
ໂຄງການພັດທະນາກະສິກາສະອາດ ເປນການຮວມມືດານເຕັກນິກວິຊາການ ໄລຍະເວລາ 5 ປ (2017-2022) ເຊ່ິງໄດຮັບທຶນຈາກ ອົງການ ຮວມມືສາກົນ 
ປະເທດຍີີ່ປນ (ໄຈກາ) ໂດຍມີ 4 ແຂວງເປ້ົາໝາຍພັດທະນາ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫຼວງພະບາງ, ໄຊຍະບລີ ແລະ ຊຽງຂວາງ). ຈດປະສົງ ກໍໍເພື່ອເປນການ
ສົົງເສີມ ກະສິກາສະອາດ ເຊ່ິງກໍໍຄື ກະສິກາອິນຊີ ແລະ ກະສິກາທ່ີີດີ (GAP) ໂດຍອີງໃສຄວາມຕອງການ ຂອງຕະຫຼາດ ໃນບັນດາແຂວງເປ້ົາໝາຍ. 

ວຽກງານກດິຈະກາ ລາສດ ຂອງໂຄງການ 
1． ການຮວມມກືນັລະຫວາງ ຊາວກະສກິອນອນິຊ ີ ແລະ ຜປະກອບ

ການ. 
ຂໍມນລມນີ້ແມນ ການລາຍງານ ຄວາມຄືບໜາຂອງກິດຈະກາ ການເປດກອງ
ປະຊຸມ ທ່ີໄດຈັດຂຶ້ນໃນ ເດືອນ ກໍລະກົດ 2021 ເພື່ອແລກປຽນຄວາມຄິດ
ເຫັນລະຫວາງ ຄະນະກາມະການບໍລິຫານງານກມອິນຊີ ນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນ/ກມຊາວກະສິກອນອິນຊີ ແລະ ຜປະກອບການ ໃນການຊຸກຍສົງເສີມ ຜົນ
ຜະລິດ ແລະ ການຂາຍພືດຜັກອິນຊີ. 

 
(ຮບປະກອບ) 

ການນາສະເໜີຈາກ 
ບານປອດສານພິດ 
(Organic house)
ໃນກອງປະຊຸມປທີ່

ຜານມາ  

  

(ຮບປະກອບ) ການຂາຍນາຜັກ ແລະ ໝາກໄມອິນຊີ 

ໜຶ່ງໃນຈານວນຜປະກອບການ ທ່ີໄດເຂົ້າຮວມກອງປະຊຸມ ໃນຄັ້ງນີ້ກໍຄື ບານ
ປອດສານພິດ (Organic house) ເຊ່ິງເປນຜຮັບຊ້ື ພືດຜັກອິນຊີ ຈາກ
ຕະຫຼາດກະສິກາອິນຊີ ແລະ ໄດຈັດຈາໜາຍຕໍໃຫແກ ບັນດາຮານຄາຕາງໆ 
ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຜປະກອບການ ບານປອດ
ສານພິດ (Organic house) ໄດນາສະເໜີແຜນທລະກິດ ການຂາຍນາຜັກ 
ແລະ ໝາກໄມເພື່ອສຂະພາບ ຈາກຜົນຜະລິດກະສິກາອິນຊີ. ຫັຼງຈາກການເຂົ້າ
ຮວມກອງປະຊຸມ, ຜປະກອບການ ບານປອດສານພິດ (Organic house) 

ໄດສືບຕໍປກສາຫາລື ຮວມກັບ ຄະນະກາມະການບໍລິຫານງານກມ ອິນຊີ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍໄດຮັບການສະໜັບສະໜນຈາກ ຂະແໜງປກຝງ, 
ພະແນກ ກະສິກາ ແລະ ປາໄມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (PAFO). ໃນວັນທີ 5 
ກມພາ 2022, ບານປອດສານພິດ (Organic house) ໄດເລ່ີມຕົ້ນຈາໜາຍ 
ນາຜັກ ແລະ ໝາກໄມ ນາໆຊະນິດ ທ່ີເປນສວນປະກອບມາຈາກ ພືດຜັກອິນ
ຊີ ທ່ີຊາວກະສິກອນ ໄດນາໄປຈາໜາຍ ຢທ່ີ ຕະຫຼາດກະສິກາອິນຊີ ສນການ

ຄາລາວໄອເຕັກ (ສນສະແດງສິນຄານາໆຊາດ). ເປນຕົ້ນກໍແມນ ໝາກເລັນ, 

ຫົວກາຣົດ, ຫົວຜັກກາດ, ຜັກສະນາລີ ແລະ ອື່ນໆ ທ່ີໄດຖືກນາໄປເປນສວນ
ປະກອບຂອງນາຜັກ ແລະ ໝາກໄມ. ຜົນຕອບຮັບຂອງການຂາຍນํ້າຜັກ ແລະ 
ໝາກໄມໃນມື້ທາອິດທ່ີເປດ ແມນ ໄດຮັບຜົນຕອບຮັບທ່ີດີຫຼາຍ. ສັງເກດ
ເຫັນວາ ບັນດາຜບໍລິໂພກທ່ີ ມາຊ້ືພືດຜັກທ່ີຕະລາດກະສິກາອິນຊີ ສນການຄາ
ລາວໄອເຕັກ ໄດຊ້ືພືດຜັກທ່ີສະອາດ ແລະ ປອດໄພ ພອມທັງ ນາຜັກ ແລະ ໝ
າກໄມ ປອດສານພິດນາອີກ. ເຖິງແມນວາ,  ການເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງນີ້ ຈະເປນ
ບາດກາວທ່ີເລັກນອຍ ແຕກໍຖືວາ ເປນການລິເລ່ີມແນວຄິດສາງສັນ ແລະ ລິ
ເລ່ີມ ກິດຈະກາໃໝ ເພື່ອເພີ່ມພນຊອງທາງການຂາຍພືດຜັກອິນຊີໃຫຫຼາກ
ຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍການຮວມມືກັນ ລະຫວາງ ບັນດາຊາວກະສິກອນອິນຊີ ແລະ ຜ
ປະກອບການ. 

2. ການເຝກອບົຮມົການປະຕບິດັຕວົຈງິ ກຽວກບັການຕດິຕັງ້ ແລະ ນາ
ໃຊອໂມງຕາໜາງປອງກນັສດັຕພດື (ການຄວບຄມທາງກາຍະພາບ). 

ໂຄງການໄດຈັດຕັ້ງ ການເຝກອົບຮົມການປະຕິບັດຕົວຈິງ ຂຶ້ນໃນວັນທີ 17 
ກມພາ ທ່ີຜານມາ, ເຊິ່ງຈັດຕັ້ງຮວມກັນລະຫວາງ ສນມາດຕະຖານກະສິກາ
ສະອາດ (CASC), ຂະແໜງປກຝງ, ພະແນກ ກະສິກາ ແລະ ປາໄມ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (PAFO), ແລະ ຫອງການ ກະສິກາ ເມືອງປາກງື່ມ 
(DAFO). ນອກຈາກນັ້ນ, ການເຝກອົບຮົມການຕິດຕັ້ງອໂມງຕາໜາງປອງ
ກັນສັດຕພືດ, ປະເພດ ແລະ ລັກສະນະຂອງສັດຕພືດແຕລະປະເພດ ໄດຖືກ
ເຜີຍແຜໃນ ການເຝກອົບຮົມການປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃນຄັ້ງນີ້ອີກດວຍ.  
ບັນດາຊາວກະສິກອນທ່ີໄດເຂົ້າຮວມໃນ ການເຝກອົບຮົມການປະຕິບັດຕົວ
ຈິງ ແມນກມຊາວກະສິກອນອິນຊີ ທ່ີສັງກັດຢໃນກມ ຊາວກະສິກອນອິນຊີ 
ບານ ທາຊາງ. 

（ຮບປະກອບ） 

ການຕິດຕັ້ງໄມໄຜ 

ເພື່ອເປນໂຄງສາລັບອໂມງ 
 

ໃນປະເທດລາວ ພືດຜັກທ່ີປກເປນ
ຈານວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ຢາງ
ກວາງຂວາງແມນ ບັນດາພືດຜັກ
ອອກໃບ. ພືດຜັກປະເພດອອກໃບ 
ແລະ ພືດໃນດິນ ຕະກນຜັກກາດ 
ແມນຖືກທາລາຍ ຢາງໜັກໜວງ
ຈາກມັດດິນ. ນອກຈາກນັ້ນ, 
ຄວາມເສຍຫາຍທ່ີເກີດຈາກຕົວ
ອອນແມງກະເບື້ອ, ບົ້ງເຈາະໃບ, ບົ້ງ
ເຈາະກະຫຼາ  ແລະ  ອື່ນໆ ຍັງຖືວາ 
ເປນບັນຫາທ່ີຮາຍແຮງຢປະເທດ
ລາວ.  

 

   

   



    

ການຕິດຕັ້ງ ອໂມງຕາໜາງປອງກັນສັດຕພືດ ສາມາດປອງກັນຜົນເສຍຫາຍທ່ີ
ເກີດຈາກການຮກຮານຂອງສັດຕພືດເຫົຼານີ້ໄດ. ໃນໄລຍະການກາເບຍ ແລະ 
ການປກເບຍ ແມນປກຄມດວຍ ຕາໜາງປອງກັນສັດຕພືດ ເຊັນວາ ອໂມງ 
ເປນຕົ້ນ. ການນາໃຊຕາໜາງ ສາມາດປອງກັນການຮກຮານ ຂອງແມງໄມ
ກາງແຈງ ແລະ ການວາງໄຂໃນພືດຜັກ ທ່ີກາລັງເຕີບໃຫຍ. 

 

 
（ຮບປະກອບ） 

ສາເລັດການຕິດຕັ້ງອ
ໂມງຕາໜາງປອງ

ກັນສັດຕພດື 

ວິດີໂອ ການຕິດຕັ້ງອໂມງຕາໜາງ ປອງກັນສັດຕພືດແມນ ຈະໄດຖືກເຜີຍແຜ 
ເປນຄມືດານວິຊາການ ກະສິກາອິນຊີ ຢທ່ີຊອງຢທບ ສນມາດຕະຖານ
ກະສິກາສະອາດ.  

 

（ຮບປະກອບ）ຜເຂົ້າຮວມຈາກ ກມກະສິກາອິນຊີ ບານ ທາຊາງ,  ຂະແໜງປກຝງ,  ພະ
ແນກກະສິກາ ແລະປາໄມຂັ້ນແຂວງ,  ຫອງການ ກະສິກํາ ເມືອງປາກງື່ມ ແລະ  

ສນມາດຕະຖານກະສິກາສະອາດ 

3． ການຕອນຮບັ ທດັສະນະສກຶສາຂອງຄະນະຊາວໜມລາວ (ຜນາໄວ
ໜມ) ພາຍໃຕໂຄງການຮວມສາງສນັຄວາມຮໄຈກາ (KCCP). 

ການລົງທັດສະນະສຶກສາ ພາຍໃຕໂຄງການຮວມສາງສັນໄຈກາ (KCCP)  
ຫົວຂໍ:    “ປະເທດລາວ/ການພັດທະນາພື້ນທ່ີຊົນນະບົດ”  ໄດຈັດຂຶ້ນທ່ີແຂວງ 
ຊຽງຂວາງ ໃນວັນທີ 11   (ວັນສກ) -13 (ວັນອາທິດ) ກມພາ ທ່ີຜານມາ.   ຜ
ເຂົ້າຮວມທັງໝົດ 7ຄົນ ໃນຫັຼກສດ ແລະ ພະນັກງານຈາກອົງການຮວມມື

ສາກົນໄຈກາ ປະຈາລາວ ຈານວນ 2ຄົນ ທ່ີໄດເຂົ້າຮວມຢຽມຢາມສະຖານທ່ີ 
ທ່ີຂຶ້ນກັບໂຄງການຂອງແຂວງ ຊຽງຂວາງ. 

 

 

 

（ຮບປະກອບ） 
ການຢຽມຢາມ 

ສະຖານທີໂຄງການ
ຂອງຜເຂົ້າຮວມ 

KCCP  

 

ວັນທີ 11 ກມພາ (ວັນສກ), ໄດໄປຢຽມຢາມຊາວກະສິກອນ ຜປກພືດຜັກ
ອິນຊີ ຢທ່ີເມືອງແປກ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ. ຕອນເຊ້ົາຂອງວັນທີ 12 ກມພາ  
 

(ວັນເສົາ), ໄດໄປຢຽມຢາມຕະຫຼາດກະສິກາອິນຊີ ຢ ເມືອງແປກ. ຫັຼງຈາກທ່ີ
ໄດໄປຢຽມຢາມສະຖານທ່ີຕາງໆ ທ່ີຂຶ້ນກັບໂຄງການແລວ ບັນດາຜເຂົ້າຮວມ,  
ຊາວກະສິກອນອິນຊີ,  ພະນັກງານຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ໄດຮວມກັນ
ແລກປຽນຄວາມຄິດເຫັນ ເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ ຢາງຫາວຫັນ. 

ສຽງຈາກສວນຜກັອນິຊ ີ

ໃນສະບັບນີ້, ມີການຮວບຮວມ ຄາຄິດເຫັນ ຂອງພາກສວນຫັຼກ ທ່ີກຽວຂອງ
ກັບ ການສົງເສີມກະສິກາອິນຊີ ໃນບັນດາແຂວງເປາໝາຍ. ເຊິ່ງຄັ້ງນີ້, ພວກ
ເຮົາໄດຍົກໃຫເຫັນກໍລະນີຂອງ ນ. ຄํານາງ ເພັດອํາພອນ, ຊາວກະສິກອນອິນ
ຊີ ບານ ໂນນແຕ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. 

 

 

 

（ຮບປະກອບ） 
ນ. ຄํານາງ ເພດັອํາພອນ 

ທີ່ສວນປກຜັກອິນຊ ີ

ນ. ຄํານາງ ເພັດອํາພອນ ແມນຊາວກະສິກອນ ທ່ີມີລາຍຮັບທັງໝົດມາຈາກ
ການປກພືດຜັກອິນຊີຢທ່ີສວນຂອງລາວ. ຫັຼງຈາກການເຂົ້າຮວມເຝກອົບຮົມ
ກຽວກັບການປກກະສິກາອິນຊີ ໃນປ 2006, ລາວໄດຄິດທົບທວນເຖິງ
ບັນຫາສຂະພາບຂອງພໍຕລາວ ທ່ີຊຸດໂຊມຈາກຜົນຮາຍ ຂອງການນາໃຊສານ
ເຄມີຫຼາຍເກີນໄປ ໃນການປກພືດຜັກຢສວນ. ຫັຼງຈາກໄດທົດລອງ ປກພືດ
ຜັກອິນຊີ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ສຂະພາບຂອງພໍຕໄດດີຂຶ້ນ ເຮັດໃຫບໍຈํາເປນຕອງໄປ
ຮັກສາຢໂຮງໝ. ນັບແຕນັ້ນເປນຕົ້ນມາ  ລາວໄດຕັດສິນໃຈ ເຮັດກະສິກํາອິນ
ຊີ ເນື່ອງຈາກລາວໄດຮຽນຮເຖິງ ຜົນດີຕໍສຂະພາບ,  ບໍແມນແຕສະເພາະເພື່ອ 
ສຂະພາບຂອງຜປກ ແຕກໍແມນ ທັງເພື່ອສຂະພາບ ຂອງຜບໍລິໂພກ ນາຕື່ມອີກ. 
ອີງຕາມປະສົບການ, ລາວໄດກາວວາ ບັນຫາທ່ີໃຫຍທ່ີສດ ຂອງການເຮັດ
ກະສິກາອິນຊີ ແມນການປອງກັນສັດຕພືດ, ບໍແມນສັດຕພືດ ທກປະເພດທ່ີ
ສາມາດປອງກັນໄດ ໂດຍການນາໃຊຢາສະໝນໄພໄລແມງໄມ. ຖາວາມີຕົວ
ອອນຂອງແມງກະເບື້ອ ຫືຼ ໜອນ, ລາວສາມາດນາອອກຈາກສວນ ແລະ ຂາ
ໄດ. ເຖິງແມນວາ ຈາພວກມັດດິນຈະຖືກໄລໄປແລວ ກໍຕາມ,  ການນํາຢາສະ
ໝນໄພໄລແມງໄມ ເພື່ອໄລແມງໄມຈະໄດຜົນພຽງຊົວຄາວເທົານັ້ນ ເພາະ
ບັນດາແມງໄມເຫົຼານັ້ນ ຈະກັບມາລົບກວນພືດຜັກຂອງລາວອີກ ໃນສອງຫາ
ສາມມື້ຕໍມາ. 
ນ. ຄํານາງ ໄດກາວຕື່ມອີກວາ ໃນຊວງລະດແລງ “ຜບໍລິໂພກຕອງການ ຜັກ
ສະຫັຼດ, ຜັກກາດຊອມ, ຫົວບີດຣດ ແລະ ຜັກກາດນາ”. ລາວຮສຶກວາ 
ຈານວນຜບໍລິໂພກທ່ີມາຊື້ພືດຜັກ ຢຕະຫຼາດອິນຊີ ໄດຫຸຼດລົງ ໃນໄລຍະທ່ີມີ
ການແຜລະບາດຂອງ ເຊ້ືອພະຍາດໂຄວິດ-19. ເຖິງຢາງໃດກໍຕາມ,  ລາວຍັງ
ຄົງສືບຕໍປກພືດຜັກອິນຊີ ຢທ່ີສວນ ພື້ນທ່ີ 0.5  ເຮັກຕາຂອງລາວ ເພື່ອ
ສຂະພາບທ່ີດີຂອງສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ, ຜບໍລິໂພກ ແລະ ເປນມິດຕໍ
ສ່ິງແວດລອມ.

ຈັດພິມໂດຍ ໂຄງການ ພັດທະນາ ກະສິກາສະອາດ (CADP) 

ອີເມວ: cadp.lao.info@gmail.com 

ໂທລະສັບ：+85621 417 681 
  

 https://www.facebook.com/jicaCADP/ 

ໂຮມເພຈ https://www.jica.go.jp/project/english/laos/026/index.html

 


