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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 

ບົດລາຍງານຫຍ ໍ້ 

ການຜະລິດກະສກິ າອນິຊຢີ ູ່ ສປປລາວ 

ຂອງທ່ານຫົວໜ້າກົມປ ກຝັງຕ ໍ່ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປູ່ຽນບົດຮຽນ 
ກ່ຽວກັບການພັດທະນາກະສິກ າອິນຊລີາວຄັັ້ງທີ7ພາຍໃຕ້ຫົວຂ ໍ້ 

“ການພັດທະນາແບບສີຂຽວ: ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄວາມສາມາດການແຂ່ງຂັນໃນລະດັບ

ສາກົນ”. ຄັັ້ງວັນທີ 28-29 ພະຈິກ 2019, ທີີ່ໂຮງແຮມຄຣາວພລາຊ່າ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. 
 

ຮຽນ: ທ່ານ ປະລິນຍາເອກລຽນທິແກ້ວກ າມະການສ ນກາງພັກ,ເລຂາຄະນະພັກ, ລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງກະສິກ າແລະປູ່າໄມ,້ ທີີ່ເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖືຢູ່າງສ ງ. 

 

 - ບັນດາທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີທີີ່ນັບຖື. 
- ບັນດາທ່ານຕາງໜ້າຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ 
- ບັນດາ ຫົວໜ້າ ,ຄະນະແລະຜ ້ຕາງຫ້ອງການ , ກົມ , ສະຖາບັນອ້ອມຂ້າງກະຊວງ
 ກະສິກ າແລະປູ່າໄມແ້ລະກະຊວງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
- ບັນດາ ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກ າແລະປູ່າໄມ້ແຂວງແລະ
 ນະຄອນຫຼວງ 
- ບັນດາທ່ານຜ ້ປະກອບການ, ຊາວກະສິກອນ 

- ບັນດາທ່ານຫົວໜ້າຂະແໜງປ ກຝັງແຂວງແລະນະຄອນຫຼວງ 
- ບັນດາ ຫົວໜ້າພະແນກ, ຫົວໜ້າສ ນແລະວິຊາການຫຼັກແຫຼ່ງອ້ອມຂ້າງກົມປ ກຝັງ
 ທີີ່ຮັກແພງ. 

  

ພາຍໃຕ້ ການຊີັ້ນ າ ຢູ່າງໃກ້ຊິດ ຂອງ ການນ າ ກະຊວງ ກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ, ດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມ
ບຸກບືນສ ້ຊົນຢູ່າງຕັັ້ງໜ້າ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສ ງ ຂອງພະນັກ ງານລັດຖະກອນ ໃນທົົ່ວກົມ
ປ ກຝັງ ກ ໍ່ຄືຂະແໜງການປ ກຝັງແລະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນຊ່ວຍເຫຼືອແລະຮ່ວມມືຈາກບັນດາກົມ
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ກອງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງສາຍຕັັ້ງແລະສາຍຂວາງ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນຂັັ້ນຕ່າງໆ, ຊາວກະສິກອນກຸ່ມ
ຊາວກະສິກອນ, ຜ ປ້ະກອບການ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາກະສິກ າອິນຊີລາວ ໄດ້
ມີການພັດທະນາຢູ່າງຕ ໍ່ເນືີ່ອງ ແລະ ຢ ູ່ໃນຈັງວະ ທີີ່ຂະຫຍາຍຕົວຢູ່າງວ່ອງໄວ  ຊ ີ່ງເຫັນໄດ້ຈາກຕົວເລກ 

ການຜະລິດໄດ້ມີການເພີັ້ມຂືັ້ັ້ນທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ຄື: ເນືັ້ອທີີ່ໆຮັບການຢັັ້ງຢືນ ທັງໝົດມີ 

10.184,92 ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດກະສິກ າອິນຊີທັງໝົດ 139.699,09 ໂຕນ. 

 

ໄປຄຽງຄ ່ກັບ ການຂະຫຍາຍຕົວ ກະສິກ າອິນຊີ ຢ ູ່ ໃນປະເທດເຮົາ, ການຜະລິດ ກະສິກ າອິນຊີ 
ທົົ່ວໂລກໄດ້ມີອັດຕາການເພີີ່ມຂ ັ້ນເຊັົ່ນດຽວກັນ, ໂດຍສະເລຍໃນອັດຕາເພີັ້ັ້ມ 20% ນັບແຕ່ປີ 2002 

ເປັນຕົັ້ນມາ. ໃນປີ 2019 ການພັດທະນາກະສິກ າອິນຊີໃນທົົ່ວໂລກແມ່ນໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍຕົວເຖິີ່ງ 

178 ປະເທດ ເຊິີ່ງມີພືັ້ນທີີ່ການຜະລິດທັງໝົດ 57.8 ລ້ານເຮັກຕາ,( ຂ ໍ້ມ ນຈາກບົດລາຍງານຂອງ 

THE WORLD OF ORGANIC AGRICULTURE 2018) ສ້າງລາຍຮັບສ ງເຖິ ີ່ງ 9 ໝືີ່ນ

ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ,  ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ພວກເຮົາ ໂດຍອີງໃສ່ຍຸດທະສາດ ຂອງ ກະຊວງ ກະສິກ າ ແລະ 

ປູ່າໄມ້ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາກະສີກ າ ແລະ ປູ່າໄມ້ ຕາມທິດສະອາດ ສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ ເວົັ້າລວມ
, ແລະ ເວົັ້າສະເພາະ ຍຸດທະສາດ ຂອງ ກົມປ ກຝັງ ແຕ່ນີັ້ຮອດປິ 2025 ແລະ ວິໄສທັດ ຮອດປິ 2030, 
ແຜນຍຸດທະສາດກະສິກ າອິນຊີ ຂອງ ກົມປ ກຝັງ.  

ກະສິກ າອິນຊີ ໄດ້ພັດທະນາຈາກກະສິກ າແບບທ າມະຊາດ ເຂົ ັ້າສ ່ລະບົບການຜະລິດ ທີ ີ່ມີ
ມາດຕະຖານ ແລະ ມີລະບົບການຢັັ້ງຢືນ ຕາມມາດຕະຖານທີີ່ເຊືີ່ອມໂຍງກັບພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ. 
ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນ ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ໃຫ້ການຮ່ວມມື ຈາກບັນດາກົມກອງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ກຸ່ມຊາວກະສິກອນ, ຜ ້ປະກອບການ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ. ໃນຊຸມປີທີີ່ຜ່ານມາ ວຽກງານການຜະລິດ
ກະສິກ າອິນຊີ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ. ສີີ່ງທີີ່ພົ ັ້ນເດັົ່ນພວກເຮົາໄດ້
ພັດທະນາອົງກອນ ຄື: ພະແນກມາດຕະຖານ ແລະ ສ ນມາດຕະຖານກະສິກ າສະອາດ, ເພືີ່ອພັດທະນາ
ມາດຕະຖານລວມ ແລະ ມາດຕະຖານສະເພາະພືດ, ໃຫ້ການບ ລິການກວດກາ ແລະ ຢັັ້ງຢືນ, ໃຫ້ຄ າ
ປຶກສາໃນການຜະລິດ ແລະ ພັດທະນາກະສິກ າອິນຊີ, ພັດທະນາຫັຼກສ ດ ການຝຶກອົບຮົມ, ຄ ່ມືເຕັກນິກ 
ທີ ີ່ຕິດພັນກັບການສ້າງຟາມຕົວແບບຈ າລອງ ການຜະລິດຕາມມາດຕະຖານ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ 
ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ເຕັກນິກວິຊາການ, ສ້າງວິຊາການສະເພາະດ້ານ ກ່ຽວກັບ ກະສິກ າອິນຊີ ກະສິກ າທີີ່ດີ 
ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ນັບແຕ່ສ ນກາງຮອດທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ກຸ່ມຊາວກະສິກອນ.  
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ການຜະລິດກະສິກ າອິນຊີທີ ີ່ເຂົັ້າໃນລະບົບມາດຕະຖານໄດ້ຂະຫຍາຍອອກສ ່ວົງກວ້າງ 11 
ແຂວງ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງ ວຽງຈັນ, ຫຼວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ, 
ຜົັ້ງສາລີ, ອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບ ລີ, ບ ລິຄ າໄຊ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຈ າປາສັກ ແລະ ແຂວງອັດຕາປື) ມີຊາວ
ກະສິກອນທີີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ທັງໝົດ 5,000 ເທືີ່ອຄົນ, ມີກຸ່ມຜ ້ຜະລິດ ແລະ ຜ ້ປະກອບການ 

ທີີ່ໄດ້ຮັບການຢັັ້ງຢືນ ຈາກກົມປ ກຝັງ 177ຫົວໜ່ວຍ, ຊືີ່ງປະກອບມີ72ບ ລິສັດ, 79ກຸ່ມ, 4ສະມາຄົມ

, 12ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ7ສ ນກະສິກ າຂອງລັດ, ມີເນືັ້ອທີີ່ໆໄດ້ຮັບການຢັັ້ງຢືນ 3,933.84ເຮັກຕາ ແລະ

ຜົນຜະລິດ107,945ໂຕນ/ປີ. 

ນອກຈາກນັັ້ນ,ສິີ່ງທີີ່ພົັ້ນເດັົ່ນອີກຢູ່າງໜືີ່ງແມ່ນການລິເລີີ່ມເປີດຕະຫຼາດກະສິກ າອິນຊີຊາວສວນ

ຢ ູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຊືີ່ງລິເລີີ່ມມາແຕ່ປີ 2006, ມາຮອດປະຈຸບັນເຫັນວ່າຕະຫຼາດກະສິກ າອິນຊີ

ຊາວສວນໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍອອກໄປຫຼາຍຈຸດ ແລະ ຫຼາຍມືັ້ເພືີ່ອສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ຂອງ ຜ ບ້ ລິໂພ
ກຊືີ່ງຈຸດຂາຍໄດ້ແຜ່ກະຈາຍອອກຢ ູ່ຫຼາຍແຂວງເຊັົ່ນ: ແຂວງ ອຸດົມໄຊ, ຊຽງຂວາງ, ຫຼວງພະບາງ, 
ແຂວງວຽງຈັນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ບ ລິຄ າໄຊ, ຄ າມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດເປັນຕົ ັ້ນ, ໃນ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຕະຫຼາດກະສິກ າອິນຊີທີີ່ໄດ້ຮັບການຢັັ້ງຢືນຈາກກົມປ ກຝັງແມ່ນໄດ້ເປີດຂາຍຢ ູ່

ເດີນທາດຫຼວງ, ຕະຫຼາດຫ້ວຍຫົງ, ຕະຫຼາດວຽງຈັນເຊັນເຕ,ີ ສ ນການຄ້າລາວໄອເຕັກ... 

ໄປຄຽງຄ ່ກັບ ຜົນສ າເລັດທີີ່ຍາດມາໄດ້ໃນຂ້າງເທິງ, ການພັດທະນາ ກະສິກ າອິນຊີລາວ ຍັງພົບສິີ່ງທ້າ
ທາຍຫຼາຍຢູ່າງເປັນຕົັ້ນແມ່ນ: 
 

1. ນິຕິກ າເພືີ່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບັນດານະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມບ ໍ່ທັນລະອຽດຊັດເຈນ ເຮັດໃຫ້ ຜ ້ປະກອບ
ການ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ຍັງບ ໍ່ໄດ້ຮັບໝາກຜົນ ແລະ ສິີ່ງກະຕຸກຊຸກຍ ້ ຢູ່າງເໝາະສົມ.  

2. ການພັດທະນາອົງກອນ, ບັນດາຕົວແບບການຜະລິດ ແລະ ເຄືີ່ອງມືມະຫາພາກຍັງກະແຈກ

ກະຈາຍບ ໍ່ເປັນຈຸດສຸມ ແລະພັດທະນາໄປໃນທິດທາງດຽວກັນ, ຂາດແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາ
ກະສິກ າອິນຊີ ລະດັບປະເທດ. 

3. ຄວາມຮ ້ສະເພາະດ້ານ, ຄວາມຊ ານານ ແລະ ຄວາມເຂົັ້າໃຈ ກ່ຽວກັບກະສິກ າສະອາດ ຍັງຈ າກັດ.  

4. ງົບປະມານສະໜັບສະໜ ນ ແລະການຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ ແລະ
ບັນດາປະເທດເພືີ່ອມິດຍັງມີໜ້ອຍ, ບັນດາໂຄງການສະໜັບສະໜ ນທີີ່ຜ່ານມາຍັງບ ໍ່ທັນເປັນ

ໂຄງການສະເພາະເພືີ່ອສົົ່ງເສີມ ແລະພັດທະນາກະສິກ າສະອາດ,  ສ່ວນຫຼາຍເປັນລັກສະນະ
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ໂຄງການຍ່ອຍ, ຖ້າທຽບໃສ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວຽງງານນີັ້ ເຫັນວ່າງົບປະມານມີ

ນ້ອຍ,ແຕ່ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍັງກະແຈກກຈາຍ ແລະບ ໍ່ມີຈຸດສຸມ. 

5. ວຽກຄົັ້ນຄວ້າ, ສ ກສາວິໄຈກ່ຽວກັບOA) ຍັງຈ າກັດ, ການພັດທະນາເຕັກນິກວິທະຍາສາດ
ກະສິກ າສະອາດ ຍັງບ ໍ່ທັນເປັນລະບົບຄົບວົງຈອນເຊັົ່ນ: ການສືກສາຄົັ້ນຄວ້າເຕັກນິກຊີວະພາບ
ທີີ່ເໝາະສົມຕ ໍ່ການຜະລິດກະສິກ າອິນຊີ:ການປັບປຸງບ າລຸງດິນແບບຊີວະພາບ, ການພັດທະນາ
ແນວພັນ ແລະຂະຫຍາຍເມັດພັນພືດອິນຊີ. 

6. ການພັດທະນາ ແລະການສົົ່ງເສີມກະສິກ າສະອາດຍັງບ ໍ່ທັນມີລະບົບເຊືີ່ອມຈອດກັນລະຫວ່າງ
ຂະບວນການຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດລະດັບຟາມ, ການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຕະຫຼາດ (ຕົັ້ນນ ້າ, ກາງ

ນ ້າ, ປາຍນ ້າ), ກົນໄກປະສານງານ ພາກລັດ, ເອກະຊົນ, ສະຖາບັນການເງິນ ແລະຊາວ

ກະສິກອນຜ ້ເຮັດການຜະລິດ ຍັງບ ໍ່ເຮັດໄດ້ດີ. 

7. ຕະຫຼາດສິນຄ້າກະສິກ າສະອາດພາຍໃນປະເທດຍັງຈ າກັດ, ຜ ້ບ ລິໂພກ ຍັງບ ໍ່ທັນໃຫ້ຄວາມສ າຄັນ
ເທົົ່າທີີ່ຄວນ, ຂາດພະລັງການຊືັ້ັ້ 

8. ລະບົບການຢັັ້ງຢືນຄຸນນະພາບມາດຕະຖານກະສິກ າສະອາດຂອງລາວ ຍັງບ ໍ່ທັນເປັນທີີ່ຮັບຮ ້ ແລະ
ຍອມຮັບຂອງພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ, ເຮັດໃຫ້ການເຂົັ້າເຖິງຕະຫຼາດພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນມີ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ. 

9. ບັນດາຫ້າງຮ້ານ ແລະຜ ້ຂາຍຍ່ອຍຍັງບ ໍ່ທັນມີຄວາມຕ້ອງການຜົນຜະລິດທີີ່ໄດ້ຮັບການຢັັ້ງຢືນໄປ
ວາງຂາຍ ຢ ູ່ໃນຮ້ານຂອງຕົນ, ຕະຫຼາດວາງຂາຍຍັງບ ໍ່ທັນຄົງທີີ່, ຜົນຜະລິດກະສິກ າກະສິກ າອິນຊີ 

ຍັງບ ໍ່ທັນເຂົັ້າເຖິງກຸ່ມຜ ້ບ ລິໂພກສ່ວນໃຫຍ່ຢ ູ່ໃນສັງຄົມ. 

10. ການວາງແຜນ ການຜະລິດ ແລະ ການສະໜອງຍັງບ ໍ່ຈອດກັນ ຂາດໂຕເຊືີ່ອມປະສານຕະຫຼາດ 
ຈື ີ່ງເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດອອກສ ່ຕະຫຼາດ ບ ໍ່ດຸ ່ນດ່ຽງກັນລະຫວ່າງການສະໜອງ ແລະຄວາມ
ຕ້ອງການ ໃນແຕ່ລະຊ່ວງເວລາ. 

 

ຈາກບົດຮຽນທີີ່ຖອດຖອນໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ກົມປ ກຝັງ ຂ ໍ້ສະເໜີທິດທາງພັດທະນາໄວ້ດັົ່ງນີັ້: 
  

1. ດ້ານນິຕິກ າ ແລະນະໂຍບາຍ 
1) ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີບັນດານະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມ ໂດຍສະເພາະນະໂຍບາຍສິນເຊືີ່ອ ເພືີ່ອສະ

ໜັບສະໜ ນການລົງທ ນໃສ່ລະບົບການຜະລິດຢ ູ່ລະດັບຟາມ, ການປຸງແຕ່ງ ແລະການ

ຕະຫຼາດ (ຕົັ້ນນ ້າ-ກາງນ ້າ-ປາຍນ ້າ), ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ: 
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 ນະໂຍບາຍຄ ້າປະກັນ ແລະ ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເມືີ່ອເກີດມີບັນຫາ ແຫ້ງແລ້ງ, ນ ້າ

ຖ້ວມ, ການລະບາດຂອງສັດຕ ພືດ 
 ນະໂຍບາຍສະໜັບສະໜ ນດ້ານການລົງທ ນໃສ່ໂຮງງານຝຸ ູ່ນຊີວະພາບ ແລະ 

ໂຮງງານຢາບປາບສັດຕ ພືດຊີວະພາບ, ການຜະລິດ ແລະ ຂະຫຍາຍແນວພັນພືດ
ອິນຊີ,ອຸປະກອນເຄືີ່ອງມືຮັບໃຊ້ການຜະລິດເພືີ່ອຫຸຼດຜ່ອນການນ າເຂົັ້າ 

 ນະໂຍບາຍສະໜັບສະໜ ນ ການຈັດສັນງົບປະມານ ໃຫ້ບັນດາໂຄງການ ໃຫ້ມີ
ຄວາມຢືນຍົງ ໂດຍສະເພາະ ໂຄງການທີີ່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແລ້ວ, ທັັ້ງນີັ້ ກ ໍ່ເພືີ່ອ
ເຮັດໃຫ້ ການພັດທະນາ ກະສິກ າສະອາດ ມີການຂະຫຍາຍຕົວ ຢູ່າງວ່ອງໄວ ແລະ 
ສາມາດຮັບປະກັນ ທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ທີີ່ມີການແຂ່ງຂັນ ຕາມລະບົບ
ກົນໄກເສດຖະກິດ ການຕະຫຼາດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 

2) ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະນ າສະເໜີຂັັ້ນເທິງອອກນິຕິກ າກ່ຽວກັບກະສິກ າສະອາດເຊັົ່ນ: ດ າລັດວ່າ

ດ້ວຍກະສິກ າສະອາດ, ຄ າສັົ່ງການຜະລິດພ ດເປັນສິນຄ້າ(ພືດຜັກ, ໝາກໂມ, ໝາກກ້ວຍ) 

ເພືີ່ອການສົົ່ງອອກ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດມາດຕະຖານ GAPໃນຂອບຂອງ ASEAN, ຄ າສັົ່ງ
ກ່ຽວກັບການນ າເຂົ ັ້າຜົນຜະລິດພືດ ແລະ ໝາກໄມ້ສົດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢັ ັ້ງຢືນ
ມາດຕະຖານ GAP ຈາກປະເທດຕົັ້ນທາງ ແລະ ຂ ໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍກ ານົດເຂດຈຸດສຸມການ
ຜະລິດກະສິກ າສະອາດໃນແຕ່ລະທ້ອງຖີີ່ນ. 

3) ຄົັ້ນຄວ້າ ຊອກຫາແຫຼ່ງທ ນ ເພືີ່ອສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ ພັດທະນາກະສິກ າສະອາດລະດັບ
ຊາດ, ເພືີ່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນສັງຄົມ, ທຸກຂະແໜງການ 
ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ເຂົັ້າຮ່ວມຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢູ່າງມີຈຸດສຸມ ມີກົນໄກປະສານງານຢູ່າງລວມສ ນ 
ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ ກ ໍ່ຕ້ອງປັບປຸງຄືນ ແຜນດ າເນີນງານຍຸດທະສາດ ກະສິກ າອິນຊີ ຂອງ
ກົມປ ກຝັງ, ທັັ້ງນີັ້ກ ໍ່ເພືີ່ອເຮັດໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ເກີດປະໂຫຍດສ ງສຸດ. 

4) ສ ກສາແລະ ກ ານົດ ນະໂຍບາຍການລົງທ ນ ໃສ່ການພັດທະນາ ແລະສົົ່ງເສີມການຜະລິດ
ກະສິກ າອິນຊີ, ເພືີ່ອໃຫ້ມີຂ ໍ້ມ ນອ້າງອີງທາງດ້ານວິຊາການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ນ າສະເໜີຂັັ້ນ
ເທິງ ອອກຂ ໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ. 

 

2. ການພັດທະນາອົງກອນ 
1) ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະນ າສະເໜີຂັັ້ນເທິງໃຫ້ມີຄະນະກ າມະການກະສິກ າສະອາດລະດັບຊາດ ເພືີ່ອ

ເຮັດໜ້າທີີ່ໃນການຈັດຕັັ້ງ ແລະຊີັ້ນ ານ າພາການພັດທະນາກະສິກ າສະອາດ. 

2) ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ອົງກອນໂດຍສະເພາະແມ່ນ ອົງກອນກວດກາຢັັ້ງຢືນ, ບັນດາ
ສ ນຕົວແບບ ແລະສ ນການຮຽນຮ ້ດ້ານກະສິກ າສະອາດ ໃຫ້ກະຈາຍຢ ູ່ທຸກພາກໃນຂອບ
ເຂດທົົ່ວປະເທດ  
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3. ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ 
1) ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍວິຊາການຂອງພາກລັດ,ເອກະຊົນ, ຊາວກະສິກອນ

, ກຸ່ມກະສິກອນ ໃຫ້ມີຄວາມຮ ້ສະເພາະດ້ານ, ຄວາມຊ ານານ ແລະ ຄວາມເຂົັ້າໃຈ ໃນ

ການຄຸ້ມຄອງກວດກາ ແລະການຜະລິດຕາມມາດຕະຖານທີີ່ກ ານົດໄວ້.  
2) ສ້າງວິທະຍາກອນ ໃຫ້ມີລະດັບເທົົ່າທຽມກັບພາກພືັ້ນ ແລະສາກົນ ໂດຍຕິດພັນກັບການ

ຈັດຝຶກອົບຮົມ, ສ າມະນາ, ເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ, ຮ່ວມງານວາງສະແດງ, ຈັດງານວັນ

ກະສິກ າສະອາດ,  
3) ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ຫຼັກສ ດຄ ່ມືການຜະລິດກະສິກ າອິນຊີ ແລະ ຄ ່ມືແນະນ າ ທີີ່ສະດວກ 

ງ່າຍດາຍ ໃຫ້ແກ່ ຊາວສວນ ແລະ ຜ ປ້ະກອບການ . 

4. ວຽກງານການຄົັ້ນຄ້ວາ ແລະ ວິໄຈ 
ຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ ການພັດທະນາຄວາມຮ ້, ເຕັກນິກວິຊາການ, ເຕັກໂນໂຍຊີກະສິກ າອິນຊີ ຢູ່າງ
ເປັນລະບົບຄົບວົງຈອນເຊັົ່ນ: ການສ ກສາວິໄຈເຕັກນິກຊີວະພາບ, ການປ້ອງກັນພືດແບບ
ປະສົມປະສານ, ການນ າໃຊ້ຢາປາບສັດຕ ພືດຊີວະພາບ, ການປັບປຸງບ າລຸງດິນ, ການພັດທະນາ

ແນວພັນ ແລະຂະຫຍາຍເມັດພັນພືດອິນຊີ, ການຍົກສ ງສະມັດຕະພາບ, ການຫຸຼດຜ່ອນຕົັ້ນທ ນ 

ແລະຜົນເສຍຫາຍຫຼັງການເກັບກ່ຽວ,ການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ການປຸງແຕ່ງ ໃຫ້ໄດ້
ມາດຕະຖານ ແລະ ເປັນທີີ່ຍອມຮັບ ທັງຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ. 

 

5. ການພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍການຜະລິດ 
1) ພັດທະນາ ແລະຂະຫຍາຍການຜະລິດກະສິກ າອິນຊີ ໂດຍຕິດພັນກັບເຄືອຂ່າຍ ແລະ ກຸ່ມຜ ້

ຜະລິດ, ສາມະຄົມຢູ່າງເປັນລະບົບເຊືີ່ອມຈອດກັນເລີີ່ມແຕ່ຂອດການຜະລິດລະດັບຟາມ, 

ການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຕະຫຼາດ (ຕົັ້ນນ ້າ, ກາງນ ້າ, ປາຍນ ້າ), ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມ

ຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ (ພາກລັດ, ເອກະຊົນ, ສະຖາບັນການເງິນ ແລະຊາວກະສິກອນຜ ້ເຮັດ

ການຜະລິດ). 
2) ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ວາງແຜນການຜະລິດຕິດພັນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ

ຕະຫຼາດ,ສ້າງຄວາມດຸ່ນດ່ຽງກັນລະຫວ່າງການສະໜອງ ແລະຄວາມຕ້ອງການ ໃນແຕ່ລະ
ຊ່ວງເວລາ. 

3) ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາສ ນເຊັົ່ນ: ສ ນພັດທະນາ ແລະສາທິດການຜະລິດກະສິກ າອິນຊີ ເພືີ່ອ
ຖ່າຍຖອດເຕັກນິກວິຊາການໃຫ້ລົງສ ່ຮາກຖານການຜະລິດ ເຂົັ້າເຖິງກຸ່ມ ແລະຫົວໜ່ວຍ
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ການຜະລິດ ເຮັດໃຫ້ມີການຫັນປູ່ຽນຈາກການຜະລິດກະສິກ າເຄມີທີີ່ບ ໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກ
ວິຊາການ ມາເປັນການຜະລິດ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຫັຼກວິຊາການ ແລະມຄີວາມປອດໄພ. 

 

6. ການພັດທະນາດ້ານການຕະຫຼາດ 
1) ເຮັດການສ ກສາວິເຄາະຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດກະສິກ າສະອາດທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງ

ປະເທດ,ເພືີ່ອວາງແຜນສົົ່ງເສີມການປ ກ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ 

ທາງດ້ານປະລິມານ, ຄຸນນະພາບ, ມາດຕະຖານ, ລາຄາ ແລະ ເວລາ ໂດຍຖືເອົາຕະຫຼາດ

ນ າໜ້າການຜະລິດ. 
2) ສະໜັບສະໜ ນໃຫ້ຜ ້ປະກອບການຫຼືພາກເອກະຊົນ ເຂົັ້າມາມີບົດບາດໃນການປະສານ

ການຜະລິດແລະການຕະຫຼາດ ໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບວົງຈອນ ໂດຍປະສານກົມກຽວລະຫວ່າງ
ແຜນການຜະລິດ ແລະ ແຜນຄວາມຕ້ອງການ ເລີັ້ມແຕ່ການຜະລິດລະດັບຟາມ, ການປຸງ
ແຕ່ງ ແລະ ການຕະຫຼາດ. 

3) ສ້າງ ແລະພັດທະນາລະບົບການຕະຫຼາດໃນທ້ອງຖິີ່ນໂດຍຈັດຕັັ້ງຕົວແທນເກັບຊືັ້ຜົນຜະລິດ
ພືດກະສິກ າສະອາດ ໃນພືັ້ນທີີ່ການຜະລິດ, ຮັບຊືັ້ຜົນຜະລິດນ າຊາວກະສິກອນໃນລາຄາທີີ່ເ
ໝາະສົມທັັ້ງນີັ້ກ ໍ່ເພືີ່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ໃນການນ າເອົາຜົນ
ຜະລິດມາຈ າໜ່າຍໃຫ້ຕົວແທນຮັບຊືັ້ໃນພືັ້ນທີີ່ ເປັນຜ ້ລວບລວມຜົນຜະລິດ ແລະສົົ່ງໃຫ້
ບ ລິສັດ ແລະ ໂຮງງານປຸງແຕ່ງ. 

4) ຂະຫຍາຍ ແລະກະຕຸກຊຸກຍ ້ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດຢ ູ່ພາຍໃນປະເທດໃຫ້ຫຼາຍຂືັ້ນ, 
ໂດຍສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈ ໃຫ້ແກ່ຜ ້ບ ລິໂພກ ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສ າຄັນຜົນຜະລິດສະອາດ, 
ເລືອກຊືັ້ຜົນຜະລິດທີີ່ມີຄວາມປອດໄພ.  

5) ສ້າງແຮງຈ ງໃຈ ແລະການກະຕຸກຊຸກຍ ້ ໃຫ້ແກ່ພາກທຸລະກິດຫ້າງຮ້ານ ແລະຜ ້ຂາຍຍ່ອຍ 
ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະຕ້ອງການຜົນຜະລິດທີີ່ໄດ້ຮັບການຢັັ້ງຢືນໄປວາງຂາຍ ຢ ູ່ໃນຮ້ານ
ຂອງຕົນ, ຂະຫຍາຍຕະຫຼາດວາງຂາຍຫຼືຈຸດວາງຂາຍສິນຄ້າໃຫ້ຫຼາຍຂືັ້ນ ແລະຈັດສັນເປັນ

ຈຸດສະເພາະຢູ່າງຄົງທີີ່, ສ້າງລະບົບຄ ້າປະກັນລາຄາຜົນຜະລິດກະສິກ າອິນຊີ (ບ ໍ່ແພງເກີນໄປ 

ແລະບ ໍ່ຕ ໍ່າເກີນໄປ), ສ້າງລະບົບການກະຈາຍ ແລະຈັດຈ າໜ່າຍ ຜົນຜົນຜະລິດກະສິກ າອິນ

ຊີ ໃຫ້ເຂົັ້າເຖິງກຸ່ມຜ ບ້ ລິໂພກສ່ວນໃຫຍ່ຢ ູ່ໃນສັງຄົມ. 
 

7. ການໂຄສະນາ ແລະເຜີຍແຜ່ 
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1) ສ້າງ, ພັດທະນາລະບົບຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ ແລະ ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ ັ້ງທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ, ຜ ຜ້ະລິດ, ຜ ້ປະກອບການ, ຊາວກະສິກອນ ແລະສັງຄົມທົົ່ວໄປໂດຍຜ່ານສືີ່ປະ

ເພດຕ່າງໆເພືີ່ອສ້າງຄວາມເຂົັ້າໃຈ ກະສິກ າອິນຊີ ແລະກະສິກ າທີີ່ດີ.  

 

ດັົ່ງນັັ້ນ, ກົມປ ກຝັງ ໄດ້ຮ່ວມກັບພາກສວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາກລັດ, ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ, 
ເອກະຊົນ ແລະ ຊາວກະສິກອນໄດ້ມີການລິເລີີ່ມເວທີປຶກສາຫາລື ແລະແລກປູ່ຽນບົດຮຽນກະສິກ າອິນຊີ

ຫຼື Lao Organic Agriculture Forum (LOAF) ຂືັ້ນທຸກໆປີເລີີ່ມແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕົັ້ນມາ,

ໂດຍມຈຸີດປະສົງຫັຼກ ເພືີ່ອໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ແລກປູ່ຽນບົດຮຽນແລະຄວາມຄິດເຫັນຕ ໍ່ກັບຜົນສ າເລັດ, 

ຂ ໍ້ຈ າກັດແລະສີີ່ງທ້າທາຍ, ພ້ອມທັງຊອກຫາມາດຕະການ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາດັົ່ງກ່າວຮ່ວມ

ກັນ.  

ຜ່ານການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກອງປະຊຸມເວທີປຶກສາຫາລືແລະແລກປູ່ຽນບົດຮຽນໃນໄລຍະຜ່ານມາ
,ສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າເວທີດັົ່ງກ່າວນີັ້ເປັນການລວມຕົວກັນທີີ່ສ າຄັນຂອງທຸກພາກສ່ວນທີີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແລະໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນການຜະລິດ ແລະ ການພັດທະນາ ກະສິກ າອິນຊີ ທີີ່
ມີລະບົບຕອງໂສ້ເຊືີ່ອມໂຍງ ເລີີ່ມແຕ່ ຕົັ້ນນ ້າ, ກາງນ ້າ ແລະ ປາຍນ ັ້າ.ແຕ່ສີີ່ງສ າຄັນທິີ່ສຸດແມ່ນໄດ້ມີ
ຄວາມເປັນເອກະພາບກັນຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນກ່ຽວກັບ ບັນຫາຂ ໍ້ຈ າກັດ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂໃນຕ ໍ່ໜ້າ
, ແລະພ້ອມກັນນັັ້ນຍັງເປັນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບວຽກງານກະສິກ າອິນຊີ ໃຫ້ແກ່ທຸກຊັັ້ນຄົນ
ໃນທົົ່ວສັງຄົມ ຮັບຮ ້ ແລະ ເຂົັ້າຮ່ວມ ຂະບວນການດັົ່ງກ່າວ. 

ອີກເທືີ່ອໜືີ່ງ, ດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ເປັນເຈົັ້າການຂອງກົມປ ກຝັງ ຮ່ວມກັບຂະແໜ
ງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພືີ່ອການຄ້າ ແລະ ການພັດທະນາ 
(UNCTAD) ໄດ້ພ້ອມກັນຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືແລະແລກປູ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການ

ພັດທະນາກະສິກ າອິນຊີລາວຄັັ້ງທີ7ຂືັ້ນ. ຂ້າພະເຈົັ້າຫວັງຢູ່າງຍິີ່ງວ່າກອງປະຊຸມໃນຄັັ້ງນີັ້ຈະເປັນການ
ສືບຕ ໍ່ແລະເສີມຂະຫຍາຍໝາກຜົນທີີ່ໄດ້ຮັບຈາກກອງປະຊຸມໃນຄັັ້ງກ່ອນແລ້ວພ້ອມກັນສ້າງເງືີ່ອນໄຂ
ເອືັ້ອອ ານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການສະໜັບສະໜ ນ ແລະ ພັດທະນາ ຂະແໜງການກະສິກ າສະອາດ, 
ໂດຍສະເພາະ ຂະແໜງການກະສິກ າອິນຊີລາວໃຫ້ໄດ້ຮັບການພັດທະນາກ້າວຂືັ້ນ ທັງປະລິມານ ແລະ 
ຄຸນນະພາບ, ເປັນທີີ່ຮັບຮ ້ ແລະ ຍອມຮັບ ຂອງພາກພືັ້ນ ແລະ ສາກົນ. 

ຂ ຂອບໃຈ 

 


