
ຜນົການປຶກສາຫາລ ືກຽ່ວກບັ ຄວາມຢນືຍົງຂອງ LOAF ໃນກອງປະຊຸມຄັັ້ງທ ີ່ 6 

ຄ າຖາມ ກ ່ມ 1 ກ ່ມ 2 ກ ່ມ 3 

ຄວາມຢືນຍົງຂອງ LOAF – 

ກົນໄກ ແລະ ວິທ ການທ ີ່ຈ າເປັນ
ຫຍັງແດ່ ແລະ ຄວນເຮັດວິທ ໃດ 
ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ LOAF ມ ຄວາມ

ຕ ໍ່ເນືີ່ອງ, ແລະ ຄວາມຈ າເປັນ
ຕ້ອງມ  ສະມາຄົມສົົ່ງເສ ມ
ກະສິກ າອິນຊ  Lao Organic 

Movement Association 

(LOMA) ເພືີ່ອເຮັດໜ້າທ ີ່ 

(ອ ານວຍຄວາມສະດວກ) ໃນ
ຂັັ້ນຕ ໍ່ໄປ ພາຍຫ ັງການສິັ້ນສ ດ 
LOAF. 

ການສ້າງຕັັ້ງ LOMA ຂ ັ້ັ້ນມາຖືວ່າ ມ ຄວາມ

ຈ າເປັນ. ຊ ີ່ງຈະເຮັດໜ້າທ ີ່ສູນກາງເສືີ່ອມ

ປະສານລະຫວ່າງ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທ ີ່ມ ສ່ວນ
ຮ່ວມໃນກະສິກ າອິນຊ . ມັນຈະເປັນໂຕຊ່ວຍ

ພັກດັນໃນການເຂົັ້າເຖິງຕະຫ າດ ແລະ 
ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ປະກອບສ່ວນໃນການ

ພັດທະນາດ້ານນະໂຍບາຍກະສິກ າອິນຊ  ແລະ 
ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາວກະສິກອນ, 

ຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ, ເປັນອົງກອນ 
ທ ີ່ຕົວແທນລະດັບປະເທດ ແລະ ພາກພືັ້ັ້ນ, 

ເປັນຈ ດປະສານງານ ໃຫ້ແກ່ ທ ກພາກສ່ວນທ ີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເປັນສູນກາງສະໜອງຂ ໍ້ມູນ
ຂ່າວສານ, ມັນຕ້ອງບົດບາດໃນການພັດທະນາ 

ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ ຕ່ອງໂສ້
ການສະໜອງກະສິກ າອິນຊ  

ການສ້າງຕັັ້ງ LOMA 

ເປັນແນວຄວາມຄິດທ ີ່ດ  
ເນືີ່ອງຈາກວ່າ ມັນຈະ
ກາຍເປັນຈ ດປະສານ
ງານ ສູນລວມໃຫ້ແກ່ 
ທ ກພາກສ່ວນ (ຜູ້
ຜະລິດ, ຜູ້ຄ້າຂາຍ, 
ທ ລະກິດ), ເຮັດໜ້າທ ີ່

ປະສານງານກັບພາກລັດ 
ແລະ ເອກະຊົນ, 

ແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນ
ຂ່າວສານ ແລະ ເປັນຕົວ
ແທນໃນການເຂົັ້າຮ່ວມ
ກັບສາກົນ, ແລະ ປົກ

ປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດ
ຂອງພາກເອກະຊົນ. 

LOMA ມ ຄວາມຈ າເປັນ. (ຖ້າ

ຕົກລົງກັນສ້າງຕັັ້ງຂືັ້ັ້ນມາ) ມັນມ 

ຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມ
ລະບຽບຫ ັກການ(ບ ໍ່ວ່າຈະເປັນຮູບ
ແບບສະມາຄົມ ຫ ື ບ ລິສັດ), ມັນຕ້ອງ

ເປັນອົງກອນອົງກອນທ ີ່ມ ຄວາມເປັນ
ເອກະພາບ, ມັນຕ້ອງມ ຄວາມສະເພາະ

ດ້ານມາດຕະຖານປະເທດ ແລະ 

ສາກົນ, ພາກລັດຕ້ອງໃຫ້ການສະໜັບ

ສະໜູນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ 
ໃຫ້ແກ່ ອົງກອນດັົ່ງກ່າວນ ັ້, ຊ່ວຍເຂົັ້າ
ເຖິງແຫ ່ງທ ນ, ແລະ ກາຍເປັນອົງ
ກອນສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ຝຶກອົບຮົມ 
ໃຫ້ແກ່ ກ ່ມຜູ້ຜະລິດ ແລະ ມ ລະບົບ
ຕິດຕາມປະເມ ນຜົນ. 

ຕົັ້ນທ ນການຜະລິດ ແລະ ປັດໄຈ
ທ ີ່ເຮັດໃຫ້ຕົັ້ນທ ນການຜະລິດສູງ
, ວິທ ການແກ້ໄຂ ເພືີ່ອສະເໜ 
ໃຫ້ລັດຖະບານ 

ຕົັ້ນທ ນການຜະລິດລວມມ  ເມັດພັນ, ເຄືີ່ອງມື

ອ ປະກອນ ສ າລັບເຮັດເຮືອນຮົົ່ມ, ມ ຄວາມ
ຫຍ ້ງຍາກໃນການຊອກຫາອ ປະກອນ (ໃນ

ການເຮັດການຜະລິດຂະໜາດໃຫ່ຍ) ເພືີ່ອເຮັດ

ຝ ່ນບົົ່ມ, ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ຊາວ

ກະສິກອນ ມ ຕົັ້ນທ ນສູງ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອອກ

ໃບຢັັ້ງຢືນຕ່າງປະເທດສູງ, ລັດຖະບານຕ້ອງ 

ເຮັດການສົົ່ງເສ ມ (ຜະລິດຕະພັນອິນຊ ) ແລະ 

ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ການຜະລິດກະສິກ າອິນຊ , ຄ່າ

ໄຟຟ້າ (ຜະລິດກະສິກ າອິນຊ ) ແພງຫ າຍ. 

ລັດຖະບານ ຕ້ອງຊ່ວຍການເຂົັ້າເຖິງແຫ ່ງທ ນ, 
ອັດຕາດອກເບ້ຍຕ ໍ່າ ແລະ ໄລຍະການຈ່າຍຄືນ
ທ ີ່ເໝາະສົມ. 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອອກ
ໃບຢັັ້ງຢືນຄວນຈະປັບ
ໃຫ້ຕ ໍ່າລົງ, ຂັັ້ນຕອນ
ຄວນຈະງ່າຍຂືັ້ັ້ນ.  

ຕົັ້ນທ ນການຜະລິດສູງລວມມ :  
ການຜະລິດ (ຄ່າແຮງງານ, ເມັດພັນ, 
ອັດຕາດອກເບ້ຍສູງ, ໄລຍະການຈ່າຍ
ຄືນສັັ້ນ, ພາເສຍນ າເຂົັ້າອ ປະກອນ 
ເຄືີ່ອງຈັກຮັບໃຊ້ການຜະລິດສູງ, ຄ່າ
ນ ໍ້າຊົນລະປະທານ ແລະ ໄຟຟ້າ ສູງ. 
ຄ່າຂົນສົົ່ງພາຍໃນ ແລະ ສົົ່ງອອກ
ຕ່າງປະເທດແພງ (ນ ໍ້ມັນແພງ) ແລະ 
ການແລ່ນເອກະສານຊັກຊ້າ ແລະ 
ຜ່ານຫ າຍຂັັ້ນຕອນ,. 
ການປ ງແຕ່ງ ແລະ ອ ປະກອນປ ງແຕ່ງ 
ລາຄາແພງ ແລະ ທ ກຢ່າງຕ້ອງນ າເຂົັ້າ, 
ຄ່າໃບຢັັ້ງຢືນສູງ. 

 


