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                   ບົດສັງເຂບດ້ານນະໂຍບາຍ ສະບັບ 01/2019 
ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ7າໄມ: 

 

ການຄຸ:ມຄອງການນາໍໃຊ:ຢາປາບສດັຕພູດື  
ໃນລະດບັເມອືງ 

 

 

 
 

ພາກສະເໜ ີ– ສະພາບການດາ້ນນະໂຍບາຍ ແລະ ນຕິກິາໍ 
 

ຜະລດິຕະພນັກະສກິາໍ ຫຼື ການຜະລດິກະສກິາໍເປນັສນິຄາ້: ແຜນພດັທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ7ງຊາດ ຄ້ັງທີ 8 ປີ 2016-2020 
ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາກະສິກໍາ ຮອດປີ 2025 ແລະ ວິໄສທັດ 2030 ໄດ:ກໍານົດການເພີ້ມຜົນຜະລິດຂອງຜະລິດຕະພັນ
ກະສິກໍາ ເພື່ອສະໜອງຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ສ່ົງອອກ ເປັນໜຶ່ງໃນບູລິມະສິດ ສໍາລັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ການສ້າງວຽກເຮັດ
ງານທໍາ, ການສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ການເພີ້ມຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ໃນ ສປປ ລາວ. ການເນ້ັນໜັກໃສ7
ຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ ຫືຼ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ກົງກັນຂ້າມກັບການຜະລິດເພື່ອດໍາລົງຊີບແບບດ້ັງເດີມ, ແມ7ນກໍາລັງຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ພາຍໃຕ:ສະພາບທ່ີມີການແຂ7ງຂັນດ້ານການຕະຫຼາດ. ການປະສົມປະສານກັນ ຂອງຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ກໍາລັງ

ປະເດນັສາໍຄນັ: 
o ເມື່ອມກີານຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ, ການນໍາໃຊ:ຢາປາບສັດຕູພືດແມ7ນເພ່ີມຂ້ຶນ ແລະ ໄດ:ສ່ົງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ສຸຂະພາບ 

ຂອງຄົນເຮົາ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ. 
o ເມືອງຄໍາ ເປັນຕົວຢ7າງຂອງເມືອງທີມກີານຜະລິດກະສິກໍາແບບນໍາໃຊ:ເຄມ,ີ ທ່ີມີການຜະລິດກະແຈກກະຈາຍ ແລະ ມີມນູຄ່າ

ຕໍ່າ ໂດຍອາໃສການນໍາໃຊ:ຢາປາບສັດຕູພືດທ່ີຫຼາຍ. ໃນສອງສາມປີຜ່ານມາ ລະບົບການຜະລິດດ່ັງກ່າວ ເລ່ີມຕອບ ສະໜອງ 
ຜົນກໍາໄລໃຫ:ແກ7ຊາວກະສິກອນ ທ່ີຫSດລົງ. ສ່ວນເມືອງທ່າໂທມ ແມ7ນມີການຫ້າມນາ ໍໃຊ:ຢາປາບສັດຕູພືດ, ສາມາດປະຕິບັດ
ໄດ: ກໍຍ້ອນວ່າ ມກີານຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າໜ້ອຍກວ່າ ໃນຂົງເຂດເມືອງດ່ັງກ່າວ.      

o ອົງການຈັດຕັ້ງລັດຂ້ັນເມືອງ ສາມາດສະໜັບສະໜູນການຜະລິດກະສິກໍາທ່ີສະອາດຂ້ຶນ ແລະ ການຄຸ:ມຄອງຢາປາບສັດຕູພືດ
ໄດ:ດີກວ່າ ໂດຍນໍາໃຊ:ວິທີການທ່ີເປັນລະບົບ. ການຫ້າມການນໍໍາໃຊ:ຢາປາບສັດຕູພືດພຽງຢ7າງດຽວ ແມ7ນຈະສ່ົງຜົນກະທົບ
ທ່ີຈໍາກັດ. 

o ນະໂຍບາຍການຮັບມ ືສາມາດຫSດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ ຊ່ຶງປະກອບດ້ວຍ:  
• ບັງຄັບໃຊ:ກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບຕ່າງໆ ທ່ີມີໃນປະຈູບັນ ກ່ຽວກບັການນໍາເຂ້ົາ, ຈາ ໍໜ່າຍ ແລະ ນໍາໃຊ:ຢາປາບ

ສັດຕູພືດ, ລວມທັງການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດໃນກະສິກໍາ. 
• ນໍາໃຊ:ຄູ7ມືແນະນໍາສໍາລັບການຫSດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງຊຸມຊົນ ເລ່ີມຈາກການປະຕິບັດຂອງຊາວກະສິກອນລາຍ

ບຸກຄົນ ເຊ່ັນ: ການນໍາໃຊ:ອຸປະກອນປ:ອງກນັຕົວ, ກ້າວໄປເຖິງການຕກົລົງເຫັນດີລະດັບບ້ານ ໂດຍບ່ໍສີດພ່ົນຢາໃກ:
ກັບແຫ່ຼງນ້ໍາ, ເຮືອນ ແລະ ໂຮງຮຽນ. 

• ສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ7າໄມ: ແລະ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາ ໍມະຊາດ 
ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ ໃນການທໍາລາຍກ່ອງຢາປາບສັດຕູພືດຫັຼງຈາກໃຊ:ແລ:ວ ໃຫ:ມີຄວາມປອດໄພ.   

• ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບເວລາທ່ີເໝາະສົມສໍາລັບການເກັບກ່ຽວຫັຼງຈາກການສີດພ່ົນຢາ, ປະລິມານຢາທ່ີໃຊ:ທ່ີເຫມາະ
ສົມ ແລະ ການຄວບຄຸມສັດຕູພືດແບບປະສົມປະສານ ເພ່ືອຫSດຜ່ອນສານຕົກຄ້າງໃນຜັກ.  

o ທາງເລືອກດ້ານນະໂຍບາຍການກຽມພ້ອມລ່ວງໜ້າ ສາມາດສະໜັບສະໜູນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ທ່ີສີຂຽວຍືນຍົງ ຫຼາຍຂ້ຶນ
ກວ່າເກົ່າ ຊ່ຶງປະກອບດ້ວຍ: 

• ປັບປຸງລະບົບການຕະຫຼາດໃຫ:ມີປະສິດທິພາບ ໂດຍບັງຄັບໃຊ:ຮູບແບບສັນຍາການຜະລິດທ່ີເປັນທໍາ, ຫSດຜ່ອນ
ການເກັບພາສີ, ການເຂ້ົາເຖິງສິນເຊ່ືອ ແລະ ສະໜັບສະຫນູນ ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ ສໍາລັບການເກັບຮັກສາ ແລະ ການ
ປຸງແຕ7ງຜົນຜະລິດພືດ.  

• ສ່ົງເສີມການປູກພືດຫຼາຍຊະນິດ ພ້ອມທັງແນະນໍາທາງດ້ານເຕກັນິກ ແລະ ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດນ້ອຍ ເຊ່ັນ: 
ໜອງເກັບນ້ໍາ, ສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລັບການປຸງແຕ7ງຂ້ັນບ້ານ. 

• ນໍາໃຊ:ວິທີການສ່ົງເສີມກະສິກໍາສີຂຽວ ເຊ່ັນ: ການຝຶກອົບຮົມລະຫວ່າງຊາວກະສິກອນດ້ວຍກັນເອງ.   
• ຊຸກຍູ:ການຢ້ັງຢືນກະສິກໍາອິນຊີ ແລະ ກະສິກໍາທ່ີດີ ໂດຍການສ້າງຕັ້ງກຸ7ມແບບງ່າຍດາຍ ແລະ ມີຄວາມໂປ7ງໃສ 

ແລະ ຂະບວນການຢ້ັງຢືນທ່ີມີປະສິດທິພາບ ເພ່ືອສ້າງຄວາມເຊ່ືອຖືຂອງຕະຫຼາດ. 
o ນອກຈາກນ້ີ, ຈໍາເປັນຕ້ອງມກີານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ - ແຕ7ລະພາກສ່ວນມີພາລະບົດ 

ບາດແຕກຕ່າງກັນ ເປັນຕົ້ນແມ7ນດ້ານກະສິກໍາ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ອຸດສາຫະກໍາ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ອົງການ
ຊ່ວຍເຫືຼອຕ່າງໆ.  
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ຂອງຕະຫຼາດ ເຮັດໃຫ:ມີການເພີ່ມຂ້ຶນ ແລະ ບາງກໍລະນີກບ່ໍໍມີການຄຸ:ມຄອງ ໃນການນໍາໃຊ:ປັດໃຈຂາເຂ້ົາ ພາຍນອກ ຫືຼ ອຸດສາຫະກໍາ 
ທ່ີບ່ໍປອດໄພ ແລະ ບ່ໍເປັນມິດຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ ເຊ່ັນ: ຝຸ7ນ, ຢາຂ້າຫຍ້າ ແລະ ຢາປາບສັດຕູພືດ ໂດຍສະເພາະທ່ີຫ້າມ ນາ ໍໃຊ:ໃນ ສປປ 
ລາວ.  

 

ນະໂຍບາຍການເຕບີໂຕສຂີຽວ ແລະ ຍດຸທະສາດກະສກິາໍສຂີຽວ: ໃນຂະນະດຽວກັນ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ7ງຊາດ 
ຄ້ັງທີ 8 ແມ7ນປະກອບດ້ວຍເປ້ົາໝາຍນະໂຍບາຍ ທ່ີສ່ົງເສີມການຜະລິດກະສິກໍາສີຂຽວ ແລະ ເປັນມິດຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ ລວມທັງການ
ຫSດຜ່ອນການນໍາໃຊ:ສານເຄມີ, ການເພີ່ມຄວາມສົມດຸນຂອງທາດອາຫານໃນດິນ ແລະ ການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ, ຊັບພະຍາກອນ 
ແລະ ລະບົບນິເວດ. ຍຸດທະສາດການພັດທະນາກະສິກໍາ ຮອດປີ 2025 ແລະ ວິໄສທັດ 2030 ກໍານົດກອບວຽກແຜນງານຍຸດທະ
ສາດຢ7າງລະອຽດສໍາລັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ການຜະລິດກະສິກໍາສະອາດ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງອາຫານ. ການເນ້ັນໜັກໃສ7ລະບົບ
ການຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ອາຫານ ທ່ີມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ເປັນມິດຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ ແມ7ນໄດ:ເນ້ັນໜັກຕ່ືມອີກ ໃນນະໂຍບາຍເຕີບ
ໂຕສີຂຽວ ຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2018 ແລະ ການກະກຽມຍຸດທະສາດກະສິກາ ໍສີຂຽວ ທ່ີກໍາລັງດໍາເນີນການຢູ7 ໂດຍ
ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ7າໄມ:.  

 

ຂອບເຂດກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິາໍກຽ່ວກບັຢາປາບສດັຕພູດື: ເພື່ອການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ ຄວາມປອດ
ໄພທາງດ້ານອາຫານ ແລະ ເປັນມິດຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ7າໄມ: ໄດ:ອອກເຄ່ືອງມືດ້ານນິຕິກໍາ ແລະ ລະບຽບຄຸ:ມ
ຄອງ ຈໍານວນໜຶງ່. ໂດຍສະເພາະ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ:ມຄອງຢາປາບສັດຕູພືດ ແມ7ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອບັງຄັບໃຊ:ໃນການຕິດຕາມ
ກວດກາການນໍາໃຊ:ຢາປາບສັດຕູພືດໃນການຜະລິດກະສິກໍາ ເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ສໍາລັບຜູ:ຜະລິດ,      
ຜູ:ບໍລິໂພກ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ (GOL 2017). ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການຕິດຕາມ ແລະ ນາ ໃໍຊ:ຢາປາບສັດຕູພືດ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ7ນ
ມີເພື່ອໃຫ:ຄໍາແນະນໍາໃນການນໍາໃຊ:ທ່ີເໝາະສົມ ແລະ ວິທີການກວດກາ ໃຫ:ສອດຄ່ອງກັບຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານເຕັກນິກ (DOA 
2017).  

 

ສະຖານະການ ແລະ ປະເດນັບນັຫາ: ການປະເມີນຜົນໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ທ່ີກໍາລັງປະຕິບັດຢຸ7 ສະແດງໃຫ:ເຫັນວ່າມີການນໍາໃຊ:ຢາ
ປາບສັດຕູພືດທ່ີເພີ່ມຂ້ຶນ, ບ່ໍມີການຄວບຄຸມ ແລະ ຄຸ:ມຄອງທ່ີດີ ເຊ່ິງມີຫັຼກຖານຊັດເຈນ ຂອງລະດັບສານພິດທ່ີຕົກຄ້າງໃນຕົວຢ7າງຜົນ
ຜະລິດ ແລະ ຕົວຢ7າງເລືອດຂອງຜູ:ທ່ີໄດ:ຮັບຜົນກະທົບໂດຍການນໍາໃຊ:ຢາປາບສັດຕູພືດ: 

§ ລະຫວ່າງປີ 1999 ແລະ 2011, ການນໍາເຂ້ົາຢາປາບສັດຕູພືດທ່ີຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເພີ່ມຂ້ຶນຫຼາຍກວ່າ 5 ເທ່ົາຕົວ 
(LURAS 2018b);  

§ ມີການນໍາເຂ້ົາຢາປາບສັດຕູພືດທ່ີຜິດກົດໝາຍຈໍານວນຫຼາຍ ເຊ່ິງບ່ໍໄດ:ລວມຢູ7ໃນສະຖິຕິນາ ໍເຂ້ົາທ່ີເປັນທາງການ 
(CEDAC, SAEDA ແລະ PANAP 2013); 

§ ຈໍາວນຄົວເຮືອນຊາວກະສິກອນທ່ີເນ້ັນໜັກໃສ7ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ໄດ:ເພີ່ມຂ້ຶນ 10% - ສະແດງໃຫ:ເຫັນເຖິງ 
ລະດັບການນໍາໃຊ:ຢາປາບສັດຕູພືດ ແມ7ນຂ້ຶນກັບປະລິມານຂອງຜົນຜະລິດ;  

§ ການນໍາໃຊ: ແລະ ຄວບຄຸມ ຢາປາບສັດຕູພືດ ແມ7ນຖືກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ7ລະພືນ້ທ່ີ ໃນທ່ົວປະເທດ; 
§ ລະດັບຂອງການນໍາໃຊ:ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ຜົນກະທົບຕ່ໍຄົນ, ສັດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ ແຕກຕ່າງກັນໄປ ແລະ 

ຂ້ຶນກັບສະພາບເງ່ືອນໄຂຂອງແຕ7ລະຂົງເຂດ; 
§ ເຂດທ່ີທໍາການຜະລິດພືດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ເຂດທ່ີຜົນຜະລິດຂອງພວກເຂົາເປັນທ່ີຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດສູງ ແມ7ນມີ

ອັດຕາການນໍາໃຊ:ຢາປາບສັດຕູພືດທ່ີສູງ;  
§ ອັດຕາການນໍາໃຊ:ຢາຂ້າຫຍ້າ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ7ນສູງກວ່າອັດຕາທ່ີແນະນໍາໄວ: 2-4 ເທ່ົາຕົວ;  
§ 54% ຕົວຢ7າງຂອງໝາກໄມ: ແລະ ຜັກ  ໃນປີ 2017 ຢູ7ຕະຫຼາດແຂວງຊຽງຂວາງ ທົດສອບເຫັນສານຕົກຄ້າງຈາກຢາ

ປາບສັດຕູພືດ, ເຊ່ິງພົບວ່າ 16% ແມ7ນຢູ7ໃນລະດັບບ່ໍປອດໄພ. ຕົວເລກແມ7ນສູງກວ່າ ສໍາລັບຜົນຜະລິດທ່ີນໍາເຂ້ົາ 
(LURAS 2018a); 

§ ການທົດສອບຕົວຢ7າງເລືອດໃນແຂວງຊຽງຂວາງ ເຊ່ັນດຽວກັນ ໄດ:ສະແດງເຖິງລະດັບ “ ທ່ີບ່ໍເປັນທ່ີຍອມຮັບ ” ໃນກຸ7ມ
ເດັກນ້ອຍນັກຮຽນ, ຄູອາຈານ, ຊາວກະສິກອນ ແລະ ຜູ:ບໍລິໂພກ (LURAS 2018a). 

 

ມາດຕະການຄວບຄມຸການນາໍໃຊ: ແລະ ຫSດຜອ່ນຜນົກະທບົຂອງການນາໍໃຊ:ສານເຄມ ີໃນລະດບັເມອືງ: ໃນປີ 2013, ອໍານາດການ
ປົກຄອງ ເມືອງທ່າໂທມ ສ່ັງຫ້າມຂາຍ ແລະ ນໍາໃຊ:ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ຢາຂ້າຫຍ້າ ພາຍໃນເມືອງ ໂດຍມີການປັບໃໝສໍາລັບຜູ:ທ່ີ
ຝ7າຝືນ. ບົດສັງເຂບດ້ານນະໂຍບາຍນ້ີ ແມ7ນເບ່ິງທາງເລືອກດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ແນະນໍາຂ້ໍສະເໜີແນະທາງດ້ານນະໂຍບາຍໃນລະດັບ
ເມືອງ ສໍາລັບການຄວບຄຸມການຂາຍ ແລະ ນໍາໃຊ:ຢາຂ້າຫຍ້າ ແລະ ຢາປາບສັດຕູພືດ ທ່ີມີປະສິດທິພາບ. ບົດສັງເຂບນ້ີ ໄດ:ພິຈາລະນາ
ຄວາມຈໍາເປັນໃນການສ້າງຄວາມສົມດຸນຂອງການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຂອງວຽກງານກະສິກໍາ ແລະ ປ7າໄມ: ດ້ວຍການຜະລິດສີຂຽວຍືນ
ຍົງ ທ່ີຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງຜູ:ປະກອບການຕ່າງໆ ໃນຕ່ອງໂສ:ມູນຄ່າ ແລະ ການອະນຸລັກສ່ິງແວດລ້ອມ, ຊັບພະຍາກອນ   
ທໍາມະຊາດ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ. ໃນເມືອງທ່າໂທມ ການຕັດສິນໃຈຈໍາກັດການນໍາໃຊ:ສານເຄມີສໍາລັບການຜະລິດກະສິກໍາ ທ່ີເຂ້ັມງວດ 
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ຮບູສະແດງທ ີ1: ມຕິຕິາ່ງໆ ຂອງການຜະລດິກະສກິາໍເປນັສນິຄາ້ໃນເມອືງຕາ່ງໆ 

ແມ7ນມີອິດທິພົນຢ7າງຫຼາຍ ຈາກຄວາມເປັນຈິງທ່ີວ່າ ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ແມ7ນຕ້ັງຖ່ິນຖານຢູ7ລຸ7ມຮ່ອມພູ. ດ່ັງນ້ັນ, ການນໍາໃຊ:ສານເຄມີ
ທ່ີບ່ໍມີການຄວບຄຸມສໍາລັບການຜະລິດກະສິກໍາຊ່ຶງສ່ວນໃຫຍ່ຢູ7ຕາມເຂດດິນຄ້ອຍຊັນ ຈະເຮັດໃຫ:ເກີດການປົນເປ້ືອນຂອງສານເຄມີໃນ
ລະດັບທ່ີຮັບບ່ໍໄດ: ໃນນ້ໍາ, ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນອ່ືນໆ ໃນພື້ນທ່ີທ່ີປະຊາຊົນອາໄສຢູ7.  
 

ວທິກີານ 
 

ບົດສັງເຂບດ້ານນະໂຍບາຍນ້ີ ສັງລວມຂ້ໍມູນ ແລະ ປະເດັນບັນຫາຕ່າງໆ ຈາກໂຄງການຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ການສຶກສາຕ່າງໆ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບສານເຄມີກະສິກໍາ ໃນ ສປປ ລາວ. ບົດສັງເຂບນ້ີ ເອົາຜົນຂອງກລໍະນີສຶກສາປຽບທຽບ ລະຫວ່າງເມືອງທ່າໂທມ ທ່ີມີການຫ້າມນໍາ
ໃຊ: ແລະ ອັດຕາການນໍາໃຊ: ຢາປາບສັດຕູພືດເຂ້ົາໃນການຜະລິດກະສິກໍາ ຕ່ໍາ ກັບເມືອງຄໍາ ທ່ີບ່ໍມີການຫ້າມນໍາໃຊ:ຢາປາບສັດຕູພືດ 
ແລະ ມີອັດຕາການນໍາໃຊ:ສານເຄມີເຂ້ົາໃນການຜະລິດກະສິກໍາ ສູງ. ສະຖິຕິພັນລະນາ ແລະ ຂ້ໍມູນ ແມ7ນນໍາໃຊ:ເພື່ອວິເຄາະປັດໄຈ
ຕ່າງໆທ່ີມີອິດທິພົນຕ່ໍການນໍາໃຊ:ສານເຄມີເຂ້ົາການຜະລິດກະສິກໍາ ໃນສອງເມືອງດ່ັງກ່າວ. ບົດຮຽນທ່ີຖອດຖອນໄດ: ແມ7ນໄດ:ໃຊ:ເພື່ອ
ສ້າງທາງເລືອກສໍາລັບນະໂຍບາຍ ແລະ ຂ້ໍສະເໜີແນະ ກ່ຽວກັບກະສິກໍາສີຂຽວ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານອາຫານ ທ່ີອາດຈະເໝ
າະສົມ ນໍາໄປໃຊ:ໄດ:ໃນເຂດອ່ືນໆຂອງປະເທດ. 

 

ທາງເລອືກດາ້ນນະໂຍບາຍ 
 

ມຕິຕິາ່ງໆ ຂອງການຜະລດິກະສກິາໍເປນັສນິຄາ້: ມີຫຼາຍມິຕິເພື່ອເພີມ້ຜົນຜະລິດຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ (ຫືຼ ການຜະລິດກະສິກໍາເປັນ
ສິນຄ້າ) ໃນ ສປປ ລາວ (ຮູບສະແດງທີ 1). ວິທີໜຶ່ງ ຄື ຄວາມເຂ້ັມຂຸ:ນ ຫືຼ ອັດຕາ ຂອງການນໍາໃຊ: ຫືຼ ບ່ໍນໍາໃຊ: ສານເຄມີ ເຂ້ົາໃນ
ການຜະລິດ, ໄດ:ກໍໃ່ຫ:ເກີດສອງຮູບແບບຫັຼກຂອງການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ: ຮູບແບບທ່ີໃຊ:ສານເຄມີ (ຈຸດສີແດງ) ແລະ ຮູບແບບທໍາມະ
ຊາດ (ຈຸດສີຂຽວ).  
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ການຜະລດິກະສກິາໍແບບນາໍໃຊ:ເຄມ:ີ ຜູ:ຜະລິດຕາມຮູບແບບນ້ີ ແມ7ນມີການນໍາໃຊ:ສານເຄມີເປັນຫັຼກເຂ້ົາໃນການຜະລິດ ໂດຍສະເພາະ 
ຝຸ7ນເຄມີ, ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ຢາຂ້າຫຍ້າ. ຜູ:ຜະລິດກະສິກໍາແບບທ່ີນໍາໃຊ:ສານເຄມີ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ7ນຜະລິດພືດຊະນິດດຽວ, ເນ້ັນ
ໃສ7ການຜະລິດເພື່ອສ່ົງອອກ ໂດຍປາສະຈາກການປຸງແຕ7ງ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ຂາຍແບບລາຍບຸກຄົນ ຫຼາຍກວ່າຈະຂາຍແບບເປັນກຸ7ມ. 
ໃນຂະນະທ່ີ ພວກເຂົາເຮັດການຜະລິດໂດຍເຂົາເຈ້ົາເອງ ຈໍານວນໜຶງ່ແມ7ນຜະລິດແບບມີສັນຍາຜູກພັນ. ການລົງທຶນໂດຍຕ່າງປະເທດ
ຈໍາ ນວນຫຼາຍ ໃນຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປ7າໄມ: ມີແນວໂນ:ມຜະລິດແບບນໍາໃຊ:ສານເຄມີ. ການຜະລິດຮູບແບບນ້ີ ປົກກະຕິແລ:ວຈະ
ບ່ໍສ່ົງຜົນກໍາໄລໃຫ:ແກ7ຊາວກະສິກອນ ໃນໄລຍະຍາວ ເນ່ືອງຈາກດິນມີການເຊ່ືອມໂຊມ ແລະ ຕ້ົນທຶນໃນການຜະລິດເພີ່ມຂ້ຶນ.   
 
ການຜະລດິກະສກິາໍແບບທາໍມະຊາດ: ຜູ:ຜະລິດໃນຮູບແບບນ້ີ ແມ7ນອີງໃສ7ການຜະລິດກະສິກາ ໍອິນຊີ ແລະ ກະສິກາ ໍທ່ີດີ ເປັນຫັຼກ.    
ຜູ:ຜະລິດຮູບແບບທໍາມະຊາດ ມັກຈະມີການຜະລິດທ່ີຫຼາກຫຼາຍ ອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຕະຫຼາດສະເພາະ ແລະ ຜົນຜະລິດທ່ີມີ
ການເພີ່ມມູນຄ່າ ເຊ່ິງສ່ວນຫຼາຍແມ7ນຂາຍໃຫ:ແກ7ຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ບໍລິໂພກພາຍໃນຄົວເຮືອນ. ເມ່ືອມີເງ່ືອນໄຂເໝາະສົມ, ພວກ
ເຂົາ ກໍຈະຜະລິດແບບມີສັນຍາຜູກພັນ, ສ່ວນໃຫຍ່ ກັບຜູ:ປຸງແຕ7ງ ແລະ ພໍ່ຄ້າຄົນກາງອ່ືນໆ. ໃນຂະນະທ່ີການຂາຍແບບກຸ7ມ ສາມາດ
ກໍ່ໃຫ:ເກີດຂ້ໍໄດ:ປຽບຫຼາຍ, ຜູ:ຜະລິດແບບນ້ີຈໍານວນຫຼາຍ ໃນທ່ີສຸດກໍຂ່າຍຜົນຜະລິດຂອງພວກເຂົາລາຍບຸກຄົນ. ພວກເຂົາສ່ວນໃຫຍ່ 
ແມ7ນອາໄສການເຂ້ົາເຖິງແຫ່ຼງທຶນພາຍໃນທ້ອງຖ່ິນສໍາລັບການລົງທຶນ. ດ່ັງນ້ັນ, ຜູ:ຜະລິດແບບນໍາໃຊ:ສານເຄມີ ແລະ ແບບທໍາມະຊາດ 
ບາງຄ້ັງກໍສາມາດທັບຊ້ອນກັນ ໃນດ້ານຂອງການຜະລິດແບບມີສັນຍາ, ອົງປະກອບທາງການຕະຫຼາດ ແລະ ບາງຄ້ັງໃນດ້ານແຫ່ຼງທ່ີມາ
ຂອງການ ລົງທຶນ.  
 
ການຜະລດິກະສກິາໍໃນເມອືງຄາໍ: ເມືອງຄໍາ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ເປັນຕົວຢ7າງຂອງເມືອງທ່ີມີການຜະລິດກະສິກໍາແບບນໍາໃຊ:ເຄມີ. 
ສະຖິຕິຂອງເມືອງ ສະແດງໃຫ:ເຫັນວ່າ ການນໍາເຂ້ົາປັດໄຈເຄມີ ໄດ:ເພີ່ມຂ້ຶນຢ7າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນໄລຍະ 10 ປີຜ່ານມາ. ການສໍາຫຼວດຢາ
ປາບສັດຕູພືດ ໃນເມືອງຄໍາ ແລະ ເມືອງໜອງແຮດ ໃນປີ 2016 ສະແດງໃຫ:ເຫັນວ່າ ຢາປາບສັດຕູພືດ ປະມານ 101 ໂຕນ ໄດ:ນໍາເຂ້ົາ
ມາຈາກນະຄອນວຽງຈັນ, ຫວຽດນາມ ແລະ ເມືອງທ່ີຢູ7ໄກ:ຄຽງ (PAFO 2016). ການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ ໄດ:ມີການ
ຂະຫຍາຍຕົວຢ7າງຫຼວງຫຼາຍ ເນ່ືອງຈາກການນໍາໃຊ:ເຕັກນິກການຜະລິດກະສິກໍາທ່ີທັນສະໄຫມ ລວມທັງການນໍາໃຊ:ເຄມີເຂ້ົາໃນປັດໄຈ
ການຜະລິດ. ຢ7າງໃດກໍຕາມ, ການສໍາຫຼວດທ່ີກ່າວມາຂ້າງເທິງນ້ັນ ສະແດງໃຫ:ເຫັນວ່າ ການນໍາໃຊ:ຢາປາບສັດຕູພືດ ໄດ:ສ່ົງຜົນ
ອັນຕະລາຍຫຼາຍສົມຄວນຕ່ໍສຸຂະພາບປະຊາຊົນ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ. ການປູກພດືເປັນສິນຄ້າໃນເມືອງນ້ີ ໂດຍທ່ົວໄປແລ:ວ ແມ7ນມີ
ລັກສະນະກະແຈກກະຈາຍ ແລະ ມີມູນຄ່າຜົນຜະລິດຕ່ໍາ - ການຜະລິດ ແມ7ນຕ້ອງການນໍາໃຊ:ທ່ີດິນຈໍານວນຫຼາຍ ແລະ ລາຄາຜົນ
ຜະລິດທ່ີຊາວກະສິກອນໄດ:ຮັບ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ7ນຕ່ໍາ. 

 
ການຜະລດິກະສກິາໍໃນເມອືງທາ່ໂທມ: ເມືອງທ່າໂທມ, ແຂວງໄຊສົມບູນ ດາ ໍເນີນການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ ໄປຕາມຍຸດທະສາດ
ການເຕີບໂຕສີຂຽວ ໂດຍສຸມໃສ7ການຜະລິດກະສິກໍາສະອາດ (ກະສິກາ ໍອິນຊີ ແລະ ກະສິກາ ໍທ່ີດີ). ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ ໄດ:
ອອກກົດລະບຽບຕ່າງໆ ລວມທັງການຫ້າມຂາຍ, ການແຈກຢາຍ ແລະ ການນໍາໃຊ:ຢາປາບສັດຕູພືດ ຢ7າງເຂ້ັມງວດ. ຫ້ອງການກະສິກໍາ 
ແລະ ປ7າໄມ:ເມືອງ, ຫ້ອງການອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າເມືອງ, ຫ້ອງການປ:ອງກັນຄວາມສະຫງWບເມືອງ ແລະ ກຸ7ມບ້ານຈຸດສຸມ ໄດ:
ຮ່ວມກັນຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ຮ້ານຈໍາໜ່າຍຢາປາບສັດຕູພືດ ພາຍໃນເມືອງທ່າໂທມ ແລະ ປັບໄໝຮ້ານທ່ີລະເມີດກົດລະບຽບ
ດ່ັງກ່າວ. ນະໂຍບາຍດ່ັງກ່າວ ໄດ:ເຮັດໃຫ:ເມືອງທ່າໂທມ ກາຍເປັນເມືອງຕົວແບບ ໃນການຜະລິດກະສິກໍາສະອາດ (ກະສິກາ ໍອິນຊີ 
ແລະ ກະສິກາ ໍທ່ີດີ) ຢູ7 ສປປ ລາວ. 
 
 

ວທິກີານທີເ່ປນັລະບບົເພືອ່ພດັທະນາທາງເລອືກດາ້ນນະໂຍບາຍກະສກິາໍສຂີຽວ: ການຫ້າມຢາປາບສັດຕູພືດຂອງເມືອງທ່າໂທມ ແມ7ນ 
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂ້ອນຂ້າງງ່າຍ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ເພາະວ່າການຜະລິດກະສິກໍາຢູ7ເມືອງທ່າໂທມ ຍັງມີການຜະລິດທ່ີມີຂະໜາດນ້ອຍ, 
ປູກພືດຫຼາຍຊະນິດ, ປູກຕາມລະດູການ ແລະ ສະໜອງໃຫ:ຕະຫຼາດອິນຊີຂ້ັນທ້ອງຖ່ີນ. ນອກຈາກນ້ີ, ເມືອງທ່າໂທມ ເປັນເມືອງໜຶ່ງ
ທ່ີຢູ7ຫ່າງໄກສອກຫິຼກ ແລະ ລະດັບການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ ແມ7ນຍັງຈໍາກັດ. ປັດໄຈເຫ່ົຼານ້ີ ເຮັດໃຫ:ຄວາມຕ້ອງການນໍາໃຊ:
ປັດໃຈເຄມີພາຍໃນເມືອງທ່າໂທມ ແມ7ນຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍ. ຢ7າງໃດກໍຕາມ, ຍັງມີຄວາມກົດດັນຂອງການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ລວມທັງ
ການຮຽກຮ້ອງເພື່ອຫSດຜ່ອນຄວາມທຸກຈົນ, ຫSດຜ່ອນການເກັບກູ:ເຄ່ືອງປ7າຂອງດົງ, ປັບປຸງການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ຫSດຜ່ອນຄວາມຫ່າງ
ໄກສອກຫີຼກ ໂດຍການປັບປຸງການເຂ້ົາເຖິງເສ້ັນທາງ ແລະ ຮູບແບບການສ່ືສານຕ່າງໆ. ຍ່ີງໄປກວ່ານ້ັນ, ການຫ້າມນາ ໍໃຊ:ຢາປາບສັດຕູ
ພືດ ຊ່ຶງເປັນມາດຕະການການຮັບມືຂອງພາກລັດ ພຽງຢ7າງດຽວ ແມ7ນບ່ໍພຽງພ ໍໃນການສະໜັບສະໜນູການຜະລິດກະສິກໍາອີນຊີ ແລະ 
ກະສິກາ ໍທ່ີດີ. ດ່ັງນ້ັນ, ການຫ້າມນາ ໍໃຊ:ຢາປາບສັດຕູພດື ຕ້ອງໄດ:ຮັບການສົມທົບ ໂດຍມາດຕະການການຮັບມື ແລະ ການກຽມພ້ອມ
ລ່ວງໜ້າ ທ່ີຫຼາກຫຼາຍ (ຮູບສະແດງທີ 2). ມາດຕະການເຫ່ົຼານ້ັນ ຈໍາເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ ໃນ
ນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບຢາປາບສັດຕູພືດ. ດ່ັງນ້ັນ, ອົງການຈັດຕ້ັງພາກລັດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ, ຊາວກະສິກອນ, ຜູ:ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕ່ອງໂສ:ມູນ
ຄ່າອ່ືນ, ຜູ:ຂາຍປັດໄຈ, ຜູ:ຈໍາໜາ່ຍ, ຜູ:ບໍລິໂພກ ແລະ ກຸ7ມຄົນທ່ີໄດ:ຮັບຜົນກະທົບຈາກຢາຂ້າແມງໄມ: ເຊ່ັນ: ເດັກນ້ອຍ, ແມ7ມານ ແລະ 
ແມ7ລູກອ່ອນ ຄວນໄດ:ຮັບການມີສ່ວນຮ່ວມ. 
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ຮບູສະແດງທ ີ2: ທາງເລອຶກດາ້ນນະໂຍບາຍ ພຈິາລະນາໂດຍວທິກີານຕາ່ງໆ 
 

	

	
ຂໍສ້ະເໜແີນະດາ້ນນະໂຍບາຍ 

 

ໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ເພື່ອຫີຼກລ້ຽງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕ່ໍປະຊາຊົນ - ສຸຂະພາບຂອງຜູ:ຜະລິດ ແລະ ຜູ:ບໍລິໂພກ - ແລະ ເພື່ອ
ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ວິທີການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດທ່ີເປັນລະບົບ ໂດຍການປະສົມປະສານ ມາດຕະການການຮັບມື ແລະ ການ
ກຽມພ້ອມລ່ວງໜ້າຕ່າງໆ ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂດຍມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນທ່ີສະແດງບົດບາດໜ້າທ່ີແຕກຕ່າງກັນ 
ແມ7ນເປັນສ່ິງຈໍາເປັນ. 

 

ນະໂຍບາຍການຮບັມ:ື ນະໂຍບາຍການຮັບມື ແມ7ນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຫSດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບຕ່ໍສຸຂະພາບ ແລະ ສ່ິງແວດ 
ລ້ອມ ຈາກການນໍາໃຊ:ຢາປາບສັດຕູພືດ. ທາງເລືອກດ້ານນະໂຍບາຍການຮັບມື ປະກອບດ້ວຍ: 
§ ອອກມາດຕະການສໍາລັບການຄຸ:ມຄອງຢາປາບສັດຕູພດື ເຊ່ັນ: ດໍາລັດຂອງລັດຖະບານ, ຄໍາສ່ັງ, ຂ້ໍຕົກລົງ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ    
ແຈ:ງການ ໃນການຄຸ:ມຄອງການນໍາໃຊ:ຢາປາບສັດຕູພືດ. ແຈ:ງການເຫ່ົຼານ້ີ ຄວນໄດ:ຮັບການເຜີຍແຜ7ສູ7ສາທາລະນະໃນຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ 
ໂດຍກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ7າໄມ: ເປັນຜູ:ລົງຕິດຕາມ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມາດຕະການເຫ່ົຼານ້ັນ. 

§ ບັງຄັບໃຊ:ກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບຕ່າງໆ ທ່ີມີໃນປະຈຸບັນ ກ່ຽວກັບການນໍາເຂ້ົາ ແລະ ນໍາໃຊ:ຢາປາບສັດຕູພດື ລວມທັງການ
ລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດໃນກະສິກໍາ. 

§ ເພີ້ມຄວາມປອດໄພຂອງຊາວກະສິກອນ ໂດຍການຝຶກອົບຮົມໃຫ:ຊາວກະສິກອນ ກ່ຽວກັບເຕັກນິກທ່ີຖືກຕ້ອງໃນການນໍາໃຊ:ຢາ
ປາບສັດຕູພືດ, ການນໍາໃຊ:ອຸປະກອນປ:ອງກັນ, ນະໂຍບາຍຂອງພາກລັດກ່ຽວກັບຢາປາບສັດຕູພືດ, ແລະ ຜົນກະທົບຕ່ໍສຸຂະພາບ
ຈາກຢາປາບສັດຕູພືດ. ຫ້ອງການສ່ົງເສີມກະສິກໍາ ແລະ ປ7າໄມ:ເມືອງ ແລະ ນັກວິຊາການ ສາມາດຖ່າຍທອດຄວາມຮູ: ແລະ      
ຄໍາແນະນໍາ ໃຫ:ຄອບຄົວຊາວກະສິກອນ ໂດຍສະເພາະແມ7ນຜູ:ທ່ີຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ. 

§ ແລກປ7ຽນຄວາມຮູ: ແລະ ປະສົບການ ລະຫວ່າງ ຊາວກະສິກອນຕົວແບບ ແລະ ຊາວກະສິກອນທ່ົວໄປ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ:ຢາ
ປາບສັດຕູພືດທ່ີມີປະສິດທິພາບ ແລະ ວິທີການຫSດຜ່ອນການນໍາໃຊ:ຢາປາບສັດຕູພືດ.  

§ ຫSດຜ່ອນສານຕົກຄ້າງຈາກຢາປາບສັດຕູພດືຢູ7ໃນຜກັ ໂດຍການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບເວລາທ່ີເໝາະສົມສໍາລັບການເກັບກ່ຽວຫັຼງຈາກ
ການສີດພົ່ນຢາ, ປະລິມານຢາທ່ີໃຊ:ທ່ີເຫມາະສົມ ແລະ ການຄວບຄຸມສັດຕູພດືແບບປະສົມປະສານ. 

§ ພັດທະນາຄູ7ມືແນະນໍາສໍາລັບການຫSດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງຊຸມຊົນ ເລ່ີມຈາກການປະຕິບັດຂອງຊາວກະສິກອນ ເຊ່ັນ: ການນໍາໃຊ:
ອຸປະກອນປ:ອງກັນ, ກ້າວໄປເຖິງການຕົກລົງເຫັນດີລະດັບບ້ານ ໂດຍບ່ໍສີດພົ່ນຢາໃກ:ກັບແຫ່ຼງນ້ໍາ, ເຮືອນ ແລະ ໂຮງຮຽນ. 

§ ສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ7າໄມ: ແລະ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາ ໍມະຊາດ ແລະ 
ສ່ິງແວດລ້ອມ ໃນການທໍາລາຍກ່ອງຢາປາບສັດຕູພືດຫັຼງຈາກໃຊ:ແລ:ວ ໃຫ:ມີຄວາມປອດໄພ. 

 

ນະໂຍບາຍການກຽມພອ້ມລວ່ງໜາ້: ນະໂຍບາຍການກຽມພ້ອມລ່ວງໜ້າ ແມ7ນການຊຸກຍູ:ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າທ່ີສີຂຽວຍືນຍົງຫຼາຍ
ຂ້ຶນກວ່າເກົ່າ ເຊ່ີງອາດຈະລວມເຖິງການສະໜັບສະໜູນໃຫ:ຊາວກະສິກອນ ປູກ ແລະ ຂາຍ ພືດຕ່າງໆ ແລະ ພັດທະນາລະບົບການ
ຜະລິດທ່ີຕ້ອງການນໍາໃຊ:ເຄມີໜອ້ຍ. ທາງເລືອກດ້ານນະໂຍບາຍການກຽມພ້ອມລ່ວງໜ້າ ປະກອບດ້ວຍ: 
§ ພັດທະນາຂອບດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກາ  ໍສາ ໍລັບການຜະລິດກະສິກາ ທ່ີໍດີ (GAP) ແລະ ກະສິກໍາອີນຊີ (OA), ຊຸກຍູ:ການ
ຢ້ັງຢືນກະສິກໍາອີນຊີ ແລະ ກະສິກໍາທ່ີດີ ໂດຍການສ້າງຕ້ັງກຸ7ມແບບງ່າຍດາຍ ແລະ ມີຄວາມໂປ7ງໃສ ແລະ ຂະບວນການຢ້ັງຢືນທ່ີມີ
ປະສິດທິພາບ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຊ່ືອຖືຂອງຕະຫຼາດ. 

§ ສ່ົງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ຜະລິດຕະພັນທ່ີມີເອກະລັກສະເພາະຂອງທ້ອງຖ່ິນເພື່ອເພີ່ມມູນຄ່າ ໂດຍຕິດພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວ
ນິເວດກະສິກໍາ, ການສ່ົງອອກ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານອາຫານ. 
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§ ເພື່ອປັບປຸງຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ ແລະ ຜົນຜະລິດ, ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ7າໄມ:ເມືອງ ກໍຄວນສ່ົງເສີມການຜະລິດທ່ີ
ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ປູກພືດໝນູວຽນ ເພື່ອຫSດຜ່ອນການເຊ່ືອມໂຊມຂອງດິນ. ຊາວກະສິກອນ ຄວນຫີຼກລ້ຽງການປູກພືດຊະນິດດຽວ
ກັນເປັນເວລາຫລາຍປີ. 

§ ເພີ້ມປະສິດທິພາບຂອງການຜະລິດກະສິກໍາໃຫ:ສູງຂ້ຶນ ໂດຍນໍາໃຊ:ການຜະລິດກະສິກາໍສະອາດ (ກະສິກາ ໍອິນຊີ ແລະ 
ກະສິກາ ໍທ່ີດີ) ແລະ ເຕັກນິກທ່ີທົນທານຫຼາຍກວ່າ ຕ່ໍກັບການປ7ຽນແປງດິນຟ:າອາກາດ. 

§ ປັບປຸງລະບົບການຕະຫຼາດໃຫ:ມີປະສິດທິພາບ ໂດຍບັງຄັບໃຊ:ຮູບແບບສັນຍາການຜະລິດທ່ີເປັນທໍາ, ຫSດຜ່ອນການເກັບພາສີ, 
ການເຂ້ົາເຖິງສິນເຊ່ືອ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງສໍາລັບການເກັບຮັກສາ ແລະ ການປຸງແຕ7ງຜົນຜະລິດພືດ.  

§ ສ່ົງເສີມການປູກພດືຫຼາຍຊະນິດ ພ້ອມທັງແນະນໍາທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດນ້ອຍ ເຊ່ັນ: ໜອງເກັບນ້ໍາ, 
ສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລັບການປຸງແຕ7ງຂ້ັນບ້ານ. 

§ ນໍາໃຊ:ວິທີການສ່ົງເສີມກະສິກໍາສີຂຽວ ເຊ່ັນ: ການຝຶກອົບຮົມລະຫວ່າງຊາວກະສິກອນດ້ວຍກັນເອງ.   
	

ຈາໍເປນັຕອ້ງມກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງຫາຼຍພາກສວ່ນ: ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມາດຕະການນະໂຍບາຍການ
ກຽມພ້ອມລ່ວງໜ້າ ຕ້ອງການ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກລັດ, ເອກະຊົນ, ແລະ ອົງການຊ່ວຍເຫືຼອຕ່າງໆ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນ
ຂະບວນການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ. ຄວາມພະຍາຍາມທ່ີຈະໄດ:ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກວິທີການດ່ັງກ່າວ ປະກອບດ້ວຍ: 
§ ການສ້າງຄວາມເຂ້ັັມແຂງແກ7ການຜະລິດກະສິກໍາທ່ີດີ ແລະ ກະສິກໍາອິນຊີ: ພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ຄວນໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ7 ແລະ 
ສ່ົງເສີມການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ ໃຫ:ໄປຕາມມາດຕະຖານການຜະລິດກະສິກໍາທ່ີດີ ແລະ ກະສິກໍາອິນຊີ ເພື່ອການພັດທະນາ
ກະສິກໍາທ່ີມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ເປັນມິດຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ. ຂະບວນການຢ້ັງຢືນການຜະລິດກະສິກໍາທ່ີດີ ແລະ ກະສິກໍາອິນຊີ ຄວນ
ມີການຮ່ວມມືຈາກພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ອົງການສາກົນຕ່າງໆ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມເຊ່ືອໝັ້ນ ແລະ ຍອມຮັບ ຂອງຕະຫຼາດ
ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ.  

§ ການສ້າງຕະຫຼາດໃຫ:ມີຄວາມຍືນຍົງ: ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ:ມີຕະຫຼາດຮອງຮັບທ່ີຍືນຍົງ ສໍາລັບສິນຄ້າກະສິກໍາທ່ີດີ ແລະ ກະສິກໍາອິນ
ຊີ, ອົງການຈັດຕ້ັງພາກລັດ ແລະ ອົງການຜຸ:ໃຫ:ທຶນ ຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອຈັດສັນຕະຫຼາດໃຫ:ເໝາະສົມ ເພື່ອຮອງຮັບ
ຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ລະຫວ່າງຜູ:ຜະລິດ, ຜູ:ປະກອບການ, ຜູ:ຈໍາໜາ່ຍ, ຜູ:ບໍລິໂພກ ແລະ 
ພາກສ່ວນລັດ ເພື່ອປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການຜະລິດ ຂອງຊາວກະສິກອນ ແລະ    
ຜູ:ປະກອບການ. 

§ ການແລກປ7ຽນຂ້ໍມູນທ່ີດີຂ້ືນ: ພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ແລະ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ໃນການວິເຄາະ
ປັດໄຈຕ່າງໆ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ:ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ຊອກຫາວິທີການຫSດຜ່ອນການນໍາໃຊ:ຢາປາບສັດຕູພືດ, 
ແລກປ7ຽນປະສົບການ ແລະ ຄວາມຮູ:ໃຫ:ກວ້າງຂວາງ ແລະ ນໍາສະເໜີໝາກຜົນໄດ:ຮັບໃຫ:ແກ7ການນໍາກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ 
ປ7າໄມ: ເພື່ອສະເໜີຂໍອອກນະໂຍບາຍສະໜັບສະໜູນທ່ີເຫມາະສົມ.  

§ ການຕິດຕາມ: ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງມີການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການນໍາໃຊ:, ການຄຸ:ມຄອງ ແລະ ການທໍາລາຍຢາປາບສັດຕູ 
ພືດ ພາຍຫັຼງໃຊ:ແລ:ວ. 
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