
ວຽກງານກດິຈະກ າ ລ່າສດຸ ຂອງໂຄງການ
ການສາທດິຕວົຈງິ （OJT）ກຽ່ວກບັ “ການຂາ້ເຊ ື້ອພະຍາດ
ແລະ ການບົົ່ມດນິ ດວ້ຍແສງແດດ” ໃຫແ້ກ່ ສະມາຊກິກຸມ່ຊາວ
ສວນ ໂດຍ ສນູມາດຕະຖານ ກະສກິ າສະອາດ (CASC), ກມົ
ປູກຝງັ
ການເຮັດທົດລອງ ກ່ຽວກັບ “ການຂ້າເຊ ື້ອພະຍາດ ແລະ ການບົົ່ມ
ດິນ ດ້ວຍແສງແດດ” ໄດ້ດ າເນີນການ ໃນວັນສຸກ ທີ 11 ກຸມພາ ທີີ່
ສວນສາທິດ ຂອງສູນມາດຕະຖານ ກະສິກ າສະອາດ (CASC)
ບ້ານເວີນຄ າ ຕາມທີີ່ໄດ້ອອກຂ່າວ ໃນສະບັບ ທີ 12 ເດ ອນກຸມພາ
2021. ທັງນີື້ ໄດ້ມີການສະຫ ຼຸບຜົນໄດ້ຮັບ ໃນວັນທີ 26 ເດ ອນ
ມີນາ 2021. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີຄວາມກັງວົນ ກ່ຽວກັບການຂາດ
ນ ້າ ໃນຊັື້ນທາງກາງຂອງດິນ, ແຕ່ກ ໍ່ມີການຢືນຢນັວ່າ ການບົົ່ມດິນ
ແບບບ ໍ່ໃຊ້ອົກຊີແຊນ (ການຂ້າເຊ ື້ອພະຍາດໃນດິນ ແບບບ ໍ່ໃຊ້ອົກຊີ
ແຊນ ທາງຊີວະພາບ) ໄດ້ປະສົບຜົນສ າເລັດ. ໃນບາດກ້າວຕ ໍ່ໄປ,
ວິຊາການ ຂອງ CASC ຈະດ າເນີນການເຮັດທົດລອງຜັນຂະຫຍາຍ
ໃຫ້ແກ່ ຊາວສວນ ຜ່ານຮູບແບບການສາທິດຕົວຈິງ (OJT) ໃນວັນ
ທີ 9 ເມສາ 2021.

ໂຄງການພັດທະນາກະສິກ າສະອາດ ເປັນການຮ່ວມມ ດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ໄລຍະເວລາ 5 ປີ (2017-2022) ຊຶີ່ງໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ອົງການ
ຮ່ວມມ ສາກົນ ປະເທດຍີີ່ປຸຸ່ນ (ໄຈກ້າ) ໂດຍມີ 4 ແຂວງເປ ົ້າໝາຍພັດທະນາ (ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ຫ ວງພະບາງ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ຊຽງ
ຂວາງ). ຈຸດປະສົງ ກ ໍ່ເພ ີ່ອເປັນການສົົ່ງເສີມ ກະສິກ າສະອາດ ຊຶີ່ງກ ໍ່ຄ ກະສິກ າອິນຊີ ແລະ ກະສິກ າທີີ່ດີ (GAP) ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຕະຫ າດ ໃນບັນດາແຂວງເປ ົ້າໝາຍ.

ໝາກເລັົ່ນນ້ອຍ
ທີີ່ໄດ້ຮັບຄວາມ
ເສຍຫາຍຈາກ
ພະຍາດໃບໄໝ້
ຫ   ແບກທີເຣຍ
ທີີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດ
ການຫ່ຽວແຫ້ງ 
ຂອງໃບ ແລະ 
ລ າຕົື້ນ

ຕະຫ າດກະສິກ າອນິຊີ ເປີດໃໝ່ ໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ
ຕາມທີີ່ໄດ້ອອກຂ່າວ ໃນສະບັບ ທີ 13, ຜົນການສ າຫ ວດຂ ໍ້ມູນ
ຕະຫ າດຊາວສວນ ກະສິກ າອິນຊີ ທີີ່ຊີື້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຕ້ອງການສູງ
ຂຶື້ນ ສ າລັບ ຜະລິດຕະພັນ ກະສິກ າອິນຊີ ຢູຸ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ.

ໃຫ້ເກີດການຫ່ຽວແຫ້ງ ຂອງໃບ ແລະ ລ າຕົື້ນ ແລະ ພະຍາດອ ີ່ນໆ.
ຊຶີ່ງຈຸດປະສົງ ຂອງການເຮັດທົດລອງ ຜັນຂະຫຍາຍ ນີື້, ກ ໍ່ເພ ີ່ອໃຫ້
ຊາວສວນ ເປັນຜູ້ດ າເນນີການ ແລະ ນ າໃຊ້ເຕັກນິກ ດ້ວຍຕົວເອງ
ແລະ ອີກຈຸດປະສົງໜຶີ່ງ ກ ໍ່ເພ ີ່ອການຖ່າຍທ າ ວິດີໂອ ທີີ່ສະແດງໃຫ້
ເຫັນ ເຕັກນິກການກະເສດ ອີກແບບໜຶີ່ງ. ດ້ວຍກິດຈະກ າ ແລະ
ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ເຫ ົົ່ານີື້ ຈິີ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການຜັນ
ຂະຫຍາຍ ຂອງວິຊາການ CASC ມີການປັບປຸງທີີ່ດີຂຶື້ນ.

ທ່ານ ສັນຕິພາບ
(ຊ້າຍ) ແລະ ວິຊາ
ການ CASC

ທ່ານ ອິນແສງ 
ສະມາຊິກຈາກກຸ່ມ
ບ້ານທ່າຊ້າງ ມາ
ຂາຍຜົນຜະລິດ ທີີ່
ຕະຫ າດລາວ-ສ າພນັ

ເອົາຂີື້ງ ົວ ແລະ 
ຮ າ ມາຫວ່ານ
ປະສົມກັນໃສ່ 
ໜານປູກ. ຕ ໍ່
ຈາກນັື້ນ ກ ໍ່ຫົດ
ດ້ວຍນ ້າລະລາຍ
ອີເອັມ (EM ) 
ແລະ ກາກ
ນ ້າຕານ ແບບ
ເຈ ອຈາງ

ສະມາຊິກຊາວສວນ ທີີ່ດ າເນີນການເຮັດທົດລອງ “ການຂ້າເຊ ື້ອ
ພະຍາດ ແລະ ການບົົ່ມດິນ ດ້ວຍແສງແດດ” ກ ໍ່ຄ ທ່ານ ສັນຕິພາບ
ວົງພັກດ,ີ ຫົວໜ້າກຸ່ມກະສິກ າອິນຊີ ບ້ານຊາຍຟອງເໜ ອ (ຕາມທີີ່
ອອກຂ່າວ ໃນສະບັບ ທີ 10 ເດ ອນຕຸລາ 2020). ເຖິງແມ່ນວ່າ
ພ ດຜັກທີີ່ປູກ ຢູຸ່ໃນສວນຂອງລາວ ສວ່ນຫ າຍແມ່ນໝາກເລັົ່ນນ້ອຍ
ແນວພັນ ມາແຕ່ຕ່າງປະເທດ, ແຕ່ກ ໍ່ມີປັນຫາ ກ່ຽວກັບ ການປູກຊ ື້າ
ທີີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກພະຍາດໃບໄໝ້ ຫ  ແບກທີເຣຍທີີ່ເຮັດ

ເພ ີ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຜູ້ບ ລິໂພກ ພ້ອມທັງ
ໂຄສະນາ ຊຼຸກຍູ້ສົົ່ງເສີມການຂາຍ ຜົນຜະລິດກະສກິ າອິນຊີ ໃຫ້
ກວ້າງຂວາງກວ່າເກົົ່າ, ພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປຸ່າໄມ້ນະຄອນຫ ວງ
ວຽງຈັນ ສົມທົບກັບຫ້ອງການກະສິກ າເມ ອງສີໂຄດຕະບອງ ແລະ
ເມ ອງຈັນທະບູລີ ພ້ອມກັບ ຄະນະບ ລິຫານງານກຸ່ມກະສກິ າອິນຊີ
ນະຄອນຫ ວງ ແລະ ເຈົື້າຂອງຕະຫ າດ ໄດ້ຮ່ວມກັນເປີດຕະຫ າດ
ກະສິກ າອິນຊີຂຶື້ນ 2 ແຫ່ງຄ :
ແຫ່ງທີ 1 ທີີ່ ຕະຫ າດລາວ-ສ າພັນ ຕັື້ງຢູຸ່ ບ້ານຊ າເກດ ເມ ອງສີໂຄດ
ຕະບອງ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ. ເປີດຂາຍທຸກໆວັນອາທິດ ເວລາ
14:00 ຫາ 18:00 ໂມງ ເຊິີ່ງເລີີ່ມຂາຍຕັື້ງແຕ່ວັນທີ 18 ຕຸລາ



ຈັດພິມໂດຍ: ໂຄງການ ພັດທະນາ ກະສິກ າສະອາດ (CADP)
ອີເມວ: cadp.lao.info@gmail.com
ໂທລະສັບ: 021 417 681

2020 ເປັນຕົື້ນມາ, ສະເລ່ຍຊາວສວນທີີ່ມາຂາຍແມ່ນ 20-25 ຄົນ
ກວມເອົາສະເລ່ຍ 30 ໂຕະ (ສະເພາະລະດູແລ້ງ). ສວ່ນຫ າຍຊາວ
ສວນທີີ່ໄປຂາຍ ແມ່ນມາຈາກບ້ານໂນນແຕ້, ທ່າຊ້າງ, ຊຽງດາ ແລະ
ສົມສະຫວັນ
ແຫ່ງທີ 2 ທີີ່ ຕະຫ າດທົົ່ງຂັນຄ າ (ທາງເຂົື້າດ້ານໜ້າຂອງສູນການ
ຄ້າ). ຕະຫ າດຕັື້ງຢູຸ່ບ້ານທົົ່ງຂັນຄ າ ເມ ອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫ ວງ
ວຽງຈັນ. ເປີດຂາຍທຸກໆວັນອາທິດ ເວລາ 06:00 ຫາ 14:00
ເລີີ່ມຂາຍຕັື້ງແຕ່ວັນທີ 28 ມີນາ 2021 ເປັນຕົື້ນມາ. ໃນເບ ື້ອງຕົື້ນ
ຕະຫ າດຈະຈັດສັນໂຕະໃຫ້ຊາວສວນ ເພ ີ່ອຂາຍສິນຄ້າ 40 ໂຕະ
ໂດຍມີກຸ່ມບ້ານທ່າຊ້າງ, ໂນນແຕ້, ໂຄກຊາຍ, ຊາຍຟອງເໜ ອ ແລະ
ບຸ່ງພ້າວ ເຂົື້າໄປຂາຍທີີ່ສູນການຄ້າທົົ່ງຂັນຄ າ.

ບັນຍາກາດການ
ຂາຍມ ື້ທ າອິດ ທີີ່
ຕະຫ າດທົົ່ງຂັນຄ າ

ການຮບັ ນກັສກຶສາຝກຶງານ ຈາກ ສ ານກັງານໃຫຍ່ ອງົການໄຈ
ກ້າ ປະຈ າລາວ

ອ ານວຍຄວາມສະດວກ, ຊ່ວຍແນະນ າ ແລະ ຊ່ວຍເຫ  ອ ຂ້າພະເຈົື້າ
ຢຸ່າງເຕັມທີີ່ ເຮັດໃຫ້ ຂ້າພະເຈົື້າ ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ເຕັມເມັດເຕັມ
ໜ່ວຍ ຕາມເວລາ. ນອກນັື້ນຍັງໄດ້ມີໂອກາດໄດ້ລົງໄປພ ື້ນທີີ່ການ
ຜະລິດ ແລະ ຕະຫ າດ ຂອງຊາວສວນ ອີກດ້ວຍ. ຕ ໍ່ກັບໂອກາດທີີ່ຫາ
ໄດ້ຍາກ ຄ ດັົ່ງກ່າວ ຂ້າພະເຈົື້າ ຮູ້ສຶກດີໃຈຫ າຍ ທີີ່ໄດ້ຮັບໂອກາດນີື້
ມາ. ຂ້າພະເຈົື້າ ຈະນ າເອົາທຸກໆ ບົດຮຽນ ແລະ ຄ າບອກສອນ ໄປ
ປັບໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ ກັບວຽກງານໃນອານາຄົດ.”
ສຽງຈາກ ສວນຜກັອນິຊີ
ໃນສະບັບນີັື້, ມີການລວບລວມ ຄ າຄິດເຫັນ ຂອງບຸກຄົນສ າຄັນໆ
ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການສົົົ່ງເສີມກະສິກ າອິນຊີ ໃນບັນດາແຂວງເປ ົ້າ
ໝາຍ. ພວກເຮົາ ຂ ນ າສະເໜີ ຫ້ອງວິໄຈພ ດ ແລະ ສັດ ທີີ່ຂຶື້ນກັບ
ພະແນກ ກະສິກ າ ແລະ ປຸ່າໄມ້ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ເຊິີ່ງດ າເນີນ
ການທົດສອບສານເຄມີຕົກຄ້າງ ໃນພ ດຜັກ ທຸກໆ ໜຶີ່ງ ຫາ ສອງ
ເດ ອນ ຢູຸ່ທີີ່ຕະຫ າດ ຊາວສວນກະສິກ າອິນຊີ ສູນການຄ້າ ລາວ-ໄອ
ເຕັກ.

ຕັື້ງແຕ່ປີ 2019, ຫ້ອງວິໄຈ ພ ດ ແລະ ສັດ ໄດ້ດ າເນີນການທົດ
ສອບສານເຄມີຕົກຄ້າງ ເພ ີ່ອກວດຫາ ສານເຄມີຕົກຄ້າງ ຈາກການ
ໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພ ດທີີ່ໃຊ້ທົົ່ວໄປ ລວມທັງຢາຂ້າແມງໄມ້ ປະເພດ
ອັອກກາໂນຟັອດສະຟ ລສັ organophosphorus ແລະ ຄາບາ
ເມຕ carbamate. ການກວດສອບ ບ ໍ່ມີພຽງແຕ່ຢູຸ່ຕະຫ າດ ຊາວ
ສວນກະສິກ າອິນຊີ ເທົົ່ານັື້ນ, ແຕ່ຍັງມີການກວດສອບ ຢູຸ່ຕະຫ າດ
ທົົ່ວໄປ ໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ນ າອີກ. ທາງຫ້ອງວິໄຈ ໃຫ້
ບ ລິການວິໄຈ ໃນລາຄາ 100,000 ກີບ (ປະມານ 11 ໂດລາ
ສະຫະລັດ) ຕ ໍ່ 1 ຕົວຢຸ່າງ. ມີວິຊາການ 3 ທ່ານ ຈາກຂະແໜງປູກ
ຝັງ ປະຈ າຢູຸ່ຫ້ອງວິໄຈ ເປັນຜູ້ດ າເນີນການທົດສອບ. ວິຊາການ ທັງ
ສາມ ມີຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ວິທີດ າເນີນການທົດສອບ ໂດຍຜ່ານ
ການຝຶກອົບຮົມທີີ່ ສູນປ້ອງກັນ ແລະ ກັກກັນພ ດ ສາລາຄ າ. ທ່ານ
ຄ າໄຂ ພູນສົມວັນ, ຫົວໜ້າ ຫ້ອງວິໄຈ ພ ດ ແລະ ສັດ ກ່າວວ່າ: “ຜູ້
ບ ລິໂພກ ສ່ວນຫ າຍ ມີຄວາມສົງໄສ ວ່າ ພ ດຜັກອິນຊີ ນີື້ ເປັນ
ຜະລິດຕະພັນອິນຊີ ແທ້ ຫ  ບ ໍ່, ຍ້ອນແນວນັື້ນ ບັນດາຜູ້ບ ລິໂພກ ຈິີ່ງ
ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໃນການທົດສອບສານເຄມີຕົກຄ້າງ ໃນພ ດຜັກ”.
ບາງຄັື້ງ ກ ໍ່ມີການກວດພົບ ສານເຄມີຕົກຄ້າງ ໃນພ ດຜັກ ຢູຸ່ໃນ
ຕະຫ າດທົົ່ວໄປ ໂດຍສະເພາະໃນລະດູຝ ນ. ເຖິງຢຸ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ບ ໍ່
ເຄີຍມີການກວດພົບ ສານເຄມີຕົກຄ້າງ ໃນລະດັບອັນຕະລາຍ ຢູຸ່
ຕະຫ າດ ຊາວສວນກະສິກ າອິນຊີ. ທາງໂຄງການ ໄດ້ຖ່າຍທ າວິດີໂອ
ກ່ຽວກັບ ການທົດສອບຫາສານເຄມີຕົກຄ້າງໃນພ ດຜັກ ທີີ່ເຮັດການ
ທົບສອບ ຢູຸ່ຕະຫ າດ ຊາວສວນກະສິກ າອິນຊີ ສູນການຄ້າ ລາວ-ໄອ
ເຕັກ ໃນວັນທີ 3 ເມສາ 2021. ຊຶີ່ງມີການທົດສອບຕົວຢຸ່າງ ຜັກ
ແລະ ໝາກໄມ້ ທີີ່ຂາຍຢູຸ່ໃນຕະຫ າດ 10 ຊະນິດ ແລະ ບ ໍ່ພົບສານເຄ
ມີຕົກຄ້າງ ໃນຕົວຢຸ່າງທັງໝົດ ທີີ່ນ າມາທົດສອບ.

ມາ ບ ລິໂພກ ພ ດຜັກ ກະສິກ າ
ສະອາດ ກັນດີກວ່າ！

ແຜນການໃນຕ ໍ່ໜ້າ ພະແນກກະສິກ າ ແລະ ປຸ່າໄມ້ນະຄອນຫ ວງວຽງ
ຈັນ ແລະ ຄະນະບ ລິຫານງານກຸ່ມກະສິກ າອິນຊີ ນະຄອນຫ ວງ ຈະ
ຂະຫຍາຍຊ່ອງທາງການຂາຍຜົນຜະລິດກະສິກ າອິນຊີ ຢຸ່າງໜ້ອຍ 1
ເມ ອງ ຕ ໍ່ 1 ຕະຫ າດ ໃນອານາຄົດ.

ທາງໂຄງການ ໄດ້ຮັບ ນັກ
ສຶກສາຝຶກງານ ຈາກ ສ າ
ນັກງານໃຫຍ່ ອົງການໄຈ
ກ້າ ປະຈ າລາວ, ຊຶີ່ງເປັນ
ນັກສກຶສາ ຂອງ ມະຫາວິ
ທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ ເຂົື້າ
ມາຝຶກງານ ທີີ່ຫ້ອງການ
ໂຄງການ ເປັນເວລາ ໜຶີ່ງ
ອາທິດ, ລະຫວ່າງ ວັນທີ
22-26 ມີນາ 2021. ຊຶີ່ງ
ຕົວນັກສຶກສາເອງ ກ ໍ່ໄດ້
ເຮັດ ການລາຍງານ ຫ ັງຈົບ
ການຝຶກງານ ວ່າ: “ນ້ອງ ຊ ີ່

Mr. Sakuma (left) and 
Internship (right)

ສຸພາລັກ ພັນມະນີ, ນັກສກຶສາ ສາຂາ ພັດທະນາຊຼຸມຊົນ ແລະ
ຊົນນະບົດ ປີ 4 ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ, ເປັນນັກສຶກສາ
ຝຶກງານ ຢູຸ່ທີີ່ ອົງການຮ່ວມມ ສາກົນຍີີ່ປຸຸ່ນ ປະຈ າລາວ ແລະ ໄດ້ມີ
ໂອກາດລົງຝຶກຊົົ່ວຄາວ ຢູຸ່ທີີ່ ໂຄງການພັດທະນາ ກະສິກ າສະອາດ
ເປັນເວລາ 1 ອາທິດ. ຕະຫ ອດໄລຍະເວລາ ໜຶີ່ງອາທິດ ຂອງການ
ຝຶກງານ, ໃນເບ ື້ອງຕົື້ນ ນ້ອງມີຄວາມກັງວົນໃຈຫ າຍ, ຢ້ານວ່າຈະບ ໍ່
ສາມາດປັບໂຕ ເຂົື້າກັບ ພະນັກງານ ແລະ ຊ່ຽວຊານຍີີ່ປຸຸ່ນ ຢູຸ່ທີີ່ນີື້ໄດ,້
ແຕ່ຍ້ອນຄວາມໃຈດີ ແລະ ໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບ ເປັນຢຸ່າງດີ ຈາກ
ພະນັກງານ ແລະ ຊ່ຽວຊານ, ເຊິີ່ງເພີີ່ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສິດສອນວຽກ,

ທັງ 3 ທ່ານ ເປນັນກັວຊິາການ ຂອງ ຂະແໜງປກູຝງັ 
ປະຈ າຢູຸ່ ຫ້ອງວໄິຈ ພ ດ ແລະ ສັດ


