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ຄໍາຫຍໍັ້
ADB

ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

AIFS

ຂອບວຽກຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານອັນຮອບດ້ານຂອງອາຊຽນ

ASEAN

ສະມາຄົມປະຊາຊາດແຫ່ງອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

CSO

ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ

DRM

ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ

FAO

ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ

GAFSP

ໂຄງການກະສິກໍາ ແລະ ຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານໂລກ

GAP

ການກະສິກໍາທີີ່ດີ

GDP

ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ

IFAD

ກອງທຶນສາກົນເພີ່ອການພັດທະນາກະສິກໍາ

ITC

ສນການຄ້າສາກົນ

LNOB

ພວກເຮົາພ້ອມກັນກ້າວໄປ

MAF

ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

MLSW

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

MoF

ກະຊວງການເງິນ

MoH

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

MoIC

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ

MoNRE

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ

MPI

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

MSD

ກອງປະຊຸມສົນທະນາຂອງລັດສະມາຊິກ

LNCCI

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ

NGO

ອົງການຈັດຕັັ້ງທີີ່ບໍີ່ສັງກັດລັດຖະບານ

NIER
NSEDP

ສະຖາບັນຄົັ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ

NTFP

ຜະລິດຕະພັນທີີ່ບໍີ່ແມ່ນໄມ້

PPP

ການຮ່ວມມລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ

SDC
SPA-FS

ການຮ່ວມມເພີ່ອການພັດທະນາສະວິດ
ເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍນຍົງ
ແຜນຍຸດທະສາດການດໍາເນີນງານກ່ຽວກັບຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານໃນພາກພັ້ນອາຊຽນ

UNCTAD

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບການຄ້າ ແລະ ການພັດທະນາ

UNDP

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພີ່ອການພັດທະນາ

UNDRR

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພີ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ

UNEP

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພີ່ອສິີ່ງແວດລ້ອມ

UN-Habitat

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດດ້ານເຄຫະສະຖານ

UNICEF

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສໍາລັບເດັກ

UNIDO

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພີ່ອການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາ

VRA

ການປະເມີນຄວາມອ່ອນໄຫວ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ

WFP
WHO

ອົງການອາຫານໂລກ
ອົງການອະນາໄມໂລກ

SDG

ii

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

ບົດສະເໜ
ເພີ່ອເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງ ແຜນງານ 10 ປີ ເພີ່ອບັນລຸເປົັ້າໝາຍການ

i) ການສົີ່ງເສີມການຜະລິດສະບຽງອາຫານທີີ່ເປັນມິດຕໍີ່ທໍາມະຊາດໃນ

ພັດທະນາແບບຍນຍົງ (ປພຍ) ໃນປີ 2030, ເລຂາທິການໃຫຍ່ແຫ່ງ

ລະດັບທີີ່ພຽງພໍ;

ສະຫະປະຊາຊາດ

ii) ການສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກ່ຊີວິດການເປັນຢ່ ແລະ ການແຈກ

ຈະຈັດ

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດດ້ານລະບົບສະບຽງ

ອາຫານ ຂຶັ້ນໃນປີ 2021 ເພີ່ອຊ່ວຍສ້າງທິດທາງໃນອະນາຄົດໃຫ້ແກ່

ຢາຍຄຸ່ນຄ່າຢ່າງເທົີ່າທຽມ; ແລະ

ລະບົບສະບຽງອາຫານໃນໂລກຂອງພວກເຮົາ ແລະ ສ້າງແຮງບັນດານໃຈ

iii) ການສ້າງຄວາມທົນທານຕໍີ່ຄວາມສ່ຽງ, ຜົນກະທົບ, ແລະ ຄວາມກົດ

ໃນການກ້າວໄປສ່ເປົັ້າໝາຍດັີ່ງກ່າວ. ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ໃນຄັັ້ງນີັ້ຈະ

ດັນຕ່າງໆ.

ລວບລວມເອົາບັນດາຜ້ນໍາຈາກວົງການວິທະຍາສາດ,
ນະໂຍບາຍ,

ສາທາລະນະສຸກ

ແລະ

ການສຶກສາ,

ທຸລະກິດ,
ພ້ອມທັງຊາວ

ເອກະສານສະບັບນີັ້ຂຽນຂຶັ້ນດ້ວຍຄວາມຮ່ວມມລະຫວ່າງລັດຖະບານແຫ່ງ

ກະສິກອນ, ຄົນພັ້ນເມອງ, ອົງການຊາວໜຸ່ມ, ກຸ່ມຜ້ບໍລິໂພກ, ນັກເຄີ່ອນ

ສປປ ລາວ, ທີມງານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ

ໄຫວດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ, ແລະ ບັນດາບັນດາຄ່ຮ່ວມງານອີ່ນໆ. ຜ້ເຂົັ້າ

ບັນດາຄ່ຮ່ວມງານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນທຸກລະດັບຂອງລະບົບອາຫານຂອງລາວ.

ຮ່ວມຈະໄດ້ສໍາຫຼວດວ່າເຮັດແນວໃດຈຶງີ່ ຈະເຮັດໃຫ້ການປ່ຽນແປງຂອງ

ຈາກການປຶກສາຫາລກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງລະຫວ່າງພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ລະບົບສະບຽງອາຫານສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການ ແລະ ເປົັ້າໝາຍຂອງວາລະ

ເຊິີ່ງນໍາໄປສ່ ກອງປະຊຸມລະດັບຊາດ ໃນຄັັ້ງນີັ້, ເອກະສານສະບັບນີັ້ ຈະສໍາ

ປີ 2030 ໄດ້ດີຂຶັ້ນກວ່າເກົີ່າ ແລະ ລະບຸເສັັ້ນທາງ ເພີ່ອໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກ

ຫຼວດກ່ຽວກັບລະບົບສະບຽງອາຫານໂດຍລວມ, ລະບຸໂອກາດ ແລະ ສິີ່ງ

ການປ່ຽນແປງເຫຼົີ່ານີັ້ ເຂົັ້າໃນການເລັີ່ງລັດຄວາມຄບໜ້າໂດຍລວມ.

ທ້າທາຍອັນສະເພາະຂອງລາວ, ສົນທະນາກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ

ບັນດາປະເທດສະມາຊິກໄດ້ຖກເຊີນໃຫ້ຈັດ ກອງປະຊຸມລະດັບຊາດດ້ານ
ລະບົບສະບຽງອາຫານໂດຍຮ່ວມມໃນຫຼາຍພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ກອງ
ປະຊຸມສົນທະນາຂອງລັດສະມາຊິກ ຫຼ MSD) ເພີ່ອເປັນການກະກຽມ

ແລະ ຜົນໄດ້ຜົນເສຍລະຫວ່າງຫົວຂໍັ້ີ່ສໍາຄັນ ແລະ ອົງປະກອບຂອງລະບົບ
ສະບຽງອາຫານ ແລະ ແນໃສ່ກໍານົດເສັັ້ນທາງສ່ລະບົບສະບຽງອາຫານທີີ່ຍນ
ຍົງ ໃນ ສປປ ລາວ.

ໃຫ້ແກ່ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດລະດັບໂລກ ໃນເດອນກັນຍາ 2021. ອີງ

ໝາຍເຫດ: ເອກະສານສະບັບນີັ້ເປັນພຽງບົດລາຍງານລວມ, ຂໍັ້ມນກ່ຽວ

ຕາມແນວທາງການດໍາເນີນງານທີສ
ີ່ ະເໜີໂດຍ ເລຂາທະການໃຫຍ່, ທີມ

ກັບຄວາມເປັນມາອັນລະອຽດ ແລະ ສະເພາະກ່ຽວກັບແຕ່ລະຫົວຂໍັ້ແມ່ນ

ງານວິຊາການພາຍໃຕ້

ຕິດຄັດມາພ້ອມໃນພາກເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ.

ກອງປະຊຸມສົນທະນາຂອງລັດສະມາຊິກ

ໃນ

ສປປ ລາວ ຈຶີ່ງໄດ້ລະບຸ 4 ຫົວຂໍສ
ັ້ ໍາຄັນດັີ່ງຕໍີ່ໄປນີັ້: ການຮັບປະກັນ
ສະບຽງອາຫານທີີ່ປອດໄພ ແລະ ມີໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ,

1

ລະບົບສະບຽງອາຫານທີ່ຍືນຍົງ ໃນ ສປປ ລາວ: ສິງີ່ ທ້າທາຍ ແລະ
ໂອກາດ
ສປປ ລາວ ຢ່ໃນຊ່ວງໄລຍະທີີ່ສໍາຄັນຂອງຂະບວນການພັດທະນາ ໃນ

ໜອງອາຫານທີີ່ມີຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການ ທີີ່ປະກອບມີໝາກໄມ້ ແລະ

ຂະນະທີີ່ພວມລິເລີີ່ມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ຜັກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຕະຫຼາດນອກລະບົບນັບມັ້ນັບສະໜອງອາຫານ

ແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ 9 (NSEDP). ໃນຖານະທີີ່ເປັນໜຶີ່ງໃນປະເທດທີີ່

ແປຮບສງທີີ່ມີໄຂມັນ, ນໍັ້າຕານ ແລະ ໂຊດຽມສງ. ດ້ວຍເຫດນີັ້, ຈຶີ່ງສົີ່ງຜົນ

ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍໂຕໄວທີີ່ສຸດ, ສປປ ລາວ ໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນ

ໃຫ້ມີການບໍລິໂພກອາຫານທີີ່ມີລາຄາຖກ, ອາຫານແປຮບສງ, ເຊັີ່ນ: ໝີີ່ກຶີ່ງ

ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ປັບປຸງສະພາບການເປັນຢ່ໃຫ້ດີຂນ
ຶັ້ .

ສໍາເລັດຮບ, ເຂົັ້າຕົັ້ມກຶີ່ງສໍາເລັດຮບ, ແລະ ເຄີ່ອງດີ່ມທີີ່ມີລົດຊາດຫວານ

ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ຮບແບບການຂະຫຍາຍໂຕນີັ້ຍັງບໍີ່ທນ
ັ ມີຄວາມຍນຍົງ

ເຊິີ່ງເປັນອັນຕະລາຍຕໍີ່ໂພຊະນາການ (ອົງການສຸພະນິມິດ 2020).

ຕໍີ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ

– ທີີ່ເອີ່ອຍອີງການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ

ເປັນຫຼັກ ໂດຍບໍີ່ຄໍານຶງເຖິງການປົກປັກຮັກສາ, ແລະ ຍັງບໍີ່ທັນມີຄວາມ

ຍັງມີສະຖານທີີ່ຫຼາຍແຫ່ງໃນ ສປປ ລາວ ທີີ່ນໍາໃຊ້ລະບົບສະບຽງອາຫານ

ກວມລວມເທີ່ອ – ພ້ອມທັງຍັງເປັນການຂະຫຍາຍໂຕທີີ່ຂັບເຄີ່ອນດ້ວຍ

“ແບບດັັ້ງເດີມ”.

ເງິນທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ ເຊິີ່ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຊີ່ອມໂຍງອັນ

ເຮອນແມ່ນຈັດຫາອາຫານຕາມລະດການຈາກແຫຼີ່ງຕ່າງໆ ໂດຍຜ່ານການ

ຈໍາກັດຕໍີ່ທຸລະກິດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ການສ້າງໂອກາດໃນການຈ້າງ

ຜະລິດກະສິກໍາແບບປະສົມປະສານ, ການຫາອາຫານ, ແຫຼີ່ງອາຫານໃນ

ງານທີີ່ໜ້ອຍເກີນໄປ. ການລະບຸສິີ່ງທ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດຕົັ້ນຕໍ ເພີ່ອສ້າງ

ປ່າ ແລະ ຕະຫຼາດໃນທ້ອງຖິີ່ນ. ເນີ່ອງຈາກອັດຕາການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າທີີ່

ລະບົບສະບຽງອາຫານທີີ່ຍນຍົງ ໃນ ສປປ ລາວ ຈະຊ່ວຍສົີ່ງເສີມ

ຫຼຸດລົງ ແລະ ປະຊາກອນມີຈໍານວນເພີີ່ມຂຶັ້ນ ຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້ລະບົບສະບຽງ

ຂະບວນການພັດທະນາຂອງປະເທດໂດຍລວມ – ຮັບປະກັນໃຫ້ຮບ

ອາຫານແບບດັັ້ງເດີມມີການປ່ຽນແປງ

ແບບການຂະຫຍາຍໂຕມີຄວາມກວມລວມ

ເຖິງແຫຼີ່ງສະບຽງອາຫານໃນປ່າທີີ່ຫຼຸດລົງ, ເຊິີ່ງມັກຈະຖກທົດແທນດ້ວຍ

ແລະ ຍນຍົງຫຼາຍຂຶັ້ນໃນ

ໃນບາງບ້ານທີີ່ຢ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ,

ແຕ່ລະຄົວ

ອັນເປັນສາເຫດມາຈາກການເຂົັ້າ

ອະນາຄົດ ແລະ ຊ່ວຍບັນລຸທງັ ເປົັ້າໝາຍຂອງ NSEDP ຄັັ້ງທີ 9 ແລະ

ຜະລິດຕະພັນອາຫານທີີ່ມີຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການຕໍີ່າ.

ເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍນຍົງ.

ລະບົບສະບຽງອາຫານແບບດັັ້ງເດີມ

ການຮັກສາ

ທີີ່ເປັນແຫຼີ່ງສະໜອງອາຫານຕົັ້ນຕໍ

ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທີີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວໃນ

ສປປ

ລາວ

ຄວນຖເປັນຂໍັ້

ໃນຖານະທີີ່ເປັນໜຶີ່ງໃນສິີ່ງທ້າທາຍຫຼັກຕໍີ່ການພັດທະນາໃນ ສປປ ລາວ,

ພິຈາລະນາຫຼັກໃນການຫັນປ່ຽນໄປສ່ແນວທາງທີີ່ເນັັ້ນໜັກການເຂົັ້າເຖິງ

ຈຶີ່ງໄດ້ມີການກໍານົດຫົວຂໍັ້ທີ 1 ພາຍໃຕ້ MSD ຂຶັ້ນຄ ‘ການຮບປະກນ

ອາຫານທີີ່ມີຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການ, ໂດຍເນັັ້ນໜັກເປັນພິເສດໃສ່ການ

ສະບຽງອາຫານທີ່ປອດໄພ ແລະ ມໂພຊະນາການໃຫ້ແກູ່ທຸກ

ເຊີ່ອມໂຍງລະຫວ່າງການເຂົັ້າເຖິງສະບຽງອາຫານ

ຄົນ’ ເຊິີ່ງແນ່ໃສ່ປັບປຸງຄວາມໝັັ້ນຄົງ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ໂພຊະນາ

ເພີີ່ມຂຶັ້ນ ຂອງໂລກຕິດຕໍີ່ຈາກສັດສ່ຄົນ.

ແລະ

ຄວາມສ່ຽງທີີ່

ການ, ໂດຍສະເພາະໃຫ້ແກ່ເດັກ, ເຍົາວະຊົນ, ແລະ ແມ່ຍິງ – ຜ້ທມ
ີີ່ ີ
ຄວາມສ່ຽງຕໍີ່ການຂາດໂພຊະນາການຫຼາຍທີີ່ສຸດ.
ຫົວຂໍັ້ນີັ້ກໍຄການລຶບລ້າງຄວາມອຶດຫິວ ແລະ
ການໃນທຸກຮບແບບ

ປະເດັນສໍາຄັນຂອງ
ພາວະການຂາດໂພຊະນາ

ເນີ່ອງຈາກວ່າຄວາມບໍີ່ໝັັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງ

ອາຫານທີີ່ແຜ່ລາມ ແລະ ພາວະການຂາດສານອາຫານຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະ ຊໍັ້າ
ເຮັ້ອໃນລະດັບສງ ແມ່ນສົີ່ງຜົນກະທົບຕໍີ່ການພັດທະນາທາງສັງຄົມ, ມະນຸດ
ແລະ ເສດຖະກິດ. ໄດ້ມີການປະເມີນວ່າພາວະການຂາດໂພຊະນາການໄດ້
ສົີ່ງຜົນໃຫ້ ສປປ ລາວ ເກີດຄວາມສນເສຍເປັນຈໍານວນ 2.4% ຂອງ
GDP ຕໍີ່ປີ (NIPN 2020). ໃນປີ 2017, ໃນເດັກອາຍຸຕໍີ່າກວ່າ 5 ປີ, ມີ
ອັດຕາເດັກເຕ້ຍ 33%, ນໍັ້າໜັກຕໍີ່າກວ່າເກນ 21%, ແລະ ພາວະເລອດຈາງ
44% (LSIS 2017), ໂດຍມີອັດຕາທີີ່ແຕກໂຕນກັນໃນແຕ່ລະແຂວງ
ແລະ ພາຍໃຕ້ສະຖານະທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ສປປ
ລາວ ຍັງຕ້ອງປະເຊີນກັບ “ສາມວິກິດການ” ດ້ານພາວະການຂາດໂພຊະນາ
ການຢ່າງຕໍີ່ເນີ່ອງ,

ໂດຍມີພາວະການຂາດໂພຊະນາການໃນອັດຕາທີີ່ສງ,

ພາວະຂາດສານອາຫານຮອງ (“ຄວາມອຶດຫົວບົີ່ມຊ້ອນ”) ແລະ ພາວະນໍັ້າ
ໜັກເກີນ ແລະ ໂລກຕຸ້ຍ.
ຄວາມທຸກຍາກ, ຄວາມບໍີ່ເທົີ່າທຽມ ແລະ ຄວາມເສຍປຽບທາງ
ສະຖານທີີ່ ແມ່ນປັດໄຈຫຼັກທີີ່ມີອິດທິພົນຕໍີ່ພາວະການຂາດສານອາຫານ,
ຄຸນນະພາບຂອງອາຫານ ແລະ ສະຖານະດ້ານໂພຊະນາການຂອງ
ປະຊາກອນ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ເຖິງວ່າຫຼາຍຄົວເຮອນຍັງຄົງເຮັດການກະສິກໍາ
ແບບກຸ້ມກິນຢ່ກໍີ່ຕາມ, ແຕ່ກໍີ່ຍັງມີການຊັ້ອາຫານໃນອັດຕາທີີ່ເພີີ່ມສງຂຶັ້ນ.
ຕະຫຼາດນອກລະບົບຍັງເປັນແຫຼີ່ງອາຫານທີີ່ສໍາຄັນໃນ ສປປ ລາວ ເຊິີ່ງສະ

2

ມີຫຼາຍຢ່າງທີີ່ຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການ
ເພີ່ອຮັບປະກັນປະຊາຊົນມີກໍາລັງຊັ້
ແລະ ສາມາດເຂົັ້າເຖິງອາຫານທີີ່ມີໂພຊະນາການໄດ້ຢ່າງເທົີ່າທຽມ, ແຕ່
ຮບແບບການບໍລິໂພກ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມດ້ານສະບຽງອາຫານ
ສ່ວນບຸກຄົນ ກໍມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການກໍານົດຜົນໄດ້ຮັບທາງດ້ານໂພຊະ
ນາການຂອງປະຊາກອນເຊັີ່ນກັນ. ບັນທັດຖານທາງສັງຄົມ ແລະ ການ
ປະຕິບັດ ແມ່ນປັດໄຈສໍາຄັນ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ຄວາມເຊີ່ອທາງສັງຄົມກ່ຽວ
ກັບອາຫານບາງປະເພດ ລວມເຖິງອາຫານທີີ່ມີຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການ
ອາດສ້າງຂໍັ້ຈໍາກັດໃຫ້ພວກເຂົາໃນການສະໜອງອາຫານໃຫ້ແກ່ເດັກ
(ເຊັີ່ນ: ໄຂ່, ຕັບ) ໃນຂະນະທີີ່ຄວາມຮ,້ ທັກສະ, ປະສົບການ, ລາຍໄດ້,
ແລະ ເວລາຂອງຜ້ປົກຄອງ ກໍີ່ສ້າງຂໍຈ
ັ້ ໍາກັດເຊັີ່ນກັນ ກ່ຽວກັບອາຫານ
ປະເພດໃດທີີ່ຕ້ອງຊັ້ື້໋, ກະກຽມ ແລະ ສະໜອງໃຫ້ແກ່ເດັກ. ການສ້າງ
ຄວາມຕ້ອງການໃນການບໍລິໂພກອາຫານເພີ່ອສຸຂະພາບ ໂດຍສະເພາະ
ໃນກຸ່ມເດັກ ແລະ ເຍົາວະຊົນ ແມ່ນເປັນສິີ່ງຈໍາເປັນ, ເນອ
ີ່ ງຈາກວ່ານີັ້ເປັນ
ຊ່ວງໄລຍະສໍາຄັນໃນການກໍານົດຄຸນຄ່າຂອງອາຫານ. ການໃຫ້ຄວາມຮ້
ທາງດ້ານໂພຊະນາການ, ການກະຕຸ້ນ, ການຝຶກອົບຮົມ, ການລົນນະລົງ
ຜ່ານສີ່ສັງຄົມ, ເຕັກນິກທາງດ້ານການຕະຫຼາດ, ຕະຫຼອດຈົນເຖິງແຮງຈງ
ໃຈ ແລະ ແຮງກະຕຸ້ນທາງເສດຖະກິດ ກໍີ່ສາມາດຊ່ວຍປ່ຽນແປງຄວາມ
ຕ້ອງການໃນການບໍລິໂພກອາຫານໄດ້.

“ສປປ ລາວ ສາມາດເສມສ້າງຊືີ່ສຽງດ້ານການ

ຍົກຕົວຢ່າງ,

ການສົີ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄ້າຈາກກະສິກໍາແບບປະສົມ

ປະສານ ແລະ ການຂະຫຍາຍພະລັງງານນໍັ້າ, ໄດ້ມີການຕົກລົງກ່ຽວກັບ

ເປນສນລວມຂອງຊວະນາໆພນ ບ່ອນທີ່

ການສໍາປະທານທີດ
ີ່ ິນຮ່ວມກັບນັກລົງທຶນ ເພີ່ອໂຄງການພັດທະນາ ຂະ

ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິີ່ນບໍລິໂພກອາຫານທີ່ມ

ໜາດໃຫຍ່, ເຊັີ່ນ: ການກໍີ່ສ້າງເຂີ່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນໍັ້າ. ດ້ວຍເຫດນີັ້,

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍສງ ທີ່ເປນຜະລິດຕະພນ

ຈຶີ່ງມີລາຍງານການຍົກຍ້າຍຖິີ່ນຖານຂອງຊຸມຊົນ

ກະສິກໍາທມ
ີ່ ຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ

ໂດຍບໍີ່ມີການປຶກສາ

ຫາລຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ໃຫ້ຄາ່ ຕອບແທນທີີ່ພຽງພໍ. ປະຊາຊົນຜ້ທຸກ
ຍາກ ແລະ ຜ້ທີີ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕີ່ມແມ່ນກຸ່ມທີີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບດ້ານ

ແລະ ທງເປນການເນນ
ັ້ ໜກໃຫ້ເຫນເຖິງ

ລົບຫຼາຍທີີ່ສຸດຈາກໂຄງການພັດທະນາດັີ່ງກ່າວ, ລວມທັງຜ້ທີີ່ມີສິດນໍາໃຊ້

ຕະຫຼາດດ້ານນັ້ຂອງ ສປປ ລາວ.”

ທີີ່ດິນຕາມປະເພນີ, ແຕ່ບໍີ່ມີໃບຕາດິນທີີ່ຖກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ກໍີ່ແມ່ນ
ກຸ່ມທີີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຫຼາຍທີີ່ສຸດ. ບັນຫານີັ້ໄດ້ສົີ່ງຜົນກະທົບດ້ານລົບ

ເຖິງວ່າຈະມີການຮ່ວມມ

ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບຫຼາຍຂະແໜ

ຫຼາຍປະການ, ລວມທັງການພັດຖິີ່ນຂອງປະຊາກອນ, ອັນເປັນຜົນເຮັດ

ງການ ເພີ່ອແກ້ໄຂສິີ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆທີກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງກັບພາວະການຂາດສານ

ແລະ

ໃຫ້ເກີດມີຜ້ເຄີ່ອນຍ້າຍພາຍໃນປະເທດ. ເນີ່ອງຈາກບໍີ່ສາມາດເຂົາັ້ ເຖິງທີີ່

ອາຫານ ແລະ ຄວາມບໍີ່ໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານກໍີ່ຕາມ, ແຕ່ຈົນເຖິງ

ດິນໄດ້, ທາງເລອກໜຶີ່ງຂອງຜ້ທີີ່ພັດຖິີ່ນສ່ວນໃຫຍ່ກໍີ່ຄເຮັດວຽກໃນສວນ

ປະຈຸບັນ,

ກະສິກໍາການຄ້າຂະໜາດໃຫຍ່,

ຍັງບໍີ່ທັນມີການພິຈາລະນາເຖິງບົດບາດຂອງລະບົບສະບຽງ

ອາຫານເທົີ່າທີີ່ຄວນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົີ່ານີັ້.

ບ່ອນທີີ່ພວກເຂົາຕ້ອງປະເຊີນກັບ

ນີັ້ເປັນໂອກາດທີີ່ດີສາໍ

ສະພາບຄວາມເປັນຢ່ ແລະ ການເຮັດວຽກທີີ່ມີຄວາມໝັັ້ນຄົງ ເຊິີ່ງມີ

ລັບ MSD ໃນການຕໍຍ
ີ່ ອດຈາກແນວຄິດລິເລີີ່ມທີີ່ມີຢ່ແລ້ວ, ພ້ອມດຽວ

ຄວາມອ່ອນໄຫວສງຕໍີ່ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມກົດດັນຕ່າງໆ, ລວມເຖິງ

ກັນກໍີ່ເນັັ້ນໜັກໃສ່ການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງລະບົບສະບຽງອາຫານຕໍີ່

ໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານທີີ່ຕໍີ່າ ແລະ ບໍີ່ສະໝໍາີ່ ສະເໝີ, ສັນຍາແຮງງານທີີ່ບໍີ່ເປັນ

ສະບຽງອາຫານທີີ່ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ

ທາງການ ຫຼ ບໍຊ
ີ່ ັດເຈນ, ການເຂົັ້າເຖິງການປິີ່ນປົວທີີ່ຈາໍ ກັດ ແລະ ມີຕອ
້ ງ

ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ຮອບດ້ານຂຶນ
ັ້ ຕມ
ີ່ . ນອກນັັ້ນຍັງມີບາງໂອກາດໃນ

ໄດ້ສໍາຜັດກັບຢາປາບສັດຕພດໃນລະດັບທີີ່ບໍີ່ປອດໄພ.

ການສະໜັບສະໜນ ແລະ ເພີີ່ມທະວີຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ,
ທີີ່ຄໍານຶງເຖິງຜົນກະທົບຂອງ ພະຍາດໂຄວິດ19, ທີີ່ລວມມີ, ການສະໜ
ອງການສກສາດ້ານການຜະລິດອາຫານທີີ່ມີໂພສະນາການທີີ່ແນໃສ່ ຊາວ
ກະສິກອນ; ການສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼອດ້ານວັດຖຸ ຫຼ ເງິນທຶນໃຫ້ແກ່
ເມອງ, ບ້ານ ແລະ ຄົວເຮອນໃດໜຶີ່ງ ທີີ່ບໍີ່ສາມາດເຂົາັ້ ເຖິງສະບຽງອາຫານ
ໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ;

ອານຸຍາດໃຫ້ຊາວຄ້າຂາຍສິນຄ້າກະສິກໍາບາງກຸ່ມມີ

ການເຄີ່ອນໄຫວຫຼາຍຂຶັ້ນ; ແລະ ສບຕໍີ່ແນ່ໃສ່ສ້າງຄວາມຕີ່ນໂຕໃຫ້ແກ່
ຄົວເຮອນຕ່າງໆກ່ຽວກັບອາຫານທີີ່ມີໂພຊະນາການ (WFP 2020).
ສໍາລັບບັນຫາທ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດຕົນ
ັ້ ຕໍທີີ່ກ່ຽວພັນກັບຫົວຂໍັ້ມີ 2 ຂອງ
MSD ແມ່ນ ‘ການສົີ່ງເສມການຜະລິດສະບຽງອາຫານທີ່ເປນ
ມິດຕໍີ່ທໍາມະຊາດໃນລະດບທີ່ພຽງພໍ’, ເຊິີ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງ
ຄວາມດຸ່ນດ່ຽງລະຫວ່າງການເຮັດກະສິກໍາແບບຍນຍົງ,

ຄວາມເປັນຢ່

ນອກຈາກນີັ້,

ຍັງຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງຜົນກະທົບດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ

ແລະ

ສາທາລະນະສຸກຂອງໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່, ເຊິີ່ງມັກສົີ່ງຜົນກະທົບໃນ
ຮບແບບການເຜົາໄໝ້ອາຍພິດທີີ່ເພີີ່ມຂຶັ້ນ

ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້

ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ1 ແລະ ການນໍາໃຊ້ຢາ
ປາບສັດຕພດ ແລະ ປຸຸ໋ຍເຄມີທີ່ເີ ພີີ່ມຂຶັ້ນ ແລະ ບໍີ່ປອດໄພ. ການນໍາໃຊ້ຢາ
ປາບສັດຕພດ ແລະ ຢາຂ້າພດທີີ່ເພີີ່ມຂຶັ້ນແມ່ນຍ້ອນມາຈາກການສົີ່ງເສີມ
ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ

ເຊິີ່ງໄດ້ກໍໃຫ້ເກີດໄພຄຸກຄາມຕໍີ່ຊາວກະສິກອນ,

ຜ້ບໍລິໂພກ ແລະ ມີຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍີ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ.
ຍົກຕົວຢ່າງ, ກໍລະນີສຶກສາໃນປີ 2018 ໂດຍ ໂຄງການບໍລິການ-ສົີ່ງເສີມ
ກະສິກໍາຮອບດ້ານ (LURAS), 52.4% ຂອງຕົວຢ່າງໝາກໄມ້ ແລະ ຜັກ
ສົດທີີ່ຄັດກອງ

ເພີ່ອເອົາມາທົດສອບໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາສອງປີ

ໄດ້

ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ການແຂ່ງຂັນດ້ານເສດຖະກິດກັບບັນດາປະເທດໃກ້

ສະແດງຜົນອອກມາເປັນບວກ

ຄຽງກໍຄ: ປະເທດຈີນ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ໃນຂະແໜງການກະສິ

ປະເພດອໍກາໂນຟໍສະເຟດ ແລະ ຄຼາບາເມດ, ເຊິີ່ງເປັນຢາຂ້າແມງໄມ້ແບບ

ກໍາ. ການຜະລິດກະສິກໍາກວມເອົາ 16.6% ຂອງ GDP ຂອງປະເທດ,

ທົີ່ວໄປ ທີີ່ເຊີ່ອມໂຍງກັບພາວະຄວາມບົກພ່ອງທາງລະບົບປະສາດ ແລະ

ແຕ່ຄິດເປັນເກອບ 70% ຂອງການຈ້າງງານທັງໝົດ ແລະ ຫຼາຍກວ່າ

ການພັດທະນາດ້ານສະຕິປັນຍາໃນເດັກ2. ນອກຈາກນີັ້, ອະຟລາທອກຊິນ

60% ຂອງລາຍໄດ້ ແລະ ລາຍຈ່າຍຂອງກຸ່ມທີີ່ມີລາຍໄດ້ຕໍີ່າ.

– ເຊັ້ອລາທີີ່ເປັນອັນຕະລາຍ – ອາດປົນເປັ້ອນໃນອາຫານ ເຊິີ່ງເປັນຜົນມາ

ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີັ້,

ກະສິກໍາຈະຍັງຄົງເປັນແຫຼີ່ງລາຍໄດ້ຫຼັກ

ວິຖີການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາກອນສ່ວນໃຫຍ່.

ແລະ

ບັນດາທຸລະກິດກະສິ

ກໍາຂະໜາດໃຫຍ່ ຈະກາຍເປັນຜ້ມີບົດບາດຫຼັກໃນຂະແໜງການກະສິກໍາ
ແລະ

ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາຈະສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົາັ້ ໃນການສ້າງ

ລາຍໄດ້ ແລະ ໂອກາດໃນການຈ້າງງານຫຼາຍຂຶນ
ັ້ ນັັ້ນ, ພວກເຂົາຍັງໄດ້
ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຂໍັ້ເສຍຫຼາຍປະການທີີ່ລວມມີ:(i)

ໃຫ້ສິດນໍາໃຊ້ທີີ່

ດິນ

(ii) ສນເສຍ

ເພີ່ອປກພດຊະນິດດຽວໃນພັ້ນທີີ່ຂະໜາດໃຫຍ່;

ຄວາມຍດຍຸນ
່ ໃນຂະແໜງການກະສິກໍາ; ແລະ (iii) ສນເສຍການຄວບ
ຄຸມດ້ານການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນ.

ເຊິີ່ງມີສານຕົກຄ້າງຂອງຢາປາບສັດຕພດ

ຈາກຂະບວນການຕາກແຫ້ງ ແລະ ການເກັບຮັກສາທີີ່ບໍີ່ມີປະສິດທິພາບ
ແລະ ບັນຫານີັ້ອາດສົີ່ງຜົນຕໍີ່ຄຸນນະພາບ, ຄວາມປອດໄພແລະ ຄວາມ
ສາມາດທາງການຕະຫຼາດຂອງອາຫານ,

ແຕ່ໂດຍທົີ່ວໄປແລ້ວ,

ຊາວ

ກະສິກອນແມ່ນບໍີ່ຮັບຮ້ເຖິງບັນຫາດັີ່ງກ່າວ. ຄວາມທ້າທາຍເຫຼົີ່ານີັ້ໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ເຫັນເຖິງໂອກາດອັນຈະແຈ້ງໃນການຮັບຮອງເອົາວາລະ 2030 ເພີ່ອ
1

ການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າກໍາລັງຢ່ໃນໄລຍະວິກິດ, ທັງຍັງເປັນປັດໄຈເລັງີ່ ລັດໄລຍະເວລາຂອງໄພແຫ້ງແລ້ງ. ຄວາມ
ປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ໂດຍລວມແມ່ນຫຼຸດລົງຈາກ 70% ໃນປີ 1940 ເຫຼອ 40% ໃນປີ 2018 (ຫຼ 58% ຖ້ານັບ
ເອົານິຍາມຂອງພນ
ັ້ ທີີ່ປ່າທີີ່ໄດ້ຮບ
ັ ການທົບທວນໃໝ່ ທີີ່ ລວມມີການກະສິກໍາແບບປະສົມປະສານ ແລະພັ້ນທີີ່ປ່າເພີ່
ອານກະສິກໍາ ເຂົັ້ານໍາ ). UN-Habitat, ການປະເມີນຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍີ່ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ເພອ
ີ່
ການຄຸຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ໃນສປປ ລາວ: ຜົນການສຶກສາເບອ
ັ້ ງຕົັ້ນ (2020)
2
ຈາກຜົນການກວດເລອດຂອງເດັກນັກຮຽນ, ຊາວກະສິກອນ ແລະ ຜ້ບໍລິໂພກເກອບ 1,000 ຄົນ, ພົບວ່າມີພຽງ
4% ທີີ່ບໍີ່ມີການປົນເປອ
ັ້ ນຂອງສານພິດໃນຮ່າງກາຍ - 35% ມີສານພິດຈາກຢາປາບສັດຕພດໃນເລອດໃນລະດັບທີີ່
“ສ່ຽງ” ຫຼ “ບໍປ
ີ່ ອດໄພ”.

3

ການພັດທະນາແບບຍນຍົງ ແລະ ຫຼັກການພວກເຮົາພ້ອມກັນກ້າວໄປ

ເອກະຊົນ; ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາຜ່ານໂຄງລ່າງພັ້ນຖານຊົນນະບົດທີີ່ຍນຍົງ;

ໄປພ້ອມໆກັບການບັນລຸແຕ່ລະຫົວຂໍັ້ສາໍ ຄັນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຫົວຂໍັ້ທີ

ແລະ ປັບປຸງວັດທະນະທໍາທຸລະກິດ ໂດຜ່ານກົດໝາຍຄຸ້ມຄອງແຮງງານ

1, 2 ແລະ 3.

ແລະ ຂໍັ້ບັນຍັດດ້ານສະຫວັດດີການສັງຄົມ.

ການເຮັດກະສິກໍາທີີ່ຍນຍົງ,

ໂດຍທົີ່ວໄປແລ້ວ,

ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ຄວາມ

ໂດຍຄວບຄ່ກັນໄປ, ມີສິີ່ງທ້າທາຍ, ແລະ ມີໂອກາດທີີ່ດີ, ໃນການ

ພະຍາຍາມ, ແຮງງານ ແລະ ທັກສະຫຼາຍກວ່າການເຮັດກະສິກໍາໃນຮບແບບ

ຮັບປະກັນການເຂົັ້າເຖິງລາຍໄດ້ທີີ່ມີຄຸນນະພາບ,

ອຸດສາຫະກໍາທີີ່ໃຊ້ສານເຄມີ, ເຊິີ່ງນອກຈາກຕົັ້ນທຶນທີີ່ເພີີ່ມຂຶັ້ນແລ້ວ, ຍັງ

ທາງສັງຄົມ ແລະ ການເປັນຢ່ທີີ່ດີໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນໃນທົີ່ວທຸກບ່ອນ; ໂດຍ

ເປັນວຽກງານທີີ່ຫຍຸ້ງຍາກສໍາລັບປະເທດທີີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນຂອງ

ສະເພາະ, ກຸ່ມຄົນທີີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ, ເຊັີ່ນ: ແມ່ຍິງ, ຊາວໜຸ່ມ, ກຸ່ມ

ປະຊາກອນຕໍີ່າ, ໂຄງລ່າງພັ້ນຖານ ແລະ ລະບົບການສຶກສາດ້ານວິຊາການທີີ່

ຊົນເຜົີ່າ ແລະ ຄົນພິການ. ເວົັ້າສະເພາະແລ້ວ, ຍັງມີພັ້ນທີີ່ໃນການປັບປຸງ

ບໍີ່ເຂັັ້ມແຂງ.

ຄວາມກວມລວມໂດຍຜ່ານ:

ເຖິງວ່າທຸລະກິດກະສິກໍາຂະໜາດໃຫຍ່ຈະສາມາດສະໜອງ

ການສະໜັບສະໜນ

ການຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາຊົນທີຢ
ີ່ ່ໃນເຂດ

ໂອກາດໃນການຈ້າງງານ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ໄດ້, ແຕ່

ຊົນນະບົດມີລາຍຮັບທີີ່ສງຂຶັ້ນ;

ການສ້າງຄວາມດຸ່ນດ່ຽວດ້ານຜົນກະທົບຍັງເປັນສ່ວນສໍາຄັນໃນການສົີ່ງເສີມ

ຮັບປະກັນໃຫ້ພວກເຂົາເຂົັ້າເຖິງສິດໃນການຄອບຄອງທີີ່ດິນ,

ການຜະລິດທີີ່ເປັນມິດຕໍີ່ທໍາມະຊາດ ແລະ ການສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກ່

ການບໍລິການຕ່າງໆ ພ້ອມທັງບົດບາດໃນການຕັດສິນໃຈ; ແນໃສ່ບັນຫາ

ຊີວິດການເປັນຢ່ທີີ່ເທົີ່າທຽມ,

ຊ່ອງຫວ່າງດ້ານການຈ້າງງານ

ໂດຍສະເພາະການນໍາໃຊ້ພັ້ນທີີ່ທີີ່ມີຄວາມ

ຍົກສງບົດບາດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ,

ແລະ

ແລະ

ການເງິນ,

ຊ່ອງຫວ່າງດ້ານສະຫວັດດີການ

ເປັນມິດ ແລະ ຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານລະບົບນິເວວ, ດັີ່ງທີີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ.

ສັງຄົມສໍາລັບຄົນພິການ ແລະ ການຂະຫຍາຍໂຕຂອງປະຊາກອນໄວໜຸ່

ສິີ່ງທ້າທາຍອີ່ນໆພາຍໃຕ້ຫົວຂໍັ້ນີັ້ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບໄພພິບັດທໍາມະຊາດ,

ມ; ແລະ ລຶບລ້າງທຸກຮບແບບໃນການໃຊ້ແຮງງານເດັກຢ່າງເດັດຂາດ.

ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍນຍົງ,

ສັດຕພດ

ແລະ

ພະຍາດສັດ, ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ, ກໍາລັງການຜະລິດຕໍີ່າ, ຫຼກ
ັ ການ
ປະຕິບັດຫຼັງການເກັບກ່ຽວ

ແລະ

ການເກັບຮັກສາທີີ່ບໍີ່ມີປະສິດທິພາບ,

ທ້າຍສຸດນີັ້, ມີສິີ່ງທ້າທາຍໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ໂອກາດໃນ
ການເພີີ່ມຄວາມທົນທານໃຫ້ແກ່ທຸກການດໍາລົງຊີວິດ.

ສາມາດນໍາໃຊ້

ແລະ ການຕະຫຼາດ ແລະ ລະບົບການກະຈາຍຜົນຜະລິດທີີ່ບໍີ່ພຽງພໍ.

ມາດຕະການຕ່າງໆ

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການສົີ່ງເສີມການຜະລິດທີີ່ເປັນມິດຕໍີ່ທໍາມະຊາດໃນ

ໃນອະນາຄົດ,

ສປປ ລາວ ແມ່ນແມ່ນມີຄວາມຄບໜ້າທີີ່ດີ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຮັບ

ຄວາມສ່ຽງທີີ່ກ໋ຍວຂ້ອງກັບສະພາບດິນຟ້າອາກາດ

ຮ້ວ່າການເພີີ່ມມນຄ່າຂອງຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາດ້ວຍນະວັດຕະກໍາ

ແລະ

ສາມາດປັບປຸງຄວາມໝັັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ, ໂພຊະ

ຫຼຸດຜ່ອນການເພິີ່ງພາຂະແໜງການຂຸດຄົັ້ນຊັບພະຍາກອນ; ແລະ ຍົກສງ

ນາການ, ການຈ້າງງານ ແລະ ຫຼຸດການເພິີ່ງພາຜະລິດຕະພັນທີີ່ນໍາເຂົັ້າ.

ການເພິີ່ງພາພະລັງງານທົດແທນ.

MSD ສາມາດຊ່ວຍ ສປປ ລາວ ເສີມສ້າງຊີ່ສຽງດ້ານການເປັນສນລວມ
ຂອງຊີວະນາໆພັນ

ບ່ອນທີີ່ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິີ່ນບໍລິໂພກອາຫານທີີ່ມີ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍສງ ທີີ່ເປັນຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາທີີ່ມີຄວາມຍນຍົງດ້ານ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທັງເປັນການເນັນ
ັ້ ໜັກໃຫ້ເຫັນເຖິງຕະຫຼາດດ້ານນີັ້
ຂອງ ສປປ ລາວ. ການເພີີ່ມຂຶັ້ນຂອງລາຍໄດ້ ຍັງຊ່ວຍເພີີ່ມຄວາມ
ຕ້ອງການໃນການບໍລິໂພກອາຫານທີີ່ປອດໄພ

ແລະ

ເພີ່ອແກ້ໄຂບັນດາຜົນກະທົບທີີ່ໄດ້ຮັບຈາກພະຍາດ

ໂຄວິດ-19; ກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຮັບມກັບຜົນກະທົບທີີ່ບໍີ່ຄາດຄິດ

ມີໂພຊະນາການ

ແລະ ຄວນເນັັ້ນໜັກຕີ່ມ, ໂດຍແນ່ໃສ່ການເຊີ່ອມໂຍງເພີີ່ມເຕີມລະຫວ່າງ

ກຽມຄວາມພ້ອມຮັບມກັບໄພພິບັດທໍາມະຊາດ

ແລະ

ໂດຍຜ່ານເຕັກນິກ

ໂຄງລ່າງພັ້ນຖານດ້ານການຜະລິດກະສິກໍາທີີ່ມີຄວາມທົນທານ;

ຫົວຂໍັ້ທີ 4 ຂອງ MSD, ‘ການສ້າງຄວາມທົນທານຕໍີ່ຄວາມສ່ຽງ,
ຜົນກະທົບ, ແລະ ຄວາມກົດດນຕ່າງໆ’, ແມ່ນພັ້ນຖານໃນການ
ປັບປຸງຄວາມຍນຍົງຂອງ ລະບົບສະບຽງອາຫານໃນ ສປປ ລາວ ເນີ່ອງ
ຈາກວ່າປະເທດລາວຍັງມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍີ່ສະພາບດິນຟ້າອາກາດທີີ່
ຮ້າຍແຮງ, ໃນຂະນະທີີ່ພັ້ນທີີ່ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງປະເທດກໍີ່ຍັງຄົງມີລະເບີດທີີ່
ບໍີ່ທັນແຕກຢ່. ໃນບັນດາໄພພິບັດເຫຼົີ່ານີັ້, ໄພນໍັ້າຖ້ວມ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ

ຫົວຂໍັ້ 1, 2 ແລະ 3.

ແລະ ພາຍຸ ແມ່ນມີຜົນກະທົບສງສຸດຕໍີ່ຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານການກະສິກໍາ

ໃນຫົວຂໍັ້ທີ 3 ຂອງ MSD, ‘ການສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກູ່ຊວິດ

ເຊັີ່ນ: ດິນເຈີ່ອນ, ໄຟໄໝ້ປ່າ ແລະ ຊຸມຊົນ, ການແຜ່ລາມຂອງສັດຕພດ

ແລະ ສະບຽບອາຫານ ແລະ ມັກກໍໃຫ້ເກີດໄພອັນຕະລາຍອີ່ນໆຕາມມາ,

ການເປນຢູ່ ແລະ ການແຈກຢາຍຄຸູ່ນຄ່າຢູ່າງເທົີ່າທຽມ’ ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນໂອກາດ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍໃນ 3 ຂົງເຂດຫຼັກ. ຂົງເຂດທໍາອິດ
ແມ່ນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງໂອກາດ ເພີ່ອໃຫ້ມີວຽກເຮັດງານທໍາທີີ່ດີ, ລາຍ
ໄດ້

ແລະ

ການສະໜັບສະໜນດ້ານຄວາມປອດໄພທາງສັງຄົມ.

ໃນ

ຂົງເຂດນີັ້, ມີໂອກາດໃນການເພີີ່ມກໍາລັງການຜະລິດ, ການສົີ່ງເສີມການ
ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ທຸລະກິດການກະເສດສໍາ
ລັບພດຕາມຄວາມຕ້ອງການ, ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ; ການ
ປັບປຸງຄວາມຊໍານິຊໍານານ ໂດຍຜ່ານການພັດທະນາທັກສະ ແລະ ຂີດ
ຄວາມສາມາດ. ນະວັດຕະກໍາ, ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ການສ້າງ
ມາດຕະຖານດ້ານຄຸນນະພາບ

ສາມາດຍົກສງຄວາມສາມາດໃນການ

ແຂ່ງຂັນໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດໄດ້. ການຫັນປ່ຽນສະພາບແວດລ້ອມທາງທຸລະກິດ
ໄປສ່ຂົງເຂດເຫຼົີ່ານີັ້
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ຈະສາມາດຊ່ວຍດຶງດດການລົງທຶນຈາກພາກສ່ວນ

ແລະ ໜ ແລະ ການລະບາດພະຍາດສັດ. ໄພພິບັດເຫຼົີ່ານີັ້ ຍິີ່ງທະວີຄວາມ
ຮຸນແຮງເພີີ່ມຂຶັ້ນ

ອັນເປັນເຫດມາຈາກຄວາມເສີ່ອມໂຊມທາງດ້ານ

ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ,

ຄວາມສນເສຍດ້ານຊີວະນາໆພັນ

ແລະ

ຄວາມເສຍຫາຍຈາກການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ.

ເນີ່ອງ

ຈາກປະເທດມີການເພິີ່ງພາອາໄສຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃນລະດັບສງ
ເພີ່ອເຮັດການກະສິກໍາ, , ຜະລິດສິນຄ້າປະເພດໄມ້, ສ້າງເຂີ່ອນໄຟຟ້າ
ແລະ

ຂຸດຄົັ້ນບໍີ່ແຮ່,

ສປປ

ລາວ

ຈຶີ່ງມີຄວາມອ່ອນໄຫວສງຕໍີ່ການ

ປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ.
ສິີ່ງສໍາຄັນທີີ່ຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງແມ່ນ

ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າ

ອາກາດແມ່ນບັນຫາດ້ານມະນຸດສະທໍາ ແລະ ບັນຫາດ້ານການພັດທະນາ
– ບໍີ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເປັນບັນຫາດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມເທົີ່ານັັ້ນ. ນອນຈາກນັັ້ນ,
ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ຍັງແມ່ນໜຶີ່ງໃນໂຕຂັບເຄີ່ອນ

ຫຼັກຂອງບັນຫາຄວາມອຶດຫິວທົີ່ວໂລກ. ອຸນຫະພມທີີ່ເພີີ່ມຂຶັ້ນໄດ້ສົີ່ງຜົນ

“ການປູ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ

ກະທົບທີີ່ຮ້າຍແຮງຕໍີ່ການຜະລິດກະສິກໍາໃນ ສປປ ລາວ. ປະຊາຊົນທີບ
ີ່ ໍີ່

ແມູ່ນບນຫາດ້ານມະນຸດສະທໍາ ແລະ ບນຫາ

ໄດ້ຮັບຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານກໍາລັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ
ສະພາບດິນຟ້າອາກາດທີີ່ຮນ
ຸ ແຮງ, ເຊັີ່ນ: ໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ໄພນໍັ້າຖ້ວມ
, ຕະຫຼອດຈົນເຖິງຄວາມກົດດັນອນ
ີ່ ໆ, ເຊັີ່ນ: ການລະບາດຂອງສັດຕພດ
ແລະ ການເສີ່ອມໂຊມຂອງສະພາບດິນ. ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນ
ຟ້າອາກາດກໍາລັງສົີ່ງຜົນກະທົບຕໍີ່ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ແລະ ພດທີີ່
ມີໂພຊະນາການ. ສະຖານະການນີັ້ຈະຍິີ່ງຮ້າຍແຮງຂຶັ້ນ ເມີ່ອອຸນຫະພມ
ເພີີ່ມຂຶັ້ນ ແລະ ຮຸນແຮງຍິີ່ງຂຶັ້ນ, ແລະ ການຄາດຄະເນ ຝົນມີຄວາມຫຍ້ງ

ດ້ານການພດທະນາ – ບໍີ່ແມູ່ນພຽງແຕູ່
ບນຫາດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມເທົີ່ານັ້ນ”
ເຖິງຈະມີສິີ່ງທ້າຍທາຍພາຍໃຕ້ຫົວຂໍັ້ນກ
ີັ້ ໍີ່ຕາມ,

ແຕ່ກໍີ່ຍັງມີໂອກາດຫຼາກ

ຫຼາຍທີີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກວິກິດການ ແລະ ຄວາມກົດດັນຕ່າງໆ
ຕໍີ່ລະບົບສະບຽງອາຫານຂອງລາວ. MSD ເປັນໂອກາດ ໃນການສ້າງ

ຍາກຍິີ່ງຂຶັ້ນ.

ລະບົບສະບຽງອາຫານໃຫ້ມີຄວາມທົນທານ, ສາມາດຕອບສະໜອງຕໍີ່ວິ

ນອກຈາກນີັ້, ລະບົບການຜະລິດສະບຽງອາຫານໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຢ່

ໂພຊະນາການ ແລະ ມີການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນລະບົບ ຍ້ອນສິີ່ງເຫຼົີ່າ

ໃນລະດັບກຸ້ມກິນເທົີ່ານັັ້ນ,

ເຊິີ່ງສົີ່ງຜົນໃຫ້ມີຄວາມອ່ອນໄຫວສງຕໍີ່

ນີັ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຕໍີ່ຄວາມສາມາດຂອງຊຸມຊົນໃນ ສປປ ລາວ ເພີ່ອ

ສະພາບດິນຟ້າອາກາດທີີ່ຮາ້ ຍແຮງ ແລະ ການເສີ່ອມໂຊມຂອງສະພາບ

ຕ້ານທານ ແລະ ຟັ້ນຟຄນຈາກຄວາມທ້າທາຍຕ່າງໆຂອງສະພາບດິນຟ້າ

ດິນ. ການປະມົງ, ການເພາະລ້ຽງສັດນໍັ້າ, ແລະ ການລ້ຽງສັດກໍີ່ໄດ້ຮັບ

ອາກາດ, ການແຜ່ລະບາດ, ແລະ ວິກິດທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ເຊິີ່ງວິກິດ

ຄວາມເສຍຫາຍຈາກຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມກົດດັນຕ່າງໆ, ທີີ່ສົີ່ງຜົນ

ການທັງໝົດນີັ້ແມ່ນປັດໄຈທີີ່ກໍີ່ໃຫ້ເກີດຄວາມອຶດຫິວ.

ກິດການໄດ້, ມີຄວາມເທົີ່າທຽມ, ມີຄວາມກວມລວມ, ມີຄຸນຄ່າທາງ
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ເສຍຫາຍອັນຮຸນແຮງຕໍີ່ສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ . ຜົນກະທົບ ແລະ
ຄວາມກົດດັນທາງສັງຄົມຕໍີ່ລະບົບສະບຽງອາຫານ ທີີ່ລວມມີຄວາມໝັັ້ນ
ຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານໃນຄົວເຮອນ,

ຍຸດທະສາດການຮັບມທີີ່ບໍີ່ມີ

ປະສິດທິພາບ ທີີ່ສົີ່ງຜົນກະທົບຕໍີ່ໂພສະນາການ ແລະ ການເຂົາັ້ ເຖິງການ
ບໍລິການ, ບັນຫາໜີສ
ັ້ ິນຄົວເຮອນທີີ່ເພີີ່ມຂຶັ້ນ ແລະ ຜົນກະທົບທາງລົບຕໍີ່

ນອກຈາກນີັ້, ລັດຖະບານໄດ້ນໍາໃຊ້ແບບແຜນການກະກຽມລ່ວງໜ້າ,
ໂດຍເຊີ່ອມໂຍງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ (DRM) ແລະ
ການປັບໂຕຕໍີ່ການປ່ຽນສະພາບດິນຟ້າອາກາດອາກາດ (CCA), ໂດຍສຸມ
ໃສ່ບັນດາມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ທີີ່ເຊີ່ອມໂຍງກັບການ

ຄວາມປອງດອງໃນຊຸມຊົນ.

ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ

ການແຜ່ລະບາດຂອງ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ກີດຂວາງຕ່ອງໂສ້ການສະ

ຍົງ. ສປປ ລາວ ກໍາລັງສຸມໃສ່ການລົງທຶນເຂົັ້າໃນບັນດາມາດຕະການ

ໂພຊະນາການ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍນ

ໜອງ ສົີ່ງຜົນໃຫ້ລາຄາອາຫານໃນທ້ອງຖິີ່ນສງຂຶັ້ນ, ມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ອດ
ັ ຕາ
ການຫວ່າງງານເພີີ່ມຂຶັ້ນ

ແລະ

ຄາດຄະເນວ່າ

ຈະເຮັດໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ

200,000 ຄົນຕົກຢ່ໃນສະພາບຄວາມທຸກຍາກ. ນອກຈາກນີັ້, ແຮງງານ
ເຄີ່ອນຍ້າຍທີີ່ເດີນທາງກັບຄນສ່ປະເທດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ພາເຮັດໃຫ້ອັດຕາ
ການສົີ່ງເງິນກັບຄນສ່ປະເທດຕໍີ່າລົງ.

ການແຜ່ລະບາດດັີ່ງກ່າວໄດ້ຊີັ້ໃຫ້

ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຜະລິດທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ລະບົບສະບຽງ
ອາຫານພາຍໃນປະເທດກໍມີຄວາມສໍາຄັນເຊັີ່ນດຽວກັນ

ເພີ່ອຊ່ວຍ

ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີີ່ສຸດໃນເວລາເກີດອຸປະສັກດ້ານການຄ້າ
ລະຫວ່າງປະເທດ.

ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເພີີ່ມຂຶັ້ນ ທີີ່ລວມມີການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາວຽກ
ງານທີີ່ມີການຄາດຄະເນໄວ້ລ່ວງໜ້າ ແລະ ການບໍລິການຂໍັ້ມນດ້ານ
ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ, ຕະຫຼອດຈົນເຖິງຜະລິດຕະພັນດ້ານປະກັນໄພ
ແລະ ສິນເຊີ່ອໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ.
ສປປ ລາວ ຍັງເປັນປະທານຮ່ວມຂອງກຸ່ມປະຕິບັດງານພາຍໃຕ້ ຄະນະ
ກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດແຫ່ງອາຊຽນ ເພີ່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນ
ຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ

ແລະ

ທັງຍັງເປັນສະມາຊິກທີີ່ຫ້າວຫັນຂອງ

ເຄອຂ່າຍອາຊຽນດ້ານຄວາມທົນທານຂອງຂະແໜງການກະສິກໍາຕໍີ່
ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ

ໄພນໍັ້າຖ້ວມໃນປີ 2018 ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍີ່ການປະມົງ ໂດຍໄດ້ພັດເອົາພັນປາ ແລະ ພັນໄມ້ໃຫ້ໄຫຼໄປ
ຕາມນໍັ້າ ແລະ ທັງຍັງສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍີ່ລາຍໄດ້ຈາກການຂາຍປາທີີ່ຫຼຸດລົງທີີ່ມີມນຄ່າປະມານ 38,3 ຕັ້ກີບ.
ການຄິດໄລ່ ໂດຍອີງໃສ່ການຄາດຄະເນອັດຕາການຕາຍທີີ່ເພີີ່ມຂຶັ້ນປະມານ 2% ຂອງສັດທີີ່ໄດ້ຮບ
ັ ຜົນກະທົບ
ຈາກນໍັ້າຖ້ວມຄາດວ່າມີມນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍຢປ
່ ະມານ 16 ຕັ້ກີບ.
https://www.gfdrr.org/en/publication/post-disaster-needs-assessment-2018-floodslao-pdr
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ລະບົບສະບຽງອາຫານທີ່ຍືນຍົງໃນ ສປປ ລາວ: ການເຮດວຽກຮ່ວມ
ກນ ແລະ ຜົນໄດ້ຜົນເສຍ
ພາກນີັ້ໄດ້ວິເຄາະການເຮັດວຽກນຮ່ວມກັນ
ລະຫວ່າງຫົວຂໍັ້ສໍາຄັນ

ແລະ

ແລະ

ຜົນໄດ້ຜົນເສຍ

ອົງປະກອບອີ່ນໆຂອງລະບົບສະບຽງ

ການຜະລິດອາຫານໃຫ້ຄວ
ົ ເຮອນ ແລະ ການລ້ຽງດເດັກອ່ອນ ແລະ
ລກນ້ອຍ, ພວກເຂົາມີແນວໂນ້ມທີີ່ຈະເລອກຜະລິດອາຫານຫຼາຍກວ່າ.

ອາຫານໃນ ສປປ ລາວ ເພີ່ອຫຼີກລ້ຽງແບບແຜນການດໍາເນີນງານແບບ

ສະນັັ້ນ, ບໍີ່ພຽງແຕ່ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບເທົີ່ານັັ້ນ, ແຕ່ຍັງລວມເຖິງ

ໂດດດ່ຽວຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ມີຄວາມຮ່ວມມ

ການບໍລິການດ້ານການສົີ່ງເສີມກະສິກໍາ, ທີີ່ຕ້ອງຖກອອກແບບໃຫ້

ຕີ່ມອີກເຂົັ້າໃນການສັາງເສັັ້ນທາງແຫ່ງຊາດສ່ລະບົບສະບຽງອາຫານທີີ່ຍນ

ສາມາດຕອບສະໜອງຕໍີ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄອບຄົວໄດ້. ຄອບຄົວທີີ່ມີ

ຍົງໃນ ສປປ ລາວ. ນອກຈາກຈະຕ້ອງລະບຸການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັນ

ລກນ້ອຍຕ້ອງການຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການເຮັດສວນຢ່ບາ້ ນ ແລະ

ລະຫວ່າງຂົງເຂດວຽກງານຕ່າງໆແລ້ວ,

ລ້ຽງສັດຂະໜາດນ້ອຍ (ໄກ່, ເປັດ), ເພີ່ອໃຫ້ແມ່ຍິງສາມາດຜະລິດ

ສອບຜົນໄດ້ຜົນເສຍ

ສິີ່ງທີີ່ສໍາຄັນແມ່ນຕ້ອງໄດ້ກວດ

ເພີ່ອດັດປັບບັນດາບຸລິມະສິດທີີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ

ອາຫານ ແລະ ໃນເວລາດຽວກັນກໍີ່ສາມາດໃຫ້ການເບິີ່ງແຍງເດັກໄດ້ນໍາ.
ນອກຈາກນີັ້, ທັງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ກະສິກໍາ ຕ້ອງຊຸກຍ້

ຄ້າຍຄກັນໃຫ້ມີຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ.

ໃຫ້ຜຊ
້ າຍເຂົັ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ ເພີ່ອສົີ່ງເສີມແຮງງານທີີ່ມີຄວາມເທົີ່າທຽມ
ການຮບປະກນສະບຽງອາຫານທີ່ປອດໄພ ແລະ ມໂພຊະນາ

ເພີີ່ມຂຶັ້ນໃນການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ແລະ ການລ້ຽງດເດັກ

ການໃຫ້ແກູ່ທຸກຄົນ ໄດ້ສະໜອງໂອກາດໃນການຮ່ວມມກັນພາຍໃຕ້
ຫົວຂໍັ້ສໍາຄັນ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍອົງປະກອບຂອງລະບົບສະບຽງອາຫານ.

ດັີ່ງນັັ້ນ, ການສະໜັບສະໜນທຸກຫົວຂໍສ
ັ້ ໍາຄັນ ຈຶີ່ງແມ່ນພັນທະທີີ່ຕ້ອງ

ໃນດ້ານຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງອາຫານແມ່ນມີຄວາມເຊີ່ອມໂຍງທີີ່ຊັດເຈນ

ປະຕິບັດພາຍໃຕ້ຫຼັກການ ‘ພວກເຮົາພ້ອມກນກ້າວໄປ’ (LNOB)

ກັບການຜະລິດກະສິກໍາ,

ຂະບວນການແປຮບພາຍຫຼງັ ການເກັບກ່ຽວ

ໂດຍຮັບປະກັນໃຫ້ກຸ່ມຄົນທີີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວສງສຸດມີສ່ວນຮ່ວມເຂົັ້າ

ແລະ ການແຈກຢາຍ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ແລະ

ໃນລະບົບສະບຽງອາຫານ ແລະ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກໃນສັງຄົມທຸກ

ການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາກະສິກໍາ. ດ້ານສະພາບແວດລ້ອມຂອງ

ຄົນສາມາດເຂົັ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນ, ຂໍມ
ັ້ ນ, ອາຫານ ແລະ ໂອກາດໃນ

ສະບຽງອາຫານພາຍນອກ,

ການດໍາລົງຊີວິດຢ່າງເທົີ່າທຽມ. ບຸລິມະສິດພາຍໃຕ້ຫຼັກການ LNOB ບໍີ່

ຄວນໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍີ່ການຮ່ວມມກັບ

ຕະຫຼາດ ແລະ ໂຮງຮຽນ, ປັບປຸງ ແລະ ຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງ

ໄດ້ສອດຄ່ອງໂດຍອັດຕະໂນມັດກັບການພັດທະນາຕະຫຼາດທີີ່ກວ້າງຂວາງ

ອາຫານ ແລະ ປັບປຸງຄວາມພ້ອມ ແລະ ຊຸກຍ້ໃຫ້ມກ
ີ ານເລອກບໍລິໂພກ

ຫຼ ການພັດທະນາກະສິກໍາທີີ່ເພີີ່ມຂຶັ້ນ, ແຕ່ສາມາດນໍາໃຊ້ມາດຕະການ

ອາຫານທີີ່ມີຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການ.

ຕ່າງໆ ເພີ່ອເຮັດໃຫ້ສອງບຸລິມະສິດເຫຼົີ່ານີັ້ສະໜັບສະໜນເຊິີ່ງກັນ ແລະ

ຂອງລະບົບສະບຽງອາຫານ

ດ້ານອົງປະກອບການບໍລິໂພກ

ແມ່ນໄດ້ແນ່ໃສ່ສະພາບແວດລ້ອມ

ພຶດຕິກໍາດ້ານສະບຽງອາຫານສ່ວນບຸກຄົນ,

ແລະ

ລວມເຖິງການກະກຽມ

ກັນ ແລະ ສິີ່ງນັັ້ນຈະຊ່ວຍປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການສ້າງລະບົບສະບຽງ
ອາຫານທີີ່ຍນຍົງຫຼາຍຂຶັ້ນ.

ອາຫານ ແລະ ພຶດຕິກໍາການກິນ. ການຄຸ້ມຄອງສິີ່ງເສດເຫຼອຫຼັງການ
ບໍລິໂພກ ໄດ້ສົີ່ງຜົນກະທົບຕໍີ່ສິີ່ງແວດລ້ອມທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ຄວາມທົນ
ທານໃນລະດັບທ້ອງຖິີ່ນ.
ສິີ່ງທີີ່ສໍາຄັນສໍາລັບ ສປປ ລາວ ແມ່ນການຊັງຊາຜົນປະໂຫຍດຂອງການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດກັບຜົນກະທົບຕໍີ່ສາທາລະນະສຸກ, ສິີ່ງແວດລ້ອມ,
ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບທາງສັງຄົມ. ຄວນໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນເປັນພິເສດຕໍີ່
ສຸຂະພາບຂອງແມ່, ເດັກ ແລະ ເຍົາວະຊົນ, ແລະ ກຸ່ມຄົນທີີ່ມີຄວາມ
ອ່ອນໄຫວ, ລວມເຖິງກຸ່ມຄົນທີີ່ອາໄສຢ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ເຂດ
ຊົນນະບົດ, ແລະ ກຸ່ມຊົນເຜົາ. ນອກຈາກນີັ້, ຄວນໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຢ່າງ
ເຂັັ້ມແຂງແກ່ເລີ່ອງບົດບາດຍິງຊາຍ – ແມ່ຍິງແມ່ນສ່ວນສໍາຄັນໃນຂະແ
ໜງກະສິກໍາ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະກວມເອົາຫຼາຍກວ່າເຄິີ່ງໜຶີ່ງຂອງກໍາລັງແຮງ
ງານໃນຂະແໜງການກະສິກໍາກໍີ່ຕາມ, ແຕ່ພວກເຂົາຍັງຄົງຕ້ອງປະເຊີນກັບ
ອຸປະສັກທີີ່ສໍາຄັນ ແລະ ຕໍີ່ເນີ່ອງທີີ່ກີດຂວາງບໍີ່ໃຫ້ສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໄດ້
ຢ່າງເຕັມທີີ່ເຂົັ້າໃນບັນດາສະຖາບັນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບສະບຽງອາຫານ
ດ້ານການເຂົັ້າເຖິງຂໍັ້ມນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ພ້ອມທັງຕໍາແໜ່ງຂັັ້ນນໍາ
ຕ່າງໆ.
ໜຶີ່ງໃນຜົນໄດ້ຜົນເສຍຫຼັກທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ອາຫານ
ທີີ່ປອດໄພ ແລະ ມີໂພຊະນາການ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການລ້ຽງດເດັກ.
ແມ່ຍິງເປັນຜ້ລ້ຽງດເດັກເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ແຕ່ເມີ່ອຕ້ອງເລອກລະຫວ່າງ
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ຍົກຕົວຢ່າງ, ການເພີີ່ມຂຶັ້ນຂອງການຜະລິດພດເສດຖະກິດ ເພີ່ອຕອບສະ
ໜອງຕໍີ່ຕະຫຼາດທັງພາຍໃນ ແລະ ພາກພັ້ນ ສາມາດປະກອບສ່ວນເຮັດ
ໃຫ້ລະດັບຂອງລາຍຮັບສງຂຶັ້ນກວ່າເກົີ່າໃນຂັັ້ນບ້ານ ແລະ ຂັັ້ນຄົວເຮອນ
ແຕ່ນີັ້ອາດບໍີ່ໝາຍຄວາມວ່າຈະສາມາດເພີີ່ມທະວີ ‘ອາຫານທີີ່ປອດໄພ
ແລະ ມີໂພຊະນາການໃຫແກ່ທຸກຄົນ’ ໄດ້. ເມີ່ອຄົວເຮອນຕ່າງໆໃນເຂດ
ຊົນນະບົດຕ້ອງເພິີ່ງພາອາຫານທີີ່ຊັ້ຢ່ຕະຫຼາດ, ຄົນທຸກອາດຕ້ອງໄດ້ປະ
ເຊີນກັບຄວາມບໍີ່ໝັັ້ນຄົງດ້ານອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການທີີ່ບໍີ່ພຽງພໍໃນ
ລະດັບສງ – ແລະ ແມ້ກະທັັ້ງຄອບຄົວທີີ່ມີກໍາລັງຊັ້ອາຫານໄດ້ ກໍີ່ອາດ
ເລອກທີີ່ຈະບໍລິໂພກອາຫານທີີ່ມີໂພຊະນາການຕໍີ່າ. ສະນັັ້ນ, ລະບົບ
ສະບຽງອາຫານທີີ່ຍນຍົງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບບົນພັ້ນຖານຂອງ
ຫຼັກການພວກເຮົາພ້ອມກັນກ້າວໄປ ນັັ້ນຈະຕ້ອງເນັັ້ນໜັກໃສ່ເກີນກວ່າ
ມາດຕະການແຊກແຊງໃນລະດັບການສະໜອງ, ທັງຍັງຕ້ອງໄດ້ແນໃສ່
ການປ່ຽນແປງດ້ານພຶດຕິກໍາການບໍລິໂພກອາຫານ ຂອງຄອບຄົວ, ການ
ຊຸກຍ້ໃຫ້ເກີດຄວາມຕ້ອງການອາຫານທີີ່ດີຕໍີ່ສຸຂະພາບ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລາຍຮັບຂອງຜ້ບໍລິໂພກທີີ່ເພີີ່ມຂຶັ້ນ, ໂດຍສະເພາະກຸ່ມ
ຄົນຊົນຊັັ້ນກາງທີີ່ມີຈໍານວນເພີີ່ມຂຶັ້ນ, ທັງໃນພາກພັ້ນ ແລະ ໃນປະເທດ,
ໄດ້ສ້າງຄວາມຕ້ອງການດ້ານຜະລິດຕະພັນອາຫານທີີ່ສະອາດ ແລະ ປອດ
ໄພ. ຕະຫຼາດລະດັບພາກພັ້ນ ແລະ ພາຍໃນປະເທດທີີ່ມີໝາກໄມ້ເຂດ
ຮ້ອນ, ຜັກ ແລະ ສະໝຸນໄພທີີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພສງ ໄດ້
ສະໜອງໂອກາດໃນການຄ້າຂາຍທີີ່ດີແກ່ຊາວກະສິກອນ

ຕົວຢ່າງ, ແລະ ໂດຍສະເພາະອ້າງອີງເຖິງຫົວຂໍັ້ທີ 1, 3 ແລະ 4, ມາດ

“ການສະໜບສະໜນທຸກຫົວຂໍັ້ ແມູ່ນ

ຕະການແຊກແຊງດ້ານສະພາບອາກາດທີີ່ທັນສະໄໝ

ພນທະທີ່ຕ້ອງປະຕິບດພາຍໃຕ້ຫຼກການ

ຈະສາມາດຍົກສງ

ຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່ຄົວເຮອນ

‘ພວກເຮົາພ້ອມກນກ້າວໄປ’ ເພືີ່ອ

ໄດ້; ສ້າງຄວາມທົນທານຕໍີ່ການຜັນຜວນຂອງຕະຫຼາດ; ແລະ ປົກປ້ອງ

ຮບປະກນໃຫ້ກຸູ່ມຄົນທີ່ມຄວາມອ່ອນໄຫວ

ລະບົບນິເວດ

ໂດຍຜ່ານການປົກປັກຮັກສາຊີວະນາໆພັນ,

ຫຼຸດຜ່ອນ

ສະພາວະດິນເຈີ່ອນ, ແລະ ເພີີ່ມທະວີການກັກເກັບອາຍກາກບອນໃນດິນ.

ສງສຸດມສ່ວນຮ່ວມເຂົັ້າໃນລະບົບສະບຽງ
ອາຫານ ແລະ ແນໃສູ່ເຮດໃຫ້ສະມາຊິກໃນ

ສະຫຼຸບແລ້ວ,

ສງຄົມທຸກຄົນສາມາດເຂົັ້າເຖິງ

ສິີ່ງທີີ່ສໍາຄັນເປັນຢ່າງຍິີ່ງແມ່ນຕ້ອງສ້າງຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ

ລະຫວ່າງຜົນປະໂຫຍດຂອງຮບແບບເສດຖະກິດ

ຊບພະຍາກອນ, ຂໍັ້ມນ, ອາຫານ ແລະ

ທີີ່ອີງໃສ່ການຂຸດຄົັ້ນ

ແລະ ສົີ່ງອອກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ທີີ່ທຸລະກິດກະສິກໍາຂະໜາດ

ໂອກາດໃນການດໍາລົງຊວິດຢູ່າງເທົີ່າທຽມ.”

ໃຫຍ່ນໍາໃຊ້ເປັນຫຼັກ ແລະ ຄວາມຍນຍົງຂອງລະບົບສະບຽງອາຫານ. ມີ

ເພີ່ອໃຫ້ພວກເຂົາມີການເປັນຢ່ທີີ່ດີຂຶັ້ນ.

ສົີ່ງເສີມວິໄສທັດທີີ່ຍນຍົງໃນການຜະລິດກະສິກໍາທີີ່;

‘ສີຂຽວ’

ຈະມີຕົັ້ນທຶນທີີ່ສງກວ່າ,

ປະເທດລາວ

ເຖິງວ່າການຜະລິດກະສິກໍາ

ສິີ່ງນີັ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໂອກາດທີີ່

ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໃນການຄ້າລະດັບພາກພັ້ນ

ໂດຍນໍາໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຄວາມອຸດົມສົມບນທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ ໃນ
ຮບແບບທີີ່ຍນຍົງ,

ໂດຍເນັັ້ນໜັກໃສ່ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ

ການຮັບປະກັນສະບຽງອາຫານທີີ່ປອດໄພ ແລະ ມີໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່
ທຸກຄົນ ແລະ ການສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານຊີວດ
ິ ການເປັນຢ່ທີີ່ເທົີ່າທຽມ.
ເພີ່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກສິີ່ງນີັ້,

ສປປ ລາວ ຕ້ອງພະຍາຍາມ

ສົີ່ງເສມການຜະລິດສະບຽງອາຫານທີ່ເປນມິດຕໍີ່ທໍາມະຊາດ
ໃນລະດບທີ່ພຽງພໍ, ແລະ ພະຍາຍາມດັດປັບຍຸດທະສາດສົີ່ງເສີມການ
ສົີ່ງອອກສິນຄ້າໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການສົງີ່ ເສີມກະສິກໍາທາງລະບົບນິເວດ.
ເຕັກນິກການຜະລິດທີີ່ເປັນມິດຕໍີ່ທໍາມະຊາດ

ສາມາດສ້າງມນຄ່າເພີີ່ມ

ໂດຍຜ່ານການສ້າງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຕະຫຼາດລະບົບ ທີີ່ມີຄວາມ
ກວມລວມ

ແລະ

ຜ້ຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍສາມາດເຂົັ້າເຖິງໄດ້

ເພີ່ອ

ຮັບປະກັນໂອກາດໃນການສ້າງລາຍຮັບເພີີ່ມຂຶັ້ນ ແລະ ໃຫ້ສາມາດຂ້າມ
ຜ່ານການຜະລິດແບບກຸ້ມກິນ.

ຕາມທີີ່ໄດ້ເນັັ້ນໜັກໄວ້ນັັ້ນ,

ຕະຫຼາດ

ແລະ ຕ່ອງໂສ້ມນຄ່າທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນລະດັບທ້ອງຖິີ່ນ, ແຫ່ງຊາດ, ແລະ
ພາກພັ້ນ

ມີຄວາມຕ້ອງການຜະລິດຕະພັນທີີ່ມີຄຸນນະພາບ,

ປອດໄພ

ແລະ ສະອາດເພີີ່ມຂຶັ້ນ ແລະ ນີັ້ຈະເປັນສ່ວນໜຶີ່ງໃນການຂັບເຄອ
ີ່ ນການ
ປ່ຽນແປງໄປສ່ລະບົບການຜະລິດທີີ່ຍນຍົງຍິີ່ງຂຶັ້ນ - ເຖິງວ່າຈະຍັງມີຫຼາກ
ຫຼາຍຢ່າງທີີ່ຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບດ
ັ
ລະບຽບທີີ່ເຂັັ້ມງວດຍິີ່ງຂຶັ້ນ

ເພີ່ອສ້າງແຮງຈງໃຈ,

ເຊັີ່ນ:

ກົດ

ເພີ່ອຄຸ້ມຄອງຜະລິດຕະພັນທີີ່ບໍີ່ແມ່ນອິນຊີ

ແລະ ການນໍາໃຊ້ຢາປາບສັດຕພດທີີ່ບປ
ໍີ່ ອດໄພ. ຫົວຂໍັ້ທີ 4 ‘ການສ້າງ
ຄວາມທົນທານຕໍີ່ຄວາມສ່ຽງ, ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມກົດດັນຕ່າງໆ’ ກໍີ່
ມີຄວາມທັບຊ້ອນກັບຂົງເຂດນີັ້

ເນອ
ີ່ ງຈາກວ່າສຸຂະພາບຂອງລະບົບທໍາ

ມະຊາດ ແລະ ການຜະລິດກະສິກໍາ ຕ້ອງໄດ້ເພິີ່ງພາເຊິີ່ງກັນ ແລະ ກັນ
ແລະ

ຈະໄດ້ຮັບການປົກປັນຮັກສາທີີ່ດີທີີ່ສຸດໃນຮບແບບໝນວຽນ,

ແລະ ສົີ່ງເສີມໃຫ້ແກ່ກັນ.

ໂອກາດທີີ່ຊັດເຈນສໍາລັບຫົວຂໍັ້ທີ 1, 2 ແລະ 3 ໃນການຮ່ວມກັນ
1)

ຮັບປະກັນ

ສະບຽງອາຫານທີີ່ປອດໄພ ແລະ ມີໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ, ຍົກ
ຕົວຢ່າງ, ຈໍາກັດການໃຊ້ຢາປາບສັດຕພດທີີ່ບໍີ່ປອດໄພ ແລະ ສ້າງແຮງຈງ
ໃຈໃຫ້ປະຊາຊົນເລອກບໍລິໂພກອາຫານທີີ່ມີຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການ,
2) ຮັບປະກັນວ່າ ການຜະລິດກະສິກໍາຈະບໍີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍທີີ່ແກ້ໄຂ
ບໍີ່ໄດ້ຕໍີ່ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ລະບົບນິເວດຂອງປະເທດ ໃນຂະນະທີີ່ກໍາລັງ
ຕອບສະໜອງຕໍີ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງພາກພັ້ນດ້ານສະບຽງອາຫານທີີ່
ປອດໄພ, ມີໂພຊະນາການ ແລະ ຍນຍົງ ແລະ 3) ຮັບປະກັນໃຫ້ຜົນ
ປະໂຫຍດຂອງ ‘ການພັດທະນາ’ ຖກແຈກຢາຍຢ່າງເທົີ່າທຽມກັນໃນກຸ່ມ
ປະຊາກອນທັງໝົດ, ຍົກຕົວຢ່າງ, ຮັບປະກັນໃຫ້ມກ
ີ ານແຈກຢາຍທີີ່ດິນ
ຢ່າງເທົີ່າທຽມກັນ ແລະ ສົີ່ງເສີມທຸລະກິດ ແລະ ສະຫະກອນຂະໜາດ
ນ້ອຍ.
ຫົວຂໍັ້ທີ 4 ກໍີ່ແມ່ນພາກສ່ວນທີີ່ສໍາຄັນ ຍ້ອນວ່າການສ້າງຄວາມທົນທານ
ຕໍີ່ບັນຫາການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດທີີ່ມີຢ່ແລ້ວ, ແລະ
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍີ່ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມກົດດັນຕ່າງໆ, ຈະສາມາດ
ສະໜັບສະໜນແນວຄິດລິເລີີ່ມເຫຼົີ່ານີັ້ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຍນຍົງຂອງ
ລະບົບສະບຽງອາຫານໃນປະເທດໂດຍລວມ.
ເພີ່ອເສີມຂະຫຍາຍຫົວຂໍັ້ທີ 4, ‘ການສ້າງຄວາມທົນທານຕໍີ່ຄວາມ
ສ່ຽງ, ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມກົດດນຕ່າງໆ’ ແມ່ນອົງປະກອບ
ເສີມທີີ່ມີບົດບາດາສໍາຄັນຕໍີ່ກັບລະບົບສະບຽງອາຫານທີີ່ຍນຍົງ.

ຜົນ

ກະທົບ, ທັງຂະໜາດໃຫຍ່, ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ທີີ່ເກີດຂຶັ້ນເລັ້ອຍໆ,
ອາດສົີ່ງຜົນກະທົບຕໍີ່ຫຼາຍອົງປະກອບຂອງລະບົບສະບຽງອາຫານ,

ເຮັດ

ໃຫ້ສນເສຍກໍາລັງຜະລິດ, ສ້າງອຸປະສັກໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດ, ເຮັດໃຫ້ລາຄາ
ສິນຄ້າມີການຜັນຜວນສງຂຶັ້ນ,

ສ້າງຄວາມເສີ່ອມໂຊມຕໍີ່

ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ຄວາມບໍີ່ໝັັ້ນຄົງຂອງລະບົບໂດຍລວມ
ເຊິີ່ງມີແນວໂນ້ມທີີ່ຈະສົີ່ງຜົນກະທົບຕໍີ່ກຸ່ມຄົນທີີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ, ບໍີ່ມີ
ຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ຂາດສານອາຫານສງທີີ່ສຸດ ທີີ່

ນອກຈາກນີັ້, MSD ຍັງສາມາດສ້າງຄວາມຕີ່ນໂຕກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດ

ມີຈໍານວນຫຼາຍ.

ຂອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ຜະລິດຕະພັນອາຫານທີີ່

ດັີ່ງນັັ້ນ, ນະໂຍບາຍ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ການປະຕິບັດ ແລະ ການຮ່ວມມ ທີີ່

ສະອາດ

ຊ່ວຍຍົກສງຂີດຄວາມສາມາດຂອງລະບົບສະບຽງອາຫານ

ແລະ

ປະສິດທິພາບ

ປອດໄພ,

ແລະ

ການດໍາເນີນການຜະລິດທີີ່ມີ

ທີີ່ສາມາດດັດປັບໃຫ້ເຂົັ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມ

ເພີ່ອຄາດ

ແລະ

ຄະເນ, ປ້ອງກັນ, ຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຫຼາກຫຼາຍຄວາມສ່ຽງຢ່າງມີ

ເງີ່ອນໄຂດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມທີີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນ ສປປ ລາວ. ສິີ່ງນີັ້

ປະສິດທິພາບ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດການຟັ້ນຟຄນຈາກຜົນກະທົບໃຫ້

ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຊີ່ອມໂຍງທີີ່ຊັດເຈນໃນແຕ່ລະຫົວຂໍັ້.

ໄດ້ດີກວ່າເກົີ່າ

ຍົກ

ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການສົີ່ງເສີມລະບົບສະບຽງ

7

“ຂັ້ນຕອນໃນການສ້າງຄວາມທົນທານ

ອາຫານທີີ່ຍນຍົງ ແລະ ສະໜັບສະໜນທຸກຫົວຂໍັ້ສໍາຄັນ. ຂັັ້ນຕອນໃນ
ການສ້າງຄວາມທົນທານສາມາດລົງມປະຕິບັດໄດ້ໃນຫຼາຍລະດັບ

ແລະ

ຕ້ອງໃຊ້ມາດຕະການແບບຮອບດ້ານ ທີີ່ລວມມີການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ,
ການປົກຄອງ, DRR ແລະ CCA ທີີ່ອີງໃສ່ລະບົບນິເວດ, ແບບແຜນທີີ່
ຄໍານຶງເຖິງຄວາມກວມລວມ ແລະ ບົດບດຍິງຊາຍ, ການປົກປ້ອງທາງ
ສັງຄົມທີີ່ຄໍານຶງເຖິງໂພຊະນາການ ແລະ ການຕອບສະໜອງຕໍີ່ຄວາມກົດ
ດັນຕ່າງໆ ແລະ

ອນ
ີ່ ໆ4.

ແລະ ຕ້ອງໃຊ້ມາດຕະການແບບຮອບດ້ານ
ທີ່ລວມມການປະເມນຄວາມສ່ຽງ, ການ
ປົກຄອງ, DRR ແລະ CCA ທີ່ອງໃສູ່ລະບົບ
ນິເວດ, ແບບແຜນທີ່ຄໍານຶງເຖິງຄວາມ

ການສ້າງຄວາມທົນທານເປັນສິີ່ງຈໍາເປັນໃນທຸກອົງປະກອບຂອງລະບົບ
ສະບຽງອາຫານ (ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ຄົນ, ວັດຖຸດິບ, ຂັັ້ນຕອນຕ່າງໆ, ໂຄງ
ສ້າງພັ້ນຖານ ແລະ ສະຖາບັນ) ແລະ ທຸກກິດຈະກໍາ (ຈາກການຜະລິດ,
ການແປຮບ,

ສາມາດລົງມືປະຕິບດໄດ້ໃນຫຼາຍລະດບ

ການແຈກຢາຍໄປຈົນເຖິງການກະກຽມ

ແລະ

ກວມລວມ ແລະ ບົດບາດຍິງຊາຍ, ການປົກ
ປ້ອງທາງສງຄົມທີ່ມຄໍານຶງເຖິງໂພຊະນາ
ການ ແລະ ການ ຕອບສະໜອງຕໍີ່ຜົນ

ການ

ກະທົບ ແລະ ອືີ່ນໆ.”

ບໍລິໂພກອາຫານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສິີ່ງເສດເຫຼອ) ໂດຍຄໍານຶງເຖິງການ
ເຊີ່ອມໂຍງກັນຂອງອົງປະກອບເຫຼົີ່ານີັ້.

ດ້ວຍອົງປະກອບທັງໝົດນີັ້ຈະ

ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ,
ເຊັີ່ນ: ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ
ແລະ ໂພຊະນາການທີີ່ດີຂຶັ້ນ.

ງຂອງຍຸດທະສາດໃນການສົີ່ງເສີມຊາວກະສິກອນ ຫຼ ຜ້ຜະລິດໄວໜຸ່ມ
ເພີ່ອໃຫ້ສບຕໍີ່ປະກອບອາຊີບດ້ານການຜະລິດກະສິກໍາ-ອາຫານຕໍີ່ໄປ.
ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊາວກະສິກອນໄວໜຸ່ມ

ເພີ່ອເພີີ່ມທະວີການນໍາ

ໃຊ້ຊ່ອງທາງດິຈິຕອນ ແລະ ສີ່ສັງຄົມອອນລາຍໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສງສຸດ
ແລະ

ບດ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ມາດຕະການແຊກແຊງດ້ານຕ່ອງໂສ້ມນຄ່າທີີ່ໃຫ້
ຄວາມສໍາຄັນແຕ່ອົງປະກອບດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມພຽງຢ່າງດຽວ, ເຊັີ່ນ: ການ

ທ້າຍສຸດນີັ້, ວຽກງານຂອງທຸລະກິດກະສິກໍາຂະໜາດນ້ອຍ ແມ່ນສ່ວນໜຶີ່

ເພີ່ອສົີ່ງເສີມ

ອາຫານທີີ່ມີການແປຮບສງ ຫຼາຍກວ່າອາຫານສົດ ຫຼ ອາຫານທີບ
ີ່ ໍີ່ມີສານກັນ

ສ້າງຄວາມຕີ່ນໂຕດ້ານການຜະລິດຕະພັນສະບຽງ

ອາຫານທີີ່ເປັນມິດຕໍີ່ທໍາມະຊາດ. ວຽກງານນີັ້ອາດລວມມີການນໍາສະເໜີ
ກົນໄກ ແລະ ຂັັ້ນຕອນການປະຕິບດ
ັ ຕົວຈິງ ເພີ່ອສົີ່ງເສີມ ແລະ ແນ່ໃສ່ຜ້
ປະກອບການ/ຊາວກະສິກອນໄວໜຸ່ມ

ດ້ວຍການສ້າງໂອກາດດ້ານການ

ຕະຫຼາດ ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້.
ການສ້າງຄວາມທົນທານໃນລະບົບສະບຽງອາຫານຕ້ອງໄດ້ຄໍານຶງເຖິງການ
ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ແແລະ ຜົນໄດ້ຜົນເສຍ ລະຫວ່າງຜົນກະທົບທາງ
ເສດຖະກິດ (ເຊັີ່ນ: ລາຍໄດ້, ກໍາໄລ, ອາກອນ ແລະ ການສະໜອງ
ອາຫານ), ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ (ເຊັີ່ນ: ຄວາມເທົີ່າທຽມລະຫວ່າງຍິງ
ຊາຍ, ໂພຊະນາການ, ແລະ ສະຫວັດດີພາບຂອງສັດ), ແລະ ຜົນກະທົບ
ທາງສິີ່ງແວດລ້ອມ (ເຊັີ່ນ: ການອະນຸລັກລະບົບນິເວດ, ຊີວະນາໆພັນ,
ດິນ ແລະ ນໍາັ້ ). ຍົກຕົວຢ່າງ, ບາງໂຄງການພັດທະນາຕ່ອງໂສ້ມນຄ່າອາດ
ສະໜອງຜົນປະໂຫຍດທາງເສດຖະກິດ, ເຊັີ່ນ: ຜົນກໍາໄລທີີ່ດີ ແລະ ສ້າງ
ວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ແກ່ຄ່ຮ່ວມງານໃດໜຶີ່ງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນລະບົບສະບຽງ

ຫຼຸດຜ່ອນການເຜົາໄໝ້ອາຍພິດກາກບອນ

ໂດຍຜ່ານການຫຼຸດຜ່ອນການນໍາ

ໃຊ້ປຸຸ໋ຍ ຫຼ ການນໍາສະເໜີເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່, ອາດນໍາໄປສ່ຜົນກະທົບທາງ
ລົບຕໍີ່ເສດຖະກິດ ດ້ານຜົນກໍາໄລທີີ່ຫຼຸດລົງ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການ
ສນເສຍວຽກເຮັດງານທໍາ

ຖ້າບໍີ່ມີການຄຸ້ມຄອງຢ່າງເໝາະສົມ

ຫຼ

ມີ

ປະສິດທິພາບ. ສິີ່ງສໍາຄັນທີີ່ຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ
ທັງໝົດນີັ້ກໍຄ

ໃນຂະນະທີີ່ພວມສົີ່ງເສີມຜົນໄດ້ຮັບໃນໄລຍະສັັ້ນຢ່ນັັ້ນ,

ວຽກງານເຫຼົີ່ານີັ້ໄດ້ສົງ່ຜົນເສຍຕໍີ່ກໍາລັງການຜະລິດໃນໄລຍະຍາວ ເຊິີ່ງໄດ້ທາໍ
ລາຍຄວາມຍນຍົງ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍີ່ອະນາຄົດຂອງຄົນລຸ້ນໃໝ່.
ເມີ່ອພິຈາລະນາຫົວຂໍັ້ທີ 3, ‘ການສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກູ່
ຊວິດການເປນຢູ່ ແລະ ການແຈກຢາຍຄຸມຄ່າຢູ່າງເທົີ່າທຽມ’,
ຜົນໄດ້ຜົນເສຍຫຼັກໆແລ້ວແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ແລະ ການເງິນ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ການເພີີ່ມເຕັກນິກໃນການຜະລິດກະສິກໍາທີີ່
ມີປະສິດທິພາບ, ວິຊາການ, ນະວັດຕະກໍາ ແລະ ການບໍລິການ ເພີ່ອ ຍົກ
ສງຂີດຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ,
ໂຄງສ້າງ
ພັ້ນຖານໃນຊົນນະບົດທີີ່ຍນຍົງ, ແລະ ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຈະຕ້ອງ
ໄດ້ອາໄສການລົງທຶນຈາກທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ໂດຍສະເພາະໃນ
ໄລຍະສັັ້ນ. ກໍລະນີນີັ້ຍັງລວມໄປເຖິງການລົງທຶນດ້ານວິຊາການ, ວັດຖຸ
ດິບການຜະລິດ,
ທຶນທີີ່ກຸ່ມທີີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວສາມາດເຂົັ້າເຖິງໄດ້,
ແລະ ການຕອບໂຕ້ ແລະ ການປ້ອງກັນຜົນກະທົບລ່ວງໜ້າ, ເຊັີ່ນ:
ພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ໄພທໍາມະຊາດຕ່າງໆ.

ອາຫານ, ແຕ່ກໍີ່ຍັງສົີ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍີ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ເຊັີ່ນ: ການ
ປ່ຽນແປງດ້ານການນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ

ທີີ່ເກີດຈາກການຫັນປ່ຽນພັ້ນທີີ່ປ່າໃຫ້

ກາຍເປັນດິນປກຝັງ. ບາງມາດຕະການແຊກແຊງ - ຖ້າພວກເຂົາອີງໃສ່
ລະບົບການປກພດຊະນິດດຽວ - ອາດມີສົງຜົນດີທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ໃຫ້ແກ່ຄ່ຮ່ວມງານໃດໜຶີ່ງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ແຕ່ກໍີ່ອາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍີ່

ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລະບົບດັີ່ງກ່າວມີຄວາມສ່ຽງສງຂຶັ້ນຕໍີ່ການ
ປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ. ມາດຕະການແຊກແຊງອີ່ນໆອາດສົີ່ງຜົນ
ກະທົບທາງລົບຕໍີ່ສັງຄົມ, ເຊັີ່ນ: ການຫຼຸດລົງຂອງໂພຊະນາການ, ຖ້າພວກ
ເຂົາສົີ່ງເສີມອາຫານທີີ່ອຸດົມສົມບນດ້ວຍແຄໂລລີ ແຕ່ມີໂພຊະນາການຕໍີ່າ,
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ເຖິງແມ່ນວ່າຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຜົນຕອບແທນຈາກການລົງທຶນເຫຼົີ່ານີັ້
ຈະສະແດງອອກໃນໄລຍະສັັ້ນ, ກາງ, ແລະ ຍາວກໍີ່ຕາມ, ມັນອາດຊ່ວຍ
ຫຼຸດຊ່ອງຫວ່າງດ້ານລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ປະຊາກອນທີີ່ອາໄສຢ່ເຂດຊົນນະບົດ
ແລະ ກຸ່ມຄົນທີີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ, ເພີີ່ມກໍາລັງແຮງງານ, ຫຼຸດອັດຕາການ
ຫວ່າງງານໃຫ້ຕໍີ່າກວ່າເປົາັ້ ໝາຍກໍີ່ຄ 5%, ຊຸກຍ້ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ
ເພີ່ອຂາຍອອກສ່ຕະຫຼາດທັງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ເພີີ່ມ
ກໍາລັງການຜະລິດໃນເສດຖະກິດທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ແຫ່ງຊາດ, ຫຼຸດຜ່ອນ
ອຸປະສັກກີດຂວາງໃນລະບົບສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສະຫວັດດີການ,
ແລະ ໂດຍສະເພາະ, ຫຼຸດຜ່ອນຕົັ້ນທຶນໃນການຕອບສະໜອງຕໍີ່ຜົນ
ກະທົບທີີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ
ແລະ
ໄພພິບັດທໍາມະຊາດຕ່າງໆ.

ຈາກການຊັງຊາຜົນໄດ້ຜົນເສຍດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມເຮັດໃຫ້

ພະຍາຍາມໃນການສ້າງລາຍຮັບທີີ່ເພີີ່ມຂຶັ້ນ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢ່ທີີ່ດີ

ເຫັນເຖິງຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີີ່ອາດເກີດຂຶັ້ນ, ແຕ່ພວກເຮົາກໍີ່

ຂຶັ້ນ. ນີອ
ັ້ າດເປັນກໍລະກີໜຶີ່ງຂອງສະຖານະການທີີ່ຕະຫຼາດເກີດຄວາມອິີ່ມ

ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບເຫຼົີ່ານີັ້ໄດ້. ການສ້າງຄວາມເປັນຢ່ທີີ່ດີອາດສົີ່ງ

ໂຕ ເຊິີ່ງອາດເຮັດໃຫ້ຄຮ
່ ່ວມງານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນປັດຈຸບັນມີກໍາລັງໃນການ

ຜົນໃຫ້ສິີ່ງແວດລ້ອມຊຸດໂຊມລົງ, ເຊັີ່ນ: ການປັບປ່ຽນພັ້ນທີີ່ດິນ ເພີ່ອ

ຂັບເຄີ່ອນຕະຫຼາດຫຼຸດໜ້ອຍລົງ. ສິີ່ງເຫຼາົີ່ ນີັ້ເປັນພຽງຜົນໄດ້ຜົນເສຍທີີ່ອາດ

ຈຸດປະສົງໃນການເຮັດກະສິກໍາ ແລະ ປກປ່າ, ຍັງສບຕໍີ່ດໍາເນີນການແປຮບ

ເກີດຂຶັ້ນເທົີ່ານັັ້ນ, ຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ມັນສາມາດບັນເທົາໄດ້ ໂດຍຜ່ານການ

ຫຼ ການຂົນສົີ່ງທີີ່ບໍີ່ຍນຍົງ, ແລະ ວິທີການກໍາຈັດສິີ່ງເສດເຫຼອທີີ່ບໍີ່ເໝາະ

ນໍາໃຊ້ແບບແຜນທີີ່ເປັນລະບົບ

ສົມ ເຊິີ່ງກໍີ່ໃຫ້ເກີດການເຜົາ ໄໝ້ອາຍພິດທີີ່ເປັນອັນຕະລາຍ.

ສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ພາຍໃຕ້ຫຼັກການທີີ່ບໍີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ,

ນອກຈາກນີັ້,

ຍັງອາດມີຄວາມສ່ຽງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຍົກສງບົດບາດ

ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມໃດໜຶີ່ງ, ເຊິີ່ງອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍີ່ພໍໃຈ ຫຼ ບັນຫາດ້ານ
ຄວາມປອງດອງໃນສັງຄົມ

ຖ້າມີກຸ່ມໃດໜຶີ່ງຖກລະເລີຍຈາກຄວາມ

ແລະ

ມີຄວາມຮັດກຸມ

ທີີ່ຄໍານຶງເຖິງ

ໂດຍສະເພາະໃນຫົວຂໍັ້ການສົີ່ງເສີມການຜະລິດສະບຽງອາຫານທີີ່ເປັນມິດ
ຕໍີ່ທໍາມະຊາດ ແລະ ການຍົກສງຄວາມທົນທານຕໍີ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນ
ກະທົບຕ່າງໆ.
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ລະບົບສະບຽງອາຫານທີ່ຍືນຍົງໃນ ສປປ ລາວ: ເສັ້ນທາງ ແລະ
ພນທະຂອງຄູ່ຮ່ວມງານ
‘ການຮບປະກນອາຫານທີ່ປອດໄພ ແລະ ມໂພຊະນາການ
ໃຫ້ແກູ່ທຸກຄົນ’

•

ແລະ ນະໂຍບາຍລັດຕ່າງໆ, ໂດຍສະເພາະໃນຂະແໜງກະສິກໍາ. ວິ
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ສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ

ເສັັ້ນທາງສໍາລັບ ສປປ ລາວ ເພີ່ອຮັບປະກັນ ‘ສະບຽງອາຫານທີີ່ປອດໄພ

ເພີ່ອພັດທະນາເສັັ້ນທາງສໍາລັບປະເທດຕ່າງໆ, ເຊັີ່ນ: ສປປ ລາວ ໃນການ

•

ແລະ

ການຈັດລຽງ

ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ

ການລົງທຶນຫຼາຍຂຶັ້ນເຂົັ້າໃນໂຄງລ່າງພັ້ນຖານ ແລະ ຕ່ອງໂສ້ມນຄ່າ
ດ້ານກະສິກໍາ, ຈັດລຽງບຸລິມະສິດຂົງເຂດທີີ່ບໍີ່ມີຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານ
ສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ, ຍົກຕົວຢ່າງ, ຫົນຫາງຈາກ

ໄພ ແລະ ມີໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ.’ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເສັັ້ນທາງ
ແມ່ນປະເດັນທີີ່ສະເໜີເຂົັ້າໃນການປຶກສາຫາລ

ແລະ

ໄພ ແລະ ມີໂພຊະນາການ;

ປັບປຸງລະບົບສະບຽງອາຫານ ເພີ່ອ ‘ຮັບປະກັນສະບຽງອາຫານທີີ່ປອດ
ໂດຍກົງໃນ ສປປ ລາວ ຍັງຕ້ອງໄດ້ຮບ
ັ ການປຶກສາຫາລກັນຕີ່ມ. ລຸ່ມນີັ້

ຂະໜາດກາງຕ້ອງການເຂົັ້າເຖິງ

ເພີ່ອສະໜັບສະໜນການປັບປຸງການຜະລິດສະບຽງອາຫານທີີ່ປອດ

ປະຊາຄົມພັດທະນາສາກົນໄດ້ສະແດງຄວາມສົນໃຈມາຢ່າງ

ຍາວນານ ໃນການເຊອ
ີ່ ມໂຍງການກະສິກໍາເຂົັ້າກັບໂພຊະນາການ, ແລະ

ແລະ

ຊັບພະຍາກອນດເານເງິນທຶນ

ແລະ ມີໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ’ ຈະຕ້ອງມີການປຶກສາຫາລກັນໃນ
ວົງກວ້າງ.

ສຸມໃສ່ສະໜອງທຶນເພີີ່ມຂຶັ້ນເຂົັ້າໃນວຽກງານດ້ານໂພສະນາການ

ສວນໄປຫາຕະຫຼາດໃນເຂດຊົນນະບົດ;
•

ການສ້າງຄວາມຕ້ອງການໃນການບໍລິໂພກອາຫານທີີ່ດີຕໍີ່ສຸຂະພາບ

ບຸລິມະສິດ.

ໂດຍສະເພາະເດັກ ແລະ ເຍົາວະຊົນ ເນີ່ອງຈາກວ່ານີັ້ເປັນຊ່ວງໄລຍະ

ອົງປະກອບຫຼັກຂອງເສັັ້ນທາງດັີ່ງກ່າວ ຄວນປະກອບມີ (ໃຫ້ຂໍັ້ມນໂດຍ
Hawkes et al. 2020):
• ຄວາມເຂົັ້າໃຈທີີ່ດີຂຶັ້ນກ່ຽວກັບບັນຫາດ້ານໂພຊະນາການ, ພຶດຕິກໍາ

ໂພຊະນາການ, ການກະຕຸ້ນ, ການຝຶກອົບຮົມ, ການລົນນະລົງຜ່ານ

ສໍາຄັນໃນການກໍານົດຄຸນຄ່າຂອງອາຫານ. ການໃຫ້ຄວາມຮ້ທາງດ້ານ
ສີ່ສັງຄົມອອນລາຍ, ເຕັກນິກທາງດ້ານການຕະຫຼາດ, ຕະຫຼອດຈົນ
ເຖິງແຮງຈງໃຈ ແລະ ແຮງກະຕຸ້ນທາງເສດຖະກິດ ກໍີ່ສາມາດຊ່ວຍ

ດ້ານການບໍລິໂພກອາຫານ ລວມເຖິງມຸມມອງຂອງຜ້ບໍລິໂພກ ແລະ
ມັນມີການພົວພັນກັບສະພາບແວດລ້ອມດ້ານອາຫານ ແລະ ສັງຄົມ
ຄແນວໃດ

ເພີ່ອໃຫ້ມີອິດທິພົນຕໍີ່ພຶດຕິກໍາ

(ລາຄາ/ການຕະຫຼາດ,

ແລະ

ລົດຊະນິຍົມ

ຜະລິດຕະພັນທີີ່ພ້ອມຈໍາໜ່າຍ,

ອີ່ນໆ)

ແລະ ການກໍານົດບຸລິມະສິດການຄົນ
ັ້ ຄວ້າທີີ່ຊັດເຈນ;
•

ການພັດທະນາຄ່ມແຫ່ງຊາດດ້ານການບໍລິໂພກອາຫານທີີ່ອີງໃສ່ຫກ
ັຼ
ຖານ

ປ່ຽນແປງຄວາມຕ້ອງການໃນການບໍລິໂພກອາຫານໄດ້.
ອົງປະກອບອີ່ນໆຂອງເສັັ້ນທາງໃນການເຊີ່ອມໂຍງການກະສິກໍາເຂົັ້າກັບ
ໂພຊະນາການ,

ອາດລວມມີ (Hoberg et al. 2013):
•

ໃຫ້ແກ່ຄົວເຮອນ, ຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ຈະຕ້ອງໄດ້ຄໍານຶງວ່າລາຍຮັບທີີ່

•

ສງຂຶັ້ນອາດສົີ່ງຜົນກະທົບພຽງເລັກນ້ອຍຕໍີ່ຜົນໄດ້ຮັບດ້ານໂພຊ

ການພັດທະນາມາດຕະຖານດ້ານໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່ໂຄງການສະ
ໜອງອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຄງການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ;
ການປັບປຸງໃນສະພາບແວດລ້ອມດ້ານອາຫານ ທີີ່ສົີ່ງເສີມໂພຊະນາ

ຊະນາການ;
•

ກໍາລັງຊັ້ອາຫານທີີ່ມີຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການໂດຍຜ່ານການລິເລີີ່ມ

ຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໃນທ້ອງຖິີ່ນ;
ຊຸກຍ້ນະວັດຕະນະກໍາ ໂດຍພາກເອກະຊົນ ເພີ່ອເຮັດໃຫ້ມີອາຫານ
ທີີ່ອຸດົມສົມບນດ້ວຍໂພຊະນາການມີລາຄາທີີ່ສາມາດຈັບຕ້ອງໄດ້,

ເຄອຂ່າຍຄວາມປອດໄພທາງສັງຄົມທີີ່ຄໍານຶງເຖິງໂພຊະນາການ;
•

ຍົກຕົວຢ່າງ,

ການປັບປຸງສດຂອງຜະລິດຕະພັນ ຫຼ ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີີ່
ເປັນນະວັດຕະກໍາໃໝ່ ໂດຍຊາວຜ້ຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ ທີີ່ຊ່ວຍ
ປັບປຸງກໍາລັງການຜະລິດ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານທີີ່ມີ

ແລະ

ການບໍລິໂພກອາຫານທີີ່ມີຄຸນຄ່າທາງ

ໂດຍຜ່ານການຜະລິດກະສິກໍາທີີ່ເພີີ່ມຂຶັ້ນ

•

ຍົກສງລາຍຮັບ ແລະ ສົີ່ງເສີມບົດບາດທາງດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ແກ່
ແມ່ຍິງ;

•

ປົກປ້ອງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການປະຕິບດ
ັ ງານຂອງຜ້ລ້ຽງດ
ເດັກ,

ຍົກຕົວຢ່າງ,

ເຖິງວ່າແມ່ຍິງຈະມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍກວ່າໃນ

ການຜະລິດກະສິກໍາ, ການແປຮບອາຫານ ແລະ ການຕະຫຼາດກໍີ່

ແຮງຈງໃຈ, ແລະ ແຮງກະຕ້ອນ, ພ້ອມທັງສະໜັບສະໜຸນນະ

ຕາມ, ໃຫ້ສບຕໍສ
ີ່ ະໜັບສະໜນແມ່ຍິງທີີ່ໃຫ້ການລ້ຽງ ແລະ ໃຫ້

ວັດຕະກໍາໃໝ່ທີີ່ຄໍານຶງເຖິງໂພຊະນາການ, ແລະ ຕ່ອງໂສ້ການສະໜ

ອາຫານແກ່ເດັກອ່ອນ ແລະ ລກນ້ອຍ;
•

ປັບປຸງສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການຂອງແມ່ຍິງ.

ອົງປະກອບດ້ານສະຖາບັນຂອງເສັັ້ນທາງດັີ່ງກ່າວອາດລວມມີ:
5

ຮ່ວມນໍາພາໂດຍ MPI, MoH, WFP ແລະ UNICEF ໂດຍການປະກອບສ່ວນຈາກອົງການ FAO ແລະ
WHO
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ແລະ

ລາຄາອາຫານທີີ່ຫຼຸດຕໍີ່າລົງ;

ປະໂຫຍດຕໍີ່ສຸຂະພາບ, ມີລາຄາທີີ່ສາມາດຈັບຕ້ອງໄດ້. ການລະບຸງ

ອງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;

ຍົກສງການເຂົັ້າເຖິງ
ໂພຊະນາການ

ເຂົັ້າເຖິງໄດ້, ແລະ ປອດໄພຕໍີ່ຜ້ບໍລິໂພກ, ເຊິີ່ງໃນຂະນະດຽວກັນກໍີ່
ສະໜັບສະໜນຊີດວິກການເປັນຢ່ຂອງຜ້ຜະລິດນໍາ,

ສະໜອງການສະໜັບສະໜນໂດຍສະເພາະໃຫ້ກຸ່ມທີີ່ມີຄວາມອ່ອນ
ໄຫວ ຜທ
້ ີີ່ບໍີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ບໍີ່ມີ

ການ ແລະ ຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ລວມເຖິງການສ້າງ
•

ລາຍໄດ້ທີ່ສ
ີ ງຂຶັ້ນ – ສິີ່ງເຫຼົີ່ານີັ້ໄດ້ປັບປຸງການເປັນຢ່ຂອງຄົວເຮອນ
ໃຫ້ດີຂຶັ້ນ ແລະ ສະໜອງທາງເລອກທີີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ດີກວ່າເກົີ່າ

ທີີ່ຊ່ວຍໄຈ້ແຍກອຸປະສັກຕ່າງໆຂອງພາວະການຂາດສານ

ອາຫານ ໃນແຕ່ລະສະພາບການທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ;
•

ເຊິີ່ງແມ່ນຂົງເຂດທີີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນການແຊກແຊງ,

•

ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມດ້ານນະໂຍບາຍທີີ່ເອັ້ອອໍານວຍ

ທີີ່

ປັບປຸງສະຖານະດ້ານໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຄວາມຍນຍົງ

ນາການໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ,

ຂອງການລົງທຶນທີີ່ມີຢ່ໃນປັດຈຸບັນ.

ໂດຍສະເພາະປະຊາກອນທີີ່ມີຄວາມອ່ອນ

ໄຂບັນຫາທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫຼາຍຂົງເຂດ, ເຊັີ່ນ: ການປົກປັກຮັກສາ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ການປັບໂຕ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍີ່ສະພາບດິນຟ້າ
ອາກາດ, ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ, ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍ;
ການສ້າງກົນໄກຮ່ວມຫຼາຍຂະແໜງການ, ເຊັີ່ນ: ໜ່ວຍງານວິຊາ
ການ ເຊິີ່ງພັນທະໃນການສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກ່ ກອງປະຊຸມ
ລະດັບຊາດ,

ວາງແຜນ

ແລະ

ປະສານງານວຽກງານໃນການ

ພັດທະນາລະບົບສະບຽງອາຫານທີີ່ມີຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ

ແລະ

ກວມລວມໃນ ສປປ ລາວ. ໜ່ວຍງານວິຊາການນີຕ
ັ້ ້ອງຢ່າງໜ້ອຍ
ໃຫ້ຄ່ຮ່ວມງານຫຼັກ ແລະ ບັນດາກະຊວງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົັ້າມາມີສ່ວນ
ຮ່ວມໃນການສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກ່ຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງ
ອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ;
•

•

ລະບຸ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ນະໂຍບາຍການເງິນ ເພີ່ອກໍານົດອົງປະກອບ

ແລະ

ຕ່ອງໂສ້ມນຄ່າຍັງບໍີ່ພຽງພໍໃນການບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບດ້ານໂພຊະນາການ
ແລະ

ຮັບປະກັນວ່າອາຫານທີີ່ຜະລິດໃນ

ສປປ

ລາວ

ຈະໄປເຖິງ

ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຊຸມຊົນໃນລາວ, ໂດຍສະເພາະເດັກ ແລະ ເຍົາວະ
ຊົນ. ສິີ່ງສໍາຄັນທີີ່ບໍີ່ແພ້ກັນກໍີ່ຄພັນທະດ້ານການສຶກສາ ແລະ ການສ້າງ
ລະບົບສະບຽງອາຫານ
ສະບຽງອາຫານ
ບໍລິໂພກ

ແລະ

ສະພາບແວດລ້ອມທີີ່ບໍີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ

ທີີ່ສາ້ ງແຮງຈງໃຫ້ແກ່ຮບແບບ

ແລະ

ພຶດຕິກໍາການ

ທີີ່ສົີ່ງຜົນດີດ້ານການເລອກບໍລິໂພກອາຫານທີີ່ມີໂພຊະນາການ

ແລະ ດີຕໍີ່ສຸຂະພາບ. ສິີ່ງນີັ້ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ອາໄສຄວາມມຸ່ງໝັັ້ນຈາກຫຼາຍ
ຂະແໜງການ ແລະ ບັນດາຄຮ
່ ່ວມງານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພີ່ອຢຸດຢັັ້ງຮບແບບ
ການຜະລິດສະບຽງອາຫານທີີ່ເນັັ້ນຄວາມສໍາຄັນສະເພາະແຕ່ທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ ໃນ ສປປ ລາວ.
ໃນການປຶກສາຫາລເບອ
ັ້ ງຕົັ້ນຍັງໄດ້ລະບຸວ່າການຈະປ່ຽນແປງລະບົບ

‘ອາຫານທີີ່ປອດໄພ ແລະ ມີໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ’ ໃຫ້ໄດ້

ສະບຽງອາຫານຄນໃໝ່ ເພີ່ອໃຫ້ສາມາດສະໜອງ ‘ອາຫານທີີ່ປອດໄພ

ສງທີີ່ສຸດ;

ແລະ ມີໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ’ ໄດ້ນັັ້ນ, ແຕ່ລະວຽກງານຈະຕ້ອງ

ເສີມຂະຫຍາຍສຽງ

ແລະ

ການເບິີ່ງເຫັນປະຊາຊົນທີີ່ຢ່ໃນເຂດ

ຖກສ້າງຂຶັ້ນບົນພັ້ນຖານຂອງຫຼັກການພວກເຮົາພ້ອມກັນກ້າວໄປ.

ສິີ່ງນີັ້

ຊົນນະບົດ ຜທ
້ ີີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວສງຕໍີ່ຜົນກະທົບ ແລະ ການ

ຈະຊ່ວຍຮັບປະກັນວ່າການຕັດສິນໃຈດ້ານນະໂຍບາຍແມ່ນຄໍານຶງເຖິງຜົນ

ປ່ຽນແປງເສດຖະກິດໃນພາກພັ້ນ ທີີ່ສົີ່ງຜົນກະທົບຕໍີ່ລະບົບສະບຽງ

ກະທົບຕໍີ່ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ,

ອາຫານ,

ເພີ່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການວາງ

ທີີ່ລວມມີ: ແມ່ຍິງ, ເດັກ, ຄົນພິການ, ກຸ່ມຊົນເຜົີ່າ ແລະ ຄົວເຮອນທີີ່ທຸກ

ແຜນ ແລະ ໂຄງການໃນລະດັບຊາດ, ແຂວງ, ແລະ ເມອງໄດ້. ໜຶີ່ງ

ຍາກທັງໃນຊຸມຊົນຕົວເມອງ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດ. ໃນກໍລະນີທີີ່ມາດ

ໃນວິທີທີີ່ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດ້ກໍີ່ຄດໍາເນີນການຄົັ້ນຄວ້າເພີ່ອ

ຕະການແຊກແຊງທາງດ້ານນະໂຍບາຍ

ບັນທຶກ ແລະ ວິເຄາະປະສົບໃຊ້ຊີວິດການຂອງປະຊາຊົນທີີ່ປະສົບ

ຊີວິດ ແລະ ຄວາມທົນທານຂອງກຸ່ມຄົນທີີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ, ຄວນດໍາ

ກັບຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງຂອງລະບົບສະບຽງອາຫານ,

ເນີນໂຄງການເສີມຄວບຄ່ກັນໄປ ເພີີ່ມເສີມຂະຫຍາຍຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານ

ບັນທຶກຕົວຢ່າງເພີີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການປັບໂຕໃນທ້ອງຖິີ່ນ

ສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີີ່ສຸດ.

ແລະ

ສອງດ້ານ ແລະ ການການຮຽນຮ້ຮວ
່ ມກັນ;
ສບຕໍີ່ລົງທຶນໃນບັນດາເມອງ ແລະ ບ້ານ ເພີ່ອພັດທະນາ ແລະ ຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນກະສິກໍາທີີ່ດີ

ທີມ
ີ່ ີການພິຈາລະນາຄວາມໝັັ້ນຄົງ

ດ້ານສະບຽງອາຫານ, ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ, ແລະ ໂພຊະນາ
ການ ເຂົັ້ານໍາ;
•

ເປັນທີີ່ຮັບຮ້ຢ່າງເຂັັ້ມແຂງວ່າການປັບປຸງດ້ານການຜະລິດອາຫານ

ຂອງລະບົບສະບຽງອາຫານ ທີີ່ຊວ
່ ຍເພີີ່ມໂອກາດໃນການສະໜອງ

ການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງຄົນພັ້ນເມອງ ໂດຍການຊ່ອງທາງການສີ່ສານ
•

ອາຫານແມ່ນປັດໄຈພັ້ນຖານໃນການ

ສາມາດປົກປ້ອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະ
ໄຫວ. ວຽກງານນີັ້ຄວນລວມມີມາດຕະການແຊກແຊງ ທີີ່ຊ່ວຍແກ້

•

ໂຄງການດ້ານໂພຊະນາການ.

ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີີ່ເອັ້ອອໍານວຍ ຄວນໃຫ້ ສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ເຂົັ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມນໍາ, ເຊິີ່ງສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນຮບແບບ
ຂອງການເປັນຕົວແທນ,

ການອອກກົດໝາຍ,

ການຈັດສັນ

ງົບປະມານ, ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ (IPU ແລະ FAO 2021).
ນອກຈາກບັນດາຂະແໜງການຂອງກະຊວງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເຊັີ່ນ: ກະຊວງ
ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ (MAF) ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ (MoH)
ແລ້ວ, ບັາດາກະຊວງ, ເຊັີ່ນ: ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
(MPI), ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (MLSW)
ແລະ ກະຊວງການເງິນ (MoF) ກໍີ່ມີບົດບາດສໍາຄັນເຊັີ່ນກັນ.

ຖະແຫຼງການສະແດງເຈດຈໍານົງ ແລະ ພນທະຈາກກຸູ່ມທີ່

ກຸ່ມຄົນທີີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ,

ອາດສົີ່ງຜົນກະທົບຕໍີ່ການດໍາລົງ

ການສົີ່ງເສມການຜະລິດສະບຽງອາຫານທີ່ເປນມິດຕໍີ່ທາ
ໍ
ມະຊາດໃນລະດບທີ່ພຽງພໍ6
ໂດຍອ້າງອີງເຖິງ ຂອບວຽກດ້ານການກະສິກໍາສີຂຽວ ແລະ ຍນຍົງ ເຊ່ິງ
ສ້າງຂຶັ້ນໂດຍ MAF, ແບບແຜນ ການຜະລິດສະບຽງອາຫານທີີ່ເປັນມິດຕໍີ່
ທໍາມະຊາດ ແມ່ນໄດ້ເນັັ້ນໜັກໃສ່ກະສິກໍາອິນຊີ, ການເຮັດກະສິກໍາແບບ
ປະສົບປະສານ, ນິເວດກະເສດ, ການກກະສິກໍາແບບຕົັ້ນທຶນຕໍີ່າ, ປອດ
ຢາປາບສັດຕພດ. ຮບແບບການກະສິກໍາເຫຼົີ່ານີັ້ປະກອບມີ 5 ຂະແໜ
ງການຍ່ອຍຄ:

ຂະແໜງການປກຝັງ

(ໂດຍໃຊ້ລະບົບຊົນລະປະທານ

ແລະ ນໍັ້າຝົນຕາມທໍາມະຊາດ), ລ້ຽງສັດ, ປະມົງ, ກະສິກໍາແບບປະສົມ
ປະສານ, ແລະ ການຜະລິດສິນຄ້າທີີ່ບໍີ່ແມ່ນໄມ້ (NTFPs). ກະສິກໍາ
ແບບປະສົມປະສານ ແລະ NTFP ແມ່ນນອນຢ່ໃນພນ
ັ້ ທີີ່ທີີ່ມີຄວາມ
ເຊີ່ອມໂຍງກັບການຜະລິດພດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ, , ການລ້ຽງສັດ, ການ
ປະມົງ, ແລະ ພັ້ນທີີ່ປ່າ ແລະ ທົີ່ງກວ້າງ. ທັງ 5 ຂະແໜງການຍ່ອຍນີັ້ນີັ້
ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍີ່ຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ
ແລະ ໂພຊະນາການ ລວມເຖິງການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໃນ ສປປ
ລາວ ນໍາອີກ.

ມສ່ວນຮ່ວມໃນການຈດຕັ້ງປະຕິບດ
ຄ່ຮ່ວມງານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດໄດ້ລະບຸຄວາມຕ້ອງການໃນການຮ່ວມມ
ກັນ ເພີ່ອວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດລະບົບສະບຽງອາຫານ ແລະ

ຮ່ວມນໍາພາໂດຍ MAF ແລະ FAO ດ້ວຍການປະກອບສ່ວນຈາກ MoIC, MPI, NIER, MoNRE, ITC,
UNDP, UNEP, SDC, ແລະ UNIDO.
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ເພີ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນ, ສປປ ລາວ ກໍາລັງສົີ່ງເສີມໃຫ້

ຖະແຫຼງການສະແດງເຈດຈໍານົງ ແລະ ພນທະຈາກກຸູ່ມທີ່

ຫຼັກການດ້ານ ການກະສິກໍາທີີ່ດີ (GAP) ກາຍເປັນເປັນມາດຕະຖານ

ມສ່ວນຮ່ວມໃນການຈດຕັ້ງປະຕິບດ

ຂັັ້ນຕໍີ່າໃນລະບົບການຜະລິດທັງໝົດ

ສປປ ລາວ ມີທ່າແຮງສງໃນການສົີ່ງເສີມການຜະລິດສະບຽງອາຫານທີີ່

ແລະ

ເພີ່ອໃຫ້ຜ້ຜະລິດຂະນາດນ້ອຍ

ຜ້ປະກອບການພາກເອະຊົນປະຕິບັດຕາມ.

ບໍີ່ວ່າຈະແມ່ນການ

ເປັນມິດຕໍີ່ທໍາມະຊາດ.

ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບຄ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ

ຜະລິດພດອຸດສະຫະກໍາ ຫຼ ສິນຄ້າທີີ່ມີເອກະລັກສະເພາະຕາມຄວາມ

ຈະສາມາດຂັບເຄີ່ອນລະບົບການຜະລິດສະບຽງອາຫານສີຂຽວທີີ່ມີ

ຕ້ອງການໃນພາກພັ້ນ, ມາດຕະຖານ GAP ແມ່ນຖເປັນພັ້ນຖານທີີ່

ຄວາມຍນຍົງ

ສໍາຄັນໃນຍຸກປັດຈຸບັນສໍາລັບການຜະລິດສິນຄ້າເພີ່ອຄ້າຂາຍ ພ້ອມຄວາມ

ພາກສ່ວນຫຼັກ ລວມທັງລັດຖະບານໃນທຸກລະດັບ, ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ,

ເປັນໄປໄດ້ໃນການເສີມຂະຫຍາຍເພີີ່ມຕີ່ມ ເພີ່ອໃຫ້ກາຍເປັນລະບົບການ

ວິສາຫະກິດເອກະຊົນ, ຜ້ຜະລິດ, ພາກສັງຄົມ, ແລະ ຜ້ບໍລິໂພກ ເພີ່ອ

ຜະລິດທີີ່ຍນຍົງຍິີ່ງຂຶັ້ນ

ຮັບປະກັນອາຫານທີີ່ມີໂພຊະນາການ,

ເຊິີ່ງສົີ່ງເສີມແນວຄິດໃນການຫຼຸດຜ່ອນວັດຖຸດິບ

ດ້ວຍວາລະການຫັນປ່ຽນ

ໂດຍຮ່ວມມກັບບັນດາ

ສັງຄົມທີີ່ມີຄວາມກວມລວມ,

ປັດໄຈພາຍນອກ, ການນໍາໃຊ້ວັດຖຸດບ
ິ ແລະ ພະລັງງານແບບໝນວຽນ

ແລະ

(ເສດຖະກິດໝນວຽນ), ແລະ ກະສິກໍາອິນຊີ.

ສົີ່ງເສີມຄວາມຮ່ວມມລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເພີ່ອຍົກສງຂີດ

ແລະ

ເປົາັ້ ໝາຍແມ່ນເພີ່ອ

ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຊໍານິຊໍານານຂອງທ້ອງຖິີ່ນ, ຊຸກຍ້ໃຫ້ມີການ

ລັດຖະບານຄາດໝາຍໃຫ້ຫຼັກການ GAP ຖກຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນທົວ
ີ່
ປະເທດ

ສະພາບແວດລ້ອມທີີ່ມີຄວາມທົນທານ.

ແຂ່ງຂັນເພີີ່ມຂຶັ້ນ, ແລະ ສ້າງໂອກາດ ເພີ່ອສົີ່ງເສີມການຂະຫຍາຍໂຕທາງ

ພວມລະບຸໂອກາດໃນການທົດລອງລິເລີີ່ມການຈັດຕັັ້ງ

ເສດຖະກິດ.

ປະຕິບັດດັີ່ງກ່າວໃນພັ້ນທີີ່ທີີ່ກໍານົດໃນອະນາຄົດ. ອາດມີການສົີ່ງເສີມວິທີ

ສິີ່ງນີັ້ລວມມີການສ້າງຄວາມເຊີ່ອມໂຍງກັບພາກເອກະຊົນ

ເພີ່ອຮັບປະກັນການເຂົັ້າເຖິງຕະຫຼາດ.

ການຮັບຮອງແບບສະໝັກໃຈອີ່ນໆອີກ, ເຊັີ່ນ: ລະບົບການຮັບປະກັນ
ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (PGS), ໂຕຊີັ້ວດ
ັ ທາງພມສາດ (GI) ແລະ ເຂົັ້າ/

ການສ້າງພັ້ນທີີ່ໃຫ້ແກ່ຄ່ຮ່ວມງານ

ກາແຟພັນພິເສດ.

ລະບົບນະວັດຕະກໍາດ້ານກະສິກໍາ (AIS) ເພີ່ອແລກປ່ຽນ, ຮຽນຮ້ ແລະ
ແບ່ງປັນລະຫວ່າງກັນ

ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີີ່ເອັ້ອອໍານວຍຈໍາເປັນຕ້ອງໃຫ້ຜ້ທີີ່ເຄີ່ອນ

ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຕໍີ່ການສົີ່ງເສີມການຜະລິດ

ປ່ຽນແປງລະບົບຜະລິດສະບຽງອາຫານທີີ່ລວມມີ 2-3 ກະຊວງໃນເບັ້ອງ

ໂດຍລວມ ແລະ ຄວາມເຂົັ້າໃຈໃນແນວຄິດ, ຂັັ້ນຕອນ, ໂອກາດ ແລະ

ຕົັ້ນ ກ່ອນຈະເສີມຂະຫຍາຍການປະສານງານ ແລະ ການຮ່ວມມອອກ

ສິີ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ. ເພີ່ອຈະປະຕິບດ
ັ ໄດ້ດັີ່ງນີັ້, ຈະຕ້ອງໄດ້ຄໍານຶງເຖິງຄວາມ

ຕີ່ມ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ການນໍາໃຊ້ເວທີການຮ່ວມມທີີ່ມີຢ່ແລ້ວ, ເຊັີ່ນ:

ຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງນໍາ. ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດຂອງ

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ,

ຜ້ຜະລິດ ເພີ່ອເສີມສ້າງຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ການປະຕິບັດທີີ່ດີ, ແລະ

ພັດທະນາກະສິກໍາ

ການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມດ້ານນະໂຍບາຍ (ຍົກຕົວຢ່າງ, ການເຂົັ້າ

ກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານວິຊາການດ້ານການ
ແລະ

ຊົນນະບົດ

ແລະ

ໜ່ວຍງານວິຊາການ

ຍ່ອຍອີ່ນໆ, ແລະ ເຄອຂ່າຍຊາວກະສິກອນລາວ ຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາ

ເຖິງສິນເຊີ່ອ, ການນໍາໃຊ້ສິີ່ງຈງໃຈຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິ

ພັ້ນຖານ ແລະ ຕິດຕາມຄວາມຄບກ່ຽວກັບເຈດຈໍານົງ ແລະ ພັນທະດ້ານ

ຜົນ) ຈະປກອບສ່ວນຊ່ວຍໃນການສົີ່ງເສີມການຜະລິດສະບຽງອາຫານທີີ່

ການຜະລິດສະບຽງອາຫານສີຂຽວທີີ່ມຄ
ີ ວາມຍນຍົງ

ເປັນມິດຕໍີ່ທໍາມະຊາດ ແລະ ຊ່ວຍຂັບເຄີ່ອນການປ່ຽນແປງຂອງລະບົບ

ການປັບປຸງນະໂຍບາຍ.

ການຜະລິດອາຫານນໍາອີກ.

ເຊິີ່ງອາດນໍາໄປສ່

ບັນດາເວທີການຮ່ວມມເຫຼົີ່ານີັ້ຄວນຖກນໍາໃຊ້

ເຂົັ້າໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັງຄັບ

ເພີ່ອເລັີ່ງລັດການປ່ຽນແປງລະບົບສະບຽງອາຫານໄປສ່ການຜະລິດ
ອາຫານທີີ່ເປັນມິດຕໍີ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ,

ມີສາມຂົງເຂດການລົງທຶນທີີ່ຕ້ອງຄ່

ຮ່ວມມຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຄ:

ນະວັດຕະກໍາດ້ານກະສິກໍາສີຂຽວ,

(1)

ໃຊ້ນະໂຍບາຍ ພ້ອມທັງລະບຸບັນຫາ ແລະ ຂໍັ້ແນະນໍາຕ່າງໆ.
ລັດຖະບານ ແລະ ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາມີຄວາມມຸງ້ ໝັັ້ນທີີ່ຈະສະໜັບສະໜນ
ແລະ ສົີ່ງເສີມການຜະລິດສະບຽງອາຫານທີີ່ເປັນມິດຕໍີ່ທໍາມະຊາດ ແລະ

ການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ; (2) ການເສີມຂະຫຍາຍສີຂຽວ; (3)

ຈະຊຸກຍ້ລະບົບດັີ່ງກ່າວ ຜ່ານການປຶກສາຫາລໃນລະດັບຊາດ ແລະ ສະໜັ

ຕະຫຼາດສີຂຽວ ແລະ ຕ່ອງໂສ້ມນຄ່າ. ໃນຂະນະທີີ່ຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ມີ

ບສະໜນຄວາມພະຍາຍາມທີີ່ພຽງພໍໃນລະດັບພາກພັ້ນ ແລະ ສາກົນ.

ຄວາມພະຍາຍາມເຂົາັ້ ໃນການເສີມຂະຫຍາຍການລົງທຶນ ຫຼ ສະໜອງ
ທຶນເຂົັ້າໃນການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ການພັດທະນາ ແລະ ການເສີມຂະຫຍາຍ
ເພີ່ອສະໜັບສະໜຸນນະວັດຕະກໍາດ້ານການກະສິກໍາ,

‘ການສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກູ່ຊວິດການເປນຢູ່ ແລະ

ຊາວກະສິກອນ

ການແຈກຢາຍຄຸນຄ່າຢູ່າງເທົີ່າທຽມ’7

ຜ້ຜະລິດເອງກໍີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເພີີ່ມທັກສະໃນຫຼາກຫຼາຍ

ເສັັ້ນທາງສໍາລັບ ສປປ ລາວ ເພີ່ອສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກ່ຊີວິດການ

ຮບແບບດ້ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບດ
ັ ກົດລະບຽບ, ມາດຕະຖານ, ຄວາມ

ເປັນຢ່ ແລະ ການແຈກຢາຍຄຸ່ນຄ່າຢ່າງເທົີ່າທຽມ ຈະສາມາດຊ່ວຍແກ້ໄຂ

ປອດໄພດ້ານການເກັບຮັກສາວັດຖຸດິບ, ການໃຊ້ເຄີ່ອງຈັກ, ເຕັກນິກດ້ານ
ການນໍາໃຊ້ລະບົບຊົນລະປະທານ

ແລະ

ສິີ່ງທ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດສາມປະການທີີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງເປັນລະບົບ.

ເຕັກໂນໂລຊີທີີ່ທັນສະໄໝ,

ໝາຍຄວາມວ່າ ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການປະສານງານ

ຂະບວນການແປຮບຫຼັງການເກັບກ່ຽວ ແລະ ການບັນຈຸຫີບຫໍີ່, ໂລຈີສ

ເພີ່ອສ້າງ ແລະ ປັບປຸງໂອກາດດ້ານການມີວຽກເຮັດງານທໍາ, ລາຍໄດ້

ຕິກ, ການຂົນສົີ່ງ ແລະ ການຕະຫຼາດ. ການເສີມສ້າງທັກສະສາມາດເຮັດ

ແລະ ການສະໜັບສະໜນດ້ານຄວາມປອດໄພທາງສັງຄົມທີີ່ດີ ພ້ອມທັງ

ຜ່ານແບບແຜນການເສີມຂະຫຍາຍສີຂຽວ ແລະ ທິດຊີັ້ນໍາດ້ານນະວັດຕະ

ແນ່ໃສ່ການເຂົັ້າເຖິງລາຍຮັບທີີ່ມີຄຸນນະພາບ,

ກໍາການກະສິກໍາ.
7

12

ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ

ສະບຽງອາຫານທີີ່ເປັນມິດຕໍີ່ທໍາມະຊາດ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ການສ້າງເວທີເພີ່ອ

ໄຫວໃນລະບົບສະບຽງອາຫານທັງໝົດໄດ້ຮັບການປັບປຸງດ້ານຄວາມຮ້

ແລະ

ແລະ

ການສະໜັບສະໜນທາງ

ຮ່ວມ ນໍາ ພາໂດຍ MAF ແລະ IFAD ດ້ວຍການປະກອບສ່ວນຈາກ FAO, UNDP, ITC, WFP ແລະ ADB.

ສັງຄົມ ແລະ ການເປັນຢ່ທີີ່ດີໃນທົີ່ວທຸກບ່ອນ, ແລະ ທ້າຍທີີ່ສຸດ, ພ້ອມ

ສຸດທ້າຍນີັ້,

ດ້ວຍຄວາມຄາດຫວັງໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ

ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການແກ້ຫຼັກປະຕິບັດງານໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ. ເນີ່ອງຈາກ

ແລະ

ໂອກາດໃນ

ການເສີມສ້າງຄວາມທົນທານດ້ານການດໍາລົງຊີວິດໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ.
ໃນທາງປະຕິບັດ,

ນີັ້ໝາຍຄວາມເຖິງຄວາມພະຍາຍາມແບບລວມສນ

ຂອງລັດຖະບານ, ຜ້ເຄີ່ອນໄຫວດ້ານການພັດທະນາ, ສະຖາບັນ, ພາກ
ສັງຄົມ, ພາກເອກະຊົນ, ແລະ ອີ່ນໆ, ທີີ່ຕ້ອງໄດ້ອີງໃສ່ຄໍາເຫັນທີີ່ໄດ້ຮັບ
ຈາກບັນດາຄຮ
່ ່ວມງານ,

ແລະ

ໂດຍສະເພາະກຸ່ມຄົນທີີ່ມີຄວາມອ່ອນ

ໄຫວສງ, ເຊັີ່ນ: ແມ່ຍິງ, ຊາວໜຸ່ມ, ແລະ ຄົນພິການ. ວຽກງານນີັ້ຕ້ອງໄດ້
ມີການປະສານງານກັນ

ເພີ່ອສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈ

ແລະ

ການຕິດຕາມ

ລະຫວ່າງບັນດາຄ່ຮ່ວມງານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພີ່ອຫຼີກລ້ຽງຄວາມພະຍາຍາມ
ທີີ່ຊໍັ້າຊ້ອນ - ໃນດ້ານພມສາດ, ຄວາມກ່ຽວພັນກັບຫວົຂໍັ້ ແລະ ດ້ານ
ການເງິນ – ແລະ ໃຫ້ມີການແບ່ງປັນຄວາມຮ້ ຫຼ ເສີມສ້າງການເຮັດວຽກ
ຮ່ວມກັນໃນທຸກວຽກງານເຫຼົີ່ານີັ້.
ສິີ່ງນີັ້ຈະຮັບປະກັນໃຫ້ການສ້າງການດໍາລົງຊີວິດທີີ່ດີ, ການສ້າງຄວາມທົນ
ທານ ແລະ ການສະໜອງສະຫວັດດີການສັງຄົມທີີ່ຍອມຮັບໄດ້ ແນ່ໃສ່
ສະຖານທີີ່ທີີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍທີີ່ສຸດ, ໃນຮບແບບທີີ່ມີຄວາມຍຸຕິທາໍ
, ມີຍຸດທະສາດ ແລະ ສາມາດເຂົັ້າເຖິງໄດ້ຫຼາຍຂຶັ້ນ. ສິີ່ງທີີ່ຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງ

ສິີ່ງສໍາຄັນແມ່ນຄໍາເຫັນທີີ່ໄດ້ຮັບຈາກບັນດາຄຮ
່ ່ວມງານທີີ່

ວ່າແນວທາງນີັ້ໄດ້ແນ່ໃສ່ປະຊາຊົນເປັນຫຼັກ,

ຈຶີ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄວາມ

ເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງສໍາລັບປະຊາຊົນ ແລະ ທັງຍັງມີຄວາມສໍາ
ຄັນຕໍີ່ຜົນໄດ້ຮັບດ້ານການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ.
ເສັັ້ນທາງດ້ານການສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກ່ຊີວິດເປັນຢ່

ແລະ

ການແຈກຢາຍຄຸນຄ່າຢ່າງເທົີ່າທຽມ ຈະສາມາດນໍາໄປສ່ຜົນກະທົບທີີ່ເປັນ
ເອກະລັກສະເພາະຕໍີ່ການບັນລຸເປົັ້າໝາຍຕ່າງໆຂອງ ສປປ ລາວ ດ້ານ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍນຍົງ ໃຫ້ປາກົດຜົນ
ເປັນຈິງ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນເສັັ້ນທາງຂອງ ສປປ ລາວ ເພີ່ອສ້າງຄວາມຄບ
ໜ້າໃນບັາດາເປົັ້າໝາຍທີີ່ຂັບເຄີ່ອນດ້ວຍປະຊາຊົນ,

ເຊັີ່ນ:

ປພຍ

1

(ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ), ປພຍ 5 (ມີຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ
ຊາຍ), ປພຍ 8 (ມີວຽກເຮັດງານທໍາທີີ່ດີ ແລະ ເສດຖະກິດມີການ
ຂະຫຍາຍໂຕ), ແລະ ປພຍ 10 (ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍີ່ສະເໝີພາບ), ພ້ອມ
ກັບເປົັ້າໝາຍອີ່ນໆທີີ່ກ່ຽວພັນກັບທຸກວຽກງານດ້ານລະບົບສະບຽງອາຫານ
ກໍຄ ປພຍ 2 (ລຶບລ້າງຄວາມອຶດຫິວ) ແລະ ປພຍ 13 (ມີການຮັບມກັບ
ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ)

ພາຍໃຕ້ເສັັ້ນທາງນີັ້ລວມມີວິທີການເຮັດວຽກຮ່ວມຜລ
້ ົງທຶນຈາກທັງພາກ
ລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ຜ້ເຄີ່ອນໄຫວໃດທີມ
ີ່ ີທ່າແຮງໃນມາດຕະການເຂົັ້າ
ແຊກແຊງ,

ແລະ

ຂົງເຂດທີີ່ກ່ຽວພັນກັບຫຼາຍພາກສ່ວນຈະສາມາດ

ສົີ່ງເສີມວຽກງານອີ່ນໆໄດ້ຄແນວໃດ.
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ຖະແຫຼງການສະແດງເຈດຈໍານົງ ແລະ ພນທະຈາກກຸູ່ມທີ່

ຂະຫຍາຍໃຫ້ແກ່ຜ້ຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ວາງແຜນ ເພີ່ອ

ມສ່ວນຮ່ວມໃນການຈດຕັ້ງປະຕິບດ

ກໍານົດໂອກາດດ້ານຄວາມຮ່ວມມລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະ

ສປປ ລາວ ມີທ່າແຮງໃນການສະໜອງໂອກາດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງ
ອັນສະເພາະໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ

ຜ້ທີີ່ເຮັດວຽກໃນຕ່ອງໂສ້ຂອງລະບົບ

ສະບຽງອາຫານທີີ່ຍນຍົງທັງໝົດ ເພີ່ອຮັບປະກັນ ‘ການສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າ
ໃຫ້ແກ່ຊີວິດການເປັນຢ່ ແລະ ການແຈກຢາຍຄຸນຄ່າຢ່າງເທົີ່າທຽມ.’ ສິີ່ງ
ເຫຼົີ່ານີັ້ສາມາດບັນລຸໄດ້ໂດຍຜ່ານການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຄ່ຮ່ວມ
ມຕ່າງໆ ດ້ວຍວາລະການປ່ຽນແປງດ້ານການຮ່ວມມກັບບັນດາຄຮ
່ ່ວມງານ

ຊົນ (PPP) ໃຫ້ແກ່ຜ້ຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ.
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກູ່ນະໂຍບາຍ
ອດຊ່ອງຫວ່າງດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ

• IFAD, FAO, ແລະ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ມີພັນທະຕໍີ່
ບັນຫານີັ້

ບົດບາດແມ່ຍິງເຂົັ້າໃນມາດຕະການແຊກແຊງ ເພີ່ອແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງ
ເຫຼົີ່ານີັ້. ພວກເຂົາຍັງມີພັນທະທີີ່ຈະສະແຫວງຫາຄໍາເຫັນຈາກແມ່ຍິງ

ເຫຼົີ່ານີັ້, ຈຶີ່ງສາມາດກໍານົດຂອບເຂດການເຄີ່ອນໄຫວໄດ້ດັີ່ງຕໍີ່ໄປນີັ້:

ແລະ ຄົວເຮອນ ແລະ ສະໜັບສະໜນໃຫ້ແມ່ຍິງກຸ່ມດັີ່ງກ່າວມີ
ໂອກາດໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈ.

ສ້າງແບບແຜນທີ່ສອດຄ່ອງກນ ແລະ ມການປະສານງານກບ

ຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ.
• IFAD ມີພັນທະຕໍີ່ວຽກງານນີັ້ ໂດຍຜ່ານໃນການວາງແຜນໂຄງການ
ຂອງຕົນໃນລະຫວ່າງ IFAD12, ລວມເຖິງການຈັດຫາແຫຼີ່ງທຶນທີີ່
ເປັນໄປໄດ້ຈາກ GAFSP ໂດຍຜ່ານບົດສະເໜີໂຄງການທີີ່ໄດ້ຮັບການ
ພັດທະນາຮ່ວມກັບ WFP, ສໍາລັບໄລຍະທີສອງຂອງການສະໜັບສະ

ແກ້ໄຂຂໍັ້ຈໍາກດທາງດ້ານກົດໝາຍ, ສະຖາບນ ແລະ ຕະຫຼາດ
ເພືີ່ອໃຫ້ເກດຄວາມສະເໝພາບໃນລະບົບສະບຽງອາຫານ
ແລະ

ແລະ ອງໃສູ່ທໍາມະຊາດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານການປູ່ຽນແປງ
ຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ
ຂອງຊຸມຊົນທີ່ທຸກຍາກ

ເພືີ່ອປບປຸງຂດຄວາມສາມາດ

ໃຫ້ສາມາດຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງດ້ານ

ສະພາບດິນຟ້າອາກາດທີ່ກ່ຽວພນກບການດໍາລົງຊວິດໄດ້.

ສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ.

ການສ້າງຄວາມທົນທານຕໍີ່ຄວາມສ່ຽງ, ຜົນກະທົບ ແລະ

ສ້າງຄວາມເຂົັ້ມແຂງໃຫ້ພາກເອກະຊົນ ແລະ ສ້າງສະພາບ
ແວດລ້ອມທາງທຸລະກິດທີ່ເອືັ້ອອໍານວຍ
ເພືີ່ອດຶງດດການ
ລົງທຶນຈາກພາກເອກະຊົນ
• ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ (NCCI) ຈະຊ່ວຍ
ແກ້ໄຂບັນຫາທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຮ້ ແລະ ວິທີການໃນການດໍາ
ເນີນທຸລະກິດ
ແລະ
ສະໜັບສະໜນວິສາຫະກິດໃນການເສີມ
ຂະຫຍາຍທຸລະກິດກະສິກໍາຂອງຕົນ.
• NCCI ມີຄວາມຕ້ອງການສ້າງຄວາມຮ່ວມມລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ
ເອກະຊົນ ແລະ ສ້າງຕັັ້ງສະຫະກອນຂຶັ້ນເພີ່ອວຽກງານນີັ້ ພ້ອມທັງ
ສຸມໃສ່ກໍາລັງການຜະລິດພາຍໃນປະເທດ ແລ້ວຈຶີ່ງເຊີ່ອມໂຍງເຂົັ້າສ່
ຕະຫຼາດ.

ຄວາມກົດດນຕ່າງໆ8
ຫຼາຍວຽກງານທີີ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແມ່ນມີຄວາມເໝາະສົມ ເພີ່ອໃຫ້ສາມາດ
ບັນລຸລະບົບສະບຽງອາຫານທີມ
ີ່ ີຄວາມທົນທານຕໍີ່ຄວາມສ່ຽງ, ຜົນກະທົບ
ແລະ ຄວາມກົດດັນຕ່າງໆ. MSD ໄດ້ລະບຸຄວາມຕ້ອງການໃນການເສີມ
ຂະຫຍາຍກະສິກໍາທັນສະໄໝທີີ່ຍນຍົງ ແລະ ຄໍານຶງເຖິງບັນຫາສະພາບດິນ
ຟ້າອາກາດ ລວມເຖິງຜ່ານບັນດາມາດຕະການທີີ່ລະບຸໄວ້ດັີ່ງລຸ່ມນີັ້:
• ກະກຽມ ແຜນວຽກແຫູ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຄວາມ
ສ່ຽງຈາກໄພພິບດ ແລະ ການປບໂຕຕໍີ່ການປູ່ຽນແປງຂອງ
ສະພາບດິນຟ້າອາກາດໃນຂະແໜງກະສິກໍາ ຄັ້ງໃໝູ່, ໂດຍ
ອີງໃສ່ປະສົບການຈາກແຜນລ່າສຸດທີີ່ດໍາເນີນໃນປີ 2014-2018.
• ດໍາເນີນ ການປະເມີນຄວາມອ່ອນໄຫວ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ (VRA)
ຢ່າງຮອບດ້ານໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການກະສິກໍາ (ລວມເຖິງຜົນລະປກ,
ການລ້ຽງສັດ, ການປະມົງ ແລະ ປ່າໄມ້) ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດແບບ
ເພິີ່ງພາອາໄສ

ເພີ່ອເປັນແນວທາງໃນການວາງແຜນສ້າງຄວາມທົນ

ທານໃນອົງປະກອບ ແລະ ກິດຈະກໍາຂອງລະບົບສະບຽງອາຫານ.
• ສະໜັບສະໜນບົດບາດຂອງຂະແໜງການກະສິກໍາ

ແລະ

ແບບແຜນສ້າງຄວາມທົນທານໃຫ້ແກູ່ລະບົບສະບຽງ
ອາຫານພາຍໃຕ້ວາລະແຫູ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບດ ແລະ ການປູ່ຽນແປງສະພາບດິນ
ຟ້າອາກາດ ຂອງ ສປປ ລາວ, ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍີ່ບັນດາມາດ

ແກ້ໄຂອຸປະສກອນສະເພາະທີ່ກດຂວາງການການພດທະນາ

ຕະການລວມສນຂະແໜງການພາຍໃນ ແລະ ຮບແບບການຫັນປ່ຽນ

ຊວິດການເປນຢູ່ທີ່ກວມລວມ ແລະ ສະເໝພາບ
IFAD ໂດຍຜ່ານບັນດາໂຄງການທີີ່ກໍາລັງດໍາເນີນ ແລະ ທີີ່ກໍາລັງ
ພິຈາລະນາ
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ວິທແກ້ໄຂບນຫາອນກວມລວມທີ່ແນໃສູ່ຜ້ທຸກຍາກ

ໜນດ້ານຍຸດທະສາດໃຫ້ແກ່ໂຄງການສົີ່ງເສີມຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານ

ສະໜບສະໜນການພດທະນາ, ການສ້າງຂດຄວາມສາມາດ,
ການສ້າງນະວດຕະກໍາ/ໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານ ແລະ ຄວາມຮ່ວມມື
ໃນທຸລະກິດກະສິກໍາ ແລະ ວິສາຫະກິດຈຸນລະພາກ ແລະ ຂະ
ໜາດນ້ອຍ.
• ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ຈະສບຕໍີ່ປະຕິບດ
ັ ພັນທະດ້ານການ
ປ່ຽນແປງລະບົບສະບຽງອາຫານໃນ ສປປ ລາວ. ພວກເຂົາຍັງຈະສະ
ໜັບສະໜນຄວາມພະຍາຍາມໃນການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມທາງ
ທຸລະກິດ, ລວມເຖິງວິສາຫະກິດກະສິກໍາຈຸນລະພາກ, ຂະໜາດນ້ອຍ
ແລະ ຂະໜາດກາງນໍາອີກ.

•

ເນີ່ອງພວກເຂົາໄດ້ສບຕໍີ່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍີ່ບດ
ົ ບາດຍິງຍິງ

ຊາຍ, ໂດຍຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ/ຫຼ ການສົີ່ງເສີມ

ກະສິກອນ, ພາກສັງຄົມ, ແລະ ຜ້ບໍລິໂພກ. ເມີ່ອຄໍານຶງເຖິງບົດບາດຫຼັກ

ຍືດໝັ້ນຕໍີ່ຫຼກການປູ່ຽນແປງລະບົບອາການໃນການ

ໂດຍແກ້ໄຂຂໍັ້ຈໍາກດອນ

ສະເພາະທີ່ແມູ່ຍິງໃນເຂດຊົນນະບົດຕ້ອງພົບພໍັ້

ໃນທຸກລະດັບ, ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ວິສາຫະກິດເອກະຊົນ, ຜ້ຜະລິດ, ຊາວ

ແລະ

ຫຼກປະຕິບດ

ຕ່າງໆ ເພືີ່ອໃຫ້ສາມາດຄໍານຶງເຖິງ ແລະ ຕອບສະໜອງຕໍີ່ການ

ທັງໝົດທັງໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ລວມມີລັດຖະບານ

ຫຼາຍຂະແໜງການທງໃນລະດບຊາດ ແລະ ລະດບທ້ອງຖິີ່ນ

ແລະ

ຈະທົບທວນຄນການເຂົັ້າເຖິງການບໍລິການເສີມ
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ຮ່ວມນໍາພາໂດຍ MAF, MoLSW, UNEP ແລະ FAO ດ້ວຍການປະກອບສ່ວນຈາກ MoNRE, MoH,
WFP, IFAD, UNDRR, UNDP, ແລະ UNHABITAT.

ຈາກການຕອບໂຕ້ຕໍີ່ໄພພິບັດໄປສ່ແບບແຜນການປ້ອງກັນ ແລະ ຄຸ້ມ

ການເຄີ່ອນໄຫວຂອງມະນຸດ/ໂຄງການພັດທະນາ,

ຄອງຄວາມສ່ຽງແທນ.

ຕ່າງໆທີີ່ສົີ່ງຜົນກະທົບຕໍີ່ກຸ່ມຄົນທີີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວທີີ່ສຸດ;

• ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນພາຍໃນ

ອາຊຽນ

ສໍາລັບ

ຂອບວຽກ

ລວມທັງປັດໄຈ
(ຂ)

ການລະບຸ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະ

ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານອນຮອບດ້ານຂອງ

ສາດ

ອາຊຽນ (AIFS) ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການດໍາເນີນງານກ່ຽວກັບ

ໂຄງການ;

ຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານໃນພາກພັ້ນອາຊຽນ

ທ້ອງຖິີ່ນກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມອ່ອນໄຫວທີີ່ສອດຄ່ອງ

(SPA-FS)

ທີີ່ພາຍຫຼັງອາດຖກຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເປັນແຜນງານ
(ຄ)

ໂດຍສອດຄ່ອງກບ ວິໄສທດ ອາຊຽນຮອດປ 2025 ແລະ

ກັບການດໍາລົງຊີວິດ

ເປົັ້າໝາຍການພດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ເພີ່ອໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມພ້ອມໃນການຮັບມກັບວິກິດການ,

• ສະໜັບສະໜນການສ້າງລະບົບສະບຽງອາຫານທີີ່ມີຄວາມທົນທານ
ແລະ ວຽກງານຮ່ວມມຫຼາຍຂະແໜງການພາຍໃຕ້ ຂໍັ້ຕົກລົງຂອງ
ອາຊຽນວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໄພພິບດ ແລະ ແຜນງານ
ການຕອບສະໜອງຕໍສ
ີ່ ະຖານະການສຸກເສນ ແລະ ຂອບ
ວຽກອືີ່ນໆທກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງ,

ເຊີ່ນ:

ຖະແຫຼງການອາຊຽນວ່າ

ດ້ວຍການປບໂຕຕໍີ່ໄພແຫ້ງແລ້ງ.
• ສປປ ລາວ ອາດພິຈາລະນາເຂົາັ້ ຮ່ວມລະບົບເວທີສົີ່ງເສີມການປກ
ເຂົັ້າແບບຍນຍົງຜ່ານ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ / ຫຼ
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ (MoNRE)

ໃນຖານະຂອງສະມາຊິກລັດຖະບານ,

ເຂົັ້າຮ່ວມເຄອຂ່າຍ

ລະດັບໂລກທີີ່ມີສະມາຊິກຫຼາຍກວ່າ 100 ສະຖາບັນຈາກເຄອຂ່າຍ
ຄ່ຮ່ວມງານທັງໝົດ. ເວທີສົີ່ງເສີມການປກເຂົັ້າແບບຍນຍົງ ແມ່ນກຸ່ມ
ພັນທະມິດຂອງຄ່ຮ່ວມງານຈາກທົີ່ວໂລກ ເພີ່ອສົີ່ງເສີມປະສິດທິພາບ
ຂອງການນໍາໃຊ້ຊບ
ັ ພະຍາກອນ

ແລະ

ການສ້າງຄວາມທົນທານຕໍີ່

ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດໃນລະບົບເຂົັ້າ – ທັັ້ງໃນລະດັບ
ປກຝັງ ແລະ ຕ່ອງໂສ້ມນຄ່າ. ເປົັ້າໝາຍຄ ກ) ປັບປຸງການດໍາລົງ
ຊີວິດຂອງຜ້ຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍໃນປະເທດທີີ່ກໍາລັງພັດທະນາ; ຂ)
ຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ນາໍັ້ ຈດ ແລະ ການສ້າງອາຍພິດກາກບອນຈາກ
ການຜະລິດເຂົັ້າ;

ແລະ

ຄ)

ສະສະໜອງທີີ່ເຂົັ້າປກຢ່າງມີຄວາມ

ຮັບຜິດຊອບຕໍີ່ຕະຫຼາດໂລກ.
• ຜັນຂະຫຍາຍວິທີໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ທີີ່ລວມມີຂໍັ້ມນ ແລະ
ການບໍລິການດ້ານສະພາບດິນຟ້າອາກາດ,
ຄະເນໄວ້

ແລະ

ການເຄີ່ອນໄຫວທີີ່ຄາດ

ກົນໄກການການສະໜອງທຶນແບບໃໝ່,

ເຊັີ່ນ:

ປະກັນໄພ/ການກ້ຢມ.
• ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຕ່ອງໂສ້ສະໜອງ ໂດຍຊຸກຍ້ການລົງທຶນ
ໃນຕ່ອງໂສ້ມນຄ່າ ໂດຍຜ່ານບັນດາຕະຫຼາດທີີ່ມີຄວາມໝັັ້ນຄົງ
• ສະໜັບສະໜນຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ: ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ
ໃຫ້ແກ່ສະມາຄົມຊາວກະສິກອນ, ເຊີ່ອມໂຍງຊາວກະສິກອນເຂົັ້າສ່
ຕະຫຼາດ,

ແກ້ໄຂຄວາມບໍີ່ເທົີ່າທຽມກັນໃນການເຂົັ້າເຖິງ

ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຄວາມຮ້, ເຊີ່ອມໂຍງເຂົັ້າກັບມາດຕະການ
ແຊກແຊງເສີມຕ່າງໆ

(ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ,

ໂພຊະນາການ

ແລະ ການສະໜອງອາຫານໃນໂຮງຮຽນ) ແລະ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນ
ແກ່ກຸ່ມຄົນທີີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວທີີ່ສຸດ.
• ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງປັບປຸງຄວາມເຂົາັ້ ໃຈຕໍີ່ຄວາມອ່ອນໄຫວ

ແລະ

ຄວາມສ່ຽງທີີ່ກ່ຽວພັນກັບລະບົບສະບຽງອາຫານ ແລະ ການນໍາໃຊ້
ຄວາມເຂົັ້າໃຈດັີ່ງກ່າວເຂົັ້າໃນການກໍານົດນະໂຍບາຍ.

ວຽກງານນີັ້

ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໂດຍ (ກ) ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງຂໍັ້ມນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບຄວາມສ່ຽງ, ລວມເຖິງການດໍາເນີນການຄົັ້ນຄວ້າ ເພີ່ອລະບຸປັດ
ໄຈທີີ່ເອັ້ອອໍານວຍ ແລະ ປັດໄຈຢຸດຢັັ້ງ ທີີ່ສົີ່ງຜົນກະທົບຕໍີ່ລະບົບ
ສະບຽງອາຫານ

ເຊິີ່ງເປັນຜົນມາຈາກໄພພິບັດທໍາມະຊາດ

ຫຼ

ແລະ

ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ກັບຊຸມຊົນໃນ
ແລະ

ລະບົບສະບຽງອາຫານຂອງພວກເຂົາ
ຜົນ

ກະທົບ ແລະ ຄວາມກົດດັນຕ່າງໆ.
• ເພີ່ອຊ່ວຍຊາວກະສິກອນລາວໃນການຮັບມກັບຄວາມສ່ຽງ,

ຜົນ

ກະທົບ ແລະ ຄວາມກົດດັນຕ່າງໆ, ຈໍາເປັນທີີ່ຕອ
້ ງໄດ້ປັບປຸງທັງ
‘ລະບົບພະຍາກອນອາກາດ’ ແລະ ‘ລະບົບເຕອນໄພລ່ວງໜ້າ’ ໂດຍ
ຜ່ານການສະໜອງຂໍັ້ມນທີີ່ເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ
• ມີຄວາມຈໍາເປັນທີີ່ຕອ
້ ງໄດ້ສຸມໃສ່ການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາເມັດ
ພດ ແລະ ສາຍພັນທີີ່ມີຄວາມທົນທານຕໍີ່ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບ
ດິນຟ້າອາກາດພາຍໃຕ້ສະພາບການໃດໜຶີ່ງ.
• ການຮັບປະກັນລະບົບສະບຽງອາຫານທີີ່ຍນຍົງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ຄ່ຮ່ວມ
ງານ/ສະຖາບັນຕ່າງໆເຂົັ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມນໍາ. ສະນັັ້ນ, ຂະແໜງການທັງໝົ
ດ – ພາກລັດ, ເອກະຊົນ, ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ (CSO) ແລະ ຊຸມ
ຊົນ – ຕ້ອງລວມຕົວກັນ ແລະ ຮ່ວມມກັນ.
• ການສົີ່ງເສີມ SME ໃນຂະແໜງການກະສິກໍາ, ແລະ ຫາກເປັນໄປໄດ້ໃຫ້
ສ້າງຮບແບບການຮ່ວມມລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ (PPP).
• ໃນ ສປປ ລາວ, ເພີ່ອເຮັດໃຫ້ຕ່ອງໂສ້ມນຄ່າມີຄວາມທົນທານຍິີ່ງຂຶັ້ນ ພວກ
ເຮົາບໍີ່ພຽງແຕ່ຕ້ອງການນະໂຍບາຍທີີ່ແນ່ໃສ່ຕ່ອງໂສ້ມນຄ່າເທົີ່ານັັ້ນ, ແຕ່ຍັງ
ຕ້ອງມີມາດຕະການ ຫຼ ນະໂຍບາຍທີີ່ສາມາດສະໜັບສະນນການປ່ຽນແປງ
ໃນສະພາບແວດລ້ອມດ້ານສະບຽງອາຫານ,

ເຊັີ່ນວ່າການສະໜັບສະໜນ

ຕະຫຼາດທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ຕະຫຼາດອາຫານອິນຊີ.
ຖະແຫຼງການສະແດງເຈດຈໍານົງ ແລະ ພນທະຈາກກຸູ່ມທີ່ມ
ສ່ວນຮ່ວມໃນການຈດຕັ້ງປະຕິບດ
• UNEP, ໃນຖານະທີີ່ເປັນຄ່ຮ່ວມຈັດຕັັ້ງ ເວທີສົີ່ງເສີມການປກເຂົັ້າ
ແບບຍນຍົງ,

ມີພັນທະໃນການສະໜອງລາຍງານໃຫ້ແກ່

ລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາຄ່ຮ່ວມງານອີ່ນໆ ກ່ຽວກັບເວທີດັີ່ງກ່າວ
ແລະ

ອໍານວຍຄວາມສະດວກການເຂົັ້າເປັນສະມາຊິກຂອງ

ສປປ

ລາວ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນເວທີດງັີ່ ກ່າວ.
• FAO

ໃນຖານະທີີ່ເປັນໜ່ວຍງານນໍາພາດ້ານການປ່ຽນແປງລະບົບ

ສະບຽງອາຫານ ແລະ ປພຍ 2 ຈະ 1) ສົີ່ງເສີມການຫັນປ່ຽນໄປສ່
ລະບົບສະບຽງອາຫານທີີ່ຍນຍົງ ແລະ ມີຄວາມທົນທານໃນ ສປປ
ລາວ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບບຸລິມະສິດຂອງ FAO ໃນທົີ່ວໂລກ ແລະ
ໃນພາກພັ້ນອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ; 2) ສະໜັບສະໜນການພັດທະນາ
ແຜນວຽກແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ
ແລະ

ການປັບໂຕຕໍີ່ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດໃນ

ຂະແໜງການກະສິກໍາ ຄັັ້ງໃໝ່; 3) ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດສໍາລັບ
VRA, ການປະເມີນຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນ
ຟ້າອາກາດ ແລະ ການວາງແຜນໄລຍະຍາວ ເພີ່ອສ້າງຂະແໜງການ
ກະສິກໍາທີີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການປັບໂຕ ແລະ 4) ສ້າງຄວາມ
ເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຂີດຄວາມສາມາດແຫ່ງຊາດໃນການອອກແບບ,
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ເຂົັ້າເຖິງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ

ແລະ

ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນລິເລີີ່ມ

ດ້ານການສ້າງລະບົບອາຫານທີີ່ມີຄວາມທົນທານ.
• WFP

ໃນຖານະທີີ່ເປັນໜ່ວຍງານຄຮ
່ ່ວມ

ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອ9
ຊຸມຊົນ

ແລະ

ຊ່ວຍສ້າງຄວາມທົນທານ

ປັບປຸງລະບົບສະບຽງອາຫານໃນ

ປະເທດ ໂດຍຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ, ການເຮັດວຽກ ແລະ ການສະ

ແລະ ການສະໜັບສະໜນດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່

ໜັບສະໜນຊາວກະສິກອນ, ການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ຄວາມຮ້

ໜ່ວຍງານລັດຖະບານທີີ່ເປັນເປົັ້າໝາຍ

ເພີ່ອສ້າງ

ດ້ານວິຊາການແກ່ພວກເຂົາ, ແລະ ຊຸກຍ້ໃຫ້ພວກເຂົາມີສ່ວນຮ່ວມ

ແລະ

ເຂົັ້າໃນຕະຫຼາດທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ພາກພັ້ນໂດຍຜ່ານຕ່ອງໂສ້ມນຄ່າ.

ຜົນກະທົບອີ່ນໆ ໂດຍຜ່ານຂີດຄວາມສາມາດທີີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃນ
ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ແລະ ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ
ແລະ ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ.
• ສະຖາບັນສຶກສາຂອງລາວສາມາດມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສ້າງຂີດ
ຄວາມສາມາດຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພີ່ອສົີ່ງເສີມລະບົບສະບຽງ
ອາຫານທີີ່ຍນຍົງໃນປະເທດ. ບົດຄົັ້ນຄວ້າ, ນະວັດຕະກໍາ ແລະ ການ
ບໍລິການຂອງພວກເຂົາອາດຊ່ວຍປັບປຸງການສ້າງນະໂຍບາຍໄດ້.
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ແລະ

ໄດ້ມີເປົັ້າໝາຍທີີ່ຈະ

ຄວາມທົນທານໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາຕໍີ່ກັບສະພາບດິນຟ້າອາກາດ

9

• CSO ແລະ ບໍລິສັດເອກະຊົນ ສາມາດມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການ

ສະຫຼຸບ
ບົດລາຍງານການວິໄຈ ສະບັບນີັ້ໄດ້ສັງລວມການປຶກສາຫາລຢ່າງເລິກເຊິີ່ງລະຫວ່າງບັນດາຄຮ
່ ່ວມງານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົນໄປເຖິງ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລລະດັບ
ຊາດ ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິີ່ງຖກຈັດຂຶັ້ນໃນວັນທີ 2 ມິຖຸນາ 2021. ມັນຈະຊ່ວຍສ້າງພັ້ນຖານໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ໃນການປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນ ກອງປະຊຸມ
ສຸດຍອດດ້ານລະບົບສະບຽງອາຫານ ທີີ່ຈະຈັດຂຶັ້ນໃນເດອນກັນຍາປີ 2021. ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລລະດັບຊາດ ແລະ ການປຶກສາຫາລຢ່າງເລິກເຊິີ່ງ ທີີ່
ຖກຈັດຂຶັ້ນ ເພີ່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດດັີ່ງກ່າວ, ໄດ້ສະໜອງຂໍັ້ມນເລິກທີີ່ມີຄຸນຄ່າຈາກຫຼາກຫຼາຍມຸມມອງ, ລວມທັງຈາກຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ,
ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ, ອົງການຈັດຕັັ້ງທີີ່ບໍີ່ສັງກັດລັດຖະບານ ແລະ ຕົວແທນຈາກພາກສ່ວນເອກະຊົນ, ໜ່ວຍງານ ສປຊ ພ້ອມທັງກະຊວງຕ່າງໆຂອງ
ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.
ຈຸດປະສົງຂອງເອກະສານສະບັບນີັ້ແມ່ນເພີ່ອລວບລວມເອກະສານພັ້ນຖານຂອງສີີ່ໜ່ວຍງານວິຊາການໃຫ້ເຂົັ້າເປັນ

ບົດລາຍງານການວິໄຈ

ສະບັບດຽວ,

ໂດຍເນັັ້ນໜັກໃສ່ລັກສະນະການເຊີ່ອມໂຍງຂອງຫົວຂໍັ້ຕ່າງໆ; i) ການຮັບປະກັນສະບຽງອາຫານທີີ່ປອດໄພ ແລະ ມີໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ, ii) ການ
ສົີ່ງເສີມການຜະລິດສະບຽງອາຫານທີີ່ເປັນມິດຕໍີ່ທໍາມະຊາດໃນລະດັບທີີ່ພຽງພໍ; iii) ການສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກ່ຊີວິດການເປັນຢ່ ແລະ ການແຈກຢາຍ
ຄຸນຄ່າຢ່າງເທົີ່າທຽມ; ແລະ iv) ການສ້າງຄວາມທົນທານຕໍີ່ຄວາມສ່ຽງ, ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມກົດດັນຕ່າງໆ. ເອກະສານພັ້ນຖານທັງ 4 ສະບັບແມ່ນຖກ
ຕິດຄັດມາພ້ອມພາກເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ.
ບົດລາຍງານສະບັບນີັ້ແນ່ໃສ່ການລະບຸສິີ່ງທ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດທີີ່ ສປປ ລາວ ກໍາລັງປະເຊີນຢ່ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບັນລຸຈຸດປະສົງເຫຼົີ່ານີັ້, ພ້ອມທັງວິເຄາະ
ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຂອງທັງສີີ່ຫົວຂໍັ້ ແລະ ອົງປະກອບອີ່ນໆຂອງລະບົບສະບຽງອາຫານ. ໃນຫຼາກຫຼາຍດ້ານ, ທັງສີຫ
ີ່ ົວຂໍັ້ແມ່ນສົີ່ງເສີມເຊິີ່ງກັນ ແລະ ກັນ
, ແຕ່ໃນທາງກັບກັນກໍເປັນສິີ່ງຈໍາເປັນທີີ່ຕ້ອງລະບຸຄວາມບໍີ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ຜົນໄດ້ຜົນເສຍຂອງແຕ່ລະຫົວຂໍັ້, ເພີ່ອຊອກຫາວິທີທີີ່ເປັນໄປໄດ້ຫຼາຍທີີ່ສຸດໃນ
ການສ້າງລະບົບສະບຽງອາຫານທີີ່ຍນຍົງ ໃນ ສປປ ລາວ.
ໜຶີ່ງຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງ NSEDP ຄັັ້ງທີ 9 ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍຄການກ້າວໄປສ່ຮບແບບການຂະຫຍາຍໂຕທີີ່ມີຄວາມກວມລວມ, ຍນຍົງ,
ແລະ ສະເໝີພາບ. ລະບົບສະບຽງອາຫານທີີ່ມີຄວາມຍນຍົງຫຼາຍຂຶັ້ນ, ທີີ່ຊ່ວຍຮັບປະກັນໃຫ້ພວກເຮົາຈະພ້ອມກັນກ້າວໄປ, ເປັນສ່ວນສໍາຄັນໃນການບັນລຸ
ເປົັ້າໝາຍເຫຼົີ່ານີັ້ ແລະ ທັງຍັງຊ່ວຍເລັີ່ງລັດຄວາມຄບໜ້າຂອງການບັນລຸ ເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍນຍົງ ນໍາອີກ.
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1: ການຮບປະກນສະບຽງອາຫານທີ່ປອດໄພ
ແລະ ມໂພຊະນາການໃຫ້ແກູ່ທຸກຄົນ
ນໍາພາໂດຍ: ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ (MoH), ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (MPI), ອົງການອາຫານໂລກ (WFP),
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສໍາລັບເດັກ (UNICEF).
ໜ່ວຍງານ ແລະ ກົມກອງສະໜບສະໜຸນ: ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ແຫ່ງ ສະຫະປະຊາຊາດ (FAO), ອົງການ
ອະນາໄມໂລກ (WHO).

ໂອກາດ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ (ສປປ ລາວ ກໍາລງປະເຊນຢູ່) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກບ ‘ການຮບປະກນສະບຽງອາຫານທີ່ປອດໄພ ແລະ ມ
ໂພຊະນາການໃຫ້ແກູ່ທຸກຄົນ’
ຄໍາວ່າ “ລະບົບສະບຽງອາຫານ” ໝາຍເຖິງຕົວແທນ ແລະ ຂະບວນການທັງໝົດທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອາຫານ, ຈາກສວນກະສິກ າໄປຈົນເຖິງຜ້ບໍລິໂພກ -ການຜະລິດ, ການແປຮບ, ການແຈກຢາຍ, ການຕະຫຼາດ, ແລະ ການບໍລິໂພກ. ອີງຕາມ ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ແຫ່ງ ສປຊ (FAO),
ໂຄງການແບບດັັ້ງເດີມທີີ່ແນ່ໃສ່ພຽງແຕ່ການເພີີ່ມພນການຜະລິດ ແລະ ການສະໜອງອາຫານ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າບໍີ່ພຽງພໍຕໍີ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ
ດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ, ເຊິີ່ງໃນຂະນະທີີ່ແບບແຜນດ້ານລະບົບສະບຽງອາຫານແມ່ນສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມໄດ້ດີຂັ້ນ ພ້ອມທັງຍັງຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ, ແລະ ໂພຊະນາການ
(FAO 2018). ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປັບປຸງລະບົບສະບຽງອາຫານບໍີ່ໄດ້ຂຶັ້ນຢ່ກັບຂະແໜງການກະສິກໍາພຽງບ່ອນດຽວ, ແຕ່ຍັງລວມມີຂະແໜງການ
ສາທາລະນະສຸກ, ສຶກສາທິການ, ພ້ອມທັງອີກຫຼາກຫຼາຍຄ່ຮ່ວມງານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ນອກເໜອໜ່ວຍງານລັດຖະບານ ທີີ່ລວມມີ: ພາກາສັງຄົມ, ສະຖາບັນ
ການສຶກສາ, ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ອີ່ນໆ. ເພີ່ອ ‘ຮັບປະກັນສະບຽງອາຫານທີີ່ປອດໄພ ແລະ ມີໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ,’ ທຸກໆອົງ
ປະກອບຂອງລະບົບສະບຽງອາຫານ -- ການຜະລິດ, ການແປຮບ, ການແຈກຢາຍ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ການບໍລິໂພກ -- ຈະຕ້ອງຍົກສງດ້ານຄວາມປອດ
ໄພ, ສຸຂະພາບ, ແລະ ໂພຊະນາການໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີີ່ສຸດ. ສປປ ລາວ ຕ້ອງປະເຊີນກັບສິີ່ງທ້າທາຍທີີ່ຮ້າຍແຮງ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ‘ອາຫານທີີ່ປອດໄພ ແລະ ມີ
ໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ,’ ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນ, ກໍີ່ມີຫຼາກຫຼາຍໂອກາດໃນການວາງແຜນທີີ່ດີ ແລະ ການເຄີ່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
ສິີ່ງທ້າທາຍ:
•

ການຂາດໂພຊະນາການເປັນສິີ່ງທ້າທາຍດ້ານການພັດທະນາອັນຕໍີ່ເນີ່ອງຢ່ ສປປ ລາວ ທີີ່ກໍາລັງປະເຊີນກັບ “3 ວິກິດການ” ດ້ານພາວະການຂາດ
ໂພຊະນາການຢ່າງຕໍີ່ເນີ່ອງ, ພາວະການຂາດສານອາຫານຮອງ (“ຄວາມອຶດຫິວບົີ່ມຊ້ອນ”) ແລະ ພາວະນໍັ້າໜັກເກີນ ແລະ ໂລກຕຸ້ຍ. ເຖິງວ່າໃນຊ່ວງ
ຊຸມປີທີີ່ຜ່ານມາຈະສາມາດບັນລຸການຫຼຸດຜ່ອນພາວະການຂາດໂພຊະນາການແບບຊໍັ້າເຮັ້ອ, ພາວະເດັກເຕ້ຍໄດ້ກໍີ່ຕາມ, ສປປ ລາວ ຍັງຄົງຕ້ອງໄດ້
ພະຍາຍາມຢ່າງໜັກໃນການບັນລຸບັນດາໂຕຊີັ້ວັດດ້ານໂພຊະນາການທີີ່ສາໍ ຄັນຫຼາຍອັນ,

ເຊິີ່ງບາງໂຕຊີັ້ວັດຂອງລາວແມ່ນມີສະຖິຕິທີີ່ຕໍີ່າທີີ່ສຸດໃນພາກ

ພັ້ນ. ພາວະການຂາດໂພຊະນາການທີຮ
ີ່ ຸນແຮງ, ທີີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນຜ່ານໂລກຈ່ອຍໃນເດັກ, ແມ່ນກໍາລັງເພີີ່ມຂຶັ້ນໃນ ສປປ ລາວ (LSIS
2017). ພາວະເດັກເຕ້ຍ ແລະ ໂລກຈ່ອຍຍັງຄົງພົບເຫັນໄດ້ຢ່າງຕໍີ່ເນີ່ອງໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ເຂດຊົນນະບົດຂອງປະເທດ, , ໃນຂະນະທີີ່ພາວະ
ນໍັ້າໜັກເກີນ ແລະ ໂລກຕຸ້ຍແມ່ນກໍາລັງເກີດຂຶັ້ນໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຄາດຄະເນວ່າພາວະການຂາດສານອາຫານໄດ້ສົີ່ງຜົນເສຍຫາຍເປັນ
ຈໍານວນ 2.4% ຂອງ GDP ຕໍີ່ປີ (UNCIEF 2013).
•

ຫຼາຍພາກຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີຄວາມອ່ອນໄຫວສງຕໍີ່ກັບຄວາມບໍີ່ໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານທີີ່ຊາໍັ້ ເຮັ້ອ ແລະ ຮ້າຍແຮງ, ແລະ ຍິີ່ງທະວີຄນຂຶັ້ນ
ດ້ວຍຜົນກະທົບຈາກ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີີ່ລະບາດໃນຊ່ວງບໍີ່ດົນມານີັ້. ການສໍາຫຼວດໃນປີ 2020 ພົບວ່າມີການເຮັດກະສິກໍາ, ການຄ້າຂາຍ
ຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາໃນຕະຫຼາດ, ຄວາມພ້ອມໃນການສະໜອງອາຫານ, ແລະ ການຈ້າງງານ ແລະ ການສົີ່ງເງິນຫຼຸດລົງ, ໃນຫຼາຍແຂວງ (WFP
2020). ການຜະລິດອາຫານພາຍໃນປະເທດຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີຄວາມອ່ອນໄຫວຫຼາຍຂຶນ
ັ້ ຕໍີ່ຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງສະພາດິນຟ້າບ
ອາກາດ, ທີີ່ລວມມີໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ໄພນໍັ້າຖ້ວມ, ເຊິີ່ງອາດສົີ່ງຜົນກະທົບຕໍີ່ລາຄາຕສິນຄ້າໃນະຫຼາດ ແລະ ສົີ່ງຜົນກະທົຍຢ່າງໄວວາຕໍີ່ການບໍລິໂພກ
ອາຫານທີີ່ມີໂພຊະນາການ ແລະ ປອດໄພ ໃນພາກພັ້ນທີີ່ບໍີ່ມີຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ທີີ່ອາໄສພຽງແຕ່ອາຫານທີີ່ໄດ້ຈາກການຜະລິດແບບ
ກຸ້ມຕົນເອງເທົີ່ານັັ້ນ. ໃນຫຼາຍຄັັ້ງ, ຜົນກະທົບເຫຼົີ່ານີັ້ແມ່ນຮ້າຍແຮງຂຶັ້ນຍ້ອນຄວາມກົດດັນອີ່ນໆ, ເຊັນ
ີ່ : ການລະບາດຂອງສັດຕພດ ແລະ ຄວາມ
ເສີ່ອມໂຊມຂອງສະພາບດິນ ທີີ່ລ້ວນແລ້ວແຕ່ສົີ່ງຜົນກະທົບຕໍີ່ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກອາຫານທີີ່ມີໂພຊະນາການ ແລະ ປອດໄພ.
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•

ຍັງມີສະຖານທີີ່ຫຼາຍແຫ່ງໃນ ສປປ ລາວ ທີີ່ນໍາໃຊ້ລະບົບສະບຽງອາຫານ “ແບບດັັ້ງເດີມ”. ໃນບາງບ້ານທີຢ
ີ່ ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ແຕ່ລະຄົວເຮອນ
ແມ່ນຈັດຫາອາຫານຕາມລະດການຈາກແຫຼີ່ງຕ່າງໆ ໂດຍຜ່ານການຜະລິດກະສິກໍາແບບປະສົມປະສານ, ການຫາອາຫານຈາກແຫຼີ່ງອາຫານໃນປ່າ ແລະ
ຕະຫຼາດໃນທ້ອງຖິີ່ນ. ເນີ່ອງຈາກອັດຕາການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າທີີ່ຫຼຸດລົງ ແລະ ປະຊາກອນມີຈໍານວນເພີີ່ມຂຶັ້ນ ຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້ລະບົບສະບຽງອາຫານແບບ
ດັັ້ງເດີມມີການປ່ຽນແປງ ອັນເປັນສາເຫດມາຈາກການເຂົັ້າເຖິງແຫຼີ່ງສະບຽງອາຫານໃນປ່າທີີ່ຫຼຸດລົງ,

ເຊິີ່ງມັກຈະຖກທົດແທນດ້ວຍຜະລິດຕະພັນ

ອາຫານທີີ່ມີຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການຕໍາີ່ . ການຮັກສາລະບົບສະບຽງອາຫານແບບດັັ້ງເດີມ ທີີ່ເປັນແຫຼີ່ງສະໜອງອາຫານຕົັ້ນຕໍໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທີີ່ມີຄວາມ
ອ່ອນໄຫວໃນ ສປປ ລາວ ຄວນຖເປັນຂໍັ້ພິຈາລະນາຫຼັກໃນການຫັນປ່ຽນໄປສແ
່ ນວທາງທີີ່ເນັັ້ນໜັກການເຂົັ້າເຖິງອາຫານທີີ່ມີຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການ,
ໂດຍເນັັ້ນໜັກເປັນພິເສດໃສ່ການເຊີ່ອມໂຍງລະຫວ່າງການເຂົັ້າເຖິງສະບຽງອາຫານ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີີ່ເພີີ່ມຂຶັ້ນ ຂອງໂລກຕິດຕໍີ່ຈາກສັດສ່ຄົນ.
•

ຄົວເຮອນສ່ວນໃຫຍ່ຍັງຄົງດໍາເນີນການຜະລິດກະສິກໍາແບບກຸ້ມກິນ, ເຊິີ່ງຜະລິດເພີ່ອບໍລິໂພກເປັນຫຼັກ. ແຕ່ເຖິງວ່າຈະຢ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ, ຫຼາຍຄົວ
ເຮອນນັບມັ້ນັບຕ້ອງໄດ້ອາໄສອາຫານທີຊ
ີ່ ັ້ຈາກຕະຫຼາດຫຼາຍຂຶັ້ນ, ແລະ ຍັງມີການບໍລິໂພກອາຫານທີມ
ີ່ ີລາຄາຖກເພີີ່ມຂຶັ້ນ, ອາຫານທີີ່ມີການແປຮບສງ,
ເຊັີ່ນວ່າ: ໝີີ່ກຶີ່ງສໍາເລັດຮບ, ເຂົັ້າຕົັ້ມກຶີ່ງສໍາເລັດຮບ, ແລະ ເຄີ່ອງດີ່ມທີີ່ມີລົດຊາດຫວານ, ເຊິີ່ງເປັນອັນຕະລາຍຕໍີ່ໂພຊະນາການ (ອົງການສຸພະນິມິດ ປີ
2020).

ດ້ວຍການປ່ຽນແປງດ້ານການບໍລິໂພກທີີ່ກ າລັງເກີດຂຶັ້ນນີັ້,

ສປປ

ລາວ

ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂປັດໄຈດ້ານມະນຸດສໍາພັນ

ແລະ

ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ທີີ່ມີອິດທິພົນຕໍທ
ີ່ າງເລອກ ແລະ ພຶດຕິກໍາໃນການບໍລິໂພກອາຫານຂອງພວກເຮົາ. ນີັ້ແມ່ນສິີ່ງທີີ່ມີຄວາມສໍາຄັນເປັນຢ່າງຍິີ່ງ,
ໂດຍສະເພາະຕໍີ່ເດັກ ແລະ ເຍົາວະຊົນ ຍ້ອນວ່າອາຫານການກິນຂອງພວກເຂົາແມ່ນມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບບຸກຄົນອີ່ນໆ (ເຊັີ່ນ: ພໍີ່ແມ່, ພໍຕ
ີ່ ້ແມ່ຕ້,
ອ້າຍເອັ້ອຍ, ໝ່ເພີ່ອນ, ມິດສະຫາຍ, ແລະ ອີ່ນໆ), ທີີ່ສວ່ນໃຫຍ່ແລ້ວຈະແມ່ນຜປ
້ ົກຄອງເອງທີີ່ມັກຈະຕັດສິນໃຈແທນໄວໜຸ່ມວ່າພວກເຂົາຈະຕ້ອງ
ກິນຫຍັງ. ໃນຂະນະທີີ່ເດັກພວມເຕີບໃຫຍ່ຂຶັ້ນເປັນໄວໜຸ່ມ, ພວກເຂົາມີອິດສະລະຫຼາຍຂຶັ້ນ, ເຊິີ່ງອິດທິພົນຈາກພະນັກງານໃນໂຮງຮຽນ, ໝ່ເພີ່ອນ,
ແລະ ບຸກຄົນແບບຢ່າງອີ່ນໆ, ພ້ອມທັງແຮງບັນດານໃຈທີີ່ໄດ້ຮັບຈາກສັງຄົມໃນວົງກວ້າງ ໄດ້ສົີ່ງຜົນກະທົບຕໍີ່ພຶດຕິກໍາການບໍລິໂພກຂອງພວກເຂົາ.
•

ຄວາມທຸກຍາກແມ່ນໜຶີ່ງໃນສາເຫດຂອງການເລອກບໍລິໂພກອາຫານຄຸນນະພາບຕໍີ່າ ແລະ ສະຖານະດ້ານໂພຊະນາການຕໍີ່າຂອງເດັກ ແລະ ເຍົາວະຊົນ.
ແຫຼີ່ງ ແລະ ຮບແບບການສ້າງລາຍຮັບທີີ່ບໍີ່ປົກກະຕິໄດ້ສົີ່ງອິດທິພົນຕໍີ່ປະເພດອາຫານທີີ່ສາມາດຊັ້ໃຫ້ ແລະ ຊັ້ໂດຍເດັກ ແລະ ເຍົາວະຊົນ. ຄວາມ
ສາມາດໃນການຊັ້ອາຫານແມ່ນປັດໄຈສໍາຄັນຕໍປ
ີ່ ະເພດອາຫານ ທີີ່ລວມຢໃ່ ນໝວດໝ່ອາຫານທີີ່ມີໂພຊະນາການ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ແຄໂລລີຈາກໄຂ່ມີ
ລາຄາທີີ່ແພງກ່ວາ 6-10 ເທົີ່າຂອງແຄໂລລີທີີ່ໄດ້ຮັບຈາກທັນຍາຫານທີີ່ມີລາຄາຖກທີີ່ສຸດໃນຫຼາຍປະເທດທີີ່ມີລາຍໄດ້ຕໍີ່າ (GAIN ແລະ UNICEF,
2018).

ຖ້າຄາດໝາຍຈະໃຫ້ບຸກຄົນໃດໜຶີ່ງຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈາ່ ຍດ້ານການຈັດຫາອາຫານທີີ່ມີໂພຊະນາການສງນັັ້ນ,

ພວກເຂົາຕ້ອງມີກໍາລັງຊັ້ທີີ່

ພຽງພໍ, ໂດຍສະເພາະສໍາລັບຄອບຄົວທີມ
ີ່ ີສະຖານະທາງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມທີີ່ຕໍີ່າ.
•

ຄວາມບໍີ່ສະເໝີພາບ ແລະ ຄວາມເສຍປຽບດ້ານສະຖານທີີ່ກໍີ່ແມ່ນໜຶີ່ງໃນອິດທິພົນທີີ່ສົີ່ງຜົນກະທົບຕໍີ່ສະພາບການຂາດສານອາຫານໃນ ສປປ ລາວ.
ຍົກຕົວຢ່າງ, ເດັກນ້ອຍທີີ່ອາໄສຢ່ເຂດຊົນນະບົດທີີ່ບໍີ່ມີຖະໜົນ, ເດັກທີີ່ແມ່ຂອງພວກເຂົາບໍີ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາ ຫຼ ຜ້ທີີ່ມາຈາກກຸ່ມຊົນເຜົີ່າຕ່າງໆ ຫຼ ຜ້
ທີີ່ຕົກຢ່ໃນກຸ່ມ 1/5 ຂອງປະຊາກອນທີີ່ທຸກຍາກທີີ່ສຸດ ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງທີີ່ຈະເປັນເກີດພາວະເຕ້ຍ 2-3 ເທົາີ່ ຫຼາຍກ່ວາເດັກທີີ່ຢ່ໃນເຂດຕົວເມອງ, ຜ້
ທີີ່ມີແມ່ທີີ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາ, ແລະ ຜທ
້ ີີ່ຕົກຢ່ໃນກຸ່ມ 1/5 ຂອງປະຊາກອນທີີ່ຮັີ່ງມີທີີ່ສຸດ. ມາດຕະການການແຊກແຊງດ້ານລະບົບສະບຽງອາຫານທີີ່
ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍີ່ບນ
ັ ຫາດ້ານໂພຊະນາການຈະຕ້ອງລວມມີຂໍັ້ມນກ່ຽວກັບຄວາມອ່ອນໄຫວ, ເພີ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດບໍລິໂພກອາຫານທີີ່ມີ
ໂພຊະນາການ, ປອດໄພ, ລາຄາບໍີ່ແພງ ແລະ ຍນຍົງໄດ້.

•

ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການເຮັດວຽກຢ່າງຕໍີ່ເນີ່ອງ ເພີ່ອແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດສານອາຫານ ແລະ ຄວາມບໍີ່ໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານຢ່ກໍີ່ຕາມ, ແຕ່ມາ
ຮອດປະຈຸບັນ,

ບົດບາດຂອງລະບົບສະບຽງອາຫານໃນການແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົີ່ານີັ້ຍັງຄົງໄດ້ຮັບຄວາມໃສ່ໃຈໜ້ອຍຢ່.

ຍັງຄົງມີຄວາມຈໍາເປັນຫຼາຍ

ປະການ, ເຊັີ່ນ: ເພີີ່ມການຜະລິດ ແລະ ປະສິດທິຜົນ; ສົີ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍນຍົງ ແລະ ການຜະລິດອາຫານທີີ່ດີຕໍີ່
ສຸຂະພາບ ແລະ ມີໂພຊະນາການ; ສ້າງແຮງຈງໃຈຢ່າງຕໍີ່ເນີ່ອງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ; ປັບປຸງການເຂົັ້າເຖິງຕະຫຼາດ ແລະ ທ່າແຮງດ້ານການ
ຂາຍພດທີມ
ີ່ ີໂພຊະນາການ; ແລະ ປັບປຸງພຶດຕິກໍາການບໍລິໂພກອາຫານ ລວມທັງການແກ້ໄຂປັດໄຈທາງລົບດ້ານມະນຸດສໍາພັນ ແລະ ວັດທະນະທໍາສັງຄົມ.
•

ຍັງຄົງຂາດຂໍັ້ມນທີີ່ມີຄຸນະພາບ ແລະ ຫຼັກຖານທີີ່ພຽງພໍກ່ຽວກັບເສັັ້ນທາງ ນັບຕັັ້ງອົງປະກອບຕ່າງໆຂອງລະບົບສະບຽງອາຫານໄປຈົນເຖິງຜົນກະທົບ
ດ້ານຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ. ຖ້າບໍີ່ມີຄວາມເຂົັ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິີ່ງກ່ຽວກັບປັດໄຈຂັບເຄີ່ອນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ
ລະບົບສະບຽງອາຫານ ທີີ່ມີອິດທິພົນຕໍີ່ທາງເລອກໃນການບໍລິໂພກອາຫານຂອງຄົວເຮອນໃນ ສປປ ລາວ ແລ້ວ, ມາດຕະການແຊກແຊງກໍີ່ຈະມີ
ປະສິດທິພາບທີີ່ຈໍາກັດ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນສາມວິກິດດ້ານພາວະການຂາດສານອາຫານໃນທົວ
ີ່ ປະເທດ.

ໂອກາດ:
•

ຮ່າງແຜນວຽກວ່າດ້ວຍໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ (NPAN) 2021-2025 ໄດ້ເນັັ້ນໜັກເຖິງບົດບາດຂອງຂະແໜງການກະສິກໍາໃນການເພີີ່ມຄວາມ
ພ້ອມຂອງການສະໜອງ ແລະ ການເຂົັ້າເຖິງອາຫານທີີ່ມີໂພຊະນາການ. ສິີ່ງນີລ
ັ້ ວມມີການເພີີ່ມທະວີການຜະລິດພດ, ຜັກ, ໝາກໄມ້, ສັດລ້ຽງຂະໜ
າດນ້ອຍ, ແລະ ສັດອີ່ນໆທີີ່ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີໂພຊະນາການ ເພີ່ອບໍລິໂພກພາຍໃນຄົວເຮອນ.

•

ໄດ້ມີການກໍານົດຂໍັ້ແນະນໍາຂຶັ້ນກ່ຽວກັບວິທີໃນການສະໜັບສະໜນ ແລະ ຍົກສງຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ໃນ ສປປ ລາວ, ໂດຍຄໍານຶງເຖິງ
ຜົນກະທົບໃນທັງໄລຍະສັັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວຂອງ ພະຍາດໂຄວິດ-19. ຂໍັ້ແນະນໍາເຫຼົີ່ານີັ້ລວມມີການໃຫ້ຄວາມຮ້ແກ່ຊາວກະສິກອນທີີ່ເປັນເປົັ້າໝາຍ
ກ່ຽວກັບການຜະລິດອາຫານທີີ່ມີໂພຊະນາການ; ການສະໜອງວັດຖຸດິບ ຫຼ ເງິນທຶນໃຫ້ບັນດາເມອງ, ບ້ານ ແລະ ຄົວເຮອນທີີ່ມີການເຂົັ້າເຖິງສະບຽງ
ອາຫານທີີ່ບໍີ່ພຽງພໍ; ອານຸຍາດໃຫ້ພໍີ່ຄ້າສິນຄ້າກະສິກໍາບາງຄົນມີການເຄີ່ອນໄຫວໄດ້ຫຼາຍຂັ້ນ; ແລະ ສບຕໍີ່ສຸມໃສ່ສາ້ ງຄວາມຕີ່ນໂຕໃຫ້ແກ່ຄົວເຮອນ
ກ່ຽວກັບອາຫານທີີ່ມີໂພຊະນາການ (WFP 2020).
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•

ການຄົັ້ນຄວ້າທີີ່ເປັນຮບປະທໍາ ເພີ່ອສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບບັນຖັດຖານທາງສັງຄົມ ແລະ ປັດໄຈອນ
ີ່ ໆ ທີີ່ມີອິດທິພົນຕໍີ່ການສະໜອງ ແລະ
ບໍລິໂພກອາຫານຂອງເດັກ ແລະ ແມ່ຍິງຖພາ ແມ່ນໄດ້ຖກດໍາເນີນການໄປແລ້ວຮ່ວມກັບຫຼາຍກຸ່ມປະຊາກອນ ໂດຍຄ່ຮວ
່ ມພັດທະນາຕ່າງໆ.

•

ວຽກງານສົີ່ງເສີມຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ສະບຽງອາຫານສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນວຽກງານທີີ່ປະຕິບັດໂດຍຮ່ວມມກັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການ.
ກອງປະຊຸມຫຼາຍຂະແໜງການຂອງ ຄະນະກໍາມະການດ້ານໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ (NNC) ທີີ່ເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ແມ່ນຖກຈັດຂຶັ້ນ 2 ຄັັ້ງຕໍີ່ປີ ແລະ ມີການສ່ອງແສງເຖິງໃນລະດັບທ້ອງຖິີ່ນ ເພີ່ອຊ່ວຍເຂົັ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນວຽກດ້ານໂພຊະນາການແຫ່ງ
ຊາດໃນລະດັບທ້ອງຖິີ່ນ. ສະພາແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງ
ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ສນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ແລະ ອໍາ ນາດການປົກຄອງຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນເມອງ, ລ້ວນແຕ່ມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນຄວາມພະຍາຍາມໃນການສົີ່ງເສີມໂພຊະນາການ ແລະ ຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ. ນອກຈາກນີັ້, ເຄອຂ່າຍອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມເພີ່ອ
ໂພຊະນາການ (SUN CSA) ມີສະມາຊິກຫຼາຍກວ່າ 70 ໜ່ວຍງານທີີ່ເປັນອົງການຈັດຕັັ້ງທີີ່ບໍີ່ສັງກັດລັດຖະບານສາກົນ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ. ເຄອຂ່າຍ
ເຫຼົີ່ານີັ້ຂອງບັນດາຄ່ຮ່ວມງານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຂອບວຽກລະດັບຊາດທີີ່ຖກສ້າງຂຶັ້ນມາກ່ອນແລ້ວ ທີີ່ເນັັ້ນໃສ່ບັນຫາໂພຊະນາການເປັນຫຼັກສາມາດສະ
ໜອງຊ່ອງທາງ ຫຼ ຈຸດເລີີ່ມຕົັ້ນ ເພີ່ອພັດທະນາເສັັ້ນທາງທີີ່ເໝາະສົມສໍາລັບການປ່ຽນແປງລະບົບສະບຽງອາຫານເພີີ່ມຕີ່ມ.

•

ພາກເອກະຊົນໄດ້ສະແດງຄວາມສົນໃຈເພີີ່ມຂັ້ນໃນການປະກອບສ່ວນຕໍີ່ການປັບປຸງການບໍລິໂພກອາຫານທີີ່ມີໂພຊະນາການ ແລະ ປອດໄພໃນ ສປປ
ລາວ. ເຄອຂ່າຍທຸລະກິດດ້ານໂພຊະນາການ (SUN BN) ໃນປະຈຸບັນມີ 34 ສະມາຊິກ ແລະ ໄດ້ພັດທະນາຍຸດທະສາດ (2018-2022) ເຊິີ່ງໄດ້
ກໍານົດໂອກາດດ້ານການມີສວ
່ ນຮ່ວມ ແລະ ການລົງທນໃຫ້ແກ່ພາກເອກະຊົນ, ລວມທັງແຜນງານດ້ານກໍາລັງແຮງງານໃນວຽກງານໂພຊະນາການ,
ການເສີມສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະບຽງອາຫານເປົັ້າໝາຍ, ຄວາມຮ່ວມມລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນທີີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນການການຜະລິດ
ອາຫານທີີ່ອດ
ຸ ົມໄປດ້ວຍໂພຊະນາການ, ການຕິດສະຫຼາກອາຫານ ແລະ ການປົກປ້ອງຜ້ບໍລິໂພກ ພ້ອມທັງປະກອບສ່ວນຕໍີ່ຄວາມພະຍາຍາມໃນການ
ປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາຂອງສັງຄົມ ເພີ່ອປັບປຸງການບໍລິໂພກອາຫານທີີ່ມີໂພຊະນາການ ແລະ ປອດໄພ.

•

ການປັບປຸງນິໄສການບໍລິໂພກອາຫານຂອງໄວໜຸ່ມ ໂດຍຜ່ານມາດຕະການແຊກແຊງໃນລະບົບການສຶກສາອາດເປັນໂອກາດໃນການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາ
ການກິນຂອງໄວໜຸ່ມໃນລະດັບຊາດ,

ໂດຍພ້ອມກັນກ້າວໄປສ່ຍຸກໃໝ່ທີີ່ປະຊາຊົນມີຄວາມຮ້ດ້ານໂພຊະນາການ

ແລະ

ມີແນວໂນ້ມທີີ່ຈະເລອກ

ບໍລິໂພກອາຫານທີີ່ດີຕໍີ່ສຸຂະພາບ, ມີໂພຊະນາການ.
•

ເພີ່ອຍົກສງຄວາມສາມາດໃນການເຂົາັ້ ເຖິງສະບຽງອາຫານທີີ່ມີໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່ຄົວເຮອນທັງໝົດໃນ ສປປ ລາວ, ລວມທັງຜ້ທີີ່ມີຄວາມອ່ອນ
ໄຫວຫຼາຍທີີ່ສຸດ, ມີໂອກາດທີີ່ຈະພັດທະນາກົນໄກການປົກປ້ອງສັງຄົມທີີ່ມີຄໍານຶງເຖິງໂພຊະນາການ, ໂດຍຕໍີ່ຍອດຈາກແຜນງານການປົກປ້ອງທາງຄຸ້ມ
ຄອງສັງຄົມ ທີີ່ໃນປະຈຸບັນ, ລັດຖະບານລາວ ກໍາລັງດໍາເນີນການທົດລອງຢ່. ແຜນງານການປົກປ້ອງສັງຄົມ ແລະ ເຄອຂ່າຍຄວາມປອດໄພທາງສັງຄົມ
ມັກແນ່ໃສ່ຄວາມສາມາດໃນການຈັດຫາອາຫານໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ແຜນງານເຫຼົີ່ານີັ້ມັກຈະຂາດການເຊີ່ອມໂຍງກັບຄວາມຕ້ອງການ
ດ້ານໂພຊະນາການໂຕຈິງ. ພວກເຮົາສາມາດລວມເອົາການສສ
ີ່ ານ ແລະ ການສຶກສາເພີ່ອປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາເຂົັ້າກັບແຜນງານປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ເພີ່ອ
ຊ່ວຍປັບປຸງຈຸດປະສົງດ້ານໂພຊະນາການ.

ຍົກຕົວຢ່າງ,

ຜປ
້ ົກຄອງສາມາດຮັບຂໍັ້ມນກ່ຽວກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານອາຫານໃນລະຫວ່າງຢ້ຽມຢາມ

ສຸກສາລາ ທີີ່ຈໍາເປັນຕໍີ່ການໂອນເງິນ. ສິງີ່ ນີັ້ສາມາດນໍາໄປສົມທົບກັບແຮງຈງໃຈດ້ານລາຄາ ເພີ່ອຊຸກຍ້ໃຫ້ມີການເລອກຊັ້ອາຫານທີດ
ີ່ ີຕໍີ່ສຸຂະພາບ ໃຫ້ໄດ້
ຫຼາຍທີີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດທ້ອງຖິີ່ນ ເຊິີ່ງຈະໄດ້ຮັບການອຸດໜນພາຍໃຕ້ແຜນງານດັີ່ງກ່າວ.
•

ມີໂອກາດທີີ່ຈະເພີີ່ມການລົງທນໃຫ້ຫຼາກຫຼາຍເຂົັ້າໃນການຜະລິດຂອງຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ,

ສ້າງຄວາມດຸ່ນດ່ຽງລະຫວ່າງການປກຝັງຂອງ

ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ການຜະລິດພດເສດຖະກິດອັນສະເພາະໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດ, ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງເວລາທີີ່ຕະຫຼາດສາກົນຖກຜົນ
ກະທົບເນີ່ອງຈາກ ພະຍາດໂຄວິດ-19. ໂດຍສອດຄ່ອງກັບສິີ່ງນີັ້, ຍັງມີໂອກາດທີີ່ຈະໄດ້ປົກປັກຮັກສາອາຫານຈາກປ່າ, ແລະ ອາດມີການເພາະພັນ
ແລະ ຄຸ້ມຄອງສະບຽງອາຫານດັີ່ງກ່າວພາຍໃຕ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທາງທໍາມະຊາດຂອງພວກມັນເອງ, ລວມທັງຮັບປະກັນທາງເລອກດ້ານສະບຽງ
ອາຫານທີີ່ປອດໄພ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ແກ່ບັນດາຄົວເຮອນທີີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວສງ.

ການດໍາເນນງານ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ມຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດຕໍີ່ການບນລຸການຮບປະກນ “ສະບຽງອາຫານທີ່ປອດໄພ ແລະ ມ
ໂພຊະນາການໃຫ້ແກູ່ທຸກຄົນ” (ໃນ ສປປ ລາວ)
ນະໂຍບາຍ:
•

ນະໂຍບາຍຫຼກ
ັ ທີີ່ມີອິດທິພົນຕໍີ່ການພັດທະນາຂະແໜງການກະສິກໍາ ແລະ ການບັນລຸການຮັບປະກັນ 'ສະບຽງອາຫານທີີ່ປອດໄພ ແລະ ມີໂພຊະນາ
ການໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ' ແມ່ນ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ 9 (NSEDP) 2021-2025 ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ
ກະສິກໍາ (ADS) ຮອດປີ 2025 ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030. NSEDP 2021-2025 ຄັັ້ງທີ 9 ໄດ້ລວມເອົາບັນຫາດ້ານຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານ
ສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການໃຫ້ເປັນໜຶີ່ງໃນເປົັ້າໝາຍຫຼັກ, ໃນຂະນະທີີ່ ADS ຮອດປີ 2025 ແມ່ນແນ່ໃສ່ການຜະລິດກະສິກໍາ ເພີ່ອສົີ່ງເສີມ
ຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ.

•

ຖະແຫຼງການຂອງຜ້ນໍາອາຊຽນວ່າດ້ວຍການຢຸດຕິການຂາດໂພຊະນາການທຸກຮບການ

ແມ່ນໄດ້ຖກຮັບຮອງໂດຍບັນດາຜ້ນໍາຂອງປະເທດສະມາຊິກ

ອາຊຽນໃນປີ 2017. ຖະແຫຼີ່ງການດັີ່ງກ່າວປະກອບມີພັນທະດ້ານການເມອງໃນລະດັບສງສຸດໃນການປະຕິບັດແບບແຜນການຮ່ວມມຫຼາຍພາກສ່ວນ
ເພີ່ອສົີ່ງເສີມຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ, ລະຫວ່າງຂະແໜງການຕ່າງໆ, ເຊັີ່ນ: ຂະແໜງການກະສິກໍາ, ສາທາລະນະສຸກ,
ສຶກສາທິການ, ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ແລະ ອີ່ນໆ.
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•

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນະໂຍບາຍທີີ່ສຸມໃສ່ການປັບປຸງຕ່ອງໂສ້ມນຄ່າອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການເສີມຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ດັດປັບໃຫ້ສົມດຸນກັບການ
ເອົາໃຈໃສ່ຕໍີ່ຜົນລະປກທີີ່ບໍີ່ແມ່ນພດເສດຖະກິດ ທີີ່ມີໄວ້ສໍາລັບການບໍລິໂພກພາຍໃນທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ຄົວເຮອນ, ເພີ່ອສົີ່ງເສີມຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານ
ສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ. ນະໂຍບາຍເຫຼົີ່ານີັ້ຈະຕ້ອງໄດ້ຖກຜົນຂະຫຍາຍເຂົັ້າສ່ແຜນວຽກອັນສະເພາະຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ ເຊິີ່ງ
ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງພັນທະ ແລະ ຄວາມຮັບຮ້ຮວ
່ ມກັນດ້ານການປະກອບສ່ວນຂອງເຂົາເຈົັ້າຕໍີ່ຜົນໄດ້ຮັບດ້ານໂພຊະນາການ. ໃນຂະແໜງການອີ່ນໆ
ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຍຸດທະສາດໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດຮອດປີ 2025 ແລະ ຮ່າງແຜນວຽກສໍາລັບປີ 2021-2025 ມີຈຸດປະສົງອັນສະເພາະ ເພີ່ອຍົກສງ
ຄວາມພ້ອມໃນການສະໜອງ ແລະ ການເຂົັ້າເຖິງສະບຽງອາຫານທີີ່ມີໂພຊະນາການ ແລະ ເພີ່ອຍົກສງການສີ່ສານເພີ່ອປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາດ້ານໂພຊະນາ
ການ.

•

ດໍາລັດແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍຜະລິດຕະພັນອາຫານ ແລະ ອຸປະກອນການໃຫ້ອາຫານເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກໄວຮຽນຍ່າງ (ເລກທີ 472 / ລບ)
ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການໃຫ້ອາຫານເດັກຢ່າງປອດໄພ ແລະ ພຽງພໍ ໂດຍຜ່ານການຄວບຄຸມການສົີ່ງເສີມ ແລະ ການຕະຫຼາດຂອງຜະລິດຕະພັນທົດ
ແທນນໍັ້ານົມແມ່ ເພີ່ອຮັບປະກັນວ່າແມ່ຈະບໍີ່ນໍາໃຊ້ນົມຜົງປ້ອນລກຂອງຕົນແທນ ໃນກໍລະນີທີີ່ຍັງບໍີ່ທັນສາມາດຮັບປະກັນຄວາມເປັນໄປໄດ້, ກໍາລັງຊັ້,
ຄວາມຍນຍົງ ແລະ ຄວາມປອດໄພໄດ້ເທີ່ອ.

ຫຼກປະຕິບດ:
•

ຫຼກ
ັ ປະຕິບັດດ້ານການບໍລິໂພກອາຫານ ໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຍັງຢ່ໃນລະດັບທີີ່ບໍີ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້. ເດັກອ່ອນໜ້ອຍກວ່າເຄິີ່ງໜຶີ່ງແມ່ນໄດ້ຮັບ
ອາຫານທີີ່ດີທີີ່ສດ
ຸ ໃນຊ່ວງ 6 ເດອນທໍາອິດຂອງຊີວດ
ິ , ໂດຍສະເພາະເຂດໃນຕົວເມອງ ບ່ອນທີີ່ແມ່ສາມາດເຂົັ້າເຖິງການຕະຫຼາດ ແລະ ການສົີ່ງເສີມ
ໂຄສະນານົມຜົງທຽມໂດຍພາກເອກະຊົນ. ເຖິງວ່າຈະມີການສຶກສາດ້ານໂພຊະນາການຢ່ກໍີ່ຕາມ, ຍ້ອນຄວາມເຊີ່ອຕາມປະເພນີ ແລະ ບັນຖັດຖານທາງ
ສັງຄົມ, ມີພຽງໜຶີ່ງສ່ວນສີີ່ຂອງເດັກອາຍຸ 6-8 ເດອນເທົີ່ານັັ້ນທີີ່ໄດ້ຮັບອາຫານທີີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າເດັກທີີ່ມີອາຍຸສງກວ່ານັັ້ນຈະມີ
ສະຖິຕິທີີ່ດີກວ່າເລັກນ້ອຍ, ແຕ່ກໍີ່ມີພຽງແຕ່ໜຶີ່ງສ່ວນສາມຂອງເດັກອາຍຸ 6-24 ເດອນເທົີ່ານັັ້ນທີີ່ໄດ້ຮັບອາຫານທີມ
ີ່ ີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ (LSIS ປີ
2017).

•

ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຂໍັ້ຈໍາກັດດ້ານຂໍັ້ມນກ່ຽວກັບຄຸນະພາບຂອງການບໍລິໂພກອາຫານໃນຊ່ວງໄວໜຸ່ມ, ການຄົັ້ນຄວ້າໃນເມອງໜຶີ່ງຂອງ ແຂວງວຽງຈັນ
ພົບວ່າໜ້ອຍກວ່າໜຶີ່ງສ່ວນສີີ່ເດັກຂອງເຍົາວະຊົນບໍລິໂພກຜັກຫຼາຍກ່ວາໜຶີ່ງເທີ່ອຕໍີ່ມັ້, ໃນຂະນະທີີ່ເກອບເຄິີ່ງໜຶີ່ງດີ່ມນໍັ້າອັດລົມເປັນປະຈໍາທຸກມັ້ ແລະ
ບໍລິໂພກອາຫານຫວ່າງແປຮບຢ່າງໜ້ອຍອາທິດລະເທີ່ອ (ກຸນນະວົງ ສ 2020).

•

ໃນເຂດຊົນນະບົດທີີ່ມີຖະໜົນ, ມີພຽງໜຶີ່ງສ່ວນສາມຂອງແມ່ຍິງຖພາ ທີີ່ສາມາດບັນລຸການບໍລິໂພກອາຫານທີີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນຂັັ້ນຕໍີ່າໄດ້, ໃນ
ຂະນະທີີ່ເຂດຊົນນະບົດທີີ່ບໍີ່ມີຖະໜົນແມ່ນມີຈໍານວນພຽງແຕ່ໜຶີ່ງສ່ວນຫ້າເທົີ່ານັັ້ນ (LSIS 2017).

•

ການເລອກບໍລິໂພກອາຫານໃນ ສປປ ລາວ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຂຶັ້ນກັບກໍາລັງຊັ້ອາຫານເປັນຫຼັກ - ເຖິງແມ່ນວ່າອາຫານທີີ່ມີໂພຊະນາການທີີ່ຂາຍລາຄາບໍີ່
ແພງ, ເຊັີ່ນ: ເລອດ, ເຄີ່ອງໃນ, ຜັກໃບຂຽວ, ແກ່ນ, ເມັດພດຕ່າງໆ ແລະ ປານ້ອຍ ຈະມີຂາຍຢ່ໃນຕະຫຼາດທ້ອງຖິີ່ນຫຼາຍແຫ່ງກໍີ່ຕາມ, ແຕ່ສິນຄ້າເຫຼົີ່າ
ນີັ້ຍັງຄົງມີລາຄາແພງ ຫຼ ບໍີ່ສາມາດເຂົາັ້ ເຖິງໄດ້, ໂດຍສະເພາະສໍາລັບປະຊາຊົນໃນເຂດພດອຍຫ່າງໄກສອກຫຼີກ (WFP 2016).

•

ໂດຍທົີ່ວໄປແລ້ວ, ສໍາລັບຄົວເຮອນທີອ
ີ່ າໄສການເຮັດກະສິກໍາຈາກນໍັ້າຝົນ, ການເຂົັ້າເຖິງອາຫານຕະຫຼອດປີແມ່ນມີຂຈ
ໍັ້ ໍາກັດ ເນີ່ອງຈາກການຜັນຜວນ
ຂອງປະລິມານນໍັ້າຝົນ, ອາກາດ ແລະ ສະພາບດິນຟ້າອາກາດໃນແຕ່ລະລະດການ, ສົີ່ງຜົນກະທົບຕໍີ່ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງອາຫານ ແລະ
ສິນຄ້າທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ແນໃສ່ສົີ່ງຂາຍຕາມຕະຫຼາດຕ່າງໆ. ອາຫານທີີ່ມາຈາກສັດ, ທີີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍສານອາຫານ, ແມ່ນສາມາດເຂົັ້າເຖິງໄດ້ໜ້ອຍ ຫຼ ອັດຕາ
ສ່ວນທີີ່ຕໍີ່າໃນໝວດອາຫານຂອງລາວ, ແລະ ຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການບັນລຸຄວາມຕ້ອງການທາດແຄວຊ້ຽມ, ວິຕາມິນ B1, ອາຊິດໂຟລິກ, ທາດ
ເຫຼັກ, ແລະ ສັງກະສີ ໂດຍສະເພາະຈາກອາຫານທີີ່ບໍີ່ແມ່ນສັດ (ລາດຊະວົງ ກ 2020).

•

ລະບົບສະບຽງອາຫານ ແລະ ການກະສິກໍາໃນ ສປປ ລາວ ໃນປະຈຸບັນໄດ້ສງົີ່ ຜົນກະທົບໃນທາງບວກຢ່າງຈໍາກັດຕໍີ່ອາຫານທີີ່ດີຕສ
ໍີ່ ຸຂະພາບ, ເພາະວ່າ
ພັ້ນທີີ່ກະສິກໍາສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຖກນໍາໃຊ້ໃນການປກເຂົັ້າເປັນຫຼັກ ແລະ ຂອບເຂດໃນເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງພດແມ່ນຈໍາກັດຢ່ທີີ່ອາຫານ
ທີີ່ບໍີ່ແມ່ນເຂົັ້າ ເຊິີ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສົີ່ງອອກໄປຈໍາໜ່າຍຢ່ປະເທດເພີ່ອນບ້ານ (WB 2017).

•

ການວາງແຜນໂຄງການດ້ານໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີເປົັ້າໝາຍກ້າວສ່ "ການລວມສນ," ເຊິີ່ງໝາຍເຖິງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແບບ
ພ້ອມພຽງກັນໃນທົີ່ວທຸກຂະແໜງການ (ເຊັີ່ນ: ຂະແໜງການກະສິກໍາ, WASH, ສາທາລະນະສຸກ, ແລະ ສຶກສາທິການ) ໃນບັນດາເມອງ ແລະ ບ້ານ
ທີີ່ເປັນເປົັ້າໝາຍ. ບັນດາຄະນະກໍາມະການດ້ານໂພຊະນາການທີີ່ກວມເອົາຫຼາຍຂະແໜງໃນລະດັບຊາດ, ຂັນ
ັ້ ແຂວງ ແລະ ຂັັ້ນເມອງ ໄດ້ສະໜັບສະໜ
ນການວາງແຜນ, ການຈັດງົບປະມານ, ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຕິດຕາມບັນດາມາດການແຊກແຊງທີີ່ຖກສ້າງຂຶັ້ນເພີ່ອສົີ່ງເສີມໂພສະນາການ
ໂດຍສະເພາະ ແລະ ທີີ່ຄໍານຶງເຖິງໂພຊະນາການ ແລະ ບົດຮຽນຕ່າງໆກ່ຽວກັບວິທີໃນການປັບປຸງການປະສານງານ ແລະ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ. ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຂາດແຄນຊັບພະຍາກອນໄດ້ສ້າງຂໍັ້ຈໍາກັດດ້ານຂອບເຂດຂອງແຜບບແຜນອັນຮອບດ້ານເຫຼົີ່ານີັ້.

21

ການເຮດວຽກຮ່ວມກນອນໃດທີ່ຫົວຂໍັ້ດ້ານ

’ອາຫານທີ່ປອດໄພ

ແລະ

ມໂພຊະນາການໃຫ້ແກູ່ທຸກຄົນ’

ໄດ້ສ້າງຂຶັ້ນ

ລະຫວ່າງອົງປະກອບ ແລະ ເສັ້ນທາງຂອງລະບົບສະບຽງອາຫານ?
ຄວາມພະຍາຍາມໃນການສົີ່ງເສີມ ‘ອາຫານທີີ່ປອດໄພ ແລະ ມີໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ’ ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈໍາເປັນໃນການປັບປຸງ
ອາຫານໂດຍກົງ, ໂດຍສະເພາະໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ, ເຍົາວະຊົນ, ແລະ ແມ່ຍິງທີີ່ຢ່ໃນກຸ່ມທີີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວດ້ານໂພຊະນາການຫຼາຍທີີ່ສຸດ. ສິີ່ງນີັ້ປະກອບ
ມີການພົວພັນກັນ ແລະ ການປັບປຸງອົງປະກອບຫຼັກທັງໝົດຂອງລະບົບສະບຽງອາຫານ ລວມທັງການຜະລິດ, ການແປຮບ, ການແຈກຢາຍ, ການຕະຫຼາດ,
ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ (ການບໍລິໂພກ). ຍົກຕົວຢ່າງ, ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງອາຫານໄດ້ສະໜອງອາຫານທີີ່ມີຢ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມດ້ານສະບຽງອາຫານ
ເພີ່ອໃຫ້ຜ້ບໍລິໂພກສາມາດຊັ້ໄດ້. ແຮງຈງໃຈ ແລະ ແຮງກະຕຸ້ນຕ່າງໆໃນການຜະລິດອາຫານໃດໜຶີ່ງເຂົັ້າໃນຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງແມ່ນໄດ້ສົີ່ງຜົນກະທົບຕໍີ່
ປະລິມານ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາຂອງອາຫານທີີ່ມີຢ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມດ້ານສະບຽງອາຫານພາຍນອກ.
ເຊັີ່ນດຽວກັນ, ຄວາມຕ້ອງການ, ຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ຄວາມມັກຂອງຜ້ບໍລິໂພກໄດ້ຮັບອິດທິພົນ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກສະພາບແວດລ້ອມດ້ານສະບຽງ
ອາຫານ ແລະ ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງອາຫານພາຍນອກ. ການສ້າງຜະລິດຕະພັນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຈະຕ້ອງຕອບສະໜອງໄດ້ກັບຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມ
ມັກຂອງຜ້ບໍລິໂພກ, ເຊັີ່ນ: ຄວາມສະດວກສະບາຍ, ລົກຊະນິຍົມ, ແລະ ອນ
ີ່ ໆ. ໃນອີກທິດທາງໜຶີ່ງ, ພຶດຕິກໍາການຊັ້ຂອງຜ້ບໍລິໂພກແມ່ນໄດ້ຮັບອິດທິພົນ
ຈາກການໂຄສະນາ ແລະ ການສົີ່ງເສີມຢ່ຈຸດຂາຍໂດຍຜ້ຂາຍອາຫານລາຍຍ່ອຍ. ທຸກການເຄີ່ອນໄຫວໃນລະບົບສະບຽງອາຫານແມ່ນມີຄວາມເຊີ່ອມໂຍງກັນ
- ຜົນກະທົບຕ່າງໆໃນພາກສ່ວນໜີ່ງຂອງລະບົບຊ່ວຍສົີ່ງເສີມ ຫຼ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບໃນພາກສ່ວນອີ່ນ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ລະບຽບການໃນການຫຼຸດຜ່ອນ
ປະລິມານນໍັ້າຕານໃນການຜະລິດອາຫານ, ເຊັີ່ນ: ອາຫານຫວ່າງ ແລະ ເຄີ່ອງດມ
ີ່ ທີີ່ມີລົດຫວານ, ອາດເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜ້ບໍລິໂພກປ່ຽນໄປສ່ການ
ບໍລິໂພກອາຫານທົດແທນອີ່ນໆອາດຈະທີີ່ບໍີ່ມີໂພຊະນາການຫຼາຍ, ເຊັີ່ນ: ເຄອ
ີ່ ງດີ່ມທີີ່ນໍາໃຊ້ສານແຕ່ງລົດຫວານອີ່ນໆ. ເນີ່ອງຈາກລະບົບສະບຽງອາຫານມີ
ລັກສະນະທີີ່ບໍີ່ໝັນຄົງ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີີ່ປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍີ່ເນີ່ອງ, ສິງີ່ ສໍາຄັນຈຶີ່ງແມ່ນການສຶບຕໍີ່ພັດທະນາ ແລະ ປະເມີນຂີດຄວາມສາມາດຂອງ
ລະບົບສະບຽງອາຫານ ເພີ່ອໃຫ້ສາມາດສະໜອງອາຫານທີີ່ມີໂພຊະນາການ, ປອດໄພ, ລາຄາບໍີ່ແພງ ແລະ ຍນຍົງ, ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຜົນກະທົບ
ການເຄີ່ອນໄຫວນີັ້ໄປທົີ່ວລະບົບສະບຽງອາຫານທັງໝົດ.
ການເຮດວຽກຮ່ວມກນທ 1: ຕ່ອງໂສ້ອາຫານ. ກ່ຽວກັບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງອາຫານ, ຄວາມພະຍາຍາມໃນການສຸມໃສ່ 'ຮັບປະກັນອາຫານທີີ່
ປອດໄພ ແລະ ມີໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ' ແມ່ນສາມາດ ແລະ ຄວນເຮັດວຽກໂດຍກ່ຽວພັນກັບການຜະລິດກະສິກໍາ, ການປຸງແຕ່ງຫຼັງການເກັບກ່ຽວ
ແລະ ການແຈກຢາຍ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ແລະ ການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາກະສິກໍາ. ອາດມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີີ່ຈະເພີີ່ມ
ປະສິດທິພາບ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍີ່ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສະໜັບສະໜນການຜະລິດທີີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ. ຕົວຢ່າງ
ໜຶີ່ງ ແມ່ນການສະໜັບສະໜນການພັດທະນາສະຫະກອນຜະລິດໄຂ່ຂະໜາດນ້ອຍ, ເຊິີ່ງຊ່ວຍເສີມຂະຫຍາຍການສະໜອງໄຂ່, ເຮັດໃຫ້ລາຄາໄຂ່ຫຼຸດລົງ,
ແລະ ສະໜັບສະໜນການລວມເອົາໄຂ່ເຂົັ້າໃນໝວດໝ່ອາຫານຂອງເດັກນ້ອຍ (GAIN ແລະ UNICEF 2018).
ການເຮດວຽກຮ່ວມກນທ 2: ສະພາບແວດລ້ອມດ້ານສະບຽງອາຫານພາຍນອກ. ໃນແງ່ຂອງສະພາບແວດລ້ອມດ້ານສະບຽງອາຫານພາຍ
ນອກ, ຄວາມພະຍາຍາມກ່ຽວກັບ 'ການຮັບປະກັນອາຫານທີີ່ປອດໄພ ແລະ ມີໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ' ຄວນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບ, ແລະ ພ້ອມກັນ
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການແຊກແຊງຕ່າງໆໃນ, ຕະຫຼາດ ແລະ ໂຮງຮຽນ, ປັບປຸງ ແລະ ຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ແລະ ປັບປຸງຄວາມພ້ອມ
ແລະ ຊຸກຍ້ການເລອກບໍລິໂພກອາຫານທີີ່ມີໂພຊະນາການ. ເຖິງແມ່ນວ່າຊບເປີັ້ມາເກັດຈະເຂົັ້າມາມີບົດບາດຫຼາຍຂຶັ້ນກໍີ່ຕາມ, ຕະຫຼາດທີີ່ບໍີ່ເປັນທາງການຍັງ
ຄົງເປັນແຫຼີ່ງອາຫານຫຼັກໃນ ສປປ ລາວ ເຊິີ່ງມັກຈະສະໜອງອາຫານທີີ່ມີໂພຊະນາການຫຼາຍຢ່າງ ລວມທັງໝາກໄມ້ ແລະ ຜັກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ,
ຕະຫລາດທີີ່ບໍີ່ເປັນທາງການກໍາລັງສະໜອງອາຫານທີີ່ມີການປຸງແຕ່ງຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ ມີໄຂມັນ, ນໍັ້າຕານ ແລະ ໂຊດຽມສງ (ເຊັີ່ນ: ໂຊດາ, ເຂົັ້າໜົມຄຸກກີັ້,
ມັນທອດ, ນໍາັ້ ອັດລົມ), ແລະ ຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານຍັງຄົງຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ. ໃນຂະນະທີີ່ມີກົດລະບຽບບາງຂໍັ້ແມ່ນໄດ້
ຖກຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແລ້ວໃນ ສປປ ລາວ, ເຊັີ່ນ: ລະບຽບການວ່າດ້ວຍການສົງີ່ ເສີມຜະລິດຕະພັນທົດແທນນໍັ້ານົມແມ່, ແຕ່ກົດລະບຽບອີ່ນໆທີີ່ຖກນໍາໃຊ້ຢ່
ໃນຕ່າງປະເທດ, ເຊັີ່ນ: ການຫ້າມຈໍາໜ່າຍເຄີ່ອງດີ່ມທີີ່ມີນໍັ້າຕານຢ່ໃນເຂດ ຫຼ ໃກ້ສະຖານທີີ່ສຶກສາ, ແມ່ນຍັງບໍີ່ທນ
ັ ມີ.
ການເຮດວຽກຮ່ວມກນທ 3: ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ພຶດຕິກໍາດ້ານການບໍລິໂພກອາຫານສ່ວນບຸກຄົນ. 'ອາຫານທີີ່ປອດໄພ ແລະ ມີ
ໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ' ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບອົງປະກອບການບໍລິໂພກຂອງລະບົບ ສະບຽງອາຫານ, ທີເີ່ ນັັ້ນໜັກໃສ່ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ
ພຶດຕິກໍາດ້ານການບໍລິໂພກອາຫານສ່ວນບຸກຄົນ, ລວມທັງໂຕເລອກດ້ານອາຫານ, ການກະກຽມອາຫານ, ແລະ ນິໄສການກິນ. ບັນຖັດຖານ ແລະ ຫຼກ
ັ
ປະຕິບັດທາງສັງຄົມແມ່ນປັດໄຈສໍາຄັນ, ຍົກຕົວຢ່າງ, ຄວາມເຊີ່ອທາງສັງຄົມກ່ຽວກັບອາຫານບາງຢ່າງ ລວມທັງອາຫານທີີ່ມີໂພຊະນາການອາດເປັນປັດໄຈທີີ່
ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍເຂົັ້າເຖິງອາຫານດັີ່ງກ່າວໄດ້ຢ່າງຈໍາກັດ (ເຊັີ່ນ: ໄຂ່, ຕັບ). ໃນະຂະດຽວກັນ, ຄວາມຮ້, ທັກສະ ແລະ ປະສົບການຂອງຜ້ປົກຄອງເອງກໍີ່ມີ
ສ່ວນສ້າງຂໍັ້ຈາໍ ກັດກ່ຽວກັບອາຫານປະເພດໃດທີີ່ຕ້ອງຈັດຊັ້, ກະກຽມ ແລະ ຈັດຫາໃຫ້ເດັກນ້ອຍ. ໃນບາງສະຖານທີີ່ອາດຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ເພີ່ອແກ້ໄຂ
ບັນຖັດຖານ ແລະ ຫຼກ
ັ ປະຕິບັດທາງສັງຄົມທີີ່ເຮັດໃຫ້ກຸ່ມຄົນໃດໜຶີ່ງເກີດຄວາມສ່ຽງ (ຍົກຕົວຢ່າງ: ເດັກຍິງໄວໜຸ່ມທີີ່ແຕ່ງດອງ ແລະ / ຫຼຖພາ) ແລະ
ຄວາມສາມາດໃນການບັນລຸການບໍລິໂພກອາຫານທີີ່ດີຕໍີ່ສຸຂະພາບ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ດ້ວຍສີ່ສັງຄົມອອນລາຍ, ອິນເຕີເນັດ, ແລະ ໂທລະພາບ, ນອກເໜອ
ຈາກການຕະຫຼາດ ແລະ ການໂຄສະນາຜ່ານຊ່ອງທາງເຫຼົີ່ານີັ້ແລ້ວນັັ້ນ, ຍັງຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ແນວໂນ້ມ ແລະ ບັນຖັດຖານທາງສັງຄົມກາຍເປັນບັນຫາທີີ່ເປັນທີີ່ຮັບ
ຮ້ໃນທົີ່ວໂລກຫຼາຍຂຶັ້ນ. ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມແມ່ນສາມາດເຂົັ້າເຖິງສີ່ ແລະ ສີ່ສັງຄົມອອນລາຍໄດ້ຢາ່ ງຫຼວງຫຼາຍ, ແລະ ເຖິງວ່າການເຂົັ້າເຖິງນີັ້ຈະຍັງບໍີ່
ທັນສົີ່ງຜົນກະທົບຫຍັງທີີ່ແນ່ນອນຕໍີ່ພຶດຕິກໍາການບໍລິໂພກອາຫານເທີ່ອ, ມັນອາດສົີ່ງອິດທິພົນຕໍີ່ຄວາມຕ້ອງການອີ່ນໆທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສັງຄົມ ແລະ ອາຫານ
ໄດ້. ຄວາມມັກ ແລະ ລົດນິຍົມສ່ວນບຸກຄົນກໍີ່ແມ່ນປັດໄຈສໍາຄັນທີີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດຮ້ໄດ້ວາ່ ເດັກນ້ອຍ ແລະ ເຍົາວະຊົນຈະໄດ້ບໍລິໂພກອາຫານປະເພດ
ໃດໃນທ້າຍທີີ່ສຸດ. ຄວາມມັກດ້ານອາຫານແມ່ນໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ເສີມສ້າງຕັັ້ງແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ. ການພົວພັນກັນລະຫວ່າງພໍີ່ແມ່ ແລະ ລກ,
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ລວມທັງການຮ້ອງຂໍອາຫານປະເພດໃດໜຶີ່ງຂອງເດັກນ້ອຍ, ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮວ
້ ່າທ້າຍທີີ່ສຸດແລ້ວ ເດັກນ້ອຍຈະໄດ້ກິນຫຍັງ. ເດັກໃນໄວຮຽນ ແລະ ເຍົາວະຊົນ
ມັກຈະຕັດສິນໃຈຕາມຄວາມມັກຂອງຕົນເອງ, ໂດຍສະເພາະການຕັດສິນໃຈດ້ານສະບຽງອາຫານຂອງພວກເຂົາມັກຕາມຄວາມມັກສ່ວນຕົວ, ລົດຊາດທີີ່
ຕ້ອງການ, ຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງ, ແລະ ຮບຮ່າງຂອງຕົນ ຫຼາຍກວ່າຈະອີງໃສ່ຄວາມຮ້ ແລະ ການສຶກສາກ່ຽວກັບສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາ
ການ.
ຜົນໄດ້ຜົນເສຍທີ່ເປນໄປໄດ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກບ 'ການຮບປະກນອາຫານທີ່ປອດໄພ ແລະ ມໂພຊະນາການໃຫ້ແກູ່ທຸກຄົນ'
ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມພະຍາຍາມໃນການສົີ່ງເສີມ ‘ອາຫານທີີ່ປອດໄພ ແລະ ມີໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ’ ຈະສາມາດສ້າງການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນທົວ
ີ່
ທຸກອົງປະກອບຂອງລະບົບສະບຽງອາຫານກໍີ່ຕາມ, ຄວາມພະຍາຍາມເຫຼົີ່ານີັ້ຍງັ ສາມາດກໍີ່ໃຫ້ເກີດຜົນໄດ້ຜົນເສຍ ທີີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການການວິເຄາະ ແລະ
ຈັດລຽງບຸລິມະສິດເພີີ່ມຕີ່ມ ໂດຍຄໍານຶງີ່ ເຖິງສະພາບການໂຕຈິງ. ສິີ່ງສໍາຄັນທີີ່ ສປປ ລາວ ຈະຕ້ອງເຮັດແມ່ນການຊັງຊາຜົນປະໂຫຍດຂອງການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດກັບຜົນກະທົບຕໍີ່ສາທາລະນະສຸກ,

ສິີ່ງແວດລ້ອມ

ແລະ

ຄວາມສະເໝີພາບໃນສັງຄົມ.

ຄວນເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຕໍີ່ແມ່ຍິງທີີ່ອາໄສຢ່ໃນ

ຊົນນະບົດ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງແມ່, ເດັກ ແລະ ເຍົາວະຊົນ, ພ້ອມທັງກຸ່ມທີີ່ມີຄວາມທີີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວສງ, ລວມທັງກຸ່ມຊົນເຜົີ່າ, ຄົນພິການ ແລະ ຜ້
ສງອາຍຸ.
ຜົນໄດ້ຜົນເສຍທ 1: ການຜະລິດອາຫານ - ການດແລເດກ. ໃນກໍລະນີທີີ່ແມ່ຍິງຕ້ອງເລອກລະຫວ່າງການຜະລິດອາຫານໃຫ້ຄວ
ົ ເຮອນ ແລະ
ການລ້ຽງດເດັກອ່ອນ ແລະ ລກນ້ອຍ, ພວກເຂົາມີແນວໂນ້ມທີີ່ຈະເລອກຜະລິດອາຫານຫຼາຍກວ່າ. ສະນັັ້ນ, ບໍີ່ພຽງແຕ່ການບໍ ລິການດ້ານສຸຂະພາບເທົີ່ານັັ້ນ,
ແຕ່ຍັງລວມເຖິງການບໍລິການດ້ານການສົີ່ງເສີມກະສິກໍາ, ທີີ່ຕ້ອງຖກອອກແບບໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງຕໍີ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄອບຄົວໄດ້. ຄອບຄົວທີມ
ີ່ ີ
ລກນ້ອຍຕ້ອງການຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການເຮັດສວນຢ່ບາ້ ນ ແລະ ລ້ຽງສັດຂະໜາດນ້ອຍ (ໄກ່, ເປັດ), ເພີ່ອໃຫ້ແມ່ຍິງສາມາດຜະລິດອາຫານ ແລະ ໃນ
ເວລາດຽວກັນກໍີ່ສາມາດໃຫ້ການເບິີ່ງແຍງເດັກໄດ້ນໍາ. ນອກຈາກນີັ້, ທັງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ກະສິກໍາ ຕ້ອງຊຸກຍ້ໃຫ້ຜ້ຊາຍເຂົັ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ
ເພີ່ອສົີ່ງເສີມແຮງງານທີີ່ມີຄວາມເທົີ່າທຽມເພີີ່ມຂຶັ້ນໃນການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ແລະ ການລ້ຽງດເດັກ.
ຜົນໄດ້ຜົນເສຍທ 2: ການປກພືດເສດຖະກິດ - ໂພຊະນາການ. ຄວາມພະຍາຍາມທີີ່ສຸມໃສ່ເປັນພິເສດເຂົັ້າໃນການຍົກສງການຜະລິດກະສິກໍາ
ອາດຈະບໍີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມພະຍາຍາມໃນການສົີ່ງເສີມ 'ອາຫານທີີ່ປອດໄພ ແລະ ມີໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ.' ໃນຊ່ວງຊຸມປີທີີ່ຜ່ານມາ, ຫຼາຍ
ພາກສ່ວນພາຍໃຕ້ຂະແໜງການກະສິກໍາແມ່ນໄດ້ຫັນມາເນັັ້ນໜັກໃສ່ການຜະລິດພດເສດຖະກິດຊະນິດດຽວ ເພີ່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດພາຍໃນປະເທດ
ແລະ ພາກພັ້ນ, ລວມທັງການສໍາປະທານ ແລະ ການປກຝັງ (WFP 2020). ເຖິງແມ່ນວ່າການກະສິກໍາທີີ່ຂັບເຄີ່ອນໂດຍຕະຫຼາດຈະສາມາດເພີີ່ມລະດັບ
ຂອງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ບ້ານ ແລະ ຄົວເຮອນໄດ້ກໍີ່ຕາມ, ມັນອາດຈະບໍີ່ຊວ
່ ຍຜັນຂະຫຍາຍເປົັ້າໝາຍດ້ານ 'ອາຫານທີີ່ປອດໄພ ແລະ ມີໂພຊະນາການ' ໄດ້ ຍ້ອນ
ຜ້ຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍແບບດັັ້ງເດີມ ທີີ່ເປັນທີີ່ຮັບຮ້ກັນວ່າເປັນຜ້ຜະລິດສະບຽງອາຫານທີີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນອັດຕາສງ ເພີ່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ປະຊາກອນ
ທ້ອງຖິີ່ນ ແມ່ນມີຈໍານວນທີີ່ຫຼຸດລົງ, ໃນຂະນະທີີ່ພຶດຕິກໍາດ້ານການບໍລິໂພກ ແລະ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວເຮອນກໍີ່ບໍີ່ສາມາດສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງທາງເລອກ
ທີີ່ດີດ້ານອາຫານທີີ່ມີໂພຊະນາການ. ດ້ວຍເຫດນີັ້, ສິີ່ງສໍາຄັນແມ່ນຕ້ອງໃຫ້ມາດຕະການແຊກແຊງ ຫຼ ໂອກາດດ້ານການຄ້າ ທີີ່ແນໃສ່ເພີີ່ມທະວີລາຍຮັບຂອງ
ຄອບຄົວ ໄດ້ຮັບການສົີ່ງເສີມໂດຍຫຼັກປະຕິບັດອີ່ນໆດ້ານການປ່ຽນແປງພຶດຕະກໍາ ເພີ່ອຍົກສງຜົນໄດ້ຮັບດ້ານໂພສະນາການໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີີ່ສຸດ. ບົດລາຍງານ
ລ່າສຸດໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ທົບທວນຄນຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງຮບແບບການນໍາໃຊ້ທີີ່ດນ
ິ

ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຂົັ້າເຖິງອາຫານທີມ
ີ່ ີໂພຊະນາການໃນ

ສປປ ລາວ (ອົງການສຸພະນິມິດ, ປີ 2020).
ຜົນໄດ້ຜົນເສຍທ 3: ຕະຫຼາດ - ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ. ກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມດ້ານສະບຽງອາຫານພາຍ
ນອກ, ຄວາມພະຍາຍາມໃນການສົີ່ງເສີມການພັດທະນາຕະຫຼາດໃຫ້ຫຼາຍຂຶັ້ນກວ່າເກົີ່າອາດຈະບໍສ
ີ່ ອດຄ່ອງກັບຄວາມພະຍາຍາມໃນການສົີ່ງເສີມ ‘ອາຫານທີີ່
ປອດໄພ ແລະ ມີໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ.’ ຍ້ອນວ່າຫຼາຍຄົວເຮອນຕ້ອງໄດ້ອາໄສອາຫານທີີ່ຊັ້ຈາກພາຍນອກຫຼາຍຂຶັ້ນ, ຜ້ທີີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານ
ເສດຖະກິດ-ວັງຄົມ, ຫຼ ດໍາລົງຊີວິດໂດຍປາສະຈາກເງິນສົດທີີ່ສາມາດໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ ອາດຈະຕ້ອງໄດ້ປະເຊີນກັບສິີ່ງທ້າທາຍໃນການຄຸ້ມຄອງອໍານາດໃນການ
ຈັດຫາສະບຽງອາຫານຂອງຕົນ ຍ້ອນວ່າລາຄາຈະເປັນໂຕກໍານົດສິີ່ງທີີ່ພວກເຂົາສາມາດ ແລະ ບໍີ່ສາມາດບໍລິໂພກໄດ້. ບັນຫານີັ້ແມ່ນພົບເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ
ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຮອບນອກຂອງຕົວເມອງ ຫຼ ໃນຊຸມຊົນທີີ່ກໍາລັງຟັ້ນຟຄນຈາກໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ ຍ້ອນວ່າແຫຼີ່ງອາຫານທີີ່ບໍີ່ເປັນທາງການ ແລະ
ທີີ່ໄດ້ຈາກຜະລິດເອງແມ່ນມີຈໍາກັດ.
ນອກຈາກນັັ້ນ, ແມ້ກະທັັ້ງຄອບຄົວທີີ່ມີລາຍຮັບສງ, ກໍີ່ອາດຈະບໍີ່ເລອກບໍລິໂພກອາຫານທີີ່ມີໂພຊະນາການ ຍ້ອນຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງໂຕເລອກດ້ານສະບຽງ
ອາຫານທີີ່ເພີີ່ມຂຶັ້ນ ແລະ ມີພ້ອມສະໜອງໃຫ້ຢ່ຕະຫຼາດ ໂດຍມີແຮງຈງໃຈດ້ານສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທໍາເປັນປັດໄຈທີີ່ສົີ່ງອິດທິພົນຕໍີ່ພຶດຕິກໍາການ
ບໍລິໂພກຂອງພວກເຮົາ (ອົງການສຸພະນິມິດ, ປີ 2020). ການສົີ່ງເສີມ ‘ອາຫານທີີ່ປອດໄພ ແລະ ມີໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ” ໃນສະພາບແວດລ້ອມ
ດ້ານສະບຽງອາຫານພາຍນອກອາດຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການຄວບຄຸມຕະຫຼາດ ແລະ ການນໍາເຂົາັ້ ອາຫານ, ລວມທັງເຮັດຕະຫຼາດໃຫ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນອາຫານ
ເສີມ, ເພີ່ອເພີີ່ມແຮງຈງໃຈ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການເຂົາັ້ ເຖິງໂຕເລອກດ້ານສະບຽງອາຫານທີີ່ດຕ
ີ ໍີ່ສຸຂະພາບ ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີີ່ສຸດ. ວາລະສໍາຄັນອີ່ນໆທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບ “ອາຫານທີີ່ປອດໄພ ແລະ ມີໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ” ປະກອບມີການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ, ເຊິີ່ງ
ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄປພ້ອມໆກັບ, ແລະ ໃຫ້ມີຄວາມດຸ່ນດ່ຽງກັນກັບ, ການພັດທະນາຕະຫຼາດ. ການພັດທະນາຕະຫຼາດຄວນໄດ້ຮບ
ັ
ການອອກແບບ ເພີ່ອເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດເຂົັ້າເຖິງອາຫານທີີ່ມີໂພຊະນາການ ແລະ ນະໂຍບາຍສົີ່ງເສີມຕ່າງໆ ທີີ່ຊວ
່ ຍຍົກສງບົດບາດໃຫ້ແກ່ຜ້ທີີ່ມີຄວາມ
ອ່ອນໄຫວທີີ່ສຸດ ໃຫ້ສາມາດເລອກບໍລໂິ ພກອາຫານທີີ່ມີໂພຊະນາການໄດ້ດີຂຶັ້ນ ກໍີ່ຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ.
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ເສັ້ນທາງສໍາລບ ສປປ ລາວ ໃນການຮບປະກນ 'ອາຫານທີ່ປອດໄພ ແລະ ມໂພຊະນາການໃຫ້ແກູ່ທຸກຄົນ'.
ເສັັ້ນທາງສໍາລັບ ສປປ ລາວ ເພີ່ອຮັບປະກັນ ‘ສະບຽງອາຫານທີີ່ປອດໄພ ແລະ ມີໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ’ ຈະຕ້ອງມີການປຶກສາຫາລກັນໃນວົງກວ້າງ.
ປະຊາຄົມພັດທະນາສາກົນໄດ້ສະແດງຄວາມສົນໃຈມາຢ່າງຍາວນານ ໃນການເຊີ່ອມໂຍງການກະສິກໍາເຂົັ້າກັບໂພຊະນາການ, ແລະ ເພີ່ອພັດທະນາເສັັ້ນທາງ
ສໍາລັບປະເທດຕ່າງໆ, ເຊັີ່ນ: ສປປ ລາວ ໃນການປັບປຸງລະບົບສະບຽງອາຫານ ເພີ່ອ ‘ຮັບປະກັນສະບຽງອາຫານທີປ
ີ່ ອດໄພ ແລະ ມີໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່
ທຸກຄົນ.’ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເສັັ້ນທາງໂດຍກົງໃນ ສປປ ລາວ ຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການປຶກສາຫາລກັນຕີ່ມ. ລຸ່ມນີັ້ແມ່ນປະເດັນທີີ່ສະເໜີເຂົັ້າໃນການປຶກສາຫາລ
ແລະ ການຈັດລຽງບຸລິມະສິດ.
ອົງປະກອບຫຼັກຂອງເສັັ້ນທາງດັີ່ງກ່າວ ຄວນປະກອບມີ (ໃຫ້ຂໍັ້ມນໂດຍ Hawkes et al. 2020):
•

ຄວາມເຂົັ້າໃຈທີີ່ດີຂຶັ້ນກ່ຽວກັບບັນຫາດ້ານໂພຊະນາການ, ພຶດຕິກໍາດ້ານການບໍລິໂພກອາຫານ ລວມເຖິງມຸມມອງຂອງຜ້ບໍລິໂພກ ແລະ ມັນມີການ
ພົວພັນກັບສະພາບແວດລ້ອມດ້ານອາຫານ ແລະ ສັງຄົມຄແນວໃດ ເພີ່ອໃຫ້ມີອິດທິພົນຕໍີ່ພຶດຕິກໍາ ແລະ ລົດຊະນິຍົມ (ລາຄາ/ການຕະຫຼາດ,
ຜະລິດຕະພັນທີີ່ພ້ອມຈໍາໜ່າຍ, ອີ່ນໆ) ແລະ ການກໍານົດບຸລິມະສິດການຄົນ
ັ້ ຄວ້າທີີ່ຊັດເຈນ;

•

ການພັດທະນາຄ່ມແຫ່ງຊາດດ້ານການບໍລິໂພກອາຫານທີີ່ອີງໃສ່ຫຼັກຖານ

ທີີ່ຊ່ວຍໄຈ້ແຍກອຸປະສັກຕ່າງໆຂອງພາວະການຂາດສານອາຫານ

ໃນແຕ່

ລະສະພາບການທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ;
•

ການພັດທະນາມາດຕະຖານດ້ານໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່ໂຄງການສະໜອງອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຄງການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ;

•

ການປັບປຸງໃນສະພາບແວດລ້ອມດ້ານອາຫານ ທີີ່ສົີ່ງເສີມໂພຊະນາການ ແລະ ຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ລວມເຖິງການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ
ໃຫ້ແກ່ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໃນທ້ອງຖິີ່ນ;

•

ຊຸກຍ້ນະວັດຕະນະກໍາ ໂດຍພາກເອກະຊົນ ເພີ່ອເຮັດໃຫ້ມີອາຫານທີີ່ອຸດົມສົມບນດ້ວຍໂພຊະນາການມີລາຄາທີີ່ສາມາດຈັບຕ້ອງໄດ້, ເຂົັ້າເຖິງໄດ້,
ແລະ ປອດໄພຕໍີ່ຜ້ບໍລິໂພກ, ເຊິີ່ງໃນຂະນະດຽວກັນກໍີ່ສະໜັບສະໜນຊີດວິກການເປັນຢ່ຂອງຜ້ຜະລິດນໍາ, ຍົກຕົວຢ່າງ, ການປັບປຸງສດຂອງຜະລິດຕະ
ພັນ ຫຼ ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີີ່ເປັນນະວັດຕະກໍາໃໝ່ ໂດຍຊາວຜ້ຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ ທີີ່ຊວ
່ ຍປັບປຸງກໍາລັງ ການຜະລິດ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງ
ອາຫານທີີ່ມີປະໂຫຍດຕໍສ
ີ່ ຸຂະພາບ, ມີລາຄາທີີ່ສາມາດຈັບຕ້ອງໄດ້. ການລະບຸງແຮງຈງໃຈ, ແລະ ແຮງກະຕ້ອນ, ພ້ອມທັງສະໜັບສະໜຸນນະວັດຕະ
ກໍາໃໝ່ທີີ່ຄໍານຶງເຖິງໂພຊະນາການ, ແລະ ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;

•

ສຸມໃສ່ສະໜອງທຶນເພີີ່ມຂຶັ້ນເຂົັ້າໃນວຽກງານດ້ານໂພສະນາການ ແລະ ນະໂຍບາຍລັດຕ່າງໆ, ໂດຍສະເພາະໃນຂະແໜງກະສິກໍາ. ວິສາຫະກິດຂະໜ
າດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງຕ້ອງການເຂົັ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນດເານເງິນທຶນ ແລະ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ເພີ່ອສະໜັບສະໜນການປັບປຸງການ
ຜະລິດສະບຽງອາຫານທີີ່ປອດໄພ ແລະ ມີໂພຊະນາການ;

•

ການລົງທຶນຫຼາຍຂຶັ້ນເຂົັ້າໃນໂຄງລ່າງພັ້ນຖານ ແລະ ຕ່ອງໂສ້ມນຄ່າດ້ານກະສິກໍາ, ຈັດລຽງບຸລິມະສິດຂົງເຂດທີີ່ບໍີ່ມຄ
ີ ວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ
ແລະ ໂພຊະນາການ, ຍົກຕົວຢ່າງ, ຫົນຫາງຈາກສວນໄປຫາຕະຫຼາດໃນເຂດຊົນນະບົດ;

•

ການສ້າງຄວາມຕ້ອງການໃນການບໍລິໂພກອາຫານທີີ່ດີຕໍີ່ສຸຂະພາບ ໂດຍສະເພາະເດັກ ແລະ ເຍົາວະຊົນ ເນີ່ອງຈາກວ່ານີັ້ເປັນຊ່ວງໄລຍະສໍາຄັນໃນການ
ກໍານົດຄຸນຄ່າຂອງອາຫານ. ການໃຫ້ຄວາມຮ້ທາງດ້ານໂພຊະນາການ, ການກະຕຸ້ນ, ການຝຶກອົບຮົມ, ການລົນນະລົງຜ່ານສີ່ສັງຄົມອອນລາຍ, ເຕັກນິກ
ທາງດ້ານການຕະຫຼາດ, ຕະຫຼອດຈົນເຖິງແຮງຈງໃຈ ແລະ ແຮງກະຕຸ້ນທາງເສດຖະກິດ ກໍີ່ສາມາດຊ່ວຍປ່ຽນແປງຄວາມຕ້ອງການໃນການບໍ ລິໂພກ
ອາຫານໄດ້. ຍົກຕົວຢ່າງ, ກັບເຍົາວະຊົນ, ໂພສະນາການບໍີ່ແມ່ນແຮງຈງໃຈທີີ່ເປັນບຸລິມະສິດຕົັ້ນຕໍ ໃນເວລາທີີ່ພວກເຂົາເລອກປະເພດອາຫານທີີ່ຈະ
ບໍລິໂພກ. ການໂອ້ລົມກັນກ່ຽວກັບສິີ່ງໃດທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພວກເຂົາແມ່ນວຽກງານທີີ່ສໍາຄັນ ເພີ່ອໃຫ້ເຂົັ້າໃຈວ່າປັດໄຈໃດທີີ່ສາມາດຊຸກຍ້ການປ່ຽນແປງ
ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ອົງປະກອບອີ່ນໆຂອງເສັັ້ນທາງໃນການເຊີ່ອມໂຍງການກະສິກໍາເຂົັ້າກັບໂພຊະນາການ,
(Hoberg et al. 2013):
•

ເຊິີ່ງແມ່ນຂົງເຂດທີີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນການແຊກແຊງ,

ອາດລວມມີ

ລາຍໄດ້ທີ່ສ
ີ ງຂຶັ້ນ – ສິີ່ງເຫຼົີ່ານີັ້ໄດ້ປັບປຸງການເປັນຢ່ຂອງຄົວເຮອນໃຫ້ດີຂຶັ້ນ ແລະ ສະໜອງທາງເລອກທີີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ດີກວ່າເກົີ່າໃຫ້ແກ່ຄົວເຮອນ,
ຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ຈະຕ້ອງໄດ້ຄໍານຶງວ່າລາຍຮັບທີີ່ສງຂຶັ້ນອາດສົີ່ງຜົນກະທົບພຽງເລັກນ້ອຍຕໍີ່ຜົນໄດ້ຮັບດ້ານໂພຊຊະນາການ;

•

ສະໜອງການສະໜັບສະໜນໂດຍສະເພາະໃຫ້ກຸ່ມທີີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ ຜ້ທີີ່ບໍີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ບໍີ່ມີກໍາລັງຊັ້ອາຫານທີີ່
ມີຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການ ໂດຍຜ່ານການລິເລີີ່ມເຄອຂ່າຍຄວາມປອດໄພທາງສັງຄົມທີີ່ຄໍານຶງເຖິງໂພຊະນາການ;

•

ຍົກສງການເຂົັ້າເຖິງ ແລະ ການບໍລິໂພກອາຫານທີີ່ມີຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການ ໂດຍຜ່ານການຜະລິດກະສິກໍາທີີ່ເພີີ່ ມຂຶັ້ນ ແລະ ລາຄາອາຫານທີີ່ຫຼຸດຕໍາີ່
ລົງ;

•

ຍົກສງລາຍຮັບ ແລະ ສົີ່ງເສີມບົດບາດທາງດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ;

•

ປົກປ້ອງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ການປະຕິບັດງານຂອງຜ້ລ້ຽງດເດັກ, ຍົກຕົວຢ່າງ, ເຖິງວ່າແມ່ຍິງຈະມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍກວ່າໃນການຜະລິດກະສິກໍາ,
ການແປຮບອາຫານ ແລະ ການຕະຫຼາດກໍີ່ຕາມ, ໃຫ້ສບຕໍສ
ີ່ ະໜັບສະໜນແມ່ຍິງທີີ່ໃຫ້ການລ້ຽງ ແລະ ໃຫ້ອາຫານແກ່ເດັກອ່ອນ ແລະ ລກນ້ອຍ;

•

ປັບປຸງສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການຂອງແມ່ຍິງ.

ອົງປະກອບດ້ານສະຖາບັນຂອງເສັັ້ນທາງດັີ່ງກ່າວອາດລວມມີ:
•

ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມດ້ານນະໂຍບາຍທີີ່ເອັ້ອອໍານວຍ ທີສ
ີ່ າມາດປົກປ້ອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່ທຸກ
ຄົນ, ໂດຍສະເພາະປະຊາກອນທີີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ. ວຽກງານນີຄ
ັ້ ວນລວມມີມາດຕະການແຊກແຊງ ທີີ່ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫຼາຍ
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ຂົງເຂດ, ເຊັີ່ນ: ການປົກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດລ້ອມ, ການປັບໂຕ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍີ່ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ, ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ, ແລະ ຄວາມ
ສະເໝີພາບຍິງຊາຍ;
•

ການສ້າງກົນໄກຮ່ວມຫຼາຍຂະແໜງການ, ເຊັີ່ນ: ໜ່ວຍງານວິຊາການ ເຊິີ່ງພັນທະໃນການສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກ່ ກອງປະຊຸມລະດັບຊາດ, ວາງ
ແຜນ ແລະ ປະສານງານວຽກງານໃນການພັດທະນາລະບົບສະບຽງອາຫານທີມ
ີ່ ີຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ ແລະ ກວມລວມໃນ ສປປ ລາວ. ໜ່ວຍງານວິຊາການ
ນີັ້ຕ້ອງຢ່າງໜ້ອຍໃຫ້ຄ່ຮວ
່ ມງານຫຼັກ

ແລະ

ບັນດາກະຊວງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົັ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກ່ຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານ

ສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ;
•

ລະບຸ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ນະໂຍບາຍການເງິນ ເພີ່ອກໍານົດອົງປະກອບຂອງລະບົບສະບຽງອາຫານ ທີີ່ຊ່ວຍເພີີ່ມໂອກາດໃນການສະໜອງ ‘ອາຫານທີີ່ປອດ
ໄພ ແລະ ມີໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ’ ໃຫ້ໄດ້ສງທີີ່ສຸດ;

•

ເສີມຂະຫຍາຍສຽງ ແລະ ການເບິີ່ງເຫັນປະຊາຊົນທີຢ
ີ່ ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ຜ້ທມ
ີີ່ ີຄວາມອ່ອນໄຫວສງຕໍີ່ຜົນກະທົບ ແລະ ການປ່ຽນແປງເສດຖະກິດໃນ
ພາກພັ້ນ ທີີ່ສົີ່ງຜົນກະທົບຕໍີ່ລະບົບສະບຽງອາຫານ, ເພີ່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການວາງແຜນ ແລະ ໂຄງການໃນລະດັບຊາດ,
ແຂວງ, ແລະ ເມອງໄດ້. ໜຶີ່ງໃນວິທີທີີ່ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດ້ກໍີ່ຄດໍາເນີນການຄົັ້ນຄວ້າເພີ່ອບັນທຶ ກ ແລະ ວິເຄາະປະສົບໃຊ້ຊີວດ
ິ ການຂອງ
ປະຊາຊົນທີີ່ປະສົບກັບຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງຂອງລະບົບສະບຽງອາຫານ, ບັນທຶກຕົວຢ່າງເພີີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການປັບໂຕໃນທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ
ການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງຄົນພັ້ນເມອງ ໂດຍການຊ່ອງທາງການສີ່ສານສອງດ້ານ ແລະ ການການຮຽນຮ້ຮວ
່ ມກັນ;

•

ສບຕໍີ່ລົງທຶນໃນບັນດາເມອງ ແລະ ບ້ານ ເພີ່ອພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນກະສິກໍາທີີ່ດີ ທີີ່ມີການພິຈາລະນາຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງ
ອາຫານ, ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ, ແລະ ໂພຊະນາການ ເຂົັ້ານໍ າ;

•

ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີີ່ເອັ້ອອໍານວຍຄວນໃຫ້ ສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂົັ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມນໍາ, ເຊິີ່ງສາມາດມີສວ
່ ນຮ່ວມໃນຮບແບບຂອງການເປັນຕົວ
ແທນ, ການອອກກົດໝາຍ, ການຈັດສັນງົບປະມານ, ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ (IPU ແລະ FAO 2021).

ຖະແຫຼງການສະແດງເຈດຈໍານົງ ແລະ ພນທະຈາກກຸູ່ມທີ່ມສ່ວນຮ່ວມໃນການຈດຕັ້ງປະຕິບດ
ຄ່ຮ່ວມງານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດໄດ້ລະບຸຄວາມຕ້ອງການໃນການຮ່ວມມກັນ ເພີ່ອວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດລະບົບສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂຄງການ
ດ້ານໂພຊະນາການ. ອາຫານແມ່ນປັດໄຈພັ້ນຖານໃນການປັບປຸງສະຖານະດ້ານໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຄວາມຍນຍົງຂອງການລົງທຶນ ທີີ່ມີຢ່ໃນ
ປັດຈຸບັນ.
ເປັນທີີ່ຮັບຮ້ຢ່າງເຂັັ້ມແຂງວ່າການປັບປຸງດ້ານການຜະລິດອາຫານ

ແລະ

ຕ່ອງໂສ້ມນຄ່າຍັງບໍີ່ພຽງພໍໃນການບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບດ້ານໂພຊະນາການ

ແລະ

ຮັບປະກັນວ່າອາຫານທີີ່ຜະລິດໃນ ສປປ ລາວ ຈະໄປເຖິງພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຊຸມຊົນໃນລາວ, ໂດຍສະເພາະເດັກ ແລະ ເຍົາວະຊົນ. ສິີ່ງສໍາຄັນທີີ່ບໍີ່ແພ້ກັນ
ກໍີ່ຄພັນທະດ້ານການສຶກສາ ແລະ ການສ້າງລະບົບສະບຽງອາຫານ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີີ່ບໍີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະບຽງອາຫານ ທີີ່ສາ້ ງແຮງຈງໃຫ້ແກ່ຮບ
ແບບ ແລະ ພຶດຕິກໍາການບໍລິໂພກ ທີີ່ສົີ່ງຜົນດີດ້ານການເລອກບໍລິໂພກອາຫານທີີ່ມີໂພຊະນາການ ແລະ ດີຕໍີ່ສຸຂະພາບ. ສິີ່ງນີັ້ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ອາໄສຄວາມ
ມຸ່ງໝັັ້ນຈາກຫຼາຍຂະແໜງການ ແລະ ບັນດາຄ່ຮ່ວມງານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພີ່ອຢຸດຢັັ້ງຮບແບບການຜະລິດສະບຽງອາຫານທີີ່ເນັັ້ນຄວາມສໍາຄັນສະເພາະແຕ່ທາງ
ດ້ານເສດຖະກິດ ໃນ ສປປ ລາວ.
ໃນການປຶກສາຫາລເບອ
ັ້ ງຕົັ້ນຍັງໄດ້ລະບຸວ່າການຈະປ່ຽນແປງລະບົບສະບຽງອາຫານຄນໃໝ່ ເພີ່ອໃຫ້ສາມາດສະໜອງ ‘ອາຫານທີີ່ປອດໄພ ແລະ ມີໂພຊະ
ນາການໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ’ ໄດ້ນັັ້ນ, ແຕ່ລະວຽກງານຈະຕ້ອງຖກສ້າງຂຶັ້ນບົນພັ້ນຖານຂອງຫຼັກການພວກເຮົາພ້ອມກັນກ້າວໄປ. ສິີ່ງນີັ້ຈະຊ່ວຍຮັບປະກັນວ່າການ
ຕັດສິນໃຈດ້ານນະໂຍບາຍແມ່ນຄໍານຶງເຖິງຜົນກະທົບຕໍີ່ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ, ກຸ່ມຄົນທີີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ, ທີີ່ລວມມີ: ແມ່ຍິງ, ເດັກ, ຄົນພິການ,
ກຸ່ມຊົນເຜົີ່າ ແລະ ຄົວເຮອນທີີ່ທຸກຍາກທັງໃນຊຸມຊົນຕົວເມອງ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດ. ໃນກໍລະນີທີີ່ມາດຕະການແຊກແຊງທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ອາດສົີ່ງຜົນ
ກະທົບຕໍີ່ການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ຄວາມທົນທານຂອງກຸ່ມຄົນທີີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ, ຄວນດໍາເນີນໂຄງການເສີມຄວບຄ່ກັນໄປ ເພີີ່ມເສີມຂະຫຍາຍຄວາມໝັັ້
ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີີ່ສຸດ.

ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ
ເອກະສານສະບັບນີັ້ໄດ້ຖກກະກຽມຂຶັ້ນໂດຍທີມງານ UNICEF-WFP. ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງຈິງໃຈຕໍີ່ບຸກຄົນຜ້ທີີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າ
ໃນການປຶກສາຫາລຢ່າງວ່ອງໄວ ໃນການກະກຽມເອກະສານພັ້ນຖານນີັ້: ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ - 2 ທ່ານ; ກະຊວງສຶກສາທິການ - 1 ທ່ານ;
ສະພາການຄ້າແຫ່ງຊາດລາວ - 1 ທ່ານ; ChildFund, PSI, Save the Children - 1 ທ່ານຈາກແຕ່ລະອົງການ; SUN CSA - 7 ທ່ານ,
ໂດຍຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ 2 NPA ຂອງລາວ ແລະ 3 INGO.
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2: ການສົີ່ງເສມການຜະລິດສະບຽງອາຫານທີ່
ເປນມິດຕໍີ່ທໍາມະຊາດໃນລະດບທີ່ພຽງພໍ
ນໍາພາໂດຍ: ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ (MAF) ແລະ ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ແຫ່ງ ສະຫະປະຊາຊາດ (FAO)
ໜ່ວຍງານ ແລະ ກົມກອງຮ່ວມມື: ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ (MoIC), ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທນ (MPI),
ສະຖາບັນຄົັ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ (NIER), ສນການຄ້າສາກົນ (ITC), ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພີ່ອການພັດທະນາ
(UNDP), ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພີ່ອສິີ່ງແວດລ້ອມ (UNEP), ອົງການການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມສະວິດ (SDC), ແລະ
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພີ່ອການພັດທະນາອຸດສະຫະກໍາ (UNIDO).

ໂອກາດ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍອນໃຫຍ່ຫຼວງ (ທີ່ ສປປ ລາວ ກໍາລງປະເຊນຢູ່) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກບ 'ການສົີ່ງເສມການຜະລິດສະບຽງ
ອາຫານທີ່ເປນມິດຕໍີ່ທໍາມະຊາດໃນລະດບທີ່ພຽງພໍ’
ຂະແໜງການກະສິກໍາທີີ່ເຂັັ້ມແຂງ
ແລະ
ມີປະສິດທິພາບຈະຍັງມີຄວາມສໍາຄັນໃນການຕອບສະໜອງຄວາມປາດຖະໜາຂອງປະເທດໃນການ
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ການຂະຫຍາຍໂຕແບບກວມລວມ ແລະ ການຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກ ສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ ໃນທີີ່ສຸດ. ການຜະລິດ
ກະສິກໍາກວມເອົາ 16.6% ຂອງ GDP ແຫ່ງຊາດ, ທີີ່ກວມເອົາເກອບ 70 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງການຈ້າງງານທັງໝົດ ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 60 ສ່ວນຮ້ອຍ
ຂອງລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍໃນກຸ່ມທີີ່ມີລາຍໄດ້ຕໍີ່າ. ສໍາລັບອະນາຄົດອັນໃກ້ນີັ້, ການກະສິກໍາຈະສບຕໍີ່ເປັນແຫຼີ່ງລາຍຮັບ ແລະ ແຫຼີ່ງສະໜັບສະໜຸນ
ຊີວິດການເປັນຢ່ຫຼັກໃຫ້ແກ່ປະຊາກອນສ່ວນໃຫຍ່ - ເຊິີ່ງສ່ວນຫຼາຍຍັງດໍາເນີນການຜະລິດຢ່ໃນລະດັບກຸ້ມກິນຢ່. ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ
ແລະ ການແຈກຢາຍຜົນປະໂຫຍດດ້ານການພັດທະນາໃຫ້ກວ້າງຂວາງຂຶັ້ນຕີ່ມຈໍາເປັນຕ້ອງມີມາດຕະການ ເພີ່ອຊ່ວຍໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ແລະ ຜ້
ຜະລິດໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ ສາມາດເພີີ່ມກໍາລັງການຜະລິດ, ສຸມໃສ່ການຜະລິດເພີ່ອການຄ້າຫຼາຍຂຶັ້ນ, ແລະ ມີການເຊີ່ອມຕໍີ່ກັບຕະຫຼາດ
ໄດ້ດີຂັ້ນ.
ຄວາມພະຍາຍາມໃນການສົີ່ງເສີມການຜະລິດສະບຽງອາຫານທີີ່ເປັນມິດຕໍີ່ທໍາມະຊາດໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຢ່ໃນໄລຍະສໍາຄັນ ພ້ອມກັບການຮັບຮ້
ວ່າການເພີີ່ມມນຄ່າຂອງຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ ໂດຍຜ່ານນະວັດຕະກໍາດ້ານກະສິກໍາ ຈະສາມາດປັບປຸງຄວາມໝັັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມປອດໄພດ້ານ
ສະບຽງອາຫານ, ໂພຊະນາການ, ການຈ້າງງານ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການເອີ່ອຍອີງໃສ່ຜະລິດຕະພັນນໍາເຂົັ້າ. ປະເທດລາວສາມາດສບຕໍີ່ເປັນສນກາງດ້ານ
ຊີວະນາໆພັນ ບ່ອນທີີ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິີ່ນບໍລິໂພກອາຫານທີີ່ຫຼາກຫຼາຍສງຂຶັ້ນ ທີີ່ມາຈາກຜົນຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ຕ່ອງໂສ້ມນຄ່າແບບຍນຍົງດ້ານ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ. ໃນວັດທະນະທໍາລາວ, ການໃຫ້ຄຸນຄ່າຕໍີ່ເຂົັ້າ, ພດພັນ ແລະ ໝາກໄມ້ຫຼາຍຮ້ອຍຊະນິດທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຜະລິດຕະພັນທີີ່ບໍີ່ແມ່ນໄມ້
(NTFPs), ສັດນໍາັ້ ແລະ ແມງໄມ້, ພ້ອມດ້ວຍການປາກົດໂຕຂອ
ຮບແບບການກະສິກໍາທີີ່ເນັັ້ນໜັກດ້ານການຄ້າຫຼາຍກວ່າເກົີ່າ, ໄດ້ສະໜອງພັ້ນຖານອັນເຂັັ້ມແຂງໃນການສົີ່ງເສີມລະບົບສະບຽງອາຫານທີີ່ເປັນມິດກັບ
ທໍາມະຊາດ. ຜົນກະທົບຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕໍີ່ຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຍນຍົງ
ແລະ ຄວາມທົນທານຂອງລະບົບສະບຽງອາຫານລາວ. ການຂາດແຄນສະບຽງອາຫານແບບຮຸນແຮງ, ທີີ່ຄາດຄະເນໂດຍໜ່ວຍງານ ສປຊ ໃນປີກາຍ
ນີັ້, ແມ່ນບໍີ່ເຄີຍເກີດຂຶັ້ນມາກ່ອນ.
ສປປ ລາວ ຕ້ອງໄດ້ປະເຊີນກັບສິີ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງໃນຂະແໜງການກະສິກໍາ ລວມທັງບັນຫາຕ່າງໆທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ (ໄພນໍັ້າ
ຖ້ວມ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ພາວະດິນເຊາະເຈີ່ອນ), ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍນຍົງ,
ການແຜ່ລະບາດຂອງສັດຕພດ ແລະ ພະຍາດສັດ, ຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ, ກໍາລັງການຜະລິດທີີ່ຕໍີ່າ, ຫຼັກປະຕິບັດ ແລະ
ການເກັບຮັກສາຜົນຜະລິດຫຼັງການເກັບກ່ຽວທີີ່ບີ່ມ
ໍ ີປະສິດທິພາບ, ແລະ ລະບົບການຕະຫຼາດ ແລະ ການແຈກຢາຍອາຫານທີີ່ບໍີ່ພຽງພໍ. ນອກຈາກ
ນັນ
ັ້ , ຜ້ຜະລິດກະສິກໍາຍັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກມາດຕະຖານດ້ານຜະລິດຕະພັນທີີ່ບໍີ່ດີ ແລະ ໄພນາບຂຕ
່ ີ່ໍສາທາລະນະສຸກຈາກການນໍາໃຊ້ຢາຂ້າພດ
ແລະ ຢາຂ້າແມງໄມ້ທີີ່ບໍີ່ປອດໄພ. ການລ້ຽງງົວທີີ່ມີທ່າແຮງສງ ແລະ ເພີີ່ມຂຶນ
ັ້ ຢຂ
່ ົງເຂດເນີນສງຂອງລາວ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຊ່ວຍສ້າງຜົນປະໂຫຍດ
ດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມຫຼາຍກວ່າຜົນປະໂຫຍດທີີ່ໄດ້ຮັບຈາກການປກພດຊະນິດດຽວແບບດັັ້ງເດີມ, ເຊັີ່ນ: ສາລີ ແລະ ມັນຕົັ້ນ, ແຕ່ກໍີ່ຈະສ້າງບັນຫາທ້າ
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ທາຍເພີີ່ມເຕີມເນີ່ອງຈາກການສັດລ້ຽງມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ເກີດການເຜົາໄໝ້ GHG ເພີີ່ມຂັ້ນ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍີ່ຄວາມຕ້ອງການດ້ານອາຫານສັດ
ທີີ່ໃຊ້ໃນການຜະລີດງົວ ເພີີ່ມຂຶັ້ນ. ການແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍເຫຼົີ່ານີັ້ ແລະ ການປັບໂຕເຂົັ້າກັບການປ່ຽນແປງທີີ່ຕິດພັນກັບການຜະລິດ
ກະສິກໍາຈະຕ້ອງມີການສະໜັບສະໜນດ້ານນະໂຍບາຍຍຸດທະສາດ ແລະ ແບບແຜນດ້ານນະວັດຕະກໍາໃນທົີ່ວຕ່ອງໂສ້ມນຄ່າທັງໝົດ. ພ້ອມດຽວ
ກັນນັັ້ນ, ຄວນສຸມໃສ່ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຍົກສງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍທີີ່ມີຢ່ແລ້ວ ພ້ອມທັງ
ເພີີ່ມປະສິດທິພາບໃຫ້ແກ່ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ.
ຫຼກປະຕິບດ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ມຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດຕໍີ່ການບນລຸ “ການສົີ່ງເສມການຜະລິດສະບຽງອາຫານທີ່ເປນມິດຕໍີ່
ທໍາມະຊາດໃນລະດບທີ່ພຽງພໍ” (ໃນ ສປປ ລາວ)
ຈຸດປະສົງ ແລະ ທັດສະນະຂອງການຜະລິດສະບຽງອາຫານທີີ່ເປັນມິດຕໍີ່ທໍາມະຊາດແມ່ນຖກສ່ອງແສງໄວ້ໃນ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສະພາ
ແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ 9 ຂອງ ສປປ ລາວ. ໝາກຜົນທີີ່ກໍານົດໄວ້ໃນ NSEDP ລວມມີ “ການຂະຫຍາຍໂຕທາງເສດຖະກິດທີີ່ເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ຍນຍົງ”
ພ້ອມທັງ “ການຂະຫຍາຍໂຕສີຂຽວ ແລະ ການເຄີ່ອນໄຫວດ້ານສະພາບດິນຟ້າອາກາດ” ເຊິີ່ງລວມມີບລິມະສິດຕ່າງໆ, ເຊັນ
ີ່ : ຫຼັກການເຮັດກະສິກໍາ
ສີຂຽວ ແລະ ການຜະລິດທີີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຍນຍົງ. ດັີ່ງນັັ້ນ, “ການຜະລິດສະບຽງອາຫານທີີ່ເປັນມິດຕໍີ່ທໍາມະຊາດ” ຈຶີ່ງມີຄວາມສອດຄ່ອງ
ຢ່າງຮອບດ້ານກັບ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ 9, ຍຸດທະສາດການຂະຫຍາຍໂຕສີຂຽວແຫ່ງຊາດ, ແລະ ຍຸດທະສາດການ
ພັດທະນາກະສິກໍາຮອດປີ 2025 ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030. ກົດໝາຍສົີ່ງເສີມການລົງທຶນໄດ້ກໍານົດຂໍັ້ບັນຍັດຕ່າງໆໃນການຊຸກຍ້ການລົງທຶນ ທີີ່
ແນໃສ່ປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຕາມທິດສີຂຽວ ລວມທັງສົີ່ງເສີມການຜະລິດກະສິກໍາ, ອຸດສະຫະກໍາແປຮບທີີ່ມີຄວາມຍນຍົງ ແລະ
ເປັນມິດຕໍີ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ. ດ້ວຍວິທີນີັ້, ແນວຄິດຂອງການຜະລິດສະບຽງອາຫານທີີ່ເປັນມິດຕໍີ່ທໍາມະຊາດຈະປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນທັງຂະບວນການ
ແລະ ກົນໄກການສະໜັບສະໜນໃນຂະແໜງການກະສິກໍາ ເພີ່ອປກຝັງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຫຼັກປະຕິບັດດ້ານການຜະລິດສະບຽງອາຫານແບບຍນຍົງເພີີ່ມ
ຕີ່ມ.
ຍຸດທະສາດການພັດທະນາກະສິກໍາ 2021-2025 (ADS) ສະໜອງທິດທາງໃນການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຂະແໜງການ ເພີ່ອໃຫ້ສາມາດບັນລຸ
ບາດກ້າວບຸກທະລຸຕ່າງໆໃນດ້ານ: (1) ການປັບປຸງທິດທາງຄຸນະພາບ; (2) ການປັບປຸງທິດທາງສີຂຽວ; (3) ຄວາມຍນຍົງ; ແລະ (4) ທິດທາງການ
ຂະຫຍາຍໂຕທີີ່ທົນທານ. ອົງປະກອບທີີ່ສໍາຄັນຂອງ ADS ແມ່ນ "ເພີີ່ມປະສິດທິພາບການຜະລິດກະສິກໍາສີຂຽວ ແລະ ຍນຍົງ ໂດຍຜ່ານການ
ສົີ່ງເສີມກະສິກໍາແບບຮອບດ້ານ, ການຜະລິດກະສິກໍາທີີ່ດີ, ການກະເສດປອດສານເຄມີ, ແລະ ກະເສດອິນຊີ". ການກ້າວໄປສ່ການພັດທະນາແບບ
ຍນຍົງຫຼາຍຂັ້ນຈະຮັບປະກັນໃຫ້ມີການຜະລິດທີີ່ພຽງພໍ
ທີີ່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຕໍີ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜ້ບໍລິໂພກ,
ມີຄວາມສອດຄ່ອງຕໍີ່
ມາດຕະຖານດ້ານຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ, ແລະ ການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກໍາ ທີີ່ມີທັງຄວາມປອດໄພ ແລະ ດີຕີ່ໍ
ສຸຂະພາບ, ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນກໍປ
ີ່ ະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການຂະຫຍາຍໂຕທາງເສດຖະກິດ, ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍີ່ໝັັ້
ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ການຮັບປະກັນໂພຊະນາການທີີ່ດີ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການອະນຸລັກສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະ
ຊາດ. ຂອບວຽກດ້ານກະສິກໍາສີຂຽວ ແລະ ຍນຍົງ (GSAF) ໄດ້ສະໜອງອົງປະກອບຍຸດທະສາດ ເພີ່ອຊີັ້ນໍາການຕອບສະໜອງ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບດ
ັ ຂອງ ຍຸດທະສາດການຂະຫຍາຍໂຕສີຂຽວແຫ່ງຊາດ (NGGS), ຍຸດທະສາດດ້ານໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນວຽກຮອດປີ
2025 ແລະ ແຜນງານແຫ່ງຊາດເພີ່ອສົີ່ງເສີມຊີວະນາໆພັນດ້ານການກະເສດ ແລະ ແຜນວຽກຮອດປີ 2025.
ໄດ້ມີການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຫຼາຍມາດຕະການແຊກແຊງ ແລະ ໂຄງການທີີ່ດີໃນ ສປປ ລາວ ໄປແລ້ວ ທີີ່ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດຖອດຖອນບົດຮຽນໄດ້ ແລະ
ທັງຍັງສາມາດສົີ່ງເສີມການຜະລິດທີີ່ເປັນມິດຕໍີ່ທໍາມະຊາດໄດ້.
ພາກສ່ວນທີີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຂອງໂຄງການພັດທະນາທີີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງສາມາດ
ນໍາໄປຕໍີ່ຍອດ ຫຼ ເສີມຂະຫຍາຍຕາມຄວາມເໝາະສົມໄດ້ດັີ່ງຕໍີ່ໄປນີັ້:
ເພີ່ອເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງການຫັນປ່ຽນຮບແບບການເຮັດກະສິກໍາ ທີີ່ກໍາລັງເກີດຂັ້ນໃນປະເທດລາວ, ຕະຫຼາດໃນພາກພັ້ນໄດ້ສ້າງໂອກາດຕ່າງໆໃຫ້ແກ່
ຜ້ຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ
ເພີ່ອຍາດແຍ່ງເອົາ
“ຜົນສໍາເລັດຢ່າງໄວວາ”
ຈາກການໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດທີີ່ມີຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ, ລວມທັງຊີວະນາໆພັນທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ຄວາມອຸດົມສົມບນຂອງດິນ. ໄດ້ມີການດໍາເນີນຫຼາຍຂັັ້ນຕອນ ເພີ່ອໃຫ້ມີການນໍາໃຊ້
ຊັບພະຍາກອນເຫຼົີ່ານີັ້ແບບຍນຍົງ, ໂດຍສະເພາະທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກະສິກໍາອິນຊີ, ສິນຄ້າທີີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ມີການເພີີ່ມມນຄ່າ. ຫຼັກການ
ປະຕິບດ
ັ ໃນພັ້ນທີີ່ຕົວຈິງ, ເຊັີ່ນ: ການກະເສດອິນຊີ, ການເຮັດກະສິກໍາທີີ່ດີ, ການເຮັດກະສິກໍາແບບປະສົມປະສານ, ນິເວດກະເສດ, ການກະສິກໍາ
ຕົັ້ນທຶນຕໍີ່າ, ປາສະຈາກຢາປາບສັດຕພດ, ການຜະລິດສັດນໍັ້າ, ເຊັີ່ນ: ການຜະລິດສັດນໍັ້າ ໃນທົີ່ງນາ, ຫຼັກການເພາະພັນສັດທີີ່ດີ (GAHP) ໄດ້ພິສດ
ໃຫ້ເຫັນວ່າສິີ່ງເຫຼົີ່ານີັ້ແມ່ນມາດຕະການແຊກແຊງ ທີີ່ມະນຸດ ແລະ ໂລກຕ່າງກໍີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຢ່າງເທົີ່າທຽມ ໂດຍຜ່ານການນໍາໃຊ້ແບບແຜນ
ພາຍໃຕ້ລະບົບທີີ່ມີຄວາມຮອບດ້ານ, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີີ່ເຮັດວຽກກັບຜ້ປກຊາ ແລະ ກາເຟ ແລະ, ອີກສ່ວນໜຶີ່ງ, ກັບຜະລິດຕະພັນຈາກປ່າ,
ເຊັີ່ນ: ໝາກແໜ່ງ ແລະ ຕົັ້ນຕານ. ໃນລະດັບສນກາງ, ມາດຕະຖານກະສິກໍາອິນຊີແຫ່ງຊາດ ແລະ ລະບົບການຕິດສະຫຼາກໃຫ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນອິນ
ຊີແຫ່ງຊາດກໍີ່ໄດ້ຖກພັດທະນາຂຶັ້ນ. ຕະຫຼາດກະສິກໍາອິນຊີໄດ້ຮັບການສົີ່ງເສີມ ພ້ອມທັງຍັງສ້າງຕັັ້ງ ໜ່ວຍງານຢັັ້ງຢນມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດລາວ
ແລະ ຂັນ
ັ້ ຕອນຕ່າງໆໃນການຢັັ້ງຢນຜະລິດຕະພັນອິນຊີຂຶັ້ນ.
ການເຮດວຽກຮ່ວມກນອນໃດທີ່ ‘ການສົີ່ງເສມການຜະລິດສະບຽງອາຫານທີ່ເປນມິດຕໍີ່ທໍາມະຊາດໃນລະດບທີ່ພຽງພໍ’ ໄດ້
ສ້າງຂຶັ້ນ ລະຫວ່າງອົງປະກອບ ແລະ ເສັ້ນທາງຂອງລະບົບສະບຽງອາຫານ?
ຍ້ອນການຂະຫຍາຍໂຕຢ່າງໄວວາຂອງເສດຖະກິດໃນພາກພັ້ນ ແລະ ຂະບວນການຫັນເປັນຕົວເມອງທີີ່ຖກເລັີ່ງລັດຂຶັ້ນໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດາ
ປະເທດໃກ້ຄຽງ, ຄວາມຕ້ອງການສິນຄ້າກະສິກໍາແບບດັັ້ງເດີມ ແລະ ທີີ່ຜະລິດຂຶັ້ນສະເພາະເພີ່ອການຄ້າແມ່ນເພີີ່ມຂັ້ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈາກຜ້
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ບໍລິໂພກທີີ່ມີລາຍຮັບໃນລະດັບປານກາງ ແລະ ສງ. ດ້ວຍເຫດນັັ້ນ, ການລົງທຶນໃສ່ບັນດາວິສາຫະກິດກະສິກໍາຈຶງີ່ ມີຄວາມສໍາຄັນທາງຍຸດທະສາດ
ແລະ ພວມຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ. ນັກລົງທນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນບັນດາບໍລິສັດກະສິກໍາຂ້າມຊາດໃນພາກພັ້ນທີີ່ເປັນຜ້ຖຄອງເພີ່ອການກະສິກໍາ ແລະ
ເພີ່ອຈຸດປະສົງອີ່ນໆໃນທົີ່ວປະເທດ. ນີັ້ຍງັ ລວມໄປເຖິງບັນດາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ແລະ ນັກລົງທຶນເອກະຊົນ ທີີ່ສົີ່ງເສີມ
ການປກພດເສດຖະກິດ ພາຍໃຕ້ສນ
ັ ຍາການຜະລິດກະສິກໍາ ຫຼ ຜ່ານການເຊົີ່າທີີ່ດິນກະສິກໍາຈາກຊາວກະສິກອນໃນໄລຍະສັັ້ນ ຫຼ ການສໍາປະທານທີີ່
ດິນໃນໄລຍະຍາວ.\
ລາຍຮັບທີີ່ເພີີ່ມຂຶັ້ນຂອງຜ້ບໍລິໂພກໃນຊັັ້ນກາງທີີ່ກໍາລັງຂະຫຍາຍໂຕ, ທັງໃນພາກພັ້ນ ແລະ ພາຍໃນປະເທດ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຕ້ອງການທີີ່ເພີີ່ມ
ຂນ
ັ້ ຕໍຜ
ີ່ ະລິດຕະພັນອາຫານທີີ່ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ. ຕະຫຼາດໃນພາກພັ້ນ ແລະ ພາຍໃນປະເທດທີີ່ຮອງຮັບໝາກໄມ້, ຜັກ ແລະ ພດສະຫມຸນໄພ
ເຂດຮ້ອນທີີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພສງ ໄດ້ສະໜອງຄວາມຫວັງດ້ານການຄ້າຂາຍທີີ່ດີໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ເພີ່ອໃຫ້ພວກເຂົາມີຊີວິດ
ການເປັນຢ່ທີີ່ດີຂັ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າປະເທດລາວຈະມີຄວາມໜາແໜ້ນດ້ານປະຊາກອນຕໍີ່າກ່ວາປະເທດເພີ່ອນບ້ານສ່ວນໃຫຍ່ກໍີ່ຕາມ, ແຕ່ກໍມ
ີ່ ີພັ້ນທີີ່
ປກຝັງທີີ່ຈໍາກັດ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ອີງໃສ່ການນໍາໃຊ້ພັ້ນທີີ່ໂນນສງ ແລະ ເຂດປ່າໄມ້ ເພີ່ອຮັບປະກັນຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ. ຄວາມ
ຕ້ອງການທີີ່ເພີີ່ມຂັ້ນ (ຢ່າງຊ້າໆ) ດ້ານຜະລິດຕະພັນອິນຊີແມ່ນມີຄວາມສ າຄັນຫຼາຍ, ແຕ່ຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ຫຼາຍກວ່ານີັ້ຖ້າມີລະບຽບການທີີ່ເຂັັ້ມ
ງວດຕໍຂ
ີ່ ະແໜງການທີີ່ບໍີ່ແມ່ນອິນຊີ.

ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີີ່ເກີດຂຶັ້ນໃນການດັດປັບຍຸດທະສາດກະສິກໍາທີີ່ເນັັ້ນໜັກໃສ່ການສົີ່ງອອກໃຫ້ເຂົັ້າກັບການ

ສົີ່ງເສີມນິເວດກະເສດແມ່ນສາມາດເບິີ່ງເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການດັດປັບຄວາມສົມດຸນ, ເພາະວ່າສຸຂະພາບຂອງລະບົບທໍາມະ
ຊາດ ແລະ ການຜະລິດກະສິກໍາແມ່ນຕ້ອງໄດ້ເພິີ່ງພາອາໄສກັນ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບການຮັກສາດີທີີ່ສຸດໃນລັກສະນະທີີ່ເປັນຮອບວຽນ, ສົີ່ງເສີມເຊິີ່ງກັນ
ແລະ ກັນ. ດ້ວຍບາງມາດຕະການ, ສະພາບການດ້ານນິເວດກະເສດໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຢ່ໃນເກນທີີ່ດີເມີ່ອສົມທຽບໃສ່ກັບປະເທດອີ່ນໆໃນ
ອາຊີ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ຂະແໜງການກະສິກໍາຍັງມີຂໍັ້ຈໍາກັດ ດ້ານການລົງທນຈາກທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ແລະ ພັ້ນຖານໂຄງລ່າງທີີ່ບໍີ່
ພຽງພໍ. ຕະຫຼາດສະໜອງວັດຖຸດິບ ແລະ ຜົນຜະລິດຍັງຄົງກະແຈກກະຈາຍ ແລະ ຍັງບໍີ່ທັນໄດ້ຮັບການພັດທະນາດີເທົີ່າທີີ່ຄວນ ໂດຍທີີ່ຊາວ
ກະສິກອນ ແລະ ຜ້ຜະລິດສາມາດເຂົັ້າເຖິງສິນເຊີ່ອໄດ້ຢ່າງຈໍາກັດ.
ວຽກງານດ້ານການກະສິກໍາຂອງຜ້ຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍແມ່ນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງແນວທາງຍຸດທະສາດສໍາລັບຊາວກະສິກອນ ຫຼ ຜ້ຜະລິດໄວໜຸ່ມ ເພີ່ອ
ໃຫ້ສາມາດສບຕໍອ
ີ່ າຊີບດ້ານການຜະລິດກະສິກໍາໄດ້. ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊາວກະສິກອນໜຸ່ມ ເພີ່ອຍົກສງການນໍາໃຊ້ຊ່ອງທາງດີຈີຕອນ ແລະ ສີ່
ສັງຄົມອອນລາຍໃຫ້ໄດ້ສງສຸດຈະຊ່ວຍສົີ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງຄວາມຕີ່ນໂຕໃຫ້ແກ່ຜ້ບໍລິໂພກກ່ຽວກັບການຜະລິດສະບຽງອາຫານທີີ່ເປັນມິດຕໍີ່ທໍາມະ
ຊາດ. ສິີ່ງນີັ້ອາດລວມມີການນໍາສະເໜີກົນໄກ ແລະ ຂັັ້ນຕອນຕົວຈິງ ເພີ່ອສົີ່ງເສີມ ແລະ ສຸມໃສ່ຜ້ປະກອບການໜຸ່ມດ້ານກະສິກໍາ/ຊາວກະສິກອນ
ໂດຍຜ່ານໂອກາດໃນການສ້າງຕະຫຼາດ ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້.
ຜົນໄດ້ຜົນເສຍທີ່ເປນໄປໄດ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກບການສົີ່ງເສມການຜະລິດທີ່ເປນມິດຕໍີ່ທໍາມະຊາດໃນລະດບທີ່ພຽງພໍ?
ຂະແໜງການກະສິກໍາຂອງລາວສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເຮັດຢ່ເຂດໂນນສງທີີ່ມີຂະໜາດກ້ວາງ,
ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຜ້ຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍທີີ່ມີກໍາລັງກາ
ຜະລິດຕໍີ່າ, ແລະ ບັນດາວິສາຫະກິດຜະລິດກະສິກໍາຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ມີປະສົບການໜ້ອຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການກະສິກໍາແມ່ນຂະແໜງການ
ທີີ່ເປັນບຸລິມະສິດໃນດ້ານການຈ້າງງານກໍາລັງແຮງງານ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ. ສະນັັ້ນ, ລັດຖະບານຈຶງີ່ ສົີ່ງເສີມການລົງທນເຂົັ້າໃນສວນ
ກະສິກໍາ ແລະ ວິສາຫະກິດທີີ່ມີຢ່, ລະບົບຊົນລະປະທານ, ແລະ ພັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ເພີ່ອປັບປຸງໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເນັັ້ນໜັກໃສ່ດ້ານການຄ້າ
ຫຼາຍຂຶັ້ນ ພ້ອມທັງຍັງດຶງດດນັກລົງທຶນດ້ານທຸລະກິດກະສິກໍາ ເພີ່ອເສີມສ້າງລະດັບການພັດທະນາໃນປະຈຸບັນ. ການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າຍັງ
ຕ້ອງປະເຊີນກັບການແຂ່ງຂັນທີີ່ເຂັັ້ມແຂງຈາກຕະຫຼາດໃນປະເທດໃກ້ຄຽງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈີນ, ໄທ, ແລະ ຫວຽດນາມ. ຍ້ອນແນວນັັ້ນ, ສປປ
ລາວ, ຈຶງີ່ ໄດ້ສບຕໍີ່ປະຕິບັດຕາມຈຸດປະສົງດ້ານນະໂຍບາຍ ທີີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະເທດຂະຫຍາຍໂຕກາຍໜຶີ່ງໃນຄ່ແຂ່ງທີີ່ສໍາຄັນພາຍໃຕ້ສະພາບແວດ
ລ້ອມດ້ານການຄ້າກະສິກໍາທີີ່ມີການແຂ່ງຂັນສງ.
ເພີ່ອບັນລຸວາລະການພັດທະນາປະເທດຮອດປີ 2030, ສປປ ລາວ ຈະຕ້ອງໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບສິີ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆຕະຫຼອດທາງ ໂດຍສະເພາະດ້ານ
ການລຶບລ້າງການຂາດສານອາຫານທຸກຮບແບບ ໂດຍຮັບປະກັນໃຫ້ມີອາຫານທີີ່ປອດໄພ, ມີໂພຊະນາການ ແລະ ມີລາຄາທີີ່ບໍີ່ສງໃນປະລິມານທີີ່
ພຽງພໍສໍາລັບທຸກຄົນ. ອີກດ້ານໜຶີ່ງ, ສປປ ລາວ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສ້າງໂອກາດດ້ານການຂະຫຍາຍໂຕ ແລະ ການຈ້າງງານທີີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການລຶບລ້າງ
ຄວາມທຸກຍາກ, ການປົກປັກຮັກສາຊີວະນາໆພັນ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມດ້ານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ແລະ ການປັບໂຕເຂົັ້າກັບຄວາມກົດ
ດັນທີີ່ເພີີ່ມຂຶັ້ນຂອງການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ.
ເຖິງແມ່ນວ່າທຸລະກິດກະສິກໍາຂະໜາດໃຫຍ່ຈະປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການສ້າງລາຍໄດ້ ແລະ ໂອກາດດ້ານການຈ້າງງານຫຼາຍຂຶັ້ນ, ແຕ່ມັນກໍີ່ຕ້ອງປະ
ເຊີນກັບຂໍັ້ເສຍປຽບຫຼາຍຢ່າງ, ທີີ່ລວມມີ: (i) ການໃຫ້ສິດນໍາໃຊ້ທີີ່ດິນ ເພີ່ອປກພດຊະນິດດຽວໃນທີີ່ດິນຂະໜາດໃຫຍ່; (ii) ການສນເສຍ
ຄວາມຍດຫຍຸ່ນໃນຂະແໜງກະສິກໍາ; ແລະ, (iii) ການສນເສຍການຄວບຄຸມດ້ານການຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນ. ເມີ່ອພິຈາລະນາເຖິງອັດຕາສ່ວນຂະໜາດ
ໃຫຍ່ຂອງຊາວກະສິກອນລາວ ທີີ່ເຮັດການກະສິກໍາແບບປະສົມປະສານຢ່ທີີ່ດິນປກຝັງ ແລະ ພັ້ນທີີ່ປ່າແລ້ວນັັ້ນ, ຈຸດສຸມຫຼັກຂອງການຜະລິດ
ສະບຽງອາຫານທີີ່ເປັນມິດຕໍີ່ທໍາມະຊາດສໍາລັບ ສປປ ລາວ ຈະຂຶັ້ນກັບຄວາມສົມດຸນຂອງການຮັກສາພັ້ນທີີ່ປາ່ ແລະ ນລະບົບນິເວດໄປພ້ອມໆກັບ
ການຜະລິດກະສິກໍາ. ບັນຫາທ້າທາຍທີີ່ສະໜັບສະໜນຄວາມຍນຍົງໃຫ້ແກ່ຮບແບບການຜະລິດທີີ່ເປັນມິດຕໍີ່ປ່າໄມ້ ແລະ ທໍາມະຊາດເຫຼົີ່ານີັ້ລວມມີ
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ບັນຫາດ້ານສະຖາບັນ, ໂດຍບັນຫາດ້ານຄວາມໝັັ້ນຄົງຂອງສິດທິໃນຖຄອງທີີ່ແມ່ນສິີ່ງທີີ່ພົັ້ນເດັີ່ນກວ່າໝ່. ຕົວຢ່າງຂອງການໃຫ້ສໍາປະທານທີີ່ດິນແກ່
ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດໄວ້ສໍາລັບປກຝັງ, ເຊັີ່ນ: ກ້ວຍ, ມັນຕົັ້ນ, ອາໂວກາໂດ ແລະ ອນ
ີ່ ໆ; ໂດຍເປັນດິນຮ້າງທີີ່ເອົາມາຈາກຊາວກະສິກອນຂະໜາດ
ນ້ອຍ.
ການເຮັດກະສິກໍາສີຂຽວ ແລະ ຍນຍົງໂດຍທົີ່ວໄປແລ້ວແມ່ນຕ້ອງການຄວາມພະຍາຍາມ, ແຮງງານ ແລະ ທັກສະຫຼາຍກວ່າການປກພດ
ອຸດສາຫະກໍາທີີ່ໃຊ້ສານເຄມີສງ. ນີັ້ບັນຫາທ້າທາຍໃນປະເທດທີີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນຕໍີ່າ ແລະ ລະບົບການສຶກສາດ້ານວິຊາການທີີ່ບີ່ໍ
ເຂັັ້ມແຂງ, ໂດຍສະເພາະໃນມຸມມອງທີີ່ຊາວໜຸ່ມສ່ວນໃຫຍ່ມີເປົັ້າໝາຍໃນການປະລະຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ຫັນໄປຊອກຫາວຽກເຮັດງານທໍາກັບ
ວິສາຫະກິດການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການແທນ. ການຜະລິດສະບຽງອາຫານທີີ່ເປັນມິດຕໍີ່ທໍາມະຊາດອາດສາມາດສ້າງມນຄ່າເພີີ່ມ ໂດຍຜ່ານການ
ສ້າງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕະຫຼາດທີີ່ມີຄວາມກວມລວມ ແລະ ຜ້ຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍສາມາດເຂົັ້າເຖິງໄດ້ ເພີ່ອຮັບປະກັນໂອກາດໃນການສ້າງລາຍຮັບທີີ່
ເພີີ່ມຂຶັ້ນ ແລະ ກ້າວອອກຈາກການຜະລິດແບບກຸ້ມກິນ. ຕະຫຼາດ ແລະ ຕ່ອງໂສ້ມນຄ່າທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນລະດັບທ້ອງຖິີ່ນ, ລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບ
ພາກພັ້ນແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການຜະລິດຕະພັນທີີ່ມີຄຸນນະພາບ, ປອດໄພ ແລະ ສະອາດ ແລະ, ໃນບາງສ່ວນ, ຈະຊ່ວຍຂັບເຄີ່ອນການຫັນໄປສ່
ລະບົບການຜະລິດທີີ່ຍນຍົງກວ່າເກົີ່າ. ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ, ຂໍັ້ລິເລີີ່ມດ້ານການຜະລິດສະບຽງອາຫານທີີ່ເປັນມິດຕໍີ່ທໍາມະຊາດ ອາດຊ່ວຍສ້າງຄວາມຕີ່ນ
ໂຕກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງສະບຽງອາຫານທີີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ຜະລິດຕະພັນອາຫານທີີ່ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ, ແລະ ຫຼັກການຜະລິດທີີ່ມີປະສິດຕິ
ພາບ ທີີ່ມີການປັບໂຕໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ເງີ່ອນໄຂດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມທີີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນທົີ່ວ ສປປ ລາວ. ເພີ່ອໃຫ້
ບັນລຸຈດ
ຸ ປະສົງເຫຼາີ່ົ ນີັ້ໄດ້, ສິີ່ງທີີ່ສໍາຄັນແມ່ນຕ້ອງຈັດຕັັ້ງນະໂຍບາຍກະສິກໍາແຫ່ງຊາດ, ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາຄນໃໝ່ ແລະ ສົີ່ງເສີມການ
ການຜະລິດທີີ່ມີຄວາມຍນຍົງສງໃຫ້ດີຂຶັ້ນກວ່າເກົີ່າ ເພີ່ອເພີີ່ມທາງເລອກທີີ່ມີຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ເປັນມິດກັບສິີ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ແກ່ຜ້ຜະລິດ ແລະ
ຜ້ແປຮບ.
ເສັ້ນທາງສໍາລບ ສປປ ລາວ ເພືີ່ອຮບປະກນ 'ການສົີ່ງເສມການຜະລິດສະບຽງອາຫານທີ່ເປນມິດຕໍີ່ທໍາມະຊາດໃນລະດບທີ່
ພຽງພໍ’
ໂດຍອ້າງອີງເຖິງ ຂອບວຽກດ້ານການກະສິກໍາສີຂຽວ ແລະ ຍນຍົງ ເຊ່ິງສ້າງຂຶັ້ນໂດຍ MAF, ແບບແຜນ ການຜະລິດສະບຽງອາຫານທີີ່ເປັນມິດຕໍີ່ທາໍ ມະຊາດ
ແມ່ນໄດ້ເນັັ້ນໜັກໃສ່ກະສິກໍາອິນຊີ, ການເຮັດກະສິກໍາແບບປະສົບປະສານ, ນິເວດກະເສດ, ການກກະສິກໍາແບບຕົັ້ນທຶນຕໍີ່າ, ປອດຢາປາບສັດຕພດ. ຮບ
ແບບການກະສິກໍາເຫຼົີ່ານີັ້ປະກອບມີ 5 ຂະແໜງການຍ່ອຍຄ: ຂະແໜງການປກຝັງ (ໂດຍໃຊ້ລະບົບຊົນລະປະທານ ແລະ ນໍັ້າຝົນຕາມທໍາມະຊາດ), ລ້ຽງສັດ
, ປະມົງ, ກະສິກໍາແບບປະສົມປະສານ, ແລະ ການຜະລິດສິນຄ້າທີີ່ບໍີ່ແມ່ນໄມ້ (NTFPs). ກະສິກໍາແບບປະສົມປະສານ ແລະ NTFP ແມ່ນນອນຢ່ໃນ
ພັ້ນທີີ່ທີີ່ມີຄວາມເຊີ່ອມໂຍງກັບການຜະລິດພດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ, , ການລ້ຽງສັດ, ການປະມົງ, ແລະ ພັ້ນທີີ່ປ່າ ແລະ ທົີ່ງກວ້າງ. ທັງ 5 ຂະແໜງການ
ຍ່ອຍນີັ້ນີັ້ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫວ
ຼ ງຕໍີ່ຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ລວມເຖິງການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໃນ ສປປ ລາວ
ນໍາອີກ.
ເພີ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນ, ສປປ ລາວ ກໍາລັງສົີ່ງເສີມໃຫ້ຫຼັກການດ້ານ ການກະສິກໍາທີີ່ດີ (GAP) ກາຍເປັນເປັນມາດຕະຖານຂັັ້ນຕໍີ່າໃນ
ລະບົບການຜະລິດທັງໝົດ ເພີ່ອໃຫ້ຜ້ຜະລິດຂະນາດນ້ອຍ ແລະ ຜ້ປະກອບການພາກເອະຊົນປະຕິບັດຕາມ. ບໍີ່ວາ່ ຈະແມ່ນການຜະລິດພດອຸດສະຫະກໍາ ຫຼ
ສິນຄ້າທີີ່ມີເອກະລັກສະເພາະຕາມຄວາມຕ້ອງການໃນພາກພັ້ນ, ມາດຕະຖານ GAP ແມ່ນຖເປັນພັ້ນຖານທີີ່ສ າຄັນໃນຍຸກປັດຈຸບັນສໍາລັບການຜະລິດ
ສິນຄ້າເພີ່ອຄ້າຂາຍ ພ້ອມຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການເສີມຂະຫຍາຍເພີີ່ມຕີ່ມ ເພີ່ອໃຫ້ກາຍເປັນລະບົບການຜະລິດທີີ່ຍນຍົງຍິີ່ງຂຶັ້ນ ເຊິີ່ງສົີ່ງເສີມແນວຄິດໃນ
ການຫຼຸດຜ່ອນວັດຖຸດິບປັດໄຈພາຍນອກ, ການນໍາໃຊ້ວດ
ັ ຖຸດິບ ແລະ ພະລັງງານແບບໝນວຽນ (ເສດຖະກິດໝນວຽນ), ແລະ ກະສິກໍາອິນຊີ. ລັດຖະບານ
ຄາດໝາຍໃຫ້ຫຼັກການ GAP ຖກຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນທົີ່ວປະເທດ ແລະ ພວມລະບຸໂອກາດໃນການທົດລອງລິເລີີ່ມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດດັີ່ງກ່າວໃນພັ້ນທີີ່ທີີ່
ກໍານົດໃນອະນາຄົດ. ອາດມີການສົີ່ງເສີມວິທີການຮັບຮອງແບບສະໝັກໃຈອີ່ນໆອີກ, ເຊັີ່ນ: ລະບົບການຮັບປະກັນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (PGS), ໂຕຊີັ້ວັດ
ທາງພມສາດ (GI) ແລະ ເຂົັ້າ/ກາແຟພັນພິເສດ.
ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີີ່ເອັ້ອອໍານວຍຈໍາເປັນຕ້ອງໃຫ້ຜ້ທີີ່ເຄີ່ອນໄຫວໃນລະບົບສະບຽງອາຫານທັງໝົດໄດ້ຮັບການປັບປຸງດ້ານຄວາມຮ້ໂດຍລວມ
ແລະ ຄວາມເຂົັ້າໃຈໃນແນວຄິດ, ຂັັ້ນຕອນ, ໂອກາດ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ. ເພີ່ອຈະປະຕິບັດໄດ້ດັີ່ງນີັ້, ຈະຕ້ອງໄດ້ຄໍານຶງເຖິງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການ
ສະໜອງນໍາ. ການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດຂອງຜ້ຜະລິດ ເພີ່ອເສີມສ້າງຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ການປະຕິບັດທີີ່ດ,ີ ແລະ ການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ
ດ້ານນະໂຍບາຍ (ຍົກຕົວຢ່າງ, ການເຂົາັ້ ເຖິງສິນເຊີ່ອ, ການນໍາໃຊ້ສິີ່ງຈງໃຈຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ) ຈະປກອບສ່ວນຊ່ວຍໃນການສົີ່ງເສີມ
ການຜະລິດສະບຽງອາຫານທີີ່ເປັນມິດຕໍີ່ທໍາມະຊາດ ແລະ ຊ່ວຍຂັບເຄີ່ອນການປ່ຽນແປງຂອງລະບົບການຜະລິດອາຫານນໍາອີກ.
ເພີ່ອເລັີ່ງລັດການປ່ຽນແປງລະບົບສະບຽງອາຫານໄປສ່ການຜະລິດອາຫານທີີ່ເປັນມິດຕໍີ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ມີສາມຂົງເຂດການລົງທຶນທີີ່ຕ້ອງຄ່ຮ່ວມມຕ້ອງໄດ້
ເອົາໃຈໃສ່ຄ: (1) ນະວັດຕະກໍາດ້ານກະສິກໍາສີຂຽວ, ການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ; (2) ການເສີມຂະຫຍາຍສີຂຽວ; (3) ຕະຫຼາດສີຂຽວ ແລະ ຕ່ອງ
ໂສ້ມນຄ່າ. ໃນຂະນະທີີ່ຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ມີຄວາມພະຍາຍາມເຂົາັ້ ໃນການເສີມຂະຫຍາຍການລົງທຶນ ຫຼ ສະໜອງທຶນເຂົັ້າໃນການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ການ
ພັດທະນາ ແລະ ການເສີມຂະຫຍາຍ ເພີ່ອສະໜັບສະໜຸນນະວັດຕະກໍາດ້ານການກະສິກໍາ, ຊາວກະສິກອນ ແລະ ຜ້ຜະລິດເອງກໍີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້
ເພີີ່ມທັກສະໃນຫຼາກຫຼາຍຮບແບບດ້ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດລະບຽບ, ມາດຕະຖານ, ຄວາມປອດໄພດ້ານການເກັບຮັກສາວັດຖຸດິບ, ການໃຊ້ເຄີ່ອງຈັກ,
ເຕັກນິກດ້ານການນໍາໃຊ້ລະບົບຊົນລະປະທານ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທີີ່ທັນສະໄໝ, ຂະບວນການແປຮບຫຼັງການເກັບກ່ຽວ ແລະ ການບັນຈຸຫີບຫໍີ່, ໂລຈີສຕິກ
, ການຂົນສົີ່ງ ແລະ ການຕະຫຼາດ. ການເສີມສ້າງທັກສະສາມາດເຮັດຜ່ານແບບແຜນການເສີມຂະຫຍາຍສີຂຽວ ແລະ ທິດຊີັ້ນ າດ້ານນະວັດຕະກໍາການ
ກະສິກໍາ.
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ຖະແຫຼງການສະແດງເຈດຈໍານົງ ແລະ ພນທະຈາກກຸູ່ມທີ່ມສ່ວນຮ່ວມໃນການຈດຕັ້ງປະຕິບດ.
ສປປ ລາວ ມີທາ່ ແຮງສງໃນການສົີ່ງເສີມການຜະລິດສະບຽງອາຫານທີີ່ເປັນມິດຕໍີ່ທໍາມະຊາດ. ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບຄ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດຈະສາມາດຂັບ
ເຄີ່ອນລະບົບການຜະລິດສະບຽງອາຫານສີຂຽວທີີ່ມີຄວາມຍນຍົງ ດ້ວຍວາລະການຫັນປ່ຽນ ໂດຍຮ່ວມມກັບບັນດາພາກສ່ວນຫຼັກ ລວມທັງລັດຖະບານໃນ
ທຸກລະດັບ, ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ວິສາຫະກິດເອກະຊົນ, ຜ້ຜະລິດ, ພາກສັງຄົມ, ແລະ ຜ້ບໍລິໂພກ ເພີ່ອຮັບປະກັນອາຫານທີີ່ມີໂພຊະນາການ, ສັງຄົມ ທີມ
ີ່ ີ
ຄວາມກວມລວມ, ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີີ່ມີຄວາມທົນທານ. ເປົັ້າໝາຍແມ່ນເພີ່ອສົີ່ງເສີມຄວາມຮ່ວມມລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເພີ່ອຍົກສງ
ຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຊໍານິຊໍານານຂອງທ້ອງຖິີ່ນ, ຊຸກຍ້ ໃຫ້ມີການແຂ່ງຂັນເພີີ່ມຂຶັ້ນ, ແລະ ສ້າງໂອກາດ ເພີ່ອສົີ່ງເສີມການຂະຫຍາຍໂຕທາງ
ເສດຖະກິດ. ສິີ່ງນີັ້ລວມມີການສ້າງຄວາມເຊີ່ອມໂຍງກັບພາກເອກະຊົນ ເພີ່ ອຮັບປະກັນການເຂົັ້າເຖິງຕະຫຼາດ.
ການສ້າງພັ້ນທີີ່ໃຫ້ແກ່ຄ່ຮ່ວມງານ ແລະ ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ ລະບົບນະວັດຕະກໍາດ້ານກະສິກໍາ (AIS) ເພີ່ອແລກປ່ຽນ, ຮຽນຮ້ ແລະ ແບ່ງປັນ
ລະຫວ່າງກັນ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຕໍກ
ີ່ ານສົີ່ງເສີມການຜະລິດສະບຽງອາຫານທີີ່ເປັນມິດຕໍີ່ທໍາມະຊາດ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ການສ້າງເວທີເພີ່ອປ່ຽນແປງລະບົບ
ຜະລິດສະບຽງອາຫານທີີ່ລວມມີ 2-3 ກະຊວງໃນເບັ້ອງຕົັ້ນ ກ່ອນຈະເສີມຂະຫຍາຍການປະສານງານ ແລະ ການຮ່ວມມອອກຕີ່ມ. ໃນເວລາດຽວກັນ,
ການນໍາໃຊ້ເວທີການຮ່ວມມທີີ່ມີຢ່ແລ້ວ, ເຊັີ່ນ: ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ, ກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານວິຊາການດ້ານການພັດທະນາກະສິກໍາ ແລະ ຊົນນະບົດ ແລະ
ໜ່ວຍງານວິຊາການຍ່ອຍອນ
ີ່ ໆ, ແລະ ເຄອຂ່າຍຊາວກະສິກອນລາວ ຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາພັ້ນຖານ ແລະ ຕິດຕາມຄວາມຄບກ່ຽວກັ ບເຈດຈໍານົງ ແລະ
ພັນທະດ້ານການຜະລິດສະບຽງອາຫານສີຂຽວທີີ່ມີຄວາມຍນຍົງ ເຊິີ່ງອາດນໍາໄປສ່ການປັບປຸງນະໂຍບາຍ. ບັນດາເວທີການຮ່ວມມເຫຼົີ່ານີັ້ຄວນຖກນໍາໃຊ້ເຂົາັ້
ໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ນະໂຍບາຍ ພ້ອມທັງລະບຸບັນຫາ ແລະ ຂໍັ້ແນະນໍາຕ່າງໆ.
ລັດຖະບານ ແລະ ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາມີຄວາມມຸງ້ ໝັັ້ນທີີ່ຈະສະໜັບສະໜນ ແລະ ສົີ່ງເສີມການຜະລິດສະບຽງອາຫານທີີ່ເປັນມິດຕໍີ່ທໍາມະຊາດ ແລະ ຈະ
ຊຸກຍ້ລະບົບດັີ່ງກ່າວ ຜ່ານການປຶກສາຫາລໃນລະດັບຊາດ ແລະ ສະໜັບສະໜນຄວາມພະຍາຍາມທີີ່ພຽງພໍໃນລະດັບພາກພັ້ນ ແລະ ສາກົນ.
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3: ການສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກູ່ຊວິດການ
ເປນຢູ່ ແລະ ການແຈກຢາຍຄຸູ່ນຄ່າຢູ່າງເທົີ່າທຽມ
ນໍາພາໂດຍ: ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ (MAF) ແລະ ກອງທຶນສາກົນເພີ່ອພັດທະນາກະສິກໍາ (IFAD)
ໜ່ວຍງານ ແລະ ກົມກອງຮ່ວມມື: ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ແຫ່ງ ສປຊ (FAO), ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພີ່ອ
ການພັດທະນາ (UNDP), ສນການຄ້າສາກົນ (ITC), ອົງການອາຫານໂລກ (WFP) ແລະທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB)
ໂອກາດ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍອນໃຫຍ່ຫຼວງ (ທີ່ ສປປ ລາວ ກໍາລງປະເຊນຢູ່) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກບ ‘ການສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກູ່
ຊວິດການເປນຢູ່ ແລະ ການແຈກຢາຍຄຸນຄ່າຢູ່າງເທົີ່າທຽມ’
ດ້ວຍຂະແໜງການກະສິກໍາກວມເອົາ 80% ຂອງການຈ້າງງານ (ແລະ ເຄິີ່ງໜຶີ່ງຂອງ GDP), ແລະ ທັງຍັງເປັນຂະແໜງການທີີ່ປະກອບສ່ວນໃຫຍ່ທີີ່ສຸດ
(36%) ຕໍີ່ອັດຕາການຫວ່າງງານຂອງປະເທດ, ມີຄວາມເຊີ່ອມໂຍງທີີ່ຈະແຈ້ງລະຫວ່າງສິີ່ງທ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດໃນການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບ
ສະບຽງອາຫານ ແລະ ການປັບປຸງຊີວດ
ິ ການເປັນຢ່. ສປປ ລາວ ໄດ້ປພັ້ນຖານອັນສໍາຄັນໃນການຫັນເປັນທັນສະໄໝ, ສົີ່ງເສີມການຄ້າ, ສົີ່ງເສີມຄວາມຍນ
ຍົງເພີີ່ມຂຶັ້ນ, ສົີ່ງເສີມບັນດາກິດຈະການໃຫ້ມີລັກສະນະທຸລະກິດຫຼາຍຂຶັ້ນ ແລະ ສ້າງໂອກາດໃໝ່ໆ ພ້ອມທັງພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢ່ທີີ່ມີ ໂດຍຜ່ານການ
ຜະລິດ, ການກັກເກັບ, ການປຸງແຕ່ງ, ການແຈກຢາຍ, ການບໍລິໂພກ, ແລະ ການກໍາຈັດສິີ່ງເສດເຫຼອ.
ໂອກາດ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍທີສໍາຄັນແມ່ນນອນຢ່ໃນຢ່າງນ້ອຍສາມຂົງເຂດທີີ່ແຕກຕ່າງກັນລຸ່ມນີັ້:
ທໍາອິດແມູ່ນກໍາລງສ້າງ ແລະ ການປບປຸງໂອກາດດ້ານວຽກເຮດງານທໍາ, ລາຍໄດ້ ແລະ ການສະໜບສະໜນດ້ານຄວາມປອດໄພ
ທາງສງຄົມທີ່ດ. ມີໂອກາດທີສໍາຄັນໃນການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃໝ່ ເພີ່ອຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຫວ່າງງານໃນປະຈຸບັນຢ່ທີີ່ 9.4%, ສົີ່ງເສີມວຽກງານທີີ່ດີ,
ແລະ ທໍາລາຍຄວາມແຕກໂຕນທາງດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໂດຍຮັບປະກັນຄ່າແຮງທີີ່ດີ ສໍາລັບການຈ້າງງານໃນທຸກວຽກງານພາຍໃຕ້ລະບົບສະບຽງ
ອາຫານ. ຍັງຄົງມີພັ້ນທີີ່ ເພີ່ອສົີ່ງເສີມຫຼັກປະຕິບັດທີີ່ດີຕໍີ່ແຮງງານ ແລະ ພັດທະນາຕາໜ່າງຄວາມປອດໄພທາງສັງຄົມໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ. ໃນຂົງເຂດນີັ້, ມີ
ໂອກາດໃນການເພີີ່ມກໍາລັງການຜະລິດ, ການເພີີ່ມທະວີການພັດທະນາພັ້ນຖານໂຄງລ່າງທີີ່ຍນຍົງ, ການສົີ່ງເສີມການຄ້າໃນຕະຫຼາດທີີ່ມີຢ່ ແລະ ທີກໍາລັງເກີດ
ຂັ້ນໃໝ່, ການດໍາເນີນທຸລະກິດກະສິກໍາ ແລະ ການຜະລິດພດ, ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງທີີ່ເປັນທີີ່ຕ້ອງການ. ໂອກາດທີີ່ສໍາຄັນອີກຢ່າງໜຶີ່ງແມ່ນການ
ອັດຊ່ອງຫວ່າງດ້ານການຈ້າງງານດ້ວຍບຸກຄະລາກອນທີີ່ມີຄຸນສົມບັດດ້ານວິຊາຊີບ ຫຼ ທັກສະວິຊາການ ໂດຍປັບປຸງຄວາມຊໍານິຊໍານານ ໂດຍຜ່ານການ
ພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ; ຂົງເຂດທີີ່ປະກອບມີຂະແໜງການຜະລິດ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກໍາທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ເຊັີ່ນ: ການປກຝັງ/ການກະກຽມດິນເພາະປກ
, ການວິເຄາະດິນ, ພະຍາດພດ ແລະ ການກັກກັນພດ, ວິຊາການດ້ານສັດຕະວະແພດ ແລະ ການປະມົງ, ວິທີການປຸງແຕ່ງ, ການຂົນສົີ່ງ, ແລະ ການກໍາຈັດ
ສິີ່ງເສດເຫຼອທີີ່ຍນຍົງກວ່າເກົີ່າ), ແລະ ອີ່ນໆ. ອີກໜຶີ່ງຂົງເຂດທີີ່ສໍາຄັນແມ່ນການເພີີ່ມທະວີວິທີໃນການເຮັດໃຫ້ຜ້ປະກອບການ ແລະ ວິສາຫະກິດມີຄວາມ
ສາມາດແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດ ໂດຍຜ່ານນະວັດຕະກໍາ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ພັ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ, ການສ້າງຄວາມສອດຄ່ອງຕໍີ່ມາດຕະຖານດ້ານ
ຄຸນນະພາບ ແລະ ນະໂຍບາຍ. ທີີ່ຕດ
ິ ພັນກັບສິີ່ງດັີ່ງກ່າວແມ່ນການຫັນປ່ຽນສະພາບແວດລ້ອມໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດໃນຂົງເຂດເຫຼົີ່ານີັ້ ເພີ່ອດຶງດດການ
ລົງທນຂອງພາກເອກະຊົນ ແລະ ພັດທະນາພາກເອກະຊົນໃຫ້ມມ
ີ ີຄວາມຊໍານິຊໍານານຍິີ່ງຂຶັ້ນ. ສຸດທ້າຍ, ມີໂອກາດທີຈ
ີ່ ະໄດ້ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ
ແລະ ຂໍັ້ບັນຍັດດ້ານສະຫວັດດີການສັງຄົມ.
ຄຽງຄູ່ກນນັ້, ກໍຍງມສິີ່ງທ້າທາຍ, ແລະ ເປນໂອກາດອນໃຫຍ່ຫຼວງໃນການຮບປະກນໃຫ້ທົີ່ວທຸກບ່ອນສາມາດເຂົັ້າເຖິງວດຖຸດິບການ
ຜະລິດ, ລາຍໄດ້ທີ່ມຄຸນນະພາບ, ການສະໜບສະໜນທາງສງຄົມ ແລະ ຄວາມເປນຢູ່ທີ່ດໃຫ້ແກູ່ທຸກຄົນ. ຈຸດສ າຄັນຂອງຂົງເຂດນີັ້
ແມ່ນວິທີໃນການເຮັດໃຫ້ລະບົບສະບຽງອາຫານສາມາດໄປສ່ປາຍທາງ ເພີ່ອເຂົັ້າເຖິງຜ້ທີີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຫຼາຍທີີ່ສຸດໄດ້, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສົີ່ງເສີມ
ບົດບາດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ, ຊາວໜຸ່ມ, ຄົນພັ້ນເມອງ, ຄົນພິການ, ແລະ ຜ້ທີີ່ຖກລະບຸວ່າເປັນຜ້ດ້ອຍໂອກາດທີີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດແຮງງານ. ເວົັ້າສະເພາະ, ຍັງມີພັ້ນ
ທີີ່ໃນການປັບປຸງຄວາມກວມລວມໃນລະບົບສະບຽງອາຫານ ໂດຍຜ່ານການຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດມີລາຍໄດ້ທີ່ສ
ີ ງຂຶັ້ນ ແລະ ໂອກາດ
ດ້ານການຈ້າງງານທີີ່ດີຂຶັ້ນກວ່າເກົີ່າ. ນອກຈາກນັັ້ນກໍີ່ຍັງມີສິີ່ງທ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ. ວຽກງານ
ນີັ້ລວມມີການສົີ່ງເສີມຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງໃນສະຖານທີີ່ເຮັດວຽກ ໂດຍຜ່ານການລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດ, ແລະ
ຮັບປະກັນໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດເຂົັ້າເຖິງສິດໃນການຄອບຄອງທີີ່ດິນ, ວັດຖຸດິບ, ການເງິນ, ການບໍລິການ ແລະ ບົດບາດໃນການຕັດສິນໃຈ, ເຊິີ່ງທັງໝົດຈະ
ຊ່ວຍສະໜອງຊ່ອງທາງທີີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢ່ໃຫ້ດີຂຶັ້ນ. ນອກນັັ້ນຍັງມີໂອກາດໃນການແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງການຈ້າງງານ ແລະ ຊ່ອງ
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ຫວ່າງດ້ານສະຫວັດດີການສັງຄົມສໍາລັບຄົນພິການ ແລະ ໄວໜຸ່ມຈໍານວນຫຼາຍ, ເພີ່ອແກ້ໄຂບັນຫາທັງໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ. ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ, ຍັງ
ມີໂອກາດໃນການເຮັດວຽກ ເພີ່ອລຶບລ້າງການໃຊ້ແຮງງານເດັກທຸກຮບການຢ່າງເດັດຂາດ.
ສຸດທ້າຍ, ມສິີ່ງທ້າທາຍດ້ານການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ໂອກາດໃນການເພີ່ມທະວຄວາມທົນທານໃຫ້ແກູ່ຊວິດການເປນຢູ່ທງ
ໝົດ. ຂົງເຂດສຸດທ້າຍແມ່ນການແກ້ໄຂບັນດາສິີ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆທີີ່ກ່ຽວກັບການສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກ່ຊີວິດການເປັນຢ່ ແລະ ການແຈກຢາຍຄຸນຄ່າ
ຢ່າງເທົີ່າທຽມໃນລັກສະນະທີີ່ມີຄວາມທົນທານ; ຍ້ອນວ່າການໃຫ້ການສະໜັບສະໜນໄລຍະສັັ້ນ ຫຼ ການສະໜັບສະໜນທີີ່ບໍີ່ເຂັັ້ມ ເພີ່ອສົີ່ງເສີມຊີວິດການ
ເປັນຢ່ແມ່ນຍັງບໍີ່ພຽງພໍ. ຈຶີ່ງມີໂອກາດໃນການປັບປຸງຄວາມທົນທານ ໂດຍຜ່ານການນໍາໃຊ້ແບບແຜນຕ່າງໆ ທີີ່ສົີ່ງເສີມຄວາມເຊີ່ອໝັັ້ນທາງເສດຖະກິດ, ສະ
ໜອງຄວາມໝັັ້ນຄົງ ແລະ ກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການຄິດໄລ່ ຫຼ ນະວັດຕະກໍາປະເມີນຄວາມສ່ຽງໃນລະບົບສະບຽງອາຫານ, ລວມທັງໃນລະດັບບຸກຄົນ, ຊຸມຊົນ
ແລະ ລະດັບຊາດ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ຍັງມີໂອກາດໃນການປົກປ້ອງ ແລະ ສ້າງຄວາມກ້າວໃຫ້ແກ່ຊີວິດການເປັນຢ່ຂອງປະຊາຊົນທີີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບດ້ານລົບ
ໂດຍສະເພາະຈາກ ພະຍາດໂຄວິດ-19, ທີີ່ລວມມີການເຂົັ້າເຖິງວັດຖຸດິບ, ຕະຫຼາດ, ການແຈກຢາຍ ແລະ ອີ່ນໆອີກ. ນອກເໜອ ຈາກການດໍາລົງຊິວິດແລ້ວ
, ຍັງມີໂອກາດໃນການສ້າງຕາໜ່າງຄວາມປອດໄພທາງສັງຄົມ ແລະ ການຕອບໂຕ້ຕໍີ່ໂລກລະບາດທັງໃນລະດັບທ້ອງຖິນ
ີ່ ແລະ ລະດັບຊາດ, ຮັບປະກັນບໍີ່ໃຫ້
ວຽກງານຖອຍຫຼັງໃນເວລາທີີ່ຕ້ອງເຮັດວຽກທີີ່ຫຍຸ້ງຍາກ. ພະຍາດລະບາດໄດ້ສະໜອງບົດຮຽນ ແລະ ໂອກາດເພີີ່ມເຕີມໃນການກຽມຄວາມພ້ອມສໍາລັບຜົນ
ກະທົບທີີ່ບໍີ່ໄດ້ຄາດຄິດທີີ່ອາດເກີດຂຶັ້ນໃນອະນາຄົດ . ນີັ້ແມ່ນຄວາມຈິງໂດຍສະເພາະໃນການແກ້ໄຂຜົນກະທົບຕໍີ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ; ນອກນັັ້ນຍັງມີໂອກາດໃນ
ການແກ້ໄຂ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມຮັບມກັບໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍຜ່ານເຕັກນິກການ
ຜະລິດກະສິກໍາ, ພັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຕ່ອງໂສ້ມນຄ່າທີີ່ມີຄວາມທົນທານ. ສຸດທ້າຍ, ມີໂອກາດທາງເສດຖະກິດອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ທີີ່ສົີ່ງເສີມຄວາມເປັນມິດຕໍີ່
ທໍາມະຊາດ ໂດຍຜ່ານການຫຼຸດຜ່ອນການເອີ່ອຍອີງຂະແໜງການຂຸດຄົັ້ນຊັບພະຍາກອນ ແລະ ເພີີ່ມທະວີການເພິີ່ງພາອາໄສພະລັງງານທົດແທນໃຫ້ຫຼາຍຂຶັ້ນ.

ຫຼກປະຕິບດ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ມຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດຕໍີ່ການບນລຸ
ແລະ ການແຈກຢາຍຄຸມຄ່າຢູ່າງເທົີ່າທຽມ’ (ໃນ ສປປ ລາວ)

‘ການສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກູ່ຊວິດການເປນຢູ່

ໂດຍກ່ຽວຂ້ອງກັບນະໂຍບາຍ, ແນວທາງນີັ້ອາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບສງຈາກບຸລິມະສິດທີີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາກະສິກໍາ ຂອງ ສປປ
ລາວ ຮອດປີ 2025 ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030; ໃນກໍລະນີການຍົກສງຄວາມຊ່ຽວຊານ, ການຜະລິດ, ການຫັນເປັນທັນສະໄໝ, ການສົີ່ງເສີມການ
ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ຄວາມຍນຍົງຂອງຂະແໜງການກະສິກໍາ, ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງແມ່ນປັດໄຈທີີ່ສໍາຄັນ, ເຊັີ່ນດຽວກັນກັບການເຄີ່ອນໄຫວ
ຂອງຊາວກະສິກອນໄປຈົນເຖິງການເຄີ່ອນໄຫວໃນລະດັບຂອງລັດຖະບານ.
ຫຼກ
ັ ປະຕິບັດທີີ່ສໍາຄັນພາຍໃຕ້ຂົງເຂດເຫຼົີ່ານີັ້ຈະຮັບປະກັນໃຫ້ເຕັກນິກດ້ານ
ສະພາບດິນຟ້າອາກາດທີີ່ທັນສະໄໝຖກນໍາໃຊ້, ເຊິີ່ງຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດໄດ້, ພ້ອມທັງໃຫ້ມກ
ີ ານນໍາໃຊ້
ຫຼກ
ັ ປະຕິບັດທີີ່ຍນຍົງນັບຕັັ້ງແຕ່ການຜະລິດໄປຈົນເຖິງການກັກເກັບ, ການປຸງແຕ່ງ, ການແຈກຢາຍ, ການບໍລິໂພກ ແລະ ການກໍາຈັດສິີ່ງເສດເຫຼອ - ເພີ່ອ
ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍີ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ. ການເຊີ່ອມສານບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ການສົີ່ງເສີມບົດບາດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ
ພົນລະເມອງທີີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວແມ່ນໄດ້ຖກຈັດເຂົັ້າເປັນໜຶີ່ງໃນບັນດາຫຼັກການສໍາຄັນດ້ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ແລະ ວິໄສທັດຂ້າງເທິງ.
ຍັງມີຄວາມເຊີ່ອມໂຍງກັນຢ່າງຈະແຈ້ງກັບ ແຜນວຽກດ້ານໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ (NPAN) (2021-2025), ດ້ວຍຄວາມຄາດຫວັງທີີ່ຈະປັບປຸງຕ່ອງໂສ້
ມນຄ່າ, ໂດຍສະເພາະໄດ້ສຸມໃສ່ການແກ້ໄຂບັນຫາຫຼງັ ການເກັບກ່ຽວ, ການປຸງແຕ່ງອາຫານ, ການປົກປ້ອງ ແລະ ການເກັບຮັກສາໂພຊະນາການ, ພ້ອມທັງ
ເພີີ່ມທະວີການລົງທນພາຍໃນປະເທດເຂົັ້າໃນວຽກງານດ້ານໂພຊະນາການ ທີີ່ແນໃສ່ສົີ່ງເສີມຄວາມຍນຍົງ - ເຊິີ່ງທັງໝົດນີັ້ອາດກາຍເປັນຈຸດເລີີ່ມຕົນທີີ່ດີເລີດ
ສໍາລັບຊີວິດການເປັນຢ່ທີີ່ດຂ
ີ ຶັ້ນ ແລະ ທັງຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄົັ້ນຄຶດກ່ຽວກັບບັນຫາໃນຫຼາຍໆມິຕິ. ຫຼກ
ັ ປະຕິບດ
ັ ທີີ່ສໍາຄັນໃນຂົງເຂດນີັ້ປະກອບມີການ
ຮັບປະກັນໂພຊະນາການໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນຂອງການສົີ່ງເສີມສະຖານທີີ່ເຮັດວຽກ ທີີ່ຄໍານຶງເຖິງຄວາມຕ້ອງການດ້ານໂພຊະນາການຂອງ
ພະນັກງານ ແລະ ເຂົັ້າໃຈເຖິງຜົນສະທ້ອນຂອງໂພຊະນາການທີີ່ບໍີ່ດີຕໍີ່ກໍາລັງການຜະລິດພະນັກງານ.
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ 9 (2021-2025) ເຊັີ່ນດຽວກັນ, ກໍີ່ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງສງຕໍີ່ການບັນລຸຊີວິດການເປັນຢ່ ແລະ
ການແຈກຢາຍຄຸນຄ່າຢ່າງເທົີ່າທຽມ ໂດຍຜ່ານການສຸມໃສ່ການລວມເອົາການລົງທນຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນເຂົັ້າໃນໂຄງລ່າງພັ້ນຖານຊົນນະບົດ, ເຕັກ
ໂນໂລຊີ, ແລະ ວິສາຫະກິດຈຸນລະພາກ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍ ລວມທັງບັນດາກິດຈະການທີີ່ນອນຢໃ່ ນຕ່ອງໂສ້ມນຄ່າກະສິກໍາ, ແລະ ທີີ່ສໍາຄັນແມ່ນການ
ຮັບປະກັນໃຫ້ກຸ່ມທີີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວສາມາດເຂົາັ້ ເຖິງໂອກາດດ້ານຊີວິດການເປັນຢ່ທີີ່ດີ ແລະ ການສະໜັບສະໜນທາງສັງຄົມ ເພີ່ອປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນ
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ. ຫຼກ
ັ ປະຕິບດ
ັ ທີີ່ສໍາຄັນໃນຂົງເຂດນີັ້ລວມມີການຮັບປະກັນການປົກປ້ອງແບບກວມລວມ ທີີ່ຮັບປະກັນໃຫ້
ແມ່ຍິງ, ຊາວໜຸ່ມ, ຄົນພິການ, ແລະ ກຸ່ມທີີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວອີ່ນໆໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຢ່າງເທົີ່າທຽມຈາກການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ; ໂດຍສະເພາະການສະໜອງວຽກງານທີີ່ດີໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມທີມ
ີ່ ີຈໍານວນເພີີ່ມຂຶັ້ນ ກໍີ່ແມ່ນສິີ່ງທີີ່ສໍາຄັນ.

ການເຮດວຽກຮ່ວມກນອນໃດ ທີ່ ‘ການສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກູ່ຊວິດການເປນຢູ່ ແລະ ການແຈກຢາຍຄຸນຄ່າຢູ່າງເທົີ່າ
ທຽມ’ ໄດ້ສ້າງຫຍງລະຫວ່າງອົງປະກອບຂອງລະບົບອາຫານ ແລະ ເສັ້ນທາງ?
ປະມານ 80%10
ຂອງປະຊາກອນໂລກທີີ່ທຸກຍາກທີີ່ສຸດດໍາລົງຊີວິດຢໃ່ ນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອາໄສການລ້ຽງຊີບໂດຍອີງໃສ່
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ເພີ່ອສະຫວັດດີການທາງເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການຂອງຕົນ. ຜ້ທີີ່ທຸກຍາກທີີ່
ສຸດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີສ່ວນຮ່ວມໃນລະບົບສະບຽງອາຫານໃນຖານະຜ້ຜະລິດກະສິກໍາຂະໜາດນ້ອຍ, ຊາວປະມົງ, ຜລ
້ ້ຽງສັດ ຫຼ ຊຸມຊົນທີີ່ອາໄສປ່າເພີ່ອ
ລ້ຽງຊີບ ພ້ອມທັງແຮງງານຊົີ່ວຄາວໃນຂະແໜງການກະສິກໍາ, ແລະ ຜ້ທີີ່ດໍາເນີນວິສາຫະກິດຈຸນລະພາກ, ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ທີີ່ສົີ່ງເສີມທຸລະກິດໃນ
ຕ່ອງໂສ້ມນຄ່າອາຫານ. ຄວາມບໍີ່ສະເໝີພາບໃນການເຂົັ້າເຖິງ ແລະ ການເປັນເຈົັ້າຂອງທີີ່ດິນ, ຊັບສິນດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ
ລາຍໄດ້ແມ່ນຄວາມກັງວົນທີີ່ຊັບຊ້ອນ ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ.
10
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ເຊັີ່ນດຽວກັນ, ສປປ ລາວ ກໍີ່ຕ້ອງປະເຊີນກັບບັນຫາທີີ່ຄ້າຍຄກັນ. ປະຊາກອນຫຼາຍກວ່າ 70% ແມ່ນອາໄສຢ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ມີຫຼາຍກວ່າ 80%
ທີີ່ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການກະສິກໍາ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ສປປ ລາວ ຈະມີຄວາມໜາແໜ້ນດ້ານປະຊາກອນຕໍີ່າ, ແຕ່ກໍີ່ມີພັ້ນທີີ່ປກຝັງທີີ່ຈໍາກັດ ແລະ ຕ້ອງໄດ້
ອາໄສການນໍາໃຊ້ບໍີ່ພຽງພໍໃນພັ້ນທີີ່ຕໍີ່າ, ແຕ່ລວມໄປເຖິງເຂດເນີນສງ ແລະ ພັ້ນທີີ່ປ່ານໍາອີກ ເພີ່ອຮັບປະກັນຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ. ຂະແໜ
ງການກະສິກໍາຍັງຖກຈໍາກັດໂດຍການລົງທນທີີ່ຈໍາກັດຈາກທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ພັ້ນຖານໂຄງລ່າງທີີ່ບໍີ່ພຽງພໍ ແລະ ການເກີດໄພພິບັດທາງທໍາມະ
ຊາດຕ່າງໆ. ຕະຫຼາດຈໍາໜ່າຍວັດຖຸດິບ ແລະ ຜົນຜະລິດຍັງຄົງມີຄວາມກະແຈກກະຈາຍ ແລະ ບໍີ່ທັນໄດ້ຮັບພັດທະນາເທົີ່າທີີ່ຄວນ ໂດຍທີີ່ຊາວກະສິກອນ
ແລະ ຜ້ຜະລິດມີການເຂົັ້າເຖິງສິນເຊີ່ອທີີ່ຈໍາກັດ.
ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີສິີ່ງທ້າທາຍຕາມທີີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງຕໍີ່ກັບຂະແໜງການກະສິກໍາ, ທຸລະກິດກະສິກໍາ, ການລ້ຽງສັດ, ການປະມົງ ແລະ ຂະແໜງການ
ປ່າໄມ້ອີ່ນໆຢ່ກໍີ່ຕາມ, ໂດຍອີງໃສ່ທ່າແຮງທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ມນເຊັ້ອດ້ານການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນໃນແຕ່ລະສະຖານທີີ່, ສປປ
ລາວ ຈຶີ່ງມີທ່າແຮງຫຼາຍດ້ານໃນການຫັນເປັນທັນສະໄໝ, ສົີ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ແລະ ຫັນຂະແໜງການຜະລິດໃຫ້ມີຄວາມຍນຍົງຂຶັ້ນຕີ່ມ, ພ້ອມ
ທັງຍັງສາມາດສ້າງໂອກາດໃໝ່ໆ ແລະ ພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢ່ທີີ່ມີຢ່ໃຫ້ດຂ
ີ ຶັ້ນ ໂດຍຜ່ານການຜະລິດ, ການກັກເກັບ, ການປຸງແຕ່ງ, ການແຈກຢາຍ ແລະ
ການບໍລິໂພກ ແລະ ການກໍາຈັດສິີ່ງເສດເຫຼອໃນຂົງເຂດເຫຼົີ່ານີັ້. ລຸ່ມນີັ້ແມ່ນບາງການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນທີີ່ສໍາຄັນໃນລະບົບສະບຽງອາຫານ:
•

•

•

•

•

•
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ການສ້າງຄວາມທົນທານຜ່ານການປະສານງານ. ນະໂຍບາຍ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ຫຼກ
ັ ປະຕິບັດ ແລະ ການຮ່ວມມ ທີີ່ເພີີ່ມຂີດຄວາມສາມາດຂອງລະບົບ
ສະບຽງອາຫານ ເພີ່ອຄາດຄະເນ, ປ້ອງກັນ, ຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆຢ່າງມີປະສິດຕິຜົນ ແລະ ສ້າງຄນໃໝ່ໃຫ້ດີຂນ
ັ້ ກວ່າເກົີ່າໃນ
ການຟັ້ນຟຄນຈາກຜົນກະທົບຕ່າງໆແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ ເພີ່ອສົີ່ງເສີມລະບົບສະບຽງອາຫານທີີ່ຍນຍົງ. ຂັັ້ນຕອນໃນການສ້າງຄວາມທົນທານສາມາດ
ປະຕິບັດໄດ້ໃນຫລາຍລະດັບ ແລະ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີມາດຕະການອັນຮອບດ້ານ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ, ການປົກຄອງ, ການ
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດທີີ່ອີງໃສ່ລະບົບນິເວດ ແລະ ການປັບໂຕຕໍີ່ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ, ແບບແຜນທີີ່ມີຄວາມກວມລວມ
ແລະ ຄໍານຶງເຖິງບົດບາດຍິງຊາຍ, ການປົກປ້ອງສັງຄົມທີີ່ຄໍານຶງເຖິງບັາຫາດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ຕອບສະໜອງໄດ້ຕຜ
ໍີ່ ົນກະທົບ ແລະ ອີ່ນໆ11; ສິີ່ງ
ນີັ້ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍສະເພາະກັບແນວທາງການດໍາເນີນງານທີ 5 ຂອງ MSD (ຫົວຂໍັ້ທີສີີ່): ການສ້າງຄວາມທົນທານຕໍີ່ຄວາມສ່ຽງ, ຜົນກະທົບ,
ແລະ ຄວາມກົດດັນຕ່າງໆ.
ການສ້າງຄວາມທົນທານຢ່າງເປັນລະບົບ. ການສ້າງຄວາມທົນທານເປັນສິີ່ງຈໍາເປັນໃນທຸກອົງປະກອບຂອງລະບົບສະບຽງອາຫານ (ສິີ່ງແວດລ້ອມ,
ຄົນ, ວັດຖຸດິບ, ຂັນ
ັ້ ຕອນຕ່າງໆ, ໂຄງສ້າງພັ້ນຖານ ແລະ ສະຖາບັນ) ແລະ ທຸກກິດຈະກໍາ (ຈາກການຜະລິດ, ການແປຮບ, ການແຈກຢາຍໄປຈົນ
ເຖິງການກະກຽມ ແລະ ການບໍລິໂພກອາຫານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສິີ່ງເສດເຫຼອ) ໂດຍຄໍານຶງເຖິງການເຊີ່ອມໂຍງກັນຂອງອົງປະກອບເຫຼົີ່ານີັ້ ແລະ
ວິທີທີີ່ອົງປະກອບດັີ່ງກ່າວຈະສາມາດບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບດ້ານເສດຖະກິດ -ສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມໄດ້ ດ້ວຍການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ຄວາມ
ໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ສະຖານະດ້ານໂພສະນາການທີີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ດີຂຶັ້ນໃນຂັັ້ນສນກາງ. ສິີ່ງນີັ້ແມ່ນຈໍາເປັນຕໍີ່ການກະສິກໍາ, ການ
ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ລວມທັງທຸລະກິດກະສິກໍາ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດຈຸນລະພາກ, ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ທີີ່ເນັັ້ນໜັກໃສ່ການະ
ໜອງວັດຖຸດິບ, ການຂົນສົີ່ງ, ຂັັ້ນຕອນຕ່າງໆ, ການຂາຍ, ການຊັ້, ແລະ ການປຸງແຕ່ງ/ການບໍລິການອາຫານໃນລະບົບສະບຽງອາຫານ.
ໂພຊະນາການ. ການພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢ່ ແລະ ລະບົບສະບຽງອາຫານ ໂດຍຜ່ານການກະສິກໍາ, ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງໄດ້ສະໜອງ
ໂອກາດ ເພີ່ອຮັບປະກັນຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານສະບຽງອາຫານ ທີີ່ສະໜັບສະໜນສຸຂະພາບຂອງປະຊາກອນ. ອາດມີຄວາມເຊີ່ອມໂຍງຢ່າງໃກ້ຊິດກັບ
ແນວທາງການດໍາເນີນງານທີ 1 ພາຍໃຕ້ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດດ້ານລະບົບສະບຽງອາຫານ (ຫົວຂໍັ້ທີ 1): ຮັບປະກັນການເຂົັ້າເຖິງອາຫານທີີ່ປອດໄພ
ແລະ ມີໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ;
ຄວາມຍນຍົງ ແລະ ລະບົບທີີ່ເປັນມິດຕໍີ່ທໍາມະຊາດ. ສປປ ລາວ ຍັງສບຕໍີ່ປະເຊີນໜ້າກັບສິີ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງໃນຂະແໜງການກະສິກໍາ ລວມທັງ
ບັນຫາທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ (ໄພນໍັ້າຖ້ວມ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ດິນເຊາະເຈີ່ອນ), ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ, ການຄຸ້ມ
ຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍນຍົງ, ການເອີ່ອຍອີງສງຕໍີ່ຂະແໜງການຂຸດຄົັ້ນຊັບພະຍາກອນ (ເຊັີ່ນ: ຂະແໜງການພະລັງງານນໍັ້າ, ໄມ້ແປຮບ
ແລະ ບໍີ່ແຮ່); ການແຜ່ລະບາດຂອງສັດຕພດ ແລະ ພະຍາດສັດ, ຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ, ແລະ ລະບົບການການຕະລາດ
ແລະ ການແຈກຢາຍອາຫານທີີ່ບໍີ່ພຽງພໍ. ມີຄວາມເຊີ່ອມໂຍງກັນຢ່າງໃກ້ຊິດລະຫວ່າງການຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ ແນວທາງການດໍາເນີນງານທີສອງ ພາຍ
ໃຕ້ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດດ້ານລະບົບສະບຽງອາຫານ: ການຫັນປ່ຽນໄປສຮ
່ ບແບບການບໍລິໂພກທີີ່ຍນຍົງ ແລະ ແນວທາງການດໍາເນີນງານທີ 3
(ຫົວຂໍັ້ທີສີີ່) ການສົີ່ງເສີມການຜະລິດທີີ່ເປັນມິດຕໍີ່ທໍາມະຊາດໃນລະດັບທີີ່ພຽງພໍ.
ຄວາມກວມລວມ. ການເຄີ່ອນໄຫວທີີ່ຮັບປະກັນໃຫ້ “ພວກເຮົາພ້ອມກັນກ້າວໄປ” ໂດຍຮັບປະກັນໃຫ້ກຸ່ມທີີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຫຼາຍທີີ່ສຸດມີສວ
່ ນ
ຮ່ວມເຂົັ້າໃນລະບົບສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂດຍຮັບປະກັນວ່າສະມາຊິກທຸກຄົນໃນສັງຄົມມີໂອກາດເຂົັ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນ, ການບໍລິການ, ຂໍັ້ມນ
ຂ່າວສານ, ອາຫານ ແລະ ໂອກາດດ້ານຊີວິດການເປັນຢ່ທີີ່ໄດ້ຢ່າງເທົີ່າທຽມກັນ;
ບົດບາດຍິງຊາຍ. ແມ່ຍິງມີບົດບາດສໍາຄັນ ແລະ ທັງຍັງເປັນສ່ວນສໍາຄັນຂອງຂະແໜງການກະສິກໍາໃນ ສປປ ລາວ, ທີີ່ກວມເອົາຫຼາຍກວ່າ 50 ສ່ວນ
ຮ້ອຍຂອງກໍາລັງແຮງງານໃນຂະແໜງການດັີ່ງກ່າວ. ແມ່ຍິງຕ້ອງໄດ້ປະສົບກັບອຸປະສັກສໍາຄັນ ແລະ ຕໍີ່ເນີ່ອງໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເຕັມທີີ່ໃນ
ລະບົບສະບຽງອາຫານ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຖາບັນດ້ານການເຂົັ້າເຖິງຂໍັ້ມນຂ່າວສານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຕໍາແໜ່ງຜ້ນໍາ. ແມ່ຍິງ ແລະ ຜ້ຊາຍ
ຕ້ອງສາມາດເຂົາັ້ ເຖິງວັດຖຸດິບ, ການບໍລິການ, ຕະຫລາດ ແລະ ໂອກາດຕ່າງໃນຕ່ອງໂສ້ມນຄ່າທັງໝົດໄດ້ຢ່າງເທົີ່າທຽມ ແລະ ໃຫ້ສາມາດຄຸ້ມຄອງ
ລາຍໄດ້ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທີີ່ໄດ້ຮັບຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງເທົີ່າທຽມ.

http://www.fao.org/3/nb842en/nb842en.pdf
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ຜົນໄດ້ຜົນເສຍທີ່ເປນໄປໄດ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກບ 'ການສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກູ່ຊວິດການເປນຢູ່ ແລະ ການແຈກຢາຍຄຸນຄ່າ
ຢູ່າງເທົີ່າທຽມ
ຜົນໄດ້ຜົນເສຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍີ່ການເນັັ້ນໜັກໃສ່ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາທີີ່ດ,ີ ການສ້າງຄວາມກວມລວມໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທຸກຄົນ ລວມທັງກຸ່ມຄົນທີີ່ມີ
ຄວາມອ່ອນໄຫວສງ ໃຫ້ສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມເຂົັ້າໃນຕ່ອງໂສ້ມນຄ່າ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໂດຍທັນທີ ເພີ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບໃນ
ອະນາຄົດຕໍີ່ຊີວິດການເປັນຢ່ພາຍໃຕ້ລະບົບສະບຽງອາຫານ ໂດຍຫຼັກແລ້ວແມ່ນມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ການເພີີ່ມ
ເຕັກນິກໃນການຜະລິດກະສິກໍາທີີ່ມີປະສິດທິພາບ, ວິຊາການ, ນະວັດຕະກໍາ ແລະ ການບໍລິການ ເພີ່ອ ຍົກສງຂີດຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນໃຫ້ແກ່ວິ
ສາຫະກິດ, ໂຄງສ້າງພັ້ນຖານໃນຊົນນະບົດທີີ່ຍນຍົງ, ແລະ ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ຈະຕ້ອງໄດ້ອາໄສການລົງທຶນຈາກທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ໂດຍ
ສະເພາະໃນໄລຍະສັັ້ນ. ກໍລະນີນີັ້ຍັງລວມໄປເຖິງການລົງທຶນດ້ານວິຊາການ, ວັດຖຸດິບການຜະລິດ, ທຶນທີີ່ກຸ່ມທີີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວສາມາດເຂົັ້າເຖິງໄດ້,
ແລະ ການຕອບໂຕ້ ແລະ ການປ້ອງກັນຜົນກະທົບລ່ວງໜ້າ, ເຊັີ່ນ: ພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ໄພທໍາມະຊາດຕ່າງໆ.
ເຖິງແມ່ນວ່າຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຜົນຕອບແທນຈາກການລົງທຶນເຫຼົີ່ານີັ້ຈະສະແດງອອກໃນໄລຍະສັັ້ນ, ກາງ, ແລະ ຍາວກໍີ່ຕາມ, ມັນອາດຊ່ວຍຫຼຸດຊ່ອງ
ຫວ່າງດ້ານລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ປະຊາກອນທີີ່ອາໄສຢ່ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ກຸ່ມຄົນທີີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ, ເພີີ່ມກໍາລັງແຮງງານ, ຫຼຸດອັດຕາການຫວ່າງງານໃຫ້ຕໍີ່າ
ກວ່າເປົັ້າໝາຍກໍີ່ຄ

5%,

ຊຸກຍ້ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າເພີ່ອຂາຍອອກສ່ຕະຫຼາດທັງພາຍໃນປະເທດ

ແລະ

ຕ່າງປະເທດ,

ເພີີ່ມກໍາລັງການຜະລິດໃນ

ເສດຖະກິດທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ແຫ່ງຊາດ, ຫຼຸດຜ່ອນອຸປະສັກກີດຂວາງໃນລະບົບສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສະຫວັດດີການ, ແລະ ໂດຍສະເພາະ, ຫຼຸດຜ່ອນຕົັ້ນ
ທຶນໃນການຕອບສະໜອງຕໍີ່ຜົນກະທົບທີີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດທໍາມະຊາດຕ່າງໆ.
ຈາກການຊັງຊາຜົນໄດ້ຜົນເສຍດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມເຮັດໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີີ່ອາດເກີດຂຶັ້ນ, ແຕ່ພວກເຮົາກໍີ່ສາມາດ
ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບເຫຼົີ່ານີັ້ໄດ້. ການສ້າງຄວາມເປັນຢ່ທີີ່ດີອາດສົີ່ງຜົນໃຫ້ສິີ່ງແວດລ້ອມຊຸດໂຊມລົງ, ເຊັີ່ນ: ການປັບປ່ຽນພັ້ນທີີ່ດິນ ເພີ່ອຈຸດປະສົງໃນການ
ເຮັດກະສິກໍາ ແລະ ປກປ່າ, ຍັງສບຕໍດ
ີ່ ໍາເນີນການແປຮບ ຫຼ ການຂົນສົີ່ງທີບ
ີ່ ໍີ່ຍນຍົງ, ແລະ ວິທີການກໍາຈັດສິີ່ງເສດເຫຼອທີີ່ບໍີ່ເໝາະສົມ ເຊິີ່ງກໍີ່ໃຫ້ເກີດການ
ເຜົາໄໝ້ອາຍພິດທີີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ນອກຈາກນີັ້, ຍັງອາດມີຄວາມສ່ຽງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຍົກສງບົດບາດໃຫ້ແກ່ກຸ່ມໃດໜຶີ່ງ, ເຊິີ່ງອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມ
ບໍີ່ພໍໃຈ ຫຼ ບັນຫາດ້ານຄວາມປອງດອງໃນສັງຄົມ ຖ້າມີກຸ່ມໃດໜຶີ່ງຖກລະເລີຍຈາກຄວາມພະຍາຍາມໃນການສ້າງລາຍຮັບທີີ່ເພີີ່ມຂຶັ້ນ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢ່
ທີີ່ດີຂຶັ້ນ. ນີັ້ອາດເປັນກໍລະກີໜຶີ່ງຂອງສະຖານະການທີີ່ຕະຫຼາດເກີດຄວາມອິີ່ມໂຕ ເຊິີ່ງອາດເຮັດໃຫ້ຄຮ
່ ່ວມງານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນປັດຈຸບັນມີກໍາລັງໃນການຂັບ
ເຄີ່ອນຕະຫຼາດຫຼຸດໜ້ອຍລົງ. ສິີ່ງເຫຼົີ່ານີັ້ເປັນພຽງຜົນໄດ້ຜົນເສຍທີີ່ອາດເກີດຂຶັ້ນເທົີ່ານັັ້ນ, ຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ມັນສາມາດບັນເທົາໄດ້ ໂດຍຜ່ານການນໍາໃຊ້
ແບບແຜນທີີ່ເປັນລະບົບ ແລະ ມີຄວາມຮັດກຸມ ທີີ່ຄໍານຶງເຖິງສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ພາຍໃຕ້ຫຼັກການທີີ່ບໍີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ, ໂດຍສະເພາະໃນຫົວຂໍັ້
ການສົີ່ງເສີມການຜະລິດສະບຽງອາຫານທີີ່ເປັນມິດຕໍີ່ທໍາມະຊາດ ແລະ ການຍົກສງຄວາມທົນທານຕໍີ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນກະທົບຕ່າງໆ.

ເສັ້ນທາງສໍາລບ ສປປ ລາວ ເພືີ່ອ 'ສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກູ່ຊວິດການເປນຢູ່ ແລະ ການແຈກຢາຍຄຸນຄ່າຢູ່າງເທົີ່າທຽມ'.
ເສັັ້ນທາງສໍາລັບ ສປປ ລາວ ເພີ່ອສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກ່ຊີວິດການເປັນຢ່ ແລະ ການແຈກຢາຍຄຸ່ນຄ່າຢ່າງເທົີ່າທຽມ ຈະສາມາດຊ່ວຍແກ້ໄຂສິີ່ງທ້າທາຍ
ແລະ ໂອກາດສາມປະການທີີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງເປັນລະບົບ. ໝາຍຄວາມວ່າ ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການປະສານງານ ເພີ່ອສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ
ໂອກາດດ້ານການມີວຽກເຮັດງານທໍາ, ລາຍໄດ້ ແລະ ການສະໜັບສະໜນດ້ານຄວາມປອດໄພທາງສັງຄົມທີີ່ດີ ພ້ອມທັງແນ່ໃສ່ການເຂົັ້າເຖິງລາຍຮັບທີີ່ມີຄຸນ
ນະພາບ, ການສະໜັບສະໜນທາງສັງຄົມ ແລະ ການເປັນຢ່ທີີ່ດີໃນທົີ່ວທຸກບ່ອນ, ແລະ ທ້າຍທີີ່ສຸດ, ພ້ອມດ້ວຍຄວາມຄາດຫວັງໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ
ສ່ຽງ ແລະ ໂອກາດໃນການເສີມສ້າງຄວາມທົນທານດ້ານການດໍາລົງຊີວິດໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ.
ໃນທາງປະຕິບັດ, ນີັ້ໝາຍຄວາມເຖິງຄວາມພະຍາຍາມແບບລວມສນຂອງລັດຖະບານ, ຜ້ເຄີ່ອນໄຫວດ້ານການພັດທະນາ, ສະຖາບັນ, ພາກສັງຄົມ, ພາກ
ເອກະຊົນ, ແລະ ອີ່ນໆ, ທີີ່ຕ້ອງໄດ້ອີງໃສ່ຄໍາເຫັນທີີ່ໄດ້ຮັບຈາກບັນດາຄ່ຮ່ວມງານ, ແລະ ໂດຍສະເພາະກຸ່ມຄົນທີີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວສງ, ເຊັີ່ນ: ແມ່ຍິງ, ຊາວໜຸ່
ມ, ແລະ ຄົນພິການ. ວຽກງານນີັ້ຕ້ອງໄດ້ມີການປະສານງານກັນ ເພີ່ອສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈ ແລະ ການຕິດຕາມລະຫວ່າງບັນດາຄ່ຮ່ວມງານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພີ່ອຫຼີກ
ລ້ຽງຄວາມພະຍາຍາມທີີ່ຊໍັ້າຊ້ອນ - ໃນດ້ານພມສາດ, ຄວາມກ່ຽວພັນກັບຫວົຂໍັ້ ແລະ ດ້ານການເງິນ – ແລະ ໃຫ້ມີການແບ່ງປັນຄວາມຮ້ ຫຼ ເສີມສ້າງການ
ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນທຸກວຽກງານເຫຼົີ່ານີັ້. ສິີ່ງນີັ້ຈະຮັບປະກັນໃຫ້ການສ້າງການດໍາລົງຊີວິດທີີ່ດີ, ການສ້າງຄວາມທົນທານ ແລະ ການສະໜອງສະຫວັດດີການ
ສັງຄົມທີີ່ຍອມຮັບໄດ້ ແນ່ໃສ່ສະຖານທີີ່ທີີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍທີີ່ສຸດ, ໃນຮບແບບທີີ່ມີຄວາມຍຸຕິທໍາ, ມີຍຸດທະສາດ ແລະ ສາມາດເຂົັ້າເຖິງໄດ້ຫຼາຍຂຶັ້ນ. ສິີ່ງ
ທີີ່ຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງພາຍໃຕ້ເສັັ້ນທາງນີັ້ລວມມີວິທີການເຮັດວຽກຮ່ວມຜລ
້ ົງທຶນຈາກທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ຜ້ເຄີ່ອນໄຫວໃດທີມ
ີ່ ີທ່າແຮງໃນມາດຕະການ
ເຂົັ້າແຊກແຊງ, ແລະ ຂົງເຂດທີີ່ກ່ຽວພັນກັບຫຼາຍພາກສ່ວນຈະສາມາດສົີ່ງເສີມວຽກງານອີ່ນໆໄດ້ຄແນວໃດ. ສຸດທ້າຍນີັ້, ສິີ່ງສໍາຄັນແມ່ນຄໍາເຫັນທີີ່ໄດ້ຮັບຈາກ
ບັນດາຄ່ຮ່ວມງານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການແກ້ຫຼັກປະຕິບັດງານໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ. ເນີ່ອງຈາກວ່າແນວທາງນີັ້ໄດ້ແນ່ໃສ່ປະຊາຊົນເປັນຫຼັກ, ຈຶີ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງມີ
ຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງສໍາລັບປະຊາຊົນ ແລະ ທັງຍັງມີຄວາມສໍາຄັນຕໍີ່ຜົນໄດ້ຮັບດ້ານການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ.
ເສັັ້ນທາງດ້ານການສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກ່ຊີວິດເປັນຢ່ ແລະ ການແຈກຢາຍຄຸນຄ່າຢ່າງເທົີ່າທຽມ ຈະສາມາດນໍາໄປສ່ຜົນກະທົບທີີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ
ຕໍີ່ການບັນລຸເປົັ້າໝາຍຕ່າງໆຂອງ ສປປ ລາວ ດ້ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ເປົາັ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍນຍົງ ໃຫ້ປາກົດຜົນເປັນຈິງ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ເສັັ້ນທາງຂອງ ສປປ ລາວ ເພີ່ອສ້າງຄວາມຄບໜ້າໃນບັາດາເປົັ້າໝາຍທີີ່ຂັບເຄອ
ີ່ ນດ້ວຍປະຊາຊົນ, ເຊັີ່ນ: ປພຍ 1 (ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ), ປພຍ 5 (ມີ
ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍ), ປພຍ 8 (ມີວຽກເຮັດງານທໍາທີີ່ດີ ແລະ ເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍໂຕ), ແລະ ປພຍ 10 (ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍີ່ສະເ
ໝີພາບ), ພ້ອມກັບເປົັ້າໝາຍອີ່ນໆທີີ່ກຽ່ ວພັນກັບທຸກວຽກງານດ້ານລະບົບສະບຽງອາຫານກໍຄ ປພຍ 2 (ລຶບລ້າງຄວາມອຶດຫິວ) ແລະ ປພຍ 13 (ມີການ
ຮັບມກັບການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ).
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ຖະແຫຼງການສະແດງເຈດຈໍານົງ ແລະ ພນທະຈາກກຸູ່ມທີ່ມສ່ວນຮ່ວມໃນການຈດຕັ້ງປະຕິບດ.
ສປປ ລາວ ມີທ່າແຮງໃນການສະໜອງໂອກາດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງອັນສະເພາະໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ຜ້ທີີ່ເຮັດວຽກໃນຕ່ອງໂສ້ຂອງລະບົບສະບຽງອາຫານ
ທີີ່ຍນຍົງທັງໝົດ ເພີ່ອຮັບປະກັນ ‘ການສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກ່ຊີວິດການເປັນຢ່ ແລະ ການແຈກຢາຍຄຸນຄ່າຢ່າງເທົີ່າທຽມ.’ ສິີ່ງເຫຼົີ່ານີັ້ສາມາດບັນລຸໄດ້
ໂດຍຜ່ານການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຄ່ຮ່ວມມຕ່າງໆ

ດ້ວຍວາລະການປ່ຽນແປງດ້ານການຮ່ວມມກັບບັນດາຄ່ຮ່ວມງານທັງໝົດທັງໃນລະດັບຊາດ

ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ລວມມີລັດຖະບານໃນທຸກລະດັບ, ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ວິສາຫະກິດເອກະຊົນ, ຜ້ຜະລິດ, ຊາວກະສິກອນ, ພາກສັງຄົມ, ແລະ ຜ້
ບໍລິໂພກ. ເມີ່ອຄໍານຶງເຖິງບົດບາດຫຼັກເຫຼົີ່ານີັ້, ຈຶີ່ງສາມາດກໍານົດຂອບເຂດການເຄີ່ອນໄຫວໄດ້ດັີ່ງຕໍີ່ໄປນີັ້:
ສ້າງແບບແຜນທີ່ສອດຄ່ອງກນ ແລະ ມການປະສານງານກບຫຼາຍຂະແໜງການທງໃນລະດບຊາດ ແລະ ລະດບທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ຍືດ
ໝັ້ນຕໍີ່ຫຼກການປູ່ຽນແປງລະບົບອາການໃນການຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ.
•

IFAD ມີພັນທະຕໍີ່ວຽກງານນີັ້ ໂດຍຜ່ານໃນການວາງແຜນໂຄງການຂອງຕົນໃນລະຫວ່າງ IFAD12, ລວມເຖິງການຈັດຫາແຫຼີ່ງທຶນທີີ່ເປັນໄປໄດ້ຈາກ
GAFSP ໂດຍຜ່ານບົດສະເໜີໂຄງການທີີ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຮ່ວມກັບ WFP, ສໍາລັບໄລຍະທີສອງຂອງການສະໜັບສະໜນດ້ານຍຸດທະສາດໃຫ້
ແກ່ໂຄງການສົີ່ງເສີມຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ.

ສະໜບສະໜນການພດທະນາ, ການສ້າງຂດຄວາມສາມາດ, ການສ້າງນະວດຕະກໍາ/ໂຄງລ່າງພືັ້ນຖານ ແລະ ຄວາມຮ່ວມມືໃນ
ທຸລະກິດກະສິກໍາ ແລະ ວິສາຫະກິດຈຸນລະພາກ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍ.
•
ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ຈະສບຕໍີ່ປະຕິບດ
ັ ພັນທະດ້ານການປ່ຽນແປງລະບົບສະບຽງອາຫານໃນ ສປປ ລາວ. ພວກເຂົາຍັງຈະສະໜັບສະ
ໜນຄວາມພະຍາຍາມໃນການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມທາງທຸລະກິດ, ລວມເຖິງວິສາຫະກິດກະສິກໍາຈຸນລະພາກ, ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດ
ກາງນໍາອີກ.
ສ້າງຄວາມເຂົັ້ມແຂງໃຫ້ພາກເອກະຊົນ ແລະ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທາງທຸລະກິດທີ່ເອືັ້ອອໍານວຍ ເພືີ່ອດຶງດດການລົງທຶນຈາກ
ພາກເອກະຊົນ
•
ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ (NCCI) ຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຮ້ ແລະ ວິທີການໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ
ແລະ ສະໜັບສະໜນວິສາຫະກິດໃນການເສີມຂະຫຍາຍທຸລະກິດກະສິກໍາຂອງຕົນ.
•
NCCI ມີຄວາມຕ້ອງການສ້າງຄວາມຮ່ວມມລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ແລະ ສ້າງຕັັ້ງສະຫະກອນຂຶັ້ນເພີ່ອວຽກງານນີັ້ ພ້ອ ມທັງສຸມໃສ່ກໍາລັງ
ການຜະລິດພາຍໃນປະເທດ ແລ້ວຈຶີ່ງເຊີ່ອມໂຍງເຂົັ້າສ່ຕະຫຼາດ.
ແກ້ໄຂອຸປະສກອນສະເພາະທີ່ກດຂວາງການການພດທະນາຊວິດການເປນຢູ່ທີ່ກວມລວມ ແລະ ສະເໝພາບ
•

IFAD ໂດຍຜ່ານບັນດາໂຄງການທີີ່ກໍາລັງດໍາເນີນ ແລະ ທີີ່ກໍາລັງພິຈາລະນາ ຈະທົບທວນຄນການເຂົັ້າເຖິງການບໍລກ
ິ ານເສີມຂະຫຍາຍໃຫ້ແກ່ຜ້ຜະລິດ
ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ວາງແຜນ ເພີ່ອກໍານົດໂອກາດດ້ານຄວາມຮ່ວມມລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ (PPP) ໃຫ້ແກ່ຜ້ຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ.

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກູ່ນະໂຍບາຍ ແລະ ຫຼກປະຕິບດຕ່າງໆ ເພືີ່ອໃຫ້ສາມາດຄໍານຶງເຖິງ ແລະ ຕອບສະໜອງຕໍີ່ການອດຊ່ອງ
ຫວ່າງດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ ໂດຍແກ້ໄຂຂໍັ້ຈໍາກດອນສະເພາະທີ່ແມູ່ຍິງໃນເຂດຊົນນະບົດຕ້ອງພົບພໍັ້
•

IFAD, FAO, ແລະ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ມີພັນທະຕໍີ່ບັນຫານີັ້ ເນີ່ອງພວກເຂົາໄດ້ສບຕໍີ່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍບ
ີ່ ົດບາດຍິງຍິງຊາຍ, ໂດຍ
ຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ/ຫຼ ການສົີ່ງເສີມບົດບາດແມ່ຍິງເຂົັ້າໃນມາດຕະການແຊກແຊງ ເພີ່ອແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງເຫຼົີ່ານີັ້. ພວກເຂົາຍັງມີພັນທະ
ທີີ່ຈະສະແຫວງຫາຄໍາເຫັນຈາກແມ່ຍິງ ແລະ ຄົວເຮອນ ແລະ ສະໜັບສະໜນໃຫ້ແມ່ຍິງກຸ່ມດັີ່ງກ່າວມີໂອກາດໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈ.

ແກ້ໄຂຂໍັ້ຈໍາກດທາງດ້ານກົດໝາຍ, ສະຖາບນ ແລະ ຕະຫຼາດ ເພືີ່ ອໃຫ້ເກດຄວາມສະເໝພາບໃນລະບົບສະບຽງອາຫານ
•

ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາອັນກວມລວມທີີ່ແນໃສ່ຜ້ທຸກຍາກ ແລະ ອີງໃສ່ທໍາມະຊາດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ເພີ່ອ
ປັບປຸງຂີດຄວາມສາມາດຂອງຊຸມຊົນທີທ
ີ່ ຸກຍາກ ໃຫ້ສາມາດຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບດິນຟ້າອາກາດທີີ່ກ່ຽວພັນກັບການດໍາລົງຊີວິດໄດ້.

35

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4: ການສ້າງຄວາມທົນທານຕໍີ່ຄວາມສ່ຽງ, ຜົນ
ກະທົບ ແລະ ຄວາມກົດດນຕ່າງໆ
ນໍາພາໂດຍ: ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ (MAF) ແລະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (MoLSW), ອົງການ
ອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ແຫ່ງ ສປຊ (FAO), ອົງການ ສປຊ ເພີ່ອສິີ່ງແວດລ້ອມ (UNEP),
ໜ່ວຍງານ ແລະ ກົມກອງຮ່ວມມື: ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (MoLSW), ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
(MoH), ອົງການອາຫານໂລກ (WFP), ກອງທຶນສາກົນເພີ່ອການພັດທະນາກະສິກໍາ (IFAD), ອົງການ ສປຊ ນເພີ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ
ສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ (UNDRR), ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພີ່ອການພັດທະນາ (UNDP), ອົງການ ສປຊ ດ້ານເຄຫະສະຖານ (UNHABITAT),
ໂອກາດ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍອນໃຫຍ່ຫຼວງ (ທີ່ ສປປ ລາວ ກໍາລງປະເຊນຢູ່) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກບ ‘ການສ້າງຄວາມທົນທານຕໍີ່ຄວາມ
ສ່ຽງ, ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມກົດດນຕ່າງໆ’
• ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຈາກຄວາມບໍີ່ໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານທີີ່ຊາໍັ້ ເຮັ້ອ ແລະ ຮຸນແຮງ. ຄວາມບໍີ່ໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ
ທີີ່ແຜ່ລາມ ໂດຍສົມທົບກັບພາວະການຂາດສານອາຫານທີີ່ຮຸນແຮງ ແລະ ຊໍາັ້ ເຮັ້ອໃນລະດັບສງ ໄດ້ກິດຂວາງການພັດທະນາທາງສັງຄົມ, ມະນຸດ, ແລະ
ເສດຖະກິດ ແລະ ປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມທຸກຍາກ.
• ຫຼາຍກວ່າ 95 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງລະບົບການກະສິກ າແມ່ນມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍີ່ໄພອັນຕະລາຍທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອາກາດ ແລະ ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ໃນ
ຂະນະທີີ່ພັ້ນທີີ່ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງປະເທດກໍີ່ຍັງຄົງເຕັມໄປດ້ວຍລະເບີດບໍີ່ທັນແຕກ. ໃນຈໍານວນໄພອັນຕະລາຍເຫຼົີ່ານີັ້, ສາມຢ່າງທີີ່ມີຜົນກະທົບສງສຸດຕໍີ່ການ
ກະສິກໍາ ແລະ ຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານແມ່ນໄພນໍັ້າຖ້ວມ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ລົມພະຍຸ, ເຊິີ່ງມັກຈະກໍໃຫ້ເກີດໄພອັນຕະລາຍຕີ່ມອີກເຊັີ່ນ: ດິນ
ເຈີ່ອນ, ໄຟປ່າ ແລະ ໄຟໄໝ້ຊຸມຊົນ, ການແຜ່ລາມຂອງສັດຕພດ ຫຼ ໜ ແລະ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດສັດ. ໄພພິບັດເຫຼົີ່ານີັ້ແມ່ນທະວີຄວາມຮຸນ
ແຮງຂັ້ນຍ້ອນການເຊີ່ອມໂຊມຂອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ການສນເສຍດ້ານຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ.
• ການປູ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດແມູ່ນບນຫາດ້ານມະນຸດສະທໍາ ແລະ ບນຫາດ້ານການພດທະນາ – ບໍີ່ແມ່ນພຽງແຕ່
ເປັນບັນຫາດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມເທົີ່ານັັ້ນ. ນອນຈາກນັັ້ນ, ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ຍັງແມ່ນໜຶີ່ງໃນໂຕຂັບເຄີ່ອນຫຼັກຂອງບັນຫາຄວາມ
ອຶດຫິວທົີ່ວໂລກ. ອຸນຫະພມທີີ່ເພີີ່ມຂຶັ້ນໄດ້ສົີ່ງຜົນກະທົບທີີ່ຮ້າຍແຮງຕໍີ່ການຜະລິດກະສິກໍາໃນ ສປປ ລາວ. ປະຊາຊົນທີີ່ບໍີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານ
ສະບຽງອາຫານກໍາລັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກສະພາບດິນຟ້າອາກາດທີຮ
ີ່ ຸນແຮງ, ເຊັີ່ ນ: ໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ໄພນໍັ້າຖ້ວມ, ຕະຫຼອດຈົນເຖິງຄວາມກົດ
ດັນອີ່ນໆ, ເຊັີ່ນ: ການລະບາດຂອງສັດຕພດ ແລະ ການເສີ່ອມໂຊມຂອງສະພາບດິນ. ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດກໍາລັງສົີ່ງຜົນກະທົບຕໍີ່
ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ແລະ ພດທີີ່ມີໂພຊະນາການ. ສະຖານະການນີັ້ຈະຍິີ່ງຮ້າຍແຮງຂຶັ້ນ ເມີ່ອອຸນຫະພມເພີີ່ມ ຂຶັ້ນ ແລະ ຮຸນແຮງຍິີ່ງຂຶັ້ນ, ແລະ
ການຄາດຄະເນ ຝົນມີຄວາມຫຍ້ງຍາກຍິີ່ງຂຶັ້ນ.’
• ການນໍາໃຊ້ aflatoxins ພ້ອມທັງຢາປາບສັດຕພດ ແລະ ປຸຸ໋ຍກໍີ່ແມ່ນສິີ່ງທ້າທາຍ ຍ້ອນວ່າບັນດາສານເຄມີເຫຼົີ່ານີັ້ມັກຈະຖກນໍາເຂົັ້າມາແບບບໍີ່ມີສະຫຼາກ
ສິນຄ້າ, ຫຼ ສະຫຼາກທີີ່ຂຽນເປັນພາສາອີ່ນໆ ແລະ ດັີ່ງນັັ້ນ, ຜ້ນໍາໃຊ້ໂດຍທົີ່ວໄປຈຶີ່ງຍັງຂາດຄວາມເຂົັ້າໃຈທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນເຫຼົີ່ານີັ້
ຢ່າງປອດໄພ.
• ເຖິງວ່າຈະຂາດຫຼັກຖານຢັັ້ງຢນ, ແຕ່ການປະມົງ, ການລ້ຽງສັດນໍັ້າ ແລະ ການລ້ຽງສັດກໍີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເຊັີ່ນດຽວກັນ ເມີ່ອາສົມທຽບໃສ່ກັບການປກ
ພດ. ໄພນໍັ້າຖ້ວມໃນປີ 2018 ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍີ່ການປະມົງ ໂດຍໄດ້ພັດເອົາພັນປາ ແລະ ພັນໄມ້ໃຫ້ໄຫຼໄປຕາມນໍັ້າ ແລະ ທັງຍັງສ້າງຄວາມເສຍ
ຫາຍຕໍີ່ລາຍໄດ້ຈາກການຂາຍປາທີີ່ຫຼຸດລົງທີີ່ມີມນຄ່າປະມານ 38.3 ຕັ້ກີບ. ການຄິດໄລ່ ໂດຍອີງໃສ່ການຄາດຄະເນອັດຕາການຕາຍທີີ່ເພີີ່ມຂຶັ້ນປະມານ
2% ຂອງສັດທີີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກນໍັ້າຖ້ວມຄາດວ່າມີມນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍຢ່ປະມານ 16 ຕັ້ກີບ. 12.
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• ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມກົດດັນທາງສັງຄົມຕໍີ່ລະບົບສະບຽງອາຫານ ທີີ່ລວມມີຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານໃນຄົວເຮອນ, ຍຸດທະສາດການຮັບມ
ທີີ່ບໍີ່ມີປະສິດທິພາບ ທີີ່ສົີ່ງຜົນກະທົບຕໍີ່ໂພສະນາການ ແລະ ການເຂົັ້າເຖິງການບໍລິການ, ບັນຫາໜີສ
ັ້ ິນຄົວເຮອນທີີ່ເພີີ່ມຂຶັ້ນ ແລະ ຜົນກະທົບທາງລົບ ຕໍີ່
ຄວາມປອງດອງໃນຊຸມຊົນ ແລະ ຊົນເຜົີ່າຕ່າງໆ.
• ການແຜ່ລະບາດຂອງ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄເຮັດໃຫ້ອັດຕາການຫວ່າງງານເພີີ່ມສງຂຶັ້ນ ແລະ ການສົີ່ງເງິນຫຼຸດລົງ, ພ້ອມທັງຍັງກີດຂວາງຕ່ອງໂສ້ການສະ
ໜອງ ສົີ່ງຜົນໃຫ້ລາຄາອາຫານໃນທ້ອງຖິີ່ນສງຂຶັ້ນ ແລະ ຄາດຄະເນວ່າຈະເຮັດໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ 200,000 ຄົນຕົກຢ່ໃນສະພາບຄວາມທຸກຍາກ. ການແຜ່
ລະບາດດັີ່ງກ່າວໄດ້ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຜະລິດທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ລະບົບສະບຽງອາຫານພາຍໃນປະເທດ. ສິີ່ງທີສໍາຄັນເຊັີ່ນດຽວກັນແມ່ນ
ການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍີ່ການຄ້າໃນທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ສາກົນໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີີ່ສຸດ.ລະບົບການຜະລິດສະບຽງອາຫານແມ່ນຢ່ໃນລະດັບການກຸ້ມກິນເທົີ່ານັັ້ນ
ເຊິີ່ງມີກໍາລັງການຜະລິດທີີ່ຕໍີ່າ ແລະ ຍັງມີຄວາມອ່ອນໄຫວສງຕໍີ່ໄພຄຸກຄາມດ້ານສະພາບອາກາດ ແລະ ການເຊີ່ອມໂຊມຂອງດິນ.
• ເຂດເນີນສງ ແລະ ເຂດພດອຍຕ້ອງປະເຊີນກັບໄພຂົີ່ມຂ່ຈາກການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່, ການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າສໍາລັບໂຄງການໃຫຍ່, ການຕັດໄມ້ ແລະ ການ
ທໍາລາຍດິນ ແລະ ຄວາມຊຸດໂຊມຂອງປ່າໄມ້ທີີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ.
• ຍ້ອນ ລາວ ມີການເອີ່ອຍອີງສງຕໍີ່ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃນການປກຝັງ, ການຜະລິດໄມ້, ໄຟຟ້າພະລັງງານນ ັ້າ ແລະ ບໍີ່ແຮ່, ສປປ ລາວ ຈຶີ່ງມີ
ຄວາມອ່ອນໄຫວສງຕໍີ່ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ.
• ຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນລະດັບສງຂອງລະບົບການຈັດຫາອາຫານໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ, ລວມທັງການກະສິກໍາແບບປະສົມປະສານ (ການ
ປກເຂົັ້າ, ການລ້ຽງສັດ, ການປກຜັກ) ການເກັບເຄີ່ອງປ່າຂອງດົງ, ສັດນໍັ້າພັນຕ່າງໆ, ແມງໄມ້ ແລະ ອີ່ນໆ.
• ການເຄີ່ອນໄຫວໃນເສດຖະກິດນອກລະບົບໃນລະດັບສງ ທີີ່ລວມມີແຮງງານຕາມລະດການ, ວິສາຫະກິດຈຸນລະພາກ, ການຄ້າຂາຍຍ່ອຍ, ການກ້ຢມ
ນອກລະບົບ ແລະ ອີ່ນໆ.
• ແຫຼີ່ງທຶນທາງສັງຄົມແບບດັັ້ງເດີມໃນລະດັບສງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄອບຄົວເສີມ ແລະ ກຸ່ມຊົນເຜົີ່າຕ່າງໆ, ເຊິີ່ງຊ່ວຍສະໜອງເຄອຂ່າຍການສະໜັບສະໜນ.
• ປະມານ 75% ຂອງຊາວກະສິກອນທີີ່ລ້ຽງສັດແມ່ນເຮັດເພີ່ອກຸ້ມຕົນເອງ ແລະ ໃນລະດັບນ້ອຍເທົີ່ານັັ້ນ ໂດຍນ າໃຊ້ເຕັກນິກເກົີ່າແລະ ໃໝ່ປະສົມ
ປະສານກັນ.
• ການເຝົັ້າລະວັງ, ການຕອບໂຕ້, ການຄວບຄຸມ ແລະ ການບໍລິການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປິີ່ນປົວສັດແມ່ນມີຈາໍ ກັດ, ສ່ວນໜຶີ່ງແມ່ນຍ້ອນຂາດ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ.
ໂອກາດ:
• ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ໂດຍສະເພາະ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ຮັບຮ້ເຖິງ
ຄວາມຈໍາເປັນໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີີ່ສໍາຄັນ ເພີ່ອຖ່ວງດຶງຜົນກະທົບທີີ່ເກີດຈາກໄພອັນຕະລາຍ ແລະ ໄພພິບັດຕ່າງໆ. ແບບແຜນອັນຫ້າວຫັນ,
ທີີ່ໂຮມເອົາ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ (DRM) ແລະ ການປັບໂຕຕໍີ່ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍສຸມໃສ່ມາດຕະການ
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ, ທີີ່ຕິດພັນກັບການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍນຍົງ ແມ່ນບລິມະສິດທີີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ ເພີ່ອການພັດທະນາກະສິກໍາແບບຍນຍົງ ແລະ ລະບົບສະບຽງອາຫານ
ທີີ່ມີຄວາມທົນທານ.
• MSD ແມ່ນໂອກາດໃນການສ້າງລະບົບສະບຽງອາຫານທີີ່ມີຄວາມທົນທານ, ສາມາດຕອບສະໜອງຕໍີ່ຜົນກະທົບ, ມີຄວາມສະເໝີພາບ, ກວມລວມ,
ມີຄຸນຄ່າດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ຍ້ອນວ່າລະບົບດັີ່ງກ່າວມີຄວາມສໍາຄັນຕໍີ່ຄວາມສາມາດຂອງຊຸມຊົນໃນ ສປປ ລາວ ເພີ່ອຕ້ານທານ
ແລະ ຟັ້ນຟຄນຈາກສິີ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆດ້ານສະພາບດິນຟ້າອາກາດ, ໂລກລະບາດ, ແລະ ວິກິດທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ເຊິີ່ງກໍີ່ໃຫ້ເກີດໄພອຶດຫິວ.
• ສປປ ລາວ ມີຊັບພະຍາກອນນໍາັ້ ທີີ່ອຸດມ
ົ ສົມບນ, ເພີ່ອສະໝອງເຂົັ້າໃນຂະແໜງການກະສິກໍາ ແລະ ພະລັງງານໄຟຟ້ານໍັ້າຕົກ, ແລະ ທັງຍັງເປັນຊັບສິນທໍາ
ມະຊາດທີີ່ສໍາຄັນ ທີີ່ສາມາດດຶງດດການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດໄດ້.
• ປະເທດລາວກໍາລັງສຸມໃສ່ການລົງທນເຂົັ້າໃນມາດຕະການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ລວມທັງເຊີ່ອມສານວຽກງານການຄາດຄະເນ ແລະ ຂໍັ້ມນຂ່າວສານ
ແລະ ການບໍລິການດ້ານສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ພ້ອມທັງຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພ/ເງິນກ້ສໍາລັບຊາວກະສິກອນ.
• ສປປ ລາວ ເປັນປະທານຮ່ວມຂອງໜ່ວຍງານວິຊາການພາຍໃຕ້ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດອາຊຽນ ທີີ່ເຄີ່ອນໄຫວເພີ່ອປ້ອງກັນ ແລະ
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ແລະ ທັງຍັງເປັນສະມາຊິກທີີ່ຫ້າວຫັນຂອງ ເຄອຂ່າຍອາຊຽນວ່າດ້ວຍການສົີ່ງເສີມການກະສິກໍາທີີ່ມີຄວາມທົນທານຕໍີ່
ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ.
• ຜົນຜະລິດດ້ານສັດລ້ຽງແມ່ນມີຈໍາກັດຫຼາຍຖ້າສົມທຽບໃສ່ຄວາມຕ້ອງການອັນສງຂອງຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ນັກລົງທຶນກໍີ່ກໍາລັງໃຫ້
ຄວາມສົນໃຈໃນຂະແໜງການກະສິກໍາ, ໂດຍແນໃສ່ລົງທນເຂົັ້າໃນທຸລະກິດອາຫານຫຼາຍຂັ້ນ. ໃນເຂດຊົນນະບົດ, ບ້ານສ່ວນໃຫຍ່, ຖ້າບໍີ່ແມ່ນທັງໝົດ,
ມີທ່າແຮງໃນການລ້ຽງສັດປີກຫຼາຍກວ່າ ເພາະມັນງ່າຍ ແລະ ເປັນແຫຼີ່ງອາຫານທີີ່ດີ ເພີ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ຮັບໂພຊະນາການ/ທາດໂປຼຕນ
ີ ທີີ່ພຽງພໍ.

ຫຼກປະຕິບດ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ມຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດຕໍີ່ການບນລຸ “ການສ້າງຄວາມທົນທານຕໍີ່ຄວາມສ່ຽງ, ຜົນກະທົບ
ແລະ ຄວາມກົດດນຕ່າງໆ” (ໃນ ສປປ ລາວ)
• ຍຸດທະສາດການພັດທະນາກະສິກໍາຮອດປີ 2025 ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແມ່ນຍຸດທະສາດຫຼັກຂອງ ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້, ທີີ່ໄດ້
ຖກຮັບຮອງເອົາໃນວັນທີ 20 ກຸມພາ 2015. ຍຸດທະສາດນີັ້ແນໃສ່: ຮັບປະກັນຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ; ຜະລິດສິນຄ້າກະສິກໍາທີີ່ສາມາດ
ແຂ່ງຂັນໄດ້; ພັດທະນາກະສິກໍາທີີ່ສະອາດ, ປອດໄພ ແລະ ຍນຍົງ; ແລະ ຫັນໄປສ່ເສດຖະກິດກະສິກໍາແບບທັນສະໄໝທີີ່ມີຄວາມທົນທານ ແລະ ມີ
ປະສິດທິພາບ ເທີ່ອລະກ້າວ, ພ້ອມດ້ວຍການພັດທະນາຊົນນະບົດທີປ
ີ່ ະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການສະໝັບສະໝນພັ້ນຖານເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ.
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• NSEDP ຄັ້ງທ 9 ກໍີ່ຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານລະບົບສະບຽງອາຫານ ທີີ່ລວມມີຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ການກະສິກໍາແບບຍນຍົງ, ການ
ຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງອາຫານ ໂດຍສະເພາະພາຍໃຕ້ວຽກຈຸດສຸມທີ 3 ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນຢ່ທີີ່ດີ, ຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ລາຍຮັບ
ແລະ ພາຍໃຕ້ວຽກຕຸດສຸມທີ 4 ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ທີີ່ຕິດພັນກັບການຮັບປະກັນລະບົບສະບຽງອາຫານທີີ່ຍນຍົງ
• ຍຸດທະສາດການຂະຫຍາຍໂຕສຂຽວແຫູ່ງຊາດສໍາລບ ສປປ ລາວ ຮອດປ 2030 ໄດ້ຖເອົາການກະສິກໍາເປັນຊ່ອງທາງຫຼກ
ັ ເພີ່ອຮັບປະກັນ
ຄວາໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ປະກອບມີການສົີ່ງເສີມ ແລະ ການພັດທະນາ: ອຸດສາຫະ ກໍາປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ເຄີ່ອງດີ່ມ.
• ແຜນງານດ້ານຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊວະນາໆພນການກະເສດແຫູ່ງ ສປປ ລາວ (2015-2025) ແລະ ແຜນວຽກໄລຍະທ II ໄດ້
ລະບຸການເຄີ່ອນໄຫວໃຫ້ແກ່ 6 ລະບົບການຜະລິດກະສິກໍາທີີ່ຕິດພັນກັບທໍາມະຊາດໃນ ສປປ ລາວ, ເຊິີ່ງແຕ່ລະລະບົບກໍີ່ມີລັກສະນະດ້ານຄວາມຫຼາກ
ຫຼາຍທາງຊີວະນາໆພັນການກະເສດທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
• ແຜນວຽກວ່າດ້ວຍການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບດໃນຂະແໜງການກະສິກໍາ 2014-2018 ໄດ້ລະບຸ
ບຸລິມະສິດ ແລະ ກົນໄກການເຮັດວຽກ ເພີ່ອປັບປຸງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນຂະແໜງການກະສິກໍາ, ສັດລ້ຽງ, ປ່າໄມ້ ແລະ ການປະມົງ ຕາມທີີ່ໄດ້
ລະບຸ ແລະ ຈັດລຽງບຸລິມະສິດໄວ້ ໂດຍບັນດາກົມ ແລະ ຄ່ຮ່ວມງານດ້ານວິຊາການໃນໄລຍະດໍາເນີນການປຶກສາຫາລ.
• ແຜນວຽກແຫູ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບດ 2021-2030 ກໍີ່ໄດ້ລະບຸບຸລິມະສິດ
ແລະ
ແບບແຜນທີີ່ສໍາຄັນໃນການເຮັດວຽກກັບຄ່ຮ່ວມງານຕ່າງໆ ເພີ່ອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ໂດຍແນໃສ່ປະຊາກອນທີີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຫຼາຍທີີ່ສຸດ,
ເພີ່ອສ້າງຄວາມທົນທານ ແລະ ເພີີ່ມລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ.
• ອາຊຽນ ໄດ້ກໍານົດ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບດ
ັ ຕາມ ຂອບວຽກ AIFS, ແລະ ອີກ 2 ແຜນວຽກຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານໃນ
ປີ 2009-2013 ແລະ 2015-2020, ທີີ່ໄດ້ສຸມໃສ່ບັນດາມາດຕະການຍຸດທະສາດ ບົນພັ້ນຖານຂອງພັນທະ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົາັ້ ການທີີ່ເຂັັ້ມແຂງ
ຂອງບັນດາສະມາຊິກອາຊຽນທັງໝົດ. ເຊີີ່ງເປົັ້າໝາຍຂອງ ຂອບວຽກ AIFS ແມ່ນເພີ່ອຮັບປະກັນຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານໃນໄລຍະຍາວ
ແລະປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢ່ຂອງຊາວກະສິກອນໃນ ອາຊຽນ. ພາຍໃຕ້ ຂໍຕ
ັ້ ົກລົງອາຊຽນວ່າດ້ວຍແຜນງານການຄຸ້ມຄອງໄພພິບດ ແລະ
ການຕອບໂຕ້ສຸກເສນ (AADMER), ວຽກງານດ້ານ DRR ແລະ CCA ທີີ່ມີຄວາມກວມລວມ ແລະ ຄໍານຶງເຖິງບົດບາດຍິງຊາຍ ແມ່ນໄດ້ຖກເນັັ້ນ
ໜັກ ເພີ່ອບັນລຸວິໄສທັດໃນການສ້າງ ປະຊາຄົມອາຊຽນ ທີີ່ມີຄວາມທົນທານ.
• ການປະກອບອນເດດດ່ຽວໃນລະດບຊາດຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນສຸມໃສ່ 8 ຂົງເຂດບລິມະສິດ ທີີ່ລວມມີການກະສິກ າ ແລະ ຄວາມໝັັ້ນຄົງ
ດ້ານສະບຽງອາຫານ; ການປ່ຽນແປງດ້ານການນໍາໃຊ້ປ່າໄມ້ ແລະ ທີີ່ດິນ; ຊັບພະຍາກອນນໍັ້າ.
• ແຜນວຽກ ແລະ ຍຸດທະສາດແຫຼີ່ງຊາດວ່າດ້ວຍຊວະນາໆພນແຫູ່ງຊາດ 2016 - 2025. ໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານຊີວະນາໆພັນ ທີີ່ເປັນສິີ່ງ
ສະໜັບສະໜຸນໃຫ້ແກ່ຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ. ໃນດ້ານການປະຕິບດໂຕຈິງ, ຈໍາເປນຈະຕ້ອງໄດ້ເສມຂະຫຍາຍການກະສິກໍາທີ່
ມຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ທນສະໄໝ ສາມາດຮບມືກບສະພາບດິນຟ້າອາກາດໄດ້.
• ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ທີຍຸດທະສາດ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ - ທັງໃນດ້ານເອກະສານ ແລະ ການປະຕິບດ
ັ ໂຕຈິງ - ທີີ່ສົີ່ງເສີມແບບແຜນທີີ່ມີຄວາມ
ກວມລວມກວ່າເກົີ່າເຂົັ້າໃນການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ທີີ່ບສ
ໍີ່ ົີ່ງເສີມບັນດາໂຄງການປກຝັງພດຊະນິດດຽວ ແລະ ໂຄງການທີີ່ເປັນຕົັ້ນແບບອີ່ນໆ, ເພີ່ອ
ຫຼກ
ີ ລ້ຽງການຕັັ້ງຖີີ່ນຖານຄນໃໝ່ເພີີ່ມເຕີມ ແລະ ຫັນມາຍົກສງຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສິດໃນການຄອບຄອງທີີ່ດິນແທນ, ເຊິີ່ງຈະເປັນການຍົກສງສຽງຂອງ
ປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດເຂົັ້າໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈຕ່າງໆ,
ແລະ
ທັງຍັງເປັນການຮັບຮ້ເຖິງບົດບາດສໍາຄັນຂອງແຮງງານເຄີ່ອນຍ້າຍໃນ
ເສດຖະກິດຄອບຄົວ. ແລະ ສິີ່ງທີີ່ສໍາຄັນແມ່ນພວກເຮົາຕ້ອງການນະໂຍບາຍທີີ່ຊ່ວຍວັດແທກຄວາມຄບໜ້າກ່ຽວກັບໂອກາດດ້ານວຽກເຮັດງານທໍາ
ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ປະຊາຊົນຊົນໃນນະບົດ ແລະ ອີ່ນໆ, ບໍີ່ພຽງແຕ່ເນັັ້ນໜັກໃສ່ປະລິມານການຜະລິດ ແລະ ການສົີ່ງອອກເທົີ່ານັັ້ນ.
• ພມສັນຖານທີີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານການໃຊ້ສອຍ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານການດໍາລົງຊີວິດແມ່ນອົງປະກອບທີີ່ສໍາຄັນດ້ານຄວາມອາດສາມາດໃນ
ການປັບຕົວ ເຊິີ່ງຊ່ວຍໃຫ້ຊຸມຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດສາມາດຮັບມກັບຜົນກະທົບຈາກພາຍນອກໄດ້. ໃນຂະນະທີີ່ຂະແໜງການກະສິກໍາພວມພັດທະນາ
ໄປນັັ້ນ, ເຊິີ່ງກໍຕ
ີ່ ້ອງປັບປຸງຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ລາຍໄດ້ໄປພ້ອມໆກັນ, ອົງປະກອບເຫຼົີ່ານີັ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ເພີ່ອໃຫ້ເປັນ
ພັ້ນຖານໃນການສ້າງຄວາມທົນທານໃຫ້ແກ່ລະບົບສະບຽງອາຫານ. ປະເດັນບໍີ່ແມ່ນພຽງແຕ່ວ່າຈະສ້າງຄວາມທົນທານຄແນວໃດ, ແຕ່ຍັງລວມເຖີງວ່າ
ຈະຮັກສາຄວາມທົນທານທີີ່ມີຢ່ແລ້ວນັນ
ັ້ ໄວ້ຄແນວໃດ.
• ການສະໜອງທຶນໃນເຂດຊົນນະບົດບໍແ
ີ່ ມ່ນສິີ່ງໃໝ່ສໍາລັບປະເທດລາວ, ແຕ່ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການປະຕິຮບເພີີ່ມເຕີມ ເພີ່ອເສີມຂະຫຍາຍການເຂົັ້າ
ເຖິງກຸ່ມທີີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ. ການປະຕິຮບອາດປະກອບມີການເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນສາມາດເຂົັ້າເຖິງແຫຼີ່ງທຶນໄດ້ງ່າຍຂຶັ້ນ ບວກກັບການສະໜັບສະ
ໜນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາແຜນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການເງິນ, ລວມທັງການເຂົັ້າເຖິງຕະຫຼາດ/ການຄ້າທີີ່ຍຸຕິທາໍ , ປອດໄພ ແລະ ມີ
ການປົກປ້ອງ.
• ຊາວກະສິກອນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງໃນການຮັບມກັບຄວາມບໍີ່ແນ່ນອນ. ບາງຄັັ້ງຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາກໍີ່ມີເກີນຄວາມຕ້ອງການ ຫຼ ບາງຄັັ້ງກໍີ່
ຕໍີ່າກວ່າຄວາມຕ້ອງການຍ້ອນສະພາວະການຂາດແຄນເນີ່ອງຈາກເຫດການໄພພິບັດ, ການແຜ່ລະບາດຂອງສັດຕພດ, ຫຼ ພະຍາດຕ່າງໆ. ເພີ່ອຊ່ວຍ
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃຫ້ໄດ້ໜ້ອຍທີີ່ສຸດ, ຈຶີ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີນະໂຍບາຍ. ລັດຖະບານລາວ ອາດພິຈາລະນາອອກນະໂຍບາຍຄໍັ້າປະກັນໃຫ້ແກ່ຊາວ
ກະສິກອນ, ຢ່າງໜ້ອຍແມ່ນຜ້ທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍທີີ່ສຸດ.
• ນອກຈາກນັັ້ນ, ລັດຖະບານອາດຈະເພີີ່ມທະວີການບັງຄັບໃຊ້/ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ເພີ່ອສ້າງຜົນກະທົບທີີ່ດີຂັ້ນຕໍີ່ຊາວກະສິກອນ ຫຼ ນັກ
ລົງທນ, ເພີ່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດນໍາເຂົັ້າວັດຖຸດິບ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ເຄີ່ອງຈັກໃນອັດຕາອາກອນຕໍາີ່ , ຫຼ ຍົກເວັັ້ນອາກອນ.

ການເຮດວຽກຮ່ວມກນອນໃດທີ່ ‘ການສ້າງຄວາມທົນທານຕໍີ່ຄວາມສ່ຽງ, ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມກົດດນຕ່າງໆ’ ໄດ້ສ້າງ
ຫຍງຂຶັ້ນ ລະຫວ່າງອົງປະກອບ ແລະ ເສັ້ນທາງຂອງລະບົບສະບຽງອາຫານ?
ຄວາມທົນທານແມ່ນຄຸນລັກສະນະເສີມ ແລະ ກວມລວມທີີ່ສໍາຄັນຂອງລະບົບສະບຽງອາຫານທີີ່ຍນຍົງ, ໂດຍພິຈາລະນາຈາກຄວາມສ່ຽງອັນຫຼາກຫຼາຍຕໍີ່
ລະບົບ. ຜົນກະທົບ, ບໍີ່ພຽງແຕ່ຂະໜາດໃຫຍ່ ແຕ່ຍັງລວມເຖິງຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ເກີດໃໝ່ຊໍັ້າເລັ້ອຍໆ, ສາມາດສົງີ່ ຜົນກະທົບຕໍີ່ຫຼາຍໆອົງປະກອບຂອງ
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ລະບົບສະບຽງອາຫານ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການສນເສຍດ້ານກໍາລັງການຜະລິດ, ຄວາມວຸ້ນວາຍໃນຕະຫຼາດ, ການຜັນຜວນຂອງລາຄາທີີ່ເພີີ່ມຂຶັ້ນ, ການເຊີ່ອມ
ໂຊມຂອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ຄວາມບໍີ່ໝັັ້ນຄົງຂອງລະບົບໂດຍລວມ ເຊິີ່ງມີແນວໂນ້ມທີີ່ຈະສົີ່ງຜົນກະທົບຕໍີ່ຜ້ທີ່ີມີຄວາມອ່ອນໄຫວ, ມີຄວາມ
ບໍີ່ໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ຂາດໂພຊະນາການຫຼາຍທີີ່ສຸດ. ສະນັັ້ນ, ນະໂຍບາຍ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການຮ່ວມມ ທີີ່ຊ່ວຍຍົກສງຄວາມອາດ
ສາມາດຂອງລະບົບສະບຽງອາຫານໃນການຄາດຄະເນ, ປ້ອງກັນ, ຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສ້າງຄນໃໝ່ໃຫ້ດີກ
ວ່າເກົີ່າດ້ານການຟັ້ນຟຄນຈາກຜົນກະທົບຕ່າງໆ ຈຶີ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນ ເພີ່ອສົີ່ງເສີມລະບົບສະບຽງອາຫານໃຫ້ມີຄວາມຍນຍົງຍິີ່ງຂຶັ້ນ. ຂັັ້ນຕອນໃນການສ້າງ
ຄວາມທົນທານສາມາດຖກນໍາໃຊ້ໄດ້ໃນຫຼາຍລະດັບ ແລະ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີມາດຕະການອັນຮອບດ້ານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ, ການ
ປົກຄອງ, DRR ແລະ CCA ທີີ່ອີງໃສ່ລະບົບນິເວດ, ແບບແຜນທີີ່ມີຄວາມກວມລວມ ແລະ ຄໍານຶງເຖິງບົດບາດຍິງຊາຍ, ການປົກປ້ອງສັງຄົມທີີ່ຄໍານຶງເຖິງ
ໂພສະນາການ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຕອບໂຕ້ຕໍີ່ຜົນກະທົບ ແລະ ອີ່ນໆ13.
ການສ້າງຄວາມທົນທານເປັນສິີ່ງຈໍາເປັນໃນທຸກອົງປະກອບຂອງລະບົບສະບຽງອາຫານ (ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ຄົນ, ວັດຖຸດິບ, ຂັນ
ັ້ ຕອນຕ່າງໆ, ໂຄງສ້າງພັ້ນຖານ
ແລະ ສະຖາບັນ) ແລະ ທຸກກິດຈະກໍາ (ຈາກການຜະລິດ, ການແປຮບ, ການແຈກຢາຍໄປຈົນເຖິງການກະກຽມ ແລະ ການບໍລິໂພກອາຫານ ແລະ ການ
ຄຸ້ມຄອງສິີ່ງເສດເຫຼອ)
ໂດຍຄໍານຶງເຖິງການເຊີ່ອມໂຍງກັນຂອງອົງປະກອບເຫຼົີ່ານີັ້
ແລະ
ວິທີທີີ່ອົງປະກອບດັີ່ງກ່າວຈະສາມາດບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບດ້ານ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມໄດ້ ດ້ວຍການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ສະຖານະດ້ານໂພສະນາການທີີ່
ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶັ້ນໃນຂັັ້ນສນກາງ.
ການຖເອົາວຽກງານການສ້າງຄວາມທົນທານເປັນພາກສ່ວນສໍາຄັນຂອງລະບົບສະບຽງອາຫານຍັງຊ່ວຍສະໜອງ
ໂອກາດໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຂອງອົງປະກອບຕ່າງໆ, ເຊັີ່ນ: ລະຫວ່າງການຜະລິດ, ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ, ການເຂົັ້າເຖິງສະບຽງອາຫານ ແລະ ພຶດຕິ
ກໍາດ້ານການບໍລິໂພກ. ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນທີີ່ສໍາຄັນ ອັນເປັນຜົນມາຈາກຄວາມທົນທານທີີ່ເພີີ່ມຂຶັ້ນ ແລະ ຄວາມອ່ອນໄຫວທີີ່ຫຼຸດລົງໃນລະບົບສະບຽງ
ອາຫານປະກອບມີ:

•

ຄວາມກວມລວມ. ການເຄີ່ອນໄຫວທີຮ
ີ່ ັບປະກັນໃຫ້ “ພວກເຮົາພ້ອມກັນກ້າວໄປ” ໂດຍຮັບປະກັນໃຫ້ກຸ່ມທີີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຫຼາຍທີີ່ສຸດມີສວ
່ ນ
ຮ່ວມເຂົັ້າໃນລະບົບສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂດຍຮັບປະກັນວ່າສະມາຊິກທຸກຄົນໃນສັງຄົມມີໂອກາດເຂົັ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນ, ການບໍລິການ, ຂໍັ້ມນ
ຂ່າວສານ, ອາຫານ ແລະ ໂອກາດດ້ານຊີວິດການເປັນຢ່ທີີ່ໄດ້ຢາ່ ງເທົີ່າທຽມກັນ; ບົດບາດຍິງຊາຍ. ແມ່ຍິງມີບົດບາດສໍາຄັນ ແລະ ທັງຍັງເປັນສ່ວນ
ສໍາຄັນຂອງຂະແໜງການກະສິກໍາໃນ ສປປ ລາວ, ທີີ່ກວມເອົາຫຼາຍກວ່າ 50 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງກໍາລັງແຮງງານໃນຂະແໜງການດັີ່ງກ່າວ. ແມ່ຍິງຕ້ອງໄດ້
ປະສົບກັບອຸປະສັກສໍາຄັນ ແລະ ຕໍີ່ເນອ
ີ່ ງໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເຕັມທີີ່ໃນລະບົບສະບຽງອາຫານ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຖາບັນດ້ານການເຂົັ້າເຖິງຂໍັ້ມນ
ຂ່າວສານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຕໍາແໜ່ງຜ້ນໍາ. ໂອກາດໃນການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີດ
ີ່ ີຂັ້ນ. ມາດຕະການແຊກແຊງດ້ານ
ສະພາບອາກາດທີີ່ທັນສະໄໝອາດຊ່ວຍສ້າງລາຍຮັບເພີີ່ມຕີ່ມໃຫ້ແກ່ຜ້ເຄີ່ອນໄຫວພາຍໃຕ້ຕ່ຶງໂສ້ມນຄ່ າ
ພ້ອມທັງຍັງຊ່ວຍຍົກສງຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານ
ສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່ຄົວເຮອນໄດ້; ສ້າງຄວາມທົນທານຕໍີ່ການຜັນຜວນຂອງຕະຫຼາດ; ແລະ ປົກປ້ອງລະບົບນິເວດ ໂດຍຜ່ານ
ການປົກປັກຮັກສາຊີວະນາໆພັນ, ຫຼຸດຜ່ອນສະພາວະດິນເຈີ່ອນ, ແລະ ເພີີ່ມທະວີການກັກເກັບອາຍກາກບອນໃນດິນ.

ຜົນໄດ້ຜົນເສຍທີ່ເປນໄປໄດ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກບ 'ການສ້າງຄວາມທົນທານຕໍີ່ຄວາມສ່ຽງ, ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມກົດດນຕ່າງໆ'
ການສ້າງຄວາມທົນທານໃນລະບົບສະບຽງອາຫານຕ້ອງໄດ້ຄໍານຶງເຖິງການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ແແລະ ຜົນໄດ້ຜົນເສຍ ລະຫວ່າງຜົນກະທົບທາງເສດຖະກິດ
(ເຊັີ່ນ: ລາຍໄດ້, ກໍາໄລ, ອາກອນ ແລະ ການສະໜອງອາຫານ), ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ (ເຊັີ່ນ: ຄວາມເທົີ່າທຽມລະຫວ່າງຍິງຊາຍ, ໂພຊະນາການ, ແລະ
ສະຫວັດດີພາບຂອງສັດ), ແລະ ຜົນກະທົບທາງສິີ່ງແວດລ້ອມ (ເຊັີ່ນ: ການອະນຸລັກລະບົບນິເວດ, ຊີວະນາໆພັນ, ດິນ ແລະ ນໍັ້າ).ຍົກຕົວຢ່າງ, ບາງ
ໂຄງການພັດທະນາຕ່ອງໂສ້ມນຄ່າອາດສະໜອງຜົນປະໂຫຍດທາງເສດຖະກິດ, ເຊັີ່ນ: ຜົນກໍາໄລທີີ່ດີ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ແກ່ຄ່ຮ່ວມງານໃດໜຶີ່ງທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງໃນລະບົບສະບຽງອາຫານ, ແຕ່ກໍີ່ຍັງສົີ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍີ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ, ເຊັີ່ນ: ການປ່ຽນແປງດ້ານການນໍາໃຊ້ທີີ່ດນ
ິ ທີີ່ເກີດຈາກການຫັນປ່ຽນ
ພັ້ນທີີ່ປ່າໃຫ້ກາຍເປັນດິນປກຝັງ. ບາງມາດຕະການແຊກແຊງ - ຖ້າພວກເຂົາອີງໃສ່ລະບົບການປກພດຊະນິດດຽວ - ອາດມີສົງຜົນດີທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ໃຫ້ແກ່ຄ່ຮ່ວມງານໃດໜຶີ່ງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແຕ່ກໍີ່ອາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍີ່ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລະບົບດັີ່ງກ່າວມີຄວາມສ່ຽງສງຂຶັ້ນຕໍີ່ການປ່ຽນແປງ
ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ. ມາດຕະການແຊກແຊງອີ່ນໆອາດສົີ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍີ່ສັງຄົມ, ເຊັີ່ນ : ການຫຼຸດລົງຂອງໂພຊະນາການ, ຖ້າພວກເຂົາສົີ່ງເສີມ
ອາຫານທີີ່ອດ
ຸ ົມສົມບນດ້ວຍແຄໂລລີ ແຕ່ມີໂພຊະນາການຕໍີ່າ, ອາຫານທີີ່ມີການແປຮບສງ ຫຼາຍກວ່າອາຫານສົດ ຫຼ ອາຫານທີີ່ບໍີ່ມີສານກັນບດ. ໃນຂະນະ
ດຽວກັນ, ມມາດຕະການແຊກແຊງດ້ານຕ່ອງໂສ້ມນຄ່າທີີ່ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນແຕ່ອົງປະກອບດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມພຽງຢ່າງດຽວ, ເຊັນ
ີ່ : ການຫຼຸດຜ່ອນການເຜົາໄ
ໝ້ອາຍພິດກາກບອນ ໂດຍຜ່ານການຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ປຸຸ໋ຍ ຫຼ ການນໍາສະເໜີເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່, ອາດນໍາໄປສ່ຜົນກະທົບທາງລົບຕໍີ່ເສດຖະກິດ ດ້ານຜົນ
ກໍາໄລທີີ່ຫຼຸດລົງ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສນເສຍວຽກເຮັດງານທໍາ ຖ້າບໍີ່ມີການຄຸ້ມຄອງຢ່າງເໝາະສົມ ຫຼ ມີປະສິດທິພາບ.. ການສ້າງລະບົບສະບຽງ
ອາຫານທີີ່ທົນທານ ແລະ ຍນຍົງຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຄໍານຶງເຖິງການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ແລະ ການຊັງຊາຜົນໄດ້ຜົນເສຍກັບຂະແໜງການອີ່ນໆ, ເຊັີ່ນ: ການ
ຫັນເປັນຕົວເມອງ, ການຂົນສົີ່ງ ແລະ ອີ່ນໆ. ການປະເມີນຄວາມອ່ອນໄຫວ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ, ທີີ່ເປັນເງີ່ອນໄຂຈໍາເປັນໃນການສ້າງຄວາມທົນທານ, ຈະ
ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດລະບຸໂຕເລອກດ້ານການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ປັບໂຕຕໍີ່ຄວາມສ່ຽງທີີ່ເປັນໄປໄດ້ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ພ້ອມດ້ວຍການພິຈາລະນາການເຮັດວຽກ
ຮ່ວມກັນ ແລະ ຜົນໄດ້ຜົນເສຍເຫຼົີ່ານີັ້ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ.

ເສັ້ນທາງສໍາລບ ສປປ ລາວ ໃນການຮບປະກນ 'ການສ້າງຄວາມທົນທານຕໍີ່ຄວາມສ່ຽງ, ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມກົດດນ
ຕ່າງໆ'.
•

13

ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍການກະສິກໍາທີີ່ມີຄວາມຍນຍົງ ແລະ ທັນສະໄໝ ເພີ່ອຮັບມກັບສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ລວມທັງຜ່ານບັນດາມາດ
ຕະການທີີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີັ້.

http://www.fao.org/3/nb842en/nb842en.pdf
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ກະກຽມ ແຜນວຽກແຫູ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບດ ແລະ ການປບໂຕຕໍີ່ການປູ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນ
ຟ້າອາກາດໃນຂະແໜງກະສິກໍາ ຄັ້ງໃໝູ່, ໂດຍອີງໃສ່ປະສົບການຈາກແຜນລ່າສຸດທີີ່ດໍາເນີນໃນປີ 2014-2018.
ດໍາເນີນ ການປະເມີນຄວາມອ່ອນໄຫວ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ (VRA) ຢ່າງຮອບດ້ານໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການກະສິກໍາ (ລວມເຖິງຜົນລະປກ, ການລ້ຽງສັດ,
ການປະມົງ ແລະ ປ່າໄມ້) ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດແບບເພິີ່ງພາອາໄສ ເພີ່ອເປັນແນວທາງໃນການວາງແຜນສ້າງຄວາມທົນທານໃນອົ ງປະກອບ ແລະ ກິດ
ຈະກໍາຂອງລະບົບສະບຽງອາຫານ.
ສະໜັບສະໜນບົດບາດຂອງຂະແໜງການກະສິກໍາ ແລະ ແບບແຜນສ້າງຄວາມທົນທານໃຫ້ແກູ່ລະບົບສະບຽງອາຫານພາຍໃຕ້
ວາລະແຫູ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບດ ແລະ ການປູ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ຂອງ ສປປ ລາວ,
ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍີ່ບນ
ັ ດາມາດຕະການລວມສນຂະແໜງການພາຍໃນ ແລະ ຮບແບບການຫັນປ່ຽນຈາກການຕອບໂຕ້ຕໍີ່ໄພພິບັດໄປສ່ແບບແຜນການ
ປ້ອງກັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງແທນ.
ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນພາຍໃນ ອາຊຽນ ສໍາລັບ ຂອບວຽກຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານອນຮອບດ້ານຂອງອາຊຽນ (AIFS)
ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການດໍາເນີນງານກ່ຽວກັບຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານໃນພາກພັ້ນອາຊຽນ (SPA-FS) ໂດຍສອດຄ່ອງກບ ວິໄສ
ທດ ອາຊຽນຮອດປ 2025 ແລະ ເປົັ້າໝາຍການພດທະນາແບບຍືນຍົງ.
ສະໜັບສະໜນການສ້າງລະບົບສະບຽງອາຫານທີີ່ມີຄວາມທົນທານ ແລະ ວຽກງານຮ່ວມມຫຼາຍຂະແໜງການພາຍໃຕ້ ຂໍັ້ຕົກລົງຂອງອາຊຽນວ່າ
ດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໄພພິບດ ແລະ ແຜນງານການຕອບສະໜອງຕໍີ່ສະຖານະການສຸກເສນ ແລະ ຂອບວຽກອືີ່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,
ເຊີ່ນ: ຖະແຫຼງການອາຊຽນວ່າດ້ວຍການປບໂຕຕໍີ່ໄພແຫ້ງແລ້ງ.
ສປປ ລາວ ອາດພິຈາລະນາເຂົັ້າຮ່ວມລະບົບເວທີສົີ່ງເສີມການປກເຂົັ້າແບບຍນຍົງຜ່ານ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ / ຫຼ ກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ (MoNRE) ໃນຖານະຂອງສະມາຊິກລັດຖະບານ, ເຂົາັ້ ຮ່ວມເຄອຂ່າຍລະດັບໂລກທີີ່ມີສະມາຊິກ
ຫຼາຍກວ່າ 100 ສະຖາບັນຈາກເຄອຂ່າຍຄ່ຮ່ວມງານທັງໝົດ. ເວທີສົີ່ງເສີມການປກເຂົັ້າແບບຍນຍົງ ແມ່ນກຸ່ມພັນທະມິດຂອງຄ່ຮ່ວມງານຈາກທົີ່ວ
ໂລກ ເພີ່ອສົີ່ງເສີມປະສິດທິພາບຂອງການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການສ້າງຄວາມທົນທານຕໍີ່ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດໃນລະບົບເຂົາັ້
– ທັັ້ງໃນລະດັບປກຝັງ ແລະ ຕ່ອງໂສ້ມນຄ່າ. ເປົັ້າໝາຍຄ ກ) ປັບປຸງການດໍາລົ ງຊີວິດຂອງຜ້ຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍໃນປະເທດທີີ່ກໍາລັງພັດທະນາ; ຂ)
ຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ນາໍັ້ ຈດ ແລະ ການສ້າງອາຍພິດກາກບອນຈາກການຜະລິດເຂົັ້າ; ແລະ ຄ) ສະສະໜອງທີີ່ເຂົັ້າປກຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍີ່
ຕະຫຼາດໂລກ.
ຜັນຂະຫຍາຍວິທີໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ທີີ່ລວມມີຂໍັ້ມນ ແລະ ການບໍລກ
ິ ານດ້ານສະພາບດິນຟ້ າອາກາດ, ການເຄີ່ອນໄຫວທີີ່ຄາດຄະເນໄວ້
ແລະ ກົນໄກການການສະໜອງທຶນແບບໃໝ່, ເຊັີ່ນ: ປະກັນໄພ/ການກ້ຢມ.
ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຕ່ອງໂສ້ສະໜອງ ໂດຍຊຸກຍ້ການລົງທຶນໃນຕ່ອງໂສ້ມນຄ່າ ໂດຍຜ່ານບັນດາຕະຫຼ າດທີີ່ມຄ
ີ ວາມໝັັ້ນຄົງ
ສະໜັບສະໜນຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ: ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະມາຄົມ ຊາວກະສິກອນ, ເຊີ່ອມໂຍງຊາວກະສິກອນເຂົັ້າສ່ຕະຫຼາດ, ແກ້
ໄຂຄວາມບໍີ່ເທົີ່າທຽມກັນໃນການເຂົັ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຄວາມຮ້, ເຊອ
ີ່ ມໂຍງເຂົັ້າກັບມາດຕະການແຊກແຊງເສີມຕ່າງໆ (ການປົກປ້ອງທາງ
ສັງຄົມ, ໂພຊະນາການ ແລະ ການສະໜອງອາຫານໃນໂຮງຮຽນ) ແລະ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນແກ່ກຸ່ມຄົນທີີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວທີີ່ສຸດ .
ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງປັບປຸງຄວາມເຂົາັ້ ໃຈຕໍີ່ຄວາມອ່ອນໄຫວ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີີ່ກ່ຽວພັນກັບລະບົບສະບຽງອາຫານ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຄວາມເຂົັ້າໃຈ
ດັີ່ງກ່າວເຂົັ້າໃນການກໍານົດນະໂຍບາຍ. ວຽກງານນີັ້ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໂດຍ (ກ) ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງຂໍັ້ມນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງ, ລວມເຖິງ
ການດໍາເນີນການຄົັ້ນຄວ້າ ເພີ່ອລະບຸປັດໄຈທີີ່ເອັ້ອອໍານວຍ ແລະ ປັດໄຈຢຸດຢັັ້ງ ທີີ່ສົີ່ງຜົນກະທົບຕໍີ່ລະບົບສະບຽງອາຫານ ເຊິີ່ງເປັນຜົນມາຈາກ
ໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ຫຼ ການເຄີ່ອນໄຫວຂອງມະນຸດ/ໂຄງການພັດທະນາ, ລວມທັງປັດໄຈຕ່າງໆທີີ່ສົີ່ງຜົນກະທົບຕໍີ່ກຸ່ມຄົນທີີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວທີີ່ສຸດ;
(ຂ) ການລະບຸ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ ທີີ່ພາຍຫຼັງອາດຖກຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເປັນແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ; (ຄ)
ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ກັບຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິີ່ນກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມອ່ອນໄຫວທີີ່ສອດຄ່ອງກັບການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ລະບົບ
ສະບຽງອາຫານຂອງພວກເຂົາ ເພີ່ອໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມພ້ອມໃນການຮັບມກັບວິກິດການ, ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມກົດດັນຕ່າງໆ.
ເພີ່ອຊ່ວຍຊາວກະສິກອນລາວໃນການຮັບມກັບຄວາມສ່ຽງ, ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມກົດດັນຕ່າງໆ, ຈໍາເປັນທີີ່ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງທັງ ‘ລະບົບພະຍາກອນ
ອາກາດ’ ແລະ ‘ລະບົບເຕອນໄພລ່ວງໜ້າ’ ໂດຍຜ່ານການສະໜອງຂໍັ້ມນທີີ່ເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ.
ມີຄວາມຈໍາເປັນທີີ່ຕອ
້ ງໄດ້ສຸມໃສ່ການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາເມັດພດ ແລະ ສາຍພັນທີີ່ມີຄວາມທົນທານຕໍີ່ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າ
ອາກາດພາຍໃຕ້ສະພາບການໃດໜຶີ່ງ.
ການຮັບປະກັນລະບົບສະບຽງອາຫານທີີ່ຍນຍົງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ຄ່ຮ່ວມງານ/ສະຖາບັນຕ່າ ງໆເຂົັ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມນໍາ. ສະນັັ້ນ, ຂະແໜງການທັງໝົດ
– ພາກລັດ, ເອກະຊົນ, CSO ແລະ ຊຸມຊົນ – ຕ້ອງລວມຕົວກັນ ແລະ ຮ່ວມມກັນ.
ການສົີ່ງເສີມ SME ໃນຂະແໜງການກະສິກໍາ, ແລະ ຫາກເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ສ້າງຮບແບບການຮ່ວມມລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ (PPP).
ໃນ ສປປ ລາວ, ເພີ່ອເຮັດໃຫ້ຕ່ອງໂສ້ມນຄ່າມີຄວາມທົນທານຍິີ່ງຂຶັ້ນ ພວກເຮົາບໍີ່ພຽງແຕ່ຕ້ອງການນະໂຍບາຍທີີ່ແນ່ໃສ່ຕ່ອງໂສ້ມນຄ່າເທົີ່ານັນ
ັ້ , ແຕ່ຍັງ
ຕ້ອງມີມາດຕະການ ຫຼ ນະໂຍບາຍທີີ່ສາມາດສະໜັບສະນນການປ່ຽນແປງໃນສະພາບແວດລ້ອມດ້ານສະບຽງອາຫານ, ເຊັີ່ນວ່າການສະໜັບສະໜນ
ຕະຫຼາດທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ຕະຫຼາດອາຫານອິນຊີ.

ຖະແຫຼງການສະແດງເຈດຈໍານົງ ແລະ ພນທະຈາກກຸູ່ມທີ່ມສ່ວນຮ່ວມໃນການຈດຕັ້ງປະຕິບດ.
• UNEP, ໃນຖານະທີີ່ເປັນຄ່ຮ່ວມຈັດຕັງັ້ ເວທີສົີ່ງເສີມການປກເຂົັ້າແບບຍນຍົງ, ມີພັນທະໃນການສະໜອງລາຍງານໃຫ້ແກ່ ລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາຄ່
ຮ່ວມງານອີ່ນໆ ກ່ຽວກັບເວທີດັີ່ງກ່າວ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກການເຂົັ້າເປັນສະມາຊິກຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນເວທີດັີ່ງກ່າວ.
• FAO ໃນຖານະທີີ່ເປັນໜ່ວຍງານນໍາພາດ້ານການປ່ຽນແປງລະບົບສະບຽງອາຫານ ແລະ ປພຍ 2 ຈະ 1) ສົີ່ງເສີມການຫນປູ່ຽນໄປສູ່ລະບົບ
ສະບຽງອາຫານທີ່ຍືນຍົງ ແລະ ມຄວາມທົນທານໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບບຸລິມະສິດຂອງ FAO ໃນທົີ່ວໂລກ ແລະ ໃນພາກພັ້ນ
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ອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ; 2) ສະໜັບສະໜນການພັດທະນາ ແຜນວຽກແຫູ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບດ ແລະ ການ
ປບໂຕຕໍີ່ການປູ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດໃນຂະແໜງການກະສິກໍາ ຄັ້ງໃໝູ່; 3) ສ້າງຂດຄວາມສາມາດສໍາລບ VRA,
ການປະເມນຜົນກະທົບຈາກການປູ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການວາງແຜນໄລຍະຍາວ ເພີ່ອສ້າງຂະແໜງການ
ກະສິກໍາທີີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການປັບໂຕ ແລະ 4) ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຂີດຄວາມສາມາດແຫ່ງຊາດໃນການອອກແບບ, ເຂົັ້າເຖິງສະພາບ
ດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຈດຕັ້ງປະຕິບດແຜນລິເລີ່ມດ້ານການສ້າງລະບົບອາຫານທີ່ມຄວາມທົນທານ.
• WFP ໃນຖານະທີີ່ເປັນໜ່ວຍງານຄຮ
່ ວ
່ ມ ໄດ້ມີເປົັ້າໝາຍທີີ່ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອ 14 ແລະ ການສະໜັບສະໜນດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ແລະ ໜ່
ວຍງານລັດຖະບານທີີ່ເປັນເປົັ້າໝາຍ ເພີ່ອສ້າງຄວາມທົນທານໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາຕໍີ່ກັບສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຜົນກະທົບອີ່ນໆ ໂດຍຜ່ານຂີດຄວາມ
ສາມາດທີີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃນການຄຸມ
້ ຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ແລະ ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົ ມ.
• ສະຖາບັນສຶກສາຂອງລາວສາມາດມີບດ
ົ ບາດສໍາຄັນໃນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພີ່ອສົີ່ງເສີມລະບົບສະບຽງອາຫານທີຍ
ີ່ ນ
ຍົງໃນປະເທດ. ບົດຄົັ້ນຄວ້າ, ນະວັດຕະກໍາ ແລະ ການບໍລິການຂອງພວກເຂົາອາດຊ່ວຍປັບປຸງການສ້າງນະໂຍບາຍໄດ້.
• CSO ແລະ ບໍລິສັດເອກະຊົນ ສາມາດມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຊ່ວ ຍສ້າງຄວາມທົນທານ ແລະ ປັບປຸງລະບົບສະບຽງອາຫານໃນປະເທດ ໂດຍຜ່ານ
ການຝຶກອົບຮົມ, ການເຮັດວຽກ ແລະ ການສະໜັບສະໜນຊາວກະສິກອນ, ການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ຄວາມຮດ
້ ້ານວິຊາການແກ່ພວກເຂົາ, ແລະ
ຊຸກຍ້ໃຫ້ພວກເຂົາມີສ່ວນຮ່ວມເຂົັ້າໃນຕະຫຼາດທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ພາກພັ້ນ ໂດຍຜ່ານຕ່ອງໂສ້ມນຄ່າ.
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