ບົດສັງເຂບດ້ານນະໂຍບາຍ ສະບັບ 01/2019
ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ7າໄມ:

ການຄຸມ
: ຄອງການນໍາໃຊ:ຢາປາບສັດຕູພດ
ື
ໃນລະດັບເມືອງ
ປະເດັນສໍາຄັນ:
o ເມື່ອມີການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ, ການນໍາໃຊ:ຢາປາບສັດຕູພືດແມ7ນເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ໄດ:ສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ສຸຂະພາບ
ຂອງຄົນເຮົາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
o ເມືອງຄໍາ ເປັນຕົວຢ7າງຂອງເມືອງທີມກ
ີ ານຜະລິດກະສິກໍາແບບນໍາໃຊ:ເຄມີ, ທີ່ມີການຜະລິດກະແຈກກະຈາຍ ແລະ ມີມນ
ູ ຄ່າ
ຕໍ່າ ໂດຍອາໃສການນໍາໃຊ:ຢາປາບສັດຕູພືດທີ່ຫຼາຍ. ໃນສອງສາມປີຜ່ານມາ ລະບົບການຜະລິດດັ່ງກ່າວ ເລີມ
່ ຕອບ ສະໜອງ
ຜົນກໍາໄລໃຫ:ແກ7ຊາວກະສິກອນ ທີ່ຫດ
S ລົງ. ສ່ວນເມືອງທ່າໂທມ ແມ7ນມີການຫ້າມນາໃໍ ຊ:ຢາປາບສັດຕູພືດ, ສາມາດປະຕິບັດ
ໄດ: ກໍຍ້ອນວ່າ ມີການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າໜ້ອຍກວ່າ ໃນຂົງເຂດເມືອງດັ່ງກ່າວ.
o ອົງການຈັດຕັ້ງລັດຂັ້ນເມືອງ ສາມາດສະໜັບສະໜູນການຜະລິດກະສິກໍາທີ່ສະອາດຂຶ້ນ ແລະ ການຄຸ:ມຄອງຢາປາບສັດຕູພືດ
ໄດ:ດີກວ່າ ໂດຍນໍາໃຊ:ວິທກ
ີ ານທີ່ເປັນລະບົບ. ການຫ້າມການນໍໍາໃຊ:ຢາປາບສັດຕູພືດພຽງຢ7າງດຽວ ແມ7ນຈະສົ່ງຜົນກະທົບ
ທີ່ຈໍາກັດ.
o ນະໂຍບາຍການຮັບມື ສາມາດຫSດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ສິງ່ ແວດລ້ອມ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ:
• ບັງຄັບໃຊ:ກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບຕ່າງໆ ທີ່ມີໃນປະຈູບັນ ກ່ຽວກັບການນໍາເຂົ້າ, ຈາໍໜ່າຍ ແລະ ນໍາໃຊ:ຢາປາບ
ສັດຕູພືດ, ລວມທັງການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດໃນກະສິກໍາ.
• ນໍາໃຊ:ຄູ7ມືແນະນໍາສໍາລັບການຫSດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງຊຸມຊົນ ເລີມ
່ ຈາກການປະຕິບດ
ັ ຂອງຊາວກະສິກອນລາຍ
ບຸກຄົນ ເຊັນ
່ : ການນໍາໃຊ:ອຸປະກອນປ:ອງກັນຕົວ, ກ້າວໄປເຖິງການຕົກລົງເຫັນດີລະດັບບ້ານ ໂດຍບໍ່ສີດພົ່ນຢາໃກ:
ກັບແຫຼ່ງນໍ້າ, ເຮືອນ ແລະ ໂຮງຮຽນ.
• ສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ7າໄມ: ແລະ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາໍມະຊາດ
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນການທໍາລາຍກ່ອງຢາປາບສັດຕູພືດຫຼັງຈາກໃຊ:ແລ:ວ ໃຫ:ມີຄວາມປອດໄພ.
• ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບເວລາທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບການເກັບກ່ຽວຫຼັງຈາກການສີດພົ່ນຢາ, ປະລິມານຢາທີ່ໃຊ:ທີ່ເຫມາະ
ສົມ ແລະ ການຄວບຄຸມສັດຕູພືດແບບປະສົມປະສານ ເພື່ອຫSດຜ່ອນສານຕົກຄ້າງໃນຜັກ.
o ທາງເລືອກດ້ານນະໂຍບາຍການກຽມພ້ອມລ່ວງໜ້າ ສາມາດສະໜັບສະໜູນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ທີ່ສີຂຽວຍືນຍົງ ຫຼາຍຂຶ້ນ
ກວ່າເກົ່າ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ:
• ປັບປຸງລະບົບການຕະຫຼາດໃຫ:ມີປະສິດທິພາບ ໂດຍບັງຄັບໃຊ:ຮູບແບບສັນຍາການຜະລິດທີ່ເປັນທໍາ, ຫSດຜ່ອນ
ການເກັບພາສີ, ການເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອ ແລະ ສະໜັບສະຫນູນ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ສໍາລັບການເກັບຮັກສາ ແລະ ການ
ປຸງແຕ7ງຜົນຜະລິດພືດ.
• ສົ່ງເສີມການປູກພືດຫຼາຍຊະນິດ ພ້ອມທັງແນະນໍາທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດນ້ອຍ ເຊັນ
່ :
ໜອງເກັບນໍ້າ, ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລັບການປຸງແຕ7ງຂັ້ນບ້ານ.
• ນໍາໃຊ:ວິທກ
ີ ານສົ່ງເສີມກະສິກໍາສີຂຽວ ເຊັ່ນ: ການຝຶກອົບຮົມລະຫວ່າງຊາວກະສິກອນດ້ວຍກັນເອງ.
• ຊຸກຍູກ
: ານຢັ້ງຢືນກະສິກໍາອິນຊີ ແລະ ກະສິກໍາທີ່ດີ ໂດຍການສ້າງຕັ້ງກຸ7ມແບບງ່າຍດາຍ ແລະ ມີຄວາມໂປ7ງໃສ
ແລະ ຂະບວນການຢັ້ງຢືນທີ່ມີປະສິດທິພາບ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຊືອ
່ ຖືຂອງຕະຫຼາດ.
o ນອກຈາກນີ້, ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ - ແຕ7ລະພາກສ່ວນມີພາລະບົດ
ບາດແຕກຕ່າງກັນ ເປັນຕົ້ນແມ7ນດ້ານກະສິກໍາ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ອຸດສາຫະກໍາ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ອົງການ
ຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆ.
ພາກສະເໜີ – ສະພາບການດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕກ
ິ າໍ
ຜະລິດຕະພັນກະສິກາໍ ຫຼື ການຜະລິດກະສິກາໍ ເປັນສິນຄ້າ: ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ7ງຊາດ ຄັ້ງທີ 8 ປີ 2016-2020

ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາກະສິກໍາ ຮອດປີ 2025 ແລະ ວິໄສທັດ 2030 ໄດ:ກໍານົດການເພີ້ມຜົນຜະລິດຂອງຜະລິດຕະພັນ
ກະສິກໍາ ເພື່ອສະໜອງຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ ເປັນໜຶ່ງໃນບູລິມະສິດ ສໍາລັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ການສ້າງວຽກເຮັດ
ງານທໍາ, ການສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ການເພີ້ມຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ໃນ ສປປ ລາວ. ການເນັ້ນໜັກໃສ7
ຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ ຫຼື ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ກົງກັນຂ້າມກັບການຜະລິດເພື່ອດໍາລົງຊີບແບບດັ້ງເດີມ, ແມ7ນກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ພາຍໃຕ:ສະພາບທີ່ມກ
ີ ານແຂ7ງຂັນດ້ານການຕະຫຼາດ. ການປະສົມປະສານກັນ ຂອງຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ກໍາລັງ
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ຂອງຕະຫຼາດ ເຮັດໃຫ:ມີການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ບາງກໍລະນີກບ
ໍ ມ
ໍ່ ີການຄຸ:ມຄອງ ໃນການນໍາໃຊ:ປັດໃຈຂາເຂົ້າ ພາຍນອກ ຫຼື ອຸດສາຫະກໍາ
ທີ່ບໍ່ປອດໄພ ແລະ ບໍ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊັ່ນ: ຝຸ7ນ, ຢາຂ້າຫຍ້າ ແລະ ຢາປາບສັດຕູພືດ ໂດຍສະເພາະທີ່ຫ້າມ ນາໃໍ ຊ:ໃນ ສປປ
ລາວ.
ນະໂຍບາຍການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ຍຸດທະສາດກະສິກາໍ ສີຂຽວ: ໃນຂະນະດຽວກັນ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ7ງຊາດ
ຄັ້ງທີ 8 ແມ7ນປະກອບດ້ວຍເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍ ທີ່ສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກໍາສີຂຽວ ແລະ ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງການ

ຫSດຜ່ອນການນໍາໃຊ:ສານເຄມີ, ການເພີ່ມຄວາມສົມດຸນຂອງທາດອາຫານໃນດິນ ແລະ ການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ, ຊັບພະຍາກອນ
ແລະ ລະບົບນິເວດ. ຍຸດທະສາດການພັດທະນາກະສິກໍາ ຮອດປີ 2025 ແລະ ວິໄສທັດ 2030 ກໍານົດກອບວຽກແຜນງານຍຸດທະ
ສາດຢ7າງລະອຽດສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຜະລິດກະສິກໍາສະອາດ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງອາຫານ. ການເນັ້ນໜັກໃສ7ລະບົບ
ການຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ອາຫານ ທີ່ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແມ7ນໄດ:ເນັ້ນໜັກຕື່ມອີກ ໃນນະໂຍບາຍເຕີບ
ໂຕສີຂຽວ ຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2018 ແລະ ການກະກຽມຍຸດທະສາດກະສິກາໍສີຂຽວ ທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນການຢູ7 ໂດຍ
ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ7າໄມ:.
ຂອບເຂດກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ິ າໍ ກ່ຽວກັບຢາປາບສັດຕູພດ
ື : ເພື່ອການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ ຄວາມປອດ
ໄພທາງດ້ານອາຫານ ແລະ ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ7າໄມ: ໄດ:ອອກເຄື່ອງມືດ້ານນິຕິກໍາ ແລະ ລະບຽບຄຸ:ມ

ຄອງ ຈໍານວນໜຶງ່ . ໂດຍສະເພາະ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ:ມຄອງຢາປາບສັດຕູພືດ ແມ7ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອບັງຄັບໃຊ:ໃນການຕິດຕາມ
ກວດກາການນໍາໃຊ:ຢາປາບສັດຕູພືດໃນການຜະລິດກະສິກໍາ ເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ສໍາລັບຜູ:ຜະລິດ,
ຜູ:ບໍລິໂພກ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (GOL 2017). ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການຕິດຕາມ ແລະ ນາໃໍ ຊ:ຢາປາບສັດຕູພືດ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ7ນ
ມີເພື່ອໃຫ:ຄໍາແນະນໍາໃນການນໍາໃຊ:ທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ວິທີການກວດກາ ໃຫ:ສອດຄ່ອງກັບຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານເຕັກນິກ (DOA
2017).
ສະຖານະການ ແລະ ປະເດັນບັນຫາ: ການປະເມີນຜົນໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ທີ່ກໍາລັງປະຕິບັດຢຸ7 ສະແດງໃຫ:ເຫັນວ່າມີການນໍາໃຊ:ຢາ
ປາບສັດຕູພືດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ບໍ່ມກ
ີ ານຄວບຄຸມ ແລະ ຄຸ:ມຄອງທີ່ດີ ເຊິ່ງມີຫຼັກຖານຊັດເຈນ ຂອງລະດັບສານພິດທີ່ຕົກຄ້າງໃນຕົວຢ7າງຜົນ

ຜະລິດ ແລະ ຕົວຢ7າງເລືອດຂອງຜູ:ທີ່ໄດ:ຮັບຜົນກະທົບໂດຍການນໍາໃຊ:ຢາປາບສັດຕູພືດ:
§ ລະຫວ່າງປີ 1999 ແລະ 2011, ການນໍາເຂົ້າຢາປາບສັດຕູພືດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 5 ເທົ່າຕົວ
(LURAS 2018b);
§ ມີການນໍາເຂົ້າຢາປາບສັດຕູພືດທີ່ຜິດກົດໝາຍຈໍານວນຫຼາຍ
ເຊິ່ງບໍ່ໄດ:ລວມຢູ7ໃນສະຖິຕນ
ິ າໍເຂົ້າທີ່ເປັນທາງການ
(CEDAC, SAEDA ແລະ PANAP 2013);
§ ຈໍາວນຄົວເຮືອນຊາວກະສິກອນທີເ່ ນັ້ນໜັກໃສ7ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ໄດ:ເພີ່ມຂຶ້ນ 10% - ສະແດງໃຫ:ເຫັນເຖິງ
ລະດັບການນໍາໃຊ:ຢາປາບສັດຕູພືດ ແມ7ນຂຶ້ນກັບປະລິມານຂອງຜົນຜະລິດ;
§ ການນໍາໃຊ: ແລະ ຄວບຄຸມ ຢາປາບສັດຕູພືດ ແມ7ນຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ7ລະພືນ
້ ທີ່ ໃນທົ່ວປະເທດ;
§ ລະດັບຂອງການນໍາໃຊ:ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ຄົນ, ສັດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ ແຕກຕ່າງກັນໄປ ແລະ
ຂຶ້ນກັບສະພາບເງື່ອນໄຂຂອງແຕ7ລະຂົງເຂດ;
§ ເຂດທີ່ທໍາການຜະລິດພືດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ເຂດທີ່ຜົນຜະລິດຂອງພວກເຂົາເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດສູງ ແມ7ນມີ
ອັດຕາການນໍາໃຊ:ຢາປາບສັດຕູພືດທີ່ສູງ;
§ ອັດຕາການນໍາໃຊ:ຢາຂ້າຫຍ້າ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ7ນສູງກວ່າອັດຕາທີ່ແນະນໍາໄວ: 2-4 ເທົ່າຕົວ;
§ 54% ຕົວຢ7າງຂອງໝາກໄມ: ແລະ ຜັກ ໃນປີ 2017 ຢູຕ
7 ະຫຼາດແຂວງຊຽງຂວາງ ທົດສອບເຫັນສານຕົກຄ້າງຈາກຢາ
ປາບສັດຕູພືດ, ເຊິ່ງພົບວ່າ 16% ແມ7ນຢູ7ໃນລະດັບບໍ່ປອດໄພ. ຕົວເລກແມ7ນສູງກວ່າ ສໍາລັບຜົນຜະລິດທີ່ນໍາເຂົ້າ
(LURAS 2018a);
§ ການທົດສອບຕົວຢ7າງເລືອດໃນແຂວງຊຽງຂວາງ ເຊັ່ນດຽວກັນ ໄດ:ສະແດງເຖິງລະດັບ “ ທີ່ບໍ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບ ” ໃນກຸ7ມ
ເດັກນ້ອຍນັກຮຽນ, ຄູອາຈານ, ຊາວກະສິກອນ ແລະ ຜູ:ບໍລິໂພກ (LURAS 2018a).
ມາດຕະການຄວບຄຸມການນໍາໃຊ: ແລະ ຫSດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງການນໍາໃຊ:ສານເຄມີ ໃນລະດັບເມືອງ: ໃນປີ 2013, ອໍານາດການ
ປົກຄອງ ເມືອງທ່າໂທມ ສັ່ງຫ້າມຂາຍ ແລະ ນໍາໃຊ:ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ຢາຂ້າຫຍ້າ ພາຍໃນເມືອງ ໂດຍມີການປັບໃໝສໍາລັບຜູ:ທີ່

ຝ7າຝືນ. ບົດສັງເຂບດ້ານນະໂຍບາຍນີ້ ແມ7ນເບິ່ງທາງເລືອກດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ແນະນໍາຂໍ້ສະເໜີແນະທາງດ້ານນະໂຍບາຍໃນລະດັບ
ເມືອງ ສໍາລັບການຄວບຄຸມການຂາຍ ແລະ ນໍາໃຊ:ຢາຂ້າຫຍ້າ ແລະ ຢາປາບສັດຕູພືດ ທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ບົດສັງເຂບນີ້ ໄດ:ພິຈາລະນາ
ຄວາມຈໍາເປັນໃນການສ້າງຄວາມສົມດຸນຂອງການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຂອງວຽກງານກະສິກໍາ ແລະ ປ7າໄມ: ດ້ວຍການຜະລິດສີຂຽວຍືນ
ຍົງ ທີ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງຜູ:ປະກອບການຕ່າງໆ ໃນຕ່ອງໂສ:ມູນຄ່າ ແລະ ການອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ, ຊັບພະຍາກອນ
ທໍາມະຊາດ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ. ໃນເມືອງທ່າໂທມ ການຕັດສິນໃຈຈໍາກັດການນໍາໃຊ:ສານເຄມີສໍາລັບການຜະລິດກະສິກໍາ ທີເ່ ຂັ້ມງວດ
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ແມ7ນມີອິດທິພົນຢ7າງຫຼາຍ ຈາກຄວາມເປັນຈິງທີ່ວ່າ ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ແມ7ນຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ7ລຸ7ມຮ່ອມພູ. ດັ່ງນັ້ນ, ການນໍາໃຊ:ສານເຄມີ
ທີ່ບໍ່ມີການຄວບຄຸມສໍາລັບການຜະລິດກະສິກໍາຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ຢຕ
ູ7 າມເຂດດິນຄ້ອຍຊັນ ຈະເຮັດໃຫ:ເກີດການປົນເປື້ອນຂອງສານເຄມີໃນ
ລະດັບທີ່ຮັບບໍ່ໄດ: ໃນນໍ້າ, ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນອື່ນໆ ໃນພື້ນທີ່ທີ່ປະຊາຊົນອາໄສຢູ7.
ວິທກ
ີ ານ

ບົດສັງເຂບດ້ານນະໂຍບາຍນີ້ ສັງລວມຂໍ້ມູນ ແລະ ປະເດັນບັນຫາຕ່າງໆ ຈາກໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການສຶກສາຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບສານເຄມີກະສິກໍາ ໃນ ສປປ ລາວ. ບົດສັງເຂບນີ້ ເອົາຜົນຂອງກໍລະນີສຶກສາປຽບທຽບ ລະຫວ່າງເມືອງທ່າໂທມ ທີ່ມີການຫ້າມນໍາ
ໃຊ: ແລະ ອັດຕາການນໍາໃຊ: ຢາປາບສັດຕູພືດເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກໍາ ຕໍ່າ ກັບເມືອງຄໍາ ທີ່ບໍ່ມີການຫ້າມນໍາໃຊ:ຢາປາບສັດຕູພືດ
ແລະ ມີອັດຕາການນໍາໃຊ:ສານເຄມີເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກໍາ ສູງ. ສະຖິຕພ
ິ ັນລະນາ ແລະ ຂໍ້ມູນ ແມ7ນນໍາໃຊ:ເພື່ອວິເຄາະປັດໄຈ
ຕ່າງໆທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ການນໍາໃຊ:ສານເຄມີເຂົ້າການຜະລິດກະສິກໍາ ໃນສອງເມືອງດັ່ງກ່າວ. ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ: ແມ7ນໄດ:ໃຊ:ເພື່ອ
ສ້າງທາງເລືອກສໍາລັບນະໂຍບາຍ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະ ກ່ຽວກັບກະສິກໍາສີຂຽວ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານອາຫານ ທີ່ອາດຈະເໝ
າະສົມ ນໍາໄປໃຊ:ໄດ:ໃນເຂດອື່ນໆຂອງປະເທດ.
ທາງເລືອກດ້ານນະໂຍບາຍ
ມິຕຕ
ິ າ່ ງໆ ຂອງການຜະລິດກະສິກາໍ ເປັນສິນຄ້າ: ມີຫຼາຍມິຕິເພື່ອເພີມ
້ ຜົນຜະລິດຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ (ຫຼື ການຜະລິດກະສິກໍາເປັນ
ສິນຄ້າ) ໃນ ສປປ ລາວ (ຮູບສະແດງທີ 1). ວິທໜ
ີ ຶ່ງ ຄື ຄວາມເຂັ້ມຂຸ:ນ ຫຼື ອັດຕາ ຂອງການນໍາໃຊ: ຫຼື ບໍ່ນໍາໃຊ: ສານເຄມີ ເຂົ້າໃນ

ການຜະລິດ, ໄດ:ກໃໍ່ ຫ:ເກີດສອງຮູບແບບຫຼັກຂອງການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ: ຮູບແບບທີ່ໃຊ:ສານເຄມີ (ຈຸດສີແດງ) ແລະ ຮູບແບບທໍາມະ
ຊາດ (ຈຸດສີຂຽວ).

ຮູບສະແດງທີ 1: ມິຕຕ
ິ າ່ ງໆ ຂອງການຜະລິດກະສິກາໍ ເປັນສິນຄ້າໃນເມືອງຕ່າງໆ
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ການຜະລິດກະສິກາໍ ແບບນໍາໃຊ:ເຄມີ: ຜູຜ
: ະລິດຕາມຮູບແບບນີ້ ແມ7ນມີການນໍາໃຊ:ສານເຄມີເປັນຫຼັກເຂົ້າໃນການຜະລິດ ໂດຍສະເພາະ
ຝຸ7ນເຄມີ, ຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ຢາຂ້າຫຍ້າ. ຜູ:ຜະລິດກະສິກໍາແບບທີ່ນໍາໃຊ:ສານເຄມີ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ7ນຜະລິດພືດຊະນິດດຽວ, ເນັ້ນ

ໃສ7ການຜະລິດເພື່ອສົ່ງອອກ ໂດຍປາສະຈາກການປຸງແຕ7ງ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ຂາຍແບບລາຍບຸກຄົນ ຫຼາຍກວ່າຈະຂາຍແບບເປັນກຸ7ມ.
ໃນຂະນະທີ່ ພວກເຂົາເຮັດການຜະລິດໂດຍເຂົາເຈົ້າເອງ ຈໍານວນໜຶງ່ ແມ7ນຜະລິດແບບມີສັນຍາຜູກພັນ. ການລົງທຶນໂດຍຕ່າງປະເທດ
ຈໍາ ນວນຫຼາຍ ໃນຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປ7າໄມ: ມີແນວໂນ:ມຜະລິດແບບນໍາໃຊ:ສານເຄມີ. ການຜະລິດຮູບແບບນີ້ ປົກກະຕິແລ:ວຈະ
ບໍສ
່ ົ່ງຜົນກໍາໄລໃຫ:ແກ7ຊາວກະສິກອນ ໃນໄລຍະຍາວ ເນື່ອງຈາກດິນມີການເຊືອ
່ ມໂຊມ ແລະ ຕົ້ນທຶນໃນການຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນ.
ການຜະລິດກະສິກາໍ ແບບທໍາມະຊາດ: ຜູ:ຜະລິດໃນຮູບແບບນີ້ ແມ7ນອີງໃສ7ການຜະລິດກະສິກາອ
ໍ ິນຊີ ແລະ ກະສິກາໍທີ່ດີ ເປັນຫຼັກ.

ຜູ:ຜະລິດຮູບແບບທໍາມະຊາດ ມັກຈະມີການຜະລິດທີຫ
່ ຼາກຫຼາຍ ອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຕະຫຼາດສະເພາະ ແລະ ຜົນຜະລິດທີ່ມີ
ການເພີ່ມມູນຄ່າ ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍແມ7ນຂາຍໃຫ:ແກ7ຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ບໍລິໂພກພາຍໃນຄົວເຮືອນ. ເມື່ອມີເງື່ອນໄຂເໝາະສົມ, ພວກ
ເຂົາ ກໍຈະຜະລິດແບບມີສັນຍາຜູກພັນ, ສ່ວນໃຫຍ່ ກັບຜູ:ປຸງແຕ7ງ ແລະ ພໍ່ຄ້າຄົນກາງອື່ນໆ. ໃນຂະນະທີກ
່ ານຂາຍແບບກຸ7ມ ສາມາດ
ກໍ່ໃຫ:ເກີດຂໍ້ໄດ:ປຽບຫຼາຍ, ຜູຜ
: ະລິດແບບນີຈ
້ ໍານວນຫຼາຍ ໃນທີ່ສຸດກໍຂ
່ າຍຜົນຜະລິດຂອງພວກເຂົາລາຍບຸກຄົນ. ພວກເຂົາສ່ວນໃຫຍ່
ແມ7ນອາໄສການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນສໍາລັບການລົງທຶນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ:ຜະລິດແບບນໍາໃຊ:ສານເຄມີ ແລະ ແບບທໍາມະຊາດ
ບາງຄັ້ງກໍສາມາດທັບຊ້ອນກັນ ໃນດ້ານຂອງການຜະລິດແບບມີສັນຍາ, ອົງປະກອບທາງການຕະຫຼາດ ແລະ ບາງຄັ້ງໃນດ້ານແຫຼ່ງທີ່ມາ
ຂອງການ ລົງທຶນ.
ເມືອງຄໍາ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ເປັນຕົວຢ7າງຂອງເມືອງທີ່ມີການຜະລິດກະສິກໍາແບບນໍາໃຊ:ເຄມີ.
ສະຖິຕິຂອງເມືອງ ສະແດງໃຫ:ເຫັນວ່າ ການນໍາເຂົ້າປັດໄຈເຄມີ ໄດ:ເພີ່ມຂຶ້ນຢ7າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນໄລຍະ 10 ປີຜ່ານມາ. ການສໍາຫຼວດຢາ
ປາບສັດຕູພືດ ໃນເມືອງຄໍາ ແລະ ເມືອງໜອງແຮດ ໃນປີ 2016 ສະແດງໃຫ:ເຫັນວ່າ ຢາປາບສັດຕູພືດ ປະມານ 101 ໂຕນ ໄດ:ນໍາເຂົ້າ
ມາຈາກນະຄອນວຽງຈັນ, ຫວຽດນາມ ແລະ ເມືອງທີ່ຢູ7ໄກ:ຄຽງ (PAFO 2016). ການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ ໄດ:ມກ
ີ ານ
ຂະຫຍາຍຕົວຢ7າງຫຼວງຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກການນໍາໃຊ:ເຕັກນິກການຜະລິດກະສິກໍາທີ່ທັນສະໄຫມ ລວມທັງການນໍາໃຊ:ເຄມີເຂົ້າໃນປັດໄຈ
ການຜະລິດ. ຢ7າງໃດກໍຕາມ, ການສໍາຫຼວດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ສະແດງໃຫ:ເຫັນວ່າ ການນໍາໃຊ:ຢາປາບສັດຕູພືດ ໄດ:ສົ່ງຜົນ
ອັນຕະລາຍຫຼາຍສົມຄວນຕໍ່ສຸຂະພາບປະຊາຊົນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ການປູກພືດເປັນສິນຄ້າໃນເມືອງນີ້ ໂດຍທົ່ວໄປແລ:ວ ແມ7ນມີ
ລັກສະນະກະແຈກກະຈາຍ ແລະ ມີມູນຄ່າຜົນຜະລິດຕໍ່າ - ການຜະລິດ ແມ7ນຕ້ອງການນໍາໃຊ:ທີ່ດິນຈໍານວນຫຼາຍ ແລະ ລາຄາຜົນ
ຜະລິດທີຊ
່ າວກະສິກອນໄດ:ຮັບ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ7ນຕໍ່າ.
ການຜະລິດກະສິກາໍ ໃນເມືອງຄໍາ:

ການຜະລິດກະສິກາໍ ໃນເມືອງທ່າໂທມ: ເມືອງທ່າໂທມ, ແຂວງໄຊສົມບູນ ດາໍເນີນການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ ໄປຕາມຍຸດທະສາດ
ການເຕີບໂຕສີຂຽວ ໂດຍສຸມໃສ7ການຜະລິດກະສິກໍາສະອາດ (ກະສິກາໍອິນຊີ ແລະ ກະສິກາໍທີ່ດີ). ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງ ໄດ:
ອອກກົດລະບຽບຕ່າງໆ ລວມທັງການຫ້າມຂາຍ, ການແຈກຢາຍ ແລະ ການນໍາໃຊ:ຢາປາບສັດຕູພືດ ຢ7າງເຂັ້ມງວດ. ຫ້ອງການກະສິກໍາ
ແລະ ປ7າໄມ:ເມືອງ, ຫ້ອງການອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າເມືອງ, ຫ້ອງການປ:ອງກັນຄວາມສະຫງWບເມືອງ ແລະ ກຸ7ມບ້ານຈຸດສຸມ ໄດ:

ຮ່ວມກັນຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ຮ້ານຈໍາໜ່າຍຢາປາບສັດຕູພືດ ພາຍໃນເມືອງທ່າໂທມ ແລະ ປັບໄໝຮ້ານທີລ
່ ະເມີດກົດລະບຽບ
ດັ່ງກ່າວ. ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ ໄດ:ເຮັດໃຫ:ເມືອງທ່າໂທມ ກາຍເປັນເມືອງຕົວແບບ ໃນການຜະລິດກະສິກໍາສະອາດ (ກະສິກາອ
ໍ ິນຊີ
ແລະ ກະສິກາໍທີ່ດີ) ຢູ7 ສປປ ລາວ.
ວິທກ
ີ ານທີເ່ ປັນລະບົບເພືອ
່ ພັດທະນາທາງເລືອກດ້ານນະໂຍບາຍກະສິກາໍ ສີຂຽວ: ການຫ້າມຢາປາບສັດຕູພືດຂອງເມືອງທ່າໂທມ ແມ7ນ

ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂ້ອນຂ້າງງ່າຍ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ເພາະວ່າການຜະລິດກະສິກໍາຢູ7ເມືອງທ່າໂທມ ຍັງມີການຜະລິດທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ,
ປູກພືດຫຼາຍຊະນິດ, ປູກຕາມລະດູການ ແລະ ສະໜອງໃຫ:ຕະຫຼາດອິນຊີຂັ້ນທ້ອງຖີ່ນ. ນອກຈາກນີ,້ ເມືອງທ່າໂທມ ເປັນເມືອງໜຶ່ງ
ທີ່ຢູ7ຫ່າງໄກສອກຫຼິກ ແລະ ລະດັບການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ ແມ7ນຍັງຈໍາກັດ. ປັດໄຈເຫຼົ່ານີ້ ເຮັດໃຫ:ຄວາມຕ້ອງການນໍາໃຊ:
ປັດໃຈເຄມີພາຍໃນເມືອງທ່າໂທມ ແມ7ນຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍ. ຢ7າງໃດກໍຕາມ, ຍັງມີຄວາມກົດດັນຂອງການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ລວມທັງ
ການຮຽກຮ້ອງເພື່ອຫSດຜ່ອນຄວາມທຸກຈົນ, ຫSດຜ່ອນການເກັບກູເ: ຄືອ
່ ງປ7າຂອງດົງ, ປັບປຸງການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ຫSດຜ່ອນຄວາມຫ່າງ
ໄກສອກຫຼີກ ໂດຍການປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງເສັ້ນທາງ ແລະ ຮູບແບບການສື່ສານຕ່າງໆ. ຍີ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການຫ້າມນາໍໃຊ:ຢາປາບສັດຕູ
ພືດ ຊຶ່ງເປັນມາດຕະການການຮັບມືຂອງພາກລັດ ພຽງຢ7າງດຽວ ແມ7ນບໍ່ພຽງພໍ ໃນການສະໜັບສະໜູນການຜະລິດກະສິກໍາອີນຊີ ແລະ
ກະສິກາໍທີ່ດີ. ດັ່ງນັ້ນ, ການຫ້າມນາໍໃຊ:ຢາປາບສັດຕູພດ
ື ຕ້ອງໄດ:ຮັບການສົມທົບ ໂດຍມາດຕະການການຮັບມື ແລະ ການກຽມພ້ອມ
ລ່ວງໜ້າ ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ (ຮູບສະແດງທີ 2). ມາດຕະການເຫຼົ່ານັ້ນ ຈໍາເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ ໃນ
ນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບຢາປາບສັດຕູພືດ. ດັ່ງນັ້ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງພາກລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຊາວກະສິກອນ, ຜູ:ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຕ່ອງໂສ:ມູນ
ຄ່າອື່ນ, ຜູ:ຂາຍປັດໄຈ, ຜູ:ຈໍາໜ່າຍ, ຜູ:ບໍລິໂພກ ແລະ ກຸ7ມຄົນທີ່ໄດ:ຮັບຜົນກະທົບຈາກຢາຂ້າແມງໄມ: ເຊັ່ນ: ເດັກນ້ອຍ, ແມ7ມານ ແລະ
ແມ7ລູກອ່ອນ ຄວນໄດ:ຮັບການມີສ່ວນຮ່ວມ.
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ຮູບສະແດງທີ 2: ທາງເລຶອກດ້ານນະໂຍບາຍ ພິຈາລະນາໂດຍວິທກ
ີ ານຕ່າງໆ

ຂໍສ
້ ະເໜີແນະດ້ານນະໂຍບາຍ

ໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ປະຊາຊົນ - ສຸຂະພາບຂອງຜູ:ຜະລິດ ແລະ ຜູ:ບໍລິໂພກ - ແລະ ເພື່ອ
ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ວິທກ
ີ ານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ເປັນລະບົບ ໂດຍການປະສົມປະສານ ມາດຕະການການຮັບມື ແລະ ການ
ກຽມພ້ອມລ່ວງໜ້າຕ່າງໆ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ສະແດງບົດບາດໜ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
ແມ7ນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນ.
ນະໂຍບາຍການຮັບມື: ນະໂຍບາຍການຮັບມື ແມ7ນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຫSດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ສິ່ງແວດ

ລ້ອມ ຈາກການນໍາໃຊ:ຢາປາບສັດຕູພືດ. ທາງເລືອກດ້ານນະໂຍບາຍການຮັບມື ປະກອບດ້ວຍ:
§ ອອກມາດຕະການສໍາລັບການຄຸ:ມຄອງຢາປາບສັດຕູພດ
ື ເຊັ່ນ: ດໍາລັດຂອງລັດຖະບານ, ຄໍາສັ່ງ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ
ແຈ:ງການ ໃນການຄຸ:ມຄອງການນໍາໃຊ:ຢາປາບສັດຕູພືດ. ແຈ:ງການເຫຼົ່ານີ້ ຄວນໄດ:ຮັບການເຜີຍແຜ7ສູ7ສາທາລະນະໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ
ໂດຍກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ7າໄມ: ເປັນຜູລ
: ົງຕິດຕາມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການເຫຼົ່ານັ້ນ.
§ ບັງຄັບໃຊ:ກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບຕ່າງໆ ທີ່ມີໃນປະຈຸບັນ ກ່ຽວກັບການນໍາເຂົ້າ ແລະ ນໍາໃຊ:ຢາປາບສັດຕູພດ
ື ລວມທັງການ
ລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດໃນກະສິກໍາ.
§ ເພີ້ມຄວາມປອດໄພຂອງຊາວກະສິກອນ ໂດຍການຝຶກອົບຮົມໃຫ:ຊາວກະສິກອນ ກ່ຽວກັບເຕັກນິກທີ່ຖືກຕ້ອງໃນການນໍາໃຊ:ຢາ
ປາບສັດຕູພືດ, ການນໍາໃຊ:ອຸປະກອນປ:ອງກັນ, ນະໂຍບາຍຂອງພາກລັດກ່ຽວກັບຢາປາບສັດຕູພືດ, ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ
ຈາກຢາປາບສັດຕູພືດ. ຫ້ອງການສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ແລະ ປ7າໄມ:ເ ມືອງ ແລະ ນັກວິຊາການ ສາມາດຖ່າຍທອດຄວາມຮູ: ແລະ
ຄໍາແນະນໍາ ໃຫ:ຄອບຄົວຊາວກະສິກອນ ໂດຍສະເພາະແມ7ນຜູ:ທີ່ຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ.
§ ແລກປ7ຽນຄວາມຮູ: ແລະ ປະສົບການ ລະຫວ່າງ ຊາວກະສິກອນຕົວແບບ ແລະ ຊາວກະສິກອນທົ່ວໄປ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ:ຢາ
ປາບສັດຕູພືດທີ່ມປ
ີ ະສິດທິພາບ ແລະ ວິທີການຫSດຜ່ອນການນໍາໃຊ:ຢາປາບສັດຕູພືດ.
§ ຫSດຜ່ອນສານຕົກຄ້າງຈາກຢາປາບສັດຕູພດ
ື ຢູ7ໃນຜັກ ໂດຍການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບເວລາທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບການເກັບກ່ຽວຫຼັງຈາກ
ການສີດພົ່ນຢາ, ປະລິມານຢາທີ່ໃຊ:ທີ່ເຫມາະສົມ ແລະ ການຄວບຄຸມສັດຕູພດ
ື ແບບປະສົມປະສານ.
§ ພັດທະນາຄູ7ມືແນະນໍາສໍາລັບການຫSດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງຊຸມຊົນ ເລີ່ມຈາກການປະຕິບັດຂອງຊາວກະສິກອນ ເຊັ່ນ: ການນໍາໃຊ:
ອຸປະກອນປ:ອງກັນ, ກ້າວໄປເຖິງການຕົກລົງເຫັນດີລະດັບບ້ານ ໂດຍບໍ່ສີດພົ່ນຢາໃກ:ກັບແຫຼ່ງນໍ້າ, ເຮືອນ ແລະ ໂຮງຮຽນ.
§ ສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ7າໄມ: ແລະ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ
ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນການທໍາລາຍກ່ອງຢາປາບສັດຕູພືດຫຼັງຈາກໃຊ:ແລ:ວ ໃຫ:ມີຄວາມປອດໄພ.
ນະໂຍບາຍການກຽມພ້ອມລ່ວງໜ້າ: ນະໂຍບາຍການກຽມພ້ອມລ່ວງໜ້າ ແມ7ນການຊຸກຍູກ
: ານຜະລິດເປັນສິນຄ້າທີ່ສີຂຽວຍືນຍົງຫຼາຍ
ຂຶນ
້ ກວ່າເກົ່າ ເຊີ່ງອາດຈະລວມເຖິງການສະໜັບສະໜູນໃຫ:ຊາວກະສິກອນ ປູກ ແລະ ຂາຍ ພືດຕ່າງໆ ແລະ ພັດທະນາລະບົບການ

ຜະລິດທີ່ຕ້ອງການນໍາໃຊ:ເຄມີໜອ
້ ຍ. ທາງເລືອກດ້ານນະໂຍບາຍການກຽມພ້ອມລ່ວງໜ້າ ປະກອບດ້ວຍ:
§ ພັດທະນາຂອບດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກາໍ ສາໍລັບການຜະລິດກະສິກາທ
ໍ ີ່ດີ (GAP) ແລະ ກະສິກໍາອີນຊີ (OA), ຊຸກຍູ:ການ
ຢັ້ງຢືນກະສິກໍາອີນຊີ ແລະ ກະສິກໍາທີ່ດີ ໂດຍການສ້າງຕັ້ງກຸ7ມແບບງ່າຍດາຍ ແລະ ມີຄວາມໂປ7ງໃສ ແລະ ຂະບວນການຢັ້ງຢືນທີ່ມີ
ປະສິດທິພາບ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຊື່ອຖືຂອງຕະຫຼາດ.
§ ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີເອກະລັກສະເພາະຂອງທ້ອງຖິ່ນເພື່ອເພີ່ມມູນຄ່າ ໂດຍຕິດພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວ
ນິເວດກະສິກໍາ, ການສົ່ງອອກ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານອາຫານ.
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§ ເພື່ອປັບປຸງຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ ແລະ ຜົນຜະລິດ, ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ7າໄມ:ເມືອງ ກໍຄວນສົ່ງເສີມການຜະລິດທີ່
ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ປູກພືດໝູນວຽນ ເພື່ອຫSດຜ່ອນການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ. ຊາວກະສິກອນ ຄວນຫຼີກລ້ຽງການປູກພືດຊະນິດດຽວ
ກັນເປັນເວລາຫລາຍປີ.
§ ເພີ້ມປະສິດທິພາບຂອງການຜະລິດກະສິກໍາໃຫ:ສູງຂຶ້ນ

ໂດຍນໍາໃຊ:ການຜະລິດກະສິກາໍ ສະອາດ

(ກະສິກາໍອິນຊີ

ແລະ

ກະສິກາໍທີ່ດີ) ແລະ ເຕັກນິກທີ່ທົນທານຫຼາຍກວ່າ ຕໍ່ກັບການປ7ຽນແປງດິນຟ:າອາກາດ.
§ ປັບປຸງລະບົບການຕະຫຼາດໃຫ:ມປ
ີ ະສິດທິພາບ ໂດຍບັງຄັບໃຊ:ຮູບແບບສັນຍາການຜະລິດທີ່ເປັນທໍາ, ຫSດຜ່ອນການເກັບພາສີ,
ການເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງສໍາລັບການເກັບຮັກສາ ແລະ ການປຸງແຕ7ງຜົນຜະລິດພືດ.
§ ສົ່ງເສີມການປູກພືດຫຼາຍຊະນິດ ພ້ອມທັງແນະນໍາທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂະໜາດນ້ອຍ ເຊັ່ນ: ໜອງເກັບນໍ້າ,
ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລັບການປຸງແຕ7ງຂັ້ນບ້ານ.
§ ນໍາໃຊ:ວິທີການສົ່ງເສີມກະສິກໍາສີຂຽວ ເຊັ່ນ: ການຝຶກອົບຮົມລະຫວ່າງຊາວກະສິກອນດ້ວຍກັນເອງ.
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການນະໂຍບາຍການ
ກຽມພ້ອມລ່ວງໜ້າ ຕ້ອງການ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກລັດ, ເອກະຊົນ, ແລະ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນ
ຂະບວນການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະໄດ:ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກວິທີການດັ່ງກ່າວ ປະກອບດ້ວຍ:
§ ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງແກ7ການຜະລິດກະສິກໍາທີ່ດີ ແລະ ກະສິກໍາອິນຊີ: ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄວນໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ7 ແລະ
ສົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ ໃຫ:ໄປຕາມມາດຕະຖານການຜະລິດກະສິກໍາທີ່ດີ ແລະ ກະສິກໍາອິນຊີ ເພື່ອການພັດທະນາ
ກະສິກໍາທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ຂະບວນການຢັ້ງຢືນການຜະລິດກະສິກໍາທີ່ດີ ແລະ ກະສິກໍາອິນຊີ ຄວນ
ມີການຮ່ວມມືຈາກພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ອົງການສາກົນຕ່າງໆ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ຍອມຮັບ ຂອງຕະຫຼາດ
ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ.
§ ການສ້າງຕະຫຼາດໃຫ:ມີຄວາມຍືນຍົງ: ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ:ມີຕະຫຼາດຮອງຮັບທີ່ຍືນຍົງ ສໍາລັບສິນຄ້າກະສິກໍາທີ່ດີ ແລະ ກະສິກໍາອິນ
ຊີ, ອົງການຈັດຕັ້ງພາກລັດ ແລະ ອົງການຜຸ:ໃຫ:ທຶນ ຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອຈັດສັນຕະຫຼາດໃຫ:ເໝາະສົມ ເພື່ອຮອງຮັບ
ຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ລະຫວ່າງຜູ:ຜະລິດ, ຜູ:ປະກອບການ, ຜູ:ຈໍາໜ່າຍ, ຜູ:ບໍລິໂພກ ແລະ
ພາກສ່ວນລັດ ເພື່ອປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການຜະລິດ ຂອງຊາວກະສິກອນ ແລະ
ຜູ:ປະກອບການ.
§ ການແລກປ7ຽນຂໍ້ມູນທີ່ດີຂື້ນ: ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ແລະ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ໃນການວິເຄາະ
ປັດໄຈຕ່າງໆ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ:ຢາປາບສັດຕູພືດ
ແລະ
ຊອກຫາວິທີການຫSດຜ່ອນການນໍາໃຊ:ຢາປາບສັດຕູພືດ,
ແລກປ7ຽນປະສົບການ ແລະ ຄວາມຮູ:ໃຫ:ກວ້າງຂວາງ ແລະ ນໍາສະເໜີໝາກຜົນໄດ:ຮັບໃຫ:ແກ7ການນໍາກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ
ປ7າໄມ: ເພື່ອສະເໜີຂອ
ໍ ອກນະໂຍບາຍສະໜັບສະໜູນທີເ່ ຫມາະສົມ.
§ ການຕິດຕາມ: ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງມີການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ການນໍາໃຊ:, ການຄຸ:ມຄອງ ແລະ ການທໍາລາຍຢາປາບສັດຕູ
ພືດ ພາຍຫຼັງໃຊ:ແລ:ວ.
ຄໍາຂອບໃຈ
ເອກະສານອ້າງອິງ
ບົດສັງເຂບດ້ານນະໂຍບາຍນີ້
ກະກຽມໂດຍ
CEDAC, SAEDA ແລະ PANAP 2013. ການຄ້າຂາຍຢາປາບສັດຕູພືດ ທີ່ຜິດ
ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕກ
ິ ໍາ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ
ກົດຫມາຍ ໃນບັນດາປະເທດໃນເຂດແມ7ນໍ້າຂອງ: ກໍລະນີການສຶກສາຈາກ ກໍາປູເຈຍ
ປ7າໄມ: ໂດຍຮ່ວມມືກັບ ໂຄງການບໍລິການ-ສົ່ງເສີມກະສິ
ແລະ ສປປ ລາວ. ສະມາຄົມພັດທະນາກະສິກໍາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງ
ກໍາຮອບດ້ານ (LURAS) ຂອງອົງການ Helvetas.
(SAEDA),
ສູນການສຶກສາ
ແລະ
ການພັດທະນາກະສິກໍາຂອງກໍາປູເຈຍ
ຂໍຂອບໃຈໂຄງການບໍລກ
ິ ານ-ສົ່ງເສີມກະສິກໍາຮອບດ້ານ
(CEDAC), ເຄືອຂ່າຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢາປາບສັດຕູພືດ ໃນອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ
ສໍາລັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນ
ແລະ
(PANAP).
ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ7າໄມ: ປະຈໍາເມືອງຄໍາ, ແຂວງ
DOA 2017. ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຕິດຕາມ ແລະ ການນໍາໃຊ:ຢາປາບສັດຕູພືດ ໃນ
ຊຽງຂວາງ ແລະ ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ7າໄມ: ປະຈໍາ
ສປປ ລາວ. ກົມປູກຝັງ (DOA): ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ເມືອງທ່າໂທມ, ແຂວງ ໄຊສົມບູນ ທີ່ອໍານວຍຄວາມ
GOL 2017. ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ:ມຄອງຢາປາບສັດຕູພືດ ເລກທີ 258/ລບ, ລົງວັນທີ
ດວກໃນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
24 ສິງຫາ 2017. ລັດຖະບານແຫ7ງ ສປປ ລາວ (GOL): ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ສໍາພາດພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.
LURAS 2018a. ບົດສັງລວມຫຍໍກ
້ ານນໍາໃຊ:ຢາປາບສັດຕູພືດ ໃນ ສປປ ລາວ: ຜົນ
ນອກຈາກນັ້ນ, ຂໍຂອບໃຈອົງການປົກຄອງບ້ານ ແລະ
ກະທົບທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ໂຄງການບໍລກ
ິ ານ-ສົ່ງເສີມກະສິກໍາ
ຊາວກະສິກອນ ທີໃ່ ຫ:ການຮ່ວມມືເປັນຢ7າງດີ.
ຮອບດ້ານ (LURAS). ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ7າໄມ:: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ຕິດຕໍ່
LURAS 2018b. ບົດສະເໜີສະຫSບຜົນການສຶກສາ ເມືອງຄໍາ-ທ່າໂທມ ຕໍ່ກອງປະຊຸມໜ່ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕກ
ິ ໍາ,
ວຍງານຍ່ອຍທຸລະກິດກະສິກໍາ ໃນເດືອນກໍລະກົດ 2018. ໂຄງການບໍລິການ-ສົ່ງເສີມ ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ7າໄມ:
ກະສິກໍາຮອບດ້ານ (LURAS). ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ7າໄມ:: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ຕູ:ໄປສະນີ 811, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
PAFO 2016. ການສໍາຫຼວດການນໍາໃຊ:ຢາປາບສັດຕູພຶດ ຢູ7ເມືອງຄໍາ ແລະ ເມືອງໜອງ ໂທ/ແຟກ: + 856 21 417198
ແຮດ. ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ7າໄມ:ແຂວງ (PAFO): ແຂວງຊຽງຂວາງ.
E-mail: dopla.maf@gmail.com
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