
ໂຄງການພັດທະນາກະສິກ າສະອາດ ເປັນການຮ່ວມມືດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ໄລຍະເວລາ 5 ປີ (2017-2022) ເຊິິ່ງໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ອົງການ ຮ່ວມມືສາກົນ 

ປະເທດຍີີິ່ປ ຸ່ນ (ໄຈກ້າ) ໂດຍມີ 4 ແຂວງເປ ົົົ້າໝາຍພັດທະນາ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫຼວງພະບາງ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ຊຽງຂວາງ). ຈ ດປະສົງ ກໍໍໍໍເພືິ່ອເປັນການສົົົົ່ງ

ເສີມ ກະສິກ າສະອາດ ເຊິິ່ງກໍໍໍໍຄື ກະສິກ າອິນຊີ ແລະ ກະສິກ າທີີິ່ດີ (GAP) ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຕະຫຼາດ ໃນບັນດາແຂວງເປ ົົົ້າໝາຍ. 

ວຽກງານກດິຈະກ າ ລາ່ສ ດ ຂອງໂຄງການ 

1． ການສນົທະນາ ເພືິ່ອປັບປ ງຕະຫຼາດ ກະສກິ າອິນຊ ີ
ໃນວັນທີ 3 ເດືອນມີນາ 2022, ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືປັບປ ງ

ຕະຫຼາດກະສິກ າອິນຊີຂຶົົ້ນ (OA) ເຊິິ່ງມີຜູ້ເຂົົົ້າຮ່ວມ 22 ທ່ານ, ລວມທັງ

ພະນັກງານຈາກພະແນກ ກະສິກ າ ແລະ ປຸ່າໄມ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 
ຫ້ອງການ ກະສິກ າ ແລະ ປຸ່າໄມ້ ເມືອງໄຊທານີ ແລະ ຄະນະກ າມະການ ບໍໍລິຫານ
ງານກ ່ມອິນຊີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ການສົນທະນາໄດ້ດ າເນີນ ໂດຍການ
ອີງໃສແ່ບບສອບຖາມສ າຫຼວດຂໍໍໍ້ມູນ ທີິ່ຖືກເກັບກ າ ທີິ່ ຕະຫຼາດກະສິກ າອິນຊີ 
ລາວໄອເຕັກ (ສູນວາງສະແດງສິນຄ້ານາໆຊາດ ລາວໄອເຕັກ), ໃນເດືອນ 

ກັນຍາ 2021 ໂດຍໂຄງການ1). ໜຶິ່ງໃນບັນຫາທີິ່ໄດ້ປຶກສາຫາລືແມ່ນ “ການ

ຈັດສັນພືົົ້ນທີິ່ ບ່ອນຈອດລົດ ສ າລັບລົດໃຫຍ່/ລົດຈັກ ແລະ ປັບປ ງການ

ບໍໍລິຫານພືົົ້ນທີິ່”, ເຊິິ່ງເປັນບັນຫາທີິ່ໄດ້ຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແກ້ໄຂຫຼາຍທີິ່ສ ດ ໃນ

ແບບສອບຖາມ. ຜ່ານການສົນທະນາ ເຫັນວ່າ ບັນດາລົດໃຫຍ່/ລົດຈັກເຫຼົົົ່ານັົົ້ນ 

ບໍໍໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເປັນຂອງລູກຄ້າທີິ່ມາຊືົົ້ພືດຜັກເທົົົ່ານັົົ້ນ, ແຕ່ຫາກບາງສ່ວນກໍໍ

ແມ່ນ ລົດບັນທ ກພືດຜັກ ຂອງບັນດາຊາວກະສິກອນ. ດັົົ່ງນັົົ້ນ, ບັນຫາດັົົ່ງກ່າວ 
ຈຶິ່ງໄດ້ຖືກເຫັນດີ ປັບປ ງຢຸ່າງຈິງຈັງ ໂດຍການປຶກສາຫາລື ລະຫວ່າງ ຄະນະ
ກ າມະການ ບໍໍລິຫານງານກ ່ມອິນຊີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ເຈົົົ້າຂອງ ສູນ
ວາງສະແດງສິນຄ້ານາໆຊາດ ລາວໄອເຕັກ. ນອກນັົົ້ນ, ຍັງໄດ້ສົນທະນາປຶກສາ

ຫາລື ກ່ຽວກັບການປູກ ແລະ ຂາຍພືດຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ຊະນິດໃໝ່ເພີິ່ມຕືິ່ມ, 

ພັດທະນາບູດທົດລອງ ຂາຍອາຫານ ແລະ ເຄືິ່ອງດືິ່ມ, ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນການເຄືິ່ອນໄຫວປະຊາສ າພັນ ຂອງຕະຫຼາດກະສິກ າອິນຊີນ າອີກ. ໃນ
ລະຫວ່າງການສົນທະນາ, ຄະນະບໍໍລິຫານງານກ ່ມອິນຊີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
ໄດ້ເຫັນດີກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາດັົົ່ງກ່າວ ທີິ່ຖືວ່າໄດ້ເປັນບັນຫາຄ້າງຄາ
ໃນຊ່ວງໄລຍະທີິ່ຜ່ານມາ.  

 

 

 

（ຮ ບພາບ） 
ທີິ່ ພະແນກ ກະສິກ າ 

ແລະ ປຸ່າໄມ້ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງ

ຈັນ 

1）ອ້າງອີງເຖິງໜງັສືແຈ້ງຂ່າວ ໂຄງການ ພັດທະນາກະສິກ າສະອາດ ສະບັບເລກທີ 19 ທີິ່ຈັດພິມ

ໃນເດືອນ ຕ ລາ 2021. 

2. ການເຂົົົ້າໃຈກ່ຽວກັບສະຖານະການ ແລະ ບັນຫາໃນປະຈ ບັນ ໂດຍການ
ໄປຢຽ້ມຢາມຜູຜ້ະລດິ  

ສ າພາດເຖິງ ສະພາບລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຂອງຄອບຄົວໃນນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນ ແລະ ບົດບາດຂອງຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງໃນວຽກງານກະສິກ າ. ຊາວ
ກະສິກອນທີິ່ໄດ້ຮັບການສ າພາດແມ່ນ ທ. ຂັນ ແລະ ນ. ບົວວັນ, ເຊິິ່ງມີວຽກຫຼັກ

ແມ່ນ ເຮັດກະສິກ າ ທີິ່ ບ້ານ ໂນນແຕ້ ແລະ ທ. ອ ໄທ ແລະ ນ. ຟອງ ເຊິິ່ງມີວຽກ
ເສີມແມ່ນ ເຮັດກະສິກ າ ທີິ່ ບ້ານ ທ່າຊ້າງ. ສະຖານທີິ່ຈ າໜ່າຍພືດຜັກຫຼັກໆຂອງ
ພວກເຂົາ ແມ່ນຢູຸ່ທີິ່ຕະຫຼາດກະສິກ າອິນຊີ ລາວໄອເຕັກ, ເຊິິ່ງໄດ້ເປີດ ທ ກໆວັນ

ພ ດ ແລະ ວັນເສົາ. ລັກສະນະ ແລະ ບັນຫາທີິ່ພວກເຂົາໄດ້ພົບພໍໍໍ້ ມີດັົົ່ງລ ່ມນີົົ້: 

 

 

 

(ຮູບພາບ) 

ທ. ຂັນ ແລະ ນ. 
ບົວວັນ 

 

 

(ຮູບພາບ) 

ທ. ອ ໄທ ແລະ ນ. 
ຟອງ 

  

ຜູ້ເປັນເມຍ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜິດຊອບການຂາຍໃນຕະຫຼາດ ກະສິກ າອິນຊີ, ແລະ ໄດ້

ຈັດສັນລາຍຮັບປະຈ າວັນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ແລະ ຈ ານວນເງິນຝາກທັງໝົດ. 

ນອກນີົົ້, ລາວຍັງໄດ້ສອບຖາມ ຜູ້ບໍໍລິໂພກເຖິງການປູກພືດທີິ່ເຂົາເຈົົົ້າມັກ ພ້ອມ

ທັງສັງເກດພືດຜັກ ທີິ່ຊາວກະສິກອນຜູ້ອືິ່ນປູກນ າອີກ. ດັົົ່ງນັົົ້ນ, ຜູ້ເປັນເມຍໄດ້

ປະຕິບັດການຄັດເລືອກພືດ ແລະ ການຊືົົ້ເມັດພັນຕາມຂໍໍໍ້ມູນທີິ່ເກັບກ າໄດ້. 

ນອກນີົົ້, ວຽກງານຕ່າງໆ ທີິ່ຄູ່ຜົວເມຍຮັບຜີດຊອບຍັງມີ: ການຫວ່ານ, ການປູກ 

ແລະ ການເກັບກ່ຽວ. ຄ່ຽງຄູ່ກັນນັົົ້ນ, ຍັງມີຂໍໍໍ້ສັງເກດທີິ່ພົບເຫັນໄດ້ຄື ພວກເຂົາ

ບໍໍໍ່ໄດ້ບັນທຶກລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຈາກການເຮັດກະສິກ າ ແລະ ບໍໍໍ່ຮູ້ເຖິງຍອດຂາຍ
ທີິ່ແນ່ນອນໃນມືົົ້ນັົົ້ນໆ. ທັງນີົົ້ ກໍໍຍ້ອນ ພວກເຂົາບໍໍໍ່ຮູ້ເຖິງເນືົົ້ອທີິ່ການປູກຝັງທີິ່ບໍໍໍ່
ແນ່ນອນ (m2 ຫຼ ືha), ພວກເຂົາຈຶິ່ງບໍໍໍ່ສາມາດຄິດໄລ່ຜົນຜະລິດຂອງພືດຜັກ
ໄດ້. 
ຜ່ານການສ າພາດ ສັງເກດເຫັນວ່າ ແມ່ຍິງໄດ້ມີບົດບາດສ າຄັນໃນການຈັດສັນ
ວຽກງານກະສິກ າ ແລະ ບັນຫາທີິ່ຍັງຄົງຄ້າງກໍໍຄື ພວກເຂົາຍັງບໍໍໍ່ມີລະບົບທີິ່ຊັດ
ເຈນກ່ຽວກັບການເຮັດບັນຊີ ແລະ ການເຂົົົ້າໃຈແຈ່ມແຈ້ງເຖິງຂະໜາດຂອງ

  
 



ເນືົົ້ອທີິ່ປູກຝັງ. ບັນຫາເຫຼົົົ່ານີົົ້ຈະໄດ້ຮັບການປັບປ ງໂດຍຜ່ານການເຜີຍແຜ່ຄູ່ມື
ດ້ານວິຊາການ ກະສິກ າອິນຊີ. 

3． ການຈດັກອງປະຊມຸທບົທວນ ໂຄງການພດັທະນາກະສກິ າສະອາດ 
ປະຈ າປີ ຂັົົ້ນແຂວງ      (PMU) 

ກອງປະຊຸມທົບທວນ (PMU) ໄດ້ຈັດຂຶົົ້ນໃນວັນທີ 24 ກ ມພາ (ວັນພະຫັດ) 

ທີິ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ. ກອງປະຊຸມດັົົ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶົົ້ນເພືິ່ອທົບທວນວຽກງານ

ຂອງໂຄງການ ລະຫວ່າງບັນດາ 4 ແຂວງເປ ົ້າໝາຍ. ກອງປະຊຸມຄັົົ້ງນີົົ້ ເປັນກອງ

ປະຊຸມຮ່ວມທົບທວນ ຄັົົ້ງທີ 2 ພາຍຫັຼງທີິ່ໄດ້ຈັດຂຶົົ້ນໃນ ເດືອນມັງກອນ 2021 

ຄັົົ້ງທີິ່ຜ່ານມາ ທີິ່ ແຂວງໄຊຍະບູລີ (ອ້າງອີງເຖິງໜັງສືແຈ້ງຂ່າວໂຄງການ 

ພັດທະນາກະສິກ າສະອາດ ສະບັບເລກທີ 11). ກອງປະຊຸມຄັົົ້ງນີົົ້ ມີຜູ້ເຂົົົ້າຮ່ວມ

ທັງໝົດ 25 ທ່ານ. ໃນນັົົ້ນ, ມີພະນັກງານພະແນກ ກະສິກ າ ແລະ ປຸ່າໄມ້ ປະຈ າ

ແຂວງ (PAFO), ຫ້ອງການ ກະສິກ າ ແລະ ປຸ່າໄມ້ ຂັົົ້ນເມືອງ (DAFO) ທັງ 

4 ແຂວງເປ ົ້າໝາຍ, ສູນມາດຕະຖານ ກະສິກ າສະອາດ (CASC) ແລະ ຈາກ

ໂຄງການ (CADP).  
ພະນັກງານ ພະແນກ ກະສິກ າ ແລະ ປຸ່າໄມ້ ປະຈ າແຕ່ລະແຂວງ ໄດ້ຂຶົົ້ນຮ່ວມ
ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງການເຄືິ່ອນໄຫວວຽກງານໃນແຕ່ລະແຂວງ ນັບ
ຕັົົ້ງແຕ່ ກອງປະຊຸມຮ່ວມທົບທວນ ຄັົົ້ງລ່າສ ດທີິ່ຜ່ານມາ. ຜູ້ເຂົົົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຮູ້
ເຖິງ ການເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດວຽກງານຢຸ່າງສ ດຄວາມສາມາດຂອງຕົນໃນ
ການເຄືິ່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ ທີິ່ຖືກມອບໝາຍໃຫ້, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບ ແລະ ພົບພໍໍໍ້ຄວາມຫຍ ້ງຍາກຢຸ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ຈາກການແຜ່ລະບາດ
ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ກໍໍຕາມ. ນອກຈາກນັົົ້ນ, ຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ, 
ໂຄງການໄດ້ສະເໜີ ກິດຈະກ າຫຼັກທີິ່ຈະດ າເນີນໄປຈົນເຖິງທ້າຍສ ດໂຄງການ
ໃນເດືອນ ພະຈິກ 2022 ນີົົ້, ລວມທັງການສ າຫຼວດປະເມີນຜົນທ້າຍໂຄງການ 
ແລະ ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຄັົົ້ງສ ດທ້າຍ ໃຫ້ບັນດາຜູ້ເຂົົົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບ
ຮູ້.  

 
（ຮູບພາບ）ພາບຖ່າຍລວມໝູ່ຂອງຜູ້ເຂົົົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ 

ສຽງຈາກສວນຜັກອນິຊ ີ

ໃນສະບັບນີົົ້, ມີການຮວບຮວມ ຄ າຄິດເຫັນ ຂອງພາກສ່ວນຫຼັກ ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ກັບການສົົົ່ງເສີມກະສິກ າອິນຊີ ໃນບັນດາແຂວງເປ ົ້າໝາຍ. ເຊິິ່ງຄັົົ້ງນີົົ້, ພວກ

ເຮົາໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນກໍໍລະນີຂອງ ທ. ປະເສີດ ທິບພະເນດ ທີິ່ ບ້ານ ຊາຍຟອງເໜືອ, 

ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.  

 
（ຮູບພາບ） ທ. ປະເສີດ ທິບພະເນດ ທີິ່ສວນປູກຜັກອິນຊີ 

ທ. ປະເສີດ ລາວຍັງໄດ້ຮັບຜິດຊອບ ເປັນຮອງອ ານວຍການ ໂຮງຮຽນ

ມັດທະຍົມຕອນຕົົົ້ນ ທີິ່ຕັົົ້ງຢູຸ່ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ. ເຖິງແນວນັົົ້ນ, 70% ຂອງ
ລາຍໄດ້ຂອງລາວແມ່ນ ໄດ້ມາຈາກການຂາຍຜະລິດຕະພັນ ກະສິກ າອິນຊີ. 
ເມືິ່ອທາງໂຄງການ ໄດ້ໄປລົງຢ້ຽມຢາມ ສວນປູກຝັງຂອງລາວ, ພວກເຮົາ
ສັງເກດເຫັນ     ການບັນທຶກ ການຊືົົ້ອ ປະກອນການຜະລິດ ແລະ ການບັນທຶກ
ການປູກຝັງ ຢູຸ່ທີິ່ກະດານ ບັນທຶກຂໍໍໍ້ມູນຂອງລາວ. ເຖິງວ່າ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ , 

ທ. ປະເສີດ ໄດ້ດ າເນີນການປູກຝັງ ໂດຍນ າໃຊ້ສານເຄມີ ໃນການເຮັດກະສິກ າ     
ແລະ ຝ ຸ່ນເຄມີ. ເນືິ່ອງຈາກ ລາຄາພືດຜັກທີິ່ໃຊ້ສານເຄມີໃນການເຮັດກະສິກ າ 
ແລະ ປູູ໋ຍເຄມີ ຍັງບໍໍໍ່ໝັົົ້ນຄົງ ແລະ ລາວກໍໍເປັນຫ່ວງຜົນກະທົບ ຕໍໍໍ່ສ ຂະພາບຂອງ
ຕົນ ແລະ ຜູ້ບໍໍລິໂພກ. ລາວໄດ້ຕັດສິນໃຈເລີິ່ມດ າເນີນການປູກພືດຜັກອິນຊີ 

ຕັົົ້ງແຕ່ປີ 2011 ເປັນຕົົົ້ນມາ. ພາຍໃນເນືົົ້ອທີິ່ 0.6 ເຮັກຕາ ຂອງລາວນັົົ້ນ, ລາວ

ບໍໍໍ່ພຽງແຕ່ປູກພືດຜັກປະເພດ: ໝາກແຕງ, ບ໋ອກໂຄລີ ແລະ ຜັກກາດ ເທົົົ່ານັົົ້ນ, 

ລາວຍັງປູກໝາກໄມ້ຊະນິດຕ່າງໆ ເປັນຕົົົ້ນແມ່ນ: ໝາກມ່ວງ, ໝາກກ້ວຍ 

ແລະ ໝາກຫ ່ງ. ທ. ປະເສີດໄດ້ກ່າວຕືິ່ມອີກວ່າ, ລະດູຝ ນ ແລະ ລະດູແລ້ງ ມີ

ຄວາມແຕກຕ່າງກັນ. ໃນລະດູແລ້ງ, ການປູກຜັກໃຫ້ໄດ້ຄ ນະພາບແມ່ນມີ

ປະລິມານເພີິ່ມຂຶົົ້ນ. ສ່ວນໃນລະດູຝ ນ, ລາຄາຜັກເພີິ່ມຂຶົົ້ນຍ້ອນຄວາມ

ຫຍ ້ງຍາກໃນການປູກຝັງ. ຖ້າຄ ານຶງເຖິງຈ ານວນການຂາຍ ແລະ ລາຄາແລ້ວ, 
ຖືວ່າລາຍຮັບຈາກການຂາຍບໍໍໍ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ ລະຫວ່າງ ລະດູແລ້ງ ແລະ 
ລະດູຝ ນ. 
ກອງປະຊຸມປະຈ າເດືອນລະຫວ່າງສະມາຊິກຊາວກະສິກອນອິນຊີ ໄດ້ຈັດຕັົົ້ງ
ຂຶົົ້ນ ທີິ່ບ້ານຊາຍຟອງເໜືອ. ເພືິ່ອຫຼີກເວັົົ້ນ ການຜະລິດພືດສະເພາະຊະນິດໃດ

ໜຶິ່ງຫຼາຍເກີນໄປ, ບັນດາສະມາຊິກຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລື ການປັບປ ງປະລິມານ

ການຜະລິດຂອງຕົນ. ເຊິິ່ງບາງຄັົົ້ງ ສະມາຊິກໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ຖອດຖອນ

ບົດຮຽນ ນ າກ ່ມຊາວກະສິກອນອິນຊີ ທີິ່ບ້ານອືິ່ນນ າອີກ. ທ. ປະເສີດ ກ່າວວ່າ: 

“ໃນຂະນະທີິ່ຍັງບໍໍໍ່ມີແຜນຈະຂະຫຍາຍພືົົ້ນທີິ່ປູກຝັງ, ຂ້ອຍຕັດສິນໃຈສືບຕໍໍໍ່ 
ເລືອກເຟັົ້ນພືດຜັກທີິ່ເໝາະສົມກັບລະດູການ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຕືິ່ມກ່ຽວກັບ
ໄລຍະເວລາການປູກຝັງ ເພືິ່ອປ້ອງກັນການລະບາດຂອງສັດຕູພືດ. 

ຈັດພິມໂດຍ ໂຄງການ ພັດທະນາ ກະສິກ າສະອາດ (CADP) 

ອີເມວ: cadp.lao.info@gmail.com 

ໂທລະສັບ：+856-21 417 681 

  
 

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

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