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ການປັບປຸງການລ້ຽງສັດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ
ການພັດທະນາການລ້ຽງສັດ ເປັນທາງເລືອກນຶ່ງ ສໍາລັບຊາວກະສິກອນເຂດພູດອຍຊົນນະບົດ ເພື່ອຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ.
ການປະສົມປະສານລະຫວ່າງການໃຫ້ອາຫານທີ່ດີ ແລະ ການຈັດການສັດລ້ຽງ, ພ້ອມດ້ວຍການສັກຢາປ້ອງກັນແມ່ນວິທີແກ້ໄຂ
ທີ່ມີປະສິດທິພາບ ນໍາໄປສູ່ການບັນລຸເປົ້າໝາຍ ແລະ ຍືນຍົງ. ໂຄງການ URDP ກໍາລັງທົດສອບວິທີການອັນໃໝ່ກ່ຽວກັບການຈັດ
ການສັດລ້ຽງ. ຈຸດປະສົງຂອງກິດຈະກໍາແມ່ນເພື່ອເພີ້ມຈໍານວນສັດ ໂດຍການປັບປຸງຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ເຕັກນິກ ໃນການ
ຄຸ້ມຄອງການລ້ຽງສັດ ຂອງ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ.

ຄວາມເປັນມາ: ກຸ່ມ ແລະ ການຜະລິດແກ່ນຫຍ້າ
ເມືອງໂພນໄຊ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ໄດ້ກໍານົດເອົາການລ້ຽງສັດ
ເປັນວຽກບູລິມະສິດອັນດັບນຶ່ງ. ໃນປີ 2004 ຢູ່ໃນທົ່ວເມືອງ ມີງົວ
ປະມານ 5,000 ໂຕ. ມາຮອດປະຈຸບັນ (2010) ຝຸງງົວ ມີຫຼາຍກວ່າ
9,000 ໂຕ ແລະ ໃນປີ 2015 ທາງເມືອງມີເປົ້າໝາຍຈະຍົກຈໍາ
ນວນຝຸງສັດໃຫ້ເພີ້ມຂຶ້ນເຖິງ 30,000 ໂຕ.

ການພັດທະນາກຸ່ມລ້ຽງສັດ
ກຸ່ມບ້ານໂພນທອງ ມີພື້ນທີ່ດິນເໝາະສົມແກ່ການລ້ຽງສັດໃຫຍ່
ຜ່ານມາ ຊາວກະສິກອນສ່ວນຫຼວງຫຼາຍ ເຮັດວຽກການກະສິກໍາ,
ພຽງແຕ່ເພື່ອການຄອງຊີບເທົ່ານັ້ນ ແລະ ການລ້ຽງສັດກໍ່ປ່ອຍໃຫ້
ຫາກິນຕາມພື້ນທີ່ຈໍາກັດ, ຕາມທໍາມະຊາດ ແບບດັ່ງເດີມ.
ໃນປີ 2005, ໂຄງການ URDP ຮ່ວມກັບຊາວກະສິກອນ ບ້ານໂພນ
ທອງ ໄດ້ຈັດຕັ້ງດໍາເນີນການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງ ເພື່ອເບິ່ງວ່າສັດ

ລ້ຽງ (ແບ້ ແລະ ງົວ) ຈະສາມາດໄດ້ຮັບການຈັດການໃຫ້ດີຂຶ້ນ
ແບບເປັນກຸ່ມໄດ້ຄືແນວໃດ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ໂຄງການໄດ້ສະໜອງ
ແນວພັນຫຍ້າ ເພື່ອພັດທະນາໃຫ້ເປັນທົ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດ ແລະ
ຈາກນັ້ນ ໂຄງການໄດ້ມອບງົວ ຈໍານວນ 30 ໂຕ ໃຫ້ແກ່ຊາວກະ
ສິກອນ. ມາຮອດປະຈຸບັນ, ການໝູນວຽນງົວໃຫ້ຊາວກະສິກອນ
ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາລ້ຽງນັ້ນໄດ້ 3 ຮອບວຽນແລ້ວ (ເບິ່ງໃນຕາ
ຕະລາງ). ຕະຫຼອດໄລຍະ 5 ປີ ຜ່ານມາ ໄດ້ມີຄອບຄົວຊາວກະສິ
ກອນເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 41 ຄອບຄົວ. ນີ້ກໍ່ເປັນຈຸດນຶ່ງ, ທີ່ເຫັນວ່າ
ເປັນຄວາມປະທັບໃຈ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສົນໃຈ ຂອງ
ຊາວກະສິກອນຕໍ່ກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວນີ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ຕາຕະລາງ ສະແດງເຖີງການໝູນວຽນຂອງສັດລ້ຽງ
ລຸ້ນທີ
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ຮອດທ້າຍປີ 2008, ມີງົວ 92 ໂຕ, ເຊິ່ງ 26 ໂຕ ແມ່ນຍັງເປັນສິນ
ເຊື່ອຈາກໂຄງການຢູ່ກັບກຸ່ມລຸ້ນທີ 2. ປະຈຸບັນນີ້ (2010) ຍັງມີ
ຈໍານວນຝຸງສັດທີ່ກໍາລັງລ້ຽງຢູ່ 94 ໂຕ ແລະ ສັດທັງໝົດຢູ່ໃນກຸ່ມ
ລຸ້ນທີ 1 ແລະ ທີ 2 ແມ່ນໄດ້ສົ່ງຄືນໝົດແລ້ວ. ກຸ່ມຍັງກໍາລັງກະ
ກຽມມອບງົວໃຫ້ກັບກຸ່ມລຸ້ນທີ 3.
ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 5 ປີ ໄດ້ມີການຂາຍງົວແລ້ວ 28 ໂຕ. ນີ້ ໝາຍ
ຄວາມວ່າ ກຸ່ມໄດ້ມີງົວເພີ້ມຂຶ້ນໃຫ້ກັບສະມາຊິກໄດ້ 122 ໂຕ.
ສະມາຊິກບາງຄອບຄົວ ກໍ່ມີລາຍຮັບມາຈາກການຂາຍງົວ, ແຕ່
ເນື່ອງຈາກວ່າ ຈຸດປະສົງຫຼັກ ຂອງການຄົ້ນຄວ້າແມ່ນເພື່ອເພີ້ມຈໍາ
ນວນຝຸງສັດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ອັນນີ້ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນບັນລຸໄດ້ຕາມລະ
ດັບທີ່ຄາດຫວັງໄວ້. ການພັດທະນາຢູ່ໃນບ້ານ ເຊັ່ນ: ການປຸກສ້າງ
ເຮືອນໃໝ່ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ແມ່ນໄດ້ໃຊ້ເງິນທີ່ໄດ້ມາຈາກການຂາຍ
ສັດ, ລວມທັງຄວາຍ ແລະ ງົວ ທີ່ລ້ຽງຢູ່ນອກກຸ່ມ.

ການພັດທະນາແກ່ນຫຍ້າ

ເຕັກນິກໃໝ່ອັນນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ທົດສອບຢູ່ໃນບ້ານໂພນທອງ ແມ່ນການ
ຜະລິດແກ່ນຫຍ້າທີ່ເຮັດເປັນແບບສ່ວນລວມ ແລະ ສ່ວນຕົວ.
ແຜນການເບື້ອງຕົ້ນ ໄດ້ສາ້ ງຕົວແບບຂອງໂຄງການ URDP ເພື່ອ
ສະໜັບສະໜູນການປູກຫຍ້າລວມ ເພື່ອເປັນອາຫານໃຫ້ສັດກິນ.
ແຕ່ແນວໃດກໍ່ຕາມ ຊາວກະສິກອນໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນສອງບັນຫາ ຄື:
ບັນຫາທໍາອິດ ແມ່ນການຈັດກັນໄປອອກແຮງງານ ໃນການຄຸ້ມ
ຄອງທົ່ງຫຍ້າບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ບັນຫາທີສອງ ແມ່ນບໍ່ສາມາດ
ສະໜອງຫຍ້າໃຫ້ສັດກິນໄດ້ພຽງພໍຖ້າອາໄສແຕ່ທົ່ງຫຍ້າລວມ.
ຫຼັງຈາກໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການປູກຫຍ້າ ຢູ່ໃນສວນລວມ, ຊາວກະສິ
ກອນຫຼາຍຄົນ ໄດ້ເລີ້ມປູກຫຍ້າຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຂອງຕົນເອງ. ອັນນີ້
ແມ່ນໄດ້ຮັບແຮງກະຕຸ້ນຈາກໂຄງການ URDP ທີ່ໄດ້ຊື້ແກ່ນຫຍ້າ
ຄືນ ເພື່ອນໍາໄປຂະຫຍາຍຢູ່ບ່ອນອື່ນ, ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງເປັນການສ້າງ
ຕະຫຼາດແກ່ນຫຍ້າເບື້ອງຕົ້ນ.
ໃນປີ 2008, ມີປະມານ 50 ຄອບຄົວ ທີ່ໄດ້ລາຍຮັບຈາກການຂາຍ
ແກ່ນຫຍ້າ. ໂດຍໄດ້ມກ
ີ ານຂາຍແກ່ນຫຍ້າອອກປະມານ 7,800 ກິ
ໂລ ເຊິ່ງປະກອບໄປດ້ວຍຫຍ້າ 4 ຊະນິດ. ລະດັບລາຍຮັບສະເລ່ຍ
ແມ່ນ 2.1 ລ້ານກີບ ຕໍ່ຄອບຄົວ, ລາຍຮັບຫຼຸດລື່ນກັນໃນຂອບເຂດ
ລະຫວ່າງ 8 ລ້ານກີບ ລົງໄປຈົນຮອດ 100,000 ກີບ. ນີ້ແມ່ນເປັນ
ການເພີ້ມລາຍຮັບປະຈໍາປີຂຶ້ນຢ່າງຈະແຈ້ງ, ດັ່ງນັ້ນ ຈະຕ້ອງມີ
ການວິເຄາະຕໍ່ໄປຕື່ມອີກ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເຖິງຜົນກະທົບຕໍ່ເສດ
ຖະກິດຂອງຄົວເຮືອນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຫຼາຍຄອບຄົວຈາກບ້ານ
ອ້ອມຂ້າງ ໄດ້ນໍາເອົາວິທີການປູກຫຍ້າໄປນໍາໃຊ້.
ທົງ່ ຫຍ້າເປັນກຸນແຈອັນນຶງ່ ຕໍຄ
່ ວາມຍືນຍົງຂອງກຸມ
່ , ເປັນບ່ອນສະ
ໜອງອາຫານໃຫ້ສັດກິນ ພ້ອມກັບເປັນແຫຼ່ງລາຍຮັບຈາກການ
ຂາຍແກ່ນຫຍ້າ. ເປັນທີ່ເຫັນຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າ ປະຈຸບັນນີ້ ກຸ່ມໄດ້
ກ້າວໄປເຖິງຂີດຈໍາກັດ ໃນການຂະຫຍາຍທົ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດ ແລະ
ຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍຝຸງສັດແລ້ວ. ສິ່ງທີ່ຈະເປັນການ
ທ້າທາຍອັນຕົ້ນຕໍໃນອະນາຄົດ
ແມ່ນການຮັບປະກັນໂອກາດ
ທາງດ້ານຕະຫຼາດທີ່ຍືນຍົງ ຕໍ່ກັບການຂາຍສັດ ແລະ ແກ່ນຫຍ້າ.

ຜົນກະທົບ
ການແກ້ໄຂບັນຫາການຫຼຸດຜ່ອນການເຮັດໄຮ່ເລື່ອນລອຍ: ການ
ພັດທະນາການສ້າງທົ່ງຫຍ້າເພື່ອລ້ຽງສັດ ແລະ ແກ່ນຫຍ້າເພື່ອ
ຂາຍ ທັງຂອງສ່ວນລວມ ແລະ ສ່ວນຕົວ ແມ່ນໄດ້ປະກອບສ່ວນ
ເຂົ້າໃນການການຫຼຸດຜ່ອນການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ແບບເລື່ອນລອຍ.
ດ້ວຍການແນະນໍາດ້ານເຕັກນິກອັນໃໝ່, ຊາວກະສິກອນ ຍັງສາ
ມາດໄປເຮັດກິດຈະກໍາອື່ນອີກ ເຊັ່ນ: ໄປເກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ,
ປູກໝາກງາ, ປູກປໍສາ ແລະ ການຜະລິດອື່ນໆ.
ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ: ກິດຈະກໍາການລ້ຽງສັດໄດ້ປະກອບ
ສ່ ວ ນຕໍ່ ຄ ວາມພະຍາຍາມໃນການຫຼຸ ດ ຜ່ ອ ນຄວາມທຸ ກ ຍາກ,
ເນື່ອງຈາກວ່າ ປະຈຸບັນ, ມີຫຼາຍຄອບຄົວມີງົວ ແລະ ຊັບສົມບັດທີ່
ຫຼາຍຂຶ້ນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການຄົ້ນຄວ້າມີປະສິດທິຜົນບໍ່ຫຼາຍ
ໃນການເຂົ້າເຖິງຜູ້ທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດ ດັ່ງທີ່ີ່ມີສະມາຊິກບາງຄອບ
ຄົວອອກຈາກກຸ່ມ ເນື່ອງຈາກຂາດແຄນແຮງງານ. ຄວນຈະມີການ
ພິຈາລະນາເປັນພິເສດໃຫ້ກບ
ັ ຄອບຄົວທີ່ທກ
ຸ ຍາກທີ່ສດ
ຸ
ເພື່ອວ່າ
ເຂົາເຈົ້າຈະສາມາດເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເມື່ອ
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີຄວາມສາມາດເໝາະສົມ
ກັບຂົງເຂດວຽກງານແນ່ນອນໃດນຶ່ງ.
ການຂະຫຍາຍອອກສູ່ວົງກວ້າງ: ຊາວກະສິກອນຢູ່ໃນບ້ານອ້ອມ
ຂ້າງໄດ້ເຫັນການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ໄດ້ເອົາແບບຢ່າງທັງໃນກິດ
ຈະກໍາການຄຸ້ມຄອງກຸ່ມ ແລະ ປູກຫຍ້າລ້ຽງສັດສ່ວນຕົວ ເພື່ອ
ຂາຍແກ່ນຫຍ້າ. ອັນນີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງທ່າແຮງ ຂອງການ
ຂະຫຍາຍອອກສູ່ວົງກວ້າງ ດ້ວຍຊາວກະສິກອນ ຕໍ່ຊາວກະສິ
ກອນເອງ.
ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບກັນລະຫວ່າງກຸ່ມຊົນເຜົ່າ: ໄດ້ມີການຮັບຮູ້ວ່າ
ບາງກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼຸດລື່ນຫຼາຍກວ່າກຸ່ມ
ອື່ນ. ໃນກໍລະນີນີ້ເຫັນວ່າ ກຸ່ມກຶມມຸ ໄດ້ພະຍາຍາມເຂົ້າຮ່ວມໃນ
ກິດຈະກໍາໂດຍທີ່ເຜົ່າກຶມມຸມີການເຂົ້າເຖິງທີ່ດິນທີ່ທໍາການຜະລິດ
ໄດ້ໜ້ອຍກວ່າ ແລະ ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການດໍາລົງຊີ
ວິດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ຈັດເປັນຜູ້ຢູ່ປາຍແຖວໃນກິດຈະກໍາຂອງ
ກຸ່ມຢູ່ສະເໝີ.

ບົດຮຽນໃຫ້ກັບຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ
ຈໍ າ ເປັ ນ ຕ້ ອ ງມີ ຕ ະຫຼ າ ດເພື່ ອ ຮັ ບ ປະກັ ນ ເຮັ ດ ໃຫ້
ການຂະຫຍາຍມີຄວາມເປັນໄປໄດ້
ຄວາມສໍາເລັດເບື້ອງຕົ້ນ

ທັງເລື້ອງການຄຸ້ມຄອງກຸ່ມ

ລ້ຽງງົວ ແລະ ການຜະລິດແກ່ນຫຍ້າສ່ວນຕົວ ແມ່ນຂຶ້ນ

ກັບການມີຕະຫຼາດຮອງຮັບ. ໂດຍສະເພາະ, ແມ່ນຢູ່ໃນ
ເຂດໂພນທອງ, ເຊິ່ງເປັນເຂດທີ່ມເີ ສັ້ນທາງ, ການຂົນສົ່ງ

ແລະ ຕະຫຼາດທີ່ຍັງບໍ່ສະດວກ, ຊຶ່ງເປັນອຸປະສັກໃຫ້ແກ່
ຊາວກະສິກອນ ໃນການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ແລະ

ການພັດທະນາເຄືອຂ່າຍ ການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບຕະ
ຫຼາດດ້ວຍຕົນເອງ. ສໍາລັບການລ້ຽງສັດ, ຝຸງສັດທີ່ມີຢູ່
ໃນປະຈຸບັນ ແມ່ນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍເກີນຂີດຄວາມສາ
ມາດຂອງທໍາມະຊາດ ທີ່ຈະຂະຫຍາຍທົ່ງຫຍ້າ ແລະ
ມີ ຄ ວາມຈໍ າ ເປັ ນ ທີ່ ຈ ະຕ້ ອ ງໄດ້ ຊ ອກຫາຕະຫຼ າ ດທ່ີ

ການບໍລິການພື້ນຖານທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ ເຊັ່ນ ການສັກຢາປ້ອງ
ກັນ ແລະ ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບແກ່ນພັນ

ເໝາະສົມ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂາຍງົວອອກຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. ໃນດ້ານ
ຂອງຕະຫຼາດແກ່ນຫຍ້າ, ຊາວກະສິກອນ ໄດ້ມີຄວາມຫວັງໃນ

ເບື້ອງຕົ້ນ ພາຍຫຼັງໂຄງການ URDP ໄດ້ລິເລີ້ມເກັບຊື້ແກ່ນຫຍ້າ

ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ແຕ່ໂຄງການ ແລະ ພະນັກງານສົ່ງເສີມເມືອງ
ຄວນມີບົດບາດອັນສໍາຄັນ ເພື່ອຊ່ວຍຊາວກະສິກອນ ໃນການ

ຊອກຫາຊ່ອງທາງ ດ້ານການຕະຫຼາດໃໝ່ສໍາລັບການຂາຍແກ່ນ
ຫຍ້າ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ.

ການຄຸ້ມຄອງກຸ່ມປຽບທຽບກັບການຄຸ້ມຄອງແບບສ່ວນຕົວ
ການສ້າງຕັ້ງກຸມ
່ ແມ່ນມີຄວາມທ້າທາຍຂອງມັນເອງ. ກິດຈະກໍາທີ່
ໄດ້ຂະຫຍາຍໄປເປັນແບບສ່ວນຕົວແມ່ນໄປໄດ້ດີ ແຕ່ “ກິດຈະກໍາ
ສ່ວນລວມ” ແມ່ນມີຄວາມທ້າທາຍ ເພາະວ່າ ມີການກະຈາຍແຮງ
ງານ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດບໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີກັນ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້
ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂຢ່າງແທ້ຈິງ. ເວົ້າອີກຢ່າງນຶ່ງ, ຊາວກະສິກອນ ມີ
ການຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງທົ່ງຫຍ້າລວມ ເພື່ອໃຫ້ສັດກິນ.
ແຕ່ອີກດ້ານນຶ່ງ, ຊາວກະສິກອນສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນມັກເຮັດວຽກ
ແບບສ່ວນຕົວຫຼາຍກວ່າເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ ເນື່ອງຈາກວ່າ ຜົນປະ
ໂຫຍດຂອງການລົງທຶນແມ່ນສູງກວ່າ.
ຊາວກະສິກອນ ສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສົນໃຈ ໃນການ
ປູກຫຍ້າອາຫານສັດເປັນຂອງສ່ວນຕົວຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະເຮັດເປັນ
ຂອງສ່ວນລວມ. ສິ່ງທີ່ກະຕຸກຊຸກຍູ້ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະ
ກໍາການປູກຫຍ້າລວມ ແມ່ນມີໜ້ອຍ ແລະ ມີການໃຊ້ແຮງງານ
ຫຼາຍ ແຕ່ແຮງຈູງໃຈຕໍ່ການປູກເປັນສວນສ່ວນຕົວ ໂດຍການນໍາ
ໃຊ້ເຕັກນິກທີ່ນໍາເຂົ້າຈາກໂຄງການ ແມ່ນເຫັນວ່າ ເປັນໜ້າສົນ
ໃຈກວ່າ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກຸ່ມ ແມ່ນພິສູດ
ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຂອງພະນັກງານເມືອງ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງໄດ້
ສຸມໃສ່ຊ່ວຍໃນດ້ານວິຊາການຫຼາຍກວ່າ. ໄດ້ພົບເຫັນວ່າ ມີຄວາມ
ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາທັດສະນະການເປັນຜູ້ນໍາຂອງກຸ່ມໃຫ້
ດີຂຶ້ນຕື່ມອີກ ໃນເລື້ອງການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ລະຫວ່າງ
ຜົນປະໂຫຍດທີ່ມີການແຂ່ງຂັນກັນ (ນັ້ນກໍ່ຄື: ກຸ່ມລ້ຽງງົວ ແລະ
ລ້ຽງແບ້) ແລະ ວິທີການທີ່ຈະລະດົມເອົາທຶນຂອງກຸ່ມ ໃຫ້ເຂົ້າເຖິງ
ການບໍລິການສິນເຊື່ອດ້ານສັດຕະວະແພດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຊື້
ຢາສັກປ້ອງກັນພະຍາດໃຫ້ສັດລ້ຽງ.

ເນື່ອງຈາກວ່າ ຈໍານວນຝຸງສັດເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕຂຶ້ນ, ການ
ໃຫ້ການບໍລິການດູແລສຸຂະພາບສັດ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ
ຈໍາເປັນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຈະບໍ່ມີພະຍາດລະບາດທີ່ຈະມີຜົນກະ
ທົບຕໍ່ກັບຝຸງສັດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໄດ້ພົບເຫັນວ່າ ຄຸນນະພາບຂອງ
ແກ່ນຫຍ້າທີ່ຜະລິດຂຶ້ນມາ ແມ່ນຍັງຕໍ່າໃນດ້ານຄວາມງອກ ແລະ
ປະລິມານຄວາມຊຸ່ມສູງ. ເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຕ້ອງມີການໃຫ້ບໍ
ລິການທີ່ເໝາະສົມ ບໍ່ວ່າຈະເຮັດໂດຍສູນບໍລິການເຕັກນິກ ຫຼື
ໂດຍການຊຸກຍູ້ ຂອງຜູ້ດໍາເນີນການຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ (ສັດຕະວະ
ແພດບ້ານ ຫຼື ຜູ້ຜະລິດແກ່ນຫຍ້າ). ເຊັ່ນຕົວຢ່າງ: ສູນບໍລິການ
ເຕັກນິກ ອາດມີບດ
ົ ບາດອັນສໍາຄັນໃນການສ້າງຕັ້ງກຸມ
່ ແລະ ການ
ສະໜັບສະໜູນອັນອື່ນ ໃນຕໍ່ໜ້າຕື່ມອີກ ເພື່ອປັບປຸງຄວາມສາ
ມາດຂອງການຄຸ້ມຄອງກຸ່ມ ພ້ອມກັນນັ້ນ ສູນຍັງເປັນຜູ້ຊ່ວຍໃນ
ການຊອກຫາຊ່ອງທາງຕະຫຼາດໃໝ່ ໃຫ້ກັບກຸ່ມຕື່ມອີກ.

ການປະສານງານຂອງທຸກພາກສ່ວນມີຄວາມສໍາຄັນໃຫ້ແກ່
ການສະໜັບສະໜູນແຜນງານຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ
ການສະໜັບສະໜູນຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ,
ຖ້າຈະໃຫ້ກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວ ມີບົດບາດເຂົ້າໃນແຜນງານຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມທຸກຍາກ. ດັ່ງໃນຕົວຢ່າງ, ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປະສານງານ
ຢູ່ 3 ຂົງເຂດຕົ້ນຕໍ. ອັນທໍາອິດ, ແມ່ນການປະສານງານກັບພາກ
ເອກະຊົນ ເພື່ອຮັບປະກັນດ້ານຕະຫຼາດ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ.
ອັນທີສອງ, ຕ້ອງໄດ້ປບ
ັ ປຸງການປະສານງານ ກັບພາກສ່ວນທະນາ
ຄານ. ໃນປີຜ່ານມາ, ມີ 19 ຄອບຄົວ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນສອງກຸ່ມ
ຍ່ອຍໄດ້ກູ້ຢືມເງິນຈາກທະນາຄານນະໂຍບາຍ ເພື່ອຊື້ສັດລ້ຽງ.
ເງິນທີ່ກູ້ຢືມມີເຖີງ 150 ລ້ານກີບ. ບ້ານນາງອຍ ແລະ ບ້ານນາງິ້ວ
ໄດ້ກູ້ຢືມປະມານ 100 ລ້ານກີບ ເປັນສິນເຊື່ອຊື້ສັດລ້ຽງ. ເມື່ອໄດ້
ຮັບການສະໜອງທຶນສິນເຊື່ອແລ້ວ ຊາວກະສິກອນໄດ້ເຂົ້າມາຫາ
ໂຄງການເພື່ອໃຫ້ຊວ
່ ຍທາງດ້ານວິຊາການ. ເປັນທີ່ປະທັບໃຈຫຼາຍ
ທີ່ສຸດທີ່ສິນເຊື່ອທະນາຄານ ໄດ້ຮັບການປະສານງານກັບການສະ
ໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການຈາກຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າ
ໄມ້ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ສົມທົບກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຕະຫຼາດ
ຊຶ່ງການທີ່ເຮັດແນວນີ້ ຈະເປັນການຊ່ວຍໃຫ້ກຸ່ມຊາວກະສິກອນມີ
ຜົນກໍາໄລຈາກການລົງທຶນ ແລະ ຈະບໍ່ເປັນໜີ້ຕໍ່ໄປ.
ອັນສຸດທ້າຍ, ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ ຕ້ອງໄດ້ປະສານງານກັບພາກ
ສ່ວນພັດທະນາອືນ
່ ໆຕືມ
່ ເຊັນ
່ : ໂພນທອງ ຈະກາຍເປັນເມືອງໃນ ປີ
2015. ເສັ້ນທາງໃໝ່ເປັນທາງຜ່ານ, ດ້ານນຶ່ງ ຈະເຊື່ອມຕໍ່ໄປທາງ
ຊຽງຂວາງ ແລະ ອີກດ້ານນຶ່ງ ແມ່ນອອກທາງປາກແຊງ/ວຽງຄໍາ.
ຢູ່ບ້ານໂພນທອງ ໃນທາງທິດສະດີແລ້ວ ແມ່ນເປັນໂອກາດທີ່ດີ
ຫຼາຍ, ແຕ່ຊາວກະສິກອນ ຍັງບໍ່ທັນໝັ້ນໃຈທາງດ້ານຕະຫຼາດ.
ເຫດຜົນນຶ່ງ ຄືເນື້ອທີ່ທົ່ງຫຍ້າໄດ້ຫຼຸດລົງ ອາດຈະແມ່ນຍ້ອນການ
ຂະຫຍາຍເປັນຕົວເມືອງມີການປຸກສ້າງໂຮງຮຽນໃໝ່ ແລະ ການ
ສ້າງເສັ້ນທາງໃໝ່ໃສ່ດິນກະສິກໍາ ສຸດທ້າຍຍັງຈະມີອີກ 15 ຄອບ
ຄົວທີ່ຈະເຂົ້າມາເປັນສະມາຊິກໃໝ່ຂອງບ້ານ. ຄອບຄົວເຜົ່າມົ້ງ 6
ຄົນ ຫຼື ຊາວມົ້ງຜູ້ອື່ນໆ ໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງບ້ານເຮືອນຢູ່ແລ້ວໃນພື້ນທີ່
ດິນກະສິກໍາ ແລະ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອແມ່ນຍັງຈະມາຕື່ມ.

ຂຽນໂດຍ: ທ່ານ ພູວຽງ ລັດດາວົງ (ຊ່ຽວຊານ ໂຄງການ URDP) ແລະ ເນດ ບາເດີນອຈ (ຊ່ຽວຊານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, URDP)

ຜົນສະຫຼຸບຂອງການຄົ້ນຄວ້າທີ່ມີໃນປະຈຸບັນ
ນໍ້າເບີ

ຫົວຂໍ້

ເດືອນ/ປີ ຂຽນ

ຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

ທັນວາ 2009

URDP

01

ນອກເໜືອຈາກການຜະລິດ: ເອື້ອອໍານວຍຕໍ່ການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ ຜ່ານກຸ່ມຊາວກະສິກອນ

02

ຕະຫຼາດ ແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນ ໃຫ້ແກ່ການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ
ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ

ພຶດສະພາ 2010

URDP

03

ການປັບປຸງການລ້ຽງສັດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ

ພຶດສະພາ 2010

URDP

04

“ຄວາມພົ້ນເດັ່ນຂອງການປູກສາລີ” ໃນເຂດລຸ່ມເມືອງຄຳ ແລະ ເມືອງໜອງແຮດ

ມີນາ 2011

IRD/CIFOR

05

ການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງດິນ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໃນເຂດພູສູງ
ທາງພາກເໜືອ ຂອງເມືອງຄຳ ແຂວງຊຽງຂວາງ

ມີນາ 2011

IRD/CIFOR

06

ການປັບປຸງທົ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດ ໂດຍການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກ ລະບົບການປູກພືດໂດຍກົງ (DMC) ເຂົ້າ
ໃນການປູກເຂົ້າໄຮ່: 2 ທາງເລືອກ ໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນແບບກະເສດສຸມ ຢູ່ເຂດເມືອງແປກ

ມີນາ 2011

IRD/CIFOR

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ (ສຄກປ)
ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ (ສຄກປ) ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1999, ເພື່ອຈຸດປະສົງເຕົ້າໂຮມເອົາ ບັນດາກິດຈະກໍາ
ການຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ເພື່ອພັດທະນາລະບົບປະສານງານການຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງ
ຊາດ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ສຄກປ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເຂົ້າໃນເປົ້າໝາຍຂອງລັດຖະບານ ໂດຍຈະເນັ້ນໃສ່ການຄົ້ນຄວ້າ
ແບບນໍາໃຊ້ ເພື່ອເອົາຊະນະບັນຫາຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະ ບັນຫາທີ່ກ່ຽວພັນກັບການຜະລິດ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້. ສຄກປ ມີຄວາມສະດຸ້ງ
ໄວຕໍ່ກັບການຫັນເອົາຜົນຂອງການຄົ້ນຄວ້າ ໄປໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ອອກສູ່ວົງກວ້າງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຜນງານລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ
ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍືນຍົງ ຂອງລັດຖະບານ ມີປະສິດທິຜົນຍິ່ງຂຶ້ນ. ສຄກປ ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງວິຊາການ
ນຶ່ງ ສັງກັດໃນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ມີຖານະທຽບເທົ່າກົມ, ໂດຍໄດ້ເຕົ້າໂຮມເອົາບັນດາສູນຄົ້ນຄວ້າວິ
ຊາການຕ່າງໆ ທີ່ຂຶ້ນກັບກົມວິຊາການ ອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ໃນເມື່ອກ່ອນ.
ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກະລຸນາເຂົ້າເບີ່ງ Website ຂອງ ສຄກປ: www.nafri.org.la

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜົນສະຫຼຸບຂອງການຄົ້ນຄວ້າ ຂອງ ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ
ຜົນສະຫຼຸບຂອງການຄົ້ນຄວ້າ ຂອງ ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ ຈັດພິມຂຶ້ນເພື່ອຈຸດປະສົງເຜີຍແຜ່ ແລະ
ແຈກຢາຍໂດຍກົງ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານການນໍາຕ່າງໆ (ກະຊວງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ), ລວມໄປເຖີງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ຜູ້
ໃຫ້ທຶນ. ຊຶ່ງຜົນສະຫຼຸບຈາກການຄົ້ນຄວ້າດັ່ງກ່າວ ສ້າງຂຶ້ນໂດຍການສັງລວມ ບົດຮຽນ, ປະສົບການ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າ ຂອງ ສະ
ຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ ໃນໄລຍະຜ່ານມາຜ່ານມາ. ເປັນບົດສະຫຼຸບທີີ່ວິໄຈຂໍ້ມູນຂ່າວສານໂດຍສັງເຂບກ່ຽວ
ກັບດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ກໍາລັງພົ້ນເດັ່ນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນປະຈຸບັນ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ
ຍັງໄດ້ສະໜອງກອບແນວຄິດແກ່ຜູ້ອ່ານ ໂດຍສະເພາະ ວິທີທາງເລືອກ ຫຼື ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເປັນຮູບປະທໍາກ່ຽວກັບປະເດັນທີ່ໄດ້ຍົກ
ຂຶ້ນມາຂຽນນັ້ນຕື່ມອີກ. ກອບແນວຄວາມຄິດທີ່ຢາກລິເລີ້ມຜະລິດ ຜົນສະຫຼຸບຈາກການຄົ້ນຄວ້ານີ້ຂນ
ຶ້ ມານັ້ນ, ອັນນຶ່ງ ກໍ່ແມ່ນຍ້ອນຄໍາຄິດ
ເຫັນຂອງການນໍາໃນຂັ້ນຕ່າງໆ ທີ່ມຄ
ີ ວາມຕ້ອງການທາງດ້ານຂໍ້ມນ
ູ ຂ່າວສານ, ອັນທີສອງ ແມ່ນອີງໃສ່ຜົນສໍາເລັດ ຂອງ ການຄົ້ນຄວ້າ
ຂອງ ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ.

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມ ຕິດຕໍ່:
ທ່ານ ຮ ສ ດຣ. ລິນຄໍາ ດວງສະຫວັນ
ຫົວໜ້າ ສູນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ
ຕປນ 7170, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
Email: Linkham.d@nafri.org.la

ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ສຄກປ

ທ່ານ ບັນດິດ ຣາມາງກູນ
ຮອງຫົວໜ້າ ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ການຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
ສະຖາບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຫ່ງຊາດ
ຕປນ 7170, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
Email: bandith@nafri.org.la

