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ການກະສກິາໍ ແລະ ເປ້ົາໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນ ສປປ ລາວ

ກະສກິ�ຳຖືວຳ່ມບົີດບຳດຕົນ້ຕ� ອນັເປັນພ້ືນຖຳນຂອງເສດຖະກດິ ແລະ ກຳນພັດທະນຳຂອງ ສປປ ລຳວ, 
ໂດຍສະເພຳະ ເພ່ືອເຂດຊົນນະບົດຂອງປະເທດເປັນສ່ວນໃຫຍ່. ຍ້ອນແນວນັນ້ ມັນຈຶງ່ກົງກັບເປ້ົຳໝຳຍ 
ຂອງກຳນພັດທະນຳແບບຍືນຍົງຈ�ຳນວນໜຶ່ງທ່ີນຳໆຊຳດໄດ້ຕົກລົງເປັນເອກະພຳບກັນ. ເປ້ົຳໝຳຍ 
ກຳນພັດທະນຳແບບຍືນຍົງ ຖືເປັນເຂັມທິດ ແລະ ຈດຸສມົທຽບສ�ຳລບັກຳນພັດທະນຳທ່ົວທັງຊີກໂລກໃຕ.້ 
ສປປ ລຳວ ກ�ຄກືບັຫຼຳຍປະເທດ ເຊ່ິງໄດຕ້ັງ້ເປ້ົຳໝຳຍຂອງຕນົເອງຂ້ຶນຈ�ຳນວນໜຶງ່  ເພ່ືອໃຫ້ບັນລເຸປ້ົຳໝຳຍ 
ກຳນພັດທະນຳແບບຍືນຍົງໃນປີ 2030 ແລະ ໃນອະນຳຄດົຫັຼງຈຳກນັນ້. ໃນບັນດຳເປ້ົຳໝຳຍເຫົຼຳນັນ້ ມີ
ຈ�ຳນວນໜຶງ່ທ່ີກ່ຽວພັນກບັກຳນກະສກິ�ຳ ເຊ່ັນ ເປ້ົຳໝຳຍກຳນພັດທະນຳແບບຍືນຍົງທີ 1 - ປຳສະຈຳກ 
ຄວຳມທກຸຍຳກ, ເປ້ົຳໝຳຍທີ 2 ບ�່ມີຄວຳມອຶດຫິວ, ເປ້ົຳໝຳຍທີ 3 ກຳນມີສຸຂະພຳບ ແລະ ຄວຳມ 
ເປັນຢູ່ເຢັນທ່ີດີ, ເປ້ົຳໝຳຍທີ 5 ຄວຳມສະເໝີພຳບທຳງດ້ຳນບົດບຳດຍິງຊຳຍ, ເປ້ົຳໝຳຍທີ 10 
ຫຸຼດຜ່ອນຄວຳມບ�່ເທ່ົຳທຽມກັນ, ເປ້ົຳໝຳຍທີ 12 ກຳນມີຄວຳມຮັບຜິດຊອບຕ�່ກຳນບ�ລິໂພກ ແລະ 
ກຳນຜະລດິ, ເປ້ົຳໝຳຍທີ 13 ມຳດຕະກຳນຮັບມຕື�ກ່ບັສະພຳບອຳກຳດ ແລະ ເປ້ົຳໝຳຍທີ 15 ຊິວດິບົນຜືນດນິ. 
ຄວຳມເຂ້ົຳໃຈສະພຳບເງືອ່ນໄຂປະຈບັຸນຂອງກຳນກຳນກະເສດ ແລະ ທ່ຳອຽ່ງຫັຼກ ແມ່ນມຄີວຳມຈ�ຳເປັນເພ່ືອ 
ໃຫ້ຜູ້ທ່ີເຮັດໜ້ຳທ່ີຕັດສິນບັນຫຳ, ອົງກອນເພ່ືອກຳນພັດທະນຳ ແລະ ຊຸມຊົນທ່ີຢູ່ຕຳມຊົນນະບົດເພ່ືອ
ສຳມຳດຕດັສນິບັນຫຳໄດຢ່້ຳງມປີະສດິທິພຳບ, ບົນພ້ືນຖຳນຄວຳມເປັນຈງິ ເພ່ືອໃຫ້ບັນລຕຸຳມເປ້ົຳໝຳຍທ່ີ
ຕັງ້ໃວ ້ໃນ ສປປ ລຳວ. ເພ່ືອບັນລບັຸນດຳເປ້ົຳໝຳຍຕຳ່ງໆນີ້ໄດ ້ປ້ືມແຜນທ່ີສະບັບນີ້ ໄດພ້ະຍຳຍຳມປະກອບ
ສວ່ນເພ່ືອເປັນບ່ອນອງີ, ບ�ພ່ຽງແຕໃ່ນລະດບັຊຳດ, ແຕຍັ່ງເຮັດໃຫ້ຂ�້ໍມນູເຫ່ົຼຳນີ້ ຖືກນ�ຳໃຊ້ໃນລະດບັທ້ອງຖ່ິນ, 
ສຳ້ງເງືອ່ນໄຂໃຫ້ແກກ່ຳນຕດັສນິໃຈ ທ່ີເນັນ້ເປ້ົຳໝຳຍກຳນພັດທະນຳຢ່ຳງມ ີປະສດິທິພຳບໃນຈດຸທ່ີມຄີວຳມ
ຈ�ຳເປັນຫຼຳຍກວ່ຳ.

ກຳນວເິຄຳະຂອງກຳນສ�ຳຫຼວດກະສກິ�ຳ ສອງຄັງ້ທ່ີຜ່ຳນມຳ ໃນປີ 1999 ແລະ ປີ 2011 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ ເຫັ
ນເຖິງກຳນປ່ຽນແປງທ່ີສ�ຳຄນັໃນຂະແໜງກະສກິ�ຳໃນໄລຍະເວລຳ 12 ປ.ີ ເຖິງແມ່ນວຳ່ໂຕເລກຂອງຄວົເຮືອນ
ກະສກິ�ຳຈະເພ່ີມຂ້້ຶນ 17%, ແຕ່ກຳນເພ່ີມຂ້ຶນຂອງຄວົເຮືອນທ່ີບ�ໄ່ດເ້ຮັດກະສກິ�ຳ ກ�ເຫັນວຳ່ສງູຫຼຳຍ (85%), 
ເຊ່ິງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ກຳນຫຸຼດລົງຂອງກຳນກະສິກ�ຳໃນພຳກເສດຖະກິດໂດຍລວມ.
 
ນີ້ກ�ຍ້ອນເກດີຈຳກຂະບວນກຳນຫັນເປັນອດຸສຳຫະກ�ຳ ແລະ ກຳນພັດທະນຳເປັນຕວົເມອືງພຳຍໃນ ແລະ 
ເຂດອ້ອມແອ້ມບັນດຳຕົວເມືອງໃຫຍ່, ບ່ອນທ່ີຫຼຳຍຄົວເຮືອນໄດ້ປ່ຽນສະພຳບຈຳກຄົວເຮືອນກະສິກ�ຳ 
ມຳເປັນຄວົເຮືອນທ່ີເນັນ້ກຳນຄ້ຳຂຳຍ ນອກພຳກກະສກິ�ຳ, ເຮັດໃຫ້ສວ່ນແບ່ງກດິຈະກ�ຳກະສກິ�ຳໃນເສດຖະ
ກດິຄວົເຮືອນໂດຍລວມຫຸຼດລງົຢ່ຳງຕ�ເ່ນື່ອງ. ຢ່ຳງໄດກ້�ຕຳມ ເກອືບເຄິງ່ໜຶງ່ຂອງຄວົເຮືອນຢູ່ເຂດທ່ີຖືກຈດັ
ເປັນເຂດຕວົເມອືງ ກ�ຍັງມສີວ່ນຮ່ວມໃນກດິຈະກ�ຳກະສກິ�ຳຢູ່.

ການຜະລດິ ແລະ ການສົງ່ອອກສນິຄາ້ກະສກິາໍ

ເຖິງແມ່ນວຳ່ເນື້ອທ່ີກະສກິ�ຳຂອງ ສປປ ລຳວ ຈະເພ່ີມຂ້ຶນ 53% ໃນລະຫວຳ່ງປີ 1999 ແລະ ປີ 2011, 
ຄື ຈຳກ 976,000 ຮຕ ເປັນ 1,49 ລ້ຳນ ຮຕ, ປະເທດຍັງມີອັດຕຳສ່ວນຂອງກະສິກ�ຳທ່ີຕ�່ຳຢູ່ເມື່ອ 
ທຽບໃສ່ກັບບັນດຳປະເທດເພ່ືອນບ້ຳນ, ສ່ວນຫຼຳຍແມ່ນຍ້ອນລັກສະນະພູມິປະເທດຂອງເນື້ອທ່ີດິນ, 
ຄວຳມໜຳແໜນ້ດຳ້ນປະຊຳກອນຕ�ຳ່, ຍັງມລີະເບີດທ່ີຍັງບ�ແ່ຕກ ແລະ ກຳນນ�ຳໃຊ້ປ່ຳໄມຢ່້ຳງແຜ່ຫຼຳຍເພ່ືອ 
ຊອກຫຳອຳຫຳນ ໂດຍຜູ້ທ່ີອຳໃສ ໃນຫຼຳຍໆເຂດຊົນນະບົດ.

ກຳນເພ່ີມຂ້ຶນຂອງເນືອ້ທ່ີດນິກະສກິ�ຳ ແລະ ຜົນພວງຂອງກຳນເຂ້ົຳເຖິງດນິປູກຝັງ, ໂດຍສະເລ່ຍແລວ້ກຳນຄອບ
ຄອງດນິຕ�ຄ່ວົເຮືອນກະສກິ�ຳໄດເ້ພ່ີມຂ້ຶນຈຳກ 1.6 ຮຕ ໃນປ ີ1999 ເປັນ 2.4 ຮຕ ໃນປ ີ2011. ເຖິງຢ່ຳງໃດ 
ກ�ຕຳມ, ມພີຽງ 1% ຂອງຈ�ຳນວນຄວົເຮືອນ ບ�ມ່ທ່ີີດນິທ�ຳກນິ, ແຕ່ຈຳກກຳນສມົທຽບຕວົເລກລະຫວຳ່ງກຳນ 
ສ�ຳຫຼວດສອງຄັ້ງພົບວຳ່ຈ�ຳນວນດັ່ງກ່ຳວໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນ 3 ເທ່ົຳຕົວ. ໃນບັນດຳຄົວເຮືອນກະສິກ�ຳທ່ີມີດິນທ�ຳ
ກນິ, ໄດສ້ະແດງເຖິງ ຄວຳມແຕກຕຳ່ງທ່ີສ�ຳຄນັໃນກຳນຖືຄອງເນື້ອທ່ີດນິທ່ົວທັງສງັຄມົລຳວ. ໃນຂະນະທ່ີ 
ຄົວເຮືອນສ່ວນຫຼຳຍ (65%) ຖືຄອງທ່ີດິນລະຫວຳ່ງ 0.5 ແລະ 3 ຮຕ, ຄວຳມບ�່ສົມດນຸ ສ່ວນຫຼຳຍ 
ແມນ່ພົບເຫັນ ໜຶງ່ສ່ວນສີ່ ໃນກຸມ່ຂອງຄວົເຮືອນກະສກິ�ຳ ທ່ີຖືສດິຄອບຄອງທ່ີດນິກະສກິ�ຳ ຫຼຳຍກວ່ຳ 3 ຮຕ, 
ລວມເຂ້ົຳກນັກວມເຖິງ 60% ຂອງດນິປູກຝັງໃນທ່ົວປະເທດ.

ເຖິງແມ່ນວຳ່ ກຳນສ�ຳຫຼວດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວຳ່ ກຳນຜະລິດກະສິກ�ຳສ່ວນຫຼຳຍ ມີລັກສະນະຜະລິດ 
ເພ່ືອບ�ລິໂພກເອງ ແທນທ່ີຈະຜະລິດ ເພ່ືອຈດຸປະສົງທຳງດ້ຳນກຳນຄ້ຳ, ຕົວເລກຄົວເຮືອນທ່ີຜະລິດສົ່ງ 
ໃຫ້ຕະຫຼຳດ ໄດເ້ພ່ີມຂ້ຶນ ຈຳກ 1998/99. ກຳນສ�ຳຫຼວດກະສກິ�ຳ ປີ 2011 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວຳ່ 33% 
ຂອງຄວົເຮືອນກະສກິ�ຳທັງໝດົ ໃນ ສປປ ລຳວ ແມນ່ຜະລດິໃຫ້ຕະຫຼຳດເປັນຫັຼກ, ທຽບໃສ່ ປີ 1998/99 
ມພີຽງແຕ ່ 6% ເທ່ົຳນັນ້. ຄວົເຮືອນກະສກິ�ຳ ຢູ່ເຂດໃຕຂ້ອງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ຢູ່ພູພຽງບ�ລະເວນ 
ເຂດຕຳເວັນອອກຂອງແຂວງຈ�ຳປຳສັກ ແມ່ນໄດ້ເນັ້ນກະສິກ�ຳເພ່ືອສົ່ງໃຫ້ຕະຫຼຳດ. ພືດຫັຼກທ່ີປູກຄື 
ສຳລ ີ ໃນແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ກຳເຟ ໃນເຂດພູພຽງບ�ລະເວນ. ກຳນຫັນກະສິກ�ຳ ເປັນທັນສະໄໝ 
ແລະ (ບຳງສ່ວນ) ທ່ີເກີດຈຳກກຳນເພ່ີມຂ້ຶນຂອງສະມັດຕະພຳບກຳນຜະລິດພຳໃຫ້ຂະແໜງກະສິກ�ຳ 
ຫັນໄປສູ່ກຳນຜະລິດເປັນສິນຄ້ຳ ໃນ ສປປ ລຳວ ລະຫວຳ່ງກຳນສ�ຳຫຼວດທັງ 2 ຄັ້ງ. ຊຳວກະສິກອນ 
ເຮັດກຳນກະເສດແບບທັນສະໄໝຫຼຳຍຂ້ຶນ ເມື່ອປຽບທຽບກບັ ກຳນສ�ຳຫຼວດກະສກິ�ຳກ່ອນໜຳ້ນັນ້. ຈ�ຳນວນ 
ຄວົເຮືອນກະສກິ�ຳໃຊ້ຝຸ່ນເພ່ີມຂ້ຶນ ຈຳກ 29% ເປັນ 42% ຂອງຄວົເຮືອນກະສກິ�ຳທັງໝດົ ທັງໆທ່ີຍັງມຄີວຳມ 
ແຕກຕ່ຳງລະຫວຳ່ງພຳກຢູ່. ຄວົເຮືອນກະສກິ�ຳໄດລ້ຳຍງຳນເຖິງກຳນເພ່ີມຂ້ຶນຂອງກຳນນ�ຳໃຊ້ຢຳປຳບສດັ
ຕພືູດເຊ່ັນກນັ, ແຕ່ມພີຽງ 11% ຂອງຄວົເຮືອນກະສກິ�ຳ ໄດນ້�ຳໃຊ້ສຳນເຄມດີງັກຳ່ວ ໃນປີ 1999, 18% 
ໄດເ້ລ່ີມນ�ຳໃຊ້ຢຳປຳບສດັຕພືູດ ໃນປ ີ2011.

ເຂ້ົຳລຳວ ເປັນເຂ້ົຳທ່ີມລີຳຄຳແພງ ເມື່ອທຽບໃສກ່ບັຄນຸນະພຳບ ແລະ ລຳຄຳ ກບັປະເທດໃກຄ້ຽງ, ຈຶງ່ເປັນຜົນ 
ເຮັດໃຫ້ຄວຳມກະຕລືລືົນ້ໃນຜະລດິເຂ້ົຳເພ່ືອສົງ່ອອກມໜີອ້ຍ - ໂດຍບ�ໄ່ດຄ້�ຳນງຶເຖິງກຳນຫ້ຳມກຳນສົງ່ອອກ 
ເຂ້ົຳທ່ີເກດີຂ້ຶນໃນໄລຍະດຽວກນັນັນ້.

ກຳນສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະສິກ�ຳອື່ນໄດ້ມີກຳນຂະຫຍຳຍຕົວໃນຫຼຳຍປີຜ່ຳນມຳ, ເຊ່ິງກວມເອົຳ 10% 
ຂອງມູນຄ່ຳ ກຳນສົ່ງອອກທັງໝດົຂອງປະເທດ. ຕັ້ງແຕ່ປີ 1998/99 ກຳເຟໄດ້ກຳຍເປັນຜະລິດຕະພັນ

ສົ່ງອອກທ່ີສ�ຳຄັນ ຂອງ ສປປ ລຳວ, ສຳລີ ກ�ເຊ່ັນດຽວກັບພືດຊະນິດອື່ນໆ ເປັນອີກແຫ່ຼງຜະລິດຕະພັນ
ກະສກິ�ຳສົງ່ອອກໜຶງ່ ໃນທົດສະວດັທ່ີຜ່ຳນມຳ. ກຳນຂະຫຍຳຍຕວົຂອງກຳນສົງ່ອອກສຳລີ - ໂດຍສະເພຳະ 
ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ຫົວພັນ ແມນ່ຖືກຂັບເຄື່ອນ ໂດຍກຳນເພ່ີມຂ້ຶນຂອງຄວຳມຕອ້ງກຳນອຳຫຳນສດັ 
ຂອງປະເທດໃກຄ້ຽງ ເຊ່ັນ ໄທ, ຫວຽດນຳມ ແລະ ຈນີ.

ການມເີຂ້ົາຢ່າງພໍພຽງ ແລະ ການຄ້ໍາປະກນັສະບຽງອາຫານ.

ກຳນມ ີແລະ ກຳນຮັກສຳ ກຳນຄ�ຳ້ປະກນັສະບຽງອຳຫຳນ ສ�ຳລບັພົນລະເມອືງຂອງຊຳດ ແມນ່ບູລມິະສດິ 
ສງູສດຸຂອງລັດຖະບຳນ ແຫ່ງ ສປປ ລຳວ ແລະ ເປັນສວ່ນໜຶ່ງ່ຂອງຂະບວນກຳນປ່ຽນແປງດຳ້ນກະສກິ�ຳ ແລະ 
ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ, ຊ່ຶງໄດ້ລະບຸໃວໃ້ນຜົນໄດ້ຮັບ 2, ຜົນງຳນທີ 2 ຂອງແຜນພັດທະນຳເສດຖະກດິສງັຄມົແຫ່ງ
ຊຳດຄັງ້ທີ 8 (NSEDP) 2016-2020, ພ້ອມທັງໃນເປ້ົຳໝຳຍທີ 2 ຂອງເປ້ົຳໝຳຍກຳນພັດທະນຳແບບຍືນຍົງ 
(SDG 2) ທ່ີມຈີດຸປະສງົຢຸດຕຄິວຳມອດຶຫິວ, ສ�ຳເລັດກຳນຄ�ຳ້ປະກນັສະບຽງອຳຫຳນ ແລະ ປັບປຸງດ້ຳນ 
ໂພຊະນຳກຳນ ພ້ອມທັງ ສົງ່ເສມີກະສກິ�ຳແບບຍືນຍົງ. ໜຶງ່ໃນບັນດຳຕວົຊ້ີວດັແຫ່ງຊຳດ ເພ່ືອວດັແທກ
ຄວຳມຄບືໜຳ້ຕ�ກ່ບັເປ້ົຳໝຳຍນີ້ ຄ ື ຍົກສງູລະບົບກຳນຜະລິດ ແລະ ເພ່ີມທະວຜີະລິດຕະພຳບກະສກິ�ຳ. 
ກຳນຄ�ຳ້ປະກນັສະບຽງອຳຫຳນ ແມ່ນບ�່ພຽງແຕຂ້ຶ່ນກບັ ກຳນມອີຳຫຳນເທ່ົຳນັນ້ ແຕຍັ່ງຕອ້ງສຳມຳດເຂ້ົຳ 
ເຖິງສະບຽງອຳຫຳນທ່ີເໝຳະສມົ, ກຳນນ�ຳໃຊ້ອຳຫຳນທ່ີມຢູ່ີ ແລະ ຄວຳມໝັນ້ຄງົຂອງກຳນສະໜອງສະບຽງ 
ອຳຫຳນ. ຜົນຂອງກຳນສ�ຳຫຼວດໃນປີ 2011 ໄດ້ສະໜອງຂ�້ມູນບຳງຢ່ຳງ ກ່ຽວກັບບັນຫຳດັ່ງກ່ຳວນີ້ - 
ໂດຍສະເພຳະກຳນສ�ຳຫຼວດຄັງ້ທີໜຶງ່. ເນື້ອທ່ີກຳນຜະລິດພືດກະສກິ�ຳຂອງຄວົເຮືອນກະສກິ�ຳລຳວ ແລະ 
ຈ�ຳນວນສດັລ້ຽງຂອງພວກເຂົຳ ເປັນຕວົຊ້ີບອກທ່ີດສີ�ຳລບັກຳນມອີຳຫຳນໂດຍລວມ.

ຜົນສ�ຳເລດັອນັສ�ຳຄນັໃນຂະແໜງກຳນກະສກິ�ຳຂອງລຳວໃນຊຸມປ ີລະຫວຳ່ງກຳນສ�ຳຫຼວດທັງສອງຄັງ້ແມນ່ 
ມີກຳນປ່ຽນແປງຈຳກປະເທດທ່ີຂຳດດນຸດ້ຳນກຳນຜະລິດເຂ້ົຳມຳເປັນປະເທດທ່ີມີເຂ້ົຳແຮໄວ້ໂດຍລວມ, 
ບັນລຄຸວຳມຕ້ອງກຳນເຂ້ົຳຂອງປະເທດ ແລະ ທັງອະນຍຸຳດໃຫ້ເພ່ີມກຳນສົ່ງອອກເຂ້ົຳ. ກຳນເພ່ີມຂ້ຶນທ່ີ 
ສ�ຳຄນັໃນເນື້ອທ່ີກຳນຜະລິດເຂ້ົຳໄຮ່ ແລະ ເຂ້ົຳນຳແມ່ນຈະຖືກນ�ຳສະເໜ ີ ແລະ ສົນທະນຳໃນບົດ C7 
ແລະ ໄດ້ສະແດງຢູ່ໃນແຜນທ່ີ I ແລະ II. ອີງໃສ່ກຳນສ�ຳຫຼວດສະຖິຕິສ�ຳລັບເຂ້ົຳ, ບວກກັບຂ�້ມູນເຊ່ັນ 
ຜົນຜະລິດສະເລ່ຍຕຳມສະຖິຕິຂອງແຂວງ, ປະຊຳກອນທັງໝົດຕຳມກຳນສ�ຳຫຼວດສະຖິຕິຄົວເຮືອນ, 
ກຳນບ�ລິໂພກເຂ້ົຳຕ�ວ່ນັ ຕ�ຫົ່ວຄນົ ເພ່ືອສະໜອງຕອບຕ�ຄ່ວຳມຕອ້ງກຳນແຄລ�ຣີໃນລະດບັຕ�ຳ່, ກຳນຜະລດິ 
ເຂ້ົຳໃນທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ຄວຳມດຸ່ນດ່ຽງກຳນບ�ລິໂພກເຂ້ົຳໃນຂ້ັນບ້ຳນໄດ້ຖືກນ�ຳເຂ້ົຳໃນກຳນຄ�ຳນວນ.
ຜົນໄດ້ຮັບ ສະແດງໃນແຜນທ່ີ III, ຊ້ີໃຫ້ເຫັນເຖິງເຂດທ່ີຂຳດເຂ້ົຳກິນ ແລະ ເຂດທ່ີມີເຂ້ົຳແຮໄວ້: 
ເຂດທ່ົງພຽງພຳກໃຕ້ ສວ່ນຫຼຳຍ ເປັນເຂດທ່ີມກີຳນຜະລິດເຂ້ົຳ ເຫືຼອກນິ ຂອງປະເທດ, ສ່ວນພ້ືນທ່ີຂຳດເຂ້ົຳກນິ 
ໂດຍທ�ຳມະຊຳດ ເປັນເຂດຕົວເມືອງ ບ່ອນທ່ີຊຳວບ້ຳນສ່ວນຫຼຳຍ ບ�່ປູກເຂ້ົຳ ຫືຼ ປູກເຂ້ົຳໜອ້ຍຫຼຳຍ ເຊ່ັນ 
ຕົວຢ່ຳງຢູ່ພູພຽງບ�ລະເວນ, ເຊ່ິງມີເງື່ອນໄຂ ພູມິອຳກຳດທ່ີເໝຳະສົມສ�ຳລັບກຳນຜະລິດພືດທ່ີມີມູນ 
ຄ່ຳສູງ ແລະ ເພຳະສະນັ້ນ ຈຶ່ງເປັນເຂດທ່ີມີກຳນປູກເຂ້ົຳໜອ້ຍ. ສ່ວນໃຫຍ່ ເຂດເນີນສູງຂອງປະເທດ 
ຜະລິດເຂ້ົຳເຫືຼອ ກິນພຽງນອ້ຍດຽວ ຫືຼ ບ�່ມີເລີຍ. 

ແຜນທ່ີ IV ສະແດງສວ່ນແບ່ງຂອງຄວົເຮືອນທັງໝດົ ຕ�ບ້່ຳນທ່ີຜະລດິເຂ້ົຳພຽງພ� ສ�ຳລບັຄວຳມຕອ້ງກຳນ 
ບ�ລໂິພກພຳຍໃນ. ໃນຂະນະທ່ີ ໂດຍລວມ ໄດສ້ະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງກຳນມເີຂ້ົຳຢ່ຳງພຽງພ�, ແຕ່ແຜນທ່ີສະແດງ 
ໃຫ້ເຫັນວ່ຳ ທັງໆທ່ີໃນເຂດທ່ີມີເຂ້ົຳເຫືຼອກິນ ຍັງມີຄົວເຮືອນຈ�ຳນວນຫຼຳຍ (ຄົວເຮືອນກະສິກ�ຳ ແລະ 
ນອກພຳກກະສິກ�ຳ) ຍັງຂຳດເຂ້ົຳກິນ. ທ�ຳມະດຳແລ້ວ, ກຳນມີເຂ້ົຳກິນໃນທ້ອງຖ່ິນຢ່ຳງພຽງພ� ບ�່ໄດ້ 
ໝຳຍຄວຳມວ່ຳ ຈະມີກຳນຄ�້ຳປະກັນສະບຽງອຳຫຳນ ສ�ຳລັບທກຸໆຄົວເຮືອນຢູ່ໃນສະຖຳນທ່ີແຫ່ງນັ້ນ, 
ໃນຫຼຳຍບ້ຳນທ່ົວເຂດເນນີສູງຂອງລຳວ ສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຜະລິດເຂ້ົຳພຽງແຕ່ຕອບສະໜອງຄວຳມຕ້ອງກຳນ 
ຂອງຄົວເຮືອນເທ່ົຳນັນ້. ແຕ່ກຳນມີເຂ້ົຳກິນຢ່ຳງພຽງພ�ໃນຂ້ັນບ້ຳນຍັງບ�່ສຳມຳດ ຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ຫຼຳຍ 
ຄວົເຮືອນໃນເຂດນັນ້ໆໄດເ້ທ່ືອ ແລະ ຄວຳມຕອ້ງກຳນ ແຄລ�ຣີ ຂ້ັນຕ�ຳ່ສດຸ ຍັງຕອ້ງໄດຫ້ຳຈຳກອຳຫຳນອ່ືນໆ 
ມຳເສມີເຊ່ັນ ອຳຫຳນປະເພດກນິຫົວ, ຜັກ ແລະ ອື່ນໆ ທ່ີຜະລດິໃນສວນຄວົ ຫືຼ ເກບັຈຳກປ່ຳ. ຄວຳມຈງິແລວ້ 
ຄົວເຮືອນທກຸຍຳກ ມັກຈະຂຳດທຶນຮອນເພ່ືອທ່ີຈະຊ້ືເຂ້ົຳຈຳກບ້ຳນໃກ້ຄຽງໄດ້, ຄົວເຮືອນໃນເຂດດັ່ງກ່ຳວ 
ໂດຍລວມ ຂຳດເຂ້ົຳກິນ ມີກຳນຜະລິດກະສິກ�ຳທ່ີຫຼຳກຫຼຳຍ ແລະ ເພ່ິງພຳອຳໃສຜະລິດ ຕະພັນຈຳກປ່ຳ 
ເພ່ືອຄ�້ຳປະກັນສະບຽງອຳຫຳນຂອງຄົວເຮືອນ. 

ຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ທ່າແຮງໃນການກະເສດຂອງຄວົເຮືອນ

ກຳນເຊ່ືອມໂຍງຢ່ຳງໃກ້ຊິດກັບກຳນຄ�້ຳປະກັນສະບຽງອຳຫຳນ ຄືຄວຳມມັ່ງຄັ້ງ ແລະ ຄວຳມທກຸຍຳກ 
ຂອງຄວົເຮືອນ. ກຳນລບຶລຳ້ງຄວຳມທກຸຍຳກໃນທກຸຮບູແບບ ໃນທກຸຫົນແຫ່ງ ຖືເປັນເປ້ົຳໝຳຍອນັດບັໜຶງ່ 
ຂອງກຳນພັດທະນຳແບບຍືນຍົງ ໃນວຳລະກຳນພັດທະນຳຂອງສະຫະປະຊຳຊຳດ ແລະ ເປັນບູລິມຳສິດ 
ທ່ີລະບຸໃວໃ້ນແຜນພັດທະນຳເສດທະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊຳດ ຂອງ ສປປ ລຳວ.

ນບັຕັ້ງແຕ່ກຳນປະຕິບັດກຳນປະຕິຮູບດ້ຳນເສດຖະກິດໃນກຳງຊຸມປີ 80, ສປປ ລຳວ ໄດ້ມີຄວຳມຄືບໜຳ້ 
ທ່ີສ�ຳຄັນໃນກຳນຫຸຼດຜ່ອນຄວຳມທຸກຍຳກ, ອັດຕຳສ່ວນຂອງຜູ້ທຸກຍຳກໄດ້ຫຸຼດລົງຈຳກ 39% 
ຂອງປະຊຳກອນໃນກຳງຊຸມປີ 1990 ມຳເປັນ 27.6% ໃນປີ 2010.

ປະມຳນເຄິງ່ໜຶງ່ຂອງຜູ້ທກຸຍຳກໃນປະເທດ ດ�ຳລົງຊີວດິຢູ່ເຂດພູດອຍ ແລະ ຂ້ຶນກບັກະສກິ�ຳ ແລະ ຊັບພະ
ຍຳກອນທ�ຳມະຊຳດເພ່ືອຄວຳມຢູ່ລອດ (ປຽບທຽບແຜນທ່ີ V). ພ້ືນທ່ີເຫ່ົຼຳນີ້ມກັຈະຖືກຕດັຂຳດຈຳກເຄອື 
ຂ່ຳຍເສັນ້ທຳງໃນລະດຝົູນ, ແລະ ມຄີວຳມອອ່ນໄຫວຕ�ກ່ບັໄພພິບັດທ�ຳມະຊຳດ, ດັງ່ທ່ີໄດສ້ະແດງຢູ່ໃນແຜນທ່ີ 
A4 ແລະ B9. ປົກກະຕິແລ້ວ, ຄົນທຸກຍຳກທ່ີສຸດຂອງກຸ່ມຄົນທຸກຍຳກເປັນຄົນຊົນເຜ່ົຳ ແລະ 
ບ�່ສຳມຳດເຂ້ົຳເຖິງ ຫືຼ ເຂ້ົຳເຖິງກຳນບ�ລິກຳນຂອງລັດຖະບຳນ ແລະ ທຳງດ້ຳນກຳນເງນິຢ່ຳງຈ�ຳກັດ.

ເຂ້ົຳ ເປັນພືດຕົ້ນຕ�ສ�ຳລັບຄົວເຮືອນກະສິກ�ຳຂະໜຳດນ້ອຍ ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຄົວເຮືອນທຸກຍຳກ. 
ດັງ່ທ່ີໄດ້ສນົທະນຳໃນບົດ B6, ສ່ວນຫຼຳຍຄວົເຮືອນໃນປະເທດ, ຜະລດິເຂ້ົຳ ເປັນຕົນ້ຕ�ເພ່ືອຕອບສະໜອງ 
ຄວຳມຕ້ອງກຳນດ້ຳນສະບຽງອຳຫຳນຂອງຄົວເຮືອນ, ແລະ ຜະລິດພືດສິນຄ້ຳເປັນສ�ຳຮອງ. ດັ່ງນັ້ນ, 
ຄ�ຳຖຳມຄື ທ່ຳແຮງສ�ຳລັບຊຳວກະສິກອນເຫ່ົຼຳນັ້ນໃນກຳນເພ່ີມລຳຍຮັບເພ່ືອປັບປຸງຊີວິດກຳນເປັນຢູ່ 
ຖືເປັນອັນສ�ຳຄັນ.
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ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ

ຄວຳມຫຼຳກຫຼຳຍໃນກຳນປູກພືດທ່ີບ�ແ່ມນ່ເຂ້ົຳໂດຍທ່ົວໄປແມ່ນເປັນຍດຸທະສຳດຂອງຄວົເຮືອນເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນ
ຄວຳມສ່ຽງຂອງກຳນສູນເສຍ ທ່ີເກີດຈຳກສັດຕພືູດ ແລະ ຕົວຢ່ຳງເຊ່ັນ ກຳນເໜງັຕີງຂອງລຳຄຳຂອງ 
ພືດບຳງຊະນດິ ແລະ ມັກຈະເປັນທຳງອອກຂອງຄວຳມທກຸຍຳກ ໂດຍຜ່ຳນກຳນມີລຳຍຮັບສູງຈຳກກຳນ
ຂຳຍພືດທ່ີມລີຳຄຳສງູ. ຄວຳມຫຼຳກຫຼຳຍທຳງດຳ້ນກະສກິ�ຳເປັນພ້ືນຖຳນຕ�ຄ່ວຳມຍືນຍົງຂອງລະບົບກະສກິ�ຳ 
ແລະ ຊຸມຊົນໃນຊົນນະບົດ ແລະ ຕ�່ກັບກຳນປ່ຽນແປງທ່ີກ່ຳວມຳ ແລະ ກຳນປ່ຽນແປງອື່ນໆ  ລວມທັງ 
ກຳນປ່ຽນແປງດ້ຳນສະພຳບອຳກຳດໂລກ.

ກຳນສ�ຳຫຼວດກຳນກະສິກ�ຳທັງສອງຄັ້ງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງກຳນປ່ຽນແປງທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໃນຮູບແບບກຳນ
ຜະລິດກະສິກ�ຳຂອງຄົວເຮືອນຕະຫຼອດໄລຍະ 12 ປີ. ໃນຂະນະທ່ີມີກຳນເພ່ີມຂ້ຶນຂອງກຳນປູກພືດລົ້ມລກຸ
ໂດຍຊຳວກະສກິອນ, ຄວຳມຫຼຳກຫຼຳຍຂອງພືດຢນືຕົນ້ໄດຫຸຼ້ດລງົຢ່ຳງຊັດເຈນ (ປຽບທຽບແຜນທ່ີ VI ແລະ 
VII). ຄວຳມແຕກຕຳ່ງລະດບັພຳກ ສຳມຳດເຫັນໄດ້ຈຳກແນວໂນມ້ນີ້: ຄວຳມຫຼຳກຫຼຳຍຂອງພືດລ້ົມລກຸໄດ້
ເພ່ີມຂ້ືນໃນຫຼຳຍໆບ້ຳນໃນເຂດພຳກເໜອື ແລະ ພຳກກຳງ ຂອງ ສປປ ລຳວ, ເຊ່ິງເຮັດໃຫ້ລະດບັຄວຳມທກຸຍຳກ 
ໄດຫຸຼ້ດລງົຫຼຳຍໃນຕົນ້ທົດສະວດັຂອງສະຕະວດັທີ 21. ຢ່ຳງໃດກ�ຕ່ຳມ ຄວຳມຫຼຳກຫຼຳຍດ່ງັກຳ່ວໄດຫຸຼ້ດລງົ, 

ກຳນຫຸຼດລົງຂອງຄວຳມຫຼຳກຫຼຳຍໃນກຳນປູກພືດຢນືຕົນ້ ສຳມຳດສງັເກດໄດໃ້ນທ່ົວປະເທດ, ຍົກເວັນ້ ເຂດ
ທ່ີມຄີວຳມຫຼຳກຫຼຳຍຕ�ຳ່ຢູ່ແລວ້ໃນປ ີ1999, ເຊ່ັນ ໃນແຂວງຫຼວງນ�ຳ້ທຳ ແລະ ພູພຽງບ�ລະເວນ.

ໂດຍລວມແລວ້, ສວ່ນແບ່ງທ່ີດນິກະສກິ�ຳໃນກຳນປູກພືດຢນືຕົນ້ ໄດຫຸຼ້ດລງົ ປ່ອຍທຳງໃຫ້ແກກ່ຳນຂະຫຍຳຍ 
ຕົວຢ່ຳງກວ້ຳງຂວຳງຂອງກຳນປູກພືດລ້ົມລຸກ. ຕ�່ແນວໂນ້ມນີ້ສຳມຳດສັງເກດໄດ້ຢູ່ທ່ີແຂວງຫຼວງນ�້ຳທຳ 
(ສວ່ນໃຫຍ່ເປັນຢຳງພຳລຳ), ເຊ່ັນດຽວກບັເຂດພຳກເໜອື ແລະ ເຂດທຳງພຳກຕຳເວນັອອກຂອງແຂວງ 
ບ�ແ່ກ້ວ (ຢຳງພຳລຳ) ແລະ ແຂວງຜ້ົງສຳລ ີ(ຢຳງພຳລຳ, ຊຳ,  ແລະ ໝຳກແໜງ່) ຕຳມລ�ຳດບັ, ບຳງສ່ວນ 
ຂອງແຂວງອຸດມົໄຊ ແລະ ວຽງຈນັ (ຢຳງພຳລຳ), ເຊ່ັນດຽວກບັໃນເຂດພຽງບ�ລະເວນ ແລະ ເຂດອອ້ມແອມ້ 
(ກຳເຟ), ເຊ່ິງຖືວຳ່ ສວ່ນແບ່ງຂອງທ່ີດນິປູກພືດຢນືຕົນ້ ຕ�ກ່ບັເນື້ອທ່ີກະສກິ�ຳທັງໝດົ ໄດເ້ພ່ີມຂ້ຶນຢ່ຳງໄວວຳ. 

ການນາໍໃຊ້ທ່ີດນິກະສກິາໍ ແລະ ຮບູແບບການຜະລດິ

ກຳນສ�ຳຫຼວດກະສກິ�ຳ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງລຳຍລະອຽດກ່ຽວກບັກຳນນ�ຳໃຊ້ທ່ີດນິຂອງຄວົເຮືອນກະສກິ�ຳ 
ເພ່ືອກຳນຜະລດິກະສກິ�ຳ ໂດຍອີງໃສ່ໂຕເລກເນຶອ້ທ່ີຂອງພືດແຕ່ລະຊະນດິ, ເຊ່ັນດຽວກນັກບັຄວຳມສ�ຳຄນັ 
ຂອງກຳນລຽ້ງສດັໂດຍອີງຕຳມຈ�ຳນວນສດັ ຕ�ຄ່ວົເຮືອນ. ເພ່ືອໃຫ້ໄດຄ້ວຳມສ�ຳຄນັທຳງດຳ້ນເສດຖະກດິຂອງ 
ພືດ ແລະ ສດັລ້ຽງຫຼຳຍໆຊະນດິໃນຂົງເຂດຕຳ່ງໆຂອງປະເທດ, ຂ�້ມນູພ້ືນຖຳນ ແລະ ຈ�ຳນວນສດັລຽ້ງ 
ຕອ້ງໄດຖື້ກປ່ຽນເປັນມນູຄ່ຳທຳງດຳ້ນກຳນຄຳ້. ກຳນນ�ຳໃຊ້ສະຖິຕກິຳນສ�ຳຫຼວດເນື້ອທ່ີ, ຈ�ຳນວນສດັລ້ຽງ 
ແລະ ລະດັບກຳນຜະລິດສິນຄ້ຳຂອງຄົວເຮືອນ, ບວກກັບລະດັບສະຖິຕິຂອງແຂວງໃນດ້ຳນຜົນຜະລິດ 
ສະເລ່ຍ ແລະ ລຳຄຳຕົນ້ທຳງ, ມນູຄ່ຳກຳນຜະລດິຂອງພືດ ແລະ ສດັລຽ້ງ ແລະ ທິດທຳງກຳນຄຳ້ທ່ົວໄປ 
ໄດຖື້ກນ�ຳມຳໄລລ່ຽງໃນຂ້ັນບ້ຳນ. ຜົນໄດຮັ້ບສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງທິດຂະຫຍຳຍກຳນຜະລດິຂອງຄວົເຮືອນ 
ໂດຍລວມ ລະຫວຳ່ງ ກຳນລຽ້ງສດັ ແລະ ກຳນປູກພືດ, ເຊ່ັນດຽວກນັກບັ ລະດບັກຳນຄຳ້ຂຳຍໃນພຳກຕຳ່ງໆ 
ຂອງປະເທດ (ແຜນທ່ີ VIII). ໃນຂະນະທ່ີ ມບ້ີຳນຈ�ຳນວນຫຼຳຍ ເຮັດກຳນຜະລິດກະສກິ�ຳແບບກຸມ້ຕນົເອງ, 
ແຕຍັ່ງມພ້ືີນທ່ີ ທ່ີເຮັດກຳນຜະລດິກະສກິ�ຳເປັນສນິຄ້ຳ ແລະ ຍັງຕ້ອງໄດ້ເພ່ິງພຳອຳໃສກຳນລຽ້ງສດັ ດວ້ຍ 
ລະບົບກຳນຜະລິດແບບຄວົເຮືອນຢູ່.

ໃນຫຼຳຍບ້ຳນຢູ່ພຳກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລຳວ, ໂດຍສະເພຳະ ພຳກຕຳເວນັອອກຂອງແຂວງສະຫວນັນະເຂດ 
ແລະ ແຂວງສຳລະວນັ, ເຊ່ິງເປັນແຂວງ ທ່ີຍັງມຄີວຳມທກຸຍຳກສງູ ແລະ ມຄີວມຄບືໜຳ້ໜອ້ຍໃນກຳນປັບ
ປຸງຊີວດິກຳນເປັນຢູ່ໃນຊຸມປີທ່ີຜ່ຳນມຳ. ເຂ້ົຳ ແມນ່ພືດລົມ້ລກຸທ່ີນຍົິມປູກທ່ົວ ສປປ ລຳວ ໃນປ ີ 1999. 
ຢ່ຳງໃດກ�່ຕຳມໃນຫຼຳຍໆບ້ຳນຂອງເຂດທ່ົງພຽງພຳກເໜອື ມີກຳນປ່ຽນແປງຈຳກກຳນປູກເຂ້ົຳ ມຳເປັນ 
ປູກພືດຢນືຕົນ້ຊະນດິອ່ືນໆແທນ ທ່ີສຳມຳດສງັເກດໄດ ້ລະຫວຳ່ງ ປີ 1999 ແລະ 2011, ໂດຍສະເພຳະ 
ແມ່ນໃນເຂດໃຕ້ຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີ, ລວມທັງ ບຳງເຂດທຳງພຳກເໜືອ, ເຊ່ັນກຳນປູກພືດລົ້ມລຸກ 
ທ່ີບ�່ແມ່ນເຂ້ົຳເປັນຜືນໃຫຍ່ໃນປີ 2011, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມຳຈຳກກຳນເພ່ີມຂ້ຶນຂອງກຳນປູກສຳລີ ແລະ 
ໝຳກເດອືຍ. ໃນທຳງກງົກນັຂ້ຳມ, ສ່ວນຫຼຳຍໃນທ່ົວທຳງພຳກໃຕ້ຂອງລຳວ (ຍົກເວັນ້ ພູພຽງບ�ລະເວນ, 
ບ່ອນທ່ີເຂ້ົຳ ບ�ໄ່ດເ້ປັນພືດຕົນ້ຕ�), ເຂ້ົຳໄດກ້ຳຍເປັນພືດຫັຼກ ທັງໃນພ້ືນທ່ີ ທ່ີປູກພືດຍຳວນຳນ.
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