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ການປະເມີນຂະແໜງການ (ສະຫລຸບ): ກະສກິໍາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ1 
 

ແນວທາງຂອງຂະແໜງການ 
 

1. ຜົນການປະຕບິດັງານ, ບັນຫາ ແລະ ໂອກາດຂອງຂະແໜງການ 
 
1. ຂະແໜງກະສິກາໍ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແມນຂະແໜງການທໃຫຍທສຸດທປະກອບສ່ວນເຂາໃນລວມຍອດ
ຜະລດິຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ເຊ່ິງກວມເອົາາຍກວາ 40% ຂອງ GDP ແລະ ນໍາໃຊ້ແຮງງານຫາຍກວາ 70% ຂອງຂອງແຮງ
ງານທັງໝດົ ໃນປີ 2009. ເຂາ ເຊ່ິງເປັນພືດ ັກຂອງປະເທດ ທີຄ່ດິເປັນປະມານ 25% ຂອງ GDP ແລະ 67% ຂອງແຫຼງສານອາ 
ຫານຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດໄດຮັບ. ການລຽງສດັ ແລະປາ ຄິດເປນັ 10% ຂອງ GDP ແລະປາໄມ ຄິດເປັນ 8% ຂອງ 
GDP. ເຖິງແມ່ນວາຂະແໜງການນີ້ມີຄວາມສໍາຄັນແຕາຍກວາ 50% ຂອງຄວົເຮືອນໃນສປປ ລາວ ຍັງປະ ກອບອາຊີບເປນັຊາວ
ໄຮ່ນາແລະມີລາຍໄດຕກວາ $300 ຕປີຕຄົວເຮືອນ. ໃນຂະນະທແມຍິງເຮັດວຽກໃນຂະແໜງ ການກະສກິໍາ ແລະ ຊັບພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດເຊ່ິງຄດິເປນັ  54% ຂອງແຮງງານທັງໝົດແຕຊ່ອງວ່າງໃນບດົບາດຂອງເຂົາເຈົ້າກໍຍ່ັງຄົງມີຢ ູ່ໃນຂົງເຂດການບລໍິ 
ການ, ຂໍ້ມູນການຕະາດ ແລະການບໍລກິານດານການເງິນ. ເປາໝາຍການກຸມຕົນເອງ ທາງດານສະບຽງອາຫານ ແມນສາ 
ມາດບນັລຜຸົນໄດໃນປີ 2000. ແຕຈາກການຄາດຄະເນໃນບໍດ່ົນມານີ້ ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າມີພຽງປະມານ 30% ຂອງປະຊາຊົນ 
ໃນເຂດຊົນນະບດົທີ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດານສະບຽງອາຫານ. ຄວາມສາມາດເຂາເຖິງ, ຄວາມປອດໄພ, ໂພສະນາການ ແລະ 
ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດານສະບຽງອາຫານ ແມນຍັງບມີຄວາມແນນອນໂດຍສະເພາະ 80% ຂອງບນັດາຜູທຸກຍາກທີ່ອາໃສຢູໃນເຂດ 
ຊົນນະບົດ. 
 
2. ສປປ ລາວ ມີຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີອຸ່ດົມສົມບູນທຍງັບທັນໄດຮັບການພັດທະນາເທ່ືອ ແຕຊັບພະຍາກອນ 
ເຫລານ ແມນກໍາລງັຕກົຢູໃນໄພຂົ່ມຂູທ່ີເ່ພ່ີມຂຶ້ນ. ປະມານ 80% ຂອງເນອທປະເທດ ແມນນອນຢູ່ຕາມລາໍແມນຂອງ ເຊິ່ງ 
ເຮັດໃຫມີຄວາມອຸດົມສົມບນູຂອງແງຊັບພະຍາກອນນຈືດ. ຄວາມສາມາດໃນການເກັບນຂອງ ອ່າງເກັບນໍ້າຕາ່ງໆ ແມນມີພຽງ 
ປະມານ 3% ຂອງປະລິມານນຈືດທັງໝດົແລະການຜະລດິພະລັງງານໄຟຟານຕົກກມີພຽງ 8% ຂອງຄວາມອາດສາມາດ ທມີຢ ູ່. 
ການຮັບເອາົວິທກີານແບບອ່າງເກັບນ ແມນຍງັຢູໃນຂນເລີ່ມຕນ. ປາໄມທອຸດມົສົມບູນ ແລະ ຄວາມາກາຍທາງດານຊີວະ 
ນາໆພັນແມນຍງັຄົງມີໃຫເຫັນຢາງຊັດເຈນ ແຕວ່າກໍາລັງຕກົຢູພາຍໃຕໄພຄຸກຄາມຈາກການຂຸດຄນທີ ່ບໍ່ມີລະບຽບ ັກການ, ການ 
ສໍາປະທານເນອທີ່ຂະໜາດໃຫຍແລະກະສິກໍາ ແລະປາໄມທີບເໝາະສົມ. ມີການຍອມຮັບທເພ່ີມຂຶ້ນກຽວກບັຄວາມອາສາມາດ 
ຂອງຂະແໜງການ ໄດຊ່ວຍດຶງດູດການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕາງປະເທດ (FDI) ທີ່ໄເຂາມາເປັນຈໍານວນວງາຍໃນຊຸມປທີີ່ 
ຜານມາ. ການລົງທນຶໂດຍກົງຈາກຕາງປະເທດພາໃຫມີການໄຫລວຽນຂອງເງນິທຶນ, ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະທກັສະແຕການລງົທຶນ 
າຍໆປະເພດໄດ້ສາງຄວາມເສຍຫາຍທັງທາງດານສິ່ງແວດລອມແລະສັງຄົມ ຍອນວາການລງົທຶນເຫລານ ີ ້ ບໄດມີ້ການສຶກສາຂໍ້ 
ມູນທີພ່ຽງພໍ. 
 

                                                 
1 ບົດສັງລວມນແມນອີງໃສ່ສປປ ລາວ: ການປະເມີນຂະແໜງການກະສິກໍາ ແລະຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ຍຸດທະສາດແລະແນວທາງ. ມະນິລາ. (http://serd-

lao.adb.org/).  
 



2 
 

3. ຂໍ້ຈໍາກັດທາງດານພູມສາດ, ເສດຖະກິດ ແລະຄວາມອາດສາມາດອາດເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງ 
ການ. ເນອທີປູ່ກຝັງມີຈໍາກດັຍອນວາ (i) ພນທ ີຈໍານວນາຍເປນັພນທພູເຂົາ (ii) ຂາດແຄນນສໍາລັບ ຊົນລະປະທານໃນລະ 
ດູແລງ ແລະ (iii) ພນທີ່ຈໍານວນາຍຖືກປົນເປື້ອນຈາກລະເບີດທຍັງບໍທ່ັນແຕກຈາກປາງສົງຄາມ. ຄວາມອາດສາມາດທາງດານ 
ເສດຖະກດິແລະການຄາຍັງບຖືກຮັບຮູຍອນ (i) ການດໍາລົງຊິວິດແລະການຜະລິດ ທີ່ມີລັກສະນະແບບກະແຈກກະຈາຍພອມ 
ກັນນນຄວາມຕອງການພາຍໃນປະເທດກຍັງມີຈາໍກັດ (ii) ການພັດທະນາທາງດານທຸລະກິດກະສິກໍາທີ່ຈາໍກດັ ເນອງຈາກຄຸນນະ 
ພາບດານການຜະລິດທບດີ (iii) ຂາດການເຂາເຖິງການບໍລກິານດານການເງິນ. ຂໍຈ້ໍາກດັດານຄວາມອາດສາມາດ ເຊ່ິງລວມມີ (i) 
ຄວາມອາດສາມາດດານສະຖາບັນທອ ່ອນແອຂອງລັດຖະກອນໃນ ການແກໄຂບນັຫາໃນການພັດທະນາຂະແໜງການ (ii)  ງົບ 
ປະມານຂອງລັດຖະບານສາໍລບັການພັດທະນາການລົງທຶນ ແລະ  ເງິນທນຶແມ່ນມີຈໍາກດັ (iii) ຂໍ້ຈາໍກັດທາງດານຄວາມອາດສາ 
ມາດໃນການສະໜອງສງຈູງໃຈຕາງໆ ກຄືສະພາບແວດລອມທີ່ເອອອໍານວຍໃຫແກ່ການພັດທະນາຂະແຫນງການເອກະຊົນ. 
 
4. ການແກໄ້ຂຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດານພະລັງງານງານ, ອາຫານ ແລະນ ແມ່ນມີຄວາມເກາະກາ່ຍກນັຜານການພັດທະນາ 
ແບບເປັນມິດຕໍດ່ິນຟາອາກາດ ແມ່ນມີຄວາມຈາໍເປັນ.  ຂະແໜງການກະສກິາໍ ແລະຊັບພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ມີຄວາມສ່ຽງສູງ 
ຈາກການປຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟາອາກາດ ດວຍເຫດນີ້ການສງເສີມການປັບຕົວ ແລະຄວາມຍືດຍຸ່ນ ຈ ງມີຄວາມສໍາຄນັ 
ເພອຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງຂອງການຜະລດິ ແລະຄວາມໝັນ້ຄງົທາງດານອາຫານທີເ່ພ້ີມຂຶ້ນ. ນອກຈາກນນຂະແໜງການຍັງ 
ສະເໜໂີອກາດສາໍລັບຫລຸດຜອນການປອຍອາຍແກັດສ໌ເຮອືນແກວ້ ແລະສົ່ງເສມີການກັກເກັບທາດອາຍກາກບອນ ດວຍເຫດນີ້ 
ຈງຕອບສະໜອງແນວທາງໃໝສາໍລັບການເພມລາຍໄດໃນເຂດຊົນນະບດົ ພອມທັງການສງເສມີເສດຖະກິດທີມີ່ການປ່ອຍອາຍ 
ກາກບອນຕ  .ລະບບົກະສິກໍາແບບເຊອມສານ  ຕອງໄດຮັບການສງເສີມ ເພອປະກອບສວນໃຫແກ່ການເພມການຜະລິດ, ໃຫແກ 
ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດານສະບຽງອາຫານ ແລະພະລັງງານທໄດຮັບການປັບປຸງ ແລະໃຫມີຄວາມຍດືຍ ຸ່ນ ຕຄວາມຫຼາກາຍຂອງສະ 
ພາບດນິຟາອາກາດາຍກວາເກົ່າ. 
 
5. ແຜນວາດສະແດງບັນຫາຕ່າງໆ ໄດສ້ັງລວມເອາົບັນຫາ ັກຂອງຂະແໜງການ ເຊ່ິງຖເືອົາການຜະລິດດານກະສິກໍາ ທ 
ຍັງຕໍ່າ, ການສນູເສຍຖານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ໄວ ແລະຄວາມອາດສາມາດທາງດານການຄາ ທບໄດຖກືຮັບຮູ  .ຜົນໄດ  
ຮັບແມນອັດຕາຄວາມທຸກຍາກທີ່ສູງໃນເຂດຊົນນະບດົ ແລະຜະລິດຕະພາບທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະເສດຖະກດິ ທີຕ່ໍ່າ. ໂອກາດໃຫຍ 
ຂອງຂະແໜງການກະສິກໍາ ແລະຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແມນການສງການຂາຍຜະລິດຕະພັນທີຕ່ະາດ ມີຄວາມຕອງການ 
ເຊ່ິງມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກບັນດາຄູແ່ຂງໃຫຍ່ໆ ໃນພາກພ້ືນ.  ສປປ ລາວ ຕງຢູຈຸດສູນກາງຂອງຕະາດ ໃນອະນພຸາກພ້ືນແມນ 
ຂອງ ເຊ່ິງມີຜູບລໍິໂພກາຍກວາ 200 ລານຄົນ ແລະອາດມີຜູບໍລໂິພກອີກາຍໆລ້ານຄົນໃນທົ່ວໂລກ. ຜູບໍລໂິພກໃນເຂດອະນຸ
ພາກພື້ນແມນຂອງ ກໍາລັງມີຄວາມຕອງການຜະລິດຕະພັນທີ ່ມີຄຸນຄາ ແລະຄວາມປອດໄພເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະຂະແໜງການກະສກິາໍ 
ແລະຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຂອງສປປ ລາວ ກສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕອງການດງກາວໄດ ໂດຍສະເພາະຂະແໜງ 
ລ້ຽງສັດແລະປກູຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໜາກ, ຜັກ, ການຜະລດິພືດປອດສານພິດແລະເຄອງປາຂອງດົງ. 
 
6. ບັນດາໂອກາດໃນການຂະຫຍາຍຕົວຈາກເສດຖະກິດສີຂຽວຫລກັໆ ແມ່ນຍັງມີຢ່ ູ. ສປປ ລາວ ມີຄວາມໄດປຽບທີ່ຊັດເຈນ 
ໃນລະດັບພາກພ້ືນເພາະວາຖານກະສິກໍາຂອງສປປ ລາວ ໂດຍສວນໃຫຍ ຍັງຄງົເປັນກະສກິໍາແບບປອດສານພິດ. ການສະໜັບສະ
ໜູນໂດຍຜານທັງທາງດານນະໂຍບາຍແລະການລົງທນຶສະເພາະ ສາມາດນໍາເອົາຄວາມໄດປຽບດງກາວ ໄປສູ່ການຜະລິດຂະ 
ໜາດໃຫຍ  .ນອກຈາກນນແລວ ສປປ ລາວ ກໍຍ່ງັມີໂອກາດເພອຈະປຽນການຄົມມະນາຄົມຂອງ ເຂດອະນຸພາກພນແມນຂອງ 
ໃຫກາຍເປັນແລວທາງເສດຖະກດິ. ເພອເຮັດໃຫມີການຮັບຮູກຽວກັບຄວາມອາດສາມາດດງກາວນ ຈໍາເປັນຈະຕອງສງເສີມຄວາມ 
ເປັນຄູຮວມພັດທະນາໃນາຍໆຮູບແບບ ລະຫວາງລັດຖະບານ  (ຕົວຢາງເຊ່ັນ: ການເຮັດໃຫ ມາດຕະຖານຕາງໆ, ການຮັບຮອງ, 
ມາດຕະຖານດ້ານສຂຸາອະນາໄມ ແລະພືດສຂຸະອະນາໄມໃຫສອດຄອງກນັ), ລະຫວາງລດັຖະບານ ແລະ ບັນດານັກລົງທນຶພາກ 
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ເອກະຊົນ ແລະ ລະຫວາງບໍລສິດັເອກະຊົນ ແລະຜູຜະລດິ (ເຊ່ັນ: ສັນຍາການຜະລດິກະສິກໍາ). ເພອເຮັດໃຫມີການຮັບຮູ້ກຽວກັບ 
ຄວາມອາດສາມາດຂອງຂະແໜງການກະສກິໍາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ຈໍາເປັນຈະຕອງມີການເພ້ີມລາຍຈາຍພາກລັດ
ເຂົ້າໃນຂະແໜງການແລະກນົໄກການສະໜອງເງນິແບບໃໝ )ເຊ່ັນ: REDD+2), ເພ້ີມການໄຫລເຂາຂອງການລົງທຶນໂດຍກົງ 
ຈາກຕາງປະເທດແລະປັບປຸງປະສິດທິຜົນຂອງການຊວຍເ ືອ. 
 

2. ຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງການຂອງລັດຖະບານ 
 
7. ເພອບນັລຸເປາໝາຍແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສງັຄົມແຫງຊາດຄັ້ງທ 7 ພາຍໃນປີ 2015 ໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວ 
ໃນອດັຕາ 8% ຕປີ, ຄາດວາຂະແໜງການກະສິກໍາ ແລະຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ຈະຕອງປະກອບສວນເຂົ້າ 4% ໃນການຂະ 
ຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດ. ຍຸດທະສາດສໍາລັບການພັດທະນາດານກະສິກໍາ ແຕປີ 2011 - 2020 ໄດ້ລະບຸສອງເປາໝາຍຫລັກ
ຂອງການພັດທະນາ: (i) ສາງຄວາມທັນສະໄໝໃຫແກ່ການຜະລິດກະສກິໍາແບບຕະາດໃນເຂດທົງພຽງ ທີ່ປບັຕົວເຂາກັບການ 
ປຽນແປງຂອງສະພາບດນິຟາອາກາດ ໂດຍສຸມໃສຊາວນາທີ່ມີເນື້ອທີ່ດິນຂະໜາດນອຍ (ii) ການຮັກສາລະບບົນິເວດວທິະຍາໃນ 
ເຂດພນທີ່ສູງ, ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດານສະບຽງອາຫານ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບດົ. 
ຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງການປະກອບດວຍ 04 ເປາໜາຍສະເພາະຄ:ື (i) ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດານສະບຽງອາຫານ (ii) ສງເສີມ 
ການສະໜັບສະໜູນຜູທຸກຍາກ ແລະຂະບວນການເພ່ີມມູນຄ່າສຂີຽວ (iii) ຮູບແບບການຜະລດິທຍືນຍົງ ແລະ (iv) ຄວາມຍືນຍົງ
ຂອງປາໄມ3. ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແມນບູລມິະສດິຂອງທົວ່ຂະແໜງການຂອງ ລັດຖະບານ. ຍດຸທະສາດດງກາວຊໃຫເຫັນເຖິງ 
ຄວາມສາໍຄນັໃນການດຶງດູດການລົງທນຶໂດຍກົງຈາກຕາງປະເທດ ແລະ ການຊວຍເ ືອຈາກຕ່າງປະເທດ. ພອມກັນນນກຍັງໄດ 
ເນນໜັກໃສບົດບາດພ້ືນຖານຂອງກະຊວງກະສກິໍາແລະປາໄມແມນໃຫ້ກາຍມາເປັນຜູ້ກໍານົດລະບຽບ ແລະ ຜູຮັບປະກັນກຽວກບັ 
ການເຂາເຖິງທີສ່ະເໝພີາບກັນຂອງຜ້ ູມີສ່ວນຮ່ວມທັງໝົດ. ຍຸດທະສາດດງກາວປະກອບດວຍແຜນການລົງທຶນແຕນ່ີ້ ຮອດປີ 2015 
ທມີຈຸດປະສົງເພອເພມທະວີປະສດິທິພາບຂອງການນໍາໃຊ້ທຶນຊ່ວຍເຫລືອ ທໄດ້ຮັບການປະສານໄວພາຍໃຕໜວ່ຍງານຂະແໜງ 
ການກະສກິໍາ 
 

3. ການເສີມສ້າງຈາກຄູຮວມພັດທະນາ 
 
8. ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແມ່ນເປັນຄູຮວມພັດທະນາ ັກດານການພັດທະນາທໃຫ້ການຊວຍເ ືອປະມານ 35% ຂອງ 
ຂະແໜງການກະສິກໍາ ແລະຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ເນນໜກັໃສການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້ານຕົກ, 
ການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ການພັດທະນາປາໄມແລະສັງຄົມ ແລະ ເຮັດວຽກຮວ່ມກັນ ກບັທະນາຄານພັດທະນາອາຊ ີໃນການລງົ 
ທຶນເຂົ້າໃນ REDD+ ແລະແຜນງານການລົງທນຶດານປາໄມ  .ໃນຂະແໜງການ ຍອຍຂອງນ ອົງການພັດທະນາສາກນົປະເທດ 
ອົດສ໌ຕລາລີ (AusAID) ທີຮ່່ວມມືກັນກບັທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, ອົງການແມນຂອງ ແລະ ທະນາຄານໂລກໄດປະກອບ 
ສວນຢາງຫຼວງາຍໃຫແກ່ແຜນງານການຊວຍເ ືອດານການບໍລຫິານ ແງຊັບພະຍາກອນນແບບຄບົວົງຈອນ, ການຄຸມ 
ຄອງຊັບພະຍາກອນນແລະສິ່ງແວດລອມແລະຄະນະກໍາມະການອ່າງເກັບນໍ້ານງືມ່ທຈັດຕງຂຶ້ນໃໝ  .າຍອົງການດງຕົວຢາງ
ເຊ່ັນ: ອົງການ AusAID, ກອງທຶນເພ່ືອການພັດການກະສິກາໍ, ອົງການຮວມມືສາກນົແຫງປະເທດຍີ່ປຸນ (JICA), ອົງການພັດ 

                                                 
2   ຫລຸດຜອນການປອຍແກສຈາກການທໍາລາຍປາແລະການເສ່ືອມໂຊມຂອງປາໄມ  
3   ບັນດາເປາທັງ 04 ເປາໝາຍແມນໄດຣັບການຮອງຮັບຈາກ 06 ແຜນງານ: (i)ການຜະລິດອາຫານ; (ii) ການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ການຈັດຕງຊາວນາ ;               

(iii) ຮູບ  ແບບການຜະລິດທ່ີຍືນຍົງ, ການຈັດສັນເນອທ່ີດິນ ແລະການພັດທະນາເຂດຊົນນະບົດ; (iv) ການພັດທະນາການປາໄມ;                                             
(v) ການກະສິກໍາຊົນລະປະທານ; (vi) ໂຄງລາງການປາໄມແລະກໍາສິກໍາອນໆ; (vii) ການຄນຄວາແລະຂະຫຍາຍການປາໄມແລະການກະສິກໍາ  ;ແ ລະ               
(viii) ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ. 
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ທະນາແຫງປະເທດຝຣ່ັງ (AFD), ເຢຍລະມັນ, ຄະນະກໍາມາທິການແຫງເອີລບົຄຽງຄູກັນກບັບນັດາອົງການຈັດຕງທີ ່ບໍ່ສັງກດັລດັ 
ຖະບານໄດໃຫ້ການຊວຍເ ືອເພມຂຶ້ນ ສໍາລບັການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາງໃນເຂດຊົນນະບດົ ພອມທັງເສີມຂະຫຍາຍການ 
ຊວຍເ ືອເພອການສງເສີມເສດຖະກດິ  ທີປ່່ອຍອາຍກາກບອນຕໍ່າ. 

 
4. ປະສບົການຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ໃນຂະແໜງການ ແລະແຜນງານການຊວຍເ ືອ 

 
9. ການປະເມີນການດ ໍາເນີນງານຂອງແຜນງານການຊວຍເ ືອໃນປ ີ 2010 ໄດຈ້ັດໃຫ້ຜົນການປະຕບິັດງານຂອງທະນາ 
ຄານພັດທະນາອາຊໂີດຍລວມແລ້ວແມ່ນເປັນບວກ ແລະປະສົບຜົນສໍາເລດັໃນການປບັປຸງສະຖາບນັ ແລະ ຂີດຄວາມອາດສາ 
ມາດຕາງໆຂອງຂະແໜງການ ເພອເຮັດໃຫບັນດາການລິເລມຕ່າງໆ ປະສບົຜນົສໍາເລດັໃນອະນາຄົດ4. ການລົງທຶນທພໍປະມານ
ເຂົ້າໃນການສ້າງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ, ການວິເຄາະດ້ານນະໂຍບາຍ, ການປບັປຸງດານສະຖາບັນ, ການປບັປຸງດານການຜະລິດກະສິ 
ກ ໍາໃນເຂດຊົນນະບົດແລະການລົງທນຶຂອງຂະແໜງການເອກະຊນົ ແມນມີຜົນກະທົບອັນໃຫຍວງເຊິ່ງລວມເຖິງການນາໍເອົາຂະ 
ແໜງການໄປສູໂຄງສາງທີອ່ີງໃສຕະາດ .ການປະກອນສວນຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ໃຫແກຂະແໜງການຍອ່ຍນ ແລະ 
ການກໍານດົບດົບາດຍິງ-ຊາຍ ແມນສົມຄວນທີຈ່ະຖືກກາວເຖິງ. ການປັບປຸງການປະຕບິັດງານ ທສໍາຄນັໄດຖືກລະບຸໄວ້ໃນການປະ 
ເມີນການດໍາເນນີງານແຜນງານການຊວຍເ ືອໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການ ໃນປີ 2010.5 
 

5. ປະສບົການຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ໃນຂະແໜງການແລະແຜນງານການຊວຍເ ືອ 
 

10. ບົດຮຽນ ທີໄ່ດ້ຮັບຈາກປະສົບການລວມມີ (i) ເພມລາຍຈາຍບລໍຫິານຂອງຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ (ii) 
ໃຫ້ການຂັດເລືອກທີ່ຫລາຍກວ່າເກົ່າໃນການດໍາເນີນງານຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊ;ີ (iii) ແກ້ໄຂ ຕໍ່ກັບບນັຫາທາງດ້ານນະ
ໂຍບາຍ ແລະເສດຖະກດິໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ເຊ່ັນ: ການອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າໃນອະນພຸາກພື້ນ ແລະການລົງທຶນເຂົ້າ
ໃນແຜນງານຂອງອະນພຸາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ (ແຜນງານ ັກໃນການຊວຍເ ືອ  ,ແຜນງານ  ັກດານສງແວດລອມ 
ແລະການລິເລີ້ມດ້ານ ຊີວະນາໆພັນຕາມແລວທາງເສດຖະກດິ). ທະນາຄານພັດທະນາອາຊ ີ ຄວນສບືຕການມີສ່ວນຮ່ວມລະ
ຫວ່າງພາກລັດ ແລະເອກະຊົນທີສຸ່ມໃສການບໍລຫິານຊັບພະຍາກອນທີເ່ໜັ້ນໃສຜ່ ູ້ທຸກຍາກ, 
ການເຂາເຖິງແລະການເຄອນຍາຍຂອງຍິງ-ຊາຍ ແລະພ້ືນຖານ ໂຄງລ່າງໃນເຂດຊົນນະບົດ. 
ສໍາລບັການບລໍຫິານຊັບພະຍາກອນນ ການຊ່ວຍເຫລືອ ຄວນສືບຕໍ ່ (i) ໃຫ້ການສາງຄວາມເຂມແຂງ
ແກ່ສະຖາບນັໃນການບໍລິຫານອ່າງເກັບນ )ii) ປັບປຸງການສໍາຮອງ ຊັບພະຍາກອນນ ແລະ (iii) ຊວຍເ ືອຄະນະກໍາມະການອາ່ງ
ນງື່ມທີ່ຫາກໍ່ສາ້ງຕງຂຶ້ນໃໝ. 
 
11. ບົດຮຽນທີໄ່ດ້ຮັບຈາກ ການບໍລຫິານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ໄດ້ຍົກໃຫເຫັນເຖິງການເພມຂຶ້ນຂອງປະລິມານ ແລະ 
ຄຸນນະພາບຂອງຖານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ເຊ່ັນ: ການຮັບປະກັນຕນທນຶທໍາມະຊາດ ທີ່ຮອງຮັບການປະຕິບດັວຽກງານ 
ຂອງແໜງການ ແມນມີຄວາມຈໍາເປັນ ແຕຍັງເປນັເງື່ອນໄຂທີ່ຍງັບທັນຄົບຖວນ ສໍາລບັລບັການພັດທະນາ. ການລົງທຶນເພມເຕີມ 
ແມນມີຄວາມຈາໍເປັນເພອເພມການຜະລດິບນົພນຖານທີ່ຍນືຍງົແລະສະເໝີພາບກັນ. ໂຄງການທີກ່ໍາລັງດໍາເນີນຢູ່ທີໃ່ຫ້ການສະ 
ໜັບສະໜູນຂະບວນການຜະລດິສີຂຽວແລະການຄ້າກະສກິໍາທີປ່ະສົບຜົນສໍາເລັດ ແລະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກກ່ານເຊືອມໂຍງ

                                                 
4  ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ. 2010. ການປະເມີນຕີລາຄາແຜນງານການຊວຍເ ືອປະເທດ: ສປປ ລາວ. ມະນີລາ. 
5  ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ. 2010. ຂະແຫນງການກະສິກໍາແລະການພັດທະນາຊົນນະບົດໃນ ສປປ ລາວ. ການສຶກປະເມີນຕິລາຄາ. ມະນີລາ.  
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ຂອງທຸລະກິດກະສິກໍາເພ່ືອການຄ້າ.  ຄວາມກະຕືລລືົ້ນທີເ່ກີດຈາກໂຄງການນີ້ຕອ້ງໄດຮັ້ກສາໄວ້ ເພ່ືອປັບປຸງການດໍາເນີນງານ ແລະ
ທ່າແຮງໃນການແຂ່ງຂັນຂອງຂະແໜງການ.  
 

6. ຍຸດທະສາດ ແລະແຜນງານການຊວຍເ ືອຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ໃນອານາຄດົ 
 
12. ຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງການໃນອະນາຄົດຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແມນອີງໃສຍຸດທະສາດຂອງລດັຖະບານ ,
ບັນດາບລູິມະສດິທີເ່ປັນຍຸດທະສາດຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແລະ ສາງຈາກປະສົບການທປະສບົຜນົສໍາລັດໃນອະດດີ 
ຜານມາ. ທະນາຄານພັດທະນາອາຊ ີຈະ (i) ສະໜອງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງທີມີ່ຜະລດິຕະພາບໃນເຂດຊົນນະບດົ ທັງໃນຮູບແບບວດັຖຸ 
ແລະຄວາມຮ້ຼ.6 ເພອເສີມສ້າງການພັດທະນາແບບຕະາດ (ii) ເປົ້າໝາຍທີ ່ 04 ພນທພູມສາດ7ເພອສົ່ງເສີມການພັດທະນາ 
ແບບຍືນຍົງ (iii) ສງເສີມການມີສວນຮວມຂອງພາກເອກະຊົນ ໂດຍສະເພາະ ບັນດາວສິາຫະກິດທມີພນຖານກະສກິໍາຂະໜາດ 
ກາງແລະນອຍ; ແລະ (iv) ລວມເອົາບນັຫາຕາງໆທົ່ວຂະແໜງການ ແລະ ເປັນສນູກາງເຊິ່ງຈະລວມເອົາສິງ່ແວດລອມ, ການປຽນ 
ແປງຂອງສະພາບດນິຟາອາກາດແລະການພັດທະນາທີປ່່ອຍອາຍກາກບອນຕ  ,ແນວທາງດານບດົບາດຍິງ -ຊາຍ, ການປກົຄອງ, 
ການພັດທະນາດານຂີດຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການເຊ່ືອມໂຍງແລະການຮ່ວມມືຂອງພາກພນ. ສງທກາວມາທັງໝດົນ 
ຈະຖກືຮ່ວມເຂາໃນສອງກິດຈະກາໍຫລັກຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ: ປັບປຸງຜະລິດຕະພາບໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະຄວາມ 
ໝນຄົງທາງດານສະບຽງອາຫານແລະ ເພ້ີມຜະລດິຕະພາບຂອງຊັບພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະຫລຸດຜອ່ນຜົນກະທົບຈາກການ
ປຽນແປງຂອງສະພາບດນິຟາອາກາດ. 
 
 A. ປັບປຸງຜະລິດຕະພາບໃນຊົນນະບດົ ແລະຄວາມໝັນ້ຄົງທາງດານສະບຽງອາຫານ  
 
13. ການຫລຸດຜອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະຮັບປະກນັຄວາມໝັນ້ຄົງທາງດານສະບຽງອາຫານ ຈະໄດຮັບການສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມ 
ຊາວກະສິກອນ ໃຫ້ຜະລດິກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າເພ່ືອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕອງການຂອງຕະາດ. ທະນາຄານພັດທະນາອາຊ ີ
ຈະຊວຍເ ືອປັບປຸງຜະລິດຕະພາບດ້ານພ້ືນຖານໂຄງລາງໃນເຂດຊົນນະບົດ ເຊ່ິງລວມມີຊົນລະປະທານ, ການເຂາເຖິງເຂດຊົນ 
ນະບດົແລະຂະບວນການເພ້ີມມູນຄ່າໃນການຂົ່ນສົ່ງ ເພ່ືອສົງເສມີໃຫເສດຖະກິດ ຢ ູ່ເຂດຊົນນະບົດມີຄວາມາກາຍຂຶ້ນ ແລະ 
ເຮັດໃຫຊາວກະສິກອນ ທີເ່ຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການຜະລິດກະສກິາໍເພ່ືອການຄ້າ ເພ້ີມລາຍຮັບຂອງເຂົາເຈົ້າຂຶ້ນ. ການຊວຍເ ືອ 
ຈະໄດຊ່ວຍປັບປຸງຊົນລະປະທານທ່ີມີຢ ູ່ແລວແລະເພ່ືອພັດທະນາໂຄງການຂະໜາດນອ້ຍ ແລະກາງໃໝ,່ ແບບງ່າຍດາຍຕໍ່ການ
ບໍລິຫານ, ເປັນເຈົ້າຂອງແລະບໍາລຸງຮັກສາໂດຍຊາວກະສກິອນ ຜູທີໄ່ດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ.ໄດໃ້ຫ້ການສະໜບັສະໜູນດ້ານອປຸະ
ກອນຫລັງການເກັບກ່ຽວ ແລະ ການຕະຫລາດ .  
 
 
 
                                                 
6  ໂຄງລາງ  ເຊ່ິງລວມມີ ລະບົບຊົນລະປະທານ, ເສັ້ນທາງໃນເຂດຊົນນະບົດ, ສງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ັງການເກັບກຽວ, ຂະບວນການການຂົນສົ່ງທ່ີເພີ້ມມູນ
ຄ່າລະຫວາງປະເທດ,   ຕະາດຂາຍສງ ແລະສູນການຄ້າ, ເຕັກໂນໂລຍີດານຂໍ້ມູນຂາວສານແລະໂທລະຄົມ . ໂຄງລາງແບບນາມມະທໍາລວມມີ 
ການວາງແຜນຍຸດທະສາດ, ການກະກຽມດານສັນຍາແລະການຕງລາຄາ, ແລະລະບົບສະຖານບັນແລະມະນຸດ ພອມທັງກົນໄກຊວຍເ ືອທຈໍາເປັນເພອປະຕິບັດ 
ແລະບໍາລຸງຮັກສາໂຄງລາງແບບຮູບປະທໍາ. 

7 ອີງຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ, ເປົ້າໝາຍ 04 ພນທຍອຍຕາມທາງພູມສາດມີຄື:(i) ເຂດພນທສູງທາງພາກເໜືອ, ພາກກາງ ທາງທິດຕາວັນອອກ, ແລະ 
ເຂດພາກຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ ; (ii) ພນທ່ີດິນດໍາແລະທງນຖວມໃນເຂດພາກເໜືອ  ,ພາກກາງແລະພາກໃຕ ; (iii) ເຂດຕົວເມືອງໃນນະຄອນວງວຽງຈັນແລະ 
ບົນດາຕົວເມືອງໃຫຍ; ແລະ (iv) ພູພຽງບໍລິເວນ.  
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14. ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ  ຈະຊວຍເ ືອດ້ານເຕັກໂນໂລຢີທີ່ເໝາະສົມແກກ່ານຜະລິດ ແລະ ການອໍານວຍຄວາມ ສະ 
ດວກທາງດານການຄາ  .ຕົ້ນທນຶທາງການເງິນ, ສິ່ງແວດລອ້ມແລະສຂຸະພາບຈາກການນໍາໃຊ້ສານເຄມີ ເຂົ້າໃນການຜະລດິກະສິ 
ກໍາແບບເລັ່ງລີບ, ມີສອງຍດຸທະສາດສໍາຄັນຄ:ື (i) ເພມຜະລດິຕະພາບການຜະລິດກະສກິໍາແບບສຂີຽວ ແລະ (ii) ເອົາຊະນະບນັດາ
ອຸປະສັກດ້ານການຄ້າ, ເຊອມໂຍງກັບບັນດາໂຄງການທີກ່ໍາລັງດາໍເນີນຢ ູ່ໃນຂະແໜງຂົ່ນສົງ່ ແລະການຄ້າພາຍໃຕແ້ຜນງານຂອງ
ອະນພຸາກພື້ນເຊ່ັນ: ແຜນງານການສະໜບັສະໜນູກະສິກໍາຂອງອະນພຸາກພ້ືນ ແລະສະມາຄົມອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້.  ການ
ເປັນຜ້ ູຮ່ວມງານກັບພາກເອກະຊົນ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານຄວາມຮູ້ ເຊ່ິງລວມເຖິງການສ້າງ
ຂີດຄວາມອາດສາມາດສໍາລັບຄວາມໝັນ້ຄົງດ້ານຊີວະວິທະຍາ, ສຂຸະອະນາໄມ ແລະຄວາມປອດໄພຂອງພືດ, ການກວດການຄນື 
ແລະລະບົບການໃຫ້ເຄື່ອງໝາຍທາງສິງແວດລ້ອມ ແລະການຄ້າທີບ່ໍ່ນໍາໃຊ້ເຈຍ. ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອພາກລັດຈະລວມເອົາ (i) 
ການສາງຄວາມເຂມແຂງດານຄວາມອາດສາມາດໃຫແກອົງການຈັດຕງຊາວກະສກິອນ (ii) ການຮັບປະກນັ ດ້ານສັນຍາ ແລະ(iii) 
ການສງມອບຂ້ໍມູນ. 
 
15.  ບົດບາດຍິງ-ຊາຍເປນັບລູິມະສິດສໍາຄນັໜຶ່ງຂອງການຊ່ວຍເຫລອືຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ. ຕົວຢາງເຊ່ັນ: ບັນດາ 
ໂຄງການຄຸ້ມຄອງອ່າງນງ່ືມ ຈະໃຫ້ການສງເສີມການມີສວນຮວມຂອງແມຍິງຢາງແຂ່ງຂນັໂດຍຜານບນັດາເປ ົ້າໜາຍແລະໂຄ 
ຕາໃນກຸມຊາວກະສິກອນ, ໃນກຸມ່ບໍລິຫານຊົນລະປະທານ, ຂະບວນການວາງແຜນນໍາໃຊເນື້ອທີດ່ິນຂອງບານ, ການເຂົ້າເຖິງສິນ 
ເຊອທະນາຄານ ແລະຊັບພະຍາກອນການຜະລດິ. ໂຄງການພັດທະນາການເສີມການຜະລດິແລະ ຂະບວນການຜະລດິທີ່ເພ້ີມມູນ
ຄ່າທເປັນມິດຕສະພາບດນິຟາອາກາດ ຈະຊວຍເ ືອແມຍິງໃຫເຂາເຖິງເຕກັໂນໂລຢີໃໝໆເພອເພມການຜະລດິ ແລະເຮັດໃຫແມ 
ຍິງສາມາດເຂົາ້ຮວມໃນການຜະລິດທີອ່ີງໃສຕະາດທີ່ມູນຄາສູງກວາເກົ່າ. ໂຄງການບລໍິຫານຊັບພະຍາກອນນ ແລະການເຊອມ 
ຕໃນເຂດຊົນນະບົດຈະຊວຍເ ືອກຽວກັບການມີສວ່ນຮວມຂອງແມຍິງໃນສະມາຄມົຜູໃຊນແລະການວາງແຜນ ໂຄງລາງທອງ 
ຖນ, ການອົບຮົມກຽວກບັຊົນລະປະທານແລະການບໍລິຫານການກວດກາອາຫານໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ການເຮັດວຽກໃນ 
ວຽກງານກສາງທອງຖນ. 
 
 B. ເພ້ີມພູນຜະລິດຕະພາບຂອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ຄວາມຍືດຍຸ່ນຕສະພາບດນິຟາອາກາດ 
 
16. ທັດສະນະຕໍຜ່ົນສໍາເລັດໃນອະດດີຂອງການຊວຍເ ືອເຂົ້າໃນການບລໍິຫານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ໂດຍສະເພາະ 
ການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນນ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຈະຍັງສືບມີບົດບາດໃນການສາງຄວາມເຂມແຂງໃຫ້ແກກ່ອບນະ 
ໂຍບາຍ, ກົດໝາຍແລະກົດລະບຽບ ແລະສາງຂດີຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ແຂວງ ແລະສູນກາງ. ສາງຂີດຄວາມອາດສາມາດໃຫ້
ແກ່ສະຖາບນັ ແລະ ທາງດ້ານເຕັກນກິ ຈະໄດມີ້ການເອົາໃຈໃສ່ຕໍບ່ັນຫາດ້ານການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດເຂົ້າໃນການ
ວ່າງແຜນຂອງຂະແໜງກະສກິໍາ. ທາງເລອືກໃນການລະດົມທຶນຈາກກອງທນຶສະພາບອາກາດໂລກ ໂດຍຜ່ານບນັດາແຜນງານ 
ເຊ່ັນ: ແຜນງານການລົງທຶນເຂົ້າໃນປ່າໄມ້,8 ກອງທຶນການປັບຕົວແລະບັນດາກອງທຶນການລິເລີ່ມອນໆກ່ຽວກັບຕະຫລາດອາຍກາກ
ບອນນິກຈະໄດຮັ້ບການສືບຕໍ່. ການລົງທຶນເຂົ້າໃນການບລໍິຫານຊັບພະຍາກອນນ ເພ່ືອການຂະຫຍາຍຊົນລະປະທານ ແລະ 
ການປັບປຸງລະບບົໃຫ້ມີປະສິດທພິາບຂຶນ້ ໄປພ້ອມກັນກັບການໃຫ້ການສະໜັບສະໜນູການສົ່ງເສີມວິທກີານປະຕິບດັແບບຍືນຍງົ
ທີກ່ວ້າງກວ່າເກົ່າເຊ່ັນ: ການວາງແຜນໃນການຄຸ້ມຄອງອ່າງເກັບນໍ້າທີ່ກວ້າງ ແລະ ການລວມເອາົການບໍລິຫານນໍາ້ທີເ່ປັນລະບົບ. 
ການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແບບຍນືຍົງ ຍັງຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ບັນດາມາດຕະການ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ການຄວບຄຸມໃຫ້ດີກວາ່
ເກົ່າ ການນາໍໃຊ້ສານເຄມີໃນປະຈຸບນັ ແລະສົ່ງເສມີວິທກີານປະຕບິັດແບບຍດືຍຸນ່ ແລະເປັນມິດຕສະພາບດນິຟ້າອາກາດ. ໃນການ
ເປັນຄູຮວມງານກັບບັນດາຄູຮວມພັດທະນາ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຈະຊວຍເ ືອໃນການລວມເອົາ 

                                                 
8  ສປປ ລາວ ອາດໄດຮັບທຶນຊວຍເ ືອລາທ່ີອາດສູງເຖິງ $30 ລານ  .ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ຈະບໍລິຫານທຶນດງກາວຮວມກັນ. 



7 
 

ລະບບົ ກະສິກາໍແບບອະນຸລກັ (ແຕ່ທນັສະໄໝ) ເຊ່ັນ: ການຜະລດິກະສິກໍາແບບຄົງທີ, ການຜະລດິການບລໍິຫານຊິວະມວນ, ການ
ຜະລດິຝຸນຄອກ, ການຜະລິດຖ່ານຊິວະມວນ (ຖ່ານທເຮັດຈາກຊີວະມວນ) ຊງທັງໝົດນແມນຄວາມເປນັໄປໄດທີ່ລວມຢູ 
ໃນບນັດາການລເິລີ່ມລະດັບພາກພ້ືນ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

 
 

ແຜນວາດບັນຫາຂອງຂະແໜງກະສກິໍາແລະຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ຜົນກະທົບລະ 
ດັບຊາດ 

ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກໃນເຂດຊົນບົດສູງ ແລະອັດຕາການຜະລິດຕ ປະສານກັບການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທ່ີບໍ່ດີພໍ 
ຈໍາກັດການສາງລາຍໄດແຫງຊາດ ແລະການພັດທະນາ, ແລະການປະເຊີນກັບບັນຫາທພົວພັນເຖິງສະພາບດິນຟາອາກາດທີເພມຂນ 

ຜົນກະທົບລະດັບ
ຂະແໜງການ ການຜະລິດກະ

ສິກໍາສວນໃຫຍ
ແມນຢູລະດັບ
ພໍກິນເທານນ 

ການສາງລາຍ 
ໄດໃນເຂດຊົນ
ນະບົບ ຍັງຕໍ່າ 

ຂໍ້ຈໍາກັດທາງດານ 
ຄວາມອາດສາມາດ 
ເພື່ອພັດທະນາຕະຫຼາດ
ໃໝແລະໂອກາດທາງ 

ການຄາ 

ຖານຊັບພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດ
ທີ່ເຊ່ືອມໂຊມ 

ການປະເຊີນກັບ ການ 
ກະທົບຈາກພາຍນອກ ທີ
ເພີ່ມຂຶ້ນ ລວມເຖິງ ຄວາມ 
ສ່ຽງດານສະພາບອາກາດ 
 

ບັນຫາ ັກຂອງ
ຂະແໜງການ 

ການຜະລດິກະສິກໍາຕໍ່າ ບວກກັບການເຊ່ືອມໂຊມຢາງໄວວາຂອງຖານນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 
 ແລະຄວາມອາສາດມາດດານການຄາ ທບຖຶກຮັບຮູ 

ສາເຫດຕນຕໍ ເນອທ່ີທາງພູມ 
ສາດແລະພນ 
ທຂະໜາດ 

ໃຫຍ່ປົນເປອນ 
ລະເບີດທ່ີຍັງບ່ໍ
ທັນແຕກ ຈໍາກັດ 
ການຜະລິດ 
ແລະຄວາມ 
ສາມາດດານ 
ການຕະາດ  

ການລົງທຶນ
ໃນພ້ືນຖານ
ໂຄງລາງ 
ການ   
ຜະລິດ   
ຍັງຕໍ່າ 

ນອກຈາກການ 
ກະສິກໍາແລວ 
ກິດຈະກໍາທາງດານ 
ເສດຖະກິດ  
ໃນເຂດຊົນນະ 
 ບົດ ຍັງຈํາກັດ 

ຂະແໜງການ 
ເອກະຊົນຍັງ 
ອ່ອນແອ 
ບວກກັບ
ການບີບຮັດ
ຈາກລັດວິສາ
ຫະກິດ 

ການລົງທຶນໃນ
ດານຄວາມຮູ
ແລະເຕັກໂນ 
ໂລຢີທີເໝາະ
ສົມ ຍັງຕໍ່າ 

ຄວາມອາດສາມາດ 
ຂອງສະຖານບັນໃນ 
ຂະແໜງການສາທາ 
ລະນະທຈໍາກັດສໍາ 
ລັບການວາງກົດລະບ

ຽບແລະການ 
ຂະຫຍາຍ 

ການຊວຍເ ືອ 

ຄວາມອາດສາ 
ມາດໃນການບໍລ ິ
ຫານແລະປົກປັກ 
ຮັກສາຊັບພະຍາ 
ກອນທໍາມະຊາດ 
ແມ່ນມີຈໍາກັດ 

ການຂາດດຸນ 
ດານຜົນຜະລດິ 
ຂອງຂະແໜງການ 

ການຜະລິດ 
ໂດຍສວນໃຫຍ 

ຈໍາກັດ 

ຄວາມາກ 
າຍໃນຜະລິດ
ຕະພັນພືດທ່ີມີ
ມູນຄ່າສູງກວາ
ຍັງຈໍາກັດ 

ພື້ນທຈໍານວນ 
າຍທ່ີມີຄວາມ 
ອາດສາມາດ 
ໃນການຜະລິດ 
ຖືກນໍາໃຊໄດບດີ 

ລາຍໄດ້ຄອບຄົວໃນ 
ເຂດຊົນນະບົດ 
ຕ່ໍາກວາຄວາມ 
ອາດສາມາດ 

ການຫາປະໂຫຍດ 
ຈາກໂອກາດທາງ 
ການໃນການກະ  
ສິກໍາຍັງມີໜອຍ 

ຖານຊັບພະຍາ ກອນ 
ທໍາມະຊາດທັງ ໃນ 
ດານປະລິມານ ແລະ 

ຄຸນະພາບ
ເຊ່ືອມໂຊມລົງຢາງ 

ວອງໄວ 
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ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ 
EWEC: ແລວທາງເສດຖະກິດຈາກຕາເວັນອອກສູ່ຕາເວັນຕົກ  

ໂຄງຮາງຜົນໄດ້ຮັບຂອງຂະແໜງການການກະສິກໍາແລະຊັບພະຍາການທໍາມະຊາດ 
(ການກະສິກໍາ ແລະ ຊັບພະຍາການທໍາມະຊາດ 2012 –2016) 

ຜົນໄດ ຮັບຂອງຂະແໜງການຂອງປະເທດ ຜົນໄດ ຮັບຂອງຂະແໜງການຂອງປະເທດ ການປະຕິບັດການຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ 
ຜົນໄດຮັບຈາກການຊວຍເ ືອ 

ຂອງ ADB 
ຕົວຊວັດພອມກັບເປາໝາຍ 

ແລະຂໍ ້ມູນພນຖານ 
ຜະລິດຕະຜົນຈາກການຊວຍ 

ເ ືອ ຂອງ ADB 
ຕົວຊວັດ ກັບເປາໝາຍເພມເຕີມ 

(ບມີຂມູນພນຖານ) 
ການປະຕິບັດການທໄດວາງແຜນ 
ແລະທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນຢູຂອງ ADB 

ຜະລິດຕະຜົນ ັກທີ່ຄາດຫວັງ 
ຈາກການແຊກແຊງຂອງ ADB  

ການຜະລິດໃນເຂດຊົນນະບົດ 
ແລະຄວາມໝນຄົງດານສະ 
ບຽງອາຫານໄດຮັການປັບປຸງ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ເສີ່ມການຜະລິດຊັບພະ 
ຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ 
ຄວາມຍືດຍຸ່ນຕໍ່ສະພາບດ 
ດິນຟ້າອາກາດ 
 
 

ການຜະລິດເຂາເປືອກ 
ເພມຂຶ້ນຈາກ 3.1 ລານ 
ໂຕນ ໃນປີ 2009 ເປັນ 4. 2 

ລານໂຕນ ໃນປີ 2016  
 
ສັດສ່ວນລາຍໄດໃນ 
ເຂດຊົນນະບົດ 
ຂອງບົດບາດ-ຍິງຊາຍ 
ແລະຊົນເຜາ 
ໂດຍສະເລ່ຍເພີ້ມຂຶ້ນ 
3% ນັບແຕປີ   
 
ພື້ນທີ່ປ່າສັນຖານ 65%  
ຂອງພື້ນທີທັງໝົດໃນປີ 
2010 ທີໄດ້ຮັບການ       
ບໍາລຸງຮັກສາພາຍໃນ 2016 

ສິອໍານວນຄວາມສະດວກ ດານ 
ຊົນລະປະທານ, ຖະ ໜົນໃນ 
ເຂດຊົນນະບົດ, ສິ່ງອໍານວນ 
ຄວາມສະ ດວກ ັງການເກັບ 
ກຽວ ລວມເຖິງການບໍລິຫານ 
ສາຍການຂົນສງທໄດຮັບການ 
ຂະຫຍາຍ ແລະບໍາລຸງ ຮັກສາ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ຊົນລະປະທານ ທີ່ທົນຕໍ່ການ
ປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ ແລະ 
ການຂະຫຍາຍພື້ນຖານໂຄງ
ລ່າງການຂົ່ນສົງ ແລະການ
ບໍາລຸງຮັກສາ 
 
 

10,000 ເຮັກຕາ ຂອງພນ 
ທຊົນລະປະທານ 
ໄດຮັບການປັບປຸງພາຍ  
ໃນປີ 2016 
 
ບູລະນະຖະໜົນຄວາມ 475 
ກິລາ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ 
ສາງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ 
 ັງການເກັບກຽວໃນສູນ 
ການຜະລິດສາມແຫງພາຍໃນປີ 
2016 
 
 
 
 
 
ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ແຜນການ 
ແລະ ກົດໝາຍກຽວກັບນ ແລະ
ຊັບພະຍາກອນໃນດິນ ຂອງ
ລັດຖະບານ 
 
ການຫລຸດຜ່ອນການປຽນຂອງ
ສະພາບດິນຟາອາກາດ ແລະ 
ຍຸດທະສາດການປັບຕົວທເຊອມ
ໂຍງເຂາໃນແຜນງານແລະນະ
ໂຍບາຍຂອງຂະແໜງການກະ
ສິກໍາ ແລະຊັບພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ (ສູນ ໃນປີ2011) 

ໂຄງການທີ່ກໍາລັງກະກຽມວາງແຜນ  
• ການບໍລິຫານອາງນງື່ມເພືອການດໍາລົງ    
ຊີວິດແບບຍືນຍົງ (2014, $10 ລານ) 
• ການເພມມູນການຜະລິດ ພອມກັບ EWEC 
(2012, $40 ລານ) 
• ຂະບວນການຜະລິດທີ່ເພີ້ມມູນຄ່າ ແລະ
ເປັນມິດຕດິນຟາອາກາດ ແລະ 
ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 
 (2016, $40 ລານ) 
• ການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນນທຍືດຍ່ ຸນ 
ຕໍ່ສະພາບດິນຟາອາກາດເພອຄວາມໝັ້ນຄົງ 
ດານສະບຽງອາຫານ (2013, $10 ລານ) 
• ເພມພູນການຜະລິດໃນເຂດທມີຊົນລະປະ 
ທານ (2011, $800,000) 
• ແຜນງານຊວຍເ ືອດານການບໍລິຫານ 
ຊັບພະຍາກອນນແບບຊອມສານ 
ແຫງຊາດ (2011, $300,000) 
• ການບໍລິຫານພື້ນທີ່ຊົນລະປະທານທີ່ 
ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ (2013, $600,00) 
• ຂະແໜງການພັດທະນາອ່າງນໍ້າງື່ມ 
(ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນເພີ້ມ, 
2011, $5 ລ້ານ) 
ການປະຕິບັດການທກໍາລັງດໍາເນີນຢູ 
•ການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນແລະ ການເພມ 
ພູນດານການຜະລິດແບບຍືນຍົງ ($35 ລານ) 
• ຂະແໜງການການພັດທະນາໂຄງລາງໃນ
ເຂດຊົນນະບົດທາງພາກເໜືອ ($23 ລານ) 
• ຂະແໜງການພັດທະນາອາງແມນງມ 
($17.38  ລານ) 

ຈັດຕັ້ງແລະອົບຮົມ ຜູຜະລິດ 
ແລະກຸມນ 85 ລາຍ ປະກອບ
ດວຍ  
ແມຍິງ 30% ຈາກ 400 ໝູບານ 
ພາຍໃນປີ 2016 
 
ນະໂຍບາຍຂອງຂະແໜງການກະສິ 
ກໍາແລະຊັບພະຍາກອນລວມເຖິງ 
ການຮັກສາດານສະພາບແວດລອມ 
 
ການກະກຽມແລະນໍາໃຊ້ແຜນການ
ວາງແຜນການນໍາໃຊດິນພາຍໃນປີ 
2013 
ການສາງຕງແລະຈັດຕງປະຕິບັດ 
ແຜນອາງແມນ ໃນ ອ່າງແມນ 
5 ແຫງ ພອມທັງການສາງຕງສູນ  
ພະຍາກອນອຸທົກກະໄພແລະ 
ເຕື່ອນໄພລ່ວງໜາ 
 
ສາງຄວາມເຂມແຂງດານຄວາມ
ອາດສາມາດໃນຫອງການຄຸມຄອງ 
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແລະ 
ສງແວດລ້ອມຂນແຂວງແລະຂນ
ປະເທດ , 40% ໃນນນເປັນແມຍິງ 
 
ເພມຈໍານວນຂອງແມຍິງທເຂາເຖິງ
ສິນເຊອທາງການເງິນແລະເຕັກໂນ
ໂລຢີ ແລະການຊວຍເ ືອອນໆທີ່
ພົວພັນກັບການຜະລິດກະສິກໍາ. 




