ໍ້ າງດາໍ້ ນນະໂຍບາຍຂອງ ACIAR
ບດົ ລາຍງານຫຍທ
ຜົນການສຶກສາທີ່ ກຽີ່ ວພັນກ ັບນະໂຍບາຍ

ໍ້ ດ
ນາໃຕ
ິ ສາລ ັບຊ ົນລະປະທານຢີ່ ສປປ ລາວ
ໍ້ ນ
ໍ້ ດ
ການສີ່ງົ ເສມເຕັກນິກການຄມ
ິ ແບບຍືນຍ ົງຂອງຊາວກະສິກອນ
ໍ້ ຄອງຊ ົນລະປະທານນາໃຕ
ໍ້ ນ
ເພືີ່ ອຮ ັບປະກ ັນດາໍ້ ນສະບຽງອາຫານ, ປັບປງຊວິດການເປັນຢີ່ ແລະ ການປັບຕ ົວເຂົໍ້າກ ັບການ
ປີ່ຽນແປງດິນຟໍ້າອາກາດໃນຂະແໜງກະສິກາ

Mrs. Pheng waters her garden in Ekxang Village (Photo: Madeline Dahm)

ໍ້ າງດາໍ້ ນນະໂຍບາຍຂອງ ACIAR: ນາໃຕ
ໍ້ ດ
ບ ົດລາຍງານຫຍທ
ິ ສາລ ັບຊ ົນລະປະທານຢີ່ ສປປ ລາວ
ໍ້ ນ
ໍ້ າງດາໍ້ ນນະໂຍບາຍ ໄດສ
ໍ້ ນະນາຈາກໂຄງການສຶກສາຄນຄວ
ບ ົດລາຍງານຫຍທ
າໍ້ ກຽີ່ ວກ ັບ
ົໍ້ ບ, ຜົນໄດຮ
ົໍ້
ໍ້ ັງລວມປະເດັນທີ່ ຄນພົ
ໍ້ ັບ ແລະ ຂແ
ໍ້ ໍ້ດນ
ໍ້
ຊ ົນລະປະທານນາໃຕ
ບ ັດໂດຍການຮວ
ິ ທີ່ ໄດຈ
ັ ໍ້
ົນ,
ໍ້ ັດຕງປະຕິ
ີ່ ມມືຂອງຫຼ າຍຂະແໜງການຢີ່ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຖາບ ັນຄມ
ໍ້ ຄອງນາສາກ
ໂຄງການນເໍ້ ປັນໂຄງການທີ່ ຕອບສະໜອງຕີ່ ຄວາມຕໍ້ອງການຂອງກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປີ່າໄມ ໍ້ ຂອງ ສປປ ລາວ.

ບ ົດສະຫຼ ບ
ໍ້ ດ
ນາໃຕ
ິ ສາມາດສະໜອງຊ ົນລະປະທານໃຫຊ
ໍ້ ນ
ໍ້ ມຊ ົນຢໃີ່ ນເຂດ

ແລະ ບ ົດຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດ ໍ້ ເພືີ່ ອສະເໜທາງເລືອກທາງດາໍ້ ນ

ໍ້ ງໜາໍ້ ດິນ ຫຼື ບີ່ ສາມາດອາໃສນາເທິ
ໍ້ ງ
ຊ ົນນະບ ົດບອ
ີ່ ນທີ່ ບີ່ ມນາເທິ

ໍ້ ດ
ນະໂຍບາຍຊ ົນລະປະທານທີ່ ນາໃຊນ
ິ . ບ ົດລາຍງານນ ໍ້
ໍ້ າໃຕ
ໍ້ ນ

ໜາໍ້ ດິນໄດ.ໍ້ ຍອ
ໍ້ ນເຕັ ກນິກ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງສະຖາບ ັນທີ່

ໄດນ
ໍ້ າສະເໜວິທການຍ ົກລະດ ັບຄວາມສາມາດ ແລະ ການ

ໍ້ ດ
ມຢາີ່ ງຈາກ ັດ ເຮັດໃຫຊ
ິ
ໍ້ ມຊ ົນຢເີ່ ຂດຊ ົນນະບ ົດບີ່ ໄດໃໍ້ ຊນ
ໍ້ າໃຕ
ໍ້ ນ

ສີ່ງົ ເສມຂອດການປະສານງານລະຫວາີ່ ງຂະແໜງການ ພອ
ໍ້ ມ

ເພືີ່ ອການຊ ົນລະປະທານ, ໃນຂະນະດຽວກ ັນ, ນ ັກສຶກສາຄນຄວ
າໍ້
ົໍ້

ໍ້ ີ່ ຕອ
ທັງການ ົດບລິມະສິດຫ ົວຂທ
າໍ້
ື ຕີ່ ເຮັດບ ົດສຶກສາຄນຄວ
ົໍ້
ໍ້ ງໄດສ
ໍ້ ບ

ໍ້ ດ
ເອງກີ່ ຍ ັງບີ່ ທັນໄດຄ
ົໍ້ ົບວິທການຂດຄນ
ົໍ້ ແລະ ນາໃຊນ
ິ
ໍ້ ນພ
ໍ້ າໃຕ
ໍ້ ນ

ໍ້ າງດາໍ້ ນ
ສາລ ັບການພ ັດທະນາຄືນໃໝ.ີ່ ບ ົດລາຍງານຫຍທ

ເພືີ່ ອການກະສິກາຢາີ່ ງມປະສິດຕິພາບເທືີ່ ອ. ໂຄງການສຶກສາ

ໍ້ ີ່ ໄດກ
ໍ້ ດ
ນະໂຍບາຍນບ
ິ ; ແຕ ີ່
ໍ້ ວມເອົ າບ ັນຫາການຄມ
ໍ້ ຄອງນາໃຕ
ໍ້ ນ

ໍ້ົ
ຄນຄວ
າໍ້ ທີ່ ສະໜ ັບສະໜນໂດຍປະເທດອ ົດສະຕາລນ ໍ້ ໄດກ
ໍ້ ວມເອົ າ

ຈະໄດລ
ໍ້ ະບໄວໃໍ້ ນເອກະສານທາງດາໍ້ ນນະໂຍບາຍອກສະບ ັບອືີ່ນ

ໍ້ ຍງໍ້ ຍາກດງີ່ ັ ກາີ່ ວ. ບ ົດລາຍງານຫຍທ
ໍ້ າງດາໍ້ ນນະໂຍບາຍ
ບ ັນຫາຂຫ

ເຊິີ່ ງຍ ັງຢໃີ່ ນຂນຕອນການກະກຽມ.
ັ ໍ້

ສະບ ັບນ ໍ້ ຈຶີ່ ງໄດລ
າໍ້ ຂອງໂຄງການ
ົໍ້
ໍ້ ະບຜ ົນຂອງການສຶກສາຄນຄວ

ພາກສະເໜ
ປະຊາຊ ົນທີ່ ອາໃສຢພ
ີ່ ືໍ້ນທີ່ ຊ ົນນະບ ົດ ແລະ ຢໃີ່ ນເຂດຕ ົວເມືອງ

ໍ້ ດ
ໃຊນ
ິ ເພືີ່ ອຊ ົນລະປະທານກີ່ ບີ່ ຫຼ າຍ ຍອ
ໍ້ າໃຕ
ໍ້ ນ
ໍ້ ນຄວາມສາມາດ

ໍ້ ດ
ແມນໄດ
ອ
ິ ເພືີ່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕອ
ີ່
ໍ້ າໃສນາໃຕ
ໍ້ ນ
ໍ້ ງການນາ

ທາງດາໍ້ ນສະຖາບ ັນ ແລະ ຊ ັບພະຍາກອນມະນດທີ່ ຈາກ ັດ. ບ ົດ

ໃຊໃໍ້ ນຄ ົວເຮືອນເຊິີ່ ງລວມທັງການຫ ົດສວນຄ ົວ ແລະ ການ

ໍ້ ດ
ສຶກສາໃນຫວາີ່ ງບີ່ ດ ົນມານ ໍ້ ກີ່ ໄດສ
ິ
ໍ້ ະແດງໃຫເໍ້ ຫັ ນວາີ່ ນາໃຕ
ໍ້ ນ

ໍ້ ດ
ລຽໍ້ ງສ ັດ. ສວ
າໃຕ
ິ
ີ່ ນຫຼ າຍແລວ
ໍ້ ປະຊາຊ ົນລາວແມນອາໃສນ
ີ່
ໍ້ ນ

ສາມາດເອົ າມານາໃຊເໍ້ ພືີ່ ອການຊ ົນລະປະທານໄດ.ໍ້ ດງີ່ ັ ນນ,
ັ ໍ້

ໍ້ ມ. ນາໃຕ
ໍ້ ດ
ເປັນແຫຼ ງີ່ ສະໜອງນາດືີ່
ິ ຍ ັງເປັນແຫຼ ງີ່ ສະໜອງນາໍ້
ໍ້ ນ

ໂຄງການສຶກສາຄນຄວ
າໍ້ ແບບຮອບດາໍ້ ນພາຍໃຕທ
ົໍ້
ໍ້ ຶນຊວ
ີ່ ຍເຫຼືອຂອງ

ໍ້
ີ່ ແລະ ນາລອດພື
ໍ້
ໍ້ນທີ່ ໄຫຼ ໄປຫາແມນ
ໍ້ ຫວ
ໃຫແ
ໍ້ ກນ
ີ່ າອອກບ
ີ່ າ,
ໍ້ ຍ

ລ ັດຖະບານອ ົດສະຕາລ ແລະ ການສະໜ ັບສະໜນຈາກສນ

ແລະ ເຂດດິນທາມ, ພອ
ໍ້ ມທັງສະໜ ັບສະໜນສຂະພາບ ແລະ

ໍ້ົ
ຄນຄວ
າໍ້ ກະສິການາໆຊາດຂອງປະເທດອ ົດສະຕາລ (ACIAR)

ການຂ ັບເຄືີ່ອນຂອງລະບ ົບດງີ່ ັ ກາີ່ ວຕະຫຼ ອດລະດແລງໍ້ ທີ່ ແກຍ
ີ່ າວ

ໍ້ ໃນປ 2012 ຫາ ປ 2016. ໂຄງການສຶກສາ
ຈຶີ່ ງໄດຈ
ັ ໍ້ ນ
ໍ້ ັດຕງຂື

າໍ້ ນ ໍ້ ຍ ັງໄດປ
ົໍ້
ົໍ້
ໍ້ ຜ ົນກະທົບຕີ່ ການສະໜ ັບສະໜນການຄາໍ້ ຄນຄວ
ຫຼ າຍເດືອນ. ສິີ່ ງເຫຼີ່ ົ ານມ
ໍ້ ະກອບສວ
ີ່ ນເຂົໍ້າໃນແຜນງານການສຶກສາຄນ
ປະກ ັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ, ຄວາມຫຼ າກຫຼາຍ

ໍ້ ດິນ ແລະ ລະບ ົບນິເວດວິທະ
ຄວາໍ້ ຂອງ CGIAR ກຽີ່ ວກ ັບນາ,

ຂອງຊວະນາໆພ ັນ, ການທອ
ີ່ ງທຽີ່ ວ ແລະ ມນຄາີ່ ທາງດາໍ້ ນ

ໍ້ ດ
ຍາ (WLE). ໂຄງການໄດທ
ິ ເພືີ່ ອການ
ໍ້ ົດລອງນາໃຊນ
ໍ້ າໃຕ
ໍ້ ນ

ວ ັດທະນາທາ ແລະສ ັງຄ ົມ.

ຊ ົນລະປະທານຂະໜາດນອ
ໍ້ ຍ, ແລະ ຍ ັງໄດປ
ໍ້ ະເມນຊ ັບພະຍາ
ໍ້ ດ
ກອນນາໃຕ
ິ ເພືີ່ ອການວາງແຜນ, ການພ ັດທະນາ ແລະ ການ
ໍ້ ນ
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ໍ້ົ
ຫຼ າຍປທີ່ ຜາີ່ ນມາ, ກີ່ ໄດມ
າໍ້ ຫຼ າຍທາີ່ ນຍອມຮ ັບ
ໍ້ ນ ັກສຶກສາຄນຄວ

ຄມ
ສ
ຶ ສາ
ໍ້ ຄອງແບບຍືນຍ ົງ. ວຽກພາກສະໜາມສວ
ີ່ ນຫຼ າຍແມນໄດ
ີ່
ໍ້ ກ

ໍ້ ດ
ວາີ່ ນາໃຕ
າໃຊເໍ້ ຂົໍ້າໃນການກະສິກາໄດ,ໍ້ ແຕ ີ່
ິ ແມນສາມາດນ
ໍ້ ນ
ີ່

ຄນຄວ
າໍ້ ຢທ
ບ ັດຢີ່
ົໍ້
ັ ໍ້
ີ່ ີ່ ງົ ພຽງວຽງຈ ັນ, ແລະ ບາງສວ
ີ່ ນກີ່ ໄດຈ
ໍ້ ັດຕງປະຕິ

ໍ້ ີ່ ຍ ັງມຈາກ ັດ ແລະ ການນາ
ຄວາມຮກ
ໍ້ ຽີ່ ວກ ັບຊ ັບພະຍາກອນນກ

ແຂວງຈາປາສ ັກ ແລະ ແຂວງບລິຄາໄຊ.

ໍ້ ຽີ່ ວກ ັບຂະແໜງການ
ສ ັງລວມຫຍກ




ເຖິງວາີ່ ລ ັດຖະບານໄດມ
ໍ້ ຄວາມພະຍາຍາມພ ັດທະນາ

ໍ້ ໃໍ້ ຫເໍ້ ຫັ ນວາີ່ ສປປ ລາວ
ບ ົດວິເຄາະເມືີ່ ອບີ່ ດ ົນມານຊ

ຂະແໜງຊ ົນລະປະທານຕະຫຼອດສາມທົດສະວ ັດທີ່

ໍ້ ດ
ມນາໃຕ
ິ ທີ່ ມຄນນະພາບດຢຫ
ໍ້ ນ
ີ່ ຼ າຍບອ
ີ່ ນ, ແຕ ີ່

ຜາີ່ ນມາ, ມພຽງແຕ ີ່ 20% ຂອງຄ ົວເຮືອນຊາວ

ໂດຍລວມແລວ
ໍ້ ແມນມ
ີ່ ປະລິມານທີ່ ຈາກ ັດຖາໍ້ ທຽບ

ກະສິກອນສາມາດເຂົໍ້າເຖິງຊ ົນລະປະທານໄດ.ໍ້

ໍ້ ງໜາໍ້ ດິນ. ສະນນ,
ໍ້ ດ
ກ ັບນາເທິ
ັ ໍ້ ນາໃຕ
ິ ຕອ
ໍ້ ນ
ໍ້ ງມການ

ໍ້ ງໜາໍ້ ດິນທີ່
ແຜນການຊ ົນລະປະທານແມນອາໃສນ
າເທິ
ີ່

ຄມ
ໍ້ ຄອງເປັນຢາີ່ ງດ

ໍ້ ແມນ
ມາຈາກອາີ່ ງເກັບນາ,
ີ່ າໍ້ ແລະ ບຶງພຽງຢາີ່ ງດຽວ







ໍ້ ດ
ຊ ົນລະປະທານນາໃຕ
ິ ສາມາດນາໃຊເໍ້ ພືີ່ ອປກພືດ
ໍ້ ນ

ໍ້ ກ ັບລະດການ ແລະ ບາງເທືີ່ ອ
ເຊິີ່ ງສວ
ີ່ ນຫຼ າຍແມນຂື
ີ່ ນ

ຜ ັກໃນລະດແລງໍ້ , ໃຊລ
ົ
ໍ້ ຽໍ້ ງສ ັດ ແລະ ການປະມງ.

ໍ້ ີ່ ບີ່ ສາມາດຮ ັບປະກ ັນໄດ.ໍ້
ກີ່ ເປັນແຫຼ ງີ່ ນາທ

ນອກຈາກນ,ໍ້ ຍ ັງສາມາດໃຊເໍ້ ປັນຊ ົນລະປະທານ

ໍ້ ດ
ຊ ັບພະຍາກອນນາໃຕ
ິ ແມນມ
ໍ້ ນ
ີ່ ຄວາມສາຄ ັນຫຼ າຍ

ເສມໃນລະດຝ ົນ ຫຼື ໃນຊວ
ີ່ ງຝ ົນຂາດຊວ
ໍ້ ງ.

ສາລ ັບ ສປປ ລາວ ເຖິງວາີ່ ຈະເປັນປະເທດທີ່ ເຕັ ມໄປ
ໍ້ ງໜາໍ້ ດິນກີ່ ຕາມ.
ດວ
ໍ້ ຍນາເທິ

3

ໍ້ າງດາໍ້ ນນະໂຍບາຍຂອງ ACIAR: ນາໃຕ
ໍ້ ດ
ບ ົດລາຍງານຫຍທ
ິ ສາລ ັບຊ ົນລະປະທານຢີ່ ສປປ ລາວ
ໍ້ ນ
ໍ້ າງດາໍ້ ນນະໂຍບາຍ ໄດສ
ໍ້ ນະນາຈາກໂຄງການສຶກສາຄນຄວ
ບ ົດລາຍງານຫຍທ
າໍ້ ກຽີ່ ວກ ັບ
ົໍ້ ບ, ຜົນໄດຮ
ົໍ້
ໍ້ ັງລວມປະເດັນທີ່ ຄນພົ
ໍ້ ັບ ແລະ ຂແ
ໍ້ ໍ້ດນ
ໍ້
ຊ ົນລະປະທານນາໃຕ
ບ ັດໂດຍການຮວ
ິ ທີ່ ໄດຈ
ັ ໍ້
ົນ,
ໍ້ ັດຕງປະຕິ
ີ່ ມມືຂອງຫຼ າຍຂະແໜງການຢີ່ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຖາບ ັນຄມ
ໍ້ ຄອງນາສາກ
ໂຄງການນເໍ້ ປັນໂຄງການທີ່ ຕອບສະໜອງຕີ່ ຄວາມຕໍ້ອງການຂອງກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປີ່າໄມ ໍ້ ຂອງ ສປປ ລາວ.

ໍ້ົ
ຜົນການສຶກສາຄນຄວ
າໍ້ ແລະ ບດ
ົ ຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດ ໍ້
ໍ້ ດ
ຊ ົນລະປະທານນາໃຕ
ິ ທີ່ ຄມ
ໍ້ ນ
ໍ້ ຄອງໂດຍສວ
ີ່ ນບກຄ ົນ ແມນ
ີ່





ວິທການທີ່ ປະສ ົບຜ ົນສາເລັ ດ ແລະ ເປັນທີ່ ຕອ
ໍ້ ງການ ເຊິີ່ ງເປັນ

ໍ້ າີ່ , ມເນືອ
ໍ້ ທີ່ ທີ່ ພຽງພ ແລະ
ພືໍ້ນພຽງພ, ລະດ ັບຄວາມເຄັມຂອງນາຕ

ຮບແບບທາມະດາ ແລະ ມມນຄາີ່ ການຕິດຕງແລະການ
ັ ໍ້

ຮ ັບປະກ ັນກາມະສິດທີ່ ດິນ, ມແຮງງານທີ່ ພຽງພ, ຊາວກະສິກອນມ
ຄວາມຮທ
ໍ້ າງດາໍ້ ນເຕັກໂນໂລຊ, ສາມາດເຂົາໍ້ ເຖິງການເງິນ

ບລະນະຮ ັກສາໃນລາຄາຕາີ່ (ລາຍລະອຽດແມນໃຫ
ເໍ້ ບິີ່ ງກລະນ
ີ່

ຈນລະພາກ, ມຕະຫຼ າດ, ແລະ ໄດຮ
ໍ້ ັບການສະໜັບສະໜນຈາກອ ົງ

ີ່ ັ ນນ,
ສຶກສາທີ່ 2 ຂາໍ້ ງລມ
ັ ໍ້ ຈຶີ່ ງເປັນຮບແບບທີ່ ສາມາດ
ີ່ ນ)ໍ້ . ດງ
ໍ້ນທີ່ ທີ່ ເໝາະສ ົມ (ຕ ົວຢາີ່ ງ:
ຂະຫຍາຍໄດຢ
ໍ້ າີ່ ງງາຍດາຍໃນພື
ີ່
ໜຶີ່ ງໃນສາມຂອງພືໍ້ນທີ່ ຢໃີ່ ນເຂດທົີ່ ງພຽງວຽງຈ ັນ ແມນມ
ີ່ ຄວາມ

ການຈ ັດຕງຂອງພາກລ
ດ
ັ ໍ້
ັ ທີ່ ກຽີ່ ວຂອ
ໍ້ ງ.


ເລືອກເພືີ່ ອການດາລ ົງຊວິດອາດມຜ ົນຕີ່ ລະດ ັບການຍອມຮ ັບແລະນາ

ໍ້ ດ
ຊ ົນລະປະທານນາໃຕ
ິ ທີ່ ຄມ
ໍ້ ນ
ໍ້ ຄອງໂດຍຊມຊ ົນແມນມ
ີ່ ຄວາມ
ໍ້ , ເນືີ່ ອງຈາກວາີ່ ເປັນການລ ົງທຶ ນຂະໜາດໃຫຍ ີ່
ຊ ັບຊອ
ໍ້ ນຂືນ
ທີ່ ຈາເປັນຕອ
ໍ້ ງມການຄມ
ໍ້ ຄອງແບບລວມສນ ແລະ ຕອ
ໍ້ ງອາໃສ

ໃຊຂ
ໍ້ ອງປະຊາຊ ົນ.


ປກຝ ັງ, ປະເພດຂອງພືດທີ່ ປກ, ການບ ົວລະບ ັດຮ ັກສາ, ແລະ

ນອກນ,ໍ້ ຍ ັງກຽີ່ ວກ ັບການເຂົາໍ້ ຮວ
ີ່ ມ ແລະ ຜ ົນປະໂຫຍດຂອງ

ໍ້ ໍ້
ສະພາບໃນຕະຫຼ າດ. ການໂຄສະນາສີ່ງົ ເສມຊ ົນລະປະທານນາໃຕ

ຊາວກະສິກອນ ເຊິີ່ ງອາດຈະເປັນລະບ ົບທີ່ ດຖາໍ້ ມພາກລ ັດເຂົາໍ້

ດິນຈະປະສ ົບຜນ
ົ ສາເລັ ດໄດ ໍ້ ຖາໍ້ ຫາກຕງເປົ
ັ ໍ້ າໍ້ ໝາຍສະເພາະ ແລະ

ມາຄວບຄມຫຼ າຍກວ
ີ່ າທີ່ ຈະເປັນສະຖາບ ັນຊາວກະສິກອນເອງ

2,3
ເຈາະຈ ົງໃສກ
ີ່ ານຜະລິດກະສິກາເພືີ່ ອເປັນສິນຄາໍ້ ປະເພດໃດໜຶີ່ ງ .

(ລາຍລະອຽດແມນໃຫ
ເໍ້ ບິີ່ ງກລະນສຶກສາ ທີ່ 1 ຂາໍ້ ງລມ
ີ່
ີ່ ນ)ໍ້



ໍ້ ດ
ປະເມນຊ ັບພະຍາກອນນາໃຕ
ິ ຍ ັງບີ່ ໄດຂ
ໍ້ ນ
ໍ້ ະຫຍາຍອອກໃນຂອບ

ແມນມ
ັ ຊາວກະສິກອນ ແລະ ນ ັກຄມ
ີ່ ຄວາມສາຄ ັນຫຼ າຍສາລບ
ໍ້

ເຂດກວ
ນໃນເຂດທົີ່
ງພຽງທີ່ ມຄວາມແຫງ
ົໍ້
ໍ້ າງ, ເປັນຕນແມ
ີ່
ໍ້ ແລງໍ້ ຢີ່

ໍ້ ນາທ
ໍ້ ີ່ ດດມາຈາກໜອງຫຼືບີ່ ນາສ
ໍ້ າໍ້ ງ
ຄອງຊ ັບພະຍາກອນນາ.

ີ່ ັ ນນ,
ພາກໃຕຂ
ັ ໍ້ ການພັດທະນາໃນຂະແໜງການນ ໍ້
ໍ້ ອງລາວ. ດງ

ໍ້ ອການຜະລິດກະສິກາ
ແມນບ
ີ່ ີ່ ມຫຼ າຍ ແລະ ການດດເອົ ານາເພືີ່

ແມນຄວນຈ
າກ ັດຢໃີ່ ນພືໍ້ນທີ່ ທົດລອງເທົີ່ ານນ
ັ ໍ້ ຈ ົນກວາີ່ ຈະມຄວາມ
ີ່

ໍ້ ດ
ແມນມ
ິ ເຂົາໍ້ ໃນ
ີ່ ມນຄາີ່ ສງ. ການວິເຄາະການນາໃຊນ
ໍ້ າໃຕ
ໍ້ ນ

ໍ້ ດ
ໍ້ ແລະ ມ
ເຂົາໍ້ ໃຈທາງດາໍ້ ນຊ ັບພະຍາກອນນາໃຕ
ິ ໃຫຫ
ໍ້ ນ
ໍ້ ຼ າຍຂືນ

ີ່ ໃຫຜ
ການປກເຂົາໍ້ ແມນອາດຈະບ
ົ ປະໂຫຍດຫຼ າຍທາງດາໍ້ ນ
ີ່
ໍ້ ນ
ເສດຖະກິດ ແລະ ກີ່ ມຄວາມສຽີ່ ງທີ່ ຈະກີ່ ໃຫເໍ້ ກດມການນາ
ໍ້ ດ
ໃຊນ
ິ ຫຼ າຍຈ ົນເກນໄປ. ແທນທີ່ ຈະໃຊເໍ້ ຂົາໍ້ ໃນການ
ໍ້ າໃຕ
ໍ້ ນ

ລະບ ົບການຄມ
ໍ້ ຄອງທີ່ ເໝາະສ ົມ.


ໍ້ ດ
ການພັດທະນາຊ ົນລະປະທານນາໃຕ
ິ ຢເີ່ ຂດເນນສງທີ່ ມຊນດິ
ັ ໍ້ ນ
ໍ້ ນ
ເປັນຫນ ອາດມມນຄາີ່ ສງ ແລະ ບີ່ ໃຫຜ
ົ ຕອບແທນທາງດາໍ້ ນ
ໍ້ ນ

ໍ້ ດ
ຜະລິດເຂົາໍ້ ນາແຊງ ດທີ່ ສດແມນໃຫ
ໃໍ້ ຊນ
ິ ເພືີ່ ອການປກ
ີ່
ໍ້ າໃຕ
ໍ້ ນ

ີ່ ັ ທີ່ ເຫັ ນໄດໃໍ້ ນພືໍ້ນທີ່ ທົດລອງຂອງໂຄງການຢແ
ເສດຖະກິດ ດງ
ີ່ ຂວງບ

ໍ້
ພືດເສດຖະກິດທີ່ ຕອ
ມານໜອ
ົ
ໍ້ ງການນາໃນປະລິ
ໍ້ ຍແຕໃີ່ ຫຜ
ໍ້ ນ

ລິຄາໄຊ.

ໍ້ ດ
ຕອບແທນສງ. ນາໃຕ
ິ ອາດເໝາະສ ົມສາລບ
ັ ນາປ ຖາໍ້ ໃຊ ໍ້
ໍ້ ນ
ເປັນຊ ົນລະປະທານເສມໃນຊວ
ັ ໍ້
ີ່ ງຝ ົນຂາດຊວ
ໍ້ ງເທົີ່ ານນ.
ໍ້ ດ
ໃຫບ
ິ ສາລບ
ັ ໃຊໃໍ້ ນຄ ົວເຮືອນ,
ໍ້ ລິມະສິດການນາໃຊນ
ໍ້ າໃຕ
ໍ້ ນ
ໍ້ ດ
ແລະ ບີ່ ຄວນໃຫບ
ິ ເພືີ່ ອ
ໍ້ ລິມະສິດການນາໃຊນ
ໍ້ າໃຕ
ໍ້ ນ
ຊ ົນລະປະທານ (ຫຼືອດສາຫະກາ).

4

ໍ້ ດ
ຈາກຜ ົນຂອງການປະເມນຊ ັບພະຍາກອນແຫຼ ງ
ິ , ເຫັ ນວາີ່
ີ່ ນາໃຕ
ໍ້ ນ
ໍ້ ດ
ຊ ົນລະປະທານນາໃຕ
ິ ສາມາດນາໃຊໄໍ້ ດໃໍ້ ນທົີ່ ງພຽງວຽງຈ ັນ. ການ
ໍ້ ນ

ໍ້ າີ່ ງມປະສິດຕະພາບ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດ
ການນາໃຊນ
ໍ້ າຢ



ຊາວກະສິກອນຕອ
ົ ປະໂຫຍດຂອງພວກ
ໍ້ ງໄດຮ
ໍ້ ັບຮແ
ໍ້ ລະເຂົາໍ້ ໃຈວາີ່ ຜນ
ໍ້ ກ ັບສະພາບອທົກກະສາດໃນພືໍ້ນທ, ປະເພດຂອງດິນ
ເຂົາແມນຂື
ີ່ ນ

ຄວາມຮສ
ໍ້ ະເພາະດາໍ້ ນເພືີ່ ອບລະນະຮ ັກສາພືໍ້ນຖານໂຄງລາີ່ ງ.



ໍ້ ດ
ຊ ົນລະປະທານນາໃຕ
ິ ສາມາດນາໃຊໄໍ້ ດຖ
ໍ້ ນ
ໍ້ າໍ້ ຊມຊ ົນຫາກເຕັມໃຈທີ່
ຈະເຂົາໍ້ ຮວ
ີ່ ມ. ການປຽີ່ ນແປງບລິມະສິດຂອງຄ ົວເຮືອນ ແລະ ທາງ

ໍ້ ດ
ເໝາະສ ົມສາລບ
ັ ການນາໃຊນ
ິ )
ໍ້ າໃຕ
ໍ້ ນ


ໍ້ ດ
ໍ້
ຊ ົນລະປະທານນາໃຕ
ິ ຕອ
ໍ້ ນ
ໍ້ ງຢີ່ໃນພືໍ້ນທີ່ ທີ່ ເໝາະສ ົມທີ່ ມນາລອດ

ໍ້ ະເໜທາງດາໍ້ ນນະໂຍບາຍເພືີ່ອນາໄປພິຈາລະນາສາລບ
ຂສ
ັ ລດ
ັ ຖະບານແຫງ
ີ່ ສປປ ລາວ
1.

ການການ ົດ ແລະ ສີ່ງົ ເສມນະໂຍບາຍ

ທາງເລືອກທາງດາໍ້ ນນະໂຍບາຍ

ໍ້ ດ
ຊ ົນລະປະທານແບບໃໝທ
ິ
ີ່ ີ່ ລວມເອົ ານາໃຕ
ໍ້ ນ



ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຊ ົນລະປະທານຂອງລ ັດຍ ັງບີ່ ໄດ ໍ້
ໍ້ ໍ້
ພິຈາລະນາເອົ າວິທທີ່ ຊາວກະສິກອນຈະສາມາດນາໃຊນ
ໍ້ າໃຕ
ດິນເທືີ່ ອ. ຖາໍ້ ແຜນຍດທະສາດຊ ົນລະປະທານແຫງີ່ ຊາດ, ຂນັ ໍ້
ໍ້ ໍ້
ແຂວງ ແລະ ຂນເມື
ັ ໍ້ ອງ ຫາກລວມເອົ າຊ ົນລະປະທານນາໃຕ

ໍ້ ດ
ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປີ່າໄມ ໍ້ ຄວນລວມເອົ ານາໃຕ
ິ ເຂົໍ້າ
ໍ້ ນ
ໃນຍດທະສາດ ແລະ ແຜນການພ ັດທະນາຊ ົນລະປະທານ
ໍ້ ມນຈະເປັ
ແຫງີ່ ຊາດ ແລະ ໃນຂນທ
ນປະ
ັ ໍ້ ອ
ໍ້ ງຖິີ່ ນ. ສິີ່ ງນແ
ີ່
ໍ້ ນທາງ
ໂຫຍດດງີ່ ັ ທີ່ ໄດເໍ້ ວົໍ້າມາຂາໍ້ ງເທິງນ,ໍ້ ໂດຍອງຕາມຂມ
1,2,3,5,6
ດາໍ້ ນວິຊາການທີ່ ກຽີ່ ວຂອ
.
ໍ້ ງ

o

ດິນເຂົໍ້າໃນການຂະຫຍາຍພືໍ້ນທີ່ ຊ ົນລະປະທານເພືີ່ອປກພືດ

ໍ້ ດ
ການນາໃຊນ
ິ ທີ່ ເໝາະສ ົມສະເພາະໃນ
ໍ້ າໃຕ
ໍ້ ນ

ເສດຖະກິດທີ່ ມມນຄາີ່ ສງ ໃນພືໍ້ນທີ່ ມມທາີ່ ແຮງທີ່ ຈະໃຫຜ
ໍ້ ົນ
ຜະລິດສງ4 ອາດຈະຊວ
ີ່ ຍປະກອບສວ
ີ່ ນບ ັນລແຜນຍດທະສາດ
ການພ ັດທະນາກະສິກາແຫງີ່ ຊາດ ປ 2025 ແລະ ວິໄສທັດ
2030. ໃນນ,ໍ້ ເວົໍ້າສະເພາະແມນອາດບ
ັນລໄດເໍ້ ປົໍ້າໝາຍຍດ
ີ່

ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປີ່າໄມ ໍ້ ສາມາດສີ່ງົ ເສມ
ພືໍ້ນທີ່ ທີ່ ເໝາະສ ົມ.

o

ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຂອງພາກລ ັດ ແລະ
ອ ົງການຊວ
ີ່ ຍເຫຼືອລາໍ້ ທີ່ ກຽີ່ ວກ ັບ ການຄາໍ້
ປະກ ັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ,

ໍ້
ທະສາດການຜະລິດເພືີ່ ອຄາປະກ
ັນສະບຽງອາຫານ (ແຜນງານ

ການພ ັດທະນາພືໍ້ນຖານໂຄງລາີ່ ງ, ການ

1) ແລະ ການຜະລິດເພືີ່ ອເປັນສິນຄາໍ້ (ແຜນງານ 2).

ພ ັດທະນາຊມຊ ົນ ແລະ ການປັບຕ ົວໃຫເໍ້ ຂົໍ້າ
ກ ັບການປຽີ່ ນແປງດິນຟາ
ໍ້ ອາກາດຄວນ

ການຫ ົດສວນຢບ
ີ່ າໍ້ ນເອກຊາໍ້ ງ (ຮບຖາີ່ ຍໂດຍ: ແມເດລິນ ແດມ)

5

ໍ້ າງດາໍ້ ນນະໂຍບາຍຂອງ ACIAR: ນາໃຕ
ໍ້ ດ
ບ ົດລາຍງານຫຍທ
ິ ສາລ ັບຊ ົນລະປະທານຢີ່ ສປປ ລາວ
ໍ້ ນ
ໍ້ າງດາໍ້ ນນະໂຍບາຍ ໄດສ
ໍ້ ນະນາຈາກໂຄງການສຶກສາຄນຄວ
ບ ົດລາຍງານຫຍທ
າໍ້ ກຽີ່ ວກ ັບ
ົໍ້ ບ, ຜົນໄດຮ
ົໍ້
ໍ້ ັງລວມປະເດັີ່ນທີ່ ຄນພົ
ໍ້ ັບ ແລະ ຂແ
ໍ້ ໍ້ດນ
ໍ້
ຊ ົນລະປະທານນາໃຕ
ບ ັດໂດຍການຮວ
ິ ທີ່ ໄດຈ
ັ ໍ້
ົນ,
ໍ້ ັດຕງປະຕິ
ີ່ ມມືຂອງຫຼ າຍຂະແໜງການຢີ່ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຖາບ ັນຄມ
ໍ້ ຄອງນາສາກ
ໂຄງການນເໍ້ ປັນໂຄງການທີ່ ຕອບສະໜອງຕີ່ ຄວາມຕໍ້ອງການຂອງກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປີ່າໄມ ໍ້ ຂອງ ສປປ ລາວ.

ໍ້ ດ
ສະໜ ັບສະໜນ ແລະ ສີ່ງົ ເສມການນາໃຊນ
ິ ເພືີ່ ອ
ໍ້ າໃຕ
ໍ້ ນ



ຜຕ
ມ
ັ ໍ້
ໍ້ ັດສິນນະໂຍບາຍໃນລະດ ັບຊາດ ແລະ ຂນແຂວງໄດ
ໍ້

ກະສິກາ.
o

ພາກສວ
ນອ
ົໍ້
ັ ໍ້ ັດ,
ີ່ ນທີ່ ກຽີ່ ວຂອ
ໍ້ ງເປັນຕນແມ
ີ່ ົງການຈ ັດຕງລ
ຜໃໍ້ ຫທ
ໍ້ ຶນ ແລະ ພາກອດສາຫະກາ ຄວນໄດຮ
ໍ້ ັບຮ ໍ້ ແລະ

o

ຄວນຈ ັດກອງປະຊມສ ົນທະນາເພືີ່ ອໃຫນ
ໍ້ ັກວາງແຜນ ແລະ
ໍ້ ດ
ການແລກປີ່ຽນຄວາມຮກ
ິ .
ໍ້ ຽີ່ ວກ ັບການຄມ
ໍ້ ຄອງນາໃຕ
ໍ້ ນ



ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປີ່າໄມ ໍ້ ຄວນປະສານງານກ ັບ

ເຂົໍ້າໃຈໂດຍຜາີ່ ນກອງປະຊມຂະແໜງການ.

ໂຄງການເພືີ່ ອຈ ັດທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ໄປແລກປຽີ່ ນ

ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປາ
ັບສະໜນໃຫ ໍ້
ີ່ ໄມຄວນສະໜ
ໍ້

ຄວາມຮ ໍ້ ຢພ
ີ່ ືໍ້ນທີ່ ທົດລອງຂອງໂຄງການທັງພາຍໃນ

ໍ້ ດ
ຂະແໜງການກຽີ່ ວຂອ
ິ ໃໝ;ີ່
ໍ້ ງຊອກຫາໂຄງການນາໃຕ
ໍ້ ນ

ແລະ/ຫຼື ຕາີ່ ງປະເທດ.

ແລະ ຄວນອານວຍຄວາມສະດວກໃຫໂ
ໍ້ ຄງການບ ັນລຜ ົນ
ສາເລັ ດ ແລະ ນາໃຊຮ
ບ ັດທີ່ ດ
ັ ໍ້
ໍ້ ບແບບການຈ ັດຕງປະຕິ
ສດ.

2. ສາໍ້ ງຄວາມສາມາດທາງດາໍ້ ນສະຖາບ ັນ
ແລະ ຊ ັບພະຍາກອນມະນດຂອງພາກສວ
ີ່ ນ
ທີ່ ກຽີ່ ວຂອ
ໍ້ ງ

3. ສີ່ງົ ເສມການປະສານງານລະຫວາີ່ ງຂະແໜງ
ການ
ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປາ
ີ່ ໄມ ໍ້ ສາມາດສາໍ້ ງການເຊືີ່ ອມໂຍງທີ່ ມ
ໍ້ ກວາີ່ ເກົີ່ າກ ັບບ ັນດາກະຊວງ ແລະ ກ ົມທີ່
ປະສິດຕະພາບດຂືນ
ໍ້ ພະລ ັງງານ ແລະ ສາທະລະນະສກ
ກຽີ່ ວຂອ
ໍ້ ງກ ັບວຽກງານນາ,
ແລະ ມການການ ົດພາລະບ ົດບາດ ແລະ ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ
ຂອງແຕລ
ີ່ ະກະຊວງຢາີ່ ງລະອຽດ. ເນືີ່ ອງຈາກວາີ່ ຊ ົນລະປະທານ

ພາກສວ
ິ ການສາໍ້ ງຊ ົນລະປະທານ
ີ່ ນທີ່ ກຽີ່ ວຂອ
ໍ້ ງຄວນໄດຮ
ໍ້ ວ
ໍ້ ທ

ໍ້ ດ
ໍ້ າີ່ ງຫຼ ວງຫຼ າຍ, ກະ
ນາໃຕ
ິ ອາດນາໃຊຊ
ໍ້ ນ
ໍ້ ັບພະຍາກອນນາຢ

ໍ້ ດ
ນາໃຕ
ິ , ແລະ ໄດຮ
ໍ້ ນ
ໍ້ ັບການຝຶກອ ົບຮ ົມກຽີ່ ວກ ັບການຈ ັດຕງັ ໍ້

ຊວງກະສິກາ ແລະ ປີ່າໄມ ໍ້ ຈຶີ່ ງເໝາະສ ົມເປັນຜປ
ໍ້ ະສານງານໃນ

ໍ້ ດ
ປະຕິບ ັດລະບ ົບຊ ົນລະປະທານນາໃຕ
ິ ໃຫມ
ໍ້ ນ
ໍ້ ປະສິດຕິພາບ.

ການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດວຽກງານດງີ່ ັ ກາີ່ ວ ໂດຍຜາີ່ ນກ ົມທີ່ ກຽີ່ ວຂອ
ັ ໍ້
ໍ້ ງ

ພາກສວ
ີ່ ນທີ່ ກຽີ່ ວຂອ
ໍ້ ງທີ່ ສາຄ ັນສດແມນ
ີ່ ກ ົມຊ ົນລະປະທານ,

ຄື ກ ົມຊ ົນລະປະທານ. ກ ົມດງີ່ ັ ກາີ່ ວອາດຈະເຮັດວຽກຮວ
ີ່ ມກ ັບ

ຫອ
ໍ້ ງການກະສິກາ ແລະ ປາ
ີ່ ໄມເມື
ໍ້ ອງ, ພະແນກກະສິກາ

ໍ້ ດ
ໍ້ ໃໝຢ
ພະແນກຄມ
ິ ທີ່ ຫາກີ່ ສາໍ້ ງຕງຂື
ັ ໍ້ ນ
ໍ້ ຄອງນາໃຕ
ໍ້ ນ
ີ່ ກ
ີ່ ະຊວງ

ແລະ ປາ
ກ ົມສີ່ງົ ເສມ ແລະ ສະຫະກອນ ແລະ
ີ່ ໄມແຂວງ,
ໍ້

ໍ້
ຊ ັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ ງແວດລອ
ໍ້ ມ, ນາສະອາດ

ອ ົງການຈ ັດຕງທ
ັ ໍ້ ີ່ ບີ່ ສ ັງກ ັດລ ັດຖະບານ.

ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສກ, ກ ົມເຄຫາແລະ ຜ ັງເມືອງຂອງ

ທາງເລືອກບລິມະສິດ

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂ ົນສີ່ງົ .





6

ພະນ ັກງານວິຊາການທີ່ ກຽີ່ ວຂອ
ໍ້ ງຂອງກະຊວງກະສິກາ

ທາງເລືອກບລິມະສິດ

ແລະ ປາ
ັ ໍ້ ອງ, ແຂວງ ແລະ ສນກາງ ຄວນ
ີ່ ໄມ ໍ້ ຢຂ
ີ່ ນເມື



ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປາ
ີ່ ໄມ ໍ້ ຮວ
ີ່ ມກ ັບກະຊວງ

ໄດຮ
ໍ້ ັບການຝຶກອ ົບຮ ົມກຽີ່ ວກ ັບການພ ັດທະນາ ແລະ ຄມ
ໍ້

ຊ ັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ ງແວດລອ
ໍ້ ມ ສາໍ້ ງກມ
ີ່

ໍ້ ດ
ຄອງນາໃຕ
ິ ເພືີ່ ອອານວຍຄວາມສະດວກໃຫຊ
ໍ້ ນ
ໍ້ ົນລະ

ໍ້ ໂດຍມຜຕ
ສ ົນທະນາຂະແໜງການຂືນ
ໍ້ າງໜາໍ້ ຈາກຫຼ າຍ

ໍ້ ດ
ປະທານນາໃຕ
ິ ປະສ ົບຜ ົນສາເລັ ດຢຂ
ັ ໍ້ ໍ້ນຖານ.
ໍ້ ນ
ີ່ ນພື

ພາກສວ
ີ່ ນທີ່ ໄດກ
ໍ້ າີ່ ວມາຂາໍ້ ງເທິງນນັ ໍ້ ເພືີ່ ອປະສານງານ

ປືໍ້ ມຄມ
ີ່ ື ແລະ ບ ົດແນະນາທີ່ ກຽີ່ ວຂອ
ໍ້ ງກ ັບການດາເນນ

ໍ້ ດ
ແລະ ແລກປີ່ຽນວຽກງານການຄມ
ິ ຂອງແຕ ີ່
ໍ້ ຄອງນາໃຕ
ໍ້ ນ

ງານຄວນຖືກຈ ັດພມ ແລະ ແຈກຢາຍໃຫອ
ໍ້ ົງການຈ ັດຕງັ ໍ້

ລະກະຊວງ ແລະ ກ ົມ ເພືີ່ ອແນໃີ່ ສກ
ີ່ ານສາໍ້ ງນະໂຍບາຍ,

ໍ້ ດ
ທີ່ ເຮັດວຽກຊ ົນລະປະທານນາໃຕ
ິ (ເປັນຕນ
ົໍ້
ໍ້ ນ

ການວາງແຜນໂຄງການ, ການປະເມນຊ ັບພະຍາກອນ,

ພະນ ັກງານສີ່ງົ ເສມ, ພະນ ັກງານພືໍ້ນຖານຂອງອ ົງ

ການຕິດຕາມກວດກາ, ການວາງແຜນການນາໃຊທ
ໍ້ ີ່ ດິນ,

ການຈ ັດຕງທ
ັ ໍ້ ີ່ ບີ່ ສ ັງກ ັດລ ັດຖະບານ, ວິທະຍາໄລ

ລະບຽບ/ມາດຕະການບ ັງຄ ັບໃຊ ໍ້ ແລະ ການສຶກສາ

ໍ້
ຊ ົນລະປະທານ, ກມ
ີ່ ຜນ
ໍ້ າໃຊຫ
ໍ້ ຼືຜະລິດນາ).

ຄນຄວ
າໍ້ .
ົໍ້

o

ກມ
ີ່ ສ ົນທະນາຂອງຂະແໜງການ ສາມາດສາໍ້ ງ ຫຼື ເພໍ້ມ

ຊວ
ີ່ ຍສາໍ້ ງຄວາມສາມາດໃຫແ
ໍ້ ກຂ
ີ່ ະແໜງການທີ່ ກຽີ່ ວຂອ
ໍ້ ງ ຫຼື ໃຫຂ
ໍ້ ະ

ໍ້ ແຂງໃຫແ
ຄວາມເຂັມ
ໍ້ ກອ
ີ່ ົງການພ ັດທະນາ, ຂະແໜງອດ

ແໜງການໃໝອ
ກ.
ື
ີ່ ີ່ ນໆອ

ສາຫະກາຂອງພາກເອກະຊ ົນ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງລ ັດ
ໍ້ ດ
ໃນການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດໂຄງການນາໃຕ
ັ ໍ້
ິ . ນອກຈາກນ,ໍ້
ໍ້ ນ

ວຽກງານບລິມະສິດ

ກມ
ີ່ ຍ ັງມໜາໍ້ ທີ່ ຮ ັບປະກ ັນການນາໃຊມ
ໍ້ າດຕະຖານດງີ່ ັ ກາີ່ ວ
ໍ້ ກວ
ເພືີ່ ອໃຫກ
ໍ້ ານບລິການທີ່ ມປະສິດຕິພາບດຂືນ
ີ່ າເກົີ່ າ,
o

ໄຫວ, ການມສວ
ີ່ ນຮວ
ີ່ ມ ແລະ ຄວາມເທົີ່ າທຽມກ ັນລະຫວາີ່ ງ

ກມ
ີ່ ສ ົນທະນາຂະແໜງການຄວນມລະບຽບ ແລະ ມາດ

ຍິງ-ຊາຍ ເພືີ່ ອໃຫຊ
ໍ້ ມຊ ົນໄດຮ
ໍ້ ັບຜ ົນປະໂຫຍດສງສດ.


ໍ້ ດ
ຮ ັກສາຊ ັບພະຍາກອນນາໃຕ
ິ ໃຫຍ
ື ຍ ົງໂດຍການຄມ
ໍ້ ນ
ໍ້ ນ
ໍ້ ຄອງ

ໃຫຍທ
ດ ຫຼື ການດດ
ົ
ີ່ ີ່ ເປັນທລະກິດ ເພືີ່ ອຫຼ ກລຽໍ້ ງມນລະພິ

ແລະ ຕິດຕາມກວດກາແບບມສວ
ີ່ ນຮວ
ີ່ ມຂອງຊມຊ ົນ ຫຼື

ໍ້
ໍ້ ດ
ເອົ ານາຈາກແຫຼ
ງີ່ ກ ັກເກັບນາໃຕ
ິ ຫຼ າຍຈ ົນເກນໄປ.
ໍ້ ນ

ໍ້ ດ
ໂດຍການເຊືີ່ ອມໂຍງວຽກງານການຄມ
ິ ເຂົໍ້າ
ໍ້ ຄອງນາໃຕ
ໍ້ ນ

ກມ
ີ່ ສ ົນທະນາຂະແໜງການ ຄວນນາສະເໜລາຄາການນາ

ກ ັບການຄມ
ໍ້ ຄອງຊ ົນລະປະທານຂອງຊມຊ ົນ.

ໍ້ ດ
ໃຊນ
ິ ທີ່ ເໝາະສ ົມສາລ ັບການລ ົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ,ີ່
ໍ້ າໃຕ
ໍ້ ນ

o

ໍ້ ດ
ສາໍ້ ງຊ ົນລະປະທານນາໃຕ
ິ ໃຫແ
ໍ້ ນ
ໍ້ ທດເໝາະກ ັບຄວາມອອ
ີ່ ນ

ພອ
ໍ້ ມທັງເພໍ້ມທະວຄວາມຮ ໍ້ ແລະ ສາໍ້ ງຄວາມສາມາດ.
ຕະການບ ັງຄ ັບໃຊ ໍ້ ເພືີ່ ອຄວບຄມການພ ັດທະນາຂະໜາດ

o





ໍ້ ດ
ຂະຫຍາຍການນາໃຊຊ
ິ ໄປພືໍ້ນທີ່ ໃໝ.ີ່
ໍ້ ົນລະປະທານນາໃຕ
ໍ້ ນ

ແລະ ນະໂຍບາຍເງິນຊວ
ີ່ ຍເຫຼືອ ທາງດາໍ້ ນພະລ ັງງານ/ນາໍ້

ຄວນແນໃສພ
ີ່ ືໍ້ນທີ່ ພມສ ັນຖານທີ່ ເປັນຫນ ຊຶີ່ ງກວມຢຫ
ີ່ ຼ າຍ

ໍ້ ໄຟ ສາລ ັບດດນາໃຕ
ໍ້ ດ
ມນເຊື
ັ ອ
ິ ສາລ ັບຊາວກະສິກອນຂະ
ໍ້ ນ

ບອ
ີ່ ນໃນທົີ່ ວປະເທດ ແລະ ຢທ
ີ່ ີ່ ງົ ພຽງທາງພາກໃຕຂ
ໍ້ ອງລາວ

ໜາດນອ
ໍ້ ຍ (ຜທ
ໍ້ ກຍາກ).

ເຊິີ່ ງອາດຈະຕິດພ ັນກ ັບວຽກຂອງໂຄງການ ທີ່ ACIAR

ກມ
ີ່ ສ ົນທະນາຂອງຂະແໜງການ ຄວນສະໜ ັບສະໜນ

ໃຫກ
ໍ້ ານສະໜ ັບສະໜນ.

ພາລະບ ົດບາດຂອງອ ົງການຈ ັດຕງັ ໍ້ ເປັນຕນແມ
ນພະແນກ
ົໍ້
ີ່



ໍ້ ີ່ ໃຊພ
ນາໃຊເໍ້ ຄືີ່ ອງດດນາທ
ໍ້ ະລ ັງງານແສງຕາເວັນເພືີ່ ອໃຫກ
ໍ້ ານ

ໍ້ ດ
ຄມ
ິ ເພືີ່ ອຈ ັດຕງເຄື
ັ ໍ້ ອຂາີ່ ຍການຕິດຕາມ
ໍ້ ຄອງນາໃຕ
ໍ້ ນ

ໍ້ ແລະ ເພືີ່ ອຊວ
ກະສິກາມຜ ົນກາໄລຫຼ າຍຂືນ
ີ່ ຍຊມຊ ົນປັບຕ ົວ

ກວດກາໃນຂນທ
ັ ໍ້ ອ
ໍ້ ງຖິີ່ ນ ແລະ ແຫງີ່ ຊາດ ໂດຍອງຕາມ

ໃຫເໍ້ ຂົໍ້າກ ັບການປຽີ່ ນແປງຂອງດິນຟາ
ໍ້ ອາກາດ ພອ
ໍ້ ມທັງ

ພືໍ້ນຖານໂຄງລາີ່ ງຈາກໂຄງການທີ່ ໄດຈ
ບ ັດມາ
ັ ໍ້
ໍ້ ັດຕງປະຕິ

ຫຼ ດຜອ
ີ່ ນຜ ົນກະທົບ.

ແລວ
ໍ້ ຫຼື ກາລ ັງດາເນນຢ.ີ່



ໍ້
ຄມ
ງໜາໍ້ ດິນ ແລະໃຕດ
ິ ໃນ
ໍ້ ຄອງການນາໃຊນ
ໍ້ າຈາກເທິ
ໍ້ ນ
ທລະກິດຂະໜາດໃຫຍ ີ່ ຫຼື ກາງ ເພືີ່ ອສາໍ້ ງຄວາມເຂົໍ້າໃຈໃຫ ໍ້

4. ສືບຕີ່ ລ ົງທືນໃສກ
າໍ້ ເພືີ່ ອການ
ົໍ້
ີ່ ານສຶກສາຄນຄວ
ພັດທະນາ

ດກວາີ່ ເກົີ່ າກຽີ່ ວກ ັບບ ົດບາດຂອງຊ ົນລະປະທານຄອງເໝືອງ
ໍ້ ດ
ແລະນາໃຕ
ິ ໃນການນາໃຊເໍ້ ພືີ່ ອຊກຍຊ
ຶ ັນແລະກ ັນ.
ໍ້ ນ
ໍ້ ີ່ ງກ

ການລ ົງທືຶນໃສກ
າໍ້ ສາມາດເພໍ້ມທະວຄວາມຮ ໍ້
ົໍ້
ີ່ ານສຶກສາຄນຄວ
ໍ້ ັງ
ພືໍ້ນຖານ ແລະສີ່ງົ ເສມການພ ັດທະນາແບບຍືນຍ ົງ. ນອກນຍ
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ໍ້ າງດາໍ້ ນນະໂຍບາຍຂອງ ACIAR: ນາໃຕ
ໍ້ ດ
ບ ົດລາຍງານຫຍທ
ິ ສາລ ັບຊ ົນລະປະທານຢີ່ ສປປ ລາວ
ໍ້ ນ
ໍ້ າງດາໍ້ ນນະໂຍບາຍ ໄດສ
ໍ້ ນະນາຈາກໂຄງການສຶກສາຄນຄວ
ບ ົດລາຍງານຫຍທ
າໍ້ ກຽີ່ ວກ ັບ
ົໍ້ ບ, ຜົນໄດຮ
ົໍ້
ໍ້ ັງລວມປະເດັນທີ່ ຄນພົ
ໍ້ ັບ ແລະ ຂແ
ໍ້ ໍ້ດນ
ໍ້
ຊ ົນລະປະທານນາໃຕ
ບ ັດໂດຍການຮວ
ິ ທີ່ ໄດຈ
ັ ໍ້
ົນ,
ໍ້ ັດຕງປະຕິ
ີ່ ມມືຂອງຫຼ າຍຂະແໜງການຢີ່ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຖາບ ັນຄມ
ໍ້ ຄອງນາສາກ
ໂຄງການນເໍ້ ປັນໂຄງການທີ່ ຕອບສະໜອງຕີ່ ຄວາມຕໍ້ອງການຂອງກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປີ່າໄມ ໍ້ ຂອງ ສປປ ລາວ.

ພາກສະຫຼ ບ
ໍ້ າມາດຫຼ ດຜອ
ຮບແບບຊ ົນລະປະທານນສ
ີ່ ນຄວາມທກຍາກ ແລະ

1. ການ ົດ ແລະ ສີ່ງົ ເສມນະໂຍບາຍຊ ົນລະປະທານໃໝີ່

ໍ້ . ມນັ
ເຮັດໃຫຊ
ໍ້ ວິດການເປັນຢຂ
ີ່ ອງຊມຊ ົນໃນເຂດຊ ົນນະບ ົດດຂືນ
ໍ້ ີ່
ສາມາດໃຫຜ
ໍ້ ົນປະໂຫຍດຖາໍ້ ໃຊໃໍ້ ນພືໍ້ນທີ່ ທີ່ ບີ່ ສາມາດນາໃຊນ
ໍ້ າຢ

ໍ້ ດ
ເຊິີ່ ງລວມເອົ ານາໃຕ
ິ ;
ໍ້ ນ
ໍ້ ແຂງທາງດາໍ້ ນສະຖາບ ັນ ແລະ ຄວາມ
2. ສາໍ້ ງຄວາມເຂັມ

ໍ້ ດ
ເທິງໜາໍ້ ດິນ ແລະ ຈາເປັນຕອ
ິ ເພືີ່ ອທົດແທນ.
ໍ້ ງນາໃຊນ
ໍ້ າໃຕ
ໍ້ ນ

ສາມາດໃຫຊ
ໍ້ ັບພະຍາກອນມະນດແກຂ
ີ່ ະແໜງການທີ່

ໂຄງການສຶກສາຄນຄວ
າໍ້ ທີ່ ໄດຮ
ົໍ້
ໍ້ ັບການສະໜ ັບສະໜນຈາກ

ກຽີ່ ວຂອ
ໍ້ ງ;

ACIAR ນ ໍ້ ແມນມ
ີ່ ຄວາມສາຄ ັນຫຼ າຍ ເພາະຊວ
ີ່ ຍເພໍ້ມທະວຄວາມ

3. ສີ່ງົ ເສມຂອດການປະສານງານລະຫວາີ່ ງຂະແໜງການ

ໍ້ ໍ້
ຮທ
ໍ້ າງດາໍ້ ນວິຊາການສາລ ັບການພ ັດທະນາຊ ັບພະຍາກອນນາໃຕ

ໂດຍຜາີ່ ນທາງກມ
ີ່ ສ ົນທະນາຂະແໜງການ; ແລະ

ດິນເພືີ່ ອການຊ ົນລະປະທານໃນຂະແໜງກະສິກາ ແລະ ການຄມ
ໍ້

ໍ້ົ
4. ສືບຕີ່ ລ ົງທຶນໃສກ
າໍ້ ເພືີ່ ອເຕມເຕັ ມຊອ
ີ່ ານສຶກສາຄນຄວ
ີ່ ງ

ໍ້ ດ
ຄອງຊ ັບພະຍາກອນດງີ່ ັ ກາີ່ ວໃຫຍ
ື ຍ ົງ. ການນາໃຊນ
ິ ສາ
ໍ້ ນ
ໍ້ າໃຕ
ໍ້ ນ
ລ ັບຊ ົນລະປະທານ ແມນມ
ີ່ ຄວາມເປັນໄປໄດ ໍ້ ແລະ ໃຫຜ
ໍ້ ົນກາໄລ
ແກຊ
ັ ໍ້ ທາງເລືອກທາງດາໍ້ ນນະໂຍບາຍທີ່
ີ່ າວກະສິກອນ. ສະນນ,
ຄວນພິຈາລະນາມຄື:

ໍ້ ນນາສ
ໍ້ າໍ້ ງໂດຍທາີ່ ນ ຕລລ ພະນ ັກງານວິຊາການຂອງ
ຮບພາບການເກັບກາຂມ
IWMI ແລະ ທາີ່ ນ ເລັີ່ ງຢາ ນ ັກສຶກສາລ ົງຝຶກງານ ຢບ
ີ່ າໍ້ ນວຽງຄ ັນ
(ຮບຖາີ່ ຍໂດຍ: ທາີ່ ນ ນາງ ແມເດລິນ ແດມ)
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ວາີ່ ງທາງດາໍ້ ນຄວາມຮ.ໍ້

ສອງກລະນສຶກສາກຽີ່ ວກ ັບການຄມ
ໍ້ ຄອງຊ ົນລະປະທານໂດຍຊາວກະສິກອນ
ໍ້ ດ
ກລະນສຶກສາ 1. ຊ ົນລະປະທານນາໃຕ
ິ ຂອງຊມຊ ົນ2
ໍ້ ນ

ໍ້ ດ
ໍ້ ມນສາມາດສະໜອງນ
ໍ້
ໍ້ ທີ່
ຊ ົນລະປະທານນາໃຕ
າໃນເນື
ອ
ິ ນແ
ໍ້ ນ
ີ່

ນ ັກສຶກສາຄນຄວ
າໍ້ ເຮັດວຽກຮວ
ົໍ້
ີ່ ມກ ັບຊາວກະສິກອນ ແລະ ອ ົງ

ໍ້ ກ ັບປະເພດຂອງພືດຜ ັກ ແລະ
6 ຫາ 9 ເຮັກຕາ ໂດຍຂືນ

ການຈ ັດຕງທ
ັ ໍ້ ອ
ໍ້ ງຖິີ່ ນ ເພືີ່ ອສາໍ້ ງສະຖານທີ່ ທົດລອງການນາໃຊນ
ໍ້ າໍ້

ວິທຫ ົດສວນທີ່ ຊາວກະສິກອນໃຊ.ໍ້ ລະບ ົບຊ ົນລະປະທານນາໍ້

ໃຕດ
ິ ຂອງຊມຊ ົນຄງທ
ັ ໍ້ າອິດຢບ
ໍ້ ນ
ີ່ າໍ້ ນເອກຊາໍ້ ງ ເມືອງໂພນໂຮງ

ໃຕດ
ິ ແມນມ
ໍ້ ນ
ີ່ ຄວາມເປັນໄປໄດທ
ໍ້ າງດາໍ້ ນເສດຖະກິດ ຖາໍ້ ຊາວ

ໍ້ ດ
ເຮັດໃຫຊ
ິ ເພືີ່ ອປກພືດ
ໍ້ າວກະສິກອນສາມາດນາໃຊນ
ໍ້ າໃຕ
ໍ້ ນ

ກະສິກອນຫາກຮລ
ໍ້ ະບ ົບ. ຖາໍ້ ຄາດຄະເນພືໍ້ນທີ່ ຊ ົນລະປະທານ

ໍ້ າໍ້ ງ
ເສດຖະກິດໃນລະດແລງໍ້ ໄດ.ໍ້ ລະບ ົບແມນປະກອບດ
ວ
ີ່
ໍ້ ຍນາສ

6 ເຮັກຕາ ແລະ ມການນາໃຊຢ
ໍ້ າີ່ ງຄ ົບຊດ, ມນຄາີ່ ການ

ໍ້
ໍ້
ເລິກ 30 ແມັດ ສອງບີ່ ແລະ ເຄືີ່ ອງດດນາໄຟຟ
າ
າໍ້
ໍ້ ດດນາຈາກນ

ລ ົງທຶນແມນຈະຕ
ົກຢປ
ີ່
ີ່ ະມານ 18 ລາໍ້ ນກບ/ເຮັກຕາ

ໍ້ າໍ້ ງ.
ລອດພືໍ້ນເພືີ່ ອຊ ົນລະປະທານໄປຫາດິນນາທີ່ ຢໃີ່ ກຄ
ໍ້ ຽງກ ັບບີ່ ນາສ

(3,100ໂດລາອ ົດສະຕາລ/ເຮັກຕາ), ແລະ ອ ັດຕາສວ
ີ່ ນຜ ົນ

ການປະເມນໃນຊວ
ີ່ ງລະດແລງໍ້ ປ 2015/2016, ມຊາວກະສິ

ຕອບແທນ (IRR) ແມນຈະສ
ງກວາີ່ 45%.
ີ່

ໍ້ ໍ້
ກອນ 4 ທາີ່ ນເຂົໍ້າຮວ
ີ່ ມໃນສວນທົດລອງ. ພວກເຂົາໄດນ
ໍ້ າໃຊ

ໍ້ ໍ້
ຊມຊ ົນໄດຊ
ໍ້ ວ
ີ່ ຍສາໍ້ ງລະບ ົບຊ ົນລະປະທານ. ກມ
ີ່ ຜນ
ໍ້ າໃຊນ
ໍ້ າໃຕ

ໍ້ ົນລະປະທານຈາກນາໃຕ
ໍ້ ດ
ນາຊ
ິ ເພືີ່ ອຫ ົດພືດຜ ັກຢສ
ິ ປະເພດໃນ
ໍ້ ນ
ີ່ ບ

ໍ້ ຊຶີ່ ງປະກອບມຊາວກະສິ
ດິນບາໍ້ ນເອກຊາໍ້ ງກີ່ ໄດສ
ັ ໍ້ ນ
ໍ້ າໍ້ ງຕງຂື

ໍ້ ທີ່ 1.5 ເຮັກຕາ. ໂຄງການສຶກສາຄນຄວ
ເນືອ
າໍ້ ໄດໃໍ້ ຫທ
ົໍ້
ໍ້ ຶນ

ກອນ 7 ທາີ່ ນ, ໃນນ ໍ້ ເປັນຍິງ 1 ທາີ່ ນ (ຮອງນາຍບາໍ້ ນ).

ໍ້ ນຄາີ່ ໂປໍ້ມນາໍ້ ແລະ ມນຄາີ່ ການບາລງຮ ັກສາ
ຊວ
ີ່ ຍເຫຼືອເພືີ່ ອຄາຈ

ຊາວກະສິກອນທີ່ ໄດເໍ້ ຂົໍ້າຮວ
ີ່ ມດງີ່ ັ ກາີ່ ວນນັ ໍ້ ແມນມ
ີ່ ພືໍ້ນທີ່ ທາ

ໃນປທາອິດ ເພືີ່ ອຊກຍໃໍ້ ຫມ
ໍ້ ການຍອມຮ ັບ ແລະນາໃຊ.ໍ້ ຮບແບບ

ການຜະລິດໃນເຂດຊ ົນລະປະທານ ແລະ ສາໍ້ ງລາຍຮ ັບຫຼ ັກ

ການປກພືດເສດຖະກິດໃນລະດແລງໍ້ ແມນໃຫ
ຜ
ີ່
ໍ້ ົນກາໄລຫຼ າຍສດ

ຈາກການເຮັດກະສິກາ. ກມ
ີ່ ໄດຜ
ໍ້ າີ່ ນໄລຍະການທົດລອງ

(ເຖິງວາີ່ ຈະບີ່ ມການໃຫທ
ໍ້ ຶນຊວ
ີ່ ຍເຫຼືອຈາກໂຄງການ), ໃນຂະນະທີ່

ແລະ ເລໍ້ມເຫັ ນໄດຄ
ໍ້ ນຄາີ່ ຂອງລະບ ົບ ພອ
ໍ້ ມທັງສະແດງໃຫ ໍ້

ຮບແບບການນາໃຊໃໍ້ ນນາເຂົໍ້າຈາເປັນຕອ
ໍ້ ງມທຶນຊວ
ີ່ ຍເຫຼືອຈຶີ່ ງຈະ

ເຫັ ນຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາໃນການດາເນນງານຢາີ່ ງມ

ເຫັ ນຜ ົນກາໄລ. ຊາວກະສິກອນທີ່ ປກພືດເສດຖະກິດຫຼ າຍປະເພດ

ປະສິດຕິພາບ. ການສ ັງເກດການທີ່ ໄດດ
ໍ້ າເນນໃນຊວ
ີ່ ງ

ສາມາດສາໍ້ ງຜ ົນກາໄລສດທິໄດແ
ໍ້ ຕ ີ່ 1 ລາໍ້ ນກບ ຫາ 7 ລາໍ້ ນກບ

ລະດແລງໍ້ (2016/2017) ຊໃໍ້ ຫເໍ້ ຫັ ນວາີ່ ກມ
ີ່ ຜນ
ໍ້ າໃຊຍ
ໍ້ ັງສືບ

(ປະມານ 170-1,200 ໂດລາອ ົດສະຕາລ) ໂດຍທີ່ ທາງໂຄງ

ຕີ່ ນາໃຊຢ
ໍ້ ,ີ່ ແລະ ລະດ ັບຂອງຊາວກະສິກອນທີ່ ສືບຕີ່ ເຮັດໂດຍ

ໍ້ ນຫຍ ັງໝດ
ການບີ່ ໄດໃໍ້ ຫທ
ົ . ຊາວກະສິກອນ
ໍ້ ຶນຊວ
ີ່ ຍເຫຼືອເພືີ່ ອຄາຈ

ບີ່ ໄດຮ
ໍ້ ັບທືນຊວ
ີ່ ຍເຫຼືອແມນຍ
ີ່ ັງຄືເກົີ່ າ. ກ ົມຊ ົນລະປະທານກາ

ໜຶີ່ ງທາີ່ ນທີ່ ໄດປ
ໍ້ ກເຂົໍ້າໃນພືໍ້ນທີ່ 0.8 ເຮັກຕາ ອາດຈະຂາດທຶນເຖິງ

ລ ັງຕິດຕາມພືໍ້ນທີ່ ທົດລອງ ແລະ ນາພານ ັກສຶກສາຈາກ

2 ລາໍ້ ນກບ ( 340 ໂດລາອ ົດສະຕາລ) ຖາໍ້ ບີ່ ໄດຮ
ໍ້ ັບທຶນ

ວິທະຍາໄລຊ ົນລະປະທານທາີ່ ງອນໄປຢ
ຽໍ້ ມຢາມພືໍ້ນທີ່ ເພືີ່ ອ
ີ່

ຊວ
ີ່ ຍເຫຼືອ.

ຝຶກອ ົບຮ ົມເຮັດຕ ົວຈິງ.

ພວກເຮົ າສາມາດເພໍ້ມລາຍຮ ັບ ແລະ ຜົນຜະລິດໄດໂ
ິ ເພືີ່ ອປກພື ດ
ໍ້ ດຍການນາໃຊນ
ໍ້ ໍ້າໃຕໍ້ດນ
ເສດຖະກິດໃນຕອນທໍ້າຍຂອງລະດແລໍ້ງ ຕອນທີ່
ນ ໍ້າຢີ່ ເທິ ງໜໍ້າດິນບົກແຫໍ້ງ. ນ ໍ້າໃຕໍ້ດນ
ິ ສາມາດຊວ
ີ່ ຍໃຫໍ້ພວກເຮົ າເລໍ້ມ
ການປກຝັງໃນລະດຝົນໃຫໍ້ທນ
ັ ເວລາເຖິງວີ່າຝົນຈະມາຊາໍ້ ກີ່ ຕາມ.
ທາີ່ ນ ມອນ, ຫົວໜາໍ້ ບາໍ້ ນ, ບາໍ້ ນເອກຊາໍ້ ງ
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ໍ້ າງດາໍ້ ນນະໂຍບາຍຂອງ ACIAR: ນາໃຕ
ໍ້ ດ
ບ ົດລາຍງານຫຍທ
ິ ສາລ ັບຊ ົນລະປະທານຢີ່ ສປປ ລາວ
ໍ້ ນ
ໍ້ າງດາໍ້ ນນະໂຍບາຍ ໄດສ
ໍ້ ນະນາຈາກໂຄງການສຶກສາຄນຄວ
ບ ົດລາຍງານຫຍທ
າໍ້ ກຽີ່ ວກ ັບ
ົໍ້ ບ, ຜົນໄດຮ
ົໍ້
ໍ້ ັງລວມປະເດັນທີ່ ຄນພົ
ໍ້ ັບ ແລະ ຂແ
ໍ້ ໍ້ດນ
ໍ້
ຊ ົນລະປະທານນາໃຕ
ບ ັດໂດຍການຮວ
ິ ທີ່ ໄດຈ
ັ ໍ້
ົນ,
ໍ້ ັດຕງປະຕິ
ີ່ ມມືຂອງຫຼ າຍຂະແໜງການຢີ່ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຖາບ ັນຄມ
ໍ້ ຄອງນາສາກ
ໂຄງການນເໍ້ ປັນໂຄງການທີ່ ຕອບສະໜອງຕີ່ ຄວາມຕໍ້ອງການຂອງກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປີ່າໄມ ໍ້ ຂອງ ສປປ ລາວ.

ກລະນສຶກສາ 2. ຊ ົນລະປະທານສວ
ີ່ ນບກຄ ົນ
ຊາວກະສິກອນຜທ
ໍ້ ີ່ ມເສດຖະກິດດກວ
ີ່ າໝີ່ ຢໃີ່ ນບາງເຂດຂອງທົີ່ ງພຽງວຽງຈ ັນໄດ ໍ້
ຂດໜອງສະນອ
ໍ້ ຍ ເລິກ 4 ຫາ 10 ແມັດ ຢທ
ີ່ ີ່ ງົ ນາ. ພວກເຂົາໄດນ
ໍ້ າໃຊເໍ້ ຄືີ່ ອງ
ໍ້
ໍ້
ດດນາແບບທ
າມະດາ (ລ ົດໄຖນາເດນຕາມ ທີ່ ມສອງຕນ), ໃຊທ
ອ
ໍ້ ີ່ ນາຂະໜາດນ
ໍ້ ຍ
ໍ້
ີ່ ົ ຍາວ.
ສີ່ງົ ໄປຫາຄຮ
ງນາເພືີ່ ອປກພືດໃນລະດແລງໍ້ ຄືໝາກໂມ ຫຼືໝາກຖວ
ີ່ ອ
ີ່ ງນາໃນທົີ່
ໍ້ ດເສດຖະກິດໃນ
ການປະເມນຜ ົນສວນປກຢສ
ີ່ ອງບອ
ີ່ ນນເໍ້ ຫັ ນວາີ່ ເປັນວິທໃຫນ
ໍ້ າພື
ລະດແລງໍ້ ແບບທາມະດາແຕໃີ່ ຫຜ
ໍ້ ົນກາໄລ. ຊາວກະສິກອນແຕລ
ີ່ ະທາີ່ ນມສວນປກ
ໝາກໂມສະເລຍ
ີ່ ປະມານໜຶີ່ ງເຮັກຕາ. ຜ ົນຕອບແທນຂອງການລ ົງທຶນຂດໜອງສະ
4 ລາໍ້ ນກບ ແມນສາມາດຄິ
ດໄລໄີ່ ດຢ
ສາລ ັບຕອນຕນຂອງລະດ
ແລງໍ້
ົໍ້
ີ່
ໍ້ າີ່ ງງາຍດາຍ.
ີ່
ທີ່ ໄດສ
ຶ ສາໃນຊວ
ໍ້ ກ
ີ່ ງ 2014/2015, ຜ ົນກາໄລຂອງຊາວກະສິກອນຜໜ
ໍ້ ີ່ ຶງແມນ
ີ່
ສະເລຍ
ີ່ ປະມານ 19 ຫາ 31 ລາໍ້ ນກບ (3,200 – 5,200 ໂດລາອ ົດສະຕາລ).
ການຄາດຄະເນຜ ົນກາໄລຕະຫຼ ອດໄລຍະການປກຝ ັງໃນຊວ
ີ່ ງລະດແລງໍ້ ແຕປ
ີ່
2011-2015 ແມນຢ
ີ່ ລ
ີ່ ະຫວາີ່ ງ 15 ຫາ 45 ລາໍ້ ນກບ (2,500-7,500 ໂດລາ
ໍ້ ລ ົງຂອງລາຄາຢໃີ່ ນຕະຫຼ າດ ແລະ
ອ ົດສະຕາລ). ແຕໂີ່ ດຍລວມແລວ
ໍ້ , ການຂືນ
ມນຄາີ່ ຂອງປັດໃຈການຜະລິດລະຫວາີ່ ງພືດລະດໜາວ ແລະ ລະດຮອ
ໍ້ ນທີ່ ແຕກ
ຕາີ່ ງກ ັນເຮັດໃຫມ
ໍ້ ຜ ົນຕີ່ ລາຍຮ ັບຂອງຊາວກະສິກອນ.
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