
ການພັດທະນາມາດຕະຖານແລະການຢັັ້ ງຢືນ

ກະສິກ າສະອາດຢ ູ່ ສປປລາວ

ສະເໜີໂດຍ: ທະວີສິດ ບຸນຍາສຸກ

ຮອງຫົວໜັ້ າພະແນກມາດຕະຖານ

ກົມປ ກຝັງ



ວິໄສທັດກະສິກ າສະອາດ
ເປັນກົນໄກໃນການຂັບເຄືູ່ ອນການຂະຫຍາຍໂຕເສດຖະກິດ, ຍ ັ້ໜ ນການເຊືູ່ ອມໂຍງ

ສາກົນແລະ ປົກປັ້ ອງສິູ່ ງແວດລັ້ອມ

• ຈຸດປະສົງ

– ປັບປຸງຄຸນນະພາບ

ແລະຄວາມປອດໄພ

ຜົນຜະລິດກະສິກ າ

– ຍົກລະດັບການເຂົົ້ າເຖິງ

ຕະຫຼາດ

– ປົກປົ້ອງສິິ່ ງແວດລົ້ອມ



ກະສິກ າສະອາດ

ບ ູ່ ໄດັ້ນ າໃຊັ້ສານເຄມີ

ນ າໃຊັ້ ຝຸູ່ ນຄອກຝຸູ່ນບົູ່ ມ

ມີການຈ ດຫລືຖາງ

ສາມາດນ າໃຊັ້ສານເຄມີໄດັ້ແຕູ່ຕັ້ອງ
ຢ ູ່ ໃນຂອບເຂດທີູ່ ກ ານົດໄວັ້

ກະສິກ າທີູ່ ດີ GAP = Good 
Agriculture 
Practice

ກະສິກ າປອດຢາປາບ

ສັດຕ ພືດ PFP = Pesticide-
free production 

ກະສິກ າອິນຊີ

OA=Organic agriculture

ບ ູ່ ອະນຸຍາດນ າໃຊັ້ຢາຂັ້າແມງໄມັ້ ຈາກເຄມີ
ສັງເຄາະທຸກປະເພດ

ຫັ້ າມນ າໃຊັ້ສານເຄມີສັງເຄາະທຸກປະເພດ

ກະສິກ າທ າມະຊາດ

Traditional agriculture



ການພັດທະນາກະສິກ າອິນຊີ

ກະສິກ າຢືນຍົງແລະ ກະສິກ າອິນຊີ ໄດົ້
ຈັດຕັົ້ ງປະຕິບັດຢ ິ່ ສປປລາວ ຫຼາຍ

ປີຜິ່ ານມາ. 

 80% ຂອງກະສິກ າ ແມິ່ນກະສິກ າອິນຊີ
ໂດຍບັນຍາຍ

 ຄ າສັບກະສິກ າອິນຊີ ໄດົ້ເລີິ່ ມຮ ົ້ ຈັກຢິ່າງ
ເປັນທາງການ ຕັົ້ ງແຕິ່ ກົມປ ກຝັງແລະ
ອົງການHELVETAS ຮິ່ວມກັນຈັດຕັົ້ ງ
ປະຕິບັດໂຄງການPROFIL 2004, 



ກາໝາຍແລະມາດຕະຖານກະສິກ າອິນຊີ





ການພັດທະນາກະສິກ າທີູ່ ດີ





ການພັດທະນາອົງກອນຢັົ້ ງຢືນຕາມມາດຕະຖານ
ສາກົນ ISO/IEC 17065
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ຂ ັ້ ມ ນການຢັັ້ ງຢືນຜ ັ້ ຜະລິດແລະຜ ັ້ ປະກອບການທີູ່ ໄດັ້ຮັບ

ການຢັັ້ ງຢືນ

ກະສິກ າອິນຊີ

– ຢັົ້ ງຢືນທັງໝົດ: 38

– ເນືົ້ ອທີິ່ : 7,984.65 ha

– ຜົນຜະລິດ 51,170 
ton

– ຊາວກະສິກອນ: 
2,785 

ກະສິກ າທີູ່ ດີ

– ຢັົ້ ງຢືນທັງໝົດ : 6

– ເນືົ້ ອທີິ່ : 845 ha, 

– ຜົນຜະລິດ : 41,631.6 
ton

– ຊາວກະສິກອນ : 46  



ການຝຶກອົບຮົມແລະ ສົ້າງຄວາມເຂັົ້ ມແຂງ

• ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ

– ນັກກວດກາ 15 ຄົນ

– ທີິ່ ປຶກສາຟາມ 125 ຄົນ

• ຝຶກອົບຮົມຊາວສວນ 738 ຄົນ



ການຂະຫຍາຍການຜະລິດ & ການຕະຫຼາດ



ການໂຄສະນາ



ຈັດເວທີປຶກສາຫາລື



ລະບົບການຢັັ້ ງຢືນແບບມີສູ່ວນຮູ່ວມ (PGS)



ບັນຫາແລະ ສິິ່ ງທົ້ າທາຍ

ຄວາມຮ ົ້ ແລະ ເຕັກນິກວິຊາ

ການຂອຊາວກະສິກອນຍັງຕ ິ່ າ



ຄວາມສູ່ຽງໃນການ
ຈັດການ:

✓ນ າໃຊົ້ສານເຄມີເກີນ
ກ ານົດ

✓ການນ າໃຊົ້ນ ົ້ າບ ິ່ ປອດໄພ

✓ສານເຄມີຕົກຄົ້າງເກີນ
ອັດຕາ (MRLs).

ບັນຫາແລະ ສິິ່ ງທົ້ າທາຍ



ການຮັບຮ ົ້ດົ້ ານຄວາມປອດ&
ການອະນາໄມບຸກຄົນ

ບັນຫາ& ສິິ່ ງທົ້ າທາຍ





ແຜນການພັດທະນາໃນຕ ິ່ ໜົ້ າ

ພາກການຜະລິດ

ນິຕິກ າລະບຽບ

ຫັຼກການ

ການສົິ່ ງເສີມການ

ຕະຫຼາດ

ຂະຫຍາຍ/ເພີົ້ ມຖານການ
ຜະລິດ

ລະບຽບທີິ່ ເໝາະສົມ, ແຕິ່
ຍອມຮັບໂດຍຄ ິ່ຄົ້ າຂາຍ

ເພີົ້ ມຄວາມຕົ້ອງການ
ຕະຫຼາດ (ພາຍໃນ, ພາກພືົ້ ນ, 

ສາກົນ) 
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ນະໂຍບາຍທີິ່ ເອືົ້ ອຍອ ານວຍ

ແຜນພັດທະນາ



ແຜນພັດທະນາ

ຍົກລະດັບຄວາມຮັບຮ ົ້ ແລະ

ຄວາມເຂົົ້ າໃຈແກິ່ ທຸກ
ພາກສິ່ວນ



ພັດທະນາໂຄງລິ່າງພືົ້ ນຖານ& ຄວາມຮ ົ້ & ວິທະຍາການແກິ່ຜ ົ້

ປະຕິບັດ

ແຜນພັດທະນາ



• ລະບຽບຄວບຄຸມແລະ ຄຸົ້ມ

ຄອງສານເຄມີ & ຢາປາບ
ສັດຕ ພືດ: ປອມ, ຫົ້າມນ າ
ໃຊົ້, 

ແຜນພັດທະນາ



ຍົກລະດັບເຄືິ່ ອງມື & 
ຫົ້ອງວິໄຈ
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ແຜນພັດທະນາ



ຍົກລະດັບຄວາມຮ ົ້

ຄວາມສາມາດ ໃຫົ້ແກິ່

ອົງກອນ& ພະນັກງານ
ດົ້ານກວດກາແລະ

ຢັົ້ ງຢືນ
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ແຜນພັດທະນາ



ສົ້າງຈິດສ ານຶກໃຫົ້ຜ ົ້
ບ ລິໂພກ: ເພີົ້ ມຄວາມ
ຕົ້ອງການ & ໃຫົ້ພາກ
ເອກະຊົນມີສິ່ວນຮິ່ວມ & 
ສິິ່ ງຈ ງໃຈ
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ແຜນພັດທະນາ



ການເຊືິ່ ອມໂຍງ & ການ
ເທົິ່ າທຽມພາຍໃນ & 
ນອກອາຊຽນ
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ແຜນພັດທະນາ



ຂອບໃຈ


