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ການຄ ໍ້າປະກນັສະບຽງອາຫານ ແລະ ປັບປງຸ
ຊີວິດການເປັນຢູູ່ຂອງຊາວກະສກິອນໃນເຂດພູ
ດອຍຂອງລາວໂດຍການນ າໃຊຊ້ວີະນານາພນັ

ກະສິກ າ-ປູ່າໄມ້
ສະເໜໂີດຍ:

ປອ. ຈັນສະໝອນ ພົງອຸດົມ
Chanhsamone Phongoudome (PhD)

ສະຖາບນັຄົໍ້ນຄວາ້ ກະສກິ າ, ປູ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊນົນະບດົ 

ເນ ໍ້ອໃນສະເໜີ

1. ຍຸດທະສາດຊີວະນານາພັນ ແລະ ການປະກອບສວ່ນຂອງສປປລາວ
2. ພາບລວມຂອງຊີວະນານາພັນໃນ ສປປລາວ
3. ບາງບົດຮຽນຂອງ ການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດໂຄງການຊີວະນາພັນເຂດພູ
ດອຍ (ທົບທວນ 2007-2008) 2009-2020

4. ບາງແນວຄວາມຄິດ ແລະ ທິດທາງໃນການພັດທະນາ ໃນຊຸມປີຕ ໍ່ໜ້າ 
2021 - 2030
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1. ຍຸດທະສາດຊີວະນານາພັນ ແລະ ການປະກອບສວ່ນ ຂອງ ສປປລາວ
 1996 ສປປລາວ ໄດ້ລົງນາມເປັນພາຄີຂອງສົນທິສັນຍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍຊີວະນານາພັນ (UNCBD);
 1999 ບົດລາຍງານສະຖານະພາບສັດນ ໍ້າ ແລະ ສັດປູ່າ ຂອງ ສປປລາວ;
 2003 ພວກເຮົາເຂົໍ້າເປັນສະມາຊິກພັນທຸກ າພຶດ ຂອງອາຊີປາຊີຟິກ (APFORGEN) ITWG-FGR, ແລະ ເຂົໍ້າ
ຮ່ວມ ເປັນທີມງານໃນ AnGRFA, AgGFA, AqGRFA, CGRFA; ແລະ ສົນທິສັນຍາຍ່ອຍ: Nagoya 
Protocol, Cartagena Protocol, Treaty, ແລະ ອ ໍ່ນໆ

 2004 ສປປລາວ ໄດ້ລົງນາມເປັນພາຄີຂອງສົນທີສັນຍາວ່າດ້ວຍການຄ້າຂາຍສັດປູ່າ ແລະ ພຶດຫວງຫ້າມ (CITES); 
 2004 ຍຸດທະສາດຊີວະນານາພັນແຫູ່ງຊາດ ສະບັບທີໜ ໍ່ງ ຮອດປີ 2020 ແລະ ແຜນດ າເນີນງານ 2010 ໄດ້ປະເມີນ
ຄ ນ 2015; ແລະ 2016 ຍຸດທະສາດຊີວະນານາພັນແຫູ່ງຊາດສະບັບທີສອງ: 2016-2025

 2005 ຍຸດທະສາດຊີວະນານາພັນ ຂະແໜງກະສິກ າ-ປູ່າໄມ້ (ສະບັບທີ ໜ ໍ່ງ: 2005-2012) ແລະ (ສະບັບທີ ສອງ: 
2016-2025);

 2005 ຍຸດທະສາດປູ່າໄມ້ 2020 ສະບັບທີໜ ໍ່ງ ປະຈຸບັນກ າລັງປະເມີນ, ກ າລັງປັບປຸງ ເປັນສະບັບທີສອງ ຮອດ 2030; 
 ຍຸດທະສາດຊີວະນານາພັນ ຂອງບັນດາແຂວງ ສ່ວນໃຫູ່ຍແມູ່ນໄດ້ສ້າງ ຮອດປີ 2020 (ຕົວຢູ່າງ: ຊຂ, ຫພ, ຫຼພບ 
ແລະ ແຂວງອ ໍ່ນໆ) ກ າລັງສ້າງແຜນ 2021-2030; 

 2018 ແຜນແມູ່ບົດຈັດສັນທີໍ່ດິນແຫູ່ງຊາດ: 70% ດິນປູ່າໄມ້, 19% ດິນກະສິກ າ ແລະ 11% ດິນອ ໍ່ນໆ. 
 2019: ຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວ 2030, ໃນນັໍ້ນມີ ຂະແໜງກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ ເປັນອົງປະກອບທີໍ່ສ າຄັນ. 

2. ພາບລວມຂອງຊວີະນານາພນັໃນ ສປປລາວ
ພຶດ: 8.000-11.000 ຊະນິດ ພັນ ພຶດທີໍ່ ມີດ ອກ (2.500 ຊະນິດ 
ສາມາດນ າ ໃຊ້ ເປັນ ອາຫານ, 1.500 ຊະນິດ ນ າ ໃຊ້ ເປັນ ຢາ ປົວ ພະຍາດ ແລະ
ຫລາຍ ກວ່າ 800 ຊະນິດ  ເຄ ໍ່ອງ ປູ່າ ຂອງ ດົງ ທີໍ່ ນ າ ໃຊ້ ຫລາຍ  ໃນ
ສປປລາວ).

ສັດ: 500 ຊະນິດ ພັນ ປາ (ເກ ອບ 20 ຊະນິດທີໍ່ສາມາດຂະຫຍາຍພັນເປັນ
ສິນຄ້າ), ສດັລ້ຽງລູກດ້ວຍນ ໍ້ານົມ 247 ຊະນິດ (3 ຊະນິດທີໍ່ພບົແຕູ່ໃນ
ລາວ: ສາວຫລາ, ໜູຂະຍຸ ແລະ ບ່າງ), ເຈັຍ 90 ຊະນິດ, ສດັເລ ອຄານ
ແລະ ເຄີໍ່ງບົກເຄີໍ່ງນ ໍ້າ 166 ຊະນິດ, ນົກ 700 ຊະນິດ;

(ແຫູ່ລງຂ ໍ້ມູນ: NBSAP, 2005)
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3. ບາງບົດຮຽນໃນການຈັດຕັໍ້ງປະຕິບັດໂຄງການຊີວະນາພັນເຂດພູດອຍ

1) ການວິເຄາະການແບູ່ງເຂດລະບົບນິເວດ: ການເກັບຂ ໍ້ມູນ ທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ, 
ພູມສັນຖານ (ພູມມີທັດ), ເຜົໍ່າຊົນ, ການນ າໃຊ້, ສະຖານະພາບຂອງມັນ, ມູນເຊ ໍ້ອທາງດ້ານ
ວັດທະນາທ າ ແລະ ຊີວະນານາພັນ; 

2) ການວາງແຜນນ າໃຊ້ທີໍ່ດີນ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ: ປູ່າໄມ້, ກະສິກ າເຂດພູດອຍ (ການປູກ-ການ
ລ້ຽງ), ແລະ ການນ າໃຊ້ທີໍ່ດິນປະເພດອ ໍ່ນໆ;

3) ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄັດເລ ອກຊະນິດພນັ ແລະ ກິດຈະກ າ (ໂຄງການຍ່ອຍ);
4) ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາກິດຈະກ າ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ; 
5) ການສ້າງຖານຂ ໍ້ມູນ ທາງດ້ານຊີວະນານາພັນ ແລະ ການເຜີຍແຜູ່ໃນຮູບແບບຕ່າງໆ. 
6) ການສ້າງຄວາມເຂັໍ້ມແຂງໃຫ້ແກູ່ຊຸມຊົນ; 

ຂອບເຂດ

ຊຽງຂວາງ, ຫຼວງພະບາງ, ຫົວພັນ,
ຜົໍ້ງສາລ,ີ ບ ໍ່ແກ້ວ, ບ ລິຄ າໄຊ, ສະຫັວນນາເຂດ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ, ອັດຕະປ 

, ອຸດົມໄຊ, ໄຊສົົມບູນ, ຈ າປາສັກ

ແຂວງ 13
ເມ ອງ 31
ກຸູ່ມບ້ານ 72
ບ້ານ 324
ຄອບຄົວ 25.416 
ຈ ານວນຄົນ 144.375 (ຍີ ງ 71.458 )

ກຸູ່ມຊົນເຜົໍ່າ 26
ເນ ໍ້ອທີໍ່ດິນ (ຮຕ) 956.268
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ການນ າໃຊທ້ີໍ່ດນິ ປະຈຸບນັ ແລະ ແຜນ

ທີໍ່ດິນ CLUFC (ຮ ຕ) FLUMZ (ຮ ຕ) ຂ ໍ້ໍ້ ສັງ ເກດ
 ປູ່າ ໄມ້ 494.333 566.931 (72.598)

ກ ສກ ໝູນ ວຽນ 349.304 249.733 99.571 

ກ ສກ ຄົງ ທີໍ່ 69.947 99.126 (29.179)

ສ າ ປະ ທານ 5.479 5.979 (500)

 ອ ໍ່ນໆ 37.204 34.496 2.708 

CLUFC: ການນ າໃຊ້ທີໍ່ດິນ ແລະ ຄວ າມປົກຫຸ້ມປູ່າໄມ້ ໃນປະຈຸບັນ
FLUMZ: ເຂດ ຈັດ ສັນ ເພ ໍ່ອ ຄຸ້ມຄອງການນ າໃຊ້ ທີໍ່ດິນ ແລະ ປູ່າໄມ້

ກິດຈະກ າທີໍ່ພົໍ້ນເດັໍ່ນ

ແຂວງ ຈ ານວນ ພົໍ້ນເດັໍ່ນ

ຊຽງຂວາງ 30 9
ຫົວພັນ 27 16
ຫລວງພະບາງ 19 15
ຜົໍ້ງສາລີ 3 ?
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1. ການລ້ຽງເຜີໍ້ງໂກນ (ແມງດັໍ້ນ) ຕິດພັນກັບການອານຸຮັກທ າມະຊາດ

- ຊຂ: 3 ເມ ອງ, 9 ບ້ານ, 143 ຄຄ, ຜົນ ຜະລິດ 3.4  ໂຕນ, ລາຍ ຮັບ 1.1 ຕ ໍ້ ກີບ (2019)
- ຫພ: 12 ບ້ານ, ສະ ມາ ຊີກ 34 ຄົນ, 94 ແກັດ, ເກັບກູ້ນ ໍ້າເຜີໍ້ງໄດ້ ປະມານ 160-200 ກີໂລ/ປີ, ລາຍ ຮັບ 80-100
ລ້ານ ກີບ/ປີ
- ຫລພບ: 2 ເມ ອງຄ : ຈອມເພັດ ແລະ ນ ໍ້າບາກ, ເມ ອງລະ 6 ບ້ານ, ຈ ານວນ 118 ຄອບຄົວ, 12 ບ້ານສາມາດນ າເຜິໍ້ງ
ເຂົໍ້າລ້ຽງ ໄດ້ 468 ຊຸດ (277 ໂກນ ແລະ 182 ແກັດ), ຜົນຜະລິດຈ ານວນ 1,630 ລິດ (ບ ລິໂພກ 5%), ຜົນ
ຜະລິດນ ໍ້າເຜິໍ້ງໃນປີ 2017 ຢູູ່ 2 ເມ ອງເກັບກູ້ປະລິມານຜົນຜະລິດນ ໍ້າເຜິໍ້ງ ລວມ ມຸນຄ່າ 129,240,000 ກິບສະເລູ່ຍ
ລາຍຮັບ 2,051,000 ກີບ/ຄອບຄົວ.

2. ການສ້າງຕັໍ້ງ ແລະຄູ້ມຄອງ ວັງສະຫງວນ

ຊຂ: ວັງສະ ຫງວນ 12 ບ້ານ, ປະກອບສ່ວນ 1.468 ຄຄ, 59 ວັງ  ໃນ ນັໍ້ນ: ວັງ ຫວງ ຫ້າມ 34  ແລະ ວັງ ຊົມ ໃຊ້ 25 ວັງ
ຫພ: 10 ເມ ອງ, 160 ວັງ, ວັງສະຫງວນປາຊົມໃຊ້ ມີ 93 ວັງ, ວັງຫວງຫ້າມເດັດຂາດມີ 67 ວັງ, ບ ໍ່ກຸ້ງ 4 ບ ໍ່, ຄະນະ ຄຸ້ມຄອງວັງ
ສະຫງວນຂັໍ້ນເມ ອງ 40 ທ່ານ, ຍີງ 11 ທ່ານ, 30 ບ້ານ, ມີ 364 ທ່ານ, ຍີງ 35 ທ່ານ, ຕິດຕັໍ້ງ ປ້າຍຂ ໍ້ຫ້າມໃສູ່ ບ ລິເວນຂອບເຂດວັງສະ 
ຫງວນປາ, ບ ໍ່ກຸ້ງໃນ 30 ບ້ານຈ ານວນ 54 ປ້າຍ, , ເກັບ ປາ ໄດ້ 29,712 ກີໂລ, ຄິດເປັນມຸນຄ່າ 1,206,079,000 ກີບ
ຫລພບ: 10 ເມ ອງ 123 ບ້ານ 110 ວັງ, ສະ ເລັໍ່ຍລາຍ ຮັບ  0.9 ລ້ານ ກີບ/ຄຄ/ປີ, ກຸ້ງ ພ ໍ້ນ ເມ ອງ: 1  ເມ ອງ, 5 ບ້ານ, 13 ວັງ, 1481 
ຄອບຄົວ, 1.7 ລ້ານ ກີບ/ຄອບຄົວ.
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3. ການລ້ຽງປາໃນນາເຂົໍ້າ

ຊຂ: 3 ເມ ອງ (ຄ າ, ຄູນ, ຜາໄຊ), 10 ບ້ານເປົໍ້າໝາຍ, 96 ຄຄ, ເນ ໍ້ອທີໍ່ 27.6 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດ 3,563 ກິໂລ,
ກິນ/ນ າໃຊ້/ຝາກໃຫ້ພີນ້ອງ ອ ໍ່ນໆ  ແລະ ຂາຍ ສ້າງລາຍຮັບໄດ້ 106,890,000 ກີບ/ປີ.
ຫພ: 5 ເມ ອງ, 22 ບ້ານ, 11 ກຸູ່ມ, 181 ຄົນ, 193 ບ່ອນ, 76 ຮຕ, 4.931 ກີໂລຕ ໍ່ປ,ີ ລາຍ ຮັບ 19,035,000 
ກີບ/ປີ

ພິເສດ: ເທດສະການກນິປາເຕັໍ້ນ

4. ການຜະລິດເມັດພັນເຂົໍ້າໄກູ່ນ້ອຍ

ຊຂ:  ເມັດພັນ ບ ລິສຸດ ລຸ້ນ 1  ແລະ 2 ມີ 4 ຮຕ, ຜົນ ຜະລິດ 7.7  ໂຕນ;  ແນວ ພັນ ລຸ້ນ 3 ມີ 4 ບ້ານ, 6  ເຮັກຕາ, ຜົນ ຜະລິດ 
10  ໂຕນ; 
ຫພ: 5 ເມ ອງ, 22 ບ້ານ, 44 ຄອບຄົວ, ຜະລິດເມັດພັນໄດ້ຄ : ສູນບ້ານອົໍ້ງ Bs (ເຫ ລອງ, ແດງ, ຄາຍຫອມ) 92 ກີໂລ, R1
(ເຫ ລອງ, ແດງ, ຄາຍຫອມ 157 ກີໂລ, R2 (ເຫ ລອງ, ແດງ, ຄາຍຫອມ) ໄດ້ 105 ກີໂລ, 354  ກີໂລ; ບ້ານເປົໍ້າໝາຍ R3 
ແນວ 251,1 ກລ (ເຫ ລອງ, ຄາຍຫອມ) ເມ ອງ ວຽງໄຊ 27 ຄອບຄົວໄດ້ 93,690 ກີໂລ. R3 ແນວ 232ກລ (ເຫ ລອງ, 
ຄາຍຫອມ) ຊ າເໜ ອ 20 ຄອບຄົວໄດ້ 52,300 ກີໂລ, 47 ຄອບຄົວ 145,990 ກີໂລ;
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5. ການຄຸ້ມຄອງປູ່າເຫັດທ າມະຊາດ(ເຫັດກ ໍ່,ຫວາຍ)

ຊຂ: 1  ເມ ອງ, 15 ບ້ານ, 1.873 ຄຄ, 9  ໂຕນ, ມູນ ຄ່າ 2 ຕ ໍ້ ກີບ (2019)
ຫລພບ: 1 ເມ ອງ 5 ບ້ານ, 496 ຄອບຄົວ, 45  ໂຕນ, 790 ລ້ານ ກີບ (2013-2016)

6. ການປູກຫມາກກ້ວຍທະນີອອງ (ກ້ວຍນ ໍ້າ)
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ກິດຈະກ າສົໍ່ງເສີມປູກກ້ວຍສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ຄອບຄົວ

ຫພ: 1  ເມ ອງ, 6 ບ້ານ, 131 ຄອບ ຄົວ,  32,73 ເຮັກຕາ, 17,535 ຕົໍ້ນ, 11.000-12.000 ເຄ ອ/ປີ, ລາຍຮັບ 
85.000.000 – 90.000.000ກີບ/ປີ, ປີກ້ວຍ 5,219 -6,206 ໜ່ວຍ, ລາຍຮັບ 5.000.000 – 6.000.00ກີບ/
ປີ;
ຊຂ: 1 ເມ ອງ, 8 ບ້ານ 64 ຄອບຄົວໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ມເີນ ໍ້ອທີໍ່ 20 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດສະເລູ່ຍຕ ໍ່ປແີມູ່ນ 
15,219 ເຄ ອ, ຂາຍສ້າງລາຍຮັບໄດ້ຕ ໍ່ປີແມູ່ນ 149,253,000ກີບ

7. ການປູກໝາກກ້ຽງພ ໍ້ນເມ ອງ

 ຊຂ: 2 ເມ ອງ (ພູກູດ, ຜາໄຊ), ມີ 5 ບ້ານ, 51 ຄອບ, ເນ ໍ້ອທີໍ່ 55.6 ຮຕ, ຜົນຜະລິດ 48,726 ກິໂລ,ຂາຍ 
32,765 ກິໂລ ສ້າງລາຍຮັບໄດ້ 286,846,000 ກິບ.

 ຫພ: (ໝາກ ຈອມ  ແລະ ໝາກແ ປ້ນ) 10 ບ້ານ, 162 ຄອບຄົວ, 63.66 ເຮັກຕາ, 14,634  ຕົໍ້ນ, 10,948 ກີ
ໂລ/ປີ, ລາຍຮັບ 66,636,000 ກີບ/ປ,ີ ສ້າງຄອບຄົວຕົວແບບ ປູກໝາກກ້ຽງຢູູ່ເມ ອງຊ າເໜ ອ ໄດ້ 3 ຄອບຄົວ, 
ສ້າງວິຊາການສະເພາະດ້ານການປູກໝາກກຽ້ງໄດ້ 2 ທ່ານ, ສ້າງກຸູ່ມປູກໝາກກ້ຽງເປັນຄູຝ ກດ້ານເຕັກນິກການປູກ
ໝາກກ້ຽງໄດ້ 8 ຄົນ;

 ຫລພບ: 1 ເມ ອງ, 8 ບ້ານ 58 ຄອບຄົວ ເນ ໍ້ອທີໍ່ 60 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 2014-2019 1,966,498 ກິໂລ 
ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໄດ້ 4,398,529,000 ກີບ;
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ການໂຄສະນາ ການສົໍ່ງເສີມປູກໝາກກ້ຽງພ ໍ້ນເມ ອງ

8. ການຄຸ້ມຄອງປູ່າຊາທ າມະຊາດ

ຊຂ: ຊາ ພູ ສັນ 1  ເມ ອງ, 4 ບ້ານ, 143 ຄອບຄົວ, ຂ ໍ້ນທະບຽນຈ ານວນ ຕົໍ້ນ 2.312 ຕົໍ້ນ,  ເນ ໍ້ອ ທີໍ່ 335 ຮຕ, ຊາ ແຫ້ງ 1.137 ກລ, ຊາ 
ດິບ 27  ໂຕນ , ມູນ ຄ່າ 3.7 ຕ ໍ້ ກີບ (ຂ ໍ້ ມູນ 2019-2020); ປູກເສີມ 1,029,100 ຕົໍ້ນ
ຫພ: 5 ບ້ານ, 212 ຄອບຄົວ, ຊາທ າມະຊາດ 38.84 ຮຕ, ຊາປູກ ເສີມ 24.75 ຮຕ, ຍານ 4.42 ຮຕ, ເກັບກູ້ປຸງແຕູ່ງຊາທ າມະ
ຊາດໃນແຕູ່ລະປີໄດ້ປະມານ 8,671 ກີໂລ/ປີ, ລາຍຮັບໄດ້ປະມານ 85 ລ້ານກີບ
ຫລພບ: 3 ບ້ານ, 55 ຄອບຄົວ,  ເນ ໍ້ອ ທີໍ່ 40  ເຮັກຕາ, 626 ລ້ານ ກີບ;
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9. ການສົໍ່ງເສີມປູກໜ ໍ່ຫລອຍດນິ ແລະ ໜ ໍ່ແຫລ້

ຫພ: 5 ບ້ານ , ມີ 95 ຄອບ ຄົວ, ຮັກສາ ໜ ໍ່ ຫລອຍທ າມະຊາດມີ 47,6 ເຮັກ ຕາ, ມີ ຈ າ ນວນ 40.941ສຸມ, 60.000-
74.000ກີໂລ/ປີ, ລາຍຮັບ 291,630,000 ກີບ/ປີ, ປູກໜ ໍ່ແຫລ້ 10 ຄອບຄົວ, 3,6 ເຮັກຕາ, 3,600 ກົກ, ລາຍ ຮັບ 
17.000.000 ກີບ/ປີ; ນອກນັໍ້ນ 1 ເມ ອງ, 1 ບ້ານ, ປູກໜ ໍ່ແຫລ້ 10 ຄອບຄົວ, 3,6 ເຮັກຕາ, 3,600 ກົກ, ລາຍ ຮັບ 
17.000.000 ກີບ/ປີ;

10. ສົໍ່ງເສີມການສ້າງກຸູ່ມຜະລິດຟອຍ (ຍູກວາດ) 
• ຫລພບ: ປູກແຂມ 28 ເຮັກຕາ ແລະ ມີ 15 ກູູ່ມ, 5916 ກ້ານ 
ແລະ ແຂມສົດ 7352 ກິໂລ, 5,000-12,000 ກີບ/ກິໂລ, ລາຍ
ຮັບທັງໝົດຂອງຝອຍຍູກວາດ 75,176,000 ກິບ,

• ຫພ: 3 ເມ ອງ, 6 ບ້ານ, ສ້າງຄູຝ ກສ າລັບຜະລິດຝອຍກວາດດ້ວຍ
ແຂມໄດ້ 27 ຄົນ, ສາມາດຜະລິດຝອຍກວາດດ້ວຍແຂມໄດ້
ປະມານ 700 – 1.500 ກ້ານ, ສ້າງລາຍຮັບໄດ້ປະມານ 
15.000.000 – 20.000.000 ກີບ/ປີ;
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11.  ການອະນຸລັກ - ຟ ໍ້ນຟຄູຸ້ມຄອງປູ່າຍານ
• ຫລພບ: 7 ບ້ານ ຂອງ ເມ ອງໂພນທອງ, ມີ 232 ຄອບຄົວ ທີໍ່ໄດ້ມີການວາງ
ແຜນຄຸ້ມຄອງ ຕົໍ້ນຍານ ໃນເນ ໍ້ອທີໍ່ດິນ 762 ຮຕ, ສາມາດເກັບກູ້ໄດ້ 23,623
ກິໂລ, ລາຍຮັບຕ ໍ່ປີ 3,548,051,800 ກິບຕ ໍ່ປີ.

• ຫພ: ເກັບກູ້ຍານໃນແຕູ່ລະປີໄດ້ປະມານ 315 ກີໂລ/ປີ, ລາຍຮັບ 47 ລ້ານ 
ກີບ/ປີ.

• ຊຂ: 

12. ການສຶກສາ ແລະອະນຸລັກ ຊີວະນາໆພັນ ທີໍ່ເຊ ໍ່ອມຍົງກັບຜົນກະທົບຂອງການນ າໃຊ້
ສານເຄມີ

ຊຂ: 4 ເມ ອງ (ພູກູດ, ແປກ, ຄູນ ແລະເມ ອງຄ າ), 30 ໂຮງຮຽນ, ນັກຮຽນ 7,889 ຄົນ
ຫພ: 3 ເມ ອງ, 10 ໂຮງຮຽນ, ຄູອາຈານ 21 ຄົນ, ນັກຮຽນ 1,788 ນ້ອງ
ຫລພບ: 3  ເມ ອງ, 18 ບ້ານ, 2270 ຄອບຄົວ, ສານ ເຄມີ ນ າ ໃຊ້ 55 ຊະນິດ, ຜົນ  ໄດ້ ຮັບ ຈາກ 68% ລົດ ລົງ  ເປັນ 45% 
(2016-2018).



10/29/2020

12

ການສ້າງບຸກຄະລາກອນ 2009-2020

2009-2019: 3.625 ຄົນ, ເພດຍິງ 825 ຄົນ 
ສະເພາະປີ 2020: 95 ຄົນ (COVID-19)

ວຽກຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຄວາມຮູ້ພ ໍ້ນຖານດ້ານຊີວະ
ນານາພັນ 

 ວຽກຂຽນບົດນະໂຍບາຍສັງເຂບ 5 ບົດ, ບົດວິຊາການສັງເຂບ 2 ບົດ, ບົດ ສະ ເໜີ 
ແນວ ຄວາມ ຄິດ 13 ຊະນິດ ເພ ໍ່ອ ເປັນ ການ ໃຫ້ ຜູ້ ສົນ ໃຈ ສ ບ ຕ ໍ່;  

 ຖານ ຂ ໍ້ ມູນ 831 ຊະນິດ, ສີໍ່ ງພີ ມ 139  ເອກະສານ, 225  ເລ ໍ່ອງ ລາວ, ບົດຂ່າວ
ລະດັບ ສູນ ກາງ  ແລະ  ແຂວງ 247 ບົດ, ຈັດ ງານ  ແລະ  ເຂົໍ້າ ຮ່ວມ ງານ ພາຍ ໃນ  ແລະ 
ຕ່າງປະ ເທດ ຕ່າງໆ 52 ຄັໍ້ງ, ປ ໍ້ ມ ເລ ໍ່ອງ 1 0 ປີ ຂອງ ຕາ ບີ 1 ຫົວ; 

  ເວ ບ ໄຊ ພາ ເຂົໍ້າ ລາວ: ຈ ານວນຄົນຊົມໃຊ້ 332.990 ຄົນ,  ເຟດບຸກ ຕິດຕາມ 
7.332 ຄົນ. ການ ນ າ ໃຊ້ໂດຍຜ່ານ ມ ຖ 67%, ຄອມພີວເຕີ ແລະ ແທບເລັດ
23%  (2018-2020).
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4. ບາງແນວຄວາມຄິດ ແລະ ທິດທາງໃນການພັດທະນາໃນຊຸມປີ
ຕ ໍ່ໜ້າ 2021 - 2030

 ຜັນຂະຫຍາຍ ແຜນດ າເນີນງານ ຊີວະນານາພັນ ແຫູ່ງຊາດສະບັບທີສອງ (2016-2025);  
 ຜັນຂະຫຍາຍ ແຜນງານຊີວະນານາພັນ ກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ ສະບັບທີສອງ (2016-2025) 
ໄລຍະທີສອງ (2021-2025) ໃຫ້ປະກົດເປັນຈີງ;

 ຂົນຂວາຍທຸກທ່າແຮງ ທາງດ້ານງົບປະມານຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
 ຊີວະນານາພັນ ຕ້ອງຖ ກເຊ ໍ່ອມເຂົໍ້າ ໃນຊີວິດຈິດໃຈ ຂອງຄົນລຸ້ນ 4.0, ວັດທະນາທ າ-ທ່ອງທ່ຽວ 
ແລະ ອ ໍ່ນໆ;

 ສ ບຕ ໍ່ຜັນຂະຫຍາຍແຜນແມູ່ບົດຈັດສັນທີໍ່ດິນແຫູ່ງຊາດ. ນະໂຍບາຍພັດທະນາເຕີບໂຕສີຂຽວ;
 ເຂັໍ້ມງວດໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກ າລຸູ່ມກົດໝາຍ: ດິນ, ປູ່າໄມ້, ສັດນ ໍ້າ-ສັດປູ່າ, 

.......
 ປະຕິບັດສົນທິສັນຍາສາກົນ, ພາກພ ໍ້ນ, .....

ຄ າຂອບໃຈ

ການນ າກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ,້ ສະຖາບັນ, ກົມ, ແຂວງ, ເມ ອງ, 
ຊາວກະສິກອນ ເຂດພູດອຍ ທີໍ່ມີສວ່ນຮ່ວມໃນການພັດທະນາວຽກງານ
ຊີວະນານາພັນ;

SDC ຜູ້ໃຫ້ທ ນ ແລະ ບັນດາເພ ໍ່ອນຮ່ວມງານທຸກພາກສ່ວນ ແລະ 
ທຸກໆທ່ານ;

FAO, WFP, …., ຜູ້ຮ່ວມສ າມະນາ ມ ໍ້ນີໍ້ 


