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ການຮ່ວມມລືະຫວ່າງໜ່ວຍງານພກັລດັ-ເອກະຊນົເພື່ ອ
ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສະໜບັສະໜນູຄຸມຄອງ

ທີ່ ດນິໃຫຍ້ນືຍງົ 

ກອງປະຊຸມ ໂຄງການ , ວນັຈນັ, ທ ີ27 ເດອືນມນີາ ປີ 2017 EFICAS 

ຫວົຂໍ ້
• ຈະປະເມນີການຮ່ວມມລືະຫວ່າງໜ່ວຍງານພກັລດັ-ເອກະຊນົທີ່ ກ່າວເຖງິ
ຈດຸປະສງົການພດັທະນາກະສກິາໍແບບຍນືຍງົແນວໃດ?

• ກລໍະນສີະໜບັສະໜນູປູກກາເຟຢູ່ເມອືງສໍາພນັ ແຂວງຜົງ້ສາລີ
• ກລໍະນສີະໜບັສະໜນູປູກຖົ່ ວເຫຼອືງຢູ່ເມອືງຄໍາ ແຂວງຊຽງຂວາງ 
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ແມ່ນຫຍງັຄກືານຮ່ວມມລືະຫວ່າງ
ໜ່ວຍງານພກັລດັ-ເອກະຊນົ (PPP)?

 ຄືການກະກຽມການເຮັດສັນຍາລະຫວ່າງໜ່ວຍງານພັກ
ລັດ ແລະ ເອກະຊົນ

 ໂດຍຜ່ານການຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນດ້ານວິຊາ
ການ ແລະ ງົບປະມານທັງ (ພັກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ)
ຮ່ວມກັນເພ່ືອອໍານວຍຄວາມດາ ້ນການບໍລິການໃນການ
ຮັບໃຊ້ສັງຄົມ

 ທຸກພາກສ່ວນມີສ່ວນສ່ວຍກ່ຽວຂ້ອງກັບໄດ້ຜົນປະໂຫຍດ 
ແລະ ຄວາມສ່ຽງໃນການອໍານວຍຄວາມແລະ/ຫືຼການ
ບໍລິການ

(http://www.ncppp.org/ppp‐basics/7‐keys/)

ຈະປະເມນີການຮ່ວມມລືະຫວ່າງໜ່ວຍງານພກັລດັ-ເອກະຊນົ(PPP)
ທີ່ ກ່າວເຖງິຈດຸປະສງົການພດັທະນາກະສກິາໍແບບຍນືຍງົແນວໃດ?

ມາດຕະຖານໃນການປະເມນີ ຜນົການປະເມນີ/ ການ
ຄາດກະຜນົທີ່ໄດຮ້ບັ 

 ການຮ່ວມມລືະຫວ່າງໜ່ວຍງານພກັລດັ-ເອກະຊນົສະໜບັສະໜນູ
ການນໍາໃຊ ້ແລະ ຜນັຂະຫຍາຍລະບບົການປູກພດືທີ່ ຫຼາກຫຼາຍ 
ແລະ/ຫຼກືານຜະລດິກະສກິາໍແບບອະນຸລກັ 

 ການຮ່ວມມລືະຫວ່າງໜ່ວຍງານພກັລດັ-ເອກະຊນົສະໜບັສະໜນູ 
ແລະ ພດັທະນາກຸ່ມຜະລດິກະສກິາໍຂະໜາດນອ້ຍ. 

 ກາໍໜດົຢ່າງຈະແຈງ້ຜນົປະໂຫຍດທີ່ ໄດຮ້ບັຈາກຄູ່ຮ່ວມງານກ່ອນ
ລ່ວງໜາ້ 

 ແບ່ງການປະກອບສ່ວນການລງົທນື ແລະຄວາມສ່ຽງ
  ພາລະບດົບາດທີ່ ເຂັມ້ແຂວງວ່ອງໄວແມ່ນເພື່ ອເພື່ ອນຄູ່ຮ່ວມງານ
ທງັໝດົໃນຫຼາຍເວທໂີດຍຜ່ານວງົຈອນໂຄງການການຮ່ວມມື ້
ລະຫວ່າງໜ່ວຍງານພກັລດັ-ເອກະຊນົ
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ກລໍະນສີະໜບັສະໜນູປູກກາເຟຢູ່ເມອືງສໍາພນັ ແຂວງຜົງ້ສາລີ

 ສະພາບການ (Valakone and Sallée, 2015)

‒ ກາເຟລເິລມີປູກຢູ່ແຂວງຜົງ້ສາລນີບັຕັງ້ແຕ່ປີ 2013 ເປັນຕົນ້ມາ
‒ ການຮ່ວມມລືະຫວ່າງໜ່ວຍງານພກັລດັ-ເອກະຊນົກບັບໍລສິດັຄນົຈນີ: ບໍລສິດັຮບັຊືກ້າເຟ

ຈງັເຊນີຕາ້ (http://csdcoffeecom
‒ ອໍານາດການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນ(ຂັນ້ແຂວງ ແລະ ເມອືງ)ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູເປັນຢ່າງດີ

ເພາະເຫນັວ່າເປັນແນວທາງໜາ້ສນົໃຈ ແລະສາມາດຊ່ວຍລບົລາ້ງຄວາມທຸກຍາກໄດ.້ 

‒ ເນືອ້ທປູີກກາເຟແມ່ນຫຼາຍ ເຖງິ 11,000 ຮຕ
‒ ຮູບແບບການເຮດັສນັຍາກະສກິາໍ ແມ່ນ 2+3
‒ ໄລຍະເວລາສນັຍາໃນການເກບັຊື ້30 ປີ 
‒ ຊາວກະສກິອນປູກກາເຟຕອ້ງຂາຍຜນົຜະລດິຂອງ

ເຂາົເຈ ົາ້ໃຫສ້ະເພາະບໍລສິດັຈນີດັ່ ງກ່າວນັນ້ເທົ່ ານັນ້
‒ ລາຄາຄໍາ້ປະກນັຕ່ໍາສຸດ(1,5 Yuan/kg)             

(~1,900 ກບິ)

 ສະພາບການ(Valakone and Sallée, 2015)
‒ ຮູບແບບການເກບັຊືຜ້ນົຜະລດິກາເຟແມ່ນເກບັຊືໂ້ດຍ

ບໍລສິດັຄນົຈນີ ( ປະເພດອຸດສະຫະກາໍ)
• ຄວາມໜາແໜນ້ຂອງການປູກກາເຟແມ່ນຫຼາຍ 

(5,000 ຕົນ້/ຮຕ)
• ປະເພດແນວພນັ (Catimor)
• ບ່ໍມຕີົນ້ໄມໃ້ຫຮ້ົ່ ມ
• ໃສ່ປຸຍເຄເມເພື່ ອເພີ່ ມຜນົຜະລດິ 

‒ ຕົນ້ກາເຟຈະເລນີເຕບີໂຕໄວ ແລະມກີານບນັທກຶຜນົ
ຜະລດິ 

-> ການປູກກາເຟແມ່ນມກີານແຜ່ຂະຫຍາຍໄວ ( 559 ຮຕ 
ຢູ່ເມອືງສໍາພນັ, > 3,000 ຮຕທົ່ ວແຂວງຜົງ້ສາລພີາຍໃນ3 
ປີ ) ແລະ ເປັນການລເິລມີຢູ່ໃນອດັຕາທີ່ ສູງແລະອໍານາດກາ
ປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ຊາວກະສກິອນກໍ່ ຈບູຈາ້ວຫາ້ວຫນັ. 

ກາເຟປູກໃນປີ 2015 ຢູ່ບາ້ນ ອາເຊ,ີ ເມອືງ
ສໍາພນັ (Valakone and Sallée)

ກລໍະນສີະໜບັສະໜນູການປູກກາເຟຢູ່ເມອືງສໍາພນັ ແຂວງຜົງ້ສາລີ



4

ກລໍະນສີະໜບັສະໜນູການປູກກາເຟຢູ່ເມອືງສໍາພນັ ແຂວງຜົງ້ສາລີ

 ສະພາບການ (Valakone and Sallée, 2015)

‒ ບນັຫາທີ່ ເກດີກບັຕົນ້ກາເຟຍອ້ນລະບບົເຕກັນກິບ່ໍຖກືຕອ້ງເໝາະ ແລະ ບ່ໍຍນືຍງົໃນການ
ການປູກກາເຟທາງພາກເໜອຶຂອງປະເທດລາວ 
• ຍອ້ນດນິຖກືກດັເຊາະເຈື່ ອນ ບວກກບັອາກາດໜາວເຢັນບ່ໍມຕີົນ້ໄມເ້ປັນຮົ່ ມ 
• ດນິເຊື່ ມຄຸນນະພາບໄວ
• ບນັຫາກ່ຽວກບັຕົນ້: ໃບແຫງ້ຕາຍ, ມໂີຕດວງເຈາະງ່າ, ເຊືອ້ລາ ເປັນຕົນ້. 

�ສະພາບທົ່ ວໄປ« ໃບແຫງ້ຕາຍ » ຕົນ້ກາເຟກາຕມີນໍອ້ຍ: ເປັນໜາກ ແລະ
ໃບໜອ້ຍ, ກິ່ ງກາ້ນເລີ່ ມເຊື່ ອມໂຊມ ແລວ້ຕາຍ(Valakone and Sallée)

ກລໍະນສີະໜບັສະໜນູການປູກກາເຟຢູ່ເມອືງສໍາພນັ ແຂວງຜົງ້ສາລີ

 ສະພາບການ
‒ ແລະຮູບແບບການດໍາເນນີທຸລະກດິບ່ໍມຄີວາມເໝາະ ແລະ ຍນືຍງົ 

• ບໍລສິດັຈນີບ່ໍໃຫມ້ກີານປູກພດືອື່ ນສບັຫວ່າງໃນຕົນ້ກາເຟໃນປີເລີ່ ມປູກທໍາອດິ 
• ຮູບແບບການເກບັຊືຜ້ນົຜະລດິຄທືາງບໍລສິດັຈ່າຍແຕ່ປີ 2015 ແຕ່ ປີ2016 ຊາວ

ກະສກິອນໄດຮ້ບັແຕ່ໃນບນິເບກີຈ່າຍ

 ຊາວກະສກິອນບ່ໍມແີຮງຈງູໃຈທີ່ ບວົລະບດັຮກັສາ: 
 ສວນກາເຟຖກືປະຖີມ້ ບ່ໍມກີານບວົລະບດັຮກັສາ, 

ສດັລຽ້ງທໍາລາຍ, ແລະ ບ່ໍໄດເ້ກບັຜນົຜະລດິ
 < 100 ຮຕ (ຈາກ 559 ຮຕ) ຂອງຕົນ້ສວນກາທີ່ ຍງັ

ເຫຼອືໃນປີ 2017 ນີຢູ່້ເມອືງສໍາພນັ
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ກລໍະນສີະໜບັສະໜນູການປູກກາເຟຢູ່ເມອືງສໍາພນັ ແຂວງຜົງ້ສາລີ

 ຄູ່ຮ່ວມງານ?

ພາກລດັ ເອກະຊນົ 
ຂັນ້ສູນກາງ ( ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ/້ກົມ້ຄຸມ້ຄອງພດັທະນາທີ່ ດນິ
ກະສກິາໍ) ແລະ ຂັນ້ແຂວງ ( ຂະແໜ່ງ
ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມແ້ຂວງ, ເຈ ົາ້ເມອືງ 
ແລະ ຫອ້ງການກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ້
ເມອືງສໍາພນັ

ບໍລສິດັ (Saffron)

ຜູອໍ້ານວຍຄວາມສະດວກຈາກສະຖາບນັ
ຕ່າງໆເຊັ່ ນ ອງົການ CIRAD ແລະ 
ໂຄງການ EFICAS

ຊາວກະສກິອນຜູປູ້ກກາເຟ
ແມ່ນຢູ່ບາ້ນເພຍຫຼວງ ແລະ 
ບາ້ນສະນໍາຮະ 

ກລໍະນສີະໜບັສະໜນູການປູກກາເຟຢູ່ເມອືງສໍາພນັ ແຂວງຜົງ້ສາລີ

  ບໍລສິດັ Saffron (https://saffroncoffee.com/ )

‒ ເປັນບໍລສິດັເກບັຊືກ້າເຟ ສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ໃນປີ 2004 ຢູ່ຫຼວງພະບາງ 
‒  3 ຈດຸປະສງົຫຼກັຄເືພື່ ອ: 

• ປັບປຸງຊວີດິການເປັນຢູ່ຂອງຊາວກະສກິອນຜູປູ້ກກາເຟຢູ່
ເຂດເນນີສູງ

• ເພື່ ອອະນຸລກັສິ່ ງແວດລອ້ມ ຟືນ້ຟູກະສກິາໍການປູກກາເຟ, 
• ເພື່ ອຜະລດິກາເຟອາຣາບກິາ(Arabica) ໃຫມ້ຄຸີນນະພາບດີ

ທີ່ ສຸດຢູ່ເຂດເນນີສູງ
‒ ຄວາມອາດສາມາດໃນການເກບັຊືມ້າເຖງິປະຈບຸນັແມ່ນຍງັຢູ່ໃນ

ລະດບັຢູ່ໃນຂອບເຂດຈາໍກດັ: 12 ໂຕນ ກາເຟດບິ/ປີ( 70-80 
ໂຕນກາເຟ ເຊຣີ)ີ ຂາຍສະເພາະພາຍໃນປະເທດລາວ 
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ກລໍະນສີະໜບັສະໜນູການປູກກາເຟຢູ່ເມອືງສໍາພນັ ແຂວງຜົງ້ສາລີ

 ບໍລດັສດັ Saffron (https://saffroncoffee.com/ )

‒ ສະໜອງເບຍ້ກາເຟ ແລະ ໃຫຄໍ້າແນະນໍາເຕກັນກິການປູກ 
‒ ຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີການປູກແບບປອດສານພດິ ແລະ ແບບອະນຸລກັ

ປ່າໄມ ້
‒  ສົ່ ງເສມີຮບັຮອງແບບປອດສານພດິ

ພາລະບດົບາດ ແລະ ສນັຍາຂອງຄູ່ຮ່ວມງານ

 ຜູຜ້ະລດິ 
ເຄາົລບົຕ່ໍຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງບໍລສິດັ Saffron ດັ່ ງນີ:້ 

1. ໃຊວ້ທິກີານປູກແບບປອດສານພດິຢ່າງດຽວເທົ່ ານັນ້
2.  ພືນ້ທີ່ ປູກກາເຟຂາຍໃຫບໍ້ລສິດັຕອ້ງປູກຕົນ້ໄມໃ້ຫຮ້ົ່ ມແກ່ຕົນ້ກາເຟ
3. ການແປຮູບກາເຟຂອງຊາວກະສກິອນໂດຍການໃຊວ້ທິກີານລາ້ງໃຫຫຼ້ອ້ນຊຶ່ ງລວມທງັການ

ບດົ ແລະ ລາ້ງໃຫຫຼ້ອ້ນຈນົບ່ໍມນີໍາ້ເມອືກເຫຼອື. 
4. ການແປຮູບກາເຟຂອງຊາວກະສກິອນກ່ຽວກບັການຕາກ( ກາເຟທີ່ ເອາົເປືອກອອກແລວ້

ເຫຼອືແຕ່ແກ່ນ)ທີ່ ມຄີວາມຊຸມຊື່ ນບ່ໍໃຫເ້ກນີ 12 ເປີເຊນັ ແລະ ບ່ໍໃຫໜ້ອ້ຍກ່ວາ 9 ເປີເຊນັ. 

ກນົໄການຮ່ວມມື
ລະຫວ່າງ ພກັລດັ 
ແລະ ເອກະຊນົ 

ໜ່ວຍງານ
ເອກະຊນົ 

ໜ່ວຍງານ
ລດັ 

ກຸ່ມຜູ ້
ຜະລດິ 
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ພາລະບດົບາດ ແລະ ສນັຍາຂອງຄູ່ຮ່ວມງານ

 ບໍລສິດັ Saffron ສນັຍາ:
1. ຈະຊືກ້າເຟ 5 ໂຕນ ທີ່ ເປັນແກ່ນຕາກແຫງ້ ໃນສກົປີ 2017 
2. ລາຄາຊືກ້ໍ່ ຈະຄກືນັກບັຢູ່ທາງພາກ ໄຕຂ້ອງປະເທດລາວ, ລາຄາ

ຄໍາ້ປະກນັແມ່ນ (17,000 ກບິ/ກລ ຕາກແຫງ້). 
3. ຈະເຝີກອບົຮົ່ ມຊາວກະສກິອນໃຫຮູ້ນ້ໍາໃຊເ້ຄື່ ອງຈກັບດົກາເຟ ຂັນ້

ຕອນວທິກີານແປຮູບລາ້ງແກ່ນໃຫຫຼ້ອ້ນ ແລະ ຕາກແກ່ນໃຫແ້ຫງ້
ຖກືຕອ້ງຕາມເປີເຊນັຄວາມຊຸ່ມຊື່ ນ. 

4. ຈະສະໜອງແກ່ນ (ແນວພນັ) ຫຼ ືສາຂາເລີ່ ມຕົນ້ປູກຕົນ້ໄມໃ້ຫຮ້ົ່ ມ
ພວກເຮາົຈະສະໜອງໃຫຢູ່້ຫຼວງພະບາງ ແລະ ຈະໃຫຖ້ົ່ ວດນິເຄອືແກ່
ຊາວກະສກິອນເລີ່ ມປູກຈາໍນວນໜຶ່ ງ. 

5. ຈະຊ່ວຍເຝີກອບົຮົ່ ມໃນການຕດັກິ່ ງກາ້ນຮອນງ່າ ຄວບຄຸມສດັຕູພດື
ແບບປອດສານພດິລວມທງັການເກບັກ່ຽວ ແລະ ດູແລເບິ່ ງແຍງການ
ປູກທົ່ ວໄປ. 

6. ຈະສະໜອງຖງົສໍາລບັໃສ່ຕົນ້ເບຍ້ກາເຟໃນແຕ່ລະປີ
ກນົໄການຮ່ວມມື
ລະຫວ່າງ ພກັລດັ 
ແລະ ເອກະຊນົ 

ໜ່ວຍງານ
ເອກະຊນົ 

ໜ່ວຍງານ
ລດັ 

ກຸ່ມຜູ ້
ຜະລດິ 

ພາລະບດົບາດ ແລະ ສນັຍາຂອງຄູ່ຮ່ວມງານ
 ພະນກັງານເມອືງ / ໂຄງການ EFICAS
1. ສະໜອງທນືຊືຈ້ກັຕດັຫຍາ້
2. ຊ່ວຍຝຶກອບົຮົ່ ມຊາວກະສກິອນເຮດັຝຸ່ນບົ່ ມ ແລະ ຢາສະໝນູ

ໄພໄລ່ແມງໄມ ້
3. ສະໜອງແນວພນັພດື ແລະ ທນືສາ້ງສວນກາ້ເບຍ້ໄມ ້ແລະ ຝຶກ

ອບົຮມົໃຫຊ້າວກະສກິອນ
4. ສະໜອງທນືຊືເ້ຄື່ ອງຜະລດິກະສກິາໍຂະໜາດນອ້ຍ ( ເຄື່ ອງບດົ

ກາເໂ, ເຄື່ ອງວດັມວນສານ)
5. ຝຶກອບົຮມົ ແລະ ສະໜອງທນືສາ້ງບ່ອນຕາກກາເຟໜາດນອ້ຍ

 ອໍານາດການປົກຄອງເມອືງ
1. ອໍານວຍຄວາມສະດວກແລກປ່ຽນຂໍມູ້ນກບັທຸກພາກສ່ວນທີ່

ກ່ຽວຂອ້ງ 
2. ຮບັປະກນັ ແລະ ຕດິຕາມເລື່ ອງສນັຍາກບັທຸກພາກສ່ວນດວຍ້

ຄວາມເຄາົລບົ 
ກນົໄການຮ່ວມມື
ລະຫວ່າງ ພກັລດັ 
ແລະ ເອກະຊນົ 

ໜ່ວຍງານ
ເອກະຊນົ 

ໜ່ວຍງານ
ລດັ 

ກຸ່ມຜູ ້
ຜະລດິ 
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ນຄີຮູືບແບບການຮ່ວມມລືະຫວ່າງໜ່ວຍງານພກັລດັ-ເອກະຊນົ (PPP)
ທີ່ ກ່າວເຖງິຈດຸປະສງົການພດັທະນາກະສກິາໍແບບຍນືຍງົແນວໃດ?

ມາດຕະຖານ ການປະເມນີ/ ການຄາດຄະເນຜນົໄດຮ້ບັ 

 ການເຮດັກະສກິາໍແບບອະນຸລກັ  ຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີລະບບົການຜະລດິກະສກິາໍແບບປອດສານພດິ 

 ການພດັທະນາກະສກິາໍຊຸມຊນົ 
ແລະ ກຸ່ມຜູຜ້ະລດິກະສກິາໍຂະໜາດ
ນອ້ຍ 

 ກຸ່ມຜູຜ້ະລດິກະສກິາໍຂະໜາດນອ້ຍ < 1 ຮຕ ກາເຟ/ຄຄ
 85%  ຂອງຊາວບາ້ນເຂົາ້ຮ່ວມໃນການປູກກາເຟ 

 ການຄາດຄະເນຜນົໄດຮ້ບັຢ່າງ
ຈະແຈງ້ 

 ປັບປຸງຊວີດິການເປັນຈາກການປູກກາເຟ
 ການບວົລະຮກັສາການປົກຄຸມຂອງປ່າໄມ ້ແລະ ການຟືນ້ຟູ

ປ່າໄມ ້
 ຊາວກະສກິອນຫຸຼດຜ່ອນການໃຊຢ້າຂາ້ແມງໄມ ້ແລະ ປຸຍເຄມີ

  ແບ່ງປັນການລງົທນື ແລະ ແຮງງານ  ບໍລສິດັSaffron ແລະ ໂຄງການ ສະໜບັສະໜນູລງົທນືໃນ
ເບືອ້ງຕນົ ສ່ວນແຮງງານການຜະລດິແມ່ນຊາວກະສກິອນ

 ທຸກພາກສ່ວນມພີາລະບດົບາດໃນ
ການເຄອືນໄຫວ 

 ບໍລສິດັ Saffron: ເປັນຕະຫຼາດຮບັຊືຜ້ນົຜະລດິ ແລະໃຫຄໍ້າ
ແນະນໍາເຕກັນກິໃນການປູກ 

 ເມອືງ: ຄໍາແນະນໍາເຕກັນກິໃນການປູກ , ຄວາມສະດວກ
 ໂຄງການ: ສະໜອງທນື, ຄວາມສະດວກ, ຕດິຕາມ ແລະ ປະ

ເມນີຜນົ
 ຜູຜ້ະລດິ: ເປັນຜູຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັ

ກລໍະນສີະໜບັສະໜນູປູກຖົ່ ວເຫຼອືງ
ຢູ່ເມອືງຄໍາ ແຂວງຊຽງຂວາງ 

 ສະພາບ 
‒ ບນັຫາດນິເຊື່ ອມຄຸນນະພາບ ແລະ ແລະ ອຸປະສກັຕ່າງໆ
‒ ສະໜອງ ກບັ ຄວາມຕອ້ງການ ເພື່ ອປູກພດືຕະກນູຖົ່ ວ ແລະ ຂາຍເປັນສນິຄາ້: 

ເພື່ ອເປັນການຟືນ້ຟູ 
• ຜູຜ້ະລດິ: “ພວກເຮາົສາມາດຜະລດິ ຫຼປູືກພດືຊະນດິໄດກ້ໍ່ ໄດ ້ຖາ້ມຕີະຫຼາດຮອງຮບັ”
• ພ່ໍຄາ້: “ມຕີະຫຼາດຮອງຮບັພດືຕະກນູຖົ່ ວ ຖາ້ຜະລດິໃນປະລມິານຫຼາຍ”

‒ ຖົ່ ວເຫຼອືເປັນພດືທອ້ງຖິ່ ນ: ປຸງແປງສະເພາະໃນງານບຸນພເິສດ ( ບຸນກນິຈຽງເຜົ່ າ
ມຸ່ງ), ຕະຫຼາດສະເພາະ ( ຜະລດິນໍາ້ເຕົາ້ຮູຢູ່ໂພນສະຫວນັ)

‒ ການນໍາໃຊເ້ຕກັນກິ ແລະ ອຸປະກອນປະຈບຸນັນີແ້ມ່ນຍງັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຢູ່ສູບ
ບໍລກິານເຕກັນກິບາ້ນປົວ
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 ຄູ່ຮ່ວມງານ?

ພາກລດັ ເອກະຊນົ 
ຂັນ້ສູນກາງ ( ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ 
ປ່າໄມ/້ກົມ້ຄຸມ້ຄອງພດັທະນາທີ່ ດນິ
ກະສກິາໍ) ແລະ ຂັນ້ແຂວງ ( ຂະແໜ່ງ
ກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມແ້ຂວງ, 
ເຈ ົາ້ເມອືງ ແລະ ຫອ້ງການກະສກິາໍ 
ແລະ ປ່າໄມເ້ມອືງຄໍາ 

ບໍລສິດັ ແປຮູບອາຫານສດັ (XP 
Trading Company)

ຜູອໍ້ານວຍຄວາມສະດວກຈາກສະຖາ
ບນັຕ່າງໆເຊັ່ ນ ອງົການ CIRAD 
ແລະ ໂຄງການ EFICAS

ຜູຜ້ະລດິຖົ່ ວເຫຼອືງບາ້ນແລງ ແລະ 
ໄຊນາດູ 

ກລໍະນສີະໜບັສະໜນູປູກຖົ່ ວເຫຼອືງຢູ່ເມອືງຄໍາ ແຂວງຊຽງຂວາງ 

ກລໍະນສີະໜບັສະໜນູປູກຖົ່ ວເຫຼອືງຢູ່ເມອືງຄໍາ ແຂວງຊຽງຂວາງ 

 ຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັບໍລສິດັXPການຄາ້ (http://xptrading.net)

‒ ສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ໃນປີ 2008 ໂດຍຄນົລາວເປັນເຈົາ້ຂອງ 
‒ ຈດຸປະສງົ:

1. ສາ້ງເປັນສູນເກບັກ່ຽວ ແລະ ຫຼງັເກບັກ່ຽວຜນົຜະລດິ ເພື່ ອຕາກໃຫແ້ຫງ້, 
ເກບັມຽ້ນ ແລະ ບໍລໂິພກຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງຊາວກະສກິອນ. 

2. ເພີ່ ມຜນົຜະລດິຂັນ້ທອ້ງຖິ່ ນ ເປັນຕົນ້ ຊິນ້ໝ,ູ ໄຂ່, ສດັປີກ ແລະ ຊີນ້ງາວ 
ເພື່ ອສະໜອງຕະຫຼາດເຂດນອກ ແລະ ໃນເມອືງ. 

3. ເປີດຕະຫຼາດເພື່ ອຮອງຮບັວດັຖຸດບິສນິຄາ້ຄນົລາວໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ຖົ່ ວເຫຼອືງ. 

4. ພດັທະນາລະບບົການຕະຫຼາດໃຫເ້ປັນຜນົປະໂຫຍດແກ່ຊາວກະສກິອນ
ລາວເພື່ ອສະໜອງຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງບໍລສິດັ ແລະ ອື່ ນໆ ພດັທະນາ
ໃຫກ້ວ້າງອອກ ແລະ ສອດຄ່ອງຄວາມຕອ້ງການຕະຫຼາດພາຍໃນ 
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ພາລະບດົບາດ ແລະ ສນັຍາຂອງຄູ່ຮ່ວມງານ
 ຜູຜ້ະລດິ 
ຕອ້ງປະຕບິດັຕາມ ຂໍກ້າໍໜດົຂອງ XP

1.  ເລອືກ ແລະ ປອ້ງກນັພືນ້ທີ່ ການຜະລດິຖົ່ ວເຫຼອືງ/ພດືຕະກນູຖົ່ ວ
ບ່ໍໃຫໜ້ ູຫຼສືດັລຽ້ງທໍາລາຍ. 

2. ຫາ້ມໃຊຢ້າ້ຂາ້ແມງໄມ/້ຂາ້ເຊືອ້ລາເວລາເກບັແກ່ນ
3. ນໍາເອາົຜນົຜະລດິໄປສຂີາຍຢູ່ໂຮງງານ XP ການຄາ້ ຢູ່ເມອືງຄູນ

 XP ການຄາ້ສນັຍາ: 
1. ຈະເກບັຊື ້ຖົ່ ວເຫຼອືງ 2,000 ໂຕນ ປີ 2007
2. (2017)ລາຄາຢູ່ໂຮງງານຢູ່ (ຊຽງຂວາງ): ລາຄາຄໍາ້ປະກນັ 

ເກຣດເອ 3,500 ກບິ/ກລ 
ເກຣດ ບ ີ3,000 ກບິ/ກລ (2017) 

ກນົໄການຮ່ວມມື
ລະຫວ່າງ ພກັລດັ 
ແລະ ເອກະຊນົ 

ໜ່ວຍງານ
ເອກະຊນົ 

ໜ່ວຍງານ
ລດັ 

ກຸ່ມຜູ ້
ຜະລດິ 

ກນົໄການຮ່ວມມື
ລະຫວ່າງ ພກັລດັ 
ແລະ ເອກະຊນົ 

ໜ່ວຍງານ
ເອກະຊນົ 

ໜ່ວຍງານ
ລດັ 

ກຸ່ມຜູ ້
ຜະລດິ 

ພາລະບດົບາດ ແລະ ສນັຍາຂອງຄູ່ຮ່ວມງານ

 ເມອືງ/ ໂຄງການ EFICAS 
1. ສະໜອງທນືເຮດັຮົວ້ອອ້ມເຂດຜະລດິພດືຕະກນູຖົ່ ວ
2. ສະໜອງແນວພນັຖົ່ ວເຫຼອືງໃນປີທໍາອດິ ແລະ ສາ້ງກອງທນືໝນູວຽນແນວພນັບໍລຫິານໂດຍ

ຊາວບາ້ນ. 
3. ສະໜອງແນວພນັ ໄຮໂຊບຽມ Rhizobium  ແລະ ຝຶກອບົການປູກ 
4. ຫຼາຍແນວພນັທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ
5. ອໍານວຍຄວາມສະດວກການເຊື່ ອມໂຍງລະຫວາຜູລ້ດິ ແລະ ຜູສ້ະໜອງ ໄຮໂຊບຽມ. 
6. ສະໜອງຄໍາແນະນໍາວທິປູີກ-ເກບັກ່ຽວຖົ່ ວເຫຼອືງ ( ເຊັ່ ນ ການໃຊເ້ຄື່ ອງຈກັນວດຖົ່ ວເຫຼອືງ)

 ອໍານາດການປົກຄອງທອ້ງຖິ່ ນ 
1. ອໍານວຍຄວາມສະດວກດາ້ນຕ່ອງໂສມູ້ນຄ່າເພີ່ ມກບັຖົ່ ວເຫຼອືງໂດຍບ່ໍເສຍພາສາຖົ່ ວເຫຼອືງໃນ

ປີທໍາອດິ 
2. ຮບັປະກນັ ແລະ ຕດິຕາມເລື່ ອງສນັຍາກບັທຸກພາກສ່ວນດວຍ້ຄວາມເຄາົລບົ 

ກນົໄການຮ່ວມມື
ລະຫວ່າງ ພກັລດັ 
ແລະ ເອກະຊນົ 

ໜ່ວຍງານ
ເອກະຊນົ 

ໜ່ວຍງານ
ລດັ 

ກຸ່ມຜູ ້
ຜະລດິ 
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ນຄີຮູືບແບບການຮ່ວມມລືະຫວ່າງໜ່ວຍງານພກັລດັ-ເອກະຊນົ(PPP)
ທີ່ ກ່າວເຖງິຈດຸປະສງົການພດັທະນາກະສກິາໍແບບຍນືຍງົແນວໃດ?

ມາດຕະຖານ ການປະເມນີ/ ການຄາດຄະເນຜນົໄດຮ້ບັ 

 ການເຮດັກະສກິາໍແບບ
ອະນຸລກັ 

 ຊຸກຍູສ້ົ່ ງເສມີພດືຕະກນູຖົ່ ວເພື່ ອປັບຄຸນນະພາບຂອງດນິ

 ການພດັທະນາກະສກິາໍຊຸມຊນົ 
ແລະ ກຸ່ມຜູຜ້ະລດິກະສກິາໍຂະ
ໜາດນອ້ຍ 

 ກຸ່ມຜູຜ້ະລດິກະສກິາໍຂະໜາດນອ້ຍ < 1 ຮຕ ຖົ່ ວເຫຼອືງ/ຄຄ
 30%  ຂອງຊາວບາ້ນເຂົາ້ຮ່ວມໃນການປູກຖົ່ ວເຫຼອືງ (ການຮ່ວມ

ມລືະຫວ່າງໜ່ວຍງານພກັລດັ-ເອກະຊນົ(PPP) ເລີ່ ມຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັໃນປີ 2017)

 ການຄາດຄະເນຜນົໄດຮ້ບັຢ່າງ
ຈະແຈງ້ 

 ລາຍຮບັມຫຼີາຍທາງເລອືກນອກຈາກສາລ ີ( ລາຍຮບັທີ່ ຫຼາກຫຼາຍ)
 ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງດນິ
 ຊາວກະສກິອນຫຸຼດຜ່ອນການປຸ່ຍ ແລະ ແນວັພນັສາລພີນັ

  ແບ່ງປັນການລງົທນື ແລະ 
ແຮງງານ 

 ບໍລສິດັ XP ການຄາ້ ແລະ ໂຄງການ ສະໜບັສະໜນູລງົທນືໃນ
ເບືອ້ງຕນົ ສ່ວນແຮງງານການຜະລດິແມ່ນຊາວກະສກິອນ

 ທຸກພາກສ່ວນມພີາລະບດົບາດ
ໃນການເຄອືນໄຫວ 

 ບໍລສິດັ XP ການຄາ້: ເປັນຕະຫຼາດຮບັຊືຜ້ນົຜະລດິ ແລະໃຫຄໍ້າ
ແນະນໍາເຕກັນກິໃນການປູກ 

 ເມອືງ: ຄໍາແນະນໍາເຕກັນກິໃນການປູກ , ຄວາມສະດວກ 
 ໂຄງການ: ສະໜອງທນື, ຄວາມສະດວກ, ຕດິຕາມ ແລະ ປະ

ເມນີຜນົ
 ຜູຜ້ະລດິ: ເປັນຜູຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ຂອບໃຈ 
ຂໍມູ້ນເພີ່ ມເຕມີເບິ່ ງທີ່ ເວບັໄຊຂາ້ງລຸ່ມນີ ້:

www.eficas-laos.net 


