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ບດົຄວຳມ ຂອງອງົກຳນໃຈກ້ຳ (JICA) 

 
ທີີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ກຳນພັດທະນຳແບບຍືນຍົງຂອງ ອົງກຳນສະຫະປະຊຳຊຳດໃນວັນທີ 
25 ກັນຍຳ ປີ2015, ຜ ້ນ ຳຂອງໂລກ ໄດ້ເອົຳ ແຜນຂອງກຳນ ພັດທະນຳແບບຍືນຍົງໃນປີ 
2030, ກອງປະຊຸມຄັ ງນີ  ໄດ້ຕັ ງເປ ົ້ຳໝຳຍ 17ເປ ົ້ຳໝຳຍ ໂດຍມີເປ ົ້ຳໝຳຍ ແຕູ່ນີ  ຫຳປີ 
2030 ເພືີ່ອລົບລ້ຳງ ຄວຳມທຸກຈົນ, ຄວຳມບ້້ໍໍ່ເທົົ່ຳທຽມກັນ ແລະ ຄວຳມບ້້ໍໍ່ຍຸດຕິທ ຳ ໃນ
ສັງຄົມ ລວມທັງກຳນ ແກ້ໄຂບັນຫຳ ທຳງດ້ຳນກຳນປ່ຽນແປງ ຂອງສະພຳບດິນຟ້ຳອຳກຳດ. 
ຄຳດໝຳຍ ຂອງສະມຳຊິກ ຂອງລັດສະຫະປະຊຳຊຳດກູ່ຽວກັບກຳນພັດທະນຳໃຫ້ມີຄວຳມ
ຍືນຍົງ ໂດຍໄດ້ນ ຳໃຊ້ ກອບໂຄງກຳນ ແລະ ນະໂຍບຳຍທຳງດ້ຳນກຳນເມືອງ, ໂດຍສະເພຳະ
ແມູ່ນ ນະໂຍບຳຍ ຂອງ ODAໃນແນວທຳງກຳນສ ້ຊົນ ໃນກຳນພັດທະນຳແບບຍືີ່ນຍົງແຕູ່
ປະຈຸບັນນີ ຫຳ 15 ປີພຳຍໜ້ຳ ກ້້ໍໍ່ຄືປີ 2030. 
 
ໃນວຽກງຳນກຳນພດັທະນຳແບບຍືນຍົງ ວຽກງຳນກຳນຜະລິດລ ກປຳ-ສັດນ ໍ້ຳກ້້ໍໍ່ແມູ່ນວຽກ
ງຳນໜ ີ່ງທີີ່ຢ ່ໃນ 17 ເປ ົ້ຳໝຳຍ ຂອງກຳນພັດທະນຳແບບຍືນຍົງ ທີີ່ມີເປ ົ້ຳໝຳຍຫ ັກ ໃນກຳນ
ຫ ຸດຜູ່ອນຄວຳມທຸກຈົນ, ກຳນເສີມສ້ຳງສຸຂະພຳບທີີ່ດີ, ກຳນສ ກສຳ ແລະ ຫ ຸດຜູ່ອນກຳນ
ປ່ຽນແປງຂອງສະພຳບດິນຟ້ຳອຳກຳດ. ພ້ອມດຽວກັນນັ ນມັນຍັງແມູ່ນໜ ີ່ງໃນ 14 ສິດທິເປ ົ້ຳ
ໝຳຍ ໃນບ້້ໍລິບົດທີີ່ວູ່ຳ” ກຳນອຳນຸລັກຊັບພະຍຳກອນທຳງເລ, ມະຫຳສະໝຸດໃຫ້ມີຄວຳມຍືນ

ຍົງ ເພືີ່ອເພີີ່ມທະວີ ກຳນພັດທະນຳແບບຍືນຍົງ “  

 
ໃນນະໂຍບຳຍລະດັບຂັ ນສ ງ ແມູ່ນຖືວູ່ຳກຳນພັດທະນຳກຳນປະມົງ ໃຫ້ມີຄວຳມຍືນຍົງ ແມູ່ນ
ມີຄວຳມສ ຳຄັນ, ອົງກຳນ JICA ໄດ້ເອົຳວຽກງຳນກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳເປັນພື ນຖຳນສ ຳຄັນ

ໃນກຳນພັດທະນຳໃຫ້ມີຄວຳມຍືນຍົງ. ອົງກຳນ JICA ໄດ້ໃຫ້ຄວຳມສ ຳຄັນໃນວຽກງຳນ
ກຳນປະມົງ ໂດຍສະເພຳະກຳນລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳ ແມູ່ນສຳມຳດຊູ່ວຍຄ  ຳປະກັນທຳງດ້ຳນສະບຽງ
ອຳຫຳນ ແລະ ເປັນໜ ີ່ງໃນແຫ ູ່ງທຳດອຳຫຳນສ ຳຄັນຂອງມະນຸດ ພ້ອມກັນນັ ນມັນຍັງເປັນ
ສິນຄ້ຳສົົ່ງອອກ. ໃນປະຈຸບັນ ຄວຳມຕ້ອງກຳນຂອງຜົນຜະລິດຂອງກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳ 
ແມູ່ນນັບມື ນັບເພີີ່ມຂ  ນ. ໃນເວລຳດຽວກັນນີ , ເນືີ່ອງຈຳກກຳນເພີີ່ມຂ  ນຢ່ຳງສະໝ ຳ ີ່ສະເໝີ
ຂອງຜະລິດຕະພັນກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳແບບຍືນຍົງ ຈ ີ່ງເຮັດໃຫ້ມີກຳນຫ ຸດຜູ່ອນ ກຳນນ ຳໃຊ້ 
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ຊັບພະຍຳກອນທ ຳມະຊຳດ ທຳງດ້ຳນວຽກງຳນກຳນປະມົງ ໂດຍສະເພຳະລ ກປຳ, ອຳຫຳນ ໃນ
ທ ຳມະຊຳດ, ກຳນຄວມຄຸມກຳນລະບຳດຂອງພະຍຳດ ແລະ ກຳນໃຊ້ຢຳ ພ້ອມດຽວກັນນັ ນ
ຍັງເປັນກຳນຊູ່ວຍ ບັນເທົຳຜົນກະທົບທຳງດ້ຳນສິີ່ງແວດລ້ອມ ຂອງສະຖຳນທີີ່ເພຳະລ້ຽງສັດ
ນ ໍ້ຳ. 
 
ກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳຂະນຳດໜ້ອຍ ມີຜົນປະໂຫຍດ ໃນກຳນຕອບສະໜອງ ທຳດໂປຮຕີນ 
ແລະ ທຳດອຳຫຳນ ໂດຍສະເພຳະ  ຜະລິດຕະພັນປຳ ຫ ື ສັດນ ໍ້ຳ ແມູ່ນມີລຳຄຳທີີ່ຖືກ ແລະ 
ເປັນພື ນຖຳນ ຂອງອຳຫຳນປະຈ ຳວັນ ໃນສັງຄົມຊົນນະບົດ. ເຖິງແນວໃດກ້້ໍໍ່ຕຳມ, ກຳນ
ສົົ່ງເສີມກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳ ຂະໜຳດນ້ອຍ ແມູ່ນໄດ້ພົບບັນຫຳໃນເບື ອງຕົ ນ. ບັນດຳດັົ່ງ
ກຳວແມູ່ນປະກອບດ້ວຍ : ຊຳວກະສິກອນຜ ້ຜະລິດ ຍັງຂຳດຄວຳມຮ ້ນຂັ ນພື ນຖຳນ ແລະ 
ເຕັກນິກກູ່ຽວກັບກຳນລ້ຽງປຳແບບເປັນຟຳມໃນຂັ ນເບື ອງຕົ ນ; ບ້້ໍໍ່ມີແນວພັນປຳ ແລະ ກຳນ
ບ້້ໍລິກຳນ ກູ່ຽວກັບກຳນຂະຫຍຳຍພັນປຳ ແມູ່ນຍັງບ້້ໍໍ່ທັນພຽງພ້້ໍກັບຄວຳມຕ້ອງກຳນ. ອົງກຳນ 
JICA ໄດມີ້ກຳນຈັດຕັ ງປະຕິບັດໂຄງກຳນ ຮູ່ວມມືທຳງດ້ຳນກຳນຂະຫຍຳຍເຕັກນິກ ກຳນ
ເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳຂະໜຳດນ້ອຍ ໃນກຸູ່ມບັນດຳປະເທດດັົ່ງກູ່ຳວນີ : ກ ຳປ ເຈຍ, ມຽນມຳ, 
ມຳດຳກຳສກຳ, ເບນິນ ໂດຍກຳນ ຳໃຊ້ເຕັກນິກໃນລັກສະນະດຽວກັນໃນກຳນຈັດຕັ ງປະຕິບັດ
ໂຄງກຳນ ເຊິີ່ງມີຈຸດປະສົງຂອງກຳນຮູ່ວມມືເພືີ່ອແກ້ໄຂ ບັັນຫຳໃຫ້ມີຄວຳມເໝຳະສົມ ແລະ 
ຖືກຕ້ອງ, ນອກຈຳກນັ ນແມູ່ນຍັງເປັນກຳນແກ້ໄຂບັນຫຳ ໃນກຳນຂະຫຍຳຍພັນສັດນ ໍ້ຳ ໃນ
ລະດັບໃຫຍູ່ ຕະຫ ອດເຖິງ ກຳນພັດທະນຳ ກຸູ່ມຊຳວກະສິກອນຜ ້ຜະລິດທີີ່ເປັນເປ ົ້ຳໝຳຍ ຂອງ 
ໂຄງກຳນ ໃນກຳນຂະຫຍຳຍກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳ ຈຳກຊຳວກະສິກອນຜ ້ລິດເປັນຫ ັກໄປສ ູ່
ຊຳວກະສິກອນຜ ້ມີຄວຳມສົນໃຈດ້ຳນກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳກຸູ່ມໃໝູ່ ດ້ວຍກຸູ່ມຊຳວ
ກະສິກອນຫ ັກໃນທ້ອງຖິີ່ນຂອງເຂົຳເຈົ ຳເອງ. ນີ ແມູ່ນເປັນຈຸດປະສົງຫ ັກ ທີີ່ພວກເຮົຳມີກຳນ
ພັດທະນຳ ປ ົ້ມຄ ູ່ມືແນະນ ຳສະບັບນີ  ເພືີ່ອສົົ່ງເສີມ ກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ້ ້້ໍຳຈືດຂະຫນຳດນ້ອຍ 
ຈຳກຊຳວກະສິກອນຜ ້ຜະລິດຫ ກັໄປສ ູ່ ຊຳວກະສີກອນກຸູ່ມໃໝູ່ທີີ່ມີຄວຳມສົນໃຈ ເພືີ່ອເປັນ
ກຳນ ຜັນຂະຫຍຳຍທຳງດ້ຳນ ຄວຳມຮ ້, ປະສົບກຳນ ແລະ ບົດຮຽນທີີ່ຖອດຖອນໄດ້ ຈຳກ
ຫ ຳຍປະເທດ ແລະ ອົງກຳນຕູ່ຳງຯ. 
 
ປ ົ້ມຄ ູ່ມືແນະນ ຳສະບັບນີ  ແມູ່ນ ຈັດພິມເປັັນຄັ ງທີີ່ສອງ ເຊິີ່ງໃຫ້ກຳນຮູ່ວມມື ໃນກຳນຈັດພິມ 
ໂດຍອົງກຳນ JICA ແລະ ສ ນ NACA (Network of Aquaculture Centres in 

Asia-Pacific/ສ ນກຳນພັດທະນຳ ກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳແຫູ່ງອຳຊີ- ປຳຊີຟິກ). ຈຳກ



ຄ ູ່ມືແນະນ ຳ  ແນວທຳງ ກຳນຂະຫຍຳຍເຕັກນິກ ຈຳກຊຳວກະສິກອນ ສ ູ່ ຊຳວກະສີກອນ 
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ຜົນສ ຳເລັດຈຳກກຳນຈັດຕັ ງປະຕິບັດໂຄງກຳນ “ໂຄງກຳນສ ຳມະນຳທຳງດ້ຳນເຕັກ ໃນລະດັບ

ສຳກົນ ກູ່ຽວກັບກຳນຂະຫຍຳຍກຳນເພຳະະລ້ຽງຂະຫນຳດຫນ້ອຍ “ ທີີ່ຈັດຕັ ງ ໃນເມືີ່ອ 
ເດືອນ ທັນວຳ ປີ 2013 ທີີ່ບຳງກອກ, ປະເທດໄທ, ໂຄງກຳນນີ  ອຳດບ້້ໍໍ່ປະສົບຜົນສ ຳເລັດ 
ແລະ ບ້້ໍໍ່ປະກົດຜົນເປ ນຈິງ ຖ້ຳປັດສະຈຳກກຳນຊູ່ວຍເຫ ືອ ແລະ ປະກອບສູ່ວນ ຂອງສ ນ  
NACA. ສະນັ ນ ໃນນຳມຂອງ ອົງກຳນ JICA ຈ ີ່ງຂ້້ໍຂອບອົກຂອບໃຈ ມຳຢ່ຳງລົ ນເຫ ືອ 

ມຳທຳງສ ນ NACA ທີີ່ໃຫ້ກຳນຮູ່ວມມື ແລະ ຊູ່ວຍເຫ ືອໃນວຽກງຳນດັົ່ງກູ່ຳວນີ ຈົນສຳມຳດ 
ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. 
 
 

ຫົວໜ້ຳ ກົມພັດທະນຳຊົນນະບົດ 
ທູ່ຳນ ມຳກົດໂຕະ ກິດຕະນະກະ 

                                                                    (Makoto Kitanaka) 
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ບດົຄວຳມ 

ຂອງສ ນກຳນພດັທະນຳ ກຳນເພຳະລຽ້ງສດັນ ໍ້ຳແຫູ່ງອຳຊ-ີ ປຳຊຟິີກ  

(NACA) 

 ກຳນເພຳະລ້ຽງ ສັດນ ໍ້ຳຂະໜຳດນ້ອຍ ໄດ້ກຳຍເປັນພຳກສູ່ວນ ສ ຳຄັນ ຂອງຫ ຳຍໂຄງກຳນ ທີີ່
ໄດ້ຖືກຈັດຕັ ງປະຕິບັດໂດຍ ສ ນ  NACA ໃນໄລຍະຜູ່ຳນມຳ.  ສ ນ NACA ແມູ່ນອົງກຳນ
ໜ ີ່ງທີີ່ດ ຳເດີນງຳນ ພຳຍໃນອົງກຳນຂອງລັດຖະບຳນ, ທີີ່ເນັ ນກຳນສົົ່ງເສີມກຳນພັດທະນຳ
ຊົນນະບົດ ຕະຫ ອດເຖິງກຳນຈັດກຳນ ຊັບພະຍຳກອນທຳງດ້ຳນ ກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳ ແລະ 
ຊັບພະຍຳກອນທຳງນ ໍ້ຳໃຫ້ມີຄວຳມຍືນຍົງ. ສ ນ NACA ໄດຊ້ອກຫຳວິທີທຳງ ເພືີ່ອປັບປ ງ 
ແລະ ແກ້ໄຂ ຊີວິດກຳນເປັນຢ ່ຂອງ ປະຊຳຊົນໃນໃນຊົນນະບົດ ເພືີ່ອຫ ຸດຜູ່ອນ ຄວຳມທຸກ
ຈົນ ແລະ ຄ ໍ້ຳປະກັນທຳງດ້ຳນສະບຽງອຳຫຳນ ໃຫ້ກັບຊຳວກະສິກອນຜ ້ຜະລິດ ແລະ ສັງຄົມ
ຊົນນະບົດ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສ ງສຸດ. ສ ນ NACA ແມູ່ນອົງກຳນຊູ່ວຍເຫ ືອ ທຳງດ້ຳນ
ກຳນພັດທະນຳໃຫ້ມີຄວຳມຍືນຍົງ, ພັດທະນຳ ນະໂຍບຳຍ ເພືີ່ອອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກໃຫ້
ກັບ ສະມຳຄົົມຊຳວກະສິກອນຜ ຜ້ະລິດ ແລະ ອົງກຳນຕູ່ຳງຯ, ໂດຍສະເພຳະ ແມູ່ນກຳນສະ
ໜັບສະໜ ນທຳງດຳນກຳແລກປ່ຽນເຕັກນິກເຊິີ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ກຳນເສີມສ້ຳງ ແລະ 
ພັດທະນຳຄວຳມອຳດສຳມຳດ, ກຳນພັດທະນຳ ແລະ ເພີີ່ມທະວີຄວຳມອຳດສຳມຳດ ໃຫ້ແກູ່
ສະຖຳບັນກຳນສ ກສຳ ເພືີ່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກູ່ກຳນ ຈັດກຳນຊັບພະຍຳກອນທຳງນ ໍ້ຳ ແລະ 
ກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳ ໃຫ້ມີຄວຳມຍືນຍົງ. 
 
ສ ຳລັບ ກຳນພັດທະນຳ ຄ ູ່ມືກຳນແນະນ ຳ ກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ້ ້້ໍຳຈືດຂະຫນຳດນ້ອຍ ຈຳກຊຳວ
ກະສິກອນຜ ້ຜະລິດຫ ັກ ໄປສ ູ່ຊຳວກະສີກອນກຸູ່ມໃໝູ່ ທີີ່ມີຄວຳມສົນໃຈໃນກຳນເພຳະ
ລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳ ແມູ່ນມີຄວຳມຈ ຳເປັນ ສ ຳລັບວຽກໂດຍລວມ ຂອງສ ນ NACA ໂດຍສະເພຳະ 
ແມູ່ນກຳນພັດທະນຳ ແລະ ກຳນສົົ່ງເສີມ ກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳຂະຫນຳດນ້ອຍ. ຜົນໄດ້ຮັບ
ໃນເບື ອງຕົ ນໃນກຳນຈັດຕັ ງປະຕິບັດໂຄງກຳນ ໂດຍໄດ້ຮັບກຳນສະໜັບສະໜ ນ ໂດຍອົງກຳນ 
JICA ທີີ່ປະເທດ ກ ຳປ ເຈຍ, ສ.ປ.ປລຳວ ແລະ ປະເທດອືີ່ນຯ ໃນພຳກພື ນອຳຊີ ແລະ ທະວີບ 
ອຳຟຮິກຳ ເຊິີ່ງໂຄງກຳນນີ  ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ປະສິດທິພຳບ ຂອງກຳນສົົ່ງຕ້້ໍໍ່ຄວຳມຮ ້ 
ຈຳກຊຳວກະສິກອນຫ ັກໄປສ ູ່ ຊຳວກະສິກອນກຸູ່ມໃຫມູ່ ທີີ່ມີຄວຳມສົນໃຈ. ແຕູ່ວູ່ຳ ກຳນ
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ປະຕິບັດທຳງເຕັກນິກກູ່ຽວກັບ ກຳນຜະລິດປຳຊີ ນ ແລະ ກຳນຜະລິດລ ກປຳ ໂດຍສະເພຳະໃນ
ສັງຄົມຊົນນະບົດແມູ່ນພົບຂ້້ໍໍ້ຫຍຸ້ງຍຳກ ເພຳະມີກຳນຈ ຳກັດ ໃນກຳນຖູ່ຳຍທອດ ຫ ື ສົົ່ງຕ້້ໍໍ່ຂ້້ໍໍ້ມ ນ 
ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ. 
 

 
 

                  ຫົວໜ້ຳ ສ ນກຳນພັດທະນຳ ກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳແຫູ່ງອຳຊີ- ປຳຊີຟິກ 
                                                     ດຣ. ເຊີດສັກ ວລິະພັດ 
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ຄ ຳນ ຳ 
 
 ປ ົ້ມຄ ູ່ມືແນະນ ຳ ສະບັບນີ  ແມູ່ນກະກຽມເພືີ່ອເປັນພື ນຖຳນ ທີີ່ໄດ້ຮັບກຳນຕົກລົງເຫັນດີກັນ
ໃນລະຫວູ່ຳງ ກອງປະຂຸມສ ຳມະນຳທຳງດ້ຳນ ວິຊຳກຳນ ກູ່ຽວກັບກຳນຂະຫຍຳຍກຳນເພຳະ
ລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳ, ທີີ່ມີກຳນຈັດຕັ ງຂ  ນ ເມືີ່ອເດືອນ ທັນວຳ ປີ 2013 ທີີ່ ບຳງກອກ, ປະເທດໄທ. 
ເຊິີ່ງມີກຳນນ ຳເອົຳບົດຮຽນກຳນປະສົບຜົນສ ຳເລັດຂອງກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳຂະໜຳດນ້ອຍ 
ຂອງຊຳວກະສິກອນ ໃນບັນດຳປະເທດຕູ່ຳງຯ ໃນທັງທະວີບອຳຊີ ແລະ ທະວີບອັຟກຳ ເຊິີ່ງ
ຜົນໄດ້ຮັບດັົ່ງກູ່ຳວເປັນທີີ່ພ້້ໍໃຈ ແລະ ໄດ້ສຳມຳດເຂົົ ຳໃຈເຖິງປະສິດທິພຳບ ແລະ ກົນໄກ
ຄວຳມຍືນຍົງຂອງກຳນຖູ່ຳຍທອດເຕັກນິກຈຳກຊຳວກະສິກອນຫ ັກ ໄປສ ູ່ຊຳວກະສິກອນ
ກຸູ່ມໃໝູ່. ໂຄງກຳນນີ ແມູ່ນໄດ້ຮັບກຳນພັດທະນຳ ໂດຍອົງກຳນ JICA ໃນກຳນຈັດຕັ ງ
ປະຕິບັດ ໂຄງກຳນຮູ່ວມມື ທຳງດ້ຳນກຳນເສີມຂະຫຍຳຍດ້ຳນເຕັກນິກດ້ຳນວິຊຳກຳນ ກຳນ
ເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳຂະໜຳດນ້ອຍ ສ ຳລັບກຳນພັດທະນຳຊົນນະບົດ ໃນຫ ຳຍປະເທດໃນ ພຳກ
ພື ນອຳຊີ. 
 
ຂ້້ໍໍ້ມ ນສູ່ວນໃຫຍູ່ໃນປ ົ້ມ ຄ ູ່ມືແນະນ ຳສະບັບນີ  ແມູ່ນໄໄດ້ມຳຈຳກ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງກຳນ
ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍຳຍພັນສັດນ ໍ້ຳຈືດ (ໄລຍະ 1 ແລະ ໄລຍະ 2) ທີີ່ໄດ້ຮັບກຳນຈັດຕັ ງ
ປະຕິບັດ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນ ໂດຍໂຄງກຳນ JICA ໃນປະເທດກ ຳປ ເຈຍ. ແລະ ອີກສູ່ວນ
ແມູ່ນໄດ້ມຳຈຳກ ກຳນປ ກສຳຫຳລື ລະຫວູ່ຳງກອງປະຊຸມສ ຳມະນຳປ ກສຳຫຳລື ທຳງດ້ຳນ
ເຕັກນິກລະດັບສຳກົນ, ຕະຫ ອດເຖິງກຳນສ ຳພຳດຊຳວກະສິກອນຜ ້ຜະລິດຫ ັກ ໃນຫ ຳຍຯ
ແຂວງ ໃນປະເທດກ ຳປ ເຈຍ. 
 
ເອກະສຳນ ສະບັບນີ  ຈະຊູ່ວຍເປັນຜ ້ນ ຳ ໃນກຳນຈັດຕັ ງປະຕິບັດ ໂຄງກຳນຖູ່ຳຍທອດຄວຳມ
ຮ ້ ກູ່ຽວກັບກຳນຜັນຂະຫຍຳຍພັນກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳຈືດ ຂະໜຳດນ້ອຍ ຈຳກຊຳວ
ກະສິກອນຜ ້ຜະລິດຫ ັກ ສ ູ່ຊຳວກະສິກອນກຸູ່ມອືີ່ນຯ, ເຊິີ່ງພຳກສູ່ວນໃຫຍູ່ ຂອງໂຄງກຳນ
ດັົ່ງກູ່ຳວ ແມູ່ນກວມເອົຳ ກຳນຊູ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫຳຂອງຊຳວກະສິກອນ ໃນພຳກສູ່ວນເພຳະ
ລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳ ທີີ່ປະເທດກ ຳປ ເຈຍ. ທ ກວິຊຳໃນປ ົ້ມຄຸມືສະບັບນີ  ແມູ່ນສຳມຳດຊູ່ວຍແກ້ໄຂ
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ຄ ຳກູ່ຳວຂອບໃຈ 

        ຂ້້ໍສະແດງຄວຳມຮ ້ບຸນຄຸນ ຢ່ຳງລົ ນເຫ ືອມຳຍັງ ອົງກຳນ JICA ທີີ່ໃຫ້ທ ນ  ກຳນສະ
ໜັບສະໜ ນ ກູ່ຽວກັບກຳນຈັດພິມ ປ ົ້ມຄ ູ່ມືກຳນແນະນ ຳ ກຳນຜັນຂະຫຍຳຍເຕັກນິກ ຈຳກ
ຊຳວກະສິກອນຫ ັກ ສ ູ່ຊຳວກະສິກອນກຸູ່ມໃໝູ່ ທີີ່ມີຄວຳມສົນໃຈ ສ ຳລັບວຽກງຳນກຳນເພຳະ
ລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳຂະໜຳດນ້ອຍ ໃນຄັ ງນີ ດ້ວຍ. ພ້ອມດຽວກັນນັ ນ ຂ້້ໍຂອບສະແດງຄວຳມອົກ

ຂອບໃຈ ຢ່ຳງລົ ນເຫ ືອ ມຳຍັງ ທູ່ຳນ ດຣ.ອີດົວໂດ ລີນໂນ (Dr. Eduardo Leano) ຊ ີ່ງ

ເປັນຜ ້ຂຽນ ແລະ ລຽບລຽງປ ົ້ມ ຄ ູ່ມືສະບັບນີ , ແລະ ກະຂ້້ໍສະແດງຄວຳມຂອບໃຈ ສ ຳລັບ
ກຳນສະໜັບສະໜ ນ ຈຳກພະນັກງຳນວິຊຳກຳນຂອງກົມ ກຳນບ້້ໍລິຫຳນກຳນປະມົງ ແລະ 
ພະນັກງຳນໃນລະດັບທ້ອງຖິີ່ນ (ແຂວງ ແລະ ເມືອງ)ຂອງປະເທດກ ຳປ ເຈຍ ທີີ່ຮູ່ວມມືເປັນ
ຢ່ຳງດີ ໃນກຳນໃຫ້ກຳນສ ຳພຳດໃນຄັ ງນີ ດ້ວຍ. ໂດຍສະເພຳະ ຂ້້ໍສະແດງຄວຳມຮ ້ບຸນຄຸນຢ່ຳງ
ລົ ນເຫ ືອ ທຳງ ທູ່ຳນ ຊີນດຳ ( Chin Da) ທີີ່ໃຫ້ກຳນຊູ່ວຍເຫ ືອ ກູ່ຽວກັບ ບົດລຳຍງຳນ 
ແລະ ຮ ບພຳບປະກອບໃນປ ົ້ມຄ ູ່ມືໃນຄັ ງນີ . ຂ້້ໍຊົມເຊີຍ ແລະ ຂອບໃຈ ຊຳວກະສິກອນຜ ້ລ້ຽງ
ທຸກທູ່ຳນ ໂດຍະສະເພຳະ ແມູ່ນຊຳວກະສິກອນທີີ່ເປັນທີີ່ເປັນເປ ົ້ຳໝຳຍຫ ັກໃນ ແຂວງ ກ ຳພົດ
, ຕຳແກ້ວ, ບັດຕ ຳບັງ ແລະ ແຂວງ ເປີສຳດ ປະເທດ ກ ຳປ ເຈຍ. ສຸດທ້ຳຍນີ ຂ້້ໍຂອບອົກ
ຂອບໃຈຢ່ຳງສຸດໃຈອີກຄັ ງມຳຍັງທຸກຯກຳນຮູ່ວມມືຂອງທຸກຯພຳກສູ່ວນ ທີີ່ໃຫ້ກຳນສະໜັບ
ສະໜ ນ ແລະ ໃຫ້ກຳນຊູ່ວຍເເຫ ືອ ໃນກຳນປະກອບສູ່ວນ ກູ່ຽວກັບປ ົ້ມຄ ູ່ມືສະບັບນີ ຈົນ
ປະສົບຜົນສ ຳເລັດ 
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1. ພຳກນ ຳສະເຫນ ີ
 

ໃນປະຈຸບັນ ແມູ່ນຍັງມີກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳຈືດຂະໜຳດນ້ອຍໃນພຳກພື ນ ແລະ ສຳມຳດ
ຕອບສະໜອງຜົນປະໂຫຍດຫ ຳຍຯຢຳງໃຫ້ແກູ່ ຊຳວກະສິກອນມນຊົນນະບົດ ເຊິີ່ງປະກອບມີ 
ກຳນລຳຍໄດ້, ແຫ ູ່ງອຳຫຳນທີີ່ໃຫ້ກຳນປັບປຸງທຳງ ດ້ຳນ ໂພສະນຳກຳນ ແລະ ກຳນເພຳະ

ລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳແບຍືນຍົງ ໂດຍຜູ່ຳນລະບົບກຳນກະສິກ ຳແບບປະສມປະສຳນ. ໃນທະວີບອຳຊີ, 
ກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳຂະໜຳດນ້ອຍ ຄວນມີກຳນຜະລິດແບບປະສົມປະສຳນເຂົ ຳໃນ
ເສດຖະກິດກະສິກ ຳ ເພືີ່ອສ້ຳງຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ປະສິດທະພຳບແກູ່ຊຳວຜ ້ຜະລິດ. ດ້ວຍ
ກຳນສະໜັບສະໜ ນດ້ວຍເຕັກນິກທີີ່ມີເໝຳະສົມ ແລະ ມີກຳນຕອບສະໜອງແນວພັນທີດີ 
(Yamao,2013). ເຖິງແນວໃດກ້້ໍໍ່ຕຳມ, ຄວຳມຈ ຳເປັນໃນກຳນພັດທະນຳ ແລະ ປັບປຸງ
ທຳງດ້ຳນ ເຕັກໂນໂລຢີ ຍັງບ້້ໍໍ່ທັນບັນເໝຳະສົມເທົົ່ຳທີີ່ຄວນ ໃນກຳນສົົ່ງຕ້້ໍໍ່ຂ້້ໍໍ້ມ ນ ແລະ ຄວຳມ
ຮ ້ ໃຫ້ຊຳວ ກະສິກອນຜ ້ຜະລິດໃນຊົນນະບົດ. ນີ ແມູ່ນຜົນໄດ້ຮັບຂອງສັງຄົມໃນຊົນນະບົດ 
ໂດຍສະເພຳະແມູ່ນກຳນພັດທະນຳ ປະເທດ. ກຳນຂຳດດເຂີນ ແລະ ຖືກຂັດຂວຳງ ທຳງດ້ຳນ
ກຳນເຂົ ຳເຖິງ ເປັນຕົ ນແມູ່ນເຕັັກນິກກຳນຜລິດແນວພັນທີີ່ດີ ຕະຫ ອດເຖິງ ກຳນລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳ, 
ເຊິີ່ງພຳດສູ່ວນດັົ່ງກູ່ຳວນີ ແມູ່ນຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບກຳນປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂ ເພືີ່ອໃຫ້ເຂົ ຳເຖິງເຕັກ
ໂນໂລຢີດ້ຳນກະຜະລິດໃຫ້ມິຄວຳມເໝຳະສົມ ແລະ ມີປະສິດທິພຳບ. 
 
ກຳນດ ຳເນີນກຳນຂະຫຍຳຍເຕັັກນິກກູ່ຽວກັບກຳນຂະຫຳຍຍພັນສັດນ ໍ້ຳ ຈຳກຊຳວກະສິກອນ 
ສ ູ່ຊຳວກະສິກອນ ໂດຍສະເພຳະກັບຊຳວກະສິກອນທີີ່ທຸກຍຳກ ໃນສັງຄົມໃນຊົນນະບົດ. ຈະ
ເຫັນໄດ້ວູ່ຳ ແນວທຳງດັົ່ງກູ່ຳວ ຖືວູ່ຳເປັນວິທີກຳນທີີ່ມີປະສິດທິພຳບ. ຜົນປະໂຫຍດຂອງ
ໂຄງກຳນນີ ແມູ່ນຊູ່ວຍ ເຜີຍແຜູ່ ແລະ ເຝິກອົບຮົມໃຫ້ຊຳວກະສິກອນຂະໜຳດໜ້ອຍ (ເຊິີ່ງ
ສຳມຳດເຝິກໄດ້ທັງຊຳວກະສິກອນຜ ້ຍິງ ແລະ ຜ ້ຊຳຍ) ຈຳກຊຳວກະສິກອນຫ ັກ ທີີ່ໄດ້ຜູ່ຳນ
ເຝິກອົບຮົມກູ່ຽວກັບເຕັກນິກກຳນພັດທະນຳກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳ ທີີ່ຊຳວກະສິກອນຫ ັກໄດ້
ຜູ່ຳນກຳນປະຕິບັດ ແລະ ກຳນທົດລອງນ ຳໃຊ້ຜູ່ຳນມຳແລ້ວນ ຳມຳຖູ່ຳຍທອດຕ້້ໍໍ່. ເຖິງແນວໃດ
ກ້້ໍໍ່ຕຳມ ໂຄງກຳນຖູ່ຳຍທອດຄວຳມຮ ້ຈຳກຊຳວກະສິກອນຫ ັກ ສ ູ່ຊຳວກະສິກອນກຸູ່ມໃໝູ່ດ້ວຍ
ກັນເອງ ແລະ ສິີ່ງທີີ່ສ ຳຄັນທີີ່ສຸດໃນກຳນສົົ່ງຂ້້ໍໍ້ມ ນ ແລະ ຄວຳມຮ ້ຈຳກຊຳວກະສິກອນຫ ັກສ ູ່
ຊຳວກະສິກອນກຸູ່ມໃໝູ່ ໃນສັງຄົມຊົນນະບົດ ແມູ່ນກຳນຖູ່ຳຍທອດເປັນພຳສຳທ້ອງຖິີ່ນຂອງ
ພວກເຂົຳເອງ ແລະ ອີກຢ່ຳງໜ ີ່ງແມູ່ນຂ  ນກັບກຳນເຂົ ຳຫຳງຳຳຍທຳງຊັບພະຍຳກອນ ຂອງ
ຊຳວກະສິກອນ ໃນທ້ອງຖິີ່ນນັ ນຯອີີກດ້ວຍ. 
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ກຳນຖູ່ຳຍທອດເຕັກນິກກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳ ຈຳກຊຳວກະສິກອນ ສຸູ່ຊູ່ຳກະສິກອນ ຂັ ນ
ຕອນເລີີ່ມຕົ ນ ແມູ່ນກຳນຄັດເລືອກເອົຳ ກຸູ່ມຊຳວກະສິກອນທີເປັນຫ ັກ, ເຊິີ່ງພວກເຂົຳ
ສຳມຳດນ ຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ ເຂົ ຳໃນກຳນເພີີ່ມຜົນຜະລິດໃຫ້ແກູ່ກກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳຂອງ
ພວກເຂົຳ. ໝຳຍຄວຳມວູ່ຳໂຄງກຳນນີ ບ້້ໍໍ່ພຽງແຕູ່ເພີີ່ມຜົນປະໂຫຍດທຳງດ້ຳນເສດຖະກິດ ໃຫ້
ແກູ່ຂຳວກະສິກອນຜ ້ຜະລິດ ແຕູ່ຍັງຊູ່ວຍເພີມບົດບຳດ ໃນກຳນເປັນຜ ້ນ ຳໃນທ້ອງຖິີ່ນ ຫ ື 
ພະນັກງຳນກຳນສົົ່ງເສີມໃນທ້ອງຖິີ່ນອີກດ້ວຍ. ກຳນຖູ່ຳຍທອດເຕັກນິກກ້ຽວກັບກຳນເພຳະ
ລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳ ໃຫ້ຊຳວກະສິກອນລຸ້ນຕ້້ໍໍ່ໄປ, ບັນຊຳວກະສິກອນຫ ັກ ແມູ່ນຍັງຕ້ອງໄດ້ 
ພິຈຳລະນຳ ແລະ ຄັດເລືອກ ເອົຳຊຳວກະສິກອນກຸູ່ມໃໝູ່ທີີ່ມີຄວຳມສົນໃຈໃນກຳນເພຳະ
ລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳ ກູ່ອນເຂົ ຳເຝິກອົົບຮົມທຳງດ້ຳນເຕັກນິກກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳ ດັົ່ງນັ ນ ມັນມີຜົນ
ປະໂຫຍດຢ່ຳງຫ ວງຫ ຳຍໃຫ້ແກູ່ຊຳວກະສິກອນໃນຊົນນະບົດ ແລະ ພ້ອມກັນນັ ນຍັງຊູ່ວຍ
ພວກເຂົຳໃນກຳນເພີີ່ມ ຜົນຜະລິດຈຳກຟຳມກຳນຜະລິດຂະໜຳດນ້ອຍຂອງພວກເຂົຳ. 
ນອກກຈຳກນັ ນຍັງເປັນກຳນເສີມສ້ຳງສຳຍສ ຳພັນ ແລະ ກຳນຮູ່ວມມືລະຫູ່ວຳງຊຳວ
ກະສິກອນດ້ວຍກັນເອງ ເຊັນ ລະຫວູ່ຳງຜ ້ຜະລິດ/ຜ ້ຕອບສະໜອງທຳງດ້ຳນແນວພັນ ເຊິີ່ງ
ໂຄງກຳນນີ ໄດ້ພິສ ດໃຫ້ເຮົຳເຫັນແລ້ວວູ່ຳ ມັນເປັນລະບົບທີີ່ມີປະສິດທິພຳບໃນກຳນພັດທະນຳ
ຄວຳມຍືນຍົງໃຫ້ແກູ່ກຳນພັດທະນຳກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳຂະໜຳດນ້ອຍ ໃຫ້ແກູ່ຊຳວ
ກະສິກອນ. 

ຈຳກກຳນປະກອນສູ່ວນ ທຳງດ້ຳນທຳດ້ຳນປະສົບກຳນ ດ້ວຍຊຳວກະສິກອນໃນທ້ອງຖິີ່ນເອງ
ໃນແຕູ່ລະປະເທດທີີ່ ອົງກຳນJICA ໃຫ້ກຳນຊູ່ວຍເຫ ືອ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນ. ມັນມີຄຸນຄູ່ຳ 

ສ ຳລັບຊຳວກະສິກອນ ຜ ້ສະໝັກຮູ່ວມໃນກຳນດ ຳດເດີນໂຄງກຳນໃນຄັ ງນີ   (NACA JICA, 

2013). ໃນກຳນດ ຳເນີນໂຄງກຳນຂັ ນເບື ອງຕົ ນມີພຽງ ອູ່ຳງ ແລະ ໜອງເພຳະລ້ຽງ ຈ ຳນວນ

ເລັກໜ້ອຍ, ໂດຍປ ກຕິແລ້ວຊຳວກະສິກອນໃຊ້ ແລະ ຂະຫຍຳຍເນື ອທີີ່ສູ່ວນໃຫຍູ່ ເພືີ່ອ 
ຜະລິດລ ກປຳເປັນຈ ຳນວນຫ ວງຫ ຳຍ ( ຈຳກບ້້ໍໍ່ເພຳະພັນ ແລະ ບ້້ໍໍ່ອະນຸບຳນລ ກປຳ) ແລະ ປຳ
ຊີ ນ ( ຈຳກໜອງຜະລິດປຳຊີ ນ). ຊຳວກະສິກອນຜ ້ຜະລິດລຸກປຳ ສຳມຳດຕອບສະໜອງລ ກ
ປຳ ໃຫ້ກັບຊຳວກະສິກອນໃນທ້ອງຖິີ່ນອືີ່ນຯ ( ໂດຍປ ກກະຕິ ແມູ່ນໄດ້ຈຳກຊຳວກະສິກອນຜ ້
ທີີ່ໄດ້ຜູ່ຳນກຳນເຝິກອົບຮົມ ຈຳກໂຄງກຳນຖູ່ຳຍທອດເຕັກນິກກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳ ຈຳກກຸູ່ມ
ຊຳວກະສິກອນຫ ັກ ສ ູ່ກຸູ່ມຊຳວກະສິກອນອືີ່ນຯທີີ່ມີຄວຳມສົນໃຈ) ແລະ ຍັງໄດ້ຈ ຳໜູ່ຳຍປຳ
ທີີ່ຢ ່ໃນເກນມຳດຕະຖຳນຄວຳມຕ້ອງກຳນຂອງຕະຫ ຳດ ໃຫ້ແກູ່ຕະຫ ຳດອີກດ້ວຍເພືີ່ອສ້ຳງ
ລຳຍຮັບເພີີ່ມໃຫ້ແກູ່ຄອບຄົວ. ນອກຈຳກນັ ນພວກເຂົຳຍັງໃຫ້ກຳນຊູ່ວຍເຫ ືອ ໃນກຳນໃຫ້ຄ ຳ
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ປ ກສຳກູ່ຽວກັບປະສົບປະກຳນເຕັກນິກກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳຈືດຈະໜຳດນ້ອຍ ໃຫ້ກັບຊຳວ
ກະສິກອນຜ ້ມີຄວຳມສົນໃຈ ໃນທ້ອງຖິີ່ນຂອງເຂົຳເອງ ລວມທັງ ເພືີ່ອນບ້ຳນ, ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້
ວຽກງຳນກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳມີກຳນຂະຫຍຳຍຕົວ. 

ໃນບຳງກ້້ໍລະນີ, ຊຳວກະສິກອນໃນເຂດທ້ອງຖິີ່ນ ຜ ້ທີີ່ໄດ້ຜູ່ຳນກຳນເຝິກອົບຮົມ ດ້ວຍຊຳວ
ກະສິກອນທີີ່ເປັນຫ ັກ ຫ ືໄດ້ຜູ່ຳນກຳນເຝິກອົບຮົມມຳກູ່ອນແລ້ວແມູ່ນສຳມຳດນ ຳເອົຳຄວຳມຮ ້
ຂອງຕົນເອງໄປຜັນຂະຫຍຳຍໃຫ້ ກັບຊຳວກະສິກອນລຸ້ນອືີ່ນຯທີີ່ມີຄວຳມສົນໃຈກູ່ຽວກັບ
ວຽກງຳນກຳນເພຳະລ້ຽງສັັດນ ໍ້ຳ. ເຖິງກຳນດ ຳເນີນງຳນອຳດຈະພົບພ້້ໍໍ້ບັນຫຳກ້້ໍໍ່ຕຳມ ( ຕົວຢ່ຳງ: 
ກຳນພບົພ້້ໍໍ້ຄວຳມຍຸ້ກຍຳກກູ່ຽວກັບຂັ ນຕອນກຳນຄັດເລືອກ ຊຳວກະສິກອນຫ ັກ, ກຳນສະ
ໝັກໃຈຂອງຊຳວກະສິກອນ ໃນກຳນເຂົ ຳຮູ່ວມໂຄງກຳນ).ຜົນໄດ້ຮັບຈຳກຳນຈັດຕັ ງປະຕິບັດ
ໂຄງກຳນ ຂອງອົງກຳນ JICA ໃນບຳງປະເທດ ໃນພຳກພື ນແມູ່ນໄດ້ສຳມຳດຖອດຖອນ
ບົດຮຽນ ແລະ ກ ຳນົດປະສິດທິພຳບໃນກຳນຈັດຕັ ງໂຄງກຳນ ຈຳກກຳນຂະຫຍຳຍເຕັກໂນ
ໂລຢີກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳຂະໜຳດນ້ອຍຈຳກຊຳວກະສິກອນຫ ັກ ສ ູ່ຊຳວກະສິກອນຄົນອືີ່ນຯ 
ດ້ວຍກັນເອງ. 

 

2. ວິທກີຳນຖູ່ຳຍທອດເຕກັນກິຈຳກຊຳວກະສກິອນ ສ ູ່ຊຳວກະສກິອນ 
 

ໃນຫ ຳຍປີຜູ່ຳນມຳ ຫ ຳຍຯໂຄງກຳນຮູ່ວມມີທຳງດ້ຳນເຕັກນິກ ຂອງອົງກຳນ JICA ໄດ້ນ ຳ
ເອົຳຜົນກຳນຄົ ນຄວ້ຳວິໄຈ ແລະ ກຳນພັດທະນຳກຳນ ກຳນຂັບເຄືີ່ອນ ກຳນຂະຫຍຳຍກຳນ
ບ້້ໍລິກຳນທຳງດ້ຳນວຽກງຳນກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳ ໃຫ້ແກູ່ຊຳວກະສິກອນຜ ້ຜະລິດສັດນ ໍ້ຳ, 
ຜົນໄດ້ຮັບຈຳກຈ ຳນວນໂຄງກຳນ ກຳນແກ້ໄຂຈັດກຳນກູ່ຽວກັບ ກິດຈະກ ຳກຳນຂະຫຍຳຍ
ກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳຂະໜຳດນ້ອຍ (Chikami, 2013).  ເຖິງແມູ່ນວູ່ຳ ໂຄງກຳນຈະ
ປະສົບຜົນສ ຳເລັດແລະ ປະຈັກຕຳໃນບົດລຳຍງຳນກ້້ໍໍ່ຕຳມ ແຕູ່ວູ່ຳກຳນຂະຫຍຳຍກຳນຕອບສະ
ໜອງ ແລະ ຜົນກະຜົນວຽກໃຫ້ມີປະສິດທິພຳບຕ້້ໍໍ່ວຽກງຳນກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳໃນອຳນຳ
ຄົດ ແມູ່ນເປັນເລືີ່ອງທີີ່ບ້້ໍໍ່ງູ່ຳຍເລີຍ.ໂດຍສະເພຳະແມູ່ນກຳນເສີມຂະຫຍຳຍວຽກງຳນ  ແລະ 
ຄວຳມຮັບຜິດຊອບໃນກຳນບ້້ໍລິກຳນ. ນອກຈຳກນີ , ລະບົບກຳນຂະຫຍຳຍຂອງລັດຖະບຳນ 
ໂດຍສະເພຳະແມູ່ນໃນບັນດຳປະເທດທີກ ຳລັງພັດທະນຳ ເຊິີ່ງເຮົຳຈະພົບເຫັນຂ້້ໍໍ້ຈ ຳກັດທີີ່ເປັນ
ພື ນຖຳນ ເຊັົ່ນວູ່ຳ: ກຳນຂຳດເຂີນດ້ຳນທ ນສະໜັບສະໜ ນ, ຂຳດຜ ້ຂັບເຄືີ່ອນໃນກຳນ

ຂະຫຍຳຍວຽກງຳນ ແລະ ຂຳດຄ ເຝິກເປັນຕົ ນ  (Chikami, 2013).  ກຳນຂຳດທັງໝົດ
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ເຫ ົົ່ຳນີ  ແມູ່ນສົົ່ງຜົນໃຫ້ ມີກຳນຂຳດເຂີນທຳງດ້ຳນແນວພັນສັດນ ໍ້ຳ ກ້້ໍໍ່ຄືກັບ ກຳນຂຳດພ້້ໍໍ່ແມູ່
ພັນສ ຳລັບກຳນພັດທະນຳ ກຳນເພຳະລ້ຽງນ ໍ້ຳຈືດຂະໜຳດນ້ອຍໃນອຳນຳຄົດ. 
 

ເພືີ່ອເປັນກຳນ ເອົຳຊະນະກັບບັນຫຳທີີ່ພົບພ້້ໍໍ້,  ກຳນຂະຫຍຳຍກຳນຖູ່ຳຍທອດຄວຳມຮ ້ກູ່ຽວ

ກັບກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳ ຈຳກຊຳວກະສິກອນ ສ ູ່ຊຳວກະສິກອນ ໄດ້ຮັບກຳນອະນຸມັດ, 
ພັດທະນຳ ແລະ ໄດ້ຖືກຈັດຕັ ງປະຕິບັດ ເໂດຍຖືເອົຳວຽກງຳນດັົ່ງກຳນເປັນກຸນແຈສ ຳຄັນ ໃນ
ບັນດຳປະເທດຊະມຳຊິກອຳຊຽນ ທີີ່ຖືກເອົຳກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳຂະໜຳດນ້ອຍເປັນສິີ່ຳງ
ສ ຳຄັນ ແລະ ຈ ຳເປັນຕ້້ໍໍ່ກຳນດ ຳລົງຊີວິດຂອງມວນມະນຸດ. ນີ ແມູ່ນມີຈຸດປະສົງ ເພືີ່ອກຳນ
ຕອບສະໜອງ ຄວຳມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງກຳນຂອງລັດຖະບຳນໃນກຳນຂະຫຍຳຍວຽກງຳນ ເພືີ່ອ
ກຳນພັດທະນຳວຽກງຳນກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳໃຫ້ນັບມື ນັບມີກຳນຂະຫຍຳຍຕົວ ໂດຍ
ສະເພຳະແມູ່ນກຳນພັດທະນຳໃຫ້ມີຄວຳມຍືນຍົງ ໃຫ້ແກູ່ຊຳວກະສິກອນໃນຊົນບົດ. ກຸນແຈ
ສ ຳຄັນຂອງໂຄງກຳນນີ  ແມູ່ນເພືີ່ອ ສະແດງໃຫ້ເຮົຳເຫັນເຖິງຮ ບປະທ ຳກູ່ຽວກັບແນວທຳງກຳນ 
ກຳນຖູ່ຳຍທອດເຕັກນິກກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳຂະໜຳດນ້ອຍ ຈຳກຊຳວກະສິກອນສ ູ່ຊຳວ
ກະສິກອນ ເຊິີ່ງເປັນແນວທຳງທີີ່ມີກົນໄກກຳນພັດທະນຳ ກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳໃຫ້ມີຄວຳມ
ຍືນຍົງດ້ວຍຕົວຂອງມັນເອງ , ໂດຍອຳໄສ ຫ ື ປັດສະກຳນຊູ່ວຍເຫ ືອ ຂອງລັດຖະບຳນ, ເຊິີ່ງ
ມີຕົວຢ່ຳງ ກຳນສຳທິດໃຫ້ເບິີ່ງ ໃນຮ ບທີີ່1. 
 
ໂຄງກຳນນີ  ຈະປະສົບຜົນສ ຳເລັດ ກ້້ໍໍ່ຕ້້ໍໍ່ເມືີ່ອຊຳວກະສິກອນສຳມຳດ ປັບໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີກຳນ
ເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳຂະໜຳດນ້ອຍ ໂດຍປຳສະຈຳກ ຫ ືອຳໄສ ຈ ຳນວນເງີນຂະໜຳດນ້ອຍ ແລະ 
ເສດຖະກິດທີີ່ຍຸ້ງຍຳກ. ສ ຳລັບເຫດຜົນນີ ເຕັກນິກກຳນຈັດກຳນເຮັດຟຳມປຳຂະໜຳດນ້ອຍ
ຄວນຕ້ອງເນັ ນຕົ ນທ ນຕ ໍ່ຳ, ໃຊ້ວິທີກຳນທີີ່ງູ່ຳຍດຳຍ ແລະ ປະຕິບັດງູ່ຳຍເຊັົ່ນກັນ.  ປະສົບກຳນ
ທີີ່ໄດ້ຮັບກຳນຖູ່ຳຍທອດໂດຍຊຳວກະສິກອນ ໃນປະເທດທີີ່ໄດ້ຮັບກຳນຈັດຕັ ງປະຕິບັດວຽກ
ງຳນດັົ່ງກູ່ຳວມຳກູ່ອນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຮົຳເຫັນໄດ້ວູ່ຳ ຊະນິດພັນປຳທີປຳ     ທີີ່ເໝຳະສົມ ໃນ
ກຳນລ້ຽງ ມີທັງຊະນິດປຳທີີ່ກິນທັງຊີ ນແລະພືດ ແລະ ປຳທີີ່ກິນພືດພຽງຢ່ຳງດຽວຊະນິດປຳ
ດັົ່ງກູ່ຳວແມູ່ນປະກອບດ້ວຍ ປຳນີນ, ປຳເກັດແລບ, ປຳໄນ ແລະ ຕະກຸນປຳມີເກັດ ຊະນິດ
ຕູ່ຳງຯ ແມູ່ນເໝຳະສົມກັບຊຳວກະສິກອນທີີ່ລ້ຽງປຳໃສູ່ບ້້ໍໍ່ດິນ ຂະໜຳດນ້ອຍ ( ເໝຳະສ ຳລັບ 
ຜ ້ລ້ຽງຂະໜຳດນ້ອຍ/ ມີຟຳມຢ ່ຫ ັງເຮືອນ) ແລະ ລະບົບກຳນລ້ຽງທີີ່ຕ້ອງກຳນ ປັດໃຈກຳນ
ຜະລິດທີີ່ນ້ອຍສຸດ. 
 
     



ຄ ູ່ມືແນະນ ຳ  ແນວທຳງ ກຳນຂະຫຍຳຍເຕັກນິກ ຈຳກຊຳວກະສິກອນ ສ ູ່ ຊຳວກະສີກອນ 
                                 ສ ຳລັບ ກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ້ ້້ໍຳຈືດຂະຫນຳດນ້ອຍ 

5 
 

  

Seed Production 

Selection of Seed Producers 
(Core Farmers) 

Training of Core Farmers 
(Seed production and/or basic 

aquaculture techniques) 

Preparation of broodstock 
and hatchery facilities 

Fish seed production  
(trials and actual) 

Fish seed supply 

Technical advice 

Organization of Core Farmers 
Network 

Grow-out Culture 

Core Farmers training for 
extension services 

Selection of grow-out 
farmers 

Farmer-to-farmer training 

Pond preparation 

Grow-out culture 

Evaluation 

Well-
experienced 

farmers 

ຮ ບທີີ່1: ໂຄງຮູ່ຳງກຳນຈັດຕັ ງປະຕິບັດ ຂອງໂຄງກຳນ ກູ່ຽວກັບ ແນວທຳງກຳນຂະຫຍຳຍກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳຈືດຈຳກຊຳວກະສິກອນ ສ ູ່ຊຳວ

ກະສິກອນ ( ກວດແກ້ໂດຍ ກົມບ້້ໍລິຫຳນກຳນປະມົງຂອງປະເທດກ ຳປ ເຈຍ ແລະ JICA (modified from FiA and JICA, 2014). 
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ນອກຈຳກນັ ນ, ກຳນຈັດຕັ ງປະຕິບັດໂຄງກຳນ ຍັງສຳມຳດຕອບສະໜອງ ໂອກຳດທີີ່ເທົົ່ຳທຽມ
ກັນ ທັງກຳນເຂົ ຳຫຳຂ້້ໍໍ້ມ ນ ແລະ ກຳນພັດທະນຳທັກສະ ທັງຊຳວກະສິກອນຍິງ ແລະ ຊຳຍ. 
 

ຜົນໄດ້ຮັບຈຳກກຳນ ຖູ່ຳຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ ກູ່ຽວກັບກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳຈືດຂະໜຳດ
ນ້ອຍ ຈຳກຊຳວກະສິກອນ ສ ູ່ທຊຳວກະສິກອນ ໃນບັນດຳປະເທດທີເປັນກຸນແຈສ ຳຄັນໃນ
ພຳກພື ນ ອຳຊີຕຳເວັນອອກສຽງໃຕ້ ( ຕົວຢ່ຳງ: ປະເທດລຳວ ແລະ ປະເທດກ ຳປ ເຈຍ ) 
ບົດຮຽນຈຳກໂຄງກຳນດັົ່ງກູ່ຳວ ຍັງສຳມຳດກຳຍເປັນສັກກະຍະພຳບ ໃນກຳນໝ ນນ ຳໃຊ້ ໃນ
ລະບົບເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳຈືດຂະ  ໜຳດນ້ອຍອືີ່ນຯ ( ຕົວຢ່ຳງ ກຳນເພຳະລ້ຽງໃນເຂດນ ໍ້ຳກູ່ອຍ 
ແລະ ນ ໍ້ຳທະເລ). ນອກຈຳກນັ ນເໃນບັນດຳປະເທດຕູ່ຳງຯທີີ່ກ ຳລັງພັດທະນຳໃນທົົ່ວໂລກ ຍັງ
ມີມີກຳນນ ຳໃຊ້ ແລະ ປະຕິບັດ ວຽກງຳນກຳນຖູ່ຳຍທອດເຕັກນິກ ຈຳກຊຳວກະສິກອນຫ ັກ 
ໄປສ ູ່ຊຳວກະສິກອນກຸູ່ມອືີ່ນຯທີີ່ມີຄວຳມສົນໃຈ ກູ່ຽວກັບວຽກງຳນກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳຈືດ
ຂະໜຳດໜ້ອຍ ຢ ່ໃນປະເທດຂອງພວກເຂົຳອີກດ້ວຍ.            

3. ບດົບຳດຂອງລດັຖະບຳນ ແລະ ພະແນກຳນທີີ່ກູ່ຽວຂອ້ງຕູ່ຳງຯ 

 

 ຄວຳມຍືນຍົງຂອງກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳຈືດຂະໜຳດນ້ອຍ ໃນບ້້ໍລິບົດທີີ່ວູ່ຳ: ເຕັກໂນໂລຢີ
ກຳນຜະລິດທີີ່ເປັນມິດກັບສິີ່ງແວດລ້ອມ ທີີ່ສະແດງໃຫ້ເຮົຳເຫັນ ໃນຮ ບພຳບທີີ່ 2 (JICA, 

NACA, DOF 2013).ມັນແມູ່ນກຳນປ ກຄອງຂອງລັດຖະບຳນກູ່ຽວກັບກຳນພົວພັນກັບ 
ຂອງກຳນພັດທະນຳສະຖຳນະພຳບຂອງປະເທດນັ ນຯ. ເຊິີ່ງມີີອ ຳນຳດໃນກຳນກຳນປ ກຄອງ 
ສຳມຳດກ ຳນົດ ນະໂຍບຳຍ ແລະ ຄ ຳສັົ່ງໃນອຳນຳຄົດກູ່ຽວກັບກຳນພັດທະນຳ ກຳນເພຳະ
ລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳຂະໜຳດນ້ອຍ. ສ ຳລັບກິດຈະກ ຳຂະຫຍຳຍກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳຂະໜຳດນ້ອຍ, 
ປະສິດທິພຳບ ແລະ ຄວຳມອຳດສຳມຳດ ຂອງອ ຳນຳດກຳນປ ກຄອງຂອງລັດດຖະບຳນ ແລະ 
ພະແນກກຳນຕູ່ຳງຯ ທີີ່ມີຄວຳມກູ່ຽວຂ້ອງກັບວຽງຳນກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳຈືດຂະໜຳດນ້ອຍ 
ແມູ່ນເປັນກຸນແຈສ ຳຄັນ ໃນກຳນສົົ່ງເສີມເຕັກໂນໂລຢີ ຫ ືເຕັກນິກກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳຈືດ
ຕູ່ຳງຯ. ລັດຖະບຳນ ແລະ ຫຸ້ນສູ່ວນ ໃນກຳນຮູ່ວມພັດທະນຳວຽກງຳນກຳນເພຳະລ້ຽງ ສັດນ ໍ້ຳ
ຈືດຂະໜຳດນ້ອຍ ແມູ່ນສຳມຳດສົົ່ງເສີມວຽກງຳນດັົ່ງກູ່ຳວ ໂດຍກຳນເລືອກໃຊ້ ແນວທຳງ
ກຳນຖູ່ຳຍທອດຄວຳມຮ ້ຈຳກຊຳວກະສິກອນ ສ ູ່ ຊຳວກະສິກອນດ້ວຍກັນເອງ ໂດຍຜູ່ຳນກຳນ
ເນ ຳໃຊ້ນະໂຍບຳຍຕູ່ຳງຯຂອງລັດ ແລະ ພຳກສູ່ວນທີີ່ກູ່ຽວຂ້ອງ, ກຳນຈັັດຕັ ງປະຕິບັດ ແລະ 
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ກຳນອອກຄ ຳສັົ່ງ, ກຳນຕອບສະໜອງໂຄງລູ່ຳງພື ນຖຳນ ທີີ່ມີຄວຳມຈ ຳເປັນແຕູ່ຍັງຂຳດເຂີນ 
ຫ ື ບ້້ໍໍ່ພຽງພ້້ໍກັບຄວຳມຕ້ອງກຳນແລະ ກຳນລົງທ ນໃນກຳນສ້ຳງຊັບພະຍຳກອນມະນຸດ. ກຳນ
ຕອບສະໜອງຂອງລັດຖະບຳນຕຕ້້ໍໍ່ກັບ ກຳນບ້້ໍລິກຳນຕູ່ຳງຯເຫ ົົ່ຳນີ ແມູ່ນເປັນກຳນຕອບສະໜ
ອງທີີ່ຈ ຳເປັນ ແລະ ບ້້ໍໍ່ຕ້ອງກຳນຄູ່ຳຕອບແທນໃດຯ, ໂດຍສະເພຳະແມູ່ນກຳນສ້ຳງ
ຊັບພະຍຳກອນມະນຸດ ແລະ ໃນກ້້ໍລະນີທັງໝົດ ຂອງກຳນຕອບສະໜອງກູ່ຽວກັບໂຄງລູ່ຳງ
ພື ນຖຳນທີມີຄວຳມກູ່ຽວຂ້ອງກັບກຳນໃຫ້ສະໜັບສະໜ ນທຳງດ້ຳນເຕັກນິກ. ລັດຖະບຳນຍັງ
ມີບົດບຳດສ ຳຄັນ ກູ່ຽວກັບກຳນອອກກົດລະບຽບຫ ື ລະບຽບກຳນຕ້້ໍໍ່ກັບຫ ຳຍຯບັນຫຳອືີ່ນຯ
ອີກທີີ່ເຫັນວູ່ຳມີຄວຳມສ ຳຄັນກັບກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳ ນ້ອຍ ເຊີີ່ງປະກອບດ້ວຍ ກົດລະບຽບ
ກູ່ຽວກຳນຈັດກຳນທູ່ຳງດ້ຳນສຸຂະພຳບ ແລະ ຄວຳມປອດໄຟກູ່ຽວກັບອຳຫຳນ ທີີ່ມະນຸດເຮົຳ
ບ້້ໍລິໂພກ ທີີ່ໄດ້ຈຳກ ຜະລິດຕະພັນສັດນ ໍ້ຳອີກດ້ວຍ. 
 
ກູ່ຽວກັບກຳນເຝິກອົບຮົມ ແລະ ກຳນຂະຫຍຳຍວຽກງຳນກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳ ບົດບຳດຂອງ
ລັດຖະບຳນ ແລະ ຫຸ້ນສູ່ວນຕູ່ຳງຯໃນກຳນຮູ່ວມພັດທະນຳ ແມູ່ນມີຄວຳມສ ຳຄັນໃນກຳນ
ເຝິກອົບຮົມ ແລະ ກຳນໃຫ້ຄ ຳປ ກສຳ ແກູ່ໃຊຳວກະສິກອນຫ ັກ (CFs)ຈົນກວູ່ຳພວກເຂົຳຈະ

 
ຮ ບທີີ່2: ຄວຳມຍືນຍົງຂອງກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳຈືດຂະໜຳດນ້ອຍ ພຳຍໃຕ້ກຳນນ ຳໃຊ້ ລະບົບ ແລະ ເຕັກນິກ ກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳ (JICA, 

NACA, DOF, 2013). 
 



JICA, NACA 
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ສຳມຳດ ພັດທະນຳຄວຳມອຳດສຳມຳດ ແລະ ຄວຳມໝັ ນໃຈໃນກຳນຖູ່ຳຍທອດຄວຳມຮ ້ ໃຫ້
ແກູ່ຊຳວກະສິກອນຄົນອືີ່ນຯໄດ້.  ນອກຈຳກນັ ນ ລັດຖະບຳນຍັງຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ ໃນວຽກ
ງຳນກຳນພັດທະນຳ, ກຳນຜະລິດສັດນ ໍ້ຳ ແລະ ກຳນຜັນຂະຫຍຳຍ ເນື ອໃນຂອງກຳນ
ເຝິກອົບຮົມ ຊ ີ່ງຄວນຕອບສະ ໜອງຂ້້ໍໍ້ມ ນຕູ່ຳງຯເປັນພຳສຳທ້ອງຖິີ່ນຂອງຊຳວກະສິກອນຜ ້
ເພຳະລ້ຽງເອງ. ເນ້ອໃນຕູ່ຳງຯເຫ ົົົ່ຳນີ ຄວນມີກຳນຈັດພີມໃສູ່ ໂພສເຕີ, ກຳນຜັນຂະຫຍຳຍ
ດ້ວຍກຳນກະຈຳຍທຳງສຽງ ແລະສືີ່ປະຈັກຕຳອືີ່ນຯ ທີີ່ຊູ່ວຍໃຫ້ເຂົຳເຈົ ຳ ສຳມຳດເຂົ ຳໃຈເຖິງ
ວຽກງຳນ ດັົ່ງກູ່ຳວຢ່ຳງລະອຽດຖືກຕ້ອງ ແລະ ສືີ່ີ່ຕູ່ຳງຯ ທີີ່ທຳງລັດຖະບຳນຈັດຫຳໃຫ້ນັ ນ ກ້້ໍໍ່
ຕ້ອງໃຫ້ເໝຳະສົມກັບຊຳວກະສິກອນເຊັນກັນ ເພຳະສືີ່ຕູ່ຳງຯເຫ ົົ່ຳນັ ນແມູ່ນຈະຖືກນ ຳໃຊ້ທ
ໂດຍຊຳວກະສິກອນຫ ັກ ທີີ່ໃຊ້ສ ຳລັບກິດຈະກ ຳກູ່ຽວກັບວຽກງຳນກຳນຂະຫຍຳຍກຳນ
ບ້້ໍລິກຳນທຳງດ້ຳນກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳຈືດຂະໜຳດນ້ອຍ ຈຳກຊຳວກະສິກອນຫ ັກ ສ ູ່ຊຳວ
ກະສິກອນກຸູ່ມອືີ່ນຯທີີ່ມີຄວຳມສົນໃຈໃນວຽກງຳນນີ  (ຕົວຢ່ຳງສະແດງ ໃນຮ ບທີີ່3, ໂພສເຕິ
ກູ່ຽວກັບກຳນເຝິກອົບຮົມໃນທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ຊຳວກະສິກອນຫ ັກໃຊ້ເຂົ ຳໃນກຳນເຝິກອົບຮົມໃນ
ປະເທດ ກ ຳປ ເຈຍ). ກຳນເລືອກ ແລະ ກຳນພັດທະນຳຮ ບແບບຟຳມ ຄວນມີກຳນປະຕິດບັດ 
ແລະ ສຳທິດທົດລອງໃນ ນອກສະຖຳນທີີ່ ກູ່ຽວກັບກຳນຈັດກຳນທີີ່ດີກູ່ຽວກັບ ກຳນເພຳະ

 

ຮ ບທີີ່3: ໂພສະເຕີ ເປັນພຳສຳທ້ອງຖິີ່ນ ( ຂະແມ) ທີີ່ໃຊ້ໃນກຳນເຝິກອົບຮົມ ແລະ ກິດຈະກ ຳຕູ່ຳງຯ ກູ່ຽວກັບກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳ. ຮຸບພຳບ
ດັົ່ງກູ່ຳວແມູ່ນມຳຈຳກກົມບ້້ໍລິຫຳນກຳນປະມົງ ປະເທດກ ຳປ ເຈຍ. Photo courtesy of FiA, Cambodia. 
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ລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳຂະໜຳດນ້ອຍ ໃຫ້ມີປະສິດທິພຳບ ກູ່ຽວກັບກຳນຜະລິດແນວພັນ/ລ ກແປຳ ແລະ 
ກຳນລ້ຽງປຳຊີ ນ ທີີ່ສຳມຳດຜະລິດຂະໜຳດໃຫ້ໄດ້ຕຳມມຳດຖຳນຄວຳມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງກຳນ
ຂອງຕະຫ ຳດ ໃນອຳນຳຄົດໄດ້. 
 

ນອກຈຳກນັ ນ, ກຳນບ້້ໍລິກຳນກູ່ຽວກັບ ຕູ່ອງໂສ້ກຳນຕອບສະໜອງຜົນຜະລິດ ແມູ່ນມີ
ບົດບຳດສ ຳຄັນໃນກຳນຂະຫຍຳຍວຽກງຳນນີ ດ້ວຍ. ຕົວຢ່ຳງກຳນບ້້ໍລິກຳນກູ່ຽວກັບຕູ່ອງໂສ້
ກຳນຕອບສະໜອງ ອຳຫຳນ ແລະ ປັດໃຈກຳນຕອບສະໜອງຕູ່ຳງຯ ທີີ່ສຳມຳດຕອບສະໜອງ 
ແລະໃຫ້ກຳນແນະນ ຳທຳງດ້ຳນເຕັກນິກ ແກູ່ກຸູ່ມຊຳວກະສິກອນ ໂດຍຜູ່ຳນກຳນນ ຳໃຊ້ກົດ
ລະບຽບຂອງທີີ່ລັດຖະບຳນກ ຳນົວໄວ້ ແມູ່ນມີຄວຳມສ ຳຄັນຫ ຳຍ. ດັົ່ງນັ ນ, ກຳນຂະຫຍຳຍ
ເຕັກໂນໂລຢີທີີ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳຂະໜຳດນ້ອຍ ຍັງສຳມຳດສົົ່ງເສີມ ໃນ
ລະດັບປະເທດ, ທ້ອງຖິີ່ນ ຫ ື ລະດັບຟຳມ ໂດຍຜູ່ຳນກຳນນ ຳໃຊ້ກຳນຂະຫຍຳຍຂ້້ໍໍ້ມ ນ ທີີ່ໃຊ້ສືີ່
ທີີ່ແຕກຕູ່ຳງກັນ ໂດຍທີີ່ອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກໃຫ້ຊຳວກະສິກອນສຳມຳດເຂົ ຳຫຳແຫ ູ່ງຂ້້ໍໍ້ມ ນ
ໄດ້ງູ່ຳຍ. 
 

ໜ້ຳທີີ່ຂອງລັດຖະບຳນໃນກຳນຂະຫຍຳນພະນັກງຳນ 

 

ກຳນຂະຫຍຳຍພະນັກງຳນວິຊຳກຳນ , ໃນກຳນຮັບຫນ້ຳທີີ່ໃນກຳນພັດທະນຳ ວຽກງຳນກຳນ
ເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳ ແລະ  ເຮັດໜ້ຳທີີ່ສົົ່ງເສີມກຳນ ກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳຂະໜຳດໜ້ອຍ ຄວນ
ມີຄວຳມຮັບຜິດຊອບ ໃນກຳນດ ຳເນີນໜ້ຳທີຂອງຕົນເອງ ໃນລະດັັບສັງຄົມ (JICA and 

FiA, 2014) ໂດຍສະເພຳະແມູ່ນສັງຄົມຊົນນະບົດທີີ່ມີຄວຳມທຸກຍຳກ ດັົ່ງຂ້ຳງລຸູ່ມນີ : 

1. ຄ ຳແນະນ ຳທຳງດ້ຳນເຕັກນິກກູ່ຽວກັບພື ນຖຳນຄວຳມຮ ້ ແລະ ທັກສະ ກູ່ຽວກັບກຳນ
ເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳຂະໜຳດນ້ອຍ ໃຫ້ແກູ່ຊຳວກະສິກອນ ໂດຍຜູ່ຳນກຳນເຝິກອົບຮົມ
ໄລຍະສັ ນ ແລະ ເພີີ່ມຫ ືໃຊ້ເວລຳໃນກຳນລົງກຳນຍ້ຽມຍຳມສະຖຳນທີີ່ເພຳະ
ລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳຕົວຈິງ. ໃນເບື ອງຕົ ນຊຳວກະສິກອນຫ ັກ ອຳດຈະບ້້ໍໍ່ໄດ້ເຂົ ຳເຖິງ ກຳນ
ເຝິກອົບຮົມໃນກຳນເຝິກຊ້ອມ ຫ ື ປະຕິບັດຕົວຈິງໂດຍທັນທີີ່. ດັົ່ງນັ ນເພືີ່ອເຮັດໃຫ້
ພວກເຂົຳ ສຳມຳດເຂົ ຳໃຈ ແລະ ສຳມຳດຕິດຕຳມ ຫ ື ກ ຳແໜ້ນກິດຈະກ ຳທີີ່ໄດ້ຜູ່ຳນ
ກຳນເຝິກອົບຮົມທຳງທິດສະດີມຳນັ ນ ພະນັກງຳນລັດ ຄວນສະໜັບສະໜ ນພວກ
ເຂົຳ ໃຫ້ເຂົ ຳຮູ່ວມກຳນປະຕິດບັດຕົວຈິງກູ່ຽວກັບກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳ. 
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2. ກຳນກວດສອບເງືີ່ອນໄຂກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳ ແລະ ກຳນດ ຳເນີນກຳນເຮັດຟຳມ
ເພຳະລ້ຽງປຳ ໂດຍຜູ່ຳນ ລະບຽບກຳນ ກຳນລົງຢ້ຽມຍຳມຂອງຟຳມຕົວຈິງ ( ໂດຍ
ສະເພຳະເຮົຳຄວນມີກົດລະບຽບໃນກຳນລົງຢ້ຽມຢຳມຟຳມຢ່ຳງໜ້ອຍ  1 ຫ ື 2 ຄັ ງ 
ຕ້້ໍໍ່ເດືອນ). ເພຳະກຳນລົງຢ້ຽມຍຳມແມູ່ນຈະສຳມຳດຊູ່ວຍກະຕຸ້ນ ແລະ ຮັກສຳ ແຮງ
ຈຸງໃຈຂອງຊຳວກະສິກອນ ໃນກຳນສືີບຕ້້ໍໍ່ດ ຳເນີນງຳນ. 

3. ກຳນເກັບກ ຳຂ້້ໍໍ້ມ ນ ແລະ ກຳນຜັນຂະຫຍຳຍຂ້້ໍໍ້ມ ນ, ໂດຍສະເພຳະແມູ່ນ ກຳນພັັດທະ
ນຳ ແລະ ປັບປຸງ ຂ້້ໍໍ້ມ ນກູ່ຽວກັບເຕັກນິກກຳນດ ຳເນີນກຳນພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳຂະໜຳດ
ນ້ອຍ ເເຂອງຊຳວກະສິກອນ ໃນໄລຍະຜູ່ຳນມຳ. ນີ ແມູ່ນບັນຫຳສ ຳຄັນ ໂດຍ
ສະເພຳະໃນເຂດຊົນນະບົດ  ທີີ່ຂຳດເຂີນກຳນເຂົ ຳຫຳຂ້້ໍໍ້ມ ນໃໝູ່ຯ ແລະ ເລືີ່ອງອືີ່ນຯ
ທີີ່ມີກຳນພົວພັນກັບກຳນ ພັດທະຳນຳກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳຂອງພວກເຂົຳ. 

4. ກຳນສະໜັບສະໜຸນກຳນແຈກຍຳຍແນວພັນປຳ ດ້ວຍກຳນສ້ຳງຕັ ງຕະຫ ຳດທີີ່ມີກຳນ
ເຊືີ່ອມໂຍງ ລະຫວູ່ຳງ ສະຫວູ່ຳງຜຸຜ້ະລິດແນວພັນປຳ ກັບຜຸ້ຜະລິດປຳຊີ ນເພືີ່ອເປັນ
ອຳກຫຳນ. ນີ ແມູ່ນກຳນອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກໃນກຳນຕອບສະໜອງໃຫ້ມີ
ຄວຳມດຸູ່ນດູ່ຽງ ກັນລະຫວູ່ຳງຄວຳມຕ້ອງກຳນ ແລະ ກຳນຕອບສະໜອງ ເພືີ່ອຫ ີກ
ລ້ຽງຜະລິດຕະພັນລ ກປຳທີີ່ເກີນກ ຳນົດ ກັບຄວຳມຕ້ອງກຳນ.. 

5. ຄວນມີກຳນສ້ຳງຕັ ງໜູ່ວຍງຳນລັດຖະບຳນປະຈ ຳທ້ອງຖິີ່ນດທີີ່ອ ຳນວຍຄວຳມ
ສະດວກໃນກຳນເຊືີ່ອມໂຍງ ກຳນປະສຳນງຳນກັນ ລະຫວູ່ຳງ ພະນັກງຳນ ໃນລະດັບ 
ກະຊວງແຂວງ ແລະ ພະນັກງຳນໃນລະດັບທ້ອງຖິີ່ນ/ພຳກສູ່ວນທີີ່ກູ່ຽວຂ້ອງໃນ
ລະດັບທ້ອງຖິີ່ນ ເພືີ່ອໃຫ້ສະໜັບສະໜ ນ ແລະ ອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກ ໃນກຳນ
ກົນໄກກຳນຂະຫຍຳຍກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳໃຫ້ມີ ປະສິດທິພຳບ. ໄດ້ສັງເກດເຫັນ
ວູ່ຳໜູ່ວຍງຳນລັດຖະບຳນໃນລະດັບທ້ອງຖິີ່ນ ໄດ້ມີຂ້້ໍໍ້ມ ນທີີ່ເໝຳະສົມໃນກຳນ
ປະສຳນງຳນ ກູ່ຽວກັບກຳນໃຫ້ຄວຳມຊູ່ວຍເຫ ືອກຸູ່ມຊຳວກະສິກອນໃນທ້ງຖິີ່ນ, 
ພ້ອມດຽວກັນນັ ນ ໜູ່ວຍງຳນດັົ່ງກູ່ຳວຍັງຊູ່ວຍເຮັດໃຫ້ກຳນດ ຳເນີນກິດຈະກ ຳ ມີ
ປະສິດທິພຳບ ແລະ ມີຄວຳມຍືນຍົງອີກດ້ວຍ.. 

6. ກຳນສະໜັບສະໜ ນ ເຄືອຂູ່ຳຍກຸູ່ມຊຳວກະສິກອນທີີ່ເປັນຫ ັກເພືີ່ອ ສຸກຍ ້ຄວຳມ
ຮັບຜິດຊອບ ໃນກຳນດ ຳເນີນກິດຈະກ ຳໃນຂັ ນພື ນຖຳນ. 

7. ໜ້ຳທີີ່ຕູ່ຳງຯ ທີີ່ກູ່ຳວມຳຂ້ຳງເທິງນັ ນ ຄວນໄດ້ຮັບກຳນດ ຳເນີນ ແລະ ຮູ່ວມມື ກັບ
ເຄືີ່ອງຂູ່ຳຍກຸູ່ມຊຳວກະສິກອນຫ ັກ, ຜ ້ທີີ່ປຽບເໝືອນຕົວແທູ່ນ ໃນກຳນດ ຳເດີນ
ກິດຈະກ ຳໃນທ້ອງຖິີ່ນນັ ນຯ ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ກຳນດ ຳເນີນວຽກງຳນ ມີທັງປະສິດທິພຳບ 
ແລະ ປະສິດທິຜົນ. 



ຄ ູ່ມືແນະນ ຳ  ແນວທຳງ ກຳນຂະຫຍຳຍເຕັກນິກ ຈຳກຊຳວກະສິກອນ ສ ູ່ ຊຳວກະສີກອນ 
                                 ສ ຳລັບ ກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ້ ້້ໍຳຈືດຂະຫນຳດນ້ອຍ 
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4. ກຸູ່ມຊຳວນຳຫ ັກ: ກຳນເລືອກຕັ ງ ແລະ ກຳນເຝິກອົບຮົມ 
 

ກຳນເລືອກຕັ ງ 

 
ໜ ີ່ງໃນບັນຫຳສ ຳຄັນ ໃນກຳນດ ຳເດີນໂຄງກຳນດ້ວຍແນວທຳງ ຖູ່ຳຍທອດຄວຳມຮ ້ຈຳກຊຳວ
ກະສິກອນຫ ັກ ສ ູ່ ຊຳວກະສິກອນກຸູ່ມອືີ່ນຯ ແລະ ລວມທັງແນວທຳງອືີ່ນຯ ທີີ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບ 
ກຳນຂະຫຍຳຍເຕັກນິກທຳງດ້ຳນກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳຂະໜຳດນ້ອຍ . ຜ ້ທີີ່ເປັນຊຳວ
ກະສິກອນຫ ັກແມູ່ນໄດ້ຖືກຄັດເລືອກຈຳກອ ຳນຳດກຳນປ້ອງຄອງທ້ອງຖິີ່ນນັ ນຯດ້ວຍຕົວ
ຂອງພວກເຂົຳເອງ ເຊິີ່ງຜ ້ທຜີູ່ຳນກຳນຄັດເລືອກແມູ່ນເປັນຜ ້ທີີ່ມີທັກສະ  ແລະ ຄວຳມຮ ້ກູ່ຽວ
ກັບວຽກງຳນກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳ ໃນທ້ອງຖິີ່ນມຳກູ່ອນຢ ່ແລ້ວ ແລະ ຕ້ອງເປັນຜ ້ທີີ່ມີຄວຳມ
ອຳດສຳມຳດໃນກຳນໃຫ້ກຳນເຝິກອົບຮົມໃຫ້ກັບຊຳວກະສິກອນຄົນອືີ່ນຯໃນທ້ອງຖິີ່ນໄດ້
ຍົກຕົວຢ່ຳງກຳນສຳທິດກຳນຄັດເລືອກກຸູ່ມຊຳວກະສິກອນຫ ັກແມູ່ນສະແດງໃນຮ ບທີີ່ 3 
(JICA, NACA, DOF 2013).    ກຸູ່ຊຳວກະສິກອນຫ ັກແມູ່ນມີບົດບຳດ  ແລະ ເກນ 
ທີີ່ສ ຳຄັນຫ ຳຍ ໃນກຳນຂະຫຍຳຍເຕັກໂນໂລຢີກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳ ແລະ ກຳນຈັດກຳນກຳນ
ເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳຂະ     ໜຳດນ້ອຍທີີ່ດີ. ນອກຈຳກນັ ນພວກເຂົຳຍັງມີໜ້ຳທີີ່ຮັບຜິດຊອບ
ວຽກງຳນເຝິກອົບຮົມໃຫ້ຊຳວກະສິກອນຜຸ້ຜະລິດປຳຊີ ນເພືີ່ອເປັອຳຫຳນ ແລະ ຊຳວກະສິກອນ
ຜ ຜ້ະລິດລຸກປຳ ຫ ື ແນວພັນປຳອີກດ້ວຍ.  ດັົ່ງນັ ນ ກຳນຄັດເລືອກກຸູ່ມຊຳວກະສິກອນຫ ັກ 
ແມູ່ນມີຄວຳມສ ຳຄັນທີີ່ສຸດ ໃນກຳນຄັດເລືີ່ອກໃຫ້ມີຄວຳມເໝຳະສົມກັບໜ້ຳວຽກເພືີ່ອຄ ໍ້ຳ
ປະກັນ ກຳນສົົ່ງຕ້້ໍໍ່ຄວຳມຮ ້, ເຕກັນິກ ແລະ ກຳນຈັດກຳນຟຳມຢ່ຳງມີປະສິດທິພຳບ. ສ ຳລັບ
ກົດເກນໃນກຳນຄັດເລືອກ ກຸູ່ມຊຳວກະສິກອນຫ ັກ ຄວນລະມັດລະວັງ ເພືີ່ອເພີີ່ມໂອກຳດໃນ
ກຳນດ ຳເນີນງຳນໃຫ້ປະສົບຜົນສ ຳເລັດ ໃນກຳນຂະຫຍຳຍກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳຈືດຂະໜຳດ
ນ້ອຍ. ຂ້້ໍໍ້ມ ນຂ້ຳງລຸູ່ມນີ ແມູ່ນເປັນຕົວຢ່ຳງ ກຳນນ ຳໃຊ້ ເກນກຳນຄັດເລືອກ ກຸູ່ມຊຳວ
ກະສິກອນຫ ັກ ໃນປະເທດກ ຳປ ເຈຍ (Viseth et al., 2013) ກຳນຍົກຕົວຢ່ຳງ ກຳນໃຊ້
ມຳດຕະເກນໃນກຳນຄັດເລືອກກຸູ່ມຊຳວກະສິກອນຫ ັກ ມີຫ ັກເກນກຳນຄັດເລືອກດັົ່ງຂ້ຳງລຸູ່ມ
ນີ : 

1. ຕ້ອງເປັນຜ ້ທີີ່ມີ ທັກສະ ແລະ ປະສົບກຳນ 
2. ຕ້ອງມີສິີ່ງອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກ (ໃນກຳນເພຳະລ້ຽງລ ກປຳ ແລະ ປຳຊີ ນ) 
3. ມີແຫ ູ່ງນ ໍ້ຳ ໃນກຳນດ ຳເນີນກິດຈະກ ຳ  
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4. ມີສະພຳບທຳງດ້ຳນ ເສດຖະກິດ. 
5. ຕ້ອງມີຄວຳມພ້້ໍໃຈ( ກຳນເປັນກຸູ່ມຊຳວກະສິກອນຫ ັກ)/ ໃນກຳນຂະຫຍຳຍຄວຳມຮຸ້ 

ແລະ ປະສົບປະກຳນ. 
 

ເກນກຳນຄັດເລືອກຕົວແທນກຸູ່ມຊຳວກະສິກອນຫ ັກ ບ້້ໍໍ່ຄວນຈ ຳກັດຄືກັບກຳນຍົກຕົວຢ່ຳງ
ຂ້ຳງເທິງ, ກຳນເລືອກກ ູ່ມຊຳວກະສິກອນຫ ັກ ແມູ່ນຂ  ນກັບສະຖຳນະພຳບຂອງອຸດສຳຫະກ ຳ
ກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳ ຂະໜຳດນ້ອຍ ໃນແຕູ່ລະເຂດ ຫ ື ແຕູ່ປະເທດແລະ ທີີ່ສ ຳຄັນແມູ່ນຂ  ນ
ກັບຄວຳມອຳດສຳມຳດ ຂອງ ຊຳວກະສິກອນ ໃນປະຈຸບັນເປັນຫ ັກ. ຕົວຢ່ຳງໃນຫ ຳຍຯ
ປະເທດທີີ່ພັດທະນຳແລ້ວ ພວກເຂົຳສ້ງຕັ ງລະບົບກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳທີີ່ມີມຳດຕະຖຳນ ໂດຍ
ເນັ ນໃສູ່ກຳນພັດທະນຳຊັບພະຍຳກອນມະນຸດເປັນຫ ັກ, ຕົວຢ່ຳງ ຄວນມີກົດເກນກຳນຄັດ
ເລືອກກຸູ່ມຊຳວກະສິກອນທີີ່ເຄັົ່ງຄັດ ໂດຍເນັ ນເອົຳຜ ້ທີີ່ຈະສຳມຳດຖຳຍທອດເຕັກນິກ ໃຫ້ແກູ່
ຊຳວກະສິກອນດ້ວຍກັນເອງ. ສູ່ວນໃນພຳກສູ່ວນຄວຳມຮັບຜິດຊອບຂອງລັດຖະບຳນ ແລະ 
ພຳກສູ່ວນຕູ່ຳງຯທີີ່ກູ່ຽວຂ້ອງໃນກຳນພັດທະນຳວຽກງຳນ ກຳນເຝິກອົບຮົມ ແມູ່ນຕ້ອງເຮັດ
ຫນ້ຳທີີ່ສະໜັບສະໜ ນ ໂດຍກຳນເປັນຜ ້ໃຫ້ຄ ຳປ ກສຳ ແລະ ຊີ ນ ຳທີີ່ດ ີໃຫ້ແກູ່ກຸູ່ມຊຳວ
ກະສິກອນຫ ັກ ຈົນກວູ່ຳ ຊຳວກະສິກອນຫ ັກຈະມີຄວຳມສຳມຳດ  ແລະ ຄວຳມເຊືີ່ອໝັ ນ ຈົນ
ສຳມຳດຖູ່ຳຍທອດຄວຳມຮ ້ ແລະ ປະສົບກຳນໃຫ້ກັບຊຳວກະສິກອນຄົນໃໝູ່ໄດ້. ແລະ ກຳນ
ເລືອກ ກຸູ່ມຊຳວກະສິກອນຫ ັກ ຄວນຄ ຳນ ງ ແລະ ພິຈຳລະນຳ  ໂດຍເລືອກເອົຳຜ ້ທີີ່ມີຄວຳມ
ພ້້ໍໃຈ ແລະ ມີຄວຳມມຸູ່ງໝັ ນ ເພືີ່ອອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກ ໃນກຳປະສຳນງຳນ ລະຫວູ່ຳງ 
ພະນັກງຳນລັດ ແລະ ຊຳວກະສິກອນຫ ັກ ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ໂຄງກຳນດ ຳເນີນຢ່ຳງມີປະສິດທິພຳບ 
ແລະມີຄວຳມຍືນຍົງ. 
 
 

ວຽກງຳນກຳນເຝິກອົບຮົມ 

 
ກຳນເຝິກອົບຮົມໃຫ້ກຸູ່ມຊຳວກະສິກອນທີີ່ຖືກຄັດເລືອກແມູ່ນໜ້ຳທີີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງ
ພະນັກງຳນລັດທີີ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງຳນດັົ່ງກູ່ຳວ. ກຳນເຝິກອົບຮົມຄວນມີກຳນກະກຽມເນື ອ
ຫຳໃນທຳງດ້ຳນເຕັກນິກກູ່ຽວກັບກຳນຈັດກຳນຟຳມໃຫ້ມີຄວຳມຍືນຍົງເພືີ່ອ ເຮັດໃຫ້ກຸູ່ກຸູ່ມ
ຊຳວກະສິກອນຫ ັກສຳມຳດນ ຳເອົຳເຕັກນິກດັົ່ງກູ່ຳວໄປຈັດກຳນຟຳມຂອງພວກເຂົຳເອງໃຫ້ມີ
ຄວຳມຍືນຍົງ. ເ( ລວມທັງຟຳມຜະລິດລ ກປຳ ຫ ື ແນວພັນປຳຂຳຍ ແລະ ຟຳມລ້ຽງປຳຊີ ນ) 
ຈ ດປະສົງທັງໝົດນີ ແມູ່ນເພືີ່ອໃຊ້ເປັນຕົວຢ່ຳງ ໃຫ້ກຸມຊຳວກະສິກອນຂະໜຳດນ້ອຍ ນ ຳເອົຳ



ຄ ູ່ມືແນະນ ຳ  ແນວທຳງ ກຳນຂະຫຍຳຍເຕັກນິກ ຈຳກຊຳວກະສິກອນ ສ ູ່ ຊຳວກະສີກອນ 
                                 ສ ຳລັບ ກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ້ ້້ໍຳຈືດຂະຫນຳດນ້ອຍ 
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ໄປປະຕິບັດໃຫ້ເກີດດອກອອກຜົນຢ່ຳງແທ້ຈິງ. ຕັ ງແຕູ່ມີກຳນເລືອກກຸູ່ມຊຳວກະສິກອນ ທີີ່ມີ
ປະສົບກຳນ ແລະ ຄວຳມອຳດສຳມຳດໃນກຳນຂະຫຍຳຍຄວຳມຮ ້ໃນກຳນເຝິກອົບຮົມ ໃນ
ຫ ຳຍຯ ໂຄງກຳນເຝິກອົບຮົມ ຄວນມີກຳນພັດທະນຳເພືີ່ອຕອບສະໜອງຄວຳມຮຽກຮ້ອງ
ຕ້ອງກຳນຂອງພວກເຂົຳ, ທຳງດ້ຳນປະສົບກຳນ ແລະ ຄວຳມອຳດສຳມຳດທຳງດ້ຳນເຕກນິກ. 
ຕົວຢ່ຳງຂ້ຳງລຸູ່ມຈຳກໂຄງກຳນເຝິກອົບຮົມຂອງກຸູ່ມຊຳວກະສິກອນຂັ ນເບື ອງຕົ ນ ແລະ ຊຳວ
ກະສິກອນຜຸ້ມີທີີ່ປະສົບກຳນ ( ກຳນແກ້ໄຂຈຳກກຳນພັດທະນຳໂຄງກຳນ ດ້ວຍກົມບ້້ໍລິຫຳນ
ກຳນປະມົງຂອງປະເທດກ ຳປ ເຈຍ ສ ຳລັບກຳນຂະຫຍຳຍພະນັກງຳນ ແລະ ກຸູ່ມຊຳວກະສິກອນ
ຫ ັກ ພຳຍໃຕ ້ລະດັບພື ນຖຳນ ແລະ ລະດັບສ ງ.; FiA and JICA, 2014): 

 
 ໂຄງກຳນລະດັບພື ນຖຳນປະກອບມີ: 

 

o ຜ ້ເຈົ ຳເຝິກອົບຮົມ/ນັກສ ຳມະນຳກອນ: ກຸູ່ມຊຳວກະສິກອນຫ ັກກຸູ່ມໃໝູ່ ( 

ໄລຍະເບື ອງຕົ ນກູ່ຽວກັບກຳນຜະລິດລ ກປຳ/ ຫ ື ກຳນຜະລິດປຳຊີ ນ). 

o ຫົວຂ້້ໍໍ້: ເຕັກນິກພື ນຖຳນກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳ, ເຕັກນິກກຳນຜະລິດລ ກປຳ 
ແລະ ກຳນຂະຫຍຳຍກຳນເຝິກອົບຮົມ.  

o ວິທີກຳນເຝິກອົບຮົມ: ກຳນບັນລະຍຳຍດ້ວຍພຳສຳທ້ອງຖິີ່ນ, ກຳ
ເຝິກອົບຮົມທຳງດ້ຳນພຳກປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ກຳນລົງຢ້ຽມຢຳມຟຳມຕົວ
ຈິງ. 

o ຄຳດໝຳຍຜົນໄດ້ຮັບ: ກຳນພັດທະນຳຄວຳມອຳດສຳມຳດ ໃນກຳນໃຫ້ຄ ຳ
ປ ກສຳແນະນ ຳແກູ່ ຊຳວກະສິກອນຜຸ້ະລິດປຳໃຫ້ມີຄວຳມເໝຳະສົມ ກູ່ຽວ
ກັບເຕັກນິກກຳນຜະລິດລ ກປຳ ແລະ ປຳຊີ ນ 

 

 ໂຄງກຳນລະດັບງສຸງ: 

 
o ນັກສ ຳມະນຳກອນ: ຊຳວກະສິກອນຫ ັກທີີ່ມີປະສົບກຳນ ( ດ້ຳນກຳນຜະລິດ

ລຸກປຳ ແລະ ປຳຊີ ນ) 
o ຫົວຂ້້ໍໍ້: ປັບປຸງເຕັກນິກກຳນຜະລິດສັດນ ໍ້ຳ, ເຕັກນິກກຳນຜະລິດລ ກປຳ, 

ກຳນຈັດກຳນຟຳມທີີ່ດີ ແລະ ກຳນວຳງແຜນທີີ່ດີ. 
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o ວິທີກຳນເຝິກ: ກຳນບັນລະຍຳຍດ້ວຍພຳສຳທ້ອງຖິີ່ນ, ກຳນສົົ່ງຂ້້ໍໍ້ມຸນກຳນ
ຈັດກຳນຟຳມ ແລະ ກຳນຢ້ຽມຢຳມຟຳມ 

o ຄຳດໝຳຍຜົນໄດ້ຮັບ: ປັບປຸງຄວຳມອຳດສຳມຳດໃນກຳນບ້້ໍລິກຳນເພືີ່ອຜັນ
ຂະຫຍຳຍວຽກງຳນ ເຊິີ່ງປະກອບມີ ກຳນໃຫ້ຄ ຳປ ກສຳ ແກູ່ຊຳວກະສິກອນ
ຜ ້ລ້ຽງ ທັງລຸກປຳ ແລະ ປຳຊີ ນ,ກຳນຂະຫຍຳຍກຳນບ້້ໍລິກຳນ ໃນລະດັບ

ທ້ອງຖິີ່ນ, ແຂວງ ແລະໃຫ້ກັບພຳກສູ່ວນອືີ່ນຯທີີ່ມີຄວຳມສົນໃຈ ວຽກງຳນ

ກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳ, ປັບປຸງຄວຳມອຳດສຳມຳດ ໃນກຳນຊຸກຍ ້ຊຳວ
ກະສິກອນຄົນອືີ່ນຯ ໃຫ້ກຳຍເປັນຊຳວກະສິກອນຫ ັກດ້ວຍຕົວຂອງພວກ
ເຂົຳເອງ. 

 

ວຽກງຳນກຳນຂະຫຍຳຍ ກຸູ່ມຊຳວກະສິກອນ ໜຳດນ້ອຍ ຄວນເນັ ນໃສູ່ເຕັກໂນໂລຢີ/
ເຕັກນິກ ກຳນປະຕິບັດທີີ່ງູ່ຳຍ ແລະ ກຳນປັບປຸງກຳນຈັດກຳນທຳງດ້ຳນກັນປະຕິບັດກ້້ໍໍ່້້ໍໍ່ຄວນຢ ່
ໃນລັກສະນະທີີ່ລຽບງູ່ຳຍ ດັົ່ງນັ ນກຳນເຝິກອົບຮົມໃຫ້ກຸູ່ມຊຳວກະສິກອນຫ ັກຄວນ ສຸມໃສູ່
ປະເດັນທີີ່ຄ້ຳຍຄືກັນ, ໂດຍສະເພຳະ ກຳນເຝິກອົບຮົມ ແລະ ກຳນຂະຫຍຳຍວຽກຄວນເນັ ນ
ໃສູ່ກຳນ ກຳນແກ້ໄຂບັນຫຳດັົ່ງລຸູ່ມນີ : 
 

 ຄວນເລືອກສະຖຳນທີີ່/ໜອງລ້ຽງທີີ່ດ ີ
 ຄວນມີເຕັກນິກຳນກະກຽມໜອງ ແລະ ຟຳມທີີ່ດີ 
 ຄວນມີເຄັກນິກກຳນປະຕິດບັດໃນກຳນຈັດກຳນລຸກປຳທີີ່ດີ 
 ຄວນມີກຳນປະຕິບັດຈັດກຳນກັບກຳນປ່ອຍລຸກປຳທີີ່ດີ 
 ຄວນມີຄຸນນະພຳບນ ໍ້ຳທີີ່ເໝຳະສົມ ແລະ ມີກຳນຈັດກຳນກູ່ຽວກັບກຳນໃຫ້ອຳຫຳນ

ທີີ່ດີ( ຖ້ຳເຫັນວູ່ຳເໝຳະສົມ) ແລະ ຕົ ນທ ນປັດໃຈກຳນກຳນຜະລິດຕ ໍ່ຳ ແລະ ຜົນໄດ້
ຮັບມີມຸນຄູ່ຳສ ງ. 
 

ນອກຈຳກນັ ນ, ຍັງເຫັນວູ່ຳກຳນແລກປ່ຽນໃນກຳນລົງຢຽມຢຳມຟຳມ ເປັນວິທີທຳງທີີ່ມີ

ປະໂຫຍດໃນກຳນແລກປ່ຽນປະສົບກຳນ, ບັນຫຳຕູ່ຳງຯແລະ ເ ບັນຫຳເລືີ່ອງກຳນຜະລິດອືີ່ນຯ 

ລະຫວູ່ຳງຊຳວກະສິກອນດ້ວຍກັນເອງ, ເຊິີ່ງວິທີີນີ ເປັນວິທີທີີ່ງູ່ຳຍ ສ ຳລັບຊຳວກະສິກອນໃນ
ກຳນນ້້ໍ້້ໍຳໃຊ້ ຂ້້ໍໍ້ມ ນ ແລະ ເຕັກນິກ ທີີ່ພວກເຂົຳໄດ້ຮັບຈຳກເພືີ່ອນຮູ່ວມງຳນຂອງພວກເຂົຳເອງ 
ຫ ຳຍກວູ່ຳຈຳກແຫ ູ່ງຂ້້ໍໍ້ມ ນອືີ່ນຯ.ກຸູ່ມຊຳວກະສິກອນ ໄດກ້ຳຍເປັນແຮງຈ ງໃຈ ໃຫ້ກຸູ່ມຊຳວ 



ຄ ູ່ມືແນະນ ຳ  ແນວທຳງ ກຳນຂະຫຍຳຍເຕັກນິກ ຈຳກຊຳວກະສິກອນ ສ ູ່ ຊຳວກະສີກອນ 
                                 ສ ຳລັບ ກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ້ ້້ໍຳຈືດຂະຫນຳດນ້ອຍ 
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ກະສິກອນຫ ັກກູ່ຽວກັນຜົນຄວຳມປະສົບ
ຜົນສ ຳເລັດຂອງຟຳມ ເຊິີ່ງສິີ່ງເຫ ົົ່ຳນີ ໄດ້ສ້ຳງ
ຄວຳມກະຕືລີລົ ນໃນກຳນຂ້້ໍຖອດຖອນ
ບົດຮຽນຈຳກຟຳມເຫ ົົ່ຳນັ ນ ເພືີ່ອນ ຳເອົຳໄປ
ປະຕິບັດ ແລະ ສືບຕ້້ໍໍ່ວຽກງຳນກຳນເພຳະ
ລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳຂອງຕົນໃຫ້ມີຄວຳມຍືນຍົງ ດັົ່ງ
ຟຳມທີີ່ຕົນລົງຢ້ຽມຢຳມ. ເນືີ່ອງຈຳກກຳນ
ດ ຳເນີນງຳນ, ກຳນປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ 
ກຳນລົງຢ້ຽມຢຳມຟຳມແມູ່ນໃຊ້ພຳສຳ
ທ້ອງຖິີ່ນຂອງພວກເຂົຳເອງ ແກຳນສົົ່ງຂ້້ໍໍ້
ມ ນຂູ່ຳວສຳນ ແລະ ເຕັກນິກ ຈ ີ່ງມີ
ປະສິດທິພຳບເຊັນກັນ. 
 

5. ເຄືີ່ອຂູ່ຳຍກຸູ່ມມຊຳວກະສກິອນ
ຫ ກັ 

 
ຈຳກຄ ຳແນະນ ຳຂ້ຳງເທິງນັ ນ ເຮົຳສຳມຳດ
ເຫັນໄດ້ວູ່ຳ  ກຳນປະຕິສ ຳພັນຂອງ
ໂຄງກຳນຖູ່ຳຍທອດຄວຳມຮ ້ຈຳກຊຳວ
ກະສິກອນ ສຸູ່ຊຳວກະສິກອນດ້ວຍກັນເອງ 
ໂດຍນ ຳໃຊ້ພຳສຳທ້ອງຖິີ່ນ ແມູ່ນມີ
ປະສິດທິພຳບ ໃນກຳນສົົ່ງຕ້້ໍໍ່ຂ້້ໍໍ້ມ ນ, ປະສົບ
ກຳນ ໂດຍສະເພຳະແມູ່ນກຳນປະຕິບັດ
ກູ່ຽວກັບເຕັກນິກກຳນຟັກໄຂູ່ ແລະ ກຳນ
ຈັດກຳນກຳນລ້ຽງປຳຊິີ ນໃນໜອງ. ນີ ແມູ່ນແນວທຳງກຳນຜັນຂະຫຍຳຍກຳນເຮັດທຸລະກິດທີີ່
ມີປະສິດທິພຳບ. ດັົ່ງນັ ນ, ມັນແມູ່ນມີຄວຳມຈ ຳເປັນຢ່ຳງຍິງໃນກຳນສ້ຳງຕັ ງ ເຄືີ່ອຂູ່ຳຍກຸູ່ມ

ຊູ່ຳວກະສິກອນຫ ັກ, ດັົ່ງນັ ນ ພວກເຂົຳຈ ີ່ງສຳມຳດສືບຕ້້ໍໍ່ກຳນປະສຳນງຳນ ແລະ ຖອດຖອນ
ບົດຮຽນ ເຊິີ່ງກັນ ແລະ ກັນໄດ້. ກຳນສ້ຳງຕັ ງເຄືີ່ອຂູ່ຳຍກຸູ່ມຊຳວກະສິກອນຫ ັກ ແມູ່ນສຳມຳດ
ຊູ່ວຍ ທຳງດ້ຳນວຽກງຳນກຳນ 

ກຸູ່ມເຄືີ່ອຂູ່ຳຍຊຳວນຳຫ ັກ ໃນແຂວງ ຕູ່ຳງຯໃນປະເທດກ ຳປ ເຈຍ, ບູ່ອນທີີ່ 

ໂຄງກຳນ JICA’s FAIEX ( ໃຫ້ກຳນຊູ່ວຍເຫ ືອທຳງດ້ຳນ ກຳນປັບປຸງ 

ແລະ ກຳນຜັນຂະຫຍຳຍ ວຽກງຳນກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳ) ໃນ1 ແລະ 2 

ໂຄງກຳນທີີ່ໄດ້ຮັບກຳນຈັດຕັ ງປະຕິບັດກູ່ຽວກັບກຳນສົົ່ງທອດຄວຳມຮ ້ຈຳກ
ຊຳວກະສິກອນ ສ ູ່ຊູ່ວກະສິກອນດ້ວຍກັນເອງ ໄດ້ກຳຍເປັນແນວທຳງກຳນ
ປະຕິບັດທີີ່ມຸ້ງໝັ ນ ໃຫ້ແກູ່ກຸູ່ມຊຳວກະສະກອນຜ ້ຜະລິດຂະໜຳດນ້ອຍ. 

ເຄືີ່ອງຂູ່ຳຍກຸູ່ມຊຳວກະສິກອນ ໃນແຂວງ ກ ຳພົດ, ຕຳແກວ,ເປີສຳດ ແລະ 

ບັດຕ ຳບັງ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊະມຳຊິກກຸູ່ມຊຳວກະສິກອນ ໃນແຂວງ ຕູ່ຳງຯເຫ ົົ່ຳນີ  
ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ເຊີີ່ງສຳມຳດເຂົ ຳເຖິງແຫ ູ່ງຕູ່ຳງຯເຫ ົົ່ຳນີິ : 

 ກຳນກ ້ຍືມເງິນເພືີ່ອສ້ຳງຕັ ງບູ່ອນຟັກໄຂູ່/ ແລະ ບູ່ອນຜະລິດລ ກປຳ 

ແລະ ປຳຊີ ນ ( ສະມຳຂິກໃນກຸູ່ມຈ ຳເປັນຕ້ອງຈູ່ຳຍຄືນ ເງ ນທີີ່ກ ້ມຍື 
ດ້ວຍອັດຕຳດອກເບ້ຍທີີ່ຕ ໍ່ຳ) 

 ປະກອບສູ່ວນໃນກຳນຕອບສະໜອງ ແລະ ເປນັສືີ່ໃນກຳນຕະຫ ຳດ 

 ກຳນປະກອບສູ່ວນທຳງດ້ຳນ ຄວຳມຮ ້ກູ່ຽວກັບແຫ ູ່ງຂ້້ໍໍ້ມ ນຕູ່ຳງຯ     
( ຕົວຢ່ຳງ ກຳນໃຊ້ຮ້້ໍໂມນ ໃນກຳນປະສົມພັນປຳ) 
 

ເຄືີ່ອງຂູ່ຳຍກຸູ່ມຊຳວກະສິກອນ ໄດ້ມີກຳນປະຊຸມເປັນປ ກະຕິ (ທຸກຯ 3ຫຳ4 
ເດືອນ) ແລະ ສືບຕ້້ໍໍ່ຕິດຕ້້ໍໍ່ເຊິີ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໂດຍທຳງໂທລະສັບ ຫ ື ຂ້້ໍຄວຳມ 
(SMS). 

 

.   
  Mrs. Set Thy, President            Mr.Van Po, President 
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ເຝິກອົບຮົມ ໃຫ້ພະນັກງຳນວິຊຳກຳນຂອງລັດອີດ້ວຍແລະ ຍັງໃຫ້ກຳນຊູ່ວຍເຫ ືອກຸູ່ມຜ ້
ຜະລິດລ ກປຳ ໃນກຳນຈັດຕັ ງ ແລະ ຈັດກຳນ ກຸູ່ມເຄືີ່ອຂຳຍຂອງພວກເຂົຳເອງໄດ້ ( ຮ ບ 4). 
 
ໃນຂະບວນກຳນຮຽນແບບຕ້້ໍໍ່ເນືີ່ອງ ຄວນສືບຕ້້ໍໍ່ໃນທັງສອງລັກສະນະ ຄື ລັກສະນະທີີ່ເປັນ
ທຳງກຳນ ແລະ ບ້້ໍໍ່ເປັນທຳງກຳນ, ຢ່ຳງໃດຢ່ຳງໜ ີ່ງ ທີີ່ເໝຳະສົມກັບສະພຳບທ້ອງຖິີ່ນ 
ຕະຫ ອດເຖິງຫ ັກສ ດກຳນເຝິກອົບຮົມ ແລະ ກຳນປະຊຸມ ແລະ ກຳນສ ຳມະນຳກູ່ຽວກັບກຳນ
ເຜີຍແຜູ່ຂ້້ໍໍ້ມ ນຂູ່ຳວສຳນ. 
 
ຂ້້ໍໍ້ມ ນຂ້ຳງລຸູ່ມນີ  ແມູ່ນບຳງງສູ່ວນຂອງກຳນຄຳດຄະເນຜົນປະໂຫຍດ ທີີ່ເຄືີ່ອຂຳຍກຸູ່ມຊຳວ
ກະສິກອນທີຕອບສະໜອງ ລະຫວູ່ຳງ ສະມຳຊິກຂອງພວກເຂົຳເອງ ຕະຫ ອດເຖິງຊຳວ
ກະສິກອນກຸູ່ມອືີ່ນຯ ເພືີ່ອປະກອບສູ່ວນໃນກຳນຜັນຂະຫຍຳຍວຽກຂອງພວກເຂົຳ ຂ້້ໍໍ້ມຸນ
ດັົ່ງກູ່ຳວປະກອບມີ: 
 

 
ຮ ບທີີ່4: ພະນັກງຳນລັດໃກ້ກຳນແນະນ ຳ ແລະ ອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກໃຫ້ກຸູ່ມຊຳວນຳຫ ັກ ໃນກຳນກ້້ໍໍ່ຕັ ງກຸູ່ມເຄືີ່ອຂູ່ຳຍຂອງພວກເຂົຳ. 

ຮຸບພຳບຈຳກກົມບ້້ໍລິຫຳນກຳນປະມົງ ປະເທດກ ຳປ ເຈຍ.  Photo courtesy of FiA, Cambodia. 
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 ເຕັັກນິກກຳນປັບປຸງແນວພັນ 
 ປະສິດທິພຳບໃນກຳນຂຳຍ ແລະ ສົົ່ງລ ກປຳ 
 ກຳນປະສຳນງຳນ ແລະ ຄວຳມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງກຳນສ ຳລັບເຕັກນິກ ແລະ ກຳນ

ຊູ່ວຍເຫ ືອມຳງດ້ຳນກຳນເງິນທີີ່ຕ້ອງກຳນ. 
 ກຳນປະກອນສູ່ວນກຳນເຜີຍແຜູ່ທຳງດ້ຳນບັນຫຳ ແລະ ກຳນແກ້ໄຂບັນຫຳ ທກູ່ຽວ

ກັບພື ນຖຳນຂອງກຳນຟັກໄຂູ່ ແລະ ກຳນຈັດກຳນໜອງລ້ຽງປຳ 
 ປັບປຸງກຳນເຂົ ຳຫຳຕະຫ ຳດ ແລະ ສືີ່ກຳນຕະຫ ຳດຕູ່ຳງຯ 
 ປະສຳນງຳນກູ່ຽວກັບກຳນດ ຳເນີນກຳນລ້ຽງ 
 ເຊືີ່ອມໂຍງກັນຫ ຳຍຂື ນກູ່ຽວກັບກຳນຕ້້ໍໍ່ລອງລຳຄຳ 

 

 ເຄືີ່ອຂູ່ຳຍ, ແມູ່ນໜ ີ່ງໃນກຳນສ້ຳງຕັ ງທີີ່ ຄວນໄດ້ຮັບກຳນສະໜັບສະໜຸນ ແລະ ເອົຳໃຈໃສູ່ 
ຈຳກພະແນກກຳນ ແລະ ໜູ່ວຍງຳນໃນທ້ອງຖິີ່ນ ທີີ່ມີໜ້ຳທີີ່ ແລະ ຄວຳມຮັບຜິດຊອບກູ່ຽວ
ກັບກຳນຜັນຂະຫຍຳຍວຽກງຳນກຳນບ້້ໍລິກຳນ ກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳຂະໜຳດນ້ອຍ. ໃນກຸູ່ມ
ຊຳວກະສິກອນຫ ັຫ ຄວນມີກຳນເລືີ່ອກຄະນະກ ຳມະກຳນໃນກຸູ່ມສະມຳຊິກດ້ວຍກັນເອງ( 
ຕົວຢ່ຳງ: ປະທຳນ,ຮອງປະທຳນ, ເລຂຳນຸກຳນ ແລະ ຜຸ້ເບິີ່ງແຍງສັບສົມບັດ). ສ້ຳງລະບຽບທີີ່
ງູ່ຳຍ ເພືີ່ອເຮັດໃຫ້ກຳນດ ຳເນີນວຽກງຳນມີຄວຳມລຳບລືີ່ນ ແລະ ຄວຳມຍີນຍົງ ໃນເຄືອຂູ່ຳຍ. 
 

6. ກຳນຂະຫຍຳຍຈຳກຊຳວກະສກິອນ ສ ູ່ ຊຳວກະສກິອນ 

ແນວທຳງ ກຳນຂະຫຍຳຍເຕັກນິກ ຈຳກຊຳວກະສິກອນ ສ ູ່ ຊຳວກະສິກອນ ຊູ່ວຍໃຫ້ ກຸູ່ມ
ຊຳວກະສິກອນຫ ັກ ໃນກຳນເຝິກອົບຮົມກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳຂະໜຳດນ້ອຍໃຫ້ຊຳວ
ກະສິກອນຄົນອືີ່ນຯ ກູ່ຽວກັບກຳນລ້ຽງໃນລະດັບທ້ອງຖິີ່ນ ໂດຍອຳໃສ ກຸູ່ມຊຳວກະສິກອນ 
ໃນທ້ອງຖິີ່ນເອງ ໃນກຳນເຝິກອົບຮົມເປັນພຳສຳທ້ອງຖິີ່ນຂອງພວກເຂົຳເອງເຊັົ່ນ ກຸູ່ມຊຳວ
ກະສິກອນຫ ັກຈ ຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮ ້ທັກສະພືີ ນຖຳນ ໃນກຳນຈັດກຳນກະເຝິກອົບຮົມ ໃນ
ຂະບວນກຳນເຝິກອົບຮົມ  (FiA and JICA, 2014).     ກຳນເຝິກອົບຮົມຂອງກຸູ່ມຊວ

ກະສິກອນຫ ັກ, ທັກສະເຫ ົົ່ຳນີ  ແມູ່ນຮັບຜິດຊອບໂດຍພະນັກງຳນລັດ ຜ ້ທີ ຕອບສະ ໜອງ 

ວັດຖຸອຸປະກອນທີີ່ຈ ຳເປັນໃນກຳນເຝິກອົບຮົມ( ປະກອບດ້ວຍປ ົ້ມ ເຕັກນິກຄ ູ່ມື, ໂພສະເຕີ 
ແລະ ວີດີໂອ) ທີີ່ສຳມຳດນ ຳໃຊ້ໂດຍຊຳວກະສິກອນຫ ັກເຂົ ຳໃນກຳນຂະຫຍຳຍວຽກງຳນຂອງ 



JICA, NACA 
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ພວກເຂົຳ. ພະນັກງຳນລັດຄວນກະກຽມ ກ ູ່ມເຊຳວກະສິກອນຫ ັກ ເພືີ່ອກຽມເປັນຕົວແບບ
ກຳນສຳທິດ ເຕັກນິກຂັ ນພື ນຖຳນໃນກຳນດ ຳເນີນ ກຳນຜະລິດແນວພັນປຳ ແລະ ປຳຊີ ນ. 
ໃນກຳນເຝິກອົບຮົມກຳນຖູ່ຳຍທອດເຕັກນິກຈຳກຊຳວກະສິກູ່ອນ ສ ູ່ຊຳວກະສິກອນດ້ວຍກັນ
ເອງ, ກຸູ່ມຊຳວກະສິກອນຫ ັກ ຄວນສອນທັກສະພື ນຖຳນ ກູ່ຽວກັບກຳນລ້ຽງປຳຊິີ ນ ໃຫ້ຊຳວ
ກະສິກອນ ຄົນອືີ່ນຯ ຜ ້ທີີ່ສຳມຳດສົົ່ງເສີມສຳຍສ ຳພັນທຳງດ້ຳນທຸລະກິດຢ່ຳງສະໜິດແໜ້ນ 
ລະຫວູ່ຳງ ກຸູ່ມຊຳວກະສິກອນຜ ້ຜະລິດຫ ັກ ກັບຊຳວກະສິກອນຜ ຜ້ະລິດປຳຊິີ ີ ນ. ກຳນປັບປຸງ
ສຳຍສ ຳພັນ ຈະອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກໃນກຳນຕອບສະໜອງ ແລະ ຂົນສົົ່ງແນວພັນປຳ ແລະ 
ປຳຊີ ນ ຢ່ຳງມີປະສິດທິພຳບ ( ຮ ບພຳບທີີ່ 5). 
 
ກຸມຊຳວກະສິກອນຫ ັກ ຍັງຕ້ອງໄດ້ຂະຫຍຳຍກຳນເຝິກອົບຮົມ ໃຫ້ກັບຊຳວກະສິກອນຄົນ
ອືີ່ນຯ ຜ ້ທີີີ່ມີິຄວຳມສົນໃຈ ໃຫ້ກຳຍເປັນກຸູ່ມຊຳວກະສິກອນຫ ັກຄືພວກເຂົຳເອງ. ໃນກ້້ໍລະນີນີ  
ກຸູ່ມຊຳວກະສິກອນຫ ັກ ຈະເຝິກອົບຮົມພວກເຂົຳກູ່ຽວກັບ ທັກສະພື ນຖຳນກູ່ຽວກັບກຳນ
ຜະລິດລ ກປຳ ແລະ ແນວທຳງກຳນກ້ຳວສ ູ່ຊຳວກະສິກອນຫ ັກໃນອຳນຳຄົດອີກດ້ວຍ. 
ຄືດັົ່ງກ ຳນົດໃນຕົວຢ່ຳງ ຮ ບທີີ່1 ກຳນເຝິກອົບຮົມໃຫ້ຊຳວກະສິກອນລ້ຽງປຳຊີ ນ ແລະ ລ ກປຳ 
ຄວນຕ້ອງໃຫ້ກຳນສະໜັບສະໜຸນ ແລະ ປະກອບສູ່ວນ ທຳງດ້ຳນປະສົບກຳນ ໃຫ້ກັບກຸູ່ມ
ຊຳວກະສິກອນຄົນອືີ່ນຯ ພຳຍໃນທ້ອງຖິີ່ນຂອງພວກເຂົຳເອງ ແລະ ໃນທ້ອງຖິີ່ນຕູ່ຳງຯ ( 
ເຂດອືີ່ນຯກ້້ໍໍ່ເປັນກຳນດີ). ເພືີ່ອຜັນຂະຫຍຳຍວຽກງຳນໃນອຳນຳຄົດ ກູ່ຽວກັບເຕັກນິກ ແລະ  

ກຸູ່ມຊຳວກະສິກອນຫ ັກໃນປະເທດກ ຳປ ເຈຍໄດ້ປະສົບຜົນສ ຳເລັດໃນກຳນຈັດຕັດປະຕິບັດກຳນຜົນຂະຫຍຳຍໂຄງກຳນໂຄງກຳນ , ໃນ

ໄລຍະກຳນດ ຳເນີນໂຄງກຳນ 9 ປີ ສຳມຳດເພີີ່ມຈ ຳນວນສະມຳຊິກໄດ້ທັງຍິງ ແລະ ຊຳຍສະເລູ່ຍປະມຳນ ໜ ີ່ງພັນຄົນ. ນຳງເຊັດຕີ  Ms. 

Set Thy, ສະມຳຊິກໃນກຸູ່ມຊຳວກະສິກອນ ໃນກຸູ່ມແຂວງ ກ ຳພົດ ເຊິີ່ງຊຳວກະສິກອນຫ ັກໃນແຂວງ ດັົ່ງກູ່ຳວ ໄດ້ກຳຍເປັນຜ ້ປະສົບ

ຜົນສ ຳເລັດໃນກຳນເພຳະລ້ຽງ ປຳຊີ ນ ດ້ວຍຕົວຂອງພວກເຂົຳເອງ. ທູ່ຳນ. ວັນ ໂປ ( ແຂວງ ຕຳແກ້) ແລະ ທູ່ຳນ ຈິນ ກັນ ທີ ( ແຂວງ ເພີ

ສຳດ) ເຊິີ່ງຊຳວກະສິກອນແຕູ່ລະຄົນ ໄດ້ຖູ່ຳຍທອດຄວຳມຮຸ້ໃຫ້ແກູ່ຊຳວກະສິກອນປະມຳນ 600-700 ຄົນ. ເຊິີ່ງກວມເອົຳປະມຳນ 70-

80% ຂອງຂຳວກະສິກອນທີີ່ໄດ້ຮັບກຳນເຝິກອົບຮົມ ໃນແຂວງ ຕຳແກ້ວ, ກວມເອົຳ 40-45% ຂອງແຂວງ ເປີສຳດ ເນືີ່ອງຈຳກບ້້ໍລິເວນ

ດັົ່ງກູ່ຳວມີບັນຫຳກູ່ຽວກັບນ ໍ້ຳທີີ່ນ ຳໃຊ້ເຂົ ຳໃນກຳນເພຳະລ້ຽງ. ໃນແຂວງ ບັນຕ ຳບັນ ທູ່ຳນ ມິດພັນ ໄດ້ເຝິກອົບໃຫ້ຊຳວກະສິກອນໃນ

ແຂວງ ຈ ຳນວນ 400 ຄົນ ແລະ ປະມຳນ 25-30  ແມູ່ນໄດ້ປະສົບຜົນສ ຳເລັດໃນກຳນລ້ຽງ. 

  

 ດັົ່ງທີີ່ໄດ້ກູ່ຳວມຳແລ້ວ ບ້້ໍໍ່ແມູ່ນຊຳວກະສິກອນທັງໝັດທີີ່ຈະປະສົບຜົນສ ຳເລັດຈົນກຳຍເປັນນັກຊູ່ຽວຊຳນດ້ຳນກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳ, ບຳງ

ຄົນເປັນພຽງສະມຳຊິກ ຜ ້ທີີ່ມີຄວຳມສົນໃຈຍຳກເພີມທັກສະ ແລະ ຄວຳມຮ ້ ກູ່ຽວກັບພື ນຖຳນກຳນລ້ຽງເທົົ່ຳນັ ນ, ກຳນເຝິກອົບຮົມແມູ່ນ

ດ ຳເນີນໂດຍ ຊຳວກະສິກອນໃນທ້ອງຖິີ່ນ ໂດຍອຳໄສ ກຸູ່ມຊຳວກະສິກອນຫ ັກຈ ຳນວນໜ ີ່ງໄດ້ຂະຫຍຳຍກຳນບ້້ໍລິກຳນໃຫ້ກັບຊຳວ
ກະສິກອນກຸູ່ມອືີ່ນຯໃນຕູ່ຳງແຂວງເຊັນກັນ. ກອງປະຊຸມແມູ່ນເປີດໂອກຳດໃຫ້ທັງຍິງ ແລະຊຳຍ ໄດ້ເໂອກຳດຂົ ຳຮູ່ວມ. 
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ຮ ບທີີ່5: ພຳກປະຕີບັດຕົວຈິງ ກຳນສົົ່ງຕ້້ໍໍ່ທັກສະ ແລະ ຄວຳມຮຸ້ພື ນຖຳນກູ່ຽວກັບເຕັກນິກກຳນເພຳະພັນ

ປຳ ລະຫວູ່ຳງກຳນເຮັດກິດຈະກ ຳ. ຮຸບພຳບຈຳກກົມບ້້ໍລິຫຳນກຳນປະມົງ ປະເທດກ ຳປ ເຈຍ.  Photo 

courtesy of FiA, Cambodia. 

 

ຮ ບທີີ່6:  ກຳນເຝິກອົບຮົມໃຫ້ແກູ່ຊຳວກະສິກອນໃນທ້ອງຖິີ່ນ ( ສ ຳລັບຂັ ນຕອກຳນລ້ຽງປຳຊີ ນ) ໂດຍ
ຊຳວກຸ ູ່ມຊຳວກະສິກອນຫ ັກ ( ຜ ້ຜະລິດລຸກປຳ) ຮຸບພຳບຈຳກກົມບ້້ໍລິຫຳນກຳນປະມົງ ປະເທດ
ກ ຳປ ເຈຍ.  Photo courtesy of FiA, Cambodia. 
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 ກຳນສະໜັບສະໜ ນ ສະມຳຊິກໃນສັງຄົມ 
ທີີ່ມີຄວຳມສົນໃຈ ໃນກຳນປະກອບສູ່ວນ
ໃນກຳນເສີມຂະຫຍຳຍກຳນຜະລິດ 
ໃນຕ້້ໍໍ່ຫນ້ຳ. (ຮ ບ6). 
 
ກຳນຝ ກອົບຮົມຂອງຊຳວກະສິກອນຄວນ
ຈະປະກອບມີດັົ່ງຂ້້ໍໍ້ມຸນຂ້ຳງລຸູ່ມ, ແຕູ່ບ້້ໍໍ່ຈ ຳ

ກັດ, ເຊິີ່ງມີດັົ່ງຕ້້ໍໍ່ໄປນີ : 
 

1. ປັບປຸງແນວພັນຊະນິດປຳທີີ່ມີຄວຳມ

ສ ຳຄັນ: 

a. ເລືອກສະຖຳນທີີ່ລ້ຽງ ແລະ 
ກຳນຈັດກຳນຄຸນນະພຳບນ ໍ້ຳ 

b. ເຕັກນິກກຳນປະສົມພັນ ເຊິີ່ງ
ປະກອບມີເຕັກນິກກຳນວູ່ຳງ
ໄຂູ່  

c. ກຳນຈັດກຳນທີດີກັບ
ສະຖຳນທີີ່ເພຳະພັນ ( 
ຕົວຢ່ຳງພ້້ໍໍ່ແມູ່ພັນ, ໜອງຫ ື

ອູ່ຳງລ້ຽງ, ອູ່ງຟັກໄຂູ່ ແລະ ອູ່ຳງລ້ຽງໂຕອູ່ອນ) 

d. ກຳນຈັດກຳນພ້້ໍໍ່ແມູ່ພັນ 
e. ກຳນຈັດກຳນບູ່ອນພັກໄຂູ່ ແລະ ບ້້ໍອນອະນ ບຳນ 
f. ກຳນຈັດກຳນອຳຫຳນ ແລະ ກຳນໃຫ້ອຳຫຳນ 
g. ກຳນຈັດກຳນກຳນ ບັນຈຸ, ກຳນແພັກ ແລະ ກຳນສົົ່ງລ ກປຳ 

 

2. ກຳນປັບປຸງກຳນລ້ຽງປຳຊີີ ນ: 

a. ກຳນຈັດກຳນລະບົບກຳນລ້ຽງ ໂດຍກຳນນ ຳໃຊ້ກຳນປະສົມປະສຳນກຳນລ້ຽງ
ປຳຫ ຳບແບບທີີ່ເໝຳະສົມກັບທ້ອງຖິີ່ນ. 

ໃໃນ ສ.ປ.ປ ລຳວແນວທຳງກຳນຈັດຕັ ງປະຕິບັດ ກຳນຖູ່ຳຍ
ທອດຄວຳມຮ ້ຈຳກຊຳວກະສິກອນ ສ ູ່ຊຳວກະສິກອນດ້ວຍ
ກັນເອງກູ່ຽວກັບກຳນປັບປຸງ ແລະ ກຳນຜັນຂະຫຍຳຍກຳນ
ເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳ ໃນໄລຍະສອງ (2) ຂອງໂຄງກຳນໃນສົກປີ 
2005-2010. ໄດ້ມີກຳນເຝິກອົບຮົມໃຫ້ກຸູ່ມຊຳວນຳຫ ັກ  
ບ້້ໍໍ່ພຽງແຕູ່ ກຳນຂະຫຍຳຍຄວຳມຮຸ້ກູ່ຽວກັບກຳນດ ຳເນີນກຳນ
ຂະຫຍຳຍກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳເທົົ່ຳນັ ນ ແຕູ່ຍັງເຝິກກູ່ຽວກັັບ 
ກຳນ ພືີ່ນຖຳນກຳນລ້ຽງປຳຊີ ນອີກດ້ວຍ. 

 

ໃນໄລຍະເລີີ່ມຕົ ນຂອງໂຄງກຳນ, ໂດຍກຳນສະໜັບສະໜ ນ

ກຸູ່ມຊຳວກະສິກອນຫ ັກ ຜ ້ທີີ່ສຳມຳດເພຳະລ້ຽງ ແລະ ຜະລິດ 

ມີີ່ຊຳວກະສິກອນ 2,200 ຄົນ (ລວມທັງ ຍິງ ແລະ ຊຳຍ) 

ແນວພັນປຳ ແລະ ອຳຫຳນປຳດ້ວຍຕົນເອງ. ໄລຍະເວລຳ 3ປີ
5 ເດືອນໃນກຳນຈັດຕັ ງປະຕິບັດໂຄງກຳນ ເຊິງມັນໄດ້ພິສ ດ
ໃຫ້ເຫັນແລ້ວວູ່ຳ ແນວທຳງດັ ົ່ງກູ່ຳວເປັນແນວທຳງທີ ີ່ມີ
ປະສິດທິພຳບ ໃຫ້ກັບຊຳວກະສິກອນຄົນໃໝູ່ ແລະ ຄົນເກົົົ່ຳ. 
ຜົນໄດ້ຮັບແມູ່ນຄ້ຳຍຄີກັນກູ່ຽວກັບໂຄງກຳນກຳນຖູ່ຳຍທອດ 
ຄວຳມຮ ້ຈຳກຊຳວກະສິກອນ ສ ູ່ຊຳວກະສິກອນ ໃນ
ປະເທດມຽນມຳ ( ກຳນຊະຫຍຳຍກຳນສົົ່ງເສີມກຳນເພຳະ
ລ້ຽງສັດນ້້ໍໍ້ ຳຂະຫນຳດນ້ອຍ ສ ຳລັບກຳນປັບປຸງຊີວກຳນເປັນຢ ່

ຂອງສັງຄົມ ໃນຂົນນະບົດ; 2009-2013) ແລະ ປະເທດ 

ມຳດຳກຳສກຳ(Projet D’ Aquaculture de Tilapia 

A Mahajanga, 2002-2004). 
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b. ປະສົມປະສຳນລະບົບຟຳມທີີ່ເໝຳະສົມສ ຳລັບກຳນເພຳະລ້ຽງປຳນ ໍ້ຳຈືດ 
(ຕົວຢ່ຳງ ກຳນລ້ຽງປຳໃນນຳເຂົ ຳ ແລະ ກຳນລ້ຽງປຳປະສົມປະສຳນກັບກຳນ
ລ້ຽງສັດ) 

c. ແຫ ູ່ງທີີ່ຕອບສະໜອງລຸກປຳຄວນເປັນແຫ ູ່ງທີີ່ມີມຳດຖະຖຳນ 
d. ກຳນເລືອກສະຖຳນທີລ້ຽງ, ໜອງ, ກຳນອອກແບບ ແລະ ຂະໜຳດ 

e. ກຳນກະກຽມໜອງ, ກຳນທ ຳຄວຳມສະອຳດ ກຳນຈັດກຳນຄຸນນະພຳບຂອງນ ໍ້ຳ 

f. ກຳນຈັດກຳນອຳຫຳນ ແລະ ກຳນໃຫ້ອຳຫຳນ 
g. ກຳນຈັດກຳນທີີ່ດີກູ່ຽວກັບກຳນປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍຳດ (ຖ້ຳມີ) 

 

3. ກຳນຜະລິດທີີ່ເນັ ນກຳນຕະຫ ຳດ ແລະ ລະບົບຕູ່ອງໂສ້ມ ນຄູ່ຳ: 

a. ກຳນປະສົບປະສຳນຜະລິດຕະພນັກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳ ແລະ ກຳນເຂົ ຳຫຳ
ຕະຫ ຳດ 

b. ນ ຳໃຊ້ສົນທິສັນຍຳກັບກຳນຕົກລົງລຳຄຳສິນຄ້ຳກູ່ອນກຳນຂຳຍສິນຄ້ຳ ນີ ແມູ່ນ
ເພືີ່ອຫ ຸດຜູ່ນກຳນແຂູ່ງຂັນ ແລະ ສ້ຳງລຳຍຮັບ ໃຫ້ໄດ້ຕຳມຄຳດໝຳຍ. 

 

4.  ຄວນມີ ກຳນປັບປຸງ, ກຳນປະດິດຄິດສ້ຳງ ແລະ ຜັນຂະຫຍຳຍທຳງດ້ຳນເຕັກນິກ 

ໂດຍ: 

a. ກຳນປະເມີນ ຜົນກຳນຈັດກຳນທີີ່ແຕກຕູ່ຳງກັນ 
b. ກຳນສົົ່ງເສີມກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳທີີ່ເປັນຊະນິດພື ນເມືອງ ເພືີ່ອຮັກສຳພັນພື ນ

ບ້ຳນໃຫ້ມີຄວຳມຍືນຍົງ 
c. ເພີີ່ມທະວີກຳນສ້ຳງເຄືີ່ອງຂູ່ຳຍ ກຳນຖູ່ຳຍທອດຄວຳມຮ ້ຈຳກຊຳວກະສິກອນ ສ ູ່

ຊຳວກະສິກອນດ້ວຍກັນເອງ ລວມໄປເຖິງກຳນຈັດກຳນກ ູ່ມຊຳວກະສິກອນຂະ
ໜຳດນ້ອຍ 

d. ສົົ່ງເສີມກຳນກຳນປະຕິບັດກຳນຈັດກຳນຟຳມທີີ່ດີໃຫ້ແກູ່ຊຳວກະສິກອນ 
e. ຂ້້ໍຄວຳມຊູ່ວຍເຫ ືອຈຳກລັດຖະບຳນ ເພືີ່ອບຂະຫຍຳຍວຽກງຳນເພືີ່ອສ້ຳງຄວຳມ

ເຊືີ່ອໝັ ນ ໃນກຳນສ້ຳງກິດຈະກ ຳໃນສະຖຳນທີີ່ອືີ່ນຯ (ໂດຍສະເພຳະແມູ່ນເຂດ
ກຳນລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳໃນເຂດນ ຳກູ່ອຍ. 
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7. ກຳນຕິດຕຳມກວດສອບ ແລະ ກຳນປະເມີນຜົນ 
 

ປັດໄຈສ ຳຄັນ ໃນກຳນຂະຫຍຳຍກະຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳ ໂດຍສະເພຳະແມູ່ນຊຳວກະສິກອນ
ຂະໜຳດນ້ອຍ ແມູ່ນກຳນໃຫ້ຄ ຳແນະນ ຳ ແລະ ຕິດຕຳມກວດສອບ, ຂັ ນຕອນກຳນແນະນ ຳ

ສຳມຳດສົົ່ງຜູ່ຳນດ້ວຍກຳນເຝິກອົບຮົມ, ກຳນແນະນ ຳທຳງດ້ຳນເຕັກນິກ ແລະ ກຳນປະຕິ
ສ ຳພັນສູ່ວນບຸກຄົນກັບຊຳວກະສິກອນດ້ວຍກັນເອງ ດັົ່ງທີີ່ໄດ້ອະທິບຳຍມຳຂ້ຳງເທິງ. ກຳນ
ກວດສອບ ແລະ ກຳນປະເມີນ ຂອງກິດຈະກ ຳຄວນໄດ້ຮັບກຳນດ ຳເນີນດ້ວຍພະນັກງຳນລັດ 
ຕະຫ ອດເຖິງກຸູ່ມຊຳວກະສິກອນຫ ັກ, ແລະ ຄວນສະໜັບສະໜ ນກຸູ່ມຊຳວກະສິກອນຫ ັກ 
ແລະ ຊຳວກະສິກອນຄົນອືີ່ນຯໃນທ້ອງຖິີ່ນ ຄວນມີກຳນບັນທ ກລຳຍງຳນ ຕຳມຂັ ນຕອນທີີ່
ໄດ້ປະຕະບັດ, ລວມເຖິງກຳນລວບລວມຂ້້ໍໍ້ມ ນກູ່ຽວກັບບົດບຳດຍິງຊຳຍທີີ່ີ່ເຫັນວູ່ຳມີຄວຳມ
ຈ ຳເປັນ, ດັົ່ງຂ້້ໍໍ້ມ ນຂ້ຳງລຸູ່ມນີ : 

 ຈ ຳນວນຂອງຊຳວກະສິກອນຜ ້ເຝິກອົບຮົມ 
 ຈ ຳນວນຊຳວກະສິກອນຜຸ້ເຝິກອົບຮົມກຳຍເປັນຜຸ້ປະສົບຜົນສ ຳເລັດ 
 ຄຸນນະພຳບ ປັດໃຈກຳນນ ຳເຂົຳ ( ຕົວຢ່ຳງ ແນວພັນ ແລະ ອຳຫຳນ) 
 ກຳນປະສົບຜົນສ ຳເລັດ ໃນກຳນສ້ຳງຕັ ງຟຳມປຳ  
 ມຳດຕະກຳນໃນກຳນແກ້ໄຂບັນຫຳສະເພຳະໜ້ຳ ໃນກຳນຊູ່ວຍກຳນດ ຳເນີນກຳນ

ເພຳະລ້ຽງ 
 ກຳນແລກປ່ຽນ ຜົນຜະລິດ ແລະ ເພືີ່ອສ້ຳງລຳຍຮັບໃຫ້ແກູ່ຊຳວນຳ. 

 
ກຳນກວດສອບ ແລະ ກຳນປະເມີນ ດ້ວຍກຳນຢຽມຢຳມຟຳມ ແລະ ກຳນສ ຳພຳດ ( ທັງ
ແບບທຳງກຳນ ແລະ ບ້້ໍໍ່ເປັນທຳງກຳນ) ດ້ວຍຊຳວກະສິກອນເອງ ກຸູ່ມຊຳວກະສິກອນ ຫ ືກຸູ່ມ
ຊຳວກະສິກອນຫ ັກ ( ຮຸບທີີ່ 7). ໃນປະເທດກ ຳປ ເຈຍ ຍົກຕົວຢ່ຳງ ກຳນປະເມີນ ຂອງກຸູ່ມ
ຊຳວກະສິກອນຫ ັກ ແລະ ຊຳວກະສິກອນອືີ່ນຯ ໃນກຳນຈັດຕັ ງປະຕິບັດ ກຳນເພຳະ
ລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳ ແລະ ກຳນລ້ຽງປຳຊີ ນ, ແມູ່ນເປັນບັນຫຳສ ຳຄັນ ສ ຳລັບກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳຈືດ
ຂະໜຳດນ້ອຍ ໂດຍຜູ່ຳນກຳນໃຫ້ສ ຳພຳດ ແລະ ກຳນປະຊຸມໃນເຊິງພຳກປະຕິບັດຂອງ ຊຳວ
ກະສິກອນ (FiA and JICA, 2014)   “ ໂຄງສ້ຳງ “ກຳນສ ຳພຳດ ແມູ່ນນ ຳໃຊ້ ກຳນກຳນ
ລວບລວມຂ້້ໍໍ້ມ ນທີີ່ຈ ຳເປັນ ໂດຍຜູ່ຳນກຳນໂອ້ລົມແລະ ສົນທະນຳກັນກັບກຸູ່ມຊຳວກະສິກອນ. 
ແບບຂອງກຳນສ ຳພຳດແມູ່ນບ້້ໍໍ່ແມູ່ນເປັນແບບສອບຖຳມເປີດ ທີີ່ຕ້ອງກຳນຄ ຳຕອບທີີ່ບ້້ໍໍ່ສິ ນ
ສຸດ. ຄືກັນກັບກຳນຂະຫຍຳຍພະນັກງຳນດ້ຳນກຳນເພຳະລ້ຽງສັດນ ໍ້ຳ ທີີ່ເປັນອິດສະຫ ະໃນ 
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ກຳນເພີີ່ມຫ ືປ່ຽນ ຄ ຳຖຳມ ບົນພື ນຖຳນກຳນສ ຳພຳດ ແລະ ກຳນຄ ຳຕອບຂອງຊຳວ
ກະສິກອນ. ກຳນຂະຫຍຳຍພະນັກງງຳນແມູ່ນນັ ນໃສູ່ກຳນຕອບໜອງໃຫ້ແກູ່ກຸູ່ມຊຳວ
ກະສິກອນ ເພືີ່ອກ ຳນົດບັນຫຳທີີ່ແທ້ຈິງ ທີີ່ກູ່ຽວຂ້ອງກັບກຳນດ ຳລົງຊີວິດ ແລະ ກຳນເພຳະ
ລ້ຽງຂອງພວກເຂົຳເປັນຫ ັກ. 
 
ກຳນວິເຄຳະບັນຫຳ ແລະ ກຳນຍົກປະເດັນບັນຫຳ ຄວນມີຂ  ນຫ ັງກຳນສ ຳພຳດ ( ກຳນກວດ
ສອບ ແລະ ກຳນປະເມີນ ຜົນໄດ້ຮັບ). ຄວນມີກຳນກ ຳນັດ ກຳນນ ຳໃຂ້ມຳດຕະກຳນ ແລະ 
ກຳນໃຫ້ຄ ຳແນະນ ຳທີີ່ເໝຳະສົມ ໃນກຳນດ ຳເນີນກຳນຈັດຕັ ງປະຕິບັດ ໃນກຳນແກ້ໄຂບັນຫຳ. 
ເຊິີ່ງມີເປ ົ້ຳໝຳຍໃນອຳນຳຄົດ ໃນກຳນປັບປຸງແນວພັນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນປຳຂອງຊຳວນຳຂະ
ໜຳດນ້ອຍ. ແນວທຳງກຳນປະສົມປະສຳນບົດບຳດຍິງຊຳຍເຂົ ຳໃນກຳນເຮັດວຽກ, ກຳນ

 

 

 

 

ຮ ບທີີ່ 7:ກຳນກວດສອບ ແລະ ປະເມີນຜົນ ກູ່ຽວກັບຜົນໄດຮັບ ຈຳກ 2ກູ່ ຸມ ຄື ກຸູ່ມຊຳວກະສິກອນຫ ັກ ແລະ ກຸູ່ມລ້ຽງປຳຊິີ ນ (ຂ້ຳງເທິງ
ຊ້ຳຍມື), ກຳນສ ຳພຳດຊຳວກະສິກອນ ( ຂ້ຳງເທິງ ຂວຳມື) ແລະ ກຳນລົງຢ້ຽມຢຳມຟຳມ (2 ຮ ບຂ້ຳງລຸູ່ມ) 
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ວິເຄຳະບັນຫຳ ແລະ ກຳນໃຫ້ຄ ຳແນະນ ຳ ເພືີ່ອແກ້ໄຂບັນຫຳໃນກຳນຕອບສະໜອງທຳງເພດ
ຫ ຳຍຂ  ນ. 
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