
ຄວາມເປັນມາ

ຂ້ໍຜູກພັນສນັຍາການຜະລິດກະສກິາໍ (Contract Farming) ໄດກ້າຍມາ 
ເປັນຮບູແບບການຜະລິດກະສກິຳທ່ີສຳຄນັ ໃນ ສປປ ລາວ ເນືອ່ງຈາກ ການ 
ຜະລດິກະສກິຳ ໄດກ້າຍເປັນການຄາ້ຫຼາຍຂ້ືນ ນບັຕັງ້ແຕຊຸ່ມປ ີ2000 ເປັນຕົນ້ມາ. 
ເຖິງແມ່ນວາ່ ຈະມຫຼີາຍປະເພດຂ້ໍຜູກພັນສນັຍາການຜະລດິກະສກິາໍທ່ີແຕກຕາ່ງ
ກນັໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ, ແຕ່ການຈດັຕັງ້ປະຕບັິດບັນດາຮບູແບບ ການຜະລດິ
ເຫ່ົຼານັນ້ສ່ວນຫລາຍແມ່ນບ່ໍມສີນັຍາເປັນລາຍລກັອກັສອນ ຫລ ືບ່ໍເປັນທາງການ, 
ເປັນພຽງການຕກົລງົກນັໃນບາງກລໍະນ ີລະຫວາ່ງ ຜູ້ຊ້ື (ຕວົຢ່າງ: ພ່ໍຄ້າ, ຜູ້ປຸງແຕ່ງ 
ແລະ/ຫືຼ ຜູ້ສົງ່ອອກ) ແລະ ຊາວກະສກິອນ. ສາໍລັບໂຄງການພາຍໃຕຂ້ໍ້ຜູກພັນ 
ສນັຍາການຜະລດິກະສກິຳ(CF) ສ່ວນຫລາຍຈະແມ່ນການຜະລດິກະສກິາໍທ່ີມີ
ປະລມິານຫລາຍ ເຊ່ັນ: ມນັຕົນ້, ຊາ, ກາເຟ, ອ້ວຍ, ກວ້ຍ, ສາລີ ແລະ ຢາງພາລາ, 
ຊ່ຶງເປັນທ່ີຕອ້ງການສງູໃນປະເທດຈນີ, ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ (ອງີຕາມບົດຄົນ້ 
ຄວາ້ຂອງທ່ານ Ingalls ແລະ ທ່ານອື່ນໆ 2018). ເນືອ່ງຈາກວາ່ທ່າອ່ຽງການ 
ຜະລດິເປັນສນິຄ້າ ໄດຂ້ະຫຍາຍຕວົຢ່າງໄວວາໃນຫຼາຍໆພ້ືນທ່ີ ທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ 
ໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ, ແຕ່ຍັງຂາດນະໂຍບາຍ ຫືຼ ລະບຽບການໃນການຄຸມ້
ຄອງວຽກງານຂ້ໍຜູກພັນສນັຍາການຜະລດິກະສກິຳ (CF), ການຮັບປະກນັຜົນ

ຕລຸາ 2021ໂດຍ: ທ່ານ ປ.ອ. ໂຣເບີດ ໂຄລ ແລະ ທ່ານ ແສງທອງ ສຂຸະທໍາມະວງົ

ຮບູ: ການເກບັກ່ຽວສາລີພາຍໃຕຂ້ໍ້ຜູກພັນສນັຍາການຜະລິດກະສກິາໍ, ແຂວງຫົວພັນ (R. Cole)

ຂ້ໍຄວາມສໍາຄັນ
ການວເິຄາະນີ້ກາໍນດົຄາໍແນະນາໍດາ້ນນະໂຍບາຍທ່ີເປັນກາງ 
ຫຼາຍທ່ີສດຸ ກຽ່ວກບັ ຂ້ໍຜູກພັນສນັຍາຜະລດິກະສກິາໍໃນ ສປປ 
ລາວ ດັງ່ລຸມ່ນີ:້

• ຊ້ີແຈງບົດບາດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ   ແລະ ສ້າງຄວາມ
 ສາມາດຂອງສະຖາບັນເພ່ືອຄຸມ້ຄອງ (ຂ້ໍຜູກພັນສນັຍາການ 
    ຜະລິດກະສກິາໍ (Contract farming)) 

• ຊ້ີແຈງສດິ ແລະ ພັນທະຂອງຄູສ່ນັຍາ (ຕວົຢ່າງ: ການນາໍໃຊ້
 ແມ່ແບບສນັຍາ) 

• ສາ້ງກນົໄກຮ້ອງທກຸເພ່ືອແກ້ໄຂຂ້ໍຂັດແຍ່ງທາງສນັຍາ

ບົດສງັລວມຫຍ້ໍ

ຂ້ໍຜູກພັນສັນຍາ ການຜະລິດກະສິກໍາ ໃນ ສປປ ລາວ: 
ຕອບສະໜອງຕາມທ່າອ່ຽງທ່ີເພ້ີມຂ້ຶນຂອງວຽກງານ
ກະສິກຳ
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ຂ້ໍຜູກພັນສັນຍາ ການຜະລິດກະສິກໍາ ໃນ ສປປ ລາວ: ຕອບສະໜອງຕາມທ່າອ່ຽງທ່ີເພ້ີມຂ້ຶນຂອງວຽກງານກະສິກຳ

ໄດຮັ້ບທ່ີຍດຸຕທິຳສຳລບັຊາວກະສກິອນ ແລະ ນກັລງົທືນ ແລະ ເພ່ືອຫີຼກຫ່ຼຽງຜົນ 
ກະທົບທາງດາ້ນລບົຕໍສ່ງັຄມົ ຫືຼ ສິງ່ແວດລອ້ມ ຊ່ຶງເປັນຜົນມາຈາກການຫັນ 
ປ່ຽນການປູກພືດເປັນສນິຄາ້ທ່ີມ ີການເພ່ີມຂ້ຶນຢ່າງໄວ.

 
ບົດສງັລວມຫຍ້ໍນີ ້ໄດຮ້ວບຮວມເອາົສິງ່ທ່ີພົບເຫັນ ແລະ ບັນດາຂ້ໍສະເໜແີນະ 
ຈາກການທົບທວນບັນດາເອກະສານນະໂຍບາຍ ແລະ ບັນດາບົດຄົນ້ຄວາ້ກຽ່ວ
ກບັຂ້ໍຜູກພັນສນັຍາການຜະລດິກະສກິຳ(CF) ໃນ ສປປ ລາວ ທ່ີໄດ້ດຳເນນີ 
ການສກຶສາ ມານບັແຕປ່ ີ2010 ຫາ 2020. ໃນໄລຍະນັນ້, ຂ້ໍຜູກພັນສນັຍາ 
ການຜະລດິກະສກິຳໄດຂ້ະຫຍາຍຕວົຢ່າງໄວໃນຫຼາຍໆແຂວງ. ບົດສງັລວມນີມ້ີ
ຈດຸປະສງົເພ່ືອສະຫຸຼບສງັລວມບັນຫາຕ່າງໆ ແລະ ສິງ່ທ່ີມຄີວາມກງັວນົຫລາຍ 
ຕາມທ່ີໄດມ້ກີານຍົກຂ້ຶນມາສນົທະນາໃນບັນດາບົດຄົນ້ຄວາ້ ຕາ່ງໆ. ບົດສງັລວມ 
ນີ້ ຍັງຈະເປັນຂ້ໍມູນສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເຄື່ອງມືທາງດ້ານ
ນະໂຍບາຍຂອງກມົສົງ່ເສມີການລງົທືນ(IPD) ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລງົທຶນຮ່ວມກບັບັນດາຄູຮ່່ວມງານ. 

ປະຈບັຸນກມົນະໂຍບາຍ ແລະ ນຕິກິາໍ (DoPLA) ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ,້ 
ຮ່ວມກບັອງົການອາຫານ ແລະ ການກະເສດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ, ໄດລ້າຍ 
ງານໃນ ‘ແຜນທ່ີເສັນ້ທາງສາໍລບັການປັບປຸງນະໂຍບາຍ ແລະ ກອບກດົໝາຍ
ສາໍລບັການພັດທະນາການເຮັດຂ້ໍຜູກພັນສນັຍາຜະລດິກະສກິາໍໃນ ສປປ ລາວ 
(MAF ແລະ FAO 2019). ບົດສງັລວມຫຍ້ໍນີມ້ຈີດຸປະສງົເພ່ືອເສມີສາ້ງວຽກ
ງານທ່ີມຢູ່ີແລ້ວນີເ້ພ່ືອຕອບສະໜອງກບັການປ່ຽນແປງການປະຕບັິດດ້ານກະສິ
ກາໍໃນລາວ, ແລະ ເພ່ືອສະໜບັສະໜນູການພັດທະນານຕິກິາໍລຸມ່ກດົໝາຍ 
ກຽ່ວກບັ CF ທ່ີສາມາດຊ່ວຍຮັບປະກນັຜົນໄດ້ຮັບທ່ີເປັນປະໂຫຍດຮ່ວມກນັ 
ສາໍລບັຊາວກະສກິອນຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ນກັລົງທຶນໃນໄລຍະສັນ້.

ການປະຕບັິດຕາມສນັຍາທ່ົວໄປ, ປະເດນັບັນຫາຕາ່ງໆ 
ແລະ ບັນດາຄຳຖາມທ່ີພົບເຫັນ

ມປີະເດນັທ່ີສຳຄນັຫຼາຍຢ່າງທ່ີໄດ້ຈາກບັນດາບົດຄົນ້ຄວາ້ ແມ່ນໄດສ້ງັລວມໃນບົດ 
ສະຫຸຼບຫຍ້ໍນີ.້ ປະເດນັທໍາອດິ; ການເຮັດສນັຍາຂ້ໍຜູກພັນການຜະລິດກະສກິາໍທ່ີ
ມລີກັສະນະສະເພາະ, ສ່ວນຫລາຍແມ່ນເປັນການເວົາ້ແບບປາກເປ່ົາ ບ່ໍມລີາຍລກັ 
ອກັສອນ ຫືຼ ຖ້າວາ່ເປັນລາຍລກັອກັສອນກແໍມນ່ເປັນຂ້ໍຕກົລງົ ຫືຼ ສນັຍາແບບ 
ລວມກຸມ່ ໂດຍມີການລວມເອົາສະມາຊິກຊາວກະສິກອນທັງໝດົບ້ານ (ຫືຼ 
ຈຳນວນຄວົເຮືອນ) ແລະ ຜູ້ຊ້ື ໂດຍແມນ່ນາຍບ້ານ ເປັນຜູ້ຕາງໜາ້ເຊັນສນັຍາ

ແທນຊາວກະສກິອນ ແລະ ສນັຍາຈະຖຶກເກບັຮັກສາໄວກ້ບັນາຍບ້ານ. ໂດຍທ່ົວໄປ 
ຜູ້ຊ້ືຈະກຳນດົສິງ່ທ່ີພວກເຂົາຈະສະໜອງໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ (ຕົວຢ່າງ: 
ປັດໄຈນຳເຂ້ົາ, ການປ່ອຍສນິເຊ່ືອ, ການແນະນຳດາ້ນເຕກັນກິວຊິາການ) ແລະ 
ກຳນດົລາຄາທ່ີຈະຊ້ື. ໃນກລໍະນຂີອງການປູກພືດປະຈຳປຈີະກຳນດົເວລາການ
ເກບັກ່ຽວຜົນຜະລດິ. ວທີິການແບບນີໄ້ດ້ກາຍເປັນເລືອ່ງທ່ີມກັຈະຈດັຕັງ້ປະຕບັິດ
ກນັ ເພາະຈະເປັນວທີິການທ່ີງາ່ຍດາຍສຳລັບການບໍລຫິານຈດັການການຜະລດິ 
ລະຫວາ່ງ ຜູ້ຊ້ື ແລະ ຜູ້ຜະລດິ ແລະ ມນັກໍສ່າມາດດດັປັບເຂ້ົາກບັການຜະລດິ
ພືດເປັນສນິຄາ້ປະເພດຕາ່ງໆ ໂດຍອງີໃສວ່ງົຈອນການຜະລດິສະເພາະ ແລະ 
ເງືອ່ນໄຂຂອງຕະຫຼາດ. ຕາຕະລາງ 1 ສະແດງຕວົຢ່າງທ່ົວໄປຂອງຕວົແບບສນັຍາ
ສາໍລບັ ສາລ ີແລະ ຢາງພາລາ, ຊ່ຶງຜະລດິໂດຍທ່ົວໄປພາຍໃຕກ້ານຈດັການດັງ່
ກາ່ວໃນລາວ. 

ພືດລະດດູຽວ ເຊ່ັນ: ສາລ ີແມນ່ຜະລດິຕາມຮບູແບບການເກບັຊ້ືຜ່ານພ່ໍຄາ້ຄນົ
ກາງ(Intermediary model), ເຊ່ິງພ່ໍຄາ້ເປັນ ຜູ້ປຸງແຕ່ງ ແລະ ຂາຍຜົນ 
ຜະລດິ ທ່ີໄດ້ຈາກຊາວກະສກິອນໃຫ້ແກນ່ຕິບຸິກຄນົທ່ີດຳເນນີທລຸະກດິໃຫຍ່, ເຊ່ັນ: 
ໂຮງງານອດຸສະຫະກຳຜະລດິຫົວອາຫານ ສວ່ນຫລາຍແມນ່ຂາຍໄປປະເທດໄທ 
ຫືຼ ປະເທດຫວຽດນາມ. ຊາວກະສກິອນປູກສາລີໂດຍນຳໃຊ້ ວດັຖຸດບິ/ປັດໄຈ 
ນຳເຂ້ົາທ່ີພ່ໍຄາ້ສະໜອງໃຫ້, ເຊ່ິງຫັຼງຈາກການເກບັກຽ່ວແລ້ວຊາວກະສກິອນ 
ຈະຈາ່ຍຄນືພ່ໍຄາ້ໂດຍຫັກເອາົສວ່ນນຶງ່ຂອງຜົນເກບັກຽ່ວພາຍໃຕສ້ນັຍາທ່ີເປັນ
ທ່ີຮັບຮູກ້ນັດໃີນລາວ ແມນ່ສນັຍາໃນຮບູແບບ ‘2+3’ (ຊາວກະສກິອນສະໜອງ 
ທ່ີດນິ ແລະ ແຮງງານ, ຜູ້ຊ້ືສະໜອງວດັຖຸດບິ, ໃຫ້ຄຳແນະນຳດາ້ນວຊິາການ 
ແລະ ການຕະຫຼາດ). ສຳລບັພືດທ່ີມອີາຍຫຼຸາຍປ ີເຊ່ັນ: ຢາງພາລາ, ສນັຍາແມນ່ 
ມຄີວາມຈຳເປັນເຮັດເປັນໄລຍະຍາວກວາ່ ແລະ ດດັປັບເພ່ືອຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ຊາວ 
ກະສກິອນທ່ີບ່ໍມລີາຍໄດພ້າຍໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາ 7 ປ ີຂອງການເຕບີໂຕຂອງ 
ຕົນ້ຢາງ. ດ້ວຍເຫດຜົນນີ້, ນກັລົງທືນປູກຢາງພາລາມັກຈະເຊ່ົາທ່ີດິນຈາກ 
ຊາວກະສກິອນ ແລະ ຈາ້ງແຮງງານຊາວກະສກິອນເພ່ືອເຮັດວຽກໃນສວນຢາງ
ພາລາ ຫືຼ ສາ້ງຮບູແບບໃນການ ແບ່ງປັນຜົນຜະລດິ ເຊ່ິງຊາວກະສກິອນຈະໄດ້
ຮັບລາຍໄດຈ້າກການແບ່ງສວ່ນຮ້ອຍ/ເປເີຊັນຂອງຈາໍນວນຕົນ້ຢາງທ່ີເຂົາເຈົາ້ 
ໄດປູ້ກເມື່ອຕົນ້ຢາງພາລາມຄີວາມພ້ອມສຳລບັການກດີຢາງ. ນກັລງົທືນປູກ 
ຢາງພາລາສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນປະຕບັິດຕາມຮບູແບບນີກ້ບັຊາວກະສກິອນຂະໜາດ
ນອ້ຍ ເພ່ືອສົງ່ເສມີໃຫ້ຊາວກະສກິອນ ໄດ້ມສີວນຢາງພາລາເປັນຂອງຕນົເອງ,  
ຮບູແບບສນັຍາຍ່ອຍ ລະຫວາ່ງ ບໍລສິດັກບັຊາວກະສກິອນ (Nucleus-estate 
model)  ໃນ ສປປ ລາວ, ຮບູແບບທ່ີນກັລງົທືນເຊ່ົາທ່ີດນິຊາວກະສກິອນແຕ່
ວາ່ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໃນທກຸໆດ້ານຂອງການຜະລິດແມ່ນເອີ້ນຮູບແບບ 
‘1 + 4’.

ຮບູພາບ: ຊາວກະສກິອນລໍຖ້າສົງ່ມນັຕົນ້ໃຫ້ຜູ້ປຸງແຕ່ງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ (R. Cole)
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1 ປະເພດຈາກ Eaton and Shepherd (2001). 
2 ‘1+4’ ໃນພາກປະຕບັິດຕວົແບບການເຊ່ົາທ່ີດນິຫຼາຍກວາ່ CF, ແຕ່ມກັຈະໃຊ້ຮບູແບບປູກປະສມົເມື່ອລວມເຂ້ົາກບັຄ່າແຮງງານ ແລະ ການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ, ຄກືບັຕວົຢ່າງ.

 ຕາຕະລາງ 1: ການຈດັການຂ້ໍຜູກພັນສນັຍາການຜະລິດກະສກິາໍທ່ີຄາ້ຍຄກືນັສາໍລບັການປູກສາລີ ແລະ ຢາງພາລາ

ຊະນດິພືດ ໄລຍະເວລາຂອງສນັຍາ ນກັລົງທຶນ ຊາວກະສິກອນ ຮບູແບບ CF1 ຮບູແບບຂອງ 
ລາວ

ສາລີ ປະຈຳປ:ີ ພ່ໍຄ້າກາໍນດົ
ລາຄາໄວໃ້ນຕອນເລີ່ມຕົນ້ 
ຂອງລະດປູູກ

ສະໜອງປັດໄຈນຳເຂ້ົາ,
ໃຫ້ຄຳແນະນຳດາ້ນ
ວຊິາການ ແລະ ຕະຫຼາດ

ສະໜອງດນິ ແລະ ແຮງງານ, ຫັກ
ຄາ່ໃຊ້ຈາ່ຍໃນການລົງທຶນຄນືໃຫ້ນກັ
ລງົທຶນຈາກການເກບັກຽ່ວ

ສນັຍາຜ່ານພ່ໍຄາ້ຄນົ 
ກາງ

‘2+3’

ຢາງພາລາ ຫຼາຍປີ: ມກັເຮັດ ແບບ
ປະສມົປະສານກບັການ 
ສຳປະທານ ແລະ ການ 
ເຊ່ົາທ່ີດນິ, ການແບ່ງປັນ
ຜົນຜະລິດ  

ເຊ່ົາທ່ີດນິ, ການສະໜອງ
ປັດໄຈນຳເຂ້ົາ, ຈາ້ງຊາວ
ກະສກິອນ, ກຳນດົອດັຕາ
ສວ່ນແບ່ງຜົນຜະລິດ

ສະໜອງເນືອ້ທ່ີດນິ ແລະ ຮັບຈາ້ງ 
ງານ ໃນການດແູລຮັກສາ ແລະ 
ກດີຢາງພາລາ

ບໍລສິດັເຮັດສນັຍາ
ຍ່ອຍກບັຊາວກະສິ
ກອນເພ່ືອຂະຫຍາຍ
ການຜະລດິ, ຮບູແບບ
ແບ່ງປັນຜົນຜະລດິ

‘1+4’2

ບັນດາຕົວຢ່າງ ລຸ່ມນີ້ ແມ່ນ ວທີິການທ່ີນກັລົງທືນມັກຈະປະຕິບັດ ຮ່ວມກັບ 
ຊາວກະສິກອນໃນສະພາບການທ່ີແຕກຕ່າງກັນ, ແລະ ສຳລັບການປູກພືດ ທ່ີ 
ແຕກຕາ່ງກນັ. ມບີາງຕວົຢ່າງ ທ່ີມກີານບໍລຫິານຈດັການໄດດ້,ີ ແຕ່ກຍັໍງມຄີວາມ
ສ່ຽງຫຼາຍດ້ານກໍລະນບ່ໍີມີສັນຍາເປັນທາງການ, ເຊ່ິງລວມມີ:

 •  ຄວາມສຽ່ງດາ້ນເສດຖະກດິເຊ່ັນ: ລາຄາຕກົຕໍາ່, ການຈາ່ຍຕໍາ່ກວາ່ 
   ຕະຫຼາດ ຫືຼ ເງືອ່ນໄຂໃນການຂດູຮີດແຮງງານ, ບ່ໍມກີານສະໜບັສະໜນູ 
   ຊາວກະສກິອນ ຫືຼ ນກັລງົທຶນອາດມກີານລະເມດີສນັຍາ.

 •  ຄວາມສຽ່ງດາ້ນສິງ່ແວດລອ້ມ ຂອງການປູກພືດສນິຄາ້ປະເພດດຽ່ວ
   ຊ້ໍາກນັເປັນເວລາຫລາຍປ,ີ ຍ້ອນວາ່ນກັລງົທືນສາມາດຫີຼກຫ່ຼຽງ
   ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍຜົ່ນກະທົບດ້ານຕາ່ງໆເຊ່ັນ: ການຖາງປ່າ ຫືຼ 
   ການນຳໃຊ້ສານເຄມຫຼີາຍເກນີໄປ.

 •  ບ່ໍມກີານຈດົທະບຽນ ຫືຼ ການບັນທຶກຢ່າງເປັນທາງການ, ຂ້ໍຜູກພັນ
   ສນັຍາການຜະລດິກະສກິາໍ ທ່ີບ່ໍເປັນທາງການ ຈະເຮັດໃຫ້ລດັຖະບານ
   ບ່ໍສາມາດຕດິຕາມກວດກາໄດ,້ ມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການພັດທະນາ
   ນະໂຍບາຍທ່ີເໝາະສມົ ສາໍລບັການລງົທຶນດ້ານກະສກິາໍ.

ຮບູພາບ: ການເກບັກ່ຽວໃບຊາ, ແຂວງຜ້ົງສາລ ີ(S. Sapma)
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ຂ້ໍຜູກພັນສັນຍາ ການຜະລິດກະສິກໍາ ໃນ ສປປ ລາວ: ຕອບສະໜອງຕາມທ່າອ່ຽງທ່ີເພ້ີມຂ້ຶນຂອງວຽກງານກະສິກຳ

ຕາຕະລາງ 2: ການສາ້ງຮບູແບບ CF - ຄວາມກງັວນົຈາກຊາວກະສກິອນ, ນກັລງົທຶນ ແລະ ອາໍນາດການປົກຄອງ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ

ຊາວກະສກິອນ • ບ່ໍຄຸນ້ເຄຍີກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງສນັຍາ ແລະ ເຕກັນກິການຜະລດິ 
• ບ່ໍແນໃ່ຈບົດບາດຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຂ້ັນຕອນການປະກອບເອກະສານທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ 
• ແມ່ຍິງຕອ້ງການບົດບາດເທ່ົາທຽມກນັໃນການເຊັນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງສນັຍາ 
• ຊາວກະສກິອນບາງຄນົມກັການຄໍາ້ປະກນັລາຄາຕໍາ່ສດຸ, ຜູ້ອືນ່ຕ້ອງການເລອືກວາ່ຈະຂາຍໃຫ້ໃຜ, ມຄີວາມເຂ້ົາໃຈໜອ້ຍ ວາ່ການລງົທຶນ
    ຂອງບໍລສິດັເປັນປັດໄຈສະໜອງເຂ້ົາໃນລາຄາ

ນກັລງົທຶນ • ບ່ໍສາມາດກາໍນດົຂ້ັນຕອນອນັຈະແຈງ້ສາໍລບັການລງົທະບຽນສນັຍາ CF 
• ມຄີວາມກງັວນົກຽ່ວກບັການຂາຍໃຫ້ບຸກຄນົອ່ືນເນືອ່ງຈາກການແຂ່ງຂັນຂອງນາຍໜາ້, ຄວາມຕອ້ງການຂອງຊາວກະສກິອນໃນການ 
    ສາໍລະ ດວ່ນ ແລະ ປະສບົການຂອງຊາວກະສກິອນໃນການຜະລິດຕາມສນັຍາ 
• ມຄີວາມກງັວນົກຽ່ວກບັຈາໍນວນຄວົເຮືອນທ່ີເຂ້ົາຮ່ວມບ່ໍພຽງພໍ, ການຜະລິດບ່ໍພຽງພໍ 
• ບ່ໍແນໃ່ຈວາ່ຊາວກະສກິອນເຂ້ົາໃຈເນືອ້ໃນສນັຍາໄດ້ດປີານໃດ 
• ຢາກໃຫ້ລດັຖະບານສື່ສານນະໂຍບາຍກບັຊາວກະສກິອນ, ໃຫ້ການສະໜບັສະໜນູໃນການຄຸມ້ຄອງ ນະໂຍບາຍດາ້ນການສະໜອງ-
    ຄວາມຕອ້ງການ, ຊ່ວຍຮັບປະກນັການຂາຍທ່ີບ່ໍອະນຍຸາດ

ລດັຖະບານ • ຢາກມສີວ່ນຮ່ວມໃນຂ້ັນຕອນຕົນ້ຂອງການຮ່າງ ແລະ /ຫືຼ ການສະຫຸຼບຸສນັຍາ ລະຫວາ່ງ ສອງຝ່າຍ 
• ຕອ້ງການໃຫ້ລດັຖະບານປູກຈດິສາໍນກຶໃຫ້ປະຊາຊົນຮູກ້ຽ່ວກບັຄວາມສາໍຄນັຂອງສນັຍາ 
• ມນີະໂຍບາຍຄວນສະແດງເຖິງຄວາມຕອ້ງການຂອງທກຸຝ່າຍລວມທັງນກັລົງທຶນ ແລະ ຊາວກະສກິອນ

ຂ້ໍມູນຈາກພາກສະໜາມ: ປະສົບການກ່ຽວກັບຂ້ໍຜູກພັນ 
ສັນຍາຜະລິດກະສິກຳ (CF) ການປູກມັນຕົ້ນຢູ່ນະຄອນ 
ຫຼວງພະບາງ

ການຢ້ຽມຢາມຢູ່ພາກສະໜາມໃນເດອືນມນີາ 2021 ໂດຍທີມງານ ກມົສົງ່ເສມີ 
ການລງົທຶນ (IPD) ແລະ ໂຄງການ ບໍລຫິານລດັ ກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິ
ພາກພ້ືນແມນ່ໍາ້ຂອງ (MRLG) ໄດສ້ະແດງໃຫ້ເຫັນຕວົຢ່າງໃນການປະຕບັິດ 
ຕວົຈງິ ກຽ່ວກບັບາງສິງ່ທ່ີມຄີວາມກງັວນົ ຈາກຊາວກະສກິອນ, ນກັລງົທືນ ແລະ 
ລດັຖະບານ ໃນການສາ້ງຮບູແບບຂ້ໍຜູກພັນສນັຍາການຜະລດິກະສກິຳ (CF) 
ສຳລບັການປູກມນັຕົນ້ຢູ່ ເມອືງນານ, ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ຊ່ຶງໄດ້ສງັລວມໄວໃ້ນ 
ຕາຕະລາງ 2 ລຸມ່ນີ.້

ຈດຸເລີ່ມຕົ້ນສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມດ້ານລະບຽບການທ່ີມີປະສິດທິພາບ 
ສາໍລບັ CF  ທ່ີໃຫ້ການສະໜບັສະໜນູທັງຊາວກະສກິອນ ແລະ ນກັລງົທຶນ 
ແມ່ນການໃຫ້ຄວາມກະຈາ່ງແຈງ້ ຕໍກ່ບັບັນດາຄຳຖາມທ່ີສຳຄນັ, ເຊ່ັນ: 

 (i) ໃຜຄວນຮັບຜິດຊອບອນັໃດແດ,່ ລະຫວາ່ງ ບັນດາກມົຕາ່ງໆ ຂອງ  
   ລດັຖະບານ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ຊາວກະສກິອນ? 

 (ii)  ສິງ່ທ່ີຄວນມກີານກາໍນດົໃນສນັຍາ, ແລະ ຈດັວາງສິງ່ເຫ່ົຼານັນ້ຄແືນວໃດ 
   ເພ່ືອສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງ ສດິ ແລະ ພັນທະ ຂອງພາກສວ່ນທ່ີເຮັດ
   ສນັຍາ? 

 (iii) ຈະເກດີຫຍັງຂ້ຶນເມືອ່ມກີານລະເມດີສນັຍາ ແລະ ກນົໄກການຮ້ອງທກຸ
   ປະເພດໃດທ່ີຈຳເປັນເພ່ືອ ແກ້ໄຂຂ້ໍຂັດແຍ່ງດັງ່ກາ່ວ?

ບັນຫາເຫ່ົຼານີ ້ແລະ ບັນຫາອ່ືນໆ ແມ່ນກາໍນດົໃນ ຕາຕະລາງ 3, ຊ່ຶງໄດສ້ະຫຸຼບ 
ສງັລວມ ຂ້ໍສະເໜແີນະຂອງບັນດາການຄົນ້ຄວາ້ກຽ່ວກບັການຜະລດິກະສກິຳ
ຕາມສນັຍາ ໃນ ສປປ ລາວ ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາ 10 ປ ີທ່ີຜ່ານມາ. ບັນດາຂ້ໍ 
ສະເໜແີນະຕາ່ງໆທັງໝດົເຫ່ົຼານີ້ແມນ່ໄດສ້ງັລວມມາຈາກບັນດາບົດຄົນ້ຄວາ້ 
ດາ້ນນະໂຍບາຍ ຈາກສະຖາບັນຄົນ້ຄວາ້ ຂອງລັດ ແລະ  ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ 
ທ່ີບ່ໍສງັກດັລດັຖະບານ(NGO), ລວມທັງບົດຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈທາງດາ້ນວຊິາການ 
ແລະ ບົດກລໍະນສີກຶສາຕາ່ງໆ. ຄາໍແນະນາໍໄດ້ຖືກຈດັປະເພດ ແລະ ຈດັລາໍດບັ
ຕາມຄວາມຖ່ີທ່ີພວກເຂົາໄດ້ລະບຸໄວຕ້ັງ້ແຕປ່ ີ2010-2020 ໃນແຫ່ຼງຂ້ໍມນູຕໍໄ່ປນີ:້ 
Fullbrook 2011; ທ່ານມະໂນລມົ ແລະ ທ່ານອ່ືນໆ ປ ີ2011; IISD 2012; 
NERI 2014; ທ່ານ ອ່ອນພັນດາລາ ແລະ ທ່ານອ່ືນໆ ປີ 2016; IFAD ແລະ 
ອື່ນໆ ປ ີ2016, 2017; NAFRI ແລະ IPSARD 2016; ປ ີ2017; ທ່ານ 
Sylvester 2018; MAF ແລະ FAO 2019a, 2019b; NIER 2020.

ຮບູພາບ: ສວນຢາງພາລາ, ແຂວງອດຸມົໄຊ  (S. Sapma)



5

ບົດສັງລວມຫຍ້ໍ - ຕລຸາ 2021

ຕາຕະລາງ 3. ການສັງລວມຄໍາແນະນາໍຂອງການທົບທວນຂ້ໍຜູກພັນສັນຍາຜະລິດກະສິກໍາ

ປະເພດຄາໍແນະນາໍ ລາຍລະອຽດ ຄວາມຖ່ີຂອງ
ຄາໍແນະນາໍ

ກງົຈກັການຈດັຕັງ້, 
ໜາ້ທ່ີ/ຄວາມຮັບ 
ຜິດຊອບ

• ກຳນດົໜາ້ທ່ີ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃຫ້ຈະແຈງ້ ແລະ ປັບປຸງການປະສານງານລະຫວາ່ງອງົກອນຂອງ
    ລດັຖະບານ 
• ສາ້ງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ລດັຖະບານ (ໂດຍສະເພາະເມອືງ) ເພ່ືອຄຸມ້ຄອງ CF ແລະ ແຈງ້ໃຫ້ຊາວກະສກິອນ
    ຊາບ
• ປັບປຸງການຕດິຕາມກວດກາການປະຕບັິດ CF, ຜົນກະທົບທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ສິງ່ແວດລອ້ມ 
• ປັບປຸງການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ເກບັກາໍຂ້ໍມນູກ່ຽວກບັ CF ແລະ ການລງົທຶນດາ້ນກະສກິາໍ (ລວມທັງການສຳຫຼວດ
    ກະສກິຳ/ແຍກຕາມພືດອາຫານ ແລະ ພືດທ່ີບ່ໍແມນ່ອາຫານ) 
• ຮ່ວມມກືບັກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຫວຽດນາມ ກຽ່ວກບັ ຍດຸທະສາດການພັດທະນາ
    ກະສກິາໍ 
• ໃຫ້ການບໍລກິານສະໜບັສະໜນູລດັຖະບານທ່ີໂປ່ງໃສ ແລະ ມຄີວາມຮັບຜິດຊອບຕໍກ່ບັນກັລງົທຶນ ແລະ 
    ຊາວກະສກິອນ 
• ສະໜອງການຄຸມ້ຄອງ CF ພ້ືນຖານໃນພ້ືນທ່ີການຜະລິດຕວົຈງິ (ຫຼາຍກວາ່ຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດເມອືງ)
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ຮ່າງສນັຍາ • ໃຊ້ຄາໍນຍິາມຮ່າງແບບສນັຍາງາ່ຍດາຍ, ພ້ອມດວ້ຍ ສດິ ແລະ ພັນທະທ່ີຈະແຈງ້
• ສະໜບັສະໜນູການບັງຄບັໃຊ້ສນັຍາດວ້ຍແຮງຈງູໃຈທາງດາ້ນການເງນິ ແລະ ການຄໍາ້ປະກນັ, ເຊ່ັນ: 
    ການຝາກເງນິ 
• ຮັກສາຄວາມຍືດຍຸນ່ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງການຈດັການ CF (ລວມທັງຄວາມຕອ້ງການ, ແລະ ຜົນປະ
    ໂຫຍດຂອງສນັຍາບ່ໍເປັນທາງການໃນບາງກລໍະນ)ີ ເພ່ືອຊ່ວຍປະສານງານ ລະຫວາ່ງ ຊາວກະສກິອນ ແລະ 
    ນກັລງົທຶນ
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ຂອບລະບຽບການ, 
ກດົໝາຍ ແລະ 
ກນົໄກການຄຸມ້ຄອງ
ບໍລຫິານ

• ສາ້ງມາດຕະຖານ ແລະ ປັບປຸງຂອບກດົລະບຽບ ແລະ ກດົໝາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງເພ່ືອສະໜບັສະໜນູ CF 
• ສາ້ງລະບຽບຂ້ັນຕອນການແກ້ໄຂຂ້ໍຂັດແຍ່ງ ແລະ ການຮ້ອງທກຸທ່ີຊັດເຈນ ທ່ີໄດມ້າດຕະຖານ, ຮັບປະກນັ 
    ຄວາມຮັບຮູສ້ດິທິ
• ໃຫ້ການສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນກດົໝາຍແກຄູ່ສ່ນັຍາ 
• ຮັບປະກນັຄວາມຍືນຍົງດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມຜ່ານລະບົບກດົລະບຽບ
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ການສົງ່ເສມີ
ການລງົທຶນເຮັດ
ທລຸະກດິຕາມ
ສນັຍາ CF ແລະ 
ການຄາ້, ຂະບວນ
ການປຸງແຕງ່

• ສົງ່ເສມີການພັດທະນາ ແລະ ການປຸງແຕງ່ກະສກິາໍພາຍໃນ 
• ສາ້ງ ແລະ ປັບປຸງການຄຸມ້ຄອງການຄາ້ຂ້າມຊາຍແດນ ແລະ ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງທ່ີກຽ່ວຂ້ອງ
• ສົງ່ເສມີ CF ດວ້ຍສນິເຊ່ືອພິເສດ, ການສະໜອງວດັຖຸດບິ, ການຂະຫຍາຍ, ການສາ້ງຂີດຄວາມສາມາດ 
    ສາໍລບັການເຈລະຈາ CF, ການໄກ່ເກ່ຍຂ້ໍຂັດແຍ້ງ, ແລະ ອື່ນ. 
• ສາ້ງຂ້ັນຕອນການດຳເນນີທລຸະກດິຈະແຈງ້ ແລະ ໂປ່ງໃສ, ການບໍລິການປະຕດູຽວ 
• ກາໍນດົຄວາມໄດປ້ຽບດ້ານການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຕະຫຼາດສົງ່ອອກສາໍລບັ CF ຂອງສນິຄາ້ກະສກິາໍ 
• ສະໜອງຂ້ໍມນູ ແລະ ຂ້ໍມນູໃຫ້ກບັນກັລົງທຶນ ແລະ ຊາວກະສກິອນເພ່ືອສະໜບັສະໜນູ CF 
• ປູກຈດິສາໍນກຶກຽ່ວກບັຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ສິງ່ທ້າທາຍຂອງ CF ໃຫ້ແກ່ພາກລດັ ແລະ ເອກະຊົນ 
• ສະໜອງພ້ືນທ່ີໃຫ້ອງົການຈດັຕັງ້ ແລະ ກຸມ່ຜູ້ຜະລດິທ່ີບ່ໍແມ່ນລດັຖະບານເພ່ືອເຈລະຈາກບັນກັລງົທຶນ 
• ຊຸກຍູກ້ານຈດັການ CF ໄລຍະຍາວ ໂດຍການພິຈາລະນາເຖິງຄວາມຍືນຍົງດາ້ນສິງ່ແວດລ້ອມ 
• ປັບປຸງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງຄມົມະນາຄມົໃນຊົນນະບົດ
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ການສະໜບັ
ສະໜນູໃຫ້
ຊາວກະສກິອນ

• ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ໂຄສະນາປູກຈດິສາໍນກຶ, ສາ້ງຄວາມສາມາດຂອງຊາວກະສກິອນໃນການ
    ເຈລະຈາສນັຍາ 
• ເສມີສາ້ງຄວາມອາດສາມາດຂອງການຂະຫຍາຍການບໍລິການ
• ປັບປຸງຄວາມຊັດເຈນຂອງການຄອບຄອງທ່ີດນິ 
• ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສຽ່ງຕໍຊ່າວກະສກິອນ, ໂດຍສະເພາະຜົນກະທົບຂອງໜີສ້ນິ ແລະ ມນົລະພິດທາງເຄມ ີ
• ຮັບປະກນັວທີິການມສີວ່ນຮ່ວມກບັກນົໄກການເຮັດສນັຍາ ແລະ ລະບຽບການ 
• ໃຫ້ການບໍລກິານດາ້ນສນິເຊ່ືອ ແລະ ການສະໜອງປັດໄຈນາໍເຂ້ົາທ່ີສະໜບັສະໜນູໂດຍລດັຖະບານ 
• ເນັນ້ເປ້ົາໝາຍການຝຶກອບົຮົມດາ້ນການເງນິ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ CF ໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ
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ການສໜບັສະໜນູ
ໃຫ້ແກ່ອງົການຈດັ 
ຕັງ້ຊາວກະສກິອນ

• ສະໜບັສະໜນູການພັດທະນາ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງອງົການຈດັຕັງ້ຊາວກະສກິອນ
• ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ການປະຕບັິດກບັອງົການຈດັຕັງ້ຊາວກະສກິອນໃນປະເທດອື່ນ 
• ໃຫ້ການສະໜບັສະໜນູອງົການຈດັຕັງ້ຊາວກະສກິອນໃນການເຈລະຈາສນັຍາ ແລະ ການໄກເ່ກ່ຍ 
• ຊ່ວຍອງົການຈດັຕັງ້ຊາວກະສກິອນດວ້ຍສນິເຊ່ືອ, ການເຂ້ົາເຖິງທ່ີດນິ, ການຫຸຼດຜ່ອນພາສ,ີ ເຕກັໂນໂລຍີ 
    ແລະ ອື່ນໆ
• ສະໜບັສະໜນູອງົການຈດັຕັງ້ຂອງຊາວກະສກິອນໃຫ້ເຂ້ົາເຖິງຕະຫຼາດ
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ຂ້ໍຜູກພັນສັນຍາ ການຜະລິດກະສິກໍາ ໃນ ສປປ ລາວ: ຕອບສະໜອງຕາມທ່າອ່ຽງທ່ີເພ້ີມຂ້ຶນຂອງວຽກງານກະສິກຳ

ສບືຕໍ ່ແລະ ອະນຍຸາດໃຫ້ສາ້ງຂອບລະບຽບການຂ້ໍຜູກພັນສນັຍາຜະລິດກະສິ
ກາໍແບບມສ່ີວນຮ່ວມ

ການສກຶສາຈາໍນວນຫຼາຍໄດອ້້າງອງີໃນ ຕາຕະລາງ 3 ຊ້ີໃຫ້ເຫັນເຖິງການຂາດກດົ  
ໝາຍວາ່ດ້ວຍການເຮັດຂ້ໍຜູກພັນສນັຍາການຜະລດິກະສກິາໍສະເພາະ ແລະ 
ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງໃນ ສປປ ລາວ. ເຖິງວ່າຈະມີກົດໝາຍ 
ວາ່ດວ້ຍຂ້ໍຜູກພັນໃນ ແລະ ນອກສນັຍາປີ 1990 ທ່ີມຢູ່ີແລ້ວ (ສະບັບປັບປຸງປ ີ
2008), ນີແ້ມນ່ສາໍລບັການຜະລດິທກຸປະເພດ ແລະ ບ່ໍໄດ້ເຈາະຈງົໃສ່ການປູກຝັງ, 
ຊ່ຶງມຮີອບວຽນການຜະລດິໂດຍສະເພາະ ແລະ ການຈດັສນັການປູກພືດ, ສດັລຽ້ງ 
ແລະ ຜະລດິຕະພັນອືນ່ທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ. ຍ່ິງໄປກວາ່ນັນ້, ບັນຫາຄວາມດຸນ່ດຽ່ງດາ້ນ 
ອາໍນາດນກັລົງທຶນມກັຈະນຍົິມການລົງທຶນໃນຮບູແບບ CF, ສ່ວນຊາວກະສກິອນ 
ສວ່ນທ່ີມອໍີານາດໜອ້ຍກວາ່ມກັຈະຫາວທີິເມດີສນັຍາ, ຂາດກນົໄກການຮ້ອງທກຸ
ທ່ີເປັນທາງການ. ການຕກົລງົກນັ ທ່ີບ່ໍເປັນທາງການ, ສ່ວນຫລາຍເປັນການຕກົລງົ 
ແບບປາກເປ່ົາ, ການເຮັດສນັຍາເປັນລາຍລກັອກັສອນຍັງເປັນບັນຫາຢູ່ໃນລາວ, 
ຄວາມສຽ່ງການລະເມດີສນັຍາ ຕໍຜູ້່ປະກອບການຂະໜາດນອ້ຍຍັງສງູ (NIER 
2020). ເຖິງແມນ່ວາ່ຈະມບີາງກລໍະນທ່ີີບ່ໍມສີນັຍາເປັນທາງການສາມາດດາໍເນນີ
ການໄປໄດດ້ບົີນພ້ືນຖານຄວາມເຊ່ືອໝັນ້ ແລະ ໄວວ້າງໃຈເຊ່ີງກນັແລະກນັ, ການ
ລະເມດີສນັຍາຍັງຖືເປັນເລ່ືອງປົກກະຕຂິອງທັງຊາວກະສກິອນ ແລະ ນກັລງົທຶນ.

ປະຈບັຸນ ສປປ ລາວ ຍັງຂາດນຕິກິາໍສະເພາະສາໍລບັການຄຸມ້ຄອງ CF , ຄາໍສະເໜ ີ
ແນະທ່ີສງັລວມໃນບົດນີ ້ແບ່ງເປັນສອງໄລຍະ:

• ໃນໄລຍະສັນ້, ນຕິກິາໍລຸມ່ກດົໝາຍເຊ່ັນ: ຄາໍແນະນາໍຂອງລດັຖະບານ, 
 ບົດແນະນາໍ ແລະ ຮ່າງແມ່ແບບຕ່າງໆ ສາມາດຖືກສາ້ງຂ້ຶນ ແລະ ທົດລອງ
 ນາໍໃຊ້ ເພ່ືອຊ່ວຍສາ້ງ ແລະ ເພ່ີມຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ໃນການປັບປຸງຂອງ CF.

• ມາດຕະການຊ່ົວຄາວເຫ່ົຼານີສ້າມາດຊ່ວຍຂະບວນການໄລຍະຍາວຂອງການ 
 ພັດທະນາກົດໝາຍທ່ີສົມບູນແບບ ພາຍໃຕ້ແຜນທິດທາງພັດທະນາ

 ນະໂຍບາຍ ແລະ ນຕິກິາໍກຽ່ວຂ້ອງ CF ຂອງກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້
 (MAF ແລະ FAO 2019), ຊ່ຶງການທົດລອງຈດັຕັ້ງປະຕິບັດນຕິິກໍາລຸ່ມ
 ກດົໝາຍສາມາດສະໜອງຫັຼກຖານພ້ືນຖານທ່ີສາໍຄນັ.

ບັນດາຂ້ໍສະເໜແີນະທັງໝດົຢູ່ໃນຕາຕະລາງ 3 ອາດບ່ໍສາມາດສະໜບັສະໜນູ 
ໄດ້ທັງໝົດຕໍ່ກັບການພັດທະນານິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍກ່ຽວຂອງກັບ CF 
ໃນໄລຍະສັນ້ ເຊ່ັນ: ການສົງ່ເສີມການເຮັດທລຸະກິດດ້ານກະສິກໍາ, ການຄ້າ 
ຊາຍແດນ ຫືຼ ການເພ່ີມການສະໜບັສະໜນູຊາວກະສກິອນ, ຊ່ຶງເປັນບັນຫາລວມ 
ສາໍລັບການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານກະສກິາໍທ່ີກວາ້ງຂວາງ. 
ເຖີງຢ່າງໃດກໍຕ່າມ, ຄວາມພະຍາຍາມປະສານງານ ລະຫວາ່ງ ກະຊວງທ່ີມໜີາ້ 
ທ່ີໃນການຄຸມ້ຄອງການລງົທຶນ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງດາ້ນກະສກິາໍ,ກະຊວງແຜນ
ການ ແລະ ການລງົທຶນ ແລະ ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້ສາມາດສາ້ງພ້ືນຖານ 
ເພ່ືອສະໜບັສະໜນູສາມດາ້ນຕົນ້ຕຄໍ:ື

i)  ກາໍນດົພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ຈະແຈງ້ ແລະ ສ້າງ
  ຄວາມອາດສາມາດໃນການຄຸມ້ຄອງ CF 
ii)  ກຳນດົສດິ ແລະ ພັນທະຂອງຄູສ່ນັຍາໃນສນັຍາໃຫ້ຊັດເຈນ, ແລະ 
iii) ກາໍນດົວທີິການແກໄ້ຂຂ້ໍຂັດແຍ້ງ

ຂ້ໍຜູກພັນສນັຍາການຜະລິດກະສກິາໍ CF ມແີນວໂນມ້ທ່ີຈະສບືຕໍຂ່ະຫຍາຍຕວົ
ໃນປະເທດລາວ ເນືອ່ງຈາກການຄ້າຂາຍສນິຄ້າກະສກິາໍຍັງສບືຕໍ ່ແລະ ມຄີວາມ 
ຕອ້ງການໃນພາກພ້ືນເພ່ີມຂ້ຶນ. ການພັດທະນາພ້ືນຖານນຕິກິາໍລຸມ່ກດົໝາຍ 
ກຽ່ວຂອງກບັ CF  ຈະສາມາດຊ່ວຍສາ້ງພ້ືນຖານໃຫ້ກບັຂອບກດົໝາຍໃນ 
ອະນາຄດົທ່ີສມົບູນກວາ່ ຊ່ຶງຈະເປັນການປົກປ້ອງສດິຂອງຊາວກະສກິອນ ແລະ 
ນກັລງົທຶນ, ພ້ອມທັງວາງມາດຕະການໃນການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຫີຼກເວັນ້ຜົນກະທົບ 
ທາງລົບຕໍສ່ງັຄມົ ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມ ທ່ີອາດເກດີຂ້ຶນຈາກການປູກພືດກະສກິາໍ
ເປັນສນິຄາ້.

ຮບູພາບ: ສນັຍາເປັນລາຍລກັອກັສອນ ສາມາດຊ່ວຍປົກປ້ອງສດິທິຂອງຊາວກະສກິອນຂະໜາດນອ້ຍ  ແລະ  ນກັລງົທຶນ ໃນ CF ສາໍລັບຜົນເກບັກ່ຽວປະຈາໍປ ີເຊ່ັນ 
ສາລີ (Photo: R. Cole)
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