
ພື້ນທ່ຂີອງ ສປປລາວ ຖືວ່າເປັນຕົນ້ ກາໍເນີດຂອງເຂົ້າ 
ໜຽວ, ແລະ ເຂົ້າ ຊະນິດນີ້ຍັງກວມເອົາ 80% ຂອງ 

ການຊົມໃຊ້ພາຍໃນປະເທດອີກ. ເຂົ້າແມ່ນອາຫານຫຼັກປະ 
ຈໍາວັນ, ໂດຍມ ີການບໍລິໂພກເຂົ້າຕ່ ໍຫົວຄົນສູງທ່ີສຸດໃນ 

ໂລກໂດຍສະເລ່ຍປະມານ 160 ກິໂລກຼາມຕ່ໍປີ.

ການຂະຫຍາຍພື້ນທ່ກີານຜະລິດທ່ສີໍາຄັນ ແລະ ການຮບັ 
ຮອງແນວພັນ ເຂົາ້ທ່ີໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ປະເທດໄດ້ບັນ 
ລຸການກຸ້ມຕົນເອງດາ້ນເຂ້ົາ ແຫ່ງຊາດໃນປີ 1999, ສາ 
ມາດຜະ ລດິເຂົ້າໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 2 ລ້ານໂຕນ ຕ່ໍປີ. ໃນປີ 
2019, ພື້ນທ່ີການ ເກັບກ່ຽວຫຼາຍກວ່າ 840,000 
ເຮັກຕາ ເຮັດຜົນຜະລິດໄດ້ 3,5 ລ້ານໂຕນ.

ສະຖາບັນຄົນ້ຄວ້າ 
ເຂົາ້ນາໆຊາດ 
ປະຈໍາ ສປປ ລາວ

ການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາ ຊົນລາວ (ສປປ ລາວ) 
ແລະ ສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າເຂ້ົານາໆຊາດ (IRRI) ເລີ່ມຕ້ົນໃນປີ  1968, ແລະ ໃນຫຼາຍ 
ຊ່ວງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາຂອງການຮ່ວມມືໄດ້ຊ່ວຍຊຸກຍູ້ຂະແໜງການຜະລິດເຂ້ົາຂອງປະ 
ເທດຕ້ັງແຕ່ລະດັບການຜະລິດກຸ້ມຕົນເອງໄປຈົນເຖິງການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ສາມາດ 
ບນັລກຸານກຸມ້ຕນົເອງດາ້ນການຜະລດິເຂົາ້ໄດໃ້ນປ ີ1999.

ການທົດສອບແນວພັນເຂ້ົາປັບປຸງຈາກການຄັດເລືອກ ແລະ ການປັບປຸງແນວພັນຂອງ 
IRRI ໄດ້ເຮັດວຽກໃນບັນດາປະເທດ ທີ່ພັດທະນາຕະຫຼອດຊຸມປີ 1970, ໂດຍມີການທົດ 
ລອງຜົນ ຜະລິດ ໃນຫຼາຍໆຈຸດຢ່າງເປັນລະບົບ ເຊິ່ງເລີ່ມຕ້ົນໃນປີ 1973. ຕາມດ້ວຍການ 
ເພີ່ມທະວີ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຫຼາຍໆສາຍພັນ ແລະ ແນວພັນຂອງ IRRI ໃຫ້ແກ່ຊາວກະ 
ສກິອນ.
ບົດບັນທຶກຄວາມເຂ້ົາໃຈທໍາອິດລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າເຂ້ົານາໆ 
ຊາດ (IRRI) ແມ່ນໄດ້ເຊັນກັນໃນປີ 1987. ການຮ່ວມມືກັນນັບມ້ືນັບເຂ້ັມແຂງຂ້ືນເມື່ອ 
ໜ່ວຍງານຂອງສະວິດເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມື (SDC)ໄດສ້ະໜບັສະໜນູ 
ໂຄງການການຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ຮ່ວມກັບ IRRI ໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ແຕ່ປີ 1990 
ເຖິງ 2007. ແກ່ນແທ້ຂອງໂຄງການຄືການພັດທະນາເຄືອຂ່າຍຄ້ົນຄວ້າວໄິຈເຂ້ົາແຫ່ງຊາດ,  
ເຊ່ງິໃນປ ີ1995 ໄດລ້ວມເອາົທກຸໆແຂວງໃນ ທ່ວົປະເທດ.

ໃນເດືອນຕຸລາ 2011, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ IRRIໄດຮ້ວ່ມກນັຈດັກອງ 
ປະຊຸມຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຝ່າຍ, ໂດຍມີສ່ວນຮ່ວມກັບນັກວິທະຍາສາດ ແລະ ນັກຄ້ົນຄວາ້ 
ຈາກ ລັດຖະບານ, ພະນັກງານສົ່ງເສີມ, ຜູ້ກໍານົດນະໂຍບາຍ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນເພື່ອກໍານດົ 
ຂົງເຂດຂອງການຮ່ວມມື. ໃນນ້ີລວມມີ ການປບັປງຸການຜະລິດແນວພນັທ່ີດ ີ ແລະ ການ 
ທດົສອບ ແລະ ການສາ້ງແບບຢາ່ງການຮວ່ມມພືາກລດັ - ເອກະຊນົ ເພ່ືອການເຜີຍແຜ ່
່ເຕັກໂນໂລຢີດາ້ນກະສກິາໍ. ຜນົໄດຮ້ບັຈາກກອງປະຊຸມ, ສມົທບົກບັການປ່ຽນແປງນະໂຍ 
ບາຍ, ໄດແ້ຈງ້ໃຫຊ້າບເຖງິການພດັທະນາຍດຸທະສາດໃນການຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ພດັທະນາ 
ເຂ້ົາພາຍໃນປະເທດ.
 

ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2017, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ IRRIໄດລ້ງົນາມໃນຂໍຕ້ກົ 
ລົງເປັນປະເທດເຈົ້າພາບເພື່ອສືບຕໍ່ ເພີ່ມ ທະວີການຮ່ວມມືເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃນຂະແໜງ 
ການເຂົາ້ໃນສປປລາວຕ່ໄໍປ.

ຮບູພາບ: ທາ່ນ ດຣ. ນາງ ຈນັທະຄອນ ບວົລະພນັ ແລະ ທາ່ນ ດຣ. 
ເພັດມະນແີສງ ຊາ້ງໄຊຍະສານ, ນກັຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະ ນກັປບັປງຸ 
ແນວພນັເຂ້ົາປະເທດລາວ



ສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າເຂ້ົານາໆຊາດ (IRRI) ມຈີຸດປະສົງເພ່ືອ ປັບ ປຸງ ຊວີິດການເປັນຢູ່ ແລະ ໂພສະນາ 
ການ, ລບົລ້າງຄວາມ ທຸກຍາກ, ຄວາມຫິວ ແລະ ການຂາດສານອາຫານຂອງ ຜູ້ທ່ີອີງໃສ່ເຂົ້າເປັນອາ 
ຫານຫຼັກ. ເພ່ືອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ວຽກ ງານເຫຼົ່ານ້ັນ, ເນັນ້ໃສປ່ກົປກັສຂຸະພາບ ແລະ ຜ້ບໍູລິໂພກ ແລະ 
ຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງການປູກເຂ້ົາທ່ົວໂລກທີ່ມີການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດເປັນສິ່ງ 
ທ້າທາຍ, ທງັສມຸໃສສ່່ງົເສມີຄວາມອາດສາມາດຂອງແມຍ່ງິ ແລະ ສະໜບັສະໜນູການໃຫໂ້ອກາດແກ່ໄວ 
ໜຸ່ມໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງອາຫານໄດ້ຢ່າງເທ່ົາທຽມກັນ.

CONTACT

ເດອືນມຖິນຸາ ປີ 2020 

ການຮ່ວມມ ືໃນປັດຈຸບນັໂຄງການຜະລິດກະສິກາໍເປັນສິນຄ້າ (LACP Project)

ເດືອນມັງກອນ ປີ 2020, ສະຖາບັນຄ້ົນຄວາ້ເຂ້ົານາໆຊາດ (IRRI) ແລະ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, 
ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນໄດ້ເຊັນຂ້ໍຕົກລົງ ເພື່ອຮວ່ມມືກັນເສີມຂະ ຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນການແຂງ່ 
ຂັນ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ ໃນວຽກງານຂະແໜງກະສິກໍາຂອງປະເທດ(LACP Project). 

ສະຖາບັນຄ້ົນຄວາ້ເຂ້ົານາໆ (IRRI) ຈະສະໜບັສະໜນູລັດຖະ ບານປັບປຸງຕ່ອງໂສ້ເຂ້ົາ,ນາໍໃຊວ້ທີິການ 
ບໍລິຫານ ຈດັການ ທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ພັດທະນາຍຸດທະສາດການສົ່ງອອກສິນຄ້າໃນ 05 ເຂດຂອງໂຄງການ 
ປະກອບມີ ແຂວງບໍລີຄໍາໄຊ, ຄໍາມ່ວນ, ໄຊຍະບູລີ, ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ປບັປງຸແນວພນັເຂ້ົາທີທນົທານຕ່ໍດນິເຄັມ

ໃນປັດຈບັຸນ, ສະຖາບັນຄ້ົນຄວາ້ເຂ້ົານາໆຊາດ (IRRI) ຈດັຕ້ັງ ປະຕິບັດໂຄງການຮວ່ມມືກັບ ສປປ ລາວ 
ກ່ຽວກັບ ການທົດ ລອງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ແນວພັນເຂ້ົາທີ່ທົນທານຕໍ່ດິນເຄັມ.ໂຄງການດ່ງັກາ່ວມຈີດຸປະສງົ 
ພັດທະນາຄູ່ມືຊາວກະສິກອນປູກເຂ້ົາສໍາລັບເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກດິນເຄັມຢູ່ພາ ຍໃນປະເທດ

ການຮວ່ມມລືະດບັພາກພ້ືນ

ສປປ ລາວ ເປັນສະມາຊິກຫັຼກຂອງເຄືອຂ່າຍເຂ້ົາ ASEAN RiceNet ເຮັດໃຫ້ສາມາດທົດລອງ ແລະ 
ເຜີຍແຜແ່ນວພັນ ເຂ້ົາປັບປຸງລະຫວ່າງອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.

ການພດັທະນາແນວພນັ

ສະຖາບັນຄ້ົນຄວາ້ເຂ້ົານາໆຊາດ (IRRI) ສືບຕໍ່ພັດທະນາແນວພນັເຂ້ົາທ່ີທນົທນົຕ່ໍທກຸສະພາບທ່ີໃຫຜ້ນົຜະລິດ 
ທີ່ສູງ ແລະ ຕ້ອງເປັນເມັດພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ເໝາະສົມສໍາລັບ ລະບົບການເຮດັນາຢູ່ ສປປ ລາວ ບ່ໍວາ່ຈະ 
ນາດໍາ ຫຶຼ ນາຢອດ. ແນວພັນທ່າດອກຄໍາ 1 ຖືກປັບປຸງໃຫ້ທົນທານຕໍ່ນ້ໍາຖ້ວມ ແລະ ກາຍມາເປັນແນວພນັ 
ເຊບ້ັງໄຟ 1. ແນວພັນນ້ີເໝາະສມົທ່ີຈະປກູໃນເຂດທົ່ງພຽງທ່ີມຄີວາມສ່ຽງນ້ໍາຖ້ວມພາຍໃນ ປະເທດ.

ວທີິການປະຕບິດັ ແລະ ເຕັກນກິຫຼງັເກບັກຽ່ວ

ນັບຕ້ັງແຕ່ປີ 2006 ເປັນຕ້ົນມາ ສະຖາບັນຄ້ົນຄວາ້ເຂ້ົານາໆ ຊາດ (IRRI) ໄດ້ນໍາສະເໜເີຕັກນິກຕ່າງໆພາຍ 
ໃນປະເທດ ປະກອບມີລະບົບການຈດັເກັບແບບປິດບໍ່ໃຫ້ມີລົມຜ່ານໄດ້ ແລະ ການນາໍໃຊເ້ຄ່ອືງຫຼ�ດຄວາມຊືນ້ 
ທີ່ຜະລິດເອງໂດຍ ຜູ້ຜະລິດທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຍັງນໍາສະເໜລີະບົບປັບລະດັບໜາ້ດິນໂດຍເລເຊີ ແລະ ນໍາເຂ້ົາ 
ເຄື່ອງມືນວດ ເຂ້ົາຂະໜາດ ນ້ອຍໃຫ້ແກ່ສູນຄ້ົນຄວາ້ຢ່ແູຂວງສະຫວນັນະເຂດແລະ ເຮັດວຽກຮວ່ມກບັໂຮງສ ີ
ເຂ້ົາຈໍານວນ 04 ແຫ່ງເພື່ອປັບປຸງ ໂຮງສີເຂ້ົາໃຫ້ແປຮູບເຂ້ົາໃຫ້ເປັນເຂ້ົາອິນຊີ.

ການແລກປ່ຽນຄວາມຮູຂ້ອງຊາວກະສກິອນ

ສະຖາບັນຄ້ົນຄວາ້ເຂ້ົານາໆຊາດ(IRRI)ໄດຈ້ດັຝຶກອບົຮມົກຽ່ວກບັບາ້ນທ່ີມຄີວາມຊາໍນານກ່ຽວກັບການປ່ຽນດິນ 
ຟ້າອາກາດຢູ່ບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ້ປະກອບມີ ສປປ ລາວ ເພ່ອືເປັນການສ່ງົເສມີຖານ 
ການແລກ ປ່ຽນຄວາມຮູ ້ ພາຍໃນຊຸມຊົນລະຫວາ່ງບຸກຄົນ ແລະ ກຸ່ມຊາວກະສິກອນກຽ່ວກບັລະບບົເມດັພັນ 
ເຂ້ົາ ແລະ ວທີິການຜະລິດກະສິກໍາ ທີ່ແທດເໝາະຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ປະສົບການຂອງ 
ຊາວກະສິກອນ.

ຄວາມສ ໍາເລ ັດການອະນ ູລ ັກຄວາມຫ ຼາກຫ ຼາຍຂອງພ ັນທ ຸກ ໍາ ເ ຂ້ົາ

ສປປ ລາວ ໄດ້ມອບແນວພັນເຂົ້າ ຫຼາຍກວ່າ 15,000 ຊະນິດ - 
ຊ່ຶງເປັນປະເທດອນັດບັສອງທ່ີໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນ
ແນວພັນເຂ້ົາ - ເພ່ືອ ເກັບຮັກສາໄວ້ຢູ່ທະນາຄານແນວພັນເຂ້ົາ 
ຂອງ ສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າເຂົາ້ນາໆ ຊາດ(IRRI). ໃນທາງກັບກັນ, 
ສະຖາ ບັນຄົ້ນຄວ້າ ເຂົ້ານາໆຊາດ (IRRI) ກໄໍດສ້່ງົມອບຕວົ
ຢ່າງແນວພັນເຂົ້າຈໍານວນ 750 ຕົວຢ່າງໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ 
ເພື່ອນໍາໄປຂະຫຍາຍພັນ ແລະ ຄ້ົນຄວ້າ ເພ່ີມເຕີມ ແລະ 
ເກັບຮັກສາໄວ້ຫຼາຍ ກວ່າ 11,000 ຊະນິດ.

ການພດັທະນາຄວາມອາດສາມາດ

ສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າເຂ້ົານາໆຊາດ(IRRI)ປະກອບສ່ວນໃນທຸກກິດ 
ຈະກໍາກ່ຽວກບັການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດຮວ່ມກບັຫຼາຍຄູ່
ຮ່ວມງານຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ນັບຕ້ັງແຕ່ປີ 1968, ສະຖາບັນ 
ຄ້ົນຄວ້າເຂ້ົານາໆຊາດ (IRRI)ໄດ້ເປັນ ເຈົ້າພາບໃນການຈັດ 
ຝຶກອົບຮົມທາງ ດ້ານວິຊາການທີ່ມຜູ້ີ ເຂ້ົາຮ່ວມຫຼາຍ ກວ່າ 260 
- ໃນນ້ັນມີ ແມ່ຍິງຈໍານວນ 40 ຄົນ - ມາຈາກ ສປປ ລາວ. 
ສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າເຂ້ົານາໆຊາດ(IRRI)ດຊ້ວ່ຍເຫືຼອສະຖາບນັ 
ໄຄ້ົນຄວ້າກະສິກໍາ ປ່າໄມ້ ແລະ ພດັທະນາຊົນນະບົດ (NAFRI) 
ສ້າງຕັ້ງສູນຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າ(RRC). 

ແນວພນັທ່ີໄດຮ້ບັການຍອມຮບັ ຈາກຊາວກະສກິອນ

ປີ 2004, ຊາວກະສິກອນລາວໄດ້ປູກແນວພັນເຂົາ້ປັບປຸງໃໝ່ 
ຫຼາຍກວ່າ 60% ເຊ່ິງເຄິ່ງໜ່ຶງຂອງແນວພັນດັ່ງກ່າວໄດຮ້ວ່ມ 
ພັດທະນາແນວພັນຮ່ວມກັບສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເຂ້ົານາໆ ຊາດ
(IRRI). ໃນປີ 2008, ຊາວກະສິກອນທ່ີປກູເຂ້ົາຕາມທົ່ງພຽງ 
ຫຼາຍກວ່າ 80% ນໍາໃຊ້ແນວພັນເຂົ້າໜຽວປັບ ປຸງໃໝ່.

ການບໍລິຫານຈດັການແນວພນັທ່ີດທ່ີີສດຸ

ສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າເຂ້ົານາໆຊາດ(IRRI)ໄດ້ພັດທະນາ 07 ຂ ັນ້ 
ຕອນໃນການບໍລິຫານຈັດການເຂົ້າໃນເຂດທົ່ງພຽງນ້ໍາຝົນປະ 
ກອບມີ: ວິທີການເລືອກ ແນວພັນເຂ້ົາ, ວທີິຜະລິດແນວພນັ 
ເຂ້ົາທ່ີມີຄຸນນະພາບ, ການກະກຽມດິນ,ການບໍລິຫານຈດັການ 
ພືດພນັ ແລະ ເນ້ືອທ່ີນາ, ວທີິການປະຕບິດັແລະ ເຕັກນກິຫຼງັ 
ເກັບກ່ຽວ.

ພດັທະນາການຜະລິດເຂ້ົາ

ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຈາກສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າເຂ້ົານາໆຊາດ 
(IRRI) ໃນ ການຄ້ົນຄວ້າ, ປັບປຸງແນວພັນເຂ້ົາ ແລະ ການບໍ 
ລິຫານຈັດການພືດພັນ. ໃນປີ 1990 ຜນົຜະລິດເຂ້ົາທງັໝດົຢ່ ູ 
ສປປ ລາວ ເພີ່ມຂ້ຶນຈາກ 1.5 ລ້ານ ໂຕນເປັນຫຼາຍກວ່າ 2 
ລ້ານໂຕນໃນປີ 1999 ເຊ່ງິໃນຂະນະນ ັນ້ປະເທດສາມາດບນັລຸ
ຄາດໝາຍການສະໜອງເຂ້ົາທີ່ພຽງພໍ. ໃນປີ 2019 ຜນົຜະລິດ  
ເຂົ້າເພ່ີມຂຶ້ນເປັນ 3.5 ລ້ານໂຕນ.
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