
ໜັງສືແຈ້ງຂ່າວ ສະບັບນ ີ້ ຈະເປັນການລາຍງານ ກ່ຽວກັບ
ຕະຫຼາດ ກະສິກ າອິນຊ ໃນ ສປປ ລາວ. ໃນປີນ ີ້, ຍ້ອນມ 
ການແຜ່ລະບາດຂອງ ໂຄວິດ-19 ໃນທ ົ່ວໂລກ, ປະຊາຊ ນ
ລາວເຮ າ ຈ າຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຢ ູ່ເຮືອນ ແລະ ມ ຂ ໍ້ຈ າກັດຫຼາຍ
ຢູ່າງ ຕ ໍ່ການເຄືື່ອນໄຫວ ໄປ-ມາ ຂອງປະຊາຊ ນ ໄດ້ຖືກນ າ
ມາບັງຄັບໃຊ້, ຊ ື່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊ ນ ບ ໍ່ສາມາດອອກໄປຂ້າງ
ນອກ ແລະ ມ ເວລາຢ ູ່ເຮືອນຫຼາຍກວ່າເກ ົ່າ. ທັງສ ົ່ງຜ ນໃຫ້
ຜະລິດ ຕະພັນ ພືດຜັກອິນຊ ທ ື່ຂາຍຢ ູ່ ຕະຫຼາດ ກະສິກ າອິນ
ຊ ກ ໍ່ໄດ້ຂາຍດ .

1. ຄວາມເປັນມາ ຂອງຕະຫາຼດ ກະສກິ າອນິຊ 
ຕະຫຼາດ ກະສິກ າອິນຊ ໄດ້ຖືກສ້າງຕັີ້ງຂ ີ້ນເປັນຄັີ້ງທ າອິດ ທ ື່
ເດ ື່ນທາດຫຼວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນປີ 2005 ໂດຍ
ໄດຮ້ັບ ການສະໜັບສະໜ ນ ຈາກ ອ ງການ ທ ື່ບ ໍ່ຂ ີ້ນກັບ
ລັດຖະບານ (NGO) ຂອງ ປະເທດສະວິດເຊ ແລນ
(Helvetas). ໃນຕອນເລ ື່ມຕ ີ້ນ, ມ ຊາວສວນ ປະມານ 20
ຄ ນ ມາຂາຍພືດຜັກ ໜ ື່ງຄັີ້ງຕ ໍ່ເດືອນ. ຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ກ ໍ່ຍັງ
ມ ພືດຜັກ ປະມານ 70% ເຫຼືອຈາກການຂາຍ. ຈາກນັີ້ນ,
ຍ້ອນຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງຊາວສວນ ກະສິກ າອິນຊ ແລະ

ພະນັກງານ ພາກລັດ ທ ື່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນ ຈາກ
ອ ງການ ທ ື່ບ ໍ່ຂ ີ້ນກັບລັດຖະບານ ຂອງປະເທດສະວິດເຊ ແລນ,
ຈິື່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ ຕະຫຼາດ ກະສິກ າອິນຊ ມ ຊືື່ສຽງ ເປັນທ ື່ຮ ້ຈັກ
ກັນຫຼາຍຂ ີ້ນ ແກ່ປະຊາຊ ນ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເທືື່ອ
ລະໜ້ອຍ. ຕະຫຼາດ ກະສິກ າອິນຊ ໄດ້ເປີດບ ລິການສອງຄັີ້ງຕ ໍ່
ອາທິດ (ວັນພຸດ ແລະ ວັນເສ າ).

ຕ ໍ່ຈາກນັີ້ນ, ກ ໍ່ມ ຕະຫຼາດ ກະສິກ າອິນຊ ຕືື່ມອ ກ 2 ແຫ່ງ
ໃນປີ 2013 (ທ ື່ ຫຼັກ 5 ແລະ ທ ື່ ບ້ານຊ້າງຄ ້). 1 ແຫ່ງ (ທ ື່
ຕະຫຼາດ ຫ້ວຍຫ ງ) ໃນປີ 2014, 1 ແຫ່ງ (ທ ື່ ສວນເຈ ີ້າຟ້າ
ງ ່ມ) ໃນປີ 2015 ແລະ ອ ກ 1 ແຫງ່ (ທ ື່ ສ ນການຄ້າ ວຽງ
ຈັນເຊັນເຕ ີ້) ໃນປີ 2017 ທ ື່ໄດ້ສ້າງຕັີ້ງຂ ີ້ນໃໝ່ ຕາມລ າດັບ.
ໃນປີ 2018, ມ ການຍ ກຍ້າຍ ຕະຫຼາດ ກະສິກ າອິນຊ ສອງ
ແຫ່ງ (ເດ ື່ນທາດຫຼວງ ແລະ ສວນເຈ ີ້າຟ້າງ ່ມ) ໄດ້ຖືກຍ້າຍໄປ
ເຂດນອກໃຈກາງເມືອງ (ສ ນການຄ້າ ໄອເຕັກ ແລະ ບ້ານດ ງ
ນາໂຊກ). ຮອດປີ 2020, ຈ ານວນຕະຫຼາດ ກະສິກ າອິນຊ 
ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມ 6 ແຫ່ງ. ຊ ື່ງຖືວ່າ ຕະຫຼາດ ໄດ້
ຮັບການຂະຫຍາຍຕ ວເປັນຢູ່າງດ (ອ້າງອ ງ ຕາມແຜນທ ື່ ຂ້າງ
ລຸ່ມນ ີ້).

ໂຄງການພັດທະນາກະສິກ າສະອາດ ເປັນການຮ່ວມມືດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ໄລຍະເວລາ 5 ປີ (2017-2022) ຊ ື່ງໄດ້ຮັບທ ນຈາກ ອ ງການ
ຮ່ວມມືສາກ ນ ປະເທດຍ ື່ປຸູ່ນ (ໄຈກ້າ) ໂດຍມ 4 ແຂວງເປ ົ້າໝາຍພັດທະນາ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫຼວງພະບາງ, ໄຊຍະບ ລ ແລະ ຊຽງ
ຂວາງ). ຈຸດປະສ ງ ກ ໍ່ເພືື່ອເປັນການສ ົ່ງເສ ມ ກະສິກ າສະອາດ ຊ ື່ງກ ໍ່ຄື ກະສິກ າອິນຊ ແລະ ກະສິກ າທ ື່ດ (GAP) ໂດຍອ ງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຕະຫຼາດ ໃນບັນດາແຂວງເປ ົ້າໝາຍ.



ພືດຜັກ ກະສິກ າອິນຊ ຈາກ ກຸ່ມຊາວສວນ ກະສິກ າອິນ
ຊ ເຂ ີ້າໄປຂາຍໃນຮ້ານ. ນອກຈາກນ ີ້, ກ ໍ່ມ ການໃຫ້
ບ ລິການຈັດສ ົ່ງ ໂດຍສັົ່ງຊືີ້ ຜ່ານທາງ ຂ ໍ້ຄວາມສັີ້ນ ແລະ
ທາງໂທລະສັບ ຊ ື່ງໄດ້ເລ ື່ມຕ ີ້ນໃນປີ 2018. ປະຈຸບັນ
ນ ີ້, ລ ກຄ້າ ສາມາດສັົ່ງຊືີ້ ຜ່ານທາງ ເວັບໄຊທ໌
(https://organichomelao.com/). ສ າລັບ ການ
ບ ລິການຈັດສ ົ່ງສິນຄ້າ ໃຫ້ແກ່ລ ກຄ້າ ໃນນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນ ແມ່ນສອງຄັີ້ງຕ ໍ່ອາທິດ (ວັນພຸດ ແລະ ວັນ
ເສ າ).

ໜ້າສັົ່ງຊືີ້ ສິນຄ້າ ແລະ ບ ລິການຈັດສ ົ່ງສິນຄ້າ ບ ນເວບໄຊທ໌ ຂອງ ຮ້ານ ອ ແກນິກ ໂຮມ

ນອກຈາກນ ີ້ ໃນປີ 2020 ກ ໍ່ຍັງມ ການສ້າງຕັີ້ງ ຕະຫຼາດ
ກະສິກ າ ອິນຊ ຂ ີ້ນຕືື່ມອ ກ 2 ແຫ່ງ ຕາມລ າດັບ ທ ື່ແຂວງ
ຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ ຊ ື່ງເປັນແຂວງເປ ົ້າ
ໝາຍພັດທະນາ ຂອງໂຄງການ. ພ້ອມກັນນັີ້ນ, ກ ໍ່ຍັງມ 
ແຜນການສ້າງຕະຫຼາດ ກະສິກ າອິນຊ ແຫ່ງໃໝ່ ຢ ູ່ແຂວງ
ເປ ົ້າໝາຍ ອ ກ 1 ແຫ່ງ ກ ໍ່ຄື ແຂວງໄຊຍະບ ລ .

2. ສຽງຈາກຜ ບ້ ລໂິພກ
• ຂ້າພະເຈ ີ້າມາຊືີ້ຜັກ ທ ື່ຕະຫຼາດ ກະສິກ າອິນຊ ເປັນ
ເວລາ 10 ປີ ມາແລ້ວ. ເພາະເຄ ຍໄດ້ຍິນວ່າ ບ ໍ່ມ ການ
ໃສ່ຝຸູ່ນເຄມ ໃນການປ ກຜັກອິນຊ . ເຖິງແມ່ນວ່າ ຜັກ
ທ ົ່ວໄປ ສາມາດເກັບຮັກສາໄວ້ໃນຕ ້ເຢັນໄດ້ ປະມານ
3 ມືີ້, ແຕ່ຜັກອິນຊ ສາມາດເກັບໄວ້ໄດ້ 7 ຫາ 10
ວັນ.

• ເຫດຜ ນ ທ ື່ມາຊືີ້ຜັກ ຢ ູ່ຕະຫຼາດ ກະສິກ າອິນຊ ກ ໍ່ຍ້ອນ
ຄິດເຖິງສຸຂະພາບຂອງສະມາຊິກ ໃນຄອບຄ ວ. ຕ ວ
ຂ້າພະເຈ ີ້າເອງ ໄວ້ວາງໃຈ ພືດຜັກອິນຊ ໃນຕະຫຼາດ
ກະສິກ າອິນຊ ເພາະວ່າ ຜ ້ປ ກຜັກ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບ
ໃບຢັົ້ງຢືນ ກະສິກ າອິນຊ .

• ໃນຊ່ວງການແຜ່ລະບາດຂອງ ໂຄວິດ-19, ຂ້າພະເຈ ີ້າ
ເຫັນໄດ້ວ່າ ຕະຫຼາດ ກະສິກ າອິນຊ ໄດ້ມ ການຈັດການ
ເປັນຢູ່າງດ . ຍ ກຕ ວຢູ່າງ, ມ ການຈັດໂຕະຂາຍ ໃຫ້
ຫ່າງກັນ ປະມານ 2 ແມັດ, ມ ທາງເຂ ີ້າ ຕະຫຼາດ ຖືກ
ຈ າກັດຢ ູ່ບ່ອນດຽວ, ມ ການແທກອຸນນະພ ມຮ່າງກາຍ
ຂອງລ ກຄ້າ, ມ ການແຈກຢາຍ ຜ້າອັດປາກ ໃຫ້ລ ກຄ້າ
ແລະ ມ ເຈວລ້າງມື ເພືື່ອໃຫ້ລ ກຄ້າ ໃຊ້.

ຈັດພິມໂດຍ: ໂຄງການ ພັດທະນາ ກະສິກ າສະອາດ (CADP)
ອ ເມວ: cadp.lao.info@gmail.com
ໂທລະສັບ: 021 417 681

ບັນຍາກາດ ຂອງການສ າພາດ ກັບຜ ້ບ ລິໂພກໂດຍພະນັກງານໂຄງການ

3. ການຂະຫຍາຍຕະຫາຼດ ກະສກິ າອນິຊ 
ເພືື່ອເປັນການກະຈາຍ ຜະລິດຕະພັນພືດຜັກ ກະສິກ າອິນ
ຊ ຂອງຕະຫຼາດ ກະສິກ າອິນຊ ໃຫ້ເຖິງ ລ ກຄ້າ ຄ ນອືື່ນໆ,
ທາງຮ້ານ ອ ແກນິກ ໂຮມ (ຫຼັກ 8) ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັີ້ງ
ຂືີ້ນ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນ ຈາກ ອ ງການໄຈກ້າ
(ໂຄງການສ ົ່ງເສ ມ ກະສິກ າອິນຊ ລາວ: LOAPP) ໃນ
ປີ 2016. ຮ້ານ ອ ແກນິກ ໂຮມ ໄດ້ຮັບເອ າຜະລິດຕະພັນ ຮ້ານ ອ ແກນິກ ໂຮມ

ນອກຈາກນ ີ້, ຮ້ານ ອ ແກນິກ ໂຮມ ກ ໍ່ຍັງໄດ້ສະໜອງ
ພືດຜັກ ກະສິກ າອິນຊ ໃຫ້ແກ່ ຮ້ານສັບພະສິນຄ້າ
ຈ ານວນໜ ື່ງ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຂາຍຝຸູ່ນ
ຊ ວະພາບ ນ າອ ກ. ຊ ື່ງມ ຍອດຂາຍປະຈ າປີ ໃນປີ 2019
ຫຼາຍກ່ວາ 200 ລ້ານກ ບ.
ໃນລະຫວ່າງ ເດືອນເມສາ ເຖິງ ເດືອນມິຖ ນາ ປີ
2020, ພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ແຜ່ລະບາດໄປທ ົ່ວ
ໂລກ. ຫຼາຍຄ ນ ມ ເວລາ ຢ ູ່ເຮືອນຫຼາຍຂ ີ້ນ ຍ້ອນມ ການ
ເຮັດວຽກຢ ູ່ເຮືອນ ແລະ ມ ການຈ າກັດການໄປ-ມາ.
ດ້ວຍເຫດນັີ້ນ, ຄວາມຕ້ອງການ ບ ໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່
ຕະຫຼາດ ກະສິກ າອິນຊ ເທ ົ່ານັີ້ນ, ແຕ່ຕ້ອງມ ການ
ບ ລິການຈັດສ ົ່ງຮອດເຮືອນ ໂດຍ ຮ້ານ ອ ແກນິກ ໂຮມ
ເພ ື່ມຂືີ້ນຕືື່ມອ ກ. ຊ ື່ງພາຍໃນ 3 ເດືອນ ດັົ່ງກ່າວ, ມ 
ການສັົ່ງຊືີ້ 500 ກວ່າ ລາຍການ ແລະ ຍອດຂາຍ ບັນລຸ
ຫຼາຍກ່ວາ 100 ລ້ານກ ບ.


