
ວຽກງານກິດຈະກ າ ລ່າສຸດ ຂອງໂຄງການ
1. ຜົນການສ າຫວຼດຂ ໍ້ມນູ ຕະຫາຼດຊາວສວນກະສກິ າອນິຊີ
ການສ າຫຼວດຂ ໍ້ມູນ ຕະຫຼາດຊາວສວນກະສິກ າອິນຊີ ໄດ້ຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດ ໃນວັນທີ 2, 3, 6, ແລະ 10 ກຸມພາ 2021 ທີີ່
ຕະຫຼາດ ຊາວສວນກະສິກ າອິນຊີ, ສູນການຄ້າ ລາວ-ໄອເຕັກ
(ທີີ່ເປີດຂາຍ ທຸກໆ ວັນພຸດ ແລະ ວັນເສົາ) ນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນ, ເພ ີ່ອທ າຄວາມເຂົັ້າໃຈ ແນວໂນ້ມການບ ລິໂພກ ແລະ
ເພ ີ່ອການປັບປຸງ ຕະຫຼາດ ຊາວສວນກະສິກ າອິນຊີ. ທາງ
ພະນັກງານວິຊາການ ທັງຈາກ ພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (PAFO), ຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະ
ປ່າໄມ້ເມ ອງ (DAFO) ເມ ອງໄຊເສດຖາ ແລະ ຄະນະກຸ່ມ
ກະສິກ າອິນຊີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ທ າການສ າພາດຜູ້
ບ ລິໂພກ ທັງໝົດ 143 ຄົນ. ຈາກຜົນການສ າພາດ ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນວ່າ 60% ຂອງຜູ້ບ ລິໂພກ ມາແວ່ຕະຫຼາດ ຊາວສວນ
ກະສິກ າອິນຊີ 2 ຄັັ້ງຕ ໍ່ອາທິດ ແລະ 37% ມາແວ່ ອາທິດລະ
ຄັັ້ງ. ຜູ້ບ ລິໂພກທີີ່ຖ ກສ າພາດ ຈ ານວນ 50% ໄດ້ໃຫ້ຂ ໍ້ມູນ
ກ່ຽວກັບເຫດຜົນ ທີີ່ພວກເຂົາມາແວ່ ຕະຫຼາດ ຊາວສວນ
ກະສິກ າອິນຊີ. 79% ບອກວ່າພວກເຂົາມາແວ່ ຍ້ອນຄວາມ
ສະດວກສະບາຍ ຂອງຕະຫຼາດ, 71% ຍ້ອນວ່າ ມີຜະລິດຕະ
ພັນ ກະສິກ າອິນຊີ ແລະ 64% ແມ່ນຍ້ອນຄວາມສົດຂອງ
ຜະລິດຕະພັນ.
ນອກຈາກນັັ້ນ, ຜູ້ບ ລິໂພກ ທີີ່ຖ ກສ າພາດ ຈ ານວນຫຼາຍກວ່າ
30% ໄດ້ໃຫ້ຂ ໍ້ມູນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ແນວພັນ ແລະ ຄວາມ
ປອດໄພ ຂອງຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ທີີ່ວາງຂາຍຢູ່ຕະຫຼາດ ຊາວ
ສວນກະສິກ າອິນຊີ. ມີ 59% ໄດ້ກ່າວວ່າ ລາຄາສິນຄ້າ
ແມ່ນເໝາະສົມ, ເຊິີ່ງເພີີ່ມຂ ັ້ນ 10% ຈາກການສ າຫຼວດຄັັ້ງ
ກ່ອນ ທີີ່ດ າເນີນການໃນລະດູຝົນ (ເດ ອນສິງຫາ ຫາ ເດ ອນ
ຕຸລາ) ຂອງປີ 2018. ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ການປຽບທຽບ
ໂດຍກົງ ບ ໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ຍ້ອນວ່າລາຄາສິນຄ້າກະສິກ າ ໃນ
ລະດູຝົນ ມັກຈະສູງກ່ວາໃນລະດູແລ້ງ. ຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ຄວາມ
ຮັບຮູ້ ຫຼ ການປະເມີນ ສ າລັບ ຜະລິດຕະພັນກະສິກ າອິນຊີ
ໂດຍຜູ້ບ ລິໂພກ ຈະຊ່ວຍປັບປຸງເປັນເທ ີ່ອລະບາດກ້າວ.

ໂຄງການພັດທະນາກະສິກ າສະອາດ ເປັນການຮ່ວມມ ດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ໄລຍະເວລາ 5 ປີ (2017-2022) ຊ ີ່ງໄດ້ຮັບທ ນຈາກ ອົງການ
ຮ່ວມມ ສາກົນ ປະເທດຍີີ່ປຸ່ນ (ໄຈກ້າ) ໂດຍມີ 4 ແຂວງເປົົ້າໝາຍພັດທະນາ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫຼວງພະບາງ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ຊຽງ
ຂວາງ). ຈຸດປະສົງ ກ ໍ່ເພ ີ່ອເປັນການສົົ່ງເສີມ ກະສິກ າສະອາດ ຊ ີ່ງກ ໍ່ຄ ກະສິກ າອິນຊີ ແລະ ກະສິກ າທີີ່ດີ (GAP) ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຕະຫຼາດ ໃນບັນດາແຂວງເປົົ້າໝາຍ.

ບັນຍາກາດ 
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2. ການຈດັ ການສ າຫວຼດ ເພ ີ່ອຄດັເລ ອກສະມາຊກິຊາວສວນ
ອນິຊີ ເພ ີ່ອເຂົັ້າຮວ່ມ ແຜນງານສະໜບັສະໜນູ ເຮ ອນຮົົ່ມ
(GH) ແລະ ການສ າຫວຼດກຸມ່ ກະສກິ າອນິຊີ

ການສ າຫຼວດ ເພ ີ່ອຄັດເລ ອກສະມາຊິກຊາວສວນອິນຊີ ເພ ີ່ອ
ເຂົັ້າຮ່ວມ ແຜນງານສະໜັບສະໜູນ ເຮ ອນຮົົ່ມ (GH) ແລະ
'ການສ າຫຼວດກຸ່ມ ກະສິກ າອິນຊີ' ໄດ້ດ າເນີນການ ຮ່ວມກັບ
ສູນມາດຕະຖານກະສິກ າ ສະອາດ (CASC) ໃນຖານະໜ່ວຍ
ງານດ າເນີນການ. ການສ າຫຼວດ ດັົ່ງກ່າວ ໄດ້ຈັດຂ ັ້ນ ໃນ
ລະຫວ່າງ ວັນທີ 3-12 ມີນາ 2021 ໃນ 3 ແຂວງເປົົ້າໝາຍ
ໄດ້ແກ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ.

ມີຄ າແນະນ າ ເພ ີ່ອປັບປຸງຕະຫຼາດ ຊາວສວນກະສິກ າອິນຊີ. ຜູ້
ບ ລິໂພກ 24% ໄດ້ແນະນ າໃຫ້ໃສ່ ປ້າຍລາຄາ ສ າລັບ
ຜະລິດຕະພັນ, 19% ແນະນ າ ໃຫ້ມີຫ້ອງນ ັ້າ, 15% ແນະນ າ
ໃຫ້ຕິດຕັັ້ງ ມູມດ ີ່ມກາເຟ ແລະ 14% ແນະນ າ ໃຫ້ຈັດບ່ອນ
ຈອດລົດ ຄ ນໃໝ່. ຊ ີ່ງຖ້າອີງຕາມຜົນ ຂອງການສ າຫຼວດ,
ການທີີ່ຈະເຮັດສ າເລັດ ໃນການປັບປຸງ "ຕະຫຼາດ ຊາວສວນ
ກະສິກ າອິນຊີ ໃຫ້ດີຂ ັ້ນ" ຈະເກີດຂ ັ້ນເທ ີ່ອລະໜ້ອຍ, ໂດຍ
ການຮ່ວມມ ກັບ ທຸກພາກສ່ວນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
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ວິຊາການ ສູນ
ມາດຕະຖານ 
ກະສິກ າສະອາດ 
ກ າລັງອະທິບາຍ 
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ຈັດພິມໂດຍ: ໂຄງການ ພັດທະນາ ກະສິກ າສະອາດ (CADP)
ອີເມວ: cadp.lao.info@gmail.com
ໂທ: 021 417 681

ທາງໂຄງການ ມີແຜນທີີ່ຈະສະໜອງ ວັດສະດຸກ ໍ່ສ້າງ ສ າລັບ
ເຮ ອນຮົົ່ມ ທັງໝົດ 25 ບ່ອນ ໃນ 4 ແຂວງ ໄດ້ແກ່
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫຼວງພະບາງ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ຊຽງ
ຂວາງ. ຄາດວ່າ ການປຸກສ້າງເຮ ອນຮົົ່ມ ຈະສ າເລັດ ໃນຕົັ້ນ
ເດ ອນມິຖຸນາ 2021, ກ່ອນຈະເຂົັ້າສູ່ ລະດູຝົນ. ທັງນີັ້ກ ໍ່ຍັງ
ຄາດວ່າ ແຜນງານດັົ່ງກ່າວ ຈະຊ່ວຍປັບປຸງສົົ່ງເສີມ ການຜະລິດ
ແລະ ການຂາຍ ຂອງສະມາຊິກຊາວສວນ ໂດຍມີການເພີີ່ມ
ຈ ານວນພ ດທີີ່ປູກ ໃນລະດູຝົນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນພະຍາດຕ່າງໆ
ເຊັົ່ນ ພະຍາດ ໄຟຕົບໂທຣາ phytophthora ໂດຍການປ້ອງ
ກັນຄວາມຊຸ່ມຊ ີ່ນໃນດິນ
ຜົນສະທ້ອນ ທີີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບ ຈາກແຜນງານ ກ ໍ່ຄ ວ່າ
ພາຍຫຼັງ ທີີ່ຊາວສວນອິນຊີ ຮັບຮູ້ເຖິງ ການເພີີ່ມຂ ັ້ນຂອງການ
ຜະລິດ ແລະ ການຂາຍ, ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ ສິີ່ງທີີ່ລົງທ ນໄປ ຈາກ
ເງິນທ ນຂອງຕົນເອງ, ພວກເຂົາຈະຕັັ້ງໃຈ ປຸກສ້າງເຮ ອນຮົົ່ມ
ດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ຈະຂະຫຍາຍຈ ານວນເຮ ອນຮົົ່ມ ຈາກ ເງິນ
ທ ນຂອງຕົນເອງ.
ໂດຍຜ່ານຮູບການຮ່ວມມ ກັບ ໜ່ວຍງານດ າເນີນການ, ທາງ
ໂຄງການ ຈະປະຕິບັດກິດຈະກ າ ຕ່າງໆ ທີີ່ຊ່ວຍປັບປຸງລາຍຮັບ
ຂອງສະມາຊິກຊາວສວນອິນຊີ ດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາ ການ
ຜະລິດກະສິກ າ ໂດຍກົງ.

ວິຊາການ ສູນມາດຕະຖານ ກະສິກ າສະອາດ ເຮັດສ າຫຼວດ ເພ ີ່ອທ າຄວາມ
ເຂົັ້າໃຈ ສະຖານະປະຈຸບັນ ຂອງກຸ່ມຜະລິດກະສິກ າອິນຊີ ບ້ານບຸ່ງ, ໄຊຍະບູລີ

3. ວດິໂີອ ໂຄສະນາປະຊາສ າພນັ ເພ ີ່ອການໂຄສະນາສົົ່ງເສມີ
ກະສກິ າອນິຊີ ໃນນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ

ທາງໂຄງການ ໄດ້ຈັດທ າ ວິດີໂອ ໂຄສະນາປະຊາສ າພັນ ເພ ີ່ອ
ການໂຄສະນາສົົ່ງເສີມ ກະສິກ າອິນຊີ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ວິດີໂອດັົ່ງກ່າວ ມີຄວາມຍາວ ພຽງ 2 ນາທີ

ວິດີໂອ ໂຄສະນາ
ປະຊາສ າພັນ ສາຍບົນຈ 
ໂຄສະນາ ທີີ່ສວນປະຕູໄຊ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ແຕ່ກ ໍ່ໄດ້ກ່າວລວມເຖິງກິດຈະກ າ ທັງຢູ່ ຕະຫຼາດຊາວສວນ
ກະສິກ າອິນຊີ ແລະ ຂອງສະມາຊິກຊາວສວນອິນຊີ ໃນ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຢ່າງເຕັມທີີ່. ວິດີໂອດັົ່ງກ່າວຖ ກສາຍຂ ັ້ນ
ບົນຈ ຂ່າວໂຄສະນາ ຢູ່ສວນ ປະຕູໄຊ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,
ເປັນເວລາ 3 ເດ ອນ ນັບແຕ່ຕົັ້ນເດ ອນກຸມພາ ປີ 2021.
ນອກຈາກນີັ້, ວີດີໂອ ປະຊາສ າພັນ ດັົ່ງກ່າວ ກ ໍ່ໄດ້ສາຍສະແດງ
ທີີ່ບູທຂາຍຜັກ ຂອງຊາວກະສິກອນອິນຊີ ໃນງານເທດສະການ
ອາຫານລາວ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເຊິີ່ງໄດ້ຈັດຂ ັ້ນ ໃນ
ລະຫວ່າງວັນທີ 23-27 ກຸມພາ 2021. ເຊີນເຂົັ້າເບິີ່ງວິດີໂອ
ປະຊາສ າພັນ ໄດ້ທີີ່ ໜ້າເຟສບຸກ Facebook ຂອງຫ້ອງການ
ໄຈກ້າ ປະຈ າລາວ (https://fb.watch/4ixGhrZJfM/)
ແລະ ໜ້າເຟສບຸກ ຂອງ ອ ແກນິກໂຮມ Organic Home.
(https://fb.watch/4ixLqr8QCU/).
ສຽງ ຈາກ ສວນຜັກ ອິນຊີ
ໃນສະບັບນີັ້, ມີການລວບລວມ ຄ າຄິດເຫັນ ຂອງບຸກຄົນສ າ
ຄັນໆ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການສົົ່ງເສີມກະສິກ າອິນຊີ ໃນບັນດາ
ແຂວງເປົົ້າໝາຍ. ພວກເຮົາ ຂ ສະເໜີ ທ່ານ ນາງ ເມລານີ ສີ
ສ າບັດ, ຄະນະກຸ່ມ ກະສິກ າອິນຊີ ບ້ານໜອງດາ, ເມ ອງສີໂຄດ
ຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເຊິີ່ງເປັນທັງ ຜູ້ຂາຍເຄ ີ່ອງດ ີ່ມ
ທີີ່ປຸງແຕ່ງໂດຍນ າໃຊ້ ຜະລິດຕະພັນ ກະສິກ າອິນຊີ, ຢູ່ຕະຫຼາດ
ຊາວສວນກະສິກ າອິນຊີ.

ນາງ ເມລານີ ສີສ າບັດ
ຄະນະກຸ່ມ ກະສິກ າອິນຊີ 
ບ້ານໜອງດາ

ພວກເຮົາໄດ້ສ າພາດ ນາງ ເມລານີ ທີີ່ໂຕະຂາຍເຄ ີ່ອງ ຂອງລາວ
ຢູ່ຕະຫຼາດຊາວສວນກະສິກ າອິນຊີ ສູນການຄ້າ ລາວ-ໄອເຕັກ
ໃນວັນທີ 17 ມີນາ 2021, ຊ ີ່ງຂາຍຜະລິດຕະພັນ ແປຮູບປຸງ
ແຕ່ງ ຈາກ ພ ດຜັກອິນຊີ. ນາງ ເມລານີ ຂາຍເຄ ີ່ອງດ ີ່ມເພ ີ່ອ
ສຸຂະພາບ 8 ຢ່າງ ໂດຍນ າໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ ກະສິກ າອິນຊີ
ເຊັົ່ນ: ສາລ,ີ ໝາກອ ແລະ ເຜ ອກ. ຊ ີ່ງນ ັ້າສາລີ ເປັນສິນຄ້າ ທີີ່
ຂາຍດີທີີ່ສຸດ. ລາວກ່າວວ່າ “ຕົນເອງໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມຫຼັກສູດ
ອົບຮົມ ດ້ານການແປຮູບປຸງແຕ່ງອາຫານ ເປັນເວລາ 3 ອາທິດ
ຢູ່ ຈັງຫວັດຂອນແກ່ນ (ປະເທດໄທ) ເມ ີ່ອປະມານ 15 ປີທີີ່
ແລ້ວ”. ໃນນັັ້ນ, ມີຄົນລາວ 3 ຄົນ ເຂົັ້າຮ່ວມ ລວມເປັນ 23
ຄົນ ລວມທັງຄົນໄທ ທີີ່ໄດ້ເຂົັ້າອົບຮົມ ໃນຫຼັກສູດດັົ່ງກ່າວ.
ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ມີສະມາຊິກຊາວສວນອິນຊີ 18
ຄົນ ທີີ່ປະກອບອາຊີບ ແປຮູບປຸງແຕ່ງອາຫານ. ນາງ ເມລານີ
ກ່າວຕ ີ່ມອີກວ່າ “ຕົນເອງ ເລີີ່ມຜະລິດເຄ ີ່ອງດ ີ່ມເພ ີ່ອສຸຂະພາບ
ທີີ່ປຸງແຕ່ງໂດຍໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ ກະສິກ າອິນຊີ, ສ າລັບຕົນເອງ
ແລະ ຄອບຄົວ, ຊ ີ່ງມີລົດຊາດ ດີກວ່າ ຖ້າໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ
ກະສິກ າອິນຊີ”. ຍ້ອນໄດ້ເຂົັ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມຫຼາຍຢ່າງ
ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການແປຮູບປຸງແຕ່ງອາຫານ ຫຼ ວິທະຍາການ
ຫຼັງການເກັບກ່ຽວ, ລາວຈິີ່ງມັກຈະໃຫ້ຄ າແນະນ າ ກ່ຽວກັບ
ການຫຸ້ມຫ ໍ່ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ອ ີ່ນໆ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຊາວ
ສວນອິນຊີ ຜູ້ອ ີ່ນໆ ທີີ່ຕະຫຼາດ ຊາວສວນກະສິກ າອິນຊີ.

ມາກິນ ພ ດຜັກ ກະສິກ າສະອາດ 
ກັນດີກວ່າ！

https://fb.watch/4ixGhrZJfM/
https://fb.watch/4ixLqr8Q%20CU/

