
ວຽກງານກິດຈະກ າ ລ່າສຸດ ຂອງໂຄງການ
1. ຈດັການສາທດິຕວົຈງິ ກຽ່ວກບັ ການຜະລດິ ແລະ ນ າໃຊ້

“ນ າ້ລະລາຍໂຊດາ Baking Soda” ເພ ື່ອເປນັຢາຂາ້ເຊ ື້ອ
ລາ ແລະ “ນ າ້ໝກັປາ Amino Acid Liquid
Fertilizer” ເພ ື່ອເປນັຝຸຸ່ນອນິຊີ

ການສາທິດຕົວຈິງ ກ່ຽວກັບ ການຜະລດິ ແລະ ນ າໃຊ້ “ນ ້າລະລາຍ
ໂຊດາ Baking Soda” ເພ ື່ອເຮັດເປັນຢາຂ້າເຊ ື້ອລາ ແລະ “ນ າ້
ໝັກປາ Amino Acid Liquid Fertilizer” ເພ ື່ອເປັນຝຸຸ່ນອິນຊີ
ໄດ້ຈດັຂ ື້ນ ໃຫ້ແກ່ ພະນກັງານວິຊາການ ຂອງສູນມາດຕະຖານ
ກະສິກ າສະອາດ (CASC) ຊ ື່ງເປັນອົງການຈດັຕັື້ງຄູ່ຮ່ວມງານ ຫ ັກ
ທີື່ ສວນສາທິດ ຂອງ CASC ໃນວັນພະຫັດ ທີ 5 ສິງຫາ 2021.
ລາວ ເຂົື້າສູ່ລະດູຝນົແລ້ວ. ຊ ື່ງເປັນກລໍະນີທີື່ມີອຸນນະພູມ ແລະ
ຄວາມຊ ່ມສູງ ໃນສະພາບອາກາດ ທີື່ປຽກ ຫ  ມີເມກປົກຄຸມຫ າຍ,
ເຮັດໃຫ້ມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ທີື່ເກີດຈາກການຂະຫຍາຍ
ຕົວຢຸ່າງໄວວາ ຂອງ ຈລຸະພ ກ ແລະ ເຊ ື້ອລາ. ການໃຊ້ “ນ ້າລະລາຍ
ໂຊດາ” ສີດໃສ່ພ ື້ນຜິວ ຂອງໃບພ ດ ກໍໍ່ ຄາດວ່າ ຈະມີການທ າລາຍ ຈຸ
ລະພ ກ ຫ  ເຊ ື້ອລາ ທີື່ເກາະຕິດຢູຸ່ ໂດຍການເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນດ່າງ
ໄດ້ຢຸ່າງວ່ອງໄວ.
ການສັງເຄາະແສງຂອງຕົື້ນພ ດ ເຮັດວຽກບໍໍ່ໄດດ້ີ ໃນສະພາບອາກາດ
ທີື່ປຽກ ແລະ ມີເມກປົກຄຸມ, ເນ ື່ອງຈາກມີແສງແດດຫ  ດລົງ. ດັັ່ງນັື້ນ
ຈິື່ງສົັ່ງຜົນໃຫ້ຂະບວນການປຸ່ຽນແປງ ນໂີຕ ແຊນ ພາຍໃນຕົື້ນພ ດ
(ຈາກ ກົດໄນເທ ີສ ມາເປັນ ແອມໂມນຽມ ແລ້ວເປັນ ກດົອາມິໂນ
ແລ້ວຈິື່ງກາຍເປັນ ໂປຣຕີນ) ມີການຂັດຂວາງ. ການໃຊ້ “ນ ້າໝກັ
ປາ” ສີດໃສ່ໃບພ ດ ຫ  ຫົດລົງໃສ່ໃນດນິ ຈະເຮັດໃຫ້ຂະບວນການ
ປຸ່ຽນສະພາບຂອງນີໂຕ ແຊນ ສັື້ນລົງ (ເພາະມີແຕ່ ກົດອາມິໂນ ທີື່ໄຫ 
ເຂົື້າກາຍເປັນ ໂປຣຕີນ) ແລະ ເຮັດໃຫ້ສ່ວນປະກອບຂອງນີໂຕ ແຊນ
ຖ ກດູດຊ ມໄດ້ງ່າຍ.

ໂຄງການພັດທະນາກະສິກ າສະອາດ ເປັນການຮ່ວມມ ດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ໄລຍະເວລາ 5 ປີ (2017-2022) ຊ ື່ງໄດ້ຮັບທ ນຈາກ ອົງການ
ຮ່ວມມ ສາກົນ ປະເທດຍີື່ປຸຸ່ນ (ໄຈກ້າ) ໂດຍມີ 4 ແຂວງເປົົ້າໝາຍພັດທະນາ (ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ຫ ວງພະບາງ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ຊຽງ
ຂວາງ). ຈຸດປະສົງ ກໍໍ່ເພ ື່ອເປັນການສົັ່ງເສີມ ກະສິກ າສະອາດ ຊ ື່ງກໍໍ່ຄ ກະສິກ າອິນຊີ ແລະ ກະສິກ າທີື່ດີ (GAP) ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຕະຫ າດ ໃນບັນດາແຂວງເປົົ້າໝາຍ.

ພາບ ພະນັກງານ
ວິຊາການຂອງ 
CASC ກ າລັງ
ຮຽນຮ້ ູ ວິທີການນ າ
ໃຊ້ “ນ ້າໝັກປາ” 
ເປັນຝຸຸ່ນອິນຊີ

2. ຈັດການສາທດິຕວົຈງິ ກຽ່ວກບັ ວິທກີານປຸກເຮ ອນຮົັ່ມ
ວັນພະຫັດ ທີ 18 ສິງຫາ ໄດ້ຈັດໃຫ້ມີການສາທິດຕົວຈິງ ກ່ຽວກັບ
ການປຸກເຮ ອນຮົັ່ມ ໂດຍການຮ່ວມມ ກັບ CASC, ພະແນກ
ກະສິກ າ ແລະ ປຸ່າໄມ້ (PAFO) ນະຄອນຫ ວງ ແລະ ຫ້ອງການ
ກະສິກ າ-ປຸ່າໄມ້ເມ ອງ (DAFO) ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນນະຄອນຫ ວງ,
ຊ ື່ງເປັນອົງການຈັດຕັື້ງ ຄູ່ຮ່ວມງານ ຂອງໂຄງການ.

ເຕັກນກິວິຊາການ ດ້ານການປູກຝັງ ທີື່ຮຽນຮູ້ ຈາກການສາທິດຕົວ
ຈິງ ຄັື້ງນີື້, ຈະຖ ກສົັ່ງຕໍໍ່ໄປໃຫ້ແກ່ ກຸ່ມກະສິກ າອິນຊີ ຜ່ານທາງການ
ສາທິດຕົວຈິງ ທີື່ຈດັໂດຍ CASC. ພ້ອມນີື້ ຈະມີການກະກຽມ
ແລະ ເຜີຍແຜ່ ວິດີໂອ ຄູ່ມ ວິຊາການ ກະສິກ າອິນຊີ ບົນຊ່ອງ ຢູທູບ
ຂອງ CASC.

ພາບ ພະນັກງານ
ວິຊາການ ຂອງ 
CASC ກ າລັງ
ສີດ “ນ ້າໝັກປາ” 
ໃສ່ໃບໝາກເລັັ່ນ

ພາບ ພະນັກງານ
ວິຊາການ ຂອງ 
CASC ທ່ານ 
ສັງວານ (ໃຈກາງ 
ຊ້າຍ) ແລະ ທ່ານ 
ຂັນແກ້ວ, ຮອງ
ຫົວໜ້າ ຂະແໜງ 
ປູກຝັງ, PAFO 
ນະຄອນຫ ວງ 
(ໃຈກາງ ຂວາ)

ສະມາຊິກຊາວສວນ ກະສິກ າອິນຊີ ທີື່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ໃນ
ເວລາດັັ່ງກ່າວ ແມ່ນ ທ່ານ ສີດາ ພົມດວງສີ, ຈາກ ກຸ່ມຊຽງດາ.
ທ່ານ ສີດາ ເປັນໜ ື່ງໃນ 25 ສະມາຊິກຊາວສວນ ທີື່ໄດ້ຮັບການຄັດ
ເລ ອກ ພາຍຫ ັງການເຮັດ “ສ າຫ ວດ ເພ ື່ອຄັດເລ ອກ ສະມາຊິກຊາວ
ສວນ ເຂົື້າຮ່ວມແຜນງານສະໜັບສະໜູນ ການປຸກເຮ ອນຮົັ່ມ” ຊ ື່ງ
ນ າສະເໜີ ໃນໜງັສ ແຈ້ງຂ່າວ ສະບັບທີ 13 ເດ ອນມີນາ 2021
(ຊ ື່ງລາວເປັນຜູ້ໜ ື່ງ ທີື່ໄດ້ຮັບອຸປະກອນຊ່ວຍເຫ  ອ ຈ ານວນໜ ື່ງ
ຈາກໂຄງການ). ເນ ື່ອງຈາກການລັອກດາວ ຍ້ອນການລະບາດຂອງ
ໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ການປຸກເຮ ອນຮົັ່ມ ລ່າຊ້າ ເພາະບໍໍ່ສາມາດຂົນສົັ່ງ
ວັດສະດຸອຸປະກອນກໍໍ່ສ້າງໄດ.້ ເຖິງຢຸ່າງໃດກໍໍ່ຕາມ, ການສາທິດຕົວ
ຈິງ ກໍໍ່ໄດ້ສ າເລດັລງົດ້ວຍດ.ີ ທາງໂຄງການ ຍັງສ ບຕໍໍ່ແກ້ໄຂບັນຫາ
ການຜະລິດພ ດຜັກ ໃນລະດູຝົນ.
ວິທີການປຸກເຮ ອນຮົັ່ມ ໃນເວລາດັັ່ງກ່າວ ຈະເຮັດສະຫ  ບໄວ້ ໃນວິດີ
ໂອ ຄູ່ມ ວິຊາການ ກະສິກ າອິນຊີ ແລະ ຈະເຜີຍແຜ່ ບົນຊ່ອງ ຢູທູບ
ຂອງ CASC. ຂໍເຊີນເຂົື້າຊົມ ໄດ້.



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

ສຽງ ຈາກ ສວນຜັກ ອິນຊີ
ໃນສະບັບນີື້, ມີການລວບລວມ ຄ າຄິດເຫັນ ຂອງບຸກຄົນສ າ
ຄັນໆ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການສົັ່ງເສີມກະສິກ າອິນຊີ ໃນບັນດາ
ແຂວງເປົົ້າໝາຍ. ພວກເຮົາ ຂໍນ າສະເໜີ ກ່ຽວກັບ
ສະຫະກອນ ກະສິກ າອິນຊີ ເມ ອງແປກ (POCA), ທີື່ແຂວງ
ຊຽງຂວາງ.
ໃນປີ 2009, ຊາວສວນ 25 ຄອບຄົວ ໃນ 5 ບ້ານ ໄດ້ຕັື້ງ
ກຸ່ມກະສິກ າອິນຊີ ເມ ອງແປກ. ນບັແຕ່ນັື້ນມາ, ກະສິກ າອິນຊີ
ກໍໍ່ກາຍເປັນທີື່ຮູ້ຈັກ ຢຸ່າງກວ້າງຂວາງ ໃນສັງຄົມ ແລະ
ຈ ານວນສະມາຊິກ ກໍໍ່ໄດ້ເພີື່ມຂ ື້ນ ທຸກປີ. ດັັ່ງນັື້ນ ໃນປີ
2018 ຈິື່ງມີການປຸ່ຽນ ຈາກ “ກຸ່ມ” ມາເປັນ “ສະຫະກອນ
ກະສິກ າອິນຊ”ີ ຊ ື່ງມີຈ ານວນສະມາຊິກ ເຖິງ 165 ຄົວເຮ ອນ
ທີື່ກວມເອົາ 30 ກວ່າບ້ານ.
ເຖິງວ່າ ຕະຫ າດກະສິກ າອິນຊີ ຈະເປີດພຽງແຕ່ 2 ມ ື້ ຕໍໍ່
ອາທິດ, ແຕ່ກໍໍ່ມີລກູຄ້າ ຢຸ່າງຫ ວງຫ າຍມາແວ່ຊ ື້ສິນຄ້າ ແລະ
ຍັງມີ ຮ້ານອາຫານ ຈ ານວນໜ ື່ງ ໃນເມ ອງແປກ ໄດ້ສັັ່ງຊ ື້ພ ດ
ຜັກອິນຊີ ນ າສະຫະກອນ ເພ ື່ອປະກອບອາຫານ ໃສ່ໃນເມນູ
ຂອງຮ້ານ.

ການນ າໃຊ້ເຮ ອນຮົັ່ມ ທີື່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜນູ ຈາກ
ໂຄງການ ເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກຊາວສວນ ສາມາດປຸກພ ດຜັກໄດ້
ຫ າຍຊະນິດ. ແຕ່ສະຖານະພາບທາງເສດຖະກິດ ຂອງ
ສະມາຊິກແຕ່ລະຄົນ ແຕກຕ່າງກນັຢຸ່າງສິື້ນເຊງີ, ເພາະມີ
ສະມາຊິກຈ ານວນໜ ື່ງ ມີທ ນພຽງພໍ ທີື່ຈະປຸກເຮ ອນຮົັ່ມ ໂດຍ
ບໍໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຝຸ່າຍໃດເລີຍ. ເຖິງຢຸ່າງໃດກໍ
ຕາມ, ມີສະມາຊິກຄົນອ ື່ນໆ ອີກ ທີື່ບໍໍ່ມີທ ນພຽງພໍ ໃນການ
ຜະລິດພ ດຜັກ ໃຫ້ພຽງພໍໃຫ້ແກ່ ຕະຫ າດ ກະສິກ າອິນຊີ ເປັນ
ປະຈ າ.
ພະນັກງານວິຊາການ ຂັື້ນແຂວງ, ຂັື້ນເມ ອງ ໄດ້ໃຫ້ການສະ
ໜັບສະໜູນວຽກງານ ຂອງ ສະຫະກອນ ກະສິກ າອິນຊີ ເມ ອງ
ແປກ ຢຸ່າງເປັນປະຈ າ ເປັນຕົື້ນແມ່ນ ການຊອກຫາ ຕະຫ າດ
ຈ າໜ່າຍ ແລະ ຕິດຕາມຜົນ ກັບສະມາຊິກ ຫ ັງການຝຶກ
ອົບຮົມ. ທາງ ສະຫະກອນ ກະສິກ າອິນຊີ ເມ ອງແປກ ໄດ້ມີ
ແຜນການໃນຕໍໍ່ໜ້າ ອັນໄດ້ແກ່ 1) ການເພີື່ມສະມາຊິກ 2)
ການເປີດຕະຫ າດ ກະສິກ າອິນຊີ ແຫ່ງໃໝ່ ແລະ 3) ການຈ າ
ໜ່າຍຜົນຜະລິດ ກະສິກ າອິນຊີ ໄປແຂວງອ ື່ນຯ.

ມາ ບໍລິໂພກ ພ ດຜັກ ກະສິກ າ
ສະອາດ ກັນດີກວ່າ！

3. ຈດັການກວດສອບ ພ ດຜັກອນິຊີ ເພ ື່ອຫາປະລມີານ ຂອງ
ສານນີຕັ  ດ

ປະລີມານຂອງສານນີຕ ັດ ໃນຜົນຜະລິດ ກະສິກ າ ເປັນຕົວຊີື້
ບອກຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນກະສິກ າ. ສາເຫດໜ ື່ງ ທີື່
ເຮັດໃຫ້ປະລີມານນີຕັ  ດເພີື່ມຂ ື້ນ ກໍໍ່ແມ່ນການໃສ່ຝຸຸ່ນຫ າຍເກີນ
ໄປ. ຫາກ ຜະລິດຕະພັນກະສິກ າ ມີຄວາມເຂັື້ມຂຸ້ນຂອງນີຕ ດັ
ສູງ, ຈະເຮັດໃຫ້ມີລົດຊາດຂົມ ແລະ ມີຄວາມຫຍາບ ຫ າຍຂ ື້ນ
ພ້ອມທັງມີແນວໂນ້ມເຮັດໃຫ້ປະລີມານນ ້າຕານ ແລະ ວິຕາ
ມິນ C ຫ  ດລງົ. ວນັທີ 28 ກລໍະກົດ, ທາງໂຄງການ ໄດດ້ າ
ເນນີການທົດສອບຄວາມເຂັື້ມຂຸ້ນຂອງນີຕ ັດ ສ າລັບ ຜະລດິ
ຕະພັນ ກະສິກ າ ຈາກຕະຫ າດ ກະສິກ າອິນຊີ ໃນນະຄອນຫ ວງ
ວຽງຈັນ, ວນັທີ 31 ກລໍະກົດ ຢູຸ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ວັນທີ
18 ເດ ອນສິງຫາ ຢູຸ່ແຂວງຫ ວງພະບາງ. ຊ ື່ງມີພະນັກງານວິຊາ
ການ ຂັື້ນແຂວງ ແລະ ຂັື້ນເມ ອງ ເປັນຜູ້ດ າເນນີການທົດ
ສອບ, ໂດຍການນ າໃຊ້ອຸປະກອນວດັແທກແບບງ່າຍດາຍ
ເພ ື່ອວັດແທກສານນີຕ ັດ ດ້ວຍການປັກຫົວອຸປະກອນກວດ
ສອບ ລົງໃນ ຕົວຢຸ່າງທົດສອບຜົນຜະລິດກະສິກ າ.

ພາບ ທ່ານ ສີດາ ພົມດວງສີ, ຄົນທີ 4 ນັບແຕ່ດ້ານຊ້າຍມາ

ພາບ ພະນັກງານວິຊາການ ຂັື້ນແຂວງ, ຂັື້ນເມ ອງ 2 ທ່ານ 
ແລະ ປະທານ ສະຫະກອນ ກະສິກ າອິນຊີ ເມ ອງແປກ

ພາບ ການທົດສອບ ຫາປະລີມານ ນີຕ ັດ
ໃນພ ດຜັກ ຢູຸ່ແຂວງຊຽງຂວາງ

ຍົກຕົວຢຸ່າງ, ທີື່ແຂວງ
ຊຽງຂວາງ, ມີ ຜົນ
ຜະລິດກະສິກ າ 9
ຊະນິດ, ຊ ື່ງມີ ຜັກບົັ່ວ
ໃບ, ໝາກອ ນ້ອຍ,
ໝາກເລັັ່ນ,
ຜັກກາດຊອມ, ຜັກ
ກາດຂາວຫໍໍ່, ໝາກອາ
ໂວກາໂດ,້ ໝາກ
ຈອງ, ໝາກມັງກອນ
ແລະ ເຫັດນາງໂລມ
ທີື່ເອົາມາທົດສອບ.
ຕົວຢຸ່າງທົດສອບ ທັງໝົດ ໄດ້ຮັບການປະເມີນການໃຊ້ໄດ້
ກັບອຸປະກອນວດັແທກສານນີຕ ດັ ໃນລະດັບທີື່ປອດໄພ, ຊ ື່ງ
ບັນຍາກາດ ການທົດສອບ ຢູຸ່ແຕ່ລະແຂວງ ຈະໄດ້ ໂພສ
ໃນເຟສບຸກ, ກະລຸນາເຂົື້າຊົມ.


