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ສະແດງຄວາມຮ ູ້ບຸນຄຸນ ແລະ ຂອບໃຈ 

ບົດສຶກສາສະຖານະພາບປັດຈຸບັນຂອງຂະແໜງຊາລາວສະບັບນ ື້ແມ່ນໄດູ້ສ າເລັດ ແລະ ໄດູ້ຮັບໝາກຜົນອັນດ  ໂດຍການສະໜັບສະໜ ນຳ ຈາກ
ໂຄງການບໍລິຫານລັດກ່ຽວກັບທ ີ່ດິນປະຈ າພາກພືນແມ່ນ ້າຂອງ (Mekong Region Land Governance Project (MRLG))ຳພາຍໃຕູ້ 

ກອງທຶນຊ່ວຍເຫ ືອໄລຍະສັື້ນ (Quick Disbursement Fund Facility).  

ບໍລິສັດທ ີ່ປຶກສາຳEarth Systems Consulting Pty Ltdຳຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງສ ງມາຍັງຄ ່ຮ່ວມງານຈາກທຸກອົງການຈັດຕັື້ງ ທ ີ່ສະໜ
ອງຂໍໍ້ມ ນຳ ແລະຳ ມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາບົດສຶກສານ ື້ຳ ຢ ່ໃນລະດັບຊາດຳ ແລະຳ ສາກົນ.ຳ ເຊິີ່ງລວມມ :ຳ ພະແນກອຸດສາຫະກ າຳ ແລະຳ ການຄູ້າ
ແຂວງຜົື້ງສາລ ຳ(PICO);ຳພະແນກກະສິກ າຳແລະຳປ່າໄມູ້ຳແຂວງຜົື້ງສາລ ;ຳພະແນກກະສິກ າຳແລະຳປ່າໄມູ້ຳແຂວງອຸດົມໄຊ;ຳພະແນກກະສິກ າຳແລະຳ
ປ່າໄມູ້ຳແຂວງຈ າປາສັກ;ຳອົງການປົກຄອງທູ້ອງຖິີ່ນແຂວງຜົື້ງສາລ ;ຳຕາງໜູ້າຜ ູ້ປະກອບການທຸລະກິດອຸດສາຫະກ າຊາທັງພາຍໃນຳແລະຳຕ່າງປະເທດ
ຈາກແຂວງຜົື້ງສາລ ,ຳ ແຂວງອຸດົມໄຊ,ຳ ແຂວງວຽງຈັນຳ ແລະຳ ແຂວງຈ າປາສັກ;ຳ ຕາງໜູ້າຊາວກະສິກອນທ ີ່ປ ກຊາຈາກແຂວງຜົື້ງສາລ ;ຳ ສະພາອຸດ
ສາຫະກ າຳ ແລະຳ ການຄູ້າລາວຳ (ສຄອ);ຳ ສະພາອຸດສາຫະກ າຳ ແລະຳ ການຄູ້າເອ ຣົບປະຈ າລາວຳ (ECCIL);ຳ ເວທ ກອງປະຊຸມເພືີ່ອອະນາຄົດຳ (Tea 

2030);ຳ ສະມາຄົມຊາຫວຽດນາມຳ (VITAS);ຳ ທ ີ່ປຶກສາກ່ຽວກັບຊາລາວ;ຳ ອົງການພັດທະນາລະຫວ່າງປະເທດປະກອບມ :ຳHelvetas: ແຜນ

ງານ/ໂຄງການອົງການຈັດຕັື້ງຂອງຊຸມຊົນ, ເສ ມສູ້າງການມ ສ່ວນຮ່ວມຳແລະຳການສູ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງຳ (COPE); ໂຄງການພັດທະນາຳລະບົບ

ນິເວດຊ ວະນາໆພັນກະສິກ າຢ ່ເຂດພ ດອຍຳ(TABI), CCL; GIZ ແລະຳOXFAM. 

ພວກເຮົາຂໍຂອບໃຈຢ່າງສ ງມາຍັງບຸກຄົນທ ີ່ມ ລາຍຊືີ່ຕໍໍ່ໄປນ ື້:ຳທ່ານຳທອງສະຫວັນຳທ າມະວົງ, ຫົວໜູ້າ ພະແນກອຸດສາຫະກ າຳແລະຳການຄູ້າແຂວງ

ຜົື້ງສາລ ຳແລະຳຄະນະ; ທ່ານຳນາງຳນິພາພອນຳນ າປັນຍາ,ຳຜ ູ້ຈັດການໂຄງການເສ ມສູ້າງຄວາມສະເໝ ພາບບົດບາດຍິງຊາຍຳແລະຳສັງຄົມ, ຜ ູ້ປະສານ

ງານອົງການຳHelvetas-COPE ແລະ ຄະນະ; ແລະ ທ່ານຳຄ າພັນຳຈັນຕິງວົງ, ເຈົື້າຂອງບໍລິສັດປ ກຊາຂຽວຜົື້ງສາລຳ ຳແລະຳພະນັກງານທຸກທ່ານ; 
ທ ີ່ປຶກສາດູ້ານຂະແໜງຊາ:ຳທ່ານຳທອມຳຄາແລນເດ ,ຳທ່ານຳຄຣິສຳສະມິຕ ື້ສ໌,ຳທ່ານຳນາງ ວອນສິລິຳໄຊຊະນະ,ຳທ່ານຳບຸນຕາຳນວນວິໄຊຳແລະຳທ່ານຳ
ແປັກກ ື້ຳແພນ. 

ບດົສຶກສາສະຖານະພາບປດັຈບຸນັຂອງຂະແໜງຊາລາວຳສະບບັນ ື້ຈະໃສຊື່ີ່ເອກະສານທາງການວາ່: 

ບໍລິສັດ Earth Systems 2016, ບົດສຶກສາສະຖານະພາບປັດຈຸບັນ: (ຮຳີ່າງ) ການພັດທະນາຂອງຂະແໜງຊາລາວ , ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, 

ເດືອນສິງຫາ 2016. 

   

 ບັນທກຶການຈາກຢາຍເອກະສານ 
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  ສະບັບຮ່າງ 1 
 

ບດົນ າ 

ການຮວ່ມມກັືນໃນຂະແໜງຊາລາວ ແມນ່ພືື້ນຖານສ າຄັນເພືີ່ອຄວາມຍືນຍົງໃນອະນາຄົດ 
ຂະແໜງຊາລາວ ແມ່ນຂະແໜງທ ີ່ນູ້ອຍ ເມືອປຽບທຽບກັບຂະແໜງຊາໃນລະດັບໂລກ ແຕ່ມ ບົດບາດສ າຄັນໃນການປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນພັດທະ
ນາເສດຖະກິດໃນເຂດທ ີ່ມ ການຜະລິດຊາ ບໍໍ່ວ່າຈະຢ ່ທາງພາກເໜືອ ແລະ ໃຕູ້ຂອງ ສປປ ລາວ. ໂດຍທົົ່ວໄປ ເຂດພືື້ນທ ີ່ເຫລົົ່ານ ື້ແມ່ນຕັື້ງຢ ່ເຂດ

ຫ່າງໄກສອກຫ  ກ ແລະ ເປັນເຂດທ ີ່ມ ອັດຕາຜ ູ້ທຸກຍາກທ ີ່ສຸດໃນປະເທດ. ການຜະລິດເກັບກຽວຊາແມ່ນສ່ວນໃຫຍ ່ ຖືກຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂດຍຊຸມ

ຊົນທ ີ່ເປັນຊົນເຜົົ່າທ ີ່ອາໃສຢ ເ່ຂດນັື້ນ; ເຊິີ່ງພວກເຂົາອາດເກັບ / ຜະລິດຊາ ຈາກແຫ ່ງຊັບພະຍາກອນຊາຈາກປ່າທ າມະຊາດ ຫ  ືສວນປ ກຊາແບບ

ອຸດສາຫະກ າ/ທັນສະໄໝ. ແມ່ຍິງແມ່ນມ ບົດບາດຫ ັກສ າຄັນໃນການຜະລິດຂອງຂະແໜງຊາ.  

ການພັດທະນາຂອງຂະແໜງຊາລາວແມ່ນມ ທູ້າແຮງຄວາມເປັນໄປໄດູ້ສ ງຫ າຍ ທ ີ່ຈະສືບຕໍໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະປະກອບສວນເຂົື້າໃນການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດທູ້ອງຖິີ່ນໃນອະນາຄົດຕໍໍ່ໜູ້າ. ປັດໃຈສ າຄັນແມ່ນ ປະເທດລາວ ມ ຊັບພະກອນຊາບ ຮານ ແລະ ຊາທ າມະຊາດຈາກປ່າທ ີ່ມ ມ ນຄ່າ ແລະ 

ຄຸນຄ່າສ ງ; ມ ເນືື້ອທ ີ່ດິນທ ີ່ສາມາດນ າໃຊູ້ໄດູ້ສ າຫ ັບການປ ກຜະລິດຊາແບບໃໝ່; ແລະ ການລົງທຶນເຕ ບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວໃນການຂະ

ບວນປຸງແຕ່ງຊາ ແລະ ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນທ ີ່ມ ມ ນຄ່າທ ີ່ສ ງກວ່າ. ແຕ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ການພັດທະນາຂອງຂະແໜງຊາ ແມ່ນຍັງບໍໍ່ທັນ

ໄດູ້ເຕັມກ າລັງ ແລະ ໄດູ້ຕາມຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ໄດູ້ຕາມຄວາມໄດູ້ປຽບເທືອ. ນອກຈາກນ ື້, ບາງປັດໃຈຄວາມໄດູ້ປຽບເຫລົົ່ານ ື້ ແມ່ນກ າ

ລັງຕົກຢ ໃ່ນສະຖານະພາບຄວາມສ່ຽງ. ສິີ່ງທູ້າທາຍສ າຄັນຕໍໍ່ກັບຂະແໜງຊາລາວແມ່ນ: ການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນຊາປ່າ ແລະ ຊາບ ຮານ 

ທ ີ່ມ ຈ າກັດ; ເຮັດແນວໃດຈະເຮັດໃຫູ້ຊ ວິດການເປັນຢ ຈ່າກການຜະລິດຊາໄດູ້ຮັບໝາກຮັບຜົນ - ມ ຄວາມສາມາດຮອງຮັບ ແລະ ຮັບປະກັນຕໍໍ່ຊ 

ວິດການເປັນຢ ່ທ ີ່ດ ໄດູ້; ແລະ ການສູ້າງສາຍພົວພັນທ ີ່ດ  ລະຫວ່າງບັນດາຜ ູ້ຜະລິດຊາ, ຜ ູ້ແປຮ ບຊາ ແລະ ຜ ູ້ຄູ້າຂາຍຊາ ໃຫູ້ມຳ ຄວາມສະເໝ ພາບ 
ແລະ ເຫັນດ ເຫັນພູ້ອມກັນ.  

ບົດສຶກສາສະຖານະພາບປັດຈຸບັນ ສະບັບນ ື້ ແມ່ນໄດູ້ຂຽນຂືື້ນໂດຍຜ ູ້ມ ສ່ວນຮ່ວມສຳໍາຄັນຈາກອຸດສາຫະກ າຂະແໜງຊາ ໂດຍການສະໜັບສະໜຸນ
ຈາກໂຄງກາານບໍລິຫານລັດກ່ຽວກັບນບໍລິຫານລັດກ່ຽວກັບທ ີ່ດິນປະຈ າພາກພືື້ນແມ່ນ ້າຂອງ ໂດຍມ ຈຸດປະສົງໃນການສູ້າງຄວາມຮັບຮ ູ້ ແລະ ສະ
ໜັບສະໜຸນເພືີ່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງຂະແໜງຊາລາວ.  

ບົດສຶກສານ ື້ສະແດງໃຫູ້ເຫັນສະຖານະພາບປັດຈຸບັນຂອງຂະແໜງຊາ; ສຶກສາວິເຄາະບັນດາສິີ່ງທູ້າທາຍ ແລະ ກາລະໂອກາດສ າຄັນ; ແລະ ນ າສະເ
ໜ ຄວາມມຸ່ງໝັົ່ນຈາກຜ ູ້ມ ສ່ວນຮ່ວມຈາກຂະແໜງການ ແລະ ນ າສະເໜ ແຜນງານການຮ່ວມມືທ ີ່ຈ າເປັນ ເພືີ່ອຄວາມຍືນຍົງຂອງຂະແໜງຊາໃນ
ອະນາຄົດ.  

ໃນໄລຍະທ ີ່ມ ການກຽມບົດສຶກສາສະບັບນ ື້ ໄດູ້ມ ເຫດການສ າຄັນ ແລະ ຂໍໍ້ຕົກລົງກັນ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜຸນຂະແໜງຊາລາວຊຶງມ ຄືດັົ່ງນ ື້: 

 ການເລ ີ່ມຕົື້ນຂອງກຸ່ມເຮັດວຽກສະໜັບໜ ນຂະແໜງຊາ ເຊິີ່ງປະກອບມ ຜ ູ້ມ ສ່ວນຮ່ວມຈາກພາກທຸລະກິດ/ອຸດສາຫະກ າ, ພາກລັດ ແລະ 

ປະຊາຊົນຊຸມຊົນທ ີ່ກ່ຽວຂູ້ອງ; 

 ການແບ່ງປັັ່ນໜູ້າວຽກ ແລະ ບົດຮຽນທ ີ່ຖອດຖອນໄດູ້ຈາກການຈັດຕັື້ງປະຕບັິດຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັື້ງທ ີ່ໃຫູ້ການສະໜັບສະໜຸນທ ີ່
ຜ່ານມາ ແລະມ ໃນປັດຈຸບັນຕໍໍ່ຂະແໜງຊາ; 

 ຄວາມມຸູ້ງໝັົ່ນຈາກບັນດາຜ ູ້ມ ສ່ວນຮ່ວມຈາກຂະແໜງຊາລາວ ທ ີ່ສືບຕໍໍ່ພະຍາຍາມຈັດຕັື້ງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຕໍໍ່ກັບຂະແໜງ; 

 ການພັດທະນາຂອງການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງຂະແໜງຊາໃນລະດັບພາກພືື້ນ ແລະ ລະດັບໂລກ ໃຫູ້ສອດຄ່ອງກັບໂຄງການ Tea 2030 – 
ທ ີ່ເປັນອົງການຈັດຕັື້ງໃນລະດັບແນວໜູ້າຂອງໂລກໃນຂະແໜງຊາ ທ ີ່ສະໜັບສະໜຸນເພືີ່ອໃຫູ້ມ ຄວາມຍືນຍົງໃນອະນາຄົດຕໍໍ່ກັບຂະແໜງ
ຊາ; ແລະ 
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  ສະບັບຮ່າງ 2 
 

 ການສະໜັບສະໜ ນທ ີ່ເປັນທາງການຈາກສະພາອຳຸດສາຫະກ າ ແລະ ການຄູ້າແຫ່ງຊາດລາວ; ສະພາອຸດສາຫະກຳໍາ ແລະ ການຄູ້າເອ ລົບ ປະ

ຈຳໍາລາວ; ສະມາຄົມຊາຫວຽດນາມ ແລະ ເວທ ການຮ່ວມມືເພືອອານະຄົດ (Forum for the Future (Tea 2030)) ເພືີ່ອຈັດຕັື້ງປະ

ຕບັິດແຜນງານ ໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໂດຍມ ພາກອຸດສາຫະກ າຂອງຂະແໜງຊາເປັນຜ ູ້ຊ ື້ນ າ - ນ າພາ ເພືີ່ອການພັດທະນາຂອງ ຂະ 

ແໜງຊາລາວພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຢ ່ໃນລະດັບພາກພືື້ນ ໃນປີຂູ້າງໜູ້າທ ີ່ຈະມາຮອດ.  

ການສູ້າງໃຫູ້ເປັນທ ີ່ຮັບຮ ູ້ ແລະ ເພ ີ່ມຄຸນຄ່າຂອງແໜງຊາລາວ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂູ້ອງຕາມແນວທາງທ ີ່ມ ຄວາມຍືນຍົງ, 
ຜົນໄດູ້ຮັບທ ີ່ຄາດຫວັງແມ່ນ ມັນຈະປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນການສູ້າງ ແລະ ຈັດຕັື້ງປິຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ການລົງທຶນ ເພືອເຂົື້າໃນການປົກປັກ
ຮັກສາຊັບພະຍາກອນຊາເຫລົົ່ານ ື້; ແລະ ໄປພູ້ອມກັບການຮັບປະກັນການຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ຊ ວິດການເປັນຢ ່ທ ີ່ໝັື້ນຄົງ ໃຫູ້ແກ່ຊຸມຊົນຜະລິດຊາໃນ

ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນການພັດທະນາໂດຍລວມຂອງເສດຖະກິດຊົນນະບົດໃນພາກເໜືອ ແລະ ໃຕູ້ຂອງ ສປປ ລາວ. 

ພວກຂູ້າພະເຈົື້າຫວັງຢ່າງຍິງ ເພືີ່ອຈະສືບຕໍໍ່ຮ່ວມມືເຮັດວຽກຮ່ວມນ າກັນ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜຸນຂະແໜງຊາລາວໃຫູ້ມ ຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ເຂັື້ມແຂງ 
ແລະ ໄດູ້ຮັບໝາກຜົນໃນປີຂູ້າງໜູ້າທ ີ່ໃກູ້ຈະມາຮອດນ ື້ດັົ່ງຕັື້ງໃຈ. 

 

ດູ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖື 

ຄ ່ຮ່ວມງານຂະແໜງຊາລາວ 
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1 ບົດສະເໜ  

ນ ້າຊາ ຖືວ່າເປັນເຄືີ່ອງດືມທ ີ່ໄດູ້ຮັບຄວາມນິຍຳົມທ ີ່ສຸດໃນໂລກຖັດຈາກນ ້າ ຊຶງມ ຜ ູ້ບໍລິໂພກຫ າຍກວ່າສາມ (3) ຕືື້ຈອກຕໍໍ່ວັນ.1ຊາມ ຫ າຍຊະນິດຜະ

ລິດຕະພັນ, ສອງປະເພດຊາຫ ັກໆກໍໍ່ຄ ືຊາດ າ ແລະ ຊາຂຽວ2. ສອດຄ່ອງກັບການເພ ີ່ມຂືື້ນດູ້ານຄວາມຕູ້ອງການດູ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການຂະ

ຫຍາຍຕົວທົົ່ວໂລກຂອງ ‘ກຸ່ມຊັື້ນຄົນທ ີ່ມ ລາຍຮັບປານກາງ’ ຄາດວ່າຄວາມຕູ້ອງການຕໍໍ່ການດືມນ ້າຊາແມ່ນຈະມ ຫ າຍຂືື້ນ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວໃນຳ

10ຳປີຂູ້າງໜູ້າຮອດປີ 2023.2 ການຜະລິດຊາທົົ່ວໂລກ ສ່ວນຫ າຍແມ່ນຜະລິດຢ ່ໃນປະເທດທ ີ່ກ າລັງພັດທະນາ ໂດຍຊາວກະສິກອນຊຸມຊົນຂະໜ
າດນູ້ອຍ ເຊິີ່ງເຮັດໃຫູ້ມັນເປັນຂະແໜງ-ພຶດຳ ທ ີ່ສົົ່ງເສ ມໃນການສູ້າງລາຍໄດູ້ທ ີ່ສ າຄັນໃຫູ້ແກູ້ຜ ູ້ທຸກຍາກ ໃນບັນດາປະເທດທ ີ່ກ າລັງມ ການຂະ
ຫຍາຍຕົວທາງດູ້ານເສດຖະກິດ  

ຂະແໜງຊາລາວ ເປັນຂະແໜງການຂະໜາດນູ້ອຍ ແລະ ຍັງບໍໍ່ທັນໄດູ້ຮັບການພັດທະນາເທົົ່າທ ີ່ຄວນ ແຕ່ວ່າ ຂະແໜງການນ ື້ມ ທ່າແຮງໃນການຂະ
ຫຍາຍຕົວ ແລະ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຫ ວງຫ າຍເພືີ່ອຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໃນ ສປປ ລາວ. ການຜະລິດຊາແມ່ນຍັງ

ຄົງເປັນການຜະລິດຊາໂດຍຊຸມຊົນໃນຊົນນະບົດເປັນຫ ັກ, ເຊິີ່ງເປັນປະຊາຊົນຈາກຊົນເຜົົ່າຕ່າງໆ ແລະ ສ່ວນຫ າຍແມ່ນແມ່ຍິງເປັນຜ ູ້ຜະລິດຫ ັກໃນ

ຂະແໜງການນ ື້. ຊຸມຊົນທ ີ່ຜະລິດຊາ ຕິດຕໍໍ່ພົວພັນກັບ ເຈົື້າຂອງໂຮງງານປຸງແຕ່ງຊາໃນທູ້ອງຖິີ່ນ ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບການເພ ີ່ມຂືື້ນຂອງຈ ານວນໂຮງ

ງານປຸງແຕ່ງຊາທ ີ່ດ າເນ ນງານໂດຍຕ່າງປະເທດ ແລະ ພໍໍ່ຄູ້າຄົນຕ່າງປະເທດ. ພືື້ນທ ີ່ການຜະລິດໄດູ້ກະຈາຍອອກໃນທົົ່ວປະເທດ ແລະ  ປະກອບມ  

ຊາພືື້ນບູ້ານ,ຳ ຊາທ ີ່ມ ມ ນຄ່າສ ງຢ ເ່ຂດພາກເໜືອ - ສົົ່ງອອກຂາຍໄປຍັງຕະຫ າດໃນປະເທດຈ ນ ແລະ ຢ ເ່ຂດການຜະລິດທ ີ່ຫາກໍໍ່ພົື້ນຂືື້ນທ ີ່ພາກໃຕູ້ 
ແມຳີ່ນມ ການຂະຫຍາຍຂອບເຂດການຕະຫ າດໄປຍັງບັນດາປະເທດຢ ຫ່່າງໄກທາງພາກຕາເວັນຕົກ.  

ຂະແໜງຊາລາວ ແມ່ນພວມປະເຊ ນກັບສິີ່ງທູ້າທາຍຕໍໍ່ການພັດທະນາ ຄືດັົ່ງນ ື້: 

 ແຫ ່ງປ ກຊາປ່າ ແລະ ຊາບ ຮານ ທ ີ່ມ ການເຊືີ່ອມໂຍງກັບຊ ວິດການເປັນຢ ່ຂອງຊຸມຊົນຊາວກະສິກອນປ ກຊາແມ່ນຢ ່ພາຍໄຕູ້ການຂົົ່ມຂ ່ອັນ
ເນືີ່ອງມາຈາກການຂາດສິດນ າໃຊູ້ທ ີ່ດິນ ແລະ ຂາດຄວາມຮັບຮ ູ້ທາງດູ້ານການຄອບຄອງທ ີ່ດິນຕາມປະເພນ  ຕໍໍ່ດິນປ່າຂອງຊຸມຊົນ - ຊຶງ
ເຮັດໃຫູ້ມ ການນ າໃຊູ້ຊັບພະຍາກອນທ ີ່ດິນ ແລະການຫັນປ່ຽນທ ີ່ດິນ ທ ີ່ບໍໍ່ມ ຄວາມຍືນຍົງ; 

 ການລົງທຶນໃສການປ ກຊາເພືີ່ອການຄູ້າ ແມ່ນບໍໍ່ໃຫູ້ຜົນປະໂຫຍດດັົ່ງຄາດຫວັງຕໍໍ່ກັບຊາວສວນຂະໜາດນູ້ອຍ ຍູ້ອນຂາດການສະໜັບສະ
ໜ ນແບບຕໍໍ່ເນືີ່ອງທາງດູ້ານວິຊາການ; ການເຂົື້າເຖິງແຫ ່ງເງ ນເພືີ່ອລົງທຶນ ແລະ ຕະຫ າດຮອງຮັບ; ແລະ 

 ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງຊາວສວນ, ຜ ູ້ຜະລິດ ແລະ ພໍໍ່ຄູ້າຂາຍ ຍັງບໍໍ່ມ ຄວາມເທົົ່າທຽມສອດຂູ້ອງກັນເທືອ, ສາເຫດອັນເນືີ່ອງມາຈາກ ບັນຫາ

ການເຂົື້າເຖິງຕະຫ າດຳຊຶງຍັງບໍໍ່ທັນມ ຄວາມໂປ່ງໃສ່ເປັນລະບົບຳຍັງມ ການນິຍົມ/ໃຫູ້ບ ລິມະສິດແກູ້ນັກລົງທຶນ/ພໍຳີ່ຄູ້າຈາກຕ່າງຊາດທ ີ່ບໍໍ່ຢ ່ໃນ

ລະບົບເປັນຜ ູ້ກ ານົດຢ ,່ ການຄຸູ້ມຄອງທ ີ່ດິນ/ແຫ ່ງພືື້ນທ ີ່ປ ກຍັງບໍໍ່ທັນເຂັື້ມແຂງເປັນກົນໄກເທືອ ແລະ ຂາດກົນໄກໃນການປະສານງານ 

ແລະ ລວມສ ນເພືີ່ອການພັດທະນາຂະແໜງການແບບຍືນຍົງ (ເຊັົ່ນ: ກຸ່ມຊາວສວນຳ(ຜ ູ້ຜະລິດ) / ກຸ່ມຜ ູ້ຜະລິດແປຮ ບ).  

ເມືີ່ອໂຮມເຂົື້າກັນ, ສິີ່ງທູ້າທາຍເຫ ົົ່ານ ື້ປຽບດັົ່ງສິີ່ງກ ດຂວາງສ າລັບ ຊຸມຊົນທຸກຍາກໃນຊົນນະບົດ; ເປັນບັນຫາສ າລັບພາກທຸລະກິດ ແລະ ນັກລົງ

ທຶນຂະແໜງຊາ; ແລະ ສົົ່ງຜົນສະທູ້ອນສ າລັບການພັດທະນາ ຂອງພືື້ນທ ີ່ປ ກຊາຢ ່ຊົນນະບົດຢ່າງກວູ້າງຂວາງ.  
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ສິີ່ງທູ້າທາຍເຫ ົົ່ານ ື້ບໍໍ່ແມ່ນແຕ່ສະເພາະ ຢ ່ ສປປ ລາວເທົົ່ານັື້ນ. ໃນປີ 2011 ກຸ່ມຂອງຜ ູ້ຮ່ວມງານດູ້ານອຸດສະຫະກ າຊາຊັື້ນແນວໜູ້າທົົ່ວໂລກ ໄດູ້

ເຕົື້າໂຮມກັນ ເພືີ່ອກ ານົດ 10 ສິີ່ງທູ້າທາຍ (ເຊິີ່ງກວມເອົນສິີ່ງທູ້າທາຍຂູ້າງເທິງ), ແລະ ຮ່ວມໃຈກັນສູ້າງໂຄງການແນວຄວາມຄິດລິເລ ີ່ມທົົ່ວໂລກ 

Tea 2030, ເພືອ ‘ສູ້າງວິໃສທັດຮ່ວມກັນຊຶງທຸກພາກສ່ວນຈາກຂະແໜງອຸດສະຫະກ າຊາທົົ່ວໂລກສາມາດເຮັດໄດູ້ພູ້ອມນ າກັນ ເພືີ່ອຮັບປະກັນ
ໃຫູ້ຂະແໜງມ ອະນາຄົດທ ີ່ຈະເລ ນຮຸ່ງເຮືອງ ແລະ ຍືນຍົງ’.1’  

ຈຸດປະສົງຂອງບົດສຶກສານ ື້ ແມ່ນເພືີ່ອສະແດງໃຫູ້ເຫັນເຖິງສິີ່ງທູ້າທາຍທ ີ່ພົື້ນເດັົ່ນ (ດັົ່ງກ່າວມາຂູ້າງເທິງ) ທ ີ່ຂະແໜງຊາລາວກ າລັງປະເຊ ນຢ ່ ພູ້ອມ

ທັງ  ຂອບໜູ້າວຽກສ າລັບ ‘ການປະຕິບັດຮ່ວມກັນ’ ເພືີ່ອສົົ່ງເສ ມການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງຂະແໜງຊາໃຫູ້ກູ້າວຕໍໍ່ໄປຂູ້າງໜູ້າ. 

1.1 ເປົົ້າໝາຍ ແລະ ຈດຸປະສງົ 

ໂດຍດ າເນ ນຕາມແນວທາງການພັດທະນາຈາກຳTeaຳ2030,ຳແລະໂດຍການສະໜັບສະໜຸນຈາກໂຄງການຳMRLG,ຳພາກສ່ວນກ່ຽວຂູ້ອງຂອງ
ຂະແຫນງຊາລາວ, ຈາກພາກອຸດສາຫະກ າ, ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາສັງຄົມ ໄດູ້ຈັດຕັື້ງກິດຈະກ າການມ ສ່ວນຮ່ວມທ ີ່ມ ຈຸດປະສົງໃນການນ າ

ສະເຫນ ທັດສະນະຂອງອຸດສາຫະກ າຊາ ກ່ຽວກັບສິີ່ງທູ້າທາຍ ແລະ ກາລະໂອກາດ, ແລະຳທ ີ່ສະເຫນ  ຂອບດ າເນ ນການຮ່ວມກັນຳເພືີ່ອຮັບປະກັນ

ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງຂະແຫນງຊາລາວ.  

ຈຸດປະສົງສະເພາະຂອງເອກະສານນ ື້ແມ່ນເພືີ່ອ: 

 ອະທິບາຍສະຖານະພາບ, ສິີ່ງທູ້າທາຍຫ ັກ ແລະ ກາລະໂອກາດສ າຄັນ ສ າລັບການພັດທະນາຂອງຂະແຫນງຊາລາວ;  

 ອະທິບາຍຄວາມມຸ່ງໝັື້ນຕັື້ງໃຈຂອງພາກອຸດສາຫະກ າຊາ ສ າລັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ; ແລະ 

 ນ າສະເໜ ວິທ ການຕໍໍ່ໜູ້າ ສ າລັບການປະຕິບັດຮ່ວມ ລະຫວ່າງພາກສ່ວນກ່ຽວຂູ້ອງໃນຂະແຫນງຊາ ລວມທັງພາກລັດ, ພາກອຸດສາຫະກ າ 
ແລະ ຊຸມຊົນຜ ູ້ຜະລິດຊາ. 

1.2 ຂອບເຂດ ແລະ ໂຄງປະກອບຂອງບດົສກຶສາ 

ພາກຕໍໍ່ໄປຂອງເອກະສານນ ື້ ຈະອະທິບາຍສະຖານະປະຈຸບັນຂອງຂະແຫນງຊາທົົ່ວໂລກ ລວມທັງຄວາມຕູ້ອງການສ າລັບການດ າເນ ນວິທ ການທ ີ່
ຍືນຍົງ ເພືີ່ອຮັບປະກັນການພັດທະນາອຸດສາຫະກ າທ ີ່ຕໍໍ່ເນືີ່ອງຳ(ເບິີ່ງພາກທ ຳ2). ຂະແຫນງຊາລາວ ແລະ ສິີ່ງທູ້າທາຍເປັນເອກະລັກ ແລະ ໂອກາດ

ທ ີ່ພົື້ນເດຳັຳີ່ນໄດູ້ຖືກນ າສະເໜ ໄວູ້ໃນພາກທ ຳ3 ແລະຳ4. ໃນພາກທ ຳ5 ແມ່ນອະທິບາຍຄວາມຕູ້ອງການສ າລັບການປະຕິບັດວຽກງານຮ່ວມກັນ ເພືີ່ອ

ຊ່ວຍໃນການຂັບເຄືີ່ອນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນຂະແຫນງການຊາ.ຳ ບົດສະຫ ຸບຂອງການສຶກສາ ແມ່ນຢ ພ່າກທ ຳ6-ທ ີ່ລວບລວມເອົາບັນຄ າ
ແນະນ າ ແລະ ບາດກູ້າວຕໍໍ່ໄປຂອງຂະແໜງການ.
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2 ຂະແໜງຊາໃນທົົ່ວໂລກ 

2.1 ພາບລວມດູ້ານການຕະຫ າດ 

ຕະຫ າດຊາໃນທົົ່ວໂລກໄດູ້ເປີດໂອກາດໃຫູ້ປະຊາຊົນກວ່າສິບສາມ (13) ລູ້ານຄົນໃນຂອບເຂດທົົ່ວໂລກໃນການທ າການຜະລິດ ເຊິີ່ງສາມາດ

ຜະລິດຊາໄດູ້ຫ າຍກວ່າຳຳຫູ້າ (5) ລູ້ານໂຕນຳແລະຳສາມາດສູ້າງລາຍໄດູ້ຫ າຍກວ່າຳສ ສິບ (40)ຳຕືື້ໂດລາສະຫະລັດ.4,5 ການປ ກຊາແມ່ນມາຈາກຕົື້ນ

ພຶດຊະນິດພັນ ຄາເມເລຍ ຊ ເນນຊສິ (Camelia sinensis), ຊາແມ່ນມ ການປ ກ ແລະຜະລິດຢ ຫ່ າຍກວ່າຳ45ຳປະເທດທົົ່ວໂລກ,ຳສ່ວນໃຫຍ່

ແມ່ນຢ ່ທະວ ບອາຊ ຳແລະຳອາຟຣິກາ.ຳປະເທດທ ີ່ຜະລິດຊາອັນດັບຕົື້ນໆປະກອບມ ຳຈ ນ,ຳ ອິນເດຍ,ຳ ເຄນຢາ,ຳສ  ລັງກາຳແລະຳຕຸລະກ ;ຳ ເຊິີ່ງຄິດເປັນ

ປະລິມານທ ີ່ສາມາດເກັບກ່ຽວໄດູ້ແມ່ນຳ 76% ຂອງຜົນຜະລິດຊາທົົ່ວໂລກ.4   ບັນດາປະເທດທ ີ່ຜະລິດຊາເຫ ົົ່ານ ື້ ຍັງມ ຕະຫ າດຮອງຮັບພາຍໃນ

ປະເທດຂະໜາດໃຫຍ່ອ ກດູ້ວຍ.ຳແຫ ່ງສົົ່ງອອກຊາທ ີ່ສ າຄັນໄດູ້ແກ່:ຳປະເທດຣັດເຊຍ,ຳສະຫະລັດອາເມຣິກາຳແລະຳບັນດາປະເທດຢ ເ່ອ ຣົບ. 

ຜົນຜະລິດຊາທົົ່ວໄປແມ່ນໄດູ້ແບ່ງອອກເປັນສອງປະເພດຜະລິດຕະພັນຊາຄືຳຊາດ າຳແລະຳຊາຂຽວ.ຳມ ການຄາດຄະເນວ່າຜົນຜະລິດຂອງຊາຳຈະເພ ີ່ມ
ຂຶື້ນຈາກຳ5.06ຳລູ້ານໂຕນຳເປັນ 7.14ຳລູ້ານໂຕນໃນລະຫວ່າງ ປີຳ2013-2023.ຳພາຍໄຕູ້ການຂະຫຍາຍຕົວນ ື້ ໄດູ້ມຳ ການຄາດຄະເນວ່າ ການ

ເພ ີ່ມຂຶື້ນຂອງຜົນຜະລິດຊາຂຽວ ຈະແມ່ນຈາກຳ1ຳລູ້ານໂຕນໃນປີຳ2013ຳຳມາເປັນຳ2.97ຳລູ້ານໂຕນຳໃນປີ 2023 ເອ ື້ນໄດູ້ວ່າເພ ີ່ມຂືື້ນສາມເທົົ່າ

ໂຕເລ ຍ.ຳໃນເບືື້ອງຂອງການສົົ່ງອອກ,ຳຜະລິດຕະພັນຊາດ າ ແມ່ນຖືກຄາດຄະເນໄວູ້ວ່າ ປະລິມານການສົົ່ງອອກຈະເພ ີ່ມຂຶື້ນຮອດຳ1.67 ລູ້ານໂຕນຳ

ແລະຳສ່ວນ ຊາຂຽວຳແມ່ນ 0.76ຳລູ້ານໂຕນ ໃນປີ 2023.2 

ບັນຊ ລາຍຊືີ່ບໍລິສັດຜ ູ້ຄູ້າຜະລິດຕະພັນຊາລາຍໃຫຍ ່ ທ ີ່ກວມເອົາ ກວ່າຳ 85 % ຂອງຜ ູ້ຄູ້າຜະລິດຕະພັນຊາແບບລະບົບຕ່ອງໂສູ້ທົົ່ວໂລກ ມ  3 

ບໍລິສັດໃຫຍ່ ເຊັົ່ນ:ຳຢ ນິລ ເວ  (Unilever),ຳທາທາຳໂກ ໂບູ້ຳເບບເວ ເຣຈ (Tata Global Beverages)ຳແລະຳທະວິນນ ື້ງ (Twinings),ຳເມືີ່ອ

ຄິດໄລສ່ະເລ່ຍແລູ້ວ ກວມເອົາຳ20% ຂອງຕະຫ າດໂລກ.2,4   

2.2 ການພດັທະນາແບບຍືນຍົງໃນຂະແໜງຊາ 

ມ ຫ າຍອົງກອນທ ີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນຂົງເຂດອຸດສາຫະກ າຊາໃນທົົ່ວໂລກ ໃນນັື້ນປະກອບມ  ອົຳ ອົງການການຮ່ວມ
ມືໃນແໜງຊາຢ່າງມ ຈັນຍາບັນ (Ethical Tea Partnership (ETP)), ອົງການ ການຄູ້າເປັນທ າ (Fairtrade), ອົງການ IFOAM, ອົງ

ການ Rainforest Alliance ແລະ ອົງການ Utz Certified, ເຊິີ່ງອົງການເຫ ົົ່ານ ື້ໄດູ້ສົົ່ງເສ ມ, ພັດທະນາ ແລະ ທ ີ່ໃຫູ້ການຢັົ້ງຢ ນເຄືີ່ອງບໍລິໂພກ

ປອດສານຜິດ).6    ອົງການຳRainforest Alliance ແລະຳ ອົງການ ETP ໄດູ້ມ ການຮ່ວມມືກັບບັນດາຜ ູ້ຜະລິດອຸດສະຫະກ າຊາລະດັບໂລກ

ຊຶງລວມມ ຳບໍລິສັດຢ ນິລ ເວ  (Unilever),ຳທາທາຳໂກ ໂບູ້ຳເບບເວ ເຣຈ (Tata Global Beverages)ຳແລະຳທະວິນນ ື້ງ (Twinings)ຳເພືອ

ສູ້າງຕັື້ງຳໂຄງການ/ແຜນງານຳຊາຳ2030 (Tea 2030) - ໃນການລິເລ ີ່ມໜູ້າວຽກໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໂດຍໄດູ້ຮັບຳການສະໜັບສະໜ 

ນຈາກຄະນະກ າມະການຊາສາກົນ.  

ຄວາມຄິດລິເລ ີ່ມກ່ຽວກັບໂຄງການ ຊາຳ2030 (Tea 2030)ຳແມ່ນໄດູ້ຮ່ວມມືບັນດາອົງການຈັດຕັື້ງຕ່າງໆ ເພືີ່ອຊ່ວຍສູ້າງຄວາມເຂົື້າໃຈວ່າບັນ
ດາຜ ູ້ມ ສ່ວນຮ່ວາມຕ່າງໆໃນທຸກລະດັບຳ ແລະຂະບວນການຕ່ອງໂສູ້ມ ນຄ່າເພ ື້ມຂອງຂະແໜງຳ ສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດູ້ຳ ເພືີ່ອຳ ຮັບປະກັນ
ຄວາມຍືນຍົງໃນໄລຍະຍາວຂອງຂະແໜງການ.  ໂຄງການຊາຳ2030ຳ ແມ່ນຖືກອອກແບບມາຳໂດຍມ ຈຸດປະສົງເພືີ່ອຊ່ວຍຊຸກຍ ູ້ການດ າເນ ນງານ
ຂອງທຸກອົງການຈັດຕັື້ງໃນຕ່ອງໂສູ້ມ ນຄ່າເພ ື້ມຂອງຂະແໜງຊາ,ຳ ບໍໍ່ວ່າຈະເປັນການຈັດຕັື້ງດູ້ວຍຕົື້ນເອງຳ ແລະຳ ສ າຄັນທ ີ່ສຸດ,ຳ ແມ່ນໂດຍມ ການຮ່
ວມມືນ າກັນຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັື້ງຕ່າງໆ,ຳ ເພືີ່ອດ າເນ ນການແກູ້ໄຂບັນຫາຄວາມທູ້າທາຍທ ີ່ກ າລັງປະເຊ ນໃນປັດຈຸບັນຳ ແລະວ ທ ການແກູ້ໄຂ
ແລະປ້ອງກັນໃນຕໍໍ່ໜູ້າທ ີ່ຂະແໜງຊາກ າລັງປະເຊ ນ.1 ການລິເລ ີ່ມຳໂຄງການຊາຳ2030 (Tea 2030)ຳແມ່ນໄດູ້ກ ານົດລະບຸຳ10 ສິີ່ງທູ້າທາຍຳແລະຳ

5ຳຫ ັັກການສ ານເພືີ່ອຄວາມຍືນຍົງຳເຊິິີ່ງມ ລາຍລະອຽດດັົ່ງນ ື້. 
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ສິບ (10) ສິີ່ງທູ້າທາຍທ ີ່ສ າຄັນສ າລັບຂະແໜງຊາໃນທົົ່ວໂລກ: 

1. ການປຽ່ນແປງທາງໂຄງປະກອບຂອງປະຊາກອນຳ-ຳການເພ ີ່ມຂຶື້ນຂອງປະຊາກອນຳແລະຳ“ຊົນຊັື້ນກາງໃນທົົ່ວໂລກ”ຳບໍໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດຳໃຫູ້

ຄວາມຕູ້ອງການຳຂອງອາຫານ ແລະ ຊາເພ ີ່ມຂຶື້ນ,ຳແຕ່ຍັງເຮັດໃຫູ້ການແຂ່ງຂັນໃນການຊົມໃຊູ້ທ ີ່ດິນກະສິກ າເພ ີ່ມຂຶື້ນເຊັົ່ນກັນ. 

2. ຂໍໍ້ຈ າກດັຂອງຊບັພະຍາກອນຳ -ຳ ລະດັບການມ ຕອບສະໜອງໃນອານະຄົດຂອງນ ້າ,ຳ ພະລັງງານຳ ແລະຳ ສານອາຫານທ ີ່ສ າຄັນເຊັົ່ນ 
ຟອສຟໍຣັສ,ຳຊຶງຈະເພ ີ່ມຄວາມກົດດັນໃຫູ້ແກ່ອຸດສາຫະກ າຊາ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3. ການປຽ່ນແປງຂອງສະພາບດນິຟາ້ອາກາດຳ-ຳການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພ ມຳແລະຳປະລິມານນ ້າຝົນຳອາດພາໃຫູ້ເກ ດການເພ ີ່ມຂຶື້ນຂອງຳ
ສັດຕ ພືດຳແລະຳພະຍາດຕ່າງໆຈາກການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດເຊິີ່ງສາມາດກໍໍ່ໃຫູ້ເກ ດໄພຄຸກຄາມທ ີ່ຮຸນແຮງຕໍໍ່ຕົື້ນຊາໄດູ້. 

4. ການແຂງ່ຂນັດູ້ານທ ີ່ດນິຳແລະຳຜນົຜະລດິຳ-ຳຊາບໍໍ່ແມ່ນພືດຫ ັກ/ບໍລິໂພກເປັນອາຫານ ແລະຳຄວາມຕູ້ອງການເພ ື້ມຂືື້ນຂອງດິນກະສິກ າຳ
ໄປພູ້ອມກັບການປະກົດຂືື້ນຂອງການຜະລິດພຶດຊະນິດອືີ່ນທ ີ່ມ ມ ນຄ່າສ ງກວ່າ,ຳ ແມ່ນຈະເຮັດໃຫູ້ມ ການແຂ່ງຂັນໃນການນ າໃຊູ້ທ ີ່ດິນຳ
ແລະມ ການຜັກດັນຈ າເປັນທ ີ່ຕູ້ອງການໃຫູ້ຜົນຜະລິດໄດູ້ຮັບໝາກຜົນເພ ື້ມຂືື້ນໃນຂະແໜງການ. 

5. ແຮງງານທ ີ່ມ ຕອບສະໜອງຳແລະຳເຄືີ່ອງກນົຈກັຳ-ຳການຂາດທາງດູ້ານແຮງງານຳເນືອງຈາກຳການເຕ ບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕົວເມືອງຳ
ແລະໂອກາດໃນການຖືກຈູ້າງເຮັດວຽກມ ໜູ້ອຍສ າຫ ັບຊຸມຊົນ ເນືອງຈາກມ ການໃຊູ້ເຄືອງກົນຈັກເພ ື້ມຂືື້ນຳໃນຂະບວນການເກັບກ່ຽວຳ
ແລະຳແປຮ ບ/ປຸງແຕ່ງຊາ ນ ື້ແມ່ນບັນຫາສ າຄັນທ ີ່ຈຳໍາເປັນຕູ້ອງໄດູ້ຮັບການນ າສະເໜ ແກູ້ໄຂໃນອະນາຄົດ. 

6. ຄວາມສມົດນຸຂອງນ າອາດຕະຫ ອດຕອ່ງໂສູ້ການສະໜອງສນິຄູ້າຳ-ຳຂະແໜງຊາແມ່ນມ ຜ ູ້ລົງທຶນຂະໜາດນູ້ອຍຈ ານວນຫ ວງຫ າຍຳແລະຳ
ຂະໜາດໃຫຍ່ຈ ານວນໜູ້ອຍ. ຂະແໜງທ ີ່ຄວາມຍືນຍົງກວ່າຳ ແມ່ນຈະສາມາດເຮັດໃຫູ້ແນ່ໃຈໄດູ້ວ່າມ ຄວາມສົມດຸນສະເໜ ພາບວ່າ
ດູ້ວຍຄວາມໝັື້ນຄົງ/ເຂັມແຂງທາງດູ້ານເສດຖະກິດຳແລະຳສັງຄົມ ຕະຫ ອດຂະບວນການຕ່ອງໂສູ້ການສະນອງສິນຄູ້າ. 

7. ການເກ ດຂຶື້ນຂອງຮ ບແບບທລຸະກດິໃໝຳ່- ຄວາມທັນສະໄໝຂອງເຕັກໂນໂລຊ ຳແລະຳຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ເຊັົ່ນວ່າຳ‘ເຄືອງດືມສ າເລັດຮ ບ’ຳ
ທ ີ່ມ ຢ ່ໃນປັດຈຸບັນຳໄປພູ້ອມກັບຳກັບສືີ່ສັງຄົມ ແລະ ການຄູ້າຂາຍທາງອອນໄລຳ(ຜ່ານທາງອິນເຕ ເນັດ) ແມ່ນມ ອິດທິພົນຢ່າງໃຫຍ່ຫ ວງ
ຕໍໍ່ພາກຳອຸດສາຫະກ າຊາໃນອະນາຄົດ. 

8. ການເປນັຜ ູ້ນ າໃນການພດັທະນາແບບຍນືຍງົທ ີ່ປະກດົຕວົໃນຂອບເຂດເສດຖະກດິເກ ດໃໝຳ່ -ຳ ເນືີ່ອງຈາກຜົນກະທົບຕໍໍ່ສິີ່ງແວດລູ້ອມຳ
ແລະຳ ສັງຄົມຕໍໍ່ການພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວໃນປະເທດກ າລັງພັດທະນາ,ຳ ມັນສະແດງໃຫູ້ເຫັນທ ີ່ເປັນໄດູ້ເພ ື້ມຂືື້ນວ່າຳ ບັນດາປະເທດ
ເສດຖະກິດຳທ ີ່ເກ ດໃໝ່ເຫ ົົ່ານ ື້ ຈະມ ບົດບາດສ າຄັນໃນການດ າເນ ນການກູ້າວຂືື້ນເປັນຜ ູ້ນ າການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. 

9. ການປບັປງຸຄາ່ແຮງງານຳ ແລະຳ ສະຫວດັດ ການໃນຕອ່ງໂສູ້ການສະໜອງສນິຄູ້າຳ -ຳ ການເຮັດວຽກຜະລິດຊາຳ ໂດຍທົົ່ວໄປຖືວ່າເປັນທາງ
ເລືອກທ ີ່ບໍໍ່ເປັນທ ີ່ໜູ້າດຶງດ ດທ ີ່ຈະເຮັດ.ຳ ບັນຫານ ື້ຕູ້ອງໄດູ້ມ ການນ າສະເໜ ປຶກສາກັນໃນອະນາຄົດຳ ໂດຍສະເພາະເມືອການແຂງຂັນສ າ
ຫ ັບແຮງງານໃນອະນາຄົດແມ່ນເພ ື້ມຂືື້ນຳ ແລະຄວາມຕູ້ອງການຂອງຜ ູ້ບໍໂພກປ້າຍທາງວ່າດູ້ວຍການຜະລິດທ ີ່ມຳ ຈັນຍາບັນຕະຫ ອດຕ່ອງ
ໂສູ້ການຕອບສະໜອງ. 

10. ທດັສະນະຄະດ ຂອງຜ ູ້ບລໍໂິພກຕໍໍ່ກບັຄນຸຄາ່ຂອງອາຫານຳ-ຳຄວາມເຂົື້າໃຈຮັບຮ ູ້ເພ ື້ມຂືື້ນຕໍໍ່ຳຍ ີ່ຫໍໍ້ຳ/ຳຜະລິດຕະພັນ  ແລະຳຄວາມຕູ້ອງການ
ຂອງຳຜ ູ້ບໍລິໂພກວ່າຜະລິດຕະພັນແມ່ນມາຈາກແຫ ່ງທ ີ່ໜູ້າເຊືອຖື-ມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຳແລະຜະລິດຈາກໃສຳແມ່ນເຮັດໃຫູ້ຜ ູ້ລິໂພກຢ ່
ໃນຖານະເປັນຜ ູ້ຂັບເຄືອນ/ຜັກດັນທ ີ່ດ ກວ່າໃນໜູ້າວຽກການພັດທະນາຢ່າງຍືນຍົງ.  

ຫ ກັການພືື້ນຖານທ ີ່ສ າຄນັໃນການພດັທະນາແບບຍນືຍງົຂອງຂະແໜງຊາ 

ຫູ້າຫ ັກການພືື້ນຖານສຳໍາຄັນທ ີ່ມ ການກ ານົດ/ສູ້າງໂດຍອົງການຳ ຊາຳ 2030ຳ ສາມາດເຮັດໃຫູ້ຳ ຊາກາຍເປັນຳ ‘ພືດເສ ມສູ້າງເສດຖະກິດສ າຄັນ’ ໄດູ້ 

ແລະສົົ່ງເສ ມການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງຂະແໜງຊາ.ຳ‘ພືດເສ ມສູ້າງເສດຖະກິດສ າຄັນ’ຳແມ່ນສາມາດສູ້າງຜົນປະໂຫຍດອັນໃຫຍ່ຫ ວງຳໃຫູ້ແກ່ຳ
ຫ າຍລູ້ານຄົນທ ີ່ກ່ຽວຂູ້ອງໃນຂະແໜງການ,ຳ ໂລກທ ີ່ຜ ູ້ຄົນອາໄສຢ ່,ຳ ແລະຕໍໍ່ກັບຂອບເຂດເສດຖະກິດໃນວົງກວູ້າງ.ຳ ຈຸດປະສົງນ ື້ສາມາດບັນລຸໄດູ້ຳ
ໂດຍການສູ້າງວ ທ ການທ ີ່ມ ຄວາມໂປ່ງໃສຳແລະຳຄວາມເປັນທ າໃນຂະບວນການຜະລິດ,ຳການຈັດຊືື້ຳແລະຳການຈ າໜ່າຍຳຄຽງຄ ່ກັບການນ າສະເໜ 
ບັນຫາຄວາມທູ້າທາຍທາງດູ້ານສະພາບສິີ່ງແວດລູ້ອມທ ີ່ກ່ຽວຂູ້ອງກັບການຜະລິດຊາຳແລະຳການພັດທະນາຳການເຊືີ່ອມຕໍໍ່ທ ີ່ແຂງແກ່ນລະຫວ່າງຳຜ ູ້
ບໍລິໂພກຳແລະຳຜ ູ້ຜະລິດ.ຳ 
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ຫູ້າ (5) ຫ ັກການທ ີ່ສ າຄັນແມ່ນໄດູ້ລະບຸຳແລະຳອະທິບາຍໄວູ້ໃນError! Not a valid bookmark self-reference. ຂູ້າງລຸ່ມ. ການລິເລ ີ່ມ

ຂອງ ໂຄງການຳຊາຳ2030 (Tea 2030) ຳໄດູ້ຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂູ້ອງຈາກຂະແໜງຊາໃນທົົ່ວໂລກ ນ າໃຊູ້ຫ ັກການພືື້ນຖານເລົົ່ານ ື້
ເຂົື້າໃນຂອບເຂດການດ າເນ ນການຮ່ວມຳກັນ ເພືີ່ອຮັບປະກັນຄວາມໝັື້ນຄົງ ຂອງອຸດສາຫະກ າຊາໃນອະນາຄົດ. 

ຕາຕະລາງ 2-1 ຫູ້າຫ ກັການທ ີ່ສ າຄນັໃນການພດັທະນາແບບຍນືຍງົຕໍໍ່ຂະແໜງຊາ 

ຫ ກັາານ ເນືື້ອໃນ 

ການດ າລົງຊ ວິດແບບຍືນຍົງ ແລະ 
ເພ ີ່ມຂ ດຄວາມສາມາດຂອງຜ ູ້ຜະ 

ລິດ 

ວຽກງານໃນອຸດສາຫະກ າຊາ ຄວນມ ການຈັດສັນໃຫູ້ປະຊາຊົນເຂົື້າເຖິງການດ າລົງຊ ວິດແບບຍືນຍົງ. ສິີ່ງດັົ່ງກ່າວຕູ້ອງ
ໃຫູ້ເກ ດຜົນໃນທຸກໆຈຸດຂອງລະບົບຕ່ອງໂສູ້ມ ນຄູ້າເພ ື້ມສ າຄັນ,  ຈາກສິີ່ງຍ່ອຍໄປສ ່ການເພ ີ່ມຂຶື້ນ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍໍ່
ຕາມ, ໃນອະນາຄົດ, ‘ພືດເສ ມສູ້າງເສດຖະກິດ’ ຈະຕູ້ອງມ ຜົນຕໍໍ່ຜ ູ້ຜະລິດ, ເພືີ່ອພັດທະນາສັກກະຍະພາບເພືີ່ອທ ເຂົາເຈົື້າ

ຈະສາມາດສູ້າງແບບແຜນການດ າລົງຊ ວິດຂອງຕົນ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົື້າຂອງຫ າຍຂຶື້ນ. 

ການກັບສ ່ສະພາບເດ ມຂອງຜົນ
ຜະລິດດູ້ານຄວາມຍືນຍົງຂອງການ

ພັດທະນາ 

ຊາຄວນຕູ້ອງຸຖືກຜະລິດໂດຍການນ າໃຊູ້ວິທ ທາງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງເພືີ່ອທ ີ່ຈະເຮັດໃຫູ້ການຜະລິດ ແລະ ປຸງ
ແຕ່ງ/ແປຮ ບຊາບໍໍ່ທ າລາຍໂຄງສູ້າງຂອງດິນ, ຊ ວະນາໆພັນ ແລະ ນ ້າເຊິີ່ງເປັນແຫ ່ງທ ີ່ຊາຕູ້ອງການໃນການຈະເລ ນເຕ ບ
ໂຕ, ຫ ື ສົງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍໍ່ກ າມະກອນຜ ູ້ເຮັດຊາ. ພືດເສ ມສູ້າງເສດຖະກິດ ຕູ້ອງເບິີ່ງຄວາມເປັນໄປໄດູ້ໃນການ
ເຮັດໃຫູ້ດິນກັບສ ່ສະພາບເກົົ່າ, ເພ ີ່ມຄວາມຫ າກຫ າຍທາງຊ ວະນາໆພັນ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນການນ າໃຊູ້ນ ້າ, ພະລັງງານ, 
ຝຸ່ນເຄມ  ແລະ ຢາປາບສັດຕ ພືດທ ີ່ີ່ຢ ່ໃນຂອບເຂດປ ກຊາ ແລະ ກວດສອບຜົນກະທົບທາງກວູ້າງຕໍໍ່ຊຸມຊົນ ແລະ 

ສະພາບແວດລູ້ອມ.  

ຫ ຸດຜ່ອນການສູ້າງ/ປ່ອຍລທາດ
ກາກບອນ ແລະ ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ 

ໃນອະນາຄົດການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກຊາແມ່ນພົບກັບສິີ່ງທູ້າຍທາຍຫ າຍຢ່າງ ແລະ ຂະແໜງການຈ າເປັນ
ຕູ້ອງການດ າເນ ນການຢ່າງມ ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຕະຫ ອດຂອງຕ່ອງໂສູ້ ໃນການຈັດການຄວາມ ສ່ຽງຮ່ວມກັນ, ໂດຍ 

ສະເພາະຈາກການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ. ຊາຈ າເປັນຕູ້ອງເຮັດບົດບາດຂອງຕົື້ນໃນການຫ ຸດຜ່ອນການ 
ປ່ອຍກາສໃນທຸກຂະບວນການຂັື້ນຕອນ-ນັບແຕ່ການປຸງແຕ່ງຂອງໃບຊາ ແລະ ການຂົນສົົ່ງ, ຈົນຮອດການຕົື້ມນ ້າ. 

ຄວາມໂປ່ງໃສຂອງລະບົບຕ່ອງໂສູ້
ມ ນຄ່າເພ ື້ມແລະ ຄວາມຍືນຍົງ
ຂອງກົນໄກການຕະຫ າດ 

ຈຸດສ າຄັນໃນການດ າເນ ນງານຂອງຮ ບແບບຕະຫ າດຊາຳແມ່ນບໍໍ່ພຽງແຕ່ລາຄາທ ີ່ຈ່າຍໄປເທົົ່ານັື້ນຳແຕ່ແມ່ນຜົນຕອບ
ແທນຄືນຳແລະສະພາບການໄດູ້ຮັບຄືນເງິນສົດໃຫູ້ແກ່ຜ ູ້ຜະລິດນ າ,ຳວ ທ ການຈັດການຄວາມສ່ຽງຳແລະຳສະພາບຄ່ອງ
ຕົວການມ ນວຽນຂອງເງິນຳແລະຳການລົງທຶນຂອງຂະແໜງ.ຳພາກສ່ວນທ ີ່ຜະລິດຳພືດເສ ມສູ້າງເສດຖະກິດຳຈະຊ່ວຍໃນ
ການພັດທະນາຳແລະຳເຊືີ່ອມຕໍໍ່ກົນໄກການຕະຫ າດແບບຍືນຍົງເຊິີ່ງຈະສົົ່ງຜົນດ ຕໍໍ່ການພັດທະນາຳແບບຍືນຍົງໃຫູ້ກວູ້າງ

ຂຶື້ນບໍໍ່ພຽງແຕ່ດູ້ານການເງິນເທົົ່າ 

 ການມຳ ສ່ວນຮ່ວມຳແລະເຊືີ່ອມຕໍໍ່
ກັບຜ ູ້ບໍລິໂພກ 

ພືດເສ ມສູ້າງເສດຖະກິດແມ່ນສິີ່ງໜຶີ່ງທ ີ່ສາມາດເຊືີ່ອມຕໍໍ່ກັບຜ ູ້ບໍລິໂພກ.ຳຜ ູ້ບໍລິໂພກສາມາດຮ ູ້ເຖິງທ ີ່ມາວ່າຊາທ ີ່ພວກ
ເຂົາດືມມາຈາກໃສຳແລະຳຂັື້ນຕອນຕ່າງໆຂອງຊາຜະລິດແນວໃດ.ຳຜ ູ້ບໍລິໂພກສາມາດຮຽກຮູ້ອງມາດຕະຖານຄວາມຳ
ຍືນຍົງໃນລະດັບສ ງຳແລະຳດູ້ວຍເຫດນັື້ນຳພວກເຂົາປຽບຄືຜ ູ້ຄວບຄຸມຕະຫ າດຳແລະເປັນຕົວພັກດັນໃນທຸກຂັື້ນຕອນ

ການຜະລິດໃຫູ້ມ ການປັບປຸງມາດຕະຖານຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. 

ແຫ ່ງຂໍໍ້ມ ນ:ຳເວທ ກອງປະຊຸມເພືີ່ອອະນາຄົດຳ2014 (Forum of the Future 2014) 
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3 ຂະແໜງຊາລາວ 

ສາຍພັນຊາທ ີ່ຖືກຄົື້ນພົບໃນ ສປປ ລາວ ຄັື້ງທ າອິດແມ່ນຢ່າງນູ້ອຍແມ່ນ 600 ປີ ທ ີ່ແລູ້ວ ແລະ ມ ຫ ັກຖານບາງຢ່າງທ ີ່ສາມາດອູ້າງອ ງໄດູ້ວ່າມ ການ

ເຮັດການຄູ້າຂາຍຊາ ກັບພໍໍ່ຄູ້າຊາວຈ ນນັບແຕ່ສັດຕະວັດທ ີ່ເຈັດ (7). ຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ຂະແໜງຊາລາວ ຍັງບໍໍ່ໄດູ້ຮັບການພັດທະນາເທົົ່າທ ີ່ຄວນຖູ້າ
ທຽບໃສ່ປະເທດຈ ນ ແລະ ການຜະລິດຍັງມ ຈ ານວນໜູ້ອຍເມືີ່ອທຽບກັບຂະແໜງການກະສິກ າອືີ່ນໆໃນປະເທດ.  

ໃນປະຈຸບັນ, ພາກລັດໄດູ້ສົົ່ງເສ ມການປ ກຊາໃຫູ້ເປັນພືດສ າຮອງໃນບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ທົດແທນການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ແລະ ປ ກຝິິ່ນ.7,8 ໃນ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດລາວ ປີ 2016 – 2020 ແລະ ໃນຍຸດທະສາດການພັດທະນາຂະແໜງກະສິກ າຮອດປີ 2025 ແລະ 

ວິໃສທັດຮອດປີ 2030, ເພ ີ່ນໄດູ້ກ ານົດໃຫູ້ ຊາ ເປັນພືດຈຸດສຸມ ແລະ ສູ້າງລາຍຮັບໃຫູ້ຊາວກ າສິກອນເຂດພ ດອຍ. ອົງການປົກຄອງແຂວງຜົື້ງສາ

ລ  ໄດູ້ຮ່າງຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊາຂອງແຂວງ ເຊິີ່ງຄາດວ່າຈະສ າເລັດສົມບ ນ ແລະ ສະເໜ ເພືີ່ອຮັບຮອງ ໃນທູ້າຍປີ 2016. 

3.1 ຄວາມເປນັມາຂອງຊາລາວ 

3.1.1 ພືື້ນທ ີ່ປ ກຊາ  

ພືື້ນທ ີ່ປ ກຊາໃນປະຈຸບນັ 

ຊາ ໃນ ສປປ ລາວ ແບ່ງອອກເປັນ ສາມ (3) ປະ

ເພດດູ້ວຍກັນ, ໃນນັື້ນມ : ຊາປ່າທ າມະຊາດ, ຊາ

ປ່າທ ີ່ປ ກເອງ (ເປັນທ ີ່ຮ ູ້ຈັກຢ ່ໃນທູ້ອງຖິີ່ນວ່າ ເປັນ  

‘ຊາບ ຮານ’), ແລະ ຊາປ ກໃນສວນ (ເອ ື້ນວ່າ ຊາ

ສາຍພັນໃໝ່). ການປ ກຊາຢ ແ່ຂວງພາກເໜືອ 

ກວມເອົາ 85% ຂອງການຜະລິດຊາທົົ່ວປະເທດ 
ເຊິີ່ງມ ແຂວງຜົື້ງສາລ  ເປັນສ ນກາງຂອງການຜະ
ລິດ. ນອກນັື້ນຍັງມ ກິດຈະການການຜະລິດຊາທ ີ່

ເກ ດຂືື້ນໃໝ່ຢ ພ່າກໃຕູ້ຂອງລາວອ ກດູ້ວຍ (ຈ າປາ

ສັກ, ສາລະວັນ ແລະ ອັດຕະປ  ເທິງເຂດພ ພຽງບໍລະ

ເວນ). ການປ ກຊາໃນ ສປປ ລາວ ສ່ວນໃຫຍ່
ແມ່ນຕັື້ງຢ ເ່ຂດພ ດອຍ ທ ີ່ເປັນບ່ອນທ ີ່ຢ ່ອາໃສຂອງ
ກຸ່ມຊົນເຜົົ່າຕ່າງໆ ທ ມ ແຮງງານທ ີ່ເປັນແມ່ຍິງປະ
ກອບສ່ວນຢ່າງພົື້ນເດັົ່ນຕໍໍ່ທຸກວຽກງານຂອງການຜະລິດຊາ ບໍໍ່ວ່າຈະເປັນການປ ກ, ການເກັບກ່ຽວ, ຂະບວນການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຂາຍຜະລິດ

ຕະພັນຊາ.9 ການຜະລິດຊາສ່ວນໃຫຍ່ແລູ້ວແມ່ນຖືວ່າເປັນ ‘ການຜະລິດແບບອິນຊ ’ ແຕ່ວ່າມ ພຽງສວນປ ກຈ ານວນໜຶີ່ງຢ ເ່ຂດພ ພຽງບໍລະເວນ ທ ີ່
ໄດູ້ຮັບການຢັົ້ງຢ ນວ່າເປັນສວນປ ກແບບອິນຊ ແທູ້. 

ຜົນຂອງການສຶກສາຄົື້ນຄວູ້າໃນເກົື້າ (9) ແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວ ໃນປີ 2010-2011, ເຫັນໄດູ້ວ່າ ມ ປະຊາຊົນຈາກ 8,500 ຄົວເຮືອນໄດູ້

ມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການປ ກຊາ.10 ອ ກໜຶີ່ງຜົນຂອງການສຶກສາຄົື້ນຄວູ້າ ໄດູ້ຊ ື້ບອກວ່າ ເນືື້ອທ ີ່ການປ ກຊາໃນປະຈຸບັນ ແມ່ນມ ປະມານ 12,000 

ເຮັກຕາ ເຊິີ່ງໃນນັື້ນ 72% ແມ່ນ ຊາປ່າທ າມະຊາດ, 24% ແມ່ນ ຊາປ ກ ແລະ 4% ແມ່ນຊາບ ຮານ ເຖິງແມ່ນວ່າສິີ່ງອູ້າງອ ງເຫ ົານັື້ນສະແດງໃຫູ້
ເຫັນວ່າ ຊັບພະຍາກອນຊາແມ່ນນ າໃຊູ້ໄດູ້ບໍໍ່ເຕັມທ ີ່.11  

ເນືື້ອທ ີ່ການປ ກຊາໂດຍສ່ວນໃຫຍແ່ລູ້ວແມ່ນນອນຢ ່ໃນເນືື້ອທ ີ່ດິນຂອງບູ້ານ ແລະ ຖືກກ ານົດເຂດແດນໂດຍ ແຜນງານຈັດສັນທ ີ່ດິນ ແລະ ປ່າ 
ຂອງລັດຖະບານ. ມ ບາງເນືື້ອທ ີ່ປ ກເປັນດິນສ າປະທານທ ີ່ພາກລັດຈັດສັນໃຫູ້ແກ່ຜ ູ້ຜະລິດພາຍໃນ ຫ  ືຕ່າງປະເທດ.  

ສະຫ ຸບສັງລວມຂອງການຄອບຄອງ ແລະ ການຄຸູ້ມຄອງຂອງເຂດທ ີ່ແຕກຕ່າງກັນເຫ ົົ່ານ ື້ແມ່ນໄດູ້ອະທິບາຍດັົ່ງລຸ່ມນ ື້: 



 

ຂະແໜງຊາລາວ-ບົດສຶກສາສະຖານະພາບປະຈຸບັນ Lao Tea Sector - Industry Position Paper 
 

 
  ສະບັບຮ່າງ ໜູ້າ 9 
 

 ຊາປາ່ທ າມະຊາດ 

» ພືື້ນທ ີ່ປ່າໄມູ້ບູ້ານຂອງຊຸມຊົນໂດຍການຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ເກັບກ່ຽວໄດູ້ໂດຍຄົວເຮືອນຳ(ຫ ື ສະຫະກອນຄົວເຮືອນ)ຳພາຍໃນ
ບູ້ານເຫ ົົ່ານັື້ນ. 

» ພືື້ນທ ີ່ປ່າສ າປະທານທ ີ່ຖືກຈັດສັນໃຫູ້ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງໂດຍຜ ູ້ຜະລິດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍມ ການຈູ້າງແຮງງານ
ທູ້ອງຖິີ່ນເພືີ່ອເກັບກ່ຽວ. 

 ຊາປ ກແບບການຄູ້າ 

» ເນືື້ອທ ີ່ສວນປ ກຂອງຊຸມຊົນ ຫ  ືຂອງບຸກຄົນໃນບູ້ານ ທ ີ່ຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ເກັບກ່ຽວເອງໂດຍຄົວເຮືອນ (ຫ  ືສະຫະກອນຄົວ

ເຮືອນ) ຂອງບູ້ານເຫ ົົ່ານັື້ນ. 

» ພືື້ນທ ີ່ດິນສ າປະທານທ ີ່ຖືກຈັດສັນໃຫູ້ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງໂດຍຜ ູ້ຜະລິດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍມ ການຈູ້າງແຮງງານ
ທູ້ອງຖິີ່ນເພືີ່ອເກັບກ່ຽວ. 

 ຊາບ ຮານ (ຊາປາ່ທ ີ່ນ າມາປ ກເປນັເວລາຫ າຍຮູ້ອຍປ)ີ 

» ເນືື້ອທ ີ່ສວນປ ກຂອງຊຸມຊົນໃນບູ້ານ ທ ີ່ຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ເກັບກ່ຽວໂດຍຄົວເຮືອນ (ຫ  ືສະຫະກອນຄົວເຮືອນ) ຂອງບູ້ານ. 

ພືື້ນທ ີ່ປ ກຊາທ ີ່ເປນັທາ່ແຮງ 

ເຂດພືື້ນທ ີ່ ທ ີ່ມ ການປ ກຊາແລູ້ວນັື້ນ ໄດູ້ກວມເອົາຈ ານວນຫ າຍກວ່າ 300 ບູ້ານ, ມ  17,000-ຄົວເຮືອນ 11. ການສຶກສາຄົື້ນຄວູ້າເພືີ່ອປະເມ ນ

ຄວາມຍືນຍົງຂອງທ ີ່ດິນສ າລັບການປ ກຊາໃນ ສປປ ລາວ, ຜົນທ ີ່ໄດູ້ແມ່ນ ເນືື້ອທ ີ່ ຈ ານວນເກືອບ 2.4 ລູ້ານເຮັກຕາ ແມ່ນມ ຄວາມເໝາະສົມຕໍໍ່

ການປ ກຊາ ແລະ ໃນນັື້ນ 200,000 ເຮັກຕາ ແມ່ນມ ຄວາມເໝາະສົມທ ີ່ສຸດ.12 

3.1.2 ຜ ູ້ຜະລດິ, ຜ ູ້ປງຸແຕງ່ ແລະ ຜ ູ້ຄູ້າຂາຍ 

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

ຕາຕະລາງ 3-1 ປະເພດຂອງຜ ູ້ຜະລດິ ແລະ ຜ ູ້ຂາຍຊາ ໃນ ສປປ ລາວ 

ພາກ ຄ າອະທບິາຍ ຜ ູ້ມ ສວ່ນຮວ່ມສ າຄນັ 

ພາກເໜື
ອ 

ຊາປ່າທ າມະຊາດແບບພືື້ນເມືອງ, ສ່ວນຊາແບບບ ຮານ ແລະ 
ອຸດສະຫະກ າການປຸງແຕ່ງໃນເຮືອນນູ້ອຍສະເພາະ. ມ ການ
ເຕ ບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງການປ ກ ແບບທັນສະ
ໃໝ ລວມທັງ ການຈັດຕັື້ງດ າເນ ນ ‘ສັນຍາການປ ກ’ ໂດຍ
ການສະໜັບສະໜ ນຈາກຜ ູ້ຄູ້າຂາຍຄົນຈ ນ ແລະ ນັກລົງທຶນ
ທ ີ່ໄດູ້ຮັບສ າປະທານ. ສິີ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການປຸງ
ແຕ່ງຊາທ ີ່ມ ຂະໜາດໃຫຍ່ໄດູ້ຮັບການຕິດຕັື້ງ. 

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

ນ າໃຊູ້ວິທ ການຜະລິດແບບຊາວຈ ນ ແລະຂາຍຢ ຕ່ະຫ າດຈ ນ 

ຜ ູ້ຜະລິດຊາ ແລະ ເຮືອນປຸງແຕ່ງຊາ ຈ ານວນໜຶີ່ງ ໃນ 7 ແຂວງພ
າກເໜືອ 

ວິສາຫະກິດທູ້ອງຖິີ່ນ (ເຊັົ່ນ: ຊາຂຽວຜົື້ງສາລ , ໂຮງງານຜະລິດ
ຊາສົມນຶກ, ບໍລິສັດ ແສງຈັນກະສິກ າ ຂາເຂົື້າ-ຂາອອກ ຈ າກັດ) 

ຜ ູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ (ເຊັົ່ນ: ລາວ ຊູນເຢນ ທ  ຄລາກສິກ, ແລນ
ຊັນ, ໂຮງງານຊາພ ຟ້າ) 

ຜ ູ້ຊືື້ຂາຍຊາ / ນາຍໜູ້າ ຈາກແຂວງຢ ນນານ, ສປ ຈ ນ 

ຜ ູ້ຊືື້ຂາຍຢ ່ທູ້ອງຖິນ: ພ ເຂົາລາວ, ສ ໜຸກ 

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

ພາກໄຕູ້ ການຜະລິດແບບດັື້ງເດ ມ ແລະ ມ ການເຕ ບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍ
ຕົວຂອງຜ ູ້ຜະລິດຂະໜາດນູ້ອຍ ແລະ ມ ການປ ກບໍໍ່ຫ າຍ. ຜະ
ລິດຕະພັນສ າເລັດຮ ບຂອງພາກໄຕູ້ ມ : ຊາຂຽວ, ຊາດ າ 
ແລະ ຊາອ ຫ ົງ ຈາກພ ພຽງບໍລະເວນ. 

ມ ຕະຫ າດຂູ້ອນຂູ້າງກວູ້າງຂວາງ ຢ ່ ທະວ ບເອ ລົບ ແລະ ອາ
ເມລິກາ. 

ດຕະພັນຂອງ ບາຈຽງ (Bapro) (ສະຖານະພາບບໍໍ່ຈະແຈູ້ງ) 

ໃໝສະຫວັນລາວ 

ດາວເຮືອງ 

ຜ ູ້ຄູ້າຂາຍ (ເຊັົ່ນ: ສ ໜຸກ) 

ຜ ູ້ຜະລິດຊາຂະໜາດນູ້ອຍຈ ານວນໜຶີ່ງ (ເຊັົ່ນ: ອົງຢາ-ປາກຊ່ອງ 
ຫ ັກ 32, ນາງ ສຸດ-ປາກຊ່ອງ ຫ ັກ 40) 

 ແຫ ່ງຂໍໍ້ມ ນຈາກ: Earth Systems ໃນປີ 2016 
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ໃນປະຈຸບັນ ຍັງບໍໍ່ທັນມ ການໃນຈັດການບັນດາຜ ູ້ຜະລິດ, ຜ ູ້ປຸງແຕ່ງ ແລະ ຜ ູ້ຄູ້າຂາຍຊາຳເປັນລະບົບທ ີ່ໄດູ້ສະມັດຕະພາບເທືອ. ສະມາຄົມຊາແຫ່ງ
ຊາດ ຍັງບໍໍ່ທັນໄດູ້ຮັບການສູ້າງຕັື້ງຂືື້ນເທືອ ແລະ ການຈັດເປັຍອົງການຈັດຕັື້ງໃນຂະແໜງ ແມ່ນປະກອບດູ້ວຍສະມາຊິກກຸ່ມຕາງໜູ້າຈາກຜ ູ້ຜະ
ລິດ/ຜ ູ້ປຸງແຕ່ງ ຈ ານວນນວນໜຶີ່ງເທົົ່ານັື້ນ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ໄດູ້ມ ການສູ້າງຕັື້ງຄະນະປະສານງານພັດທະນາຂະແໜງຊາລາວ, ເຊິີ່ງໃນຕອນນັື້ນ

ມັນປຽບດັົ່ງທ່າແຮງອັນດ ໃນການສູ້າງຕັື້ງສະມາຄົມຊາແຫ່ງຊາດ. ກຸມດັົ່ງກ່າວໄດູ້ມ ຄະນະກ າມະການທ ີ່ປຶກສາ ເຊິີ່ງປະກອບມ  ຕາງໜູ້າຈາກຊາວ

ກະສິກອນ, ຜ ູ້ຜະລິດ, ແລະ ກະຊວງທ ີ່ກ່ຽວຂູ້ອງ ພູ້ອມທັງ ໄດູ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນຈາກ ອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນ ເຊັົ່ນ: ອົງການ GIZ ແລະ 

Harvetas. ເຖິງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ ຄະນະດັງກ່າວ ດັົ່ງກ່າວບໍໍ່ໄດູ້ມ ການເຄືອນໄຫວນັບແຕ່ໃນປີ 2014. ປະຈຸບັນຍັງບໍໍ່ມ ຫນ່ວຍງານຳສະເພາະຂອງ
ລັດຖະບານ ຫ ຳືສ ນຄົື້ນຄູ້ວາ ແລະ ພັດທະນາ ສ າລັບການພັດທະນາຊາຂອງລາວ.  

3.1.3 ການຜະລດິຊາ 
ຂໍໍ້ມ ນລວມກ່ຽວກັບການຜະລິດຊາປະຈ າປີທົົ່ວປະເທດ ແມ່ນມ ຈ າກັດພຽງແຕ່ຊາບ ຮານຳແລະຳຊາປ ກສາຍພັນໃໝ່ເທົົ່ານັື້ນ. ອ ງຕາມຳ ຂໍໍ້ມ ນຈາກ
ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດໃນປີຳ2015,ຳ ມ ປະມານ 3,400ຳ ເຮັກຕາຳຂອງເນືື້ອທ ີ່ຊາທ ີ່ຖືກເກັບກ່ຽວຊຶງກວມເອົາຢ ່ຳ ແຂວງຜົື້ງສາລ ,ຳ ແຂວງອຸດົມໄຊ,ຳ

ແຂວງຫົວພັນ,ຳແຂວງຫ ວງພະບາງຳ ແລະຳແຂວງຈ າປາສັກຳ ເຊິີ່ງໄດູ້ຮັບຜົນຜະລິດຫ າຍກວ່າຳ6,100 ໂຕນຈາກໃບສົດຳ (ປະມານ 1,400ຳ ໂຕນຳ

ແມ່ນຊາສ າເລັດຮ ບແລູ້ວ)13 .ຳສິີ່ງດັົ່ງກ່າວສະແດງໃຫູ້ເຫັນຳເຖິງການເພ ີ່ມຂຶື້ນຂອງຂອບເຂດຳເກັບກ່ຽວໃນປີຳ2010 ເຊິີ່ງມ ຳ40ຳ%ຳເຊິີ່ງເພ ີ່ມຂຶື້ນ

ເປັນຳ 2ຳ ເທົົ່າຈາກປີຳ 2010.11 ເນືີ່ອງຈາກມ ຜ ູ້ຄູ້າຊາທ ີ່ບໍໍ່ໄດູ້ຈົດທະບຽນໃນການຄູ້າຂາຍຊາ,ຳ ຈຶີ່ງເປັນໄປໄດູ້ວ່າປະລິມານທ ີ່ເກັບໄດູ້ຕົວຈິງແທູ້ໆ
ແມ່ນບໍໄດູ້ຮັບການລາຍງານ.ຳນອກຈາກນ ື້,ຳຂໍໍ້ມ ນກ່ຽວກັບການຜະລິດຊາປ່າຈາກແຫ ່ງທ າມະຊາດແມ່ນມ ຈ າກັດຫ າຍ. 

3.1.4 ຂະບວນການປງຸແຕງ່ຊາ 
ໂດຍປົກກະຕິແລູ້ວຊາໃນປະເທດລາວແມ່ນຖືກຜະລິດປຸງແຕ່ງໂດຍໃຊູ້ວິທ ແບບດັື້ງເດ ມ14 ເຊິີ່ງວິທ ການຜະລິດແມ່ນມ ທັງຜະລິດໃນຄົວເຮືອນຳ
ແລະຳຜະລິດໃນໂຮງງານ.ຳຊາທ ີ່ປຸງແຕ່ງແລູ້ວແມ່ນແບ່ງອອກເປັນສອງປະເພດຄື: 

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

 ຊາສ າເລັດຮ ບອືີ່ນໆ ເຊັົ່ນ:ຳຊາຂາວ,ຳຊາດ າ,ຳຊາເຫ ືອງ,ຳຊາແດງ, ຊາຂຽວ,ຳຊາອ ່ຫ ົງ. 

ນອກຈາກນັື້ນ,ຳຍັງມ ຊາສະໝຸນໄພທ ີ່ຜະລິດຢ ່ໃນຂອບເຂດພືື້ນທ ີ່ຂະໜາດນູ້ອຍເຊິີ່ງເຮັດມາຈາກໃບມອນ,ຳກະຈ໋ຽບຳແລະຳຫົວສ ໄຄ. ຜະລິດຕະພັນ

ທ ີ່ນິຍົມໃນຊ່ວງບໍໍ່ດົນມານ ື້ແມ່ນ ຊາຳເໝົາ-ຊາ’ຳເຊິີ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຂາຍໃຫູ້ແກ່ພໍໍ່ຄູ້ານາຍໜູ້າຊາວຈ ນຳແລະຳນ າໄປປຸງແຕ່ງຜະລິດເປັນ ຊາປ -ເອ  

ໃນປະເທດຈ ນ. 

ໃນຊຸ່ມປີທ ີ່ຜ່ານມາ ໄດູ້ມ ໂຮງງານປຸງແຕງຊາທ ີ່ເພ ີ່ມຫ າຍຂຶື້ນຢ່າງໄວວາ ເພືີ່ອຮອງຮັບການຜະລິດຊາທ ີ່ຫ າຍຂືື້ນ.ຳສະເພາະແຂວງຜົື້ງສາລ ,ຳຈ ານວນ
ໂຮງງານໄດູ້ເພ ີ່ມຂຶື້ນຈາກສາມ (3) ໂຮງງານໃນປີຳ 2010ຳ ມາເປັນຳ ສິບເອັດ (11)ຳ ໂຮງງານທ ີ່ໄດູ້ຂືື້ນທະບຽນແລູ້ວໃນປີຳ 2016. ໃນບັນດາ

ໂຮງງານຕ່າງໆເຫ ົົ່ານ ື້ມ ພຽງໜຶີ່ງຳ(1)ຳໂຮງງານທ ີ່ເປັນຂອງຄົນລາວຳ(ໂຮງງານຊາຂຽວຜົື້ງສາລ ),ຳໜຶີ່ງ (1)ຳໂຮງງານເປັນຂອງຄົນຳມາເລເຊຍຳແລະຳ

ອ ກເກົື້າ (9) ແຫ່ງທ ີ່ເຫ ືຶອແມ່ນຂອງຄົນຈ ນ.ຳອ ກບໍລິສັດໜຶີ່ງແມ່ນບໍລິສັດຂອງລາວ ຊືີ່ວ່າຳຊາສົມນຶກ,ຳ ເຊິີ່ງກ າລັງຢ ່ລະຫວ່າງຂັື້ນຕອນການຂໍຂືື້ນ
ທະບຽນ.15 

3.1.5 ຕະຫ າດຮອງຮບັ ແລະ ລາຄາຂອງຊາ 
ຜະລິດຕະພັນຊາທ ີ່ຜະລິດໄດູ້ໃນຳສປປລາວ ສ່ວນໃຫຍ່ (ປະມານ 85-90%) ແມ່ນສົົ່ງອອກຂາຍໄປຳທ ີ່ແຂວງຢ ນໜານ ຂອງປະເທດຈ ນປັນຫ ັກ.ຳ
ໃນບາງຄັື້ງ,ຳຊາລາວ ຈະຖືກປຸງແຕ່ງເພ ີ່ມຳແລະຳຖືກບັນຈຸຢ ່ແຂວງຢ ນໜານໃນຮ ບແບບຜະລິດຕະພັນຊາທ ີ່ເປັນກູ້ອນ ແລະຳແຫ ່ງທ ີ່ມາຂອງຊາແມ່ນ
ຖືກປິດບັງຳ ສາຍເຫດແມ່ນເນືອງຈາກ ລະບຽບການປົກປ້ອງສິນຄູ້າຳ ແລະການຄູ້າຊາພາຍໃນປະເທດຈ ນ.ຳ ແຕ່ກໍໍ່ມ ພໍໍ່ຄູ້າຊາວຈ ນສ່ວນໜຶີ່ງຳ ໄດູ້
ສົົ່ງເສ ມຜະລິດຕະພັນຊາທ ີ່ຜະລິດຈາກລາວຳ ໂດຍການບອກໃຫູ້ລ ກຄູ້າໄດູ້ຮັບຮ ູ້ເຖິງແຫ ່ງທ ີ່ມາຳ ໂດຍສະເພາະໃຫູ້ແກ່ລ ກຄູ້າຜ ູ້ທ ີ່ກ າລັງຊອກຳຫາຊາ
ປອດສານພິດຳ ແລະບໍໍ່ມ ສານເຄມ .ຳ ຳ ຄວາມເປັນມາທ ີ່ເກົົ່າແກູ້ບ ຮານດັງເດ ມຳ ແລະຜົນດ ຕໍໍ່ສ ຂະພາບທ ີ່ໄດູ້ມາຈາກຄຸນະພາບຂອງຊາປ່າຈາກລາວ
ແມ່ນເປັນທ ີ່ຮ ູ້ກັນຢ່າງດ ຳໃນວົງຕະຫ າດຊາຈ ນທ ີ່ສາມາດຊືີ່ໄດູ້ໃນລາຄາສ ງເຊັນດຽວ.ຳ 

ນອກນັື້ນ,ຳຕະຫ າດທ ີ່ຊືີ່ຊາຈາກລາວໃນປະລິມານໜູ້ອຍປະກອບມ :ຳຣັດເຊຍ,ຳຝຣັົ່ງ,ຳ ເຢຍລະມັນ,ຳສະຫະລັດອາເມຣິກາຳແລະຳປະທເດອືີ່ນໆທ ີ່ຢ ່
ໃກູ້ໆຈາກພາກຕາເວັນອອກຳແລະຳອາຊ ຕາເວັນອອກສຽງໃຕູ້.ຳນອກຈາກນັື້ນ,ຳວ່າງບໍໍ່ດົນມານ ື້,ຳຊາແດງຈາກລາວຍັງໄດູ້ຮັບຳຄວາມສົນໃຈຳຈາກ
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ຕະຫ າດໄຕູ້ຫວັນຳແຕ່ວ່າການທ ີ່ຈະເຈາະເຂົື້າສ ່ຕະຫ າດໃໝ່ ຜ ູ້ສະໜອງຝ່າຍລາວຍັງຕູ້ອງພົບກັບຄວາມທູ້າທາຍໃນການຕອບຳສະໜອງຄວາມຕູ້ອງ
ທາງດູ້ານປະລິມານຊາເປັນຈ ານວນຫ າຍຳແລະຳການຄວບຄຸມຄຸນະພາບໃຫູ້ໄດູ້ຕາມເກັນຢ່າງສະໝ ່າສະເໝ .    

ອ ງຕາມສະຖິຕິຂອງສ ນການຄູ້າສາກົນຳໄດູ້ປະເມ ນມ ນຄ່າທ ີ່ສົົ່ງອອກຂອງຳສປປ ລາວ ໃນປີຳ2014ຳແມ່ນຳ$10,000 ໂດລາສະຫະລັດ/ໂຕນ16 . 
ຊາທ ີ່ຊືື້ຈາກຊາວກະສິກອນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍັງເປັນໃບສົດທ ີ່ຍັງບໍໍ່ໄດູ້ຜ່ານຂະບວນການໃດໆຳ (ຊາໃບສົດ)ຳ ຫ ືຳ ອາດຈະຜ່ານຂະບວນການປຸງແຕ່ງ
ໃນລະດັບໃດໜຶີ່ງຳ(ຊາໃບທ ີ່ຂົວແບບຫຍາບ)ຳໂດຍໂຮງງານຳຫ ືຳພໍໍ່ຄູ້າທ ີ່ບໍໍ່ໄດູ້ຈົດທະບຽນຳແລະຳຖືກປຸງແຕ່ງຫຸ່ມຫໍຜະລິດຂັື້ນສຸດທູ້າຍໂດຍຳໂຮງງານ
ພາຍໃນປະເທດ ຫ  ືພາຍໃນປະເທດຈ ນ ກ່ອນທ ີ່ຈະສົົ່ງຂາຍອອກສ ຕ່ະຫ າດ. 

ລາຄາຂອງຊາລາວ ແມ່ນມ ການປ່ຽນແປງຢ ່ສະເໝ ຳ ແລະຳ ຂຶື້ນກັບແຫ ່ງທ ີ່ມາຂອງວັດຖຸດິບ,ຳ ສາຍພັນຂອງຊາ, ຄຸນະພາບຂອງວັດຖຸດິບຳ ແລະຳ

ຄຸນະພາບຂອງຂະບວນການປຸງແຕ່ງ.ຳ ລະດ ການເກັບກ໋ຽວມ ຜົນສ າຄັນໃນການກ ານົດລາຄາຂອງຊາເຊັົ່ນດຽວກັນ, ຊາທ ີ່ເກັບກ່ຽວໃນລະດ ແລູ້ງຳ
ຈະໄດູ້ລາຄາດ ກວ່າຊາຳ ໃນລະດ ຝົນເນືີ່ອງຈາກຄວາມຕູ້ອງການໃນລະດ ນັື້ນມ ໜູ້ອຍ.ຳ ລາຄາຂອງຊາໃນລະດ ແລູ້ງແມ່ນໄດູ້ຖືກຮວບຮ່ວມຈາກຜ ູ້ມ 
ສ່ວນຮ່ວມໃນອຸດສະຫາກ າຊາໃນຕົື້ນປີຳ2016ຳແລະສະຫລຸບລາຍລະອຽດໃຫູ້ເຫັນໃນ Error! Reference source not found. ຂູ້າງລຸ່ມ.ຳ
ລາຄາຊາລາວທ ີ່ຜ່ານຂະບວນການປຸງແຕ່ງແລູ້ວແມ່ນໄດູ້ມ ການປຽບທຽບກັບລາຄາທ ີ່ໄດູ້ມ ການລາຍງານໂດຍອົງການອາຫານຳ ແລະກະສິກ າໂລກ
ທ ີ່ $2.42 ໂດລາ/ກິໂລກຣາມ.17 

ຕາຕະລາງ 3-2 ລາຄາຊາໃນລະດ ແລູ້ງ ໂດຍການເຫນັດ ຈາກຜ ູ້ປະກອບການອດຸສາຫະກ າຊາລາວ ໃນເດອືນມ ນາຳ2016 
ແຫ ງ່ປ ກ ຊະນດິ ລາຄາຕໍໍ່ກໂິລ (ໂດລາ) 

ບໍໍ່ທັນປຸງແຕ່ງ 

ເມືອງປາກຊ່ອງ,ຳແຂວງຈ າປາສັກ ຊາຂຽວ $0.37 - $0.62 

ເມືອງປາກແບ່ງ,ຳແຂວງອຸດົມໄຊ ຊາຂຽວ $0.84 

ເມືອງຜົື້ງສາລ ,ຳແຂວງຜົື້ງສາລ  ຊາຂຽວ $1.00 

ເມືອງຜົື້ງສາລ ,ຳແຂວງຜົື້ງສາລ  ຊາຂຽວດັື້ງເດ ມ $2.84 - $3.70 

ປຸງແຕ່ງແລູ້ວ 

ເມືອງປາກຊ່ອງ,ຳແຂວງຈ າປາສັກ  ຊາຂຽວ $4.93 - $8.63 

ເມືອງປາກຊ່ອງ,ຳແຂວງຈ າປາສັກ  ຊາຂາວ $61.65 

ເມືອງຜົື້ງສາລ ,ຳແຂວງຜົື້ງສາລ  ຊາຂຽວບ ຮານ $61.65 

ເມືອງຍອດອ ,ຳແຂວງຜົື້ງສາລ  ຊາປ່າ $370 

ແຫ ່ງຂໍໍ້ມ ນຈາກ: Earth Systems ໃນປີ 2016 

ລາຄາທ ີ່ສ ງກວ່າຂອງຊາທ ີ່ຜ່ານການປຸງແຕ່ງແລູ້ວ ແມ່ນສະທູ້ອນໃຫູ້ເຫັນມ ນຄ່າເພ ີ່ມຈາກຂະບວນການປຸງຊາ ທ ໃຊູ້ໃບຊາສົດປະມານ 5-6 ກິໂລ 

ກວ່າຈະໄດູ້ຊາແຫູ້ງ 1 ກິໂລ.ຳຊາດັື້ງເດ ມທ ີ່ມ ລາຄາຄ່ອນຂູ້າງສ ງແມ່ນໄດູ້ມາຈາກເມືອງຍອດອ ຳເຊິີ່ງລາຄາແມ່ນອ ງຕາມສະຖານະພາບຳຂອງຕະຫ າດ
ໃນຈ ນ.ຳ ກ່ອນທ ີ່ຈະໄປເຖິງຜ ູ້ບໍລິໂພກຳ ຊາທ ີ່ມ ການແປຮ ບນ ື້ຳ ອາດຜ່ານຂະບວນການປຸງແຕ່ງເພ ື້ມຳ ເພືີ່ອເພ ື້ມມ ນຄ່າຂືື້ນອ ກ.ຳ ມ ຫ ັກຖານອູ້າງອ ງຳ
ຈາກເມືອງປາກຊ່ອງວ່າຊາຂາວທ ີ່ຂາຍຢ ່ໃນຮູ້ານກາເຟ່ຳແລະອາຫານໃນກຸງເທບ ແມ່ນມ ລາຄາເຖິງຈອກລະຳ1,500 ບາດ.18 

3.2 ແນວຄວາມຄິດລເິລ ີ່ມໃນການພດັທະນາ 

ໃນທົດສະວັດທ ີ່ຜ່ານມາຳ ແນວຄວາມຄ ດລິເລ ີ່ມໃນການພັດທະນາຊາ ແມ່ນໄດູ້ຮັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜ ນຂະແໜງຊາລາວ ຢ ່
ພາຍໃນປະເທດຳແລະຳຢ ລ່ະດັບພາກພືື້ນ.ຳບາງໂຄງການທ ີ່ຜ່ານມາຳແລະຳໂຄງການທ ີ່ກ າລັງຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນໄດູ້ສັງລວມໄວູ້ຢ ່ໃນ 

ຕາຕະລາງ 3-3 ແລະ ຕາຕະລາງ 3-4 ຂູ້າງລຸ່ມ. ບົດຮຽນທ ີ່ສ າຄັນຈາກແນວຄວາມຄິດລິເລ ີ່ມຕ່າງໆເລົົ່ານ ື້ ແມ່ນການປະສານສົມທົບຮ່ວມມືກັນຳ
ຂອງຕ່າງໜູ້າຜ ູ້ມ ສ່ວນຮ່ວມຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຂະແໜງນ າກັນໃນໜູ້າວຽກການພັດທະນານະໂຍບາຍຳແລະວາງແຜນແມ່ນມ ຄວາມສ າຄັນ
ທ ີ່ສຸດ ເພືີ່ອການພັດທະນາຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກ າຊາ.  
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ຕາຕະລາງ 3-3 ແນວຄວາມຄດິລເິລ ີ່ມການພດັທະນາຂອງຂະແໜງຊາລາວໃນໄລຍະຜ່ານມາ 
ໂຄງການ ຄ ຮ່ວ່ມຈດັຕັື້ງປະຕບິດັ 

ໂຄງການປ ກຊາປ່າ (ປີ 2010-2011) SDC ແລະຳCARE 

ແຜນງານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດເພືີ່ອການພັດທະນາເສດຖະກິດຕະຫ າດ  (ປີ 
2010-2014) 

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

ແຜນງານເພ ີ່ມຂ ດຄວາມສາມາດຳແລະຳການມ ສ່ວນຮວ່ມຂອງຊຸມຊົນ (COPE) – 
ພາຍໃຕູ້ໂຄງການ Shan Tea. ໄລຍະທ  1 ປີ 2011-2016  

SDC ແລະ Helvetas 

Source: Earth Systems 2016 

ຕາຕະລາງ 3-4 ແນວຄວາມຄດິລເິລ ີ່ມການພດັທະນາຂອງຂະແໜງຊາລາວໃນປະຈບຸນັ 

ໂຄງການ ຄ ່ຮວ່ມຈດັຕັື້ງປະຕບິດັ 

ແຜນງານເພ ີ່ມຂ ດຄວາມສາມາດຳແລະຳການມ ສ່ວນຮວ່ມຂອງຊຸມຊົນ (COPE) – 
ພາຍໃຕູ້ໂຄງການ Shan Tea. ໄລຍະທ  2 ເລ ີ່ມໃນປີຳ2016  

HELVETAS; SDC; ອົງການປົກຄອງລັດທູ້ອງຖິີ່ນ 

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

ໂຄງການ Shan Tea  SDC; HELVETAS 

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

IDH; Unilever; Rainforest Alliance 

GIZ ການພັດທະນາຂ ດຄວາມສາມາດຂອງພາກສ່ວນເອກະຊົນໃນປະເທດມຽນມາ GIZ; ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ; ອົງການປົກຄອງລັດທູ້ອງຖິີ່ນ 

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

Oxfam; SDC; GIZ 

ໂຄງການສົົ່ງເສ ມການພັດທະນາຊົນນະບົດໂດຍການການບົົ່ງບອກທາງພ ມ ສາດ (GI), 
ຂອງອົງການອາຫານໂລກ(FAO)/ອົງການເພືີ່ອການພັດທະນາແຫ່ງປະເທດຝຣັົ່ງ(AFD) 

FAO; AFD; ອົງການປົກຄອງລັດທູ້ອງຖິີ່ນ 

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

ໂຄງການ ການມ ສ່ວນຮ່ວມດູ້ານການປ ກຊາແບບຊົນເຜົົ່າຳ  GIZ, IDH, Oxfam, UTZ, Fairtrade, Rainforest 
Alliance, Unilever, Twinings ແລະ ອືີ່ນໆ. 

ແຫ ່ງຂໍໍ້ມ ນຈາກ: Earth Systems ໃນປີ 2016 
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4 ສິີ່ງທູ້າທາຍ ແລະ ກາລະໂອກາດ ຕໍໍ່ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງຂະ
ແໜງຊາ ລາວ 

ດັົ່ງທ ີ່ໄດູ້ກ່າວໄວູ້ຢ ພ່າກສະເໜ ໃນບົດສຶກສາສະບັບນ ື້, ຂະແໜງຊາ ຢ ່ໃນ ລາວ ແມ່ນມ ທ່າແຮງທ ີ່ຈະເຕ ບໂຕ ແລະ ປະກອບສ່ວນສ າຄັນ ເຂົື້າໃນ

ວຽກງານຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດຢ ໃ່ນເຂດພາກເໜືອ ແລະ ພາກໄຕູ້ຂອງປະເທດ. ໃນພາກນ ື້ແມ່ນນ າສະເໜ 
ກ່ຽວກັບສິີ່ງທູ້າທາຍ ແລະ ກາລະໂອກາດຕ່າງໆ ທ ີ່ກ ານົດຂືື້ນຈາກຂະແໜງຊາລາວ ເພືີ່ອໃຫູ້ບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງດັົ່ງກ່າວນ ື້ຳກອບການພັດທະນາ
ແບບຍືນຍົງຂອງຂະແໜງຊາພາຍໃຕູ້ໂຄງການຳຊາ 2030 ແມ່ນໄດູ້ມ ການນ າສະເໜ ຂູ້າງລຸ່ມນ ື້ (ເບິີ່ງ Table 4-1). 

Table 4-1 ຫ ກັການຂອງນະແໜງຊາ 2030 ແລະ ສິີ່ງທູ້າຍທາຍຕາ່ງໆຂອງຂະແໜງຊາລາວ ກ າລງັປະເຊ ນ 

ຫ ກັການ ສິີ່ງທູ້າຍທາຍຕາ່ງໆ ທ ີ່ຂະແໜງຊາ ລາວ ກ າລງັພບົພໍໍ້ 

ເພືີ່ອເຮັດໃຫູ້ຊ ວິດການເປັນຢ ່ມ ຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ຜ ູ້ຜະລິດຊາມ ຄວາມ
ເຂັື້ມແຂງ 

ປັບປຸງຄວາມໝັື້ນຄົງດູ້ານການຄອບຄອງທ ີ່ດິນໃຫູ້ແກ່ຊາວສວນຂະໜາດ
ນູ້ອຍ ແລະ ຊຸມຊົນຳຜ ູ້ຜະລິດຊາ.  

ຮັບປະກັນໃຫູ້ມ ການດ າລົງຊ ວິດທ ີ່ຍືນຍົງ ທ ີ່ໄດູ້ມາຈາກຊາ (ເງ ືີ່ອນໄຂທາງ
ດູ້ານແຮງງານ; ຄ່າຈູ້າງ; ການສູ້າງລາຍຮັບ; ຳຸຄຸນລັກສະນະທາງດູ້ານບົດບາດ
ຍິງ-ຊາຍ). 

ການສູ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງແກ່ຜ ູ້ຜະລິດຊາ ເພືີ່ອຮັບຮ ູ້ເຖິງຜົນປະໂຫຍດ ແລະ 
ຄຸນຄ່າຈາກຊາ. 

‘ການຜະລິດທ ີ່ມ ຄວາມຍືນຍົງ /ສາມາດຟ ົ້ນຟ ໄດູ້ທ ີ່ເປັນມິດຕໍໍ່ລະບົບນິເວດ ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງຕົື້ນຊາປ່າ ແລະ ຊາບ ຮານ ທ ີ່ມ ຢ ່ໃນປະຈຸບັນ.  

ກູ້າວຂືື້ນສ ່ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດໃຫູ້ສ ງກວ່າເກົົ່າ ໂດຍປັດສະຈາກຜົນ
ກະທົບຕໍໍ່ການບໍລິການຂອງລະບົບນິເວດ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງພືື້ນທ ີ່.  

ເພືີ່ອເຮັດໃຫູ້ການສູ້າງ/ປ່ອຍທາດກາກບອນໃນລະດັບຕ ່າ ແລະ ມ ຄວາມ 
ສາມາດຕູ້ານທານ 

 

ສາມາດປັບຕົວເຂົື້າກັບແນວໂນູ້ມການປ່ຽນແປງ ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ
ສະພາບອາກາດ. 

ຮັກສາການປ່ອຍທາດກາກບອນໃຫູ້ຢ ່ໃນລະດັບຕ ່າ ໄປພູ້ອມກັບການເພ ີ່ມ
ຂືື້ນຂອງບໍລິມາດການຜະລິດ ແລະ ການປຸງແຕ່ງຊາ. 

ເພືີ່ອເຮັດໃຫູ້ມ ຄວາມໂປ່ງໃສໃນຂະບວນການເພ ີ່ມມ ນຄ່າສິນຄູ້າ ແລະ ມ 
ກົນໄກການຕະຫ າດທ ີ່ຍືນຍົງ 

ສູ້າງກົນໄກການຕະຫ າດທ ີ່ເປັນທ າ ແລະ ຮັດກຸມຂືື້ນກວ່າເກົົ່າ ແລະ ຄວາມ
ເຂົື້າໃຈກ່ຽວກັບຄຸນຄ່າ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງໃນທຸກໆຂະບວນການເພ ີ່ມມ ນຄ່າ
ສິນຄູ້າ. 

ເພືີ່ອເຮັດໃຫູ້ຜ ູ້ບໍລໂິພກມ ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເຊືີ່ອມຕໍໍ່ກັນໄດູ້. ເຮັດການຕະຫ າດເພືີ່ອເພ ີ່ມມ ນຄ່າຂອງຊາລາວ (ຄຸນຄ່າຂອງຊາບ ຮານ; ການ
ສູ້າງຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງຕະຫ າດ ລວມທັງຕະຫ າດສິນຄູ້າປອດສານພິດທ ີ່ມ 
ຄຸນນະພາບສ ງ ແລະ ການຄູ້າທ ີ່ເປັນທ າ). 

ແຫ ່ງຂໍໍ້ມ ນ: Tea 2030 (2014) ແລະ ບໍລິສັດ ເອ ດ ຊ ສສະເຕ ມ (2016) 

4.1 ເພືີ່ອເຮດັໃຫູ້ຊ ວິດການເປນັຢ ມ່ ຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ຜ ູ້ຜະລດິຊາມ ສດິອ ານາດ 

4.1.1 ປບັປງຸຄວາມໝັື້ນຄງົດູ້ານການຄຸູ້ມຄອງທ ີ່ດນິ ໃຫູ້ແກຊ່າວສວນຂະໜາດນູ້ອຍ ແລະ ຊມຸຊນົຜ ູ້ຜະລດິ 
ເນືີ່ອງຈາກມ ການແຂ່ງຂັນກັນທາງດູ້ານທ ີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມູ້ ຢ ໃ່ນປະເທດລາວ ທ ີ່ເຮັດໃຫູ້ມ ຄວາມກົດດັນຫ າຍຂືື້ນໃນການປັບປຸງ
ການຄອບຄອງທ ີ່ດິນຕໍໍ່ກັບພືື້ນທ ີ່ສວນຊາແບບທັນສະໄໝ, ສວນຊາບ ຮານ ແລະ ຊາປ່າ (ທ ີ່ມ ຢ ່ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ໃນອະນາຄົດ) ຈະມ ຄວາມສ າ
ຄັນຫ າຍ ໃນການຄ ້າປະກັນຊ ວິດການເປັນຢ ່ຂອງຜ ູ້ຜະລິດໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ການສົົ່ງເສ ມການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ການຄຸູ້ມຄອງຊັບພະຍາ
ກອນຊາເພືອການພັດທະນາຂອງຂະແໜງ. ດັົ່ງນັື້ນ ມັນຈຶີ່ງມ ຄວາມຈ າເປັນສ າລັບຊາວສວນຂະໜາດນູ້ອຍ, ຊຸມຊົນ ແລະ ຜ ູ້ປຸງແຕ່ງຊາ / ຊາວຄູ້າ

ຂາຍຊາ ໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພືີ່ອພັດທະນາຮ ບແບບທ ີ່ປະສົບຜົນສ າເລັດໃນການດ າລົງຊ ວິດທ ີ່ອ ງໃສຊ່າເປັນຕົື້ນຕໍ.  

ສະພາບໃນປະຈບຸນັ: 
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 ແຫ ່ງຊັບພະຍາກອນຊາປ່າສ່ວນໃຫຍ ່ແມ່ນມ ຢ ່ໃນພືື້ນທ ີ່ຂອງບູ້ານ ເຊິີ່ງຖືກກ ານົດເປັນພືື້ນທ ີ່ປ່າໄມູ້ໃຊູ້ຮ່ວມກັນຂອງຊຸມຊົນບູ້ານ. ພືື້ນທ ີ່
ປ່າໄມູ້ຊຸມຊົນເຫ ົົ່ານ ື້ ແມ່ນຍັງບໍໍ່ທັນມ ລະດັບຄວາມແນ່ນອນຂອງຄວາມໝັື້ນຄົງທາງດູ້ານທ ີ່ດິນຳ ທຽບກັບພືື້ນທ ີ່ທ ີ່ຖືກຄອບຄອງໂດຍບຸກ
ຄົນ ແລະ ມ ຄວາມສ່ຽງຕໍໍ່ການຈັດສັນການນ າໃຊູ້ທ ີ່ດິນເພືີ່ອການພັດທະນາ. ດັົ່ງນັື້ນ, ຊັບພະຍາກອນຊາທ ີ່ມ ຢ ່ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ໃນອະນາ

ຄົດ, ຊືີ່ງສ່ວນໃຫຍແ່ມ່ນຍັງບໍໍ່ທັນຖືກກ ານົດເປັນລະບົບຕາຍຕົວເທືອ, ແມ່ນຕົກຢ ພ່າຍໄຕູ້ຄວາມສ່ຽງທ ີ່ຈະຖືກຫັນເປັນກິດຈະກ າການ

ພັດທະນາຂະໜາດໃຫຍຕ່່າງໆ.  

 ຊາວສວນຂະໜາດນູ້ອຍທ ມ ພືື້ນທ ີ່ຜະລິດເກັບຊາແບບໃໝ່ຳແມ່ນຢ ໃ່ນສະຖານະພາບທ ີ່ມ ຄວາມໝັື້ນຄົງທາງດູ້ານການນ າໃຊູ້ທ ີ່ດິນໃນລະ
ດັບທ ີ່ດ ກວ່າ, ແຕ່ວ່າພວກເຂົາຕູ້ອງອ ງໃສ່ການມ ເອກະສານພິສ ດຕໍໍ່ສິດໃນການຄອບຄອງທ ີ່ດິນ. ໃນຫ າຍໆກໍລະນ , ຖູ້າຫາກວ່າພືື້ນທ ີ່ດັົ່ງ

ກ່າວນ ື້ ຖືກປ່ອຍປະບໍໍ່ໄດູ້ຮັບການບົວລະບັດຮັກສາ (ເນືີ່ອງຈາກຫ າຍພືື້ນທ ີ່ຳ ໃນຊ່ວງຫ າຍກວ່າ 10 ປີຜ່ານມາຜົນຜະລິດແມ່ນຕ ່າ / ໃຫູ້

ລາຍໄດູ້ຕ ່າ), ການປະສົມປະສານກັນລະຫວ່າງການປ່ອຍປະລະເລ ຍ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດເສຍພາສ ທ ີ່ດິນໄດູ້ ສາມາດເຮັດໃຫູ້ພືື້ນທ ີ່ດັົ່ງກ່າວເລົົ່າ

ນ ື້ ມ ຄວາມໝັື້ນຄົງໜູ້ອຍລົງ. ເມືີ່ອເປັນເຊັົ່ນນັື້ນ, ການລົງທຶນເບືື້ອງຕົື້ນໃນການປ ກຊາ ທ ີ່ເຮັດໂດຍຊາວສວນຂະໜາດນູ້ອຍ ໃນເຂດຊຸມ

ຊົນ ແມ່ນຕົກຢ ່ໃນພາວະຄວາມສ່ຽງ, ເວັື້ນແຕ່ວ່າຫາກມ ການລົງທຶນເພ ີ່ມຕືີ່ມ ເພືີ່ອຟ ົ້ນຟ ຊັບພະຍາກອນເຫ ົົ່ານ ື້. 

4.1.2 ຮບັປະກນັໃຫູ້ມ ການດ າລງົຊ ວດິທ ີ່ຍນືຍງົ ທ ີ່ໄດູ້ມາຈາກການຜະລດິຊາ 
ບັນຫາຕົື້ນຕໍຂອງການພັດທະນາໃນຂະແໜງຊາ ລາວ ທ ີ່ຍືນຍົງແມ່ນການເຮັດໃຫູ້ມັນເປັນທາງເລືອກທ ີ່ສາມາດຢ ລ່ອດໄດູ້ຮັບໝາກຜົນ ແລະ 
ເປັນທ ີ່ໜູ້າດຶງດ ດສົນໃຈຕໍໍ່ການດ າລົງຊ ວິດທ ສ າລັບຜ ູ້ທ ີ່ມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການຜະລິດຊາບໍໍ່ວ່າຈະເປັນການປ ກສວນຊາແບບທັນສະໄໝ,ຳການເກັບ
ຊາປ່າ ແລະ ການເຮັດວຽກໃນໂຮງງານປຸງແຕ່ງຊາ. 

ສະພາບໃນປະຈບຸນັ: 

 ສວນຊາປ ກແບບໃໝ່/ທັນສະໄໝເພືີ່ອການຄູ້າ: ຕະຫ ອດໄລຍະ 15 ປີ ທ ີ່ຜ່ານມາ ຊາວສວນຊາຂະໜາດນູ້ອຍອາໄສຢ ພ່າກເໜືອຂອງ ສ
ປປ ລາວ ແມ່ນໄດູ້ຮັບການສົົ່ງເສ ມ ຈາກລັດຖະບານ ແລະໂຮງງານປຸງແຕ່ງຊາຈາກພາກເອກະຊົນ ທ າການຜະລິດປ ກສວນຊາແບບທັນ
ສະໃໝ່ ເປັນທາງເລືອກພຶດການຄູ້າທ ີ່ສາມາດໃຫູ້ຜົນຕອບແທນຄົວເຮືອນຢ ລ່ອດໄດູ້ ແລະເປັນທາງເລືອກແທນການປ ກຝິິ່ນ ແລະການ
ເຮັດໄຮ່ເລືີ່ອນລອຍ. ເນືີ່ອງຈາກມ ຫ າຍປັດໃຈ (ເຊັົ່ນ ເງືີ່ອນໄຂໃນການບ າລຸງຮັກສາສວນ; ແລະ ລາຄາຊາຢ ສ່ວນປ ກ) ລາຍຮັບຕໍໍ່ຜ ູ້ລົງ

ທຶນໃນການປ ກຊາຫ າຍຄົນ ແມ່ນບໍໍ່ໄດູ້ຕາມຄາດໝາຍ. ໃນບາງກໍລະນ , ສວນຊາ ໄດູ້ຖືກປ່ອຍປະລະເລ ຍ ເຊິີ່ງອາດເຮັດໃຫູ້ເກ ດມ ຜົນກະ

ທົບຕໍໍ່ການຄອບຄອງທ ີ່ດິນສ າລັບຊາວສວນ (ເບິີ່ງໃນຫົວຂໍໍ້ 4.1.1). ສ າລັບຊາວສວນຊາທ ີ່ຍັງດ າເນ ນທ າການຜະລິດຊາຢ ນ່ັື້ນ, ການໄດູ້

ຮັບລາຄາຊາຢ ່ສວນປ ກສ ງເທົົ່າທ ີ່ເປັນໄປໄດູ້ (ເຊັົ່ນ: ຂາຍໃຫູ້ພໍໍ່ຄູ້າບຸກຄົນ) ແມ່ນເປັນບ ລິມະສິດ ຫ າຍກວ່າການຄ ້າປະກັນຮັກສາຂໍໍ້ຕົກລົງ

ການຄູ້າແບບປົກກະຕິກັບ ຜ ູ້ປຸງແຕ່ງຊາທູ້ອງຖິີ່ນ. ບັນຫານ ື້ໄດູ້ຮັບການແກູ້ໄຂແລູ້ວຢ ່ໃນບາງເຂດຂອງຊຸມຊົນ ໂດຍການສູ້າງກຸ່ມຜ ູ້ຜະລິດ

ຊາທ ີ່ສະໜັບສະໜ ນຈາກຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ / ສັງຄົມ (ເບິີ່ງຫົວຂໍໍ້ 4.1.3). 

 ການເກັບຊາປ່າ:  ການເກັບຊາປ່າທ າມະຊາດ ສາມາດເປັນທາງເລືອກທ ີ່ໜູ້າດຶງດ ດໃຈຢ່າງໜຶີ່ງຂອງການດ າລົງຊ ວິດ ເພາະວ່າລາຍຮັບ

ແມ່ນສ ງ ເມືີ່ອສົມທຽບກັບຊາປ ກ; ແລະ ມ ຫ າຍທູ້ອງຖິີ່ນໄດູ້ສູ້າງຕັື້ງອົງກອນຂັື້ນຊຸມຊົນຂືື້ນເພືີ່ອຄຸູ້ມຄອງ ແລະເກັບຊາປ່າດັົ່ງກ່າວນ ື້. ແຕ່

ເຖິງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ການເກັບຊາປ່າແມ່ນຍັງມ ສິີ່ງທູ້າຍທາຍຫ າຍຢ່າງລວມທັງ ໄລຍະເວລາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ ີ່ຕູ້ອງການເພືີ່ອໄປເກັບ

ໃບຊາ; ລະດ ການຂອງການເກັບ; ປະລິມານຂອງຊາທ ີ່ມ ແມ່ນຍັງຕ ່າ; ແລະ ການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງແນວທາງການດ າລົງຊ ວິດ / ຄວາມ

ຮັບຜິດຊອບທ ີ່ມ  - ໂດຍສະເພາະແມ່ນສ າຫ ັບແມ່ຍິງໃນໄລຍະເກັບຊາ. ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄຸນຄ່າທ ີ່ເປັນໄປໄດູ້ຂອງຊາແຕ່ລະຊະນິດ ແມ່ນ

ຍັງບໍໍ່ທັນເປັນທ ີ່ຮັບຮ ູ້ເຂົື້າໃຈດ ເທືອໂດຍຜ ູ້ເກັບໃບຊາ ແລະ ຜ ູ້ປຸງແຕ່ງຊາໃນທູ້ອງຖິີ່ນ - ເຊິີ່ງຈ າກັດຄວາມສາມາດຕໍໍ່ລ່ອງຂອງພວກເຂົາ

ເຈົື້າໃນການຄ ້າປະກັນລາຄາທ ີ່ເໝາະສົມຈາກພໍໍ່ຄູ້າ. 

 ການສູ້າງວຽກເຮັດງານທ າໃນຂະບວນການປຸງແຕ່ງຊາ: ການເຮັດວຽກທ ີ່ມ ຄ່າຈູ້າງຕອບແທນໃນໂຮງງານປຸງແຕ່ງຊາ, ບໍໍ່ວ່າຈະເປັນການ
ຈູ້າງງານແບບຖາວອນ ແລະ ຊົົ່ວຄາວຕາມລະດ ການແມ່ນຖືວ່າເປັນວຽກທ ີ່ໜູ້າດຶງດ ດໃຫູ້ຜົນຕອບແທນໂດຍພະນັກງານເພດຊາຍ ແລະ 
ຍິງ ໃນກໍລະນ ທາງເລືອກວຽກອືີ່ນແມ່ນມ ໜູ້ອຍ/ຈ າກັດ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ໃນບ່ອນທ ີ່ມ ໂອກາດອືີ່ນໆທ ີ່ດ ກວ່າ, ການເຮັດວຽກໃນ
ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຊາ ແມ່ນບໍໍ່ໄດູ້ຮັບຄວາມນິຍົມພໍປານໃດ. 



 

ຂະແໜງຊາລາວ-ບົດສຶກສາສະຖານະພາບປະຈຸບັນ Lao Tea Sector - Industry Position Paper 
 

 
  ສະບັບຮ່າງ ໜູ້າ 15 
 

  

4.1.3 ການສູ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງແກຜ່ ູ້ຜະລດິຊາໄດູ້ຮບັຮ ູ້ເຖງິຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ຄນຸຄາ່ຈາກຊາ 
ຊ ວິດການເປັນຢ ຂ່ອງຜ ູ້ຜະລິດຊາຂະໜາດນູ້ອຍ ສາມາດໄດູ້ຮັບການປັບປຸງໃຫູ້ດ ຂືື້ນກວ່າເກົົ່າ ໂດຍໄດູ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນກິດຈະກ າການສູ້າງ
ມ ນຄ່າເພ ີ່ມໃນຂະແໜງຊາ. ສິີ່ງດັົ່ງກ່າວນ ື້ ຕູ້ອງໄດູ້ມ ການພັດທະນາຄວາມສ າພັນທ ີ່ແໜູ້ນແຟ້ນ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດຮຳີ່ວມກັນທັງສອງຝ່າຍໃຫູ້
ຫ າຍຂືື້ນກວ່າເກົົ່າ ລະຫວ່າງຜ ູ້ຜະລິດ ແລະ ຜ ູ້ປຸງແຕ່ງຊາ.  

ສະພາບໃນປະຈບຸນັ: 

 ປັດຈຸບັນ ໄດູ້ມ ຫ າຍກຸ່ມຜະລິດຊາທ ີ່ຖືກສູ້າງຕັື້ງຂືື້ນຢ່າງເປັນທາງການ (ເຊັົ່ນ:ພາຍໄຕູ້ການສະໜັບສະໜ ນຈາກໂຄງການ 

HELVETAS-COPE) ທ ີ່ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງດັົ່ງກ່າວນ ື້ ແລະ ກ າລັງດ າເນ ນກິດຈະກ າການສູ້າງມ ນຄ່າເພ ີ່ມໃຫູ້ຜະລິດຕະພັນ ລວມ

ທັງແຜນງານຊ່ວຍເຫ ືອທາງດູ້ານເຕັກນິກ, ການເຂົື້າເຖິງການຕະຫ າດ ແລະ ກິດຈະກ າພັດທະນາຊຸມຊົນ ໂດຍມ ຜົນປະໂຫຍດ ທ ີ່ຖືກນ າ

ມາລົງທຶນຄືນໃນຊຸມຊົນ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຜ ູ້ຜະລິດ ແມ່ນເຮັດໃຜເຮັດມັນແບບເອກະລາດ ແລະ ມ ໂອກາດໜູ້ອຍ
ສ າລັບການສູ້າງຄວາມເຂັມແຂງເພ ີ່ມຂ ດຄວາມສາມາດ. 

 ຜ ູ້ປຸງແຕ່ງຊາທູ້ອງຖິີ່ນຳ ແມ່ນມ ການພົວພັນກັບຊຸມຊົນທ ີ່ຜະລິດຊາໃນລະດັບທ ີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ບາງຄົນກໍໍ່ສາມາດຮັກສາການພົວພັນກັບ
ຊຸມຊົນທູ້ອງຖິີ່ນໄດູ້ຢ່າງເຂັື້ມແຂງ ຕະຫ ອດປີ ເຊິີ່ງເຮັດໃຫູ້ຄວາມສ າພັນກາຍມາເປັນການສູ້າງຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນທັງສອງຝ່າຍ ແລະ 
ເປັນການເພ ີ່ມມ ນຄ່າໃຫູ້ແກ່ທຸກໆພາກສ່ວນ. ແຕ່ວ່າ ບາງຄົນກໍໍ່ປະກົດຕົວຢ່າງເຂັື້ມແຂງໃນໄລຍະທ ີ່ມ ການເກັບຊືີ່ຊາທ ີ່ມ ຄວາມຕູ້ອງ

ການສ ງເທົົ່ານັື້ນ - ເຊິີ່ງຈ າກັດຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາໃນການຕິດຕໍໍ່ພົວພັນກັບຊຸມຊົນທູ້ອງຖິີ່ນ. 

 ນະໂຍບາຍສ າຄັນອັນໜຶີ່ງຂອງລັດຖະບານ ເຊິີ່ງກ າລັງສົງຜົນກະທົບຕໍໍ່ຄວາມສ າພັນຂອງຜ ູ້ຜະລິດ / ຜ ູ້ປຸງແຕ່ງ ແມ່ນການກ ານົດເຂດຊາໃນ

ພືື້ນທ ີ່ຜະລິດຊາໃນເຂດພາກເໜືອ. ພາຍໄຕູ້ນະໂຍບາຍດັົ່ງກ່າວນ ື້, ຜ ູ້ປຸງແຕ່ງ ແມ່ນຖືກກ ານົດໃຫູ້ໄດູ້ຮັບສິດໃນການເກັບຊືື້ຊາຈາກພືື້ນທ ີ່

ປ ກຊາທ ີ່ໄດູ້ກ ານົດໃຫູ້ສະເພາະ. ໃນຂະນະທ ີ່ຄາດໝາຍຈາກນະໂຍບາຍດັົ່ງກ່າວນ ື້ ແມ່ນເພືີ່ອເສ ມຂະຫຍາຍຄວາມສ າພັນລະຫວ່າງຜ ູ້ຜະ

ລິດ / ຜ ູ້ປຸງແຕ່ງຊາ, ແຕ່ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ການຈັດສັນເຂດ ແມ່ນບໍໍ່ມ ປະສິດຕິພາບເທົົ່າທ ີ່ຄວນ ເພາະວ່າໄດູ້ມ ພໍໍ່ຄູ້າທ ີ່ບໍໍ່ຈົດທະບຽນ 

ເຂົື້າມາຊອກຊືື້ຊາໃນລະດ ແລູ້ງ ແລະ ໃຫູ້ລາຄາສ ງກວ່າຜ ູ້ປຸງແຕ່ງຊາທ ີ່ໄດູ້ກ ານົດໄວູ້ສ າລັບຊາປ ກ. ໃນຂະນະທ ີ່, ຊາວສວນຂະໜາດນູ້ອຍ 

ອາດໄດູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍຈາກລາຄາສ ງນ ື້ ສ າລັບຜົນຜະລິດຊາໃນລະດ ແລູ້ງ, ແຕ່ໂດຍປົກກະຕແິລູ້ວ, ພໍໍ່ຄູ້າແມ່ນບໍໍ່ສົນໃຈໃນການກັບຊືື້ຊາ
ໃນລະດ ຝົນ.ຳປະກົດການນ ື້ໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ຜ ູ້ປຸງແຕ່ງຊາທູ້ອງຖິີ່ນທ ີ່ຄວນຈະຊືີ່ຊາຈາກເຂດທ ີ່ໄດູ້ຖືກກ ານົດໃຫູ້ ແມ່ນບໍໍ່ມ ຄວາມກະຕືລືລົື້ນໃນ
ການເກັບຊືື້ຊາໃນລະດ ຝົນ ທ ີ່ມ ມ ນຄ່າຕ ່າ ຖູ້າຫາກວ່າພວກເຂົາບໍໍ່ສາມາດໄດູ້ຊາຊາໃນປະລິມານທ ີ່ພຽງພໍໃນລະດ ແລູ້ງຈາກຊາວສວນ. 
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 ການເຂົື້າເຖິງແຫ ່ງທຶນດອກເບູ້ຍຕ ່າເປັນປັດໃຈໜຶີ່ງທ ີ່ສ າຄັນ ສ າລັບການພັດທະນາຂະແໜງຊາ ໃຫູ້ທັງຜ ູ້ຜະລິດ ແລະ ຜ ູ້ປຸງແຕ່ງ. ການເຂົື້າ

ເຖິງແຫ ່ງທຶນ ສາມາດຊ່ວຍເຮັດໃຫູ້ມ ການລົງທຶນ ໂດຍການສະໜອງທຶນຮອນ ສ າລັບຊືື້ອຸປະກອນ, ເງິນທຶນ, ປັດໃຈການຜະລິດກະສິກ າ 

ແລະ ການຄົື້ນຄວູ້າ ແລະ ການພັດທະນາ. ໂດຍອ ງຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 2016-2020 (NSEDP), ທະ
ນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດູ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ຂໍໍ້ກ ານົດຕ່າງໆ ເພືີ່ອເຮັດໃຫູ້ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງໆ ສາມາດອະນຸມັດ
ເງິນກ ູ້ຢ ມທ ີ່ມ ດອກເບູ້ຍຕ ່າ. ນອກຈາກນ ື້ການເງິນສ າລັບຂະແໜງຊາ ແມ່ນສາມາດໄດູ້ຈາກແຫ ່ງທຶນອືີ່ນໆ ລວມທັງອົງການຈັດຕັື້ງສາ

ກົນເປັນຕົື້ນແມ່ນ: ອົງການການຄູ້າເປັນທ າແລະ ອົງການການຮ່ວມມືໃນຂະແໜງຊາຢ່າງມ ຈັນຍາບັນ (Ethical Tea Partnership) 
ເຊິີ່ງເປັນຜ ູ້ໃຫູ້ການຊ່ວຍເຫ ືອໃນການເຂົື້າເຖິງການເງິນ ເຊິີ່ງເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງແຜນງານຂອງພວກເຂົາເຈົື້າ. 

4.2 ການຜະລດິທ ີ່ມ ຄວາມຍືນຍົງ / ສາມາດຟ ົ້ນຟ ໄດູ້ຕໍໍ່ລະບບົນເິວດ 

4.2.1 ການປກົປກັຮກັສາ ແລະ ການຄຸູ້ມຄອງຊາປາ່ ແລະ ຊາບ ຮານແບບຍນືຍງົ  
ຊາບ ຮານ ແລະ ຊາປ່າ ແມ່ນມ ລາຄາສ ງຫ າຍໃນຕະຫ າດປະເທດຈ ນ. ຊາປ່າ ແມ່ນເຊືີ່ອກັນວ່າ ມ ທ່າແຮງດູ້ານການຕະຫ າດທ ີ່ສ າຄັນ ເຖິງແມ່ນວ່າ 

ປະລິມານ, ອາຍ ຸແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຊາດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນຍັງບໍໍ່ທັນເປັນທ ີ່ຮັບຮ ູ້ແນ່ນອນ. ມັນຍັງມ ໂອກາດໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງ

ຢ່າງຍືນຍົງ ຂອງຊາບ ຮານ ແລະ ຊາປ່າເຫ ົົ່ານ ື້ ຄຽງຄ ່ກັບການເພ ີ່ມຄວາມໝັື້ນຄົງຂອງການຄອບຄອງທ ີ່ດິນ (ເບິີ່ງພາກທ  4.1.1).  

ສະພາບໃນປະຈບຸນັ: 

 ຊາປ່າແມ່ນເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງລະບົບນິເວດປ່າໄມູ້ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດເກັບໃນແບບວິທ ດຽວກັນກັບການເກັບກ ູ້ຊາປ ກ. ເຄ ຍເກ ດມ ກໍລະນ  
ທ ີ່ນັກລົງທຶນໄດູ້ຮັບສ າປະທານໃນການເກັບກ ູ້ຊາປ່າ ແລະຕົື້ນຊາໃຫຍ່ຈາກປ່າແມ່ນຖືກຕັດລົງ ເພືີ່ອເຮັດໃຫູ້ສາມາດເກັບເອົາຍອດຊາ 
ແລະກິີ່ງງ່າເພືີ່ອເຮັດເປັນພັນ. ບັນຫາດັົ່ງກ່າວນ ື້ ແມ່ນເກ ດຂືື້ນ ເນືີ່ອງຈາກຂາດລະບົບການຄຸູ້ມຄອງທ ີ່ເໝາະສົມ ແລະເຮັດໃຫູ້ຊັບພະຍາ
ກອນຊາມ ຄວາມສ່ຽງຕໍໍ່ການນ າໃຊູ້ຫ າຍເກ ນໄປລວມທັງການສ ນເສຍເນືີ່ອງຈາກການບຸກເບ ກພືື້ນທ ີ່ ຈາກຮ ບແບບການພັດທະນາອືີ່ນໆ. 

 ໃນຂະນະທ ີ່ມ ຄວາມພະຍາຍາມເບືື້ອງຕົື້ນໃນການກ ານົດທ ີ່ຕັື້ງ ແລະ ປະລິມານ ຂອງຊາປ່າທ ີ່ມ , ແຕ່ກໍໍ່ຍັງມ ຂໍໍ້ມ ນທ ີ່ຈ າກັດກ່ຽວກັບຊາປ່າ. 
ການສ າຫ ວດປ່າໄມູ້ຢ່າງລະອຽດ ອາດສາມາດຊ່ວຍກ ານົດສາຍພັນຊາໃໝ່ທ ມ ຄຸນຄ່າຳ ແລະຊ່ວຍໃນການຄຸູ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ ເຊິີ່ງ
ພູ້ອມດຽວກັນສາມາດປົກປ້ອງພືື້ນທ ີ່ສ່ວນຕ່າງໆຂອງລະບົບຊ ວະນາໆພັນທ ີ່ມ ຊາປະກົດຢ .່ 

4.2.2 ກູ້າວໄປສ ຄ່ວາມສາມາດໃນການຜະລດິໃຫູ້ໄດູ້ສະມດັຕະພາບສ ງກວາ່ເກົົ່າ ໂດຍປດັສະຈາກຜນົກະທບົ ຕໍໍ່ການ
ບລໍກິານຂອງລະບບົນເິວດ ແລະ ຄນຸນະພາບຂອງພືື້ນທ ີ່. 

ຍັງມ ໂອກາດ ສ າລັບຂະແໜງຊາ ລາວ ໃນການທ ີ່ຈະພິຈາລະນາຜົນກະທົບຕໍໍ່ສິີ່ງແວດລູ້ອມຈາກການຜະລິດຊາໃຫູ້ດ ມ ປະສິດທິຜົນກວ່າເກົົ່າ, ຈ າ
ກັດຜົນກະທົບເຫ ົົ່ານ ື້ ແລະ ຊອກຫາວ ທ ການປັບປຸງປັດໃຈຈາກທ າມະຊາດໃນການຜະລິດ ເຊິີ່ງການຜະລິດຊາຕູ້ອງໄດູ້ອາໃສ/ຂືື້ນກັບ.  

ສະພາບໃນປະຈບຸນັ: 

 ດັົ່ງທ ີ່ໄດູ້ນ າສະເໜ ຢ ່ໃນຫົວຂໍໍ້ 4.2.1, ຊາປ່າແມ່ນເກ ດຂືື້ນຢ ໃ່ນລະບົບນິເວດປ່າໄມູ້ທ າມະຊາດ, ເຊິີ່ງປ່າສ່ວນຫ າຍເຫ ົົ່ານ ື້ ແມ່ນຍັງບໍໍ່ທັນ

ໄດູ້ຮັບການຄຸູ້ມຄອງດ ເທົົ່າທ ີ່ຄວນ. ຍັງມ ໂອກາດທ ີ່ຈະທ າຄວາມເຂົື້າໃຈ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນເຫ ົົ່ານ ື້ໃຫູ້ໄດູ້ດ ກວ່າເກົົ່າ ເພືີ່ອໃຫູ້ມ 

ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດທ ີ່ຫ າຍກວ່າເກຳົຳີ່າ ໄປພູ້ອມກັບການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມູ້ ທ ີ່ຊາເກ ດຂືື້ນຢ .່ 

 ສວນຊາປ ກສ່ວນຫ າຍ ແມ່ນຖືກສູ້າງຕັື້ງຂືື້ນໂດຍຂາດການພິຈາລະນາຜົນກະທົບທ ີ່ອາດເກ ດຂືື້ນຕໍໍ່ລະບົບນິເວດອູ້ອມຂູ້າງ ແລະ ການບໍລິ
ການຂອງພວກມັນ. ຜົນກະທົບທ ີ່ອາດເປັນໄປໄດູ້ຈາກການຫັນປ່ຽນການນ າໃຊູ້ທ ີ່ດິນ ເຊິີ່ງລວມທັງການສ ນເສຍຖິີ່ນທ ີ່ຢ ່ອາໃສຂອງພືດ 

ແລະ ສັດ, ມົນລະພິດຂອງແຫ ່ງນ ້າ; ແລະ ຜົນກະທົບຕ່າງໆ ຕໍໍ່ຊ ວະນາໆພັນທາງບົກ ແລະ ທາງນ ້າ. 

 ຄວາມຮ ູ້ທາງດູ້ານເຕັກນິກກ່ຽວກັບວິທ ການຕັດຕອນກິີ່ງງ່າ ແມ່ນຍັງມ ຈ າກັດ ແລະ ປົກກະຕິແລູ້ວ ຊາວສວນຊາຂະໜາດນູ້ອຍ / ຜ ູ້ເກັບ

ຊາ ມັກຈະນ າໃຊູ້ເຄືີ່ອງມືທ ີ່ບໍໍ່ເໝາະສົມ. ດັົ່ງນັື້ນ, ຕົື້ນໄມູ້ຕ່າງໆ ທ ີ່ຢ ໃ່ນພືື້ນທ ີ່ສວນຊາປ ກ ແລະ ພືື້ນທ ີ່ຊາປ່າ ບໍໍ່ມັກຈະໃຫູ້ຜົນຜະລິດຫ າຍ 

ແລະ ຍັງມ ຄວາມສ່ຽງຕໍໍ່ພະຍາດ ຈາກໄມູ້ທ ີ່ໄດູ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຕັດບໍໍ່ຖືກຕູ້ອງ. 



 

ຂະແໜງຊາລາວ-ບົດສຶກສາສະຖານະພາບປະຈຸບັນ Lao Tea Sector - Industry Position Paper 
 

 
  ສະບັບຮ່າງ ໜູ້າ 17 
 

 ວທິ ການຜະລິດຊາໃນສວນຊາປ ກໃນປະຈຸບັນສ່ວນຫ ວງຫ າຍແມ່ນ ‘ປອດສານພິດໃນຕົວ’. ການຂາດແຄນປັດໃຈການຜະລິດກະສິກ າ 

ເຮັດໃຫູ້ມ ຜົນກະທົບທ ີ່ອາດເປັນໄປໄດູ້ຕ ່າຕໍໍ່ລະບົບນິເວດໃກູ້ຄຽງ ແຕ່ກໍໍ່ມ ຜົນກະທົບຕໍໍ່ການຜະລິດ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຊາ. ປະຈຸບັນ, 

ປັດໃຈການຜະລິດກະສິກ າແມ່ນມ ຫ າຍຂືື້ນ, ແລະ ປົກກະຕແິລູ້ວ ການນ າໃຊູ້ປັດໃຈດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນບໍໍ່ຖືກຕູ້ອງ, ເຊິີ່ງເຮັດໃຫູ້ມ ຄວາມສ່ຽງ

ເພ ີ່ມຂືື້ນ ຈາກມົນລະພິດຕໍໍ່ດິນ ແລະ ແຫ ່ງນ ້າ. 

4.3 ເພືີ່ອເຮດັໃຫູ້ການສູ້າງທາດກາກບອນໃນລະດັບຕ າ່ ແລະ ມ ຄວາມສາມາດຕູ້ານທານ 

4.3.1 ສາມາດປບັຕວົເຂົື້າກບັແນວໂນູ້ມການປຽ່ນແປງ ແລະຄວາມແຕກຕາ່ງຂອງສະພາບອາກາດ ແລະຮກັສາການ
ປອ່ຍທາດກາກບອນຢ ໃ່ນລະດບັຕ າ່ ໄປພູ້ອມກບັການເພ ີ່ມຂືື້ນຂອງບລໍມິາດການຜະລດິ ແລະ ການປງຸແຕງ່ຊາ 

ພາກສ່ວນກ່ຽວຂູ້ອງກັບຂະແໜງຊາໄດູ້ຮັບຮ ູ້ເປັນຢ່າງດ ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ ທ ີ່ເກ ດຈາກການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ - ໂດຍສະ

ເພາະຜົນລະປ ກທ ີ່ມ ຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍໍ່ສະພາບອາກາດ. ໂດຍສຸມໃສກ່ານຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງຊາ, ມັນມ ຄວາມຈ າເປັນ ທ ີ່ຈະຕູ້ອງໄດູ້ພິຈາ

ລະນາຜົນກະທົບທ ີ່ອາດເກ ດຂືື້ນ ຕໍໍ່ພືື້ນທ ີ່ຜະລິດຊາທ ີ່ມ ຢ ່ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ ລວມທັງສະພາບອາກາດ; ໄພຂົົ່ມຂ ່ທ ີ່ເພ ີ່ມຂືື້ນຈາກສັດຕ ພືດ 
ແລະ ພະຍາດ ແລະ ສະພາບເຫດການອາກາດທ ີ່ຮຸ່ນແຮງເພ ີ່ມຖ ີ່ຂືື້ນ.  

ສະພາບໃນປະຈບຸນັ: 

 ເຖິງແມ່ນວ່າໄດູ້ມ ການສຶກສາຫ າຍໆຢ່າງກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດໃນຂະແໜງກະສິກ າ (ລວມທັງຂະແໜງຊາ) ຢ ່

ໃນ ສປປ ລາວ, ແຕ່ວ່າ ປະຈຸບັນ ຍັງມ ຄວາມເຂົື້າໃຈພຽງເລັກໜູ້ອຍກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທ ີ່ອາດເປັນໄປໄດູ້ ຈາກການປ່ຽນແປງສະພາບ

ດິນຟ້າອາກາດ ຂອງຜ ູ້ຜະລິດ ແລະ ຜ ູ້ປຸງແຕ່ງຊາ. 

 ການຫ ຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ບໍໍ່ແມ່ນບັນຫາສ າຄັນສ າລັບຂະແໜງຊາໃນປະຈຸບັນ. ມົນລະພິດທ ີ່ອາດເກ ດຂືື້ນ ທ ີ່

ຕິດພັນກັບການຫັນປ່ຽນປ່າໄມູ້; ການນ າໃຊູ້ເຕັກໂນໂລຢີປຸງແຕ່ງຂະໜາດຫ າຍຂືື້ນ ແລະ ການຂົນສົົ່ງຜົນຜະລິດ ປົກກະຕິແລູ້ວ ແມ່ນບໍໍ່

ໄດູ້ຮັບການພິຈາລະນາ.  

4.4 ເພືີ່ອເຮດັໃຫູ້ມ ຄວາມໂປງ່ໃສໃນຂະບວນການເພ ີ່ມມ ນຄ່າສນິຄູ້າ ແລະ ມ ກົນໄກການຕະຫ າດ ທ ີ່
ຍືນຍົງ 

4.4.1 ສູ້າງກນົໄກການຕະຫ າດທ ີ່ເປນັທ າ ແລະ ຮດັກມຸຂືື້ນກວາ່ເກົົ່າ ແລະ ຄວາມເຂົື້າໃຈກຽ່ວກບັຄນຸຄາ່ ແລະ ຄວາມ
ຍນືຍງົໃນທກຸໆຂະບວນການເພ ີ່ມມ ນຄາ່ສນິຄູ້າ 

ຜົນສະທູ້ອນທາງລົບ ຈາກກົນໄກການຕະຫ າດໃນປະຈຸບັນ ໃນຂະແໜງຊາລາວກ າລັງປະເຊ ນໜູ້າໂດຍບັນດາຜ ູ້ຜະລິດ, ຜ ູ້ປຸງແຕ່ງ ແລະບັນດາພໍໍ່

ຄູ້າ. ບັນຫາດັົ່ງກ່າວ ຖືກຍອມຮັບຈາກຫ າຍພາກສ່ວນຂະແໜງຊາເຖິງຄວາມຕູ້ອງການໃນການສູ້າງກົນໄກ ທ ີ່ມ ຄວາມໂປ່ງໃສ, ເປັນຂໍໍ້ມ ນ ແລະຳ
ທັນສະໃໝທາງດູ້ານເຕັກນິກ ເຊິີ່ງຈະເຮັດໃຫູ້ເກ ດມ ຄວາມເປັນທ າຫ າຍຂືື້ນກວ່າເກົົ່າ ຕະຫ ອດຂະບວນການສູ້າງມ ນຄ່າເພ ີ່ມໃຫູ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນ.  

ສະພາບໃນປະຈບຸນັ: 

 ໃນໄລຍະບໍໍ່ດົນທ ີ່ຜ່ານມາ, ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາສາກົນ ໄດູ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຫ າຍໂຄງການ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜ ນຂະແໜງຊາ. ຊ່ຽວຊານສາກົນ
ຫ າຍທ່ານ ໄດູ້ໃຫູ້ການຊ່ວຍເຫ ືອທາງດູ້ານເຕັກນິກ ກ່ຽວກັບວິທ ການທ ີ່ດ ທ ີ່ສຸດ ແລະ ກິດຈະກ າການສູ້າງມ ນຄ່າເພ ີ່ມ ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວ
ຂູ້ອງກັບຂະແໜງຊາຢ ໃ່ນລາວ (ລັດຖະບານ ແລະ ພາກອຸດສາຫະກ າ). 

 ຊາວສວນຊາຂະໜາດນູ້ອຍ ‘ຜ ູ້ຮອງຮັບທາງລາຄາ’, ໂດຍການຂາຍຊາໃຫູ້ແກ່ໂຮງງານປຸງແຕ່ງທູ້ອງຖິີ່ນ ຫ ື ຂາຍໃຫູ້ແກ່ພໍໍ່ຄູ້າທ ີ່ບໍໍ່ໄດູ້ລົງທະ

ບຽນ, ປົກກະຕແິລູ້ວ ແມ່ນຂາດຂໍໍ້ມ ນການຕະຫ າດທ ີ່ຖືກຕູ້ອງກ່ຽວກັບຄວາມຕູ້ອງການຂອງການຜະລິດ ແລະ ລາຄາຕະຫ າດ 

 ຂາດສະມາຄົມ ຫ  ື ເວທ ສົນທະນາປຶກສາ ໃນຂະແໜງຊາ ເຮັດໃຫູ້ມ ຂໍໍ້ຈ າກັດໃນການແບ່ງປັນຂໍໍ້ມ ນຂ່າວສານລະຫວ່າງພາກສ່ວນກ່ຽວ
ຂູ້ອງ. ພາກສ່ວນກ່ຽວຂູ້ອງຫ າຍຄົນຍັງບໍໍ່ທັນຮັບຮ ູ້ເຖິງຜົນປະໂຫຍດທ ີ່ຈະໄດູ້ຮັບຈາກຕະຫ າດທ ີ່ມ ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ສະນັື້ນ ຈຶີ່ງມ 

ຄວາມກະຕືລືລົື້ນໜູ້ອຍໃນການຮ່ວມມື ແລະ ແບ່ງປັນຂໍໍ້ມ ນ. 
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 ຄວາມສາມາດໃນການນ າໃຊູ້ຄອມພ ວເຕ ແມ່ນຍັງມ ຈ າກັດໃນຂະແໜງຊາ ແລະ ບັນຫານ ື້ເອງທ ີ່ຍັງຈ າກັດໃນການເຂົື້າເຖິງຂໍໍ້ມ ນຂ່າວ
ສານທາງດູ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການຕະຫ າດແບບງ່າຍດາຍ. ພາສາ ກໍໍ່ເປັນອຸປະສັກອັນໜຶີ່ງໃນເຂດພາກເໜືອ ລະຫວ່າງພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວ

ຂູ້ອງໃນຂະແໜງຊາທ ີ່ເປັນຄົນລາວ ແລະ ຄົນຈ ນ. 

 ຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ ຍັງຖືວ່າເປັນອຸປະສັກອັນໜຶີ່ງ ສ າລັບບາງຕະຫ າດ ແລະ ກໍໍ່ເປັນທັງກາລະໂອກາດໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ວິ
ທ  ‘ການສູ້າງມາດຕະຖານ’ ທ ີ່ຄູ້າຍຄືກັບວິທ ການທ ີ່ຖືກນ າໃຊູ້ໂດຍ IDH ໃນຂະແໜງຊາແຫ່ງຊາດອືີ່ນໆ.19

 

4.5 ເພືີ່ອເຮດັໃຫູ້ຜ ູ້ບລໍໂິພກມ ສວ່ນຮວ່ມ ແລະ ເຊືີ່ອມຕໍໍ່ກັນໄດູ້ 

4.5.1 ເຮດັການຕະຫ າດເພືີ່ອສົົ່ງເສ ມຄນຸຄາ່ຂອງຊາລາວ 

ຍັງມ ໂອກາດຫ າຍໆຢ່າງຢ ໃ່ນຂະແໜງຊາລາວ ໃນການໂຄສະນາເຮັດການຕະຫ າດທ ີ່ມ ຄວາມໄດູ້ປຽບທາງດູ້ານທ າມະຊາດໃນຕົວຂອງຜະລິດຕະ
ພັນຊາ ເຊັົ່ນວ່າ: ສະພາບທ ີ່ປອດສານພິດ, ມ ຊັບພະຄຸນຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ແຫ ່ງກ າເນ ດບ ຮານ ຕໍໍ່ຜ ູ້ຊົມໃຊູ້ບໍລິໂພກໃນວົງກວູ້າງຂວາງອອກ.  

ສະພາບໃນປະຈບຸນັ: 

 ຊາລາວ ເປັນທ ີ່ຮັບຮ ູ້ໃນຕະຫ າດບາງແຫ່ງຢ ໃ່ນປະເທດຈ ນ ສ າລັບສະຖານະພາບທ ີ່ປອດສານພິດ ແລະ ຄວາມເປັນບ ຮານຂອງມັນ ແລະ 
ຖືວ່າມ ຊັບພະຄຸນດ ຕໍໍ່ສຸຂະພາບ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ນອກຈາກຕະຫ າດໃນປະເທດຈ ນແລູ້ວ, ຊາລາວແມ່ນເປັນທ ີ່ຮັບຮ ູ້ໜູ້ອຍຫ າຍ. 

ນອກຈາກນ ື້, ຍັງມ ຫ າຍກໍລະນ  ທ ີ່ຊາຂອງລາວ ຖືກຫຸູ້ມຫໍໍ່ ແລະ ຂາຍ ວ່າເປັນຊາຂອງປະເທດຈ ນ ເພືີ່ອຫ  ກລູ້ຽງການກ ດຂວາງທາງດູ້ານ

ການຄູ້າ. 

 ການບໍລິໂພກຊາພາຍໃນປະເທດແມ່ນຍັງມ ໜູ້ອຍ. ຍ ີ່ຫໍໍ້ຊາຂອງລາວ ແມ່ນຖືກວາງຂາຍຢ ໃ່ນລາຄາທ ີ່ຂູ້ອນຂູ້າງສ ງ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢ ່
ຕາມສ ນກາງຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ເປັນຕົື້ນ ຢ ສ່ະໜາມບິນ ແລະ ດ່ານກວດຄົນເຂົື້າເມືອງຕ່າງໆ ແລະ ຍັງບໍໍ່ທັນມ ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ
ຊາລາວທ ີ່ມ ມ ນຄ່າສ ງ ແລະຊາທ ີ່ມ ມ ນຄ່າຕ ່າທ ີ່ເນັື້ນໃຊູ້ປະລິມານການຜະລິດ ທ ີ່ຖືກນ າເຂົື້າຫ າຍຈາກປະເທດຫວຽດນາມ, ໄທ ແລະ ຈ ນ. 

 ແຜນງານການອອກໃບຢັົ້ງຢ ນ ເຊັົ່ນວ່າ ຊ ວະພາບ (Organic) ແລະ ການຄູ້າເປັນທ າ ສາມາດເຮັດໃຫູ້ເປັນການເປີດໂອກາດຫາຕະຫ າດ

ໃໝ່ໄດູ້ ສ າລັບຂະແໜງຊາລາວ. ປະຈຸບັນໄດູ້ມ ຜ ູ້ຜະລິດໜຶີ່ງຢ ໃ່ນພາກໄຕູ້ຂອງ ສປປ ລາວ ທ ີ່ໄດູ້ຜະລິດຊາໃນປະລິມານໜູ້ອຍ ສ າລັບຕະ

ຫ າດການຄູ້າເປັນທ າ (Mai Savanh Lao) ແລະ ຍັງມ ຫ າຍກຸ່ມຜະລິດ ທ ີ່ປະຕິບັດຕາມຫ ັກການຂອງ ການຄູ້າເປັນທ າ. ຊາລາວແມ່ນ

ຖືວ່າເປັນ ‘ຊາປອດສານພິດໃນຕົວ’ ແລະ ຍັງມ ທ່າແຮງໃນການເຕ ບໂຕ ຈາກຄວາມໄດູ້ປຽບທາງທ າມະຊາດ ໂດຍການໝ ນໃຊູ້ປະສົບ

ການຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆທ ີ່ກ່ຽວຂູ້ອງ ທ ີ່ໄດູ້ຮັບໃບຢັົ້ງຢ ນສິນຄູ້າຊ ວະພາບ/ປອດສານພິດແລູ້ວ (Organic Certification).  

 ມ ທ່າແຮງສ າລັບຂະແໜງຊາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ເພືີ່ອສູ້າງຄວາມກ່ຽວພັນທ ີ່ໜຳັກແໜູ້ນກວ່າເກົົ່າ ແລະ ນ າໃຊູ້ສວນຊາບ ຮານໃນພາເໜື
ອຂອງປະເທດ ເຊິີ່ງເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງ ‘ເສັື້ນທາງມູ້າຂົນສົົ່ງຊາບ ຮານ’. ທະນາຄານພັດທະນາອາຊ  ໄດູ້ຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານລາວ ເພືີ່ອ

ສູ້າງ ‘ເສັື້ນທາງການຄູ້າຂາຍຊາ’ ຢ ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດຈ ນ ແມ່ນເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງແຜນງານພັດທະນາໂຄງລ່າງພືື້ນຖານໃນ
ເຂດລຸ່ມແມ່ນ ້າຂອງ ແລະ ວຽກດັົ່ງກ່າວນ ື້ ສາມາດເຮັດໃຫູ້ສ າເລັດໄດູ້ໃນການສູ້າງແນວຄວາມຄິດລິເລ ີ່ມນ ື້ທັງໃນ ສປປ ລາວ ລວມທັງ
ການສູ້າງ ‘ເສັື້ນທາງຊາບ ຮານ’ ກັບປະເທດໃກູ້ຄຽງອືີ່ນໆ ລວມທັງປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ມຽນມູ້າ.  
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5 ຄວາມມຸ່ງໝັື້ນຂອງພາກອຸດສາຫະກ າຊາ ແລະ ການຮ່ວມມື ເພືີ່ອ
ການພັດທະນາທ ີ່ຍນືຍົງຂອງຂະແໜງຊາຢ ໃ່ນ ສປປ ລາວ 

5.1 ຄວາມມຸງ່ໝັື້ນຂອງຂະແໜງ 

ພາກສ່ວນກ່ຽວຂູ້ອງກັບອຸດສາຫະກ າຊາຮັບຮ ູ້ວ່າວິທ ການຂັບເຄືີ່ອນໂດຍພາກອຸດສາຫະກ າເອງເປັນຜ ູ້ນ າ ຈະເປັນວິທ  ທ ີ່ຊ່ວຍຮັບປະກັນໃຫູ້ມ 
ການຮັບຮອງຂອງພາກອຸດສາຫະກ າທັງໝົດ ແລະ ມ ອ ານາດລວມ ເພືີ່ອແກູ້ໄຂຂໍໍ້ຄົງຄູ້າງທ ີ່ສ າຄັນຂອງຂະແໜງຊາ ໄປພູ້ອມກັບການໄດູ້ຮັບສິດ
ຜົນປະໂຫຍດ ທາງດູ້ານໂອກາດໃໝ່ຕ່າງໆໃນຂະແໜງຊາລາວ. ການເຂົື້າຮ່ວມ ແລະ ການສະໜັບສະໜ ນ ຈາກລັດຖະບານ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມພັດທະ

ນາ ແມ່ນສ າຄັນທ ີ່ສຸດ ຕໍໍ່ຂະແໜງຊາ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ທູ້າຍທ ີ່ສຸດແລູ້ວ ມັນກໍໍ່ຂືື້ນກັບບັນດາຜ ູ້ຜະລິດຊາ, ຜ ູ້ປຸງແຕ່ງຊາ ແລະ ພໍໍ່ຄູ້າຊາທັງ

ຫ າຍ ທ ີ່ຈະເປັນຜ ູ້ຂັບເຄືີ່ອນການຂະຫຍາຍຕົວໃນອະນາຄົດ.  

ຜ ູ້ມ ສ່ວນຮ່ວມເອກະຊົນໃນອຸດສາຫະກ າຊາລາວ ຈາກພາກໄຕູ້ ແລະ ພາກເໜືອ ຈ າເປັນຕູ້ອງໄດູ້ຮ່ວມມືກັນ ເພືີ່ອສູ້າງ ‘ສຽງສ່ວນລວມ’ ກ່ຽວກັບ

ບັນຫາຕ່າງໆທ ີ່ມ ຮ່ວາມກັນ, ນ າສະເໜ ຄວາມຕູ້ອງການຂອງພາກອຸດສາຫະກ າ ແລະ ຊອກຫາກາລະໂອກາດອັນໃໝ່ຮ່ວມກັນ ເພືີ່ອຜົນປະໂຫຍດ

ຂອງທຸກໆພາກສ່ວນຂອງຂະແໜງຊາລາວທັງໝົດ. 

5.2 ວິທ ການ 

ວິທ ການທ ີ່ນ າສະເໜ  ແມ່ນເພືີ່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການຂັບເຄືີ່ອນຂອງພາກອຸດສາຫະກ າເປັນຜ ູ້ນ າຮ່ວມກັນຳ ແລະໃຫູ້ມ ການພັດທະນາ
ອຸດສາຫະກ າຊາຢ ່ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫູ້ມ ຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ສືບຕໍໍ່ໄປໄດູ້ຢ່າງໄດູ້ຮັບໝາກຮັບຜົນ, ເຊິີ່ງຈະເປັນການເອືື້ອອ າຍວຍການດ າລົງຊ ວິດ

ແບບຍືນຍົງ; ເປັນການສູ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫູ້ແກ່ຜ ູ້ຜະລິດ; ທັງເປັນການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ; ແລະ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັື້ງ

ໜູ້າເຂົື້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ ແລະ ບັນລຸເປົົ້າໝາຍການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກເທືີ່ອລະກູ້າວ. 

ວິທ ການດັົ່ງນ ື້ແມ່ນແນໃສເ່ພືີ່ອ: 

 ຍົກສ ງບົດບາດ ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງຂະແໜງຊາລາວໃຫູ້ສ ງຂືື້ນ ແລະ ປະສານເອົາແນວທາງດັົ່ງກ່າວນ ື້ ໃຫູ້ມ ຄວາມຍືນຍົງໃນການຜັກດັນ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ວິທ ປະຕບັິດໃນການລົງທຶນ ໃນການສະໜັບສະໜ ນ ເພືີ່ອໃຫູ້ມ ການປົກປ້ອງຊັບພະຍາກອນຊາ ແລະ ຄ ້າປະກັນການ
ຄອບຄອງທ ີ່ດິນໃຫູ້ແກ່ຊຸມຊົນທ ີ່ຢ ່ໃນເຂດຊົນນະບົດເຊິີ່ງເປັນຜ ູ້ຜະລິດຊາທົົ່ວປະເທດ;ຳແລະ. 

 ສົົ່ງເສ ມພາວະການເປັນຜ ູ້ນ າຂອງພາກອຸດສາຫະກ າ ໄປພູ້ອມກັບຄວາມພະຍາຍາມຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງສັງຄົມ; 

ແລະ ເຊືີ່ອມໂຍງຂະແໜງຊາລາວ ໃຫູ້ເຂົື້າກັບຂະແໜງຊາຂອງພາກພືື້ນ ແລະ ສາກົນ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມ ໂດຍຜ່ານ Tea 2030. 
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5.2.1 ຈດຸປະສງົ 
ຈຸດປະສົງຕົື້ນຕໍຂອງການປະຕິບັດຮ່ວມກັນ ແມ່ນເພືີ່ອ: 

 ສູ້າງເວທ ສ າລັບ Tea 2030 ຂອງລາວ ເຊິີ່ງປະກອບມ ຜ ູ້ນ າຈາກພາກອຸດສາຫະກ າດັົ່ງກ່າວ (ຈາກຜ ູ້ຜະລິດ, ຜ ູ້ປຸງແຕ່ງ ແລະ ຜ ູ້ຄູ້າຂາຍ), 

ພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂູ້ອງຈາກລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງສັງຄົມອືີ່ນໆ; 

ແລະ ໂດຍຜ່ານເວທ  Tea 2030 ຂອງລາວ, 

 ສົົ່ງເສ ມຄວາມເປັນຜ ູ້ນ າຂອງພາກອຸດສາຫະກ າຊາ ແລະ ຄວາມມຸ່ງໝັື້ນໃນການແກູ້ໄຂບັນຫາສິີ່ງທູ້າທາຍຕ່າງໆໃນປະຈຸບັນ (ແລະ ການ

ຮັບຮ ູ້ຄຸນຄ່າໃນການສົົ່ງເສ ມວຽກງານນ ື້) ໄປຄຽງຄ ່ກັບຄວາມພະຍາຍາມຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງສັງຄົມອືີ່ນໆ; 

 ສູ້າງກົນໄກການປະສານງານ (ໃນຮ ບແບບຂອງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕບັິດງານຂະແໜງຊາແຫ່ງຊາດ) ເພືີ່ອເປັນການສູ້າງກ າລັງແຮງ

ສະໜັບສະໜ ນ, ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການລົງທຶນຕ່າງໆ ທ ີ່ອາດເປັນໄປໄດູ້ ຈາກພາກອຸດສາຫະກ າ, ລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາອົງການ

ຈັດຕັື້ງສັງຄົມ ສ າລັບກິດຈະກ າຕ່າງໆ ທ ີ່ແນໃສເ່ພືີ່ອເຮັດໃຫູ້ອຸດສາຫະກ າຊາມ ຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ສາມາດສືບຕໍໍ່ຢ ໄ່ດູ້ເປັນຢ່າງດ ; ແລະ 

 ເຊືີ່ອມໂຍງຂະແໜງຊາລາວ ເຂົື້າກັບອົງການຈັດຕັື້ງຕ່າງໆໃນຂົງເຂດພາກພືື້ນ ແລະ ສາກົນທ ີ່ກ່ຽວຂູ້ອງ ທ ີ່ກ າລັງເຮັດວຽກເພືີ່ອຄວາມຍືນ
ຍົງຂອງຂະແໜງຊາໃນທົົ່ວໂລກ. 

5.2.2 ຜນົຄາດຫວງັ 
ການຮ່ວມມືກັນ ເພືີ່ອພັດທະນາຂະແໜງຊາໃຫູ້ມ ຄວາມຍືນຍົງ ຢ ່ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຄາດວ່າຈະປ່ຽນແປງວິທ ການທ ີ່ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ໃນຂະແ
ໜງຊາລາວ ກ າລັງໃຊູ້ເພືີ່ອຕິດຕໍໍ່ພົວພັນກັນພາຍໃນ (ແລະ ຜ ູ້ມ ສ່ວນກ່ຽວຂູ້ອງໃນຂົງເຂດພາກພືື້ນ / ສາກົນ); ແລະ ປະຈຸບັນວິທ ການດັົ່ງກ່າວນ ື້ 

ແມ່ນກ າລັງຖືກພັດທະນາຂືື້ນສ າລັບຂະແໜງຊາ. 

ການປ່ຽນແປງ / ຜົນຄາດຫວັງ ທ ີ່ສ າຄັນ ແມ່ນລວມມ : 

 ເຮັດໃຫູ້ມ ເວທ ປຶກສາ ແລະ ການຮ່ວມມືຫ າຍຂືື້ນກວ່າເກົົ່າ ລະຫວ່າງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທ ີ່ກຽວຂູ້ອງ ແລະ ການເສ ມສູ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງ
ຂອງອົງການຈັດຕັື້ງໃນພາກອຸດສາຫະກຳໍາຊາ ແລະ ມ ຂ ດຄວາມສາມາດໃນການເຂົື້າຮ່ວມ;  

 ເພ ີ່ມຄວາມຮັບຮ ູ້ ແລະ ເຂົື້າໃຈກ່ຽວກັບສິີ່ງທູ້າທາຍຕ່າງໆ ທ ີ່ມ ຮ່ວມກັນ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນໃນຂະແໜງຊາກ າລັງປະເຊ ນໜູ້າຢ ໃ່ນປະຈຸ
ບັນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຈາກການສູ້າງຂະແໜງຊາໃຫູ້ມ ຄວາມຍືນຍົງຮ່ວມກັນ;  

 ເປີດກວູ້າງໃຫູ້ມ ເວທ ນະໂຍບາຍ ເພືີ່ອລວມເອົາສະພາບພົື້ນເດັົ່ນຂອງຊາດ ແລະ ພາກພືື້ນ ແລະ ສຸມໃສກ່ານພັດທະນາທ ີ່ຍືນຍົງ; ແລະ  

 ການພັດທະນາຍ ີ່ຫໍໍ້ຊາລາວ ແລະ ກາລະໂອກາດຕ່າງໆ ເພືີ່ອເພ ີ່ມມ ນຄ່າຜະລິດຕະພັນຊາ (ເຊັົ່ນ: ຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ, ຜະລິດຕະ

ພັນ / ລາຄາສ ງສຸດ; ການເຂົື້າເຖິງເງິນທຶນ; ການເຂົື້າເຖິງຕະຫ າດ ແລະ ອືີ່ນໆ);  

 ລິເລ ີ່ມປະຕິບັດການຮ່ວມມືກັນ (ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂູ້ອງ / ນັກລົງທຶນພາຍໃນປະເທດ, ໃນຂົງເຂດ ແລະ ສາກົນ) ເພືີ່ອເຮັດໃຫູ້ຂະແໜ
ງຊາມ ຄວາມຍືນຍົງ ໂດຍສຸມໃສ່ການໃຫູ້ການສະໜັບສະໜ ນຊຸມຊົນທູ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ຊາວສວນຂະໜາດນູ້ອຍ ເພືີ່ອເຮັດໃຫູ້ເຂົາເຈົື້າເຫັນ
ຄຸນຄ່າຈາກການຜະລິດ ແລະ ການປຸງແຕ່ງຊາໃຫູ້ຫ າຍຂືື້ນກວ່າເກົົ່າ. 

5.3 ໜູ້າວຽກບ ລມິະສດິ 

ສາມໜູ້າວຽກບ ລິມະສິດ ແມ່ນມ ການນ າສະເໜ  ແລະອະທິບາຍໃນພາກຂູ້າງລຸ່ມຕໍໍ່ໄປນ ື້. 

5.3.1 ສູ້າງ ແລະ ຈດັຕັື້ງປະຕບິດັເວທ  Tea 2030 ຂອງລາວ 
ສູ້າງຕັື້ງເວທ ສົນທະນາຂອງຂະແໜງຊາລາວ ທ ີ່ໄດູ້ພັດທະນາໃນກິດຈະກ າຂອງກອງທຶນເບ ກຈ່າຍຮ ບດ່ວນ (Quick Disbursement Fund), 

ເວທ  Tea 2030 ຂອງລາວ ຈະຖືກສູ້າງຕັື້ງຂືື້ນ. ເວທ ດັົ່ງກ່າວນ ື້ ຈະປະກອບມ ຜ ູ້ນ າຂອງກຸ່ມຜ ູ້ຜະລິດຊາ, ຜ ູ້ປຸງແຕ່ງຊາ ແລະ ອ ານາດການປົກ
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ຄອງຕ່າງໆທ ີ່ກ່ຽວຂູ້ອງຈາກລັດຖະບານລາວ ເຊິີ່ງຈະຖືກຮັບຮອງໂດຍສະພາການຄູ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກ າແຫ່ງຊາດລາວ ໂດຍການສະໜັບສະໜ ນ
ຈາກສະພາການຄູ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກ າເອ ລົບ ປະຈ າ ສປປ ລາວ ແລະ ຈະເປັນການປ ທາງສ າລັບການສູ້າງຕັື້ງສະມາຄົມຊາລາວໃນອະນາຄົດ. 

ກິດຈະກ າຕ່າງໆ ໃນການສູ້າງຕັື້ງເວທ ສົນທະນາຂະແໜງຊາລາວ ຈະປະກອບມ :  

 ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທ ີ່ກ່ຽວຂູ້ອງ ເພືີ່ອຢັົ້ງຢ ນໂຄງສູ້າງຂອງເວທ ;  

 ຄັດເລືອກ ‘ຜ ູ້ນ າຂອງພາກອຸດສາຫະກ າຊາ’ ແລະ ເງືີ່ອນໄຂຂອງການສະໜັບສະໜ ນ ເພືີ່ອຂັບເຄືີ່ອນເວທ ສົນທະນາຂະແໜງຊາໃນໄລຍະ

ເລ ີ່ມຕົື້ນ; 

 ການສູ້າງຂອບເຂດໜູ້າວຽກ ໃຫູ້ແກ່ເວທ ສົນທະນາຂະແໜງຊາ;   

 ສູ້າງກົດລະບຽບໃຫູ້ແກ່ອຸດສາຫະກ າຊາ;  

 ພັດທະນາລະບົບສະໜອງທຶນຮອນແບບຍືນຍົງ, ສູ້າງແຜນພັດທະນາລະບົບການຈັດຕັື້ງ ແລະ ການສູ້າງຂ ດຄວາມສາມາດ; ແລະ 

 ສູ້າງຂໍໍ້ຕົກລົງການຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂູ້ອງກັບຂະແໜງຊາທ ີ່ສຳໍາຄັນໃນຂົງເຂດພາກພືື້ນ ແລະ ສາກົນ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜ ນເວທ ປຶກ
ສາຂະແໜງຊາລາວ.  

ກິດຈະກ າຕ່າງໆ ສ າລັບການດ າເນ ນງານຂອງເວທ ສົນທະນາຂະແໜງຊາລາວ ຈະປະກອບດູ້ວຍ: ກອງປະຊຸມປະຈ າ 6 ເດືອນ ຕະຫ ອດໄລຍະອາຍຸ

ຂອງໂຄງການ ແລະ ຈະມ ກອງປະຊຸມມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຂອງກຸ່ມຂະໜາດໜູ້ອຍອືີ່ນໆ. ການມ ສ່ວນຮ່ວມຕ່າງໆ ຈະເນັື້ນ

ໃສ່ການພັດທະນາຍຸດທະສາດຊາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຊອກຫາທິດທາງ ແລະ ການດ າເນ ນງານຢ່າງຕໍໍ່ເນືີ່ອງຂອງເວທ ສົນທະນາຂະແໜງຊາລາວ (ແລະ 

ສະມາຄົມ). 

5.3.2 ການສູ້າງຍດຸທະສາດຊາແຫງ່ຊາດ ແລະ ທດິທາງເພືີ່ອກູ້າວໄປສ ກ່ານພດັທະນາແບບຍນືຍງົ 
ຍຸດທະສາດຊາແຫ່ງຊາດ ແລະ ທິດທາງ ຈະຖືກພັດທະນາຂືື້ນ ເພືີ່ອເປັນກອບໃຫູ້ແກ່ການປະຕິບັດງານຮ່ວມກັນໃນການກູ້າວໄປສ ່ການພັດທະນາ
ຂະແໜງຊາລາວໃຫູ້ມ ຄວາມຍືນຍົງ. ຍຸດທະສາດຊາແຫ່ງຊາດ ຈະເຮັດໃຫູ້ການພັດທະນາຂະແໜງຊາໄປຄຽງຄ ່ກັບເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາເສດ

ຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ລວມທັງຈຸດປະສົງຮ່ວມກັນຂອງອຸດສາຫະກ າຊາໃນຂົງເຂດພາກພືື້ນ ແລະ ສາກົນ. 

ກິດຈະກ າຕ່າງໆ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜ ນການພັດທະນາຍຸດທະສາດຊາແຫ່ງຊາດ ຈະລວມມ :  

 ທົບທວນບົດລາຍງານການສຶກສາ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ທ ີ່ໄດູ້ເຮັດຜ່ານມາ (ເຊັົ່ນ: ຍຸດທະສາດຊາຂອງແຂວງຜົື້ງສາລ  ແລະ ຍຸດທະສາດ

ການພັດທະນາກາເຟລາວ); 

 ຈັດກອງປະຊຸມມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາຍຸດທະສາດກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂູ້ອງກັບຂະແໜງຊາຈາກພາກໄຕູ້ ແລະ ພາກເໜືອ; 

 ຈັດກອງປະຊຸມເວທ  Tea 2030 ຂອງລາວ ຕາມແຕ່ລະໄລຍະທ ີ່ສ າຄັນຂອງການພັດທະນາຍຸດທະສາດ ເພືີ່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕູ້ອງ 

ແລະ ການເຫັນດ ເປັນເອກະພາບຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂູ້ອງ; ແລະ 

 ສູ້າງກິດຈະກ າການເຜ ຍແຜຍຸ່ດທະສາດ (ແລະ ລະບຽບຂອງການປະຕິບັດ) ໃນລະດັບຊາດ, ຂັື້ນແຂວງ, ຂັື້ນເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນ. 

5.3.3 ສູ້າງໂຄງການ Tea 2030 ໃນຂງົເຂດພາກພືື້ນ 
ໂຄງການ Tea 2030 ໃນຂົງເຂດພາກພືື້ນ ຈະຖືກສູ້າງຕັື້ງຂືື້ນ ເພືີ່ອເສ ມຂະຫຍາຍການເຊືີ່ອມໂຍງ ແລະ ສົົ່ງເສ ມການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງຂະແ

ໜງຊາຕ່າງໆໃນຂອບເຂດປະເທດກ າປ ເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ ແລະ ຫວຽດນາມ (CLMV) ແລະ ຕອບສະໜອງກົນໄກໃນການເຂົື້າເປັນຄ ່ຮ່ວມ

ອຸດສາຫະກ າຊາໃນລະດັບສາກົນ ໃນການເປັນສະມາຄົມພາກພືື້ນ. ຄ ່ຮ່ວມງານພາກພືື້ນ ຈະຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັນປີລະຄັື້ງ ແລະ ຈະເປັນປະ

ທານໂຄງການໃນທຸກໆ 3 ປີ. 

ກິດຈະກ າຕ່າງໆ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜ ນການສູ້າງຕັື້ງເວທ  Tea 2030 ໃນຂົງເຂດພາກພືື້ນ ຈະປະກອບມ :  
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 ປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບແຕ່ລະຄ ່ຮ່ວມງານຂອງເວທ ຂະແໜງຊາໃນຂົງເຂດພາກພືື້ນ;  

 ການມ ສ່ວນຮ່ວມໃນຂົງເຂດພາກພືື້ນຕ່າງໆ ເພືີ່ອນ າເອົາຄ ່ຮ່ວມງານຂອງເວທ ຂະແໜງຊາໃນຂົງເຂດພາກພືື້ນ, ຕົກລົງກ່ຽວກັບຜົນປະ

ໂຫຍດຮ່ວມກັນ ແລະ ຊອກຫາວິທ ທາງ ເພືີ່ອສືບຕໍໍ່ຮ່ວມມືກັນ; 

 ສູ້າງ ເວບເພັກ (webpage) Tea 2030 ຂອງຂົງເຂດພາກພືື້ນ ເພືີ່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການແລກປ່ຽນຂໍໍ້ມ ນຂ່າວສານ; ແລະ  

 ຮັບປະກັນຂໍໍ້ຕົກລົງການເປັນຄ ່ຮ່ວມງານ ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂູ້ອງກັບຊາ ແລະ / ຫ  ືຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໃນຂົງເຂດພາກພືື້ນ / ສາກົນ ສ າ
ລັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດ. 

5.4 ໂອກາດໃນການຮວ່ມມ ືແລະ ເສ ມຂະຫຍາຍຜົນປະໂຫຍດ 

ປະຈຸບັນ ມ ຫ າຍແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ທ ີ່ກ າລັງສືບຕໍໍ່ດ າເນ ນງານຢ ່ ເພືີ່ອເຮັດໃຫູ້ບັນລຸຕາມຜົນຄາດຫວັງທ ີ່ດ ກວ່າເກົົ່າ ສ າລັບຊຸມຊົນຜະລິດ
ຊາຢ ່ໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໃນຂົງເຂດພາກພືື້ນ. ແຜນງານຕາມທ ີ່ກ ານົດໄວູ້ຂູ້າງເທິງ ແມ່ນມ ຈຸດປະສົງ ເພືີ່ອຕອບສະໜອງກົນ

ໄກການປະສານງານ ແລະ ເສ ມຂະຫຍາຍຜົນປະໂຫຍດຈາກແນວຄວາມຄິດເຫ ົົ່ານ ື້. ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຕ່າງໆ ແມ່ນໄດູ້ດ າເນ ນແລູ້ວກັບຜ ູ້ຈັດ
ຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງການເຫ ົົ່ານ ື້ ແລະ ໄດູ້ມ ໂອກາດຢ່າງໜັກແໜູ້ນໃນການຮ່ວມມື ດັົ່ງທ ີ່ກ ານົດໄວູ້ (ເບິີ່ງ ຕາຕະລາງ 5-1). 

ຕາຕະລາງ 5-1 ໂຄງການທ ີ່ກ າລງັສບືຕໍໍ່ ແລະ ໂອກາດໃນການຮວ່ມມືກນັ 

ໂຄງການ ຄ ຮ່ວ່ມຈດັຕັື້ງປະຕບິດັ ໂອກາດໃນການຮວ່ມມື 

ໂຄງການພາຍໃນປະເທດລາວ 

ໂຄງການ ສູ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງດູ້ານບົດ
ບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫູ້ແກ່ອົງການຈັດຕັື້ງ

ຊຸມຊົນ (COPE) – ພາຍໄຕູ້ໂຄງ

ການ Shan Tea Project. ໄລຍະ 

2 ຂອງໂຄງການຄາດວ່າຈະເລ ີ່ມຕົື້ນໃນ

ປີ 2016.  

ອົງການ HELVETAS; 

SDC; ຄ ່ຮ່ວມງານຈາກອ ານາດ

ການປົກຄອງທູ້ອງຖິີ່ນ. 

 ສະໜັບສະໜ ນການສູ້າງຍຸດທະສາດຊາແຂວງຜົື້ງສາລ  ໃຫູ້ກາຍເປັນ
ຍຸດທະສາດຊາແຫ່ງຊາດ; 

 ຊ່ວຍເຫ ືອໃນການເປັນຕົວແທນໃຫູ້ແກ່ຊາວສວນຂະໜາດນູ້ອຍໃນເວ
ທ ສົນທະນາຂະແໜງຊາລາວ (ໂດຍໄດູ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນຈາກ
ສະພາການຄູ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກ າເອ ລົບ ປະຈ າ ສປປ ລາວ ແລະ ສະພາ
ການຄູ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກ າແຫ່ງຊາດລາວ); 

 ສະໜອງໂອກາດໃນການສູ້າງມ ນຄ່າເພ ີ່ມ ແລະ ເຂົື້າເຖິງຕະຫ າດ ສ າ
ລັບຜ ູ້ຜະລິດຊາຂະໜາດນູ້ອຍ.   

ໂຄງການຊ ວະນາໆພັນກະສິກ າ 
(TABI) 

ອົງການ SDC; ກະຊວງກະສິ

ກ າ ແລະ ປ່າໄມູ້; ຄ ່ຮ່ວມງານ
ຈາກອ ານາດການປົກຄອງທູ້ອງ
ຖິີ່ນ. 

 ມ ທ່າແຮງໃນການຮ່ວມມືໃນວຽກງານສູ້າງຖານຂໍໍ້ມ ນກ່ຽວກັບຊາຢ ່
ໃນລາວ. ສະພາການຄູ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກ າເອ ລົບ ປະຈ າລາວ ໄດູ້ພົບ
ປະ ແລະ ໄດູ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບວຽກດັົ່ງກ່າວແລູ້ວ ໃນການສູ້າງຂໍໍ້ມ ນຂອງ
ອຸດສາຫະກ າຊາ ແລະ ການນ າສະເໜ ຊາລາວໃນຕະຫ າດສາກົນຢ ່
ເມືອງປາຣ  ປະເທດຝະລັົ່ງໃນທູ້າຍປີ 2016. 

ໂຄງການໃນຂງົເຂດພາກພືື້ນ 

ໂຄງການ Shan Tea ອົງການ SDC; 

HELVETAS 

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

 ທ່າແຮງໃນການຮ່ວມມື ເພືີ່ອສູ້າງເວທ ສົນທະນາຊາໃນເຂດພາກພືື້ນ. 

ໂຄງການສົົ່ງເສ ມການຄູ້າແບບຍືນຍົງ
ຂອງອົງການ IDH – ແຜນງານກ່ຽວ

ກັບຊາ (ປະຈຸບັນກ າລັງຖືກຈັດຕັື້ງປະຕິ

ບັດຢ ່ປະເທດຫວຽດນາມ) 

ອົງການ IDH; Unilever; 

Rainforest Alliance 

 ການສູ້າງຕັື້ງໂຮງຮຽນຊາວນາຢ ່ສະໜາມ (FFS) ຢ ່ໃນ ສປປ ລາວ 

ໂດຍອ ງໃສ່ຮ ບແບບແຜນງານຊາຂອງອົງການ IDH; 

 ນ າສະເໜ  ‘ບາດກູ້າວທ ີ່ໜັຫແໜູ້ນ’ ຂອງການຢັົ້ງຢ ນ ຕໍໍ່ຂະແໜງຊາ

ຂອງປະເທດລາວ ແລະ ປະເທດມຽນມາ; 
 ການແລກປ່ຽນຄວາມຮ ູ້ ແລະ ກິດຈະກ າທົດລອງຕ່າງໆ ກັບພາກສ່ວນ

ທ ີ່ກ່ຽວຂູ້ອງຕົື້ນຕໍກ່ຽວກັບຊາ. 
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ໂຄງການ ຄ ຮ່ວ່ມຈດັຕັື້ງປະຕບິດັ ໂອກາດໃນການຮວ່ມມື 

ການພັດທະນາຂ ດຄວາມສາມາດສ າລັບ
ການພັດທະນາຂອງພາກເອກະຊົນໃນ
ປະເທດມຽນມາ ຂອງອົງການ GIZ 

ອົງການ GIZ; ຄ ່ຮ່ວມພັດທະ

ນາອືີ່ນໆ; ຄ ່ຮ່ວມງານຈາກອ າ

ນາດການປົກຄອງທູ້ອງຖິີ່ນ. 

 ການແລກປ່ຽນຂໍໍ້ມ ນຂ່າວສານ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນການເຊືີ່ອມສານ
ຍຸດທະສາດການປັບຕົວເຂົື້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເຂົື້າກັບ
ຂະບວນການສູ້າງມ ນຄ່າເພ ີ່ມໃນຊາ. 

ໂຄງການມ ສ່ວນຮ່ວມໃນທຸລະກິດກະສິ
ກ າ ສ າລັບການຄຸູ້ມຄອງທ ີ່ດິນຢ່າງມ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນປະເທດ (ກ າປ 

ເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ ແລະ ຫວຽດ

ນາມ (CLMV) ຂອງອົງການ 

Oxfam 

ອົງການ Oxfam; SDC; 

GIZ 

 ການແລກປ່ຽນIຳໍຳື້ມ ນຂ່າວສານ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນຮ ບແບບທຸລະກິດ

ກະສິກ າໃນຂົງເຂດຂະແໜງຊາ. 

ໂຄງການຂອງ FAO/AFD ກ່ຽວກັບ
ການສົົ່ງເສ ມການພັດທະນາຊົນນະບົດ 
ໂດຍຜ່ານການພັດທະນາແຫ ່ງກ າເນ ດ
ທາງດູ້ານພ ມສາດ (GI) 

ອົງການ FAO; AFD; ຄ ່ຮ່ວມ
ງານຈາກອ ານາດການປົກຄອງ
ທູ້ອງຖິີ່ນ. 

 ຊາເປັນຜະລິດຕະພັນຕົື້ນຕໍອັນໜຶີ່ງ ສ າລັບວຽກງານຂືື້ນທະບຽນ GI 

ໃນອະນາຄົດ ໂດຍອົງການ FAO / AFD ຢ ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ 

ພາກພືື້ນແມ່ນ ້າຂອງ.  

ໂຄງການໃນລະດບັສາກນົ 

ຊາ 2030 ອົງການ Unilever, IDH, 

Tata, Twinings, 

Fairtrade, Rainforest 

Alliance, Ethical Tea 

Partnership ແລະ ອືີ່ນໆ 

 ສະໜັບສະໜ ນໃນການເປັນຄ ່ຮ່ວມຈັດຕັື້ງປະຕິບັດສ າລັບໂຄງການຊາ
ໃນຂົງເຂດພາກພືື້ນ;  

 ໂອກາດໃນການເຂົື້າເຖິງຕະຫ າດ;  

 ການກ ານົດແຫ ່ງທຶນ / ນັກລົງທຶນ. 

ການຮ່ວມມືໃນຂະແໜງຊາຢ່າງມ ຈັນ
ຍາບັນ (Ethical Tea 

Partnership (ETP)) 

ອົງການ GIZ, IDH, 

Oxfam, UTZ, Fairtrade, 

Rainforest Alliance, 

Unilever, Twinings etc 

 ໂອກາດໃນການເຂົື້າເປັນສະມາຊິກຂອງ ETP ສ າລັບບໍລິສັດຕ່າງໆທ ີ່

ກ່ຽວຂູ້ອງໃນຂະແໜງຊາ;  

 ແຜນງານການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບບັນຫາຄວາມຍືນຍົງຕ່າງໆ;  

 ສະໜັບສະໜ ນສ າລັບກິດຈະກ າການຍົກລະດັບມາດຕະຖາ. 

ແຫ ່ງຂໍໍ້ມ ນ: ບໍລິສັດ Earth Systems ໃນປີ 2016 
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6 ສະຫ ຸບ 

ສປປ ລາວ ມ ທູ້າແຮງຄວາມເປັນໄປໄດູ້ສ ງ ທ ີ່ຈະສືບຕໍໍ່ປັບປຸງ, ພັດທະນາ ແລະຂະຫຍາຍຂະແໜງຊາຂອງຕົື້ນ. ໂດຍການສືບຕໍໍ່ຈັດຕັື້ງພັດທະນາ

ຂອງຂະແໜງຊານ ື້, ຂະແໜງຊາ ແມ່ນໄດູ້ປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນການພັດທະນາໃຫູ້ແກ່ບັນດາຊຸມຊົນທ ີ່ອາໄສໃນພືື້ນທ ີ່ຊົນນະບົດຮ່າງໄກສອກຫ  ກ

ບໍໍ່ວ່າຈະຢ ທ່າງພາກເໜືອ ແລະໃຕູ້ຂອງປະເທດ.  

ຜ ູ້ມ ສ່ວນຮວມຫ ັກໂດຍກົງຈາກຂະແໜງຊາໄດູ້ຕົກລົງເຫັນດ ພູ້ອມພຽງກັນໃນໜູ້າວຽກຈ າເປັນໃນການພັດທະນາຂະແໜງດັົ່ງຂູ້າງລຸ່ມຕໍໍ່ໄປນ ື້: 

 ການສົົ່ງເສ ມໃຫູ້ເປັນທ ີ່ຮັບຮ ູ້ເພ ື້ມຂືື້ນຂອງຄຸນຄ່າຂອງຂະແໜງຊາລາວ ແລະ ການປະສານງານຮ່ວມມືກັນຂອງພາກສ່ວນມ ສ່ວນຕ່າງໆ 
ໄປຕາມແນວທາງທ ີ່ມ ຄວາມຍືນຍົງ ແມ່ນສາມາດມ ອິດທິພົນ/ແນວທາງໃນການກ ານົດນະໂຍບາຍ ແລະໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໃນການ
ລົງທຶນຕ່າງໆ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜຸນ ໃນໜູ້າວຽກການປົກປ້ອງຊັບພະຍາກອນຊາ ແລະຄວາມໝັື້ນຄົງໃນການຄຸູ້ມຄອງທ ີ່ດິນໃຫູ້ແກ່ບັນດາ
ຊຸມຊົນຜ ູ້ຜະລິດຊາໃນເຂດຊົນນະບົດຢ ທົ່ົ່ວ ສປປ ລາວ; 

 ການສືບຕໍໍ່ມ ການສະໜັບສະໜຸນທາງດູ້ານວິຊາການສ າຫ ັບການຜະລິດຊາ ແມ່ນເປັນປັດໃຈຈ າເປັນ ເພືີ່ອໃຫູ້ແນ່ໃຈວ່າຂະແໜງຊາ ແມ່ນ
ສືບຕໍໍ່ເປັນທາງເລືອກທ ີ່ໜູ້າດຶງດ ດໃຈໃນການດ າລົງຊ ວິດເຮັດວຽກ ເພືອໃຫູ້ມ ການສືບຕໍໍ່ພັດທະນາຕໍໍ່ໄປໃນຂູ້າງໜູ້າຂອງຂະແໜງ;    

 ຜະລິດຕະພັນຊາທ ີ່ມ ຄຸນລັກສະນະພິເສດສະເພາະ ແມ່ນມຳ ຄວາມຕູ້ອງການເພ ື້ມຂືື້ນ, ຈາກຕະຫ າດທ ມ ຄວາມສາມາດຊືີ່ໃນລາຄາສ ງພິ

ເສດ. ນ ື້ແມ່ນເປັນໂອກາດ ເພືີ່ອເພ ື້ມການປົກປ້ອງຂອງຊັບພະຍາກອນຊາປ່າ ແລະບ ຮານ ຊຶງຈ າເປັນຕູ້ອງໃຫູ້ມ ການກະຕຸກຊຸກຊູູ້ໃຫູ້ມ 
ການຄູ້ມຄອງປ່າທ າມະຊາດໃຫູ້ມ ຄວາມຍືນຍົງ ແລະໄປພູ້ອມກັບໂອກາດໃນກາສູ້າງລາຍໄດູ້ ແລະການຈູ້າງງານມ ວຽກເຮັດງານທ າຂອງ
ບັນດາຊຸມຊົນທ ີ່ອາໄສໃນເຂດຊົນນະບົດຫູ້າງໄກສອກຫ  ກ; 

 ການສູ້າງສາຍສ າພັນໂດຍມ ຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຜ ູ້ຜະລິດ ແລະຜ ູ້ແປຮ ບ ຈະຊ່ວຍສູ້າງສະພາບແວດລູ້ອມທ ີ່ເຮັດໃຫູ້ບັນດາຜ ູ້ມ 
ສ່ວນຮ່ວມຕ່າງໆ ໄດູ້ມ ໂອກາດໃນການເພ ື້ມມ ນຄ່າ/ຜົນຕອບແທນເພ ື້ມຂືື້ນ ແລະນ າສະເໜ ຂອດຈ າກັດ/ບັນຫາທາງດູ້ານຕະຫ າດ;   

 ຂະແໜງຊາທ ີ່ມ ຄວາມຍືນຍົງ ຈ າເປັນຕູ້ອງຄ ານຶງພິຈາລະນາຜົນກະທົບທາງດູ້ານສ ີ່ງແວດລູ້ອມຈາການຜະລິດຊາ, ຕູ້ອງເຮັດໃຫູ້ມ ຜົນກະ

ທົບນູ້ອຍສຸດ ແລະຊອກຫາວ ທ ທາງເພືອປັບປຸງການຊົມໃຊູ້ປັດໃຈທາງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດຕ່າງທ ີ່ການຜະລິດຊາຂືື້ນກັບ; 

 ມ ຄວາມຈ າເປັນຕູ້ອງມ ການພິຈາລະນາ ແລະວ່າງແຜນ ເພືອຮູ້ອງຮັບກັບຜົນກະທົບທ ີ່ເປັນໄປໄດູ້ຈາກສະພາບການປ່ຽນແປງທາງດິນຟ້າ
ອາກາດໃນປັດຈຳຸບັນ ແລະອານະຄົດ ໃນພືື້ນທ ີ່ການຜະລິດຊາ ໃນນ ື້ລວມມ ບັນຫາການເພ ື້ມຂືື້ນຂອງພະຍາດ ແລະສັດຕ ພຶດທ ີ່ເປັນໄພຂົົ່ມ
ຂ ຕ່ໍໍ່ຂະແໜງ ແລະ ສະພາບເຫດການທາງອາກາດທ ີ່ມ ການປ່ຽນແປງຢ່າງຮຸ່ນແຮງທ ີ່ມ ຖ ີ່ຂືື້ນ;  

 ກົນໄກທາງເທັກນິກວິຊາການໃນລະດັບແນວໜູ້າ, ມ ຄວາມກະຈູ້າງແຈູ້ງລະອຽດ ແລະໂປ່ງໃສ ສາມາດນ າໄປສ ກ່ານມ ຄວາມເທົົ່າທຽມ

ກັນເພ ື້ມຂືື້ນໃນທຸກຂັື້ນຂະບວນການຜະລິດມ ນຄ່າເພ ື້ມ/ຕ່ອງໂສູ້ມ ນຄ່າເພ ື້ມ;  

 ພາບພົດການເປັນທ ີ່ຮັບຮ ູ້ວ່າ ວ່າດູ້ວຍມ ແຫ ່ງຊັບພະຍາກອນຊາທ ີ່ມ ຄຸນລັກສະນະພິເສດສະເພາະ ໄປພູ້ອມກັບການຜະລິດຂອງຂະແໜງ 
‘ແບບປອດສານໃນຕົວ’ ແມ່ນສາມາດຊ່ວຍສົົ່ງເສ ມເພ ື້ມເຕ ມໃນການພັດທະນາ ແລະສູ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃນການສູ້າງຊຳືຳີ່ສ່ຽງ ໃຫູ້ເປັນທ ີ່

ຮັບຮ ູ້ຂອງຊາລາວ, ຊຶງຈະສົົ່ງຜົນເຮັດໃຫູ້ມ ການປັບປຸງທາງດູ້ານຜົນຕອບແທນລາຍຮັບຕ່າງໆ ແລະສູ້າງໂອກາດໃໝ່ໆໃຫູ້ແກູ້ຜ ູ້ຜະລິດ, 

ແປຮ ບ ແລະຂາຍ; ແລະ  

 ການຈະເລ ນຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງຊາ ຈະຕອບສະໜອງເຮັດໃຫູ້ມ ການກະຈ່າຍຜົນປະໂຫຍດຕໍໍ່ກັບຂະແຫງອືີ່ນໆ ເຊັົ່ນວ່າຂະແໜງ
ທູ້ອງທ່ຽວ ຊຶງໄປພູ້ອມກັນແມ່ນຈະຊ່ວຍໃນການເຕ ບໂຕເປັນທ ີ່ຮັບຮ ູ້ມ ຊືີ່ສຽງຂອງຊາລາວ. 
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6.1 ຄ າແນະນ າ ແລະ ບາດກູ້າວໃນຕໍໍ່ໜູ້າ 

ເພືອໃຫູ້ມ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງຂະແໜງຊາລາວ, ແມ່ນແນະນ າໃຫູ້ພາກສ່ວນຜ ູ້ມ ສ່ວນຮ່ວມກ່ຽວຂູ້ອງໃນຂະແໜງຊາລາວຈັດຕັື້ງປະຕິ

ບັດກິດຈະກ າດັົ່ງຕໍໍ່ໄປນ ື້: 

 ສູ້າງຕັື້ງອົງການຈັດຕັື້ງ/ໜ່ວຍງານ ທ ີ່ເປັນໜ່ວຍງານຕ່າງໜູ້າຮ່ວມໜຶີ່ງດຽວກັນຂອງຂະແໜງຊາລາວ ແລະມຳ ຕ່າງໜູ້າຈາກທຸກກຸ່ມ; 

 ສູ້າງຍຸດທະສາດແຜນທ ແນວທາງການພັດທະນາສ າຫ ັບຂະແໜງຊາລາວ ເພືີ່ອສູ້າງຄວາມເຂັມແຂງແນວທາງທ ີ່ໝັື້ນຄົງທ ີ່ຍືນຍົງ ແລະທ ີ່
ເປຳ ດເປັນໂອກາດທາງເສດຖະກິດໃຫູ້ແກ່ຂະແໜງ; 

 ເປັນອົງການຈັດຕັື້ງທ ີ່ມ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລຳັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພືີ່ອສືບຕໍໍ່ສູ້າງຈັດຕັື້ງເວທ ການແລກປ່ຽນ  ເພືີ່ອສົົ່ງເສ ມ 
ແລະພັດທະນາຂະແໜງ; ແລະ 

 ສືບຕໍໍ່ຊອກຫາຊ່ອງທາງ ເພືີ່ອການສະໜັບສະໜຸນຈາກພາກສ່ວນຜຸູ້ມ ສ່ວນຮ່ວມຕ່າງໆ ເພືີ່ອຊ່ວຍພັດທະນາຂະແໜງຊາລາວ ໃຫູ້ສາມາດ
ບັນລ ໄດູ້ຕາມແຜນຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງ. 

ການພັດທະນາຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງຊາຢ່າງຍືນຍົງ ຈ າເປັນຈະຕູ້ອງມ ການການວ່າງແຜນ ແລະພິຈາລະນາປະເດັນຕ່າງທຳ ຳີ່ກ່ຽວຂູ້ອງຢ່າງລະ
ອຽດ. ຜ ູ້ມ ສ່ວນຮ່ວມຕ່າງໆຂອງຂະແໜງຊາລາວ ແມ່ນຮັບຮ ູ້ຕໍໍ່ກັບຄວາມທູ້າທາຍ ທ ີ່ພວກເຂົາກ າລັງປະເຊ ນເພືີ່ອການພັດທະນາທ ີ່ຍືນຍົງ ແລະມຳ 

ຄວາມມຸ່ງໝັື້ນຕັື້ງໃຈ ທ ີ່ຈະດ າເນ ນຕາມວ ທ ການພັດທະນາຂອງຂະແໜງໂດຍການຮ່ວມມືກັນ/ຢ່າງມ ສ່ວນຮ່ວມ. ໂດຍການ ‘ການດ າເນ ນການ

ຮ່ວມກັນ’, ອຸດສາຫະກ າຂອງຂະແໜງນ ື້ ສາມາດເລ ື້ມຕົື້ນທ ີ່ຈະນ າສະເໜ ຄວາມທູ້າທາຍຕ່າງໆແບບພູ້ອມພຽງຮ່ວມກັນ ດັົ່ງທ ີ່ໄດູ້ລະບຸໃນບົດສຶກ

ສາສະບັບນ ື້ ແລະ ໄດູ້ເປິດໂອກາດໃໝ່ຕ່າງໆ ໃຫູ້ແກ່ຂະແໜງ ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືຢ່າງມ ຍຸດທະສາດ ມ ແຜນການບໍໍ່ວ່າຈະຢ ່ໃນລະດັບຊາດ, 

ພາກພືື້ນ ແລະສາກົນ.  
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