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ບົດກ່າວເປດີ  
ຂອງ ທ່ານ ສົມຈິດ ອນິທິມດິ, ຮອງລັດຖະມນົຕີ ກະຊວງອດຸສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ 

ຕ ໍ່ກອງປະຊມຸປກຶສາຫາລ ືແລະ ແລກປຽ່ນບດົຮຽນ ກຽ່ວກບັການພັດທະນາກະສິກໍາອິນຊ ີ 
ຢ  ່ສປປ ລາວ ຄັັ້ງທີ 07 (The 7th Lao Organic Forum 2019),  

“ການພັດທະນາແບບສີຂຽວ: ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການແຂງ່ຂນັໃນລະດັບສາກົນ”  

ວນັທີ 28 – 29/11/2019, ໂຮງແຮມຄຣາວພາຊາ 

ຮຽນ:  

- ທ່ານ ............................. ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ 
- ບັນດາທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ແຂກຜ ້ມີກຽດຈາກບັນດາກະຊວງແລະຂະແໜງການຕ່າງໆ ລວມ

ທັງ ຜ ້ຜະລິດ ແລະ ຜ ້ປະກອບການ, ບັນດາບ ລິສັດຫ້າງຮ້ານມາຈາກພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ ທີີ່
ນັບຖື 

 

ຂ້າພະເຈົັ້າຕາງໜ້າໃຫ້ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ຮ ້ສຶກເປັນກຽດ ຢ່າງສ ງ ທີີ່ໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມມີ
ຄໍາເຫັນຕ ໍ່ກອງປະຊຸມ ທີີ່ມີຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນໃນມືັ້ນີັ້. ຂ ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍມາຍັງກະຊວງ
ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ກົມປຸກຝັງ ແລະ ອົງການ UNCTAD ທີີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະສານງານກະກຽມເຮັດໃຫ້
ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຜະລິດກະສິກໍາອິນຊີ ຢ ່ ສປປ ລາວ ເກີດຂືັ້ັ້ນໄດ້ 07 ຄັັ້ງຕິດຕ ໍ່ກັນມາ.  

ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີີ່ຍັງອາໃສ ການເຮັດວຽກງານກະສິກໍາເປັນໂຕຂັບເຂືີ່ອນ ການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໂດຍອີງໃສ່ພືັ້ນຖານປະຊາກອນຫລາຍກວ່າງ 70 ສ່ວນຮ້ອຍ ຍັງດໍາລົງຊີວິດຕິດພັນກັບ 
ການເຮັດກະສິກໍາ ເປັນພືັ້ນຖານ ແລະ ຢຶດຖືເປັນອາຊີບ ທີີ່ໄດ້ມີການສືບຕ ໍ່ລຸ້ນຕ ໍ່ລຸ້ນ, ນອກຈາກນີັ້, ສປປ 
ລາວເຮົາກ ໍ່ຍັງມີພືັ້ນທີີ່ ທີີ່ຍັງສາມາດຂະຫຍາຍການຜະລິດກະສິກໍາເປັນຈໍານວນຫລວງຫລາຍ, ເຊຶີ່ງພືັ້ັ້ນທີີ່
ສ່ວນໃຫຍ່ຍັງມີຄວາມອຸດົມສົມບ ນ ແລະ ມີທ່າແຮງໃນການສືບຕ ໍ່ພັດທະນາກະສິກໍາ ທີີ່ສາມາດເປັນ
ທ່າແຮງໃຫ້ກັບ ການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດໄດ້,  

 
ທ່ານແຂກຜ ້ມີກຽດ, ທ່ານຍິງ ແລະ ທ່ານຊາຍ 
ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຜ່ານມາແລ້ວວ່າ, ສປປ ລາວໄດ້ສຸມໃສ່ການສ້າງພືັ້ັ້ນຖານເສດຖະກິດຕິດພັນກັບ

ກະສິກໍາເປັນຫລັກ ເພືີ່ອບ ໍ່ໃຫ້ມີການເອືີ່ອຍອີງໃສ່ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາ, ລັດຖະບານໄດ້ມີຄວາມ
ເອົາໃຈໃສ່ຕ ໍ່ການຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ປຸງແຕ່ງໃຫ້ເປັນສິນຄ້າທີີ່ສາມາດຊົມໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົົ່ງອອກທົດ
ແທນ ການສົົ່ງອອກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ດັົ່ງນັັ້ນ ຍຸດທະສາດໃນການສົົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກໍາ ໂດຍ
ສະເພາະ ກະສິກໍາອີນຊີ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ສ້າງໃຫ້ເປັນສິນຄ້າທີີ່ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ ທັງດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ 
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ລາຄາ, ໂດຍເລັົ່ງໃສ່ສິນຄ້າກະສິກໍາຫລັກ ທີີ່ມີທ່າແຮງ ແຂ່ງຂັນໄດ້ ຕົັ້ນທຶນຕໍໍ່າ ເປັນຕົັ້ນ ເຂົັ້າອີນຊີ, ນໍໍ້າຕານ
ອີນຊີ, ຫນ ໍ່ໄມ້ຝຣັງ, ກາເຟອິນຊີ, ຊາອີນຊີ, ຫລື ຫມາກໄມ້, ພືດພັກ ທີີ່ໄດ້ລາຄາສ ງ.   

  
ເພືີ່ອຈະເຮັດໄດ້ແນວນັັ້ນ ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ມີການຄົັ້ນຄ້ວາ ເອົາແນວຄວາມຄິດ ບົດຮຽນກະສິກ າ

ອີນຊີ ໃຫ້ກັບຜ ້ປ ກ ໃຫ້ເຂົັ້າເຖິງຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ ຮ ້ນໍາໃຊ້ ການປ ກພືດອີນຊີ ທີີ່ບ ໍ່ເອືີ່ອຍອີງໃສ່ສານເຄມີ
ຕ່າງໆ ແຕ່ຮ ້ນໍາໃຊ້ ການນໍາໃຊ້ຝຸ່ນທໍາມະຊາດ ຫລື ເວົັ້າອີກແບບຫນືີ່ງ ເອົາທໍາມະຊາດ ປາບສັດຕ ພືດ ບ ໍ່
ແມ່ນເອົາເຄມີປາບສັດຕ ພືດເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ໄດ້ພືດກະສິກໍາງາມໆອອກມາຂາຍ. 

 
ເພືີ່ອສົົ່ງເສີມໃຫ້ໄດ້ສິນຄ້າກະສິກໍາອີນຊີ ທີີ່ແຂ່ງຂັນໄດ້ ພາກລັດກ ໍ່ຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາໃນການສ້າງຕັັ້ງ

ກອງທຶນໃດຫນຶີ່ງຂືັ້ນ ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນ, ກຸ່ມການຜະລິດ ສາມາດເຂົັ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນ ເພືີ່ອນ າມາ
ປັບປຸງ ແລະ ລົງທຶນພັດທະນາທຸລະກິດຕົນເອງໃຫ້ແຂ່ງຂັນໄດ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ເພືີ່ອນ າມາແປຮ ບສິນຄ້າ
ກະສິກໍາ ເພືີ່ອຜະລິດໃຫ້ກຸ້ມໃນສັງຄົມ ແລະ ຫລຸດຕົັ້ນທຶນ ສິີ່ງສໍາຄັນແມ່ນເພືີ່ອ ປຸງແຕ່ທົດແທນການນໍາເຂົັ້າ 
ທີີ່ລັດຖະບານໄດ້ສ້າງຕັັ້ງຄະນະສະເພາະກິດ ຂືັ້ນມາເພືີ່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຊຸກຍ ້ຊາວສວນຂອງພວກເຮົາ 
ໃຫ້ສາມາດເຮັດການຜະລິດຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ໃຫ້ທົົ່ວເຖິງ. 

 
ຕ ໍ່ກັບ ຜະລິດຕະພັນ ກະສິກໍາອິນຊີ ຢ ່ໃນ ສປປ ລາວ ພວກເຮົາເຫັນໄດ້ວ່າ ເປັນໜຶີ່ງໃນສິນຄ້າ

ກະສິກໍາຕົັ້ນຕ  ທີີ່ ລັດຖະບານໄດ້ໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນຢ່າງສ ງ, ມີຫຼາຍອົງການ ຈັດຕັັ້ງສາກົນ ແລະ 
ບັນດາຂະແໜງການພາຍໃນ ທີີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ສຸມໃສ່ ເຂົັ້າໃນການພັດທະນາ ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ມີຜະລິດຕະ
ພັນຫຼາຍຊະນິດ ອອກສ ່ສັງຄົມ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ບ ລິໂພກກັນຢ່າງທົົ່ວເຖິງ ດັົ່ງທີີ່ພວກ
ທ່ານໄດ້ເຫັນໃນເວລາເປີດຕະຫຼາດໃນຕອນເຊົັ້າຂອງມືັ້ນີັ້.  
ທ່ານແຂກຜ ້ມີກຽດ, ທ່ານຍິງ ແລະ ທ່ານຊາຍ 

 
ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ເພືີ່ອຊຸກຍ ້ສົົ່ງເສີມສິນຄ້າກະສິກໍາຂອງພວກເຮົາໃຫ້ເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ແຂ່ງຂັນໄດ້

ລັດຖະບານກ ໍ່ຕ້ອງໄດ້ ມີມາດຕະການທີີ່ເຂັັ້ມງວດ ເປັນຕົັ້ນ ປະຕິບັດມາດຕະການຢ ່ດ່ານນໍາເຂົັ້າ ໂດຍການ
ຈັດເກັບພາສີ-ອາກອນ ໂດຍເລັງໃສ່ການກວດກາໃບຢັ ັ້ງຢືນແຫຼ່ງກໍາເນີດສິນຄ້າກະສິກໍານໍາເຂົ ັ້າ ແລະ 
ປະລິມານການແຈ້ງເສຍພັນທະພາສີ-ອາກອນ, ກວດກາສານຕົກຄ້າງໃນພືດຜັກນໍາເຂົັ້າ ແລະ ຕ້ອງສະກັດ
ກັັ້ນການລັກລອບນໍາເຂົັ້າ ໂດຍບ ໍ່ຜ່ານດ່ານສາກົນ, ປະເພນີ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ຢ່າງເຄັົ່ງຄັດ, ນອກຈາກນີັ້ ກ ໍ່
ຕ້ອງ ມີແຜນການໃນການດັດສົມຕະຫລາດພືດຜັກ, ຈັດຫາ ຫລື ຈັດສັນຕະຫຼາດຂາຍພືດຜັກ ແລະ ໝາກ
ໄມ້ປອດສານພິດ ໃນບັນດາຕະຫຼາດໃດໜຶີ່ງທີີ່ມີເງືີ່ອນໄຂ ເພືີ່ອສົົ່ງເສີມ ຜ ້ຊົມໃຊ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງ 
ກະສິກໍາອີນຊີ ແລະ ຜັກດັນ ຊຸກຍ ້ໃຫ້ຜ ້ປະກອບການທຸລະກິດຫ້າງສັບພະສິນຄ້າ, ສ ນການຄ້າ ແລະ ຮ້ານ
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ສະດວກຊືັ້ ຮັບເອົາຜະລິດຕະພັນລາວເຂົັ້າຈໍາໜ່າຍໃນຫ້າງຮ້ານ ໂດຍສ້າງກາຫມາຍ ຫລື ການຫຸ້ມຫ ໍ່ທີີ່ມີ
ມາດຕະຖານ ກະສິກໍາອີນຊີ ເພືີ່ອຈໍາແນກ ແລະ ຊຸກຍ ້ ສິນຄ້າກະສິກໍາອີນຊີ ໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັບ
ສິນຄ້າທົົ່ວໄປ. 
  
 ອີກດ້ານຫນຶີ່ງ ລັດເອງຕ້ອງ ຈະໄດ້ສືບຕ ໍ່ເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນ, ຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ປຶກສາຫາລື ເພີີ່ມເຕີມ ໃນ
ການກໍານົດລາຍການສິນຄ້າ ແລະ ຂະຫຍາຍມາດຕະການປົກປ້ອງ-ກີດກັນ ການນໍາເຂົັ້າອອກຕືີ່ມ ລວມທັງ 
ກໍານົດເງືີ່ອນໄຂດ້ານຂະບວນການຜະລິດທີີ່ດີ ແລະ ສົົ່ງເສີມໃຫ້ຊາວກະສິກອນເຂົັ້າຫາ (GMP) ແລະ/ຫືຼ 

ກະສິກໍາສະອາດ (GAP) ໃຫ້ໄດ້ ເພືີ່ອສ້າງຄວາມຫມັັ້ນໃຈໃຫ້ຜ ້ຜະລິດພາຍໃນ ມາຊົມໃຊ້ສິນຄ້າຕົນເອງ; 
ໃນທິດທາງຕ ໍ່ຫນ້າ, ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ ຊຸກຍ ້ສົົ່ງເສີມການຈັດຕັັ້ງກຸ່ມຜ ້ຜະລິດກະສິກໍາທົົ່ວໄປ, ກະສິກ າ
ສະອາດ ຫລື ອີນຊີ, ກຸ່ມຜ ້ນໍາເຂົັ້າ ແລະ ກຸ່ມຜ ້ຂາຍຍົກ ເພືີ່ອໃຫ້ເຮັດວຽກເປັນຕ່ອງໂສ້ເກາະກ່າຍກັນ ລວມ
ໄປເຖິງ ການລິເລີັ້ມການສ້າງລະບົບສະຖິຕິ ແລະ ກົນໄກ ຜ ້ປ ກ ຜ ້ຂາຍ ເພືີ່ອນ າໃຊ້ມາດຕະການປົກປ້ອງການ
ນໍາເຂົັ້າ.  
  
 ສຸດທ້າຍນີັ້, ຂ້າພະເຈົັ້າ ຫວັງເປັນຢ່າງຍິີ່ງວ່າ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ຽວ
ກັບການພັດທະນາກະສິກໍາອິນຊີ ຄັັ້ງທີ 07 ນີັ້ ຈະເປັນ ເວທີີ່ ໃນການ ນໍາເອົາບົດຮຽນທີີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ 
ໃນບາງຂົງເຂດ ແລະ ບັນຫາທີີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເຂົັ້າໃຈ ແລະ ຫາທາງແກ້ໄຂທີີ່ຖືກຕ້ອງ ມາແລກປ່ຽນ ແລະ ປຶກສາ
ຫາລືຮ່ວມກັນ ເພືີ່ອພວກເຮົາຈະໄດ້ຮ່ວມກັນ ວາງແຜນການໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາ
ກະສິກໍາ ອິນຊີຂອງພວກເຮົາສາມາດກ້າວສ ່ມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ມີຜະລິດຕະພັນທີີ່ເປັນທີີ່ຍອມຮັບໄດ້
ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.  

ຂ້າພະເຈົັ້າ ຂ ອວຍໄຊໃຫ້ກອງປະຊຸມ ຄັັ້ງນີັ້ ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ໄດ້ຮັບຫມາກຜົນດັົ່ງທີີ່ໄດ້ວາງ
ຄາດຫມາຍໄວ້, ແລະ ມີຄວາມເຊືີ່ອຫມັັ້ນວ່າໃນປີໜ້າຈະໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມ LOF ຄັັ້ງທີ 8 ແລະ ຮ່ວມ
ກັນມາຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຮັບຟັງຜົນສໍາເລັດອັນໃຫມ່ໆ. ຂ ອວຍພອນໄຊໃຫ້ແກ່ທຸກທ່ານ ຈົົ່ງມີແຕ່
ຄວາມຜາສຸກ ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນໜ້າທີີ່ວຽກງານ ແລະ ມີພາລານາໄມ ທີີ່ດີ.  

ຂ ຂອບໃຈ 
 


