
ຫົວຂ ໍ້ ກິດຈະກ ຳ ລ່ຳສດຸ ຂອງໂຄງກຳນ
ພະຍຳດປອດອັກເສບ ຈຳກເຊ ື້ອຈຸລະໂລກສຳຍພັນໃໝ່
COVID-19 ຖ ກພົບໃນເດ ອນພະຈິກ 2019 ແລະ ໄດ້ແຜ່
ລຳມຢ່ຳງໄວວຳໃນທົົ່ວໂລກ, ຊ ຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວຳມ
ສັບສົນອັນໃຫຍ່ຫຼວງ. ຢ ່ ສປປ ລຳວ, ຈ ຳນວນຜ ້ຕິດເຊ ື້ອມີ
ພຽງແຕ່ 19 ຄົນ ແລະ ບ ໍ່ມີຜ ້ເສຍຊີວິດ ຈຳກພະຍຳດດັົ່ງກ່ຳວ
ຍ້ອນຄວຳມພະຍຳຍຳມ ແລະ ກຳນຮ່ວມມ ຂອງພຳກສ່ວນທີຶ່
ກ່ຽວຂ້ອງ. ເຖິງຢ່ຳງໃດກ ໍ່ຕຳມ, ບັນດຳພະນັກງຳນ
ລັດຖະກອນ ແລະ ພະນັກງຳນໂຄງກຳນ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຢ ່
ເຮ ອນຂອງຕົນ ຕັື້ງແຕ່ທ້ຳຍເດ ອນມີນຳ ຈົນເຖິງ ຕົື້ນເດ ອນ
ພ ດສະພຳ ປີ 2020. ນອກຈຳກນີື້, ບຸກຄົນທົົ່ວໄປ ລວມທັງ
ຊຳວສວນ ທີຶ່ເປັນສະມຳຊິກ ເປ ົ້ຳໝຳຍ ຍັງຖ ກຈ ຳກັດກຳນ
ອອກນອກບ້ຳນ ກຳນເດີນທຳງ ໃນໄລຍະດັົ່ງກ່ຳວ. ຊ່ຽວຊຳນ
ຍີຶ່ປຸ່ນ ທັງ 3 ຄົນ ຂອງໂຄງກຳນ, ຕ້ອງໄດ້ກັບຄ ນປະເທດ
ຍີຶ່ປຸ່ນຊົົ່ວຄຳວ ໃນທ້ຳຍເດ ອນມີນຳ ແລະ ຕົື້ນເດ ອນເມສຳ
2020. ຈົນເຖິງໃນຊ່ວງຕົື້ນເດ ອນກ ລະກົດປີ 2020, ກ ໍ່ຍັງ
ບ ໍ່ທັນເປັນທີຶ່ຈະແຈ້ງເທ ຶ່ອວ່ຳ ບັນດຳຊ່ຽວຊຳນຍີຶ່ປຸ່ນ ຈະໄດ້
ກັບຄ ນມຳ ສປປ ລຳວ. ພຳຍໃຕ້ສະຖຳນະກຳນດັົ່ງກ່ຳວ, ໜັງ
ສ ແຈ້ງຂ່ຳວ ສະບັບນີື້ ຈະລຳຍງຳນ ກ່ຽວກັບສະພຳບກຳນທີຶ່
ຊຳວສວນກະສິກ ຳອິນຊີ ໃນ ສປປ ລຳວ ໄດ້ປະສົບ ແລະ
ແນວທຳງປະຕິບັດເພ ຶ່ອຮັບມ ກັບສະພຳບກຳນດັົ່ງກ່ຳວ.

1. ສະພຳບກຳນ ໂດຍລວມ ໃນນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ
ກຳນແພ່ລະບຳດ ຂອງ ພະຍຳດປອດອັກເສບຈຳກເຊ ື້ອຈຸລະ
ໂລກສຳຍພັນໃໝ່ COVID-19 ໄດ້ສົົ່ງຜົນກະທົບທຳງ
ເສດຖະກິດ ໃຫ້ແກ່ລຳວເຮົຳຢ່ຳງຫຼວງຫຼຳຍ ລວມທັງຊຳວ
ສວນກະສິກ ຳອິນຊີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂດຍສະເພຳະ
ກຳນຂຳຍຜະລິດຕະພັນ ກະສິກ ຳອິນຊີ ໃນເດ ອນເມສຳ ທີຶ່
ເປັນໄລຍະທີຶ່ລັດຖະບຳນສັົ່ງໃຫ້ມີກຳນຈ ຳກັດກຳນເດີນທຳງ
ແລະ ກຳນຈ ຳກັດກຳນດ ຳເນີນກິດຈະກ ຳຕ່ຳງໆ. ຊ ຶ່ງທຳງກຸ່ມ
ກະສິກ ຳອິນຊີ ນະຄອນຫຼວງ ກ ໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕຳມມຳດຕະກຳນ
ຂອງລັດຖະບຳນ ເພ ຶ່ອເປັນກຳນສະກັດກັື້ນກຳນແພ່ລະບຳດ
ຂອງພະຍຳດດັົ່ງກ່ຳວ, ທ່ຳນ ຄ ຳພ ພັນທະບ ນ, ຜ ້ປ ກຜັກອິນ
ຊີ ທັງເປັນ ຫົວໜ້ຳ ກຸ່ມກະສິກ ຳອິນຊີ ນະຄອນຫຼວງ, ໄດ້ໃຫ້
ສ ຳພຳດວ່ຳ: ໄດ້ມີ ຄະນະກ ຳມະກຳນສະເພຳະກິດເພ ຶ່ອປ້ອງ
ກັນ ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂກຳນແພ່ລະບຳດພະຍຳດ ໂຄວິດ-
19 ແລະ ກະຊວງອຸດສຳຫະກ ຳ-ກຳນຄ້ຳ ໄດ້ມຳໃຫ້ຄ ຳ
ແນະນ ຳ ກ່ຽວກັບກຳນປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັື້ນກຳນແພ່
ລະບຳດ ຂອງພະຍຳດ ພ້ອມທັງສີດຢຳຂ້ຳເຊ ື້ອ ກ່ອນມ ື້ເປີດ
ຕະຫຼຳດ ແລະ ໃຫ້ຈັດວຳງຕະຫຼຳດ ໃນຮ ບແບບໃໝ່, ແຕ່ລະ

ສະພຳບກຳນຂຳຍຜັກອິນຊີ ທີຶ່ຕະຫຼຳດໄອເຕັກ ໃນຊ່ວງກຳນຈ ຳກັດກຳນເດີນທຳງ ແລະ 
ຈ ຳກັດກຳນດ ຳເນີນກິດຈະກ ຳທຳງສັງຄົມ ຕຳມມຳດຕະກຳນ ຂອງລັດຖະບຳນ

ເຕັື້ນ ໃຫ້ຫ່ຳງກັນ 5 ແມັດ, ມີທຳງຍ່ຳງດ້ຳນນອກໃຫ້ຜ ້ມຳຊ ື້
ຜັກ ຜ ້ຂຳຍແມ່ນຢ ່ດ້ຳນໃນ. ຜ ້ຊ ື້ ແລະ ຜ ້ຂຳຍ ຕ້ອງມີຜ້ຳປິດ
ປຳກ, ພ້ອມທັງແຈກໃຫ້ ສ ຳລັບຜ ້ທີຶ່ບ ໍ່ມີ ຢ ່ທຳງເຂົື້ຳ. ກ ຳນົດ
ທຳງເຂົື້ຳ ເປັນຈຸດດຽວ ແລະ ມີກຳນວັດແທກອຸນນະພ ມ
ພ້ອມເຈວລ້ຳງມ ໃຫ້ລ ກຄ້ຳ ກ່ອນເຂົື້ຳໃນຕະຫຼຳດ.
ເຖິງຢ່ຳງໃດກ ໍ່ຕຳມ, ມີດ້ຳນດີໃນຊ່ວງວິກິດກຳນນີື້ ປະກົດ
ຂ ື້ນ. ນັື້ນກ ໍ່ຄ ປະລິມຳນກຳນຂຳຍພ ດຜັກອິນຊີ ໂດຍລວມ
ຂອງເດ ອນເມສຳ ແລະ ພ ດສະພຳ 2020 ໃນຕະຫຼຳດ
ກະສິກ ຳອິນຊີ ໄດ້ເພີຶ່ມຂ ື້ນສ ງ (ຍ້ອນກຳນປິດຕະຫຼຳດ
ຂຳຍເຄ ຶ່ອງທົົ່ວໄປ ອ ຶ່ນໆ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນຊ່ວງ
ກຳນປະຕິບັດມຳດຕະກຳນສະກັດກັື້ນ ຂອງລັດຖະບຳນ),
ໂດຍສະເພຳະ ຈ ຳນວນ ກຳນສັົ່ງຊ ື້ ໃນເດ ອນເມສຳ ແລະ
ພ ດສະພຳ 2020 ຜ່ຳນເຟສບຸກ ແລະ ເວບໄຊທ໌ ທີຶ່ໃຫ້
ບ ລິກຳນ ໂດຍ ອ ແກນິກ ໂຮມ Organic home ຊ ຶ່ງໄດ້
ເພີຶ່ມຂ ື້ນເປັນ 3 ເທົົ່ຳເມ ຶ່ອທຽບໃສ່ໄລຍະກ່ອນ ກຳນປະຕິບັດ
ມຳດຕະກຳນ ຂອງລັດຖະບຳນ ເພ ຶ່ອສະກັດກັື້ນກຳນແພ່
ລະບຳດຂອງ ໂຄວິດ-19.

ໂຄງກຳນພັດທະນຳກະສິກ ຳສະອຳດ ເປັນກຳນຮ່ວມມ ດ້ຳນເຕັກນິກວິຊຳກຳນ ໄລຍະເວລຳ 5 ປີ (2017-2022) ຊ ຶ່ງໄດ້ຮັບທ ນຈຳກ ອົງກຳນ
ຮ່ວມມ ສຳກົນ ປະເທດຍີຶ່ປຸ່ນ (ໄຈກ້ຳ) ໂດຍມີ 4 ແຂວງເປ ົ້ຳໝຳຍພັດທະນຳ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫຼວງພະບຳງ, ໄຊຍະບ ລີ ແລະ ຊຽງ
ຂວຳງ). ຈຸດປະສົງ ກ ໍ່ເພ ຶ່ອເປັນກຳນສົົ່ງເສີມ ກະສິກ ຳສະອຳດ ຊ ຶ່ງກ ໍ່ຄ ກະສິກ ຳອິນຊີ ແລະ ກະສິກ ຳທີຶ່ດີ (GAP) ໂດຍອີງໃສ່ຄວຳມຕ້ອງກຳນ
ຂອງຕະຫຼຳດ ໃນບັນດຳແຂວງເປ ົ້ຳໝຳຍ.

ນອກນີື້ ເພ ຶ່ອເປັນກຳນຊ່ວຍສັງຄົມ, ທຳງກຸ່ມກະສິກ ຳອິນຊີ
ບ້ຳນໂນນແຕ້ ໄດ້ໃຫ້ສະໜັບສະໜ ນ ນ ້ຳດ ຶ່ມ ແລະ ອຳຫຳນ
ກຳນກິນ ຈ ຳນວນໜ ຶ່ງ ໃຫ້ແກ່ ບັນດຳເຈົື້ຳໜ້ຳທີຶ່ ທີຶ່ປະຕິບັດ
ງຳນສະກັດກັື້ນກຳນແພ່ລະບຳດ ຂອງພະຍຳດ ໂຄວິດ-19 ທັງ
ເຈົື້ຳໜ້ຳທີຶ່ ຕ ຳຫຼວດ ແພດໝໍ ທີຶ່ ໂຮງໝໍທະຫຳນ 103 ແລະ



3. ຜນົກະທບົພະຍຳດ COVID-19 ຕ ໍ່ກບັກະສກິ ຳອນິ
ຊີ ແຂວງຊຽງຂວຳງ
ພະຍຳດລະບຳດ COVID-19 ໄດ້ສົົ່ງຜົນກະທົບໂດຍ
ກົງຕ ໍ່ຊຳວສວນກະສິກ ຳອິນຊີແຂວງຊຽງຂວຳງ ເປັນຕົື້ນ
ແມ່ນລຳຍໄດ້ຂອງຊຳວກະສິກອນຫຼຼຸດລົງ, ຊຳວສວນ
ຈ ຳນວນໜ ຶ່ງຢ້ຳນກົວ ຕ ໍ່ພະຍຳດລະບຳດ ເລີຍເຮັດໃຫ້ບ ໍ່
ອອກບ້ຳນໄປຂຳຍຜົນຜະລິດຢ ່ຕະຫຼຳດກະສິກ ຳອິນຊີ. ຕ ໍ່
ກັບພະຍຳດລະບຳດດັົ່ງກ່ຳວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຕະຫຼຳດ
ກະສິກ ຳອິນຊີ ເປີດຂຳຍທີຶ່ແຫ່ງດຽວ ກ ຄ ຕະຫຼຳດ
ກະສິກ ຳອິນຊີສີບຸນເຮ ອງ, ສ່ວນຕະຫຼຳດເປີດໃໝ່ທີຶ່ຊຽງ
ຂວຳງ-ພລຳຊຳ ແມ່ນໄດ້ປິດຊົົ່ວຄຳວ ຈົນກວ່ຳສະຖຳນະ
ກຳນ ກຳນລະບຳດຈະດີຂ ື້ນ. ຊຳວສວນທີຶ່ເອົຳຜົນຜະລິດ
ໄປຂຳຍໃນຊ່ວງເກີດພະຍຳດລະບຳດ ແມ່ນບ້ຳນທີຶ່ຢ ່ໃກ້
ກັບເທດສະບຳນເມ ອງເຊັົ່ນ: ບ້ຳນຢອນ, ບ້ຳນມອນ
ແລະ ກຸ່ມບ້ຳນໂພນທອງ ສ່ວນບ້ຳນທີຶ່ຢ ່ໄກເທດສະບຳນ
ເມ ອງເຊັົ່ນ: ບ້ຳນມວນ, ຄຳຍ, ຄັງວຽງ ຫຼ ໝັື້ນຊົມ
ແມ່ນບ ໍ່ສຳມຳດເຂົື້ຳມຳຂຳຍໄດ້ ຍ້ອນບັນດຳໝ ່ບ້ຳນໃນ
ຂົງເຂດເມ ອງແປກ ໄດ້ຈັດຕັື້ງໜ່ວຍງຳນສະເພຳະກິດ
ຂ ື້ນ ເຝ ົ້ຳເວນຍຳມປິດກຳນເຂົື້ຳ-ອອກບ້ຳນ ສົົ່ງຜົນໃຫ້
ບັນດຳບ້ຳນທີຶ່ຢ ່ໄກເທດສະບຳນ ບ ໍ່ສຳມຳດຂຳຍຜົນ
ຜະລິດຢ ່ຕະຫຼຳດກະສິກ ຳອິນຊີ ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໄດ້ປ່ອຍປະ
ຖິື້ມຜົນຜະລິດ ເປັນຈ ຳນວນຫຼວງຫຼຳຍ ລວມເປັນ
1.150 ກິໂລ ເປັນເງິນ 10.419.000 ກີບ ເຊິຶ່ງກວມ
ເອົຳ 27% ຂອງຜົນຜະລິດທັງໝົດ ໃນ 3 ບ້ຳນ. ພ້ອມ
ດຽວກັນນັື້ນ ຕົວເລກກຳນສັົ່ງຜົນຜະລິດກະສິກ ຳອິນຊີ
ຈຳກໂຮງແຮມ ແລະ ຮ້ຳນອຳຫຳນ ກ ຫຼຼຸດລົງ ໃນ
ຂົງເຂດຕົວເມ ອງແປກ. ຊຳວສວນກ ຍັງພົບຄວຳມ
ຫຍຸ້ງຍຳກ ໃນກຳນອອກໄປຊ ື້ປັດໃຈກຳນຜະລິດ ແລະ
ອຸປະກອນທີຶ່ຈ ຳເປັນໃຊ້ເຂົື້ຳໃນກຳນປ ກຜັກກະສິກ ຳອິນ
ຊີ ເຮັດໃຫ້ບ ໍ່ມີຜົນຜະລິດໄປຂຳຍຢ່ຳງຕ ໍ່ເນ ຶ່ອງ.

ພະນັກງຳນວິຊຳກຳນເມ ອງແປກລົງຕິດຕຳມວຽກງຳນປ ກຜັກອິນຊີ

ຄວຳມເສຍຫຳຍຂອງເຮ ອນຮົົ່ມບ້ຳນທ່ຳຊ້ຳງ

2. ຜົນກະທບົຂອງພຳຍລຸະດ ຮອ້ນ ທີຶ່ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ
ຊຳວສວນກະສິກ ຳອິນຊີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕ້ອງໄດ້
ປະສົບກັບ ບັນຫຳອັນໃໝ່ຕ ຶ່ມອີກ. ໃນຕອນແລງຂອງວັນ
ທີ 7 ພ ດສະພຳ ແລະ ຄ ນຂອງວັນທີ 10 ພ ດສະພຳ ທີຶ່
ຜ່ຳນມຳ ໄດ້ມີລົມພຳຍຸລະດ ຮ້ອນ ພັດເຂົື້ຳມຳໃນເຂດຕົວ
ເມ ອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ເມ ອງທີຶ່ໃກ້ຄຽງ ສົົ່ງຜົນ
ໃຫ້ ເຮ ອນຮົົ່ມບ້ຳນທ່ຳຊ້ຳງ ເມ ອງປຳກງ ຶ່ມ ແລະ ເຕັື້ນ
ຂອງຕະຫຼຳດກະສິກ ຳອິນຊີດົງນຳໂຊກ ເສຍຫຳຍເປັນ
ຈ ຳນວນຫຼຳຍ. ປະເມີນຄວຳມເສຍຫຳຍໃນເບ ື້ອງຕົື້ນ
ເຮ ອນຮົົ່ມບ້ຳນທ່ຳຊ້ຳງ ເສຍຫຳຍ 50 ຫຼັງ ຄຳດຄະເນ
ຄວຳມເສຍຫຳຍແມ່ນ 200.000.000 ລ້ຳນກີບ ແລະ
ເຕັື້ນຕະຫຼຳດກະສິກ ຳອິນຊີດົງນຳໂຊກ ເສຍຫຳຍ 12 ໂຄງ
ແລະ ຜ້ຳເຕັື້ນ 3 ຜ ນ ລວມມ ນຄ່ຳ 15.000.000 ກີບ.
ຄະນະກ ຳມະກຳນ ຕະຫຼຳດກະສິກ ຳອິນຊີ ໄດ້ມີມຳດ
ຕະກຳນ ແກ້ໄຂບັນຫຳສະເພຳະກິດ ກ ຄ ກຳນໄປເອົຳເຕັື້ນ
ທີຶ່ ຕະຫຼຳດກະສິກ ຳອິນຊີ ລຳວ-ໄອເຕັກ ມຳກຳງໃຫ້ຊຳວ

ຈັດພິມໂດຍ: ໂຄງກຳນ ພັດທະນຳ ກະສິກ ຳສະອຳດ (CADP)
ອີເມວ: cadp.lao.info@gmail.com
ໂທລະສັບ: 021 417 681

ສ ຳນັກງຳນປ ກຄອງເມ ອງໄຊທຳນີ ເປັນຕົື້ນ.

ຄວຳມເສຍຫຳຍຕະຫຼຳດກະສິກ ຳອິນຊີດົງນຳໂຊກ

ສວນກ່ອນ ເພ ຶ່ອຄວຳມສະດວກສະບຳຍຕ ໍ່ລ ກຄ້ຳໃນກຳນ
ຈັດຈ່ຳຍຊ ື້ຜົນຜະລິດກະສິກ ຳອິນຊີ.


