜ່ານພ້ືນທ່ີ ເພ່ືອຊອກຫາກິດຈະກໍາ/ການກະທໍາທ່ີຜິດກົດໝາຍ ແລະ ກັບບຸກຄົນທ່ີເຮັດກິດຈະກໍາຜິດກົດໝາຍ.  
ການລ່າ: ເອົາມາ ຫືຼ ຂ້າສັດ ຫືຼ ພັນສັດທ່ີຜິດກົດໝາຍຈາກເຂດສະຫງວນ.  
ປະຊາກອນ: ຈໍານວນທັງໝົດຂອງພັນພືດສັດໃນເຂດພູມີສາດ. 
ໜ່ວຍລາດຕະເວນ: ສະມາຊິກພະນັກງານຂອງ ສວນປ່າແຫ່ງຊາດ ຊ່ຶງຮັບຜິດຊອບໃນການເຝ້ົາເວນຍາມເຂດສວນປ່າ ສໍາລັບ ກິດຈະກໍາທ່ີຜິດກົດໝາຍ ເຊ່ັນ ການລ່າສັດປ່າ.  

ກວດກາຄືນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງທ່ານ

ເປ້ົາໝາຍພ້ືນຖານຂອງການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ ແມ່ນຫຍັງ?

ຍ້ອນຫຍັງ ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖ່ິນ (ໃນ ສປປ ລາວ ສໍາລັບກໍລະນີນ້ີ) ລ່າສັດແບບຜິດກົດໝາຍ ຖ້າວ່າ ມີລະບຽບການ ແລະ 
ກົດໝາຍສະເພາະ ບ່ໍໃຫ້ເຮັດ?  

ໜ່ວຍລາດຕະເວນປ່າສະຫງວນ ຈັບຊາວບ້ານບາງຈໍານວນທ່ີລ່າສັດປ່າແບບຜິດກົດໝາຍ ເຖິງແມ່ນວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ເຊັ
ນສັນຍາການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ. ທ່ານຄິດວ່າ ຍ້ອນຫຍັງ ຊາວບ້ານໄປລ່າສັດປ່າ ພາຍຫັຼງທ່ີໄດ້ເຊັນສັນຍາແລ້ວ? 
ຜົນກະທົບຕາມມາແມ່ນຫຍັງ? 

ພວກເຮົາຕິດຕາມຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງສັດປ່າໄດ້ແນວໃດ?  
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