
ວຽກງານກິດຈະກ າ ລ່າສຸດ ຂອງໂຄງການ
1. ຜນົການສ າຫວຼດຄ າຄດິເຫນັ ຂອງຜ ູ້ບລໍໂິພກ ຕໍໍ່ຕະຫາຼດ

ກະສກິ າອນິຊີ
ການສ າຫຼວດຄ າຄິດເຫັນ ຂອງຜ ູ້ບໍລິໂພກ ຕໍໍ່ຕະຫຼາດກະສິກ າອິນຊີ
ໄດູ້ຈດັຂ ຶ້ນ ໃນວັນທີ 4, 8, ແລະ 11 ກນັຍາ 2021 ທີີ່ຕະຫຼາດ
ກະສິກ າອິນຊີ ສ ນການຄູ້າ ລາວ-ໄອເຕັກ, ຊ ີ່ງເປີດ ທຸກໆເຊົຶ້າ ວັນ
ພຸດ ແລະ ວັນເສົາ. ການສ າຫຼວດ ຄັຶ້ງນີຶ້ ມີຈດຸປະສົງ ເພ ີ່ອແນໃສ່
ການສູ້າງຄວາມເຂັຶ້ມແຂງ ໃຫູ້ແກ່ຕະຫຼາດ ກະສິກ າອິນຊີ, ຊ ີ່ງມີ
ພະນັກງານວິຊາການ ຈາກ ພະແນກ ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມູ້
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ແລະ ຫູ້ອງການ ກະສິກ າ-ປ່າໄມູ້ ເມ ອງໄຊ
ເຊດຖາ, ພູ້ອມທັງ ຄະນະກຸ່ມ ກະສິກ າອິນຊີ ນະຄອນຫຼວງ ໄດູ້ຮ່ວມ
ທ າການສ າພາດ ຜ ູ້ບໍລິໂພກ. ການສ າຫຼວດ ເທ ີ່ອນີຶ້ ເປັນຄັຶ້ງທີ 3
ສ ບຕໍໍ່ຈາກ ຊ່ວງລະດ ຝນົ ເດ ອນສິງຫາ ຫາ ຕຸລາ ປີ 2019 ແລະ
ລະດ ແລູ້ງ ເດ ອນກຸມພາ ປີ 2021. ຊ ີ່ງມີຄ າຕອບ ຈາກຜ ູ້ບໍລິໂພກ
180 ຄົນ, ໃນນັຶ້ນ ມີ ແມ່ຍິງ 63% ແລະ ຜ ູ້ຊາຍ 37%. ສ່ວນໜ ີ່ງ
ຂອງຜົນການສ າຫຼວດ ໄດູ້ອະທິບາຍໄວູ້ ຂູ້າງລຸ່ມນີຶ້.
ຂໍໍ້ມ ນທ າອິດ, ຜ ູ້ທີີ່ໃຫູ້ຄ າຕອບວ່າ “ສິນຄູ້າ ເປັນພ ດຜັກອິນຊີ” ຊ ີ່ງ
ເປັນເຫດຜົນໃຫູ້ມາຊ ຶ້ສິນຄູ້າ ຢ ່ຕະຫຼາດ ກະສິກ າອິນຊີ ນັຶ້ນ ມີ
ຈ ານວນເພີີ່ມຂ ຶ້ນ ຈາກ 65% ໃນການສ າຫຼວດ ຄັຶ້ງທີ 1 ມາເປັນ
71% ໃນການສ າຫຼວດ ຄັຶ້ງທີ 2 ແລະ ຂ ຶ້ນເປັນ 87% ໃນການສ າ
ຫຼວດ ຄັຶ້ງນີຶ້. ນອກຈາກນັຶ້ນ, ຜ ູ້ທີີ່ໃຫູ້ຄ າຕອບວ່າ “ສິນຄູ້າ ມີຄວາມ
ປອດໄພ” ກໍໍ່ມີຈ ານວນເພີີ່ມຂ ຶ້ນ ເປັນສອງທົບ ຈາກ 34% ໃນການ

ໂຄງການພັດທະນາກະສິກ າສະອາດ ເປັນການຮ່ວມມ ດູ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ໄລຍະເວລາ 5 ປີ (2017-2022) ຊ ີ່ງໄດູ້ຮັບທ ນຈາກ ອົງການ
ຮ່ວມມ ສາກົນ ປະເທດຍີີ່ປຸ່ນ (ໄຈກູ້າ) ໂດຍມີ 4 ແຂວງເປົົ້າໝາຍພັດທະນາ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫຼວງພະບາງ, ໄຊຍະບ ລີ ແລະ ຊຽງ
ຂວາງ). ຈຸດປະສົງ ກໍໍ່ເພ ີ່ອເປັນການສົົ່ງເສີມ ກະສິກ າສະອາດ ຊ ີ່ງກໍໍ່ຄ ກະສິກ າອິນຊີ ແລະ ກະສິກ າທີີ່ດີ (GAP) ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕູ້ອງການ
ຂອງຕະຫຼາດ ໃນບັນດາແຂວງເປົົ້າໝາຍ.

ຕາຕະລາງ 1: ເຫດຜນົ ທີີ່ຜ ູ້ບໍລໂິພກ ມາຊ ຶ້ ສນິຄູ້າ ທີີ່ຕະຫຼາດ ກະສກິ າ
ອິນຊີ ສ ນການຄູ້າ ລາວ-ໄອເຕກັ

ພາບ ທີມງານ ເຮັດການສ າຫຼວດ

ພາບ ການສ າພາດ ຜ ູ້ບໍລິໂພກ

ສ າຫຼວດ ຄັຶ້ງທີ 2
ມາເປັນ 61% ໃນ
ການສ າຫຼວດ ຄັຶ້ງນີຶ້
(ຕາຕະລາງ 1).
ຂໍໍ້ມ ນ ທີສອງ, ຜ ູ້ທີີ່
ໃຫູ້ຄ າຕອບວ່າ
“ລາຄາ ຂູ້ອນຂູ້າງ
ແພງ” ມີຈ ານວນ
37% ຊ ີ່ງໄດູ້ຫຼຼຸດລົງ
10% ທຽບໃສ່ການ
ສ າຫຼວດ ຄັຶ້ງທີ 1.
ສ າລັບ ຜ ູ້ທີີ່ໃຫູ້ຄ າ
ຕອບ “ ລາຄາ ສົມ

ມີການຍອມຮັບວ່າ ຄວາມຮັບຮ ູ້ ແລະ ການຊ ີ່ນຊົມຂອງຜ ູ້ບໍລິໂພກ
ຕໍໍ່ຕະຫຼາດ ກະສິກ າອິນຊີ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ກະສິກ າອິນຊີ ໄດູ້ເພີີ່ມ
ຂ ຶ້ນໃນສອງສາມປີຜ່ານມາ. ເພ ີ່ອເປັນການປັບປຸງຕະຫຼາດ ກະສິກ າ
ອິນຊ,ີ ມີຜ ູ້ບໍລິໂພກ 28% ໄດູ້ສະເໜີໃຫູ້ປັບປຸງ “ການຈດັສັນ ແລະ
ການບລໍິຫານຈັດການ ບ່ອນຈອດລດົ”, ມີ 20% ສະເໜີໃຫູ້
“ຫຼຼຸດຜ່ອນການໃຊູ້ຖົງຢາງ”, ອີກ 13% ສະເໜີໃຫູ້ “ຕິດປ້າຍ
ລາຄາ”, ແລະ ມີ 12% ສະເໜີໃຫູ້ມີ “ມາດຕະການ ຕູ້ານການ
ລະບາດ ຂອງ ໂຄວດິ-19” ແລະ ອ ີ່ນໆ. ນອກຈາກນັຶ້ນ, ຍັງມີ
50% ຂອງຜ ູ້ບໍລິໂພກ ໄດູ້ສະເໜໃີຫູ້ມີ “ການນ າໃຊູ້ ສ ີ່ສັງຄົມ ອັອນ
ລາຍນ໌ (ເຟສບຸກ ແລະ ຢ ທ ບ)” ເພ ີ່ອສົົ່ງເສີມຕະຫຼາດ ກະສິກ າອິນຊ.ີ
ອີງໃສ່ ຜົນ ການ ສ າ ຫຼວດ, ຈະໄດູ້ມີການຈັດກດິ ຈະ ກ າ ວຽກງານ ເພ ີ່ອ
ເປັນ “ການ ສູ້າງ ຄວາມ ເຂັຶ້ມ ແຂງ ຂອງ ຕະ ຫຼາດ ກະສິກ າອິນຊີ ”.

ເຫດສົມຜົນ” ມີຈ ານວນ 58%, ຊ ີ່ງໄດູ້ເພີີ່ມຂ ຶ້ນ 9%. ໃນຂະນະທີີ່
ລາຄາພ ດຜັກ ໂດຍລວມ ມັກມີລາຄາເພີີ່ມຂ ຶ້ນ ໃນຊ່ວງລະດ ຝນົ,
ແຕ່ການຮັບຮ ູ້ ລາຄາພ ດຜັກ ລະຫວ່າງ ລະດ ຝນົ ແລະ ລະດ ແລູ້ງ
ຂອງຜ ູ້ບໍລິໂພກ ບໍໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ (ຕາຕະລາງ 2).

2021/9 2021/2 2018/8-10

ສິນຄູ້າ ເປັນພ ດຜັກອິນຊີ 87％ 71% 65％

ສິນຄູ້າ ມີຄວາມປອດໄພ 61％ 34％ ບໍໍ່ມີຄ າຖາມ

ສິນຄູ້າ ມີຄວາມສົດໃໝ່ 61％ 64％ 7%

ຕາຕະລາງ 2: ລາຄາຂາຍ ທີີ່ຕັຶ້ງໄວູ້ ໃນຕະຫຼາດ ກະສກິ າອິນຊີ ສ ນການ
ຄູ້າ ລາວ-ໄອເຕກັ

2021/9 2021/2 2018/8-10

ລາຄາ ແພງຫຼາຍ 1％ 5% 1％

ລາຄາ ຂູ້ອນຂູ້າງແພງ 37％ 35％ 47％

ລາຄາ ສົມເຫດສົມຜົນ 58％ 59％ 49％

ລາຄາຖ ກ 1% 1% 0%



ຈັດພິມໂດຍ: ໂຄງການ ພັດທະນາ ກະສິກ າສະອາດ (CADP)
ອີເມວ: cadp.lao.info@gmail.com
ໂທລະສັບ：+856-21 417 681

2. ວຽກງານກດິຈະກ າ ຂອງໂຄງການ ໃນລະຫວາ່ງ ການລອັກ
ດາວນ໌ເນ ີ່ອງມາຈາກ ການແພ່ລະບາດ ຂອງ ໂຄວິດ-19

ມາດ ຕະການລັອກດາວນ໌  ໄດູ້ຈດັຕັຶ້ງ ປະຕິບັດ ມາ ແຕ່ ວັນ ທີ 20
ກນັຍາ ທີີ່ຜ່ານມາ, ຍູ້ອນ ການ ຕິດ ເຊ ຶ້ອ ພະຍາດ ໂຄ ວິດ-19 ທີີ່ ເພີີ່ມ 
ຂ ຶ້ນ ຢ່າງ ວ່ອງ ໄວ ໃນ ຊຼຸມ ຊົນ ຢ ່ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງ ຈັນ. ບັນດາບຸກ
ຄະລາກອນ ທີີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກດິຈະກ າ ຂອງອົງການໄຈກູ້າ, ຍົກ
ເວັຶ້ນໃນບາງແຂວງ, ຈ າເປັນຕູ້ອງເຮັດວຽກຢ ່ເຮ ອນ. ນອກນັຶ້ນ, ອົງ
ການຈດັຕັຶ້ງ ທີີ່ເປັນຄ ່ຮ່ວມງານ ຍັງຕູ້ອງຜັດປ່ຽນກນັ ໄປ
ປະຈ າການ ຫຼ ເຮັດວຽກຢ ່ເຮ ອນ. ຊ ີ່ງກໍໍ່ ເປັນ ການ ຍາກ ທີີ່ ຈະ ປະ ຕິ 
ບັດ ກິດ ຈະ ກ າ ຮ່ວມ ກັນ .
ອີງໃສ່ ທັດສະນະຄະຕິ ທີີ່ວ່າ “ ເຮັດ ໃນ ສິີ່ງ ທີີ່ ເຈົຶ້າ ເຮັດ ໄດູ້ ໃນ ຂະນະ ທີີ່ 
ເຈົຶ້າ ເຮັດ ໄດູ້”, ຊ່ຽວຊານ ຍີີ່ປຸ່ນ ແຕ່ລະທ່ານ ທີີ່ ຮັບຜິດຊອບ ຕໍໍ່ ຜົນ
ໄດູ້ຮັບທີ 1, ຜົນໄດູ້ຮັບທີ 2  ແລະ ວຽກງານການ ປະຊາສ າພັນ ໄດູ້ 
ດ າ ເນນີ ບັນດາ ວຽກງານກດິຈະກ າ ໂດຍ ໃຊູ້ ຄວາມສາມາດ ຂອງ 
ຕົນ ຢ່າງ ເຕັມ ທີີ່.
ສະເພາະ ຜົນໄດູ້ຮັບທີ 1 ໃນວຽກງານວິຊາການປ ກຝັງ, ກໍໍ່ມີການ
ສູ້າງ ວິດີໂອ ຄ ່ມ ວິຊາການ ກະສິກ າອິນຊີ ຊ ີ່ງໄດູ້ຖ ກເຜີຍແພ່ ຢ ່
ເທິງ ຊ່ອງຢ ທ ບ. ເພ ີ່ອໃຫູ້ສາມາດເລີີ່ມປະຕິບັດກດິຈະກ າ ໃນ
ຂົງເຂດການປ ກຝງັ ໃນທັນທີ, ຫັຼງຈາກມີການຍົກເລກີການລັອກ
ດາວນ,໌ ກໍໍ່ຍັງມີການສູ້າງ ບດົນ າສະເໜີ ເປັນເອກະສານ ຄ ່ມ ດູ້ານ
ວິຊາການ ຊ ີ່ງມີແຜນ ສ າລັບການແຈກຢາຍໃຫູ້ແກ່ຊາວສວນ.
ສ າລັບ ຜົນໄດູ້ຮັບທີ 2 ໃນວຽກງານສົົ່ງເສີມທຸລະກດິ, ໄດູ້ມີການ
ສະຫຼຼຸບຜົນ ຈາກການສ າຫຼວດຕະຫຼາດ ກະສິກ າອິນຊ,ີ ຊ ີ່ງເປັນຂໍໍ້
ມ ນ ກ່ຽວກັບ ຜັກ ແລະ ໝາກໄມູ້. ນອກຈາກນັຶ້ນ, ກໍໍ່ຍັງມີການ
ກະກຽມ ແຜນການສ າຫຼວດ ເກັບກ າຂໍໍ້ມ ນ ສ າລັບການປະເມີນ
ຜົນ ໄລຍະທູ້າຍ ຂອງໂຄງການ.
ສ າລັບ ວຽກງານກດິຈະກ າ ການປະຊາສ າພັນ, ກ າລັງມີການສູ້າງ
ວິດີໂອ ທີີ່ມີການຕັດແຕ່ງພາບ ແບບມ ອາຊີບ ເພ ີ່ອເປັນ “ການເຮັດ
ປະຊາສ າພັນ ດູ້ວຍການນ າໃຊູ້ ວິດີໂອ”. ຊ ີ່ງເປັນວິດໂີອ ສະແດງ
ໃຫູ້ເຫັນ ສະຖານທີີ່ການຜະລດິ ກະສິກ າອິນຊີ ແລະ ຕະຫຼາດຈ າ
ໜ່າຍ ທີີ່ບໍໍ່ມີພຽງແຕ່ຢ ່ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ເທົົ່ານັຶ້ນ, ແຕ່ຍັງ
ມີຢ ່ໃນບັນດາແຂວງເປົົ້າໝາຍ ພັດທະນາອ ີ່ນໆ ນ າອີກ, ທັງໄດູ້ຮັບ
ການ ເຜີຍແພ່ ຢ ່ໃນເຟສບຸກ. ການຕັດຕໍໍ່ວດິີໂອ ຍັງຄົງດ າເນີນການ
ຢ່າງຕໍໍ່ເນ ີ່ອງ ສ າລັບການ ໂພສ ຄັຶ້ງຕໍໍ່ໄປ.
ອີກດູ້ານໜ ີ່ງ, ພວກ ເຮົາ ບໍໍ່ ທັນຮ ູ້ ຢ່າງ ແນ່ ນອນ ວ່າ ມາດ ຕະ 
ການລັອກດາວນ໌ ຈະ ແກ່ ຍາວ ຮອດ ດນົ ປານ ໃດ ໃນຂະນະນີຶ້. ແຕ່
ພວກເຮົາຈະເຮັດໃຫູ້ດີທີີ່ສຸດໃນຂອບເຂດທີີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດ
ໄດູ້. ຂໍຂອບ ໃຈ ສ າລັບການສະໜັບສະໜຸນຢ່າງຕໍໍ່ເນ ີ່ອງ ຂອງທຸກ
ທ່ານ.

ສຽງຈາກ ສວນຜັກອນິຊີ
ໃນສະບັບນີຶ້, ມີການລວບລວມ ຄ າຄິດເຫັນ ຂອງບຸກຄົນສ າ
ຄັນໆ ທີີ່ກ່ຽວຂູ້ອງກັບ ການສົົ່ງເສີມກະສິກ າອິນຊີ ໃນບັນດາ
ແຂວງເປົົ້າໝາຍ. ພວກເຮົາ ຂໍສະເໜີ ທ່ານ ສີພັນດອນ ມະນີ
ທີ, ຢ ່ບູ້ານນາຊ່າວ, ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ.

ບູ້ານນາຊ່າວ ຕັຶ້ງຢ ່ ລະຫວ່າງ ທາງໄປນ ້າຕົກຕາດກວາງຊ,ີ ຊ ີ່ງ
ເປັນສະຖານທີີ່ທ່ອງທ່ຽວ ທີີ່ມີຊ ີ່ສຽງ ຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ.
ຖູ້າເດີນທາງ ໂດຍລດົຈັກ ໃຊູ້ເວລາປະມານ 20 ນາທີ ແລະ
15 ນາທີ ຖູ້າເດີນທາງ ດູ້ວຍລົດຍົນ ເພ ີ່ອໄປເຖິງ. ຄອບຄົວ
ຂອງ ທ່ານ ສີພັນດອນ ໄດູ້ເລີີ່ມການປ ກຝັງ ແບບກະສິກ າອິນຊີ
ໃນປີ 2012. ຊ ີ່ງໄດູ້ມີການປ ກຜັກ ຫຼາຍຊະນິດ ເຊັົ່ນ:
ຜັກກາດຊອມ, ຜັກບົຶ້ງ, ຜັກສະຫັຼດ, ຜັກຫອມລາບ, ຫົວສິງໄຄ
ແລະ ອ ີ່ນໆ, ໂດຍປ ກໃນເນ ຶ້ອທີີ່ກະສິກ າ ປະມານ 0,3 ເຮັກຕາ.
ສະຖານທີີ່ຂາຍ ຕົຶ້ນຕໍ ແມ່ນຕະຫຼາດ ກະສິກ າອິນຊ,ີ ທີີ່ເປີດຢ ່
ໃນຕົວເມ ອງ. ກ່ອນທີີ່ຈະໄດູ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດ
ຂອງໂຄວິດ-19, ລາວກໍໍ່ໄດູ້ຂາຍພ ດຜັກທີີ່ເປັນທີີ່ນິຍົມ ຂອງຄົນ
ຕ່າງປະເທດ ໃນລາຄາຂູ້ອນຂູ້າງສ ງ ໃຫູ້ແກ່ບັນດາຮູ້ານອາຫານ
ແລະ ໂຮງແຮມ ທີີ່ຢ ່ໃນຕົວເມ ອງ. ຍົກຕົວຢ່າງ: ຫົວກາລດົ
ຂາຍໃນລາຄາ 60,000 ກີບຕໍໍ່ກິໂລ ແລະ ຜັກສະຫັຼດ ໃນລາຄາ
40,000 ກີບຕໍໍ່ກິໂລ.
ທ່ານ ສີພັນດອນ ກ່າວວ່າ “ຜ ູ້ບລໍໂິພກ ສ່ວນຫຼາຍ ທີີ່ຊ ຶ້ຜັກອິນຊີ
ບໍລິໂພກ ກໍໍ່ເພ ີ່ອສຸຂະພາບທີີ່ດີ ຫຼາຍກວ່າ ຕິລາຄາ”. ເຖິງວ່າຜັກ
ຈະບໍໍ່ສາມາດປ ກໄດູ້ ໃນສວນປ ກຝັງຂອງລາວ, ນັບແຕ່ເດ ອນ
ມີນາ ຫາ ພ ດສະພາ ຍູ້ອນຂາດນໍ້ າ, ແຕ່ລາວກໍໍ່ມີຄວາມສະຫຼຽວ
ສະຫຼາດຫຼາຍ. ຕົວຢ່າງແມ່ນ ການທີີ່ລາວພະຍາຍາມປັບປຸງດິນ
ໂດຍການໃຊູ້ ກາບໝາກເດ ອຍເຜົາ ຈາກໂຮງງານທີີ່ຢ ່ໃກູ້ຄຽງ.
ລາວມີແຜນ ທີີ່ຈະເພີີ່ມຜົນຜະລດິໝາກໄມູ້ ເປັນຕົຶ້ນແມ່ນ
ໝາກອາໂວກາໂດ ແລະ ໝາກຫຸ່ງ.

3. ການ ເຜີຍແພ່ ວິດີໂອ ບົນ ເຟສບຸກ
ທາງໂຄງການ ໄດູ້ເຜີຍແພ່ ວິດີໂອ ຫຼາຍໆອັນ ບົນ ເຟສບຸກ ເພ ີ່ອ
ໃຫູ້ເປັນວຽກງານການປະຊາສ າພັນ.
ຈນົຮອດ ວັນທີ 22 ຕຸລາ 2021, ມີວິດີໂອ ປະຊາສ າພັນ 13
ແບບ, ຊ ີ່ງລວມມີ ພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ ລວມທັງ ວິດີໂອ
ຄ ່ມ ດູ້ານວິຊາການ ກະສິກ າອິນຊີ (ພາສາລາວ) 3 ແບບ ໄດູ້ເຜີຍ
ແພ່ ໃນ ເຟສບຸກ ຂອງໂຄງການ. ຂໍເຊີນເຂົຶ້າຢ້ຽມຊົມ.

ພາບ ທ່ານ ສີພັນດອນ (ຂວາສຸດ) ແລະ ຄອບຄົວ

ພາບ ວິດີໂອ 
ປະຊາສ າພັນ ການ
ກວດສອບ ສານ
ເຄມີຕົກຄູ້າງໃນ
ພ ດຜັກອິນຊີ ທີີ່ມີ
ຜ ູ້ຊົມ ຢ່າງ
ຫຼວງຫຼາຍ
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