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ຕົວ ເລກ ໃນ ປ� 2020

3  ຄຳ ນຳ

5 ສູນ ສັດ ປ�າ:
ເລື�ອງ ລາວ ທີ� ພວກ ເຮ�າ ມກັ ທີ� ສຸດ ໃນ  ປ� 2020 

13  ຕ້ານ ອາ ຊະ ຍາ ກຳ ສັດ ປ�າ:
ສະ ຖິ ຕິ ການ ລາຍ ງານ ອາ ຊະ ຍາ ກຳ ສັດ ປ�າ

14 ຕ້ານ ອາ ຊະ ຍາ ກຳ ສັດ ປ�າ: 
 ການ ຮ່ວມ ມ ືລະ ຫວ່າງ EU ແລະ WCS
"ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ ເພື�ອ ຕ້ານ ອາ ຊະ ຍາ ກຳ ສັດ ປ�າ"

18 ຄາດ ຄະ ເນ ແຜນ ການ ເຮ�ດ ວຽກ ໃນ ປ� 2021

19 ຜູ້ ໃຫ້ ທຶນ ແລະ ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ ຂອງ ພວກ ເຮ�າ

20 ຊ່ວຍ ຊີ ວິດ ສັດ ປ�າມື�ນີ�!

21 ຂ� ມູນ ຕິດ ຕ�



ໃນ ປ� ທີ� ຜ່ານ ມານີ� ຄົນ ສ່ວນ ໃຫຍ່ ໃນ ທົ�ວ ໂລກ ໄດ້ ດຳ ລົງ ຊີ ວິດ ດ້ວຍ 
ຄວາມ ຫຍຸ້ງ ຍາກ. ມັນ ເປ�ນ ສິ�ງ ໜຶ�ງ ທີ� ແປກ ປ ະ ຫຼາດ ແລະ ຜິດ ທຳ ມະ 
ຊາດ ທີ� ເກີດ ຂຶ�ນ ກັບ ຄົນ ຈຳ ນວນ ຫຼວງຫຼາຍ ຈົນ ຮູ້ ສຶກ ໄດ້ວ່າ ຄົນ ຈຳ ນວນ
ນັ�ນ  ກຳ ລັງ ສະ ແດງ ຢູ� ໃນ ຮູ ບ ເງ�າ ພາບ ພະ ຍົນ ທີ� ໂຫດ ຮ້າຍ ປ�າ ເຖື�ອນ.

 ປ� 2020 ຈະ ເປ�ນ ປ� ໃນ ປະ ຫວັດ ສາດ ທີ� ຕ້ອງ ໄດ້ ຈາ ລຶກ ໄວ້ ຢ�າງ  
ແນ່ນອນ ເນື�ອງ ຈາກ ວ່າ ເປ�ນ ປ� ທີ� ມີ ພະ ຍາດ ລະ ບາດກວ້າງ ຂວາງ ທີ� ສຸດ 
ໃນ ທົ�ວ ໂລກ. ວິ ກິດ ການ ດັ�ງ ກ່າວ ຈະ ຖິ�ມ ເລື�ອງ ລາວ ອັນ ໜ້າ ເຫຼືອ ເຊື�ອ ໄວ້
ເຊ��ນ: ໂຮງ  ໝເໍຕ�ມ ໄປ ດ້ວຍ ຄົນ ເຈ�ບ ຢ�າງ ແອ ອັດ, ສູນ ເສຍ ຊີ ວິດ ຄົນ  ຈຳ 
ນວນ ຫຼວງຫຼາຍ, ມີ ການ ຈຳ ແນກ ເຊື�ອ ຊາດ ແລະ ໄພ ວ່າງ ງານ ທີ� ບ� ໄດ້ 
ພົບ ເຫ�ນມາ  ເປ�ນເວ ລາ ຫຼາຍ ທົດ ສະ ຕະ ວັດ , ຄອບ ຄົວ ບ� ໄດ້ ຢູ� ຮ່ວມ ກັນ
ແລະ ຊາຍ ແດນ ປະ ເທດ ຖືກ ປ�ດ ຜູ້ ທີ� ຢາກ ທ່ອງ ທ່ຽວກ� ບ� ສາ ມາດ ເດີນ 
ທາງ ໄດ້.

ພະ ຍາດ ໂລກ ລະ ບາດນີ� ໄດ້ ສົ�ງ ແສງ ສະ ຫວ່າງ ໃຫ້ ແກ່ ຕະ ຫຼາດ ສັດ ປ�າ
ເພາະ ວ່າ ການ ຊື�-ຂາຍ ສັດ ປ�າ ບ� ພຽງ ແຕ່ ອັນ ຕະ ລາຍ ຕ� ສັດ ເທ��າ ນັ�ນ ແຕ່ 
ຍັງ ເປ�ນ ອັນ ຕະ ລາຍຕ� ຄອບ ຄົວ ແລະ ໝູ່ ເພື�ອນ ຂອງ ພວກ ເຮ�າ ອີກ 
ດ້ວຍ. ຫວັງ ວ່າ ສິ�ງ ດັ�ງ ກ່າວນີ� ຈະ ນຳ ໄປ ສູ່ ການ ສົນ ທະ ນາ ຫຼາຍ ຂຶ�ນ ກ່ຽວ 
ກັບ ຕະ ຫຼາດ ເຫຼົ�າ ນີ� ແລະ ພວກ ເຮ�າ ໃນ ຖາ ນະ ທີ� ເປ�ນ ປະ ຊາ ຄົມ ໂລກ ຕ້ອງ 
ເຮ�ດ ວຽກ ຮ່ວມ ກັນ ເພື�ອ ແກ້ ໄຂ ບັນ ຫານີ� ແລະ ເຮ�ດ ໃຫ້ ບັນ ຫານີ� ມີ 
ການ ປ�ຽນ ແປງ ຢ�າງ ແທ້ ຈິງ.

ໂດຍຜ່ານ ທຸກ ຄວາມ ບ� ແນ່ນອນ, ຄວາມ  ເສຍຫາຍ ແລະ ຄວາມ ເຈ�ບ ປວດ ຕະ ຫຼອດປ� ທີ� ຜ່ານ ມາ ສິ�ງ ສຳ ຄັນ ຄື ພວກ ເຮ�າ ຄວນ ເບິ�ງ 
ຄືນ ບົດ ຮຽນ ທີ� ຖອດ ຖອນ ໄດ້ ແລະ ປະ ສົບ ການ ໃນ ແງ່ບວກ ທີ� ມາ ພ້ອມ ກັບ ປ� ດັ�ງ ກ່າວ. ຂ້າ ພະ ເຈ��າ ຫວັງ ວ່າ  ບົດ ລາຍ ງານ ປະ ຈຳ ປ�ນີ� 
ຈະ ຊ່ວຍ ໃຫ້ ທ່ານ ເຫ�ນ ໄດ້ ວ່າ  ເຖິງ ຈະ ມີ ວິ ກິດ ການ ຫຼາຍ ຢ�າງ ເກີ ດ ຂຶ�ນ ໃນ ປ� 2020 ແຕ່ ພວກ ເຮ�າ ກ� ຍັງ ສາ ມາດ ຍາດ ໄດ້ໄຊ ຊະ ນະ ຫຼາຍ 
ຢ�າງ! ສູນ ຂອງ ພວກ ເຮ�າ ຍັງ ສາ ມາດ ເຕີບ ໂຕ ໄດ້ ໃນ ປ�ນີ� ຍ້ອນ ມີ ຜູ້ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ແລະ ພະ ນັກ ງານ ທີ� ບ� ຫວັ�ນ ໄຫວ ຈຶ�ງ ເຮ�ດ ໃຫ້ 
ພວກ ເຮ�າ ສ້າງ ໄດ້ ຄອກ ສັດ ໃໝ່,  ສາ ມາດ ສືບ ຕ� ວຽກ ງານ ກູ້ ໄພ , ບຳ ບັດ ຟ��ນ ຟູ ແລະ ປ�ອຍ ສັດ ປ�າ ພ້ອມ ທັງ ສ້າງ ຄວາມ ເຂ��ມ ແຂງ ໃຫ້ 
ແກ່ ໂຄງ ການ ການ ສຶກ ສາ ຂອງ ພວກ ເຮ�າ. ພວກ ເຮ�າ ຫ ວັງ ວ່າ ໃນ ປ� ໜ້ານີ� ຈະ ເປ�ນ ປ� ທີ� ມີ ຜົນ ຫຼາຍ ທີ� ສຸດ ແລະ ພວກ ເຮ�າ ກ� ລໍ ຄອຍ ຈະ 
ແບ່ງ ປ�ນ ຫົນ ທາງ ຂອງ ພວກ ເຮ�າ ນັ�ນ ໃຫ້ ກັບ ທ່ານ!

ໜ້າ  03

ຄ ໍາ ນຳ
 ບັນ ທຶກ ຈາກ ອຳ ນວຍ ການ ຂອງ ພວກ ເຮ�າ
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 ປາ ສູນ ພັນ ຂັ�ນ ຮຸນ ແຮງສູນ ພັນ ມີ ຄວາມ ສ່ຽງໃກ້ ຖືກ ຄຸກ ຄາມ ມີ ຄວາມ ກັງ ວົນ ໜ້ອຍ

ສ ີທີ� ກົງ ກັນ ແມນ່ ຈຳ ນວນ ສັດ, ບ� ແມ່ນ ຈຳ ນວນສາຍ ພັນ ສັດ.    

ລາຍ ຊື� ຂ້າງ ເທິງນີ� ແມ່ນ ຈຳ ນວນ ສັດ ທັງ ໝົດ ທີ� ຢູ� ໃນ ສູນ ວັນ ທີ 31/12/2020. 
ພວກ ມັນ ຖືກ ແບ່ງ ອອກ ເປ�ນ ປະ ເພດ ແລະ ລະ ຫັດ ສີ ອີງ ຕາມ ການ ຈັດ ປະ ເພດ ໃນ ບນັ ຊີ ແດງ ຂອງ ສະ ຫະ ພັນ ອະ ນຸ ລັກ ທຳ ມະ ຊາດ ໂລກ (IUCN). 

ສູນ  ສັດ  ປ�າ
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ພົບ ກັບ Toasty!

Toasty ແມ່ນ ລີງ ຫາງ ຍາວໂຕ ໜຶ�ງທີ� ໄດ້ ອາ ໄສ ຢູ� ໃນ  ໝູ່ ບ້ານ ໃກ້ ຄຽງ ເປ�ນ ເວ ລາ ຫຼາຍ 
ເດືອນ ແລະ ປະ ຊາ ຊົນ ໃນເຂດບ້ານ ດັ�ງ ກ່າວ ກ� ບ� ຮູ້ ວ່າ ມັນ ມາ ຈາກ ໃສ ເພາະ ວ່າ ບໍ ລິ ເວນນັ�ນ 
ກ� ບ� ມີ ປະ ຊາ ກອນສັດສາຍ ພັນ ນີ�. ຊາວ ບ້ານ ກ� ໄດ້ ພະ ຍາ ຍາມ ຈັບ ເອ�າ ຕົວ ມັນ ເພື�ອ ຍ້າຍ 
ມັນ ໄປ ຢູ� ບ່ອນ ອື�ນ ແຕ່ ກ� ບ� ປະ ສົບ ຜົນ ສຳ ເລ�ດ ແລະ ສຸດ ທ້າຍມັນກ� ພົບ ກັບ ເຄາະ ຮ້າຍ 
ຖືກ ໄຟ ຟ�າ ຊັອກ.   

ທີມ ງານ ກູ້ ໄພ ສັດ ປ�າ ຂອງ ພວກ ເຮ�າ ກ� ຮີບ ຟ�າວ ລົງ ໄປ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ມັນ ແລະ  ໄດ້ ນຳເອ�າມັນ
ມາ ທີ� ສູນ  ເຊິ�ງ ມັນ ກ� ໄດ້ຮັບ ການ ເບິ�ງ ແຍງ ຕະ ຫຼອດ ເວ ລາ ເພື�ອປ��ນ ປ�ວບາດ ແຜ ໄຟ ໄໝ້ 
ຢ�າງ ຮຸນ ແຮງ ແລະ ບາດ ແຜ ອື�ນໆ ຕາມ ຕົນ ໂຕຂອງ ມັນ .
ການ ປ��ນ ປ�ວ ຮັກ ສາ ແລະ ບຳ ບັດ ຟ��ນ ຟູ ມັນ  ໄດ້ ໃຊ້ ເວ ລາຫຼາຍກວ່າ 8 ເດືອນ ປ�ດ ຈຸ ບັນນີ� 
ມັນ ກ� ໄດ້ ເຂ��າ ໄປ ຢູ� ຮ່ວມ ກັບ ຝູງ ລີງ ຫາງ ຍາວ ໃນ ສູນ ຂອງ ພວກ ເຮ�າ ແລ້ວ ແລະ ມີ ສຸ ຂະ ພາບ 
ແຂງ ແຮງ ດີ ອີ ກດ້ວຍ! 

ສູນ  ສັດ  ປ�າ
ເລື� ອງ ລາວ ທີ�  ພວກ ເຮ�າ ມັກ ທີ�  ສຸດ ໃນ  ປ� 2020
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 ປ� ກາຍນີ�ສັດ ທີ� ໃຫຍ່ ທີ� ສຸດ ຂອງ ພວກ ເຮ�າ ໄດ້ ຮັບ ການ ຍົກ ລະ ດັບ ແລ້ວ ຂ ໍຂອບ ໃຈ ອົງ ການ ບໍ ລິ ການ 
ດ້ານ ສັດ ຕະ ວະ ແພດ ໂລກ (WVS). ແກ້ວ ຄູນ ຊ້າງ ອາ ຊີ ຂອງ ພວກ ເຮ�າ ໄດ້ ຄອກ ໃໝ່ ແລ້ວ ເຊິ�ງ ປ�ດ ຈຸ 
ບັນ ນີ� ມັນ ສາ ມາດ ໃຊ້ ຊີ ວິດ ໂດຍ ບ� ຕ້ອງ ລ່າມ ໂສ້ ແລ້ວ!  ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ ໃນ ເມື�ອ ກ່ອນ ມັນ ເຄີຍ ຖືກ ໃຊ້  ລາກ
ແກ່ ທ່ອນ ໄມ້ ແລະ ບໍ ລິ ການ ໃຫ້ ແຂກ ຂີ� ກ� ຕາມ ແຕ່ ປ�ດ ຈຸ ບັນ ນີ� ແກ້ວ ຄູນ ກ� ສາ ມາດ ໃຊ້ ຊີ ວິດ ເປ�ນ ອິດ ສະ 
ຫຼະ ແລະ ບ�  ຈຳ ເປ�ນຕ້ອງ ລ່າມ ໂສ້ . ຄວນ ຊ້າງ ຍັງ ພາ ມັນ ເລາະ ກິນ ຫຍ້າ ໄປ ຕາມ ບໍ ລິ ເວນ ພື�ນ ທີ� ດ້ານ ຫຼັງ 
ຂອງ ສູນ ພວກ ເຮ�າ ອີກ ດ້ວຍ.  ຖື ວ່ານີ� ເປ�ນ ຜົນ ສຳ ເ ລັດ ອັນ ຍິ�ງ ໃຫຍ່ສຳ ລັບ ຊີ ວິດ ການ ເປ�ນ ຢູ� ຂອງ ສັດ ທີ� 
ສວຍ  ງາມ ໂຕນີ�.

ຂ່າວ ໃຫຍ່
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ເລື�ອງ ລາວ ທີ� ໄດ້ ຮັບ" ເຜ�ດ ໜອ້ຍ"  
Ped Noi ໃນ ພາ ສາ ລາວ ໝາຍ ເຖິງ "ເຜ�ດ ໜ້ອຍ" ເຊິ�ງ ເປ�ນ ທະ ນີ 
ນ້ອຍ ໂຕ ໜຶ�ງ ທີ� ໄດ້ ກູ້ ໄພ ມາ ຈາກ  ແຂວງ ຜົ�ງ ສາ ລີ ພາກ ເໜືອ ຂອງ ປະ 
ເທດລາວ. ທັນ ທີ ທີ� ພວກ ເຮ�າ ໄດ້ ຮັບ ລາຍ ງານ ມາ ທາງ ເຟ ສ ບຸກ ພະ 
ນັກ ງານ ຄົນ ໜຶ�ງ ຂອງ ພວກ ເຮ�າ ກ� ໄດ້ ໄປ "ແອບ ອ້າງ" ເພື�ອ ເກ�ບ ກຳ ຂ� 
ມູນ ເພີ�ມ ເຕີມ ຈາກ ຜູ້ ຂາຍ.  

 ຫຼັງ ຈາກໄດ້ ຂ� ມູນ ທຸກ ຢ�າງ ແລ້ວ ພວກ ເຮ�າ ໄດ້ ລາຍ ງານ ໃຫ້ ກອງກ ວດ 
ກາ ປ�າ ໄມ້ ແຂວງ ແລະ ກອງກວດ ການັ�ນ ກ� ໄດ້ ຕິດ ຕ� ຫາ ຜູ້ ຂາຍ ແລະ
ເຂ��າ ພົບ ຜູ້ ກ່ຽວ ເພື�ອ ຍຶດ ເອ�າ ທະ ນີ ແກ້ມ ຂາວ ຖິ�ນ ເໜືອ ທີ� ໃກ້ ຈະ ສູນ 
ພັນ ຢ�າງ ຍິ�ງ ໂຕນີ�. 

Ped Noi ມີ ສຸ ຂ ະ ພາບ ແຂງ ແຮງ ດີ ແລະ ເມື�ອ ບ� ດົນ ມານີ� ມັນ ກ� ໄດ້ 
ເຂ��າ ໄປ ຢູ� ຮ່ວມ ກັບ ທະ ນີ ໂຕ ໜຶ�ງ ທີ� ຢູ� ໃນ ສູນ ຂອງ ພວກ ເຮ�າ ຊື� ວ່າ:
Eeoo  ແລະ ນັບ ຕັ�ງ ແຕ່ນັ�ນ ມາ ພວກມັນ  ທັງ ສອງກ� ແຍກ ອອກ ຈາກ 
ກັນ ບ� ໄດ້. ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ ໂດຍ ປ� ກ ກະ ຕິ ແລ້ວທະ ນີ  ເປ�ນ ສັດທີ� ຢູ� ໂດດ 
ດ່ຽວ ຫຼື ຢູ�ເປ�ນ ຄູ່ໃນທຳ ມະ ຊາດ ແຕ່ ມັນກ�ເປ�ນ ສິ�ງ ທີ� ສຳ ຄັນ ສຳ ລັບ 
ພວກ ມັນ ທີ� ຈະ ຕ້ອງ ໄດ້ "ຮຽນ ຮູ້" ວິ ທີ ການ ເປ�ນ ທະ ນີ ເຊິ�ງ ກັນ ແລະ
ກັນ ເພື�ອ ໃຫ້ ພວກ ມັນ ມີ ຄວາມ ຫວັງ ໃນ ກ ານ ກັບ ຄືນ ສູ່ ທຳ ມະ ຊາດ! 

ງານ ວາງ ສະ ແດງ ແນວ ທາງ ການ ພັດ ທະ ນາ ການ 
ທ່ອງ ທ່ຽວ ແບບ ຍນື ຍົງ ອາ ຊຽນ!
ພວກ ເຮ�າ ຮູ້ ສຶກ ຕື�ນ ເຕ��ນ ຫຼາຍ ໃນ ປ�ນີ� ທີ� ໄດ້ ຮັບ ເຊີນ ໃຫ້ ຈັດ 
ລ໋ອກ ໜຶ�ງ ເປ�ນ ບ່ອນ ສົນ ທະ ນາ ໃນ ງານ ວາງ ສະ ແດງ ແນວ 
ທາງ ການ ພັດ ທະ ນາ ການ ທ່ອງ ທ່ຽວ ແບບ ຍືນ ຍົງ ເຊິ�ງ ໄດ້ 
ຈັດ ຂຶ�ນ ຢູ� ທີ� ໂຮງ ແຮມ ຄ ຣາວ ພ ລາ ຊ່າ ວຽງ ຈັນ. ພວກ 
ເຮ�າ ໄດ້ ພົບ ປະ ກັບ ຜູ້ ຈຳ ໜ່າຍ ສິນ ຄ້າ ຫຼາຍ ທ່ານ ທີ�  ເຮ�ດ 
ວຽກ ເພື�ອ ພັດ ທະ ນາ ປະ ເທດ ລາວ ໃຫ້ ດີ ຂຶ�ນ ພ້ອມ ທັງ 
ແບ່ງ ປ�ນ ວຽກ ທີ� ພວກ ເຮ�າ ເຮ�ດ ເພື�ອ ຊ່ວຍ ຊີ ວິດ ສັດ ປ�າ 
ລາວ.

 ການ ຈັດ ສົ�ງ ເຄື�ອງ ຂອງ ອາ ລີ ຊີ ເມນ ຂະ ໜາດ ໃຫຍ່ຂອງ
VIS 

ໜຶ�ງ ໃນ ໂຄງ ການ ທີ� ພວກ ເຮ�າ ມັກ ທີ� ສຸດ ແມ່ນ ການ ເຮ�ດ ວຽກ 
ຮ່ວມ ກັບ ນັກ ຮຽນ ທີ� ໂຮງ ຮຽນ ນາ ນາ ຊາດ ວຽງ ຈັນ (VIS).
ໃນ ຊ່ວງ ຫາຼຍ ປ� ທີ� ຜ່ານ ມາ ນກັ ຮຽນ ຂອງ ໂຮງ ຮຽນ ນີ� ໄດ້ ເຂ��າ 
ມາ ຢ�ຽມ ຢາມ ສູນ ຂອງ ພວກ ເຮ�າ ເພື�ອ ຮຽນ ຮູ້ ກ່ຽວ ກັບ 
ເລື�ອງ ລາວ ຂອງ ສດັ ປ�າ ຂອງ ພວກ ເຮ�າ. ຫັຼງ ຈາກນັ�ນ ພ ວກ ເຂ�າ 
ກ� ໄດ້ ນຳ ອົ າຂ� ມູນ ດັ�ງ ກ່າວ ກັບ ຄືນ ໄປ ສ້າງ ເຄື�ອງ ອາ ລີ ຊີ ເມນ ພິ 
ເສດທີ�ເໝາະ ສມົ ກັບ ພດຶ ຕິ ກຳ ຂອງ ສັດ ປ�າ ແຕ່ ລະ ໂຕ!
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ກອງ ປະ ຊ�ມ ກ່ຽວ ກັບ ການກູ້ ໄພ ສັດ ປ�າ ໃນ ລາວ

ພວກ ເຮ�າໄດ້ຈັດ ກອງ ປະ ຊ�ມ ຮ່ວມ ກັບ ຫົວໜ້າ ກົມ ປ�າ ໄມ ້ແລະ ຫົວ 
ໜາ້ ກົມ ກວດ ກາ ປ�າ ໄມ ້ເພື�ອ ເສີມ ສ້າງ ຄວາມ ເຂ��ມ ແຂງ ໃນ ການ 
ຮ່ວມ ມື ກັບ ສອງ ອົງ ການ ຈັດ ຕັ�ງ ລັດ ຖະ ບານ ດັ�ງ ກ່າວ ໃຫ້ ດີ ຂຶ�ນ ໃນ 
ເມື�ອ ມີ ການ ກ ູໄພ ສດັ ປ�າ ລາວ, ບຳ ບດັ ຟ��ນ ຟູ ແລະ ປ�ອຍ ຄືນ ສູ່ ທຳ 
ມະ ຊາດ.

ກູ້ ໄພ ສັດ ປ�າ ຈຳ ນວນ ຫຼາຍກວ່າ 30 ໂຕ!

ພວກ ເຮ�າ ໄດ້ ຮັບ ລາຍ ງານ ກ່ຽວ ກັບ ສັດ ປ�າ ຫຼາຍ ຊະ ນິດ ທີ� ຖືກ ປະ 
ກາດ ຂາຍ ໃນ ເຟ ສ ບຸກ ເຊິ�ງ ລວມມີ: ລີງ ລົມ, ລີງ ນ້ອຍ, ອົ�ນ, ເຕ��າ 
ນ�າ, ເຕ��າ ບົກ ແລ ະ ເຫງັນ ອີ� ຕັ�ນ.   

ພະ ນັກ ງານ ຂອງ ພວກ ເຮ�າ ສາ ມາດ ເກ�ບ ກຳ ໄດ້ ຂ� ມູນ ກ່ຽວ ກັບ ທີ� 
ຢູ� ຂອງ ຜູ້ ປະ ກາດຂາຍ ສັດ ດັ�ງ ກ່າວ ສະ ນັ�ນ, ພວກ ເຮ�າ ຈຶ�ງ ໄດ້ ແຈ້ງ 
ໃຫ້ ກອງກວດ ກາ ປ�າ ໄມ້ ແຂວງ ແລະ ທາງ ເຈ��າ ໜ້ າ ທີ�ກອງກວດ ກາ
ນັ�ນ ກ� ໄດ້ ເຂ��າ ໄປ ຍຶດ ເອ�າ ສັດ ປ�າ ດັ�ງ ກ່າວ. ພວກ ເຮ�າ ກ� ດີ ໃຈ ຫຼາຍ 
ຈະ ແຈ້ງ ໃຫ້ ຊາບ ວ່າ ຫຼັງ ຈາກ ພວກ ເຮ�າ ໄດ້ ໄປ ກູ້ ໄພ ສັດ ຈຳ ນວນ
ນັ�ນມາ ພວກ ເຮ�າ ກ� ສາ ມາດ ປ�ອຍ ສັດ ຈຳ ນວນນັ�ນ ຫຼາຍ ຊະ ນິດ 
ກັບ ຄືນ ສູ່ ທຳ ມະ ຊາດ!

ຄ່າງ ໄດ້ ຮັບ ການ ຍກົ ລະ ດັບ ແລ້ວ! 

ຂ ໍຂອບ ໃຈ ສຳ ລັບ ທຶນ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ທີ� ໄດ້ ຮັບ ຈາກໂປຼ ແກຼມອ າ ສາ ສະ 
ໝັກ ຂອງ ພວກ ເຮ�າ ເຊິ�ງ ເຮ�ດ ໃຫ້ ພວກ ເຮ�າ ສາ ມາດ ສ້າງ ໄດ້ ຄອກ 
ໃໝ່ ໃຫ້ ຄ່າງ ສອງ ໂຕ ຂອງ ພວກ ເຮ�າ! 

ຄອກດັ�ງ ກ່າວນີ�ມີ ພື�ນ ທີ�ກວ້າງ ຂວາງ ໃຫ້ ພວກ ມັນ ກະ ໂດດ ຫຼິ�ນ 
ໄປ ມາ, ຊອກ ຫາ ອາ ຫານ ແລະ ເພີດ ເພີນ ໄປ ກັບ ອາ ກາດ ສົດ!

ຄອກນີ� ບ� ພຽງ ແຕ່ ໃຊ້ ຮອງ ຮັບ ສະ ເພາະ ໂຕ ຄ່າງ ເທ��າ ນັ�ນ ແຕ່ ຍັງ 
ຈະ ໃຊ້ ຮອງ ຮັບ ສັດ ປ�າ ໂຕ ອື�ນໆ ທີ� ພວກ ເຮ�າ  ກູ້ ໄພ ມາໃນ ອະ ນາ ຄົດ 
ອີກ ດ້ວຍ ເພາະ ວ່າ ສັດ ປ�າ ທີ� ຢູ� ໃນ ສູນ ຂອງ ພວກ ເຮ�າ ມີ ການ ເພີ�ມ 
ຂຶ�ນ ເນື�ອງ ຈາກ ສັດ ປ�າ ບາງ ໂຕ ບ� ສາ ມາດ ປ�ອຍ ກັບ ຄືນ ສູ່ ປ�າ.  
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ບິນ ໄດ້ ສູງ!  

ຂ ໍຂອບ ໃຈ ສຳ ລັບ ທຶນ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ຈາກ Hong Kong Bird
Watching Society ພວກ ເຮ�າ ຈຶ�ງ ສາ ມາດ ກ� ສ້າງ ໄດ້ ຄອກ ບຳ ບັດ 
ນກົ ພິ ເສດນີ� ໄວ້ ສຳ ລັບ ບຳ ບັດ ຟ��ນ ຟູ ນກົ ຊະ ນິດ ຕ່າງໆ ທີ� ພວກ ເຮ�າ ກູ້ 
ໄພ ມາ ໃນ ສູນ ມູນ ນ ິທິນີ�. ຄອກ  ລ້ອມ ດ້ວຍ ຕາ ໜ່າງ ອ່ອນ, ມ ີທາງ 
ບນິ ເປ�ນ ແບບ ວົງ ວຽນ ເພື�ອ ກະ ຕຸ້ນ ໃຫ້ນກົ  ບິນໄດ້ ຢ�າງ ຕ� ເນື�ອງ ແລະ
ບນິ ຂຶ�ນ ສູງ. ສິ�ງ ດັ�ງ ກ່າວນີ� ສຳ ຄັນ ຫາຼຍ ສຳ ລັບ ນົກ ຂອງ ພວກ ເຮ�າ
ເພາະ ຈະ ເປ�ນ ການ ເສີມ ສ້າງ ໃຫ້ ກ້າມ ເນື�ອ ຂອງ ນກົ ແຂງ ແຮງ ກ່ອນ ທີ� 
ຈະ ນຳ ໄປ ປ�ອຍ ກັບ ຄືນ ສູ່ ປ�າ.  

ຄົນ ລາວ ຜູ້  ທຳ ອິດ ທີ�ຝ�ກ ອົບ ຮົມ ສັດ ຕະ ວະ ແພດ ກັບ ພວກ 
ເຮ�າ 
ປ�ນີ� ພວກ ເຮ�າ ຮູ້ ສຶກ ພູມ ໃຈ ຫຼາຍ ທີ� ໄດ້ ຊ່ວຍ ສັດ ຕະ ວະ ແພດ ຄົນ 
ໜຶ�ງ ມາ ຈາກ Free the bears ຮຽນ ຮູ້ ເພີ�ມ ເຕີມ ກ່ຽວ ກັບ ສັດ 
ປ�າ ສາຍ ພັນ ຕ່າງໆ ແລະ ຝ�ກ ອົບ ຮົມ ຮ່ວມ  ກັບ ສັດ ຕະ ວະ ແພດ 
ຂອງ ພວກ ເຮ�າເປ�ນ ເວ ລາ ໜຶ�ງ ອາ ທິດ. ບ�ແມ່ນ ແຕ່ ລາວ ເທ��າ ນັ�ນ ທີ� 
ມາ ຝ�ກ ອົບ ຮົມ ນຳ ພວກ ເຮ�າ ພວກ ເຮ�າ ຍັງ ມີ ນັກ ສຶກ ສາ ສັດ ຕະ ວະ 
ແພດ ຄົນ ລາວ ໜຶ�ງ ຄົນ ເຂ��າ ມາ ຝ�ກ ກັບ ພະ ນັກ ງານ ຂອງ ພວກ ເຮ�າ 
ໃນ ມື� ວັນ ເສ�າ ແລະ ວັນ ອາທິດ ເປ�ນ ເວ ລາສອງ ເດືອນອີກ ດ້ ວຍ.
ພວກ ເຮ�າ ຮູ້ ສຶກ ຕື�ນ ເຕ��ນ  ຈະ ສືບ ຕ�ການຝ�ກ ອົບ ຮົມ ແບບນີ� ໃຫ້ ສັດ 
ຕະ ວະ ແພດ ລາວ ເຮ�າ ແລະ ຫວັງ ວ່າ ຈະ ໄດ້ ເປ�ດ ໂຄງ ການນີ�ໃຫ້
ກວ້າງ ຂຶ�ນ ໃນ ປ� 2021 ເພື�ອຈ ະ ໄດ້ ຊ່ວຍ ຝ�ກ ອົບ ຮົມ ສັດ ຕະ ວະ 
ແພດ ລາວ ເຮ�າໃນ ອະ ນາ ຄົດ.    

ໄຊ ຊະ ນະ ອັນ ຍິ�ງ ໃຫຍ່ ສຳ ລັບ Red! 

ໃນ ປ�ນີ� ພວກ ເຮ�າ ສາ ມາດກວດ ຫາ ເຊື�ອ ພະ ຍາດ ຢູ� ໃນ ໂຕ ສັດ 
ໄດ້ ຫຼາຍ ຂຶ�ນ ຕື�ມ ຍ້ອນ ວ່າ ພວກ ເຮ�າ ມີ ການ ຮ່ວມ ມືກັບ ສູນ 
ການ ແພດ ບົ�ງ ມະ ຕິພະ ຍາດ ສາ ກົນ ໃນ ນະ ຄອນ ຫຼວງວຽງ ຈັນ.
ສິ�ງ ດັ�ງ ກ່າວນີ� ໄດ້ ເຮ�ດ ໃຫ້ ພວກ ເຮ�າ ສາ ມາດ ບົ�ງ ມະ ຕິ ພະ ຍາດ
ແລະ ປ��ນ ປ�ວ ໄດ້ Red, ລີງວອກ. Red ໄດ້ ມີ ອາ ການລົ�ມ 
ປ�ວຍ ໃນ ຊ່ວງ ສອງ ປ� ທີ� ຜ່ານ ມາ  ແຕ່ພວກ ເຮ�າ ບ� ສາ ມາດ ບົ�ງ 
ມະ ຕິ ພະ ຍາດ  ຈົນ ມາ ເຖິງ ປ�ດ ຈຸ ບັນ ຈຶ�ງ ສາ ມາດ ບົ�ງ ມະ ຕິ ໄດ້.
ການ ປ��ນ ປ�ວ ຮັກ ສາ  Red  ໄດ້ ໃຊ້ ເວ ລາ ນານກວ່າ 4 ເດືອນ
ແລະ ບ� ພຽງ ແຕ່ ກິນ ຢາ ເທ��າ ນັ� ນ ແຕ່ ຍັງ ໄດ້ ຮັບ ການ ສັກ ຢາ 
ອີກ ດ້ວຍ ເຊິ�ງ ມັນ ກ� ໃຫ້ ສັກ ໂດຍ ບ� ໄດ້ ບັງ ຄັບ. ປ�ດ ຈຸ ບັນ ນີ�
Red ຫາຍ ດີ  ເປ�ນປ�ກ ກະ ຕິ ແລະ ກ� ໄດ້ ເຂ��າ ໄປ ຢູ� ກັບ ຝູງ ຂອງ 
ມັນ ແລ້ວ! 
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 ປ�ອຍ ເກ�ດ ແລ້ວ  

ພວກ ເຮ�າ ເລີ�ມ ກ້າວ ເຂ��າ ສູ່ ປ� 2020 ດ້ວຍ ການ ປ�ອຍ ລິ�ນ ຄວາຍ ພິ ເສດ 
ສອງ ໂຕ. ລິ�ນ ພວກ ນີ� ມີ ເລື�ອງ ລາວ  ທີ� ແຕກ ຕ່າງ ກັນ ເນື�ອງ ຈາກວ່າ ມີ ໂຕ ໜຶ�ງ  
ຖືກ ພົບ ເຫ�ນ ຫຼົງ ເຂ��າ ມາ ໃນ ບໍ ລິ ເວນ ສະ ຖານ ທູດ ແຫ່ງ ໜຶ�ງ ໃນ ນະ ຄອນຫຼວງ
ວຽງ ຈັນ ແລະ ອີກ ໂຕ ໜຶ�ງ ແມ່ນ ຍຶດ ມາ ຈາກ ຜູ້ ລັກ ລອບ ລ່າ ສັດ ປ�າ. ເຖິງ 
ພວກ ມັນ ຈະ ມີ ເລື�ອງ ລາວ ເປ�ນ ຢ�າງ ໃດ ກ� ຕາມ ແຕ່  ສຸດ ທ້າຍພວກ ມັນ ກ� ພົບ 
ກັບ ຫົນ ທາງ  ກັບ ຄືນ ເຂ��າ ສູ່ ປ�າ ບ່ອນ ທີ� ພວກ ມັນ ສາ ມາດ ຂດຸ ຂມຸ, ປ�ນ ຂຶ�ນ 
ຕົ�ນ ໄມ້, ຊອກ ຫາ ໄດ້ ມົດ ແລະ ປວກ ເປ�ນ ອາ ຫານ. 

ໂຮງ ໝ ໍສັດ ປ�າ ເພີ�ມ ຂະ ໜາດ ເປ�ນ ສອງ ເທ��າ ແລ້ວ!  
ມູນ ນິ ທິ ອະ ນຸ ລັກ ສັດ ປ�າ ລາວ ໄດ້ ຮັບ ການ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຈາກ ສະ ຖານ 
ທູດ ອັງ ກິດໃນ ຫຼາຍ ໂຄງ ການ ທີ� ຜ່ານ ມາ ແລະ ປ� ກາຍນີ� ກ� ໄດ້ ຮັບ ການ ສະ 
ໜັບ ສະ ໜູນ ເຊ��ນ ດຽວ ກັນ. ການ ທຸ່ມ ເທ ເຂ��າ ໃນ ວຽກ ງານ ການ ອະ ນຸ ລັກ
ຂອງ ສະ ຖານ ທູດ ອັງ ກິດ ໄດ້ ເຮ�ດ ໃຫ້ ພວກ ເຮ�າ ສາ ມາດ ເສີມ ສ້າງ ຄວາມ ເຂ��ມ 
ແຂງ ໃຫ້ ໂຮງ ໝ ໍສັດ ປ�າ ຂອງ ພວກ ເຮ�າ ໂດຍ ການ ຂະ ຫຍາຍ ພື�ນ ທີ� ຂອງ ໂຮງ 
ໝ ໍອອກ ເປ�ນ ສອງ ເທ��າ ເພື�ອ ໃຫ້ ມີ ຫ້ອງ ຊ່ອງ ໄຟ ຟ�າ, ຫ້ອງ ເອ ໂກ່, ຫ້ອງ ຟ��ນ 
ຟູ ສັດ ຂະ ໜາດ ນ້ອຍ, ຫ້ອງ ຜ່າ ຕັດ ແລະ ຫ້ອງກວດ ເຊ�ກ ຊີ�ນ ເນື�ອ. ທີມ 
ງານ ສັດ ຕະ ວະ ແພດ ຂອງ ພວກ ເຮ�າ ກຳ ລັງ ຫຍຸ້ງ ຢູ� ກັບ ການ ຈັດ ເຕີມ ເຄື�ອງ ມື
ແລະ ອຸ ປະ ກອນ ທາງ ການ ແພດ ຫຼາຍ ຢ�າງເຂ��າ  ໃນ ຈຳ ພວກ ຫ້ອງ ດັ�ງ ກ່າວ
ເພື�ອ ຮັບ ປະ ກັນ ວ່າ ພວກ ເຮ�າ ໃຫ້ ການ ປ��ນ ປ�ວ ຮັກ ສາ ທີ� ດີ ທີ� ສຸດ  ແກ່ ສັດ ປ�າ 
ທຸກ ໂຕ ທີ� ພວກ ເຮ�າ ກູ້ ໄພ ຢູ� ໃນ ປະ ເທດ ລາວນີ�. ພາບ ທີ� ຢູ� ເບື�ອງ ຊ້າຍ ແມ່ນ 
ຫ້ອງ ຜ່າ ຕັດ ທີ� ຫາ ກ� ສ້າງ ຂຶ�ນ ມາ ໃໝ່!

ປ�ດ ການ ແບ່ງ ແຍກ 

 ໜຶ�ງ ໃນ ເປ��າ ໝາຍ ຫຼກັ ຂອງ  ມູນ ນ ິທິ ອະ ນຸ ລັກ ສດັ ປ�າ ລາວ
ແມນ່ເພື�ອພດັ ທະ ນາ ດ້ານ ອາ ຊີບ ໃຫ້ ພະ ນກັ ງານ ລາວ ລວມ 
ທັງ ເຊື�ອມ ໂຍມ ຊ່ອງ ວ່າງ ລະ ຫວ່າງ ພະ ນກັ ງານ ລາວ ແລະ ພະ 
ນກັ ງານ ຕ່າງ ປະ ເທດ. ປ�ນີ� ພວກ ເຮ�າ ສາ ມາດ ຍາ້ຍ ນາງ ສມົ ຄິດ
ຈາກ ທີມ ງານ ລ້ຽງ ລີງ ມາ ຮ່ວມ ງານ ກັບ ທີມ ງານ ສດັ ຕະ ວະ ແພດ  
ເຊິ�ງ ລາວ ກ� ໄດ້ ຮັບ ການ ຝ�ກ ອົບ ຮົມ ວຽກ ໃນ ຝ�ນ ຂອງ ລາວ ໃຫ້ 
ເປ�ນ ຜູ ້ຊ່ວຍ ສດັ ຕະ ວະ ແພດ. ນອກນີ�, ພວກ ເຮ�າ ຍງັ ສາ ມາດ 
ຍາ້ຍ ທ້າວ ຜງົ ມາ ຮ່ວມ ງານ ກັບ ທີມ ງານ ເຮ�ດ ອາ ລີ ຊີ ເມນ
ແລະ ລ້ຽງ ດ ູສດັ ປ�າຂອງ ພວກ ເຮ�າ ເຊິ�ງ ລາວ ກ� ໄດ້ ສາ້ງ ຄວາມ 
ແຕກ ຕ່າງ ຢ�າງ ແທ້ ຈິງ ໃຫ້ ກັບ ສັດ ປ�າ ທກຸ ໂຕ ທີ� ຢູ� ພາຍ ໃຕ້ ການ 
ລ້ຽງ ດ ູຂອງ ລາວ.
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ກຸ່ມ ເດ ຊີ�, ກຸ່ມບ ຣາວ ນີ� ແລະ ກຸ່ມ ຈູ ເນຍ!  
ປ�ນີ� ພວກ ເຮ�າ ດີ ໃຈ ຫຼາຍ ທີ� ນັກ ຮຽນ ກຸ່ມນີ� ໄດ້ ຕັດ ສິນ ໃຈ ເຂ��າ ມາ 
ຢ�ຽມ ຢາມ ສູນນີ�. ພ ວກ ເຂ�າໄດ້ ຮຽນ ຮູ້ ທຸກ ຢ�າງ ກ່ຽວ ກັບ ສັດ ປ�າ
ແລະ ສິ�ງ ທີ� ພວກ ເຂ�າ ສາ ມາດເຮ�ດໄດ້  ເພື�ອ ຮັບ ປະ ກັນໃຫ້ ສັດ ປ�າ 
ທີ� ພວກ ເຂ�າ ໄດ້ ພົບ ເຫ�ນ ນັ�ນ ຄົງ ຕົວຢູ� ກັບ ຄົນຮຸ່ນ ຫຼັງ. ນອກນີ�,
ພວກ ເຂ�າ ຍັງ ໄດ້ເຮ�ດ ອ າ ລີ ຊີ ເມນ ບາງ ຢ�າງ ໃຫ້ ໝີ 25 ໂຕ ຂອງ 
ພວກ ເຮ�າ ເຊິ�ງ ເປ�ນ ສັດ ທີ� ພວກ ເຂ�າ ຮັກ ແທ້ໆ!

ພະ ຍາ ຍາມເພື�ອ ຄວາມດີ ເລີດ
ມູນ ນ ິທິ ອະ ນຸ ລັກ ສັດ ປ�າ ລາວ ໄດ້ ກ� ສ້າງ ຄອກ ບຳ ບດັ ສັດ ທຳ 
ອິດຂຶ� ນໃນ ປ� 2018. ມາ ໃນ ປ� ນີ�ພວກ ເຮ�າ ຍັງ ສາ ມາດປ�ບ ປຸງ 
ໄດ້ ຄອກ ບຳ ບດັ ດັ�ງ ກ່າວ ຂ ໍຂອບ ໃຈ Phoenix Zoo ທີ� ໄດ້ ບໍ 
ລິ ຈາກ ແລະ ສົ�ງ ພະ ນັກ ງານ ຄົນ ໜຶ�ງ ເຂ��າ ມາ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ພວກ 
ເຮ�າ! Shelly Donohue ພະ ນັກ ງານ ລ້ຽງ ສັດ ຄົນ ໜຶ�ງ ຂອງ
Phoenix Zoo ທີ� ໄດ້ ເຂ��າ ມາ ໃນ ສູນ ຂອງ ພວກ ເຮ�າ ແລະ ໄດ້ 
ໃຊ້ເວ ລາສອງ ອາ ທິດ ເພື�ອ ຮຽນ ຮູ້ ກ່ຽວ ກັບ ສິ�ງ ທີ� ພວກ ເຮ�າ 
ເຮ�ດ ຢູ� ໃນ ສູນນີ� ແລະ ລາວ ກ� ໄດ້ ຊ່ວຍ ປ� ບ ປຸງ ຄອ ກບຳ ບັດ ຟ��ນ 
ຟູ ສັດ ຂອງ ພວກ ເຮ�າ ໂດຍ ການ ສ້າງ ຜ້າ ບັງ ຕົນໂຕ ແລະ ຮາງ 
ເກືອ ອາ ຫານ  ເພື�ອ ຫຼ�ດ ຜ່ອນ ບ� ໃຫ້ ສັດ ທີ� ຢູ� ໃນ ຄອກ ບຳ ບັດ ນັ�ນ
ມ ີການ ສຳ ຜັດ ກັບ ຄົນ ເຮ�າ.  

ອາ ລີ ຊີ ເມນ ກະ ຕ່າຍ ຂອງ VIS 

ໜຶ�ງ ໃນ ໂຮງ ຮຽນ ທີ� ພວກ ເຮ�າ ມັກ ຮ່ວມ ມື ກັນ ເລື�ອຍໆ ແມ່ນ:
ໂຮງ ຮຽນ ນາ ນາ ຊາດ ວຽງ ຈັນ (VIS). ໜຶ�ງ ໃນ ໂຄງ ການ ທີ� ພວກ 
ເຮ�າ ໄດ້ ເຮ�ດ ໃນ ປ�ນີ� ແມ່ນ ການ ສອນ ຫ້ອງ ປ� ທຳ ອິດ ກ່ຽວ ກັບອາ 
ລີ ຊີ ເມນ! ດັ�ງ ນັ�ນ, ພວກ ເຮ�າ ຈຶ�ງ ໄດ້ ເຮ�ດ ອາ ລີ ຊີ ເມນ ແບບ ມ່ວນ
ໆ ແລະ ປອດ ໄພ ບາງ ຢ�າງ ໃຫ້ ກະ ຕ່າຍ ສອງ ໂຕ ຂອງ ພວກ ເຂ�າ
ເພື�ອ ເຮ�ດ ໃຫ້ ກະ ຕ່າຍນັ�ນ ບ� ລຳ ຄານ ໃນ ຕອນ ກາງ ເວ�ນ.
   

ສູນ ພດັ ທະ ນາ ແມ ່ຍິງ ພິ ການ ລາວ

ສູນ ພັດ ທະ ນາ ແມ່ ຍິງ ພິ ການລາວ ໄດ້ ຊ່ວຍ ໃຫ້ ແມ່ ຍິງ ພິ ການ 
ມີ ລາຍ ໄດ້ ແລ ະ ພວກ ເຮ�າ ກ�  ຍິນ ດີ  ທີ� ໄດ້ຮ່ວມ ມື ກັບ ພວກ 
ເຂ�າ ໃນ ການ ຜະ ລິດ ຖົງ ໄພ ໃຫ້ ມູນ ນິ ທິ ອະ ນຸ ລັກ ສັດປ�າ ລາວ
ເຊິ�ງ ຖົງ ດັ�ງ ກ່າວ ແມ່ນ ເຮ�ດ ມາ ຈາກ ວັດ ສະ ດຸ ລີ ໄຊ ເຄີນ.. 



ສູນ  ສັດ  ປ�າ  

ເລື� ອງ ລາວ ທີ�  ພວກ ເຮ�າ ມັກ ທີ�  ສຸດ ໃນ  ປ� 2020
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ຜູ້ ຝ�ກ ງານ ດ້ານ H&E ຄົນ ທຳ ອິດ ຂອງ ພວກ ເຮ�າ

ພວກ ເຮ�າຍິນ ດີ ຕ້ອນ ຮັບ ຜູ້ ຝ�ກ ງານ ດ້ານ ການ ເຮ�ດ ອາ ລີ ຊີ ເມນ
ແລະ ການ ລ້ຽງ ດູ ສັດ ປ�າ ຄົນ ທຳ ອິດ ຂອງ ພວກ ເຮ�າ ໃນ ປ�ນີ�!  
 Gillian ແມ່ນ ນັກ ສຶກ ສາ ຂອງ Northeastern
University Co-op program ແລະ ຄາດ ວ່າ ລາວ ຈະ ໄດ້ ຢູ� 
ກັບ ພວກ ເຮ�າ ຈົນ ເຖິງ  ເດືອນ ພຶດ ສະ ພາ ແຕ່ ໂຊກ ຮ້າຍ ຍ້ອນມີ 
ໂລກ ລະ ບາດ ເກີດ ຂຶ�ນ  ລາວຈຶ�ງຈຳ ເປ� ນຕ້ອງ ໄດ້ ອອກ ເດີນ ທາງ 
ກ່ອນ.

ພວກ ເຮ�າ ຫວັງ ວ່າ ໃນ ອະ ນາ ຄົດຈະໄດ້ ມ ີໂອ ກາດ ຮັບ ນກັ ສກຶ ສາ 
ຝ�ກ ງານ ຫາຼຍ ຂຶ�ນ ເພາະ ວ່າ ມນັ ຈະເປ�ນ ການ ເປ�ດ ໂອ ກາດ ໃຫ້ ນກັ 
ສຶກ ສາ ໄດ້ ເຮ�ດ ວຽກ ຢູ� ໃນ ສູນ ບອ່ນ ທີ� ພວກ ເຂ�າ ຈະ ໄດ້ ເຫ�ນ
ວຽກ ງານແນວ ໜ້າ ໃນ ການ ອະ ນຸ ລັກ ສດັ ປ�າ! 
 

ສົ�ງ ເສີມ ຄວາມ ຍນື ຍງົ

ກ� ດູດ ໄມ້ ໄຜ່ ກຳ ລັງ ໄດ້ ຮັບ ຄວາມ ນິ ຍົມ ທົ�ວ ໂລກ ເນື�ອງ ຈາກວ່າ 
ມັນ ເປ�ນ ວິ ທີ ແບບ ຍືນ ຍົງ ໃນ ການ ດື�ມ ເຄື�ອງ ດື�ມ ທີ� ທ່ານ ມັກ! ຂ ໍ
ຂອບ ໃຈ ບໍ ລິ ສັດ ກ� ດູດ ໄມ້ ໄຜ່ ລາວ ທີ� ໄດ້ ບໍ ລິ ຈາກ ກ� ດູດ ຈຳ ນວນ 
ຫຼວງ ຫຼາຍ ມາ ໃຫ້ ສູນ ຂອງ ພວກ ເຮ�າ ມອບ ໃຫ້ ໂຮງ ຮຽນ ທ້ອງ ຖິ�ນ 
ຂອງ ພວກ ເຮ�າ ເພື�ອ ເປ�ນ ການ ຊ່ວຍ ສົ�ງ ເສີມ ຄວາມ ຍືນ ຍົງ.   

ຄອກ ເຝ��າ ລະ ວັງ ການ ຕິດ ເຊື�ອ ສຳ ລັບ ສັດ ຂະ ໜາດ ນອ້ຍ

ຂ ໍຂອບ ໃຈ ໂຄງ ການ  ການ ຮ່ວມ ມື ກັບ EU ແລະ WCS ຈຶ�ງ ເຮ�ດ ໃຫ້ 
ພວກ ເຮ�າ ສາ ມາ ດ ເພີ�ມ ໄດ້ ຄອກ ເຝ��າ ລະ ວັງ ການ ຕິດ ເຊື�ອ ຂອງ ພວກ 
ເຮ�າ ນີ� ເພື�ອ ໃຫ້ ມ ີຄວາມ ປອດ ໄພ ໃນ ການ ກັກ ສັດ ທີ� ມ ີຂະ ໜາດ ນ້ອຍ.
ພວກ ເຮ�າ ກ� ໄດ້ ໃຊ້ ຄອກນີ� ມາ ກັກ ສັດ ເລືອ ຄານ ຫຼາຍ ຊະ ນດິ ແລ້ວ ແລະ
ມນັ ກ� ໄດ້ ຮັບ ຜນົ ດີ!



ສູນ  ສັດ  ປ�າ  

ເລື� ອງ ລາວ ທີ�  ພວກ ເຮ�າ ມັກ ທີ�  ສຸດ ໃນ  ປ� 2020

ການ ນຳ ສະ ເໜີ ແບບ ໂ ປ ສ ເຕີ ຄັ�ງ ທຳ ອິດ ຂອງ ມູນ ນິ ທິ ອະ ນຸ ລັກ ສັດ ປ�າ ລາວ

Marta Pereira ອະ ດີດ ສດັ ຕະ ວະ ແພດ ຂອງ ມູນ ນິ ທິ ອະ ນຸ ລັກ ສດັປ�າ ລາວ ໄດ້ ນຳ ສະ ເໜ ີກ່ຽວ ກັບ ລິ�ນ ງວົ ພ ິເສດ ໂຕ ໜຶ�ງ ທີ� ພວກ ເຮ�າ ໄດ້ ກູ ້ໄພ ມາ ເຊິ�ງ ພວກ ເຮ�າ ສງົ ໄສວ່າ ມນັ ອາດ ເປ�ນ ພະ ຍາດ ແມ ່ກາ 
ຝາກ ແລະ ມ ີບາດ ແຜ ໃນ ກະ ເພາະ ລຳ ໄສ.້ ສຸ ຂະ ພາບ ຂອງ ສດັ ໂຕນີ� ກາຍ ເປ�ນ ສິ�ງ ສຳ ຄັນ ຫາຼຍ ແລະ ສດັ ຕະ ວະ ແພດ ຂອງ ພວກ ເຮ�າ ກ� ໄດ້ ເຮ�ດ ວຽກ ຢ�າງ ບ� ຢຸດຢ��ງ ເພື�ອ ຊ່ວຍ ຊີ ວິດ ຂອງ ມນັ ແລະ ສຸດ ທ້າຍ ກ� ປະ 
ສບົ ຄວາມ ສຳ ເລ�ດ! ເນື�ອງ ຈາກວ່າ ພວກ ເຮ� າ ເປ�ນ ສູນ ກູ ້ໄພ, ບຳ ບດັ ຟ��ນ ຟູ ແລະ ປ�ອຍ ສດັ ປ�າຫາຼກ ຫາຼຍ ຊະ ນດິ ທີ�ບ�ຄ່ອຍ ມ ີໃຜ ຮູ້ ຈັກ ຂ� ມູນ ທີ� ພວກ ເຮ�າ ລວບ ລວມ ໄດ້ ວ່າ ມ ີຄນຸ ຄ່າ ສູງ ຕ� ກັບ ຊ�ມ ຊົນ ການ ອະ ນຸ 
ລັກ, ສດັ ຕະ ວະ ແພດ ແລະ ສດັ ຕະ ວິ ທະ ຍາ ຢ�າງ ກວ້າງ ຂວາງ. ພວກ ເຮ�າ ຫວັງ ວ່າ ຈະ ມ ີໂອ ກາດ ໃນ ການ ຄົ�ນ ຄວ້າ ເພີ�ມ ເຕີມ ເພື�ອ ຊ່ວຍ ເຫຼອື ຊ�ມ ຊົນ ວິ ທະ ຍາ ສາດ.
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ປ�ນີ�  ເປ�ນ ປ� ທຳອິດ ທີ�ພວກ ເຮ�າໄດ້  ເກ�ບ ກຳ ຂ� ມູນ ຕ� ໄປ ນີ�  ໃສ່ ຖານ ຂ� ມູນ ເພື�ອ ຊ່ວຍ ໃຫ້ ພວກ ເຮ�າ ສາ ມາດ ເບິ� ງ ເຫ�ນ ໄດ້ ຢ�າງ ງ່າຍ ດາຍ ເຖິງປະ 
ສິດ ທິ ພາບ ໃນ ການ ນຳ ໃຊ້ຮູບ ແບບ ຕ່າງໆທີ� ສົ�ງ ຜົນ ກະ ທົບ ຕ� ການ ຄ້າ ສັດ ປ�າ ທີ�  ຜິດ ກົດ ໝາຍ . 

ຮັບ ລາຍ ງານ: ເມື�ອ ມີ ບຸກ ຄົນ ໃດ ໜຶ� ງ ແຈ້ງ ເບາະ ແສ ສັດ ປ�າ ໃຫ້ ພວກ ເຮ�າ ບ� ວ່າ (ຕາຍ ຫຼື ຍັງ ມີ ຊີ ວິດ) ຫຼື ຊິ� ນ ສ່ວນ ສັດ ປ�າ ທີ�  ຖືກ ຈຳ ໜ່າຍ
ຫຼື ເກ�ບ ໄວ້ ຢ�າງ ຜິດ ກົດ ໝາຍ . 
ຍຶດ: ເມື�ອ ເຈ��າ ໜ້າ ທີ� ຍຶດ ໄດ້ ສັດ/ບ� ວ່າ ຈະ ເປ�ນ ການ ຮັບ ລາຍ ງານ ຈາກ ພວກ ເຮ�າ ຫຼື  ໄປຍຶດ ດ້ວຍ ຕົວ ພວກ ເຂ�າ ເອງ .  
 ບໍ ລິ ຈາກ: ເມື�ອ ມີ ບຸກ ຄົນ ໃດ ໜຶ� ງ ນຳ ເອ�າ ສັດ ມາ ມອບ ໃຫ້ ສູນ . ອາດ ເປ�ນ ສັດ ທີ�  ເຂ�າ ເຈ��າ ລ້ຽງ ມາ ດົນ ແລ້ວ ຫຼື ສັດ ທີ�  ເຂ� ເຈ��າ ຊື�  ມາ ຈາກ ຕະ 
ຫຼາດ
ປ�ອຍ: ສັດ ຈຳ ພວກນີ�  ແມ່ນ ສັດ ທີ�   ໄດ້ ຜ່ານ ຂັ�ນ ຕອນ ການ ບຳ ບັດ ຟ��ນ ຟູ ຂອງ ພວກ ເຮ�າ ແລະ ຈຶ� ງ  ຖືກປ�ອຍ ກັບ ຄືນ ສູ່ ປ�າ .  

0 25 50 75 100

ຮັບ ລາຍ ງານ 

ຍດຶ 

ບ ໍລິ ຈາກ 

ບ� ໄດ້ ປະ ຕິ ບດັ ງານ ຫຍງັ
73.9%

 ໄດ້ ປະ ຕິບດັ ງານ-ແຕ່ ບ� ປະ ສບົ ຜນົ ສຳ ເລ�ດ
17.4%

ໄດ້ ປະ ຕິ ບດັ ງານ-ປະ ສບົ ຜນົ ສຳ ເລ�ດ
8.7%

ຕ້ານ  
ອາ  ຊະ  ຍາ  ກຳ  ສັດ  ປ�າ  

ສະ ຖິ ຕິ ການ ລາຍ ງານ ອາ ຊະ ຍາ ກຳສັດ ປ�າ

ບ�ສາ ມາດ ແຈ້ງ ໄດ້ທກຸ ການ ລາຍ ງານ ສັດ ປ�າ ໃຫ້ ເຈ��າ ໜາ້ ທີ� 
ລັດ ຖະ ບານ ຍ້ອນ ວ່າໂດຍປ�ກ ກະ ຕິ ແລ້ວ ບ� ມ ີຂ� ມູນ ຢ�າງ 
ພຽງ ພໍ. ສະ ນັ�ນ, ຂ� ມູນນີ� ແມນ່ ອີງ ຕາມ ການ ລາຍ ງານ ທີ�
ມູນ ນ ິທິ ອະ ນຸ ລັກ ສດັ ປ�າ ລາວ ໄດ້ ແຈ້ງ ໂດຍ ກົງໃຫ້ ເຈ��າ 
ໜາ້ ທີ� ລັດ ຖະ ບານ . 

85

42

13

ການ ປະ ຕິ ບັດ ງານ ຂອງ ເຈ��າ ໜ້າ ທີ� ລັດ ຖະ ບານ
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ຕ້ານ  
ອາ  ຊະ  ຍາ  ກຳ  ສັດ  ປ�າ  

ການ ຮ່ວມ ມື ລະ ຫວ່າງ EU ແລະ WCS ພາຍ ໃຕ້ ຫົວ ຂ� "ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ ເພື�ອ ຕ້ານ ອາ ຊະ ຍາ ກຳ ສັດ ປ�າ"

ໃນ ປ�ນີ�  ພວກ ເຮ�າ ສາ ມາດ ສ້າງ ຄວາມ ກ້າວ ໜ້າ ໄດ້ ຢ�າງ ດີ ເລີດ ດ້ວຍ ການ ຮ່ວມ ມື ກັບ 
ສະ ຫະ ພາບ ເອີ ຣົບ ແລະ ອົງ ການ WCS, "ທຳ ລາຍ ຕ່ອງ ໂສ້ ການ ຄ້າ ຂາຍສັດ ປ�າ 
ທີ�  ຜິດ ກົດ ໝາຍ ໃນ ອາ ຊີ ໂດຍ ການ ໃຊ້ ອິດ ທິ ພົນ ຈາກ ການ ຮ່ວມ ມື ຂອງ ປະ ຊາ ຄົມ
ເພື�ອ ເພິ�ມ ທະ ວີ ປະ ສິດ ທິ ພາບ ໃນ ການ ປະ ຕິ ບັດ ງານ ຂອງເຈ��າ ໜ້າ ທີ�  ລັດ ຖະ ບານ"  

Facebook

ພວກ ເຮ�າ ມີ ຜູ້ ຕິດ ຕາມ ໃນ Facebook ຫຼາຍກວ່າ 16,000 ຄົນ ເຊິ�ງ 50% ຂອງ ຜູ້ ຕິດ ຕາມ ດັ�ງ ກ່າວ ແມ່ນ ເປ�ນ ຄົນ ລາວ! ສິ�ງ ດັ�ງ 
ກ່າວນີ� ເຮ�ດ ໃຫ້ ພວກ ເຮ�າ ໄດ້ ຮັບ ການ ລາຍ ງານ ສັດ ປ�າ ຢ�າງ ຫຼວງ ຫຼາຍ ຈາກ ປະ ຊາ ຊົນ ລາວ ແລະ ສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫ�ນ ວ່າ ຈຳ ນວນ ຜູ້ ສະ ໜັບ 
ສະ ໜູນ ພວກ ເຮ�ານັ�ນ ແມ່ນ ຄົນ ລາວ ເຮ�າ . 

ພວກ ເຮ�າ ສາ ມາດ ປ�ບ ປຸງ ສາຍ ດ່ວນ ກູ້ ໄພ ສັດ ປ�າ ຕະ ຫຼອດ 24 ຊົ�ວ ໂມງ ຂອງ ພວກ ເຮ�າ ໄດ້ ໂດຍ ການ ເຮ�ດ ໃຫ້ ເປ�ນ 4 ຕົວ ເລກ ແລະ
ໂທ ດ້ວຍ ເບີ ໂທ ລະ ສັບ ລາວ ບ� ໄດ້ ເສຍ ຄ່າ. ທີມ ງານ ຂອງ ພວກ ເຮ�າ ຍັງ ໄດ້ອອກ ແບບ ປ�າຍ ໂຄ ສະ ນາ ຈຳ ນວນ 3 ປ�າຍ ເພື�ອ ຊ່ວຍ ເຜີຍ 
ແຜ່ ຂ� ມູນ ກ່ຽວ ກັບ ໝາຍ ເລກ ສາຍ ດ່ວນ ຂອງ ພວກ ເຮ�າ  ໃຫ້ ປະ ຊາ ຊົນ ລາວ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ໃນ ທົ�ວ ປະ ເທດ. ເບິ�ງ ປ�າຍ ໂຄ ສະ ນາ ໄດ້ ໃນ 
ເພ ຈ໌ ຕ� ໄປ ນີ�!



ສູນ  ສັດ  ປ�າ  

ການ ຮ່ວມ ມື ລະ ຫວ່າງ EU ແລະ WCS ພາຍ ໃຕ້ ຫົວ ຂ� "ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ ເພື�ອ ຕ້ານ ອາ ຊະ ຍາ ກຳ ສັດ ປ�າ"
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ສູນ  ສັດ  ປ�າ  
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ສູນ  ສັດ  ປ�າ  
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ຄາດ  ຄະ  ເນ  ແຜນ  ການ  ເຮ�ດ  ວຽກ  ໃນ  ປ�  
 2021

ໂຄງ ການ ກຳ ນດົ ເວ ລາ

ການ ປ�ບ ປຸງ ຄັ�ງ ຍິ�ງ ໃຫຍ່ ຂອງ ມູນ ນ ິທິ ອະ ນຸ ລັກ ສັດ 
ປ�າ  ລາວ

- ຫໍ ພິ ພິດ ທະ ພນັ ທຳ ມະ ຊາດ ວິ ທະ ຍາ 
- ສູນ ສກຶ ສາ ການ ຄ້າ ສັດ ປ�າ ທີ� ຜິດ ກົດ ໝາຍ
- ຮ້ານ ຂາຍ ເຄື�ອງ ທີ� ລະ ນຶກ/ຫໍ ພິ ພິດ ທະ ພັນ
ສວນ ສດັ ລາວ
-  ປ�ບ ປຸງ ບາງ ສະ ຖານ ທີ� ຢູ� ໃນ ສູນ

ເດືອນ ມ ີນາ-ກັນ ຍາ

ເປ�ດ ຄືນ ມູນ ນິ ທິ ອະ ນຸ ລັກ  ສັດ ປ�າ ລາວ
- ຈັດ ເປ�ນ ທົວ ພື�ນ ຖານ ໃຫ້ ແຂກ ທຸກ ຄົນ

- ຄົນ ລາວ ເຂ��າ  ຟ ຣີ
- ຄົນ ຕ່າງ ປະ ເທດ ເສຍ ຄ່າ ຜ່າ ນປະ ຕູ ໜ້ອຍ 
ດຽວ

ເລີ�ມ ເດືອນ ຕ ຸລາ-ເປ�ນ ຕົ�ນ ໄປ

ໂຄງ ການ ສອນ ຢູ� ທີ� ໂຮງ ຮຽນ ມດັ ທະ ຍົມ ຕອນ ຕົ�ນ
ບ້ານ ບໍ  ສບື ຕ� ເນື�ອງ

ກູ້ ໄພ, ບຳ ບັດ ຟ��ນ ຟູ ແລະ ປ�ອຍ ຄືນ ສູ່ປ�າ  ສບື ຕ� ເນື�ອງ

ຕິດ ຕັ�ງ ປ�າຍ ໂຄ ສະ ນາ  ສບື ຕ� ເນື�ອງ

ກ� ສ້າງ ເກາະ ທະ ນີ ໃໝ ່ໃຫ້ ສຳ ເລ�ດ   ເດືອນກມຸ ພາ

ກ� ສ້າງ ຄອກ P13/P14 
ຄອກ ທະ ນ ີໃຫ້ ສຳ ເລ�ດ ເດືອນ ມ ີນາ-ເມ ສາ

P15/P16 ຄອກທະ ນີ ເດືອນ ພຶດ ສະ ພາ-ມີ ຖ� ນາ

ຈັດ ການ ຝ�ກ ອົບ ຮົມ ໃຫ້ ເຈ��າ ໜາ້ ທີ� ກົມ ກວດ ກາ ປ�າ ໄມ້
ແລະ ກອງກວດ ກາ ປ�າ ໄມ້

- 6  ແຂວງ ເດືອນ ເມ ສາ-ທັນ ວາ



ພວກ ເຮ�າ ຂ ໍສະ ແດງ ຄວາມ ຂອບ ໃຈ ເປ�ນ ພິ ເສດ ມາ ຍັງ NCX
Honda ທີ� ໄດ້ໃຫ້ ການ ສ ະ ໜັບ ສະ ໜູນ ພວກ ເຮ�າ ຈາກ ການ ກ� ຕັ�ງ 
ໃນ ປ� 2018.

ເນື�ອງ ຈາກ NCX Honda ເປ�ນ ຜູ້ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ທຶນ ຕົ�ນ ຕ ໍ
ຂອງ ພວກ ເຮ�າ ຈຶ�ງ ເຮ�ດ ໃຫ້ ພວກ ເຮ�າ ມີ ຄວາມ ເຂ��ມ ແຂງ ໃນ ໄລ ຍະ 
ໜຶ�ງ ປ� ທີ� ມີ ຫາຼຍ ອົງ ການ ຈັດ ຕັ�ງ ທີ� ຄ້າຍ ຄື ກັນ ກັບ ສູນ ຂອງ ພວກ 
ເຮ�າ ໄດ້ ພບົ ກັບ ຄວາມ ຫຍຸງ້ ຍາກໃນ ການ ຮັກ ສາ ຈຳ ນວນ ພະ ນັກ 
ງານ, ການ ປະ ຕິ ບັດ ງານ,  ເບິ�ງ ແຍງ ລ້ຽງ ດ ູສັດ ຫືຼ ເຮ�ດ ວຽກທີ� ຈຳ 
ເປ�ນ ໃນ ການ ກູ້ ໄພ, ບຳ ບັດ ຟ��ນ ຟູ ແລະ ປ�ອຍ ສັດ ປ�າ.

ດັ�ງ ນັ�ນ, ໃນ ນາມ ພະ ນກັ ງານ 60 ກວ່າ ຄົນ, ສັດ ປ�າ 400 ໂຕ ທີ� ຢູ� 
ໃນ ສູນ ແລະ ສັດ ປ�າ ຈຳ ນວນ ນັບ ບ� ຖ້ວນ ທີ� ພວກ ເຮ�າ ໄດ້ ຊ່ວຍ ເຫືຼອ 
ຊີ ວິດ ມາ ຈາກ ການ ຄ້າ ສັດ ປ�າ ທີ� ຜິດ ກົດ ໝາຍ ພວກ ເຮ�າ ຂ ໍຂອບ ໃຈ 
ທ່ານ ທີ� ໄດ້ ໃຫ້ ການ ສະ ໜບັ ສະ ໜູນ ພວກ ເຮ�າ ມາ ໂດຍ ຕະ ຫອຼດ ໃນ 
ປ�2020 ແລະ ຫຼາຍ ປ� ໃນ ຕ� ໜ້າ. 

ຜູ້ ໃຫ້ທຶນ  ແລະ  ຄູ່ ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮ� າ  
 

ຂ ໍຂອບ ໃຈ ບັນ ດາ ຜູ້ ໃຫ້ ທຶນ ແລະ ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ ທຸກ ຄົນ ທີ� ໄດ້ ໃຫ້ ການ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນພວກ ເຮ�າ ໃນ ປ�
2020.
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ຊ່ວຍ  ຊີ  ວິດ  ສັດ  ປ�າມື� ນີ� !
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ອາ ສາ ສະ ໝັກ 
ກັບ ພວກ ເຮ�າ!

ໃນ ຂະ ນະ ທີ�  ໂລກ ເລີ� ມ ຄ່ອຍໆ ກັບ ຄືນ ສູ່ ສະ ພາ ບ ປ�ກ ກະ ຕິ ແລ້ວ ສະ ນັ�ນ, 
 ປ�ດ ຈຸ ບັນ ນີ� ຈຶ� ງ ເປ�ນ ຊ່ວງ ເວ ລາ ທີ�  ເໝາະ ສົມ ທີ�  ສຸດ ໃນ ການ ວາງ ແຜນ ວັນ 
ພັກ ອະ ນາ ຄົດ ຂອງ ທ່ານ! ເປ�ນຫຍັງ ບ� ເຮ�ດ ບາງ ສິ� ງ ບາງ ຢ�າງ ໃຫ້ ມີ ຄວາມ 
ໝາຍ ແລະ ເຂ��າ ມາ ໃນ ສູນ ຂອງ ພວກ ເຮ�າ ເພື�ອ ຊ່ວຍ ເບິ� ງ ແຍງ ສັດ  ທີ�  ມີ 
ເອ ກະ ລັກ ທີ�  ສຸດ ຂອງ ໂລກ ພ້ອມ ທັງ ມ່ວນ ຊື� ນ ໄປ ກັບ ວັດ ທະ ນະ ທຳລາວ
ແລະ ຮູ້ ວ່າ ເງິນ ຂອງ ທ່ານ ກຳ ລັງ ຊ່ວຍ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ວຽກ ງານ ທີ�  ສຳ ຄັນ 
ທີ�  ສຸດ! 

ສຳ ລັບ ຂ� ມູນ ເພີ�ມ ເຕີມ ພຽງ ແຕ່ ສົ�ງອີ ເມວ ຫາ ພວກ ເຮ�າ ໄດ້ ທີ�
volunteer@lctwildlife.org ຫືຼ ເຂ��າ  ໄປເບິ� ງ ຂ� ມູນ ເພີ�ມ ເຕີມ ໃນ
ເວ�ບ ໄຊ ທ໌ຂອງ ພວກ ເຮ�າ . 

ບ ໍລິ ຈາກ!
ມັນ ເປ�ນ ໄປ ບ� ໄດ້ ສະ ເໝີ ທີ�  ຈະ ໃຫ້ ຄົນ ເດີນ ທາງ ໄປ ທົ�ວ ໂລກ ເພື�ອ ສ້າງ ຄວາມ ແຕກ ຕ່າງ ແຕ່ ກ� ສຳ ຄັນ ທີ�  ທ່ານ ເຮ�ດ ສິ� ງ ທີ�  
ທ່ານ ສາ ມາດ ເຮ�ດ ໄດ້ ຢູ� ເຮືອນ! 

ຖ້າ ສິ� ງ ດັ�ງ ກ່າວນັ� ນ ໝາຍ ຄວາມ ວ່າ ທ່ານ ຕ້ອງ ການ ບໍ ລິ ຈາກ ເງິນ, ບໍ ລິ ຈາກ ເຄື� ອງ ໃຊ້ ທີ�  ຈຳ ເປ�ນ ບາງ ຢ�າງ ຫຼື ຮ່ວມ ກັນ ຫາ 
ທຶນ ເພື�ອ ຊ່ວຍ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ສັດ ປ�າ ລາວ ພວກ ເຮ�າ ຍິນ ດີ ທີ�  ຈະ ຊ່ວຍ ທ່ານ ໃນ ທຸກວິ ທີ ທາງທີ�  ເປ�ນ ໄປ ໄດ້ .  ຖ້າ ທ່ານ ມີ 
ຄຳ ຖາມ ໃດ ກ່ຽວ ກັບ ການ ບໍ ລິ ຈາກ ຫຼື ການ ລະ ດົມ ທຶນ ກະ ລຸ ນາ ຢ�າ ລັງ ກຽດ ສົ�ງ ອີ ເມວ ຫາ ພວກ ເຮ�າ ໄດ້ ທີ�
info@lctwildlife.org

ບອກ ຕ�ໆ  
ກັນ ໄປ!

ຂ່າວ ດີ ກ� ຄື ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ ທ່ານ ຈະ ບ� ມີ ເງິນ ກ� ຕາມ ແຕ່ທ່ານ ຍັງ ສາ ມາດ ຊ່ວຍ ໄດ້ສູນ
ແລະ ການ ອະ ນຸ ລັກ  ສັດ ປ�າ! 

ບາງວຽກ ງານ ທີ�  ສຳ ຄັນ ທີ�  ສຸດ ທີ�  ທ່ານ ສາ ມາດ ເຮ�ດ ໄດ້ ແມ່ນ ຊ່ວຍ ໃຫ້ ການ ສຶກ ສາ ແກ່ 
ຄອບ ຄົວ ແລະ ໝູ່ ເພື�ອນ ຂອງ ທ່ານ ກ່ຽວ ກັບ ສະ ພາບ ການ ຂອງ ສັດ ປ�າ ແລະ ວິ ທີ 
ການ ອະ ນຸ ລັກ ພັນ ສັດ ປ�າ ແລະ ຖິ� ນ ທີ�  ຢູ� ອາ ໄສ ຂອງ ພວກ ມັນ ດ້ວຍ ການ ເປ�ນ ຜູ້ ບໍ ລິ 
ໂພກ ທີ�  ສະ ຫຼາດ, ເປ�ນ ນັກ ທ່ອງ ທ່ຽວ ທີ�  ມີ ຄວາມ ຮັບ ຜິດ ຊອບ, ຫຼ�ດ ຜ່ອນ ການ 
ປ�ອຍກ໊າ ສ ຄາ ບອນ ໄດ ອອກ ໄຊ ແລະ ບ� ສົ�ງ ເສີມ ການ ຄ້າ ສັດ ປ�າ ທີ�  ຜິດ ກົດ ໝາຍ!  ຢ�າ 
ລັງ ກຽດ ຊີ�  ແຈງ ໃຫ້ ພວກ ເຂ�າ ເຂ��າ ຫາ ເຟ ສ ບຸກ ຂອງ ພວກ ເຮ�າ ເພື�ອ ຮຽນ ຮູ້ ວິ ທີ ການ 
ຊ່ວຍ ອະ ນຸ ລັກ ສັດ ປ�າ .

mailto:volunteer@lctwildlife.org
mailto:info@lctwildlife.org


ເບີ ໂທ ລະ ສັບ ຫ້ອງ ການ: +856 20 55 537 837

ທີ�ຢູ�ທາງໄປສະນ:ີ ມູນ ນິ ທິ ອະ ນຸ ລັກ ສັດ ປ�າ ລາວ
149 ຖະ ໜົນ ສຸ ພາ ນຸ ວົງ,  ບ້ານ ວັດ ໄຕ ທົ�ງ, ເມືອງ ສີ ໂຄດ ຕະ ບອງ,
ນະ ຄອນ ຫຼວງວຽງ ຈັນ, ສ ປ ປ ລາວ 

ທີ� ຢູ� ສູນ: ມູນ ນິ ທິ ອະ ນຸ ລັກ ສັດ ປ�າ ລາວ
            ບາ້ນ ນາ ໝາກ, ເມືອງ ທຸ ລະ ຄົມ, ແຂວງ ວຽງ ຈັນ, ສ ປ ປ ລາວ
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ຂຂໍອບ ໃຈບນັ ດາ ຜູ ້ສະ ໜບັ ສະ ໜູນ, ອາ ສາ ສະ ໝັກ, ຜູ້ ໃຫ້ ທຶນ, ພະ ນກັ ງານ, ເພື�ອນ ຮ່ວມ ງານ 
ອະ ນຸ ລັກ ສດັ ປ�າ ແລະ ຜູ ້ທີ� ມີ ຈິດ ໃຈ ມກັ ຮັກ ສດັ ປ�າ ທີ� ໄດ້ ຊ່ວຍ ພວກ ເຮ�າ ອະ ນຸ ລັກ ພນັສດັ ປ�າ ທີ�ມ ີ

ເອ ກະ ລັກ ຂອງ ລາວ ເຮ�າ ໃນ ທກຸ  ໆວັນ. 
ພວກ ເຮ�າ ອາດ ບ� ສາ ມາດ ສຳ ເລ�ດ ວຽກ ງານ ອະ ນຸ ລັກ ນີ� ໄດ້ ຖ້າ ປາດ ສະ ຈາກ ທ່ານ ແລ້ວ!

http://facebook.com/lctwildlife
https://www.instagram.com/lctwildlife/
http://lctwildlife.org/
mailto:info@lctwildlife.org

