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ພາກສະເໜີ 

ຂະແໜງການກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ແມນ່ຂະແໜງການໜ່ຶງທ່ີມບີດົບາດສາໍຄນັ ໃນການຈດັຕ ັງ້ຜນັ 
ຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ ແລະ ແຜນພດັທະນາເສກຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງລດັ ກຽ່ວກບັ ວຽກງານ
ກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ.້  ພາຍຫຼງັທ່ີປະເທດຊາດໄດຮ້ບັການປດົປ່ອຍ ແລະ ສາ້ງຕ ັງ້ເປັນ ສປປ ລາວ ເປັນຕ ົນ້
ມາ, ພກັ ແລະ ລດັຖະບານໄດຖ້ສືາໍຄນັແຕຫ່ວົທີ ກຽ່ວກບັການພດັທະນາວຽກງານກະສິກາໍ ຊຶ່ ງສະ ແດງອອກ
ໃນມະຕິຕາ່ງໆຂອງພກັ ແລະ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງລດັ ໃນແຕລ່ະໄລຍະ, ພ ົນ້ເດ່ັນທ່ີສດຸ 
ແມນ່ພາຍຫຼງັທ່ີພກັເຮົາ ໄດກ້າໍນດົແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ ່ເປັນຕ ົນ້ມາ ຊຶ່ ງພກັໄດຖ້ເືອົາ ກະສິກາໍ ເປັນສະໜາມ
ຮບົອນັດບັໜ່ຶງ ແລະ ກາໍນດົແນວທາງ ຫນັຈາກເສດຖະກດິທາໍມະຊາດ ໄປສູ ່ ເສດຖະກດິສິນຄາ້, ເຫັນໄດວ້າ່ 
ການພດັທະນາວຽກງານກະສິກາໍ ໄດມ້ບີາດກາ້ວຂະຫຍາຍຕວົຢາ່ງໜກັແໜນ້; ອນັສາໍ ຄນັ ແມນ່ໄດຄ້ອ່ຍໆທບັ
ມາ້ງ ຮບູແບບການຜະລິດກະສິກາໍແບບທາໍມະຊາດເທ່ືອລະກາ້ວ, ພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ ທາງດາ້ນກະສິກາໍ ໄດຮ້ບັ
ການພດັທະນາເປັນກາ້ວໆມາ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ລະບບົຊນົລະປະທານ, ອາ່ງເກບັນ ໍາ້ ແລະ ສະຖານຈີກັສບູນ ໍາ້ ໄດ້
ຮບັການສາ້ງຂຶນ້ຢູຫຼ່າຍໆແຫງ່ ອນັໄດເ້ຮັດໃຫ ້ການເຮັດນາ 2 ລະດ ູໄດນ້ບັມ ື ້ນບັຂະຫຍາຍກວາ້ງອອກ, 
ພ້ືນຖານທາງດາ້ນເຕັກນກິ-ວທິະຍາການ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ບນັດາສນູ-ສະຖານ ີຄ ົນ້ ຄວາ້ທດົລອງ, ສາທິດ ແລະ 
ບໍລິການທາງດາ້ນວຊິາການ ກໄໍດຮ້ບັການສາ້ງຕ ັງ້ ແລະ ພດັທະນາ ເປັນກາ້ວໆມາ ຊຶ່ ງສາມາດຍູແ້ຮງ ເຮັດ
ໃຫກ້ານຜະລິດກະສິກາໍ ມບີາດກາ້ວຂະຫຍາຍຕວົ ເປັນລາໍດບັ ຊື່ ງມຜີນົເຮັດໃຫ ້ ສປປລາວ ສາມາດຜະລິດກຸມ້
ຕນົເອງ ທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານໄດ ້ ໂດຍສະເພາະ ນບັຕ ັງ້ແຕປີ່ 2000 ເປັນຕ ົນ້ມາ ແລະ ສາມາດຜະລິດ
ເປັນສິນຄາ້ສ ົ່ງອອກ. ນອກຈາກນ ັນ້ ການປກູພືດ ແລະ ໄມອ້ດຸສາຫະກໍ າ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ພືດທ່ີເປັນສິນ  
ຄາ້ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່: ສາລີ, ອອ້ຍ, ມນັຕ ົນ້, ກາເຟ, ຢາງພາລາ, ພືດຜກັ ແລະ ໄມໃ້ຫໝ້າກ ກນໍບັມ ືນ້ບັເພ່ີມຂຶນ້ 
ສາມາດເປັນສິນຄາ້ຢູພ່າຍໃນ ແລະ ສ ົ່ງອອກ ຕາ່ງປະ ເທດ. 

 

ເຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມ ເມ ື່ອທຽບກບັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການ ແລະ ທາ່ແຮງບ ົ່ມຊອ້ນທາງດາ້ນຊບັ ພະຍາ 
ກອນທາໍມະຊາດ ທ່ີ ສປປລາວເຮົາ ມຢີາ່ງອດຸມົສມົບນູແລວ້ ເຫັນວາ່ ຍງັບ່ໍທນັສາມາດຕອບສະໜອງໄດ ້ຕາມ
ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການ ແລະ ຍງັບ່ໍທນັສາມາດຂດຸຄ ົນ້ໄດ ້ທາ່ແຮງບ ົ່ມຊອ້ນດ ັງ່ກາ່ວ, ການຜະລິດກະສິກາໍ 
ເວ້ົາລວມ ແມນ່ຍງັບ່ໍທນັໄດຮ້ບັການຂະຫຍາຍຕວົແຮງ, ຮບູແບບການຜະລິດ ສວ່ນຫຼາຍ ຍງັຂຶນ້ກບັທາໍມະຊາດ, 
ທງັນີກ້ເໍນື່ ອງຈາກວາ່ ການຫນັແນວທາງ ນະໂຍບາຍ, ມະຕ,ິ ຄໍາສ ັ່ງ ຂອງພກັ ເປັນແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ 
ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັແຜນພດັທະນາກະສິກາໍ ຕະຫຼອດຮອດ  ການປະຕິບດັ ບນັດາກດົໝາຍ ແລະ ນຕິິກາໍຂອງລດັ 
ຍງັບ່ໍທນັກວາ້ງຂວາງ ແລະ ລງົເລິກສູຮ່າກຖານຂ ັນ້ບາ້ນ ແລະ ກຸມ່ບາ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ ້ການປກຸລະດມົປະຊາຊນົ 
ແລະ ທກຸພາກສວ່ນເສດຖະກດິ ໃຫຫ້ນັປ່ຽນຈາກຮບູແບບ ການຜະລິດແບບດ ັງ້ເດມີ ມາສູຮ່ບູແບບໃໝ ່ຍງັມ ີ
ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ ແລະ ຊກັຊາ້, ການຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ  ແລະ ທນັສະໄໝໃນຂະແໜງກະສິກາໍ ໂດຍ
ສະເພາະ ໃນຂ ັນ້ທອ້ງຖິ່ນ ຍງັບ່ໍທນັໜກັແໜນ້ ແລະ ເລິກເຊິ່ ງ.   ເພ່ືອແກໄ້ຂບນັຫາດ ັງ່ກາ່ວ ມນັຮຽກຮອ້ງໃຫ້
ຂະແໜງການ ຕອ້ງສາ້ງໃຫມ້ ີຍດຸທະສາດພດັທະນາ ວຽກງານກະສິກາໍ ໃນແຕລ່ະໄລຍະ ທງັໄລຍະກາງ ແລະ 
ໄລຍະຍາວ ຢາ່ງເປັນລະບບົຄບົຊຸດ. 
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ຍດຸທະສາດກະສິກາໍຮອດປີ 2025 ໄດກ້າໍນດົແຈງ້ ວໄິສທດັ, ຈດຸປະສງົ ແລະ ເປ້ົາໝາຍໃນການພດັ  
ທະນາຂະແໜງການ ແລະ ວຽກງານກະສິກາໍ ແຕນ່ີ ້ຮອດປີ 2020 ແລະ 2025. ວໄິສທດັຂອງຂະແໜງການ
ກະສິກາໍ ຊຶ່ ງໄດກ້າໍນດົຮອດປີ 2030 ແມນ່ແນໃສ ່ “ຮບັປະກນັຄວາມໝັນ້ຄງົ ທາງດາ້ນສະບຽງ ອາຫານ,  
ຜະລິດສິນຄາ້ກະສິກາໍທ່ີມທີ່າແຮງ, ພດັທະນາກະສິກາໍສະອາດ ປອດໄພ ແລະ ຍືນຍງົ ບນົພ້ືນຖານການຫນັ
ເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ ຕິດພນັກບັການພດັທະນາຊນົນະບດົ ເພ່ືອປະກອບສວ່ນ ສາ້ງພ້ືນຖານ
ເສດຖະກດິແຫງ່ຊາດ”. ຄາດໝາຍສູຊ້ນົລວມບາງດາ້ນ ທ່ີໄດກ້າໍນດົແຕ ່ລະໄລຍະ ມຄີື: 

 

ຮອດປີ 2020  ສູຊ້ນົເຮັດໃຫ ້ລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນ ຂອງຂະແໜງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້
ຂະຫຍາຍຕວົ ໃຫໄ້ດ ້ໃນລະດບັສະເລຍ່ 3,4%, ປະກອບສວນ່ ໃນໂຄງປະກອບເສດຖະກດິແຫງ່ຊາດ ໃນ
ອດັຕາສວ່ນ 19% . ຮບັປະກນັດາ້ນໂພຊະນາການ ຂອງປະຊາຊນົໃຫໄ້ດຮ້ບັພະລງັງານຢາ່ງຕ ໍາ່ 2.600 ກິ
ໂລກາລໍຣຕ່ໍີຄນົຕ່ໍວນັ; ໃນນີ ້ເຂ້ົາ ແລະ ທາດແປ້ງ ກວມປະມານ 6 2%, ຊີນ້, ໄຂ ່ແລະ ປາ ປະມານ 10%, 
ປະເພດ ພືດຜກັ, ໝາກໄມ ້ແລະ ປະເພດຖ ົ່ວ ກວມປະມານ 6% ແລະ ປະເພດໄຂມນັ, ນ ໍາ້ຕານ ແ ລະ ນ ໍາ້
ນມົ ກວມປະມານ 2 2%. ສູຊ້ນົຜະລິດເຂ້ົາເປືອກລວມ ໃຫໄ້ດ້ ບ່ໍຫຸຼດ 4,7 ລາ້ນໂຕນ (ເຂ້ົາຈາ້ວ 30%), ຍກົ
ລະດບັການຜະລິດເຂ້ົາ ແລະ ຜກັສະອາດ ໃຫໄ້ດ ້ຕາມມາດຕະຖານກະສິກາໍທ່ີດີ (GAP). ການຜະລິດພືດເປັນ
ສິນຄາ້ ໃຫໄ້ດ ້ເຊ່ັນ: ເຂ້ົາເພ່ືອ ເປັນສິນຄາ້ພາຍໃນ ແລະ ສ ົ່ງອອກ ໃຫໄ້ດ້ ຢາ່ງໜອ້ຍ 1 ລາ້ນໂຕນ (ເຂ້ົາ  
ເປືອກ), ຜະລິດສາລີອາຫານສດັ ໃຫໄ້ດ ້1, 3 ລາ້ນໂຕນ, ກາເຟ ໃຫໄ້ດ ້ 120.000 ໂຕນ, ອອ້ຍ ເພ່ືອເປັນ
ວດັຖດຸບິປ້ອນໂຮງງານ ໃຫໄ້ດ ້2,15 ລາ້ນໂຕນ, ມນັຕ ົນ້ ໃຫໄ້ດ ້1,5 ລາ້ນໂຕນ, ຖ ົ່ວເຫືຼອງ ໃຫໄ້ດ ້50.000 
ໂຕນ ແລະ ພືດອື່ ນໆ ທ່ີມທີາ່ແຮງໄດປ້ຽບ ຕິດພນັກບັການປງຸແຕງ່ພາຍໃນ ເພ່ືອສາ້ງ  ມນູຄາ່ເພ້ີມ. ສ ູຊ້ນົ
ຜະລິດຊີນ້, ປາ ແລະ ໄຂ ່ລວມໃຫໄ້ດ ້487.500 ໂຕນ (ໃນນີ,້ ຊີນ້  ແລະ ໄຂ ່ໃຫໄ້ດ້ 262.500 ໂຕນ, ປາ 
ແລະ ສ ດັນ ໍາ້ໃຫໄ້ດ້ 225.000 ໂຕນຕ່ໍປີ) ດວ້ຍອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົ ຂອງ  ຝງູສດັຢູໃ່ນລະດບັ ປະມານ 
6% ຕ່ໍປີ , ການລຽ້ງ ປາ ແລະ ສດັນ ໍາ້ ໃນລະດບັ 8-10% ຕ່ໍປີ, ສ ົ່ງອອກ ຊີນ້ (ງວົ-ຄວາຍ) ໃຫໄ້ດ ້
10.000-15.000 ໂຕນ ໄປຄຽງຄູກ່ບັ ການຊຸກຍູ ້ສ ົ່ງເສີມ ການປງຸແຕງ່ຜະລິດ  ຕະພນັຊີນ້ ແລະ ປາ ເປັນ
ສາໍເລັດຮບູຢູພ່າຍໃນ ໃຫເ້ປັນລະບບົຕອ່ງໂສ ້ຕິດພນັກບັການຕະຫຼາດ ຕາມທິດ  ຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ 
ທນັສະໄໝ. 

 

ຮອດປີ 2025 ສືບຕ່ໍຮບັປະກນັດາ້ນໂພຊະນາການຂອງປະຊາຊນົໃຫໄ້ດຮ້ບັພະລງັງານ ຢ ູໃ່ນລະດບັ ບ່ໍ
ຫຸຼດ 2.600 ກໂິລກາລໍຣຕ່ໍີຄນົຕ່ໍວນັ, ໃນນີ ້ເຂ້ົາ ແລະ ທາດແປ້ງ ກວມປະມານ 54%, ຊີນ້, ໄຂ ່ແລະ ປາ 
ປະມານ 13%, ປະເພດ ພືດຜກັ, ໝາກໄມ ້ແລະ ປະເພດຖ ົ່ວ ກວມປະມານ 8% ແລະ ປະເພດ ໄຂມນັ, 
ນ ໍາ້ຕານ ແລະ ນ ໍາ້ນມົ ກວມປະມານ 25%. ສູຊ້ນົຜະລິດເຂ້ົາເປືອກລວມ ບໍ່ ໃຫຫຸຼ້ດ  5 ລາ້ນໂຕນ (ຂ ົາ້ຈາ້ວ 
30%), ໂດຍການເນັນ້ໃສ ່ຄນຸນະພາບ, ຮບັປະກນັຄວາມສະອາດ ແລະ ປອດໄພ ຕາມມາດຕະຖານກະສິກາໍທ່ີ
ດ ີ (GAP) ແລະ ສາມາດແຂງ່ຂນັກບັຕະຫຼາດ ຢູພ່າກພ້ືນ ແລະ ສາກນົໄດ້ . ສາໍລບັ ການຜະລິດພືດເປັນ
ສິນຄາ້ ຕອ້ງສູຊ້ນົໃຫໄ້ດ ້ຄ:ື ເຂ້ົາເພ່ືອເປັນສິນຄາ້ພາຍໃນ ແລະ ສ ົ່ງອອກ ຢາ່ງໜອ້ຍ ໃຫໄ້ດ ້1,5 ລາ້ນໂຕນ, 
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ຜະລິດສາລີອາຫານສດັ ໃຫໄ້ດ ້1, 4 ລາ້ນໂຕນ , ກາເຟ ໃຫໄ້ດ ້ 280.000 ໂຕນ, ອອ້ຍ ໃຫໄ້ດ ້ 2,4 ລາ້ນ
ໂຕນ, ມນັຕ ົນ້ ໃຫໄ້ດ ້1,6 ລາ້ນໂຕນ, ຖ ົ່ວເຫືຼອງ ໃຫໄ້ດ ້ 52.000 ໂຕນ ແລະ ພືດອື່ ນໆທ່ີມທີາ່ແຮງໄດປ້ຽບ 
ໂດຍການພດັທະນາ ແລະ ປບັປງຸການຜະລິດ ຕິດພນັກບັອດຸສາຫະກາໍ ປງຸແຕງ່ ແລະ ການຕະຫຼາດ ໃຫເ້ປັນ
ຕອ່ງໂສ ້ທ່ີທນັສະໄໝ ໂດຍນາໍໃຊ ້ເຕັກນກິ-ເຕັກໂນໂລຊ ີທ່ີກາ້ວໜາ້ ເພ່ືອສາ້ງມນູຄາ່ເພ້ີມໃຫສ້ງູຂຶນ້ . ສູຊ້ນົ
ຜະລິດຊີນ້, ປາ ແລະ ໄຂ ່ລວມໃຫໄ້ດ ້ 711.000 ໂຕນ (ໃນນ ັນ້, ຊີນ້   ແລະ ໄຂໃ່ຫໄ້ດ້  414.000 ໂຕນ, 
ປາ ແລະ ສດັນ ໍາ້ໃຫໄ້ດ້ 297.000 ໂຕນຕ່ໍປີ); ສ ົ່ງອອກ ຊີນ້ (ງວົ-ຄວາຍ) ໃຫໄ້ດ ້15.000 ໂຕນ, ໄປຄຽງຄູ່
ກບັການຊຸກຍູ ້ສ ົ່ງເສີມ ການປງຸແຕງ່ຜະລິດຕະພນັຊີນ້ ແລະ ປາ ສາໍເລັດຮບູຢູພ່າຍໃນ ໃຫເ້ປັນລະບບົຕອ່ງໂສ ້
ຕິດພນັ ກບັ ການຕະຫຼາດ ຕາມທິດຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ. 
 

ເພ່ືອຮບັປະກນັ ເຮັດໃຫຍ້ດຸທະສາດພດັທະນາກະສິກາໍ ຮອດປີ 2025 ຖກືຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໄປຕາມທິດທ່ີ
ໄດກ້າໍນດົໄວ ້ ໃຫມ້ຜີນົສາໍເລັດ ຈ ຶ່ງໄດກ້າໍນດົ ມາດຕະການລວມ ແລະ ມາດຕະການສະເພາະ;  ສາໍລບັມາດ 
ຕະການລວມ ແມນ່ກວມເອົາ ວຽກງານດາ້ນ ນະໂຍບາຍ, ການສາ້ງ ແລະ ປບັປງຸນຕິິກາໍ, ການກາໍນດົກນົໄກ 
ປະສານງານ, ການສ ົ່ງເສີມການຮວ່ມມ ືແລະ ລງົທຶນ, ການປບັປງຸກງົຈກັການຈດັຕ ັງ້ ແລະ ການພດັທະນາ 
ບກຸຄະລາກອນ ໃນຂະແໜງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ,້ ສວ່ນມາດຕະການສະເພາະທາງດາ້ນວຊິາການ ແມນ່ 
ກວມເອົາ ຂງົເຂດການພດັທະນາທາງດາ້ນວຊິາການ ກຽ່ວກບັການປກູຝງັ ແລະ ລຽ້ງສດັ; ໂດຍສະເພາະ ແມນ່ 
ການກາໍນດົ ແລະ ແບງ່ເຂດທ່ີດນິກະສິກາໍ, ການຄ ົນ້ຄວາ້ທດົລອງ, ການຊຸກຍູ ້ແລະ ສ ົ່ງເສີມ, ການພດັທະນາ 
ແລະ ປບັປງຸກາໍລງັການຜະລິດ, ການພດັທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງດາ້ນຊນົລະປະທານ ແລະ ພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ
ທາງ ດາ້ນເຕັກນກິ-ວຊິາການ ແລະ ອື່ ນໆ. ນອກນ ັນ້ ຍງັໄດກ້າໍນດົເປັນ ແຜນດາໍເນນີງານ ແລະ ໂຄງການ
ລະອຽດ ເພ່ືອບນັລຸ 2 ເປ້ົາໝາຍ ກຄໍ ື2 ແຜນງານຕ ົນ້ຕໍ ຄ:ື 1) ເປ້ົາໝາຍ ຫືຼ ແຜນງານ ດາ້ນການຜະລິດ 
ສະບຽງອາຫານ ແລະ 2) ເປ້ົາໝາຍ ຫືຼ ແຜນງານດາ້ນ ການຜະລິດເປັນສິນຄາ້ກະສິກາໍ ເພ່ືອປະກອບສວ່ນ 
ເຂ້ົາໃນການພດັທະນາຊນົນະບດົ ແລະ ລຶບລາ້ງຄວາມທກຸຍາກ ; ໂດຍໄດກ້າໍນດົເປັນ  ແຜນດາໍເນນີງານ ທງັ
ໝດົ 16 ແຜນດາໍເນນີງານ ແລະ 120 ໂຄງການ, ໃນນີ ້ດາ້ນການປກູຝງັ ປະກອບມ ີ9 ແຜນດາໍເນນີງານ 
ແລະ 62 ໂຄງການ, ດາ້ນການລຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມງົ ປະກອບມ ີ7 ແຜນດາໍ ເນນີງານ ແລະ 58 
ໂຄງການ. 
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I.  ຕລີາຄາສະພາບການຜະລິດກະສກິາໍໃນໄລຍະຜາ່ນມາ  

1.1. ນະໂຍບາຍ ແລະ ທິດນາໍໃນການພດັທະນາກະສິກາໍ ໃນໄລຍະຜາ່ນມາ 
ພາຍຫຼງັປະເທດຊາດ ໄດຮ້ບັການປດົປ່ອຍ ແລະ ສາ້ງຕ ັງ້ ສປປ ລາວ ໃນວນັທີ 2 ທນັວາ ປີ 1975, 

ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ຍງັບ່ໍທນັກຸມ້ກນິ, ຕອ້ງໄດນ້າໍເຂ້ົາຈາໍນວນຫຼາຍ, ກາໍລງັການຜະລິດກະສິກາໍສວ່ນ
ໃຫຍແ່ມນ່ ຊາວນາຂະໜາດນອ້ຍ, ກະແຈກກະຈາຍ, ນກັວຊິາການກະສິກາໍ ຍງັຂາດເຂນີ, ພ້ືນຖານການຜະລິດ
ກະສິກາໍ ຍງັອອນ່ນອ້ຍ, ສະຖານກີະສິກາໍ ມພີຽງ 2 ແຫງ່, ເນືອ້ທ່ີຊນົລະປະທານ ມພີຽງແຕ ່12.700 ເຮັກຕາ
, ການຜະລິດເຂ້ົາ ທງັໝດົໄດພ້ຽງແຕ ່350.000 ໂຕນ, ສະບຽງອາຫານບ່ໍໄດຮ້ບັການຄ ໍາ້ປະກນັ ແລະ ມກີານ
ນາໍເຂ້ົາຈາກຕາ່ງປະເທດ ເປັນສວ່ນໃຫຍ,່ ສິນຄາ້ສ ົ່ງອອກ ມພີຽງເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ. 

 
ແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ ່ ໃນຂງົເຂດກະສິກາໍ ໄດກ້າໍນດົແຈງ້ ໃນກອງປະຊູມປະສມົ ລະຫວາ່ງ  ຄະນະ

ບໍລິຫານງານສນູກາງພກັ ກບັສະພາລດັຖະມນົຕ ີ (ຄ ັງ້ວນັທີ 15-22 ມຖິນຸາ 1988) ທ່ີ ປະທານ ໄກສອນ 
ພມົວຫິານ ໄດຊ້ີນ້າໍໃຫຖ້ເືອົາ ວຽກການຜະລິດກະສິກາໍ ເປັນສະໜາມຮບົອນັດບັໜ່ຶງ ແລະ ກາໍນດົແນວທາງ
ເພ່ືອຫນັຈາກເສດຖະກດິທາໍມະຊາດ ໄປສູ ່ ເສດຖະກດິຜະລິດສິນຄາ້. ກອງປະຊຸມ ໄດກ້າໍນດົແຈງ້ທິດທາງ ໃນ
ການພດັທະນາ ວຽກງານກະສິກາໍ ໂດຍຖື ເອົາ ກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ເປັນພ້ືນຖານໃຫແ້ກກ່ານຫນັເປັນອດຸ
ສະຫະກາໍ ຂອງປະເທດເຮົາ ແລະ ຮບັຮູວ້າ່ ກະສິກາໍປະເທດເຮົາ ຍງັຢູໃ່ນລະດບັຕ ໍາ່ທ່ີສດຸ, ຍງັບ່ໍທນັຫລດຸພ ົນ້
ອອກຈາກການກະສິກາໍ ທ່ີຜະລິດເຂ ົາ້ເປັນຕ ົນ້ຕໍ ແລະ ກຸມ້ຕນົເອງພໍໃຜພໍລາວເທ່ືອ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ມຄີວາມຈາໍເປັນ 
ຕອ້ງໄດຍູ້ແ້ຮງການຜະລິດສິນຄາ້ ເພ່ືອແບງ່ງານໃນສງັຄມົ, ຂະຫຍາຍກາໍລງັການຜະລິດ, ປບັປງຸການພວົພນັ
ການຜະລິດໃໝ,່ ສາ້ງໂຄງປະກອບການຜະລິດກະສິກາໍທ່ີສມົເຫດສມົຜນົ , ຫນັປ່ຽນຈາກການຜະລິດ ທ່ີສມຸໃສ່
ແຕເ່ຂ້ົາ ໄປສູກ່ານຜະລິດກະສິກາໍຮອບດາ້ນ, ຂະຫຍາຍເນືອ້ທ່ີການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ແລະ ສິນຄາ້ ເຊ່ັນ: 
ສາລີ, ມນັຕ ົນ້, ອອຍ້, ຢາສບູ ແລະ ອື່ ນໆ, ສ ົ່ງເສີມການລຽ້ງສດັ ແລະ ລຽ້ງປາ ໃຫຂ້ະຫຍາຍ ຕວົໄວ. ປບັປງຸ 
ພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ ເຊ່ັນ: ບນັດາສນູຜະລິດ, ສະຖານຄີ ົນ້ຄວາ້ ເພ່ືອຄ ົນ້ຄວາ້ ຂະຫຍາຍແນວພນັພືດ, ແນວພນັ
ສດັ, ແນວພນັປາ ແລະ ນາໍເອົາເຕັກນກິວທິະຍາສາດເຂ້ົາສູກ່ານຜະລິດ.  ຈາກນ ັນ້ມາ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່
ຂອງພກັ ໃນແຕລ່ະໄລຍະ ໄດ້ສຶບຕ່ໍກາໍນດົ ທິດທາງໜາ້ທ່ີ ໃນການ ພດັທະນາ ວຽກງານ ກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້
ຢາ່ງຈະແຈງ້; ພກັເຮົາໄດ ້ກາໍນດົວາ່: “ກະສິກາໍ ເປັນແນວຮບົອນັດບັໜ່ຶງ, ການກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ຍງັແມນ່
ຂະແໜງການພ້ືນຖານ ໃນໂຄງປະກອບເສດຖະກດິແຫງ່ຊາດ ຂອງພວກເຮົາ, ການຫນັຈາກກະສິກາໍທາໍມະຊາດ 
ໄປສູກ່ານຜະລິດເປັນສິນຄາ້ ເປັນຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການພາວະວໄິສ ຂອງສະໄໝຂາ້ມຜາ່ນຂຶນ້ສູສ່ງັຄມົນຍິມົ 
ຢູ່ປະເທດເຮົາ”.  
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1.2 ໝາກຜນົຕວົຈງິ ໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັການຜະລິດກະສິກາໍ ໃນໄລຍະຜາ່ນມາ 

1.2.1 ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ 

  ຜາ່ນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ ່ ເຖງິວາ່ພບົຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ ແລະ ສ່ິງທາ້ທາຍຫຼາຍ
ປະການກຕໍາມ ແຕຍ່ອ້ນການນາໍພາຂອງພກັ ແລະ ລດັ, ປະເທດພວກເຮົາຈຶ່ງສາມາດຜະລິດກຸມ້ຕນົເອງທາງ
ດາ້ນສະບຽງອາຫານໂດຍພ້ືນຖານ ໂດຍສະເພາະ ນບັແຕປີ່ 2000 ເປັນຕ ົນ້ມາ ການຜະລິດເຂ້ົາ ໄດເ້ພ້ີມຂຶນ້ 
ຢາ່ງຕ່ໍເນື່ ອງ ມສີວ່ນແຮໄວ ້ ແລະ ຂາຍເປັນສິນຄາ້ ສ ົ່ງອອກ, ຊຶ່ ງເປັນເຫດການສາໍຄນັອນັໜ່ຶງ ຂອງປະເທດ
ຊາດ. 

 

ໃນຊຸມປີທ່ີຜາ່ນມາ, ການຜະລິດກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ແມນ່ໄດປ້ະກອບສວ່ນສາໍຄນັ ໃນການປບັປງຸ
ຊວີດິການເປັນຢູຂ່ອງປະຊາຊນົ ແລະ ແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກຂອງປະຊາຊນົ ໃຫນ້ບັມ ືນ້ບັຫຸຼດລງົ ໂດຍສະ 
ເພາະ ມາຮອດປີ 2012 ໄດປ້ະກອບສວ່ນໃນໂຄງປະກອບ ເສດຖະກດິແຫງ່ຊາດ ໃນອດັຕາສວ່ນ 26% ດວ້ຍ
ລະດບັການຂະຫຍາຍຕວົ 3,3% ຕ່ໍປີ. ການຜະລິດແຕລ່ະດາ້ນ ສາມາດສງັລວມໄດ ້ຄດື ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 
1) ດາ້ນການຜະລິດເຂ້ົາ 

ມາຮອດປີ 2012 ສາມາດ ຜະລິດເຂ້ົາລວມ ໄດທ້ງັໝດົ 3,5 ລາ້ນໂຕນ, ໃນນ ັນ້ ອດັຕາສວ່ນ ຂອງ 
ຜນົຜະລິດ ເຂ້ົານາປີ ກວມເອົາປະມານ 80%, ຜນົຜະລິດເຂ້ົານາແຊງກວມປະມານ 15% ແລະ ຜນົຜະລິດ 
ເຂ້ົາເນນີສງູກວມພຽງແຕປ່ະມານ 5%. ຖາ້ຄດິໄລຜ່ນົຜະລິດເຂ້ົາເປືອກ ຕ່ໍຄນົແມນ່ຢູໃ່ນລະຫວາ່ງ 520-540 
ກລ/ຄນົ ເຫັນວາ່ ສາມາດຕອບສະໜອງ ໃຫແ້ກສ່ງັຄມົໄດຢ້າ່ງພຽງພໍ, ທງັມສີວ່ນແຮໄວ ້ແລະ ເປັນສິນຄາ້.  
2) ດາ້ນການປກູພືດສະບຽງ (ສາລີຫວານ, ປະເພດຖ ົ່ວ, ຜກັ, ເຜືອກມນັ... ) 

 ການຜະລິດພືດຜກັຕາ່ງໆ ສາມາດສະໜອງໃຫ ້ແກກ່ານບໍລິໂພກພາຍໃນ ໄດໂ້ດຍພ້ືນຖານ ໃນລະດບັ
ສະເລຍ່ 600.000-700.000 ໂຕນຕ່ໍປີ ທຽບໃສຄ່າດໝາຍ ທ່ີໄດວ້າງໄວ ້ເຫັນວາ່ ບນັລເຸກນີຄາດໝາຍ ໂດຍ
ສະເລຍ່ 2,1% ຕ່ໍປີ, ໃນນີ ້ພ ົນ້ເດ່ັນແມນ່ : ໃນປີ 2012 ຜນົຜະລິດສາລີຫວານ ບນັລໄຸດ ້ 199.000 ໂຕນ, 
ຜນົຜະລິດເຜືອກມນັຕາ່ງໆ (ບ່ໍນບັມນັຕ ົນ້) ໄດເ້ພ້ີມຂຶນ້ ເປັນ 255.000 ໂຕນ ຈາກ 181.000 ໂຕນ ໃນປີ 
2005, ໄມໃ້ຫໝ້າກປະເພດຕາ່ງໆ ບນັລໄຸດ ້647.000 ໂຕນ; ໃນນີ ້ພ ົນ້ເດ່ັນ ແມນ່: ໝາກກວ້ຍ, ໝາກໂມ, 
ໝາກນດັ, ໝາກຫຸງ່. ສວ່ນຜນົຜະລິດ ຜກັປະເພດຕາ່ງໆ ສາມາດບນັລໄຸດ ້910.100 ໂຕນ; ໃນນີ ້ພ ົນ້ເດ່ັນທ່ີ
ສດຸແມນ່ ຂະບວນການ ປກູຜກັອິນຊ ີຊຶ່ ງເປັນທາ່ອຽ່ງຄວາມຕອ້ງການຂອງສງັຄມົ ນບັມ ື ້ໄດຮ້ບັການພດັທະນາ 
ແລະ ຂະຫຍາຍຕວົຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້. 
3) ດາ້ນການລຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມງົ  

 ການລຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມງົ ກໄໍດມ້ກີານປບັປງຸໃຫດ້ຂີຶນ້ເປັນລາໍດບັ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ໄດມ້ກີານ
ຫນັປ່ຽນລະບບົ, ຮບູແບບ ແລະ ວທີິການລຽ້ງ, ຈາກການລຽ້ງແບບທາໍມະຊາດ ຫນັໄປສູກ່ານລຽ້ງແບບວທິະ 
ຍາສາດ ແລະ ຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ . ໃນລະຫວາ່ງປີ 2006 ຫາ ປີ 2012 ສດັ ແລະ ປາ ມກີານ 
ຂະຫຍາຍຕວົ ສະເລຍ່ 5-6% ຕ່ໍປີ, ໃນນີ,້ ທຽບໃສປີ່ 2006 ມາຮອດປີ 2012 ມ ີຄວາຍ 1.185.580 ເພ່ີມ
ຂຶນ້ 7%, ມງີວົ 1.691.800 ໂຕ ເພ່ີມຂຶນ້  30%, ມໝີ ູ2.793.680 ໂຕ ເພ່ີມຂຶນ້ 37%, ມແີບ ້443.800 
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ໂຕ ເພ່ີມຂຶນ້ 105%, ມສີດັປີກ  28.778.700 ໂຕເພ່ີມຂຶນ້ 41%.  ການສະໜອງຊີນ້, ໄຂ ່ແລະ ປາ ເພ່ືອ
ບໍລິໂພກ ໄດມ້ກີານເພ້ີມຂຶນ້ 38% ຈາກ 227.000 ໂຕນ ໃນປີ 2006 ເປັນ 314.690 ໂຕນ ໃນປີ 2012,  
ໃນນີ ້ ເປັນຊີນ້ ແລະ ໄຂ ່ 178.690 ໂຕນ. ສາໍລບັປາແມນ່ ເພ່ີມຈາກ 87.39 0 ໂຕນ ໃນປີ 2006 ເປັນ 
136.560 ໂຕນໃນປີ 2012 .  ສງັລວມແລວ້ ມາຮອດປີ  2012 ອດັຕາການບໍລິໂພກ ຊີນ້, ໄຂ ່ແລະ ປາ  
ສະເລຍ່ໃສປ່ະຊາກອນແມນ່ເພ່ີມຂຶນ້ ຈາກ 39,62 ກໂິລ/ຄນົ/ປີ ໃນປີ 2006 ມາເປັນ 48,2 ກໂິລ/ຄນົ/ປີ ໃນປີ 
2012. 
4) ທາງດາ້ນໂພສະນາການ  

ໃນໄລຍະ 20 ປີທ່ີຜາ່ນມາ, ພນົລະເມອືງຂອງປະເທດໂດຍສະເລຍ່ທ່ີດາໍລງົຊວີດິ ຢູໃ່ນຄວາທກຸຍາກ 
ໄດຫຸຼ້ດລງົຈາກ 46% ໃນປີ 1992 ມາເປັນ 26% ໃນປີ 2009-2010 (GOL/UN 2010). ລວມຍອດ 
ຜະລິດຕະພນັພາຍໃນ ສະເລຍ່ ຕ່ໍຫວົຄນົ ໄດມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົຢາ່ງຕ່ໍເນື່ ອງ ໃນໄລຍະຫຼາຍປີຜາ່ນມາ ເນື່ ອງ  
ຈາກມກີານສະໜອງອາຫານທ່ີພາໃຫເ້ກດີພະລງັງານ (Dietary Energy Supply/DES) ຕ່ໍຫວົຄນົເພ່ີມຂຶນ້. 
ເຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມ ເ ຖງິວາ່ຄວາມທກຸຍາກໄດມ້ກີານແກໄ້ຂ ແຕບ່ນັຫາດາ້ນໂພຊະນາການ ກໍ່ຍງັເປັນສິ່ ງທາ້  
ທາຍ; ຕວົຊີວ້ດັດາ້ນການຂາດສານອາຫານ ກຍໍງັບ່ໍໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂເທ່ົາທ່ີຄວນ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ສປປລາວ ແມນ່ກາໍ
ລງັປະເຊນີໜາ້ ກບັອດັຕາການຂາດສານອາຫານຊ ໍາ້ເຮືອ້ ທ່ີມຜີນົກະທບົຕ່ໍການຈະເລີນເຕີບໂຕ ຂອງ ຄນົລາວ 
ເຊ່ັນ: ລວງສງູ, ນ ໍາ້ໜກັ, ການຂາດວຕິາມນິ A ແລະ ພະຍາດເລືອດຈາງ ໃນອດັຕາສວ່ນທ່ີສງູ ສມົຄວນ ໂດຍ
ສະເພາະ ໃນເຂດຊນົນະບດົ (FAO, 2013). 

 

ໃນປີ 2012 ລດັຖະບານ ໄດດ້າໍເນນີການສາໍຫຼວດຄວາມສຽ່ງ ແລະ  ກຸມ່ສຽ່ງ ( Risk and 
Vulnerability Survey-RVS) ໄດຊ້ີໃ້ຫເ້ຫັນເຖງິການບໍລິໂພກອາຫານຈາໍພວກຄາໂບຮາຍເດຼດ ຫືຼ ອາຫານ ທ່ີ
ພາໃຫເ້ກດີພະລງັງານໃນຄອບຄວົ (ເຊ່ັນ : ປະລິມານຂອງກາລໍຣ)ີ ໂດຍທົ່ວໄປແລວ້ຢູໃ່ນປະລິມານ  ທ່ີເໝາະ 
ສມົ, ເຖງິວາ່ຍງັມປີະມານ 12% ຂອງຄອບຄວົ ທ່ີຍງັມກີານບໍລິໂພກທ່ີຕ ໍາ່ ແລະ  ຢູໃ່ນຂດີໝາຍຂອງ ເສ້ັນ
ສະແດງ. ຂໍມ້ນູເກບັກາໍທ່ີສງູທ່ີສດຸ ກຽ່ວກບັ ລະດບັການບໍລິໂພກທ່ີຕ ໍາ່ ຫືຼ ຢູໃ່ນຂດີໝາຍເສ້ັນສະແດງ ແມນ່ພບົ
ເຫັນ ໃນເຂດບໍລິເວນທ່ີຮາບສງູ ທາງພາກກາງ -ພາກເໜືອ, ຊຶ່ ງມຜີນົກະທບົປະມານ 25% ຂອງຄອບຄວົ. 
ການສງັເກດອີກມມຸໜ່ຶງຂອງການບໍລິໂພກອາຫານ, ອດັຕາສະເລຍ່ການບໍລິໂພກ ໂປຼຕີນ ຕ່ໍຄວົເຮອືນ ພຽງແຕ ່
1,8 ມ ື ້ຕ່ໍ ອາທິດ ໃນຮບູແບບທ່ີເປັນປາ ແລະ ຊີນ້. ໃນບນັດາແຫຼງ່ອາຫານ ຫືຼ ແຫຼງ່ໂປຕີນທງັໝດົ ເຫັນວາ່ 
ປາ ແມນ່ໄດຮ້ບັການບໍລິໂພກຢາ່ງຕ່ໍເນື່ ອງ ຖາ້ທຽບກບັບນັດາອາຫານອື່ ນໆ ໃນຄວົເຮອືນ ແລະ ມນັກແໍມນ່ 
ແຫຼງ່ໂປຼຕີນທ່ີສາໍຄນັ ທ່ີຫາໄດງ້າ່ຍໃນຄອບຄວົທ່ີມລີະດບັ ຫືຼ ເກນການບໍລິໂພກອາຫານທ່ີຕ ໍາ່ທ່ີສດຸ (Food 
Consumption Scores-FCS). ການບໍລິໂພກໄຂ ່ ແມນ່ຖວືາ່ສງູຂຶນ້ ໃນປະຈບຸນັ ແຕທ່າດຊີນ້ ແລະ ນມົ  
ແມນ່ເກອືບວາ່ບ່ໍມເີລີຍຢູໃ່ນອາຫານລາວ. ພອ້ມດຽວກນັນ ັນ້ ການບໍລິ  ໂພກ ທາດໄຂມນັ/ນ ໍາ້ມນັ ແມນ່ຖວືາ່ຍງັ 
ຕ ໍາ່ຫຼາຍ ສາໍລບັຄອບຄວົທ່ີມລີະດບັ ຫືຼ ເກນການບໍລິໂພກ  ອາຫານ ທ່ີຕ ໍາ່ທ່ີສດຸ ແລະ ມພີຽງແຕ ່ 1,3 ມ ື ້ຕ ໍ່  
ໜ່ຶງອາທິດ.  ໃນທາງກງົກນັຂາ້ມ, ການຂາດສານອາຫານ ກຖໍວືາ່ ຍງັສງູຢູ ່ ຊຶ່ ງເຫັນວາ່ມຫຼີາຍກວາ່ 40% 
ແມນ່ເດັກອາຍຕຸ ໍາ່ກວາ່ 5 ປີ ທ່ີບ່ໍມກີານຈະເລີນເຕີບໂຕເຕັມທ່ີ ແລະ 25% ມນີ ໍາ້ໜກັຕ ໍາ່ກວາ່ເກນມາດຖານ. 
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ຕວົເລກກຽ່ວກບັຂໍຈ້າໍກດັ ໃນ ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ຂອງ ເດັກຢູໃ່ນເຂດ ທົ່ງພຽງແມນ່ປະມານ 50% ແລະ ຢູ່
ເຂດພສູງູພາກເໜືອ 58%. 
 

1.2.2 ການຜະລິດສິນຄາ້ກະສິກາໍ 

 ອີງໃສທ່າ່ແຮງທາງດາ້ນຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ມນູເຊືອ້ການຜະລິດຂອງປະຊາຊນົ ໃນແຕ ່
ລະທອ້ງຖິ່ນ ເຫັນວາ່ ການຜະລິດກະສິກາໍເປັນສິນຄາ້ ໄດມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້ ຊຶ່ ງເປັນໜ່ໍແໜງ ໃຫ້
ແກກ່ານຜະລິດ ເປັນກຸມ່, ສະມາຄມົ ໂດຍສະເພາະ ນບັແຕມ່ແີນວທາງ ປ່ຽນແປງໃໝ ່ ເປັນຕ ົນ້ມາ, ອນັພ ົນ້
ເດ່ັນແມນ່ ການປກູໄມອ້ດຸສາຫະກາໍເຊ່ັນ: ຢາງພາລາ ແລະ ພືດສິນຄາ້ຕາ່ງໆ ເຊ່ັນ: ເຂ້ົາ, ສາລີ, ກາເຟ, ຊາ, 
ອອ້ຍ, ຢາສບູ, ມນັຕ ົນ້, ພືດຜກັ, ແລະ ອື່ ນໆ. ສາໍຄນັກວາ່ໝູ ່ ແມນ່ໄດມ້ກີານນາໍໃຊແ້ນວພນັປບັປງຸ ຢາ່ງ
ກວາ້ງຂວາງ ເພ່ືອຍກົຜະລິດຕະພາບ ແລະ ມາດຖານການຜະລິດ  ເພ່ືອຕອບສະຫນອງໃຫໄ້ດຕ້າມ ຄວາມ
ຕອ້ງການຂອງຕະຫລາດ. 
 

ການຜະລິດພືດສິນຄາ້ ມາຮອດປີ 2012 ເຫັນວາ່ມກີານຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ເພ່ີມຂຶນ້ເປັນກາ້ວໆ ຖາ້
ທຽບໃສປີ່ 2006. ສະເພາະການສ ົ່ງອອກ ເຂ້ົາ ສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ການຄາ້ຕາມຊາຍແດນ ສະເລຍ່ປີໜ່ຶງ ປະ 
ມານ 400.000-500.000 ໂຕນ. ສາໍລບັພືດສິນຄາ້ອື່ ນໆ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່: ສາລີອາຫານສດັ ສາມາດຜະລິດ ໄດ ້
ເກອືບ 1 ລາ້ນໂຕນ ເພ່ີມຂຶນ້ 126%, ກາເຟ ບນັລໄຸດ ້87.330 ໂຕນ  ເພ່ີມຂຶນ້ 2 ເທ່ົາ,  ອອ້ຍ ບນັລ ຸ ໄດ ້
1.055.700 ໂຕນ ເພ່ີມຂຶນ້ເກອືບ 5 ເທ່ົາ, ມນັຕ ົນ້ໄດ ້1.060.880 ໂຕນ ເພ່ີມຂຶນ້ 4 ເທ່ົາ, ຊາ (ຕ ົມ້ ນ ໍາ້) 
ໄດ ້3.980 ໂຕນ ເພ່ີມຂຶນ້ 6 ເທ່ົາ, ຢາສບູ ໄດ ້75.560 ໂຕນ ເພ່ີມຂຶນ້ 3 ເທ່ົາ , ປະເພດຖ ົ່ວຕາ່ງໆ ໄດ ້
60.200 ໂຕນ ເພ່ີມຂຶນ້ 36%, ໝາກເດອືຍ ໄດ ້122.300 ໂຕນ, ໝາກງາ ໄດ ້13.900 ໂຕນ. 

 

ສາໍລບັການລຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມງົເປັນສິນຄາ້ ມາຮອດປີ 2012 ກເໍຫັນວາ່ ໄດມ້ກີານຂະຫຍາຍ 
ຕວົ ແລະ ມປີດັໃຈໃໝເ່ກດີຂຶນ້ຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະ ແມນ່ ການນາໍໃຊ ້ ແນວພນັປບັປງຸ ແລະ ກາ້ວໄປສູກ່ານ
ລຽ້ງແບບອດຸສາຫະກາໍ, ພ ົນ້ເດ່ັນແມນ່  ການລຽ້ງໝ ູ ແບບເປັນຟາມຂະຫນາດໃຫຍ ່ໄດ້ ເພ່ີມຂຶນ້ ຈາກຈາໍນວນ
ແມພ່ນັ 13.910 ໂຕ ໃນປີ 2011 ມາເປັນ 20.220 ແມ ່(775 ຟາມ) ໃນປີ 2012 ແລະ ສາມາດຜະລິດລກູ
ໝໄູດ ້385.000 ໂຕຕ່ໍປີ ; ໃນນີ ້ ຫຼາຍແຂວງໄດມ້ກີານພດັທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍຕວົ; ພ ົນ້ ເດ່ັນທ່ີສດຸ ແມນ່ : 
ແຂວງວຽງຈນັ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ, ບໍລິຄາໍໄຊ, ຄາໍມວ່ນ, ສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ຈາໍປາສກັ. ສາໍລບັຟາມ
ລຽ້ງສດັໃຫຍ ່ຢູຫຼ່າຍແຂວງກເໍລ່ີມມໜ່ໍີແໜງ ແລະ ມກີານຂະຫຍາຍຕວົ ເຊ່ັນ: ແຂວງ ບ່ໍແກວ້, ວຽງຈນັ, ບໍລິ
ຄາໍໄຊ, ສະຫວນັນະເຂດ, ສາລະວນັ, ຈາໍປາສກັ ແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ . ໃນປີ 2012 ສງັລວມການ
ລຽ້ງງວົ ແບບມກີານກກັຂງັ ເປັນບໍລິເວນຊດັເຈນ ມທີງັໝດົ 285 ຟາມ, ມງີວົທງັຫມດົ 31.800 ໂຕ. ການສ ົ່ງ
ອອກສດັໃຫຍຕ່າມຊາຍແດນ ໄປປະເທດໃກຄ້ຽງ ໂດຍລວມແລວ້ ແມນ່ເພ່ີມຂຶນ້ ຍອ້ນລາຄາສດັໃຫຍໄ່ດເ້ພ່ີມສງູ
ຂຶນ້.  ການລຽ້ງແບແ້ບບເປັນຟາມກກັຂງັ ກມໍກີານຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ  ເພ່ີມ ຂຶນ້ ຄ:ື ຈາກ 43 ຟາມ ໃນປີ 
2010 ມາເປັນ 68 ຟາມ ໃນປີ 2012 ; ຈາໍນວນແບ ້ ກເໍພ່ີມຂຶນ້ຫຼາຍກວາ່ 65%. ຟາມສດັປີກ ກມໍກີານ
ຂະຫຍາຍຕວົດພໍີສມົຄວນ; ໃນປີ 2012 ມຟີາມໄກຊ່ີນ້ ທງັໝດົ 91 ຟາມ ມໄີກຊ່ີນ້ທງັຫມດົ 444.000 ໂຕ, 
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ຟາມໄກໄ່ຂ ່ມ ີທງັໝດົ 252 ຟາມ ຈາໍນວນແມໄ່ກໄ່ຂ່ ທງັໝດົ ເກອືບ 1,4 ລາ້ນໂຕ , ຟາມເປັດໄຂ ່ມ ີ 82 
ຟາມ ມແີມເ່ປັດທງັໝດົ 176.800 ໂຕ, ຟາມເປັດຊີນ້ ມ ີ7 ຟາມ ມເີປັດຊີນ້ ປະມານ 15.900 ໂຕ, ນອກນ ັນ້ 
ຍງັມຟີາມລຽ້ງນກົກະທາ ຊ ຶ່ ງມທີງັຫມດົ 24 ຟາມ. 

 

ການລຽ້ງປາ ກມໍກີານຂະຫຍາຍຕວົເພ້ີມຂຶນ້ ໂດຍສະເພາະ ການລຽ້ງໃສກ່ະຊງັ ຢູບ່ນັດາເຂດຕວົເມອືງ
ລຽບຕາມແຄມແມນ່ ໍາ້ຂອງ ແລະ ສາຂາແມນ່ ໍາ້ທ່ີສາໍຄນັຕາ່ງໆ, ປະຈບຸນັມກີະຊງັລຽ້ງປາທງັໝດົ 4.500 ກະຊງັ 
ທຽບໃສປີ່ 2005 ເພ່ີມຂຶນ້ 1,4 ເທ່ົາໂຕ. ສງັລວມ ການລຽ້ງປາ ທກຸຮບູແບບ ແມນ່ສາມາດ  ສະໜອງຊີນ້ປາ 
ໃຫແ້ກສ່ງັຄມົໄດ ້ປະມານ 82.100 ໂຕນ ເພ່ີມຂຶນ້ 38% ຖາ້ທຽບໃສປີ່ 2005 .  ຟາມລຽ້ງກຸງ້ ກມໍໜ່ໍີແໜງ 
ຂະຫຍາຍຕວົ ຊຶ່ ງປະຈບຸນັ ມແີລວ້ 2 ຟາມ ໃນເນືອ້ທ່ີ 80 ເຮັກຕາ ຊຶ່ ງສາມາດສະໜອງກຸງ້ ໃຫແ້ກຕ່ະຫລາດ
ພາຍໃນ ໄດປ້ະມານ 100 ກໂິລຕ່ໍມ ື.້ ການຄ ົນ້ຄວາ້ທດົລອງ ແລະ ຜະລິດແນວພນັປາ ກໄໍດຮ້ບັການພດັທະນາ
ເປັນກາ້ວໆມາ; ມາຮອດປີ 2012 ສາມາດຜະລິດແນວພນັປາ ໄດທ້ງັໝດົ 150 ລາ້ນໂຕ ແລະ ໄດເ້ຮັດການ
ບໍລິການແນວພນັປາ ໃຫແ້ກສ່ງັຄມົ ໄດທ້ງັໝດົ 80 ລາ້ນໂຕ. 
 

ຕີລາຄາລວມແລວ້ ເຫັນວາ່ ການຜະລິດກະສິກາໍເປັນສິນຄາ້ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດມ້ບີາດກາ້ວຂະ 
ຫຍາຍຕວົ ແລະ ເພ່ີມຂຶນ້ເປັນລາໍດບັ, ໃນນີ ້ພ ົນ້ເດ່ັນກວາ່ໝູ ່ແມນ່ ການສ ົ່ງອອກສາລີອາຫານສດັ, ກາເຟ, 
ກວ້ຍ, ຜນົຜະລິດຈາກມນັຕ ົນ້ ແລະ ອ້ອ້ຍ.  ການຜະລິດ ແລະ ສ ົ່ງອອກກາເຟ ສູຕ່ະຫລາດສາກນົ ຖວືາ່ ເປັນ
ຕວົຢາ່ງສິນຄາ້ທ່ີດ ີໃນການພດັທະນາສິນຄາ້ເພ່ືອສງົອອກ ແລະ ແມນ່ຜະລິດຕະພນັກະສິກາໍ ຂອງລາວ ທ່ີເປັນ
ທ່ີຍອມຮບັຂອງ ຕະຫຼາດສາກນົ.  ເຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມ ສິນຄາ້ກະສິກາໍ ສວ່ນຫຼວງຫຼາຍ ແມນ່ຍງັບ່ໍທນັມກີານປງຸ
ແຕງ່ເພ່ືອສາ້ງມນູຄາ່ເພ່ີມ, ສວ່ນໃຫຍ ່ແມນ່ຜະລິດຕະພນັຂ ັນ້ຕ ົນ້ ຫລື ເປັນວດັຖດຸບິ ຈຶ່ງສາ້ງລາຍຮບັໄດໜ້ອ້ຍ.  
ການລງົທຶນກຍໍງັບ່ໍມຈີດຸສມຸ ແລະ ບ່ໍທນັເປັນລະບບົຄບົຊຸດ ແລະ ໝັນ້ຄງົເທ່ືອ  ນບັແຕຂ່ອດການຜະລິດ ໄປ
ຈນົຮອດຂອດປງຸແຕງ່ ແລະ ການຕະຫຼາດ  ຊຶ່ ງບນັຫາ ແລະ ປະກດົການນີຈ້ະຕອ້ງໄດອ້ອກແຮງປບັປງຸແກໄ້ຂ
ໃນຕ່ໍໜາ້. 

 

1.2.3 ການພດັທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ ແລະ ພ້ືນຖານວດັຖເຸຕັກນກິຕາ່ງ  ໆ

ໃນໄລຍະຜາ່ນມາ ທາງຂະແໜງການໄດສ້ມຸໃສຟ້ື່ນຟ,ູ ຂະຫຍາຍ ແລະ ກໍ່ສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ 
ຊນົລະປະທານ ເພ່ືອຮບັປະກນັ ການສະໜອງນ ໍາ້ຊນົລະປະທານ ໃຫແ້ກເ່ນືອ້ທ່ີການຜະລິດກະສິກາໍ ; ມາຮອດ 
ປີ 2014 ທົ່ວປະເທດ ມີ ໂຄງການຊນົລະປະທານທງັໝດົ 18.067 ໂຄງການ; ໃນນີ ້ລະບບົນ ໍາ້ໄຫຼເອງ ມີ  
3.345 ໂຄງການ, ລະບບົຈກັສບູນ ໍາ້ ມ  ີ1.828 ໂຄງການ ແລະ ຝາຍປະຖມົປະຖານ ມ ີ12.894 ໂຄງການ 
ຊຶ່ ງສາມາດສະໜອງນ ໍາ້ໃຫແ້ກກ່ານຜະລິດລະດຝູນົ ໄດທ້ງັໝດົ 272.300 ເຮັກຕາ (ສາໍລບັປກູເຂ້ົາ 262.600 
ເຮັກຕາ ແລະ ປກູພືດ 9.700 ເຮັກຕາ) ແລະ ສະໜອງໃຫແ້ກກ່ານຜະລິດລະດແູລງ້ໄດທ້ງັໝດົ 173.300 
ເຮັກຕາ (ສາໍລບັປກູເຂ້ົາ 127.500 ເຮັກຕາ ແລະ ສາໍລບັປກູພືດ 45.800 ເຮັກຕາ). 

 

ນອກຈາກນ ັນ້, ພ້ືນຖານວດັຖ-ຸເຕັກນກິ ອນັຈາໍເປັນໃຫແ້ກກ່ານຜະລິດ ຈາໍນວນໜ່ຶງ  ກໍ ໄດຮ້ບັການ 
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ພດັທະນາ ແລະ ປບັປງຸໃຫດ້ຂີຶນ້ ເພ່ືອສາ້ງປະຖມົປດັໄຈພ້ືນຖານ ຮບັໃຊກ້ານຜະລິດ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່: ສນູຄ ົນ້ 
ຄວາ້ທດົລອງ, ສນູ/ສະຖານບໍີລິການເຕັກນກິ ໄປຄຽງຄູກ່ບັການ ປບັປງຸກາໍລງັການຜະລິດ ໂດຍສະເພາະ ແມນ່ 
ການສາ້ງຕ ັງ້ ກຸມ່ການຜະລິດ ເຊ່ັນ: ກຸມ່ ຜູຜ້ະລິດເຂ້ົາ ແລະ ກຸມ່ປກູພືດ ອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ປກູພືດຜກັອິນຊີ
ຕາ່ງໆ, ເຮັດໃຫກ້ານຜະລິດ ຕິດພນັກບັການປງຸແຕງ່, ການຕະຫຼາດ, ການບໍລິການ ແລະ ສາ້ງວຽກເຮັດງານ
ທາໍໃຫແ້ກຊ່າວກະສິກອນນບັມ ືນ້ບັເພ່ີມຂຶນ້ ຊຶ່ ງສະແດງອອກ ມາຮອດ ປະຈບຸນັ ໃນທົ່ວປະເທດ ມກີຸມ່ຜະລິດທງັ
ໝດົ 2.720 ກຸມ່  ໃນນີ ້ກຸມ່ລຽ້ງ ສດັ ແລະ ປາ  1.670 ກຸມ່ ແລະ ກຸມ່ປກູຝງັ 1.050 ກຸມ່, ນອກນີ ້ຍງັມ ີ
ສະມາຄມົ ທ່ີພ ົນ້ເດ່ັນ ເຊ່ັນ: ສະມາຄມົກາເຟລາວ ຊຶ່ ງປະກອບດວ້ຍ ສະມາຄມົຜູຜ້ະລິດ ແລະ ຜູສ້ ົ່ງອອກ 
ກາເຟລາວ. ບດົຮຽນທ່ີດ ີຈາກແຂວງຄາໍມວ່ນ ແລະ ສະຫວນັນະເຂດ ແມນ່ການສາ້ງ ແລະ ປບັປງຸກຸມ່ຜູຜ້ະລິດ
ໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ຊຶ່ ງປະກອບມ ີກຸມ່ຜະລິດແນວພນັເຂ້ົາ, ກຸມ່ນາໍໃຊນ້ ໍາ້ ຊນົລະປະທານ, ກຸມ່ປກູເຂ້ົາ, ກຸມ່ຜູ້
ປງຸແຕງ່ ຫືຼ ກຸມ່ໂຮງສີ; ໂດຍແມນ່ກຸມ່ໂຮງສ ີເປັນຜູເ້ຮັດໜາ້ທ່ີບໍລິການສອງສ ົນ້ ຄ:ື ເກບັຊືແ້ນວພນັເຂ້ົາ ຊະນດິ
ທ່ີຕະຫຼາດຕອ້ງການ ຈາກກຸມ່ຜະລິດແນວພນັເຂ້ົາ ເພ່ືອສະໜອງ ໃຫກຸ້ມ່ຜູປ້ກູເຂ້ົາ ແລະ ສະໜອງປດັໃຈຂາເຂ້ົາ 
ໃຫກຸ້ມ່ຜູປ້ກູເຂ້ົາ, ທງັເປັນຜູເ້ກບັຊືເ້ຂ້ົາ ຈາກກຸມ່ຜູປ້ກູເຂ້ົາ ເພ່ືອມາປງຸແຕງ່ ແລະ ຂາຍ. ໃນເວລາດຽວກນັ 
ບນັດາກຸມ່ໂຮງສເີຂ້ົາ ຈະເປັນຜູເ້ກບັຮກັສາ ເພ່ືອສາ້ງເປັນຄງັແຮເຂ້ົາ ໂດຍພາກລດັ ເປັນຜູສ້ະໜອງນະໂຍບາຍ 
ເພ່ືອໃຫບ້ນັດາກຸມ່ ໂດຍສະເພາະ ກຸມ່ໂຮງສີ ສາມາດເຂ້ົາເຖງິແຫຼງ່ ທຶນສິນເຊື່ ອ ແລະ ຕະຫຼາດ.  ການພວົພນັ
ການຜະລິດ ລະຫວາ່ງ ບນັດາກຸມ່ຄດື ັງ່ທ່ີກາ່ວຢູຂ່າ້ງເທິງ ເປັນໜ່ໍແໜງ ສາ້ງໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ ມຄີວາມເຂັມ້ແຂງຂຶນ້ 
ເພ່ືອກາ້ວໄປເປັນ ສະມາຄມົ ແລະ ສະຫະກອນແບບໃໝ ່ເທ່ືອລະກາ້ວ ໃນອະນາຄດົ. 

 

ໄປຄຽງຄູກ່ນັນ ັນ້, ຂະແໜງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ໄດສ້ືບຕ່ໍ ສ ົ່ງເສີມການນາໍໃຊ ້ ແນວພນັເຂ້ົາປບັປງຸ 
ເພ້ີມຂຶນ້ເຖງິ 41% ຂອງ ຜູປ້ກູເຂ້ົາທ ົ່ວປະເທດ, ຈາກຕາຫນາ່ງທ່ີກະຈາຍໃນທົ່ວປະເທດ ມເີຖງິ 1.300 ກຸມ່
ຜະລິດ. ຕາໜາ່ງດ ັງ່ກາ່ວໄດກ້າຍເປັນກາໍລງັແຮງ ເພ່ືອຂະຫຍາຍຖານການຜະລິດແນວພນັເຂ້ົາອອກສູວ່ງົກວ້າງ.  
ຈາກບດົຮຽນການຜະລິດແນວພນັ ໃນຜາ່ນມາ, ຂະແໜງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ໄດວ້າງຄາດຫມາຍສູຊ້ນົ ໃຫ້
ຕອບສະຫນອງແນວພນັເຂ້ົາປບັປງຸ ແລະ ແນວພນັດ ີໃຫໄ້ດ ້100% ສາໍລບັ ລະດແູລງ້. ຄຽງຄູກ່ບັແນວພນັ, 
ຍງັສືບຕ່ໍປະຕິບດັນະໂຍບາຍຊຸກຍູ ້ການນາໍໃຊຝຸ້ນ່ ໂດຍມກີານສມົທບົລະອຽດ ກບັຂະແໜງອດຸສະກະກາໍ ແລະ 
ການຄາ້. ການນາໍໃຊ ້ຝຸນ່ເຄມ ີແລະ ຝຸນ່ຊວີະພາບ ຂອງຄອບຄວົຜະລິດກະສິກາໍ  ກວມເຖງິ 40% ຂອງຄອບ
ຄວົ ເຮັດກະສິກາໍທງັໝດົທົ່ວປະເທດ. ສວ່ນການນາໍໃຊກ້ນົຈກັ ເຫັນວາ່ເພ້ີມຂຶນ້ສງູສມົຄວນ ທຽບໃສ ່ 10 ປີ 
ຜາ່ນມາ, ຊາວນາ ໃຊລ້ດົໄຖນາ ມເີຖງິ 64% ຂອງຈາໍນວນ ຊາວນາທົ່ວປະເທດ ຊຶ່ ງຕ ົນ້ຕໍ ແມນ່ລດົໄຖນາ 
ເດນີຕາມ.  

 

1.2.4 ການຮວ່ມມ ືແລະ ລງົທຶນໃນຂະແໜງກະສິກາໍ 

ໃນໄລຍະຜາ່ນມາ ພກັ ແລະ ລດັຖະບານໄດສ້ມຸການລງົທຶນໃນຂະແໜງ ກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ຫຼາຍ
ພໍສມົຄວນ. ບໍລິມາດການລງົທຶນທງັໝດົ ສະເພາະ 5 ປີຜາ່ນມາ ມ ີປະມານ 17.315 ຕື້ກບີ, ໃນນີ ້ ໄດຈ້າກ
ງບົປະມານຂອງລດັ ກວມເອົາ 385 ຕື້ກບີ, ທຶນຈາກການຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ ແລະ ກູຢື້ມມປີະມານ 12.030 ຕື້ກບີ, 
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ການລງົທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ (FDI) ປະມານ 4.900 ຕື້ກບີ, ໃນນີ ້ເກອືບ 70% ຂອງທຶນທ່ີໄດມ້າ 
ແມນ່ມາຈາກແຫຼງ່ທຶນຊວ່ຍເຫືຼອ ເພ່ືອການພດັທະນາ. ແຕຖ່າ້ເບິ່ ງເລິກເຖງິ ໂຄງປະ ກອບການລງົທຶນເຫັນວາ່: 
ສອງສວ່ນສາມ (2/3) ຂອງທຶນການຊວ່ຍເຫືຼອສາກນົເພ່ືອການພດັທະນາ ແມນ່ລງົໃສ ່ການ ກໍ່ສາ້ງລະບບົ
ຊນົລະປະທານ ແລະ ເສ້ັນທາງຊນົນະບດົ, ປະມານ 50% ຂອງສວ່ນທ່ີຍງັເຫືຼອ ແມນ່ນາໍໃຊສ້າໍລບັຈາ້ງ
ຊຽ່ວຊານ, ສວ່ນເຫືຼອອີກເຄິ່ ງໜ່ຶງແມນ່ນາໍໃຊເ້ພ່ືອການກໍ່ສາ້ງ ບກຸຄະລາກອນ ແລະ ການຄ ົນ້ຄວ້າ ສ ົ່ງເສີມ
ເຕັກນກິ ແລະ ນາໍໃຊເ້ປັນກອງທຶນ. ໄດຈ້າ້ງຊຽ່ວຊານມາຊວ່ຍ ສະເພາະດາ້ນ ທ່ີໄດມ້າດຕະຖານ  ຕາມທ່ີໄດ້
ກາໍນດົໄວໃ້ນສນັຍາ ການຮວ່ມມ ື ກບັຜູໃ້ຫທຶ້ນ. ເຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມ ມາຮອດ ປະຈບຸນັຂະແໜງກະສິກາໍ ໄດມ້ ີ
ຄວາມພະຍາຍາມ ຫຸຼດຈາໍນວນຊຽ່ວຊານຕາ່ງປະເທດລງົ ເທ່ົາທ່ີຈະຫຸຼດໄດ ້ແລະ ເພ່ີມຊຽ່ວຊານພາຍໃນ ເທ່ົາທ່ີ
ຈາໍເປັນ. ສາໍລບັ ງບົປະມານ ທ່ີມຢີູທ່ອ້ງຖິ່ນກຄໍາ້ຍຄກືນັ, ສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ ລງົທຶນໃສກ່ໍ່ສາ້ງໂຄງລາ່ງ, ສວ່ນ
ງບົປະມານ ສາໍລບັ ວຽກງານວຊິາການ ລວມທງັວຽກງານ ຄ ົນ້ຄວາ້ທດົລອງ ແລະ ສ ົ່ງເສີມການຜະລິດ ແມນ່ມ ີ
ຈາໍກດັຫຼາຍ.  

 

ການລງົທຶນໃສວ່ຽກງານປ້ອງກນັພະຍາດ, ລະບບົການກວດກາ  ຄນຸນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານ 
ຜະລິດຕະພນັ ສິນຄາ້ກະສິກາໍ-ປ່າໄມ ້ ແລະ ລະບບົ “ສຂຸະນາໄມພືດ ແລະ ສດັ ” (SPS) ແມນ່ຍງັຈໍ າກດັ 
ຫຼາຍ. ຖາ້ປະເທດພວກເຮົາຈະເປັນປະເທດສ ົ່ງອອກ ສິນຄາ້ກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ໃນລະບຽບການຂອງອາຊຽ່ນ 
ແລະ ອງົການການຄາ້ໂລກ (WTO) ຕອ້ງມລີະບບົການກວດກາພະຍາດ, ຢ ັງ້ຢືນຄນຸນະພາບ ແລະ ມາດຕະ 
ຖານການຜະລິດ. ດ ັງ່ນ ັນ້ ການພດັທະນາ ລະບບົສຂຸະນາໄມພືດ ແລະ ສດັ  (SPS) ແລະ ລະບບົມາດຖານ
ການຜະລິດ ໃນລາວ ຈຶ່ງຖເືປັນວຽກບລິູມະສິດ ອນັດບັໜ່ຶງ ແລະ ຕອ້ງໄດດ້ງຶດດູ ເອົາການສະໜບັສະໜນູຈາກ
ທກຸພາກສວ່ນ.  

 

1.2.5 ການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸ ໃນຂະແໜງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້

 ໃນໄລຍະຜາ່ນມາ ຂະແໜງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ໄດເ້ອົາໃຈໃສ ່ໃນການກໍ່ສາ້ງ ແລະ ບາໍລງຸພະນກັ
ງານ ໃນຂະແໜງການຂອງຕນົເພ່ືອຍກົສງູ ຄວາມຮູ ້ແລະ ຄວາມສາມາດ ຂອງພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ທງັ 
3 ປະເພດ ໃຫສ້ງູຂຶນ້ເທ່ືອລະກາ້ວ ຊຶ່ ງສະແດງອອກ ມາຮອດປະຈບຸນັ ໃນທົ່ວປະເທດ ມ ີພະນກັງານ-
ລດັຖະກອນທງັໝດົ 9.317 ຄນົ1

                                                           

1 ຂໍມ້ນູຮອດເດອືນ ມງັກອນ 2014 (ກມົຈດັຕ ັງ້ ແລະ ພະນກັງານ) 

; ຍິງ 2.373 ຄນົ ເທ່ົາກບັ 25% ຂອງລດັຖະກອນທງັໝດົ; ໃນນີ ້ຢູບ່ນັດາ
ກມົອອ້ມຂາ້ງກະຊວງ 1.420 ຄນົ, ຍິງ 445 ຄນົ ເທ່ົາກບັ 15.24%, ຂ ັນ້ແຂວງ 2.913 ຄນົ, ຍິງ 707 ຄນົ 
ເທ່ົາກບັ 31,27%, ຂ ັນ້ເມອືງ 4.651 ຄນົ, ຍິງ 1,080 ຄນົ ເທ່ົາກບັ 49,92% ແລະ ຢູບ່ນັດາ ວທິະຍາໄລ 
ແລະ ໂຮງຮຽນ ທ່ີຂຶນ້ກບັກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ຈາໍນວນ 5 ແຫງ່ ມ  ີ333 ຄນົ, ຍິງ 141 ຄນົ ເທ່ົາ
ກບັ 3,57%. 
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 ຈາໍນວນພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ແຍກຕາມລະດບັວຊິາສະເພາະ: ລະດບັປະລິນຍາເອກ 44 ຄນົ, ຍິງ 
5 ຄນົ, ປະລິນຍາໂທ 560 ຄນົ, ຍິງ 73 ຄນົ, ປະລິນຍາຕີ 2.298 ຄນົ, ຍິງ 603 ຄນົ, ຊ ັນ້ສງູ 3.177 ຄນົ
, ຍິງ 745 ຄນົ, ຊ ັນ້ກາງ 2.967 ຄນົ, ຍິງ 872 ຄນົ, ຊ ັນ້ຕ ົນ້ 2 28 ຄນົ, ຍິງ 6 1 ຄນົ, ບ່ໍມວີຊິາສະເພາະ 
43 ຄນົ, ຍິງ 14 ຄນົ.  
 ສງັລວມແລວ້ການກໍ່ສາ້ງ ແລະ ບນັຈພຸະນກັງານໃນແຕລ່ະຂ ັນ້ ເມ ື່ອທຽບໃສຄ່ວາມຕອ້ງການ  ຕວົຈງິ 
ທາງດາ້ນວຊິາການສະເພາະດາ້ນ  ທ່ີຈະນາໍພາປະຊາຊນົ  ໃນການປກູ-ການລຽ້ງ ຕວົຈງິ ແມນ່ຍງັບ່ໍທນັດຸນ່  
ດຽ່ງ, ຍງັມສີະພາບພະນກັງານເຫລືອບ່ໍພໍ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່  ບາງຂະແໜງວຊິາການມຫຼີາຍ ແຕບ່າງຂະແໜງວຊິາ
ການ ແມນ່ບ່ໍພຽງພໍ ເຊ່ັນ: ວຊິາການປ້ອງກນັພືດ, ປກູຝງັ, ວໄິຈດນິ, ພະຍາດພືດ, ສດັຕະວະແພດ ແລະ 
ການປະມງົ. 
 

1.3 ສາເຫດທ່ີພາໃຫມ້ຜີນົສາໍເລັດ 

1) ພກັ ແລະ ລດັຖະບານ ໄດມ້ແີນວທາງນະໂຍບາຍສ ົ່ງເສີມທ່ີສອດຄອ່ງ, ມນີຕິິກາໍຮອງຮບັ ແລະ ໄດ້
ກາໍນດົ ຍດຸທະສາດການພດັທະນາ ທ່ີສອດຄອ່ງ ໂດຍສ ົ່ງເສີມ ແລະ ອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫທ້ກຸ
ພາກສວ່ນເສດຖະກດິ ໄດເ້ຂ້ົາຮວ່ມຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້.  

2) ປະຊາຊນົ, ຜູປ້ະກອບການ, ຊາວກະສິກອນ ໄດມ້ຄີວາມຕື່ ນຕວົ ແລະ ຫາ້ວຫນັໃນການຜະລິດ.  ມ ີ
ຄວາມພະຍາຍາມ ຢາກປບັປງຸກາໍລງັການຜະລິດ, ການຈດັຕ ັງ້ກຸມ່, ຈດັຕ ັງ້ສະມາຄມົ ເພ່ືອສາ້ງຄວາມ
ເຂັມ້ແຂງ ເຂ້ົາເຖງີຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ການຕະຫຼາດ 

3) ການນາໍໃຊເ້ຕັກນກິວທິະຍາສາດ ເຂ້ົາໃນການຜະລິດກະສິກາໍ ນບັມ ືຂ້ະຫຍາຍຕວົ ແລະ ໄດຮ້ບັການ  
ພດັທະນາຂຶນ້. ຕາໜາ່ງການສ ົ່ງເສີມກະສິກາໍ ກໍ່ໄດຮ້ບັການປບັປງຸເປັນກາ້ວໆ. 

4) ພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ລະບບົຊນົລະປະທານ, ສນູຄ ົນ້ຄວາ້ທດົລອງ, ສນູຜະລິດແນວພນັ, 
ຫອ້ງວໃິຈພະຍາດພືດ ແລະ ສດັ, ສະຖານບໍີລິການດາ້ນເຕັກນກິຕາ່ງໆ ນບັມ ືນ້ບັເພ້ີມຂຶນ້ ແລະ ໄດຮ້ບັ
ການພດັທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍຕວົເປັນກາ້ວໆ. 

5) ໂຄງປະກອບການຈດັຕ ັງ້ ໃນຂະແໜງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ໄດຮ້ບັການປບັປງຸ  ເປັນແຕລ່ະໄລຍະ 
ເພ່ືອໃຫສ້ອດຄອ່ງ. ຖນັແຖວພະນກັງານບໍລິຫານ , ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ວຊິາການ ໄດຮ້ບັການກໍ່ສາ້ງ, 
ບາໍລງຸ ແລະ ຍກົລະດບັຢູພ່າຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດຢາ່ງຕ່ໍເນື່ ອງ.  

6) ການລງົທຶນພາຍໃນ, ຕາ່ງປະເທດ ແລະ ໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອຕາ່ງໆຂອງສາກນົ ນບັມ ືນ້ບັເພ່ີມຂຶນ້.  
 

1.4 ບນັດາຂໍຈ້າໍກດັ, ຂໍຄ້ງົຄາ້ງ ແລະ ສາເຫດ 

1) ການເຜີຍແຜເ່ຊື່ ອມຊມືມະຕິ, ຄາໍສ ັ່ງ, ແຜນຍະໂຍບາຍຂອງພກັ,  ກດົໝາຍ ແລະ ນຕິິກາໍຕາ່ງໆ ຂອງ
ລດັ ກຽ່ວກບັວຽກງານກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ຍງັບ່ໍທນັກວາ້ງຂວາງ, ທົ່ວເຖງິ ແລະ ລງົເລິກສູ ່ທອ້ງຖິ່ນ 
ຮາກຖານການຜະລິດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫກ້ານຜນັຂະຫຍາຍເຂ້ົາສູວ່ຽກງານຕວົຈງິ ແລະ ການຈດັ  ຕ ັງ້ປະຕິບດັ
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ຕວົຈງິ ຍງັບ່ໍທນັໄດດ້ ີຕະຫຼອດຮອດ ການປະຕິບດັກດົໝາຍ , ລະບຽບການ ແລະ ມາດ  ຕະການດາ້ນ
ວຊິາການຕາ່ງໆ ກບ່ໍໍທນັເຂັມ້ງວດເທ່ົາທີຄວນ. 

2) ດນິກະສິກາໍມຫຼີາຍ ແຕກ່ານຄຸມ້ຄອງ, ວາງແຜນ, ຈດັສນັ,  ແບງ່ເຂດ ສາໍລບັ ແຕລ່ະເປ້ົາ  ໝາຍການ 
ຜະລິດຍງັບ່ໍທນັໄດດ້ ີແລະ ຍງັບ່ໍທນັໄດຖ້ກືຂດຸຄ ົນ້ໝດົທາ່ແຮງທ່ີມ ີໂດຍສະເພາະໃນເຂດ 7 ທົ່ງພຽງ  
ໃຫຍ ່ແລະ ບນັດາທົ່ງພຽງ ອື່ ນໆ. ພອ້ມດຽວກນັນ ັນ້, ວຽກງານມອບດນິ-ມອບປ່າ  ໃຫປ້ະຊາຊນົ ຄຸມ້
ຄອງນາໍໃຊ ້ເຖງິວາ່ໄດປ້ະຕິບດັໄປແລວ້ສວ່ນໜ່ຶງກຕໍາມ ແຕ່ ການຊຸກຍູ ້ສ ົ່ງເສີມ ຕິດຕາມ ການນາໍໃຊ ້
ຍງັບ່ໍທນັເຮັດໄດດ້.ີ   

3) ການປະສານສມົທບົ ລະຫວາ່ງຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ທງັໃນລະດບັສນູກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ ຍງັບ່ໍ
ທນັໄດຕ່ໍ້ເນື່ ອງ. ການປບັປງຸກາໍລງັການຜະລິດ ແລະ ຕອ່ງໂສກ້ານຜະລິດ ໂດຍສະເພາະ  ການ 
ສາ້ງຕ ັງ້ກຸມ່ ເຖງິວາ່ມໜ່ໍີແໜງ ແຕກ່ຍໍງັບ່ໍທນັໄດຂ້ະຫຍາຍ  ຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ; ຢູບ່ອ່ນທ່ີມກີ ຸມ່ການ  
ຜະລິດ ທ່ີເຂັມ້ແຂງແລວ້ ພດັຍງັບ່ໍທນັໄດຮ້ບັການຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສີມ  ດວ້ຍນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ  
ທ່ີເໝາະສມົ ໂດຍສະເພາະ ທາງດາ້ນ  ພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ, ຂາດພະນກັງານຜູພ້າປກູ-ພາລຽ້ງ ຕະ 
ຫຼອດຮອດ ການໃຫສ້ິນເຊື່ ອ ແລະ ອື່ ນໆ. 

4) ການສາ້ງຕາໜາ່ງປ້ອງກນັພືດ-ສດັ ແລະ ການຂະຫຍາຍແນວພນັເຂ້ົາ, ແນວພນັພືດ  ແລະ ແນວພນັ  
ສດັ ຍງັບ່ໍທນັໄດກ້ວາ້ງຂວາງ; ລະບບົການຜະລິດ ນບັແຕຂ່ອດການຜະລິດ ໄປຈນົຮອດການປງຸແຕງ່ 
ແລະ ການຕະຫຼາດ  ບ່ໍທນັເປັນຕອ່ງໂສທ່ີ້ເກາະກາ່ຍກນັ  ຈຶ່ງເຮັດໃຫຂ້ະບວນການຜະລິດ ຍງັ ບ່ໍທນັຮບັ 
ປະກນັ ທງັທາງດາ້ນປະລິມານ ແລະ ຄນຸນະພາບ.  

5) ສນູຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ບໍລິການເຕັກນກິຍງັບ່ໍທນັເຂັມ້ແຂງ , ຍງັບ່ໍທນັສາມາດ ເຮັດໜາ້ທ່ີການເມອືງໄດຢ້າ່ງ
ເຕັມເມດັເຕັມໜວ່ຍ. ຫຼາຍສນູຍງັຂາດພະນກັງານວຊິາການທ່ີມປີະສບົການ ແລະ ຄວາມຊາໍນານງານ 
ຕະຫຼອດຮອດ ງບົປະມານ ເພ່ືອເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານ ກຍໍງັມຈີາໍກດັ.   

6) ຄວາມອາດສາມາດແຂງ່ຂນັ ຂອງສິນຄາ້ກະສິກາໍ ຍງັຕ ໍາ່, ການສ ົ່ງອອກສວ່ນຫຼາຍ ຍງັແມນ່ການ
ຄາ້ຂາຍຊາຍແດນ ແລະ ຈາໍກດັຢູພ່າຍໃນຂງົເຂດອະນພຸາກພ້ືນລຸມ່ແມນ່ ໍາ້ຂອງ ແລະ ສວ່ນໄຫຍ ່ຍງັ
ແມນ່ການສ ົ່ງອອກເປັນວດັຖດຸບິ. ຍງັຂາດປດັໃຈເອື້ອອາໍນວຍ ໃຫແ້ກກ່ານຜະລິດສິນຄາ້ກະສິກາໍ 
ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ການສາ້ງ ແລະ ປບັປງຸວຽກສຂຸານາໄມພືດ ແລະ ສດັ. 

7) ການລງົທຶນເຂ້ົາໃນຂະແໜງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ໂດຍສະເພາະ ການລງົທຶນໃສ ່ ການປກູ-ການລຽ້ງ 
ແລະ ການຄ ົນ້ຄວາ້ທດົລອງ ລວມທງັການລງົທຶນຂອງລດັ, ຜູປ້ະກອບການທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງ  
ປະເທດຍງັຈາໍກດັ. ການລງົທຶນໃນຜາ່ນມາ ສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ເນັນ້ໃສກ່ານກໍ່ສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ  
ຊນົລະປະທານ; ແຕກ່ານນາໍໃຊໂ້ຄງການຈາໍນວນໜ່ຶງທ່ີໄດລ້ງົທຶນໄປແລວ້ ພດັຍງັບ່ໍທນັມປີະສິດຕິຜນົ. 

 

1.5. ບດົຮຽນ ທ່ີຖອດຖອນໄດ ້

1) ບອ່ນໃດມກີານຜນັຂະຫຍາຍມະຕິຂອງພກັ ແລະ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິຂອງລດັ ໃຫເ້ປັນນະໂຍ
ບາຍ, ແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ແຜນວຽກລະອຽດ ບວກໃສຄ່ວາມເປັນເຈົາ້ການ ຂອງອງົການ  
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ປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ມກີານເຂ້ົາຮວ່ມຂອງ ຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ຕະຫຼອດຮອດ  ການເຂ້ົາຮວ່ມ
ຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ຜູປ້ະກອບການ ເຫັນວາ່ ຢູບ່ອ່ນນ ັນ້ ແມນ່ສາມາດປະຕິບດັໄດດ້ ີແລະ ປະສບົ
ຜນົສາໍເລັດ. 

2) ນະໂຍບາຍ ແລະ ນຕິິກາໍຕາ່ງໆ ກຽ່ວກບັ ວຽກງານພດັທະນາ ກະສິກາໍ ແລະ ການຫນັເປັນອດຸສາຫະ 
ກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ ໃນຂະແໜງກະສິກາໍ ມຄີວາມຈາໍເປັນຕອ້ງໄດປ້ບັປງຸ ໃຫສ້ອດຄອ່ງ ແລະ ທວ່ງ
ທນັກບັ ຄວາມຕອ້ງການ ໃນການພດັທະນາ ໃນແຕລ່ະໄລຍະ. 

3) ການຜະລິດກະສິກາໍ ຕາມທິດຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ ຕິດພນັກບັການປງຸແຕງ່ ຜນົຜະ 
ລິດກະສິກາໍ ແລະ ການຕະຫຼາດ ໄປຄຽງຄູກ່ບັ ການສາ້ງ ແລະ ປບັປງຸ  ກຸມ່ການຜະລິດ ໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ 
ໂດຍການເຂ້ົາຮວ່ມ ຂອງທກຸພາກສວ່ນເສດຖະກດິ ຄືດ ັງ່ບດົຮຽນ  ຂອງກຸມ່ຜະລິດກາເຟ ແລະ ກຸມ່
ຜະລິດພືດອດຸສາຫະກາໍອື່ ນໆ ແມນ່ເປັນເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ສາມາດຍູແ້ຮງ ເຮັດໃຫຂ້ະແໜງກະສິກາໍ ມ ີ
ຄວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ເຕີບໂຕໄວ. 

4) ການປະສານສມົທບົລະຫວາ່ງ ຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ທງັໃນ  ລະດບັສນູກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ 
ເປັນຕ ົນ້ແມນ່: ອດຸສາຫະກາໍ-ການຄາ້, ການເງນິ, ທະນາຄານ, ໂຍທາທິການ ແລະຂນົສ ົ່ງ ແລະ ອ ື່ ນໆ 
ໃຫມ້ຄີວາມກມົກຽວ, ສະໜບັສະໜນູຊຶ່ ງກນັແລະກນັ ຢາ່ງແໜນ້ແຟ້ນ ແລະ ໄປລວງດຽວກນັ ນ ັນ້ຖເືປັນ
ປດັໃຈທ່ີສາໍຄນັ ໃນການຊຸກຍູ ້ສ ົ່ງເສີມ ການຜະລິດ ກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ໃຫແ້ຂງແຮງ. 

5) ການພດັທະນາກະສິກາໍຕອ້ງມຈີດຸສມຸ ຕິດພນັກບັການພດັທະນາຕາມເຂດແຄວ້ນ, ທາ່ແຮງ ແລະ ສະ  
ພາບຈດຸພິເສດ ຂອງທ່ີຕ ັງ້, ພ້ືນທ່ີ, ຄວາມໄດປ້ຽບ ແລະ ກາລະໂອກາດ ໂດຍການ ນາໍໃຊທ້າ່ແຮງ 
ດາ້ນທ່ີຕ ັງ້ ທ່ີມລີກັສະນະເປັນຍດຸທະສາດຂອງປະເທດ ສມົທບົກບັຄວາມອດຸມົສມົບນູ ຂອງຊບັພະຍາ 
ກອນທາໍມະຊາດ, ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດາ້ນນເິວດກະສິກາໍ, ຄວາມໝັນ້ຄງົ ທາງດາ້ນການເມອືງ ແລະ 
ມນູເຊືອ້ຄວາມດຫຸມ ັນ່ ຂອງຊາວກະສິກອນລາວ  ເພ່ືອຫນັເຂດການຜະລິດ ໃຫເ້ປັນສະໜາມຮບົດາ້ນ
ການຜະລິດກະສິກາໍ. 

6) ການນາໍໃຊເ້ຕັກນກິໃໝ ່ທີ່ ເໝາະສມົ, ລວມທງັ ການນາໍໃຊກ້ນົຈກັກະສິກາໍ, ການຂດັເລືອກ ແນວພນັ 
ທ່ີດ,ີ ແທດເໝາະ ກບັສະພາບຈດຸພິເສດ ຂອງແຕລ່ະທອ້ງຖິ່ນ ບວກໃສກ່ບັ ການຮບັປະກນັ ການສະ  
ໜອງນ ໍາ້, ການປບັປງຸບາໍລງຸດນິ ແລະ ການບວົລະບດັຮກັສາ ແລະ ການປະຕິບດັຫຼກັການ ຜະລິດ
ກະສິກາໍທ່ີດ ີຖເືປັນເງ ື່ອນໄຂ ອນັຈາໍເປັນ ໃນການຍກົຄນຸນະພາບ ແລະ ຜະລິດຕະພາບ ໃຫສ້ງູຂຶນ້. 
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II. ວໄິສທດັ  ແລະ ເປ້ົາໝາຍຍດຸທະສາດ 
2.1 ບອ່ນອີງໃນການກາໍນດົຍດຸທະສາດ 

ຍດຸທະສາດພດັທະນາກະສິກາໍຮອດປີ 2 025 ແລະ ວໄິສທດັຮອດປີ 2030 ໄດຖ້ກືກາໍນດົຂຶນ້ ໂດຍ
ສອດຄອ່ງກບັ ແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍ ແລະ ທິດນາໍ ຂອງພກັ ແລະ ແຜນພດັທະນາ ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ
ແຫງ່ຊາດ ຂອງລດັຖະບານ ໃນແຕລ່ະໄລຍະ ແລະ ກາໍນດົຂຶນ້ ບນົພ້ືນຖານສະພາບ, ເງ ື່ອນໄຂ, ຈດຸພິເສດ 
ແລະ ທາ່ແຮງຕວົຈງິ ຂອງ ສປປລາວ ແລະ ຍງັສອດຄອ່ງ ກບັສະພາບເງື່ອນໄຂ ແຫງ່ການຂະຫຍາຍຕວົ 
ຂອງພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ເປ້ົາໝາຍສະຫດັສະວດັແຫງ່ການພດັທະນາ. ການກາໍນດົຍດຸ
ທະສາດພດັທະນາກະສິກາໍ ຮອດປີ 2025 ຕ ົນ້ຕໍ ແມນ່ອີງໃສບ່ນັດາເອກະສານທ່ີສາໍຄນັຕ ົນ້ຕໍ ຄືດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 
 ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ ່ຄ ັງ້ທີ IX ຂອງ ພກັປະຊາຊນົປະຕິວດັລາວ. 
 ແຜນພດັທະນາ ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແຫງ່ຊາດຄ ັງ້ທີ VII (2011-2015) ແລະ ແຜນພດັທະນາ 

ກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້5 ປີ ຄ ັງ້ທີ 7 (2011-2015). 
 ຍດຸທະສາດ ຄ ໍາ້ປະກນັ ສະບຽງອາຫານແຫງ່ຊາດ ແລະ ທິດທາງແຜນການ ພດັທະນາກະສິກາໍ ແລະ 

ປ່າໄມ ້ ໃນ 07 ທົ່ງພຽງ ຮອດປີ 2010 ທ່ີລດັຖະບານຮບັຮອງ ຕາມແຈງ້ການ ສະບບັເລກທີ 140/
ຫສນຍ.ກລຂ, ລງົວນັທີ 03/02/2004. 

 ຍດຸທະສາດການສ ົ່ງອອກແຫງ່ຊາດ ໃນໄລຍະປີ 2011-2015 ສະບບັເລກທີ 344/ນຍ, ລງົວນັທີ 
16/12/2009. 

 ຍດຸທະສາດປ່າໄມ ້ຮອດປີ 2020 ຂອງ ສປປລາວ (ດາໍລດັຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕີ ຮບັຮອງສະບບັ 
ເລກທີ 229/ນຍ, ລງົວນັທີ 9/08/2005). 

 ຍດຸທະສາດແຫງ່ການຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ ລຶບລາ້ງຄວາມທກຸຍາກແຫງ່ຊາດ (NGPES). 
 ມະຕິຕກົລງົຂອງກອງປະຊຸມລດັຖະບານເປີດກວາ້ງ ປະຈາໍ 6 ເດອືນຕ ົນ້ປີ 2012-2013 ສະບບັ ເລກ

ທີ 04/ລບ, ລງົວນັທີ 30/4/2013. 
 ເປ້ົາໝາຍສະຫດັສະວດັ ແຫງ່ການພດັທະນາ (MDGs). 
 ນະໂຍບາຍແຫງ່ຊາດ ວາ່ດວ້ຍໂພສະນາການ ສະບບັເລກທີ 744/ກຊສ, ລງົວນັທີ 27/11/2008 (ດາໍ

ລດັຮບັຮອງສະບບັເລກທີ 248/ນຍ, ລງົວນັທີ 01/12/2008), ແລະ ຍດຸທະສາດ ແລະ ແຜນ 
ປະຕິບດັງານແຫງ່ຊາດ ວາ່ດວ້ຍໂພສະນາການ (2010-2015). 

 ແຜນງານ ພດັທະນາຊນົນະບດົ ຂອງ ລດັຖະບານ. 
 ຍດຸທະສາດ ແລະ ແຜນງານອື່ ນໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຂອງລດັຖະບານ. 

 

2.2 ຄາດຄະເນສະພາບແວດລອ້ມທ່ີເອື້ອອາໍນວຍ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍ 

ປະຈບຸນັ ປະຊາກອນຂອງໂລກ ມປີະມານ 7 ຕື້ ຄນົ; ໃນນ ັນ້ 925 ລາ້ນຄນົ ຍງັຕອ້ງການອາຫານ
ເພ້ີມ ແລະ ທາ່ອຽ່ງຂອງປະຊາກອນໂລກ ຈະເພ້ີມຂຶນ້ເຖງິ 7,5 ຕື້ ຄນົ ໃນປີ 2015, ປະມານ 8 ຕື ້ ໃນປີ 
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2020 ແລະ 9,2 ຕື້ ໃນປີ 2050. ໃນເວລາດຽວກນັ ປະຊາກອນ ທ່ີອຶດຫີວ ແມນ່ເພ້ີມຂືນ້ກາຍ 1 ຕື້ຄນົແລວ້. 
ສາໍລບັ ສປປລາວ ຄາດຄະເນປະຊາກອນ ຮອດປີ 2020 ມປີະມານ 7,5 ລາ້ນຄນົ, ຮອດປີ 2025 ປະມານ 
8,3 ລາ້ນຄນົ; ໃນນີບ່ໍ້ລວມຈາໍນວນ ນກັທອ່ງທຽ່ວທ່ີເຂ້ົາມາລາວໃນແຕລ່ະປີ.  ເພ່ືອຮອງຮບັການເຕີບໂຕ ຂອງ
ປະຊາກອນດ ັງ່ກາ່ວ ອງົການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ (FAO) ໄດປ້ະເມນີຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ໄດ້
ຮຽກຮອ້ງ ໃຫບ້ນັດາປະເທດ ໃນທົ່ວໂລກ ຕອ້ງເພ້ີມປະລິມານການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ທ່ີມໃີນປະຈບຸນັ ຂຶນ້
ອີກໃຫໄ້ດ ້60%.  

 

 ຕາມການຄາດຄະເນ ຂອງອງົການສະຫະປະຊາຊາດ, ເສດຖະກດິຂອງໂລກ ແລະ ພາກພ້ືນ ມສີນັ 
ຍານທາງບວກ ທ່ີຈະຟ້ືນຕວົເປັນກາ້ວໆ. ສາໍລບັບາງປະເທດໃກຄ້ຽງ ເຊ່ັນ: ສປ.ຈນີ, ອິນເດຍ... ເສດຖະກດິ 
ສືບຕ່ໍຂະຫຍາຍຕວົສງູ ກາຍເປັນຜູຂ້ບັເຄື່ ອນ ເສດຖະກດິໂລກ ໃນທດົສະວດັນີ;້ ບນັດາປະເທດອາຊຽນ, ປະ
ເທດຄູຮ່ວ່ມເຈລະຈາ, ຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົຕາ່ງໆ ຍງັຈະສືບຕ່ໍໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູ 
ແລະ ຊວ່ຍເຫືຼອແກປ່ະເທດດອ້ຍພດັທະນາ ເພ່ືອຫຸຼດຜອ່ນ ຄວາມແຕກໂຕນກນັ ທາງດາ້ນການພດັທະນາ. 
ການເຂ້ົາຮວ່ມເປັນສະມາຊກິອງົການການຄາ້ໂລກ ຂອງສປປລາວ, ການເຂ້ົາຮວ່ມ ປະຊາຄມົເສດຖະກດິອາຊຽນ 
ແລະ ເຂ້ົາຮວ່ມໃນຂະບວນການຄາ້ເສລີອາຊຽນ, ອາຊຽນ+3, ອາຊຕີາເວັນອອກ ຈະເປັນໂອກາດດ ີ ໃນການ
ເຂ້ົາເຖງິຕະຫຼາດສາກນົ ຫຼາຍຂຶນ້.  ການຄ ົນ້ຄວາ້ນາໍໃຊ ້ ວທິະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ການພດັທະນາ 
ແບບກາ້ວກະໂດດ ຍງັເປັນທາ່ອຽ່ງລວມຂອງໂລກ ແລະ ເປັນໂອກາດດ ີ ທ່ີສາມາດຍາດແຍງ່ ແລະ ນາໍໃຊ ້
ເຂ້ົາໃນຂະບວນ ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ແລະ ສິນຄາ້ ກະສິກາໍ ຢູ ່ສປປລາວ. ການເຊື່ ອມໂຍງດາ້ນເສດ 
ຖະກດິ ຂອງປະເທດ ເຂ້ົາກບັ ເສດຖະກດິພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ ເປັນເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ນມິດິໝາຍທ່ີສາໍຄນັ 
ໃນການຍູແ້ຮງ ການພດັທະນາຂະແໜງກະສິກາໍ ຂອງ ສປປລາວ ໃຫກ້າ້ວຂຶນ້ ໂດຍສະເພາະ ພາຍຫຼງັທ່ີ 
ສປປລາວ ໄດເ້ຂ້ົາເປັນສະມາຊກິ ຂອງອງົການການຄາ້ໂລກ. 
 

 ໄປຄຽງຄູກ່ບັ ກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ ງເອື້ອອາໍນວຍ ຄດື ັງ່ທ່ີກາ່ວຂາ້ງເທິງນ ັນ້, ການພດັທະນາ 
ກະສິກາໍ ຂອງ ສປປລາວເຮົາ ຍງັປະເຊນີກບັສິ່ ງທາ້ທາຍ ຫຼາຍປະການ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່: 

1) ຄວາມໜາ້ແໜນ້ ຂອງປະຊາກອນ ນບັມ ືເ້ພ້ີມຂຶນ້, ຄວາມຕອ້ງການ ສະບຽງອາຫານ ທງັທາງດາ້ນ 
ປະລິມານ ແລະ ຄນຸນະພາບ ກເໍພ່ີມຂຶນ້ ໂດຍສະເພາະ ແມນ່ການຍກົສງູ ມາດຕະຖານ ດາ້ນຄວາມ
ປອດໄພ ຂອງອາຫານ ແລະ ສຂຸະນາໄມ ຂອງສິນຄາ້ກະສິກາໍ ກນໍບັມ ືສ້ງູຂຶນ້. 

2) ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ ແລະ ໄພຂ ົ່ມຂູ ່ຈາກໄພທາໍມະຊາດ (ເຊ່ັນ: ນ ໍາ້ຖວ້ມ, ແຫງ້ແລງ້, 
ສດັຕພືູດລະບາດ, ການລະບາດຂອງພະຍາດສດັລຽ້ງ, ດນິເຊາະເຈື່ອນ ແລະ ອື່ ນໆ) ຊຶ່ ງທງັໝດົນ ັນ້ 
ຍງັເປັນໄພຂ ົ່ມຂູ ່ແລະ ມຄີວາມສຽ່ງສງູຕ່ໍການຜະລິດກະສິກາໍຂອງລາວ ໃນຕ່ໍໜາ້. 

3) ລະດບັ ໃນການແກງ້ແຍງ້ແຂງ່ຂນັ ຂອງຕະຫຼາດ ນບັມ ືເ້ພ່ີມຂຶນ້ ນາໍໄປສູ ່ ຄວາມຕອ້ງການ ຄວາມ 
ປອດໄພທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານ ແລະ ມາດຖານສິນຄາ້ກະສິກາໍ ກນໍບັມ ືນ້ບັເພ່ີມຂຶນ້ເຊ່ັນດຽວກນັ. 
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4) ຄວາມຕອ້ງການ ທ່ີດນິ ສາໍລບັ ການຜະລິດເພ່ີມຂຶນ້ ຍອ້ນທາ່ອຽ່ງ ການແກງ້ແຍງ້ທາງດາ້ນທ່ີດນິ ເພ່ືອ
ຜະລິດພືດສະບຽງ, ພືດສິນຄາ້  ແລະ ພືດອດຸສາຫະກາໍ ໂດຍສະເພາະ ພືດທ່ີໃຫນ້ ໍາ້ມນັ, ພືດທ່ີເປັນ
ພະລງັງານ, ພືດທ່ີໃຫຢ້າງອື່ ນໆ ລວມທງັການພດັທະນາ ພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ ນບັມ ືເ້ພ່ີມຂຶນ້ ຈະເຮັດໃຫ້
ທ່ີດນິ ສາໍລບັການຜະລິດສະບຽງ ນບັມ ືຫຸຼ້ດລງົ. 

5) ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ລວມທງັ  ແຫຼງ່ພະລງັງານ  ນບັມ ືນ້ບັຫຸຼດລງົ ໃນເວລາດຽວກນັ ລາຄານ ໍາ້ 
ມນັ ຈະມແີນວໂນມ້ເພ່ີມສງູຂຶນ້, ອາດຈະສ ົ່ງຜນົເຮັດໃຫຕ້ ົນ້ທຶນການຜະລິດ ສງູຂຶນ້, ຊຶ່ ງມຄີວາມຈາໍ 
ເປັນຕອ້ງໄດສ້ຶກສາຄ ົນ້ຄວາ້ ເພ່ືອພດັທະນາ ແລະ ປ່ຽນແປງຮບູແບບ ຫືຼ ວທີິການຜະລິດໃນຕ່ໍໜາ້ ໃຫ້
ແທດເໝາະ ແນໃສເ່ພ່ືອສາ້ງມນູຄາ່ເພ່ີມໃຫສ້ງູຂຶນ້ ແລະ ຫຸຼດຜອ່ນຕ ົນ້ທຶນການຜະລິດໃຫຕ້ ໍາ່ລງົ. 

6) ການພດັທະນາແບບຍືນຍງົ ຕິດພນັກບັການອະນລຸກັສິ່ ງແວດລອ້ມ ເປັນສິ່ ງທາ້ຍທາຍ ໃນເງື່ອນໄຂທ່ີມ ີ
ການຊຸກຍູ ້ສ ົ່ງເສີມການປກູພືດສິນຄາ້ ທ່ີມທີາ່ແຮງສງູ, ໂດຍສະເພາະແມນ່ບນັຫາ ທ່ີຈະເກດີຂຶນ້ ເຊ່ັນ: 
ດນິເຊື່ ອມໂຊມ, ການນາໍໃຊສ້ານເຄມເີພ້ີມຂຶນ້ ແລະ ອື່ ນໆ. 

 

2.3 ທິດນາໍຂອງພກັ,  ທດັສະນະ ແລະ ວິໄສທດັຂອງຂະແໜງການ 

2.3.1 ທິດນາໍຂອງພກັ ແລະ ລດັຖະບານ ຕ່ໍວຽກງານກະສິກາໍ 

ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍຂ່ອງພກັ ໃນແຕລ່ະໄລຍະ ໂດຍສະເພາະ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ ່ຄ ັງ້ທີ IX ຂອງ
ພກັ ໄດກ້າໍນດົທິດທາງ ແລະ ໜາ້ທ່ີວຽກງານຈດຸສມຸ ສາໍລບັການພດັທະນາ ວຽກງານກະສິກາໍ ທ່ີນອນ ໃນ
ຂງົເຂດເສດຖະກດິ ຄ:ື "ພດັທະນາກະສິກາໍ ແບບປະສມົປະສານ, ຮບັປະກນັຄວາມໝັນ້ຄງົ ທາງດາ້ນສະບຽງ
ອາຫານ..."P1F

2
P. ຂະແໜງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ຍງັແມນ່ ຂະແໜງການພ້ືນຖານ ໃນໂຄງປະກອບເສດຖະກດິ

ແຫງ່ຊາດ. ພວກເຮົາຕອ້ງສມຸໃສ ່ ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດບ ົ່ມຊອ້ນ ທາງດາ້ນການກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້
ຢາ່ງຮອບດາ້ນ, ສາ້ງໃຫມ້ກີານຫນັປ່ຽນທ່ີຕ ັງ້ໜາ້ ຕາມທິດ ເຮັດກະສິກາໍສະອາດ, ຂະຫຍາຍການເຮັດ ກະເສດ
ສມຸ ທ່ີທນັສະໄໝ ແລະ ມປີະສິດຕິພາບສງູ; ໝນູໃຊ ້ ວທິະຍາສາດ-ເຕັກນກິທ່ີກາ້ວໜາ້ ທນັສະໄໝ ເຂ້ົາໃສ່
ພ້ືນຖານການຜະລິດ ໃຫນ້ບັມ ື ້ ນບັກວາ້ງຂວາງ, ຈາໍກດັການຜະລິດ ແບບເປີດກວາ້ງເນືອ້ທ່ີ, ຮບີຮອ້ນຈດັວາງ 
ໂຄງປະກອບການປກູຝງັ-ລຽ້ງສດັຄນືໃໝ ່ ໃຫເ້ໝາະສມົຕາມທາ່ແຮງ ຂອງແຕລ່ະບໍລິເວນ, ປະກອບສວ່ນເຂ້ົາ
ໃນຂະບວນການສາມສາ້ງ ຄ:ື “ສາ້ງແຂວງໃຫເ້ປັນ ຫວົໜວ່ຍຍດຸທະສາດ, ສາ້ງເມອືງໃຫເ້ຂັມ້ ແຂງຮອບດາ້ນ 
ແລະ ສາ້ງບາ້ນໃຫເ້ປັນ ຫວົໜວ່ຍພດັທະນາ”, ໂດຍສາ້ງ ໃຫມ້ເີຂດຜະລິດກະສິກາໍ ສະເພາະ ເຊ່ັນ: ເຂດປກູ
ເຂ້ົາ, ເຂດລຽ້ງສດັ, ເຂດປກູພືດຜກັປອດສານພິດ, ເຂດປກູພືດອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ອື່ ນໆ .... ເອົາໃຈໃສຊຸ່ກຍູ ້
ວຽກງານຄ ົນ້ຄວາ້ ການນາໍໃຊແ້ນວພນັໃໝ,່ ເຕັກນກິວທິະຍາການໃໝ ່ເຂ້ົາໃນການຜະລິດ ໃຫວ້ອ່ງໄວ ຕິດພນັ
ກບັການຊຸກຍູຜ້ ູປ້ະກອບການ ແລະ ສາ້ງຄອບຄວົຕວົແບບໃຫແ້ຜຫຼ່າຍ ພອ້ມທງັສ ົ່ງເສີມ ໃຫມ້ກີານປງຸແຕງ່ ຜນົ
ຜະລິດກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ທ່ີເໝາະສມົກບັແຕລ່ະບໍລິເວນ. 

                                                           

2 ຂດັຈາກ ມະຕກິອງປະຊມຸໃຫຍ ່ຜູແ້ທນທ ົ່ວປະເທດຄ ັງ້ທີ IX ຂອງພກັປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ. 
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ຕອ້ງເລ່ັງລດັ ການຈດັສນັທ່ີດນິກະສິກາໍ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃຫສ້າໍເລັດ ໂດຍຮບັປະກນັ ໃຫມ້ ີ
ເນືອ້ທ່ີດນິ ສາໍລບັການຜະລິດ ສະບຽງອາຫານຢາ່ງພຽງພໍ ໃນນີ ້ໃຫສ້ມຸໃສ ່ພດັທະນາ 7 ທົ່ງພຽງ ບລິຸມະສິດ 
ແລະ ບນັດາທົ່ງພຽງກາງ, ທົ່ງພຽງນອ້ຍ  ຢາ່ງເປັນລະບບົຄບົຊຸດ ເພ່ືອສາ້ງຄວາມໝັນ້ຄງົ ທາງດາ້ນສະບຽງ
ອາຫານ. ສາໍຄນັທ່ີສດຸ ຕອ້ງສມຸໃສ ່ປບັປງຸ ຍກົລະດບັ ຊນົລະປະທານ ໃຫແ້ໜນ້ໜາຖາວອນ ທງັຄຸມ້ຄອງ ນາໍ
ໃຊ ້ໃຫມ້ປີະສິດທິຜນົສງູ, ສາ້ງຕ ັງ້ ແລະ ປບັປງຸ ສນູສ ົ່ງເສີມ ຫືຼ ສນູພດັທະນາກະສິກາໍ, ຫນັການຄ ົນ້ຄວາ້ ລງົ
ຮບັໃຊ ້ເຂດຈດຸສມຸການຜະລິດ ໃນແຕລ່ະບໍລິເວນ ເພ່ືອຜະລິດແນວພນັ ທງັເຮັດບດົບາດ ໃຫກ້ານແນະນາໍ ຝຶກ
ອບົຮມົ ທາງດາ້ນເຕັກນກິ-ວຊິາການ ໃຫແ້ກຊ່າວກະສິກອນ, ຈດັຕ ັງ້ກຸມ່ ຊາວ ກະສິກອນ ເພ່ືອເຮັດໃຫກ້ານ
ພດັທະນາກະສິກາໍ ແລະ ຊນົນະບດົ ມຄີວາມຍືນຍງົ, ສືບຕ່ໍປະຕິບດັ ນະໂຍ ບາຍຈດັສນັທ່ີດນິ ແລະ ມອບ
ດນິ-ມອບປ່າ ໃຫແ້ຕລ່ະບາ້ນ ປກົປກັຮກັສາ, ນາໍໃຊ ້ພອ້ມທງັ ມອບສິດ ນາໍໃຊທ່ີ້ດນິຢາ່ງຍາວນານ ໃຫແ້ຕລ່ະ
ຄອບຄວົຊາວກະສິກອນ ໃນເຂດຊນົນະບດົ ເພ່ືອໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ ມຄີວາມອຸນ່ອຽ່ນ ທາໍການຜະລິດ. ການຂະຫຍາຍ 
ກະສິກາໍ ໃນເຂດຊນົນະບດົ ຕອ້ງປະຕິບດັ ຄບົຊຸດ, ຕິດພນັ ກບັການປງຸແຕງ່ ແລະ ການບໍລິການ ປະສມົ
ປະສານ ຕະຫຼອດຂະບວນວວິດັ ແຫງ່ການຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍທ່ີທນັສະໄໝ ແລະ ການເຊື່ ອມໂຍງເຂ້ົາກບັ
ສາກນົ ຕິດພນັກບັການຂະຫຍາຍຕວົ ຂອງຊຸມຊນົ ແລະ ຕວົເມອືງນອ້ຍ, ຕິດພນັກບັການຫນັເປັນທນັສະໄໝ. 
ຄຽງຄູກ່ນັນ ັນ້ ການພດັທະນາກະສິກາໍ ຕອ້ງຕິດພນັກບັ ກາໍລງັແຮງຂອງກນົໄກຕະຫຼາດ ຕາມທິດສງັຄມົນຍິມົ, 
ເສີມຂະຫຍາຍກາໍລງັແຮງ ຂອງວທິະຍາສາດ ບວກກບັ ການນາໍໃຊ,້ ຂດຸຄ ົນ້ບນັດາກາໍລງັແຮງງານ ແລະ 
ຊບັພະຍາກອນທ່ີມ:ີ ແຮງງານ, ທ່ີດນິ, ແຫຼງ່ນ ໍາ້ ແລະ ປ່າໄມ ້ ສມົທບົກບັການສະໜບັສະໜນູ ການລງົທຶນ 
ພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ3

2.3.2 ທດັສະນະ 

. 
 

ພກັ ແລະ ລດັຖະບານ ໄດກ້າໍນດົເອົາ ການຜະລິດກະສິກາໍ ເປັນວຽກໜ່ຶງ ໃນໂຄງປະກອບເສດຖະ 
ກດິ ຕາມທິດ ຖເືອົາກະສິກາໍ ເປັນພ້ືນຖານ ໃຫແ້ກອ່ດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການບໍລິການ ແລະ ເປັນພ້ືນຖານ ໃຫ້
ແກ ່ເສດຖະກດິແຫງ່ຊາດ. 
 

2.3.3 ວໄິສທດັ ຮອດປີ 2030 

ວໄິສທດັ ຂອງຂະແໜງການກະສິກາໍ  ແມນ່: “ຮບັປະກນັຄວາມໝັນ້ຄງົ ທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານ,  
ຜະລິດສິນຄາ້ກະສິກາໍທ່ີມທີ່າແຮງ, ພດັທະນາກະສິກາໍສະອາດ, ປອດໄພ ແລະ ຍືນຍງົ ບນົພ້ືນຖານການຫນັ
ເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ  ຕິດພນັກບັການພດັທະນາຊນົນະບດົ ເພ່ືອປະກອບສວ່ນ  ສາ້ງພ້ືນຖານ
ເສດຖະກດິແຫງ່ຊາດ”. 

                                                           

3 ຂດັຈາກ ລາຍງານການເມອືງຂອງຄະນະບໍລິຫານງານ ສນູກາງພກັ ສະໄໝທີ VIII ສະເໜີຕ່ໍກອງປະຊມຸໃຫຍ ່ຜູແ້ທນທ ົ່ວປະເທດຄ ັງ້ທີ IX ຂອງ
ພກັປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ (ປ້ຶມເອກະສານກອງປະຊມຸໃຫຍຄ່ ັງ້ທີ IX ພກັປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ; 2011). 
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2.4 ເປ້ົາໝາຍ 

2.4.1 ເປ້ົາໝາຍລວມ 

1) ພ້ືນຖານເສດຖະກດິມກີານຂະຫຍາຍຕວົ ຕາມທິດຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ ທ່ີໜກັແໜນ້, 
ມພ້ືີນຖານໂຄງລາ່ງທ່ີເປັນລະບບົຄບົຊຸດ, ຮບັປະກນັໃຫແ້ກກ່ານເຕີບໂຕ ທາງດາ້ນເສດຖະກດິໃຫຢູ້ໃ່ນ
ລະດບັເພ່ີມຂຶນ້ຕາມເກນປກົກະຕ,ິ ມປີະສິດທິຜນົ, ໝ ັນ້ທຽ່ງ ແລະ ຮບັປະກນັຄວາມໝັນ້ຄງົ ທາງດາ້ນ
ສະບຽງອາຫານ ທງັຮບັປະກນັຄນຸນະພາບ ທາງດາ້ນໂພຊະນາການ ຢາ່ງໜກັແໜນ້, ຜະລິດສິນຄາ້
ກະສິກາໍ ທ່ີມປີະລິມານ ແລະ ຄນຸນະພາບແຂງ່ຂນັສງູ ທງັສາມາດປບັໂຕ ເຂ້ົາກບັການປ່ຽນແປງ ຂອງ
ສະພາບດນິຟ້າອາກາດ. 

2) ການຜະລິດກະສິກາໍຖກືຕາມຫລກັການ ດາ້ນສຂຸະນາໄມ, ສະອາດ, ຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພຕ່ໍສຂຸະ 
ພາບຂອງຜູຜ້ະລິດ-ຜູບໍ້ລິໂພກ ແລະ ເປັນມດິກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

3) ການຜະລິດກະສິກາໍ ສາມາດປະກອບສວ່ນໃນດາ້ນຕາ່ງໆ ເຊ່ັນ: ການສາ້ງວຽກເຮັດງານທາໍ; ການ 
ເພ່ີມລາຍຮບັ ໃຫແ້ກປ່ະຊາຊນົ; ການຫຸຼດຜອ່ນຄວາມແຕກໂຕນກນັ ລະຫວາ່ງຕວົເມອືງ ກບັຊນົນະບດົ, 
ກໍ່ສາ້ງຊນົນະບດົໃໝ ່ໄປຄຽງຄູ ່ກ ບັການປກົປກັຮກັສາ ເອກະລກັວດັທະນະທາໍ ຂອງປະຊາຊນົລາວບນັ 
ດາເຜ່ົາ; ປກົປກັຮກັສາ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຄວາມສມົດນຸ ຂອງລະບບົນເິວດ. 
 

2.4.2 ການກາໍນດົເປ້ົາໝາຍ ແລະ ຄາດໝາຍສູຊ້ນົ ຮອດປີ 2020 

ຮອດປີ 2020 ສູຊ້ນົເຮັດໃຫ ້ລວມຍອດຜະລິດຕະພນັພາຍໃນ ຂອງຂະແໜງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້
ຂະຫຍາຍຕວົໃຫໄ້ດ ້ໃນລະດບັສະເລຍ່ 3,4%, ປະກອບສວນ່ ໃນໂຄງປະກອບ ເສດຖະກດິແຫງ່ຊາດ ໃນ 
ອດັຕາສວ່ນ 19%. 

2.4.2.1 ເປ້ົາໝາຍ (ແຜນງານ) ທີ 1: ການຜະລິດສະບຽງ 

ຮບັປະກນັດາ້ນໂພຊະນາການ ຂອງປະຊາຊນົໃຫໄ້ດຮ້ບັພະລງັງານບ່ໍໃຫຫຸຼ້ດ 2.600 ກໂິລກາລໍຣ ີຕ່ໍຄນົ
ຕ່ໍວນັ; ໃນນີ ້ເຂ້ົາ ແລະ ທາດແປ້ງ ກວມປະມານ 62%, ຊີນ້, ໄຂ ່ແລະ ປາ ປະມານ 10%, ປະເພດ ພືດ
ຜກັ, ໝາກໄມ ້ແລະ ປະເພດຖ ົ່ວ ກວມປະມານ 6% ແລະ ປະເພດໄຂມນັ/ນ ໍາ້ມນັ, ນ ໍາ້ຕານ ແລະ ນ ໍາ້ນມົ 
ກວມປະມານ 22%. ເພ່ືອຮບັປະກນັພະລງັງານຄດື ັງ່ກາ່ວ ຕອ້ງຮບັປະກນັດາ້ນສະບຽງອາຫານ ແຕລ່ະປະເພດ 
ເພ່ືອບໍລິໂພກໃນແຕລ່ະປີ ໃຫໄ້ດຢ້າ່ງໜອ້ຍ ຄືດ ັງ່ລາຍລະອຽດລຸມ່ນີ້P3F4 P: 

− ເຂ້ົາສານ 160 ກໂິລ/ຄນົ/ປີ (ຫືຼ ເທ່ົາກບັປະມານ 280 ກໂິລເຂ້ົາເປືອກ/ຄນົ/ປີ). 
− ທາດແປ້ງ 5 ກໂິລ/ຄນົ/ປີ. 

                                                           

4 ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ຍດຸທະສາດຄ ໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ ສປປລາວ ໄລຍະ 2001-2010 ທ່ີຖກືຮບັຮອງຈາກລດັຖະບານ ໃນວນັທີ 3/2/2004, ຂໍມ້ນູ

ຈາກ: Lao Expenditure and Consumption Survey (2002/03 and 2007/08 LECS) ແລະ ຂໍມ້ນູຈາກອງົການ  FAO. 
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− ປະເພດຊີນ້, ປາ ແລະ ໄຂ່ 65 ກໂິລ/ຄນົ/ປີ; ໃນນີເ້ປັນຊີນ້ໝ ູ13 ກໂິລ/ຄນົ/ປີ, ຊີນ້ສດັປີກ 9 ກໂິລ/
ຄນົ/ປີ, ຊີນ້ອື່ ນໆ 7 ກໂິລ/ຄນົ/ປີ, ໄຂ ່6 ກໂິລ/ຄນົ/ປີ ແລະ ປາ 30 ກໂິລ/ຄນົ/ປີ. 

− ປະເພດພືດຜກັ 50 ກໂິລ/ຄນົ/ປີ. 
− ປະເພດຖ ົ່ວ-ງາ (ແຫງ້) 2 ກໂິລ/ຄນົ/ປີ. 
− ສາລີ 2,5 ກໂິລ/ຄນົ/ປີ. 
− ປະເພດ ພືດເປັນຫວົ (ເຜືອກ, ມນັ ຕ າ່ງໆ...) 2,5 ກໂິລ/ຄນົ/ປີ. 
− ໝາກໄມ ້30 ກໂິລ/ຄນົ/ປີ. 
− ນ ໍາ້ຕານ 1 ກໂິລ/ຄນົ/ປີ. 
− ນ ໍາ້ນມົ  3 ກໂິລ/ຄນົ/ປີ. 
− ປະເພດໄຂມນັ/ນ ໍາ້ມນັ 23 ກໂິລ/ຄນົ/ປີ.  

 
ຕອ້ງສູຊ້ນົຜະລິດ ແລະ ສະໜອງ ເຂ້ົາ, ພືດຜກັ, ປະເພດຖ ົ່ວ-ງາ, ໝາກໄມ,້ ນ ໍາ້ຕານ, ຊີນ້-ປາ ແລະ 

ໄຂ ່ໃຫພ້ຽງພໍ ແລະ ມສີວ່ນແຮໄວ ້ຊຶ່ ງຕອ້ງໄດເ້ອົາໃຈໃສ ່ການຜະລິດສະບຽງທ່ີສາໍຄນັ ດ ັງ່ນີ:້  
 

1) ສູຊ້ນົຜະລິດເຂ້ົາເປືອກລວມ ໃຫໄ້ດບ່ໍ້ໃຫຫຸຼ້ດ 4,7 ລາ້ນໂຕນ; ຕາມອດັຕາສວ່ນ ເຂ້ົາໜຽວປະມານ 
70% ແລະ ເຂ້ົາຈາ້ວປະມານ 30%, ດວ້ຍອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົ ຂອງຜນົຜະລິດ ແຕນ່ີຫ້າປີ 2020 ສະ
ເລຍ່ໃຫໄ້ດປ້ະມານ 5% ຕ່ໍປີ (ໃນນີ ້ເນັນ້ໃສກ່ານຍກົຜະລິດຕະພາບ ເປັນຕ ົນ້ຕໍ ໄປຄຽງຄູ ່ກບັການຂະຫຍາຍ
ເນືອ້ທ່ີ ຕາມຄວາມອາດສາມາດຕວົຈງິ) ຊຶ່ ງປະກອບມລີາຍລະອຽດ ຄື: 

• ເຂ້ົາສາໍລບັຄ ໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ ປະມານ 2,5 ລາ້ນໂຕນ (ເຂ້ົາເປືອກ) ຊ ຶ່ ງລວມມ:ີ 
− ເຂ້ົາບໍລິໂພກ 2,1 ລາ້ນໂຕນ (ເຂ້ົາເປືອກ) (7,5 ລາ້ນຄນົ X 280 ກໂິລເຂ້ົາເປືອກ/ຄນົ/ປີ). 
− ຄງັແຮເຂ້ົາ 400.000 ໂຕນ (ເຂ້ົາສານ 240.000 ໂຕນ; ກຸມ້ໄດປ້ະມານ 2-3 ເດອືນ). 

• ແນວພນັເຂ້ົາປະມານ 100.000 ໂຕນ. 
• ສາໍລບັປງຸແຕງ່ພາຍໃນປະມານ 500.000 ຫາ 600.000 ໂຕນ. 
• ເຂ້ົາເປັນສິນຄາ້ພາຍໃນ ແລະ ສ ົ່ງອອກບ່ໍໃຫຫຸຼ້ດ 1 ລາ້ນໂຕນ. 
 

2) ຜະລິດພືດຜກັ, ຖ ົ່ວ-ງາ ແລະ ໝາກໄມ ້  ສາໍລບັບໍລິໂພກເຊ່ັນ: ສາລີຫວານ ໃຫໄ້ດ້  ປະມານ 
228.000 ໂຕນ , ເຜືອກ-ມນັ ໃຫໄ້ດປ້ະມານ 30 4.000 ໂຕນ,  ປະເພດໄມໃ້ຫໝ້າກ ໃຫໄ້ດ ້ປະມານ 
800.000 ໂຕນ ແລະ ພືດຜກັອື່ ນໆ ໃຫໄ້ດປ້ະມານ 1,5 ລາ້ນໂຕນ. 
 

3) ສູຊ້ນົຜະລິດຊີນ້, ປາ  ແລະ ໄຂ ່ລວມໃຫໄ້ດ ້487.500 ໂຕນ (ໃນນີ,້ ຊີນ້  ແລະ ໄຂໃ່ຫໄ້ດ້  
262.500 ໂຕນ, ປາ ແລະ ສດັນ ໍາ້ໃຫໄ້ດ້  225.000 ໂຕນຕ່ໍປີ) ເພ່ືອ ຕອບສະໜອງ ອດັຕາການບໍລິໂພກ 
ລວມສະເລຍ່ ໃຫໄ້ດ ້65 ກໂິລຕ່ໍຄນົຕ່ໍປີ, ໃນນ ັນ້ ເຂດຕວົເມອືງ ໃຫໄ້ດ ້70 ກໂິລຕ່ໍຄນົຕ່ໍປີ ແລະ ເຂດຊນົນະ  
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ບດົ ໃຫໄ້ດ ້50 ກໂິລຕ່ໍຄນົຕ່ໍປີ ແລະ ສູຊ້ນົເຮັດໃຫອ້ດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົ ຂອງຝງູສດັ ຢູໃ່ນລະດບັ ປະມານ 
6% ຕໍ່ ປີ. ຂະຫຍາຍການລຽ້ງປາ ແລະ ສດັນ ໍາ້ ໃຫໄ້ດ ້8-10% ຕໍ່ ປີ. 
 

2.4.2.2 ເປ້ົາໝາຍ (ແຜນງານ) ທີ 2: ການຜະລິດສິນຄາ້ກະສິກາໍ 

ຕອ້ງສູຊ້ນົເຮັດໃຫກ້ານຜະລິດສິນຄາ້ກະສິກາໍ ມກີານຂະຫຍາຍຕວົ ເພ່ືອຮບັປະກນັທງັປະລິມານ ແລະ 
ຄນຸນະພາບ ແນໃສໃ່ຫເ້ຂ້ົາເຖງິຕະຫຼາດ ພາຍໃນ, ພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ ໂດຍໃຫຕ້ິດພນັກບັ ການປບັປງຸ ກຸມ່
ຊາວກະສິກອນ, ສະມາຄມົຜູຜ້ະລິດ ແລະ ປງຸແຕງ່ກະສີກາໍຢາ່ງແຂງແຮງ ໂດຍຕອ້ງ ສູຊ້ນົເຮັດໃຫກ້ານ 
ຜະລິດກະສິກາໍເປັນສິນຄາ້ທ່ີສາໍຄນັສບືຕ່ໍຂະຫຍາຍຕວົ ດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

 

1) ໃນຈາໍນວນຄາດໝາຍຜນົຜະລິດເຂ້ົາລວມທງັໝດົ; ຜະລິດເຂ້ົາເປັນສິນຄາ້ ພາຍໃນ ແລະ ສ ົ່ງ
ອອກ ໃຫໄ້ດປ້ະມານ 1 ລາ້ນໂຕນເຂ້ົາເປືອກ ໄປຄຽງຄູກ່ບັການສ ົ່ງເສີມ ການປກູເຂ້ົາທ່ີມທີາ່ແຮງຂອງແຕລ່ະ
ທອ້ງຖີ່ນ ເປັນຕ ົນ້: ເຂ້ົາກໍ່າ, ເຂ້ົາໄກນ່ອ້ຍ, ເຂ້ົາຫອມ  ໃນເຂດທ່ີມທີາ່ແຮງ ແລະ ມເີງ ື່ອນໄຂ  ແລະ ສ ົ່ງເສີມ  
ເຂ້ົາພນັປບັປງຸໃໝທ່ີ່ມຄີນຸນະພາບ ແລະ ເປັນທ່ີຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດ ເປັນຕ ົນ້: ເຂ້ົາທາ່ດອກຄາໍ, ເຂ້ົາທາ່ສະ
ໂນ, ເຂ້ົາໂພນງາມ ແລະ ເຂ້ົາຫອມອື່ ນໆ ໃນເຂດທົ່ງພຽງຕາ່ງໆ. ເພ້ີມສດັສວ່ນ ການປກູເຂ້ົາຈາ້ວ ໃຫກ້ວມ
ເອົາ 30% ຂອງຜນົຜະລິດທງັໝດົ, ໃນນ ັນ້ ເລ່ັງໃສ່ ຜະລິດເຂ້ົາ ເພ່ືອສ ົ່ງອອກໃນມາດຕະຖານ ກະສິກາໍທ່ີດີ  
(GAP) ໂດຍເລ່ງັໃສຕ່ະຫຼາດພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ. ສາໍລບັຢູບ່ນັດາທົ່ງພຽງນອ້ຍ ແລະ ທົ່ງພຽງກາງ ຂອງ
ແຂວງພາກເໜືອ ແມນ່ສມຸໃສ ່ຜະລິດເຂ້ົາເປັນສິນຄາ້ ເພ່ືອສະໜອງໃຫ ້ສ.ປ.ຈນີ ແລະ ປະເທດໃກຄ້ຽງ ໂດຍ
ນາໍໃຊແ້ນວພນັເຂ້ົາ ທ່ີຕະຫຼາດຕອ້ງການ. 
 

2) ສາໍລບັພືດຕາ່ງ :ໆ ຜະລິດສາລີອາຫານສດັ ໃຫບ້ນັລຸ ປະມານ 1, 3 ລາ້ນໂຕນ, ກາເຟ ໃຫໄ້ດ້  
ປະມານ 120.000 ໂຕນ , ອອ້ຍ ໃຫໄ້ດຫຼ້າຍກວ່າ 2 ລາ້ນໂຕນ , ມນັຕ ົນ້ ໃຫໄ້ດປ້ະມານ 1,5  ລາ້ນໂຕນ , 
ຖ ົ່ວເຫືຼອງ ໃຫໄ້ດປ້ະມານ 50.000 ໂຕນ. ນອກນ ັນ້ ກສໍູຊ້ນົຜະລິດພືດສິນຄາ້ອື່ ນໆ ທ່ີມທີາ່ແຮງໄດປ້ຽບ ຕາມທ່ີ
ຕະຫຼາດຕອ້ງການ ເພ່ືອເປັນສິນຄາ້ພາຍໃນ ແລະ ສ ົ່ງອອກ. 
 

3) ສາໍລບັການລຽ້ງສດັ: ສູຊ້ນົຫນັການລຽ້ງສດັແບບທາໍມະຊາດ ໄປສູກ່ານລຽ້ງແບບເປັນຟາມ ໃຫ້
ສາມາດສະໜອງ ຜນົຜະລິດຈາກຟາມໃຫໄ້ດ ້30% ຂອງຜນົຜະລິດສດັທງັໝດົ . ສມຸໃສກ່ານລຽ້ງສດັ ພນັ 
ປບັປງຸ ເພ່ືອເປັນສິນຄາ້ ສະໜອງຕະຫລາດພາຍໃນ ໃຫພ້ຽງພໍ ແລະ ສູຊ້ນົສືບຕ່ໍສ ົ່ງອອກສດັໃຫຍ ່ປະເພດ ງວົ
, ຄວາຍ ໄປປະເທດໃກຄ້ຽງ ໂດຍຄດິໄລເ່ປັນນ ໍາ້ຫນກັຊີນ້  ຢ າ່ງຕ ໍາ່ ໃຫໄ້ດ ້10.000-15.000 ໂຕນ ໃນປີ 
2020.  ເພ່ືອຮບັປະກນັຝງູສດັ (ງວົ, ຄວາຍ, ແບ)້ ຂະຫຍາຍຕວົ, ຕອ້ງຂະຫຍາຍການສາ້ງສວນຫຍາ້, ການ
ຜະລິດອາຫານສດັ ໃຫເ້ປັນຂະບວນການ; ໂດຍແມນ່ ຂະແໜງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ເປັນຜູຮ້ບັຜິດຊອບ ສາ້ງ
ສວນແນວພນັຫຍາ້ຫຼາຍຊະນດິ ທ່ີມຄີນຸນະພາບ ເພ່ືອເປັນບອ່ນສາຖດິ ທງັເປັນບອ່ນຂະຫຍາຍ ແນວພນັຫຍາ້ 
ເພ່ືອສ ົ່ງເສີມການປງຸແຕງ່ອາຫານສດັ. 
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2.4.3 ການກາໍນດົເປ້ົາໝາຍ ແລະ ຄາດໝາຍສູຊ້ນົຮອດປີ 2025 

2.4.3.1 ເປ້ົາໝາຍ (ແຜນງານ) ທີ 1: ການຜະລິດສະບຽງ 

ສືບຕ່ໍຮບັປະກນັດາ້ນໂພຊະນາການຂອງປະຊາຊນົໃຫໄ້ດຮ້ບັພະລງັງານ ບໍ່ ຕ ໍາ່ກວາ່  2.600 ກໂິລກາ 
ລໍຣຕ່ໍີຄນົຕ່ໍວນັ, ໃນນີ ້ເຂ້ົາ ແລະ ທາດແປ້ງ ກວມປະມານ 54%, ຊີນ້, ໄຂ ່ແລະ ປາ ປະມານ 13%, 
ປະເພດ ພືດຜກັ, ໝາກໄມ ້ແລະ ປະເພດຖ ົ່ວ ກວມປະມານ 8% ແລະ ປະເພດ ໄຂມນັ/ນ ໍາ້ມນັ, ນ ໍາ້ຕານ 
ແລະ ນ ໍາ້ນມົ ກວມປະມານ 25%  ໂດຍຕອ້ງຮບັປະກນັດາ້ນ ສະບຽງອາຫານ ແຕລ່ະປະເພດ ເພ່ືອບໍລິໂພກ 
ໃນແຕລ່ະປີ ໃຫໄ້ດ ້ຢາ່ງໜອ້ຍ ຄືດ ັງ່ລາຍລະອຽດລຸມ່ນີ ້P4F

5
P: 

− ເຂ້ົາສານ 140 ກໂິລ/ຄນົ/ປີ (ຫືຼ ເທ່ົາກບັປະມານ 234 ກໂິລເຂ້ົາເປືອກ/ຄນົ/ປີ). 
− ທາດແປ້ງ 4,5 ກໂິລ/ຄນົ/ປີ. 
− ປະເພດຊີນ້, ປາ ແລະ ໄຂ່  79 ກໂິລ /ຄນົ/ປີ; ໃນນີເ້ປັນຊີນ້ໝ ູ 18 ກໂິລ/ຄນົ/ປີ, ຊີນ້ສດັປີກ 10 ກິ

ໂລ/ຄນົ/ປີ, ຊີນ້ອື່ ນໆ 10 ກໂິລ/ຄນົ/ປີ, ໄຂ ່8 ກໂິລ/ຄນົ/ປີ ແລະ ປາ 33 ກໂິລ/ຄນົ/ປີ. 
− ພືດຜກັ 80 ກໂິລ/ຄນົ/ປີ. 
− ປະເພດຖ ົ່ວ-ງາ (ແຫງ້) 2 ກໂິລ/ຄນົ/ປີ. 
− ສາລີ 2 ກໂິລ/ຄນົ/ປີ. 
− ປະເພດ ພືດເປັນຫວົ (ເຜືອກ, ມນັ ຕ າ່ງໆ...) 2,1 ກໂິລ/ຄນົ/ປີ. 
− ໝາກໄມ ້40 ກໂິລ/ຄນົ/ປີ. 
− ນ ໍາ້ຕານ 1,5 ກໂິລ/ຄນົ/ປີ. 
− ນ ໍາ້ນມົ  5 ກໂິລ/ຄນົ/ປີ. 
− ປະເພດໄຂມນັ/ນ ໍາ້ມນັ 25 ກໂິລ/ຄນົ/ປີ.  

 
ຕອ້ງສູຊ້ນົຜະລິດ ແລະ ສະໜອງ ເຂ້ົາ, ພືດຜກັ, ປະເພດຖ ົ່ວ-ງາ, ໝາກໄມ,້ ນ ໍາ້ຕານ, ຊີນ້-ປາ ແລະ 

ໄຂ ່ໃຫພ້ຽງພໍ ແລະ ມສີວ່ນແຮໄວ ້ຊຶ່ ງຕອ້ງໄດເ້ອົາໃຈໃສ ່ການຜະລິດສະບຽງທ່ີສາໍຄນັ ດ ັງ່ນີ:້  
 

1) ສູຊ້ນົຜະລິດເຂ້ົາເປືອກລວມ ບ່ໍໃຫຫຸຼ້ດ 5 ລາ້ນໂຕນ, ຕາມອດັຕາສວ່ນ ເຂ້ົາໜຽວ 70% ແລະ 
ເຂ້ົາຈາ້ວ 30%,  ຊຶ່ ງປະກອບມລີາຍ ລະອຽດ ຄື: 

• ເຂ້ົາສາໍລບັຄ ໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ ປະມານ 2,5 ລາ້ນໂຕນ (ເຂ້ົາເປືອກ) ຊຶ່ ງປະກອບມ:ີ 
− ເຂ້ົາບໍລິໂພກປະມານ 2,1 ລາ້ນໂຕນ (9 ລາ້ນຄນົ X 234 ກໂິລເຂ້ົາເປືອກ/ຄນົ/ປີ). 
− ຄງັແຮເຂ້ົາປະມານ 400.000ໂຕນ (ເຂ້ົາສານ 240.000 ໂຕນ; ກຸມ້ໄດປ້ະມານ 2-3 ເດອືນ). 

                                                           

5 ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ຍດຸທະສາດຄ ໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ ສປປລາວ ໄລຍະ 2001-2010 ທ່ີຖກືຮບັຮອງຈາກລດັຖະບານ ໃນວນັທີ 3/2/2004, ຂໍມ້ນູ

ຈາກ: Lao Expenditure and Consumption Survey (2002/03 and 2007/08 LECS) ແລະ ຂໍມ້ນູຈາກອງົການ  FAO. 
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− ແນວພນັເຂ້ົາປະມານ 100.000 ໂຕນ. 
• ສາໍລບັປງຸແຕງ່ພາຍໃນປະມານ 500.000 ຫາ 600.000 ໂຕນ. 
• ເຂ້ົາເປັນສິນຄາ້ພາຍໃນ ແລະ ສ ົ່ງອອກບ່ໍໃຫຫຸຼ້ດ 1,5 ລາ້ນໂຕນ. 
 

2) ຜນົຜະລິດພືດຜກັ, ຖ ົ່ວ-ງາ ແລະ ໝາກໄມ ້  ສາໍລບັບໍລິໂພກເຊ່ັນ: ສາລີຫວານ ໃຫໄ້ດ້  ປະມານ 
306.000 ໂຕນ, ເຜືອກ-ມນັ ໃຫໄ້ດປ້ະມານ 327.000 ໂຕນ, ປະເພດໄມໃ້ຫໝ້າກ ໃຫໄ້ດ ້ປະມານ 
825.000 ໂຕນ ແລະ ພືດຜກັອື່ ນໆ ໃຫໄ້ດປ້ະມານ 1,57 ລາ້ນໂຕນ. 
 

3) ສູຊ້ນົຜະລິດຊີນ້, ປາ ແລະ ໄຂ ່ລວມໃຫໄ້ດ ້ 711.000 ໂຕນ (ໃນນ ັນ້, ຊີນ້  ແລະ ໄຂໃ່ຫໄ້ດ້  
414.000 ໂຕນ, ປາ ແລະ ສດັນ ໍາ້ໃຫໄ້ດ້ 297.000 ໂຕນຕ່ໍປີ) ເພ່ືອຕອບສະໜອງອດັຕາການບໍລິໂພກ ລວມ
ສະເລຍ່ ໃຫໄ້ດ ້79 ກໂິລຕ່ໍຄນົຕ່ໍປີ. 

 

2.4.3.2 ເປ້ົາໝາຍ (ແຜນງານ) ທີ 2: ການຜະລິດສິນຄາ້ກະສິກາໍ 

ຕອ້ງສູຊ້ນົເຮັດໃຫກ້ານຜະລິດສິນຄາ້ກະສິກາໍ ມກີານຂະຫຍາຍຕວົ ເພ່ືອຮບັປະກນັທງັປະລິມານ ແລະ 
ຄນຸນະພາບ ແນໃສໃ່ຫເ້ຂ້ົາເຖງິຕະຫຼາດ ພາຍໃນ, ພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ ໂດຍໃຫຕ້ິດພນັກບັການປບັປງຸ ກຸມ່
ຊາວກະສິກອນ, ສະມາຄມົຜູຜ້ະລິດ ແລະ ປງຸແຕງ່ກະສີກາໍຢາ່ງແຂງແຮງ ໂດຍຕອ້ງ ສູຊ້ນົເຮັດໃຫກ້ານ 
ຜະລິດກະສິກາໍເປັນສິນຄາ້ທ່ີສາໍຄນັ ສບືຕ່ໍຂະຫຍາຍຕວົ ດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

 

1) ໃນຈາໍນວນຄາດໝາຍຜນົຜະລິດເຂ້ົາລວມທງັໝດົ; ຜະລິດເຂ້ົາເປັນສິນຄາ້ພາຍໃນ ແລະ ສ ົ່ງອອກ 
ໃຫໄ້ດປ້ະມານ 1,5 ລາ້ນໂຕນເຂ້ົາເປືອກ ໃນປີ 2025  ໄປຄຽງຄູກ່ບັການສ ົ່ງເສີມ ການປກູເຂ້ົາທ່ີມທີາ່ແຮງ 
ຂອງແຕລ່ະທອ້ງຖີ່ນ ເປັນຕ ົນ້: ເຂ້ົາກໍ່າ, ເຂ້ົາໄກນ່ອ້ຍ, ເຂ້ົາຫອມ ໃນເຂດທ່ີມທີາ່ແຮງ ແລະ ມເີງ ື່ອນໄຂ, ແລະ 
ສ ົ່ງເສີມເຂ້ົາພນັ ປບັປງຸໃໝທ່ີ່ມຄີນຸນະພາບ ແລະ ເປັນທ່ີຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດ ເປັນຕ ົນ້ : ເຂ້ົາທາ່ດອກຄາໍ, 
ເຂ້ົາທາ່ສະໂນ, ເຂ້ົາໂພນງາມ ແລະ ເຂ້ົາຫອມອື່ ນໆ ໃນເຂດທົ່ງພຽງຕາ່ງໆ. ຮກັສາສດັສວ່ນ ການປກູເຂ້ົາຈາ້ວ
ໃຫກ້ວມເອົາ 30% ຂອງຜນົຜະລິດທງັໝດົ, ໃນນ ັນ້ ເລ່ັງໃສຜ່ະລິດເຂ້ົາ ເພ່ືອສ ົ່ງອອກໃນມາດຕະຖານ ກະສິກາໍ
ທ່ີດ ີ (GAP) ໂດຍເລ່ງັໃສຕ່ະຫຼາດພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ. ສາໍລບັຢູບ່ນັດາທົ່ງພຽງ ນອ້ຍ ແລະ ທົ່ງພຽງກາງ 
ຂອງແຂວງພາກເໜືອ ແມນ່ສມຸໃສ ່ຜະລິດເຂ້ົາເປັນສິນຄາ້ ເພ່ືອສະໜອງໃຫ ້ສ.ປ.ຈນີ ແລະ ປະເທດໃກຄ້ຽງ 
ໂດຍນາໍໃຊແ້ນວພນັເຂ້ົາ ທ່ີຕະຫຼາດຕອ້ງການ. 
 

2) ສາໍລບັພືດຕາ່ງ :ໆ ສູຊ້ນົຜະລິດສາລີອາຫານສດັ ໃຫບ້ນັລຸປະມານ 1,4 ລາ້ນໂຕນ, ກາເຟ ໃຫໄ້ດ້  
ປະມານ 280.000 ໂຕນ (ອີງໃສຍ່ດຸທະສາດການພດັທະນາກາເຟລາວ), ອອ້ຍ ໃຫໄ້ດຫຼ້າຍກວ່າ 2,4 ລາ້ນ
ໂຕນ, ມນັຕ ົນ້ ໃຫໄ້ດປ້ະມານ 1,6 ລາ້ນໂຕນ , ຖ ົ່ວເຫືຼອງ ໃຫໄ້ດ້ ປະມານ 52.000 ໂຕນ. ນອກນ ັນ້ ກສໍູຊ້ນົ 
ຜະລິດພືດສິນຄາ້ອື່ ນໆທ່ີມທີາ່ແຮງໄດປ້ຽບ ຕາມທ່ີຕະຫຼາດຕອ້ງການ ເພ່ືອເປັນສິນຄາ້ພາຍໃນ ແລະ ສ ົ່ງອອກ. 
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3) ສາໍລບັການລຽ້ງສດັ: ສູຊ້ນົຫນັການລຽ້ງສດັແບບທາໍມະຊາດ ໄປສູກ່ານລຽ້ງແບບເປັນຟາມ ໃຫສ້າ 
ມາດສະໜອງຜນົຜະລິດ ຈາກຟາມ ໃຫໄ້ດ ້3 5% ຂຶນ້ໄປຂອງຜນົຜະລິດສດັທງັໝດົ . ສມຸໃສກ່ານລຽ້ງສດັ ພນັ 
ປບັປງຸ ເພ່ືອເປັນສິນຄາ້ ສະໜອງ ຕະຫລາດພາຍໃນ ໃຫພ້ຽງພໍ ແລະ ສູຊ້ນົສືບຕ່ໍສ ົ່ງອອກສດັໃຫຍ່  ປະເພດ 
ງວົ, ຄວາຍ ໄປປະເທດໃກຄ້ຽງ ໂດຍຄດິໄລເ່ປັນນ ໍາ້ຫນກັຊີນ້ ຢ າ່ງຕ ໍາ່ໃຫໄ້ດ ້15.000 ໂຕນ ໃນປີ 2025. 
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III. ເນືອ້ໃນວຽກຈດຸສມຸ ແລະ ບນັດາມາດຕະການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ 
ເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ຜນັຂະຫຍາຍ 2 ເປ້ົາໝາຍ ກຄໍ ື2 ແຜນງານຈດຸສມຸ ກຽ່ວກບັ ການຜະລິດສະບຽງ ອາຫານ 

ແລະ ການຜະລິດສິນຄາ້ , ໂດຍສະເພາະ ບນັດາຕວົເລກຄາດໝາຍ ທ່ີວາງໄວ ້ຮອດປີ 2020 ແລະ 2025, 
ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ສະເໜີກຽ່ວກບັ  ເນືອ້ໃນຍດຸທະສາດ ແລະ ບນັດາມາດຕະການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ 
ຮອດປີ 2025 ຊຶ່ ງລວມເອົາບນັດາມາດຕະການລວມ ແລະ ມາດຕະການສະເພາະດາ້ນ ຄືດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

 

3.1 ມາດຕະການລວມ 

ເພ່ືອສະໜບັສະໜນູ ແລະ ຮບັປະກນັການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ບນັດາເປ້ົາໝາຍ/ແຜນງານ ແລະ ຄາດ    
ໝາຍສູຊ້ນົ ທ່ີສະເໜີມານ ັນ້ ຈຶ່ງສະເໜີມາດຕະການລວມ ຈາໍນວນໜ່ຶງ ດ ັງ່ນີ:້ 

3.1.1 ດາ້ນນະໂຍບາຍ ແລະ ນຕິິກາໍ 

3.1.1.1 ດາ້ນນະໂຍບາຍ  

− ດາໍເນນີການສຶກສາ, ວເິຄາະ-ວໃິຈ  ເພ່ືອກາໍນດົອດັຕາດອກເບຍ້ສິນເຊື່ ອ ທ່ີເໝາະສມົ, ຕະຫຼອດຮອດ
ການເພ່ີມວງົເງນິສິນເຊື່ ອໃນໄລຍະຍາວ ລວມທງັປບັປງຸຮບູການ ແລະ ຫຼກັການໃຊຫຼ້ກັຊບັຄ ໍາ້ປະກນັ 
ເພ່ືອໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັການຜະລິດກະສິກາໍ ທ່ີຖວືາ່ເປັນການຜະລິດ ທ່ີມຄີວາມສຽ່ງ (ໄພພິບດັທາງທາໍມະ
ຊາດ) ໂດຍສະເພາະແມນ່ການຜະລິດສິນຄາ້ກະສິກາໍ ທ່ີເປັນບລິຸມະສິດລະດບັຊາດ ແລະ ລະດບັ 
ທອ້ງຖິ່ນ. 

− ປະຕິບດັນະໂຍບາຍສິນເຊື່ ອດອກເບັ້ຍຕ ໍາ່ ສາໍລບັເປ້ົາໝາຍກຸມ່ຜະລິດເຂ້ົາ ແລະ ພືດສິນຄາ້ ບລິຸມະສິດ
ລະດບັຊາດ ແລະ ລະດບັທອ້ງຖິ່ນ  ທ່ີຫນັເປັນກນົຈກັ ຫືຼ ຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ທ່ີຕິດພນັກບັ ການປງຸ
ແຕງ່ ແລະ ການຕະຫຼາດ (ເຊ່ັນ: ການຜະລິດເຂ້ົາ ແມນ່ ສາໍລບັເປ້ົາໝາຍ ກຸມ່ຜູຜ້ະລິດ ທ່ີນາໍໃຊ ້ກນົ
ຈກັ ນບັແຕຂ່ອດໄຖ, ຄາດ, ດາໍ, ເກບັກຽ່ວ, ອບົແຫງ້ ແລະ ປງຸແຕງ່ສ ີແລະ ອື່ ນໆ). 

− ປະສານສມົທບົກບັຂະແໜງອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້, ຂະແໜງການເງນິ ແລະ ບນັດາຂະແໜງ 
ການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ເພ່ືອຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ຜນັຂະຫຍາຍ ນະໂຍບາຍສາໍລບັໂຄງການຜະລິດ ເພ່ືອ 
ຄ ໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜະລິດເປັນສິນຄາ້ກະສິກາໍ ເຊ່ັນ: ນະໂຍບາຍດາ້ນການເງນິ; ການ 
ສ ົ່ງອອກສິນຄາ້, ການສາ້ງກອງທຶນ ສ ົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄາ້, ກອງທຶນຄ ໍາ້ປະກນັລາຄາ ແລະ 
ຄ ໍາ້ປະກນັຄວາມສຽ່ງ, ການສາ້ງຄງັແຮສະບຽງ ແລະ ຄງັແຮສິນຄາ້ ແລະ ອື່ ນໆ ທ່ີຈາໍເປັນ. 

− ປະຕິບດັນະໂຍບາຍຖມົຂມຸ ເພ່ືອຄ ໍາ້ປະກນັລາຄາເຂ້ົາ ແລະ ພືດສິນຄາ້ບລິຸມະສິດລະດບັຊາດ, ຮບັປະ 
ກນັ ໃຫປ້ະຊາຊນົຜູຜ້ະລິດ ຕອ້ງໄດກ້າໍໄລຢາ່ງຕ ໍາ່ 30% ຂອງຕ ົນ້ທຶນການຜະລິດ. ດາໍເນນີໂຄງການ 
ສາ້ງຄງັແຮເຂ້ົາແຫງ່ຊາດ ໃຫມ້ປີະສິດຕິຜນົ. 

− ຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ກາໍນດົ ນະໂຍບາຍ ທ່ີເໝາະສມົ ສາໍລບັການນາໍເຂ້ົາປດັໃຈການຜະລິດ ຫືຼ ປດັໃຈຂາ 
ເຂ້ົາກະສິກາໍ ທ່ີ ສປປລາວເຮົາ ບ່ໍສາມາດຜະລິດເອງໄດ ້ ເຊ່ັນ: ກນົຈກັກະສິກາໍ, ຝຸນ່, ປຍຸ, ຢາປາບ 
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ສດັຕພືູດ, ຢາປ້ອງກນັແລະປ່ິນປວົພະຍາດສດັ, ເຄມ ີຫືຼ ວດັຖດຸບິເພ່ືອຜະລິດ ຫວົອາຫານສດັ ລວມທງັ 
ແນວພນັເຂ້ົາ, ແນວພນັພືດ ແລະ ສດັ ໃນກລໍະນຈີາໍເປັນ. 

− ຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ກາໍນດົນະໂຍບາຍ ທ່ີເໝາະສມົ ສາໍລບັຄາ່ກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ຄາ່ ນ ໍາ້ຊນົລະປະທານ 
ໃນຂງົເຂດ ການຜະລິດກະສິກາໍ (ການປກູ-ການລຽ້ງ) ລວມທງັອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ກະສິກາໍ ແນໃສ ່
ເພ່ືອຫຸຼດຜອ່ນຕ ົນ້ທຶນ ການຜະລິດ. 

− ຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ກາໍນດົນະໂຍບາຍພິເສດທ່ີກະທດັຮດັ ວອ່ງໄວ ແລະ ຖກືຕອ້ງຕາມລະບຽບສະເພາະ 
ເພ່ືອສ ົ່ງເສີມ ການລງົທຶນ ຜະລິດສິນຄາ້ກະສິກາໍ ທ່ີເປັນບລິຸມະສິດລະດບັຊາດ (ເຊ່ັນ: ເຂ້ົາ, ສາລີ 
ແຂງ, ກາເຟ, ອອ້ຍ, ມນັຕ ົນ້, ຢາງພາລາ, ງວົ ແລະ ອື່ ນໆ) ແລະ ສິນຄາ້ບລິຸມະສິດ ທ່ີເປັນ ທາ່ແຮງ
ຂອງທອ້ງຖິ່ນ ໂດຍສະເພາະແມນ່ ນະໂຍບາຍສ ົ່ງເສີມພິເສດ ສາໍລບັຊຸກຍູ ້ແລະ ສ ົ່ງເສີມ ການຜະລິດ 
ກະສິກາໍສະອາດ ເປັນມດິກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ. 

− ສາ້ງຕ ັງ້ກອງທຶນຊວ່ຍເຫືຼອ ເພ່ືອຫຸຼດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງ ສາໍລບັການຜະລິດກະສິກາໍ ເພ່ືອຄ ໍາ້ປະກນັ 
ສະບຽງອາຫານ ແລະ ເພ່ືອເປັນສິນຄາ້. 

− ຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ກາໍນດົນະໂຍບາຍ ສະໜບັສະໜນູ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ໃຫທຶ້ນ ເພ່ືອພດັທະນາ ແລະ 
ປບັປງຸຄນຸນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານ ຜນົຜະລິດກະສິກາໍ ລວມທງັ ຜນົຜະລິດທ່ີເປັນສະບຽງອາ 
ຫານ ແລະ ສິນຄາ້ ດວ້ຍການລງົທຶນ ສາ້ງ ແລະ ພດັທະນາ ລະບບົສຂຸະນາໄມພືດ ແລະ ສດັ. 

− ປະຕິບດັນະໂຍບາຍສກັຢາປ້ອງກນັ ແລະ ປ່ິນປວົພະຍາດສດັ ໂດຍບ່ໍເສຍຄາ່ ໃນເຂດທ່ີມຄີວາມ ສຽ່ງຕ່ໍ 
ພະຍາດລະບາດ, ເຂດພດູອຍ, ເຂດທລຸະກນັດານ ທກຸຍາກ ແລະ ຫາ່ງໄກສອກຫີຼກ. 

− ກາໍນດົນະໂຍບາຍທ່ີເໝາະສມົ ຕ່ໍພະນກັງານທ່ີລງົປະຕິບດັໜາ້ທ່ີ ຢູຮ່າກຖານ  ເຂດຫາ່ງໄກສອກຫີຼກ 
ໂດຍການກາໍນດົ ລະບອບເວລາໃນການສບັປ່ຽນ, ນະໂຍບາຍໃນການຍກົລະດບັຄວາມຮູດ້າ້ນຕາ່ງໆ 
ແລະ ມາດຖານໃນການຄ ົນ້ຄ ົວ້ເລ່ືອນຊ ັນ້ ເລ່ືອນຂ ັນ້ ຕາມຕາໍແໜງ່ງານ. 

 

3.1.1.2 ດາ້ນນຕິິກາໍ 

− ທບົທວນ ແລະ ປບັປງຸຄນືຢາ່ງເປັນລະບບົຄບົຊຸດ ບນັດານຕິິກາໍ ກຽ່ວກບັວຽກງານກະສິກາໍ ເພ່ືອໃຫ ້
ສອດຄອ່ງກບັສະພາບ, ເງ ື່ອນໄຂ, ຈດຸພິເສດຂອງ ສປປລາວ ເຮົາ ທງັສອດຄອ່ງກບັ ບນັດາສນົທິ 
ສນັຍາສາກນົທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ທ່ີ ສປປລາວເຮົາ ເປັນພາຄ.ີ 

− ກາໍນດົແບງ່ເຂດ ແລະ ສາ້ງແຜນແມບ່ດົ ການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ເພ່ືອສະເໜີ  ລດັຖະ 
ບານ ພິຈາລະນາ ແລະ ອອກນຕິິກາໍຮບັຮອງ ໂດຍເນັນ້ໃສ ່ການກາໍນດົມາດຕະການ ປ້ອງກນັການ
ຫນັປ່ຽນທ່ີດນິກະສິກາໍ ໂດຍສະເພາະ ແມນ່ການຫນັປ່ຽນດນິນາ ໄປສູເ່ປ້ົາໝາຍ ການນາໍໃຊອ້ື່ ນ ທ່ີບ່ໍໄດ້
ຮບັອະນຍຸາດ. 

− ສາ້ງ ແລະ ປບັປງຸນຕິິກາໍ ທ່ີກຽ່ວກບັວຽກງານການປກູຝງັ ແລະ ລຽ້ງສດັ  ໃຫໄ້ປຕາມສນັຍາ ແລະ 
ສນົທິສນັຍາ ທ່ີ ສປປ ລາວເປັນພາຄ ີ ໂດຍສະເພາະ ກຽ່ວກບັ ສຂຸາ ະນາໄມ ແລະ ສຂຸະນາໄມພືດ 
ແລະ ສດັ (SPS Agreement). 
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− ສາ້ງ ແລະ ປບັປງຸ ບນັດານຕິິກາໍ ກຽ່ວກບັ ການຄຸມ້ຄອງການນາໍໃຊ ້ລວມທງັການນາໍເຂ້ົາ ປດັໃຈການ
ຜະລິດ ທ່ີ ສປປ ລາວ ບ່ໍສາມາດຜະລິດເອງໄດ້  ເຊ່ັນ: ຝຸນ່ , ປຍຸ, ຢາວກັຊນິ ຫືຼ ຢາປ້ອງກນັ ແລະ 
ປ່ິນປວົພະຍາດ ສດັ, ຢາປ້ອງກນັບ ົງ້ແມງ, ຢາປາບສດັຕພືູດ , ແນວພນັພືດ ແລະ ແນວພນັ ສດັ... ) 
ໃຫມ້ຜີນົບງັຄບັໃຊທ້າງດາ້ນກດົໝາຍ. 

 

3.1.2 ການປບັປງຸຂອດປະສານງານກບັພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ 

ເພ່ີມທະວກີານປະສານງານ ລະຫວາ່ງຂະແໜງການກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ກບັບນັດາຂະແໜງ ທ່ີໝນູ
ອອ້ມ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່: ຂະແໜງອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້, ການເງນິ, ທະນາຄານ, ໂຍທາທິການ ແລະ 
ຂນົສ ົ່ງ, ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລອ້ມ, ພດັທະນາຊນົນະບດົ, ແຜນການ ແລະ ລງົທຶນ, ຍຕຸິ
ທາໍ ແລະ ຂະແໜງອື່ ນໆ ແນໃສ ່ເຮັດໃຫກ້ານກາໍນດົ ນະໂຍບາຍ, ຍດຸທະສາດ, ແຜນງານ ລວມທງັນຕິິກາໍ
ຕາ່ໆ ຂອງບນັດາຂະແໜງການ ມກີານເຊື່ ອມໂຍງກນັ ແລະ ສອດຄອ່ງກນັ ເພ່ືອຍູແ້ຮງ ຂະບວນການຜະລິດ
ສະບຽງອາຫານ ແລະ ການຜະລິດສິນຄາ້ກະສິກາໍ ໃຫຂ້ະຫຍາຍຕວົຢາ່ງຕ່ໍເນື່ ອງ. ໄປຄຽງຄູ ່ກນັນ ັນ້, ຕອ້ງເລ່ັງ
ໃສປ່ບັປງຸການປະສານສມົທບົ ລະຫວ່າງສນູກາງກບັທອ້ງຖິ່ນ ໂດຍສະເພາະແມນ່  ການແບງ່ຂ ັນ້ຄຸມ້ຄອງ ຕິດ
ພນັກບັທິດ 3 ສາ້ງ: “ສາ້ງແຂວງເປັນຫວົໜວ່ຍຍດຸທະສາດ, ເມອືງເປັນຫວົໜວ່ຍເຂັມ້ແຂງຮອບດາ້ນ, ສາ້ງ
ບາ້ນເປັນຫວົໜວ່ຍພດັທະນາ” ໃຫປ້ະກດົຜນົເປັນຈງິ. 

 

ສາໍລບັການປະສານງານລະຫວ່າງລດັ ກບັຜູຜ້ະລິດ ແລະ ຜູປ້ະກອບການ; ຜູຜ້ະລິດ ແລະ ຜູປ້ະກອບ
ການ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ແມນ່ກາໍລງັແຮງທ່ີສາໍຄນັ ໃນຂະ ບວນການຜະລິດກະສິກາໍ. ສະນ ັນ້, 
ຕອ້ງຍູແ້ຮງ ການຮວ່ມມ ືປະສານງານກນັ ລະຫວ່າງສອງພາກສວ່ນນີ ້ໃນຮບູແບບການຜະລິດ ທ່ີມສີນັຍາຜກູ
ພນັສອງສ ົນ້ ຄື: ຜູປ້ະກອບການ ເປັນຜູສ້ະໜອງປດັໃຈການຜະລິດ, ເກບັຊື ້ແລະ ປງຸແຕງ່, ສວ່ນຜູຜ້ະລິດ 
ແມນ່ຮບັຜິດຊອບ ໃນການຈດັຕ ັງ້ກຸມ່, ສະມາຄມົ ຫືຼ ສະຫະກອນ ເພ່ືອປບັປງຸ ແລະ ຂະຫຍາຍກາໍລງັການ
ຜະລິດ ໃຫກ້ວ້າງຂວາງ, ມກີາໍລງັແຮງ ແລະ ມຄີວາມເປັນເຈົາ້ ພອ້ມທງັດາໍເນນີການຜະລິດ ຕາມຄວາມ
ຕອ້ງການຂອງຜູບໍ້ລິໂພກ ຫືຼ ຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດ. ເຮັດຄແືນວນ ັນ້ ຈະເຮັດໃຫກ້ານຜະລິດຂອງ
ປະຊາຊນົ ຕິດພນັກບັການປງຸແຕງ່ ແລະ ການບໍລິການ ຫືຼ ເວ້ົາຢາ່ງໜ່ືງ ແມນ່ເຮັດໃຫໂ້ຄງປະກອບເສດຖະກດິ 
ທ່ີມກີະສິກາໍຕິດພນັກບັອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການບໍລິການ ນບັແຕລ່ະດບັບາ້ນ ແລະ ກຸມ່ບາ້ນຂືນ້ມາ ໄດຮ້ບັການ
ພດັທະນາເທ່ືອລະກາ້ວ. ສວ່ນລດັຕອ້ງປກຸລະດມົການລງົທຶນ ຂອງຜູປ້ະກອບການທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະ  
ເທດ ແນໃສເ່ຮັດໃຫກ້ານຜະລິດສະບຽງອາຫານ ແລະ ການຜະລິດເປັນສິນຄາ້ ມກີານຂະຫຍາຍຕວົຢາ່ງ
ແຂງແຮງ. ພອ້ມກນັນ ັນ້ ລດັຍງັມບີດົບາດໃນການກາໍນດົນະໂຍບາຍ ທ່ີເປັນການກະຕກຸຊຸກຍູ,້ ກາໍນດົລະບຽບ
ກດົໝາຍທ່ີຮດັກມຸ ແລະ ເອື້ອອາໍນວຍດາ້ນວຊິາການທ່ີຈາໍເປັນ ແນໃສ ່ເຮັດໃຫກ້ານຜະລິດ ໄດດ້າໍເນນີໄປຕາມ
ທິດກະສິກາໍສະອາດ ຢາ່ງໜກັແໜນ້. ໄປຄຽງຄູກ່ນັນ ັນ້ ລດັຍງັ ເຮັດໜາ້ທ່ີ ບາງດາ້ນ ຄື: 

1) ສະໜບັສະໜນູໃຫມ້ກີອງທຶນໝນູວຽນໃນກຸມ່ຜູຜ້ະລິດກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ຊຶ່ ງລວມມ:ີ ກຸມ່ປກູ, ກຸມ່
ລຽ້ງ, ກຸມ່ຜູປ້ງຸແຕງ່ ແລະ ອື່ ນໆ. 
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2) ສະໜບັສະໜນູ ແລະ ອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃຫກຸ້ມ່ຜູຜ້ະລິດ, ຜູປ້ະກອບການສາມາດເຂ້ົາເຖງິແຫຼງ່ 
ທຶນ ໃນອດັຕາດອກເບຍ້ ແລະ ໄລຍະເວລາກູຢື້ມທ່ີເໝາະສມົ. 

3) ສ ົ່ງເສີມ ໃຫມ້ກີານເຂ້ົາຮວ່ມຂອງພາກສວ່ນສະຖາບນັການເງນິ, ການເງນິຈລຸະພາກ ແລະ ອງົການ 
ຊວ່ຍເຫືຼອຂອງສາກນົ, ສາ້ງກອງທຶນພດັທະນາກະສິກາໍ ຢູໃ່ນກຸມ່ບາ້ນ ແລະ ເປ້ົາໝາຍການຜະລິດ. 

4) ປະສານສມົທບົ ກບັຂະແຫນງການເງນິ ເພ່ືອສະໜບັສະໜນູ ການປ່ອຍສິນເຊື່ ອ ແລະ ກາໍນດົນະໂຍ
ບາຍ ດອກເບັ້ຍທ່ີເໝາະສມົ ສາໍລບັການຜະລິດກະສິກາໍ. 

 
ສາໍລບັການປະສານງານໃນການຄ ໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ; ກ ານຮບັປະກນັ ດາ້ນ

ອາຫານ ແລະ ການຂາດສານອາຫານ  ເປັນບນັຫາທ່ີສະຫຼບັສບັຊອ້ນ, ຊຶ່ ງມນັບ່ໍສາມາດແກໄ້ຂໄດໃ້ນຂະແໜງ 
ການດຽວ ຫືຼ ຜູໃ້ດຜູໜ່ຶ້ງ, ມນັຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານວາງແຜນ ແລະ ການກາໍນດົບລິຸມະສິດ ຮວ່ມກນັ  ໃນທົ່ວທກຸ
ຂະແໜງການ, ຕອ້ງມກີານຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໄປລວງດຽວກນັ ແລະ ມກີານແລກປ່ຽນ  ຂໍມ້ນູຊຶ່ ງກນັ ແລະ ກນັ. 
ລດັຖະບານເຫັນໄດຄ້ວາມສາໍຄນັທ່ີວາ່ ເ ພ່ືອເຮັດໃຫ້ເປ້ົາໝາຍສະຫດັສະວດັ ໂດຍສະເພາະ MDG1; ເປ້ົາໝາຍ 
1.C ປະສບົຜນົສາໍເລັດ ມນັຮຽກຮອ້ງໃຫກ້ານຮວ່ມມກືນັ ລະຫວາ່ງທກຸຂະແໜງການ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ  ເພ່ືອຮບັປະ 
ກນັດາ້ນສະບຽງອາຫານ ແລະ ການປບັປງຸ ດາ້ນໂພສະນາການ ໃຫຢູ້ໃ່ນລະດບັ ທ່ີດໃີນທກຸຂ ັນ້. 
 

ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ໄດຮ້ບັການມອບໝາຍ ແລະ ມ ີ ພາລະບດົບາດເປັນໃຈກາງ ໃນການ 
ປະສານສມົທບົ ກບັ ຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ປບັປງຸ ແລະ ພດັທະນາ ລະບບົການຜະລິດ ເພ່ືອ ຮບັປະກນັ 
ດາ້ນສະບຽງອາຫານ ໃນລະດບັຄວົເຮອືນ ແລະ ລະດບັຊາດ  ໃຫມ້ຄີວາມໝັນ້ຄງົ ແລະ ເປັນໃຈກາງ ໃນການ
ວາງກອບໂຄງສາ້ງ ໃຫເ້ປັນລະບບົຕ່ໍເນື່ ອງ ເພ່ືອເປັນບອ່ນອີງໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຮວ່ມກນັ ຂອງທກຸຂະແໜງ 
ການ. ນອກນ ັນ້ຍງັມ ີ ຄະນະກາໍມະການດາ້ນໂພສະນາການ ເປັນໜວ່ຍງານໃໝ່  ທ່ີຫາກໄໍດຕ້ ັງ້ຂຶນ້ ເພ່ືອເປັນ
ໜວ່ຍປະສານງານ ໃນ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ກດິຈະກາໍທ່ີກຽ່ວພນັກບັໂພສະນາການ ແລະ ວາງແຜນດາ້ນວຽກ
ງານໂພສະນາການ. ກອງເລຂາຄະນະກາໍມະການດ ັງ່ກາ່ວ ໄດຮ້ບັການສາ້ງຕ ັງ້ ໂດຍແມນ່ ລດັຖະມນົຕີວາ່ການ
ກະຊວງສາທາລະນະສກຸ ເປັນປະທານ ແລະ ເປັນປະທານຮວ່ມໂດຍ ລດັຖະມນົຕີຊວ່ຍ ວາ່ການ ກະຊວງ
ກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ແລະ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ . ເຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມ ເຫັນວາ່ ຍງັມ ີ
ຄວາມຈາໍເປັນ ທ່ີຈະເສີມສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ ໃຫແ້ກສ່ະຖາບນັທ່ີມຢີູ ່ທາງດາ້ນການປະສານງານ ໃຫມ້ ີ
ຄວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ກາໍນດົກນົໄກອນັໃໝພ່າຍໃນໜວ່ຍງານທ່ີມ ີເພ່ືອເຊື່ ອມ ປະສານ ໂດຍສະເພາະ  ການ
ປະສານງານກບັກຸມ່ຊາວນາ, ໜວ່ຍງານເອກະຊນົ, ສະມາຄມົ, ຜູປ້ະກອບການ ແລະ ອງົການດາ້ນສງັຄມົ ທ່ີ
ກຽ່ວຂອ້ງຕາ່ງໆ. 

 

3.1.3 ການຮວ່ມມ ືແລະ ລງົທຶນ ໃນຂະແໜງກະສິກາໍ 

ກ.  ດາ້ນການຮວ່ມມ:ື 
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ສາໍລບັຂງົເຂດການຮວ່ມມ ືຕອ້ງໄດເ້ອົາໃຈໃສ ່ບາງມາດຕະການຕ ົນ້ຕໍ ດ ັງ່ນີ:້ 
1) ຕ ັງ້ໜາ້ສືບຕ່ໍຂນົຂວາຍ ຍາດແຍງ່ການຊວ່ຍເຫືຼອ ເພ່ືອການພດັທະນາ ຈາກຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາ, ເພ່ືອນ 

ມດິຍດຸທະສາດ, ສະຖາບນັການເງນິ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີບ່ໍແມນ່ລດັຖະບານ, 
ການຮວ່ມມໃືນຂອບຂອງອາຊຽນ, ອະນພຸາກພ້ືນແມນ່ ໍາ້ຂອງ ເພ່ືອຍາດແຍງ່ ເອົາການຊວ່ຍເຫືຼອ ດວ້ຍ
ຫຼາຍຮບູ ຫຼາຍສີ ແນໃສມ່າພດັທະນາວຽກບລິຸມະສິດຂອງຕນົ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ການຄ ໍາ້ປະກນັ ສະບຽງ
ອາຫານ, ການຜະລິດກະສິກາໍເປັນສິນຄາ້, ການຈດັສນັອາຊບີດາ້ນກະສິກາໍ ເພ່ືອເພ້ີມລາຍຮບັ ໃຫຊ້າວ
ກະສິກອນ ດວ້ຍການປກູ ແລະ ການລຽ້ງ ແລະ ອ່ືນໆ ພອ້ມທງັອອກແຮງ ປະຕິບດັພນັທະ ຂອງການ
ເປັນສະມາຊກິອງົການໆຄາ້ໂລກ.     

2) ເອົາໃຈໃສປ່ະຕິບດັກນົໄກຄຸມ້ຄອງ ການຮວ່ມມ ືກບັຕາ່ງປະເທດ ຕາມນຕິິກາໍທ່ີມ ີເຊ່ັນ: ດາໍລດັເລກທີ 
75/ນຍ, ລງົວນັທີ 20/3/2009 ວາ່ດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການນາໍໃຊທຶ້ນຊວ່ຍເຫືຼອທາງການ ເພ່ືອ
ການພດັທະນາ ຢາ່ງເຄ່ັງຄດັ ແນໃສເ່ພ່ືອຄຸມ້ຄອງ ບນັດາໂຄງການຢູໃ່ນຂະແໜງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້
ແບບລວມສນູ, ຜາ່ນປະຕດູຽວ ພອ້ມທງັມກີານແບງ່ຂ ັນ້ຄຸມ້ຄອງ ຕາມພາລະບດົບາດ ແລະ ຕາມທິດ
ນາໍ 3 ສາ້ງ ທງັນີ ້ກເໍພ່ືອສາມາດຕິດຕາມ, ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ກວດກາ ການຊວ່ຍເຫືຼອໃຫໄ້ປຕາມທິດ 
ແລະ ມປີະສິດທິຜນົສງູສດຸ. 

3) ເປັນເຈົາ້ການ ກາໍນດົໂຄງການຮວ່ມມຕືາ່ງປະເທດ ໃຫຫ້ນັລງົໄປຊວ່ຍເມອືງທ່ີທກຸຍາກ ເພ່ືອປະກອບ 
ສວ່ນ ເຮັດໃຫເ້ປ້ົາໝາຍສະຫດັສະວດັ ດາ້ນການພດັທະນາ ບນັລຄຸາດໝາຍທ່ີວາງໄວ ້ເປັນຢາ່ງດ,ີ 
ປະກອບສວ່ນລບົລາ້ງ ຄອບຄວົທກຸຍາກ ດວ້ຍການປະກອບອາຊບີ ໃນຂະແໜງກະສິກາໍເປັນກາ້ວໆ. 

4) ຕ ັງ້ໜາ້ປະຕິບດັວຽກງານ ການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົຢາ່ງຕ່ໍເນື່ ອງ ແລະ ເປັນລະບບົ 
ເພ່ືອກະຕກຸຊຸກຍູ ້ໃຫແ້ກກ່ານຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອເພ່ືອການພດັທະນາ ບນັລຕຸາມເປ້ົາ 
ໝາຍທ່ີວາງໄວ ້ແລະ ມປີະສິດທິຜນົສງູ ພອ້ມທງັຮບັປະກນັຄວາມຍືນຍງົ.  

 

ຂ.  ດາ້ນການລງົທຶນ: 
ຮອດປີ 2020 ເພ່ືອຮບັປະກນັ ລະດບັການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງ GDP ໃນລະດບັ 8%, ໃນນ ັນ້ການ

ເຕີບໂຕຂອງຂະແໜງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ໃນລະດບັສະເລຍ່ 3,4% ຂຶນ້ໄປ, ໂຄງປະກອບ ການລງົທຶນ ໃນ
ຂະແໜງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ຄວນຮກັສາການລງົທຶນລວມທງັໝດົ ໃຫໄ້ດໃ້ນລະດບັ  79.200 ຕື້ກບີ 
(ປະມານ 9.900 ລາ້ນໂດລາ); ໃນນ ັນ້: ການລງົທຶນຂອງລດັ (PIP) ໃນລະດບັ 1.200 ຕື້ກບີ (ປະມານ 150 
ລາ້ນໂດລາ) ກວມເອົາປະມານ 1,5% ຂອງການລງົທືນລວມ (ເພ່ີມຂຶນ້ 15% ຕ່ໍປີ); ການຊວ່ຍເຫືຼອ ເພ່ືອການ
ພດັທະນາ ( ODA) ໃນລະດບັ 13 .000 ຕື້ກບີ (ປະມານ 1.625 ລາ້ນໂດລາ ) ກວມເອົາປະມານ 16,4% 
ຂອງການລງົທືນລວມ (ເພ່ີມຂຶນ້ 20% ຕ່ໍປີ) , ແລະ ການລງົທຶນ ຂອງພາກຜູປ້ະກອບການ-ເອກະຊນົພາຍໃນ 
ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ( FDI) ໃນລະດບັ 65 .000 ຕື້ກບີ (ປະມານ 8.125 ລາ້ນໂດລາ ) ກວມເອົາປະມານ 
82,1% ຂອງການລງົທຶນລວມ (ເພ່ີມຂຶນ້ 25% ຕ່ໍປີ ); ໃນນ ັນ້ ການລງົທຶນ ຂອງພາກທລຸະກດິ (ເອກະຊນົ) 
ພາຍໃນ 30% ແລະ ການລງົທຶນຕາ່ງ ປະເທດ 70% ຂອງການລງົທຶນ (FDI) ທງັໝດົ. 
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ຮອດປີ 202 5, ໂຄງປະກອບການລງົທຶນ ໃນຂະແໜງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ຄວນຮກັສາການລງົທຶນ
ລວມທງັໝດົ ໃຫໄ້ດໃ້ນລະດບັ 187.000 ຕື້ກບີ (ປະມານ 23.375 ລາ້ນໂດລາ); ໃນນ ັນ້: ການລງົທຶນຂອງ
ລດັ (PIP) ໃນລະດບັ 2.000 ຕື້ກບີ (ປະມານ 250 ລາ້ນໂດລາ) ກວມເອົາປະມານ 1,07% ຂອງການ 
ລງົທືນລວມ (ເພ່ີມຂຶນ້ 15%/ປີ); ການຊວ່ຍເຫືຼອເພ່ືອການພດັທະນາ ( ODA) ໃນລະດບັ 25.000 ຕື້ກບີ 
(ປະມານ 3.125 ລາ້ນໂດລາ) ກວມເອົາປະມານ 13,37% ຂອງການລງົທືນລວມ (ເພ່ີມຂຶນ້ 20%/ປີ), ແລະ 
ການລງົທຶນຂອງພາກຜູປ້ະກອບການ/ເອກະຊນົພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ (FDI) ໃນລະດບັ 160.000 ຕື້ກບີ 
(ປະມານ 20.000 ລາ້ນໂດລາ) ກວມເອົາປະມານ 85,56% ຂອງການລງົທືນລວມ (ເພ່ີມຂຶນ້ 25%/ປີ); ໃນ
ນ ັນ້ ການລງົທຶນ ຂອງພາກທລຸະກດິ (ເອກະຊນົ) ພາຍໃນ 30% ແລະ ການລງົທຶນຕາ່ງປະເທດ 70% ຂອງ 
ການລງົທຶນ (FDI) ທງັໝດົ.  

 

ການລງົທຶນທງັໝດົຂາ້ງເທິງນ ັນ້ ຈະສມຸໃສເ່ປ້ົາໝາຍ ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ແລະ ການຜະລິດ 
ເປັນສິນຄາ້ກະສິກາໍ, ນອກນ ັນ້ ແມນ່ສມຸໃສ ່ບນັດາແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະດບັຊາດ ເຊ່ັນ: ການພດັທະ 
ນາຊນົລະກະເສດ, ການພດັທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ ວດັຖ-ຸເຕັກນກິ, ການຄ ົນ້ຄວາ້ທດົລອງ ດາ້ນກະສິກາໍ, 
ການຂະຫຍາຍຕາໜາ່ງການບໍລິການເຕັກນກິກະສິກາໍ, ການພດັທະນາບກຸຄະລາກອນ ຕິດພນັກບັການພດັທະ  
ນາຊນົນະບດົ ແລະ ລືບລາ້ງຄວາມທກຸຍາກ. 

ເພ່ືອບນັລຈຸດຸປະສງົ ແລະ ເປ້ົາໝາຍຂາ້ງເທິງນ ັນ້ ຕອ້ງເລ່ັງໃສປ່ະຕິບດັມາດຕະການຕ ົນ້ຕໍ ດ ັງ່ນີ:້ 
1) ຕ ັງ້ໜາ້ ແລະ ເປັນເຈົາ້ການ ໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັກດົໝາຍການລງົທຶນ, ສືບຕ່ໍໃຫກ້ານບໍລິການ ແລະ 

ສາ້ງຄວາມສະດວກ ໃຫແ້ກຜູ່ລ້ງົທຶນ ແນໃສລ່ະດມົຂນົຂວາຍນກັລງົ ທຶນ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະ 
ເທດ ມາລງົທຶນໃສຂ່ະແໜງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ໃຫນ້ບັມ ືນ້ບັຫຼາຍຂຶນ້ ພອ້ມທງັເຮັດໃຫກ້ານລງົທຶນ
ດ ັງ່ກາ່ວ ຕິດພນັກບັການສາ້ງອາຊບີ ໃຫຊ້າວກະສິກອນ ເພ່ືອໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ ມລີາຍຮບັ ແບບຖາວອນ. 

2) ຕ ັງ້ໜາ້ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັກດົໝາຍ ວາ່ດວ້ຍການລງົທຶນ ຂອງລດັສະບບັເລກທີ 08 /ສພຊ, ລງົວນັທີ 26 
ພະຈກິ 2009 ຢາ່ງເຂັມ້ງວດ, ຫີຼກເວັນ້ການປະຕິບດັ ໂຄງການລງົທຶນນອກແຜນການ ທ່ີສະພາແຫງ່
ຊາດ ໄດຮ້ບັຮອງເອົາແລວ້. 

3) ສືບຕ່ໍປກຸລະດມົຢາ່ງແຂງແຮງ ເພ່ືອນາໍໃຊທ້ກຸກາໍລງັແຮງ ຂອງທົ່ວສງັຄມົ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ພາກສວ່ນ 
ເສດຖະກດິຕາ່ງໆ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ເພ່ືອຫນັມາລງົທຶນ ເຮັດການຜະລິດກະສິກາໍ ເປັນ
ສິນຄາ້ ໃຫນ້ບັມ ືນ້ບັຫຼາຍຂຶນ້ ໂດຍສະເພາະ ແມນ່ການລງົທຶນ ພດັທະນາລະບບົຊນົລະກະເສດ, ການ
ປກູເຂ້ົາ ແລະ ພືດເປັນສິນຄາ້ບລິຸມະສິດລະດບັຊາດ ແລະ ພືດທ່ີເປັນເອກະລກັຂອງທອ້ງຖິ່ນ ທ່ີມ ີ
ທາ່ແຮງ ຕິດພນັກບັການປງຸແຕງ່ ເພ່ືອສາ້ງມນູຄາ່ເພ້ີມ ໃຫນ້ບັມ ືນ້ບັຫຼາຍຂຶນ້. 

4) ກາໍນດົ ບນັດາກດິຈະການ ທ່ີເປັນບລິຸມະສິດ ເພ່ືອເປັນຈດຸສມຸໃນການລງົທຶນ ໃນຊຸມປີຕ່ໍໜາ້, ລງົທຶນ 
ໃສກ່ານກາໍນດົ ແບງ່ເຂດການຜະລິດກະສິກາໍ, ການຄ ໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ, ການຜະລິດເປັນ 
ສິນຄາ້ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່: ເຂ້ົາ, ສາລີ, ກາເຟ, ມນັຕ ົນ້, ອອ້ຍ, ຢາງພາລາ, ງວົ ແລະ ອື່ ນໆ, ການ 
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ຜະລິດແນວພນັ, ການຍກົຜະລິດຕະພາບ ພືດສິນຄາ້ ປາຍແຫຼມ, ການຈດັຕ ັງ້ກຸມ່ຜະລິດ, ການຢັງ້ຢືນ 
ຄນຸນະພາບສິນຄາ້ກະສິກາໍ, ການປງຸແຕງ່ຜະລິດຕະພນັສິນຄາ້ກະສິກາໍ, ການຖາ່ຍທອດເຕັກນກິ ເຕັກ
ໂນໂລຊ,ີ ການປບັປງຸ ແລະ ການສາ້ງນຕິິກາໍ ແລະ ນະໂຍບາຍ ເພ່ືອຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພດັທະນາວຽກ
ງານກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ,້ ຮບັປະກນັຕາ້ນແລງ້ຕາ້ນຖວ້ມ, ການຄຸມ້ຄອງປ່າຜະລິດ, ປ່າໄມບ້າ້ນ, ປ່າ
ປກູ ແລະ ວຽກບລິຸມະສິດອື່ ນໆທ່ີເຫັນວາ່ຈາໍເປັນ. 

 

3.1.4 ການພດັທະນາບກຸລະລາກອນ ແລະ ບດົບາດຍິງ-ຊາຍ 

ເພ່ືອບນັລເຸປ້ົາໝາຍຂອງ ພກັ ແລະ ລດັຖະບານ ທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວຮ້ອດປີ 2020 ຕອ້ງນາໍເອົາປະເທດ 
ຊາດຫຸຼດພ ົນ້ອອກຈາກສະພາວະຄວາມດອ້ຍພດັທະນາ ແລະ ເພ່ືອບນັລຈຸດຸປະສງົ ແລະ ເປ້ົາໝາຍໃນການ 
ພດັທະນາຂອງຂະແໜງກະສິກາໍ ແຕນ່ີຮ້ອດປີ 2020  ແລະ 2025  ໂດຍສະເພາະແມນ່ ການຫນັເປັນ 
ອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ ໃນຂະແໜງກະສິກາໍ, ຮບັປະກນັຄວາມໝັນ້ຄງົ ດາ້ນສະບຽງອາຫານ, ຊຸກຍູ ້
ສ ົ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄາ້ກະສິກາໍ ຕາມທິດການພດັທະນາກະສິກາໍແບບ ຍືນຍງົ ປະກອບສວ່ນ ແກໄ້ຂຄວາມ 
ທກຸຍາກ ຂອງປະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາ, ດ ັງ່ນ ັນ້, ການພດັທະນາບກຸຄະລາກອນ ຂອງຂະແໜງກະສິກາໍ ຈຶ່ງໄດວ້າງ
ຈດຸໝາຍສູຊ້ນົ ຮອດປີ 2020 ແລະ 2025 ດ ັງ່ນີ:້  

1. ຮບັປະກນັໃຫພ້ະນກັງານລດັຖະກອນທກຸຄນົມຄີວາມຮູ ້ ຄວາມສາມາດ ດາ້ນຕາ່ງໆ ທ່ີສມົຄູກ່ບັໜາ້ທ່ີ 
ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບ , ມຄີວາມໜກັແໜນ້ ທາງດາ້ນການເມອືງແນວຄດິ , ມຄີນຸສມົບດັສິນທາໍ 
ປະຕິວດັ, ມຈີນັຍາບນັ, ຈນັຍາທາໍ ຕອບສະໜອງການບໍລິການຮບັໃຊປ້ະຊາຊນົ ຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້. 

2. ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນທກຸຄນົ ໄດຮ້ບັການພດັທະນາຄວາມຮູທ່ີ້ຈາໍເປັນ ເພ່ືອຮບັປະກນັໃນການປະຕ ິ
ບດັໜາ້ທ່ີວຽກງານ ໃຫມ້ຄີນຸນະພາບສງູ ໂດຍການຈດັຕ ັງ້ ການຝຶກອບົຮມົ ຕາມຫຼກັສດູການ ຝຶກອບົຮມົ
ໃນສາຍວຊິາສະເພາະ, ວຊິາອື່ ນໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ, ພາສາຕາ່ງປະເທດ, ການນາໍໃຊເ້ຕັກໂນໂລຢີ ດາ້ນຂໍມ້ນູ
ຂາ່ວສານ ຢາ່ງໜອ້ຍ 2-3 ເທ່ືອຕ່ໍຄນົຕ່ໍປີ. 

3. ສາ້ງນກັວຊິາການກບັທ່ີດາ້ນກະສິກາໍ ຊ ັນ້ຕ ົນ້ ຮວ່ມກບັກມົວຊິາການ ໃຫກ້າຍເປັນນກັພດັທະນາຂ ັນ້ບາ້ນ 
3-5 ຄນົຕ່ໍບາ້ນ ໃຫໄ້ດ ້80% ໃນປີ  2020 ແລະ ສາໍເລັດ 100% ໃນປີ 2025 ໂດຍເນັນ້ ໃສກ່ານ
ປກູ, ການລຽ້ງ ໃຫສ້າມາດເຮັດວຽກກບັຊຸມຊນົ, ເປັນນກັສ ົ່ງເສີມທ່ີມຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ, ມຄີວາມ
ຊຽ່ວຊານສະເພາະດາ້ນ ເຊ່ັນ: ໝໍດນິ, ພະຍາດສດັ, ພະຍາດພືດ ແລະ ອ່ືນໆ ເພ່ືອປະກອບໃຫທ້ອ້ງ
ຖິ່ນ ແຂວງ, ເມອືງ, ສນູບໍລິການເຕັກນກິ ຕາ່ງໆ ໃຫພ້ຽງພໍ ແລະ ມຄີວາມຍືນຍງົ ໂດຍຕອ້ງມຜີູທ້ດົ
ແທນຢາ່ງຕ່ໍເນື່ ອງ ໃນການນາໍພາຊາວກະສິກອນ ຈດັຕ ັງ້ການຜະລິດກະສິກາໍ. 

4. ພດັທະນາ ບກຸຄະລາກອນ ແລະ ນກັຄ ົນ້ຄວາ້ໃຫໄ້ດ ້13.941 ຄນົ ໃນປີ 2020 ເພ້ີມຂຶນ້ 49,62% 
ຈາກຈາໍນວນພະນກັງານທ່ີມແີລວ້ໃນປະຈບຸນັ, ຮອດປີ 2025 ຈະສາ້ງໃຫໄ້ດ້  15.500 ຄນົ ເພ່ີມຂຶນ້ 
66,36% ຈາກຈາໍນວນພະນກັງານທ່ີມແີລວ້ໃນປະຈບຸນັ , ໃນນີ ້ ຮອດປີ 2020 ພະນກັງານສງັກດັຢູ່
ບນັດາກມົ ແລະ ສະຖາບນັອອ້ມຂາ້ງກະຊວງ 14%, ຂ ັນ້ແຂວງ 18%, ຂ ັນ້ເມອືງ 65% ແລະ 
ບນັດາວທິະຍາໄລ ແລະ ໂຮງຮຽນຕາ່ງໆ 3% ແລະ ຮອດປີ 2025 ພະນກັງານສງັກດັຢູບ່ນັດາກມົ 
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ແລະ ສະຖາບນັອອ້ມຂາ້ງກະຊວງ 12%, ຂ ັນ້ແຂວງ 15%, ຂ ັນ້ເມອືງ 70% ແລະ ບນັດາວທິະຍາ
ໄລ ແລະ ໂຮງຮຽນຕາ່ງໆ 3% ໂດຍຈດັແບງ່ຕາມສາຂາວຊິາສະເພາະດ ັງ່ນີ:້ 
 ຮອດປີ 2020 ຮອດປີ 2025 
1). ເສດຖະກດິກະສິກາໍ 976 ຄນົ 1.085 ຄນົ 
2). ປກູຝງັ, ປ້ອງກນັພືດ 2.788 ຄນົ 3.100 ຄນົ 
3). ວທິະຍາສາດດນິ, ເຄມກີະສິກາໍ 1.115 ຄນົ 1.240 ຄນົ 
4). ການລຽ້ງສດັ 1.394 ຄນົ 1.550 ຄນົ 
5). ການປະມງົ 836 ຄນົ 929 ຄນົ 
6). ສດັຕະວະແພດ 976 ຄນົ 1.085 ຄນົ 
7). ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ນເິວດວທິະຍາ, ຊວີະນາໆພນັ 418 ຄນົ 465 ຄນົ 
8). ຊນົລະປະທານ 1.115 ຄນົ 1.240 ຄນົ 
9). ກນົຈກັກະສິກາໍ 558 ຄນົ 620 ຄນົ 
10). ປ່າໄມ ້ 2.788 ຄນົ 3.100 ຄນົ 
11). ວຊິາສະໜບັສະໜນູອື່ ນໆ 976 ຄນົ 1.086 ຄນົ 

 
5. ເພ່ືອຜນັຂະຫຍາຍ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັວຽກງານຕາມທິດ 3 ສາ້ງ, ກງົຈກັຕອ້ງຮບັປະກນັຄບົຊຸດ 

ໂດຍສືບຕ່ໍພດັທະນາຂ ັນ້ເມອືງ ໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ ແລະ ສາມາດບນັຈພຸະນກັງານທງັໝດົ ຕາມຄວາມ
ຕອ້ງການ ດາ້ນຕາໍແໜງ່ງານ ໃຫໄ້ດ ້80% ໃນປີ 2020 ແລະ 100% ໃນປີ 2025.  

6. ພດັທະນາບກຸຄະລາກອນຂອງຂະແໜງກະສິກາໍ ໃຫມ້ຄີນຸນະພາບ ສງູ ເພ່ືອຮອງຮບັໜາ້ທ່ີ ການເມອືງໄນ
ໄລຍະໃໝ ່ໃນຍກຸໂລກາພິວດັ, ການເຊື່ ອມໂຍງສາກນົ ແລະ ພາກພ້ືນ ຈຶ່ງວາງຄາດໝາຍສູຊ້ນົ  ຍກົ
ລະດບັທາງດາ້ນວຊິາສະເພາະ ໃຫພ້ະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ຮອດປີ 2020 ລະດບັປະລິນຍາເອກ ເພ່ີມ
ຂຶນ້ສະເລຍ່ 25% ຂອງຈາໍນວນທ່ີມປີະຈບຸນັ 44 ຄນົ ເທ່ົາກບັ 56 ຄນົ, ລະດບັປະລິນຍາໂທ ເພ່ີມຂຶນ້
ສະເລຍ່ 20% ຂອງຈາໍນວນທ່ີມປີະຈບຸນັ  560 ຄນົ ເທ່ົາກບັ 671 ຄນົ , ລະດບັປະລິນຍາຕີ ເພ່ີມຂຶນ້
ສະເລຍ່ 35% ຂອງຈາໍນວນທ່ີມປີະຈບຸນັ  2.298 ຄນົ ເທ່ົາກບັ 3.102 ຄນົ , ຮອດປີ 2025 ລະດບັ
ປະລິນຍາເອກ ເພ່ີມຂຶນ້ສະເລຍ່ 55% ຂອງຈາໍນວນທ່ີມປີະຈບຸນັ 44 ຄນົ ເທ່ົາກບັ 68 ຄນົ,  ລະດບັ
ປະລິນຍາໂທ ເພ່ີມຂຶນ້ສະເລຍ່ 45% ຂອງຈາໍນວນທ່ີມປີະຈບຸນັ 560 ຄນົ ເທ່ົກບັ 812 ຄນົ , ລະດບັ
ປະລິນຍາຕີ ເພ່ີມຂຶນ້ສະເລຍ່ 75% ຂອງຈາໍນວນທ່ີມປີະຈບຸນັ 2.298 ຄນົ ເທ່ົາກບັ 4.022 ຄນົ ໂດຍ
ເນັນ້ໃສ ່ວຊິາການສະເພາະດາ້ນ. ການສາ້ງພະນກັງານວຊິາການລະດບັປະລິນຍາເອກ ແລະ ປະລິນ  
ຍາໂທ ຕອ້ງມທຶີນການສຶກສາທ່ີຕອບສະໜອງໄດ ້ຕາມຄວາມຕອ້ງການ ໃນການ ພດັທະນາ, ພອ້ມກນັ
ນີຕ້ອ້ງມລີະບບົການຄດັເລືອກຢາ່ງມຈີດຸສມຸ ເອົາພະນກັ  ງານວຊິາການທ່ີມພີອນສະຫວນັ ແລະ ມີ
ຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ ທາງດາ້ນວຊິາການກຽ່ວກບັວຊິາສະເພາະໃດໜ່ຶງທ່ີແນນ່ອນ. 
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7. ບາໍລງຸສາ້ງພະນກັງານນາໍພາ ແລະ ພະນກັງານຄຸມ້ຄອງ ໂດຍມແີຜນບາໍລງຸສາ້ງ ທ່ີເປັນລະບບົຄບົຊຸດ
ແນໃ່ສເ່ພ່ີມຄວາມຮູ ້ຄວາມສາມາດທາງດາ້ນທິດສະດກີານເມອືງ ແລະ ວຊິາສະເພາະ ເພ່ືອໃຫສ້າມາດ
ຈດັຕ ັງ້ ນ າໍພາ  ຕາມແນວທາງການປ່ຽນແປງໃໝຂ່ອງພກັແຕລ່ະໄລຍະ ໃຫບ້ນັລຜຸນົຕາມລະດບັຄາດ  
ໝາຍ, ໃນຂະນະດຽວກນັ ກໍ່ຕອ້ງສາ້ງແຜນພະນກັງານສືບທອດ ໃຫເ້ປັນລະບບົ. 

8. ສມຸໃສປ່ບັປງຸບນັດາວທິະຍາໄລ ແລະ ໂຮງຮຽນ  ທ່ີຂຶນ້ກບັກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້  ໃຫມ້ຄີນຸ
ນະພາບ ທງັດາ້ນການຄຸມ້ຄອງບໍລິຫານໂຮງຮຽນ , ພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງຂອງໂຮງຮຽນ, ປບັປງຸພດັທະນາ
ຫຼກັສດູການຮຽນ-ການສອນ, ການຍກົລະດບັຄ-ູອາຈານໃຫໄ້ດ ້100% ຕາມມາດຕະຖານທ່ີກະຊວງສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກລິາວາງອອກ  ເພ່ືອແນໃ່ສສ່າ້ງນກັວຊິາການດາ້ນກະສິກາໍ ໃຫມ້ລີະດບັຄວາມຮູ້ , 
ຄວາມສາມາດ, ມຄີນຸສມົບດັສິນທາໍປະຕິວດັ ທ່ີດ ີອອກຮບັໃຊສ້ງັຄມົ ແລະ ສາມາດແຂງ່ຂນັໃນລະດບັ
ພາກພ້ືນ. 

9. ສະໜອງທຶນການສຶກສາໃຫນ້ກັຮຽນ ທ່ີຢູໃ່ນເຂດຊນົນະບດົ  ເພ່ືອສ ົ່ງເສີມໃຫຮ້ຽນວຊິາກະສິກາໍ (ດາ້ນ
ການປກູຝງັ ແລະ ລຽ້ງສດັ) ແລວ້ສ ົ່ງກບັຄນືທອ້ງຖິ່ນຂອງຕນົ  ເພ່ືອສາ້ງເປັນວຊິາການຂ ັນ້ບາ້ນ ແລະ 
ປະກອບໃຫສ້ນູສະຖານຕີາ່ງໆ. 

10. ສາ້ງຫລກັສດູການຝຶກອບົຮມົທ່ີເໝາະສມົ ເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ການຝຶກອບົຮມົກບັທ່ີ, ສະຖານທ່ີຝຶກອບົຮມົ  ວຊິາ
ຊບີ, ໂຮງຮຽນ, ສນູບໍລິການເຕັກນກິກະສິກາໍ. ພອ້ມກນັນີກ້ຈໍດັຕ ັງ້ການທດັສະນະສຶກສາແລກປ່ຽນ ແລະ 
ຖອດຖອນບດົຮຽນ ຢູພ່າຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ. 

11. ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນທກຸຄນົ, ທກຸເພດ, ຊນົເຜ່ົາ ມຄີວາມສະເໝີພາບ ແລະ ມໂີອກາດເທ່ົາທຽມກນັ 
ໃນການໄດຮ້ບັການຍກົລະດບັ, ການສ ົ່ງເສີມໃນຕາໍແໜງ່ນາໍພາ ແລະ ບໍລິຫານຫຼາຍຂຶນ້. 
 

ສາໍລບັການພດັທະນາຄວາມກາ້ວໜາ້ຂອງແມຍ່ິງ ຫືຼ ວຽກງານບດົບາດຍິງ-ຊາຍ ຖເືປັນບລິຸມະສິດໜ່ຶງທ່ີ
ສາໍຄນັ ໃນການປະຕິບດັແຜນງານພດັທະນາກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ,້ ໂດຍການເພ້ີມທະວ,ີ ສະໜບັສະໜນູ ແລະ 
ສາ້ງໂອກາດ ເອື້ອອາໍນວຍ ໃຫແ້ກພ່ະນກັງານ  ແລະ ຊາວກະສິກອນ  ເພດຍິງມສີວ່ນຮວ່ມ ໃນການຕດັສິນ
ບນັຫາ ໃນແຕລ່ະຂ ັນ້ໃຫໄ້ດ ້30% ຂຶນ້ໄປ, ໃຫພ້ະນກັງານເພດຍິງມສີວ່ນຮວ່ມ ໃນການ ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັແຜນ
ຍດຸທະສາດ ແລະ ເຂ້ົາຮວ່ມສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດ, ຍກົລະດບັຄວາມຮູຄ້ວາມສາມາດ, ແລກປ່ຽນບດົຮຽນ 
ເຕັກນກິວຊິາການໃໝ ່ຢາ່ງນອ້ຍໃຫໄ້ດ ້35% ແລະ ໃຫຊ້າວກະສິກອນເພດຍິງ, ຄອບຄວົທກຸຍາກ ບນັດາເຜ່ົາ 
ໃນເຂດຊນົນະບດົ ຫາ່ງໄກສອກຫີຼກ ໄດເ້ຂ້ົາຮວ່ມ ໃນການຮຽນຮູດ້າ້ນເຕັກນກິ ການຜະລິດໃໝ,່ ການເຂ້ົາເຖງິຂໍ້
ມນູຂາ່ວສານ, ກນົໄກກອງທຶນ, ສິນເຊື່ ອ, ການເງນີ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ອ່ືນໆທ່ີເໝາະສມົ ໃຫໄ້ດ ້45% ຂຶນ້
ໄປ. 

 



 

 

 ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ:້ ຍດຸທະສາດພດັທະນາກະສິກາໍ ຮອດປີ 2025 ແລະ ວິໄສທດັ ຮອດປີ 2030 

 

 
 

33 

3.1.5 ການປບັປງຸກງົຈກັການຈດັຕ ັງ້ ແລະ ພດັທະນາວຽກງານຄຸມ້ຄອງລດັ ໃນຂະແໜງກະສິກາໍ 

3.1.5.1 ວຽກງານປບັປງຸກງົຈກັການຈດັຕ ັງ້  

− ປບັປງຸໂຄງປະກອບການຈດັຕ ັງ້ຂອງຂະແໜງກະສິກາໍ ແລະ ປ່ າໄມ ້ໃຫເ້ປັນລະບບົຄບົຊຸດ ເພ່ືອຕອບ 
ສະໜອງໃຫແ້ກກ່ານພດັທະນາ ຕອ່ງໂສກ້ານການຜະລິດ ຕິດພນັກບັການພດັທະນາຊນົນະບດົ ແນໃສ ່
ປບັປງຸການຈດັຕ ັງ້ການຜະລິດ ແລະ ກາໍລງັການຜະລິດຄນືໃໝ ່ ພອ້ມທງັກາໍນດົ ພາລະບດົບາດໃຫ້
ສອດຄອ່ງກບັ ເນືອ້ໃນຈດິໃຈວຽກງານ 03 ສາ້ງ. 

− ປບັປງຸແບບແຜນວທີິເຮັດວຽກ ຄນືໃໝ,່ ປບັປງຸທດັສະນະ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບ  ຂອງພະນກັງານ
ນາໍພາ ແລະ ຄ ຸມ້ຄອງ  ໃຫມ້ຄີວາມເປັນເຈົາ້ການ ໃນການປະຕິບດັ  ໜາ້ທ່ີການເມອືງຂອງຕນົ ໃຫມ້ ີ
ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນົສງູ.  

− ຜນັຂະຫຍາຍຈາກແຜນງານບລິູມະສິດຂອງລດັຖະບານ ມາເປັນໂຄງການລະອຽດ ເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ ປະຕິບດັ
, ຊຶ່ ງແຕລ່ະໂຄງການ ມຄີວາມຈາໍເປັນຕອ້ງມຄີນົຮບັຜິດຊອບສະເພາະ ໃນລະດບັສງູສມົຄວນ, ໃນນ ັນ້ 
ມແີຜນວຽກ, ແຜນຄນົ, ແຜນເງນິ ພອ້ມທງັມກີນົໄກເຮັດວຽກ ແລະ ປະສານງານ ເພ່ືອເປັນເງ ື່ອນໄຂ
ສາມາດຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ໃຫມ້ຜີນົສາໍເລັດ;  

− ປບັປງຸກນົໄກການຄຸມ້ຄອງບໍລິຫານ ແລະ ປະສານງານ ເພ່ືອສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດຂອງ ບນັດາສນູ
ບໍລິການເຕັກນກິຂ ັນ້ຕາ່ງໆ ໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ; ສືບຕ່ໍປບັປງຸ ແລະ ກວດກາກງົຈກັການຈດັຕ ັງ້ ແລະ 
ກາໍນດົມາດຕະຖານຂອງຕາໍແໜງ່ງານຄນືໃໝ ່ນບັແຕຂ່ ັນ້ ສນູກາງ ຮອດທອ້ງຖິ່ນ ໂດຍມລີະບບົການ
ວາງແຜນກາໍລງັຄນົ ທ່ີມປີະສິດທິພາບ ເພ່ືອເປັນບອ່ນອີງ ໃຫແ້ກກ່ານກາໍນດົ, ຈດັວາງ ບກຸຄະລາກອນ 
ທ່ີເໝາະສມົ ເຂ້ົາຕາໍແໜງ່ງານແຕລ່ະຂ ັນ້ ທ່ີຍງັຫວາ່ງ ໂດຍໃຫໄ້ດ ້ 80% ໃນປີ 20 20 ແລະ ໃຫໄ້ດ ້
100% ໃນປີ 2025. 

− ປບັປງຸ ໂຄງສາ້ງການກະຈາຍບກຸຄະລາກອນ ໃນກງົຈກັການຈດັຕ ັງ້ຂອງກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້
ແຕສ່ນູກາງ ລງົຮອດທອ້ງຖິ່ນ ຮອດປີ 2025 ໂດຍເພ່ີມຈາໍນວນລດັຖະກອນ ຢູຂ່ ັນ້ເມອືງໃຫຫຼ້າຍຂືນ້ 
ໃນອດັຕາສວ່ນຄ:ື ຂ ັນ້ສນູກາງ 12%, ຂ ັນ້ແຂວງ 15%, ຂ ັນ້ເມອືງ 70% ແລະ ບນັດາວທິະຍາໄລ 
ແລະ ໂຮງຮຽນທ່ີຂຶນ້ກບັກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້3%. 

      

3.1.5.2 ວຽກງານປບັປງຸ ແລະ ພດັທະນາກນົໄກການບໍລິຫານລດັໃນຂະແໜງການ  

ປບັປງຸ ແລະ ກໍ່ສາ້ງລະບບົຄຸມ້ຄອງລດັ ຕິດພນັກບັການປບັປງຸ ການຈດັຕ ັງ້ໃນແຕລ່ະຂ ັນ້ ຂອງຂະ    
ແໜງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້  ໃຫກ້ະທດັຮດັ ທງັຮບັປະກນັໃຫແ້ກໜ່າ້ທ່ີການເມອືງ ແລະ ໃຫໄ້ປຕາມທິດ  
ກະສິກາໍຕິດພນັກບັອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການບໍລິການ ໂດຍເລ່ັງໃສ ່2 ຂງົເຂດຕ ົນ້ຕໍ ຄ:ື 1) ຄວາມອາດ
ສາມາດ ໃນການຄ ົນ້ຄວາ້, ສງັລວມ, ວເິຄາະ-ວໄິຈ ບນັຫາຂອງຂະແໜງການ, ການກາໍນດົນະໂຍບາຍ ແລະ 
ການຕິດຕາມກວດກາ ໃນແຕລ່ະລະດບັ (ທງັຂ ັນ້ສນູກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ); 2) ຄວາມອາດສາມາດໃນການ ຈດັ
ຕ ັງ້ປະຕິບດັ ລວມທງັການຊຸກຍູ ້ສ ົ່ງເສີມ ໃນລະດບັທອ້ງຖິ່ນ ຮາກຖານ ໂດຍສະເພາະ ໃນລະດບັບາ້ນແລະ 
ກຸມ່ບາ້ນ ໃຫເ້ປັນໄປຕາມທິດ 3 ສາ້ງ ລວມທງັການປບັປງຸ  ແລະ ກໍ່ສາ້ງໂຄງປະກອບດາ້ນອາຊບີ ແລະ ດາ້ນ
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ແຮງງານ ໃຫແ້ກຊ່າວກະສິກອນ ໂດຍການປບັປງຸ, ກໍ່ສາ້ງ ແລະ ຍກົລະດບັ ຂອງກຸມ່ການຜະລິດ ຕາມຂະ     
ແໜງການ ທ່ີເຫັນວາ່ຈາໍເປັນ.  

 

ປບັປງຸຄວາມຮບັຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບດັ ໜາ້ທ່ີການເມອືງ ຂອງກະຊວງ ກຄໍື
ຂະແໜງ ກະສິກາໍ  ແລະ ປ່າໄມ ້ ດວ້ຍການສືບຕ່ໍກວດກາ ແລະ ປບັປງຸກງົຈກັການຈດັຕ ັງ້, ລະບບົການຄຸມ້ 
ຄອງ, ພາລະບດົບາດ, ສິດໜາ້ທ່ີ, ລະບອບແບບແຜນວທີິເຮັດວຽກ ຂອງແຕລ່ະພາກສວ່ນ ໃນແຕລ່ະຂ ັນ້ ໃຫ້
ນບັມ ືສ້ອດຄອ່ງກວາ່ເກົ່ າ ເພ່ືອຊີນ້າໍ ນາໍພາຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໃຫຖ້ກືຕອ້ງ; ອນັສາໍຄນັແມນ່ ສືບຕ່ໍສະກດັກ ັນ້ປະກດົ
ການຫຍໍທໍ້ ້ໃນຂງົເຂດກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ໃຫເ້ຂັມ້ງວດກວາ່ເກົ່ າ ທງັສືບຕ່ໍຫນັພະນກັງານວຊິາການຢູທ່ກຸຂ ັນ້ 
ລງົທອ້ງຖິ່ນ, ກຸມ່ບາ້ນ ເພ່ືອປບັປງຸ, ຟ້ືນຟ ູ ແລະ ຂະຫຍາຍສນູບໍລິການເຕັກນກິ ດາໍເນນີຝຶກອບົຮມົ ແລະ 
ນາໍພາຊາວກະສິກອນ ຈດັຕ ັັງ້ປະຕິບດັແຜນພດັທະນາ ກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ໃຫແ້ທດເໝາະກບັຕວົຈງິ ທງັເຂ້ົາ
ຮວ່ມໃນວຽກງານ ກໍ່ສາ້ງຮາກຖານການເມອືງ ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ ແຕລ່ະໄລຍະ, ເພ່ີມທຶນຮອນ
ໃຫທ້ອ້ງຖິ່ນຮາກຖານ ໃຫຫຼ້າຍກວາ່ເກົ່ າ ໂດຍສະເພາະແມນ່ໃນບໍລິເວນທ່ີເປັນຈດຸສມູບລິູມະສິດ; ປບັປງຸລະບບົ
ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານແຕສ່ນູກາງ ລງົຮອດທອ້ງຖິ່ນຮາກຖານໃຫດ້ຂີືນ້ກວາ່ເກົ່ າ ເພ່ືອເຮັດໃຫລ້ະບບົລາຍງານ ການ
ບໍລິການ ແລະ ການປະສານສມົທບົ ລະຫວາ່ງສນູກາງ ກບັທອ້ງຖິ່ນ, ລະຫວາ່ງຂະແໜງກະສິກາໍແລະ ປ່າໄມ ້
ກບັຂະແໜງການອື່ ນໃຫວ້ອ່ງໄວ ແລະ ທນັການ. 
 

3.1.6 ການຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ ໃນຂະແໜງກະສິກາໍ ແລະ ຊນົນະບດົ 

ການຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ ໃນຂະແໜງກະສິກາໍ ແລະ ຊນົນະບດົ ແມນ່ຂະບວນ 
ການຫນັປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກດິໃນຊນົນະບດົ ຕາມທິດເພ່ີມມນູຄາ່ລາຄາສິນຄາ້ກະສິກາໍ, ແມນ່ການປບັປງຸ
ກາໍລງັການຜະລິດ ແລະ ການພວົພນັການຜະລິດ, ສ ົ່ງເສີມການນາໍໃຊກ້ນົຈກັກະສິກາໍ ເພ່ືອປດົປ່ອຍແຮງງານ
ຄນົໃນຂະແໜງກະສິກາໍ ໃຫແ້ກຂ່ງົເຂດອດຸສະຫະກາໍ ແລະ ການບໍລິການ, ປະກອບສວ່ນແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກ, 
ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ໃຫມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົແບບຕ່ໍເນື່ ອງ, ໝ ັນ້ຄງົ, ຍືນຍງົ ແລະ  ເປັນມດິກບັສິ່ ງ
ແວດ ລອ້ມ. ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກກຸ່ມ່ຜູຜ້ະລິດ ຢາ່ງເປັນລະບບົຄບົຊຸດ ຈາກການຜະລິດ, ການຄຸມ້ຄອງ
ຫຼງັການເກບັກຽ່ວ, ການປງຸແຕງ່ ຈນົເຖງິການຕະຫຼາດ. ຫນັປ່ຽນຈາກການຜະລິດກະສິກາໍ ຊຶ່ ງຜາ່ນມາ ສມຸໃສ່
ແຕກ່ານຜະລິດແບບທາໍມະຊາດ ມາເປັນການຜະລິດທ່ີມຄີນຸນະພາບ ເພ່ືອຄ ໍາ້ປະກນັສະບຽງ ອາຫານ ແລະ 
ຜະລິດເປັນສິນຄາ້ ໂດຍຍກົສະມດັຕະພາບການຜະລິດ, ນາໍໃຊເ້ຕັກນກິຫຼງັເກບັກຽ່ວ ແລະ ນ າໍໃຊກ້ນົຈກັ ເພ່ືອ
ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕອ້ງການ ຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ຕາມ
ມາດຕະຖານຂອງສາກນົວາງອອກ. 

 

1/ ບາງທດັສະນະພ້ືນຖານ ເພ່ືອຍູແ້ຮງການຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ-ທນັສະໄໝ ໃນຂງົເຂດກະສກິາໍ-ຊນົນະບດົ 
1) ການຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ-ທນັສະໄໝ ໃນຂະແໜງກະສິກາໍ ແລະ ຊນົນະບດົ ແມນ່ໜາ້ທ່ີ ສາໍຄນັ 

ຕ ົນ້ຕໍ ໃນການຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ-ຫນັເປັນທນັສະໄໝ ຂອງປະເທດຊາດ. ການພດັທະນາອດຸສາຫະ 
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ກາໍ ແລະ ການບໍລິການ ຕອ້ງຕິດພນັ ແລະ ຊວ່ຍໜນູຢາ່ງມປີະສິດທິຜນົ ໃຫແ້ກກ່ານຫນັເປັນ ອດຸສາ 
ຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ ໃນຂະແໜງກະສິກາໍ-ຊນົນະບດົ. 

2) ໃຫບ້ລິຸມະສິດໃນການພດັທະນາຕາ່ງ ,ໆ ໃນນ ັນ້ ເໜ້ັນໜກັໃສກ່ານພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸ ໝນູ
ໃຊຢ້າ່ງກວາ້ງຂວາງຜນົສະເລັດ ຂອງວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ,ີ ກາໍນດົໂຄງປະກອບ ການ
ຜະລິດ ໄປຕາມທິດຂດຸຄ ົນ້ທາ່ແຮງບ ົ່ມຊອ້ນ ແລະ ທາ່ແຮງໄດປ້ຽບ ຂອງແຕລ່ະເຂດແຄວນ້ ຕິດພນັກບັ
ຕະຫຼາດ ເພ່ືອແນໃສ ່ຊຸກຍູກ້ານຜະລິດສິນຄາ້ກະສິກາໍ ຂະໜາດໃຫຍ,່ ປ້ອງກນັສິ່ ງແວດລອ້ມ, ປ້ອງກນັ 
ແລະ ຫຸຼດຜອ່ນຜນົກະທບົຈາກໄພພິບດັ ທາງທາໍມະຊາດ, ພດັທະນາກະສິກາໍ-ຊນົນະບດົ ແບບຍືນຍງົ. 

3) ອີງໃສກ່າໍລງັແຮງພາຍໃນເປັນຕ ົນ້ຕໍ ຄຽງຄູກ່ນັນ ັນ້ຕອ້ງໄດຂ້ດຸຄ ົນ້ທກຸກາໍລງັແຮງ ຂອງພາຍນອກ, ເພ້ີມ
ທະວ ີທາ່ແຮງຂອງທກຸພາກສວ່ນເສດຖະກດິ ກໍ່ສາ້ງຢາ່ງແຂງແຮງ ເສດຖະກດິຄອບຄວົຜະລິດ ສິນຄາ້, 
ກໍ່ສາ້ງບນັດາຮບູແບບວສິາຫະກດິ, ໂດຍສະເພາະແມນ່ວສິາຫະກດິກະສິກາໍຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ກາງ 
ຢູຊ່ນົນະບດົໃຫຫຼ້າຍຂືນ້. 

4) ນອກນ ັນ້ຍງັຕອ້ງໄດເ້ອົາໃຈໃສ ່ ບນັຫາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ໃນຂະບວນການຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ-ຫນັ 
ເປັນທນັສະໄໝ ໃນຂງົເຂດກະສິກາໍ-ຊນົນະບດົ ເພ່ືອແນໃສແ່ກໄ້ຂວຽກເຮັດງານທາໍ ໃຫຊ້າວກະສິ 
ກອນ, ແກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກ ຂອງປະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາ, ບນັຫາສງັຄມົ ໃຫມ້ຄີວາມເປັນລະບຽບ ຮຽບ
ຮອ້ຍ ເພ່ືອແນໃສຍ່ກົສງູລະດບັຊວິດິການເປັນຢູ ່ ຂອງປະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາ ໃນຊນົນະບດົ, ໂດຍ 
ສະເພາະ ປະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາ ໃນເຂດຫາ່ງໄກສອກຫີຼກ ແລະ ບນັດາທດັສະນະອື່ ນໆ ກຽ່ວກບັການ 
ກາໍນດົ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຕາມເຂດແຄວ້ນ. 

 

 ບນັດາທດັສະນະທ່ີກາ່ວມານ ັນ້ ບ່ໍພຽງແຕຮ່ບັປະກນັການຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ ໃນ
ຂະແໜງກະສິກາໍ-ຊນົນະບດົເທ່ົານ ັນ້ ແຕຍ່ງັປະກອບສວ່ນສາໍຄນັ ໃນການພດັທະນາທ່ີສມົເຫດສມົຜນົ, ພດັທະ 
ນາແບບກມົກຽວ ລະຫວາ່ງອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ກະສິກາໍ, ລະຫວາ່ງຕວົເມອືງ ແລະ ຊນົນະບດົ, ລະຫວາ່ງ 
ທົ່ງພຽງ ແລະ ພດູອຍ, ລະຫວາ່ງເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ປ້ອງກນັຊາດ ປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ ເພ່ືອຮບັປະກນັ
ໃຫແ້ກກ່ານພດັທະນາແບບຍືນຍງົ ຕາມທິດສງັຄມົນຍິມົ. 
 

2/ ມາດຕະການ ໃນການຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ-ທນັສະໄໝ ໃນຂງົເຂດກະສກິາໍ-ຊນົນະບດົ: 
1) ສືບຕ່ໍປບັປງຸກາໍລງັການຜະລິດ ແລະ ການພວົພນັການຜະລິດ ໂດຍການຈດັຕ ັງ້ກຸມ່ການຜະລິດດວ້ຍ 

ການຮວ່ມມຂືອງປະຊາຊນົ ໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ມກີານຂະຫຍາຍຕວົ ກາ້ວໄປເປັນສະມາຄມົ 
ແລະ ສ າ້ງຕ ັງ້ ເປັນສະຫະກອນແບບໃໝ ່ ເພ່ືອໃຫມ້ຄີວາມອາດສາມາດເຂ້ົາເຖງິສິນເຊື່ ອ, ເຂ້ົາເຖງິ 
ເຕັກນກິເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ເຄື່ ອງມກືານຜະລິດທ່ີທນັສະໄໝ.  

2) ສ ົ່ງເສີມການນາໍໃຊກ້ນົຈກັກະສິກາໍ ເຂ້ົາໃນແຕລ່ະຂອດການຜະລິດ ຕິດພນັກບັການຕະຫຼາດ, ໂດຍ 
ສ ົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ການ ບໍລິການໃຫເ້ປັນລະບບົຕອ່ງໂສແ້ບບຄບົຊຸດ ເພ່ືອຍກົສງູປະສິດຕ ິພາບ 
ແລະ ຍກົສງູແຮງງານການຜະລິດ, ຫຸຼດຜອ່ນຕ ົນ້ທຶນການຜະລິດ, ສາມາດແຂງ່ຂນັໄດ ້ໃນຕະຫຼາດພາກ
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ພ້ືນ ແລະ ສາກນົ, ເຮັດໃຫປ້ະຊາຊນົ ຜູຜ້ະລິດໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດສງູສດຸ ແນໃສ່ ປດົປ່ອຍແຮງງານ
ກະສິກາໍ ໃຫແ້ກຂ່ະແໜງອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການບໍລິການ. 

3) ກາໍນດົ ແ ລະ ຈດັລຽງບລິູມະສິດສິນຄາ້ຍດຸທະສາດກະສິກາໍ ເພ່ືອຫນັການຜະລິດກະສິກາໍ ໄປສູອ່ດຸສະ
ຫະກາໍກະສິກາໍ-ທນັສະໄໝ ຊຶ່ ງເລ່ີມຈາກ ການພດັທະນາ ບາງສິນຄາ້ບລິຸມະສິດ ເຊ່ັນ: ເຂ້ົາ, ສາລີ, ກາ
ເຟ, ອອ້ຍ, ມນັຕ ົນ້, ຢາງພາລາ, ງວົ, ພືດຜກັ ແລະ ພືດອື່ ນໆ . ສິນຄາ້ຍດຸທະສາດກະສິກາໍເຫລ່ົານີ ້
ສາມາດເປັນວດັຖດຸບິກະສິກາໍ ເພ່ືອປ້ອນ ໂຮງງານອດຸສະຫາໍກາໍປງຸແຕງ່ ເຊ່ັນ : ອດຸສະຫະກາໍອາຫານ 
(ສາໍເລັດຮບູ ແລະ ເຄິ່ ງສາໍເລັດຮບູ) , ການປງຸແຕງ່ອາຫານສດັ, ຜະລິດຕະພນັອື່ ນໆ ເພ່ືອສາ້ງມນູຄາ່
ເພ່ີມໃນການສ ົ່ງອອກ. ກນົໄກການຫນັເປັນອດຸສະຫະກາໍ-ກະສິກາໍເຫລ່ົານີ ້ຕອ້ງມນີະໂຍບາຍສ ົ່ງເສີມສະ
ເພາະ ເພ່ືອກະຕກຸຊຸກຍູ ້ແລະ ເຊື່ ອມໂຍງຂະບວນການຜະລິດ, ການປງຸແຕງ່ ແລະ ການຕະຫຼາດ ໃຫ້
ເຂ້ົາກນັຢາ່ງເປັນລະບບົຄບົຊຸດ . 

4) ເພ່ີມອດັຕາສວ່ນການລງົທຶນ ໃນອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ກະສກິາໍ ໂ ດຍລດັຄວນມນີະໂຍບາຍພິເສດ ເພ່ືອ
ສ ົ່ງເສີມການປງຸແຕງ່ອດຸສາຫະກາໍກະສິກາໍ ແນໃສຮ່ບັປະກນັການສະໜອງວດັຖດຸບິ ແລະ ພະລງັງານ
ໃຫແ້ກອ່ດຸສາຫະກາໍ.  

5) ຫນັເປັນຊນົລະກະເສດ ແລະ ເຂດຜະລິດສະເພາະ ໂດຍສ ົ່ງເສີມການຜະລິດ ດວ້ຍລະບບົຊນົລະ 
ກະເສດ ແລະ ເຮັດກະເສດສມຸ, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດທົ່ງພຽງໃຫຍ,່ ທົ່ງພຽງກາງ ແລະ ທົ່ງພຽງນອ້ຍ
ເຂດພດູອຍ ແລະ ສ ົ່ງເສີມການ ຜະລິດສິນຄາ້ ຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດ ໂດຍການຊຸກຍູ້
ສ ົ່ງເສີມທກຸພາກສວ່ນເສດຖະກດິ, ນກັລງົທຶນ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ເຂ້ົາຮວ່ມ. 

6) ຢູເ່ຂດພດູອຍ ເລ່ັງໃສກ່ານເຮັດກະເສດສມຸຂະໜາດນອ້ຍລະດບັຄອບຄວົ ຕິດພນັກບັການພດັທະນາ 
ຊນົນະບດົຮອບດາ້ນ, ລະດບັກຸມ່ບາ້ນ, ເພ່ືອຮບັປະກນັສະບຽງອາຫານ ແລະ ການຜະລິດເປັນສິນຄາ້ 
ທ່ີມທີາ່ແຮງ ໄປຄຽງຄູກ່ບັ ການສ ົ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກາໍອິນຊ ີທ່ີເປັນທາ່ແຮງ ຂອງທອ້ງຖິ່ນ ແລະ 
ມຕີະຫຼາດຮບັປະກນັທ່ີແນນ່ອນ. 

7) ເພ່ືອເຮັດໃຫກ້ານຫນັເປັນ ອດຸສາຫະກາໍ-ທນັສະໄໝ ໃນຂະແໜງກະສິກາໍ-ຊນົນະບດົ ມປີະສິດ ຕິຜນົ 
ແລະ ຍືນຍງົ ຕອ້ງມ ີ ຂະແໜງການ ຫືຼ ໜວ່ຍງານ ຮບັຜິດຊອບສະເພາະໃນການ ຄ ົນ້ຄວາ້, ຜະລິດ 
ແລະ ສ ົ່ງເສີມ ກນົຈກັກະສິກາໍ. 

 

3.1.7 ການພດັທະນາກຸມ່/ສະຫະກອນການຜະລິດກະສິກາໍ ຕິດພນັກບັການສາ້ງຊນົນະບດົໃໝ ່

1) ເພ່ືອຮບັປະກນັເຮັດໃຫກ້ານຜະລິດສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜະລິດສິນຄາ້ກະສິກາໍ ຮບັປະກນັໄດ ້ຕາມ 
ຄວາມຕອ້ງການໃນໄລຍະໃໝ,່ ຈຶ່ງມຄີວາມຈາໍເປັນ ຕອ້ງໄດປ້ບັປງຸການ ຈດັຕ ັງ້ການຜະລິດ ໂດຍຜາ່ນ
ຮບູແບບການລວມກນັເປັນກຸມ່, ສະມາຄມົ/ນຄິມົ ກາ້ວໄປສາ້ງຕ ັງ້ເປັນ ສະຫະກອນແບບໃໝ ່ຕາມຕອ່ງ
ໂສສ້າ້ງມນູຄາ່ເພ້ີມ ຕິດພນັກບັ ບລິູມະສິດສິນຄາ້ຍດຸທະສາດກະສິກາໍເຊ່ັນ: ເຂ້ົາ, ສາລີ, ກາເຟ, ອອ້ຍ, 
ມນັຕ ົນ້, ຢາງພາລາ, ງວົ, ພືດຜກັ ແລະ ພືດອື່ ນໆ . ເລ່ີມຈາກກາໍນດົເຂດເນືອ້ທ່ີ, ຄອບຄວົເຂ້ົາຮວ່ມ 
ແນໃສ ່ ເພ່ືອປບັປງຸອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງຊາວກະສິກອນ ໃຫເ້ຂັມ້ແຂງ ໃນການຈດັຕ ັງ້ວາງແຜນການ
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ຜະລິດ ແລະ ຈາໍໜາ່ຍ ໂດຍຮວ່ມກນັ ເປັນເຈົາ້ຂອງທລຸະກດິ ແລະ ມກີານປນັຜນົກາໍໄລ ໃຫສ້ງັຄມົ 
ແລະ ສະມາຊກິ ດວ້ຍຄວາມເປັນທາໍ , ຮອດປີ 202 0 ສ າ້ງໃຫມ້ຕີວົແບບ  ໜ່ຶງຕວົແບບ ຂອງແຕລ່ະ
ເມອືງ ໃນ 18 ແຂວງ ; ໃນນີ້  ສາ້ງ ແລະ ກາໍນດົເອົາເຂດການຜະລິດ ຢູປ່ະຕນູ ໍາ້ທີ 1, 3 ແລະ 4 
ຂອງລຸມ່ເຂື່ ອນໄຟຟ້ານ ໍາ້ເທີນ 2 ໂດຍເລ່ີມຈາກປະຕ ູ3 ເປັນຕວົແບບ ໃນການຜະລິດ ເປັນລະບບົຕອ່ງ
ໂສຄ້ບົວງົຈອນ ນບັແຕຂ່ອດການຜະລິດ ໄປຈນົຮອດຂອດການ ປງຸແຕງ່ ແລະ ການຕະຫຼາດ ຕິດພນັ
ກບັການທດົລອງສາ້ງຊນົນະບດົໃໝ.່ 

2) ຫນັການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ວທີິການຈດັຕ ັງ້ກຸມ່/ສະຫະກອນ ການຜະລິດກະສິກາໍ ເຂ້ົາສູລ່ະບຽບ ກດົໝາຍ 
ເລ່ີມຈາກການຜນັຂະຫຍາຍ ດາໍລດັຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ສະບບັເລກທີ 136/ນຍ ລງົວນັທີ 
05/08/2010 ວາ່ດວ້ຍສະຫະກອນ ໃຫ້ເປັນຂໍຕ້ກົລງົຂອງ ລດັຖະມນົຕີ ກະຊວງກະສິກາໍ  ແລະ ປ່າໄມ ້
ແລະ ເປັນຄາໍແນະນາໍ ຂອງກມົສ ົ່ງເສີມກະສິກາໍ ແລະ ສະຫະກອນ ເພ່ືອເປັນບອ່ນອີງ ແລະ ເປັນເອກ
ກະພາບກນັ ໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. 

3) ຖອດຖອນບດົຮຽນ ຈາກບນັດາປະເທດເພ່ືອນບາ້ນ ແລະ ປະເທດໃກຄ້ຽງ ທ່ີປະສບົຜນົສາໍເລັດ ໃນ
ການສາ້ງຕ ັງ້ກຸມ່ ແລະ ສະຫະກອນການຜະລິດ ລວມທງັບດົຮຽນທາງດາ້ນການກາໍນດົນະໂຍບາຍ 
ແລະ ນຕິິກາໍຕາ່ງໆ ເພ່ືອກະຕກຸຊຸກຍູ,້ ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ກາໍນດົມາດຕະການການສ ົ່ງເສີມ ສະຫະກອນ 
ການຜະລິດ ດວ້ຍຮບູແບບຕາ່ງໆ ເພ່ືອໃຫແ້ທດເໝາະກບັເງ ື່ອນໄຂຕວົຈງິຂອງ ສປປລາວ . ເພ່ືອເຮັດ 
ໃຫກ້ານພດັທະນາ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ກຸມ່/ສະຫະກອນ ການຜະລິດກະສິກາໍ ຢູ ່ສປປ ລາວ ປະສບົຜນົ
ສາໍເລັດ ແລະ ມປີະສິດທິຜນົ ຄວນເອົາໃຈໃສບ່າງມາດຕະການຕ ົນ້ຕໍ ດ ັງ່ນີ:້ 
 ຖວືຽກງານດ ັງ່ກາ່ວ ເປັນໜາ້ທ່ີ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງທກຸຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ໂດຍ 

ສະເພາະ ອາໍນາດການປກົຄອງທອ້ງຖິ່ນ ແຕລ່ະຂ ັນ້ ໂດຍມກີານເຂ້ົາຮວ່ມຂອງພາກສວ່ນຜູປ້ະ 
ກອບການ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົາ້ການ, ຕື່ ນຕວົສະໝກັໃຈ ຂອງຊາວກະສິກອນ ແລະ ມລີະບບົ 
ປະສານງານຢາ່ງກມົກຽວ. 

 ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໃນການສາ້ງຕ ັງ້ກຸມ່/ສະມາຄມົ ແລະ ສະຫະກອນ ຜະລິດແບບໃຫມ່ ຕາມຕອ່ງ
ໂສກ້ານຜະລິດ ຕິດພນັກບັ ການປງຸແຕງ່ ເລ່ີມຈາກການກາໍນດົເປັນເຂດ, ເນືອ້ທ່ີການຜະລິດ  
ແລະ ແບງ່ປນັໜາ້ທ່ີ ຫືຼ ມກີານແບງ່ງານການຜະລິດ ລວມທງັການບໍລິການປດັໃຈ, ເຄື່ ອງມ ືແລະ 
ພາຫານະການຜະລິດ ໂດຍມກີານວາງແຜນການຜະລິດ ຕິດພນັກບັ ແຜນການສະໜອງ ແລະ ຈໍ
ລະຈອນແຈກຢາຍ. 

 ເລ່ີມຕ ົນ້ໃຫມ້ວີຊິາການປະຈາໍແຕ ່1 ຫາ 4 ຕາໍແໜງ່ງານ ເພ່ືອນາໍພາ ກຸມ່/ສະມາຄມົ, ສະຫະ 
ກອນການຜະລິດ ປະຕິບດັຕວົຈງິ ຄ:ື ການສາ້ງລະບບົການຄຸມ້ຄອງພາຍໃນຂອງກຸມ່ ແລະ ສະຫະ 
ກອນ ເຊ່ັນ: ຈດັຕ ັງ້ຄະນະບໍລິຫານງານ, ສາ້ງລະບຽບການຄຸມ້ຄອງ, ສາ້ງຕ ັງ້ກອງທຶນ, ລະບບົບນັຊ ີ
ແລະ ການຈດົທະບຽນຄຸມ້ຄອງ ນາໍພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ ການເຂ້ົາເຖງິ ນະໂຍບາຍສ ົ່ງເສີມ 
ແລະ ພດັທະນາຕາ່ງໆ ແລະ ມກີານກວດກາ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ດາ້ນເຕັກນກິ ແລະ ດາ້ນນຕິິ
ກາໍກຽ່ວຂອ້ງຕາ່ງໆ ຂອງລດັຖະບານວາງອອກ. 
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 ຊຸກຍູ ້ ແລະ ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂໃຫ ້ ໃຫກຸ້ມ່, ສະຫະກອນ ມຄີວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນການບໍລິຫານ ແລະ 
ຄຸມ້ຄອງການດາໍເນນີທລຸະກດິລວມໝູ ່ຕິດພນັກບັການສາ້ງ ແລະ ພດັທະນາສີມແືຮງງານ. 

 ເປີດກວາ້ງການລງົທຶນ ແລະ  ຊຸກຍູກ້ານເຂ້ົາຮວ່ມຂອງຜູປ້ະກອບການ ເພ່ືອເຮັດບໍລິການສອງສ ົນ້ 
ໂດຍສະເພາະ ດາ້ນກນົຈກັກະສິກາໍ ຕ ັງ້ແຕຂ່ອດຕຽມດນິ ຈນົຮອດຂອດຫຼງັການເກບັກຽ່ວ ແລະ 
ປຸ່ງແຕງ່ ແລະ ຮບັປະກນັທາງດາ້ນການຕະຫຼາດ ດວ້ຍຄວາມເປັນທາໍ. 

 ດາໍເນນີຕາມບາດກາ້ວ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນດ ັງ່ນີ:້ ໄລຍະທາໍອິດ ແມນ່ສາ້ງ ເປັນກຸມ່ຮຽນຮູ ້ ເພ່ືອຖອດ 
ຖອນບດົຮຽນ ໂດຍໃຫມ້ວີຊິາການນາໍພາປະຕິບດັປະຈາໍ ແລະ ຫລງັຈາກນ ັນ້ ໄລຍະກຸມ່ມບີດົຮຽນ 
ສາມາດດາໍເນນີການຜະລິດເປັນສິນຄາ້ ຫືຼ ດາໍເນນີທລຸະກດິໄດແ້ລວ້, ວຊິາການທ່ີປະຈາໍ ແມນ່ເຮັດ
ໜາ້ທ່ີເປັນທ່ີປຶກສາ ໂດຍການວາ່ຈາ້ງຂອງກຸມ່, ສະຫະກອນ.  ສວ່ນລດັ ເຮັດໜາ້ທ່ີ ກວດສອບກຸມ່, 
ສະຫະກອນ ໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ຕາມບນັດານຕິິກາໍ ຂອງລດັວາງອອກ. 

 ປບັປງຸບອ່ນທ່ີມເີງ ື່ອນໄຂ ໃຫເ້ຮັດນາໄຮໃ່ຫຍ ່ເພ່ືອໃຫແ້ທດເໝາະກບັການນາໍໃຊກ້ນົຈກັເຂ້ົາໃນການ
ຜະລິດ (ຕຽມດນິ, ປກັດາໍ ແລະ ເກບັກຽ່ວ) ເພ່ືອຫຸຼດຜອ່ນຕ ົນ້ທຶນ ໄປຄຽງຄູກ່ບັການປບັປງຸ ລະບບົ
ຕາໜາ່ງການຂນົສ ົ່ງ ໃນເຂດການຜະລິດ, ພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງການປງຸແຕງ່, ການເກບັຮກັສາ ແລະ 
ການຈາໍໜາ່ຍ ຜະລິດຕະພນັກະສິກາໍ ໃຫເ້ປັນລະບບົຄບົຊຸດ. 

 ຈດັຕ ັງ້ການປະກວດຊາວນາ ຫືຼ ກຸມ່ດເີດ່ັນ ເພ່ືອຍອ້ງຍໍຊມົເຊຍີ ມອບເປັນວດັຖ ຸຫືຼ ໃຫນ້າມມະຍດົ 
ເປັນຜູຊ້າໍນານງານແຫງ່ຊາດ, ຂອງແຂວງ, ຂອງເມອືງ ຫືຼ ບາ້ນ ຫືຼ ດວ້ຍຮບູການຈດັໃຫມ້ກີານໄປ
ທດັສະນະຢູພ່າຍໃນ ຫືຼ ຕາ່ງປະເທດຕາມຄວາມເໝາະສມົ.  ຊວ່ຍເຫືຼອສະໜບັສະໜນູ ລກູຊາວນາ
ຜູດ້ເີດ່ັນ ຜູທ່ີ້ຈະສືບທອດ ເຮັດອາຊບີຊາວນາ ດວ້ຍການເຮັດສນັຍາໃຫທຶ້ນການສຶກສາ ໄປຮຽນຕ່ໍ
ດາ້ນກະສິກາໍ, ປະກອບທຶນເບື້ອງຕ ົນ້ ເພ່ືອດາໍເນນີການຜະລິດເຂ້ົາ ຫືຼ ພືດກະສິກາໍອື່ ນໆ ຕາມ
ເງື່ອນໄຂກາໍນດົ. 

4) ສາ້ງກນົໄກປະສານງານ, ພວົພນັ ແລະ ຮວ່ມມ ືລະຫວາ່ງກຸມ່/ສະຫະກອນ ກບັພາກສວ່ນທລຸະກດິ, ຜູ້
ປະກອບການ ເພ່ືອເອື້ອອາໍນວຍໃຫແ້ກກ່ານພດັທະນາທລຸະກດິກະສິກາໍ. 

5) ສາ້ງກນົໄກປະສານສມົທບົ ລະຫວາ່ງກຸມ່/ສະຫະກອນ ກບັສນູບໍລິການເຕັກນກິ ເພ່ືອຖາ່ຍທອດ 
ເຕັກນກິ-ເຕັກໂນໂລຊໃີໝ ່ໃຫແ້ກຊ່າວກະສິກອນ. 

 

3.2 ມາດຕະການສະເພາະ ທາງດາ້ນວິຊາການ 

3.2.1 ມາດຕະການສາໍລບັການຜະລິດສະບຽງອາຫານ  

3.2.1.1 ມາດຕະການດາ້ນການປກູຝງັ  

ເພ່ືອຜນັຂະຫຍາຍທິດທາງ, ເປ້ົາໝາຍ ແລະ ຕວົເລກຄາດໝາຍລວມ ຂອງຍດຸທະສາດ ໃຫເ້ປັນອນັ 
ສະເພາະ ໃນຂະແໜງການປກູຝງັ ຮອດປີ 2020 ແລະ 2025 ຕອ້ງໄດສ້ມຸໃສຈ່ດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ໜາ້ວຽກສາໍຄນັ
ຕ ົນ້ຕໍ ດ ັງ່ນີ:້ 
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1). ການກາໍນດົ ແລະ ແບງ່ເຂດ ການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິກະສິກາໍ  
ອີງຕາມການສາໍຫຼວດ ແລະ ແບງ່ເຂດດນິກະສິກາໍ ໃນລະດບັແຂວງ ແລະ ເມອືງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະ

ເທດ, ທ່ີດນິກະສິກາໍທງັໝດົມປີະມານ 4,5 ລາ້ນເຮັກຕາ (ເທ່ົາກບັ 19% ຂອງພ້ືນທ່ີດນິທ ົ່ວປະເທດ) ໄດແ້ບງ່
ອອກເປັນ 3 ປະເພດຍອ່ຍຄ:ື 1) ພ້ືນທ່ີຮາບພຽງ ແລະ ເໝາະສມົສາໍລບັການເຮັດນາ ແລະ ປກູພືດລ ົມ້ລກຸ 
ອາຍສຸ ັນ້ ມເີນືອ້ທ່ີປະມານ 2 ລາ້ນເຮັກຕາ, 2) ພ້ືນທ່ີ ທ່ີມຄີວາມຄອ້ຍຊນັປານກາງ, ຊ ັນ້ດນິເລິກເໝາະແກກ່ານ
ປກູພືດສະບຽງ ເຊ່ັນ: ສາລີ, ຖ ົ່ວເຫືຼອງ, ຖ ົ່ວຂຽວ, ໄມກ້ນິໝາກ, ພືດອດຸສະຫະກາໍ ຫືຼ ພືດ ເສດຖະກດິ ຕາ່ງໆ 
ມເີນືອ້ທ່ີປະມານ 1,8 ລາ້ນເຮັກຕາ ແລະ 3) ພ້ືນທ່ີດນິທ່ີເປັນທົ່ງຫຍາ້ທາໍມະຊາດເໝາະສມົແກກ່ານລຽ້ງສດັ
ໃຫຍ ່ ມເີນືອ້ທ່ີປະມານ 0,65 ລາ້ນເຮັກຕາ, ນອກນ ັນ້ຍງັມເີນືອ້ທ່ີ ຢູໃ່ນເຂດປ່າໄມ ້ ເຊ່ັນ: ເຂດປ່າໂຄກ, ປ່າ
ຫາ່ງ, ປ່າພຸມ່ ແລະ ປ່າຕ ໍາ່ ປະມານ 1,14 ລາ້ນເຮັກຕາ ທີ່ ສາມາດລຽ້ງສດັໃຫຍໄ່ດ.້ 

 

ເພ່ືອນາໍໃຊທ່ີ້ດນິກະສິກາໍໃຫມ້ຄີວາມຍືນຍງົ, ທງັ ສອດຄອ່ງ ແລະ ແທດເໝາະກບັເງ ື່ອນໄຂ, ທ່ີຕ ັງ້, ຈດຸ
ພິເສດ, ທາ່ແຮງ, ຂໍໄ້ດປ້ຽບຂອງແຕລ່ະພ້ືນທ່ີ ໃນການດາໍເນນີການຜະລິດ ແລະ ທລຸະກດິດາ້ນການປກູຝງັ ໃຫ້
ເປັນລະບບົຕອ່ງໂສ,້ ຕາມທິດຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝເທ່ືອລະກາ້ວ ແລະ ຕາມທິດການຜະລິດ
ກະສິກາໍສະອາດ, ຈື່ງໄດກ້າໍນດົ ແລະ ຈດັສນັ ເຂດການຜະລິດຕາມເຂດແຄວ້ນ ຊຶ່ ງສາມາດສງັລວມການກາໍນດົ
ເຂດທ່ີດນິ ສາໍລບັການຜະລິດ ຄືດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້  

 

ກ. ເນືອ້ທ່ີດນິກະສິກາໍ ທ່ີເປັນທົ່ງພຽງ 6

 ທົ່ງພຽງໃຫຍ ່ທ່ີມເີນືອ້ທ່ີຫຼາຍກວາ່ 30.000 ເຮັກຕາ  ມທີງັໝດົ 7 ແຫງ່ ຄ:ື ທ ົ່ງພຽງວຽງຈນັ, 
ທ ົ່ງພຽງບໍລິຄາໍໄຊ, ທົ່ງພຽງເຊບ ັງ້ໄຟ, ທົ່ງພຽງເຊບ ັງ້ຫຽງ, ທົ່ງພຽງເຊໂດນ, ທົ່ງພຽງຈາໍປາສກັແລະ 
ທົ່ງພຽງອດັຕະປື, ຊຶ່ ງກວມເອົາ 9 ແຂວງ 51 ເມອືງ, ມເີນືອ້ທ່ີທງັໝດົ ປະມານ  2.370.600 
ເຮັກຕາ ໃນນີ ້ ເນືອ້ທ່ີດນິກະສິກາໍມປີະມານ 1.208.400 ເຮັກຕາ; ເນືອ້ ທ່ີໆເປັນນາແລວ້ ປະມານ 
718.200 ເຮັກຕາ, ເນືອ້ທ່ີສາໍລບັ ການປກູພືດ ແລະ ໄມໃ້ຫໝ້າກ ປະມານ 127.100 ເຮັກຕາ 
ແລະ ທົ່ງຫຍາ້ລຽ້ງສດັ ປະມານ 4.800 ເຮັກຕາ, ເນືອ້ທ່ີໆຈະສາມາດຂະຫຍາຍສາໍລບັການຜະລິດ
ກະສິກາໍ ໄດຕ້ື່ ມທງັໝດົ ປະມານ 358.300 ເຮັກຕາ. ໃນເຂດ 7 ທົ່ງພຽງໃຫຍ່ນີ ້ເປັນພ້ືນທ່ີ ຢູໃ່ນ
ລະດບັຕ ໍາ່ ທ່ີມອີາກາດ ອບົອຸນ່ (ທຽບໃສໜ່າ້ນ ໍາ້ທະເລ 100-200 ແມດັ ) ຊຶ່ ງເປັນພ້ືນທ່ີເໝາະສມົ 
ໃນການພດັທະນາຊນົລະກະເສດ, ພືດທ່ີເໝາະສມົປກູໃນລະດຝູນົແມນ່ ເຂ້ົາ, ສວ່ນລະດແູລງ້ ໃນ

: 
ເນືອ້ທ່ີດນິກະສິກາໍ ທ່ີເປັນທົ່ງພຽງທ່ີສາໍຄນັ ໃນທົ່ວປະເທດ ແມນ່ມຫຼີາຍເຂດ ຊຶ່ ງຖກືຈດັແບງ່ຕາມຂະໜາດ 

ເຊ່ັນ: ທົ່ງພຽງໃຫຍ,່ ທົ່ງພຽງກາງ ແລະ ທົ່ງພຽງນອ້ຍ; ລາຍລະອຽດ ແຕລ່ະເຂດທົ່ງພຽງ ມຄີ:ື 

                                                           

6 ເຂດພ້ືນທ່ີກະສກິາໍທ່ີເປັນທ ົ່ງພຽງ: ໝາຍເຖງິພ້ືນທ່ີ ທ່ີມຄີວາມຮາບພຽງ ຫາຄອ້ຍຊນັປານກາງ ຊຶ່ ງມລີະດບັຄວາມຄອ້ຍຊນັ ລະ ຫວາ່ງ 0-26% (ຫືຼ 

0-15 ອງົສາ), ລະດບັຄວາມສງູຈາກໜາ້ນ ໍາ້ທະເລ ຂອງບນັດາທ ົ່ງພຽງໃຫຍ່ແມນ່ຕ ໍາ່ກວ່າ 500  ແມດັ ລງົມາ, ສາໍລບັບນັດາທ ົ່ງ ພຽງນອ້ຍເຂດພູ
ດອຍ ລະດບັຄວາມສງູຈາກໜາ້ນ ໍາ້ທະເລສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ຢູໃ່ນລະຫວາ່ງ 500-700 ແມດັ ແລະ ການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ເຂ້ົາໃນ ການຜະລິດແມນ່ຫຼາຍກ່
ວາ 50% ຂືນ້ໄປ. 
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ເຂດຊນົລະກະເສດສາມາດປກູພືດໄດຫຼ້າຍຊະນດິ ເຊ່ັນ: ເຂ້ົາ, ສາລີ, ປະເພດຖ ົ່ວ, ຜກັຕາ່ງໆ, 
ຢາສບູ ແລະ ອື່ ນໆ. 

 

 ທົ່ງພຽງຂະໜາດກາງ ທ່ີມເີນືອ້ທ່ີ ແຕ ່5.000 ຫາ 30.000 ເຮັກຕາ ມທີງັໝດົ 16 ແຫງ່, ກວມ
ເອົາ 9 ແຂວງ (ນະຄອນຫຼວງ, ວຽງຈນັ, ໄຊຍະບລີູ, ບ່ໍແກວ້, ຫຼວງນ ໍາ້ທາ, ອດຸມົໄຊ, ຊຽງຂວາງ, 
ຫຼວງພະບາງ ແລະ ເຊກອງ) ແລະ 16 ເມອືງ ມເີນືອ້ທ່ີທງັໝດົ ປະມານ 252.800 ເຮັກຕາ ໃນ
ນີ ້ເນືອ້ທ່ີດນິກະສິກາໍມປີະມານ 208.800 ເຮັກຕາ;  ເນືອ້ທ່ີໆເປັນນາແລວ້ ປະມານ  51.400 
ເຮັກຕາ, ເນືອ້ທ່ີປກູພືດ ແລະ ໄມກ້ນິໝາກ ປະມານ 46.300 ເຮັກຕາ ແລະ ທົ່ງຫຍາ້ລຽ້ງສດັ 
ປະມານ 2.100 ເຮັກຕາ, ເນືອ້ທ່ີໆຈະສາມາດຂະຫຍາຍ ສາໍລບັການຜະລິດກະສິກາໍ ໄດຕ້ື່ ມທງັ
ໝດົ 109.000 ເຮັກຕາ. ໃນເຂດທົ່ງພຽງຂະໜາດກາງ ສວ່ນໃຫຍມ່ລີະດບັຄວາມສງູ ຈາກລະດບັ
ໜາ້ນ ໍາ້ທະເລ ຢູໃ່ນລະຫວາ່ງ 500-700 ແມດັ, ລະດຝູນົ ເໝາະສມົແກກ່ານປກູເຂ້ົາ ແລະ ລະດູ
ແລງ້ ສາມາດປກູເຂ້ົາ, ສາລີ, ຖ ົ່ວ ແລະ ພືດອື່ ນໆ. 

 

 ທົ່ງພຽງນອ້ຍເຂດພດູອຍ ທ່ີມເີນືອ້ທ່ີ ແຕ ່300 ຫາ 5.000 ເຮັກຕາ  ມທີງັໝດົ 12 ແຫງ່, ກວມ 
ເອົາ 6 ແຂວງ, 11 ເມອືງ ມເີນືອ້ທ່ີທງັໝດົ ປະມານ  22.200 ເຮັກຕາ, ໃນນີ ້ເນືອ້ທ່ີດນິ 
ກະສິກາໍ ມປີະມານ 16.000 ເຮັກຕາ; ເນືອ້ທ່ີໆເປັນນາແລວ້ ປະມານ 2.700 ເຮັກຕາ, ເນືອ້ທ່ີປກູ
ພືດ ແລະ ໄມໃ້ຫໝ້າກ 9.200 ເຮັກຕາ ແລະ ທົ່ງຫຍາ້ລຽ້ງສດັ ປະມານ 400 ເຮັກຕາ, ເນືອ້ທ່ີໆ
ຈະສາມາດ ຂະຫຍາຍສາໍລບັການຜະລິດກະສິກາໍ ໄດຕ້ື່ ມທງັໝດົ ປະມານ  3.500 ເຮັກຕາ. ໃນ
ເຂດທົ່ງພຽງນອ້ຍ ໂດຍສະເພາະ ຢູເ່ຂດພດູອຍ ທ່ີມລີະດບັຄວາມສງູຈາກໜາ້ນ ໍາ້ທະເລ ຫຼາຍກວາ່ 
500 ແມດັ ໃນລະດຝູນົ ສາມາດປກູເຂ້ົາທ່ີມຄີນຸນະພາບສງູໄດດ້,ີ ສວ່ນລະດແູລງ້ສາມາດປກູພືດ
ໄດຫຼ້າຍ ຊະນດິ ເຊ່ັນ: ຖ ົ່ວດນິ, ຜກັທຽມ, ພືດຜກັ ແລະ ອື່ ນໆ ທ່ີໃຊນ້ ໍາ້ໜອ້ຍ, ເຂດດ ັງ່ກາ່ວສວ່ນ
ໃຫຍ່ແມນ່ມໝີອກປກົຄມຸ. 

 

ຂ.  ເນືອ້ທ່ີດນິກະສິກາໍ ທ່ີບ່ໍໄດຈ້ດັເປັນທົ່ງພຽງ: 
ນອກຈາກເຂດທົ່ງພຽງແລວ້ ຍງັມເີຂດຮາບພຽງອື່ ນໆ7

                                                           

7 ເຂດຮາບພຽງອື່ ນໆ: ໝາຍເຖງິພ້ືນທ່ີ ທ່ີມຄີວາມຮາບພຽງ ຫາຄອ້ຍຊນັປານກາງ ຊຶ່ ງມລີະດບັ ຄວາມຄອ້ຍຊນັລະຫວາ່ງ 0-26% (ຫືຼ 0-15 

ອງົສາ), ລະດບັຄວາມສງູ ຈາກໜາ້ນ ໍາ້ທະເລ ແມນ່ຕ ໍາ່ກວາ່ 700 ແມດັລງົມາ ແລະ ການນາໍໃຊ ້ທ່ີດນິເຂ້ົາໃນການຜະລິດ ກະສກິາໍ ແມນ່ ຫຼາຍກ່
ວາ 50% ຂືນ້ໄປ ຊຶ່ ງກະແຈກກະຈາຍຢູທ່ ົ່ວທກຸພາກ  ຂອງປະເທດ ທ່ີບ່ໍນອນຢູໃ່ນເຂດທ ົ່ງພຽງ, ພພູຽງ, ພດູອຍ ແລະ ມເີນືອ້ທ່ີ  ແຕລ່ະຕອນ 
ນອ້ຍກວາ່ 300 ຮຕ ລງົມາ. 

 ທ່ີກະຈາຍຢູໃ່ນທົ່ວປະເທດ ຊຶ່ ງ ບ່ໍໄດຈ້ດັເຂ້ົາ ໃນ
ເຂດທົ່ງພຽງຕາ່ງໆຂາ້ງເທິງ ຊຶ່ ງມເີນືອ້ທ່ີກະສິກາໍທງັໝດົ ປະມານ  2 ລາ້ນ ເຮັກຕາ, ໃນນ ັນ້ ເນືອ້ທ່ີໆເປັນນາ
ແລວ້ ປະມານ 182.500 ເຮັກຕາ, ເນືອ້ທ່ີສາໍລບັ ການປກູພືດ ແລະ ໄມໃ້ຫໝ້າກ ປະມານ 304.400ເຮັກຕາ 
ແລະ ທົ່ງຫຍາ້ລຽ້ງສດັ ປະມານ  147.300 ເຮັກຕາ, ເນືອ້ທ່ີໆຈະສາມາດຂະຫຍາຍ ສາໍລບັການ ຜະລິດ
ກະສິກາໍໄດຕ້ື່ ມທງັໝດົ ມປີະມານ  1,36 ລາ້ນເຮັກຕາ;  ໃນນີ ້ ອາດສາມາດຂະຫຍາຍເປັນເນືອ້ທ່ີນາໄດຕ້ື່ ມ 
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ປະມານ 650.000 ເຮັກຕາ ແລະ ຂະຫຍາຍ ເປັນເນືອ້ທ່ີສາໍລບັປກູພືດ ແລະ ໄມໃ້ຫໝ້າກ ໄດປ້ະມານ  
717.000 ເຮັກຕາ. 
 

ຄ.  ເນືອ້ທ່ີດນິກະສິກາໍ ທ່ີເປັນພພູຽງ ແລະ ພດູອຍ: 
 ເຂດພພູຽງ8

o ພພູຽງບໍລິເວນ: ມລີະດບັຄວາມສງູຈາກໜາ້ນ ໍາ້ທະເລ ລະຫວາ່ງ 700-1.000 ແມດັ, ກວມ 3 
ແຂວງ (ສາລະວນັ, ຈາໍປາສກັ ແລະ ເຊກອງ), 4 ເມອືງ ຄ:ື ປາກຊອ່ງ, ບາຈຽງ (ແຂວງ 
ຈາໍປາສກັ), ເລ່ົາງາມ (ແຂວງສາລະວນັ), ທາ່ແຕງ (ແຂວງເຊກອງ), ມເີນືອ້ທ່ີທງັໝດົ ປະມານ 
195.900 ເຮັກຕາ, ໃນນ ັນ້ ເນືອ້ທ່ີດນິກະສິກາໍ ມປີະມານ 160.100 ເຮັກຕາ; ເນືອ້ ທ່ີໆເປັນນາ
ແລວ້ ປະມານ 1.400 ເຮັກຕາ, ເນືອ້ທ່ີປກູພືດ ແລະ ໄມໃ້ຫໝ້າກ ປະມານ 146.600 ເຮັກຕາ
, ທົ່ງຫຍາ້ລຽ້ງສດັ ປະມານ 200 ເຮັກຕາ, ເນືອ້ທ່ີໆສາມາດຂະຫຍາຍ ສາໍລບັການປກູຝງັ ໄດ້
ຕື່ ມ ປະມານ  11.900 ເຮັກຕາ. ເຂດພພູຽງບໍລິເວນ ເປັນພພູຽງ ທ່ີມເີນືອ້ທ່ີກວາ້ງຂວາງ, ມ ີ
ຄວາມສງູ ແລະ ມອີາກາດເຢັນທ່ີເປັນເອກະລກັສະເພາະ ເໝາະແກກ່ານປກູກາເຟ, ພືດຜກັ, ໄມ ້
ໃຫໝ້າກ, ດອກໄມ ້ແລະ ພືດເມອືງໜາວ ແລະ ຍງັສາມາດປກູຜກັນອກລະດໄູດ;້ ເຂດດ ັງ່ກາ່ວ 
ສາມາດເວ້ົາໄດວ້າ່ ເປັນເຂດທ່ີມ ີ ທາ່ແຮງໄດປ້ຽບໃນດາ້ນການປກູພືດຜກັ ແລະ ພືດເສດຖະ 
ກດິອື່ ນໆໄດເ້ປັນຢາ່ງດ ີຍອ້ນເປັນເຂດທ່ີມອີາກາດເໝາະສມົ ແລະ ດນິມຄີວາມອດຸມົສມົບນູດ.ີ 

: ລວມມ ີ3 ພພູຽງຕ ົນ້ຕໍ ຄື: ພພູຽງບໍລິເວນ, ພພູຽງນາກາຍ ແລະ ພພູຽງຊຽງຂວາງ ຊຶ່ ງ
ກວມ 5 ແຂວງ, 10 ເມອືງ ມເີນືອ້ທ່ີທງັໝດົ ປະມານ 291.900 ເຮັກຕາ ໃນນ ັນ້ ເນືອ້ທ່ີດນິ 
ກະສິກາໍມປີະມານ 185.100 ເຮັກຕາ;  ເນືອ້ທ່ີໆເປັນນາແລວ້ ປະມານ 4.900 ເຮັກຕາ, ເນືອ້ທ່ີປກູ
ພືດ ແລະ ໄມໃ້ຫໝ້າກ ປະມານ 151.600 ເຮັກຕາ ແລະ ທົ່ງຫຍາ້ລຽ້ງສດັ ປະມານ 9.900 ເຮັກ
ຕາ, ເນືອ້ທ່ີໆຈະສາມາດຂະຫຍາຍສາໍລບັການຜະລິດກະສິກາໍ ໄດຕ້ື່ ມທງັໝດົ ປະມານ  18.700
ເຮັກຕາ. 

o ພພູຽງນາກາຍ: ລະດບັຄວາມສງູຈາກໜາ້ນ ໍາ້ທະເລປະມານ 800 ແມດັ, ນອນຢູໃ່ນເຂດ ເມອືງ
ນາກາຍ ແຂວງຄາໍມວ່ນ,  ມເີນືອ້ທ່ີທງັໝດົ ປະມານ 67.600 ເຮັກຕາ, ໃນນ ັນ້ ເນືອ້ທ່ີດນິ
ກະສິກາໍມປີະມານ 920 ເຮັກຕາ;  ເນືອ້ທ່ີໆເປນັນາແລວ້ ພຽງແຕ່ 23 ເຮັກຕາ, ເນືອ້ທ່ີ ສາໍລບັ
ປກູພືດ ແລະ ໄມໃ້ຫໝ້າກ 39 ເຮັກຕາ, ທົ່ງຫຍ້າລຽ້ງສດັ 150 ເຮັກຕາ, ເນືອ້ທ່ີຈະສາມາດ
ຂະຫຍາຍສາໍລບັການຜະລິດກະສິກາໍ ໄດຕ້ື່ ມ ປະມານ  710 ເຮັກຕາ, ທງັນີກ້ຍໍອ້ນວາ່  ພ້ືນທ່ີ
ສວ່ນໃຫຍ ່ ແມນ່ເປັນທ່ີດນິປ່າໄມ ້(ປ່າ ສະຫງວນແຫງ່ຊາດ), ອີກປະການໜ່ຶງ  ຄວາມເໝາະສມົ 
ສາໍລບັການປກູພືດ ແມນ່ຂອ້ນຂາ້ງຕ ໍາ່ ຍອ້ນວາ່ໂຄງສາ້ງຂອງດນິບ່ໍດປີານໃດ ເມ ື່ອທຽບໃສເ່ຂດ

                                                           

8 ເຂດພພູຽງ: ໝາຍເຖງິເຂດພ້ືນທ່ີທ່ີມຄີວາມຮາບພຽງ ຫາຄອ້ຍຊນັປານກາງ ດວ້ຍຄວາມ ຄອ້ຍຊນັ ລະຫວາ່ງ 0-26% (ຫືຼ 0-15 ອງົສາ), ລະດບັ

ຄວາມສງູຈາກໜາ້ນ ໍາ້ທະເລສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ລະຫວາ່ງ 700-1000  ແມດັ, ພ້ືນທ່ີດ ັງ່ກາ່ວແມນ່ເປັນບໍລິເວນກວາ້ງ  ທ່ີຕດິຈອດກນັ ຊຶ່ ງ ເໝາະສມົໃນ
ການຜະລິດເປັນສວ່ນໃຫຍ ່ເຊ່ັນ: ພພູຽງຊຽງຂວາງ, ພພູຽງນາກາຍ ແລະ ພພູຽງບໍລິເວນ. 



 

 

 ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ:້ ຍດຸທະສາດພດັທະນາກະສິກາໍ ຮອດປີ 2025 ແລະ ວິໄສທດັ ຮອດປີ 2030 
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ພພູຽງບໍລິເວນ, ແຕເ່ຂດດ ັງ່ກາ່ວ ມອີາ່ງເກບັນ ໍາ້ ເຂື່ ອນໄຟຟ້ານ ໍາ້ເທີນ-2 (ກວມ ເນືອ້ທ່ີປະມານ 
45.000 ເຮັກຕາ) ຊຶ່ ງເໝາະສມົ ສາໍລບັການລຽ້ງປາ ແລະ ການປະມງົ. 

o ພພູຽງຊຽງຂວາງ: ລະດບັຄວາມສງູຈາກໜາ້ນ ໍາ້ທະເລ ລະຫວາ່ງ 800-1.200 ແມດັ, ນອນຢູໃ່ນ 
5 ເມອືງ (ເມອືງພກູດູ, ແປກ, ຄນູ, ຜາໄຊ ແລະ ເມອືງ ຄາໍ) ຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ, ມເີນືອ້ທ່ີ
ທງັໝດົ ປະມານ 28.400 ເຮັກຕາ, ໃນນ ັນ້  ມເີນືອ້ທ່ີດນິກະສິກາໍປະມານ 24.200 ເຮັກຕາ; 
ເນືອ້ທ່ີໆເປັນນາແລວ້ ປະມານ  3.520 ເຮັກຕາ, ເນືອ້ທ່ີປກູພືດ ແລະ ໄມໃ້ຫໝ້າກ ປະມານ  
4.940 ເຮັກຕາ, ທົ່ງຫຍາ້ລຽ້ງສດັ ປະມານ 9.540 ເຮັກຕາ, ເນືອ້ທ່ີໆຈະສາມາດຂະຫຍາຍ ສ າໍ
ລບັການຜະລິດກະສິກາໍໄດຕ້ື່ ມທງັໝດົ ປະມານ 6.200 ເຮັກຕາ. ພພູຽງ ຊຽງຂວາງ ເປັນພພູຽງ
ທ່ີມຂີະໜາດກວ້າງພໍສມົຄວນ ເຖງິວາ່ຄນຸນະພາບຂອງດນິບ່ໍດປີານໃດແຕກ່ສໍາມາດປບັປງຸໄດ.້ 
ອີກປະການໜ່ຶງ ເຂດດ ັງ່ກາ່ວ ຍງັມທີາ່ແຮງໄດປ້ຽບ ຍອ້ນວາ່ມຄີວາມສງູ ແລະ ມອີາກາດເຢັນທ່ີ
ເປັນເອກະລກັສະເພາະ ສາມາດປບັປງຸເປັນທົ່ງຫຍາ້ລຽ້ງສດັໄດດ້ ີ ແລະ ສາມາດປກູພືດເມອືງ 
ໜາວ, ລວມທງັພືດຜກັ ແລະ ໄມກ້ນິໝາກໄດເ້ປັນຢາ່ງດ.ີ 

 ເນືອ້ທ່ີດນິກະສິກາໍ ເຂດພດູອຍ9

 

ສງັລວມແລວ້ ເຫັນວາ່ ທ່ີດນິສາໍລບັການຜະລິດກະສິກາໍ ໃນ ສປປລາວ ແມນ່ມພີຽງພໍ ແຕກ່ານນາໍໃຊທ່ີ້
ດນິດ ັງ່ກາ່ວ ໂດຍລວມແລວ້ ແມນ່ຍງັບ່ໍທນັສາມາດຂດຸຄ ົນ້ ແລະ ນາໍໃຊໄ້ດທ້ງັໝດົທາ່ແຮງທ່ີມ ີແລະ ການນາໍ
ໃຊ ້ກ ໍ ບ່ໍທນັມປີະສິດທິຜນົເທ່ົາທ່ີຄວນ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດທົ່ງພຽງໃຫຍ ່ແລະ ເຂດທົ່ງພຽງກາງ ພາກເໜືອ 
ເຊ່ັນ: ທົ່ງງວົແດງ, ທົ່ງພາ້ວຫາ້ວ, ທົ່ງຜາອດຸມົ ແຂວງບ່ໍແກວ້, ທ ົ່ງເມອືງຫຼວງນ ໍາ້ທາ, ທົ່ງ ເມອືງສິງ ແຂວງ
ຫຼວງນ ໍາ້ທາ; ທົ່ງພຽຽເມອືງພຽງ, ທົ່ງພຽງໄຊຍະບລີູ, ທ ົ່ງພຽງເມອືງຊຽງຮອ່ນ ແຂວງ ໄຊຍະບລີູ ທ່ີເຫັນວາ່ມ ີ
ທາ່ແຮງສງູ ໃນການພດັທະນາຊນົລະກະເສດ ແລະ ອີກປະການໜ່ຶງ ປະຊາຊນົ ສວ່ນໃຫຍ ່ ກມໍມີນູເຊືອ້ ໃນ
ການຜະລິດ ກະສິກາໍເປັນຢາ່ງດ.ີ  

 

: ນອກຈາກເນືອ້ທ່ີໆມຢີູໃ່ນບນັດາທົ່ງພຽງ, ພພູຽງ ແລະ ເຂດຮາບ 
ພຽງຕາ່ງໆ ທ່ີກາ່ວມາ ຂາ້ງເທີງນ ັນ້ແລວ້  ຍງັມເີນືອ້ທ່ີໆບ່ໍໄດຈ້ດັເຂ້ົາໃນບນັດາທົ່ງພຽງ ແລະ ພພູຽງ 
ຊຶ່ ງສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ ຢູກ່ະແຈກກະຈາຍ ໃນເຂດພດູອຍ ໃນທົ່ວປະເທດ ຊຶ່ ງມ ີ ເນືອ້ທ່ີດນິກະສິກາໍທງັ
ໝດົ ປະມານ 901.300 ເຮັກຕາ, ໃນນ ັນ້ ເນືອ້ທ່ີໆເປັນນາແລວ້ ປະມານ 4.300 ເຮັກຕາ, ເນືອ້ທ່ີ
ປກູພືດ ແລະ ໄມໃ້ຫໝ້າກ ປະມານ  248.200 ເຮັກຕາ, ທົ່ງຫຍ້າລຽ້ງສດັ ປະມານ  489.800 
ເຮັກຕາ, ເນືອ້ທ່ີຈະສາມາດຂະຫຍາຍ ສາໍລບັການຜະລິດກະສິກາໍໄດຕ້ື່ ມທງັໝດົ ປະມານ 159.000 
ເຮັກຕາ . 

                                                           

9 ພ້ືນທ່ີກະສກິາໍເຂດພດູອຍ: ໝາຍເຖງີເຂດພ້ືນທ່ີທ່ີມຄີວາຄອ້ຍຊນັຫຼາຍກວາ່ 26% ຂືນ້ໄປ (ຫືຼ ຫຼາຍກວາ່ 15 ອງົສາຂືນ້ໄປ), ລະດບັຄວາມ ສງູ

ຈາກໜາ້ນ ໍາ້ທະເລສງູກວາ່ 500 ແມດັຂືນ້ໄປຊຶ່ ງພ້ືນທ່ີດ ັງ່ກາ່ວແມນ່ມຫຼີກັສະນະເປັນຫຸຼບເປັນໂນນ ທ່ີບ່ໍເໝາະສມົໃນ ການຜະລິດ ກະສກິາໍ ຊຶ່ ງສວ່ນ
ໃຫຍແ່ມນ່ກະຈາຍຢູໃ່ນເຂດພາກເໜືອ ແລະ ເຂດຊາຍແດນທາງທິດຕາເວັນອອກ ທ່ີຕດິກບັ ສສຫວຽດນາມ ເປັນສວ່ນໃຫຍ.່ 
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ເຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມ ເພ່ືອເປັນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນາໍໃຊທ່ີ້ດນິກະສິກາໍ ໃຫມ້ຄີວາມຍືນຍງົ, ຮບັປະກນັ
ປະສິດຕິຜນົສງູສດຸ, ນາໍຜນົປະໂຫຍດສງູສດຸມາໃຫແ້ກປ່ະເທດຊາດ ແລະ ສາມາດປະກອບສວ່ນ ເຂ້ົາໃນການ
ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດ ກຄໍື ສາມາດສາ້ງລາຍຮບັໃຫແ້ກປ່ະຊາຊນົ ຈຶ່ງສະເໜີ ບາງມາດ
ຕະການ ເພ່ືອຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນາໍໃຊທ່ີ້ດນິກະສິກາໍ ຄດື ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

 ສືບຕ່ໍຢາ່ງເລ່ັງລດັ ການຈດັສນັທ່ີດນິກະສິກາໍ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພ່ືອ ຮບັປະກນັໃຫມ້ເີນືອ້ທ່ີ 
ດນິທາໍການຜະລິດຢາ່ງພຽງພໍ ເພ່ືອຮບັປະກນັຄວາມໝັນ້ຄງົ ທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານ ແລະ ຮກັສາ
ທ່ີດນິກະສິກາໍໄວບ່ໍ້ໃຫຫຸຼ້ດ 4,5 ລາ້ນເຮັກຕາ , ໃນນ ັນ້ ທ່ີດນິສາໍລບັຜະລິດ ສະບຽງອາຫານ ໂດຍ
ສະເພາະ ດນິນາ ບ່ໍໃຫຫຸຼ້ດ 2 ລາ້ນເຮັກຕາ. 

 ດາໍເນນີການສາໍຫຼວດ ຈດັສນັ ເຂດພ້ືນທ່ີເພ່ືອເປ້ົາໝາຍການສະຫງວນ ແລະ ຮກັສາໄວ ້ສາໍລບັການ
ຜະລິດກະສິກາໍ ທ່ີມເີອກກະລກັສະເພາະ ຂອງທອ້ງຖິ່ນ ເຊ່ັນ: ເຂດປກູກາເຟ ຢູພ່ພູຽງ ບໍລິເວນ, 
ເຂດປກູເຂ້ົາໄກນ່ອ້ຍ ຢູແ່ຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ຫວົພນັ, ເຂດລຽ້ງສດັໃຫຍ ່ຢູພ່ພູຽງ ຊຽງຂວາງ 
ແລະ ແຕມ້ແຜນວາດພອ້ມທງັປກັຫຼກັໝາຍ ເຂດເນືອ້ທ່ີການຜະລິດກະສິກາໍ ທ່ີມລີະບບົຊນົລະປະ 
ທານຄບົຊຸດ ແມນ່ຫາ້ມຫນັປ່ຽນການນາໍໄຊທ່ີ້ດນິ ໄປສູເ່ປ້ົາໝາຍອື່ ນຢາ່ງເດັດຂາດ ໂດຍສະເພາະ ໃນ
ເຂດໂຄງການຈດຸສມຸການຜະລິດເຂ້ົາ ເພ່ືອຄ ໍາ້ປະກນັສະບຽງ ໂດຍສມຸໃສ ່ບນັດາ ທົ່ງພຽງໄຫຍ ່ແລະ 
ທົ່ງພຽງກາງຈາໍນວນໜ່ຶງ ໃນ 10 ແຂວງ ເພ່ືອບນັລເຸນືອ້ທ່ີນາປກູເຂ້ົາ ທງັ 2 ລະດ ູໃຫໄ້ດປ້ະມານ 
600.000 ເຮັກຕາ ແລະ ຍກົຜະລິດຕະພາບ ແນໃສເ່ພ່ືອຮບັປະກນັ ການຜະລິດເຂ້ົາໃຫໄ້ດ ້2,5 
ລາ້ນໂຕນເຂ້ົາເປືອກ (ໃນນີ;້ ເຂ້ົາສາໍລບັບໍລິໂພກ ປະມານ 2,1 ລາ້ນ ໂຕນ ແລະ ເພ່ືອເປັນຄງັແຮ
ເຂ້ົາ ປະມານ 4 ແສນໂຕນ). 

 ສມຸໃສວ່ຽກງານການສາໍຫລວດທ່ີດນິ ແລະ ວາງແຜນການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິກະສິກາໍ ໃນລະດບັກຸມ່ບາ້ນ 
ໃນມາດຕາສວ່ນ 1/5.000 ຫືຼ 1/10.000 ແບບມສີວ່ນຮວ່ມ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ບນັດາກຸມ່ບາ້ນພດັທະນາ
ໃນວຽກງານ 3 ສາ້ງ ແລະ ບາງກຸມ່ບາ້ນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ທ່ີເປັນບລິຸມະສິດ. 

 ຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ປບັປງຸຄນືບນັດາກດົໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ນຕິິກາໍຕາ່ງໆ ທ່ີພວົພນັ ເຖງິການ 
ຄຸມ້ຄອງການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິກະສິກາໍ ທ່ີຍງັເຫັນວາ່ບ່ໍທນັສອດຄອ່ງກບັສະພາບຕວົຈງິ ນອກຈາກນີ ້ຍງັ
ຕອ້ງໄດຄ້ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ນາໍສະເໜີ ຮາ່ງກດົໝາຍ ຫືຼ ຮາ່ງດາໍລດັ ທ່ີເຫັນວາ່ ຈາໍເປັນເຊ່ັນ: ກດົໝາຍ 
ຫືຼ ດາໍລດັ ວາ່ດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນາໍໃຊທ່ີ້ດນິກະສິກາໍ, ບນັດາຄາໍສ ັ່ງ, ຂໍຕ້ກົລງົ, ຄາໍແນະນາໍ 
ແລະ ລະບຽບການຕາ່ງໆ ເຊ່ັນ: ລະບຽບການຄຸມ້ຄອງດນິນາ, ລະບຽບການຄຸມ້ຄອງດນິກະສິກາໍເຂດ
ເນນີສງູ ແລະ ອ່ືນໆ ເພ່ືອຮບັໃຊໃ້ຫແ້ກກ່ານປະຕິບດັ ແຜນນະໂຍບາຍ ກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິ
ກະສິກາໍ. 

 ສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ ຝຶກອບົຮມົ  ແລະ ກໍ່ສາ້ງພະນກັງານວຊິາການໃນການວໄິຈດນິ, ພືດ ແລະ 
ຝຸນ່ ໃນລະດບັແຂວງໃຫໄ້ດ ້ ແຂວງລະໜ່ຶງແຫງ່ ພອ້ມວຊິາການຄບົຊຸດ ຝຶກອບົຮມົ ແລະ ກໍ່ສາ້ງ 
ໝໍດນິ ປະຈາໍບາ້ນ ຫືຼ ກຸມ່ບາ້ນ ພດັທະນາທ່ີເປັນເປ້ົາໝາຍຈດຸສມຸການຜະລິດໃຫທ້ ົ່ວເຖງິ.  
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 ສາ້ງຖານຂໍມ້ນູ, ປ້ືມຄູມ່ກືານນາໍໃຊດ້ນິກະສິກາໍ ແລະ ການນາໍໃຊຝຸ້ນ່ຊະນດິຕາ່ງໆ ເພ່ືອໂຄສະນາ 
ເຜີຍແຜຢ່າ່ງກວາ້ງຂວາງ ແລະ ທົ່ວເຖງິດວ້ຍຮບູການ ແລະ ວທີິການຕາ່ງໆ ທ່ີເໝາະສມົເຊ່ັນ: 
ວທິະຍ,ຸໂທລະພາບ, ສື່ ສິ່ ງພີມຕາ່ງໆ ແລະ ລງົເວບໄຊເຫ່ົຼານີເ້ປັນຕ ົນ້. 

 ດາໍເນນີການຕິດຕາມກວດກາ ຢາ່ງເປັນລະບບົຕ່ໍການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິກະສິກາໍ ທ່ີບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມເປ້ົາໝາຍ, 
ການຈບັຈອງຫືຼການຫນັປ່ຽນທ່ີດນິກະສິກາໍ ທ່ີບ່ໍຖກືຕອ້ງ ຕາມກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ການນາໍ
ໃຊທ່ີ້ດນິກະສິກາໍ ທ່ີເປັນຜນົສະທອ້ນອນັບ່ໍດຕ່ໍີສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ອ່ືນໆ ແລະ ມມີາດຕະການຢາ່ງ
ເຂັມ້ງວດຕ່ໍຜູລ້ະເມດີ. 

 

2). ການຈດັແບງ່ເຂດການຜະລິດສາໍລບັສະບຽງ  
ເພ່ືອນາໍໃຊທ່ີ້ດນິກະສິກາໍໃຫສ້ອດຄອ່ງ ແລະ ແທດເໝາະກບັເງ ື່ອນໄຂ, ທ່ີຕ ັງ້, ຈດຸພິເສດ, ທາ່ແຮງ 

ແລະ ຂໍໄ້ດປ້ຽບຂອງແຕລ່ະພ້ືນທ່ີ ໃນການດາໍເນນີການຜະລິດ ແລະ ທລຸະກດິ ດາ້ນການປກູຝງັ ໃຫເ້ປັນ  
ລະບບົຕອ່ງໂສ ້ແລະ ທນັສະໄໝ ຕາມທິດຜະລິດກະສິກາໍສະອາດ ຈື່ງໄດກ້າໍນດົ ແລະ ຈດັສນັເຂດການ 
ຜະລິດ ຕາມເຂດແຄວ້ນ ສາໍລບັພືດສະບຽງ ຄືດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້  

(1) ເຂ້ົາ 
ສາໍລບັເຂດພດູອຍ ແລະ ພພູຽງ: ສມຸໃສບ່ນັດາ ທົ່ງພຽງກາງ, ທົ່ງພຽງນອ້ຍ ເຂດພດູອຍ ແລະ ພພູຽງ 

ໂດຍການນາໍໃຊພ້ນັພ້ືນເມອືງ, ແນວພນັທ່ີເອກະລກັສະເພາະທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ແນວພນັເຂ້ົາປບັປງຸ ໃນບາງເຂດ
ທ່ີເໝາະສມົ ເພ່ືອຮບັໃຊບໍ້ລິໂພກພາຍໃນ ໂດຍກາໍນດົເນືອ້ທ່ີປກູເຂ້ົາ ປະມານ 450.000-500 .000 ເຮັກ ຕາ, 
ຜນົຜະລິດໃຫໄ້ດປ້ະມານ 1 ,9-2,0 ລາ້ນ ໂຕນເຂ້ົາເປືອກ ແລະ ຮອດປີ 2025 ການຜະລິດເຂ້ົາຈະເນັນ້ໃສ່  
ການຍກົສະມດັຕະພາບຕ່ໍເນືອ້ທ່ີ ໃນລະບບົກະສິກາໍສະອາດ ( GI, GAP, OA), ຜນົຜະລິດລວມປະມານ 2 ,3 
ລາ້ນໂຕນເຂ້ົາເປືອກ. 

ສາໍລບັເຂດທົ່ງພຽງ: ຮອດປີ 2020 ຂະຫຍາຍເນືອ້ທ່ີປກູເຂ້ົາທ ົ່ວປະເທດໃຫໄ້ດ ້ 1,1 ລາ້ນເຮັກຕາ, 
ສາໍລບັເນືອ້ທ່ີນາ ໃນ  7 ທົ່ງພຽງໃຫຍມ່ປີະມານ 800.000 ເຮັກຕາ. ຮອດປີ 2025  ເນືອ້ທ່ີນາລວມທົ່ວປະ 
ເທດເພ່ີມຂືນ້ໃຫໄ້ດ ້1 ,2 ລາ້ນເຮັກຕາ .  ໃນນີ ້ນອກຈາກ ກາໍນດົເຂດຜະລິດທົ່ວໄປແລວ້ ຍງັກາໍນດົເປັນເຂດ 
ຈດຸສມຸ ຕວົແບບ ເພ່ືອຍກົຜະລິດຕະພາບ ການຜະລິດເຂ້ົາ ເຊ່ັນ: 
 ທົ່ງພຽງວຽງຈນັ ແມນ່ສມຸໃສ ່ຈດຸສມຸນ ໍາ້ມງັ-3, ຈດຸສມຸນ ໍາ້ຊວງ, ນ ໍາ້ຫມຸ, ທ ົ່ງຮາບທາ່ງອ່ນ, ເຂດຈດຸ 

ສມຸດງົໂພສີ, ທາ່ພະ-ໜອງພງົ ໂດຍຍກົຜະລິດຕະພາບໃຫໄ້ດ ້5 ໂຕນ/ຮຕ. 
 ທົ່ງພຽງບໍລິຄາໍໄຊ ສມຸໃສ ່ ເຂດຈດຸສມຸກດຸຟ້າແມບ (ເມອືງທາ່ພະບາດ), ຈດຸສມຸເມອືງບໍລິຄນັ, ເມອືງ 

ປາກຊນັ, ທົ່ງແສນທະມາດ (ເມອືງຄາໍເກດີ). 
 ທົ່ງພຽງເຊບ ັງ້ໄຟ ສມຸໃສ ່ ຈດຸສມຸເຊບ ັງ້ໄຟ ລວມທງັ ເມອືງໜອງບກົ ແລະ ເມອືງເຊບ ັງ້ໄຟ, ເຂດນາໍ 

ໃຊນ້ ໍາ້ລຸມ່ເຮອືນຈກັເຂື່ ອນໄຟຟ້ານ ໍາ້ເທີນ-2 (ປະຕ ູ1-2, ປະຕ ູ3, ປະຕູ  4-5), ເມອືງຍມົມະລາດ, 
ເມອືງມະຫາໄຊ, ເຂດເມອືງຫີນບນູ ແຂວງຄາໍມວ່ນ ແລະ ເຂດພເູຮອືຊາວວາ ເມອືງໄຊບລີູ ແຂວງ 
ສະຫວນັນະເຂດ. ໃນນີ ້ໃນເບື້ອງຕ ົນ້ ໄດກ້າໍນດົເອົາ ເຂດການຜະລິດ ໃນເນືອ້ທ່ີໂຄງການຊນົລະປະ 
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ທານ ປະຕ ູ3 ລຸມ່ເຮອືນຈກັເຂື່ ອນໄຟຟ້ານ ໍາ້ເທີນ-2 ເປັນເຂດທດົລອງ ຜະລິດເຂ້ົາ ແບບຄບົວງົຈອນ 
ຕິດພນັ ກບັການເຮັດທດົລອງ ພດັທະນາຕວົເມອືງໃນຊນົນະບດົ ຫືຼ ພດັທະນາຊນົນະບດົໃໝ.່ 

 ທົ່ງພຽງເຊບງັຫຽງ ແມນ່ສມຸໃສ ່ເຂດກຸມ່ບາ້ນເວນີ, ເຂດຫວ້ຍທວດ , ເຂດສຍຸ ເມອືງຈາໍພອນ, ເຂດທາ່
ລະຫານ ໍາ້ ແລະ ເຂດອື່ ນໆທ່ີມເີງ ື່ອນໄຂ ຂອງແຂວງສະຫວນັນະເຂດ. 

 ທົ່ງພຽງເຊໂດນ ແມນ່ສມຸໃສ ່ເຂດເມອືງວາປີ ແລະ ເຂດອື່ ນໆທ່ີມທີາ່ແຮງ ຂອງແຂວງສາລະວນັ. 
 ທົ່ງພຽງຈາໍປາສກັ ແມນ່ສມຸໃສຈ່ດຸສມຸທດົລອງ ເຂດໂຄງການໜອງບວົທອງ  ເມອືງມນຸລະປະໂມກ, 

ເຂດເມອືງໂຂງ, ເຂດເມອືງປະທມຸພອນ, ເຂດເມອືງໂພນທອງ  ແລະ ເຂດອື່ ນໆທ່ີເໝາະສມົ ຂອງ
ແຂວງ ຈາໍປາສກັ.  

 ທົ່ງພຽງອດັຕະປື ແມນ່ສມຸໃສເ່ຂດເຊປຽນ, ຫວ້ຍສະໝອງ, ເຂດນ ໍາ້ປາ ເມອືງຊານໄຊ ແລະ ເຂດອື່ ນໆ.   
ໃນນີ ້ແມນ່ກາໍນດົເອົາທ ົ່ງພຽງ ວຽງຈນັ, ບໍລິຄາໍໄຊ, ເຊບ ັງ້ໄຟ (ຄາໍມວ່ນ), ເຊບ ັງ້ຫຽງ (ສະຫວນັນະ

ເຂດ), ເຊໂດນ (ສາລະວນັ) ແລະ ທົ່ງພຽງຈາໍປາສກັ  ເປັນເຂດໂຄງການຈດຸສມຸ ປກູເຂ້ົາ ຊຶ່ ງນອນໃນ 
ໂຄງການປກູເຂ້ົາ ເພ່ືອຄ ໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ ລະດບັຊາດ ເພ່ືອ ຮບັປະກນັຜນົຜະລິດບ່ໍຫຸຼດ 2,5 ລາ້ນໂຕນ 
ເຂ້ົາເປືອກ ຊຶ່ ງລດັຖະບານໄດກ້າໍນດົເອົາ 10 ແຂວງ ທ່ີມເີງ ື່ອນໄຂ ແລະ ມທີາ່ແຮງ ເປັນເຂດຈດຸສມຸການ 
ຜະລິດ ຄື: ແຂວງຫຼວງນ ໍາ້ທາ, ບ່ໍແກວ້, ໄຊຍະບລີູ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ແຂວງວຽງຈນັ, ບໍລິຄາໍໄຊ, ຄາໍ
ມວ່ນ, ສະຫວນັນະເຂດ, ສາລະວນັ ແລະ ຈາໍປາສກັ ຊຶ່ ງມເີນືອ້ທ່ີນາທງັໝດົ ປະມານ 600.000 ຮຕ. 

 

(2) ພືດຜກັ 
ສາໍລບັເຂດພດູອຍ ແລະ ພພູຽງ: ສາໍລບັພືດຜກັ ເນັນ້ໜກັໃສ ່ພ້ືນທ່ີໆມທີາ່ແຮງ ແລະ ເໝາະສມົ ທາງ

ດາ້ນນເິວດກະສິກາໍ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດພ້ືນທ່ີຊານເມອືງ ແລະ ເຂດພ້ືນທ່ີປະຊາຊນົທ່ີມມີນູເຊືອ້ໃນການປກູ
ຜກັ, ເປັນຕ ົນ້ເມອືງພຄູນູ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ເມອືງຄາໍ, ເມອືງຄນູ, ເມອືງແປກ ແລະ ເມອືງທາ່ໂທມ ແຂວງ
ຊຽງຂວາງ, ເມອືງສິງ ແຂວງຫຼວງນ ໍາ້ທາ ແລະ ເມອືງອື່ ນໆ ທ່ີມທີາ່ແຮງ ເພ່ືອສະໜອງເຂ້ົາສູຕ່ວົເມອືງໃຫຍ ່
ແລະ ເນັນ້ໃສ ່ ການປກູຜກັສວນຄວົແບບປະສມົປະສານ ໃນເຂດຫາ່ງໄກສອກຫີຼກ. ຜນົຜະລິດປະມານ 
900.000 ຫາ 1.200.000 ໂຕນ (ການຈດັແບງ່ສດັສວ່ນ 60/40 ພພູຽງ ແລະ ທົ່ງພຽງ). 

 

ສາໍລບັເຂດທົ່ງພຽງ: ພືດຜກັໃຫໄ້ດ ້ຜນົຜະລິດ 600.000 ຫາ 800.000 ໂຕນ, ເປັນຕ ົນ້ທ ົ່ງພຽງວຽງ
ຈນັ ສມຸໃສ່ : ເມອືງຫາດຊາຍຟອງ, ເມອືງສີໂຄດຕະບອງ, ເມອືງນາຊາຍທອງ, ເມອືງທລຸະຄມົ ແລະ ອື່ ນໆ, 
ທົ່ງພຽງເຊບ ັງ້ໄຟ ສມຸໃສ:່ ເມອືງເຊບ ັງ້ໄຟ, ເມອືງໜອງບກົ, ເມອືງທາ່ແຂກ, ທົ່ງພຽງເຊບ ັງ້ຫຽງ ສມຸໃສ:່ ເມອືງ
ໄຊພທູອງ, ເມອືງສອງຄອນ, ເມອືງຈາໍພອນ, ເມອືງໄກສອນ ແລະ ທົ່ງພຽງຈາໍປາສກັ ແມນ່ ສມຸໃສ່ : ເມອືງ
ໂພນທອງ, ເມອືງຈາໍປາສກັ. ປະຕິບດັຕາມທິດທ່ີວາ່: ສາ້ງຊນົນະບດົ ໃຫເ້ປັນບອ່ນຜະລິດພືດ-ຜກັ ເພ່ືອສະ  
ໜອງ ໃຫແ້ກຕ່ວົເມອືງ, ເຂດທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ບນັດາໂຄງການພດັທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ ທ່ີມແີຮງງານຫຼາຍ; 
ຫີຼກເວັນ້ ການນາໍເອົາພືດ-ຜກັ ຈາກຕວົເມອືງ ສະໜອງໃຫແ້ກຊ່ນົນະບດົ. 
 

(3) ພືດຕະກນູຖ ົ່ວ 
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ສາໍລບັເຂດພດູອຍ ແລະ ພພູຽງ : ສາໍລບັຖ ົ່ວດນິ ແລະ ຖ ົ່ວເຫືຼອງ ແມນ່ສມຸໃສ:່ ເມອືງຄອບ,  ປາກ
ລາຍ, ບ່ໍແຕນ, ແກນ່ທາ້ວ ແຂວງໄຊຍະບລີູ ແລະ ເມອືງບາຈຽງຈະເລີນສກຸ ແຂວງຈາໍປາສກັ ເປັນສະບຽງ 
ອາຫານ 80.000 ໂຕນ, ເນືອ້ທ່ີ 40.000 ຮຕ  ຫືຼ  60% ຂອງການຜະລິດພືດຕະກນຸຖ ົ່ວ ໃນທົ່ວປະເທດ. 

 

ສາໍລບັເຂດທົ່ງພຽງ: ໂດຍສະເພາະ ເຂດທົ່ງພຽງວຽງຈນັ ສມຸໃສ:່ ເມອືງທລຸະຄມົ, ໂພນໂຮງ, ສງັທອງ, 
ຫາດຊາຍຟອງ, ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ ສມຸໃສ:່ ເມອືງປາກຊນັ, ແຂວງຄາໍມວ່ນ ສມຸໃສ:່ ເມອືງທາ່ແຂກ, ເມອືງ   
ໜອງບກົ, ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ສມຸໃສ:່ ເມອືງໄກສອນພມົວຫິານ, ເມອືງຈາໍພອນ, ສອງຄອນ, ແຂວງ
ສາລະວນັ ສມຸໃສ:່ ເມອືງເລ່ົາງາມ, ສາລະວນັ, ວາປີ, ແຂວງຈາໍປາສກັ ສມຸໃສ:່ ເມອືງບາຈຽງ ຊຶ່ ງສວ່ນໃຫຍ ່
ແມນ່ຖ ົ່ວດນິ, ຖ ົ່ວເຫືຼອງ ແລະ ຖ ົ່ວຂຽວ ຊຶ່ ງຄາດວາ່ ມເີນືອ້ທ່ີປກູສະເລຍ່ແຕລ່ະປີ ປະມານ 27.000-30.000 
ເຮັກຕາ; ຄາດວາ່ຈະໄດຜ້ນົຜະລິດ ສະເລຍ່ແຕລ່ະປີ ປະມານ 54.000-60.000 ໂຕນ. 
 

(4) ໄມໃ້ຫໝ້າກ 
ສາໍລບັເຂດພດູອຍ ແລະ ພພູຽງ : ລວມມ ີໝາກກຽ້ງ, ສມຸໃສ ່ເຂດ : ເມອືງນ ໍາ້ບາກ, ແຂວງຫຼວງພະ

ບາງ; ເມອືງໄຊຍະບລີູ ແຂວງໄຊຍະບລີູ; ເມອືງກາສ,ີ ເມອືງວງັວຽງ ແຂວງວຽງຈນັ; ເມອືງປາກຊນັ ແຂວງບໍລິ
ຄາໍໄຊ; ເມອືງຫວ້ຍຊາຍ ແຂວງບ່ໍແກວ້; ສາໍລບັໝາກຈອງ ສມຸໃສ ່ເມອືງຄາໍ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ເມອືງຫວົ
ເມອືງ, ເມອືງຊາໍເໜືອ ແຂວງຫວົພນັ. ນອກນ ັນ້ ແມນ່ປະເພດໄມໃ້ຫໝ້າກອື່ ນໆ ແມນ່ສມຸໃສເ່ຂດ ທ່ີມທີາ່ແຮງ 
ແລະ ມມີນູເຊືອ້ ແລະ ສມຸໃສປ້ະເພດໄມໃ້ຫໝ້າກ ທ່ີເປັນເອກະລກັ ຂອງທອ້ງຖິ່ນ ໂດຍໃຫໄ້ດ ້ ຜນົຜະລິດ 
ລວມທງັໝດົ 300.000 ຫາ 450.000 ໂຕນ ຫືຼ ປະມານ 30% ຂອງຜນົຜະລິດ ໝາກໄມລ້ວມ ທົ່ວປະເທດ. 

 

ສາໍລບັເຂດທົ່ງພຽງ: ໄມກ້ນິໝາກ ສມຸໃສສ່ ົ່ງເສີມປກູໃນເຂດທ່ີມທີາ່ແຮງເຊ່ັນ: ໝາກກວຍ້, ໝາກນດັ ຢູ່
ເຂດ ເມອືງປາກກະດງິ, ເມອືງຄາໍເກດີ ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ, ສາໍລບັໝາກຂຽບ, ໝາກພາ້ວ, ໝາກເງາະ, ຖ ົ່ວລຽນ, 
ລາໍໃຍ, ໝາກມວ່ງ ສມຸໃສແ່ຂວງສາລະວນັ ແລະ ຈາໍປາສກັ. ນອກຈາກນ ັນ້ ແມນ່ສຸ ມໃສ ່ໄມໃ້ຫໝ້າກ
ປະເພດອື່ ນໆ ໃນເຂດທ່ີມເີງ ື່ອນໄຂ ໃຫໄ້ດຜ້ນົຜະລິດ ປະມານ 700.000 ຫາ 1.000.000 ໂຕນ ຫືຼ ປະມານ 
70% ຂອງຜນົຜະລິດໝາກໄມລ້ວມທົ່ວປະເທດ. 
 

3). ການ ພດັທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງດາ້ນຊນົລະປະທານ ແລະ ການສາ້ງເຂດຈດຸສມຸ ຊນົລະກະເສດ 
ເພ່ືອຮບັປະກນັການສະໜອງນ ໍາ້ ໃຫກ້ານຜະລິດ ໄດທ້ງັ 2 ລະດ ູທງັເປັນການຮບັມ ືກບັສະພາບ ການ

ປ່ຽນແປງ ຂອງດນິຟ້າອາກາດ ແລະ ຫຸຼດຜອ່ນຜນົເສຍຫາຍ ຈາກໄພທາໍມະຊາດ ທ່ີອາດຈະເກດີຂຶນ້, ແນໃສ່
ເພ່ືອສະໜບັສະໜນູ ເປ້ົາໝາຍການຜະລິດສະບຽງອາຫານ  ແລະ ການຜະລິດກະສິກາໍເປັນສິນຄາ້, ໃນຕ່ໍໜາ້ 
ຕອ້ງເລ່ັງໃສຈ່ດັຕ ັງ້ປະຕິບດັແຜນງານຊນົລະປະທານ ໂດຍຕິດພນັກບັການຄຸມ້ຄອງລດັແຫງ່ກດົໝາຍ  ແນໃສ່
ຮບັປະກນັໃຫແ້ກກ່ານຜະລິດຕາມແຜນງານຊນົລະກະເສດ ທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວ.້ ຮອດປີ 2020 ຕອ້ງຮບັປະກນັການ
ສະໜອງນ ໍາ້ ສາໍລບັການຜະລິດລະດຝູນົໃຫໄ້ດ ້ຢາ່ງໜອ້ຍ 330.000 ເຮັກຕາ, ລະດູ  ແລງ້ໃຫໄ້ດ ້ຢາ່ງໜອ້ຍ 
216.000 ເຮັກຕາ ແລະ ຮອດປີ 2025 ຮບັປະກນັການສະໜອງນ ໍາ້ ສາໍລບັການ ຜະລິດລະດຝູນົໃຫໄ້ດ ້ຢາ່ງ
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ໜອ້ຍ 355.000 ເຮັກຕາ ແລະ ລະດແູລງ້ ໃຫໄ້ດຢ້າ່ງໜອ້ຍ 240.000 ເຮັກຕາ, ໂດຍສມຸໃສ ່ການສອ້ມແປງ
ຫວົງານ, ລະບບົຄອງເໝືອງ, ດວ້ຍການປບັປງຸຄອງເໝືອງດນິ ເປັນ ຄອງເໝືອງເບຕງົແບບຖາວອນ, ປບັປງຸ
ສະຖານຈີກັສບູນ ໍາ້ທ່ີມຢີູ ່ ໃຫຮ້ບັປະກນັ ແລະ ທນັສະໄໝຂຶນ້ກວາ່ເກົ່ າ, ສືບຕ່ໍກໍ່ ສາ້ງອາ່ງເກບັນ ໍາ້ຊນົລະປະທານ 
ແລະ ປະຕນູ ໍາ້ ເພ່ືອນາໍໃຊນ້ ໍາ້  ຈາກທາ້ຍເຂື່ ອນໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົ ໃນບອ່ນທ່ີມເີງ ື່ອນໄຂ, ຖເືອົາການສາ້ງຊນົລະ  
ປະທານ ແບບນ ໍາ້ໄຫຼເອງ ເປັນບລິຸມະສິດ ແລະ ການນາໍໃຊ້  ລະບບົຈກັສບູນ ໍາ້ ເປັນສາໍຮອງ ໄປຄຽງຄູກ່ບັ 
ການຫນັໄປນາໍໃຊແ້ຫຼງ່ພະລງັງານທດົແທນອື່ ນໆ ທ່ີມທີາ່ແຮງ ເທ່ືອລະກາ້ວ.  ເພ່ືອຮບັປະກນັຄາດໝາຍດ ັງ່ກາ່ວ 
ຈຶ່ງໄດກ້າໍນດົເຂດຈດຸສມຸການພດັທະນາ ໃນ 10 ແຂວງ, ແຕນ່ີຮ້ອດ ປີ 2020 ແລະ 2025 ດ ັງ່ລາຍລະອຽດ  
ດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

 

ສາໍລບັໂຄງການຊນົລະປະທານ ຮບັໃຊໂ້ຄງການສ ົ່ງເສີມການຜະລິດ ເພ່ືອຄ ໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ ແລະ 
ຜະລິດເປັນສິນຄາ້ ຊຶ່ ງລດັຖະບານໄດກ້າໍນດົເອົາ 10 ແຂວງ ເປັນເຂດຈດຸສມຸການຜະລິດ ໂດຍສະເພາະແມນ່
ເຂ້ົາ ແມນ່ຕອ້ງໄດສ້ມຸໃສ ່ປບັປງຸລະບບົຊນົລະປະທານທ່ີມຢີູ ່ຈາໍນວນ 6.953 ໂຄງການ ໃຫຮ້ບັປະກນັການ
ສາມາດສະໜອງນ ໍາ້ ສາໍລບັລະດຝູນົໃຫໄ້ດ ້196. 900 ເຮັກຕາ, ລະດແູລງ້ໃຫໄ້ດ ້118. 500 ເຮັກຕາ . ສືບຕ່ໍ
ກໍ່ສາ້ງ ບນັດາໂຄງການທ່ີໄດຜ້າ່ນການເຊັນສນັຍາ, ສຶກສາ, ສາໍຫຼວດ-ອອກແບບສາໍເລັດ ຈາໍນວນ 33 
ໂຄງການ ເພ່ືອຮບັປະກນັຮອດປີ 2020 ໃຫສ້າມາດສະໜອງນ ໍາ້ໃຫແ້ກກ່ານຜະລິດລະດຝູນົ  ໃຫໄ້ດຢ້າ່ງໜອ້ຍ 
254.000 ເຮັກຕາ, ລະດແູລງ້ໃຫໄ້ດ ້161.350 ເຮັກຕາ ແລະ ຮອດປີ 2025 ໃຫສ້າມາດສະໜອງນ ໍາ້ ໃຫແ້ກ່
ການຜະລິດລະດຝູນົໃຫໄ້ດຢ້າ່ງໜອ້ຍ 279.450 ເຮັກຕາ, ລະດແູລງ້ 184.100 ເຮັກຕາ. ສງັລວມແລວ້ ຮອດ
ປີ 2025 ຕອ້ງຮບັປະກນັ  ເນືອ້ທ່ີສະໜອງນ ໍາ້ທງັສອງລະດ ູ ໃນ 10 ແຂວງຈດຸສມຸ ບໍ່ ໃຫຫຸຼ້ດ 463.500 
ເຮັກຕາ. 

 

4). ການປ້ອງກນັ ແລະ ແກໄ້ຂຜນົກະທບົຈາກໄພພິບດັ:  
ເພ່ືອເປັນການປ້ອງກນັ, ຄວບຄມຸ ແລະ ແກໄ້ຂຜນົກະທບົ ຈາກໄພພິບດັ ລວມທງັ ໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ, 

ແຫງ້ແລງ້, ພະຍາດສດັ ແລະ ພືດລະບາດ ໂດຍສະເພາະ ໃນເຂດເນືອ້ທ່ີທາໍການຜະລິດກະສິກາໍ ຈຶ່ງກາໍນດົ 
ບາງມາດຕະການ ຄືດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

• ເຊື່ ອມໂຍງແຜນຄຸມ້ຄອງ, ປ້ອງກນັ ແລະ ຄວບຄມຸໄພພິບດັທາງທາໍມະຊາດ ເຂ້ົາໃນແຜນພດັທະນາ
ວຽກງານກະສິກາໍ ໃນແຕລ່ະໆດບັ ຢູໃ່ນແຕລ່ະໄລຍະ ເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໄປຄວບຄູກ່ນັ.  ຮວ່ມ ກບັ 
ອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົ ພດັທະນາແຜນດາໍເນນີງານ ເພ່ືອຫຸຼດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງ ຈາກໄພພິບດັ (DRR) ໃນ
ຂງົເຂດກະສິກາໍ ແນໃສ່ເພ່ືອເສີມສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ ທາງດາ້ນເຕັກນກິວຊິາການ ໃນການຫຸຼດຜອ່ນ
ຄວາມສຽ່ງ, ການວາງແຜນໃນການຄຸມ້ຄອງໄພພິບດັ, ລວມທງັການປະສານງານ ແລະ ການ ແລກປ່ຽນ
ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ກບັບນັດາພາກສວ່ນອື່ ນໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ໂດຍການປບັປງຸ ບນັດາ ກນົໄກ ແລະ ບດົບາດ
ໜາ້ທ່ີ ຂອງບນັດາຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ ໃຫກ້ານແນະນາໍ ໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ແຜນດາໍ
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ເນນີງານຢາ່ງເປັນລະບບົ ຕາມຂອບປະຕິບດັງານ HYOGO ຊຶ່ ງກາໍນດົເອົາ 5 ຂງົເຂດບລິຸມະສິດ10

• ດາໍເນນີການສຶກສາ ເກບັກາໍຂໍມ້ນູ ເພ່ືອສາ້ງແຜນທ່ີກາໍນດົເຂດຄວາມສຽ່ງ ທ່ີອາດຈະເກດີໄພພິບດັ ທາໍ
ມະຊາດ ເຊ່ັນ: ເຂດທ່ີຕ ໍາ່/ລອ່ງແມນ່ ໍາ້ ທ່ີມຄີວາມສຽ່ງຕ່ໍນ ໍາ້ຖວ້ມ, ເຂດຄວາມສຽ່ງຕ່ໍໄພແຫງ້ແລງ້, ເຂດ
ທ່ີມກັເກດີພະຍພຸະຍາດສດັ ແລະ ພະຍາດພືດ (ແມງໄມ,້ ໜຂູ.ີ..) ລະບາດ, ເຂດທ່ີມຄີວາມ ສຽ່ງຕ່ໍ
ການເຊາະເຈື່ອນດນິ ແລະ ອ່ືນໆ ໂດຍການນາໍໃຊເ້ຕັກນກິ-ເຕັກໂນໂລຊທ່ີີທນັສະໄໝ ເຂ້ົາໃນການກາໍ
ນດົ ແລະ ປະເມນີເຫດການ ເຊ່ັນ: ນາໍໃຊແ້ຜນທ່ີພາບຖາ່ຍດາວທຽມ, ນາໍໃຊລ້ະບບົເຕືອນ ໄພທ່ີທນັ
ສະໄໝ ແລະ ອື່ ນໆ. 

 

ສາໍລບັ ແຕລ່ະໄລຍະ ຄ:ື ໄລຍະສ ັນ້ (ການຮບັມກືບັ ໄພພິບດັ), ໄລຍະສ ັນ້ ຫາ ກາງ (ການຫຸຼດຜອ່ນ
ຄວາມສຽງຕ່ໍໄພພິບດັ), ໄລຍະກາງ ຫາ ໄລຍະຍາວ (ການປບັໂຕ ເຂ້ົາກບັ ການປ່ຽນແປງ ຂອງດນິຟ້າ
ອາກາດ). 

• ສາ້ງ, ປບັປງຸ ແລະ ຟ້ືນຟຄູນື ບນັດາປະຕນູ ໍາ້ ແລະ ຄກູນັນ ໍາ້ ເຊ່ັນ: ເຂດ ລຽບຕາມເຊບ ັງ້ໄຟທງັສອງ
ຝ ັ່ງ (ຄາໍມວ່ນ ແລະ ສະຫວນັນະເຂດ), ເຂດລຽບຕາມເຊບງັຫຽງ ແລະ ເຂດອື່ ນໆທ່ີມຄີວາມສຽ່ງ ໂດຍ
ສະເພາະໃນເຂດທົ່ງພຽງໃຫຍ ່ໄປຄຽງຄູກ່ບັການ ກວດກາ ແລະ ສອ້ມແປງຄນື ບນັດາຕະຝ ັ່ງປ້ອງກນັ
ເຈື່ອນຂອງບນັດາສະຖານຈີກັສບູນ ໍາ້ຕາມນ ໍາ້ຂອງ ແລະ ສາຂາ. 

• ນາໍໃຊພ້ື້ນຖານໂຄງລາ່ງ ເຊ່ັນ: ອາ່ງເກບັນ ໍາ້ຊນົລະປະທານ ແລະ ອາ່ງເກບັນ ໍາ້ ເຂື່ ອນໄຟຟ້າຕາ່ງໆ 
ດວ້ຍການຄວບຄມຸ ແລະ ກາໍນດົລະດບັນ ໍາ້ໃນອາ່ງໃຫເ້ໝາະສມົ ແລະ ຢູໃ່ນລະດບັທ່ີປອດໄພ ກອ່ນ 
ລະດນູ ໍາ້ນອງ (ຊວ່ງລະດຝູນົ) ໂດຍສະເພາະແມນ່: ເຂື່ ອນໄຟຟ້ານ ໍາ້ງ ື່ມ-1, ນ ໍາ້ມງັ-3, ນ ໍາ້ເທີນ-2, 
ເທີນຫີນບນູ, ເຊປຽນ-ເຊນ ໍາ້ນອ້ຍ, ເຊກະໝານ ແລະ ອ່ືນໆ ຫືຼ ສາ້ງລະບບົການອວ່ຍແລວນ ໍາ້ ອອກ 
ຈາກເຂດການຜະລິດ ທ່ີເປັນທົ່ງໃຫຍ ່ເນືອ້ທ່ີກວາ້ງຂວາງ ທ່ີມຄີວາມສຽ່ງ ເຊ່ັນ: ອາ່ງເຊບງັຫຽງ, ເຊ
ບ ັງ້ໄຟ ແລະ ອື່ ນໆ, ສາ້ງລະບບົຄປູ້ອງກນັນ ໍາ້ຖວ້ມ ໃນເຂດທ່ີມເີງ ື່ອນໄຂ, ສາ້ງປະຕນູ ໍາ້, ຕິດຕ ັງ້ 
ລະບບົຈກັສບູນ ໍາ້ ເພ່ືອລະບາຍນ ໍາ້ ແລະ ສາ້ງຄອງລະບາຍນ ໍາ້ ໂດຍສະເພາະ ໃນເຂດທົ່ງພຽງໃຫຍ ່ທ່ີ
ມຄີວາມສຽ່ງ ໄປຄຽງຄູກ່ບັການນາໍໃຊເ້ຕັກໂນໂລຢີທ່ີທນັສະໄໝ ເພ່ືອຕິດຕາມລະດບັນ ໍາ້ ໃນແຕລ່ະ 
ສາຍນ ໍາ້ທ່ີສາໍຄນັ ໂດຍການກາໍນດົລະດບັເຕືອນໄພ ສກຸເສີນ (ຂ ັນ້ 1, ຂ ັນ້ 2 ແລະ ຂ ັນ້ 3) ໃນແຕ ່
ລະສະຖານວີດັແທກລະດບັນ ໍາ້ ໂດຍສາ້ງໃຫມ້ສີນູຄຸມ້ຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ບນັຊາແບບລວມສນູ. 

• ດາໍເນນີການສຶກສາ ຄ ົນ້ຄວາ້, ພດັທະນາ ແລະ ປບັປງຸ ແລະ ຫນັໄປນາໍໃຊ ້ແນວພນັເຂ້ົາ ແລະ ແນວ
ພນັພືດ ທ່ີມຄີວາມທນົທານ ສາມາດປບັໂຕເຂ້ົາກບັສະພາບການປ່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ ເຊ່ັນ: ທນົຕ່ໍ

                                                           

10 ໃນ 5 ຂງົເຂດບລິຸມະສດິ ປະກອບມ:ີ 1) ເສມີສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ດາ້ນການຈດັຕ ັງ້, ນະໂຍບາຍ ແລະ ການປະສານງານ , 2) ປະ ເມນີ ແລະ 

ຕດິຕາມຄວາມສຽ່ງຈາກການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດນິຟ້າອາກາດ, 3) ປບັປງຸ ຍກົລະດບັຄວາມຮູ ້ໃນການຄຸມ້ຄອງ , ສາ້ງຖານຂໍມ້ນູ ກຽ່ວກບັ 
ການປ່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ ແລະ ການຫຸຼດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງຂອງໄພພິບດັ, 4) ສ ົ່ງເສມີເ ຕກັໂນໂລຊີ ທ່ີຊວ່ຍໃນການຫຸຼດຜອ່ນ ຄວາມສຽ່ງ ຂອງ
ໄພພິບດັ ທງັທາງດາ້ນວທີິການ ແລະ ການປະຕບິດັຕວົຈງິ, 5) ເສມີສາ້ງຄວາມສາມາດ  ໃນການກຽມພອ້ມຮບັມກືບັໄພພິບດັ ລວມທງັ ການແກ້
ໄຂ ແລະ ຟ້ືນຟ ູຫຼງັການເກດີໄພພິບດັ ໃຫໄ້ດໃ້ນທກຸລະດບັ. 
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ສະພາບນ ໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ແຫງ້ແລງ້ ໄປຄຽງຄູກ່ບັການພດັທະນາ ແລະ ນາໍໃຊເ້ຕັກນກິໃນການປກູ ທ່ີ   
ເໝາະສມົ. 

• ໃນເຂດທ່ີມຄີວາມສຽ່ງຕ່ໍໄພແຫງ້ແລງ້ ໂດຍສະເພາະ ເຂດນາໂຄກ ທ່ີຢູນ່ອກເຂດຊນົລະປະທານ ທ່ີມ ີ
ເງ ື່ອນໄຂ ແມນ່ຫນັໄປສ ົ່ງເສີມປະຊາຊນົເກບັກກັນ ໍາ້ ດວ້ຍການສາ້ງຝາຍຂະນາດນອ້ຍ ເພ່ືອຕນັຫວ້ຍ 
ຮອ່ງ, ຂດຸໜອງສະຂະໜາດນອ້ຍ ເພ່ືອເກບັກກັນ ໍາ້ໄວໃ້ຊ ້ໃນກລໍະນຂີາດນ ໍາ້. 

• ບອ່ນທ່ີບ່ໍມເີງ ື່ ອຶນໄຂໃນການສາ້ງພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງລະບບົຕິດຕາມ, ຄວບຄມຸ ແລະ ປ້ອງກນັ ແມນ່ 
ສາ້ງເປັນຕາຕະລາງການຜະລິດ ໂດຍກາໍນດົຊະນດິເຂ້ົາ ແລະ ພືດຕາ່ງໆ ເພ່ືອປກູ ໃຫແ້ທດເໝາະ 
ກບັເວລາ ແລະ ສະພາບພ້ືນທ່ີ (ທ່ີດນິ) ຕິດພນັກບັການສາ້ງແຜນທ່ີ ກາໍນດົຄວາມສຽ່ງຈາກໄພພິບດັ 
(ນ ໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ແຫງ້ແລງ້) ໃນແຕລ່ະເຂດ. 

 

5). ການຜະລິດກະສິກາໍສະອາດ ແລະ ຄວາມປອດໄພດາ້ນສະບຽງອາຫານ 
ສປປລາວ ເປັນປະເທດໜ່ຶງທ່ີມທີາ່ແຮງ ໃນການຜະລິດກະສິກາໍສະອາດ ປອດໄພ ໝັນ້ຄງົ ແລະ ຍືນ 

ຍງົ, ທິດທາງຂອງພກັ ແລະ ລດັຖະບານ ແມນ່ ຖເືອົາການຜະລິດກະສິກາໍສະອາດ ເປັນບລິຸມະສິດຕ ົນ້ຕໍ; ການ
ຜະລິດກະສິກາໍສະອາດ ແມນ່ລວມມ:ີ ການຜະລິດກະສິກາໍທ່ີດ ີ(GAP=Good Agriculture Practice) ແລະ 
ການຜະລິດກະສິກາໍອິນຊ ີ(OA=Organic Agriculture). ນອກນ ັນ້ ກມໍຮີບູແບບການຜະລິດກະສິກາໍ ສະອາດ 
ອື່ ນໆ ເຊ່ັນ: ການຜະລິດທ່ີບ່ໍນາໍໃຊຢ້າປາບສດັຕພືູດ ແລະ ການຜະລິດກະສິກາໍແບບອະນລຸກັ . ສາ້ງ ແລະ
ປບັປງຸບນັດາຂໍກ້າໍນດົກດົລະບຽບ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງແຕລ່ະຮູ ບແບບການຜະລິດ ໃຫເ້ປັນລະບບົ ຄບົຊຸດ 
ແນໃສ ່ເ ຮັດ ໃຫກ້ານຜະລິດມຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ທຽບເທ່ົາກບັສາກນົ , ຍກົລະດບັໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານວດັຖ-ຸ
ເຕັກນກິ ໃນການຢັງ້ຢືນມາດຕະຖານ ແລະ ຄນຸນະພາບ ໂດຍສະເພາະ  ມາດຕະຖານ ກະສິກາໍສະອາດ ແລະ 
ລະບບົອອກໃບຢັງ້ຢືນ ໃຫໄ້ປຕາມມາດຕະຖານ ISO/IEC 17065 ແລະ ຫອ້ງວໄິຈທ່ີໄດມ້າດຖານ ISO/IEC 
17025. ເພ່ືອເຮັດໃຫວ້ຽກງານ ກະສິກາໍສະອາດ ສາມາດບນັລ ຸຕາມເປ້ົາໝາຍ ທ່ີວາງໄວ,້ ບນັດາໜາ້ວຽກທ່ີຈະ
ຕອ້ງຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັມດີ ັງ່ນີ:້ 
 ການພດັທະນາເຕັກນກິ-ການຜະລິດພືດສະອາດ 
1. ສຶກສາ ແລະ ກາໍນດົກຸມ່ຜູຜ້ະລິດ ແລະ ຟາມປກູພືດ ຢູບ່ນັດາແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວ ປະເທດ. 
2. ສາ້ງລະບຽບການ ເພ່ືອຂຶນ້ທະບຽນກຸມ່ຜູຜ້ະລິດ ແລະ ຟາມປກູພືດຕາມມາດຕະຖານ ກະສິກາໍທ່ີດ ີແລະ 

ກະສິກາໍອິນຊ ີໃຫໄ້ດ ້50% ຂອງກຸມ່ຜູຜ້ະລິດ ແລະ ຟາມປກູພືດທງັໝດົ.  
3. ສາ້ງຟາມຕວົແບບ ດາ້ນກະສິກາໍທ່ີດ ີແລະ ກະສິກາໍອິນຊ ີຢູ ່ສນູນພດັທະນາກະສິກາໍສະອາດ ເພ່ືອ

ເປັນສນູຕວົແບບແຫງ່ຊາດ ໃນການຜະລິດ ແລະ ຖາ່ຍທອດເຕັກນກິກະສິກາໍສະອາດ. 
4. ສາ້ງຟາມ ແລະ ສນູຕວົແບບດາ້ນກະສິກາໍທ່ີດ ີ ແລະ ກະສິກາໍອິນຊ ີ ໃຫໄ້ດ ້ແຂວງລະໜ່ຶງແຫງ່ ໃນ

ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ກອ່ນອື່ ນໝດົ ແມນ່ເລ່ັງໃສ:່ ແຂວງຫຼວງນ ໍາ້ທາ, ອດຸມົໄຊ, ຊຽງຂວາງ, ຫຼວງພະ
ບາງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ແຂວງຈາໍປາສກັ. 
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5. ປະສານສມົທບົ ກບັກະຊວງອດຸສາຫະກາໍແລະການຄາ້ ກາໍນດົ ແລະ ສາ້ງຕະຫຼາດ ຈາໍໜາ່ຍຜນົຜະລິດ
ກະສິກາໍສະອາດ ໃຫໄ້ດ ້ ແຂວງລະ 1 ແຫງ່, ຊຶ່ ງຜນົຜະລິດທ່ີຈະມາຈາໍໜາ່ຍ ຢູຕ່ະຫຼາດ ດ ັງ່ ກາ່ວ 
ຕອ້ງໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢືນ ຄວາມປອດໄພ ຕາມມາດຕະຖານກະສິກາໍທີດ ີ ແລະ ມາດຕະຖານ ກະສິກາໍ
ອິນຊ ີຈາກຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ.  

 ການພດັທະນາມາດຕະຖານການປກູພືດ 
ປະຈບຸນັ ສປປລາວ ມມີາດຕະຖານ ການປກູພືດທ່ີໄດຜ້າ່ນການຮບັຮອງ ຈາກກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ 

ປ່າໄມແ້ລວ້ 2 ມາດຕະຖານຄ:ື 1) ມາດຕະຖານກະສິກາໍທ່ີດ ີ ແລະ 2) ມາດຕະຖານ ກະສິກາໍອິນຊ,ີ ແຕ່
ມາດຕະຖານດ ັງ່ກາ່ວ ຍງັແມນ່ມາດຕະຖານແບບສະມກັໃຈ, ຊຶ່ ງບ່ໍສາມາດເປັນມາດຕະຖານບງັຄບັ ໂດຍພ້ືນ 
ຖານໄດ.້ ດ ັງ່ນ ັນ້, ເພ່ືອຕອບສະໜອງຕ່ໍນະໂຍບາຍ ຂອງລດັຖະບານ ວາ່ດວ້ຍການສາ້ງປະເທດລາວ ໃຫເ້ປັນ
ປະເທດ ຜະລິດກະສິກາໍສະອາດ, ຈຶ່ງມຄີວາມຈາໍເປັນຕອ້ງໄດ ້ພດັທະນາມາດຕະຖານ ດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

1. ສາ້ງມາດຕະຖານການປກູພືດແຫງ່ຊາດ ທ່ີສາມາດບງັຄບັໃຊ ້ ສາໍລບັທກຸໆຟາມປກູພືດ ແລະ ກຸມ່ຜູ້
ຜະລິດ ທ່ີມເີປ້ົາໝາຍຜະລິດ ເພ່ືອເປັນສິນຄາ້ ຢູພ່າຍໃນປະເທດ.  

2. ຍກົລະດບັທງັ 2 ມາດຕະຖານ ທ່ີມຢີູ ່ ໃຫທ້ຽບເທ່ົາກບັສາກນົ ເພ່ືອໃຫເ້ປັນທ່ີຍອມຮບັ ຂອງຕະຫຼາດ 
ຕາ່ງປະເທດ. ສາໍລບັຜູຜ້ະລິດ ທ່ີຕອ້ງການຜະລິດ ເພ່ືອການສ ົ່ງອອກ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການ ຢັງ້ຢືນ 
ມາດຕະຖານກະສິກາໍທ່ີດ ີຈາກກມົປກູຝງັ ເປັນຢາ່ງຕ ໍາ່ ຈຶ່ງສາມາດສ ົ່ງອອກໄດ.້  

 ການພດັທະນາລະບບົການຮບັຮອງ-ຢັງ້ຢືນ 
ປະຈບຸນັ ກມົປກູຝງັ ໄດພ້ດັທະນາລະບບົການຮບັຮອງ-ຢັງ້ຢືນ ມາດຕະຖານຂືນ້ມາ ຊຶ່ ງສາມາດ 

ໃຫກ້ານຢັງ້ຢືນ ລະບບົການປກູພືດ ທ່ີຜະລິດຕາມມາດຕະຖານກະສິກາໍທ່ີດ ີແລະ ກະສິກາໍອິນຊໄີດ.້ ແຕວ່າ່ 
ລະບບົການຢັງ້ຢືນທ່ີສາ້ງຂືນ້ມານ ັນ້ ຍງັບ່ໍທນັເຂັມ້ແຂງ ແລະ ຍງັບ່ໍທນັສອດຄອ່ງກບັ ລະບບົການຢັງ້ຢືນ ຂອງ
ສາກນົ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ຈຶ່ງມຄີວາມຈາໍເປັນຕອ້ງພດັທະນາລະບບົການຮບັຮອງ-ຢັງ້ຢືນດ ັງ່ນີ:້ 

1. ສາ້ງລະບບົການຢັງ້ຢືນ ໃຫຄ້ອດຄອ່ງກບັມາດຕະຖານ ISO/IEC 17065, ໃຫແ້ກ ່ໜວ່ຍງານ ຢັງ້ຢືນ 
ຂອງ ກມົປກູຝງັ, ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ.້  

2. ສາ້ງລະບບົການຢັງ້ຢືນ ມາດຕະຖານກະສິກາໍທ່ີດ ີໃຫເ້ປັນທ່ີຍອມຮບັ ຂອງອາຊຽນ. 
3. ສາ້ງລະບບົການຢັງ້ຢືນ ມາດຕະຖານກະສິກາໍ ອິນຊ ີໃຫເ້ປັນທ່ີຍອມຮບັຂອງ ສະຫະພນັກະສິກາໍອິນຊ ີ

ນາໆຊາດ (International Federation Organic Agriculture Movement-IFOAM). 
4. ສາ້ງຫອ້ງວໄິຈ ສານເຄມຕີກົຄາ້ງ ໃຫໄ້ດມ້າດຕະຖານ ISO/IEC 17025 ຢູສ່ນູປ້ອງກນັພືດ. 

 

6). ການປບັປງຸພດັທະນາ ລະບບົການຄຸມ້ຄອງການນາໍໃຊ ້ປດັໃຈການຜະລິດ (ແນວພນັ, ຝຸ່ນ ແລະ ຢາ

ປາບສດັຕພືູດ) 

ພດັທະນາລະບບົການຄຸມ້ຄອງ, ການຈດົທະບຽນແນວພນັພືດ ແລະ ການກວດກາຄນຸນະພາບ ແນວພນັ
ພືດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຮບັປະກນັແນວພນັຄນຸນະພາບ ຕອບສະໜອງແກຊ່າວກະສິກອນຜູຜ້ະລິດ ແລະ 
ກາ້ວໄປໃຫສ້າມາດເຊື່ ອມໂຍງສາກນົໄດ.້ ຮບັປະກນັຄນຸນະພາບຂອງຝຸນ່ເຄມ ີ ແລະ ຢາປາບສດັຕພືູດ ໂດຍ
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ການພດັທະນາລະບບົການຄຸມ້ຄອງ, ການຈດົທະບຽນ ທ່ີສາມາດເຊື່ ອມໂຍງກບັອາຊຽນ ແລະ ມາດ ຕະຖານສາ
ກນົ  ພອ້ມທງັເນັນ້ໜກັ ໃນມາດຕະການຄວບຄມຸຢາປາບສດັຕພືູດ ທ່ີຕອ້ງຫາ້ມ ແລະ ຢາປາບສດັຕພືູດ ທ່ີຖກື
ຍກົເລີກການນາໍໃຊ ້ ໃນ ສປປລາວ ຢາ່ງເຄ່ັງຄດັ ທງັນີກ້ໍ ເພ່ືອຮບັປະກນັຄນຸນະພາບໃນການຍກົສະມດັຕະພາບ
ການຜະລິດ ແລະ ຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພຂອງຜນົຜະລິດ ບ່ໍໃຫມ້ສີານພິດຕກົຄາ້ງໃນອາຫານ.  ດ ັງ່ນ ັນ້, ຈຶ່ງ
ມຄີວາມຈາໍເປັນຕອ້ງພດັທະນາ ພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງບາງດາ້ນ ດ ັງ່ນີ:້ 

• ສາ້ງສນູທດົສອບແນວພນັພືດ, ຝຸນ່ເຄມ ີຢາປາບສດັຕພືູດ ກອ່ນອະນຍຸາດໃຫຈ້ດົທະບຽນ ຈາໍນວນ 1 
ແຫງ່ຂ ັນ້ສນູກາງ ພອ້ມດວ້ຍສາຂາ ພາກເໜືອ ແລະ ພາກໄຕ ້ພາກລະ 1 ແຫງ່. 

• ສາ້ງພະນກັງານ ປະຈາໍຫອ້ງວໃິຈ ຊຽ່ວຊານສະເພາະດາ້ນ ກຽ່ວກບັແນວພນັພືດ, ຝຸນ່ເຄມ ີ ແລະ ຢາ
ປາບສດັຕພືູດ ໃຫໄ້ດ ້ຢາ່ງໜອ້ຍ ດາ້ນລະ 10 ຫາ 15 ຄນົ. 

• ສາ້ງວຊິາການສະເພາະດາ້ນ ໃຫກ້າຍເປັນຜູສ້າໍນານງານດາ້ນ ຝຸນ່ເຄມ,ີ ຝຸນ່ຊວິະພາບ, ດາ້ນປ້ອງກນັ  
ພືດ, ດາ້ນກະສິກາໍສະອາດ, ດາ້ນແນວພນັ, ດາ້ນການນາໍໃຊຢ້າສະໝນູໄພພ້ືນເມອືງ ແລະ ອ່ືນ .ໆ 

• ສາ້ງພະນກັງານຊຽ່ວຊານດາ້ນຝຸນ່ເຄມ ີ ແລະ ຢາປາບສດັຕພືູດ ປະຈາໍເມອືງ ແລະ ກຸມ່ບາ້ນ ໃຫໄ້ດ ້
ຢາ່ງໜອ້ຍ 5-10 ຄນົຕ່ໍກຸມ່ບາ້ນ. 

 

7). ການບໍລິການ ແລະ ສ ົ່ງເສີມເຕັກນກິການຜະລິດ 
 ລດັເຮັດໜາ້ທ່ີເອື້ອອາໍນວຍ ແລະ ປະສານງານກບັຫວົໜວ່ຍການຈດັຕ ັງ້ຕາ່ງໆ ເພ່ືອຍກົປະສິດທິພາບໃນ

ການສະໜອງບໍລິການດາ້ນຕາ່ງໆ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່: 1) ການຮຽນຮູເ້ຕັກນກິການຜະລິດ ແລະ ສາ້ງມນູຄາ່
ເພ່ີມ ຂອງຊາວກະສິກອນ; 2) ການຈດັຕ ັງ້ ກຸມ່ຂອງຊາວກະສິກອນ; 3) ການເຊື່ ອມໂຍງການ ຜະລິດ
ກບັຕະຫລາດ; 4) ສະໜອງປດັໃຈການຜະລິດໃນເຂດທ່ີຕະຫລາດ ຍງັບ່ໍທນັມປີະສິດຕິພາບ. 

 ຂະຫຍາຍກາໍລງັການຜະລິດກະສິກາໍ ໂດຍຈດັຕ ັງ້ ແລະ ປບັປງຸກຸມ່ການຜະລິດ ໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ 
ເທ່ືອລະກາ້ວເພ່ືອຫນັການຜະລິດນອ້ຍ ກະແຈກກະຈາຍ ໄປສູກ່ານຜະລິດ ແບບມກີານຈດັຕ ັງ້ ເຮັດ
ໃຫກ້ານຜະລິດມກີານເປີດກວ້າງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕວົ ດວ້ຍຄວາມເປັນເຈົາ້ການຂອງຊາວກະສິກອນ; 
ໃນ 10 ປີຕ່ໍໜາ້ຕອ້ງໃຫມ້ຢີາ່ງນອ້ຍ ໜ່ຶງກຸມ່ ຫືຼ ສະຫະກອນຜະລິດກະສິກາໍແບບຢາ່ງ ໃນແຕລ່ະແຂວງ 
ແລະ ມຕີາໜາ່ງເຄອືຄາ່ຍຂອງກຸມ່ ຫືຼ ສະຫະກອນ ເຊື່ ອມໂຍງກບັອງົການຈດັຕ ັງ້ຊາວກະສ ິ ກອນໃນ
ພາກພ້ືນ ຫືຼ ສາກນົ. 

 ເຜີຍແຜ ່ແລະ ຖາ່ຍທອດຄວາມຮູທ້າງດາ້ນເຕັກນກິ ທ່ີເປັນພ້ືນຖານ ກຽ່ວກບັການປກູ , ການລຽ້ງ ໃຫ້
ຊາວກະສິກອນ ເພ່ືອຫນັປ່ຽນຈາກການຜະລິດແບບດ ັງ່ເດມີ ໄປສູກ່ານຜະລິດທ່ີມກີານນາໍໃຊ ້ເຕັກນກິ-
ເຕັກໂນໂລຢີໃໝທ່ີ່ເໝາະສມົ ເຮັດໃຫມ້ກີານຍກົຜະລິດຕະພາບ ແລະ ຍກົປະສິດທິຜນົຂອງ ການຜະລິດ 
ໃຫດ້ຂີືນ້ເປັນລາໍດບັ. 

 ຊຸກຍູ ້ແລະ ສ ົ່ງເສີມ ພາກເອກະຊນົ, ຜູປ້ະກອບການ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ຊາວກະສິກອນເຂ້ົາຮວ່ມ ໃນ
ການສະຫນອງການບໍລິການກະສິກາໍຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້ ເປັນຕ ົນ້: ການສະຫນອງປດັໃຈການຜະລິດ, ແນວພນັ
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, ກນົຈກັກະສິກາໍ, ສິນເຊື່ ອ, ການປງຸແຕງ່ຜະລິດຕະພນັກະສິກາໍ, ການເກບັຮກັສາ ແລະ ອື່ ນໆ ລວມ
ທງັການສາ້ງສິນຄາ້ເອກະລກັຂອງທອ້ງຖີ່ນ. 

 ຮອດປີ 2020 ຕອ້ງປບັປງຸ ແລະ ສາ້ງຕາໜາ່ງການສ ົ່ງເສີມ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ ບນັດາ ສນູ ແລະ ສະຖານ ີ
ບໍລິການເຕັກນກິກະສິກາໍ ທ່ີມແີລວ້ ຢູບ່ນັດາເມອືງຈດຸສມຸການຜະລິດ ໃນເຂດພດູອຍ, ພພູຽງ ແລະ 
ທົ່ງພຽງ (272 ແຫງ່) ໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ກາຍເປັນໂຮງຮຽນ ສາໍລບັຊາວກະສິກອນ ແລະ ສາມາດ
ເຮັດບດົບາດໜາ້ທ່ີ ໃນການສາທິດ, ສະໜອງການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ບໍລິການ ຖາ່ຍທອດເຕັກນກິ ວຊິາ
ການ ດາ້ນການປກູຝງັ, ລຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມງົໃຫ້ ຊາວກະສິກອນ, ຜູປ້ະກອບການ ແລະ 
ພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງໃນທົ່ວສງັຄມົ. 

 ຮອດປີ 2025 ຕອ້ງປບັປງຸ ຫືຼ ພດັທະນາສນູ ແລະ ສະຖານບໍີລິການເຕັກນກິ ແບບຢາ່ງ ຕາມທາ່ແຮງ
ຂອງເຂດການຜະລິດ ໃຫໄ້ດໜ່ຶ້ງສນູ ຫືຼ ໜ່ຶງສະຖານຕ່ໍີເຂດການຜະລິດໜ່ຶງ ທ່ີສາມາດປະຕິບດັບດົບາດ
ໜາ້ທ່ີໄດຢ້າ່ງໜກັແໜນ້. 

 ເພ່ີມທະວກີານຮວ່ມມກືບັຄູຮ່ວມພດັທະນາຈາກພາກລດັ, ເອກະຊນົ ກຄໍຜືູປ້ະກອບການ ທງັພາຍໃນ 
ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ເພ່ືອເປັນກາໍລງັແຮງ ຍູກ້ານຜະລິດສິນຄາ້ ໃຫມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົຢາ່ງຕ່ໍເນື່ ອງ. 

 ຊຸກຍູ,້ ສ ົ່ງເສີມ ການນາໍໃຊກ້ນົຈກັກະສິກາໍ ເຂ້ົາສູກ່ານຜະລິດ ແລະ ການຫຸຼດຜອ່ນຜນົເສຍຫາຍຫຼງັ
ການເກບັກຽ່ວ ເພ່ືອປດົປ່ອຍແຮງງານຄນົ ຈາກຂະແໜງກະສິກາໍ ໄປສູຂ່ະແໜງອດຸສາຫະກາໍ.  

 

8). ການຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ- ເຕັກໂນໂລຊ ີທ່ີເໝາະສມົ 
ເພ່ືອຜນັຂະຫຍາຍທິດທາງ, ເປ້ົາໝາຍ ແລະ ຕວົເລກຄາດໝາຍລວມຂອງຍດຸທະສາດຂະແໜງການກະສິ

ກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ຮອດປີ 2025 ໃຫບ້ນັລຄຸາດໝາຍ ແລະ ມປີະສິດທິຜນົສງູ, ເປ້ົາໝາຍສາໍລບັວຽກງານການ
ຄ ົນ້ຄວາ້ ຕອ້ງໄດສ້ມຸໃສຈ່ດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໜາ້ວຽກສາໍຄນັຕ ົນ້ຕໍດ ັງ່ນີ:້ ຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ-ເຕັກໂນ ໂລຊທ່ີີທນັ
ສະໄໝ ເພ່ືອຄ ໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ, ຜະລິດເປັນສິນຄາ້ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງນາໍໃຊ້
ຊບັພະຍາກອນໃຫມ້ປີະສິດທິຜນົສງູ ແລະ ມຄີວາມຍືນຍງົ. ວຽກງານການຄ ົນ້ຄວາ້ແມນ່ເລ່ັງໃສ ່4 ຂງົເຂດໃຫຍ່
ຄ:ື (1) ການຄ ົນ້ຄວາ້ ເພ່ືອຊອກຫາມາດຕະການ ແລະ ວທີິການທ່ີເໝາະສມົເພ່ືອການຄຸມ້ຄອງ ນາໍໃຊຊ້ວີະ
ນາໆພນັກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມໃ້ຫມ້ຜີນົປະໂຫຍດສງູສດຸ ແລະ ມຄີວາມຍືນຍງົ; (2) ການຄ ົນ້ຄວາ້ ເພ່ືອຊອກ
ຫາເຕັກນກິ-ເຕັກໂນໂລຊ ີ ສາໍລບັການຜະລິດກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ ໃນການປບັຕວົຕ່ໍສະພາບ ການປ່ຽນແປງ
ດນິຟ້າອາກາດ; (3) ການຄ ົນ້ຄວາ້ແນວພນັ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊສີາໍລບັການຍກົສງູ ຜະລິດຕະພາບ ຂອງການ
ຜະລິດກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ;້ ແລະ (4) ການຄ ົນ້ຄວ້ານະໂຍບາຍ ເພ່ືອສະໜອງ ຂໍມ້ນູ ແລະ ຄາໍເຫັນສອ່ງ
ແສງ ໃຫແ້ກຜູ່ກ້າໍນດົນະໂຍບາຍ ໃນລະດບັຕາ່ງໆ. ຄຽງຄູກ່ບັວຽກງານ  ການຄ ົນ້ຄວາ້ ຍງັຈະຕອ້ງໄດປ້ບັປງຸ
ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານເພ່ືອເຜີຍແຜ ່ແລະ ແລກປ່ຽນຜນົຂອງການຄ ົນ້ຄວາ້, ເຮັດໃຫພ້າກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຕາ່ງໆ 
ສາມາດເຂ້ົາເຖງິຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ກຽ່ວກບັຜນົຂອງການຄ ົນ້ຄວາ້.  
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ເພ່ືອເຮັດໃຫວ້ຽກງານການຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊ ີ ສະໜບັສະໜນູໄດເ້ປ້ົາໝາຍຂອງແຜນ
ງານການຜະລິດສະບຽງອາຫານ, ວຽກງານການຄ ົນ້ຄວາ້ໃນຕ່ໍໜາ້ ຕອ້ງເລ່ັງໃສຈ່ດັຕ ັງ້ປະຕິບດັບນັດາມາດ
ຕະການ ຫືຼ ໂຄງການຄ ົນ້ຄວາ້ດ ັງ່ນີ:້ 
 ສຶກສາ, ເຕ້ົາໂຮມ ແລະ ອະນລຸກັແນວພນັເຂ້ົາ ແລະ ພືດສະບຽງທ່ີມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດາ້ນຊວີະ

ນາໆພນັ ແລະ ເປັນເອກະລກັສະເພາະຂອງທອ້ງຖິ່ນເພ່ືອອະນລຸກັຮກັສາ  ແລະ ນາໍໃຊເ້ຂ້ົາໃນການ
ປບັປງຸພນັເຂ້ົາ ແລະ ພືດສະບຽງໃນສະເພາະໜາ້ ແລະ ຍາວນານ.  

 ສຶກສາ, ຄ ົນ້ຄວາ້, ພດັທະນາ ແລະ ນາໍໃຊແ້ນວພນັເຂ້ົາ ແລະ ແນວພນັພືດສະບຽງທ່ີມຄີວາມທນົທານ 
ຫືຼ ສາມາດປບັໂຕເຂ້ົາກບັ ສະພາບການປ່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດເຊ່ັນ: ທນົຕ່ໍສະພາບນ ໍາ້ຖວ້ມ ແຫງ້  
ແລງ້ ແລະ ອາກາດໜາວ; ໄປຄຽງຄູກ່ບັການຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ການພດັທະນານາໍໃຊເ້ຕັກນກິ ການປກູ 
ທ່ີເໝາະສມົ, ເຕັກນກິການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ແບບປະຫຍດັ ແລະ ການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ໃຫມ້ປີະສິດທິຜນົສງູ ໃນເຂດທ່ີ
ມຄີວາມສຽ່ງຕ່ໍໄພແຫງ້ແລງ້ ໂດຍສະເພາະເຂດນາໂຄກ (ນານ ໍາ້ຝນົ) ທ່ີຢູນ່ອກເຂດ ຊນົລະປະທານ.  

 ຄ ົນ້ຄວາ້ແນວພນັເຂ້ົາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊສີາໍລບັການຍກົສງູຜະລິດຕະພາບຂອງການຜະລິດເຂ້ົາ, ຊຶ່ ງ
ລວມທງັເຕັກນກິ ແລະ ການຈດັການພາຍຫຼງັເກບັກຽ່ວ ໃນເຂດທົ່ງພຽງໂດຍການສູຊ້ນົຍກົສະມດັຕະ 
ພາບສະເລຍ່ໃຫໄ້ດ ້4,5 ຫາ 5 ໂຕນ/ເຮັກຕາ ສາໍລບັນາປີ, ແລະ 5,5 ຫາ 6 ໂຕນ/ເຮັກຕາ ສ າໍລບັ 
ນາແຊງ ເພ່ືອການຄ ໍາ້ປະກນັທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ.  

 ຄ ົນ້ຄວາ້ເຕັກນກິ-ເຕັກໂນໂລຊສີາໍລບັການຜະລິດເຂ້ົາ ແລະ ການປກູພືດສະບຽງແບບປະສມົປະສານໃນ
ລະບບົການຜະລິດກະສິກາໍເຂດພພູຽງ ແລະ ພດູອຍ; ການຈດັການຫລງັເກບັກຽ່ວ, ຫຸຼດຜອ່ນຜນົເສັຽ
ຫາຍເພ່ືອເປັນການຍກົຜະລິດຕະພາບຂອງການປກູເຂ້ົາ ແລະ ພືດສະບຽງເພ່ືອຄ ໍາ້ປະກນັທາງ ດາ້ນ
ສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ.  

 ປບັປງຸລະບບົການຜະລິດ ແລະ ສະໜອງແນວພນັເຂ້ົາ ແລະ ພືດສະບຽງ ໂດຍການສາ້ງເຄອືຂາ່ຍເພ່ືອ
ຜະລິດ, ຊຶ່ ງລວມທງັຜູປ້ະກອບການ ໃນການສະໜອງແນວພນັເຂ້ົາ ແລະ ພືດສະບຽງ; ໂດຍສະເພາະ
ການຜະລິດແນວພນັເຂ້ົາທ່ີມຄີນຸະພາບ ເພ່ືອສະໜອງໃຫແ້ກກ່ານຜະລິດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໃຫໄ້ດ ້
100.000 ໂຕນ ຮອດປີ 2025;  ລວມທງັການສາ້ງເຄອືຂາ່ຍເພ່ືອສະໜອງເຕັກນກິ-ເຕັກໂນໂລຊ ີໃຫ້
ແກລ່ະບບົການປກູເຂ້ົາ ແລະ ພືດສະບຽງໃນເຂດທົ່ງພຽງ, ພພູຽງ ແລະ ເຂດພດູອຍ.  

 ຄ ົນ້ຄວ້າເພ່ືອສະໜອງຂໍມ້ນູ ໃນການກາໍນດົນະໂຍບາຍໃນລະດບັຕາ່ງໆ ເພ່ືອປບັປງຸ  ຫືຼ ກາໍນດົນະໂຍ 
ບາຍ ໃນການພດັທະນາກະສິກາໍສະອາດ ແລະ ຍືນຍງົ ໂດຍສະເພາະ ການຜະລິດກະສິກາໍ ເພ່ືອ ຄ ໍາ້
ປະກນັສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ. 

 ປບັປງຸລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ເພ່ືອການເຜີຍແຜ ່ ແລະ ແລກປ່ຽນຜນົຂອງການຄ ົນ້ຄວາ້ ໃນສປປລາວ, 
ເຮັດໃຫພ້າກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຕາ່ງໆ ສາມາດເຂ້ົາເຖງິຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ນາໍໃຊຜ້ນົ  ຂອງ ການ
ຄ ົນ້ຄວາ້ຕາ່ງໆ ສາໍລບັການຜະລິດ ແລະ ໃຊເ້ປັນບອ່ນອີງໃນການຕດັສິນໃຈໄດສ້ະດວກຍິ່ ງຂຶນ້. 

 ປບັປງຸ ແລະ ກໍ່ສາ້ງຄວາມສາມາດ ຂອງຂະແໜງຄ ົນ້ຄວາ້ກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ລວມທງັການປບັ ປງຸ
ພະລາບດົບາດ, ໂຄງຮາ່ງການຈດັຕ ັງ້, ລະບຽບການພາຍໃນ ສາໍລບັຄຸມ້ຄອງການຄ ົນ້ຄວາ້, ພດັ ທະນາ
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ວຊິາການສະເພາະດາ້ນ ແລະ ສາ້ງຄວາມສາມາດໃຫແ້ກເ່ຄື່ ອຂາ່ຍການຄ ົນ້ຄວາ້ ລວມທງັຜູປ້ະກອບ
ການໃນລະດບັສນູກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ ເພ່ືອການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ແລະ ຂະຫຍາຍຜນົຂອງການຄ ົນ້  
ຄວ້າ ຮບັໃຊເ້ຂ້ົາໃນການຜະລິດຕວົຈງິ.   
 

9). ການສາ້ງຄງັແຮ  
ເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫແ້ກ ່ ການຄ ໍາ້ສະບຽງອາຫານ ໃນເວລາເກດີມສີະພາບ ບ່ໍສະຫງບົ ເຊ່ັນ: ເກດີໄພພິບດັ 

ຈາກທາໍມະຊາດ, ເກດີສະພາບຂາດແຄນ, ວກິດິການດາ້ນສະບຽງອາຫານ, ປ້ອງກນັຊາດ-ປ້ອງກນັຄວາມສະ
ຫງບົ ແລະ ສະພາບການອື່ ນໆ ພອ້ມທງັປະຕິບດັພນັທະຕ່ໍສາກນົ ໂດຍສະເພາະ ຕ່ໍປະເທດ ອາຊຽນດວ້ຍກນັ. 
ດ ັງ່ນ ັນ້ ສປປລາວ ມຄີວາມຈາໍເປັນຕອ້ງໄດ ້ສາ້ງຄງັແຮສະບຽງອາຫານ ໂດຍສະເພາະແມນ່ເຂ້ົາ ແນໃສ ່ ເພ່ືອ
ຄ ໍາ້ປະກນັໃຫໄ້ດຢ້າ່ງຕ ໍາ່ 3-4 ເດອືນ ເປ້ົາໝາຍ ແມນ່ເພ່ືອຮບັປະກນັສະຖຽນລະພາບ ຄວາມຫມ ັນ້ຄງົ ດາ້ນ
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງຊາດ ພອ້ມທງັຮກັສາຄວາມຫມ ັນ້ທຽ່ງ ດາ້ນລາຄາສະບຽງອາຫານ ພາຍໃນປະເທດ.  
ສະເພາະການສາ້ງຄງັແຮເຂ້ົາ ແມນ່ເລ່ັງໃສ ່2 ລະດບັ ຄ :ື 

    

ການສາ້ງຄງັແຮເຂ້ົາແຫງ່ຊາດ: ສາ້ງໃຫມ້ອີງົກອນຮບັຜິດຊອບສະເພາະ, ມຄີະນະກາໍມະການຊີນ້າໍ ລະດບັ
ຊາດ ແລະ ລະດບັທອງ້ຖີ່ນ ຊ ຶ່ ງມພີາລະບດົບາດ, ສິດ, ຫນາ້ທ່ີ ແລະ ມນີຕິິກາໍຕາ່ງໆໃນ ການຄຸມ້ ຄອງຄງັແຮ
ເຂ້ົາ ແລະ ມລີະບບົການຕິດຕາມກວດກາ, ມກີນົໄກປະສານງານກນັຢາ່ງລະອຽດ ແລະ ມງີບົປະມານຮບັໃຊ້
ສະເພາະ ລວມທງັເງ ື່ອນໄຂອາໍນວຍຄວາມສະດວກຕາ່ງໆ ເພ່ືອຮບັໃຊວ້ຽກງານດ ັງ່ກາ່ວ. ສາ້ງ ຄງັແຮເຂ້ົາຂອງ
ແຫງ່ຊາດໃຫໄ້ດທ້ງັໝດົ 40 0.000 ໂຕນເຂ້ົາເປືອກ, ໃນນ ັນ້ປະກອບດວ້ຍຄງັແຮເຂ້ົາເພ່ືອຮບັມກືບັໄພພິບດັ 
ແລະ ປ້ອງກນັຊາດປ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ, ຄງັແຮສາໍລບັແຊກແຊງລາຄາເຂ້ົາ, ຄງັແຮເຂ້ົາອາຊຽນ ແລະ 
ພນັທະສາກນົ ແລະ ຄງັແຮແນວພນັເຂ້ົາ. 

 

ສາ້ງຄງັແຮເຂ້ົາປວງຊນົ: ຕ ົນ້ຕໍ ແມນ່ເລ່ັງໃສ ່ການສາ້ງທະນາຄານເຂ້ົາຊຸມຊນົ ໃນກຸມ່ບາ້ນ ຫືຼ ເຂດ ທ່ີມ ີ
ຄວາມສຽ່ງ ແລະ ມກັເກດີ ແລະ ໄດຮ້ບັ ມຜີນົກະທບົຈາກໄພພິບດັທາໍມະຊາດເລ້ືອຍໆ ເຊ່ັນ: ແຫງ້ແລງ້, 
ນ ໍາ້ຖວມ້, ພະຍ,ຸ ພະຍາດລະບາດຮາ້ຍແຮງ ແລະ ປະກດົການອື່ ນໆ ເພ່ືອເປັນບອ່ນເກບັຊື,້ ສະໜອງ ເຂ້ົາ 
ແລະ ຈລໍະຈອນແຈກຢາຍ ໃຫກຸ້ມ່ເປ້ົາຫມາຍອື່ ນໆ.  
 

3.2.1.2 ມາດຕະການດາ້ນການລຽ້ງສດັ, ສດັຕະວະແພດ ແລະ ການປະມງົ  

ເພ່ືອເຮັດໃຫທິ້ດທາງລວມ ປະກດົຜນົເປັນຈງິ ແລະ ສາມາດບນັລເຸປ້ົາໝາຍທ່ີວາງໄວ ້ ໃນຕ່ໍຫນາ້ ຈະຕອ້ງ
ເອົາໃຈໃສຈ່ດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ບນັດາຫນາ້ວຽກແຕລ່ະດາ້ນ ດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້  
1). ການພດັທະນາ ຍກົຜະລິດຕະພາບ ການລຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມງົ  

(1).  ການພດັທະນາການລຽ້ງສດັໃຫຍ ່ງວົ-ຄວາຍ 
ສດັໃຫຍປ່ະເພດງວົຄວາຍ ມບີດົບາດ ໃນການສະຫນອງສະບຽງ ທ່ີສາໍຄນັ ອນັດບັທ່ີ 4 ຖາ້ທຽບກບັ

ປະລິມານຊີນ້ສດັອື່ ນໆ. ຄາດໝາຍຮອດປີ 2015 ແມນ່ຈະຕອ້ງຜະລິດ ຊີນ້ຄວາຍ ໃຫໄ້ດ ້23.000 ໂຕນ, ຊີນ້



 

 

 ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ:້ ຍດຸທະສາດພດັທະນາກະສິກາໍ ຮອດປີ 2025 ແລະ ວິໄສທດັ ຮອດປີ 2030 

 

 
 

55 

ງວົໃຫໄ້ດ ້24.000 ໂຕນ ແລະ ຄາດຄະເນ ຮອດປີ 2020 ຈະຕອ້ງ ຮກັສາ ລະດບັການສະຫນອງ ຊີນ້ຄວາຍ 
ໃຫໄ້ດ ້15.000 ໂຕນ ແລະ ຊີນ້ງວົ ໃຫໄ້ດ ້30.000 ໂຕນ. ຮອດປີ 2025 ຈະຕອ້ງຜະລິດຊີນ້ ຄວາຍໃຫໄ້ດ ້
17.000 ໂຕນ ແລະ ຊີນ້ງວົ ໃຫໄ້ດ ້38.000 ໂຕນ. ສະນ ັນ້, ເພ່ືອເຮັດໃຫບ້ນັລຄຸາດໝາຍ ດ ັງ່ກາ່ວນີຈ້ະຕອ້ງ
ເລ່ັງໃສ ່ການພດັທະນາການລຽ້ສດັໃຫຍດ່ ັງ່ນີ:້ 

 

(1.1)  ການສໍາຫຼວດເຂດການລຽ້ງສດັໃຫຍ:່ 
ສາໍຫລວດເນືອ້ທ່ີດນິ ທ່ີເປັນທົ່ງຫຍາ້ຄນືໃໝ ່ແນໃສ່ ຈດັສນັ ແລະ ກາໍນດົເຂດທ່ີຈະອະນລຸກັ ໃຫເ້ປັນເຂດ

ລຽ້ງສດັໃຫຍພ່ນັພ້ືນເມອືງ ແລະ ເຂດສ ົ່ງເສີມການລງົທຶນການສາ້ງທົ່ງຫຍາ້, ສາ້ງຟາມລຽ້ງ ງວົພນັຊີນ້ ແລະ 
ຊອກແຫລງ່ເຫມາະສມົທ່ີມຄີວາມເປັນໄປໄດເ້ພ່ືອພດັທະນາການ ລຽ້ງງວົນມົ ຫລື ກາໍນດົເປັນເຂດ ລຽ້ງສດັໃຫຍ່
ແບບຄບົວງົຈອນ ທ່ີຕິດພນັກບັການປງຸແຕງ່ ແລະ ຕະຫລາດຢາ່ງຍືນຍງົ. 

 (1.2)  ການພດັທະນາການລຽ້ງຄວາຍ: 
ຄວາຍແມນ່ຊບັສມົບດັທ່ີສາໍຄນັ ຂອງຊາດ ແລະ ທ່ີສາມາດພດັທະນາໃຫກ້າຍເປັນສິນຄາ້ໄດສ້ງູ.  ໃນ

ຕ່ໍຫນາ້ຈະຕອ້ງໄດປ້ກົປກັຮກັສາ ແລະ ສ ົ່ງເສີມໃຫມ້ກີານການລຽ້ງຄວາຍເພ້ີມຂຶນ້ ໂດຍມີ  ຄາດຫມາຍສູຊ້ນົ 
ສະຫນອງຄວາຍ ຮອດປີ 2020 ໃຫໄ້ດໃ້ນລະດບັ 124.000 ໂຕ ແລະ ໃນປີ 2025 ຕອ້ງສະຫນອງ ຄວາຍ
ໃຫໄ້ດບ່ໍ້ຕ ໍາ່ກວາ່ 137.000 ໂຕຕ່ໍປີ  ຊຶ່ ງຫນາ້ວຽກຈດຸສມຸທ່ີຕອ້ງໄດເ້ຮັດໃຫບ້ນັລມຸດີ ັງ່ນີ:້ 

- ສາ້ງສນູປບັປງຸ ພດັທະນາ ແນວພນັຄວາຍພ້ືນເມອືງຂຶນ້  ຢູໃ່ນເຂດທ່ີເໝາະສມົ ຊຶ່ ງຈະຕອ້ງມກີານ
ເລືອກເອົາຈດຸ ທ່ີຍງັມຄີວາຍພນັພ້ືນເມອືງທ່ີດ ີ ໃຫເ້ປັນທ່ີຕ ັງ້ຂອງສນູດ ັງ່ກາ່ວ ແຂວງທ່ີຄວນພິຈາລະນາເຊ່ັນ: 
ຜ ົງ້ສາລີ, ຫລວງພະບາງ, ວຽງຈນັ, ບໍລິຄາໍໄຊ ແລະ ອດັຕະປື ໂດຍມເີປ້ົາໝາຍ ສາ້ງໃຫມ້ ີ 1 ແຫງ່. 

- ສ ົ່ງເສີມເຕັກນກິການລຽ້ງຄວາຍ ເພ່ືອຍກົສງູຜະລິດຕະພາບ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ໃນ 
ເຂດທ່ີມທີາ່ແຮງເຊ່ັນ: ພາກເຫນອື ສມຸໃສ ່ ຫລວງພະບາງ, ຫວົພນັ ແລະ ໄຊຍະບລີູ.  ພາກກາງ ສມຸໃສ່  
ສະຫວນັນະເຂດ, ຄາໍມວ່ນ ແລະ ວຽງຈນັ,  ພາກໃຕສ້ມຸໃສ ່ ຈາໍປາສກັ, ສາລະວນັ ແລະ ອດັຕະປື, ໂດຍ 
ການເພ່ີມທະວກີານກນັພະຍາດ, ການປກູຫຍາ້ລຽ້ງຄວາຍ, ການສາ້ງກອງທຶນ ແລະ ສ ົ່ງເສີມປະຊາຊນົໃຫເ້ຂ້ົາ
ເຖງິສິນເຊື່ ອລຽ້ງຄວາຍ ລວມທງັການຍກົຄນຸນະພາບ ຂອງຜະລິດຕະພນັຄວາຍ ໃຫມ້ຄີວາມປອດໄພ ສງູຂຶນ້. 

  
 
 

(1.3)  ການພດັທະນາການລຽ້ງງວົ: 
ງວົ ແມນ່ສດັທ່ີມບີດົບາດສາໍຄນັ ໃນການສະຫນອງສະບຽງອາຫານ ແລະ ສາມາດສາ້ງລາຍຮບັໃຫແ້ກ່

ປະເທດຊາດ.  ໃນຕ່ໍຫນາ້ຈະຕອ້ງໄດປ້ກົປກັຮກັສາ ແລະ ສ ົ່ງເສີມໃຫມ້ກີານການລຽ້ງ ງວົເພ້ີມຂຶນ້ ໂດຍມ ີຄາດ
ຫມາຍ ສູຊ້ນົສະຫນອງງວົ ຮອດປີ 2020 ໃຫໄ້ດໃ້ນລະດບັ 315.000 ໂຕ ແລະ ໃນປີ 2025 ໃຫໄ້ດບ່ໍ້ຕ ໍາ່
ກວາ່ 392.000 ໂຕຕ່ໍປີ  ຊຶ່ ງຫນາ້ວຽກຈດຸສມຸ ທ່ີຕອ້ງໄດເ້ຮັດໃຫບ້ນັລມຸດີ ັງ່ນີ:້ 

- ສາ້ງເຂດອະນລຸກັຮກັສາພນັງວົພ້ືນເມອືງທ່ີດ ີ ດວ້ຍການສາໍຫລວດສຶກສາຄວາມເປັນໄດ ້ ຢູໃ່ນເຂດ 
ຜາໄຊ, ໜອງແຮດ ແຂວງຊຽງຂວາງ; ເຂດອາໂນ-ພແູທນ່ ເມອືງຫລາ ແຂວງອດຸມົໄຊ; ເມອືງຮ ົ່ມ, ເມອືງທາ່
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ໂທມ, ລອ້ງແຈງ້ ແຂວງໄຊສມົບນູ. ເຂດເມອືງວຽງທອງ ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ ແລະ ເຂດອື່ ນໆທ່ີມເີງ ື່ອນໄຂເໝາະ
ສມົ. 

- ປບັປງຸສນູ ແລະ ສະຖານ ີພດັທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍພນັງວົລກູປະສມົ ຢູແ່ຕລ່ະພາກຂອງປະເທດ. 
ພາກເໜືອ ແມນ່ສມຸໃສສ່ະຖານພີຂູີເ້ຫລ້ົາ (ແຂວງຊຽງຂວາງ), ພາກກາງແມນ່ສນູຄ ົນ້ຄວາ້ການລຽ້ງສດັ ນ ໍາ້ຊວງ 
ແລະ ພາກໃຕແ້ມນ່ ສະຖານໜີອງຫີນຂອງແຂວງຈາໍປາສກັ. ໂດຍໃຫສ້ນູ ແລະ ສະຖານ ີເປັນບອ່ນອະນລຸກັ 
ແລະ ພດັທະນາພນັງວົ, ໃຫກ້ານບໍລິການສະຫນອງແນວພນັງວົ ລວມທງັນ ໍາ້ເຊືອ້ທ່ີດ ີແລະ ຖາ່ຍທອດເຕັກນກິ  
ການປະສມົພນັງວົທ່ີເໝາະສມົ ໃຫແ້ກຊ່າວກະສິກອນ ແລະ ຜູປ້ະກອບການຢູແ່ຕລ່ະພາກໃຫທ້ ົ່ວເຖງິ. 

- ສ ົ່ງເສີມການລຽ້ງງວົພ້ືນເມອືງຂອງປະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດຢາ່ງແຂງແຮງໂດຍ
ໃຫຕ້ິດພນັກບັການສ ົ່ງເສີມການປກູຫຍາ້ສວນຄວົ, ການບກຸເບີກສາ້ງທົ່ງຫຍາ້ລຽ້ງສດັ, ການປບັປງຸຮບູແບບການ
ລຽ້ງ ແບບທາໍມະຊາດໄປສູກ່ານລຽ້ງເປັນຟາມ, ການຫນັເອົາການລຽ້ງງວົ ໃຫເ້ປັນອາຊບີຖາວອນແລະ ແກໄ້ຂ
ຄວາມທກຸຍາກຂອງຊາວຊນົນະບດົ. 

ເຂດແຂວງທ່ີເປັນບລິຸມມະສິດ ຂະຫຍາຍການລຽ້ງງວົ ເພ່ືອສະຫນອງເປັນສະບຽງພາຍໃນປະເທດແມນ່
ສມຸໃສ:່ ແຂວງໄຊຍະບລີູ, ຫລວງພະບາງ, ຫວົພນັ, ບ່ໍແກວ້, ອດຸມົໄຊ, ຊຽງຂວາງ, ວຽງຈນັ, ນະຄອນ ຫລວງ
, ສະຫວນັນະເຂດ, ຈາໍປາສກັ ແລະ ສາລະວນັ. 

 

(2).  ການພດັທະນາການລຽ້ງຫມ ູ
ໝ ູ ແມນ່ສດັທ່ີມບີດົບາດ ໃນການສະຫນອງຊີນ້ ໃຫແ້ກປ່ະຊາຊນົລາວ.  ຄາດຫມາຍ ຮອດປີ 2020 

ຈະຕອ້ງຜະລິດຊີນ້ໝ ູໃຫໄ້ດ ້97.500 ໂຕນ ແລະ ໃນປີ 2025 ຕອ້ງບ່ໍໃຫຫ້ລດຸ 116.200 ໂຕນ, ເພ່ືອບນັລຸ
ຕວົເລກຄາດໝາຍດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້ ຕອ້ງເລ່ັງໃສ ່ການຫນັປ່ຽນການລຽ້ງຫມແູບບດ ັງ້ເດມີ ໄປສູກ່ານລຽ້ງ ແບບເປັນ
ຟາມຫລາຍຂຶນ້ ຊຶ່ ງຄາດຫມາຍຮອດປີ 2025 ຕອ້ງ ເພ່ີມແມພ່ນັຫມພູນັອດຸສາຫະກາໍ ໃຫໄ້ດໃ້ນ ລະດບັ 
45.000 ແມ ່ໄປພອ້ມກບັສູຊ້ນົຜະລິດອາຫານຫມໃູຫພ້ຽງພໍ ແລະ ປບັປງຸຄນຸນະພາບຂອງອາຫານ ໃຫສ້ງູຂຶນ້; 
ເປີດກວາ້ງຂະບວນການສກັຢາກນັພະຍາດ ແລະ ຂາ້ແມກ່າຝາກໃຫຫ້ມ ູ ຢາ່ງເອົາຈງິເອົາຈງັ ເພ່ືອຫລດຸຜອ່ນ
ຄວາມເສັຍຫາຍເນື່ ອງຈາກການເກດີພະຍາດລະບາດໃຫຫ້ລດຸລງົ.  

ເຂດທ່ີເປັນບລິຸມມະສິດ ສ ົ່ງເສີມການລຽ້ງໝພ້ືູນເມອືງ ເພ່ືອສະຫນອງເປັນສະບຽງອາຫານ ພາຍໃນປະ
ເທດ ໄດແ້ກ:່  ແຂວງຜ ົງ້ສາລີ, ອດຸມົໄຊ, ຫລວງພະບາງ, ຫວົພນັ,  ຊຽງຂວາງ, ວຽງຈນັ, ສະຫວນັນະເຂດ , 
ຄາໍມວ່ນ, ສາລະວນັ, ຈາໍປາສກັ ແລະ ເຊກອງ. 

 

(3).  ການພດັທະນາການລຽ້ງແບ ້
 ແບ ້ ແມນ່ສດັເສດຖະກດິຊະນດິໜ່ຶງ ທ່ີຄອ່ຍໆມບີດົບາດ ໃນການສະຫນອງສະບຽງອາຫານ ຢູພ່າຍ 

ໃນ; ໃນປີ 2025 ຈະຕອ້ງສູຊ້ນົ ສະຫນອງແບເ້ພ່ືອການບໍລິໂພກ ໃນລະດບັ 250.000 ໂຕ ຫລື ໃຫມ້ຊີີນ້ແບ້
ປະມານ 4.000 ຫາ 5 .000 ໂຕນ ຕໍ່ ປີ .  ເພ່ືອບນັລຕຸວົເລກຄາດໝາຍດ ັງ່ກາ່ວ , ຕອ້ງເລ່ັງໃສ ່ສ ົ່ງເສີມ ການ
ລງົທຶນໃສກ່ານສາ້ງຟາມ ຂະຫຍາຍແນວພນັແບພ້ື້ນເມອືງ ຫລື ລກູປະສມົ ຢູເ່ຂດທ່ີມເີງ ື່ອນໄຂ ເຊ່ັນ: ແຂວງ 
ຜ ົງ້ສາລີ, ອດຸມົໄຊ, ຫວົພນັ, ຊຽງຂວາງ, ວຽງຈນັ, ບໍລິຄາໍໄຊ, ສາລະວນັ, ເຊກອງ ແລະ ອດັຕະປື ເພ່ືອໃຫມ້ ີ
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ແຫລງ່ສະຫນອງແນວພນັແບ.້  ຄຽງຄູກ່ນັນ ັນ້ ຕອ້ງໄດປ້ບັປງຸພດັທະນາພນັແບພ້ື້ນເມອືງ ໃຫມ້ຂີະໜາດໃຫຍ ່
ແລະ ທນົທານຕ່ໍສະພາບແວດລອ້ມ ເພ່ືອນາໍໄປສ ົ່ງເສີມໃຫຊ້າວກະສິກອນ ລຽ້ງໃຫກ້ວາ້ງ ຂວາງອອກ. 

 

(4).  ການພດັທະນາການລຽ້ງສດັປີກ 
ສດັປີກ ແມນ່ມບີດົບາດສາໍຄນັ ຕ່ໍໂຄງປະກອບການບໍລິໂພກຊີນ້ຂອງປະຊາຊນົລາວ; ຮອດປີ 2025  

ຕອ້ງຜະລິດຊີນ້ສດັປີກໃຫໄ້ດ ້ໃນລະດບັ 79.000 ໂຕນ ແລະ ໄຂ ່ໃຫມ້ ີປະມານ 54.000 ໂຕນຕ່ໍປີ  ດວ້ຍ
ການເພ່ີມການສະຫນອງສດັປີກໃຫເ້ຖງິ 70 ຫາ 80 ລາ້ນໂຕ.  ສະນ ັນ້, ເພ່ືອບນັລ ຸຕວົເລກຄາດໝາຍດ ັງ່ກາ່ວ
ຕອ້ງເລ່ັງໃສ ່ສ ົ່ງເສີມການລຽ້ງສດັປີກພ້ືນເມອືງ  ໃນເຂດຊນົນະບດົ ເພ່ືອສະໜອງ ສະບຽງອາຫານກບັທ່ີ ໃຫ້
ເພ່ີມຂຶນ້ ໂດຍການເປີດຂະບວນການສ ົ່ງເສີມການລຽ້ງ ໃຫຖ້ກືຕາມເຕັກນກິ, ມກີານສກັຢາ ກນັພະຍາດ ແລະ 
ປະຕິບດັຫລກັການຄວາມປອດໄພດາ້ນຊວີະທ່ີດໃີຫເ້ພ່ີມຂຶນ້.   

ເຂດທ່ີເປັນບລິຸມມະສິດ ສ ົ່ງເສີມການລຽ້ງສດັປີກພ້ືນເມອືງ ເພ່ືອສະຫນອງເປັນສະບຽງພາຍໃນປະເທດໄດ້
ແກ:່ ແຂວງຫລວງພະບາງ, ໄຊຍະບລີູ, ອດຸມົໄຊ, ຫວົພນັ, ຊຽງຂວາງ, ວຽງຈນັ, ນະຄອ ນຫລວງ, ສະຫວນັ
ນະເຂດ, ສາລະວນັ ແລະ ຈາໍປາສກັ. 

 

(5). ການພດັທະນາການລຽ້ງປາ ແລະ ສດັນ ໍາ້   
ປາ ແລະ ສດັນ ໍາ້ ແມນ່ແຫລງ່ທາດຊີນ້ອນັດບັຫນຶ່ ງຂອງປະເທດ, ຮອດປີ 2025 ຈະຕອ້ງສູຊ້ນົ ໃຫຜ້ນົ

ຜະລິດປາ ແລະ ສດັນ ໍາ້ ໃຫໄ້ດ ້274.000 ໂຕນ.  ສະນ ັນ້, ເພ່ືອເຮັດໃຫບ້ນັລຄຸາດໝາຍດ ັງ່ກາ່ວ ຈະຕອ້ງເລ່ັງ
ໃສພ່ດັທະນາການລຽ້ງປາ ແລະ ສດັນ ໍາ້ ດ ັງ່ນີ:້ 

-  ສູຊ້ນົຂະຫຍາຍຜນົຜະລິດປາລຽ້ງໃຫໄ້ດໃ້ນລະດບັ 75% ຂອງຄວາມຕອ້ງການ ດວ້ຍການສ ົ່ງເສີມ ໃຫ້
ມກີານຂະຫຍາຍບອ່ນລຽ້ງ ແລະ ສະຫນອງລກູປາໃຫໄ້ດ ້1.000 ລາ້ນໂຕ/ປີ ໃນນີ ້ຕອ້ງສູຊ້ນົຜະລິດ ແນວພນັ
ປາພ້ືນເມອືງ ທ່ີເປັນເສດຖະກດິ ໃຫກ້ວມເອົາປະມານ 30% ຂອງລກູປາທງັໝດົ. 

- ສມຸໃສພ່ດັທະນາ, ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຖາ່ຍທອດເຕັກນກິ ການລຽ້ງປາພນັປບັປງຸ ແລະ ປານ ໍາ້ຂອງ  ທ່ີມທີາ່
ແຮງດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ສດັນ ໍາ້ທກຸຊະນດິ ໃນທກຸຮບູແບບ  ຢູໃ່ນເຂດທ່ີມເີງ ື່ອນໄຂ ເຊ່ັນ: ການລຽ້ງປາປະ
ສມົປະສານກບັການລຽ້ງສດັ, ການສາ້ງຟາມລຽ້ງປາ, ລຽ້ງປາໃສນ່າເຂ້ົາ, ລຽ້ງໃສອ່າ່ງເກບັນ ໍາ້, ລຽ້ງໃສແ່ ຫຼງ່ນ ໍາ້
ທາໍມະຊາດ ແລະ ລຽ້ງໃສຫ່ນອງ  ແລະ ແຫລງ່ອື່ ນໆ  ໂດຍຕອ້ງສູຊ້ນົ  ໃຫມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົ ໃນລະດບັ 
10% ຕ່ໍປີ.  

- ຍກົສງູການຄຸມ້ຄອງ, ປກົປກັຮກັສາແຫລງ່ນ ໍາ້ ແລະ ການຊມົໃຊຊ້ບັພະຍາກອນສດັນ ໍາ້ ຢາ່ງຍືນຍງົ 
ໂດຍການສາ້ງເຂດວງັສະຫງວນ ແລະ ບອ່ນອະນລຸກັຮກັສາພນັປາພ້ືນເມອືງໃຫໄ້ດ ້50 0 ແຫງ່ ໂດຍສມຸໃສ:່ 
ແຂວງບ່ໍແກວ້, ບໍລິຄາໍໄຊ, ຄາໍມວ່ນ, ສະຫວນັນະເຂດ, ຈາໍປາສກັ, ເຊກອງ ແລະ ແຂວງອດັຕະປື. 

- ປບັປງຸບນັດາສະຖານ ີ ຜະລິດແນວພນັປາທ່ີມແີລວ້ 62 ແຫງ່ໃນທົ່ວປະເທດໃຫສ້າມາດດາໍເນນີການ
ຜະລິດລກູປາ ສະຫນອງໃຫແ້ກຜູ່ລ້ຽ້ງ ແລະ ດາໍເນນີການສາໍຫລວດ ເພ່ືອສາ້ງສະຖານຂີອງລດັຂຶນ້ໃໝ ່ໃຫມ້ຢີູ່
ທກຸແຂວງ ເພ່ືອແນໃ່ສ ່ຍກົຄວາມສາມາດ ໃນການສະໜອງລກູປາໃຫໄ້ດ ້60% ຂອງຄວາມຕອ້ງ ການທງັໝດົ
ທົ່ວປະເທດ ແລະ ໃຫເ້ປັນບອ່ນຮຽນຮູ ້ຖາ່ຍທອດເຕັກນກິການລຽ້ງປາ ແລະ ສດັນ ໍາ້ໃຫແ້ກຊ່າວກະສິກອນ. 
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(6).  ການລຽ້ງສດັປ່າ 
 ສດັປ່າ ແລະ ແມງໄມ ້ຢູ ່ສປປ ລາວ ຍງັແມນ່ແຫລງ່ທາດຊີນ້ ແລະ ສະໜອງທາດໂປຕີນໜ່ຶງຂອງ

ຊາວຊນົນະບດົ  ຊຶ່ ງເປ້ົາໝາຍ ຕອ້ງນາໍໃຊມ້ນັໃຫເ້ກດີປະໂຫຍດ ແລະ ຮບັປະກນັຄວາມຍືນຍງົ, ສະນ ັນ້ ຕອ້ງ
ສູຊ້ນົສຶກສາຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ສ ົ່ງເສີມການລຽ້ງສດັປ່າບາງຊະນດິ ທ່ີໃກຈ້ະສນູພນັ ແລະ ສດັປ່າ ປະເພດ ຄຸມ້
ຄອງ ຕາມທ່ີກດົໝາຍກາໍນດົ ແນໃສເ່ພ່ືອເປ້ົາໝາຍ ການສຶກສາຄ ົນ້ຄວາ້ດາ້ນວທິະຍາສາດ ແລະ ເສດຖະກດິ 
ເພ່ືອໃຫເ້ປັນທາງເລືອກ ໃນການສາ້ງລາຍຮບັ ໃຫແ້ກປ່ະຊາຊນົ ຕິດພນັກບັການຮບັປະກນັ ການປກົປກັຮກັສາ
ຄວາມຫລາກຫລາຍ ທາງດາ້ນຊວີະນາໆພນັ. 

 

(7). ການບໍລິການສດັຕະວະແພດ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງນາໍໃຊຢ້າສດັຕະວະແພດ   
ການບໍລິການສດັຕະວະແພດ ນບັໄດວ້າ່ເປັນປດັໃຈທ່ີຂາດບ່ໍໄດສ້າໍລບັການລຽ້ງສດັ ຍອ້ນວາ່ມນັມ ີ

ບດົບາດໃນການຮບັປະກນັ ທາງດາ້ນສຂຸະພາບ-ພະລານາໄມຂອງສດັ, ຫລດຸຜອ່ນຄວາມສຽ່ງຕ່ໍຜູບໍ້ລິໂພກ ແລະ 
ຊວ່ຍເພ່ີມຜນົຜະລິດໃຫແ້ກກ່ານລຽ້ງສດັ. ສະນ ັນ້, ຈຶ່ງຈາໍເປັນຕອ້ງໄດເ້ອົາໃຈໃສປ່ບັປງຸ ໃຫຄ້ຽງຄູກ່ບັ ວຽກ
ງານອື່ ນໆ ໂດຍຫນາ້ວຽກບລິຸມະສິດ ທ່ີຕອ້ງໄດພ້ດັທະນາ ມດີ ັງ່ນີ:້ 

− ປບັປງຸ ສນູຜະລິດຢາສດັຕະວະແພດ ຂອງກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ໃຫໄ້ດມ້າດຖານຂອງອາຊຽນ 
ເພ່ືອໃຫສ້າມາດເພ່ີມການຜະລິດ ແລະ ແຈກຢາຍຢາກນັພະຍາດສດັ ທ່ີມຄີນຸນະພາບ ໃຫແ້ກຊ່າວກະສິກອນໃຫ້
ພຽງພໍກບັຄວາມຕອ້ງການ. 

− ຂະຫຍາຍຕາຫນາ່ງການບໍລິການ ຢາສດັຕະວະແພດ ທງັຂອງພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົໃຫກ້ວາ້ງ 
ຂວາງ ແລະ ທົ່ວເຖງິທກຸເມອືງ ແລະ ໃຫໄ້ດຂ້ະຫຍາຍໄປສູສ່ນູບໍລິການເຕັກນກິເທ່ືອລະກາ້ວ. 

− ພດັທະນາລະບບົການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສີມການບໍລິການປ່ິນປວົພະຍາດສດັຂອງນກັວຊິາຊບີ
ສດັຕະວະແພດ, ການຜະລິດ, ການນາໍເຂ້ົາ ແລະ ຈາໍຫນາ່ຍຢາສດັຕະວະແພດ ແລະ ອປຸະກອນການສດັຕະ 
ວະແພດ ຕາມລະບຽບກດົໝາຍກາໍນດົ. 

 

2). ການປບັປງຸ ພດັທະນາ  ລະບບົດາໍເນນີມາດຕະການ ດາ້ນສຂຸະນາໄມສດັ ແລະ ຜະລິດຕະພນັສດັ 
ເພ່ືອປ້ອງກນັຄວາມສຽ່ງ ທ່ີອາດເປັນອນັຕະລາຍຕ່ໍສຂຸະພາບຂອງຄນົ ແລະ ສດັ ຈະຕອ້ງໄດເ້ອົາໃຈໃສ່

ປບັປງຸລະບບົ ການນາໍໃຊມ້າດຕະການ ດາ້ນສຂຸະນາໄມຢາ່ງຮອບດາ້ນດ ັງ່ນີ:້  
 

(1) ການຮບັປະກນັຄວາມສຽ່ງຈາກພະຍາດສດັ: 
(1.1) ປບັປງຸ ແລະ ພດັທະນາລະບບົການເຝ້ົາລະວງັພະຍາດສດັ ພະຍາດປາ ແລະ ສດັນ ໍາ້  ໂດຍການ

ຂະຫຍາຍຕາຫນາ່ງ ດາ້ນລະບາດວທິະຍາ ໃຫລ້ງົຮອດບາ້ນ  ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພ່ືອດາໍເນນີການເຝ້ົາ
ລະວງັ, ລາຍງານສະພາບການລະບາດ ຂອງພະຍາດສດັ ແລະ ພະຍາດປາ ໃຫຖ້ກືຕອ້ງວອ່ງໄວ ແລະ 
ສາມາດຕອບໂຕກ້ານລະບາດ ໃຫທ້ນັກບັສະພາບການ. 



 

 

 ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ:້ ຍດຸທະສາດພດັທະນາກະສິກາໍ ຮອດປີ 2025 ແລະ ວິໄສທດັ ຮອດປີ 2030 
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(1.2) ປກຸລະດມົຂະບວນການສກັຢາກນັພະຍາດສດັ ຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ; ສາໍລບັສດັໃຫຍ ່ຕອ້ງໄດສູ້ຊ້ນົເຮັດ
ໃຫອ້ດັຕາການຕາຍ ຍອ້ນເກດີພະຍາດເຕ້ົາໂຮມເລືອດງວົ-ຄວາຍຫລດຸລງົຢາ່ງຕ ັງ້ຫນາ້, ກນັ ແລະ ຄວບຄມຸພະ
ຍາດປາກເປ່ືອຍລງົເລັບ.  ສາໍລບັໝຕູອ້ງໄດເ້ອົາໃຈໃສເ່ຝ້ົາລະວງັ ແລະ ກນັພະຍາດອະຫິວາໝ ູແລະ ພະຍາດ
ຫກູ ໍາ່ໝ ູໂດຍປບັປງຸລະບບົຄວາມປອດໄພທາງດາ້ນຊວີະ ແລະ ປບັປງຸມາດຕະຖານຟາມລຽ້ງ ໃຫສ້ງູຂຶນ້ ເພ່ືອ
ຮບັປະກນັບ່ໍໃຫມ້ກີລໍະນ ີ ເກດີພະຍາດລະບາດຮາ້ຍແຮງເກດີຂຶນ້; ສາໍລບັການລຽ້ງໝູແູບບພ້ືນເມອືງ ແມນ່ສ ົ່ງ
ເສີມ ແລະ ປກຸລະດມົ ການນາໍໃຊຢ້າປ້ອງກນັພະຍາດໝຢູາ່ງແຂງແຮງ, ໂດຍສະເພາະແມນ່ ເຂດທ່ີມຄີວາມ
ສຽ່ງມກັເກດີພະຍາດໃນແຕລ່ະປີ. ສາໍລບັສດັປີກ ຕອ້ງໄດປ້ກຸລະດມົໃຫມ້ກີານການນາໍໃຊຢ້າກນັພະຍາດນວີຄາ
ເຊນີ ແລະ ພະຍາດອະຫິວາສດັປີກໃຫກ້ວາ້ງຂວາງ ແລະ ຕ່ໍເນື່ ອງ ເພ່ືອແກໄ້ຂບນັຫາສດັປີກຕາຍ ຍອ້ນ
ພະຍາດລະບາດ ໃຫຫ້ລດຸລງົຢາ່ງຕ ັງ້ຫນາ້. 

(1.3) ພດັທະນາຫອ້ງວໄິຈພະຍາດສດັຂ ັນ້ສນູກາງ ໃຫໄ້ດມ້າດຕະຖານຂງົເຂດ ແລະ ສາກນົ  ISO/IEC 
17025 ເພ່ືອໃຫ ້ ກາຍເປັນສນູວໄິຈອາ້ງອີງແຫງ່ຊາດ, ເປັນບອ່ນຮວ່ມມ ືແລະ ແລກປ່ຽນບດົຮຽນກບັຕາ່ງປະ
ເທດ ໃນການວໄິຈພະຍາດສດັ ວໄິຈສານຕກົຄາ້ງ ຈາກຜະລິດຕະພນັສດັ ແລະ ໃຫເ້ປັນບອ່ນຝຶກອບົຮມົໃຫແ້ກ ່
ຕາໜາ່ງວໄິຈພະຍາດສດັ ຂ ັນ້ແຂວງ ແລະ ນກັສຶກສາຈາກສະຖາບນັສຶກສາ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 

(1.4) ປບັປງຸພດັທະນາ ບນັດາຫອ້ງວໄິຈລະດບັແຂວງ  (ຜົງ້ສາລີ, ຫວົພນັ , ຫລວງນ ໍາ້ທາ, ອດຸມົໄຊ, 
ຫລວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ, ສະຫວນັນະເຂດ, ແລະ ຈາໍປາສກັ) ເພ່ືອໃຫສ້າມາດ ບ ົ່ງ
ມະຕິພະຍາດສດັ ໄດໂ້ດຍພ້ືນຖານ ແລະ ເປັນເຄື່ ອງມສືາໍຄນັ ໃນການສງັລວມຂໍມ້ນູດາ້ນພະຍາດສດັ ຂອງແຕ່
ລະຂງົເຂດ ສະຫນອງໃຫແ້ກສ່ນູວໄິຈພະຍາດສດັແຫງ່ຊາດ. 

(1.5) ພດັທະນາ ຫອ້ງວໄິຈພະຍາດປາ ແລະ ສດັນ ໍາ້ໃນລະດບັສນູກາງ ເພ່ືອໃຫສ້າມາດບ ົ່ງມະຕ ິພະຍາດ
ປາໄດໂ້ດຍພ້ືນຖານ ແລະ ເປັນເຄື່ ອງມສືາໍຄນັໃນການສງັລວມຂໍມ້ນູດາ້ນພະຍາດປາຂອງລາວ ແນໃສນ່າໍໃຊໃ້ນ
ການວາງແຜນຄວບຄມຸ ແລະ ປ້ອງກນັໃຫທ້ນັການ. 

(1.6) ສຶກສາ ແລະ ກາໍນດົເຂດທ່ີມເີງ ື່ອນໄຂ ເປັນເຂດປອດ ຫລື ເຂດກນັຊນົ ຂອງພະຍາດລະບາດສດັ
ບາງຊະນດິ ແນໃສກ່າ້ວໄປສູສ່ະເຫນໃີຫເ້ປັນ ເຂດປອດພະຍາດຢາ່ງເປັນທາງການ. 

(1.7) ຮວ່ມມປືະສານສມົທບົ ກບັອງົການຈດັຕ ັງ້ສາກນົ ແລະ ຕາ່ງປະເທດໃນການສະກດັກ ັນ້ ພະຍາດ
ລະບາດສດັ ຂາ້ມຊາຍແດນ ເຊ່ັນ: ພະຍາດໄຂຫ້ວດັສດັປີກ, ພະຍາດປາກເປ່ືອຍລງົເລັບ ພະຍາດອື່ ນໆ ລວມ
ທງັພະຍາດອບຸດັຂຶນ້ໃໝ ່ແລະ ພະຍາດຕິດຕ່ໍຈາກສດັສູຄ່ນົ. 

 

(2) ການຮບັປະກນັຄວາມສຽ່ງຈາກອາຫານສດັ 
 ປບັປງຸ ແລະ ພດັທະນາສນູວໄິຈອາຫານສດັ ໃຫໄ້ດມ້າດຖານຂອງຂງົເຂດ ແລະ ສາກນົເທ່ືອລະກາ້ວ  

ແນໃສໃ່ຫເ້ປັນບອ່ນກວດກາ ແລະ ຢັງ້ຢືນຄນຸນະພາບ ຂອງວດັຖດຸບິອາຫານສດັ, ອາຫານເຂັມ້ຂຸນ້, ອາຫານ
ເຄິ່ ງສາໍເລັດຮບູ ແລະ ສາໍເລັດຮບູ ທ່ີຜະລິດຢູພ່າຍໃນ ຫລື ນາໍເຂ້ົາຈາກຕາ່ງປະເທດ ໃຫຖ້ກືຕອ້ງວອ່ງໄວ ເປັນ
ທ່ີເຊື່ ອຖຂືອງຜູລ້ຽ້ງສດັ ແລະ ຜູປ້ະກອບການທາງດາ້ນການລຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມງົ. 

 

(3) ການຮບັປະກນັຄວາມສຽ່ງຈາກຢາສດັຕະວະແພດ 
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ພດັທະນາ ແລະ ປບັປງຸ ລະບບົການຄຸມ້ຄອງການຜະລິດ, ການນາໍເຂ້ົາ ແລະ ຈາໍຫນາ່ຍຢາ
ສດັຕະວະແພດ ດວ້ຍການພດັທະນາລະບບົຂຶນ້ທະບຽນ ແລະ ການກວດກາຕິດຕາມຄນຸນະພາບ ໃຫໄ້ດມ້າດ 
ຕະຖານຂອງຂງົເຂດພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ. 

 

(4) ການຮບັປະກນັຄວາມປອດໄພດາ້ນຜະລິດຕະພນັສດັ 
(4.1) ພດັທະນາລະບບົການຮບັປະກນັຄວາມສຽ່ງ, ການວເິຄາະຄວາມສຽ່ງ, ການກວດກາ-ວໄິຈ, ການ

ຢັງ້ຢືນ ລວມທງັການຈດົທະບຽນອະນຍຸາດ ໃຫແ້ກບ່ນັດາຜູປ້ະກອບການຟາມລຽ້ງ, ໂຮງງານຂາ້ສດັ, ໂຮງງານ
ປງຸແຕງ່ຜະລິດຕະພນັສດັ ລວມທງັຕະຫລາດ ແລະ ການບໍລິການຊື-້ຂາຍສດັ, ປາ ແລະ ສດັນ ໍາ້.  

(4.2) ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກ ່ບນັດາດາ່ນກວດກາສດັຕະວະແພດສາກນົ ໃຫສ້າມາດປະຕິບດັສິດແລະ 
ໜາ້ທ່ີຂອງຕນົ ຢາ່ງມປີະສິດທິພາບ, ເພ່ີມການປະສານງານ ແລກປ່ຽນຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ການ ຮວ່ມມ ືກບັ
ດາ່ນກວດກາສດັຕະວະແພດ ຂອງປະເທດໃກຄ້ຽງຢາ່ງໃກສ້ິດ ແລະ ເປັນບອ່ນໃຫຄ້າໍແນະນາໍ ໃຫແ້ກດ່າ່ນ
ກວດກາສດັຕະວະແພດ ປະຈາໍດາ່ນທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ປະສານສມົທບົດາ່ນສດັຕະວະແພດພາຍໃນ ຕາມລະບຽບ
ການ. 

(4.3) ປບັປງຸ ແລະ ພດັທະນາທົ່ວລະບບົ  ໃນການຂາ້ສດັ, ການກວດກາອະນາໄມຊີນ້, ການຕດັແຕງ່, 
ການຫຸມ້ຫ່ໍ  ລວມເຖງິການຂນົສ ົ່ງ, ເກບັຮກັສາ ຈນົຮອດຕະຫລາດຂາຍຊີນ້ ໃນທົ່ວປະເທດ ໃຫຮ້ບັປະກນັ
ຄວາມສະອາດ ໄດມ້າດຕະຖານສຂຸະນາໄມຂອງແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນ. 
 

3). ການຄ ົນ້ຄວາ້ແນວພນັ  ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ ີສາໍລບັການລຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມງົ 
 ສມຸໃສພ່ດັທະນາ ແລະ ປບັປງຸລະບບົການຄ ົນ້ຄວາ້ ດາ້ນການລຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມງົໂດຍເນັນ້ໃສ່
ການຄ ົນ້ຄວາ້ທດົລອງເພ່ືອການອະນລຸກັ ແລະ ປບັປງຸແນວພນັສດັພ້ືນເມອືງໃຫມ້ຄີນຸນະພາບ ແທດເໝາະ ກບັ
ລະບບົການລຽ້ງແຕລ່ະທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ສາມາດປບັຕວົເຂ້ົາກບັສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງດນິຟ້າອາກາດ, 
ຊຶ່ ງລວມທງັການຄ ົນ້ຄວາ້ເພ່ືອປບັປງຸອາຫານໃຫມ້ຄີນຸນະພາບ, ການປ້ອງກນັ ແລະ ຄວບຄມຸພະຍາດ ແລະ 
ການຍກົລະດບັທາງດາ້ນເຕັກນກິວທີິການລຽ້ງສດັ ຂອງຊາວກະສິກອນໃຫມ້ຜີນົຜະລິດສງູຂຶນ້, ໂດຍເນັນ້ໃສ:່ 

 ຄ ົນ້ຄວາ້, ສງັລວມ ແລະ ຂະຫຍາຍແນວພນັສດັພນັພ້ືນເມອືງ ເພ່ືອອະນລຸກັ ແລະ  ປບັປງຸພນັໃຫມ້ ີ
ຜນົຜະລິດສງູ, ມຄີນຸນະພາບດ,ີ ທນົທານຕ່ໍພະຍາດສດັຕາ່ງໆ ແລະ ມຄີວາມທນົທານຕ່ໍສະພາບ  
ການ ປ່ຽນແປງຂອງດນິຟ້າອາກາດ. 

 ປບັປງຸລະບບົການຜະລິດ ແລະ ສະໜອງແນວພນັສດັ, ແນວພນັປາ ແລະ ສດັນ ໍາ້ ໂດຍການສາ້ງ 
ເຄອືຂາ່ຍເພ່ືອຜະລິດ, ຊຶ່ ງລວມທງັຜູປ້ະກອບການ ໃນການສະໜອງແນວພນັສດັ ແລະ ແນວພນັປາ 
ແລະ ສດັນ ໍາ້ທ່ີມຄີນຸະພາບ ໃຫແ້ກກ່ານຜະລິດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ; ລວມທງັການສາ້ງເຄອືຂາ່ຍ
ເພ່ືອສະໜອງເຕັກນກິ-ເຕັກໂນໂລຊ ີໃຫແ້ກລ່ະບບົການລຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມງົໃນເຂດທົ່ງພຽງ, ພູ
ພຽງ ແລະ ເຂດພດູອຍ.  
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 ຄ ົນ້ຄວ້າ ແລະ  ນາໍໃຊເ້ຕັກນກິ-ເຕັກໂນໂລຊ ີ ສາໍລບັການປບັປງຸ ແລະ ຍກົຜະລິດຕະພາບຂອງລະ 
ບບົການລຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມງົແບບຄອບຄວົ ຫືຼ ຟາມຂະໜາດນອ້ຍໃນການຄ ໍາ້ປະກນັສະບຽງ
ອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ. 

 ຄ ົນ້ຄວາ້ເຕັກນກິ-ເຕັກໂນໂລຊ ີ ໂດຍການນາໍໃຊວ້ທິະສາດທ່ີທນັສະໄໝເຂ້ົາໃນການລຽ້ງສດັ ແລະ 
ການປະມງົ ທ່ີເປັນຟາມຂະໜາດໃຫຍ,່ ເຕັກນກິ-ເຕັກໂນໂລຊສີາໍລບັການປງຸແຕງ່, ຮບັປະກນັຄນຸ
ນະພາບ, ຄ ໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ ແລະ ດາ້ນໂພສະນາການ. 

 ຄ ົນ້ຄວ້າເພ່ືອສະໜອງຂໍມ້ນູ ໃຫແ້ກ່ ການກາໍນດົນະໂຍບາຍໃນລະດບັຕາ່ງໆ ແນໃສເ່ພ່ືອການປບັປງຸ 
ນະໂຍບາຍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ເພ່ືອຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສີມການປບັປງຸ, ພດັທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍ  ແນວພນັສດັ 
ແລະ ແນວພນັປາ ລວມທງັນະໂຍບາຍໃນການນາໍໃຊ ້ຫືຼ ການເຂ້ົາເຖງິແນວພນັສດັ , ແນວພນັປາ 
ແລະ ເຕັກນກິ-ເຕັກໂນໂລຊສີາໍລບັການຜະລິດ ແລະ ການປງຸແຕງ່. 

 
 
 

4). ການພດັທະນາວຽກງານສ ົ່ງເສີມການລຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມງົ  
 ຈດັຕ ັງ້ ແລະ ປ ບັປງຸກຸມ່ ຜູລ້ຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມງົໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງເທ່ືອລະກາ້ວ ແນໃສພ່ດັ 

ທະນາກຸມ່ການລຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມງົໃຫມ້ກີານຈດັຕ ັງ້ ທ່ີສາມາດເຂ້ົາເຖງິເຕັກນກິ ແລະ ເຕັກ 
ໂນໂລຢີທ່ີທນັສະໄໝ ເພ່ືອເພ່ີມຂດີຄວາມສາມາດໃນພດັທະນາການຜະລິດສດັ ແລະ ປາໃຫສ້ງູຂຶນ້. 

 ສ ົ່ງເສີມພາກທລຸະກດິ ແລະ ຜູປ້ະກອບການເຂ້ົາຮວ່ມຢາ່ງຕ ັງ້ໜາ້ ໃນການຂະຫຍາຍ ແລະ ສະ  
ຫນອງແນວພນັສດັ, ອາຫານສດັ, ຢາກນັ ແລະ ປ່ິນປວົພະຍາດສດັ ລວມທງັການປບັປງຸຍກົ ລະດບັ
ການປງຸແຕງ່ ຜະລິດຕະພນັທ່ີສອດຄອ່ງກບັທິດຂະຫຍາຍ ສາໍພນັເສດຖະກດິລະຫວາ່ງ ການຜະລິດ, 
ການຕະຫລາດ ແລະ ການບໍລິການປດັໃຈການຜະລິດທ່ີສອດຄອ່ງ ແລະ ຍືນຍງົ. 

 ປບັປງຸຕາໜາ່ງການສ ົ່ງເສີມທ່ີມແີລວ້ ໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ສາມາດຖາ່ຍທອດເຕັກນກິ ດາ້ນການ 
ລຽ້ງສດັ, ລຽ້ງປາ ແລະ ບໍລິການສຂຸະພາບສດັ ໃຫແ້ກຊ່າວກະສິກອນ ແລະ ຜູປ້ະກອບການ ໃຫທ້ ົ່ວ
ເຖງິ. 

 

3.2.1.3. ການຮບັປະກນັທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ 

ການເພ້ີມຜນົຜະລິດແມນ່ຍງັຖວືາ່ເປັນບລິຸມະສິດ ແລະ ຈະສືບຕ່ໍມບີດົບາດທ່ີສາໍຄນັ ໃນ ການພດັທະນາ
ດາ້ນກະສິກາໍ, ແຕວ່າ່ ເພ່ືອໃຫປ້ະສບົຜນົສາໍເລັດ ການຮບັປະກນັ  ທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານ ຈາໍເປັນຕອ້ງ 
ອີງໃສກ່ານຜະລິດດາ້ນສະບຽງອາຫານທ່ີຫຼາກຫຼາຍ ( ນອກຈາກເຂ້ົາ). ຂໍມ້ນູ ກຽ່ວກບັຊນົນະບດົຂອງ ສປປລາວ 
ນ ັນ້ແມນ່ມກີານປ່ຽນແປງ ຈາກການສືບຕ່ໍຮບູແບບ ທ່ີອີງໃສຊ່ບັພະຍາກອນທາງທາໍມະຊາດ ແລະ ປ່າໄມ ້ ໄປສູ່
ການຜະລິດ ທ່ີອີງໃສຕ່ະຫຼາດຊນົນະບດົ ເປັນພ້ືນຖານ ຊຶ່ ງໃນນ ັນ້ການຜະ ລິດສະບຽງອາຫານ ສາໍລບັບໍລິໂພກ
ເອງ ແມນ່ໄດຖ້ກືນາໍມາປະຕິບດັ ຄຽງຄູກ່ນັກບັການຜະລິດເພ່ືອໃຫກ້າຍເປັນສິນຄາ້. ການປ່ຽນແປງສູກ່ານຜະລິດ
ກະສິກາໍ ເພ່ືອເປັນສິນຄາ້ນ ັນ້ ແມນ່ມກີານກຽ່ວພນັ ກບັການຮບັປະກນັ ດາ້ນສະບຽງອາຫານອີກທາງໜ່ຶງທ່ີນອນ
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ໃນຫຼາຍວທີິ, ຊຶ່ ງໃນນ ັນ້ ມນັຂຶນ້ກບັຄວາມສາມາດເຂ້ົາເຖງິເນືອ້ທ່ີດນິ ເພ່ືອທາໍການຜະລິດ ແລະ ການເຂ້ົາເຖງິ
ແຫຼງ່ຊບັພະຍາກອນທ່ີມ.ີ ໂດຍລວມແລວ້ ຂໍມ້ນູທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການຂອງສປປລາວ 
ແມນ່ຫຼາກຫຼາຍ, ຊຶ່ ງຂຶນ້ກບັທງັສອງປດັໃຈຄ ືການພດັທະນາ ໃນທາງດາ້ນບວກ ແລະ ທາງດາ້ນລບົ. ບາງສິ່ ງທ່ີ
ຕອ້ງໄດເ້ຮັດ ທ່ີຖເືປັນບລິຸມະສິດ ແມນ່ການຄາດຄະເນ ເພ່ືອຂະຫຍາຍ ການປະກອບສວ່ນດາ້ນການພດັທະນາ
ກະສິກາໍ ໄປສູກ່ານຄ ໍາ້ປະກນັທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ . ບນັດາອງົປະກອບ ໃນການຄ ໍາ້
ປະກນັສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ ປະກອບມ:ີ 
ກ/. ຄວາມພອ້ມທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານ (Food Availability) 

ການກະສິກາໍທ່ີເນັນ້ທາງດາ້ນໂພສະນາການ  
ໂດຍທົ່ວໄປແລວ້ ໃນປະຈບຸນັ ຢູ ່ສປປລາວ ມີ ຄວາມພອ້ມ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດສະໜອງ ທາງ 

ດາ້ນເຂ້ົາ ຢາ່ງພຽງພໍ ຖາ້ທຽບກບັຄວາມຕອ້ງການຕ່ໍຫວົຄນົ  ໂດຍທ່ີບ່ໍໄດອ້ີງໃສພ້ື່ນທ່ີທາງພມູສາດ. ແຕເ່ຖງິ  
ຢາ່ງໃດກຕໍາມ ແຫຼງ່ອາຫານທີ່ີອດຸມົດວ້ຍສານອາຫານ ເຊ່ັນ : ພືດໃບຂຽວ , ພືດຕະກນູຖ ົ່ວ, ສາລີ, ໝາກໄມ ້  
ແລະ ແຫຼງ່ໂປຼຕີນຈາກສດັ ແມນ່ມຄີວາມແຕກຕາ່ງກນັ ແລະ ຂຶນ້ກບັການເຂ້ົາເຖງິແຫຼງ່ທາໍມະຊາດ. ການ
ຕດັສິນໃຈໃນການພດັທະນາ ໃນລະດບັຊຸມຊນົ ຄວນໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູ, ການປກຸລະດມົ ຄວົ ເຮອືນ 
ເພ່ືອພດັທະນາອາຫານ ທີ່ ປະກອບມສີານອາຫານທ່ີເປັນປະໂຫຍດ ໂດຍເລ່ີມຈາກການເຮັດສວນຄວົ, ປບັປງຸໃຫ້
ມປີດັໃຈນາໍເຂ້ົາທາງດາ້ນກະສິກາໍທ່ີສາມາດຊືໃ້ດ ້(ຕວົຢາ່ງ : ການຊວ່ຍເຫລືອ ຫືຼ ສະໜບັສະໜນູ ຈາກລດັ ຫືຼ 
ອງົການຈດັຕ ັງ້ທາງສງັຄມົຕາ່ງໆ...) ແລະ ປດັໃຈນາໍເຂ້ົາກຽ່ວກບັການລຽ້ງສດັ ສດັປີກ ແລະ  ສະໜບັສະໜນູ
ດາ້ນສດັຕະວະແພດ. ໃນຂະນະທ່ີການເຂ້ົາເຖງິແຫຼງ່ອາຫານ ທ່ີໄດມ້າຈາກປ່າ ແມນ່ລດົໜອ້ຍຖອຍລງົ, ດ ັງ່ນ ັນ້ 
ມນັມຄີວາມຈາໍເປັນຕອ້ງໃດໃ້ຫກ້ານຊວ່ຍເຫລືອ ເພ່ືອໃຫບ້ນັດາອາຫານ ເຫ່ົຼານ ັນ້ ມຫີລາຍຂືນ້ ດວ້ຍວທີິການປກູ
ທດົແທນເອົາເອງ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູດາ້ນນະໂຍບາຍຕາ່ງໆ ເພ່ືອໃຫສ້າມາດເຂ້ົາເຖງິທ່ີດນິທາໍກນິໃຫ້
ຫລາຍຂຶນ້ ແລະ ຫຸຼດຜອ່ນຜນົກະທບົ ຂອງການສາໍປະທານເຊ່ົາ ແລະ ບນັຫາ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການນາໍໃຊຢ້າຂາ້
ສດັຕພືູດ ແລະ ປຍຸເຄມຫຼີາຍເກນີໄປ. ການສະໜບັສະໜນູ  ໃນລະດບັ ຄວົເຮອືນ ກຽ່ວກບັການວາງແຜນທາງ
ດາ້ນການເງນິ ແລະ ວທີິການດາໍລງົຊວີດິ  ຈະເປັນຂໍມ້ນູໃນການຕດັ ສິນໃຈໃນລະດບັຄວົເຮອືນ. ການປບັປງຸ
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ດາ້ນໂພສະນາການ ແມນ່ສາໍຄນັ ຕ່ໍການແກໄ້ຂ ຄວາມອຶດຫິວ ແລະ ບນັຫາການຂາດສານ
ອາຫານໃນລາວ. ການບໍລິໂພກປາ ແລະ ສດັນ ໍາ້ອື່ ນໆ ແມນ່ ສວ່ນໜ່ຶງທ່ີສາໍຄນັ ຂອງອາຫານລາວ ແລະ ຄວນ
ສືບຕ່ໍໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູ ໂດຍການສ ົ່ງເສີມ ວທີິການ  ແບບດ ັງ່ເດມີ ຕິດພນັກບັການຜະລິດແບບໃໝ ່ເພ່ືອ
ເຮັດໃຫຜ້ນົຜະລິດ ຂອງສດັນ ໍາ້ເພ່ີມຂຶນ້ ເຊ່ັນ: ການ  ບໍລິຫານຈດັການນ ໍາ້, ການປບັປງຸການເຊື່ ອມໂຍງ ແລະ 
ການປະສມົປະສານ ລະຫວາ່ງ ການພດັທະນາ ອາ່ງເກບັນ ໍາ້ ເຂື່ ອນໄຟຟ້າ, ຊນົລະປະທານ, ການປະມງົ ແລະ 
ອື່ ນໆ.  

ຜນົເສຍຫາຍຫຼງັການເກບັກຽ່ວ 
ເຖງິວາ່ອດັຕາຜນົຜະລິດໂດຍລວມ ແມນ່ສງູພຽງພໍໃນການຮບັປະກນັ  ການກຸມ້ຕນົເອງໃນລະດບັຊາດ, 

ປະລິມານຂອງອາຫານທງັໝດົໃນຄວົເຮອືນອາດຈະນອ້ຍກວາ່ ຫືຼ ມຄີນຸນະພາບຕ ໍາ່ກວາ່ຕວົເລກ ຜນົຜະລິດ 
ສະເລຍ່. ຜນົເສຍຫາຍຫຼງັການເກບັກຽ່ວ ສາມາດຫຸຼດຜອ່ນໄດ ້ແລະ ເຕັກນກິຫຼງັການເກບັກຽ່ວ ສາມາດ ປບັປງຸ 
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ເພ່ືອຍກົສງູປະສິດທິຜນົຂອງການຜະລິດໄດ.້ ໃນຂ ັນ້ຕ ົນ້ , ການຂະຫຍາຍ ເຄື່ ອງກນົຈກັ ເຂ້ົາໃສກ່ານ ຜະລິດ 
ລວມທງັການປບັປງຸລະບບົການປງຸແຕງ່ ໂດຍສະເພາະ ໂຮງສີເຂ້ົາ ຕະຫຼອດຮອດ ການປບັປງຸ ສະຖານທ່ີ ຫືຼ 
ສາງເກບັມຽ້ນ ແມນ່ ຈະສາມາດຊວ່ຍຫຸຼດຜອ່ນການສນູເສຍ ໄດເ້ຊ່ັນກນັ. 
 

ຂ/. ການເຂ້ົາເຖງິອາຫານ (Food Accessibility) 
ສາໍລບັຊາວກະສິກອນໃນຊນົນະບດົນ ັນ້, ການປກູພືດສາໍລບັການບໍລິໂພກເອງ ເປັນພຽງແຕໜ່ຶ່ງໃນບນັດາ

ວທີິການຕາ່ງໆ ສາໍລບັການເຂ້ົາເຖງິອາຫານ, ຄຽງຄູກ່ບັການຂາຍແຮງງານ, ການຊອກຫາອາຫານ ໃນແຫຼງ່ທາໍ
ມະຊາດ (ຢູໃ່ນປ່າ) , ການຊືຫ້າຕາມຕະຫຼາດ ແລະ ການແລກປ່ຽນ ຕາ່ງໆ. ການເຂ້ົາເຖງິແຫຼງ່ອາຫານຈາກປ່າ 
ທ່ີເປັນໂປຼຕີນຈາກເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ ແມນ່ມຄີວາມສາໍຄນັ  ເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫມ້ອີາຫານພຽງພໍ ໃນຄອບຄວົ.  
ແຫຼງ່ຊີນ້ຈາກປ່າ ແລະ ຢູໃ່ນນ ໍາ້ ໂດຍສະເພາະ ປາ, ແມນ່ເປັນແຫຼງ່ໂປຼຕີນຈາກສດັ ທ່ີຫຼາຍທ່ີສດຸ ໃນສປປລາວ 
(NUDP/NAFRI 2012). ວທີິການສອງຂ ັນ້ຕອນ ເພ່ືອສະໜບັສະໜນູການນາໍໃຊ້  ຜະລິດຕະພນັຈາກປ່າ 
(ເຊ່ັນ: ເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົ) ແລະ ວທີິການຫາປາ ແບບຍືນຍງົ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການພດັທະນາ ໄປຄຽງຄູກ່ບັການສະ
ໜບັສະໜນູ ການຂະຫຍາຍຕວົທາງດາ້ນກະສິກາໍ ໃນລະດບັຄອບຄວົ ເພ່ືອປ່ຽນແທນການນາໍໃຊ ້ ແລະ ເອື່ ອຍ
ອີງໃສແ່ຫຼງ່ອາຫານຈາກປ່າ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດພ້ືນທ່ີຫາໄດຍ້າກ.   ການນາໍໃຊແ້ຕລ່ະວທີິ ຈະແຕກຕາ່ງກນັ
ໃນແຕລ່ະພ້ືນທ່ີ ຂຶນ້ກບັສະພາບຂອງທອ້ງຖິ່ນ. ບນັດາບາ້ນທ່ີມທີາ່ ແຮງດາ້ນຕະຫຼາດ ແມນ່ໄດຮ້ບັຄວາມຮູດ້າ້ນ
ການຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ ແລະ ມຄີວາມສາມາດ  ໃນການຂາຍຜນົຜະລິດຂອງຕນົ ຊ ຶ່ ງນ ັນ້ແມນ່ເປັນ
ສິ່ ງກະຕກຸຊຸກຍູໃ້ຫກ້ານຜະລິດ ມກີານຂະຫຍາຍຕວົ .  ກຸມ່ຊາວນາ ແລະ  ຜູຜ້ະລິດຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ 
ຈາກການປບັປງຸການເຊື່ ອມໂຍງເຂ້ົາກບັຕະຫຼາດ ແລະ ກບັສະຖາບນັສິນເຊື່ ອ/ການເງນິ, ລວມທງັ ທະນາຄານ. 
ສນູສ ົ່ງເສີມ ແລະ ບໍລິການເຕັກນກິ ຫືຼ ໂຮງຮຽນຊາວນາ ຕອ້ງຖກືນາໍມາໃຊ ້ເພ່ືອຍກົສງູຄວາມສາມາດ ທາງ
ດາ້ນເຕັກນກິວຊິາການໃຫຊ້າວນາ ເພ່ືອໃຫ ້ເຂົາເຈົາ້ໄດຮ້ຽນຮູ ້ກຽ່ວກບັ ເຕັກນກິອນັໃໝ ່ໃນການຜະລິດກະສິກາໍ
ເປັນສິນຄາ້.  

  

ຄ/. ຄວາມປອດໄພທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ (Food Safety and Nutrition) 
ການເກບັຮກັສາອາຫານ (Food Preservation) 
ໃນຂະນະທ່ີມຫຼີາຍວທີິປະຕິບດັ ໃນການຮກັສາອາຫານຢູໃ່ນ ສປປລາວ (ລວມທງັ ການແຊເ່ຄັມ , ຕາກ 

ແຫງ້, ການໝກັ, ການດອງ ແລະ ອ່ືນໆ) ຊ ຶ່ ງວທີິການເຫ່ົຼານີປ້າກດົວາ່ ໄດນ້າໍໃຊບ້າງຄ ັງ້ເທ່ົານ ັນ້; ແຕສ່ິ່ ງ ທີ່ ດີ
ທ່ີສດຸ ຄວນໝນູໃຊ ້ແລະ ນາໍ ເອົາວທີິດ ັງ່ກາ່ວ ມາຜນັຂະຫຍາຍ ເພ່ືອໃຫສ້າມາດ ເກບັຮກັສາອາຫານ ໄວກ້ນິ
ໃນຊວ່ງລະດທ່ີູຂາດແຄນ. ໄປຄຽງຄູກ່ນັນ ັນ້ ກຄໍວນມກີານຝຶກອບົຮມົ ເພ່ືອເພ່ີມພນູຄວາມຮູ ້ໃຫແ້ກ ່ປະຊາຊນົ 
ກຽ່ວກບັ ເຕັກນກິການເກບັຮກັສາອາຫານ  ໃນທອ້ງຖິ່ນທ່ີພວກເຮົາບ່ໍຄອ່ຍໄດນ້າໍໃຊວ້ທີິດ ັງ່ກາ່ວ, ໂດຍສະເພາະ 
ແມນ່ຢູເ່ຂດພສູງູພາກເໜືອ. 

ຄວາມຮູດ້າ້ນໂພສະນາການ (Nutrition Knowledge) 
ຄວາມຮູດ້າ້ນໂພສະນາການ ແລະ ຄວາມເຂ້ົາໃຈ ກຽ່ວກບັຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຂຸະອະນາໄມ  ໃນວທີິ

ການກຽມອາຫານ ສວ່ນໄຫຍແ່ມນ່ ຍງັບ່ໍທນັຄບົຖວ້ນ ແລະ ຖກືຕອ້ງ. ການຂາດສານອາຫານສວ່ນໃຫຍ່  ແມນ່
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ເຂ້ົາໃຈພຽງແຕ ່ການບໍລິໂພກເຂ້ົາບ່ໍພຽງພໍເທ່ົານ ັນ້. ມນັມຄີວາມຈາໍເປັນຕອ້ງປບັປງຸຄວາມຮູ ້ດາ້ນໂພສະນາການ 
ແລະ ການສຶກສາ ກຽ່ວກບັຄວາມປອດໄພດາ້ນອາຫານ ຜາ່ນຊອ່ງທາງການສຶກສາເປັນລະບບົ ແລະ ການສາ້ງ
ເປັນແຜນງານພດັທະນາຕາ່ງໆແບບຄບົຊຸດ. ມຫຼີາຍຕວົຢາ່ງທ່ີດສີາໍລບັວຽກງານນີ ້ເຊ່ັນ : ວທີິການ ຫືຼ ຮບູແບບ 
“ການເຊື່ ອມໂຍງ ວຽກງານກະສິກາໍ, ການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ ການໂພສະນາການ” ທ່ີຍກົ
ສງູຄວາມ ເຂ້ົາໃຈໃຫປ້ະຊາຊນົ ໃນເຂດຊນົນະບດົ ໄດເ້ຂ້ົາໃຈກຽ່ວກບັການເຊື່ ອມໂຍງ ລະຫວາ່ງ ວຽກງານ
ກະສິກາໍ ແລະ ສາທາລະນະສກຸ, ການຄ ໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ. 

   

ງ/. ຄວາມມສີະເຖຍລະພາບ (Food Stability) 
ລະດກູານ ຍງັຖເືປັນປດັໃຈຫຼກັ ຕໍ່ ຄວາມ ບ່ໍໜັນ້ຄງົທາງດາ້ນອາຫານຢູໃ່ນ ສປປລາວ , ຊຶ່ ງມນັມຜີນົ ຕ່ໍ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງອາຫານ, ຮບູແບບການບໍລິໂພກ, ວທີິການດາໍລງົຊວີດິ ຕະຫຼອດຮອດຄວາມສຽ່ງ ແລະ ມ ີ
ຄວາມຈາໍເປັນ ຕອ້ງໄດມ້ກີານສຶກສາລະອຽດຕື່ ມ ກຽ່ວກບັບດົບາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງຕາມລະດກູານ ແລະ ຕ່ໍ
ຄວາມສຽ່ງໂດຍລວມ. ເພ່ືອແກໄ້ຂບນັຫາ ດ ັງ່ກາ່ວ ຕອ້ງໄດເ້ອົາໃຈໃສ່  ໃນການຫຸຼດຜອ່ນ ຄວາມສຽ່ງ ຕໍ່ ການ
ຂາດແຄນອາຫານ ໃນບາງລະດກູານ ໂດຍສະເພາະ ໃນເຂດ ຊນົນະບດົ ແລະ ເຂດພດູອຍຫາ່ງໃກ ສອກຫີຼກ . 
ສິ່ ງເຫ່ົຼານີສ້າມາດບນັລໄຸດດ້ວ້ຍວທີິຕາ່ງໆດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ ້ 1) ປບັປຸງຸລະບບົການເກບັຮກັສາ ແລະ ສະໜອງອາຫານ 
ທ່ີມທີາດບາໍລງຸຢາ່ງສະໜ ໍາ່ສະເໝີໃນແຕລ່ະປີ, 2) ຫຸຼດຜອ່ນຜນົກະທບົ ຂອງສະພາບ ດ ນິຟ້າອາກາດ ກຄໍ ືຜນົ
ກະທບົທາງທາໍມະຊາດ ຕ່ໍກບັການດາໍລງົຊວີດິ ໃນຊນົນະບດົ, 3 ) ສາ້ງໂອກາດ  ເພ່ືອ ສາ້ງ ລາຍຮບັເພ່ີມເຕີມ 
ນອກຈາກການປກູຝງັ, ລຽ້ງສດັ ຫືຼ ສາ້ງວຖິໃີນການດາໍລງົຊວີດິ ທ່ີບ່ໍເພ່ິງພາສະພາບ ດນິຟ້າອາກາດ ຫືຼ ເອື່ ອຍ
ອີງໃສແ່ຕທ່າໍມະຊາດ. 

 

3.2.2 ມາດຕະການສາໍລບັການຜະລິດເປັນສິນຄາ້  

3.2.2.1 ມາດຕະການດາ້ນການປກູຝງັ  

1). ການຈດັແບງ່ເຂດ ສາໍລບັການຜະລິດພືດສິນຄາ້ 
ການຜະລິດເປັນສິນຄາ້ກະສິກາໍ ແມນ່ອີງໃສຄ່ວາມອາດສາມາດ ແລະ ທາ່ແຮງຕວົຈງິ ໂດຍສະເພາະ  

ປດັໃຈດາ້ນກາຍຍະພາບ ( ທ່ີຕ ັງ້, ທ່ີດນິ, ແຫລງ່ນ ໍາ້...), ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ລກັສະນະຈດຸພິເສດການ
ຜະລິດຕາມເຂດແຄວ້ນ ທງັນີກ້ໍ່ ເພ່ືອໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັພາວະການຜະລິດ, ການແປຮບູ ແລະ ການຕະຫລາດທ່ີ
ສາມາດແຂງ່ຂນັ ແລະ ເຊື່ ມໂຍງກບັຕະຫລາດພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົໄດ ້ ຕາມນະໂຍບາຍຫນັເປັນອດຸສາຫະ 
ກາໍ ແ ລະ ທນັສະໄໝ, ຊາວກະສິກອນຜູຜ້ະລິດສາມາດເຂ້ົາເຖງິ ການບໍລິການຂອງລດັ, ມຄີວາມໝັນ້ຄງົໃນອາ 
ຊບີ ແລະ ມຄີນຸນະພາບຊວີດິທ່ີດຂີຶນ້, ຜູບໍ້ລິໂພກ ໄດບໍ້ລິໂພກສິນຄາ້ທ່ີມຄີນຸນະພາບ, ສະອາດ ປອດໄພ. ບນົ
ພ້ືນຖານທາ່ແຮງ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຕວົຈງິ ຄດື ັງ່ກາ່ວ ຈື່ງໄດຈ້ດັສນັ ແລະ ກາໍນດົເຂດການຜະລິດ
ສິນຄາ້ກະສິກາໍ ຕາມເຂດແຄວ້ນ ແລະ ທາ່ແຮງ ດ ັງ່ນີ:້ 

ກ). ພືດທ່ີເປັນສິນຄາ້ບລິຸມະສິດ ລະດບັຊາດ 
(1) ເຂ້ົາ 
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ເຂດພດູອຍ ແລະ ພພູຽງ: ເຂດຜະລິດເຂ້ົາເປັນສິນຄາ້ ແມນ່ສ ົ່ງເສີມປກູເຂ້ົາພນັພ້ືນເມອືງ ທ່ີມຄີນຸ
ລກັສະນະສະເພາະ ເຊ່ັນ: ເຂ້ົາໄກນ່ອ້ຍ ຢູແ່ຂວງ ຊຽງຂວາງ (ສມຸໃສ ່ເຂດເມອືງແປກ, ເມອືງຄນູ, ເມອືງພກູດູ
, ເມອືງຜາໄຊ ແລະ ເມອືງຄາໍ ) ແລະ ຢູແ່ຂວງຫວົພນັ (ສມຸໃສ ່ເມອືງຊາໍເໜືອ ແລະ ວຽງໄຊ ) ມເີນືອ້ທ່ີ ທງັ
ໝດົ 13.000-15.000 ເຮັກຕາ ຊຶ່ ງສາມາດຜະລິດໄດປ້ະມານ 40.000-50.000 ໂຕນເຂ້ົາເປືອກ ໂດຍການ
ປບັປງຸ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ກມຸການຜະລິດ ແລະ ສນູບໍລິການເຕັກນກິ ທ່ີເນັນ້ການຜະລິດຕາມມາດຕະຖານກະສິກາໍ
ສະອາດ (GAP ແລະ OA) ແລະ ການຢັງ້ຢືນບນັດາພືດ ທ່ີມຄີນຸລກັສະນະສະເພາະ ຕາມພມູສນັ ຖານ 
(Geographic Indication=GI). ນອກນ ັນ້, ຍງັມເີຂ້ົາກ ໍາ່ ແລະ ເຂ້ົາພ້ືນເມອືງອື່ ນໆ ໃນເຂດພພູຽງ ແລະ ພູ
ສງູ.  
 

ເຂດທົ່ງພຽງ: ເຂດຜະລິດເຂ້ົາເປັນສິນຄາ້ ໃນເຂດທົ່ງພຽງ  ເພືອສ ົ່ງອອກ ແລະ ເປັນວດັຖດຸບີປ້ອນ 
ໂຮງງານປງຸແຕງ່ພາຍໃນ  ແມນ່ເລ່ງັໃສສ່ ົ່ງເສີມ ການຜະລິດຢູ ່ 7 ທົ່ງພຽງໃຫຍເ່ປັນຕ ົນ້ຕໍ ເຊ່ັນ: ທົ່ງພຽງວຽງ
ຈນັ, ທ ົ່ງພຽງບໍລິຄາໍໄຊ, ທົ່ງພຽງເຊບ ັງ້ໄຟ, ທົ່ງພຽງເຊບ ັງ້ຫຽງ, ທົ່ງພຽງເຊໂດນ, ທົ່ງພຽງຈາໍປາສກັ ແລະ 
ທົ່ງພຽງອດັຕະປື ຊຶ່ ງມເີນືອ້ທ່ີປກູເຂ້ົາທງັໝດົ 650.000-800.000 ເຮັກຕາ ດວ້ຍຜນົຜະລິດ 3,0-3,3 ລາ້ນ
ໂຕນເຂ້ົາເປືອກ. ໃນເຂດທ່ີສາມາດສະໜອງນ ໍາ້ຊນົລະປະທານ ຮບັປະກນັຫດົໃນລະດແູລງ້ ແລະ ມຄີວາມສຽ່ງ
ໜອ້ຍ ທ່ີຈະມຜີນົກະທບົຈາກໄພທາໍມະຊາດ ເຊ່ັນ : ນ ໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ໄພແລງ້ ໃນທົ່ງພຽງຕາ່ງໆໂດຍສະເພາະ 
ໃນເຂດພ້ືນທ່ີໆໄດກ້າໍນດົເປັນໂຄງການຊນົລະກະເສດ ແມນ່ຈະໄດກ້າໍນດົເປັນຈດຸສມຸ ຂອງຈດຸສມຸ ໃນການປກູ
ເຂ້ົາເປັນສິນຄາ້, ໃນເນືອ້ທ່ີ 200.000-250.000 ເຮັກຕາ, ຜນົຜະລິດປະມານ 1,1-1,3 ລາ້ນໂຕນ ໂດຍສ ົ່ງ
ເສີມການຜະລິດແບບການຈດັຕ ັງ້ເປັນກຸມ່ ຫລື  ສະຫະກອນການຜະລິດ ແລະ ມສີນູບໍລິການເຕັກນກິ ທ່ີເນັນ້
ການຜະລິດຕາມມາດຕະຖານກະສິກາໍທີດ ີ(GAP), ຊຶ່ ງມກີານປບັພ້ືນທີນາ ໃຫສ້າມາດນາໍໃຊກ້ນົຈກັ ເຂ້ົາໃນຂະ
ບວນການຜະລິດສະດວກ ເຊ່ັນ: ກຽມດນິ, ປກັດາໍ, ເກບັກຽ່ວ, ແປຮບູ, ຫຸມ້ຫ່ໍ ແລະ ເກບັຮກັສາເປັນຕ ົນ້ ໂດຍ
ນາໍໃຊພ້ນັເຂ້ົາປບັປງຸທ່ີມຄີນຸນະພາບ ທ່ີຕະຫຼາດຕອ້ງການ, ສາມາດຜະລິດ ແລະ ສະໜອງເມດັພນັເຂ້ົາ ໄດກ້ບັ
ທ່ີ ເ ຊ່ັນ: ແນວພນັເຂ້ົາຫນຽວທາ່ດອກຄາໍ 8, ທາ່ດອກຄາໍ 11, ທາ່ສະໂນ 3, ທາ່ສະໂນ 7, ໂພນງາມ; ແນວ
ພນັເຂ້ົາຈາ້ວເຊບ ັງ້ໄຟ 2, ວຽງຈນັ 450-1, ຫອມສະຫວນັ, ຫອມຈາໍປາ, CR.203 ແລະ ອື່ ນໆ.  ນອກຈາກ
ນ ັນ້ ສາໍລບັທ ົ່ງພຽງກາງ ແລະ ທົ່ງພຽງນອ້ຍພາກເໜືອ ແມນ່ສມຸໃສ ່ຜະລິດເຂ້ົາເປັນສິນຄາ້ ເພ່ືອສະໜອງໃຫ ້
ສປຈນີ ໂດຍແມນ່ສນູຜະລິດພນັເຂ້ົາແຂວງຫຼວງນ ໍາ້ທາ ເຮັດໜາ້ທ່ີ ຂະຫຍາຍແນວພນັເຂ້ົາ ຕາມທ່ີຕະຫຼາດ ສປ
ຈນີ ຕອ້ງການ. 
 

(2) ສາລີແຂງ (ອາຫານສດັ) 
ເຂດພດູອຍ ແລະ ພພູຽງ: ເຂດຜະລິດສາລີອາຫານສດັເປັນສິນຄາ້ (ສາລີແຂງ) ສມຸໃສສ່ ົ່ງເສີມຢູ ່10 

ແຂວງ, 30 ເມອືງທົ່ວປະເທດ  ເຊ່ັນ: ແຂວງໄຊຍະບລີູ, (ເມອືງປາກລາຍ, ເມອືງແກນທາ້ວ, ເມອືງໄຊຍະບລີູ, 
ເມອືງພຽງ, ເມອືງບ່ໍແຕນ...), ແຂວງອດຸມົໃຊ (ເມອືງຮນຸ, ເມອືງນາໝ້ໍ, ເມອືງໄຊ , ເມອືງຫລາ້...), ແຂວງບ່ໍ
ແກວ້ (ເມອືງຫວ້ຍຊາຍ, ຕົນ້ເຜ້ີງ , ຜາອດຸມົ ...), ແຂວງຊຽງຂວາງ (ເມອືງຄາໍ, ໜອງແຮດ..), ແຂວງຫວົພນັ 
(ເມອືງຊາໍເໜືອ, ຊຽງຄໍ,້ ສບົເບົາ, ແອດ, ຫວົເມອືງ...), ແຂວງຫລວງພະບາງ (ເມອືງນານ, ນ ໍາ້ບາກ, ເມອືງ
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ງອຍ...), ແຂວງວຽງຈນັ (ເມອືງໜ່ືນ, ຊະນະຄາມ, ກາສີ...) ແລະ ແຂວງຫລວງນ ໍາ້ທາ  (ເມອືງຫລວງນ ໍາ້ທາ, 
ວຽງພຄູາ, ນາແລ ...) ຊຶ່ ງມເີປ້ົາໝາຍການຜະລິດເພ່ືອສະໜອງໃຫແ້ກກ່ານປງຸແຕງ່ ພາຍໃນ ແລະ ສ ົ່ງອອກ . 
ໃນນີຊຸ້ກຍູ ້ແລະ ສ ົ່ງເສີມ ໃຫກຸ້ມ່ຜູຜ້ະລິດ ແລະ ຜູປ້ະກອບການ ລງົທຶນໃສກ່ານ  ຍກົສງູດາ້ນຄນຸນະພາບ 
ແລະ ຫລດຸຜອ່ນຜນົເສ ຍຫາຍ ຫລງັການເກບັກຽ່ວ ໂດຍເນັນ້ໃສ ່ວທິະຍາການ  ຫລງັ ການເກບັກຽ່ວ ເຊ່ັນ: 
ສາ້ງໂຮງອບົ, ສາງເກບັມຽ້ນ ແລະ ໂຮງເຮອືນພກັຜນົຜະລິດ ກອ່ນການຂນົສ ົ່ງ. 
 

ເຂດທົ່ງພຽງ: ເຂດຜະລິດສາລີອາຫານສດັໃນເຂດ 7 ທົ່ງພຽງໃຫຍ,່ ເນັນ້ໃສ ່3 ທົ່ງພຽງຕ ົນ້ຕໍ ທ່ີມເີນືອ້
ທ່ີທາໍການຜະລິດ ແລະ ມມີນູເຊືອ້ໃນການຜະລິດ ສາລີອາຫານສດັ ໃນຈາໍນວນຫຼາຍ ເຊ່ັນ: ທົ່ງພຽງວຽງຈນັ 
ແມນ່ສມຸໃສ ່ ເຂດເມອືງທລຸະຄມົ ແລະ ນາຊາຍທອງ, ທົ່ງພຽງເຊໂດນ ສມຸໃສເ່ມອືງສາລະວນັເປັນຈດຸສມຸ, 
ສາໍລບັທ ົ່ງພຽງຈາໍປາສກັ ສມຸໃສບ່າງເຂດຂອງເມອືງຈາໍປາສກັ ແລະ ເມອືງປະທມຸພອນ. 
 

(3) ກາເຟ 
ເຂດພດູອຍ ແລະ ພພູຽງ: ເຂດຜະລິດກາເຟເປັນສິນຄາ້ ຕ ົນ້ຕໍແມນ່ ສ ົ່ງເສີມຜະລິດ ຢູພ່ພູຽງບໍລິເວນ

ເປັນຫລກັ ເຊ່ັນ: ຢູເ່ມອືງປາກຊອ່ງ, ເມອືງບາຈຽງ ແຂວງຈາໍປາສກັ,  ເມອືງເລ່ົາງາມ ແຂວງສາລະວນັ, ເມອືງ
ທາ່ແຕງ ແຂວງເຊກອງ ຊຶ່ ງປະຈບຸນັ ມເີນືອ້ທ່ີທງັໝດົ ປະມານ 13 0.000 ເຮັກຕາ ຄາດຄະເນຜນົຜະລິດ ຈະ
ໄດເ້ຖງິ 280.000 ໂຕນ ໂດຍສມຸໃສຍ່ກົລະດບັ ແລະ ສ ົ່ງເສີມການຜະລິດ ໃຫໄ້ດຕ້າມມາດຕະຖານກະສິກາໍ
ອິນຊ ີ(OA) ແລະ ກະສິກາໍທ່ີດ ີ(GAP). ນອກຈາກນີ ້ຍງັສ ົ່ງເສີມການປກູກາເຟ ທ່ີມຄີນຸລກັ ສະນະສະເພາະ 
ຂອງທອ້ງຖິ່ນ (GI) ແລະ ພາກເໜືອຈາໍນວນໜ່ຶງ ຊຶ່ ງກາໍລງັປກູ ແລະ ບາງແຂວງ/ ບາງເຂດ ກກໍາໍລງັທດົລອງ 
ຊຶ່ ງກເໍຫັນວາ່ ຢູຫຼ່າຍແຂວງມຄີວາມເໝາະສມົ ແລະ ໄດຮ້ບັຜນົສາໍເລັດ, ຄາດ ວາ່ ຮອດປີ 2020 ແລະ 2025 
ເນືອ້ທ່ີປກູກາເຟ ຈະເພ້ີມຂຶນ້ຫຼາຍພໍສມົຄວນ.  
 

(4) ອອ້ຍ 
ສ ົ່ງເສີມການປກູອອ້ຍ ເພ່ືອເປັນວດັຖດຸບີປ້ອນໂຮງງານນ ໍາ້ຕານ ພາຍໃນປະເທດ ໂດຍສມຸໃສ ່ເຂດ 

ເມອືງໄຊບລີູ, ອາດສະພງັທອງ, ຈາໍພອນ, ພະລານໄຊ, ຊນົບລີູ ແລະ ອທຸມຸພອນ ແຂວງສະຫວນັ ນະເຂດ ; 
ເມອືງປາກຊນັ, ບໍລິຄນັ, ໄຊຈາໍພອນ ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ ; ເມອືງສາມກັຄໄີຊ, ພວູງົ, ໄຊເຊດຖາ ແລະ ເມອືງ
ຊານໄຊ ແຂວງອດັຕະປື; ເມອືງລະມາມ ແຂວງເຊກອງ, ຊຶ່ ງມເີນືອ້ທີແຜນການປະມານ 60.000ເຮັກຕາ, ຄາດ
ຄະເນຜນົຜະລິດໃຫໄ້ດ ້ປະມານ 2,4 ລາ້ນໂຕນ. ຊຸກຍູກ້ານປກູອອ້ຍ ຕິດພນັກບັໂຮງງານປງຸແຕງ່ ແລະ ນາໍ
ໃຊສ້ິ່ ງເສດເຫືຼອຈາກການປງຸແຕງ່ ເພ່ືອນາໍໃຊໃ້ຫໝ້ດົຄນຸຄາ່ ແລະ ນາໍໄປຜະລິດ  ເປັນຜະລິດ ຕະພນັອື່ ນໆ 
ເຊ ັນ່: ຝຸນ່, ພະລງັງານທດົແທນ ແລະ ອື່ ນໆ. 
 

(5) ມນັຕ ົນ້ 
ສ ົ່ງເສີມກາປກູມນັຕ ົນ້ ເພ່ືອເປັນສິນຄາ້ ທີສາໍຄນັແມນ່ ເພ່ືອເປັນວດັຖດຸບີ ປ້ອນໂຮງງານປງຸແຕງ່ ເປັນ

ຜະລິດຕະພນັ ເພ່ືອສ ົ່ງອອກ; ສາໍລບັເຂດພດູອຍ ແລະ ພພູຽງ ແມນ່ສມຸໃສ່ : ເມອືງປາກແຊງ, ວຽງຄາໍ ແລະ 
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ພຄູນູ ແຂວງຫລວງພະບາງ, ເມອືງຜາໄຊ ແລະ ເມອືງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ເມອືງຮ ົ່ມ, ເມອືງ ຊະນະຄາມ
, ເມອືງໜ່ືນ, ເມອືງເຟືອງ ແລະ ເມອືງຫີນເຫີບ ແຂວງວຽງຈນັ , ເມອືງຄາໍເກດີ ແຂວງ ບໍລິຄາໍໄຊ , ເມອືງເຊ
ໂປນ ແລະ ເມອືງນອງ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ເມອືງເລ່ົາງາມ ແລະ ເມອືງຕະໂອຍ້ ແຂວງສາລະວນັ. 
ສາໍລບັເຂດທົ່ງພຽງ ແມນ່ສມຸໃສ່ : ເມອືງໄຊທານ,ີ ປາກງື່ມ ແລະ ເມອືງສງັທອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ , 
ເມອືງປາກຊນັ, ປາກກະດງິ, ບໍລິຄນັ ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ ; ເມອືງຊນົບລີູ, ເມອືງພີນ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ; 
ເມອືງຄງົເຊໂດນ ແລະ ນະຄອນເພັງ ແຂວງສາລະວນັ ຊຶ່ ງມແີຜນການຜະລິດໃນເນືອ້ທ່ີ 57.000 ເຮັກຕາ, 
ຄາດຄະເນຜນົຜະລິດ ຈະໄດ ້ປະມານ 1,6 ລາ້ນໂຕນ. 
 

(6) ຢາງພາລາ 
ເພ່ືອໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັຍດຸທະສາດປ່າໄມ ້ຮອດປີ 2020 ຊຶ່ ງໄດກ້າໍນດົ ເນືອ້ທ່ີປກູໄມອ້ດຸສາຫະກາໍ 

ປະເພດຕາ່ງໆ ເພ່ືອເປ້ົາໝາຍທາງດາ້ນເສດຖະກດິ ທງັໝດົ ບ່ໍໃຫເ້ກນີ 500.000 ເຮັກຕາ, ໃນນີ ້ລວມທງັ 
ການປກູຢາງພາລາ; ເຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມ ມາຮອດປະຈບຸນັ ສະເພາະເນືອ້ທ່ີປກູຢາງພາລາ ໃນທົ່ວປະເທດ ມທີງັ
ໝດົ ປະມານເກອືບ 300.000 ເຮັກຕາ, ໃນນີ ້ ພ້ືນທ່ີປກູຢາງພາລາ ສະເພາະໃນເຂດພດູອຍ ແລະ ພພູຽງ 
ລວມທງັການປກູຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ຜູປ້ະກອບການ  ມເີນືອ້ທ່ີທງັໝດົ ເກອືບ 170.000 ເຮັກຕາ, ຄາດວາ່
ຈະໄດນ້ ໍາ້ຢາງດບິທງັໝດົ ປະມານ 230.000-250.000 ໂຕນ, ຊຶ່ ງປກູຫຼາຍ ຢູແ່ຂວງຫລວງນ ໍາ້ທາ , ບ່ໍແກວ້, 
ອດຸມົໄຊ, ຜ ົງ້ສາລີ, ຫລວງພະບາງ, ໄຊຍະບລີູ, ແລະ 3 ເມອືງ ຂອງແຂວງວຽງຈນັ. 

  

ສາໍລບັເນືອ້ທ່ີປກູຢາງພາລາ ຢູເ່ຂດທົ່ງພຽງ ໃນປະຈບຸນັ ລວມທງັການປກູ ຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ຜູ້
ປະກອບການ ມເີນືອ້ທ່ີທງັໝດົປະມານເກອືບ 130.000 ເຮັກຕາ, ຄາດວາ່ຈະໄດນ້ ໍາ້ຢາງດບີທງັໝດົ ປະມານ 
190.000-200.000 ໂຕນ, ສວ່ນຫລາຍແມນ່ ຢູແ່ຂວງບໍລິຄາໍໄຊ, ແຂວງຄາໍມວ່ນ, ສະຫວນັນະເຂດ, ສາລະ
ວນັ, ເຊກອງ, ອດັຕະປື ແລະ ແຂວງຈາໍປາສກັ. 

 

ຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສີມການປກູຢາງພາລາ ຕິດພນັກບັການປງຸແຕງ່ ໂດຍ ການສາ້ງໂຮງງານປງຸແຕງ່ພາຍໃນປະ
ເທດ ໃຫສ້ມົດນູ ກບັຄວາມອາດສາມາດສະໜອງຂອງວດັຖດຸບິ ໂດຍສມຸໃສບ່ນັດາແຂວງ ທ່ີມພ້ືີນທ່ີການຜະລິດ 
ຫຼາຍກວ່າ 10.000 ເຮັກຕາຂືນ້ໄປ ພອ້ມທງັສາ້ງມາດຕະການທາງດາ້ນນະໂຍບາຍ ເພ່ືອສ ົ່ງເສີມ, ສະໜບັສະ
ໜນູ ແລະ ຫຸຼດຜອ່ນການສ ົ່ງອອກເປັນວດັຖດຸບິ. 
 

ຂ). ພືດສິນຄາ້ອື່ ນໆທ່ີມທີ່າແຮງ ແລະ ເປັນເອກະລກັຂອງທ້ອງຖິ່ ນ 
(1) ໝາກເດອືຍ 
ສາໍລບັໝາກເດອືຍ ແມນ່ເນັນ້ໃສສ່ະເພາະ ເຂດພດູອຍ ແລະ ພພູຽງ ໂດຍ ສມຸໃສ ່ສ ົ່ງເສີມຢູບ່ນັດາ

ເມອືງ ຂອງບາງແຂວງ ຄ:ື ໄຊຍະບລີູ (ເມອືງຄອບ, ເມອືງໄຊຍະບລີູ, ເມອືງຊຽງຮອ່ນ, ເມອືງເງນີ, ປາກລາຍ, 
ເມອືງພຽງ...), ແຂວງວຽງຈນັ (ເມອືງຊະນະຄາມ, ເມອືງໝ່ືນ, ເມອືງແມດ, ເມອືງເຟືອງ,...), ແຂວງຫລວງພະ
ບາງ (ເມອືງປາກແຊງ, ປາກອ,ູ ຈອມເພັດ, ຊຽງເງນີ, ນ ໍາ້ບາກ, ເມອືງນານ, ເມອືງງອຍ...) ຊຶ່ ງມ ີແຜນການ
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ຜະລິດໃນເນືອ້ທ່ີ 60.000 ເຮັກຕາ, ດວ້ຍຜນົຜະລິດ 1 80.000 ໂຕນ. ເນື່ ອງຈາກ ພືດດ ັງ່ກາ່ວ ສວ່ນໃຫຍ່
ແມນ່ຜະລິດ ເປັນວດັຖດຸບິ ສ ົ່ງໄປປະເທດໃກຄ້ຽງ ເຊ່ັນ: ສປ ຈນີ, ສສ.ວຽດນາມ, ປະເທດໄທ..... ເຖງິຢາ່ງໃດ
ກຕໍາມ ເພ່ືອສາ້ງມນູຄາ່ເພ່ີມ ໃນຕ່ໍໜາ້ ຕອ້ງໄດສ້ ົ່ງເສີມການລງົທຶນເຂ້ົາໃສກ່ານ ປງຸແຕງ່ ໄປຄຽງຄູກ່ບັການເກບັ
ຮກັສາ ຫຼງັການເກບັກຽ່ວ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ : ສາງເກບັມຽ້ນ , ໂຮງອບົ ແລະ ໂຮງເຮອືນພກັຜນົຜະລິດ ກອ່ນການ
ສ ົ່ງອອກ. 
 

(2) ໝາກງາ 
ເຂດປກູໝາກງາ ເປັນສິນຄາ້ ແມນ່ສມຸໃສ ່ບາງແຂວງ ພາກເໜືອເປັນຕ ົນ້ຕໍ ເຊ່ັນ : ແຂວງຫລວງພະ

ບາງ, (ເມອືງປາກແຊງ, ປາກອ,ູ ຈອມເພັດ, ຊຽງເງນີ, ນ ໍາ້ບາກ, ນານ, ເມອືງງອຍ...) ແຂວງອດຸມົໃຊ (ເມອືງ
ງາ, ເມອືງໄຊ, ເມອືງແບງ່, ເມອືງຮນຸ, ເມອືງຫລາ...) ແລະ ໄຊຍະບລີູ (ເມອືງໄຊຍະບລີູ, ຫງົສາ, ເມອືງພຽງ 
ບ່ໍແຕນ ແລະ ແກນ່ທາ້ວ ), ຊຶ່ ງມແີຜນການຜະລິດໃນເນືອ້ທ່ີ 5.000 ເຮັກຕາ, ຄາດ ຄະເນຜນົຜະລິດ ໃຫໄ້ດ້  
7.500 ໂຕນ ຊາແຫງ້. 
 

(3) ຊາຕ ົມ້ນ ໍາ້ 
ເຂດພດູອຍ ແລະ ພພູຽງ: ເຂດຜະລິດ ຊາຕ ົມ້ນ ໍາ້ ເປັນສິນຄາ້ ແມນ່ສມຸໃສ ່ສ ົ່ງເສີມຜະລິດ ຢູພ່ພູຽງບໍ

ລິເວນ ເຊ່ັນ: ເຂດເມອືງປາກຊອງ , ເມອືງບາຈຽງ ແຂວງຈາໍປາສກັ,  ເມອືງເລ່ົາງາມ ແຂວງສາລະວນັ ແລະ 
ເມອືງທາ່ແຕງ ແຂວງເຊກອງ ແລະ ບາງແຂວງພາກເໜືອ ເຊ່ັນ : ຜ ົງ້ສາລີ ແລະ ແຂວງອື່ ນໆ ທ່ີມ ີທາ່ແຮງ 
ແລະ ມມີນູເຊືອ້ມາກອ່ນແລວ້ ໂດຍສມຸໃສຍ່ກົລະດບັ ແລະ ສ ົ່ງເສີມການຜະລິດ ຕິດພນັກບັການ ປງຸແຕງ່ ໃຫ້
ໄດຕ້າມມາດຕະຖານ ກະສິກາໍອິນຊ ີ (OA) ແລະ ກະສິກາໍທ່ີດ ີ (GAP) ແນໃສ ່ຮບັປະກນັ ຜນົຜະລິດທ່ີ
ສະອາດ ປອດໄພ. 
 

(4) ຢາສບູ 
ເຂດພດູອຍ ແລະ ພພູຽງ: ເນັນ້ໃສບ່າງແຂວງທ່ີມມີນູເຊືອ້ການຜະລິດ ແລະ ມທີາ່ແຮງ ຕະຫຼາດຮອງ

ຮບັ ເປັນຕ ົນ້: ເມອືງນ ໍາ້ບາກ ແຂວງຫຼວງພະບາງ; ເມອືງນາໝ້ໍ, ເມອືງແບງ່ ແລະ ເມອືງໄຊ ແຂວງອດຸມົໄຊ 
ແລະ ເມອືງປາກລາຍ ແຂວງໄຊຍະບລີູ ຄາດຄະເນເນືອ້ທ່ີການຜະລິດ ປະມານ  3.000 ເຮັກຕາ ຜນົຜະລິດ 
30.000 ໂຕນໃບຢາດບິ. 

 

ສາໍລບັເຂດທົ່ງພຽງ ແມນ່ສມຸໃສ:່ ເມອືງທລຸະຄມົ ແຂວງວຽງຈນັ; ເມອືງປາກຊນັ, ປາກກະດງິ ແຂວງບໍ
ລິຄາໍໄຊ; ເມອືງທາ່ແຂກ, ຫີນບນູ, ໜອງບກົ, ເຊບ ັງ້ໄຟ ແຂວງຄາໍມວ່ນ , ເມອືງໄຊບລີູ, ສອງຄອນ , ອາດ
ສະພງັທອງ, ອາດສະພອນ, ຈາໍພອນ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ; ເມອືງນະຄອນເພັງ ແຂວງສາລະວນັ; ເມອືງ
ໂຂງ ແຂວງຈາໍປາສກັ ຕ ົນ້ຕໍແມນ່ເພ່ືອເປັນວດັຖດຸບີ ປ້ອນໂຮງງານປງຸແຕງ່ພາຍໃນ ແລະ ສ ົ່ງອອກ ຊຶ່ ງມເີນືອ້
ທ່ີແຜນການທງັໝດົ 15.000 ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນຜນົຜະລິດປະມານ 150.000-200.000 ໂຕນ ໃບຢາດບີ. 
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(5) ປະເພດຖ ົ່ວຕາ່ງ  ໆ
ສາໍລບັຖ ົ່ວ ຕ ົນ້ຕໍ ແມນ່ເລ່ັງໃສ ່ຖ ົ່ວດນິ , ຖ ົ່ວເຫລືອງ, ຖ ົ່ວຂຽວ..., ນອກນ ັນ້ ແມນ່ປະເພດຖ ົ່ວ ທ່ີເປັນ

ສິນຄາ້ພາຍໃນ ເຊ່ັນ: ຖ ົ່ວດາໍ, ຖ ົ່ວເບີ, ຖ ົ່ງຝກັຍາວ ແລະ ຖ ົ່ວອື່ ນໆ ໂດຍກາໍນດົເຂດປກູ ຄື: ເຂດພດູອຍ ແລະ 
ພພູຽງ ແມນ່ສມຸໃສ ່ເຂດເມອືງຫລວງພະບາງ, ເມອືງນານ, ຊຽງເງນີ ແຂວງຫລວງພະບາງ; ເມອືງຄອບ, ປາກ
ລາຍ, ແກນ່ທາ້ວ, ບ່ໍແຕນ ແຂວງໄຊຍະບລີູ; ເມອືງວງັວຽງ, ກາສີ, ເມອືງເຟືອງ ແລະ ຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງ
ຈນັ; ເມອືງສງັທອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ; ເມອືງຄາໍເກດີ ແລະ ເມອືງວຽງທອງ ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ; ເມອືງເລ່ົາ
ງາມ ແຂວງສາລະວນັ; ເມອືງບາຈຽງ ແລະ ເມອືງປາກຊອ່ງ ແຂວງຈາໍປາສກັ ຊຶ່ ງມ ີແຜນການຜະລິດໃນເນືອ້
ທ່ີ 70.000-80.000 ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນຜນົຜະລິດ ປະມານ 135.000-140.000 ໂຕນ. 

 

ສາໍລບັເຂດທົ່ງພຽງ ແມນ່ສມຸໃສ:່  ເມອືງທລຸະຄມົ, ໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈນັ ; ເມອືງຫີນບນູ, ເມອືງ  
ໜອງບກົ ແຂວງຄາໍມວ່ນ; ເມອືງສາລະວນັ, ຄງົເຊໂດນ, ນະຄອນເພັງ , ວາປີ ແຂວງສາລະວນັ; ເມອືງຊະນະ
ສມົບນູ, ໂພນທອງ, ເມອືງຈາໍປາສກັ ແລະ ເມອືງປະທມຸພອນ ແຂວງຈາໍປາສກັ ຊຶ່ ງມເີນືອ້ທ່ີແຜນການຜະລິດ
ທງັໝດົ 7.000 ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນຜນົຜະລິດປະມານ 15.000 ໂຕນ. 
 

(6) ປະເພດຜກັຕາ່ງໆ 
ສາໍລບັຜກັປະເພດຕາ່ງໆ ແມນ່ເນັນ້ໜກັໃສ ່ ພ້ືນທ່ີໆມທີາ່ແຮງ ແລະ ເໝາະສມົທາງດາ້ນນເິວດກະສິກາໍ 

ໂດຍສະເພາະໃນເຂດພ້ືນທ່ີຊານເມອືງ ແລະ ເຂດທ່ີມມີນູເຊືອ້ ແລະ ສາມາດ ເຂ້ົາເຖງິຕະຫຼາດ ພາຍໃນ ແລະ 
ປະເທດໃກຄ້ຽງໄດ ້ຊຶ່ ງຕ ົນ້ຕໍແມນ່ສມຸໃສ່ ຢູພ່ພູຽງບໍລິເວນ (ເມອືງ ປາກຊອ່ງ, ບາຈຽງ, ທາ່ແຕງ ແລະ ເລ່ົາ
ງາມ) ແລະ ເຂດພດູອຍພາກເໜືອ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່: ເມອືງພຄູນູ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ເມອືງຄາໍ, ເມອືງຄນູ, 
ເມອືງແປກ ແລະ ເມອືງທາ່ໂທມ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ເມອືງສິງ ແຂວງຫຼວງນ ໍາ້ທາ ແລະ ເມອືງອື່ ນໆ ທ່ີມທີາ່
ແຮງ ເພ່ືອສະໜອງເຂ້ົາສູຕ່ວົເມອືງໃຫຍ ່ ແລະ ເນັນ້ໃສ ່ ການປກູຜກັສວນຄວົແບບປະສມົປະສານ. ນອກຈາກ
ນ ັນ້ ແມນ່ຢູບ່ນັດາທົ່ງພຽງຕາ່ງໆ ທ່ີມທີາ່ແຮງ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່: ທ ົ່ງພຽງວຽງຈນັ ສມຸໃສ່: ເມອືງ ຫາດຊາຍຟອງ,
ເມອືງສີໂຄດຕະບອງ, ເມອືງນາຊາຍທອງ, ເມອືງທລຸະຄມົ ແລະ ອື່ ນໆ, ທົ່ງພຽງເຊບ ັງ້ໄຟ ສມຸໃສ່ : ເມອືງເຊ
ບ ັງ້ໄຟ, ເມອືງໜອງບກົ, ເມອືງທາ່ແຂກ, ທົ່ງພຽງເຊບ ັງ້ຫຽງ ສມຸໃສ່ : ເມອືງໄຊພທູອງ, ເມອືງສອງຄອນ, 
ເມອືງຈາໍພອນ, ເມອືງໄກສອນ ແລະ ທົ່ງພຽງຈາໍປາສກັ ແມນ່ສມຸໃສ່: ເມອືງໂພນທອງ, ເມອືງຈາໍປາສກັ ເພ່ືອ
ສະໜອງ ໃຫແ້ກຕ່ວົເມອືງ, ເຂດທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ບນັດາໂຄງການ ພດັທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງຕາ່ງໆ. 
 

(7) ໄມໃ້ຫໝ້າກ 
ໄມໃ້ຫໝ້າກ ທງັເປັນສະບຽງ ແລະ ສິນຄາ້ ພາຍໃນ ແລະ ສ ົ່ງອອກ ແມນ່ເລ່ັງໃສ ່ ພ້ືນທ່ີໆມທີາ່ແຮງ

ແລະ ເໝາະສມົທາງດາ້ນນເິວດກະສິກາໍ, ເຂດທ່ີມມີນູເຊືອ້ ແລະ ສາມາດເຂ້ົາເຖງິຕະຫຼາດ ພາຍໃນ ແລະ 
ຕາ່ງປະເທດ ໄດ ້ໂດຍເນັນ້ໃສ:່ ໝາກກວ້ຍ , ໝາກໂມ, ໝາກນດັ ຢູເ່ມອືງຕ ົນ້ເຜ້ີງ ແຂວງບ່ໍແກວ້ , ເມອືງສິງ,
ເມອືງລອງ ແຂວງຫລວງນ ໍາ້ທາ , ເມອືງໄຊ ແຂວງອດຸມົໄຊ , ເມອືງປາກອ,ູ ຊຽງເງນີ, ເມອືງຫລວງພະບາງ
ແຂວງ ຫລວງພະບາງ , ເມອືງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ , ເມອືງເລ່ົາງາມ ແຂວງສາລະວນັ; ນອກນ ັນ້ 
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ແມນ່ເລ່ັງໃສ:່ ໝາກພາ້ວ, ໝາກກຽ້ງ, ໝາກຂາມ, ລາໍໃຍ, ໝາກມວ່ງ, ໝາກມີ,້ ໝາກເງາະ, ຖ ົ່ວລຽນ, ໝາກ
ມງັກອນ, ໝາກຂຽບ ແລະ ອື່ ນໆທ່ີມທີາ່ແຮງ ແລະ ເປັນເອກະລກັ ຢູບ່ນັດາເມອືງ ແລະ ແຂວງ ພາກເໜືອ, 
ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ ້ຕາມເງື່ອນໄຂ ທາ່ແຮງຕວົຈງິ ຊຶ່ ງມແີຜນການຜະລິດໃນເນືອ້ທ່ີ 10.000-15.000
ເຮັກຕາ, ຄາດຄະເນຜນົຜະລິດ ປະມານ 300.000-400.000 ໂຕນ.  

 

ນອກຈາກບນັດາຊະນດິພືດ, ຜກັ ແລະ ໄມໃ້ຫໝ້າກ ຄດື ັງ່ທ່ີກາ່ວມາຂາ້ງເທິງນ ັນ້ແລວ້ ຍງັມພືີດຊະ 
ນດິອື່ ນໆທ່ີມທີາ່ແຮງ ໃນການຜະລິດເປັນສິນຄາ້ສ ົ່ງອອກໄປປະເທດເພ່ືອນບາ້ນໃກຄ້ຽງ ຊຶ່ ງຕະຫຼາດ ຕອ້ງການ 
ແລະ ກາໍລງັເປັນທ່ີນຍິມົປກູ ໃນບາງເຂດພາກເໜືອ-ພາກໃຕຂ້ອງລາວ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່: ໝາກນ ໍາ້ມນັ, ໝາກ 
ເກາົ ແລະ ຊະນດິເຄື່ ອງປ່າຂອງດງົຈາໍນວນໜ່ຶງ ເຊ່ັນ: ໝາກແໜງ່, ໝາກຂາ່, ເປືອກບງົ ແລະ ອື່ ນໆ. 
 

2). ການປ້ອງກນັພືດ  
ວຽກງານປ້ອງກນັ-ກກັກນັພືດ ເປັນວຽກງານໜ່ຶງທີມບີດົບາດສາໍຄນັ ໃນການປະກອບສວນ່ ເຂ້ົາໃນ 

ການປກົປ້ອງການກະສິກາໍ ຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນຕ ົນ້ ສຂຸະພາບຂອງຄນົ, ພືດ-ສດັ, ການອະນລຸກັຊວີະນາໆ
ພນັ ແລະ ການອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ດາ້ນການຄາ້ໃຫໄ້ດທ້ງັປະລິມານ, ຄນຸນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ 
ບນົພ້ືນຖານປະຕິບດັ ຕາມມາດຕະຖານສາກນົ ດາ້ນສຂຸະນາໄມພືດ ພາຍໃຕສ້ນັຍາ ດາ້ນສຂຸະນາໄມ ແລະ ສຸ
ຂະນາໄມພືດ ຂອງອງົການການຄາ້ໂລກ ແລະ ສນົທິສນັຍາສາກນົ ທ່ີ ສປປ ລາວເປັນພາຄ.ີ ເພ່ືອຍກົສງູວຽກ
ງານປ້ອງກນັ-ກກັກນັພືດ ໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ທຽບເທ່ົາກບັສາກນົ ຈຶ່ງມຄີວາມ ຈາໍເປັນ ຕອ້ງເອົາໃຈໃສ່
ບາງວຽກຕ ົນ້ຕໍ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່: ສາ້ງ ແລະ ປບັປງຸບນັດານຕິິກາໍ ໄປຄຽງຄູກ່ບັການພດັ ທະນາ ບກຸຄະລາກອນ 
ລງົເລິກວຊິາສະເພາະດາ້ນປ້ອງກນັພືດ ແລະ ປບັປງຸພ້ືນຖານວດັຖ-ຸເຕັກນກິ ຂອງ ດາ່ນປ້ອງກນັພືດ ດ ັງ່ລາຍ
ລະອຽດລຸມ່ນີ:້ 
 ສາ້ງ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ ່ບນັດານຕິິກາໍ, ລະບຽບການ ແລະ ຄູມ່ວືຊິາການ ລວມທງັມາດຕະ ຖານ

ສາກນົດາ້ນສຂຸະນາໄມພືດ ແລະ ລະບຽບການອື່ ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ເພ່ືອເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກພ້ືນ ແລະ 
ສາກນົ.  

 ເຈລະຈາເປີດຕະຫຼາດສິນຄາ້ກະສິກາໍຂອງ ສປປ ລາວ ກບັບນັດາປະເທດອາຊຽນ, ອາຊຽນ+3 ແລະ 
ສຶບຕ່ໍຄ ົນ້ຄວ້າ, ເຈລະຈາ ເຮັດສນັຍາສອງຝາ່ຍກບັ ສປ ຈນີ ດາ້ນສຂຸະນາໄມ ແລະ ສຂຸະນາໄມພືດ 
ກຽ່ວກບັ ພືດທີມທີາ່ແຮງສ ົ່ງອອກຂອງ ສປປ ລາວ ນອກຈາກຊະນດິພືດທ່ີໄດຕ້ກົລງົຮວ່ມກນັແລວ້. 

 ສາ້ງ ແລະ ປບັປງຸດາ່ນປ້ອງກນັພືດສາກນົລວມມ ີ ຫອ້ງການກກັກນັພືດປະຈາໍດາ່ນ, ຫອ້ງວໄິຈ ສດັຕ ູ
ພືດປະຈາໍດາ່ນ, ສະຖານກກັກນັພືດປະຈາໍດາ່ນ ໃຫສ້າມາດເຊື່ ອມໂຍງກບັພາກພ້ືນ ແລະ ສາກນົ ໂດຍ
ເລ່ັງໃສ ່ຈາໍນວນ 20 ດາ່ນທົ່ວປະເທດ ຄື: ດາ່ນປ່າຄາ ແຂວງຜ ົງ້ສາລີ, ດາ່ນນ ໍາ້ໂສຍ ແຂວງຫວົພນັ, 
ດາ່ນບ່ໍເຕັນ ແຂວງຫຼວງນ ໍາ້ທາ, ດາ່ນຂວົມດິຕະພາບ ລາວ-ມຽນມາ ແຂວງຫຼວງນ ໍາ້ທາ, ດາ່ນນ ໍາ້ກ ັນ່ 
ແຂວງຊຽງຂວາງ, ດາ່ນຂວົມດິຕະພາບນ ໍາ້ເຫືອງ ແຂວງໄຊຍະບລີູ, ດາ່ນສະໜາມບິນສາກນົຫຼວງພະ
ບາງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ດາ່ນຂວົມດິຕະພາບລາວ-ໄທ 4 (ຫືຼ ດາ່ນຫວ້ຍຊາຍ) ແຂວງບ່ໍແກວ້, ດາ່ນ
ຂວົມດິຕະພາບລາວ-ໄທ 1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ດາ່ນສະໜາມບິນສາກນົວດັໄຕ ນະຄອນຫຼວງວຽງ
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ຈນັ, ດາ່ນຂວົມດິຕະພາບລາວ-ໄທ 5 (ຫືຼ ດາ່ນປາກຊນັ) ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ, ດາ່ນນ ໍາ້ພາວ ແຂວງບໍລິ
ຄາໍໄຊ, ດາ່ນຂວົມດິຕະພາບລາວ-ໄທ 3 ແຂວງຄາໍມວ່ນ, ດາ່ນນາເພ້ົາ ແຂວງຄາໍມວ່ນ, ດາ່ນຂວົ
ມດິຕະພາບລາວ-ໄທ 2 ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ, ດາ່ນແດນສະຫວນັ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ, ດາ່ນລະ
ໄລ ແຂວງສາລະວນັ, ດາ່ນວງັເຕ່ົາ ແຂວງຈາໍປາສກັ, ດາ່ນໜອງ ນກົຂຽນ ແຂວງຈາໍປາສກັ ແລະ 
ດາ່ນພເູກອື ແຂວງອດັຕະປື. 

 ສາ້ງ ແລະ ປບັປງຸຫອ້ງວໄິຈສດັຕພືູດຂ ັນ້ສນູກາງ ໃຫໄ້ດມ້າດຕະຖານສາກນົ ISO/IEC17025 ຢູ ່ສນູ
ປ້ອງກນັພືດ, ກມົປກູຝງັ. 

 ສາ້ງບນັຊສີດັຕພືູດ ສາໍລບັພືດທ່ີເປັນສິນຄາ້ ເພ່ືອເປັນຂໍມ້ນູ ໃນການສຶກສາຄວາມສຽ່ງ ເພ່ືອການເປີດ
ຕະຫຼາດ ສູສ່າກນົ. 

 ພດັທະນາບກຸຄາລະກອນ ສາ້ງວຊິາການສະເພາະດາ້ນປ້ອງກນັພືດໃຫໄ້ດ ້3-5 ຄນົ ຕ່ໍດາ່ນ. 
 ສາ້ງຕາໜາ່ງປ້ອງກນັພືດທົ່ວປະເທດ ສາ້ງວຊິາການປ້ອງກນັພືດ (ໝໍພືດ) ປະຈາໍບາ້ນໃຫໄ້ດ ້1-2 ຄນົ 

ຕ່ໍກຸມ່ບາ້ນ. 
 

3).  ການຄ ົນ້ຄວາ້ດາ້ນແນວພນັ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ ີສາໍລບັການປກູຝງັເພ່ືອເປັນສິນຄາ້ 
• ສຶກສາ, ສງັລວມ ແລະ ອະນລຸກັແນວພນັພືດພ້ືນເມອືງໃຫມ້ຄີວາມ ຫຼາກຫຼາຍ ທາງດາ້ນຊວີະນາໆພນັ 

ພອ້ມທງັພດັທະນາແນວພນັພືດພ້ືນເມອືງເຊ່ັນ: ເຂ້ົາກ ໍາ່, ເຂ້ົາໄກນ່ອ້ຍ, ພືດຜກັ ແລະ ໄມໃ້ຫໝ້າກ 
ແລະ ແນວພນັມອນ ແລະ ມອ້ນ...ທ່ີເປັນທາ່ແຮງ ໃນການຜະລິດເປັນສິນຄາ້ພິເສດ ສາໍລບັຕະຫຼາດພິ
ເສດ ແລະ ຕະຫຼາດສະເພາະ. 

• ຄ ົນ້ຄວ້າເຕັກໂນໂລຊ ີ ສາໍຫຼບັການປບັປງຸລະບບົການປກູພືດເສດຖະກດິ ທ່ີມທີາ່ແຮງສະເພາະຂອງ 
ທອ້ງຖິ່ນ ເຊ່ັນ: ການປກູເຂ້ົາກ ໍາ່, ເຂ້ົາໄກນ່ອ້ຍ, ພືດຜກັ ແລະ ໄມໃ້ຫໝ້າກ ແລະ ການປກູມອນ-ລຽ້ງ
ມອ້ນ ເພ່ືອກາໍນດົເປັນສິນຄາ້ ທ່ີເປັນເອກະລກັຂອງທອ້ງຖິ່ນ ສາໍລບັຕະຫລາດສະເພາະ.  

• ຄ ົນ້ຄວາ້, ຜະລິດ ແລະ ຂະຫຍາຍແນວພນັພືດທ່ີມທີາ່ແຮງໄດປ້ຽບ ແລະ ພືດເສດຖະກດິບລິຸມະສິດ 
ທາງຍດຸທະສາດທ່ີໃຫຜ້ນົຜະລິດສງູ, ໂດຍສະເພາະແມນ່ການປກູເຂ້ົາທ່ີມຄີນຸນະພາບ ແລະ ພືດເສດ 
ຖະກດິອື່ ນໆທ່ີມທີາ່ແຮງ ເຊ່ັນ: ສາລີ, ມນັຕ ົນ້, ອອ້ຍ, ກາເຟ, ຢາງພາລາ, ພືດຜກັ ແລະ ໄມໃ້ຫ ້   
ໝາກ…ເພ່ືອການສ ົ່ງເສີມຜະລິດເປັນສິນຄາ້ເພ່ືອຕອບສະໜອງຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ສ ົ່ງອອກ. 

• ປບັປງຸລະບບົການຜະລິດ ແລະ ສະໜອງແນວພນັພືດເປັນສິນຄາ້ ໂດຍການສາ້ງເຄອືຂາ່ຍເພ່ືອຜະລິດ, 
ຊຶ່ ງລວມທງັຜູປ້ະກອບການ ໃນສະໜອງແນວພນັພືດເປັນສິນຄາ້ ທ່ີມຄີນຸະພາບໃຫແ້ກກ່ານຜະລິດໃນ
ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ; ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂການຜະລິດກຸມ້ຕນົເອງທາງດາ້ນແນວພນັ ເພ່ືອຫຸຼດຜອ່ນ ການນາໍ
ເຂ້ົາແນວພນັຈາກຕາ່ງປະເທດເທ່ືອລະກາ້ວ.  

• ຄ ົນ້ຄວ້າເຕັກໂນໂລຊສີາໍລບັການປກູພືດເປັນສິນຄາ້, ຊຶ່ ງລວມທງັ ເຕັກນກິການປກູເພ່ືອຍກົຜະລິດຕະ 
ພາບ, ການປະຕິບດັການຫຼງັການເກບັກຽ່ວ ແລະ ການປງຸແຕງ່  ທ່ີໄດມ້າດຕະຖານສາກນົໄປຄຽງຄູກ່ນັ
ເຊ່ັນ: GAP, SPS... ກາ້ວໄປສູກ່ານຜະລິດແບບເປັນຟາມຂະໜາດໃຫຍ ່ເພ່ືອຮອງຮບັການເຊື່ ອມໂຍງ



 

 

 ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ:້ ຍດຸທະສາດພດັທະນາກະສິກາໍ ຮອດປີ 2025 ແລະ ວິໄສທດັ ຮອດປີ 2030 

 

 
 

72 

ກບັສາກນົ ແລະ ປະຕິບດັພນັທະ ທ່ີ ສປປລາວ ເປັນ ພາຄ ີເຊ່ັນ: ການເປັນສະມາຊກິອງົການການຄາ້
ໂລກ ແລະ ສະມາຊກິຂອງປະຊາຄມົເສດຖະກດິອາຊຽນ. 

• ຄ ົນ້ຄວາ້ນະໂຍບາຍໃນການເຂ້ົາເຖງິແນວພນັ ແລະ  ການນາໍໃຊເ້ຕັກນກິການຜະລິດ ເພ່ືອຫຸຼດຜອ່ນຕ ົນ້
ທຶນການຜະລິດ ຊຶ່ ງລວມທງັການນາໍໃຊກ້ນົຈກັກະສິກາໍ ເພ່ືອຫຸຼດຜອ່ນການນາໍໃຊແ້ຮງງານຄນົ ທງັເປັນ
ການປດົປ່ອຍແຮງງານຈາກຂະແໜງການກະສິກາໍ ໄປສູຂ່ະແໜງອດຸສາຫະກາໍແລະການບໍລິການ. 

• ຄ ົນ້ຄວາ້ຂໍມ້ນູເພ່ືອກາໍນດົນະໂຍບາຍ ແລະ ກນົໄກສາໍລບັການຜະລິດ ແລະ ການຕະຫຼາດສາໍລບັລະ 
ບບົການຜະລິດເປັນສິນຄາ້ຂອງຊາວກະສິກອນ ແລະ ຜູປ້ະກອບການຂະໜາດນອ້ຍ. 

• ຄ ົນ້ຄວາ້ຂໍມ້ນູເພ່ືອກາໍນດົນະໂຍບາຍການຜະລິດ ແລະ ການຕະຫລາດ, ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານດາ້ນການຕະ 
ຫຼາດສິນຄາ້ກະສິກາໍ ເພ່ືອເຊື່ ອມໂຍງກບັສາກນົ ແລະ ໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັພນັທະ ທ່ີ ສປປລາວ ເຂ້ົາເປັນ
ພາຄ.ີ 
 

4). ການປງຸແຕງ່ ແລະ ການຕະຫຼາດ  
ເພ່ີມທະວກີານປະສານງານ ລະຫວາ່ງ ຂະແໜງການກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ກບັຂະແໜງ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ 

ແນໃສເ່ພ່ືອປບັປງຸ ແລະ ພດັທະນາຕອ່ງໂສກ້ານຜະລິດ ຕິດພນັກບັການປງຸແຕງ່ ແລະ ການຕະຫຼາດ ໃຫເ້ປັນ
ລະບບົຄບົຊຸດ ແລະ ມຄີວາມເຂັມ້ແຂງຂຶນ້ ເປັນຕ ົນ້ແມນ່: ຂະແໜງອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້, ສະພາການ
ຄາ້ ແລະ ອດຸສາຫະກາໍ, ສະມາຄມົໂຮງສີ, ສະມາຄມົຜູຜ້ະລິດ-ຜູປ້ງຸແຕງ່ ແ ລະ ຜ ູເ້ຮັດບໍລິການ ດ າ້ນກະສິກາໍ
ອື່ ນໆ ເພ່ືອ ເຊື່ ອມໂຍງການຜະລິດ ກບັການປງຸແຕງ່ ແລະ ການຕະຫຼາດ ໃຫເ້ປັນຕອ່ງໂສ ້ອນັດຽວ. ໃນນ ັນ້ 
ບດົບາດ ຂອງຂະແໜງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ແມນ່ຊຸກຍູຂ້ະບວນການ ຜະລິດສິນຄາ້ ກະສິກາໍ ຂອງບນັດາກຸມ່
, ສະມາຄມົ ຫືຼ ສະຫະກອນ ເພ່ືອປບັປງຸ ແລະ ຂະຫຍາຍກາໍລງັການຜະລິດ ໃຫ ້ກວ້າງຂວາງ, ມກີາໍລງັແຮງ, 
ມຄີວາມເປັນເຈົາ້ ແລະ ດາໍເນນີການຜະລິດ ຕາມມາດຕະຖານຄວາມຕອ້ງການ ຂອງຜູບໍ້ລິໂພກ ຫືຼ ຄວາມ
ຕອ້ງການຂອງຕະຫຼາດ. ພອ້ມກນັນ ັນ້ ກປໍະສານສມົທບົກບັພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງ ທງັຂ ັນ້ສນູກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ
ເພ່ືອເຂ້ົາຮວ່ມໃນງານວາງສະແດງ ແລະ  ຕະຫຼາດນດັສິນຄາ້ກະສິກາໍ ຢູພ່າຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ເພ່ືອ
ໂຄສະນາສິນຄາ້ກະສິກາໍຂອງລາວ ແລະ ຂະຫຍາຍຕະຫຼາດໃຫກ້ວາ້ງຂວາງ. 

  

ຂະແໜງອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການຄາ້ ກຄໍຜືູປ້ະກອບການດາ້ນກະສິກາໍ ແມນ່ມບີດົບາດດາ້ນການ 
ປບັປງຸ ແລະ ຍກົລະດບັຄວາມອາດສາມາດ ໃນການປງຸແຕງ່ເພ່ືອສາ້ງມນູຄາ່ເພ່ີມ ເຊ່ັນ: ປບັປງຸບນັດາໂຮງສີ
ເຂ້ົາໃຫທ້ນັສະໄໝ, ໂຮງງານປງຸແຕງ່ຜນົຜະລິດກະສິກາໍ ເຊ່ັນ: ສາລີແຂງ, ອອ້ຍ, ມນັຕ ົນ້, ກາເຟ, ຊາ, 
ຢາງພາລາ, ພືດ-ຜກັ, ໝາກໄມ ້ແລະ ອື່ ນໆ,  ຮບັປະກນັຄນຸນະພາບ ຄວາມສະອາດ ແລະ ປອດໄພ ໃນ
ຂອດປງຸແຕງ່ ຕາມມາດຕະຖານ GMP (Good Manufacturing Practice), ສາ້ງໃຫໄ້ດເ້ຄື່ ອງໝາຍການ
ຄາ້ ຜະລິດຕະພນັກະສິກາໍ ທ່ີເປັນເອກະລກັສະເພາະຂອງລາວ, ຂະຫຍາຍ ແລະ ປບັປງຸອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່
ຜນົຜະລິດກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ເພ່ືອແນໃສ ່ເຮັດໃຫໂ້ຄງປະກອບເສດຖະກດິ ທ່ີມກີະສິກາໍ ຕິດພນັກບັ
ອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການບໍລິການ ເກດີຂືນ້ ຢາ່ງເດ່ັນຊດັ. 
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3.2.2.2 ມາດຕະການດາ້ນການລຽ້ງສດັ, ສດັຕະວະແພດ ແລະ ການປະມງົ  

1). ການຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສີມ ການລຽ້ງສດັເປັນສິນຄາ້ 
(1) ການລຽ້ງງວົເປັນສິນຄາ້ 

ງວົ ແມນ່ສດັທ່ີມຄີວາມອາດສາມາດພດັທະນາ ໃຫເ້ປັນສິນຄາ້ສ ົ່ງອອກ, ເປ້ົາໝາຍການສ ົ່ງອອກຊີນ້
ແມນ່ ໃນລະດບັ 15 .000 ໂຕນ , ໃນນີ ້ເປັນຊີນ້ງວົພນັພ້ືນເມອືງ 10.500 ໂຕນ ແລະ ເປັນງວົພນັຊີນ້ລກູ  
ປະສມົ 4.500 ໂຕນ ໂດຍຈະຕອ້ງສ ົ່ງເສີມ ໃຫມ້ກີານລຽ້ງງວົແບບເປັນຟາມ ງວົພ້ືນເມອືງ ໃນລະດບັ 87.500 
ໂຕ ແລະ ງວົລກູປະສມົ ບ່ໍຕ ໍາ່ກວາ່ 28.000 ໂຕ. 

ເປ້ົາໝາຍສ ົ່ງເສີມການລງົທຶນ ເພ່ືອລຽ້ງງວົເປັນສິນຄາ້ ແມນ່ເລ່ັງໃສ:່ ແຂວງຜ ົງ້ສາລີ, ອດຸມົໄຊ, ຫລວງ
ພະບາງ, ຫວົພນັ, ຊຽງຂວາງ, ວຽງຈນັ, ບໍລິຄາໍໄຊ, ຄາໍມວ່ນ, ສະຫວນັນະເຂດ, ຈາໍປາສກັ ແລະ ອດັຕະປື. 
ເພ່ືອເຮັດໃຫບ້ນັລຄຸາດໝາຍຂາ້ງເທິງນີ ້ຕອ້ງໄດສ້ມຸໃສປ່ະຕິບດັມາດຕະການດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

(1.1) ສ ົ່ງເສີມບກຸຄນົ ແລະ ຜູປ້ະກອບການ ຫລື ກຸມ່ຜູຜ້ະລິດ ສາ້ງຟາມລຽ້ງງວົພ້ືນເມອືງເພ່ືອສ ົ່ງອອກ 
ໃຫມ້ກີານຂະຫຍາຍຕວົ ໂດຍໃຫຕ້ິດພນັກບັການປບັປງຸພນັ; ເພ່ີມນ ໍາ້ຫນກັໃຫ ້ໄດ ້300 ກໂິລ/ໂຕ,  ສາ້ງເຂດ
ປອດພະຍາດສດັ ແລະ ການນາໍໃຊມ້າດຕະການ ດາ້ນສຂຸາະນາໄມຕາມມາດຕະຖານຂອງສາກນົ. 

(1.2) ສ ົ່ງເສີມການລຽ້ງງວົພນັຊີນ້ລກູປະສມົ ດວ້ຍການປະສມົພນັທຽມ ຢູບ່ນັດາແຂວງທ່ີມເີງ ື່ອນໄຂ  
ເພ່ືອຍກົນ ໍາ້ຫນກັງວົໃຫໄ້ດ ້400 ກໂິລ /ໂຕ; ເພ່ີມຜນົຜະລິດຊີນ້ໃຫໄ້ດ ້160 ກໂິລ/ໂຕ ເພ່ືອເພ່ີມລາຍຮບັຂອງ
ຊາວກະສິກອນໃຫສ້ງູຂຶນ້. 

(1.3) ຊຸກຍູພ້າກທລຸະກດິ ແລະ ຜູປ້ະກອບການ ທງັພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ລງົທຶນເຂ້ົາ ໃສກ່ານ
ສາ້ງຟາມລຽ້ງງວົນມົໃຫໄ້ດ ້2 ແຫງ່ໃນເຂດທົ່ງພຽງ ທ່ີໃກກ້ບັຕວົເມອືງໃຫຍ ່ຫລື ໃນເຂດພພູຽງ ທ່ີມເີງ ື່ອນໄຂ 
ແລະ ມອີາກາດເໝາະສມົ ເຊ່ັນ: ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ຫລື ແຂວງວຽງຈນັ ຫລື ແຂວງ
ຈາໍປາສກັ ເພ່ືອສະໜອງນ ໍາ້ນມົໃຫແ້ກສ່ງັຄມົ ແນໃສສ່າ້ງໃຫເ້ກດີຫນໍ່ ແຫນງການລຽ້ງງວົນມົຂຶນ້ ຢູພ່າຍໃນປະ
ເທດ ທງັເປັນບອ່ນຖອດຖອນບດົຮຽນກຽ່ວກບັການລຽ້ງງວົນມົ. 

(1.4) ຄຽງຄູກ່ບັການສ ົ່ງເສີມການລຽ້ງງວົເປັນສິນຄາ້ ຕອ້ງໄດສ້ ົ່ງເສີມຊາວກະສິກອນ ຂະຫຍາຍການ 
ປກູພືດອາຫານສດັຢາ່ງກວາ້ງຂວາງ ຊຶ່ ງຄາດໝາຍບ່ໍໃຫຫ້ລດຸປະມານ 15 ພນັເຮັກຕາ. 

(1.5) ສ ົ່ງເສີມການສາ້ງຕ ັງ້ໂຮງງານຂາ້ສດັທ່ີທນັສະໄໝ ໄດມ້າດຕະຖານເພ່ືອສະໜອງຊີນ້ຢູພ່າຍ ໃນ 
ແລະ ສ ົ່ງອອກ ໃນຂະຫນາດ 70 ຫາ 100 ໂຕ/ວນັ; ຄາດໝາຍຢາ່ງຫນອ້ຍ 5 ຈດຸ. 

(1.6) ສືບຕ່ໍສາໍຫລວດຄວາມອາດສາມາດຂອງທົ່ງຫຍາ້ທາໍມະຊາດ, ຈດັສນັເຂດປກູພືດອາຫານສດັ, 
ແລະ ສ ົ່ງເສີມການນາໍໃຊສ້ິ່ ງເສດເຫລືອ ຈາກການປກູຝງັ ແລະ ອດຸສາຫະກາໍປງຸແຕງ່ ເພ່ືອນາໍໃຊ້ໃຫເ້ກດີປະ
ໂຫຍດສງູສດຸໃຫແ້ກກ່ານລຽ້ງງວົ ແລະ ສດັໃຫຍ.່ 
 

(2) ການລຽ້ງໝພູນັ 
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ສາໍລບັການລຽ້ງໝເູປັນສິນຄາ້ ເຖງິວາ່ ສປປ ລາວ ບ່ໍທນັມຄີວາມອາດສາມາດແຂງ່ຂນັໃນຕະຫລາດ
ສາກນົໄດ ້ແຕຈ່ະຕອ້ງໄດເ້ລ່ັງພດັທະນາໃຫເ້ປັນສິນຄາ້ເພ່ືອສະຫນອງຕະຫລາດພາຍໃນ ແລະ ສະຫນອງໃຫນ້ກັ
ທອ່ງທຽ່ວໃຫພ້ຽງພໍ. ດ ັງ່ນ ັນ້ ຕອ້ງໄດສ້ມຸໃສ ່ພດັທະນາ ບນັດາຫນາ້ວຽກຕາ່ງໆດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

(2.1) ສ ົ່ງເສີມການຜະລິດໝພູນັລກູປະສມົ ໂດຍການຊຸກຍູກ້ານລງົທຶນ ຂອງທກຸພາກສວ່ນເສດຖະກດິ 
ທງັພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ ເຂ້ົາໃສກ່ານລຽ້ງ ແລະ ຂະຫຍາຍພນັໝູ  ທ່ີມສີາຍເລືອດບໍລິສດຸ, ພ່ໍ-ແມພ່ນັ ລຸນ້ 
1 (F1) ແລະ ລຸນ້ 2 (F2) ໃຫມ້ກີະຈາຍຢູແ່ຕລ່ະພາກ ເຊ່ັນ: ພາກເໜືອ ແມນ່ສມຸໃສ ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, 
ຫຼວງນ ໍາ້ທາ ແລະ ແຂວງອດຸມົໄຊ ; ພາກກາງແມນ່ສມຸໃສ ່ ແຂວງວຽງຈນັ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈນັ, ຄາໍມວ່ນ
ແລະ ສະຫວນັນະເຂດ; ພາກໃຕແ້ມນ່ສມຸໃສ ່ແຂວງສາລະວນັ ແລະ ຈາໍປາສກັ ໂດຍມເີປ້ົາໝາຍຜະລິດ ແລະ 
ສະໜອງແນວພນັໝ ູ ໃຫແ້ຕລ່ະພາກ ເພ່ືອຫລດຸຜອ່ນການນາໍເຂ້ົາ ກາ້ວໄປສູໃ່ຫກ້ ຸມ້ຕນົເອງໃນການຜະລິດແນວ
ພນັໝ.ູ 

(2.2) ສ ົ່ງເສີມການລຽ້ງໝຊູີນ້  ໂດຍສະເພາະແມນ່ໝພູນັສາມສາຍເລືອດ ຢູໃ່ນເຂດທ່ີມທີາ່ແຮງ ໂດຍມີ
ເປ້ົາໝາຍ ໃຫສ້າມາດສະຫນອງຊີນ້ໝພູນັ ເພ່ີມຈາກ 15% ໃຫກ້ວມເອົາຫລາຍກວາ່ 50% ຂອງ ຈາໍນວນຊີນ້
ໝູູທງັໝດົ, ແນໃສຜ່ະລິດຊີນ້ສະຫນອງໃຫແ້ກຄ່ວາມຕອ້ງການ ຢູພ່າຍໃນຕວົເມອືງ ຫລື ເທດສະບານ ໃນຂອບ
ເຂດທົ່ວປະເທດ ໃຫມ້ຊີີນ້ໝບໍູລິໂພກຢາ່ງໜກັແຫນນ້ ໂດຍສມຸໃສບ່າງແຂວງ ເປ້ົາໝາຍ ຄື: ພາກເໜືອໄດແ້ກ:່ 
ແຂວງໄຊຍະບລີູ, ຫລວງພະບາງ, ຫລວງນ ໍາ້ ແລະ ອດຸມົໄຊ; ພາກກາງແມນ່: ນະຄອນຫລວງ, ສະຫວນັນະ
ເຂດ, ຄາໍມວ່ນ ແລະ ວຽງຈນັ; ພາກໃຕແ້ມນ່: ສາລະວນັ ແລະ ຈາໍປາສກັ. 

 

(3) ການລຽ້ງໄກພ່ນັໄຂ ່
ເປ້ົາໝາຍຂອງການພດັທະນາ ການລຽ້ງໄກໄ່ຂເ່ປັນສິນຄາ້ ແມນ່ເພ່ືອສະຫນອງຄວາມຕອ້ງການຂອງ 

ຕະຫລາດພາຍໃນ ໃຫສ້າມາດກຸມ້ຕນົເອງໄດຢ້າ່ງໝ ັນ້ຄງົ, ສະນ ັນ້ ຕອ້ງໄດເ້ອົາໃຈໃສສ່ ົ່ງເສີມການລຽ້ງໄກໄ່ຂ ່
ສາຍພນັທ່ີໃຫຜ້ນົຜະລິດສງູ ຢູໃ່ນເຂດທ່ີມທີາ່ແຮງ ໂດຍມເີປ້ົາໝາຍ ໃຫສ້າມາດສະຫນອງໃຫແ້ກຄ່ວາມ
ຕອ້ງການ ຢູພ່າຍໃນຕວົເມອືງ ຫລື ເທດສະບານ ຢູໃ່ນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃຫມ້ໄີຂບໍ່ລິໂພກຢາ່ງໜກັແຫນນ້ 
ແນໃສ ່ສາ້ງໃຫມ້ອີາຊບີ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ກຸມ່ຜູລ້ຽ້ງໄກໄ່ຂຢູ່ແ່ຕລ່ະເຂດຢາ່ງຍືນຍງົ, ໂດຍສມຸໃສ ່ບາງ ແຂວງເປ້ົາ
ໝາຍ ຄ:ື ພາກເໜືອໄດແ້ກ:່ ແຂວງຫລວງພະບາງ, ໄຊຍະບລີູ, ອດຸມົໄຊ ແລະ ຫລວງນ ໍາ້ທາ; ພາກກາງແມນ່: 
ນະຄອນ ຫລວງວຽງຈນັ, ແຂວງວຽງຈນັ, ບໍລິຄາໍໄຊ ແລະ ສະຫວນັນະເຂດ; ພາກໃຕແ້ມນ່: ຈາໍປາສກັ ແລະ 
ສາລະວນັ. 

 

(4) ການລຽ້ງໄກພ່ນັຊີນ້ 
ການລຽ້ງໄກພ່ນັຊີນ້ ເຖງິວາ່ຍງັບ່ໍແພຫ່ລາຍ ແຕກ່ມໍຄີວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫລາດ ຢູໃ່ນເຂດຕວົເມອືງ

ໃນປະຈບຸນັແມນ່ມສີງູ, ສະນ ັນ້, ຕອ້ງໄດເ້ອົາໃຈໃສ ່ສືບຕ່ໍຂະຫຍາຍການລຽ້ງໄກພ່ນັຊີນ້ ຢູໃ່ນເຂດ ທ່ີມທີາ່ແຮງ
ໃຫເ້ພ່ີມຂຶນ້ ເພ່ືອໃຫສ້າມາດສະຫນອງຊີນ້ໄກຊ່ີນ້ ເພ່ີມຈາກ 0,8% ໃຫກ້ວມເອົາ 10% ຂອງ ຈາໍນວນຊີນ້ສດັ
ປີກທງັໝດົ ແນໃສໃ່ຫສ້າມາດ ເພ່ີມການສະຫນອງໃຫແ້ກຄ່ວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫລາດໃນຕວົເມອືງ 
ຫລດຸຜອ່ນການນາໍເຂ້ົາຈາກຕາ່ງປະເທດ. ເຂດທ່ີເປັນບລິຸມມະສິດ ສ ົ່ງເສີມການລຽ້ງໄກພ່ນັຊີນ້ ເປັນສິນຄາ້ 
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ສະຫນອງຕະຫລາດພາຍໃນ ແມນ່ສມຸໃສ່ :  ພາກເໜືອ ແມນ່: ແຂວງຫລວງພະບາງ, ໄຊຍະບລີູ, ອດຸມົໄຊ 
ແລະ ຫລວງນ ໍາ້ທາ; ພາກກາງແມນ່: ນະຄອນຫລວງ, ວຽງຈນັ, ບໍລິຄາໍໄຊ ແລະ ສະຫວນັນະເຂດ; ພາກໃຕ້
ແມນ່: ຈາໍປາສກັ ແລະ ສາລະວນັ. 

 
 

(5) ການລຽ້ງເປັດພນັໄຂ ່
ເປັດພນັໄຂ ່ແມນ່ສິນຄາ້ທ່ີເລ່ີມມບີດົບາດສາໍຄນັ ສາໍລບັປະເທດເຮົາ, ສະນ ັນ້, ຕອ້ງໄດສ້ ົ່ງເສີມການລຽ້ງ

ເປັດພນັໄຂ ່ສາຍພນັທ່ີໃຫຜ້ນົຜະລິດສງູ ຢູໃ່ນເຂດທ່ີມທີາ່ແຮງ ໂດຍມເີປ້ົາໝາຍ ໃຫສ້າມາດສະໜອງໄຂ ່ ເພ່ີມ
ຈາກ 3% ໃຫກ້ວມເອົາ 10% ຂອງຈາໍນວນໄຂທ່ງັໝດົ ແລະ  ໃຫສ້າມາດສະໜອງໃຫແ້ກຄ່ວາມຕອ້ງການ 
ຂອງຕະຫລາດຕວົເມອືງໃຫຍໃ່ຫພ້ຽງພໍ. ເຂດທ່ີເປັນບລິຸມມະສິດ ສ ົ່ງເສີມການລຽ້ງເປັດພນັໄຂເ່ປັນສິນຄາ້ 
ສະຫນອງຕະຫລາດພາຍໃນແມນ່ສມຸໃສ:່  ພາກເໜືອໄດແ້ກ:່ ແຂວງອດຸມົໄຊ ແລະ ໄຊຍະບລີູ; ພາກກາງ
ແມນ່: ນະຄອນຫລວງ, ບໍລິຄາໍໄຊ ແລະ ວຽງຈນັ; ພາກໃຕແ້ມນ່: ຈາໍປາສກັ. 

 

(6) ການລຽ້ງປາກະຊງັ 
ການລຽ້ງປາກະຊງັ ແມນ່ຮບູການລຽ້ງປາຢາ່ງຫນຶ່ ງ ທ່ີໃຫຜ້ນົຜະລິດສງູ ຊຶ່ ງສາມາດຂະຫຍາຍການ

ຜະລິດໄດຢູ້ໃ່ນປະເທດເຮົາ  ສະນ ັນ້  ຈະຕອ້ງໄດມ້ກີານສ ົ່ງເສີມ ແລະ ພດັທະນາດ ັງ່ນີ:້ 
(6.1) ສ ົ່ງເສີມການລຽ້ງປາກະຊງັ ຢູໃ່ນເຂດທ່ີມເີງ ື່ອນໄຂເໝາະສມົ ໃຫມ້ກີານຂະຫຍາຍຕ ົ ວ ໂດຍໃຫສ້າ  

ມາດສະຫນອງປາ ໃຫພ້ຽງພໍຢູແ່ຕລ່ະຕວົເມອືງ ແລະ ເທດສະບານຂອງແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ ໂດຍເພ່ີມຈາໍ 
ນວນຈາກ 4.500 ກະຊງັ ໃຫບ້ນັລ ຸ10.000 ກະຊງັໃນປີ 2020 ແລະ 18.000 ກະຊງັໃນປີ 2025. 

(6.2) ສ ົ່ງເສີມ ແລະ ຂະຫຍາຍການລຽ້ງປາໃສກ່ະຊງັ ເພ່ືອສ ົ່ງອອກຕາ່ງປະເທດ ໂດຍສມຸໃສເ່ຂດ ທ່ີມຫີນໍ່

ແຫນງຢູນ່ະຄອນຫລວງວຽງຈນັ ໃຫເ້ພ່ີມຂຶນ້ ໂດຍຕອ້ງເອົາໃຈໃສລ່ຽ້ງ ຢູຕ່າມເຂດທ່ີເໝາະສມົ ຕາມລາໍແມນ່ ໍາ້ 
ຂອງ ແລະ ສາຂາຂອງແມນ່ ໍາ້ຂອງຕາ່ງໆ ທ່ີມທີາ່ແຮງ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂເໝາະສມົ. 

ເຂດທ່ີເປັນບລິຸມມະສິດ ສ ົ່ງເສີມການລຽ້ງປາກະຊງັເປັນສິນຄາ້ ມຄີື: ຫລວງພະບາງ, ບ່ໍແກວ້, ວຽງຈນັ, 
ນະຄອນຫລວງ, ສະຫວນັນະເຂດ, ຄາໍມວ່ນ, ບໍລິຄາໍໄຊ, ສາລະວນັ, ຈາໍປາສກັ, ອດັຕະປື ແລະ ເຊກອງ. 

 

(7) ການຜະລິດອາຫານສດັ ແລະ ອາຫານປາ 
ອາຫານສດັ ນບັວາ່ແມນ່ປດັໃຈຂອງການລຽ້ງສດັທ່ີສາໍຄນັອນັດບັຫນຶ່ ງ  ຍອ້ນວາ່ມນັກວມເອົາມນູຄາ່

ການລງົທຶນຂອງການລຽ້ງສດັ ເຖງິ 70 ເປີເຊັນ. ຕາມການປະເມນີ ໃນປີ 2015 ສປປລາວເຮົາ ຕອ້ງການ
ອາຫານສດັທງັໝດົ ຫຼາຍກວາ່ 480.000 ໂຕນ ແລະ ໃນປີ 2025 ຄາດວາ່ ຄວາມຕອ້ງການ ຈະສງູເຖງິ 1,2 
ລາ້ນໂຕນ, ແຕປ່ະຈບຸນັ ພວກເຮົາສາມາດສະຫນອງຄວາມຕອ້ງການໄດພ້ຽງແຕ ່110.000 ໂຕນຕ່ໍປີ.  ສະນ ັນ້, 
ການຜະລິດອາຫານສດັ ຈຶ່ງຈາໍເປັນຕອ້ງໄດພ້ດັທະນາ  ຍກົລະດບັທງັປະລິມານ ແລະ ຄນຸນະພາບໃຫສ້ງູຂຶນ້ 
ໂດຍຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສີມ ການນາໍໃຊວ້ດັຖດຸບິທ່ີມໃີນທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ມຄີາດຫມາຍຫລດຸຜອ່ນການນາໍເຂ້ົາ ຈາກຕາ່ງປະ
ເທດໃຫຍ້ງັເຫລືອ ປະມານ 30%. 
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(8) ການປງຸແຕງ່ຜະລິດຕະພນັສດັ 
ສ ົ່ງເສີມການລງົທຶນ ໃສໂ່ຄງລາ່ງພ້ືນຖານ ກຽ່ວກບັການປງຸແຕງ່ ໃຫໄ້ດມ້າດຕະຖານສຂຸະນາໄມ: ໂຮງ

ຂາ້ສດັ, ໂຮງງານປງຸແຕງ່, ສາງເຢັນ, ການຫຸມ້ຫ່ໍ ແລະ ລະບບົການຂນົສ ົ່ງ  ໂດຍໃຫເ້ປັນຕອ່ງໂສ ້ແລະ ຕິດ
ພນັກນັ ລະຫວາ່ງ ກຸມ່ຜູຜ້ະລິດ, ກຸມ່ຜູປ້ງຸແຕງ່ ແລະ ການຕະຫຼາດ.  

  

2). ການຄ ົນ້ຄວາ້ດາ້ນແນວພນັ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ ີສາໍລບັການລຽ້ງສດັ ເພ່ືອເປັນສິນຄາ້ 
• ຄ ົນ້ຄວາ້, ສງັລວມ ແລະ ອະນລຸກັແນວພນັສດັ  ແລະ ປາພ້ືນເມອືງເຊ່ັນ: ງວົ-ຄວາຍ, ໄກລ່າດ, ໝູ

ລາດ, ແບ ້ແລະ ປາພ້ືນເມອືງ ເພ່ືອພດັທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍພນັໃຫເ້ປັນສິນຄາ້ຮບັໃຊພ້າຍໃນ ແລະ 
ສ ົ່ງອອກ. 

• ຄ ົນ້ຄວາ້ເພ່ືອປບັປງຸພນັ, ຜະລິດ ແລະ ຂະຫຍາຍແນວພນັສດັ ທ່ີມທີາ່ແຮງເປັນສິນຄາ້ເຊ່ັນ: ງວົພ້ືນ 
ເມອືງ ແລະ ງວົພນັລກູປະສມົໃຫມ້ຜີນົຜະລິດສງູ, ມຄີນຸນະພາບດ,ີ ມຄີວາມທນົທານ ຕ່ໍສະພາບ ການ
ປ່ຽນແປງຂອງດນິຟ້າອາກາດ, ທນົທານຕ່ໍພະຍາດ ແລະ ໂລກລະບາດຕາ່ງໆ  ໂດຍສະເລຍ່ໜ່ຶງໂຕໃຫ້
ໄດນ້ ໍາ້ໜກັ 300 ກໂິລ/ໂຕ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. 

• ປບັປງຸລະບບົການຜະລິດ ແລະ ສະໜອງແນວພນັສດັ ແລະ ປາເປັນສິນຄາ້ ໂດຍການສາ້ງເຄອືຂາ່ຍ
ເພ່ືອຜະລິດ, ຊຶ່ ງລວມທງັຜູປ້ະກອບການໃນສະໜອງແນວພນັສດັ ແລະ ປາ ເປັນສິນຄາ້ທ່ີມຄີນຸະພາບ
ໃຫແ້ກກ່ານຜະລິດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ; ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂການຜະລິດ ກຸມ້ຕນົເອງທາງດາ້ນແນວພນັ 
ເພ່ືອຫຸຼດຜອ່ນການນາໍເຂ້ົາແນວພນັຈາກຕາ່ງປະເທດເທ່ືອລະກາ້ວ.  

• ຄ ົນ້ຄວ້າເຕັກໂນໂລຊທ່ີີກາ້ວໜາ້ ເພ່ືອປບັປງຸລະບບົການລຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມງົ ແບບເປັນຟາມທ່ີ
ທນັສະໄໝ ແລະ ການປງຸແຕງ່ເປັນຜະລິດຕະພນັສດັສາໍເລັດຮບູ ແລະ ເຄິ່ ງສາໍເລັດຮບູທ່ີໄດມ້າດຖານ
ສາກນົ ເພ່ືອເປັນສິນຄາ້ພາຍໃນ ແລະ ສ ົ່ງອອກ ເພ່ືອຮອງຮບັການເຊື່ ອມໂຍງກບັສາກນົ ແລະ ພາກ
ພ້ືນ ທງັເປັນ ການປະຕິດບດັພນັທະທ່ີ ສປປ  ລາວ ເປັນ ພາຄ ີເຊ່ັນ: ສະມາຊກິອງົການການຄາ້ໂລກ, 
ການເຂ້ົາເປັນປະຊາຄມົເສດຖະກດິອາຊຽນ ແລະ ສນົທິສນັຍາອື່ ນໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ. 

• ຄ ົນ້ຄວ້າເຕັກນກິ-ເຕັກໂນໂລຊ ີ ສາໍລບັການປບັປງຸ ລະບບົການລຽ້ງສດັ ແລະ ການລຽ້ງປາ ເປັນຕ ົນ້
ແມນ່ການລຽ້ງສດັ ແລະ ປາພ້ືນເມອືງເຊ່ັນ: ໄກລ່າດ, ໄກກ່ະດກູດາໍ, ໝລູາດ, ແບ ້ ແລະ ປາພ້ືນ 
ເມອືງ...) ຂອງຊາວກະສິກອນ ແລະ ຜູປ້ະກອບການຂະໜາດນອ້ຍ  ເພ່ືອໃຫສ້າມາດເປັນສິນຄາ້ຮບັໃຊ້
ພາຍໃນ ແລະ ສາໍລບັຕະຫຼາດພິເສດ ສະເພາະ. 

• ຄ ົນ້ຄວາ້ນະໂຍບາຍໃນການເຂ້ົາເຖງິແນວພນັສດັ ແລະ ປາ, ແລະ ການນາໍໃຊເ້ຕັກນກິການຜະລິດເພ່ືອ
ຫຸຼດຜອ່ນຕ ົນ້ທຶນການຜະລິດ ຊຶ່ ງລວມທງັການນາໍໃຊກ້ນົຈກັກະສິກາໍ ເຂ້ົາໃນການຜະລິດ ເພ່ືອຫຸຼດຜອ່ນ
ການນາໍໃຊແ້ຮງງານຄນົ ຊຶ່ ງເປັນການປດົປ່ອຍແຮງງານຈາກຂະແໜງການກະສິກາໍ ໄປສູຂ່ະແໜງ
ອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການບໍລິການ. 
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• ຄ ົນ້ຄວາ້ຂໍມ້ນູເພ່ືອກາໍນດົນະໂຍບາຍ ແລະ ກນົໄກສາໍລບັການລຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມງົ, ລວມທງັ 
ການຕະຫຼາດ ສາໍລບັລະບບົການຜະລິດເປັນສິນຄາ້ ຂອງຊາວກະສິກອນ ແລະ ຜູປ້ະກອບການຂະ    
ໜາດນອ້ຍ. 

• ຄ ົນ້ຄວາ້ຂໍມ້ນູເພ່ືອກາໍນດົນະໂຍບາຍສາໍລບັການຜະລິດ ແລະ ການຕະຫລາດ, ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານດາ້ນການ
ຕະຫຼາດສິນຄາ້ກະສິກາໍ ເພ່ືອເຊື່ ອມໂຍງກບັສາກນົ ແລະ ໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັພນັທະ ທ່ີສປປ  ລາວ ເປັນ
ພາຄ.ີ 
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IV. ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການສະໜບັສະໜນູ 
 ໃນການພດັທະນາ ເຂດຈດຸສມຸໃຫໄ້ດຮ້ບັຜນົ, ນອກຈາກຈະສມຸໃສວ່ຽກງານດາ້ນວຊິາສະເພາະ, ພວກ
ເຮົາມຄີວາມຈາໍເປັນຕອ້ງໄດກ້າໍນດົເປັນແຜນງານ ແລະ ໂຄງການສະເພາະ ເພ່ືອເປັນບອ່ນອີງ ໃນການຈດັຕ ັງ້
ປະຕິບດັ ເປ້ົາໝາຍ ກຄໍ ືແຜນງານດາ້ນການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜະລິດສິນຄາ້ກະສິກາໍ ໃຫປ້ະກດົ
ຜນົເປັນຈງິ. ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ສະເໜີ ແຜນດາໍເນນີງານ ແລະ ໂຄງການສະໜບັສະໜນູ ລະອຽດ 
ດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 

4.1 ແຜນດາໍເນນີງານ ແລະ ໂຄງການສະໜບັສະໜນູຮອດປີ 2020 ແລະ 2025 

4.1.1 ແຜນດາໍເນນີງານ ແລະ ໂຄງການດາ້ນປກູຝງັ 
ທງັໝດົລວມມ ີ9 ແຜນດາໍເນນີງານ ແລະ 62 ໂຄງການ ຄື: 

1. ແຜນດາໍເນນີງານພດັທະນາທ່ີດນິກະສິກາໍ  
1) ໂຄງການ ພດັທະນາ ນຕິກິາໍ ກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິປກູຝງັ. 
2) ໂຄງການ ສ າໍຫຼວດ, ກາໍນດົເຂດການຜະລິດ ແລະ ວາງແຜນນາໍໃຊທ່ີ້ດນິກະສິກາໍ.  
3) ໂຄງການ ອະນລຸກັ ແລະ ພດັທະນາທ່ີດນິກະສິກາໍ. 
4) ໂຄງການ ພດັທະນາເຄອືຄາ່ຍ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງທາງດາ້ນສະຖາບນັ. 

 

2. ແຜນດາໍເນນີງານພດັທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ 
1) ໂຄງການ ພດັທະນາຊນົລະກະເສດ. 
2) ໂຄງການ ພດັທະນາສນູ ແລະ ສະຖານບໍີລິການເຕັກນກິກະສິກາໍ. 
3) ໂຄງການ ພດັທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງດາ້ນການຄ ົນ້ຄວ້າທດົລອງ ແລະ ການທດົສອບ.  
4) ໂຄງການສາ້ງ ແລະ ພດັທະນາຫອ້ງວໄິຈ ກຽ່ວກບັພືດ ໃຫໄ້ດມ້າດຕະຖານ ISO/IEC17025. 
 

3. ແຜນດາໍເນນີງານພດັທະນາກະສິກາໍສະອາດ 
1) ໂຄງການ ປບັປງຸ ແລະ ພດັທະນາ ມາດຕະຖານ ລະບບົການຜະລິດກະສິກາໍສະອາດ (ກະສິກາໍ ທ ີ່

ດ,ີ ກະສິກາໍອິນຊ,ີ...). 
2) ໂຄງການ ສາ້ງຕວົແບບ, ສາທິດ ແລະ ສ ົ່ງເສີມ ການຜະລິດ ກະສິກາໍສະອາດ (ກະສິກາໍທ່ີດ,ີ 

ກະສິກາໍອິນຊ,ີ...). 
3) ໂຄງການ ພດັທະນາລະບບົການຢັງ້ຢືນກະສີກາໍສະອາດ ໃຫເ້ຊື່ ອມໂຍງກບັພາກພ້ືນແລະສາກນົ. 
4) ໂຄງການ ພດັທະນາມາດຕະຖານ ການຜະລິດພືດເສດຖະກດິ. 
5) ໂຄງການ ພດັທະນາມາດຕະຖານ ຜະລິດຕະພນັພືດ. 
6) ໂຄງການ ສາ້ງນຕິິກາໍ ວາ່ດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງ ການຜະລິດ ແລະ ຈາໍໜາ່ຍຜນົຜະລິດກະສິກາໍ 

ສະອາດ. 
7) ໂຄງການ ກໍ່ສາ້ງໂຄງລາ່ງພ້ືນຖານເພ່ືອສະໜບັສະໜນູວຽກງານພດັທະນາກະສິກາໍສະອາດ. 
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8) ໂຄງການ ພດັທະນາ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ດາ້ນການຄວບຄມຸລະບບົການຜະລິດກະສິກາໍ 
ສະອາດ. 

9) ໂຄງການ ສ ົ່ງເສີມ ການປກູຜກັ ແລະ ໄມໃ້ຫໝ້າກ ເປັນສິນຄາ້ຕາມມາດຖານກະສິກາໍສະອາດ. 
 

4. ແຜນດາໍເນນີງານ ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຊຸກຍູກ້ານຜະລິດ 
1) ໂຄງການ ຂືນ້ທະບຽນຊາວນາ. 
2) ໂຄງການ ຂືນ້ທະບຽນຟາມຜູປ້ະກອບການປກູພືດສິນຄາ້ເປ້ົາໝາຍເພ່ືອການສ ົ່ງອອກ. 
3) ໂຄງການ ຄຸມ້ຄອງປດັໄຈການຜະລິດພືດ (ແນວພນັພືດ, ຝຸນ່ ແລະ ຢາປາບສດັຕພືູດ). 
4) ໂຄງການ ພດັທະນາລະບບົວທິະຍາການຫຼງັການເກບັກຽ່ວ ແລະ ການປງຸແຕງ່. 
5) ໂຄງການ ປບັປງຸ ແລະ ເຜີຍແຜນ່ຕິິກາໍດາ້ນການປກູຝງັ. 
6) ໂຄງການ ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ ້ການລງົທຶນ ໃນຂະແໜງການປກູຝງັ. 
7) ໂຄງການ ຫຸຼດຜອ່ນຜນົເສຍຫາຍ ການຜະລິດພືດ ຈາກໄພທາໍມະຊາດ. 
8) ໂຄງການ ພດັທະນາເຄື່ ອງມ ືແລະ ກນົຈກັຮບັໃຊ ້ວທິະຍາການຫຼງັການເກບັກຽ່ວ. 
9) ໂຄງການ ສະໜບັສະໜນູ ການສາ້ງບນັດານຕິິກາໍຕາ່ງ  ໆໂດຍສະເພາະ ດາ້ນນະໂຍບາຍ, ດາ້ນ

ຍດຸທະສາດ ແລະ ບດົແນະນາໍຕາ່ງໆດາ້ນວຊິາການ. 
 

5. ແຜນດາໍເນນີງານ ພດັທະນາ ວຽກງານປ້ອງກນັ ແລະ ກກັກນັພືດ 
1) ໂຄງການ ສາ້ງ ແລະ ເຜີຍແຜ ່ບນັດານຕິິກາໍ ດາ້ນປ້ອງກນັ ແລະ ກກັກນັພືດ. 
2) ໂຄງການ ປບັປງຸລະບບົສຂຸະນາໄມພືດທົ່ວປະເທດ (SPS-WTO). 
3) ໂຄງການ ສາ້ງແຜນຍດຸທະສາດ ປ້ອງກນັພືດ. 
4) ໂຄງການ ພດັທະນາລະບບົປ້ອງກນັພືດ ແຫງ່ຊາດ. 
5) ໂຄງການ ວໄິຈຄວາມສຽ່ງສດັຕພືູດ  ສາໍລບັເຈລະຈາການສ ົ່ງອອກ ແລະ ນາໍເຂ້ົາພືດ. 
6) ໂຄງການ ພດັທະນາເຕັກນກິການບາໍບດັ ສິນຄາ້ກະສິກາໍ ກອ່ນການສ ົ່ງອອກ (ຮມົຢາ ຂາ້ເຊືອ້, ອບົ

ອາຍນ ໍາ້ ແລະ ສາຍແສງລງັສ)ີ. 
7) ໂຄງການ ສາໍຫຼວດ ແລະ ຂຶນ້ບນັຊສີດັຕພືູດ ທ່ີເປັນເປ້ົາໝາຍທາງດາ້ນເສດຖະກດິ. 
8) ໂຄງການ ກວດກາ, ວໄິຈ ປດັໄຈການຜະລິດ ແລະ ສານພິດຕກົຄາ້ງໃນຜະລິດຕະພນັພືດ. 
9) ໂຄງການ ຕິດຕາມເຝ້ົາລະວງັ ແລະ ພະຍາກອນການລະບາດຂອງສດັຕພືູດ. 
10) ໂຄງການ ປ້ອງກນັ ແລະ ກາໍຈດັສດັຕພືູດ ແລະ ສາ້ງຕາໜາ່ງປ້ອງກນັພືດຂ ັນ້ບາ້ນ. 
11) ໂຄງການ ປບັປງຸດາ່ນປ້ອງກນັພືດ ທົ່ວປະເທດ. 

  
6. ແຜນດາໍເນນີງານຄ ົນ້ຄວາ້ດາ້ນການປກູຝງັ  
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1) ໂຄງການສຶກສາ, ເຕ້ົາໂຮມ ແລະ ອະນລຸກັແນວພນັເຂ້ົາ ແລະ ພືດສະບຽງທ່ີມຄີວາມຫຼາກຫຼາຍ
ທາງດາ້ນຊວີະນາໆພນັ ແລະ ເປັນເອກະລກັສະເພາະຂອງທອ້ງຖິ່ນ ເພ່ືອອະນລຸກັຮກັສາ ແລະ ນາໍ
ໃຊເ້ຂ້ົາໃນການປບັປງຸພນັເຂ້ົາ ແລະ ພືດສະບຽງໃນສະເພາະໜາ້ ແລະ ຍາວນານ.  

2) ໂຄງການສຶກສາ, ຄ ົນ້ຄວາ້, ພດັທະນາ ແລະ ນາໍໃຊແ້ນວພນັເຂ້ົາ ແລະ ແນວພນັພືດສະບຽງ ທ່ີມ ີ
ຄວາມທນົທານ ຫືຼ ສາມາດປບັໂຕເຂ້ົາກບັສະພາບການປ່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ ແລະ ການ
ຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ການພດັທະນານາໍໃຊເ້ຕັກນກິ ການປກູ ທ່ີເໝາະສມົ, ເຕັກນກິການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ແບບ
ປະຫຍດັ ແລະ ການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ໃຫມ້ປີະສິດທິຜນົສງູ ໃນເຂດທ່ີມຄີວາມສຽ່ງຕ່ໍໄພແຫງ້ແລງ້.   

3) ໂຄງການຄ ົນ້ຄວາ້ແນວພນັເຂ້ົາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊສີາໍລບັການຍກົສງູຜະລິດຕະພາບຂອງການ
ຜະລິດເຂ້ົາ ແລະ ການຄ ົນ້ຄວາ້ເຕັກນກິ ແລະ ການຈດັການພາຍຫຼງັເກບັກຽ່ວ ເພ່ືອການຄ ໍາ້ 
ປະກນັທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ. 

4) ໂຄງການຄ ົນ້ຄວາ້ ເຕັກນກິ-ເຕັກໂນໂລຊສີາໍລບັການຜະລິດ ແລະ ການຈດັການຫລງັເກບັກຽ່ວ 
ຂອງການປກູເຂ້ົາ ແລະ ພືດສະບຽງໃນເຂດພພູຽງ ແລະ ພດູອຍ, ຫຸຼດຜອ່ນຜນົເສັຽຫາຍ ແລະ ຍກົ
ຜະລິດຕະພາບ ເພ່ືອການຄ ໍາ້ປະກນັທາງດາ້ນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ.  

5) ໂຄງການປບັປງຸລະບບົການຜະລິດແນວພນັເຂ້ົາ ແລະ ພືດສະບຽງ ເພ່ືອສະໜອງແນວພນັເຂ້ົາ 
ແລະ ພືດສະບຽງ ທ່ີມຄີນຸະພາບ ເພ່ືອສະໜອງໃຫແ້ກກ່ານຜະລິດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ; ລວມ
ທງັການສາ້ງເຄອືຂາ່ຍ ເພ່ືອສະໜອງເຕັກນກິ-ເຕັກໂນໂລຊ ີ ໃຫແ້ກລ່ະບບົການປກູເຂ້ົາແລະ ພືດ
ສະບຽງໃນເຂດທົ່ງພຽງ, ພພູຽງ ແລະ ເຂດພດູອຍ.  

6) ໂຄງການຄ ົນ້ຄວ້າເພ່ືອສະໜອງຂໍມ້ນູ ໃນການກາໍນດົນະໂຍບາຍໃນລະດບັຕາ່ງໆ ເພ່ືອປບັປງຸ  ຫືຼ 
ກາໍນດົນະໂຍບາຍ ໃນການພດັທະນາກະສິກາໍສະອາດ ແລະ ຍືນຍງົ ເພ່ືອການຄ ໍາ້ປະກນັ ສະບຽງ
ອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ. 

7) ໂຄງການປບັປງຸລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ເພ່ືອການເຜີຍແຜ ່ ແລະ ແລກປ່ຽນຜນົຂອງການຄ ົນ້ຄວາ້ 
ໃນ ສປປລາວ ເພ່ືອໃຫພ້າກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຕາ່ງໆ ສາມາດເຂ້ົາເຖງິຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ນາໍໃຊ້
ຜນົຂອງການຄ ົນ້ຄວາ້ຕາ່ງໆ ສາໍລບັການຜະລິດ.   

8) ໂຄງການປບັປງຸ ແລະ ສາ້ງຄວາມສາມາດ ຂອງຂະແໜງຄ ົນ້ຄວາ້ກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ລວມທງັ 
ການປບັປງຸພະລາບດົບາດ, ໂຄງຮາ່ງການຈດັຕ ັງ້, ລະບຽບການພາຍໃນສາໍລບັຄຸມ້ຄອງການ
ຄ ົນ້ຄວາ້, ພດັທະນາວຊິາການສະເພາະດາ້ນ ແລະ ສາ້ງຄວາມມາດ ໃຫແ້ກເ່ຄື່ ອຂາ່ຍການຄ ົນ້ຄວາ້ 
ລວມທງັຜູປ້ະກອບການໃນລະດບັສນູກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ. 

 

7. ແຜນດາໍເນນີງານ ຜະລິດພືດເປັນສິນຄາ້  
1) ໂຄງການ ຜະລິດເຂ້ົາເປັນສິນຄາ້ສ ົ່ງອອກ. 
2) ໂຄງການ ຜະລິດພືດເສດຖະກດິ ເປັນສິນຄາ້ສ ົ່ງອອກ (ກາເຟ, ສາລີແຂງ, ມນັຕ ົນ້, ໝາກກວ້ຍ, 

ໝາກໂມ ແລະ ອື່ ນໆທ່ີມທີາ່ແຮງ...). 
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3) ໂຄງການ ສ ົ່ງເສີມການພດັທະນາກຸມ່ການຜະລິດ ແລະ ສະຫະກອນ. 
4) ໂຄງການ ສ ົ່ງເສີມພດັທະນາທລຸະກດິກະສິກາໍ. 
5) ໂຄງການ ພດັທະນາ ແລະ ເຜີຍແຜຂໍ່ມ້ນູຂາ່ວສານ. 
6) ໂຄງການ ສ ົ່ງເສີມການຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ທນັສະໄໝ. 

 

8. ແຜນດາໍເນນີງານການຄ ົນ້ຄວາ້ດາ້ນແນວພນັ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊສີາໍລບັການປກູຝງັເພ່ືອເປັນສິນຄາ້ 
1) ໂຄງການສຶກສາ, ເຕ້ົາໂຮມ ແລະ ອະນລຸກັແນວພນັພືດພ້ືນເມອືງໃຫມ້ຄີວາມລາກຫຼາຍ  ທາງດາ້ນ

ຊວີະນາໆພນັ ພອ້ມທງັພດັທະນາແນວພນັພືດພ້ືນເມອືງ ແລະ ແນວພນັມອນ ແລະ ມອ້ນ.ທ່ີເປັນ
ທາ່ແຮງ ໃນການຜະລິດເປັນສິນຄາ້ພິເສດ ສາໍລບັຕະຫຼາດພິເສດ ແລະ ຕະຫຼາດສະເພາະ. 

2) ໂຄງການຄ ົນ້ຄວ້າເຕັກໂນໂລຊ ີ ສາໍຫຼບັການປບັປງຸລະບບົການປກູພືດເສດຖະກດິ ທ່ີມທີາ່ແຮງສະ
ເພາະຂອງທອ້ງຖິ່ນເຊ່ັນ: ການປກູເຂ້ົາກ ໍາ່, ເຂ້ົາໄກນ່ອ້ຍ, ພືດຜກັ ແລະ ໄມໃ້ຫໝ້າກ ແລະ ການ
ປກູມອນ-ລຽ້ງມອ້ນ ເພ່ືອສາມາດກາໍນດົເປັນສິນຄາ້ທອ້ງຖິ່ນ ທ່ີເປັນເອກະລກັ ສາໍລບັຕະຫຼາດພິເສດ 
ແລະ ຕະຫຼາດສະເພາະ.  

3) ໂຄງການຄ ົນ້ຄວາ້, ຜະລິດ ແລະ ຂະຫຍາຍແນວພນັພືດທ່ີມທີາ່ແຮງໄດປ້ຽບ ແລະ ພືດເສດຖະກດິ
ບລິຸມະສິດທາງຍດຸທະສາດ ທ່ີໃຫຜ້ນົຜະລິດສງູ, ໂດຍສະເພາະແມນ່ການປກູເຂ້ົາທ່ີມຄີນຸ ນະພາບ 
ແລະ ພືດເສດຖະກດິອື່ ນໆທ່ີມທີາ່ແຮງເຊ່ັນ: ສາລີ, ມນັຕ ົນ້, ອອ້ຍ, ກາເຟ, ຢາງ ພາລາ, ພືດຜກັ, 
ໄມໃ້ຫໝ້າກ ແລະ  ອ ື່ ນໆ  ເພ່ືອຜະລິດເປັນສິນຄາ້ ຕອບສະໜອງ ຄວາມຕອ້ງ ການຂອງ ຕະຫຼາດ
ພາຍໃນ ແລະ ສ ົ່ງອອກ. 

4) ໂຄງການປບັປງຸລະບບົການຜະລິດ ແລະ ສະໜອງແນວພນັພືດ ເປັນສິນຄາ້ທ່ີມຄີນຸະພາບໃຫແ້ກ່
ການຜະລິດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພ່ືອຫຸຼດຜອ່ນການນາໍເຂ້ົາແນວພນັຈາກຕາ່ງປະເທດ.  

5) ໂຄງການຄ ົນ້ຄວ້າເຕັກໂນໂລຊ ີ ສາໍລບັການປກູພືດເປັນສິນຄາ້, ລວມທງັ ເຕັກນກິການປກູເພ່ືອຍກົ
ຜະລິດຕະພາບ, ການປະຕິບດັການຫຼງັການເກບັກຽ່ວ ແລະ ການປງຸແຕງ່ ທ່ີໄດມ້າດຕະຖານສາກນົ 
ໄປຄຽງຄູກ່ນັເຊ່ັນ: GAP, SPS...ເພ່ືອຮອງຮບັການເຊື່ ອມໂຍງກບັສາກນົ ແລະ ປະຕິບດັພນັທະ 
ທ່ີ ສປປລາວ ເປັນພາຄ.ີ 

6) ໂຄງການຄ ົນ້ຄວາ້ນະໂຍບາຍໃນການເຂ້ົາເຖງິແນວພນັ ແລະ  ການນາໍໃຊເ້ຕັກນກິການຜະລິດເພ່ືອ
ຫຸຼດຜອ່ນຕ ົນ້ທຶນການຜະລິດ ຊຶ່ ງລວມທງັການນາໍໃຊກ້ນົຈກັກະສິກາໍ ເພ່ືອຫຸຼດຜອ່ນການນາໍໃຊແ້ຮງ
ງານຄນົ ແລະ ເປັນການປດົປ່ອຍແຮງງານ ຈາກຂະແໜງການກະສິກາໍ ໄປສູຂ່ະແໜງອດຸສາຫະກາໍ 
ແລະ ການບໍລິການ. 

7) ໂຄງການຄ ົນ້ຄວາ້ຂໍມ້ນູ ເພ່ືອກາໍນດົນະໂຍບາຍ ແລະ ກນົໄກສາໍລບັການຜະລິດ ແລະ ການຕະ 
ຫຼາດ ສາໍລບັລະບບົການຜະລິດເປັນສິນຄາ້ ຂອງຊາວກະສິກອນ ແລະ ຜູປ້ະກອບການຂະໜາດ
ນອ້ຍ. 
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8) ໂຄງການຄ ົນ້ຄວາ້ຂໍມ້ນູ ເພ່ືອກາໍນດົນະໂຍບາຍການຜະລິດ ແລະ ການຕະຫລາດ, ຂໍມ້ນູຂາ່ວ ສານ
ດາ້ນການຕະຫຼາດສິນຄາ້ກຽ່ວກບັພືດ ເພ່ືອເຊື່ ອມໂຍງກບັສາກນົ ແລະ ໃຫສ້ອດຄອ່ງ ກບັ ພນັທະທ່ີ 
ສປປ ລາວ ເປັນພາຄ.ີ 

 

9. ແຜນດາໍເນນີງານປບັປງຸ ແລະ ພດັທະນາບກຸຄະລາກອນດາ້ນການປກູຝງັ, ປ້ອງກນັ-ກກັກນັພືດ, ບກຸ
ຄະລາກອນດາ້ນການວໃິຈ 
1) ໂຄງການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫພ້ະນກັງານວຊິາການສະເພາະດາ້ນ (ແມງໄມ,້ ພະຍາດພືດ, ນກັວິ

ໄຈໃນຫອ້ງທດົລອງ, ຊຽ່ວຊານສະເພາະພືດ, ປະສມົພນັພືດ...). 
2) ໂຄງການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກພ່ະນກັງານກກັກນັພືດ ປະຈາໍດາ່ນສາກນົທົ່ວປະເທດ. 
3) ໂຄງການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລິການຂອງພະນກັງານຂອງຂະແຫນງ

ການຂ ັນ້ສນູກາງ, ຂ ັນ້ແຂວງ ແລະ ເມອືງ. 
  

4.1.2 ແຜນດາໍເນນີງານ ແລະ ໂຄງການດາ້ນລຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມງົ 

ທງັໝດົ ລວມມ ີ7 ແຜນດາໍເນນີງານ ແລະ 58 ໂຄງການ ຄ:ື 
1. ແຜນດາໍເນນີງານພດັທະນາ ແລະ ຍກົຜະລິດຕະພາບຂອງການລຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມງົ. 

1) ໂຄງການສາໍຫລວດ ສຶກສາທາ່ແຮງຄວາມເປັນໄປໄດ ້ ໃນການພດັທະນາ ການລຽ້ງສດັໃຫຍຢູ່ໃ່ນ 
ໃນເຂດພດູອຍ ແລະ ພພູຽງ. 

2) ໂຄງການສາໍຫລວດເພ່ືອການພດັທະນາການຜະລິດສດັ ແລະ ປາ ໃນເຂດຈດຸສມຸຊນົລະກະເສດ. 
3) ໂຄງການພດັທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍການລຽ້ງຄວາຍລາດ/ຄວາຍລາວ. 
4) ໂຄງການພດັທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍເຕັກນກິການລຽ້ງງວົ. 
5) ໂຄງການສ ົ່ງເສີມການລຽ້ງໝ.ູ 
6) ໂຄງການສ ົ່ງເສີມການລຽ້ງສດັປີກໃນເຂດຊນົນະບດົ. 
7) ໂຄງການຄຸມ້ຄອງ, ປກົປກັຮກັສາແຫລງ່ນ ໍາ້ ແລະ ການຊມົໃຊຊ້ບັພະຍາກອນສດັນ ໍາ້ຢາ່ງຍືນຍງົ. 
8) ໂຄງການປບັປງຸບນັດາສະຖານຜີະລິດແນວພນັປາ. 
9) ໂຄງການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ ້ໃນການລຽ້ງສດັປ່າບາງຊະນດິທ່ີໃກຈ້ະສນູພນັ. 
10) ໂຄງການພດັທະນາ ແລະ ສ ົ່ງເສີມການປກູພືດອາຫານສດັ. 
11) ໂຄງການປບັປງຸການຜະລິດ ແລະ ນາໍໃຊຢ້າສດັຕະວະແພດ. 
12) ໂຄງການເຝ້ົາລະວງັ ແລະ ຄວບຄມຸພະຍາດສດັ, ພະຍາດປາ ແລະ ສດັນ ໍາ້. 

 

2. ແຜນດາໍເນນີງານປບັປງຸ ພດັທະນາ ລະບບົດາໍເນນີມາດຕະການ ດາ້ນສຂຸານາໄມສດັ ແລະ ຜະລິດຕະ
ພນັສິນຄາ້ກຽ່ວກບັສດັ 
1) ໂຄງການປບັປງຸ ແລະ ຂະຫຍາຍຕາຫນາ່ງການບໍລິການສດັຕະວະແພດ 
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2) ໂຄງການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫຫ້ອ້ງວໄິຈພະຍາດສດັຂ ັນ້ສນູກາງ. 
3) ໂຄງການປບັປງຸຄວາມອາດສາມາດຂອງຫອ້ງວໄິຈພະຍາດສດັລະດບັແຂວງ. 
4) ໂຄງການພດັທະນາ ຫອ້ງວໄິຈພະຍາດປາ ແລະ ສດັນ ໍາ້ໃນລະດບັສນູກາງ. 
5) ໂຄງການພດັທະນາການສາ້ງເຂດປອດພະຍາດສດັ. 
6) ໂຄງການຮວ່ມມຄືວບຄມຸພະຍາດສດັຂາ້ມຊາຍແດນ ແລະ ພະຍາດສດັຕິດຕ່ໍຈາກສດັສູຄ່ນົ. 
7) ໂຄງການປບັປງຸລະບບົຄວບຄມຸຄນຸນະພາບອາຫານສດັ ແລະ ອາຫານປາ. 
8) ໂຄງການຍກົລະດບັຄວາມປອດໄພຜະລິດຕະພນັສດັ 
9) ໂຄງການພດັທະນາ ແລະ ປບັປງຸດາ່ນກວດກາສດັຕະວະແພດ. 
10) ໂຄງການພດັທະນາລະບບົການຄຸມ້ຄອງຢາສດັຕະວະແພດ. 
11) ໂຄງການພດັທະນາການຄຸມ້ຄອງທລຸະກດິລຽ້ງສດັ, ສດັຕະວະແພດ ແລະ ການປະມງົ. 

 

3. ແຜນດາໍເນນີງານຄ ົນ້ຄວາ້ທດົລອງດາ້ນການລຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມງົ 
1) ໂຄງການຄ ົນ້ຄວາ້, ສງັລວມ ແລະ ຂະຫຍາຍແນວພນັສດັ ແລະ ປາພນັພ້ືນເມອືງເພ່ືອອະນລຸກັ 

ແລະ ປບັປງຸພນັໃຫມ້ຜີນົຜະລິດສງູ, ມຄີນຸນະພາບດ,ີ ທນົທານຕ່ໍພະຍາດສດັຕາ່ງໆ ແລະ ມຄີວາມ
ທນົທານ ຕ່ໍສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງດນິຟ້າອາກາດ. 

2) ໂຄງການປບັປງຸລະບບົການຜະລິດ ແລະ ສະໜອງແນວພນັສດັ ແລະ ແນວພນັປາ ແລະ ສດັນ ໍາ້ທ່ີ
ມຄີນຸະພາບໃຫແ້ກກ່ານຜະລິດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ລວມທງັການສາ້ງເຄອືຂາ່ຍເພ່ືອສະ 
ໜອງເຕັກນກິ-ເຕັກໂນໂລຊ ີໃຫແ້ກລ່ະບບົການລຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມງົໃນເຂດທົ່ງພຽງ, ພພູຽງ 
ແລະ ເຂດພດູອຍ.  

3) ໂຄງການຄ ົນ້ຄວ້າ ແລະ ນາໍໃຊເ້ຕັກນກິ-ເຕັກໂນໂລຊ ີສາໍລບັການປບັປງຸ ແລະ ຍກົຜະລິດຕະພາບ
ຂອງລະບບົການລຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມງົແບບຄອບຄວົ ຫືຼ ຟາມຂະໜາດນອ້ຍໃນການຄ ໍາ້ປະກນັ
ສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ. 

4) ໂຄງການຄ ົນ້ຄວາ້ເຕັກນກິ-ເຕັກໂນໂລຊ ີ ໂດຍການນາໍໃຊວ້ທິະສາດທ່ີທນັສະໄໝ ເຂ້ົາໃນການລຽ້ງ
ສດັ ແລະ ການປະມງົ ທ່ີເປັນຟາມຂະໜາດໃຫຍ,່ ເຕັກນກິ-ເຕັກໂນໂລຊສີາໍລບັການປງຸແຕງ່, 
ຮບັປະກນັຄນຸນະພາບ, ຄ ໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ ແລະ ດາ້ນໂພສະນາການ. 

5) ໂຄງການຄ ົນ້ຄວ້າເພ່ືອສະໜອງຂໍມ້ນູ ໃຫແ້ກ່ ການກາໍນດົນະໂຍບາຍ ໃນລະດບັຕາ່ງໆ ເພ່ືອ ການ 
ປບັປງຸນະໂຍບາຍຕາ່ງໆ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງເພ່ືອຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສີມການປບັປງຸ,  ພດັທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍ  
ແນວພນັສດັ ແລະ ແນວພນັປາ ລວມທງັນະໂຍບາຍໃນການນາໍໃຊ ້ຫືຼ ການເຂ້ົາເຖງິແນວພນັສດັ, 
ແນວພນັປາ ແລະ ເຕັກນກິ-ເຕັກໂນໂລຊສີາໍລບັການຜະລິດ ແລະ ການປງຸແຕງ່. 
 

4. ແຜນດາໍເນນີງານຄ ົນ້ຄວາ້ດາ້ນແນວພນັ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ ີສາໍລບັການລຽ້ງສດັເປັນສິນຄາ້ 



 

 

 ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ:້ ຍດຸທະສາດພດັທະນາກະສິກາໍ ຮອດປີ 2025 ແລະ ວິໄສທດັ ຮອດປີ 2030 

 

 
 

84 

1) ໂຄງການຄ ົນ້ຄວາ້, ສງັລວມ ແລະ ອະນລຸກັແນວພນັສດັ  ແລະ ປາພ້ືນເມອືງເພ່ືອພດັທະນາ ແລະ 
ຂະຫຍາຍພນັໃຫເ້ປັນສິນຄາ້ຮບັໃຊພ້າຍໃນ ແລະ ສ ົ່ງອອກ. 

2) ໂຄງການຄ ົນ້ຄວາ້ເພ່ືອປບັປງຸພນັ, ຜະລິດ ແລະ ຂະຫຍາຍແນວພນັສດັ ທ່ີມທີາ່ແຮງເປັນສິນຄາ້
ເຊ່ັນ: ງວົພ້ືນເມອືງ ແລະ ງວົພນັລກູປະສມົທ່ີມຜີນົຜະລິດສງູ, ຄນຸນະພາບດ,ີ ທນົທານຕ່ໍສະພາບ
ການປ່ຽນແປງຂອງດນິຟ້າອາກາດ, ທນົທານຕ່ໍພະຍາດ ແລະ ໂລກລະບາດ ຕາ່ງໆ.  

3) ໂຄງການປບັປງຸລະບບົການຜະລິດ ແລະ ສະໜອງແນວພນັສດັ ແລະ ປາເປັນສິນຄາ້ທ່ີມຄີນຸະພາບ
ໃຫແ້ກກ່ານຜະ ລິດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ; ສາ້ງເງ ື່ອນໄຂການຜະລິດກຸມ້ຕນົເອງທາງດາ້ນແນວ
ພນັ ເພ່ືອ ຫຸຼດຜອ່ນການນາໍເຂ້ົາແນວພນັຈາກຕາ່ງປະເທດເທ່ືອລະກາ້ວ.  

4) ໂຄງການຄ ົນ້ຄວ້າເຕັກໂນໂລຊທ່ີີກາ້ວໜາ້ ເພ່ືອປບັປງຸລະບບົການລຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມງົ ແບບ
ເປັນຟາມທ່ີທນັສະໄໝ ແລະ ການປງຸແຕງ່ເປັນຜະລິດຕະພນັສດັສາໍເລັດຮບູ ແລະ ເຄິ່ ງສາໍເລັດຮບູ
ທ່ີໄດມ້າດ ຖານສາກນົເພ່ືອການສ ົ່ງອອກ ແລະ ຮອງຮບັການເຊື່ ອມໂຍງກບັສາກນົ ແລະ ພາກພ້ືນ, 
ແລະ ການປະຕິດບດັພນັທະທ່ີ ສປປ  ລາວ ເປັນສະມາຊກິອງົການການຄາ້ໂລກ ແລະ  ເປັນ
ສະມາຊກິ ປະຊາຄມົເສດຖະກດິອາຊຽນ. 

5) ໂຄງການ ຄ ົນ້ຄວ້າເຕັກນກິ-ເຕັກໂນໂລຊ ີ ສາໍຫຼບັປບັປງຸລະບບົການລຽ້ງສດັ ແລະ ການລຽ້ງປາ 
ເປັນຕ ົນ້ແມນ່ການລຽ້ງສດັ ແລະ ປາພ້ືນເມອືງເຊ່ັນ: ໄກລ່າດ, ໄກກ່ະດກູດາໍ, ໝລູາດ, ແບ ້ແລະ 
ປາພ້ືນ ເມອືງ...) ຂອງຊາວກະສິກອນ ແລະ ຜູປ້ະກອບການຂະໜາດນອ້ຍເພ່ືອເປັນສິນຄາ້ ຮບັໃຊ້
ພາຍໃນ ແລະ ຕະຫຼາດສະເພາະ. 

6) ໂຄງການຄ ົນ້ຄວາ້ນະໂຍບາຍໃນການເຂ້ົາເຖງິແນວພນັສດັ ແລະ ປາ, ແລະ ການນາໍໃຊເ້ຕັກນກິ
ການຜະລິດເພ່ືອຫຸຼດຜອ່ນຕ ົນ້ທຶນການຜະລິດ ຊຶ່ ງລວມທງັການນາໍໃຊກ້ນົຈກັກະສິກາໍ ເພ່ືອຫຸຼດຜອ່ນ
ການນາໍໃຊແ້ຮງງານ ຊຶ່ ງເປັນການປດົປ່ອຍແຮງງານຈາກຂະແໜງການກະສິກາໍ ໄປສູຂ່ະແໜງ
ອດຸສາຫະກາໍ ແລະ ການບໍລິການ. 

7) ໂຄງການ ຄ ົນ້ຄວາ້ຂໍມ້ນູເພ່ືອກາໍນດົນະໂຍບາຍ ແລະ ກນົໄກສາໍລບັການລຽ້ງສດັ ແລະ ການ 
ປະມງົ, ແລະ ລວມທງັການຕະຫຼາດ ສາໍລບັລະບບົການຜະລິດເປັນສິນຄາ້ ຂອງຊາວກະສິກອນ 
ແລະ ຜູປ້ະກອບການຂະໜາດນອ້ຍ. 

8) ໂຄງການຄ ົນ້ຄວາ້ຂໍມ້ນູ ເພ່ືອກາໍນດົນະໂຍບາຍສາໍລບັການຜະລິດ ແລະ ການຕະຫລາດ, ຂໍມ້ນູ
ຂາ່ວສານດາ້ນການຕະຫຼາດສິນຄາ້ກຽ່ວກບັສດັ ເພ່ືອເຊື່ ອມໂຍງກບັສາກນົ ແລະ ໃຫສ້ອດຄອ່ງ  ກບັ
ພນັທະ ທ່ີ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄ.ີ 

 

5. ແຜນດາໍເນນີງານພດັທະນາວຽກງານສ ົ່ງເສີມການລຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມງົ 
1) ໂຄງການປບັປງຸ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບບົການສ ົ່ງເສີມ ແລະ ບໍລິການດາ້ນເຕັກນກິການລຽ້ງສດັ, 

ສດັຕະວະແພດ ແລະ ການປະມງົ. 
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2) ໂຄງການພດັທະນາສື່  ແລະ ພດັທະນາລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ທາງດາ້ນການລຽ້ງສດັ, ສຂຸະພາບ
ສດັ ແລະ ການປະມງົ. 

3) ໂຄງການພດັທະນາກຸມ່, ສະມາຄມົ, ສະຫະກອນ ຫລື ບໍລິສດັ ຜູລ້ຽ້ງ, ປງຸແຕງ່ ແລະ ບໍລິການ 
ກຽ່ວກບັສດັລຽ້ງ, ປາ ແລະ ສດັນ ໍາ້. 

4) ໂຄງການສາ້ງກອງທຶນ ແລະ ຂະຫຍາຍການເງນິຈລຸະພາກກຽ່ວກບັການລຽ້ງສດັແລະການປະມງົ. 
 

6. ແຜນດາໍເນນີງານປບັປງຸຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລິຫານວຽກງານລຽ້ງສດັ, ສດັຕະ 
ວະແພດ ແລະ ການປະມງົ. 
1) ໂຄງການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ຍກົລະດບັຄວາມສາມາດໃນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບໍລິການຂອງພະນກັ 

ງານລະດບັຕາ່ງໆຂອງຂະແຫນງການ. 
2) ໂຄງການປບັປງຸ ແລະ ຂະຫຍາຍພະນກັງານລຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມງົຂ ັນ້ບາ້ນ. 
3) ໂຄງການສາ້ງ ແລະ ປບັປງຸບນັດານຕິິກາໍລຸມ່ກດົໝາຍ ເພ່ືອຜນັຂະຫຍາຍກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການ

ລຽ້ງສດັ ແລະ ສດັຕະວະແພດ ແລະ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການປະມງົ. 
4) ໂຄງການປບັປງຸຫອ້ງການ, ສາໍນກັງານ, ສນູວຊິາການຂອງຂະແຫນງການລຽ້ງສດັ ແລະ ການ

ປະມງົຂ ັນ້ສນູກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ. 
5) ໂຄງການຫນັເປັນທນັສະໄໝ ໃນການຄຸມ້ຄອງບໍລິຫານອງົການ ແລະ ລະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານຂອງ

ຂະແຫນງການ. 
 

7. ແຜນດາໍເນນີງານຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສີມການລຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມງົເພ່ືອເປັນສິນຄາ້ 
1) ໂຄງການສ ົ່ງເສີມການສາ້ງຟາມລຽ້ງສດັໃຫຍເ່ພ່ືອເປັນສິນຄາ້. 
2) ໂຄງການສ ົ່ງເສີມການລຽ້ງງວົ ຕິດພນັກບັການປບັປງຸຜະລິດຕະພາບຂອງງວົລາວ. 
3) ໂຄງການສ ົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ຂະຫຍາຍແນວພນັໝພູນັດ.ີ 
4) ໂຄງການສ ົ່ງເສີມການລຽ້ງໝຊູີນ້ແບບປອດໄພ ແລະ ຄບົວງົຈອນ. 
5) ໂຄງການສ ົ່ງເສີມການມລຽ້ງແບເ້ພ່ືອເປັນສິນຄາ້. 
6) ໂຄງການສ ົ່ງເສີມການຜະລິດແນວພນັສດັປີກ. 
7) ໂຄງການສ ົ່ງເສີມການລຽ້ງສດັປີກແບບປອດໄພ ແລະ ຄບົວງົຈອນ. 
8) ໂຄງການສ ົ່ງເສີມການຜະລິດແນວພນັປາ ແລະ ສດັນ ໍາ້. 
9) ໂຄງການສ ົ່ງເສີມການລຽ້ງປາ ແລະ ສດັນ ໍາ້ທ່ີມທີາ່ແຮງດາ້ນເສດຖະກດິ. 
10) ໂຄງການສ ົ່ງເສີມການຜະລິດແນວພນັພືດອາຫານສດັເປັນສິນຄາ້ 
11) ໂຄງການສ ົ່ງເສີມການຜະລິດອາຫານສດັ ແລະ ອາຫານປາ. 
12) ໂຄງການສ ົ່ງເສີມການຜະລິດຢາ ແລະ ການບໍລິການດາ້ນສດັຕະວະແພດ. 
13) ໂຄງການສ ົ່ງເສີມການປງຸແຕງ່ຜະລິດຕະພນັສດັ, ປາ, ສດັນ ໍາ້ທ່ີມມີາດຕະຖານສຂຸະນາໄມສງູ. 
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V. 43ວທີິການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ, ການຕດິຕາມກວດກາ43 43

 

ແລະ ປະເມນີຜນົ 
ເພ່ືອຮບັປະກນັເຮັດໃຫຍ້ດຸທະສາດພດັທະນາກະສິກາໍ 2025 ຖກືຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໄປຕາມທິດທ່ີໄດກ້າໍນດົ

ໄວ ້ໃຫມ້ຜີນົສາໍເລັດ ຈຶ່ງສະເໜີ ວທີິການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ແລະ ການແບງ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ຄືດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

5.1 ການສາ້ງເປັນແຜນງານ, ແຜນດາໍເນນີງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ 
ຍດຸທະສາດພດັທະນາກະສິກາໍ ຮອດປີ 202 5 ແມນ່ກອບວຽກໄລຍະຍາວ ສາໍລບັການພດັທະນາຂະ  

ແໜງການ ຊຶ່ ງໄດ້ ກາໍນດົເປັນແຜນດາໍເນນີງານຕ ົນ້ຕໍ ລະອຽດ ເພ່ືອສະໜບັສະໜນູ ກ ານຜະລິດສະບຽງ 
ອາຫານ ແລະ ການຜະລິດເປັນສິນຄາ້ກະສິກາໍ; ຊຶ່ ງແຕລ່ະແຜນງານ ໄດກ້າໍນດົເປັນໂຄງການ ສະເພາະ ເພ່ືອ
ຈດັຕ ັງ້ ປະຕິບດັ ໃນແຕລ່ະໄລຍະ.  ໃນບາດກາ້ວຕ່ໍໄປ ຈະຕອ້ງໄດລ້ງົເລິກ ດາໍເນນີການສຶກສາລະອຽດ ເພ່ືອ 
ກາໍນດົນະໂຍບາຍ ແຕລ່ະດາ້ນ ພອ້ມທງັກາໍນດົ ເປັນໂຄງການລະອຽດ ສາໍລບັແຕລ່ະໜາ້ວຽກ, ກາໍນດົ 
ສະຖານທ່ີ ແລະ ກອບງບົປະມານ ເພ່ືອນາໍສະເໜີ ອະນມຸດັເປັນແຕລ່ະໄລຍະ ແລວ້ນາໍໄປ ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ. 

 

ຍດຸທະສາດພດັທະນາກະສິກາໍສະບບັນີ ້ຈະເປັນບອ່ນອີງ ແລະ ເປັນທິດທາງແກ ່ພາກສວ່ນກາໍນດົນະ
ໂຍບາຍ ແລະ ພາກສວ່ນຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ຂອງຂະແໜງການກະສິກາໍ ລວມທງັເປັນບອ່ນອີງໃຫແ້ກ ່ຄູຮ່ວ່ມພດັ
ທະນາ ໃນຂະແໜງການກະສິກາໍ. ແຜນດາໍເນນີງານ ແລະ ໂຄງການ ລະອຽດແຕລ່ະດາ້ນ ທ່ີຕິດພນັກບັແຜນ
ລງົທຶນ ເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຍດຸທະສາດກະສິກາໍ, ຈະຖກືກະກຽມເປັນເອກະສານໜ່ຶງຕາ່ງຫາກ ຊຶ່ ງມໄີລຍະຈດັ
ຕ ັງ້ ປະຕິບດັ ຮອດປີ 2020 ແລະ 2025 . ແຜນງານດ ັງ່ກາ່ວນີ ້ຈະກາຍເປັນສວ່ນໜ່ຶງ ຂອງແຜນພດັທະນາ
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫງ່ຊາດໃນແຕລ່ະໄລຍະ ແຕນ່ີ ້ຮອດປີ 2025. 

 

ເຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມ ໃນຂອດຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຕວົຈງິ, ຍດຸທະສາດພດັທະນາກະສິກາໍ ຮອດປີ 2025 ຈະ
ໄດຮ້ບັການທບົທວນຄນື ແລະ ດດັປບັ ໃຫສ້ອດຄອ່ງ ແລະ ທວ່ງທນັກບັສະພາບ ເພ່ືອຕອບສະໜອງ ຕາມ
ແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພກັ ແລະ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ຂອງລດັ ໂດຍອີງຕາມ 
ສະພາບ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂ ຂອງການປ່ຽນແປງ ທາງດາ້ນເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ໃນແຕລ່ະ
ໄລຍະ. 

 

5.2 ການແບງ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງພາກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຕາ່ງໆ 
5.2.1 ໜາ້ທ່ີແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຂະແໜງການຂອງລດັ ຂ ັນ້ສນູກາງ 

1) ຄ ົນ້ຄວາ້ຜນັຂະຫຍາຍແນວທາງ, ມະຕິ ຂອງພກັ ໃຫເ້ປັນຍດຸທະສາດ, ແຜນງານ, ແຜນການ  ແລະ 
ໂຄງການລະອຽດ ໃນຂະແໜງການກະສິກາໍ. 

2) ຄ ົນ້ຄວາ້ກາໍນດົ ຫືຼ ປບັປງຸນະໂຍບາຍ, ມາດຖານເຕັກນກິ, ລະບຽບການ ແລະ ສະເໜີປບັປງຸ  ແລະ 
ສາ້ງກດົໝາຍ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ສໍ າລບັຄຸມ້ຄອງຂະແໜງການ ໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ  
ຂອງພກັ. ຄ ົນ້ຄວາ້ຜນັຂະຫຍາຍບນັ ດາກດົໝາຍ ທ່ີກຽ່ວພນັກບັຂະແໜງການກະສິກາໍ ມາເປັນນຕິິກາໍ
ລຸມ່ກດົໝາຍ ຂອງຂະແໜງການຕນົ. 
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3) ຊຸກຍູ,້ ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ຍດຸທະສາດພດັທະນາກະສິກາໍ 
ຮອດປີ 2025 ແລະ ວໄິສທດັ 2030 ໃນແຕລ່ະໄລຍະ ເພີ່ືອສະຫຸຼບຕີລາຄາ ຖອດຖອນບດົຮຽນ ພອ້ມ
ທງັປບັປງຸ ແລະ ດດັປບັຍດຸທະສາດດ ັງ່ກາ່ວ (ໃນກລໍະນຈີາໍເປັນ) ເພ່ືອໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັສະພາບ ແວດ
ລອ້ມ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຕວົຈງິຂອງການພດັທະນາ ໃນແຕລ່ະໄລຍະ. 

4) ກາໍນດົຕາໍແໜງ່ງານ ໃຫລ້ະອຽດ ກຽ່ວກບັແຜນຄວາມຕອ້ງການ ບນັຈລຸດັຖະກອນ ຢູແ່ຕລ່ະຂ ັນ້; ແຂວງ
, ເມອືງ ໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຕວົຈງິ ຂອງສນູກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ ໃນແຕລ່ະ
ໄລຍະ.  

5) ຍາດແຍງ່ເອົາການຮວ່ມມ,ື ລງົທຶນ ແລະ ການຊວ່ຍເຫືຼອຮອບດາ້ນ ຈາກທງັພາຍໃນ ແລະ ສາກນົ 
ເພ່ືອສມຸໃສພ່ດັທະນາວຽກງານພດັທະນາກະສິກາໍ ກຄໍ ືເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຍດຸທະສາດກະສິກາໍ. 

6) ແບງ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບ, ສິດຕກົລງົບນັຫາ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດ ໃນການຄຸມ້ຄອງວຽກງານ ຂອງຂະ   
ແໜງການຕນົ ໃຫທ້ອ້ງຖິ່ນ, ແບງ່ງບົປະມານ, ວດັຖອຸປຸະກອນ ແລະ ພາຫະນະທ່ີຈາໍເປັນ  ໃຫລ້ະອຽດ
ຈະແຈງ້ຂາດຕວົ. 

7) ປບັປງຸກນົໄກການບໍລິຫານລດັດາ້ນຕາ່ງໆ ແລະ ບນັດາລະບຽບກດົໝາຍ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັຂະແໜງການ
ຕນົ ໃຫມ້ຄີວາມກະທດັຮດັ , ເຂ້ົາໃຈ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັງາ່ຍ ເພ່ືອອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫແ້ກ່
ການເຄື່ ອນໄຫວການປກູ, ການລຽ້ງ ຂອງປະຊາຊນົ ກຄໍກືານດາໍເນນີທລຸະກດິ ກະສິ ກາໍ ຂອງຜູ້
ປະກອບການ. 

 

5.2.2 ໜາ້ທ່ີ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຂະແໜງການຂອງລດັ ຂ ັນ້ທ້ອງຖິ່ ນ 

1) ສາ້ງຍດຸທະສາດ ພດັທະນາຂະແໜງການ ຂອງທອ້ງຖິ່ນຕນົ ໂດຍໃຫສ້ອດຄອ່ງ ກບັຍດຸທະສາດ 
ກະສິກາໍ ຮອດປີ 2025 ແລະ ວໄິສທດັຮອດປີ 2030 ໂດຍສາ້ງເປັນ ແຜນດາໍເນນີງານລະອຽດ ໃນ 
ແຕລ່ະໄລຍະ ບນົພ້ືນຖານ  ສະພາບ, ເງ ື່ອນໄຂ, ຈດຸພິເສດ, ທາ່ແຮງດາ້ນຕາ່ງໆ ແລະ ຄວາມສາ  
ມາດບມົຊອ້ນຕວົຈງິ ຂອງທອ້ງຖິ່ນຕນົ ພອ້ມທງັສູຊ້ນົຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ຍດຸທະສາດດ ັງ່ກາ່ວ ໃຫປ້ະກດົ 
ຜນົເປັນຈງິ. 

2) ສາ້ງໂຄງການ ແລະ ລງົທຶນເຮັດທດົລອງ ເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຢາ່ງເປັນເຈົາ້ການ, ມກີານສະຫຸຼບ ແລະ 
ຖອດຖອນບດົຮຽນ ຢາ່ງພາວະວໄິສ ແລວ້ຂະຫຍາຍເປັນໂຄງການຂະຫນາດໃຫຍ.່ 

3) ຈດັຕ ັງ້ ຜນັຂະຫຍາຍ ບນັດານະໂຍບາຍ, ມາດຖານເຕັກນກິ, ລະບຽບການ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ເພ່ືອຄຸມ້ຄອງ 
ແລະ ພດັທະນາຂະແໜງການ ໃຫປ້ະສບົຜນົສາໍເລັດ. 

4) ບນັຈ ຸຊບັຊອ້ນ ພະນກັງານ ລດັຖະກອນຂອງຕນົ ໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັຕາໍແຫນງ່ງານ ແລະ ຄວາມ 
ຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຕວົຈງິ ເພ່ືອຮອງຮບັໜາ້ທ່ີການເມອືງ ຂອງຕນົໃນແຕລ່ະໄລຍະ.  

5) ປະສານສມົທບົ ແລະ ຮວ່ມມ ືກບັອງົການຈດັຕ ັງ້ຕາ່ງໆ ທງັພາຍໃນ ແລະ ສາກນົ ເພ່ືອສມຸໃສ ່ການ
ພດັທະນາວຽກງານກະສິກາໍຢູໃ່ນທອ້ງຖິ່ນຂອງຕນົ. 
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6) ແບງ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ໃນການຄຸມ້ຄອງວຽກງານ ຂອງຂະແໜງການຕນົ  ພອ້ມທງັຈດັສນັ ແບງ່  
ງບົປະມານ, ວດັຖອຸປຸະກອນ ແລະ ພາຫະນະ ທ່ີຈາໍເປັນຈະແຈງ້ ແລະ ຂາດຕວົ. 

7) ປບັປງຸກນົໄກການບໍລິການ ເພ່ືອອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫແ້ກກ່ານເຄື່ ອນໄຫວ ວຽກງານກະສິກາໍ; 
ການປກູ-ການລຽ້ງ ຂອງປະຊາຊນົ ແລະ ຂອງຜູປ້ະກອບການໃນທອ້ງຖິ່ນຕນົ. 

 

5.2.3 ໜາ້ທ່ີ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງພາກທລຸະກດິ ແລະ ຜູປ້ະກອບການ 

1) ເຊື່ ອມຊມຶ ແລະ ຜນັຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ, ລະບຽບກດົໝາຍ ແລະ ແຜນຍດຸທະ
ສາດ ພດັທະນາກະສິກາໍ ຂອງລດັ ໃນແຕລ່ະໄລຍະ ເພ່ືອພດັທະນາທລຸະກດິກະສິກາໍ ຕາມທາ່ແຮງ 
ຂອງ ແຕລ່ະເຂດແຄວ້ນໃຫແ້ທດເໝາະ ແລະ ຖກືທິດ. 

2) ພດັທະນາ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກອ່ງົກອນຂອງຕນົ ທງັທາງດາ້ນບກຸຄະລາກອນ, ການ
ຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການບໍລິຫານຈດັການ ເພ່ືອສາມາດດາໍເນນີທລຸະກດິ ໄດຢ້າ່ງເປັນລະບບົ ຕ່ໍເນື່ ອງ, 
ສາມາດແຂງ່ຂນັ ແລະ ເຊື່ ອມໂຍງກບັສາກນົໄດ.້ 

3) ເປັນເຈົາ້ການເຂ້ົາຮວ່ມ ໃນການຈດັຕ ັງ້ກຸມ່, ສະມາຄມົ ຫືຼ ສະຫະກອນ ເພ່ືອປບັປງຸ ແລະ ຂະ  
ຫຍາຍກາໍລງັການຜະລິດ ໃຫກ້ວ້າງຂວາງ, ມກີາໍລງັແຮງ ແລະ ມຄີວາມເຂັມ້ແຂງ. 

4) ວາງແຜນການຜະລິດ ແລະ ດາໍເນນີການຜະລິດ ຕາມຊະນດິ , ປະລິມານ, ຄນຸນະພາບ ແລະ 
ມາດຕະຖານ ທ່ີຕະຫລາດຕອ້ງການ ບນົພ້ືນຖານຂ ັນ້ຕອນເຕັກນກິວຊິາການ, ລະບບົການຜະລິດ 
ກະສິກາໍທ່ີດ ີ(GAP) ແລະ ຂອບເຂດທ່ີໄດຮ້ບັອະນຍຸາດ. 

5) ປະກອບສວ່ນທາງດາ້ນທຶນຮອນ ວດັຖອຸປຸະກອນ ເພ່ືອຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສີມການຜະລິດ/ຜູຜ້ະລິດ ພອ້ມ 
ທງັສະໜອງປດັໃຈ ການຜະລິດທ່ີຈາໍເປັນ ເຊ່ັນ: ຝຸນ່, ປຍູ, ຢາ, ເຄື່ ອງກນົຈກັ ກອ່ນ ແລະ ຫຼງັ  
ການເກບັກຽ່ວ, ເກບັຊື,້ ປງຸແຕງ່ ແລະ ຈາໍໜາ່ຍ ບນົພ້ືນຖານສນັຍາຜກູພນັ  ກບັຊາວກະສິກອນ 
ພອ້ມທງັສະໜອງການຝຶກອບົຮມົ ດາ້ນເຕັກນກິທ່ີຈາໍເປັນໃຫແ້ກຜູ່ຜ້ະລິດ. 

6) ໃຫຄ້ວາມຮວ່ມມ ືຕອບສະໜອງຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ເອື້ອອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫແ້ກເ່ຈົາ້ ໜາ້
ທ່ີໆກຽ່ວຂອ້ງຂອງລດັ ເພ່ືອສະດວກໃນການລງົຊຸກຍູ ້ຕິດຕາມ , ກວດກາ, ຊວ່ຍເຫລືອ ແລະ ແກ້
ໄຂສະພາບໃຫ ້ທວ່ງທນັກບັເວລາ. 

7) ໂຄສະນາເຜີຍແຜ ່ກຽ່ວກບັວຽກງານການຜະລິດ, ຜະລິດຕະພນັ ໃຫຂ້ະຫຍາຍອອກສູວ່ງົກວ້າງ. 
 

5.2.4 ໜາ້ທ່ີ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຊາວກະສິກອນ 
1) ເຊື່ ອມຊມຶແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພກັ ແລະ ລະບຽບກດົໝາຍຂອງລດັ  ກຽ່ວກບັວຽກງານ 

ກະສິກາໍໃນແຕລ່ະໄລຍະ ເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ດາໍເນນີການຜະລິດໃຫຖ້ກືທິດ. 
2) ເປັນເຈົາ້ການຍກົລະດບັຄວາມຮູ ້ ໃນການນາໍໃຊເ້ຕັກນກິວທິະຍາການໃໝ ່ເຂ້ົາໃນການປກູຝງັ ແລະ 

ການລຽ້ງສດັ ກຄໍກືານຍກົລະດບັສີມແືຮງງານ ໃຫສ້ງູຂືນ້ເປັນກາ້ວໆ ເພ່ືອຍກົສະມດັຖະພາບ ຂອງ
ການຜະລິດ ຕາມທິດພດັທະນາກະສິກາໍສະອາດ, ປອດໄພ ແລະ ຍືນຍງົ. 



 

 

 ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ:້ ຍດຸທະສາດພດັທະນາກະສິກາໍ ຮອດປີ 2025 ແລະ ວິໄສທດັ ຮອດປີ 2030 
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3) ຮບັຜິດຊອບ ໃນການຈດັຕ ັງ້ກຸມ່, ສະມາຄມົ ຫືຼ ສະຫະກອນ ເພ່ືອປບັປງຸ ແລະ ຂະຫຍາຍ  ກາໍລງັ
ການຜະລິດ ໃຫກ້ວ້າງຂວາງ, ມກີາໍລງັແຮງ ແລະ ມຄີວາມເປັນເຈົາ້ ພອ້ມທງັດາໍເນນີການຜະລິດ 
ຕາມຄວາມຕອ້ງການ ຂອງຜູບໍ້ລິໂພກ, ຂອງຕະຫຼາດ ຫືຼ ຕາມການສ ັ່ງຈອງຂອງ ຜູປ້ະກອບການ. 

4) ໃຫຄ້ວາມຮວ່ມມ ືຕອບສະໜອງຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ເອື້ອອາໍນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫແ້ກເ່ຈົາ້ໜາ້
ທ່ີໆກຽ່ວຂອ້ງຂອງລດັ ໃນການລງົຊຸກຍູ,້ ຕິດຕາມ ແລະ ຊວ່ຍເຫລືອ. 

 

5.3 ການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
ເພ່ືອຮບັປະກນັໝາກຜນົ ຂອງການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຍດຸທະສາດ ໄປຕາມເປ້ົາໝາຍ ແລະ ຄາດໝາຍ ສ ູ້

ຊນົ ທ່ີກາໍນດົໄວ ້ແຕລ່ະໄລຍະ. ແມນ່ມຄີວາມຈາໍເປັນຕອ້ງໄດມ້ລີະບບົການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີ
ຜນົ ຊຶ່ ງວຽກດ ັງ່ກາ່ວ ແມນ່ ເປັນໜາ້ທ່ີຂອງກມົແຜນການ ແລະ ການຮວ່ມມ ື  ແລະ ກມົກວດກາ ຂອງກະຊວງ
ກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ , ໂດຍການຮວ່ມມຂືອງພະແນກແຜນການ ຂອງແຕລ່ະກມົ, ສະຖາບນັ ຂອງກະຊວງ
ກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ.້ ກມົແຜນການ-ຮວ່ມມ ືແລະ ກມົກວດກາ ຈະຊີນ້າໍຂະບວນການຕິດຕາມ-ປະເມນີຜນົທງັ
ໝດົ ແລະ ກດິຈະກາໍທ່ີພວົພນັພາຍໃນກະຊວງ ແລະ ຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາ, ສະໜອງຂໍມ້ນູທ່ີຖກືຕອ້ງແຕລ່ະໄລຍະ 
ໃຫແ້ກຜູ່ບໍ້ລິຫານໂຄງການ ແລະ ຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາຂອງໂຄງການ. 

 
ການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ ເປັນວຽກງານໜ່ຶງທ່ີສາໍຄນັ ແລະ ຂາດບ່ໍໄດ ້ໃນຂະບວນ

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັແຜນຍດຸທະສາດ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງການລງົທຶນຂອງລດັ ໃສຂ່ະແໜງການກະສິກາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ ້ແຕສ່ນູກາງ ລງົຮອດທອ້ງຖິ່ນຮາກຖານ. ການຕິດຕາມ ກວດກາ ແມນ່ການຕີລາຄາ ຖອດຖອນບດົຮຽນ 
ເພ່ືອປບັປງຸແຜນການໃນແຕລ່ະປີ ໃຫສ້ອດຄອ່ງ ແລະ ສາມາດບນັລເຸຖງິຈດຸປະສງົ ຄາດ ໝາຍທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວ ້
ໃນຍດຸທະສາດ, ແຜນງານ ແລະ ແຜນການ ທງັເປັນການຊອກຫາ ຫຼກັຖານຕາ່ງໆ ເພ່ືອມາອາ້ງອີງ , ພິສດູ, 
ຢ ັງ້ຢືນ ເຖງິປະສິດທິຜນົຂອງວຽກງານ ທຽບໃສກ່ບັຕວົຊີວ້ດັທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວ້ ໃນແຜນຍດຸທະສາດ ແນໃສ່ ເພ່ືອ
ເພ້ີມທະວ ີແລະ ເລ່ັງການດາໍເນນີການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ  ວຽກງານໃຫບ້ນັລຕຸາມເປ້ົາໝາຍທ່ີວາງໄວ.້ ການ
ຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ ແມນ່ການຊອກໃຫເ້ຫັນດາ້ນດ,ີ ປດັໃຈໃໝທ່ີ່ຕ ັງ້ໜາ້  ໃນການຈດັຕ ັງ້ແຜນ
ຍດຸທະສາດ ເພ່ືອສືບຕ່ໍເສີມຂະຫຍາຍໃຫດ້ກີວາ່ເກົ່ າ, ພອ້ມກນັນ ັນ້  ກຊໍອກໃຫເ້ຫັນຂໍຄ້ງົຄາ້ງ ແລະ  ຂໍຂ້າດຕກົ
ບກົພອ່ງ ໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັວຽກງານຕວົຈງິ ແນໃສຈ່າໍກດັ, ແກໄ້ຂຈດຸອອ່ນ , ຂໍຄ້ງົຄາ້ງດ ັງ່ກາ່ວ ພອ້ມທງັ 
ຖອດຖອນບດົຮຽນ ເພ່ືອປບັປງຸ ເຮັດໃຫປ້ະສດິຕິຜນົຂອງວຽກງານນບັມ ືສ້ງູຂຶນ້. ການກວດກາ ຕອ້ງດາໍເນນີໄປ
ຢາ່ງຮອບດາ້ນ ເຮັດຢາ່ງເນື່ ອງນດິລຽນຕິດ, ເປັນປກົກະຕິ, ເປັນລະບບົ ແລະ ເຮັດຢາ່ງມຈີດຸສມຸ. 

 
ການຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົ ຕອ້ງໃຫເ້ຫັນໄດ ້ ທງັສອງລະດບັຄ:ື 1) ການຕິດຕາມ 

ກວດກາ ບນັດາປດັໄຈນາໍເຂ້ົາ (ສ ົນ້ເຂ້ົາ) ແລະ ຜນົງານຕາ່ງໆ ຫືຼ ເອີ້ນວາ່: ການຕິດຕາມ ກວດກາການ ຈດັ
ຕ ັງ້ປະຕິບດັ; 2) ການຕິດຕາມ ກວດກາໝາກຜນົໂດຍລວມ ຫືຼ ຮອ້ງວາ່ ການຕິດຕາມກວດກາຜນົກະທບົ. ຜູ້
ຮບັຜິດຊອບຕິດຕາມກວດກາ ຂອງຂະແໜງການ ຕອ້ງໄດຕ້ິດຕາມ ກວດກາ ການຈດັສນັ ບນັດາປດັໄຈ ການ
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ນາໍເຂ້ົາ ເພ່ືອການຜະລິດທງັຫຼາຍ ນບັທງັລາຍຈາ່ຍພາກລດັ ຊຶ່ ງລວມມກີານຊວ່ຍເຫືຼອຂອງຕາ່ງປະເທດ ແລະ 
ລາຍຈາ່ຍໃຫແ້ກວ່ຽກງານສ ົ່ງເສີມຕາ່ງ .ໆ ການຕິດຕາມກວດກາເບິ່ ງຜນົໄດຮ້ບັຂອງການລງົທຶນ ໃສຂ່ະແໜງການ
, ກວດກາເບິ່ ງຜນົງານ ໃນການລງົທຶນ ໃສລ່ະບບົຊນົລະປະທານ, ການສະໜອງແນວພນັ, ການກໍ່ສາ້ງວຊິາ
ການດາ້ນຕາ່ງໆ ໃນແຕລ່ະຂ ັນ້ ແລະ ອື່ ນໆ. 

 
ທອ້ງຖິ່ນ ເປັນຜູນ້າໍເອົາຍດຸທະສາດລວມຂອງຂະແໜງການ ໄປຈດັຕ ັງ້ຜນັຂະຫຍາຍ ໃຫເ້ປັນອນັ 

ລະອຽດສະເພາະ ຂອງ ທອ້ງຖິ່ນຕນົ. ແຂວງສາ້ງຍດຸທະສາດຂອງແຂວງ ໂດຍກາໍນດົແຈງ້ ກຽ່ວກບັຍດຸທະ 
ສາດ ຫືຼ ເປ້ົາໝາຍດາ້ນການຜະລິດຕາ່ງໆ ພາຍໃນແຂວງ ຫືຼ ທອ້ງຖິ່ນຂອງຕນົ  ຊຶ່ ງປະກອບສວ່ນໃຫເ້ປ້ົາ    
ໝາຍລວມ ຂອງຂະແໜງການ ປະສບົຜນົສາໍເລັດ . ພອ້ມດຽວກນັນ ັນ້ ແຂວງ ຕອ້ງພວົພນັກບັໜວ່ຍງານ ຄຸມ້
ຄອງມະຫາພາກ ຂອງກະຊວງ ຢາ່ງສະໜິດແໜນ້ ແລະ ເປັນປກົກະຕ ິ ເພ່ືອສາມາດຕິດຕາມ ການຈດັຕ ັງ້
ປະຕິບດັ ຍດຸທະສາດໃນລະດບັແຂວງ ໃຫ້ ມປີະສິດທິຜນົ ໂດຍສອດຄອ່ງ ກບັການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ໃນລະດບັ
ສນູກາງຢາ່ງຈະແຈງ້. ແຂວງຕອ້ງເກບັກາໍ, ສງັລວມຂໍມ້ນູ ຂອງຕນົຢາ່ງຄບົຖວ້ນ ແລະ ຊດັເຈນ ເປັນລະບບົ 
ເພ່ືອສະໜອງໃຫແ້ກສ່ນູກາງ. ດ ັງ່ນ ັນ້ ແຂວງ ຕອ້ງມລີະບບົຂໍມ້ນູຂາ່ວສານທ່ີດ ີແລະ ຕອ້ງມກີານປະສານງານ 
ກບັຫອ້ງການກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມເ້ມອືງຢາ່ງເປັນລະບບົ. 

 
ສວ່ນຢູຂ່ ັນ້ສນູກາງ ຕອ້ງມກີານປະສານສມົທບົກນັ ລະຫວາ່ງຂະແໜງການກຽ່ວຂອ້ງ ພອ້ມກນັສາ້ງ

ລະບບົ, ກາໍນດົໂຕຊີວ້ດັ, ກາໍນດົເວລາ  ໃນການລາຍງານ ຢາ່ງຊດັເຈນ. ດາໍເນນີການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ 
ປະເມນີຜນົ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັວຽກງານ, ການໃຊຈ້າ່ຍ ງບົປະມານ ລວມທງັ ການລງົທຶນ ຂອງແຕລ່ະຂະແໜ
ງການຕາມສາຍຕ ັງ້, ສາຍຂວາງ, ກວດກາ ແຕເ່ທິງລງົລຸມ່ ແລະ ແຕລຸ່ມ່ຂຶນ້ເທິງ ດວ້ຍຄວາມຮບັຜິດ ຊອບຢາ່ງ
ຮອບຄອບ ແລະ ຕວົຈງິ. 

 
ເຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມ ຜາ່ນໄລຍະຂອງການຕິດຕາມ ກວດກາ ແລະ ປະເມນີຜນົການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ຍດຸທະ

ສາດພດັທະນາກະສິກາໍ ຮອດປີ 2025 ໃນແຕລ່ະໄລຍະ, ຖາ້ເຫັນວາ່ຈາໍເປັນ, ຍດຸທະສາດດ ັງ່ກາ່ວນີ ້ຈະໄດຮ້ບັ
ການທບົທວນຄນື, ໝນູໃຊ ້ແລະ ດດັປບັ ໃຫທ້ວ່ງທນັ ກບັສະພາບການ ເພ່ືອຕອບສະໜອງ ຕາມ ແນວທາງ
ນະໂຍບາຍຂອງພກັ ແລະ ຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການ ຂອງການພດັທະນາ ທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ໃນ
ແຕລ່ະໄລຍະ. 
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