
ຫົວຂ ໍ້ ກິດຈະກ ຳ ລ່ຳສດຸ ຂອງໂຄງກຳນ
1. ກຳນທດົລອງຂຳຍ ຂອງບຳ້ນທົົ່ງມ ົ່ງ
ບ້ຳນທົົ່ງມ ົ່ງ ຕ ັ້ງຢ ູ່ຫ່ຳງຈຳກໃຈກຳງນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ
ປະມຳນ 50 ກິໂລແມ ດ (ເສ ັ້ນທຳງຂົວທ່ຳງ່ອນ). ກຸ່ມ
ກະສິກ ຳ ອິນຊີ ບ້ຳນທົົ່ງມ ົ່ງ ໄດ້ຖືກສ້ຳງຕ ັ້ງຂ ັ້ນໃນ ປີ 2016,
ປະກອບດ້ວຍສະມຳຊິກຊຳວສວນ 12 ຄົນ, ມີເນືັ້ອທີີ່ດິນ
ກະສິກ ຳ ພຽງແຕ່ ປະມຳນ 1,5 ເຮ ກຕຳ ໃນໄລຍະທ ຳອິດ.
ປະຈຸບ ນ, ຈ ຳນວນສະມຳຊິກໄດ້ເພີີ່ມຂືັ້ນເປັນ 44 ຄົນ ແລະ
ເນືັ້ອທີີ່ ກ ໍ່ເພີີ່ມຂືັ້ນເປັນ 39,5 ເຮ ກຕຳ. ທຳງກຸ່ມໄດ້ຂຳຍຜ ກ
ແລະ ໝຳກໄມ້ ບ ໍ່ພຽງແຕ່ຢ ູ່ ຕະຫຼຳດ ຊຳວສວນກະສິກ ຳອິນ
ຊີ ໃນສ ນກຳນຄ້ຳ ວຽງຈ ນເຊ ນເຕີັ້ ເທົົ່ຳນ ັ້ນ, ແຕ່ຍ ງຂຳຍຢ ູ່
ຮ້ຳນຊຸບເປີີ້ມຳເກ ດ ແລະ ນ ຳຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກ ບອຳຫຳນ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ. ກຸ່ມກະສິກ ຳອິນຊີ
ທົົ່ງມ ົ່ງ ນີັ້ ມີຈຸດເດ ົ່ນ ດ້ວຍມີກຳນວຳງແຜນກຳນຜະລິດ ແລະ
ຍຸດທະສຳດກຳນຂຳຍ ທີີ່ດີ. ທຳງກຸ່ມໄດ້ສ້ຳງຕ ັ້ງ ທີມງຳນ
ກຳນຕະຫຼຳດ ເພືີ່ອເພີີ່ມປະສິດທິພຳບໃນກຳນຂຳຍ ແລະ
ຂະຫຍຳຍຊ່ອງທຳງກຳນຂຳຍ. ທີມງຳນກຳນຕະຫຼຳດ ມີ
ລະບົບກຳນຈ ດກຳນ ກຳນຂຳຍ ແບບເປັນສ ນກຳງ ໂດຍກຳນ
ຊືັ້ຜະລິດຕະພ ນຈຳກສະມຳຊິກກຸ່ມ. ນອກຈຳກນີັ້, ທຳງກຸ່ມ
ໄດ້ດ ຳເນີນກຳນສົົ່ງເສີມກຳນຂຳຍຢູ່ຳງຫ້ຳວຫ ນ ໂດຍນ ຳໃຊ້
ເຄືອຂ່ຳຍສ ງຄົມ ອ ອນໄລນ໌ ເປັນຕົັ້ນ.

ໂຄງກຳນພ ດທະນຳກະສິກ ຳສະອຳດ ເປັນກຳນຮ່ວມມືດ້ຳນເຕ ກນິກວິຊຳກຳນ ໄລຍະເວລຳ 5 ປີ (2017-2022) ຊ ີ່ງໄດ້ຮ ບທ ນຈຳກ ອົງກຳນ
ຮ່ວມມືສຳກົນ ປະເທດຍີີ່ປຸູ່ນ (ໄຈກ້ຳ) ໂດຍມີ 4 ແຂວງເປ ີ້ຳໝຳຍພ ດທະນຳ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ, ຫຼວງພະບຳງ, ໄຊຍະບ ລີ ແລະ ຊຽງ
ຂວຳງ). ຈຸດປະສົງ ກ ໍ່ເພືີ່ອເປັນກຳນສົົ່ງເສີມ ກະສິກ ຳສະອຳດ ຊ ີ່ງກ ໍ່ຄື ກະສິກ ຳອິນຊີ ແລະ ກະສິກ ຳທີີ່ດີ (GAP) ໂດຍອີງໃສ່ຄວຳມຕ້ອງກຳນ
ຂອງຕະຫຼຳດ ໃນບ ນດຳແຂວງເປ ີ້ຳໝຳຍ.

ສິນຄ້ຳພືດຜ ກອິນຊີ ຂອງບ້ຳນທົົ່ງມ ົ່ງ ທີີ່ວຳງຂຳຍໃນຮ້ຳນຄ້ຳ

2. ກຳນນ ຳສະເໜີ ວິທກີຳນວໄິຈດນິ ແບບງຳ່ຍດຳຍ
ນ ບແຕ່ເດືອນພະຈິກ ຈົນເຖິງ ເດືອນທ ນວຳ 2020, ທຳງ
ໂຄງກຳນ ໄດ້ນ ຳສະເໜີ ວິທີກຳນວິໄຈດິນ ແບບງ່ຳຍດຳຍ
ໃຫ້ແກ່ພະນ ກງຳນຂ ັ້ນແຂວງ ໃນ 4 ແຂວງເປ ີ້ຳໝຳຍ ແລະ
ພະນ ກງຳນກະສິກ ຳເມືອງ ໃນ 7 ເມືອງ, ຊ ີ່ງລວມມີ 4 ເມືອງ
ຈຳກນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ, 1 ເມືອງ ຈຳກແຂວງຫຼວງພະ
ບຳງ, 1 ເມືອງ ຈຳກແຂວງໄຊຍະບ ລີ ແລະ 1 ເມືອງ ຈຳກ
ແຂວງຊຽງຂວຳງ, ວິທີກຳນດ ົ່ງກ່ຳວ ລວມມີ ວິທີກຳນ
ວ ດແທກຄ່ຳ ຄວຳມເປັນກົດ ເປັນດ່ຳງ pH ແລະ ຄ່ຳກຳນຊ ກ
ນ ຳໄຟຟ້ຳ EC (Electric Conductivity) ຂອງດິນ,
ໂດຍກຳນໃຊ້ ເຄືີ່ອງແທກ ຄ່ຳ pH ແລະ EC , ຊ ີ່ງສຳມຳດ
ວ ດແທກຄ່ຳເປັນຕົວເລກໄດ້ ໂດຍພຽງແຕ່ປັກລົງໃນດິນ.
ທຳງໂຄງກຳນ ຍ ງໄດ້ແນະນ ຳ ວິທີກຳນປະເມີນຄຳດຄະເນ
ໂຄງປະກອບສ້ຳງ ຂອງດິນ ດ້ວຍມື ແລະ ວິທີກຳນວ ດແທກ
ຄວຳມເລິກຂອງດິນ ໂດຍໃຊ້ໄມ້ບ ນທ ດທີີ່ເຮ ດດ້ວຍສະແຕນ

ກຸ່ມກະສິກ ຳອິນຊີ ທົົ່ງມ ົ່ງ ໄດ້ກຳຍມຳເປັນ "ສະຫະກອນ
ກະສິກ ຳອິນຊີ ທົົ່ງມ ົ່ງ" ຢູ່ຳງເປັນທຳງກຳນ ໃນເດືອນກ ນຍຳ
2020. ສະຫະກອນ ກະສິກ ຳອິນຊີ ທົົ່ງມ ົ່ງ ໄດ້ມີກຳນ
ຂະຫຍຳຍກິດຈະກ ຳໃນກຳນສົົ່ງເສີມກຳນຂຳຍ ໃຫ້ມີຫຼຳຍ
ດ້ຳນ, ໂດຍ ບ ໍ່ ແມ່ນພຽງແຕ່ ກ່ຽວ ຂ້ອງ ກ ບ ກຳນ ຂຳຍ ຜ ກ  ແລະ
ໝຳກໄມ້ ເທົົ່ຳ ນ ັ້ນ ແຕ່ຍ ງລວມເຖິງ ກຳນປຸງແຕ່ງ (ແປຮ ບ)
ອຳຫຳນ ຈຳກກຳນເຮ ດກະສິກ ຳອິນຊີ, ຊ ີ່ງລວມທ ງ ອຳຫຳນ

ປະເພດຊີັ້ນສ ດ. ກຸ່ມບ້ຳນທົົ່ງມ ົ່ງ ມີບົດບຳດສ ຳຄ ນໃນກຳນ
ສົົ່ງເສີມກຳນເຮ ດກະສິກ ຳອິນຊີ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ.
ທຳງໂຄງກຳນ ພ ດທະນຳ ກະສິກ ຳສະອຳດ ຄຳດວ່ຳຜົນສ ຳ
ເລ ດອ ນດີ ຈະບ ໍ່ມີພຽງແຕ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ ເທົົ່ຳນ ັ້ນ,
ແຕ່ຍ ງຈະຂະຫຍຳຍອອກໄປເຖິງ ແຂວງອືີ່ນໆ ຂອງ ສປປ
ລຳວ, ໂດຍກຳນສະໜ ບສະໜ ນ ດ້ຳນເຕ ກນິກວິຊຳກຳນ ທີີ່
ຈ ຳເປັນ.
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ເລດ. ນອກຈຳກນີັ້ ກ ໍ່ຍ ງມີກຳນນ ຳເອົຳ ຈີພີເອສ GPS ມຳ
ໃຊ້ ໃນກຳນລະບຸຕ ຳແໜ່ງ ແລະ ວ ດແທກເນືັ້ອທີີ່ ຂອງຕອນ
ດິນເຮ ດກະສິກ ຳ ນ ຳອີກ. ໂດຍລວມ ມີບຸກຄະລຳກອນ
ຈ ຳນວນທ ງໝົດ 30 ຄົນ, ບ ໍ່ພຽງແຕ່ພະນ ກງຳນທີີ່ມຳຈຳກ
ບ ນດຳແຂວງ ແລະ ເມືອງ ເປ ີ້ຳໝຳຍ, ແຕ່ຍ ງມີພະນ ກງຳນ
ຂອງ ສ ນມຳດຕະຖຳນ ກະສິກ ຳສະອຳດ (CASC) ແລະຊຳວ
ສວນກະສິກ ຳອິນຊີ ຈ ຳນວນໜ ີ່ງ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ,
ໄດ້ຮຽນຮ ້ວິທີກຳນວິໄຈດິນ ແບບງ່ຳຍດຳຍ ນີັ້.
ພ້ອມນີັ້, ພະນ ກງຳນ ກະສິກ ຳຂ ັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ໄດ້
ດ ຳເນີນກຳນວິໄຈດິນ ແບບງ່ຳຍດຳຍ ໃນດິນສວນປ ກຜ ກ
ບຳງຕອນ ຂອງບ້ຳນເປ ີ້ຳໝຳຍ, ໂດຍນ ຳໃຊ້ວິທີກຳນທີີ່ໄດ້ນ ຳ
ສະເໜີໃຫ້. ຜົນໄດ້ຮ ບ ໃນແຕ່ລະຕອນດິນ ໄດ້ມີກຳນລຳຍ
ງຳນ ຕ ໍ່ຊຳວສວນ ທ ນທ,ີ ໂດຍພະນ ກງຳນຂ ັ້ນແຂວງ ແລະ
ເມືອງ. ຊ ີ່ງຈ ຳນວນຕອນດິນສວນປ ກຜ ກ ທີີ່ໄດ້ຮ ບກຳນວິໄຈ
ດິນ ຄ ັ້ງນີັ້ ລວມມີ 39 ຕອນ, ລວມທ ງ ນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈ ນ 20 ຕອນ, ຊຽງຂວຳງ 12 ຕອນ, ຫຼວງພະບຳງ 4 ຕອນ
ແລະ ໄຊຍະບ ລີ ມີ 3 ຕອນ. ອີງໃສ່ຂ ໍ້ມ ນ ທີີ່ໄດຮ້ ບຈຳກກຳນ

ຈ ດພິມໂດຍ: ໂຄງກຳນ ພ ດທະນຳ ກະສິກ ຳສະອຳດ (CADP)
ອີເມວ: cadp.lao.info@gmail.com
ໂທລະສ ບ: 021 417 681

ພະນ ກງຳນ ກະສິກ ຳຂ ັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ໄດ້ດ ຳເນີນກຳນວິໄຈດິນ ເພືີ່ອຢືນຢັນ ຄ່ຳ 
pH, EC ແລະ ຄວຳມເລິກຂອງຊ ັ້ນດິນ ໃນສວນຜ ກອິນຊີ

ສຽງ ຈຳກ ສວນຜ ກ ອິນຊີ
ໃນສະບ ບນີັ້, ຂ ນ ຳສະເໜີ ບຸກຄົນສ ຳຄ ນໆ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ ບ
ກຳນສົົ່ງເສີມກະສິກ ຳອິນຊີ ໃນແຂວງເປ ີ້ຳໝຳຍ ເຮົຳຂ ເລືອກ
ບຸກຄົນສ ຳຄ ນ ອີກຜ ້ໜ ີ່ງ ກ ໍ່ຄື ທ່ຳນ ສ ນຕິພຳບ ວົງພ ກດ,ີ ຫົວ
ໜ້ຳ ກຸ່ມຊຳວສວນກະສິກ ຳອິນຊີ ບ້ຳນຊຳຍຟອງເໜືອ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ

ທ່ຳນ ສ ນຕິພຳບ ເປັນທ ງຫົວໜ້ຳກຸ່ມ ແລະ ຜ ້ປ ກໝຳກເລ ົ່ນ
ສຳຍພ ນທີີ່ມຳຈຳກຕ່ຳງປະເທດ 4 ສຳຍພ ນ ພ້ອມດ້ວຍໝຳກ
ແຕງ ແລະ ໝຳກຖົົ່ວ ແລະ ຜ ກອືີ່ນໆ, ດ້ວຍຮ ບແບບວິທີກຳນ
ປ ກ ທີີ່ເພີີ່ນໄດ້ຮຽນຮ ້ ແລະ ໄດ້ປະຕິບ ດຕົວຈິງ ຈຳກ ຮຳວຳຍ
Hawaii ເປັນເວລຳ 8 ປີ. ພຳຍຫຼ ງທີີ່ກ ບມຳລຳວ ກ ໍ່ມີແນວ
ຄິດຢຳກສືບຕ ໍ່ນ ຳໃຊ້ຄວຳມຮ ້ ແລະ ປະສົບກຳນຂອງຕົນ
ປະກອບອຳຊີບ ໂດຍກຳນປ ກພືດຜ ກອິນຊີສົົ່ງຂຳຍຕະຫຼຳດ,
ຈຳກກຳນທີີ່ສ ງເກດເຫ ນວ່ຳ ກຳນບ ລິໂພກຜ ກອິນຊີ ກ ຳລ ງ
ເປັນທີີ່ນິຍົມ ແລະ ມີລຳຄຳຂຳຍທີີ່ສົມເຫດສົມຜົນ. ໃນຕອນ
ດິນທີີ່ມີເນືັ້ອທີີ່ 4 ໄລ່ ດ້ວຍຮ ບແບບກະສິກ ຳອິນຊີ, ເພຳະເຫ ນ
ເຖິງຜົນຮ້ຳຍ ຂອງສຳນເຄມີ ຕ ໍ່ສຸຂະພຳບ ຂອງຜ ້ບ ລິໂພກ ແລະ
ຂອງຕົນເອງ.

ອີກເຫດຜົນໜ ີ່ງທີີ່ເລືອກເຮ ດ ກະສິກ ຳອິນຊີ ກ ໍ່ຍ້ອນວ່ຳ ບ ໍ່
ຕ້ອງລົງທ ນກ ບຝຸູ່ນເຄມີ ທີີ່ມີລຳຄຳແພງ, ເພຳະທຸກໆ ວ ນທີ
25 ຂອງແຕ່ລະເດືອນ ຈະມີກຳນປະຊຸມແລກປູ່ຽນ ແນະນ ຳ
ບົດຮຽນ ລະຫວ່ຳງ ສະມຳຊິກກຸ່ມ. ສະມຳຊິກ ແຕ່ລະຄົນ
ສຳມຳດເຮ ດຝຸູ່ນບົົ່ມ ແລະ ນ ຳ  ຢຳໄລ່ແມງໄມ້ ໃຊ້ເອງ ຊ ີ່ງ
ສຳມຳດຫຼຸດຕົັ້ນທ ນກຳນຜະລິດໄດ້ເປັນຢູ່ຳງດີ. ນອກນີັ້
ສະມຳຊິກ ຍ ງປ ກພືດຜ ກ ທີີ່ບ ໍ່ຊ ້ຳກ ນກ ບ ສະມຳຊິກຜ ້ອືີ່ນຫຼຳຍ
ເພືີ່ອບ ໍ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດລົັ້ນຕະຫຼຳດ.

ຍ້ອນມີຄວຳມຊ ຳນຳນດ້ຳນກຳນປ ກໝຳກເລ ົ່ນ ຈິີ່ງເລືອກປ ກ
ໝຳກເລ ົ່ນເປັນຫຼ ກ ປ ກຫຼຳຍສຳຍພ ນ ທີີ່ຕ້ຳນທຳນຕ ໍ່ແມງໄມ້
ແລະ ພະຍຳດ ທີີ່ເກີດຂ ັ້ນໃນສວນ. ໝຳກເລ ົ່ນ ຂອງເພີີ່ນເປັນ
ທີີ່ຕ້ອງກຳນຂອງຕະຫຼຳດພືດຜ ກອິນຊີ ເພຳະມີລົດຊຳດຫວຳນ
ສຳມຳດປະກອບອຳຫຳນໄດ້ຫຼຳຍແບບ. ໝຳກເລ ົ່ນ ໃຊ້ເວລຳ
ປ ກ 3 ເດືອນ ແລະ ເກ ບກ່ຽວຜົນຜະລິດໄດ້ອີກ 3 ເດືອນ.
ນອກຈຳກນ ຳມຳຂຳຍຢ ູ່ຕະຫຼຳດແລ້ວ, ກ ໍ່ຍ ງຂຳຍຢ ູ່ ຮ້ຳນ ມິນິ
ມຳດ ແລະ ມີຜ ້ໄປຊືັ້ຮອດສວນ ນ ຳອີກ.ສວນຜ ກອິນຊີ ຢ ູ່ແຂວງຊຽງຂວຳງ ໄດ້ຖືກດ ຳເນີນກຳນວິໄຈດິນ ແບບງ່ຳຍດຳຍ

ທ່ຳນ. ສ ນຕິພຳບ ວົງພ ກດີ
(ຫົວໜ້ຳ ກຸ່ມຊຳວສວນກະສິກ ຳອິນຊີ 
ບ້ຳນຊຳຍຟອງເໜືອ)

ວິໄຈ, ທຳງໂຄງກຳນ ຈະສະໜ ບ ສະໜ ນ ກຳນປັບປຸງດິນ
ປ ກຝັງ ໃນແຂວງເປ ີ້ຳໝຳຍ ຢູ່ຳງຕ ໍ່ເນືີ່ອງ.


