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ບັົນດາຂ້ໍ້ກຳານົດທ່ີ່ຖືືກນຳາໃຊ້້ ແລື່ະ ຂ້ໍ້ມູູນຕຸ່້າງໆທ່ີ່ຖືືກນຳາສ້ະເໜີີໃນເອກະສ້ານສ້ະບົັບົນ້ ບ່ົແມ່່ນການສ້ະແດງຄວາມູຄິດເຫ້ັນໃດໆຂໍ້ອ້ງ ອ້ົງການອ້າຫານ ແລື່ະ ການກະເສດ ແຫ້່ງ 
ສ້ປຊ (FAO), ກ່ຽວກບັົສ້ະຖືານະທີ່າງກົດໝາຍ ແລື່ະ ການພັັດທີ່ະນາຂໍ້ອ້ງປະເທດ, ເຂັ້ດແດນ, ເມື່ອ້ງ ຫຼືື ພ້ັນທ່ີ່ໃດໜຸ່່ງ, ຫຼືື ຂໍ້ອ້ງໜຸ່່ວຍງານຂໍ້ອ້ງຕົຸ້ນ, ຫຼືື� ເປັັນການຈຳາກັດຂໍ້ອ້ບົເຂັ້ດ 
ຫຼືື ເຂັ້ດແດນຕຸ້່າງໆ. ການກ່າວເຖິິງບົຳລສັິ້ດ ຫືຼື ສ້ິນຄ້າຂໍ້ອ້ງຜູູ້ຜູ້້ະລິດສ້ະເພື່າະໃດໜຸ່່ງ, ບ່ົວ່າສິ້ນຄ້າເຫຼົ່່ານ້ນຈະມີູການຈັດສິ້ດທີ່ິບັົດແລ້ື່ວ ຫືຼື ບົ່ກຕຸ່້າມູ, FAO ຮັັບົຮັອ້ງເອົາ ຫຼືື ແນະນຳາວ່າ 
ສິ້ນຄ້າເຫຼົ່່ານ້ດີກວ່າສິ້ນຄ້າອ້່ນ ທ່ີ່ມູີລັກສ້ະນະຄ້າຍຄືກັນ ແຕ່່ບ່ົໄດ້ຖືືກກ່າວເຖິິງ. ມູ່ມູມູອ້ງທ່ີ່ສ້ະແດງອ້ອ້ກໃນເອກະສ້ານສ້ະບັົບົນ້ ແມ່່ນມູ່ມູມູອ້ງຂໍ້ອ້ງຜູູ້້ຂໍ້ຽນເທ່ານ້ນ ແລື່ະ ບ່ົແມ່່ນການ 
ສ້ະທີ່້ອ້ນ
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ຂໍ້ຳສ້ະຫງວນບົາງລິຂໍ້ະສ້ິດ. ເອກະສ້ານສ້ະບົັບົນ້ຖືືກສ້້າງຂໍ້້ນພັາຍໃຕ່້ ໃບອ້ານ່ຍາດ IGO 3.0 ໃນຖືານະເອກະສ້ານແບບົເປັີດ-ບົ່ຫວັັງຜູ້ົນທີ່າງການຄ້າ-ສ້າມູາດແບ່ງປັນໄດ້ (CC 
BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/legalcode).

ພັາຍໃຕ່້ເງື່່ອ້ນໄຂັ້ຂໍ້ອ້ງໃບອ້ານ່ຍາດນ້, ເອກະສ້ານສ້ະບົັບົນ້ອ້າດນຳາໄປັສ້ຳາເນົາ, ແຈກຢ່າຍຄືນໃໝ່່ ແລື່ະ ດັດແກ່້ ເພື່່ອ້ຈ່ດປະສ້ົງທີ່່ບົ່ຫວັັງຜູ້ົນທີ່າງການຄ້າ, ໂດຍມູີເງື່່ອ້ນໄຂັ້ວ່າເມ່່ອ້
ນຳາໄປັໃຊ້້ແລື່້ວ ຈະຕຸ້້ອ້ງໄດ້ອ້້າງອ້ີງແຫຼົ່່ງທີ່ມູ່າຢ່່າງເໝ່າະສົ້ມູ. ໃນທີ່່ກຂໍ້້ມູູນທີ່ນ່ຳາໄປັໃຊ້້, ຈະຕຸ້້ອ້ງບົ່ກ່າວອ້້າງວ່າ FAO ໄດ້ມູີການຮັັບົຮັອ້ງເອົາອ້ົງການຈັດຕຸ້້ງ, ສ້ິນຄ້າ ຫຼືື ບົຳລິການ
ສ້ະເພື່າະໃດໜຸ່່ງ. ບົ່ອ້ານ່ຍາດໃຫ້ນ້ຳາໃຊ້້ຮັູບົສ້ັນຍາລັກຂໍ້ອ້ງ FAO. ຖື້າມູີການດັດແກ່້ເອກະສ້ານ, ເອກະສ້ານດ່ງກ່າວກ່ຈະຕຸ້້ອ້ງຢູ່່ພັາຍໃຕ່້ໃບອ້ານຍ່າດແບບົເດີມູ ຫຼືື ທີ່່ທີ່ຽບົເທ່າກັບົ 
ໃບອ້ານ່ຍາດເອກະສ້ານແບບົເປັີດ. ຖື້າມູີການນຳາເອົາເອກະສ້ານນ້ໄປັແປັ, ຈະຕຸ້້ອ້ງໄດ້ລວມູມີູຂໍ້້ຄວາມູປະຕຸ້ິເສດຄວາມູຮັັບົຜູ້ິດຊອ້ບົ ພ້ັອ້ມູກັບົຂໍ້້ມູູນອ້້າງອ້ີງທີ່່ຈຳາເປັັນດ່ງນ້: “ບົົດ
ແປັນ້ບົ່ໄດ້ຖືືກສ້້າງຂ້ໍ້ນໂດຍ ອົ້ງການອ້າຫານ ແລື່ະ ການກະເສດແຫ້່ງ ສ້ປຊ (FAO). FAO ຈະບົ່ມີູຄວາມູຮັັບົຜູ້ິດຊອ້ບົໃດໆຕຸ້່ກັບົເນ້ອ້ໃນ ຫຼືື ຄວາມູຖືືກຕຸ້້ອ້ງຂໍ້ອ້ງບົົດແປັດ່ງກ່າວ. 
ເອກະສ້ານຕຸ້້ນສ້ະບົັບົ [ພັາສ້າອ້ັງກິດ] ຈະຕຸ້້ອ້ງຖືືກຍ�ດຖືືເປັັນສ້ະບັົບົຫຼືັກຢູ່່ສ້ະເໝີ່.”

ຂໍ້້ຂໍ້ັດແຍ່ງທີ່່ເກ່ີດຂ້ໍ້ນພັາຍໃຕ່້ໃບອ້ານ່ຍາດນ້ ທີ່່ບົ່ສ້າມູາດແກ່້ໄຂັ້ໄດ້ຢ່່າງສ້ັນຕຸ້ິວິທີ່ີ ຈະໄດ້ຮັັບົການແກ່້ໄຂັ້ໂດຍຜູ້່ານການໄກ່່ເກ່່ຍ ແລື່ະ ການຕຸ້ັດສ້ິນຂໍ້ອ້ງອ້ານ່ຍາໂຕ່ຕຸ້ລ່າການ ດ່ງທີ່່
ກຳານົດໄວ້ໃນ ມູາດຕຸ້າທີ່ີ 8 ຂໍ້ອ້ງໃບອ້ານຍ່າດດ່ງກ່າວ ເວ້ນເສຍແຕ່ວ່່າຈະມູີການກຳານົດເປັັນຢ່່າງອ້່ນໄວ້ແລື່້ວ. ກົດເກ່ນການໄກ່່ເກ່່ຍທີ່່ສ້າມູາດນຳາໃຊ້້ໄດ້ ຈະແມ່່ນກົດເກ່ນການໄກ່່
ເກ່່ຍຂໍ້ອ້ງ ອ້ົງການຊັບົສິ້ນທີ່າງປັນຍາໂລື່ກ http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules ແລື່ະ ທີ່່ກການຕຸ້ັດສ້ິນຂໍ້ອ້ງອ້ານ່ຍາໂຕ່ຕຸ້່ລາການ ກ່ຈະຕຸ້້ອ້ງຖືືກດຳາເນີນການໂດຍ
ອ້ີງຕຸ້າມູ ກົດເກ່ນການຕຸ້ັດສ້ິນຂໍ້ອ້ງອ້ານ່ຍາໂຕ່ຕຸ້່ລາການພັາຍໃຕ່້ ຄະນະກຳາມູະການ ສ້ປຊ ວ່າດ້ວຍກົດໝາຍການຄ້າສ້າກົນ (UNCITRAL).

ຂໍ້້ມູູນຈາກບົ່ກຄົນທີ່ີສ້າມູ. ຜູູ້້ນຳາໃຊ້້ຂໍ້້ມູູນທີ່ມູ່ີຈດ່ປະສ້ົງໃນການນຳາເອົາຂໍ້້ມູູນຈາກເອກະສ້ານສ້ະບົັບົນ້ ທີ່່ເປັັນຂໍ້ອ້ງບົ່ກຄົນທີ່ີສ້າມູ ກັບົມູາໃຊ້້ຄືນ, ເຊ້່ນ: ຕຸ້າຕຸ້ະລາງ, ແຜນວາດ ຫຼືື ຮູັບົ
ພັາບົຕຸ້່າງໆ, ມູີໜຸ່້າທີ່່ຮັບັົຜູ້ິດຊອ້ບົໃນການຕຸ້ັດສິ້ນວ່າຈະຕຸ້້ອ້ງໄດ້ຂໍ້ຳອ້ານ່ຍາດສ້ຳາລັບົການນຳາເອົາຂໍ້້ມູູນດ່ງກ່າວກັບົມູາໃຊ້້ຄືນ ຫຼືື ບົ່ ແລື່ະ ຈະຕຸ້້ອ້ງໄດ້ຮັັບົອ້ານ່ຍາດຈາກຜູູ້້ຖືືລິຂໍ້ະສ້ິດ
ກ່ອ້ນ ຫຼືື ບົ່. ຜູູ້້ນຳາໃຊ້້ຂໍ້້ມູູນຈະຕຸ້້ອ້ງເປັັນຜູູ້້ແບກຮັບັົຄວາມູສ້່ຽງພັຽງຝ່່າຍດຽວ ຂໍ້ອ້ງການຖືືກກ່າວຫາວ່າລະເມ່ີດລິຂໍ້ະສ້ິດການນຳາໃຊ້້ຂໍ້້ມູູນຂໍ້ອ້ງບົ່ກຄົນທີ່ີສ້າມູ.

ການຂໍ້າຍ, ສິ້ດທີ່ິ ແລື່ະ ການອ້ອ້ກໃບອ້ານຍ່າດ. ສ້າມູາດເຂ້ັ້າເຖິິງຂໍ້້ມູູນ ແລື່ະ ເອກະສ້ານຂໍ້ອ້ງ FAO ໄດ້ໂດຍຜູ້່ານເວັບົໄຊ້້ (www.fao.org/publications) ແລື່ະ ສ້າມູາດຊ້
ຂໍ້້ມູູນດ່ງກ່າວໂດຍຜູ້່ານ publications-sales@fao.org. ຄຳາຮັ້ອ້ງຂໍ້ຳນຳາເອົາເອກະສ້ານຂໍ້ອ້ງ FAO ໄປັນຳາໃຊ້້ເພື່່ອ້ຈ່ດປະສ້ົງທີ່າງການຄ້າ ຈະຕຸ້້ອ້ງຖືືກຍ່ນຜູ້່ານ: www.fao.org/
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ທ່່າແຮງຂອງຊາວໜຸ່່່ມລາວໃນ
ກະສິ້ກຳ    

ສ້າທີ່າລະນະລັດ ປະຊາທີ່ິປະໄຕ່ ປະຊາຊົນລາວ (ສ້ປປ ລາວ) 
ເປັັນປະເທດໜຸ່່ງທ່ີ່ມູີປະຊາກອ້ນໜຸ່່່ມູຫຼືາຍທ່ີ່ສ່້ດໃນພັາກພັ້ນ 
ເຊ້່ງມູີຊາວໜຸ່່່ມູ (ເກ່ນອ້າຍ່ແຕ່່ 15-35 ປີ) ກວມູເອົາປະມູານ 
40 ເປັີເຊ້ັນຂໍ້ອ້ງປະຊາກອ້ນທີ່ັງໝົດ (ສູ້ນສ້ະຖືິຕຸ້ິແຫ້່ງຊາດ, 
2016).  ຊາວໜຸ່່່ມູແມ່່ນຖືືວ່າມູີຄວາມູສ້ຳາຄັນຕຸ້່ການພັັດທີ່ະນາ
ປະເທດຊາດ ແລື່ະ ການບົັນລ່ ແຜນພັັດທີ່ະນາເສດຖືະກິດ-
ສ້ັງຄົມູແຫ້່ງຊາດ 5 ປີ ຄ້ງທີ່ີ IX (2021-2025) ພັ້ອ້ມູທີ່ັງບົັນລ່
ເປັ້າໝາຍການພັັດທີ່ະນາແບບົຍືນຍົງຂໍ້ອ້ງໂລື່ກ (SDGs) 
(ສູ້ນກາງຊາວໜຸ່່່ມູປະຊາຊົນປະຕຸ້ິວັດລາວ, 2021).

ຄວາມູບົ່ໝ້ນຄົງດ້ານສ້ະບົຽງອ້າຫານ ແລື່ະ ຄວາມູທີ່່ກຍາກ
ຍັງຄົງເປັັນສ້່ງທີ່້າທີ່າຍອ້ັນໃຫຍ່່ຫຼືວງໃນປະເທດ, ພັ້ອ້ມູກັນ
ນ້ນ ໄພື່ແຫ້້ງແລື່້ງ ແລື່ະ ໄພື່ນ້າຖື້ວມູທີ່່ເກ່ີດຂໍ້້ນຊ້າແລື່້ວ ຊ້າອ້ີກ 
ແລື່ະ ສ້່ງຜູ້ົນກະທີ່ົບົຕຸ້່ເສດຖືະກິດ ແລື່ະ ສ້ັງຄົມູ ໃນນ້ນພັະຍາດ
ລະບົາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ເຮັັດໃຫ້້ສ້ະຖືານະ ການຍ່ງມູີຄວາມູ
ຮັ້າຍແຮັງຂໍ້້ນຕຸ້່ມູອ້ີກ (FAO, 2020).

ໃນຂໍ້ະນະທ່ີ່ຂໍ້ະແໜີງກະສ້ິກຳາເຊ້່ງປະກອ້ບົດ້ວຍພັືດພັັນທີ່ັນ 
ຍາຫານ, ປ່າໄມ່້, ການປະມູົງ, ການລ້ຽງສ້ັດ, ແລື່ະ ການ
ລ້ຽງສ້ັດນ້າ ແມ່່ນພັ້ນຖືານໜຸ່່ງຂໍ້ອ້ງຍ່ດທີ່ະສ້າດການພັັດທີ່ະນາ 
ຂໍ້ອ້ງ ສ້ປປ ລາວ ແລື່ະ ນຳາໃຊ້້ແຮັງງານຫຼືາຍກວ່າ 60 ເປັີເຊ້ັນ 
ຂໍ້ອ້ງປະຊາກອ້ນ (ILO, 2022) ເຊ້່ງມູັນປະກອ້ບົສ້່ວນພັຽງແຕ່່ 
16 ເປັີເຊ້ັນເທ່ານ້ນ ເຂັ້້າໃນລວມູຍອ້ດຜູ້ະລິດຕຸ້ະພັັນພັາຍໃນ
ປະເທດ (ທີ່ະນາຄານໂລື່ກ, 2022). ເຫ້ດຜູ້ົນສ້ຳາລັບົຄວາມູບົ່
ສ້ົມູດູນດ່ງກ່າວນ້ ປະກອ້ບົມູີ ຜູ້ົນຜູ້ະລິດຕຸ້່່າ ແລື່ະ ການຂໍ້າດ
ຄວາມູທີ່ັນສ້ະໄຫມ, ລວມູທີ່ັງບົັນຫາອ້່ນໆ. ນອ້ກຈາກນ້ ກຳາລັງ
ແຮັງງານທີ່່ເຮັັດວຽກໃນຂໍ້ະແໜີງການດ່ງກ່າວ ແມ່່ນຕຸ້້ອ້ງໄດ້
ໃຊ້້ເຫ້່ອ້ແຮັງຢ່່າງໜຸ່ັກ. 

ການລົງທີ່�ນ ໃນຂໍ້ະແໜີງກະສ້ິກຳາ ແລື່ະ ລະບົົບົສ້ະບົຽງ
ອ້າຫານ ແບບົມີູຄວາມູຮັັບົຜູ້ິດຊອ້ບົ (RAI) ຖືືວ່າເປັັນໜຸ່່ງໃນ
ຍ່ດທີ່ະສ້າດທີ່່ມູີປະສ້ິດທີ່ິຜູ້ົນທີ່່ສ້່ດ ໃນການຕຸ້້ານໄພື່ອ້�ດຫິວ 
ແລື່ະ ຫຼືຸດຜູ້່ອ້ນຄວາມູທີ່່ກຍາກ ແລື່ະ ສ້້າງໃຫ້້ມູີການເຕ່ີບົໂຕ່
ທີ່າງດ້ານເສດຖືະກິດ (FAO, IFAD ແລື່ະ WFP, 2015). 
ນອ້ກຈາກນ້ນ ປະຊາກອ້ນໄວຫນຸ່່່ມູທີ່່ເພື່່ມູຂໍ້້ນ ຈະສ້າມູາດເປັັນ
ສ້່ວນສ້ຳາຄັນ ໃນການຫຼືຸດຜູ້່ອ້ນຄວາມູທີ່່ກຍາກ ແລື່ະ ການຄ້າ
ປະກັນສ້ະບົຽງອ້າຫານ ແລື່ະ ໂພື່ຊະນາການ (IFAD, 2019).

ສ້ະນ້ນ, ການລົງທີ່�ນທີ່່ມູີຄວາມູຮັັບົຜູ້ິດຊອ້ບົ ຂໍ້ອ້ງໄວໜຸ່່່ມູຍິງ 
ແລື່ະ ຊາຍ ຕຸ້້ອ້ງໄດ້ຮັັບົການຂໍ້ະຫຍາຍຕຸ້ົວເພື່່ອ້ຮັັບົປະກັນ
ການຄ້າປະກັນສ້ະບົຽງອ້າຫານ, ຫຼືຸດຜູ້່ອ້ນ ການຫວັ່າງງານ

ຂໍ້ອ້ງໄວໜຸ່່່ມູ, ຕຸ້້ານການຍົກຍ້າຍອ້ອ້ກຈາກຊົນນະບົົດ ແລື່ະ 
ປະກອ້ບົສ້່ວນເຂັ້້າໃນການພັັດທີ່ະນາແບບົຍືນຍົງ (Fiedler, 
2020).

ໂດຍອ້ີງໃສ່ຄະນະກຳາມູະການກ່ຽວກັບົຫັຼືກການຄວາມູປອ້ດ
ໄພື່ດ້ານອ້າຫານໂລື່ກ ສ້ຳາລັບົການລົງທີ່�ນໃນຂໍ້ະແໜີງກະສ້ິກຳາ 
ແລື່ະ ລະບົົບົສ້ະບົຽງອ້າຫານ ແບບົມູີຄວາມູຮັັບົຜູ້ິດຊອ້ບົ  
(CFS-RAI Principles), ບົົດແນະນຳາຂໍ້ອ້ງອ້າຊຽນ ວ່າ
ດ້ວຍການສ້່ງເສີມູການລົງທີ່�ນທ່ີ່ມູີຄວາມູຮັັບົຜິູ້ດຊອ້ບົໃນດ້ານ
ສ້ະບົຽງ ອ້າຫານ, ກະສ້ິກຳາ ແລື່ະ ປ່າໄມ່້ (ASEAN RAI) 
ໄດ້ໃຫ້້ຄຳາແນະນຳາກ່ຽວກັບົວິທີ່ີການປັບົປ່ງຄ່ນນະພັາບົ ແລື່ະ 
ປະລິມູານການລົງທີ່�ນໃນຂໍ້ະແໜີງກະສ້ິກຳາ ແລື່ະ ລະບົົບົ
ສ້ະບົຽງອ້າຫານໃນອ້າຊຽນ.

ASEAN RAI Guideline 3 ເນ້ນໃຫ້້ເຫ້ັນເຖິິງຄວາມູສ້ຳາຄັນ
ຂໍ້ອ້ງການສ້້າງຄວາມູເຂັ້້ມູແຂັ້ງ ແລື່ະ ການມູີສ້່ວນຮັ່ວມູຂໍ້ອ້ງ
ຊາວໜຸ່່່ມູໃນຂໍ້ະແໜີງກະສ້ິກຳາ ແລື່ະ ແນະນຳາໃຫ້້ມູີການລະດົມູ
ໃຫ້້ຊາວໜຸ່່່ມູເຂັ້້າມູາໃນຂໍ້ະແໜີງການດ່ງກ່າວ ໂດຍການເພື່່ມູ
ການເຂັ້້າເຖິິງຊ່ອ້ງທີ່າງການບົຳລິການ (ການສ້່ງເສີມູ, ການໃຫ້້
ຄຳາປ�ກສ້າ ແລື່ະ ການເງື່ິນ), ການສ້�ກສ້າ, ການຝ່�ກອ້ົບົຮັົມູ, 
ຕຸ້ະຫຼືາດ ແລື່ະ ຂໍ້້ມູູນຂໍ້່າວສ້ານ. ເຊ້່ງອ້າດຈະລວມູເຖິິງການ
ຝ່�ກອ້ົບົຮັົມູພັາຍໃນຟາມູກະສ້ິກຳາ, ຝ່�ກອ້ົບົຮັົມູ ດ້ານເຕ່ັກນິກ
ວິຊາການ ແລື່ະ ການເປັັນຜູູ້້ປະກອ້ບົການ ລວມູທີ່ັງການເພື່່ມູ
ທີ່ະວີການສ້ະໜຸ່ັບົສ້ະໜຸູ່ນຊາວໜຸ່່່ມູ ແລື່ະ ສ້້າງຄວາມູອ້າດ
ສ້າມູາດໃນການຕຸ້່ລອ້ງ ຂໍ້ອ້ງຊາວໜຸ່່່ມູ. 

ວຽກງານຂອງ FAO ແລະ ສ້ຽງ
ຂອງຜູ້້້ປະກອບົການໝຸ່່່ມ ກ່ຽວກັບົ 
ທ່່ລະກິດກະສ້ິກຳສ້ີຂຽວໃນເຂັ້ດ
ຊົນນະບົົດ ແລະ ເສດຖະກິດ  

ອ້ົງການອ້າຫານ ແລື່ະ ການກະເສດ ແຫ້່ງສ້ະຫະປະຊາຊາດ 
(FAO) ກຳາລັງເຮັັດວຽກຮັ່ວມູກັນກັບົລັດຖືະບົານແຫ້່ງສ້ປປ 
ລາວ ເພື່່ອ້ສ້່ງເສີມູ ການລົງທີ່�ນ ໃນຂໍ້ະແໜີງກະສ້ິກຳາ ແລື່ະ 
ລະບົົບົສ້ະບົຽງອ້າຫານແບບົມີູຄວາມູຮັັບົຜິູ້ດຊອ້ບົໃນປະ 
ເທດໂດຍການສ້ະໜັຸ່ບົສ້ະໜຸູ່ນໃນການຈັດຕຸ້້ງປະຕຸ້ິບົັດຕຸ້າມູ
ບົົດແນະນຳາຂໍ້ອ້ງອ້າຊຽນວ່າດ້ວຍການສ່້ງເສີມູການລົງທີ່�ນ
ຢ່່າງມີູຄວາມູຮັັບົຜິູ້ດຊອ້ບົ.ການຮັ່ວມູມືູດ່ງກ່າວນ້ຈະສ້ະ 
ໜຸ່ັບົສ້ະໜຸູ່ນ ລັດຖືະບົານ ໃນການເສີມູຂໍ້ະຫຍາຍສ້ະພັາບົ
ແວດລ້ອ້ມູທີ່່ອ້ຳານວຍຄວາມູສ້ະດວກ ໃຫ້້ແກ່່ ການລົງທີ່�ນ ໃນ
ຂໍ້ະແໜີງກະສ້ິກຳາ ແລື່ະ ລະບົົບົສ້ະບົຽງອ້າຫານ ແບບົມູີຄວາມູ
ຮັັບົຜູ້ິດຊອ້ບົ, ສ້້າງຄວາມູເຂັ້້ມູແຂັ້ງໃຫ້້ແກ່່ອ້ົງການຈັດຕຸ້້ງມູະ 
ຫາຊົນເຊ້່ນ ອ້ົງການສ້ະຫະພັັນແມ່່ຍິງ ແລື່ະ ຊາວໜຸ່່່ມູ ເພື່່ອ້
ເຂັ້້າຮັ່ວມູ ແລື່ະ ໄດ້ຮັັບົຜູ້ົນປະໂຫຍ່ດຈາກ ການລົງທີ່�ນ ໃນ
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ຂໍ້ະແໜີງກະສ້ິກຳາ ແລື່ະ ລະບົົບົສ້ະບົຽງອ້າຫານ ແບບົມູີຄວາມູ
ຮັັບົຜູ້ິດຊອ້ບົ, ແລື່ະ ຍົກສູ້ງຄວາມູຮັັບົຮັູ້ ກ່ຽວກັບົ ການລົງທີ່�ນ 
ໃນຂໍ້ະແໜີງກະສ້ິກຳາ ແລື່ະ ລະບົົບົສ້ະບົຽງອ້າຫານ ແບບົມູີ
ຄວາມູຮັັບົຜູ້ິດຊອ້ບົ ແລື່ະ ບົົດບົາດສ້ຳາຄັນຂໍ້ອ້ງຊາວໜຸ່່່ມູ ແລື່ະ 
ແມ່່ຍິງ.

ເພ່ື່ອ້ເປັັນການຊ້ທິີ່ດເຍືອ້ງທີ່າງໃຫ້້ເຫັ້ນເຖິິງວິທີີ່ການສ້່ງເສີມູ
ທີ່່ດີຂໍ້້ນ ໃຫ້້ແກ່່ຊາວໜຸ່່່ມູໃນການລົງທີ່�ນດ້ານກະສ້ິກຳາ ແລື່ະ 
ເຮັັດໃຫ້້ພັວກເຂັ້ົາຮັັບົຮັູ້ເຖິິງຄວາມູສ້ຳາຄັນ ແລື່ະ ໂອກາດທີ່່
ມູີໃນຂໍ້ະແໜີງການດ່ງກ່າວ, FAO ໄດ້ສ້ຳາພັາດຊາວໜຸ່່່ມູ
ຈາກແຂັ້ວງຊຽງຂໍ້ວາງ ທີ່່ມູີຄວາມູສ້າມູາດໃນການລົງທີ່�ນໃນ
ຂໍ້ະແໜີງກະສ້ິກຳາ ແລື່ະ ກາຍມູາເປັັນຜູູ້້ປະກອ້ບົການດ້ານ
ກະ ສ້ິກຳາ. ຊາວໜຸ່່່ມູເຫຼົ່່ານ້ໄດ້ຮັັບົການສ້ະໜຸ່ັບົສ້ະໜຸູ່ນຈາກ ຜູູ້້
ປະກອ້ບົການກະສ້ິກຳາ ເພື່່ອ້ເປັັນວິສ້າຫະກິດ ແລື່ະ ໂຄງການ
ເສດຖືະກິດຊົນນະບົົດສ້ີຂໍ້ຽວ (AGREE) ພັາຍໃຕ່້ໂຄງການ
ບົຳລິການ-ສ້່ງເສີມູກະສ້ິກຳາຮັອ້ບົດ້ານ (LURAS). FAO ຍັງ
ໄດ້ສ້ຳາພັາດຜູູ້້ເຂັ້້າຮັ່ວມູໃນການຝ່�ກອ້ົບົຮັົມູພັັດທີ່ະນາ ທີ່າງ
ດ້ານ ທີ່ັກສ້ະການຕຸ້ະຫຼືາດອ້ອ້ນໄລື່ນ໌ ສ້ຳາລັບົທີ່່ລະກິດກະສ້ິກຳາ 
ທີ່່ນຳາພັາໂດຍ FAO ແລື່ະ ວິທີ່ະຍ່ກະຈາຍສ້ຽງຊາວຫນຸ່່່ມູລາວ. 

ໂຄງການ AGREE ມູີຈ່ດປະສ້ົງເພື່່ອ້ແນໃສ່ສ້້າງທີ່ັກສ້ະຜູູ້້
ປະກອ້ບົການໃຫ້້ແກ່່  ນັກສ້�ກສ້າ ແລື່ະ ນັກຮັຽນຈົບົວິທີ່ະຍາ
ໄລື່ກະສ້ິກຳາ, ປັບົປ່ງຄວາມູສ້າມູາດໃນການມູີວຽກເຮັັດງານ
ທີ່ຳາ ແລື່ະ ການຂໍ້ະຫຍາຍການມູີສ້່ວນຮັ່ວມູກັບົພັາກເອກະຊົນ 
ໂດຍການຮັ່ວມູມູືກັບົວິທີ່ະຍາໄລື່ກະສ້ິກຳາ ແລື່ະ ປ່າໄມ່້ພັາກ
ເຫນືືອ້, ສ້ະຫນຸ່ອ້ງໂອກາດການເລື່່ມູຕຸ້້ນທີ່່ລະກິດ ແລື່ະ ການ

ສ້້າງຕຸ້້ງວິສ້າຫະກິດຈ່ລະພັາກ ທີ່່ຄ່້ມູຄອ້ງ ໂດຍຊາວຫນຸ່່່ມູໃນ
ຊົນນະບົົດ. ນ້ປະກອ້ບົມູີການສ້�ກສ້າພັາກປະຕຸ້ິບົັດໃນກະສ້ິ
ກຳາແບບົຍືນຍົງ, ໂຄງການສ້້າງວຽກເຮັັດງານທີ່ຳາໃນທີ່້ອ້ງຖື່ນ 
ທ່ີ່ມູ່່ງໄປັສູ່້ການສ້ະຫນຸ່ອ້ງປັດໃຈການຜູ້ະລິດກະສິ້ກຳາແລື່ະ 
ໂຄງ ການພັັດທີ່ະນາຊຸມູຊົນອ້າສ້າສ້ະຫມັັກ ສ້ຳາລັບົໄວຫນຸ່່່ມູທີ່່
ຫວັ່າງງານ (Helvetas, 2022).

ບົົດເລ່ື່ອ້ງຂໍ້ອ້ງຜູູ້້ປະກອ້ບົການກະສ້ິກຳາໄວຫນຸ່່່ມູເຫ່ຼົ່ານ້ 
ສ້ະແດງໃຫ້້ເຫ້ັນເຖິິງວິທີ່ີການທ່ີ່ຊາວຫນຸ່່່ມູສ້າມູາດໄດ້ຮັັບົຜູ້ົນ
ປະໂຫຍ່ດ ຈາກການລົງທີ່�ນກະສິ້ກຳາ ແລື່ະ ຜູ້ົນກະທີ່ົບົທີ່າງ
ບົວກ ທີ່່ມູັນສ້າມູາດນຳາມູາສູ້່ຊີວິດ ແລື່ະ ຊຸມູຊົນຂໍ້ອ້ງເຂັ້ົາເຈ້າ.
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ສ້ະໜຸ່ັບົສ້ະໜຸ່້ນໃຫ້້ຊາວໜຸ່່່ມກາຍເປັັນຜູ້້້
ປະກອບົການຂອງຮຸ່່່ນຕຸ້່ໄປັ 
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ຈາກໃບປະກາດປະລິນຍາດ້ານ
ກົດໝຸ່າຍ ສ້້່ການເປັັນຜູ້້້ປະກອບົ
ການລ້ຽງປາ: ການຝຶຶກອົບົຮຸ່ົມ
ໄລຍະສ້້ນສ້າມາດປ່ຽນແປັງ
ເສ້ນທ່າງຊີວິດໄດ້້ຄືແນວໃດ້  

ທີ່່ານ ຄຳາຈັນ ສ້ິງຫາລາດ ມູາຈາກເມ່ືອ້ງຄູນ, ເຊ້່ງເປັັນເຂັ້ດ
ຊົນນະບົົດ ຂໍ້ອ້ງແຂັ້ວງ ຊຽງຂໍ້ວາງ. ການກະສ້ິກຳາແມ່່ນ
ແບບົແຜນການດຳາລົງຊີວິດທີ່່ຄ່້ນເຄີຍ, ຕຸ້້ງແຕ່່ ແມ່່ຂໍ້ອ້ງລາວ
ທີ່່ໄດ້ລ້ຽງສ້ັດເປັັນອ້າຊີບົເພື່່ອ້ລ້ຽງດູຄອ້ບົຄົວ. ແຕ່່ ທີ່່ານ ຄຳາ
ຈັນ ບົ່ເຄີຍຖືືວ່າ ກະສ້ິກຳາຈະເປັັນອ້ະນາຄົດ ທີ່່ລາວສ້າມູາດ
ພັັດທີ່ະນາອ້າຊີບົໄດ້. ນັບົຈາກນ້ນມູາ, ລາວໄດ້ຮັຽນຈົບົປະ 
ລິນຍາຕຸ້ີທີ່າງດ້ານກົດໝາຍ ແລື່ະ ຝ່ັນຢ່າກໄດ້ວຽກເຮັັດຢູ່່
ນະຄອ້ນຫຼືວງວຽງຈັນ.

ພັາຍຫຼືັງຮັຽນຈົບົ ລາວຫວັ່າງງານເປັັນເວລາ 5 ປີ ກ່ອ້ນທີ່່ຈະ
ຫັນມູາປະກອ້ບົອ້າຊີບົກະສ້ິກຳາ. 

“ຂ້�າພະເຈົ້້າໃຊ້�ເວລາຫ້�າປີຮຽນກົດຫມາຍ 
ແລື່ະ ບ່ສິາມາດຊອກຫ້າວຽກເຮັັດໄດ້�, ແຕ່�
ຫຼັັງຈາກຮຽນການລ�ຽງລ້ກປາ ເປັັນເວລາ 
28 ວັນ, ຂ້�າພະເຈົ້້າບ່ພຽງແຕ່�ຫ້າເງິິນໄດ້�
ເທົ່່ານ້ນ ແຕ່�ຍັງສິາມາດລ�ຽງແມ່�ໄດ້�.” 

ທີ່ັງໝົດເຫຼົ່່ານ້ເລື່່ມູປະກອ້ບົເປັັນຮັູບົເປັັນຮັ່າງ ສ້ຳາລັບົທີ່່ານ ຄຳາ
ຈັນ ເມ່່ອ້ໄດ້ຮັັບົການຝ່�ກອ້ົບົຮັົມູ ແລື່ະ ໄດ້ຮັັບົທີ່�ນຮັອ້ນ ເພື່່ອ້
ເລື່່ມູທີ່່ລະກິດລ້ຽງສ້ັດນ້າ ໃນປີ 2019. “ຂໍ້້າພັະເຈ້າເປັັນໜຸ່່ງ
ໃນນັກຮັຽນ 27 ຄົນທີ່່ໄດ້ເຂັ້້າຮັ່ວມູການຝ່�ກອ້ົບົຮັົມູ ຫຼືັກສູ້ດ 
ກະສ້ິກຳາ 28 ວັນ ຢູ່່ວິທີ່ະຍາໄລື່ກະສ້ິກຳາ ແລື່ະ ປ່າໄມ່້ພັາກ
ເໜີືອ້. ຫຼືັງຈາກນ້ນ, ພັວກເຮັົາໄດ້ຮັຽນຮັູ້ວິທີ່ີການຮັ່າງແຜນ
ທີ່່ລະກິດ. ຫຼືັກສູ້ດການວາງແຜນທີ່່ລະກິດແມ່່ນໃຊ້້ເວລາ ຫນຸ່່ງ
ອ້າທີ່ິດ ແລື່ະ ພັວກເຮັົາບົາງຄົນກ່ໄດ້ຖືືກຄັດເລື່ືອ້ກ ໃຫ້້ໄດ້ຮັັບົ
ທີ່�ນ ໂດຍອ້ີງໃສ່ຜົູ້ນງານຂໍ້ອ້ງພັວກເຮັົາໃນຫ້ອ້ງຮັຽນ ແລື່ະ ບົົດ
ສ້ະເຫນືີຂໍ້ອ້ງພັວກເຮັົາ. ຂໍ້້າພັະເຈ້າໄດ້ຮັັບົການຊ່ວຍເຫຼົ່ືອ້ລ້າ
ເປັັນຈຳານວນເງື່ິນ 10 ລ້ານກີບົ [ປະມູານ 1100 USD].”
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“ຄວາມຕ້�ອງການປາ ແລື່ະ ກົບຫຼັາຍກວ�າ ທີ່່
ຂ້�າພະເຈົ້້າສິາມາດສິະໜຸ່ອງໄດ້�. ປະຊາຊົນ
ຍັງ ສິະເໜີີຂ້ໍຊ້ພັນປາຢ່�າງຕ້່ເນື່່ອງ. ເຊ້່ງ
ຂ້�າພະເຈົ້້າບ່ມີພຽງພໍທີ່່ຈະຂ້າຍໃຫ້�ເຂົົາເຈົ້້າ!”

ຄຳຈັນ ສິິງຫ້າລາດ

ການຜູ້ະລິດຂະຫນາດໃຫຍ່່ ແລະ ມີຄວາມ
ຫຼາກຫຼາຍ
ກ່ອ້ນທີ່່ຈະໄດ້ຮັັບົໂອກາດດ່ງກ່າວ ຄອ້ບົຄົວ ຂໍ້ອ້ງ ທີ່່ານ ຄຳາຈັນ 
ມູີໜຸ່ອ້ງປາພັຽງ 2 ໜຸ່ອ້ງ. “ການລ້ຽງປາເປັັນທີ່່ລະກິດທີ່່ດີ ຍ້ອ້ນ
ວ່າປະຊາຊົນມູັກກິນປາ ແລື່ະ ປາກ່ມູີລາຄາບົ່ແພື່ງ. ພັວກ
ເຮັົາຂໍ້າຍປາ, ແຕ່່ພັວກເຮັົາມູີປາຂໍ້າຍພັຽງແຕ່່ຈຳານວນຫນຸ່້ອ້ຍ
ດຽວ.”

ການຝ່�ກອ້ົບົຮັົມູທີ່່ລາວໄດ້ຮັັບົ ເຮັັດໃຫ້້ລາວສ້າມູາດຂໍ້ະຫຍາຍ 
ຈາກລະບົົບົການຜູ້ະລິດເຄ່ງການຄ້ານ້ໄປັສູ່້ຮັູບົແບບົການ

ຜູ້ະລິດປາ, ລູກປາ ແລື່ະ ກົບົ ເພື່່ອ້ເປັັນສ້ີນຄ້າຢ່່າງເຕ່ັມູ
ຮັູບົແບບົ. ກ້ອ້ນທີ່�ນດ່ງກ່າວໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້້ລາວຍົກລະດັບົພັ້ນ 
ຖືານ ໂຄງລ່າງທ່ີ່ມູີຢູ່່ຂໍ້ອ້ງຕຸ້ົນ ແລື່ະ ພັັດທີ່ະນາຫນຸ່ອ້ງປາເພື່່ມູ
ຕຸ້່ມູອ້ີກ. ຜູ້ົນກຳາໄລື່ຈາກປີທີ່ຳາອ້ິດເຮັັດໃຫ້້ລາວສ້າມູາດເລື່່ມູຕຸ້້ນ 
ວາງແຜນການພັັດທີ່ະນາໃນຂໍ້້ນຕຸ້່ໄປັຂໍ້ອ້ງລາວ. 

ລາວໃຫ້້ຮັູ້ຕຸ້່ມູອ້ີກວ່າ ຜູ້ົນໄດ້ຮັັບົດ່ງກ່າວ ເປັັນຊ່ອ້ງທີ່າງ  ແລື່ະ 
ເປັັນແຮັງບັົນດານໃຈໃນການພັັດທີ່ະນາທ່ີ່ລະກິດຂໍ້ອ້ງຕົຸ້ນ. 
“ໃນປີ 2020, ຂໍ້້າພັະເຈ້າສ້້າງກຳາໄລື່ໄດ້ຫຼືາຍກວ່າ 20 ລ້ານ 
ກີບົ (ປະມູານ 2 200 ໂດລາ) ແລື່ະ ວາງແຜນທີ່່ຈະຂໍ້ະຫຍາຍ
ໜຸ່ອ້ງປາຕຸ້່ມູອ້ີກ 4 ໜຸ່ອ້ງ ແລື່ະ ສ້້າງສູ້ນຝ່�ກອ້ົບົຮັົມູ ເພື່່ອ້ໃຫ້້
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ປະຊາຊົນສ້າມູາດມູາຮັຽນຮັູ້ວິທີ່ີການລ້ຽງປາ ແລື່ະ ກົບົ ກັບົ
ຂໍ້້າພັະເຈ້າ.” ໂດຍສ້ະເພື່າະໃນຊຸມູຊົນຂໍ້ະຫນຸ່າດນ້ອ້ຍ ບົ່ອ້ນ
ທີ່່ ທີ່່ານ ຄຳາຈັນ ອ້າໄສຢູ່່, ຄວາມູສ້ຳາເລື່ັດ ຄືສ້່ງດຽວທີ່່ຈະດ�ງດູດ
ນັກຮັຽນ. 

ເສີມສ້້າງຄວາມເຂັ້້ມແຂັ້ງໃຫ້້ຫຼາຍຍ່ງຂ້ນ
ປະສ້ົບົການຂໍ້ອ້ງ ທີ່່ານ ຄຳາຈັນ ເປັັນຕຸ້ົວຢ່່າງອ້ັນດີເລື່ີດວ່າ 
ການລົງທີ່�ນໂດຍການພັັດທີ່ະນາຂໍ້ອ້ງຊາວໜຸ່່່ມູໄດ້ຮັັບົຜົູ້ນດີ
ແນວໃດ. ເມ່່ອ້ທີ່່ລະກິດຂໍ້ອ້ງລາວເຕ່ີບົໂຕ່ໄດ້ດີ ລາວສ້າມູາດ
ສ້້າງລາຍຮັັບົ ຈາກຫຼືາຍຢ່່າງ ໂດຍບົ່ຕຸ້້ອ້ງອ້າໃສການສ້ະຫນຸ່ັບົ
ສ້ະຫນຸູ່ນຈາກພັາຍນອ້ກ. ຜູ້ົນກຳາໄລື່ຄ້ງທີ່ີ 2 ຂໍ້ອ້ງ ທີ່່ານ ຄຳາ
ຈັນ ໄດ້ຊ່ວຍກະຕຸ້່້ນເສດຖືະກິດຊົນນະບົົດ ແລື່ະ ຊຸກຍູ້ການຄ້າ
ປະກັນສ້ະບົຽງອ້າຫານ ໃຫ້້ແກ່່ຊຸມູຊົນຕຸ້່ມູອ້ີກ. “ຂໍ້້າພັະເຈ້າຄິດ
ວ່າທີ່່ລະກິດຂໍ້ອ້ງ ຂໍ້້າພັະເຈ້າມູີຄວາມູຍືນຍົງ, ແລື່ະ ຄວາມູຮັູ້
ຂໍ້ອ້ງ ຂໍ້້າພັະເຈ້າ ຈະຖືືກຖື່າຍທີ່ອ້ດໃຫ້້ຄົນອ້່ນ ເມ່່ອ້ຂໍ້້າພັະເຈ້າ
ເປັີດສູ້ນຝ່�ກອ້ົບົຮັົມູ.”

“ຂ້�າພະເຈົ້້າສິະໜຸ່ັບສິະໜຸ່້ນໃຫ້�ປະຊາຊົນ ໂດ້ຍສິະເພາະ
ແມ່�ນຊາວໜຸ່່�ມ ບ່ໃຫ້�ເບິ່່ງໄປັໄກເກີນໄປັ ຫລືື ແລື່�ນໄປັຫ້າ
ວຽກທີ່່ຊັກຈ້ງໃຫ້�ຫຼັົງໄຫຼ ຫລືື ເປັັນກະແສນິຍົມ ແຕ່�ໃຫ້�ເບິ່່ງ
ສິ່ງທີ່່ເປັັນຄວາມຕ້�ອງການຂ້ອງຕ້ະຫຼັາດທີ່�ອງຖິ່່ນ.” 

ຄວາມູສ້ຳາເລື່ັດຂໍ້ອ້ງທ່ີ່ລະກິດຂໍ້ະນາດນ້ອ້ຍດ່ງກ່າວ ເປັັນແຮັງ
ຈູງໃຈໃຫ້້ຊຸມູຊົນ ທີ່່ສ້າມູາດເຫັ້ນໄດ້ປະຈັກຕຸ້າ. ສ້ະນ້ນ ຜູູ້້ທີ່່
ມູີເອກະລັກສ້ະເພື່າະ ແລື່ະ ມູີຄວາມູເປັັນແບບົຢ່່າງທີ່່ດີ ກ່ມູີ
ຄວາມູຕຸ້້ງໃຈທີ່່ຈະແບ່ງປັນຄວາມູຮັູ້ຂໍ້ອ້ງເຂົັ້າເຈ້າ ຄືກັບົທີ່່ານ 
ຄຳາຈັນ, ເຊ້່ງມູັນມູີ ຄ່ນຄ່າທີ່່ບົ່ອ້າດຈະປະເມີ່ນໄດ້ ແລື່ະ ມູີປະ
ສ້ິດທີ່ິຜູ້ົນ ໃນການສ້້າງສ້ະຕິຸ້ປັນຍາໃນການກະຕຸ່້້ນຂໍ້ະແໜີງ
ກະສ້ິກຳາໃນທີ່້ອ້ງຖື່ນ. 

ຄວາມຕຸ້້ອງການຂອງທ້່ອງຖ່ນແມ່່ນກ່ນແຈ
ສ່້້ຄວາມສ້ຳເລັດ

ຜູ້ົນກະທີ່ົບົທີ່າງດ້ານເສດຖືະກິດ-ສ້ັງຄົມູ ຈາກພັະຍາດໂຄວິດ 
-19 ແມ່່ນປັດໄຈອ້ັນສ້ຳາຄັນ ໃຫ້້ແກ່່ທີ່່ລະກິດຂໍ້ອ້ງທີ່່ານຄຳາຈັນ 
ເນ່ອ້ງຈາກວ່າ ປົກກະຕຸ້ິແລື່້ວ ເຄ່ອ້ງທີ່່ຂໍ້າຍຢູ່່ຕຸ້ະຫຼືາດສ້່ວນ
ໃຫ້່ຍ ແມ່່ນມູາຈາກບົ່ອ້ນອ້່ນ. “ກ່ອ້ນໜຸ່້ານ້ ມູີບົາງຄົນເທ່ານ້ນ
ມູາຊ້ປານຳາພັວກເຮັົາ, ແຕ່່ໃນຊ່ວງໄລື່ຍະການປິດເມ່ືອ້ງ ຈາກ
ການລະບົາດຂໍ້ອ້ງພັະຍາດໂຄວິດ-19 ມູີຄົນຈຳານວນຫຼືາຍທີ່່
ມູາຊ້ປານຳາພັວກເຮັົາ ແລື່ະ ຍັງຊ້ອັ້ນອ້່ນອ້ີກ ເຊ້່ນ ກົບົ, ໄກ່່, ໄກ່່
ງວງ ແລື່ະ ໝູທ່ີ່ແມ່່ຂໍ້ອ້ງຂໍ້້າພັະເຈ້າລ້ຽງ.” ການຢ່່ດເຊ້ົາການ
ຂໍ້ົນສ້່ງ ທີ່່ເກ່ີດຈາກການປິດການເຂັ້້າອ້ອ້ກເມ່ືອ້ງ ໄດ້ຊຸກຍູ້
ການຂໍ້າຍຈາກພັາຍໃນຊຸມູຊົນ. ສ້່ງດ່ງກ່າວໄດ້ຊຸກຍູ້ ແລື່ະ 
ເຮັັດໃຫ້້ລາວສ້າມູາດເລື່່ງໃສ່ລະບົົບົກະສ້ິກຳາແບບົຍືນຍົງ ເພື່່ອ້

ນຳາໃຊ້້ປະໂຫຍ່ດຈາກຄວາມູຕຸ້້ອ້ງການຂໍ້ອ້ງລູກຄ້າໃນຊຸມູຊົນ
ທີ່້ອ້ງຖື່ນ. 

“ຂໍ້້າພັະເຈ້າໄດ້ຮັັບົຮັູ້ວ່າ ສ້່ງທີ່່ຄົນຕຸ້້ອ້ງການຢູ່່ທີ່້ອ້ງຖື່ນ ແມ່່ນ
ກ່ນແຈສູ້່ຄວາມູສ້ຳາເລື່ັດ.” ຄວາມູຮັັບົຮັູ້ນ້ໄດ້ເສີມູສ້້າງຄວາມູ
ເຂັ້້ມູແຂັ້ງໃຫ້້ແກ່່ຮັູບົແບບົທີ່່ລະກິດຂໍ້ອ້ງລາວ ແລື່ະ ເຊ້່ອ້ມູໂຍງ
ລາວເຂັ້້າກັບົຕຸ້ະຫຼືາດທີ່່ຫມັ້ນຄົງ. 

ໃນປີ 2020 ນ້າຖື້ວມູໄດ້ພັັດພັາເອົາລູກປາຂໍ້ອ້ງ ທີ່່ານ ຄຳາຈັນ 
ໄປັນຳາ ແລື່ະ ສ້້າງຄວາມູເສຍຫາຍແກ່່ ພັ້ນຖືານໂຄງລ່າງຂໍ້ອ້ງ
ລາວ. ທີ່່ານ ຄຳາຈັນ ມູີເງື່ິນແຮັຈຳານວນໜຸ່່ງ ເພື່່ອ້ຂໍ້ະຫຍາຍ
ໜຸ່ອ້ງປາ ແລື່ະ ລ້ຽງປາຄືນໃໝ່່ ແລື່ະ ການລ້ຽງສ້ັດຂໍ້ອ້ງແມ່່
ລາວ ກ່ເປັັນສ້່ງເກ່້ອ້ໜຸູ່ນຢູ່່ເບ້ອ້ງຫຼືັງ ເພື່່ອ້ອ້່້ມູຊູໃຫ້້ພັວກເຂັ້ົາ
ຜູ້່ານພັ້ນເຫ້ດການນ້ນມູາ . “ໂຊ້ກດີ ຂໍ້້າພັະເຈ້າໄດ້ຂໍ້າຍປາ
ຈຳານວນໜຸ່່ງແລື່້ວ ແລື່ະ ໄດ້ເງື່ິນຈຳານວນໜຸ່່ງ. ຂໍ້້າພັະເຈ້າໄດ້
ລາຍງານໂຄງການ AGREE, ແລື່ະ ພັວກເຂັ້ົາຍັງໄດ້ຊ່ວຍ
ຂໍ້້າພັະເຈ້າອ້ອ້ກຄ່າໃຊ້້ຈ່າຍ ຍ້ອ້ນຂໍ້້າພັະເຈ້າໄດ້ຮັັບົຜູ້ົນກະທີ່ົບົ
ຈາກເຫ້ດການທີ່າງທີ່ຳາມູະຊາດ.” 

ການລົງທີ່�ນຂໍ້ອ້ງ ທີ່່ານ ຄຳາຈັນ ໃນທີ່່ລະກິດກະສ້ິກຳາ ບົ່ພັຽງ
ແຕ່່ໄດ້ຊ່ວຍເພື່່ມູລາຍຮັັບົ ແລື່ະ ປັບົປ່ງຊີວິດການເປັັນຢູ່່ຂໍ້ອ້ງ
ລາວເທ່ານ້ນ ແຕ່່ຍັງປະກອ້ບົສ້່ວນເຂັ້້າໃນການຄ້າປະກັນສ້ະ 
ບົຽງອ້າຫານໃນທີ່້ອ້ງຖື່ນອ້ີກດ້ວຍ. ນອ້ກຈາກນ້ນ ທີ່່ລະກິດ
ຂໍ້ອ້ງລາວ ສ້າມູາດຕຸ້ອ້ບົສ້ະໜຸ່ອ້ງຄວາມູຕຸ້້ອ້ງການບົຳລິໂພື່ກ
ໃນທີ່້ອ້ງຖື່ນນ້ ໄດ້ຢ່່າງພັຽງພັຳ ໃນໄລື່ຍະການແຜ່ລະບົາດຂໍ້ອ້ງ
ພັະຍາດ ໂຄວິດ-19.

ປະສ້ົບົການຂໍ້ອ້ງລາວໄດ້ເຮັັດໃຫ້້ເຫ້ັນເຖິິງຄວາມູສ້ຳາຄັນ ຂໍ້ອ້ງ
ການຊ່ວຍເຫຼົ່ືອ້ໃຫ້້ຊາວໜຸ່່່ມູເຂັ້້າເຖິິງການຝ່�ກອ້ົບົຮັົມູ ແລື່ະ 
ການ ບົຳລິການດ້ານການເງື່ິນເຊ້່ງເປັັນແຮັງຈູງໃຈໃຫ້້ເຂັ້ົາເຈ້າ
ຢ່າກຢູ່່ໃນຊຸມູຊົນຂໍ້ອ້ງຕຸ້ົນເອງ, ແລື່ະ ກະຕຸ້່້ນເສດຖືະກິດ
ຊົນນະບົົດ ແລື່ະ ເຮັັດວຽກໃນຂໍ້ະແໜີງກະສ້ິກຳາ.

ທີ່່ລະກິດກະສ້ິກຳາໄດ້ເຮັັດໃຫ້້ ທີ່່ານ ຄຳາຈັນ ສ້າມູາດຟ້ນຕຸ້ົວ 
ແລື່ະ ເລື່່ມູມູີຊີວິດທີ່່ດີຂໍ້້ນ ແລື່ະ ປະສ້ົບົຜູ້ົນສ້ຳາເລື່ັດໃນຊີວິດໄດ້.
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COVID-19 ສ້າມາດກະ 
ຕຸ້່້ນທ່່ລະກິດ ຂອງຜູ້້້ປະ 
ກອບົການກະສ້ິກຳໄດ້້ຄື
ແນວໃດ້
ທີ່່ານ ນາງ ເນດ ເພັື່ດແສງທີ່ອ້ງ, ເປັັນຄົນຊົນເຜ່າ ຂໍ້ະມູ່ 
ຈາກແຂັ້ວງຊຽງຂໍ້ວາງ,ໄດ້ຮັັບົຜູ້ົນປະໂຫຍ່ດຫຼືາຍຢ່່າງ ຈາກ 
ການເຮັັດທ່ີ່ລະກິດກະສິ້ກຳາ. ທີ່່ານ ນາງ ເນດ ເຕີ່ບົໂຕ່ຂໍ້້ນ
ພັ້ອ້ມູກັບົການເຮັັດກະສິ້ກຳາແຕ່່ລາວມູັກຈະເຫັ້ນວ່າ “ການ 
ມູີວຽກເຮັັດງານທີ່ຳາ ”ແມ່່ນຫມັາຍເຖິິງອ້ັນອ້່ນທີ່່ບົ່ແມ່່ນ
ກະສິ້ກຳາ. ລາວບົ່ເຄີຍຖືືວ່າການກະສິ້ກຳາເປັັນ “ອ້າຊີບົ” 
ເພື່າະວ່າມູັນເປັັນການໃຊ້້ຊີວິດແບບົພັຳກ່້ມູໄປັແຕ່່ລະມູ້ແທນ
ທີ່່ຈະເປັັນ ວຽກສ້້າງເສດຖືະກິດ. “ຂໍ້້າພັະເຈ້າບົ່ເຄີຍຄິດ ທີ່່
ຈະມີູທ່ີ່ລະກິດຂໍ້ອ້ງຕຸ້ົນເອງ ແທ້ໆ. ເຊ້່ງຕຸ້ອ້ນນ້ນຂໍ້້າພັະເຈ້າ
ກ່ກຳາລັງຊອ້ກຫາວຽກທີ່່ຕຸ້ົນສ້າມູາດຊອ້ກຫາໄດ້,”  

ເຊ້່ນດຽວກັບົຊາວໜຸ່່່ ມູ ຢູ່່ ຊົນນະບົົດຫຼືາຍຄົນຫຼືັ ງຈາກ
ຮັຽນ ຈົບົມູັດທີ່ະຍົມູຕຸ້ອ້ນປາຍແລື່້ວລາວໄດ້ຊອ້ກຫາວຽກ
ເຮັັດຢູ່່ນະຄອ້ນຫຼືວງວຽງຈັນເຊ້່ງກ່ເຮັັດໃຫ້້ລາວປະສ້ົບົ
ຜູ້ົນສ້ຳາເລື່ັດໜຸ່້ອ້ຍໜຸ່່ງ. ເມ່່ອ້ລາວໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບົການຝ່�ກ
ອ້ົບົຮັົມູການລ້ຽງສ້ັດ ແລື່ະ ການປູກພັືດສ້ວນລາວກຳໄດ້
ລົງທີ່ະບົຽນເຂັ້້າຮັ່ວມູ. ການຝ່�ກອ້ົບົຮັົມູໄດ້ເຮັັດໃຫ້້ລາວ
ເຫັ້ນເຖິິງທີ່່າແຮັງບົ່ມູຊ້ອ້ນດ້ານກະສິ້ກຳາ. ທີ່່ານ ນາງ ເນດ 
ໄດ້ຜູ້່ານຂໍ້ະບົວນການຂໍ້ຳທີ່�ນຂໍ້ອ້ງ ໂຄງການ AGREE 
ແລື່ະ ກາຍເປັັນຜູູ້້ໄດ້ຮັັບົທີ່�ນຊ່ວຍເຫືຼົ່ອ້ລ້າໃນຈຳານວນເງິື່ນ 
10.295.000 ກີບົ (ປະມູານ 1.100 ໂດລາ) ແລື່ະ ລາວ
ໄດ້ນຳາໃຊ້້ເງິື່ນຈຳານວນດ່ງກ່າວນ້ ເພື່່ອ້ຊ້ໄກ່່ ແລື່ະ ເປັັດພັັນ 
ຫຼືັງຈາກນ້ນໄດ້ຂໍ້ະຫຍາຍອ້ອ້ກໄປັຢ່່າງໄວວາ ແລື່ະໄດ້ລ້ຽງ
ໄກ່່ງວງເພື່່ອ້ຂໍ້າຍຕຸ້່ມູອີ້ກ. 

ກ າ ນ ລົ ງ ທຶ່ ນ ຂ ະ ຫນ າ ດ ນ້ ອ ຍ ສ້້ າ ງ ຜົູ້ ນ
ປະໂຫຍ່ດທ່່ຫຼາກຫຼາຍ 

ໂອກາດທີ່່ໄດ້ຮັັບົຈາກການຝ່�ກອ້ົບົຮັົມູ ບົ່ພັຽງແຕ່່ໄດ້ຈູງໃຈ ໃຫ້້ 
ທີ່່ານ ນາງ ເນດ ອ້ອ້ກຈາກນະຄອ້ນຫຼືວງວຽງຈັນເພື່່ອ້ກັບົຄືນ
ບົ້ານ, ແຕ່່ຍັງໄດ້ເກ່ີດແຮັງບົັນໃຈ ໃນການກາຍເປັັນຜູູ້້ປະກອ້ບົ
ການ. “ທີ່່ລະກິດແມ່່ນພັວມູໄປັໄດ້ດີຫຼືາຍ. ພັວກເຮັົາມູີຄົນມູາຊ້
ໄກ່່ ແລື່ະ ເປັັດທີ່່ກມູ້ ແຕ່່ສ້ັດປີກນານໃຫຍ່່ . ດ້ວຍເຫ້ດນ້ ພັວກ
ເຮັົາຈ່ງໄດ້ຊ້ລູກໄກ່່ຈາກຊາວບົ້ານຫຼືາຍຂໍ້້ນ ແລື່ະ ເອົາມູາຂໍ້າຍ
ຢູ່່ເຮັືອ້ນ ແລື່ະ ຢູ່່ຕຸ້ະຫຼືາດແຂັ້ວງ ເມ່່ອ້ພັວກມູັນໃຫຍ່່ແລື່້ວ.” 
ທີ່່ານ ນາງ ເນດ ແລື່ະ ຄອ້ບົຄົວໄດ້ຂໍ້ະຫຍາຍທີ່່ລະກິດຂໍ້ອ້ງ
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ເຂັ້ົາເຈ້າ ເພື່່ອ້ຂໍ້າຍຜູ້ັກເຊ້່ນດຽວກັນກັບົການຜູ້ະລິດອ້າຫານ
ສ້ັດປີກ ເພື່່ອ້ໃຫ້້ເຂັ້ົາເຈ້າສ້າມູາດລ້ຽງໄກ່່ ແລື່ະ ເປັັດເພື່່ມູເຕ່ີມູ.

ດ້ວຍການກະຕຸ້່້ນພັຽງເລັື່ກນ້ອ້ຍຊາວໜຸ່່່ມູສ້າມູາດລົງທີ່�ນ
ເຂັ້້າ ໃນຂໍ້ະແໜີງກະສ້ິກຳາ ແລື່ະ ລະບົົບົສ້ະບົຽງອ້າຫານ - 
ການລົງທີ່�ນທ່ີ່ຊ່ວຍການຂໍ້ະຫຍາຍຕຸ້ົວ,ຄວາມູຫຼືາກຫຼືາຍ 
ແລື່ະການເຊ່້ອ້ມູໂຍງຫຼືາຍພັາກສ້່ວນໃນການສ້້າງກະສິ້ກຳາ
ເປັັນທ່ີ່ລະກິດ.ຂໍ້ະບົວນການນ້ສ້ະໜຸ່ອ້ງຊີວິດການເປັັນຢູ່່
ອ້ັນມູີຄ່ນຄ່າໃຫ້້ແກ່່ຊາວໜຸ່່່ມູ ທີ່່ຊ່ວຍກະຕຸ້່້ນເສດຖືະກິດໃນ
ຊົນນະບົົດ. “ເພື່າະດຽວນ້ ຂໍ້້າພັະເຈ້າມູີວຽກເສີມູອ້ີກອ້ັນໜຸ່່ງ ຄື
ການສ້່ງສ້ິນຄ້າກະສ້ິກຳາ, ນ້ອ້ງສ້າວ ແລື່ະ ແມ່່ຂໍ້ອ້ງ ຂໍ້້າພັະເຈ້າ
ໄດ້ເລື່່ມູຮັັບົຜູ້ິດຊອ້ບົການລ້ຽງສ້ັດປີກ. ຂໍ້້າພັະເຈ້າໄດ້ສ້ອ້ນ
ນ້ອ້ງສ້າວ ແລື່ະ ແມ່່  ກ່ຽວກັບົວິທີ່ີການລ້ຽງ ໂດຍອ້ີງໃສ່ຄວາມູ
ຮັູ້ທີ່່ໄດ້ຮັຽນມູາຈາກການເຂັ້້າຮັ່ວມູຝ່�ກອ້ົບົຮັົມູ ກ່ຽວກັບົການ
ລ້ຽງສ້ັດປີກ.”

ເບ້ອ້ງຕຸ້້ນມູັນເປັັນພັຽງອ້າຊີບົເສີມູຂໍ້ອ້ງລາວ,ແຕ່່ວ່າເມ່່ອ້ສັ້ດ 
ປີກຂໍ້ອ້ງລາວໃຫຍ່່ຂໍ້້ນແລື່້ວ ແລື່ະ ມູີການຊ້ຂໍ້າຍ ເຮັັດໃຫ້້
ກາຍເປັັນທີ່່ລະກິດຢ່່າງບົ່ໄດ້ຄາດຫວັັງ. ສ້ະນ້ນ, ທີ່່ານ ນາງ 
ເນດ ມູີຄຳາແນະນຳານ້ໃຫ້້ຊາວຫນຸ່່່ມູຄົນອ້່ນໆໃນຊຸມູຊົນວ່າ.

“ຄົນເຮັົາອາດຈະບ່ມັກເຮັັດສ່ິງເລື່ັກນ�ອຍ
ເຊ້່ນວ�າ: ຊ້ຜູ້ັກ ແລື່ະ ຂ້າຍຜູ້ັກ.  ຂ້�າພະເຈົ້້າ
ເຄີີຍມີຄວາມຮ້�ສິຶກອາຍທີ່່ຈະເຮັັດ ແຕ່�ວ�າໃນື່
ເວລາທີ່່ ຂ້�າພະເຈົ້້າໄດ້�ເລື່່ມຕ້້ນເຮັັດໂຕ່ຈີງ 
ຂ້�າພະເຈົ້້າໄດ້�ພົບປະກັບຄົນຈຳນວນຫຼັາຍ 
ແລື່ະ ຂ້�າພະເຈົ້້າກ່ມີຄວາມສິ່ກ. ໄວໜຸ່່�ມບາງ
ຄົນ ອາຍທີ່່ຈະຄ�າຂ້າຍ ສິ່ງເລື່ັກນ�ອຍ. ບ່ຕ້�ອງ
ອາຍ!” 

ອ້ີກເທ່ອ້ໜຸ່່ງ ພັວກເຮັົາເຫ້ັນເຖິິງຜູ້ົນສ້ະທີ່້ອ້ນທີ່າງບົວກຈາກ
ຕຸ້ົວແທນຂໍ້ອ້ງການປ່ຽນແປັງເຫຼົ່່ານ້ ທີ່່ສ້່ງຜູ້ົນສ້ະທີ່້ອ້ນໃຫ້້ຄົນ
ອ້້ອ້ມູຂໍ້້າງຂໍ້ອ້ງພັວກເຂັ້ົາ.

ເລື່່ອ້ງຂໍ້ອ້ງ ທີ່່ານ ນາງ ເນດ ເນ້ນຢ່້າໃຫ້້ເຫ້ັນວ່າ ຜູູ້້ປະກອ້ບົ
ການກະສ້ິກຳາໄວໝ່່ມູ ທີ່່ມູີຜູ້ົນທີ່າງບົວກຕຸ້່ການຄ້າປະກັນ
ສ້ະບົຽງອ້າຫານ, ການພັັດທີ່ະນາເສດຖືະກິດຊົນນະບົົດ ແລື່ະ 
ການພັັດທີ່ະນາຊຸມູຊົນ. 

“ຂ້�າພະເຈົ້້າມີຄວາມດີໃຈົ້ຫຼັາຍ ທີ່່ບ່ພຽງ
ແຕ່�ວ�າ ມີຄົນຮ້�ຈັກຂ້�າພະເຈົ້້າ ຍ�ອນທີ່່ລະກິດ
ຂ້ອງຂ້�າພະເຈົ້້າເທ່ົ່ານ້ນແຕ່�ຍັງແມ່�ນຍ�ອນ
ວ�າຂ້�າພະເຈ້ົ້າສິາມາດຊ�ວຍຫຼັຸດຜູ້�ອນຄວາມ
ຈຳເປັັນຂ້ອງຊາວບ�ານທ່ີ່ຈະຕ້�ອງໄດ້�ເດ້ີນທີ່າງ
ໄປັໃນື່ເມ່ືອງ ເພ່ອຊ້ຊ້ນ ແລື່ະ ຜູ້ັກໃນື່ຊ�ວງ
ເວລາທີ່່ມີການແຜ່�ລະບາດ.” 
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ຄວາມຢືືດຢື່່ນຂອງຊາວໜຸ່່່ມ: ການ
ສ້ະແຫວງ ຫາໂອກາດໃໝ່່ໆຈາກ
ຄວາມພະຍາຍາມທ່່ລ້ມເຫລວ 

ທີ່່ານ ນາງ ສ່້ດໃຈ ພັົມູມູະວົງ ຈາກແຂັ້ວງຊຽງຂໍ້ວາງ ໄດ້ອ້າໄສ 
ຢູ່່ກັບົປ້າຢູ່່ນະຄອ້ນຫຼືວງວຽງຈັນເພື່່ອ້ຊ່ວຍເຫືຼົ່ອ້ທ່ີ່ລະກິດຂໍ້ອ້ງ
ປ້າ. ເມ່່ອ້ລາວໄດ້ຮັັບົໂອກາດເຂັ້້າຮັ່ວມູການຝ່�ກອ້ົບົຮັົມູ ຂໍ້ອ້ງ
ໂຄງການ AGREE ແລື່ະ ໄດ້ຮັັບົທີ່�ນຊ່ວຍເຫືຼົ່ອ້ລ້າ, ລາວກ່
ໄດ້ກັບົຄືນບົ້ານ ຢູ່່ເມື່ອ້ງແປັກ.

“ຂໍ້້າພັະເຈ້າໄດ້ຮັັບົເງິື່ນ 5 ລ້ານ ກີບົ [USD 550] ແລື່ະ ໄດ້
ຖືືວ່າມູັນເປັັນເສ້ນທີ່າງສ້້າງປະສ້ົບົການ.ຂໍ້້າພັະເຈ້າໄດ້
ເລື່່ມູຕຸ້້ນເຮັັດແບບົນ້ອ້ຍໆ ເນ່ອ້ງຈາກຢ່າກເບ່ງວ່າມູັນຈະເປັັນ
ໄປັແນວໃດ. ແຜນການຂໍ້ອ້ງ ຂໍ້້າພັະເຈ້າແມ່່ນນຳາໃຊ້້ໝາກໄມ່້
ທີ່້ອ້ງຖື່ນເພື່່ອ້ເຮັັດກວນໜຸ່າກໄມ່້ ແລື່ະ ຂໍ້າຍໃຫ້້ນັກທີ່່ອ້ງທີ່່ຽວ. 
ຂໍ້້າພັະເຈ້າຄິດວ່າທ່ີ່ລະກິດນ້ແມ່່ນເປັັນເອກະລັກເພື່າະວ່າ 
ຂໍ້້າພັະເຈ້າໃຊ້້ພັຽງແຕ່່ຜູ້ະລິດຕຸ້ະພັັນຂໍ້ອ້ງທີ່້ອ້ງຖື່ນ.” 

ເມ່່ອ້ມີູນັກທີ່່ອ້ງທີ່່ຽວມູາແຂັ້ວງຊຽງຂໍ້ວາງ ທ່ີ່ລະກິດຂໍ້ອ້ງ ທີ່່ານ 
ນາງ ສ່້ດໃຈ ກຳດຳາເນີນໄປັໄດ້ດີ. ແຕ່່ເມ່່ອ້ພັະຍາດໂຄວິດ-19 
ແຜ່ລະບົາດ ແລື່ະ ບົ່ມູີນັກທີ່່ອ້ງທີ່່ຽວຈາກຕຸ້່າງປະເທດ, ທີ່່ານ 
ນາງ ສ່້ດໃຈ ໄດ້ເສຍລູກຄ້າ. ການກິນເຂັ້້າຈ່ ຫືຼື ກວນໝາກ
ໄມ່້ ບົ່ແມ່່ນອ້າຫານທີ່່ວໄປັ ຂໍ້ອ້ງຄົນລາວ ສ້ະນ້ນ ທີ່່ານ ນາງ 
ສ່້ດໃຈ ຈ່ງມູາຮັອ້ດທີ່າງຕຸ້ັນ.

“ຂໍ້້າພັະເຈ້າຈະພັະຍາຍາມູເປີັດທ່ີ່ລະກິດກວນໝາກໄມ່້ອີ້ກ
ຄ້ງ ເມ່່ອ້ສ້ະຖືານະການ COVID-19 ດີຂໍ້້ນ. 

ດຽວນ້ ຂໍ້້າພັະເຈ້າກຳາລັງປ່ຽນວິທີ່ີເຮັັດ ໂດຍມູາເຮັັດກວນ
ໝາກໄມ່້ໃຫ້້ເຂັ້້ມູຂ່ໍ້້ນຍ່ງຂໍ້້ນ ເພື່່ອ້ໃຫ້້ສ້າມູາດກິນກັບົເຂັ້້າ
ໜຸ່ຽວໄດ້. ຂໍ້້າພັະເຈ້າຍັງໄດ້ຮັຽນຮັູ້ວິທີ່ີເຮັັດໝາກໄມ່້ແຫ້້ງ ເພື່່ອ້
ແນໃສ່ຂໍ້າຍໃຫ້້ຄົນລາວ. ໃນປັດຈ່ບົັນຂໍ້້າພັະເຈ້າຈະສ່້ມູໃສ່
ລູກຄ້າທີ່້ອ້ງຖື່ນ ແທນນັກທີ່່ອ້ງທີ່່ຽວ.” 

ບົົດເລື່່ອ້ງຂໍ້ອ້ງ ທີ່່ານ ນາງ ສ່້ດໃຈ ສ້ະແດງໃຫ້້ເຫັ້ນເຖິິງ
ວິທີີ່ການທີ່່ໄວຫນຸ່່່ມູມີູຄວາມູຕຸ້້ງໃຈທີ່່ຈະຮັຽນຮັູ້ທີ່ັກສ້ະໃຫມ່ 
ແລື່ະ ນຳາໃຊ້້ແນວຄວາມູຄິດໃຫມ່ ທີ່່ຄົນຮັ່່ນເກ່່າອ້າດຈະຄິດບົ່
ເຖິິງ. 

ຊາວໜຸ່່່ມູສ້າມູາດມູີຄວາມູຢື່ດຢ່່່ນທີ່ົນທີ່ານ ແລື່ະ ສ້າມູາດປັບົ
ຕຸ້ົວໄດ້ຫຼືາຍຂໍ້້ນ ເມ່່ອ້ສ້່ງຕຸ້່າງໆບົ່ເປັັນໄປັຕຸ້າມູທີ່່ຫວັັງໄວ້ ແລື່ະ 
ເຂັ້ົາເຈ້າພັ້ອ້ມູທີ່່ຈະປ່ຽນວິທີ່ີການຂໍ້ອ້ງຕຸ້ົນເອງ. 
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“ເຖິິງແມ່�ນວ�າເວລານ້ທີ່່ລະກິດຂ້ອງ ຂ້�າພະເຈົ້້າ
ບ່ປະສົິບຜົູ້ນສິຳເລັື່ດຕ້າມທ່ີ່ຄາດຫັວັງໄວ�ກ່ຕ້າມ 
ແຕ່�ຂ້�າພະເຈົ້້າໄດ້�ຮຽນຮ້�ຫຼັາຍຢ່�າງ. ຂ້�າພະເຈົ້້າ
ໄດ້�ຮຽນຮ້�ກິດຈະກຳດ�ານກະສິິກຳທ່ີ່ແຕ່ກຕ້�າງກັນ 
ແຕ່� ຂ້�າພະເຈົ້້າ ຍັງຢ່າກເຮັັດອັນໃດ້ອັນໜຸ່່ງກ�ຽວ
ກັບຫມາກໄມ່�. ຕ້ອນນ້ ຂ້�າພະເຈົ້້າກຳລັງຮຽນວິທີ່ີ
ເອົົາໝາກໄມ່�ໃນື່ທີ່�ອງຖ່ິ່ນມາຕ້າກແດ້ດໃຫ້�ແຫ້�ງ 
ນຳກ່�ມແມ່�ຍິງ ແລື່ະ ຢ່າກຈະເລື່່ມທີ່່ລະກິດອີກຄ້ງ
ໃນື່ໄວໆນ້.” 

ຫຼືັງຈາກກັບົຄືນມູາບົ້ານ ແລື່ະ ເລື່່ມູຕຸ້້ນທີ່່ລະກິດຂໍ້ອ້ງຕຸ້ົນເອງ 
ທີ່່ານ ນາງ ສ້່ດໃຈ ໄດ້ກາຍເປັັນແບບົຢ່່າງ “ນັກທີ່່ລະກິດທີ່່ຢ່າກ
ປະສ້ົບົຄວາມູສ້ຳາເລື່ັດ” ໃຫ້້ກັບົຊຸມູຊົນຂໍ້ອ້ງລາວ – ເປັັນແຮັງ
ບົັນດານໃຈໃຫ້້ຊາວໜຸ່່່ມູຄົນອ້່ນໆ ແລື່ະ ເຫ້ັນການກະສ້ິກຳາ 
ແລື່ະ ການດຳາລົງຊີວິດຢູ່່ບົ້ານ ເປັັນທີ່າງເລື່ືອ້ກອ້ັນໃໝ່່.

“ຂ້້າພະເຈົ້້າຢາກຮຽນຮ້້ສິ່່ງໃໝ່່ໆ. ກວນ
ໝາກ ໄມ້້ບໍ່່ແມ້່ນຜະລິິດຕະພັນພ້ນເມື້ອງຫຼັັກ
ຂ້ອງລິາວ. ຂ້້າພະເຈົ້້າ ດີໃຈົ້ຫຼັາຍທີ່່ໄດ້້ຮຽນຮ້້ 
ແລະ ຮ້້ວິທີ່ີການເຮັັດກວນໝາກໄມ້້.”  

ສິຸ່ດໃຈົ້ ພົມມະວົງ
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ຊາວກະສ້ິກອນໃນພາລະ
ກິດນຳພາເພື່່ອນໄວໜຸ່່່ມ
ທີ່່ານ ລົມູ ສ້່ກຈະເລື່ີນ, ຮັຽນຈົບົຈາກສ້້າງຄູ ເລື່່າໃຫ້້ພັວກ
ເຮັົາຟັງກ່ຽວກັບົເສ້ນທີ່າງການເຮັັດກະສິ້ກຳາຂໍ້ອ້ງລາວວ່າ: 
“ຂໍ້້າພັະເຈ້າຮັຽນຈົບົ ແລື່້ວມູາເປັັນຄູສ້ອ້ນ ໃນປີ 2014 ແລື່ະ ບົ່
ສ້າມູາດຫາວຽກເຮັັດງານທີ່ຳາທີ່່ໝ້ນຄົງໄດ້. ຂໍ້້າພັະເຈ້າຫາວຽກ
ຊ່ວຄາວໄດ້ເທ່ານ້ນ ຕຸ້ອ້ນອ້າໄສຢູ່່ກັບົພັ່ນ້ອ້ງຢູ່່ວຽງຈັນ.” ທີ່່ານ 
ລົມູ ໄດ້ຮັັບົທີ່�ນຊ່ວຍເຫຼົ່ືອ້ລ້າ 10 ລ້ານກີບົ [ປະມູານ 1.100 
ໂດລາ] ແລື່ະ ໄດ້ຜູ້່ານການຝ່�ກອ້ົບົຮັົມູກ່ຽວກັບົກະສ້ິກຳາ ແລື່ະ 
ການເຮັັດທີ່່ລະກິດ ຈາກໂຄງການ AGREE.

“ຫຼັາຍຄົນເຄີີຍບອກຂ້�າພະເຈ້ົ້າວ�າບ່ສິາມາດຄາດ
ຫວັັງກັບໄວຫນຸ່່�ມໄດ້�,ໄວໜຸ່່�ມບ່ມີປະໂຫຍດ, ດ້
ດ�ານ,ເອົ່ອຍອີງໃສ�ແຕ່�ຄົນອ່ນ, ແລື່ະ ເວ້າວ�າ
ຊາວໜຸ່່�ມບ່ໄດ້�ຮັບການນັບຖິ່ືໃນື່ຊຸມຊົນ. ສິ່ງໜຸ່່ງທີ່່
ຈ້ງໃຈົ້ໃຫ້�ຂ້�າພະເຈົ້້າຍ່ນຂ້ໍທີ່ຶນຊ�ວຍເຫຼືອລ�າ ແມ່�ນ
ເພ່ອພິສ້ິດວ�າຂ້�າພະເຈ້ົ້າສິາມາດເຮັັດສ່ິງຕ້�າງໆ 
ດ�ວຍຕ້ົນເອົງໄດ້� ໂດ້ຍບ່ຕ້�ອງເອົ່ອຍອີງ ໃສ�ຄົນ
ອ່ນ.”

ຊາວໜຸ່່່ມູລາວທີ່່ມູີວຽກເຮັັດງານທີ່ຳາມູີພັຽງແຕ່່ 17 ເປັີເຊ້ັນ
ເທ່ານ້ນທີ່່ມູີລາຍໄດ້ແທ້ໆ (Manikham, 2018). ການໃຫ້້
ຊາວໜຸ່່່ມູເຂັ້້າເຖິິງທີ່�ນຊ່ວຍໃຫ້້ມີູວິທີີ່ທ່ີ່ຍືນຍົງກວ່າໃນການ
ສ້້າງວຽກເຮັັດງານທີ່ຳາສ້ຳາລັບົເຂົັ້າເຈ້າເອງ,ແທນທ່ີ່ຈະຊອ້ກຫາ
ວຽກເຮັັດງານທີ່ຳາຢູ່່ໃນຕຸ້ະຫຼືາດແຮັງງານ. ນ້ຄືເຫ້ດຜູ້ົນທີ່່ການ
ເປັັນຜູູ້້ປະກອ້ບົການສ້າມູາດມູີຄວາມູສ້ຳາຄັນຕຸ້່ການເຊ່້ອ້ມູໂຍງ
ຊາວໜຸ່່່ມູເຂັ້້າໃນຂໍ້ະແໜີງການພັັດທີ່ະນາໃນຊົນນະບົົດຂໍ້ອ້ງ
ຊາດ.

ສ້່ງທີ່້າທີ່າຍທີ່່ ທີ່່ານ ລົມູ  ໄດ້ປະສ້ົບົພັົບົພັ້ ລວມູມູີ ການເຝົ້້າ
ຍາມູປາ, ກົບົ, ຕຸ້້ນໄມ່້ກິນຫມັາກ ແລື່ະ ສ້ັດລ້ຽງ ຈາກ “ຄົນທີ່່
ມູາລັກໃນຕຸ້ອ້ນກາງຄືນ ໂດຍສ້ະເພື່າະໃນລະຫວັ່າງການປິດ
ເມ່ືອ້ງ”, ແລື່ະ ອ້່ນຫະພັູມູນ້ຳາທີ່່ຫຼືຸດລົງຜູ້ິດປົກກະຕຸ້ິ ເຊ້່ງເຮັັດໃຫ້້
ລູກປາຂໍ້ອ້ງລາວ ສ້່ວນໃຫຍ່່ຕຸ້າຍ.

ເຖິິງວ່າຈະມູີສ້່ງທີ່້າທີ່າຍເຫ່ຼົ່ານ້ລາວເວ້າວ່າ:“ການເຮັັດທ່ີ່ລະ 
ກິດນ້ ຂໍ້້າພັະເຈ້າຄິດວ່າຂໍ້້າພັະເຈ້າກຳາລັງເດີນຢູ່່ໃນເສ້ນທີ່າງ
ທີ່່ຖືືກຕຸ້້ອ້ງ. ທີ່່ກມູ້ນ້  ຂໍ້້າພັະເຈ້າດີໃຈທີ່່ຫຼືາຍຄົນມູາສ້ວນຂໍ້ອ້ງ 
ຂໍ້້າພັະເຈ້າ ເຊ້່ງບົ່ພັຽງແຕ່່ຊ້ປາເທ່ານ້ນ ແຕ່່ຍັງຂໍ້ຳຄຳາແນະນຳາ
ຈາກ ຂໍ້້າພັະເຈ້າໃນຫຼືາຍໆດ້ານ ທີ່່ກ່ຽວຂໍ້້ອ້ງກັບົການປູກຝ່ັງ. 
ຂໍ້້າພັະເຈ້າຮັູ້ສ້�ກເພື່່ງພັຳໃຈ. ບົາງເທ່ອ້ ນ້ນອ້າດແມ່່ນສ້່ງໜຸ່່ງ
ທີ່່ ຂໍ້້າພັະເຈ້າຢ່າກໃຫ້້ໄວໜຸ່່່ມູຜູູ້້ອ້່ນໆຮັູ້ສ້�ກ ເພື່່ອ້ໄດ້ຮັັບົການ
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ເຄົາລົບົຈາກຄົນອ້່ນໆໃນຊຸມູຊົນ. ໄວໜຸ່່່ມູຫຼືາຍຄົນອ້າດຈະບົ່
ສ້ົນໃຈການເຮັັດທ່ີ່ລະກິດກ່ຽວກັບົກະສິ້ກຳາເພື່າະມັູນບົ່ຫູຼືຫຼືາ, 
ບົ່ທີ່ັນສ້ະໄໝ່ແຕ່່ຂໍ້້າພັະເຈ້າກ່ມູີຄວາມູສ່້ກກັບົສ້່ງທ່ີ່ກຳາລັງເຮັັດ
ຢູ່່.”    

ທີ່່ລະກິດຂໍ້ອ້ງ ທີ່່ານ ລົມູ ດຳາເນີນໄປັດ້ວຍດີ. ຄວາມູສ້ຳາເລື່ັດ
ທີ່າງດ້ານການເງື່ິນແມ່່ນຫນຸ່່ງໃນວິທີ່ີທີ່່ດີທີ່່ສ້່ດ ທີ່່ຈະສ້່ງອ້ິດ ທີ່ິ
ພັົນຕຸ້່ໄວຫນຸ່່່ມູຜູູ້້ອ້່ນໆ ທີ່່ຄິດຈະລົງທີ່�ນໃນການເຮັັດກະສ້ິກຳາ. 
“ໃນປັດຈ່ບົັນ ໄວໝ່່ມູຈຳານວນຫຼືາຍ ກຳາລັງຖືືກກົດດັນຈາກ
ຄວາມູຄາດຫວັັງຂໍ້ອ້ງສ້ັງຄົມູ. ຂໍ້້າພັະເຈ້າຢ່າກເປັັນແບບົຢ່່າງ
ໃຫ້້ຊາວໜຸ່່່ມູຄົນອ້່ນໆ ຂໍ້້າພັະເຈ້າຢ່າກໄດ້ຮັັບົຄວາມູເຄົາລົບົ
ນັບົຖືືຈາກຜູູ້້ອ້່ນ ແລື່ະ ສ້ະແດງໃຫ້້ເຫ້ັນວ່າ ຊາວໜຸ່່່ມູສ້າມູາດ
ໄດ້ຮັັບົຄວາມູເຄົາລົບົໄດ້ຄືກັນ ດ້ວຍການເຮັັດທີ່່ລະກິດ ແລື່ະ 
ປະກອ້ບົສ້່ວນເຂັ້້າໃນການຄ້າປະກັນສ້ະບົຽງອ້າຫານ ແລື່ະ 
ການສ້້າງຄວາມູໝ້ນຄົງທີ່າງດ້ານເສດຖືະກິດ.” 

ປະຈ່ບົັນນ້ ທີ່່ານ ລົມູ ກຳາລັງເປັັນເຈ້າການ ໃນການນຳາໃຊ້້ທີ່່າ
ແຮັງຂໍ້ອ້ງການກະສ້ິກຳາ ເພື່່ອ້ສ້້າງລາຍຮັັບົ ແລື່ະ ສ້່ງຜູ້ົນດີໃຫ້້
ແກ່່ສ້ັງຄົມູ, ເຊ້່ງສ້າມູາດກາຍເປັັນແຮັງບົັນດານໃຈ ໃຫ້້ແກ່່ໄວ
ໝ່່ມູໃນຊຸມູຊົນ.
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ການປະສ້ົມປະສ້ານລະຫວ່່າງຮຸ່້ບົ
ແບບົດ້ງເດ້ີມ ແລະ ນະວັດຕຸ້ະກຳ 
ເພື່່ອການສ້້າງທ່່ລະກິດທ່່ເຕີີບົໂຕີ
ໄດ້້ດ ີ

ທີ່່ານ ນາງ ເຍີມູົວ ວາກົວ ເປັັນແມ່່ຍິງຊາວເຜ່າມູ້ງ, ອ້າຍ່ 23 
ປີ. ມູາຈາກຄອ້ບົຄົວຊາວກະສ້ິກອ້ນຈາກເຂັ້ດພັູດອ້ຍ ຂໍ້ອ້ງ
ລາວ, ລາວໄດ້ເຕີ່ບົໃຫຍ່່ທີ່່າມູກາງທີ່່ງໄຮັ່ທີ່່ງນາ ແລື່ະ ສ້ວນຜູ້ັກ 
ທີ່່ຄອ້ບົຄົວເຮັັດ. ໃນຂໍ້ະນະທີ່່ການຂໍ້າຍເຂັ້້າ ແລື່ະ ຜູ້ັກ ເປັັນ
ແຫຼົ່່ງລາຍຮັັບົຕຸ້້ນຕຸ້ຳຂໍ້ອ້ງຄອ້ບົຄົວຂໍ້ອ້ງລາວ ເງື່ິນທີ່່ຫາໄດ້ ພັຽງ
ແຕ່່ສ້າມູາດຊ້ສ່້ງຈຳາເປັັນພັ້ນຖືານທ່ີ່ສ່້ດໃຫ້້ແກ່່ຄອ້ບົຄົວໄດ້ເທ່າ
ນ້ນ. ດ້ວຍເຫ້ດນ້ນ ແມ່່ຂໍ້ອ້ງລາວຈ່ງລ້ຽງໄກ່່ ແລື່ະ ໝູ ເພື່່ອ້ໃຫ້້
ມູີລາຍຮັັບົເພື່່ມູ ມູາໃຊ້້ຈ່າຍຄ່າເຄ່ອ້ງໃຊ້້ໃນຄົວເຮັືອ້ນ. ຈາກ
ລາຍຮັັບົເຫຼົ່່ານ້ ຄອ້ບົຄົວໄດ້ນຳາມູາຈ່າຍຄ່າຮັຽນຂໍ້ອ້ງ ເຍີມູົວ. 

“ ຕຸ້້ງແຕ່່ຂໍ້້າພັະເຈ້າເຫ້ັນແມ່່ໄດ້ເງື່ິນຈາກການຂໍ້າຍຫູມັ, 
ຂໍ້້າພັະເຈ້າຮັູ້ວ່າຂໍ້້າພັະເຈ້າກ່ສ້າມູາດເຮັັດໄດ້ຄືກັນ. ຂໍ້້າພັະເຈ້າ
ຮັູ້ວ່າໄວຫນຸ່່່ມູສ້່ວນໃຫຍ່່ທີ່່ຮັຽນບົັນຊີ, ບົຳລິຫານທີ່່ລະກິດ, ກົດຫ
ມູາຍ , ແລື່ະ ອ້່ນໆ ບົ່ສ້າມູາດຊອ້ກຫາວຽກເຮັັດງານທີ່ຳາໄດ້. 
ຂໍ້້າພັະເຈ້າຍັງຢ່າກລ້ຽງໝູ ຍ້ອ້ນວ່າໝູ ຊ່ວຍໃຫ້້ຂໍ້້າພັະເຈ້າໄດ້
ເຂັ້້າໂຮັງຮັຽນ.” ດ້ວຍແຮັງຈູງໃຈນ້ ທີ່່ານ ນາງ ເຍີມູົວ ໄດ້ເຂັ້້າ
ຮັຽນໃນວິທີ່ະຍາໄລື່ເຕ່ັກນິກວິຊາຊີບົ ເພື່່ອ້ເຂັ້້າຮັຽນຫຼືັກສູ້ດ 
ການລ້ຽງສ້ັດ ເປັັນເວລາ 2 ປີ. 

ເລ່ມຕຸ້້ນຈາກສ້ອງຝຶາມືເປັ່າ  
ເຖິິງແມ່່ນວ່າແນວຄວາມູຄິດເດີມູຂໍ້ອ້ງ ທີ່່ານ ນາງ ເຍີມູົວ ແມ່່ນ
ຈະກັບົຄືນໄປັບົ້ານຫຼືັງຈາກຮັຽນຈົບົ, ຊີວິດກ່ມູັກມູີແຜນການ 
ໃນຕຸ້ົວມູັນເອງ. ໃນໄລື່ຍະທີ່່ຮັຽນຢູ່່ປີສ້່ດທີ່້າຍ, ທີ່່ານ ນາງ ເຍີ
ມູົວ ລາວໄດ້ພັົບົກັບົຜູູ້້ເປັັນຜູ້ົວ ແລື່ະ ຕຸ້າມູຮັີດຄອ້ງປະເພື່ນີ
ຂໍ້ອ້ງຊາວເຜ່າມູ້ງ, ລາວຕຸ້້ອ້ງໄດ້ຍ້າຍໄປັຢູ່່ກັບົຄອ້ບົຄົວຂໍ້ອ້ງ
ພັ່ແມ່່ຜູ້ົວ ຢູ່່ເຂັ້ດຊານເມ່ືອ້ງ ຂໍ້ອ້ງເມ່ືອ້ງໂພື່ນສ້ະຫວັັນ, ແຂັ້ວງ
ຊຽງຂໍ້ວາງ. ເນ່ອ້ງຈາກວ່າຄອ້ບົຄົວພັວກເຂັ້ົາ ເປັັນຄອ້ບົຄົວ
ທີ່່ກຍາກຫຼືາຍ, ຕຸ້່ມູາທີ່ັງສ້ອ້ງຜູ້ົວເມ່ຍໄດ້ຊອ້ກຫາວິທີ່ີທີ່ຳາມູາຫາ
ລ້ຽງຊີບົ. 

ດ້ວຍເງື່ິນທີ່່ເຂັ້ົາເຈ້າໄດ້ຮັັບົໃນເວລາງານແຕ່່ງງານ ທີ່ັງສ້ອ້ງ
ຜູ້ົວເມ່ຍໄດ້ຕຸ້ັດສ້ິນໃຈທີ່່ຈະລົງທີ່�ນຊ້ດິນ ແລື່ະ ເຮັັດຄອ້ກຫມັູ. 
ໄລື່ຍະນ້ນມູີຄວາມູຫຍ່້ງຍາກຫຼືາຍ, ສ້ະນ້ນເມ່່ອ້ເອ້ອ້ຍຂໍ້ອ້ງ 
ທີ່່ານ ນາງ ເຍີມູົວ ບົອ້ກລາວກ່ຽວກັບົໂຄງການ AGREE ລາວ
ຈ່ງບົ່ຄິດລັງເລື່. ໃນທີ່່ສ້່ດ ໂຄງການຫຼືັກສູ້ດ 28 ວັນ ແລື່ະ ການ
ຊ່ວຍເຫຼົ່ືອ້ລ້າ ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້້ນາງສ້າມູາດເປັີດທີ່່ລະກິດຂໍ້ອ້ງ
ຕຸ້ົນເອງ.  
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ການລງົທຶ່ນທ່ສ້່້າງຄວາມແຕີກຕຸ້າ່ງ 
ທີ່�ານ ນາງ ເຍີີມົວ ກ�າວວ�າ “ດ�ວຍກ�ອນທີ່ຶນ
ນ້ນ, ຂ້�າພະເຈົ້້າສິາມາດຊ້ຫມ້ຄ້�ທີ່ຳອິດ ແລື່ະ 
ອາຫ້ານ ແລື່ະ ອ່ປະກອນທີ່່ຂ້�າພະເຈົ້້າຕ້�ອງ
ການສິຳລັບການລ�ຽງຫມ້”. 

ພັ້ອ້ມູກັນນ້ນ ກ່ຍັງມູີສ້່ງທີ່້າທີ່າຍໃໝ່່ໆເກ່ີດຂໍ້້ນ: “ການລ້ຽງໝູ
ໃນເບ້ອ້ງຕຸ້້ນແມ່່ນມູີຄວາມູຫຍ່້ງຍາກ. ບົາງຄ້ງແມ່່ໝູຈະນອ້ນ
ເຕ່ັງໝູນ້ອ້ຍ ເຮັັດໃຫ້້ມູັນບົາດເຈັບົ. ພັວກເຮັົາຕຸ້້ອ້ງເບ່ງພັວກ
ມູັນທີ່ັງກາງເວັນ ແລື່ະ ກາງຄືນ.” ໝູຍັງເຈັບົປ່ວຍຍ້ອ້ນອ້າຫານ
ທີ່່ກິນ. 

ໃນຊ່ວງຫຼືາຍເດືອ້ນທີ່ຳາອ້ິດ, ທີ່່ານ ນາງ ເຍີມູົວ ໄດ້ໃຊ້້ຄວາມູຮັູ້
ເພື່່ອ້ແກ່້ໄຂັ້ບົັນຫາ. ແຕ່່ລາວຍັງມີູ ຊັບົພັະຍາກອ້ນທີ່່ມູີຄ່ນຄ່າ
ອ້ີກ. ອ້ັນໜຸ່່ງແມ່່ນ ພັູມູປັນຍາກ່ຽວກັບົພັືດຢ່າທີ່່ລາວໄດ້ສ້ືບົ
ທີ່ອ້ດມູາຈາກວັດທີ່ະນະທີ່ຳາຂໍ້ອ້ງຊາວເຜ່າມູ້ງ, ທີ່່ແມ່່ຂໍ້ອ້ງລາວ
ໄດ້ຖື່າຍທີ່ອ້ດໃຫ້້ລາວ. “ເມ່່ອ້ໝູເຈັບົປ່ວຍ ພັວກເຮັົາໄດ້ນຳາ
ໃຊ້້ຢ່າສ້ະມູ່ນໄພື່ຂໍ້ົມູປະສ້ົມູກັບົກະທີ່ຽມູເພື່່ອ້ປ່ນປົວ. ນ້ແມ່່ນ
ວິທີີ່ການທ່ີ່ມີູປະສິ້ດທີ່ິພັາບົທ່ີ່ຂ້ໍ້າພັະເຈ້າຍັງໄດ້ໃຊ້້ໃນເວລາທ່ີ່
ຈຳາເປັັນ.” 

ຊັບົພັະຍາກອ້ນອ້ັນອ້່ນອ້ີກທີ່່ຊ່ວຍ ທີ່່ານ ນາງ ເຍີມູົວ ແມ່່ນ 
YouTube.“ຂໍ້້າພັະເຈ້າຮັຽນຮັູ້ຫຼືາຍຢ່່າງຈາກວິດີໂອໃນ 
YouTube ທີ່່ຄົນໄດ້ໃຫ້້ການແນະນຳາ ແລື່ະ ເຕ່ັກນິກທີ່່
ເຂັ້ົາເຈ້າໃຊ້້.” ໃນທີ່້າຍທີ່່ສ້່ດ, ລາວເລື່ືອ້ກທີ່່ຈະໃຊ້້ວິທີ່ີການທີ່່
ດີທີ່່ສ້່ດຈາກທີ່ັງສ້ອ້ງທີ່າງນ້: “ ຂໍ້້າພັະເຈ້າໃຊ້້ຄວາມູຮັູ້ ແລື່ະ 
ເຕ່ັກນິກການໃຫ້້ອ້າຫານ ຈາກແມ່່ ປະສ້ົມູກັບົຄຳາແນະນຳາທີ່່ 

ຮັຽນຮັູ້ຈາກ YouTube ເພື່່ອ້ຜູ້ະລິດອ້າຫານ ສ້ຳາລັບົຫມັູຂໍ້ອ້ງ 
ຂໍ້້າພັະເຈ້າເອງ.” ດ້ວຍວິທີ່ີການນ້ “ໝູມູີສ້່ຂໍ້ະພັາບົດີຂໍ້້ນ ແລື່ະ 
ເຕ່ີບົໂຕ່ໄວຂໍ້້ນ ເມ່່ອ້ທີ່ຽບົໃສ່ວິທີ່ີການໃຫ້້ອ້າຫານຂໍ້ອ້ງແມ່່ຂໍ້ອ້ງ
ຂໍ້້າພັະເຈ້າ.”  

ຄວາມພະຍາຍາມທ່່ນຳມາເຊິ່່ງລາງວັນ
ມູ້ນ້, ທີ່່ານ ນາງ ເຍີມູົວ ມູີຄວາມູພັູມູໃຈທີ່່ໄດ້ເປັັນເຈ້າຂໍ້ອ້ງ
ທີ່່ລະກິດທີ່່ກຳາລັງເຕ່ີບົໂຕ່ໄດ້ດີ ແລື່ະ ເປັັນຕຸ້ົວຢ່່າງໃຫ້້ແກ່່
ໄວຫນຸ່່່ມູໃນຊຸມູຊົນຂໍ້ອ້ງລາວ. ໃນປີ 2021, ຈາກການເປັັນ
ນັກສ້ຳາມູະນາກອ້ນຂໍ້ອ້ງໂຄງການ AGREE ແລື່ະ ລາວໄດ້
ກາຍເປັັນຄູຝ່�ກ ແລື່ະ ຮັັບົເອົາຄົນ ມູາຝ່�ກອ້ົບົຮັົມູ ຢູ່່ສ້ວນຂໍ້ອ້ງ
ລາວ ກ່ຽວກັບົວິທີ່ີການບົຳລິຫານຈັດການທີ່່ລະກິດ. ລາວຍັງ
ເປັັນຜູູ້້ສ້່ງເສີມູ ສ້ະໜຸ່ັບົສ້ະໜຸູ່ນທີ່່ກະຕຸ້ືລືລ້ນ ກ່ຽວກັບົການເປັັນ
ຜູູ້້ປະກອ້ບົການກະສ້ິກຳາ: “ ຂໍ້້າພັະເຈ້າຢ່າກໃຫ້້ຄວາມູຫວັັງ 
ແລື່ະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້້ຄົນອ້່ນທີ່່ຮັຽນຈົບົການສ້�ກສ້າ ແລື່ະ ຫວັ່າງງານ 
ໃຫ້້ສ້ືບົຕຸ້່ຕຸ້່ສູ້້ ແລື່ະ ພັິຈາລະນາກະສ້ິກຳາວ່າເປັັນໂອກາດ. ລາວ
ຢ່ືນຢ່ັນວ່າ “ການລ້ຽງໝູບົ່ແມ່່ນເລື່່ອ້ງຍາກ. ຖື້າໃຜຕຸ້້ອ້ງການ 
ໃຫ້້ມູາຮັຽນຮັູ້ຈາກ ຂໍ້້າພັະເຈ້າ!”
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ອົງການ FAO ແລະ ວິທ່ະ 
ຍ່ກະຈາຍສ້ຽງຊາວໜຸ່່່ມ
ລາວ ຈັດຝຶຶກອົບົຮຸ່ົມ ເພື່່ອ
ພັ ດ ທ່ ະ ນ າ ທ່ັ ກ ສ້ ະ ກ າ ນ
ຕຸ້ະຫຼາດອອນໄລນ໌
ອ້ົງການ FAO ຮັ່ວມູມູືກັບົວິທີ່ະຍ່ກະຈາຍສ້ຽງຊາວໜຸ່່່ມູລາວ 
(ລັດຖືະບົານມູີສ້ະຖືານີວິທີ່ະຍ່ກະຈາຍສ້ຽງໃຫ້້ກັບົຊາວໜຸ່່່ມູ) 
ໄດ້ດຳາເນີນໂຄງການຝ່�ກອ້ົບົຮັົມູກັບົຊາວໜຸ່່່ມູ ຈຳານວນ 50 ຄົນ 
ທີ່່ມູີສ້່ວນຮັ່ວມູໃນຂໍ້ະແໜີງກະສ້ິກຳາ. ຈ່ດປະສ້ົງຂໍ້ອ້ງການຝ່�ກ
ອ້ົບົຮັົມູແມ່່ນເພື່່ອ້ປັບົປ່ງທີ່ັກສ້ະ ເທັກໂນໂລື່ຊີ ຂໍ້້ມູູນຂໍ້່າວສ້ານ 
(IT) ກ່ຽວກັບົການຕຸ້ະຫຼືາດ ຂໍ້ອ້ງໄວຫນຸ່່່ມູ ສ້ຳາລັບົລະບົົບົຕຸ້່ອ້ງ
ໂສ້ການສ້ະຫນຸ່ອ້ງກະສ້ິກຳາ, ການນຳາໃຊ້້ໂທລະສ້ັບົມູືຖືືແບບົ
ງ່າຍດາຍ ແລື່ະ ເພື່່ອ້ສ້້າງຄວາມູເຂັ້້າໃຈກ່ຽວກັບົ ບົົດແນະນຳາ
ຂໍ້ອ້ງອ້າຊຽນວ່າດ້ວຍການສ່້ງເສີມູການລົງທີ່�ນຢ່່າງມີູຄວາມູ
ຮັັບົຜູ້ິດຊອ້ບົໃນດ້ານສ້ະບົຽງອ້າຫານ, ກະສ້ິກຳາ ແລື່ະ ປ່າໄມ່້.
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ຊາວສ້ວນໝຸ່າກທ່່ລຽນໄດ້້ຮຸ່ັບົ
ການເສີມສ້້າງທ່ັກສ້ະໃໝ່່

ທີ່່ານ ນາງ ສ້່ພັັດຕຸ້າ ລາດວົງ ມູີສ້ວນໝາກທີ່່ລຽນ ຢູ່່ເມ່ືອ້ງ
ທີ່່ລະຄົມູ ແຂັ້ວງວຽງຈັນ. ກ່ອ້ນທີ່່ຈະເຂັ້້າຮັ່ວມູການຝ່�ກອ້ົບົຮັົມູ 
ທີ່່ຈັດໂດຍວິທີ່ະຍ່ກະຈາຍສ້ຽງຊາວໜຸ່່່ມູລາວ, ທີ່່ານ ນາງ ສ້່
ພັັດຕຸ້າ ຍັງໃໝ່່ກັບົແນວຄວາມູຄິດຂໍ້ອ້ງ ການລົງທີ່�ນ ໃນ
ຂໍ້ະແໜີງກະສ້ິກຳາ ແລື່ະ ລະບົົບົສ້ະບົຽງອ້າຫານ ແບບົມູີ
ຄວາມູຮັັບົຜູ້ິດຊອ້ບົ – ແຕ່່ຄວາມູຮັັບົຮັູ້ທີ່່ໄດ້ຄ້ນພັົບົໃໝ່່ ແມ່່ນ
ກຳາລັງປ່ຽນແປັງວິທີ່ີການຂໍ້ອ້ງລາວ. “ຂໍ້້າພັະເຈ້າ ມູີຄວາມູ
ຮັັບົຜູ້ິດຊອ້ບົຕຸ້່ສ້່ງແວດລ້ອ້ມູ ແລື່ະ ຜູູ້້ບົຳລິໂພື່ກຫຼືາຍຂໍ້້ນ ຄື
ຕຸ້້ອ້ງເຮັັດໃຫ້້ແນ່ໃຈວ່າ ພັວກເຮັົາ ຜູ້ະລິດໝາກທີ່່ລຽນທີ່່ມູີ
ຄ່ນນະພັາບົ. ສ້ວນຂໍ້ອ້ງພັວກເຮັົາຫຼືີກລ່ຽງການໃຊ້້ສ້ານເຄມູີ ຫຼືື 
ຢ່າຂໍ້້າຫຍ້າ ເພື່າະຈະເຮັັດໃຫ້້ດິນເສຍຫາຍ ແລື່ະ ສ້່ວນຫຼືາຍ
ແມ່່ນໃຊ້້ຝ່່່ນບົ່ມູ ແລື່ະ ຝ່່່ນອ້ິນຊີ ເພື່່ອ້ປັບົປ່ງດິນ.” ນອ້ກຈາກ
ວິທີ່ີການປູກຝ່ັງທີ່່ທີ່ັນສ້ະໄໝ່ນ້ແລື່້ວ ທີ່່ານ ນາງ ສ້່ພັັດຕຸ້າ ຍັງມູີ
ຄວາມູພັາກພັູມູໃຈໃນອ້າຊີບົຂໍ້ອ້ງຕຸ້ົນ.

“ຂ້�າພະເຈົ້້າມີຄວາມຮັບຜູ້ິດຊອບຕ້່ສ່ິງແວດ 
ລ�ອມ ແລື່ະ ຜູ້້�ບໍລິໂພກຫຼັາຍຂ້້ນ ຄືຕ້�ອງເຮັັດ
ໃຫ້�ແນື່�ໃຈົ້ວ�າ ພວກເຮັົາຜູ້ະລິດໝາກທີ່່ລຽນທີ່່
ມີຄ່ນນະພາບ. ສິວນຂ້ອງພວກເຮັົາຫຼັີກລ�ຽງ
ການໃຊ້�ສິານເຄີມີ ຫຼັື ຢ່າຂ້�າຫຍ້�າ ເພາະຈະ
ເຮັັດໃຫ້�ດິນເສຍຫ້າຍ ແລື່ະ ສິ�ວນຫຼັາຍແມ່�ນ
ໃຊ້�ຝຸ່່�ນບ່ມ ແລື່ະ ຝຸ່່�ນອິນຊີ ເພ່ອປັບປ່ງດິນ.” 

ມູີສ້າມູປັດໃຈຫຼືັກໃນແນວຄວາມູຄິດຂໍ້ອ້ງ ທີ່່ານ ນາງ ສ້່ພັັດຕຸ້າ 
ກ່ຽວກັບົຄວາມູສ້ຳາເລື່ັດ. “ກ່ອ້ນອ້່ນ ພັວກເຮັົາຕຸ້້ອ້ງມູີຄວາມູມູັກ
ໃນອ້າຊີບົນ້, ພັວກເຮັົາຈ່ງຈະເຮັັດວຽກຢ່່າງມູີຄວາມູສ້່ກ. ພັວກ
ເຮັົາຕຸ້້ອ້ງໄດ້ໃຊ້້ເວລາໃນການເບ່ງແຍງສ້່ງທ່ີ່ພັວກເຮັົາປູກ 
ແລື່ະ ພັວກເຮັົາຕຸ້້ອ້ງໄດ້ຮັຽນຮັູ້ຢ່່າງຕຸ້່ເນ່ອ້ງ ເພື່່ອ້ໃຫ້້ມູີຄວາມູ
ຊຳານານ.”    

ທີ່່ານ ນາງ ສ່້ພັັດຕຸ້າ ເຄີຍຮັຽນອ້ັກສ້ອ້ນສ້າດ, ແຕ່່ເມ່່ອ້
ລາວເລື່່ມູມີູຄວາມູສ້ົນໃຈໃນການເຮັັດສ້ວນທ່ີ່ລຽນຂໍ້ອ້ງພັ່, 
ມູາຮັອ້ດຈ່ດນ້ ລາວເລີື່ຍປ່ຽນມູາຮັຽນບົຳລິຫານທ່ີ່ລະກິດ ເພື່່ອ້
ໃຫ້້ ລາວສ້າມູາດພັັດທີ່ະນາສ້ວນຂໍ້ອ້ງພັວກເຂົັ້າ ແລື່ະ ຫັນ
ເປັັນທ່ີ່ລະກິດຄອ້ບົຄົວ. ທີ່່ານ ນາງ ສ່້ພັັດຕຸ້າ ກ່າວວ່າ ມູັນ
ແມ່່ນຄວາມູມູັກຂໍ້ອ້ງພັ່ໃນການເຮັັດກະສິ້ກຳາ ເຊ້່ງໄດ້ດ�ງນາງ
ເຂັ້້າຮັ່ວມູນຳາໃນເບ້ອ້ງຕຸ້້ນ. ສ້່ວນຫນຸ່່ງຂໍ້ອ້ງຄວາມູກະຕືຸ້ລືລ້ນ 
ແລື່ະ ແຮັງຜູ້ັກດັນຂໍ້ອ້ງລາວ ແມ່່ນມູາຈາກການຮັັບົຮັູ້ວ່ານາງ
ເປັັນສ້່ວນຫນຸ່່ງຂໍ້ອ້ງການພັັດທີ່ະນາທ່ີ່ລະກິດດ່ງກ່າວ. ລາວ
ບົອ້ກພັວກເຮັົາວ່າ “ປະຈ່ບົັນ ພັວກເຮັົາຍັງໃຊ້້ວິທີ່ີແບບົດ້ງ
ເດີມູ ໂດຍການເຮັັດຕຸ້າມູວິທີ່ີການຂໍ້ອ້ງພັ່ເຖິ້າແມ່່ເຖິ້າ. ແຕ່່
ຍ້ອ້ນພັວກຂໍ້້າພັະເຈ້າເປັັນຊາວກະສິ້ກອ້ນຍ່ກໃໝ່່ ຕຸ້້ອ້ງຄ້ນ
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ຄວ້າ ແລື່ະ ນຳາໃຊ້້ເຕັ່ກໂນໂລື່ຊີໃໝ່່ເພື່່ອ້ພັັດທີ່ະນາກະສິ້ກຳາ. 
ຕຸ້ົວຢ່່າງເຊ້່ນ ພັວກເຮັົາ ສ້າມູາດສ້່ງເສີມູຜູ້ະລິດຕຸ້ະພັັນຂໍ້ອ້ງ
ພັວກເຮັົາຜູ້່ານທີ່າງອ້ອ້ນໄລື່ນ໌ ແລື່ະ ພັວກເຮັົາສ້າມູາດຄ່ອ້ຍ
ໆຫັນປ່ຽນຈາກການເປັັນຊາວກະສິ້ກອ້ນໄປັສູ້່ການເປັັນຜູູ້້
ປະກອ້ບົການ. ພັວກເຮັົາຍັງສ້າມູາດກຳານົດລາຄາທີ່່ຍ່ດຕຸ້ິທີ່ຳາ
ໂດຍການຕຸ້ັດພັ່ຄ້າຄົນກາງອ້ອ້ກ.” ຄວາມູຕຸ້້ງໃຈ ແລື່ະ ການ
ສ້ະແຫວງຫາ ວິທີ່ີການໃໝ່່ໆ ເພື່່ອ້ຮັຽນຮັູ້ ແລື່ະ ປັບົປ່ງ ແມ່່ນ
ສ້່ງທີ່່ໄວໝ່່ມູສ້າມູາດເພື່່ມູຄ່ນຄ່າ ໃຫ້່ແກ່່ການ ເຮັັດກະສິ້ກຳາ
ຄອ້ບົຄົວ.

ພັາຍຫຼືັງສ້ຳາເລື່ັດການຝ່�ກອ້ົບົຮັົມູກັບົວິທີ່ະຍ່ກະຈາຍສ້ຽງ
ຊາວຫນຸ່່່ມູລາວ, ທີ່່ານ ນາງ ສ່້ພັັດຕຸ້າ ກ່າວວ່າ ລາວຮັູ້ສ້�ກວ່າ
ທ່ີ່ລະກິດຂໍ້ອ້ງລາວໄດ້ຮັັບົຜູ້ົນປະໂຫຍ່ດຈາກທີ່ັກສ້ະໃຫມ່ທີ່່
ເກ່ີດຂໍ້້ນ. 

“ ຂ້� າ ພ ະ ເ ຈ້ົ້ າ ໄ ດ້� ຮ ຽ ນ ຮ້� ຫຼັ າ ຍ ເ ຕ່ັ ກ ນິ ກ 
ກ�ຽວກັບວິທີີ່ການສິ�າງໂປັສິເຕີ່/ແຜ່�ນພາບ 
ແລື່ະ ວິດີໂອົໂດ້ຍໃຊ້�ໂທົ່ລະສັິບມືຖືິ່ ເຊ່້ງມີ
ປະໂຫຍດຫຼັາຍ ເພ່ອສິ່ງເສີມທ່ີ່ລະກິດຂ້ອງ
ຂ້�າພະເຈ້ົ້າ ແລື່ະ ຂ້�າພະເຈົ້້າຮ້�ສຶິກວ�າມີ
ຄົນເລື່່ມຕິ້ດຕ້າມເຟສິບ່ກຂ້ອງຂ້�າພະເຈົ້້າ
ຫຼັາຍຂ້້ນ. ຂ້�າພະເຈົ້້າໄດ້�ຮັບຄຳຄິດເຫັ້ນທ່ີ່
ດີຫຼັາຍຈາກລ້ກຄ�າ. ເຂົົາເຈົ້້າບາງຄົນກ່ມາ
ຢ່�ຽມຢ່າມສິວນຂ້ອງຂ້�າພະເຈົ້້າແລື່ະ ຮຽນ
ຮ້�ວິທີີ່ປ້ກໝາກທ່ີ່ລຽນ!”

ສ້ຳາລັບົຜູູ້້ທີ່່ຮັູ້ນຳາໃຊ້້ລະບົົບົສ້່ສ້ັງຄົມູອ້ອ້ນລາຍ ກຳາລັງພິັສູ້ດ
ໃຫ້້ເຫັ້ນວ່າ ມູັນເປັັນເຄ່ອ້ງມູືທີ່່ມີູປະສິ້ດທີ່ິພັາບົ ໃນການ
ເຊ້່ອ້ມູໂຍງຊາວກະສິ້ກອ້ນ ກັບົຜູູ້້ບົຳລິໂພື່ກໂດຍກົງ, ກຳາຈັດ
ຮັູບົແບບົທີ່່ບົ່ຍ່ຕິຸ້ທີ່ຳາ ແລື່ະ ເປີັດຊ່ອ້ງທີ່າງລາຍໄດ້ໃຫມ່ໃນ
ການທີ່່ອ້ງທີ່່ຽວກະສິ້ກຳາ. “ຂໍ້້າພັະເຈ້າຕຸ້້ອ້ງການເຂັ້້າຮັ່ວມູ
ການຝ່�ກອ້ົບົຮັົມູເພື່່ມູເຕ່ີມູ ກ່ຽວກັບົທີ່ັກສ້ະສ້່ອ້ອ້ນລາຍ ເພື່່ອ້
ສ້້າງເນ້ອ້ຫາເພື່່ມູເຕີ່ມູກ່ຽວກັບົທ່ີ່ລະກິດ ແລື່ະ ຜູ້ະລິດຕຸ້ະພັັນ
ຂໍ້ອ້ງຂໍ້້າພັະເຈ້າ ແລື່ະ ຊ່ວຍໃຫ້້ໝາກທ່ີ່ລຽນ ຂໍ້ອ້ງຂໍ້້າພັະເຈ້າ
ເຂັ້້າເຖິິງຕຸ້ະຫຼືາດທີ່່ໃຫຍ່່ກວ່າເກ່່າ.”   

ການມີສ້່ວນຮຸ່່ວມຂອງຊາວໜຸ່່່ມ ໃນ
ກະສ້ິກຳ ໃນອະນາຄົດ
ໃນດ້ານເສດຖືະກິດ ປະຊາກອ້ນໜຸ່່່ມູຂໍ້ອ້ງ ສ້ປປ ລາວ 
ສ້ະແດງໃຫ້້ເຫັ້ນເຖິິງໂອກາດອ້ັນໃຫຍ່່ຫຼືວງສ້ຳາລັບົການ
ເຕ່ີບົໂຕ່, ຄວາມູຫຼືາກຫຼືາຍ ແລື່ະ ນະວັດຕຸ້ະກຳາ. ເຖິິງແນວໃດ
ກ່ຕຸ້າມູ ຊາວໜຸ່່່ມູຫລາຍຄົນພັົບົເຫ້ັນໂອກາດທີ່່ມູີຄວາມູໝາຍ
ພັຽງໜຸ່້ອ້ຍດຽວ ໃນການຮັັບົຮັູ້ກ່ຽວກັບົທີ່່າແຮັງບົ່ມູຊ້ອ້ນນ້. 
ຕຸ້້ອ້ງໃຊ້້ຄວາມູພັະຍາຍາມູຢ່່າງມີູຍ່ດທີ່ະສ້າດເພ່ື່ອ້ສ້ະໜຸ່ອ້ງ
ການສ້�ກສ້າ, ການຝ່�ກອ້ົບົຮັົມູ ແລື່ະ ໂອກາດ ການຈ້າງງານທີ່່
ມູີຄວາມູສ້ຳາຄັນ ທີ່່ຕຸ້ອ້ບົສ້ະຫນຸ່ອ້ງກັບົຄວາມູຕຸ້້ອ້ງການ ແລື່ະ 
ຄວາມູປາຖືະຫນຸ່າຂໍ້ອ້ງເຂັ້ົາເຈ້າ. ໃນຂໍ້ະນະທີ່່ຊາວຫນຸ່່່ມູຫຼືາຍ
ຄົນອ້າດຈະບົ່ປາດຖືະຫນຸ່າທ່ີ່ຈະເປັັນຊາວກະສ້ິກອ້ນນ້ນ, 
ມູີນະໂຍບົາຍການພັັດທີ່ະນາກະສ້ິກຳາແບບົມູີສ້່ວນຮັ່ວມູ ທີ່່
ດ�ງດູດຄວາມູຮັູ້ສ້�ກຢ່າກເປັັນຜູູ້້ປະກອ້ບົການດ້ານກະສິ້ກຳາ 
ຂໍ້ອ້ງພັວກເຂັ້ົາ ແລື່ະ ເຄ່ອ້ງມູືສູ້່ຄວາມູສ້ຳາເລື່ັດທີ່່ຈະປະກອ້ບົ
ໃຫ້້ພັວກເຂັ້ົາ ໄດ້ມູີບົົດບົາດພັ້ນເດ່ນໃນການພັັດທີ່ະນາ ຍົກລະ
ດັບົຟາມູຂໍ້ະໜຸ່າດນ້ອ້ຍຂໍ້້ນ. 

ເລື່່ອ້ງລາວເຫຼົ່່ານ້ໄດ້ສ້ະແດງໃຫ້້ເຫ້ັນເຖິິງຜູ້ົນປະໂຫຍ່ດ ຂໍ້ອ້ງ
ການມູີສ້່ວນຮັ່ວມູ ແລື່ະ ສ້້າງຄວາມູເຂັ້້ມູແຂັ້ງ ໃຫ້້ແກ່່ໄວຫນຸ່່່ມູ 
ໃນການລົງທີ່�ນໃນຂໍ້ະແໜີງກະສ້ິກຳາ ແລື່ະ ລະບົົບົສ້ະບົຽງ
ອ້າຫານ ແບບົມູີຄວາມູຮັັບົຜູ້ິດຊອ້ບົ ທີ່ັງໃນລະດັບົບົ່ກຄົນ ແລື່ະ 
ຊຸມູຊົນ. ດ້ວຍແຮັງກະຕຸ້່້ນນະວັດຕຸ້ະກຳາໃໝ່່ຂໍ້ອ້ງເຂັ້ົາເຈ້າ, 
ພັວກເຂົັ້າສ້າມູາດປັບົປ່ງຄວາມູສ້າມູາດໃນການສ້້າງຜົູ້ນກຳາ
ໄລື່ ແລື່ະ ຄວາມູຍືນຍົງ ຂໍ້ອ້ງທີ່່ລະກິດກະສ້ິກຳາຂໍ້ະຫນຸ່າດນ້ອ້ຍ 
ແລື່ະ ໄປັພັ້ອ້ມູກັບົຂໍ້ະບົວນການເສີມູຂໍ້ະຫຍາຍເສດຖືະກິດ  
ແລື່ະ ການຕຸ້່ສູ້້ກັບົຄວາມູທີ່່ກຍາກໃນຊົນນະບົົດ. ການລົງທີ່�ນ
ໃສ່ຊາວກະສ້ິກອ້ນເອງ ຈະເຮັັດໃຫ້້ເຂັ້ົາເຈ້າເຫ້ັນອ້ະນາຄົດ
ຂໍ້ອ້ງຕຸ້ົນເອງ ໃນການປະກອ້ບົສ້່ວນເຂັ້້າໃນການພັັດທີ່ະນາ
ຊົນນະບົົດ.
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ຂ້ສ້ະເໜີີແນະທ່່ສ້ຳຄັນ
ດ້ານນະໂຍບົາຍ: ການ
ລົງທ່ຶນໃນຂະແໜີງ
ກະສ້ິກຳ ແລະ ລະບົົບົ
ສ້ະບົຽງອາຫານ ທ່່ສ້າມາດ
ສ້້າງຄວາມເຂັ້້ມແຂັ້ງໃຫ້້
ແກ່່ຊາວໜຸ່່່ມ    
• ໂອກາດສ້້າງລາຍຮັຸ່ບົຈາກການເຮັດກະສິ້ກຳທ່່ປະສົ້ບົ

ຜູ້ົນສ້ຳເລັດສ້າມູາດສ້້າງແຮັງຈູງໃຈທ່ີ່ເຂ້ັ້ມູແຂັ້ງໃຫ້້ແກ່່
ຊາວໜຸ່່ມູ່ໃນການປະກອ້ບົອ້າຊບີົກະສິ້ກຳາ. ສ້້າງເສ້ນທີ່າງ
ໃຫ້້ ຊາວໜຸ່່ມູ່ ເພ່ື່ອ້ຊອ້ກຫາໂອກາດໃນການຮ່ັວມູມູກັືບົພັາກ
ເອກະຊົນ ແບບົມີູສ່້ວນຮ່ັວມູ ໃນການເຮັດັທ່ີ່ລະກິດກະສິ້ກຳາ. 

• ເພ່ື່ອ້ເຮັັດໃຫ້້ຊາວໜຸ່່່ມູຍັງສື້ບົຕຸ່້ອ້າໄສຢູ່່ໃນເຂັ້ດຊົນນະບົົດ, 
ການລົງທຶ່ນທ່ມ່ຄ່ີນນະພາບົໃນການສ້ກຶສ້າ, ການຝຶຶກອບົົຮຸ່ມົ
ດາ້ນເຕັີກນກິ ແລະ ການພດັທ່ະນາວິຊາຊີບົ ແມ່່ນມູຄີວາມູ
ຈຳາເປັັນ. ການປັບົປ່ງທັີ່ກສ້ະຄວາມູຮັູທ້ີ່າງທ່ີ່ລະກິດ, ການ
ວາງແຜນ ແລື່ະ ການຄ້່ມູຄອ້ງ ເຮັດັໃຫ້້ຊາວໜຸ່່ມູ່ສ້າມູາດນຳາ
ໃຊ້້ຄວາມູຮັູ ້ ແລື່ະ ແນວຄວາມູຄິດຂໍ້ອ້ງເຂົັ້າເຈ້າ ໄດ້ຢ່່າງແທ້
ຈງິຫຼືາຍຍ່ງຂ້ໍ້ນ, ປັບົປ່ງໂອກາດທ່ີ່ຈະປະສົ້ບົຄວາມູສ້ຳາເລັື່ດ 
ແລື່ະ ສ້າມູາດສ້້າງຜົູ້ນກຳາໄລື່ ຈາກທ່ີ່ລະກິດຂໍ້ອ້ງເຂົັ້າເຈ້າ.

• ສ້ງ່ເສີມການບົລໍກິານ ໂດ້ຍເລັງເປ້ັາໝຸ່າຍໃສ່ຊາວໜຸ່່ມ່, ແມ່່
ຍງິ ແລະ ກ່ມ່ຊົນເຜ່ົ່າ ສ້າມູາດເສີມູສ້້າງ ວທິີ່ກີານແບບົດ້ງເດີມູ 
ໂດຍການສ້້າງຄວາມູສ້າມູາດຂໍ້ອ້ງກ່ມູ່ຄົນເຫ່ຼົ່ານ້ ເຊ່້ງເປັັນ
ຜູູ້້ທ່ີ່ປະກອ້ບົສ່້ວນເຂ້ັ້າໃນການຄ້າປະກັນສ້ະບົຽງອ້າຫານ
ເປັັນສ່້ວນຫຼືາຍ. ວທິີ່ກີານທ່ີ່ເນ້ນສ້ະເພື່າະໃສ່ບົົດບົາດຍງິ-
ຊາຍ, ການຝ່�ກໂດຍນຳາໃຊ້້ພັາສ້າຊົນເຜ່າ, ການສ້້າງຄວາມູ
ຮັູທ້ີ່າງດ້ານນເິວດວທິີ່ະຍາທ້ີ່ອ້ງຖ່ືນ ແລື່ະ ການສ້້າງເຄືອ້
ຂ່ໍ້າຍທີ່າງສັ້ງຄົມູ ທ່ີ່ພັັດທີ່ະນາ, ທົີ່ດສ້ອ້ບົ ແລື່ະ ເຜີຍແຜ່

ຄວາມູຮັູ້ນ້ລ້ວນແຕ່່ສ້າມູາດເພ່ື່ມູການສ້້າງຜູ້ະລິດຕຸ້ະພັາບົ
ໄດ້. ສ້ະໜຸ່ບັົສ້ະໜຸ່ນ້ການສ້້າງຕຸ້້ງ ແລະ ການເຄ່ື່ອນໄຫວທ່່
ໄດ້້ຮັຸ່ບົການປບັົປ່ງຂອງກ່ມ່ຊາວກະສ້ກິອນໂດ້ຍເນ້ນໃສກ່ານ
ຝຶຶກອົບົຮຸ່ົມການເປັັນຜູ້້້ນຳພາຂອງຊາວໜຸ່່່ມສ້າມູາດເພ່ື່ມູ
ທີ່ະວກີານຮັວບົຮັວມູ ແລື່ະ ຮັັບົເອາົການປະຕິຸ້ບັົດທ່ີ່ດີທ່ີ່ສ່້ດ 
ຂໍ້ອ້ງທ້ີ່ອ້ງຖ່ືນ, ພ້ັອ້ມູທັີ່ງອ້ຳານວຍຄວາມູສ້ະດວກໃຫ້້ແກ່່ການ
ເຂ້ັ້າເຖິິງຕຸ້ະຫຼືາດທ່ີ່ໜຸ້່າເຊ່້ອ້ຖືື ແລື່ະ ຍ່ຕິຸ້ທີ່ຳາ ແລື່ະ ຕຸ່້ອ້ງໂສ້
ການສ້ະໜຸ່ອ້ງ.

• ເລ່ື່ອ້ງລາວເຫ່ຼົ່ານ້ສ້ະແດງໃຫ້້ເຫ້ັນການສ້້າງຊ່ອ້ງທີ່າງທ່ີ່
ສ້້າງສັ້ນ ເພ່ື່ອ້ສ້ະໜຸ່ອ້ງທີ່�ນໃຫ້້ແກ່່ຊາວໜຸ່່ມູ່ ຄຽງຄູ່ກັບົການ
ຝ່�ກອົ້ບົຮົັມູດ້ານກະສິ້ກຳາ ແລື່ະ ທ່ີ່ລະກິດ ສ້າມູາດເປີັດໂອກາດ
ອັ້ນສ້ຳາຄັນໃນຂໍ້ະແໜີງກະສິ້ກຳາ. 

• ການອຳນວຍຄວາມສ້ະດວກໃນການເຂ້ັ້າເຖິິງ ແລະ ໝຸ້່ນໃຊ້ິ່
ຄວາມສ້າມາດຂອງຊາວໜຸ່່່ມເພ່ື່ອນຳໃຊິ່້ພ້ນທ່່ສ່້ສ້ານທ່າງ
ສ້ງັຄົມທ່່ງ່າຍດາຍ ແລະ ສ້ອ່ອນໄລນ ໌ສ້າມູາດອ້ຳານວຍຄວາມູ
ສ້ະດວກໃຫ້້ແກ່່ການພັັດທີ່ະນາຜູ້ະລິດຕຸ້ະພັັນ ແລື່ະ ການ
ຕຸ້ະຫຼືາດ ທ່ີ່ມີູປະສິ້ດທິີ່ຜົູ້ນ.
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