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ສະບັບຮ່າງ

ຂະແໜງຊາລາວ-ບົດສຶກສາສະຖານະພາບປະຈຸບັນ

ບົດນາ
ການຮ່ວມມືກນ
ັ ໃນຂະແໜງຊາລາວ ແມ່ນພືນ
ື້ ຖານສາຄັນເພືອ
ີ່ ຄວາມຍືນຍົງໃນອະນາຄົດ
ຂະແໜງຊາລາວ ແມ່ນຂະແໜງທນ
ີ່ ູ້ອຍ ເມືອປຽບທຽບກັບຂະແໜງຊາໃນລະດັບໂລກ ແຕ່ມບົດບາດສາຄັນໃນການປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນພັດທະ
ນາເສດຖະກິດໃນເຂດທີ່ມການຜະລິດຊາ ບໍໍ່ວ່າຈະຢ່ທາງພາກເໜືອ ແລະ ໃຕູ້ຂອງ ສປປ ລາວ. ໂດຍທົົ່ວໄປ ເຂດພືື້ນທີ່ເຫລົົ່ານື້ແມ່ນຕັື້ງຢ່ເຂດ
ຫ່າງໄກສອກຫກ ແລະ ເປັນເຂດທີ່ມອັດຕາຜູ້ທຸກຍາກທສ
ີ່ ຸດໃນປະເທດ. ການຜະລິດເກັບກຽວຊາແມ່ນສ່ວນໃຫຍ່ ຖືກຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂດຍຊຸມ
ຊົນທເີ່ ປັນຊົນເຜົົ່າທີ່ອາໃສຢເ່ ຂດນັື້ນ; ເຊິີ່ງພວກເຂົາອາດເກັບ / ຜະລິດຊາ ຈາກແຫ່ງຊັບພະຍາກອນຊາຈາກປ່າທາມະຊາດ ຫື ສວນປກຊາແບບ
ອຸດສາຫະກາ/ທັນສະໄໝ. ແມ່ຍິງແມ່ນມບົດບາດຫັກສາຄັນໃນການຜະລິດຂອງຂະແໜງຊາ.
ການພັດທະນາຂອງຂະແໜງຊາລາວແມ່ນມທູ້າແຮງຄວາມເປັນໄປໄດູ້ສງຫາຍ ທີ່ຈະສືບຕໍໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ແລະປະກອບສວນເຂົື້າໃນການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດທູ້ອງຖິີ່ນໃນອະນາຄົດຕໍໍ່ໜູ້າ. ປັດໃຈສາຄັນແມ່ນ ປະເທດລາວ ມຊັບພະກອນຊາບຮານ ແລະ ຊາທາມະຊາດຈາກປ່າທີ່ມມນຄ່າ ແລະ
ຄຸນຄ່າສງ; ມເນືື້ອທີ່ດິນທສ
ີ່ າມາດນາໃຊູ້ໄດູ້ສາຫັບການປກຜະລິດຊາແບບໃໝ່; ແລະ ການລົງທຶນເຕບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວໃນການຂະ
ບວນປຸງແຕ່ງຊາ ແລະ ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນທີ່ມມນຄ່າທສ
ີ່ ງກວ່າ. ແຕ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ການພັດທະນາຂອງຂະແໜງຊາ ແມ່ນຍັງບໍໍ່ທັນ
ໄດູ້ເຕັມກາລັງ ແລະ ໄດູ້ຕາມຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ໄດູ້ຕາມຄວາມໄດູ້ປຽບເທືອ. ນອກຈາກນ,ື້ ບາງປັດໃຈຄວາມໄດູ້ປຽບເຫລົົ່ານື້ ແມ່ນກາ
ລັງຕົກຢໃ່ ນສະຖານະພາບຄວາມສ່ຽງ. ສິີ່ງທູ້າທາຍສາຄັນຕໍກ
ໍ່ ັບຂະແໜງຊາລາວແມ່ນ: ການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນຊາປ່າ ແລະ ຊາບຮານ
ທີ່ມຈາກັດ; ເຮັດແນວໃດຈະເຮັດໃຫູ້ຊວິດການເປັນຢຈ
່ າກການຜະລິດຊາໄດູ້ຮບ
ັ ໝາກຮັບຜົນ - ມຄວາມສາມາດຮອງຮັບ ແລະ ຮັບປະກັນຕໍຊ
ໍ່
ວິດການເປັນຢ່ທດ
ີ່ ໄດູ້; ແລະ ການສູ້າງສາຍພົວພັນທດ
ີ່ ລະຫວ່າງບັນດາຜູ້ຜະລິດຊາ, ຜູ້ແປຮບຊາ ແລະ ຜຄ
ູ້ ູ້າຂາຍຊາ ໃຫູ້ມຳຄວາມສະເໝພາບ
ແລະ ເຫັນດເຫັນພູ້ອມກັນ.
ບົດສຶກສາສະຖານະພາບປັດຈຸບັນ ສະບັບນື້ ແມ່ນໄດູ້ຂຽນຂືື້ນໂດຍຜູ້ມສ່ວນຮ່ວມສຳໍາຄັນຈາກອຸດສາຫະກາຂະແໜງຊາ ໂດຍການສະໜັບສະໜຸນ
ຈາກໂຄງກາານບໍລິຫານລັດກ່ຽວກັບນບໍລຫ
ິ ານລັດກ່ຽວກັບທດ
ີ່ ິນປະຈາພາກພືື້ນແມ່ນ້າຂອງ ໂດຍມຈຸດປະສົງໃນການສູ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ສະ
ໜັບສະໜຸນເພືີ່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງຂະແໜງຊາລາວ.
ບົດສຶກສານື້ສະແດງໃຫູ້ເຫັນສະຖານະພາບປັດຈຸບັນຂອງຂະແໜງຊາ; ສຶກສາວິເຄາະບັນດາສິີ່ງທູ້າທາຍ ແລະ ກາລະໂອກາດສາຄັນ; ແລະ ນາສະເ
ໜຄວາມມຸ່ງໝັົ່ນຈາກຜູ້ມສ່ວນຮ່ວມຈາກຂະແໜງການ ແລະ ນາສະເໜແຜນງານການຮ່ວມມືທີ່ຈາເປັນ ເພືີ່ອຄວາມຍືນຍົງຂອງຂະແໜງຊາໃນ
ອະນາຄົດ.
ໃນໄລຍະທີ່ມການກຽມບົດສຶກສາສະບັບນື້ ໄດູ້ມເຫດການສາຄັນ ແລະ ຂໍໍ້ຕົກລົງກັນ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜຸນຂະແໜງຊາລາວຊຶງມຄືດັົ່ງນ:ື້
ການເລີ່ມຕົື້ນຂອງກຸ່ມເຮັດວຽກສະໜັບໜນຂະແໜງຊາ ເຊິີ່ງປະກອບມຜູ້ມສ່ວນຮ່ວມຈາກພາກທຸລະກິດ/ອຸດສາຫະກາ, ພາກລັດ ແລະ
ປະຊາຊົນຊຸມຊົນທີ່ກ່ຽວຂູ້ອງ;
ການແບ່ງປັັ່ນໜູ້າວຽກ ແລະ ບົດຮຽນທຖ
ີ່ ອດຖອນໄດູ້ຈາກການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັື້ງທີ່ໃຫູ້ການສະໜັບສະໜຸນທີ່
ຜ່ານມາ ແລະມໃນປັດຈຸບັນຕໍຂ
ໍ່ ະແໜງຊາ;
ຄວາມມຸູ້ງໝັົ່ນຈາກບັນດາຜູ້ມສ່ວນຮ່ວມຈາກຂະແໜງຊາລາວ ທສ
ີ່ ືບຕໍພ
ໍ່ ະຍາຍາມຈັດຕັື້ງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຕໍກ
ໍ່ ັບຂະແໜງ;
ການພັດທະນາຂອງການມສ່ວນຮ່ວມຂອງຂະແໜງຊາໃນລະດັບພາກພືື້ນ ແລະ ລະດັບໂລກ ໃຫູ້ສອດຄ່ອງກັບໂຄງການ Tea 2030 –
ທເີ່ ປັນອົງການຈັດຕັື້ງໃນລະດັບແນວໜູ້າຂອງໂລກໃນຂະແໜງຊາ ທີ່ສະໜັບສະໜຸນເພືີ່ອໃຫູ້ມຄວາມຍືນຍົງໃນອະນາຄົດຕໍກ
ໍ່ ັບຂະແໜງ
ຊາ; ແລະ
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ຂະແໜງຊາລາວ-ບົດສຶກສາສະຖານະພາບປະຈຸບັນ

ການສະໜັບສະໜນທີ່ເປັນທາງການຈາກສະພາອຳຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄູ້າແຫ່ງຊາດລາວ; ສະພາອຸດສາຫະກຳໍາ ແລະ ການຄູ້າເອລົບ ປະ
ຈຳໍາລາວ; ສະມາຄົມຊາຫວຽດນາມ ແລະ ເວທການຮ່ວມມືເພືອອານະຄົດ (Forum for the Future (Tea 2030)) ເພືີ່ອຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບັດແຜນງານ ໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໂດຍມພາກອຸດສາຫະກາຂອງຂະແໜງຊາເປັນຜູ້ຊື້ນາ - ນາພາ ເພືີ່ອການພັດທະນາຂອງ ຂະ
ແໜງຊາລາວພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຢ່ໃນລະດັບພາກພືື້ນ ໃນປີຂູ້າງໜູ້າທີ່ຈະມາຮອດ.
ການສູ້າງໃຫູ້ເປັນທີ່ຮັບຮູ້ ແລະ ເພີ່ມຄຸນຄ່າຂອງແໜງຊາລາວ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂູ້ອງຕາມແນວທາງທີ່ມຄວາມຍືນຍົງ,
ຜົນໄດູ້ຮັບທີ່ຄາດຫວັງແມ່ນ ມັນຈະປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນການສູ້າງ ແລະ ຈັດຕັງື້ ປິຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ການລົງທຶນ ເພືອເຂົື້າໃນການປົກປັກ
ຮັກສາຊັບພະຍາກອນຊາເຫລົົ່ານື້; ແລະ ໄປພູ້ອມກັບການຮັບປະກັນການຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ຊວິດການເປັນຢ່ທີ່ໝັື້ນຄົງ ໃຫູ້ແກ່ຊຸມຊົນຜະລິດຊາໃນ
ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນການພັດທະນາໂດຍລວມຂອງເສດຖະກິດຊົນນະບົດໃນພາກເໜືອ ແລະ ໃຕູ້ຂອງ ສປປ ລາວ.
ພວກຂູ້າພະເຈົື້າຫວັງຢ່າງຍິງ ເພືີ່ອຈະສືບຕໍໍ່ຮ່ວມມືເຮັດວຽກຮ່ວມນາກັນ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜຸນຂະແໜງຊາລາວໃຫູ້ມຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ເຂັື້ມແຂງ
ແລະ ໄດູ້ຮັບໝາກຜົນໃນປີຂູ້າງໜູ້າທີ່ໃກູ້ຈະມາຮອດນື້ດັົ່ງຕັື້ງໃຈ.

ດູ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖື
ຄ່ຮ່ວມງານຂະແໜງຊາລາວ
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1 ບົດສະເໜ
1

ນ້າຊາ ຖືວ່າເປັນເຄືີ່ອງດືມທໄີ່ ດູ້ຮັບຄວາມນິຍຳົມທີ່ສຸດໃນໂລກຖັດຈາກນ້າ ຊຶງມຜູ້ບໍລໂິ ພກຫາຍກວ່າສາມ (3) ຕືຈ
ື້ ອກຕໍວ
ໍ່ ັນ. ຊາມຫາຍຊະນິດຜະ
ລິດຕະພັນ, ສອງປະເພດຊາຫັກໆກໍຄ
ໍ່ ື ຊາດາ ແລະ ຊາຂຽວ2. ສອດຄ່ອງກັບການເພີ່ມຂືື້ນດູ້ານຄວາມຕູ້ອງການດູ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການຂະ
ຫຍາຍຕົວທົວ
ົ່ ໂລກຂອງ ‘ກຸ່ມຊັື້ນຄົນທີ່ມລາຍຮັບປານກາງ’ ຄາດວ່າຄວາມຕູ້ອງການຕໍໍ່ການດືມນ້າຊາແມ່ນຈະມຫາຍຂືື້ນ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວໃນຳ
2

10ຳປີຂູ້າງໜູ້າຮອດປີ 2023. ການຜະລິດຊາທົົ່ວໂລກ ສ່ວນຫາຍແມ່ນຜະລິດຢ່ໃນປະເທດທກ
ີ່ າລັງພັດທະນາ ໂດຍຊາວກະສິກອນຊຸມຊົນຂະໜ
າດນູ້ອຍ ເຊິີ່ງເຮັດໃຫູ້ມັນເປັນຂະແໜງ-ພຶດຳ ທີ່ສົົ່ງເສມໃນການສູ້າງລາຍໄດູ້ທີ່ສາຄັນໃຫູ້ແກູ້ຜທ
ູ້ ຸກຍາກ ໃນບັນດາປະເທດທກ
ີ່ າລັງມການຂະ
ຫຍາຍຕົວທາງດູ້ານເສດຖະກິດ
ຂະແໜງຊາລາວ ເປັນຂະແໜງການຂະໜາດນູ້ອຍ ແລະ ຍັງບໍໍ່ທັນໄດູ້ຮບ
ັ ການພັດທະນາເທົົ່າທຄ
ີ່ ວນ ແຕ່ວ່າ ຂະແໜງການນື້ມທ່າແຮງໃນການຂະ
ຫຍາຍຕົວ ແລະ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຫວງຫາຍເພືີ່ອຫຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໃນ ສປປ ລາວ. ການຜະລິດຊາແມ່ນຍັງ
ຄົງເປັນການຜະລິດຊາໂດຍຊຸມຊົນໃນຊົນນະບົດເປັນຫັກ, ເຊິີ່ງເປັນປະຊາຊົນຈາກຊົນເຜົົ່າຕ່າງໆ ແລະ ສ່ວນຫາຍແມ່ນແມ່ຍິງເປັນຜຜ
ູ້ ະລິດຫັກໃນ
ຂະແໜງການນ.ື້ ຊຸມຊົນທີ່ຜະລິດຊາ ຕິດຕໍພ
ໍ່ ົວພັນກັບ ເຈົື້າຂອງໂຮງງານປຸງແຕ່ງຊາໃນທູ້ອງຖິີ່ນ ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂືື້ນຂອງຈານວນໂຮງ
ງານປຸງແຕ່ງຊາທດ
ີ່ າເນນງານໂດຍຕ່າງປະເທດ ແລະ ພໍຄ
ໍ່ ູ້າຄົນຕ່າງປະເທດ. ພືື້ນທີ່ການຜະລິດໄດູ້ກະຈາຍອອກໃນທົວ
ົ່ ປະເທດ ແລະ ປະກອບມ
ຊາພືື້ນບູ້ານ,ຳ ຊາທີ່ມມນຄ່າສງຢເ່ ຂດພາກເໜືອ - ສົົ່ງອອກຂາຍໄປຍັງຕະຫາດໃນປະເທດຈນ ແລະ ຢເ່ ຂດການຜະລິດທຫ
ີ່ າກໍໍ່ພົື້ນຂືື້ນທພ
ີ່ າກໃຕູ້
ແມຳີ່ນມການຂະຫຍາຍຂອບເຂດການຕະຫາດໄປຍັງບັນດາປະເທດຢຫ
່ ່າງໄກທາງພາກຕາເວັນຕົກ.
ຂະແໜງຊາລາວ ແມ່ນພວມປະເຊນກັບສິີ່ງທູ້າທາຍຕໍໍ່ການພັດທະນາ ຄືດັົ່ງນ:ື້
ແຫ່ງປກຊາປ່າ ແລະ ຊາບຮານ ທີ່ມການເຊືີ່ອມໂຍງກັບຊວິດການເປັນຢ່ຂອງຊຸມຊົນຊາວກະສິກອນປກຊາແມ່ນຢ່ພາຍໄຕູ້ການຂົົ່ມຂ່ອັນ
ເນືີ່ອງມາຈາກການຂາດສິດນາໃຊູ້ທດ
ີ່ ິນ ແລະ ຂາດຄວາມຮັບຮູ້ທາງດູ້ານການຄອບຄອງທດ
ີ່ ິນຕາມປະເພນ ຕໍດ
ໍ່ ິນປ່າຂອງຊຸມຊົນ - ຊຶງ
ເຮັດໃຫູ້ມການນາໃຊູ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ດິນ ແລະການຫັນປ່ຽນທດ
ີ່ ິນ ທີ່ບໍໍ່ມຄວາມຍືນຍົງ;
ການລົງທຶນໃສການປກຊາເພືີ່ອການຄູ້າ ແມ່ນບໍໍ່ໃຫູ້ຜົນປະໂຫຍດດັົ່ງຄາດຫວັງຕໍກ
ໍ່ ັບຊາວສວນຂະໜາດນູ້ອຍ ຍູ້ອນຂາດການສະໜັບສະ
ໜນແບບຕໍເໍ່ ນືີ່ອງທາງດູ້ານວິຊາການ; ການເຂົື້າເຖິງແຫ່ງເງ ນເພືີ່ອລົງທຶນ ແລະ ຕະຫາດຮອງຮັບ; ແລະ
ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງຊາວສວນ, ຜຜ
ູ້ ະລິດ ແລະ ພໍຄ
ໍ່ ູ້າຂາຍ ຍັງບໍໍ່ມຄວາມເທົົ່າທຽມສອດຂູ້ອງກັນເທືອ, ສາເຫດອັນເນືີ່ອງມາຈາກ ບັນຫາ
ການເຂົື້າເຖິງຕະຫາດຳຊຶງຍັງບໍໍ່ທັນມຄວາມໂປ່ງໃສ່ເປັນລະບົບຳຍັງມການນິຍົມ/ໃຫູ້ບລິມະສິດແກູ້ນັກລົງທຶນ/ພໍີ່ຄ
ຳ ູ້າຈາກຕ່າງຊາດທີ່ບໍໍ່ຢ່ໃນ
ລະບົບເປັນຜູ້ການົດຢ,່ ການຄຸູ້ມຄອງທດ
ີ່ ິນ/ແຫ່ງພືື້ນທປ
ີ່ ກຍັງບໍໍ່ທັນເຂັື້ມແຂງເປັນກົນໄກເທືອ ແລະ ຂາດກົນໄກໃນການປະສານງານ
ແລະ ລວມສນເພືີ່ອການພັດທະນາຂະແໜງການແບບຍືນຍົງ (ເຊັົ່ນ: ກຸ່ມຊາວສວນຳ(ຜູ້ຜະລິດ) / ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດແປຮບ).
ເມືີ່ອໂຮມເຂົື້າກັນ, ສິີ່ງທູ້າທາຍເຫົົ່ານື້ປຽບດັົ່ງສິີ່ງກດຂວາງສາລັບ ຊຸມຊົນທຸກຍາກໃນຊົນນະບົດ; ເປັນບັນຫາສາລັບພາກທຸລະກິດ ແລະ ນັກລົງ
ທຶນຂະແໜງຊາ; ແລະ ສົົ່ງຜົນສະທູ້ອນສາລັບການພັດທະນາ ຂອງພືື້ນທີ່ປກຊາຢ່ຊນ
ົ ນະບົດຢ່າງກວູ້າງຂວາງ.
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ສິີ່ງທູ້າທາຍເຫົົ່ານື້ບໍໍ່ແມ່ນແຕ່ສະເພາະ ຢ່ ສປປ ລາວເທົົ່ານັື້ນ. ໃນປີ 2011 ກຸ່ມຂອງຜຮ
ູ້ ່ວມງານດູ້ານອຸດສະຫະກາຊາຊັື້ນແນວໜູ້າທົົ່ວໂລກ ໄດູ້
ເຕົື້າໂຮມກັນ ເພືີ່ອການົດ 10 ສິີ່ງທູ້າທາຍ (ເຊິີ່ງກວມເອົນສິີ່ງທູ້າທາຍຂູ້າງເທິງ), ແລະ ຮ່ວມໃຈກັນສູ້າງໂຄງການແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມທົົ່ວໂລກ

Tea 2030, ເພືອ ‘ສູ້າງວິໃສທັດຮ່ວມກັນຊຶງທຸກພາກສ່ວນຈາກຂະແໜງອຸດສະຫະກາຊາທົົ່ວໂລກສາມາດເຮັດໄດູ້ພູ້ອມນາກັນ ເພືີ່ອຮັບປະກັນ
ໃຫູ້ຂະແໜງມອະນາຄົດທຈ
ີ່ ະເລນຮຸງ່ ເຮືອງ ແລະ ຍືນຍົງ’.1’
ຈຸດປະສົງຂອງບົດສຶກສານື້ ແມ່ນເພືີ່ອສະແດງໃຫູ້ເຫັນເຖິງສິີ່ງທູ້າທາຍທີ່ພົື້ນເດັົ່ນ (ດັົ່ງກ່າວມາຂູ້າງເທິງ) ທີ່ຂະແໜງຊາລາວກາລັງປະເຊນຢ່ ພູ້ອມ
ທັງ ຂອບໜູ້າວຽກສາລັບ ‘ການປະຕິບັດຮ່ວມກັນ’ ເພືີ່ອສົົ່ງເສມການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງຂະແໜງຊາໃຫູ້ກູ້າວຕໍໄໍ່ ປຂູ້າງໜູ້າ.

1.1 ເປົາົ້ ໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງ
ໂດຍດາເນນຕາມແນວທາງການພັດທະນາຈາກຳTeaຳ2030,ຳແລະໂດຍການສະໜັບສະໜຸນຈາກໂຄງການຳMRLG,ຳພາກສ່ວນກ່ຽວຂູ້ອງຂອງ
ຂະແຫນງຊາລາວ, ຈາກພາກອຸດສາຫະກາ, ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາສັງຄົມ ໄດູ້ຈັດຕັື້ງກິດຈະກາການມສ່ວນຮ່ວມທີ່ມຈຸດປະສົງໃນການນາ
ສະເຫນທັດສະນະຂອງອຸດສາຫະກາຊາ ກ່ຽວກັບສິີ່ງທູ້າທາຍ ແລະ ກາລະໂອກາດ, ແລະຳທີ່ສະເຫນ ຂອບດາເນນການຮ່ວມກັນຳເພືີ່ອຮັບປະກັນ
ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງຂະແຫນງຊາລາວ.
ຈຸດປະສົງສະເພາະຂອງເອກະສານນື້ແມ່ນເພືີ່ອ:
ອະທິບາຍສະຖານະພາບ, ສິີ່ງທູ້າທາຍຫັກ ແລະ ກາລະໂອກາດສາຄັນ ສາລັບການພັດທະນາຂອງຂະແຫນງຊາລາວ;
ອະທິບາຍຄວາມມຸ່ງໝັື້ນຕັື້ງໃຈຂອງພາກອຸດສາຫະກາຊາ ສາລັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ; ແລະ
ນາສະເໜວິທການຕໍໜ
ໍ່ ູ້າ ສາລັບການປະຕິບັດຮ່ວມ ລະຫວ່າງພາກສ່ວນກ່ຽວຂູ້ອງໃນຂະແຫນງຊາ ລວມທັງພາກລັດ, ພາກອຸດສາຫະກາ
ແລະ ຊຸມຊົນຜູ້ຜະລິດຊາ.

1.2 ຂອບເຂດ ແລະ ໂຄງປະກອບຂອງບົດສຶກສາ
ພາກຕໍໍ່ໄປຂອງເອກະສານນື້ ຈະອະທິບາຍສະຖານະປະຈຸບັນຂອງຂະແຫນງຊາທົົ່ວໂລກ ລວມທັງຄວາມຕູ້ອງການສາລັບການດາເນນວິທການທີ່
ຍືນຍົງ ເພືີ່ອຮັບປະກັນການພັດທະນາອຸດສາຫະກາທຕ
ີ່ ໍໍ່ເນືີ່ອງຳ(ເບິີ່ງພາກທຳ2). ຂະແຫນງຊາລາວ ແລະ ສິີ່ງທູ້າທາຍເປັນເອກະລັກ ແລະ ໂອກາດ
ທພ
ີ່ ົື້ນເດຳັຳີ່ນໄດູ້ຖືກນາສະເໜໄວູ້ໃນພາກທຳ3 ແລະຳ4. ໃນພາກທຳ5 ແມ່ນອະທິບາຍຄວາມຕູ້ອງການສາລັບການປະຕິບັດວຽກງານຮ່ວມກັນ ເພືີ່ອ
ຊ່ວຍໃນການຂັບເຄືີ່ອນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນຂະແຫນງການຊາ.ຳ ບົດສະຫຸບຂອງການສຶກສາ ແມ່ນຢພ
່ າກທຳ 6-ທີ່ລວບລວມເອົາບັນຄາ
ແນະນາ ແລະ ບາດກູ້າວຕໍໍ່ໄປຂອງຂະແໜງການ.

ສະບັບຮ່າງ
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ຂະແໜງຊາລາວ-ບົດສຶກສາສະຖານະພາບປະຈຸບັນ

2 ຂະແໜງຊາໃນທົົ່ວໂລກ
2.1 ພາບລວມດູ້ານການຕະຫາດ
ຕະຫາດຊາໃນທົວ
ົ່ ໂລກໄດູ້ເປີດໂອກາດໃຫູ້ປະຊາຊົນກວ່າສິບສາມ (13) ລູ້ານຄົນໃນຂອບເຂດທົົ່ວໂລກໃນການທາການຜະລິດ ເຊິີ່ງສາມາດ
ຜະລິດຊາໄດູ້ຫາຍກວ່າຳຳຫູ້າ (5) ລູ້ານໂຕນຳແລະຳສາມາດສູ້າງລາຍໄດູ້ຫາຍກວ່າຳສສິບ (40)ຳຕືື້ໂດລາສະຫະລັດ.4,5 ການປກຊາແມ່ນມາຈາກຕົື້ນ
ພຶດຊະນິດພັນ ຄາເມເລຍ ຊເນນຊິສ (Camelia sinensis), ຊາແມ່ນມການປກ ແລະຜະລິດຢຫ
່ າຍກວ່າຳ45ຳປະເທດທົົ່ວໂລກ,ຳສ່ວນໃຫຍ່
ແມ່ນຢ່ທະວບອາຊຳ ແລະຳ ອາຟຣິກາ.ຳ ປະເທດທີ່ຜະລິດຊາອັນດັບຕົື້ນໆປະກອບມຳ ຈນ,ຳ ອິນເດຍ,ຳ ເຄນຢາ,ຳ ສລັງກາຳ ແລະຳ ຕຸລະກ;ຳ ເຊິີ່ງຄິດເປັນ
ປະລິມານທີ່ສາມາດເກັບກ່ຽວໄດູ້ແມ່ນຳ 76% ຂອງຜົນຜະລິດຊາທົົ່ວໂລກ.4

ບັນດາປະເທດທີ່ຜະລິດຊາເຫົົ່ານື້ ຍັງມຕະຫາດຮອງຮັບພາຍໃນ

ປະເທດຂະໜາດໃຫຍ່ອກດູ້ວຍ.ຳແຫ່ງສົົ່ງອອກຊາທີ່ສາຄັນໄດູ້ແກ່:ຳປະເທດຣັດເຊຍ,ຳສະຫະລັດອາເມຣິກາຳແລະຳບັນດາປະເທດຢເ່ ອຣົບ.
ຜົນຜະລິດຊາທົົ່ວໄປແມ່ນໄດູ້ແບ່ງອອກເປັນສອງປະເພດຜະລິດຕະພັນຊາຄືຳຊາດາຳແລະຳຊາຂຽວ.ຳມການຄາດຄະເນວ່າຜົນຜະລິດຂອງຊາຳຈະເພີ່ມ
ຂຶື້ນຈາກຳ5.06ຳລູ້ານໂຕນຳເປັນ 7.14ຳລູ້ານໂຕນໃນລະຫວ່າງ ປີຳ 2013-2023.ຳພາຍໄຕູ້ການຂະຫຍາຍຕົວນື້ ໄດູ້ມຳການຄາດຄະເນວ່າ ການ
ເພີ່ມຂຶື້ນຂອງຜົນຜະລິດຊາຂຽວ ຈະແມ່ນຈາກຳ1ຳລູ້ານໂຕນໃນປີຳ 2013ຳຳມາເປັນຳ2.97ຳລູ້ານໂຕນຳໃນປີ 2023 ເອື້ນໄດູ້ວ່າເພີ່ມຂືື້ນສາມເທົົ່າ
ໂຕເລຍ.ຳໃນເບືື້ອງຂອງການສົົ່ງອອກ,ຳຜະລິດຕະພັນຊາດາ ແມ່ນຖືກຄາດຄະເນໄວູ້ວ່າ ປະລິມານການສົົ່ງອອກຈະເພີ່ມຂຶື້ນຮອດຳ1.67 ລູ້ານໂຕນຳ
ແລະຳສ່ວນ ຊາຂຽວຳແມ່ນ 0.76ຳລູ້ານໂຕນ ໃນປີ 2023.2
ບັນຊລາຍຊືີ່ບໍລິສັດຜຄ
ູ້ ູ້າຜະລິດຕະພັນຊາລາຍໃຫຍ່ ທີ່ກວມເອົາ ກວ່າຳ 85 % ຂອງຜຄ
ູ້ ູ້າຜະລິດຕະພັນຊາແບບລະບົບຕ່ອງໂສູ້ທົົ່ວໂລກ ມ 3
ບໍລິສັດໃຫຍ່ ເຊັົ່ນ:ຳຢນິລເວ (Unilever),ຳທາທາຳໂກໂບູ້ຳເບບເວເຣຈ (Tata Global Beverages)ຳແລະຳທະວິນນື້ງ (Twinings),ຳເມືີ່ອ
ຄິດໄລ່ສະເລ່ຍແລູ້ວ ກວມເອົາຳ20% ຂອງຕະຫາດໂລກ.2,4

2.2 ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນຂະແໜງຊາ
ມຫາຍອົງກອນທເີ່ ຮັດວຽກກ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນຂົງເຂດອຸດສາຫະກາຊາໃນທົົ່ວໂລກ ໃນນັື້ນປະກອບມ ອົຳ ອົງການການຮ່ວມ
ມືໃນແໜງຊາຢ່າງມຈັນຍາບັນ (Ethical Tea Partnership (ETP)), ອົງການ ການຄູ້າເປັນທາ (Fairtrade), ອົງການ IFOAM, ອົງ
ການ Rainforest Alliance ແລະ ອົງການ Utz Certified, ເຊິີ່ງອົງການເຫົົ່ານື້ໄດູ້ສົົ່ງເສມ, ພັດທະນາ ແລະ ທີ່ໃຫູ້ການຢັົ້ງຢນເຄືີ່ອງບໍລໂິ ພກ
ປອດສານຜິດ).
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ອົງການຳ Rainforest Alliance ແລະຳ ອົງການ ETP ໄດູ້ມການຮ່ວມມືກັບບັນດາຜຜ
ູ້ ະລິດອຸດສະຫະກາຊາລະດັບໂລກ

ຊຶງລວມມຳບໍລສ
ິ ັດຢນິລເວ (Unilever),ຳທາທາຳໂກໂບູ້ຳ ເບບເວເຣຈ (Tata Global Beverages)ຳແລະຳທະວິນນື້ງ (Twinings)ຳເພືອ
ສູ້າງຕັື້ງຳໂຄງການ/ແຜນງານຳຊາຳ2030 (Tea 2030) - ໃນການລິເລີ່ມໜູ້າວຽກໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໂດຍໄດູ້ຮັບຳການສະໜັບສະໜ
ນຈາກຄະນະກາມະການຊາສາກົນ.
ຄວາມຄິດລິເລີ່ມກ່ຽວກັບໂຄງການ ຊາຳ2030 (Tea 2030)ຳແມ່ນໄດູ້ຮ່ວມມືບັນດາອົງການຈັດຕັື້ງຕ່າງໆ ເພືີ່ອຊ່ວຍສູ້າງຄວາມເຂົື້າໃຈວ່າບັນ
ດາຜູ້ມສ່ວນຮ່ວາມຕ່າງໆໃນທຸກລະດັບຳ ແລະຂະບວນການຕ່ອງໂສູ້ມນຄ່າເພື້ມຂອງຂະແໜງຳ ສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄດູ້ຳ ເພືີ່ອຳ ຮັບປະກັນ
ຄວາມຍືນຍົງໃນໄລຍະຍາວຂອງຂະແໜງການ. ໂຄງການຊາຳ2030ຳ ແມ່ນຖືກອອກແບບມາຳໂດຍມຈຸດປະສົງເພືີ່ອຊ່ວຍຊຸກຍູ້ການດາເນນງານ
ຂອງທຸກອົງການຈັດຕັື້ງໃນຕ່ອງໂສູ້ມນຄ່າເພື້ມຂອງຂະແໜງຊາ,ຳ ບໍໍ່ວ່າຈະເປັນການຈັດຕັື້ງດູ້ວຍຕົື້ນເອງຳ ແລະຳ ສາຄັນທີ່ສຸດ,ຳ ແມ່ນໂດຍມການຮ່
ວມມືນາກັນຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັື້ງຕ່າງໆ,ຳ ເພືີ່ອດາເນນການແກູ້ໄຂບັນຫາຄວາມທູ້າທາຍທກ
ີ່ າລັງປະເຊນໃນປັດຈຸບັນຳ ແລະວທການແກູ້ໄຂ
1

ແລະປ້ອງກັນໃນຕໍໍ່ໜູ້າທຂ
ີ່ ະແໜງຊາກາລັງປະເຊນ. ການລິເລີ່ມຳໂຄງການຊາຳ2030 (Tea 2030)ຳແມ່ນໄດູ້ການົດລະບຸຳ10 ສິີ່ງທູ້າທາຍຳແລະຳ
5ຳຫັກການສານເພືີ່ອຄວາມຍືນຍົງຳເຊິິີ່ງມລາຍລະອຽດດັົ່ງນື້.

ສະບັບຮ່າງ

ໜູ້າ 5

ຂະແໜງຊາລາວ-ບົດສຶກສາສະຖານະພາບປະຈຸບັນ

ສິບ (10) ສິີ່ງທູ້າທາຍທີ່ສາຄັນສາລັບຂະແໜງຊາໃນທົົ່ວໂລກ:
1. ການປ່ຽນແປງທາງໂຄງປະກອບຂອງປະຊາກອນຳ-ຳການເພີ່ມຂຶື້ນຂອງປະຊາກອນຳແລະຳ“ຊົນຊັື້ນກາງໃນທົົ່ວໂລກ”ຳບໍໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດຳໃຫູ້
ຄວາມຕູ້ອງການຳຂອງອາຫານ ແລະ ຊາເພີ່ມຂຶື້ນ,ຳແຕ່ຍັງເຮັດໃຫູ້ການແຂ່ງຂັນໃນການຊົມໃຊູ້ທດ
ີ່ ິນກະສິກາເພີ່ມຂຶື້ນເຊັົ່ນກັນ.
2. ຂໍຈ
ໍ້ າກັດຂອງຊັບພະຍາກອນຳ -ຳ ລະດັບການມຕອບສະໜອງໃນອານະຄົດຂອງນ້າ,ຳ ພະລັງງານຳ ແລະຳ ສານອາຫານທີ່ສາຄັນເຊັົ່ນ
ຟອສຟໍຣັສ,ຳຊຶງຈະເພີ່ມຄວາມກົດດັນໃຫູ້ແກ່ອຸດສາຫະກາຊາ.
3. ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດຳ-ຳການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພມຳແລະຳປະລິມານນ້າຝົນຳອາດພາໃຫູ້ເກດການເພີ່ມຂຶື້ນຂອງຳ
ສັດຕພືດຳແລະຳພະຍາດຕ່າງໆຈາກການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດເຊິີ່ງສາມາດກໍໍ່ໃຫູ້ເກດໄພຄຸກຄາມທີ່ຮຸນແຮງຕໍໍ່ຕົື້ນຊາໄດູ້.
4. ການແຂ່ງຂັນດູ້ານທດ
ີ່ ນ
ິ ຳແລະຳຜົນຜະລິດຳ-ຳຊາບໍໍ່ແມ່ນພືດຫັກ/ບໍລໂິ ພກເປັນອາຫານ ແລະຳຄວາມຕູ້ອງການເພື້ມຂືື້ນຂອງດິນກະສິກາຳ
ໄປພູ້ອມກັບການປະກົດຂືື້ນຂອງການຜະລິດພຶດຊະນິດອືີ່ນທີ່ມມນຄ່າສງກວ່າ,ຳ ແມ່ນຈະເຮັດໃຫູ້ມການແຂ່ງຂັນໃນການນາໃຊູ້ທີ່ດິນຳ
ແລະມການຜັກດັນຈາເປັນທີ່ຕູ້ອງການໃຫູ້ຜົນຜະລິດໄດູ້ຮັບໝາກຜົນເພື້ມຂືື້ນໃນຂະແໜງການ.
5. ແຮງງານທມ
ີ່ ຕອບສະໜອງຳແລະຳເຄືອ
ີ່ ງກົນຈັກຳ-ຳການຂາດທາງດູ້ານແຮງງານຳເນືອງຈາກຳການເຕບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕົວເມືອງຳ
ແລະໂອກາດໃນການຖືກຈູ້າງເຮັດວຽກມໜູ້ອຍສາຫັບຊຸມຊົນ ເນືອງຈາກມການໃຊູ້ເຄືອງກົນຈັກເພື້ມຂືື້ນຳໃນຂະບວນການເກັບກ່ຽວຳ
ແລະຳແປຮບ/ປຸງແຕ່ງຊາ ນື້ແມ່ນບັນຫາສາຄັນທີ່ຈຳໍາເປັນຕູ້ອງໄດູ້ຮັບການນາສະເໜແກູ້ໄຂໃນອະນາຄົດ.
6. ຄວາມສົມດຸນຂອງນາອາດຕະຫອດຕ່ອງໂສູ້ການສະໜອງສິນຄູ້າຳ-ຳຂະແໜງຊາແມ່ນມຜູ້ລົງທຶນຂະໜາດນູ້ອຍຈານວນຫວງຫາຍຳແລະຳ
ຂະໜາດໃຫຍ່ຈານວນໜູ້ອຍ. ຂະແໜງທຄ
ີ່ ວາມຍືນຍົງກວ່າຳ ແມ່ນຈະສາມາດເຮັດໃຫູ້ແນ່ໃຈໄດູ້ວ່າມຄວາມສົມດຸນສະເໜພາບວ່າ
ດູ້ວຍຄວາມໝັື້ນຄົງ/ເຂັມແຂງທາງດູ້ານເສດຖະກິດຳແລະຳສັງຄົມ ຕະຫອດຂະບວນການຕ່ອງໂສູ້ການສະນອງສິນຄູ້າ.
7. ການເກດຂຶນ
ື້ ຂອງຮບແບບທຸລະກິດໃໝ່ຳ- ຄວາມທັນສະໄໝຂອງເຕັກໂນໂລຊຳແລະຳຜະລິດຕະພັນໃໝ່ ເຊັນ
ົ່ ວ່າຳ‘ເຄືອງດືມສາເລັດຮບ’ຳ
ທີ່ມຢ່ໃນປັດຈຸບັນຳໄປພູ້ອມກັບຳກັບສືີ່ສັງຄົມ ແລະ ການຄູ້າຂາຍທາງອອນໄລຳ(ຜ່ານທາງອິນເຕເນັດ) ແມ່ນມອິດທິພົນຢ່າງໃຫຍ່ຫວງ
ຕໍໍ່ພາກຳອຸດສາຫະກາຊາໃນອະນາຄົດ.
8. ການເປັນຜນ
ູ້ າໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງທປ
ີ່ ະກົດຕົວໃນຂອບເຂດເສດຖະກິດເກດໃໝ່ຳ -ຳ ເນືີ່ອງຈາກຜົນກະທົບຕໍໍ່ສິີ່ງແວດລູ້ອມຳ
ແລະຳ ສັງຄົມຕໍໍ່ການພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວໃນປະເທດກາລັງພັດທະນາ,ຳ ມັນສະແດງໃຫູ້ເຫັນທເີ່ ປັນໄດູ້ເພື້ມຂືື້ນວ່າຳ ບັນດາປະເທດ
ເສດຖະກິດຳທີ່ເກດໃໝ່ເຫົົ່ານື້ ຈະມບົດບາດສາຄັນໃນການດາເນນການກູ້າວຂືື້ນເປັນຜູ້ນາການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
9. ການປັບປຸງຄ່າແຮງງານຳ ແລະຳ ສະຫວັດດການໃນຕ່ອງໂສູ້ການສະໜອງສິນຄູ້າຳ -ຳ ການເຮັດວຽກຜະລິດຊາຳ ໂດຍທົົ່ວໄປຖືວ່າເປັນທາງ
ເລືອກທີ່ບໍໍ່ເປັນທີ່ໜູ້າດຶງດດທີ່ຈະເຮັດ.ຳ ບັນຫານຕ
ື້ ູ້ອງໄດູ້ມການນາສະເໜປຶກສາກັນໃນອະນາຄົດຳ ໂດຍສະເພາະເມືອການແຂງຂັນສາ
ຫັບແຮງງານໃນອະນາຄົດແມ່ນເພື້ມຂືື້ນຳ ແລະຄວາມຕູ້ອງການຂອງຜູ້ບໍໂພກປ້າຍທາງວ່າດູ້ວຍການຜະລິດທີ່ມຳຈັນຍາບັນຕະຫອດຕ່ອງ
ໂສູ້ການຕອບສະໜອງ.
10. ທັດສະນະຄະດຂອງຜບ
ູ້ ລ
ໍ ໂິ ພກຕໍກ
ໍ່ ບ
ັ ຄຸນຄ່າຂອງອາຫານຳ-ຳຄວາມເຂົື້າໃຈຮັບຮູ້ເພື້ມຂືື້ນຕໍໍ່ຳ ຍີ່ຫໍໍ້ຳ /ຳຜະລິດຕະພັນ ແລະຳຄວາມຕູ້ອງການ
ຂອງຳ ຜູ້ບໍລິໂພກວ່າຜະລິດຕະພັນແມ່ນມາຈາກແຫ່ງທໜ
ີ່ ູ້າເຊືອຖື-ມຄວາມຮັບຜິດຊອບຳ ແລະຜະລິດຈາກໃສຳ ແມ່ນເຮັດໃຫູ້ຜູ້ລໂິ ພກຢ່
ໃນຖານະເປັນຜູ້ຂັບເຄືອນ/ຜັກດັນທີ່ດກວ່າໃນໜູ້າວຽກການພັດທະນາຢ່າງຍືນຍົງ.

ຫກ
ັ ການພືນ
ື້ ຖານທສ
ີ່ າຄັນໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງຂະແໜງຊາ
ຫູ້າຫັກການພືື້ນຖານສຳໍາຄັນທີ່ມການການົດ/ສູ້າງໂດຍອົງການຳ ຊາຳ 2030ຳ ສາມາດເຮັດໃຫູ້ຳ ຊາກາຍເປັນຳ ‘ພືດເສມສູ້າງເສດຖະກິດສາຄັນ’ ໄດູ້
ແລະສົົ່ງເສມການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງຂະແໜງຊາ.ຳ‘ພືດເສມສູ້າງເສດຖະກິດສາຄັນ’ຳແມ່ນສາມາດສູ້າງຜົນປະໂຫຍດອັນໃຫຍ່ຫວງຳໃຫູ້ແກ່ຳ
ຫາຍລູ້ານຄົນທກ
ີ່ ່ຽວຂູ້ອງໃນຂະແໜງການ,ຳ ໂລກທຜ
ີ່ ຄ
ູ້ ົນອາໄສຢ່,ຳ ແລະຕໍໍ່ກັບຂອບເຂດເສດຖະກິດໃນວົງກວູ້າງ.ຳ ຈຸດປະສົງນສ
ື້ າມາດບັນລຸໄດູ້ຳ
ໂດຍການສູ້າງວທການທີ່ມຄວາມໂປ່ງໃສຳແລະຳຄວາມເປັນທາໃນຂະບວນການຜະລິດ,ຳການຈັດຊືື້ຳແລະຳການຈາໜ່າຍຳຄຽງຄ່ກັບການນາສະເໜ
ບັນຫາຄວາມທູ້າທາຍທາງດູ້ານສະພາບສິີ່ງແວດລູ້ອມທີ່ກ່ຽວຂູ້ອງກັບການຜະລິດຊາຳແລະຳການພັດທະນາຳການເຊືີ່ອມຕໍໍ່ທີ່ແຂງແກ່ນລະຫວ່າງຳຜູ້
ບໍລິໂພກຳແລະຳຜູ້ຜະລິດ.ຳ

ສະບັບຮ່າງ

ໜູ້າ 6

ຂະແໜງຊາລາວ-ບົດສຶກສາສະຖານະພາບປະຈຸບັນ

ຫູ້າ (5) ຫັກການທີ່ສາຄັນແມ່ນໄດູ້ລະບຸຳ ແລະຳອະທິບາຍໄວູ້ໃນError! Not a valid bookmark self-reference. ຂູ້າງລຸ່ມ. ການລິເລີ່ມ
ຂອງ ໂຄງການຳຊາຳ2030 (Tea 2030) ຳໄດູ້ຮຽກຮູ້ອງໃຫູ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂູ້ອງຈາກຂະແໜງຊາໃນທົົ່ວໂລກ ນາໃຊູ້ຫັກການພືື້ນຖານເລົົ່ານື້
ເຂົື້າໃນຂອບເຂດການດາເນນການຮ່ວມຳກັນ ເພືີ່ອຮັບປະກັນຄວາມໝັື້ນຄົງ ຂອງອຸດສາຫະກາຊາໃນອະນາຄົດ.
ຕາຕະລາງ 2-1 ຫູ້າຫກ
ັ ການທສ
ີ່ າຄັນໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຕໍຂ
ໍ່ ະແໜງຊາ
ຫກ
ັ າານ

ເນືອ
ື້ ໃນ

ການດາລົງຊວິດແບບຍືນຍົງ ແລະ
ເພີ່ມຂດຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ຜະ
ລິດ

ວຽກງານໃນອຸດສາຫະກາຊາ ຄວນມການຈັດສັນໃຫູ້ປະຊາຊົນເຂົື້າເຖິງການດາລົງຊວິດແບບຍືນຍົງ. ສິີ່ງດັົ່ງກ່າວຕູ້ອງ
ໃຫູ້ເກດຜົນໃນທຸກໆຈຸດຂອງລະບົບຕ່ອງໂສູ້ມນຄູ້າເພື້ມສາຄັນ, ຈາກສິີ່ງຍ່ອຍໄປສ່ການເພີ່ມຂຶື້ນ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍໍ່
ຕາມ, ໃນອະນາຄົດ, ‘ພືດເສມສູ້າງເສດຖະກິດ’ ຈະຕູ້ອງມຜົນຕໍໍ່ຜູ້ຜະລິດ, ເພືີ່ອພັດທະນາສັກກະຍະພາບເພືີ່ອທເຂົາເຈົື້າ
ຈະສາມາດສູ້າງແບບແຜນການດາລົງຊວິດຂອງຕົນ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົື້າຂອງຫາຍຂຶື້ນ.

ການກັບສ່ສະພາບເດມຂອງຜົນ
ຜະລິດດູ້ານຄວາມຍືນຍົງຂອງການ
ພັດທະນາ

ຊາຄວນຕູ້ອງຸຖືກຜະລິດໂດຍການນາໃຊູ້ວິທທາງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງເພືີ່ອທີ່ຈະເຮັດໃຫູ້ການຜະລິດ ແລະ ປຸງ
ແຕ່ງ/ແປຮບຊາບໍໍ່ທາລາຍໂຄງສູ້າງຂອງດິນ, ຊວະນາໆພັນ ແລະ ນ້າເຊິີ່ງເປັນແຫ່ງທີ່ຊາຕູ້ອງການໃນການຈະເລນເຕບ
ໂຕ, ຫື ສົງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍໍ່ກາມະກອນຜູ້ເຮັດຊາ. ພືດເສມສູ້າງເສດຖະກິດ ຕູ້ອງເບິີ່ງຄວາມເປັນໄປໄດູ້ໃນການ
ເຮັດໃຫູ້ດິນກັບສ່ສະພາບເກົົ່າ, ເພີ່ມຄວາມຫາກຫາຍທາງຊວະນາໆພັນ ແລະ ຫຸດຜ່ອນການນາໃຊູ້ນ້າ, ພະລັງງານ,
ຝຸ່ນເຄມ ແລະ ຢາປາບສັດຕພືດທີ່ຢ່ໃນຂອບເຂດປກຊາ ແລະ ກວດສອບຜົນກະທົບທາງກວູ້າງຕໍໍ່ຊຸມຊົນ ແລະ
ສະພາບແວດລູ້ອມ.

ຫຸດຜ່ອນການສູ້າງ/ປ່ອຍລທາດ
ກາກບອນ ແລະ ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ

ໃນອະນາຄົດການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກຊາແມ່ນພົບກັບສິີ່ງທູ້າຍທາຍຫາຍຢ່າງ ແລະ ຂະແໜງການຈາເປັນ
ຕູ້ອງການດາເນນການຢ່າງມຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຕະຫອດຂອງຕ່ອງໂສູ້ ໃນການຈັດການຄວາມ ສ່ຽງຮ່ວມກັນ, ໂດຍ
ສະເພາະຈາກການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ. ຊາຈາເປັນຕູ້ອງເຮັດບົດບາດຂອງຕົື້ນໃນການຫຸດຜ່ອນການ
ປ່ອຍກາສໃນທຸກຂະບວນການຂັື້ນຕອນ-ນັບແຕ່ການປຸງແຕ່ງຂອງໃບຊາ ແລະ ການຂົນສົົ່ງ, ຈົນຮອດການຕົື້ມນ້າ.

ຄວາມໂປ່ງໃສຂອງລະບົບຕ່ອງໂສູ້
ມນຄ່າເພື້ມແລະ ຄວາມຍືນຍົງ
ຂອງກົນໄກການຕະຫາດ

ຈຸດສາຄັນໃນການດາເນນງານຂອງຮບແບບຕະຫາດຊາຳແມ່ນບໍໍ່ພຽງແຕ່ລາຄາທີ່ຈ່າຍໄປເທົົ່ານັື້ນຳແຕ່ແມ່ນຜົນຕອບ
ແທນຄືນຳແລະສະພາບການໄດູ້ຮັບຄືນເງິນສົດໃຫູ້ແກ່ຜູ້ຜະລິດນາ,ຳວທການຈັດການຄວາມສ່ຽງຳແລະຳສະພາບຄ່ອງ
ຕົວການມນວຽນຂອງເງິນຳແລະຳການລົງທຶນຂອງຂະແໜງ.ຳພາກສ່ວນທີ່ຜະລິດຳພືດເສມສູ້າງເສດຖະກິດຳຈະຊ່ວຍໃນ
ການພັດທະນາຳແລະຳເຊືີ່ອມຕໍໍ່ກົນໄກການຕະຫາດແບບຍືນຍົງເຊິີ່ງຈະສົົ່ງຜົນດຕໍໍ່ການພັດທະນາຳແບບຍືນຍົງໃຫູ້ກວູ້າງ
ຂຶື້ນບໍໍ່ພຽງແຕ່ດູ້ານການເງິນເທົົ່າ

ການມຳສ່ວນຮ່ວມຳແລະເຊືີ່ອມຕໍໍ່
ກັບຜູ້ບໍລິໂພກ

ພືດເສມສູ້າງເສດຖະກິດແມ່ນສິີ່ງໜຶີ່ງທີ່ສາມາດເຊືີ່ອມຕໍໍ່ກັບຜູ້ບໍລິໂພກ.ຳຜູ້ບໍລິໂພກສາມາດຮູ້ເຖິງທີ່ມາວ່າຊາທີ່ພວກ
ເຂົາດືມມາຈາກໃສຳແລະຳຂັື້ນຕອນຕ່າງໆຂອງຊາຜະລິດແນວໃດ.ຳຜູ້ບໍລິໂພກສາມາດຮຽກຮູ້ອງມາດຕະຖານຄວາມຳ
ຍືນຍົງໃນລະດັບສງຳແລະຳດູ້ວຍເຫດນັື້ນຳພວກເຂົາປຽບຄືຜູ້ຄວບຄຸມຕະຫາດຳແລະເປັນຕົວພັກດັນໃນທຸກຂັື້ນຕອນ
ການຜະລິດໃຫູ້ມການປັບປຸງມາດຕະຖານຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ແຫ່ງຂໍໍ້ມນ:ຳເວທກອງປະຊຸມເພືີ່ອອະນາຄົດຳ2014 (Forum of the Future 2014)

ສະບັບຮ່າງ

ໜູ້າ 7

ຂະແໜງຊາລາວ-ບົດສຶກສາສະຖານະພາບປະຈຸບັນ

3 ຂະແໜງຊາລາວ
ສາຍພັນຊາທີ່ຖືກຄົື້ນພົບໃນ ສປປ ລາວ ຄັື້ງທາອິດແມ່ນຢ່າງນູ້ອຍແມ່ນ 600 ປີ ທແ
ີ່ ລູ້ວ ແລະ ມຫັກຖານບາງຢ່າງທີ່ສາມາດອູ້າງອງໄດູ້ວ່າມການ
ເຮັດການຄູ້າຂາຍຊາ ກັບພໍຄ
ໍ່ ູ້າຊາວຈນນັບແຕ່ສັດຕະວັດທີ່ເຈັດ (7). ຢ່າງໃດກໍຕ
ໍ່ າມ, ຂະແໜງຊາລາວ ຍັງບໍໍ່ໄດູ້ຮບ
ັ ການພັດທະນາເທົົ່າທຄ
ີ່ ວນຖູ້າ
ທຽບໃສ່ປະເທດຈນ ແລະ ການຜະລິດຍັງມຈານວນໜູ້ອຍເມືີ່ອທຽບກັບຂະແໜງການກະສິກາອືີ່ນໆໃນປະເທດ.
ໃນປະຈຸບັນ, ພາກລັດໄດູ້ສົົ່ງເສມການປກຊາໃຫູ້ເປັນພືດສາຮອງໃນບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ທົດແທນການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ແລະ ປກຝິິ່ນ.7,8 ໃນ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດລາວ ປີ 2016 – 2020 ແລະ ໃນຍຸດທະສາດການພັດທະນາຂະແໜງກະສິກາຮອດປີ 2025 ແລະ
ວິໃສທັດຮອດປີ 2030, ເພີ່ນໄດູ້ການົດໃຫູ້ ຊາ ເປັນພືດຈຸດສຸມ ແລະ ສູ້າງລາຍຮັບໃຫູ້ຊາວກາສິກອນເຂດພດອຍ. ອົງການປົກຄອງແຂວງຜົື້ງສາ
ລ ໄດູ້ຮ່າງຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊາຂອງແຂວງ ເຊິີ່ງຄາດວ່າຈະສາເລັດສົມບນ ແລະ ສະເໜເພືີ່ອຮັບຮອງ ໃນທູ້າຍປີ 2016.

3.1 ຄວາມເປັນມາຂອງຊາລາວ
3.1.1 ພືນ
ື້ ທປ
ີ່ ກຊາ
ພືນ
ື້ ທປ
ີ່ ກຊາໃນປະຈຸບນ
ັ
ຊາ ໃນ ສປປ ລາວ ແບ່ງອອກເປັນ ສາມ (3) ປະ
ເພດດູ້ວຍກັນ, ໃນນັື້ນມ: ຊາປ່າທາມະຊາດ, ຊາ
ປ່າທປ
ີ່ ກເອງ (ເປັນທີ່ຮູ້ຈກ
ັ ຢ່ໃນທູ້ອງຖິີ່ນວ່າ ເປັນ
‘ຊາບຮານ’), ແລະ ຊາປກໃນສວນ (ເອື້ນວ່າ ຊາ
ສາຍພັນໃໝ່).

ການປກຊາຢແ
່ ຂວງພາກເໜືອ

ກວມເອົາ 85% ຂອງການຜະລິດຊາທົົ່ວປະເທດ
ເຊິີ່ງມແຂວງຜົື້ງສາລ
ລິດ.

ເປັນສນກາງຂອງການຜະ

ນອກນັື້ນຍັງມກິດຈະການການຜະລິດຊາທີ່

ເກດຂືື້ນໃໝ່ຢພ
່ າກໃຕູ້ຂອງລາວອກດູ້ວຍ (ຈາປາ
ສັກ, ສາລະວັນ ແລະ ອັດຕະປ ເທິງເຂດພພຽງບໍລະ
ເວນ). ການປກຊາໃນ ສປປ ລາວ ສ່ວນໃຫຍ່
ແມ່ນຕັື້ງຢເ່ ຂດພດອຍ ທີ່ເປັນບ່ອນທີ່ຢ່ອາໃສຂອງ
ກຸ່ມຊົນເຜົົ່າຕ່າງໆ ທມແຮງງານທເີ່ ປັນແມ່ຍິງປະ
ກອບສ່ວນຢ່າງພົື້ນເດັົ່ນຕໍໍ່ທຸກວຽກງານຂອງການຜະລິດຊາ ບໍໍ່ວ່າຈະເປັນການປກ, ການເກັບກ່ຽວ, ຂະບວນການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຂາຍຜະລິດ
9

ຕະພັນຊາ. ການຜະລິດຊາສ່ວນໃຫຍ່ແລູ້ວແມ່ນຖືວ່າເປັນ ‘ການຜະລິດແບບອິນຊ’ ແຕ່ວ່າມພຽງສວນປກຈານວນໜຶີ່ງຢເ່ ຂດພພຽງບໍລະເວນ ທີ່
ໄດູ້ຮບ
ັ ການຢັົ້ງຢນວ່າເປັນສວນປກແບບອິນຊແທູ້.
ຜົນຂອງການສຶກສາຄົື້ນຄວູ້າໃນເກົື້າ (9) ແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວ ໃນປີ 2010-2011, ເຫັນໄດູ້ວ່າ ມປະຊາຊົນຈາກ 8,500 ຄົວເຮືອນໄດູ້
10

ມສ່ວນຮ່ວມໃນການປກຊາ.

ອກໜຶີ່ງຜົນຂອງການສຶກສາຄົື້ນຄວູ້າ ໄດູ້ຊື້ບອກວ່າ ເນືື້ອທີ່ການປກຊາໃນປະຈຸບັນ ແມ່ນມປະມານ 12,000

ເຮັກຕາ ເຊິີ່ງໃນນັື້ນ 72% ແມ່ນ ຊາປ່າທາມະຊາດ, 24% ແມ່ນ ຊາປກ ແລະ 4% ແມ່ນຊາບຮານ ເຖິງແມ່ນວ່າສິີ່ງອູ້າງອງເຫົານັື້ນສະແດງໃຫູ້
ເຫັນວ່າ ຊັບພະຍາກອນຊາແມ່ນນາໃຊູ້ໄດູ້ບໍໍ່ເຕັມທ.ີ່ 11
ເນືື້ອທີ່ການປກຊາໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລູ້ວແມ່ນນອນຢ່ໃນເນືື້ອທດ
ີ່ ິນຂອງບູ້ານ ແລະ ຖືກການົດເຂດແດນໂດຍ ແຜນງານຈັດສັນທດ
ີ່ ິນ ແລະ ປ່າ
ຂອງລັດຖະບານ. ມບາງເນືື້ອທີ່ປກເປັນດິນສາປະທານທພ
ີ່ າກລັດຈັດສັນໃຫູ້ແກ່ຜູ້ຜະລິດພາຍໃນ ຫື ຕ່າງປະເທດ.
ສະຫຸບສັງລວມຂອງການຄອບຄອງ ແລະ ການຄຸູ້ມຄອງຂອງເຂດທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຫົົ່ານື້ແມ່ນໄດູ້ອະທິບາຍດັົ່ງລຸ່ມນື້:
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ຂະແໜງຊາລາວ-ບົດສຶກສາສະຖານະພາບປະຈຸບັນ

ຊາປ່າທາມະຊາດ
»

»

ພືື້ນທີ່ປ່າໄມູ້ບູ້ານຂອງຊຸມຊົນໂດຍການຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ເກັບກ່ຽວໄດູ້ໂດຍຄົວເຮືອນຳ(ຫື ສະຫະກອນຄົວເຮືອນ)ຳພາຍໃນ
ບູ້ານເຫົົ່ານັື້ນ.
ພືື້ນທີ່ປ່າສາປະທານທີ່ຖືກຈັດສັນໃຫູ້ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງໂດຍຜູ້ຜະລິດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍມການຈູ້າງແຮງງານ
ທູ້ອງຖິີ່ນເພືີ່ອເກັບກ່ຽວ.

ຊາປກແບບການຄູ້າ
»

ເນືື້ອທີ່ສວນປກຂອງຊຸມຊົນ ຫື ຂອງບຸກຄົນໃນບູ້ານ ທີ່ຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ເກັບກ່ຽວເອງໂດຍຄົວເຮືອນ (ຫື ສະຫະກອນຄົວ
ເຮືອນ) ຂອງບູ້ານເຫົົ່ານັື້ນ.

»

ພືື້ນທີ່ດິນສາປະທານທີ່ຖືກຈັດສັນໃຫູ້ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງໂດຍຜູ້ຜະລິດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍມການຈູ້າງແຮງງານ
ທູ້ອງຖິີ່ນເພືີ່ອເກັບກ່ຽວ.

ຊາບຮານ (ຊາປ່າທນ
ີ່ າມາປກເປັນເວລາຫາຍຮູ້ອຍປີ)
»

ເນືື້ອທີ່ສວນປກຂອງຊຸມຊົນໃນບູ້ານ ທຄ
ີ່ ຸູ້ມຄອງ ແລະ ເກັບກ່ຽວໂດຍຄົວເຮືອນ (ຫື ສະຫະກອນຄົວເຮືອນ) ຂອງບູ້ານ.

ພືນ
ື້ ທປ
ີ່ ກຊາທເີ່ ປັນທ່າແຮງ
ເຂດພືື້ນທີ່ ທີ່ມການປກຊາແລູ້ວນັື້ນ ໄດູ້ກວມເອົາຈານວນຫາຍກວ່າ 300 ບູ້ານ, ມ 17,000-ຄົວເຮືອນ

11.

ການສຶກສາຄົື້ນຄວູ້າເພືີ່ອປະເມນ

ຄວາມຍືນຍົງຂອງທີ່ດິນສາລັບການປກຊາໃນ ສປປ ລາວ, ຜົນທໄີ່ ດູ້ແມ່ນ ເນືື້ອທີ່ ຈານວນເກືອບ 2.4 ລູ້ານເຮັກຕາ ແມ່ນມຄວາມເໝາະສົມຕໍໍ່
ການປກຊາ ແລະ ໃນນັື້ນ 200,000 ເຮັກຕາ ແມ່ນມຄວາມເໝາະສົມທສ
ີ່ ຸດ.12

3.1.2 ຜຜ
ູ້ ະລິດ, ຜປ
ູ້ ງຸ ແຕ່ງ ແລະ ຜຄ
ູ້ າູ້ ຂາຍ
ຜຜ
ູ້ ະລິດ, ຜູ້ປຸງແຕ່ງ ແລະ ຜຄ
ູ້ ູ້າຂາຍ ຊາ ສາມາດແບ່ງອອກຕາມຂົງເຂດ ຄື ຂົງເຂດພາກເໜືອ ແລະ ຂົງເຂດພາກໄຕູ້ (ຕາຕະລາງ 3-1).
ຕາຕະລາງ 3-1 ປະເພດຂອງຜຜ
ູ້ ະລິດ ແລະ ຜຂ
ູ້ າຍຊາ ໃນ ສປປ ລາວ
ພາກ
ຄາອະທິບາຍ

ພາກເໜື
ອ

ຜມ
ູ້ ສ່ວນຮ່ວມສາຄັນ

ຊາປ່າທາມະຊາດແບບພືື້ນເມືອງ, ສ່ວນຊາແບບບຮານ ແລະ
ອຸດສະຫະກາການປຸງແຕ່ງໃນເຮືອນນູ້ອຍສະເພາະ. ມການ
ເຕບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງການປກ ແບບທັນສະ
ໃໝ ລວມທັງ ການຈັດຕັື້ງດາເນນ ‘ສັນຍາການປກ’ ໂດຍ
ການສະໜັບສະໜນຈາກຜຄ
ູ້ ູ້າຂາຍຄົນຈນ ແລະ ນັກລົງທຶນ
ທໄີ່ ດູ້ຮັບສາປະທານ. ສິີ່ງອານວຍຄວາມສະດວກໃນການປຸງ
ແຕ່ງຊາທີ່ມຂະໜາດໃຫຍ່ໄດູ້ຮັບການຕິດຕັື້ງ.

ຜຜ
ູ້ ະລິດຊາ ແລະ ເຮືອນປຸງແຕ່ງຊາ ຈານວນໜຶີ່ງ ໃນ 7 ແຂວງພ
າກເໜືອ

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

ຜຊ
ູ້ ື້ືຂາຍຊາ / ນາຍໜູ້າ ຈາກແຂວງຢນນານ, ສປ ຈນ

ນາໃຊູ້ວິທການຜະລິດແບບຊາວຈນ ແລະຂາຍຢຕ
່ ະຫາດຈນ
ພາກໄຕູ້

ວິສາຫະກິດທູ້ອງຖິີ່ນ (ເຊັົ່ນ: ຊາຂຽວຜົື້ງສາລ, ໂຮງງານຜະລິດ
ຊາສົມນຶກ, ບໍລິສັດ ແສງຈັນກະສິກາ ຂາເຂົື້າ-ຂາອອກ ຈາກັດ)
ຜລ
ູ້ ົງທຶນຕ່າງປະເທດ (ເຊັົ່ນ: ລາວ ຊູນເຢນ ທ ຄລາກສິກ, ແລນ
ຊັນ, ໂຮງງານຊາພຟ້າ)
ຜຊ
ູ້ ື້ືຂາຍຢ່ທູ້ອງຖິນ: ພເຂົາລາວ, ສໜຸກ
ໂຄງການສະໜັບສະໜຸນໂດຍອົງການ NGO (ເຊັົ່ນ:
Helvetas-COPE, CCL, OXFAM )

ການຜະລິດແບບດັື້ງເດມ ແລະ ມການເຕບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍ
ຕົວຂອງຜູ້ຜະລິດຂະໜາດນູ້ອຍ ແລະ ມການປກບໍໍ່ຫາຍ. ຜະ
ລິດຕະພັນສາເລັດຮບຂອງພາກໄຕູ້ ມ: ຊາຂຽວ, ຊາດາ
ແລະ ຊາອຫົງ ຈາກພພຽງບໍລະເວນ.

ດຕະພັນຂອງ ບາຈຽງ (Bapro) (ສະຖານະພາບບໍໍ່ຈະແຈູ້ງ)

ມຕະຫາດຂູ້ອນຂູ້າງກວູ້າງຂວາງ ຢ່ ທະວບເອລົບ ແລະ ອາ
ເມລິກາ.

ຜຄ
ູ້ ູ້າຂາຍ (ເຊັົ່ນ: ສໜຸກ)

ໃໝສະຫວັນລາວ
ດາວເຮືອງ
ຜຜ
ູ້ ະລິດຊາຂະໜາດນູ້ອຍຈານວນໜຶີ່ງ (ເຊັົ່ນ: ອົງຢາ-ປາກຊ່ອງ
ຫັກ 32, ນາງ ສຸດ-ປາກຊ່ອງ ຫັກ 40)

ແຫ່ງຂໍໍ້ມນຈາກ: Earth Systems ໃນປີ 2016

ສະບັບຮ່າງ

ໜູ້າ 9

ຂະແໜງຊາລາວ-ບົດສຶກສາສະຖານະພາບປະຈຸບັນ

ໃນປະຈຸບັນ ຍັງບໍໍ່ທັນມການໃນຈັດການບັນດາຜຜ
ູ້ ະລິດ, ຜູ້ປຸງແຕ່ງ ແລະ ຜຄ
ູ້ ູ້າຂາຍຊາຳເປັນລະບົບທໄີ່ ດູ້ສະມັດຕະພາບເທືອ. ສະມາຄົມຊາແຫ່ງ
ຊາດ ຍັງບໍໍ່ທັນໄດູ້ຮັບການສູ້າງຕັື້ງຂືື້ນເທືອ ແລະ ການຈັດເປັຍອົງການຈັດຕັື້ງໃນຂະແໜງ ແມ່ນປະກອບດູ້ວຍສະມາຊິກກຸ່ມຕາງໜູ້າຈາກຜຜ
ູ້ ະ
ລິດ/ຜູ້ປຸງແຕ່ງ ຈານວນນວນໜຶີ່ງເທົົ່ານັື້ນ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ໄດູ້ມການສູ້າງຕັື້ງຄະນະປະສານງານພັດທະນາຂະແໜງຊາລາວ, ເຊິີ່ງໃນຕອນນັື້ນ
ມັນປຽບດັົ່ງທ່າແຮງອັນດໃນການສູ້າງຕັື້ງສະມາຄົມຊາແຫ່ງຊາດ. ກຸມດັົ່ງກ່າວໄດູ້ມຄະນະກາມະການທີ່ປຶກສາ ເຊິີ່ງປະກອບມ ຕາງໜູ້າຈາກຊາວ
ກະສິກອນ, ຜູ້ຜະລິດ, ແລະ ກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂູ້ອງ ພູ້ອມທັງ ໄດູ້ຮບ
ັ ການສະໜັບສະໜນຈາກ ອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນ ເຊັົ່ນ: ອົງການ GIZ ແລະ
Harvetas. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕ
ໍ່ າມ ຄະນະດັງກ່າວ ດັົ່ງກ່າວບໍໍ່ໄດູ້ມການເຄືອນໄຫວນັບແຕ່ໃນປີ 2014. ປະຈຸບັນຍັງບໍໍ່ມຫນ່ວຍງານຳສະເພາະຂອງ
ລັດຖະບານ ຫຳື ສນຄົື້ນຄູ້ວາ ແລະ ພັດທະນາ ສາລັບການພັດທະນາຊາຂອງລາວ.

3.1.3 ການຜະລິດຊາ
ຂໍໍ້ມນລວມກ່ຽວກັບການຜະລິດຊາປະຈາປີທົົ່ວປະເທດ ແມ່ນມຈາກັດພຽງແຕ່ຊາບຮານຳ ແລະຳ ຊາປກສາຍພັນໃໝ່ເທົົ່ານັື້ນ. ອງຕາມຳ ຂໍໍ້ມນຈາກ
ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດໃນປີຳ 2015,ຳ ມປະມານ 3,400ຳ ເຮັກຕາຳ ຂອງເນືື້ອທຊ
ີ່ າທີ່ຖືກເກັບກ່ຽວຊຶງກວມເອົາຢ່ຳ ແຂວງຜົື້ງສາລ,ຳ ແຂວງອຸດົມໄຊ,ຳ
ແຂວງຫົວພັນ,ຳ ແຂວງຫວງພະບາງຳ ແລະຳ ແຂວງຈາປາສັກຳ ເຊິີ່ງໄດູ້ຮັບຜົນຜະລິດຫາຍກວ່າຳ 6,100 ໂຕນຈາກໃບສົດຳ (ປະມານ 1,400ຳ ໂຕນຳ
ແມ່ນຊາສາເລັດຮບແລູ້ວ)13 .ຳສິີ່ງດັົ່ງກ່າວສະແດງໃຫູ້ເຫັນຳເຖິງການເພີ່ມຂຶື້ນຂອງຂອບເຂດຳເກັບກ່ຽວໃນປີຳ 2010 ເຊິີ່ງມຳ40ຳ%ຳເຊິີ່ງເພີ່ມຂຶື້ນ
ເປັນຳ 2ຳ ເທົົ່າຈາກປີຳ 2010.11 ເນືີ່ອງຈາກມຜູ້ຄູ້າຊາທີ່ບໍໍ່ໄດູ້ຈົດທະບຽນໃນການຄູ້າຂາຍຊາ,ຳ ຈຶີ່ງເປັນໄປໄດູ້ວ່າປະລິມານທເີ່ ກັບໄດູ້ຕົວຈິງແທູ້ໆ
ແມ່ນບໍໄດູ້ຮັບການລາຍງານ.ຳນອກຈາກນື້,ຳຂໍໍ້ມນກ່ຽວກັບການຜະລິດຊາປ່າຈາກແຫ່ງທາມະຊາດແມ່ນມຈາກັດຫາຍ.

3.1.4 ຂະບວນການປຸງແຕ່ງຊາ
ໂດຍປົກກະຕິແລູ້ວຊາໃນປະເທດລາວແມ່ນຖືກຜະລິດປຸງແຕ່ງໂດຍໃຊູ້ວິທແບບດັື້ງເດມ14
ແລະຳຜະລິດໃນໂຮງງານ.ຳຊາທປ
ີ່ ຸງແຕ່ງແລູ້ວແມ່ນແບ່ງອອກເປັນສອງປະເພດຄື:

ເຊິີ່ງວິທການຜະລິດແມ່ນມທັງຜະລິດໃນຄົວເຮືອນຳ

‘ເໝົາ-ຊາ’ (ຊາໃບລັກສະນະຫຍາບ) ໃຊູ້ໃນການຜະລິດ ຊາ ’ປ-ເອ’ຳ(ທເີ່ ປັນຊາໝັກ); ແລະ
ຊາສາເລັດຮບອືີ່ນໆ ເຊັົ່ນ:ຳຊາຂາວ,ຳຊາດາ,ຳຊາເຫືອງ,ຳຊາແດງ, ຊາຂຽວ,ຳຊາອ່ຫົງ.
ນອກຈາກນັື້ນ,ຳຍັງມຊາສະໝຸນໄພທີ່ຜະລິດຢ່ໃນຂອບເຂດພືື້ນທີ່ຂະໜາດນູ້ອຍເຊິີ່ງເຮັດມາຈາກໃບມອນ,ຳກະຈ໋ຽບຳແລະຳຫົວສໄຄ. ຜະລິດຕະພັນ
ທີ່ນິຍົມໃນຊ່ວງບໍໍ່ດົນມານື້ແມ່ນ ຊາຳເໝົາ-ຊາ’ຳເຊິີ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຂາຍໃຫູ້ແກ່ພໍໍ່ຄູ້ານາຍໜູ້າຊາວຈນຳແລະຳນາໄປປຸງແຕ່ງຜະລິດເປັນ ຊາປ-ເອ
ໃນປະເທດຈນ.
ໃນຊຸ່ມປີທີ່ຜ່ານມາ ໄດູ້ມໂຮງງານປຸງແຕງຊາທເີ່ ພີ່ມຫາຍຂຶື້ນຢ່າງໄວວາ ເພືີ່ອຮອງຮັບການຜະລິດຊາທີ່ຫາຍຂືື້ນ.ຳສະເພາະແຂວງຜົື້ງສາລ,ຳຈານວນ
ໂຮງງານໄດູ້ເພີ່ມຂຶື້ນຈາກສາມ (3) ໂຮງງານໃນປີຳ 2010ຳ ມາເປັນຳ ສິບເອັດ (11)ຳ ໂຮງງານທີ່ໄດູ້ຂືື້ນທະບຽນແລູ້ວໃນປີຳ 2016. ໃນບັນດາ
ໂຮງງານຕ່າງໆເຫົົ່ານື້ມພຽງໜຶີ່ງຳ(1)ຳໂຮງງານທີ່ເປັນຂອງຄົນລາວຳ(ໂຮງງານຊາຂຽວຜົື້ງສາລ),ຳໜຶີ່ງ (1)ຳໂຮງງານເປັນຂອງຄົນຳມາເລເຊຍຳແລະຳ
ອກເກົື້າ (9) ແຫ່ງທີ່ເຫືຶອແມ່ນຂອງຄົນຈນ.ຳ ອກບໍລິສັດໜຶີ່ງແມ່ນບໍລິສັດຂອງລາວ ຊືີ່ວ່າຳ ຊາສົມນຶກ,ຳ ເຊິີ່ງກາລັງຢ່ລະຫວ່າງຂັື້ນຕອນການຂໍຂືື້ນ
ທະບຽນ.15

3.1.5 ຕະຫາດຮອງຮັບ ແລະ ລາຄາຂອງຊາ
ຜະລິດຕະພັນຊາທຜ
ີ່ ະລິດໄດູ້ໃນຳສປປລາວ ສ່ວນໃຫຍ່ (ປະມານ 85-90%) ແມ່ນສົົ່ງອອກຂາຍໄປຳທແ
ີ່ ຂວງຢນໜານ ຂອງປະເທດຈນປັນຫັກ.ຳ
ໃນບາງຄັື້ງ,ຳຊາລາວ ຈະຖືກປຸງແຕ່ງເພີ່ມຳແລະຳຖືກບັນຈຸຢ່ແຂວງຢນໜານໃນຮບແບບຜະລິດຕະພັນຊາທເີ່ ປັນກູ້ອນ ແລະຳແຫ່ງທີ່ມາຂອງຊາແມ່ນ
ຖືກປິດບັງຳ ສາຍເຫດແມ່ນເນືອງຈາກ ລະບຽບການປົກປ້ອງສິນຄູ້າຳ ແລະການຄູ້າຊາພາຍໃນປະເທດຈນ.ຳ ແຕ່ກໍໍ່ມພໍໍ່ຄູ້າຊາວຈນສ່ວນໜຶີ່ງຳ ໄດູ້
ສົົ່ງເສມຜະລິດຕະພັນຊາທີ່ຜະລິດຈາກລາວຳ ໂດຍການບອກໃຫູ້ລກຄູ້າໄດູ້ຮັບຮູ້ເຖິງແຫ່ງທີ່ມາຳ ໂດຍສະເພາະໃຫູ້ແກ່ລກຄູ້າຜູ້ທີ່ກາລັງຊອກຳ ຫາຊາ
ປອດສານພິດຳ ແລະບໍໍ່ມສານເຄມ.ຳ ຳ ຄວາມເປັນມາທເີ່ ກົົ່າແກູ້ບຮານດັງເດມຳ ແລະຜົນດຕໍສ
ໍ່ ຂະພາບທໄີ່ ດູ້ມາຈາກຄຸນະພາບຂອງຊາປ່າຈາກລາວ
ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ກັນຢ່າງດຳໃນວົງຕະຫາດຊາຈນທສ
ີ່ າມາດຊືີ່ໄດູ້ໃນລາຄາສງເຊັນດຽວ.ຳ
ນອກນັື້ນ,ຳ ຕະຫາດທີ່ຊືີ່ຊາຈາກລາວໃນປະລິມານໜູ້ອຍປະກອບມ:ຳ ຣັດເຊຍ,ຳ ຝຣັົ່ງ,ຳ ເຢຍລະມັນ,ຳ ສະຫະລັດອາເມຣິກາຳ ແລະຳ ປະທເດອືີ່ນໆທີ່ຢ່
ໃກູ້ໆຈາກພາກຕາເວັນອອກຳແລະຳ ອາຊຕາເວັນອອກສຽງໃຕູ້.ຳນອກຈາກນັື້ນ,ຳວ່າງບໍໍ່ດົນມານ,ື້ ຳຊາແດງຈາກລາວຍັງໄດູ້ຮັບຳຄວາມສົນໃຈຳຈາກ
ສະບັບຮ່າງ
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ຂະແໜງຊາລາວ-ບົດສຶກສາສະຖານະພາບປະຈຸບັນ

ຕະຫາດໄຕູ້ຫວັນຳແຕ່ວ່າການທີ່ຈະເຈາະເຂົື້າສ່ຕະຫາດໃໝ່ ຜສ
ູ້ ະໜອງຝ່າຍລາວຍັງຕູ້ອງພົບກັບຄວາມທູ້າທາຍໃນການຕອບຳສະໜອງຄວາມຕູ້ອງ
ທາງດູ້ານປະລິມານຊາເປັນຈານວນຫາຍຳແລະຳການຄວບຄຸມຄຸນະພາບໃຫູ້ໄດູ້ຕາມເກັນຢ່າງສະໝ່າສະເໝ.
ອງຕາມສະຖິຕິຂອງສນການຄູ້າສາກົນຳໄດູ້ປະເມນມນຄ່າທີ່ສົົ່ງອອກຂອງຳສປປ ລາວ ໃນປີຳ2014ຳແມ່ນຳ$10,000 ໂດລາສະຫະລັດ/ໂຕນ16 .
ຊາທີ່ຊືື້ຈາກຊາວກະສິກອນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍັງເປັນໃບສົດທີ່ຍັງບໍໍ່ໄດູ້ຜ່ານຂະບວນການໃດໆຳ (ຊາໃບສົດ)ຳ ຫືຳ ອາດຈະຜ່ານຂະບວນການປຸງແຕ່ງ
ໃນລະດັບໃດໜຶີ່ງຳ(ຊາໃບທຂ
ີ່ ົວແບບຫຍາບ)ຳໂດຍໂຮງງານຳຫືຳພໍໍ່ຄູ້າທີ່ບໍໍ່ໄດູ້ຈົດທະບຽນຳແລະຳຖືກປຸງແຕ່ງຫຸ່ມຫໍຜະລິດຂັື້ນສຸດທູ້າຍໂດຍຳໂຮງງານ
ພາຍໃນປະເທດ ຫື ພາຍໃນປະເທດຈນ ກ່ອນທີ່ຈະສົົ່ງຂາຍອອກສຕ
່ ະຫາດ.
ລາຄາຂອງຊາລາວ ແມ່ນມການປ່ຽນແປງຢ່ສະເໝຳ ແລະຳ ຂຶື້ນກັບແຫ່ງທີ່ມາຂອງວັດຖຸດິບ,ຳ ສາຍພັນຂອງຊາ, ຄຸນະພາບຂອງວັດຖຸດິບຳ ແລະຳ
ຄຸນະພາບຂອງຂະບວນການປຸງແຕ່ງ.ຳ ລະດການເກັບກ໋ຽວມຜົນສາຄັນໃນການການົດລາຄາຂອງຊາເຊັົ່ນດຽວກັນ, ຊາທີ່ເກັບກ່ຽວໃນລະດແລູ້ງຳ
ຈະໄດູ້ລາຄາດກວ່າຊາຳ ໃນລະດຝົນເນືີ່ອງຈາກຄວາມຕູ້ອງການໃນລະດນັື້ນມໜູ້ອຍ.ຳ ລາຄາຂອງຊາໃນລະດແລູ້ງແມ່ນໄດູ້ຖືກຮວບຮ່ວມຈາກຜູ້ມ
ສ່ວນຮ່ວມໃນອຸດສະຫາກາຊາໃນຕົື້ນປີຳ2016ຳແລະສະຫລຸບລາຍລະອຽດໃຫູ້ເຫັນໃນ Error! Reference source not found. ຂູ້າງລຸ່ມ.ຳ
ລາຄາຊາລາວທີ່ຜ່ານຂະບວນການປຸງແຕ່ງແລູ້ວແມ່ນໄດູ້ມການປຽບທຽບກັບລາຄາທໄີ່ ດູ້ມການລາຍງານໂດຍອົງການອາຫານຳ ແລະກະສິກາໂລກ
ທີ່ $2.42 ໂດລາ/ກິໂລກຣາມ.17
ຕາຕະລາງ 3-2 ລາຄາຊາໃນລະດແລູ້ງ ໂດຍການເຫັນດຈາກຜປ
ູ້ ະກອບການອຸດສາຫະກາຊາລາວ ໃນເດືອນມນາຳ2016
ແຫງ່ ປກ

ຊະນິດ

ລາຄາຕໍກ
ໍ່ ໂິ ລ (ໂດລາ)

ບໍທ
ໍ່ ັນປຸງແຕ່ງ
ເມືອງປາກຊ່ອງ,ຳແຂວງຈາປາສັກ

ຊາຂຽວ

$0.37 - $0.62

ເມືອງປາກແບ່ງ,ຳແຂວງອຸດົມໄຊ

ຊາຂຽວ

$0.84

ເມືອງຜົື້ງສາລ,ຳແຂວງຜົື້ງສາລ

ຊາຂຽວ

$1.00

ເມືອງຜົື້ງສາລ,ຳແຂວງຜົື້ງສາລ

ຊາຂຽວດັື້ງເດມ

$2.84 - $3.70

ປຸງແຕ່ງແລູ້ວ
ເມືອງປາກຊ່ອງ,ຳແຂວງຈາປາສັກ

ຊາຂຽວ

$4.93 - $8.63

ເມືອງປາກຊ່ອງ,ຳແຂວງຈາປາສັກ

ຊາຂາວ

$61.65

ເມືອງຜົື້ງສາລ,ຳແຂວງຜົື້ງສາລ

ຊາຂຽວບຮານ

$61.65

ເມືອງຍອດອ,ຳແຂວງຜົື້ງສາລ

ຊາປ່າ

$370
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ລາຄາທີ່ສງກວ່າຂອງຊາທີ່ຜ່ານການປຸງແຕ່ງແລູ້ວ ແມ່ນສະທູ້ອນໃຫູ້ເຫັນມນຄ່າເພີ່ມຈາກຂະບວນການປຸງຊາ ທໃຊູ້ໃບຊາສົດປະມານ 5-6 ກິໂລ
ກວ່າຈະໄດູ້ຊາແຫູ້ງ 1 ກິໂລ.ຳຊາດັື້ງເດມທີ່ມລາຄາຄ່ອນຂູ້າງສງແມ່ນໄດູ້ມາຈາກເມືອງຍອດອຳເຊິີ່ງລາຄາແມ່ນອງຕາມສະຖານະພາບຳຂອງຕະຫາດ
ໃນຈນ.ຳ ກ່ອນທີ່ຈະໄປເຖິງຜູ້ບໍລິໂພກຳ ຊາທີ່ມການແປຮບນື້ຳ ອາດຜ່ານຂະບວນການປຸງແຕ່ງເພື້ມຳ ເພືີ່ອເພື້ມມນຄ່າຂືື້ນອກ.ຳ ມຫັກຖານອູ້າງອງຳ
ຈາກເມືອງປາກຊ່ອງວ່າຊາຂາວທີ່ຂາຍຢ່ໃນຮູ້ານກາເຟ່ຳແລະອາຫານໃນກຸງເທບ ແມ່ນມລາຄາເຖິງຈອກລະຳ1,500 ບາດ.18

3.2 ແນວຄວາມຄິດລິເລມ
ີ່ ໃນການພັດທະນາ
ໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາຳ ແນວຄວາມຄດລິເລີ່ມໃນການພັດທະນາຊາ ແມ່ນໄດູ້ຮັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜນຂະແໜງຊາລາວ ຢ່
ພາຍໃນປະເທດຳແລະຳຢລ
່ ະດັບພາກພືື້ນ.ຳບາງໂຄງການທີ່ຜ່ານມາຳແລະຳໂຄງການທກ
ີ່ າລັງຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນໄດູ້ສັງລວມໄວູ້ຢ່ໃນ
ຕາຕະລາງ 3-3 ແລະ ຕາຕະລາງ 3-4 ຂູ້າງລຸ່ມ. ບົດຮຽນທີ່ສາຄັນຈາກແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມຕ່າງໆເລົົ່ານື້ ແມ່ນການປະສານສົມທົບຮ່ວມມືກັນຳ
ຂອງຕ່າງໜູ້າຜູ້ມສ່ວນຮ່ວມຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຂະແໜງນາກັນໃນໜູ້າວຽກການພັດທະນານະໂຍບາຍຳແລະວາງແຜນແມ່ນມຄວາມສາຄັນ
ທສ
ີ່ ຸດ ເພືີ່ອການພັດທະນາຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກາຊາ.
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ຕາຕະລາງ 3-3 ແນວຄວາມຄິດລິເລມ
ີ່ ການພັດທະນາຂອງຂະແໜງຊາລາວໃນໄລຍະຜ່ານມາ
ໂຄງການ

ຄຮ
່ ວ
່ ມຈັດຕັງື້ ປະຕິບດ
ັ

ໂຄງການປກຊາປ່າ (ປີ 2010-2011)

SDC ແລະຳCARE

ແຜນງານພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດເພືີ່ອການພັດທະນາເສດຖະກິດຕະຫາດ (ປີ
2010-2014)

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

ແຜນງານເພີ່ມຂດຄວາມສາມາດຳແລະຳການມສ່ວນຮວ່ມຂອງຊຸມຊົນ (COPE) –
ພາຍໃຕູ້ໂຄງການ Shan Tea. ໄລຍະທ 1 ປີ 2011-2016

SDC ແລະ Helvetas

Source: Earth Systems 2016

ຕາຕະລາງ 3-4 ແນວຄວາມຄິດລິເລມ
ີ່ ການພັດທະນາຂອງຂະແໜງຊາລາວໃນປະຈຸບນ
ັ
ໂຄງການ

ຄ່ຮວ
່ ມຈັດຕັງື້ ປະຕິບດ
ັ

ແຜນງານເພີ່ມຂດຄວາມສາມາດຳແລະຳການມສ່ວນຮວ່ມຂອງຊຸມຊົນ (COPE) –
ພາຍໃຕູ້ໂຄງການ Shan Tea. ໄລຍະທ 2 ເລີ່ມໃນປີຳ2016

HELVETAS; SDC; ອົງການປົກຄອງລັດທູ້ອງຖິີ່ນ

ໂຄງການພັດທະນາລະບົບນິເວດຊວະນາໆພັນກະສິກາຢ່ເຂດພດອຍ (TABI)

SDC; MAF; ອົງການປົກຄອງລັດທູ້ອງຖິີ່ນ

ໂຄງການ Shan Tea

SDC; HELVETAS

IDH ການຄູ້າແບບຍືນຍົງ – ໂຄງການປກຊາ (ກາລັງດາເນນງການຢ່ປະເທດ
ຫວຽດນາມ)

IDH; Unilever; Rainforest Alliance

GIZ ການພັດທະນາຂດຄວາມສາມາດຂອງພາກສ່ວນເອກະຊົນໃນປະເທດມຽນມາ

GIZ; ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ; ອົງການປົກຄອງລັດທູ້ອງຖິີ່ນ

ໂຄງການ ການມສ່ວນຮ່ວມຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃນຂະແໜງກະສິກາ ເພືີ່ອການຄຸູ້ມ
ຄອງທີ່ດິນ ໃນກາປເຈູ້ຍ, ລາວ, ມຽນມູ້າ ແລະ ຫວຽດນາມ ຂອງ ອົງການ Oxfam

Oxfam; SDC; GIZ

ໂຄງການສົົ່ງເສມການພັດທະນາຊົນນະບົດໂດຍການການບົົ່ງບອກທາງພມສາດ (GI),
ຂອງອົງການອາຫານໂລກ(FAO)/ອົງການເພືີ່ອການພັດທະນາແຫ່ງປະເທດຝຣັົ່ງ(AFD)

FAO; AFD; ອົງການປົກຄອງລັດທູ້ອງຖິີ່ນ

ໂຄງການ ຊາ 2030

Unilever, IDH, Tata, Twinings, Fairtrade,
Rainforest Alliance, ການມສ່ວນຮ່ວມດູ້ານການປກຊາ
ແບບຊົນເຜົົ່າ, ແລະ ອືີ່ນໆ.

ໂຄງການ ການມສ່ວນຮ່ວມດູ້ານການປກຊາແບບຊົນເຜົົ່າຳ

GIZ, IDH, Oxfam, UTZ, Fairtrade, Rainforest
Alliance, Unilever, Twinings ແລະ ອືນ
ີ່ ໆ.
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4 ສິງີ່ ທູ້າທາຍ ແລະ ກາລະໂອກາດ ຕໍກ
ໍ່ ານພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງຂະ
ແໜງຊາ ລາວ
ດັງົ່ ທໄີ່ ດູ້ກ່າວໄວູ້ຢພ
່ າກສະເໜໃນບົດສຶກສາສະບັບນ,ື້ ຂະແໜງຊາ ຢ່ໃນ ລາວ ແມ່ນມທ່າແຮງທີ່ຈະເຕບໂຕ ແລະ ປະກອບສ່ວນສາຄັນ ເຂົື້າໃນ
ວຽກງານຫຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດຢໃ່ ນເຂດພາກເໜືອ ແລະ ພາກໄຕູ້ຂອງປະເທດ. ໃນພາກນແ
ື້ ມ່ນນາສະເໜ
ກ່ຽວກັບສິີ່ງທູ້າທາຍ ແລະ ກາລະໂອກາດຕ່າງໆ ທກ
ີ່ ານົດຂືື້ນຈາກຂະແໜງຊາລາວ ເພືີ່ອໃຫູ້ບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງດັົ່ງກ່າວນື້ຳ ກອບການພັດທະນາ
ແບບຍືນຍົງຂອງຂະແໜງຊາພາຍໃຕູ້ໂຄງການຳຊາ 2030 ແມ່ນໄດູ້ມການນາສະເໜຂູ້າງລຸ່ມນື້ (ເບິີ່ງ Table 4-1).
Table 4-1 ຫກ
ັ ການຂອງນະແໜງຊາ 2030 ແລະ ສິງີ່ ທູ້າຍທາຍຕ່າງໆຂອງຂະແໜງຊາລາວ ກາລັງປະເຊນ
ຫກ
ັ ການ

ສິງີ່ ທູ້າຍທາຍຕ່າງໆ ທຂ
ີ່ ະແໜງຊາ ລາວ ກາລັງພົບພໍໍ້

ເພືີ່ອເຮັດໃຫູ້ຊວິດການເປັນຢ່ມຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ຜູ້ຜະລິດຊາມຄວາມ
ເຂັື້ມແຂງ

ປັບປຸງຄວາມໝັື້ນຄົງດູ້ານການຄອບຄອງທດ
ີ່ ິນໃຫູ້ແກ່ຊາວສວນຂະໜາດ
ນູ້ອຍ ແລະ ຊຸມຊົນຳຜູ້ຜະລິດຊາ.
ຮັບປະກັນໃຫູ້ມການດາລົງຊວິດທຍ
ີ່ ືນຍົງ ທີ່ໄດູ້ມາຈາກຊາ (ເງືີ່ອນໄຂທາງ
ດູ້ານແຮງງານ; ຄ່າຈູ້າງ; ການສູ້າງລາຍຮັບ; ຸຄ
ຳ ຸນລັກສະນະທາງດູ້ານບົດບາດ
ຍິງ-ຊາຍ).
ການສູ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງແກ່ຜູ້ຜະລິດຊາ ເພືີ່ອຮັບຮູ້ເຖິງຜົນປະໂຫຍດ ແລະ
ຄຸນຄ່າຈາກຊາ.

‘ການຜະລິດທີ່ມຄວາມຍືນຍົງ /ສາມາດຟົ້ນຟໄດູ້ທີ່ເປັນມິດຕໍໍ່ລະບົບນິເວດ

ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງຕົື້ນຊາປ່າ ແລະ ຊາບຮານ ທີ່ມຢ່ໃນປະຈຸບັນ.
ກູ້າວຂືື້ນສ່ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດໃຫູ້ສງກວ່າເກົົ່າ ໂດຍປັດສະຈາກຜົນ
ກະທົບຕໍໍ່ການບໍລິການຂອງລະບົບນິເວດ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງພືື້ນທີ່.

ເພືີ່ອເຮັດໃຫູ້ການສູ້າງ/ປ່ອຍທາດກາກບອນໃນລະດັບຕ່າ ແລະ ມຄວາມ
ສາມາດຕູ້ານທານ

ສາມາດປັບຕົວເຂົື້າກັບແນວໂນູ້ມການປ່ຽນແປງ ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ
ສະພາບອາກາດ.
ຮັກສາການປ່ອຍທາດກາກບອນໃຫູ້ຢ່ໃນລະດັບຕ່າ ໄປພູ້ອມກັບການເພີ່ມ
ຂືື້ນຂອງບໍລິມາດການຜະລິດ ແລະ ການປຸງແຕ່ງຊາ.

ເພືີ່ອເຮັດໃຫູ້ມຄວາມໂປ່ງໃສໃນຂະບວນການເພີ່ມມນຄ່າສິນຄູ້າ ແລະ ມ
ກົນໄກການຕະຫາດທີ່ຍືນຍົງ

ສູ້າງກົນໄກການຕະຫາດທີ່ເປັນທາ ແລະ ຮັດກຸມຂືື້ນກວ່າເກົົ່າ ແລະ ຄວາມ
ເຂົື້າໃຈກ່ຽວກັບຄຸນຄ່າ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງໃນທຸກໆຂະບວນການເພີ່ມມນຄ່າ
ສິນຄູ້າ.

ເພືີ່ອເຮັດໃຫູ້ຜູ້ບໍລິໂພກມສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເຊືີ່ອມຕໍກ
ໍ່ ັນໄດູ້.

ເຮັດການຕະຫາດເພືີ່ອເພີ່ມມນຄ່າຂອງຊາລາວ (ຄຸນຄ່າຂອງຊາບຮານ; ການ
ສູ້າງຄວາມຫາກຫາຍຂອງຕະຫາດ ລວມທັງຕະຫາດສິນຄູ້າປອດສານພິດທມ
ີ່
ຄຸນນະພາບສງ ແລະ ການຄູ້າທີ່ເປັນທາ).

ແຫ່ງຂໍໍ້ມນ: Tea 2030 (2014) ແລະ ບໍລິສັດ ເອດ ຊສສະເຕມ (2016)

4.1 ເພືອ
ີ່ ເຮັດໃຫູ້ຊວິດການເປັນຢມ
່ ຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ຜູ້ຜະລິດຊາມສິດອານາດ
4.1.1 ປັບປຸງຄວາມໝັນ
ື້ ຄົງດູ້ານການຄຸມ
ູ້ ຄອງທດ
ີ່ ນ
ິ ໃຫູ້ແກ່ຊາວສວນຂະໜາດນູ້ອຍ ແລະ ຊຸມຊົນຜຜ
ູ້ ະລິດ
ເນືີ່ອງຈາກມການແຂ່ງຂັນກັນທາງດູ້ານທດ
ີ່ ິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມູ້ ຢໃ່ ນປະເທດລາວ ທີ່ເຮັດໃຫູ້ມຄວາມກົດດັນຫາຍຂືື້ນໃນການປັບປຸງ
ການຄອບຄອງທີ່ດິນຕໍໍ່ກັບພືື້ນທີ່ສວນຊາແບບທັນສະໄໝ, ສວນຊາບຮານ ແລະ ຊາປ່າ (ທີ່ມຢ່ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ໃນອະນາຄົດ) ຈະມຄວາມສາ
ຄັນຫາຍ ໃນການຄ້າປະກັນຊວິດການເປັນຢ່ຂອງຜຜ
ູ້ ະລິດໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ການສົົ່ງເສມການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ການຄຸູ້ມຄອງຊັບພະຍາ
ກອນຊາເພືອການພັດທະນາຂອງຂະແໜງ. ດັົ່ງນັື້ນ ມັນຈຶງີ່ ມຄວາມຈາເປັນສາລັບຊາວສວນຂະໜາດນູ້ອຍ, ຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ້ປຸງແຕ່ງຊາ / ຊາວຄູ້າ
ຂາຍຊາ ໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພືີ່ອພັດທະນາຮບແບບທີ່ປະສົບຜົນສາເລັດໃນການດາລົງຊວິດທອ
ີ່ ງໃສ່ຊາເປັນຕົື້ນຕໍ.
ສະພາບໃນປະຈຸບນ
ັ :
ສະບັບຮ່າງ
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ຂະແໜງຊາລາວ-ບົດສຶກສາສະຖານະພາບປະຈຸບັນ

ແຫ່ງຊັບພະຍາກອນຊາປ່າສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນມຢ່ໃນພືື້ນທີ່ຂອງບູ້ານ ເຊິີ່ງຖືກການົດເປັນພືື້ນທີ່ປ່າໄມູ້ໃຊູ້ຮ່ວມກັນຂອງຊຸມຊົນບູ້ານ. ພືື້ນທີ່
ປ່າໄມູ້ຊຸມຊົນເຫົົ່ານື້ ແມ່ນຍັງບໍໍ່ທັນມລະດັບຄວາມແນ່ນອນຂອງຄວາມໝັື້ນຄົງທາງດູ້ານທດ
ີ່ ິນຳ ທຽບກັບພືື້ນທີ່ທີ່ຖືກຄອບຄອງໂດຍບຸກ
ຄົນ ແລະ ມຄວາມສ່ຽງຕໍກ
ໍ່ ານຈັດສັນການນາໃຊູ້ທີ່ດິນເພືີ່ອການພັດທະນາ. ດັົ່ງນັື້ນ, ຊັບພະຍາກອນຊາທີ່ມຢ່ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ໃນອະນາ
ຄົດ, ຊືງີ່ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍັງບໍໍ່ທັນຖືກການົດເປັນລະບົບຕາຍຕົວເທືອ, ແມ່ນຕົກຢພ
່ າຍໄຕູ້ຄວາມສ່ຽງທຈ
ີ່ ະຖືກຫັນເປັນກິດຈະກາການ
ພັດທະນາຂະໜາດໃຫຍ່ຕ່າງໆ.
ຊາວສວນຂະໜາດນູ້ອຍທມພືື້ນທີ່ຜະລິດເກັບຊາແບບໃໝ່ຳ ແມ່ນຢໃ່ ນສະຖານະພາບທີ່ມຄວາມໝັື້ນຄົງທາງດູ້ານການນາໃຊູ້ທີ່ດິນໃນລະ
ດັບທດ
ີ່ ກວ່າ, ແຕ່ວ່າພວກເຂົາຕູ້ອງອງໃສ່ການມເອກະສານພິສດຕໍໍ່ສິດໃນການຄອບຄອງທີ່ດິນ. ໃນຫາຍໆກໍລະນ, ຖູ້າຫາກວ່າພືື້ນທດ
ີ່ ັົ່ງ
ກ່າວນື້ ຖືກປ່ອຍປະບໍໍ່ໄດູ້ຮບ
ັ ການບົວລະບັດຮັກສາ (ເນືີ່ອງຈາກຫາຍພືື້ນທີ່ຳ ໃນຊ່ວງຫາຍກວ່າ 10 ປີຜ່ານມາຜົນຜະລິດແມ່ນຕ່າ / ໃຫູ້
ລາຍໄດູ້ຕ່າ), ການປະສົມປະສານກັນລະຫວ່າງການປ່ອຍປະລະເລຍ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດເສຍພາສທດ
ີ່ ິນໄດູ້ ສາມາດເຮັດໃຫູ້ພືື້ນທດ
ີ່ ັົ່ງກ່າວເລົົ່າ
ນື້ ມຄວາມໝັື້ນຄົງໜູ້ອຍລົງ. ເມືີ່ອເປັນເຊັົ່ນນັື້ນ, ການລົງທຶນເບືື້ອງຕົື້ນໃນການປກຊາ ທເີ່ ຮັດໂດຍຊາວສວນຂະໜາດນູ້ອຍ ໃນເຂດຊຸມ
ຊົນ ແມ່ນຕົກຢ່ໃນພາວະຄວາມສ່ຽງ, ເວັື້ນແຕ່ວ່າຫາກມການລົງທຶນເພີ່ມຕືີ່ມ ເພືີ່ອຟົ້ນຟຊັບພະຍາກອນເຫົົ່ານ.ື້

4.1.2 ຮັບປະກັນໃຫູ້ມການດາລົງຊວິດທຍ
ີ່ ນ
ື ຍົງ ທໄີ່ ດູ້ມາຈາກການຜະລິດຊາ
ບັນຫາຕົື້ນຕໍຂອງການພັດທະນາໃນຂະແໜງຊາ ລາວ ທຍ
ີ່ ືນຍົງແມ່ນການເຮັດໃຫູ້ມັນເປັນທາງເລືອກທສ
ີ່ າມາດຢລ
່ ອດໄດູ້ຮັບໝາກຜົນ ແລະ
ເປັນທໜ
ີ່ ູ້າດຶງດດສົນໃຈຕໍໍ່ການດາລົງຊວິດທ ສາລັບຜທ
ູ້ ີ່ມສ່ວນຮ່ວມໃນການຜະລິດຊາບໍໍ່ວ່າຈະເປັນການປກສວນຊາແບບທັນສະໄໝ,ຳການເກັບ
ຊາປ່າ ແລະ ການເຮັດວຽກໃນໂຮງງານປຸງແຕ່ງຊາ.
ສະພາບໃນປະຈຸບນ
ັ :

ສວນຊາປກແບບໃໝ່/ທັນສະໄໝເພືີ່ອການຄູ້າ: ຕະຫອດໄລຍະ 15 ປີ ທີ່ຜ່ານມາ ຊາວສວນຊາຂະໜາດນູ້ອຍອາໄສຢພ
່ າກເໜືອຂອງ ສ
ປປ ລາວ ແມ່ນໄດູ້ຮັບການສົົ່ງເສມ ຈາກລັດຖະບານ ແລະໂຮງງານປຸງແຕ່ງຊາຈາກພາກເອກະຊົນ ທາການຜະລິດປກສວນຊາແບບທັນ
ສະໃໝ່ ເປັນທາງເລືອກພຶດການຄູ້າທສ
ີ່ າມາດໃຫູ້ຜົນຕອບແທນຄົວເຮືອນຢລ
່ ອດໄດູ້ ແລະເປັນທາງເລືອກແທນການປກຝິິ່ນ ແລະການ
ເຮັດໄຮ່ເລືີ່ອນລອຍ. ເນືີ່ອງຈາກມຫາຍປັດໃຈ (ເຊັົ່ນ ເງືີ່ອນໄຂໃນການບາລຸງຮັກສາສວນ; ແລະ ລາຄາຊາຢສ
່ ວນປກ) ລາຍຮັບຕໍໍ່ຜລ
ູ້ ົງ
ທຶນໃນການປກຊາຫາຍຄົນ ແມ່ນບໍໍ່ໄດູ້ຕາມຄາດໝາຍ. ໃນບາງກໍລະນ, ສວນຊາ ໄດູ້ຖືກປ່ອຍປະລະເລຍ ເຊິີ່ງອາດເຮັດໃຫູ້ເກດມຜົນກະ
ທົບຕໍກ
ໍ່ ານຄອບຄອງທດ
ີ່ ິນສາລັບຊາວສວນ (ເບິີ່ງໃນຫົວຂໍໍ້ 4.1.1). ສາລັບຊາວສວນຊາທຍ
ີ່ ັງດາເນນທາການຜະລິດຊາຢນ
່ ັື້ນ, ການໄດູ້
ຮັບລາຄາຊາຢ່ສວນປກສງເທົົ່າທເີ່ ປັນໄປໄດູ້ (ເຊັົ່ນ: ຂາຍໃຫູ້ພຄ
ໍໍ່ ູ້າບຸກຄົນ) ແມ່ນເປັນບລິມະສິດ ຫາຍກວ່າການຄ້າປະກັນຮັກສາຂໍໍ້ຕົກລົງ
ການຄູ້າແບບປົກກະຕິກັບ ຜູ້ປຸງແຕ່ງຊາທູ້ອງຖິີ່ນ. ບັນຫານໄື້ ດູ້ຮັບການແກູ້ໄຂແລູ້ວຢ່ໃນບາງເຂດຂອງຊຸມຊົນ ໂດຍການສູ້າງກຸ່ມຜຜ
ູ້ ະລິດ
ຊາທີ່ສະໜັບສະໜນຈາກຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ / ສັງຄົມ (ເບິີ່ງຫົວຂໍໍ້ 4.1.3).

ການເກັບຊາປ່າ:

ການເກັບຊາປ່າທາມະຊາດ ສາມາດເປັນທາງເລືອກທີ່ໜູ້າດຶງດດໃຈຢ່າງໜຶີ່ງຂອງການດາລົງຊວິດ ເພາະວ່າລາຍຮັບ

ແມ່ນສງ ເມືີ່ອສົມທຽບກັບຊາປກ; ແລະ ມຫາຍທູ້ອງຖິີ່ນໄດູ້ສູ້າງຕັື້ງອົງກອນຂັື້ນຊຸມຊົນຂືື້ນເພືີ່ອຄຸູ້ມຄອງ ແລະເກັບຊາປ່າດັົ່ງກ່າວນ.ື້ ແຕ່
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕ
ໍ່ າມ, ການເກັບຊາປ່າແມ່ນຍັງມສິີ່ງທູ້າຍທາຍຫາຍຢ່າງລວມທັງ ໄລຍະເວລາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີ່ຕູ້ອງການເພືີ່ອໄປເກັບ
ໃບຊາ; ລະດການຂອງການເກັບ; ປະລິມານຂອງຊາທີ່ມແມ່ນຍັງຕ່າ; ແລະ ການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງແນວທາງການດາລົງຊວິດ / ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບທີ່ມ - ໂດຍສະເພາະແມ່ນສາຫັບແມ່ຍິງໃນໄລຍະເກັບຊາ. ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄຸນຄ່າທເີ່ ປັນໄປໄດູ້ຂອງຊາແຕ່ລະຊະນິດ ແມ່ນ
ຍັງບໍໍ່ທັນເປັນທຮ
ີ່ ັບຮູ້ເຂົື້າໃຈດເທືອໂດຍຜເູ້ ກັບໃບຊາ ແລະ ຜປ
ູ້ ຸງແຕ່ງຊາໃນທູ້ອງຖິີ່ນ - ເຊິີ່ງຈາກັດຄວາມສາມາດຕໍລ
ໍ່ ່ອງຂອງພວກເຂົາ
ເຈົື້າໃນການຄ້າປະກັນລາຄາທເີ່ ໝາະສົມຈາກພໍຄ
ໍ່ ູ້າ.

ການສູ້າງວຽກເຮັດງານທາໃນຂະບວນການປຸງແຕ່ງຊາ: ການເຮັດວຽກທີ່ມຄ່າຈູ້າງຕອບແທນໃນໂຮງງານປຸງແຕ່ງຊາ, ບໍໍ່ວ່າຈະເປັນການ
ຈູ້າງງານແບບຖາວອນ ແລະ ຊົວ
ົ່ ຄາວຕາມລະດການແມ່ນຖືວ່າເປັນວຽກທໜ
ີ່ ູ້າດຶງດດໃຫູ້ຜົນຕອບແທນໂດຍພະນັກງານເພດຊາຍ ແລະ
ຍິງ ໃນກໍລະນທາງເລືອກວຽກອືີ່ນແມ່ນມໜູ້ອຍ/ຈາກັດ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ໃນບ່ອນທີ່ມໂອກາດອືີ່ນໆທດ
ີ່ ກວ່າ, ການເຮັດວຽກໃນ
ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຊາ ແມ່ນບໍໍ່ໄດູ້ຮັບຄວາມນິຍົມພໍປານໃດ.

ສະບັບຮ່າງ
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ຂະແໜງຊາລາວ-ບົດສຶກສາສະຖານະພາບປະຈຸບັນ

4.1.3 ການສູ້າງຄວາມເຂັມ
ື້ ແຂງແກ່ຜຜ
ູ້ ະລິດຊາໄດູ້ຮບ
ັ ຮເູ້ ຖິງຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄຸນຄ່າຈາກຊາ
ຊວິດການເປັນຢຂ
່ ອງຜູ້ຜະລິດຊາຂະໜາດນູ້ອຍ ສາມາດໄດູ້ຮັບການປັບປຸງໃຫູ້ດຂືື້ນກວ່າເກົົ່າ ໂດຍໄດູ້ຮັບການສະໜັບສະໜນກິດຈະກາການສູ້າງ
ມນຄ່າເພີ່ມໃນຂະແໜງຊາ. ສິີ່ງດັົ່ງກ່າວນື້ ຕູ້ອງໄດູ້ມການພັດທະນາຄວາມສາພັນທແ
ີ່ ໜູ້ນແຟ້ນ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດຮຳີ່ວມກັນທັງສອງຝ່າຍໃຫູ້
ຫາຍຂືື້ນກວ່າເກົົ່າ ລະຫວ່າງຜຜ
ູ້ ະລິດ ແລະ ຜປ
ູ້ ຸງແຕ່ງຊາ.
ສະພາບໃນປະຈຸບນ
ັ :
ປັດຈຸບັນ

ໄດູ້ມຫາຍກຸ່ມຜະລິດຊາທຖ
ີ່ ືກສູ້າງຕັື້ງຂືື້ນຢ່າງເປັນທາງການ

(ເຊັົ່ນ:ພາຍໄຕູ້ການສະໜັບສະໜນຈາກໂຄງການ

HELVETAS-COPE) ທເີ່ ຮັດວຽກໃນຂະແໜງດັົ່ງກ່າວນື້ ແລະ ກາລັງດາເນນກິດຈະກາການສູ້າງມນຄ່າເພີ່ມໃຫູ້ຜະລິດຕະພັນ ລວມ
ທັງແຜນງານຊ່ວຍເຫືອທາງດູ້ານເຕັກນິກ, ການເຂົື້າເຖິງການຕະຫາດ ແລະ ກິດຈະກາພັດທະນາຊຸມຊົນ ໂດຍມຜົນປະໂຫຍດ ທຖ
ີ່ ືກນາ
ມາລົງທຶນຄືນໃນຊຸມຊົນ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕ
ໍ່ າມ, ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຜູ້ຜະລິດ ແມ່ນເຮັດໃຜເຮັດມັນແບບເອກະລາດ ແລະ ມໂອກາດໜູ້ອຍ
ສາລັບການສູ້າງຄວາມເຂັມແຂງເພີ່ມຂດຄວາມສາມາດ.
ຜປ
ູ້ ຸງແຕ່ງຊາທູ້ອງຖິີ່ນຳ ແມ່ນມການພົວພັນກັບຊຸມຊົນທີ່ຜະລິດຊາໃນລະດັບທແ
ີ່ ຕກຕ່າງກັນ. ບາງຄົນກໍສ
ໍ່ າມາດຮັກສາການພົວພັນກັບ
ຊຸມຊົນທູ້ອງຖິີ່ນໄດູ້ຢ່າງເຂັື້ມແຂງ ຕະຫອດປີ ເຊິີ່ງເຮັດໃຫູ້ຄວາມສາພັນກາຍມາເປັນການສູ້າງຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນທັງສອງຝ່າຍ ແລະ
ເປັນການເພີ່ມມນຄ່າໃຫູ້ແກ່ທຸກໆພາກສ່ວນ.

ແຕ່ວ່າ

ບາງຄົນກໍໍ່ປະກົດຕົວຢ່າງເຂັື້ມແຂງໃນໄລຍະທີ່ມການເກັບຊືີ່ຊາທີ່ມຄວາມຕູ້ອງ

ການສງເທົົ່ານັື້ນ - ເຊິີ່ງຈາກັດຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາໃນການຕິດຕໍໍ່ພົວພັນກັບຊຸມຊົນທູ້ອງຖິີ່ນ.
ນະໂຍບາຍສາຄັນອັນໜຶີ່ງຂອງລັດຖະບານ ເຊິີ່ງກາລັງສົງຜົນກະທົບຕໍຄ
ໍ່ ວາມສາພັນຂອງຜຜ
ູ້ ະລິດ / ຜູ້ປຸງແຕ່ງ ແມ່ນການການົດເຂດຊາໃນ
ພືື້ນທຜ
ີ່ ະລິດຊາໃນເຂດພາກເໜືອ. ພາຍໄຕູ້ນະໂຍບາຍດັົ່ງກ່າວນ,ື້ ຜປ
ູ້ ຸງແຕ່ງ ແມ່ນຖືກການົດໃຫູ້ໄດູ້ຮັບສິດໃນການເກັບຊືື້ຊາຈາກພືື້ນທີ່
ປກຊາທໄີ່ ດູ້ການົດໃຫູ້ສະເພາະ. ໃນຂະນະທີ່ຄາດໝາຍຈາກນະໂຍບາຍດັົ່ງກ່າວນື້ ແມ່ນເພືີ່ອເສມຂະຫຍາຍຄວາມສາພັນລະຫວ່າງຜຜ
ູ້ ະ
ລິດ / ຜູ້ປຸງແຕ່ງຊາ, ແຕ່ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ການຈັດສັນເຂດ ແມ່ນບໍໍ່ມປະສິດຕິພາບເທົົ່າທຄ
ີ່ ວນ ເພາະວ່າໄດູ້ມພໍໍ່ຄູ້າທີ່ບໍໍ່ຈດ
ົ ທະບຽນ
ເຂົື້າມາຊອກຊືື້ຊາໃນລະດແລູ້ງ ແລະ ໃຫູ້ລາຄາສງກວ່າຜູ້ປຸງແຕ່ງຊາທໄີ່ ດູ້ການົດໄວູ້ສາລັບຊາປກ. ໃນຂະນະທ,ີ່ ຊາວສວນຂະໜາດນູ້ອຍ
ອາດໄດູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍຈາກລາຄາສງນື້ ສາລັບຜົນຜະລິດຊາໃນລະດແລູ້ງ, ແຕ່ໂດຍປົກກະຕິແລູ້ວ, ພໍຄ
ໍ່ ູ້າແມ່ນບໍໍ່ສົນໃຈໃນການກັບຊືື້ຊາ
ໃນລະດຝົນ.ຳປະກົດການນໄື້ ດູ້ເຮັດໃຫູ້ຜປ
ູ້ ຸງແຕ່ງຊາທູ້ອງຖິີ່ນທຄ
ີ່ ວນຈະຊືີ່ຊາຈາກເຂດທໄີ່ ດູ້ຖືກການົດໃຫູ້ ແມ່ນບໍໍ່ມຄວາມກະຕືລືລົື້ນໃນ
ການເກັບຊືື້ຊາໃນລະດຝົນ ທີ່ມມນຄ່າຕ່າ ຖູ້າຫາກວ່າພວກເຂົາບໍໍ່ສາມາດໄດູ້ຊາຊາໃນປະລິມານທພ
ີ່ ຽງພໍໃນລະດແລູ້ງຈາກຊາວສວນ.
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ຂະແໜງຊາລາວ-ບົດສຶກສາສະຖານະພາບປະຈຸບັນ

ການເຂົື້າເຖິງແຫ່ງທຶນດອກເບູ້ຍຕ່າເປັນປັດໃຈໜຶີ່ງທີ່ສາຄັນ ສາລັບການພັດທະນາຂະແໜງຊາ ໃຫູ້ທັງຜຜ
ູ້ ະລິດ ແລະ ຜູ້ປຸງແຕ່ງ. ການເຂົື້າ
ເຖິງແຫ່ງທຶນ ສາມາດຊ່ວຍເຮັດໃຫູ້ມການລົງທຶນ ໂດຍການສະໜອງທຶນຮອນ ສາລັບຊືື້ອຸປະກອນ, ເງິນທຶນ, ປັດໃຈການຜະລິດກະສິກາ
ແລະ ການຄົື້ນຄວູ້າ ແລະ ການພັດທະນາ. ໂດຍອງຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 2016-2020 (NSEDP), ທະ
ນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດູ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ຂໍໍ້ການົດຕ່າງໆ ເພືີ່ອເຮັດໃຫູ້ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງໆ ສາມາດອະນຸມັດ
ເງິນກຢ
ູ້ ມທີ່ມດອກເບູ້ຍຕ່າ. ນອກຈາກນື້ການເງິນສາລັບຂະແໜງຊາ ແມ່ນສາມາດໄດູ້ຈາກແຫ່ງທຶນອືີ່ນໆ ລວມທັງອົງການຈັດຕັື້ງສາ
ກົນເປັນຕົື້ນແມ່ນ: ອົງການການຄູ້າເປັນທາແລະ ອົງການການຮ່ວມມືໃນຂະແໜງຊາຢ່າງມຈັນຍາບັນ (Ethical Tea Partnership)
ເຊິີ່ງເປັນຜູ້ໃຫູ້ການຊ່ວຍເຫືອໃນການເຂົື້າເຖິງການເງິນ ເຊິີ່ງເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງແຜນງານຂອງພວກເຂົາເຈົື້າ.

4.2 ການຜະລິດທມ
ີ່ ຄວາມຍືນຍົງ / ສາມາດຟນ
ົ້ ຟໄດູ້ຕລ
ໍ່ໍ ະບົບນິເວດ
4.2.1 ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ການຄຸມ
ູ້ ຄອງຊາປ່າ ແລະ ຊາບຮານແບບຍືນຍົງ
ຊາບຮານ ແລະ ຊາປ່າ ແມ່ນມລາຄາສງຫາຍໃນຕະຫາດປະເທດຈນ. ຊາປ່າ ແມ່ນເຊືີ່ອກັນວ່າ ມທ່າແຮງດູ້ານການຕະຫາດທສ
ີ່ າຄັນ ເຖິງແມ່ນວ່າ
ປະລິມານ, ອາຍຸ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຊາດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນຍັງບໍໍ່ທັນເປັນທຮ
ີ່ ັບຮູ້ແນ່ນອນ. ມັນຍັງມໂອກາດໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງ
ຢ່າງຍືນຍົງ ຂອງຊາບຮານ ແລະ ຊາປ່າເຫົົ່ານື້ ຄຽງຄ່ກັບການເພີ່ມຄວາມໝັື້ນຄົງຂອງການຄອບຄອງທີ່ດິນ (ເບິີ່ງພາກທ 4.1.1).
ສະພາບໃນປະຈຸບນ
ັ :
ຊາປ່າແມ່ນເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງລະບົບນິເວດປ່າໄມູ້ ແລະ ບໍໍ່ສາມາດເກັບໃນແບບວິທດຽວກັນກັບການເກັບກຊ
ູ້ າປກ. ເຄຍເກດມກໍລະນ
ທນ
ີ່ ັກລົງທຶນໄດູ້ຮັບສາປະທານໃນການເກັບກຊ
ູ້ າປ່າ ແລະຕົື້ນຊາໃຫຍ່ຈາກປ່າແມ່ນຖືກຕັດລົງ ເພືີ່ອເຮັດໃຫູ້ສາມາດເກັບເອົາຍອດຊາ
ແລະກິີ່ງງ່າເພືີ່ອເຮັດເປັນພັນ. ບັນຫາດັົ່ງກ່າວນື້ ແມ່ນເກດຂືື້ນ ເນືີ່ອງຈາກຂາດລະບົບການຄຸູ້ມຄອງທເີ່ ໝາະສົມ ແລະເຮັດໃຫູ້ຊັບພະຍາ
ກອນຊາມຄວາມສ່ຽງຕໍໍ່ການນາໃຊູ້ຫາຍເກນໄປລວມທັງການສນເສຍເນືີ່ອງຈາກການບຸກເບກພືື້ນທີ່ ຈາກຮບແບບການພັດທະນາອືີ່ນໆ.
ໃນຂະນະທີ່ມຄວາມພະຍາຍາມເບືື້ອງຕົື້ນໃນການການົດທີ່ຕັື້ງ ແລະ ປະລິມານ ຂອງຊາປ່າທີ່ມ, ແຕ່ກໍໍ່ຍັງມຂໍໍ້ມນທີ່ຈາກັດກ່ຽວກັບຊາປ່າ.
ການສາຫວດປ່າໄມູ້ຢ່າງລະອຽດ ອາດສາມາດຊ່ວຍການົດສາຍພັນຊາໃໝ່ທມຄຸນຄ່າຳ ແລະຊ່ວຍໃນການຄຸູ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ ເຊິີ່ງ
ພູ້ອມດຽວກັນສາມາດປົກປ້ອງພືື້ນທີ່ສ່ວນຕ່າງໆຂອງລະບົບຊວະນາໆພັນທີ່ມຊາປະກົດຢ.່

4.2.2 ກູ້າວໄປສຄ
່ ວາມສາມາດໃນການຜະລິດໃຫູ້ໄດູ້ສະມັດຕະພາບສງກວ່າເກົາົ່ ໂດຍປັດສະຈາກຜົນກະທົບ ຕໍກ
ໍ່ ານ
ບໍລກ
ິ ານຂອງລະບົບນິເວດ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງພືນ
ື້ ທ.ີ່
ຍັງມໂອກາດ ສາລັບຂະແໜງຊາ ລາວ ໃນການທີ່ຈະພິຈາລະນາຜົນກະທົບຕໍສ
ໍ່ ິີ່ງແວດລູ້ອມຈາກການຜະລິດຊາໃຫູ້ດມປະສິດທິຜົນກວ່າເກົົ່າ, ຈາ
ກັດຜົນກະທົບເຫົົ່ານື້ ແລະ ຊອກຫາວທການປັບປຸງປັດໃຈຈາກທາມະຊາດໃນການຜະລິດ ເຊິີ່ງການຜະລິດຊາຕູ້ອງໄດູ້ອາໃສ/ຂືື້ນກັບ.
ສະພາບໃນປະຈຸບນ
ັ :
ດັົ່ງທໄີ່ ດູ້ນາສະເໜຢ່ໃນຫົວຂໍໍ້ 4.2.1, ຊາປ່າແມ່ນເກດຂືື້ນຢໃ່ ນລະບົບນິເວດປ່າໄມູ້ທາມະຊາດ, ເຊິີ່ງປ່າສ່ວນຫາຍເຫົົ່ານື້ ແມ່ນຍັງບໍໍ່ທັນ
ໄດູ້ຮບ
ັ ການຄຸູ້ມຄອງດເທົົ່າທຄ
ີ່ ວນ. ຍັງມໂອກາດທຈ
ີ່ ະທາຄວາມເຂົື້າໃຈ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນເຫົົ່ານໃື້ ຫູ້ໄດູ້ດກວ່າເກົົ່າ ເພືີ່ອໃຫູ້ມ
ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດທີ່ຫາຍກວ່າເກຳົຳີ່າ ໄປພູ້ອມກັບການປົກປັກຮັກສາປ່າໄມູ້ ທຊ
ີ່ າເກດຂືື້ນຢ.່
ສວນຊາປກສ່ວນຫາຍ ແມ່ນຖືກສູ້າງຕັື້ງຂືື້ນໂດຍຂາດການພິຈາລະນາຜົນກະທົບທອ
ີ່ າດເກດຂືື້ນຕໍລ
ໍ່ ະບົບນິເວດອູ້ອມຂູ້າງ ແລະ ການບໍລິ
ການຂອງພວກມັນ. ຜົນກະທົບທີ່ອາດເປັນໄປໄດູ້ຈາກການຫັນປ່ຽນການນາໃຊູ້ທີ່ດິນ ເຊິີ່ງລວມທັງການສນເສຍຖິີ່ນທຢ
ີ່ ່ອາໃສຂອງພືດ
ແລະ ສັດ, ມົນລະພິດຂອງແຫ່ງນ້າ; ແລະ ຜົນກະທົບຕ່າງໆ ຕໍຊ
ໍ່ ວະນາໆພັນທາງບົກ ແລະ ທາງນ້າ.
ຄວາມຮູ້ທາງດູ້ານເຕັກນິກກ່ຽວກັບວິທການຕັດຕອນກິີ່ງງ່າ ແມ່ນຍັງມຈາກັດ ແລະ ປົກກະຕິແລູ້ວ ຊາວສວນຊາຂະໜາດນູ້ອຍ / ຜເູ້ ກັບ
ຊາ ມັກຈະນາໃຊູ້ເຄືີ່ອງມືທີ່ບໍໍ່ເໝາະສົມ. ດັົ່ງນັື້ນ, ຕົື້ນໄມູ້ຕ່າງໆ ທີ່ຢໃ່ ນພືື້ນທສ
ີ່ ວນຊາປກ ແລະ ພືື້ນທຊ
ີ່ າປ່າ ບໍໍ່ມັກຈະໃຫູ້ຜົນຜະລິດຫາຍ
ແລະ ຍັງມຄວາມສ່ຽງຕໍພ
ໍ່ ະຍາດ ຈາກໄມູ້ທໄີ່ ດູ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຕັດບໍໍ່ຖືກຕູ້ອງ.
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ຂະແໜງຊາລາວ-ບົດສຶກສາສະຖານະພາບປະຈຸບັນ

ວິທການຜະລິດຊາໃນສວນຊາປກໃນປະຈຸບັນສ່ວນຫວງຫາຍແມ່ນ ‘ປອດສານພິດໃນຕົວ’. ການຂາດແຄນປັດໃຈການຜະລິດກະສິກາ
ເຮັດໃຫູ້ມຜົນກະທົບທອ
ີ່ າດເປັນໄປໄດູ້ຕ່າຕໍລ
ໍ່ ະບົບນິເວດໃກູ້ຄຽງ ແຕ່ກໍໍ່ມຜົນກະທົບຕໍກ
ໍ່ ານຜະລິດ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຊາ. ປະຈຸບັນ,
ປັດໃຈການຜະລິດກະສິກາແມ່ນມຫາຍຂືື້ນ, ແລະ ປົກກະຕິແລູ້ວ ການນາໃຊູ້ປັດໃຈດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນບໍໍ່ຖືກຕູ້ອງ, ເຊິີ່ງເຮັດໃຫູ້ມຄວາມສ່ຽງ
ເພີ່ມຂືື້ນ ຈາກມົນລະພິດຕໍໍ່ດິນ ແລະ ແຫ່ງນ້າ.

4.3 ເພືອ
ີ່ ເຮັດໃຫູ້ການສູ້າງທາດກາກບອນໃນລະດັບຕາ່ ແລະ ມຄວາມສາມາດຕູ້ານທານ
4.3.1 ສາມາດປັບຕົວເຂົາື້ ກັບແນວໂນູ້ມການປ່ຽນແປງ ແລະຄວາມແຕກຕ່າງຂອງສະພາບອາກາດ ແລະຮັກສາການ
ປ່ອຍທາດກາກບອນຢໃ່ ນລະດັບຕາ່ ໄປພູ້ອມກັບການເພມ
ີ່ ຂືນ
ື້ ຂອງບໍລມ
ິ າດການຜະລິດ ແລະ ການປຸງແຕ່ງຊາ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂູ້ອງກັບຂະແໜງຊາໄດູ້ຮບ
ັ ຮູ້ເປັນຢ່າງດກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ ທເີ່ ກດຈາກການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ - ໂດຍສະ
ເພາະຜົນລະປກທີ່ມຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍໍ່ສະພາບອາກາດ. ໂດຍສຸມໃສ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງຊາ, ມັນມຄວາມຈາເປັນ ທຈ
ີ່ ະຕູ້ອງໄດູ້ພິຈາ
ລະນາຜົນກະທົບທີ່ອາດເກດຂືື້ນ ຕໍພ
ໍ່ ືື້ນທີ່ຜະລິດຊາທີ່ມຢ່ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ ລວມທັງສະພາບອາກາດ; ໄພຂົົ່ມຂ່ທີ່ເພີ່ມຂືື້ນຈາກສັດຕພືດ
ແລະ ພະຍາດ ແລະ ສະພາບເຫດການອາກາດທຮ
ີ່ ນ
ຸ່ ແຮງເພີ່ມຖີ່ຂືື້ນ.
ສະພາບໃນປະຈຸບນ
ັ :
ເຖິງແມ່ນວ່າໄດູ້ມການສຶກສາຫາຍໆຢ່າງກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດໃນຂະແໜງກະສິກາ (ລວມທັງຂະແໜງຊາ) ຢ່
ໃນ ສປປ ລາວ, ແຕ່ວ່າ ປະຈຸບັນ ຍັງມຄວາມເຂົື້າໃຈພຽງເລັກໜູ້ອຍກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທອ
ີ່ າດເປັນໄປໄດູ້ ຈາກການປ່ຽນແປງສະພາບ
ດິນຟ້າອາກາດ ຂອງຜຜ
ູ້ ະລິດ ແລະ ຜູ້ປຸງແຕ່ງຊາ.
ການຫຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ບໍໍ່ແມ່ນບັນຫາສາຄັນສາລັບຂະແໜງຊາໃນປະຈຸບັນ. ມົນລະພິດທີ່ອາດເກດຂືື້ນ ທີ່
ຕິດພັນກັບການຫັນປ່ຽນປ່າໄມູ້; ການນາໃຊູ້ເຕັກໂນໂລຢີປຸງແຕ່ງຂະໜາດຫາຍຂືື້ນ ແລະ ການຂົນສົົ່ງຜົນຜະລິດ ປົກກະຕິແລູ້ວ ແມ່ນບໍໍ່
ໄດູ້ຮບ
ັ ການພິຈາລະນາ.

4.4 ເພືອ
ີ່ ເຮັດໃຫູ້ມຄວາມໂປ່ງໃສໃນຂະບວນການເພມ
ີ່ ມນຄ່າສິນຄູ້າ ແລະ ມກົນໄກການຕະຫາດ ທີ່
ຍືນຍົງ
4.4.1 ສູ້າງກົນໄກການຕະຫາດທເີ່ ປັນທາ ແລະ ຮັດກຸມຂືນ
ື້ ກວ່າເກົາົ່ ແລະ ຄວາມເຂົາື້ ໃຈກ່ຽວກັບຄຸນຄ່າ ແລະ ຄວາມ
ຍືນຍົງໃນທຸກໆຂະບວນການເພມ
ີ່ ມນຄ່າສິນຄູ້າ
ຜົນສະທູ້ອນທາງລົບ ຈາກກົນໄກການຕະຫາດໃນປະຈຸບັນ ໃນຂະແໜງຊາລາວກາລັງປະເຊນໜູ້າໂດຍບັນດາຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ປຸງແຕ່ງ ແລະບັນດາພໍໍ່
ຄູ້າ. ບັນຫາດັົ່ງກ່າວ ຖືກຍອມຮັບຈາກຫາຍພາກສ່ວນຂະແໜງຊາເຖິງຄວາມຕູ້ອງການໃນການສູ້າງກົນໄກ ທີ່ມຄວາມໂປ່ງໃສ, ເປັນຂໍໍ້ມນ ແລະຳ
ທັນສະໃໝທາງດູ້ານເຕັກນິກ ເຊິີ່ງຈະເຮັດໃຫູ້ເກດມຄວາມເປັນທາຫາຍຂືື້ນກວ່າເກົົ່າ ຕະຫອດຂະບວນການສູ້າງມນຄ່າເພີ່ມໃຫູ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນ.
ສະພາບໃນປະຈຸບນ
ັ :
ໃນໄລຍະບໍໍ່ດົນທີ່ຜ່ານມາ, ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາສາກົນ ໄດູ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຫາຍໂຄງການ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜນຂະແໜງຊາ. ຊ່ຽວຊານສາກົນ
ຫາຍທ່ານ ໄດູ້ໃຫູ້ການຊ່ວຍເຫືອທາງດູ້ານເຕັກນິກ ກ່ຽວກັບວິທການທີ່ດທີ່ສຸດ ແລະ ກິດຈະກາການສູ້າງມນຄ່າເພີ່ມ ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວ
ຂູ້ອງກັບຂະແໜງຊາຢໃ່ ນລາວ (ລັດຖະບານ ແລະ ພາກອຸດສາຫະກາ).
ຊາວສວນຊາຂະໜາດນູ້ອຍ ‘ຜູ້ຮອງຮັບທາງລາຄາ’, ໂດຍການຂາຍຊາໃຫູ້ແກ່ໂຮງງານປຸງແຕ່ງທູ້ອງຖິີ່ນ ຫື ຂາຍໃຫູ້ແກ່ພຄ
ໍໍ່ ູ້າທີ່ບໍໍ່ໄດູ້ລົງທະ
ບຽນ, ປົກກະຕິແລູ້ວ ແມ່ນຂາດຂໍໍ້ມນການຕະຫາດທີ່ຖືກຕູ້ອງກ່ຽວກັບຄວາມຕູ້ອງການຂອງການຜະລິດ ແລະ ລາຄາຕະຫາດ
ຂາດສະມາຄົມ ຫື ເວທສົນທະນາປຶກສາ ໃນຂະແໜງຊາ ເຮັດໃຫູ້ມຂໍໍ້ຈາກັດໃນການແບ່ງປັນຂໍໍ້ມນຂ່າວສານລະຫວ່າງພາກສ່ວນກ່ຽວ
ຂູ້ອງ. ພາກສ່ວນກ່ຽວຂູ້ອງຫາຍຄົນຍັງບໍໍ່ທັນຮັບຮູ້ເຖິງຜົນປະໂຫຍດທຈ
ີ່ ະໄດູ້ຮບ
ັ ຈາກຕະຫາດທີ່ມຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ສະນັື້ນ ຈຶງີ່ ມ
ຄວາມກະຕືລລ
ື ົື້ນໜູ້ອຍໃນການຮ່ວມມື ແລະ ແບ່ງປັນຂໍໍ້ມນ.
ສະບັບຮ່າງ
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ຂະແໜງຊາລາວ-ບົດສຶກສາສະຖານະພາບປະຈຸບັນ

ຄວາມສາມາດໃນການນາໃຊູ້ຄອມພວເຕແມ່ນຍັງມຈາກັດໃນຂະແໜງຊາ ແລະ ບັນຫານເື້ ອງທຍ
ີ່ ັງຈາກັດໃນການເຂົື້າເຖິງຂໍໍ້ມນຂ່າວ
ສານທາງດູ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການຕະຫາດແບບງ່າຍດາຍ. ພາສາ ກໍເໍ່ ປັນອຸປະສັກອັນໜຶີ່ງໃນເຂດພາກເໜືອ ລະຫວ່າງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ
ຂູ້ອງໃນຂະແໜງຊາທເີ່ ປັນຄົນລາວ ແລະ ຄົນຈນ.
ຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ ຍັງຖືວ່າເປັນອຸປະສັກອັນໜຶີ່ງ ສາລັບບາງຕະຫາດ ແລະ ກໍເໍ່ ປັນທັງກາລະໂອກາດໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ວິ
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ທ ‘ການສູ້າງມາດຕະຖານ’ ທຄ
ີ່ ູ້າຍຄືກັບວິທການທີ່ຖືກນາໃຊູ້ໂດຍ IDH ໃນຂະແໜງຊາແຫ່ງຊາດອືີ່ນໆ.

4.5 ເພືອ
ີ່ ເຮັດໃຫູ້ຜບ
ູ້ ລ
ໍ ໂິ ພກມສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ເຊືອ
ີ່ ມຕໍກ
ໍ່ ນ
ັ ໄດູ້
4.5.1 ເຮັດການຕະຫາດເພືອ
ີ່ ສົງົ່ ເສມຄຸນຄ່າຂອງຊາລາວ
ຍັງມໂອກາດຫາຍໆຢ່າງຢໃ່ ນຂະແໜງຊາລາວ ໃນການໂຄສະນາເຮັດການຕະຫາດທີ່ມຄວາມໄດູ້ປຽບທາງດູ້ານທາມະຊາດໃນຕົວຂອງຜະລິດຕະ
ພັນຊາ ເຊັົ່ນວ່າ: ສະພາບທີ່ປອດສານພິດ, ມຊັບພະຄຸນຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ແຫ່ງກາເນດບຮານ ຕໍຜ
ໍ່ ຊ
ູ້ ົມໃຊູ້ບໍລໂິ ພກໃນວົງກວູ້າງຂວາງອອກ.
ສະພາບໃນປະຈຸບນ
ັ :
ຊາລາວ ເປັນທຮ
ີ່ ັບຮູ້ໃນຕະຫາດບາງແຫ່ງຢໃ່ ນປະເທດຈນ ສາລັບສະຖານະພາບທປ
ີ່ ອດສານພິດ ແລະ ຄວາມເປັນບຮານຂອງມັນ ແລະ
ຖືວ່າມຊັບພະຄຸນດຕໍໍ່ສຸຂະພາບ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ນອກຈາກຕະຫາດໃນປະເທດຈນແລູ້ວ, ຊາລາວແມ່ນເປັນທຮ
ີ່ ັບຮູ້ໜູ້ອຍຫາຍ.
ນອກຈາກນ,ື້ ຍັງມຫາຍກໍລະນ ທຊ
ີ່ າຂອງລາວ ຖືກຫຸູ້ມຫໍໍ່ ແລະ ຂາຍ ວ່າເປັນຊາຂອງປະເທດຈນ ເພືີ່ອຫກລູ້ຽງການກດຂວາງທາງດູ້ານ
ການຄູ້າ.
ການບໍລິໂພກຊາພາຍໃນປະເທດແມ່ນຍັງມໜູ້ອຍ. ຍີ່ຫໍໍ້ຊາຂອງລາວ ແມ່ນຖືກວາງຂາຍຢໃ່ ນລາຄາທີ່ຂູ້ອນຂູ້າງສງ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢ່
ຕາມສນກາງຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ເປັນຕົື້ນ ຢສ
່ ະໜາມບິນ ແລະ ດ່ານກວດຄົນເຂົື້າເມືອງຕ່າງໆ ແລະ ຍັງບໍໍ່ທັນມຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ
ຊາລາວທີ່ມມນຄ່າສງ ແລະຊາທີ່ມມນຄ່າຕ່າທເີ່ ນັື້ນໃຊູ້ປະລິມານການຜະລິດ ທີ່ຖືກນາເຂົື້າຫາຍຈາກປະເທດຫວຽດນາມ, ໄທ ແລະ ຈນ.
ແຜນງານການອອກໃບຢັົ້ງຢນ ເຊັົ່ນວ່າ ຊວະພາບ (Organic) ແລະ ການຄູ້າເປັນທາ ສາມາດເຮັດໃຫູ້ເປັນການເປີດໂອກາດຫາຕະຫາດ
ໃໝ່ໄດູ້ ສາລັບຂະແໜງຊາລາວ. ປະຈຸບັນໄດູ້ມຜຜ
ູ້ ະລິດໜຶີ່ງຢໃ່ ນພາກໄຕູ້ຂອງ ສປປ ລາວ ທໄີ່ ດູ້ຜະລິດຊາໃນປະລິມານໜູ້ອຍ ສາລັບຕະ
ຫາດການຄູ້າເປັນທາ (Mai Savanh Lao) ແລະ ຍັງມຫາຍກຸ່ມຜະລິດ ທປ
ີ່ ະຕິບັດຕາມຫັກການຂອງ ການຄູ້າເປັນທາ. ຊາລາວແມ່ນ
ຖືວ່າເປັນ ‘ຊາປອດສານພິດໃນຕົວ’ ແລະ ຍັງມທ່າແຮງໃນການເຕບໂຕ ຈາກຄວາມໄດູ້ປຽບທາງທາມະຊາດ ໂດຍການໝນໃຊູ້ປະສົບ
ການຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂູ້ອງ ທໄີ່ ດູ້ຮັບໃບຢັົ້ງຢນສິນຄູ້າຊວະພາບ/ປອດສານພິດແລູ້ວ (Organic Certification).
ມທ່າແຮງສາລັບຂະແໜງຊາ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ເພືີ່ອສູ້າງຄວາມກ່ຽວພັນທໜ
ີ່ ຳັກແໜູ້ນກວ່າເກົົ່າ ແລະ ນາໃຊູ້ສວນຊາບຮານໃນພາເໜື
ອຂອງປະເທດ ເຊິີ່ງເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງ ‘ເສັື້ນທາງມູ້າຂົນສົົ່ງຊາບຮານ’. ທະນາຄານພັດທະນາອາຊ ໄດູ້ຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານລາວ ເພືີ່ອ
ສູ້າງ ‘ເສັື້ນທາງການຄູ້າຂາຍຊາ’ ຢ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດຈນ ແມ່ນເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງແຜນງານພັດທະນາໂຄງລ່າງພືື້ນຖານໃນ
ເຂດລຸ່ມແມ່ນ້າຂອງ ແລະ ວຽກດັົ່ງກ່າວນື້ ສາມາດເຮັດໃຫູ້ສາເລັດໄດູ້ໃນການສູ້າງແນວຄວາມຄິດລິເລີ່ມນທ
ື້ ັງໃນ ສປປ ລາວ ລວມທັງ
ການສູ້າງ ‘ເສັື້ນທາງຊາບຮານ’ ກັບປະເທດໃກູ້ຄຽງອືີ່ນໆ ລວມທັງປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ມຽນມູ້າ.
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5 ຄວາມມຸ່ງໝັື້ນຂອງພາກອຸດສາຫະກາຊາ ແລະ ການຮ່ວມມື ເພືີ່ອ
ການພັດທະນາທີ່ຍນ
ື ຍົງຂອງຂະແໜງຊາຢໃ່ ນ ສປປ ລາວ
5.1 ຄວາມມຸງ່ ໝັນ
ື້ ຂອງຂະແໜງ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂູ້ອງກັບອຸດສາຫະກາຊາຮັບຮູ້ວ່າວິທການຂັບເຄືີ່ອນໂດຍພາກອຸດສາຫະກາເອງເປັນຜູ້ນາ ຈະເປັນວິທ ທີ່ຊ່ວຍຮັບປະກັນໃຫູ້ມ
ການຮັບຮອງຂອງພາກອຸດສາຫະກາທັງໝົດ ແລະ ມອານາດລວມ ເພືີ່ອແກູ້ໄຂຂໍໍ້ຄົງຄູ້າງທີ່ສາຄັນຂອງຂະແໜງຊາ ໄປພູ້ອມກັບການໄດູ້ຮບ
ັ ສິດ
ຜົນປະໂຫຍດ ທາງດູ້ານໂອກາດໃໝ່ຕ່າງໆໃນຂະແໜງຊາລາວ. ການເຂົື້າຮ່ວມ ແລະ ການສະໜັບສະໜນ ຈາກລັດຖະບານ ແລະ ຄ່ຮ່ວມພັດທະ
ນາ ແມ່ນສາຄັນທີ່ສຸດ ຕໍໍ່ຂະແໜງຊາ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕ
ໍ່ າມ, ທູ້າຍທສ
ີ່ ຸດແລູ້ວ ມັນກໍໍ່ຂືື້ນກັບບັນດາຜຜ
ູ້ ະລິດຊາ, ຜປ
ູ້ ຸງແຕ່ງຊາ ແລະ ພໍຄ
ໍ່ ູ້າຊາທັງ
ຫາຍ ທີ່ຈະເປັນຜຂ
ູ້ ັບເຄືີ່ອນການຂະຫຍາຍຕົວໃນອະນາຄົດ.
ຜມ
ູ້ ສ່ວນຮ່ວມເອກະຊົນໃນອຸດສາຫະກາຊາລາວ ຈາກພາກໄຕູ້ ແລະ ພາກເໜືອ ຈາເປັນຕູ້ອງໄດູ້ຮ່ວມມືກັນ ເພືີ່ອສູ້າງ ‘ສຽງສ່ວນລວມ’ ກ່ຽວກັບ
ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ມຮ່ວາມກັນ, ນາສະເໜຄວາມຕູ້ອງການຂອງພາກອຸດສາຫະກາ ແລະ ຊອກຫາກາລະໂອກາດອັນໃໝ່ຮ່ວມກັນ ເພືີ່ອຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງທຸກໆພາກສ່ວນຂອງຂະແໜງຊາລາວທັງໝົດ.

5.2 ວິທການ
ວິທການທີ່ນາສະເໜ ແມ່ນເພືີ່ອອານວຍຄວາມສະດວກໃນການຂັບເຄືີ່ອນຂອງພາກອຸດສາຫະກາເປັນຜນ
ູ້ າຮ່ວມກັນຳ ແລະໃຫູ້ມການພັດທະນາ
ອຸດສາຫະກາຊາຢ່ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫູ້ມຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ສືບຕໍໄໍ່ ປໄດູ້ຢ່າງໄດູ້ຮັບໝາກຮັບຜົນ, ເຊິີ່ງຈະເປັນການເອືື້ອອາຍວຍການດາລົງຊວິດ
ແບບຍືນຍົງ; ເປັນການສູ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫູ້ແກ່ຜູ້ຜະລິດ; ທັງເປັນການປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ; ແລະ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັື້ງ
ໜູ້າເຂົື້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ ແລະ ບັນລຸເປົົ້າໝາຍການຫຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກເທືີ່ອລະກູ້າວ.
ວິທການດັົ່ງນແ
ື້ ມ່ນແນໃສ່ເພືີ່ອ:
ຍົກສງບົດບາດ ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງຂະແໜງຊາລາວໃຫູ້ສງຂືື້ນ ແລະ ປະສານເອົາແນວທາງດັົ່ງກ່າວນື້ ໃຫູ້ມຄວາມຍືນຍົງໃນການຜັກດັນ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ວິທປະຕິບັດໃນການລົງທຶນ ໃນການສະໜັບສະໜນ ເພືີ່ອໃຫູ້ມການປົກປ້ອງຊັບພະຍາກອນຊາ ແລະ ຄ້າປະກັນການ
ຄອບຄອງທີ່ດິນໃຫູ້ແກ່ຊຸມຊົນທຢ
ີ່ ່ໃນເຂດຊົນນະບົດເຊິີ່ງເປັນຜຜ
ູ້ ະລິດຊາທົົ່ວປະເທດ;ຳແລະ.
ສົົ່ງເສມພາວະການເປັນຜນ
ູ້ າຂອງພາກອຸດສາຫະກາ ໄປພູ້ອມກັບຄວາມພະຍາຍາມຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງສັງຄົມ;
ແລະ ເຊືີ່ອມໂຍງຂະແໜງຊາລາວ ໃຫູ້ເຂົື້າກັບຂະແໜງຊາຂອງພາກພືື້ນ ແລະ ສາກົນ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມ ໂດຍຜ່ານ Tea 2030.
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5.2.1 ຈຸດປະສົງ
ຈຸດປະສົງຕົື້ນຕໍຂອງການປະຕິບັດຮ່ວມກັນ ແມ່ນເພືີ່ອ:
ສູ້າງເວທສາລັບ Tea 2030 ຂອງລາວ ເຊິີ່ງປະກອບມຜນ
ູ້ າຈາກພາກອຸດສາຫະກາດັົ່ງກ່າວ (ຈາກຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ປຸງແຕ່ງ ແລະ ຜຄ
ູ້ ູ້າຂາຍ),
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂູ້ອງຈາກລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງສັງຄົມອືີ່ນໆ;
ແລະ ໂດຍຜ່ານເວທ Tea 2030 ຂອງລາວ,
ສົົ່ງເສມຄວາມເປັນຜນ
ູ້ າຂອງພາກອຸດສາຫະກາຊາ ແລະ ຄວາມມຸ່ງໝັື້ນໃນການແກູ້ໄຂບັນຫາສິີ່ງທູ້າທາຍຕ່າງໆໃນປະຈຸບັນ (ແລະ ການ
ຮັບຮູ້ຄຸນຄ່າໃນການສົົ່ງເສມວຽກງານນ)ື້ ໄປຄຽງຄ່ກັບຄວາມພະຍາຍາມຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງສັງຄົມອືີ່ນໆ;
ສູ້າງກົນໄກການປະສານງານ (ໃນຮບແບບຂອງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານຂະແໜງຊາແຫ່ງຊາດ) ເພືີ່ອເປັນການສູ້າງກາລັງແຮງ
ສະໜັບສະໜນ, ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການລົງທຶນຕ່າງໆ ທີ່ອາດເປັນໄປໄດູ້ ຈາກພາກອຸດສາຫະກາ, ລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາອົງການ
ຈັດຕັື້ງສັງຄົມ ສາລັບກິດຈະກາຕ່າງໆ ທແ
ີ່ ນໃສ່ເພືີ່ອເຮັດໃຫູ້ອຸດສາຫະກາຊາມຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ສາມາດສືບຕໍໍ່ຢໄ່ ດູ້ເປັນຢ່າງດ; ແລະ
ເຊືີ່ອມໂຍງຂະແໜງຊາລາວ ເຂົື້າກັບອົງການຈັດຕັື້ງຕ່າງໆໃນຂົງເຂດພາກພືື້ນ ແລະ ສາກົນທີ່ກ່ຽວຂູ້ອງ ທີ່ກາລັງເຮັດວຽກເພືີ່ອຄວາມຍືນ
ຍົງຂອງຂະແໜງຊາໃນທົົ່ວໂລກ.

5.2.2 ຜົນຄາດຫວັງ
ການຮ່ວມມືກັນ ເພືີ່ອພັດທະນາຂະແໜງຊາໃຫູ້ມຄວາມຍືນຍົງ ຢ່ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຄາດວ່າຈະປ່ຽນແປງວິທການທພ
ີ່ າກສ່ວນຕ່າງໆ ໃນຂະແ
ໜງຊາລາວ ກາລັງໃຊູ້ເພືີ່ອຕິດຕໍໍ່ພົວພັນກັນພາຍໃນ (ແລະ ຜູ້ມສ່ວນກ່ຽວຂູ້ອງໃນຂົງເຂດພາກພືື້ນ / ສາກົນ); ແລະ ປະຈຸບັນວິທການດັົ່ງກ່າວນື້
ແມ່ນກາລັງຖືກພັດທະນາຂືື້ນສາລັບຂະແໜງຊາ.
ການປ່ຽນແປງ / ຜົນຄາດຫວັງ ທສ
ີ່ າຄັນ ແມ່ນລວມມ:
ເຮັດໃຫູ້ມເວທປຶກສາ ແລະ ການຮ່ວມມືຫາຍຂືື້ນກວ່າເກົົ່າ ລະຫວ່າງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ກຽວຂູ້ອງ ແລະ ການເສມສູ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງ
ຂອງອົງການຈັດຕັື້ງໃນພາກອຸດສາຫະກຳໍາຊາ ແລະ ມຂດຄວາມສາມາດໃນການເຂົື້າຮ່ວມ;
ເພີ່ມຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົື້າໃຈກ່ຽວກັບສິີ່ງທູ້າທາຍຕ່າງໆ ທີ່ມຮ່ວມກັນ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນໃນຂະແໜງຊາກາລັງປະເຊນໜູ້າຢໃ່ ນປະຈຸ
ບັນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຈາກການສູ້າງຂະແໜງຊາໃຫູ້ມຄວາມຍືນຍົງຮ່ວມກັນ;
ເປີດກວູ້າງໃຫູ້ມເວທນະໂຍບາຍ ເພືີ່ອລວມເອົາສະພາບພົື້ນເດັົ່ນຂອງຊາດ ແລະ ພາກພືື້ນ ແລະ ສຸມໃສ່ການພັດທະນາທຍ
ີ່ ືນຍົງ; ແລະ
ການພັດທະນາຍີ່ຫຊ
ໍໍ້ າລາວ ແລະ ກາລະໂອກາດຕ່າງໆ ເພືີ່ອເພີ່ມມນຄ່າຜະລິດຕະພັນຊາ (ເຊັົ່ນ: ຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ, ຜະລິດຕະ
ພັນ / ລາຄາສງສຸດ; ການເຂົື້າເຖິງເງິນທຶນ; ການເຂົື້າເຖິງຕະຫາດ ແລະ ອືີ່ນໆ);
ລິເລີ່ມປະຕິບັດການຮ່ວມມືກັນ (ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂູ້ອງ / ນັກລົງທຶນພາຍໃນປະເທດ, ໃນຂົງເຂດ ແລະ ສາກົນ) ເພືີ່ອເຮັດໃຫູ້ຂະແໜ
ງຊາມຄວາມຍືນຍົງ ໂດຍສຸມໃສ່ການໃຫູ້ການສະໜັບສະໜນຊຸມຊົນທູ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ຊາວສວນຂະໜາດນູ້ອຍ ເພືີ່ອເຮັດໃຫູ້ເຂົາເຈົື້າເຫັນ
ຄຸນຄ່າຈາກການຜະລິດ ແລະ ການປຸງແຕ່ງຊາໃຫູ້ຫາຍຂືື້ນກວ່າເກົົ່າ.

5.3 ໜູ້າວຽກບລິມະສິດ
ສາມໜູ້າວຽກບລິມະສິດ ແມ່ນມການນາສະເໜ ແລະອະທິບາຍໃນພາກຂູ້າງລຸ່ມຕໍໍ່ໄປນ.ື້

5.3.1 ສູ້າງ ແລະ ຈັດຕັງື້ ປະຕິບດ
ັ ເວທ Tea 2030 ຂອງລາວ
ສູ້າງຕັື້ງເວທສົນທະນາຂອງຂະແໜງຊາລາວ ທໄີ່ ດູ້ພັດທະນາໃນກິດຈະກາຂອງກອງທຶນເບກຈ່າຍຮບດ່ວນ (Quick Disbursement Fund),
ເວທ Tea 2030 ຂອງລາວ ຈະຖືກສູ້າງຕັື້ງຂືື້ນ. ເວທດັົ່ງກ່າວນື້ ຈະປະກອບມຜນ
ູ້ າຂອງກຸ່ມຜຜ
ູ້ ະລິດຊາ, ຜູ້ປຸງແຕ່ງຊາ ແລະ ອານາດການປົກ
ສະບັບຮ່າງ
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ຂະແໜງຊາລາວ-ບົດສຶກສາສະຖານະພາບປະຈຸບັນ

ຄອງຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂູ້ອງຈາກລັດຖະບານລາວ ເຊິີ່ງຈະຖືກຮັບຮອງໂດຍສະພາການຄູ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກາແຫ່ງຊາດລາວ ໂດຍການສະໜັບສະໜນ
ຈາກສະພາການຄູ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກາເອລົບ ປະຈາ ສປປ ລາວ ແລະ ຈະເປັນການປທາງສາລັບການສູ້າງຕັື້ງສະມາຄົມຊາລາວໃນອະນາຄົດ.
ກິດຈະກາຕ່າງໆ ໃນການສູ້າງຕັື້ງເວທສົນທະນາຂະແໜງຊາລາວ ຈະປະກອບມ:
ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທກ
ີ່ ່ຽວຂູ້ອງ ເພືີ່ອຢັົ້ງຢນໂຄງສູ້າງຂອງເວທ;
ຄັດເລືອກ ‘ຜນ
ູ້ າຂອງພາກອຸດສາຫະກາຊາ’ ແລະ ເງືີ່ອນໄຂຂອງການສະໜັບສະໜນ ເພືີ່ອຂັບເຄືີ່ອນເວທສົນທະນາຂະແໜງຊາໃນໄລຍະ
ເລີ່ມຕົື້ນ;
ການສູ້າງຂອບເຂດໜູ້າວຽກ ໃຫູ້ແກ່ເວທສົນທະນາຂະແໜງຊາ;
ສູ້າງກົດລະບຽບໃຫູ້ແກ່ອຸດສາຫະກາຊາ;
ພັດທະນາລະບົບສະໜອງທຶນຮອນແບບຍືນຍົງ, ສູ້າງແຜນພັດທະນາລະບົບການຈັດຕັື້ງ ແລະ ການສູ້າງຂດຄວາມສາມາດ; ແລະ
ສູ້າງຂໍໍ້ຕົກລົງການຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂູ້ອງກັບຂະແໜງຊາທີ່ສຳໍາຄັນໃນຂົງເຂດພາກພືື້ນ ແລະ ສາກົນ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜນເວທປຶກ
ສາຂະແໜງຊາລາວ.
ກິດຈະກາຕ່າງໆ ສາລັບການດາເນນງານຂອງເວທສົນທະນາຂະແໜງຊາລາວ ຈະປະກອບດູ້ວຍ: ກອງປະຊຸມປະຈາ 6 ເດືອນ ຕະຫອດໄລຍະອາຍຸ
ຂອງໂຄງການ ແລະ ຈະມກອງປະຊຸມມສ່ວນຮ່ວມໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຂອງກຸ່ມຂະໜາດໜູ້ອຍອືີ່ນໆ. ການມສ່ວນຮ່ວມຕ່າງໆ ຈະເນັື້ນ
ໃສ່ການພັດທະນາຍຸດທະສາດຊາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຊອກຫາທິດທາງ ແລະ ການດາເນນງານຢ່າງຕໍເໍ່ ນືີ່ອງຂອງເວທສົນທະນາຂະແໜງຊາລາວ (ແລະ
ສະມາຄົມ).

5.3.2 ການສູ້າງຍຸດທະສາດຊາແຫ່ງຊາດ ແລະ ທິດທາງເພືອ
ີ່ ກູ້າວໄປສກ
່ ານພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ຍຸດທະສາດຊາແຫ່ງຊາດ ແລະ ທິດທາງ ຈະຖືກພັດທະນາຂືື້ນ ເພືີ່ອເປັນກອບໃຫູ້ແກ່ການປະຕິບັດງານຮ່ວມກັນໃນການກູ້າວໄປສ່ການພັດທະນາ
ຂະແໜງຊາລາວໃຫູ້ມຄວາມຍືນຍົງ. ຍຸດທະສາດຊາແຫ່ງຊາດ ຈະເຮັດໃຫູ້ການພັດທະນາຂະແໜງຊາໄປຄຽງຄ່ກັບເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາເສດ
ຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ລວມທັງຈຸດປະສົງຮ່ວມກັນຂອງອຸດສາຫະກາຊາໃນຂົງເຂດພາກພືື້ນ ແລະ ສາກົນ.
ກິດຈະກາຕ່າງໆ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜນການພັດທະນາຍຸດທະສາດຊາແຫ່ງຊາດ ຈະລວມມ:
ທົບທວນບົດລາຍງານການສຶກສາ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ທໄີ່ ດູ້ເຮັດຜ່ານມາ (ເຊັົ່ນ: ຍຸດທະສາດຊາຂອງແຂວງຜົື້ງສາລ ແລະ ຍຸດທະສາດ
ການພັດທະນາກາເຟລາວ);
ຈັດກອງປະຊຸມມສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາຍຸດທະສາດກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂູ້ອງກັບຂະແໜງຊາຈາກພາກໄຕູ້ ແລະ ພາກເໜືອ;
ຈັດກອງປະຊຸມເວທ Tea 2030 ຂອງລາວ ຕາມແຕ່ລະໄລຍະທີ່ສາຄັນຂອງການພັດທະນາຍຸດທະສາດ ເພືີ່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕູ້ອງ
ແລະ ການເຫັນດເປັນເອກະພາບຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂູ້ອງ; ແລະ
ສູ້າງກິດຈະກາການເຜຍແຜ່ຍຸດທະສາດ (ແລະ ລະບຽບຂອງການປະຕິບັດ) ໃນລະດັບຊາດ, ຂັື້ນແຂວງ, ຂັື້ນເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນ.

5.3.3 ສູ້າງໂຄງການ Tea 2030 ໃນຂົງເຂດພາກພືນ
ື້
ໂຄງການ Tea 2030 ໃນຂົງເຂດພາກພືື້ນ ຈະຖືກສູ້າງຕັື້ງຂືື້ນ ເພືີ່ອເສມຂະຫຍາຍການເຊືີ່ອມໂຍງ ແລະ ສົົ່ງເສມການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງຂະແ
ໜງຊາຕ່າງໆໃນຂອບເຂດປະເທດກາປເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ ແລະ ຫວຽດນາມ (CLMV) ແລະ ຕອບສະໜອງກົນໄກໃນການເຂົື້າເປັນຄ່ຮ່ວມ
ອຸດສາຫະກາຊາໃນລະດັບສາກົນ ໃນການເປັນສະມາຄົມພາກພືື້ນ. ຄ່ຮ່ວມງານພາກພືື້ນ ຈະຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັນປີລະຄັື້ງ ແລະ ຈະເປັນປະ
ທານໂຄງການໃນທຸກໆ 3 ປີ.
ກິດຈະກາຕ່າງໆ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜນການສູ້າງຕັື້ງເວທ Tea 2030 ໃນຂົງເຂດພາກພືື້ນ ຈະປະກອບມ:
ສະບັບຮ່າງ
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ຂະແໜງຊາລາວ-ບົດສຶກສາສະຖານະພາບປະຈຸບັນ

ປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບແຕ່ລະຄ່ຮ່ວມງານຂອງເວທຂະແໜງຊາໃນຂົງເຂດພາກພືື້ນ;
ການມສ່ວນຮ່ວມໃນຂົງເຂດພາກພືື້ນຕ່າງໆ ເພືີ່ອນາເອົາຄ່ຮ່ວມງານຂອງເວທຂະແໜງຊາໃນຂົງເຂດພາກພືື້ນ, ຕົກລົງກ່ຽວກັບຜົນປະ
ໂຫຍດຮ່ວມກັນ ແລະ ຊອກຫາວິທທາງ ເພືີ່ອສືບຕໍຮ
ໍ່ ່ວມມືກັນ;
ສູ້າງ ເວບເພັກ (webpage) Tea 2030 ຂອງຂົງເຂດພາກພືື້ນ ເພືີ່ອອານວຍຄວາມສະດວກໃນການແລກປ່ຽນຂໍໍ້ມນຂ່າວສານ; ແລະ
ຮັບປະກັນຂໍໍ້ຕົກລົງການເປັນຄ່ຮ່ວມງານ ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂູ້ອງກັບຊາ ແລະ / ຫື ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໃນຂົງເຂດພາກພືື້ນ / ສາກົນ ສາ
ລັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດ.

5.4 ໂອກາດໃນການຮ່ວມມື ແລະ ເສມຂະຫຍາຍຜົນປະໂຫຍດ
ປະຈຸບັນ ມຫາຍແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ທີ່ກາລັງສືບຕໍໍ່ດາເນນງານຢ່ ເພືີ່ອເຮັດໃຫູ້ບັນລຸຕາມຜົນຄາດຫວັງທີ່ດກວ່າເກົົ່າ ສາລັບຊຸມຊົນຜະລິດ
ຊາຢ່ໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໃນຂົງເຂດພາກພືື້ນ. ແຜນງານຕາມທກ
ີ່ ານົດໄວູ້ຂູ້າງເທິງ ແມ່ນມຈຸດປະສົງ ເພືີ່ອຕອບສະໜອງກົນ
ໄກການປະສານງານ ແລະ ເສມຂະຫຍາຍຜົນປະໂຫຍດຈາກແນວຄວາມຄິດເຫົົ່ານື້. ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຕ່າງໆ ແມ່ນໄດູ້ດາເນນແລູ້ວກັບຜູ້ຈດ
ັ
ຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງການເຫົົ່ານື້ ແລະ ໄດູ້ມໂອກາດຢ່າງໜັກແໜູ້ນໃນການຮ່ວມມື ດັົ່ງທີ່ການົດໄວູ້ (ເບິີ່ງ ຕາຕະລາງ 5-1).
ຕາຕະລາງ 5-1 ໂຄງການທກ
ີ່ າລັງສືບຕໍໍ່ ແລະ ໂອກາດໃນການຮ່ວມມືກນ
ັ
ໂຄງການ

ຄຮ
່ ວ
່ ມຈັດຕັງື້ ປະຕິບດ
ັ

ໂອກາດໃນການຮ່ວມມື

ອົງການ HELVETAS;



ໂຄງການພາຍໃນປະເທດລາວ
ໂຄງການ ສູ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງດູ້ານບົດ
ບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫູ້ແກ່ອົງການຈັດຕັື້ງ

SDC; ຄ່ຮ່ວມງານຈາກອານາດ

ຊຸມຊົນ (COPE) – ພາຍໄຕູ້ໂຄງ

ການປົກຄອງທູ້ອງຖິີ່ນ.

ສະໜັບສະໜນການສູ້າງຍຸດທະສາດຊາແຂວງຜົື້ງສາລ

ໃຫູ້ກາຍເປັນ

ຍຸດທະສາດຊາແຫ່ງຊາດ;


ຊ່ວຍເຫືອໃນການເປັນຕົວແທນໃຫູ້ແກ່ຊາວສວນຂະໜາດນູ້ອຍໃນເວ
ທສົນທະນາຂະແໜງຊາລາວ

ການ Shan Tea Project. ໄລຍະ

(ໂດຍໄດູ້ຮັບການສະໜັບສະໜນຈາກ

ສະພາການຄູ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກາເອລົບ ປະຈາ ສປປ ລາວ ແລະ ສະພາ

2 ຂອງໂຄງການຄາດວ່າຈະເລີ່ມຕົື້ນໃນ

ການຄູ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກາແຫ່ງຊາດລາວ);

ປີ 2016.



ສະໜອງໂອກາດໃນການສູ້າງມນຄ່າເພີ່ມ ແລະ ເຂົື້າເຖິງຕະຫາດ ສາ
ລັບຜຜ
ູ້ ະລິດຊາຂະໜາດນູ້ອຍ.

ໂຄງການຊວະນາໆພັນກະສິກາ

ອົງການ SDC; ກະຊວງກະສິ

(TABI)

ກາ ແລະ ປ່າໄມູ້; ຄ່ຮ່ວມງານ



ມທ່າແຮງໃນການຮ່ວມມືໃນວຽກງານສູ້າງຖານຂໍໍ້ມນກ່ຽວກັບຊາຢ່
ໃນລາວ. ສະພາການຄູ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກາເອລົບ ປະຈາລາວ ໄດູ້ພົບ
ປະ ແລະ ໄດູ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບວຽກດັົ່ງກ່າວແລູ້ວ ໃນການສູ້າງຂໍໍ້ມນຂອງ
ອຸດສາຫະກາຊາ ແລະ ການນາສະເໜຊາລາວໃນຕະຫາດສາກົນຢ່

ຈາກອານາດການປົກຄອງທູ້ອງ
ຖິີ່ນ.

ເມືອງປາຣ ປະເທດຝະລັົ່ງໃນທູ້າຍປີ 2016.

ໂຄງການໃນຂົງເຂດພາກພືນ
ື້
ໂຄງການ Shan Tea

ອົງການ SDC;



HELVETAS

ໂຄງການສົົ່ງເສມການຄູ້າແບບຍືນຍົງ

ອົງການ IDH; Unilever;

ຂອງອົງການ IDH – ແຜນງານກ່ຽວ

Rainforest Alliance

ກັບຊາ (ປະຈຸບັນກາລັງຖືກຈັດຕັື້ງປະຕິ

ໂອກາດສາລັບການຮ່ວມມືໃນກິດຈະກາການປັບປຸງຊວິດການເປັນຢ່
ໃນເຂດຊຸມຊົນທີ່ມກາລັງມການປກຊາ ໃນທົົ່ວເຂດພາກພືື້ນແມ່ນ້າ
ຂອງ;



ທ່າແຮງໃນການຮ່ວມມື ເພືີ່ອສູ້າງເວທສົນທະນາຊາໃນເຂດພາກພືື້ນ.



ການສູ້າງຕັື້ງໂຮງຮຽນຊາວນາຢ່ສະໜາມ (FFS) ຢ່ໃນ ສປປ ລາວ
ໂດຍອງໃສ່ຮບແບບແຜນງານຊາຂອງອົງການ IDH;



ບັດຢ່ປະເທດຫວຽດນາມ)

ນາສະເໜ ‘ບາດກູ້າວທີ່ໜັຫແໜູ້ນ’ ຂອງການຢັົ້ງຢນ ຕໍໍ່ຂະແໜງຊາ
ຂອງປະເທດລາວ ແລະ ປະເທດມຽນມາ;



ການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ແລະ ກິດຈະກາທົດລອງຕ່າງໆ ກັບພາກສ່ວນ
ທີ່ກ່ຽວຂູ້ອງຕົື້ນຕໍກ່ຽວກັບຊາ.

ສະບັບຮ່າງ

ໜູ້າ 22

ຂະແໜງຊາລາວ-ບົດສຶກສາສະຖານະພາບປະຈຸບັນ

ໂຄງການ

ຄຮ
່ ວ
່ ມຈັດຕັງື້ ປະຕິບດ
ັ

ໂອກາດໃນການຮ່ວມມື

ການພັດທະນາຂດຄວາມສາມາດສາລັບ
ການພັດທະນາຂອງພາກເອກະຊົນໃນ

ອົງການ GIZ; ຄ່ຮ່ວມພັດທະ



ປະເທດມຽນມາ ຂອງອົງການ GIZ
ໂຄງການມສ່ວນຮ່ວມໃນທຸລະກິດກະສິ
ກາ ສາລັບການຄຸູ້ມຄອງທີ່ດິນຢ່າງມ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນປະເທດ (ກາປ

ນາອືີ່ນໆ; ຄ່ຮ່ວມງານຈາກອາ

ການແລກປ່ຽນຂໍໍ້ມນຂ່າວສານ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນການເຊືີ່ອມສານ
ຍຸດທະສາດການປັບຕົວເຂົື້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເຂົື້າກັບ
ຂະບວນການສູ້າງມນຄ່າເພີ່ມໃນຊາ.

ນາດການປົກຄອງທູ້ອງຖິີ່ນ.
ອົງການ Oxfam; SDC;



GIZ

ການແລກປ່ຽນIຳໍຳື້ມນຂ່າວສານ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນຮບແບບທຸລະກິດ
ກະສິກາໃນຂົງເຂດຂະແໜງຊາ.

ເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ ແລະ ຫວຽດ
ນາມ (CLMV) ຂອງອົງການ
Oxfam
ໂຄງການຂອງ FAO/AFD ກ່ຽວກັບ

ອົງການ FAO; AFD; ຄ່ຮ່ວມ

ການສົົ່ງເສມການພັດທະນາຊົນນະບົດ
ໂດຍຜ່ານການພັດທະນາແຫ່ງກາເນດ

ງານຈາກອານາດການປົກຄອງ

ໃນອະນາຄົດ ໂດຍອົງການ FAO / AFD ຢ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ

ທູ້ອງຖິີ່ນ.

ພາກພືື້ນແມ່ນ້າຂອງ.



ທາງດູ້ານພມສາດ (GI)

ຊາເປັນຜະລິດຕະພັນຕົື້ນຕໍອັນໜຶີ່ງ ສາລັບວຽກງານຂືື້ນທະບຽນ GI

ໂຄງການໃນລະດັບສາກົນ
ຊາ 2030



ອົງການ Unilever, IDH,

ສະໜັບສະໜນໃນການເປັນຄ່ຮ່ວມຈັດຕັື້ງປະຕິບັດສາລັບໂຄງການຊາ
ໃນຂົງເຂດພາກພືື້ນ;

Tata, Twinings,
Fairtrade, Rainforest



ໂອກາດໃນການເຂົື້າເຖິງຕະຫາດ;

Alliance, Ethical Tea



ການການົດແຫ່ງທຶນ / ນັກລົງທຶນ.



ໂອກາດໃນການເຂົື້າເປັນສະມາຊິກຂອງ ETP ສາລັບບໍລິສັດຕ່າງໆທີ່

Partnership ແລະ ອືີ່ນໆ
ການຮ່ວມມືໃນຂະແໜງຊາຢ່າງມຈັນ

ອົງການ GIZ, IDH,

ຍາບັນ (Ethical Tea

Oxfam, UTZ, Fairtrade,

Partnership (ETP))

Rainforest Alliance,



ແຜນງານການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບບັນຫາຄວາມຍືນຍົງຕ່າງໆ;

Unilever, Twinings etc



ສະໜັບສະໜນສາລັບກິດຈະກາການຍົກລະດັບມາດຕະຖາ.

ກ່ຽວຂູ້ອງໃນຂະແໜງຊາ;

ແຫ່ງຂໍໍ້ມນ: ບໍລິສັດ Earth Systems ໃນປີ 2016
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ຂະແໜງຊາລາວ-ບົດສຶກສາສະຖານະພາບປະຈຸບັນ

6 ສະຫຸບ
ສປປ ລາວ ມທູ້າແຮງຄວາມເປັນໄປໄດູ້ສງ ທຈ
ີ່ ະສືບຕໍປ
ໍ່ ັບປຸງ, ພັດທະນາ ແລະຂະຫຍາຍຂະແໜງຊາຂອງຕົື້ນ. ໂດຍການສືບຕໍຈ
ໍ່ ດ
ັ ຕັື້ງພັດທະນາ
ຂອງຂະແໜງຊານ,ື້ ຂະແໜງຊາ ແມ່ນໄດູ້ປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນການພັດທະນາໃຫູ້ແກ່ບັນດາຊຸມຊົນທີ່ອາໄສໃນພືື້ນທຊ
ີ່ ນ
ົ ນະບົດຮ່າງໄກສອກຫກ
ບໍໍ່ວ່າຈະຢທ
່ າງພາກເໜືອ ແລະໃຕູ້ຂອງປະເທດ.
ຜມ
ູ້ ສ່ວນຮວມຫັກໂດຍກົງຈາກຂະແໜງຊາໄດູ້ຕົກລົງເຫັນດພູ້ອມພຽງກັນໃນໜູ້າວຽກຈາເປັນໃນການພັດທະນາຂະແໜງດັົ່ງຂູ້າງລຸ່ມຕໍໄໍ່ ປນ:ື້
ການສົົ່ງເສມໃຫູ້ເປັນທີ່ຮບ
ັ ຮູ້ເພື້ມຂືື້ນຂອງຄຸນຄ່າຂອງຂະແໜງຊາລາວ ແລະ ການປະສານງານຮ່ວມມືກັນຂອງພາກສ່ວນມສ່ວນຕ່າງໆ
ໄປຕາມແນວທາງທີ່ມຄວາມຍືນຍົງ ແມ່ນສາມາດມອິດທິພົນ/ແນວທາງໃນການການົດນະໂຍບາຍ ແລະໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໃນການ
ລົງທຶນຕ່າງໆ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜຸນ ໃນໜູ້າວຽກການປົກປ້ອງຊັບພະຍາກອນຊາ ແລະຄວາມໝັື້ນຄົງໃນການຄຸູ້ມຄອງທດ
ີ່ ິນໃຫູ້ແກ່ບັນດາ
ຊຸມຊົນຜຜ
ູ້ ະລິດຊາໃນເຂດຊົນນະບົດຢທ
່ ົົ່ວ ສປປ ລາວ;
ການສືບຕໍໍ່ມການສະໜັບສະໜຸນທາງດູ້ານວິຊາການສາຫັບການຜະລິດຊາ ແມ່ນເປັນປັດໃຈຈາເປັນ ເພືີ່ອໃຫູ້ແນ່ໃຈວ່າຂະແໜງຊາ ແມ່ນ
ສືບຕໍເໍ່ ປັນທາງເລືອກທີ່ໜູ້າດຶງດດໃຈໃນການດາລົງຊວິດເຮັດວຽກ ເພືອໃຫູ້ມການສືບຕໍໍ່ພັດທະນາຕໍໄໍ່ ປໃນຂູ້າງໜູ້າຂອງຂະແໜງ;
ຜະລິດຕະພັນຊາທີ່ມຄຸນລັກສະນະພິເສດສະເພາະ ແມ່ນມຳຄວາມຕູ້ອງການເພື້ມຂືື້ນ, ຈາກຕະຫາດທມຄວາມສາມາດຊືີ່ໃນລາຄາສງພິ
ເສດ. ນແ
ື້ ມ່ນເປັນໂອກາດ ເພືີ່ອເພື້ມການປົກປ້ອງຂອງຊັບພະຍາກອນຊາປ່າ ແລະບຮານ ຊຶງຈາເປັນຕູ້ອງໃຫູ້ມການກະຕຸກຊຸກຊູູ້ໃຫູ້ມ
ການຄູ້ມຄອງປ່າທາມະຊາດໃຫູ້ມຄວາມຍືນຍົງ ແລະໄປພູ້ອມກັບໂອກາດໃນກາສູ້າງລາຍໄດູ້ ແລະການຈູ້າງງານມວຽກເຮັດງານທາຂອງ
ບັນດາຊຸມຊົນທີ່ອາໄສໃນເຂດຊົນນະບົດຫູ້າງໄກສອກຫກ;
ການສູ້າງສາຍສາພັນໂດຍມຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຜຜ
ູ້ ະລິດ ແລະຜແ
ູ້ ປຮບ ຈະຊ່ວຍສູ້າງສະພາບແວດລູ້ອມທເີ່ ຮັດໃຫູ້ບັນດາຜູ້ມ
ສ່ວນຮ່ວມຕ່າງໆ ໄດູ້ມໂອກາດໃນການເພື້ມມນຄ່າ/ຜົນຕອບແທນເພື້ມຂືື້ນ ແລະນາສະເໜຂອດຈາກັດ/ບັນຫາທາງດູ້ານຕະຫາດ;
ຂະແໜງຊາທີ່ມຄວາມຍືນຍົງ ຈາເປັນຕູ້ອງຄານຶງພິຈາລະນາຜົນກະທົບທາງດູ້ານສີ່ງແວດລູ້ອມຈາການຜະລິດຊາ, ຕູ້ອງເຮັດໃຫູ້ມຜົນກະ
ທົບນູ້ອຍສຸດ ແລະຊອກຫາວທທາງເພືອປັບປຸງການຊົມໃຊູ້ປັດໃຈທາງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດຕ່າງທີ່ການຜະລິດຊາຂືື້ນກັບ;
ມຄວາມຈາເປັນຕູ້ອງມການພິຈາລະນາ ແລະວ່າງແຜນ ເພືອຮູ້ອງຮັບກັບຜົນກະທົບທເີ່ ປັນໄປໄດູ້ຈາກສະພາບການປ່ຽນແປງທາງດິນຟ້າ
ອາກາດໃນປັດຈຳຸບັນ ແລະອານະຄົດ ໃນພືື້ນທກ
ີ່ ານຜະລິດຊາ ໃນນລ
ື້ ວມມບັນຫາການເພື້ມຂືື້ນຂອງພະຍາດ ແລະສັດຕພຶດທເີ່ ປັນໄພຂົົ່ມ
ຂຕ
່ ໍໍ່ຂະແໜງ ແລະ ສະພາບເຫດການທາງອາກາດທີ່ມການປ່ຽນແປງຢ່າງຮຸ່ນແຮງທີ່ມຖີ່ຂືື້ນ;
ກົນໄກທາງເທັກນິກວິຊາການໃນລະດັບແນວໜູ້າ, ມຄວາມກະຈູ້າງແຈູ້ງລະອຽດ ແລະໂປ່ງໃສ ສາມາດນາໄປສກ
່ ານມຄວາມເທົົ່າທຽມ
ກັນເພື້ມຂືື້ນໃນທຸກຂັື້ນຂະບວນການຜະລິດມນຄ່າເພື້ມ/ຕ່ອງໂສູ້ມນຄ່າເພື້ມ;
ພາບພົດການເປັນທຮ
ີ່ ັບຮູ້ວ່າ ວ່າດູ້ວຍມແຫ່ງຊັບພະຍາກອນຊາທີ່ມຄຸນລັກສະນະພິເສດສະເພາະ ໄປພູ້ອມກັບການຜະລິດຂອງຂະແໜງ
‘ແບບປອດສານໃນຕົວ’ ແມ່ນສາມາດຊ່ວຍສົງົ່ ເສມເພື້ມເຕມໃນການພັດທະນາ ແລະສູ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃນການສູ້າງຊຳືຳີ່ສ່ຽງ ໃຫູ້ເປັນທີ່
ຮັບຮູ້ຂອງຊາລາວ, ຊຶງຈະສົົ່ງຜົນເຮັດໃຫູ້ມການປັບປຸງທາງດູ້ານຜົນຕອບແທນລາຍຮັບຕ່າງໆ ແລະສູ້າງໂອກາດໃໝ່ໆໃຫູ້ແກູ້ຜຜ
ູ້ ະລິດ,
ແປຮບ ແລະຂາຍ; ແລະ
ການຈະເລນຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງຊາ ຈະຕອບສະໜອງເຮັດໃຫູ້ມການກະຈ່າຍຜົນປະໂຫຍດຕໍໍ່ກັບຂະແຫງອືີ່ນໆ ເຊັົ່ນວ່າຂະແໜງ
ທູ້ອງທ່ຽວ ຊຶງໄປພູ້ອມກັນແມ່ນຈະຊ່ວຍໃນການເຕບໂຕເປັນທີ່ຮັບຮູ້ມຊືີ່ສຽງຂອງຊາລາວ.
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6.1 ຄາແນະນາ ແລະ ບາດກູ້າວໃນຕໍໜ
ໍ່ າູ້
ເພືອໃຫູ້ມການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງຂະແໜງຊາລາວ, ແມ່ນແນະນາໃຫູ້ພາກສ່ວນຜູ້ມສ່ວນຮ່ວມກ່ຽວຂູ້ອງໃນຂະແໜງຊາລາວຈັດຕັື້ງປະຕິ
ບັດກິດຈະກາດັົ່ງຕໍໄໍ່ ປນື້:
ສູ້າງຕັື້ງອົງການຈັດຕັື້ງ/ໜ່ວຍງານ ທເີ່ ປັນໜ່ວຍງານຕ່າງໜູ້າຮ່ວມໜຶີ່ງດຽວກັນຂອງຂະແໜງຊາລາວ ແລະມຳຕ່າງໜູ້າຈາກທຸກກຸ່ມ;
ສູ້າງຍຸດທະສາດແຜນທແນວທາງການພັດທະນາສາຫັບຂະແໜງຊາລາວ ເພືີ່ອສູ້າງຄວາມເຂັມແຂງແນວທາງທີ່ໝັື້ນຄົງທຍ
ີ່ ືນຍົງ ແລະທີ່
ເປຳດເປັນໂອກາດທາງເສດຖະກິດໃຫູ້ແກ່ຂະແໜງ;
ເປັນອົງການຈັດຕັື້ງທີ່ມການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລຳັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພືີ່ອສືບຕໍສ
ໍ່ ູ້າງຈັດຕັື້ງເວທການແລກປ່ຽນ

ເພືີ່ອສົົ່ງເສມ

ແລະພັດທະນາຂະແໜງ; ແລະ
ສືບຕໍໍ່ຊອກຫາຊ່ອງທາງ ເພືີ່ອການສະໜັບສະໜຸນຈາກພາກສ່ວນຜຸູ້ມສ່ວນຮ່ວມຕ່າງໆ ເພືີ່ອຊ່ວຍພັດທະນາຂະແໜງຊາລາວ ໃຫູ້ສາມາດ
ບັນລໄດູ້ຕາມແຜນຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງ.
ການພັດທະນາຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງຊາຢ່າງຍືນຍົງ ຈາເປັນຈະຕູ້ອງມການການວ່າງແຜນ ແລະພິຈາລະນາປະເດັນຕ່າງທຳຳີ່ກ່ຽວຂູ້ອງຢ່າງລະ
ອຽດ. ຜູ້ມສ່ວນຮ່ວມຕ່າງໆຂອງຂະແໜງຊາລາວ ແມ່ນຮັບຮູ້ຕໍໍ່ກັບຄວາມທູ້າທາຍ ທີ່ພວກເຂົາກາລັງປະເຊນເພືີ່ອການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງ ແລະມຳ
ຄວາມມຸ່ງໝັື້ນຕັື້ງໃຈ ທີ່ຈະດາເນນຕາມວທການພັດທະນາຂອງຂະແໜງໂດຍການຮ່ວມມືກັນ/ຢ່າງມສ່ວນຮ່ວມ. ໂດຍການ ‘ການດາເນນການ
ຮ່ວມກັນ’, ອຸດສາຫະກາຂອງຂະແໜງນື້ ສາມາດເລື້ມຕົື້ນທຈ
ີ່ ະນາສະເໜຄວາມທູ້າທາຍຕ່າງໆແບບພູ້ອມພຽງຮ່ວມກັນ ດັົ່ງທໄີ່ ດູ້ລະບຸໃນບົດສຶກ
ສາສະບັບນື້ ແລະ ໄດູ້ເປິດໂອກາດໃໝ່ຕ່າງໆ ໃຫູ້ແກ່ຂະແໜງ ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືຢ່າງມຍຸດທະສາດ ມແຜນການບໍໍ່ວ່າຈະຢ່ໃນລະດັບຊາດ,
ພາກພືື້ນ ແລະສາກົນ.
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