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Disclaimer: This is an unofficial translation and provided for reference only. 

 

AMAF’s Approach to Gender Mainstreaming in the Food, Agriculture and Forestry Sectors, 

2018. 

To find the original version of the guideline please visit the ASEAN Secretariat website, 

https://asean.org/ or download at https://asean-crn.org/relevant-asean-guidelines-on-

land-use/. 

 

The translation has been produced with the support of the Climate Smart Land Use in 

ASEAN (CSLU) project, funded by the German Ministry for Economic Cooperation and 

Development and implemented by the Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ). 
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ສະມາຄ ມປະຊາຊາດອາຊ ຕາເວັນອອກສຽງໃຕັ້  (ອາຊຽນ) ໄດັ້ ຮັບການສັ້ າງຕັັ້ ງຂ ັ້ ນໃນວັນທ  8 ສິ ງຫາ 1967. ປະ
ເທດສະມາຊິ ກຂອງສະມາຄ ມມ ຄ : ບຣູໄນ ດາຣູຊາລາມ, ກໍາປູເຈຍ, ອິ ນໂດເນເຊຍ, ສປປ ລາວ, ມາເລເຊຍ, 
ມຽນມາ, ຟ ລິ ບປິ ນ, ສິ ງກະໂປ, ໄທ  ແລະ ຫວຽດນາມ. ກອງເລຂາອາຊຽນຕັັ້ ງຢູີ່ ນະຄອນຫຼວງຈາກາຕາ, ປະເທດ
ອິ ນໂດເນເຊຍ. 

 
ສໍ າລັບຂໍ ັ້ ມູນເພ ີ່ ມເຕ ມກະລຸນາຕິດຕໍີ່ : 
ກອງເລຂາອາຊຽນ 
ພະແນກພ ວພັນປະຊາຄ ມ 70A Jalan Sisingamangaraja 
ນະຄອນຫຼວງຈາກາຕາ 12110 
ອິ ນໂດເນເຊຍ 
ໂທລະສັບ : (62 21) 724-3372, 726-2991  
Fax : (62 21) 739-8234, 724-3504  
E-mail : public.div@asean.org 

 
ຂໍ ັ້ ມູນທ ີ່ ວໄປ ກີ່ ຽວກັບ ອາຊຽນສາມາດເຂ ັ້ າເບິີ່ ງໄດັ້ ໃນອອນລາຍຜີ່ ານເວັບໄຊ: www.asean.org 
Catalogue-in-Publication Data 

 
ແນວທາງຂອງ AMAF ທ ີ່ ຈະນໍ າມາໃຊັ້ ໃນການເຊ ີ່ ອມໂຍງ ໃນຂະແໜງສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ ປີ່ າໄມັ້  
ນະຄອນຫຼວງຈາກາຕາ: ກອງເລຂາອາຊຽນ, 2018. 
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ຕ ວຫຍໍ ັ້  
 

 

ACW                ຄະນະກໍາມະການແມີ່ ຍິ ງຂອງອາຊຽນ 
AMAF              ກອງປະຊຸມລັດຖະມ ນຕ ກະສິ ກໍາປີ່ າໄມັ້ ອາຊຽນ 
AMS                ບັນດາປະເທດສະມາຊິ ກອາຊຽນ 
ASCC              ປະຊາຄ ມວັດທະນະທໍາ-ສັງຄ ມອາຊຽນ 
ASEAN            ສະມາຄ ມປະຊາຊາດອາຊ ຕາເວັນອອກສຽງໃຕັ້  
ASOF              ເຈ ັ້ າໜັ້ າທ ີ່ ອາວຸໂສປີ່ າໄມັ້ ອາຊຽນ 
ASWGL           ຂະແໜງວິ ຊາການລັ້ ຽງສັດອາຊຽນ  
ASWGC          ຂະແໜງວິ ຊາການຝັງອາຊຽນ  
ASWGFi          ຂະແໜງວິ ຊາການປະມ ງອາຊຽນ 
ATWGARD      ຂະແໜງວິ ຊາການຄ ັ້ ນຄວັ້ າ ແລະ ພັດທະນາກະສິ ກໍາອາຊຽນ  
AWGCC          ຄະນະວິ ຊາການວີ່ າດັ້ ວຍການປີ່ ຽນແປງດິ ນຟັ້ າອາກາດອາຊຽນ  
COP                ກອງປະຊຸມບັນດາປະເທດພາຄ  
CSA                 ສະພາບອາກາດກະສິ ກໍາອະສະລິ ຍະ 
FAO                 ອ ງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ 
FES                 Friedrich- Ebert-Stiftung 
FCPF               ການສັ້ າງສິີ່ ງເອ ັ້ ອຍອໍ ານວຍການເປັນຄູີ່ ຮີ່ ວມກາກບອນປີ່ າໄມັ້   
GSVC              ຕີ່ ອງໂສັ້ ຄຸນຄີ່ າຄວາມບອບບາງຂອງສິ ດສະເໝ ພາບບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ  
HPA                 ແຜນປະຕິບັດງານຮີ່ າໂນັ້ ຍ 
IDS                  ສະຖາບັນສ ກສາເພ ີ່ ອການພັດທະນາ 
NTFP               ຜະລິ ດຕະພັນເຄ ີ່ ອງປີ່ າຂອງດ ງ 
R-PP               ບ ດສະເໜ ການກະກຽມຄວາມພັ້ ອມ 
SPA                 ແຜນຍຸດທະສາດການດໍ າເນ ນງານ 
SSF                 ການປະມ ງຂະໜາດນັ້ ອຍທ ີ່ ຍ ນຍ ງ 
UN                   ອ ງການສະຫະປະຊາຊາດ 
UNFCCC         ຂອບອະນຸສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດວີ່ າດັ້ ວຍການປີ່ ຽນແປງສະພາບດິ ນຟັ້ າອາກາດ 
UNDRIP          ຖະແຫຼງການອ ງການສະຫະປະຊາຊາດວີ່ າດັ້ ວຍສິ ດທິຂອງຄ ນພ ັ້ ນເມ ອງ 
VAP                 ແຜນງານປະຕິບັດງານວຽງຈັນ 
WTO                ອ ງການການຄັ້ າໂລກ 
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ຄໍ ານໍ າ 
 
ແນວທາງຂອງ AMAF ຕໍີ່ ກັບບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ໃນຂ ງເຂດສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ ປີ່ າໄມັ້  
ແມີ່ ນໄດັ້ ສໍ າເລັດໂດຍຄະນະວິ ຊາການວິ ຊາການອາຊຽນ  ກີ່ ຽວກັບ  ການຄ ັ້ ນຄວັ້ າ ແລະ ພັດທະນາກະສິ ກໍາ 
(ATWGARD), ໂດຍໄດັ້ ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຄະນະວິ ຊາການອາຊຽນ   ກີ່ ຽວກັບ  ການລັ້ ຽງສັດ, 
ປູກຝັງ, ການປະມ ງ ແລະ ເຈ ັ້ າໜັ້ າທ ີ່ ອາວຸໂສອາຊຽນ  ກີ່ ຽວກັບ  ວຽກງານປີ່ າໄມັ້ . (ASOF) ແລະ 
ຄະນະກໍາມະການແມີ່ ຍິ ງອາຊຽນ (ACW).  
 
ແນວທາງຂອງ AMAF ຕໍີ່ ກັບການສ ີ່ ງເສ ມບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍໃນຂະແໜງສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ 
ປີ່ າໄມັ້  ແມີ່ ນໄດັ້ ກໍານ ດເປັນມາດຕະການລັດຖະບານທ ີ່ ນໍ າໃຊັ້ ທັດສະນະບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ 
ຊ ີ່ ງສ ີ່ ງຜ ນຕໍີ່ ພ ດຕິກໍາຂອງຜູັ້ ມ ສີ່ ວນກີ່ ຽວຂັ້ ອງທ ີ່ ແຕກຕີ່ າງກັນ (ໃນບັນດາຜູັ້ ຜະລິ ດ, ຊາວກະສິ ກອນ ແລະ 
ຜູັ້ ອອກລະບຽບການ). ນະໂຍບາຍບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ກວມເອ າບັນດາອ ງປະກອບຫັຼກ 
ເພ ີ່ ອປະສ ມປະສານເຂ ັ້ າໃນຊຸດນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານເພ ີ່ ອຮັບປະ ກັນໃຫັ້ ແມີ່  
ຍິ ງທ ີ່ ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ ປີ່ າໄມັ້  ໃນອາຊຽນໄດັ້ ຮັບສິ ດອໍ ານາດ.  
 
ຮັບຮູັ້ ວີ່ າຄວາມບໍີ່ ສະເໝ ພາບລະຫວີ່ າງຍິ ງ-ຊາຍ ແຜີ່ ລາມໄປສູີ່ ຂະແໜງສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ 
ປີ່ າໄມັ້  ແລະ ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ຂອບວຽກງານຂອງລັດຖະບານ ໄດັ້ ສ ີ່ ງຜ ນກະທ ບອັນໃຫຍີ່ ຫຼວງຕໍີ່  3 
ຂະແໜງການ; ວິ ທ ການຂອງ AMAF ມ ຈຸດປະສ ງເພ ີ່ ອກໍານ ດບ ດແນະນໍ າທ ີ່ ເປັນຄໍ າແນະນໍ າສໍ າລັບ AMS 
ໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຂ າເພ ີ່ ອສ ີ່ ງເສ ມຄວາມສະເໝ ພາບລະຫວີ່ າງຍິ ງ-
ຊາຍໃນຂະແໜງສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ ປີ່ າໄມັ້ . ແນວທາງຂອງ AMAF 
ບໍີ່ ໄດັ້ ຕັັ້ ງໃຈເປັນຄໍ າຖະແຫຼງທ ີ່ ຄ ບຖັ້ ວນ ຫຼ  ຜູກມັດ ກີ່ ຽວກັບ ບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ. ແນວທາງຂອງ AMAF 
ຈະຊີ່ ວຍເພ ີ່ ມຄວາມຮັບຮູັ້ ຂອງ AMSs  ກີ່ ຽວກັບ  ຄວາມສໍ າຄັນຂອງນະໂຍບາຍບ ດບາດຍິ ງ-
ຊາຍໃນຂະແໜງສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ ປີ່ າໄມັ້ , 
ເພ ີ່ ອແນໃສີ່ ຊຸກຍູັ້ ການພັດທະນາການປະຕິບັດທ ີ່ ດ ທ ີ່ ສຸດ ແລະ 
ເພ ີ່ ມທະວ ການຮີ່ ວມມ ລະຫວີ່ າງບັນດາປະເທດສະມາຊິ ກອາຊຽນ.  
 
ແນວທາງຂອງ AMAF ໃນການສ ີ່ ງເສ ມບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ໃນຂະແໜງສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ ປີ່ າໄມັ້ , 
ຊ ີ່ ງເປັນເອກະສານຂອງລັດຖະບານ, ຈະເປັນເອກະສານອັ້ າງອ ງເຖິງຊ ວິ ດ ເນ ີ່ ອງຈາກ ATWGARD 
ຈະປັບປຸງພວກມັນເລ ັ້ ອຍໆເພ ີ່ ອສະທັ້ ອນເຖິງການປີ່ ຽນແປງ ແລະ ການພັດທະນາໃນອາຊຽນ ແລະ 
ການປະຕິບັດທ ີ່ ດ ທ ີ່ ສຸດຂອງສາກ ນ/ພາກພ ັ້ ນ.  
 
ບັນດາລັດຖະມ ນຕ ກະສິ ກໍາ  ແລະ ປີ່ າໄມັ້  ອາຊຽນ (AMAF) ໄດັ້ ຮັບການຮັບຮອງເອ າຈາກບັນດາລັດຖະມ ນຕ 
ກະສິ ກໍາ  ແລະ ປີ່ າໄມັ້  (AMAF) ທ ີ່ ກອງປະຊຸມ AMAF ຄັັ້ ງທ  40 ປ  2018 ຢູີ່  ຮີ່ າໂນັ້ ຍ, ຫວຽດນາມ. 
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1. ພາກແນະນໍ າ 
1.1 ຄວາມສະເໝ ພາບຍິ ງ-ຊາຍ ໃນອາຊຽນ 
 

ພາຍໃຕັ້ ຮູບແບບຂອງອາຊຽນ, ຄວາມບໍີ່ ສະເໝ ພາບລະຫວີ່ າງຍິ ງ-ຊາຍ ໄດັ້ ຮັບການສັ້ າງຂ ັ້ ນທາງ
ສັງຄ ມໃນຫຼາຍຂ ງເຂດ, ຊ ີ່ ງບໍີ່ ພຽງແຕີ່ ກ ດຂວາງການພັດທະນາມະນຸດເທ ີ່ ານັັ້ ນ, ຫາກຍັງເຮັດໃຫັ້
ຄວາມຂັດແຍີ່ ງກັນ ແລະ ຄວາມສີ່ ຽງໃນສັງຄ ມລ ງເລິ ກອ ກ. ຄວາມບໍີ່ ສະເໝ ພາບລະຫວີ່ າງຍິ ງ-ຊາຍ 
ສະທັ້ ອນໃຫັ້ ເຫັນວີ່ າ ແມີ່ ຍິ ງມ ອໍ ານາດທ ີ່ ຈໍ າກັດຢູີ່ ໃນຫຼາຍຂ ງເຂດຂອງຊ ວິ ດ ເຊັີ່ ນ: 
ຄວາມບໍີ່ ສະເໝ ພາບໃນການເຂ ັ້ າເຖິງສິີ່ ງອໍ ານວຍຄວາມສະດວກພ ັ້ ນຖານ, 
ຄວາມບໍີ່ ສະເໝ ພາບທາງດັ້ ານວິ ຊາຊ ບ, ຄວາມເປັນເຈ ັ້ າຂອງ ແລະ 
ຄວາມບໍີ່ ສະເໝ ພາບຂອງຄ ວເຮ ອນ ເຮັດໃຫັ້ ແມີ່ ຍິ ງຕ ກຢູີ່ ໃນວ ງຈອນຂອງຄວາມດັ້ ອຍໂອກາດ 
ແລະ ຄວາມສີ່ ຽງ. ອ ງຕາມຄໍ ານິ ຍາມຄວາມສະເໝ ພາບທາງເພດທ ີ່ ກໍານ ດວີ່ າ “ສິ ດເທ ີ່ າທຽມກັນ, 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ,  ແລະ ໂອກາດຂອງແມີ່ ຍິ ງ, ຊາຍ, ເດັກຍິ ງ ແລະ ເດັກຊາຍ” (ສປຊ, 2001), 
ລັດຖະບານຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນ ໄດັ້ ມ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການເຊ ີ່ ອມໂຍງບັນດາບັນຫາ
ບ ດບາດຍິ ງຊາຍເຂ ັ້ າໃນການພັດທະນາທ ີ່ ແຕກຕີ່ າງກັນໂດຍຜີ່ ານນິ ຕິກໍາ. ການປະຕິຮູບ ແລະ ນະ
ໂຍບາຍສະເພາະດັ້ ານບ ດ ບາດຍິ ງ-ຊາຍ ລວມທັງການສັ້ າງຕັັ້ ງສໍ ານັກງານລັດຖະບານສະເພາະ ເປັນ
ກ ນໄກຕ ັ້ ນຕໍໃນການຊຸກຍູັ້ ສະຖານະການຂອງແມີ່ ຍິ ງ  ແລະ ຄວາມສະເໝ ພາບທາງເພດ.  
 
ເນ ີ່ ອງໃນໂອກາດກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນຄັັ້ ງທ  31 ຢູີ່ ຟ ລິ ບປິ ນ, ປະມຸກລັດ ຫຼ  ລັດຖະບານອາ
ຊຽນໄດັ້ ຮັບຮອງເອ າ “ຖະແຫຼງການອາຊຽນກີ່ ຽວກັບການປະຕິບັດວິ ໄສທັດປະຊາຄ ມອາຊຽນ 2025  
ແລະ ເປ ັ້ າໝາຍການພັດທະ ນາແບບຍ ນຍ ງ”. ເຂ າເຈ ັ້ າໄດັ້ ປະກາດຄໍ າໝັັ້ ນສັນຍາຂອງຕ ນ ເພ ີ່ ອ
ຮັບປະກັນການສັ້ າງປະຊາຄ ມອາຊຽນທ ີ່ ມຸີ່ ງໄປເຖິງປະຊາຊ ນ ແລະ ມຸີ່ ງໄປເຖິງປະຊາຊ ນເປັນໃຈກາງ
ທ ີ່ ແມີ່ ຍິ ງ ແລະ ເດັກຍິ ງທຸກຄ ນສາມາດບັນລຸໄດັ້ ຢີ່ າງເຕັມທ ີ່ ຕາມຄວາມສາມາດບ ີ່ ມຊັ້ ອນຂອງຕ ນ.  
 
ດັ້ ວຍເຫດນ ັ້ , ດັ້ ວຍການເຊ ີ່ ອມໂຍງເຂ ັ້ າກັບພາກພ ັ້ ນ  ແລະ ຄວາມສາມາດດັ້ ານຕະຫຼາດຂອງປະຊາ
ຊ ນກວີ່ າ 600 ລັ້ ານຄ ນທ ີ່ ເປັນກາລະໂອກາດອັນໃຫຍີ່ ຫຼວງ, ລັດຖະບານບັນດາປະເທດອາຊຽນ ຄວນ
ເພ ີ່ ມທະວ ຄວາມສາມາດຂອງແມີ່ ຍິ ງ, ເປ ດກວັ້ າງການເຂ ັ້ າເຖິງ  ແລະ ສະໜັບສະໜູນການ
ປະກອບສີ່ ວນເຂ ັ້ າໃນຂ ງເຂດເສດຖະກິດຢີ່ າງເປັນທາງການ. ການເພ ີ່ ມທະວ ການເຂ ັ້ າຮີ່ ວມທາງ
ດັ້ ານເສດຖະກິດຢີ່ າງເປັນທາງການຈະເຮັດໃຫັ້ ແມີ່ ຍິ ງມ ຄວາມສະເໝ ພາບໃນການເຂ ັ້ າເຖິງ
ຊັບພະຍາກອນ, ໂອກາດ ແລະ ສິີ່ ງອໍ ານວຍຄວາມສະດວກໃນຖານະຄູີ່ ຮີ່ ວມມ ຂອງເພດຊາຍ ຊ ີ່ ງຈະ
ເຮັດໃຫັ້ ການສັ້ າງຄວາມເຂັັ້ ມແຂງຂອງແມີ່ ຍິ ງ  ແລະ ຊີ່ ອງຫວີ່ າງຂອງບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍຖ ກຮັດ
ແຄບ.  
 
ໃນການສ ກສາເມ ີ່ ອບໍີ່ ດ ນມານ ັ້  “ການຄາດຄະເນຜ ນກະທ ບຂອງບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ຂອງປະຊາຄ ມ
ເສດຖະກິດອາຊຽນ” ທ ີ່ ຈັດຂ ັ້ ນໂດຍຫັ້ ອງການແມີ່ ຍິ ງຂອງອ ງການສະຫະປະຊາຊາດປະຈໍ າອາຊ  ແລະ 
ປາຊ ຟິກ ແລະ Friedrich- Ebert-Stiftung (FES), ໂດຍການຮີ່ ວມມ ກັບກອງເລຂາອາຊຽນ,  ແລະ 
ໄດັ້ ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອ ງການສະຫະປະຊາຊາດ. ລັດຖະບານອ ດສະຕຣາລ , 
ຜ ນການຄ ັ້ ນພ ບຊ ັ້ ໃຫັ້ ເຫັນວີ່ າບໍີ່ ມ ນະໂຍບາຍເປ ັ້ າໝາຍ ແລະ ການຊີ່ ວຍເຫຼ ອໂຄງການ, 
ຊ ີ່ ງເປັນໄປໄດັ້ ວີ່ າຂະແໜງການຂະໜາດໃຫຍີ່ ຂອງແມີ່ ຍິ ງ ຈະຖ ກຍ ກເວັັ້ ນຈາກຜ ນປະ 
ໂຫຍດໂດຍກ ງຂອງການຊຸກຍູັ້ ການຄັ້ າ, ການລ ງທ ນ ແລະ ການເຊ ີ່ ອມໂຍງແຮງງານທ ີ່ ມ ສ ມ . 
ການຄ ັ້ ນຄວັ້ າພ ບວີ່ າ ມາດຕະການເປ ດເສລ ຈະສ ີ່ ງຜ ນກະທ ບບໍີ່ ສະໝໍີ່ າສະເໝ  
ເນ ີ່ ອງຈາກຄວາມບໍີ່ ສະເໝ ພາບທ ີ່ ມ ຢູີ່  ລວມທັງອ ງໃສີ່ ລາຍຮັບ, ບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ, ພູມສາດ ຫຼ  
ຊ ນເຜ ີ່ າ, ການເຂ ັ້ າເຖິງຊັບພະຍາກອນ ແລະ 
ການເປັນເຈ ັ້ າຂອງຊັບສິ ນຈະຈໍ າກັດຜ ນກໍາໄລທ ີ່ ອາດເປັນໄປໄດັ້ ຂອງແມີ່ ຍິ ງຈາກການຄັ້ າ. 
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ແນວທາງຂອງ AMAF ທ ີ່ ຈະນໍ າມາໃຊັ້ ໃນການເຊ ີ່ ອມໂຍງໃນຂະແໜງສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ ປີ່ າໄມັ້  

 
 

1.2 ແມີ່ ຍິ ງໃນຂະແໜງສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ ປີ່ າໄມັ້  ໃນອາຊຽນ 

 

ກະສິ ກໍາແມີ່ ນຂະແໜງການສ ີ່ ງອອກທ ີ່ ສໍ າຄັນໃນ 6 ໃນຈໍ ານວນ 10 ປະເທດອາຊຽນ ຄ : ກໍາປູເຈຍ, ສປປ 
ລາວ, ມຽນມາ, ໄທ, ອິ ນໂດເນເຊຍ ແລະ ຫວຽດນາມ. ຂະນະທ ີ່ ບັນດາປະເທດທ ີ່ ສໍ າຄັນດັ້ ານກະສິ ກໍາພວມຢູີ່
ໃນໄລຍະພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄ ມທ ີ່ ແຕກຕີ່ າງກັນ, ແຕີ່ ຍັງມ ຄວາມຄັ້ າຍຄ ກັນຢີ່ າງເດັີ່ ນຊັດໃນບັນດາຂໍ ັ້
ຈໍ າກັດຂອງແມີ່ ຍິ ງໃນຂະແໜງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ  ແລະ ປີ່ າໄມັ້ . ເກ ອບ 75 ເປ ເຊັນຂອງແມີ່ ຍິ ງໃນກໍາປູເຈຍ 
ປະກອບອາຊ ບກະສິ ກໍາ, ແມີ່ ຍິ ງ 69 ເປ ເຊັນເປັນກໍາມະກອນກະສິ ກໍາໃນປະເທດມຽນມາ, 
ຮອງລ ງມາແມີ່ ນຫວຽດນາມ 48 ເປ ເຊັນ ແລະ ສປປ ລາວ 51 ເປ ເຊັນ.  
 
ເຖິງວີ່ າຈະມ ການຂະຫຍາຍຕ ວຂອງອຸດສາຫະກໍາ, ກະສິ ກໍາ ແລະ 
ຜະລິ ດຕະພັນກະສິ ກໍາຍີ່ ອຍເຊັີ່ ນການລັ້ ຽງສັດ ແລະ ປີ່ າໄມັ້ ສີ່ ວນໃຫຍີ່ ແມີ່ ນຈັ້ າງແມີ່ ຍິ ງ. 
ແມີ່ ຍິ ງເຂ ັ້ າຮີ່ ວມໃນລະດັບເທ ີ່ າທຽມກັນຂອງຕີ່ ອງໂສັ້ ມູນຄີ່ າແຕີ່ ບໍີ່ ຈໍ າເປັນຕັ້ ອງບັນລຸລະດັບການສ ີ່ ງອອກເທ ີ່
າທຽມກັນ. 
 
ເນ ີ່ ອງຈາກຂະແໜງສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ ປີ່ າໄມັ້  
ມ ຄວາມສີ່ ຽງຫຼາຍຕໍີ່ ການປີ່ ຽນແປງຂອງດິ ນຟັ້ າອາກາດ ແລະ ການປີ່ ຽນແປງຂອງດິ ນຟັ້ າອາກາດ, 
ຈາກທັດສະນະບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ, ແມີ່ ຍິ ງ ແລະ ໄວໜຸີ່ ມ ມ ຄວາມສີ່ ຽງຕໍີ່ ການປີ່ ຽນແປງຂອງດິ ນຟັ້ າອາກາດ. 
ຊາວກະສິ ກອນແມີ່ ຍິ ງປະສ ບກັບສິີ່ ງທັ້ າທາຍຫຼາຍຢີ່ າງ 
ໃນການເຄ ີ່ ອນຍັ້ າຍເກ ນກວີ່ າລະດັບການດໍ າລ ງຊ ວິ ດເພ ີ່ ອເຂ ັ້ າເຖິງຕະຫຼາດສ ີ່ ງອອກໃນປະເທດສະມາຊິ ກອາ
ຊຽນ. ລະດັບຄວາມທຸກຍາກໃນເຂດຊ ນນະບ ດແມີ່ ນສູງ ແລະ 
ແມີ່ ຍິ ງມ ປະລິ ມານການເຮັດວຽກທາງດັ້ ານຮີ່ າງກາຍບໍີ່ ສ ມດູນ, ທັງພາຍໃນຄອບຄ ວ ແລະ ໃນຟາມ.  
 
ເຖິງວີ່ າແມີ່ ຍິ ງຈະມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມຢີ່ າງຫຼວງຫຼາຍໃນການກະສິ ກໍາ, ການເປັນເຈ ັ້ າຂອງທ ີ່ ດິ ນ  ແລະ ການອອກໃບ
ຕາດິ ນ  ແລະ ການເປັນເຈ ັ້ າຂອງຊັບສິ ນທ ີ່ ມ ຜ ນຜະລິ ດອ ີ່ ນໆຍັງຄ ງຢູີ່ ກັບຜູັ້ ຊາຍ. ການເຂ ັ້ າເຖິງຕະຫຼາດທ ີ່ ບໍີ່ ດ  
ແລະ ການເພິີ່ ງພາອາໄສຕ ວກາງຫຼາຍເກ ນກວີ່ ານັັ້ ນ ເຮັດໃຫັ້ ແມີ່ ຍິ ງເຂ ັ້ າເຖິງຕະຫຼາດພາຍນອກ ແລະ 
ໄດັ້ ຮັບລາຄາທ ີ່ ຍຸດຕິທໍາສໍ າລັບຜະລິ ດຕະພັນຂອງພວກເຂ າ. ໃນນັັ້ ນສ ມທ ບກັບຄວາມຈິ ງທ ີ່ ວີ່ າສິ ນເຊ ີ່ ອການ
ກະເສດແມີ່ ນຍາກ ທ ີ່ ຈະເຂ ັ້ າເຖິງຂອງແມີ່ ຍິ ງ ເນ ີ່ ອງຈາກຂາດຄວາມເປັນເຈ ັ້ າຂອງຊັບສິ ນ ແລະ ລະດັບການ
ສ ກສາຍັງຕໍີ່ າຢູີ່ ບາງປະເທດສະມາຊິ ກອາຊຽນ. 
 

2. ຈຸດປະສ ງ 
 

ແນວທາງຂອງ AMAF ໃນການສ ີ່ ງເສ ມບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ໃນຂ ງເຂດສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ ປີ່ າໄມັ້  
ໄດັ້ ຖ ກພັດທະນາ ເພ ີ່ ອຊີ່ ວຍປະເທດສະມາຊິ ກອາຊຽນ: 
 

• ຊ ັ້ ນໍ າສັ້ າງຄວາມເຂ ັ້ າໃຈ  ແລະ ແນະນໍ ານະໂຍບາຍ  ແລະ ໂຄງການຕອບສະໜອງບ ດບາດຍິ ງຊາຍ
ໃນລະດັບພາກພ ັ້ ນ. 

• ສ ີ່ ງເສ ມ ແລະ ສ ີ່ ງເສ ມຄວາມສະເໝ ພາບລະຫວີ່ າງຍິ ງ-ຊາຍ ໃນນະໂຍບາຍອາຫານ, ກະສິ ກໍາປີ່ າໄມັ້ , 
ແຜນງານ, ລະບ ບ ແລະ ໂຄງສັ້ າງຂອງພາກພ ັ້ ນ ແລະ ລະດັບຊາດ. 

• ເສ ມຂະຫຍາຍ ແລະ ສັ້ າງຄວາມສາມາດຂອງຜູັ້ ອອກນະໂຍບາຍ, ພະນັກງານພາກສະໜາມ ແລະ 
ຊາວກະສິ ກອນກີ່ ຽວກັບວິ ທ ການທ ີ່ ເໝາະສ ມໃນການເຊ ີ່ ອມໂຍງດັ້ ານບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍໃນກະສິ ກໍາ 
ແລະ ການປີ່ ຽນແປງຂອງດິ ນຟັ້ າອາກາດ. 

• ສ ີ່ ງເສ ມການຄ ັ້ ນຄວັ້ າຄວາມສະເໝ ພາບລະຫວີ່ າງຍິ ງ-ຊາຍ 
ສະໜັບສະໜູນເຕັກໂນໂລຊ ກະສິ ກໍາທ ີ່ ອັດສະລິ ຍະດັ້ ານດິ ນຟັ້ າອາກາດ. 
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ແນວທາງຂອງ AMAF ທ ີ່ ຈະນໍ າມາໃຊັ້ ໃນການເຊ ີ່ ອມໂຍງໃນຂະແໜງສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ ປີ່ າໄມັ້  

 
ແນວທາງຂອງ AMAF ຕໍີ່ ການສ ີ່ ງເສ ມບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ໃນຂ ງເຂດສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ ປີ່ າໄມັ້ , 
ແມີ່ ນຄວາມພະຍາຍາມທ ີ່ ບໍີ່ ຜູກມັດ ເພ ີ່ ອຊີ່ ວຍໃນຂະບວນການສັ້ າງການຮີ່ ວມມ  ແລະ 
ການເຊ ີ່ ອມສານບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ຢູີ່ ໃນພາກພ ັ້ ນໃຫັ້ ເຂັັ້ ມແຂງ, ໂດຍເຮັດໜັ້ າທ ີ່ ເປັນຄູີ່ ມ ອັ້ າງອ ງທ ີ່ ວໄປ 
ສໍ າລັບການຮີ່ ວມມ ໃນອະນາຄ ດເພ ີ່ ອເພ ີ່ ມຄວາມສະເໝ ພາບລະຫວີ່ າງຍິ ງ-ຊາຍ. ໃນຂ ງເຂດສະບຽງອາຫານ, 
ກະສິ ກໍາ ແລະ ປີ່ າໄມັ້ ໃນອາຊຽນ. ແນວທາງຂອງ AMAF ແມີ່ ນຄໍ ານ ງເຖິງສະພາບການ ແລະ 
ສະພາບການຂອງພາກພ ັ້ ນ ແລະ ລະດັບຊາດ. 

3.  ແນວທາງຂອງ AMAF ຕໍີ່ ການເຊ ີ່ ອມສານບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ 

 

3.1 ຄໍ າຖະແຫຼງຂອງນະໂຍບາຍAMAF 
 

ໂດຍຮັບຮູັ້ ວີ່ າຄວາມສະເໝ ພາບລະຫວີ່ າງຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ ການສັ້ າງຄວາມເຂັັ້ ມແຂງໃຫັ້ ແກີ່ ແມີ່ ຍິ ງ ແລະ 
ເດັກຍິ ງທັງໝ ດແມີ່ ນເປັນຈຸດໃຈກາງຂອງວາລະ 2030 ເພ ີ່ ອການພັດທະນາແບບຍ ນຍ ງ ແລະ 
ຄວາມສະເໝ ພາບລະຫວີ່ າງຍິ ງ-ຊາຍໄດັ້ ຖ ກຮັບຮູັ້  ແລະ 
ຢັັ້ ງຢ ນວີ່ າແມີ່ ນເງ ີ່ ອນໄຂເບ ັ້ ອງຕ ັ້ ນຂອງການພັດທະນາແບບຍ ນຍ ງ, AMAF 
ໄດັ້ ຢ ນຢັນຄ ນໃໝີ່ ເຖິງຄວາມຈໍ າເປັນໃນການນໍ າບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ. ທັດສະນະ ແລະ ການວິ ເຄາະ, 
ຊ ີ່ ງລວມມ ການກະທໍາ ແລະ ການລ ງທ ນທ ີ່ ໄດັ້ ວາງເປ ັ້ າໝາຍໃສີ່ ໃນການສັ້ າງ ແລະ 
ຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ແຜນງານ ແລະ ແຜນງານຂອງຂະແໜງການສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ 
ປີ່ າໄມັ້ ທັງໝ ດໃນອາຊຽນ. ນ ັ້ ແມີ່ ນສອດຄີ່ ອງກັບບັນດາຄໍ າໝັັ້ ນສັນຍາທ ີ່ ໄດັ້ ວາງອອກໃນຖະແຫຼງການອາ
ຊຽນ ກີ່ ຽວກັບ ການປະຕິບັດວິ ໄສທັດປະຊາຄ ມອາຊຽນ 2025. 
 
AMAF ຊຸກຍູັ້ ໃຫັ້ ມ ການລ ງທ ນຫຼາຍຂ ັ້ ນເພ ີ່ ອປິ ດຊີ່ ອງຫວີ່ າງດັ້ ານຊັບພະຍາກອນ 
ເພ ີ່ ອບັນລຸຄວາມສະເໝ ພາບລະ ຫວີ່ າງຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ ການສັ້ າງຄວາມເຂັັ້ ມແຂງຂອງແມີ່ ຍິ ງ ແລະ 
ເດັກຍິ ງທັງໝ ດ. 
 

AMAF ຕ ກລ ງຈະຊຸກຍູັ້ ການເຂ ັ້ າເຖິງຢີ່ າງສະເໝ ພາບຂອງແມີ່ ຍິ ງ ແລະ ການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມຢີ່ າງຄ ບຖັ້ ວນໃນ
ບັນດາອ ງການຕັດສິ ນໃຈ  ແລະ ກ ນໄກທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງເຖິງການປະຕິບັດທຸກຈຸດໝາຍ  ແລະ ຄາດໝາຍຂອງປ  
2030. ວາລະການພັດທະນາແບບຍ ນຍ ງ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການຮີ່ ວມມ ອາຊຽນ ດັ້ ານສະບຽງອາຫານ, 
ກະສິ ກໍາ  ແລະ ປີ່ າໄມັ້  (2016-2025) ລວມທັງນະໂຍບາຍ, ແຜນການ  ແລະ ການຈັດຕັັ້ ງໂຄງການ, ການ
ປະຕິບັດ,  ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມ ນຜ ນຂອງຂະແໜງການຍີ່ ອຍຂອງການລັ້ ຽງສັດ, ພ ດ, 
ການປະມ ງ ແລະ ປີ່ າໄມັ້ . 
 

AMAF ຊຸກຍູັ້ ໃຫັ້ ຂະແໜງການທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງຂອງອາຊຽນ ຊຸກຍູັ້ ການປະຕິບັດແນວທາງຂອງ AMAF ກີ່ ຽວກັບ 
ຂະແໜງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ ປີ່ າໄມັ້ ຢີ່ າງເຂັັ້ ມແຂງ. 
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ແນວທາງຂອງ AMAF ທ ີ່ ຈະນໍ າມາໃຊັ້ ໃນການເຊ ີ່ ອມໂຍງໃນຂະແໜງສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ ປີ່ າໄມັ້  

 

3.2 ການຮີ່ ວມມ ດັ້ ານສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ ປີ່ າໄມັ້ ໃນອາຊຽນ 
 

ບັນຫາບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍລວມທ ີ່ ຄວນພິຈາລະນາໃນຂະແໜງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ  ແລະ ປີ່ າໄມັ້ ແມີ່ ນ: 
 

• ຮັບປະກັນການເຂ ັ້ າຮີ່ ວມຢີ່ າງສະເໝ ພາບຂອງແມີ່ ຍິ ງ  ແລະ ຜູັ້ ຊາຍໃນທຸກການສ ນທະນາດັ້ ານນະ
ໂຍບາຍ, ການເຄ ີ່ ອນໄຫວສັ້ າງຄວາມສາມາດ  ແລະ ການເຂ ັ້ າຮີ່ ວມທຸກກິດຈະກໍາລະດັບຊາດ  ແລະ 
ພາກພ ັ້ ນ. 

• ຮັບປະກັນການເກັບກໍາຂໍ ັ້ ມູນບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ສໍ າລັບການເກັບກໍາຂໍ ັ້ ມູນທັງໝ ດໃນໄລຍະການ
ອອກແບບ, ການປະຕິບັດ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມ ນຜ ນຂອງໂຄງການ/ກິດ
ຈະກໍາທັງໝ ດ 

• ສະໜອງໂອກາດໃຫັ້ ແມີ່ ຍິ ງເຂ ັ້ າເຖິງການບໍ ລິ ການດັ້ ານການເງິ ນທ ີ່ ແຕກຕີ່ າງກັນເຊັີ່ ນ: ສິ ນເຊ ີ່ ອ, 
ເງິ ນຝາກປະຢັດ, ການສ ີ່ ງເງິ ນຄ ນ ແລະ ແຜນຄໍ ັ້ າປະກັນ 
ເພ ີ່ ອສະໜອງໂອກາດໃຫັ້ ພວກເຂ າມ ການຂະຫຍາຍຕ ວທາງດັ້ ານສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ 
ປີ່ າໄມັ້ . 

• ຊຸກຍູັ້   ແລະ ອໍ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫັ້ ແມີ່ ຍິ ງໃນການເຂ ັ້ າເຖິງການສ ກສາ  ແລະ ການເຂ ັ້ າຮີ່ ວມ
ການຝ ກອ ບຮ ມ ເພ ີ່ ອແນໃສີ່ ປັບປຸງການຕະຫຼາດ, ການຄັ້ າ  ແລະ ການຄັ້ າຂອງແມີ່ ຍິ ງ. 
ທັກສະທຸລະກິດ. 

• ຈັດການຝ ກອ ບຮ ມການເປັນຜູັ້ ນໍ າເພ ີ່ ອເສ ມຂະຫຍາຍ ແລະ ຂະຫຍາຍສຽງຂອງແມີ່ ຍິ ງ ແລະ ພາ 
ວະຄວາມເປັນຜູັ້ ນໍ າ. 

• ຮັບປະກັນການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມຂອງແມີ່ ຍິ ງ ແລະ ຜູັ້ ຊາຍຢີ່ າງສະເໝ ພາບໃນທຸກຂະບວນການຕັດ 
ສິ ນໃຈ. 

• ປະສານສ ມທ ບກັບອ ງການອາຊຽນອ ີ່ ນໆ ເພ ີ່ ອຊຸກຍູັ້ ການເຊ ີ່ ອມໂຍງດັ້ ານບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ. 

 

3.2.1 ການລັ້ ຽງສັດ 
 

ຂະແໜງການລັ້ ຽງສັດໄດັ້ ປະກອບສີ່ ວນສໍ າຄັນເຂ ັ້ າໃນການສ ີ່ ງອອກຂອງຊາດ, ການສັ້ າງວຽກເຮັດງານທໍາ 
ແລະ ຄວາມໝັັ້ ນຄ ງດັ້ ານສະບຽງອາຫານໃນພາກພ ັ້ ນອາຊຽນ ເຖິງວີ່ າຄວາມສໍ າຄັນຂອງມັນຈະແຕກຕີ່ າງ
ກັນໃນທ ີ່ ວປະເທດສະມາຊິ ກອາຊຽນ. ພາຍໃຕັ້ ການຮີ່ ວມມ ອາຊຽນດັ້ ານສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ 
ປີ່ າໄມັ້ , ຄະນະວິ ຊາການອາຊຽນ ກີ່ ຽວກັບ ການລັ້ ຽງສັດ (ASWGL) 
ໄດັ້ ຖ ກສັ້ າງຕັັ້ ງຂ ັ້ ນເພ ີ່ ອສະໜອງກ ນໄກເພ ີ່ ອພັດທະນາມາດຕະຖານອາຊຽນດັ້ ານການລັ້ ຽງສັດ, 
ການປະຕິບັດການລັ້ ຽງສັດທ ີ່ ດ  ແລະ ການເຄ ີ່ ອນໄຫວອ ີ່ ນໆທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງໃນຂະແໜງ ການຍີ່ ອຍ. ໃນອາຊຽນ, 
ຜະລິ ດຕະພັນການລັ້ ຽງສັດທ ີ່ ສໍ າຄັນແມີ່ ນສັດປ ກ ແລະ ຊ ັ້ ນໝູ. ເຖິງວີ່ າການຜະລິ ດໄດັ້ ເຕ ບໂຕຢີ່ າງວີ່ ອງໄວ, 
ແຕີ່ ພາກພ ັ້ ນລັ້ ວນແຕີ່ ເປັນຜູັ້ ນໍ າເຂ ັ້ າສຸດທິຂອງທັງຊ ັ້ ນ ແລະ ຜະລິ ດຕະພັນນ ມ. ມ ແຕີ່ ປະເທດໄທເທ ີ່ ານັັ້ ນທ ີ່

ເປັນປະເທດສ ີ່ ງອອກຊ ັ້ ນສັດທ ີ່ ສໍ າຄັນ (ຕ ັ້ ນຕໍແມີ່ ນສັດປ ກ). ໃນກໍລະນ ຂອງຊ ັ້ ນ, ແນວໃດກໍີ່ ຕາມ, ການ 
ນໍ າເຂ ັ້ າແມີ່ ນພຽງແຕີ່ ຂະໜາດນັ້ ອຍ (ປະມານ 5%) 
ເຖິງແມີ່ ນວີ່ າການເພ ີ່ ມຂ ັ້ ນສີ່ ວນໜ ີ່ ງຂອງການບໍ ລິ ໂພກທັງໝ ດ. 
ການຂະຫຍາຍຕ ວຂອງອຸດສາຫະກໍາການລັ້ ຽງສັດ ຍັງເຮັດໃຫັ້ ການນໍ າເຂ ັ້ າອາຫານສັດເພ ີ່ ມຂ ັ້ ນ. 
ສີ່ ວນແບີ່ ງວຽກງານກະສິ ກໍາໃນຜ ນຜະລິ ດແຫີ່ ງຊາດແມີ່ ນຫຸຼດລ ງໃນ AMS 
ກັ້ າວໜັ້ າທາງດັ້ ານຫຼາຍໃນຂະນະທ ີ່ ສີ່ ວນແບີ່ ງການລັ້ ຽງສັດພາຍໃນກະສິ ກໍາແມີ່ ນເພ ີ່ ມຂ ັ້ ນ. 
ໃນຂະນະທ ີ່ ການຜະລິ ດ ແລະ ການປຸງແຕີ່ ງຂະໜາດໃຫຍີ່ ແມີ່ ນເກ ດຂ ັ້ ນຢູີ່ ໃນປະເທດທ ີ່ ກັ້ າວໜັ້ າ, 
ການລັ້ ຽງສັດຂະໜາດນັ້ ອຍຍັງຄອບຄອງຢູີ່ ໃນ AMS ທ ີ່ ມ ການພັດທະນາໜັ້ ອຍ, 
ບີ່ ອນທ ີ່ ກະສິ ກໍາມ ບ ດບາດສໍ າຄັນໃນການຫຸຼດຜີ່ ອນຄວາມທຸກຍາກ, ຄວາມໝັັ້ ນຄ ງດັ້ ານສະບຽງອາຫານ, 
ໂພຊະນາການ ແລະ ຄວາມສະເໝ ພາບບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ.  
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ແນວທາງຂອງ AMAF ທ ີ່ ຈະນໍ າມາໃຊັ້ ໃນການເຊ ີ່ ອມໂຍງໃນຂະແໜງສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ ປີ່ າໄມັ້  

ຄາດຄະເນວີ່ າປະມານ 50-85 ສີ່ ວນຮັ້ ອຍຂອງການຜະລິ ດລັ້ ຽງສັດທັງໝ ດໃນ AMS 
ທ ີ່ ເຈ ັ້ າຂອງມ ຂະໜາດນັ້ ອຍ. ອັດຕາສີ່ ວນແຕກຕີ່ າງກັນລະຫວີ່ າງປະເທດຂ ັ້ ນກັບຫຼາຍປັດໃຈ. ໃນລະດັບຜູັ້ ຖ 
ສິ ນຄັ້ າຂະໜາດນັ້ ອຍ, ລະບ ບການຜະລິ ດໂດຍສະເພາະແມີ່ ນການຜະລິ ດຕະພັນການຜະລິ ດ ຫຼ  ວິ ສາຫະກິດ
ຂະໜາດນັ້ ອຍ, ຊ ີ່ ງສີ່ ວນໃຫຍີ່ ແມີ່ ນຂ ັ້ ນກັບຊັບພະຍາກອນອາຫານຂອງຄ ວເຮ ອນ ແລະ ແຮງງານ. 
ລະບ ບມັກຈະມ ການຜະລິ ດທ ີ່ ບໍີ່ ດ . ແມີ່ ຍິ ງມ ບ ດບາດສໍ າຄັນໃນການໃຫັ້ ອາຫານ, ອະນາໄມ ແລະ 
ຄຸັ້ ມຄອງການລັ້ ຽງສັດ, ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນໝູ, ສັດປ ກ, 
ນອກຈາກເຮັດກິດຈະກໍາປະຈໍ າວັນອ ີ່ ນໆທ ີ່ ຕິດພັນກັບບ ດບາດການແຜີ່ ພັນໃນຄ ວເຮ ອນ. 
ແຕກຕີ່ າງຈາກພາກພ ັ້ ນອ ີ່ ນໆ, ແມີ່ ຍິ ງໃນອາຊ ຕາເວັນອອກສຽງໃຕັ້ ຍັງມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມ 
ໃນການຂາຍຍີ່ ອຍຜະລິ ດຕະພັນການລັ້ ຽງສັດ, ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນຊ ັ້ ນສ ດ. 
ຜູັ້ ຊາຍສີ່ ວນຫຼາຍແມີ່ ນມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມໃນການຊ ັ້ ວັດສະດຸປູກຝັງ, ການຂາຍສັດລັ້ ຽງ, 
ຜະລິ ດຕະພັນການລັ້ ຽງສັດ ແລະ ການຄຸັ້ ມຄອງສັດຂະໜາດໃຫຍີ່ ເຊັີ່ ນ: ງ ວ ແລະ ຄວາຍ. 
ການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມຂອງຜູັ້ ຊາຍເພ ີ່ ມຂ ັ້ ນພັ້ ອມກັບການຂະຫຍາຍຕ ວທາງດັ້ ານກະສິ ກໍາ ແລະ ຂະໜາດຝູງສັດ.  
 
ບັນຫາບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງກັບການລັ້ ຽງສັດໃນທ ີ່ ວອາຊຽນສີ່ ວນໃຫຍີ່ ແມີ່ ນຄັ້ າຍຄ ກັນ, ໂດຍມ 
ການປີ່ ຽນ ແປງໄປຕາມວັດທະນະທໍາ  ແລະ ປະເພນ . ຂໍ ັ້ ຈໍ າກັດຕ ັ້ ນຕໍທ ີ່ ແມີ່ ຍິ ງປະເຊ ນກັບລະບ ບການຜະລິ ດ 
ແລະ ການຕະ ຫຼາດໃນການລັ້ ຽງສັດປະກອບມ , ແຕີ່ ບໍີ່ ຈໍ າກັດພຽງແຕີ່ : 
 

• ຈໍ າກັດການເຂ ັ້ າເຖິງການບໍ ລິ ການສິ ນເຊ ີ່ ອ, ເຕັກໂນໂລຊ , ການຝ ກອ ບຮ ມ ແລະ ຂໍ ັ້ ມູນຂີ່ າວສານ. 

• ຂາດການຄວບຄຸມການຕັດສິ ນໃຈໃນລະດັບຄ ວເຮ ອນ, ຊຸມຊ ນ ແລະ ທັ້ ອງຖິີ່ ນ. 

• ການຄວບຄຸມລາຍຮັບ ແລະ ຊັບສິ ນທ ີ່ ຈໍ າກັດ ແລະ ການສູນເສຍລາຍຮັບສີ່ ວນໃຫຍີ່ ໃຫັ້ ແກີ່ ຜູັ້ ຊາຍ, 
ຜູັ້ ທ ີ່ ບໍີ່ ລ ງທ ນໃນຄ ວເຮ ອນ. 

• ການເຂ ັ້ າເຖິງ, ຄວບຄຸມ ແລະ ເປັນເຈ ັ້ າຂອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ທ ີ່ ດິ ນມ ຄຸນນະພາບຕໍີ່ າ. 

• ການເຂ ັ້ າເຖິງຕະຫຼາດບໍີ່ ດ . 

• ມ ຄວາມສີ່ ຽງສູງຕໍີ່ ພະຍາດທ ີ່ ເກ ດຈາກອາຫານ ແລະ ພະຍາດສັດ ເພາະເປັນການຄຸັ້ ມຄອງຜະລິ ດ 
ຕະພັນສັດຕ ັ້ ນຕໍ. 

 
ໃນຂະນະທ ີ່ ແມີ່ ຍິ ງມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມໃນການດູແລການລັ້ ຽງສັດ, 
ໂດຍທ ີ່ ວໄປແລັ້ ວຜູັ້ ຊາຍແມີ່ ນຜູັ້ ທ ີ່ ເຊ ັ້ ອເຊ ນໃຫັ້ ເຂ ັ້ າຮີ່ ວມການຝ ກອ ບຮ ມ, 
ສ ນທະນາກັບພະນັກງານສ ີ່ ງເສ ມ/ຜູັ້ ຕັດສິ ນໃຈ ແລະ ອ ີ່ ນໆ ຊ ີ່ ງສ ີ່ ງຜ ນໃຫັ້ ມ ການຖີ່ າຍທອດຄວາມຮູັ້  ແລະ 
ເຕັກໂນໂລຢ ທ ີ່ ບໍີ່ ດ . ການເປັນຕ ວແທນຂອງແມີ່ ຍິ ງຢູີ່ ໃນສະຖາບັນສັງຄ ມທັ້ ອງຖິີ່ ນທ ີ່ ຕໍີ່ າ ແລະ ກ ນໄກການບໍ
ລິ ການຂອງລັດ ແລະ ອ ງການທ ີ່ ບໍີ່ ແມີ່ ນລັດຖະບານ ຍັງເຮັດໃຫັ້ ການເຂ ັ້ າເຖິງຄວາມຮູັ້  ແລະ ການບໍ ລິ ການ
ຂອງແມີ່ ຍິ ງໃນເຂດຊ ນນະບ ດມ ຄວາມຫຍຸັ້ ງຍາກ. ຍັ້ ອນການເປັນເຈ ັ້ າຂອງທ ີ່ ດິ ນໜັ້ ອຍ ຫຼ  
ບໍີ່ ມ ເປັນຂອງແມີ່ ຍິ ງ, ພວກເຂ າຈ ີ່ ງມ ຄວາມຫຍຸັ້ ງຍາກໃນການເຂ ັ້ າເຖິງສິ ນເຊ ີ່ ອ, 
ເຮັດໃຫັ້ ມ ຂອບເຂດຈໍ າກັດໃນການຂະຫຍາຍ ແລະ ເພ ີ່ ມກິດຈະກໍາຂອງພວກເຂ າ. 
ປະກ ດວີ່ າແມີ່ ຍິ ງໃນອາຊ ຕາເວັນອອກສີ່ ຽງໃຕັ້  ມ ຄວາມສາມາດໃນການຕໍີ່ ລອງໃນຕະຫຼາດທ ີ່ ຫຼາກຫຼາຍຂ ັ້ ນ 
ຂ ັ້ ນກັບສະຖານທ ີ່ , ປະເພນ  ແລະ ວັດທະນະທໍາ. ເຖິງແນວໃດກໍີ່ ຕາມ, ໃນກໍລະນ ຂອງການເຂ ັ້ າເຖິງຕະຫຼາດ, 
ແມີ່ ຍິ ງໃນຊ ນນະບ ດປະເຊ ນກັບຂໍ ັ້ ຈໍ າກັດຈໍ ານວນໜ ີ່ ງເນ ີ່ ອງຈາກລະດັບການຮູັ້ ໜັງສ ຕີ່ໍ າ ແລະ 
ທັກສະການຕະຫຼາດ, ເຊັີ່ ນດຽວກັນກັບຂໍ ັ້ ຈໍ າກັດທ ີ່ ຈະຍັ້ າຍອອກໄປນອກສະຖານທ ີ່  
(ການປະຕິບັດປະເພນ ທ ີ່ ປັ້ ອງກັນບໍີ່ ໃຫັ້ ພວກເຂ າອອກຈາກເຮ ອນ, ທັກສະການຂັບຂ ີ່ ລ ດທ ີ່ ບໍີ່ ດ ). 
ສິີ່ ງນ ັ້ ຕັ້ ອງໄດັ້ ຮັບການແກັ້ ໄຂ 
ເພ ີ່ ອເສ ມຂະຫຍາຍການເຂ ັ້ າເຖິງເຊັີ່ ນດຽວກັນກັບອໍ ານາດຕໍີ່ ລອງຂອງພວກເຂ າໃນຕະຫຼາດ.  
 
ຜູັ້ ຊາຍມ ການຄວບຄຸມລາຍຮັບ ແລະ ຊັບສິ ນທ ີ່ ມາຈາກການລັ້ ຽງສັດຫຼາຍກວີ່ າແມີ່ ຍິ ງ, 
ເຮັດໃຫັ້ ໂອກາດແມີ່ ຍິ ງໄດັ້ ຮັບເອກະລາດທາງດັ້ ານເສດຖະກິດພາຍໃນຄອບຄ ວຫຸຼດລ ງ. ໃນບາງໂອກາດ, 
ລາຍຮັບຈາກການລັ້ ຽງສັດຖ ກນໍ າໄປໃຊັ້ ໃນທາງທ ີ່ ຜິດຂອງຜູັ້ ຊາຍ ແລະ ບໍີ່ ໄດັ້ ຜ ນປະໂຫຍດຕໍີ່ ຄອບຄ ວ. 
ຍັງມ ຄວາມຕັ້ ອງການທ ີ່ ຈະເພ ີ່ ມການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມຂອງແມີ່ ຍິ ງໃນການຕັດສິ ນໃຈ, 
ບໍີ່ ພຽງແຕີ່ ຢູີ່ ໃນຄ ວເຮ ອນ, ແຕີ່ ຍັງຢູີ່ ໃນຊຸມຊ ນ. 
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ແນວທາງຂອງ AMAF ທ ີ່ ຈະນໍ າມາໃຊັ້ ໃນການເຊ ີ່ ອມໂຍງໃນຂະແໜງສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ ປີ່ າໄມັ້  

ການປັບປຸງທາງເລ ອກໃນການຕັດສິ ນໃຈຈະຊຸກຍູັ້ ການສັ້ າງສະພາບແວດລັ້ ອມ 
ທ ີ່ ເອ ັ້ ອອໍ ານວຍໃຫັ້ ແມີ່ ຍິ ງມ ທາງເລ ອກທ ີ່ ເທ ີ່ າທຽມກັນກັບຜູັ້ ຊາຍ. 
ດັ້ ວຍການປະກ ດຕ ວ/ປະກ ດຕ ວໃໝີ່ ຂອງພະຍາດ zoonotic, ແມີ່ ຍິ ງມ ຄວາມສີ່ ຽງຕໍີ່ ພະຍາດຕີ່ າງໆ (ເຊັີ່ ນ: 
brucellosis, ວັນນະໂລກ) ເນ ີ່ ອງຈາກການໃກັ້ ຊິ ດກັບການລັ້ ຽງສັດ 
ທ ີ່ ຖ ກຄຸັ້ ມຄອງພາຍໃຕັ້ ສະພາບແວດລັ້ ອມທ ີ່ ປອດໄພທາງຊ ວະພາບທ ີ່ ບໍີ່ ດ  ແລະ 
ການຈັດການ/ການກະກຽມຜະລິ ດຕະພັນການລັ້ ຽງສັດມ ຊ ວິ ດ.  
 
ອ ງຕາມອ ງການ FAO, ມ  7 ປະເພດສິີ່ ງທັ້ າທາຍຕ ັ້ ນຕໍທ ີ່ ຊາວກະສິ ກອນຂະໜາດນັ້ ອຍ ແລະ 
ໂດຍສະເພາະຊາວກະສິ ກອນແມີ່ ຍິ ງຕັ້ ອງປະເຊ ນຄ : ການເຂ ັ້ າເຖິງ ແລະ 
ການຄວບຄຸມຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ; ການແຈກຢາຍພາລະບ ດບາດ ແລະ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍອ ງໃສີ່ ບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ ອາຍຸ; ການເຂ ັ້ າເຖິງເຕັກໂນໂລຢ , ການຝ ກອ ບຮ ມ 
ແລະ ການບໍ ລິ ການຂະຫຍາຍ; ການເຂ ັ້ າເຖິງການບໍ ລິ ການທາງດັ້ ານການເງິ ນ; ການເຂ ັ້ າເຖິງຕະຫຼາດ; 
ການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມ ແລະ ອໍ ານາດການຕັດສິ ນໃຈ; ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນອາຊ ບ (FAO 2013).  
 

SPA ສໍ າລັບການຮີ່ ວມມ ດັ້ ານການລັ້ ຽງສັດຂອງອາຊຽນ 2016-2020 ຍຸດທະສາດ 4: 
ສະໜັບສະໜູນການລັ້ ຽງສັດຂະໜາດນັ້ ອຍເພ ີ່ ອຫຸຼດຜີ່ ອນຄວາມທຸກຍາກ, ການປັບປຸງໂພຊະນາການ, 
ການຄໍ ັ້ າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ຄວາມສະເໝ ພາບຍິ ງ-ຊາຍ, 
ປະກອບມ ບາງກິດຈະກໍາທ ີ່ ສຸມໃສີ່ ຄວາມສະເໝ ພາບລະຫວີ່ າງຍິ ງ-ຊາຍ. ບັນຫາບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍດັີ່ ງຕໍີ່ ໄປນ ັ້

ຄວນໄດັ້ ຮັບການພິຈາລະນາໃຫັ້ ສອດຄີ່ ອງກັບການທັ້ າທາຍ 7 ປະເພດສິີ່ ງທັ້ າຍທາຍຂອງ ອ ງການ FAO ໃນ
ເວລາສັ້ າງນະໂຍບາຍ/ໂຄງການພາຍໃຕັ້  SPA ສໍ າລັບການຮີ່ ວມມ ດັ້ ານການລັ້ ຽງສັດອາຊຽນ 2016-2020: 
 

• ເສ ມສັ້ າງຄວາມສາມາດທາງດັ້ ານເຕັກນິ ກຂອງແມີ່ ຍິ ງ 
ໂດຍການອໍ ານວຍຄວາມສະດວກເຂ ັ້ າໃນການຝ ກອ ບຮ ມການລັ້ ຽງສັດ, ການປຸງແຕີ່ ງ ແລະ 
ການຕະຫຼາດຜະລິ ດຕະພັນລັ້ ຽງສັດຢີ່ າງເປັນລະບ ບ, ຮັບປະກັນໃຫັ້ ມ ການຈັດຝ ກອ ບຮ ມຢູີ່ ໃນບັ້ ານ 
ແລະ ຊຸມຊ ນນັ້ ອຍໃນຊ ນນະບ ດ. 

• ເປ ດໂອກາດໃຫັ້ ແມີ່ ຍິ ງ ໃນການເຂ ັ້ າເຖິງການບໍ ລິ ການດັ້ ານການເງິ ນທ ີ່ ແຕກຕີ່ າງກັນເຊັີ່ ນ: 
ສິ ນເຊ ີ່ ອ, ເງິ ນຝາກປະຢັດ, ການສ ີ່ ງເງິ ນຝາກ ແລະ ປະກັນໄພໃຫັ້ ແກີ່ ພວກເຂ າ. ດັ້ ວຍໂອກາດໃນ
ການຂະຫຍາຍການຜະລິ ດລັ້ ຽງສັດຂອງພວກເຂ າ. 

• ຊຸກຍູັ້   ແລະ ອໍ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫັ້ ແມີ່ ຍິ ງໃນການເຂ ັ້ າເຖິງການສ ກສາ  ແລະ ການເຂ ັ້ າຮີ່ ວມ
ການຝ ກອ ບຮ ມ ເພ ີ່ ອແນໃສີ່ ປັບປຸງການຕະຫຼາດ, ການຄັ້ າ ແລະ 
ທັກສະການດໍ າເນ ນທຸລະກິດຂອງແມີ່ ຍິ ງ. 

• ຈັດການຝ ກອ ບຮ ມການເປັນຜູັ້ ນໍ າເພ ີ່ ອເສ ມຂະຫຍາຍສຽງເວ ັ້ າຂອງແມີ່ ຍິ ງ ແລະ ການນໍ າພາໃນສະ
ຫະກອນຊາວກະສິ ກອນ ແລະ ອ ງການຈັດຕັັ້ ງຜູັ້ ຜະລິ ດ. 

• ຮັບຮູັ້ ມິຕິຂອງສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມສີ່ ຽງດັ້ ານຄວາມປອດໄພຂອງອາຊ ບ 
ຈາກການສໍ າຜັດກັບພະຍາດສັດ, ເຊັີ່ ນ: ໄຂັ້ ຫວັດສັດປ ກທ ີ່ ມ ເຊ ັ້ ອພະຍາດສູງ (HPAI) ແລະ 
ອັນຕະລາຍອ ີ່ ນໆທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງກັບການຈັດການຊ ັ້ ນສ ດ ແລະ ຜະລິ ດຕະພັນນ ມ. 

 

3.2.2 ການປູກພ ດ 
 

ຄະນະວິ ຊາການຂະແໜງປູກພ ດອາຊຽນ (ASWGC) ແມີ່ ນໜ ີ່ ງໃນບັນດາອ ງການຍີ່ ອຍພາຍໃຕັ້  SOM-
AMAF ທ ີ່ ຄຸັ້ ມຄອງການຮີ່ ວມມ ອາຊຽນ ກີ່ ຽວກັບ ຂະແໜງການຍີ່ ອຍ. 
ມ ເປ ັ້ າໝາຍເພ ີ່ ອສ ີ່ ງເສ ມການພັດທະນາໃນຂະແໜງການຍີ່ ອຍນ ັ້ , ASWGC ໄດັ້ ດໍ າເນ ນກິດຈະກໍາ ແລະ 
ໂຄງການຕາມຈຸດປະສ ງຍຸດທະສາດຂອງຕ ນ, ສະທັ້ ອນໃຫັ້ ເຫັນຢູີ່ ໃນແຜນຍຸດທະສາດຂອງການປະຕິບັດ 
(SPA)  ກີ່ ຽວກັບ ການປູກພ ດ. 
ກິດຈະກໍາ/ໂຄງການຈໍ ານວນໜ ີ່ ງໄດັ້ ຮັບການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດຢີ່ າງສໍ າເລັດຜ ນ ແລະ 
ມ ຫຼາຍອັນແມີ່ ນສ ບຕໍີ່ ຜີ່ ານການຈັດຕັັ້ ງເຄ ອຂີ່ າຍ 
ພັ້ ອມທັງໄດັ້ ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກບັນດາຄູີ່ ເຈລະຈາ ແລະ ຄູີ່ ຮີ່ ວມພັດທະນາ. ຂອບເຂດຂອງ 
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ແນວທາງຂອງ AMAF ທ ີ່ ຈະນໍ າມາໃຊັ້ ໃນການເຊ ີ່ ອມໂຍງໃນຂະແໜງສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ ປີ່ າໄມັ້  

ASWGC ກວມເອ າ: i) ຂອບນະໂຍບາຍ, ii) ການຄັ້ າພາຍໃນ ແລະ ເພ ີ່ ມເຕ ມຂອງອາຊຽນໃນສິ ນຄັ້ າພ ດ, iii) 
ການຄວບຄຸມສັດຕູພ ດ ແລະ ພະຍາດພ ດ, iv) ການພັດທະນາມາດຕະຖານ ແລະ ການສ ີ່ ງເສ ມ, v) 
ການປ ກປັກຮັກສາສິີ່ ງແວດລັ້ ອມໃນການຜະລິ ດພ ດ, vi) ຄວາມໝັັ້ ນຄ ງດັ້ ານສະບຽງອາຫານ, 
ຄວາມປອດໄພດັ້ ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ. 
 
ບ ດບາດທ ີ່ ເພ ີ່ ມຂ ັ້ ນຂອງແມີ່ ຍິ ງໃນລະບ ບສະບຽງອາຫານ ແລະ ການປູກພ ດ 
ຖ ວີ່ າພວກເຂ າເປັນຜູັ້ ມ ບ ດບາດ ແລະ ເປັນຄູີ່ ຮີ່ ວມງານທ ີ່ ສໍ າຄັນໃນຂະບວນການນ ັ້ . ໃນອາຊຽນ, ແມີ່ ຍິ ງ
ກວມເອ າກວີ່ າ 50% ຂອງກໍາລັງແຮງງານກະສິ ກໍາ. ຊາວກະສິ ກອນຍິ ງ ແລະ ຊາຍ ມ ບ ດບາດແຕກຕີ່ າງກັນ 
ກີ່ ຽວກັບ ການຜະລິ ດພ ດ, ແຕີ່ ຕໍີ່ ກັບສະພາບການປີ່ ຽນແປງຂອງໂອກາດທາງເສດຖະກິດ ແລະ 
ສະພາບສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ, ການແບີ່ ງແຮງງານລະຫວີ່ າງຍິ ງ-ຊາຍ ອາດຈະມ ການປີ່ ຽນແປງ. ຊາວກະສິ ກອນຍິ ງ 
ແລະ ຊາຍ ມັກຈະມ ເງ ີ່ ອນໄຂເລ ອກແນວພັນ ແລະ ແນວພັນທ ີ່ ແຕກຕີ່ າງກັນ ແລະ 
ປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕີ່ າງໆ ເຊັີ່ ນ: ການຄັດເລ ອກແນວພັນ, ການປູກຝັງ, ການເກັບກີ່ ຽວ ແລະ ການປຸງແຕີ່ ງ. 
ເງ ີ່ ອນໄຂເຫຼ ີ່ ານ ັ້ ອາດຈະອ ງໃສີ່ ຄວາມແຕກຕີ່ າງຂອງລ ດຊາດ, ຄຸນລັກສະນະການເກັບຮັກສາ, 
ເວລາທ ີ່ ຕັ້ ອງການສໍ າລັບການກະກຽມອາຫານ, ຄວາມຕັ້ ອງການແຮງງານ ແລະ ການຕະຫຼາດ. 
ແມີ່ ຍິ ງຍັງຂາດສິ ດຄອບຄອງນໍ າໃຊັ້ ຢີ່ າງໝັັ້ ນຄ ງ, ການເຂ ັ້ າເຖິງຊັບພະຍາກອນເຊັີ່ ນ: ທ ີ່ ດິ ນ, ການເງິ ນ, 
ຂໍ ັ້ ມູນຂີ່ າວສານ, ການບໍ ລິ ການຂະຫຍາຍ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ . ການປິ ດຊີ່ ອງຫວີ່ າງທາງເພດໃນການເຂ ັ້ າເຖິງ  
ແລະ ການນໍ າໃຊັ້ ແຫຼີ່ ງຜະລິ ດຕະພັນ  ແລະ ການບໍ ລິ ການຈະປ ດລ໋ ອກທີ່ າແຮງຜະລິ ດຕະພັນກະສິ ກໍາຂອງ
ແມີ່ ຍິ ງ, ເພ ີ່ ມທະວ ການຜະລິ ດກະສິ ກໍາຢີ່ າງຫຼວງຫຼາຍ. ການສ ກສາ ກີ່ ຽວກັບ 
ຊີ່ ອງຫວີ່ າງຜ ນຜະລິ ດລະຫວີ່ າງຊາວກະສິ ກອນເພດຊາຍ ແລະ 
ເພດຍິ ງໃຫັ້ ການຄາດຄະເນວີ່ າມ ຊີ່ ອງຫວີ່ າງສະເລີ່ ຍປະມານ 20-30 ເປ ເຊັນ ແລະ 
ສີ່ ວນຫຼາຍຖ ວີ່ ານ ັ້ ເຮັດໃຫັ້ ແມີ່ ຍິ ງນໍ າໃຊັ້ ວັດສະດຸສ ັ້ ນເຂ ັ້ າໜັ້ ອຍລ ງ. ອ ງຕາມການຄາດຄະເນຂອງ FAO, ຜ ນ
ຜະລິ ດທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບຜ ນຈາກການຮັບປະກັນຄວາມສະເໝ ພາບໃນການເຂ ັ້ າເຖິງຝຸີ່ ນ, ເມັດພ ດ ແລະ ເຄ ີ່ ອງມ ກະ
ສິ ກໍາຂອງແມີ່ ຍິ ງ, ສາມາດຍ ກຍອດຜະລິ ດຕະພັນກະສິ ກໍາໃນບັນດາປະເທດກໍາລັງພັດທະນາໄດັ້ ປະມານ 2,5 
– 4%. ດັີ່ ງນັັ້ ນ, ຈ ີ່ ງເຮັດໃຫັ້ ຈໍ ານວນຄ ນອ ດຫິວຫຸຼດລ ງໃນລະຫວີ່ າງ 100 ລັ້ ານ ແລະ 150 ລັ້ ານຄ ນ (FAO, 
2011). 
 
ບັນຫາບ ດບາດຍິ ງຊາຍດັີ່ ງຕໍີ່ ໄປນ ັ້  ຄວນໄດັ້ ຮັບການພິຈາລະນາໃນການປະຕິບັດ ໂດຍບັນດາ
ໂຄງການ/ກິດຈະກໍາພາຍໃຕັ້  SPA ສໍ າລັບການຮີ່ ວມມ ດັ້ ານພ ດອາຊຽນ 2016-2020: 
 

• ປະຕິບັດການວິ ເຄາະບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍພາຍໃນທຸກໂຄງການ, ແຜນງານ ແລະ 
ນະໂຍບາຍເພ ີ່ ອປະເມ ນຜ ນກະທ ບ ແລະ ຜ ນປະໂຫຍດຂອງເຕັກໂນໂລຊ  ແລະ 
ການປະຕິບັດສະພາບອາກາດກະສິ ກໍາອະສະລິ ຍະ (CSA)  ກີ່ ຽວກັບ  ຜູັ້ ຊາຍ ແລະ ແມີ່ ຍິ ງ. 

• ສະໜອງການສະໜັບສະໜູນສະເພາະໃຫັ້ ແກີ່ ແມີ່ ຍິ ງ SMEs  ແລະ ສະຫະກອນ ເພ ີ່ ອຍ ກສູງສະມັດ
ຕະພາບ, ເຕັກໂນໂລຢ   ແລະ ຄຸນນະພາບຜະລິ ດຕະພັນໃຫັ້ ໄດັ້ ຕາມມາດຕະຖານຕະຫຼາດໂລກ ແລະ 
ເພ ີ່ ມຄວາມສາມາດໃນການແຂີ່ ງຂັນ. 

• ສະໜອງການຝ ກອ ບຮ ມໃຫັ້ ທັງຍິ ງ ແລະ ຊາຍ ກີ່ ຽວກັບ ເຕັກໂນໂລຊ  ແລະ ການປະຕິບັດ CSA 
ແລະ ຄວາມຮັບຮູັ້ ບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ. 

• ອໍ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫັ້ ແມີ່ ຍິ ງໃນການເຂ ັ້ າເຖິງທ ີ່ ດິ ນ  ແລະ ສິ ນເຊ ີ່ ອໂດຍຜີ່ ານການຫັນປີ່ ຽນ
ກ ດໝາຍ  ແລະ ການປະຕິບັດທັ້ ອງຖິີ່ ນ. 

• ເສ ມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງສະມາຊິ ກແມີ່ ຍິ ງ ແລະ ຜູັ້ ຊາຍຂອງອ ງການຈັດຕັັ້ ງຊາວກະສິ ກອນ 
ແລະ ສະຖາບັນຊາວກະສິ ກອນຍິ ງຊາຍໃນການພ ວພັນກັບພາກເອກະຊ ນ. 
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ແນວທາງຂອງ AMAF ທ ີ່ ຈະນໍ າມາໃຊັ້ ໃນການເຊ ີ່ ອມໂຍງໃນຂະແໜງສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ ປີ່ າໄມັ້  

3.2.3 ການປະມ ງ ແລະ ການລັ້ ຽງສັດນໍ ັ້ າ 
 

ຂະແໜງການປະມ ງມ ບ ດບາດສໍ າຄັນ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດສະມາຊິ ກອາຊຽນ. 6 ປະ
ເທດອາຊຽນ ຄ : ອິ ນໂດເນເຊຍ, ມຽນມາ, ຟ ລິ ບປິ ນ, ຫວຽດນາມ, ໄທ  ແລະ ມາເລເຊຍ ແມີ່ ນປະເທດຜະລິ ດ
ປາໃນໂລກ, ໃນຂະນະນັັ້ ນ 4 ປະເທດຄ : ອິ ນໂດເນເຊຍ, ຟ ລິ ບປິ ນ, ມາເລເຊຍ  ແລະ ຫວຽດນາມ ແມີ່ ນປະ
ເທດຜະລິ ດປາທະເລອັນດັບໜ ີ່ ງໃນໂລກ. ປະມານ 60 ລັ້ ານຄ ນໄດັ້ ຮັບການຈັ້ າງງານໃນວຽກງານການປະມ ງ
ທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງເຖິງການຜະລິ ດເຮ ອ, ການຜະລິ ດອຸປະກອນຫາປາ, ການປຸງແຕີ່ ງປາ ແລະ ການຕະຫຼາດ. 
ການບໍ ລິ ໂພກປາຕໍີ່ ຫ ວຄ ນ (33.4 ກລ/ປ ) ໃນພາກພ ັ້ ນອາຊຽນ ແມີ່ ນສູງກວີ່ າລະດັບສະເລີ່ ຍຂອງໂລກ (19.2 
ກິໂລກຣາມ/ປ ) ຢີ່ າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ປະມານ 38% 
ຂອງທາດໂປຼຕ ນຈາກສັດທ ີ່ ບໍ ລິ ໂພກໃນພາກພ ັ້ ນແມີ່ ນມາຈາກປາ, 
ຊ ີ່ ງຊ ັ້ ໃຫັ້ ເຫັນເຖິງຄວາມສໍ າຄັນຂອງການປະມ ງພາກພ ັ້ ນ. ຄວາມໝັັ້ ນຄ ງດັ້ ານໂພຊະນາການ ແລະ 
ອາຫານໃນພາກພ ັ້ ນ. ຄະນະວິ ຊາການຂະແໜງການປະມ ງອາຊຽນ (ASWGFi) ມ ໜັ້ າທ ີ່ ໃນການກວດກາ
ການກໍານ ດ, ການສັ້ າງ, ຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານການຮີ່ ວມມ ດັ້ ານການປະມ ງລະຫວີ່ າງ AMS.  
 
ການຮັບຮູັ້ ບັນຫາບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍເຫຼ ີ່ ານ ັ້  ບ ດແນະນໍ າການປະມ ງຂະໜາດນັ້ ອຍແບບຍ ນຍ ງ (SSF) 
ລວມມ ຄວາມສະເໝ ພາບລະຫວີ່ າງຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມສະເໝ ພາບທ ີ່ ເປັນໜ ີ່ ງໃນ 13 ຫັຼກການແນະນໍ າ 
ແລະ ບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍຍັງຖ ກພິຈາລະນາຢູີ່ ໃນພາກລາຍລະອຽດ ກີ່ ຽວກັບ 
ການປະມ ງທ ີ່ ມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍ ນຍ ງ (FAO 2015). ບ ດແນະນໍ າຂອງ SSF 
ຮັບຮູັ້ ວີ່ າແຮງງານການປະມ ງຂອງແມີ່ ຍິ ງ ແລະ ຜູັ້ ຊາຍມັກຈະມ ຄຸນຄີ່ າທາງດັ້ ານວັດທະນະທໍາ ແລະ 
ເສດຖະກິດທ ີ່ ແຕກຕີ່ າງກັນ, ວຽກງານຂອງແມີ່ ຍິ ງມັກຈະບໍີ່ ຖ ກນັບ ແລະ 
ບໍີ່ ໄດັ້ ພິຈາລະນາໃນການຄຸັ້ ມຄອງການປະມ ງ, 
ເຖິງແມີ່ ນວີ່ າຈະມ ຄວາມສໍ າຄັນຕໍີ່ ການປະມ ງຂະໜາດນັ້ ອຍກໍີ່ ຕາມ. 
ມັນຍັງຮັບຮູັ້ ເຖິງຈຸດໃຈກາງຂອງບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍຕໍີ່ ກັບບັນຫາອ ີ່ ນໆ, ໂດຍສະເພາະສິ ດທິມະນຸດ ແລະ 
ສະຫວັດດ ການ, ຄວາມໝັັ້ ນຄ ງດັ້ ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການປີ່ ຽນແປງດິ ນຟັ້ າອາກາດ ແລະ 
ມັນຍັງຊ ັ້ ໃຫັ້ ເຫັນເຖິງຄວາມແຕກຕີ່ າງລະຫວີ່ າງຍິ ງ-ຊາຍ ໃນອໍ ານາດ ແລະ 
ການຕັດສິ ນໃຈມ ຢູີ່ ໃນສະພາບການປະມ ງຂະໜາດນັ້ ອຍ ແລະ 
ຄວາມແຕກຕີ່ າງເຫຼ ີ່ ານັັ້ ນມ ອິ ດທິພ ນແນວໃດໃນຕ ວແທນ, ຄວາມຍຸຕິທໍາ ແລະ 
ການຄຸັ້ ມຄອງການປະມ ງຂະໜາດນັ້ ອຍແບບຍ ນຍ ງ. ການຊີ່ ວຍເຫຼ ອທ ີ່ ຈໍ າກັດບ ດບາດຂອງແມີ່ ຍິ ງໃນການ
ປະມ ງ ແລະ ການລັ້ ຽງສິ ນໃນນໍ ັ້ າ ໂດຍອ ງໃສີ່ ບ ດບາດທາງດັ້ ານການແຜີ່ ພັນ ແລະ ເສດຖະກິດທ ີ່ ມ ຢູີ່ ແລັ້ ວ 
ອາດຈະຮັກສາສະຖານະການທ ີ່ ອາດຈະບໍີ່ ເທ ີ່ າທຽມກັນສູງສໍ າລັບແມີ່ ຍິ ງຊ ນນະບ ດ  ແລະ ຊ ນເຜ ີ່ າພ ັ້ ນເມ ອງ.  
 
ບັນດາບັນຫາບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍດັີ່ ງຕໍີ່ ໄປນ ັ້  ຄວນໄດັ້ ຮັບການພິຈາລະນາໃນເວລາປະຕິບັດ SPA ສໍ າລັບການ
ຮີ່ ວມມ ດັ້ ານການປະມ ງອາຊຽນ 2016-2020: 

• ສັ້ າງຄວາມເຂັັ້ ມແຂງໃຫັ້ ແກີ່ ແມີ່ ຍິ ງ ໃນການຄຸັ້ ມຄອງການປະມ ງຊຸມຊ ນ 
ໂດຍຜີ່ ານການສັ້ າງຂ ດຄວາມສາມາດທາງດັ້ ານເຕັກນິ ກ ແລະ ກ ດໝາຍຕີ່ າງໆ. 

• ສະໜອງແຫຼີ່ ງຊັບພະຍາກອນການຫາປາ, ຕະຫຼາດ, ການເງິ ນ ແລະ 
ການຕະຫຼາດໃຫັ້ ແກີ່ ຊາວປະມ ງ. 

• ຊຸກຍູັ້ ສ ີ່ ງເສ ມການຈັ້ າງແຮງງານການປະມ ງເທ ີ່ າທຽມກັນ. 

• ຊຸກຍູັ້ ການເສ ມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງສະຫະພັນແມີ່ ຍິ ງ ແລະ ອ ງການຈັດຕັັ້ ງ ໂດຍຜີ່ ານກ ນ
ໄກຈັດແບີ່ ງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ເພ ີ່ ມທະວ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸັ້ ມຄອງ. 

• ຊຸກຍູັ້ ໃຫັ້ ແມີ່ ຍິ ງມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມໃນການເຄ ີ່ ອນໄຫວອ ີ່ ນໆ ທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງເຖິງການລັ້ ຽງສັດນໍ ັ້ າທ ີ່ ບໍີ່ ແມີ່ ນດິ ນ 
ແລະ ລຸີ່ ມນໍ ັ້ າ ເຊັີ່ ນ: ການຜະລິ ດເມັດພັນ ແລະ ການເກັບກູັ້  ແລະ ການປຸງແຕີ່ ງອາຫານ ແລະ 
ຜະລິ ດຕະພັນສັດນໍ ັ້ າ. 

• ຕິດຕາມການປີ່ ຽນແປງໃນການຄຸັ້ ມຄອງຊັບພະຍາກອນເພ ີ່ ອປະເມ ນຂອບເຂດ ໂຄງການທ ີ່ ເປັນ
ທາງການ ແລະ ບໍີ່ ເປັນທາງການທ ີ່ ມ ຢູີ່ ແລັ້ ວເຮັດໃຫັ້ ອ ງການແມີ່ ຍິ ງ, ສຽງ, ການຮຽກຮັ້ ອງ ແລະ ໂອ 
ກາດໃນການປະມ ງ ເພ ີ່ ອກໍານ ດບູລິ ມະສິ ດຂອງການປີ່ ຽນແປງ. 
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ແນວທາງຂອງ AMAF ທ ີ່ ຈະນໍ າມາໃຊັ້ ໃນການເຊ ີ່ ອມໂຍງໃນຂະແໜງສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ ປີ່ າໄມັ້  

• ຮັບປະກັນການສະໜັບສະໜູນການຄ ັ້ ນຄວັ້ າ ກີ່ ຽວກັບ ບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍໃນການປະມ ງ. 
 

3.2.4 ຂະແໜງການປີ່ າໄມັ້  
 

ປີ່ າໄມັ້ ມ ບ ດບາດສໍ າຄັນໃນການຜະລິ ດໄມັ້  ແລະ ຜະລິ ດຕະພັນອ ີ່ ນໆ ແລະ 
ເຮັດໃຫັ້ ມ ບັ້ ານເຮ ອນທ ີ່ ຫຸຼດໜັ້ ອຍຖອຍລ ງ, ແຕີ່ ຈໍ ານວນຄ ນໃນອະນຸພາກພ ັ້ ນມ ຈໍ ານວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ 
ມ ວຽກເຮັດງານທໍາ, ເປັນຕ ັ້ ນແມີ່ ນການຜະລິ ດເຄ ີ່ ອງເຟ ນ ເຈ  ແລະ ຜະລິ ດຕະພັນໄມັ້ ອ ີ່ ນໆ, ປີ່ າສະຫງວນ. 
ການຄຸັ້ ມຄອງ ແລະ ການພັດທະນາການປູກພ ດ. ປີ່ າໄມັ້ ແມີ່ ນມ ຄວາມສໍ າຄັນຕໍີ່ ປະຊາຊ ນທັ້ ອງຖິີ່ ນ, ຊ ນເຜ ີ່ າ
ພ ັ້ ນເມ ອງ ແລະ ຊ ນນະບ ດ ເພາະມັນສະໜອງອາຫານ, ພະລັງ ງານ ແລະ ທ ີ່ ພັກອາໄສໃຫັ້ ຫຼາຍລັ້ ານຄ ນໃນ
ພາກພ ັ້ ນອາຊຽນ.  
 
ເຈ ັ້ າໜັ້ າທ ີ່ ອາວຸໂສດັ້ ານປີ່ າໄມັ້ ອາຊຽນ (ASOF) 
ເປັນອ ງການຮັບຜິດຊອບໃນການຮີ່ ວມມ ດັ້ ານປີ່ າໄມັ້ ໃນອາຊຽນ. ASOF ໄດັ້ ວາງວິ ໄສທັດການຮີ່ ວມມ ຄ : 
“ຊັບພະຍາກອນປີ່ າໄມັ້ ຖ ກຄຸັ້ ມຄອງຢີ່ າງຍ ນຍ ງໃນລະດັບພູມສັນຖານເພ ີ່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕັ້ ອງການຂ
ອງສັງຄ ມ, ທັງທາງດັ້ ານເສດຖະກິດ-ສັງຄ ມ ແລະ ວັດທະນະທໍາຂອງລຸັ້ ນຄ ນໃນຍຸກປະຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄ ດ 
ແລະ ປະກອບສີ່ ວນຢີ່ າງຕັັ້ ງໜັ້ າໃຫັ້ ແກີ່ ການພັດທະນາແບບຍ ນຍ ງ”. ເປ ັ້ າໝາຍຂອງຂະແໜງການປີ່ າໄມັ້
ໃນອາຊຽນແມີ່ ນ “ເພ ີ່ ມທະວ ການຄຸັ້ ມຄອງປີ່ າໄມັ້ ແບບຍ ນຍ ງ ເພ ີ່ ອໃຫັ້ ການຜະລິ ດສິ ນຄັ້ າ ແລະ ການ
ບໍ ລິ ການປີ່ າໄມັ້ ຢີ່ າງດຸີ່ ນດີ່ ຽງ ແລະ ຮັບປະກັນການປ ກປັກຮັກສາ ແລະ ອະນຸລັກຮັກສາຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງ
ຊ ວະພາບ, ພັ້ ອມທັງປັບປຸງການນໍ າໃຊັ້ ໃຫັ້ ເໝາະສ ມ, ສອດຄີ່ ອງກັບສັງຄ ມ ແລະ ນິ ເວດວິ ທະຍແບບຍ ນຍ ງ.  
 
ໃນທ ີ່ ວອາຊ ຕາເວັນອອກສຽງໃຕັ້ , ປະຊາຊ ນ 300 ລັ້ ານຄ ນອາໄສຢູີ່ ໃນເຂດຊ ນນະບ ດ ແລະ ມ ເຖິງ 70 
ລັ້ ານຄ ນແມີ່ ນອາໄສປີ່ າໄມັ້ ເພ ີ່ ອການດໍ າລ ງຊ ວິ ດ, ໂພຊະນາການ ແລະ ຄວາມໝັັ້ ນຄ ງດັ້ ານສະບຽງອາຫານ. 
ຜູັ້ ຊາຍ ແລະ ແມີ່ ຍິ ງມັກຈະໃຊັ້  ແລະ ຂ ັ້ ນກັບຜະລິ ດຕະພັນຈາກປີ່ າທ ີ່ ບໍີ່ ແມີ່ ນໄມັ້ ແຕກຕີ່ າງກັນ, 
ໂດຍແມີ່ ຍິ ງມັກຈະອ ງໃສີ່ ຜະລິ ດ ຕະພັນເຫຼ ີ່ ານ ັ້ ບໍີ່ ສ ມສີ່ ວນ. 
ແມີ່ ຍິ ງປະກອບສີ່ ວນເຂ ັ້ າໃນວຽກງານປີ່ າໄມັ້ ໃນຫຼາຍດັ້ ານ, ທັງທາງການ ແລະ ບໍີ່ ເປັນທາງການ, 
ລວມທັງວຽກງານກະສິ ກໍາປີ່ າໄມັ້ , ການຄຸັ້ ມຄອງແຫຼີ່ ງນໍ ັ້ າ, ການປັບປຸງຕ ັ້ ນໄມັ້  ແລະ ການປ ກປັ້ ອງປີ່ າໄມັ້ . 
ແມີ່ ຍິ ງມ ອັດຕາສີ່ ວນຫຼາຍຂອງກໍາລັງແຮງງານໃນອຸດສາຫະກໍາປີ່ າໄມັ້ ໃນທ ີ່ ວໂລກ, 
ໂດຍສະເພາະໃນວຽກງານສວນກັ້ າຕ ັ້ ນໄມັ້ , 
ແຕີ່ ຍັງຢູີ່ ໃນກິດຈະກໍາຕີ່ າງໆຕັັ້ ງແຕີ່ ການຕັດໄມັ້ ຈ ນເຖິງການປຸງແຕີ່ ງໄມັ້ . 
ເຖິງວີ່ າແມີ່ ຍິ ງຈະປະກອບສີ່ ວນເຂ ັ້ າໃນຂະ  ແໜງປີ່ າໄມັ້ ຢີ່ າງຫຼວງຫຼາຍ, 
ແຕີ່ ບ ດບາດຂອງພວກເຂ າບໍີ່ ໄດັ້ ຖ ກຮັບຮູັ້ ຢີ່ າງຄ ບຖັ້ ວນ  ຫຼ  ເປັນເອກະສານ ແລະ ຄີ່ າແຮງງານ ແລະ 
ເງ ີ່ ອນໄຂການເຮັດວຽກຂອງພວກເຂ າມັກຈະຕໍີ່ າກວີ່ າຜູັ້ ຊາຍ. ນອກຈາກນັັ້ ນ, 
ແມີ່ ຍິ ງບໍີ່ ຄີ່ ອຍໄດັ້ ມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມເທ ີ່ າທຽມກັນກັບຜູັ້ ຊາຍໃນການສັ້ າງ, ວາງແຜນ ແລະ 
ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍປີ່ າໄມັ້ . ຍັງມ ຜ ນກະທ ບທ ີ່ ແຕກຕີ່ າງລະຫວີ່ າງບ ດບາດຍິ ງ-
ຊາຍຂອງການຕັດໄມັ້ ທໍາລາຍປີ່ າຄ : ສໍ າລັບຜູັ້ ຊາຍ, ການຕັດໄມັ້ ທໍາລາຍປີ່ າອາດເຮັດໃຫັ້ ສູນເສຍລາຍຮັບ, 
ສີ່ ວນແມີ່ ຍິ ງອາດຈະເພ ີ່ ມພາລະແຮງງານ, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາເກັບຟ ນ.  
 
ການຕັັ້ ງຄີ່ າທາງດັ້ ານເສດຖະກິດ, ສັງຄ ມ, ວັດທະນະທໍາ, ການເມ ອງ ແລະ 
ກ ດໝາຍສາມາດສ ີ່ ງຜ ນກະທ ບຕໍີ່ ສິ ດທິຂອງແມີ່ ຍິ ງ ແລະ ຜູັ້ ຊາຍໃນການຄວບຄຸມຊັບພະຍາກອນປີ່ າໄມັ້  
ແລະ ທ ີ່ ດິ ນຂອງຕ ນເອງ. ເຖິງແມີ່ ນວີ່ າແມີ່ ຍິ ງມ ສິ ດເປັນເຈ ັ້ າຂອງປີ່ າໄມັ້ ກໍີ່ ຕາມ, 
ພວກເຂ າອາດຈະບໍີ່ ມ ໂອກາດໃນການເຂ ັ້ າເຖິງລາຍຮັບຈາກປີ່ າໄມັ້ ທ ີ່ ເທ ີ່ າທຽມກັນ. ໂດຍທ ີ່ ວໄປແລັ້ ວ, 
ແມີ່ ຍິ ງອາດຈະເຂ ັ້ າເຖິງເຄ ີ່ ອງປີ່ າຂອງດ ງ, ແຕີ່ ບໍີ່ ແມີ່ ນຊັບພະຍາກອນໄມັ້ , ຊ ີ່ ງມັກຈະເປັນໂດເມນຂອງຜູັ້ ຊາຍ 
ແລະ ຍັງເປັນຜະລິ ດຕະພັນທ ີ່ ມ ຄຸນຄີ່ າທາງການຄັ້ າທ ີ່ ສຸດໃນປີ່ າສີ່ ວນໃຫຍີ່ . 
ຄວາມແຕກຕີ່ າງລະຫວີ່ າງບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍນ ັ້ ມ ຜ ນກະທ ບອັນໃຫຍີ່ ຫຼວງຕໍີ່ ການຄຸັ້ ມຄອງປີ່ າໄມັ້  ແລະ 
ໂຄງສັ້ າງອໍ ານາດທາງດັ້ ານບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍໃນຊຸມຊ ນ. ການສ ກສາທ ີ່ ທະນາຄານໂລກໄດັ້ ຄ ັ້ ນພ ບເຫັນວີ່ າ 
ການໃຫັ້ ແມີ່ ຍິ ງມ ຄວາມເວ ັ້ າໃຫຍີ່ ຂ ັ້ ນໃນການຄຸັ້ ມຄອງປີ່ າໄດັ້ ປັບປຸງຜ ນການອະນຸລັກຢີ່ າງຫຼວງຫຼາຍ 
(ທະນາຄານໂລກ 2012).  
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ແນວທາງຂອງ AMAF ທ ີ່ ຈະນໍ າມາໃຊັ້ ໃນການເຊ ີ່ ອມໂຍງໃນຂະແໜງສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ ປີ່ າໄມັ້  

 
ພາກສີ່ ວນກີ່ ຽວຂັ້ ອງທ ີ່ ສໍ າຄັນອ ກອັນໜ ີ່ ງ ແມີ່ ນຊຸມຊ ນຊ ນເຜ ີ່ າພ ັ້ ນເມ ອງ 
ທ ີ່ ດໍ າລ ງຊ ວິ ດຢູີ່ ໃນປີ່ າທ ີ່ ອາໄສປີ່ າໄມັ້ ເພ ີ່ ອຄວາມຢູີ່ ລອດຂອງພວກເຂ າ. 
ທະນາຄານໂລກຄາດຄະເນວີ່ າມ ປະມານ 60 ລັ້ ານຄ ນຂອງຊ ນເຜ ີ່ າພ ັ້ ນເມ ອງທ ີ່ ເພິີ່ ງພາອາໄສປີ່ າໄມັ້ , 
ຊ ີ່ ງນັກຄ ັ້ ນຄວັ້ າເຊ ີ່ ອວີ່ າເປັນການປະເມ ນຄີ່ າຕໍີ່ າ (Tauli- Corpuz, 2011). ຖະແຫຼງການສະຫະປະຊາຊາດ
ກີ່ ຽວກັບສິ ດທິຂອງຄ ນພ ັ້ ນເມ ອງ (UNDRIP) ຮັບຮູັ້ ຢີ່ າງເຕັມສີ່ ວນຄວາມສໍ າຄັນຂອງທ ີ່ ດິ ນ, ອານາເຂດ 
ແລະ ຊັບພະຍາກອນສໍ າລັບຄ ນພ ັ້ ນເມ ອງ. ນ ັ້ ແມີ່ ນໄດັ້ ເນັັ້ ນໜັກຕ ີ່ ມອ ກໂດຍການຮັບຮູັ້ ສິ ດຂອງຊາວພ ັ້ ນ
ເມ ອງທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບການຍິ ນຍອມເຫັນດ ເປັນເສລ  (FPIC) ເພ ີ່ ອປ ກປັກຮັກສາສິ ດໃນຜ ນແຜີ່ ນດິ ນ, ເຂດດິ ນ
ແດນ ແລະ ຊັບພະຍາ ກອນຂອງພວກເຮ າ  ແລະ ສິ ດຕັດສິ ນໃຈດັ້ ວຍຕ ນເອງ. 
ແມີ່ ຍິ ງພ ັ້ ນເມ ອງແມີ່ ນຜູັ້ ທ ີ່ ມ ຄວາມສີ່ ຽງທ ີ່ ສຸດຕໍີ່ ຜ ນກະທ ບຂອງການປີ່ ຽນແປງດິ ນຟັ້ າອາກາດ, 
ຄວາມສໍ າຄັນຂອງຄວາມຮູັ້ , ຄຸນຄີ່ າ ແລະ ການປະຕິບັດແບບດັັ້ ງເດ ມຂອງພວກເຂ າ ແລະ 
ຄວາມຕັ້ ອງການເພ ີ່ ອລວບລວມສິີ່ ງທ ີ່ ຍັງເຫຼ ອເພ ີ່ ອສ ີ່ ງເສ ມຄວາມຢ ດຢຸີ່ ນຂອງຊຸມຊ ນ, 
ທັງສໍ າລັບຄ ນລຸັ້ ນປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄ ດ.  
 
ບັນຫາບ ດບາດຍິ ງຊາຍດັີ່ ງຕໍີ່ ໄປນ ັ້  ຄວນໄດັ້ ຮັບການພິຈາລະນາໃນເວລາປະຕິບັດ SPA ສໍ າລັບການຮີ່ ວມມ 
ດັ້ ານປີ່ າໄມັ້ ອາຊຽນ 2016-2025: 
 

1. ຊຸກຍູັ້ ໃຫັ້  AMS ສະແດງອອກນະໂຍບາຍປີ່ າໄມັ້ ທ ີ່ ຕອບສະໜອງຕໍີ່ ບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ 
ໃນການຄອບຄອງປີ່ າໄມັ້ , ສິ ດການເຂ ັ້ າເຖິງ, ການເປັນຕ ວແທນໃນໂອກາດສັ້ າງຂ ດຄວາມສາມາດ.  

2. ລິ ເລ ີ່ ມການສ ນທະນາ  ແລະ ຈັດຕັັ້ ງກອງປະຊຸມປ ກສາຫາລ ລະດັບຊາດ  ແລະ ເຂດອະນຸຊາດ ເພ ີ່ ອ
ປ ກສາຫາລ ກີ່ ຽວກັບບັນຫາບ ດບາດຍິ ງຊາຍ  ແລະ ຊີ່ ອງຫວີ່ າງຂອງນະໂຍບາຍ  ແລະ ການປະຕິບັດ
ປີ່ າໄມັ້ ທ ີ່ ມ ຢູີ່ .  

3. ສ ມທ ບກັບອ ງການຈັດຕັັ້ ງທາງສັງຄ ມ, ອ ງການຈັດຕັັ້ ງຊຸມຊ ນ ສະຖາບັນຂອງລັດຖະບານ ແລະ 
ເຄ ອຂີ່ າຍແມີ່ ຍິ ງທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງ ເພ ີ່ ອຮັບປະກັນລວມ ວິ ທ ການພັດທະນາ ແລະ 
ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍປີ່ າໄມັ້ ທ ີ່ ຕອບສະໜອງຕໍີ່ ບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ. 

4. ຈັດກອງປະຊຸມສໍ າມະນາສັ້ າງຄວາມຮັບຮູັ້ ລະຫວີ່ າງຍິ ງ-ຊາຍ ໃຫັ້ ແກີ່ ເຈ ັ້ າໜັ້ າທ ີ່ ປີ່ າໄມັ້ ; ລວມທັງຜູັ້ ທ ີ່ ສາ 
ມາດຕັດສິ ນ ແລະ ສະມາຊິ ກກໍາມາທິການນະໂຍບາຍ, ເພ ີ່ ອຮັບປະກັນຄວາມເຂ ັ້ າໃຈຢີ່ າງເລິ ກເຊິີ່ ງ 
ກີ່ ຽວກັບ ຄວາມກີ່ ຽວຂັ້ ອງຂອງຄວາມເປັນຫີ່ ວງຂອງແມີ່ ຍິ ງໃນນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານປີ່ າໄມັ້ .  

5. ເພ ີ່ ມທະວ ຄວາມອາດສາມາດຂອງສະຖາບັນ ທ ີ່ ເຮັດວຽກຢູີ່ ໃນຈຸດປະສານງານລະຫວີ່ າງຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ 
ບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ພາຍໃນສະຖາບັນໃຫັ້ ມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມໃນລະດັບທ ີ່ ສໍ າຄັນທາງດັ້ ານປີ່ າໄມັ້ . 
ການປ ກສາຫາລ  ແລະ ໃນຂະບວນການທ ບທວນນະໂຍບາຍ ແລະ ການພັດທະນາ.  

6. ຊຸກຍູັ້ ໃຫັ້ ມ ການປ ກສາຫາລ ກັບພາກສີ່ ວນກີ່ ຽວຂັ້ ອງ ໃນໂຄງສັ້ າງການຄຸັ້ ມຄອງ 
ທ ີ່ ມ ຢູີ່ ແລັ້ ວເພ ີ່ ອກໍານ ດຄວາມບໍີ່ ສ ມດຸນຂອງອໍ ານາດລະຫວີ່ າງຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ 
ເພ ີ່ ອອໍ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫັ້ ແກີ່ ການສັ້ າງສາເພ ີ່ ມເຕ ມ. 
ສະຖາບັນປີ່ າໄມັ້ ທ ີ່ ມ ຄວາມສ ມດູນຂອງບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ. ສິີ່ ງນ ັ້ ເປັນສິີ່ ງສໍ າຄັນເພ ີ່ ອເພ ີ່ ມທະວ ການ
ຂອງແມີ່ ຍິ ງ ການເປັນຕ ວແທນໃນພາລະບ ດບາດຜູັ້ ນໍ າ ແລະ 
ການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມຂອງພວກເຂ າໃນການຕັດສິ ນໃຈ. 

7. ວິ ເຄາະທີ່ າອີ່ ຽງການຈັ້ າງງານລະຫວີ່ າງຜູັ້ ຊາຍ ແລະ ແມີ່ ຍິ ງ, 
ໂດຍສະເພາະອັດຕາສີ່ ວນຂອງແມີ່ ຍິ ງທ ີ່ ມ ການສ ກສາ ກີ່ ຽວກັບ ປີ່ າໄມັ້ , 
ເຊັີ່ ນດຽວກັນກັບອັດຕາການຈັ້ າງງານ ແລະ ການເກັບຮັກສາຂອງແມີ່ ຍິ ງໃນຂະແໜງປີ່ າໄມັ້ .  

8. ຮັບປະກັນການແບີ່ ງປັນຜ ນປະໂຫຍດທ ີ່ ສະເໝ ພາບ (ເຊັີ່ ນ: ການຈີ່ າຍເງິ ນຄີ່ າບໍ ລິ ການດັ້ ານສິີ່ ງແວດ 
ລັ້ ອມ) ລະຫວີ່ າງແມີ່ ຍິ ງ ແລະ ຜູັ້ ຊາຍ, ໃນກໍລະນ ທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງ.  

9. ສັ້ າງຄວາມເຂັັ້ ມແຂງໃຫັ້ ແມີ່ ຍິ ງ 
ໂດຍການສັ້ າງຄວາມສາມາດໃນການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມໃນໂຄງການປັບປຸງ/ຟ ັ້ ນຟູປີ່ າ.  

10. ຕິດຕາມນະໂຍບາຍປີ່ າໄມັ້ ຜີ່ ານທັດສະນະບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍໃນຂອບການຄຸັ້ ມຄອງປີ່ າໄມັ້ ທ ີ່ ພ ັ້ ນເດັີ່ ນ. 
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ແນວທາງຂອງ AMAF ທ ີ່ ຈະນໍ າມາໃຊັ້ ໃນການເຊ ີ່ ອມໂຍງໃນຂະແໜງສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ ປີ່ າໄມັ້  

3.2.5 ການປີ່ ຽນແປງດິ ນຟັ້ າອາກາດ 
 

ອາຊ ຕາເວັນອອກສີ່ ຽງໃຕັ້  ມ ຄວາມສີ່ ຽງສູງຕໍີ່ ການປີ່ ຽນແປງຂອງດິ ນຟັ້ າອາກາດ 
ເນ ີ່ ອງຈາກປະຊາກອນສີ່ ວນໃຫຍີ່  ແລະ 
ການເຄ ີ່ ອນໄຫວທາງດັ້ ານເສດຖະກິດແມີ່ ນສຸມໃສີ່ ຕາມແຄມຝັີ່ ງທະເລ; ພາກພ ັ້ ນແມີ່ ນອາໄສການກະສິ ກໍາ
ຫຼາຍຢີ່ າງເພ ີ່ ອການດໍ າລ ງຊ ວິ ດ; ມ ການເພິີ່ ງພາອາໄສຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ປີ່ າໄມັ້ ; ແລະ 
ລະດັບຄວາມທຸກຍາກທ ີ່ ສຸດຍັງສູງ. ແມີ່ ຍິ ງໃນປະເທດທ ີ່ ກໍາລັງພັດທະນາແມີ່ ນມ ຄວາມສີ່ ຽງເປັນພິເສດ 
ຕໍີ່ ການປີ່ ຽນແປງຂອງດິ ນຟັ້ າອາກາດຍັ້ ອນວີ່ າພວກເຂ າມ ຄວາມເພິີ່ ງພາອາໄສ 
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃນທັ້ ອງຖິີ່ ນຫຼາຍສໍ າລັບການດໍ າລ ງຊ ວິ ດຂອງພວກເຂ າ. 
ແມີ່ ຍິ ງທ ີ່ ຖ ກຄິ ດຄີ່ າທໍານຽມໃນການຮັກສານັ້ໍ າ, ອາຫານ ແລະ ນໍ ັ້ າມັນເຊ ັ້ ອໄຟສໍ າລັບການປຸງແຕີ່ ງອາ ຫານ 
ແລະ ການໃຫັ້ ຄວາມຮັ້ ອນປະເຊ ນກັບສິີ່ ງທັ້ າທາຍທ ີ່ ຍິີ່ ງໃຫຍີ່ ທ ີ່ ສຸດ. ແມີ່ ຍິ ງປະສ ບກັບການເຂ ັ້ າເຖິງຊັບພະຍາ 
ກອນທ ີ່ ບໍີ່ ເທ ີ່ າທຽມກັນ ແລະ ຂະບວນການຕັດສິ ນໃຈ, ດັ້ ວຍການເຄ ີ່ ອນທ ີ່ ທ ີ່ ຈໍ າກັດຢູີ່ ໃນເຂດຊ ນນະບ ດ. 
ດັີ່ ງນັັ້ ນຈ ີ່ ງມ ຄວາມສໍ າຄັນໃນການກໍານ ດຍຸດທະສາດ 
ທ ີ່ ລະອຽດອີ່ ອນທ ີ່ ຕອບສະໜອງຕໍີ່ ວິ ກິດການເຫຼ ີ່ ານ ັ້ ສໍ າລັບແມີ່ ຍິ ງ.  
 
ແມີ່ ຍິ ງ ແລະ ຜູັ້ ຊາຍມ ການເຂ ັ້ າເຖິງຊັບພະຍາກອນທ ີ່ ແຕກຕີ່ າງກັນ (ທ ີ່ ດິ ນ, ສິ ນເຊ ີ່ ອ, ເຕັກໂນໂລຢ ກະສິ ກໍາ 
ແລະ ອ ີ່ ນໆ) ເພ ີ່ ອຮັບມ ກັບຜ ນກະທ ບຂອງການປີ່ ຽນແປງດິ ນຟັ້ າອາກາດ: 
ເມ ີ່ ອແມີ່ ຍິ ງມ ຊັບພະຍາກອນໜັ້ ອຍກວີ່ າຜູັ້ ຊາຍ, ນ ັ້ ເຮັດໃຫັ້ ຄວາມສີ່ ຽງຂອງພວກເຂ າເພ ີ່ ມຂ ັ້ ນ ແລະ 
ທໍາລາຍຄວາມສາມາດໃນການປັບຕ ວເຂ ັ້ າກັບສະພາບອາກາດທ ີ່ ມ ການປີ່ ຽນແປງ. 
ມາດຕະການການປັບຕ ວ ແລະ ການຫຸຼດຜີ່ ອນສະພາບອາກາດ (ເຊັີ່ ນ: ກ ນໄກປ ກປັ້ ອງສັງຄ ມ, 
ແຜນປະກັນສະພາບອາກາດ, ການພະຍາກອນອາກາດຕາມລະດູການ ແລະ 
ມາດຕະການທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງກັບປີ່ າໄມັ້   ຫຼ  ການເກັບຮັກສາກາກບອນໃນດິ ນ) 
ມັກຈະບໍີ່ ແກັ້ ໄຂບັນຫາບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ ໂດຍສະເພາະ, 
ຂໍ ັ້ ຈໍ າກັດຂອງແມີ່ ຍິ ງໃນການເຂ ັ້ າຮີ່ ວມໃນມາດຕະການເຫຼ ີ່ ານ ັ້ . ໂດຍທ ີ່ ວໄປແລັ້ ວ 
ແມີ່ ຍິ ງຈະປະເຊ ນກັບຄວາມສີ່ ຽງທ ີ່ ສູງຂ ັ້ ນໃນການຕອບສະໜອງຕໍີ່ ໄພອັນຕະລາຍທາງທໍາມະຊາດ ແລະ 
ພາລະໜັກຈາກຜ ນກະທ ບຂອງການປີ່ ຽນແປງດິ ນຟັ້ າອາກາດ. 
ເຖິງແມີ່ ນວີ່ າພວກເຂ າມ ຄວາມຮູັ້ ທັ້ ອງຖິີ່ ນທ ີ່ ໃກັ້ ຊິ ດ ແລະ ເປັນຜູັ້ ຄຸັ້ ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທ ີ່ ວໄປ, 
ແຕີ່ ພວກເຂ າມັກຈະຖ ກປະຖິັ້ ມໄວັ້ ໃນເວລາທ ີ່ ການຕັດສິ ນໃຈ ກີ່ ຽວກັບ ການປະຕິບັດສະພາບອາກາດ.  
 
ບັນດາປະເທດສະມາຊິ ກທ ີ່ ກອງປະຊຸມປະຈໍ າປ ຂອງບັນດາຝີ່ າຍ (COP23), ໄດັ້ ໄຂຂ ັ້ ນແຕີ່ ວັນທ  6 – 17 
ເດ ອນພະຈິ ກ 2017 ທ ີ່ ເມ ອງ Bonn ປະເທດເຢຍລະມັນ, ໄດັ້ ຮັບຮອງເອ າແຜນທ ີ່ ເສັັ້ ນທາງໃໝີ່  ເພ ີ່ ອລວມ
ເອ າຄວາມສະເໝ ພາບທາງເພດ. ແລະ ການສັ້ າງຄວາມເຂັັ້ ມແຂງຂອງແມີ່ ຍິ ງໃນການສ ນທະນາ ແລະ ການ
ປະຕິບັດການປີ່ ຽນແປງດິ ນຟັ້ າອາກາດ. ການສັ້ າງ “ແຜນການດໍ າເນ ນງານກີ່ ຽວກັບບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ” ໄດັ້
ຮັບການຕ ກລ ງໂດຍບັນດາຝີ່ າຍທ ີ່  COP22, ເພ ີ່ ອຊຸກຍູັ້ ບ ດບາດຂອງແມີ່ ຍິ ງໃນການເຄ ີ່ ອນໄຫວໃຂະແໜງ
ດິ ນຟັ້ າອາກາດ. ຈຸດປະສ ງຂອງແຜນການປະຕິບັດບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍແມີ່ ນ 
ເພ ີ່ ອໃຫັ້ ແນີ່ ໃຈວີ່ າແມີ່ ຍິ ງສາມາດມ ອິ ດທິພ ນ ຕໍີ່ ການຕັດສິ ນໃຈຂອງການປີ່ ຽນແປງດິ ນຟັ້ າອາກາດ ແລະ 
ແມີ່ ຍິ ງ ແລະ  
 
ຜູັ້ ຊາຍແມີ່ ນເປັນຕ ວແທນເທ ີ່ າທຽມກັນໃນທຸກດັ້ ານຂອງສ ນທິສັນຍາຂອບຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ກີ່ ຽວກັບ 
ການປີ່ ຽນແປງດິ ນຟັ້ າອາກາດ (UNFCCC), ເປັນວິ ທ ການເພ ີ່ ມປະສິ ດທິພາບຂອງຕ ນ. ແຜນການດໍ າເນ ນ
ງານກີ່ ຽວກັບບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍໄດັ້ ວາງອອກ, ໃນ 5 ຂ ງເຂດບຸລິ ມະສິ ດ, ກິດຈະກໍາທ ີ່ ຈະຊີ່ ວຍບັນລຸເປ ັ້ າໝາຍ
ດັີ່ ງກີ່ າວ. 
 

• ເພ ີ່ ມທະວ ຄວາມຮູັ້   ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງແມີ່ ຍິ ງ  ແລະ ຜູັ້ ຊາຍ ໂດຍຜີ່ ານກອງປະຊຸມ  ແລະ 
ແລກປີ່ ຽນຂໍ ັ້ ມູນຂີ່ າວສານ. 

• ເພ ີ່ ມທະວ ການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມຢີ່ າງສະເໝ ພາບ ແລະ 
ຄວາມໝາຍຂອງແມີ່ ຍິ ງໃນຄະນະຜູັ້ ແທນແຫີ່ ງຊາດ. 
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ແນວທາງຂອງ AMAF ທ ີ່ ຈະນໍ າມາໃຊັ້ ໃນການເຊ ີ່ ອມໂຍງໃນຂະແໜງສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ ປີ່ າໄມັ້  

• ເພ ີ່ ມທະວ ການເຊ ີ່ ອມໂຍງຂອງການພິຈາລະນາບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ເຊັີ່ ນ: ການແກັ້ ໄຂ
ຄວາມສີ່ ຽງສະເພາະຂອງແມີ່ ຍິ ງຕໍີ່ ກັບໄພພິບັດທໍາມະຊາດ, 
ເຊັີ່ ນດຽວກັນກັບຄວາມເຂ ັ້ າໃຈບ ດບາດຂອງແມີ່ ຍິ ງໃນການຜະ ລິ ດກະສິ ກໍາ ແລະ ສະບຽງອາຫານ 
ແລະ ສະໜັບສະໜູນຜູັ້ ປະກອບການແມີ່ ຍິ ງໃນຂະແໜງພະລັງງານ  

• ເຂ ັ້ າໄປໃນວຽກງານຂອງທຸກພາກສີ່ ວນຂອງສ ນທິສັນຍາ. 

• ເພ ີ່ ມທະວ ແຫຼີ່ ງການເງິ ນທ ີ່ ຕິດພັນກັບດິ ນຟັ້ າອາກາດ ທ ີ່ ເຊ ີ່ ອມສານບຸລິ ມະສິ ດບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ 
ແລະ ສະທັ້ ອນໃຫັ້ ເຫັນຄວາມຕັ້ ອງການຂອງແມີ່ ຍິ ງ ແລະ ເດັກຍິ ງ. 

• ປັບປຸງການຕິດຕາມການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດຄໍ າຕັດສິ ນ ກີ່ ຽວກັບ ບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ. 
 
ຄະນະວິ ຊາການວີ່ າດັ້ ວຍການປີ່ ຽນແປງດິ ນຟັ້ າອາກາດອາຊຽນ (AWGCC) ໄດັ້ ຮັບການສັ້ າງຕັັ້ ງຂ ັ້ ນເພ ີ່ ອ
ຄວບຄຸມການປະຕິບັດບັນດາສາຍການປະຕິບັດ ທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງໃນປະຊາຄ ມວັດທະນະທໍາສັງຄ ມອາຊຽນ 
(ASCC) Blueprint. ໜ ີ່ ງໃນຈຸດປະສ ງຂອງ ASCC Blueprint 2025 
ແມີ່ ນເພ ີ່ ອຮັບຮູັ້ ຊຸມຊ ນທ ີ່ ທ ນທານຕໍີ່ ທ ີ່ ມ ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການປັບຕ ວ ແລະ 
ຕອບສະໜອງຕໍີ່ ຄວາມອີ່ ອນແອທາງດັ້ ານສັງຄ ມ ແລະ ເສດຖະກິດ, ໄພພິບັດ, 
ການປີ່ ຽນແປງດິ ນຟັ້ າອາກາດເຊັີ່ ນດຽວກັນກັບໄພຂ ີ່ ມຂູີ່  ແລະ ສິີ່ ງທັ້ າທາຍທ ີ່ ເກ ດຂ ັ້ ນ. 
 
ບັນຫາບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍຕໍີ່ ໄປນ ັ້ ຄວນຖ ກພິຈາລະນາໃນເວລາຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ ASCC Blueprint 2025 
ດັີ່ ງລຸີ່ ມນ ັ້ : 
 

• ດໍ າເນ ນການວິ ເຄາະຢີ່ າງເລິ ກຊ ີ່ ງ ແລະ ອ ງໃສີ່ ຫັຼກຖານກີ່ ຽວກັບບ ດບາດຂອງແມີ່ ຍິ ງ ແລະ ຜູັ້ ຊາຍໃນ
ຂະແໜງການທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບຜ ນກະທ ບ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງເຂ າເຈ ັ້ າໃນການຮັບມ ກັບການປີ່ ຽນແປງ
ຂອງດິ ນຟັ້ າອາກາດ.  

• ເຊ ີ່ ອມໂຍງທັດສະນະບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ໃນທ ີ່ ວໂຄງການການປີ່ ຽນແປງຂອງດິ ນຟັ້ າອາກາດເພ ີ່ ອແກັ້
ໄຂຄວາມຕັ້ ອງການ ແລະ ບູລິ ມະສິ ດທັງຂອງແມີ່ ຍິ ງ ແລະ ຂອງຜູັ້ ຊາຍ, ຮັບປະກັນການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມ
ຢີ່ າງຄ ບຖັ້ ວນ  ແລະ ມ ຄວາມໝາຍຂອງແມີ່ ຍິ ງ  ແລະ ບັນລຸໄດັ້ ໝາກຜ ນທ ີ່ ສະເໝ ພາບ
ຂອງບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ.  

• ຮັບປະກັນຄວາມພະຍາຍາມຫຸຼດຜີ່ ອນ ແລະ ການປັບຕ ວເພ ີ່ ອແກັ້ ໄຂບັນດາຄວາມສີ່ ຽງດັ້ ານເພດ, 
ຄວາມບໍີ່ ສະເໝ ພາບທາງເພດ  ແລະ ຄວາມທຸກຍາກ.  

• ລວມເອ າທັດສະນະບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍເຂ ັ້ າໃນກ ນໄກ ແລະ 
ຍຸດທະສາດດັ້ ານການເງິ ນໂອກາດດັ້ ານດິ ນຟັ້ າອາກາດແຫີ່ ງຊາດ ແລະ ສາກ ນ. 

 

3.2.6 ການຄໍ ັ້ າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ 

 
ອາຊຽນໄດັ້ ສະແຫວງຫາການຮັບປະກັນຄວາມໝັັ້ ນຄ ງດັ້ ານສະບຽງອາຫານໃຫັ້ ແກີ່ ພາກພ ັ້ ນ, ເພ ີ່ ມທະວ ການ
ຜະລິ ດກະສິ ກໍາ ແລະ ຮັກສາຄວາມຍ ນຍ ງຂອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. ໂດຍໄດັ້ ຮັບຮູັ້ ເຖິງການປີ່ ຽນແປງ
ຢີ່ າງວີ່ ອງໄວຂອງຕະຫຼາດໂລກ  ແລະ ຜ ນກະທ ບຕໍີ່ ຂະແໜງກະສິ ກໍາ  ແລະ ປີ່ າໄມັ້ , ເຊັີ່ ນດຽວກັນກັບການ
ປີ່ ຽນແປງຂອງໂຄງປະກອບຂະແໜງການດັີ່ ງກີ່ າວ, ຍັ້ ອນການຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາ, ແຜນການດໍ າເນ ນ
ງານຮີ່ າໂນັ້ ຍ (HPA) ແລະ ໂຄງການດໍ າເນ ນງານຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ແຜນງານ (VAP)  ກີ່ ຽວກັບ  
ຂະແໜງສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ ປີ່ າໄມັ້ , ໄດັ້ ຮຽກຮັ້ ອງໃຫັ້  
“ເພ ີ່ ມທະວ ຄວາມໝັັ້ ນຄ ງດັ້ ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການແຂີ່ ງຂັນລະດັບໂລກຂອງຜະລິ ດຕະພັນອາຫານ, 
ກະສິ ກໍາປີ່ າໄມັ້ ຂອງອາຊຽນ ໂດຍຜີ່ ານການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊ ທ ີ່ ເໝາະສ ມເພ ີ່ ອເພ ີ່ ມສະ ມັດຕະພາບ 
ແລະ ສ ີ່ ງເສ ມການຄັ້ າພາຍໃນ ແລະ ພິເສດຂອງອາຊຽນ ແລະ ຍິີ່ ງໃຫຍີ່ ກວີ່ າເກ ີ່ າ. ການລ ງທ ນຂອງພາກເອ
ກະຊ ນໃນຂະແໜງສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ ປີ່ າໄມັ້ ”.  
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ແນວທາງຂອງ AMAF ທ ີ່ ຈະນໍ າມາໃຊັ້ ໃນການເຊ ີ່ ອມໂຍງໃນຂະແໜງສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ ປີ່ າໄມັ້  

ຄວາມບໍີ່ ໝັັ້ ນຄ ງດັ້ ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການແມີ່ ນບັນຫາຄວາມຍຸຕິທໍາທາງເພດ. ສະຖານະຕໍີ່ າ 
ແລະ ການຂາດການເຂ ັ້ າເຖິງຊັບພະຍາກອນ ໝາຍຄວາມວີ່ າ ແມີ່ ຍິ ງ ແລະ ເດັກຍິ ງ 
ແມີ່ ນຜູັ້ ດັ້ ອຍໂອກາດທ ີ່ ສຸດຈາກຂະບວນການເສດຖະກິດໂລກ ທ ີ່ ບໍີ່ ສະເໝ ພາບທ ີ່ ຄວບຄຸມລະບ ບອາຫານ 
ແລະ ໂດຍທີ່ າອີ່ ຽງຂອງໂລກ ເຊັີ່ ນ: ການປີ່ ຽນແປງຂອງດິ ນຟັ້ າອາກາດ. 
ຫັຼກຖານສະແດງໃຫັ້ ເຫັນຄວາມສໍ າພັນ ທ ີ່ ເຂັັ້ ມແຂງລະຫວີ່ າງຄວາມບໍີ່ ສະເໝ ພາບລະຫວີ່ າງຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ 
ຄວາມບໍີ່ ໝັັ້ ນຄ ງດັ້ ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ. ການພ ວພັນລະຫວີ່ າງຍິ ງ-ຊາຍ 
ແມີ່ ນມ ຄວາມສໍ າຄັນໃນການກໍານ ດຄວາມສີ່ ຽງຕໍີ່ ຄວາມບໍີ່ ໝັັ້ ນຄ ງດັ້ ານສະບຽງອາຫານ ແລະ 
ການຂາດສານອາຫານ. ການຈໍ າແນກທາງເພດໃນການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນຂອງຄ ວເຮ ອນ, 
ລວມທັງສິີ່ ງທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງກັບໂພຊະນາການ, ອາດຈະເຮັດໃຫັ້ ອັດຕາການຂາດສານອາຫານຂອງແມີ່ ຍິ ງ ແລະ 
ເດັກຍິ ງເພ ີ່ ມຂ ັ້ ນ: ສິີ່ ງນ ັ້ ອາດຈະຖ ກລວບລວມໃນເວລາທ ີ່ ມ ວິ ກິດການ. ຄວາມອີ່ ອນແອຫຼາຍກວີ່ າເກ ີ່ າ 
ຕໍີ່ ກັບຄວາມບໍີ່ ໝັັ້ ນຄ ງດັ້ ານສະບຽງອາຫານໃນເວລາເກ ດວິ ກິດເຮັດໃຫັ້ ບັນຫາຄວາມບໍີ່ ໝັັ້ ນຄ ງຂອງອາຫານ.  
 
ການວິ ເຄາະໂດຍສະຖາບັນສ ກສາການພັດທະນາ (IDS 2014),  ກີ່ ຽວກັບ  ບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ 
ຄວາມໝັັ້ ນຄ ງດັ້ ານສະບຽງອາຫານ ເນັັ້ ນໜັກວີ່ າຄວາມຕັ້ ອງການສໍ າລັບຜູັ້ ອອກແບບນະໂຍບາຍ ແລະ 
ແຜນງານຄວາມໝັັ້ ນຄ ງດັ້ ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ 
ທ ີ່ ຈະໄປໄກກວີ່ າການສຸມໃສີ່ ເສ າຄໍ ັ້ າທໍາອິ ດຂອງການຮັບປະ 
ກັນການມ ສະບຽງອາຫານໃນປະເທດທຸກຍາກໂດຍຜີ່ ານ ຍຸດທະສາດການຊີ່ ວຍເຫຼ ອດັ້ ານສະບຽງອາຫານ 
ແລະ ໄລຍະສັັ້ ນ ແມີ່ ນສຸມໃສີ່ ຊຸກຍູັ້ ການຜະລິ ດກະສິ ກໍາ, ແມີ່ ນອ ງໃສີ່ ບັນດາຮູບແບບອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ເປ ດ
ເສລ ທາງການຄັ້ າ. 'ສ ີ່ ເສ າຄໍ ັ້ າ' ຂອງຄວາມໝັັ້ ນຄ ງດັ້ ານສະບຽງອາຫານ - ການມ ຢູີ່ ຂອງອາຫານ, 
ການເຂ ັ້ າເຖິງ, ການນໍ າໃຊັ້  ແລະ ຄວາມໝັັ້ ນຄ ງ - ທ ີ່ ໄດັ້ ກໍານ ດຢູີ່ ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດໂລກ ກີ່ ຽວກັບ 
ຄວາມໝັັ້ ນຄ ງດັ້ ານສະບຽງອາຫານໃນປ  2009 ສະໜອງຈຸດທ ີ່ ມ ປະໂຫຍດສໍ າລັບການວິ ເຄາະທ ີ່ ເລິ ກຊ ີ່ ງກວີ່ າ 
ກີ່ ຽວກັບ ບັນຫາຄວາມບໍີ່ ໝັັ້ ນຄ ງດັ້ ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ເພ ີ່ ອແກັ້ ໄຂປະກ ດການຫຍໍ ັ້ ທໍັ້ ທ ີ່ ບໍີ່ ພຽງພໍ ແລະ 
ການຕອບໂຕັ້ ຕໍີ່ ນະໂຍບາຍ.  
 
ຫາບ ດບາດຍິ ງຊາຍດັີ່ ງຕໍີ່ ໄປນ ັ້  ຄວນໄດັ້ ຮັບການພິຈາລະນາເມ ີ່ ອປະຕິບັດອາຊຽນ 
ໂຄງຮີ່ າງການຄໍ ັ້ າປະກັນສະບຽງອາຫານແບບປະສ ມປະສານ SPA  ກີ່ ຽວກັບ  ຄ ັ້ າປະກັນສະບຽງອາຫານ 
2015-2020: 

• ເພ ີ່ ມທະວ ການສ ມທ ບກັນລະຫວີ່ າງບັນດານະໂຍບາຍ ກີ່ ຽວກັບ ບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ, ກະສິ ກໍາ, ໂພ 
ຊະນາການ, ສາທາລະນະສຸກ, ການຄັ້ າ ແລະ ບັນດາຂ ງເຂດອ ີ່ ນໆທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງ, ຜີ່ ານຂະບວນການ
ລະດັບຊາດ  ແລະ ພາກພ ັ້ ນ; 

• ຮັບຮູັ້  ແລະ ເຄ າລ ບຄວາມຮູັ້ ທັ້ ອງຖິີ່ ນຂອງຊາວກະສິ ກອນ, ລວມທັງຊາວກະສິ ກອນເພດຍິ ງ, 
ເພ ີ່ ອພັດທະນາການແກັ້ ໄຂຄໍ ັ້ າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການທັ້ ອງຖິີ່ ນທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງ. 
ຊ ີ່ ງແມີ່ ນບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ; 

• ພັດທະນາວິ ທ ການຜະລິ ດສະບຽງອາຫານ ທ ີ່ ມ ລັກສະນະນິ ເວດວິ ທະຍາເຊັີ່ ນກະສິ ກໍາ. ນິ ເວດວິ  ທະຍາ, 
ທ ີ່ ສ ີ່ ງເສ ມການປູກຝັງແບບຍ ນຍ ງ ແລະ ການສັ້ າງຄວາມເຂັັ້ ມແຂງຂອງແມີ່ ຍິ ງ; 

• ສ ີ່ ງເສ ມການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດສິ ດຂອງທຸກຄ ນໃນດັ້ ານສະບຽງອາຫານ ແລະ 
ໂດຍສະເພາະສິ ດທິຂອງແມີ່ ຍິ ງຕໍີ່ ກັບຊັບພະຍາກອນອ ີ່ ນໆ ເຊັີ່ ນ: ທ ີ່ ດິ ນ, ໃນລະດັບທັ້ ອງຖິີ່ ນ; ແລະ 

• ມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມກັບແມີ່ ຍິ ງ ແລະ ຜູັ້ ຊາຍຂອງສະຫະກອນຊາວກະສິ ກອນ ແລະ SMEs 
ໃນການທັ້ າທາຍການແຈກຢາຍອາຫານທ ີ່ ບໍີ່ ສະເໝ ພາບ. 

 

3.2.7 ການເຊ ີ່ ອມສານບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍເຂ ັ້ າໃນຕີ່ ອງໂສັ້ ຄຸນຄີ່ າດັ້ ານສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ 
ປີ່ າໄມັ້  

 
ການປິ ດ “ຊີ່ ອງຫວີ່ າງລະຫວີ່ າງບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ” ໃນກະສິ ກໍາສາມາດສ ີ່ ງຜ ນໃຫັ້ ຜ ນຜະລິ ດທ ີ່ ໃຫຍີ່ ຫຼວງ: 
ບ ດລາຍງານຂອງ FAO  ກີ່ ຽວກັບ  ລັດສະບຽງອາຫານ ແລະ ການກະເສດ 2010-2011 ກໍານ ດວີ່ າ 
ຜ ນຜະລິ ດຂອງແມີ່ ຍິ ງສາມາດຂະຫຍາຍຕ ວໄດັ້  20-30 ເປ ເຊັນ ຖັ້ າຊີ່ ອງຫວີ່ າງລະຫວີ່ າງຍິ ງ-ຊາຍ 
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ແນວທາງຂອງ AMAF ທ ີ່ ຈະນໍ າມາໃຊັ້ ໃນການເຊ ີ່ ອມໂຍງໃນຂະແໜງສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ ປີ່ າໄມັ້  

ໃນການເຂ ັ້ າເຖິງປັດໄຈນໍ າເຂ ັ້ າກະສິ ກໍາຖ ກປິ ດ, 
ເພ ີ່ ມຂ ັ້ ນທ ີ່ ສາມາດເພ ີ່ ມຜ ນຜະລິ ດກະສິ ກໍາທັງໝ ດໃນປະເທດກໍາລັງພັດທະນາ 2.5-4 ສີ່ ວນຮັ້ ອຍ, ຊ ີ່ ງໃນນັັ້ ນ
ສາ ມາດຫຸຼດຈໍ ານວນຄ ນບໍີ່ ໝັັ້ ນຄ ງດັ້ ານສະບຽງອາຫານໃນໂລກລ ງ 12-17% (FAO, 2011). ໃນສະພາບການ
ດັີ່ ງກີ່ າວ, ການເຊ ີ່ ອມໂຍງການພິຈາລະນາກີ່ ຽວກັບບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ເຂ ັ້ າໃນການພັດທະນາຕີ່ ອງໂສັ້ ມູນຄີ່ າ
ກະສິ ກໍາບໍີ່ ພຽງແຕີ່ ມ ຄວາມຈໍ າເປັນ ຈາກທັດສະນະສິ ດທິມະນຸດເທ ີ່ ານັັ້ ນ; 
ມັນຍັງເປັນເງ ີ່ ອນໄຂເບ ັ້ ອງຕ ັ້ ນທ ີ່ ຈະຮັບ ປະກັນການເຕ ບໂຕແບບຍ ນຍ ງໃນຂ ງເຂດການຊີ່ ວຍເຫຼ ອ.  
 
ໂຄງການລະບ ບຕີ່ ອງໂສັ້ ມູນຄີ່ າ ທ ີ່ ຖ ກອອກແບບດັ້ ວຍຫັຼກການຄວາມສະເໝ ພາບລະຫວີ່ າງຍິ ງ-ຊາຍ 
ສາມາດກວມເອ າທັງຄວາມສາມາດໃນການແຂີ່ ງຂັນ ແລະ ຄວາມສະເໝ ພາບລະຫວີ່ າງຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ 
ນໍ າໄປສູີ່ ການຫຸຼດຜີ່ ອນຄວາມທຸກຍາກ. ມັນເປັນສິີ່ ງສໍ າຄັນທ ີ່ ຈະສັ້ າງແຜນທ ີ່ ການພ ວພັນລະຫວີ່ າງຍິ ງ-ຊາຍ 
ແລະ ພາລະບ ດບາດຕາມລະບ ບຕີ່ ອງໂສັ້ ມູນຄີ່ າ. ຂະບວນການດັີ່ ງກີ່ າວແມີ່ ນອ ງໃສີ່ ຄວາມເຂ ັ້ າໃຈທ ີ່ ຖ ກຕັ້ ອງ 
ກີ່ ຽວກັບ ການພ ວພັນລະຫວີ່ າງຍິ ງ-ຊາຍທ ີ່ ມ ຢູີ່ ແລັ້ ວໃນສະພາບການສະເພາະຂອງປະເທດ ແລະ 
ຜະລິ ດຕະພັນສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ ປີ່ າໄມັ້ ສະເພາະ. 
ມັນຄວນປະກອບມ ການສັ້ າງແຜນທ ີ່ ການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມ ແລະ ຜ ນປະໂຫຍດຂອງຜູັ້ ຊາຍ ແລະ 
ແມີ່ ຍິ ງຕາມລະບ ບຕີ່ ອງໂສັ້  ແລະ ການກໍານ ດປັດໃຈທ ີ່ ສັ້ າງຮູບແບບບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ 
ໃນການດໍ າເນ ນງານລະບ ບຕີ່ ອງໂສັ້ ມູນຄີ່ າ. ນະໂຍບາຍດັ້ ານບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ 
ແມີ່ ນມ ຄວາມຜູກພັນກັບວ ງຈອນ ຂອງການພັດທະນາລະບ ບຕີ່ ອງໂສັ້ ມູນຄີ່ າ: 
ປະສິ ດທິພາບຂອງລະບ ບຕີ່ ອງໂສັ້ ມູນຄີ່ າແມີ່ ນຂ ັ້ ນກັບການເຊ ີ່ ອມໂຍງທ ີ່ ເຂັັ້ ມແຂງ ແລະ 
ການຮີ່ ວມມ ໃນທາງບວກລະຫວີ່ າງອ ງການຈັດຕັັ້ ງ ແລະ 
ແມີ່ ຍິ ງແມີ່ ນຜູັ້ ມ ສີ່ ວນກີ່ ຽວຂັ້ ອງທ ີ່ ສໍ າຄັນຕະຫຼອດຕີ່ ອງໂສັ້ ມູນຄີ່ າ, ເຖິງແມີ່ ນວີ່ າພວກເຂ າມັກຈະເບິີ່ ງບໍີ່ ເຫັນ  
ຫຼ  ຖ ກມອງຂັ້ າມ.  
 
ຂອບຂອງລະບ ບຕີ່ ອງໂສັ້ ມູນຄີ່ າທ ີ່ ອີ່ ອນໄຫວຕໍີ່ ກັບບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ (GSVC) ຂອງອ ງການ FAO 
ໄດັ້ ສຸມໃສີ່ ລະດັບບຸກຄ ນ ແລະ ພິຈາລະນາຂໍ ັ້ ຈໍ າກັດ ກີ່ ຽວກັບ ບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ 
ຊ ີ່ ງເປັນສາເຫດພ ັ້ ນຖານຂອງການຂາດປະສິ ດ ທິພາບລະບ ບຕີ່ ອງໂສັ້ ມູນຄີ່ າ. ຈຸດປະສ ງຂອງ GSVC 
ແມີ່ ນເພ ີ່ ອກໍານ ດຂໍ ັ້ ຈໍ າກັດທ ີ່ ອ ງໃສີ່ ບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍໃນທຸກໆຂໍ ັ້ ຂອງລະບ ບຕີ່ ອງໂສັ້ ມູນຄີ່ າ, ເຊັີ່ ນ: 
ການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມໃນລະບ ບຕີ່ ອງໂສັ້ , ການເຂ ັ້ າເຖິງ ແລະ ຄວບຄຸມຊັບພະຍາ ກອນທ ີ່ ມ ຜ ນຜະລິ ດ ແລະ 
ການເຂ ັ້ າເຖິງ ແລະ ຄວບຄຸມຜ ນປະໂຫຍດ (FAO 2016).  
 
ບັນຫາບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍດັີ່ ງຕໍີ່ ໄປນ ັ້  ຄວນໄດັ້ ຮັບການພິຈາລະນາເມ ີ່ ອເຊ ີ່ ອມໂຍງບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ເຂ ັ້ າໃນ
ຕີ່ ອງໂສັ້ ມູນຄີ່ າກະສິ ກໍາ: 
 

- ດໍ າເນ ນການຄ ັ້ ນຄັ້ ວາເພ ີ່ ອເຂ ັ້ າໃຈບ ດບາດ  ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຊາຍ  ແລະ ຍິ ງ ໃນຕີ່ ອງໂສັ້
ມູນຄີ່ າກະສິ ກໍາ. 

- ແກັ້ ໄຂຄວາມຕັ້ ອງການສັ້ າງຄວາມສາມາດຂອງແມີ່ ຍິ ງໃນຕີ່ ອງໂສັ້ ມູນຄີ່ າກະສິ ກໍາ. 
- ສະໜັບສະໜູນຄວາມກັ້ າວໜັ້ າດັ້ ານເສດຖະກິດຂອງແມີ່ ຍິ ງ. 
- ສ ີ່ ງເສ ມການແກັ້ ໄຂການແກັ້ ໄຂຕະຫຼາດທ ີ່ ມ ຄວາມສະເໝ ພາບທາງເພດ. 
- ອອກແບບກ ນໄກການແບີ່ ງປັນຜ ນປະໂຫຍດທ ີ່ ສະເໝ ພາບ. 
- ລວມເອ າແມີ່ ຍິ ງໃນການກໍານ ດບັນຫາ ແລະ ການແກັ້ ໄຂ. 
- ເປ ດໂອກາດໃຫັ້ ແມີ່ ຍິ ງໄດັ້ ຮັບການເຂ ັ້ າເຖິງຂໍ ັ້ ມູນຂີ່ າວສານ  ແລະ ຕະຫຼາດ. 
- ຊີ່ ວຍເຫຼ ອກຸີ່ ມແມີ່ ຍິ ງໃນການຊ ັ້ ອຸປະກອນເພ ີ່ ອຂະຫຍາຍການປຸງແຕີ່ ງ. 
- ຊີ່ ວຍເຫຼ ອແມີ່ ຍິ ງຜີ່ ານຜີ່ າຂໍ ັ້ ຈໍ າກັດດັ້ ານການເຄ ີ່ ອນຍັ້ າຍ ແລະ ສິີ່ ງກ ດຂວາງທາງສັງຄ ມ. 
- ຊຸກຍູັ້ ວິ ສາຫະກິດຂອງແມີ່ ຍິ ງເຂ ັ້ າຮີ່ ວມສະມາຄ ມການຄັ້ າໃຫັ້ ຫຼາຍຂ ັ້ ນ. 
- ແກັ້ ໄຂສະພາບແວດລັ້ ອມການເຮັດວຽກ/ບີ່ ອນເຮັດວຽກທ ີ່ ປອດໄພກວີ່ າສໍ າລັບສະຫວັດດ ການຂອງ

ແມີ່ ຍິ ງ. 
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ແນວທາງຂອງ AMAF ທ ີ່ ຈະນໍ າມາໃຊັ້ ໃນການເຊ ີ່ ອມໂຍງໃນຂະແໜງສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ ປີ່ າໄມັ້  

4.  ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານພາກພ ັ້ ນ 

 

4.1 ການເຊ ີ່ ອມສານບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍໃນຂະແໜງການສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ ປີ່ າໄມັ້  
 

ມ ທັດສະນະດັ້ ານເພດທ ີ່ ສໍ າຄັນໃນທຸກດັ້ ານຂອງຂະແໜງການອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ ປີ່ າໄມັ້ . 
ຄວາມບໍີ່ ສະເໝ ພາບລະຫວີ່ າງຍິ ງ-ຊາຍ ໃນການເຂ ັ້ າເຖິງຊັບພະຍາກອນ, ລວມທັງທ ີ່ ດິ ນ, ສິ ນເຊ ີ່ ອ, 
ການບໍ ລິ ການຂະຫຍາຍ, ຂໍ ັ້ ມູນຂີ່ າວສານ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ , 
ຕັ້ ອງໄດັ້ ຮັບການພິຈາລະນາໃນການພັດທະນານະໂຍບາຍອາຫານ, ກະສິ ກໍາປີ່ າໄມັ້ . 
ແມີ່ ຍິ ງເປັນຈໍ ານວນຫຼວງຫຼາຍຂອງຜູັ້ ທຸກຍາກໃນຊຸມຊ ນ 
ທ ີ່ ເພິີ່ ງພາອາໄສຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃນທັ້ ອງຖິີ່ ນເພ ີ່ ອການດໍ າລ ງຊ ວິ ດຂອງພວກເຂ າ ແລະ 
ມ ຄວາມສີ່ ຽງບໍີ່ ສ ມດຸນຈາກການປີ່ ຽນແປງດິ ນຟັ້ າອາກາດ. 
ແມີ່ ຍິ ງໃນເຂດຊ ນນະບ ດໃນປະເທດທ ີ່ ກໍາລັງພັດທະນາມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ັ້ ນຕໍ 
ສໍ າລັບນໍ ັ້ າໃຊັ້ ໃນຄ ວເຮ ອນ ແລະ ພະລັງ ງານສໍ າລັບການປຸງແຕີ່ ງອາຫານ ແລະ ຄວາມຮັ້ ອນ, 
ເຊັີ່ ນດຽວກັນກັບຄວາມປອດໄພດັ້ ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໄດັ້ ຮັບຜ ນກະທ ບທາງລ ບຈາກໄພແຫັ້ ງແລັ້ ງ, 
ຝ ນຕ ກທ ີ່ ບໍີ່ ແນີ່ ນອນ ແລະ ການທໍາລາຍປີ່ າໄມັ້ . ຍັ້ ອນບ ດບາດຂອງແມີ່ ຍິ ງ, 
ການເຂ ັ້ າເຖິງຊັບພະຍາກອນບໍີ່ ສະເໝ ພາບ ແລະ ການເຄ ີ່ ອນຍັ້ າຍທ ີ່ ຈໍ າກັດ, 
ແມີ່ ຍິ ງໃນຫຼາຍສະພາບການຈ ີ່ ງໄດັ້ ຮັບຜ ນກະທ ບບໍີ່ ສ ມດຸນຈາກໄພທໍາມະຊາດເຊັີ່ ນ: ໄພນໍ ັ້ າຖັ້ ວມ, ໄຟໄໝັ້  
ແລະ ດິ ນເຈ ີ່ ອນ. ມັນເປັນສິີ່ ງສໍ າຄັນທ ີ່ ຈະກໍານ ດຍຸດທະສາດທ ີ່ ອີ່ ອນໄຫວຕໍີ່ ກັບບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ 
ເພ ີ່ ອຕອບສະໜອງຕໍີ່ ວິ ກິດການດັ້ ານສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ ມະ 
ນຸດສະທໍາທ ີ່ ເກ ດຈາກການປີ່ ຽນແປງດິ ນຟັ້ າອາກາດ.  
 
ບັນດາປະເທດສະມາຊິ ກອາຊຽນ ຄວນໄດັ້ ຮັບການຊຸກຍູັ້ ໃຫັ້ ຫັນທັດສະນະບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ເຂ ັ້ າໃນນະໂຍບາຍ
ແຫີ່ ງຊາດ, ແຜນດໍ າເນ ນງານ  ແລະ ມາດຕະການອ ີ່ ນໆກີ່ ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍ ນຍ ງ ແລະ ການ
ປີ່ ຽນແປງຂອງດິ ນຟັ້ າອາກາດ, ໂດຍຜີ່ ານການປະຕິບັດການວິ ເຄາະບ ດບາດຍິ ງຊາຍຢີ່ າງເປັນລະບ ບ, ເກັບ
ກໍາ ແລະ ນໍ າໃຊັ້ ຂໍ ັ້ ມູນທ ີ່ ແຕກຕີ່ າງທາງເພດ, ສັ້ າງຕ ວຊ ັ້ ວັດທ ີ່ ອີ່ ອນໄຫວດັ້ ານບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ 
ມາດຕະຖານ. ການພັດທະນາເຄ ີ່ ອງມ ປະຕິ 
ບັດເພ ີ່ ອສະໜັບສະໜູນການເພ ີ່ ມຄວາມສ ນໃຈຕໍີ່ ກັບທັດສະນະບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ. ການປ ກສາຫາລ  ແລະ 
ການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມຂອງແມີ່ ຍິ ງໃນຂໍ ັ້ ລິ ເລ ີ່ ມການປີ່ ຽນແປງດິ ນຟັ້ າອາກາດ ຄວນຖ ກພິຈາລະນາ ແລະ 
ບ ດບາດຂອງກຸີ່ ມແມີ່ ຍິ ງ ແລະ ເຄ ອຂີ່ າຍໃຫັ້ ເຂັັ້ ມແຂງຂ ັ້ ນ. 
 

4.2 ຂອບສໍ າລັບຍຸດທະສາດການເຊ ີ່ ອມສານບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ໃນຂະແໜງການສະບຽງອາຫານ, 

ກະສິ ກໍາ ແລະ ປີ່ າໄມັ້  
 

ວິ ທ ການເຊ ີ່ ອມສານບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ໃນດັ້ ານສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ ປີ່ າໄມັ້  ໄດັ້ ກໍານ ດຈຸດໝາຍຍຸດ
ທະສາດລວມຄ : “ເພ ີ່ ອອໍ ານວຍຄວາມສະດວກ  ແລະ ຊຸກຍູັ້ ບັນດານະໂຍບາຍ, ໂຄງສັ້ າງ ແລະ ໂຄງການ
ກະສິ ກໍາແບບຍ ນຍ ງ ເພ ີ່ ອຊຸກຍູັ້ ຄວາມສະເໝ ພາບລະຫວີ່ າງຍິ ງ-ຊາຍ ໃຫັ້ ກັ້ າວໄປສູີ່ ການພັດທະນາແບບຍ ນ
ຍ ງຮອດປ  2025”. 
 

4.2.1 ວິ ທ ການ ແລະ ການໂຄສະນາເຜ ຍແຜີ່  
 

ຈຸດປະສ ງແມີ່ ນເພ ີ່ ອແນໃສີ່ ຊຸກຍູັ້   ແລະ ຊຸກຍູັ້ ຄວາມສະເໝ ພາບລະຫວີ່ າງຍິ ງ-ຊາຍ ໃນນະໂຍບາຍສະບຽງ
ອາຫານ, ກະສິ ກໍາ  ແລະ ປີ່ າໄມັ້ , ໂຄງການ, ລະບ ບ  ແລະ ໂຄງສັ້ າງໃນລະດັບພາກພ ັ້ ນ  ແລະ ລະດັບຊາດ. 
ກິດຈະກໍາຕໍີ່ ໄປນ ັ້ ອາດຈະຖ ກພິຈາລະນາ: 
 

• ຊຸກຍູັ້ ການຮີ່ ວມມ ທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງ  ແລະ ການແລກປີ່ ຽນຂໍ ັ້ ມູນຂີ່ າວສານກັບບັນດາອ ງການ, ອ ງການ  
ແລະ ຄູີ່ ຮີ່ ວມມ ພັດທະນາໃນພາກພ ັ້ ນ  ແລະ ລະດັບຊາດ.  
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ແນວທາງຂອງ AMAF ທ ີ່ ຈະນໍ າມາໃຊັ້ ໃນການເຊ ີ່ ອມໂຍງໃນຂະແໜງສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ ປີ່ າໄມັ້  

• ສ ີ່ ງເສ ມຄວາມສະເໝ ພາບລະຫວີ່ າງຍິ ງ-ຊາຍ ໃນນະໂຍບາຍດັ້ ານສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ 
ປີ່ າໄມັ້  ໂດຍມ ຄະນະບໍ ລິ ຫານງານຂັັ້ ນເທິງ ຂອງບັນດາຂະແໜງການທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງຂອງອາຊຽນ.  

• ສ ີ່ ງເສ ມການແລກປີ່ ຽນປະສ ບການ ແລະ ບ ດຮຽນ ດັ້ ວຍການມອບລາງວັນ 
ກາລະໂອກາດໃຫັ້ ແມີ່ ຍິ ງເຂ ັ້ າຮີ່ ວມເວທ ປາໄສພາກພ ັ້ ນ ແລະ ສາກ ນທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງ ກີ່ ຽວກັບ 
ສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ ປີ່ າໄມັ້ .  

• ຮັບປະກັນການເຂ ັ້ າຮີ່ ວມຢີ່ າງມ ປະສິ ດທິຜ ນຂອງຜູັ້ ຊີ່ ຽວຊານດັ້ ານບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ ອ ງການ
ຈັດຕັັ້ ງແມີ່ ຍິ ງໃນ ຂະບວນການປ ກສາຫາລ ສໍ າລັບການສັ້ າງຍຸດທະສາດການປັບຕ ວ ແລະ ການຫຸຼດ
ຜີ່ ອນນະໂຍບາຍດັ້ ານສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ ປີ່ າໄມັ້ .  

• ສ ີ່ ງເສ ມການກະສິ ກໍາການອະນຸລັກ ແລະ ການກະສິ ກໍາອັດສະລິ ຍະຂອງດິ ນຟັ້ າອາກາດ ແລະ  
(ກະສິ ກໍາແບບຍ ນຍ ງ) 
ກິດຈະກໍາທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງທ ີ່ ປະສ ມປະສານຊາວກະສິ ກອນຜູັ້ ລັ້ ຽງສັດຂະໜາດນັ້ ອຍຊາຍ ແລະ 
ຍິ ງທ ີ່ ຖ ກອອກແບບມາເພ ີ່ ອແກັ້ ໄຂຄວາມບໍີ່ ສະເໝ ພາບທາງເພດ.  

• ສ ີ່ ງເສ ມການຜະລິ ດສ ີ່ ສິີ່ ງພິມ ເພ ີ່ ອແນໃສີ່ ແກັ້ ໄຂບັນຫາບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມບໍີ່ ຍຸຕິທໍາທາງ
ດັ້ ານວັດທະນະທໍາດັ້ ານອາຫານ, ກະສິ ກໍາ  ແລະ ປີ່ າໄມັ້ .  

• ສ ີ່ ງເສ ມສະພາບແວດລັ້ ອມທ ີ່ ເອ ັ້ ອອໍ ານວຍໃຫັ້ ແກີ່ ບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍໃນດັ້ ານສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ 
ແລະ ປີ່ າໄມັ້ .  

• ກໍານ ດນະໂຍບາຍທ ີ່ ມ ຢູີ່ ແລັ້ ວ ກີ່ ຽວກັບ ບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍໃນລະດັບພາກພ ັ້ ນ ແລະ ລະດັບຊາດ. 
 

4.2.2 ການສັ້ າງຂ ດຄວາມສາມາດ 

 

ຈຸດປະສ ງແມີ່ ນເພ ີ່ ອເສ ມຂະຫຍາຍ ແລະ ສັ້ າງຄວາມສາມາດຂອງຜູັ້ ວາງນະໂຍບາຍ, ພະນັກງານພາກ
ສະໜາມ  ແລະ ຊາວກະສິ ກອນກີ່ ຽວກັບວິ ທ ການທ ີ່ ເໝາະສ ມໃນການເຊ ີ່ ອມໂຍງດັ້ ານບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ໃນ
ກະສິ ກໍາ ແລະ ການປີ່ ຽນແປງຂອງດິ ນຟັ້ າອາກາດ. 
ກິດຈະກໍາຕໍີ່ ໄປນ ັ້ ອາດຈະຖ ກພິຈາລະນາ:ດໍ າເນ ນການປະເມ ນຜ ນເພ ີ່ ອກໍານ ດຄວາມຕັ້ ອງການຄວາມສາມາ
ດ ຂອງທຸກພາກສີ່ ວນກີ່ ຽວຂັ້ ອງ 
 

• ສະໜັບສະໜູນປະເທດສະມາຊິ ກພັດທະນາຊຸດອ ບຮ ມ ກີ່ ຽວກັບ ການກະສິ ກໍາອັດສະລິ ຍະດັ້ ານດິ ນ
ຟັ້ າອາກາດ  ແລະ ບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ.  

• ສະໜັບສະໜູນປະເທດສະມາຊິ ກພັດທະນາຄວາມສາມາດ ດັ້ ານກ ນໄກການປະເມ ນຜ ນກະທ ບ
ຕໍີ່ ບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ.  

• ສ ີ່ ງເສ ມການຝ ກອ ບຮ ມຕ ວແທນສ ີ່ ງເສ ມກະສິ ກໍາເພດຍິ ງ.  

• ອໍ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫັ້ ແກີ່ ການພັດທະນາພ ັ້ ນຖານຂໍ ັ້ ມູນ ແລະ ລະບ ບທ ີ່ ອີ່ ອນໄຫວຕໍີ່ ກັບບ ດ 
ບາດຍິ ງ-ຊາຍ ຮັດແໜັ້ ນຄວາມຮູັ້  ແລະ 
ປະສ ບການຂອງແມີ່ ຍິ ງໃນການນໍ າໃຊັ້ ຊັບພະຍາກອນແບບຍ ນຍ ງ ແລະ 
ໂດຍສະເພາະລະບ ບການຜະລິ ດກະສິ ກໍາ.  

• ສັ້ າງຄວາມສາມາດໃຫັ້ ແກີ່ ຄະນະຄູຝ ກ/ບຸກຄະລາກອນກີ່ ຽວກັບການກະສິ ກໍາອັດສະລິ ຍະດັ້ ານດິ ນ
ຟັ້ າອາກາດ  ແລະ ບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ. 

 

4.2.3 ຂອບສະຖາບັນ 
 

ຈຸດປະສ ງແມີ່ ນເພ ີ່ ອແນໃສີ່ ເພ ີ່ ມທະວ ການເຊ ີ່ ອມຕໍີ່  ລະຫວີ່ າງບັນດາອ ງການຈັດຕັັ້ ງພາກພ ັ້ ນ ແລະ ບັນດາ
ສະຖາບັນລະດັບຊາດ ທ ີ່ ຮັບຜິດຊອບດັ້ ານບ ດບາດຍິ ງຊາຍ, ກະສິ ກໍາ ແລະ ການປີ່ ຽນແປງຂອງດິ ນຟັ້ າ
ອາກາດໃນລະດັບພາກພ ັ້ ນ  ແລະ ລະດັບຊາດ. ກິດຈະກໍາຕໍີ່ ໄປນ ັ້ ອາດຈະຖ ກພິຈາລະນາ: 
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ແນວທາງຂອງ AMAF ທ ີ່ ຈະນໍ າມາໃຊັ້ ໃນການເຊ ີ່ ອມໂຍງໃນຂະແໜງສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ ປີ່ າໄມັ້  

• ພັດທະນາການວິ ເຄາະສະຖານະການຂອງສະຖາບັນພາກພ ັ້ ນ ແລະ 
ລະດັບຊາດເພ ີ່ ອກໍານ ດຄວາມສາມາດຂອງຕ ນໃນການລວມເອ າທັດສະນະບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ 
ເຂ ັ້ າໃນຂໍ ັ້ ລິ ເລ ີ່ ມດັ້ ານກະສິ ກໍາ ແລະ ການປີ່ ຽນແປງດິ ນຟັ້ າອາກາດ.  

• ສ ີ່ ງເສ ມການແລກປີ່ ຽນການປະຕິບັດທ ີ່ ດ ທ ີ່ ສຸດຂອງສະຖາບັນ ແລະ ອ ງການຈັດຕັັ້ ງທ ີ່  
ສະໜັບສະໜູນການນໍ າພາຂອງຊາວກະສິ ກອນຍິ ງໃນສະຫະກອນ  ແລະ ສະມາຄ ມຊາວກະສິ ກອນ.  

• ເສ ມຂະຫຍາຍການເຂ ັ້ າຮີ່ ວມຂອງກ ນໄກບ ດບາດຍິ ງຊາຍແຫີ່ ງຊາດ  ແລະ ການນໍ າໃຊັ້ ບ ດບາດຍິ ງ-
ຊາຍເຂ ັ້ າໃນການພັດທະນາໂຄງປະກອບກະສິ ກໍາ  ແລະ ການລ ງທ ນແຫີ່ ງຊາດ.  

• ເສ ມຂະຫຍາຍໂຄງປະກອບການຈັດຕັັ້ ງແຕີ່ ລະດັບຊາດເຖິງຂັັ້ ນທັ້ ອງຖິີ່ ນ, ຄວາມກ ມກຽວ ແລະ 
ແຜນການທັ້ ອງຖິີ່ ນ, ເສ ມຂະຫຍາຍການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ກ ນໄກການປະເມ ນຜ ນ. 

 

4.2.4 ກໍີ່ ສັ້ າງ  ແລະ ເພ ີ່ ມທະວ ການພ ວພັນຄູີ່ ຮີ່ ວມມ ຍຸດທະສາດ 
 

ຈຸດປະສ ງແມີ່ ນເພ ີ່ ອສັ້ າງ  ແລະ ເພ ີ່ ມທະວ ການພ ວພັນຄູີ່ ຮີ່ ວມມ ຍຸດທະສາດ  ແລະ ການພ ວພັນສາມຝີ່ າຍ
ໃນລະດັບສາກ ນ  ແລະ ພາກພ ັ້ ນ ລວມທັງການພ ວພັນຄູີ່ ຮີ່ ວມມ ພາກລັດ. 
ກິດຈະກໍາຕໍີ່ ໄປນ ັ້ ອາດຈະຖ ກພິຈາລະນາ: 
 

• ດໍ າເນ ນການທັດສະນະສ ກສາ/ຢັ້ ຽມຢາມ ເພ ີ່ ອຮຽນຮູັ້  ແລະ ແບີ່ ງປັນປະສ ບການກີ່ ຽວກັບບ ດບາດ
ຍິ ງ-ຊາຍ, ກະສິ ກໍາ  ແລະ ການລິ ເລ ີ່ ມການປີ່ ຽນແປງຂອງດິ ນຟັ້ າອາກາດ. 

• ສະໜອງເວທ ເພ ີ່ ອກໍານ ດ ແລະ 
ມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມແຫຼີ່ ງທ ນທ ີ່ ມ ທີ່ າແຮງສະເພາະຕໍີ່ ກັບກິດຈະກໍາການສ ີ່ ງເສ ມບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ. 

 

4.2.5 ຂໍ ັ້ ມນຂີ່ າວສານ, ການສ ີ່ ສານ ແລະ ການໂຄສະນາເຜ ຍແຜີ່  
 

ຈຸດປະສ ງແມີ່ ນເພ ີ່ ອສັ້ າງຕັັ້ ງລະບ ບການຄຸັ້ ມຄອງຂໍ ັ້ ມູນຂີ່ າວສານສຸມໃສີ່ ບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ, ກະສິ ກໍາ ແລະ 
ການປີ່ ຽນ ແປງດິ ນຟັ້ າອາກາດ. ກິດຈະກໍາຕໍີ່ ໄປນ ັ້ ອາດຈະຖ ກພິຈາລະນາ: 
 

• ປັບປຸງຄວາມຮັບຮູັ້  ແລະ ສະໜອງຂໍ ັ້ ມູນດັ້ ານກະສິ ກໍາ ແລະ ການປີ່ ຽນແປງຂອງດິ ນຟັ້ າອາກາດໃຫັ້
ພຽງພໍ ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນເປ ັ້ າໝາຍແມີ່ ຍິ ງ, ໄວໜຸີ່ ມ  ແລະ ຜູັ້ ຊາຍ. 

• ພັດທະນາລະບ ບການຄຸັ້ ມຄອງຂໍ ັ້ ມູນຄວາມຮູັ້ ທ ີ່ ເນັັ້ ນໃສີ່ ບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ, ກະສິ ກໍາ ແລະ 
ການປີ່ ຽນແປງດິ ນຟັ້ າອາກາດ. 

• ສັ້ າງ ແລະ ເຜ ຍແຜີ່ ຂໍ ັ້ ມູນຂີ່ າວສານທ ີ່ ອີ່ ອນໄຫວທາງເພດ  ແລະ ເອກະສານ ກີ່ ຽວກັບ ວຽກງານ
ກະສິ ກໍາ  ແລະ ການປີ່ ຽນແປງຂອງດິ ນຟັ້ າອາກາດ. 

 

4.2.6 ການຄ ັ້ ນຄວັ້ າ, ນະວັດຕະກໍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ  

 

ຈຸດປະສ ງແມີ່ ນເພ ີ່ ອຊຸກຍູັ້ ການຄ ັ້ ນຄັ້ ວາທ ີ່ ສະເໝ ພາບລະຫວີ່ າງຍິ ງ-ຊາຍ ສະໜັບສະໜູນເຕັກໂນໂລຊ 
ກະສິ ກໍາທ ີ່ ອັດສະລິ ຍະດັ້ ານດິ ນຟັ້ າອາກາດ. ກິດຈະກໍາຕໍີ່ ໄປນ ັ້ ອາດຈະຖ ກພິຈາລະນາ: 
 

• ປະຕິບັດພ ັ້ ນຖານ ກີ່ ຽວກັບ ບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ, ການປະຕິບັດກະສິ ກໍາແບບອະນຸລັກ ແລະ 
ເຕັກໂນໂລຊ ໃນປະເທດສະມາຊິ ກ. 

• ເພ ີ່ ມທະວ ການຄ ັ້ ນຄັ້ ວາເພ ີ່ ອໃຫັ້ ໄດັ້ ຂໍ ັ້ ມູນລວມ ກີ່ ຽວກັບ ບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ຂອງຂະແໜງກະສິ ກໍາ 
ແລະ ການປີ່ ຽນແປງດິ ນຟັ້ າອາກາດ ເພ ີ່ ອສະໜັບສະໜູນກະສິ ກໍາອັດສະລິ ຍະຂອງດິ ນຟັ້ າອາກາດ. 

• ຍູັ້ ແຮງການຮີ່ ວມມ   ແລະ ການຮີ່ ວມມ ໃນການຄ ັ້ ນຄັ້ ວາ ແລະ ພັດທະນາ ຊ ີ່ ງລວມທັງການຍ ກ
ລະດັບເຕັກໂນໂລຊ , ຂໍ ັ້ ມູນຂີ່ າວສານທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງ ແລະ ເໝາະສ ມ. ລະບ ບຄວາມຮູັ້ ເພ ີ່ ອຮັບປະ 
ກັນວີ່ າບັນຫາຄວາມສະເໝ ພາບລະຫວີ່ າງຍິ ງ-ຊາຍໄດັ້ ຮັບການແກັ້ ໄຂ. 
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5. ຂະບວນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ 

 
ບ ດແນະນໍ າ ກີ່ ຽວກັບ ວິ ທ ການຂອງ AMAF ເປັນຄູີ່ ມ ອັ້ າງອ ງສໍ າລັບ AMS 
ໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຂ າເພ ີ່ ອສ ີ່ ງເສ ມຄວາມສະເໝ ພາບລະຫວີ່ າງຍິ ງ-
ຊາຍໃນຂະແໜງສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ ປີ່ າໄມັ້ . SOM-AMAF, ດັ້ ວຍການສະໜັບສະໜູນຈາກ 
ATWGARD, ASWGL, ASWGC, ASWGFi, ASOF ແລະ ບັນດາຄະນະວິ ຊາການທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງອ ີ່ ນໆ 
ອາດຈະຖ ກແນະນໍ າຕາມຄວາມເໝາະສ ມຂອງບ ດແນະນໍ າ ກີ່ ຽວກັບ ວິ ທ ການຂອງ AMAF. ATWGARD, 
ໃນການປະສານງານຢີ່ າງໃກັ້ ຊິ ດກັບກອງເລຂາອາຊຽນ 
ອາດຈະຕັ້ ອງຊອກຫາການສະໜັບສະໜູນຈາກບັນດາຄູີ່ ຮີ່ ວມມ ຂອງອາຊຽນ ແລະ 
ພາກສີ່ ວນກີ່ ຽວຂັ້ ອງໃນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດແນວທາງຂອງ AMAF ເພ ີ່ ອເປັນຄູີ່ ມ ອັ້ າງອ ງ. 
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ເອສານຊັ້ ອນທັ້ າຍ 1: ການຊີ່ ວຍເຫຼ ອທ ີ່ ຖ ກແນະນໍ າຕໍີ່ ບ ດບາດຍິ ງ-
ຊາຍໃນຂະແໜງການ SPAs 

 

ແຜນຍຸດທະສາດສໍ າລັບການຮີ່ ວມມ ໃນຂະແໜງການສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ ປີ່ າໄມັ້ ອາຊຽນ 

(2016- 2025) 
 

ແຮງພັກດັນ 
ກ ນລະຍຸດ 

ລາຍລະອຽດ ກິດຈະກໍາ ການຊີ່ ວຍເຫຼ ອດັ້ ານບ ດບາດຍິ ງ-
ຊາຍ 

ST1 ຍ ກສູງປະລິ ມານ ແລະ 
ຄຸນນະພາບການຜະລິ ດ 
ດັ້ ວຍເຕັກໂນໂລຢ  'ສ ຂຽວ' 
ແບບຍ ນຍ ງ, 
ລະບ ບການຄຸັ້ ມຄອງຊັບພະຍາກ
ອນ ແລະ 
ຫຸຼດຜີ່ ອນການສູນເສຍກີ່ ອນກາ
ນເກັບກີ່ ຽວ ແລະ 
ຫັຼງການເກັບກີ່ ຽວ ແລະ 
ສິີ່ ງເສດເຫຼ ອໜັ້ ອຍທ ີ່ ສຸດ.ກີ່ ອນ
ການເກັບກີ່ ຽວ ແລະ 
ຫັຼງການເກັບກີ່ ຽວ 

1.13. ສັ້ າງມາດຕະຖານ ແລະ 
ສອດຄີ່ ອງແນວຄວາມຄິ ດ, 
ວິ ທ ການ ແລະ 
ການນໍ າສະເໜ ສະຖິຕິແຫີ່ ງຊາດ 
ແລະ 
ເສ ມສັ້ າງຄວາມສາມາດທາງດັ້ ານເ
ຕັກນິ ກຂອງ AMS 
ເພ ີ່ ອດໍ າເນ ນການສ ກສາຫຼາຍປະເທ
ດ ແລະ ດໍ າເນ ນການວິ ເຄາະ ແລະ 
ການວາງແຜນທ ີ່ ຖ ກຕັ້ ອງຕາມສະ
ຖານະການ.ປະຕິບັດສະຖານະການ
ທ ີ່ ຕັ້ ອງ ການວິ ເຄາະ ແລະ 
ການວາງແຜນ. 

ພັດທະນາແນວຄວາມຄິ ດ  
ແລະ ວິ ທ ທ ີ່ ກ ມກຽວກັນກີ່ ຽວ
ກັບການເຊ ີ່ ອມໂຍງດັ້ ານ
ບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍໃນດັ້ ານ
ອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ ຂະ  
ແໜງປີ່ າໄມັ້  

ST2 ເພ ີ່ ມທະວ ການອໍ ານວຍຄວາມ
ສະດວກດັ້ ານການຄັ້ າ, ການ
ເຊ ີ່ ອມໂຍງເສດຖະກິດ  ແລະ 
ການເຂ ັ້ າເຖິງຕະຫຼາດ 

2.5. 
ການສັ້ າງການເຊ ີ່ ອມໂຍງທຸລະກິດລ
ະຫວີ່ າງທີ່ າແຮງສະຫະ ກອນກະສິ ກໍາ 
ແລະ 
ອ ງການຈັດຕັັ້ ງຊາວກະສິ ກອນ. 

ຮັບປະກັນການເຂ ັ້ າຮີ່ ວມຂອງ
ສະຫະກອນແມີ່ ຍິ ງ ແລະ ອ ງ
ການຈັດຕັັ້ ງ 

ST3 ຮັບປະກັນຄວາມໝັັ້ ນຄ ງດັ້ ານສ
ະບຽງອາຫານ, 
ຄວາມປອດໄພດັ້ ານສະບຽງອາຫ
ານ, ໂພຊະນາການທ ີ່ ດ ກວີ່ າ 
ແລະ 
ການແຈກຢາຍຢີ່ າງສະເໝ ພາບ 

3.5 
ປັບປຸງຄໍ ັ້ າປະກັນດັ້ ານສະບຽງອາຫາ
ນ ແລະ ໂພຊະນາການ 
ໂດຍຜີ່ ານການຫຼາກຫຼາຍແຫຼີ່ ງອາຫ
ານ ແລະ ເສ ມສັ້ າງຄຸນນະພາບ ແລະ 
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງການຜະລິ ດສ
ະບຽງອາຫານ ແລະ 
ປັບປຸງລະບ ບຕີ່ ອງໂສັ້ ມູນຄີ່ າສະບຽງ
ອາຫານ. 

ການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມຂອງແມີ່ ຍິ ງໃ
ນການຕັດສິ ນໃຈ ແລະ 
ການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ
ນ ັ້ ແມີ່ ນສໍ າຄັນ. 

ST4 ເພ ີ່ ມທະວ ການທ ນທານຕໍີ່ ການ
ປີ່ ຽນແປງຂອງດິ ນຟັ້ າອາກາດ, 
ໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ແລະ 
ເຫດການອ ີ່ ນໆ 

4.7 
ປະສ ມປະສານບັນຫາບ ດບາດຍິ ງ-
ຊາຍເຂ ັ້ າໃນການປະຕິບັດກະສິ ກໍາ, 
ການປະມ ງ ແລະ 
ປີ່ າໄມັ້ ທ ີ່ ເປັນມິດກັບດິ ນຟັ້ າອາກາດ 
ເພ ີ່ ອຫຸຼດຜີ່ ອນຄວາມສີ່ ຽງທ ີ່ ສູງຂ ັ້ ນຂ
ອງແມີ່ ຍິ ງຕໍີ່ ກັບຜ ນກະທ ບທາງດັ້ າ
ນສັງຄ ມ ແລະ 
ເສດຖະກິດຈາກໄພພິບັດທໍາມະຊາດ 
ແລະ 
ການປີ່ ຽນແປງດິ ນຟັ້ າອາກາດ. 

ສັ້ າງຄວາມສາມາດ
ເຊ ີ່ ອມສານດັ້ ານບ ດບາດຍິ ງ-
ຊາຍ 



 
 

28 

ແນວທາງຂອງ AMAF ທ ີ່ ຈະນໍ າມາໃຊັ້ ໃນການເຊ ີ່ ອມໂຍງໃນຂະແໜງສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ ປີ່ າໄມັ້  

ST5 ຊີ່ ວຍເຫຼ ອແຫຼີ່ ງຊັບພະຍາກອນ
ທ ີ່ ຈໍ າກັດຜູັ້ ຜະລິ ດຂະໜາດນັ້ ອຍ 
 ແລະ SMEs ເພ ີ່ ອຍ ກສູງສະມັດ
ຕະພາບ, ເຕັກໂນໂລຊ   ແລະ 
ຄຸນນະພາບຜະລິ ດຕະພັນໃຫັ້ ໄດັ້
ຕາມມາດຕະຖານຕະຫຼາດໂລກ  
ແລະ ເພ ີ່ ມຄວາມສາມາດແກີ່ ງ
ແຍັ້ ງໃຫັ້ ສອດຄີ່ ອງກັບແຜນ
ຮີ່ າງນະໂຍບາຍອາຊຽນ ກີ່ ຽວກັບ
ການພັດທະນາ SME. 

5.5 
ປະຕິບັດນະໂຍບາຍດັ້ ານການແຂີ່ ງ
ຂັນເພ ີ່ ອຮັບປະກັນລະດັບການແຂີ່ ງ
ຂັນສໍ າລັບຜູັ້ ຜະລິ ດ ແລະ SMEs 
ແລະ 
ປັ້ ອງກັນການຂູດຮ ດທ ີ່ ບໍີ່ ຍຸດຕິທໍາໂ
ດຍບໍ ລິ ສັດຂະໜາດໃຫຍີ່ ທ ີ່ ມ ກໍາລັງ
ຕະຫຼາດໃນຕີ່ ອງໂສັ້ ການສະໜອງປ
ະສ ມປະສານ. 

ໃນຂະນະທ ີ່ ພິຈາລະນາລະດັບກາ
ນແຂີ່ ງຂັນ, 
ມັນຈໍ າເປັນຕັ້ ອງພິຈາລະນາບັນ
ຫາຄວາມສະເໝ ພາບລະຫວີ່ າງ
ຍິ ງ-ຊາຍເຊັີ່ ນກັນ. 

ST6 ເພ ີ່ ມທະວ ການຮີ່ ວມມ ອາຊຽນ 
ກີ່ ຽວກັບບັນຫາສາກ ນ  ແລະ 
ພາກພ ັ້ ນ 

6.2 
ສະເໜ ຈຸດຢ ນຮີ່ ວມກັນຂອງອາຊຽ
ນ  ກີ່ ຽວກັບ  
ບັນຫາທ ີ່ ກະທ ບຕໍີ່ ຂະແໜງການ 
FAF ໃນພາກພ ັ້ ນ ແລະ ທ ີ່ ວໂລກ 

ສະແດງທີ່ າທ ຮີ່ ວມຂອງອາຊຽນ
ກີ່ ຽວກັບຄວາມສະເໝ ພາບ
ທາງເພດໃນບັນຫາສະບຽງ
ອາຫານ, ກະສິ ກໍາ  ແລະ ປີ່ າໄມັ້
ທ ີ່ ມ ຜ ນກະທ ບຕໍີ່ ຂະແໜງ FAF 
ໃນພາກພ ັ້ ນ  ແລະ ໂລກ. 

ST7 ສ ີ່ ງເສ ມການຄຸັ້ ມຄອງປີ່ າໄມັ້ ແບ
ບຍ ນຍ ງ 

7.3 
ຊຸກຍູັ້ ການປ ກສາຫາລ ກັບພາກເອກ
ະຊ ນ ກີ່ ຽວກັບ 
ການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ 
ປະສິ ດທິພາບຂອງອຸດສາຫະກໍາໄມັ້  
ແລະ 
ການປຸງແຕີ່ ງຜະລິ ດຕະພັນປີ່ າໄມັ້ ອ ີ່

ນໆ. 

ຊຸກຍູັ້ ການປ ກສາຫາລ ລະດັບພ
າກພ ັ້ ນ ກີ່ ຽວກັບ 
ບັນຫາບ ດບາດຍິ ງ-
ຊາຍໃນການຄຸັ້ ມຄອງປີ່ າໄມັ້ ແບ
ບຍ ນຍ ງ 

 

 

ສໍ າລັບ ການຮີ່ ວມມ ໃນການຄ ັ້ ນຄວັ້ າ ແລະ ການພັດທະນາກະສິ ກໍາອາຊຽນ 2016-2020 
 

ແຮງພັກດັນ 
ກ ນລະຍຸດ 

ລາຍລະອຽດ ກິດຈະກໍາ ການຊີ່ ວຍເຫຼ ອດັ້ ານບ ດບາດຍິ ງ
-ຊາຍ 

ST1 ຍ ກສູງປະລິ ມານ ແລະ 
ຄຸນນະພາບການຜະລິ ດ 
ດັ້ ວຍເຕັກໂນໂລຊ  'ສ ຂຽວ' 
ແບບຍ ນຍ ງ, 
ລະບ ບການຄຸັ້ ມຄອງຊັບພະຍາ
ກອນ ແລະ 
ຫຸຼດໜັ້ ອຍທ ີ່ ສຸດກີ່ ອນ 
ການສູນເສຍຫັຼງການເກັບກີ່ ຽ
ວ ແລະ ສິີ່ ງເສດເຫຼ ອ 

1.2 ເພ ີ່ ມທະວ ການເຂ ັ້ າຮີ່ ວມຂອງ
ພາກເອກະຊ ນໃນການປ ກສາຫາລ 
ດັ້ ານນະໂຍບາຍ, ການຈັດຕັັ້ ງ
ໂຄງການ, ການຄ ັ້ ນຄວັ້ າ  ແລະ 
ພັດທະນາ (R&D)  ແລະ ສັ້ າງແຮງຈູງ
ໃຈ  ແລະ ຊຸກຍູັ້ ສະພາບແວດລັ້ ອມ
ແຫີ່ ງການຮີ່ ວມມ ພາກລັດ - ເອກະ
ຊ ນ (PPPs) ເພ ີ່ ອແນໃສີ່ ຍ ກສູງ
ສະມັດຕະພາບ  ແລະ ຄຸນນະພາບ. 

ຮັບຮູັ້ ວີ່ າ 'ພາກເອກະຊ ນຍັງປະ
ກອບມ  ແມີ່ ຍິ ງເປັນເຈ ັ້ າຂອງ 
SMEs 
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ແນວທາງຂອງ AMAF ທ ີ່ ຈະນໍ າມາໃຊັ້ ໃນການເຊ ີ່ ອມໂຍງໃນຂະແໜງສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ ປີ່ າໄມັ້  

  1.6 ເພ ີ່ ມການລ ງທ ນໃນກິດຈະກໍາ 
R&D ຮີ່ ວມມ  ແລະ 
ເສ ມສັ້ າງການຮີ່ ວມມ ໃນພາກພ ັ້ ນທ ີ່

ມ ຢູີ່ ລະຫວີ່ າງ AMS 

ດໍ າເນ ນການຄ ັ້ ນຄັ້ ວາຮີ່ ວມມ  
ກີ່ ຽວກັບ ບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ 
ແລະ ກະສິ ກໍາໃນ AMS. 

ST3 ຮັບປະກັນຄວາມໝັັ້ ນຄ ງດັ້ ານ
ສະບຽງອາຫານ, 
ຄວາມປອດໄພດັ້ ານສະບຽງອາ
ຫານ, ໂພຊະນາການທ ີ່ ດ ກວີ່ າ 
ແລະ 
ການແຈກຢາຍຢີ່ າງສະເໝ ພາ
ບ 

3.1 
ສ ີ່ ງເສ ມການສ ກສາດັ້ ານໂພຊະນາກາ
ນ ແລະ 
ການປູກຈິ ດສໍ ານ ກຜູັ້ ບໍ ລິ ໂພກ 
ກີ່ ຽວກັບ ອາຫານສຸຂະພາບ 

ສຸມໃສີ່ ແມີ່ ຍິ ງເປັນຕ ວແທນຂອ
ງການປີ່ ຽນແປງສໍ າລັບການສະ
ໜັບສະໜູນອາຫານສຸຂະພາບ 
ແລະ ການບໍ ລິ ໂພກ 
ອາຫານທ ີ່ ອຸດ ມດັ້ ວຍຈຸລະສານອ
າຫານ 

ST4 ເພ ີ່ ມທະວ ຄວາມທ ນທານຕໍີ່ ກັ
ບການປີ່ ຽນແປງຂອງດິ ນຟັ້ າອ
າກາດ, 
ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ ແລະ 
ເຫດການທ ີ່ ບໍີ່ ຄາດຫວັງອ ີ່ ນໆ 

4.1.1 ສັ້ າງຄວາມສາມາດຂອງ 
ATWGARD ໃນ ການຂຽນບ ດສະ 
ເໜ ເພ ີ່ ອຄ ັ້ ນຫາການສະໜອງທ ນຈາ
ກກອງທ ນສະພາບອາກາດ. 

ສັ້ າງຄວາມສາມາດຂອງເຂ າເຈ ັ້ າ
ໃນການເຊ ີ່ ອມໂຍງບ ດບາດຍິ ງ-
ຊາຍເຂ ັ້ າໄປໃນຂໍ ັ້ ສະເໜ . 

  4.4 
ປະສ ມປະສານບັນຫາບ ດບາດຍິ ງ-
ຊາຍເຂ ັ້ າໃນການປະຕິບັດກະສິ ກໍາ, 
ການປະມ ງ ແລະ 
ປີ່ າໄມັ້ ທ ີ່ ເປັນມິດກັບດິ ນຟັ້ າອາກາດ 
ເພ ີ່ ອຫຸຼດຜີ່ ອນຄວາມສີ່ ຽງທ ີ່ ສູງຂ ັ້ ນຂ
ອງແມີ່ ຍິ ງຕໍີ່ ກັບຜ ນກະທ ບທາງດັ້ ານ
ສັງຄ ມ ແລະ ເສດ 
ຖະກິດຈາກໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ແລະ 
ການປີ່ ຽນແປງດິ ນຟັ້ າອາກາດ. 
(SPFA 4.7) 

ສັ້ າງຄວາມສາມາດໃນການ
ເຊ ີ່ ອມໂຍງບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍເຂ ັ້ າ
ກັບໂຄງການ  ແລະ ນະໂຍບາຍ
ທ ີ່ ມ ຢູີ່ ແລັ້ ວ  ແລະ ໃໝີ່ . 

ST6 ເພ ີ່ ມທະວ ການຮີ່ ວມມ ອາຊຽນ 
ກີ່ ຽວກັບບັນຫາສາກ ນ  ແລະ 
ພາກພ ັ້ ນ 

6.2 
ສະເໜ ຈຸດຢ ນຮີ່ ວມກັນຂອງອາຊຽນ  
ກີ່ ຽວກັບ  
ບັນຫາທ ີ່ ກະທ ບຕໍີ່ ຂະແໜງການ 
FAF ໃນເວທ ພາກພ ັ້ ນ ແລະ 
ສາກ ນຕີ່ າງໆ 

ການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມຂອງ 
ATWGARD ເພ ີ່ ອສະເໜ ທີ່ າທ 
ຮີ່ ວມຂອງອາຊຽນ ກີ່ ຽວກັບບັນ
ຫາທ ີ່ ມ ຜ ນກະທ ບຕໍີ່
ບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ FAF 

 
 

SPA ວີ່ າດັ້ ວຍ ການຮີ່ ວມມ ໃນຂະແໜງການລັ້ ຽງສັດອາຊຽນ 2016-2020 
 

ແຮງພັກດັນກ 
ນລະຍຸດ 

ລາຍລະອຽດ ກິດຈະກໍາ ການຊີ່ ວຍເຫຼ ອດັ້ ານບ ດບາດຍິ ງ
-ຊາຍ 

ST1 ເສ ມຂະຫຍາຍການຄັ້ າສິ ນຄັ້ າ
ລັ້ ຽງສັດພາຍໃນ ແລະ ອາຊຽນ 
ພິເສດ 

1.1 
ປັບປຸງສະພາບແວດລັ້ ອມດັ້ ານນະໂຍ
ບາຍ ແລະ ລະບຽບການເພ ີ່ ອ 
ອໍ ານວຍຄວາມສະດວກທາງດັ້ ານການ
ຄັ້ າ 

ສະໜັບສະໜູນອໍ ານາດການປ 
ກຄອງທ ີ່ ເໝາະສ ມເພ ີ່ ອແກັ້ ໄຂ
ບັນຫາທາງດັ້ ານສັງຄ ມ ແລະ 
ໂດຍສະເພາະບ ດ ບາດຍິ ງ-
ຊາຍຂອງການຜະລິ ດ ແລະ 
ປຸງແຕີ່ ງການລັ້ ຽງສັດ. 

ST2 ການຄວບຄຸມພະຍາດ ແລະ 
ຄວາມປອດໄພດັ້ ານສະບຽງອາ
ຫານ ເພ ີ່ ອຂະຫຍາຍການຄັ້ າ 
ແລະ 
ປ ກປັ້ ອງສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ 
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ແນວທາງຂອງ AMAF ທ ີ່ ຈະນໍ າມາໃຊັ້ ໃນການເຊ ີ່ ອມໂຍງໃນຂະແໜງສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ ປີ່ າໄມັ້  

ST3 ການປັບປຸງຜະລິ ດຕະພາບແ
ບບຍ ນຍ ງ, 
ການຄຸັ້ ມຄອງຊັບພະຍາກອນ 
ທໍາມະຊາດ ແລະ 
ຜ ນກະທ ບຕໍີ່ ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ 
ແລະ 
ການປີ່ ຽນແປງດິ ນຟັ້ າອາກາດ 

3.1. ຂະແໜງການລັ້ ຽງສັດທ ີ່ ມ ປະສິ ດ
ທິຜ ນ ແລະ ການແຂີ່ ງຂັນໃນທ ີ່ ວໂລກ 

ດໍ າເນ ນການຄ ັ້ ນຄັ້ ວາ ກີ່ ຽວກັບ 
ຜ ນກະທ ບຕໍີ່ ບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ 
ຂະ    ແໜງລັ້ ຽງສັດ 
ຍັ້ ອນການປີ່ ຽນແປງດິ ນຟັ້ າອາ
ກາດ. 

ST4 ສະໜັບສະໜູນການລັ້ ຽງສັດຂ
ະໜາດນັ້ ອຍເພ ີ່ ອຫຸຼດຜີ່ ອນຄວ
າມທຸກຍາກ, 
ຄໍ ັ້ າປະກັນສະບຽງອາຫານ, 
ໂພຊະນາການ ແລະ 
ຄວາມສະເໝ ພາບລະຫວີ່ າງຍິ ງ
-ຊາຍ 

4.1. 
ການລັ້ ຽງສັດເປັນເສັັ້ ນທາງສໍ າຄັນສໍ າລັ
ບການຫຸຼດຜີ່ ອນຄວາມທຸກຍາກ, 
ການປັບປຸງໂພຊະນາການ ແລະ 
ຄວາມສະເໝ ພາບລະຫວີ່ າງຍິ ງ-ຊາຍ 

ກິດຈະກໍາ 4.1.1. ເຮັດໃຫັ້ ການ
ໂຄສະນານະໂຍບາຍສໍ າລັບສິ ນ
ເຊ ີ່ ອການລັ້ ຽງສັດດອກເບັ້ ຍຕໍີ່ າ
ສາມາດເຂ ັ້ າເຖິງຜູັ້ ທຸກຍາກ, 
ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນແມີ່ ຍິ ງ, ໂດຍ
ຜີ່ ານການປີ່ ອຍສິ ນເຊ ີ່ ອຈຸລະ
ພາກ, SME ແລະ ໂຄງການ 
ອ ີ່ ນໆທ ີ່ ຖ ກອອກແບບ 
ສໍ າລັບການຫຸຼດຜີ່ ອນຄວາມທຸກ
ຍາກ. 

 

SPA ວີ່ າດັ້ ວຍ ການຮີ່ ວມມ ທາງດັ້ ານການປູກຝັງອາຊຽ 2016-2020 
 

ແຮງພັກດັນກ 
ນລະຍຸດ 

ລາຍລະອຽດ ກິດຈະກໍາ ການຊີ່ ວຍເຫຼ ອດັ້ ານບ ດບາດຍິ ງ
-ຊາຍ 

ST1 ເສ ມຂະຫຍາຍປະລິ ມານ ແລະ 
ຄຸນນະພາບການຜະລິ ດດັ້ ວຍເ
ຕັກໂນໂລຊ  “ສ ຂຽວ” 
ແບບຍ ນຍ ງ, 
ມ ລະບ ບການຄຸັ້ ມຄອງຊັບພະ
ຍາກອນ, 
ຫຸຼດຜີ່ ອນການສູນເສຍ ແລະ 
ສິີ່ ງເສດເຫຼ ອກີ່ ອນການເກັບກີ່
ຽວ ແລະ ຫັຼງການເກັບກີ່ ຽວ; 

1.6 ສະໜອງກ ນໄກຂອງສະຖາບັນ 
ແລະ ສິີ່ ງຈູງໃຈທ ີ່ ເໝາະສ ມສໍ າລັບ 
PPP ໃນ R&D ແລະ 
ການແຜີ່ ກະຈາຍເຕັກໂນໂລຢ , 
ຮີ່ ວມມ ກັບພາກເອກະຊ ນເພ ີ່ ອກໍານ ດ
ບູລິ ມະສິ ດ, 
ຈີ່ າຍສູງບັນຫາການຄ ັ້ ນຄວັ້ າ ແລະ 
ນໍ າໃຊັ້ ມັນເປັນຊີ່ ອງທາງສໍ າລັບທັງກາ
ນຜະລິ ດເຕັກໂນໂລຢ  ແລະ 
ການແຜີ່ ກະຈາຍ. 

ຮີ່ ວມມ ກັບພາກເອກະຊ ນເພ ີ່ ອ
ພັດທະນາ 
“ກໍລະນ ທຸລະກິດເພ ີ່ ອຄວາມສະ
ເໝ ພາບລະຫວີ່ າງຍິ ງ-
ຊາຍໃນຂະແໜງຍີ່ ອຍປູກພ ດ
ທ ີ່ ເຕ ບໂຕໄວນ ັ້ ” 

ST2 ເພ ີ່ ມທະວ ການອໍ ານວຍຄວາມ
ສະດວກດັ້ ານການຄັ້ າ, ການ
ເຊ ີ່ ອມໂຍງເສດຖະກິດ  ແລະ 
ການເຂ ັ້ າເຖິງຕະຫຼາດ 

 ອ ງຕາມຖະແຫຼງການ Buenos 
Aires ຂອງ WTO ກີ່ ຽວກັບ
ແມີ່ ຍິ ງ  ແລະ ການຄັ້ າ 2017, 
ຮັບປະກັນການເຂ ັ້ າຮີ່ ວມຢີ່ າງ
ສະ    ເໝ ພາບໃນບັນດາ
ບັນຫາທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງເຖິງການ
ຄັ້ າ. 

ST3 ຮັບປະກັນຄວາມໝັັ້ ນຄ ງດັ້ ານ
ສະບຽງອາຫານ, 
ຄວາມປອດໄພດັ້ ານສະບຽງອາ
ຫານ, ໂພຊະນາການທ ີ່ ດ ກວີ່ າ 
ແລະ ການແຈກ 
ຢາຍຢີ່ າງສະເໝ ພາບ 

3.4 
ປັບປຸງຄໍ ັ້ າປະກັນດັ້ ານສະບຽງອາຫານ 
ແລະ ໂພຊະນາການ 
ໂດຍຜີ່ ານການຫຼາກຫຼາຍແຫຼີ່ ງອາຫາ
ນ ແລະ ເສ ມສັ້ າງຄຸນນະພາບ ແລະ 
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງການຜະລິ ດສະບ
ຽງອາຫານ ແລະ 
ປັບປຸງລະບ ບຕີ່ ອງໂສັ້ ມູນຄີ່ າສະບຽງອ
າຫານ. 

ມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມກັບກຸີ່ ມແມີ່ ຍິ ງ 
ແລະ SMEs 
ເພ ີ່ ອສ ີ່ ງເສ ມຄວາມຫຼາກຫຼາຍ
ຂອງແຫຼີ່ ງອາຫານ. 
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ແນວທາງຂອງ AMAF ທ ີ່ ຈະນໍ າມາໃຊັ້ ໃນການເຊ ີ່ ອມໂຍງໃນຂະແໜງສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ ປີ່ າໄມັ້  

ST4 ເພ ີ່ ມທະວ ການທ ນທານຕໍີ່
ການປີ່ ຽນແປງຂອງດິ ນຟັ້ າອາ
ກາດ, ໄພພິບັດທໍາມະຊາດ 
ແລະ ສິີ່ ງທ ີ່ ບໍີ່ ຄາດຫວັງອ ີ່ ນໆ 

4.2 
ສ ີ່ ງເສ ມການເຂ ັ້ າເຖິງການເງິ ນດັ້ ານສ
ະພາບອາກາດ 
ຊັບພະຍາກອນເພ ີ່ ອສະໜັບສະໜູນກ
ະສິ ກໍາອັດສະລິ ຍະ/ເປັນມິດກັບດິ ນຟັ້ າ
ອາກາດ 

ສັ້ າງຄວາມສາມາດກີ່ ຽວກັບ
ການເຊ ີ່ ອມໂຍງດັ້ ານ
ບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍເຂ ັ້ າໃນ ຂໍ ັ້ ສະ
ເໜ ເພ ີ່ ອເຂ ັ້ າເຖິງການເງິ ນສະ
ພາບອາກາດ. 

ST5 ຊີ່ ວຍເຫຼ ອ
ແຫຼີ່ ງຊັບພະຍາກອນທ ີ່ ຈໍ າກັດ
ຜູັ້ ຜະລິ ດຂະໜາດນັ້ ອຍ  ແລະ 
SMEs ໃນການປັບປຸງຜະລິ ດ
ຕະພັນ, ເຕັກໂນໂລຊ   ແລະ 
ຄຸນນະພາບຂອງສິ ນຄັ້ າ, ໃຫັ້
ໄດັ້ ມາດຕະຖານຕະຫຼາດໂລກ  
ແລະ ເພ ີ່ ມທະວ ການແຂີ່ ງຂັນ. 

 ຄັ້ າຍຄ ກັນກັບ SPA 
ການລັ້ ຽງສັດ, 
ຜູັ້ ສະໜັບສະໜູນສິ ນເຊ ີ່ ອດອ
ກເບັ້ ຍຕໍີ່ າທ ີ່ ສາມາດເຂ ັ້ າເຖິງຜູັ້
ທຸກຍາກ, ໂດຍສະເພາະແມີ່ ຍິ ງ, 
ໂດຍຜີ່ ານສິ ນເຊ ີ່ ອຈຸລະພາກ, 
SME ແລະ 
ໂຄງການອ ີ່ ນໆທ ີ່ ອອກແບບມາ
ເພ ີ່ ອຫຸຼດຜີ່ ອນຄວາມທຸກຍາກ. 

ST6 ເພ ີ່ ມທະວ ການຮີ່ ວມມ ອາຊຽນ 
ກີ່ ຽວກັບບັນຫາສາກ ນ  ແລະ 
ພາກພ ັ້ ນ 

6.2 
ສະເໜ ຈຸດຢ ນຮີ່ ວມກັນຂອງອາຊຽນ  
ກີ່ ຽວກັບ  
ບັນຫາທ ີ່ ກະທ ບຕໍີ່ ຂະແໜງການປູກ
ພ ດໃນພາກພ ັ້ ນ ແລະ ສາກ ນ 

ການປະສານງານ ແລະ ເສ ມຂະ
ຫຍາຍການຮີ່ ວມກັນ ຕໍາ
ແຫນີ່ ງກີ່ ຽວກັບບັນຫາ
ບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍຢູີ່ ໃນຂະ
ແໜງການສາກ ນ ແລະ ພາກ
ພ ັ້ ນ ແລະ ອ ງການຈັດຕັັ້ ງ 

 

SPA ວີ່ າດັ້ ວຍການຮີ່ ວມມ ໃນຂະແໜງການປະມ ງອາຊຽນ 2016-2020 
 

ແຮງພັກດັນກ 
ນລະຍຸດ 

ລາຍລະອຽດ ກິດຈະກໍາ ການຊີ່ ວຍເຫຼ ອດັ້ ານບ ດບາດຍິ ງ
-ຊາຍ 

ST1 ເພ ີ່ ມທະວ ປະລິ ມານ  ແລະ 
ຄຸນນະພາບຂອງການຜະລິ ດ
ດັ້ ວຍເຕັກໂນໂລຢ  'ສ ຂຽວ' 
ແບບຍ ນຍ ງ, ລະບ ບຄຸັ້ ມຄອງ
ຊັບພະຍາ ກອນ  ແລະ 
ຫຸຼດຜີ່ ອນການສູນເສຍ  ແລະ 
ສິີ່ ງເສດເຫຼ ອກີ່ ອນການເກັບ
ກີ່ ຽວ  ແລະ ຫລັງການເກັບ
ກີ່ ຽວ. 

1.1.4. 
ປ ກສາຫາລ ກັບພາກສີ່ ວນກີ່ ຽວຂັ້ ອງເ
ພ ີ່ ອກໍານ ດ ແລະ 
ແກັ້ ໄຂຄວາມຕັ້ ອງການການລ ງທ ນ 
(ການຜະລິ ດແບບຍ ນຍ ງ, 
ລະບ ບການຄຸັ້ ມຄອງ, 
ການລ ງທ ນຫັຼງການເກັບກີ່ ຽວ). 

ການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມຢີ່ າງສະເໝ 
ພາບລະຫວີ່ າງຍິ ງຊາຍຂອງ
ຊາວປະມ ງ  ແລະ ຜູັ້ ນໍ າແມີ່ ຍິ ງ
ຂອງພາກເອກະຊ ນໃນການ
ສ ນທະນາຂອງພາກ ສີ່ ວນ
ກີ່ ຽວຂັ້ ອງ 

  1.4.1 ປັບປຸງ ແລະ 
ສັ້ າງຄວາມເຂັັ້ ມແຂງແຫີ່ ງຊາດ ນະໂຍ
ບາຍການປະມ ງ, ດັ້ ານກ ດໝາຍ ແລະ 
ໂຄງການສະຖາບັນ 
ໂດຍຜີ່ ານການປ ກສາຫາລ  ແລະ 
ການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມຂອງ 
ບັນດາອ ງການຂອງລັດຖະບານ, 
ພາກເອກະຊ ນ, ຊາວປະມ ງ, 
ອ ງການຈັດຕັັ້ ງທາງສັງຄ ມ ແລະ 
ພາກສີ່ ວນກີ່ ຽວຂັ້ ອງອ ີ່ ນໆ [ອັ້ າງອ ງໃສີ່  
POA 7] 

ຮັບປະກັນການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມ
ຢີ່ າງສະ ເໝ ພາບຂອງແມີ່ ຍິ ງ  
ແລະ ຜູັ້ ຊາຍ 
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ແນວທາງຂອງ AMAF ທ ີ່ ຈະນໍ າມາໃຊັ້ ໃນການເຊ ີ່ ອມໂຍງໃນຂະແໜງສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ ປີ່ າໄມັ້  

ST2 ເພ ີ່ ມທະວ ການອໍ ານວຍ
ຄວາມສະດວກດັ້ ານການຄັ້ າ, 
ການເຊ ີ່ ອມໂຍງເສດຖະກິດ  
ແລະ ການເຂ ັ້ າເຖິງຕະຫຼາດ; 

2.4.2 
ຊຸກຍູັ້ ການພ ວພັນຄູີ່ ຮີ່ ວມມ ຍຸດທະສາ
ດກັບສະຫະກອນການປະມ ງອາຊຽນ 
ແລະ ອ ງການຈັດຕັັ້ ງຊາວກະສິ ກອນ, 
ຜູັ້ ຜະລິ ດ, ຜູັ້ ບໍ ລິ ໂພກ ແລະ ພໍີ່ ຄັ້ າ. 

ລວມມ ກຸີ່ ມແມີ່ ຍິ ງ ແລະ 
ອ ງການຈັດຕັັ້ ງຊາວກະສິ ກອນ 

ST3 ຮັບປະກັນຄວາມໝັັ້ ນຄ ງດັ້ າ
ນສະບຽງອາຫານ, 
ຄວາມປອດໄພດັ້ ານສະບຽງອ
າຫານ, 
ໂພຊະນາການທ ີ່ ດ ກວີ່ າ ແລະ 
ການແຈກຢາຍຢີ່ າງສະເໝ ພ
າບ 

3.2.2. ສ ມທ ບກັບບັນດາອ ງການທ ີ່

ກີ່ ຽວຂັ້ ອງຂອງອາຊຽນ ໃນການ
ສະຫລຸບ  ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ
ຄວາມປອດໄພດັ້ ານອາຫານອາຊຽນ, 
ເລັີ່ ງລັດສັ້ າງມາດຕະຖານຄວາມປອດ
ໄພດັ້ ານສະບຽງອາຫານ 

ຮີ່ ວມມ ກັບອ ງການອາຊຽນ 
ເຊັີ່ ນ ASCC 
ການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມຢີ່ າງສະເໝ 
ພາບລະຫວີ່ າງຍິ ງ-ຊາຍ  
ກີ່ ຽວກັບ  
ນະໂຍບາຍຄວາມປອດໄພດັ້ ານ
ສະບຽງອາຫານ 

ST4 ເພ ີ່ ມທະວ ການທ ນທານຕໍີ່
ການປີ່ ຽນແປງຂອງດິ ນຟັ້ າ
ອາກາດ, ໄພພິບັດທໍາມະຊາດ 
ແລະ ການຊ໊ ອກອ ີ່ ນໆ; 

4.1.1. ສ ີ່ ງເສ ມການຮີ່ ວມມ ລະຫວີ່ າງ 
AMS ທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງ ແລະ ຄູີ່ ຮີ່ ວມງານ 

ດໍ າເນ ນການຄ ັ້ ນຄວັ້ າກີ່ ຽວກັບ
ບັນຫາບ ດບາດຍິ ງຊາຍ  ແລະ 
ການປີ່ ຽນແປງຂອງດິ ນຟັ້ າ
ອາກາດໃນຂະແໜງການ
ປະມ ງ. 

ST5 ຊີ່ ວຍເຫຼ ອ
ແຫຼີ່ ງຊັບພະຍາກອນທ ີ່ ຈໍ າກັດ
ຜູັ້ ຜະລິ ດຂະໜາດນັ້ ອຍ  
ແລະ SMEs ເພ ີ່ ອປັບປຸງ
ຜະລິ ດຕະພັນ, ເຕັກໂນໂລຢ   
ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງ
ສິ ນຄັ້ າ, ໃຫັ້ ໄດັ້ ຕາມ
ມາດຕະຖານຕະຫຼາດໂລກ  
ແລະ ເພ ີ່ ມທະວ ການ
ແຂີ່ ງຂັນ. 

5.3.1 ຮັບປະກັນວີ່ າ ແຜນງານ ແລະ 
ນະໂຍບາຍແຫີ່ ງຊາດ  ກີ່ ຽວກັບ  
ການປະມ ງ ແລະ ການລັ້ ຽງປາ 
ແກັ້ ໄຂສັງຄ ມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສິີ່ ງ 
ແວດລັ້ ອມ ຂອງການປະມ ງ ແລະ 
ສິ ນໃນນໍ ັ້ າ ແບບຍ ນຍ ງ 
ເພ ີ່ ອປັບປຸງຄໍ ັ້ າປະກັນສະບຽງອາຫານ, 
ຊ ວິ ດການເປັນຢູີ່ , ການຈັ້ າງງານ ແລະ 
ການແກັ້ ໄຂຄວາມທຸກຍາກ. 

ເນັັ້ ນໃສີ່ ບັນຫາບ ດບາດຍິ ງ-
ຊາຍໃນຂະນະທ ີ່ ສ ນທະນາບັນຫ
າສັງຄ ມ. 

ST6 ເພ ີ່ ມທະວ ການຮີ່ ວມມ ອາ
ຊຽນກີ່ ຽວກັບບັນຫາສາກ ນ  
ແລະ ພາກພ ັ້ ນທ ີ່ ມ ຜ ນ
ກະທ ບຕໍີ່ ຂະແໜງ FAF 

6.2.1. 
ສ ີ່ ງເສ ມການສ ນທະນາລະຫວີ່ າງ AMS 
ເພ ີ່ ອສັ້ າງຕັັ້ ງ ທີ່ າທ ລວມກີ່ ຽວກັບບັນ
ຫາການປະມ ງທ ີ່ ມ ຜ ນກະທ ບຕໍີ່ ພາກ
ພ ັ້ ນອາຊຽນ 

ລວມເອ າຈຸດຢ ນທ ີ່ ວໄປຂອງ 
AMS 
ກີ່ ຽວກັບບັນຫາບ ດບາດຍິ ງ-
ຊາຍໃນຂະແໜງການປະມ ງ. 

 

SPA ສໍ າລັລການຮີ່ ວມມ ໃນຂະແໜງການປີ່ າໄມັ້ ອາຊຽນ 2016-2025 

 

ແຮງພັກດັນກ 
ນລະຍຸດ 

ລາຍລະອຽດ ກິດຈະກໍາ ການຊີ່ ວຍເຫຼ ອດັ້ ານບ ດບາດຍິ ງ-
ຊາຍ 

ST1 ຍ ກສູງປະລິ ມານ ແລະ 
ຄຸນນະພາບການຜະລິ ດ 
ດັ້ ວຍເຕັກໂນໂລຊ  'ສ ຂຽວ' 
ແບບຍ ນຍ ງ, 
ລະບ ບການຄຸັ້ ມຄອງຊັບພະຍາ
ກອນ ແລະ 
ຫຸຼດໜັ້ ອຍທ ີ່ ສຸດກີ່ ອນ 
ການສູນເສຍຫັຼງການເກັບກີ່ ຽ
ວ ແລະ ສິີ່ ງເສດເຫຼ ອ; 

1.3. 
ເສ ມຂະຫຍາຍການຄຸັ້ ມຄອງປີ່ າໄມັ້ ທ ີ່

ກີ່ ຽວຂັ້ ອງກັບການດໍ າລ ງຊ  
ວິ ດຂອງຊຸມຊ ນພາຍໃນ ແລະ 
ອັ້ ອມຂັ້ າງປີ່ າໄມັ້  
ເພ ີ່ ອຄວາມຍ ນຍ ງຂອງປີ່ າໄມັ້  ແລະ 
ຄວາມຈະເລ ນຮຸີ່ ງເຮ ອງຂອງປະຊາຊ ນ
. 

ໃນຂະນະທ ີ່ ການທ ບທວນຄ ນປະ
ເພນ  ແລະ ການຈັດຕັັ້ ງການ
ຄອບຄອງຕາມກ ດໝາຍ, ຈຸດ
ເດັີ່ ນ 
ບັນຫາຄວາມສະເໝ ພາບລະຫ
ວີ່ າງຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ 
ຄວາມສະເໝ ພາບ. 
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  1.4 
ການຮັບຮອງການປະຕິບັດການຄຸັ້ ມ
ຄອງແບບຍ ນຍ ງສໍ າລັບຜະລິ ດຕະພັ
ນປີ່ າໄມັ້ ທ ີ່ ບໍີ່ ແມີ່ ນໄມັ້ , ເຊັີ່ ນ: ພ ດຢາ, 
ຫວາຍ, ໄມັ້ ໄຜີ່  ແລະ ອ ີ່ ນໆ. 

ແມີ່ ຍິ ງຢູີ່ ໃນຊຸມຊ ນສີ່ ວນໃຫຍີ່ ມ 
ຄວາມຮູັ້ ເລິ ກຊ ີ່ ງ ກີ່ ຽວກັບ 
ຜະລິ ດຕະພັນປີ່ າໄມັ້ ທ ີ່ ບໍີ່ ແມີ່ ນໄມັ້
, ສະນັັ້ ນ, 
ມັນເປັນສິີ່ ງຈໍ າເປັນທ ີ່ ຈະມ ສີ່ ວນ
ຮີ່ ວມໃນການອອກແບບການປ
ະຕິບັດການຄຸັ້ ມຄອງແບບຍ ນຍ 
ງ. 

ST2 ເພ ີ່ ມທະວ ການອໍ ານວຍຄວາມ
ສະດວກດັ້ ານການຄັ້ າ, ການ
ເຊ ີ່ ອມໂຍງເສດຖະກິດ  ແລະ 
ການເຂ ັ້ າເຖິງຕະຫຼາດ. 

2.2. 
ເພ ີ່ ມທະວ ການຮີ່ ວມມ ໃນການພັດທະ
ນາຜະລິ ດຕະພັນປີ່ າໄມັ້ . 

ດໍ າເນ ນການປະເມ ນລະບ ບຕີ່ ອງ
ໂສັ້ ມູນຄີ່ າຜະລິ ດຕະພັນປີ່ າໄມັ້ ດັ້
ວຍທັດສະນະບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ. 
ໃຫັ້ ແມີ່  ຍິ ງເຂ ັ້ າຮີ່ ວມການປະ
ເມ ນເພ ີ່ ອນໍ າຄວາມຮູັ້   ແລະ ທັກ
ສະເພ ີ່ ອພັດທະນາຜະລິ ດຕະພັນ
ປີ່ າໄມັ້ . 

ST3 ຮັບປະກັນຄວາມໝັັ້ ນຄ ງດັ້ ານ
ສະບຽງອາຫານ, 
ຄວາມປອດໄພດັ້ ານສະບຽງອາ
ຫານ, ໂພຊະນາການທ ີ່ ດ ກວີ່ າ 
ແລະ 
ການແຈກຢາຍຢີ່ າງສະເໝ ພາ
ບ. 

3.1 
ການປະສ ມປະສານຂອງການປີ່ ຽນແ
ປງດິ ນຟັ້ າອາກາດໃນ ຂະແໜງ 
ປີ່ າໄມັ້ . 

ປະເມ ນຜ ນກະທ ບທາງດັ້ ານບ ດ
ບາດຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ 
ຄວາມສີ່ ຽງຂອງການຫຸຼດຜີ່ ອນກ
ານປີ່ ຽນແປງຂອງດິ ນຟັ້ າອາກາ
ດຕາມແຜນການ ແລະ 
ການປັບຕ ວໃນຂະແໜງການປີ່
າໄມັ້  

ST4 ເພ ີ່ ມທະວ ການທ ນທານຕໍີ່ ການ
ປີ່ ຽນແປງຂອງດິ ນຟັ້ າອາກາດ, 
ໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ແລະ ການ
ຊ໊ ອກອ ີ່ ນໆ 

4.2. ການເພ ີ່ ມທະວ ການແລກປີ່ ຽນ
ປະສ ບການ ແລະ ບ ດຮຽນທ ີ່ ໄດັ້ ຮັບ
ການເສ ມຂະຫຍາຍ. 

ອໍ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫັ້ ແກີ່ ກ
ານຮຽນຮູັ້ ລະຫວີ່ າງ AMS 
ໃນດັ້ ານບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ, ປີ່ າໄມັ້  
ແລະ 
ການປີ່ ຽນແປງດິ ນຟັ້ າອາກາດ, 
ກຸີ່ ມວິ ຊາການຂອງອາຊຽນ ກີ່ ຽວ
ກັບການປີ່ າໄມັ້ . 

ST5 ຊີ່ ວຍເຫຼ ອດັ້ ານຊັບພະຍາກອນ
ທ ີ່ ຈໍ າກັດຜູັ້ ຜະລິ ດຂະໜາດນັ້ ອ
ຍ ແລະ SMEs 
ເພ ີ່ ອປັບປຸງຜະລິ ດຕະພາບ, 
ເຕັກໂນໂລຊ  ແລະ 
ຄຸນນະພາບຂອງຜະລິ ດຕະພັນ
, 
ຕອບສະໜອງໄດັ້ ມາດຕະຖານ
ຕະຫຼາດໂລກ ແລະ 
ເພ ີ່ ມຄວາມສາມາດໃນການແ
ຂີ່ ງຂັນ 
ຕາມແຜນນະໂຍບາຍຂອງອາ
ຊຽນ  ກີ່ ຽວກັບ  
ການພັດທະນາ SME; 

5.2. ການເພ ີ່ ມທະວ ການຮີ່ ວມມ ອາ
ຊຽນໃນການແກັ້ ໄຂບັນຫາປີ່ າໄມັ້ ໃນ
ພາກພ ັ້ ນ  ແລະ ສາກ ນ. 

ຮັບຮອງເອ າ  ແລະ ຊ ັ້ ແຈງຈຸດ
ຢ ນຮີ່ ວມຂອງອາຊຽນ ກີ່ ຽວກັບ
ບ ດບາດຍິ ງຊາຍ  ແລະ ປີ່ າໄມັ້   
ແລະ ມ ອິ ດທິພ ນຕໍີ່ ຜ ນຂອງ
ການເຈລະຈາໃນເວທ ສາກ ນ  
ແລະ ພາກພ ັ້ ນ. 
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ຂອບຄວາມໝັັ້ ນຄ ງດັ້ ານສະບຽງອາຫານແບບເຊ ີ່ ອມສານອາຊຽນ ແລະ 
ແຜນຍຸທະສາດຂອງແຜນປະຕິບັດງານຄວາມໝັັ້ ນຄ ງດັ້ ານສະບຽງອາຫານໃນພາກພ ັ້ ນອາຊນ 

(2015- 2020) 
 

ແຮງພັກດັນກ 
ນລະຍຸດ 

ລາຍລະອຽດ ກິດຈະກໍາ ການຊີ່ ວຍເຫຼ ອດັ້ ານບ ດບາດຍິ ງ-
ຊາຍ 

ST1 ເພ ີ່ ມທະວ ຄວາມໝັັ້ ນຄ ງດັ້ ານ
ສະບຽງອາຫານ, 
ລວມທັງການຈັດການບັນ 
ເທ າທຸກສຸກເສ ນ/ການຂາດແ
ຄນ. 

1.2. ຄວາມຍ ນຍ ງຂອງ ລະບ ບຕີ່ ອງ
ໂສັ້ ສະບຽງອາຫານທ ີ່ ມ ການເສ ມຂະ
ຫຍາຍການອຸດສາຫະກໍາເມັດພ ດ. 

ສັ້ າງເວທ ສໍ າລັບການແລກປີ່ ຽນ
ບັນຫາສັງຄ ມ ແລະ 
ບ ດບາດຍິ ງ-
ຊາຍໃນອຸດສາຫະກໍາເມັດພັນ. 

ST2 ສ ີ່ ງເສ ມການຄັ້ າ ແລະ ຕະ
ຫຼາດສະບຽງອາຫານ. 

2.1.3. ເກັບກໍາຂໍ ັ້ ມູນ ແລະ 
ດໍ າເນ ນການວິ ເຄາະມັນ 
ສະໜັບສະໜູນກອງປະຊຸມດັ້ ານວິ ຊ
າການ AFSRB, ເຊັີ່ ນ: 
ສະຖານະການນະໂຍບາຍສໍ າລັບຕະຫຼ
າດເຂ ັ້ າ, 
ການປະເມ ນຜ ນກະທ ບຂອງສັນຍາ
ການຂະຫຍາຍຕ ວໃນ. 
ຊາວກະສິ ກອນຂະໜາດນັ້ ອຍ ແລະ 
ການສ ກສາທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງ. 

ການວິ ເຄາະສາມາດສຸມໃສີ່ ບັນຫ
າບ ດບາດຍິ ງ-
ຊາຍໃນຕະຫຼາດອາຫານ ແລະ 
ການຄັ້ າ, ໂດຍສະເພາະໃນເຂ ັ້ າ 
ແລະ ປາ. 

ST3 ເສ ມຂະຫຍາຍລະບ ບຂໍ ັ້ ມູນ
ຂີ່ າວສານຄວາມປອດໄພດັ້ ານ
ສະບຽງອາຫານແບບເຊ ີ່ ອມ
ໂຍງເຂ ັ້ າກັບການຄາດຄະເນ, 
ວາງແຜນ ແລະ ຕິດຕາມ
ກວດ ກາການສະໜອງ  ແລະ 
ການນໍ າໃຊັ້ ສິ ນຄັ້ າສະບຽງ
ອາຫານພ ັ້ ນຖານຢີ່ າງມ 
ປະສິ ດທິຜ ນ. 

3.1.3. ດໍ າເນ ນການຕ ລາຄາຢີ່ າງທັນ
ການ, ທັນການຂອງລັດ ແລະ ຄາດ
ຄະເນກີ່ ຽວກັບເຂ ັ້ າສານ ແລະ ສະບຽງ
ອາຫານສໍ າຄັນອ ີ່ ນໆໃນອາຊຽນ. 

ການປະເມ ນດັີ່ ງກີ່ າວຍັງສາມາດ
ລວມເອ າບັນຫາສັງຄ ມ  ແລະ 
ບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍທ ີ່ ກີ່ ຽວຂັ້ ອງ
ເຖິງເຂ ັ້ າ ແລະ ສິ ນຄັ້ າສະບຽງ
ອາຫານສໍ າຄັນອ ີ່ ນໆໃນອາຊຽນ. 

ST4 ສ ີ່ ງເສ ມການຜະລິ ດສະບຽງອາ
ຫານແບບຍ ນຍ ງ. 

4.1.7. ຂະຫຍາຍ ແລະ 
ສ ີ່ ງເສ ມຊາວກະສິ ກອນ ຄວາມຮູັ້
ນອກເຫນ ອການກະສິ ກໍາທ ີ່ ຈະປະ
ກອບມ  ທຸລະກິດກະສິ ກໍາ ແລະ 
ຜູັ້ ປະກອບການ 

ພັດທະນາຄວາມສາມາດດັ້ ານ
ບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍໃນການ
ປະກອບທຸລະກິດກະເສດ 

ST5 ຊຸກຍູັ້ ໃຫັ້ ມ ການລ ງທ ນຫຼາຍຂ ັ້

ນໃນດັ້ ານສະບຽງອາຫານ 
ແລະ ອຸດສາຫະກໍາກະເສດ
ເພ ີ່ ອເພ ີ່ ມທະວ ຄວາມໝັັ້ ນຄ ງ
ດັ້ ານສະບຽງອາຫານ. 

5.1.1. 
ກະກຽມແຜນທ ີ່ ເສັັ້ ນທາງສໍ າລັບຄວາ
ມຕັ້ ອງການ - 
ຕີ່ ອງໂສັ້ ມູນຄີ່ າພາກພ ັ້ ນທ ີ່ ອ ງໃສີ່ ກະ
ສິ ກໍາ ແລະ ສະບຽງອາຫານ. 

ບັນດາກຸີ່ ມແມີ່ ຍິ ງ, ສະຫະກອນ 
ແລະ SMEs 
ມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມຢີ່ າງສະເໝ ພາບໃນ
ການກະກຽມແຜນທ ີ່ ເສັັ້ ນທາງ. 

ST6 ກໍານ ດ ແລະ 
ແກັ້ ໄຂບັນຫາທ ີ່ ພ ັ້ ນເດັີ່ ນຂ ັ້ ນທ ີ່

ກີ່ ຽວຂັ້ ອງກັບຄວາມປອດໄພ
ດັ້ ານສະບຽງອາຫານ. 

6.1.1. ດໍ າເນ ນການສ ກສາກີ່ ຽວກັບ
ຜ ນກະທ ບໃນໄລຍະຍາວຂອງການ
ພັດທະນາພະລັງງານຊ ວະພາບ ແລະ 
ຄວາມໝັັ້ ນຄ ງສະບຽງອາຫານໃນ 
AMS. 

ການສ ກສາຄວນປະກອບມ ພາ
ກສີ່ ວນ ກີ່ ຽວກັບ ສັງຄ ມ, 
ບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ. 
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ST7 ນໍ າໃຊັ້ ຂໍ ັ້ ມູນໂພຊະນາການເພ ີ່

ອສະໜັບສະໜູນຄວາມປອດ
ໄພດັ້ ານສະບຽງອາຫານ ແລະ 
ການກະເສດທ ີ່ ອ ງໃສີ່ ຫັຼກຖານ
ນະໂຍບາຍ. 

7.1.1. ດໍ າເນ ນກອງປະຊຸມສໍ າມະນາ
ໃນພາກພ ັ້ ນ 
ກໍານ ດ/ກໍານ ດຂໍ ັ້ ມູນໂພຊະນາການທ ີ່

ສໍ າຄັນ ແລະ ຕ ວຊ ັ້ ວັດ, 
ວິ ທ ການເກັບລວບລວມ/ການລວບ
ລວມທ ີ່ ຕັ້ ອງການສໍ າລັບການຕິດຕາ
ມຄວາມປອດໄພດັ້ ານສະບຽງອາຫາ
ນເປັນປ ກກະຕິ ແລະ 
ການພັດທະນານະໂຍບາຍ. 

ກອງປະຊຸມຄັັ້ ງນ ັ້ ຄວນເຊ ີ່ ອມສາ
ນບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍ 
ບັນຫາດັ້ ານໂພຊະນາການ. 

ST8 ກໍານ ດນະໂຍບາຍ, ສະຖາບັນ 
ແລະ 
ກ ນໄກການປ ກຄອງເພ ີ່ ອກາ
ນພັດທະ 
ນາກະສິ ກໍາເສ ມໂພຊະນາການ
ໃນ AMS. 

8.1. ການປູກຈິ ດສໍ ານ ກ ແລະ 
ການຮັບຮູັ້  ກີ່ ຽວກັບ 
ຄວາມສໍ າຄັນຂອງໂພຊະນາການໂດ
ຍພາກສີ່ ວນກີ່ ຽວ 
ຂັ້ ອງທ ີ່ ສໍ າຄັນຂອງອາຫານ, 
ກະສິ ກໍາປີ່ າໄມັ້ . 

ການມ ສີ່ ວນຮີ່ ວມຂອງແມີ່ ຍິ ງແ
ມີ່ ນສໍ າຄັນໃນກິດຈະກໍາປູກຈິ ດສໍ
ານ ກເຫຼ ີ່ ານ ັ້ . 

ST9 ສັ້ າງ ແລະ ເສ ມຂະຫຍາຍນະ
ໂຍບາຍ/ໂຄງການກະສິ ກໍາ  
ແລະ ປີ່ າໄມັ້   ແລະ ເສ ມ
ໂພຊະນາການ  ແລະ ສັ້ າງ
ຄວາມສາມາດໃນການ
ປະຕິບັດ, ຕິດຕາມ  ແລະ ປະ
ເມ ນຜ ນ. 

9.1. ນະໂຍບາຍເສ ມຂະຫຍາຍໂພຊະ
ນາການສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ 
ແລະ ແຜນງານປີ່ າໄມັ້ ໄດັ້ ຮັບການ
ພັດທະນາ ແລະ ເພ ີ່ ມທະວ . 

ສັ້ າງຄວາມສາມາດເຊ ີ່ ອມໂຍງ
ດັ້ ານບ ດບາດຍິ ງ-ຊາຍເຂ ັ້ າໃນນະ
ໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານດັ້ ານໂພ
ຊະນາການດັ້ ານສະບຽງອາຫານ, 
ກະສິ ກໍາ ແລະ ປີ່ າໄມັ້ . 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

36 

ແນວທາງຂອງ AMAF ທ ີ່ ຈະນໍ າມາໃຊັ້ ໃນການເຊ ີ່ ອມໂຍງໃນຂະແໜງສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ ປີ່ າໄມັ້  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


