
ວຽກງານກິດຈະກ າ ລ່າສຸດ ຂອງໂຄງການ
1. ຈດັການຝກຶອບົຮມົ ກຽ່ວກບັ ການວາງແຜນການຜະລດິ

ຜັກອນິຊີ
ການຝກຶອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການວາງແຜນການຜະລດິ ຜັກອິນຊີ ໃນ
ລະດຝູນົ ໄດຈ້ດັຂ ຶ້ນ ໃນວນັພະຫັດ ທີ 24 ເດືອນມິຖຸນາ 2021
ໃຫ້ແກ່ ກຸ່ມ / ສະຫະກອນ ກະສິກ າອິນຊ,ີ ໂດຍການຮ່ວມມື ກັບ
ພະແນກ ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ຫົວຂ ໍ້ການອົບຮົມແມ່ນ ການວາງແຜນການຜະລດິ ຜັກອິນຊີ ໂດຍ
ພິຈາລະນາ ຈາກ ຄວາມສາມາດໃນການສ້າງກ າໄລ ຂອງຊາວສວນ
ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ. ຜູ້ເຂົຶ້າຮ່ວມ ໄດ້ຄິດໄລ່ຄວາມ
ສາມາດໃນການສ້າງກ າໄລ ຂອງລາຍການສິນຄ້າພືດຜັກ ທີີ່ມີຄວາມ
ຕ້ອງການສູງ ຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ໄດ້ຈ າລອງການວາງແຜນການ
ຜະລິດ ຜ່ານການເຮັດວຽກນ າກັນເປັນກຸມ່.
ກຸ່ມ ກະສິກ າອິນຊີ ໄດ້ຖາມ ແລະ ຕອບຄ າຖາມ ກ່ຽວກັບ ຊ່ອງທາງ
ການຂາຍ ແລະ ການເຮັດທຸລະກ າ ລະຫວ່າງກັນ, ນີຶ້ຖືວ່າເປັນ
ໂອກາດອັນດີ ສ າລັບຜູ້ເຂົຶ້າຮ່ວມ ໃນການແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນ ແລະ
ຄວາມຄິດເຫັນ ລະຫວ່າງກຸ່ມກະສິກ າອິນຊ.ີ

ໂຄງການພັດທະນາກະສິກ າສະອາດ ເປັນການຮ່ວມມືດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ໄລຍະເວລາ 5 ປີ (2017-2022) ຊ ີ່ງໄດ້ຮັບທ ນຈາກ ອົງການ
ຮ່ວມມືສາກົນ ປະເທດຍີີ່ປຸ່ນ (ໄຈກ້າ) ໂດຍມີ 4 ແຂວງເປົົ້າໝາຍພັດທະນາ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫຼວງພະບາງ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ຊຽງ
ຂວາງ). ຈຸດປະສົງ ກ ໍ່ເພືີ່ອເປັນການສົົ່ງເສີມ ກະສິກ າສະອາດ ຊ ີ່ງກ ໍ່ຄື ກະສິກ າອິນຊີ ແລະ ກະສິກ າທີີ່ດີ (GAP) ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຕະຫຼາດ ໃນບັນດາແຂວງເປົົ້າໝາຍ.

ພາບບັນຍາກາດ ຂອງການຝຶກອົບຮົມ (ການເຮັດວຽກ ເປັນກຸ່ມ)
ພາບ ການນ າສະເໜີບົດ ໂດຍຜູ້ຈ ລະ

ຈອນສິນຄ້າ

3. ການສາທດິຕວົຈງິ ກຽ່ວກບັ ການຄວບຄມຸເຊືຶ້ອພະຍາດໃນ
ດນິ: ການກະກຽມ ແລະ ນ າໃຊ້ ນ ຶ້າລະລາຍກດົນ ຶ້າສົຶ້ມ
(Acetic Acid Solution) ແລະ ນ າ້ລະລາຍເປອືກໄຂ່
(Calcium Acetate Solution) ເປັນຢາຂາ້ເຊືຶ້ອລາ

ການສາທິດຕົວຈິງ ກ່ຽວກັບ ການກະກຽມ ແລະ ນ າໃຊ້ ນ ້າລະລາຍ
ກດົນ ້າສົຶ້ມ ແລະ ນ ້າລະລາຍເປືອກໄຂ່ ເປັນຢາຂ້າເຊືຶ້ອລາ ໄດ້ຈດັຂ ຶ້ນ
ທີີ່ສວນສາທິດ ຂອງສູນມາດຕະຖານກະສິກ າສະອາດ (CASC),ພາບບັນຍາກາດ ຂອງການຝຶກອົບຮົມ (ຮູບຜູ້ເຂົຶ້າຮ່ວມ)

2. ແລກປຽ່ນຄ າຄດິເຫນັ ລະຫວາ່ງ ຄະນະ / ກຸມ່ຊາວສວນ
ກະສກິ າອນິຊີ ແລະ ຜູ້ຈ ລະຈອນສນິຄາ້

ກອງປະຊຸມວິຊາການ ເພືີ່ອແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ລະຫວ່າງ
ຄະນະ /ກຸ່ມ ກະສິກ າອິນຊີ ແລະ ຜູ້ຈ ລະຈອນສິນຄ້າ ເພືີ່ອສົົ່ງເສີມ
ການຜະລດິ ແລະ ການຂາຍຜະລິດຕະພັນ ກະສິກ າອິນຊ,ີ ໄດ້ຈດັຂ ຶ້ນ
ໃນວນັພະຫັດ ທີ 1 ກ ລະກົດ. ໃນ ກອງປະຊຸມ ນີຶ້, ຜູ້ຈ ລະຈອນ
ສິນຄ້າ 2 ບ ລິສັດ ກ ໍ່ຄື ອ ແກນກິ ໂຮມ Organic Home ແລະ ອ 
ແກນິກ ເຮົາສ໌ Organic House ໄດ້ຖືກເຊີນເພືີ່ອນ າສະເໜີແນວ
ຄວາມຄິດ ທາງທຸລະກິດ ໃນການພິຈາລະນາ ຄວາມຮ່ວມມືຂອງ
ພາກສ່ວນ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັົ່ນ ການສ້າງຖານຂ ໍ້ມູນ ສ າລັບການວາງ
ແຜນການຜະລດິ ການຈ າໜ່າຍ ນ ້າປັັ່ນຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ອິນຊີ ທີີ່
ຕະຫຼາດ ກະສິກ າອິນຊີ ພ້ອມທັງການໃຊ້ ໃບຢັົ້ງຢນື ກະສິກ າອິນຊີ
ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ. ໃນຄັຶ້ງນີຶ້ ມີການປະກອບຄ າຄິດເຫັນ ໃນ
ທາງບວກ ຈາກຄະນະກຸ່ມ ກະສິກ າອິນຊີ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ ທີີ່ຈະ
ຕ້ອງມີການປຶກສາຫາລື ໃນແຕ່ລະຄະນະກຸ່ມ ຫືຼ ມີການປະຊຸມໂດຍ
ລະອຽດເພິີ່ມເຕິມ. ທາງໂຄງການ ຍັງມີແຜນທີີ່ຈະຕິດຕາມ ການ
ປະສານງານ ຂອງທັງສອງຝ່າຍ ຕ ໍ່ໄປ. ສະເພາະ ອ ແກນິກ ໂຮມ ມີ
ການບ ລກິານຈດັສົົ່ງຜັກອິນຊີ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ບ ລິໂພກ ຜ່ານເວັບໄຊທ໌
ແລະ ສືີ່ສັງຄົມອັອນລາຍນ,໌ ສ່ວນ ອ ແກນິກ ເຮົາສ໌ ມີການຊືຶ້ຜັກ
ແລະ ໝາກໄມ້ອິນຊີ ຈາກຕະຫຼາດ ກະສິກ າອິນຊີ ແລະ ຂາຍສົົ່ງ ຕ ໍ່
ໄປສູ່ຮ້ານຄ້າ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ຊ ີ່ງ ຜູ້ຈ ລະຈອນສິນຄ້າ ທັງ
ສອງ ມີບົດບາດສ າຄັນ ໃນການສ້າງສາຍພົວພັນ ລະຫວ່າງ ຜູ້ຜະລິດ
ສິນຄ້າ ແລະ ຕະຫຼາດຈ າໜ່າຍສິນຄ້າ.



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

ຊ ີ່ງຖືເປັນ ອົງການຈັດຕັຶ້ງຄູ່ຮ່ວມງານ.
ໃນລະດຝູນົ, ປະລີມານການສະໜອງຜົນຜະລດິ ໄປສູ່ຕະຫຼາດ
ກະສິກ າອິນຊີ ມີຈ ານວນຫຸຼດລົງຫຼາຍ, ນັບແຕ່ເດືອນມິຖຸນາ ເຖິງ
ເດືອນຕຸລາ ຂອງທຸກໆປີ ໃນ ສປປ ລາວ. ສາເຫດອັນໜ ີ່ງ ທີີ່ເຮັດ
ໃຫ້ປະລີມານການສະໜອງຫຸຼດລົງ ກ ໍ່ຄື ການແພ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງ
ເຊືຶ້ອພະຍາດ ໃນສວນປູກຜັກ ແບບເປີດ. ຈລຸະພ ກ ແລະ ເຊືຶ້ອລາ
ມັກຈະແພ່ຂະຫຍາຍຕົວ ພາຍໃຕ້ອຸນນະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມ ທີີ່ສູງ
ໃນສະພາບອາກາດທີີ່ມີຝົນຕົກ ແລະ ມີເມກຫຼາຍ. ຢູ່ພາຍໃຕ້
ສະພາວະເຫົຼົ່ານີຶ້ ພະຍາດບາງຊະນິດ ເຊັົ່ນ ພະຍາດເມັດຈ ້າເປັນຈດຸ ທີີ່
ເກີດຈາກແບກທີເລຍ, ໂລກລານ ຶ້າຄ້າງ, ລາສີເທົາ, ພະຍາດທີີ່ເຮັດ
ໃຫ້ພືດຫ່ຽວແຫ້ງ ແລະ ໂລກຮາກເນົົ່າ ມັກຈະເກດີມີການລະບາດ.
ການໃຊ້ "ນ ້າລະລາຍກົດນ ້າສົຶ້ມ" ສີດໃສ່ທາງໃບ ສາມາດຄາດຫວັງ
ຜົນການຂ້າ ຈຸລະພ ກ ໄດ້ສູງ, ໂດຍການເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນກດົໄດ້
ຢ່າງວ່ອງໄວ. ການໃຊ້ “ນ ້າລະລາຍ ເປືອກໄຂ່”, ທີີ່ຕືີ່ມເປືອກໄຂ່
(ທາດການຊຽມ), ສີດໃສ່ທາງໃບ ບ ໍ່ພຽງເພືີ່ອຄາດຫວັງຜົນໃນການ
ຂ້າ ຈຸລະພ ກ ແຕ່ຍັງຊ່ວຍເສີມສ້າງ ພະໜັງເຊລ ແລະ ແກ້ບນັຫາ
ການຂາດທາດການຊຽມ ອີກດ້ວຍ.

ຕາມແຜນທີີ່ວາງໄວ້, ຕະຫຼາດ ກະສິກ າອິນຊີ ດງົນາໂຊກ ກ ໍ່ຖືກປິດ
ລົງ ແລະ ຊາວສວນກ ໍ່ໄດ້ຂາຍຜະລດິຕະພັນ ກະສິກ າອິນຊີ ທຸກວນັ
ອາທິດ ແລະ ວັນພະຫັດ ທີີ່ຕະຫຼາດທົົ່ງຂັນຄ າ, ນັບແຕ່ວັນທີ 1
ກ ລະກົດ 2021. ຊ ີ່ງໄດ້ມີການຈັດສັນໂຕະຂາຍ 58 ໂຕະ ໄວ້ໃຫ.້
ການຍົກຍ້າຍຕະຫຼາດ ໄດ້ມີການແຈ້ງຜ່ານທາງສືີ່ໂທລະທັດ ວິທະຍຸ
ເຟສບຸກ ແລະ ອືີ່ນໆ. ຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ຍັງມີລູກຄ້າປະຈ າ ຂອງ
ຕະຫຼາດ ກະສິກ າອິນຊີ ດົງນາໂຊກ ທີີ່ຍັງບ ໍ່ຮູ້ວ່າ ມີການຍ້າຍຕະຫຼາດ
(ຄດິວ່າຈະຍ້າຍໃນກາງເດືອນກ ລະກດົ) ເນືີ່ອງຈາກມີການຕັດສິນໃຈ
ມືຶ້ຍົກຍ້າຍ ຢ່າງຮີບດ່ວນ. ໃນຂະນະດຽວກນັ, ກ ໍ່ມີລກູຄ້າໃໝ່ ເພີີ່ມ
ຂ ຶ້ນ ເນືີ່ອງຈາກ ທີີ່ຕັຶ້ງຕະຫຼາດເປັນບ່ອນທີີ່ດີ ທີີ່ຄົນຈ ານວນຫຼາຍ
ສາມາດເຂົຶ້າເຖິງໄດ້. ຊ ີ່ງຄາດວ່າ ຈະມີຈ ານວນລູກຄ້າ ເພີີ່ມຂ ຶ້ນ ໂດຍ
ການເປັນທີີ່ຮູ້ຈັກຂອງຄົນຈ ານວນຫຼາຍ ສ າລັບການຂາຍພືດຜັກອິນ
ຊີ ຢູ່ຕະຫຼາດທົົ່ງຂັນຄ າ.

5. ແນະນ າກຽ່ວກບັ ຄູ່ມເືຕັກນິກ
“ຄູ່ມືເຕັກນິກ ກະສິກ າອິນຊີ” ທີີ່ບ ໍ່ເປັນຮູບແບບຕີພິມເປັນເຫັຼຶ້ມ ເຊັົ່ນ
ໜັງສືຄູ່ມືເຫັຼຶ້ມນ້ອຍ ຫືຼ ໜັງສືຄູ່ມືແນະນ າ. ທຸກຄນົສາມາດຮຽນຮູ້
ຜ່ານວິດີໂອ ທີີ່ໂພສຢູ່ຊ່ອງ ຢູທູບ YouTube ຈາກໂທລະສັບມືຖື
ໄດ້ທຸກທີີ່ທຸກເວລາ ທີີ່ຕົນເອງຕ້ອງການ. ຄູ່ມືເຕັກນກິ ນີຶ້ ສາມາດ
ເບິີ່ງໄດ້ທີີ່ ເຟສບຸກ ຂອງໂຄງການ ແລະ ຊ່ອງ ຢູທູບ ຂອງ ສູນ
ມາດຕະຖານ ກະສິກ າສະອາດ.
ຈະມີການແນະນ າເຕັກນກິການປູກຝັງ ທີີ່ເໝາະສົມ ກັບ ພືຶ້ນທີີ່ ຂອງ
ສປບ ລາວ, ຂ ເຊີນເຂົຶ້າຊົມໄດ້ !!

ມາ ບ ລິໂພກ ພືດຜັກ ກະສິກ າ
ສະອາດ ກັນດີກວ່າ！

ພາບບັນຍາກາດ ຂອງການ
ສາທິດ ການສີດໃສ່ ເບ້ຍໝ
າກເຂືອຍາວ

ພາບ ໜ້າຫັຼກ ຂອງຄູ່ມືເຕັກນິກ ການປູກຝັງ

4. ການຍາ້ຍຕະຫຼາດ ກະສິກ າອນິຊີ ດົງນາໂຊກ
ຕະຫຼາດ ກະສິກ າອິນຊີ ດົງນາໂຊກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ໄດ້ຖືກ
ຍົກຍ້າຍໄປທີີ່ ຕະຫຼາດ ທົົ່ງຂັນຄ າ, ຊ ີ່ງຕະຫຼາດ ທົົ່ງຂັນຄ າ ນັຶ້ນເປັນ
ທີີ່ຮູ້ຈັກກັນດີ ວ່າເປັນຕະຫຼາດສົດ ທີີ່ໃຫຍ່ ແຫ່ງໜ ີ່ງໃນ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. ດັົ່ງທີີ່ໄດ້ລາຍງານ ໃນໜງັສືແຈງ້ຂ່າວ ສະບັບ
ທີ 14, ຊາວສວນ ກະສິກ າອິນຊີ ຂາຍພືດຜັກຂອງຕົນ ທີີ່ຕະຫຼາດ
ທົົ່ງຂັນຄ າ ທຸກວັນອາທິດ ເລີີ່ມແຕ່ວັນທີ 28 ມີນາ 2021. ຫັຼງ
ຈາກທີີ່ໄລຍະທົດລອງເປີດຕະຫຼາດ ເປັນເວລາ 3 ເດືອນ ຜ່ານໄປ

ພາບບັນຍາກາດ ຂອງການ
ກະກຽມ “ນ ້າລະລາຍ ເປືອກ
ໄຂ່” ໂດຍ ວິຊາການ ສູນ
ມາດຕະຖານ ກະສິກ າສະອາດ

ພາບບັນຍາກາດ
ຂອງການຂາຍ
ພືດຜັກອິນຊີ ຢູ່
ຕະຫຼາດທົົ່ງຂັນຄ າ


