
ວຽກງານກິດຈະກ າ ລ່າສຸດ ຂອງໂຄງການ
1. ການລອັກດາວນ໌ ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ ແລະ ຜົນຕອບຮບັ
ເຖິງວ່າ ໂຄວິດ-19 ຈະແພ່ລະບາດໄປທົົ່ວໂລກ, ແຕ່ກ ໍ່ບ ໍ່ພົບການ
ຕິດເຊ ື້ອທ ີ່ເປັນຈ ານວນຫຼວງຫຼາຍ ໃນ ສປປ ລາວ. ມ ຜ ູ້ຕິດເຊ ື້ອໂຄ
ວິດ-19 ສະສົມ ຈ ານວນ 60 ຄົນ ເມ ີ່ອວັນທ 20 ເມສາ, ຢ່າງໃດກ 
ຕາມ ຈ ານວນຜ ູ້ຕິດເຊ ື້ອໄດູ້ເພ ີ່ມຂ ື້ນຢ່າງໄວວາ ໃນທົົ່ວປະເທດ, ຊ ີ່ງ
ມ ຜ ູ້ຕິດເຊ ື້ອສະສົມ ເພ ີ່ມຂ ື້ນເປັນ 2.053 ຄົນ ເມ ີ່ອວັນທ 20
ມິຖຸນາ. ພາຍໃຕູ້ສະຖານະການ ດັົ່ງກ່າວ ທາງພາກລດັ ໄດູ້ອອກຄ າ
ສັົ່ງ ລັອກດາວນ໌ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະເປັນ
ແຜນການ ນັບແຕ່ວັນທ 22 ເມສາ ຫາ ວັນທ 5 ພ ດສະພາ, ຈາກ
ນັື້ນ ກ ໍ່ມ ການຂະຫຍາຍ ການລັອກດາວນ໌ ຕ ີ່ມອ ກ 4 ຄັື້ງ. ໄລຍະ
ເວລາ ການລັອກດາວນ໌ ໄດູ້ຕ ໍ່ອອກໄປຈນົຮອດ ວັນທ 4 ເດ ອນ
ກ ລະກົດ.
ພະນັກງານ ຂອງສ ນມາດຕະຖານ ກະສິກ າສະອາດ (CASC),
ຊ່ຽວຊານໄຈກູ້າ ແລະ ພະນັກງານໂຄງການ ທ ີ່ເດ ນທາງໄປປະຕິບັດ
ວຽກງານ ຢ ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ຫຼວງພະບາງ ໃນເດ ອນເມສາ,
ໄດູ້ຢຸດວຽກງານ ທ ີ່ຂ ື້ນແຜນໄວູ້ ແລະ ກັບຄ ນ ນະຄອນຫຼວງ ໃນວນັ
ທ 22 ເມສາ. ຫັຼງຈາກນັື້ນ, ທັງຊ່ຽວຊານໄຈກູ້າ ແລະ ພະນກັງານ
ໂຄງການ ຕ່າງກ ໍ່ຕູ້ອງເຮັດວຽກ ທ ີ່ເຮ ອນຂອງຕົນ ຕາມຄ າແນະນ າ
ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ແລະ ສ ານັກງານໃຫຍ່ ໄຈກູ້າ ປະຈ າລາວ.

ໂຄງການພັດທະນາກະສິກ າສະອາດ ເປັນການຮ່ວມມ ດູ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ໄລຍະເວລາ 5 ປີ (2017-2022) ຊ ີ່ງໄດູ້ຮັບທ ນຈາກ ອົງການ
ຮ່ວມມ ສາກົນ ປະເທດຍ ີ່ປຸ່ນ (ໄຈກູ້າ) ໂດຍມ 4 ແຂວງເປ ົ້າໝາຍພັດທະນາ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫຼວງພະບາງ, ໄຊຍະບ ລ ແລະ ຊຽງ
ຂວາງ). ຈຸດປະສົງ ກ ໍ່ເພ ີ່ອເປັນການສົົ່ງເສ ມ ກະສິກ າສະອາດ ຊ ີ່ງກ ໍ່ຄ ກະສິກ າອິນຊ ແລະ ກະສິກ າທ ີ່ດ (GAP) ໂດຍອ ງໃສ່ຄວາມຕູ້ອງການ
ຂອງຕະຫຼາດ ໃນບັນດາແຂວງເປ ົ້າໝາຍ.

2. ແນະນ າ ຊຽ່ວຊານ ໄລຍະສັື້ນ ຜ ູ້ທ 1 ແລະ ການຈດັຝກຶ
ອົບຮມົ ແບບອອັນລາຍນ໌

ພາບບັນຍາກາດ ການຝຶກອົບຮົມ ແບບອັອນລາຍນ໌

ພາບບັນຍາກາດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທ  14 ມິຖຸນາ ຊ ີ່ງລະບຽບການ 
ກ ໍ່ມ ການຜ່ອນຜັນ ແລະ ກັບມາມ ຊ ວິດຊ ວາ ເທ ີ່ອລະໜູ້ອຍ

ເຖິງວ່າ ຈະມ ແຜນການໃຫູ້ ຊ່ຽວຊານຍ ີ່ປຸ່ນ ໄລຍະສັື້ນ ສອງທ່ານ
ເຂົື້າມາປະຈ າການ ແລະ ເຮັດວຽກ ຢ ່ ສປປ ລາວ ໃນເດ ອນເມສາ,
ແຕ່ເນ ີ່ອງຜົນກະທົບຈາກການລັອກດາວນ໌ ແຜນກດິຈະກ າ ຂອງ
ຊ່ຽວຊານ ທັງສອງ ຈິີ່ງມ ການປ່ຽນແປງທັງໝົດ. ໃນໄລຍະ
ການລັອກດາວນ໌ ທາງໂຄງການໄດູ້ຈດັຕັື້ງປະຕິບັດວຽກງານ ແບບບ ໍ່
ເປັນໄປ ຕາມແຜນການ ຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ, ລວມທັງ ວຽກງານ
ກດິຈະກ າ ຂອງຊ່ຽວຊານ ໄລຍະສັື້ນ ທັງສອງ ເປັນຕົື້ນແມ່ນ ການ
ຈ າກດັ ຈ ານວນພະນກັງານ ເຂົື້າໄປ ຕະຫຼາດ ກະສິກ າອິນຊ ແລະ
ເກັບຂ ໍ້ມ ນທ ີ່ກ່ຽວຂູ້ອງ. ນອກຈາກນ ື້ແລູ້ວ ຍັງມ ການຈດັປະຊຸມອັອນ
ລາຍນ໌ ເພ ີ່ອແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມ ນ ລະຫວ່າງ ພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂູ້ອງ ໂດຍ
ໃຊູ້ ໂປຼແກມ ຊ ູ໊ມ Zoom ແລະ ສະກາຍປ໌ Skype.

ການຝກຶອົບຮົມ ໄດູ້ເລ ີ່ມຕົື້ນ ໃນຕອນເຊົື້າ ຂອງວັນທ 2 ມິຖຸນາ.
ຂູ້າພະເຈົື້າ ໄດູ້ກ່າວ "ສະບາຍດ " ຢ່າງແລກອັນສ າຄັນສຸດ ເພ ີ່ອສູ້າງ
ຄວາມສົນໃຈແກ່ຜ ູ້ເຂົື້າຮ່ວມ. ເນ ີ່ອງຈາກ ເປັນການຍາກທ ີ່ຈະ
ສັງເກດເບິີ່ງການສະແດງອອກທາງໃບໜູ້າ ຂອງຜ ູ້ເຂົື້າຮ່ວມ ຜ່ານໜູ້າ
ຈ ຄອມພິວເຕ ື້, ເນ ື້ອໃນການອົບຮົມ ໄດູ້ມ ການຈ າກດັຮັດແຄບລງົ
ແລະ ໄດູ້ມ ການຕັື້ງ ຄ າຖາມ ຫຼາຍອັນ ເພ ີ່ອສົົ່ງເສ ມໃຫູ້ມ ການສ ີ່ສານ
ແບບສອງທາງ. ນອກຈາກນັື້ນ, ຍັງມ ການຢຸດພັກ ເລ ື້ອຍໆ. ຈາກ
ການຕັື້ງຄ າຖາມ ທ ີ່ວ່າ “ຮ ູ້ຈັກ ຝຸນ່ອິນຊ ຫຼ ບ ໍ່”, ຂູ້າພະເຈົື້າ ເຂົື້າໃຈດ 
ວ່າ ຝຸ່ນອິນຊ ສ າລັບຄົນລາວ ໝາຍເຖິງ ການເອົາຂ ື້ງ ົວ ໄປບົົ່ມ ໃຫູ້
ເປັນຝຸ່ນບົົ່ມແຫູ້ງ ໂບກາຊິ. ຫັຼງຈາກນັື້ນ, ຂູ້າພະເຈົື້າ ກ ໍ່ໄດູ້ພະຍາຍາມ

ດຣ. ນິຕະ

ຂູ້າພະເຈົື້າ ຊ ີ່ ນິຕະ ນາໂອໂຕູ໊ະ Naoto
Nitta, ຊ່ຽວຊານ ໄລຍະສັື້ນ ດູ້ານການ
ຈດັການ ດນິປ ກຝງັ. ເຖິງວ່າ ການມາເຮັດ
ວຽກ ຢ ່ ສປປ ລາວ ຄັື້ງນ ື້ ຈະເປັນ ເທ ີ່ອທ 
5, ຂູ້າພະເຈົື້າ ກ ໍ່ຕູ້ອງພົບ ກັບ ສະຖານະ
ການ ທ ີ່ບ ໍ່ເປັນປ ກກະຕິ ຢ່າງຕ ໍ່ເນ ີ່ອງ, ຖ ກ
ຈ າກັດ ບ ລິເວນ ເປັນເວລາ ສອງອາທິດ

ຕອນມາຮອດລາວ. ພູ້ອມທັງ ມ ການລັອກດາວນ໌ ຕາມຄ າສັົ່ງ
ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ແລະ ຍັງມ ການຂະຫຍາຍ ໄລຍະເວລາ
ລັອກດາວນ໌ ອ ກຫຼາຍຄັື້ງ. ໃນເບ ື້ອງຕົື້ນ ໄດູ້ມ ການວາງແຜນໄປ
ບູ້ານເປ ົ້າໝາຍ ພູ້ອມທັງສັງເກດ ສະພາບດິນປ ກຝັງ ໃນສວນປ ກ
ຜັກ ແລະ ພ ື້ນທ ີ່ອູ້ອມຮອບ ກ່ອນ, ຈາກນັື້ນ ຈິີ່ງຈະມ ການສູ້າງ
ແຜນການປັບປຸງ ແລະ ຈດັການດນິປ ກຝງັ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ການເຮັດຝຸ່ນບົົ່ມ. ຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ຂູ້າພະເຈົື້າ ກ ໍ່ບ ໍ່ສາມາດ ອອກ
ໄປນອກເມ ອງໄດູ້, ດັົ່ງນັື້ນ ຈ ີ່ງຕູ້ອງໄດູ້ຈດັການອົບຮົມ
ແບບອັອນລາຍນ໌ ພາຍໃຕູ້ສະຖານະການ ດັົ່ງກ່າວ.
ໃນການອົບຮົມ, ຂູ້າພະເຈົື້າ ຕູ້ອງບັນຍາຍ ຜ່ານທາງຈ ຄອມພິວ
ເຕ ື້ ໃຫູ້ແກ່ ຜ ູ້ເຂົື້າຮ່ວມ 13 ທ່ານ ຊ ີ່ງປະກອບມ ຜ ູ້ເຂົື້າຮ່ວມ
ທ ີ່ຢ ່ທັງ 4 ແຂວງ, ມ ຊ່ຽວຊານ ຍ ີ່ປຸ່ນ 3 ທ່ານ ທ ີ່ເປັນປະທານ
ຮ່ວມ ແລະ ພະນັກງານ ໂຄງການ 1 ທ່ານ ທ ີ່ເປັນຜ ູ້ແປພາສາ.



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

ອະທິບາຍໃຫູ້ ຜ ູ້ເຂົື້າຮ່ວມ ເຂົື້າໃຈຫຼາຍໆເທ ີ່ອວ່າ “ຝຸ່ນອິນຊ ຢ ່
ປະເທດຍ ີ່ປຸ່ນ ແຕກຕ່າງຈາກ ຢ ່ ລາວ. ເພາະມັນແມ່ນດນິປ ນອິນຊ 
ວັດຖຸ ທ ີ່ເກ ດຈາກຊາກພ ດ ໃຊູ້ເພ ີ່ອປັບປຸງດນິ”. ສະເພາະ ຜ ູ້ເຂົື້າ
ຮ່ວມ ໃນມ ື້ທ 1 ມ ຈ ານວນ 14 ຄົນ ແລະ ໃນມ ື້ທ 2 ເພ ີ່ມຂ ື້ນເປັນ
23 ຄົນ. ຊ ີ່ງການຝຶກອົບຮົມ ໄດູ້ດ າເນ ນໄປ ຢ່າງສ າເລັດຜົນ.
3. ແນະນ າ ຊຽ່ວຊານ ໄລຍະສັື້ນ ຜ ູ້ທ 2 ພູ້ອມທງັ ສະຖານະ
ການ ແລະ ຄວາມປະທບັໃຈ ທ ີ່ ຕະຫາຼດ ກະສກິ າອນິຊ 

ມາ ບ ລິໂພກ ພ ດຜັກ ກະສິກ າ
ສະອາດ ກັນດ ກວ່າ！

ຂູ້າພະເຈົື້າ ຊ ີ່ ໂຊເຮອິ ເຊັນໂດູ້ Shohei
Sendo ເປັນຊ່ຽວຊານ ໄລຍະສັື້ນ ຂອງ
ໂຄງການ. ຂູ້າພະເຈົື້າ ໄດູ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ
ກດິຈະກ າ ເພ ີ່ອສະໜັບສະໜ ນ ການສູ້າງ
ແຜນການຜະລດິ ພ ດຜັກອິນຊ ແລະ ການ
ເຮັດຂ ໍ້ຕົກລົງດູ້ານທຸລະກດິ ອັນໃໝ່ ສ າລັບ
ຜະລິດຕະພັນ ກະສິກ າອິນຊ ລະຫວ່າງ ກຸ່ມ
ຊາວສວນ ກະສິກ າອິນຊ ແລະ ຜ ູ້ຈ ລະທ່ານ ເຊັນໂດູ໊ະ

ຈອນສິນຄູ້າ ໂດຍການປະສານສົມທົບ ກັບ ຄ ່ຮ່ວມງານ ແລະ ກຸມ່
ຂາຍສິນຄູ້າ ກະສິກ າອິນຊ .
ຕະຫຼາດ ກະສິກ າອິນຊ ທ ີ່ ສ ນການຄູ້າ ລາວ-ໄອເຕັກ ເປັນຕະຫຼາດ
ກະສິກ າອິນຊ ທ ີ່ໃຫຍ່ສຸດ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຊ ີ່ງພົບວ່າ ມ 
ການຂາຍພ ດຜັກ ອິນຊ ຫຼາຍຊະນດິ ເຊັົ່ນ ຜັກກນິໃບ, ໝາກ, ຫົວ
ແລະ ໝາກໄມູ້ ຕ່າງໆ ຢ່  ຫຼາຍບ່ອນ ໃນເດ ອນພ ດສະພາ ກ່ອນຮອດ
ລະດ ຝ ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ປະລ ມານ ຜະລິດຕະພັນ ກະສິກ າ ທ ີ່
ສາມາດຜະລິດ ແລະ ຂາຍໄດູ້ ມ ຈ າກດັ ໃນລະດ ຝ ນ, ເນ ີ່ອງຈາກ
ອາກາດຮູ້ອນ ແລະ ຝ ນຕົກຫຼາຍ. ຊ ີ່ງບັນຫາດັົ່ງກ່າວ ໄດູ້ຮັບການຍົກ
ຂ ື້ນ ຢ່າງຈະແຈູ້ງ ຈາກການໃຫູ້ສ າພາດ ຂອງກຸ່ມກະສິກ າອິນຊ ແລະ
ຜ ູ້ຈ ລະຈອນສິນຄູ້າ. ສະນັື້ນ, ຈິີ່ງຕູ້ອງມ ການສູ້າງແຜນການຜະລດິ
ເພ ີ່ອປັບປຸງຜົນກ າໄລ ຂອງຊາວສວນ ໃຫູ້ດ ຂ ື້ນ ແລະ ຕອບສະໜອງ
ຄວາມຕູ້ອງການ ຂອງຕະຫຼາດ ໃນລະດ ຝ ນ.

ພາບບັນຍາກາດ ການ
ເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນ ທ ີ່ຕະຫຼາດ 

ກະສິກ າອິນຊ 

ໃນລະດ ຝ ນ, ປະລ ມານການສະໜອງພ ດຜັກ ອິນຊ ແມ່ນປະມານ
22,000 ກິໂລ ຕ ໍ່ ເດ ອນ, ຊ ີ່ງເທົົ່າກັບເຄິີ່ງໜ ີ່ງ ຂອງຍອດຂາຍສ ງສຸດ
ໃນລະດ ແລູ້ງ (ປະມານ 45,000 ກິໂລ/ເດ ອນ) (ຕາມເສັື້ນສະແດງ
ດູ້ານຂວາເທິງ). ເພ ີ່ອແກູ້ໄຂບັນຫາ ດັົ່ງກ່າວ, ມ ການວາງແຜນໃນ
ການຈດັຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການສູ້າງແຜນການຜະລດິ ພ ດຜັກອິນ
ຊ ໃຫູ້ແກ່ ກຸ່ມກະສິກ າອິນຊ , ພູ້ອມທັງ ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການ
ເພ ີ່ອສົົ່ງເສ ມການຜະລດິ ແລະ ການຂາຍ ຜະລິດຕະພັນ ກະສິກ າອິນ
ຊ . ໂດຍການເປີດໂອກາດ ໃນການແລກປ່ຽນແນວຄດິ ດູ້ານທຸລະ
ກິດ ຂອງຜ ູ້ຈ ລະຈອນສິນຄູ້າ ໃຫູ້ແກ່ ຄະນະກຸ່ມ ແລະ ບັນດາກຸ່ມ ກະ

4. ແນະນ າ ໜູ້າເວບ ແລະ ເຟສບກຸ ຂອງໂຄງການ
ໂຄງການ ພັດທະນາກະສິກ າສະອາດ ມ ການເຜ ຍແຜ່ ຂ ໍ້ມ ນ
ຂ່າວສານ ຜ່ານທາງ ໜູ້າເວບໄຊທ໌ ຫຼ ໂຮມເພຈ໌ (Homepage)
ແລະ ເຟສບຸກ (Facebook) ຂອງໂຄງການ. ຊ ີ່ງ ໂຮມເພຈ໌ ມ ທັງ
ພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາຍ ີ່ປຸ່ນ. ສ່ວນ ໜັງສ ແຈູ້ງຂ່າວ ມ ທັງ ພາສາ
ລາວ, ອັງກິດ ແລະ ຍ ີ່ປຸນ, ຊ ີ່ງ ທ ີ່ຢ ່ ຂອງ ໂຮມເພຈ໌ ມ ດັົ່ງລຸ່ມນ ື້

ພາສາ ອັງກິດ: 
https://www.jica.go.jp/project/english/laos/026/ind
ex.html
ພາສາ ຍ ີ່ປຸ່ນ: 
https://www.jica.go.jp/project/laos/026/index.html
ເນ ີ່ອງຈາກ ໜູ້າເຟສບຸກ ຫາກ ໍ່ສູ້າງຂ ື້ນ ໃນປີ 2021, ກ ໍ່ເລ ຍ ຍັງບ ໍ່ມ 
ຂ່າວສານ ໂພສ ຂ ື້ນຫຼາຍປານໃດ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ ມ ການວາງ
ແຜນ ທ ີ່ຈະ ໂພສ ຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ ເລ ື້ອຍໆ, ສ່ວນໃຫຍ່ ກ ໍ່ຈະເປັນ
ວິດ ໂອ ຊ ີ່ງ ທ ີ່ຢ ່ ຂອງ ເຟສບຸກ ແມ່ນ
https://www.facebook.com/jicaCADP
ສ າລັບ ພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂູ້ອງ ເປັນຕົື້ນແມ່ນ ສ ນມາດຕະຖານ
ກະສິກ າສະອາດ (CASC), ພະແນກ ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມູ້ ແຂວງ
ໄຊຍະບ ລ , ກຸ່ມກະສິກ າອິນຊ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ແຂວງຊຽງ
ຂວາງ ແລະ ຫຼວງພະບາງ ຕ່າງກ ໍ່ເຜ ຍແຜ່ ຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ ຜ່ານທາງ
ເຟສບຸກ ຂອງຕົນ. ພູ້ອມກັນນ ື້ ທາງໂຄງການ ກ ໍ່ຈະຮ່ວມມ ກັບ
ພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂູ້ອງ ດັົ່ງກ່າວ ເພ ີ່ອເຜ ຍແຜ່ຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ ໃນ
ການສົົ່ງເສ ມ ກະສິກ າສະອາດ ຢ ່ ສປປ ລາວ.

ຮ ບ ໜູ້າຫັຼກ ເຟສບຸກ ຂອງໂຄງການ

ສິກ າອິນຊ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາທ ີ່ໄດູ້ຮັບ
ມອບໝາຍ.

https://www.jica.go.jp/project/english/laos/026/index.html
https://www.jica.go.jp/project/laos/026/index.html
https://www.facebook.com/jicaCADP

