
ຄາໍເຫນັ ຕໍກ່ານຈດັພິມ ໜງັສືແຈງ້ຂາ່ວ ຂອງໂຄງການ
ພັດທະນາກະສິກາໍສະອາດ

ທ່ານ Takeo MAKINO, ຫົວໜ້າ ຊ່ຽວຊານ
ໂຄງການ

ພວກເຮົາຮູ້ສຶກເປັນກຽດຢ່າງຍິ່ງ ທີ່ໄດ້ຈັດພິມ ໜັງສືແຈ້ງ
ຂ່າວ ສະບັບທໍາອິດ ຂອງ “ໂຄງການ ພັດທະນາກະສິກໍາ
ສະອາດ (CADP)”, ຊຶ່ງເປັນໂຄງການຮ່ວມມືດ້ານວິຊາ
ການ ທີ່ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍ ອົງການໄຈກ້າ ອົງການ
ຮ່ວມມືສາກົນ ຍີ່ປຸ່ນ). ໜັງສືແຈ້ງຂ່າວນ້ີ ຈະໃຫ້ຂ້ໍມູນລ່າ
ສຸດ ກ່ຽວກັບ CADP ນັບແຕ່ບັດນ້ີ ເປັນຕົ້ນໄປ.
CADP ໄດ້ເລ່ີມຕົ້ນໂຄງການ ໃນເດືອນພະຈິກ ປີ

2017 ແລະ ນັບແຕ່ນ້ັນມາ ໂຄງການ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບ
ສະໜູນການສ່ົງເສີມດ້ານກະສິກໍາສະອາດ ໃນ ສປປ ລາວ,
ຮ່ວມກັບ ກົມປູກຝັງ ຂອງ ກະຊວງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້
DOA/MAF), ສູນມາດຕະຖານກະສິກໍາສະອາດ
CASC/DOA), ພະແນກກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ແຂວງ
PAFO) ແລະ ຫ້ອງການກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ເມືອງ ຊຶ່ງຖື

ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ.
ກະສິກໍາສະອາດ ໝາຍເຖິງ ກະສິກໍາອິນຊີ OA) ແລະ

ກະສິກໍາທີ່ດີ GAP) ຊຶ່ງມີມາດຕະຖານຮອງຮັບ, ມີ
ລະບົບການຢັ້ງຢືນ ແລະ ມີແນວທາງໃນລະບົບການຜະລິດ
ຂອງການເຮັດກະສິກໍາທັງສອງແບບ. ໃນປະຈຸບັນ, ທາງ
ໂຄງການພັດທະນາກະສິກໍາສະອາດ ໄດ້ເນ້ັນໜັກໃນການ
ສະໜັບສະໜູນ ກະສິກໍາອິນຊີ ເປັນຫຼັກ, ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນ ພືດຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ໂດຍມີມູມມອງໃນການ
ສ່ົງເສີມການຜະລິດ ກະສິກໍາສະອາດ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຕະຫຼາດ.
ແຂວງເປ້ົາໝາຍ ຂອງໂຄງການກະສິກໍາສະອາດ ແມ່ນມີຢູ່

4 ແຂວງ, ກໍ່ຄື ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ,
ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ.
ຍັງມີບັນຫາອຸປະສັກຫຼາຍປະການ ທີ່ຕ້ອງຜ່ານຜ່າ ໃນ

ການພັດທະນາ ກະສິກໍາອິນຊີ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຕື່ມອີກ,
ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ສະຖານທີ່ຂາຍ ແລະ ໂອກາດ ສໍາລັບຜົນ
ຜະລິດ ກະສິກໍາສະອາດ, ລວມທັງຈํານວນຜະລິດຕະພັນ
ກະສິກໍາສະອາດ ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ນ້ັນ ຍັງບ່ໍພຽງພໍ ກັບຄວາມ
ຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂ້ືນ ຂອງລູກຄ້າ ໃນດ້ານຄວາມປອດໄພ
ຂອງອາຫານ ແລະ ການນໍາໃຊ້ສານເຄມີໃນການປູກຝັງ ທີ່
ບ່ໍຖືກຕ້ອງ.
ໂຄງການກະສິກໍາສະອາດ ກໍາລັງດໍາເນີນການກ່ຽວກັບ

ບັນຫາເຫຼົ່ານ້ີຢູ່ ໂດຍການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ກຸ່ມຊາວ
ສວນ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ໃນ
ດ້ານຜົນຜະລິດ ກະສິກໍາສະອາດ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດ
ການຂາຍ ຜົນຜະລິດເຫຼົ່ານ້ັນ. ທາງໂຄງການພວກເຮົາ ຍິນ
ດີຕ້ອນຮັບສະເໝີ ຫາກມີນິຕິບຸກຄົນໃດ ຕ້ອງການຕິດຕໍ່
ຫາພວກເຮົາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈາກພາກສ່ວນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: ຊາວກະສິກອນ, ພາກເອກະຊົນ ລວມທັງ

ຜູ້ແປຮູບ ຫຼື ປຸງແຕ່ງ, ຮ້ານຄ້າຜູ້ຈํາໜ່າຍ, ຮ້ານຄ້າຂາຍຍົກ
, ຮ້ານຄ້າຂາຍຍ່ອຍ, ໂຮງແຮມ ແລະ ຮ້ານອາຫານ, ຜູ້
ບໍລິໂພກ, ພາກລັດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ທີ່ສົນໃຈ ກ່ຽວ
ກັບ ກະສິກໍາສະອາດ. ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີ ທີ່ໄດ້ເຮັດ
ວຽກຮ່ວມກັບ ທ່ານຜູ້ອ່ານຂ່າວສານ ຈາກໜັງສືແຈ້ງຂ່າວ
ສະບັບນ້ີ ເພື່ອໃຫ້ເປັນການສ່ົງເສີມ ກະສິກໍາສະອາດ ໃນ
ສປປ ລາວ.

ບັນດາກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການ ທີ່ເປັນຫວົຂໍລ້າ່ສຸດ ທີ່ຜາ່ນມາ
1. ງານພບົປະຄູຄ່າ້ທາງ ທລຸະກດິ ທີຕ່ະຫາຼດກະສິກາໍອນິຊີ

ສູນການຄາ້ ລາວ-ໄອເຕກັ
ໃນວັນເສົາ ທີ 15 ກໍລະກົດ, CADP ໄດ້ຈັດງານພົບ

ປະ ລະຫວ່າງ ຊາວສວນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການ ທີ່ຕະຫຼາດ
ກະສິກໍາອິນຊີ ສູນການຄ້າ ລາວ-ໄອເຕັກ, ນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນ. ຈຸດປະສົງກໍ ເພື່ອສ້າງ ໂອກາດ ແລະ ຂະຫຍາຍ
ຊ່ອງທາງການຂາຍ ສໍາລັບຜູ້ປະກອບການ ທີ່ດໍາເນີນທຸລະ
ກິດ ເຊັ່ນ: ໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານຊັບພະສິນຄ້າ)
ແລະ ຊາວສວນ ກະສິກໍາອິນຊີ OA) ໃນການດໍາເນີນ
ທຸລະກິດ ຮ່ວມກັນ.

ໃນງານດ່ັງກ່າວ, ໄດ້ມີຜູ້ປະກອບການ ຈํານວນໜ່ຶງ ໃຫ້
ຄວາມສົນໃຈ ພືດຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ອິນຊີ ໄດ້ໄປແວ່ໂຕະ
ບໍລິການລູກຄ້າ ທີ່ຕັ້ງຂ້ຶນເພື່ອເປັນຈຸດປະສານງານ ແລະ
ເຜີຍແຜ່ ຂ້ໍມູນຜູ້ຜະລິດ ໃຫ້ກັບ ທ່ານໃດທີ່ສົນໃຈ ທີ່ຈຸດ
ດ້ານຂ້າງ ຕະຫຼາດກະສິກໍາອິນຊ.ີ ຄະນະກຸ່ມຊາວສວນອິນຊີ
ພະແນກກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ນະຄອນຫວຼງວຽງຈັນ ແລະ ຫ້ອງ
ການກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ເມືອງ ໄດ້ເປັນຜູ້ຕ້ອນຮັບ ແລະ ອະທິ
ບາຍກ່ຽວກັບ ພືດຜັກ-ໝາກໄມ້ ທ່ີຜະລິດໂດຍ ກຸ່ມຊາວ
ສວນກະສິກໍາອິນຊີ ເພື່ອເຈລະຈາ ຄວາມເປັນເປັນໄດ້ ໃນ
ການເປັນ ຄູ່ຄ້າ ທາງທຸລະກິດຮ່ວມກັນ.

ຜູ້ປະກອບການ ມາລົງທະບຽນ ຂ້ໍມູນ ທ່ີໂຕະບໍລິການລູກຄ້າ ທ່ີ
ຕະຫຼາດກະສິກໍາອິນຊີ, ສູນການຄ້າ ລາວ-ໄອເຕັກ

ພາຍໃນງານ ກໍ່ຍັງໄດ້ຈັດການຫຼິ້ນເກມ ຕອບຄໍາຖາມ
ຊິງລາງວັນ ແກ່ລູກຄ້າທີ່ມາແວ່ຕະຫຼາດກະສິກໍາອິນຊີ.
ຈຸດປະສົງ ຂອງເກມ ກໍ່ເພື່ອເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ ທີ່ຖືກຕ້ອງ
ກ່ຽວກັບ ກະສິກໍາອິນຊີ ແລະ ມາດຕະຖານ ຫຼັກການ
ກະສິກໍາອິນຊີລາວ.

ສໍາລັບ ໂຕະບໍລິການລູກຄ້າ ແມ່ນເປີດທຸກຄັ້ງ ທີ່ເປີດຕະ



ຫຼາດກະສິກໍາອິນຊີ ສູນການຄ້າ ລາວ-ໄອເຕັກ ໝາຍເຫດ)
ແລະ ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ທັງຜູ້ປະກອບການແລະ ທ່ານໃດທີ່
ສົນໃຈ ພືດຜັກ-ໝາກໄມ້ອິນຊີ.

ຂອງລາງວັນ ໃນການຮ່ວມຫ້ິຼນເກມ
ໝາຍເຫດ) ຕະຫຼາດກະສິກໍາອິນຊີ ທ່ີ ສູນການຄ້າ ລາວ-ໄອເຕັກ ເປີດ

ແຕ່ 6:00-12:00 ຂອງທຸກໆ ວັນພຸດ ແລະ ວັນເສົາ.

2. ການຝກຶອບົຮມົຮວ່ມຂອງສອງໂຄງການຂອງອງົການໄຈກາ້ -
ການຝກຶອບົຮມົ ຄວາມຮູ້ພືນ້ຖານ ການຕະຫາຼດກະສິກາໍ
ການຝຶກອົບຮົມຮ່ວມຂອງສອງໂຄງການ ຂອງອົງການໄຈກ້າ

ກໍຄື ໂຄງການພັດທະນາກະສິກໍາສະອາດ CADP) ແລະ
ໂຄງການພັດທະນາກະສິກໍາ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແຂວງ
ສະຫວັນນະເຂດ Savan PAD) ໄດ້ຮ່ວມກັນຈັດຕັ້ງ ການ
ຝຶກອົບຮົມ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ການຕະຫຼາດກະສິກໍາ Agri-
Marketing) ຂ້ຶນໃນວັນທີ 5 ກໍລະກົດ 2019 ທີ່ໂຮງແຮມ
ວຽງຈັນພລາຊາ, ໂດຍການເຂ້ົາຮ່ວມຂອງ ບັນດາຊາວສວນ
ແລະ ພະນັກງານ ຈາກ ພະແນກກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ແຂວງ ຈາກ
ຫ້ອງການກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ເມືອງ PAFO / DAFO) ຂອງ
5 ແຂວງ, ຄື ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫຼວງພະບາງ, ໄຊຍະບູລີ,
ຊຽງຂວາງ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ ລວມທັງໝົດ 50 ທ່ານ.
ໃນພາກເຊົ້າ, ຕອນຕົ້ນ ທ່ານ ສົມຫວັງ ພັນທະວົງ, ຮອງຫົວ

ໜ້າ ກົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກํາ-ປ່າໄມ້ DOA, MAF)
ແລະ ທ່ານ Masaharu YONEYAMA, ຜູ້ຕາງໜ້າ
ຫ້ອງການ ອົງການໄຈກ້າ ປະຈໍາລາວ) ໄດ້ກ່າວເປີດພິທີ.
ຈາກນ້ັນ, ຊ່ຽວຊານ ສອງທ່ານ ຂອງອົງການໄຈກ້າ ຈາກແຕ່
ລະໂຄງການ ກໍຄື ທ່ານ.ນາງ Maki ARAISHI, ຈາກ
Savan PAD ແລະ ທ່ານ.ນາງ Yuka KINOSHITA,
ຈາກ CADP ໄດ້ນໍາສະເໜີ ບົດຮຽນ ສອງພາກ ຂອງການ
ອົບຮົມ ເຊັ່ນ: “ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ດ້ານການຕະຫຼາດ ໂດຍອີງ
ຕາມ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ” ແລະ “ອົງປະກອບ
ຂອງຄວາມສໍາເລັດ - ວິທີການສ້າງມູນຄ່າ”. ຫຼັງຈາກ ຈົບ
ບົດຮຽນ ທັງສອງພາກ, ທ່ານ ບ່ີ ຈິດທະຣາດ ພິລາພັນເດດ,

ຮອງປະທານບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ເຄພີ KP Company
Ltd.), ໄດ້ຂ້ຶນນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບ ຄວາມເປັນມາຂອງ
ບໍລິສັດ ແລະ ຊ່ອງທາງການເຮັດທຸລະກິດໃຫ້ຊາວສວນ.
ໃນຕອນບ່າຍ, ໄດ້ເຮັດບົດຝຶກຫັດ ສອງບົດ: “ການ

ແຜນການຕະຫຼາດ” ແລະ “ແຜນການຜະລິດ” ໂດຍອີງໃສ່
ຄວາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ. ບົດຝຶກຫັດເຫຼົ່ານ້ີ ແມ່ນ
ໄດ້ແບ່ງການເຮັດວຽກ ເປັນກຸ່ມ ໂດຍການແບ່ງ ແຕ່ລະ
ແຂວງ ອອກເປັນ 6 ກຸ່ມ ສອງກຸ່ມ ສໍາລັບ ນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນ). ແຕ່ລະກຸ່ມໄດ້ ນํາສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ຜົນໄດ້ຮັບ
ຂອງກຸ່ມຕົນເອງ ຕາມທີ່ຢູ່ໃນແຕ່ລະບົດຝຶກຫັດ. ໃນສຸດ
ທ້າຍ, ມີສອງກຸ່ມໄດ້ຖືກຄັດເລືອກເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ
ໂດຍອີງຕາມການນໍາສະເໜີ ຂອງພວກເຂົາ.

ປຶກສາຫາລືກັນ ໃນກຸ່ມ ໃນເວລາເຮັດບົດຝຶກຫັດ
ມ້ືຕໍ່ມາຂອງ ການຝຶກອົບຮົມ, ແຕ່ລະກຸ່ມໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ

ບັນດາ ຮ້ານຊັບພະສິນຄ້າຫຼັກ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທີ່
ຂາຍຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ສົດ ເພື່ອເປີດໂລກະທັດ ໃນຊາວ
ສວນ ໃນການຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ໃນອະນາຄົດ.

ພິທີມອບ-ຮັບໃບປະກາດ
ຫັຼງຈາກຝຶກອົບຮົມ

ຈັດພິມ ໂດຍ: ໂຄງການ ພັດທະນາກະສິກໍາສະອາດ ຄພກອ)
Clea Agriculture Development Project (CADP)
ໂທລະສັບ: 021 417 681

ການຝຶກອົບຮົມ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ການຕະຫຼາດກະສິກໍາ, ຄັ້ງວັນທີ 5 ກໍລະກົດ 2019 ທ່ີໂຮງແຮມ ວຽງຈັນ ພລາຊ່າ

ໂດຍສະຫຼຸບແລ້ວ, ການຝຶກ
ອົບຮົມຄັ້ງນ້ີ,ໄດ້ເປີດໂອກາດ
ທີ່ດີໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ
ລວມທັງ ພະນັກງານລັດຖະ
ກອນຂ້ັນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງ
ຖ່ິນ ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສໍາ
ຄັນຂອງການເຮັດກະສິກໍາ ທີ່
ເນ້ັນ ການຕະຫຼາດ ແລະ
ການວາງແຜນ ການຜະລິດ
ໂດຍອີງໃສ່ການພິຈາລະນາ
ດ້ານຄວາມຕ້ອງການແທນທີ່
ຈະເປັນການຕັດສິນໃຈຂອງ
ຜູ້ຜະລິດເອງ.
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