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ສະແດງຄວາມຮບ
ູ້ ຸນຄຸນ ແລະ ຂອບໃຈ
ບົດສຶກສາສະຖານະພາບປັດຈຸບັນຂອງຂະແໜງຊາລາວສະບັບນີ້ແມ່ນໄດູ້ສາເລັດ ແລະ ໄດູ້ຮບ
ັ ໝາກຜົນອັນດ ໂດຍການສະໜັບສະໜນ ຈາກ
ໂຄງການບລິຫານລັດກ່ຽວກັບທີ່ດນ
ິ ປະຈາພາກພືນແມ່ນາີ້ ຂອງ (Mekong Region Land Governance Project (MRLG)) ພາຍໃຕູ້
ກອງທຶນຊ່ວຍເຫືອໄລຍະສັນ
ີ້ (Quick Disbursement Fund Facility).
ບລິສດ
ັ ທປ
ີ່ ກ
ຶ ສາ Earth Systems Consulting Pty Ltd ຂສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງສງມາຍັງຄ່ຮ່ວມງານຈາກທຸກອົງການຈັດຕັີ້ງ ທີ່ສະໜອງ
ຂີ້ມນ ແລະ ມສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາບົດສຶກສານີ້ ຢ່ໃນລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ. ເຊິີ່ງລວມມ: ພະແນກອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າແຂວງ
ຜົີ້ງສາລ (PICO); ພະແນກກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມູ້ ແຂວງຜົີ້ງສາລ; ພະແນກກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມູ້ ແຂວງອຸດົມໄຊ; ພະແນກກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມູ້
ແຂວງຈາປາສັກ; ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນແຂວງຜົີ້ງສາລ; ຕາງໜ້າຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດອຸດສາຫະກາຊາທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຈາກ
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ແລະ ການຄ້າລາວ (ສຄອ); ສະພາອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າເອຣົບປະຈາລາວ (ECCIL); ເວທກອງປະຊຸມເພືີ່ອອະນາຄົດ (Tea 2030);
ສະມາຄົມຊາຫວຽດນາມ (VITAS); ທີ່ປຶກສາກ່ຽວກັບຊາລາວ; ອົງການພັດທະນາລະຫວ່າງປະເທດປະກອບມ: Helvetas: ແຜນງານ/ໂຄງ
ການອົງການຈັດຕັີ້ງຂອງຊຸມຊົນ, ເສມສ້າງການມສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງ (COPE); ໂຄງການພັດທະນາ ລະບົບນິເວດຊວະ
ນາໆພັນກະສິກາຢ່ເຂດພດອຍ (TABI), CCL; GIZ ແລະ OXFAM.
ພວກເຮົາຂຂອບໃຈຢ່າງສງມາຍັງບຸກຄົນທີ່ມລາຍຊືີ່ຕີ່ໄປນ:ີ້ ທ່ານ ທອງສະຫວັນ ທາມະວົງ, ຫົວໜ້າ ພະແນກອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າແຂວງ
ຜົີ້ງສາລ ແລະ ຄະນະ; ທ່ານ ນາງ ນິພາພອນ ນາປັນຍາ, ຜູ້ຈັດການໂຄງການເສມສ້າງຄວາມສະເໝພາບບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ສັງຄົມ, ຜູ້ປະສານ
ງານອົງການ Helvetas-COPE ແລະ ຄະນະ; ແລະ ທ່ານ ຄາພັນ ຈັນຕິງວົງ, ເຈົີ້າຂອງບລິສດ
ັ ປກຊາຂຽວຜົີ້ງສາລ ແລະ ພະນັກງານທຸກທ່ານ;
ທີ່ປຶກສາດ້ານຂະແໜງຊາ: ທ່ານ ທອມ ຄາແລນເດ, ທ່ານ ຄຣິສ ສະມິຕີ້ສ໌, ທ່ານ ນາງ ວອນສິລິ ໄຊຊະນະ, ທ່ານ ບຸນຕາ ນວນວິໄຊ ແລະ ທ່ານ
ແປັກກີ້ ແພນ.
ບົດສຶກສາສະຖານະພາບປດຈຸບນຂອງຂະແໜງຊາລາວັສະບບນີ້ຈະໃສ່ຊເື່ ອກະສານທາງການວ່າ:
ບລິສດ
ັ Earth Systems, ປ 2016, ບົດສຶກສາສະຖານະພາບປັດຈຸບັນ: (ຮີ່າງ) ການພັດທະນາຂອງຂະແໜງຊາລາວ, ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ
, ເດືອນສິງຫາ 2016.
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ສະບັບສົມບູນ

ຂະແໜງຊາລາວ-ບົດສຶກສາສະຖານະພາບປະຈຸບັນ

ບົດນາ
ການຮ່ວມມກນໃນຂະແໜງຊາລາວ ແມ່ນພນ
ີ້ ຖານສາຄນເພື່ອຄວາມຍນຍົງໃນ
ອະນາຄົດ
ຂະແໜງຊາລາວ ແມ່ນຂະແໜງທີ່ນ້ອຍ ເມືອປຽບທຽບກັບຂະແໜງຊາໃນລະດັບໂລກ ແຕ່ມບົດບາດສາຄັນໃນການປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນພັດ
ທະນາເສດຖະກິດໃນເຂດທີ່ມການຜະລິດຊາ ບີ່ວາ່ ຈະຢ່ທາງພາກເໜືອ ແລະ ໃຕູ້ຂອງ ສປປ ລາວ. ໂດຍທົີ່ວໄປ ເຂດພືີ້ນທີ່ເຫລົີ່ານີ້ແມ່ນຕັີ້ງຢ່
ເຂດຫ່າງໄກສອກຫກ ແລະ ເປັນເຂດທີ່ມອັດຕາຜູ້ທຸກຍາກທີ່ສຸດໃນປະເທດ. ການຜະລິດເກັບກຽວຊາແມ່ນສ່ວນໃຫຍ່ ຖືກຈັດຕັີ້ງປະຕິບດ
ັ ໂດ
ຍຊຸມຊົນທີ່ເປັນຊົນເຜົີ່າທີ່ອາໃສຢ່ເຂດນັີ້ນ; ເຊິີ່ງພວກເຂົາອາດເກັບ / ຜະລິດຊາ ຈາກແຫີ່ງຊັບພະຍາກອນຊາຈາກປ່າທາມະຊາດ ຫື ສວນປກຊາ
ແບບອຸດສາຫະກາ/ທັນສະໄໝ. ແມ່ຍງິ ແມ່ນມບົດບາດຫັກສາຄັນໃນການຜະລິດຂອງຂະແໜງຊາ.
ການພັດທະນາຂອງຂະແໜງຊາລາວແມ່ນມທ້າແຮງຄວາມເປັນໄປໄດູ້ສງຫາຍ ທີ່ຈະສືບຕຂ
ີ່ ະຫຍາຍຕົວ ແລະປະກອບສວນເຂົີ້າໃນການພັດທະ
ນາເສດຖະກິດທ້ອງຖິີ່ນໃນອະນາຄົດຕໜ
ີ່ ້າ. ປັດໃຈສາຄັນແມ່ນ ປະເທດລາວ ມຊັບພະກອນຊາບຮານ ແລະ ຊາທາມະຊາດຈາກປ່າທີ່ມມນຄ່າ
ແລະ ຄຸນຄ່າສງ; ມເນືີ້ອທີ່ດນ
ິ ທີ່ສາມາດນາໃຊູ້ໄດູ້ສາຫັບການປກຜະລິດຊາແບບໃໝ່; ແລະ ການລົງທຶນເຕບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວໃນການ
ຂະບວນປຸງແຕ່ງຊາ ແລະ ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນທີ່ມມນຄ່າທີ່ສງກວ່າ. ແຕ່ມາຮອດປັດຈຸບນ
ັ , ການພັດທະນາຂອງຂະແໜງຊາ ແມ່ນຍັງບີ່
ທັນໄດູ້ເຕັມກາລັງ ແລະ ໄດູ້ຕາມຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ໄດູ້ຕາມຄວາມໄດູ້ປຽບເທືອ. ນອກຈາກນີ້, ບາງປັດໃຈຄວາມໄດູ້ປຽບເຫລົີ່ານີ້ ແມ່ນ
ກາລັງຕົກຢ່ໃນສະຖານະພາບຄວາມສ່ຽງ. ສິງີ່ ທ້າທາຍສາຄັນຕກ
ີ່ ັບຂະແໜງຊາລາວແມ່ນ: ການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນຊາປ່າ ແລະ ຊາບ
ຮານ ທີ່ມຈາກັດ; ເຮັດແນວໃດຈະເຮັດໃຫູ້ຊວິດການເປັນຢ່ຈາກການຜະລິດຊາໄດູ້ຮບ
ັ ໝາກຮັບຜົນ - ມຄວາມສາມາດຮອງຮັບ ແລະ ຮັບປະກັນ
ຕຊ
ີ່ ວິດການເປັນຢ່ທີ່ດໄດູ້; ແລະ ການສ້າງສາຍພົວພັນທີ່ດ ລະຫວ່າງບັນດາຜູ້ຜະລິດຊາ, ຜູ້ແປຮບຊາ ແລະ ຜູ້ຄາ້ ຂາຍຊາ ໃຫູ້ມຄວາມສະເໝພາບ
ແລະ ເຫັນດເຫັນພ້ອມກັນ.
ບົດສຶກສາສະຖານະພາບປັດຈຸບນ
ັ ສະບັບນີ້ ແມ່ນໄດູ້ຂຽນຂືນ
ີ້ ໂດຍຜູ້ມສ່ວນຮ່ວມສາຄັນຈາກອຸດສາຫະກາຂະແໜງຊາ ໂດຍການສະໜັບສະ
ໜຸນຈາກໂຄງກາານບລິຫານລັດກ່ຽວກັບນບລິຫານລັດກ່ຽວກັບທີ່ດນ
ິ ປະຈາພາກພືີ້ນແມ່ນາີ້ ຂອງ ໂດຍມຈຸດປະສົງໃນການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ
ສະໜັບສະໜຸນເພືີ່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງຂະແໜງຊາລາວ.
ບົດສຶກສານີ້ສະແດງໃຫູ້ເຫັນສະຖານະພາບປັດຈຸບນ
ັ ຂອງຂະແໜງຊາ; ສຶກສາວິເຄາະບັນດາສິງີ່ ທ້າທາຍ ແລະ ກາລະໂອກາດສາຄັນ; ແລະ ນາສະ
ເໜຄວາມມຸ່ງໝັີ່ນຈາກຜູ້ມສ່ວນຮ່ວມຈາກຂະແໜງການ ແລະ ນາສະເໜແຜນງານການຮ່ວມມືທີ່ຈາເປັນ ເພືີ່ອຄວາມຍືນຍົງຂອງຂະແໜງຊາໃນ
ອະນາຄົດ.
ໃນໄລຍະທີ່ມການກຽມບົດສຶກສາສະບັບນີ້ ໄດູ້ມເຫດການສາຄັນ ແລະ ຂີ້ຕົກລົງກັນ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜຸນຂະແໜງຊາລາວຊຶງມຄືດງີ່ັ ນີ້:
ການເລີ່ມຕົີ້ນຂອງກຸ່ມເຮັດວຽກສະໜັບໜນຂະແໜງຊາ ເຊິີ່ງປະກອບມຜູ້ມສ່ວນຮ່ວມຈາກພາກທຸລະກິດ/ອຸດສາຫະກາ, ພາກລັດ ແລະ
ປະຊາຊົນຊຸມຊົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
ການແບ່ງປັນ
ີ່ ໜ້າວຽກ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດູ້ຈາກການຈັດຕັີ້ງປະຕິບດ
ັ ຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັີ້ງທີ່ໃຫູ້ການສະໜັບສະໜຸນທີ່
ຜ່ານມາ ແລະມໃນປັດຈຸບນ
ັ ຕຂ
ີ່ ະແໜງຊາ;
ຄວາມມຸູ້ງໝັີ່ນຈາກບັນດາຜູ້ມສ່ວນຮ່ວມຈາກຂະແໜງຊາລາວ ທີ່ສບ
ື ຕພ
ີ່ ະຍາຍາມຈັດຕັີ້ງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຕີ່ກັບຂະແໜງ;
ການພັດທະນາຂອງການມສ່ວນຮ່ວມຂອງຂະແໜງຊາໃນລະດັບພາກພືີ້ນ ແລະ ລະດັບໂລກ ໃຫູ້ສອດຄ່ອງກັບໂຄງການ Tea 2030
– ທີ່ເປັນອົງການຈັດຕັີ້ງໃນລະດັບແນວໜ້າຂອງໂລກໃນຂະແໜງຊາ ທີ່ສະໜັບສະໜຸນເພືີ່ອໃຫູ້ມຄວາມຍືນຍົງໃນອະນາຄົດຕີ່ກັບຂະແ
ໜງຊາ; ແລະ
ການສະໜັບສະໜນທີ່ເປັນທາງການຈາກສະພາອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າແຫ່ງຊາດລາວ; ສະພາອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄ້າເອລົບ ປະ
ຈາລາວ; ສະມາຄົມຊາຫວຽດນາມ ແລະ ເວທການຮ່ວມມືເພືອອານະຄົດ (Forum for the Future (Tea 2030)) ເພືີ່ອຈັດຕັີ້ງ
ປະຕິບດ
ັ ແຜນງານ ໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໂດຍມພາກອຸດສາຫະກາຂອງຂະແໜງຊາເປັນຜູ້ຊີ້ນາ - ນາພາ ເພືີ່ອການພັດທະນາຂອງ
ຂະ ແໜງຊາລາວພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຢ່ໃນລະດັບພາກພືີ້ນ ໃນປຂ້າງໜ້າທີ່ຈະມາຮອດ.

ສະບັບສົມບູນ
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ຂະແໜງຊາລາວ-ບົດສຶກສາສະຖານະພາບປະຈຸບັນ

ການສ້າງໃຫູ້ເປັນທີ່ຮັບຮູ້ ແລະ ເພີ່ມຄຸນຄ່າຂອງແໜງຊາລາວ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມແນວທາງທີ່ມຄວາມຍືນຍົງ,
ຜົນໄດູ້ຮັບທີ່ຄາດຫວັງແມ່ນ ມັນຈະປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນການສ້າງ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປິຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ການລົງທຶນ ເພືອເຂົີ້າໃນການປົກປັກ
ຮັກສາຊັບພະຍາກອນຊາເຫລົີ່ານີ້; ແລະ ໄປພ້ອມກັບການຮັບປະກັນການຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ຊວິດການເປັນຢ່ທີ່ໝັີ້ນຄົງ ໃຫູ້ແກ່ຊຸມຊົນຜະລິດຊາໃນ
ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນການພັດທະນາໂດຍລວມຂອງເສດຖະກິດຊົນນະບົດໃນພາກເໜືອ ແລະ ໃຕູ້ຂອງ ສປປ ລາວ.
ພວກຂ້າພະເຈົີ້າຫວັງຢ່າງຍິງ ເພືີ່ອຈະສືບຕີ່ຮ່ວມມືເຮັດວຽກຮ່ວມນາກັນ
ເຂັີ້ມແຂງ ແລະ ໄດູ້ຮັບໝາກຜົນໃນປຂ້າງໜ້າທີ່ໃກູ້ຈະມາຮອດນີ້ດັີ່ງຕັີ້ງໃຈ.

ເພືີ່ອສະໜັບສະໜຸນຂະແໜງຊາລາວໃຫູ້ມຄວາມຍືນຍົງ

ແລະ

ດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖື
ຄ່ຮ່ວມງານຂະແໜງຊາລາວ

ສະບັບສົມບູນ
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ຂະແໜງຊາລາວ-ບົດສຶກສາສະຖານະພາບປະຈຸບັນ

1 ບົດສະເໜ
ນາີ້ ຊາ ຖືວາ່ ເປັນເຄືີ່ອງດືມທີ່ໄດູ້ຮບ
ັ ຄວາມນິຍົມທີ່ສດ
ຸ ໃນໂລກຖັດຈາກນາີ້ ຊຶງມຜູ້ບລິໂພກຫາຍກວ່າສາມ (3) ຕືຈ
ີ້ ອກຕວ
ີ່ ນ
ັ .1ຊາມຫາຍຊະນິດ
ຜະລິດຕະພັນ, ສອງປະເພດຊາຫັກໆກຄ
ີ່ ື ຊາດາ ແລະ ຊາຂຽວ2. ສອດຄ່ອງກັບການເພີ່ມຂືນ
ີ້ ດ້ານຄວາມຕ້ອງການດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ
ການຂະຫຍາຍຕົວທົີ່ວໂລກຂອງ ‘ ກຸ່ມຊັນ
ີ້ ຄົນທີ່ມລາຍຮັບປານກາງ’ ຄາດວ່າຄວາມຕ້ອງການຕກ
ີ່ ານດືມນາີ້ ຊາແມ່ນຈະມຫາຍຂືນ
ີ້ ແລະ ຂະ
2
ຫຍາຍຕົວໃນ 10 ປຂ້າງໜ້າຮອດປ 2023. ການຜະລິດຊາທົີ່ວໂລກ ສ່ວນຫາຍແມ່ນຜະລິດຢ່ໃນປະເທດທີ່ກາລັງພັດທະນາ ໂດຍຊາວກະສິ
ກອນຊຸມຊົນຂະໜາດນ້ອຍ ເຊິີ່ງເຮັດໃຫູ້ມັນເປັນຂະແໜງ-ພຶດ ທີ່ສງີ່ົ ເສມໃນການສ້າງລາຍໄດູ້ທີ່ສາຄັນໃຫູ້ແກູ້ຜູ້ທຸກຍາກ ໃນບັນດາປະເທດທີ່ກາ
ລັງມການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ຂະແໜງຊາລາວ ເປັນຂະແໜງການຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຍັງບີ່ທັນໄດູ້ຮບ
ັ ການພັດທະນາເທົີ່າທີ່ຄວນ ແຕ່ວາ່ ຂະແໜງການນີ້ມທ່າແຮງໃນການຂະ
ຫຍາຍຕົວ ແລະ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຫວງຫາຍເພືີ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໃນ ສປປ ລາວ. ການຜະລິດຊາແມ່ນຍັງ
ຄົງເປັນການຜະລິດຊາໂດຍຊຸມຊົນໃນຊົນນະບົດເປັນຫັກ, ເຊິີ່ງເປັນປະຊາຊົນຈາກຊົນເຜົີ່າຕ່າງໆ ແລະ ສ່ວນຫາຍແມ່ນແມ່ຍງິ ເປັນຜູ້ຜະລິດຫກ
ັ
ໃນຂະແໜງການນີ້. ຊຸມຊົນທີ່ຜະລິດຊາ ຕິດຕີ່ພົວພັນກັບ ເຈົີ້າຂອງໂຮງງານປຸງແຕ່ງຊາໃນທ້ອງຖິີ່ນ ເຊັີ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂືນ
ີ້ ຂອງຈານວນ
ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຊາທີ່ດາເນນງານໂດຍຕ່າງປະເທດ ແລະ ພີ່ຄາ້ ຄົນຕ່າງປະເທດ. ພືີ້ນທີ່ການຜະລິດໄດູ້ກະຈາຍອອກໃນທົີ່ວປະເທດ ແລະ ປະ
ກອບມ ຊາພືີ້ນບ້ານ, ຊາທີ່ມມນຄ່າສງຢ່ເຂດພາກເໜືອ - ສົງີ່ ອອກຂາຍໄປຍັງຕະຫາດໃນປະເທດຈນ ແລະ ຢ່ເຂດການຜະລິດທີ່ຫາກີ່ພົີ້ນຂືນ
ີ້ ທີ່
ພາກໃຕູ້ ແມີ່ນມການຂະຫຍາຍຂອບເຂດການຕະຫາດໄປຍັງບັນດາປະເທດຢ່ຫ່າງໄກທາງພາກຕາເວັນຕົກ.
ຂະແໜງຊາລາວ ແມ່ນພວມປະເຊນກັບສິງີ່ ທ້າທາຍຕກ
ີ່ ານພັດທະນາ ຄືດງີ່ັ ນີ້:
ແຫີ່ງປກຊາປ່າ ແລະ ຊາບຮານ ທີ່ມການເຊືີ່ອມໂຍງກັບຊວິດການເປັນຢ່ຂອງຊຸມຊົນຊາວກະສິກອນປກຊາແມ່ນຢ່ພາຍໄຕູ້ການຂົມ
ີ່ ຂ່ອນ
ັ
ເນືີ່ອງມາຈາກການຂາດສິດນາໃຊູ້ທີ່ດນ
ິ ແລະ ຂາດຄວາມຮັບຮູ້ທາງດ້ານການຄອບຄອງທີ່ດນ
ິ ຕາມປະເພນ ຕດ
ີ່ ນ
ິ ປ່າຂອງຊຸມຊົນ - ຊຶງ
ເຮັດໃຫູ້ມການນາໃຊູ້ຊບ
ັ ພະຍາກອນທີ່ດນ
ິ ແລະການຫັນປ່ຽນທີ່ດນ
ິ ທີ່ບີ່ມຄວາມຍືນຍົງ;
ການລົງທຶນໃສການປກຊາເພືີ່ອການຄ້າ ແມ່ນບີ່ໃຫູ້ຜົນປະໂຫຍດດັີ່ງຄາດຫວັງຕີ່ກັບຊາວສວນຂະໜາດນ້ອຍ ຍ້ອນຂາດການສະໜັບສະ
ໜນແບບຕເີ່ ນືີ່ອງທາງດ້ານວິຊາການ; ການເຂົີ້າເຖິງແຫີ່ງເງນເພືີ່ອລົງທຶນ ແລະ ຕະຫາດຮອງຮັບ; ແລະ
ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງຊາວສວນ, ຜູ້ຜະລິດ ແລະ ພີ່ຄາ້ ຂາຍ ຍັງບີ່ມຄວາມເທົີ່າທຽມສອດຂ້ອງກັນເທືອ, ສາເຫດອັນເນືີ່ອງມາຈາກ ບັນ
ຫາການເຂົີ້າເຖິງຕະຫາດ ຊຶງຍັງບີ່ທັນມຄວາມໂປ່ງໃສ່ເປັນລະບົບ ຍັງມການນິຍົມ/ໃຫູ້ບລິມະສິດແກູ້ນກ
ັ ລົງທຶນ/ພີ່ຄາ້ ຈາກຕ່າງຊາດທີ່ບີ່ຢ່
ໃນລະບົບເປັນຜູ້ການົດຢ່, ການຄຸມ
ູ້ ຄອງທີ່ດນ
ິ /ແຫີ່ງພືີ້ນທີ່ປກຍັງບີ່ທັນເຂັີ້ມແຂງເປັນກົນໄກເທືອ ແລະ ຂາດກົນໄກໃນການປະສານງານ
ແລະ ລວມສນເພືີ່ອການພັດທະນາຂະແໜງການແບບຍືນຍົງ (ເຊັີ່ນ: ກຸ່ມຊາວສວນ (ຜູ້ຜະລິດ) / ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດແປຮບ).
ເມືີ່ອໂຮມເຂົີ້າກັນ, ສິງີ່ ທ້າທາຍເຫົີ່ານີ້ປຽບດັງີ່ ສິງີ່ ກດຂວາງສາລັບ ຊຸມຊົນທຸກຍາກໃນຊົນນະບົດ; ເປັນບັນຫາສາລັບພາກທຸລະກິດ ແລະ ນັກລົງ
ທຶນຂະແໜງຊາ; ແລະ ສົງີ່ ຜົນສະທ້ອນສາລັບການພັດທະນາ ຂອງພືີ້ນທີ່ປກຊາຢ່ຊນ
ົ ນະບົດຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

ຮູບັ1-1 ສວນຊາປູກ ທື່ ແຂວງຜົີ້ງສາລ, 2016

ສິງີ່ ທ້າທາຍເຫົີ່ານບ
ີ້ ີ່ແມ່ນແຕ່ສະເພາະ ຢ່ ສປປ ລາວເທົີ່ານັນ
ີ້ . ໃນປ 2011 ກຸ່ມຂອງຜູ້ຮວ
່ ມງານດ້ານອຸດສະຫະກາຊາຊັີ້ນແນວໜ້າທົີ່ວໂລກ ໄດູ້
ເຕົີ້າໂຮມກັນ ເພືີ່ອການົດ 10 ສິງີ່ ທ້າທາຍ (ເຊິີ່ງກວມເອົນສິງີ່ ທ້າທາຍຂ້າງເທິງ), ແລະ ຮ່ວມໃຈກັນສ້າງໂຄງການແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມທົີ່ວໂລກ
Tea 2030, ເພືອ ‘ ສ້າງວິໃສທັດຮ່ວມກັນຊຶງທຸກພາກສ່ວນຈາກຂະແໜງອຸດສະຫະກາຊາທົີ່ວໂລກສາມາດເຮັດໄດູ້ພ້ອມນາກັນ ເພືີ່ອຮັບປະ
ກັນໃຫູ້ຂະແໜງມອະນາຄົດທີ່ຈະເລນຮຸງ່ ເຮືອງ ແລະ ຍືນຍົງ’ .1’
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ຂະແໜງຊາລາວ-ບົດສຶກສາສະຖານະພາບປະຈຸບັນ

ຈຸດປະສົງຂອງບົດສຶກສານີ້ ແມ່ນເພືີ່ອສະແດງໃຫູ້ເຫັນເຖິງສິງີ່ ທ້າທາຍທີ່ພົີ້ນເດັີ່ນ (ດັງີ່ ກ່າວມາຂ້າງເທິງ) ທີ່ຂະແໜງຊາລາວກາລັງປະເຊນຢ່ ພ້ອມ
ທັງ ຂອບໜ້າວຽກສາລັບ ‘ ການປະຕິບດ
ັ ຮ່ວມກັນ’ ເພືີ່ອສົງີ່ ເສມການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງຂະແໜງຊາໃຫູ້ກ້າວຕີ່ໄປຂ້າງໜ້າ.

1.1 ເປົີ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງ
ໂດຍດາເນນຕາມແນວທາງການພັດທະນາຈາກ Tea 2030, ແລະໂດຍການສະໜັບສະໜຸນຈາກໂຄງການ MRLG, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງ
ຂະແຫນງຊາລາວ, ຈາກພາກອຸດສາຫະກາ, ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາສັງຄົມ ໄດູ້ຈດ
ັ ຕັີ້ງກິດຈະກາການມສ່ວນຮ່ວມທີ່ມຈຸດປະສົງໃນການນາ
ສະເຫນທັດສະນະຂອງອຸດສາຫະກາຊາ ກ່ຽວກັບສິງີ່ ທ້າທາຍ ແລະ ກາລະໂອກາດ, ແລະ ທີ່ສະເຫນ ຂອບດາເນນການຮ່ວມກັນ ເພືີ່ອຮັບປະກັນ
ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງຂະແຫນງຊາລາວ.
ຈຸດປະສົງສະເພາະຂອງເອກະສານນີ້ແມ່ນເພືີ່ອ:
ອະທິບາຍສະຖານະພາບ, ສິີ່ງທ້າທາຍຫັກ ແລະ ກາລະໂອກາດສາຄັນ ສາລັບການພັດທະນາຂອງຂະແຫນງຊາລາວ;
ອະທິບາຍຄວາມມຸ່ງໝັີ້ນຕັີ້ງໃຈຂອງພາກອຸດສາຫະກາຊາ ສາລັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ; ແລະ
ນາສະເໜວິທການຕີ່ໜ້າ ສາລັບການປະຕິບັດຮ່ວມ ລະຫວ່າງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນຂະແຫນງຊາ ລວມທັງພາກລັດ, ພາກອຸດສາຫະ
ກາ ແລະ ຊຸມຊົນຜູ້ຜະລິດຊາ.

1.2 ຂອບເຂດ ແລະ ໂຄງປະກອບຂອງບົດສຶກສາ
ພາກຕີ່ໄປຂອງເອກະສານນີ້ ຈະອະທິບາຍສະຖານະປະຈຸບັນຂອງຂະແຫນງຊາທົີ່ວໂລກ ລວມທັງຄວາມຕ້ອງການສາລັບການດາເນນວິທການທີ່
ຍືນຍົງ ເພືີ່ອຮັບປະກັນການພັດທະນາອຸດສາຫະກາທີ່ຕີ່ເນືີ່ອງ (ເບິີ່ງພາກທ 2). ຂະແຫນງຊາລາວ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍເປັນເອກະລັກ ແລະ ໂອກາດ
ທີ່ພົີ້ນເດັີ່ນໄດູ້ຖືກນາສະເໜໄວູ້ໃນພາກທ 3 ແລະ 4. ໃນພາກທ 5 ແມ່ນອະທິບາຍຄວາມຕ້ອງການສາລັບການປະຕິບັດວຽກງານຮ່ວມກັນ ເພືີ່ອ
ຊ່ວຍໃນການຂັບເຄືີ່ອນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນຂະແຫນງການຊາ. ບົດສະຫຼຸບຂອງການສຶກສາ ແມ່ນຢ່ພາກທ 6-ທີ່ລວບລວມເອົາບັນຄາ
ແນະນາ ແລະ ບາດກ້າວຕີ່ໄປຂອງຂະແໜງການ.
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2 ຂະແໜງຊາໃນທົວ
ີ່ ໂລກ
2.1 ພາບລວມດ້ານການຕະຫຼາດ
ຕະຫາດຊາໃນທົີ່ວໂລກໄດູ້ເປດໂອກາດໃຫູ້ປະຊາຊົນກວ່າສິບສາມ (13) ລ້ານຄົນໃນຂອບເຂດທົີ່ວໂລກໃນການທາການຜະລິດ ເຊິີ່ງສາມາດ
ຜະລິດຊາໄດູ້ຫາຍກວ່າ ຫ້າ (5) ລ້ານໂຕນ ແລະ ສາມາດສ້າງລາຍໄດູ້ຫາຍກວ່າ ສສິບ (40) ຕືີ້ໂດລາສະຫະລັດ.4,5 ການປກຊາແມ່ນມາຈາກ
ຕົີ້ນພຶດຊະນິດພັນ ຄາເມເລຍ ຊເນນຊິສ (Camelia sinensis), ຊາແມ່ນມການປກ ແລະຜະລິດຢ່ຫາຍກວ່າ 45 (ສີ່ສບ
ິ ຫ້າ) ປະເທດທົີ່ວ
ໂລກ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢ່ທະວບອາຊ ແລະ ອາຟຣິກາ. ປະເທດທີ່ຜະລິດຊາອັນດັບຕົີ້ນໆປະກອບມ ຈນ, ອິນເດຍ, ເຄນຢາ, ສລັງກາ ແລະ ຕຸ
ລະກ; ເຊິີ່ງຄິດເປັນປະລິມານທີ່ສາມາດເກັບກ່ຽວໄດູ້ແມ່ນ 76% ຂອງຜົນຜະລິດຊາທົີ່ວໂລກ.4 ບັນດາປະເທດທີ່ຜະລິດຊາເຫົີ່ານີ້ ຍັງມຕະຫາດ
ຮອງຮັບພາຍໃນປະເທດຂະໜາດໃຫຍ່ອກດ້ວຍ. ແຫີ່ງສົີ່ງອອກຊາທີ່ສາຄັນໄດູ້ແກ່: ປະເທດຣັດເຊຍ, ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ແລະ ບັນດາປະເທດ
ຢ່ເອຣົບ.
ຜົນຜະລິດຊາທົີ່ວໄປແມ່ນໄດູ້ແບ່ງອອກເປັນສອງປະເພດຜະລິດຕະພັນຊາຄື ຊາດາ ແລະ ຊາຂຽວ. ມການຄາດຄະເນວ່າຜົນຜະລິດຂອງຊາ ຈະ
ເພີ່ມຂຶີ້ນຈາກ 5.06 ລ້ານໂຕນ ເປັນ 7.14 ລ້ານໂຕນໃນລະຫວ່າງ ປ 2013-2023. ພາຍໄຕູ້ການຂະຫຍາຍຕົວນີ້ ໄດູ້ມການຄາດຄະເນວ່າ ການ
ເພີ່ມຂຶີ້ນຂອງຜົນຜະລິດຊາຂຽວ ຈະແມ່ນຈາກ 1 ລ້ານໂຕນໃນປ 2013 ມາເປັນ 2.97 ລ້ານໂຕນ ໃນປ 2023 ເອີ້ນໄດູ້ວ່າເພີ່ມຂືີ້ນສາມເທົີ່າ
ໂຕເລຍ. ໃນເບືີ້ອງຂອງການສົີ່ງອອກ, ຜະລິດຕະພັນຊາດາ ແມ່ນຖືກຄາດຄະເນໄວູ້ວາ່ ປະລິມານການສົງີ່ ອອກຈະເພີ່ມຂຶີ້ນຮອດ 1.67 ລ້ານໂຕນ
ແລະ ສ່ວນ ຊາຂຽວ ແມ່ນ 0.76 ລ້ານໂຕນ ໃນປ 2023.2
ບັນຊລາຍຊືີ່ບລິສດ
ັ ຜູ້ຄາ້ ຜະລິດຕະພັນຊາລາຍໃຫຍ່ ທີ່ກວມເອົາ ກວ່າ 85 % ຂອງຜູ້ຄາ້ ຜະລິດຕະພັນຊາແບບລະບົບຕ່ອງໂສູ້ທົີ່ວໂລກ ມ 3
ບລິສດ
ັ ໃຫຍ່ ເຊັີ່ນ: ຢນິລເວ (Unilever), ທາທາ ໂກໂບູ້ ເບບເວເຣຈ (Tata Global Beverages) ແລະ ທະວິນນີ້ງ (Twinings), ເມືີ່ອ
ຄິດໄລ່ສະເລ່ຍແລູ້ວ ກວມເອົາ 20% ຂອງຕະຫາດໂລກ.2,4

2.2 ການພດທະນາແບບຍນຍົງໃນຂະແໜງຊາ
ມຫາຍອົງກອນທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນຂົງເຂດອຸດສາຫະກາຊາໃນທົີ່ວໂລກ ໃນນັນ
ີ້ ປະກອບມ ອົ ອົງການການຮ່ວມ
ມືໃນແໜງຊາຢ່າງມຈັນຍາບັນ (Ethical Tea Partnership (ETP)), ອົງການ ການຄ້າເປັນທາ (Fairtrade), ອົງການ IFOAM, ອົງ
ການ Rainforest Alliance ແລະ ອົງການ Utz Certified, ເຊິີ່ງອົງການເຫົີ່ານີ້ໄດູ້ສົີ່ງເສມ, ພັດທະນາ ແລະ ທີ່ໃຫູ້ການຢັີ້ງຢືນເຄືີ່ອງບລິໂພກ
ປອດສານຜິດ).6 ອົງການ Rainforest Alliance ແລະ ອົງການ ETP ໄດູ້ມການຮ່ວມມືກັບບັນດາຜູ້ຜະລິດອຸດສະຫະກາຊາລະດັບໂລກ
ຊຶງລວມມ ບລິສດ
ັ ຢນິລເວ (Unilever), ທາທາ ໂກໂບູ້ ເບບເວເຣຈ (Tata Global Beverages) ແລະ ທະວິນນີ້ງ (Twinings) ເພືອ
ສ້າງຕັີ້ງ ໂຄງການ/ແຜນງານ ຊາ 2030 (Tea 2030) - ໃນການລິເລີ່ມໜ້າວຽກໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໂດຍໄດູ້ຮບ
ັ ການສະໜັບສະ
ໜນຈາກຄະນະກາມະການຊາສາກົນ.
ຄວາມຄິດລິເລີ່ມກ່ຽວກັບໂຄງການ ຊາ 2030 (Tea 2030) ແມ່ນໄດູ້ຮ່ວມມືບັນດາອົງການຈັດຕັີ້ງຕ່າງໆ ເພືີ່ອຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂົີ້າໃຈວ່າບັນດ
າຜູ້ມສ່ວນຮ່ວາມຕ່າງໆໃນທຸກລະດັບ ແລະຂະບວນການຕ່ອງໂສູ້ມນຄ່າເພີ້ມຂອງຂະແໜງ ສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດູ້ ເພືີ່ອ ຮັບປະກັນ
ຄວາມຍືນຍົງໃນໄລຍະຍາວຂອງຂະແໜງການ. ໂຄງການຊາ 2030 ແມ່ນຖືກອອກແບບມາ ໂດຍມຈຸດປະສົງເພືີ່ອຊ່ວຍຊຸກຍູ້ການດາເນນງານ
ຂອງທຸກອົງການຈັດຕັີ້ງໃນຕ່ອງໂສູ້ມນຄ່າເພີ້ມຂອງຂະແໜງຊາ, ບີ່ວາ່ ຈະເປັນການຈັດຕັີ້ງດ້ວຍຕົີ້ນເອງ ແລະ ສາຄັນທີ່ສຸດ, ແມ່ນໂດຍມການຮ່
ວມມືນາກັນຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັີ້ງຕ່າງໆ, ເພືີ່ອດາເນນການແກູ້ໄຂບັນຫາຄວາມທ້າທາຍທີ່ກາລັງປະເຊນໃນປັດຈຸບັນ ແລະວທການແກູ້ໄຂ
ແລະປູ້ອງກັນໃນຕໜ
ີ່ ້າທີ່ຂະແໜງຊາກາລັງປະເຊນ.1 ການລິເລີ່ມ ໂຄງການຊາ 2030 (Tea 2030) ແມ່ນໄດູ້ການົດລະບຸ 10 ສິີ່ງທ້າທາຍ ແລະ
5 ຫັກການສານເພືີ່ອຄວາມຍືນຍົງ ເຊິິີ່ງມລາຍລະອຽດດັີ່ງນີ້.

ສິບ (10) ສິີ່ງທ້າທາຍທີ່ສາຄັນສາລັບຂະແໜງຊາໃນທົີ່ວໂລກ:
1. ການປ່ຽນແປງທາງໂຄງປະກອບຂອງປະຊາກອນັ -ັ ການເພີ່ມຂຶີ້ນຂອງປະຊາກອນ ແລະ “ ຊົນຊັນ
ີ້ ກາງໃນທົວ
ີ່ ໂລກ” ບພ
ີ່ ຽງ
ແຕ່ເຮັດ ໃຫູ້ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງອາຫານ ແລະ ຊາເພີ່ມຂຶີ້ນ, ແຕ່ຍັງເຮັດໃຫູ້ການແຂ່ງຂັນໃນການຊົມໃຊູ້ທີ່ດນ
ິ ກະສິກາເພີ່ມຂຶີ້ນເຊັີ່ນ
ກັນ.

ສະບັບສົມບູນ

ໜ້າ 5

ຂະແໜງຊາລາວ-ບົດສຶກສາສະຖານະພາບປະຈຸບັນ

2. ຂີ້ຈາກດຂອງຊບພະຍາກອນັ -ັ ລະດັບການມຕອບສະໜອງໃນອານະຄົດຂອງນີ້າ, ພະລັງງານ ແລະ ສານອາຫານທີ່ສາຄັນເຊັີ່ນ
ຟອສຟຣັສ, ຊຶງຈະເພີ່ມຄວາມກົດດັນໃຫູ້ແກ່ອຸດສາຫະກາຊາ.
3. ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດັ -ັ ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພມ ແລະ ປະລິມານນີ້າຝົນ ອາດພາໃຫູ້ເກດການ
ເພີ່ມຂຶີ້ນຂອງ ສັດຕພືດ ແລະ ພະຍາດຕ່າງໆຈາກການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟູ້າອາກາດເຊິີ່ງສາມາດກີ່ໃຫູ້ເກດໄພຄຸກຄາມທີ່ຮຸນແຮງຕີ່
ຕົີ້ນຊາໄດູ້.
4. ການແຂ່ງຂນດ້ານທື່ດິນັແລະັຜົນຜະລິດັ-ັຊາບີ່ແມ່ນພືດຫັກ/ບລິໂພກເປັນອາຫານ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການເພີ້ມຂືນ
ີ້ ຂອງດິນ
ກະສິກາ ໄປພ້ອມກັບການປະກົດຂືນ
ີ້ ຂອງການຜະລິດພຶດຊະນິດອືນ
ີ່ ທີ່ມມນຄ່າສງກວ່າ, ແມ່ນຈະເຮັດໃຫູ້ມການແຂ່ງຂັນໃນການນາ
ໃຊູ້ທີ່ດນ
ິ ແລະມການຜັກດັນຈາເປັນທີ່ຕ້ອງການໃຫູ້ຜົນຜະລິດໄດູ້ຮັບໝາກຜົນເພີ້ມຂືນ
ີ້ ໃນຂະແໜງການ.
5. ແຮງງານທື່ມຕອບສະໜອງັແລະັເຄື່ອງກົນຈກັ-ັການຂາດທາງດ້ານແຮງງານ ເນືອງຈາກ ການເຕບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງ
ຕົວເມືອງ ແລະໂອກາດໃນການຖືກຈ້າງເຮັດວຽກມໜ້ອຍສາຫັບຊຸມຊົນ ເນືອງຈາກມການໃຊູ້ເຄືອງກົນຈັກເພີ້ມຂືນ
ີ້ ໃນຂະບວນການ
ເກັບກ່ຽວ ແລະ ແປຮບ/ປຸງແຕ່ງຊາ ນີ້ແມ່ນບັນຫາສາຄັນທີ່ຈາເປັນຕ້ອງໄດູ້ຮັບການນາສະເໜແກູ້ໄຂໃນອະນາຄົດ.
6. ຄວາມສົມດຸນຂອງນາອາດຕະຫຼອດຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງສິນຄ້າັ -ັ ຂະແໜງຊາແມ່ນມຜູ້ລົງທຶນຂະໜາດນ້ອຍຈານວນ
ຫວງຫາຍ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່ຈານວນໜ້ອຍ. ຂະແໜງທີ່ຄວາມຍືນຍົງກວ່າ ແມ່ນຈະສາມາດເຮັດໃຫູ້ແນ່ໃຈໄດູ້ວາ່ ມຄວາມສົມດຸນ
ສະເໜພາບວ່າດ້ວຍຄວາມໝັີ້ນຄົງ/ເຂັມແຂງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ຕະຫອດຂະບວນການຕ່ອງໂສູ້ການສະນອງສິນຄ້າ.
7. ການເກດຂຶີ້ນຂອງຮູບແບບທຸລະກິດໃໝ່ັ- ຄວາມທັນສະໄໝຂອງເຕັກໂນໂລຊ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ເຊັນ
ີ່ ວ່າ ‘ເຄືອງດືມສາ
ເລັດຮບ’ ທີ່ມຢ່ໃນປັດຈຸບັນ ໄປພ້ອມກັບ ກັບສືີ່ສັງຄົມ ແລະ ການຄ້າຂາຍທາງອອນໄລ (ຜ່ານທາງອິນເຕເນັດ) ແມ່ນມອິດທິພົນຢ່າງ
ໃຫຍ່ຫວງຕີ່ພາກ ອຸດສາຫະກາຊາໃນອະນາຄົດ.
8. ການເປນຜູ້ນາໃນການພດທະນາແບບຍນຍົງທື່ປະກົດຕົວໃນຂອບເຂດເສດຖະກິດເກດໃໝ່ັ -ັ ເນືີ່ອງຈາກຜົນກະທົບ
ຕສ
ີ່ ິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຕກ
ີ່ ານພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວໃນປະເທດກາລັງພັດທະນາ, ມັນສະແດງໃຫູ້ເຫັນທີ່ເປັນໄດູ້ເພີ້ມຂືນ
ີ້ ວ່າ
ບັນດາປະເທດເສດຖະກິດ ທີ່ເກດໃໝ່ເຫົີ່ານີ້ ຈະມບົດບາດສາຄັນໃນການດາເນນການກ້າວຂືນ
ີ້ ເປັນຜູ້ນາການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
9. ການປບປຸງຄ່າແຮງງານັແລະັສະຫວດດການໃນຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງສິນຄ້າັ-ັການເຮັດວຽກຜະລິດຊາ ໂດຍທົີ່ວໄປ
ຖືວ່າເປັນທາງເລືອກທີ່ບີ່ເປັນທີ່ໜ້າດຶງດດທີ່ຈະເຮັດ. ບັນຫານີ້ຕ້ອງໄດູ້ມການນາສະເໜປຶກສາກັນໃນອະນາຄົດ ໂດຍສະເພາະເມືອ
ການແຂງຂັນສາຫັບແຮງງານໃນອະນາຄົດແມ່ນເພີ້ມຂືີ້ນ ແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໂພກປູ້າຍທາງວ່າດ້ວຍການຜະລິດທີ່ມຈັນຍາ
ບັນຕະຫອດຕ່ອງໂສູ້ການຕອບສະໜອງ.
10. ທດສະນະຄະດຂອງຜູ້ບລິໂພກຕື່ກບຄຸນຄ່າຂອງອາຫານັ - ຄວາມເຂົີ້າໃຈຮັບຮູ້ເພີ້ມຂືນ
ີ້ ຕີ່ ຍີ່ຫີ້ / ຜະລິດຕະພັນ ແລະ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງ ຜູ້ບລິໂພກວ່າຜະລິດຕະພັນແມ່ນມາຈາກແຫີ່ງທີ່ໜ້າເຊືອຖື-ມຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະຜະລິດຈາກໃສ ແມ່ນ
ເຮັດໃຫູ້ຜູ້ລິໂພກຢ່ໃນຖານະເປັນຜູ້ຂບ
ັ ເຄືອນ/ຜັກດັນທີ່ດກວ່າໃນໜ້າວຽກການພັດທະນາຢ່າງຍືນຍົງ.

ຫຼກການພີ້ນຖານທື່ສາຄນໃນການພດທະນາແບບຍນຍົງຂອງຂະແໜງຊາ
ຫ້າຫັກການພືີ້ນຖານສາຄັນທີ່ມການການົດ/ສ້າງໂດຍອົງການ ຊາ 2030 ສາມາດເຮັດໃຫູ້ ຊາກາຍເປັນ ‘ ພືດເສມສ້າງເສດຖະກິດສາຄັນ’ ໄດູ້
ແລະສົີ່ງເສມການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງຂະແໜງຊາ. ‘ ພືດເສມສ້າງເສດຖະກິດສາຄັນ’ ແມ່ນສາມາດສ້າງຜົນປະໂຫຍດອັນໃຫຍ່ຫວງ ໃຫູ້
ແກ່ ຫາຍລ້ານຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂະແໜງການ, ໂລກທີ່ຜູ້ຄນ
ົ ອາໄສຢ່, ແລະຕີ່ກັບຂອບເຂດເສດຖະກິດໃນວົງກວ້າງ. ຈຸດປະສົງນີ້ສາມາດບັນລຸ
ໄດູ້ ໂດຍການສ້າງວທການທີ່ມຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມເປັນທາໃນຂະບວນການຜະລິດ, ການຈັດຊືີ້ ແລະ ການຈາໜ່າຍ ຄຽງຄ່ກັບການນາສະ
ເໜບັນຫາຄວາມທ້າທາຍທາງດ້ານສະພາບສິງີ່ ແວດລ້ອມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດຊາ ແລະ ການພັດທະນາ ການເຊືີ່ອມຕີ່ທີ່ແຂງແກ່ນ
ລະຫວ່າງ ຜູ້ບລິໂພກ ແລະ ຜູ້ຜະລິດ.
ຫ້າ (5) ຫັກການທີ່ສາຄັນແມ່ນໄດູ້ລະບຸ ແລະ ອະທິບາຍໄວູ້ໃນError! Not a valid bookmark self-reference. ຂ້າງລຸມ
່ . ການລິເລີ່ມຂອງ
ໂຄງການ ຊາ 2030 (Tea 2030) ໄດູ້ຮຽກຮ້ອງໃຫູ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກຂະແໜງຊາໃນທົີ່ວໂລກ ນາໃຊູ້ຫັກການພືີ້ນຖານເລົີ່ານເີ້ ຂົີ້າໃນ
ຂອບເຂດການດາເນນການຮ່ວມ ກັນ ເພືີ່ອຮັບປະກັນຄວາມໝັີ້ນຄົງ ຂອງອຸດສາຫະກາຊາໃນອະນາຄົດ.
ຕາຕະລາງ 2-1 ຫ້າຫຼກການທື່ສາຄນໃນການພດທະນາແບບຍນຍົງຕື່ຂະແໜງຊາ
ຫຼກາານ

ເນີ້ອໃນ

ການດາລົງຊວິດແບບຍືນຍົງ ແລະ
ເພີ່ມຂດຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ຜະ
ລິດ

ວຽກງານໃນອຸດສາຫະກາຊາ ຄວນມການຈັດສັນໃຫູ້ປະຊາຊົນເຂົີ້າເຖິງການດາລົງຊວິດແບບຍືນຍົງ. ສິີ່ງດັີ່ງກ່າວຕ້ອງ
ໃຫູ້ເກດຜົນໃນທຸກໆຈຸດຂອງລະບົບຕ່ອງໂສູ້ມນຄ້າເພມ
ີ້ ສາຄັນ, ຈາກສິີ່ງຍ່ອຍໄປສ່ການເພີ່ມຂຶີ້ນ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກີ່

ສະບັບສົມບູນ

ໜ້າ 6

ຂະແໜງຊາລາວ-ບົດສຶກສາສະຖານະພາບປະຈຸບັນ

ຕາມ, ໃນອະນາຄົດ, ‘ ພືດເສມສ້າງເສດຖະກິດ’ ຈະຕ້ອງມຜົນຕີ່ຜູ້ຜະລິດ, ເພືີ່ອພັດທະນາສັກກະຍະພາບເພືີ່ອທ
ເຂົາເຈົີ້າຈະສາມາດສ້າງແບບແຜນການດາລົງຊວິດຂອງຕົນ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົີ້າຂອງຫາຍຂຶີ້ນ.
ການກັບສ່ສະພາບເດມຂອງຜົນ
ຜະລິດດ້ານຄວາມຍືນຍົງຂອງການ
ພັດທະນາ

ຊາຄວນຕ້ອງຸຖືກຜະລິດໂດຍການນາໃຊູ້ວິທທາງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງເພືີ່ອທີ່ຈະເຮັດໃຫູ້ການຜະລິດ ແລະ ປຸງ
ແຕ່ງ/ແປຮບຊາບີ່ທາລາຍໂຄງສ້າງຂອງດິນ, ຊວະນາໆພັນ ແລະ ນີ້າເຊິີ່ງເປັນແຫີ່ງທີ່ຊາຕ້ອງການໃນການຈະເລນເຕບ
ໂຕ, ຫື ສົງຜົນກະທົບທາງລົບຕີ່ກາມະກອນຜູ້ເຮັດຊາ. ພືດເສມສ້າງເສດຖະກິດ ຕ້ອງເບິີ່ງຄວາມເປັນໄປໄດູ້ໃນການ
ເຮັດໃຫູ້ດິນກັບສ່ສະພາບເກົີ່າ, ເພີ່ມຄວາມຫາກຫາຍທາງຊວະນາໆພັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການນາໃຊູ້ນີ້າ, ພະລັງງານ,
ຝຸ່ນເຄມ ແລະ ຢາປາບສັດຕພືດທີ່ຢ່ໃນຂອບເຂດປກຊາ ແລະ ກວດສອບຜົນກະທົບທາງກວ້າງຕີ່ຊຸມຊົນ ແລະ
ສະພາບແວດລ້ອມ.

ຫຼຸດຜ່ອນການສ້າງ/ປ່ອຍລທາດ
ກາກບອນ ແລະ ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ

ໃນອະນາຄົດການຜະລິດ ແລະ ການບລິໂພກຊາແມ່ນພົບກັບສິີ່ງທ້າຍທາຍຫາຍຢ່າງ ແລະ ຂະແໜງການຈາເປັນ
ຕ້ອງການດາເນນການຢ່າງມຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຕະຫອດຂອງຕ່ອງໂສູ້ ໃນການຈັດການຄວາມ ສ່ຽງຮ່ວມກັນ, ໂດຍ
ສະເພາະຈາກການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟູ້າອາກາດ. ຊາຈາເປັນຕ້ອງເຮັດບົດບາດຂອງຕົີ້ນໃນການຫຼຸດຜ່ອນການ
ປ່ອຍກາສໃນທຸກຂະບວນການຂັີ້ນຕອນ-ນັບແຕ່ການປຸງແຕ່ງຂອງໃບຊາ ແລະ ການຂົນສົີ່ງ, ຈົນຮອດການຕົີ້ມນີ້າ.

ຄວາມໂປ່ງໃສຂອງລະບົບຕ່ອງໂສູ້
ມນຄ່າເພມ
ີ້ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ
ຂອງກົນໄກການຕະຫາດ

ຈຸດສາຄັນໃນການດາເນນງານຂອງຮບແບບຕະຫາດຊາ ແມ່ນບີ່ພຽງແຕ່ລາຄາທີ່ຈ່າຍໄປເທົີ່ານັີ້ນ ແຕ່ແມ່ນຜົນຕອບ
ແທນຄືນ ແລະສະພາບການໄດູ້ຮັບຄືນເງິນສົດໃຫູ້ແກ່ຜູ້ຜະລິດນາ, ວທການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສະພາບຄ່ອງ
ຕົວການມນວຽນຂອງເງິນ ແລະ ການລົງທຶນຂອງຂະແໜງ. ພາກສ່ວນທີ່ຜະລິດ ພືດເສມສ້າງເສດຖະກິດ ຈະຊ່ວຍ
ໃນການພັດທະນາ ແລະ ເຊືີ່ອມຕີ່ກົນໄກການຕະຫາດແບບຍືນຍົງເຊິີ່ງຈະສົີ່ງຜົນດຕີ່ການພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງໃຫູ້
ກວ້າງຂຶີ້ນບີ່ພຽງແຕ່ດ້ານການເງິນເທົີ່າ

ການມສ່ວນຮ່ວມ ແລະເຊືີ່ອມຕີ່
ກັບຜູ້ບລິໂພກ

ພືດເສມສ້າງເສດຖະກິດແມ່ນສິີ່ງໜຶີ່ງທີ່ສາມາດເຊືີ່ອມຕີ່ກັບຜູ້ບລິໂພກ. ຜູ້ບລິໂພກສາມາດຮູ້ເຖິງທີ່ມາວ່າຊາທີ່ພວກ
ເຂົາດືມມາຈາກໃສ ແລະ ຂັີ້ນຕອນຕ່າງໆຂອງຊາຜະລິດແນວໃດ. ຜູ້ບລິໂພກສາມາດຮຽກຮ້ອງມາດຕະຖານຄວາມ
ຍືນຍົງໃນລະດັບສງ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັີ້ນ ພວກເຂົາປຽບຄືຜູ້ຄວບຄຸມຕະຫາດ ແລະເປັນຕົວພັກດັນໃນທຸກຂັີ້ນຕອນ
ການຜະລິດໃຫູ້ມການປັບປຸງມາດຕະຖານຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ແຫີ່ງຂີ້ມນ: ເວທກອງປະຊຸມເພືອ
ີ່ ອະນາຄົດ 2014 (Forum of the Future 2014)

ສະບັບສົມບູນ

ໜ້າ 7

ຂະແໜງຊາລາວ-ບົດສຶກສາສະຖານະພາບປະຈຸບັນ

3 ຂະແໜງຊາລາວ
ສາຍພັນຊາທີ່ຖືກຄົນ
ີ້ ພົບໃນ ສປປ ລາວ ຄັງີ້ ທາອິດແມ່ນຢ່າງນ້ອຍແມ່ນ 600 ປ ທແ
ີ່ ລູ້ວ ແລະ ມຫັກຖານບາງຢ່າງທີ່ສາມາດອ້າງອງໄດູ້ວ່າມການ
ເຮັດການຄ້າຂາຍຊາ ກັບພີ່ຄາ້ ຊາວຈນນັບແຕ່ສດ
ັ ຕະວັດທີ່ເຈັດ (7). ຢ່າງໃດກຕ
ີ່ າມ, ຂະແໜງຊາລາວ ຍັງບີ່ໄດູ້ຮບ
ັ ການພັດທະນາເທົີ່າທີ່ຄວນຖ້າ
ທຽບໃສ່ປະເທດຈນ ແລະ ການຜະລິດຍັງມຈານວນໜ້ອຍເມືີ່ອທຽບກັບຂະແໜງການກະສິກາອືນ
ີ່ ໆໃນປະເທດ.
ໃນປະຈຸບນ
ັ , ພາກລັດໄດູ້ສົີ່ງເສມການປກຊາໃຫູ້ເປັນພືດສາຮອງໃນບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ທົດແທນການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ແລະ ປກຝິີ່ນ.7,8 ໃນ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດລາວ ປ 2016 – 2020 ແລະ ໃນຍຸດທະສາດການພັດທະນາຂະແໜງກະສິກາຮອດປ 2025
ແລະ ວິໃສທັດຮອດປ 2030, ເພີ່ນໄດູ້ການົດໃຫູ້ ຊາ ເປັນພືດຈຸດສຸມ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃຫູ້ຊາວກາສິກອນເຂດພດອຍ. ອົງການປົກຄອງແຂວງ
ຜົີ້ງສາລ ໄດູ້ຮ່າງຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊາຂອງແຂວງ ເຊິີ່ງຄາດວ່າຈະສາເລັດສົມບນ ແລະ ສະເໜເພືີ່ອຮັບຮອງ ໃນທ້າຍປ 2016.

3.1 ຄວາມເປນມາຂອງຊາລາວ
3.1.1 ພີ້ນທື່ປູກຊາ
ພີ້ນທື່ປູກຊາໃນປະຈຸບນ
ຊາ ໃນ ສປປ ລາວ ແບ່ງອອກເປັນ ສາມ (3) ປະ
ເພດດ້ວຍກັນ, ໃນນັີ້ນມ: ຊາປ່າທາມະຊາດ, ຊາ
ປ່າທີ່ປກເອງ (ເປັນທີ່ຮູ້ຈກ
ັ ຢ່ໃນທ້ອງຖິີ່ນວ່າ ເປັນ
‘ ຊາບຮານ’ ), ແລະ ຊາປກໃນສວນ (ເອີ້ນວ່າ ຊາ
ສາຍພັນໃໝ່).
ການປກຊາຢ່ແຂວງພາກເໜືອ
ກວມເອົາ 85% ຂອງການຜະລິດຊາທົີ່ວປະເທດ
ເຊິີ່ງມແຂວງຜົີ້ງສາລ
ເປັນສນກາງຂອງການຜະ
ລິດ. ນອກນັນ
ີ້ ຍັງມກິດຈະການການຜະລິດຊາທີ່
ເກດຂືນ
ີ້ ໃໝ່ຢ່ພາກໃຕູ້ຂອງລາວອກດ້ວຍ (ຈາປາ
ສັກ, ສາລະວັນ ແລະ ອັດຕະປື ເທິງເຂດພພຽງບ
ລະເວນ). ການປກຊາໃນ ສປປ ລາວ ສ່ວນໃຫຍ່
ແມ່ນຕັີ້ງຢ່ເຂດພດອຍ ທີ່ເປັນບ່ອນທີ່ຢ່ອາໃສຂອງ
ກຸ່ມຊົນເຜົີ່າຕ່າງໆ ທມແຮງງານທີ່ເປັນແມ່ຍິງປະ
ກອບສ່ວນຢ່າງພົີ້ນເດັີ່ນຕທ
ີ່ ຸກວຽກງານຂອງການ
ຜະລິດຊາ ບີ່ວາ່ ຈະເປັນການປກ, ການເກັບກ່ຽວ,
ຂະບວນການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຂາຍຜະລິດຕະ ຮູບັ3-1ັສວນຊາບູຮານັທັື່ ບ້ານໂກເມນ, ແຂວງຜົີ້ງສາລ, 2016
ພັນຊາ.9 ການຜະລິດຊາສ່ວນໃຫຍ່ແລູ້ວແມ່ນຖືວາ່ ເປັນ ‘ ການຜະລິດແບບອິນຊ’ ແຕ່ວ່າມພຽງສວນປກຈານວນໜຶີ່ງຢ່ເຂດພພຽງບລະເວນ ທີ່
ໄດູ້ຮບ
ັ ການຢັີ້ງຢືນວ່າເປັນສວນປກແບບອິນຊແທູ້.
ຜົນຂອງການສຶກສາຄົນ
ີ້ ຄວ້າໃນເກົີ້າ (9) ແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວ ໃນປ 2010-2011, ເຫັນໄດູ້ວາ່ ມປະຊາຊົນຈາກ 8,500 ຄົວເຮືອນໄດູ້ມ
ສ່ວນຮ່ວມໃນການປກຊາ.10 ອກໜຶີ່ງຜົນຂອງການສຶກສາຄົນ
ີ້ ຄວ້າ ໄດູ້ຊີ້ບອກວ່າ ເນືີ້ອທີ່ການປກຊາໃນປະຈຸບນ
ັ ແມ່ນມປະມານ 12,000 ເຮັກ
ຕາ ເຊິີ່ງໃນນັນ
ີ້ 72% ແມ່ນ ຊາປ່າທາມະຊາດ, 24% ແມ່ນ ຊາປກ ແລະ 4% ແມ່ນຊາບຮານ ເຖິງແມ່ນວ່າສິງີ່ ອ້າງອງເຫົານັນ
ີ້ ສະແດງໃຫູ້ເຫັນ
11
ວ່າ ຊັບພະຍາກອນຊາແມ່ນນາໃຊູ້ໄດູ້ບີ່ເຕັມທີ່.
ເນືີ້ອທີ່ການປກຊາໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລູ້ວແມ່ນນອນຢ່ໃນເນືີ້ອທີ່ດນ
ິ ຂອງບ້ານ ແລະ ຖືກການົດເຂດແດນໂດຍ ແຜນງານຈັດສັນທດ
ີ່ ນ
ິ ແລະ ປ່າ
ຂອງລັດຖະບານ. ມບາງເນືີ້ອທີ່ປກເປັນດິນສາປະທານທີ່ພາກລັດຈັດສັນໃຫູ້ແກ່ຜູ້ຜະລິດພາຍໃນ ຫື ຕ່າງປະເທດ.
ສະຫຼຸບສັງລວມຂອງການຄອບຄອງ ແລະ ການຄຸູ້ມຄອງຂອງເຂດທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຫົີ່ານີ້ແມ່ນໄດູ້ອະທິບາຍດັີ່ງລຸ່ມນີ້:

ຊາປ່າທາມະຊາດ
»

ພືີ້ນທີ່ປ່າໄມູ້ບ້ານຂອງຊຸມຊົນໂດຍການຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ເກັບກ່ຽວໄດູ້ໂດຍຄົວເຮືອນ (ຫື ສະຫະກອນຄົວເຮືອນ) ພາຍ
ໃນບ້ານເຫົີ່ານັີ້ນ.

ສະບັບສົມບູນ
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ຂະແໜງຊາລາວ-ບົດສຶກສາສະຖານະພາບປະຈຸບັນ

»

ພືີ້ນທີ່ປາ່ ສາປະທານທີ່ຖືກຈັດສັນໃຫູ້ ແລະ ຄຸມ
ູ້ ຄອງໂດຍຜູ້ຜະລິດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍມການຈ້າງແຮງງານ
ທ້ອງຖິີ່ນເພືີ່ອເກັບກ່ຽວ.

ຊາປູກແບບການຄ້າ
»

»

ເນືີ້ອທີ່ສວນປກຂອງຊຸມຊົນ ຫື ຂອງບຸກຄົນໃນບ້ານ ທີ່ຄມ
ູຸ້ ຄອງ ແລະ ເກັບກ່ຽວເອງໂດຍຄົວເຮືອນ (ຫື ສະຫະກອນ
ຄົວເຮືອນ) ຂອງບ້ານເຫົີ່ານັນ
ີ້ .
ພືີ້ນທີ່ດິນສາປະທານທີ່ຖືກຈັດສັນໃຫູ້ ແລະ ຄຸມ
ູ້ ຄອງໂດຍຜູ້ຜະລິດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍມການຈ້າງແຮງງານ
ທ້ອງຖິີ່ນເພືີ່ອເກັບກ່ຽວ.

ຊາບູຮານ (ຊາປ່າທື່ນາມາປູກເປນເວລາຫຼາຍຮ້ອຍປ)
»

ເນືີ້ອທີ່ສວນປກຂອງຊຸມຊົນໃນບ້ານ ທີ່ຄມ
ູຸ້ ຄອງ ແລະ ເກັບກ່ຽວໂດຍຄົວເຮືອນ (ຫື ສະຫະກອນຄົວເຮືອນ) ຂອງບ້ານ
.

ພີ້ນທື່ປູກຊາທື່ເປນທ່າແຮງ
ເຂດພືີ້ນທີ່ ທີ່ມການປກຊາແລູ້ວນັີ້ນ ໄດູ້ກວມເອົາຈານວນຫາຍກວ່າ 300 ບ້ານ, ມ 17,000-ຄົວເຮືອນ 11. ການສຶກສາຄົນ
ີ້ ຄວ້າເພືີ່ອປະເມນ
ຄວາມຍືນຍົງຂອງທີ່ດນ
ິ ສາລັບການປກຊາໃນ ສປປ ລາວ, ຜົນທີ່ໄດູ້ແມ່ນ ເນືີ້ອທີ່ ຈານວນເກືອບ 2.4 ລ້ານເຮັກຕາ ແມ່ນມຄວາມເໝາະສົມຕີ່
ການປກຊາ ແລະ ໃນນັນ
ີ້ 200,000 ເຮັກຕາ ແມ່ນມຄວາມເໝາະສົມທີ່ສດ
ຸ .12 ການສຶກສາດັີ່ງກ່າວສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບົນພືີ້ນຖານດ້ານສະພາຍອາ
ກາດ ແລະ ຄວາມສງ ແລະ ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫູ້ມການຄົນ
ີ້ ຄວ້າເພີ່ມເຕມເພືີ່ອເກັບກາຂີ້ມນດ້ານຄວາມເໝາະສົມຂອງທີ່ດນ
ິ ທີ່ມຄວາມໜ້າເຊືີ່ອຖື
ໄດູ້.

3.1.2 ຜູຜ
້ ະລິດ, ຜູປ
້ ຸງແຕ່ງ ແລະ ຜູຄ
້ ້າຂາຍ
ຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ປງຸ ແຕ່ງ ແລະ ຜູ້ຄາ້ ຂາຍ ຊາ ສາມາດແບ່ງອອກຕາມຂົງເຂດ ຄື ຂົງເຂດພາກເໜືອ ແລະ ຂົງເຂດພາກໄຕູ້ (ຕາຕະລາງ 3-1).
ຕາຕະລາງ 3-1 ປະເພດຂອງຜູຜ
້ ະລິດ ແລະ ຜູ້ຂາຍຊາ ໃນ ສປປ ລາວ
ພາກ
ຄາອະທິບາຍ

ພາກເ
ໜືອ

ຊາປ່າທາມະຊາດແບບພືີ້ນເມືອງ, ສ່ວນຊາແບບບຮານ ແລະ
ອຸດສະຫະກາການປຸງແຕ່ງໃນເຮືອນນ້ອຍສະເພາະ. ມການ
ເຕບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງການປກ ແບບທັນສະ
ໃໝ ລວມທັງ ການຈັດຕັີ້ງດາເນນ ‘ ສັນຍາການປກ’ ໂດຍ
ການສະໜັບສະໜນຈາກຜູ້ຄາ້ ຂາຍຄົນຈນ ແລະ ນັກລົງທຶນ
ທີ່ໄດູ້ຮບ
ັ ສາປະທານ. ສິງີ່ ອານວຍຄວາມສະດວກໃນການ
ປຸງແຕ່ງຊາທີ່ມຂະໜາດໃຫຍ່ໄດູ້ຮບ
ັ ການຕິດຕັີ້ງ.

ຜູ້ຜະລິດຊາ ແລະ ເຮືອນປຸງແຕ່ງຊາ ຈານວນໜຶີ່ງ ໃນ 7 ແຂວງ
ພາກເໜືອ

ຜະລິດຕະພັນຫັກໆແມ່ນ ຊາ-ເມົາຊາ, ຊາຫຍາບສຂຽວ
ອ່ອນ. ຜະລິດຕະພັນຊາສ່ວນຫາຍແມ່ນຂາຍຢ່ແຂວງ ຢນ
ນານ ຂອງ ສປ ຈນ.

ຜູ້ຊີ້ືຂາຍຊາ / ນາຍໜ້າ ຈາກແຂວງຢນນານ, ສປ ຈນ

ນາໃຊູ້ວິທການຜະລິດແບບຊາວຈນ ແລະຂາຍຢ່ຕະຫາດ
ຈນ
ພາກໄຕູ້

ຜູ້ມສ່ວນຮ່ວມສາຄນ

ວິສາຫະກິດທ້ອງຖິີ່ນ (ເຊັີ່ນ: ຊາຂຽວຜົີ້ງສາລ, ໂຮງງານຜະລິດ
ຊາສົມນຶກ, ບລິສດ
ັ ແສງຈັນກະສິກາ ຂາເຂົີ້າ-ຂາອອກ ຈາກັດ)
ຜູ້ລງົ ທຶນຕ່າງປະເທດ (ເຊັີ່ນ: ລາວ ຊນເຢນ ທ ຄລາກສິກ, ແລນ
ຊັນ, ໂຮງງານຊາພຟູ້າ)
ຜູ້ຊີ້ືຂາຍຢ່ທ້ອງຖິນ: ພເຂົາລາວ, ສໜຸກ
ໂຄງການສະໜັບສະໜຸນໂດຍອົງການ NGO (ເຊັີ່ນ:
Helvetas-COPE, CCL, OXFAM )

ການຜະລິດແບບດັງີ້ ເດມ ແລະ ມການເຕບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍ
ຕົວຂອງຜູ້ຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ມການປກບີ່ຫາຍ.
ຜະລິດຕະພັນສາເລັດຮບຂອງພາກໄຕູ້ ມ: ຊາຂຽວ, ຊາດາ
ແລະ ຊາອຫົງ ຈາກພພຽງບລະເວນ.

ດຕະພັນຂອງ ບາຈຽງ (Bapro) (ສະຖານະພາບບີ່ຈະແຈູ້ງ)

ມຕະຫາດຂ້ອນຂ້າງກວ້າງຂວາງ ຢ່ ທະວບເອລົບ ແລະ ອາ
ເມລິກາ.

ຜູ້ຄາ້ ຂາຍ (ເຊັີ່ນ: ສໜຸກ)

ໃໝສະຫວັນລາວ
ດາວເຮືອງ
ຜູ້ຜະລິດຊາຂະໜາດນ້ອຍຈານວນໜຶີ່ງ (ເຊັີ່ນ: ອົງຢາ-ປາກຊ່ອງ
ຫັກ 32, ນາງ ສຸດ-ປາກຊ່ອງ ຫັກ 40)

ແຫີ່ງຂີ້ມນຈາກ: Earth Systems ໃນປ 2016

ໃນປະຈຸບນ
ັ ຍັງບີ່ທັນມການໃນຈັດການບັນດາຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ປງຸ ແຕ່ງ ແລະ ຜູ້ຄາ້ ຂາຍຊາ ເປັນລະບົບທີ່ໄດູ້ສະມັດຕະພາບເທືອ. ສະມາຄົມຊາແຫ່ງ
ຊາດ ຍັງບີ່ທັນໄດູ້ຮບ
ັ ການສ້າງຕັີ້ງຂືີ້ນເທືອ ແລະ ການຈັດເປັຍອົງການຈັດຕັີ້ງໃນຂະແໜງ ແມ່ນປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກກຸ່ມຕາງໜ້າຈາກຜູ້ຜະ
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ຂະແໜງຊາລາວ-ບົດສຶກສາສະຖານະພາບປະຈຸບັນ

ລິດ/ຜູ້ປງຸ ແຕ່ງ ຈານວນນວນໜຶີ່ງເທົີ່ານັນ
ີ້ . ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ໄດູ້ມການສ້າງຕັີ້ງຄະນະປະສານງານພັດທະນາຂະແໜງຊາລາວ, ເຊິີ່ງໃນຕອນນັີ້ນ
ມັນປຽບດັງີ່ ທ່າແຮງອັນດໃນການສ້າງຕັີ້ງສະມາຄົມຊາແຫ່ງຊາດ. ກຸມດັງີ່ ກ່າວໄດູ້ມຄະນະກາມະການທີ່ປຶກສາ ເຊິີ່ງປະກອບມ ຕາງໜ້າຈາກຊາວ
ກະສິກອນ, ຜູ້ຜະລິດ, ແລະ ກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມທັງ ໄດູ້ຮບ
ັ ການສະໜັບສະໜນຈາກ ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ ເຊັີ່ນ: ອົງການ GIZ ແລະ
Harvetas. ເຖິງຢ່າງໃດກຕ
ີ່ າມ ຄະນະດັງກ່າວ ດັງີ່ ກ່າວບີ່ໄດູ້ມການເຄືອນໄຫວນັບແຕ່ໃນປ 2014. ປະຈຸບນ
ັ ຍັງບີ່ມຫນ່ວຍງານ ສະເພາະຂອງ
ລັດຖະບານ ຫື ສນຄົນ
ີ້ ຄ້ວາ ແລະ ພັດທະນາ ສາລັບການພັດທະນາຊາຂອງລາວ.

3.1.3 ການຜະລິດຊາ
ຂີ້ມນລວມກ່ຽວກັບການຜະລິດຊາປະຈາປທົີ່ວປະເທດ ແມ່ນມຈາກັດພຽງແຕ່ຊາບຮານ ແລະ ຊາປກສາຍພັນໃໝ່ເທົີ່ານັີ້ນ. ອງຕາມ ຂີ້ມນຈາກ
ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດໃນປ 2015, ມປະມານ 3,400 ເຮັກຕາ ຂອງເນືີ້ອທີ່ຊາທີ່ຖືກເກັບກ່ຽວຊຶງກວມເອົາຢ່ ແຂວງຜົີ້ງສາລ, ແຂວງອຸດົມໄຊ,
ແຂວງຫົວພັນ, ແຂວງຫວງພະບາງ ແລະ ແຂວງຈາປາສັກ ເຊິີ່ງໄດູ້ຮັບຜົນຜະລິດຫາຍກວ່າ 6,100 ໂຕນຈາກໃບສົດ (ປະມານ 1,400 ໂຕນ
ແມ່ນຊາສາເລັດຮບແລູ້ວ)13 . ສິີ່ງດັີ່ງກ່າວສະແດງໃຫູ້ເຫັນ ເຖິງການເພີ່ມຂຶີ້ນຂອງຂອບເຂດ ເກັບກ່ຽວໃນປ 2010 ເຊິີ່ງມ 40 % ເຊິີ່ງເພີ່ມຂຶີ້ນ
ເປັນ 2 ເທົີ່າຈາກປ 2010.11 ເນືີ່ອງຈາກມຜູ້ຄ້າຊາທີ່ບີ່ໄດູ້ຈົດທະບຽນໃນການຄ້າຂາຍຊາ, ຈຶີ່ງເປັນໄປໄດູ້ວາ່ ປະລິມານທີ່ເກັບໄດູ້ຕົວຈິງແທູ້ໆແມ່ນ
ບໄດູ້ຮບ
ັ ການລາຍງານ. ນອກຈາກນີ້, ຂີ້ມນກ່ຽວກັບການຜະລິດຊາທີ່ຢ່ເຂດພາກເໜືອຂອງລາວ ລວມທັງການການຜະລິດຊາປ່າຈາກແຫີ່ງທາມະ
ຊາດ ແມ່ນມຈາກັດຫາຍ.

3.1.4 ຂະບວນການປຸງແຕ່ງຊາ
ໂດຍປົກກະຕິແລູ້ວຊາໃນປະເທດລາວແມ່ນຖືກຜະລິດປຸງແຕ່ງໂດຍໃຊູ້ວິທແບບດັີ້ງເດມ14
ແລະ ຜະລິດໃນໂຮງງານ. ຊາທີ່ປງຸ ແຕ່ງແລູ້ວແມ່ນແບ່ງອອກເປັນສອງປະເພດຄື:

ເຊິີ່ງວິທການຜະລິດແມ່ນມທັງຜະລິດໃນຄົວເຮືອນ

‘ ເໝົາ-ຊາ’ (ຊາໃບລັກສະນະຫຍາບ) ໃຊູ້ໃນການຜະລິດ ຊາ ’ ປ-ເອ’ (ທີ່ເປັນຊາໝັກ); ແລະ
ຊາສາເລັດຮບອືີ່ນໆ ເຊັີ່ນ: ຊາຂາວ, ຊາດາ, ຊາເຫືອງ, ຊາແດງ, ຊາຂຽວ, ຊາອ່ຫົງ.
ນອກຈາກນັີ້ນ, ຍັງມຊາສະໝຸນໄພທີ່ຜະລິດຢ່ໃນຂອບເຂດພືີ້ນທີ່ຂະໜາດນ້ອຍເຊິີ່ງເຮັດມາຈາກໃບມອນ, ກະຈ໋ຽບ ແລະ ຫົວສໄຄ. ຜະລິດຕະ
ພັນທີ່ນິຍົມໃນຊ່ວງບີ່ດົນມານີ້ແມ່ນ ຊາ ເໝົາ-ຊາ’ ເຊິີ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຂາຍໃຫູ້ແກ່ພີ່ຄ້ານາຍໜ້າຊາວຈນ ແລະ ນາໄປປຸງແຕ່ງຜະລິດເປັນ ຊາປເອ ໃນປະເທດຈນ.
ໃນຊຸມ
່ ປທີ່ຜ່ານມາ ໄດູ້ມໂຮງງານປຸງແຕງຊາທີ່ເພີ່ມຫາຍຂຶີ້ນຢ່າງໄວວາ ເພືີ່ອຮອງຮັບການຜະລິດຊາທີ່ຫາຍຂືນ
ີ້ . ສະເພາະແຂວງຜົີ້ງສາລ, ຈານວນ
ໂຮງງານໄດູ້ເພີ່ມຂຶີ້ນຈາກສາມ (3) ໂຮງງານໃນປ 2010 ມາເປັນ ສິບເອັດ (11) ໂຮງງານທີ່ໄດູ້ຂືີ້ນທະບຽນແລູ້ວໃນປ 2016. ໃນບັນດາ
ໂຮງງານຕ່າງໆເຫົີ່ານີ້ມພຽງໜຶີ່ງ (1) ໂຮງງານທີ່ເປັນຂອງຄົນລາວ (ໂຮງງານຊາຂຽວຜົີ້ງສາລ), ໜຶີ່ງ (1) ໂຮງງານເປັນຂອງຄົນ ມາເລເຊຍ ແລະ
ອກເກົີ້າ (9) ແຫ່ງທີ່ເຫືຶອແມ່ນຂອງຄົນຈນ. ອກບລິສັດໜຶີ່ງແມ່ນບລິສັດຂອງລາວ ຊືີ່ວ່າ ຊາສົມນຶກ, ເຊິີ່ງກາລັງຢ່ລະຫວ່າງຂັີ້ນຕອນການຂຂືນ
ີ້
15
ທະບຽນ.

3.1.5 ຕະຫຼາດຮອງຮບ ແລະ ລາຄາຂອງຊາ
ຜະລິດຕະພັນຊາທີ່ຜະລິດໄດູ້ໃນ ສປປລາວ ສ່ວນໃຫຍ່ (ປະມານ 85-90%) ແມ່ນສົີ່ງອອກຂາຍໄປ ທີ່ແຂວງຢນໜານ ຂອງປະເທດຈນປັນ
ຫັກ. ໃນບາງຄັີ້ງ, ຊາລາວ ຈະຖືກປຸງແຕ່ງເພີ່ມ ແລະ ຖືກບັນຈຸຢແ
່ ຂວງຢນໜານໃນຮບແບບຜະລິດຕະພັນຊາທີ່ເປັນກ້ອນ ແລະ ແຫີ່ງທີ່ມາຂອງ
ຊາແມ່ນຖືກປິດບັງ ສາຍເຫດແມ່ນເນືອງຈາກ ລະບຽບການປົກປູ້ອງສິນຄ້າ ແລະການຄ້າຊາພາຍໃນປະເທດຈນ. ແຕ່ກີ່ມພີ່ຄ້າຊາວຈນສ່ວນໜຶີ່ງ
ໄດູ້ສົີ່ງເສມຜະລິດຕະພັນຊາທີ່ຜະລິດຈາກລາວ ໂດຍການບອກໃຫູ້ລກຄ້າໄດູ້ຮບ
ັ ຮູ້ເຖິງແຫີ່ງທີ່ມາ ໂດຍສະເພາະໃຫູ້ແກ່ລກຄ້າຜູ້ທີ່ກາລັງຊອກ ຫາ
ຊາປອດສານພິດ ແລະບີ່ມສານເຄມ. ຄວາມເປັນມາທີ່ເກົີ່າແກູ້ບຮານດັງເດມ ແລະຜົນດຕສ
ີ່ ຂະພາບທີ່ໄດູ້ມາຈາກຄຸນະພາບຂອງຊາປ່າຈາກລາວ
ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ກັນຢ່າງດ ໃນວົງຕະຫາດຊາຈນທີ່ສາມາດຊືີ່ໄດູ້ໃນລາຄາສງເຊັນດຽວ.
ນອກນັີ້ນ, ຕະຫາດທີ່ຊືີ່ຊາຈາກລາວໃນປະລິມານໜ້ອຍປະກອບມ: ຣັດເຊຍ, ຝຣັີ່ງ, ເຢຍລະມັນ, ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ແລະ ປະທເດອືີ່ນໆທີ່ຢ່
ໃກູ້ໆຈາກພາກຕາເວັນອອກ ແລະ ອາຊຕາເວັນອອກສຽງໃຕູ້. ນອກຈາກນັນ
ີ້ , ວ່າງບີ່ດນ
ົ ມານີ້, ຊາແດງຈາກລາວຍັງໄດູ້ຮັບ ຄວາມສົນໃຈ ຈາກ
ຕະຫາດໄຕູ້ຫວັນ ແຕ່ວ່າການທີ່ຈະເຈາະເຂົີ້າສ່ຕະຫາດໃໝ່ ຜູ້ສະໜອງຝ່າຍລາວຍັງຕ້ອງພົບກັບຄວາມທ້າທາຍໃນການຕອບ ສະໜອງຄວາມ
ຕ້ອງທາງດ້ານປະລິມານຊາເປັນຈານວນຫາຍ ແລະ ການຄວບຄຸມຄຸນະພາບໃຫູ້ໄດູ້ຕາມເກັນຢ່າງສະໝີ່າສະເໝ.
ອງຕາມສະຖິຕິຂອງສນການຄ້າສາກົນ ໄດູ້ປະເມນມນຄ່າທີ່ສົີ່ງອອກຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປ 2014 ແມ່ນ $10,000 ໂດລາສະຫະລັດ/ໂຕນ16
. ຊາທີ່ຊືີ້ຈາກຊາວກະສິກອນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍັງເປັນໃບສົດທີ່ຍັງບີ່ໄດູ້ຜ່ານຂະບວນການໃດໆ (ຊາໃບສົດ) ຫື ອາດຈະຜ່ານຂະບວນການປຸງແຕ່ງ

ສະບັບສົມບູນ
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ຂະແໜງຊາລາວ-ບົດສຶກສາສະຖານະພາບປະຈຸບັນ

ໃນລະດັບໃດໜຶີ່ງ (ຊາໃບທີ່ຂວ
ົ ແບບຫຍາບ) ໂດຍໂຮງງານ ຫື ພີ່ຄ້າທີ່ບີ່ໄດູ້ຈົດທະບຽນ ແລະ ຖືກປຸງແຕ່ງຫຸ່ມຫຜະລິດຂັນ
ີ້ ສຸດທ້າຍໂດຍ ໂຮງ
ງານພາຍໃນປະເທດ ຫື ພາຍໃນປະເທດຈນ ກ່ອນທີ່ຈະສົີ່ງຂາຍອອກສ່ຕະຫາດ.
ລາຄາຂອງຊາລາວ ແມ່ນມການປ່ຽນແປງຢ່ສະເໝ ແລະ ຂຶີ້ນກັບແຫີ່ງທີ່ມາຂອງວັດຖຸດບ
ິ , ສາຍພັນຂອງຊາ, ຄຸນະພາບຂອງວັດຖຸດິບ ແລະ
ຄຸນະພາບຂອງຂະບວນການປຸງແຕ່ງ. ລະດການເກັບກ໋ຽວມຜົນສາຄັນໃນການການົດລາຄາຂອງຊາເຊັີ່ນດຽວກັນ, ຊາທີ່ເກັບກ່ຽວໃນລະດແລູ້ງ
ຈະໄດູ້ລາຄາດກວ່າຊາ ໃນລະດຝົນເນືີ່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການໃນລະດນັີ້ນມໜ້ອຍ. ລາຄາຂອງຊາໃນລະດແລູ້ງແມ່ນໄດູ້ຖືກຮວບຮ່ວມຈາກຜູ້ມ
ສ່ວນຮ່ວມໃນອຸດສະຫາກາຊາໃນຕົີ້ນປ 2016 ແລະສະຫລຸບລາຍລະອຽດໃຫູ້ເຫັນໃນ Error! Reference source not found. ຂ້າງລຸ່ມ.
ລາຄາຊາລາວທີ່ຜ່ານຂະບວນການປຸງແຕ່ງແລູ້ວແມ່ນໄດູ້ມການປຽບທຽບກັບລາຄາທີ່ໄດູ້ມການລາຍງານໂດຍອົງການອາຫານ ແລະ ກະສິກາໂລກ
ທີ່ $2.42 ໂດລາ/ກິໂລກຣາມ.17
ຕາຕະລາງ 3-2 ລາຄາຊາໃນລະດູແລ້ງ ໂດຍການເຫນດຈາກຜູ້ປະກອບການອຸດສາຫະກາຊາລາວ ໃນເດອນມນາັ2016
ແຫຼື່ງປູກ
ຊະນິດ
ລາຄາຕື່ກິໂລ (ໂດລາ)
ບທ
ີ່ ັນປຸງແຕ່ງ
ເມືອງປາກຊ່ອງ, ແຂວງຈາປາສັກ

ຊາຂຽວ

$0.37 - $0.62

ເມືອງປາກແບ່ງ, ແຂວງອຸດົມໄຊ

ຊາຂຽວ

$0.84

ເມືອງຜົີ້ງສາລ, ແຂວງຜົີ້ງສາລ

ຊາຂຽວ

$1.00

ເມືອງຜົີ້ງສາລ, ແຂວງຜົີ້ງສາລ

ຊາຂຽວດັີ້ງເດມ

$2.84 - $3.70

ປຸງແຕ່ງແລູ້ວ
ເມືອງປາກຊ່ອງ, ແຂວງຈາປາສັກ

ຊາຂຽວ

$4.93 - $8.63

ເມືອງປາກຊ່ອງ, ແຂວງຈາປາສັກ

ຊາຂາວ

$61.65

ເມືອງຜົີ້ງສາລ, ແຂວງຜົີ້ງສາລ

ຊາຂຽວບຮານ

$61.65

ເມືອງຍອດອ, ແຂວງຜົີ້ງສາລ

ຊາປ່າ

$370
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ລາຄາທີ່ສງກວ່າຂອງຊາທີ່ຜ່ານການປຸງແຕ່ງແລູ້ວ ແມ່ນສະທ້ອນໃຫູ້ເຫັນມນຄ່າເພີ່ມຈາກຂະບວນການປຸງຊາ ທໃຊູ້ໃບຊາສົດປະມານ 5-6 ກິໂລ
ກວ່າຈະໄດູ້ຊາແຫູ້ງ 1 ກິໂລ. ຊາດັີ້ງເດມທີ່ມລາຄາຄ່ອນຂ້າງສງແມ່ນໄດູ້ມາຈາກເມືອງຍອດອ ເຊິີ່ງລາຄາແມ່ນອງຕາມສະຖານະພາບ ຂອງ
ຕະຫາດໃນຈນ. ກ່ອນທີ່ຈະໄປເຖິງຜູ້ບລິໂພກ ຊາທີ່ມການແປຮບນີ້ ອາດຜ່ານຂະບວນການປຸງແຕ່ງເພີ້ມ ເພືີ່ອເພີ້ມມນຄ່າຂືນ
ີ້ ອກ. ມຫັກຖານ
ອ້າງອງ ຈາກເມືອງປາກຊ່ອງວ່າຊາຂາວທີ່ຂາຍຢ່ໃນຮ້ານກາເຟ່ ແລະອາຫານໃນກຸງເທບ ແມ່ນມລາຄາເຖິງຈອກລະ 1,500 ບາດ.18

3.2 ແນວຄວາມຄິດລິເລມ
ື່ ໃນການພດທະນາ
ໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ ແນວຄວາມຄດລິເລີ່ມໃນການພັດທະນາຊາ ແມ່ນໄດູ້ຮັບການຈັດຕັີ້ງປະຕິບດ
ັ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜນຂະແໜງຊາລາວ ຢ່
ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຢ່ລະດັບພາກພືີ້ນ. ບາງໂຄງການທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ໂຄງການທີ່ກາລັງຈັດຕັີ້ງປະຕິບດ
ັ ໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນໄດູ້ສງັ ລວມໄວູ້ຢ່ໃນ
ຕາຕະລາງ 3-3 ແລະ ຕາຕະລາງ 3-4 ຂ້າງລຸ່ມ. ບົດຮຽນທີ່ສາຄັນຈາກແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມຕ່າງໆເລົີ່ານີ້ ແມ່ນການປະສານສົມທົບຮ່ວມມື
ກັນ ຂອງຕ່າງໜ້າຜູ້ມສ່ວນຮ່ວມຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຂະແໜງນາກັນໃນໜ້າວຽກການພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະວາງແຜນແມ່ນມຄວາມ
ສາຄັນທີ່ສດ
ຸ ເພືີ່ອການພັດທະນາຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກາຊາ.

ຕາຕະລາງ 3-3 ແນວຄວາມຄິດລິເລື່ມການພດທະນາຂອງຂະແໜງຊາລາວໃນໄລຍະຜ່ານມາ
ໂຄງການ
ຄູ່ຮ່ວມຈດຕີ້ງປະຕິບດ
ໂຄງການປກຊາປ່າ (ປ 2010-2011)

SDC ແລະ CARE

ແຜນງານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດເພືີ່ອການພັດທະນາເສດຖະກິດຕະຫາດ (ປ
2010-2014)

GIZ ແລະ LNCCI/PCCI, ECCIL, MoICDoSMEP, ແລະ PSL PAFO

ແຜນງານເພີ່ມຂດຄວາມສາມາດ ແລະ ການມສ່ວນຮວ່ມຂອງຊຸມຊົນ (COPE) –
ພາຍໃຕູ້ໂຄງການ Shan Tea. ໄລຍະທ 1 ປ 2011-2016

SDC ແລະ Helvetas

Source: Earth Systems 2016
ສະບັບສົມບູນ
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ຕາຕະລາງ 3-4 ແນວຄວາມຄິດລິເລື່ມການພດທະນາຂອງຂະແໜງຊາລາວໃນປະຈຸບນ
ໂຄງການ
ຄູ່ຮ່ວມຈດຕີ້ງປະຕິບດ
ແຜນງານເພີ່ມຂດຄວາມສາມາດ ແລະ ການມສ່ວນຮວ່ມຂອງຊຸມຊົນ (COPE) –
ພາຍໃຕູ້ໂຄງການ Shan Tea. ໄລຍະທ 2 ເລີ່ມໃນປ 2016

HELVETAS; SDC; ອົງການປົກຄອງລັດທ້ອງຖິີ່ນ

ໂຄງການພັດທະນາລະບົບນິເວດຊວະນາໆພັນກະສິກາຢ່ເຂດພດອຍ (TABI)

SDC; MAF; ອົງການປົກຄອງລັດທ້ອງຖິີ່ນ

ໂຄງການ Shan Tea

SDC; HELVETAS

IDH ການຄ້າແບບຍືນຍົງ – ໂຄງການປກຊາ (ກາລັງດາເນນງການຢ່ປະເທດ
ຫວຽດນາມ)

IDH; Unilever; Rainforest Alliance

GIZ ການພັດທະນາຂດຄວາມສາມາດຂອງພາກສ່ວນເອກະຊົນໃນປະເທດມຽນມາ

GIZ; ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ; ອົງການປົກຄອງລັດທ້ອງຖິີ່ນ

ໂຄງການ ການມສ່ວນຮ່ວມຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃນຂະແໜງກະສິກາ ເພືອ
ີ່ ການຄຸູ້ມ
ຄອງທດ
ີ່ ິນ ໃນກາປເຈູ້ຍ, ລາວ, ມຽນມ້າ ແລະ ຫວຽດນາມ ຂອງ ອົງການ Oxfam

Oxfam; SDC; GIZ

ໂຄງການສົີ່ງເສມການພັດທະນາຊົນນະບົດໂດຍການການບົີ່ງບອກທາງພມສາດ (GI),
ຂອງອົງການອາຫານໂລກ(FAO)/ອົງການເພືີ່ອການພັດທະນາແຫ່ງປະເທດຝຣັີ່ງ
(AFD)

FAO; AFD; ອົງການປົກຄອງລັດທ້ອງຖິີ່ນ

ໂຄງການ ຊາ 2030

Unilever, IDH, Tata, Twinings, Fairtrade,
Rainforest Alliance, ການມສ່ວນຮ່ວມດ້ານການປກຊາ
ແບບຊົນເຜົາີ່ , ແລະ ອືີ່ນໆ.

ໂຄງການ ການມສ່ວນຮ່ວມດ້ານການປກຊາແບບຊົນເຜົາີ່

GIZ, IDH, Oxfam, UTZ, Fairtrade, Rainforest
Alliance, Unilever, Twinings ແລະ ອືນ
ີ່ ໆ.

ແຫີ່ງຂມ
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4 ສິື່ງທ້າທາຍ ແລະ ກາລະໂອກາດ ຕື່ການພດທະນາແບບ
ຍນຍົງຂອງຂະແໜງຊາ ລາວ
ດັີ່ງທີ່ໄດູ້ກ່າວໄວູ້ຢ່ພາກສະເໜໃນບົດສຶກສາສະບັບນີ້, ຂະແໜງຊາ ຢ່ໃນ ລາວ ແມ່ນມທ່າແຮງທີ່ຈະເຕບໂຕ ແລະ ປະກອບສ່ວນສາຄັນ ເຂົີ້າໃນ
ວຽກງານຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດຢ່ໃນເຂດພາກເໜືອ ແລະ ພາກໄຕູ້ຂອງປະເທດ. ໃນພາກນີ້ແມ່ນນາສະເໜ
ກ່ຽວກັບສິງີ່ ທ້າທາຍ ແລະ ກາລະໂອກາດຕ່າງໆ ທີ່ການົດຂືນ
ີ້ ຈາກຂະແໜງຊາລາວ ເພືີ່ອໃຫູ້ບນ
ັ ລຸຕາມຈຸດປະສົງດັງີ່ ກ່າວນີ້ ກອບການພັດທະນາ
ແບບຍືນຍົງຂອງຂະແໜງຊາພາຍໃຕູ້ໂຄງການ ຊາ 2030 ແມ່ນໄດູ້ມການນາສະເໜຂ້າງລຸມ
່ ນີ້ (ເບິີ່ງ Table 4-1).
Table 4-1 ຫຼກການຂອງນະແໜງຊາ 2030 ແລະ ສິງື່ ທ້າຍທາຍຕ່າງໆຂອງຂະແໜງຊາລາວ ກາລງປະເຊນ
ຫຼກການ
ສິງື່ ທ້າຍທາຍຕ່າງໆ ທຂ
ື່ ະແໜງຊາ ລາວ ກາລງພົບພີ້
ເພືອ
ີ່ ເຮັດໃຫູ້ຊວິດການເປັນຢມ
່ ຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ຜູ້ຜະລິດຊາມຄວາມ
ເຂັີ້ມແຂງ

ປັບປຸງຄວາມໝັີ້ນຄົງດ້ານການຄອບຄອງທີ່ດິນໃຫູ້ແກ່ຊາວສວນຂະໜາດ
ນ້ອຍ ແລະ ຊຸມຊົນ ຜູ້ຜະລິດຊາ.
ຮັບປະກັນໃຫູ້ມການດາລົງຊວິດທີ່ຍືນຍົງ ທີ່ໄດູ້ມາຈາກຊາ (ເງືີ່ອນໄຂທາງ
ດ້ານແຮງງານ; ຄ່າຈ້າງ; ການສ້າງລາຍຮັບ; ຸຄຸນລັກສະນະທາງດ້ານບົດບາດ
ຍິງ-ຊາຍ).
ການສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງແກ່ຜຜ
ູ້ ະລິດຊາ ເພືອ
ີ່ ຮັບຮູ້ເຖິງຜົນປະໂຫຍດ ແລະ
ຄຸນຄ່າຈາກຊາ.

‘ ການຜະລິດທີ່ມຄວາມຍືນຍົງ /ສາມາດຟືີ້ນຟໄດູ້ທີ່ເປັນມິດຕີ່ລະບົບນິເວດ

ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງຕົີ້ນຊາປ່າ ແລະ ຊາບຮານ ທີ່ມຢ່ໃນປະຈຸບັນ.
ກ້າວຂືີ້ນສ່ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດໃຫູ້ສງກວ່າເກົີ່າ ໂດຍປັດສະຈາກຜົນ
ກະທົບຕກ
ີ່ ານບລິການຂອງລະບົບນິເວດ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງພືນ
ີ້ ທີ່.

ເພືີ່ອເຮັດໃຫູ້ການສ້າງ/ປ່ອຍທາດກາກບອນໃນລະດັບຕີ່າ ແລະ ມຄວາມ
ສາມາດຕ້ານທານ

ສາມາດປັບຕົວເຂົີ້າກັບແນວໂນູ້ມການປ່ຽນແປງ ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ
ສະພາບອາກາດ.
ຮັກສາການປ່ອຍທາດກາກບອນໃຫູ້ຢໃ່ ນລະດັບຕີ່າ ໄປພ້ອມກັບການເພມ
ີ່
ຂືີ້ນຂອງບລິມາດການຜະລິດ ແລະ ການປຸງແຕ່ງຊາ.

ເພືອ
ີ່ ເຮັດໃຫູ້ມຄວາມໂປ່ງໃສໃນຂະບວນການເພມ
ີ່ ມນຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ມ
ກົນໄກການຕະຫາດທີ່ຍືນຍົງ

ສ້າງກົນໄກການຕະຫາດທີ່ເປັນທາ ແລະ ຮັດກຸມຂືີ້ນກວ່າເກົີ່າ ແລະ ຄວາມ
ເຂົີ້າໃຈກ່ຽວກັບຄຸນຄ່າ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງໃນທຸກໆຂະບວນການເພມ
ີ່ ມນຄ່າ
ສິນຄ້າ.

ເພືອ
ີ່ ເຮັດໃຫູ້ຜູ້ບລິໂພກມສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເຊືີ່ອມຕກ
ີ່ ັນໄດູ້.

ເຮັດການຕະຫາດເພືີ່ອເພມ
ີ່ ມນຄ່າຂອງຊາລາວ (ຄຸນຄ່າຂອງຊາບຮານ; ການ
ສ້າງຄວາມຫາກຫາຍຂອງຕະຫາດ ລວມທັງຕະຫາດສິນຄ້າປອດສານພິດທມ
ີ່
ຄຸນນະພາບສງ ແລະ ການຄ້າທີ່ເປັນທາ).

ແຫີ່ງຂມ
ີ້ ນ: Tea 2030 (2014) ແລະ ບລິສດ
ັ ເອດ ຊສສະເຕມ (2016)

4.1 ເພື່ອເຮດໃຫ້ຊວິດການເປນຢູມ
່ ຄວາມຍນຍົງ ແລະ ຜູ້ຜະລິດຊາມສິດອານາດ
4.1.1 ປບປຸງຄວາມໝີ້ນຄົງດ້ານການຄຸ້ມຄອງທື່ດນ
ິ ໃຫ້ແກ່ຊາວສວນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຊຸມຊົນຜູ້
ຜະລິດ
ເນືີ່ອງຈາກມການແຂ່ງຂັນກັນທາງດ້ານທີ່ດນ
ິ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມູ້ ຢ່ໃນປະເທດລາວ ທີ່ເຮັດໃຫູ້ມຄວາມກົດດັນຫາຍຂືນ
ີ້ ໃນການປັບປຸງ
ການຄອບຄອງທີ່ດນ
ິ ຕກ
ີ່ ັບພືີ້ນທີ່ສວນຊາແບບທັນສະໄໝ, ສວນຊາບຮານ ແລະ ຊາປ່າ (ທີ່ມຢ່ໃນປະຈຸບນ
ັ ແລະ ໃນອະນາຄົດ) ຈະມຄວາມສາ
ຄັນຫາຍ ໃນການຄາີ້ ປະກັນຊວິດການເປັນຢ່ຂອງຜູ້ຜະລິດໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ການສົງີ່ ເສມການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ການຄຸມ
ູ້ ຄອງຊັບພະຍາ
ກອນຊາເພືອການພັດທະນາຂອງຂະແໜງ. ດັງີ່ ນັນ
ີ້ ມັນຈຶງີ່ ມຄວາມຈາເປັນສາລັບຊາວສວນຂະໜາດນ້ອຍ, ຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ້ປງຸ ແຕ່ງຊາ / ຊາວຄ້າ
ຂາຍຊາ ໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພືີ່ອພັດທະນາຮບແບບທີ່ປະສົບຜົນສາເລັດໃນການດາລົງຊວິດທີ່ອງໃສ່ຊາເປັນຕົີ້ນຕ.
ສະພາບໃນປະຈຸບນ:

ສະບັບສົມບູນ
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ຂະແໜງຊາລາວ-ບົດສຶກສາສະຖານະພາບປະຈຸບັນ

ແຫີ່ງຊັບພະຍາກອນຊາປ່າສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນມຢ່ໃນພືີ້ນທີ່ຂອງບ້ານ ເຊິີ່ງຖືກການົດເປັນພືີ້ນທີ່ປາ່ ໄມູ້ໃຊູ້ຮວ
່ ມກັນຂອງຊຸມຊົນບ້ານ. ພືີ້ນທີ່
ປ່າໄມູ້ຊມ
ຸ ຊົນເຫົີ່ານີ້ ແມ່ນຍັງບີ່ທັນມລະດັບຄວາມແນ່ນອນຂອງຄວາມໝັີ້ນຄົງທາງດ້ານທີ່ດນ
ິ ທຽບກັບພືີ້ນທີ່ທີ່ຖືກຄອບຄອງໂດຍບຸກ
ຄົນ ແລະ ມຄວາມສ່ຽງຕີ່ການຈັດສັນການນາໃຊູ້ທີ່ດິນເພືີ່ອການພັດທະນາ. ດັງີ່ ນັນ
ີ້ , ຊັບພະຍາກອນຊາທີ່ມຢ່ໃນປະຈຸບນ
ັ ແລະ ໃນອະ
ນາຄົດ, ຊືງີ່ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍັງບີ່ທັນຖືກການົດເປັນລະບົບຕາຍຕົວເທືອ, ແມ່ນຕົກຢ່ພາຍໄຕູ້ຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຖືກຫັນເປັນກິດຈະກາ
ການພັດທະນາຂະໜາດໃຫຍ່ຕ່າງໆ.
ຊາວສວນຂະໜາດນ້ອຍທມພືີ້ນທີ່ຜະລິດເກັບຊາແບບໃໝ່ ແມ່ນຢ່ໃນສະຖານະພາບທີ່ມຄວາມໝັີ້ນຄົງທາງດ້ານການນາໃຊູ້ທີ່ດນ
ິ ໃນ
ລະດັບທີ່ດກວ່າ, ແຕ່ວາ່ ພວກເຂົາຕ້ອງອງໃສ່ການມເອກະສານພິສດຕສ
ີ່ ດ
ິ ໃນການຄອບຄອງທີ່ດນ
ິ . ໃນຫາຍໆກລະນ, ຖ້າຫາກວ່າພືີ້ນທີ່
ດັງີ່ ກ່າວນີ້ ຖືກປ່ອຍປະບີ່ໄດູ້ຮບ
ັ ການບົວລະບັດຮັກສາ (ເນືີ່ອງຈາກຫາຍພືີ້ນທີ່ ໃນຊ່ວງຫາຍກວ່າ 10 ປຜ່ານມາຜົນຜະລິດແມ່ນຕີ່າ /
ໃຫູ້ລາຍໄດູ້ຕີ່າ), ການປະສົມປະສານກັນລະຫວ່າງການປ່ອຍປະລະເລຍ ແລະ ບີ່ສາມາດເສຍພາສທີ່ດນ
ິ ໄດູ້ ສາມາດເຮັດໃຫູ້ພືີ້ນທີ່ດງີ່ັ
ກ່າວເລົີ່ານີ້ ມຄວາມໝັີ້ນຄົງໜ້ອຍລົງ. ເມືີ່ອເປັນເຊັີ່ນນັນ
ີ້ , ການລົງທຶນເບືີ້ອງຕົີ້ນໃນການປກຊາ ທີ່ເຮັດໂດຍຊາວສວນຂະໜາດນ້ອຍ ໃນ
ເຂດຊຸມຊົນ ແມ່ນຕົກຢ່ໃນພາວະຄວາມສ່ຽງ, ເວັີ້ນແຕ່ວາ່ ຫາກມການລົງທຶນເພີ່ມຕືີ່ມ ເພືີ່ອຟືີ້ນຟຊັບພະຍາກອນເຫົີ່ານີ້.

4.1.2 ຮບປະກນໃຫ້ມການດາລົງຊວິດທຍ
ື່ ນຍົງ ທື່ໄດ້ມາຈາກການຜະລິດຊາ
ບັນຫາຕົີ້ນຕຂອງການພັດທະນາໃນຂະແໜງຊາ ລາວ ທີ່ຍນ
ື ຍົງແມ່ນການເຮັດໃຫູ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ສາມາດຢ່ລອດໄດູ້ຮບ
ັ ໝາກຜົນ ແລະ
ເປັນທີ່ໜ້າດຶງດດສົນໃຈຕີ່ການດາລົງຊວິດທ ສາລັບຜູ້ທີ່ມສ່ວນຮ່ວມໃນການຜະລິດຊາບວ
ີ່ າ່ ຈະເປັນການປກສວນຊາແບບທັນສະໄໝ, ການເກັບ
ຊາປ່າ ແລະ ການເຮັດວຽກໃນໂຮງງານປຸງແຕ່ງຊາ.
ສະພາບໃນປະຈຸບນ:

ສວນຊາປກແບບໃໝ່/ທັນສະໄໝເພືີ່ອການຄ້າ: ຕະຫອດໄລຍະ 15 ປ ທີ່ຜ່ານມາ ຊາວສວນຊາຂະໜາດນ້ອຍອາໄສຢ່ພາກເໜືອຂອງ ສ
ປປ ລາວ ແມ່ນໄດູ້ຮບ
ັ ການສົງີ່ ເສມ ຈາກລັດຖະບານ ແລະໂຮງງານປຸງແຕ່ງຊາຈາກພາກເອກະຊົນ ທາການຜະລິດປກສວນຊາແບບທັນ
ສະໃໝ່ ເປັນທາງເລືອກພຶດການຄ້າທີ່ສາມາດໃຫູ້ຜົນຕອບແທນຄົວເຮືອນຢ່ລອດໄດູ້ ແລະເປັນທາງເລືອກແທນການປກຝິີ່ນ ແລະການ
ເຮັດໄຮ່ເລືີ່ອນລອຍ. ເນືີ່ອງຈາກມຫາຍປັດໃຈ (ເຊັີ່ນ ເງືີ່ອນໄຂໃນການບາລຸງຮັກສາສວນ; ແລະ ລາຄາຊາຢ່ສວນປກ) ລາຍຮັບຕີ່ຜູ້ລງົ
ທຶນໃນການປກຊາຫາຍຄົນ ແມ່ນບີ່ໄດູ້ຕາມຄາດໝາຍ. ໃນບາງກລະນ, ສວນຊາ ໄດູ້ຖືກປ່ອຍປະລະເລຍ ເຊິີ່ງອາດເຮັດໃຫູ້ເກດມຜົນ
ກະທົບຕກ
ີ່ ານຄອບຄອງທີ່ດນ
ິ ສາລັບຊາວສວນ (ເບິີ່ງໃນຫົວຂີ້ 4.1.1). ສາລັບຊາວສວນຊາທີ່ຍງັ ດາເນນທາການຜະລິດຊາຢ່ນນ
ີ້ັ , ການ
ໄດູ້ຮບ
ັ ລາຄາຊາຢ່ສວນປກສງເທົີ່າທີ່ເປັນໄປໄດູ້ (ເຊັີ່ນ: ຂາຍໃຫູ້ພີ່ຄາ້ ບຸກຄົນ) ແມ່ນເປັນບລິມະສິດ ຫາຍກວ່າການຄາີ້ ປະກັນຮັກສາຂີ້
ຕົກລົງການຄ້າແບບປົກກະຕິກັບ ຜູ້ປງຸ ແຕ່ງຊາທ້ອງຖິີ່ນ. ບັນຫານີ້ໄດູ້ຮບ
ັ ການແກູ້ໄຂແລູ້ວຢ່ໃນບາງເຂດຂອງຊຸມຊົນ ໂດຍການສ້າງກຸ່ມຜູ້
ຜະລິດຊາທີ່ສະໜັບສະໜນຈາກຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ / ສັງຄົມ (ເບິີ່ງຫົວຂີ້ 4.1.3).

ການເກັບຊາປ່າ:

ການເກັບຊາປ່າທາມະຊາດ ສາມາດເປັນທາງເລືອກທີ່ໜ້າດຶງດດໃຈຢ່າງໜຶີ່ງຂອງການດາລົງຊວິດ ເພາະວ່າລາຍຮັບ
ແມ່ນສງ ເມືີ່ອສົມທຽບກັບຊາປກ; ແລະ ມຫາຍທ້ອງຖິີ່ນໄດູ້ສ້າງຕັີ້ງອົງກອນຂັນ
ີ້ ຊຸມຊົນຂືີ້ນເພືີ່ອຄຸມ
ູ້ ຄອງ ແລະເກັບຊາປ່າດັງີ່ ກ່າວນີ້. ແຕ່
ເຖິງຢ່າງໃດກຕ
ີ່ າມ, ການເກັບຊາປ່າແມ່ນຍັງມສິງີ່ ທ້າຍທາຍຫາຍຢ່າງລວມທັງ ໄລຍະເວລາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີ່ຕ້ອງການເພືີ່ອໄປ
ເກັບໃບຊາ; ລະດການຂອງການເກັບ; ປະລິມານຂອງຊາທີ່ມແມ່ນຍັງຕີ່າ; ແລະ ການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງແນວທາງການດາລົງຊວິດ /
ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ມ - ໂດຍສະເພາະແມ່ນສາຫັບແມ່ຍິງໃນໄລຍະເກັບຊາ. ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄຸນຄ່າທີ່ເປັນໄປໄດູ້ຂອງຊາແຕ່ລະຊະ
ນິດ ແມ່ນຍັງບີ່ທັນເປັນທີ່ຮບ
ັ ຮູ້ເຂົີ້າໃຈດເທືອໂດຍຜູ້ເກັບໃບຊາ ແລະ ຜູ້ປງຸ ແຕ່ງຊາໃນທ້ອງຖິີ່ນ - ເຊິີ່ງຈາກັດຄວາມສາມາດຕລ
ີ່ ອ
່ ງຂອງ
ພວກເຂົາເຈົີ້າໃນການຄາີ້ ປະກັນລາຄາທີ່ເໝາະສົມຈາກພີ່ຄາ້ .

ການສ້າງວຽກເຮັດງານທາໃນຂະບວນການປຸງແຕ່ງຊາ: ການເຮັດວຽກທີ່ມຄ່າຈ້າງຕອບແທນໃນໂຮງງານປຸງແຕ່ງຊາ, ບີ່ວາ່ ຈະເປັນການ
ຈ້າງງານແບບຖາວອນ ແລະ ຊົວ
ີ່ ຄາວຕາມລະດການແມ່ນຖືວ່າເປັນວຽກທີ່ໜ້າດຶງດດໃຫູ້ຜົນຕອບແທນໂດຍພະນັກງານເພດຊາຍ ແລະ
ຍິງ ໃນກລະນທາງເລືອກວຽກອືນ
ີ່ ແມ່ນມໜ້ອຍ/ຈາກັດ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກີ່ຕາມ, ໃນບ່ອນທີ່ມໂອກາດອືນ
ີ່ ໆທດ
ີ່ ກວ່າ, ການເຮັດວຽກໃນ
ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຊາ ແມ່ນບີ່ໄດູ້ຮບ
ັ ຄວາມນິຍມ
ົ ພປານໃດ.

ສະບັບສົມບູນ
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ຂະແໜງຊາລາວ-ບົດສຶກສາສະຖານະພາບປະຈຸບັນ

ຮູບັ4-1 ແຮງງານທເື່ ກບຊາຢູ່ແຂວງຜົີ້ງສາລ, 2016

4.1.3 ການສ້າງຄວາມເຂີ້ມແຂງແກ່ຜຜ
ູ້ ະລິດຊາໄດ້ຮບຮູ້ເຖິງຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄຸນຄ່າຈາກຊາ
ຊວິດການເປັນຢ່ຂອງຜູ້ຜະລິດຊາຂະໜາດນ້ອຍ ສາມາດໄດູ້ຮບ
ັ ການປັບປຸງໃຫູ້ດຂືີ້ນກວ່າເກົີ່າ ໂດຍໄດູ້ຮບ
ັ ການສະໜັບສະໜນກິດຈະກາການ
ສ້າງມນຄ່າເພີ່ມໃນຂະແໜງຊາ. ສິງີ່ ດັງີ່ ກ່າວນີ້ ຕ້ອງໄດູ້ມການພັດທະນາຄວາມສາພັນທີ່ແໜູ້ນແຟູ້ນ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດຮີ່ວມກັນທັງສອງຝ່າຍ
ໃຫູ້ຫາຍຂືີ້ນກວ່າເກົີ່າ ລະຫວ່າງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ປງຸ ແຕ່ງຊາ.
ສະພາບໃນປະຈຸບນ:
ປັດຈຸບນ
ັ
ໄດູ້ມຫາຍກຸ່ມຜະລິດຊາທີ່ຖືກສ້າງຕັີ້ງຂືນ
ີ້ ຢ່າງເປັນທາງການ
(ເຊັີ່ນ:ພາຍໄຕູ້ການສະໜັບສະໜນຈາກໂຄງການ
HELVETAS-COPE) ທີ່ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງດັງີ່ ກ່າວນີ້ ແລະ ກາລັງດາເນນກິດຈະກາການສ້າງມນຄ່າເພີ່ມໃຫູ້ຜະລິດຕະພັນ
ລວມທັງແຜນງານຊ່ວຍເຫືອທາງດ້ານເຕັກນິກ, ການເຂົີ້າເຖິງການຕະຫາດ ແລະ ກິດຈະກາພັດທະນາຊຸມຊົນ ໂດຍມຜົນປະໂຫຍດ ທີ່
ຖືກນາມາລົງທຶນຄືນໃນຊຸມຊົນ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກຕ
ີ່ າມ, ຜູ້ຜະລິດສ່ວນໃຫຍ່ (ສ່ວນຫາຍແມ່ນແມ່ຍງິ ) ແມ່ນເຮັດໃຜເຮັດມັນແບບເອ
ກະລາດ ແລະ ມໂອກາດໜ້ອຍສາລັບການສ້າງຄວາມເຂັມແຂງເພີ່ມຂດຄວາມສາມາດ.
ຜູ້ປງຸ ແຕ່ງຊາທ້ອງຖິີ່ນ ແມ່ນມການພົວພັນກັບຊຸມຊົນທີ່ຜະລິດຊາໃນລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ບາງຄົນກສ
ີ່ າມາດຮັກສາການພົວພັນກັບ
ຊຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນໄດູ້ຢ່າງເຂັີ້ມແຂງ ຕະຫອດປ ເຊິີ່ງເຮັດໃຫູ້ຄວາມສາພັນກາຍມາເປັນການສ້າງຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນທັງສອງຝ່າຍ ແລະ
ເປັນການເພີ່ມມນຄ່າໃຫູ້ແກ່ທຸກໆພາກສ່ວນ. ແຕ່ວາ່ ບາງຄົນກປ
ີ່ ະກົດຕົວຢ່າງເຂັີ້ມແຂງໃນໄລຍະທີ່ມການເກັບຊືີ່ຊາທີ່ມຄວາມຕ້ອງ
ການສງເທົີ່ານັນ
ີ້ - ເຊິີ່ງຈາກັດຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາໃນການຕິດຕພ
ີ່ ົວພັນກັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນ.
ນະໂຍບາຍສາຄັນອັນໜຶີ່ງຂອງລັດຖະບານ ເຊິີ່ງກາລັງສົງຜົນກະທົບຕຄ
ີ່ ວາມສາພັນຂອງຜູ້ຜະລິດ / ຜູ້ປງຸ ແຕ່ງ ແມ່ນການການົດເຂດຊາ
ໃນພືີ້ນທີ່ຜະລິດຊາໃນເຂດພາກເໜືອ. ພາຍໄຕູ້ນະໂຍບາຍດັງີ່ ກ່າວນີ້, ຜູ້ປງຸ ແຕ່ງ ແມ່ນຖືກການົດໃຫູ້ໄດູ້ຮບ
ັ ສິດໃນການເກັບຊືີ້ຊາຈາກ
ພືີ້ນທີ່ປກຊາທີ່ໄດູ້ການົດໃຫູ້ສະເພາະ. ໃນຂະນະທີ່ຄາດໝາຍຈາກນະໂຍບາຍດັງີ່ ກ່າວນີ້ ແມ່ນເພືີ່ອເສມຂະຫຍາຍຄວາມສາພັນລະຫວ່າງ
ຜູ້ຜະລິດ / ຜູ້ປງຸ ແຕ່ງຊາ, ແຕ່ໃນພາກປະຕິບດ
ັ ຕົວຈິງ, ການຈັດສັນເຂດ ແມ່ນບີ່ມປະສິດຕິພາບເທົີ່າທີ່ຄວນ ເພາະວ່າໄດູ້ມພີ່ຄາ້ ທີ່ບີ່ຈດ
ົ
ທະບຽນ ເຂົີ້າມາຊອກຊືີ້ຊາໃນລະດແລູ້ງ ແລະ ໃຫູ້ລາຄາສງກວ່າຜູ້ປງຸ ແຕ່ງຊາທີ່ໄດູ້ການົດໄວູ້ສາລັບຊາປກ. ໃນຂະນະທີ່, ຊາວສວນຂະ
ໜາດນ້ອຍ ອາດໄດູ້ຮບ
ັ ຜົນປະໂຫຍຈາກລາຄາສງນີ້ ສາລັບຜົນຜະລິດຊາໃນລະດແລູ້ງ, ແຕ່ໂດຍປົກກະຕິແລູ້ວ, ພີ່ຄາ້ ແມ່ນບີ່ສນ
ົ ໃຈໃນ
ການກັບຊືີ້ຊາໃນລະດຝົນ. ປະກົດການນີ້ໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ຜູ້ປງຸ ແຕ່ງຊາທ້ອງຖິີ່ນທີ່ຄວນຈະຊືີ່ຊາຈາກເຂດທີ່ໄດູ້ຖືກການົດໃຫູ້ ແມ່ນບີ່ມຄວາມ
ກະຕືລືລນ
ີ້ົ ໃນການເກັບຊືີ້ຊາໃນລະດຝົນ ທີ່ມມນຄ່າຕີ່າ ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາບີ່ສາມາດໄດູ້ຊາຊາໃນປະລິມານທີ່ພຽງພໃນລະດແລູ້ງຈາກ
ຊາວສວນ.
ການເຂົີ້າເຖິງແຫີ່ງທຶນດອກເບູ້ຍຕີ່າເປັນປັດໃຈໜຶີ່ງທີ່ສາຄັນ ສາລັບການພັດທະນາຂະແໜງຊາ ໃຫູ້ທັງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ປງຸ ແຕ່ງ. ການ
ເຂົີ້າເຖິງແຫີ່ງທຶນ ສາມາດຊ່ວຍເຮັດໃຫູ້ມການລົງທຶນ ໂດຍການສະໜອງທຶນຮອນ ສາລັບຊືີ້ອຸປະກອນ, ເງິນທຶນ, ປັດໃຈການຜະລິດກະ
ສິກາ ແລະ ການຄົນ
ີ້ ຄວ້າ ແລະ ການພັດທະນາ. ໂດຍອງຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 2016-2020
(NSEDP), ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດູ້ປະຕິບດ
ັ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂີ້ການົດຕ່າງໆ ເພືີ່ອເຮັດໃຫູ້ບນ
ັ ດາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງໆ
ສະບັບສົມບູນ
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ຂະແໜງຊາລາວ-ບົດສຶກສາສະຖານະພາບປະຈຸບັນ

ສາມາດອະນຸມັດເງິນກຢ
ູ້ ມ
ື ທີ່ມດອກເບູ້ຍຕີ່າ. ນອກຈາກນີ້ການເງິນສາລັບຂະແໜງຊາ ແມ່ນສາມາດໄດູ້ຈາກແຫີ່ງທຶນອືນ
ີ່ ໆ ລວມທັງ
ໂຄງການພັດທະນາເພືີ່ອສະຫນັບສະຫນນຄວາມສະເຫມພາບບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ຊົນເຜົີ່າສ່ວນນ້ອຍ ເຊັີ່ນດຽວກັນກັບ ອົງການຈັດ
ຕັີ້ງສາກົນເປັນຕົີ້ນແມ່ນ: ອົງການການຄ້າເປັນທາແລະ ອົງການການຮ່ວມມືໃນຂະແໜງຊາຢ່າງມຈັນຍາບັນ (Ethical Tea
Partnership) ເຊິີ່ງເປັນຜູ້ໃຫູ້ການຊ່ວຍເຫືອໃນການເຂົີ້າເຖິງການເງິນ ເຊິີ່ງເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງແຜນງານຂອງພວກເຂົາເຈົີ້າ.

4.2 ການຜະລິດທມ
ື່ ຄວາມຍນຍົງ / ສາມາດຟນ
ີ້ ຟູໄດ້ຕລ
ື່ ະບົບນິເວດ
4.2.1 ການປົກປກຮກສາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊາປ່າ ແລະ ຊາບູຮານແບບຍນຍົງ
ຊາບຮານ ແລະ ຊາປ່າ ແມ່ນມລາຄາສງຫາຍໃນຕະຫາດປະເທດຈນ. ຊາປ່າ ແມ່ນເຊືີ່ອກັນວ່າ ມທ່າແຮງດ້ານການຕະຫາດທີ່ສາຄັນ ເຖິງແມ່ນວ່າ
ປະລິມານ, ອາຍຸ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຊາດັງີ່ ກ່າວ ແມ່ນຍັງບີ່ທັນເປັນທີ່ຮບ
ັ ຮູ້ແນ່ນອນ. ມັນຍັງມໂອກາດໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸມ
ູ້ ຄອງ
ຢ່າງຍືນຍົງ ຂອງຊາບຮານ ແລະ ຊາປ່າເຫົີ່ານີ້ ຄຽງຄ່ກັບການເພີ່ມຄວາມໝັີ້ນຄົງຂອງການຄອບຄອງທີ່ດນ
ິ (ເບິີ່ງພາກທ 4.1.1).
ສະພາບໃນປະຈຸບນ:
ຊາປ່າແມ່ນເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງລະບົບນິເວດປ່າໄມູ້ ແລະ ບີ່ສາມາດເກັບໃນແບບວິທດຽວກັນກັບການເກັບກຊ
ູ້ າປກ. ເຄຍເກດມກລະນ
ທີ່ນກ
ັ ລົງທຶນໄດູ້ຮບ
ັ ສາປະທານໃນການເກັບກຊ
ູ້ າປ່າ ແລະຕົີ້ນຊາໃຫຍ່ຈາກປ່າແມ່ນຖືກຕັດລົງ ເພືີ່ອເຮັດໃຫູ້ສາມາດເກັບເອົາຍອດຊາ
ແລະກິີ່ງງ່າເພືີ່ອເຮັດເປັນພັນ. ບັນຫາດັງີ່ ກ່າວນີ້ ແມ່ນເກດຂືນ
ີ້ ເນືີ່ອງຈາກຂາດລະບົບການຄຸມ
ູ້ ຄອງທີ່ເໝາະສົມ ແລະເຮັດໃຫູ້ຊບ
ັ ພະຍາ
ກອນຊາມຄວາມສ່ຽງຕີ່ການນາໃຊູ້ຫາຍເກນໄປລວມທັງການສນເສຍເນືີ່ອງຈາກການບຸກເບກພືີ້ນທີ່ ຈາກຮບແບບການພັດທະນາອືນ
ີ່ ໆ.
ໃນຂະນະທີ່ມຄວາມພະຍາຍາມເບືີ້ອງຕົີ້ນໃນການການົດທີ່ຕັີ້ງ ແລະ ປະລິມານ ຂອງຊາປ່າທີ່ມ, ແຕ່ກີ່ຍງັ ມຂີ້ມນທີ່ຈາກັດກ່ຽວກັບຊາ
ປ່າ. ການສາຫວດປ່າໄມູ້ຢ່າງລະອຽດ ອາດສາມາດຊ່ວຍການົດສາຍພັນຊາໃໝ່ທມຄຸນຄ່າ ແລະຊ່ວຍໃນການຄຸມ
ູ້ ຄອງຊັບພະຍາກອນ
ເຊິີ່ງພ້ອມດຽວກັນສາມາດປົກປູ້ອງພືີ້ນທີ່ສວ
່ ນຕ່າງໆຂອງລະບົບຊວະນາໆພັນທີ່ມຊາປະກົດຢ່.

4.2.2 ກ້າວໄປສູ່ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດໃຫ້ໄດ້ສະມດຕະພາບສູງກວ່າເກົື່າ ໂດຍປດສະຈາກຜົນ
ກະທົບ ຕື່ການບລິການຂອງລະບົບນິເວດ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງພີ້ນທື່.
ຍັງມໂອກາດ ສາລັບຂະແໜງຊາ ລາວ ໃນການທີ່ຈະພິຈາລະນາຜົນກະທົບຕສ
ີ່ ງີ່ິ ແວດລ້ອມຈາກການຜະລິດຊາໃຫູ້ດມປະສິດທິຜົນກວ່າເກົີ່າ, ຈາ
ກັດຜົນກະທົບເຫົີ່ານີ້ ແລະ ຊອກຫາວທການປັບປຸງປັດໃຈຈາກທາມະຊາດໃນການຜະລິດ ເຊິີ່ງການຜະລິດຊາຕ້ອງໄດູ້ອາໃສ/ຂືນ
ີ້ ກັບ.
ສະພາບໃນປະຈຸບນ:
ດັງີ່ ທີ່ໄດູ້ນາສະເໜຢ່ໃນຫົວຂີ້ 4.2.1, ຊາປ່າແມ່ນເກດຂືນ
ີ້ ຢ່ໃນລະບົບນິເວດປ່າໄມູ້ທາມະຊາດ, ເຊິີ່ງປ່າສ່ວນຫາຍເຫົີ່ານີ້ ແມ່ນຍັງບີ່ທັນ
ໄດູ້ຮບ
ັ ການຄຸມ
ູ້ ຄອງດເທົີ່າທີ່ຄວນ. ຍັງມໂອກາດທີ່ຈະທາຄວາມເຂົີ້າໃຈ ແລະ ຄຸມ
ູ້ ຄອງຊັບພະຍາກອນເຫົີ່ານີ້ໃຫູ້ໄດູ້ດກວ່າເກົີ່າ ເພືີ່ອໃຫູ້
ມຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດທີ່ຫາຍກວ່າເກົີ່າ ໄປພ້ອມກັບການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມູ້ ທີ່ຊາເກດຂືນ
ີ້ ຢ່.
ສວນຊາປກສ່ວນຫາຍ ແມ່ນຖືກສ້າງຕັີ້ງຂືນ
ີ້ ໂດຍຂາດການພິຈາລະນາຜົນກະທົບທີ່ອາດເກດຂືນ
ີ້ ຕລ
ີ່ ະບົບນິເວດອ້ອມຂ້າງ ແລະ ການບລິ
ການຂອງພວກມັນ. ຜົນກະທົບທີ່ອາດເປັນໄປໄດູ້ຈາກການຫັນປ່ຽນການນາໃຊູ້ທີ່ດນ
ິ ເຊິີ່ງລວມທັງການສນເສຍຖິີ່ນທີ່ຢ່ອາໃສຂອງພືດ
ແລະ ສັດ, ມົນລະພິດຂອງແຫີ່ງນາີ້ ; ແລະ ຜົນກະທົບຕ່າງໆ ຕີ່ຊວະນາໆພັນທາງບົກ ແລະ ທາງນາີ້ .
ຄວາມຊານານດ້ານວິຊາການໃນຂະແຫນງການຊາ ແລະ ຄວາມຮູ້ທີ່ກ່ຽວກັບວິທການຄຸູ້ມຄອງທີ່ດແມ່ນມຂດຈາກັດ. ຕົວຢ່າງຫນຶີ່ງຂອງ
ໂຄງການນີ້ແມ່ນ ການຕັດແຕ່ງກິີ່ງຂອງບັນດາຊາວສວນຊາຂະໜາດນ້ອຍ/ຜູ້ເກັບຊາ, ໝາຍຄວາມວ່າ ເຂົາເຈົີ້າໃຊູ້ວທ
ິ ການ ແລະ ເຄືີ່ອງມື
ທີ່ບີ່ເໝາະສົມ. ດັງີ່ ນັນ
ີ້ , ຕົີ້ນໄມູ້ຕ່າງໆ ທີ່ຢ່ໃນພືີ້ນທີ່ສວນຊາປກ ແລະ ພືີ້ນທີ່ຊາປ່າ ບີ່ມັກຈະໃຫູ້ຜົນຜະລິດຫາຍ ແລະ ຍັງມຄວາມສ່ຽງ
ຕພ
ີ່ ະຍາດ ຈາກໄມູ້ທີ່ໄດູ້ຮບ
ັ ຄວາມເສຍຫາຍຕັດບີ່ຖືກຕ້ອງ.
ວິທການຜະລິດຊາໃນສວນຊາປກໃນປະຈຸບນ
ັ ສ່ວນຫວງຫາຍແມ່ນ ‘ ປອດສານພິດໃນຕົວ’ . ການຂາດແຄນປັດໃຈການຜະລິດກະສິກາ
ເຮັດໃຫູ້ມຜົນກະທົບທີ່ອາດເປັນໄປໄດູ້ຕີ່າຕີ່ລະບົບນິເວດໃກູ້ຄຽງ ແຕ່ກີ່ມຜົນກະທົບຕກ
ີ່ ານຜະລິດ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຊາ. ປະຈຸບນ
ັ
, ປັດໃຈການຜະລິດກະສິກາແມ່ນມຫາຍຂືນ
ີ້ , ແລະ ປົກກະຕິແລູ້ວ ການນາໃຊູ້ປດ
ັ ໃຈດັງີ່ ກ່າວ ແມ່ນບີ່ຖືກຕ້ອງ, ເຊິີ່ງເຮັດໃຫູ້ມຄວາມ
ສ່ຽງເພີ່ມຂືນ
ີ້ ຈາກມົນລະພິດຕດ
ີ່ ນ
ິ ແລະ ແຫີ່ງນາີ້ .

ສະບັບສົມບູນ
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ຂະແໜງຊາລາວ-ບົດສຶກສາສະຖານະພາບປະຈຸບັນ

4.3 ເພື່ອເຮດໃຫ້ການສ້າງທາດກາກບອນໃນລະດບຕື່າ ແລະ ມຄວາມສາມາດ
ຕ້ານທານ
4.3.1 ສາມາດປບຕົວເຂົີ້າກບແນວໂນ້ມການປ່ຽນແປງ ແລະຄວາມແຕກຕ່າງຂອງສະພາບອາກາດ
ແລະຮກສາການປ່ອຍທາດກາກບອນຢູ່ໃນລະດບຕື່າ ໄປພ້ອມກບການເພື່ມຂີ້ນຂອງບລິມາດ
ການຜະລິດ ແລະ ການປຸງແຕ່ງຊາ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງຊາໄດູ້ຮບ
ັ ຮູ້ເປັນຢ່າງດກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ ທີ່ເກດຈາກການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟູ້າອາກາດ - ໂດຍສະ
ເພາະຜົນລະປກທີ່ມຄວາມອ່ອນໄຫວຕສ
ີ່ ະພາບອາກາດ. ໂດຍສຸມໃສ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງຊາ, ມັນມຄວາມຈາເປັນ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດູ້ພິ
ຈາລະນາຜົນກະທົບທີ່ອາດເກດຂືນ
ີ້ ຕພ
ີ່ ືີ້ນທີ່ຜະລິດຊາທີ່ມຢ່ໃນປະຈຸບນ
ັ ແລະ ອະນາຄົດ ລວມທັງສະພາບອາກາດ; ໄພຂົມ
ີ່ ຂ່ທີ່ເພີ່ມຂືີ້ນຈາກສັດ
ຕພືດ ແລະ ພະຍາດ ແລະ ສະພາບເຫດການອາກາດທີ່ຮນ
ຸ່ ແຮງເພີ່ມຖີ່ຂນ
ີ້ື .
ສະພາບໃນປະຈຸບນ:
ເຖິງແມ່ນວ່າໄດູ້ມການສຶກສາຫາຍໆຢ່າງກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟູ້າອາກາດໃນຂະແໜງກະສິກາ (ລວມທັງຂະແໜງຊາ) ຢ່
ໃນ ສປປ ລາວ, ແຕ່ວາ່ ປະຈຸບນ
ັ ຍັງມຄວາມເຂົີ້າໃຈພຽງເລັກໜ້ອຍກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທີ່ອາດເປັນໄປໄດູ້ ຈາກການປ່ຽນແປງສະພາບ
ດິນຟູ້າອາກາດ ຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ປງຸ ແຕ່ງຊາ.
ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟູ້າອາກາດ ບີ່ແມ່ນບັນຫາສາຄັນສາລັບຂະແໜງຊາໃນປະຈຸບນ
ັ . ມົນລະພິດທີ່ອາດເກດຂືນ
ີ້ ທີ່
ຕິດພັນກັບການຫັນປ່ຽນປ່າໄມູ້; ການນາໃຊູ້ເຕັກໂນໂລຢປຸງແຕ່ງຂະໜາດຫາຍຂືນ
ີ້ ແລະ ການຂົນສົງີ່ ຜົນຜະລິດ ປົກກະຕິແລູ້ວ ແມ່ນບີ່
ໄດູ້ຮບ
ັ ການພິຈາລະນາ.

4.4 ເພື່ອເຮດໃຫ້ມຄວາມໂປ່ງໃສໃນຂະບວນການເພມ
ື່ ມູນຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ມກົນໄກ
ການຕະຫຼາດ ທື່ຍນຍົງ
4.4.1 ສ້າງກົນໄກການຕະຫຼາດທື່ເປນທາ ແລະ ຮດກຸມຂີ້ນກວ່າເກົື່າ ແລະ ຄວາມເຂົີ້າໃຈກ່ຽວກບ
ຄຸນຄ່າ ແລະ ຄວາມຍນຍົງໃນທຸກໆຂະບວນການເພື່ມມູນຄ່າສິນຄ້າ
ຜົນສະທ້ອນທາງລົບ ຈາກກົນໄກການຕະຫາດໃນປະຈຸບນ
ັ ໃນຂະແໜງຊາລາວກາລັງປະເຊນໜ້າໂດຍບັນດາຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ປງຸ ແຕ່ງ ແລະບັນດາພີ່
ຄ້າ. ບັນຫາດັງີ່ ກ່າວ ຖືກຍອມຮັບຈາກຫາຍພາກສ່ວນຂະແໜງຊາເຖິງຄວາມຕ້ອງການໃນການສ້າງກົນໄກ ທີ່ມຄວາມໂປ່ງໃສ, ເປັນຂີ້ມນ ແລະ
ທັນສະໃໝທາງດ້ານເຕັກນິກ ເຊິີ່ງຈະເຮັດໃຫູ້ເກດມຄວາມເປັນທາຫາຍຂືີ້ນກວ່າເກົີ່າ ຕະຫອດຂະບວນການສ້າງມນຄ່າເພີ່ມໃຫູ້ແກ່ຜະລິດຕະ
ພັນ.
ສະພາບໃນປະຈຸບນ:
ໃນໄລຍະບີ່ດນ
ົ ທີ່ຜ່ານມາ, ຄ່ຮວ
່ ມພັດທະນາສາກົນ ໄດູ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບດ
ັ ຫາຍໂຄງການ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜນຂະແໜງຊາ. ຊ່ຽວຊານສາ
ກົນຫາຍທ່ານ ໄດູ້ໃຫູ້ການຊ່ວຍເຫືອທາງດ້ານເຕັກນິກ ກ່ຽວກັບວິທການທີ່ດທີ່ສດ
ຸ ແລະ ກິດຈະກາການສ້າງມນຄ່າເພີ່ມ ກັບພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງຊາຢ່ໃນລາວ (ລັດຖະບານ ແລະ ພາກອຸດສາຫະກາ).
ຊາວສວນຊາຂະໜາດນ້ອຍ / ກຸມ
່ ຜູ້ຜະລິດ ປຽບດັງີ່ ‘ ຜູ້ຮອງຮັບທາງລາຄາ’ , ໂດຍການຂາຍຊາໃຫູ້ແກ່ໂຮງງານປຸງແຕ່ງທ້ອງຖິີ່ນ ຫື ຂາຍ
ໃຫູ້ແກ່ພີ່ຄາ້ ທີ່ບີ່ໄດູ້ລງົ ທະບຽນ, ປົກກະຕິແລູ້ວ ແມ່ນຂາດຂີ້ມນການຕະຫາດທີ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງການຜະລິດ ແລະ
ລາຄາຕະຫາດ
ຂາດສະມາຄົມ ຫື ເວທສົນທະນາປຶກສາ ໃນຂະແໜງຊາ ເຮັດໃຫູ້ມຂີ້ຈາກັດໃນການແບ່ງປັນຂີ້ມນຂ່າວສານລະຫວ່າງພາກສ່ວນກ່ຽວ
ຂ້ອງ. ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫາຍຄົນຍັງບີ່ທນ
ັ ຮັບຮູ້ເຖິງຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດູ້ຮບ
ັ ຈາກຕະຫາດທີ່ມຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ສະນັນ
ີ້ ຈຶງີ່ ມ
ຄວາມກະຕືລືລນ
ີ້ົ ໜ້ອຍໃນການຮ່ວມມື ແລະ ແບ່ງປັນຂີ້ມນ.
ຄວາມສາມາດໃນການນາໃຊູ້ຄອມພວເຕແມ່ນຍັງມຈາກັດໃນຂະແໜງຊາ ແລະ ບັນຫານີ້ເອງທີ່ຍງັ ຈາກັດໃນການເຂົີ້າເຖິງຂີ້ມນຂ່າວສານ
ທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການຕະຫາດແບບງ່າຍດາຍ. ພາສາ ກີ່ເປັນອຸປະສັກອັນໜຶີ່ງໃນເຂດພາກເໜືອ ລະຫວ່າງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ໃນຂະແໜງຊາທີ່ເປັນຄົນລາວ ແລະ ຄົນຈນ.
ຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ ຍັງຖືວາ່ ເປັນອຸປະສັກອັນໜຶີ່ງ ສາລັບບາງຕະຫາດ ແລະ ກເີ່ ປັນທັງກາລະໂອກາດໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບດ
ັ
19
ວິທ ‘ ການສ້າງມາດຕະຖານ’ ທີ່ຄ້າຍຄືກັບວິທການທີ່ຖືກນາໃຊູ້ໂດຍ IDH ໃນຂະແໜງຊາແຫ່ງຊາດອືນ
ີ່ ໆ.

ສະບັບສົມບູນ
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ຂະແໜງຊາລາວ-ບົດສຶກສາສະຖານະພາບປະຈຸບັນ

4.5 ເພື່ອເຮດໃຫ້ຜູ້ບລິໂພກມສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເຊື່ອມຕກ
ື່ ນໄດ້
4.5.1 ເຮດການຕະຫຼາດເພື່ອສົື່ງເສມຄຸນຄ່າຂອງຊາລາວ
ຍັງມໂອກາດຫາຍໆຢ່າງຢ່ໃນຂະແໜງຊາລາວ ໃນການໂຄສະນາເຮັດການຕະຫາດທີ່ມຄວາມໄດູ້ປຽບທາງດ້ານທາມະຊາດໃນຕົວຂອງຜະລິດຕະ
ພັນຊາ ເຊັີ່ນວ່າ: ສະພາບທີ່ປອດສານພິດ, ມຊັບພະຄຸນຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ແຫີ່ງກາເນດບຮານ ຕຜ
ີ່ ູ້ຊມ
ົ ໃຊູ້ບລິໂພກໃນວົງກວ້າງຂວາງອອກ.
ສະພາບໃນປະຈຸບນ:
ຊາລາວ ເປັນທີ່ຮບ
ັ ຮູ້ໃນຕະຫາດບາງແຫ່ງຢ່ໃນປະເທດຈນ ສາລັບສະຖານະພາບທປ
ີ່ ອດສານພິດ ແລະ ຄວາມເປັນບຮານຂອງມັນ ແລະ
ຖືວາ່ ມຊັບພະຄຸນດຕສ
ີ່ ຸຂະພາບ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກຕ
ີ່ າມ, ນອກຈາກຕະຫາດໃນປະເທດຈນແລູ້ວ, ຊາລາວແມ່ນເປັນທີ່ຮບ
ັ ຮູ້ໜ້ອຍຫາຍ.
ນອກຈາກນີ້, ຍັງມຫາຍກລະນ ທີ່ຊາຂອງລາວ ຖືກຫຸູ້ມຫີ່ ແລະ ຂາຍ ວ່າເປັນຊາຂອງປະເທດຈນ ເພືີ່ອຫກລ້ຽງການກດຂວາງທາງດ້ານ
ການຄ້າ.
ການບລິໂພກຊາພາຍໃນປະເທດແມ່ນຍັງມໜ້ອຍ. ຍີ່ຫີ້ຊາຂອງລາວ ແມ່ນຖືກວາງຂາຍຢ່ໃນລາຄາທີ່ຂອ
້ ນຂ້າງສງ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢ່
ຕາມສນກາງຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ເປັນຕົີ້ນ ຢ່ສະໜາມບິນ ແລະ ດ່ານກວດຄົນເຂົີ້າເມືອງຕ່າງໆ ແລະ ຍັງບີ່ທັນມຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ
ຊາລາວທີ່ມມນຄ່າສງ ແລະຊາທີ່ມມນຄ່າຕີ່າທີ່ເນັີ້ນໃຊູ້ປະລິມານການຜະລິດ ທີ່ຖືກນາເຂົີ້າຫາຍຈາກປະເທດຫວຽດນາມ, ໄທ ແລະ
ຈນ.
ແຜນງານການອອກໃບຢັງີ້ ຢືນ ເຊັີ່ນວ່າ ຊວະພາບ (Organic) ແລະ ການຄ້າເປັນທາ ສາມາດເຮັດໃຫູ້ເປັນການເປດໂອກາດຫາຕະຫາດ
ໃໝ່ໄດູ້ ສາລັບຂະແໜງຊາລາວ. ປະຈຸບນ
ັ ໄດູ້ມຜູ້ຜະລິດໜຶີ່ງຢ່ໃນພາກໄຕູ້ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດູ້ຜະລິດຊາໃນປະລິມານໜ້ອຍ ສາລັບ
ຕະຫາດການຄ້າເປັນທາ (Mai Savanh Lao) ແລະ ຍັງມຫາຍກຸ່ມຜະລິດ ທີ່ປະຕິບດ
ັ ຕາມຫັກການຂອງ ການຄ້າເປັນທາ. ຊາລາວ
ແມ່ນຖືວາ່ ເປັນ ‘ ຊາປອດສານພິດໃນຕົວ’ ແລະ ຍັງມທ່າແຮງໃນການເຕບໂຕ ຈາກຄວາມໄດູ້ປຽບທາງທາມະຊາດ ໂດຍການໝນໃຊູ້
ປະສົບການຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ໄດູ້ຮບ
ັ ໃບຢັງີ້ ຢືນສິນຄ້າຊວະພາບ/ປອດສານພິດແລູ້ວ (Organic Certification).
ມທ່າແຮງສາລັບຂະແໜງຊາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ເພືີ່ອສ້າງການເຊືີ່ອມຕີ່ທີ່ແໜູ້ນແຟູ້ນກວ່າເກົີ່າ ແລະ ນາໃຊູ້ສວນຊາບຮານໃນພາເໜືອ
ຂອງປະເທດ ເຊິີ່ງເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງ ‘ ເສັີ້ນທາງມ້າຂົນສົງີ່ ຊາບຮານ’ . ອົງການ GIZ ໄດູ້ຈດ
ັ ຕັີ້ງປະຕິບດ
ັ ວຽກງານການເຊືີ່ອມຕສ
ີ່ າຍພົວ
ພັນລະຫວ່າງຂະແໜງຊາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ຢ່ແຂວງຜົີ້ງສາລໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ທະນາຄານພັດທະນາອາຊ ໄດູ້ຮວ
່ ມມືກັບລັດຖະ
ບານລາວ ເພືີ່ອສ້າງ ‘ ເສັີ້ນທາງການຄ້າຂາຍຊາ’ ຢ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດຈນ ແມ່ນເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງແຜນງານພັດທະນາໂຄງ
ລ່າງພືີ້ນຖານໃນເຂດລຸມ
່ ແມ່ນາີ້ ຂອງ ແລະ ວຽກດັງີ່ ກ່າວນີ້ ສາມາດເຮັດໃຫູ້ສາເລັດໄດູ້ໃນການສ້າງແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມນີ້ທັງໃນ ສປປ
ລາວ ລວມທັງການສ້າງ ‘ ເສັີ້ນທາງຊາບຮານ’ ກັບປະເທດໃກູ້ຄຽງອືນ
ີ່ ໆ ລວມທັງປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ມຽນມ້າ.

ຮູບັ4-2 ກາໝາຍສິນຄ້າຂອງຜະລິດຕະພນຊາລາວໃນປະຈຸບນ, 2016
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5 ຄວາມມຸງ່ ໝັີ້ນຂອງພາກອຸດສາຫະກາຊາ ແລະ ການຮ່ວມມື ເພືີ່ອ
ການພັດທະນາທຍ
ີ່ ືນຍົງຂອງຂະແໜງຊາຢ່ໃນ ສປປ ລາວ
5.1 ຄວາມມຸ່ງໝນ
ີ້ ຂອງຂະແໜງ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸດສາຫະກາຊາຮັບຮູ້ວາ່ ວິທການຂັບເຄືີ່ອນໂດຍພາກອຸດສາຫະກາເອງເປັນຜູ້ນາ ຈະເປັນວິທ ທີ່ຊວ
່ ຍຮັບປະກັນໃຫູ້ມ
ການຮັບຮອງຂອງພາກອຸດສາຫະກາທັງໝົດ ແລະ ມອານາດລວມ ເພືີ່ອແກູ້ໄຂຂີ້ຄງົ ຄ້າງທີ່ສາຄັນຂອງຂະແໜງຊາ ໄປພ້ອມກັບການໄດູ້ຮບ
ັ ສິດ
ຜົນປະໂຫຍດ ທາງດ້ານໂອກາດໃໝ່ຕ່າງໆໃນຂະແໜງຊາລາວ. ການເຂົີ້າຮ່ວມ ແລະ ການສະໜັບສະໜນ ຈາກລັດຖະບານ ແລະ ຄ່ຮວ
່ ມພັດ
ທະນາ ແມ່ນສາຄັນທີ່ສດ
ຸ ຕຂ
ີ່ ະແໜງຊາ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກຕ
ີ່ າມ, ທ້າຍທີ່ສດ
ຸ ແລູ້ວ ມັນກຂ
ີ່ ນ
ີ້ື ກັບບັນດາຜູ້ຜະລິດຊາ, ຜູ້ປງຸ ແຕ່ງຊາ ແລະ ພີ່ຄາ້ ຊາ
ທັງຫາຍ ທີ່ຈະເປັນຜູ້ຂບ
ັ ເຄືີ່ອນການຂະຫຍາຍຕົວໃນອະນາຄົດ.
ຜູ້ມສ່ວນຮ່ວມເອກະຊົນໃນອຸດສາຫະກາຊາລາວ ຈາກພາກໄຕູ້ ແລະ ພາກເໜືອ ຈາເປັນຕ້ອງໄດູ້ຮວ
່ ມມືກັນ ເພືີ່ອສ້າງ ‘ ສຽງສ່ວນລວມ’ ກ່ຽວ
ກັບບັນຫາຕ່າງໆທີ່ມຮ່ວາມກັນ, ນາສະເໜຄວາມຕ້ອງການຂອງພາກອຸດສາຫະກາ ແລະ ຊອກຫາກາລະໂອກາດອັນໃໝ່ຮວ
່ ມກັນ ເພືີ່ອຜົນປະ
ໂຫຍດຂອງທຸກໆພາກສ່ວນຂອງຂະແໜງຊາລາວທັງໝົດ.

5.2 ວິທການ
ວິທການທີ່ນາສະເໜ ແມ່ນເພືີ່ອອານວຍຄວາມສະດວກໃນການຂັບເຄືີ່ອນຂອງພາກອຸດສາຫະກາເປັນຜູ້ນາຮ່ວມກັນ ແລະໃຫູ້ມການພັດທະນາ
ອຸດສາຫະກາຊາຢ່ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫູ້ມຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ສືບຕໄີ່ ປໄດູ້ຢ່າງໄດູ້ຮບ
ັ ໝາກຮັບຜົນ, ເຊິີ່ງຈະເປັນການເອືີ້ອອາຍວຍການດາລົງຊວິດ
ແບບຍືນຍົງ; ເປັນການສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງໃຫູ້ແກ່ຜູ້ຜະລິດ; ທັງເປັນການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ; ແລະ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັີ້ງ
ໜ້າເຂົີ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ ແລະ ບັນລຸເປົີ້າໝາຍການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກເທືີ່ອລະກ້າວ.
ວິທການດັງີ່ ນີ້ແມ່ນແນໃສ່ເພືີ່ອ:
ຍົກສງບົດບາດ ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງຂະແໜງຊາລາວໃຫູ້ສງຂືນ
ີ້ ແລະ ປະສານເອົາແນວທາງດັງີ່ ກ່າວນີ້ ໃຫູ້ມຄວາມຍືນຍົງໃນການຜັກດັນ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ວິທປະຕິບດ
ັ ໃນການລົງທຶນ ໃນການສະໜັບສະໜນ ເພືີ່ອໃຫູ້ມການປົກປູ້ອງຊັບພະຍາກອນຊາ ແລະ ຄາີ້ ປະກັນການ
ຄອບຄອງທີ່ດນ
ິ ໃຫູ້ແກ່ຊມ
ຸ ຊົນທີ່ຢ່ໃນເຂດຊົນນະບົດເຊິີ່ງເປັນຜູ້ຜະລິດຊາທົີ່ວປະເທດ; ແລະ.
ສົງີ່ ເສມພາວະການເປັນຜູ້ນາຂອງພາກອຸດສາຫະກາ ໄປພ້ອມກັບຄວາມພະຍາຍາມຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງສັງຄົມ;
ແລະ ເຊືີ່ອມໂຍງຂະແໜງຊາລາວ ໃຫູ້ເຂົີ້າກັບຂະແໜງຊາຂອງພາກພືີ້ນ ແລະ ສາກົນ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມ ໂດຍຜ່ານ Tea 2030.

ຮູບັ5-1 ຄູຮ
່ ວ
່ ມງານຂະແນງຊາ ຮ່ວມກນປຶກສາຫາລ ສິງື່ ທ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດສາລບອະນາຄົດ, ທແ
ື່ ຂວງຜົີ້ງສາລ, 2016
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5.2.1 ຈຸດປະສົງ
ຈຸດປະສົງຕົີ້ນຕຂອງການປະຕິບດ
ັ ຮ່ວມກັນ ແມ່ນເພືີ່ອ:
ສ້າງເວທສາລັບ Tea 2030 ຂອງລາວ ເຊິີ່ງປະກອບມຜູ້ນາຈາກພາກອຸດສາຫະກາດັງີ່ ກ່າວ (ຈາກຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ປງຸ ແຕ່ງ ແລະ ຜູ້ຄາ້ ຂາຍ),
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງສັງຄົມອືນ
ີ່ ໆ;
ແລະ ໂດຍຜ່ານເວທ Tea 2030 ຂອງລາວ,
ສົງີ່ ເສມຄວາມເປັນຜູ້ນາຂອງພາກອຸດສາຫະກາຊາ ແລະ ຄວາມມຸ່ງໝັີ້ນໃນການແກູ້ໄຂບັນຫາສິງີ່ ທ້າທາຍຕ່າງໆໃນປະຈຸບນ
ັ (ແລະ ການ
ຮັບຮູ້ຄນ
ຸ ຄ່າໃນການສົງີ່ ເສມວຽກງານນີ້) ໄປຄຽງຄ່ກັບຄວາມພະຍາຍາມຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງສັງຄົມອືນ
ີ່ ໆ;
ສ້າງກົນໄກການປະສານງານ (ໃນຮບແບບຂອງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບດ
ັ ງານຂະແໜງຊາແຫ່ງຊາດ) ເພືີ່ອເປັນການສ້າງກາລັງ
ແຮງສະໜັບສະໜນ, ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການລົງທຶນຕ່າງໆ ທີ່ອາດເປັນໄປໄດູ້ ຈາກພາກອຸດສາຫະກາ, ລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາອົງ
ການຈັດຕັີ້ງສັງຄົມ ສາລັບກິດຈະກາຕ່າງໆ ທີ່ແນໃສ່ເພືີ່ອເຮັດໃຫູ້ອດ
ຸ ສາຫະກາຊາມຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ສາມາດສືບຕຢ
ີ່ ່ໄດູ້ເປັນຢ່າງດ;
ແລະ
ເຊືີ່ອມໂຍງຂະແໜງຊາລາວ ເຂົີ້າກັບອົງການຈັດຕັີ້ງຕ່າງໆໃນຂົງເຂດພາກພືີ້ນ ແລະ ສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ກາລັງເຮັດວຽກເພືີ່ອຄວາມຍືນ
ຍົງຂອງຂະແໜງຊາໃນທົີ່ວໂລກ.

5.2.2 ຜົນຄາດຫວງ
ການຮ່ວມມືກັນ ເພືີ່ອພັດທະນາຂະແໜງຊາໃຫູ້ມຄວາມຍືນຍົງ ຢ່ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຄາດວ່າຈະປ່ຽນແປງວິທການທີ່ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ໃນຂະ
ແໜງຊາລາວ ກາລັງໃຊູ້ເພືີ່ອຕິດຕພ
ີ່ ົວພັນກັນພາຍໃນ (ແລະ ຜູ້ມສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນຂົງເຂດພາກພືີ້ນ / ສາກົນ); ແລະ ປະຈຸບນ
ັ ວິທການດັງີ່ ກ່າວ
ນີ້ ແມ່ນກາລັງຖືກພັດທະນາຂືນ
ີ້ ສາລັບຂະແໜງຊາ.
ການປ່ຽນແປງ / ຜົນຄາດຫວັງ ທີ່ສາຄັນ ແມ່ນລວມມ:
ເຮັດໃຫູ້ມເວທປຶກສາ ແລະ ການຮ່ວມມືຫາຍຂືີ້ນກວ່າເກົີ່າ ລະຫວ່າງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ກຽວຂ້ອງ ແລະ ການເສມສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງ
ຂອງອົງການຈັດຕັີ້ງໃນພາກອຸດສາຫະກາຊາ ແລະ ມຂດຄວາມສາມາດໃນການເຂົີ້າຮ່ວມ;
ເພີ່ມຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົີ້າໃຈກ່ຽວກັບສິງີ່ ທ້າທາຍຕ່າງໆ ທີ່ມຮ່ວມກັນ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນໃນຂະແໜງຊາກາລັງປະເຊນໜ້າຢ່ໃນປະ
ຈຸບນ
ັ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຈາກການສ້າງຂະແໜງຊາໃຫູ້ມຄວາມຍືນຍົງຮ່ວມກັນ;
ເປດກວ້າງໃຫູ້ມເວທນະໂຍບາຍ ເພືີ່ອລວມເອົາສະພາບພົີ້ນເດັີ່ນຂອງຊາດ ແລະ ພາກພືີ້ນ ແລະ ສຸມໃສ່ການພັດທະນາທີ່ຍນ
ື ຍົງ; ແລະ
ການພັດທະນາຍີ່ຫີ້ຊາລາວ ແລະ ກາລະໂອກາດຕ່າງໆ ເພືີ່ອເພີ່ມມນຄ່າຜະລິດຕະພັນຊາ (ເຊັີ່ນ: ຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ, ຜະລິດ
ຕະພັນ / ລາຄາສງສຸດ; ການເຂົີ້າເຖິງເງິນທຶນ; ການເຂົີ້າເຖິງຕະຫາດ ແລະ ອືນ
ີ່ ໆ);
ລິເລີ່ມປະຕິບດ
ັ ການຮ່ວມມືກັນ (ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ / ນັກລົງທຶນພາຍໃນປະເທດ, ໃນຂົງເຂດ ແລະ ສາກົນ) ເພືີ່ອເຮັດໃຫູ້ຂະແ
ໜງຊາມຄວາມຍືນຍົງ ໂດຍສຸມໃສ່ການໃຫູ້ການສະໜັບສະໜນຊຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ຊາວສວນຂະໜາດນ້ອຍ ເພືີ່ອເຮັດໃຫູ້ເຂົາເຈົີ້າ
ເຫັນຄຸນຄ່າຈາກການຜະລິດ ແລະ ການປຸງແຕ່ງຊາໃຫູ້ຫາຍຂືີ້ນກວ່າເກົີ່າ.

5.3 ໜ້າວຽກບູລິມະສິດ
ສາມໜ້າວຽກບລິມະສິດ ແມ່ນມການນາສະເໜ ແລະອະທິບາຍໃນພາກຂ້າງລຸມ
່ ຕີ່ໄປນີ້.

5.3.1 ສ້າງ ແລະ ຈດຕີ້ງປະຕິບດເວທ Tea 2030 ຂອງລາວ
ສ້າງຕັີ້ງເວທສົນທະນາຂອງຂະແໜງຊາລາວ ທີ່ໄດູ້ພັດທະນາໃນກິດຈະກາຂອງກອງທຶນເບກຈ່າຍຮບດ່ວນ (Quick Disbursement
Fund), ເວທ Tea 2030 ຂອງລາວ ຈະຖືກສ້າງຕັີ້ງຂືນ
ີ້ . ເວທດັງີ່ ກ່າວນີ້ ຈະປະກອບມຜູ້ນາຂອງກຸ່ມຜູ້ຜະລິດຊາ, ຜູ້ປງຸ ແຕ່ງຊາ ແລະ ອານາດ
ການປົກຄອງຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກລັດຖະບານລາວ ເຊິີ່ງຈະຖືກຮັບຮອງໂດຍສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກາແຫ່ງຊາດລາວ ໂດຍການສະ
ໜັບສະໜນຈາກສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກາເອລົບ ປະຈາ ສປປ ລາວ ແລະ ຈະເປັນການປທາງສາລັບການສ້າງຕັີ້ງສະມາຄົມຊາລາວໃນ
ອະນາຄົດ.
ກິດຈະກາຕ່າງໆ ໃນການສ້າງຕັີ້ງເວທສົນທະນາຂະແໜງຊາລາວ ຈະປະກອບມ:
ສະບັບສົມບູນ
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ຂະແໜງຊາລາວ-ບົດສຶກສາສະຖານະພາບປະຈຸບັນ

ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືີ່ອຢັີ້ງຢືນໂຄງສ້າງຂອງເວທ;
ຄັດເລືອກ ‘ ຜູ້ນາຂອງພາກອຸດສາຫະກາຊາ’ ແລະ ຊ່ຽວຊານໃຫູ້ຄາແນະນາ ພ້ອມທັງໃຫູ້ການສະໜັບສະໜນ ເພືີ່ອຂັບເຄືີ່ອນເວທສົນ
ທະນາຂະແໜງຊາໃນໄລຍະເລີ່ມຕົີ້ນ;
ການສ້າງຂອບເຂດໜ້າວຽກ ໃຫູ້ແກ່ເວທສົນທະນາຂະແໜງຊາ;
ສ້າງກົດລະບຽບໃຫູ້ແກ່ອດ
ຸ ສາຫະກາຊາ;
ພັດທະນາລະບົບສະໜອງທຶນຮອນແບບຍືນຍົງ, ສ້າງແຜນພັດທະນາລະບົບການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ການສ້າງຂດຄວາມສາມາດ; ແລະ
ສ້າງຂີ້ຕົກລົງການຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງຊາທີ່ສາຄັນໃນຂົງເຂດພາກພືີ້ນ ແລະ ສາກົນ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜນເວທ
ປຶກສາຂະແໜງຊາລາວ.
ກິດຈະກາຕ່າງໆ ສາລັບການດາເນນງານຂອງເວທສົນທະນາຂະແໜງຊາລາວ ຈະປະກອບດ້ວຍ: ກອງປະຊຸມປະຈາ 6 ເດືອນ ຕະຫອດໄລຍະອາ
ຍຸຂອງໂຄງການ ແລະ ຈະມກອງປະຊຸມມສ່ວນຮ່ວມໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຂອງກຸ່ມຂະໜາດໜ້ອຍອືນ
ີ່ ໆ. ການມສ່ວນຮ່ວມຕ່າງໆ ຈະເນັີ້ນ
ໃສ່ການພັດທະນາຍຸດທະສາດຊາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຊອກຫາທິດທາງ ແລະ ການດາເນນງານຢ່າງຕເີ່ ນືີ່ອງຂອງເວທສົນທະນາຂະແໜງຊາລາວ
(ແລະ ສະມາຄົມ).

5.3.2 ການສ້າງຍຸດທະສາດຊາແຫ່ງຊາດ ແລະ ທິດທາງເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການພດທະນາແບບຍນຍົງ
ຍຸດທະສາດຊາແຫ່ງຊາດ ແລະ ທິດທາງ ຈະຖືກພັດທະນາຂືນ
ີ້ ເພືີ່ອເປັນກອບໃຫູ້ແກ່ການປະຕິບດ
ັ ງານຮ່ວມກັນໃນການກ້າວໄປສ່ການພັດທະ
ນາຂະແໜງຊາລາວໃຫູ້ມຄວາມຍືນຍົງ. ຍຸດທະສາດຊາແຫ່ງຊາດ ຈະເຮັດໃຫູ້ການພັດທະນາຂະແໜງຊາໄປຄຽງຄ່ກັບເປົີ້າໝາຍການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ລວມທັງຈຸດປະສົງຮ່ວມກັນຂອງອຸດສາຫະກາຊາໃນຂົງເຂດພາກພືີ້ນ ແລະ ສາກົນ.
ກິດຈະກາຕ່າງໆ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜນການພັດທະນາຍຸດທະສາດຊາແຫ່ງຊາດ ຈະລວມມ:
ທົບທວນບົດລາຍງານການສຶກສາ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ທີ່ໄດູ້ເຮັດຜ່ານມາ (ເຊັີ່ນ: ຍຸດທະສາດຊາຂອງແຂວງຜົີ້ງສາລ ແລະ ຍຸດທະ
ສາດການພັດທະນາກາເຟລາວ);
ຈັດກອງປະຊຸມມສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາຍຸດທະສາດກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງຊາຈາກພາກໄຕູ້ ແລະ ພາກເໜືອ;
ຈັດກອງປະຊຸມເວທ Tea 2030 ຂອງລາວ ຕາມແຕ່ລະໄລຍະທີ່ສາຄັນຂອງການພັດທະນາຍຸດທະສາດ ເພືີ່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກ
ຕ້ອງ ແລະ ການເຫັນດເປັນເອກະພາບຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ; ແລະ
ສ້າງກິດຈະກາການເຜຍແຜ່ຍດ
ຸ ທະສາດ (ແລະ ລະບຽບຂອງການປະຕິບດ
ັ ) ໃນລະດັບຊາດ, ຂັນ
ີ້ ແຂວງ, ຂັນ
ີ້ ເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນ.

5.3.3 ສ້າງໂຄງການ Tea 2030 ໃນຂົງເຂດພາກພີ້ນ
ໂຄງການ Tea 2030 ໃນຂົງເຂດພາກພືີ້ນ ຈະຖືກສ້າງຕັີ້ງຂືນ
ີ້ ເພືີ່ອເສມຂະຫຍາຍການເຊືີ່ອມໂຍງ ແລະ ສົງີ່ ເສມການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງຂະແ
ໜງຊາຕ່າງໆໃນຂອບເຂດປະເທດກາປເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ ແລະ ຫວຽດນາມ (CLMV) ແລະ ຕອບສະໜອງກົນໄກໃນການເຂົີ້າເປັນຄ່ຮວ
່ ມ
ອຸດສາຫະກາຊາໃນລະດັບສາກົນ ໃນການເປັນສະມາຄົມພາກພືີ້ນ. ຄ່ຮວ
່ ມງານພາກພືີ້ນ ຈະຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັນປລະຄັງີ້ ແລະ ຈະເປັນປະ
ທານໂຄງການໃນທຸກໆ 3 ປ.
ກິດຈະກາຕ່າງໆ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜນການສ້າງຕັີ້ງເວທ Tea 2030 ໃນຂົງເຂດພາກພືີ້ນ ຈະປະກອບມ:
ປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບແຕ່ລະຄ່ຮວ
່ ມງານຂອງເວທຂະແໜງຊາໃນຂົງເຂດພາກພືີ້ນ;
ການມສ່ວນຮ່ວມໃນຂົງເຂດພາກພືີ້ນຕ່າງໆ ເພືີ່ອນາເອົາຄ່ຮວ
່ ມງານຂອງເວທຂະແໜງຊາໃນຂົງເຂດພາກພືີ້ນ, ຕົກລົງກ່ຽວກັບຜົນປະ
ໂຫຍດຮ່ວມກັນ ແລະ ຊອກຫາວິທທາງ ເພືີ່ອສືບຕີ່ຮວ
່ ມມືກັນ;
ສ້າງ ເວບເພັກ (webpage) Tea 2030 ຂອງຂົງເຂດພາກພືີ້ນ ເພືີ່ອອານວຍຄວາມສະດວກໃນການແລກປ່ຽນຂີ້ມນຂ່າວສານ; ແລະ
ຮັບປະກັນຂີ້ຕົກລົງການເປັນຄ່ຮວ
່ ມງານ ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຊາ ແລະ / ຫື ຄ່ຮວ
່ ມພັດທະນາ ໃນຂົງເຂດພາກພືີ້ນ / ສາກົນ ສາ
ລັບການຈັດຕັີ້ງປະຕິບດ
ັ ຍຸດທະສາດ.
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ຂະແໜງຊາລາວ-ບົດສຶກສາສະຖານະພາບປະຈຸບັນ

5.4 ໂອກາດໃນການຮ່ວມມ ແລະ ເສມຂະຫຍາຍຜົນປະໂຫຍດ
ປະຈຸບນ
ັ ມຫາຍແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ທີ່ກາລັງສືບຕດ
ີ່ າເນນງານຢ່ ເພືີ່ອເຮັດໃຫູ້ບນ
ັ ລຸຕາມຜົນຄາດຫວັງທີ່ດກວ່າເກົີ່າ ສາລັບຊຸມຊົນຜະລິດ
ຊາຢ່ໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໃນຂົງເຂດພາກພືີ້ນ. ແຜນງານຕາມທີ່ການົດໄວູ້ຂ້າງເທິງ ແມ່ນມຈຸດປະສົງ ເພືີ່ອຕອບສະໜອງກົນ
ໄກການປະສານງານ ແລະ ເສມຂະຫຍາຍຜົນປະໂຫຍດຈາກແນວຄວາມຄິດເຫົີ່ານີ້. ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຕ່າງໆ ແມ່ນໄດູ້ດາເນນແລູ້ວກັບຜູ້
ຈັດຕັີ້ງປະຕິບດ
ັ ໂຄງການເຫົີ່ານີ້ ແລະ ໄດູ້ມໂອກາດຢ່າງໜັກແໜູ້ນໃນການຮ່ວມມື ດັງີ່ ທີ່ການົດໄວູ້ (ເບິີ່ງ ຕາຕະລາງ 5-1).
ຕາຕະລາງ 5-1 ໂຄງການທື່ກາລງສບຕື່ ແລະ ໂອກາດໃນການຮ່ວມມກນ
ໂຄງການ
ຄູຮ
່ ວ
່ ມຈດຕີ້ງປະຕິບດ
ໂອກາດໃນການຮ່ວມມ
ໂຄງການພາຍໃນປະເທດລາວ
ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງດ້ານບົດ
ບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫູ້ແກ່ອົງການຈັດຕັີ້ງ
ຊຸມຊົນ (COPE) – ພາຍໄຕູ້ໂຄງການ
Shan Tea Project. ໄລຍະ 2
ຂອງໂຄງການຄາດວ່າຈະເລີ່ມຕົີ້ນໃນປ
2016.

ອົງການ HELVETAS;
SDC; ຄຮ
່ ່ວມງານຈາກອານາດ
ການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ.





ໂຄງການຊວະນາໆພັນກະສິກາ
(TABI)

ສະໜັບສະໜນການສ້າງຍຸດທະສາດຊາແຂວງຜົງີ້ ສາລ ໃຫູ້ກາຍເປັນ
ຍຸດທະສາດຊາແຫ່ງຊາດ;
ຊ່ວຍເຫືອໃນການເປັນຕົວແທນໃຫູ້ແກ່ຊາວສວນຂະໜາດນ້ອຍໃນເວ
ທສົນທະນາຂະແໜງຊາລາວ (ໂດຍໄດູ້ຮັບການສະໜັບສະໜນຈາກ
ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກາເອລົບ ປະຈາ ສປປ ລາວ ແລະ ສະ
ພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກາແຫ່ງຊາດລາວ);
ສະໜອງໂອກາດໃນການສ້າງມນຄ່າເພມ
ີ່ ແລະ ເຂົີ້າເຖິງຕະຫາດ ສາ
ລັບຜູ້ຜະລິດຊາຂະໜາດນ້ອຍ.

ອົງການ SDC; ກະຊວງກະສິ
ກາ ແລະ ປ່າໄມູ້; ຄ່ຮ່ວມງານ
ຈາກອານາດການປົກຄອງທ້ອງ
ຖິີ່ນ.



ມທ່າແຮງໃນການຮ່ວມມືໃນວຽກງານສ້າງຖານຂມ
ີ້ ນກ່ຽວກັບຊາຢ່ໃນ
ລາວ. ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກາເອລົບ ປະຈາລາວ ໄດູ້ພບ
ົ ປະ
ແລະ ໄດູ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບວຽກດັີ່ງກ່າວແລູ້ວ ໃນການສ້າງຂມ
ີ້ ນຂອງອຸດ
ສາຫະກາຊາ ແລະ ການນາສະເໜຊາລາວໃນຕະຫາດສາກົນຢເ່ ມືອງ
ປາຣ ປະເທດຝະລັີ່ງໃນທ້າຍປ 2016.

ອົງການ SDC;
HELVETAS



ໂອກາດສາລັບການຮ່ວມມືໃນກິດຈະກາການປັບປຸງຊວິດການເປັນຢ່
ໃນເຂດຊຸມຊົນທີ່ມກາລັງມການປກຊາ ໃນທົີ່ວເຂດພາກພືນ
ີ້ ແມ່ນີ້າ
ຂອງ;
ທ່າແຮງໃນການຮ່ວມມື ເພືອ
ີ່ ສ້າງເວທສົນທະນາຊາໃນເຂດພາກພືນ
ີ້ .

ໂຄງການໃນຂົງເຂດພາກພີ້ນ
ໂຄງການ Shan Tea


ໂຄງການສົີ່ງເສມການຄ້າແບບຍືນຍົງ
ຂອງອົງການ IDH – ແຜນງານກ່ຽວ
ກັບຊາ (ປະຈຸບັນກາລັງຖືກຈັດຕັີ້ງປະຕິ
ບັດຢປ
່ ະເທດຫວຽດນາມ)

ອົງການ IDH; Unilever;
Rainforest Alliance





ການສ້າງຕັີ້ງໂຮງຮຽນຊາວນາຢສ
່ ະໜາມ (FFS) ຢໃ່ ນ ສປປ ລາວ
ໂດຍອງໃສ່ຮບແບບແຜນງານຊາຂອງອົງການ IDH;
ນາສະເໜ ‘ ບາດກ້າວທີ່ໜຫ
ັ ແໜູ້ນ’ ຂອງການຢັີ້ງຢືນ ຕີ່ຂະແໜງຊາ
ຂອງປະເທດລາວ ແລະ ປະເທດມຽນມາ;
ການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ແລະ ກິດຈະກາທົດລອງຕ່າງໆ ກັບພາກສ່ວນ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕົີ້ນຕກ່ຽວກັບຊາ.

ການພັດທະນາຂດຄວາມສາມາດສາລັບ
ການພັດທະນາຂອງພາກເອກະຊົນໃນ
ປະເທດມຽນມາ ຂອງອົງການ GIZ

ອົງການ GIZ; ຄ່ຮ່ວມພັດທະ
ນາອືີ່ນໆ; ຄຮ
່ ່ວມງານຈາກອາ
ນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ.



ການແລກປ່ຽນຂີ້ມນຂ່າວສານ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນການເຊືີ່ອມສານ
ຍຸດທະສາດການປັບຕົວເຂົີ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟູ້າອາກາດ ເຂົີ້າກັບ
ຂະບວນການສ້າງມນຄ່າເພມ
ີ່ ໃນຊາ.

ໂຄງການມສ່ວນຮ່ວມໃນທຸລະກິດກະ
ສິກາ ສາລັບການຄຸູ້ມຄອງທດ
ີ່ ິນຢ່າງມ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນປະເທດ (ກາປ
ເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ ແລະ ຫວຽດ
ນາມ (CLMV) ຂອງອົງການ
Oxfam

ອົງການ Oxfam; SDC;
GIZ



ການແລກປ່ຽນIີ້ມນຂ່າວສານ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນຮບແບບທຸລະກິດ
ກະສິກາໃນຂົງເຂດຂະແໜງຊາ.

ໂຄງການຂອງ FAO/AFD ກ່ຽວກັບ
ການສົີ່ງເສມການພັດທະນາຊົນນະບົດ
ໂດຍຜ່ານການພັດທະນາແຫີ່ງກາເນດ
ທາງດ້ານພມສາດ (GI)

ອົງການ FAO; AFD; ຄຮ
່ ່ວມ
ງານຈາກອານາດການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິີ່ນ.



ຊາເປັນຜະລິດຕະພັນຕົີ້ນຕອັນໜຶີ່ງ ສາລັບວຽກງານຂືີ້ນທະບຽນ GI
ໃນອະນາຄົດ ໂດຍອົງການ FAO / AFD ຢໃ່ ນ ສປປ ລາວ ແລະ
ພາກພືນ
ີ້ ແມ່ນີ້າຂອງ.
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ຂະແໜງຊາລາວ-ບົດສຶກສາສະຖານະພາບປະຈຸບັນ

ໂຄງການ

ຄູຮ
່ ວ
່ ມຈດຕີ້ງປະຕິບດ

ໂອກາດໃນການຮ່ວມມ

ອົງການ Unilever, IDH,
Tata, Twinings,
Fairtrade, Rainforest
Alliance, Ethical Tea
Partnership ແລະ ອືີ່ນໆ



ອົງການ GIZ, IDH,
Oxfam, UTZ, Fairtrade,
Rainforest Alliance,
Unilever, Twinings etc



ໂຄງການໃນລະດບສາກົນ
ຊາ 2030

ການຮ່ວມມືໃນຂະແໜງຊາຢ່າງມຈັນ
ຍາບັນ (Ethical Tea
Partnership (ETP))







ສະໜັບສະໜນໃນການເປັນຄຮ
່ ່ວມຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດສາລັບໂຄງການຊາ
ໃນຂົງເຂດພາກພືນ
ີ້ ;
ໂອກາດໃນການເຂົີ້າເຖິງຕະຫາດ;
ການການົດແຫີ່ງທຶນ / ນັກລົງທຶນ.
ໂອກາດໃນການເຂົີ້າເປັນສະມາຊິກຂອງ ETP ສາລັບບລິສັດຕ່າງໆທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂະແໜງຊາ;
ແຜນງານການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບບັນຫາຄວາມຍືນຍົງຕ່າງໆ;
ສະໜັບສະໜນສາລັບກິດຈະກາການຍົກລະດັບມາດຕະຖາ.

ແຫີ່ງຂມ
ີ້ ນ: ບລິສັດ Earth Systems ໃນປ 2016
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6 ສະຫຼຸບ
ສປປ ລາວ ມທ້າແຮງຄວາມເປັນໄປໄດູ້ສງ ທີ່ຈະສືບຕປ
ີ່ ບ
ັ ປຸງ, ພັດທະນາ ແລະຂະຫຍາຍຂະແໜງຊາຂອງຕົີ້ນ. ໂດຍການສືບຕຈ
ີ່ ດ
ັ ຕັີ້ງພັດທະນາ
ຂອງຂະແໜງຊານີ້, ຂະແໜງຊາ ແມ່ນໄດູ້ປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນການພັດທະນາໃຫູ້ແກ່ບນ
ັ ດາຊຸມຊົນທີ່ອາໄສໃນພືີ້ນທີ່ຊນ
ົ ນະບົດຮ່າງໄກສອກຫກ
ບີ່ວາ່ ຈະຢ່ທາງພາກເໜືອ ແລະໃຕູ້ຂອງປະເທດ.
ຜູ້ມສ່ວນຮວມຫັກໂດຍກົງຈາກຂະແໜງຊາໄດູ້ຕົກລົງເຫັນດພ້ອມພຽງກັນໃນໜ້າວຽກຈາເປັນໃນການພັດທະນາຂະແໜງດັງີ່ ຂ້າງລຸມ
່ ຕໄີ່ ປນີ້:
ການສົງີ່ ເສມໃຫູ້ເປັນທີ່ຮບ
ັ ຮູ້ເພີ້ມຂືນ
ີ້ ຂອງຄຸນຄ່າຂອງຂະແໜງຊາລາວ ແລະ ການປະສານງານຮ່ວມມືກັນຂອງພາກສ່ວນມສ່ວນຕ່າງໆ
ໄປຕາມແນວທາງທີ່ມຄວາມຍືນຍົງ ແມ່ນສາມາດມອິດທິພົນ/ແນວທາງໃນການການົດນະໂຍບາຍ ແລະໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບດ
ັ ໃນການ
ລົງທຶນຕ່າງໆ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜຸນ ໃນໜ້າວຽກການປົກປູ້ອງຊັບພະຍາກອນຊາ ແລະຄວາມໝັີ້ນຄົງໃນການຄຸູ້ມຄອງທີ່ດນ
ິ ໃຫູ້ແກ່ບນ
ັ ດາ
ຊຸມຊົນຜູ້ຜະລິດຊາໃນເຂດຊົນນະບົດຢ່ທົີ່ວ ສປປ ລາວ;
ການສືບຕມ
ີ່ ການສະໜັບສະໜຸນທາງດ້ານວິຊາການສາຫັບການຜະລິດຊາ ແມ່ນເປັນປັດໃຈຈາເປັນ ເພືີ່ອໃຫູ້ແນ່ໃຈວ່າຂະແໜງຊາ ແມ່ນ
ສືບຕີ່ເປັນທາງເລືອກທີ່ໜ້າດຶງດດໃຈໃນການດາລົງຊວິດເຮັດວຽກ ເພືອໃຫູ້ມການສືບຕີ່ພັດທະນາຕໄີ່ ປໃນຂ້າງໜ້າຂອງຂະແໜງ;
ຜະລິດຕະພັນຊາທີ່ມຄຸນລັກສະນະພິເສດສະເພາະ ແມ່ນມຄວາມຕ້ອງການເພີ້ມຂືນ
ີ້ , ຈາກຕະຫາດທມຄວາມສາມາດຊືີ່ໃນລາຄາສງພິ
ເສດ. ນີ້ແມ່ນເປັນໂອກາດ ເພືີ່ອເພີ້ມການປົກປູ້ອງຂອງຊັບພະຍາກອນຊາປ່າ ແລະບຮານ ຊຶງຈາເປັນຕ້ອງໃຫູ້ມການກະຕຸກຊຸກຊູ້ໃຫູ້ມ
ການຄ້ມຄອງປ່າທາມະຊາດໃຫູ້ມຄວາມຍືນຍົງ ແລະໄປພ້ອມກັບໂອກາດໃນກາສ້າງລາຍໄດູ້ ແລະການຈ້າງງານມວຽກເຮັດງານທາຂອງ
ບັນດາຊຸມຊົນທີ່ອາໄສໃນເຂດຊົນນະບົດຫ້າງໄກສອກຫກ;
ການສ້າງສາຍສາພັນໂດຍມຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຜູ້ຜະລິດ ແລະຜູ້ແປຮບ ຈະຊ່ວຍສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເຮັດໃຫູ້ບນ
ັ ດາຜູ້
ມສ່ວນຮ່ວມຕ່າງໆ ໄດູ້ມໂອກາດໃນການເພີ້ມມນຄ່າ/ຜົນຕອບແທນເພີ້ມຂືນ
ີ້ ແລະນາສະເໜຂອດຈາກັດ/ບັນຫາທາງດ້ານຕະຫາດ;
ຂະແໜງຊາທີ່ມຄວາມຍືນຍົງ ຈາເປັນຕ້ອງຄານຶງພິຈາລະນາຜົນກະທົບທາງດ້ານສງີ່ ແວດລ້ອມຈາການຜະລິດຊາ, ຕ້ອງເຮັດໃຫູ້ມຜົນກະ
ທົບນ້ອຍສຸດ ແລະຊອກຫາວທທາງເພືອປັບປຸງການຊົມໃຊູ້ປັດໃຈທາງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດຕ່າງທີ່ການຜະລິດຊາຂືນ
ີ້ ກັບ;
ມຄວາມຈາເປັນຕ້ອງມການພິຈາລະນາ ແລະວ່າງແຜນ ເພືອຮ້ອງຮັບກັບຜົນກະທົບທີ່ເປັນໄປໄດູ້ຈາກສະພາບການປ່ຽນແປງທາງດິນຟູ້າ
ອາກາດໃນປັດຈຸບນ
ັ ແລະອານະຄົດ ໃນພືີ້ນທີ່ການຜະລິດຊາ ໃນນີ້ລວມມບັນຫາການເພີ້ມຂືນ
ີ້ ຂອງພະຍາດ ແລະສັດຕພຶດທີ່ເປັນໄພ
ຂົມ
ີ່ ຂ່ຕີ່ຂະແໜງ ແລະ ສະພາບເຫດການທາງອາກາດທີ່ມການປ່ຽນແປງຢ່າງຮຸນ
່ ແຮງທີ່ມຖີ່ຂນ
ີ້ື ;
ກົນໄກທາງເທັກນິກວິຊາການໃນລະດັບແນວໜ້າ, ມຄວາມກະຈ້າງແຈູ້ງລະອຽດ ແລະໂປ່ງໃສ ສາມາດນາໄປສ່ການມຄວາມເທົີ່າທຽມ
ກັນເພີ້ມຂືນ
ີ້ ໃນທຸກຂັນ
ີ້ ຂະບວນການຜະລິດມນຄ່າເພີ້ມ/ຕ່ອງໂສູ້ມນຄ່າເພີ້ມ;
ພາບພົດການເປັນທີ່ຮບ
ັ ຮູ້ວາ່ ວ່າດ້ວຍມແຫີ່ງຊັບພະຍາກອນຊາທີ່ມຄຸນລັກສະນະພິເສດສະເພາະ ໄປພ້ອມກັບການຜະລິດຂອງຂະແໜງ
‘ ແບບປອດສານໃນຕົວ’ ແມ່ນສາມາດຊ່ວຍສົງີ່ ເສມເພີ້ມເຕມໃນການພັດທະນາ ແລະສ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃນການສ້າງຊືີ່ສ່ຽງ ໃຫູ້ເປັນ
ທີ່ຮບ
ັ ຮຂ
ູ້ ອງຊາລາວ, ຊຶງຈະສົງີ່ ຜົນເຮັດໃຫູ້ມການປັບປຸງທາງດ້ານຜົນຕອບແທນລາຍຮັບຕ່າງໆ ແລະສ້າງໂອກາດໃໝ່ໆໃຫູ້ແກູ້ຜູ້ຜະລິດ,
ແປຮບ ແລະຂາຍ; ແລະ
ການຈະເລນຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງຊາ ຈະຕອບສະໜອງເຮັດໃຫູ້ມການກະຈ່າຍຜົນປະໂຫຍດຕກ
ີ່ ັບຂະແຫງອືນ
ີ່ ໆ ເຊັີ່ນວ່າຂະແໜ
ງທ້ອງທ່ຽວ ຊຶງໄປພ້ອມກັນແມ່ນຈະຊ່ວຍໃນການເຕບໂຕເປັນທີ່ຮບ
ັ ຮູ້ມຊືີ່ສຽງຂອງຊາລາວ.

6.1 ຄາແນະນາ ແລະ ບາດກ້າວໃນຕໜ
ື່ ້າ
ເພືອໃຫູ້ມການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງຂະແໜງຊາລາວ, ແມ່ນແນະນາໃຫູ້ພາກສ່ວນຜູ້ມສ່ວນຮ່ວມກ່ຽວຂ້ອງໃນຂະແໜງຊາລາວຈັດຕັີ້ງປະ
ຕິບດ
ັ ກິດຈະກາດັງີ່ ຕໄີ່ ປນີ້:
ສ້າງຕັີ້ງອົງການຈັດຕັີ້ງ/ໜ່ວຍງານ ທີ່ເປັນໜ່ວຍງານຕ່າງໜ້າຮ່ວມໜຶີ່ງດຽວກັນຂອງຂະແໜງຊາລາວ ແລະມຕ່າງໜ້າຈາກທຸກກຸ່ມ;
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ສ້າງຍຸດທະສາດແຜນທແນວທາງການພັດທະນາສາຫັບຂະແໜງຊາລາວ ເພືີ່ອສ້າງຄວາມເຂັມແຂງແນວທາງທີ່ໝັີ້ນຄົງທີ່ຍນ
ື ຍົງ ແລະທີ່
ເປດເປັນໂອກາດທາງເສດຖະກິດໃຫູ້ແກ່ຂະແໜງ;
ເປັນອົງການຈັດຕັີ້ງທີ່ມການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພືີ່ອສືບຕສ
ີ່ ້າງຈັດຕັີ້ງເວທການແລກປ່ຽນ
ແລະພັດທະນາຂະແໜງ; ແລະ

ເພືີ່ອສົງີ່ ເສມ

ສືບຕີ່ຊອກຫາຊ່ອງທາງ ເພືີ່ອການສະໜັບສະໜຸນຈາກພາກສ່ວນຜຸູ້ມສ່ວນຮ່ວມຕ່າງໆ ເພືີ່ອຊ່ວຍພັດທະນາຂະແໜງຊາລາວ ໃຫູ້ສາມາດ
ບັນລໄດູ້ຕາມແຜນຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງ.
ການພັດທະນາຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງຊາຢ່າງຍືນຍົງ ຈາເປັນຈະຕ້ອງມການການວ່າງແຜນ ແລະພິຈາລະນາປະເດັນຕ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງລະ
ອຽດ. ຜູ້ມສ່ວນຮ່ວມຕ່າງໆຂອງຂະແໜງຊາລາວ ແມ່ນຮັບຮູ້ຕກ
ີ່ ັບຄວາມທ້າທາຍ ທີ່ພວກເຂົາກາລັງປະເຊນເພືີ່ອການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງ ແລະມ
ຄວາມມຸ່ງໝັີ້ນຕັີ້ງໃຈ ທີ່ຈະດາເນນຕາມວທການພັດທະນາຂອງຂະແໜງໂດຍການຮ່ວມມືກັນ/ຢ່າງມສ່ວນຮ່ວມ. ໂດຍການ ‘ ການດາເນນການ
ຮ່ວມກັນ’ , ອຸດສາຫະກາຂອງຂະແໜງນີ້ ສາມາດເລີ້ມຕົີ້ນທີ່ຈະນາສະເໜຄວາມທ້າທາຍຕ່າງໆແບບພ້ອມພຽງຮ່ວມກັນ ດັງີ່ ທີ່ໄດູ້ລະບຸໃນບົດສຶກ
ສາສະບັບນີ້ ແລະ ໄດູ້ເປິດໂອກາດໃໝ່ຕ່າງໆ ໃຫູ້ແກ່ຂະແໜງ ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືຢ່າງມຍຸດທະສາດ ມແຜນການບີ່ວາ່ ຈະຢ່ໃນລະດັບຊາດ,
ພາກພືີ້ນ ແລະສາກົນ.

ຮູບັ6-1 ພິທສະເຫຼມສະຫຼອງການຊົງຊາ ທື່ແຂວງຜົີ້ງສາລ, 2016
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