
 1 

                   ບົດສັງເຂບປະເດັນ ສະບັບ 01/2019 
ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ4າໄມ7  

ການສົງ່ເສມີກະສກິາໍສຂີຽວ 

 

 

1. ສະພາບການລວມຂອງຂະແໜງການ 
 ຂະແໜງກະສິກໍາໃນປະເທດລາວ ແມ4ນມີການປ4ຽນແປງຢ4າງໄວວາ. ໃນໄລຍະສອງທົດສະວັດທ່ີຜ່ານມາ, ການຂະຫຍາຍຕົວ
ຂອງການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ ໄດ7ເພີ່ມລາຍຮັບໃຫ7ແກ4ຄອບຄົວຊາວກະສິກອນໃນຫຼາຍໆຄອບຄົວ, ແຕ4ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍ່ມີ
ຄວາມກັງວົນເພີ່ມຂ້ຶນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ. 
 ມາຮອດປີ 2017 ມູນຄ່າການສ່ົງອອກທາງດ້ານກະສິກໍາຈາກປະເທດລາວ ໄດ7ບັນລຸເຖິງ 1 ຕ້ືໂດລາສະຫະລັດຕ່ໍປີ1, ໃນຂະນະທ່ີ
ເນ້ືອທ່ີດິນກະສິກໍາ ໄດ7ຖືກສໍາປະທານເຖິງ 1 ລ້ານເຮັກຕາ.2 ຢ4າງໃດກໍຕາມ, ການນໍາໃຊ7ສານເຄມີ ແລະ ການນໍາໃຊ7ກົນຈັກເຂ້ົາໃນ
ການຜະລິດຫຼາຍ ກໍໄດ7ສ່ົງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ7ດິນເຊ່ືອມໂຊມ, ດິນ ແລະ ນ້ໍາ ມີມົນລະພິດ ແລະ ມີຜົນຮ້າຍຕ່ໍສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ. 
ການສຶກສາໂດຍໂຄງການບໍລິການ-ສ່ົງເສີມກະສິກໍາຮອບດ້ານ (LURAS) ສະແດງໃຫ7ເຫັນວ່າ ໃນຊ່ວງໄລຍະ 10 ປີຜ່ານມານ້ີ 
ການນໍາເຂ້ົາຢາປາບສັດຕູພືດຢ4າງເປັນທາງການ ໄດ7ເພີ່ມຈໍານວນຂ້ຶນຫຼາຍກວ່າ 10 ເທ່ົາຕົວ. ໃນແຂວງໜຶ່ງຢູ4ເຂດພູດອຍ, ຜົນຈາກການ
ທົດສອບ ໄດ7ສະແດງໃຫ7ເຫັນວ່າ ເກືອບເຄ່ິງໜຶ່ງຂອງໝາກໄມ7 ແລະ ຜັກ ແມ4ນປົນເປ້ືອນດ້ວຍຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ໜຶ່ງໃນສາມ
ຂອງເດັກນ້ອຍນັກຮຽນ ແມ4ນພົບເຫັນມີສານເຄມີໃນເລືອດ ໃນລະດັບທ່ີຍອມຮັບບ່ໍໄດ7.3 
 

2. ເປົາ້ໝາຍດາ້ນນະໂຍບາຍ 
 ໃນການຕອບສະໜອງຕ່ໍສ່ິງທ້າທາຍທ່ີເກີດຂ້ຶນເນ່ືອງຈາກການຫັນເປັນທັນສະໄໝໃນຂະແໜງກະສິກໍາ, ລັດຖະບານແຫ4ງ ສປປ 
ລາວ ຈ່ຶງໄດ7ກໍານົດເອົາການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສ່ິງແວດລ້ອມ ເປັນເສົາຄ້ໍາທ່ີສໍາຄັນ ໃນແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ4ງຊາດສະບັບລ່າສຸດ. ເປ້ົາໝາຍຂອງນະໂຍບາຍ "ການຫັນໄປສູ4ເສດຖະກິດສີຂຽວ ແລະ ເປັນມິດຕ່ໍ
ສ່ິງແວດລ້ອມ" ແມ4ນໄດ7ລະບຸໄວ7ຢ4າງຊັດເຈນໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ4ງຊາດຄ້ັງທີ 8.4 
 ໃນລະດັບຂະແໜງການ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ4າໄມ7  ໄດ7ນໍາເອົາ "ການພັດທະນາກະສິກໍາສະອາດ, ປອດໄພ ແລະ ຍືນຍົງ" 
ເຂ້ົາໃນແຜນຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງ ທ່ີໄດ7ຮັບການອະນຸມັດຈົນເຖິງປີ 2025. ຍຸດທະສາດດ່ັງກ່າວ ໄດ7ກໍານົດເອົາການຜະລິດກະສິ

ປະເດນັສາໍຄນັ: 
• ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ4າໄມ7 ມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການພັດທະນາກະສິກໍາສະອາດ, ປອດໄພ ແລະ ຍືນຍົງ. ນະໂຍບາຍນ້ີ 

ແມ4ນນັບມ້ືຍ່ິງມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຂ້ຶນ ເພາະແລເຫັນຜົນກະທົບທາງລົບທ່ີເກີດຂ້ຶນເລ້ືອຍໆຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຢ4າງໄວວາ
ຂອງການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ. 

• ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 30 ປີ ທ່ີໄດ7ມີການສ່ົງເສີມກະສິກໍາຍືນຍົງໃນປະເທດລາວໃນຮູບແບບຕ່າງໆ, ລວມທັງການເຮັດກະສິກໍາ
ອິນຊີ, ການປ7ອງກັນພືດແບບປະສົມປະສານ, ການເຮັດນາກ້າກີບດຽວ ແລະ ກະສິກໍາແບບອະນຸລັກ. ຈາກປະສົບການເຫ່ົຼານ້ີ, 
ຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດບັນດາເຕັກນິກເຫ່ົຼານ້ີ ຖືວ່າມີພ້ອມແລ7ວ. 

• ການສ່ົງເສີມກະສິກໍາສີຂຽວ ແມ4ນຄໍາສັບກວມລວມທ່ີສາມາດນໍາໃຊ7 ເພື່ອອະທິບາຍການບໍລິການສ່ົງເສີມກະສິກໍາໃນ
ຊົນນະບົດ ເຊ່ິງສະໜັບສະໜູນການຜັນຂະຫຍາຍກະສິກໍາແບບຍືນຍົງ. ການສ່ົງເສີມກະສິກໍາສີຂຽວນ້ີ ປະກອບດ້ວຍວິທີການ
ຕ່າງໆເພື່ອສ່ົງເສີມບັນດາຮູບແບບຕ່າງໆຕາມແຕ4ລະຫົວຂ້ໍ. ວິທີການເຫ່ົຼານ້ີມີຄ້າຍຄືກັນ ແມ4ນຂະບວນການຮຽນຮູ7ດ້ານສັງຄົມ 
ແລະນິເວດວິທະຍາ ເຊ່ັນ: ການສະໜັບສະໜູນຊາວກະສິກອນໃຫ7ຮູ7ຈັກການວິເຄາະບັນຫາ ແລະ ໂອກາດຕ່າງໆໃນທ້ອງຖ່ິນ 
ລວມທັງການທົດລອງທາງເລືອກການຜະລິດໃໝ4 ທ່ີເໝາະສົມກັບເງ່ືອນໄຂຕົວຈິງຂອງແຕ4ລະທ້ອງຖ່ິນ. 

• ຜົນສໍາເລັດ ຫືຼ ຄວາມລ້ົມເຫຼວຂອງການສ່ົງເສີມກະສິກໍາສີຂຽວ ແມ4ນຂ້ຶນຢູ4ກັບສະພາບແວດລ້ອມທ່ີເອ້ືອອໍານວຍໃຫ7ແກ4ການ
ສ່ົງເສີມກະສິກໍາແບບຍືນຍົງ. ຄວາມຮູ7 ແລະ ທັກສະ ບ່ໍແມ4ນປັດໄຈຢ4າງດຽວທ່ີກໍານົດພຶດຕິກໍາໃນຂະແໜງ ການນ້ີ; ການ
ຕັດສິນໃຈຂອງຊາວກະສິກອນ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກໍາຕ່າງໆ ໂດຍອີງໃສ4ຜົນຕອບແທນທາງດ້ານການເງິນ ກໍເປັນອີກປັດໄຈ
ໜຶ່ງທ່ີສໍາຄັນ. ດ່ັງນ້ັນ, ຖ້າຫາກຕ້ອງການຜັນຂະຫຍາຍກະສິກໍາແບບຍືນຍົງໃນລາວ, ຈໍາເປັນຕ້ອງມີນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດ
ຕະການປະຕິບັດ ທ່ີເຮັດໃຫ7ການເຮັດກະສິກໍາສີຂຽວ ສາມາດສ້າງຜົນກໍາໄລໃຫ7ຜູ7ຜະລິດຂະຫນາດນ້ອຍ ທ່ີມີເປັນຈໍານວນ
ຫຼວງຫຼາຍ. 

• ຄວາມພະຍາຍາມໃນການສ່ົງເສີມກະສິກໍາແບບຍືນຍົງໃນອານາຄົດ ບ່ໍສາມາດອາໄສການສ່ົງເສີມກະສິກໍາສີຂຽວພຽງຢ4າງດຽວ
ໄດ7.  ພາຍໃນກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ4າໄມ7 ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການສຶກສາຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ການພັດທະນາ ເພື່ອຊອກຫາວິທີຊ່ວຍ
ຫTດຜ່ອນຄ່າໃຊ7ຈ່າຍ ແລະ ເພີ່ມຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການເງິນ ສໍາລັບການຜະລິດກະສິກໍາອິນຊີ ແລະ ກະສິກໍາທ່ີດີ, ລວມ
ທັງມາດຕະການທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ7ມຄອງຕ່ອງໂສ7ການເພີ່ມມູນຄ່າ, ການເກັບພາສີ, ການຢ້ັງຢືນ ແລະ ຄ້ໍາປະກັນລາຄາ. 
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ກໍາທ່ີດີ (GAP) ແລະ ການຜະລິດກະສິກໍາອິນຊີ (OA) ເປັນວິທີການຕ້ົນຕໍ ທ່ີຈະນໍາໃຊ7 ເພື່ອໃຫ7ບັນລຸເປ້ົາຫມາຍດ່ັງກ່າວນ ັ ້ນ. 
 

3. ແນວຄວາມຄດິກຽ່ວກບັການສົງ່ເສມີກະສກິາໍສຂີຽວ 
 ການສ່ົງເສີມກະສິກໍາສີຂຽວ ແມ4ນການໃຫ7ບໍລິການສ່ົງເສີມໃນເຂດຊົນນະບົດ ເຊ່ິງສະໜັບສະໜູນການຜັນຂະຫຍາຍກະສິກໍາຍືນ
ຍົງໂດຍການເອ້ືອອໍານວຍຂະບວນການຮຽນຮູ7ຂອງຊາວກະສິກອນ ທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ລະບົບນິເວດ.5 ການສ່ົງເສີມກະສິກາ ໍສີຂຽວ 
ບ່ໍແມ4ນຮູບແບບ ຫືຼ ແມ4ພິມ ອັນດຽວ ເພື່ອບັນລຸຄວາມຍືນຍົງ ແຕ4ປະກອບດ້ວຍຫຼາກຫຼາຍວິທີການ ທ່ີຖືກນໍາມາໃຊ7ໃນການສ່ົງເສີມ
ເພື່ອໃຫ7ແທດເໝາະກັບສະພາບການຕົວຈິງ ດ່ັງທ່ີໄດ7ສະແດງໃຫ7ເຫັນໃນແຜນວາດລຸ4ມນ້ີ. 
 ໃນພາກປະຕິບັດແລ7ວ, ການສ່ົງເສີມກະສິກໍາສີຂຽວ ແມ4ນປະກອບດ້ວຍ ເນ້ືອໃນ ແລະ ວິທີການຕ່າງໆ ທ່ີໄດ7ຖືກຄັດເລືອກ 
ແລະ ດັດປັບເພື່ອໃຫ7ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ເງ່ືອນໄຂຂອງແຕ4ລະທ້ອງຖ່ິນ ທ່ີມີການສະໜອງ
ການບໍລິການ. ຕົວຢ4າງ: 

• ໂຮງຮຽນຊາວນາ ເພື່ອສ່ົງເສີມການປ7ອງກັນພືດແບບປະສົມປະສານ (IPM), 
• ການວາງແຜນການນໍາໃຊ7ທ່ີດິນ ທ່ີສະໜັບສະໜູນການກະສິກໍາແບບອະນຸລັກ, 
• ການປະເມີນຕ່ອງໂສ7ການຕະຫຼາດແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ເພື່ອປະເມີນໂອກາດຂອງຜະລິດຕະພັນອິນຊີ, 
• ການຄ້ົນຄວ້າໂດຍການເຮັດຕ ົວຈິງ ທ່ີກ່ຽວພັນກັບລະບົບການເຮັດນາກ້າກີບດຽວ (SRI), 
• ການຮຽນຮູ7ລະຫວ່າງຊາວກະສິກອນດ້ວຍກັນ (F2F) ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍຮູບແບບກະສິກໍາ-ປ4າໄມ7. 

 
ສ່ິງທ່ີວິທີການຕ່າງໆສໍາລັບການສ່ົງເສີມກະສິກໍາສີຂຽວ ມີຄ້າຍຄືກັນ ກໍ່ຄື ການສ້າງ, ການແບ4ງປັນ ແລະ ການນໍາໃຊ7ຄວາມຮູ7ຂອງ

ທ້ອງຖ່ິນເປັນຫັຼກໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ. ຮູບແບບກະສິກໍາຍືນຍົງ ຈະຕ້ອງມີການດັດປັບໃຫ7ເຂ້ົາກັບສະພາບການຕົວຈິງຂອງທ້ອງຖ່ິນ 
ເຊ່ິງສະພາບການໃນເຂດພູດອຍ ແມ4ນມີທັງຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ.  ດ່ັງນ້ັນ, ການສ່ົງເສີມກະສິກໍາສີຂຽວ ຕ້ອງ
ສະໜັບສະໜູນຊາວກະສິກອນໃຫ7ຮູ7ຈັກການວິເຄາະບັນຫາ ແລະ ໂອກາດຕ່າງໆໃນທ້ອງຖ່ິນ ລວມທັງການທົດລອງທາງເລືອກການ
ຜະລິດໃໝ4 ທ່ີເໝາະສົມກັບເງ່ືອນໄຂຕົວຈິງແຕ4ລະທ້ອງຖ່ິນ.  ການບໍລິການນ້ີ ສະມາດສະໜອງໃຫ7ໄດ7 ໂດຍບັນດາອົງການຈັດຕ້ັງ
ຕ່າງໆ ເປັນຕ້ົນແມ4ນ ກົມຕ່າງໆຂອງພາກລັດ, ບັນດາອົງການທ່ີບ່ໍຂ້ືນກັບລັດຖະບານ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ກຸ4ມຊາວກະສິກອນ. ທຸກ
ຄົນສາມາດປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນວຽກງານນ້ີໄດ7! 
 

4. ການສງັລວມປະສບົການ 
 ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 30 ປີ ມີຫຼາຍຮູບແບບກະສິກໍາຍືນຍົງ ທ່ີຖືກສ່ົງເສີມຢູ4 ສປປ ລາວ.  ກ ິດຈະກໍາທ່ີພົ້ນເດ່ັນກວ່າໝູ4ທ່ີເຮັດ
ຮ່ວມກັບກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ4າໄມ7 ລວມມີ: 

• ກະສິກໍາອິນຊີ (ສະໜັບສະໜູນໂດຍອົງການ Helvetas Quaker Services, ແລະ SAEDA), 
• ການປ7ອງກັນພືດແບບປະສົມປະສານ (FAO, CIDSE, Village Focus International),  
• ການເຮັດນາກ້າກີບດຽວ (OXFAM, JICA), 
• ກະສິກໍາແບບອະນຸລັກ (CIRAD), 
• ການຜະລິດກະສິກໍາທ່ີດີ (JICA, TICA). 

 

 ໃນປີ 2018 ໄດ7ມີການຈັດກອງປະຊຸມຈໍານວນໜຶ່ງຂ້ຶນ ເພື່ອທົບທວນຄືນບັນດາໂຄງການທ່ີກໍາລັງດໍາເນີນການສ່ົງເສີມກະສິກໍາ
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ຍືນຍົງ.  ນອກຈາກນ້ັນແລ7ວ, ຍັງໄດ7ມີການປຶກສາຫາລືກັບບັນດາຊາວກະສິກອນ, ພະນັກງານພາກສະໜາມ, ຜູ7ຮັບຜິດຊອບໂຄງການ 
ແລະ ຜູ7ວາງນະໂຍບາຍ.  ຜົນຈາກບັນດາກອງປະຊຸມ ແລະ ການປຶກສາຫາລື ແມ4ນໄດ7ມີການກໍານົດຂອບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດສໍາລັບ
ການສ່ົງເສີມກະສິກໍາສີຂຽວ:  
ຫຼກັການ ການສົງ່ເສມີກະສກິາໍສຂີຽວ ຕອ້ງເຮດັຫຍງັແດ4 

ການວິເຄາະລະບົບນິເວດກະສິກໍາແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຄອບຄົວຊົນນະບົດ ບັນທຶກ ແລະ ສ້າງເປັນລາຍການຊັບພະຍາກອນທ່ີມີ 
ແລະ ເປັນແຜນວາດຂ້ຶນມາ 

ການວາງແຜນໃນຊຸມຊົນ ວິເຄາະບັນດາໂອກາດ ແລະ ຂ້ໍຄົງຄ້າງຕ່າງໆ ແລ7ວຕົກລົງເປັນເອກະພາບ
ກ່ຽວກັບນະວັດຕະກໍາທ່ີເປັນບູລິມະສິດ 

ການຄ້ົນຄ້ວາທົດລອງໂດຍການເຮັດຕົວຈິງ ທົດລອງເຮັດນະວັດຕະກໍາໃໝ4; ມີການສົມທຽບ ແລະ ປຽບທຽບລະຫວ່າງ
ທາງເລືອກຕ່າງໆ, ຊຸມຊົນມີການເກັບຂ້ໍມູນ ແລະ ວິເຄາະຜົນໄດ7ຮັບ 

ການຮຽນຮູ7ລະຫວ່າງຊາວກະສິກອນດ້ວຍກັນ ມີການແລກປ4ຽນປະສົບການລະຫວ່າງຄົວເຮືອນ ແລະ ຊຸມຊົນ, ມີການ
ຖ່າຍທອດຄວາມຮູ7 ແລະ ທັກສະ ໃຫ7ກັນ ແລະກັນ 

ການພັດທະນາອົງກອນ ເຄືອຂ່າຍບ່ໍເປັນທາງການ ແລະ/ຫືຼ ກຸ4ມທ່ີເປັນທາງການ ຖືກສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນ ເພື່ອ 
ເພື່ອຮັກສາ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍນະວັດຕະກໍາຕ່າງໆ 

 

 ບັນດາຫັຼກການເຫ່ົຼານ້ີ ແມ4ນລໍາດັບຂ້ັນຕອນ ຫືຼ ວິທີການ ທ່ີນໍາໃຊ7ເລ້ືອຍໆໃນການສ່ົງເສີມກະສິກໍາຍືນຍົງ. ແຕ4ລະຫັຼກການ ແມ4ນ
ໄດ7ຜ່ານການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ໂດຍໂຄງການຕ່າງໆຢູ4 ສປປ ລາວ ແລ7ວ, ແຕ4ໄດ7ມີການອະທິບາຍແບບລວມໆ ໃນຕາຕະລາງເທິງນ້ັນ 
ເພື່ອຫີຼກລ້ຽງບ່ໍໃຫ7ມີການເຂ້ົາໃຈຜິດວ່າ ວິທີການເຫ່ົຼານ້ີ ແມ4ນຂອງອົງການຈັດຕ້ັງໃດໜຶ່ງສະເພາະ. 
ບົດສະຫTບອ່ືນໆ ຈາກກອງປະຊຸມນັກວິຊາການ ມີຄືດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ:  

• ຄວາມອາດສາມາດໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແມ4ນມແີລ7ວ. ພະນັກງານລັດ ແລະ ຊາວກະສິກອນ ໄດ7ຮັບການຝຶກອົບຮົມ
ແລ7ວ. ບັນດາເຕັກນິກຕ່າງໆ ແມ4ນໄດ7ຜ່ານການທົດລອງແລ7ວ. ຜົນໄດ7ຮັບໄດ7ຖືກບັນທຶກໄວ7ແລ7ວ. ໄດ7ມີການສ້າງຄູ4ມື,   
ໂປສເຕີ ແລະ ວີດີໂອຕ່າງໆ. ອຸປະກອນເຄ່ືອງມືຕ່າງໆ ແມ4ນໄດ7ຖືກມອບໂອນໃຫ7ແລ7ວ.  

• ວທິກີານຈດັຕັ້ງປະຕບິດັໂຄງການ ໄດ7ຊວ່ຍສາ້ງຄວາມອາດສາມາດດາ້ນນີ້ ແຕ4ພອ້ມດຽວກນັນັັນ້ ກໍເ່ປນັສິງ່ກດີຂວາງທາງດາ້ນ
ການເຊືອ່ມສານ. ກິດຈະກໍາ ແມ4ນກະແຈກກະຈາຍ. ສ່ວນຫຼາຍແມ4ນເຮັດເປັນຂະໜາດນ້ອຍ ບ່ໍສາມາດຜັນຂະຫຍາຍອອກ
ເປັນວົງກວ້າງ. ການໃຫ7ທຶນບ່ໍມີຄວາມຕ່ໍເນ່ືອງ. ຄວາມເປັນເຈ້ົາຂອງຂອງທ້ອງຖ່ິນຍັງມີໜ້ອຍ. ມີການໜູນວຽນ ຫືຼ ສັບປ4ຽນ
ພະນັກງານເປັນປະຈໍາ.  

• ແຂວງຕ້ອງເປນັເຈົາ້ການໃນການນາໍພາ. ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ4າໄມ7ແຂວງ ຄວນເປັນເຈ້ົາການໃນການວາງແຜນ ແລະ 
ການປະສານກ່ຽວກັບການສ່ົງເສີມກະສິກໍາສີຂຽວ. ຖ້າຫາກຕ້ອງການຊັບພະຍາກອນເພີ່ມ, ພວກເຂົາຄວນດຶງດູດເອົາພະນັກ 
ງານ, ທຶນ ແລະ ສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກທ່ີຕ້ອງການ, ແຕ4ເພື່ອໃຫ7ສໍາເລັດຜົນ ແມ4ນຈະຕ້ອງມີການວາງຍຸດທະສາດ
ທ່ີຈະແຈ7ງ ແລະ ມີກົນໄກສາ ໍລັບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ.    

 

5. ສິງ່ທາ້ທາຍໃນການສະໜບັສະໜນູກະສກິາໍຍນືຍງົ 
ຜົນສໍາເລັດ ຫືຼ ຂ້ໍຄົງຄ້າງ ຂອງການສ່ົງເສີມກະສິກາ ໍສີຂຽວ ແມ4ນຂ້ຶນຢູ4ກັບສະພາບແວດລ້ອມທ່ີເອ້ືອອໍານວຍການສ່ົງເສີມກະສິກໍາ

ແບບຍືນຍົງ. ຄວາມຮູ7 ແລະ ທັກສະ ທ່ີເພີ່ມຂ້ຶນ ບ່ໍສາມາດນໍາໄປສູ4ການປ4ຽນແປງໃນພາກປະຕິບັດ ຫາກບ່ໍມີປັດໄຈອ່ືນນໍາ.  ສ່ິງທ່ີ
ສໍາຄັນທ່ີສຸດ, ປະຈຸບັນ ຊາວກະສິກອນ ແມ4ນຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ຫຼາຍກວ່າຜະລິດເພື່ອບໍລິໂພກ. ດ່ັງນ້ັນ, ການຜະລິດກະສິກາ ໍ ຈ່ຶ່ງຕິດ
ພັນຢ4າງຫຼວງຫຼາຍກັບຜົນຕອບແທນທາງດ້ານການເງິນ.  

ປັດໄຈຕ່າງໆທ່ີສ່ົງຜົນຕ່ໍການເລືອກວິທີການຜະລິດຂອງຊາວກະສິກອນ ເຊ່ັນ: ການຜະລິດກະສິກໍາອິນຊີ ຫືຼ ການນໍາໃຊ7ຢາປາບ
ສັດຕູພືດ ແມ4ນອີງໃສ4ແຮງງານທ່ີມີ, ເງິນໝູນວຽນໃນຄົວເຮືອນ, ລາຄາພິເສດທ່ີໄດ7ຮັບຕ່ໍຜົນຜະລິດ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ 
ແລະ ລະບົບການຄຸ7ມຄອງຕ່ອງໂສ7ມູນຄ່າເພີ້ມ. 
 

ຖາ້ຫາກຕອ້ງຜນັຂະຫຍາຍກະສກິາໍຍນືຍງົຢູ4 ສປປ ລາວ ການສົງ່ເສມີກະສກິາໍສຂີຽວຢ4າງດຽວແມ4ນບໍພ່ຽງພ ໍຈາໍເປນັຕອ້ງມນີະໂຍບາຍ 
ແລະ ມາດຕະການຕາ່ງໆ ເພືອ່ເຮດັໃຫ7ການຜະລດິກະສກິາ ໍສຂີຽວ ສາມາດສາ້ງຜນົກາໍໄລ ໃຫ7ກບັບນັດາຊາວກະສກິອນຂະໜາດນອ້ຍ.   
 

ຂ້ັນຕອນຈໍານວນໜື່ງ ທ່ີສາມາດນາ ໍໃຊ7ເພື່ອສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ມີດ່ັງລຸ4ມນ້ີ.  ແນວຄວາມຄິດເຫ່ົຼານ້ີ ແລະ 
ແນວຄວາມຄິດອ່ືນໆ ຈະໄດ7ມີການປຶກສາຫາລືກັນຕ່ືມ ໂດຍສະມາຊິກຂອງກຸ4ມຂະແໜງການຍ່ອຍຊາວກະສິກອນ ແລະ ທຸລະກິດ
ກະສິກໍາ.  

• ສະຖາບັນຄ້ົນຄ້ວາ ກະສິກໍາ ປ4າໄມ7 ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແຫ4ງຊາດ ສຶກສາກ່ຽວກັບວິທີການຫTດຜ່ອນແຮງງານໃນ
ການຜະລິດກະສິກໍາ ໂດຍປັບປຸງສະມັດຕະພາບຜົນຜະລິດ ທ່ີບ່ໍຕ້ອງນາ ໃໍຊ7ສານເຄມີ, 
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• ເຄືອຂ່າຍຊາວກະສິກອນລາວ ເອ້ືອອໍານວຍການແລກປ4ຽນການຮຽນຮູ7ລະຫວ່າງຊາວກະສິກອນດ້ວຍກັນ ກ່ຽວກັບການຄຸ7ມ
ຄອງອົງການຈັດຕ້ັງຊາວກະສິກອນ ໂດຍສ້າງຕົວແບບຂອງການເຮັດວຽກເປັນກຸ4ມ ທ່ີສະໜັບສະໜູນຄວາມສົນໃຈ ແລະ 
ການດໍາລົງຊິວີດທ່ີດີຂອງຊາວກະສິກອນ, 

• ກົມປູກຝັງ ເກັບກໍາຂ້ໍໍມູນກ່ຽວກັບຄ່າໃຊ7ຈ່າຍ ແລະ ຜົນຕອບແທນ ສາ ໍລັບຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ຈາກການໄດ7ຮັບ
ການຢ້ັງຢືນຕ່າງໆ ລວມເຖິງການຢ້ັງຢືນກະສິກໍາອິນຊີ ແລະ ກະສິກໍາທ່ີດີ, 

• ກົມປູກຝັງ ພັດທະນານະໂຍບາຍກ່ຽວກັບກະສິກາ ໍອີນຊີ ແລະ ກະສິກາ ໍທ່ີດີ ແລະ ດໍາລັດ ຫືຼ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍກະສິກາ ໍ 
ອີນຊີ ແລະ ກະສິກາ ໍທ່ີດີ, 

• ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ສຶກສາກ່ຽວກັບແຮງງານກະສິກໍາທ່ີຕິດພັນກັບການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າຢູ4 ສປປ ລາວ 
ລວມເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຮັບຈ້າງເຮັດວຽກໃນພາກກະສິກໍາ,  

• ກົມສ່ົງເສີມເຕັກນິກ ແລະ ປຸງແຕ4ງກະສິກໍາ ສຶກສາກ່ຽວກັບການເຂ້ົາເຖິງແຫ່ຼງທຶນ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງການເກັບພາສີ
ອາກອນ ທ່ີເປັນທາງການ ແລະ ບ່ໍເປັນທາງການ ຕ່ໍຜົນກໍາໄລ,  

• ກົມສ່ົງເສີມເຕັກນິກ ແລະ ປຸງແຕ4ງກະສິກໍາ ສັງລວມ ແລະ ເຜີຍແຜ4 ບັນດາກໍລະນີທ່ີປະສົບຜົນສາ ໍເລັດກ່ຽວກັບການຜະລິດ
ກະສິກໍາສີຂຽວ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກໍາຂະໜາດນ້ອຍ ໂດຍຜ່ານກອງປະຊຸມກຸ4ມຂະແໜງການຍ່ອຍຊາວກະສິກອນ ແລະ 
ທຸລະກິດກະສິກໍາ ແລະ ເຄືອຂ່າຍຊາວກະສິກອນລາວ, 

• ກົມສ່ົງເສີມເຕັກນິກ ແລະ ປຸງແຕ4ງກະສິກໍາ ສ້າງເຄ່ືອງມືຕິດຕາມການສ່ົງເສີມກະສິກໍາສີຂຽວ ທ່ີປະສົມປະສານຕົວຊ້ີບອກ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສ ິ ່ງແວດລ້ອມ.  
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