ບົດສັງເຂບປະເດັນ ສະບັບ 01/2019
ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ4າໄມ7

ການສົງ່ ເສີມກະສິກາໍ ສີຂຽວ
ປະເດັນສໍາຄັນ:
• ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ4າໄມ7 ມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການພັດທະນາກະສິກໍາສະອາດ, ປອດໄພ ແລະ ຍືນຍົງ. ນະໂຍບາຍນີ້
ແມ4ນນັບມືຍ
້ ິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະແລເຫັນຜົນກະທົບທາງລົບທີ່ເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຢ4າງໄວວາ
ຂອງການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ.
• ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 30 ປີ ທີ່ໄດ7ມີການສົງ່ ເສີມກະສິກໍາຍືນຍົງໃນປະເທດລາວໃນຮູບແບບຕ່າງໆ, ລວມທັງການເຮັດກະສິກໍາ
ອິນຊີ, ການປ7ອງກັນພືດແບບປະສົມປະສານ, ການເຮັດນາກ້າກີບດຽວ ແລະ ກະສິກໍາແບບອະນຸລັກ. ຈາກປະສົບການເຫຼົ່ານີ້,
ຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາເຕັກນິກເຫຼົ່ານີ້ ຖືວ່າມີພ້ອມແລ7ວ.
• ການສົ່ງເສີມກະສິກໍາສີຂຽວ
ແມ4ນຄໍາສັບກວມລວມທີສ
່ າມາດນໍາໃຊ7
ເພື່ອອະທິບາຍການບໍລິການສົ່ງເສີມກະສິກໍາໃນ
ຊົນນະບົດ ເຊິ່ງສະໜັບສະໜູນການຜັນຂະຫຍາຍກະສິກໍາແບບຍືນຍົງ. ການສົ່ງເສີມກະສິກໍາສີຂຽວນີ້ ປະກອບດ້ວຍວິທີການ
ຕ່າງໆເພື່ອສົ່ງເສີມບັນດາຮູບແບບຕ່າງໆຕາມແຕ4ລະຫົວຂໍ.້ ວິທີການເຫຼົ່ານີ້ມີຄ້າຍຄືກັນ ແມ4ນຂະບວນການຮຽນຮູ7ດ້ານສັງຄົມ
ແລະນິເວດວິທະຍາ ເຊັ່ນ: ການສະໜັບສະໜູນຊາວກະສິກອນໃຫ7ຮູ7ຈັກການວິເຄາະບັນຫາ ແລະ ໂອກາດຕ່າງໆໃນທ້ອງຖິ່ນ
ລວມທັງການທົດລອງທາງເລືອກການຜະລິດໃໝ4 ທີ່ເໝາະສົມກັບເງືອ
່ ນໄຂຕົວຈິງຂອງແຕ4ລະທ້ອງຖິ່ນ.
• ຜົນສໍາເລັດ ຫຼື ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການສົ່ງເສີມກະສິກໍາສີຂຽວ ແມ4ນຂຶ້ນຢູ4ກັບສະພາບແວດລ້ອມທີເ່ ອື້ອອໍານວຍໃຫ7ແກ4ການ
ສົ່ງເສີມກະສິກໍາແບບຍືນຍົງ. ຄວາມຮູ7 ແລະ ທັກສະ ບໍ່ແມ4ນປັດໄຈຢ4າງດຽວທີ່ກໍານົດພຶດຕິກໍາໃນຂະແໜງ ການນີ;້ ການ
ຕັດສິນໃຈຂອງຊາວກະສິກອນ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກໍາຕ່າງໆ ໂດຍອີງໃສ4ຜົນຕອບແທນທາງດ້ານການເງິນ ກໍເປັນອີກປັດໄຈ
ໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າຫາກຕ້ອງການຜັນຂະຫຍາຍກະສິກໍາແບບຍືນຍົງໃນລາວ, ຈໍາເປັນຕ້ອງມີນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດ
ຕະການປະຕິບັດ ທີ່ເຮັດໃຫ7ການເຮັດກະສິກໍາສີຂຽວ ສາມາດສ້າງຜົນກໍາໄລໃຫ7ຜຜ
ູ7 ະລິດຂະຫນາດນ້ອຍ ທີ່ມີເປັນຈໍານວນ
ຫຼວງຫຼາຍ.
• ຄວາມພະຍາຍາມໃນການສົ່ງເສີມກະສິກໍາແບບຍືນຍົງໃນອານາຄົດ ບໍ່ສາມາດອາໄສການສົ່ງເສີມກະສິກໍາສີຂຽວພຽງຢ4າງດຽວ
ໄດ7. ພາຍໃນກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ4າໄມ7 ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການພັດທະນາ ເພື່ອຊອກຫາວິທຊ
ີ ່ວຍ
ຫTດຜ່ອນຄ່າໃຊ7ຈ່າຍ ແລະ ເພີ່ມຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການເງິນ ສໍາລັບການຜະລິດກະສິກໍາອິນຊີ ແລະ ກະສິກໍາທີ່ດ,ີ ລວມ
ທັງມາດຕະການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ7ມຄອງຕ່ອງໂສ7ການເພີ່ມມູນຄ່າ, ການເກັບພາສີ, ການຢັ້ງຢືນ ແລະ ຄໍ້າປະກັນລາຄາ.

1.

ສະພາບການລວມຂອງຂະແໜງການ

ຂະແໜງກະສິກໍາໃນປະເທດລາວ ແມ4ນມີການປ4ຽນແປງຢ4າງໄວວາ. ໃນໄລຍະສອງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ການຂະຫຍາຍຕົວ
ຂອງການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ ໄດ7ເພີ່ມລາຍຮັບໃຫ7ແກ4ຄອບຄົວຊາວກະສິກອນໃນຫຼາຍໆຄອບຄົວ, ແຕ4ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍ່ມີ
ຄວາມກັງວົນເພີ່ມຂຶ້ນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
ມາຮອດປີ 2017 ມູນຄ່າການສົ່ງອອກທາງດ້ານກະສິກໍາຈາກປະເທດລາວ ໄດ7ບັນລຸເຖິງ 1 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ປີ1, ໃນຂະນະທີ່
ເນື້ອທີ່ດິນກະສິກໍາ ໄດ7ຖືກສໍາປະທານເຖິງ 1 ລ້ານເຮັກຕາ.2 ຢ4າງໃດກໍຕາມ, ການນໍາໃຊ7ສານເຄມີ ແລະ ການນໍາໃຊ7ກົນຈັກເຂົ້າໃນ
ການຜະລິດຫຼາຍ ກໍໄດ7ສົ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ7ດິນເຊື່ອມໂຊມ, ດິນ ແລະ ນໍ້າ ມີມົນລະພິດ ແລະ ມີຜົນຮ້າຍຕໍສ
່ ຸຂະພາບຂອງມະນຸດ.
ການສຶກສາໂດຍໂຄງການບໍລິການ-ສົ່ງເສີມກະສິກໍາຮອບດ້ານ (LURAS) ສະແດງໃຫ7ເຫັນວ່າ ໃນຊ່ວງໄລຍະ 10 ປີຜ່ານມານີ້
ການນໍາເຂົ້າຢາປາບສັດຕູພືດຢ4າງເປັນທາງການ ໄດ7ເພີ່ມຈໍານວນຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 10 ເທົ່າຕົວ. ໃນແຂວງໜຶ່ງຢູເ4 ຂດພູດອຍ, ຜົນຈາກການ
ທົດສອບ ໄດ7ສະແດງໃຫ7ເຫັນວ່າ ເກືອບເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງໝາກໄມ7 ແລະ ຜັກ ແມ4ນປົນເປື້ອນດ້ວຍຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ໜຶ່ງໃນສາມ
ຂອງເດັກນ້ອຍນັກຮຽນ ແມ4ນພົບເຫັນມີສານເຄມີໃນເລືອດ ໃນລະດັບທີຍ
່ ອມຮັບບໍ່ໄດ7.3

2.

ເປົາ້ ໝາຍດ້ານນະໂຍບາຍ

ໃນການຕອບສະໜອງຕໍ່ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເກີດຂຶນ
້ ເນື່ອງຈາກການຫັນເປັນທັນສະໄໝໃນຂະແໜງກະສິກໍາ, ລັດຖະບານແຫ4ງ ສປປ
ລາວ ຈຶ່ງໄດ7ກໍານົດເອົາການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນເສົາຄໍ້າທີ່ສໍາຄັນ ໃນແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ4ງຊາດສະບັບລ່າສຸດ. ເປົ້າໝາຍຂອງນະໂຍບາຍ "ການຫັນໄປສູ4ເສດຖະກິດສີຂຽວ ແລະ ເປັນມິດຕໍ່
ສິ່ງແວດລ້ອມ" ແມ4ນໄດ7ລະບຸໄວ7ຢ4າງຊັດເຈນໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມແຫ4ງຊາດຄັ້ງທີ 8.4
ໃນລະດັບຂະແໜງການ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ4າໄມ7 ໄດ7ນໍາເອົາ "ການພັດທະນາກະສິກໍາສະອາດ, ປອດໄພ ແລະ ຍືນຍົງ"
ເຂົ້າໃນແຜນຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງ ທີ່ໄດ7ຮັບການອະນຸມັດຈົນເຖິງປີ 2025. ຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ ໄດ7ກໍານົດເອົາການຜະລິດກະສິ
1

ກໍາທີ່ດີ (GAP) ແລະ ການຜະລິດກະສິກໍາອິນຊີ (OA) ເປັນວິທີການຕົ້ນຕໍ ທີ່ຈະນໍາໃຊ7 ເພື່ອໃຫ7ບັນລຸເປົ້າຫມາຍດັ່ງກ່າວນັ້ນ.

3.

ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບການສົງ່ ເສີມກະສິກາໍ ສີຂຽວ

ການສົ່ງເສີມກະສິກໍາສີຂຽວ ແມ4ນການໃຫ7ບໍລິການສົ່ງເສີມໃນເຂດຊົນນະບົດ ເຊິ່ງສະໜັບສະໜູນການຜັນຂະຫຍາຍກະສິກໍາຍືນ
ຍົງໂດຍການເອື້ອອໍານວຍຂະບວນການຮຽນຮູ7ຂອງຊາວກະສິກອນ ທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ລະບົບນິເວດ.5 ການສົ່ງເສີມກະສິກາໍສີຂຽວ
ບໍ່ແມ4ນຮູບແບບ ຫຼື ແມ4ພິມ ອັນດຽວ ເພື່ອບັນລຸຄວາມຍືນຍົງ ແຕ4ປະກອບດ້ວຍຫຼາກຫຼາຍວິທີການ ທີ່ຖືກນໍາມາໃຊ7ໃນການສົ່ງເສີມ
ເພື່ອໃຫ7ແທດເໝາະກັບສະພາບການຕົວຈິງ ດັ່ງທີ່ໄດ7ສະແດງໃຫ7ເຫັນໃນແຜນວາດລຸ4ມນີ້.
ໃນພາກປະຕິບັດແລ7ວ, ການສົ່ງເສີມກະສິກໍາສີຂຽວ ແມ4ນປະກອບດ້ວຍ ເນື້ອໃນ ແລະ ວິທີການຕ່າງໆ ທີ່ໄດ7ຖືກຄັດເລືອກ
ແລະ ດັດປັບເພື່ອໃຫ7ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງແຕ4ລະທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ມີການສະໜອງ
ການບໍລິການ. ຕົວຢ4າງ:
• ໂຮງຮຽນຊາວນາ ເພື່ອສົ່ງເສີມການປ7ອງກັນພືດແບບປະສົມປະສານ (IPM),
• ການວາງແຜນການນໍາໃຊ7ທີ່ດິນ ທີ່ສະໜັບສະໜູນການກະສິກໍາແບບອະນຸລັກ,
• ການປະເມີນຕ່ອງໂສ7ການຕະຫຼາດແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ເພື່ອປະເມີນໂອກາດຂອງຜະລິດຕະພັນອິນຊີ,
• ການຄົ້ນຄວ້າໂດຍການເຮັດຕົວຈິງ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບລະບົບການເຮັດນາກ້າກີບດຽວ (SRI),
• ການຮຽນຮູ7ລະຫວ່າງຊາວກະສິກອນດ້ວຍກັນ (F2F) ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍຮູບແບບກະສິກໍາ-ປ4າໄມ7.
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ສິ່ງທີວ
່ ິທີການຕ່າງໆສໍາລັບການສົ່ງເສີມກະສິກໍາສີຂຽວ ມີຄ້າຍຄືກັນ ກໍ່ຄື ການສ້າງ, ການແບ4ງປັນ ແລະ ການນໍາໃຊ7ຄວາມຮູ7ຂອງ
ທ້ອງຖິ່ນເປັນຫຼັກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ຮູບແບບກະສິກໍາຍືນຍົງ ຈະຕ້ອງມີການດັດປັບໃຫ7ເຂົ້າກັບສະພາບການຕົວຈິງຂອງທ້ອງຖິ່ນ
ເຊິ່ງສະພາບການໃນເຂດພູດອຍ ແມ4ນມີທັງຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ. ດັ່ງນັ້ນ, ການສົ່ງເສີມກະສິກໍາສີຂຽວ ຕ້ອງ
ສະໜັບສະໜູນຊາວກະສິກອນໃຫ7ຮູ7ຈັກການວິເຄາະບັນຫາ ແລະ ໂອກາດຕ່າງໆໃນທ້ອງຖິ່ນ ລວມທັງການທົດລອງທາງເລືອກການ
ຜະລິດໃໝ4 ທີ່ເໝາະສົມກັບເງື່ອນໄຂຕົວຈິງແຕ4ລະທ້ອງຖິ່ນ. ການບໍລກ
ິ ານນີ້ ສະມາດສະໜອງໃຫ7ໄດ7 ໂດຍບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ
ຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນແມ4ນ ກົມຕ່າງໆຂອງພາກລັດ, ບັນດາອົງການທີ່ບໍ່ຂື້ນກັບລັດຖະບານ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ກຸ4ມຊາວກະສິກອນ. ທຸກ
ຄົນສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານນີໄ້ ດ7!

4.

ການສັງລວມປະສົບການ

ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 30 ປີ ມີຫຼາຍຮູບແບບກະສິກໍາຍືນຍົງ ທີ່ຖືກສົ່ງເສີມຢູ4 ສປປ ລາວ. ກິດຈະກໍາທີ່ພົ້ນເດັ່ນກວ່າໝູ4ທີ່ເຮັດ
ຮ່ວມກັບກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ4າໄມ7 ລວມມີ:
• ກະສິກໍາອິນຊີ (ສະໜັບສະໜູນໂດຍອົງການ Helvetas Quaker Services, ແລະ SAEDA),
• ການປ7ອງກັນພືດແບບປະສົມປະສານ (FAO, CIDSE, Village Focus International),
• ການເຮັດນາກ້າກີບດຽວ (OXFAM, JICA),
• ກະສິກໍາແບບອະນຸລັກ (CIRAD),
• ການຜະລິດກະສິກໍາທີ່ດີ (JICA, TICA).
ໃນປີ 2018 ໄດ7ມີການຈັດກອງປະຊຸມຈໍານວນໜຶ່ງຂຶ້ນ ເພື່ອທົບທວນຄືນບັນດາໂຄງການທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນການສົ່ງເສີມກະສິກໍາ
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ຍືນຍົງ. ນອກຈາກນັ້ນແລ7ວ, ຍັງໄດ7ມີການປຶກສາຫາລືກັບບັນດາຊາວກະສິກອນ, ພະນັກງານພາກສະໜາມ, ຜູຮ
7 ັບຜິດຊອບໂຄງການ
ແລະ ຜູວ
7 າງນະໂຍບາຍ. ຜົນຈາກບັນດາກອງປະຊຸມ ແລະ ການປຶກສາຫາລື ແມ4ນໄດ7ມີການກໍານົດຂອບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສໍາລັບ
ການສົ່ງເສີມກະສິກໍາສີຂຽວ:
ຫຼກ
ັ ການ ການສົງ່ ເສີມກະສິກາໍ ສີຂຽວ

ຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ4

ການວິເຄາະລະບົບນິເວດກະສິກໍາແບບມີສ່ວນຮ່ວມ

ຄອບຄົວຊົນນະບົດ ບັນທຶກ ແລະ ສ້າງເປັນລາຍການຊັບພະຍາກອນທີ່ມີ
ແລະ ເປັນແຜນວາດຂຶ້ນມາ

ການວາງແຜນໃນຊຸມຊົນ

ວິເຄາະບັນດາໂອກາດ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງຕ່າງໆ ແລ7ວຕົກລົງເປັນເອກະພາບ
ກ່ຽວກັບນະວັດຕະກໍາທີ່ເປັນບູລິມະສິດ

ການຄົ້ນຄ້ວາທົດລອງໂດຍການເຮັດຕົວຈິງ

ທົດລອງເຮັດນະວັດຕະກໍາໃໝ4; ມີການສົມທຽບ ແລະ ປຽບທຽບລະຫວ່າງ
ທາງເລືອກຕ່າງໆ, ຊຸມຊົນມີການເກັບຂໍ້ມູນ ແລະ ວິເຄາະຜົນໄດ7ຮັບ

ການຮຽນຮູລ
7 ະຫວ່າງຊາວກະສິກອນດ້ວຍກັນ

ມີການແລກປ4ຽນປະສົບການລະຫວ່າງຄົວເຮືອນ ແລະ ຊຸມຊົນ, ມີການ
ຖ່າຍທອດຄວາມຮູ7 ແລະ ທັກສະ ໃຫ7ກັນ ແລະກັນ

ການພັດທະນາອົງກອນ

ເຄືອຂ່າຍບໍ່ເປັນທາງການ ແລະ/ຫຼື ກຸມ
4 ທີ່ເປັນທາງການ ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ເພື່ອ
ເພື່ອຮັກສາ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍນະວັດຕະກໍາຕ່າງໆ

ບັນດາຫຼັກການເຫຼົ່ານີ້ ແມ4ນລໍາດັບຂັ້ນຕອນ ຫຼື ວິທີການ ທີ່ນໍາໃຊ7ເລື້ອຍໆໃນການສົ່ງເສີມກະສິກໍາຍືນຍົງ. ແຕ4ລະຫຼັກການ ແມ4ນ
ໄດ7ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍໂຄງການຕ່າງໆຢູ4 ສປປ ລາວ ແລ7ວ, ແຕ4ໄດ7ມີການອະທິບາຍແບບລວມໆ ໃນຕາຕະລາງເທິງນັ້ນ
ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໃຫ7ມີການເຂົ້າໃຈຜິດວ່າ ວິທີການເຫຼົ່ານີ້ ແມ4ນຂອງອົງການຈັດຕັ້ງໃດໜຶ່ງສະເພາະ.
ບົດສະຫTບອື່ນໆ ຈາກກອງປະຊຸມນັກວິຊາການ ມີຄືດງັ່ ຕໍ່ໄປນີ້:
ັ ແມ4ນມີແລ7ວ. ພະນັກງານລັດ ແລະ ຊາວກະສິກອນ ໄດ7ຮັບການຝຶກອົບຮົມ
• ຄວາມອາດສາມາດໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ແລ7ວ. ບັນດາເຕັກນິກຕ່າງໆ ແມ4ນໄດ7ຜ່ານການທົດລອງແລ7ວ. ຜົນໄດ7ຮັບໄດ7ຖືກບັນທຶກໄວ7ແລ7ວ. ໄດ7ມີການສ້າງຄູ4ມື,
ໂປສເຕີ ແລະ ວີດີໂອຕ່າງໆ. ອຸປະກອນເຄື່ອງມືຕ່າງໆ ແມ4ນໄດ7ຖືກມອບໂອນໃຫ7ແລ7ວ.
ີ ານຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ໂຄງການ ໄດ7ຊວ
່ ຍສ້າງຄວາມອາດສາມາດດ້ານນີ້ ແຕ4ພອ
້ ມດຽວກັນນັນ
ັ້ ກໍເ່ ປັນສິງ່ ກີດຂວາງທາງດ້ານ
• ວິທກ
ການເຊືອ
່ ມສານ. ກິດຈະກໍາ ແມ4ນກະແຈກກະຈາຍ. ສ່ວນຫຼາຍແມ4ນເຮັດເປັນຂະໜາດນ້ອຍ ບໍ່ສາມາດຜັນຂະຫຍາຍອອກ
ເປັນວົງກວ້າງ. ການໃຫ7ທຶນບໍ່ມີຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ. ຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງຂອງທ້ອງຖິນ
່ ຍັງມີໜ້ອຍ. ມີການໜູນວຽນ ຫຼື ສັບປ4ຽນ
ພະນັກງານເປັນປະຈໍາ.
• ແຂວງຕ້ອງເປັນເຈົາ້ ການໃນການນໍາພາ. ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ4າໄມ7ແຂວງ ຄວນເປັນເຈົ້າການໃນການວາງແຜນ ແລະ
ການປະສານກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມກະສິກໍາສີຂຽວ. ຖ້າຫາກຕ້ອງການຊັບພະຍາກອນເພີ່ມ, ພວກເຂົາຄວນດຶງດູດເອົາພະນັກ
ງານ, ທຶນ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ຕ້ອງການ, ແຕ4ເ ພື່ອໃຫ7ສໍາເລັດຜົນ ແມ4ນຈະຕ້ອງມີການວາງຍຸດທະສາດ
ທີ່ຈະແຈ7ງ ແລະ ມີກົນໄກສາໍລັບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ.

5.

ສິງ່ ທ້າທາຍໃນການສະໜັບສະໜູນກະສິກາໍ ຍືນຍົງ

ຜົນສໍາເລັດ ຫຼື ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ຂອງການສົ່ງເສີມກະສິກາສ
ໍ ີຂຽວ ແມ4ນຂຶ້ນຢູ4ກັບສະພາບແວດລ້ອມທີເ່ ອື້ອອໍານວຍການສົ່ງເສີມກະສິກໍາ
ແບບຍືນຍົງ. ຄວາມຮູ7 ແລະ ທັກສະ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ບໍສ
່ າມາດນໍາໄປສູກ
4 ານປ4ຽນແປງໃນພາກປະຕິບັດ ຫາກບໍ່ມີປັດໄຈອື່ນນໍາ. ສິ່ງທີ່
ສໍາຄັນທີ່ສຸດ, ປະຈຸບັນ ຊາວກະສິກອນ ແມ4ນຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ຫຼາຍກວ່າຜະລິດເພື່ອບໍລິໂພກ. ດັ່ງນັ້ນ, ການຜະລິດກະສິກາໍ ຈ່ງຶ່ ຕິດ
ພັນຢ4າງຫຼວງຫຼາຍກັບຜົນຕອບແທນທາງດ້ານການເງິນ.
ປັດໄຈຕ່າງໆທີສ
່ ົ່ງຜົນຕໍກ
່ ານເລືອກວິທີການຜະລິດຂອງຊາວກະສິກອນ ເຊັ່ນ: ການຜະລິດກະສິກໍາອິນຊີ ຫຼື ການນໍາໃຊ7ຢາປາບ
ສັດຕູພືດ ແມ4ນອີງໃສ4ແຮງງານທີ່ມີ, ເງິນໝູນວຽນໃນຄົວເຮືອນ, ລາຄາພິເສດທີ່ໄດ7ຮັບຕໍຜ
່ ົນຜະລິດ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ
ແລະ ລະບົບການຄຸມ
7 ຄອງຕ່ອງໂສ7ມູນຄ່າເພີ້ມ.

ຖ້າຫາກຕ້ອງຜັນຂະຫຍາຍກະສິກາໍ ຍືນຍົງຢູ4 ສປປ ລາວ ການສົງ່ ເສີມກະສິກາໍ ສີຂຽວຢ4າງດຽວແມ4ນບໍພ
່ ຽງພໍ ຈໍາເປັນຕ້ອງມີນະໂຍບາຍ
ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ເພືອ
່ ເຮັດໃຫ7ການຜະລິດກະສິກາສ
ໍ ຂ
ີ ຽວ ສາມາດສ້າງຜົນກໍາໄລ ໃຫ7ກບ
ັ ບັນດາຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ.
ຂັ້ນຕອນຈໍານວນໜື່ງ ທີ່ສາມາດນາໍໃຊ7ເພື່ອສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ມີດັ່ງລຸ4ມນີ້. ແນວຄວາມຄິດເຫຼົ່ານີ້ ແລະ
ແນວຄວາມຄິດອື່ນໆ ຈະໄດ7ມີການປຶກສາຫາລືກັນຕື່ມ ໂດຍສະມາຊິກຂອງກຸ4ມຂະແໜງການຍ່ອຍຊາວກະສິກອນ ແລະ ທຸລະກິດ
ກະສິກໍາ.
• ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ ກະສິກໍາ ປ4າໄມ7 ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແຫ4ງຊາດ ສຶກສາກ່ຽວກັບວິທີການຫTດຜ່ອນແຮງງານໃນ
ການຜະລິດກະສິກໍາ ໂດຍປັບປຸງສະມັດຕະພາບຜົນຜະລິດ ທີ່ບໍ່ຕ້ອງນາໃໍ ຊ7ສານເຄມີ,
3

•

•
•
•
•
•

•

ເຄືອຂ່າຍຊາວກະສິກອນລາວ ເອື້ອອໍານວຍການແລກປ4ຽນການຮຽນຮູ7ລະຫວ່າງຊາວກະສິກອນດ້ວຍກັນ ກ່ຽວກັບການຄຸມ
7
ຄອງອົງການຈັດຕັ້ງຊາວກະສິກອນ ໂດຍສ້າງຕົວແບບຂອງການເຮັດວຽກເປັນກຸ4ມ ທີ່ສະໜັບສະໜູນຄວາມສົນໃຈ ແລະ
ການດໍາລົງຊິວີດທີ່ດີຂອງຊາວກະສິກອນ,
ກົມປູກຝັງ ເກັບກໍາຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄ່າໃຊ7ຈ່າຍ ແລະ ຜົນຕອບແທນ ສາໍລັບຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ຈາກການໄດ7ຮັບ
ການຢັ້ງຢືນຕ່າງໆ ລວມເຖິງການຢັ້ງຢືນກະສິກໍາອິນຊີ ແລະ ກະສິກໍາທີ່ດ,ີ
ກົມປູກຝັງ ພັດທະນານະໂຍບາຍກ່ຽວກັບກະສິກາໍອີນຊີ ແລະ ກະສິກາໍທີ່ດີ ແລະ ດໍາລັດ ຫຼື ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍກະສິກາໍ
ອີນຊີ ແລະ ກະສິກາໍທີ່ດີ,
ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕກ
ິ ໍາ ສຶກສາກ່ຽວກັບແຮງງານກະສິກໍາທີ່ຕິດພັນກັບການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າຢູ4 ສປປ ລາວ
ລວມເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຮັບຈ້າງເຮັດວຽກໃນພາກກະສິກໍາ,
ກົມສົ່ງເສີມເຕັກນິກ ແລະ ປຸງແຕ4ງກະສິກໍາ ສຶກສາກ່ຽວກັບການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງການເກັບພາສີ
ອາກອນ ທີ່ເປັນທາງການ ແລະ ບໍ່ເປັນທາງການ ຕໍ່ຜົນກໍາໄລ,
ກົມສົ່ງເສີມເຕັກນິກ ແລະ ປຸງແຕ4ງກະສິກໍາ ສັງລວມ ແລະ ເຜີຍແຜ4 ບັນດາກໍລະນີທີ່ປະສົບຜົນສາໍເລັດກ່ຽວກັບການຜະລິດ
ກະສິກໍາສີຂຽວ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກໍາຂະໜາດນ້ອຍ ໂດຍຜ່ານກອງປະຊຸມກຸ4ມຂະແໜງການຍ່ອຍຊາວກະສິກອນ ແລະ
ທຸລະກິດກະສິກໍາ ແລະ ເຄືອຂ່າຍຊາວກະສິກອນລາວ,
ກົມສົ່ງເສີມເຕັກນິກ ແລະ ປຸງແຕ4ງກະສິກໍາ ສ້າງເຄື່ອງມືຕິດຕາມການສົ່ງເສີມກະສິກໍາສີຂຽວ ທີປ
່ ະສົມປະສານຕົວຊີບ
້ ອກ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
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