
ວຽກງານກິດຈະກ າ ລ່າສຸດ ຂອງໂຄງການ
1. ຈດັ ການສາທດິຕວົຈງິ ກຽ່ວກບັ ກບັດກັລ ໍ້ແມງໄມ:້ ການ

ເຮດັ ແລະ ຕດິຕັັ້ງ “ກບັດກັ ດວ້ຍຄສຸເີຫ ຼືອງ ແລະ ເຈຍ້ກາວ
ເຫ ຼືອງຕດິແມງໄມ”້

ການສາທິດຕົວຈິງ ກ່ຽວກັບ ການເຮັດ ແລະ ຕິດຕັັ້ງ ກັບດກັລ ໍ້
ແມງໄມ້ ດ້ວຍຄຸສີເຫ ຼືອງ ແລະ ເຈ້ຍກາວເຫ ຼືອງຕິດແມງໄມ້ ໄດ້ຈດັ
ຂ ັ້ນ ໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານວິຊາການ ຂອງສູນມາດຕະຖານ ກະສິກ າ
ສະອາດ (CASC) ທີີ່ສວນສາທິດ ຂອງສູນ, ໃນວັນພະຫັດ ທີ 9
ກັນຍາ.

ໂຄງການພັດທະນາກະສິກ າສະອາດ ເປັນການຮ່ວມມຼືດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ໄລຍະເວລາ 5 ປີ (2017-2022) ຊ ີ່ງໄດ້ຮັບທ ນຈາກ ອົງການ
ຮ່ວມມຼືສາກົນ ປະເທດຍີີ່ປຸຸ່ນ (ໄຈກ້າ) ໂດຍມີ 4 ແຂວງເປ ົ້າໝາຍພັດທະນາ (ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ຫ ວງພະບາງ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ຊຽງ
ຂວາງ). ຈຸດປະສົງ ກ ໍ່ເພຼືີ່ອເປັນການສົົ່ງເສີມ ກະສິກ າສະອາດ ຊ ີ່ງກ ໍ່ຄຼື ກະສິກ າອິນຊີ ແລະ ກະສິກ າທີີ່ດີ (GAP) ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຕະຫ າດ ໃນບັນດາແຂວງເປ ົ້າໝາຍ.

ພາບ ວິຊາການ ສູນ
ມາດຕະຖານກະສິກ າ
ສະອາດ ກ າລັງຜະສົມ 
ວັດຖຸດິບ ຕ່າງໆ ໃສ່
ໃນ ‘ຄຸສີເຫ ຼືອງ’

2. ການດ າເນນີວຽກງານກດິຈະກ າ ກຽ່ວກບັ ‘ການປບັປງຸ ໂຄງ
ຮາ່ງການຈດັຕັັ້ງ ແລະ ການບ ລຫິານຈດັການ ກຸມ່ຊາວສວນ
ກະສກິ າອນິຊ’ີ
ໃນວນັພຸດ ທີ 25 ສິງຫາ, ໄດ້ມີການຈັດ ກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບ
‘ການປັບປຸງ ໂຄງຮ່າງການຈດັຕັັ້ງ ແລະ ການບ ລິຫານຈດັການ ກຸມ່
ຊາວສວນກະສິກ າອິນຊີ’ ຮ່ວມກັບ ບັນດາອົງການຈດັຕັັ້ງ ທີີ່ເປັນຄູ່
ຮ່ວມງານ, ຊ ີ່ງລວມມີ ສູນມາດຕະຖານ ກະສິກ າສະອາດ (CASC),
ພະແນກ ກະສິກ າ ແລະ ປຸ່າໄມ້ ນະຄອນຫ ວງ (PAFO) ແລະ
ຫ້ອງການ ກະສິກ າ-ປຸ່າໄມ້ເມຼືອງ (DAFO) ທັງ 6 ເມຼືອງ ຂອງ
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ. ຊ ີ່ງມີປະເດນັດ້ານການບ ລິຫານຈດັການ ທີີ່
ກຸ່ມຊາວສວນ ກະສິກ າອິນຊີ ກ າລງັພະເຊີນຢູຸ່ ໄດ້ຖຼືກນ າຂ ັ້ນມາ
ສົນທະນາປຶກສາຫາລຼື. ນອກນັັ້ນ, ຍັງມີການປຶກສາຫາລຼື ກ່ຽວກັບ
ແຜນປະຕິບັດການສະເພາະ ລະຫວ່າງ CASC ແລະ PAFO,
ໃນວັນພະຫັດ ທີ 16 ກັນຍາ.
ປະເດັນດ້ານການບ ລິຫານຈດັການ ທີີ່ໄດ້ປຶກສາຫາລຼືກນັ ລວມມີ
1) ກຸ່ມ ບ ໍ່ມີເອກະສານປະກອບ ເພຼືີ່ອເປັນ ປະຫວັດການປູກຝັງ, ຊ ີ່ງ
ຄວນມີ ການວາງແຜນການປູກຝງັ ແລະ ບັນດາປັດໄຈການຜະລດິ
ກະສິກ າອິນຊີ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ຝຸຸ່ນອິນຊີ ແລະ ນ ້າໝັກສະໝຸນໄພໄລ່

ເນຼືີ່ອງຈາກ ຄຸສີເຫ ຼືອງ ຫາຊຼືັ້ຍາກ ໃນບ້ານເຮົາ, ສະນັັ້ນ ຈິີ່ງພາກນັ
ທາສີເຫ ຼືອງ ໃສ່ຄຸທີີ່ຫາຊຼືັ້ໄດ້. ກັບດກັແບບນີັ້ ເປັນວິທີທີີ່ງ່າຍ ພຽງແຕ່
ປະສົມ ນົມສົັ້ມ, ນ ັ້າເຜິັ້ງ ແລະ ນ ັ້າມັນງາ ໃສ່ກັບນ ັ້າ ແລ້ວເທໃສ່ໃນ
ຄຸສີເຫ ຼືອງ ເທົົ່ານັັ້ນ. ນອກນີັ້ ກ ໍ່ຍັງມີການນ າສະເໜີ ການໃຊ້ “ເຈຍ້
ກາວເຫ ຼືອງ ຕິດແມງໄມ້” ທີີ່ນ າເຂົັ້າ ຈາກ ຫວຽດນາມ, ໃນການ
ສາທິດຕົວຈິງ ຄັັ້ງນີັ້.

ມີການກວດເບີີ່ງ 
ປະສິດຖິພາບ ຂອງ 
‘ແຜ່ນຕິດແມງໄມ້ 
ສີເຫ ຼືອງ’ ທີີ່ມີຂາຍໃນ
ຮ້ານຄ້າກະສິກ າ

ພາບ ວິຊາການ 
ສູນມາດຕະຖານ 
ກະສິກ າສະອາດ 
ພວມຕິດຕັັ້ງ ‘ຄຸ
ສີເຫ ຼືອງ’ ໃສ່ໜ
ານປູກຜັກ ທີີ່ມີ
ເພ້ຍ ກ າລັງ
ລະບາດໃສ່ ຕົັ້ນ
ໝາກຖົົ່ວ

ອຸນນະພູມ ສະເລ່ຍ ຕ ່າສຸດ ໃນຮອບປີ ທີີ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ
ແມ່ນ 16-24 ອົງສາ ແລະ ອຸນນະພູມ ສະເລ່ຍ ສູງສຸດ ແມ່ນ 28-
34 ອົງສາ. ເນຼືີ່ອງຈາກອຸນນະພູມ ທີີ່ສູງ ຕະຫ ອດທັງປີ, ຈິີ່ງກາຍເປັນ
ສະພາບແວດລ້ອມທີີ່ດີ ສ າລັບແມງໄມ້ ທີີ່ຈະຈະເລີນເຕີບໂຕ.
ນອກຈາກນີັ້ ຍັງເປັນໄປໄດ້ຍາກ ທີີ່ຈະຫ ຸດຄວາມໜາແໜ້ນຂອງ
ປະຊາກອນແມງໄມ້ ໂດຍທ າມະຊາດ ເນຼືີ່ອງຈາກບ ໍ່ມີພະຍຸໄຕ້ຝຸຸ່ນ
ພັດຜ່ານ. ຊ ີ່ງໃນສະຖານນະການ ເຊັົ່ນນີັ້ ຄວາມເສຍຫາຍ ທີີ່ເກີດ
ຈາກ ແມງໄມ້ ກາຍເປັນບັນຫາສ າຄັນ ສ າລັບ ຊາວສວນ ກະສິກ າ
ອິນຊີ ທີີ່ບ ໍ່ສາມາດນ າໃຊ້ສານເຄມີ ໃນການປູກຜັກ.

ການຖອດຖອນບົດຮຽນ ຈາກການເຮັດສາທິດຕົວຈງິ ກ່ຽວກບັ
ເຕັກນກິການປູກຝັງ ຄັັ້ງນີັ້, ຈະໄດມີ້ການວາງແຜນ ຈດັສາທິດຕົວຈງິ
ໃຫ້ແກ່ ກຸ່ມກະສິກ າອິນຊ.ີ ພ້ອມທັງຈດັໃຫ້ມີ ວິດີໂອ ຄູ່ມຼືດ້ານວິຊາ
ການ ກະສິກ າອິນຊີ ກະຈາຍອອກສູ່ ຊ່ອງ ຢູທູບ ຂອງສູນ
ມາດຕະຖານ ກະສິກ າສະອາດ (CASC YouTube channel)
ອີກດ້ວຍ.

ການນ າໃຊ້ “ຄຸສີເຫ ຼືອງ” ໃນການເຮັດສາທິດຕົວຈິງ ຄັັ້ງນີັ້, ເປັນວທີິ
ທີີ່ໄດ້ຮັບການແນະນ າ ໂດຍ ວາລະສານກະສກິ າ ອີໂຕຊີມາ (JA
Itoshima) ຂອງປະເທດຍີີ່ປຸຸ່ນ ແລະ ຍັງໄດ້ຖຼືກນ າສະເໜີ ໃນ
ວາລະສານ ‘ເກັນໄດ ໂນກີອຸ’ (Gendai Nogyou) ຊ ີ່ງເປັນໜ ີ່ງ
ໃນ ວາລະສານ ທີີ່ມີຊຼືີ່ສຽງ ຂອງຍີີ່ປຸຸ່ນ.



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

ແມງໄມ້; 2) ຈຸດກວດກາ ທີີ່ບ ໍ່ຊັດເຈນ ແລະ ລາຍການກວດກາ ທີີ່
ຈະຊີັ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການປັບປຸງ ໃນລະບົບກວດກາພາຍໃນ (ICS) ທີີ່
ໄດ້ດ າເນນີການ ພາຍໃນກຸ່ມ ອີງຕາມ ເອກະສານປະຫວັດການ
ປູກຝງັ. ທັງ ຂ ໍ້ 1) ແລະ 2) ຕ້ອງມີການປັບປຸງ ເພຼືີ່ອອັບເດດ
ໃບຢັົ້ງຢືນ ກະສິກ າອິນຊ.ີ

ພາບ ການຈັດ
ປະຊຸມຮ່ວມກັນ 
ລະຫວ່າງ ສູນ
ມາດຕະຖານ
ກະສິກ າສະອາດ, 
ພະແນກ ກະສິກ າ 
ແລະ ປຸ່າໄມ້ 
ນະຄອນຫ ວງ ແລະ 
ຫ້ອງການ 
ກະສິກ າ-ປຸ່າໄມ້
ເມຼືອງ ທັງ 6 
ເມຼືອງ, ຄັັ້ງວັນທີ 
25 ສິງຫາ.

3. ການໃຫຄ້ວາມຊວ່ຍເຫ ຼືອ ແບບສກຸເສນີ ແກຊ່າວສວນ
ກະສກິ າອນິຊີ ຜູໄ້ດຮ້ບັຄວາມເສຍຫາຍ ຈາກໄພນ າ້ຖວ້ມ ທີີ່
ແຂວງໄຊຍະບລູີ

ປະມານ 16 ລ້ານ ກີບ. ໃນວັນຈນັ ທີ 31 ສິງຫາ ກ ໍ່ໄດ້ມີການ
ຈດັພິທີມອບຮັບ ແນວພັນພຼືດຜັກ ທີີ່ ພະແນກ ກະສິກ າ ແລະ
ປຸ່າໄມ້ ແຂວງໄຊຍະບູລີ. ທ່ານ ທະວີສິດ ບຸນຍາສຸກ, ໃນນາມ
ຂອງໂຄງການ, ທັງເປັນຜູ້ບ ລິຫານໂຄງການ ແລະ ຫົວໜ້າ ສູນ
ມາດຕະຖານ ກະສິກ າສະອາດ, ໄດ້ມອບ ແນວພັນພຼືດຜັກ ໃຫ້ແກ່
ສະມາຊິກຊາວສວນ ກະສິກ າອິນຊີ ໃນຄັັ້ງນີັ້.

ສຽງຈາກ ສວນຜັກອນິຊີ
ໃນສະບັບນີັ້, ມີການລວບລວມ ຄ າຄິດເຫັນ ຂອງບຸກຄົນສ າຄັນໆ
ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການສົົ່ງເສີມກະສິກ າອິນຊີ ໃນບນັດາແຂວງເປ ົ້າ
ໝາຍ. ພວກເຮົາ ຂ ສະເໜີ ທ່ານ ສົມມິກ ໄຊຍະແສງ ຈາກ ບ້ານ
ລ່ອງອ ໍ້, ເມຼືອງຊຽງເງິນ, ແຂວງຫ ວງພະບາງ

ໃນລະດູແລງ້, ສາມາດສົົ່ງຜັກໄດສູ້ງສຸດ 100 ກິໂລ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ
ໝາກແຕງ, ຫົວກາລດົ, ຜັກສະຫ ັດ ແລະ ໝາກຖົົ່ວເບີ. ໃນ
ລະດຝູ ນ, ປະລີມານຜັກ ທີີ່ສົົ່ງໄດ້ ຈະຫ ຸດລງົ ຈົນເຖິງ 20 ຫາ 30
ກິໂລ, ຈະມີຜັກກາດຕີນໝີ ແລະ ຜັກຫອມປ້ອມ ເປັນຫ ັກ. ຕາມ
ຄ າເຫັນ ຂອງ ທ່ານ ສົມມິກ, ການປູກຜັກ ພົບກັບຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກຫ າຍ ຖ້າບ ໍ່ມີເຮຼືອນຮົົ່ມ ເນຼືີ່ອງຈາກມີແມງໄມ້ຫ າຍ ໃນ
ລະດຝູ ນ ແລະ ການສັງເກດຕິດຕາມ ມຼືັ້ຕ ໍ່ມຼືັ້ ມີຄວາມສ າຄັນຫ າຍ
ຕ ໍ່ການຄວບຄຸມສັດຕູພຼືດ.
‘ເຮົາ ພະຍາຍາມປູກພຼືດຜັກ ທີີ່ຜູ້ອຼືີ່ນບ ໍ່ປູກ’. ທີີ່ຜ່ານມາ ລາວໄດ້ປູກ
ຫົວກາລົດ ແລະ ຫົວຜັກກາດແດງ (ບີດ-ຣດຸ) ແລະ ໃນຕ ໍ່ໜ້າ
ລາວຕັັ້ງໃຈ ຈະປູກມັນຝະລັົ່ງ ແລະ ຫົວຜັກບົົ່ວໃຫຍ່.

ມາ ບ ລິໂພກ ພຼືດຜັກ ກະສິກ າ
ສະອາດ ກັນດີກວ່າ！

ບັນດານິຕິບຸກຄນົ ແລະ ບ ລິສັດ ທີີ່ມີຈຸດປະສົງ ເພຼືີ່ອຂ ຫ ຼື ອັບເດດ
ໃບຢັົ້ງຢືນ ກະສິກ າອິນຊີ ຕ້ອງຍຼືີ່ນເອກະສານສະເໜີຂ ການຢັົ້ງຢືນ
ໄປຫາ ພະແນກ ມາດຕະຖານ ຂອງກົມປູກຝງັ. ເຖິງຢຸ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ,
ຂັັ້ນຕອນ ຂ ການຢັົ້ງຢືນ ແລະ ວິທີການຂຽນແບບຟອມສະເໜີຂ 
ການຢັົ້ງຢືນ ຍັງບ ໍ່ຊັດເຈນ ແລະ ບ ໍ່ເປັນທີີ່ຮັບຮູ້ ໂດຍທົົ່ວເຖິງ. ສິີ່ງນີັ້
ກາຍເປັນອຸປະສັກ ອັນສ າຄັນ ໃນຂ ເອົາການຢັົ້ງຢືນ ແລະ ອັບເດດ
ໃບຢັົ້ງຢືນ ກະສິກ າອິນຊີ.

ນອກເໜຼືອຈາກ ການຫາ
ວິທີແກ້ໄຂ ປະເດັນທີີ່ຍົກ
ຂ ັ້ນມາ ກ່ຽວກັບການ
ບ ລິຫານຈດັການ ແລ້ວ, ກ ໍ່
ຍັງຈະມີການກະກຽມ ແລະ
ກະຈາຍ “ວິດີໂອ ຄູ່ມຼືດ້ານ
ວິຊາການ” ເທິງຊ່ອງ ຢູ
ທູບ, ກ່ຽວກັບ ການສະເ
ໜີຂ ແລະ ອັບເດດ
ໃບຢັົ້ງຢືນ ກະສິກ າອິນຊີ
ໂດຍການຮ່ວມມຼື ກັບ ພະ
ແນກ ມາດຕະຖານ.

ຊາວສວນກະສິກ າອິນຊີ ຈ ານວນ 23 ຄອບຄົວ ທີີ່ແຂວງໄຊຍະບູລ,ີ
ໜ ີ່ງໃນແຂວງເປ ົ້າໝາຍ ຂອງໂຄງການ, ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກໄພ
ນ ້າຖ້ວມ ຄັັ້ງວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2021. ຄວາມເສຍຫາຍທັງໝົດ ມີ
ປະມານ 352 ລ້ານ ກີບ. ທາງໂຄງການ ໄດ້ສະໜອງແກນ່ແນວພນັ
ຜັກ 16 ຊະນດິ ໄດ້ແກ່ ກະລ ີ່າດອກ, ຜັກກະລ ີ່າ, ຜັກກາດຂາວ ແລະ
ໝາກແຕງ ໃຫ້ແກ່ ຊາວສວນກະສິກ າອິນຊີ ທັງ 23 ຄອບຄົວ ທີີ່ໄດ້
ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກໄພນ ້າຖ້ວມ, ເພຼືີ່ອເປັນການຊ່ວຍເຫ ຼືອແບບສຸກ
ເສີນຮີບດ່ວນ. ຊ ີ່ງມີມູນຄ່າການສະໜັບສະໜູນ ທັງໝົດ

ພາບ ການປະຊຸມປຶກສາຫາລຼື ລະຫວ່າງ 
ສູນມາດຕະຖານ ກະສິກ າສະອາດ ແລະ ພະ
ແນກ ກະສິກ າ ແລະ ປຸ່າໄມ້ ນະຄອນຫ ວງ, 
ຄັັ້ງວັນທີ 16 ກັນຍາ.

ທ່ານ ສົມມິກ ເລີີ່ມຕົັ້ນ ການ
ປູກຜັກແບບກະສິກ າອິນຊີ
ຢຸ່າງຈິງຈງັ ໃນປີ 2011,
ດ້ວຍເນຼືັ້ອທີີ່ປູກຝງັ ພຽງແຕ່
0,3 ເຮັກຕາ ຊ ີ່ງເປັນພຼືັ້ນທີີ່
ປູກຜັກອິນຊີ ໃນປະຈຸບນັ,
ແຕ່ໃນເມຼືີ່ອກ່ອນ ເປັນນາປູກ
ເຂົັ້າ. ໃນຕອນເລີີ່ມຕົັ້ນ ກ ໍ່
ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນ
ການຫາບ່ອນຂາຍ
ຜົນລະປູກ, ແຕ່ຍ້ອນມີ
ຕະຫ າດ ກະສິກ າອິນຊີ ຈິີ່ງ
ເຮັດໃຫ້ ສະຖານະການດີຂ ັ້ນ
ກວ່າເກົົ່າ. ພາບ ທ່ານ ສົມມິກ ແລະ ພັນລະຍາ

ພາບ ພິທີມອບຮັບແນວພັນ, ຄັັ້ງວັນທີ 31 ສິງຫາ.


