
ໂຄງການພັດທະນາກະສິກໍາສະອາດ ເປັນການຮ່ວມມືດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ໄລຍະເວລາ 5 ປີ (2017-2022) ເຊິິ່ງໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ອົງການ ຮ່ວມມື

ສາກົນ ປະເທດຍ  ິ່ປ ຸ່ນ (ໄຈກ້າ) ໂດຍມ  4 ແຂວງເປ ົ້າຫມາຍພັດທະນາ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫຼວງພະບາງ, ໄຊຍະບູລ  ແລະ ຊຽງຂວາງ). ຈ ດປະສົງ 

ກໍໍໍໍເພືິ່ອເປັນການສົົົົ່ງເສ ມ ກະສິກໍາສະອາດ ເຊິິ່ງກໍໍໍໍຄ ືກະສິກໍາອິນຊ  ແລະ ກະສິກໍາທ  ິ່ດ  (GAP) ໂດຍອ ງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຕະຫຼາດ ໃນບັນດາແຂວງ

ເປ ົ້າຫມາຍ.  

ວຽກງານກດິຈະກາໍ ລາ່ສ ດ ຂອງໂຄງການ 

1． ພາບລວມຜນົໄດຮ້ບັ ຂອງການສາໍຫຼວດ ກ່ອນປິດໂຄງການ ເຊືິ່ອມ
ໂຍງກັບຕະຫຼາດ ກະສກໍິາອິນຊ  
 

ທາງໂຄງການ ໄດ້ເກັບກໍາຂໍໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບຍອດຂາຍ ແລະ ປະລິມານສິນຄ້າ
ກະສິກໍາ ລວມທັງຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ໃນຕະຫຼາດກະສິກໍາອິນຊ  ຜ່ານການສໍາ
ຫຼວດທ້າຍໂຄງການ. ຫົວຂໍໍໍ້ນ ີ້ໄດ້ຖືກສະເໜ  ຢູຸ່ໃນຜົນການສໍາຫຼວດທ ິ່ຕະຫຼາດ

ກະສິກໍາອິນຊ  ລາວ-ໄອເຕັກ (ສູນວາງສະແດງສິນຄ້ານາໆຊາດ ລາວ-ໄອເຕັກ) 

ຢູຸ່ທ ິ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ກໍານົດເວລາການສໍາຫຼວດທ ິ່ໂຄງການກໍານົດໄວ້ 
ແມ່ນໄດ້ຖືກຈໍາກັດລົງຢຸ່າງຫຼວງຫຼາຍເນືິ່ອງຈາກ ການແຜ່ລະບາດຂອງເຊືີ້ອ
ພະຍາດ COVID-19, ແລະ ການສໍາຫຼວດໄດ້ ດໍາເນ ນໄປໃນໄລຍະເວລາ 

ສາມ ເດືອນ, ນັບແຕ່ເດືອນ ທັນວາ 2021 ຫາ ເດືອນ ກ ມພາ 2022. 

ຮູບສະແດງຂ້າງລ ່ມນ ີ້, ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຂາຍຜັກ ແລະ ຫມາກໄມ້ ປະຈໍາ

ເດືອນ ທຽບກັບການສໍາຫຼວດພືີ້ນຖານທ ິ່ຖືກເກັບກໍາໃນຕອນຕົີ້ນໂຄງການ.  

 

 

 

ຜົນການສໍາຫຼວດພົບວ່າ ຍອດຂາຍປະຈໍາເດືອນໃນໄລຍະເວລາ ການສໍາຫຼວດ
ໄດ້ເພ ິ່ມຂຶີ້ນ 2,8 ເທົົົ່າ, ຈາກ 473,000,000 ກ ບ ເປັນ 1,316,000,000 

ກ ບ. ຂະນະດຽວກັນ, ປະລິມານການຂາຍໄດ້ເພ ິ່ມຂຶີ້ນ 2,6 ເທົົົ່າ, ຈາກ 

36,644 ກິໂລກຣາມເປັນ 93,880 ກິໂລກຣາມ. ພິເສດແມ່ນ ຍອດຂາຍ 

ໝາກໄມ້ ໄດ້ເພ ິ່ມຂຶີ້ນຢຸ່າງຫຼວງຫຼາຍປະມານ 5 ເທົົົ່າ. ບັນດາພືດຜັກ ຈໍານວນ 

15 ຢຸ່າງ ທ ິ່ຂາຍດ ທ ິ່ສ ດ ໃນການສໍາຫຼວດຄັີ້ງນ ີ້ມ  1) ສະຫຼັດ 11.6%,        

2)   ໝາກເລັົົ່ນ 5.4%, 3) ໝາກຫ ່ງສ ກ 5.0%, 4) ຜັກຫອມປ້ອມ 

3.8%, 5) ຜັກຫອມບົົົ່ວ 3.4%, 6) ບຣັອກໂຄລ  3.2%, 7) ໝາກສ ດາ 

2.9 %, 8) ໝາກແຕງ 2.8 %, 9) ຫົວກາຣົດ 2.8 %, 10), ຫົວກະລໍໍ່າ 

2.6 %, 11) ຫມາກກ້ວຍ 2.6 %, 12) ດອກກະລໍໍ່າ 2.4%. 13) 

ຜັກກາດຊອມ 2.4 %, 14) ຜັກກາດຂາວ 2.4 %, ແລະ 15) ຜັກກາດນາ 

2.4 %. 

ໃນບັນດາພືດຜັກ ຈໍານວນ 15 ຢຸ່າງ, ພືດຜັກທ ິ່ຍອດຂາຍເພ ິ່ມຂຶີ້ນ 3 ເທົົົ່າ

ຈາກການສໍາຫລວດພືີ້ນຖານມ ຄື: ຫມາກເລັົົ່ນ ບໍໍໍ່ລວມຫມາກເລັົົ່ນນ້ອຍ 

(5,9 ເທົົົ່າ), ຫມາກຫ ່ງສ ກ (4,6 ເທົົົ່າ), ໝາກສ ດາ (35 ເທົົົ່າ), ຫົວກະລໍໍ່າ 

(4,1 ເທົົົ່າ) , ຫມາກກ້ວຍ (5.5 ເທົົົ່າ), ຜັກກາດດອກ (ບໍໍໍ່ສັງເກດເຫັນໃນ

ຜົນການສໍາຫຼວດກ່ອນເລ ິ່ມໂຄງການ), ຜັກກາດຂາວ (5.3 ເທົົົ່າ), ແລະ ຜັກ

ກາດນາ (3.8 ເທົົົ່າ). 

 

ຊາວກະສິກອນອິນຊ  ຂາຍ
ສິນຄ້າໃນຕະຫຼາດກະສິກໍາ
ອິນຊ ໄດ້ປະມານ 72 ກິ

ໂລກຣາມ/ມືີ້, ມູນຄ່າການ
ຂາຍທັງໝົດແມ່ນ 
1,016,000 ກ ບ. ຄາດ
ຄະເນວ່າ ຊາວກະສິ ກອນ
ອິນຊ  ໄດ້ນໍາເອົາພືດຜັກ
ຂອງຕົນມາຈໍາໜ່າຍຢູຸ່ທ ິ່
ຕະຫຼາດດັົົ່ງກ່າວ 4.4  ມືີ້/

ເດືອນ, ສະເລ່ຍຍອດຂາຍ

ແມ່ນ 4,470,000ກ ບ. 

(ຮູບພາບ) ສໍາພາດໂດຍ ພະນັກງານຈາກຫ້ອງການ  

ກະສິກໍາ ແລະ ປຸ່າໄມ້ ເມືອງໄຊເສດຖາ 

  
 



2. ການສາ້ງ “ຄູມື່ດາ້ນວຊິາການ ກະສກໍິາອິນຊ ”  
ຫົວຂໍໍໍ້ນ ີ້ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງ ການຄົີ້ນຄິດພິຈາລະນາ ໃນການພັດທະນາ ຄູ່ມື
ດ້ານວິຊາການ ກະສິກໍາອິນຊ . ໃນເມືິ່ອກ່ອນ, ບັນດາຄູ່ມືດ້ານວິຊາການສ່ວນ

ໃຫຍ່ ແມ່ນໄດ້ຖືກຕ ພິມ ເຊັົົ່ນວ່າ: ປ ົ້ມຄູ່ມື ເປັນຕົີ້ນ. ເຖິງຢຸ່າງໃດກໍໍໍ່ຕາມ, 
ແນວຄວາມຄິດຂອງໂຄງການ ຕໍໍໍ່ກັບ ຄູ່ມືດ້ານວິຊາການ ກະສິກໍາອິນຊ  ແມ່ນ 
"ທ ກຄົນສາມາດຮຽນຮູ້ຜ່ານວິດ ໂອ ທ ກທ ິ່ ທ ກເວລາ ຕາມທ ິ່ພວກເຂົາ

ຕ້ອງການ ໂດຍການເຂົີ້າເບິິ່ງຜ່ານ ຢູທູບ (YouTube) ຈາກໂທລະສັບມືຖື

ຂອງພວກເຂົາ." 

ສ່ວນທໍາອິດຂອງ ການເລ ິ່ມວິດ ໂອ ປະກອບມ  ສຽງຂອງຜູ້ບໍໍລິໂພກ, ແລະ 

ສ່ວນສ ດທ້າຍປະກອບມ  ສຽງຂອງກ ່ມຜູ້ຜະລິດ. ນອກນ ີ້, ບັນດາຄໍາເຫັນ 
ແລະ ການສະຫນັບສະຫນ ນຕ່າງໆ ຈາກຜູ້ບໍໍລິໂພກ ຍັງຖືກ ສົົົ່ງເຖິງຜູ້ຜະລິດ
ຜ່ານວິດ ໂອນໍາອ ກ. ພ້ອມກັນນັີ້ນ, ສຽງເວົີ້າ ແລະ ໃບໜ້າປິຕິຍິນດ  ຂອງ
ບັນດາຜູ້ຜະລິດ ທ ິ່ໄດ້ຜະລິດສິນຄ້າກະສິກໍາ ທ ິ່ປອດໄພ ໃຫແ້ກ່ຜູບ້ໍໍລິໂພກ ຍັງ
ໄດ້ເຜ ຍແຜ່ຕືິ່ມອ ກ. ສັງເກດໄດ້ວ່າ ທັງສອງຝຸ່າຍໄດ້ ມ ການເຊືິ່ອມຕໍໍໍ່ດ້ານ

ຄວາມຄິດເຊິິ່ງກັນ ແລະ ກັນຜ່ານວິດ ໂອດັົົ່ງກ່າວ. 
ວ ດ ໂອດັົົ່ງກ່າວປະກອບມ  ການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ກ ່ມຊາວກະສິກອນອິນຊ  ໂດຍ
ພະນັກງານຈາກສູນມາດຕະຖານກະສິກໍາສະອາດ (CASC), ເຊິິ່ງເປັນ

ອົງການຄູ່ຮ່ວມງານຫຼັກຂອງໂຄງການ. ເຊິິ່ງພະນັກງານ ສູນ ມາດຕະຖານ

ກະສິກໍາສະອາດ (CASC) ໄດ້ຮຽນຮູ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມວຽກງານຕົວຈິງ 

(OJT) ກ່ອນລ່ວງຫນ້າ. ນອກນ ີ້, ພະນັກງານຈາກ ສູນ ມາດຕະຖານກະສິກໍາ

ສະອາດ (CASC) ຍັງໄດ້ຮັບໜ້າທ ິ່ບັນຍາຍປະກອບກັບວິດ ໂອຄູ່ມືດັົົ່ງກ່າວ. 
ເຊິິ່ງຈະນໍາໄປສູ່ການກະຕ ້ນການເຮັດວຽກພາຍໃນຂອງບັນດາພະນັກງານ ສູນ 
ມາດຕະຖານກະສິກໍາສະອາດ (CASC). 
ຄູ່ມືດ້ານວິຊາການ ກະສິກໍາອິນຊ  ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນ ບໍໍໍ່ພຽງແຕ່ເຕັກນິກການ
ປູກຝັງເທົົົ່ານັີ້ນ, ແຕ່ຍັງສະແດງເຖິງ ຄວາມຄິດຂອງຜູ້ທ ິ່ໄດ້ດໍາເນ ນການຜະລິດ

ກະສິກໍາອິນຊ  ແລະ ຄວາມຄິດຂອງຜູ້ທ ິ່ໄດ້ຊືີ້ສິນຄ້າກະສິກໍາອິນຊ ດັົົ່ງກ່າວ. 
ເຊິິ່ງທາງໂຄງການ ມ ຄວາມຍິນດ ເປັນຢຸ່າງຍິິ່ງ ທ ິ່ຈະສືບຕໍໍໍ່ ຜະລິດ ແລະ 
ເຜ ຍແຜ່ຄູ່ມືວິຊາການດັົົ່ງກ່າວ.

 

ທ່ານສາມາດຮັບຊົມຄູ່ມືເຫຼົົົ່ານ ີ້ໄດ້, ໂດຍການພິມ " OA Technical 

Manual (ຄູ່ມືດ້ານວິຊາການ ກະສິກໍາອິນຊ )" ໃນພາກສ່ວນການຄົີ້ນຫາ 

ເທິງ ຢູທູບ (YouTube). 

ນອກນັີ້ນ, ທ່ານຍັງສາມາດດາວນ  ໂຫລດສະບັບພາສາອັງກິດຂອງຄູ່ມືໃນຮູບ

ແບບ PDF ຈາກພາກສ່ວນດ້ານລ ່ມຂອງວິດ ໂອ (ເຊິິ່ງຈະມ ພຽງແຕ່ເອກະ 

ສານ PowerPoint ເທົົົ່ານັີ້ນ). 

ສຽງຈາກສວນຜັກອນິຊ  
ໃນສະບັບນ ີ້, ມ ການຮວບຮວມ ຄໍາຄິດເຫັນຂອງພາກສ່ວນຫຼັກທ ິ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ກັບ ການສົົົ່ງເສ ມກະສິກໍາອິນຊ  ໃນບັນດາແຂວງເປ ົ້າໝາຍ. ເຊິິ່ງຄັີ້ງນ ີ້, ພວກ

ເຮົາໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນກໍໍລະນ ຂອງຊາວກະສິກອນອິນຊ  ບ້ານ ນາສາງໄຜ່, ເມືອງ 

ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. 

 
(ຮູບພາບ) ຊາວກະສິກອນອິນຊ  ບ້ານ ນາສາງໄຜ່ (ເລ ິ່ມຈາກຊ້າຍມື, ທ. ພັນທອງ,     ນ. 

ສົມທິບ, ແລະ ທ. ບົວທອງ) 

ບ້ານ ນາສາງໄຜ່ ຕັີ້ງຢູຸ່ໃກ້ກັບຕົວເມືອງ, ເດ ນທາງຊືິ່ຈາກປະຕູໄຊ ເຊິິ່ງເປັນ

ສັນຍາລັກ ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປະມານ 8 ກິໂລແມັດ. ກ ່ມຊາວ
ກະສິກອນອິນຊ  ທ ິ່ບ້ານດັົົ່ງກ່າວ ມ ປະຫວັດ ການເຮັດກະສິກໍາອິນຊ  ເປັນເວ
ລາທັງໝົດ 15 ປີ ນັບແຕ່ປີ 2006 ເປັນຕົີ້ນມາ. 

ຫົວໜ້າກ ່ມ, ທ. ພັນທອງ ເພັງໄຊສະຫວາດ ໄດ້ຜະລິດຝ ຸ່ນບົົົ່ມ ທ ິ່ບັນຈ ຂ ີ້ໄກ່ 

ແລະ ຂ ີ້ແກບ  ເພືິ່ອນໍາໄປຂາຍຢູຸ່ຕະຫຼາດກະສິກໍາອິນຊ  ລາວ-ໄອເຕັກ. ບໍໍໍ່ແມ່ນ

ພຽງແຕ່ ຫົວຫນ້າກ ່ມເທົົົ່ານັີ້ນ, ແຕ່ຫາກ ບັນດາສະມາຊິກຫຼາຍຄົນ ໃນກ ່ມ
ຊາວກະສິກອນອິນຊ  ໃນບ້ານດັົົ່ງກ່າວ ກໍໍມ ຄວາມຊ່ຽວຊານ ໃນການປັບປ ງ
ດິນດ້ວຍຝ ຸ່ນບົົົ່ມນໍາອ ກ. 

ນ. ສົມທິບ ສ ຫາປັນຍາ ແລະ ທ. ບົວທອງ ຈັນທະລາ ໄດ້ຜະລິດພືດຜັກຢູຸ່ໃນ

ສວນຂະໜາດນ້ອຍ, ທັງສອງສວນ ມ ເນືີ້ອທ ິ່ ປະມານ 0,2 ເຮັກຕາ. ຍ້ອນ

ສາເຫດ ການປາສະຈາກເຮືອນຮົົົ່ມ ໃນສວນປູກຂອງພວກເຂົາ, ປະເພດພືດ
ຜັກທ ິ່ສາມາດປູກໄດ້ ໃນລະດຝູ ນ ມ ຈໍານວນຈໍາກັດ ແລະ ປະລິມານການ
ຜະລິດກໍໍໍ່ຫຼຼຸດລົງ. ໃນເມືິ່ອກ່ອນ, ທັງສອງເຄ ຍເຮັດກະສິກໍາໂດຍໃຊ້ສານເຄມ 

ມາກ່ອນ. ຕາມທ ິ່ ທ. ບົວທອງ ໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດວ່າ ບັນດາຍາດພ ິ່ນ້ອງຂອງລາວ 

ມັກຈະຕິດຕໍໍໍ່ຫາລາວ ເພືິ່ອຂໍໍຊືີ້ຜັກປອດສານພິດຂອງລາວເປັນປະຈໍາ. ໃນ

ຂະນະທ ິ່ເຊືີ້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ແຜ່ລະບາດຢຸ່າງຍ້າຍແຮງນັີ້ນ, ນ. ສົມທິບ 
ໄດ້ແຈກຢາຍພືດຜັກອິນຊ  ຈາກສວນຂອງລາວ ໃຫ້ກັບຜູ້ທ ິ່ຕ້ອງການ 
ແບບຟຣ ໆ ໂດຍບໍໍໍ່ຫວັງຫຍັງຕອບແທນ ເພືິ່ອເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ທ ິ່
ຂາດແຄນ. 
ເຖິງແມ່ນວ່າ ຊາວກະສິກອນອິນຊ  ຢູຸ່ບ້ານ ນາສາງໄຜ່ ຈະດໍາເນ ນການຜະລິດ
ກະສິກໍາຂະໜາດນ້ອຍກໍໍຕາມ, ພວກເຂົາກໍໍພາກພູມໃຈທ ິ່ໄດ້ເປັນສ່ວນໜຶິ່ງໃນ

ການຜະລິດພືດຜັກອິນຊ .

Published by Clean Agriculture Development Project (CADP) 

Email; cadp.lao.info@gmail.com 

Tel：+856-21 417 681 

  
 

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

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

 

mailto:cadp.lao.info@gmail.com
https://www.facebook.com/jicaCADP/
https://www.jica.go.jp/project/english/laos/026/index.html

