
ໂຄງການພັດທະນາກະສິກາສະອາດ ເປນການຮວມມືດານເຕັກນິກວິຊາການ ໄລຍະເວລາ 5 ປ (2017-2022) ເຊິ່ງໄດຮັບທຶນຈາກ ອົງການ ຮວມມືສາກົນ 
ປະເທດຍີີ່ປນ (ໄຈກາ) ໂດຍມີ 4 ແຂວງເປ້ົາໝາຍພັດທະນາ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫຼວງພະບາງ, ໄຊຍະບລີ ແລະ ຊຽງຂວາງ). ຈດປະສົງ ກໍໍເພື່ອເປນການ
ສົົງເສີມ ກະສິກາສະອາດ ເຊ່ິງກໍໍຄື ກະສິກາອິນຊີ ແລະ ກະສິກາທ່ີີດີ (GAP) ໂດຍອີງໃສຄວາມຕອງການ ຂອງຕະຫຼາດ ໃນບັນດາແຂວງເປ້ົາໝາຍ. 

ວຽກງານກດິຈະກາ ລາສດ ຂອງໂຄງການ 
  ທານເຊັນໂດ, ຊຽວຊານໄລຍະສ້ັນ ໄດດํາເນີນການຈັດຕັ້ງ ກິດຈະກํາວຽກ
ງານ ຕັ້ງແຕ ກາງເດືອນພະຈິກ ປ 2021 ຈົນເຖິງ ກາງເດືອນ ມັງກອນ ປ 
2022, ເຊ່ິງໄດເຜີຍແຜ “  ພາບລວມຂອງການຜະລິດ ແລະ ການຂາຍ ພືດ
ຜັກອິນຊີ”  ແລະ ຈັດຕັ້ງ “ເຝກອົບຮົມການວາງແຜນການຜະລິດໃນໄລຍະ
ລະດແລງ”. 

1． ພາບລວມຂອງການຜະລດິ ແລະ ການຂາຍ ພດືຜກັອນິຊ ີ
ເນື່ອງຈາກ ການແຜລະບາດຂອງເຊ້ືອພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຢບັນດາຊຸມຊົນ
ຕາງໆໃນໄລຍະທ່ີຜານມາ, ທ່ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເອງ ກໍໄດມີການດາເນີນ
ມາດຕະການລອກດາວຂຶ້ນ, ເຊ່ິງໄດເລ່ີມຕັ້ງແຕເດືອນ ກັນຍາ ປ 2021 
ເປນຕົ້ນມາ. ບັນດາພາກສວນທ່ີກຽວຂອງ ກັບວຽກງານຕາງໆ ຂອງອົງການ 
ຮວມມືສາກົນ ປະເທດຍີ່ປນ (ໄຈກາ)  ແມນຈํາເປນຕອງໄດປະຕິບັດວຽກງານ 
ຢບານຂອງໃຜລາວ. ສວນພະນັກງານ ຈາກພາກສວນລັດຖະບານເອງ ກໍ
ຈາເປນຕອງໄດປະຕິບັດວຽກງານ ຢບານເຊັນດຽວກັນ ຫືຼ ອາດນາໃຊມາດ
ຕະການ ສັບປຽນໝນວຽນກັນ ໃນບາງພາກສວນ.   ເຮັດໃຫເກີດຄວາມ
ຫຍງຍາກ ແກການປະຕິບັດວຽກງານຮວມກັນ ລະຫວາງ ພາກສວນບກຄະລາ
ກອນລາວ ແລະ ທາງຍີ່ປນ. 
ການຜະລິດ ແລະ ການຂາຍ ພືດຜັກອິນຊີ ຢທ່ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມນ 
ໄດມີທາແຮງທ່ີເພີ່ມຂຶ້ນຢາງຕໍເນື່ອງ. ໃນປ 2020, ຈํານວນຜຜະລິດພືດຜັກ
ອິນຊີ ມີທັງໝົດ 313 ຄອບຄົວ, ພື້ນທ່ີການຜະລິດແມນ ມີປະມານ 250 
ເຮັກຕາ ແລະ ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດທ່ີໄດຮັບໃນແຕລະປແມນມີ ປະມານ 
1,500 ໂຕນ/ປ.   ນອກນີ້, ຊອງທາງການຈັດຈํາໜາຍຫັຼກແມນ ຢທ່ີຕະຫຼາດ
ກະສິກາອິນຊີ ເຊ່ິງຮັບຜິດຊອບ ເບິ່ງແຍງໂດຍ ກມຜະລິດກະສິກາອິນຊີ ພາຍ
ໃຕການຮວມມືກັນ ຂອງບັນດາຫົວໜາກມ ຜປກພືດຜັກອິນຊີ ຢໃນ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ພືດຜັກຈํານວນ 500 ເຖິງ 600 ໂຕນ ໄດຈํາໜາຍທ່ີ 
ຕະຫຼາດກະສິກາອິນຊີ ຢທ່ີ ສນວາງສະແດງສິນຄານາໆຊາດ ລາວໄອເຕັກ ເຊ່ິງ
ເປນຕະຫຼາດກະສິກາອິນຊີ ທ່ີໃຫຍທ່ີສດ ຢໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. 
 

ສາລັບຜຜະລິດແລວ,
ໃນລະດຝນແມນ ເປນ
ທ່ີເພິ່ງພໍໃຈ ຫຼາຍກວາ 
ເມື່ອທຽບໃສກັບ ລະດ 
ແລງ.   

 

ທັງນີ້, ກໍຍອນວາ ໃນລະດຝນ ມີສະພາບອາກາດທ່ີເຢນກວາ. ຢທ່ີຕະຫຼາດ
ກະສິກາອິນຊີ ໄດມີການຈັດຈາໜາຍ ພືດຜັກຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ ບໍແມນແຕ
ສະເພາະ ພືດອອກໃບເທົານັ້ນ, ຍັງມີຕະກນພືດໃນດິນ ເຊັນ ກາຣົດ ແລະ ຫົວ
ຜັກກາດ, ແລະ ພືດໃຫໝາກ ເປນຕົ້ນກໍແມນ ໝາກເລັນ, ໝາກແຕງ, ແລະ 
ໝາກເຜັດ. 
ເຖິງແມນວາ, ການສະໜອງພືດຜັກ ໃນລະດແລງ ໃຫແກຕະຫຼາດແມນ ມີ
ຈານວນທ່ີເພີ່ມຂຶ້ນ, ແຕມີ ພືດຜັກບາງຊະນິດ ທ່ີຕົກຢໃນລາຄາຂາຍທ່ີຕາ . 
ສະນັ້ນແລວ, ການວາງແຜນການຜະລິດ ທ່ີເປນເຄື່ອງມື ຊວຍພັດທະນາ ການ
ເພີ່ມພນທາງດານກາໄລ ໃຫແກຊາວສວນ ນັ້ນກໍຖືວາ ຈາເປນຫຼາຍ.  ອີງໃສ
ຄວາມເປນຈິງ, ລາຄາຂອງພືດຜັກອອກໃບແມນໄດຫຸຼດລົງເຖິງ 30 ເປເຊັນ 
ໃນລະດແລງ.  ການສະໜອງພືດຜັກ ໃນຊວງ ໄລຍະລະດແລງ ແມນ ມີເຖິງ 
2 ເທົາ ຂອງການສະໜອງທັງໝົດໃນລະດຝນ.  ການພັດທະນາຊອງທາງ 
ການຈັດຈາໜາຍ ຂອງຕະຫຼາດກະສິກາອິນຊີ ຈຶ່ງຖືວາ ເປນການແກບັນຫາທ່ີ
ໄດຜົນດີ ອີກຊອງທາງໜຶ່ງ. 

 

2. ເຝກອບົຮມົການວາງແຜນຜະລດິໃນລະດແລງ 
ການເຝກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ແມນໄດຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 28 ທັນວາ 2021 ທ່ີຜານ
ມາ, ຮວມກັບ ຂະແໜງປກຝງ, ພະແນກກະສິກາ ແລະ ປາໄມ, ນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນ. ຈํານວນຜເຂົ້າຮວມການເຝກອົບຮົມ ໃນຄັ້ງນີ້ແມນ ມີທັງໝົດ 28 
ຄົນ, ປະກອບມີ ບັນດາສະມາຊິກ ກມກະສິກາອິນຊີ ແລະ ພາກສວນບກ
ຄະລາກອນ ທ່ີກຽວຂອງ. ຫົວຂໍຫັຼກ ຂອງການເຝກອົບຮົມກໍແມນ ເພື່ອການ
ວາງແຜນການຜະລິດ ກະສິກາອິນຊີ ອີງຕາມຜົນກາໄລ ຂອງຊາວສວນ ແລະ 
ຄວາມຕອງການ ຂອງຕະຫຼາດ. ເຊ່ິງໃນຄັ້ງນີ້, ພວກເຮົາໄດ ສມໃສ ຄວາມ

   



ຕອງການ ຂອງຮານຄາຍອຍເປນຫັຼກ. ບັນດາຜເຂົ້າຮວມເຝກອົບຮົມ ໄດເຝກ
ການຄິດໄລຜົນກາໄລຂອງພືດຜັກ ໃນລະດແລງຮວມກັນ ໂດຍການປະຕິບັດ
ວຽກເປນກມ.  ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາໄດ ຈํາລອງ ແລະ ຮວມກັນນํາສະເ
ໜີເຖິງ ການວາງແຜນຜະລິດ ອີງໃສຄວາມຕອງການ ຂອງຮານຄາຍອຍ.   
ການເຂົ້າຮວມເຝກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້, ຖືວາ ເປນໂອກາດດີ ທ່ີເຮັດໃຫຊາວ
ສວນ ໄດມາພົບປະ ແລກປຽນຄາເຫັນ ແລະ ຮຽນຮເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ. 

 

 

(ຮບປະກອບ)  

ພາບຖາຍລວມໝ

ຂອງບັນດາ ຜເຂົ້າ

ຮວມ 

 

 

(ຮບປະກອບ) 

ການເຮັດວຽກ ເປນກມ  

 

2． ພທິ ີມອບ-ຮບັເຄືອ່ງຊວຍເຫຼອື ໃຫກມກະສກິາອນິຊ ີນະຄອນຫວຼງ
ວຽງຈນັ 

ເຖິງແມນວາ ເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ຍັງຄົງແຜລະບາດຢໃນສັງຄົມກໍຕາມ, 
ຕະຫຼາດກະສິກາອິນຊີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກໍຍັງໄດສືບຕໍເປດ ຢາງຕໍເນື່ອງ.  
ໃນລະຫວາງເດືອນ ມັງກອນ ປ 2022 ນີ້, ການເປດຕະຫຼາດກະສິກາອິນຊີໄດ
ມີ ການຈັດແບງຕາມວັນເວລາ ແລະ ສະຖານທ່ີ ດັງນີ້, ຢທ່ີສນການຄາ ລາວ
ໄອເຕັກ ແມນ ມີທັງໝົດ 3 ມື້/ອາທິດ (ວັນຈັນ,ວັນພດ,ວັນເສົາ), ຢວຽງຈັນ
ເຊັນເຕີ 3 ມື້/ອາທິດ (ວັນພດ,ວັນສກ,ວັນອາທິດ) ແລະ ຢບານ ດົງນາໂຊກ 
2 ມື້/ອາທິດ (ວັນຈັນ,ວັນພະຫັດ). 

 (ຮບປະກອບ)  

ພິທ ີມອບ-ຮັບ ທີ່

ຕະຫຼາດອິນຊີ ສນ

ການຄາລາວໄອ

ເຕັກ 

ເນື່ອງຈາກວາ, ເຕັ້ນ ແລະ ຕັງ ຈານວນໜຶ່ງທ່ີນາໃຊ ຢທ່ີຕະຫຼາດກະສິກາອິນ
ຊີ ໄດມີການຊາລດຊຸດໂຊມ ແລະ ຜພັງຕາມການໃຊງານ, ເຊ່ິງທາງກມ
ກະສິກາອິນຊີ ກໍໄດມີການຈັດຫາມາຕື່ມຈານວນໜຶ່ງ ແລະ ໄດຮຽກຮອງມາ
ຍັງທາງໂຄງການ ຊວຍຈັດຫາເພີ່ມຕື່ມ ຕາມຈານວນທ່ີຍັງຂາດເຫືຼອ. ອີງຕາມ 
ການສະເໜີເບື້ອງຕົ້ນຂອງ ກມກະສິກາອິນຊີ, ທາງໂຄງການໄດເຫັນດີ ມອບ 
ເຕັ້ນ ຈານວນ 30 ດາງ ແລະ ຕັງຈານວນ 200 ໜວຍ ໃຫແກກມດັງກາວ. 
ພິທີມອບ-ຮັບ ແມນໄດຈັດຂຶ້ນໂດຍ ຂະແໜງປກຝງ, ພະແນກກະສິກາ ແລະ 

ປາໄມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທ່ີ ຕະຫຼາດກະສິກາອິນຊີ ສນການຄາລາວໄອ
ເຕັກ ໃນວັນທີ 25 ທັນວາ ປ 2021 ທ່ີຜານມາ. 

ສຽງ ຈາກສວນຜກັອນິຊ ີ

ໃນສະບັບນີ້, ມີການຮວບຮວມ ຄາຄິດເຫັນ ຂອງພາກສວນຫັຼກ ທ່ີກຽວຂອງ
ກັບ ການສົງເສີມກະສິກາອິນຊີ ໃນບັນດາແຂວງເປາໝາຍ. ເຊ່ິງຄັ້ງນີ້, ພວກ
ເຮົາໄດຍົກໃຫເຫັນກໍລະນີຂອງ ທ. ທັດຊະນີ, ຊາວກະສິກອນອິນຊີ ບານ ທາ
ຊາງ, ເມືອງ ປາກງື່ມນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. 

  

ຮບພາບ） 

ທ. ທດັສະນີ ທີສ່ວນປກຜັກອິນ

ຊີ 

 
ທ. ທັດສະນີ, ນາຍບານ ບານທາຊາງ, ເຊ່ິງເປນຊາວສວນຜໜຶ່ງທ່ີກໍຖືວາ ເປນ
ທ່ີຮຈັກເປນຢາງດີ ໃນເລ່ືອງການເຮັດກະສິກາອິນຊີ ແລະ ເປນຊາວສວນຮນ
ບກເບີກ ທ່ີສັງກັດຢໃນ ກມກະສິກາອິນຊີ ບານທາຊາງ ສາງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປ 
2010. ນອກຈາກນີ້, ລາວຍັງໄດເຮັດກະສິກາອິນຊີ ມາເປນເວລາຫຼາຍກວາ 

10 ປ. ພື້ນທ່ີການປກຝງແມນ ມີທັງໝົດ 4 ເຮັກຕາ. ໃນນັ້ນ, ພື້ນທ່ີ 1 
ເຮັກຕາ ຂອງລາວແມນ ເພື່ອການປກຜັກ. ປະເພດຜັກ ທ່ີໄດຮັບຄວາມນິຍົມ 
ໃນຕະຫຼາດ ກໍຈະແມນ ຜັກສະຫັຼດ, ຜັກກາດນາ ແລະ ຜັກຫອມປອມ.       
ທ. ທັດສະນີ ໄດກາວວາ: “ຜັກຂອງຂອຍ ສວນຫຼາຍແມນ ຂາຍເກືອບໝົດ
ຕະຫຼອດ”, ຍອດຂາຍໂດຍລວມ ສະເລຍແລວ ຢປະມານ 10 ລານກີບ/ເດືອນ. 
ການສາງເຮືອນຮົມແມນ ໄດມາຈາກ ການທອນໂຮມ ເງິນເກັບຂອງຄອບຄົວ.  
ໃນປະຈບັນ ແມນໄດມີເຮືອນຮົມ ທ່ີສາງແລວ ຈານວນທັງໝົດ 30 ຫັຼງ. 
ທ. ທັດສະນີ ໄດນາໃຊທັງໝົດ 3 ວິທີ ໃນການຄວບຄມສັດຕພືດທ່ີຮກຮານ
ພືດຜັກ ໃນສວນຂອງລາວ. ເປນຕົ້ນແມນ, 1) ນາໃຊສະໝນໄພທາມະຊາດ 
ແລະ ສານສະກັດຈາກ ຫົວສີໄຄ, ເຄືອເຂົາຮໍ ແລະ ວັດຖຸດິບອື່ນໆ ໃນການ
ກາຈັດແມງໄມ, 2) ການປກພືດແບບໝນວຽນ ເພື່ອຫຸຼດຜອນການແຜ
ລະບາດ ຂອງແມງໄມ ແລະ 3) ຄັດເລືອກປະເພດຜັກ ແລະ ຊວງເວລາໃນການ
ປກ ໂດຍຫີຼກລຽງ ການແຜລາມຂອງສັດຕພືດປະເພດນັ້ນໆ ໃນແຕລະຊວງ
ລະດການ.  ການເຮັດຝນບົມຈາກ ມນສັດ (ງ ົວ,ຄວາຍ ແລະ ສັດປກ) ໃສກັບ
ແກບດິບ ແລະ ອື່ນໆ ປະສົມກັບທາດ EM (ຈລິນຊີທ່ີມີປະສິດທິພາບ) ໄດ

ຖືກນາໃຊ ເຂົ້າໃນຂະບວນການ ປບປງຄນະພາບ ຂອງດິນປກຝງ. 
ຈານວນລກຄາທ່ີຕະຫຼາດກະສິກາອິນຊີແມນ ມີຈານວນທ່ີຫຸຼດລົງ ເຊິ່ງກໍເປນ
ຜົນກະທົບມາຈາກການແຜລະບາດຂອງເຊ້ືອພະຍາດ ໂຄວິດ-19.ເຮັດໃຫ 
ການຊື້ພືດຜັກ ຫຸຼດລົງ 20 ເປເຊັນ ເຊ່ິງບໍໄດເປນຜົນກະທົບ ຕໍລາຍໄດຂອງ
ລາວແຕຢາງໃດ  ແລະ ໃນອະນາຄົດ ລາວມີແຜນຈະເພີ່ມຈານວນຕົ້ນໝາກ
ໄມໃຫຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຈັດພິມໂດຍ:  ໂຄງການ ພັດທະນາ ກະສິກํາສະອາດ (CADP) 

ອີເມວ: cadp.lao.info@gmail.com 

ໂທລະສັບ：+85621 417 681 
   

 https://www.facebook.com/jicaCADP/ 

  ໂຮມເພຈ https://www.jica.go.jp/project/english/laos/026/index.html

 


