
ບັນດາກດິຈະກ າ ຫ ຼ້າສດຸ ທີີ່ໄດຼ້ດ າເນນີການ
1. ຝຶກອບົຮມົ ກ່ຽວກບັ ການປກູຜກັໃນລະດຝູນົ

ຊຸດອົບຮົມ ດັັ່ງກ່າວ ໄດຼ້ຈັດຂ ຶ້ນໃນວັນທີ 17 ຕຸລາ
2019 ທີີ່ ພະແນກ ກະສິກ າ-ປ່າໄມຼ້ ແຂວງຫ ວງພະບາງ,
ຊ ີ່ງມີຜູຼ້ເຂົຶ້າຮ່ວມ ທັງຈາກກຸ່ມຊາວສວນ ກະສິກ າອິນຊີ
ແລະ ພະນັກງານ ຫຼ້ອງການ ກະສິກ າ-ປ່າໄມຼ້ເມືອງ ແລະ
ພະແນກ ກະສິກ າ-ປ່າໄມຼ້ ແຂວງຫ ວງພະບາງ, ໂດຍມີການ
ຊີຶ້ນ າຂອງ ດຣ. ມັດຊຸຍ, ຊ່ຽວຊານ ດຼ້ານການປູກຝັງດຼ້ວຍ
ດິນອິນຊີ. ພຼ້ອມນີຶ້ ຊຸດຝຶກອົບຮົມດັັ່ງກ່າວ ກ ໍ່ຍັງໄດຼ້ຈັດຂືຶ້ນ
ທີີ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ໃນວັນທີ 23 ຕຸລາ 2019 (ຮູບ 1
ແລະ 2). ໃນຊຸດຝຶກອົບຮົມທັງສອງຄັຶ້ງ, ບັນດາພະນັກງານ
ຈາກ ຫຼ້ອງການກະສິກ າ-ປ່າໄມຼ້ເມືອງ ແລະ ພະແນກ
ກະສິກ າ-ປ່າໄມຼ້ແຂວງ, ລວມທັງພະນັກງານວິຊາການ
ຈາກສູນມາດຕະຖານກະສິກ າສະອາດ ໄດຼ້ຜັດປ່ຽນກັນເປັນ
ຜູຼ້ດ າເນີນການອົບຮົມ ຫ ື ເປັນຄູຝຶກ ແລະ ໄດຼ້ດ າເນີນການ
ຝຶກອົບຮົມໃຫຼ້ແກ່ຊາວສວນ ຫ າຍກວ່າ 50 ທ່ານ.

ຊຸດຝຶກອົບຮົມໄດຼ້ດ າເນີນ ພາຍໃຕຼ້ 3 ຫົວຂ ໍ້: i) ຫ ັກການ
ຂອງການຜະລິດ ແລະ ການນ າໃຊຼ້ຝຸ່ນບົັ່ມ, ii) ເຕັກນິກ
ການປັບປຸງດຼ້ານການປູກຜັກໃນລະດູຝົນ ແລະ iii) ການ
ສົນທະນາເປັນກຸ່ມ ກ່ຽວກັບ ການເຮັດຝຸ່ນບົັ່ມ, ໂດຍອີງໃສ່
ການທົດລອງປູກ ທີີ່ສວນສາທິດ (ຫ ວງພະບາງ ແລະ ໄຊ
ຍະບູລ)ີ ແລະ ສວນປູກຜັກ ຂອງຊາວສວນ 10 ທ່ານ
(ແຂວງຊຽງຂວາງ) ດ າເນີນໂດຍ ທ່ານ ດຣ. ມັດຊຸຍ, ຊ ີ່ງ
ບົດຮຽນຫ ັກໆທີີ່ຖອດຖອນໄດຼ້ຈາກການຝຶກອົບຮົມນີຶ້ ເປັນ
ສິີ່ງຈ າເປັນ ສ າລັບການປັບປຸງການຜະລິດ ແລະ ການນ າໃຊຼ້
ຝຸ່ນບົັ່ມ ພຼ້ອມທັງເຫັນໄດຼ້ປະສິດທິຜົນ ຂອງໜານປູກຜັກ
ແບບຄັນຄູສູງ ເພືີ່ອຍົກຄຸນນະພາບຂອງຜົນລະປູກ ໃຫຼ້ສູງ
ຂ ຶ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຫົວກະຣົດ ແລະ ໝາກເລັັ່ນ ເພືີ່ອ
ໃຫຼ້ທົນຕ ໍ່ປະລິມານນ ້າທີີ່ຫ າຍເກີນໄປໃນລະດູຝົນ (ຮູບ 3).

2. ເຮອືນຮົັ່ມ ແລະ ການຕດິຕາມການທດົລອງປກູຜກັ ທີີ່
ແຂວງຊຽງຂວາງ - ເດືອນສງິຫາ ເຖິງ ເດືອນພະຈກິ
ທີີ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດຼ້ຈັດຝຶກອົບຮົມການສຼ້າງເຮືອນ

ຮົັ່ມ ແລະ ກວດກາຕິດຕາມການທົດລອງປູກຜັກ ເພືີ່ອ
ປັບປຸງປະລິມານການສົັ່ງຜັກເຂົຶ້າຕະຫ າດ ແລະ ຊະນິດພືດ
ຜັກໃນລະດູຝົນ. ໃນສະມາຊິກ ຊາວສວນກະສິກ າອິນຊີ
10 ທ່ານ ຈາກ 8 ບຼ້ານ ທີີ່ມີຄວາມຫຼ້າວຫັນໃນການຂາຍ
ຜັກ ໄດຼ້ເຂົຶ້າຮ່ວມໃນການທົດລອງປູກຜັກຄັຶ້ງນີຶ້.
ຊຸດຝຶກອົບຮົມການສຼ້າງເຮືອນຮົັ່ມ ໄດຼ້ທິດຊີຶ້ນ າໂດຍ ຄູ

ຝຶກ ຈາກສູນມາດຕະຖານກະສິກ າສະອາດ ເປັນເວລາ 2
ວັນ. ຕ ໍ່ຈາກນັຶ້ນ, ບັນດາສະມາຊິກຊາວສວນ ກ ໍ່ໄດຼ້ຊ່ວຍ
ກັນປຸກເຮືອນຮົັ່ມແບບໝູນວຽນກັນ ໃສ່ຕອນດິນຂອງ
ສະມາຊິກແຕ່ລະຄົນ ໂດຍໃຊຼ້ເວລາ 1 ວັນ ຕ ໍ່ ເຮືອນຮົັ່ມ

ໂຄງການພັດທະນາກະສິກ າສະອາດ ເປັນການຮ່ວມມືດຼ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ໄລຍະເວລາ 5 ປີ (2017-2022) ຊ ີ່ງໄດຼ້ຮັບ
ທ ນຈາກ ອົງການຮ່ວມມືສາກົນ ປະເທດຍີີ່ປຸ່ນ (ໄຈກຼ້າ) ໂດຍມີ 4 ແຂວງເປົົ້າໝາຍພັດທະນາ (ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ຫ ວງ
ພະບາງ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ຊຽງຂວາງ). ຈຸດປະສົງ ກ ໍ່ເພືີ່ອເປັນການສົັ່ງເສີມ ກະສິກ າສະອາດ ຊ ີ່ງກ ໍ່ຄື ກະສິກ າອິນຊີ ແລະ
ກະສິກ າທີີ່ດີ (GAP) ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕຼ້ອງການຂອງຕະຫ າດ ໃນບັນດາແຂວງເປົົ້າໝາຍ.

ຮູບ 1: ການອົບຮົມ ໂດຍພະນັກງານ ຫຼ້ອງການ ກະສິກ າ-
ປ່າໄມຼ້ເມືອງ ເພືີ່ອປັບປຸງເຕັກນິກວິຊາການ ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ

ຮູບ 2: ລົງຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ ຢູ່ແຂວງຫ ວງພະບາງ

ຮູບ 3: ສົມທຽບ ຫົວກະຣົດ
ທີີ່ປູກໃນໜານສູງ (ຊຼ້າຍ)
ແລະ ໜານທ າມະດາ (ຂວາ)
ຫ ັງຈາກປູກໄດຼ້ 84 ວັນ ນັບ
ແຕ່ມືຶ້ຫວ່ານແກ່ນ (ບຼ້ານ
ມວນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ)



1 ຫ ັງ ພາຍໃຕຼ້ການຊີຶ້ນ າ ຂອງ ພະແນກກະສິກ າ-ປ່າໄມຼ້
ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ຫຼ້ອງການກະສິກ າ-ປ່າໄມຼ້ເມືອງແປກ.
ຄ່າໃຊຼ້ຈ່າຍໃນການສຼ້າງເຮືອນຮົັ່ມ ແມ່ນ ເປັນລັກສະນະແບບ
ມີສ່ວນຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ໂຄງການ ແລະ ຊາວສວນ. ທາງ
ໂຄງການໄດຼ້ຊ່ວຍ ເຫ ືອ ຜຼ້າຢາງມຸງເຮືອນຮົັ່ມ, ເຊືອກ, ຕະປ,ູ
ສະກ໊ອດ ແລະ ເຫ ັກລວດ, ໃນຂະນະທີີ່ຊາວສວນ ໄດຼ້ກະກຽມ
ເສົາເຮືອນຮົັ່ມ ແລະ ໄມຼ້ໄຜ່ ສ າລັບເຮັດໂຄງສຼ້າງ ໂດຍຕັດໄມຼ້
ຈາກປ່າ ຫ ື ຊືຶ້ຈາກຫຼ້າງຮຼ້ານຕ່າງໆ.

ພາຍຫ ັງການປຸກສຼ້າງເຮືອນຮົັ່ມ ສ າເລັດແລຼ້ວ, ຊາວສວນຜູຼ້
ເຂົຶ້າຮ່ວມ ໄດຼ້ທົດລອງປູກພືດຫ າຍໆຊະນິດ, ເຊັັ່ນ: ຜັກ
ກາດຮ໊ອງເຕຼ້, ຜັກກາດຂາວຫ ໍ່, ຜັກສະຫ ັດ, ໝາກເລັັ່ນ ແລະ
ຫົວກະຣົດ ທັງໃນ ແລະ ນອກ ເຮືອນຮົັ່ມ, ພາຍໃຕຼ້ການ
ແນະນ າ ຂອງ ດຣ. ມັດຊຸຍ. ສະເພາະ ຜັກກາດຮ໊ອງເຕຼ້ ແລະ
ຜັກກາດຂາວ ນັຶ້ນມີຄວາມຕຼ້ອງການສູງ ຈາກບັນດາຮຼ້ານ
ອາຫານ ໃນຂະນະທີີ່ ປະລິມານການສະໜອງ ມີໜຼ້ອຍກວ່າ
ຄວາມຕຼ້ອງການ. ສະນັຶ້ນ, ຈ ີ່ງເປັນສິີ່ງທຼ້າທາຍ ໃນການທີີ່ຈະ
ເພີີ່ມປະລິມານຜົນຜະລິດໃຫຼ້ສູງຂ ຶ້ນກວ່າເກົັ່າ. ໂດຍສະເພາະ
ໝາກເລັັ່ນ ແລະ ຫົວກະຣົດ ຖືເປັນພືດສ າຄັນທີີ່ຈະຊ່ວຍເພີີ່ມ
ຊະນິດພືດຜັກໃນຕະຫ າດ, ເພາະວ່າຜັກເຫ ົັ່ານີຶ້ ເປັນຜັກທີີ່ປູກ
ຍາກ ໃນລະດູຝົນ.

ນອກເຮືອນຮົັ່ມ ເກັບໄດຼ້ 3
ກິໂລກ າມ. ສ າລັບ ໝາກເລັັ່ນ ແລະ ຫົວກະຣົດ, ການປູກ
ໃສ່ໜານ ແບບຄັນຄູສູງ ເຫັນໄດຼ້ວ່າ ມີປະສິດຕິຜົນສູງກວ່າ
ການປູກນອກເຮືອນຮົັ່ມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຫົວກະຣົດ.
ຕະຫ ອດໄລຍະການທົດລອງປູກຜັກໃນລະດູຝົນ, ສະມາຊິກ
ຜູຼ້ເຂົຶ້າຮ່ວມ ໄດຼ້ຮຽນຮູຼ້ ບ ໍ່ພຽງແຕ່ວິທີການສຼ້າງເຮືອນຮົັ່ມ
ໂດຍການນ າໃຊຼ້ວັດສະດຸ ທີີ່ມີຢູ່ໃນທຼ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ລາຄາບ ໍ່
ແພງ ເທົັ່ານັຶ້ນ, ແຕ່ຍັງໄດຼ້ຮູຼ້ວ່າ ປະສິດທິຜົນຂອງເຮືອນຮົັ່ມ
ຕ ໍ່ກັບຜົນຜະລິດພືດຜັກ ນ າອີກ.
ນອກນີຶ້, ໂຄງການໄດຼ້ສະແດງໃຫຼ້ເຫັນວ່າ ເຮືອນຮົັ່ມ ແມ່ນ
ເຄືີ່ອງມືທີີ່ມີປະສິດທິຜົນ ໃນການປູກຜັກອິນຊີ ໃນລະດູຝົນ,
ຊ ີ່ງສາມາດປະກອບສ່ວນ ເຂົຶ້າໃນການສະໜອງ ຜັກອິນຊີ
ຢ່າງຕ ໍ່ເນືີ່ອງ ຕະຫ ອດທັງປີ. ພຼ້ອມກັນນີຶ້ ກ ໍ່ຍັງໄດຼ້ຮັບຮູຼ້ວ່າ
ສະມາຊິກຊາວສວນ ສາມາດປຸກເຮືອນຮົັ່ມໄດຼ້ ຫາກພວກ
ເຂົາ ໃຊຼ້ວັດສະດຸທີີ່ຫາຊືຶ້ໃນທຼ້ອງຖິີ່ນ ເຊັັ່ນ: ໄມຼ້ໄຜ່ ແລະ ໄມຼ້
ທ່ອນ ສ າລັບໂຄງສຼ້າງ ແລະ ຫາກພວກເຂົາອອກເງິນຄ່າຜຼ້າ
ຢາງມຸງເຮືອນຮົັ່ມ ໃນບັນດາສະມາຊິກກຸ່ມຊາວສວນນ າກັນ.
ທາງໂຄງການໄດຼ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການ ເພືີ່ອທົບ
ທວນຄືນຜົນໄດຼ້ຮັບ ຮ່ວມກັບ ພະແນກກະສິກ າ-ປ່າໄມຼ້
ແຂວງ, ຫຼ້ອງການກະສິກ າ-ປ່າໄມຼ້ເມືອງ ແລະ ສະມາຊິກ
ຊາວສວນ ພຼ້ອມທັງໄດຼ້ລົງເຮັດຕົວຈິງ ກ່ຽວກັບ ການວາງ
ແຜນການປູກຜັກ ໂດຍນ າໃຊຼ້ ເຮືອນຮົັ່ມ, ໃນວັນທີ 21
ພະຈິກ 2019.

ຈັດພິມ ໂດຍ: ໂຄງການ ພັດທະນາກະສິກ າສະອາດ (CADP)
ອີເມວ: cadp.lao.info@gmail.com
ໂທລະສັບ: 021 417 681

[ຄ າຄິດເຫັນ ຈາກສະມາຊິກຊາວສວນ ຫ ັງການຝຶກອົບຮົມ]
(ຄ າຄິດເຫັນ ທັງສອງ ມາຈາກ ຊາວສວນ ແຂວງຊຽງຂວາງ)
 ການປູກຜັກນອກເຮືອນຮົັ່ມ ອາດຈະບ ໍ່ໄດຼ້ຄຸນນະພາບ ແລະ ບ ໍ່ໄດຼ້ໃນປະລິມານຕາມທີີ່ຕຼ້ອງການ.
 ຂຼ້າພະເຈົຶ້າໄດຼ້ເຫັນການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຫົວກະຣົດ ໃນໜານປູກຜັກແບບຄັນຄູສູງ ຄິດວ່າມັນປະສົບຜົນສ າເລັດ
ຫ າຍກ່ວາ ການປູກໃນໜານປູກແບບທ າມະດາ.

ໂຄງການຈະຄົຶ້ນຄວຼ້າຄືນວ່າ ມີ
ກິດຈະກ າໃດ ທີີ່ມີຄວາມເປັນໄປ
ໄດຼ້ໃນອະນາຄົດ ເພືີ່ອເປັນການ
ຂະຫຍາຍເຮືອນຮົັ່ມ ໃຫຼ້ແກ່
ສະມາຊິກກຸ່ມຊາວສວນທ່ານ
ອືີ່ນໆ ແລະ ແຂວງເປົົ້າໝາຍ
ອືີ່ນໆ ໂດຍອີງຕາມຄວາມເຕັມໃຈ
ຂອງຊາວສວນ ໃນການຢາກມີ
ເຮືອນຮົັ່ມ.

ດຼ້ວຍເຫດນີຶ້, ເຮືອນຮົັ່ມ ຈ ີ່ງ
ມີອິດທິພົນຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ຕ ໍ່
ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຜັກກິນໃບ,
ກ ໍ່ຍຼ້ອນວ່າມັນຊ່ວຍປ້ອງກັນບ ໍ່
ໃຫຼ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຈາກ
ຝົນທີີ່ຕົກໜັກ. ຍົກຕົວຢ່າງ,
ໃນສວນປູກຜັກໃດໜ ີ່ງ, ຜັກ
ກາດຮ໊ອງເຕຼ້ ທີີ່ປູກໃນເຮືອນ
ຮົັ່ມ ເກັບໄດຼ້ 10 ກິໂລກ າມ,
ໃນຂະນະທີີ່ຜັກທີີ່ປູກຢູ່
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