
ສະພາບລວມການຜະລິດມັນຕ້ົນ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ສະເໜີໂດຍ: ທ່ານ ຈັນພະສຸກ ຕານທະພອນ



ການປູກມັນຕ້ົນຢູ່ ສປປ. ລາວ
 ເປັນພືດທັນຍາຫານເກ່ົາແກ່ ໃຊ້ປຸງແຕ່ງອາຫານ
ເສີມ ແລະ ອາຫານສັດ;

 ກາຍເປັນພືດເສດຖະກິດທາງເລືອກໃໝ່ ຂອງ
ຊາວກະສິກອນລາວ ໃນການຜະລິດເປັນສີນຄ້າ
ສ່ົງອອກ;

 ເປັນພືດທ່ີປູກງ່າຍ ເມ່ືອທຽບກັບພືດອ່ືນ: ເຂ້ົາໄຮ່
ແລະ ສາລີ ເປັນຕ້ົນ.

 ຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດຮັບຊ້ືຜົນຜະລິດມັນຕ້ົນເພ່ືອ
ນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນອ່ືນໆ;

 ເລ່ີມມີການລົງທຶນກ່ໍສ້າງບັນດາໂຮງງານປຸງແຕ່ງ
ແລະ ສ່ົງເສີມຊາວກະສິກອນປູກຂອງຜູ້ປະກອບ
ການໃນປີ 2003;

 ມີການລົງທຶນສ້າງໂຮງງານຜະລິດແປ້ງ: > 13
ແຫ່ງ, ໂຮງງານ ຊອຍຈາກແຫ້ງ: >10 ແຫ່ງ
(ຫຼາຍລະດັບ);

 ເນ້ືອທ່ີປູກ ໃນປີ 2015 ມີ >75,00 ເຮັກຕາ,
2017: >63,000 ຮຕ,



ເນ້ືອທ່ີປູກ ແລະ ຜົນຜະລິດມັນຕ້ົນໃນທ່ົວປະເທດລາວ ປີ2011 ຫາ ປີ2017 (ໂຕນ/ເຮັກຕາ)
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ບັນຫາ ແລະ ສ່ິງທ້າທາຍ

• ບັນຫາທ່ີເກີດຂ້ືນ
 ປູກຕາມກະເສການຕະຫຼາດ ຂາດຂ້ໍມູນຂ່າວສານ
ດ້ານອ່ືນໆ;

ຂາດເຕັກນິກວິຊາການທ່ີຈໍາເປັນ;
 ຜົນຜະລິດຫລຸດລົງໃນຮອບວຽນປູກປີທີ 3 ຂ້ືນໄປ;
ລາຄາບ່ໍຄົງທ່ີ; ຂ້ືນກັບຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດ ແລະ
ການປະສານລະຫວ່າງຜູ້ປະກອບການກັບຜູ້ປູກ;

ເນ້ືອທ່ີປູກມັນມີທ່າອ່ຽງຫລຸດລົງ > 75,000 ຮຕ,
2015; 2017,  ຮຕ;

ຫຼາຍໂຮງງານປິດກິດຈະການ;
ການບໍລິການບ່ໍສະດວກໃນດໍາເນີນທຸລະກິດ: ປະກອບ
ເອກະສານ,ການຂົນສ່ົງ ແລະ ການປ່ຽນແປງ
ນະໂຍບາຍຂອງລົດຖະບານລາຍໃຫ່ຍໃນການນໍາເຂ້ົາ;

• ສ່ິງທ້າທາຍ
ຜົນຜະລິດມັນຕ້ົນຕ່ໍເນືອທ່ີຫລຸດລົງ/ຖາງປ່າ
ບ່ອນໃໝ່;

ເນ້ືອທ່ີປູກມັນຕ້ົນຫລຸດລົງ;
 ມີການລະບາດ ແລະ ແຜ່ກະຈາຍສັດຕູມັນຕ້ົນ;
ປະຊາຊົນຂາດລາຍຮັບຈາກການປູກມັນຕ້ົນ;
ການແນະນໍາສ່ົງເສີມເຕັກນິກວິຊາການທ່ີເໝາະ
ສົມ;

 ກົນໄກຮ່ວມມືລະຫວ່າງຜູ້ປະກອບການ ແລະ
ປະຊາຊົນ...



ແນວທາງແກ້ໄຂບັນຫາ

ດ້ານເຕັກນິກ

• ນໍາໃຊ້ເຕັກວິຊາການທ່ີເໝາະສົມ;
• ປັບປຸງຄຸນນະພາບເນ້ືອດິນ, ເພ່ີມທາດ
ອາຫານໃຫ້ແກ່ຕ້ົນມັນຕ້ົນ..

• ນໍາໃຊ້ແນວພັນທ່ີເໝາະສົມກັບສະພາບ
ລະບົບນິເວັດຂອງທ້ອງຖ່ີນ;

• ແນວພັນທ່ີບ່ໍຕິດເຊ້ືອພະຍາດ ແລະ
ແມງໄມ້;

ດ້ານນະໂຍບາຍ

• ປັບປຸງລະບຽບການດໍາເນີນທຸລະກິດທ່ີເປັນ
ສ່ິງກິດຂວາງຕ່າງໆ;

• ປັບປຸງກົນໄກການສ່ົງເສີມປູກມັນຕ້ົນ: ສີນ
ເຊ່ືອ, ຖ່າຍຖອດເຕັກນິກວິຊາການ, ກະຈາຍ
ຂ້ໍມູນຂ່າວສານ ແລະ ອ່ືນໆ;

• ການຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຜູ້ປະກອບການ
ແລະ ຊາວກະສິກອນ;

• ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ຜູ້
ປະກອບການ;



ໂຄງການປັບປຸງລະບົບການຜະລິດ ແລະ ການຕະຫຼາດມັນຕ້ົນ (ACIAR/CIAT)

ກິດຈະກໍາໂຄງການ:
• ສໍາຫຼວດສະພາບຕ່ອງສ້ໍການຕະຫຼາດມັນຕ້ົນພາຍ
ໃນປະເທດ( ສອງ ແຂວງ, 4 ເມືອງ + 2 ເມືອງ ພາກ
ໃຕ້);

• ການທົ ດລອງສາທິ ດປຽບທຽບແນວພັ ນ ແນວ
ພັ ນ

• ທົ ດລອງສາທິ ດການຈັ ດການທາດອາຫານນຳ ໃຊ້
ຝຸ ່ ນວິ ທະຍາສາດ

• ທົ ດສອບສາທິ ດລະບົ ບການປູ ກແບບປະສົ ມປະສານ
ກັ ບພື ດຖົ ່ ວແລະ ອື ່ ນໆ

• ຝຶ ກອົ ບຮົ ມດ້ ານເຕັ ກນິ ດວິ ຊາການລະດັ ບ
ພະນັ ກງານເມື ອງ ແລະ ຊາວກະສິ ກອນ ເຕັ ກນິ ກ
ການປູ ກແລະ ປ້ ອງກັ ນສັ ດຕູ ມັ ນຕົ ້ ນ

ຜົນໄດ້ຮັບ:
• ບົດສັງລວມສະພາບຕ່ອງສ້ໍການຕະຫຼາດ ແລະ ຕ່ອງ
ສ້ໍມູນຄ່າມັນຕ້ົນ;

• ສາມາດຄັດເລືອກແນວພັນດີເດ່ັນໃນແຕ່ລະທ້ອງ
ຖ່ີນ;

• ໄດ້ສາທິດຜົນກະທົບທາງດ້ານຜົນຜະລິດຂອງການ
ຈັດການທາດອາຫານ;

• ທ່າແຮງບາງພືດ ແລະ ຖອດຖອນບາງບົດຮຽນ
ປັບປຸງສໍາລັບລະບົບການປູກມັນຕ້ົນແບບປະສົມ
ປະສານ;

• ຈັດຕ້ັງຊາວກະສິກອນຢ້ຽມຢາມສາທິດການຈັດການ
ເຕັກນິກໃສ່ຝຸ່ນ, ແນະນໍາແນວພັນທ່ີທົບຕ່ໍສັດຕູພືດ, 
ການຄັດເລືອກແນວພັນບໍລິສຸດ ແລະ ການຮັກສາ
ທ່ອນພັນທ່ີດີ, 
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