
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 ກໍໍໍໍເພືິ່ອເປັນການ

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

ວຽກງານ ກດິຈະກ າລ່າສ ດ ຂອງໂຄງການ 

1． ຜນົການສ າຫຼວດກອ່ນປດິໂຄງການກຽ່ວພນັກບັ ຕະຫາຼດກະສກິ າອນິຊີ 
ແຂວງ ຊຽງຊວາງ 

ທາງໂຄງການໄດ້ເກັບກ າຂໍໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບປະລິມານການຂາຍ ແລະ ຈ ານວນການ
ຂາຍຜະລິດຕະພັນ ກະສິກ າ ລວມທັງຜັກ ແລະ ຫມາກໄມ,້ ໃນຕະຫຼາດກະສິກ າ

ອິນຊີ (OA). ເຊິິ່ງກໍໍເປັນສ່ວນຫນຶິ່ງທີິ່ປະກອບເຂົົົ້າໃນການສ າຫຼວດກ່ອນປິດ

ໂຄງການ. ໜັງສືແຈ້ງຂ່າວສະບັບນີົົ້, ສະເໜີຜົນສ າຫຼວດທີິ່ຕະຫຼາດ ກະສິກ າອິນຊີ 

ສີບ ນເຮືອງ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ເຊິິ່ງດ າເນີນການສ າຫຼວດຄ້າຍໆກັນ ກັບການສ າ

ຫຼວດທີິ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ຕາຕະລາງດ າເນີນງານເບືົົ້ອງຕົົົ້ນແມ່ນ ມີໄລຍະ

ເວລາທີິ່ສັົົ້ນລົງຢຸ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເນືິ່ອງຈາກຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງ

ເຊືົົ້ອພະຍາດໂຄວິດ-19, ແລະ ການສ າຫຼວດໄດ້ສ າເລັດພາຍໃນສາມເດືອນ, ເລີິ່ມ

ຕົົົ້ນຈາກ ເດືອນທັນວາ 2021 ຫາ ເດືອນກ ມພາ 2022. ຮູບສະແດງຂ້າງລ ່ມນີົົ້, 

ສະແດງໃຫ້ເຫັນປະລິມານການຂາຍຜັກ ແລະ ຫມາກໄມ້ ປະຈ າເດືອນ, ທຽບກັບ

ການສ າຫຼວດກ່ອນເປີດໂຄງການ ທີິ່ໄດ້ສ າຫຼວດໃນຕອນຕົົົ້ນ. 
 

 

 

ຜົນການສ າຫຼວດສະແດງໃຫ້ເຫັນ ປະລິມານການຂາຍປະຈ າເດືອນຂອງໄລຍະ
ການສ າຫຼວດໄດ້ເພີິ່ມຂຶົົ້ນ 33%, ຈາກ 23,888,000 ກີບ ເປັນ 31,727,000 

ກີບ. ນອກນີົົ້, ປະລິມານການຂາຍກໍໍໄດ້ເພີິ່ມຂຶົົ້ນ 10%, ຈາກ 3,013 ເປັນ 

3,314 ກິໂລກຣາມ. ຈ ດເດັົົ່ນອັນໜຶິ່ງຂອງແຂວງຊຽງຂວາງແມ່ນ ມີອັດຕາສ່ວນ

ຂອງການຂາຍ ຜັກກິນໃບ ແມ່ນປະມານ 80%. (ເຊິິ່ງຢູຸ່ທີິ່ຕະຫຼາດ ກະສິກ າອິນຊີ 

ລາວ-ໄອເຕັກ (ສູນວາງສະແດງສິນຄ້ານາໆຊາດ) ແມ່ນມີປະມານ 45% ແລະ 

ປະລິມານຍອດຂາຍຂອງຜັກກິນຫົວແມ່ນ ໄດ້ເພີິ່ມຂຶົົ້ນສອງເທົົົ່າ. ບັນດາພືດຜັກ 

10 ອັນດັບ ທີິ່ມີອັດຕາການຂາຍສູງສ ດໄດ້ແກ່: 1) ຜັກກິນໃບປະສົມປະສານ 
10.9%, 2) ກະທຽມ 10.4%, 3) ຜັກກາດຫໍໍໍ່ 9.7%, 4) ຜັກກາດ 8.6%, 

5) ກະລ າ  ດອກ/ບຣ໋ອກໂຄລີ 7.4%, 6) ກະລ າ   6.9%. , 7) ຜັກກາດຊອມ 

6.1 %, 8) ຫົວກາຣົດ 4.7 %, 9) ຜັກບົົົ່ວ 3.2 %, ແລະ 10) ຫອມປ້ອມ 

3.1 %. ໃນບັນດາພືດຜັກຈ ານວນ 10 ປະເພດ, ພືດຜັກປະເພດທີິ່ມີປະລິມານ
ການຂາຍເພີິ່ມຂຶົົ້ນຢຸ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຈາກການສ າຫຼວດກ່ອນເປີດໂຄງການ ແມ່ນ 
ກະທຽມ (3,1 ເທົົົ່າ), ກະລ າ  ດອກ/ບຣ໋ອກໂຄລີ (2,1 ເທົົົ່າ), ຜັກກາດຊອມ (1,7 

ເທົົົ່າ), ແລະ ຜັກກິນໃບປະສົມປະສານ (1,6 ເທົົົ່າ). ເຊິິ່ງບັນດາພືດຜັກເຫຼົົົ່ານີົົ້ 
ສາມາດສົົົ່ງຜົນສະທ້ອນຢຸ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຕໍໍໍ່ການເພີິ່ມຂຶົົ້ນ ຂອງປະລິມານການຂາຍ
ໂດຍລວມ. ປະລິມານການຂາຍ ຢູຸ່ຕະຫຼາດກະສິກ າອິນຊີແຫ່ງນີົົ້ ແມນ່                 

21 ກິໂລກຣາມ/ຄັົົ້ງ, ຈ ານວນ 200,000 ກີບ/ຄັົົ້ງ. ໂດຍສະເພາະ ໃນໄລຍະດຽວ

ກັນນັົົ້ນ, ຍອດຂາຍຕໍໍໍ່ຄັົົ້ງທີິ່ຕະຫຼາດກະສິກ າອິນຊີດັົົ່ງກ່າວແມ່ນ ປະມານ 1 ສ່ວນ 5 

ຂອງຕະຫຼາດ ກະສິກ າອິນຊີ ລາວ-ໄອເຕັກ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. 

2. ການເຝກິອບົຮມົຕວົຈງິ (OJT) ກຽ່ວກບັ ມາດຕະຖານກະສກິ າອນິຊ ີ

(OA), ແລະ ລະບບົການຄວບຄ ມພາຍໃນ (ICS)   

ໃນຄັົົ້ງວັນທີ 25 ສິງຫາ (ວັນພ ດ) ປີທີິ່ຜ່ານມາ, ທາງໂຄງການ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ

ເປີດກ້ວາງຂຶົົ້ນ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບສູນມາດຕະຖານກະສິກ າສະອາດ (CASC) 

ເຊິິ່ງເປັນພາກສ່ວນຫຼັກໃນການຮ່ວມມືກັບໂຄງການ, ຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະ 

ປຸ່າໄມ້(PAFO) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປຸ່າໄມ້ ທັງ

ໝົດ 6 ເມືອງ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ທາງໂຄງການ ໄດ້ຈັດຕັົົ້ງກອງປະຊຸມ 

ສ ມໃສ່ການຈັດຕັົົ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ "ການປັບປ ງໂຄງສ້າງ

ການຈັດຕັົົ້ງ ແລະ ການຄ ້ມຄອງກ ່ມຊາວກະສິກອນ" (ນ າສະເໜີໃນຈົດໝາຍແຈ້ງ

ຂ່າວ ສະບັບທີ 18 ກັນຍາ 2021). 

ເຊິິ່ງໃນກອງປະຊຸມດັົົ່ງກ່າວ, ກໍໍໄດ້ພົບເຫັນບັນຫາຕ່າງໆທີິ່ເກີດຂຶົົ້ນ, ລວມມີ 1) 

ການຂາດເອກະສານປະຫວັດການປູກຝັງ, ລວມທັງການວາງແຜນການປູກຝັງ 

ແລະ ວັດສະດ ທີິ່ປ້ອນເຂົົົ້າໃນການດ າເນີນ ກະສິກ າອິນຊີ ແລະ 2) ຈ ດກວດກາທີິ່
ບໍໍໍ່ຊັດເຈນ ລວມທັງບັນດາລາຍການຕ່າງໆ ທີິ່ຊີົົ້ໃຫ້ເຫັນ ເຖິງການປັບປ ງລະບົບ
ກວດກາພາຍໃນ (ICS) ທີິ່ດ າເນີນຢູຸ່ພາຍໃນກ ່ມ. ຫຼັງຈາກນັົົ້ນ, ບັນດາການ
ເຄືິ່ອນໄຫວ ເພືິ່ອດ າເນີນການແກ້ໄຂບັນຫາຍັງຄົງສືບຕໍໍໍ່ຕິດຂັດ ຍ້ອນຜົນກະທົບ
ຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງເຊືົົ້ອພະຍາດໂຄວິດ-19. ສ ດທ້າຍແລ້ວ, ເຮັດໃຫ້

ໂຄງການໄດ້ດ າເນີນການເຝິກອົບຮົມຕົວຈິງ ໃນວັນທີ 5 ພຶດສະພາ 2022. 

 

  
 



 

 

 

(ຮ ບພາບ) ຮູບລວມບັນດາຜູ້ເຂົົົ້າຮ່ວມ 

 

 

ການເຝິກອົບຮົມຕົວຈິງໃນຄັົົ້ງ
ນີົົ້ ແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶົົ້ນ ເພືິ່ອ
ແນໃສ່ ເຈົົົ້າໜ້າທີິ່ກວດສອບ
ພາຍໃນ (ເຈົົົ້າໜ້າທີິ່ ICS) 
ແລະ ພະນັກງານ ຫ້ອງການ
ກະສິກ າ ແລະ ປຸ່າໄມ້ເມືອງ 
(DAFO) ທີິ່ ໄດ້
ສະຫນັບສະຫນູນການດ າເນີນ
ງານ ICS.  

(ຮູບປະກອບ) ທ່ານ ທະວີສິດ, ຫົວໜ້າ ສູນ

ມາດຕະຖານກະສິກ າສະອາດ, ກ່າວເປີດພິທີ 

(ຊ້າຍມື) 

ເຈົົົ້າໜ້າທີິ່ ກວດກາ ICS ແມ່ນ ຈະໄດ້ຮັບຜິດຊອບແນະນ າ ຊາວກະສິກອນໃນ

ກ ່ມ ໃນຫົວຂໍໍໍ້ການຜະລິດ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານກະສິກ າອິນຊີ. ອີງຕາມ
ເອກະສານທີິ່ຊາວກະສິກອນໄດ້ສະເໜີມາ ຖ້າພວກເຂົາໄດ້ກວດກາເບິິ່ງ ສວນປູກ
ຜັກ ແລະ ສະພາບການປູກຝັງ ຕາມບັນດາລາຍການກວດກາ ຊາວກະສິກອນ
ດັົົ່ງກ່າວກໍໍຖືວ່າ ໄດ້ເຮັດກະສິກ າທີິ່ປອດໄພ. ຫຼັງຈາກນັົົ້ນ, ບັນດາເຈົົົ້າໜ້າທີິ່

ກວດກາ ICS ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ເພືິ່ອລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ສົົົ່ງບົດລາຍງານ

ໃຫ້ກ ່ມກະສິກ າອິນຊີ. 

ຜ່ານການເຝິກອົບຮົມຄັົົ້ງນີົົ້, ທາງໂຄງການ

ປາດຖະໜາໃຫ້ເຈົົົ້າໜ້າທີິ່ກວດກາ ICS 
ແລະ ພະນັກງານ ຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະ 
ປຸ່າໄມ້ຂັົົ້ນເມືອງ (DAFO) ນ າພາບັນດາ
ຜະລິດຕະພັນກະສິກ າກ້ວສູ່ຄວາມສາມາດ
ໃນການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໄດ້. 

ນອກນີົົ້, ທ່ານສາມາດຮັບຊົມ ແລະ 

 

(ຮູບພາບ) ບັນຍາກາດການເຝິກອົບຮົມ 

ເຂົົົ້າເຖິງ ເອກະສານການເຝິກອົບຮົມໃນຄັົົ້ງນີົົ້ ໄດ້ທີິ່ຊ່ອງທາງ ຢູທູບ: ສູນ

ມາດຕະຖານກະສິກ າສະອາດ ໃນຫົວຂໍໍໍ້ ຄູ່ມືດ້ານວິຊາການ ກະສີກ າອິນຊີ. 

3. ການເຝກິອບົຮມົຕວົຈງິ (OJT) ຫວົຂໍໍໍ້ “ການຈດັການຄ ້ມຄອງກະສິກ າ 

(ເນືົົ້ອທີິ່ດນິ ແລະ ຜນົຜະລດິ)” 
ຖືໄດ້ວ່າ ເປັນເລືິ່ອງທີິ່ຫາຍາກທີິ່ສ ດສ າລັບຊາວກະສິກອນ ໃນປະເທດທີິ່ກ າລັງ
ພັດທະນາ ທີິ່ຈະເຂົົົ້າໃຈເຖິງ ເນືົົ້ອທີິ່ພາກສະໜາມຢູຸ່ພືົົ້ນທີິ່ຜະລິດ ຢຸ່າງຖືກຕ້ອງ. 

ນອກຈາກນີົົ້, ຍັງຖືເປັນການຍາກສ າລັບພວກເຂົາ ທີິ່ຈະຮູ້ເຖິງຄວາມສ າຄັນຂອງ

ການເຂົົົ້າໃຈເນືົົ້ອທີິ່ປູກຝັງ. ສັງເກດເຫັນວ່າ ທ່າອ່ຽງດຽວກັນນັົົ້ນ ສາມາດເຫັນໄດ້

ໃນປະເທດລາວ, ເຊິິ່ງເປັນບ່ອນທີິ່ມີການຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ, ການຜະລິດແບບ

ປະສົມປະສານ 

 

ມັກພົບເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ ຢູຸ່ໃນ
ພືົົ້ນທີິ່ຂະຫນາດນ້ອຍ (3,000 

ຕາແມັດ ຫຼື ຫນ້ອຍກວ່າ) ແລະ 
ເມືິ່ອສ າພາດຊາວກະສິກອນ 
ກ່ຽວກັບເນືົົ້ອທີິ່ປູກຝັງແລ້ວ, ກໍໍ

ໄດ້ຄ າຕອບເຊັົົ່ນ: 3 ເຮັກຕາ,  
(ຮູບພາບ) ຮູບລວມບັນດາຜູ້ເຂົົົ້າຮ່ວມ 

1 ເຮັກຕາ, ແລະ 0,5 ເຮັກຕາ. ນອກນັົົ້ນ, ຊາວກະສິກອນຍັງບໍໍໍ່ມີຄວາມເຂົົົ້າໃຈ

ວ່າ 1 ເຮັກຕາ = 10,000 ຕາແມັດ. 

ດັົົ່ງນັົົ້ນ, ໂຄງການຈຶິ່ງໄດ້ດ າເນີນ 
ການເຝິກອົບຮົມຕົວຈິງຂຶົົ້ນ ໃນວັນ
ທ ີ12 ພຶດສະພາ (ວັນພະຫັດ) ເພືິ່ອ
ແນໃສ່ ຜູ້ເຂົົົ້າຮ່ວມ ຈາກສູນ
ມາດຕະຖານກະສິກ າສະອາດ, ເຊິິ່ງ
ເປັນຝຸ່າຍຫຼັກໃນການພົວພັນວຽກ
ງານ.  

 

(ຮູບພາບ) ພະນັກງານສູນມາດຕະຖານ ກະສິກ າ
ສະອາດ ນັບຈ ານວນບາດກ້າວ 

ພະນັກງານຈາກສູນດັົົ່ງກ່າວ, ໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບເນືົົ້ອທີິ່ການປູກຝັງ ແລະ ຜົນ

ຜະລິດ, ເຊິິ່ງນອນຢູຸ່ໃນບັນດາລາຍການພືົົ້ນຖານຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຈັດການ

ຄ ້ມຄອງກະສິກ າ. 

 

ໃນ ການເຝິກອົບຮົມຕົວຈິງຄັົົ້ງນີົົ້, ທ າ
ອິດພວກເຮົາໄດ້ເຮັດການສ າຫຼວດ 
ພາກສະຫນາມ ໂດຍໃຊ້ຈ ານວນ
ບາດກ້າວຍ່າງ ໂດຍການສົມມ ດໃນ
ກໍໍລະນີທີິ່ ຊາວກະສິກອນບໍໍໍ່ມີຄວາມ
ສາມາດໃນການຊືົົ້ເຊືອກວັດແທກ. (ຮູບພາບ) ພະນັກງານສູນມາດຕະຖານ

ກະສິກ າສະອາດ ຄິດໄລ່ຈ ານວນແລວສັນ
ຕາມລວງຍາວ ແລະ ເບ້ຍ ຫັຼງຈາກແທກພືົົ້ນ

ທີິ່ພາກສະໜາມແລ້ວ 

ຂັົົ້ນຕອນຖັດມາ ພວກເຮົາໄດ້ດ າເນີນການສ າຫຼວດໂດຍໃຊ້ເຊືອກ ວັດແທກ ເພືິ່ອ
ສຶກສາເຖິງ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຂອງຂໍໍໍ້ຜິດພາດຈາກການສ າຫຼວດຄັົົ້ງທ າອິດ ແລະ 
ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການວັດແທກເນືົົ້ອທີິ່ດັົົ່ງກ່າວ. ເຊິິ່ງໃນການເຝິກອົບຮົມ

ດັົົ່ງກ່າວ, ຜູ້ເຂົົົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮູ້ ວິທີການຄິດໄລ່ພືົົ້ນທີິ່ ຂອງພາກສະຫນາມທັງ

ຫມົດ, ພ້ອມນີົົ້ເຂົາເຈົົົ້າຍັງໄດ້ນັບຈ ານວນແລວສັນ ແລະ ຈ ານວນເບ້ຍຕໍໍໍ່ແລວສັນ

ນ າອີກ. ເພືິ່ອທີິ່ພວກເຂົາຈະສາມາດຄິດໄລ່ຜົນຜະລິດ ແລະ ລາຍຮັບຈາກລາຄາ

ຫົວຫນ່ວຍໄດ້. ບັນດາພະນັກງານຈາກສູນມາດຕະຖານກະສິກ າສະອາດ ຜູ້ທີິ່ໄດ້
ເຂົົົ້າຮ່ວມການເຝິກອົບຮົມຕົວຈິງໃນຄັົົ້ງນີົົ້ ຈະໄດ້ສືບຕໍໍໍ່ເປັນຄູສອນ ແລະ ດ າເນີນ
ການ ການເຝິກອົບຮົມໃຫ້ກັບກ ່ມຊາວກະສິກອນອິນຊີຕໍໍໍ່ໄປ. “ການຈັດການຄ ້ມ

ຄອງກະສິກ າ (ເນືົົ້ອທີິ່ດິນ ແລະ ຜົນຜະລິດ)” ທີິ່ໄດ້ປະຕິບັດໃນຄັົົ້ງນີົົ້ຈະຖືກເຜີຍແຜ່

ຜ່ານຊ່ອງຢູທູບ ສູນມາດຕະຖານກະສິກ າສະອາດ CASC ໃນຫົວຂໍໍໍ້: ຄູ່ມືດ້ານ

ວິຊາການ ກະສິກ າອິນຊີ (OA). 

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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