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ໂຄງການລະບບົການຜະລດິກະສກິາໍທີ່ ປັບຕວົໄປຕາມດນິ
ຟາ້ອາກາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ (EFICAS) 

ວທິກີານຈດັສດັທີ່ ດນິໃສ່ກບັລະບບົການຜະລດິກະສກິາໍ
ນເິວດວທິະຍາ  

ກອງປະຊຸມປະຈາໍປີ ຂອງໂຄງການ EFICAS , ວນັທ ີ27 ມນິາ ປີ 2017, ທີ່ ແຂວງ ຫຼວງພຣະບາງ

ສະພາບລວມຂອງໂຄງການ:

 ໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂອງໂຄງການແມ່ນ 4 ປີ (ເດອືນມນີາ ປີ 2014 - ເດອືນມນີາ ປີ 
2018)

 ຄູ່ຮ່ວມໃນການສະນບັສະໜຸນທນຶ: 
‒ ສະຫະພາບເອໂີຣບ EU (ແຜນງານການປອ້ງກນັການປ່ຽນແປງສະພາບດນິຟາ້ອາກາດຂອງ

ໂລກ)
‒ ອງົການຝຣັ່ ງເພື່ ອການພດັທະນາ AFD ( ແຜນງານພດັທະນາເຂດເນນີສູງພາກເໜອຶ),
‒ ສູນຄົນ້ຄວ້າກະສກິາໍເພື່ ອການພດັທະນາສາກນົປະເທດຝຣັ່ ງ (CIRAD) ແລະ ກະຊວງ

ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້/ກມົຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພດັທະນາທີ່ ດນິກະສກິາໍ.
 ຮ່ວມຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍ ກມົຄຸມ້ຄອງ ແລະ ພດັທະນາທີ່ ດນິກະສກິາໍ(DALaM) ແລະ ສູນ

ຄົນ້ຄວ້າກະສກິາໍເພື່ ອການພດັທະນາສາກນົປະເທດຝຣັ່ ງ CIRAD
 ຈດຸປະສງົຫຼກັ :ການສະນບັສະໜຸນໃນການຫນັປ່ຽນເຮດັກະສກິາໍນເິວດວທິະຍາຢູ່ບນັດາແຂວງ

ພາກ ເໜອຶຂອງປະເທດລາວ
 ແລະ ການປະກອບສ່ວນເຄອືຂ່າຍຂອງ CANSEA ແລະ ALiSEA
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Target districts

Support activities

Regional divisions

2 ບາ້ນເຮດັກດິຈະກາໍ  
2 ບາ້ນສມົທຽບ 

ໂຄງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢູ່ 5 ແຂວງພາກເໜອຶ 

ການລເິລີ່ ມ  ແຂວງ ເມອືງ

ພືນ້ທີ່ ເປົາ້ໝາຍຂອງ
ໂຄງການ

ຫວົພນັ
ວຽງໄຊ 

ຫວົເມອືງ 

ຫຼວງພະບາງ 
ວຽງຄໍາ 

ປາກແຊງ 

ຜົງ້ສາລ ີ ສໍາພນັ 
ໃໝ່ 

ສະໜບັສະໜນູ
ກດິຈະກາໍ 

ໄຊຍະບູລ ີ ແກ່ນທາ້ວ 

ຊຽງຂວາງ ພູກດູ, ຄ າ

ຕ່ໍເມອືງ

ປະຫວດັຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການ
ການຫນັປ່ຽນກະສກິາໍຢູ່ພາກເຂດເໜອືຂອງປະເທດລາວມຮູີບແບບລກັສະນະລຸ່ມນີ:້ 
 ລະບບົການຜະລດິກະສກິາໍແມ່ນປ່ຽນແປງໄວຄ ື:

‒ ການເຂົາ້ເຖງິຕະຫຼາດຫຼາຍເພີ່ ມຂຶນ້ (ລະບບົການຜະລດິກະສກິາໍ ແບບມຸງ້ເນັນ້ໃສ່ຕະຫຼາດ 
ແລະ ແບບກຸມ້ຕົນ້ເອງ) 

‒ ມຄີວາມສ່ຽງຕ່ໍສະພາບດນິຟາ້ອາກາດປ່ຽນແປງ ແລະ ການຂຶນ້-ລງົຂອງລາຄາທອ້ງຕະຫຼາດ
ກໍ່ ເພີ່ ມຂຶນ້. 

 ຜນົກະທບົທີ່ ສໍາຄນັຕ່ໍ:
‒ ຊບັພະຍາກ່ອນທໍາມະຊາດ: ການປົກຄຸມ້ຂອງປ່າໄມຫຸຼ້ດລງົ, ດນິເຮດັການຜະລດິກະສກິາໍ

ເຊື່ ອມຄຸນນະພາບ
‒ ຊຸມຊນົ: ສະພາບໂດຍລວມໃນການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແມ່ນບ່ໍເທົ່ າທຽມກນັ ມຄີວາມ

ແຕກໂຕນ ແລະ ການເປັນໜີສ້ນິຂອງຊາວກະສກິອນເພີ່ ມຂຶນ້

 ສະຖາບນັຄົນ້ຄວ້າ ແລະ ສົ່ ງເສມີການນາໍໃຊເ້ຕກັນກິກະສກິາໍນເິວດວທິະຍາ
ແບບໃໝ່ແມ່ນຍງັຕ່ໍາ 
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ໃນການພດັທະນາ

1. ເຮດັໃຫບ້ນັດາຊຸມຊນົຊາວກະສກິອນເຂດ
ພາກເໜອືຂອງປະເທດລາວປັບຕວົໄປ
ຕາມປັດໄຈຈາກຜນົກະທບົພາຍນອກ 

(ສະພາບດນິຟາ້ອາກາດ ແລະ ເສດຖະກດິ
ປ່ຽນແປງ) 

2. ອອກແບບ ແລະ ຜນັຂະຫຍາຍລະບບົ
ການຜະລດິກະສກິາໍທີ່ ປັບຕວົໄປຕາມ

ສະພາບອາກາດ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມໃຫ ້
ຫຼາຍຂຶນ້ກວ່າເກົ່ າ. 

3. ເຮດັໃຫກ້ານຜະລດິກະສກິາໍແບບນເິວດ
ວທິະຍາສາມາດເຫນັໄດໃ້ນແຜນທີ່ /ເພື່ ອ
ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າກະສກິາໍແບບນເິວດ

ວທິະຍາສາມາດນໍາມາປະຍຸກໃຊ ້ແລະ ຜນັ
ຂະຫຍາຍໃຫກ້ວາ້ງອອກໄດ.້ 

ໃນການຄົນ້ຄວາ້ແບບວທິະຍາສາດ

1. ຈະເຮດັແນວໃດເພື່ ອເຮດັໃຫຊ້າວ
ກະສກິອນມສ່ີວນຮ່ວມຫຼາຍຂຶນ້ໃນ
ຂະບວນການນໍາໃຊເ້ຕກັນກິແບບໃໝ່?

2. ຈະເຮດັແນວໃດເພື່ ອເຮດັໃຫມ້ກີານປະ
ເມນີຜນົທາງເລອືກຮ່ວມກນັໃນ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັລະບບົການຜະລດິ
ກະສກິາໍ?

3. ຈະມວີທິກີນົໄກແນວໃດໃນການສົ່ ງເສມີ
ການນໍາໃຊ ້ແລະ ຜນັຂະຫຍາຍເຕກັນກິ
ແບບໃໝ່ທີ່ ໄດເ້ຮດັແລວ້ໃຫກ້ວາ້ງຂວາງ
ອອກ?

ບນັຫາສິ່ ງທາ້ທາ້ຍ

ການຄາດກະຜນົໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂອງ
ໂຄງການ EFICAS 

 ແຂວງເປົາ້ໝາຍຂອງແຜນງານພດັທະນາເຂດເນນີສູງ (3 ແຂວງ) 
 ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊນົບາ້ນໃນການຫນັປ່ຽນກະສກິາໍທີ່ ປັບຕວົໄປຕາມດນິຟາ້ອາກາດ ແລະ 

ສິ່ ງແວດລອ້ມຢ່າງຊານສະຫຼາດທີ່ ສາມາດເຫນັໄດໃ້ນພືນ້ທີ່ ການຜະລດິກະສກິາໍ 
 ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫອໍ້ານາດການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນ ( ເຊັ່ ນ, ສາມາຊກິຄະນະຈດັສທັີ່ ດນິບາ້ນ)ໃຫ ້

ເຂາົເຈ ົາ້ມສ່ີວນຮ່ວມໃນການວາງແຜນ ແລະ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມແຜນພດັທະນາທອ້ງຖິ່ ນ
 ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫສ້ະຖາບນັຂອງລດັໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວທິກີານຈດັສນັທີ່ ດນິກະສກິາໍໃຫເ້ຂົາ້

ກບັນເິວດວທິະຍາ

 ແຂວງທີ່ ບ່ໍຢູ່ໃນແຜນງານພດັທະນາເຂດເນນີສູງ NUDP (ສະໜບັສະ
ໜນູກດິຈະກດິຢູ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ໄຊຍະບູລ)ີ
 �ການສະໜບັສະໜນູການຫນັປ່ຽນກະສກິາໍສົ່ ງເສມີຜະລດິເປັນສນິຄາ້ໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ຖາວອນ
 ເຂົາ້ໃຈຕວົຂບັເຄື່ ອນການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິໃນລະດບັຄອບຄວົ ແລະ ພູມມພີາກ
  ວເິຄາະການເຂົາ້ເຖງິ“ໂອກາດ” ຂອງນເິວດກະສກິາໍແບບໃໝ່
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ບາງບດົຮຽນໃນເບືອ້ງຕົນ້ຂອງໂຄງການ

 ການນໍາໃຊບ້ດົຮຽນ ແລະ ຜນັຂະຫຍາຍວທິກີານ
ເຮດັກະສກິາໍແບບອະນຸລກັແມ່ນຂຶນ້ຢູ່ກບັບນັຫາ
ເຮດັແບບລວມໝູ່ / ຫຼ ືຢຸດທະສາດການພດັທະນາ
ແບບສ່ວນບຸກຄນົ

ຕວົຢ່າງທ ີ1. ການປ່ອຍສດັລຽ້ງຊະຊາຍ 

ການປ່ອຍສດັລຽ້ງແບບຊະຊາຍແມ່ນເປັນບນັຫຼກັຕ່ໍການ
ຜະລດິກະສກິາໍນເິວດວທິະຍາເຊັ່ ນ: ການປອ້ງກນັຮກັສາ
ພດືຄຸມດນິ ແລະ ເສດພດືໃນລະບບົນເິວດກະສກິາໍ.
ການສາ້ງລະບຽບບ່ໍໃຫປ່້ອຍສດັລຽ້ງຊະຊາຍ ແລະ ສາ້ງ
ເຂດລຽ້ງສດັຖເືປັນເງ ື່ອນໄຂອນັຈາໍເປັນຕ່ໍການເພີ່ ມ
ລະບບົນເິວດໃນລະບບົການປູກພດືຢູ່ເຂດຄອ້ຍຊັນ້ 
(ເນນີສູງ).

ຕວົຢ່າງທ ີ2. ການຂະຫຍາຍເນືອ້ທີ່ ປູກພດື 

ຜນົຜະລດິທີ່ ໄດຮ້ບັຈາກການນໍາໃຊເ້ຕກັນກິແບບໃໝ່ເຊັ່ ນວ່າ 
ການນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງກນົຈກັ ຫຼ ືການນາໍໃຊຢ້າຂາ້ຫຍາ້ໂດຍທົ່ ວໄປ
ແລວ້ແມ່ນໄດລ້ງົທນຶໃສ່ການຂະຫຍາຍເນືອ້ທປູີກພດື ແລະ 
ຄວາມເສຍຫາຍຂອງປ່າໄມ.້ 
ການວາງແຜນການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິທີ່ ໄດກ້າໍໜດົເນືອ້ທີ່ ກະສກິາໍ 
ແລະ ປ່າໄມຂ້ອງຊາວບາ້ນແມ່ນຕອ້ງໄດເ້ຈລະຈາຮ່ວມກນັກບັ
ຊາວກະສກິອນດວ້ຍຄວາມເຄາົລບົ. 

ບາງບດົຮຽນໃນເບືອ້ງຕົນ້ຂອງໂຄງການ

 ບ່ໍວ່າໂຄງການໃດກໍ່ ຕາມທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການປັບປຸງລະບບົການປູກພດືຈາໍເປັນຕອ້ງປັບປຸງ
ລະບບົລຽ້ງສດັໄປພອ້ມໆກນັ ແລະ ເຂົາ້ເຖງີຕະຫຼອດ ແລະ ຈດັສນັຊບັພະຍາກອນປ່າໄມ.້

  ເພາະສະນັນ້ຂອບເຂດເຕກັນກິວທິກີານຈິ່ ງມຄີວາມຈາໍເປັນຢ່າງຍິ່ ງໃນການຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີການ
ອອກແບບຮ່ວມກນັເພາະວ່າມນັລວບລວມເອາົກນົໄກພືນ້ທີ່ ການຜະລດິ ແລະ ການປະຕິ
ສໍາພນັ/ ໃຫກ້ມົກນືກນັໝດົທຸກພາກສ່ວນຂອງລະບບົການຜະລດິກະສກິາໍ. 
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ບາງບດົຮຽນໃນເບືອ້ງຕົນ້ຂອງໂຄງການ

 ການຫນັປ່ຽນກະສກິາໍນເິວດວທິະຍາຈິ່ ງບ່ໍຄ່ອຍເປັນເລື່ ອງສໍາຄນັຕ່ໍຊາວກະສກິອນ.
  ມກີານປັບປຸງການເຂົາ້ເຖງີລະບບົນ ້າ, ໄຟຟາ້, ສຸຂະພາບ, ການສກຶສາ/ຫຼທືາງອອກດາ້ນກະສກິາໍທີ່ ປອດໄພ

ໂດຍປະຊາຊນົເຂດຊນົນະບດົເຂົາ້ໃຈເຖງີຄວາມສໍາຄນັບນັຫາການຜະລດິກະສກິາໍ ແລະ /ຫຼ ືບນັຫາທີ່
ກ່ຽວຂອ້ງກບັການສດັລຽ້ງ. 

 ບ່ໍວ່າເນືອ້ໃນຂອງໂຄງການຈະເຮດັການຄົນ້ຄວາ້ ຫຼ ືພດັທະນາແນວໃດກໍ່ ຕາມ, ໂຄງການຕອ້ງຄໍານງຶເຖງີປຸລິ
ມະສດິຂອງທອ້ງຖິ່ ນເປັນພືນ້ຖານ ແລະ ມບີດົບາດສໍາຄນັໃນການຊອກຫາວທິແີກໄ້ຂທີ່ ຖກືຕອ້ງ ແລະ      
ເໝາະສມົ. 

 ເພາະສະນັນ້ບນັຫານີຈ້ ິ່ ງເປັນເງ ື່ອນໄຂທີ່ ຈາໍເປັນໃນການດງຶດູດຄວາມສນົໃຈຂອງຊາວບາ້ນໃຫເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນກນົ
ໄກການວາງແຜນເພາະວ່າຊາວກະສກິອນສາມາດຕອບ-ລາຍງານບນັຫາຕ່າງໆ ຕາມທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ເຂົາ້ໃຈ.

 ການຊອກຫາເປົາ້ໝາຍທົ່ ວໄປຮ່ວມກບັໂຄງການເພື່ ອເສມີ
ສາ້ງທງັດາ້ນເນືອ້ຫາ (ກະສກິາໍປ່າໄມ,້ ໂພຊະນາການ, 
ເປັນຕົນ້.) ແລະ ທີ່ ຕັງ້ພູມມສິາດ ( ການຂະຫຍາຍຂະ  ໜ
າດພືນ້ທີ່ )ເປັນອງົປະກອບທີ່ ສໍາຄນັໃນການຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີ
ຂອບເຂດວຽກຂອງໂຄງການທີ່ ມຜີນົໄດຮ້ບັທີ່ ສາມາດ
ສງັເກດ/ວດັແທກໄດໃ້ນໄລຍະຍາວ. 

ຜນົສໍາເລດັຫຼກັທີ່ ໂຄງການຍາດມາໄດ ້

 ການວາງແຜນ ແລະ ຈດັສນັຂອບເຂດບາ້ນແບບມສ່ີວນຮ່ວມ
‒ ກວດແກແ້ຜນທີ່ ການນາໍໃຊທ້ີ່ ດນິແບບມສ່ີວນຮ່ວມ (PLUP) ຫຼ ືປຶກສາຫາລກ່ືຽວກບັ ແຜນທີ່

ການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິແບບມສ່ີວນຮ່ວມກ່ອນ,
‒ ຂະຫຍາຍ ແຜນທີ່ ການນໍາໃຊທ້ີ່ ດນິແບບມສ່ີວນຮ່ວມ (PLUP) ເພື່ ອໃຫເ້ຂົາ້ກບັແຜນພດັທະນາ

ກະສກິາໍບາ້ນ (CADP), ຕັງ້ຈດຸປະສງົໃນໄລຍະກາງ ແລະ ຕວົຊີວ້ດັປະສບົຜນົສໍາເລດັ ປີ 
(2017) ແລະ ການແບ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບກບັຊາວກະສກິອນ, 

‒ ທບົທວນ ແລະ ປັບແຜນພດັທະນາກະສກິາໍບາ້ນປະຈາໍປີ 
 ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫຄ້ະນະຈດັສນັທີ່ ດນິບາ້ນ (VLMC)

‒ ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫສ້ະມາຊກິຄະນະຈດັສນັທີ່ ດນິບາ້ນໂດຍການສະໜບັສະໜນູເບຍ້ລຽ້ງ
ເພື່ ອລງົຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກາໍພາກສະໜາມ

‒ ສໍາຫຼວດສະພາບເຫດການກບັສະມາຊກິຄະນະຈດັສດັທີ່ ດນິບາ້ນຈດຸປະສງົເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນຜນົເສຍ
ຫາຍທີ່ ອາດເກດີຈາກປັດໄຈພາຍນອກ ເຊັ່ ນວ່າ (ສະພາບດນິອາກາດປ່ຽນແປງ, ການເໜງັຕງິລາຄາ
ໃນທອ້ງຕະຫຼາດ).
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ຜນົສໍາເລດັຫຼກັທີ່ ໂຄງການຍາດມາໄດ ້

 ການຈດັແບ່ງເຂດປູກພດື-ລຽ້ງສດັຄນືໃໝ່ 
“ເພື່ ອແຍກກດິຈະກາໍການປູກພດືອອກຈາກເຂດລຽ້ງສດັເພື່ ອເຮດັໃຫ ້
ມກີານເຊື່ ອມໂຍງກນັດຂີຶນ້ກວ່າເກົ່ າ” 
‒ ການປອ້ງກນັເຂດປູກພດື ແລະ ລຽ້ງສດັ: ໂຄງການສະໜບັສະ 

ໜນູເຮດັຮົວ້ຖາວອນໂດຍການກາໍໜດົຢູ່ໃນ ແຜນການນໍາໃຊທ້ີ່
ດນິແບບມສ່ີວນຮ່ວມ/ແຜນພດັທະນາກະສກິາໍບາ້ນ (ເຫຼກັໜາມ, 
ການສາ້ງ ແລະ ບວົລະບດັຮກັສາຮົວ້ສຂີຽວ),

‒ ເພີ່ ມຂະຫຍາຍທົ່ ງຫຍາ້ອາຫານສດັ: ສະໜບັສະໜນູການເຮດັ
ສວນຫຍາ້ ແລະ ຈດັສນັສວນຫຍາ້

‒ ສະໜບັສະໜນູປັບປຸງສຸຂະພາບສດັ: ປູກຈດິສໍານກຶ ແລະ ຝຶກ
ອບົຮມົສດັຕະວະແພດບາ້ນ, ສາ້ງກອງທນຶເພື່ ອຮກັສາສຸຂະພາບ
ສດັ, ກອງທນຶພເິສດສໍາລບັຄອບຄວົທຸກຍາກສາມາດເຂົາ້ເຖງິ
ກດິຈະກາໍການລຽ້ງສດັໄດ ້

ຜນົສໍາເລດັຫຼກັທີ່ ໂຄງການຍາດມາໄດ ້

 ພດັທະນາ ແລະ ສົ່ ງເສມີລະບບົການປູກພດືທີ່ ຫຼາກຫຼາຍປະສມົກບັພດືຕະກນູ
ຖົ່ ວ

""ເພື່ ອຮກັສາຄວາມອຸດມົສມົບູນຂອງດນິໄປຄຽງຄູ່ກບັການປັບປຸງທາດອາຫານ
ໃຫແ້ກ່ຊາວກະສກິອນ"

‒ ຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີລະບບົການປູກພດືເຫຼອືມລະດູການ (ຕວົຢ່າງ:ປູກ
ຖົ່ ວແຮ, ຖົ່ ວແດງ) ຫຼ ືລະບບົການປູກພດືແບບປະສມົ (ຕວົຢ່າງ 
ຖົ່ ວເຫຼອືງ, ຖົ່ ວດນິ)

‒  ຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີຄວາມໝັນ້ຄງົຈາກພດືສໍາຮອງ: ຄວາມໝັນ້ຄງົທາງດາ້ນ
ເສດຖະກດິ (ປູກຖົ່ ວແຮປ່ອຍຄັ່ ງ), ປູກຈດິສໍານກຶການປູກພດືຕະກນູ
ຖົ່ ວແບບປະສມົປະສານເຂົາ້ໃນລະບບົການປຸງແຕ່ງອາຫານແບບ
ພືນ້ເມອືງ, 

‒ ຝຶກອບົຮມົເພື່ ອຮກັສາແນວພນັພດືຕະກຸນຖົ່ ວໃຫດ້ຂີືນ້ກວ່າເກົ່ າ
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ຜນົສໍາເລດັຫຼກັທີ່ ໂຄງການຍາດມາໄດ ້

 ການຂະຫຍາຍ ແລະ ເພີ່ ມເນືອ້ທນີາ 
« ການບຸກເບກີເນືອ້ທີ່ ນາເປັນປຸລມິະສດິຫຼກັການລງົທນືຂອງຊາວ
ກະສກິອນ»

‒ ການປອ້ງກນັນໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ດນິເຊາະເຈື່ ອນໃນພືນ້ທີ່ ນາ (ການ
ປອ້ງກນັຕາຝ່ັງເຈ ື່ ອນ)

‒ ປັບການເຂົາ້ເຖງີຊນົລະປະທານຂະໜາດນອ້ຍເພື່ ອເພີ່ ມຂະຫຍາຍ
ລະບບົຮອບວຽນການຜະລດິກະສກິາໍໃຫຫຼ້າຍຂຶນ້ (ເຊັ່ ນ: ການປູກ
ເຂົາ້ ຫຼ ືສາລ ີແລະ ພດືລະດູແລງ້)

‒ ຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີທາງເລອືກເຕກັນກິການປູກພດື: ເຮດັນາກາ້ກບິດຽວ, 
ໃສ່ຝຸ່ນບົ່ ມ, ປັບປຸງແນວພນັພດື (ເຊັ່ ນ: ແນວພນັພດື, ທດົລອງ
ແນວພນັເຂົາ້ໄຮ່)

ຜນົສໍາເລດັຫຼກັທີ່ ໂຄງການຍາດມາໄດ ້

 ການຈດັສນັພືນ້ທີ່ ດນິກະສກິາໍແບບຍນືຍງົ
‒ ຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີປູກໝາກແໜ່ງເພື່ ອກນັຕາຝ່ັງເຈ ື່ ອນ
‒ ອໍານວຍຄວາມສະດວກການເຮດັສນັຍາເກບັຊືຜ້ນົຜະລດິກາເຟ ແລະ ຖົ່ ວເຫຼອືງລະຫວ່າງ ບໍລສິດັ 

ຫວົໜ່ວຍຖຸລະກດິພາກເອກະຊນົ ກບັກຸ່ມຊາວກະສກິອນ
‒ ຂຶນ້ສໍາມະໂນທີ່ ດນິນາເພື່ ອເອືອ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກ່ຊາວກະສກິອນໃນການຈດັສນັພືນ້

ທີ່ ດນິໃຫມ້ຄີວາມອຸດມົສມົບູນ ແລະ ຍນືຍງົ. 


