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ສະແດງຄວາມຮ ູ້ບຸນຄຸນ ແລະ ຂອບໃຈ 

ບົດສຶກສາສະຖານະພາບປັດຈຸບັນຂອງຂະແໜງຊາລາວສະບັບນ ີ້ແມ່ນໄດູ້ສ າເລັດ ແລະ ໄດູ້ຮັບໝາກຜົນອັນດ  ໂດຍການສະໜັບສະໜ ນ ຈາກ
ໂຄງການບ ລິຫານລັດກ່ຽວກັບທ ີ່ດິນປະຈ າພາກພືນແມ່ນ ີ້າຂອງ (Mekong Region Land Governance Project (MRLG)) ພາຍໃຕູ້ 
ກອງທຶນຊ່ວຍເຫ ືອໄລຍະສັີ້ນ (Quick Disbursement Fund Facility).  

ບ ລິສັດທ ີ່ປຶກສາ Earth Systems Consulting Pty Ltd ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງສ ງມາຍັງຄ ່ຮ່ວມງານຈາກທຸກອົງການຈັດຕັີ້ງ ທ ີ່ສະໜອງ
ຂ ີ້ມ ນ ແລະ ມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາບົດສຶກສານ ີ້ ຢ ່ໃນລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ. ເຊິີ່ງລວມມ : ພະແນກອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າແຂວງ
ຜົີ້ງສາລ  (PICO); ພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມູ້ ແຂວງຜົີ້ງສາລ ; ພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມູ້ ແຂວງອຸດົມໄຊ; ພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມູ້ 
ແຂວງຈ າປາສັກ; ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນແຂວງຜົີ້ງສາລ ; ຕາງໜ້າຜ ູ້ປະກອບການທຸລະກິດອຸດສາຫະກ າຊາທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຈາກ
ແຂວງຜົີ້ງສາລ , ແຂວງອຸດົມໄຊ, ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງຈ າປາສັກ; ຕາງໜ້າຊາວກະສິກອນທ ີ່ປ ກຊາຈາກແຂວງຜົີ້ງສາລ ; ສະພາອຸດສາຫະກ າ 
ແລະ ການຄ້າລາວ (ສຄອ); ສະພາອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າເອ ຣົບປະຈ າລາວ (ECCIL); ເວທ ກອງປະຊຸມເພືີ່ອອະນາຄົດ (Tea 2030); 
ສະມາຄົມຊາຫວຽດນາມ (VITAS); ທ ີ່ປຶກສາກ່ຽວກັບຊາລາວ; ອົງການພັດທະນາລະຫວ່າງປະເທດປະກອບມ : Helvetas: ແຜນງານ/ໂຄງ
ການອົງການຈັດຕັີ້ງຂອງຊຸມຊົນ, ເສ ມສ້າງການມ ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງ (COPE); ໂຄງການພັດທະນາ ລະບົບນິເວດຊ ວະ
ນາໆພັນກະສິກ າຢ ່ເຂດພ ດອຍ (TABI), CCL; GIZ ແລະ OXFAM. 

ພວກເຮົາຂ ຂອບໃຈຢ່າງສ ງມາຍັງບຸກຄົນທ ີ່ມ ລາຍຊືີ່ຕ ີ່ໄປນ ີ້: ທ່ານ ທອງສະຫວັນ ທ າມະວົງ, ຫົວໜ້າ ພະແນກອຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າແຂວງ
ຜົີ້ງສາລ  ແລະ ຄະນະ; ທ່ານ ນາງ ນິພາພອນ ນ າປັນຍາ, ຜ ູ້ຈັດການໂຄງການເສ ມສ້າງຄວາມສະເໝ ພາບບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ສັງຄົມ, ຜ ູ້ປະສານ
ງານອົງການ Helvetas-COPE ແລະ ຄະນະ; ແລະ ທ່ານ ຄ າພັນ ຈັນຕິງວົງ, ເຈົີ້າຂອງບ ລິສັດປ ກຊາຂຽວຜົີ້ງສາລ   ແລະ ພະນັກງານທຸກທ່ານ; 
ທ ີ່ປຶກສາດ້ານຂະແໜງຊາ: ທ່ານ ທອມ ຄາແລນເດ , ທ່ານ ຄຣິສ ສະມິຕ ີ້ສ໌, ທ່ານ ນາງ ວອນສິລິ ໄຊຊະນະ, ທາ່ນ ບຸນຕາ ນວນວິໄຊ ແລະ ທາ່ນ 
ແປັກກ ີ້ ແພນ. 

ບົດສຶກສາສະຖານະພາບປ ດຈຸບ ນຂອງຂະແໜງຊາລາວັສະບ ບນ ີ້ຈະໃສ່ຊ ື່ເອກະສານທາງການວ່າ: 

ບ ລິສັດ Earth Systems, ປ  2016, ບົດສຶກສາສະຖານະພາບປັດຈຸບັນ: (ຮ ີ່າງ) ການພັດທະນາຂອງຂະແໜງຊາລາວ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ
, ເດືອນສິງຫາ 2016. 
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ບົດນ າ 

ການຮ່ວມມ ກ ນໃນຂະແໜງຊາລາວ ແມນ່ພ ີ້ນຖານສ າຄ ນເພ ື່ອຄວາມຍ ນຍງົໃນ
ອະນາຄົດ 
ຂະແໜງຊາລາວ ແມ່ນຂະແໜງທ ີ່ນ້ອຍ ເມືອປຽບທຽບກັບຂະແໜງຊາໃນລະດັບໂລກ ແຕມ່ ບົດບາດສ າຄັນໃນການປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນພດັ
ທະນາເສດຖະກິດໃນເຂດທ ີ່ມ ການຜະລິດຊາ ບ ີ່ວ່າຈະຢ ່ທາງພາກເໜືອ ແລະ ໃຕູ້ຂອງ ສປປ ລາວ. ໂດຍທົີ່ວໄປ ເຂດພືີ້ນທ ີ່ເຫລົີ່ານ ີ້ແມ່ນຕັີ້ງຢ ່
ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ  ກ ແລະ ເປັນເຂດທ ີ່ມ ອັດຕາຜ ູ້ທຸກຍາກທ ີ່ສຸດໃນປະເທດ. ການຜະລິດເກັບກຽວຊາແມ່ນສ່ວນໃຫຍ່ ຖືກຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂດ
ຍຊຸມຊົນທ ີ່ເປັນຊົນເຜົີ່າທ ີ່ອາໃສຢ ່ເຂດນັີ້ນ; ເຊິີ່ງພວກເຂົາອາດເກັບ / ຜະລິດຊາ ຈາກແຫ ີ່ງຊັບພະຍາກອນຊາຈາກປ່າທ າມະຊາດ ຫ ື ສວນປ ກຊາ
ແບບອຸດສາຫະກ າ/ທັນສະໄໝ. ແມ່ຍິງແມ່ນມ ບົດບາດຫ ັກສ າຄັນໃນການຜະລິດຂອງຂະແໜງຊາ.  

ການພັດທະນາຂອງຂະແໜງຊາລາວແມ່ນມ ທ້າແຮງຄວາມເປັນໄປໄດູ້ສ ງຫ າຍ ທ ີ່ຈະສືບຕ ີ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະປະກອບສວນເຂົີ້າໃນການພັດທະ
ນາເສດຖະກິດທ້ອງຖິີ່ນໃນອະນາຄົດຕ ີ່ໜ້າ. ປັດໃຈສ າຄັນແມ່ນ ປະເທດລາວ ມ ຊັບພະກອນຊາບ ຮານ ແລະ ຊາທ າມະຊາດຈາກປ່າທ ີ່ມ ມ ນຄ່າ 
ແລະ ຄຸນຄ່າສ ງ; ມ ເນືີ້ອທ ີ່ດິນທ ີ່ສາມາດນ າໃຊູ້ໄດູ້ສ າຫ ັບການປ ກຜະລິດຊາແບບໃໝ່; ແລະ ການລົງທຶນເຕ ບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວໃນການ
ຂະບວນປຸງແຕ່ງຊາ ແລະ ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນທ ີ່ມ ມ ນຄ່າທ ີ່ສ ງກວ່າ. ແຕ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ການພັດທະນາຂອງຂະແໜງຊາ ແມ່ນຍັງບ ີ່
ທັນໄດູ້ເຕັມກ າລັງ ແລະ ໄດູ້ຕາມຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ໄດູ້ຕາມຄວາມໄດູ້ປຽບເທືອ. ນອກຈາກນ ີ້, ບາງປັດໃຈຄວາມໄດູ້ປຽບເຫລົີ່ານ ີ້ ແມ່ນ
ກ າລັງຕົກຢ ່ໃນສະຖານະພາບຄວາມສ່ຽງ. ສິີ່ງທ້າທາຍສ າຄັນຕ ີ່ກັບຂະແໜງຊາລາວແມ່ນ: ການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນຊາປ່າ ແລະ ຊາບ 
ຮານ ທ ີ່ມ ຈ າກັດ; ເຮັດແນວໃດຈະເຮັດໃຫູ້ຊ ວິດການເປັນຢ ່ຈາກການຜະລິດຊາໄດູ້ຮັບໝາກຮັບຜົນ - ມ ຄວາມສາມາດຮອງຮັບ ແລະ ຮັບປະກັນ
ຕ ີ່ຊ ວິດການເປັນຢ ່ທ ີ່ດ ໄດູ້; ແລະ ການສ້າງສາຍພົວພັນທ ີ່ດ  ລະຫວ່າງບັນດາຜ ູ້ຜະລິດຊາ, ຜ ູ້ແປຮ ບຊາ ແລະ ຜ ູ້ຄ້າຂາຍຊາ ໃຫູ້ມ  ຄວາມສະເໝ ພາບ 
ແລະ ເຫັນດ ເຫັນພ້ອມກັນ.  

ບົດສຶກສາສະຖານະພາບປັດຈຸບັນ ສະບັບນ ີ້ ແມ່ນໄດູ້ຂຽນຂືີ້ນໂດຍຜ ູ້ມ ສ່ວນຮ່ວມສ  າຄັນຈາກອຸດສາຫະກ າຂະແໜງຊາ ໂດຍການສະໜັບສະ
ໜຸນຈາກໂຄງກາານບ ລິຫານລັດກ່ຽວກັບນບ ລິຫານລັດກ່ຽວກັບທ ີ່ດິນປະຈ າພາກພືີ້ນແມນ່ ີ້າຂອງ ໂດຍມ ຈຸດປະສົງໃນການສ້າງຄວາມຮັບຮ ູ້ ແລະ 
ສະໜັບສະໜຸນເພືີ່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງຂະແໜງຊາລາວ.  

ບົດສຶກສານ ີ້ສະແດງໃຫູ້ເຫັນສະຖານະພາບປັດຈຸບັນຂອງຂະແໜງຊາ; ສຶກສາວິເຄາະບັນດາສິີ່ງທ້າທາຍ ແລະ ກາລະໂອກາດສ າຄັນ; ແລະ ນ າສະ
ເໜ ຄວາມມຸ່ງໝັີ່ນຈາກຜ ູ້ມ ສ່ວນຮ່ວມຈາກຂະແໜງການ ແລະ ນ າສະເໜ ແຜນງານການຮ່ວມມືທ ີ່ຈ າເປັນ ເພືີ່ອຄວາມຍືນຍົງຂອງຂະແໜງຊາໃນ
ອະນາຄົດ.  

ໃນໄລຍະທ ີ່ມ ການກຽມບົດສຶກສາສະບັບນ ີ້ ໄດູ້ມ ເຫດການສ າຄັນ ແລະ ຂ ີ້ຕົກລົງກັນ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜຸນຂະແໜງຊາລາວຊຶງມ ຄືດັີ່ງນ ີ້: 

 ການເລ ີ່ມຕົີ້ນຂອງກຸ່ມເຮັດວຽກສະໜັບໜ ນຂະແໜງຊາ ເຊິີ່ງປະກອບມ ຜ ູ້ມ ສ່ວນຮ່ວມຈາກພາກທຸລະກິດ/ອຸດສາຫະກ າ, ພາກລັດ ແລະ 
ປະຊາຊົນຊຸມຊົນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; 

 ການແບ່ງປັີ່ນໜ້າວຽກ ແລະ ບົດຮຽນທ ີ່ຖອດຖອນໄດູ້ຈາກການຈັດຕັີ້ງປະຕບັິດຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັີ້ງທ ີ່ໃຫູ້ການສະໜັບສະໜຸນທ ີ່
ຜ່ານມາ ແລະມ ໃນປັດຈຸບັນຕ ີ່ຂະແໜງຊາ; 

 ຄວາມມຸູ້ງໝັີ່ນຈາກບັນດາຜ ູ້ມ ສ່ວນຮ່ວມຈາກຂະແໜງຊາລາວ ທ ີ່ສືບຕ ີ່ພະຍາຍາມຈັດຕັີ້ງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຕ ີ່ກັບຂະແໜງ; 

 ການພັດທະນາຂອງການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງຂະແໜງຊາໃນລະດັບພາກພືີ້ນ ແລະ ລະດັບໂລກ ໃຫູ້ສອດຄ່ອງກັບໂຄງການ Tea 2030 
– ທ ີ່ເປັນອົງການຈັດຕັີ້ງໃນລະດັບແນວໜ້າຂອງໂລກໃນຂະແໜງຊາ ທ ີ່ສະໜັບສະໜຸນເພືີ່ອໃຫູ້ມ ຄວາມຍືນຍົງໃນອະນາຄົດຕ ີ່ກັບຂະແ
ໜງຊາ; ແລະ 

 ການສະໜັບສະໜ ນທ ີ່ເປັນທາງການຈາກສະພາອ ຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄ້າແຫ່ງຊາດລາວ; ສະພາອຸດສາຫະກ  າ ແລະ ການຄ້າເອ ລົບ ປະ
ຈ  າລາວ; ສະມາຄົມຊາຫວຽດນາມ ແລະ ເວທ ການຮ່ວມມເືພືອອານະຄົດ (Forum for the Future (Tea 2030)) ເພືີ່ອຈັດຕັີ້ງ
ປະຕິບັດແຜນງານ ໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໂດຍມ ພາກອຸດສາຫະກ າຂອງຂະແໜງຊາເປັນຜ ູ້ຊ ີ້ນ າ - ນ າພາ ເພືີ່ອການພັດທະນາຂອງ 
ຂະ ແໜງຊາລາວພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຢ ່ໃນລະດັບພາກພືີ້ນ ໃນປ ຂ້າງໜ້າທ ີ່ຈະມາຮອດ.  
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ການສ້າງໃຫູ້ເປັນທ ີ່ຮັບຮ ູ້ ແລະ ເພ ີ່ມຄຸນຄ່າຂອງແໜງຊາລາວ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມແນວທາງທ ີ່ມ ຄວາມຍືນຍົງ, 
ຜົນໄດູ້ຮັບທ ີ່ຄາດຫວັງແມ່ນ ມັນຈະປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນການສ້າງ ແລະ ຈັດຕັີ້ງປິຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ການລົງທຶນ ເພືອເຂົີ້າໃນການປົກປັກ
ຮັກສາຊັບພະຍາກອນຊາເຫລົີ່ານ ີ້; ແລະ ໄປພ້ອມກັບການຮັບປະກັນການຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ຊ ວິດການເປັນຢ ່ທ ີ່ໝັີ້ນຄົງ ໃຫູ້ແກ່ຊຸມຊົນຜະລິດຊາໃນ
ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນການພັດທະນາໂດຍລວມຂອງເສດຖະກິດຊົນນະບົດໃນພາກເໜືອ ແລະ ໃຕູ້ຂອງ ສປປ ລາວ. 

ພວກຂ້າພະເຈົີ້າຫວັງຢ່າງຍິງ ເພືີ່ອຈະສືບຕ ີ່ຮ່ວມມືເຮັດວຽກຮ່ວມນ າກັນ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜຸນຂະແໜງຊາລາວໃຫູ້ມ ຄວາມຍືນຍົງ ແລະ 
ເຂັີ້ມແຂງ ແລະ ໄດູ້ຮັບໝາກຜົນໃນປ ຂ້າງໜ້າທ ີ່ໃກູ້ຈະມາຮອດນ ີ້ດັີ່ງຕັີ້ງໃຈ. 

 

ດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖື 

ຄ ່ຮ່ວມງານຂະແໜງຊາລາວ 
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1 ບົດສະເໜ  

ນ ີ້າຊາ ຖວ່ືາເປັນເຄືີ່ອງດືມທ ີ່ໄດູ້ຮັບຄວາມນິຍ ົມທ ີ່ສຸດໃນໂລກຖັດຈາກນ ີ້າ ຊຶງມ ຜ ູ້ບ ລິໂພກຫ າຍກວ່າສາມ (3) ຕືີ້ຈອກຕ ີ່ວັນ.1ຊາມ ຫ າຍຊະນິດ
ຜະລິດຕະພັນ, ສອງປະເພດຊາຫ ັກໆກ ີ່ຄື ຊາດ າ ແລະ ຊາຂຽວ2. ສອດຄ່ອງກັບການເພ ີ່ມຂືີ້ນດ້ານຄວາມຕ້ອງການດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ 
ການຂະຫຍາຍຕົວທົີ່ວໂລກຂອງ ‘ ກຸ່ມຊັີ້ນຄົນທ ີ່ມ ລາຍຮັບປານກາງ’  ຄາດວ່າຄວາມຕ້ອງການຕ ີ່ການດືມນ ີ້າຊາແມ່ນຈະມ ຫ າຍຂືີ້ນ ແລະ ຂະ
ຫຍາຍຕົວໃນ 10 ປ ຂ້າງໜ້າຮອດປ  2023.2 ການຜະລິດຊາທົີ່ວໂລກ ສ່ວນຫ າຍແມ່ນຜະລິດຢ ່ໃນປະເທດທ ີ່ກ າລັງພັດທະນາ ໂດຍຊາວກະສິ
ກອນຊຸມຊົນຂະໜາດນ້ອຍ ເຊິີ່ງເຮັດໃຫູ້ມັນເປັນຂະແໜງ-ພຶດ ທ ີ່ສົີ່ງເສ ມໃນການສ້າງລາຍໄດູ້ທ ີ່ສ າຄັນໃຫູ້ແກູ້ຜ ູ້ທຸກຍາກ ໃນບັນດາປະເທດທ ີ່ກ າ
ລັງມ ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ  

ຂະແໜງຊາລາວ ເປັນຂະແໜງການຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຍັງບ ີ່ທັນໄດູ້ຮັບການພັດທະນາເທົີ່າທ ີ່ຄວນ ແຕ່ວ່າ ຂະແໜງການນ ີ້ມ ທ່າແຮງໃນການຂະ
ຫຍາຍຕົວ ແລະ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຫ ວງຫ າຍເພືີ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໃນ ສປປ ລາວ. ການຜະລິດຊາແມ່ນຍັງ
ຄົງເປັນການຜະລິດຊາໂດຍຊຸມຊົນໃນຊົນນະບົດເປັນຫ ັກ, ເຊິີ່ງເປັນປະຊາຊົນຈາກຊົນເຜົີ່າຕ່າງໆ ແລະ ສ່ວນຫ າຍແມ່ນແມ່ຍິງເປັນຜ ູ້ຜະລິດຫ ກັ
ໃນຂະແໜງການນ ີ້. ຊຸມຊົນທ ີ່ຜະລິດຊາ ຕິດຕ ີ່ພົວພັນກັບ ເຈົີ້າຂອງໂຮງງານປຸງແຕ່ງຊາໃນທ້ອງຖິີ່ນ ເຊັີ່ນດຽວກັນກັບການເພ ີ່ມຂືີ້ນຂອງຈ ານວນ
ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຊາທ ີ່ດ າເນ ນງານໂດຍຕ່າງປະເທດ ແລະ ພ ີ່ຄ້າຄົນຕ່າງປະເທດ. ພືີ້ນທ ີ່ການຜະລິດໄດູ້ກະຈາຍອອກໃນທົີ່ວປະເທດ ແລະ  ປະ
ກອບມ  ຊາພືີ້ນບ້ານ, ຊາທ ີ່ມ ມ ນຄ່າສ ງຢ ່ເຂດພາກເໜືອ - ສົີ່ງອອກຂາຍໄປຍັງຕະຫ າດໃນປະເທດຈ ນ ແລະ ຢ ່ເຂດການຜະລິດທ ີ່ຫາກ ີ່ພົີ້ນຂືີ້ນທ ີ່
ພາກໃຕູ້ ແມ ີ່ນມ ການຂະຫຍາຍຂອບເຂດການຕະຫ າດໄປຍັງບັນດາປະເທດຢ ່ຫ່າງໄກທາງພາກຕາເວັນຕົກ.  

ຂະແໜງຊາລາວ ແມ່ນພວມປະເຊ ນກັບສິີ່ງທ້າທາຍຕ ີ່ການພັດທະນາ ຄືດັີ່ງນ ີ້: 

 ແຫ ີ່ງປ ກຊາປ່າ ແລະ ຊາບ ຮານ ທ ີ່ມ ການເຊືີ່ອມໂຍງກັບຊ ວິດການເປັນຢ ່ຂອງຊຸມຊົນຊາວກະສິກອນປ ກຊາແມ່ນຢ ່ພາຍໄຕູ້ການຂົີ່ມຂ ່ອັນ
ເນືີ່ອງມາຈາກການຂາດສິດນ າໃຊູ້ທ ີ່ດິນ ແລະ ຂາດຄວາມຮັບຮ ູ້ທາງດ້ານການຄອບຄອງທ ີ່ດິນຕາມປະເພນ  ຕ ີ່ດິນປ່າຂອງຊຸມຊົນ - ຊຶງ
ເຮັດໃຫູ້ມ ການນ າໃຊູ້ຊັບພະຍາກອນທ ີ່ດິນ ແລະການຫັນປ່ຽນທ ີ່ດິນ ທ ີ່ບ ີ່ມ ຄວາມຍືນຍົງ; 

 ການລົງທຶນໃສການປ ກຊາເພືີ່ອການຄ້າ ແມ່ນບ ີ່ໃຫູ້ຜົນປະໂຫຍດດັີ່ງຄາດຫວັງຕ ີ່ກັບຊາວສວນຂະໜາດນ້ອຍ ຍ້ອນຂາດການສະໜັບສະ
ໜ ນແບບຕ ີ່ເນືີ່ອງທາງດ້ານວິຊາການ; ການເຂົີ້າເຖິງແຫ ີ່ງເງ ນເພືີ່ອລົງທຶນ ແລະ ຕະຫ າດຮອງຮັບ; ແລະ 

 ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງຊາວສວນ, ຜ ູ້ຜະລິດ ແລະ ພ ີ່ຄ້າຂາຍ ຍັງບ ີ່ມ ຄວາມເທົີ່າທຽມສອດຂ້ອງກັນເທືອ, ສາເຫດອັນເນືີ່ອງມາຈາກ ບັນ
ຫາການເຂົີ້າເຖິງຕະຫ າດ ຊຶງຍັງບ ີ່ທັນມ ຄວາມໂປ່ງໃສ່ເປັນລະບົບ ຍັງມ ການນິຍົມ/ໃຫູ້ບ ລິມະສິດແກູ້ນັກລົງທຶນ/ພ  ີ່ຄ້າຈາກຕ່າງຊາດທ ີ່ບ ີ່ຢ ່
ໃນລະບົບເປັນຜ ູ້ກ ານົດຢ ່, ການຄຸູ້ມຄອງທ ີ່ດິນ/ແຫ ີ່ງພືີ້ນທ ີ່ປ ກຍັງບ ີ່ທັນເຂັີ້ມແຂງເປັນກົນໄກເທືອ ແລະ ຂາດກົນໄກໃນການປະສານງານ 
ແລະ ລວມສ ນເພືີ່ອການພັດທະນາຂະແໜງການແບບຍືນຍົງ (ເຊັີ່ນ: ກຸ່ມຊາວສວນ (ຜ ູ້ຜະລິດ) / ກຸ່ມຜ ູ້ຜະລິດແປຮ ບ).  

ເມືີ່ອໂຮມເຂົີ້າກັນ, ສິີ່ງທ້າທາຍເຫ ົີ່ານ ີ້ປຽບດັີ່ງສິີ່ງກ ດຂວາງສ າລັບ ຊຸມຊົນທຸກຍາກໃນຊົນນະບົດ; ເປັນບັນຫາສ າລັບພາກທລຸະກິດ ແລະ ນັກລົງ
ທຶນຂະແໜງຊາ; ແລະ ສົີ່ງຜົນສະທ້ອນສ າລັບການພັດທະນາ ຂອງພືີ້ນທ ີ່ປ ກຊາຢ ່ຊົນນະບົດຢ່າງກວ້າງຂວາງ.  

ສິີ່ງທ້າທາຍເຫ ົີ່ານ ີ້ບ ີ່ແມ່ນແຕ່ສະເພາະ ຢ ່ ສປປ ລາວເທົີ່ານັີ້ນ. ໃນປ  2011 ກຸ່ມຂອງຜ ູ້ຮ່ວມງານດ້ານອຸດສະຫະກ າຊາຊັີ້ນແນວໜ້າທົີ່ວໂລກ ໄດູ້
ເຕົີ້າໂຮມກັນ ເພືີ່ອກ ານົດ 10 ສິີ່ງທ້າທາຍ (ເຊິີ່ງກວມເອົນສິີ່ງທ້າທາຍຂ້າງເທິງ), ແລະ ຮ່ວມໃຈກັນສ້າງໂຄງການແນວຄວາມຄິດລິເລ ີ່ມທົີ່ວໂລກ 
Tea 2030, ເພືອ ‘ ສ້າງວິໃສທັດຮ່ວມກັນຊຶງທຸກພາກສ່ວນຈາກຂະແໜງອຸດສະຫະກ າຊາທົີ່ວໂລກສາມາດເຮັດໄດູ້ພ້ອມນ າກັນ ເພືີ່ອຮັບປະ
ກັນໃຫູ້ຂະແໜງມ ອະນາຄົດທ ີ່ຈະເລ ນຮຸ່ງເຮືອງ ແລະ ຍືນຍົງ’ .1’  

ຮູບັ1-1 ສວນຊາປູກ ທ ື່ ແຂວງຜົີ້ງສາລ , 2016 
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ຈຸດປະສົງຂອງບົດສຶກສານ ີ້ ແມ່ນເພືີ່ອສະແດງໃຫູ້ເຫັນເຖິງສິີ່ງທ້າທາຍທ ີ່ພົີ້ນເດັີ່ນ (ດັີ່ງກ່າວມາຂ້າງເທິງ) ທ ີ່ຂະແໜງຊາລາວກ າລັງປະເຊ ນຢ ່ ພ້ອມ
ທັງ  ຂອບໜ້າວຽກສ າລັບ ‘ ການປະຕິບັດຮ່ວມກັນ’  ເພືີ່ອສົີ່ງເສ ມການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງຂະແໜງຊາໃຫູ້ກ້າວຕ ີ່ໄປຂ້າງໜ້າ. 

1.1 ເປົີ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງ 

ໂດຍດ າເນ ນຕາມແນວທາງການພັດທະນາຈາກ Tea 2030, ແລະໂດຍການສະໜັບສະໜຸນຈາກໂຄງການ MRLG, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງ
ຂະແຫນງຊາລາວ, ຈາກພາກອຸດສາຫະກ າ, ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາສັງຄົມ ໄດູ້ຈັດຕັີ້ງກິດຈະກ າການມ ສ່ວນຮ່ວມທ ີ່ມ ຈຸດປະສົງໃນການນ າ
ສະເຫນ ທັດສະນະຂອງອຸດສາຫະກ າຊາ ກ່ຽວກັບສິີ່ງທ້າທາຍ ແລະ ກາລະໂອກາດ, ແລະ ທ ີ່ສະເຫນ  ຂອບດ າເນ ນການຮ່ວມກັນ ເພືີ່ອຮັບປະກັນ
ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງຂະແຫນງຊາລາວ.  

ຈຸດປະສົງສະເພາະຂອງເອກະສານນ ີ້ແມ່ນເພືີ່ອ: 

 ອະທິບາຍສະຖານະພາບ, ສິີ່ງທ້າທາຍຫ ັກ ແລະ ກາລະໂອກາດສ າຄັນ ສ າລັບການພັດທະນາຂອງຂະແຫນງຊາລາວ;  

 ອະທິບາຍຄວາມມຸ່ງໝັີ້ນຕັີ້ງໃຈຂອງພາກອຸດສາຫະກ າຊາ ສ າລັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ; ແລະ 

 ນ າສະເໜ ວິທ ການຕ ີ່ໜ້າ ສ າລັບການປະຕິບັດຮ່ວມ ລະຫວ່າງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນຂະແຫນງຊາ ລວມທັງພາກລັດ, ພາກອຸດສາຫະ
ກ າ ແລະ ຊຸມຊົນຜ ູ້ຜະລິດຊາ. 

1.2 ຂອບເຂດ ແລະ ໂຄງປະກອບຂອງບົດສຶກສາ 

ພາກຕ ີ່ໄປຂອງເອກະສານນ ີ້ ຈະອະທິບາຍສະຖານະປະຈຸບັນຂອງຂະແຫນງຊາທົີ່ວໂລກ ລວມທັງຄວາມຕ້ອງການສ າລັບການດ າເນ ນວິທ ການທ ີ່
ຍືນຍົງ ເພືີ່ອຮັບປະກັນການພັດທະນາອຸດສາຫະກ າທ ີ່ຕ ີ່ເນືີ່ອງ (ເບິີ່ງພາກທ  2). ຂະແຫນງຊາລາວ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍເປັນເອກະລັກ ແລະ ໂອກາດ
ທ ີ່ພົີ້ນເດ ັ ີ່ນໄດູ້ຖືກນ າສະເໜ ໄວູ້ໃນພາກທ  3 ແລະ 4. ໃນພາກທ  5 ແມ່ນອະທບິາຍຄວາມຕ້ອງການສ າລັບການປະຕິບັດວຽກງານຮ່ວມກັນ ເພືີ່ອ
ຊ່ວຍໃນການຂັບເຄືີ່ອນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນຂະແຫນງການຊາ. ບົດສະຫຼຸບຂອງການສຶກສາ ແມ່ນຢ ່ພາກທ  6-ທ ີ່ລວບລວມເອົາບັນຄ າ
ແນະນ າ ແລະ ບາດກ້າວຕ ີ່ໄປຂອງຂະແໜງການ.
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2 ຂະແໜງຊາໃນທົີ່ວໂລກ 

2.1 ພາບລວມດາ້ນການຕະຫຼາດ 

ຕະຫ າດຊາໃນທົີ່ວໂລກໄດູ້ເປ ດໂອກາດໃຫູ້ປະຊາຊົນກວ່າສິບສາມ (13) ລ້ານຄົນໃນຂອບເຂດທົີ່ວໂລກໃນການທ າການຜະລິດ ເຊິີ່ງສາມາດ
ຜະລິດຊາໄດູ້ຫ າຍກວ່າ  ຫ້າ (5) ລ້ານໂຕນ ແລະ ສາມາດສ້າງລາຍໄດູ້ຫ າຍກວ່າ ສ ສິບ (40) ຕືີ້ໂດລາສະຫະລັດ.4,5 ການປ ກຊາແມ່ນມາຈາກ
ຕົີ້ນພຶດຊະນິດພັນ ຄາເມເລຍ ຊ ເນນຊິສ (Camelia sinensis), ຊາແມ່ນມ ການປ ກ ແລະຜະລິດຢ ່ຫ າຍກວ່າ 45 (ສ ີ່ສິບຫ້າ) ປະເທດທົີ່ວ
ໂລກ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢ ່ທະວ ບອາຊ  ແລະ ອາຟຣິກາ. ປະເທດທ ີ່ຜະລິດຊາອັນດັບຕົີ້ນໆປະກອບມ  ຈ ນ, ອິນເດຍ, ເຄນຢາ, ສ  ລັງກາ ແລະ ຕຸ
ລະກ ; ເຊິີ່ງຄິດເປັນປະລິມານທ ີ່ສາມາດເກັບກ່ຽວໄດູ້ແມ່ນ 76% ຂອງຜົນຜະລິດຊາທົີ່ວໂລກ.4   ບັນດາປະເທດທ ີ່ຜະລິດຊາເຫ ົີ່ານ ີ້ ຍັງມ ຕະຫ າດ
ຮອງຮັບພາຍໃນປະເທດຂະໜາດໃຫຍ່ອ ກດ້ວຍ. ແຫ ີ່ງສົີ່ງອອກຊາທ ີ່ສ າຄັນໄດູ້ແກ່: ປະເທດຣັດເຊຍ, ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ແລະ ບັນດາປະເທດ
ຢ ່ເອ ຣົບ. 

ຜົນຜະລິດຊາທົີ່ວໄປແມ່ນໄດູ້ແບ່ງອອກເປັນສອງປະເພດຜະລິດຕະພັນຊາຄື ຊາດ າ ແລະ ຊາຂຽວ. ມ ການຄາດຄະເນວ່າຜົນຜະລິດຂອງຊາ ຈະ
ເພ ີ່ມຂຶີ້ນຈາກ 5.06 ລ້ານໂຕນ ເປັນ 7.14 ລ້ານໂຕນໃນລະຫວ່າງ ປ  2013-2023. ພາຍໄຕູ້ການຂະຫຍາຍຕົວນ ີ້ ໄດູ້ມ  ການຄາດຄະເນວ່າ ການ
ເພ ີ່ມຂຶີ້ນຂອງຜົນຜະລິດຊາຂຽວ ຈະແມ່ນຈາກ 1 ລ້ານໂຕນໃນປ  2013  ມາເປັນ 2.97 ລ້ານໂຕນ ໃນປ  2023 ເອ ີ້ນໄດູ້ວ່າເພ ີ່ມຂືີ້ນສາມເທົີ່າ
ໂຕເລ ຍ. ໃນເບືີ້ອງຂອງການສົີ່ງອອກ, ຜະລິດຕະພັນຊາດ າ ແມ່ນຖືກຄາດຄະເນໄວູ້ວ່າ ປະລິມານການສົີ່ງອອກຈະເພ ີ່ມຂຶີ້ນຮອດ 1.67 ລ້ານໂຕນ 
ແລະ ສ່ວນ ຊາຂຽວ ແມ່ນ 0.76 ລ້ານໂຕນ ໃນປ  2023.2 

ບັນຊ ລາຍຊືີ່ບ ລິສັດຜ ູ້ຄ້າຜະລິດຕະພັນຊາລາຍໃຫຍ່ ທ ີ່ກວມເອົາ ກວ່າ 85 % ຂອງຜ ູ້ຄ້າຜະລິດຕະພັນຊາແບບລະບົບຕ່ອງໂສູ້ທົີ່ວໂລກ ມ  3 
ບ ລິສັດໃຫຍ່ ເຊັີ່ນ: ຢ ນິລ ເວ  (Unilever), ທາທາ ໂກ ໂບູ້ ເບບເວ ເຣຈ (Tata Global Beverages) ແລະ ທະວິນນ ີ້ງ (Twinings), ເມືີ່ອ
ຄິດໄລສ່ະເລ່ຍແລູ້ວ ກວມເອົາ 20% ຂອງຕະຫ າດໂລກ.2,4   

2.2 ການພ ດທະນາແບບຍ ນຍງົໃນຂະແໜງຊາ 

ມ ຫ າຍອົງກອນທ ີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນຂົງເຂດອຸດສາຫະກ າຊາໃນທົີ່ວໂລກ ໃນນັີ້ນປະກອບມ  ອົ ອົງການການຮ່ວມ
ມໃືນແໜງຊາຢ່າງມ ຈັນຍາບັນ (Ethical Tea Partnership (ETP)), ອົງການ ການຄ້າເປັນທ າ (Fairtrade), ອົງການ IFOAM, ອົງ
ການ Rainforest Alliance ແລະ ອົງການ Utz Certified, ເຊິີ່ງອົງການເຫ ົີ່ານ ີ້ໄດູ້ສົີ່ງເສ ມ, ພັດທະນາ ແລະ ທ ີ່ໃຫູ້ການຢັີ້ງຢືນເຄືີ່ອງບ ລິໂພກ
ປອດສານຜິດ).6    ອົງການ Rainforest Alliance ແລະ ອົງການ ETP ໄດູ້ມ ການຮ່ວມມກືັບບັນດາຜ ູ້ຜະລິດອຸດສະຫະກ າຊາລະດັບໂລກ
ຊຶງລວມມ  ບ ລິສັດຢ ນິລ ເວ  (Unilever), ທາທາ ໂກ ໂບູ້ ເບບເວ ເຣຈ (Tata Global Beverages) ແລະ ທະວິນນ ີ້ງ (Twinings) ເພືອ
ສ້າງຕັີ້ງ ໂຄງການ/ແຜນງານ ຊາ 2030 (Tea 2030) - ໃນການລິເລ ີ່ມໜ້າວຽກໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໂດຍໄດູ້ຮັບ ການສະໜັບສະ
ໜ ນຈາກຄະນະກ າມະການຊາສາກົນ.  

ຄວາມຄິດລິເລ ີ່ມກ່ຽວກັບໂຄງການ ຊາ 2030 (Tea 2030) ແມ່ນໄດູ້ຮ່ວມມບືັນດາອົງການຈັດຕັີ້ງຕ່າງໆ ເພືີ່ອຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂົີ້າໃຈວ່າບັນດ
າຜ ູ້ມ ສ່ວນຮ່ວາມຕ່າງໆໃນທຸກລະດັບ ແລະຂະບວນການຕ່ອງໂສູ້ມ ນຄ່າເພ ີ້ມຂອງຂະແໜງ ສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດູ້ ເພືີ່ອ ຮັບປະກັນ
ຄວາມຍືນຍົງໃນໄລຍະຍາວຂອງຂະແໜງການ.  ໂຄງການຊາ 2030  ແມ່ນຖືກອອກແບບມາ ໂດຍມ ຈຸດປະສົງເພືີ່ອຊ່ວຍຊຸກຍ ູ້ການດ າເນ ນງານ
ຂອງທຸກອົງການຈັດຕັີ້ງໃນຕ່ອງໂສູ້ມ ນຄ່າເພ ີ້ມຂອງຂະແໜງຊາ, ບ ີ່ວ່າຈະເປັນການຈັດຕັີ້ງດ້ວຍຕົີ້ນເອງ ແລະ ສ າຄັນທ ີ່ສຸດ, ແມ່ນໂດຍມ ການຮ່
ວມມນື າກັນຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັີ້ງຕ່າງໆ, ເພືີ່ອດ າເນ ນການແກູ້ໄຂບັນຫາຄວາມທ້າທາຍທ ີ່ກ າລັງປະເຊ ນໃນປັດຈຸບັນ ແລະວ ທ ການແກູ້ໄຂ
ແລະປູ້ອງກັນໃນຕ ີ່ໜ້າທ ີ່ຂະແໜງຊາກ າລັງປະເຊ ນ.1 ການລິເລ ີ່ມ ໂຄງການຊາ 2030 (Tea 2030) ແມ່ນໄດູ້ກ ານົດລະບຸ 10 ສິີ່ງທ້າທາຍ ແລະ 
5 ຫ ັັກການສ ານເພືີ່ອຄວາມຍືນຍົງ ເຊິິີ່ງມ ລາຍລະອຽດດັີ່ງນ ີ້. 

 

ສິບ (10) ສິີ່ງທ້າທາຍທ ີ່ສ າຄັນສ າລັບຂະແໜງຊາໃນທົີ່ວໂລກ: 

1. ການປ່ຽນແປງທາງໂຄງປະກອບຂອງປະຊາກອນັ -ັການເພ ີ່ມຂຶີ້ນຂອງປະຊາກອນ ແລະ “ ຊົນຊັີ້ນກາງໃນທົີ່ວໂລກ”  ບ ີ່ພຽງ
ແຕ່ເຮັດ ໃຫູ້ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງອາຫານ ແລະ ຊາເພ ີ່ມຂຶີ້ນ, ແຕ່ຍັງເຮັດໃຫູ້ການແຂ່ງຂັນໃນການຊົມໃຊູ້ທ ີ່ດິນກະສິກ າເພ ີ່ມຂຶີ້ນເຊັີ່ນ
ກັນ. 
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2. ຂ ີ້ຈ າກ ດຂອງຊ ບພະຍາກອນັ -ັລະດັບການມ ຕອບສະໜອງໃນອານະຄົດຂອງນ ີ້າ, ພະລັງງານ ແລະ ສານອາຫານທ ີ່ສ າຄັນເຊັີ່ນ 
ຟອສຟ ຣັສ, ຊຶງຈະເພ ີ່ມຄວາມກົດດັນໃຫູ້ແກ່ອຸດສາຫະກ າຊາ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3. ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດັ -ັ ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພ ມ ແລະ ປະລິມານນ ີ້າຝົນ ອາດພາໃຫູ້ເກ ດການ
ເພ ີ່ມຂຶີ້ນຂອງ ສັດຕ ພືດ ແລະ ພະຍາດຕ່າງໆຈາກການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟູ້າອາກາດເຊິີ່ງສາມາດກ ີ່ໃຫູ້ເກ ດໄພຄຸກຄາມທ ີ່ຮຸນແຮງຕ ີ່
ຕົີ້ນຊາໄດູ້. 

4. ການແຂ່ງຂ ນດ້ານທ ື່ດິນັແລະັຜົນຜະລິດັ-ັຊາບ ີ່ແມ່ນພືດຫ ັກ/ບ ລິໂພກເປັນອາຫານ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການເພ ີ້ມຂືີ້ນຂອງດິນ
ກະສິກ າ ໄປພ້ອມກັບການປະກົດຂືີ້ນຂອງການຜະລິດພຶດຊະນິດອືີ່ນທ ີ່ມ ມ ນຄ່າສ ງກວ່າ, ແມ່ນຈະເຮັດໃຫູ້ມ ການແຂ່ງຂັນໃນການນ າ
ໃຊູ້ທ ີ່ດິນ ແລະມ ການຜັກດັນຈ າເປັນທ ີ່ຕ້ອງການໃຫູ້ຜົນຜະລິດໄດູ້ຮັບໝາກຜົນເພ ີ້ມຂືີ້ນໃນຂະແໜງການ. 

5. ແຮງງານທ ື່ມ ຕອບສະໜອງັແລະັເຄ ື່ອງກົນຈ ກັ-ັການຂາດທາງດ້ານແຮງງານ ເນືອງຈາກ ການເຕ ບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງ
ຕົວເມືອງ ແລະໂອກາດໃນການຖືກຈ້າງເຮັດວຽກມ ໜ້ອຍສ າຫ ັບຊຸມຊົນ ເນືອງຈາກມ ການໃຊູ້ເຄືອງກົນຈັກເພ ີ້ມຂືີ້ນ ໃນຂະບວນການ
ເກັບກ່ຽວ ແລະ ແປຮ ບ/ປຸງແຕ່ງຊາ ນ ີ້ແມ່ນບັນຫາສ າຄັນທ ີ່ຈ  າເປັນຕ້ອງໄດູ້ຮັບການນ າສະເໜ ແກູ້ໄຂໃນອະນາຄົດ. 

6. ຄວາມສົມດນຸຂອງນ າອາດຕະຫຼອດຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງສິນຄ້າັ -ັ ຂະແໜງຊາແມ່ນມ ຜ ູ້ລົງທຶນຂະໜາດນ້ອຍຈ ານວນ
ຫ ວງຫ າຍ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່ຈ ານວນໜ້ອຍ. ຂະແໜງທ ີ່ຄວາມຍືນຍົງກວ່າ ແມ່ນຈະສາມາດເຮັດໃຫູ້ແນ່ໃຈໄດູ້ວ່າມ ຄວາມສົມດຸນ
ສະເໜ ພາບວ່າດ້ວຍຄວາມໝັີ້ນຄົງ/ເຂັມແຂງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ຕະຫ ອດຂະບວນການຕ່ອງໂສູ້ການສະນອງສິນຄ້າ. 

7. ການເກ ດຂຶີ້ນຂອງຮູບແບບທຸລະກິດໃໝ່ັ- ຄວາມທັນສະໄໝຂອງເຕັກໂນໂລຊ  ແລະ ຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ເຊັີ່ນວ່າ ‘ເຄືອງດືມສ າ
ເລັດຮ ບ’ ທ ີ່ມ ຢ ່ໃນປັດຈຸບັນ ໄປພ້ອມກັບ ກັບສືີ່ສັງຄົມ ແລະ ການຄ້າຂາຍທາງອອນໄລ (ຜ່ານທາງອິນເຕ ເນັດ) ແມ່ນມ ອິດທິພົນຢ່າງ
ໃຫຍ່ຫ ວງຕ ີ່ພາກ ອຸດສາຫະກ າຊາໃນອະນາຄົດ. 

8. ການເປ ນຜູ້ນ າໃນການພ ດທະນາແບບຍ ນຍົງທ ື່ປະກົດຕົວໃນຂອບເຂດເສດຖະກິດເກ ດໃໝ່ັ -ັ ເນືີ່ອງຈາກຜົນກະທົບ
ຕ ີ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຕ ີ່ການພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວໃນປະເທດກ າລັງພັດທະນາ, ມັນສະແດງໃຫູ້ເຫັນທ ີ່ເປັນໄດູ້ເພ ີ້ມຂືີ້ນວ່າ 
ບັນດາປະເທດເສດຖະກິດ ທ ີ່ເກ ດໃໝ່ເຫ ົີ່ານ ີ້ ຈະມ ບົດບາດສ າຄັນໃນການດ າເນ ນການກ້າວຂືີ້ນເປັນຜ ູ້ນ າການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. 

9. ການປ ບປຸງຄ່າແຮງງານັແລະັສະຫວ ດດ ການໃນຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງສິນຄ້າັ-ັການເຮັດວຽກຜະລິດຊາ ໂດຍທົີ່ວໄປ
ຖວື່າເປັນທາງເລືອກທ ີ່ບ ີ່ເປັນທ ີ່ໜ້າດຶງດ ດທ ີ່ຈະເຮັດ. ບັນຫານ ີ້ຕ້ອງໄດູ້ມ ການນ າສະເໜ ປຶກສາກັນໃນອະນາຄົດ ໂດຍສະເພາະເມືອ
ການແຂງຂັນສ າຫ ັບແຮງງານໃນອະນາຄົດແມ່ນເພ ີ້ມຂືີ້ນ ແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຜ ູ້ບ ໂພກປູ້າຍທາງວ່າດ້ວຍການຜະລິດທ ີ່ມ  ຈັນຍາ
ບັນຕະຫ ອດຕ່ອງໂສູ້ການຕອບສະໜອງ. 

10. ທ ດສະນະຄະດ ຂອງຜູ້ບ ລິໂພກຕ ື່ກ ບຄຸນຄ່າຂອງອາຫານັ - ຄວາມເຂົີ້າໃຈຮັບຮ ູ້ເພ ີ້ມຂືີ້ນຕ ີ່ ຍ ີ່ຫ ີ້ / ຜະລິດຕະພັນ  ແລະ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງ ຜ ູ້ບ ລິໂພກວ່າຜະລິດຕະພັນແມ່ນມາຈາກແຫ ີ່ງທ ີ່ໜ້າເຊືອຖ-ືມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະຜະລິດຈາກໃສ ແມ່ນ
ເຮັດໃຫູ້ຜ ູ້ລິໂພກຢ ່ໃນຖານະເປັນຜ ູ້ຂັບເຄືອນ/ຜັກດັນທ ີ່ດ ກວ່າໃນໜ້າວຽກການພັດທະນາຢ່າງຍືນຍົງ.  

ຫຼ ກການພ ີ້ນຖານທ ື່ສ າຄ ນໃນການພ ດທະນາແບບຍ ນຍົງຂອງຂະແໜງຊາ 

ຫ້າຫ ັກການພືີ້ນຖານສ  າຄັນທ ີ່ມ ການກ ານົດ/ສ້າງໂດຍອົງການ ຊາ 2030 ສາມາດເຮັດໃຫູ້ ຊາກາຍເປັນ ‘ ພືດເສ ມສ້າງເສດຖະກິດສ າຄັນ’  ໄດູ້ 
ແລະສົີ່ງເສ ມການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງຂະແໜງຊາ. ‘ ພືດເສ ມສ້າງເສດຖະກິດສ າຄັນ’  ແມ່ນສາມາດສ້າງຜົນປະໂຫຍດອັນໃຫຍ່ຫ ວງ ໃຫູ້
ແກ່ ຫ າຍລ້ານຄົນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂະແໜງການ, ໂລກທ ີ່ຜ ູ້ຄົນອາໄສຢ ່, ແລະຕ ີ່ກັບຂອບເຂດເສດຖະກິດໃນວົງກວ້າງ. ຈຸດປະສົງນ ີ້ສາມາດບັນລຸ
ໄດູ້ ໂດຍການສ້າງວ ທ ການທ ີ່ມ ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມເປັນທ າໃນຂະບວນການຜະລິດ, ການຈັດຊືີ້ ແລະ ການຈ າໜ່າຍ ຄຽງຄ ່ກັບການນ າສະ
ເໜ ບັນຫາຄວາມທ້າທາຍທາງດ້ານສະພາບສິີ່ງແວດລ້ອມທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດຊາ ແລະ ການພັດທະນາ ການເຊືີ່ອມຕ ີ່ທ ີ່ແຂງແກ່ນ
ລະຫວ່າງ ຜ ູ້ບ ລິໂພກ ແລະ ຜ ູ້ຜະລິດ.  

ຫ້າ (5) ຫ ັກການທ ີ່ສ າຄັນແມ່ນໄດູ້ລະບຸ ແລະ ອະທິບາຍໄວູ້ໃນError! Not a valid bookmark self-reference. ຂ້າງລຸ່ມ. ການລິເລ ີ່ມຂອງ 
ໂຄງການ ຊາ 2030 (Tea 2030)  ໄດູ້ຮຽກຮ້ອງໃຫູ້ພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກຂະແໜງຊາໃນທົີ່ວໂລກ ນ າໃຊູ້ຫ ັກການພືີ້ນຖານເລົີ່ານ ີ້ເຂົີ້າໃນ
ຂອບເຂດການດ າເນ ນການຮ່ວມ ກັນ ເພືີ່ອຮັບປະກັນຄວາມໝັີ້ນຄົງ ຂອງອຸດສາຫະກ າຊາໃນອະນາຄົດ. 

ຕາຕະລາງ 2-1 ຫ້າຫຼ ກການທ ື່ສ າຄ ນໃນການພ ດທະນາແບບຍ ນຍົງຕ ື່ຂະແໜງຊາ 

ຫຼ ກາານ ເນ ີ້ອໃນ 

ການດ າລົງຊ ວິດແບບຍືນຍົງ ແລະ 
ເພ ີ່ມຂ ດຄວາມສາມາດຂອງຜ ູ້ຜະ 

ລິດ 

ວຽກງານໃນອຸດສາຫະກ າຊາ ຄວນມ ການຈັດສັນໃຫູ້ປະຊາຊົນເຂົີ້າເຖິງການດ າລົງຊ ວິດແບບຍືນຍົງ. ສິີ່ງດັີ່ງກ່າວຕ້ອງ
ໃຫູ້ເກ ດຜົນໃນທຸກໆຈຸດຂອງລະບົບຕ່ອງໂສູ້ມ ນຄ້າເພ ີ້ມສ າຄັນ,  ຈາກສິີ່ງຍ່ອຍໄປສ ່ການເພ ີ່ມຂຶີ້ນ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ ີ່
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ຕາມ, ໃນອະນາຄົດ, ‘ ພືດເສ ມສ້າງເສດຖະກິດ’ ຈະຕ້ອງມ ຜົນຕ ີ່ຜ ູ້ຜະລິດ, ເພືີ່ອພັດທະນາສັກກະຍະພາບເພືີ່ອທ 
ເຂົາເຈົີ້າຈະສາມາດສ້າງແບບແຜນການດ າລົງຊ ວິດຂອງຕົນ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົີ້າຂອງຫ າຍຂຶີ້ນ. 

ການກັບສ ່ສະພາບເດ ມຂອງຜົນ
ຜະລິດດ້ານຄວາມຍືນຍົງຂອງການ

ພັດທະນາ 

ຊາຄວນຕ້ອງຸຖືກຜະລິດໂດຍການນ າໃຊູ້ວິທ ທາງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງເພືີ່ອທ ີ່ຈະເຮັດໃຫູ້ການຜະລິດ ແລະ ປຸງ
ແຕ່ງ/ແປຮ ບຊາບ ີ່ທ າລາຍໂຄງສ້າງຂອງດິນ, ຊ ວະນາໆພັນ ແລະ ນ ີ້າເຊິີ່ງເປັນແຫ ີ່ງທ ີ່ຊາຕ້ອງການໃນການຈະເລ ນເຕ ບ
ໂຕ, ຫ  ືສົງຜົນກະທົບທາງລົບຕ ີ່ກ າມະກອນຜ ູ້ເຮັດຊາ. ພືດເສ ມສ້າງເສດຖະກິດ ຕ້ອງເບິີ່ງຄວາມເປັນໄປໄດູ້ໃນການ
ເຮັດໃຫູ້ດິນກັບສ ່ສະພາບເກົີ່າ, ເພ ີ່ມຄວາມຫ າກຫ າຍທາງຊ ວະນາໆພັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການນ າໃຊູ້ນ ີ້າ, ພະລັງງານ, 
ຝຸ່ນເຄມ  ແລະ ຢາປາບສັດຕ ພືດທ ີ່ີ່ຢ ່ໃນຂອບເຂດປ ກຊາ ແລະ ກວດສອບຜົນກະທົບທາງກວ້າງຕ ີ່ຊຸມຊົນ ແລະ 

ສະພາບແວດລ້ອມ.  

ຫຼຸດຜ່ອນການສ້າງ/ປ່ອຍລທາດ
ກາກບອນ ແລະ ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ 

ໃນອະນາຄົດການຜະລິດ ແລະ ການບ ລິໂພກຊາແມ່ນພົບກັບສິີ່ງທ້າຍທາຍຫ າຍຢ່າງ ແລະ ຂະແໜງການຈ າເປັນ
ຕ້ອງການດ າເນ ນການຢ່າງມ ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຕະຫ ອດຂອງຕ່ອງໂສູ້ ໃນການຈັດການຄວາມ ສ່ຽງຮ່ວມກັນ, ໂດຍ 

ສະເພາະຈາກການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟູ້າອາກາດ. ຊາຈ າເປັນຕ້ອງເຮັດບົດບາດຂອງຕົີ້ນໃນການຫຼຸດຜ່ອນການ 
ປ່ອຍກາສໃນທຸກຂະບວນການຂັີ້ນຕອນ-ນັບແຕ່ການປຸງແຕ່ງຂອງໃບຊາ ແລະ ການຂົນສົີ່ງ, ຈົນຮອດການຕົີ້ມນ ີ້າ. 

ຄວາມໂປ່ງໃສຂອງລະບົບຕ່ອງໂສູ້
ມ ນຄ່າເພ ີ້ມແລະ ຄວາມຍືນຍົງ
ຂອງກົນໄກການຕະຫ າດ 

ຈຸດສ າຄັນໃນການດ າເນ ນງານຂອງຮ ບແບບຕະຫ າດຊາ ແມ່ນບ ີ່ພຽງແຕ່ລາຄາທ ີ່ຈ່າຍໄປເທົີ່ານັີ້ນ ແຕ່ແມ່ນຜົນຕອບ
ແທນຄືນ ແລະສະພາບການໄດູ້ຮັບຄືນເງິນສົດໃຫູ້ແກຜ່ ູ້ຜະລິດນ າ, ວ ທ ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສະພາບຄ່ອງ
ຕົວການມ ນວຽນຂອງເງິນ ແລະ ການລົງທຶນຂອງຂະແໜງ. ພາກສ່ວນທ ີ່ຜະລິດ ພືດເສ ມສ້າງເສດຖະກິດ ຈະຊ່ວຍ
ໃນການພັດທະນາ ແລະ ເຊືີ່ອມຕ ີ່ກົນໄກການຕະຫ າດແບບຍືນຍົງເຊິີ່ງຈະສົີ່ງຜົນດ ຕ ີ່ການພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງໃຫູ້

ກວ້າງຂຶີ້ນບ ີ່ພຽງແຕ່ດ້ານການເງິນເທົີ່າ 

 ການມ  ສ່ວນຮ່ວມ ແລະເຊືີ່ອມຕ ີ່
ກັບຜ ູ້ບ ລິໂພກ 

ພືດເສ ມສ້າງເສດຖະກິດແມ່ນສິີ່ງໜຶີ່ງທ ີ່ສາມາດເຊືີ່ອມຕ ີ່ກັບຜ ູ້ບ ລິໂພກ. ຜ ູ້ບ ລິໂພກສາມາດຮ ູ້ເຖິງທ ີ່ມາວ່າຊາທ ີ່ພວກ
ເຂົາດືມມາຈາກໃສ ແລະ ຂັີ້ນຕອນຕ່າງໆຂອງຊາຜະລິດແນວໃດ. ຜ ູ້ບ ລິໂພກສາມາດຮຽກຮ້ອງມາດຕະຖານຄວາມ 
ຍືນຍົງໃນລະດັບສ ງ ແລະ ດ້ວຍເຫດນັີ້ນ ພວກເຂົາປຽບຄືຜ ູ້ຄວບຄຸມຕະຫ າດ ແລະເປັນຕົວພັກດັນໃນທຸກຂັີ້ນຕອນ

ການຜະລິດໃຫູ້ມ ການປັບປຸງມາດຕະຖານຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. 

ແຫ ີ່ງຂ ີ້ມ ນ: ເວທ ກອງປະຊຸມເພືີ່ອອະນາຄົດ 2014 (Forum of the Future 2014) 
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3 ຂະແໜງຊາລາວ 

ສາຍພັນຊາທ ີ່ຖືກຄົີ້ນພົບໃນ ສປປ ລາວ ຄັີ້ງທ າອິດແມ່ນຢ່າງນ້ອຍແມ່ນ 600 ປ  ທ ີ່ແລູ້ວ ແລະ ມ ຫ ັກຖານບາງຢ່າງທ ີ່ສາມາດອ້າງອ ງໄດູ້ວ່າມ ການ
ເຮັດການຄ້າຂາຍຊາ ກັບພ ີ່ຄ້າຊາວຈ ນນັບແຕ່ສັດຕະວັດທ ີ່ເຈັດ (7). ຢ່າງໃດກ ີ່ຕາມ, ຂະແໜງຊາລາວ ຍັງບ ີ່ໄດູ້ຮັບການພັດທະນາເທົີ່າທ ີ່ຄວນຖ້າ
ທຽບໃສ່ປະເທດຈ ນ ແລະ ການຜະລິດຍັງມ ຈ ານວນໜ້ອຍເມືີ່ອທຽບກັບຂະແໜງການກະສິກ າອືີ່ນໆໃນປະເທດ.  

ໃນປະຈຸບັນ, ພາກລັດໄດູ້ສົີ່ງເສ ມການປ ກຊາໃຫູ້ເປັນພືດສ າຮອງໃນບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ທົດແທນການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ແລະ ປ ກຝິີ່ນ.7,8 ໃນ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດລາວ ປ  2016 – 2020 ແລະ ໃນຍຸດທະສາດການພັດທະນາຂະແໜງກະສິກ າຮອດປ  2025 
ແລະ ວິໃສທັດຮອດປ  2030, ເພ ີ່ນໄດູ້ກ ານົດໃຫູ້ ຊາ ເປັນພືດຈຸດສຸມ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃຫູ້ຊາວກ າສິກອນເຂດພ ດອຍ. ອົງການປົກຄອງແຂວງ
ຜົີ້ງສາລ  ໄດູ້ຮ່າງຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊາຂອງແຂວງ ເຊິີ່ງຄາດວ່າຈະສ າເລັດສົມບ ນ ແລະ ສະເໜ ເພືີ່ອຮັບຮອງ ໃນທ້າຍປ  2016. 

3.1 ຄວາມເປ ນມາຂອງຊາລາວ 

3.1.1 ພ ີ້ນທ ື່ປູກຊາ  

ພ ີ້ນທ ື່ປູກຊາໃນປະຈບຸ ນ 

ຊາ ໃນ ສປປ ລາວ ແບ່ງອອກເປັນ ສາມ (3) ປະ
ເພດດ້ວຍກັນ, ໃນນັີ້ນມ : ຊາປ່າທ າມະຊາດ, ຊາ
ປ່າທ ີ່ປ ກເອງ (ເປັນທ ີ່ຮ ູ້ຈັກຢ ່ໃນທ້ອງຖິີ່ນວ່າ ເປັນ  
‘ ຊາບ ຮານ’ ), ແລະ ຊາປ ກໃນສວນ (ເອ ີ້ນວ່າ ຊາ
ສາຍພັນໃໝ່). ການປ ກຊາຢ ່ແຂວງພາກເໜືອ 
ກວມເອົາ 85% ຂອງການຜະລິດຊາທົີ່ວປະເທດ 
ເຊິີ່ງມ ແຂວງຜົີ້ງສາລ  ເປັນສ ນກາງຂອງການຜະ
ລິດ. ນອກນັີ້ນຍັງມ ກິດຈະການການຜະລິດຊາທ ີ່
ເກ ດຂືີ້ນໃໝ່ຢ ່ພາກໃຕູ້ຂອງລາວອ ກດ້ວຍ (ຈ າປາ
ສັກ, ສາລະວັນ ແລະ ອັດຕະປື ເທິງເຂດພ ພຽງບ 
ລະເວນ). ການປ ກຊາໃນ ສປປ ລາວ ສ່ວນໃຫຍ່
ແມ່ນຕັີ້ງຢ ່ເຂດພ ດອຍ ທ ີ່ເປັນບ່ອນທ ີ່ຢ ່ອາໃສຂອງ
ກຸ່ມຊົນເຜົີ່າຕ່າງໆ ທ ມ ແຮງງານທ ີ່ເປັນແມ່ຍິງປະ
ກອບສ່ວນຢ່າງພົີ້ນເດັີ່ນຕ ີ່ທຸກວຽກງານຂອງການ
ຜະລິດຊາ ບ ີ່ວ່າຈະເປັນການປ ກ, ການເກັບກ່ຽວ, 
ຂະບວນການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຂາຍຜະລິດຕະ
ພັນຊາ.9 ການຜະລິດຊາສ່ວນໃຫຍ່ແລູ້ວແມ່ນຖວ່ືາເປັນ ‘ ການຜະລິດແບບອິນຊ ’  ແຕ່ວ່າມ ພຽງສວນປ ກຈ ານວນໜຶີ່ງຢ ່ເຂດພ ພຽງບ ລະເວນ ທ ີ່
ໄດູ້ຮັບການຢັີ້ງຢືນວ່າເປັນສວນປ ກແບບອິນຊ ແທູ້. 

ຜົນຂອງການສຶກສາຄົີ້ນຄວ້າໃນເກົີ້າ (9) ແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວ ໃນປ  2010-2011, ເຫັນໄດູ້ວ່າ ມ ປະຊາຊົນຈາກ 8,500 ຄົວເຮືອນໄດູ້ມ 
ສ່ວນຮ່ວມໃນການປ ກຊາ.10 ອ ກໜຶີ່ງຜົນຂອງການສຶກສາຄົີ້ນຄວ້າ ໄດູ້ຊ ີ້ບອກວ່າ ເນືີ້ອທ ີ່ການປ ກຊາໃນປະຈຸບັນ ແມ່ນມ ປະມານ 12,000 ເຮັກ
ຕາ ເຊິີ່ງໃນນັີ້ນ 72% ແມ່ນ ຊາປ່າທ າມະຊາດ, 24% ແມ່ນ ຊາປ ກ ແລະ 4% ແມ່ນຊາບ ຮານ ເຖິງແມ່ນວ່າສິີ່ງອ້າງອ ງເຫ ົານັີ້ນສະແດງໃຫູ້ເຫັນ
ວ່າ ຊັບພະຍາກອນຊາແມ່ນນ າໃຊູ້ໄດູ້ບ ີ່ເຕັມທ ີ່.11  

ເນືີ້ອທ ີ່ການປ ກຊາໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລູ້ວແມ່ນນອນຢ ່ໃນເນືີ້ອທ ີ່ດິນຂອງບ້ານ ແລະ ຖືກກ ານົດເຂດແດນໂດຍ ແຜນງານຈັດສັນທ ີ່ດິນ ແລະ ປ່າ 
ຂອງລັດຖະບານ. ມ ບາງເນືີ້ອທ ີ່ປ ກເປັນດິນສ າປະທານທ ີ່ພາກລັດຈັດສັນໃຫູ້ແກ່ຜ ູ້ຜະລິດພາຍໃນ ຫ ື ຕ່າງປະເທດ.  

ສະຫຼຸບສັງລວມຂອງການຄອບຄອງ ແລະ ການຄຸູ້ມຄອງຂອງເຂດທ ີ່ແຕກຕ່າງກັນເຫ ົີ່ານ ີ້ແມ່ນໄດູ້ອະທບິາຍດັີ່ງລຸ່ມນ ີ້: 

 ຊາປ່າທ າມະຊາດ 

» ພືີ້ນທ ີ່ປ່າໄມູ້ບ້ານຂອງຊຸມຊົນໂດຍການຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ເກັບກ່ຽວໄດູ້ໂດຍຄົວເຮືອນ (ຫ ື ສະຫະກອນຄົວເຮືອນ) ພາຍ
ໃນບ້ານເຫ ົີ່ານັີ້ນ. 

ຮູບັ3-1ັສວນຊາບູຮານັທ ືັ່ ບ້ານໂກເມນ, ແຂວງຜົີ້ງສາລ , 2016 
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» ພືີ້ນທ ີ່ປ່າສ າປະທານທ ີ່ຖືກຈັດສັນໃຫູ້ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງໂດຍຜ ູ້ຜະລິດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍມ ການຈ້າງແຮງງານ
ທ້ອງຖິີ່ນເພືີ່ອເກັບກ່ຽວ. 

 ຊາປູກແບບການຄ້າ 

» ເນືີ້ອທ ີ່ສວນປ ກຂອງຊຸມຊົນ ຫ ື ຂອງບຸກຄົນໃນບ້ານ ທ ີ່ຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ເກັບກ່ຽວເອງໂດຍຄົວເຮືອນ (ຫ ື ສະຫະກອນ
ຄົວເຮືອນ) ຂອງບ້ານເຫ ົີ່ານັີ້ນ. 

» ພືີ້ນທ ີ່ດິນສ າປະທານທ ີ່ຖືກຈັດສັນໃຫູ້ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງໂດຍຜ ູ້ຜະລິດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍມ ການຈ້າງແຮງງານ
ທ້ອງຖິີ່ນເພືີ່ອເກັບກ່ຽວ. 

 ຊາບູຮານ (ຊາປ່າທ ື່ນ າມາປູກເປ ນເວລາຫຼາຍຮ້ອຍປ ) 

» ເນືີ້ອທ ີ່ສວນປ ກຂອງຊຸມຊົນໃນບ້ານ ທ ີ່ຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ເກັບກ່ຽວໂດຍຄົວເຮືອນ (ຫ ື ສະຫະກອນຄົວເຮືອນ) ຂອງບ້ານ
. 

ພ ີ້ນທ ື່ປູກຊາທ ື່ເປ ນທ່າແຮງ 

ເຂດພືີ້ນທ ີ່ ທ ີ່ມ ການປ ກຊາແລູ້ວນັີ້ນ ໄດູ້ກວມເອົາຈ ານວນຫ າຍກວ່າ 300 ບ້ານ, ມ  17,000-ຄົວເຮືອນ 11. ການສຶກສາຄົີ້ນຄວ້າເພືີ່ອປະເມ ນ
ຄວາມຍືນຍົງຂອງທ ີ່ດິນສ າລັບການປ ກຊາໃນ ສປປ ລາວ, ຜົນທ ີ່ໄດູ້ແມ່ນ ເນືີ້ອທ ີ່ ຈ ານວນເກືອບ 2.4 ລ້ານເຮັກຕາ ແມ່ນມ ຄວາມເໝາະສົມຕ ີ່
ການປ ກຊາ ແລະ ໃນນັີ້ນ 200,000 ເຮັກຕາ ແມ່ນມ ຄວາມເໝາະສົມທ ີ່ສຸດ.12 ການສຶກສາດັີ່ງກ່າວສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບົນພືີ້ນຖານດ້ານສະພາຍອາ
ກາດ ແລະ ຄວາມສ ງ ແລະ ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫູ້ມ ການຄົີ້ນຄວ້າເພ ີ່ມເຕ ມເພືີ່ອເກັບກ າຂ ີ້ມ ນດ້ານຄວາມເໝາະສົມຂອງທ ີ່ດິນທ ີ່ມ ຄວາມໜ້າເຊືີ່ອຖື
ໄດູ້. 

3.1.2 ຜູຜ້ະລິດ, ຜູປຸ້ງແຕ່ງ ແລະ ຜູຄ້້າຂາຍ 

ຜ ູ້ຜະລິດ, ຜ ູ້ປຸງແຕ່ງ ແລະ ຜ ູ້ຄ້າຂາຍ ຊາ ສາມາດແບ່ງອອກຕາມຂົງເຂດ ຄື ຂົງເຂດພາກເໜືອ ແລະ ຂົງເຂດພາກໄຕູ້ (ຕາຕະລາງ 3-1).  

ຕາຕະລາງ 3-1 ປະເພດຂອງຜູຜ້ະລິດ ແລະ ຜູ້ຂາຍຊາ ໃນ ສປປ ລາວ 

ພາກ ຄ າອະທິບາຍ ຜູ້ມ ສ່ວນຮ່ວມສ າຄ ນ 

ພາກເ
ໜືອ 

ຊາປ່າທ າມະຊາດແບບພືີ້ນເມືອງ, ສ່ວນຊາແບບບ ຮານ ແລະ 
ອຸດສະຫະກ າການປຸງແຕ່ງໃນເຮືອນນ້ອຍສະເພາະ. ມ ການ
ເຕ ບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງການປ ກ ແບບທັນສະ
ໃໝ ລວມທັງ ການຈັດຕັີ້ງດ າເນ ນ ‘ ສັນຍາການປ ກ’  ໂດຍ
ການສະໜັບສະໜ ນຈາກຜ ູ້ຄ້າຂາຍຄົນຈ ນ ແລະ ນັກລົງທຶນ
ທ ີ່ໄດູ້ຮັບສ າປະທານ. ສິີ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການ
ປຸງແຕ່ງຊາທ ີ່ມ ຂະໜາດໃຫຍ່ໄດູ້ຮັບການຕິດຕັີ້ງ. 

ຜະລິດຕະພັນຫ ັກໆແມ່ນ ຊາ-ເມົາຊາ, ຊາຫຍາບສ ຂຽວ
ອ່ອນ. ຜະລິດຕະພັນຊາສ່ວນຫ າຍແມ່ນຂາຍຢ ່ແຂວງ ຢ ນ
ນານ ຂອງ ສປ ຈ ນ. 

ນ າໃຊູ້ວິທ ການຜະລິດແບບຊາວຈ ນ ແລະຂາຍຢ ່ຕະຫ າດ
ຈ ນ 

ຜ ູ້ຜະລິດຊາ ແລະ ເຮືອນປຸງແຕ່ງຊາ ຈ ານວນໜຶີ່ງ ໃນ 7 ແຂວງ
ພາກເໜືອ 

ວິສາຫະກິດທ້ອງຖິີ່ນ (ເຊັີ່ນ: ຊາຂຽວຜົີ້ງສາລ , ໂຮງງານຜະລິດ
ຊາສົມນຶກ, ບ ລິສັດ ແສງຈັນກະສິກ າ ຂາເຂົີ້າ-ຂາອອກ ຈ າກັດ) 

ຜ ູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ (ເຊັີ່ນ: ລາວ ຊ ນເຢນ ທ  ຄລາກສິກ, ແລນ
ຊັນ, ໂຮງງານຊາພ ຟູ້າ) 

ຜ ູ້ຊືີ້ຂາຍຊາ / ນາຍໜ້າ ຈາກແຂວງຢ ນນານ, ສປ ຈ ນ 

ຜ ູ້ຊືີ້ຂາຍຢ ່ທ້ອງຖິນ: ພ ເຂົາລາວ, ສ ໜຸກ 

ໂຄງການສະໜັບສະໜຸນໂດຍອົງການ NGO (ເຊັີ່ນ: 
Helvetas-COPE, CCL, OXFAM ) 

ພາກໄຕູ້ ການຜະລິດແບບດັີ້ງເດ ມ ແລະ ມ ການເຕ ບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍ
ຕົວຂອງຜ ູ້ຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ມ ການປ ກບ ີ່ຫ າຍ. 
ຜະລິດຕະພັນສ າເລັດຮ ບຂອງພາກໄຕູ້ ມ : ຊາຂຽວ, ຊາດ າ 
ແລະ ຊາອ ຫ ົງ ຈາກພ ພຽງບ ລະເວນ. 

ມ ຕະຫ າດຂ້ອນຂ້າງກວ້າງຂວາງ ຢ ່ ທະວ ບເອ ລົບ ແລະ ອາ
ເມລິກາ. 

ດຕະພັນຂອງ ບາຈຽງ (Bapro) (ສະຖານະພາບບ ີ່ຈະແຈູ້ງ) 

ໃໝສະຫວັນລາວ 

ດາວເຮືອງ 

ຜ ູ້ຄ້າຂາຍ (ເຊັີ່ນ: ສ ໜຸກ) 

ຜ ູ້ຜະລິດຊາຂະໜາດນ້ອຍຈ ານວນໜຶີ່ງ (ເຊັີ່ນ: ອົງຢາ-ປາກຊ່ອງ 
ຫ ັກ 32, ນາງ ສຸດ-ປາກຊ່ອງ ຫ ັກ 40) 

 ແຫ ີ່ງຂ ີ້ມ ນຈາກ: Earth Systems ໃນປ  2016 

ໃນປະຈຸບັນ ຍັງບ ີ່ທັນມ ການໃນຈັດການບັນດາຜ ູ້ຜະລິດ, ຜ ູ້ປຸງແຕ່ງ ແລະ ຜ ູ້ຄ້າຂາຍຊາ ເປັນລະບົບທ ີ່ໄດູ້ສະມັດຕະພາບເທືອ. ສະມາຄົມຊາແຫ່ງ
ຊາດ ຍັງບ ີ່ທັນໄດູ້ຮັບການສ້າງຕັີ້ງຂືີ້ນເທືອ ແລະ ການຈັດເປັຍອົງການຈັດຕັີ້ງໃນຂະແໜງ ແມ່ນປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກກຸ່ມຕາງໜ້າຈາກຜ ູ້ຜະ
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ລິດ/ຜ ູ້ປຸງແຕ່ງ ຈ ານວນນວນໜຶີ່ງເທົີ່ານັີ້ນ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ໄດູ້ມ ການສ້າງຕັີ້ງຄະນະປະສານງານພັດທະນາຂະແໜງຊາລາວ, ເຊິີ່ງໃນຕອນນັີ້ນ
ມັນປຽບດັີ່ງທ່າແຮງອັນດ ໃນການສ້າງຕັີ້ງສະມາຄົມຊາແຫ່ງຊາດ. ກຸມດັີ່ງກ່າວໄດູ້ມ ຄະນະກ າມະການທ ີ່ປຶກສາ ເຊິີ່ງປະກອບມ  ຕາງໜ້າຈາກຊາວ
ກະສິກອນ, ຜ ູ້ຜະລິດ, ແລະ ກະຊວງທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມທັງ ໄດູ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນຈາກ ອົງການຈັດຕັີ້ງສາກົນ ເຊັີ່ນ: ອົງການ GIZ ແລະ 
Harvetas. ເຖິງຢ່າງໃດກ ີ່ຕາມ ຄະນະດັງກ່າວ ດັີ່ງກ່າວບ ີ່ໄດູ້ມ ການເຄືອນໄຫວນັບແຕ່ໃນປ  2014. ປະຈຸບັນຍັງບ ີ່ມ ຫນ່ວຍງານ ສະເພາະຂອງ
ລັດຖະບານ ຫ ື ສ ນຄົີ້ນຄ້ວາ ແລະ ພັດທະນາ ສ າລັບການພັດທະນາຊາຂອງລາວ.  

3.1.3 ການຜະລິດຊາ 

ຂ ີ້ມ ນລວມກ່ຽວກັບການຜະລິດຊາປະຈ າປ ທົີ່ວປະເທດ ແມ່ນມ ຈ າກັດພຽງແຕ່ຊາບ ຮານ ແລະ ຊາປ ກສາຍພັນໃໝ່ເທົີ່ານັີ້ນ. ອ ງຕາມ ຂ ີ້ມ ນຈາກ
ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດໃນປ  2015, ມ ປະມານ 3,400 ເຮັກຕາ ຂອງເນືີ້ອທ ີ່ຊາທ ີ່ຖືກເກັບກ່ຽວຊຶງກວມເອົາຢ ່ ແຂວງຜົີ້ງສາລ , ແຂວງອຸດົມໄຊ, 
ແຂວງຫົວພັນ, ແຂວງຫ ວງພະບາງ ແລະ ແຂວງຈ າປາສັກ ເຊິີ່ງໄດູ້ຮັບຜົນຜະລິດຫ າຍກວ່າ 6,100 ໂຕນຈາກໃບສົດ (ປະມານ 1,400 ໂຕນ 
ແມ່ນຊາສ າເລັດຮ ບແລູ້ວ)13 . ສິີ່ງດັີ່ງກ່າວສະແດງໃຫູ້ເຫັນ ເຖິງການເພ ີ່ມຂຶີ້ນຂອງຂອບເຂດ ເກັບກ່ຽວໃນປ  2010 ເຊິີ່ງມ  40 % ເຊິີ່ງເພ ີ່ມຂຶີ້ນ
ເປັນ 2 ເທົີ່າຈາກປ  2010.11 ເນືີ່ອງຈາກມ ຜ ູ້ຄ້າຊາທ ີ່ບ ີ່ໄດູ້ຈົດທະບຽນໃນການຄ້າຂາຍຊາ, ຈຶີ່ງເປັນໄປໄດູ້ວ່າປະລິມານທ ີ່ເກັບໄດູ້ຕົວຈິງແທູ້ໆແມ່ນ
ບ ໄດູ້ຮັບການລາຍງານ. ນອກຈາກນ ີ້, ຂ ີ້ມ ນກ່ຽວກັບການຜະລິດຊາທ ີ່ຢ ່ເຂດພາກເໜືອຂອງລາວ ລວມທັງການການຜະລິດຊາປ່າຈາກແຫ ີ່ງທ າມະ
ຊາດ ແມ່ນມ ຈ າກັດຫ າຍ. 

3.1.4 ຂະບວນການປຸງແຕ່ງຊາ 

ໂດຍປົກກະຕິແລູ້ວຊາໃນປະເທດລາວແມ່ນຖືກຜະລິດປຸງແຕ່ງໂດຍໃຊູ້ວິທ ແບບດັີ້ງເດ ມ14 ເຊິີ່ງວິທ ການຜະລິດແມ່ນມ ທັງຜະລິດໃນຄົວເຮືອນ 
ແລະ ຜະລິດໃນໂຮງງານ. ຊາທ ີ່ປຸງແຕ່ງແລູ້ວແມ່ນແບ່ງອອກເປັນສອງປະເພດຄື: 

 ‘ ເໝົາ-ຊາ’  (ຊາໃບລັກສະນະຫຍາບ) ໃຊູ້ໃນການຜະລິດ ຊາ ’ ປ -ເອ ’  (ທ ີ່ເປັນຊາໝັກ); ແລະ 

 ຊາສ າເລັດຮ ບອືີ່ນໆ ເຊັີ່ນ: ຊາຂາວ, ຊາດ າ, ຊາເຫ ືອງ, ຊາແດງ, ຊາຂຽວ, ຊາອ ່ຫ ົງ. 

ນອກຈາກນັີ້ນ, ຍັງມ ຊາສະໝຸນໄພທ ີ່ຜະລິດຢ ່ໃນຂອບເຂດພືີ້ນທ ີ່ຂະໜາດນ້ອຍເຊິີ່ງເຮັດມາຈາກໃບມອນ, ກະຈ໋ຽບ ແລະ ຫົວສ ໄຄ. ຜະລິດຕະ
ພັນທ ີ່ນິຍົມໃນຊ່ວງບ ີ່ດົນມານ ີ້ແມ່ນ ຊາ ເໝົາ-ຊາ’  ເຊິີ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຂາຍໃຫູ້ແກ່ພ ີ່ຄ້ານາຍໜ້າຊາວຈ ນ ແລະ ນ າໄປປຸງແຕ່ງຜະລິດເປັນ ຊາປ -
ເອ  ໃນປະເທດຈ ນ. 

ໃນຊຸ່ມປ ທ ີ່ຜ່ານມາ ໄດູ້ມ ໂຮງງານປຸງແຕງຊາທ ີ່ເພ ີ່ມຫ າຍຂຶີ້ນຢ່າງໄວວາ ເພືີ່ອຮອງຮັບການຜະລິດຊາທ ີ່ຫ າຍຂືີ້ນ. ສະເພາະແຂວງຜົີ້ງສາລ , ຈ ານວນ
ໂຮງງານໄດູ້ເພ ີ່ມຂຶີ້ນຈາກສາມ (3) ໂຮງງານໃນປ  2010 ມາເປັນ ສິບເອັດ (11) ໂຮງງານທ ີ່ໄດູ້ຂືີ້ນທະບຽນແລູ້ວໃນປ  2016. ໃນບັນດາ
ໂຮງງານຕ່າງໆເຫ ົີ່ານ ີ້ມ ພຽງໜຶີ່ງ (1) ໂຮງງານທ ີ່ເປັນຂອງຄົນລາວ (ໂຮງງານຊາຂຽວຜົີ້ງສາລ ), ໜຶີ່ງ (1) ໂຮງງານເປັນຂອງຄົນ ມາເລເຊຍ ແລະ 
ອ ກເກົີ້າ (9) ແຫ່ງທ ີ່ເຫ ືຶອແມ່ນຂອງຄົນຈ ນ. ອ ກບ ລິສັດໜຶີ່ງແມ່ນບ ລິສັດຂອງລາວ ຊືີ່ວ່າ ຊາສົມນຶກ, ເຊິີ່ງກ າລັງຢ ່ລະຫວ່າງຂັີ້ນຕອນການຂ ຂືີ້ນ
ທະບຽນ.15 

3.1.5 ຕະຫຼາດຮອງຮ ບ ແລະ ລາຄາຂອງຊາ 

ຜະລິດຕະພັນຊາທ ີ່ຜະລິດໄດູ້ໃນ ສປປລາວ ສ່ວນໃຫຍ່ (ປະມານ 85-90%) ແມ່ນສົີ່ງອອກຂາຍໄປ ທ ີ່ແຂວງຢ ນໜານ ຂອງປະເທດຈ ນປັນ
ຫ ັກ. ໃນບາງຄັີ້ງ, ຊາລາວ ຈະຖືກປຸງແຕ່ງເພ ີ່ມ ແລະ ຖືກບັນຈຸຢ ແ່ຂວງຢ ນໜານໃນຮ ບແບບຜະລິດຕະພນັຊາທ ີ່ເປັນກ້ອນ ແລະ ແຫ ີ່ງທ ີ່ມາຂອງ
ຊາແມ່ນຖືກປິດບັງ ສາຍເຫດແມ່ນເນືອງຈາກ ລະບຽບການປົກປູ້ອງສິນຄ້າ ແລະການຄ້າຊາພາຍໃນປະເທດຈ ນ. ແຕ່ກ ີ່ມ ພ ີ່ຄ້າຊາວຈ ນສ່ວນໜຶີ່ງ 
ໄດູ້ສົີ່ງເສ ມຜະລິດຕະພັນຊາທ ີ່ຜະລິດຈາກລາວ ໂດຍການບອກໃຫູ້ລ ກຄ້າໄດູ້ຮັບຮ ູ້ເຖິງແຫ ີ່ງທ ີ່ມາ ໂດຍສະເພາະໃຫູ້ແກ່ລ ກຄ້າຜ ູ້ທ ີ່ກ າລັງຊອກ ຫາ
ຊາປອດສານພິດ ແລະບ ີ່ມ ສານເຄມ .  ຄວາມເປັນມາທ ີ່ເກົີ່າແກູ້ບ ຮານດັງເດ ມ ແລະຜົນດ ຕ ີ່ສ ຂະພາບທ ີ່ໄດູ້ມາຈາກຄຸນະພາບຂອງຊາປ່າຈາກລາວ
ແມ່ນເປັນທ ີ່ຮ ູ້ກັນຢ່າງດ  ໃນວົງຕະຫ າດຊາຈ ນທ ີ່ສາມາດຊືີ່ໄດູ້ໃນລາຄາສ ງເຊັນດຽວ.  

ນອກນັີ້ນ, ຕະຫ າດທ ີ່ຊືີ່ຊາຈາກລາວໃນປະລິມານໜ້ອຍປະກອບມ : ຣັດເຊຍ, ຝຣັີ່ງ, ເຢຍລະມັນ, ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ແລະ ປະທເດອືີ່ນໆທ ີ່ຢ ່
ໃກູ້ໆຈາກພາກຕາເວັນອອກ ແລະ ອາຊ ຕາເວັນອອກສຽງໃຕູ້. ນອກຈາກນັີ້ນ, ວ່າງບ ີ່ດົນມານ ີ້, ຊາແດງຈາກລາວຍັງໄດູ້ຮັບ ຄວາມສົນໃຈ ຈາກ
ຕະຫ າດໄຕູ້ຫວັນ ແຕ່ວ່າການທ ີ່ຈະເຈາະເຂົີ້າສ ່ຕະຫ າດໃໝ່ ຜ ູ້ສະໜອງຝ່າຍລາວຍັງຕ້ອງພົບກັບຄວາມທ້າທາຍໃນການຕອບ ສະໜອງຄວາມ
ຕ້ອງທາງດ້ານປະລິມານຊາເປັນຈ ານວນຫ າຍ ແລະ ການຄວບຄຸມຄຸນະພາບໃຫູ້ໄດູ້ຕາມເກັນຢ່າງສະໝ ີ່າສະເໝ .    

ອ ງຕາມສະຖິຕິຂອງສ ນການຄ້າສາກົນ ໄດູ້ປະເມ ນມ ນຄ່າທ ີ່ສົີ່ງອອກຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປ  2014 ແມ່ນ $10,000 ໂດລາສະຫະລັດ/ໂຕນ16 

. ຊາທ ີ່ຊືີ້ຈາກຊາວກະສິກອນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍັງເປັນໃບສົດທ ີ່ຍັງບ ີ່ໄດູ້ຜ່ານຂະບວນການໃດໆ (ຊາໃບສົດ) ຫ ື ອາດຈະຜ່ານຂະບວນການປຸງແຕ່ງ



 ຂະແໜງຊາລາວ-ບົດສຶກສາສະຖານະພາບປະຈບຸັນ Lao Tea Sector - Industry Position Paper 
 

 
  ສະບັ ບສົມບູນ ໜ້າ 11 
 

ໃນລະດັບໃດໜຶີ່ງ (ຊາໃບທ ີ່ຂົວແບບຫຍາບ) ໂດຍໂຮງງານ ຫ ື ພ ີ່ຄ້າທ ີ່ບ ີ່ໄດູ້ຈົດທະບຽນ ແລະ ຖືກປຸງແຕ່ງຫຸ່ມຫ ຜະລິດຂັີ້ນສຸດທ້າຍໂດຍ ໂຮງ
ງານພາຍໃນປະເທດ ຫ ື ພາຍໃນປະເທດຈ ນ ກ່ອນທ ີ່ຈະສົີ່ງຂາຍອອກສ ່ຕະຫ າດ. 

ລາຄາຂອງຊາລາວ ແມ່ນມ ການປ່ຽນແປງຢ ່ສະເໝ  ແລະ ຂຶີ້ນກັບແຫ ີ່ງທ ີ່ມາຂອງວັດຖດິຸບ, ສາຍພັນຂອງຊາ, ຄຸນະພາບຂອງວັດຖຸດິບ ແລະ 
ຄຸນະພາບຂອງຂະບວນການປຸງແຕ່ງ. ລະດ ການເກັບກ໋ຽວມ ຜົນສ າຄັນໃນການກ ານົດລາຄາຂອງຊາເຊັີ່ນດຽວກັນ, ຊາທ ີ່ເກັບກ່ຽວໃນລະດ ແລູ້ງ 
ຈະໄດູ້ລາຄາດ ກວ່າຊາ ໃນລະດ ຝົນເນືີ່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການໃນລະດ ນັີ້ນມ ໜ້ອຍ. ລາຄາຂອງຊາໃນລະດ ແລູ້ງແມ່ນໄດູ້ຖືກຮວບຮ່ວມຈາກຜ ູ້ມ 
ສ່ວນຮ່ວມໃນອຸດສະຫາກ າຊາໃນຕົີ້ນປ  2016 ແລະສະຫລຸບລາຍລະອຽດໃຫູ້ເຫັນໃນ Error! Reference source not found. ຂ້າງລຸ່ມ. 
ລາຄາຊາລາວທ ີ່ຜ່ານຂະບວນການປຸງແຕ່ງແລູ້ວແມ່ນໄດູ້ມ ການປຽບທຽບກັບລາຄາທ ີ່ໄດູ້ມ ການລາຍງານໂດຍອົງການອາຫານ ແລະ ກະສິກ າໂລກ
ທ ີ່ $2.42 ໂດລາ/ກໂິລກຣາມ.17 

ຕາຕະລາງ 3-2 ລາຄາຊາໃນລະດູແລ້ງ ໂດຍການເຫ ນດ ຈາກຜູ້ປະກອບການອຸດສາຫະກ າຊາລາວ ໃນເດ ອນມ ນາັ2016 
ແຫຼື່ງປູກ ຊະນິດ ລາຄາຕ ື່ກິໂລ (ໂດລາ) 

ບ ີ່ທັນປຸງແຕ່ງ 

ເມືອງປາກຊ່ອງ, ແຂວງຈ າປາສັກ ຊາຂຽວ $0.37 - $0.62 

ເມືອງປາກແບ່ງ, ແຂວງອຸດົມໄຊ ຊາຂຽວ $0.84 

ເມືອງຜົີ້ງສາລ , ແຂວງຜົີ້ງສາລ  ຊາຂຽວ $1.00 

ເມືອງຜົີ້ງສາລ , ແຂວງຜົີ້ງສາລ  ຊາຂຽວດັີ້ງເດ ມ $2.84 - $3.70 

ປຸງແຕ່ງແລູ້ວ 

ເມືອງປາກຊ່ອງ, ແຂວງຈ າປາສັກ  ຊາຂຽວ $4.93 - $8.63 

ເມືອງປາກຊ່ອງ, ແຂວງຈ າປາສັກ  ຊາຂາວ $61.65 

ເມືອງຜົີ້ງສາລ , ແຂວງຜົີ້ງສາລ  ຊາຂຽວບ ຮານ $61.65 

ເມືອງຍອດອ , ແຂວງຜົີ້ງສາລ  ຊາປ່າ $370 

ແຫ ີ່ງຂ ີ້ມ ນຈາກ: Earth Systems ໃນປ  2016 

ລາຄາທ ີ່ສ ງກວ່າຂອງຊາທ ີ່ຜ່ານການປຸງແຕ່ງແລູ້ວ ແມ່ນສະທ້ອນໃຫູ້ເຫັນມ ນຄ່າເພ ີ່ມຈາກຂະບວນການປຸງຊາ ທ ໃຊູ້ໃບຊາສົດປະມານ 5-6 ກິໂລ 
ກວ່າຈະໄດູ້ຊາແຫູ້ງ 1 ກໂິລ. ຊາດັີ້ງເດ ມທ ີ່ມ ລາຄາຄ່ອນຂ້າງສ ງແມ່ນໄດູ້ມາຈາກເມືອງຍອດອ  ເຊິີ່ງລາຄາແມ່ນອ ງຕາມສະຖານະພາບ ຂອງ
ຕະຫ າດໃນຈ ນ. ກ່ອນທ ີ່ຈະໄປເຖິງຜ ູ້ບ ລິໂພກ ຊາທ ີ່ມ ການແປຮ ບນ ີ້ ອາດຜ່ານຂະບວນການປຸງແຕ່ງເພ ີ້ມ ເພືີ່ອເພ ີ້ມມ ນຄ່າຂືີ້ນອ ກ. ມ ຫ ັກຖານ
ອ້າງອ ງ ຈາກເມືອງປາກຊ່ອງວ່າຊາຂາວທ ີ່ຂາຍຢ ່ໃນຮ້ານກາເຟ່ ແລະອາຫານໃນກຸງເທບ ແມ່ນມ ລາຄາເຖິງຈອກລະ 1,500 ບາດ.18 

3.2 ແນວຄວາມຄິດລິເລ ື່ມໃນການພ ດທະນາ 

ໃນທົດສະວັດທ ີ່ຜ່ານມາ ແນວຄວາມຄ ດລິເລ ີ່ມໃນການພັດທະນາຊາ ແມ່ນໄດູ້ຮັບການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜ ນຂະແໜງຊາລາວ ຢ ່
ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຢ ່ລະດັບພາກພືີ້ນ. ບາງໂຄງການທ ີ່ຜ່ານມາ ແລະ ໂຄງການທ ີ່ກ າລັງຈັດຕັີ້ງປະຕບັິດໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນໄດູ້ສັງລວມໄວູ້ຢ ່ໃນ 

ຕາຕະລາງ 3-3 ແລະ ຕາຕະລາງ 3-4 ຂ້າງລຸ່ມ. ບົດຮຽນທ ີ່ສ າຄັນຈາກແນວຄວາມຄິດລິເລ ີ່ມຕ່າງໆເລົີ່ານ ີ້ ແມ່ນການປະສານສົມທົບຮ່ວມມື
ກັນ ຂອງຕ່າງໜ້າຜ ູ້ມ ສ່ວນຮ່ວມຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຂະແໜງນ າກັນໃນໜ້າວຽກການພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະວາງແຜນແມ່ນມ ຄວາມ
ສ າຄັນທ ີ່ສຸດ ເພືີ່ອການພັດທະນາຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກ າຊາ.  

 

ຕາຕະລາງ 3-3 ແນວຄວາມຄິດລິເລ ື່ມການພ ດທະນາຂອງຂະແໜງຊາລາວໃນໄລຍະຜ່ານມາ 

ໂຄງການ ຄູ່ຮ່ວມຈ ດຕ ີ້ງປະຕິບ ດ 

ໂຄງການປ ກຊາປ່າ (ປ  2010-2011) SDC ແລະ CARE 

ແຜນງານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດເພືີ່ອການພັດທະນາເສດຖະກິດຕະຫ າດ  (ປ  
2010-2014) 

GIZ ແລະ LNCCI/PCCI, ECCIL, MoIC-
DoSMEP, ແລະ PSL PAFO 

ແຜນງານເພ ີ່ມຂ ດຄວາມສາມາດ ແລະ ການມ ສ່ວນຮວ່ມຂອງຊຸມຊົນ (COPE) – 
ພາຍໃຕູ້ໂຄງການ Shan Tea. ໄລຍະທ  1 ປ  2011-2016  

SDC ແລະ Helvetas 

Source: Earth Systems 2016 
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ຕາຕະລາງ 3-4 ແນວຄວາມຄິດລິເລ ື່ມການພ ດທະນາຂອງຂະແໜງຊາລາວໃນປະຈຸບ ນ 

ໂຄງການ ຄູ່ຮ່ວມຈ ດຕ ີ້ງປະຕິບ ດ 

ແຜນງານເພ ີ່ມຂ ດຄວາມສາມາດ ແລະ ການມ ສ່ວນຮວ່ມຂອງຊຸມຊົນ (COPE) – 
ພາຍໃຕູ້ໂຄງການ Shan Tea. ໄລຍະທ  2 ເລ ີ່ມໃນປ  2016  

HELVETAS; SDC; ອົງການປົກຄອງລັດທ້ອງຖິີ່ນ 

ໂຄງການພັດທະນາລະບົບນິເວດຊ ວະນາໆພັນກະສິກ າຢ ່ເຂດພ ດອຍ (TABI) SDC; MAF; ອົງການປົກຄອງລັດທ້ອງຖິີ່ນ 

ໂຄງການ Shan Tea  SDC; HELVETAS 

IDH ການຄ້າແບບຍືນຍົງ – ໂຄງການປ ກຊາ (ກ າລັງດ າເນ ນງການຢ ່ປະເທດ
ຫວຽດນາມ) 

IDH; Unilever; Rainforest Alliance 

GIZ ການພັດທະນາຂ ດຄວາມສາມາດຂອງພາກສ່ວນເອກະຊົນໃນປະເທດມຽນມາ GIZ; ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ; ອົງການປົກຄອງລັດທ້ອງຖິີ່ນ 

ໂຄງການ ການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃນຂະແໜງກະສິກ າ ເພືີ່ອການຄຸູ້ມ
ຄອງທ ີ່ດິນ ໃນກ າປ ເຈູ້ຍ, ລາວ, ມຽນມ້າ ແລະ ຫວຽດນາມ ຂອງ ອົງການ Oxfam  

Oxfam; SDC; GIZ 

ໂຄງການສົີ່ງເສ ມການພັດທະນາຊົນນະບົດໂດຍການການບົີ່ງບອກທາງພ ມ ສາດ (GI), 
ຂອງອົງການອາຫານໂລກ(FAO)/ອົງການເພືີ່ອການພັດທະນາແຫ່ງປະເທດຝຣັີ່ງ
(AFD) 

FAO; AFD; ອົງການປົກຄອງລັດທ້ອງຖິີ່ນ 

ໂຄງການ ຊາ 2030 Unilever, IDH, Tata, Twinings, Fairtrade, 
Rainforest Alliance, ການມ ສ່ວນຮ່ວມດ້ານການປ ກຊາ
ແບບຊົນເຜົີ່າ, ແລະ ອືີ່ນໆ. 

ໂຄງການ ການມ ສ່ວນຮ່ວມດ້ານການປ ກຊາແບບຊົນເຜົີ່າ   GIZ, IDH, Oxfam, UTZ, Fairtrade, Rainforest 
Alliance, Unilever, Twinings ແລະ ອືີ່ນໆ. 

ແຫ ີ່ງຂ ີ້ມ ນຈາກ: Earth Systems ໃນປ  2016 
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4 ສິື່ງທ້າທາຍ ແລະ ກາລະໂອກາດ ຕ ື່ການພ ດທະນາແບບ
ຍ ນຍົງຂອງຂະແໜງຊາ ລາວ 

ດັີ່ງທ ີ່ໄດູ້ກ່າວໄວູ້ຢ ່ພາກສະເໜ ໃນບົດສຶກສາສະບັບນ ີ້, ຂະແໜງຊາ ຢ ່ໃນ ລາວ ແມ່ນມ ທ່າແຮງທ ີ່ຈະເຕ ບໂຕ ແລະ ປະກອບສ່ວນສ າຄັນ ເຂົີ້າໃນ
ວຽກງານຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດຢ ່ໃນເຂດພາກເໜືອ ແລະ ພາກໄຕູ້ຂອງປະເທດ. ໃນພາກນ ີ້ແມ່ນນ າສະເໜ 
ກ່ຽວກັບສິີ່ງທ້າທາຍ ແລະ ກາລະໂອກາດຕ່າງໆ ທ ີ່ກ ານົດຂືີ້ນຈາກຂະແໜງຊາລາວ ເພືີ່ອໃຫູ້ບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງດັີ່ງກ່າວນ ີ້ ກອບການພັດທະນາ
ແບບຍືນຍົງຂອງຂະແໜງຊາພາຍໃຕູ້ໂຄງການ ຊາ 2030 ແມ່ນໄດູ້ມ ການນ າສະເໜ ຂ້າງລຸ່ມນ ີ້ (ເບິີ່ງ Table 4-1). 

Table 4-1 ຫຼ ກການຂອງນະແໜງຊາ 2030 ແລະ ສິື່ງທ້າຍທາຍຕ່າງໆຂອງຂະແໜງຊາລາວ ກ າລ ງປະເຊ ນ 

ຫຼ ກການ ສິື່ງທ້າຍທາຍຕ່າງໆ ທ ື່ຂະແໜງຊາ ລາວ ກ າລ ງພົບພ ີ້ 

ເພືີ່ອເຮັດໃຫູ້ຊ ວິດການເປັນຢ ມ່ ຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ຜ ູ້ຜະລິດຊາມ ຄວາມ
ເຂັີ້ມແຂງ 

ປັບປຸງຄວາມໝັີ້ນຄົງດ້ານການຄອບຄອງທ ີ່ດິນໃຫູ້ແກຊ່າວສວນຂະໜາດ
ນ້ອຍ ແລະ ຊຸມຊົນ ຜ ູ້ຜະລິດຊາ.  

ຮັບປະກັນໃຫູ້ມ ການດ າລົງຊ ວິດທ ີ່ຍືນຍົງ ທ ີ່ໄດູ້ມາຈາກຊາ (ເງືີ່ອນໄຂທາງ
ດ້ານແຮງງານ; ຄ່າຈ້າງ; ການສ້າງລາຍຮັບ;  ຸຄຸນລັກສະນະທາງດ້ານບົດບາດ
ຍິງ-ຊາຍ). 

ການສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງແກ່ຜ ູ້ຜະລິດຊາ ເພືີ່ອຮັບຮ ູ້ເຖິງຜົນປະໂຫຍດ ແລະ 
ຄຸນຄ່າຈາກຊາ. 

‘ ການຜະລິດທ ີ່ມ ຄວາມຍືນຍົງ /ສາມາດຟືີ້ນຟ ໄດູ້ທ ີ່ເປັນມິດຕ ີ່ລະບົບນິເວດ ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງຕົີ້ນຊາປ່າ ແລະ ຊາບ ຮານ ທ ີ່ມ ຢ ່ໃນປະຈຸບັນ.  

ກ້າວຂືີ້ນສ ່ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດໃຫູ້ສ ງກວ່າເກົີ່າ ໂດຍປັດສະຈາກຜົນ
ກະທົບຕ ີ່ການບ ລິການຂອງລະບົບນິເວດ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງພືີ້ນທ ີ່.  

ເພືີ່ອເຮັດໃຫູ້ການສ້າງ/ປ່ອຍທາດກາກບອນໃນລະດັບຕ ີ່າ ແລະ ມ ຄວາມ 
ສາມາດຕ້ານທານ 

 

ສາມາດປັບຕົວເຂົີ້າກັບແນວໂນູ້ມການປ່ຽນແປງ ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ
ສະພາບອາກາດ. 

ຮັກສາການປ່ອຍທາດກາກບອນໃຫູ້ຢ ໃ່ນລະດັບຕ ີ່າ ໄປພ້ອມກັບການເພ ີ່ມ
ຂືີ້ນຂອງບ ລິມາດການຜະລິດ ແລະ ການປຸງແຕ່ງຊາ. 

ເພືີ່ອເຮັດໃຫູ້ມ ຄວາມໂປ່ງໃສໃນຂະບວນການເພ ີ່ມມ ນຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ມ 
ກົນໄກການຕະຫ າດທ ີ່ຍືນຍົງ 

ສ້າງກົນໄກການຕະຫ າດທ ີ່ເປັນທ າ ແລະ ຮັດກຸມຂືີ້ນກວ່າເກົີ່າ ແລະ ຄວາມ
ເຂົີ້າໃຈກ່ຽວກັບຄຸນຄ່າ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງໃນທຸກໆຂະບວນການເພ ີ່ມມ ນຄ່າ
ສິນຄ້າ. 

ເພືີ່ອເຮັດໃຫູ້ຜ ູ້ບ ລິໂພກມ ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເຊືີ່ອມຕ ີ່ກັນໄດູ້. ເຮັດການຕະຫ າດເພືີ່ອເພ ີ່ມມ ນຄ່າຂອງຊາລາວ (ຄຸນຄ່າຂອງຊາບ ຮານ; ການ
ສ້າງຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງຕະຫ າດ ລວມທັງຕະຫ າດສິນຄ້າປອດສານພິດທ ີ່ມ 
ຄຸນນະພາບສ ງ ແລະ ການຄ້າທ ີ່ເປັນທ າ). 

ແຫ ີ່ງຂ ີ້ມ ນ: Tea 2030 (2014) ແລະ ບ ລິສດັ ເອ ດ ຊ ສສະເຕ ມ (2016) 

4.1 ເພ ື່ອເຮ ດໃຫ້ຊ ວິດການເປ ນຢູມ່ ຄວາມຍ ນຍງົ ແລະ ຜູ້ຜະລິດຊາມ ສິດອ ານາດ 

4.1.1 ປ ບປຸງຄວາມໝ ີ້ນຄົງດ້ານການຄຸ້ມຄອງທ ື່ດນິ ໃຫ້ແກ່ຊາວສວນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຊຸມຊົນຜູ້
ຜະລິດ 

ເນືີ່ອງຈາກມ ການແຂ່ງຂັນກັນທາງດ້ານທ ີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມູ້ ຢ ່ໃນປະເທດລາວ ທ ີ່ເຮັດໃຫູ້ມ ຄວາມກົດດັນຫ າຍຂືີ້ນໃນການປັບປງຸ
ການຄອບຄອງທ ີ່ດິນຕ ີ່ກັບພືີ້ນທ ີ່ສວນຊາແບບທັນສະໄໝ, ສວນຊາບ ຮານ ແລະ ຊາປ່າ (ທ ີ່ມ ຢ ່ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ໃນອະນາຄົດ) ຈະມ ຄວາມສ າ
ຄັນຫ າຍ ໃນການຄ ີ້າປະກັນຊ ວິດການເປັນຢ ່ຂອງຜ ູ້ຜະລິດໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ການສົີ່ງເສ ມການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ການຄຸູ້ມຄອງຊັບພະຍາ
ກອນຊາເພືອການພັດທະນາຂອງຂະແໜງ. ດັີ່ງນັີ້ນ ມັນຈຶີ່ງມ ຄວາມຈ າເປັນສ າລັບຊາວສວນຂະໜາດນ້ອຍ, ຊຸມຊົນ ແລະ ຜ ູ້ປຸງແຕ່ງຊາ / ຊາວຄ້າ
ຂາຍຊາ ໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພືີ່ອພັດທະນາຮ ບແບບທ ີ່ປະສົບຜົນສ າເລັດໃນການດ າລົງຊ ວິດທ ີ່ອ ງໃສ່ຊາເປັນຕົີ້ນຕ .  

ສະພາບໃນປະຈຸບ ນ: 
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 ແຫ ີ່ງຊັບພະຍາກອນຊາປ່າສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນມ ຢ ່ໃນພືີ້ນທ ີ່ຂອງບ້ານ ເຊິີ່ງຖືກກ ານົດເປັນພືີ້ນທ ີ່ປ່າໄມູ້ໃຊູ້ຮ່ວມກັນຂອງຊຸມຊົນບ້ານ. ພືີ້ນທ ີ່
ປ່າໄມູ້ຊຸມຊົນເຫ ົີ່ານ ີ້ ແມ່ນຍັງບ ີ່ທັນມ ລະດັບຄວາມແນ່ນອນຂອງຄວາມໝັີ້ນຄົງທາງດ້ານທ ີ່ດິນ ທຽບກັບພືີ້ນທ ີ່ທ ີ່ຖືກຄອບຄອງໂດຍບຸກ
ຄົນ ແລະ ມ ຄວາມສ່ຽງຕ ີ່ການຈັດສັນການນ າໃຊູ້ທ ີ່ດິນເພືີ່ອການພັດທະນາ. ດັີ່ງນັີ້ນ, ຊັບພະຍາກອນຊາທ ີ່ມ ຢ ່ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ໃນອະ
ນາຄົດ, ຊືີ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍັງບ ີ່ທັນຖືກກ ານົດເປັນລະບົບຕາຍຕົວເທືອ, ແມ່ນຕົກຢ ່ພາຍໄຕູ້ຄວາມສ່ຽງທ ີ່ຈະຖືກຫັນເປັນກິດຈະກ າ
ການພັດທະນາຂະໜາດໃຫຍ່ຕ່າງໆ.  

 ຊາວສວນຂະໜາດນ້ອຍທ ມ ພືີ້ນທ ີ່ຜະລິດເກັບຊາແບບໃໝ່ ແມ່ນຢ ່ໃນສະຖານະພາບທ ີ່ມ ຄວາມໝັີ້ນຄົງທາງດ້ານການນ າໃຊູ້ທ ີ່ດິນໃນ
ລະດັບທ ີ່ດ ກວ່າ, ແຕ່ວ່າພວກເຂົາຕ້ອງອ ງໃສ່ການມ ເອກະສານພິສ ດຕ ີ່ສິດໃນການຄອບຄອງທ ີ່ດິນ. ໃນຫ າຍໆກ ລະນ , ຖ້າຫາກວ່າພືີ້ນທ ີ່
ດັີ່ງກ່າວນ ີ້ ຖືກປ່ອຍປະບ ີ່ໄດູ້ຮັບການບົວລະບັດຮັກສາ (ເນືີ່ອງຈາກຫ າຍພືີ້ນທ ີ່ ໃນຊ່ວງຫ າຍກວ່າ 10 ປ ຜ່ານມາຜົນຜະລິດແມ່ນຕ ີ່າ / 
ໃຫູ້ລາຍໄດູ້ຕ ີ່າ), ການປະສົມປະສານກັນລະຫວ່າງການປ່ອຍປະລະເລ ຍ ແລະ ບ ີ່ສາມາດເສຍພາສ ທ ີ່ດິນໄດູ້ ສາມາດເຮັດໃຫູ້ພືີ້ນທ ີ່ດັີ່ງ
ກ່າວເລົີ່ານ ີ້ ມ ຄວາມໝັີ້ນຄົງໜ້ອຍລົງ. ເມືີ່ອເປັນເຊັີ່ນນັີ້ນ, ການລົງທຶນເບືີ້ອງຕົີ້ນໃນການປ ກຊາ ທ ີ່ເຮັດໂດຍຊາວສວນຂະໜາດນ້ອຍ ໃນ
ເຂດຊຸມຊົນ ແມ່ນຕົກຢ ່ໃນພາວະຄວາມສ່ຽງ, ເວັີ້ນແຕ່ວ່າຫາກມ ການລົງທຶນເພ ີ່ມຕືີ່ມ ເພືີ່ອຟືີ້ນຟ ຊັບພະຍາກອນເຫ ົີ່ານ ີ້. 

4.1.2 ຮ ບປະກ ນໃຫ້ມ ການດ າລົງຊ ວິດທ ື່ຍ ນຍົງ ທ ື່ໄດມ້າຈາກການຜະລິດຊາ 

ບັນຫາຕົີ້ນຕ ຂອງການພັດທະນາໃນຂະແໜງຊາ ລາວ ທ ີ່ຍືນຍົງແມ່ນການເຮັດໃຫູ້ມັນເປັນທາງເລືອກທ ີ່ສາມາດຢ ່ລອດໄດູ້ຮັບໝາກຜົນ ແລະ 
ເປັນທ ີ່ໜ້າດຶງດ ດສົນໃຈຕ ີ່ການດ າລົງຊ ວິດທ ສ າລັບຜ ູ້ທ ີ່ມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການຜະລິດຊາບ ີ່ວ່າຈະເປັນການປ ກສວນຊາແບບທັນສະໄໝ, ການເກັບ
ຊາປ່າ ແລະ ການເຮັດວຽກໃນໂຮງງານປຸງແຕ່ງຊາ. 

ສະພາບໃນປະຈຸບ ນ: 

 ສວນຊາປ ກແບບໃໝ່/ທັນສະໄໝເພືີ່ອການຄ້າ: ຕະຫ ອດໄລຍະ 15 ປ  ທ ີ່ຜ່ານມາ ຊາວສວນຊາຂະໜາດນ້ອຍອາໄສຢ ່ພາກເໜືອຂອງ ສ
ປປ ລາວ ແມ່ນໄດູ້ຮັບການສົີ່ງເສ ມ ຈາກລັດຖະບານ ແລະໂຮງງານປຸງແຕ່ງຊາຈາກພາກເອກະຊົນ ທ າການຜະລິດປ ກສວນຊາແບບທັນ
ສະໃໝ່ ເປັນທາງເລືອກພຶດການຄ້າທ ີ່ສາມາດໃຫູ້ຜົນຕອບແທນຄົວເຮືອນຢ ່ລອດໄດູ້ ແລະເປັນທາງເລືອກແທນການປ ກຝິີ່ນ ແລະການ
ເຮັດໄຮ່ເລືີ່ອນລອຍ. ເນືີ່ອງຈາກມ ຫ າຍປັດໃຈ (ເຊັີ່ນ ເງືີ່ອນໄຂໃນການບ າລຸງຮັກສາສວນ; ແລະ ລາຄາຊາຢ ່ສວນປ ກ) ລາຍຮັບຕ ີ່ຜ ູ້ລົງ
ທຶນໃນການປ ກຊາຫ າຍຄົນ ແມ່ນບ ີ່ໄດູ້ຕາມຄາດໝາຍ. ໃນບາງກ ລະນ , ສວນຊາ ໄດູ້ຖືກປ່ອຍປະລະເລ ຍ ເຊິີ່ງອາດເຮັດໃຫູ້ເກ ດມ ຜົນ
ກະທົບຕ ີ່ການຄອບຄອງທ ີ່ດິນສ າລັບຊາວສວນ (ເບິີ່ງໃນຫົວຂ ີ້ 4.1.1). ສ າລັບຊາວສວນຊາທ ີ່ຍັງດ າເນ ນທ າການຜະລິດຊາຢ ່ນັີ້ນ, ການ
ໄດູ້ຮັບລາຄາຊາຢ ່ສວນປ ກສ ງເທົີ່າທ ີ່ເປັນໄປໄດູ້ (ເຊັີ່ນ: ຂາຍໃຫູ້ພ ີ່ຄ້າບຸກຄົນ) ແມ່ນເປັນບ ລິມະສິດ ຫ າຍກວ່າການຄ ີ້າປະກັນຮັກສາຂ ີ້
ຕົກລົງການຄ້າແບບປົກກະຕິກັບ ຜ ູ້ປຸງແຕ່ງຊາທ້ອງຖິີ່ນ. ບັນຫານ ີ້ໄດູ້ຮັບການແກູ້ໄຂແລູ້ວຢ ່ໃນບາງເຂດຂອງຊຸມຊົນ ໂດຍການສ້າງກຸ່ມຜ ູ້
ຜະລິດຊາທ ີ່ສະໜັບສະໜ ນຈາກຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ / ສັງຄົມ (ເບິີ່ງຫົວຂ ີ້ 4.1.3). 

 ການເກັບຊາປ່າ:  ການເກັບຊາປ່າທ າມະຊາດ ສາມາດເປັນທາງເລືອກທ ີ່ໜ້າດຶງດ ດໃຈຢ່າງໜຶີ່ງຂອງການດ າລົງຊ ວິດ ເພາະວ່າລາຍຮັບ
ແມ່ນສ ງ ເມືີ່ອສົມທຽບກັບຊາປ ກ; ແລະ ມ ຫ າຍທ້ອງຖິີ່ນໄດູ້ສ້າງຕັີ້ງອົງກອນຂັີ້ນຊຸມຊົນຂືີ້ນເພືີ່ອຄຸູ້ມຄອງ ແລະເກັບຊາປ່າດັີ່ງກ່າວນ ີ້. ແຕ່
ເຖິງຢ່າງໃດກ ີ່ຕາມ, ການເກັບຊາປ່າແມ່ນຍັງມ ສິີ່ງທ້າຍທາຍຫ າຍຢ່າງລວມທັງ ໄລຍະເວລາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ ີ່ຕ້ອງການເພືີ່ອໄປ
ເກັບໃບຊາ; ລະດ ການຂອງການເກັບ; ປະລິມານຂອງຊາທ ີ່ມ ແມ່ນຍັງຕ ີ່າ; ແລະ ການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງແນວທາງການດ າລົງຊ ວິດ / 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບທ ີ່ມ  - ໂດຍສະເພາະແມ່ນສ າຫ ັບແມຍ່ິງໃນໄລຍະເກັບຊາ. ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄຸນຄ່າທ ີ່ເປັນໄປໄດູ້ຂອງຊາແຕ່ລະຊະ
ນິດ ແມ່ນຍັງບ ີ່ທັນເປັນທ ີ່ຮັບຮ ູ້ເຂົີ້າໃຈດ ເທືອໂດຍຜ ູ້ເກັບໃບຊາ ແລະ ຜ ູ້ປຸງແຕ່ງຊາໃນທ້ອງຖິີ່ນ - ເຊິີ່ງຈ າກັດຄວາມສາມາດຕ ີ່ລ່ອງຂອງ
ພວກເຂົາເຈົີ້າໃນການຄ ີ້າປະກັນລາຄາທ ີ່ເໝາະສົມຈາກພ ີ່ຄ້າ. 

 ການສ້າງວຽກເຮັດງານທ າໃນຂະບວນການປຸງແຕ່ງຊາ: ການເຮັດວຽກທ ີ່ມ ຄ່າຈ້າງຕອບແທນໃນໂຮງງານປຸງແຕ່ງຊາ, ບ ີ່ວ່າຈະເປັນການ
ຈ້າງງານແບບຖາວອນ ແລະ ຊົີ່ວຄາວຕາມລະດ ການແມ່ນຖືວ່າເປັນວຽກທ ີ່ໜ້າດຶງດ ດໃຫູ້ຜົນຕອບແທນໂດຍພະນັກງານເພດຊາຍ ແລະ 
ຍິງ ໃນກ ລະນ ທາງເລືອກວຽກອືີ່ນແມ່ນມ ໜ້ອຍ/ຈ າກັດ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ ີ່ຕາມ, ໃນບ່ອນທ ີ່ມ ໂອກາດອືີ່ນໆທ ີ່ດ ກວ່າ, ການເຮັດວຽກໃນ
ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຊາ ແມ່ນບ ີ່ໄດູ້ຮັບຄວາມນິຍົມພ ປານໃດ. 
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4.1.3 ການສ້າງຄວາມເຂ ີ້ມແຂງແກຜູ່ຜ້ະລິດຊາໄດ້ຮ ບຮູ້ເຖິງຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄຸນຄ່າຈາກຊາ 

ຊ ວິດການເປັນຢ ່ຂອງຜ ູ້ຜະລິດຊາຂະໜາດນ້ອຍ ສາມາດໄດູ້ຮັບການປັບປຸງໃຫູ້ດ ຂືີ້ນກວ່າເກົີ່າ ໂດຍໄດູ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນກິດຈະກ າການ
ສ້າງມ ນຄ່າເພ ີ່ມໃນຂະແໜງຊາ. ສິີ່ງດັີ່ງກ່າວນ ີ້ ຕ້ອງໄດູ້ມ ການພັດທະນາຄວາມສ າພັນທ ີ່ແໜູ້ນແຟູ້ນ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດຮ ີ່ວມກັນທັງສອງຝ່າຍ
ໃຫູ້ຫ າຍຂືີ້ນກວ່າເກົີ່າ ລະຫວ່າງຜ ູ້ຜະລິດ ແລະ ຜ ູ້ປຸງແຕ່ງຊາ.  

ສະພາບໃນປະຈຸບ ນ: 

 ປັດຈຸບັນ ໄດູ້ມ ຫ າຍກຸ່ມຜະລິດຊາທ ີ່ຖືກສ້າງຕັີ້ງຂືີ້ນຢ່າງເປັນທາງການ (ເຊັີ່ນ:ພາຍໄຕູ້ການສະໜັບສະໜ ນຈາກໂຄງການ 
HELVETAS-COPE) ທ ີ່ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງດັີ່ງກ່າວນ ີ້ ແລະ ກ າລັງດ າເນ ນກິດຈະກ າການສ້າງມ ນຄ່າເພ ີ່ມໃຫູ້ຜະລິດຕະພັນ 
ລວມທັງແຜນງານຊ່ວຍເຫ ືອທາງດ້ານເຕັກນິກ, ການເຂົີ້າເຖິງການຕະຫ າດ ແລະ ກິດຈະກ າພັດທະນາຊຸມຊົນ ໂດຍມ ຜົນປະໂຫຍດ ທ ີ່
ຖືກນ າມາລົງທຶນຄືນໃນຊຸມຊົນ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ ີ່ຕາມ, ຜ ູ້ຜະລິດສ່ວນໃຫຍ່ (ສ່ວນຫ າຍແມ່ນແມ່ຍິງ) ແມ່ນເຮັດໃຜເຮັດມັນແບບເອ
ກະລາດ ແລະ ມ ໂອກາດໜ້ອຍສ າລັບການສ້າງຄວາມເຂັມແຂງເພ ີ່ມຂ ດຄວາມສາມາດ. 

 ຜ ູ້ປຸງແຕ່ງຊາທ້ອງຖິີ່ນ ແມ່ນມ ການພົວພັນກັບຊຸມຊົນທ ີ່ຜະລິດຊາໃນລະດັບທ ີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ບາງຄົນກ ີ່ສາມາດຮັກສາການພົວພັນກັບ
ຊຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນໄດູ້ຢ່າງເຂັີ້ມແຂງ ຕະຫ ອດປ  ເຊິີ່ງເຮັດໃຫູ້ຄວາມສ າພັນກາຍມາເປັນການສ້າງຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນທັງສອງຝ່າຍ ແລະ 
ເປັນການເພ ີ່ມມ ນຄ່າໃຫູ້ແກ່ທຸກໆພາກສ່ວນ. ແຕ່ວ່າ ບາງຄົນກ ີ່ປະກົດຕົວຢ່າງເຂັີ້ມແຂງໃນໄລຍະທ ີ່ມ ການເກັບຊືີ່ຊາທ ີ່ມ ຄວາມຕ້ອງ
ການສ ງເທົີ່ານັີ້ນ - ເຊິີ່ງຈ າກັດຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາໃນການຕິດຕ ີ່ພົວພັນກັບຊຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນ. 

 ນະໂຍບາຍສ າຄັນອັນໜຶີ່ງຂອງລັດຖະບານ ເຊິີ່ງກ າລັງສົງຜົນກະທົບຕ ີ່ຄວາມສ າພັນຂອງຜ ູ້ຜະລິດ / ຜ ູ້ປຸງແຕ່ງ ແມ່ນການກ ານົດເຂດຊາ
ໃນພືີ້ນທ ີ່ຜະລິດຊາໃນເຂດພາກເໜືອ. ພາຍໄຕູ້ນະໂຍບາຍດັີ່ງກ່າວນ ີ້, ຜ ູ້ປຸງແຕ່ງ ແມ່ນຖືກກ ານົດໃຫູ້ໄດູ້ຮັບສິດໃນການເກັບຊືີ້ຊາຈາກ
ພືີ້ນທ ີ່ປ ກຊາທ ີ່ໄດູ້ກ ານົດໃຫູ້ສະເພາະ. ໃນຂະນະທ ີ່ຄາດໝາຍຈາກນະໂຍບາຍດັີ່ງກ່າວນ ີ້ ແມ່ນເພືີ່ອເສ ມຂະຫຍາຍຄວາມສ າພັນລະຫວ່າງ
ຜ ູ້ຜະລິດ / ຜ ູ້ປຸງແຕ່ງຊາ, ແຕ່ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ການຈັດສັນເຂດ ແມ່ນບ ີ່ມ ປະສິດຕິພາບເທົີ່າທ ີ່ຄວນ ເພາະວ່າໄດູ້ມ ພ ີ່ຄ້າທ ີ່ບ ີ່ຈົດ
ທະບຽນ ເຂົີ້າມາຊອກຊືີ້ຊາໃນລະດ ແລູ້ງ ແລະ ໃຫູ້ລາຄາສ ງກວ່າຜ ູ້ປຸງແຕ່ງຊາທ ີ່ໄດູ້ກ ານົດໄວູ້ສ າລັບຊາປ ກ. ໃນຂະນະທ ີ່, ຊາວສວນຂະ
ໜາດນ້ອຍ ອາດໄດູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍຈາກລາຄາສ ງນ ີ້ ສ າລັບຜົນຜະລິດຊາໃນລະດ ແລູ້ງ, ແຕ່ໂດຍປົກກະຕິແລູ້ວ, ພ ີ່ຄ້າແມ່ນບ ີ່ສົນໃຈໃນ
ການກັບຊືີ້ຊາໃນລະດ ຝົນ. ປະກົດການນ ີ້ໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ຜ ູ້ປຸງແຕ່ງຊາທ້ອງຖິີ່ນທ ີ່ຄວນຈະຊືີ່ຊາຈາກເຂດທ ີ່ໄດູ້ຖືກກ ານົດໃຫູ້ ແມ່ນບ ີ່ມ ຄວາມ
ກະຕືລືລົີ້ນໃນການເກັບຊືີ້ຊາໃນລະດ ຝົນ ທ ີ່ມ ມ ນຄ່າຕ ີ່າ ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາບ ີ່ສາມາດໄດູ້ຊາຊາໃນປະລິມານທ ີ່ພຽງພ ໃນລະດ ແລູ້ງຈາກ
ຊາວສວນ. 

 ການເຂົີ້າເຖິງແຫ ີ່ງທຶນດອກເບູ້ຍຕ ີ່າເປັນປັດໃຈໜຶີ່ງທ ີ່ສ າຄັນ ສ າລັບການພັດທະນາຂະແໜງຊາ ໃຫູ້ທັງຜ ູ້ຜະລິດ ແລະ ຜ ູ້ປຸງແຕ່ງ. ການ
ເຂົີ້າເຖິງແຫ ີ່ງທຶນ ສາມາດຊ່ວຍເຮັດໃຫູ້ມ ການລົງທຶນ ໂດຍການສະໜອງທຶນຮອນ ສ າລັບຊືີ້ອຸປະກອນ, ເງິນທຶນ, ປັດໃຈການຜະລິດກະ
ສິກ າ ແລະ ການຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ ການພັດທະນາ. ໂດຍອ ງຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 2016-2020 
(NSEDP), ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດູ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ຂ ີ້ກ ານົດຕ່າງໆ ເພືີ່ອເຮັດໃຫູ້ບັນດາທະນາຄານທລຸະກິດຕ່າງໆ 

ຮູບັ4-1 ແຮງງານທ ື່ເກ ບຊາຢູ່ແຂວງຜົີ້ງສາລ , 2016 
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ສາມາດອະນຸມັດເງິນກ ູ້ຢືມທ ີ່ມ ດອກເບູ້ຍຕ ີ່າ. ນອກຈາກນ ີ້ການເງິນສ າລັບຂະແໜງຊາ ແມ່ນສາມາດໄດູ້ຈາກແຫ ີ່ງທຶນອືີ່ນໆ ລວມທງັ 
ໂຄງການພັດທະນາເພືີ່ອສະຫນັບສະຫນ ນຄວາມສະເຫມ ພາບບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ຊົນເຜົີ່າສ່ວນນ້ອຍ ເຊັີ່ນດຽວກັນກັບ ອົງການຈັດ
ຕັີ້ງສາກົນເປັນຕົີ້ນແມ່ນ: ອົງການການຄ້າເປັນທ າແລະ ອົງການການຮ່ວມມືໃນຂະແໜງຊາຢ່າງມ ຈັນຍາບັນ (Ethical Tea 
Partnership) ເຊິີ່ງເປັນຜ ູ້ໃຫູ້ການຊ່ວຍເຫ ືອໃນການເຂົີ້າເຖິງການເງິນ ເຊິີ່ງເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງແຜນງານຂອງພວກເຂົາເຈົີ້າ.  

4.2 ການຜະລິດທ ື່ມ ຄວາມຍ ນຍງົ / ສາມາດຟ ີ້ນຟູໄດ້ຕ ື່ລະບົບນເິວດ 

4.2.1 ການປົກປ ກຮ ກສາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊາປ່າ ແລະ ຊາບູຮານແບບຍ ນຍົງ  

ຊາບ ຮານ ແລະ ຊາປ່າ ແມ່ນມ ລາຄາສ ງຫ າຍໃນຕະຫ າດປະເທດຈ ນ. ຊາປ່າ ແມ່ນເຊືີ່ອກັນວ່າ ມ ທ່າແຮງດ້ານການຕະຫ າດທ ີ່ສ າຄັນ ເຖິງແມ່ນວ່າ 
ປະລິມານ, ອາຍຸ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຊາດັີ່ງກ່າວ ແມ່ນຍັງບ ີ່ທັນເປັນທ ີ່ຮັບຮ ູ້ແນ່ນອນ. ມັນຍັງມ ໂອກາດໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງ
ຢ່າງຍືນຍົງ ຂອງຊາບ ຮານ ແລະ ຊາປ່າເຫ ົີ່ານ ີ້ ຄຽງຄ ່ກັບການເພ ີ່ມຄວາມໝັີ້ນຄົງຂອງການຄອບຄອງທ ີ່ດິນ (ເບິີ່ງພາກທ  4.1.1).  

ສະພາບໃນປະຈຸບ ນ: 

 ຊາປ່າແມ່ນເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງລະບົບນິເວດປ່າໄມູ້ ແລະ ບ ີ່ສາມາດເກັບໃນແບບວິທ ດຽວກັນກັບການເກັບກ ູ້ຊາປ ກ. ເຄ ຍເກ ດມ ກ ລະນ  
ທ ີ່ນັກລົງທຶນໄດູ້ຮັບສ າປະທານໃນການເກັບກ ູ້ຊາປ່າ ແລະຕົີ້ນຊາໃຫຍ່ຈາກປ່າແມ່ນຖືກຕັດລົງ ເພືີ່ອເຮັດໃຫູ້ສາມາດເກັບເອົາຍອດຊາ 
ແລະກິີ່ງງ່າເພືີ່ອເຮັດເປັນພັນ. ບັນຫາດັີ່ງກ່າວນ ີ້ ແມ່ນເກ ດຂືີ້ນ ເນືີ່ອງຈາກຂາດລະບົບການຄຸູ້ມຄອງທ ີ່ເໝາະສົມ ແລະເຮັດໃຫູ້ຊັບພະຍາ
ກອນຊາມ ຄວາມສ່ຽງຕ ີ່ການນ າໃຊູ້ຫ າຍເກ ນໄປລວມທັງການສ ນເສຍເນືີ່ອງຈາກການບຸກເບ ກພືີ້ນທ ີ່ ຈາກຮ ບແບບການພັດທະນາອືີ່ນໆ. 

 ໃນຂະນະທ ີ່ມ ຄວາມພະຍາຍາມເບືີ້ອງຕົີ້ນໃນການກ ານົດທ ີ່ຕັີ້ງ ແລະ ປະລິມານ ຂອງຊາປ່າທ ີ່ມ , ແຕ່ກ ີ່ຍັງມ ຂ ີ້ມ ນທ ີ່ຈ າກັດກ່ຽວກັບຊາ
ປ່າ. ການສ າຫ ວດປ່າໄມູ້ຢ່າງລະອຽດ ອາດສາມາດຊ່ວຍກ ານົດສາຍພັນຊາໃໝ່ທ ມ ຄຸນຄ່າ ແລະຊ່ວຍໃນການຄຸູ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ 
ເຊິີ່ງພ້ອມດຽວກັນສາມາດປົກປູ້ອງພືີ້ນທ ີ່ສ່ວນຕ່າງໆຂອງລະບົບຊ ວະນາໆພັນທ ີ່ມ ຊາປະກົດຢ ່. 

4.2.2 ກ້າວໄປສູ່ຄວາມສາມາດໃນການຜະລດິໃຫ້ໄດ້ສະມ ດຕະພາບສູງກວ່າເກົື່າ ໂດຍປ ດສະຈາກຜົນ
ກະທົບ ຕ ື່ການບ ລກິານຂອງລະບົບນິເວດ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງພ ີ້ນທ ື່. 

ຍັງມ ໂອກາດ ສ າລັບຂະແໜງຊາ ລາວ ໃນການທ ີ່ຈະພິຈາລະນາຜົນກະທົບຕ ີ່ສິີ່ງແວດລ້ອມຈາກການຜະລິດຊາໃຫູ້ດ ມ ປະສິດທຜິົນກວ່າເກົີ່າ, ຈ າ
ກັດຜົນກະທົບເຫ ົີ່ານ ີ້ ແລະ ຊອກຫາວ ທ ການປັບປຸງປັດໃຈຈາກທ າມະຊາດໃນການຜະລິດ ເຊິີ່ງການຜະລິດຊາຕ້ອງໄດູ້ອາໃສ/ຂືີ້ນກັບ.  

ສະພາບໃນປະຈຸບ ນ: 

 ດັີ່ງທ ີ່ໄດູ້ນ າສະເໜ ຢ ່ໃນຫົວຂ ີ້ 4.2.1, ຊາປ່າແມ່ນເກ ດຂືີ້ນຢ ່ໃນລະບົບນິເວດປ່າໄມູ້ທ າມະຊາດ, ເຊິີ່ງປ່າສ່ວນຫ າຍເຫ ົີ່ານ ີ້ ແມ່ນຍັງບ ີ່ທັນ
ໄດູ້ຮັບການຄຸູ້ມຄອງດ ເທົີ່າທ ີ່ຄວນ. ຍັງມ ໂອກາດທ ີ່ຈະທ າຄວາມເຂົີ້າໃຈ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນເຫ ົີ່ານ ີ້ໃຫູ້ໄດູ້ດ ກວ່າເກົີ່າ ເພືີ່ອໃຫູ້
ມ ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດທ ີ່ຫ າຍກວ່າເກ ົ ີ່າ ໄປພ້ອມກັບການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມູ້ ທ ີ່ຊາເກ ດຂືີ້ນຢ ່. 

 ສວນຊາປ ກສ່ວນຫ າຍ ແມ່ນຖືກສ້າງຕັີ້ງຂືີ້ນໂດຍຂາດການພິຈາລະນາຜົນກະທົບທ ີ່ອາດເກ ດຂືີ້ນຕ ີ່ລະບົບນິເວດອ້ອມຂ້າງ ແລະ ການບ ລິ
ການຂອງພວກມັນ. ຜົນກະທົບທ ີ່ອາດເປັນໄປໄດູ້ຈາກການຫັນປ່ຽນການນ າໃຊູ້ທ ີ່ດິນ ເຊິີ່ງລວມທັງການສ ນເສຍຖິີ່ນທ ີ່ຢ ່ອາໃສຂອງພືດ 
ແລະ ສັດ, ມົນລະພິດຂອງແຫ ີ່ງນ ີ້າ; ແລະ ຜົນກະທົບຕ່າງໆ ຕ ີ່ຊ ວະນາໆພັນທາງບົກ ແລະ ທາງນ ີ້າ. 

 ຄວາມຊ ານານດ້ານວິຊາການໃນຂະແຫນງການຊາ ແລະ ຄວາມຮ ູ້ທ ີ່ກ່ຽວກັບວິທ ການຄຸູ້ມຄອງທ ີ່ດ ແມ່ນມ ຂ ດຈ າກັດ. ຕົວຢ່າງຫນຶີ່ງຂອງ
ໂຄງການນ ີ້ແມ່ນ ການຕັດແຕ່ງກິີ່ງຂອງບັນດາຊາວສວນຊາຂະໜາດນ້ອຍ/ຜ ູ້ເກັບຊາ, ໝາຍຄວາມວ່າ ເຂົາເຈົີ້າໃຊູ້ວິທ ການ ແລະ ເຄືີ່ອງມື
ທ ີ່ບ ີ່ເໝາະສົມ. ດັີ່ງນັີ້ນ, ຕົີ້ນໄມູ້ຕ່າງໆ ທ ີ່ຢ ່ໃນພືີ້ນທ ີ່ສວນຊາປ ກ ແລະ ພືີ້ນທ ີ່ຊາປ່າ ບ ີ່ມັກຈະໃຫູ້ຜົນຜະລິດຫ າຍ ແລະ ຍັງມ ຄວາມສ່ຽງ
ຕ ີ່ພະຍາດ ຈາກໄມູ້ທ ີ່ໄດູ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຕັດບ ີ່ຖືກຕ້ອງ. 

 ວິທ ການຜະລິດຊາໃນສວນຊາປ ກໃນປະຈຸບັນສ່ວນຫ ວງຫ າຍແມ່ນ ‘ ປອດສານພິດໃນຕົວ’ . ການຂາດແຄນປັດໃຈການຜະລິດກະສິກ າ 
ເຮັດໃຫູ້ມ ຜົນກະທົບທ ີ່ອາດເປັນໄປໄດູ້ຕ ີ່າຕ ີ່ລະບົບນິເວດໃກູ້ຄຽງ ແຕ່ກ ີ່ມ ຜົນກະທົບຕ ີ່ການຜະລິດ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຊາ. ປະຈຸບັນ
, ປັດໃຈການຜະລິດກະສິກ າແມ່ນມ ຫ າຍຂືີ້ນ, ແລະ ປົກກະຕິແລູ້ວ ການນ າໃຊູ້ປັດໃຈດັີ່ງກ່າວ ແມ່ນບ ີ່ຖືກຕ້ອງ, ເຊິີ່ງເຮັດໃຫູ້ມ ຄວາມ
ສ່ຽງເພ ີ່ມຂືີ້ນ ຈາກມົນລະພິດຕ ີ່ດິນ ແລະ ແຫ ີ່ງນ ີ້າ. 
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4.3 ເພ ື່ອເຮ ດໃຫ້ການສ້າງທາດກາກບອນໃນລະດ ບຕ ື່າ ແລະ ມ ຄວາມສາມາດ
ຕ້ານທານ 

4.3.1 ສາມາດປ ບຕົວເຂົີ້າກ ບແນວໂນ້ມການປ່ຽນແປງ ແລະຄວາມແຕກຕ່າງຂອງສະພາບອາກາດ 
ແລະຮ ກສາການປ່ອຍທາດກາກບອນຢູ່ໃນລະດ ບຕ ື່າ ໄປພ້ອມກ ບການເພ ື່ມຂ ີ້ນຂອງບ ລິມາດ
ການຜະລິດ ແລະ ການປຸງແຕ່ງຊາ 

ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງຊາໄດູ້ຮັບຮ ູ້ເປັນຢ່າງດ ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ ທ ີ່ເກ ດຈາກການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟູ້າອາກາດ - ໂດຍສະ
ເພາະຜົນລະປ ກທ ີ່ມ ຄວາມອ່ອນໄຫວຕ ີ່ສະພາບອາກາດ. ໂດຍສຸມໃສ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງຊາ, ມັນມ ຄວາມຈ າເປັນ ທ ີ່ຈະຕ້ອງໄດູ້ພິ
ຈາລະນາຜົນກະທົບທ ີ່ອາດເກ ດຂືີ້ນ ຕ ີ່ພືີ້ນທ ີ່ຜະລິດຊາທ ີ່ມ ຢ ່ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ ລວມທັງສະພາບອາກາດ; ໄພຂົີ່ມຂ ່ທ ີ່ເພ ີ່ມຂືີ້ນຈາກສັດ
ຕ ພືດ ແລະ ພະຍາດ ແລະ ສະພາບເຫດການອາກາດທ ີ່ຮຸ່ນແຮງເພ ີ່ມຖ ີ່ຂືີ້ນ.  

ສະພາບໃນປະຈຸບ ນ: 

 ເຖິງແມ່ນວ່າໄດູ້ມ ການສຶກສາຫ າຍໆຢ່າງກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟູ້າອາກາດໃນຂະແໜງກະສິກ າ (ລວມທັງຂະແໜງຊາ) ຢ ່
ໃນ ສປປ ລາວ, ແຕ່ວ່າ ປະຈຸບັນ ຍັງມ ຄວາມເຂົີ້າໃຈພຽງເລັກໜ້ອຍກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທ ີ່ອາດເປັນໄປໄດູ້ ຈາກການປ່ຽນແປງສະພາບ
ດິນຟູ້າອາກາດ ຂອງຜ ູ້ຜະລິດ ແລະ ຜ ູ້ປຸງແຕ່ງຊາ. 

 ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟູ້າອາກາດ ບ ີ່ແມ່ນບັນຫາສ າຄັນສ າລັບຂະແໜງຊາໃນປະຈຸບັນ. ມົນລະພິດທ ີ່ອາດເກ ດຂືີ້ນ ທ ີ່
ຕິດພັນກັບການຫັນປ່ຽນປ່າໄມູ້; ການນ າໃຊູ້ເຕັກໂນໂລຢ ປຸງແຕ່ງຂະໜາດຫ າຍຂືີ້ນ ແລະ ການຂົນສົີ່ງຜົນຜະລິດ ປົກກະຕແິລູ້ວ ແມ່ນບ ີ່
ໄດູ້ຮັບການພິຈາລະນາ.  

4.4 ເພ ື່ອເຮ ດໃຫ້ມ ຄວາມໂປ່ງໃສໃນຂະບວນການເພ ື່ມມນູຄາ່ສິນຄ້າ ແລະ ມ ກົນໄກ
ການຕະຫຼາດ ທ ື່ຍ ນຍງົ 

4.4.1 ສ້າງກົນໄກການຕະຫຼາດທ ື່ເປ ນທ າ ແລະ ຮ ດກຸມຂ ີ້ນກວ່າເກົື່າ ແລະ ຄວາມເຂົີ້າໃຈກ່ຽວກ ບ
ຄຸນຄ່າ ແລະ ຄວາມຍ ນຍົງໃນທຸກໆຂະບວນການເພ ື່ມມູນຄ່າສິນຄ້າ 

ຜົນສະທ້ອນທາງລົບ ຈາກກົນໄກການຕະຫ າດໃນປະຈຸບັນ ໃນຂະແໜງຊາລາວກ າລັງປະເຊ ນໜ້າໂດຍບັນດາຜ ູ້ຜະລິດ, ຜ ູ້ປຸງແຕ່ງ ແລະບັນດາພ ີ່
ຄ້າ. ບັນຫາດັີ່ງກ່າວ ຖືກຍອມຮັບຈາກຫ າຍພາກສ່ວນຂະແໜງຊາເຖິງຄວາມຕ້ອງການໃນການສ້າງກົນໄກ ທ ີ່ມ ຄວາມໂປ່ງໃສ, ເປັນຂ ີ້ມ ນ ແລະ 
ທັນສະໃໝທາງດ້ານເຕັກນິກ ເຊິີ່ງຈະເຮັດໃຫູ້ເກ ດມ ຄວາມເປັນທ າຫ າຍຂືີ້ນກວ່າເກົີ່າ ຕະຫ ອດຂະບວນການສ້າງມ ນຄ່າເພ ີ່ມໃຫູ້ແກ່ຜະລິດຕະ
ພັນ.  

ສະພາບໃນປະຈຸບ ນ: 

 ໃນໄລຍະບ ີ່ດົນທ ີ່ຜ່ານມາ, ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາສາກົນ ໄດູ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຫ າຍໂຄງການ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜ ນຂະແໜງຊາ. ຊ່ຽວຊານສາ
ກົນຫ າຍທ່ານ ໄດູ້ໃຫູ້ການຊ່ວຍເຫ ືອທາງດ້ານເຕັກນິກ ກ່ຽວກັບວິທ ການທ ີ່ດ ທ ີ່ສຸດ ແລະ ກິດຈະກ າການສ້າງມ ນຄ່າເພ ີ່ມ ກັບພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງຊາຢ ່ໃນລາວ (ລັດຖະບານ ແລະ ພາກອຸດສາຫະກ າ). 

 ຊາວສວນຊາຂະໜາດນ້ອຍ / ກຸມ່ຜ ູ້ຜະລິດ ປຽບດັີ່ງ ‘ ຜ ູ້ຮອງຮັບທາງລາຄາ’ , ໂດຍການຂາຍຊາໃຫູ້ແກ່ໂຮງງານປຸງແຕ່ງທ້ອງຖິີ່ນ ຫ ື ຂາຍ
ໃຫູ້ແກ່ພ ີ່ຄ້າທ ີ່ບ ີ່ໄດູ້ລົງທະບຽນ, ປົກກະຕິແລູ້ວ ແມ່ນຂາດຂ ີ້ມ ນການຕະຫ າດທ ີ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງການຜະລິດ ແລະ 
ລາຄາຕະຫ າດ 

 ຂາດສະມາຄົມ ຫ ື ເວທ ສົນທະນາປຶກສາ ໃນຂະແໜງຊາ ເຮັດໃຫູ້ມ ຂ ີ້ຈ າກັດໃນການແບ່ງປັນຂ ີ້ມ ນຂ່າວສານລະຫວ່າງພາກສ່ວນກ່ຽວ
ຂ້ອງ. ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫ າຍຄົນຍັງບ ີ່ທນັຮັບຮ ູ້ເຖິງຜົນປະໂຫຍດທ ີ່ຈະໄດູ້ຮັບຈາກຕະຫ າດທ ີ່ມ ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ສະນັີ້ນ ຈຶີ່ງມ 
ຄວາມກະຕືລືລົີ້ນໜ້ອຍໃນການຮ່ວມມ ືແລະ ແບ່ງປັນຂ ີ້ມ ນ. 

 ຄວາມສາມາດໃນການນ າໃຊູ້ຄອມພ ວເຕ ແມ່ນຍັງມ ຈ າກັດໃນຂະແໜງຊາ ແລະ ບັນຫານ ີ້ເອງທ ີ່ຍັງຈ າກັດໃນການເຂົີ້າເຖິງຂ ີ້ມ ນຂ່າວສານ
ທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການຕະຫ າດແບບງ່າຍດາຍ. ພາສາ ກ ີ່ເປັນອຸປະສັກອັນໜຶີ່ງໃນເຂດພາກເໜືອ ລະຫວ່າງພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ໃນຂະແໜງຊາທ ີ່ເປັນຄົນລາວ ແລະ ຄົນຈ ນ. 

 ຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ ຍັງຖວ່ືາເປັນອຸປະສັກອັນໜຶີ່ງ ສ າລັບບາງຕະຫ າດ ແລະ ກ ີ່ເປັນທັງກາລະໂອກາດໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ 
ວິທ  ‘ ການສ້າງມາດຕະຖານ’  ທ ີ່ຄ້າຍຄືກັບວິທ ການທ ີ່ຖືກນ າໃຊູ້ໂດຍ IDH ໃນຂະແໜງຊາແຫ່ງຊາດອືີ່ນໆ.19 
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4.5 ເພ ື່ອເຮ ດໃຫ້ຜູ້ບ ລໂິພກມ ສວ່ນຮ່ວມ ແລະ ເຊ ື່ອມຕ ື່ກ ນໄດ ້

4.5.1 ເຮ ດການຕະຫຼາດເພ ື່ອສົື່ງເສ ມຄຸນຄ່າຂອງຊາລາວ 

ຍັງມ ໂອກາດຫ າຍໆຢ່າງຢ ່ໃນຂະແໜງຊາລາວ ໃນການໂຄສະນາເຮັດການຕະຫ າດທ ີ່ມ ຄວາມໄດູ້ປຽບທາງດ້ານທ າມະຊາດໃນຕົວຂອງຜະລິດຕະ
ພັນຊາ ເຊັີ່ນວ່າ: ສະພາບທ ີ່ປອດສານພິດ, ມ ຊັບພະຄຸນຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ແຫ ີ່ງກ າເນ ດບ ຮານ ຕ ີ່ຜ ູ້ຊົມໃຊູ້ບ ລິໂພກໃນວົງກວ້າງຂວາງອອກ.  

ສະພາບໃນປະຈຸບ ນ: 

 ຊາລາວ ເປັນທ ີ່ຮັບຮ ູ້ໃນຕະຫ າດບາງແຫ່ງຢ ່ໃນປະເທດຈ ນ ສ າລັບສະຖານະພາບທ ີ່ປອດສານພິດ ແລະ ຄວາມເປັນບ ຮານຂອງມັນ ແລະ 
ຖວ່ືາມ ຊັບພະຄຸນດ ຕ ີ່ສຸຂະພາບ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ ີ່ຕາມ, ນອກຈາກຕະຫ າດໃນປະເທດຈ ນແລູ້ວ, ຊາລາວແມ່ນເປັນທ ີ່ຮັບຮ ູ້ໜ້ອຍຫ າຍ. 
ນອກຈາກນ ີ້, ຍັງມ ຫ າຍກ ລະນ  ທ ີ່ຊາຂອງລາວ ຖືກຫຸູ້ມຫ ີ່ ແລະ ຂາຍ ວ່າເປັນຊາຂອງປະເທດຈ ນ ເພືີ່ອຫ  ກລ້ຽງການກ ດຂວາງທາງດ້ານ
ການຄ້າ. 

 ການບ ລິໂພກຊາພາຍໃນປະເທດແມ່ນຍັງມ ໜ້ອຍ. ຍ ີ່ຫ ີ້ຊາຂອງລາວ ແມ່ນຖືກວາງຂາຍຢ ່ໃນລາຄາທ ີ່ຂ້ອນຂ້າງສ ງ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢ ່
ຕາມສ ນກາງຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ເປັນຕົີ້ນ ຢ ່ສະໜາມບິນ ແລະ ດ່ານກວດຄົນເຂົີ້າເມືອງຕ່າງໆ ແລະ ຍັງບ ີ່ທັນມ ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ
ຊາລາວທ ີ່ມ ມ ນຄ່າສ ງ ແລະຊາທ ີ່ມ ມ ນຄ່າຕ ີ່າທ ີ່ເນັີ້ນໃຊູ້ປະລິມານການຜະລິດ ທ ີ່ຖືກນ າເຂົີ້າຫ າຍຈາກປະເທດຫວຽດນາມ, ໄທ ແລະ 
ຈ ນ. 

 ແຜນງານການອອກໃບຢັີ້ງຢືນ ເຊັີ່ນວ່າ ຊ ວະພາບ (Organic) ແລະ ການຄ້າເປັນທ າ ສາມາດເຮັດໃຫູ້ເປັນການເປ ດໂອກາດຫາຕະຫ າດ
ໃໝ່ໄດູ້ ສ າລັບຂະແໜງຊາລາວ. ປະຈຸບັນໄດູ້ມ ຜ ູ້ຜະລິດໜຶີ່ງຢ ່ໃນພາກໄຕູ້ຂອງ ສປປ ລາວ ທ ີ່ໄດູ້ຜະລິດຊາໃນປະລິມານໜ້ອຍ ສ າລັບ
ຕະຫ າດການຄ້າເປັນທ າ (Mai Savanh Lao) ແລະ ຍັງມ ຫ າຍກຸ່ມຜະລິດ ທ ີ່ປະຕິບັດຕາມຫ ັກການຂອງ ການຄ້າເປັນທ າ. ຊາລາວ
ແມ່ນຖວ່ືາເປັນ ‘ ຊາປອດສານພິດໃນຕົວ’  ແລະ ຍັງມ ທ່າແຮງໃນການເຕ ບໂຕ ຈາກຄວາມໄດູ້ປຽບທາງທ າມະຊາດ ໂດຍການໝ ນໃຊູ້
ປະສົບການຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທ ີ່ໄດູ້ຮັບໃບຢັີ້ງຢືນສິນຄ້າຊ ວະພາບ/ປອດສານພິດແລູ້ວ (Organic Certification).  

 ມ ທ່າແຮງສ າລັບຂະແໜງຊາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ເພືີ່ອສ້າງການເຊືີ່ອມຕ ີ່ທ ີ່ແໜູ້ນແຟູ້ນກວ່າເກົີ່າ ແລະ ນ າໃຊູ້ສວນຊາບ ຮານໃນພາເໜືອ
ຂອງປະເທດ ເຊິີ່ງເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງ ‘ ເສັີ້ນທາງມ້າຂົນສົີ່ງຊາບ ຮານ’ . ອົງການ GIZ ໄດູ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວຽກງານການເຊືີ່ອມຕ ີ່ສາຍພົວ
ພັນລະຫວ່າງຂະແໜງຊາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ຢ ່ແຂວງຜົີ້ງສາລ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ທະນາຄານພັດທະນາອາຊ  ໄດູ້ຮ່ວມມກືັບລັດຖະ
ບານລາວ ເພືີ່ອສ້າງ ‘ ເສັີ້ນທາງການຄ້າຂາຍຊາ’  ຢ ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດຈ ນ ແມ່ນເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງແຜນງານພັດທະນາໂຄງ
ລ່າງພືີ້ນຖານໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ ີ້າຂອງ ແລະ ວຽກດັີ່ງກ່າວນ ີ້ ສາມາດເຮັດໃຫູ້ສ າເລັດໄດູ້ໃນການສ້າງແນວຄວາມຄິດລິເລ ີ່ມນ ີ້ທັງໃນ ສປປ 
ລາວ ລວມທັງການສ້າງ ‘ ເສັີ້ນທາງຊາບ ຮານ’  ກັບປະເທດໃກູ້ຄຽງອືີ່ນໆ ລວມທັງປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ມຽນມ້າ.  

 

 

 

 

ຮູບັ4-2 ກາໝາຍສິນຄ້າຂອງຜະລິດຕະພ ນຊາລາວໃນປະຈຸບ ນ, 2016 
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5 ຄວາມມຸ່ງໝັີ້ນຂອງພາກອດຸສາຫະກ າຊາ ແລະ ການຮວ່ມມ ືເພືີ່ອ
ການພດັທະນາທ ີ່ຍືນຍົງຂອງຂະແໜງຊາຢ ່ໃນ ສປປ ລາວ 

5.1 ຄວາມມຸ່ງໝ ີ້ນຂອງຂະແໜງ 

ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸດສາຫະກ າຊາຮັບຮ ູ້ວ່າວິທ ການຂັບເຄືີ່ອນໂດຍພາກອຸດສາຫະກ າເອງເປັນຜ ູ້ນ າ ຈະເປັນວິທ  ທ ີ່ຊ່ວຍຮັບປະກັນໃຫູ້ມ 
ການຮັບຮອງຂອງພາກອຸດສາຫະກ າທັງໝົດ ແລະ ມ ອ ານາດລວມ ເພືີ່ອແກູ້ໄຂຂ ີ້ຄົງຄ້າງທ ີ່ສ າຄັນຂອງຂະແໜງຊາ ໄປພ້ອມກັບການໄດູ້ຮັບສິດ
ຜົນປະໂຫຍດ ທາງດ້ານໂອກາດໃໝ່ຕ່າງໆໃນຂະແໜງຊາລາວ. ການເຂົີ້າຮ່ວມ ແລະ ການສະໜັບສະໜ ນ ຈາກລັດຖະບານ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມພັດ
ທະນາ ແມ່ນສ າຄັນທ ີ່ສຸດ ຕ ີ່ຂະແໜງຊາ. ແຕເ່ຖິງຢ່າງໃດກ ີ່ຕາມ, ທ້າຍທ ີ່ສຸດແລູ້ວ ມັນກ ີ່ຂືີ້ນກັບບັນດາຜ ູ້ຜະລິດຊາ, ຜ ູ້ປຸງແຕ່ງຊາ ແລະ ພ ີ່ຄ້າຊາ
ທັງຫ າຍ ທ ີ່ຈະເປັນຜ ູ້ຂັບເຄືີ່ອນການຂະຫຍາຍຕົວໃນອະນາຄົດ.  

ຜ ູ້ມ ສ່ວນຮ່ວມເອກະຊົນໃນອຸດສາຫະກ າຊາລາວ ຈາກພາກໄຕູ້ ແລະ ພາກເໜືອ ຈ າເປັນຕ້ອງໄດູ້ຮ່ວມມກືັນ ເພືີ່ອສ້າງ ‘ ສຽງສ່ວນລວມ’  ກ່ຽວ
ກັບບັນຫາຕ່າງໆທ ີ່ມ ຮ່ວາມກັນ, ນ າສະເໜ ຄວາມຕ້ອງການຂອງພາກອຸດສາຫະກ າ ແລະ ຊອກຫາກາລະໂອກາດອັນໃໝ່ຮ່ວມກັນ ເພືີ່ອຜົນປະ
ໂຫຍດຂອງທຸກໆພາກສ່ວນຂອງຂະແໜງຊາລາວທັງໝົດ. 

5.2 ວິທ ການ 

ວິທ ການທ ີ່ນ າສະເໜ  ແມ່ນເພືີ່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການຂັບເຄືີ່ອນຂອງພາກອຸດສາຫະກ າເປັນຜ ູ້ນ າຮ່ວມກັນ ແລະໃຫູ້ມ ການພັດທະນາ
ອຸດສາຫະກ າຊາຢ ່ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫູ້ມ ຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ສືບຕ ີ່ໄປໄດູ້ຢ່າງໄດູ້ຮັບໝາກຮັບຜົນ, ເຊິີ່ງຈະເປັນການເອືີ້ອອ າຍວຍການດ າລົງຊ ວິດ
ແບບຍືນຍົງ; ເປັນການສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງໃຫູ້ແກ່ຜ ູ້ຜະລິດ; ທັງເປັນການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ; ແລະ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັີ້ງ
ໜ້າເຂົີ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ ແລະ ບັນລຸເປົີ້າໝາຍການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກເທືີ່ອລະກ້າວ. 

ວິທ ການດັີ່ງນ ີ້ແມ່ນແນໃສ່ເພືີ່ອ: 

 ຍົກສ ງບົດບາດ ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງຂະແໜງຊາລາວໃຫູ້ສ ງຂືີ້ນ ແລະ ປະສານເອົາແນວທາງດັີ່ງກ່າວນ ີ້ ໃຫູ້ມ ຄວາມຍືນຍົງໃນການຜັກດັນ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ວິທ ປະຕບັິດໃນການລົງທຶນ ໃນການສະໜັບສະໜ ນ ເພືີ່ອໃຫູ້ມ ການປົກປູ້ອງຊັບພະຍາກອນຊາ ແລະ ຄ ີ້າປະກັນການ
ຄອບຄອງທ ີ່ດິນໃຫູ້ແກ່ຊຸມຊົນທ ີ່ຢ ່ໃນເຂດຊົນນະບົດເຊິີ່ງເປັນຜ ູ້ຜະລິດຊາທົີ່ວປະເທດ; ແລະ. 

 ສົີ່ງເສ ມພາວະການເປັນຜ ູ້ນ າຂອງພາກອຸດສາຫະກ າ ໄປພ້ອມກັບຄວາມພະຍາຍາມຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງສັງຄົມ; 
ແລະ ເຊືີ່ອມໂຍງຂະແໜງຊາລາວ ໃຫູ້ເຂົີ້າກັບຂະແໜງຊາຂອງພາກພືີ້ນ ແລະ ສາກົນ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມ ໂດຍຜ່ານ Tea 2030. 

 

ຮູບັ5-1 ຄູຮ່່ວມງານຂະແນງຊາ ຮ່ວມກ ນປຶກສາຫາລ  ສິື່ງທ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດສ າລ ບອະນາຄົດ, ທ ື່ແຂວງຜົີ້ງສາລ , 2016 
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5.2.1 ຈຸດປະສົງ 
ຈຸດປະສົງຕົີ້ນຕ ຂອງການປະຕິບັດຮ່ວມກັນ ແມ່ນເພືີ່ອ: 

 ສ້າງເວທ ສ າລັບ Tea 2030 ຂອງລາວ ເຊິີ່ງປະກອບມ ຜ ູ້ນ າຈາກພາກອຸດສາຫະກ າດັີ່ງກ່າວ (ຈາກຜ ູ້ຜະລິດ, ຜ ູ້ປຸງແຕ່ງ ແລະ ຜ ູ້ຄ້າຂາຍ), 
ພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງສັງຄົມອືີ່ນໆ; 

ແລະ ໂດຍຜ່ານເວທ  Tea 2030 ຂອງລາວ, 

 ສົີ່ງເສ ມຄວາມເປັນຜ ູ້ນ າຂອງພາກອຸດສາຫະກ າຊາ ແລະ ຄວາມມຸ່ງໝັີ້ນໃນການແກູ້ໄຂບັນຫາສິີ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆໃນປະຈຸບັນ (ແລະ ການ
ຮັບຮ ູ້ຄຸນຄ່າໃນການສົີ່ງເສ ມວຽກງານນ ີ້) ໄປຄຽງຄ ່ກັບຄວາມພະຍາຍາມຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງສັງຄົມອືີ່ນໆ; 

 ສ້າງກົນໄກການປະສານງານ (ໃນຮ ບແບບຂອງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານຂະແໜງຊາແຫ່ງຊາດ) ເພືີ່ອເປັນການສ້າງກ າລັງ
ແຮງສະໜັບສະໜ ນ, ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການລົງທຶນຕ່າງໆ ທ ີ່ອາດເປັນໄປໄດູ້ ຈາກພາກອຸດສາຫະກ າ, ລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາອົງ
ການຈັດຕັີ້ງສັງຄົມ ສ າລັບກິດຈະກ າຕ່າງໆ ທ ີ່ແນໃສ່ເພືີ່ອເຮັດໃຫູ້ອຸດສາຫະກ າຊາມ ຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ສາມາດສືບຕ ີ່ຢ ່ໄດູ້ເປັນຢ່າງດ ; 
ແລະ 

 ເຊືີ່ອມໂຍງຂະແໜງຊາລາວ ເຂົີ້າກັບອົງການຈັດຕັີ້ງຕ່າງໆໃນຂົງເຂດພາກພືີ້ນ ແລະ ສາກົນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທ ີ່ກ າລັງເຮັດວຽກເພືີ່ອຄວາມຍືນ
ຍົງຂອງຂະແໜງຊາໃນທົີ່ວໂລກ. 

5.2.2 ຜົນຄາດຫວ ງ 
ການຮ່ວມມກືັນ ເພືີ່ອພັດທະນາຂະແໜງຊາໃຫູ້ມ ຄວາມຍືນຍົງ ຢ ່ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຄາດວ່າຈະປ່ຽນແປງວິທ ການທ ີ່ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ໃນຂະ
ແໜງຊາລາວ ກ າລັງໃຊູ້ເພືີ່ອຕິດຕ ີ່ພົວພັນກັນພາຍໃນ (ແລະ ຜ ູ້ມ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນຂົງເຂດພາກພືີ້ນ / ສາກົນ); ແລະ ປະຈຸບັນວິທ ການດັີ່ງກ່າວ
ນ ີ້ ແມ່ນກ າລັງຖືກພັດທະນາຂືີ້ນສ າລັບຂະແໜງຊາ. 

ການປ່ຽນແປງ / ຜົນຄາດຫວັງ ທ ີ່ສ າຄັນ ແມ່ນລວມມ : 

 ເຮັດໃຫູ້ມ ເວທ ປຶກສາ ແລະ ການຮ່ວມມຫື າຍຂືີ້ນກວ່າເກົີ່າ ລະຫວ່າງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທ ີ່ກຽວຂ້ອງ ແລະ ການເສ ມສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງ
ຂອງອົງການຈັດຕັີ້ງໃນພາກອຸດສາຫະກ  າຊາ ແລະ ມ ຂ ດຄວາມສາມາດໃນການເຂົີ້າຮ່ວມ;  

 ເພ ີ່ມຄວາມຮັບຮ ູ້ ແລະ ເຂົີ້າໃຈກ່ຽວກັບສິີ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ທ ີ່ມ ຮ່ວມກັນ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນໃນຂະແໜງຊາກ າລັງປະເຊ ນໜ້າຢ ່ໃນປະ
ຈຸບັນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຈາກການສ້າງຂະແໜງຊາໃຫູ້ມ ຄວາມຍືນຍົງຮ່ວມກັນ;  

 ເປ ດກວ້າງໃຫູ້ມ ເວທ ນະໂຍບາຍ ເພືີ່ອລວມເອົາສະພາບພົີ້ນເດັີ່ນຂອງຊາດ ແລະ ພາກພືີ້ນ ແລະ ສຸມໃສ່ການພັດທະນາທ ີ່ຍືນຍົງ; ແລະ  

 ການພັດທະນາຍ ີ່ຫ ີ້ຊາລາວ ແລະ ກາລະໂອກາດຕ່າງໆ ເພືີ່ອເພ ີ່ມມ ນຄ່າຜະລິດຕະພັນຊາ (ເຊັີ່ນ: ຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ, ຜະລິດ
ຕະພັນ / ລາຄາສ ງສຸດ; ການເຂົີ້າເຖິງເງິນທຶນ; ການເຂົີ້າເຖິງຕະຫ າດ ແລະ ອືີ່ນໆ);  

 ລິເລ ີ່ມປະຕິບັດການຮ່ວມມກືັນ (ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ / ນັກລົງທຶນພາຍໃນປະເທດ, ໃນຂົງເຂດ ແລະ ສາກົນ) ເພືີ່ອເຮັດໃຫູ້ຂະແ
ໜງຊາມ ຄວາມຍືນຍົງ ໂດຍສຸມໃສ່ການໃຫູ້ການສະໜັບສະໜ ນຊຸມຊົນທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ຊາວສວນຂະໜາດນ້ອຍ ເພືີ່ອເຮັດໃຫູ້ເຂົາເຈົີ້າ
ເຫັນຄຸນຄ່າຈາກການຜະລິດ ແລະ ການປຸງແຕ່ງຊາໃຫູ້ຫ າຍຂືີ້ນກວ່າເກົີ່າ. 

5.3 ໜ້າວຽກບລູິມະສິດ 

ສາມໜ້າວຽກບ ລິມະສິດ ແມ່ນມ ການນ າສະເໜ  ແລະອະທບິາຍໃນພາກຂ້າງລຸ່ມຕ ີ່ໄປນ ີ້. 

5.3.1 ສ້າງ ແລະ ຈ ດຕ ີ້ງປະຕິບ ດເວທ  Tea 2030 ຂອງລາວ 
ສ້າງຕັີ້ງເວທ ສົນທະນາຂອງຂະແໜງຊາລາວ ທ ີ່ໄດູ້ພັດທະນາໃນກິດຈະກ າຂອງກອງທຶນເບ ກຈ່າຍຮ ບດ່ວນ (Quick Disbursement 
Fund), ເວທ  Tea 2030 ຂອງລາວ ຈະຖືກສ້າງຕັີ້ງຂືີ້ນ. ເວທ ດັີ່ງກ່າວນ ີ້ ຈະປະກອບມ ຜ ູ້ນ າຂອງກຸ່ມຜ ູ້ຜະລິດຊາ, ຜ ູ້ປຸງແຕ່ງຊາ ແລະ ອ ານາດ
ການປົກຄອງຕ່າງໆທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກລັດຖະບານລາວ ເຊິີ່ງຈະຖືກຮັບຮອງໂດຍສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກ າແຫ່ງຊາດລາວ ໂດຍການສະ
ໜັບສະໜ ນຈາກສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກ າເອ ລົບ ປະຈ າ ສປປ ລາວ ແລະ ຈະເປັນການປ ທາງສ າລັບການສ້າງຕັີ້ງສະມາຄົມຊາລາວໃນ
ອະນາຄົດ. 

ກິດຈະກ າຕ່າງໆ ໃນການສ້າງຕັີ້ງເວທ ສົນທະນາຂະແໜງຊາລາວ ຈະປະກອບມ :  



 ຂະແໜງຊາລາວ-ບົດສຶກສາສະຖານະພາບປະຈບຸັນ Lao Tea Sector - Industry Position Paper 
 

 
  ສະບັ ບສົມບູນ ໜ້າ 21 
 

 ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືີ່ອຢັີ້ງຢືນໂຄງສ້າງຂອງເວທ ;  

 ຄັດເລືອກ ‘ ຜ ູ້ນ າຂອງພາກອຸດສາຫະກ າຊາ’  ແລະ ຊ່ຽວຊານໃຫູ້ຄ າແນະນ າ ພ້ອມທັງໃຫູ້ການສະໜັບສະໜ ນ ເພືີ່ອຂັບເຄືີ່ອນເວທ ສົນ
ທະນາຂະແໜງຊາໃນໄລຍະເລ ີ່ມຕົີ້ນ; 

 ການສ້າງຂອບເຂດໜ້າວຽກ ໃຫູ້ແກ່ເວທ ສົນທະນາຂະແໜງຊາ;   

 ສ້າງກົດລະບຽບໃຫູ້ແກ່ອຸດສາຫະກ າຊາ;  

 ພັດທະນາລະບົບສະໜອງທຶນຮອນແບບຍືນຍົງ, ສ້າງແຜນພັດທະນາລະບົບການຈັດຕັີ້ງ ແລະ ການສ້າງຂ ດຄວາມສາມາດ; ແລະ 

 ສ້າງຂ ີ້ຕົກລົງການຮ່ວມມກືັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງຊາທ ີ່ສ  າຄັນໃນຂົງເຂດພາກພືີ້ນ ແລະ ສາກົນ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜ ນເວທ 
ປຶກສາຂະແໜງຊາລາວ.  

ກິດຈະກ າຕ່າງໆ ສ າລັບການດ າເນ ນງານຂອງເວທ ສົນທະນາຂະແໜງຊາລາວ ຈະປະກອບດ້ວຍ: ກອງປະຊຸມປະຈ າ 6 ເດືອນ ຕະຫ ອດໄລຍະອາ
ຍຸຂອງໂຄງການ ແລະ ຈະມ ກອງປະຊຸມມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຂອງກຸ່ມຂະໜາດໜ້ອຍອືີ່ນໆ. ການມ ສ່ວນຮ່ວມຕ່າງໆ ຈະເນັີ້ນ
ໃສ່ການພັດທະນາຍຸດທະສາດຊາແຫງ່ຊາດ ແລະ ຊອກຫາທິດທາງ ແລະ ການດ າເນ ນງານຢ່າງຕ ີ່ເນືີ່ອງຂອງເວທ ສົນທະນາຂະແໜງຊາລາວ 
(ແລະ ສະມາຄົມ). 

5.3.2 ການສ້າງຍຸດທະສາດຊາແຫ່ງຊາດ ແລະ ທິດທາງເພ ື່ອກ້າວໄປສູ່ການພ ດທະນາແບບຍ ນຍົງ 

ຍຸດທະສາດຊາແຫ່ງຊາດ ແລະ ທິດທາງ ຈະຖືກພັດທະນາຂືີ້ນ ເພືີ່ອເປັນກອບໃຫູ້ແກ່ການປະຕິບັດງານຮ່ວມກັນໃນການກ້າວໄປສ ່ການພັດທະ
ນາຂະແໜງຊາລາວໃຫູ້ມ ຄວາມຍືນຍົງ. ຍຸດທະສາດຊາແຫ່ງຊາດ ຈະເຮັດໃຫູ້ການພັດທະນາຂະແໜງຊາໄປຄຽງຄ ່ກັບເປົີ້າໝາຍການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ລວມທັງຈຸດປະສົງຮ່ວມກັນຂອງອຸດສາຫະກ າຊາໃນຂົງເຂດພາກພືີ້ນ ແລະ ສາກົນ. 

ກິດຈະກ າຕ່າງໆ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜ ນການພັດທະນາຍຸດທະສາດຊາແຫ່ງຊາດ ຈະລວມມ :  

 ທົບທວນບົດລາຍງານການສຶກສາ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ທ ີ່ໄດູ້ເຮັດຜ່ານມາ (ເຊັີ່ນ: ຍຸດທະສາດຊາຂອງແຂວງຜົີ້ງສາລ  ແລະ ຍຸດທະ
ສາດການພັດທະນາກາເຟລາວ); 

 ຈັດກອງປະຊຸມມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາຍຸດທະສາດກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງຊາຈາກພາກໄຕູ້ ແລະ ພາກເໜືອ; 

 ຈັດກອງປະຊຸມເວທ  Tea 2030 ຂອງລາວ ຕາມແຕ່ລະໄລຍະທ ີ່ສ າຄັນຂອງການພັດທະນາຍຸດທະສາດ ເພືີ່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກ
ຕ້ອງ ແລະ ການເຫັນດ ເປັນເອກະພາບຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ; ແລະ 

 ສ້າງກິດຈະກ າການເຜ ຍແຜຍຸ່ດທະສາດ (ແລະ ລະບຽບຂອງການປະຕິບັດ) ໃນລະດັບຊາດ, ຂັີ້ນແຂວງ, ຂັີ້ນເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນ. 

5.3.3 ສ້າງໂຄງການ Tea 2030 ໃນຂົງເຂດພາກພ ີ້ນ 
ໂຄງການ Tea 2030 ໃນຂົງເຂດພາກພືີ້ນ ຈະຖືກສ້າງຕັີ້ງຂືີ້ນ ເພືີ່ອເສ ມຂະຫຍາຍການເຊືີ່ອມໂຍງ ແລະ ສົີ່ງເສ ມການຮ່ວມມກືັນລະຫວ່າງຂະແ
ໜງຊາຕ່າງໆໃນຂອບເຂດປະເທດກ າປ ເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ ແລະ ຫວຽດນາມ (CLMV) ແລະ ຕອບສະໜອງກົນໄກໃນການເຂົີ້າເປັນຄ ່ຮ່ວມ
ອຸດສາຫະກ າຊາໃນລະດັບສາກົນ ໃນການເປັນສະມາຄົມພາກພືີ້ນ. ຄ ່ຮ່ວມງານພາກພືີ້ນ ຈະຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັນປ ລະຄັີ້ງ ແລະ ຈະເປັນປະ
ທານໂຄງການໃນທຸກໆ 3 ປ . 

ກິດຈະກ າຕ່າງໆ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜ ນການສ້າງຕັີ້ງເວທ  Tea 2030 ໃນຂົງເຂດພາກພືີ້ນ ຈະປະກອບມ :  

 ປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບແຕ່ລະຄ ່ຮ່ວມງານຂອງເວທ ຂະແໜງຊາໃນຂົງເຂດພາກພືີ້ນ;  

 ການມ ສ່ວນຮ່ວມໃນຂົງເຂດພາກພືີ້ນຕ່າງໆ ເພືີ່ອນ າເອົາຄ ່ຮ່ວມງານຂອງເວທ ຂະແໜງຊາໃນຂົງເຂດພາກພືີ້ນ, ຕົກລົງກ່ຽວກັບຜົນປະ
ໂຫຍດຮ່ວມກັນ ແລະ ຊອກຫາວິທ ທາງ ເພືີ່ອສືບຕ ີ່ຮ່ວມມກືັນ; 

 ສ້າງ ເວບເພັກ (webpage) Tea 2030 ຂອງຂົງເຂດພາກພືີ້ນ ເພືີ່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການແລກປ່ຽນຂ ີ້ມ ນຂ່າວສານ; ແລະ  

 ຮັບປະກັນຂ ີ້ຕົກລົງການເປັນຄ ່ຮ່ວມງານ ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຊາ ແລະ / ຫ ື ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໃນຂົງເຂດພາກພືີ້ນ / ສາກົນ ສ າ
ລັບການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດ. 
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5.4 ໂອກາດໃນການຮວ່ມມ  ແລະ ເສ ມຂະຫຍາຍຜົນປະໂຫຍດ 

ປະຈຸບັນ ມ ຫ າຍແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ທ ີ່ກ າລັງສືບຕ ີ່ດ າເນ ນງານຢ ່ ເພືີ່ອເຮັດໃຫູ້ບັນລຸຕາມຜົນຄາດຫວັງທ ີ່ດ ກວ່າເກົີ່າ ສ າລັບຊຸມຊົນຜະລິດ
ຊາຢ ່ໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໃນຂົງເຂດພາກພືີ້ນ. ແຜນງານຕາມທ ີ່ກ ານົດໄວູ້ຂ້າງເທິງ ແມ່ນມ ຈຸດປະສົງ ເພືີ່ອຕອບສະໜອງກົນ
ໄກການປະສານງານ ແລະ ເສ ມຂະຫຍາຍຜົນປະໂຫຍດຈາກແນວຄວາມຄິດເຫ ົີ່ານ ີ້. ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຕ່າງໆ ແມ່ນໄດູ້ດ າເນ ນແລູ້ວກັບຜ ູ້
ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການເຫ ົີ່ານ ີ້ ແລະ ໄດູ້ມ ໂອກາດຢ່າງໜັກແໜູ້ນໃນການຮ່ວມມ ືດັີ່ງທ ີ່ກ ານົດໄວູ້ (ເບິີ່ງ ຕາຕະລາງ 5-1). 

ຕາຕະລາງ 5-1 ໂຄງການທ ື່ກ າລ ງສ ບຕ ື່ ແລະ ໂອກາດໃນການຮ່ວມມ ກ ນ 

ໂຄງການ ຄູຮ່່ວມຈ ດຕ ີ້ງປະຕິບ ດ ໂອກາດໃນການຮ່ວມມ  

ໂຄງການພາຍໃນປະເທດລາວ 

ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງດ້ານບົດ
ບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫູ້ແກອົ່ງການຈັດຕັີ້ງ
ຊຸມຊົນ (COPE) – ພາຍໄຕູ້ໂຄງການ 
Shan Tea Project. ໄລຍະ 2 
ຂອງໂຄງການຄາດວ່າຈະເລ ີ່ມຕົີ້ນໃນປ  
2016.  

ອົງການ HELVETAS; 
SDC; ຄ ຮ່່ວມງານຈາກອ ານາດ
ການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ. 

 ສະໜັບສະໜ ນການສ້າງຍຸດທະສາດຊາແຂວງຜົີ້ງສາລ  ໃຫູ້ກາຍເປັນ
ຍຸດທະສາດຊາແຫ່ງຊາດ; 

 ຊ່ວຍເຫ ືອໃນການເປັນຕົວແທນໃຫູ້ແກຊ່າວສວນຂະໜາດນ້ອຍໃນເວ
ທ ສົນທະນາຂະແໜງຊາລາວ (ໂດຍໄດູ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນຈາກ
ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກ າເອ ລົບ ປະຈ າ ສປປ ລາວ ແລະ ສະ
ພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກ າແຫ່ງຊາດລາວ); 

 ສະໜອງໂອກາດໃນການສ້າງມ ນຄ່າເພ ີ່ມ ແລະ ເຂົີ້າເຖິງຕະຫ າດ ສ າ
ລັບຜ ູ້ຜະລິດຊາຂະໜາດນ້ອຍ.   

ໂຄງການຊ ວະນາໆພັນກະສິກ າ 
(TABI) 

ອົງການ SDC; ກະຊວງກະສິ
ກ າ ແລະ ປ່າໄມູ້; ຄ ່ຮ່ວມງານ
ຈາກອ ານາດການປົກຄອງທ້ອງ
ຖິີ່ນ. 

 ມ ທ່າແຮງໃນການຮ່ວມມືໃນວຽກງານສ້າງຖານຂ ີ້ມ ນກ່ຽວກັບຊາຢ ່ໃນ
ລາວ. ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກ າເອ ລົບ ປະຈ າລາວ ໄດູ້ພົບປະ 
ແລະ ໄດູ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບວຽກດັີ່ງກ່າວແລູ້ວ ໃນການສ້າງຂ ີ້ມ ນຂອງອຸດ
ສາຫະກ າຊາ ແລະ ການນ າສະເໜ ຊາລາວໃນຕະຫ າດສາກົນຢ ເ່ມືອງ
ປາຣ  ປະເທດຝະລັີ່ງໃນທ້າຍປ  2016. 

ໂຄງການໃນຂົງເຂດພາກພ ີ້ນ 

ໂຄງການ Shan Tea ອົງການ SDC; 
HELVETAS 

 ໂອກາດສ າລັບການຮ່ວມມືໃນກິດຈະກ າການປັບປຸງຊ ວິດການເປັນຢ ່ 
ໃນເຂດຊຸມຊົນທ ີ່ມກ າລັງມ ການປ ກຊາ ໃນທົີ່ວເຂດພາກພືີ້ນແມ່ນ ີ້າ
ຂອງ; 

 ທ່າແຮງໃນການຮ່ວມມື ເພືີ່ອສ້າງເວທ ສົນທະນາຊາໃນເຂດພາກພືີ້ນ. 

ໂຄງການສົີ່ງເສ ມການຄ້າແບບຍືນຍົງ
ຂອງອົງການ IDH – ແຜນງານກ່ຽວ
ກັບຊາ (ປະຈຸບັນກ າລັງຖືກຈັດຕັີ້ງປະຕິ
ບັດຢ ປ່ະເທດຫວຽດນາມ) 

ອົງການ IDH; Unilever; 
Rainforest Alliance 

 ການສ້າງຕັີ້ງໂຮງຮຽນຊາວນາຢ ສ່ະໜາມ (FFS) ຢ ໃ່ນ ສປປ ລາວ 
ໂດຍອ ງໃສ່ຮ ບແບບແຜນງານຊາຂອງອົງການ IDH; 

 ນ າສະເໜ  ‘ ບາດກ້າວທ ີ່ໜັຫແໜູ້ນ’  ຂອງການຢັີ້ງຢືນ ຕ ີ່ຂະແໜງຊາ
ຂອງປະເທດລາວ ແລະ ປະເທດມຽນມາ; 

 ການແລກປ່ຽນຄວາມຮ ູ້ ແລະ ກິດຈະກ າທົດລອງຕ່າງໆ ກັບພາກສ່ວນ
ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕົີ້ນຕ ກ່ຽວກັບຊາ. 

ການພັດທະນາຂ ດຄວາມສາມາດສ າລັບ
ການພັດທະນາຂອງພາກເອກະຊົນໃນ
ປະເທດມຽນມາ ຂອງອົງການ GIZ 

ອົງການ GIZ; ຄ ່ຮ່ວມພັດທະ
ນາອືີ່ນໆ; ຄ ຮ່່ວມງານຈາກອ າ
ນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ. 

 ການແລກປ່ຽນຂ ີ້ມ ນຂ່າວສານ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນການເຊືີ່ອມສານ
ຍຸດທະສາດການປັບຕົວເຂົີ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟູ້າອາກາດ ເຂົີ້າກັບ
ຂະບວນການສ້າງມ ນຄ່າເພ ີ່ມໃນຊາ. 

ໂຄງການມ ສ່ວນຮ່ວມໃນທຸລະກິດກະ
ສິກ າ ສ າລັບການຄຸູ້ມຄອງທ ີ່ດິນຢ່າງມ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນປະເທດ (ກ າປ 
ເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ ແລະ ຫວຽດ
ນາມ (CLMV) ຂອງອົງການ 
Oxfam 

ອົງການ Oxfam; SDC; 
GIZ 

 ການແລກປ່ຽນI   ີ້ມ ນຂ່າວສານ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນຮ ບແບບທຸລະກິດ
ກະສິກ າໃນຂົງເຂດຂະແໜງຊາ. 

ໂຄງການຂອງ FAO/AFD ກ່ຽວກັບ
ການສົີ່ງເສ ມການພັດທະນາຊົນນະບົດ 
ໂດຍຜ່ານການພັດທະນາແຫ ີ່ງກ າເນ ດ
ທາງດ້ານພ ມສາດ (GI) 

ອົງການ FAO; AFD; ຄ ຮ່່ວມ
ງານຈາກອ ານາດການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິີ່ນ. 

 ຊາເປັນຜະລິດຕະພັນຕົີ້ນຕ ອັນໜຶີ່ງ ສ າລັບວຽກງານຂືີ້ນທະບຽນ GI 
ໃນອະນາຄົດ ໂດຍອົງການ FAO / AFD ຢ ໃ່ນ ສປປ ລາວ ແລະ 
ພາກພືີ້ນແມ່ນ ີ້າຂອງ.  
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ໂຄງການ ຄູຮ່່ວມຈ ດຕ ີ້ງປະຕິບ ດ ໂອກາດໃນການຮ່ວມມ  

ໂຄງການໃນລະດ ບສາກົນ 

ຊາ 2030 ອົງການ Unilever, IDH, 
Tata, Twinings, 
Fairtrade, Rainforest 
Alliance, Ethical Tea 
Partnership ແລະ ອືີ່ນໆ 

 ສະໜັບສະໜ ນໃນການເປັນຄ ຮ່່ວມຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດສ າລັບໂຄງການຊາ
ໃນຂົງເຂດພາກພືີ້ນ;  

 ໂອກາດໃນການເຂົີ້າເຖິງຕະຫ າດ;  
 ການກ ານົດແຫ ີ່ງທຶນ / ນັກລົງທຶນ. 

ການຮ່ວມມືໃນຂະແໜງຊາຢ່າງມ ຈັນ
ຍາບັນ (Ethical Tea 
Partnership (ETP)) 

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

 ໂອກາດໃນການເຂົີ້າເປັນສະມາຊິກຂອງ ETP ສ າລັບບ ລິສັດຕ່າງໆທ ີ່
ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂະແໜງຊາ;  

 ແຜນງານການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບບັນຫາຄວາມຍືນຍົງຕ່າງໆ;  
 ສະໜັບສະໜ ນສ າລັບກິດຈະກ າການຍົກລະດັບມາດຕະຖາ. 

ແຫ ີ່ງຂ ີ້ມ ນ: ບ ລສິັດ Earth Systems ໃນປ  2016 
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6 ສະຫຼຸບ 

ສປປ ລາວ ມ ທ້າແຮງຄວາມເປັນໄປໄດູ້ສ ງ ທ ີ່ຈະສືບຕ ີ່ປັບປຸງ, ພັດທະນາ ແລະຂະຫຍາຍຂະແໜງຊາຂອງຕົີ້ນ. ໂດຍການສືບຕ ີ່ຈັດຕັີ້ງພັດທະນາ
ຂອງຂະແໜງຊານ ີ້, ຂະແໜງຊາ ແມ່ນໄດູ້ປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນການພັດທະນາໃຫູ້ແກ່ບັນດາຊຸມຊົນທ ີ່ອາໄສໃນພືີ້ນທ ີ່ຊົນນະບົດຮ່າງໄກສອກຫ  ກ
ບ ີ່ວ່າຈະຢ ່ທາງພາກເໜືອ ແລະໃຕູ້ຂອງປະເທດ.  

ຜ ູ້ມ ສ່ວນຮວມຫ ັກໂດຍກົງຈາກຂະແໜງຊາໄດູ້ຕົກລົງເຫັນດ ພ້ອມພຽງກັນໃນໜ້າວຽກຈ າເປັນໃນການພັດທະນາຂະແໜງດັີ່ງຂ້າງລຸ່ມຕ ີ່ໄປນ ີ້: 

 ການສົີ່ງເສ ມໃຫູ້ເປັນທ ີ່ຮັບຮ ູ້ເພ ີ້ມຂືີ້ນຂອງຄຸນຄ່າຂອງຂະແໜງຊາລາວ ແລະ ການປະສານງານຮ່ວມມືກັນຂອງພາກສ່ວນມ ສ່ວນຕ່າງໆ 
ໄປຕາມແນວທາງທ ີ່ມ ຄວາມຍືນຍົງ ແມ່ນສາມາດມ ອິດທພິົນ/ແນວທາງໃນການກ ານົດນະໂຍບາຍ ແລະໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໃນການ
ລົງທຶນຕ່າງໆ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜຸນ ໃນໜ້າວຽກການປົກປູ້ອງຊັບພະຍາກອນຊາ ແລະຄວາມໝັີ້ນຄົງໃນການຄຸູ້ມຄອງທ ີ່ດິນໃຫູ້ແກ່ບັນດາ
ຊຸມຊົນຜ ູ້ຜະລິດຊາໃນເຂດຊົນນະບົດຢ ່ທົີ່ວ ສປປ ລາວ; 

 ການສືບຕ ີ່ມ ການສະໜັບສະໜຸນທາງດ້ານວິຊາການສ າຫ ັບການຜະລິດຊາ ແມ່ນເປັນປັດໃຈຈ າເປັນ ເພືີ່ອໃຫູ້ແນ່ໃຈວ່າຂະແໜງຊາ ແມ່ນ
ສືບຕ ີ່ເປັນທາງເລືອກທ ີ່ໜ້າດຶງດ ດໃຈໃນການດ າລົງຊ ວິດເຮັດວຽກ ເພືອໃຫູ້ມ ການສືບຕ ີ່ພັດທະນາຕ ີ່ໄປໃນຂ້າງໜ້າຂອງຂະແໜງ;    

 ຜະລິດຕະພັນຊາທ ີ່ມ ຄຸນລັກສະນະພິເສດສະເພາະ ແມ່ນມ  ຄວາມຕ້ອງການເພ ີ້ມຂືີ້ນ, ຈາກຕະຫ າດທ ມ ຄວາມສາມາດຊືີ່ໃນລາຄາສ ງພິ
ເສດ. ນ ີ້ແມ່ນເປັນໂອກາດ ເພືີ່ອເພ ີ້ມການປົກປູ້ອງຂອງຊັບພະຍາກອນຊາປ່າ ແລະບ ຮານ ຊຶງຈ າເປັນຕ້ອງໃຫູ້ມ ການກະຕຸກຊຸກຊ ູ້ໃຫູ້ມ 
ການຄ້ມຄອງປ່າທ າມະຊາດໃຫູ້ມ ຄວາມຍືນຍົງ ແລະໄປພ້ອມກັບໂອກາດໃນກາສ້າງລາຍໄດູ້ ແລະການຈ້າງງານມ ວຽກເຮັດງານທ າຂອງ
ບັນດາຊຸມຊົນທ ີ່ອາໄສໃນເຂດຊົນນະບົດຫ້າງໄກສອກຫ  ກ; 

 ການສ້າງສາຍສ າພັນໂດຍມ ຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຜ ູ້ຜະລິດ ແລະຜ ູ້ແປຮ ບ ຈະຊ່ວຍສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທ ີ່ເຮັດໃຫູ້ບັນດາຜ ູ້
ມ ສ່ວນຮ່ວມຕ່າງໆ ໄດູ້ມ ໂອກາດໃນການເພ ີ້ມມ ນຄ່າ/ຜົນຕອບແທນເພ ີ້ມຂືີ້ນ ແລະນ າສະເໜ ຂອດຈ າກັດ/ບັນຫາທາງດ້ານຕະຫ າດ;   

 ຂະແໜງຊາທ ີ່ມ ຄວາມຍືນຍົງ ຈ າເປັນຕ້ອງຄ ານຶງພິຈາລະນາຜົນກະທົບທາງດ້ານສ ີ່ງແວດລ້ອມຈາການຜະລິດຊາ, ຕ້ອງເຮັດໃຫູ້ມ ຜົນກະ
ທົບນ້ອຍສຸດ ແລະຊອກຫາວ ທ ທາງເພືອປັບປຸງການຊົມໃຊູ້ປັດໃຈທາງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດຕ່າງທ ີ່ການຜະລິດຊາຂືີ້ນກັບ; 

 ມ ຄວາມຈ າເປນັຕ້ອງມ ການພິຈາລະນາ ແລະວ່າງແຜນ ເພືອຮ້ອງຮັບກັບຜົນກະທົບທ ີ່ເປັນໄປໄດູ້ຈາກສະພາບການປ່ຽນແປງທາງດິນຟູ້າ
ອາກາດໃນປັດຈ ຸບັນ ແລະອານະຄົດ ໃນພືີ້ນທ ີ່ການຜະລິດຊາ ໃນນ ີ້ລວມມ ບັນຫາການເພ ີ້ມຂືີ້ນຂອງພະຍາດ ແລະສັດຕ ພຶດທ ີ່ເປັນໄພ
ຂົີ່ມຂ ່ຕ ີ່ຂະແໜງ ແລະ ສະພາບເຫດການທາງອາກາດທ ີ່ມ ການປ່ຽນແປງຢ່າງຮຸ່ນແຮງທ ີ່ມ ຖ ີ່ຂືີ້ນ;  

 ກົນໄກທາງເທັກນິກວຊິາການໃນລະດັບແນວໜ້າ, ມ ຄວາມກະຈ້າງແຈູ້ງລະອຽດ ແລະໂປ່ງໃສ ສາມາດນ າໄປສ ່ການມ ຄວາມເທົີ່າທຽມ
ກັນເພ ີ້ມຂືີ້ນໃນທຸກຂັີ້ນຂະບວນການຜະລິດມ ນຄ່າເພ ີ້ມ/ຕ່ອງໂສູ້ມ ນຄ່າເພ ີ້ມ;  

 ພາບພົດການເປັນທ ີ່ຮັບຮ ູ້ວ່າ ວ່າດ້ວຍມ ແຫ ີ່ງຊັບພະຍາກອນຊາທ ີ່ມ ຄຸນລັກສະນະພິເສດສະເພາະ ໄປພ້ອມກັບການຜະລິດຂອງຂະແໜງ 
‘ ແບບປອດສານໃນຕົວ’  ແມ່ນສາມາດຊ່ວຍສົີ່ງເສ ມເພ ີ້ມເຕ ມໃນການພັດທະນາ ແລະສ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃນການສ້າງຊ ື ີ່ສ່ຽງ ໃຫູ້ເປັນ
ທ ີ່ຮັບຮ ູ້ຂອງຊາລາວ, ຊຶງຈະສົີ່ງຜົນເຮັດໃຫູ້ມ ການປັບປຸງທາງດ້ານຜົນຕອບແທນລາຍຮັບຕ່າງໆ ແລະສ້າງໂອກາດໃໝ່ໆໃຫູ້ແກູ້ຜ ູ້ຜະລິດ, 
ແປຮ ບ ແລະຂາຍ; ແລະ  

 ການຈະເລ ນຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງຊາ ຈະຕອບສະໜອງເຮັດໃຫູ້ມ ການກະຈ່າຍຜົນປະໂຫຍດຕ ີ່ກັບຂະແຫງອືີ່ນໆ ເຊັີ່ນວ່າຂະແໜ
ງທ້ອງທ່ຽວ ຊຶງໄປພ້ອມກັນແມ່ນຈະຊ່ວຍໃນການເຕ ບໂຕເປັນທ ີ່ຮັບຮ ູ້ມ ຊືີ່ສຽງຂອງຊາລາວ. 

 

6.1 ຄ າແນະນ າ ແລະ ບາດກ້າວໃນຕ ື່ໜ້າ 

ເພືອໃຫູ້ມ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງຂະແໜງຊາລາວ, ແມ່ນແນະນ າໃຫູ້ພາກສ່ວນຜ ູ້ມ ສ່ວນຮ່ວມກ່ຽວຂ້ອງໃນຂະແໜງຊາລາວຈັດຕັີ້ງປະ
ຕິບັດກິດຈະກ າດັີ່ງຕ ີ່ໄປນ ີ້: 

 ສ້າງຕັີ້ງອົງການຈັດຕັີ້ງ/ໜ່ວຍງານ ທ ີ່ເປັນໜ່ວຍງານຕ່າງໜ້າຮ່ວມໜຶີ່ງດຽວກັນຂອງຂະແໜງຊາລາວ ແລະມ  ຕ່າງໜ້າຈາກທຸກກຸ່ມ; 
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 ສ້າງຍຸດທະສາດແຜນທ ແນວທາງການພັດທະນາສ າຫ ັບຂະແໜງຊາລາວ ເພືີ່ອສ້າງຄວາມເຂັມແຂງແນວທາງທ ີ່ໝັີ້ນຄົງທ ີ່ຍືນຍົງ ແລະທ ີ່
ເປ  ດເປັນໂອກາດທາງເສດຖະກິດໃຫູ້ແກ່ຂະແໜງ; 

 ເປັນອົງການຈັດຕັີ້ງທ ີ່ມ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລ ັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພືີ່ອສືບຕ ີ່ສ້າງຈັດຕັີ້ງເວທ ການແລກປ່ຽນ  ເພືີ່ອສົີ່ງເສ ມ 
ແລະພັດທະນາຂະແໜງ; ແລະ 

 ສືບຕ ີ່ຊອກຫາຊ່ອງທາງ ເພືີ່ອການສະໜັບສະໜຸນຈາກພາກສ່ວນຜຸູ້ມ ສ່ວນຮ່ວມຕ່າງໆ ເພືີ່ອຊ່ວຍພັດທະນາຂະແໜງຊາລາວ ໃຫູ້ສາມາດ
ບັນລ ໄດູ້ຕາມແຜນຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງ. 

ການພັດທະນາຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງຊາຢ່າງຍືນຍົງ ຈ າເປັນຈະຕ້ອງມ ການການວ່າງແຜນ ແລະພິຈາລະນາປະເດັນຕ່າງທ   ີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງລະ
ອຽດ. ຜ ູ້ມ ສ່ວນຮ່ວມຕ່າງໆຂອງຂະແໜງຊາລາວ ແມ່ນຮັບຮ ູ້ຕ ີ່ກັບຄວາມທ້າທາຍ ທ ີ່ພວກເຂົາກ າລັງປະເຊ ນເພືີ່ອການພັດທະນາທ ີ່ຍືນຍົງ ແລະມ  
ຄວາມມຸ່ງໝັີ້ນຕັີ້ງໃຈ ທ ີ່ຈະດ າເນ ນຕາມວ ທ ການພັດທະນາຂອງຂະແໜງໂດຍການຮ່ວມມກືັນ/ຢ່າງມ ສ່ວນຮ່ວມ. ໂດຍການ ‘ ການດ າເນ ນການ
ຮ່ວມກັນ’ , ອຸດສາຫະກ າຂອງຂະແໜງນ ີ້ ສາມາດເລ ີ້ມຕົີ້ນທ ີ່ຈະນ າສະເໜ ຄວາມທ້າທາຍຕ່າງໆແບບພ້ອມພຽງຮ່ວມກັນ ດັີ່ງທ ີ່ໄດູ້ລະບຸໃນບົດສຶກ
ສາສະບັບນ ີ້ ແລະ ໄດູ້ເປິດໂອກາດໃໝ່ຕ່າງໆ ໃຫູ້ແກ່ຂະແໜງ ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມຢື່າງມ ຍຸດທະສາດ ມ ແຜນການບ ີ່ວ່າຈະຢ ່ໃນລະດັບຊາດ, 
ພາກພືີ້ນ ແລະສາກົນ.  

 

 

ຮູບັ6-1 ພທິ ສະເຫຼ ມສະຫຼອງການຊົງຊາ ທ ື່ແຂວງຜົີ້ງສາລ , 2016 
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