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ຫົວຂ ັ້ ຈະນ າສະເໜີ

ການພັດທະນາມາດຕະຖານ ແລະ ລະບົບການຢັັ້ ງຢື ນ ໃນ ສປປ ລາວ.

- ວິ ໄສທັດກະສິ ກ າສະອາດ

- ນິ ຍາມກະສິ ກ າສະອາດ( ກະສິ ກ າອິ ນຊີ ແລະ ກະສິ ກ າທີີ່ ດີ )

-ພາກພືັ້ ນ ແລະ ສາກົນ

-ການພັດທະນາກະສິ ກ າອິ ນຊີ (OA).

-ການພັດທະນາກະສິ ກ າທີີ່ ດີ (GAP).

II. ລະບົບການຢັັ້ ງຢື ນ ສປປ ລາວ

- ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ າຄັນຂອງມາດຕະຖານ ແລະ ລະບົບການ

ຢັັ້ ງຢື ນ



ວິ ໄສທັດກະສິ ກ າສະອາດ
ເປັນກົນໄກໃນການຂັບເຄືີ່ ອນການຂະຫຍາຍໂຕເສດຖະກິດ, 
ຍູັ້ ໜູນການເຊືີ່ ອມໂຍງສາກົນ ແລະ ປົກປັ້ ອງສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ

• ຈຸດປະສົງ:

• ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ
ຄວາມປອດໄພຜົນຜະລິ ດ
ກະສິ ກ າ

• ຍົກລະດັບການເຂົ ັ້ າເຖິງ
ຕະຫຼາດ

• ປົກປັ້ ອງສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ
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ນິ ຍາມກະສິ ກ າສະອາດ
ກະສິ ກ າສະອາດ: ໝາຍເຖິງ ລະບົບການຜະລິ ດກະສິ ກ າ ທີີ່ ເຮັດໃຫັ້ ໄດັ້ ຜົນຜະລິ ດ
ສະອາດ ປອດໄພ ແລະ ເປັນມິດກັບສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ ຊ ີ່ ງເປັນລະບົບການຜະລິ ດທີີ່ ມີ
ມາດຕະຖານ ແລະ ມີ ລະບົບການຢັັ້ ງຢື ນ ພັ້ ອມດັ້ ວຍກ ານົດໝາຍຜະລິ ດຕະພັນ.

ບ ີ່ ໄດັ້ ນ າໃຊັ້ ສານເຄມີ

ນ າໃຊັ້ ຝຸີ່ ນຄອກຝຸີ່ ນບົີ່ ມ

ສາມາດນ າໃຊັ້ ສານເຄມີ ໄດັ້ ແຕີ່ ຕັ້ ອງ
ຢູີ່ ໃນຂອບເຂດທີີ່ ກ ານົດໄວັ້

ກະສິ ກ າທີີ່ ດີ GAP = Good Agriculture 
Practice

ກະສິ ກ າປອດຢາປາບສັດຕູພືດ PFP 
= Pesticide- free production 

ກະສິ ກ າອິ ນຊີ OA=

Organic agriculture

ບ ີ່ ອະນຸຍາດນ າໃຊັ້ ຢາຂັ້ າແມງໄມັ້ ຈາກເຄມີ
ສັງເຄາະທຸກປະເພດ

ຫັ້ າມນ າໃຊັ້ ສານເຄມີ ສັງເຄາະທຸກປະເພດ

ກະສິ ກ າທ າມະຊາດ

Traditional agriculture



• ກະສິ ກ າອິ ນຊີ (Organic Agriculture)

ກະສິ ກ າອິ ນຊີ ເປັນລະບົບການຜະລິ ດລິ ດທີີ່ ເນັັ້ ນໃສີ່ ການຮັກສາຄວາມ
ອຸດົມສົມບູນຂອງດິ ນ, ລະບົບນິ ເວດ, ຄົນ, ສັດ ແລະສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ



• ນິ ຍາມກະສິ ກ າທີີ່ ດີ
• ກະສິ ກ ທີີ່ ດີ ເປັນລະບົບການຜະລິ ດລິ ດທີີ່

ເນັັ້ ນໃສີ່ ການຫລຸດຜີ່ ອນການນ າໃຊັ້ ເຄມີ

ສັງເຄາະ ແນີ່ ໃສີ່ ຮັບປະກັນ ຄຸນນະພາບ

ຄວາມປອດໄພ ສະຫວັດ ດີ ການສັງຄົມ

ຂອງ ຜູັ້ ຜະລິ ດ ແລະ ຮັກສາສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ.

Good Agriculture Practice (GAP) 
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2. ພາກພືັ້ ນ (ASEAN GAP, ASEAN OA)

• ຈາກທັ້ າຍປີ 2015 ເປັນຕົັ້ ນໄປ, ສະມາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC) ຈະຖື ກຈັດຕັັ້ ງ
ປະຕິບັດ. ໜ ີ່ ງໃນບັນດາຄາດໝາຍຂອງ (AEC) ຄື ການສັ້ າງຕັັ້ ງເປັນຕະຫຼາດຮີ່ ວມ
ສ າລັບສິ ນຄັ້ າ ແລະ ຜະລິ ດຕະພັນກະສິ ກ າ. ຊ ີ່ ງໄດັ້ ຮຽກຮັ້ ອງໃຫັ້ ສັ້ າງມາດຕະຖານ
ກະສິ ກ າທີີ່ ດີ (GAP), ມາດຕະຖານລັ້ ຽງສັດທີີ່ ດີ (GAHP), ມາດຕະຖານສຸຂານາໄມ
(GHP), ມາດຕະຖານການປຸງແຕີ່ ງທີີ່ ດີ (GMP) ແລະ ມາດຕະຖານການວິ ເຄາະຈຸດ
ຄວບຄຸມທີີ່ ອາດເກີດມີ ຄວາມສີ່ ຽງ (HACCP), ເປັນມາດຕະຖານສ າລັບຄວບຄຸມ
ຜະລິ ດຕະພັນກະສິ ກ າທີີ່ ເປັນອາຫານ ທີີ່ ມີ ທີ່ າແຮງທາງດັ້ ານການຄັ້ າ. ຊ ີ່ ງຄາດວີ່ າ
ໃນອານາຄົດ, ການຢັັ້ ງຢື ນກະສິ ກ າທີີ່ ດີ ຈະກາຍເປັນເຄືີ່ ອງມື ທີີ່ ຈ າເປັນສ າລັບ
ຄັ້ າຂາຍຜົນຜະລິ ດກະສິ ກ າຢູີ່ ພາຍໃນອາຊຽນ. ບັນດາປະເທດສະມາຊິ ກອາຊຽນ
ຕັ້ ອງໄດັ້ ສັ້ າງມາດຕະຖານກະສິ ກ າທີີ່ ດີ ແຫີ່ ງຊາດ ຂອງຕົນເອງຂື ັ້ ນມາ, ຊ ີ່ ງລວມ
ເຖິງ ສປປ ລາວ. ບັນດາຂ ັ້ ກ ານົດທີີ່ ລະບຸໄວັ້ ໃນບາງໝວດຂອງມາດຕະຖານ
ກະສິ ກ າທີີ່ ດີ ອາຊຽນຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ຖື ກຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ ແລະ ມີ ການຍອມຮັບຊ ີ່ ງກັນ



ການພັດທະນາກະສິ ກ າອິ ນຊີ
• ໃນໄລຍະຜີ່ ານກະສິ ກ າອິ ນຊີ ໄດັ້ ມີ ບົດບາດອັນສ າຄັນຕ ີ່
ເປົ ັ້ າໝາຍການພັດທະນາກະສິ ກ າ ທີີ່ ຍື ນຍົງ ເຊີີ່ ງໃນທົີ່ ວ
ໂລກໄດັ້ ມີ ອັດຕາເພີີ່ ມຂື ັ້ ນສະເລີ່ ຍ 20% ນັບແຕີ່ ປີ 2002
ເປັນຕົັ້ ນມາ.

• ໃນປີ 2006 ການພັດທະນາກະສິ ກ າອິ ນຊີ ໄດັ້ ຂະຫຍາຍ
ກວມເອົ າ 110 ປະເທດ ເຊີີ່ ງມີ ພືັ້ ນທີີ່ ການຜະລິ ດ ທັງໝົດ
319,6 ລັ້ ານເຮັກຕາ, ແລະ ຈາກການສ ກສາຂອງສະຫະ
ພັນກະສິ ກ າອິ ນຊີ ຂອງໂລກພົບວີ່ າຈະມີ ແນວໂນັ້ ມຂະ
ຫຍາຍຕົວ 10-15%ຕ ີ່ ປີ ໃນຊຸມປີ ຕ ີ່ ໜັ້ າ.



ການພັດທະນາກະສິ ກ າອິ ນຊີ

• ຢູີ່ ສປປ ລາວ, ເລີີ່ ມແຕີ່ ປີ 2004 ເປັນຕົັ້ ນມາກະສິ ກ າອິ ນ
ຊີ ໄດັ້ ພັດທະນາຈາກກະສິ ກ າແບບທ າມະຊາດ ເຂົ ັ້ າສູີ່ ລະ
ບົບການຜະລິ ດ ທີີ່ ມີ ມາດຕະຖານ ແລະ ມີ ລະບົບການ
ຢັັ້ ງຢື ນຕາມມາດຕະຖານທີີ່ ເຊືີ່ ອມໂຍງ ພາກພືັ້ ນ ແລະ
ສາກົນ.

•



ການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ ກະສິ ກ າອິ ນຊີ ໃນໄລຍະຜີ່ ານ
ມາ

ການຜະລິ ດກະສິ ກ າອິ ນຊີ ໄດັ້ ເລີ ັ້ ມມາແຕີ່ ປີ 2013 ເປັນຕົັ້ ນມາ, ເຊິີ່ ງ
ໃນນັັ້ ນ ໄດັ້ ເລີ ັ້ ມຈາກການພັດທະນາມາດຕະຖານ ກະສິ ກ າອິ ນຊີ ຂອງລາວ
ຈາກ ມາດຕະຖານສະຫະພັນກະສິ ກ າອິ ນຊີ ສາກົນ (IFOAM), ຈາກນັັ້ ນໄດັ້
ພັດທະນ າສ າລັບ ຜູັ້ ຜະລິ ດ-ຜູັ້ ປະກອບການ, ພັດທະນາລະບົບການຄວບ
ຄຸມພາຍໃນ, ຄູີ່ ມື ນັກກວດກາ ແລະ ຄູີ່ ມື ການຂ ການຢັັ້ ງຢື ນ ພັ້ ອມດຽວ
ກັນນັັ້ ນ ໄດັ້ ພັດທະນາອົງກອນຂອງລັດ ເພືີ່ ອການຮັບຮອງ ແລະ ຢັັ້ ງຢື ນ
ກະສິ ກ າອິ ນຊີ ໃນ ສປປ ລາວ.



ການພັດທະນາກະສິ ກ າທີີ່ ດີ
•ການຜະລິ ດກະສິ ກ າທີີ່ ດີ ແມີ່ ນລະບົບການຜະລິ ດອີ ກ
ທາງເລື ອກໜ ີ່ ງ
ຊ ີ່ ງເໝາະສົມສ າລັບ ການຜະລິ ດເປັນສິ ນຄັ້ າ ໃນພືັ້ ນທີ ຂະ
ໜາດໃຫຍີ່ , ເຊິີ່ ງມີ ຄວາມຈ າເປັນຕັ້ ອງນ າໃຊັ້ ຝຸີ່ ນເຄມີ
ແລະ ຢາປາບສັດຕູພືດເຄມີ , ການຜະລິ ດພືດໃນລະບົບນີ ັ້
ຖື ວີ່ າມີ ບົດບາດສ າຄັນ ແລະ ກ າລັງເປັນທີ ຍອມຮັບຂອງ
ສາກົນອີ ກລະບົບໜ ີ່ ງ. ໃນສົນທິ ສັນຍາສາກົນ ຂອງອົງ
ການການຄັ້ າໂລກ ແລະ ກອບພັດທະນາອາຊຽນ ໄດັ້ ກ າ
ນົດວີ່ າ: ການຄັ້ າຂາຍສິ ນຄັ້ າກະສິ ກ າ ຢີ່ າງຕ ີ່ າສຸດຈະຕັ້ ອງ
ໄດັ້ ຮັບການຢັັ້ ງຢື ນ ໃນລະບົບມາດຕະຖານກະສິ ກ າທີ ດີ
(GAP).



• ຄວາມສ າຄັນຂອງມາດຕະຖານກະສິ ກ າທີີ່ ດີ ແລະ ສິ ັ້ ນຄັ້ າກະສິ ກ າທີີ່ ດີ

ຄວາມປອດ
ໄພດັ້ ານ

ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ

ຄຸນນະພາບດັ້
ຂອງຜົນ
ຜະລິ ດ

ຄວາມປອດ
ໄພສຸຂະພາບ
ຂອງຄົນ

Food Safety

ຄວາມປອດ
ໄພຂອງ
ອາຫານ

ເປັນລະບົບການຜະລິ ດທີີ່ ມີ ດີ 4
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ການພັດທະນາກະສິ ກ າທີີ່ ດີ
•ກະສິ ກ າທີ ດີ (GAP), ໄດັ້ ເລີີ່ ມພັດທະນາຂື ັ້ ນໃນ ສປປ ລາວ ນັບ
ແຕີ່ ປີ 2012 ເປັນຕົັ້ ນມາ ເຊິີ່ ງໄດັ້ ດັດປັບມາດຕະຖານກະສິ ກ າທີີ່
ດີ ຂອງອາຊຽນ ມາຮັບໃຊັ້ ເປັນມາດຕະຖານຂອງລາວ ຊ ີ່ ງໄດັ້
ອອກຂ ັ້ ຕົກລົງຂອງ ລັດຖະ ມົນຕີ ກະຊວງກະສິ ກ າ ແລະ ປີ່ າໄມັ້
ທັງໝົດມີ 4ໝວດມາດຕະຖານ ຄື : 1). ໝວດຄວາມປອດ
ໄພຂອງຜົນຜະລິ ດ,

2).ໝວດການຈັດການດັ້ ານສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ
3). ໝວດຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລິ ດ ແລະ 4). ໝວດ

ສຸຂະພາບຂອງຜູັ້ ອອກແຮງງານ. ແຕີ່ ໃນປະຈຸບັນ ບັນດາປະເທດ
ອາຊຽນ ໄດັ້ ຕົກລົງ ລິ ເລີີ່ ມປະຕິບັດ ໝວດມາດຕະຖານ ຄວາມ
ປອດໄພຂອງຜົນຜະລິ ດ ເປັນການເລີີ່ ມຕົັ້ ນໄປກີ່ ອນ ສີ່ ວນທີີ່
ເຫຼື ອ ອີ ກ 3 ໝວດ ມາດຕະຖານ ຈະໄດັ້ ພັ້ ອມກັນກ ານົດປະຕິບັດ
ໃນຕ ີ່ ໜັ້ າ.



ຄວາມໝາຍແລະ ຄວາມສ າຄັນ
ຂອງມາດຕະຖານ ແລະ ລະບົບການຢັັ້ ງຢື ນ

• ມາດຕະຖານແມີ່ ນຫຍັງ?

•ແມີ່ ນຂ ັ້ ກ ານົດ ແລະ ເງືີ່ ອນໄຂ ທີີ່ ສັ້ າງຂື ັ້ ນມາເພືີ່ ອເປັນກອບ
ໃຫັ້ ແກີ່ ຜູັ້ ຜະລິ ດ, ຜູັ້ ປຸງແຕີ່ ງ ແລະ ຜູັ້ ປະກອບການ ປະຕິບັດ
ຕາມ. 

• ເປັນຫຍັງຕັ້ ອງຜະລິ ດຕາມມາດຕະຖານ?

•ການຜະລິ ດມີ ການນ າໃຊັ້ ສານເຄມີ ເກືອນຂອບເຂດ, ສານ
ເຄມີ ຕົກຄັ້ າງ, ການປົນເປື ັ້ ອນຈຸລິ ນຊີ ແລະ ເຊື ັ້ ອພະຍາດ, 
ຜົນກະທົບຕ ີ່ ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ... 



ຄວາມໝາຍແລະ ຄວາມສ າຄັນ
ຂອງມາດຕະຖານ ແລະ ລະບົບການຢັັ້ ງຢື ນ

• ລະບົບການຢັັ້ ງຢື ນແມີ່ ນຫຍັງ?

•ການລະບົບການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ວີ່ າຜົນຜະລິ ດ
ແລະ ຜະລິ ດຕະພັນນັັ້ ນໆໄດັ້ ຜະລິ ດ, ປຸງແຕີ່ ງ ແລະ ມີ
ການຈັດການ ສອດຄີ່ ອງກັບ ຂ ັ້ ກ ານົດ ແລະ ເງືີ່ ອນໄຂ
ທີີ່ ກ ານົດໄວັ້ ໃນມາດຕະຖານຫຼື ັ້ ບ .

• ເປັນຫຍັງຈິີ່ ງຕັ້ ອງມີ ການຢັັ້ ງຢື ນ?

• ຜູັ້ ຜະລິ ດ ແລະ ຜູັ້ ບ ລິ ໂພກ -ບ ີ່ 
ີ່
ຢູີ່ ໃກັ້ ກັນ ແລະ ຂາດຄວາມ

ເຊືີ່ ອໝັັ້ ນຊ ີ່ ງກັນ ແລະ ກັນ, ຜູັ້ ບ ລິ ໂພກຕັ້ ອງການໃຫັ້ ມີ ການ
ຢັັ້ ງຢື ນ ເພືີ່ ອຮັບປະກັນວີ່ າ ສິີ່ ງທີີ່ ພວກເຂົ າບ ລິ ໂພກນັັ້ ນ ໄດັ້
ຜະລິ ດ ແລະ ປຸງແຕີ່ ງ ຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ຂ ັ້ ກ ານົດ.



ເປັນຫຍັງ
ຈິີ່ ງຜະລິ ດ
ຕາມມາດ
ຕະຖານ?

AEC

AFTA

WTO

TBT
Standard 

Requirements 
for trading

Internal-
External 
Markets
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ຂ ັ້ ກ ານົດ ແລະ ເງືີ່ ອນໄຂ
ມາດຕະຖານ ແລະ ການຢັັ້ ງຢື ນຂອງພາກພືັ້ ນ

ແລະ ສາກົນ
• ສະພາບການພັດທະນາມາດຕະຖານຂອງອາຊຽນ

• ມາດຕະຖານກະສິ ກ າທີີ່ ດີ ອາຊຽນ (ASEAN GAP), ຮັບຮອງໂດຍ SOM-AMAF ປີ
2005

• ມາດຕະຖານກະສິ ກ າອິ ນຊີ ອາຊຽນ (ASEAN OA), ຮັບຮອງໂດຍ SOM-AMAF ປີ
2012. 

• ອາຊຽນໄດັ້ ຮຽກຮັ້ ອງ ໃຫັ້ ທຸກປະເທດສາມາຊິ ກ ຕັ້ ອງມີ ມາດຕະຖານ (GAP, OA) 

• ການສັ້ າງມາດຕະຖານຂອງແຕີ່ ລະປະເທດ ຕັ້ ອງໃຫັ້ ເທົີ່ າທຽມ ກັບ ມາດຕະຖານ
ອາຊຽນ. (ຄາດໝາຍໃຫັ້ ສ າເລັດ ໃນປີ 2018)

• ສະພາບການພັດທະນາລະບົບການຢັັ້ ງຢື ນ
• ອາຊຽນກ າລັງຢູີ່ ໃນຊີ່ ວງຮີ່ າງຄູີ່ ມື ລະບົບການຢັັ້ ງຢື ນກະສິ ກ າອິ ນຊີ (ASEAN 

Guideline for Organic Certification-AGOC). ສ າເລັດໃນປີ 2018



ຂ ັ້ ກ ານົດ ແລະ ເງືີ່ ອນໄຂ
ມາດຕະຖານ ແລະ ການຢັັ້ ງຢື ນຂອງພາກພືັ້ ນ

ແລະ ສາກົນ
• ການກວດກາ ແລະ ການຢັັ້ ງຢື ນ (Certification Body-CB)-ISO 17065

•ການສັ້ າງຂ ັ້ ຕົກລົງການຮັບຮູັ້ ແລະ ຍອມຮັບເຊິີ່ ງກັນ ແລະ
ກັນ ໃນດັ້ ານມາດຕະຖານ ແລະ ການຢັັ້ ງຢື ນ (Mutual 
Recognition Agreement-MRA).
•ຂ ັ້ ກ ານົດໃນMRA ປະກອບມີ

• ມາດຕະຖານຂອງແຕີ່ ລະປະເທດຕັ້ ອງເທົີ່ າທຽມກັບ
ມາດຕະຖານອາຊຽນ

• ລະບົບການຢັັ້ ງຢື ນ (ໜີ່ ວຍງານຢັັ້ ງຢື ນຂອງລັດ ຢີ່ າງໜັ້ ອຍ
ຕັ້ ອງປະຕິບັດຕາມຫັຼກການ ISO 17065), ໜີ່ ວຍງານຢັັ້ ງຢື ນ
ຂອງເອກະຊົນ ຕັ້ ອງໄດັ້ ຮັບຮອງຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ISO 
17065)

•ໜີ່ ວຍງານ ຮັບຮອງ (Accreditation Body-AB)-ISO 17011

• ຫັ້ ອງວິ ໄຈ: ISO 17025



ການພັດທະນາອົງກອນ

ການພັດທະນາອົງກອນ (ພະແນກ

ມາດຕະຖານ ແລະ ສູນພັດມາດຕະຖານ

ກະສິ ກ າສະອາດ. 

 ສູນມາດຕະຖານກະສິ ກ າສະອາດ ເຮັດ

ໜັ້ າທີີ່ ໃນການສົີ່ ງເສີ ມເຕັກນິ ກກະສິ ກ າ

ສະອາດ

ພະແນກມາດຕະຖານ ເຮັດໜັ້ າທີີ່ ໃນ

ການພັດທະນາມາດຕະຖານ, ການ



ການພັດທະນາ ມາດຕະຖານ ແລະ ນິ ຕິກ າ ກີ່ ຽວກັບ ກະສິ ກ າອິ ນຊີ



• ຄວາມສ າຄັນຂອງມາດຕະຖານກະສິ ກ າທີີ່ ດີ ແລະ ສິ ັ້ ນຄັ້ າກະສິ ກ າທີີ່ ດີ

ຄວາມປອດ
ໄພດັ້ ານ

ສິີ່ ງແວດລັ້ ອມ

ຄຸນນະພາບດັ້
ຂອງຜົນ
ຜະລິ ດ

ຄວາມປອດ
ໄພສຸຂະພາບ
ຂອງຄົນ

Food Safety

ຄວາມປອດ
ໄພຂອງ
ອາຫານ

ເປັນລະບົບການຜະລິ ດທີີ່ ມີ ດີ 4
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ບັນດາມາດຕະຖານ GAPແລະ ຄູີ່ ມື ການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ

ກາໝາຍ
GAP

2212/18/2017



ການພັດທະນາຄູີ່ ມື ແນະນ າການປະຕິບັດ
ມາດຕະຖານກະສິ ກ າທີີ່ ດີ

2312/18/2017



ມາດຕະຖານສະເພາະພືດ
ຮີ່ າ
ງ

2412/18/2017



ມາດຕະຖານສະເພາະພືດ
ຮີ່ າ
ງ

2512/18/2017



• ການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໃນໄລຍະຜີ່ ານມາ
ການພັດທະນາອົງກອນຢັັ້ ງຢື ນຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ISO/IEC 

17065

- ນັກກວດກາ ຢູີ່ ໃນຂັັ້ ນສູນກາງ ແລະ ຂັັ້ ນທັ້ ອງຖິີ່ ນ ໄດັ້ ຈ ານວນ 15 ຄົນ, 
-ທີີ່ ປ ກສາຟາມ ຈ ານວນ 250 ຄົນ, 
- ຄະກ າມະການຈ ານວນ 22 ຄົນ
-ພະນັກງານວິ ຊາການທີີ່ ເປັນຜູັ້ ກວດກາພາຍໃນ (ICS) 20 ຄົນ 2612/18/2017



2712/18/2017



ການຢັັ້ ງຢື ນ OAແລະ GAP

ກະສິ ກ າອິ ນຊີ
• ຢັັ້ ງຢື ນທັງໝົດ: 49 ຫົວໜີ່ ວຍ (ແບບດຽວ 23 ແລະ

ແບບກຸີ່ ມ 26 “ຊາວກະສິ ກອນ: 2,785 ຄອບຄົວ(155 

ກຸີ່ ມຍີ່ ອຍ)”

• ເນື ັ້ ອທີີ່ : 3,327.16ແຮັກຕາ ຜົນຜະລິ ດ: 7,729.78

ໂຕນ

• ກວມເອົ າ 1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ 9 ແຂວງ.

ກະສິ ກ າທີີ່ ດີ
• ຢັັ້ ງຢື ນທັງໝົດ : 16 ຫົວໜີ່ ວຍ
• ຊາວກະສິ ກອນ : 200 ຄຄ
• ເນື ັ້ ອທີີ່ : 1,094.76 ເຮັກຕາ
• ຜົນຜະລິ ດ : 4,955.69 ໂຕນ



ບັນຫາ ແລະ ສິີ່ ງທັ້ າທາຍ

• ອົງກອນທີີ່ ເຮັດໜັ້ າທີີ່ ໃນການຮັບຮອງ, ກວດກາ ແລະ ຢັັ້ ງຢື ນ ຍັງບ ີ່ ທັນ
ພຽງພ ແລະ ຕອບສະໜອງໄດັ້ ຕາມເງືີ່ ອນໄຂຂອງພາກພືັ້ ນ ແລະ
ສາກົນ. 
• ອົງກອນຮັບຮອງ (ISO 17011), ຍັງບ ີ່ ທັນມີ .

• ອົງກອນກວດກາ ແລະ ຢັັ້ ງຢື ນ (ISO 17065) ຍັງບ ີ່ ທັນເຂົ ັ້ າມແຂງ
• ຫັ້ ອງວິ ໄຈ (ISO 17025), ຍັງບ ີ່ ທັນມີ . 

• ບຸກຄະລາກອນ (ຕັັ້ ງແຕີ່ ສູນກາງ ຈົນຮອດທັ້ ອງຖິີ່ ນ) ຍັງຂາດທັງ
ປະລິ ມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ. 

• ຍັງຂາດ ຄວາມພັ້ ອມ ຂອງພາກຜູັ້ ປະກອບການ ແລະ ຊາວກະສິ ກອນ
ໃນການເຂົ ັ້ າສູີ່ ລະບົບມາດຕະຖານ. 

• ໂຄງລີ່ າງພືັ້ ນຖານ ແລະ ສິີ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ (Logistic) ຍັງບ ີ່ ທັນ
ໄດັ້ ມາດຕະຖານ ແລະ ພຽງພ .



ຂ ັ້ ສະເໜີແນະ
• ພາກອົງກອນ:

• ສັ້ າງຕັັ້ ງອົງກອນຮັບຮອງ (ISO 17011)- ປະຈຸບັນມີ ຢູີ່ ແລັ້ ວ ແມີ່ ນ
ພະແນກມາດຕະຖານ, ຍົກລະດັບພະແນກມາດຕະຖານ ເຮັດ
ໜັ້ າທີີ່ ເປັນ (Accreditation Body-AB)-ມີ ໜັ້ າທີີ່ ໃນການສັ້ າງ
ມາດຕະຖານ ແລະ ລະບົບການຮັບຮອງໜີ່ ວຍງານຢັັ້ ງຢື ນ, ຊ ີ່ ງ
ຄາດວີ່ າ ໃນອານາຄົດ ອາດຈະມາໜີ່ ວຍງານຢັັ້ ງຢື ນທີີ່ ເປັນຂອງ
ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນເກີດຂື ັ້ ນມາ.

• ສັ້ າງອົງກອນກວດກາ ແລະ ຢັັ້ ງຢື ນ (ISO 17065) - ສະເໜີສັ້ າງ
ຂື ັ້ ນມາໃໝີ່ ໂດຍແຍກວຽກກວດກາ ແລະ ຢັັ້ ງຢື ນ ອອກຈາກພະ
ແນກມາດຕະຖານ, ແລັ້ ວສັ້ າງເປັນສູນສະເພາະຂື ັ້ ນມາ
ຮັບຜິດຊອບ ວຽກງານ ກວດກາ ແລະ ຢັັ້ ງຢື ນຄຸນນະພາບ



ຂ ັ້ ສະເໜີແນະ
• ພາກອົງກອນ:

• ໃນອານາຄົດ ອາດສັ້ າງໜີ່ ວຍງານກວດກາ (Inspection Body) 

ຂື ັ້ ນ ຢູີ່ ໃນສາມພາກ (ພາກເໜືອ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕັ້ ). ຫັຼງ
ຈາກນັັ້ ນ, ຈິີ່ ງກັ້ າວໄປສູີ່ ການສັ້ າງໜີ່ ວຍງາຢັັ້ ງຢື ນ (Certification 

Body-CB) ຢູີ່ ສາມພາກ ໂດຍການຍົກລະດັບໜີ່ ວຍງານ IB ໃຫັ້
ກາຍເປັນໜີ່ ວຍງານ CB. 

• ສູນພັດທະນາ ແລະ ສົີ່ ງເສີ ມເຕັກນິ ກກະສິ ກ າສະອາດ-ມີ ຢູີ່ ແລັ້ ວ
ສູນພັດທະນາກະສິ ກ າສະອາດ, ແຕີ່ ຕັ້ ອງໄດັ້ ສັ້ າງຄວາມເຂັັ້ ມແຂງ
ແລະ ຂະຫຍາຍລົງສູີ່ ທັ້ ອງຖິີ່ ນ (ສູນກະສິ ກ າສະອາດພາກເໜືອ, 



ຂ ັ້ ສະເໜີແນະ
• ການພັດທະນາຫັ້ ອງວິ ໄຈ:

• ສັ້ າງຫັ້ ອງວິ ໄຈ ໃຫັ້ ໄດັ້ ມາດຕະຖານສາກົນ (ISO 17025)- ຢີ່ າງໜັ້ ອຍ ໃຫັ້ ມີ
National Reference Lab ເກີ ດຂື ັ້ ນ ໃນລະດັບປະເທດ. 

• ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
• ສັ້ າງນັກກວດກາຂັັ້ ນສູນກາງ ແລະ ຂັັ້ ນແຂວງ
• ສັ້ າງທີີ່ ປ ກສາຟາມ ຫຼື ພະນັກງານໃຫັ້ ຄ າປ ກສາ (Farm Advisors)-ລະດັບແຂວງ
ແລະ ເມື ອງ.

• ການພັດທະນາໂຄງລີ່ າງພືັ້ ນຖານແລະ ເຄືີ່ ອງມື ສິີ່ ງອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກ
• ເຄືີ່ ອງມື ກວດກາ ຢູີ່ ພາກສະໜາມ.



ຂອບໃຈ


