
ການສ້າງແນວທາງຂອງການປູກພືດໃນອະນາຄົດ ເພ່ືອໃຫ້ມີຄວາມທົນທານຕ່ໍການ
ປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ໃນ ສປປ ລາວ

ນໍາສະເໜີໂດຍ: ລັດສະໝີ ພູນວີສຸກ



ພາບລວມຂອງການສ້າງແນວທາງຂອງການປູກພືດໃນອະນາຄົດ 

ວິທີການ ວິເຄາະ ຄາດຂະເນ່ ຄວາມເປັນໄດ້ຂອງຂະບວນການຜະລິດພືດ  ຕ້ັງແຕ່ເລີມ
ຕ້ົນການຜະລິດຈົນເຖິງມືຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ

§ ແຜນທີ່ ຄວາມເໜາະສົມຂອງພືດໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ແຜນທີ່ ຄວາມເໜາະສົມຂອງພືດໃນ
ໃນອານາຄົດ ແລະ ແຜນທີ່ເຫ່ົຼານີ້ແມ່ນໄດ້ຈາກໂຄງການ SAMIS/FAO

§ ວິທີການວິເຄາະ ແລະ ຄາດຄະເນ່ ແມ່ນພວກເຮົາໄດ້ນໍາໃຊ້ບັນດາຊຸດເຄ່ືອງມືວິເຄາະ 
ແນວທາງອານາຄົດຂອງບັນດາອົງປະກອບທັງໜົດໃນຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າຂອງພືດ

§ ວິເຄາະບັນດາໂອກາດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງໃນສະພາບປະຈຸບັນ ແລະ ອານາຄົດ
§ ຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານນະໂຍບາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກຳໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ 

ແຜນຍຸດທະສາດ 



ຂະບວນການ ແລະ ຂັ້ນຕອນໃນການວາງແຜນ ແລະ ດໍາເນີນການ

1. ຂໍ້ມູນຕ່າງໆ: ຂອບເຂດ/
ກອບ ຂອງວຽກດັ່ງກ່າວ

2. ການວິເຄາະ

ເກີດຫຍັງຂຶ້ນແນ່ ?
ແນວໂນ້ມໃນອານາຄົດຈະເປັນ

ແນວໃດ?

3. ການຕີຄວາມໜາຍ: 
ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງເກີດຂຶ້ນ

ແບບນັ້ນ?

4. ການວາງແຜນ: 
ພວກເຮົາຕ້ອງການຄົ້ນຫາຫຍັງ
ໃນອະນາຄົດ? ສິ່ງກີດຂວາງທີ່

ສໍາຄັນມີຫຍັງ? ຈະເຮັດ
ແນວໃດເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍ
ເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະ ໂອກາດການໃນ

ພັດທະນາ?

5. ໂອກາດ : ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ 
ຖ້າພວກເຮົາມີການວ່າງແຜນ 
ແລະ ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້?

6. ກະທົບໃສ່ຍຸດທະສາດ:
ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຢາກຈະເຮັດ
ແຕກຕ່າງກັນ ແນວໃດ



ຈຸດປະສົງ ຂອງການສ້າງແນວທາງຂອງການປູກພືດໃນອະນາຄົດ
§ ນຳໃຊ້ແຜນທີ່ທາງອຸທົກກະເສດໃນການວິເຄາະລະບົບການຜະລິດ

ກະສິກຳໂດຍນຳໃຊ້ວິທີການແບ່ງເຂດນິເວດກະສິກຳ (AEZ) ເພ່ືອ
ສະໜັບສະໜູນວຽກງານນະໂຍບາຍກະສິກຳ ແລະ ການປັບຕົວເຂ້ົາ
ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. 

§ ການນໍາໃຊ້ເຄ່ືອງມືທີ່ ເປັນຕົວແບບໃນການວິເຄາະເຖິງສະຖານະ
ການ, ທ່າອ່ຽງຂອງການພັດທະນາຜົນຜະລິດຂອງບັນດາພືດ

§ ເພ່ືອການພິຈາລະນາ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາໄພພິບັດໃນດ້ານຕ່າງໆ 
ແລະ ການເບິ່ງສະຖານະການລວງໜ້າໄດ້ຊັດເຈນຍ່ິງຂ້ຶນ 

§ ການສ້າງແນວທາງຂອງການປູກພືດຍັງຈະປະກອບສວນເຂ້ົາໃນ
ວຽກງານ ສ້າງນະໂຍບາຍກະສິກໍາ ແລະ ການປັບຕົວເຂ້ົາກັບການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. 



ຍ້ອນຫຍັງຈ່ຶງສ້າງແນວທາງຂອງການປູກພືດໃນອະນາຄົດ
1) ເພື່ອບັນລຸ 3 ເປ້ົາໝາຍທີ່ສໍາຄັນ 
§ ຮັບປະກັນຄວາມໜັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ພະລິດສິນຄ້າກະສິກໍາ ທີ່ມີທ່າແຮງໃນການປຽບທຽບ ແລະ 

ແຂ່ງຂັນ , ການຜະລິດທີ່ສະອາດ, ປອດໄພ ແລະ ມີຄວາມຍຶນຍົງ 
§ ເພຶ່ອເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ພາກສວນທີ່ມີສວນຮ່ວມອ່ືນໆ ທີ່ພົວພັນກັບການ

ພະລິດ. 
§ ເປັນຂ້ໍມູນຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈໃຫ້ແກ່ບັນດາການນຳທຸກຂ້ັນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການຕ່າງໆ
2) ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸ 17 ເປ້ົາໝາຍການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງ (SDGs) 
§ ການລົງນາມເຫັນດີລະຫວ່າງປະເທດສະມາຊິກ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
§ ທາງພາກລັດຖະບານ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ຊາວກະສິກອນແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ຖືເອົາ 17 ເປ້ົາໝາຍການພັດ

ທະນາທີ່ຍືນຍົງ ເປັນໂຕຊ້ີວັດຄຸນຄ່າ ການພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ທາງສັງຄົມ
3) ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸ 
§ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ຄັ້ງທີ່ 9 ປີ 2021-2025 ຂອງລັດຖະບານ
§ ແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາກະສິກຳ (ADS) 2025
§ ວິໄສທັດຂອງຂະແໜງກະສິກຳ ຮອດປີ 2030 



ການສ້າງແນວທາງຂອງການປູກພືດໃນອະນາຄົດມີຄວາມສໍາຄັນແນວໃດ
§ແຜນທີ່ເລື່ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກະສກິໍາຂອງຜະລິດຕະພັນກະສກິໍາຕ່າງໆ.ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນ
ຊ່ວຍການພັດທະນາເຂດນິເວດກະສິກຳ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການພັດທະນານະໂຍບາຍ
ກະສິກຳເພ່ືອປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໃນປະຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ.

§ ວິໄສທັດ, ຮັບປະກັນຄວາມຫມັ້ນຄົງ ທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ຜະລິດສິນຄ້າ ກະສິກໍາທີ່ມີທ່າແຮງ, 
ພັດທະນາ ກະສິກໍາສະອາດ, ປອດໄພ ແລະ ຍືນຍົງ ບົນພ້ືນຖານການຫັນເປັນອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ທັນ
ສະໄຫມ ຕິດພັນກັບ ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ເພ່ືອປະກອບສ່ວນ ສ້າງພ້ືນຖານເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ

§ ຊຸກຍູ້ການຜະລິດກະສິກໍາ ເພ່ືອຄ້ໍາປະກັນຄວາມຫມັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ,
ຜະລິດສິນຄ້າກະສິກຳໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ. 

§ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີລາຍຮັບເພ່ີມຂື້ນ ເຮັດໃຫ້ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຊາວຊົນນະບົດໄດ້
ຮັບການປັບປຸງ ດີຂຶ້ນ, ພັດທະນາສ້າງມູນຄ່າເພ້ີມ ແລະ ລາຍຮັບເຂົ້າໃນເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດໃຫ້ສູງຂື້ນ



ສາມາດສ້າງເປັນຊ່ອງທາງໃນການສື່ສານສໍາ
ລັບເປັນເທັກນິກທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍເພື່ອການກໍານົດ
ພື້ນທີ່ບູລິມະສິດສໍາລັບການລົງທຶນເພື່ອການ
ປູກພືດ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ສາມາດນໍາໃຊ້ຜົນຂອງການ
ຄ້ົນຄ້ວາເປັນເປັນຫັຼກຖານໃນການຕັດສິນ
ໃຈກ່ຽວກັບການສ້າງນະໂຍບາຍ

ຍັງສາມາດນໍາໃຊ້ຜົນການຄ້ົນຄ້ວາເພ່ືອ
ການສື່ສານກ່ຽວກັບພາກສ່ວນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງອງ

ການສ້າງແນວທາງການການປູກພືດ ໃນ
ອະນາຄົດ ຫືຼ ການສ້າງແຜນທີ່ເລົ່າເລື່ອງລາວ
ຂອງພືດແມ່ນສໍາລັບໃຜ?



2021- 2022

2 to 4 months



ແນວທາງໃນການ
ປູກສາລີໃນ
ອະນາຄົດ

ການສ້າງແນວທາງຂອງການປູກສາລີໃນອະນາຄົດທີ່
ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ສຳລັບ 
ສປປ  ລ າວ



ຂອບເຂດ ແລະ ໂຄງປະກອບ
ສາລີເປັນພືດ ທີ່ນີຍົມ ເປັນອັນດັບສອງຮອງຈາກເຂ້ົາເປັນແຫ່ຼງວັດຖຸດິບອັນສໍາຄັນຂອງອຸດສາຫະກຳອາຫານສັດ ແຕ່ວ່າ ການຜະລິດໄດ້ສະແດງ 
ໃຫເຫັນຫຼາຍບັນຫາ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພ້ືນທີການຜະລິດກໍ່ຄົງຕົວ. 

ຄວາມໜ້ັນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ການພະລິດທີ່ຄົງທົນຕ່ໍສະພາບອາກາດ, ການປ່ຽນແປງພູມອາກາດ, ການຜະລິດສາລີແບບຍືນຍົງ, ການ
ປົກປ້ອງແຮງງານ, ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບຕ່ໍສິ່ງແວດລ້ອມຈາກການພະລິດ, ການແບ່ງເຂດທີ່ດິນ, ຂະບວນການຕັດສິນໃຈທີ່ເຂ້ັມແຂງ. 

§ ກໍານົດເຂດທ່ີເໝາະສົມສໍາລັບການຜະລິດສາລີໃນອະນາຄົດ. 
§ ປັບປຸງແນວພັນຂອງສາລີທີ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງ. 
§ ການທ່ີມີເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄຫມ, ນະວັດຕະກໍາ ແລະ ໄອຊີທີ. 
§ ການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ.
§ ຄວາມທົນທານຕ່ໍກັບການປ່ຽນແປງທາງດິນຟ້າອາກາດ &ການມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີ.
§ ປັບປຸງກົດຫມາຍດໍາລັດລະບຽບການທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ສ້າງໃຫມ່ເພ່ືອສະຫນັບສະໜູນຊາວກະສິກອນ ແລະ 
ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ.



ຄວາມເໝາະສົມຂອງແນວພັນສາລີອາຍຸສ້ັນ ກັບ
ລະດັບການຈັດການປານກາງ/2010–2019

RCP8.5

ຄວາມເໝາະສົມຂອງແນວພັນສາລີອາຍຸສ້ັນ ກັບລະດັບ
ການຈັດການປານກາງ / 2041- 2050 RCP8.5

ຄວາມເໝາະສົມຂອງແນວພັນສາລີອາຍຸສ້ັນ ກັບລະດັບ
ການຈັດການປານກາງ / 2041- 2050 / RCP8.5

ຮູບທີ 1: ສະແດງໃຫ້ເຫັນກ່ຽວກັບຄວາມເຫມາະສົມຂອງການຜະລິດສາລີທ່ີມີໄລຍະເວລາການປູກສ້ັນ (2010-2019, 1ກ) ແລະ ການຄາດຄະເນທາງດ້ານຄວາມເຫມາະສົມໃນ
ອະນາຄົດໂດຍການນໍາໃຊ້ລະດັບການຈັດການປານກາງ ແລະ RCP8.5 ສໍາລັບໄລຍະເວລາ 2041-2050. 1ຄ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນລະດັບຂອງການປ່ຽນແປງທ່ີເຫມາະສົມ ລະຫວ່າງ 
ປະຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ ເຊິ່ງມີການເພ່ີມຂື້ນທາງດ້ານຄວາມເຫມາະສົມເຊິ່ງສະແດງເປັນສີສ້ົມ.

ປະຈຸບັນ ອ ະ ນ າ ຄົ ດ ຂໍ້ແຕກຕ່າງດ້ານຄວາມເໝາະສົມໃນປະຈຸບັນ ແລະ 
ອນາຄົດ

ແນວໂນ້ມ ປະຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ



ຮູບທີ 2: ສະແດງໃຫ້ເຫັນກ່ຽວກັບຄວາມເຫມາະສົມຂອງການຜະລິດສາລີທ່ີມີໄລຍະເວລາການປູກປານກາງ (2010-2019, 1ກ) ແລະ ການຄາດຄະເນທາງດ້ານຄວາມເຫມາະສົມໃນ
ອະນາຄົດໂດຍການນໍາໃຊ້ລະດັບການຈັດການປານກາງ ແລະ RCP8.5 ສໍາລັບໄລຍະເວລາ 2041-2050. 1ຄ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນລະດັບຂອງການປ່ຽນແປງທ່ີເຫມາະສົມ ລະຫວ່າງ ປະຈຸ
ບັນ ແລະ ອະນາຄົດ ເຊິ່ງມີການເພ່ີມຂື້ນທາງດ້ານຄວາມເຫມາະສົມໃນເຂດປ່າເຊິ່ງ ສະແດງເປັນສີສ້ົມ.

ຄວາມເໝາະສົມຂອງແນວພັນສາລີອາຍຸກາງ ກັບ
ລະດັບການຈັດການປານກາງ/ 2010 - 2019

ຄວາມເໝາະສົມຂອງແນວພັນສາລີອາຍຸກາງ ກັບລະດັບການ
ຈັດການປານກາງ / 2041- 2050 /RCP8.5

ຄວາມເໝາະສົມຂອງແນວພັນສາລີອາຍຸກາງ ກັບລະດັບການ
ຈັດການປານກາງ / 2041- 2050 / RCP8.5



ຄວາມເໝາະສົມຂອງແນວພັນສາລີອາຍຸຍາວ ກັບແບບເຄີງເຕັກ
2010 - 2019

ຄວາມເໝາະສົມຂອງແນວພັນສາລີອາຍຸຍາວ ກັບລະດັບການ
ຈັດການປານກາງ / 2041- 2050 /RCP8.5

ຄວາມເໝາະສົມຂອງແນວພັນສາລີອາຍຸຍາວ ກັບລະດັບການ
ຈັດການປານກາງ / 2041- 2050 / RCP8.5

ຮູບທີ 1: ສະແດງໃຫ້ເຫັນກ່ຽວກັບຄວາມເຫມາະສົມຂອງການຜະລິດສາລີທີ່ມີໄລຍະເວລາການປູກສ້ັນ (2010-2019, 1ກ) ແລະ ການຄາດຄະເນທາງດ້ານຄວາມເຫມາະສົມໃນ
ອະນາຄົດໂດຍການນໍາໃຊ້ລະດັບການຈັດການປານກາງ ແລະ RCP8.5 ສໍາລັບໄລຍະເວລາ 2041-2050. 1ຄ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນລະດັບຂອງການປ່ຽນແປງທີ່ເຫມາະສົມ 
ລະຫວ່າງ ປະຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ ເຊ່ິງມີການເພີ່ມຂ້ືນທາງດ້ານຄວາມເຫມາະສົມໃນເຂດປ່າ ເຊ່ິງສະແດງເປັນສີສ້ົມ.



ແຜນທີ່ການປະກອບອາຊີບກະສິກຳ ແລະ ຂີດຄວາມສາມາດການປັບໂຕ

ເຂດການປະກອບອາຊບີກະສກິາໍ ແມນ່ໜວ່ຍພ້ືນທ່ີໆມຊຸີດລະບບົການພະລິດໄກ້
ຄຽງກນັ, ລະດບັການເຮັດກະສກິາໍ, ສິ່ ງແວດລອ້ມທາໍມະຊາດ, ແລະ ລະດບັການ
ພະລິດເປັນກນົໄກຕະຫຼາດຂອງຊາວກະສກິອນ. 

ແຕລ່ະກຸມ່ແມນ່ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນ ໜວ່ຍເຂດພມູສນັຖານ ທ່ີມຄີນຸລກັສະນະເສດ
ຖະກດິສງັຄມົ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ທ່ີຄາ້ຍຄກືນັ. ຂໍ້ມນູກຸມ່ຍອ່ຍໃນພາກ ຂດີຄວາມ
ສາມາດການປບັໂຕ ສາມາດນາໍໃຊໃ້ນການວເິຄາະ ລະບບົການປກູພືດສະເພາະ
ໂດຍນາໍໃຊຂໍ້້ມນູ ເຂດການປະກອບອາຊບີກະສກິາໍ. 

12

ຈດຸຕາໍແໜງ່ຂອງຂອບເຂດພມູສນັຖານ ບອ່ນທ່ີກວ້ຍເປັນສວ່ນໜ່ຶງ
ຂອງອາຊບີກະສກິາໍ ຂອງຊາວກະສກິອນ.



ອຸປະສັກ ແລະ ສາຍເຫດ
ການຕະຫຼາດ ແມງໄມ້
ລາຄາ ເຕັກນິກ
ຜົນຕອບແທນຕ່ໍາ ໄພທໍາມະຊາດ
ຂ້ໍຈໍາກັດຂອງນະໂຍບາຍ ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ
ພະຍາດ ພືດ ເນື້ອທີ່ດິນ
ແນວພັນ ແຫຼ່ງຂ້ໍມູນ



ແນວໂນ້ມ, ຜົນກະທົບ, ວິທີການ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ວັດທະນາທໍາ-ສັງຄົມ § ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ

§ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັນດີການສັງຄົມ
§ ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ

ເທັກໂນໂລຊີ NAFRI
ເສດຖະກິດ § ຊຸກຍູ້ນໍາໃຊ້ເປັນອາຫານລ້ຽງສັດ

§ ປຸງແຕ່ງ ແລະ ແປຮູບເພີ່ມມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນສາລີ
§ ຕິດພັນກັບວາລະແຫ່ງຊາດ (ລາວເຮັດ ລາວໃຊ້)

ລະບົບນິເວດວິທະນາ § ມີຄວາມເຂ້ົາໃຈເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບມາດຖານການນໍາໃຊ້ສານເຄມີ
§ DALAM
§ MoNRE

ການເມືອງ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ



ໂຄງຮ່າງຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ



ຂໍ້ຄິດເຫັນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຜະລິດສາລີ
§ ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາກຸ່ມຊາວກະສິກອນ ແລະ ສະຫະກອນ
§ ມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາກຸ່ມຈັດຕັ້ງຂອງຊາວ

ກະສິກອນໃນການຜະລິດ ແລະ ການຄ້າ (ຕະຫຼາດ, ລາຄາ ກົນໄກການຂັບເຂື່ອນ)
§ ບໍລິການສົ່ງເສີ່ມ ພ້ອມທັງສະໜອງແຫ່ຼງທຶນໃຫ້ກຸ່ມຜະລິດ
§ ການຄ້ົນຄ້ວາເພ່ີມເຕີມ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການເພ່ີມເຕີມທາງດ້ານເທັກໂນໂລຍ່ີ

- ການຄ້ົນຄ້ົນແນວພັນສາລີ
- ການຄ້ົນຄ້ວາເຕັກນິກການປູກ

§ ປັບປຸງຂະບວນການຫຼັງເກັບກ່ຽວ (ແປຮູບ)
§ ການບໍລິການທາງດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
§ ການຝຶກອົບຮົມ
§ ການຄຸ້ມຄອງທ່ີດິນ
§ ປະຕິທິນການຜະລິດ
§ ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້


