
ບໍ ລິ ສັດຜະລິ ດະພັນກະສິ ກອນລາວ
(Lao Farmerss’Products)

ບົດຮຽນ ທ ີ່ ຖອດຖອນໄດ້ຈາກການນໍ າພາຊາວຊົນ
ນະ ບົດເຮັດການຜະລິ ດກະສິ ກໍາອິ ນຊ , ໃນການເກັບ
ຊ ້ , ປຸງແຕີ່ ງແລະຈໍ າໜີ່ າຍຢ ີ່ ພາຍໃນແລະຢ ີ່
ຕີ່ າງປະເທດເປັນເວລາ 20 ປ .

ໂດຍດຣ ສ ສະຫຼຽວ ສະແຫວງສຶ ກສາ, ປະທານ
-ບໍ ລິ ສັດຜະລິ ດຕະພັນກະສິ ກອນລາວ Lao farmers’Products (LFP)
-ແລະສະມາຄົມສົີ່ ງເສ ມການກພັດທະນາສັງຄົມຊາວຊົນນະບົດ
Association de Soutien au  Developpement des Societes Paysannes
(ASDSP).



ສະເໜ ບໍ ລິ ສັດຜະລິ ດຕະພັນກະສິ ກອນລາວ
(LFP)

▪ ບໍ ລິ ສັດຜະລິ ດຕະພັນກະສິ ກອນລາວ ຂາອອກ-ຂາເຂົ ້ າ
ຈໍ າກັດ

▪ ຜ ້ ຖ ຮຸ້ນ ແມີ່ ນກໍາມະກອນຊຶີ່ ງແມີ່ ຍິ ງກວມເອົ າກວີ່ າ 60
%

▪ ເຄ ີ່ ອງມ ປະຖົມປະຖານ ທ ີ່ ຜະລິ ດເອົ າເອງ. ໜ້າວຽກ
ສີ່ ວນໃຫຍີ່ ແມີ່ ນເຮັດດ້ວຍມ .

▪ ຜະລິ ດຕາມການສັີ່ ງຊ ້ ຂອງລ ກຄ້າໃນເຄ ອຂີ່ າຍການຄ້າ
ທ ີ່ ເປັນທໍາຢ ີ່ ທະວິ ບເອ ຣົບ.

▪ ທຶ ນໝຸນວຽນມາຈາກທຶ ນລີ່ ວງໜ້າຂອງລ ກຄ້າໃນ
ອັດຕາສີ່ ວນ 50% ຂອງມ ນຄີ່ າໃບສັີ່ ງຊ ້ .

▪ LFP ບໍີ່ ໄດ້ຈໍ າໜີ່ າຍຢ ີ່ ທົີ່ ວປະເທດແລະຢ ີ່ ປະເທດໃນ
ພາກພ ້ ນ ເພາະບໍີ່ ມ ທຶ ນໝຸນວຽນ.



ພາລະກິດ
• ຊີ່ ວຍເຫຼ ອຜ ້ ເຮັດການຜະລິ ດຂະໜາດນ້ອຍ
- ໃຫ້ອອກຈາກລະບົບເສດຖະກິດເພິີ່ ງຕົນເອງ, ກຸ້ມຕົນ
ເອງ(Economic system in autarky) ເພ ີ່ ອກ້າວສ  ້
ເສດຖະກິດທ ີ່ ມ ຕະຫຼາດ

- ໃຫ້ຜະລິ ດເປັນສິ ນຄ້າ ເພ ີ່ ອທົດແທນການນໍ າແລະເພ ີ່ ອ
ເປັນສິ ນຄ້າຂາອອກ

- ໃຫ້ສາມາດເຊ ີ່ ອມໂຕເຂົ ້ າກັບກະແສຂອງພາກພ ້ ນແຕີ່
ຫົວທ ພ້ອມທັງໃຫ້ຮັກສາສິີ່ ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດແລະ
ສັງຄົມໄວ້ຢີ່ າງໝ້ັນຄົງ, 

- ໃຫ້ສາມາດສ ້ ກັບຄ ີ່ ແຂີ່ ງໄດ້ເປັນຢີ່ າງດ .  

- ໃຫ້ສາມາດສ້າງຄວາມກົມກຽວລະຫວີ່ າງຄີ່ ານິ ຍົມ
ດ້ັງເດ ມກັບຄີ່ ານິ ຍົມໃໝີ່ ຂອງພາກພ ້ ນ.



ສ້າງຕ້ັງ 3 ອົງກອນເພ ີ່ ອເປັນເສົ າຄໍ ້ າໃຫ້ແກີ່ ການ
ພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ

1. ການຈັດຕ້ັງສັງຄົມ, ສະມາຄົມສົີ່ ງເສ ມການພັດທະນາ
ສັງຄົມຊາວຊົນນະບົດ ເພ ີ່ ອເຮັດໜ້າທ ີ່ ຝຶກອົບຮົມຊາວ
ຊາວຊົນນະບົດ ໃຫ້ສ້າງເຄ ີ່ ອງມ ການຜະລິ ດດ້ວຍຕົນເອງ
ແລະ ໃຫ້ໄດ້ຮຽນວິ ຊາຊ ບໃນຂະແໜງການທ ີ່ ຕົນກໍີ່ າລັງ
ປະຕິບັດຢ ີ່

2. ການເງິ ນຈຸລະພາກ:ກອງທຶ ນສະຫະກອນ ເພ ີ່ ອປະກອບ
ທຶ ນໃຫ້ຊາວຊົນນະບົດ ທ ີ່ ມ ໂຄງການເສດຖະກິດ.

3. ໂຮງງານປຸງແຕີ່ ງ, ໂຮງງານຜະລິ ດຕະພັນກະສິ ກອນ
ລາວ ຫຼ ລາວຟາມເມ ໂປຣດັກ ເພ ີ່ ອເຮັດໜ້າທ ີ່ ເກັບຊ ້

້ ຜົນ
ຜະລິ ດຂອງຊາວຊົນນະບົດ,  ປຸງແຕີ່ ງແລະຈໍ າໜີ່ າຍຢ ີ່ ພາຍ
ໃນ ແລະ ຢ ີ່ ຕີ່ າງປະເທດ.



ແຜນວາດ 3 ເສົ າຄໍ ້ າການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ



ຈະເຮັດໃຫ້ຊາວຊົນນະບົດເຂົ ້ າເຖິງະຫຼາດດ້ວຍວິ ທ 
ໃດ?

1. ນໍ າໃຊ້
▪ ການຈັດຕ້ັງສັງຄົມທ ີ່ ບໍີ່ ຫວັງຜົນກໍີ່ າໄລ: ສະມາຄົມ
ສົີ່ ງເສ ມການພັດທະນາສັງຄົມຊາວຊົນນະບົດ
(ASDSP)

▪ ໂຮງງານປຸງແຕີ່ ງ : ບໍ ລິ ສັດຜະະລິ ດຕະພັນກະສິ ກອນ
ລາວ (Lao Farmers’Products or LFP)

2. ເຂົ ້ າຫາຕະຫຼາດເອ ຣົບເປັນຫັຼກໂດຍສະເພາະມັນແມີ່ ນ
ຕະ ຫຼາດທ ີ່

ີ່ ສົີ່ ງເສ ມຜົນຜະລິ ດຈາກປະເທດກໍາລັງ
ພັດທະນາ
3. ສ ້ ຊົົ ນເຈາະະຫຼາດພາຍໃນປະເທດ.



ພາລະກິດຂອງASDSP

▪ ນໍ າພາຊາວກະສິ ກອນຈັດຕ້ັງກັນເປັນກຸີ່ ມ.

▪ ຈັດຕ້ັງການຝຶກອົບຮົມສະມາຊິ ກກຸີ່ ມເຮັດກະສິ ກໍາອິ ນຊ .

▪ ນໍ າພາສະມາຊິ ກກຸີ່ ມປະຕິບັດຂໍ ້ ບັງຄັບຂອງມາດຕະຖານ
ກະສິິ ກໍາອິ ນຊ ແລະ ມາດະຖານສິ ນຄ້າໃນລະບົບການຄ້າທ ີ່
ເປັນທໍາ.

▪ ຝຶກອົບຮົມແລະນໍ າພາ ຜ ້ ກວດສອບພາຍໃນໃຫ້ຕິດຕາມ
ແລະ ແນະນໍ າ ແລະບັນທຶກຂ້ັນຕອນການຜະລິ ດຂອງ
ສະມາຊິ ກ.

▪ ເຊ ນ ອົງການກວດສອບບກະສິ ກໍາອິ ນຊ ຈາກກະຊວງກະສິ
ກໍາລາວມາກວດສອບແລະອອກໃບຢ້ັງຢ ນ.

▪ ເຊ ນອົ າການກວດສອບສາກົນມາກວດສອບແລະອອກ
ໃບຢ້ັງຢ ນ.



ພາລະກິດ LFP

• ເກັບຊ ້ ຜົນຜະລິ ດຈາກກຸີ່ ມໃນລາຄາທ ີ່ ເປັນທໍາ.

• ປະຕິບັດຂ້ັນຕອນການຜະລິ ດຕ້ັງແຕີ່ ຂ້ັນຕອນ
ຮັບວັດຖຸດິ ບຈົນຮອດຂ້ັນສໍ າເລັດຮ ບ, ຂ້ັນຕອນ
ຫຸ້ມຫໍີ່ ແລະຂ້ັນຕອນເກັບມ້ຽນຢ ີ່ ສາງຕາມຂໍ ້
ບັງຄັບ ຂອງ HACCPເພ ີ່ ອກວດສອບກັບຫັຼງໄດ້.

• ປະຕິບັດນະໂຍບາຍແບບເປັນທໍາກັບພະນັກ ງານແລະ
ກໍາມະກອນ ທ ີ່ ເປັນທັງຜ ້ ຖ ຮຸ້ນ.

• ເຊ ນອົງການກວດສອບກະສິ ກໍາອິ ນຊ ຈາກກະຊວງ
ກະສິ ກໍາແລະຈາກສາກົນມາກວດ ແລະ ອອກ
ໃບຢ້ັງຢ ນ.



ເຂົ ້ າ ຂອງ LFPມາດຕະຖານກະສິ ກໍາອິ ນຊ 
ແລະການຄ້າທ ີ່ ເປັນທໍາ



ຊາຂຽວ ແລະ ຊາດໍ າ ຂອງ LFPມາດຕະຖານກະສິ
ກໍາອິ ນຊ ແລະການຄ້າທ ີ່ ເປັນທໍາ



ໃບຢ້ັງຢ ້ ນກະສິ ກໍາອິ ນຊ ສໍ າລັບຊາປາກຊີ່ ອງໂດຍບລິ ສັກ
ກວດສອບສາກົນ ACT

•



ໃບຢ້ັງຢ ້ ນກະສິ ກໍາອິ ນຊ ສໍ າລັບເຂົ ້ າ ເມ ອງສັງທອງ
ໂດຍບໍ ລິ ສັກກວດສອບສາກົນACT



ຜີ່ ານການເຮັດທຸລະກິດປຸງແຕີ່ ງຜົນຜະລິ ດກະສິ ກໍາອິ ນຊ 
ທ ີ່ ໄດ້ຮັບການຢ້ັງຢ ນແລະທ ີ່ ບໍີ່ ໄດ້ຮັບໃບຢ້ັງຢ ນມາເປັນ

ເວລາ 20ປ , LFPໄດ້ມ ຜົນສໍ າເລັດສີ່ ວນໜຶີ່ ງຄ :

• LFP ໄດ້ການເປັນບໍ ລິ ສັດດຽວ ຂອງລາວທ ີ່ ສົີ່ ງສິ ນຄ້າ
ປະເພດອາຫານສໍ າເລັດຮ ບ made in Laos ໄປຂາຍຢ ີ່
ທະວ ບເອ ຮ້ົບ: ປະເທດ ຝຣັີ່ ງ, ແບນຊິ ກ, ເຢຍລະມັນ
ແລະ ສະຫວິ ດ

• ໄດ້ນໍ າເອົ າເງິ ນຕາຕີ່ າງປະເທດມາກະຈີ່ າຍລົງສ ີ່ ຊາວ
ຊົນນະບົດເກ ອບ 10 000 000 (ສິ ບລ້ານ)ໂດລາ.

• ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສິ ນຄ້າປະເພດອາຫານສໍ າເລັດຮ ບ made in 

Laos ປະກົດຕົວຢ ີ່ ຮ້ານຄ້າພາຍໃນປະເທດ.

• ໄດ້ນໍ າພາຊາວຊົນນະບົດຈໍ ານວນໜຶີ່ ງອອກຈາກ
ການທໍາມາຫາກິນແບບວົງປິ ດເພ ີ່ ອກ້າວເຂົ ້ າລະບົບ
ເສດຖະກິດທ ີ່ ມ ຕະຫຼາດແລະບໍ ລິ ໂພກອາຫານຖ ກຫັຼກ
ສຸຂານາໄມ.



ແຕີ່ LFPບໍີ່ ສາມາດສ ບຕໍີ່

• LFP ບໍີ່ ມ ທຶ ນໝຸນວຽນເພ ີ່ ອຊ ້ ຜົນຜະລິ ດກະສິ ກໍາຕາມ
ລະດ ການ, ເພ ີ່ ອຊ ້ ເຄ ີ່ ອງຫຸ້ມຫໍີ່ີ່ ແລະ ສິີ່ ງປະກອບອຶີ່ ນໆ
ໄວ້ລໍ າລັບຜະລິ ດຕະຫຼອດປ ແລະ ເພ ີ່ ອຈໍ າໜີ່ າຍຢ ີ່ ພາຍໃນ
ແລະຢ ີ່ ຕີ່ າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມີ່ ນ ຢ ີ່ ບັນດາປະເທດ
ໃກ້ຄຽງ. 

• LFP ອາໄສແຕີ່ ທຶ ນລີ່ ວງໜ້າ 50% ຂອງລ ກຄ້າຈາກ 4ປະ
ເທດຢ ີ່ ເອ ຣົບເພ ີ່ ອເປັນທຶ ນໝຸນວຽນເຮັດການຜະລິ ດ
ເພ ີ່ ອສົີ່ ງໃຫ້ລ ກຄ້າໃນ 4ປະເທດດັີ່ ງກີ່ າວ.

• ອັດຕາແລກປີ່ ຽນລະຫວີ່ າງເງິ ນກ ບ(ສ ງ) ແລະເງິ ນ ເອ ໂຣ
(ຕໍີ່ າ)ບໍີ່ ເອ ້ ອອໍ ານວຍໃຫ້ LFP ໄດ້ຂາຍຫຼາຍ ແລະມ ຜົນກໍີ່ າໄລ.

• ສິ ນຄ້າຂອງ LFP ແພງກວີ່ າສິ ນຄ້າຂອງພາກສີ່ ວນອຶີ່ ນ
ທັງຢ ີ່ ພາຍໃນແລະຢ ີ່ີ່ ຕີ່ າງປະເທດ.

• LFP ບໍີ່ ສາມາດໃຊ້ຈີ່ າຍຄີ່ າສິ ້ ນເປ ອງຂອງ ASDSPໃນ
ການນໍ າພາຊາວກະສິ ກອນເຮັດກະສິ ກໍາອິ ນຊ .



ຖ້າຢາກສ ບຕໍີ່

▪ LFP ຕ້ອງມ ທຶ ນໝຸນວຽນພຽງພໍໍເພ ີ່ ອຊ ້ ຜົນຜະລິ ດກະສິ ກໍາ
ຕາມລະດ ການ, ເພ ີ່ ອຊ ້ ເຄ ີ່ ອງຫຸ້ມຫໍີ່ີ່ ແລະ ສິີ່ ງປະກອບອຶີ່ ນໆ
ໄວ້ລໍ າລັບຜະລິ ດຕະຫຼອດປ , ເພ ີ່ ອຈໍ າໜີ່ າຍຢ ີ່ ພາຍໃນ, ຢ ີ່
EU-AECແລະ ຢ ີ່ ປະເທດໃກ້ຄຽງ, ພ້ອມທັງເພ ີ່ ອສ້າງ
ໂຮງງານໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ ISO. ຖ້າເປັນທຶ ນກ ້ , 
ໄລຍະໃຊ້ແທນກໍີ່ ຕ້ອງຍາວ, ອັດຕາດອກເບ້ຍສ ງສຸດບໍີ່ໍ

ີ່
ເກ ນ

3% ຕໍີ່ ປ .

▪ ການຈັດຕ້ັງສັງຄົມ(ASDSP)ທ ີ່ ເຮັດໜ້າທ ີ່ ນໍ າພາຊາວ
ຊົນນະບົດຈັດດ້ັງກຸີ່ ມ ຝຶກອົບຮົມແລະຕິດຕາມກວດກາ
ສະມາຊິ ກກຸີ່ ມໃນການປະຕິບັດຂໍ ້ ບັງຄັບຂອງມາດຕະຖານ
ກະສິ ກໍາອິ ນຊ , ຕ້ອງໄດ້ ຮັບທຶ ນສະໜັບສະໜ   ນຈາກພາຍ
ນອກ. ທັງນ້ັນກໍີ່ ເພ ີ່ ອບໍີ່ ໃຫ້ຕ້ົນທຶ ນການຜະລິ ດຂອງ LFP

ສ ງຈົນຂາຍບໍ ໄດ້.



ຖ້າຢາກສ ບຕໍີ່

• ພາກສີ່ ວນລັດຕ້ອງມ ວິ ທ ຊີ່ ວຍຖົມຂຸມອັດຕາ
ແລກປີ່ ຽນ.

• ພາກສີ່ ວນລັດຕ້ອງມ ວິ ທ ຊີ່ ວຍຮັບຜິຊອບຄີ່ າຈ້າງ
ບໍ ລິ ສັດກວດສອບແລະອອກໃບຢ້ັງຢ ນ ກະສິ ກໍໍາ
ອິ ນຊ ແລະການຄ້າທ ີ່ ເປັນທໍາ ຈົນກວີ່ າ ບໍ ລິ ສັດ
ໄດ້ຄີ່ ຄ ນກໍາໄລ ພຽງພໍເພ ີ່ ອຮັບຜິດຊອບເອົ າເອງ.

• ສິີ່ ງສໍ າຄັນທ ີ່ ສຸດ ຄ ຜ ້ ປະກອບການຕ້ອງໄດ້ຮັບ
ຂີ່ າວສານຢີ່ າງສະໝໍາສະເໝ ເພ ີ່ ອຖຖອບຄໍ ຖາມ
ທ ີ່ ວີ່ າ: ຈະຜະລິ ດຫຍັງ? ຈະຂາຍໃຫ້ໃຜ? ຢ ີ່ ໃສ? ໃນ
ຄຸນນະພາບໃດ?ເຄ ີ່ ອງຫຸ້ມຫໍີ່ ແບບໃດ? ລາຄາເທ້ົາ
ໃດ? ຄ ີ່ ແຂີ່ ງມ ໃຜແດີ່ ?

• ສິີ່ ງທ ີ່ ຄວນຫຼ ກເວ້ັນຄ ຜະລິ ດແລ້ວ ຊອກບີ່ ອນ
ຂາຍ.



ຂໍ ອວຍພອນ

• ໃຫ້ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຜົນສໍ າເລັດໃນການຊອກວິ ທ ເຮັດ
ໃຫ້ຊາວຊົນນະບົດລາວທ ີ່ ເຮັດການຜະລິ ດຂະໜາດ
ນ້ອຍຊຶີ່ ງແມີ່ ນເປົ ້ າໝາຍລຶ ບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂອງ
ລັດຖະບານ, ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ


