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ຂ 1 ທ່ີດິນກະສິກໍາ

ດນິກະສກິາໍ ໝາຍເຖີງ ດນິສ່ວນໜຶງ່ຂອງດນິທັງໝດົທ່ົວປະເທດ ທ່ີເປັນດນິເໝາະແກ່ການປູກຝັງ, ຖືກນາໍ 
ໃຊ້ເຂ້ົາໃນການປູກພືດປະຈາໍປ,ີ ປູກພືດຢນືຕົນ້ ຫືຼ ທ່ົງຫຍ້າລຽ້ງສດັຖາວອນ. ລະຫວາ່ງ ປີ 1999 ແລະ ປີ 
2011 ສປປ ລາວ ມີດິນກະສິກໍາທັງໝດົ ເພ້ີມຂ້ືນ 53 ສ່ວນຮ້ອຍ, ຈາກ 976,000 ຮຕ ເປັນ 1.49 ລ້ານ 
ຮຕ. ອັດຕາສ່ວນຂອງດິນກະສິກໍາ ເພ້ີມຂ້ືນຈາກ 4.4 ຫາ 7.9 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງດິນທັງໝດົທ່ົວປະເທດ.

ເຖິງວາ່ຈະມີການເພ່ີມຂ້ຶນ, ສປປ ລາວ ຍັງມີເນື້ອທ່ີດິນກະສິກໍ ຕ່ໍ່າກວາ່ປະເທດໃກ້ຄຽງ ເຊ່ັນ ປະເທດ 
ກໍາປູເຈຍ 31.5% ຂອງເນື້ອທ່ີທັງໝດົຂອງປະເທດເປັນດິນສໍາລັບການຜະລິດກະສິກໍາ, ປະເທດໄທ 
38.7%, ປະເທດມຽນມາ 19% ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ 33.1% (FAO, 2014). ອັດຕາສ່ວນທ່ີຕໍ່ານີ້ 
ເກດີຍ້ອນມພູິຜາຫຼາຍ, ຄວາມໜາແໜນ້ປະຊາກອນຕໍາ່, ແລະ ຂາດທຶນຮອນໃຊ້ໃນການຫັນປ່ຽນເປັນດນິ
ກະສກິາໍ ແລະ ນະໂຍບາຍລດັຖະບານກຽ່ວກບັການຮັກສາປ່າໄມ.້ ນອກນັນ້ ລາວຍັງຂາດພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ, 
ພ້ອມທັງ ຍັງມີບາງຂ້ໍຈໍາກັດຂະຫຍາຍກະສິກໍາໄປຍັງບາງເຂດ. ການປະກົດມີລະເບີດທ່ີບ່ໍທັນແຕກ 
(UXOs) ທ່ີຖືກຖ້ີມໃສ່ໃນລະຫວ່າງການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ຊ່ວງຊຸມປີ 
1970 ຍັງເປັນປັດໃຈກົດໜ່ວງໃນຫຼາຍໆເຂດ. ລະເບີດທ່ີບ່ໍທັນແຕກມີຜົນກະທົບຕໍ່ທຸກໆແຂວງ 
ທ່ົວປະເທດ ແລະ ພ້ືນທ່ີຖືກກະທົບຫຼາຍທ່ີສຸດ ບ່ໍຖືກນໍາໃຊ້ຍ້ອນມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປູກຝັງ ແລະ 
ການພັດທະນາ. ການຄໍານວນເນື້ອທ່ີດິນກະສິກໍາ ອາດຈະປະເມີນເນື້ອທ່ີໄຮ່ເລື່ອນລອຍ ຕໍ່າເກີນໄປ ຍ້ອນ 
ເນື້ອທ່ີປະເຮ້ືອຫຼາຍແຫ່ງ ຖືກຈດັເປັນເນື້ອທ່ີດນິປ່າໄມ ້ໃນການສາໍຫຼວດດາ້ນການກະສກິາໍປ ີ2011, ທັງໆທ່ີ 
ເປັນສ່ວນໜຶງ່ຂອງເນື້ອທ່ີໄຮ່ ແລະ ໃຊ້ໃນການປູກພືດຕ່າງໆຢູ່ ລວມທັງ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງເຄື່ອງປ່າ 
ຂອງດົງ. 

ແຜນທ່ີຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ພ້ືນທ່ີທັງໝົດທ່ີມີທ່າແຮງ, ເໝາະສົມ ແຕ່ພັດບ່ໍຖືກນໍາໃຊ້ເພ່ືອການ 
ຜະລິດກະສິກໍາ, ແລະ ສົມທຽບກັບເນື້ອທ່ີດິນກະສິກໍາທ່ີມີຢູ່. ດັ່ງນັ້ນ, ຄໍາວ່າ "ພ້ືນທ່ີທ່ີເໝາະສົມ 
ສໍາລັບການກະສິກໍາ" ໝາຍເຖິງ ດິນທ່ີເໝາະສົມກັບການປູກຝັງ ແຕ່ບ່ໍຖືກນໍາໃຊ້ເພ່ືອປູກຝັງເທ່ືອ. 
ເຂດເຫ່ົຼານີ້ ລວມທັງດິນທ່ີຖືກຜົນກະທົບຈາກລະເບີດທ່ີບ່ໍທັນແຕກ, ປ່າໄມ້ໄຜ່ ແລະ ປະເພດອື່ນໆ ທ່ີບ່ໍໄດ້ 
ນາໍໃຊ້ເຂ້ົາໃນການປູກຝັງ. ແຜນທ່ີນອ້ຍ (ເພ່ີມເຕີມ) ລະດັບແຂວງ, ເນັນ້ໃຫ້ເຫັນອັດຕາສ່ວນລະຫວາ່ງ 
ພ້ືນທ່ີດິນ ທ່ີຖືກນາໍໃຊ້ ແລະ ພ້ືນທ່ີດິນ ທ່ີມີທ່າແຮງດ້ານກະສິກໍາ.

ພາກເໜອືຂອງ ສປປ ລາວ ມີເນື້ອທ່ີດິນທ່ີມີທ່າແຮງ ເພ່ືອການກະສິກໍາຂະໜາດໃຫຍ່. ໂດຍສະເພາະ 
ຢູ່ແຂວງຜ້ົງສາລີ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ພ້ືນທ່ີ ທ່ີຖືກນາໍໃຊ້ ກວມເອົາ 25% ແລະ 34% ຂອງພ້ືນທ່ີທ່ີມີ 
ທ່າແຮງດ້ານການກະສິກໍາທັງໝດົ ຕາມລໍາດັບ. ອັດຕາສ່ວນທ່ີສູງ ຂອງພ້ືນທ່ີທ່ີມີທ່າແຮງສໍາລັບການ
ກະສກິາໍທັງໝດົ ຢູ່ແຂວງຜ້ົງສາລີ ອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກບັຂອດຈາໍກດັການເຂ້ົາເຖິງເສັນ້ທາງຄມົມະນາຄມົ
ຂົນສົງ່, ຕະຫຼາດ ແລະ ການບໍລກິານຂອງລດັຖະບານ. ແຂວງຊຽງຂວາງ ມເີນື້ອທ່ີດນິ ທ່ີຍັງບ່ໍທັນຖືກບຸກເບີກ 
ແຕ່ມີທ່າແຮງດ້ານການກະສິກໍາ ລວມທັງໝດົມີ 172,000 ເຮັກຕາ. ນີ້ບ່ໍແມ່ນເລື່ອງແປກ ຍ້ອນວ່າ  
ລະເບີດທ່ີບ່ໍທັນແຕກຈໍານວນມະຫາສານ, ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການພັດທະນາກະສິກໍາຂອງແຂວງ. ບັນດາ 
ແຂວງອ່ືນໆ ທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບຈາກລະເບີດທ່ີບ່ໍທັນແຕກ (ເຊ່ັນ: ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ, ແຂວງຄາໍມວ່ນ 
ແລະ ແຂວງເຊກອງ) ຍັງມເີນື້ອທ່ີດນິຂະໜາດໃຫຍ່ທ່ີມທ່ີາແຮງການກະສກິາໍ (171,000, 158,000 ແລະ 
60,000 ຮຕ), ນັນ້ບ່ົງບອກເຖິງຄວາມສໍາພັນລະຫວາ່ງລະເບີດບ່ໍທັນແຕກ ແລະ ພ້ືນທ່ີດນິທ່ີມທ່ີາແຮງດາ້ນ 
ການກະສິກໍາແຕ່ບ່ໍຖືກນາໍໃຊ້. 

ກງົກນັຂ້າມ, ໃນແຂວງໄຊຍະບູລ,ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ຫຼວງນໍາ້ທາ, ບ່ໍແກ້ວ ແລະ ຈາໍປາສກັ, ທ່ີດນິກະສກິາໍ 
ມຢ່ີາງໜອ້ຍສອງເທ່ົາຂອງທ່ີດນິມທ່ີາແຮງກະສກິາໍທ່ີສວ່ນໃຫຍ່ຖືກນາໍໃຊ້ເຂ້ົາໃນການຜະລິດເປັນສນີຄາ້. 
ທ່າອ່ຽງໄປທາງຜະລດິເປັນສນີຄາ້ໃນຂົງເຂດເຫ່ົຼານີ້ອາດຍ້ອນການປະສມົປະສານກນັຢ່າງລົງຕວົ ລະຫວາ່ງ 
ຄວາມສະດວກທາງດ້ານພູມສາດ, ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ ແລະ ການຈດັຕັ້ງ. ເກືອບໝດົທກຸແຂວງທ່ີໄດ້ກ່າວ 
ມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ມີພ້ືນທ່ີກວ້າງຢູ່ເຂດທ່ົງພຽງໃກ້ກັບແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ສາຂາຂອງມັນ, ເຄືອຄ່າຍເສັ້ນ 
ທາງຄົມມະນາຄົມທ່ີດີ, ລະເບີດບ່ໍທັນແຕກມີຈາໍນວນໜອ້ຍ ແລະ ຂ້ອນຂ້າງມີລະບົບການພັດທະນາຕ
ະຫຼາດ; ລັກສະນະເຫ່ົຼານີ້ເຮັດໃຫ້ບັນດາແຂວງດັ່ງກ່າວມີຄວາມເໝາະສົມສໍາລັບກິດຈະກໍາການຜະລິດ 
ກະສິກໍາເປັນສີນຄ້າ. 
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ຂ 2 ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານຊົນລະປະທານ  

ລະບົບຊົນລະປະທານທ່ີມີປະສິດທິພາບ ແມ່ນເປັນສິ່ງຈາໍເປັນ ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ມີນໍາ້ຢ່າງພຽງພໍໃຫ້ແກ່
ການພັດທະນາກະສກິາໍ ພ້ອມທັງເພ່ືອໃຫ້ຂະແໜງການອື່ນໆ ໄດນ້າໍໃຊ້ປະໂຫຍດຮ່ວມກນັ. ຊົນລະກະເສດ 
ແມ່ນເຮັດໜ້າທ່ີສໍາຄັນໃນການປະກອບສ່ວນຕໍ່ກັບການຄໍ້າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການ 
ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ. ສປປ ລາວ ມີແຫ່ຼງສະໜອງນໍ້າຈືດຫຼາຍກວ່າ 
ບັນດາປະເທດອ້ອມຂ້າງໃນພາກພ້ືນ. ໃນປີ 2012, ສປປ ລາວ ໄດ້ມີປະລິນມານນໍ້າຈືດສະເລ່ຍ 
53.78 ພັນແມັດກ້ອນຕໍ່ຫົວຄົນ, ເມື່ອທຽບໃສ່ບັນດາປະເທດໃນພາກພ້ືນແມ່ນມີພຽງແຕ່ 5-33 
ພັນແມັດກ້ອນ ຕໍ່ຫົວຄົນ. ອັດຕາສ່ວນການນາໍໃຊ້ນໍາ້ຈດື ກໍຍັງເປັນປະເທດ ທ່ີໃຊ້ໜອ້ຍທ່ີສຸດໃນພາກພ້ືນ, 
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ ສປປ ລາວ ຍັງມີທ່າແຮງຫຼາຍສໍາລັບການພັດທະນາລະບົບຊົນລະປະທານ.

ລັດຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ລົງທຶນສາທາລະນະທ່ີສໍາຄັນ ໃນລະຫວາ່ງກາງຂອງຊຸມປີ 1990 ເພ່ືອ
ສະໜບັສະໜນູການຕດິຕັງ້ຈກັສບູນໍາ້ຊົນລະປະທານຈາໍນວນ 8,000 ໜວ່ຍ ລຽບຕາມແຄມແມ່ນໍາ້ຂອງ 
ແລະ ແມນ່ໍາ້ສາຂາຕາ່ງໆ ໃນເຂດທ່ົງພຽງຂອງແຂວງວຽງຈນັ, ສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ຄາໍມ່ວນ. ດັງ່ນັນ້ ຈຶງ່
ເຮັດໃຫ້ເນື້ອທ່ີຊົນລະປະທານໃນທ່ົວປະເທດໄດເ້ພ່ີມຂ້ຶນຈາກ 0.17 ລາ້ນ ຮຕ ໃນປ ີ1995 ເປັນ 0.41 ລາ້ນ 
ຮຕ ໃນປ ີ2011 (Pavelic et al., 2016). ໃນການສາໍຫຼວດສະຖິຕກິະສກິາໍລາວ ສກົປີ 2010/11, ໄດ້
ມກີານສອບຖາມຊາວກະສກິອນກ່ຽວກບັການນາໍໃຊ້ນໍາ້ຊົນລະປະທານເຂ້ົາໃນການປູກພືດ ທັງໃນລະດຝົູນ 
2010 ແລະ ລະດແູລ້ງ 2010/11 ແລະ ຄໍາຕອບທ່ີໄດ້ມາ ຖືກນາໍໃຊ້ ເພ່ືອປະເມີນອັດຕາສ່ວນຂອງບັນດາ 
ບ້ານທ່ີນາໍໃຊ້ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຊົນລະປະທານ.

ແຜນທ່ີນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນອັດຕາສວ່ນ ເນື້ອທ່ີດນິກະສກິາໍ ທ່ີໄດຮັ້ບນໍາ້ຊົນລະປະທານໃນຂ້ັນບ້ານ.ປະມານ
38% ຂອງຈາໍນວນບ້ານທັງໝດົ ຍັງບ່ໍມເີນຶື້ອທ່ີດນິຮັບນໍາ້ຊົນລະປະທານ, ຂະນະທ່ີມຈີາໍນວນບ້ານຫຼາຍກວາ່ 
ເຄິງ່ໜຶງ່ທ່ີມເີນື້ອທ່ີດນິກະສກິາໍລະຫວາ່ງ 1 ແລະ 40% ໄດ້ນາໍໃຊ້ນໍາ້ຊົນລະປະທານ. ເນື້ອທ່ີຮັບນໍາ້ຊົນລະປະ
ທານສວ່ນໃຫຍ່ແມນ່ຕັງ້ຢູ່ໃນເຂດພາກເໜອື ແລະ ພາກກາງ ຂອງປະເທດ. ນອກຈາກນີ້, ບ້ານຕາ່ງໆພາຍໃນ 
ແຂວງຜ້ົງສາລີ, ຫຼວງນໍາ້ທາ, ບ່ໍແກ້ວ, ອຸດົມໄຊ, ຫົວພັນ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ແຂວງວຽງຈນັ ສ່ວນໃຫຍ່ ໄດ້
ມີສິ່ງອໍານວຍຄວມສະດວກດ້ານຊົນລະປະທານແລ້ວ. ດັ່ງທ່ີໄດ້ສະແດງໃນແຜນວາດເຄິ່ງວງົມົນ, 78% 
ຂອງບ້ານທັງໝດົ (344 ບ້ານ ຈາກທັງໝດົ 438 ບ້ານ) ທ່ີຢູ່ໃນແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ມີການນາໍໃຊ້ລະບົບ 
ຊົນລະປະທານແລ້ວ. ກງົກນັຂ້າມ, ມພີຽງ 17% ຂອງຈາໍນວນ ບ້ານທັງໝດົ ໃນແຂວງອດັຕະປ ືທ່ີມລີະບົບ 
ຊົນລະປະທານ, 21% ໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ 27% ໃນແຂວງສະຫວນັນະເຂດ.

ການນໍາໃຊ້ລະບົບຊົນລະປະທານໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຫຼາກຫຼາຍນັບແຕ່ຝາຍນໍ້າລົ້ນຖາວອນຈົນເຖິງ 
ອ່າງເກັບນໍາ້, ສະຖານຈີກັສູບນໍາ້, ຈກັສູບນໍາ້ສ່ວນບຸກຄົນ, ປະຕນູໍາ້ ແລະ ຄກູັນນໍາ້, ຝາຍປະຖົມປະຖານ 
ແລະ ຝາຍກວາຍຫີນ. 29% ຂອງລະບົບຊົນລະປະທານ ໃນທ່ົວປະເທດ ແມ່ນຍັງນາໍໃຊ້ຝາຍປະຖົມປະຖານ. 
ຝາຍນໍາ້ລ້ົນຖາວອນ ແມ່ນກວມເອາົ 16% ຂອງສິງ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານຊົນລະປະທານທັງໝດົ ໃນ 
ສປປ ລາວ, ຂະນະທ່ີ ສະຖານຈີກັສບູນໍາ້ ແມ່ນໄດຮັ້ບຄວາມນຍົິມໂດຍສະເພາະໃນເຂດທາງພາກຕາເວນັຕົກ
ຂອງແຂວງຈາໍປາສັກ, ຄໍາມ່ວນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ຊ່ຶງກວມເອົາປະມານ 8% ຂອງການນາໍໃຊ້ 
ລະບົບຊົນລະປະທານທັງໝດົ. ສວ່ນຝາຍກວາຍຫີນ ກວມເອົາ 7%, ປະຕນູໍາ້ ແລະ ອາ່ງເກບັນໍາ້ກວມເອົາ 
3% ແລະ 4% ຕາມລໍາດັບ.

ບ່ໍແມ່ນລະບົບຊົນລະປະທານທັງໝົດຢູ່ໃນສະພາບການນໍາໃຊ້ງານທ່ີດີ. ແຜນທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 
ເປັນຫຍັງບັນດາບ້ານຢູ່ເຂດພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ພົບກບັບັນຫາດ້ານຊົນລະປະທານ. 
ບັນຫາຫັຼກດາ້ນຊົນລະປະທານ ທ່ີຊາວກະສກິອນພົບພ້ໍ ບ່ໍພຽງແຕ່ກຽ່ວຂ້ອງກບັການຂາດແຄນສິງ່ອາໍນວຍ
ຄວາມສະດວກດາ້ນຊົນລະປະທານເທ່ົານັນ້ ແຕ່ຍັງກ່ຽວພັນກບັຄ່ານາໍໃຊ້ນໍາ້ຊົນລະປະທານ ທ່ີສງູ ແລະ ຄ່າໃຊ້ 
ຈາ່ຍສາໍລັບການບໍາລງຸຮັກສາລະບົບຊົນລະປະທານນາໍອກີ. ໂດຍສະເພາະໃນແຂວງສະຫວນັນະເຂດ, ທ່ີມີ 
ອັດຕາສວ່ນສງູ (80-95%) ຂອງບ້ານທ່ີປະສບົກບັບັນຫາກ່ຽວກບັການຊົນລະປະທານໃນຫຼາຍໆເມອືງ.

ເຖິງວາ່ ຈະເປັນປະເທດທ່ີມຊັີບພະຍາກອນນໍາ້ຈດື ແລະ ປະລມິານນໍາ້ຝົນຫຼາຍກຕໍາມ, ແຕ່ລະບົບຊົນລະປະທານ 
ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຍັງມີຂີດຈາໍກັດ ແລະ, ໃນບາງເຂດ, ປະສິດທະພາບກໍ່ຍັງຕໍ່າ.
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ຂ 3 ການເຮັດໄຮ່ ເລື່ອນລອຍ ແລະ ໝນູວຽນ

ການເຮັດໄຮ່ເລື່ອນລອຍ ໝາຍເຖິງ ການເຮັດການກະເສດ ທ່ີມັກເອີ້ນກັນວາ່ “ເລື່ອນລອຍ” ຫືຼ “ກະສິກໍາ 
ແບບ ຖາງ ແລະ ຈດູ”. ມນັແມນ່ວທີິການປູກພືດແບບໜຶງ່ ທ່ີຊາວກະສກິອນໄດ ້ຖາກຖາງພ້ືນທ່ີຕອນໜຶງ່ 
ໂດຍການຕັດຕົ້ນໄມ້ ແລະ ພູ່ມໄມ້ກ່ອນຈະຈດູ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, ພ້ືນທ່ີຫັຼງຈາກເກັບກູ້ຜົນຜະລິດແລ້ວ 
ຈະບ່ໍຖືກນາໍໃຊ້ເປັນໄລຍະເວລາຍາວນານພໍສົມຄວນເພ່ືອໃຫ້ພືດໄດ້ຮັບການຟ້ືນຟູ. ເມື່ອພ້ືນທ່ີໄດ້ຮັບການ 
ຟ້ືນຟູແລ້ວ, ພ້ືນທ່ີດັ່ງກ່າວກໍ່ຖືກຖາງແລ້ວນໍາໃຊ້ສໍາລັບການປູກພືດອີກ, ແຕ່ກໍ່ບ່ໍສະເໝີໄປ. ເຖິງວ່າ 
ໄດ້ມີການປະຕິບັດກັນມາໄດ້ຫຼາຍສັດຕະວັດແລ້ວກໍຕາມ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ 
ຍັງໄດ້ມກີານຖົກຖຽງກນັ ກ່ຽວກບັຄວາມຍືນຍົງຂອງການເຮັດໄຮ່ແບບເລື່ອນລອຍນີ້ຢູ່. ລດັຖະບານເຫັນວາ່ 
ການເຮັດໄຮ່ເລື່ອນລອຍ ແມ່ນການຜະລດິແບບປະຖົມປະຖານ ທ່ີໃຫ້ການຕອບແທນ ແລະ ຜົນຜະລິດຕໍາ່, 
ການນໍາໃຊ້ພ້ືນທ່ີ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດບ່ໍມີປະສິດຕິພາບ, ແລະ ເປັນການທໍາລາຍປ່າໄມ້. 
ດ້ວຍເຫດນັ້ນ, ໃນກອງປະຊຸມສໍາມະນາປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ ປີ 1989, ລັດຖະບານ ຈຶ່ງໄດ້ເລັງໃສ່ຫຸຼດ
ຜ່ອນການເຮັດໄຮ່ເລື່ອນລອຍ ແລະ ຄວບຄຸມການເຮັດການຜະລິດຂອງບັນດາໝູ່ບ້ານທ່ີຢູ່ເຂດພູ
ດອຍ ໂດຍການຈັດສັນທ່ີດິນປ່າໄມ້. ໃນຕົ້ນຊຸມປີ 1990, ໂຄງການຈັດສັນທ່ີດີນ ແລະ ພ້ືນທ່ີປ່າໄມ້ 
ໄດ້ກາຍເປັນກົນໄກໜຶງ່ທ່ີໜັນ້ຄົງ ເພ່ືອຈະກ້າວໄປເຖິງການລຶບລ້າງການເຮັດໄຮ່ເລື່ອນລອຍ (Fujita 
and Phanvilay, 2008). ໃນອີກດ້ານໜຶງ່, ລັດຖະບານ ໄດ້ສົ່ງເສີມເຮັດການຜະລິດແບບໝນູວຽນ 
ໃນພ້ືນທ່ີ 3 ຕອນທ່ີໄດຈ້ດັສນັໃຫ້ ທ່ີມຮີອບວຽນການນາໍໃຊ້ພ້ືນທ່ີທ່ີສັນ້. ການເຮັດໄຮ່ແບບໝນູວຽນໄດ້ຖືກ
ຮັບຮູ້່ໃຫ້ເປັນຮູບແບບການຜະລິດທ່ີມີຄວາມຍືນຍົງ.

ແຜນທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫັນບັນດາບ້ານທ່ີໄດ້ດໍາເນີນການຜະລິດແບບເລື່ອນລອຍ, ແບບໝູນວຽນ ຫືຼ 
ທັງສອງຮບູແບບ. ເຄືອ່ງໝາຍຈໍາ້ເມດັໃນແຜນທ່ີ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ ການເຮັດໄຮ່ເລືອ່ນລອຍ ແລະ ໄຮ່ໝນູວຽນ
ແມ່ນຍັງຄົງປະຕິບັດຢູ່ທ່ົວທກຸພາກຂອງປະເທດເຂດທ່ີຍັງມີການປະຕິບັດຫຼາຍແມ່ນບັນດາບ້ານເຂດພູ 
ດອຍຢູ່ແຂວງພາກເໜອືຂອງລາວ ແລະ ຢູ່ໃນພ້ືນທ່ີພູລຽບຕາມຊາຍແດນຫວຽດນາມ. ທ່ີຕັງ້ພູມສນັຖານ 
ແລະ ການຕິດຕາມຂອງບັນດາອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຮູບແບບການຜະລິດກະສິກໍາ 
ມີການປັບປ່ຽນໄປຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດ.

ຢູ່ເຂດພາກເໜອືຂອງປະເທດ, ແຂວງ ຜ້ົງສາລ ີມຈີາໍນວນຫຼາຍບ້ານທ່ີເຮັດໄຮ່ເລື່ອນລອຍ. ແຂວງ ດັງ່ກ່າວ 
ແມນ່ແຂວງຫ່າງໄກສອກຫີຼກກວາ່ໝູຂ່ອງປະເທດທ່ີບ່ໍມເີສັນ້ທາງເຂ້ົາເຖິງ. ອງີຕາມແຜນທ່ີມພີຽງແຕ່ 34 
ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈາໍນວນບ້ານທັງໝດົທ່ີມີເສັ້ນທາງເຂ້ົາເຖິງຕະຫຼອດປີ, ເປັນທ່ີສັງເກດໄດ້ວາ່ ການມີ ເສັ້ນ 
ທາງເຂ້ົາເຖິງບ້ານມີຄວາມສໍາພັນ ກັບການເຮັດໄຮ່ເລື່ອຍລອຍ, ເຂດທ່ີບ່ໍມີເສັ້ນທາງເຂ້ົາເຖິງ ຈະມີອັດຕາ 
ສວ່ນບ້ານທ່ີເຮັດໄຮ່ເລື່ອນລອຍສງູ. ຢູ່ເຂດພາກໃຕ,້ ແຂວງເຊກອງ ກໍເ່ຊ່ັນດຽວກນັ ມອີດັຕາສວ່ນບ້ານທ່ີມີ
ເສັ້ນທາງເຂ້ົາເຖິງຕະຫຼອດປີ ຕໍ່າ ແລະ ກໍມີຫຼາຍບ້ານທ່ີເຮັດໄຮ່ເລື່ອນລອຍ. ການເຮັດໄຮ່ເລື່ອນລອຍກໍຍັງ 
ຄງົປະຕບັິດຢ່າງແຜ່ຫຼາຍຢູ່ພາກຕາເວນັຕກົສຽງເໜອືຂອງແຂວງຫຼວງນໍາ້ທາ ແລະ ພາກຕາເວນັອອກສຽງ 
ເໜອືຂອງແຂວງຫົວພັນ. ຊາວກະສິກອນຢູ່ແຂວງຜ້ົງສາລີ, ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ ແລະ 
ຄໍາມ່ວນ ແມ່ນນຍົິມການເຮັດໄຮ່ແບບໜນູວຽນ ຫຼາຍກວາ່ ແບບເລື່ອນລອຍ, ການເຮັດໄຮ່ໃນຮູບແບບນີ້ 
ອາດກ່ຽວພັນເຖິງຄວາມບ່ໍສົມດນູ ຂອງສັດສ່ວນກຸ່ມຊົນເຜ່ົາຫັຼກ ທ່ີອາໃສ່ຢູ່ບັນດາແຂວງເຫ່ົຼານັນ້. 
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ຂ 4 ຈາໍນວນປະຊາກອນທ່ີເຮັດກະສິກໍາ

ກະສິກໍາ ເປັນກິດຈະກໍາຕົ້ນຕໍສໍາລັບເສດຖະກິດຂອງປະຊາຊົນລາວ. ມັນກວມເອົາ ປະມານ 75% 
ຂອງແຮງງານທັງໝດົ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຖິງ 25,5% ຂອງ ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (FAO, 
2010). ປະຊາກອນທ່ີເຮັດກະສິກໍາເພດຍິງກວມເອົາຫຼາຍກວາ່ເຄິ່ງໜຶງ່ຂອງກິດຈະກໍາການຜະລິດກະສິ
ກໍາທັງໝດົ.

ຄວົເຮືອນກະສກິາໍ ເປັນຄວົເຮືອນທ່ີເຮັດການຜະລດິ ໃນ 200 ຕາແມດັ ຫືຼ ຫຼາຍກວາ່ນັນ້ ບ່ໍວາ່ໃນລະດຝົູນ 
ຫືຼ ລະດແູລ້ງ. ຄົວເຮືອນກະສິກໍາມີຂະໜາດສະເລ່ຍ 5.7 ຄົນ, ອັດຕາສ່ວນລະຫວາ່ງເພດໃນລະດັບຊາດ 
(ຈາໍນວນຜູ້ຊາຍ ຕໍ່ ແມ່ຍິງ 100 ຄົນ) ແມ່ນ 101.1. ສ່ວນໃຫຍ່ ຄົວເຮືອນ (65%) ມີທ່ີດິນ ລະຫວາ່ງ 0.5 
ແລະ 2.99 ຮຕ. ອັດຕາສ່ວນຄົວເຮືອນເກືອບເຖິງ 27% ມີທ່ີດິນ 3 ຮຕ ແລະ ສູງກວາ່ ແລະ ກວມເອົາ 
58% ຂອງເນື້ອທ່ີດິນກະສິກໍາທ່ົວປະເທດ. ຄົວເຮືອນກະສິກໍາທ່ີມີທ່ີດິນຫຼາຍມັກຈະມີຂະໜາດຂອງຄົວ 
ເຮືອນທ່ີໃຫຍ່.

ແຜນທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ສວ່ນແບ່ງຂອງຄວົເຮືອນກະສກິາໍໃນລະດບັບ້ານ. ສຂີຽວ ຍ່ິງເຂ້ັມຂ້ຶນເທ່ົາໃດ, 
ນັນ້ ໝາຍເຖີງອັດຕາສວ່ນຂອງຄວົເຮືອນກະສກິາໍໃນໝູບ້່ານຍ່ິງສງູຂ້ຶນເທ່ົານັນ້. ຢູ່ພາກເໜອື, ພາກຕາເວນັ 
ອອກສຽ່ງເໜອື ແລະ ພາກຕາເວນັອອກສຽ່ງໃຕ,້ ພິເສດ ມອັີດຕາສວ່ນຂອງຄວົເຮືອນທ່ີເປັນຄວົເຮືອນ 
ກະສິກໍາສງູ. ໃນທາງກງົກນັຂ້າມ ແລະ ເປັນທ່ີຄາດຫວງັໃວ,້ ໃນເຂດຊານເມອືງຈາໍນວນຄວົເຮຶອນມທ່ີາ 
ອ່ຽງຢຶດອາຊີບນອກພາກກະສິກໍາຫຼາຍຂ້ຶນ. ຫຼາຍກວ່າ 34% (2,956 ບ້ານ) ຂອງບ້ານທັງໝົດ 
ທ່ີມີອັດຕາສ່ວນຄົວເຮືອນກະສິກໍາ ເກີນ 99%, ໃນຂະນະທ່ີ 67.7% ຂອງບ້ານທັງໝດົ (5,851 ບ້ານ) 
ມີສ່ວນແບ່ງຂອງຄົວເຮືອນກະສິກໍາ ເກີນ 90%. ຕົວເລກສະຖິຕິ ສະທ້ອນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງພາກ
ກະສິກໍາໃນປະເທດ.

ແຜນທ່ີນອ້ຍ (ເພ້ີມເຕີ້ມ) ລະດັບແຂວງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ ລະຫວາ່ງ 90% ແລະ 96% ຂອງຄົວເຮືອນ 
ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ແຂວງຜ້ົງສາລີ ແລະ ແຂວງຫົວພັນ ເຮັດການຜະລິດກະສິກໍາ. ປະມານ 80 ຫາ 
90% ຂອງຄົວເຮືອນ ຢູ່ແຂວງບ່ໍແກ້ວ, ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ແຂວງສາລະວັນ, ແຂວງເຊກອງ ແລະ 
ແຂວງອັດຕະປື, ເປັນຄົວເຮືອນກະສິກໍາ. ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ເປັນເຂດທ່ີມີການຂະຫຍາຍຕົວເປັນ
ຕົວເມືອງສູງສຸດ ຂອງປະເທດ, ມີພຽງແຕ່ 32% ຂອງຄົວເຮືອນທັງໝດົ ຍັງຖືວາ່ເປັນຄົວເຮືອນກະສິກໍາ. 
ອັດຕາສ່ວນຄົວເຮືອນ ກະສິກໍາໃນແຂວງອື່ນໆມີປະມານ 55% ຫາ 80%. 

ລວມມີ 79% (108,600 ຄົວເຮືອນ) ຂອງຄົວເຮືອນມັງໝດົໃນແຂວງສະຫວນັນະເຂດ (137,300 
ຄວົເຮືອນ) ເປັນຄວົເຮືອນກະສກິາໍ, ຊ່ຶງຖືວາ່ ແຂວງສະຫລນັນະເຂດມຈີາໍນວນຄວົເຮືອນທ່ີເຮັດການຜະລິດ 
ກະສິກໍາຕົວຈງິ ສູງສຸດ. ກົງກັນຂ້າມ, ແຂວງເຊກອງ ມີພຽງແຕ່ 12,900 ຄົວເຮືອນເທ່ົານັນ້ທ່ີເຮັດການ 
ຜະລິດກະສິກໍາ. ຢູ່ແຂວງຜ້ົງສາລີ ມີ 28,100 ຄົນ (96%) ຂອງຈາໍນວນທັງໝດົ 29,200 ຄົວເຮືອນ, 
ເປັນຄົວເຮືອນກະສິກໍາ, ເຮັດໃຫ້ແຂວງມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການກະສິກໍາສູງທ່ີສຸດຂອງປະເທດ. 

ໃນທກຸໆບ້ານຂອງ ສປປ ລາວ ຢ່າງໜອ້ຍປະກົດມີໜຶງ່ຄົວເຮືອນກະສິກໍາ, ຍົກເວັນ້ ສີ່ສິບບ້ານເທ່ົານັນ້ 
ທ່ີບ່ໍມີຄົວເຮືອນກະສິກໍາ. ບ້ານເຫ່ົຼານີ້ ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງ ລວມທັງໃນເຂດອ້ອມແອ້ມໜອງ ແລະ 
ອ່າງເກັບນ້ໍາ, ບ່ອນທີຄົວເຮືອນ ເພ່ີງພາການປະມົງ ຫລື ລ້ຽງສັດນໍາ້ ເພ່ືອການດໍາລົງຊີວດິຂອງເຂົາເຈົາ້. 

ຕາຕະລາງ 1:  ຈ�ານວນຄວົເຮືອນທັງໝດົ, ຈ�ານວນຄວົເຮືອນກະສກິ�າທັງໝດົ ແລະ ສວ່ນແບ່ງຂອງຄວົເຮືອນ ກະສກິ�າ ຕ�ກ່ບັຄວົເຮືອນ ທັງໝດົ ປ ີ1999 ແລະ 2011

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ

ຜ້ົງສາລີ

ຫຼວງນໍາ້ທາ

ອຸດົມໃຊ

ບ່ໍແກ້ວ

ຫຼວງພະບາງ

ຫົວພັນ

ໃຊຍະບູລີ

ຊຽງຂວາງ

ວຽງຈນັ

ບໍລິຄໍາໃຊ

ຄໍາມ່ວນ

ສະຫວນັນະເຂດ

ສະລາວນັ

ເຊກອງ

ຈາໍປາສັກ

ອັດຕະປື

ລວມທັງໝດົ

97,000

25,600

21,400

35,800

20,800

62,000

38,500

52,300

30,900

50,200

29,600

52,400

111,800

45,400

10,500

89,400

16,400

790,000

132,000

29,200

29,200

48,300

28,500

72,800

45,700

68,300

40,300

80,800

43,300

65,000

137,300

55,300

15,000

105,700

22,700

1,019,400

48,600

24,400

19,800

33,400

18,800

55,700

36,900

49,400

28,100

43,700

26,500

43,600

95,400

41,300

9,700

70,200

14,800

660,300

42,800

28,100

26,200

44,600

24,800

59,200

42,200

63,000

36,200

62,400

35,000

51,100

108,600

50,000

12,900

75,400

19,100

781,600

50.1

95.3

92.5

93.3

90.4

89.8

95.8

94.5

90.9

87.1

89.5

83.2

85.3

91.0

92.4

78.5

90.2

83.6

32.4

96.2

89.7

92.3

87.0

81.3

92.3

92.2

89.8

77.2

80.8

78.6

79.1

90.4

86.0

71.3

84.1

76.7

ແຂວງ ຈາໍນວນຄົວເຮືອນ  
1999

ຈາໍນວນຄົວເຮືອນ 
2011

ຈາໍນວນຄົວເຮືອນ
ກະສິກໍາ 1999

ຈາໍນວນຄົວເຮືອນ
ກະສິກໍາ 2011

ສ່ວນແບ່ງຄົວເຮືອນ
ກະສິກໍາ 1999

ສ່ວນແບ່ງຄົວເຮືອນ
ກະສິກໍາ 2011
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ຂ 5 ພ້ີືນທ່ີດີນກະສິກໍາ ທ່ີຖືກຜົນກະທົບຈາກລະເບີດ ທ່ີບ່ໍທັນແຕກ

ຕໍ່ຫົວຄົນ, ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທ່ີຖືກຖ້ີມລະເບີດໃສ່ຫຼາຍທ່ີສຸດໃນໂລກ. ເຖິງວ່າ ທັງ 17 ແຂວງ 
ຂອງລາວໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກລະເບີດທ່ີບ່ໍທັນແຕກກໍ່ຕາມ, ເຂດທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍທ່ີສຸດ ຄື 
ເຂດທ່ີຕັງ້ຢູ່ຕາມສາຍພູຫຼວງ ໃກກ້ບັຊາຍແດນຫວຽດນາມ. ໃນໄລຍະສງົຄາມອິນດຈູນີຄັງ້ທີສອງ (1964-
1973), ລະເບີດຫຼາຍກວາ່ 2 ລ້ານໂຕນ ໄດ້ຖືກຖ້ີມລົງໃສ່ລາວ. ການຖ້ີມລະເບີດໄດ້ເປັນສ່ວນໜຶງ່ຂອງ
ສົງຄາມລັບຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາໃນລາວເພ່ືອສະໜບັສະໜນູລັດຖະບານຣາດຊະອານາຈັກລາວ 
ຕໍ່ຕ້ານກັບປະເທດລາວ, ແລະ ເພ່ືອສ້າງອຸປະສັກໃຫ້ກັບ "ເສັ້ນທາງໂຮ້ຈມິິນ". ເຂດດັ່ງກ່າວນີ້ ຖືກຖ້ີມລະ
ເບີດໃສ່ຢ່າງໜາແໜນ້ທ່ີສຸດ ຍ້ອນຢູ່ໄກ້ກັບ"ເສັ້ນທາງໂຮ້ຈມິິນ", ເຊ່ິງເປັນເສັ້ນທາງລໍາລຽງຂອງກອງທັບ 
ຫວຽດນາມເພ່ືອສະໜບັສະໜນູກອງກໍາລັງທະຫານຄອມມູນດິທ່ີລກຸຮ້ືຂ້ຶນໃນຫວຽດນາມໃຕ້.

ແຜນທ່ີນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເນື້ອທ່ີດິນກະສິກໍາ (ເປັນ ຮຕ) ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກລະເບີດທ່ີບ່ໍທັນແຕກ 
ຢູ່ໃນບ້ານ, ເມອືງ ແລະ ແຂວງ. ການໂຈມຕຖ້ີີມລະເບີດດັງ່ກາ່ວ ໄດເ້ຮັດຫຼາຍບ້ານຖືກທໍາລາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້
ພົນລະເຮືອນຫຼາຍພັນຄນົເສຍຊີວດິໃນປາງສງົຄາມ. ນອກຈາກນັນ້, ຄາດວາ່ ລະເບີດບອມຍີ ຈາໍນວນ 270 
ລາ້ນລກູ ໄດຖື້ກຖ້ີມລງົ, ໃນນັນ້ 30% ບ່ໍເຮັດວຽກ ແລະ ຍັງຄງົບ່ໍແຕກນະສະຖານທ່ີແຫ່ງນັນ້. ນບັແຕນ່ັນ້ມາ, 
ລະເບີດບ່ໍທັນແຕກເຫ່ົຼານັ້ນ ໄດ້ເຂ່ັນຂ້າ, ສ້າງບາດແຜ ແລະ ສ້າງຄວາມພິການໃຫ້ຈໍານວນຫຼາຍກວ່າ 
50,000 ຄົນ ນບັຕັ້ງແຕ່ປີ 1964 ຫາ ປີ 2008. ປະຈບັຸນ, ລະເບີດບ່ໍທັນແຕກ ຍັງສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມີ
ການບາດເຈບັ ແລະ ເຂ່ັນຂ້າປະຊາຊົນ, ໃນຂະນະດຽວກັນນັນ້ ເປັນການກົດໜວ່ງການພັດທະນາເສດ 
ຖະກດິ - ສງັຄມົ ແລະ ການຄ້ໍາປະກນັດ້ານສະບຽງອາຫານ ໃນເຂດທ່ີຖືກກະທົບ (UXO-NRA, 2014).

ແຂວງຊຽງຂວາງ ເປັນແຂວງທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບຈາກລະເບີດບ່ໍທັນແຕກ ຫຼາຍທ່ີສດຸ ທັງໃນຈາໍນວນເດດັຖານ 
ແລະ ໃນອັດຕາສ່ວນຂອງພ້ືນທ່ີ ທ່ີໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທັງໝດົ. ລວມມີເນື້ອທ່ີດີນກະສິກໍາ 53,900 ຮຕ 
(ປະມານ 90% ຂອງເນື້ອທ່ີກະສິກໍາທັງໝດົຂອງແຂວງ) ຍັງມີລະເບີດບ່ໍທັນແຕກຝັງຢູ່. ພ້ືນທ່ີດີນກະສິ
ກາໍທ່ີໄດຮັ້ບຜົນກະທົບຕວົຈງີ ໃນແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ແຂວງສາລະວນັ ຕໍຈ່າກແຂວງຊຽງຂວາງ, 
ລວມມີ 27,000 ຮຕ ແລະ 24,100 ຮຕ, ຕາມລໍາດັບ. ເຖິງແມ່ນວາ່ ພ້ືນທ່ີຈະນອ້ຍກວາ່ກໍ່ຕາມ, ດິນກະ
ສິກໍາທ່ີຖືກຜົນກະທົບໃນແຂວງເຊກອງ ແລະ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ຈາກລະເບີດບ່ໍທັນແຕກ ລວມກັນຫຼາຍກວາ່ 
25 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈາໍນວນທັງໝດົ.

ອີງຕາມແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ (UXO Lao, 2013), ສະແດງໃຫ້ເຫັນ 
ເຖິງຄວາມສາໍພັນກນັລະຫວາ່ງ ລະເບີດບ່ໍທັນແຕກ ແລະ ຄວາມທກຸຍາກ. ລະເບີດບ່ໍທັນແຕກ ຈາໍກດັການ 
ຜະລິດກະສິກໍາພ້ອມທັງທກຸປະເພດແຜນງານພັດທະນາ, ຈາກການກໍ່ສ້າງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ ໄປເຖິງ 
ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ. ປະຈບັູນ, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ໄດ້ໃຫ້ການສະໜບັສະໜນູ 
ຈາກລດັຖະບານ ແລະ ອົງການຈດັຕັງ້ສາກນົຕ່າງໆ, ກາໍລັງພະຍາຍາມທໍາລາຍລະເບີດບ່ໍທັນແຕກເພ່ືອເຮັດ 
ໃຫ້ເຂດທ່ີຖືກຜົນກະທົບຈາກລະເບີດບ່ໍທັນແຕກມີອະນາຄົດອັນສົດໃສກ່ວາ. 
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ຂ 6 ສັດສ່ວນຂອງຕະຫຼາດ ຕໍ່ກັບການເຮັດກະສິກໍາເພ່ືອກຸ້ມກິນ

ປະມານ 259,000 ຄວົເຮືອນກະສກິາໍ (33% ຂອງຄວົເຮືອນກະສກິາໍທັງໝດົ ໃນ ສປປ ລາວ) ຜະລດິເພ່ືອ 
ສະໜອງຕະຫຼາດເປັນຫັຼກ ເມື່ອທຽບໃສ່ ສກົປ ີ1998/99  ມພີຽງແຕ່ 6% ຂອງຄວົເຮືອນກະສກິາໍທັງໝດົ 
ເທ່ົານັນ້ (ACO, 2012). ເຂ້ົາ ເປັນພືດທ່ີປູກເປັນຫັຼກ ກວມເອົາ 70% ຂອງເນື້ອທ່ີການຜະລິດກະສິກໍາ 
ທັງໝດົ. ພືດສໍາຄັນອື່ນໆ ແມ່ນ ສາລີ, ກາເຟ, ອ້ອຍ, ມັນຕົ້ນ, ກ້ວຍ ແລະ ພືດໄມ້ຢນືຕົ້ນອຸດສາຫະກໍາ 
(ເຊ່ັນ ຢາງພາລາ, ຕົ້ນວກິ ແລະ ຕົ້ນກະຖິນ).

ແຜນທ່ີນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນອດັຕາສ່ວນຂອງຄວົເຮືອນກະສກິາໍ ທ່ີຜະລິດເພ່ືອສະໜອງຕະຫຼາດ ແລະ ເພ່ືອ 
ກຸ້ມກິນໃນຂ້ັນບ້ານ. ຢູ່ຕອນໃຕ້ຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ເຂດພູພຽງບໍລະເວນ ພາກຕາເວນັອອກຂອງ 
ແຂວງຈາໍປາສັກ ມີການຜະລິດກະສິກໍາເພ່ືອສະໜອງຕະຫຼາດຢ່າງແຂງແຮງ. ຕາມທ່ີສະແດງໃນແຜນທ່ີ 
ເພ່ີມເຕມີ ຢູ່ທາງລຸມ່ເບ້ືອງຊ້າຍ, ແຂວງໄຊຍະບູລ ີເປັນແຂວງດຽວໃນ ສປປ ລາວ ທ່ີຫຼາຍກວາ່ເຄິງ່ໜຶງ່ຂອງ 
ຈໍານວນຄົວເຮືອນທັງໝດົເຮັດການຜະລິດກະສິກໍາເພ່ືອສະໜອງຕະຫຼາດ. ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ສາລີ 
ແມ່ນພືດທ່ີພ້ົນເດັ່ນອນັດັບໜຶງ່ ຮອງລງົມາແມ່ນ ຝ້າຍ, ຖ່ົວດິນ, ໝາກເດືອຍ ແລະ ຖ່ົວດໍາ. ຢູ່ເຂດພູພຽງ 
ບໍລະເວນ ສວ່ນໃຫຍ່ ແມນ່ສມຸໃສ່ການປູກກາເຟ ແລະ ຮອງລົງມາກໍແ່ມ່ນ ໝາກແໜງ່. ໃນເຂດສາໍຄນັອື່ນໆທ່ີ
ຜະລິດກະສກິາໍເພ່ືອການຄາ້ແມນ່ພົບເຫັນຢູ່ທາງໃຕຂ້ອງແຂວງຫຼວງພະບາງ, ພາກຕາເວນັຕກົຂອງແຂວງ 
ຜ້ົງສາລີ ແລະ ໃຈກາງຂອງ ແຂວງອຸດົມໄຊ. ໃນທັງ 3 ແຂວງນີ້ ຫຼາຍກວາ່ 25% ຂອງຄົວເຮືອນກະສິກໍາ 
ແມ່ນຜະລິດເພ່ືອຂາຍເປັນສິນຄ້າ.

ດັ່ງທ່ີ ຮູບວງົກົມພາບໃຫຍ່ທ່ີສຸດໃນແຜນທ່ີນອ້ຍສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ມີຈາໍນວນ 
ຄົວເຮືອນທ່ີເຮັດການຜະລິດກະສິກໍາ ສູງທ່ີສຸດ, ຊ່ຶງ ຫຼາຍກວ່າ 75% ແມ່ນຜະລິດເພ່ືອກຸ້ມກິນ. 
ຢູ່ແຂວງອດັຕະປ,ື ຫຼາຍກວາ່ 85% ຂອງຄວົເຮືອນກະສກິາໍ ແມນ່ຜະລດິເພ່ືອກຸມ້ກນິ, ເຮັດໃຫ້ແຂວງອດັຕະປື 
ເປັນແຂວງທ່ີຜະລິດກະສິກໍາ ເພ່ືອການຕະຫຼາດ ໜອ້ຍທ່ີສຸດ ໃນ ສປປ ລາວ. ສ່ວນແຂວງຄໍາມ່ວນ 
ແມ່ນມີຫຼາຍກວາ່ 80% ຂອງຄົວເຮືອນກະສິກໍາ ຜະລິດເພ່ືອກຸ້ມກິນ. ເສັ້ນສະແດງ 1 ໃຫ້ລາຍລະອຽດ 
ຂອງການຜະລິດກະສິກໍາເພ່ືອສະໜອງຕະຫຼາດເປັນຫັຼກ ໃນປີ 1999 ແລະ 2011 ໃນແຕ່ລະແຂວງ.

ເຖິງວ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຊາວກະສິກໍາລາວ ຍັງແມ່ນຜູ້ຜະລິດເພ່ືອກຸ້ມກິນ, ແຕ່ເມື່ອສົມທຽບໃສ່ການ 
ສໍາຫຼວດໃນປີ 1998/99 ເຫັນວາ່ ສປປ ລາວ ກໍາລັງມີການຫັນປ່ຽນດ້ານກະສິກໍາທ່ີສໍາຄັນ, ຈາກການ 
ຜະລິດກະສິກໍາເພ່ືອກຸ້ມກິນມາເປັນການຜະລິດເພ່ືອການຄ້າເພ່ີມຂ້ຶນເລື້ອຍໆ.

ເສັນ້ສະແດງ 1: ອັດຕາສວ່ນຂອງການຜະລິດກະສກິ�າເພ່ືອສະໜອງໃຫ້ຕະຫຼາດເປັນຫັຼກ ໃນປີ 1999 ແລະ 2011 ໃນແຕ່ລະແຂວງ.
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ຂ 7 ຄ່າແຮງງານແບ່ງຕາມເພດ ແລະ ຫົວໜາ້ຄອບຄົວ

ຄຽງຄູ່ກັບການປະຕິບັດວຽກບ້ານການເຮືອນເປັນເວລາຫຼາຍຊ່ົວໂມງ, ແມ່ຍິງຍັງປະກອບສ່ວນໃນຫຼາຍໆ 
ກດິຈະກໍາຂອງວຽກງານກະສກໍິາເພ່ືອຄ້ໍາປະກນັໃຫ້ຄອບຄວົມສີະບຽງອາຫານ ແລະ ມລີາຍຮັບ. ເຖິງແມ່ນວາ່ 
ແມ່ຍິງເປັນຜູ້ປະກອບສວ່ນຫັຼກໃນຂະແໜງການກະສກິາໍ, ເນື່ອງຈາກຂາດຂ້ໍມນູທາງດ້ານ ສະຖິຕແິຍກເພດ 
ເຮັດໃຫ້ການປະກອບສວ່ນຂອງເຂົາເຈົາ້ ສວ່ນຫຼາຍບ່ໍປະກດົເຫັນ ແລະ ສວ່ນໃຫຍ່ຈຶງ່ຖືກປະເມນີທາງດາ້ນ
ເສດຖະກດິຕ່ໍາເກນີຈງິ. ຄວາມສະເໝພີາບທາງດ້ານຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນບູລມິະສດິໜຶງ່ຂອງລດັຖະບານ ສປປ 
ລາວ, ທ່ີສົງ່ເສມີຄວາມເທ່ົາທຽມກນັລະຫວາ່ງ ຍິງ ແລະ ຊາຍ ໃນທ່ົວທກຸຂະແໜງການ. ມນັເປັນວດັຖຸປະ
ສງົຫັຼກຂອງການພັດທະນາທ່ີຍືນຍົງ ເພ່ືອປັບປຸງຊີວດິການເປັນຢູ່ ແລະ ມາດຕາຖານຊີວດິຂອງປະຊາຊົນ 
(ADB ແລະ the World Bank, 2012). 

ໃນພາກການກະເສດ ຄວາມກັງວນົກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນໄດ້ບັນຈເຸຂ້ົາໃນຫຼາຍແຜນງານ ແລະ 
ໂຄງການສະເພາະທ່ີມມີາດຕະຖານຈາໍນວນໜຶງ່. ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ໄດພັ້ດທະນານະໂຍບາຍໜຶງ່ 
ເພ່ືອຄວາມກ້າວໜາ້ຂອງເພດຍິງໃນຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ຊ່ຶງອີງໃສ່ 6 ເປ້ົາໝາຍ. ໃນນັນ້ ສອງ 
ເປ້ົາໝາຍຫັຼກແມນ່ການເຊ່ື່ອມສານ ການວເິຄາະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຂ້ໍມນູແຍກເພດ, ຂາ່ວສານ, ແລະ 
ສະຖິຕິ ເຂ້ົາໃນວງົຈອນການວາງແຜນຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ແລະ ເພ່ີມຄວາມອາດສາມາດ 
ຂອງເພດຍິງໃນການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ການຄວບຄມຸຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງເຂົາເຈົາ້.

ການສໍາຫຼວດກະສິກໍາ ໃນປີ 2010/11, ບັນດານາຍບ້ານທ່ີຖືກສອບຖາມເພ່ືອປຽບທຽບຄ່າແຮງງານ 
ຂອງເພດຍິງ ແລະ ຄ່າແຮງງານຂອງເພດຊາຍ ຕໍ່ກັບນວຽກງານກະສິກໍາ. ມີ 29 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈາໍນວນ 
ບ້ານທັງໝດົ ທ່ີນາຍບ້ານບ່ໍສາມາດໃຫ້ຄໍາຕອບຕໍ່ບັນດາຄໍາຖາມດັ່ງກ່າວໄດ້, ໃນຂະນະທ່ີ 67 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ຂອງຈາໍນວນບ້ານທັງໝດົ ໄດ້ລາຍງານວາ່ ຄ່າແຮງງານ ແມ່ນຄືກັນ, ມີ 3 ສ່ວນຮ້ອຍ ໄດ້ລາຍງານວາ່ 
ເພດຍິງ ໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານ ສູງກວາ່ ເພດຊາຍ ແລະ ມີພຽງແຕ່ 1 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈາໍນວນບ້ານທັງໝດົ 
ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວາ່ເພດຊາຍໄດ້ຮັບຄ່າແແຮງງານສູງກວາ່ເພດຍິງ. 

ໃນຂ້ັນແຂວງ ແຜນວາດສະແດງການປຽບທຽບອັດຕາສ່ວນຂອງບັນດາບ້ານທ່ີເພດຊາຍມີຄ່າແຮງງານ 
ສະເລຍ່ ສງູກວາ່ເພດຍິງ, ແລະ ໃນທາງກບັກນັ. ຍົກຕວົຢ່າງທ່ີແຂວງ ບ່ໍແກວ້, ຄາ່ແຮງງານຂອງເພດຊາຍ 
ແມນ່ສງູກວາ່ ຄາ່ແຮງງານຂອງເພດຍິງ ໃນ 2.5 ສວ່ນຮ້ອບ ຂອງຈາໍນວນບ້ານທັງໝດົ. ໃນແຂວງດຽວກນັນີ້, 
ຄາ່ແຮງງານເພດຍິງ ສງູກວາ່ ຄາ່ແຮງງານເພດຊາຍ ໃນ 2.1 ສວ່ນຮ້ອຍຂອງຈາໍນວນບ້ານທັງໝດົ. ແຂວງ 
ອຸດມົໄຊ ແລະ ຫຼວງພະບາງ ມແີນວໂນມ້ຄາ້ຍຄກືນັກບັແຂວງບ່ໍແກ້ວ. ໃນທາງກງົກນັຂ້າມ, ເຂດພາກກກາງ 
ຂອງປະເທດ, ຄ່າແຮງງານຂອງເພດຍິງ ສູງກວາ່ ຄ່າແຮງງານຂອງເພດຊາຍ, ໃນຂະນະດຽວກັນບັນດາ 
ແຂວງພາກໃຕ້ ບ່ໍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈງ້ຂອງທັງສອງຮູບແບບ.

ໃນແຂວງຫຼວງນໍາ້ທາ ຄ່າແຮງງານຂອງເພດຍິງໃນພາກກະສິກໍາ ສູງກວາ່ຄ່າແຮງງານຂອງເພດຊາຍໃນ 
ປະມານ 6.2 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈໍານວນບ້ານທັງໝົດ. ແຂວງຄໍາມ່ວນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
ມີແນວໂນມ້ຄ້າຍຄືກັນ ຄ່າແຮງງານໃນພາກກະສິກໍາຂອງເພດຍິງສູງກວາ່ຄ່າແຮງງານຂອງເພດຊາຍ ໃນ 
4.4 ແລະ 3.9 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈາໍນວນບ້ານທັງໝດົ ຕາມລໍາດັບ.

ໃນທາງກງົກນັຂ້າມ, ໃນ 3.2 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈາໍນວນບ້ານທັງໝດົ ໃນແຂວງ ອດຸມົໄຊ ຄ່າແຮງງານໃນພາກ 
ກະເສດຂອງເພດຊາຍສງູກວາ່ ຄ່າແຮງງານຂອງເພດຍິງ, ແຂວງ ບ່ໍແກ້ວ ແລະ ຫຼວງພະບາງ ມລີກັສະນະ 
ຄ້າຍຄືກັນ ມີອັດສັດສ່ວນ 2.5 ແລະ 2.3 ສ່ວນຮ້ອບ ຂອງຈາໍນວນບ້ານທັງໝດົ ຕາມລໍາດັບ.

ແຜນທ່ີເບ້ືອງຊ້າຍມ ືດ້ານລຸມ່ ສະແດງສດັສ່ວນ ຫົວໜາ້ຄວົເຮືອນທ່ີເປັນເພດຍິງ ໃນຂ້ັນແຂວງ ແລະ ເມອືງ. 
92 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຄົວເຮືອນກະສິກໍາທັງໝດົ ແມ່ນເພດຊາຍເປັນຫົວໜາ້ໃນຂະນະທ່ີມີພຽງແຕ່ 8 ສ່ວນ
ຮ້ອຍແມນ່ເພດຍິງເປັນຫົວໜາ້ຄວົເຮືອນ. ໃນບັນດາແຂວງພາກກາງ ມ ີ55 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຈາໍນວນຫົວໜາ້ 
ຄົວເຮືອນທັງໝດົເປັນເພດຍິງ, ໃນຂະນະທ່ີບັນດາແຂວງພາກໃຕ້ ແລະ ພາກເໜອື ມີສ່ວນແບ່ງ 25 
ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ 19 ສ່ວນຮ້ອຍ ຕາມລໍາດັບ. ອັດຕາສ່ວນ ເພດຍິງເປັນຫົວໜາ້ຄົວເຮືອນໃນແຂວງ 
ສະຫວນັນະເຂດ ຖືວາ່ສງູສດຸ ມເີຖິງ 15 ສ່ວນຮ້ອຍ, ຄາໍມ່ວນ ມ ີ14 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ແຂວງ ສາລະວນັ ມີ 
12 ສວ່ນຮ້ອຍ. ນອກນັນ້ແລ້ວ ແຜນທ່ີຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ ບັນດາແຂວງພາກກາງມີແນວໂນມ້ເພດຍິງ 
ມີຄ່າແຮງງານສູງກວາ່ ເພດຊາຍ. ແຜນທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ ດ້ວຍເຫດຜົນໃດທ່ີ ຄ່າແຮງງານດ້ານການ 
ກະເສດຂອງເພດຍິງມີແນວໂນມ້ສູງກ່ວາຄ່າແຮງງານຂອງເພດຊາຍໃນພາກກາງຂອງສປປ ລາວ ແລະ
ສູງກວາ່ພາກເໜອື ແລະ ພາກໃຕ້. ມັນອາດຈະເກີດຈາກການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດຢູ່ບັນ 
ດາແຂວງເຫ່ົຼານັ້ນ ຊ່ຶງເປີດໂອກາດໃຫ້ແກ່ເພດຍິງຫຼາຍກວ່າ. ເມື່ອເບ່ິງຕາມແນວໂນ້ມທ່ີກ່າວ ມານັ້ນ, 
ມັນຈາໍເປັນຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ ຕໍ່ກັບ 29 ສ່ວນຮ້ອບຂອງຈາໍນວນບ້ານທັງໝດົ ທ່ີບ່ໍໄດ້ຕອບຄໍາຖາມ 
ຂອງການສໍາຫຼວດ, ແລະ 67 ສວ່ນຮ້ອຍຂອງຈາໍນວນບ້ານທັງໝດົ ລາຍງານໃຫ້ຮູວ້າ່ ອັດຕາຄາ່ແຮງງານ 
ລະຫວາ່ງ ເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ ເທ່ົາກັນ.

ຕາມຮີດຄອງປະເພນ,ີ ຜົວ ແມ່ນຖືກລະບຸໃຫ້ເປັນຫົວໜາ້ຄອບຄົວ ໃນ ສປປ ລາວ, ຊ່ຶງອາດເປັນເຫດຜົນ 
ໜຶງ່ທ່ີເຮັດໃຫ້ຈາໍນວນເພດຍິງເປັນຫົວໜາ້ຄອບຄົວມີອັດຕາສ່ວນທ່ີຕໍ່າ. ແມ່ຍິງທ່ີເປັນຫົວໜາ້ຄອບຄົວ
ເກືອບທັງໝດົຢູ່ໃນຖານະເປັນແມ່ໝາ້ຍ, ໃນຂະນະທ່ີ ບາງຈາໍນວນ ໃນຖານະເປັນແມ່ຮ້າງ ແລະ/ຫືຼ ຜົວ
ໄດຍ້້າຍໄປເຮັດວຽກໃນຕວົເມອືງໃຫຍ່ ຫືຼ ໃນຕາ່ງປະເທດ ຈຶງ່ສົງ່ຜົນຕໍໂ່ຄງສາ້ງຂອງຄວົເຮືອນ. ການເຄື່ອນ 
ຍ້າຍອອກຂອງປະຊາກອນ ອາດກາຍເປັນເຫດຜົນໜຶ່ງ ທ່ີເຮັດໃຫ້ສ່ວນແບ່ງຂອງຫົວໜ້າຄອບຄົວ 
ທ່ີເປັນເພດຍິງ ນັນ້ສງູ ຊ່ຶງໄດພົ້ບເຫັນ ໃນພາກກາງຂອງ ສປປ ລາວ ທ່ີປະຊາກອນຈາໍນວນຫຼາຍມກັເຄື່ອນ 
ຍ້າຍໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທ.
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ຂ 8 ແຫ່ຼງລາຍຮັບຈາກການເຮັດກະສິກໍາ 

ປະຊາກອນຂອງລາວ ສ່ວນໃຫຍ່ອາໃສຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ມສ່ີວນຮ່ວມໃນຫຼາຍກດິຈະກໍາການທໍາມາ 
ຫາກິນ ແລະ ການສ້າງລາຍຮັບ. ການດໍາລົງຊີວດິຂອງພວກເຂົາເຈົາ້ໄດ້ອາໃສ ລະບົບການກະເສດແບບ 
ທໍາມະຊາດ ແລະ ບັນດາແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນຈາກປ່າໄມ ້ເປັນຫັຼກ. ບັນດາປັດໃຈພາຍນອກ ແລະ ປັດໃຈພາຍ 
ໃນທ່ີມີອິດຕິພົນຕໍ່ປະເພດກິດຈະກໍາການດໍາລົງຊີວດິ ໄດ້ແກ່: ນະໂຍບາຍລັດຖະບານ, ທ່ີຕັ້ງພູມສັນຖານ, 
ຊົນເຜ່ົາ, ແລະ ການເຂ້ົາເຖີງຕະຫຼາດ, ຄວາມຮູ້, ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ລວມທັງບັນດາປັດໄຈອື່ນໆ.

ແຫ່ຼງລາຍຮັບຕົ້ນຕໍ ໃນລະດັບບ້ານ ແບ່ງອອກເປັນ 4 ປະເພດຫັຼກ: ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ພຶດ, ສັດລ້ຽງ 
ແລະ ປາ. ແຜນທ່ີໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການປູກພືດ ແມ່ນແຫ່ຼງລາຍຮັບຫັຼກຂອງພາກກະສິກໍາ 
ກວມເອົາ 54 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈາໍນວນບ້ານທັງໝດົ ໂດຍສະເພາະຢູ່ບັນດາແຂວງພາກເໜືອຶ. ເຖິງວາ່ 
49 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຈາໍນວນຄົວເຮືອນກະສິກໍາທັງໝດົທ່ີເກັບໝາກໄມ້ ແລະ ພືດຜັກ ຈາກປ່າ, ແລະ 
55 ສ່ວນຮ້ອບທ່ີເກັບເຫັດຕ່າງໆ, ແຕ່ມີພຽງ 614 ບ້ານທ່ີອາໃສເຄື່ອງປ່າຂອງດົງສໍາລັບລາຍຮັບ 
ຄົວເຮືອນຂອງພວກເຂົາ. ບັນດາຜູ້ເກັບຊ້ືໃນຂ້ັນບ້ານຂາຍເຄື່ອງປ່າຂອງດົງຢູ່ຕະຫຼາດທ້ອງຖ່ິນ ແລະ 
ໃຫ້ພ່ໍຄ້າ. ກິດຈະກໍາການລ້ຽງສັດໃນ ສປປ ລາວ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເພ່ືອການບໍລິໂພກພາຍໃນຄົວເຮືອນ; 
ມີພຽງແຕ່ 4 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈໍານວນບ້ານທັງໝົດໃນທ່ົວປະເທດ ທ່ີມີແຫ່ຼງລາຍຮັບກະສິກໍາຕົ້ນຕໍ 
ມາຈາກການລ້ຽງສັດ. ງວົ, ຄວາຍ, ໝ ູ ແລະ ສັດປີກ ເປັນປະເພດສັດຕົ້ນຕໍ ທ່ີຊາວກະສິກອນລ້ຽງ. 
ການປະມົງກໍເຊ່ັນດຽວກັນເປັນກິດຈະກໍາທ່ີສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ຄົວເຮືອນທ່ີເຮັດການກະເສດພາຍໃນປະເທດ. 
ມນັເປັນກດິຈະກໍາສາ້ງລາຍຮັບຕົນ້ຕ ໍຂອງ 68,200 ຄວົເຮືອນ ເຖິງວາ່ຈະພົບເຫັນໜອ້ຍກວ່າການປະມງົ, 
ການລຽ້ງປາ ເປັນແຫ່ຼງລາຍຮັບຫັຼກຂອງຫຼາຍພັນຄວົເຮືອນໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ. ໃນແຜນທ່ີສະບັບນີ້, 
ການປະມົງ ແລະ ການລ້ຽງປາໄດ້ເອົາລວມເຂ້ົາກັນ ແລະ ໄດ້ສະເໜເີປັນແຫ່ຼງລາຍຮັບຫັຼກທາງດ້ານການ
ກະເສດຂອງ 33 ບ້ານ ໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ.

ການປູກພືດ ເປັນກິດຈະກໍາສ້າງລາຍຮັບຫັຼກ ຂອງບັນດາບ້ານ ສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ພາກເໜອື ແລະ ພາກໃຕ້ 
ເຊ່ັນ ແຂວງ ສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ຈໍາປາສັກ. ໃນແຜນທ່ີນ້ອຍ, ຄົວເຮືອນໃນແຂວງ ໄຊຍະບູລີ 
ມີລາຍຮັບຫຼາຍກວ່າ 75 ສ່ວຍຮ້ອຍຂອງລາຍຮັບທັງໜດົຈາກການປູກພືດ. ລາຍຮັບຂອງຄົວເຮືອນ 
ຢູ່ແຂວງອັດຕະປ,ື ສະຫວນັນະເຂດ, ຄາໍມ່ວນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ສ່ວນໃຫຍ່ ແມນ່ໄດ້ຈາກຫຼາຍໆກດິຈະກໍາ 
ທ່ີບ່ໍແມ່ນຈາກ ການເກບັເຄື່ອງປ່າຂອງດງົ, ປູກພືດ, ລຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມງົ. ແຜນທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ 
ບັນດາບ້ານ ທ່ີມລີາຍຮັບຫັຼກຈາກການເກບັເຄື່ອງປ່າຂອງດງົ ສວ່ນໃຫຍ່ ຕັງ້ຢູ່ເຂດພ້ືນທ່ີພູເຂົາ ຢູ່ພາກກາງ 
ແລະ ພາກເໜອືຂອງປະເທດ, ແລະ ຢູ່ທາງທິດຕາເວນັອອກຂອງແຂວງອັດຕະປື ແລະ ທາງພາກຕາເວນັ 
ອອກສຽງໃຕຂ້ອງແຂວງຈາໍປາສກັ. ແຜນທ່ີນອ້ຍສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ ເຄື່ອງປ່າຂອງດງົເປັນແຫ່ຼງລາຍຮັບ 
ຫັຼກທາງດາ້ນກະສກິາໍ ທ່ີສາໍຄນັທ່ີສດຸ ຢູ່ເມອືງ ຂວາ ເຂດຕອນໃຕຂ້ອງແຂວງຜ້ົງສາລ ີແລະ ຢູ່ເມອືງໂພນທອງ 
ພາກເໜອືຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ. ເມອືງ ບໍລຄິນັ ຢູ່ທາງພາກຕາເວນັຕກົຂອງແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ ມກີດິຈະກໍາ 
ໃນການສ້າງລາຍຮັບທ່ີຫຼາກຫຼາຍ. 

ສະຫຸຼບລວມ, ການປູກພືດເປັນແຫ່ຼງລາຍຮັບຕົ້ນຕໍ ສໍາລັບຊາວກະສິກອນຢູ່ໃນ 88 ເມືອງ, ໃນຂະນະທ່ີ 
52 ເມືອງ, ສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ພາກກາງຂອງປະເທດມີແຫ່ຼງລາຍຮັບອື່ນທ່ີບ່ໍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຊວງ່ໄລຍະ 
ຂອງການເກັບກໍາຂ້ໍມູນ. ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງເປັນແຫ່ຼງລາຍຮັບຕົ້ນຕໍຢູ່ໃນສອງເມືອງຂອງບັນດາເມືອງທັງ
ໝດົ. ເປັນທ່ີໜາ້ສງັເກດ, ໃນເມອືງໜຶງ່ຂອງແຂວງບໍລຄິາໍໄຊ (ເມອືງ ບໍລິຄນັ) ຈາໍນວນຄວົເຮືືອນສ່ວນຫຼາຍ 
ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວາ່ ພວກເຂົາບ່ໍມພີຽງແຕ່ແຫ່ຼງລາຍຮັບດຽວ ແຕ່ມຫຼີາຍໆແຫ່ຼງລາຍຮັບ ທ່ີມຄີວາມສາໍຄນັ. 

ດັງ່ທ່ີໄດສ້ະເໜຂ້ີາງເທິງນັນ້, ມຫຼີາຍປັດໃຈທ່ີມອິີດຕພົິນຕໍແ່ຫ່ຼງລາຍຮັບມາຈາກກະສກິາໍ. ໂດຍສະເພາະການ
ຂະຫຍາຍຕວົຂອງຕະຫຼາດໃນພາກພ້ືນ, ຈາກການຄາ້ຊາຍແດນແບບດັງ້ເດມີກບັບັນດາປະເທດເພ່ືອນບ້ານ
ໄປສູ່ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຫັນເປັນການຜະລິກສິນຄ້າຂອງລັດຖະບານລາວ, ໄດ້ກາຍເປັນຕົວຂັບ 
ເຄື່ອນຫັຼກໃນການຂ້າມຜ່ານໄປສູ່ການຜະລີດກະສິກໍາເພ່ືອຕະຫຼາດ. ນອກຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ 
ຕະຫຼາດໃນພາກພ້ືນ, ການພັດທະນາເສດຖະກດິຢູ່ບັນດາປະເທດເພ່ືອນບ້ານ ສົງ່ຜົນກະທົບຕໍຊີ່ວດິການເປັນ 
ຢູ່ຂອງຄົວເຮືອນກະສິກໍາ ແລະ ລະບົບການກະເສດ ໃນ ສປປ ລາວ. ຜົນກະທົບໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍອອກ 
ເປັນວງົກວາ້ງ ໄປສູກ່ານຕະຫຼາດກະສກິາໍຫັນປ່ຽນຈາກການຜະລດິກຸມ້ຕນົເອງ ໄປສູກ່ານຜະລດິເປັນສນິຄ້າ 
ໂດຍສະເພາະຢູ່ພາກເໜອືຂອງລາວ (ເບ່ິງ ຂ6).
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ຂ 9 ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ: ນໍາ້ຖ້ວມ, ແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ດິນເຊາະເຈື່ອນ

ອາກາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນອາກາດເຂດຮ້ອນ ແລະ ຖືກແບ່ງອອກເປັນ ລະດຝົູນ ແລະ ລະດແູລ້ງ. ລະດຝົູນ 
ເລີ້ມຈາກເດືອນພຶດສະພາ ຫາ ເດືອນຕລຸາ. ສປປ ລາວ ຍັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍຸເຂດຮ້ອນເລື້ອຍໆ 
ທ່ີພັດມາຈາກທະເລຈນີໃຕ້ ແລະ ພະຍຸໄຊໂກລນ. ໄພນໍາ້ຖ້ວມ ມັກເກີດຂ້ືນຕາມສາຍແມ່ນ້ໍາຂອງ ແລະ 
ສາຂາຂອງມັນ, ແຕ່ມີລັກຊະນະຜິດແປກຈາກເມື່ອກ່ອນ ແລະ ມີໄລຍະແກ່ຍາວຕັ້ງແຕ່ຫຼາຍມື້ຈນົເຖິງໜຶງ່ 
ອາທິດ. ຝົນຕົກໜກັເປັນຕົ້ນເຫດໃຫ້ເກີດດີນເຊາະເຈື່ອນ ເຊ່ີງເກີດຂ້ືນເລື້ອຍໆຢູ່ເຂດເນນີສູງ ແລະ ເກີດ
ພ້ອມກັບໄພນໍ້າຖ້ວມຕາມສາຂາແມ່ນນໍ້າຂອງ. ໂດຍສະເລ່ຍ, ທກຸໆຫ້າປີໃດໄພນໍ້າຖ້ວມຢ່າງຮ້າຍແຮງ 
ເກດີຂ້ຶນໜຶງ່ຄັງ້ ສ່ວນໄພແຫ້ງແລງ້ຮ້າຍແຮງ ເກດີຂ້ຶນໃນທກຸໆສອງປ.ີ ຢ່າງໃດກຕໍາມ ໃນປຜ່ີານທ່ີມາໝໍ່ໆ ນີ້, 
ການເກີດໄພນໍາ້ຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ ໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນ.
 
ແຜນທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງປະເພດໄພພິບັດທໍາມະຊາດທ່ີເກີດຂ້ືນໃນລະດັບບ້ານຂອງ ສປປ ລາວ. 
ໄພແຫ້ງແລ້ງ ເກີດຂ້ຶນທ່ົວປະເທດ ແຕ່ວາ່ ການເກີດໄພແຫ້ງແລ້ງຫຼາຍທ່ີສຸດ ແມ່ນຢູ່ພາກຕາເວນັຕົກຂອງ 
ແຂວງຈາໍປາສັກ, ແຂວງສາລະວນັ, ແລະ ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ, ແລະ ໃນພາກຕາເວນັອອກສ່ຽງເໜອື 
ຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງ. ຄວາມຖ່ີຂອງການເກີດໄພນໍາ້ຖວມ້ມີ
ລກັຊະນະຕ່ໍາກວ່າການເກດີໄພແຫ້ງແລ້ງ ແຕ່ໄພນໍາ້ຖ້ວມໂດຍທ່ົວໄປເກດີຂ້ຶນໃນເຂດເລາະລຽບຕາມແຄມ
ແມ່ນ້ໍາຂອງ, ຕາມສາຂາໃຫຍ່ຂອງແມ່ນໍາ້ຂອງທ່ົວປະເທດ. ຢູ່ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ, 
ໂດຍສະເພາະຢູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ແຂວງສະຫວນັນະເຂດ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື, ແລະ ເຂດພາກໃຕ້ຂອງ 
ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ແຂວງບ່ໍແກ້ວ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ໄພນໍາ້ຖ້ວມ ມັກເກີດຂ້ືນຕິດຕໍ່ກັນ.

ນອກຈາກໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ໄພນໍາ້ຖ້ວມແລ້ວ, ຍັງມດີນິເຊາະເຈື່ອນ ທ່ີເກດີໃນເຂດພູດອຍທາງພາກເໜອື 
ແລະ ພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ. ບາງບ້ານປະສບົທັງສາມໄພ ຄ ືນໍາ້ຖ້ວມ, ແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ດນິເຊາະເຈື່ອນ 
-ສວ່ນໃຫຍ່ຢູ່ເຂດພູດອຍ ທາງພາກຕາເວນັອອກຂອງແຂວງສາລະວນັ ແລະ ແຂວງເຊກອງ. ໄພພິບັດທັງ
ສາມທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນຂ້ັນບ້ານ ຍັງພົບເຫັນໃນເຂດພູດອຍທາງພາກເໜອືຂອງ ສປປ ລາວ, ໂດຍສະເພາະໃນ 
ເຂດພາກເໜອືຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ. ເຂດພາກກາງຂອງ ສປປ ລາວ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກັບໄພທໍາມະຊາດ 
ໜອ້ຍກວາ່ເຂດພາກໃຕ້ ແລະ ພາກຕາເວນັອອກສ່ຽງເໜອືຂອງປະເທດ.

ແຜນທ່ີນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສະພາບໄພພິບັດຕ່າງໆ ໃນປີ 2011 ພ້ອມທັງສະແດງໃຫ້ເຫັນການກະຈາຍ 
ຂອງປະເພດໄພພິບັດຕາ່ງໆ ທ່ີເກດີຂ້ຶນ. ໄພທໍາມະຊາດ ມຜົີນກະທົບຢ່າງໜກັໜວ່ງຕໍກ່ບັຊີວດິການເປັນ 
ຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊົນນະບົດ, ບ່ອນທ່ີຍັງຢຶດຖືການຜະລິດກະສກິາໍແບບກຸມ້ກນີເປັນ
ສ່ວນໃຫຍ່.

ເຂ້ົານານໍາ້ຝົນແມ່ນ ກວມເອົາຫຼາຍກວາ່ 90% ຂອງເນື້ອທ່ີປູກເຂ້ົາທ່ົວປະເທດ, ແຕ່ວາ່ ມີພຽງແຕ່ 6% 
ຂອງເນື້ອທ່ີປູກເຂ້ົາມຊົີນລະປະທານຮອງຮັບ. ເພາະສະນັນ້ ໄພແຫ້ງແລ້ງ ຈຶງ່ມຜົີນກະທົບຫຼາຍຕໍຜົ່ນຜະລິດ 
ເຂ້ົານາປີຂອງຊາວກະສິກອນຂະໜາດນອ້ຍ. ອີງຕາມ Schiller et al. (2006), ໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ
 ໄພນໍາ້ຖ້ວມມກັ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ ່ການຜະລດິເຂ້ົາ. ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ຕາມທ່ີແຜນທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫັນ, 
ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ພ້ືນທ່ີຂະໜາດກ້ວາງກວ່າໄພນໍ້າຖ້ວມ, ຍ້ອນວ່າໄພນໍ້າຖ້ວມ ເກີດຂ້ືນເປັນ 
ສະເພາະເຂດ. ໄພແຫ້ງແລ້ງ ດັ່ງທ່ີຮູ້ຈັກກັນເກີດຂ້ືນສອງຄັ້ງ ຄື: ຕົ້ນລະດຝົູນ ແລະ ທ້າຍລະດຝົູນ. 
ໃນໄລຍະທ້າຍລະດູຝົນ, ໄພແຫ້ງແລ້ງສາມາດສ້າງຜົນເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຜົນລະປູກໄດ້ຫຼາຍທ່ີສຸດ. 
ນ້ໍາຖ້ວມແບບສຖ່ັຸງ ມກັເກດີຂ້ຶນເລື້ອຍໆ ໃນເຂດທ່ີຄວາມປົກຫູ້ມຂອງປ່າໄມ້ຖືກທໍາລາຍໃນລະດບັຮນຸແຮງ 
ແລະ/ຫືຼ ໄດ້ມີການບຸກເບີກໜາ້ດິນຢ່າງໜກັໜວ່ງ, ເຊ່ັນໃນບັນດາພ້ືນທ່ີສູງເຂດພູດອຍ.

ຜົນກະທົບຂອງໄພທໍາມະຊາດ ມລີກັຊະນະຫຼາກຫຼາຍຕໍກ່ບັ ສປປ ລາວ. ຄວາມອອ່ນໃຫວຕໍກ່ບັ ໄພພິບັດ 
ທໍາມະຊາດ ເກີດຈາກອິດທິພົນຂອງປັດໃຈຫຼາຍຢ່າງ ເຊ່ັນ: ເສັ້ນທາງເຂ້ົາເຖິງ, ການກຽມພ້ອມທາງດ້ານ 
ການຈດັຕັ້ງ, ລະບົບເຕືອນໄພຂ້ັນຕົ້ນ, ແລະ ອື່ນໆ. ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວໄພທໍາມະຊາດກະທົບໃສ່ເຂດຫ່າງໄກ
ສອກຫລີກເຮັດໃຫ້ເກດີຜົນເສຍຫາຍຫຼາຍທ່ີສດຸໂດຍສະເພາະດາ້ນເສດຖະກດິ ແລະ ສງັຄມົ. ເຫດການນີ້
ໄດ້ເກີດຂ້ຶນກັບກໍລະນີໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງແຂວງເຊກອງ ແລະ ແຂວງສາລະວັນ, ເຂດທ່ີໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບຈາກສາມປະເພດໄພທໍາມະຊາດ ແລະ ເປັນເຂດທ່ີທກຸຍາກທ່ີສຸດຂອງປະເທດ. ປະຈບັຸນ 
ຂ້ໍມູນທ່ີໄດ້ມາຂາດຄວາມແມ້ນຢໍາ ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງ ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການວາງແຜນ ແລະ 
ການຕດັສນິໃຈທ່ີຖືກຕ້ອງ. ການເກບັກາໍຂ້ໍມນູ ແລະ ການແລກປ່ຽນຂ້ໍມນູ ຄວນໄດ້ຮັບການປົບປຸງໃນອະນາຄດົ 
ເພ່ືອສ້າງຍຸດທະສາດທ່ີດີກວາ່ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ. 
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ຂ 10 ການເຂ້ົາເຖິງສິນເຊ່ືອ ແລະ ການຂາຍຜົນຜະລິດກະສິກໍາ

ເຖິງວາ່ອດັຕາດອກເບ້ັຍສາໍລບັການກູຢ້ມືເງນິນອກລະບົບສງູເຖິງ 20% ຕໍປີ່, ແຕ່ອດັຕາດອກເບ້ັຍສນິເຊ່ືອ
ສໍາລັບຄອບຄົວຊາວກະສິກອນເພ່ືອການຜະລິດກະສິກໍາແມ່ນຍັງຈໍາກັດຢູ່ທ່ີປະມານ 13% ຕໍ່ປີ ໃນ 
ສປປ ລາວ. ຢ່າງໄດກໍຕາມ, ແຫ່ຼງການສະໜອງສິນເຊ່ືອໃຫ້ຊາວກະສິກອນແມ່ນມີຫຼາຍປະເພດ, 
ເຊ່ິງລວມມີ ທະນາຄານຂອງລັດ, ທະນາຄານຕ່າງປະເທດ, ທະນາຄານທລຸະກິິດ ທ່ີຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, 
ສະຖາບັນການເງນິຈລຸະພາກ ແລະ ກອງທຶນພັດທະນາບ້ານ. ໃນດ້ານການອາໍນວຍຄວາມສະດວກຂອງການ 
ຕະຫຼາດກະສກິາໍ, ຊາວກະສກິອນມກີານຈາໍໜາ່ຍຜົນຜະລດິຂອງເຂົາເຈົາ້ໂດຍຜ່ານຫຼາຍຊ່ອງທາງ ເຊ່ັນ: 
ການຂາຍໃນຕະຫຼາດທ້ອງຖ່ິນ, ການຊ້ື-ຂາຍໂດຍຜ່ານຮູບແບບສັນຍາ, ຂາຍໃຫ້ບໍລິສັດປຸງແຕ່ງ ແລະ 
ຂາຍໂດຍຜ່ານພ່ໍຄ້າຄົນກາງ ຫືຼ ນາຍໜາ້ ທ່ີຢູ່ໃນບ້ານດຽວກັນ ຫືຼ ບ້ານໃກ້ຄຽງ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, 51% ຂອງບ້ານທັງໝດົໃນທ່ົວປະເທດ ໄດ້ມກີານເຂ້ົາເຖິງລະບົບສນິເຊ່ືອ ໃນຮບູແບບຕ່າງໆ 
ດັງ່ທ່ີເຫັນໃນແຜນທ່ີຫັຼກ. ການເຂ້ົາເຖິງສນິເຊ່ືອຂອງບ້ານ ແມນ່ກະແຈກກະຈາຍ ໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ, 
ໂດຍບ້ານທ່ີມກີານເຂ້້ົາເຖິງສນິເຊ່ືອຫຼາຍ ແມນ່ໃນແຂວງພາກເໜອື ກຄໍ ືແຂວງອດຸມົໄຊ, ຫຼວງພະບາງ ແລະ 
ຊຽງຂວາງ ແລະ ໃນແຂວງພາກໃຕ້ ກໍຄື ແຂວງຈາໍປາສັກ. ບັນດາບ້ານດັ່ງກ່າວນີ້ ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃນ 
ເຂດທ່ີມກີານຄມົມະນາຄມົຂົນສົງ່ທ່ີດ.ີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ຖືໄດວ້າ່ເປັນແຂວງໜຶງ່ ທ່ີມກີານເຂ້ົາເຖິງສນິ 
ເຊ່ືອຫຼາຍທ່ີສດຸ ໃນ ສປປ ລາວ, ເຊ່ິງມປີະມານ 81% ຂອງຈາໍນວນບ້ານທັງໝດົ ທ່ີສາມາດເຂ້ົາເຖິງສນິເຊ່ືອ. 
ນອກຈາກນີ້,້ 60% ຂອງບ້ານ ໃນແຂວງບ່ໍແກວ້ ແລະ ໄຊຍະບູລ ີກໄໍດມ້ກີານເຂ້ົາເຖິງສນິເຊ່ືອ. ກງົກນັຂ້າມ, 
ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ສະຫວນັນະເຂດ, ເປັນແຂວງທ່ີມີບ້ານເຂ້ົາເຖິງສິນເຊ່ືອໜອ້ຍທ່ີສຸດ ເຊ່ິງມີພຽງແຕ່ 
28% ແລະ 27% ຂອງຈາໍນວນບ້ານທັງໝດົຕາມລໍາດັບ. ກອງທຶນພັດທະນາບ້ານ ຖືໄດ້ວາ່ເປັນແຫ່ຼງທຶນ 
ສນິເຊ່ືອຫັຼກ, ຊ່ຶງກອງທຶນດັງ່ກາ່ວໄດຖື້ກນາໍໃຊ້ສວ່ນຫຼາຍ ໂດຍບັນດາບ້ານໃນແຕລ່ະແຂວງ, ໂດຍສະເພາະ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ບ່ໍແກ້ວ, ຫົວພັນ ແລະ ສະຫວນັນະເຂດ. ທະນາຄານຂອງລັດ 
ກໍ່ເປັນແຫ່ຼງທຶນສິນເຊ່ືອຫັຼກອີກແຫ່ຼງໜຶງ່ ຊ່ຶງຕາມການລາຍງານສ່ວນໃຫຍ່ໂດຍບັນດາບ້ານຂອງເກືອບ 
ທກຸແຂວງ. ການເງນິຈລຸະພາກ ກໍເ່ປັນອີກຊ່ອງທາງໜຶງ່ທ່ີສາໍຄນັ ຂອງການເຂ້້ົາເຖິງສນິເຊ່ືອ ໂດຍສະເພາະ 
ບ້ານຢູ່ໃນ ແຂວງຫຼວງນໍາ້ທາ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ອັດຕະປື.

ອີງຕາມແຜນທ່ີລຸ່ມຊ້າຍສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງບ້ານທ່ີມີຊາວກະສິກອນດໍາເນີນການ ຊ້ື-ຂາຍຜະລິດ 
ຕະພັນກະສິກໍາ ແລະ ຍັັງສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພວກເຂົາຂາຍຜົນຜະລິດຜ່ານຊ່ອງທາງໃດຢູ່ຂ້ັນແຂວງ. 
ປະມານ 88% ຂອງບ້ານທັງໝົດໃນ ສປປ ລາວ ທ່ີຊາວກະສິກອນໄດ້ຂາຍຜົນຜະລິດສ່ວນໜຶ່ງ 
ຈາກຜົນຜະລິດທັງໝດົ ແລະ ທ່ີເຫືຼອ 12% ຂອງບ້ານ ແມນ່ຜະລດິສະເພາະ ເພ່ືອບໍລໂິພກພາຍໃນຄອບຄວົ 
ຫືຼ ໃຊ້ໃນການແລກປ່ຽນເອົາສິນຄ້າຊະນດິອ່ືນ. ດັ່ງທ່ີເຫັນໄດ້ໃນເສັ້ນສະແດງຢູ່ຂ້ັນແຂວງ, ການຂາຍໃຫ້ 
ພ່ໍຄ້າຈາກໝູ່ບ້ານອື່ ນເປັນທາງເລືອກການຕະຫຼາດຫັຼກ, ຮອງລົງມາແມ່ນການຂາຍໃຫ້ພ່ໍຄ້າ 
ພາຍໃນໝູ່ບ້ານດຽວກັນ. ການຂາຍຜ່ານການຜະລິດແບບມີສັນຍາຜູກພັນ, ການຂາຍໃຫ້ຜູ້ແປຮູບ 
ໂດຍກງົ, ແລະ ການຂາຍຢຸ່ຕະຫຼາດພາຍໃນບ້ານແມນ່ປະກດົມນີອ້ຍກວາ່ໃນຂ້ັນປະເທດ, ແຕວ່າ່ການຜະລິດ 
ແບບມີສັນຍາຜູກພັນແມ່ນພົບເຫັນຫຼາຍໃນເຂດພາກເໜອື, ໂດຍສະເພາະໃນແຂວງຫົວພັນ, ທ່ີມີຫຼາຍ 
ກວາ່ເຄິ່ງໜຶງ່ຂອງບ້ານທັງໝດົພາຍໃນແຂວງມີການຜະລິດແບບມີສັນຍາຜູກພັນ.

ເຖິງວາ່ ປະມານ 50% ຂອງບ້ານທັງໝດົ ໃນປະເທດລາວ ໄດ້ມກີານເຂ້ົາເຖິງລະບົບສນິເຊ່ືອ, ແຕ່ກບ່ໍໍໝາຍ 
ຄວາມວາ່ ທກຸໆຄນົພາຍໃນຂ້ັນບ້ານ ໄດມ້ກີານເຂ້ົາເຖິງສນິເຊ່ືອ. ການສາໍຫຼວດ ຂອງອງົການ GIZ ກຽ່ວກບັ 
ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານສະຖາບັນການເງນິຈລຸະພາກທ່ີເປັນເຄິ່ງທາງການ ແລະ ເປັນທາງການ ໃນ ສປປ 
ລາວ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ ສໍາລັບຜູ້ທກຸຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດ ການເຂ້ົາເຖິງການບໍລິການດ້ານການ 
ເງນິແມນ່ມໜີອ້ຍຫຼາຍ. ນິີ້ເປັນສິງ່ທ້າທາຍໜຶງ່ທ່ີສາໍຄນັ ໃນ ສປປ ລາວ ເຖິງວາ່ໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດມ້ກີານ
ປັບປຸງໃນວຽກງານນີ້ຫຼາຍຂ້ຶນກໍຕ່າມ. ການນາໍໃຊ້ຫຼາຍໆຮບູແບບໃນການຈາໍໜາ່ຍຜົນຜະລດິ ກະສກິາໍເຊ່ັນ 
ການຜະລິດກະສິກໍາແບບມີສັນຍາ ຫືຼ ການຂາຍໂດຍກົງໃຫ້ບໍລິສັດປຸງແຕ່ງສໍາເລັດຮູບ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ເຖິງລະດັບຂອງການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ. ການເກີດມີການຜະລິດກະສິກໍາແບບມີສັນຍາດັ່ງທ່ີໄດ້
ມີການແຜ່ຂະຫຍາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນເຂດພາກເໜືອໂດຍສະເພາະ ແຂວງຫົວພັນ, ຫຼວງນໍ້າທາ, 
ໄຊຍະບູລ,ີ ອດຸມົໄຊ ແລະ ບ່ໍແກ້ວ, ໂດຍຫັຼກແມ່ນຍ້ອນຜົນຂອງການຕດິຕໍພົ່ວພັນການຄ້າ ລະຫວາ່ງແຂວງ 
ເຫ່ົຼານີ້ ກບັ ປະເທດເພ່ືອນບ້ານທ່ີຕະຫຼາດມຄີວາມຕອ້ງການສງູ ໄດແ້ກປ່ະເທດ ຈນີ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ.

ການເຊ່ືອມຈອດກບັເສັນ້ທາງ ແມ່ນປັດໄຈທ່ີສາໍຄນັ ຕໍກ່ບັ ການເຂ້ົາເຖິງສນິເຊ່ືອ ແລະ ການພັດທະນາດ້ານການ 
ຕະຫຼາດ. ເສັນ້ທາງ ແມນ່ຊ່ວຍຫຸຼດຜ່ອນຄາ່ໃຊ້ຈາ່ຍໃນການຂົນສົງ່ ແລະ ສົງ່ເສມີໃຫ້ ການຄາ້ຂາຍມຄີວາມ 
ສະດວກສະບາຍ ແລະ ກໍ່ຍັງເປັນການເສີມຂະຫຍາຍການເຊ່ືອມຈອດກັບຕະຫຼາດ ແລະ ເພ່ີມຄວາມອາດ 
ສາມາດຂອງຄວົເຮືອນ ໃນການເພ່ີມມນູຄາ່ຂອງທ່ີດນິ ແລະ ທ່ີຢູ່ອາໄສ ເຊ່ິງເປັນສິງ່ສາໍຄນັ ສາໍລບັໃຊ້ມດັຈາໍ 
ເພ່ືອຂໍສິນເຊ່ືອ.
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ຂ 10 ການເຂ້ົາເຖິງສິນເຊ່ືອ ແລະ ການຂາຍຜົນຜະລິດກະສິກໍາ


