
 

ບດົສະເໜີໂຄງການຫຍ ໍ້ 
ການຜະລດິເຂົົ້າໄກນ່ອ້ຍອນິຊີ 

ເປັນສິນຄາ້ 

. 



ການຜະລດິເຂົົ້າໄກນ່ອ້ຍອິນຊເີປັນສິນຄ້າ. 
1. ເປ ົ້າໝາຍ: 

ປະກອບສວ່ນເຂົົ້າໃນການຫລດຸຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກ ແລະ ຍກົລະດບັຊວີດິການເປນັຢູູ່ຂອງຊມຸຊນົຊາວພດູອຍ ແລະ ໂດຍ ເຮດັ
ການຜະລດິເມດັພນັເຂົົ້າໄກນ່ອ້ຍ ແລະ ຜະລດິເຂົົ້າໄກນ່ອ້ຍ ທີີ່ມຄີນຸນະພາບສງູ ແບບຍນືຍງົ. 
 

2. ພາກສະເໜລີວມ: 
ເຂົົ້າໄກ່ນ້ອຍ ເປັນແນວພັນເຂົົ້າໜຽວພືົ້ນເມອືງ ທີີ່ເໝາະສົມ
ສະເພາະປູກຢູູ່ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງຫົວພັນ.  
ເຂົົ້າໄກ່ນ້ອຍ ມີຄຸນລັກສະນະທີີ່ເປັນເອກະລກັຫຼາຍຢູ່າງ ທີີ່ບ ໍ່ຄືກັບ
ແນວພັນເຂົົ້າຊະນິດອືີ່ນທັງຫລາຍ ຄື: (1) ມລີົດຊາດ ແລະ ກິີ່ນ

ຫອມດີ, (2) ອັດຕາສະມັດຕະພາບໄດ້ຮັບຈາກການສີໄດເ້ຂົົ້າສານ

ສູງເຖິງ 80% ຖ້າປຽບທຽບໃສ່ເຂົົ້າໜຽວຊະນິດພັນອືີ່ນ ໄດ້ແຕ່ 

70%, (3) ມີຄວາມໄວຕ ໍ່ແສງແດດ, ເຕີບໂຕຊ້າ ແຕ່ແຂງແຮງດີ, 

(4) ສະມັດຕະພາບການຜະລິດໄດ້ 3-4 ໂຕນ/ຮຕ ໂດຍມປີັດໃຈ

ຂາເຂົົ້າຕ ໍ່າ, (5) ປູກໃນນານ ໍ້າຝ ນຢູູ່ພືົ້ນທີີ່ສູງ ຫຼາຍກວ່າ 800 ແມັດ

ເທິງລະດັບໜ້ານ ໍ້າທະເລ, ແລະ (6) ເຊືົ້ອພັນມທີັງໝົດເຈັດຊະນິດ ທີີ່ມີຄວາມຕ່າງກັນດ້ານສີ ຂອງເປືອກເມັດເຂົົ້າ ແລະ ຄຸນ

ລັກສະນະອືີ່ນໆ. ເຂົົ້າໄກ່ນ້ອຍເຫືຼອງ ເປັນຊະນິດພັນທີີ່ນິຍົມປກູຫຼາຍກ່ວາໝູ ່ເພາະວ່ີ່າ ໄດ້ຮັບຜົນນຜະລິດທີີ່ຫລາຍກວ່າໝູ.່ 

 

3. ເບືົ້ອງຫລງັຄວາມເປນັມາ: 
 
ຢູູ່ໃນສອງແຂວງ, ປະມານ 90% ຂອງ ເຂົົ້າໄກ່ນ້ອຍທີີ່ຜະລິດໄດ້ 
ແມ່ນບ ລິໂພກ ໂດຍຜ່ານການໜ ົ້ງ ເພືີ່ອກິນຢູູ່ພາຍໃນຄອບຄົວ, ເອົາ
ໄປຕັກບາດ ແລະ ບູຊາ. ແຕ່ວ່າ ມັນຍັງມກີານປຸງແຕ່ງໃຫ້ເປນັ

ອາຫານ ແລະ ເຄືີ່ອງດືີ່ມອືີ່ນອີກ ເຊັັ່ນ: ເຮັດເປັນເສັົ້ນເຝີ, ເສັົ້ນໝີີ່, 

ເສັົ້ນເຂົົ້າປຸຸ້ນ, ເສັົ້ນເຂົົ້າປຽກ, ເຂົົ້າໂຄບ, ເຂົົ້າຂຽບ, ເຂົົ້າຕົົ້ມ, ເຂົົ້າຈີີ່, 

ເຫລົົ້າຂາວ/ເຫລົົ້າສຽວ ແລະ ເປນັເຄືີ່ອງດືີ່ມອືີ່ນໆ (ເບຽລາວໂກນ, 

ເຫລົົ້າສາໂທ, ເຫລົົ້າໄຫ ແລະ ເຫລົົ້າບອງຢາ). 
ອີງຕາມຕົວເລກທີີ່ໄດ້ຈາກການສະໜັບສະໜູນຂອງ ໂຄງການຕາບີ 
(2013) ການປູກເຂົົ້າໄກ່ນ້ອຍສະເພາະ ຢູູ່ 4 ເມືອງ ຂອງ ແຂວງຊຽງ

ຂວາງ ມີເນືົ້ອທີີ່ ທັງໝົດ 13.338 ຮຕ, ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດທງັໝົດເຖິງ 46,683 ໂຕນ (ຜົນຜະລິດສະເລ່ຍແມ່ນ 3.5 ໂຕນ/ຮຕ) 

ແລະ ຢູູ່ສະເພາະພາຍໃນ 2 ເມືອງ ຂອງ ແຂວງຫົວພັນ ມີເນືົ້ອທີີ່ທັງໝົດ 6,192 ຮຕ, ຜະລິດໄດ ້23,530 ໂຕນ (ຜົນຜະລິດສະເລ່ຍ 

3.8 ໂຕນ/ຮຕ). ຜົນຜະລິດເຂົົ້າໄກ່ນ້ອຍທີີ່ໄດ້ມານັົ້ນ ຊາວກະສິກອນໄດ້ແບ່ງເອົາ 60% ເພືີ່ອບ ລິໂພກພາຍໃນຄອບຄົວ, 5% ເກັບ

ໄວ້ເປັນເມັດພັນ ແລະ ອີກ 35% ແມ່ນຂາຍອອກ. ລາຄາຂາຍເຂົົ້າເປືອກສະເລຽ່ ຢູູ່ທັງສອງແຂວງ ແມ່ນປະມານ 5,500 ກີບ/ກິໂລ, 

ຄິດໄລ່ສະມັດຕະພາບສະເລຽ່ 3.6 ໂຕນ/ຮຕ ຈະຕົກເປັນເງິນ 19,800,000 ກີບ/ເຮັກຕາ (US$2,300). ສ່ວນລາຄາເຂົົ້າສານ 



ຂາຍຢູູ່ຕາມທອ້ງຕະຫລາດ ແມ່ນ ປະມານ 9,000 ກີບ/ກິໂລ ຖາ້ທຽບໃສ່ເຂົົ້າຊະນິດພັນອືີ່ນ ຈະມີລາຄາຂາຍເຂົົ້າສານ 6,000 ກີບ/

ກິໂລ. ສ າລັບລາຄາຂາຍເຂົົ້າເປືອກບາງຊະນິດພັນອືີ່ນ ຈະໄດ້ແຕ່ປະມານ 3,000 ກີບ/ກິໂລ ເທົັ່ານັົ້ນ. 
ເນືີ່ອງຈາກມີຄວາມຕ້ອງເຂົົ້າໄກ່ນ້ອຍການສູງ ສະນັົ້ນຈ ີ່ງບ ໍ່ມີບັນຫາໃນການຂາຍເຂົົ້າໄກ່ນ້ອຍ ທີີ່ເປັນຜະລິດຕະພັນສົັ່ງອອກໃນອັນດັບ
ຕົົ້ນຕ ຂອງທັງສອງແຂວງ); ເຂົົ້າໄກ່ນ້ອຍ ແມ່ນໄດ້ຂາຍສົັ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດແຕ່ລະປີຫລາຍກ່ວາ 300 ໂຕນ ໄປຍັງ ປະເທດ
ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ, ຫລາຍກວ່າ 150 ໂຕນ ຂາຍອອກໄປ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງອືີ່ນ, ແລະ ຈ ານວນໜ ີ່ງແມ່ນໄດ້
ສົັ່ງຂາຍອອກໄປ ປະເທດຝຣັັ່ງ ແລະ ຍີ່ປີຸູ່ນ. ປະຈຸບັນ, ຍັງມີຂ ໍ້ຈ າກດັຢູູ່ໃນດ້ານການຜະລິດເມັດພັນທີີ່ມີຄຸນນະພາບທີີ່ດີ ຂອງ ທງັ 7 
ຊະນິດແນວພັນເຂົົ້າໄກ່ນ້ອຍ ແລະ ຄຸນນະພາບເມັດເຂົົ້າສານກ ຍັງບ ໍ່ທັນສູງ ຍອ້ນຍັງບ ໍ່ມີໂຮງສີໃຫຍ່ຄນຸນະພາບສູງ. 
 

4. ກດິຈະກ າຫລກັ:  
• ຍົກລະດັບທັກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງກຸມ່ຜະລິດເຂົົ້າໄກ່

ນ້ອຍ ໂດຍໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນເພືີ່ອແລກປູ່ຽນບົດຮຽນ 
ລະຫວ່າງ ຊາວນາດ້ວຍກັນ (farmer-field-school) ກ່ຽວກບັ 
ການຜະລິດເຂົົ້າໄກ່ນ້ອຍອິນຊີ ແລະ ສ້າງຕັົ້ງໃຫ້ມກີຸ່ມ ຜະລິດເຂົົ້າ
ໄກ່ນ້ອຍອິນຊີເປັນສິນຄ້າ ລວມທງັ ຂະຫຍາຍເນືົ້ອທີີ່ນາຕືີ່ມອກີຢູູ່
ໃນສອງແຂວງຫລັກດັັ່ງກ່າວ; 

• ສົັ່ງເສີມເຮັດການຜະລິດ, ການເກັບຮັກສາ ແລະ ການຂາຍເມັດ

ແນວພັນເຂົົ້າໄກ່ນ້ອຍທີີ່ມີຄຸນນະພາບດີ ທັງ 7 ຊະນິດ, ໂດຍ
ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລອືເຂົົ້າໃນການສ້າງຕັົ້ງກຸມ່ຜະລິດ ແລະ ຂາຍ
ເມັດພັນທີີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ຮ່ວມກັບ ພາກລັດ ທີີ່ເປັນ ຜູ້ສະໜອງ
ແນວພັນບ ລິສຸດຄຸນນະພາບດີ ໃຫ້ແກ ່ກຸ່ມຊາວກະສິກອນເປັນຜູ້
ສືບຕ ໍ່ຜະລິດຂະຫຍາຍແນວພັນລຸນ້ຕ ໍ່ໄປ; 

• ສົັ່ງເສີມໃຫ້ປະຕິບັດຕາມວິທກີານຜະລິດແບບໃໝ່ ເຊັັ່ນ: ການຜະລດິແບບລະບບົນເິວດ-ກະສກິ າ ແລະ/ຫລ ື ລະບບົການ

ຜະລດິກະສກິ າທີີ່ດ ີແບບອນິຊ ີແລະ ສະອາດ (GAP model) ເພືີ່ອຍົກສະມັດຕິພາບການຜະລິດທາງ ດ້ານຈ ານວນ ແລະ 
ຄຸນນະພາບ ໄປຄຽງຄູ່ກບັການຟືົ້ນຟູຄວາມອຸດົມສົມບຸນຂອງລະບບົນິເວດ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ 
(ກັບການປະສົມປະສານທີີ່ແໜ້ນແກ່ນດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມ); 

• ແນະນ າໃຫ້ມີການນ າໃຊກ້ົນຈັກຂະໜາດນ້ອຍເພືີ່ອເປັນການອ ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຂະຫຍາຍຂະບວນການຜະລິດ 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສ າລັບ ກ່ອນ/ພາຍຫລງັການເກັບກ່ຽວເຂົົ້າ (ເຊັັ່ນ: ການບກຸເບີກຂະຫຍາຍເນືົ້ອທີີ່ນາໃໝ່, ການຊົນລະ 

ປະທານຂະໜາດນ້ອຍຄອບຄວົ, ການຄ ຸ້ມຄອງຈັດການນ ໍ້າ, ການຜະລິດກ້າ, ການປັກດ າ, ການເສຽຫຍ້າ, ການໃສ່ຝຸູ່ນ, 

ການບູລະນະຕົົ້ນເຂົົ້າ, ການເກັບກຽ່ວ, ການອົບ-ຕາກແຫ້ງ, ການປງຸແຕ່ງ, ການຫຸ້ມຫ ໍ່, ການເກັບຮັກສາ ແລະ ອືີ່ນໆ); 

• ສ້າງ “ລະບົບການຮັບປະກັນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ” (Participatory Guarantee System), ເປັນພິເສດ ຮ່ວມກັນ 

ລະຫວ່າງ ຊາວກະສິກອນ ກັບ ພະແນກມາດຕະຖານ ຂອງ DoA/MAF ເພືີ່ອອອກ “ໃບຢັົ້ງຢືນອິນຊີ” ແລະ ສ້າງ “ເຄືີ່ອງ

ໝາຍການຄ້າ” ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮບັການຢັົ້ງຢືນ GI ທີີ່ຍືນຍົງຍາວນານ; 

• ສ້າງກົນໄກການປຶກສາທາງດ້ານວຊິາການກັບບັນດາການຈັດຕັົ້ງ ພາກລັດ, ເອກະຊົນ, ຜູ້ລົງທ ນ ລວມທັງ ໂຮງສີເຂົົ້າ ແລະ 

ເຄືອຂ່າຍການຕະຫລາດ ເພືີ່ອພັດທະນາ ແລະ ປະຕິບັດການຕາມຮບູແບບ PPPP ແລະ/ຫລື ວທິີການ 2+3 (ລະບົບການ

ຜະລິດຕາມສັນຍາຜູກພັນກັນ); 
• ສົັ່ງເສີມຍົກຄຸນລັກສະນະສະເພາະຕົວຂອງ ເຂົົ້າໄກ່ນ້ອຍ ແລະ ຊ່ວຍສ້າງເຄືີ່ອງໝາຍໃຫ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນເຂົົ້າໄກ່ນ້ອຍ ອິນຊ ີ

ທັງ 7 ຊະນິດ ລວມທງັເຮັດການລົນນະລົງໂຄສະນາເພືີ່ອຍົກລະດັບຄວາມເຊືີ່ອຖຂືອງຜູ້ບ ລິໂພກເຂົົ້າໄກ່ນ້ອຍ ວ່າ ເປັນເຂົົ້າ



ກິນເພືີ່ອສຸກຂະພາບ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພ ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ສັງຄມົມຊີີວິດການເປັນຢູູ່ດີຂ ົ້ນ ແລະ ເປັນອາຫານທີີ່ ເໝາະສົມ
ກັບດ້ານວັດທະນະທ າເປັນຢູ່າງດີ; ແລະ 

• ປ ກປກັຮັກສາ/ອານຸລັກສະພາບສິີ່ງແວດລ້ອມທີີ່ຢູູ່ໃກອ້້ອມຮັບຕິດຈອດກັບທົັ່ງນາ ລວມທງັ ປູ່າໄມທ້ າມະຊາດ, ແຫລ່ງນ ໍ້າ 

ແລະ ພູມສັນຖານທົັ່ງນາ ທີີ່ເປນັການສົັ່ງເສີມໃຫ້ມີນ ໍ້າທີີ່ສະອາດ ແລະ ພຽງພ ນ າໃຊ້ໃນການເຮັດນາ, ທັງເປັນການ

ຫລຸດຜ່ອນ/ດັດປັບການປູ່ຽນແປງຂອງດິນຟຸ້າອາກາດ, ເປັນການປຸ້ອງກັນຊີວະນາໆພັນ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນມີ

ສຸກຂະພາບ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູູ່ທີີ່ດີໃນເຂດລຸ່ມນ ໍ້າ. (ກິດຈະກ ານີົ້ ຖືວ່າເປັນການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ເຮັດການກະສິກ າ-

ປູ່າໄມ້ ແບບປະສົມປະສານ ແລະ/ຫລື ການລ້ຽງສັດ-ປູ່າໄມ້ແບບປະສົມປະສານ ທີີ່ເປັນການປູ່ອຍສັດລ້ຽງໃຫ້ຫາກິນຫຍາ້ຢູູ່

ຕາມເຂດປ ກປັກຮກັສາ). 

 

5. ຄາດຄະເນຜນົໄດຮ້ບັ: 
• ກຸ່ມຜະລິດເຂົົ້າໄກ່ນ້ອຍ ໄດ້ມີຄວາມເຂັົ້ມແຂງ ແລະ ຖືກຍົກລະດັບຂ ົ້ນເປັນ "ກຸ່ມຜະລິດເຂົົ້າໄກ່ນ້ອຍອນິຊີເປັນສິນຄ້າ" ທີີ່ມີ

ຊືີ່ສຽງສູງດ້ານຄຸນນະພາບຂອງເມດັພັນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນເຂົົ້າ ແລະ ຍງັສາມາດເຂົົ້າເຖິງຕະຫລາດຊ່ອງຫວ່າງຢູູ່ພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ;້ 

• ເນືົ້ອທີີ່ນາຂະຫຍາຍຕົວເພີົ້ມຂ ົ້ນ ແລະ ມີການນ າໃຊ້ເມັດພັນທີີ່ມີຄນຸນະພາບສູງເຂົົ້າໃນການເພາະປູກ ແລະ ເຮັດເປັນຟາມ 
ຈ ີ່ງເປັນການເຮັດໃຫ້ ໄດ້ຮັບໝາກຜົນຜະລິດຕະພັນສູງທັງດ້ານ ປະລມິານ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາ; 

• ສາຍການພົວພັນໄດ້ມີຄວາມເຂັົ້ມແຂງ ລະຫວ່າງ GI ແລະ ການພັດທະນາເຂົົ້າໄກ່ນ້ອຍອິນຊີ ລວມທັງການ ຈົດທະບຽນ, 

ການສ້າງເຄືີ່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ການຢັົ້ງຢືນ ຕາມ ລະບົບການຮັບປະກັນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ (PGS) ທີີ່ບັນລຸໄດ້ຕາມ 

ມາດຕະຖານ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງພ ໍ່ຄາ້ ແລະ ຜູ້ບ ລິໂພກທງັຫລາຍ; 

• ຈ ານວນເພືີ່ອນຮ່ວມງານໄດ້ເພີົ້ມຂ ົ້ນ (ເຊັັ່ນ: ພາກລັດ, ໂຄງການ, ສະມາຄົມ, ເອກະຊົນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ, ໂຮງສີເຂົົ້າ 

ແລະ ບ ລິສັດກົນຈັກກະສິກ າ) ໂດຍຜ່ານ ລະບບົ PPPP ແລະ/ຫລ ືການຜູກພັນການຜະລິດຕາມສັນຍາ ແບບ 2+3; 

• ຜູ້ຜະລິດເມັດພັນເຂົົ້າໄກ່ນ້ອຍບ ລສຸິດ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດດ້ານທລຸະກິດຈາກການຂາຍເມັດພັນທີີ່ມີຄນຸນະພາບສູງ;  
• ປູ່າໄມ ້ແລະ ແຫລ່ງນ ໍ້າໄດ້ຖືກປ ກປັກຮັກສາ ແລະ ໄດ້ສະໜອງນ ໍ້າທີີ່ສະອາດໃຫ້ແກປ່ະຊາຊົນຊາວກະສິກອນທີີ່ອາໃສ ແລະ 

ເຮັດນາຢູູ່ຕາມຕອນລຸມ່ນ ໍ້າ. ພ້ອມກັນນັົ້ນ, ບັນດາຊີວະນາໆພັນກະສິກ າ ເຊັັ່ນ: ເຄືີ່ອງປູ່າຂອງດົງ, ພືດທ າມະຊາດ, ສັດປູ່າ 

ແລະ ສັດນ ໍ້າຕ່າງໆ ກ ໄດ້ຖືກຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສະໜອງຜົນປະໂຫຍດເພີົ້ມໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທອ້ງຖິີ່ນໄດ້ແບບຍືນຍົງ; 
• ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານພືດອາຫານພືົ້ນບ້ານເພີົ້ມເຕີມ ທີີ່ເກີດມີຢູູ່ຕາມທົັ່ງນາຜະລິດເຂົົ້າໄກ່ນ້ອຍ ແບບມີການບລູະນະຮັກສາ 

ລະບົບນິເວດກະສິກ າ ທີີ່ບ ໍ່ໄດ້ນ າໃຊ້ຢາເຄມີນັົ້ນ ກ ມີຫລາຍຂ ົ້ນ (ເຊັັ່ນ: ໄຄ, ເທົາ, ຜັກນ ໍ້າ, ຜັກກູດ, ເຜືອກ, ມັນ, ບອນ, 

ກຸ້ງ, ຫອຍ, ປູ, ປາ, ແລະ ແມງໄມ້ຕ່າງໆ ແລະ ອືີ່ນໆ); 

• ການລຽ້ງປາໃນນາເຂົົ້າກ ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດສູງຫລາຍຂ ົ້ນ ເພາະວາ່ທົັ່ງນາປູກເຂົົ້າໄກ່ນ້ອຍບ ໍ່ໄດມ້ີສານພິດເຄມີຕົກຄ້າງ; ແລະ 
• ຮ າ ແລະ ເຟືອງປອດສານພິດກ ສາມາດນ າໃຊ້ເຮັດຝຸູ່ນໝັກ/ຝຸູ່ນບົັ່ມຝຸູ່ນອິນຊີໄດ້ ແລະ ຍງັສາມາດນ າເປັນອາຫານລຽ້ງສັດ

ໄດ້ຢູ່າງມີປະສິດທິພາບສູງຂ ົ້ນ ແລະແລ້ວ ມູນສັດລ້ຽງດັັ່ງກາ່ວກ  ໄດສ້າມາດເກັບທອ້ນເອົາໄປນ າໃຊ້ເປັນຝຸູ່ນອິນຊີກັບຄືນ
ໃສ່ທົັ່ງນາເພືີ່ອປູກເຂົົ້າໄກ່ນ້ອຍໃຫ້ໄດ້ຮັບສະມັດຕະພາບການຜະລິດສູງຂ ົ້ນ.    

----------------------------------------------------------------------------------- 

Note: More detail can be provided if the organization/investor is interesting and Proposal Documentation 
can be developed for further consideration (if required). 


