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ລະບົບການຢ ັ້ ງຢື ນແບບມີ ສ່ວນ
ຮ່ວມແມ່ນຫຍ ງ (PGS)?

PGS ແມ່ນການປະກ ນຄຸນນະພາບທີ່ ໃຊັ້ ຕົັ້ ນທຶ ນຕ ່ າ ໂດຍອີ ງໃສ່
ການຄວບຄຸມທາງສ ງຄົມ, ການຕ ດສິ ນໃຈຮ່ວມກ ນ ແລະການ

ແລກປ່ຽນຄວາມຮ ັ້

ມ ນມີ ຄວາມເໝາະສົມສະເພາະສ າລ ບ: 

✓ຕະຫລາດພາຍໃນແລະຕ່ອງໂສັ້ ສະຫນອງແບບງ່ າຍໆ
✓ກຸຸ່ມຜ ່ ຜະລິ ດຂະຫນາດນັ້ ອຍ
✓ການຜະລິ ດອິ ນຊີ
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PGS ເຮ ດວຽກແນວໃດ?
ການສັ້ າງຕ ັ້ ງກ ່ ມຊາວກະສິ ກອນ PGS (ຫລື ອົງການຮາກຖານ)

ການເຂົ ັ້ າຮ່ວມຢ່າງແຂ່ງຂ ນຂອງຊາວກະສິ ກອນ, ອ ານາດການປົກຄອງ
ທັ້ ອງຖີ່ ນ, ຜ ່ ບ ລິ ໂພກ, ແລະທີ່ ປຶ ກສາທັ້ ອງຖີ່ ນ (ຄະນະກ າມະການ PGS) ຈະ
ຊ່ວຍໃຫັ້ :

✓ພ ດທະນາຊຸດກົດລະບຽບ, ຂ ັ້ ນຕອນແລະເອກະສານເພ່ືອບ ນທຶ ກ ສ າລ ບ
PGS

✓ເຫ ນດີ ນ າກ ນວ່າມາດຕະຖານອິ ນຊີ ອ ນໃດຈະຖື ກນ າໃຊັ້

✓ຢື ນຢ ນການປະຕິບ ດຕາມມາດຕະຖານທີ່ ສັ້ າງຂຶ ັ້ ນ

✓ກວດກາສວນປີ ໜ່ຶງຕ ່ ຄ ັ້ ງ ຕາມຂະບວນການທົບທວນໂດຍສະມາຊິ ກໃນ
ກຸ່ມເອງ
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ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ
PGS ແລະການຢ ັ້ ງຢື ນໂດຍບຸກຄົນ
ທີ່ ສາມ

ກຸ່ມຊາວ
ກະສິ ກອນທ່ົວ
ໄປ

ກຸ່ມຊາວ
ກະສິ ກອນ
PGS

ການ
ຢ ັ້ ງຢື ນອິ ນ
ຊີ ໂດຍ
ບຸກຄົນທີ
ສາມ

ຕະຫລາດ
ພາຍໃນ

ຕະຫລາດສ່ົງ
ອອກລາຍຮ ບ

ການເຂົ ັ້ າເຖີ ງ
ຕະຫລາດ

ປ ບປຸງລະບົບອາຫານແບບຍື ນຍົງ ແລະໃນທັ້ ອງຖີ່ ນ
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ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ
PGS ແລະການຢ ັ້ ງຢື ນໂດຍບຸກຄົນ
ທີ່ ສາມ
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PGS ການຢ ັ້ ງຢື ນໂດຍບຸກຄົນທີ
ສາມ

ໃຜຢ ັ້ ງຢື ນ?

• ການຢ ັ້ ງຢື ນຂອງຄົນແຕກຕ່າງ
ກ ນ

• ພ ່ ແມ່ຄັ້ າ ຫລື ຮັ້ ານຂາຍເຄື່ ອງ

• ອົງກອນຢ ັ້ ງຢື ນອິ ດສະຫລະ

ເຊ ່ ນ: ໜ່ວຍງານຢ ັ້ ງຢື ນກະສິ ກ າ
ອິ ນຊີ ລາວ

ຕົັ້ ນທຶ ນການຢ ັ້ ງຢື ນແມ່ນ
ເທົ່ າໃດ?

• ຕົັ້ ນທຶ ນຕ ່ າ
• ການປະກອບສ່ວນດັ້ ານເວລາ

ດັ້ ວຍຄວາມສະໝ ກໃຈ
• ຫລຸດຜ່ອນເຈັ້ ຍສ (ການຂີ ດ

ຂຽນ)

• ຄ່າທ ານຽມເປ ນປີ ເພ່ືອການ
ຢ ັ້ ງຢື ນ

ຕະຫລາດເໝາະສົມທີ່ ສຸດ • ຕະຫລາດພາຍໃນ, ຕະຫລາດ
ຂ ັ້ ນບັ້ ານ

• ຕະຫລາດ, ຕະຫລາດໃຫຍ່ໆ
ໃນປະເທດ

• ຕະຫລາດສ່ົງອອກ

ການໝາຍ (Logo) • ສ າລ ບ ສປປລາວ, ຖັ້ າເຫ ນດີ
ຈາກເຈົ ັ້ າໜັ້ າທີ່ ພາຍໃນ
ກ່ຽວຂັ້ ອງ, ກ ່ ສາມາດນ າໃຊັ້ ກາ
ອິ ນຊີ ລາວໄດັ້

• ໃນປະເທດອື່ ນ, ກາຖື ກສັ້ າງຂຶ ັ້ ນ
ມາໂດຍກຸ່ມ PGS ເອງ

• ກາກະສິ ກ າອິ ນຊີ ລາວ
• USDA, ສະຫະພາບເອີ ຣົບ



ຊື່ ໂຄງການ: ໂຄງການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວກະສິ ກ າຂະຫນາດນັ້ ອຍ ໃນການ
ພ ດທະນາລະບົບຕ່ອງໂສັ້ ມ ນຄ່າກະສິ ກ າອິ ນຊີ ໂດຍຜ່ານ PGS

ໄລຍະເວລາ: 2015- 2017

ປະເທດເຂົ ັ້ າຮ່ວມ:

ຮ່ວມກ ບ: ກົມປ ກຝ ງ

ຄ ່ ຮ່ວມງານຫລ ກ: ຄ ່ ຮ່ວມງານສາກົນ ແລະພາຍໃນ
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ກ າປ ເຈຍສປປ ລາວ

ກ່ຽວກ ບໂຄງການທົດລອງຂອງ
FAO



ກ່ຽວກ ບໂຄງການທົດລອງຂອງ
FAO
ເປົ ັ້ າໝາຍໂຄງການ: ເພ່ືອແກັ້ ໄຂບ ນຫາການຢ ັ້ ງຢື ນ ແລະການ
ຕະຫລາດ ໂດຍຜ່ານການສ່ົງເສີ ມ PGS

ສີ່ ກິດຈະກ າຫລ ກ: 

1. ທົບທວນແລະແນະນ າສະພາບເງື່ ອນໄຂດັ້ ານນິ ຕິກ າ
ແລະລະບຽບຫລ ກການ

2. ສະໜ ບສະໜ ນດັ້ ານວິ ຊາການ (ຝຶກອົບຮົມ PGS,
ສັ້ າງຕ ັ້ ງກຸ່ມ PGS) 

3. ສັ້ າງຈິ ດສ ານຶ ກແກ່ຜ ່ ບ ລິ ໂພກ, ເຜີຍແຜ່ PGS

4. ເຊື່ ອມຕ ່ ຊາວກະສິ ກອນກ ບຜ ່ ບ ລິ ໂພກ ໂດຍຜ່ານ PGS
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ຜົນໄດັ້ ຮ ບຂອງໂຄງການທົດ
ລອງຂອງ FAO (ສປປລາວ)

▪ບົດລາຍງານການທົບທວນແລະແນະນ າສະພາບເງື່ ອນໄຂ
ດັ້ ານນິ ຕິກ າ ແລະລະບຽບຫລ ກການ

▪ຄ ຝຶກຫັ້ າຄົນ ໃນ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກ ບ PGS (ເລີ່ ມຈາກໜັ້ ອຍ
ຫາຫລາຍ)
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ຜົນໄດັ້ ຮ ບຂອງໂຄງການທົດລອງ
ຂອງ FAO (ສປປລາວ)
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ລວມທ ງໝົດມີ 17 ກຸ່ມໄດັ້ ຮ ບຝຶກອົບຮົມ: ຊາວກະສິ ກອນ262 ຄົນ, ຍິ ງ

56%

ລວມທ ງໝົດມີ 10 ກຸ່ມ PGS ທີ່ ເຄື່ ອນໄຫວໄດັ້ : ຊາວກະສິ ກອນ194 ຄົນ, 

ຍິ ງ50%
ກຸ່ມ PGS ຕ ັ້ ງຢ ່ 5 ແຂວງ: 

ສະຫວ ນນະເຂດ (2)

ຊຽງຂວາງ (2)

ຫົວພ ນ (1)

ວຽງຈ ນ (4)

ນະຄອນຫລວງວຽງຈ ນ (1)

ຜ ່ ບ ລິ ໂພກຫລາຍກວ່າ 8300 ຄົນນ າໃຊັ້ ຜະລິ ດຕະພ ນ PGS ໃນປີ ດຽວ

ການຜະລິ ດແບບ PGS: 609 ໂຕນ/ປີ
ມ ນຄ່າລວມ: 670 000 ໂດລາ/ປີ
ຜະລິ ດຕະພ ນຫລ ກຂອງ PGS: ຜ ກ, ໝາກໄມັ້ ແລະ
ໜ ່ ໄມັ້ ແຫັ້ ງ
ຕະຫລາດ: 
ຕະຫລາດພາຍໃນ ແລະຕະຫລາດອິ ນຊີ



ບາງຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ
PGS

ຊາວກະສິ ກອນຂະໜາດນັ້ ອຍ

▪ປ ບປຸງເງື່ ອນໄຂເຮ ດແນວພ ນ

▪ລາຍໄດັ້ ຄົວເຮື ອນໝ ັ້ ນຄົງ ແລະເຊື່ ອຖື ໄດັ້

▪ໂພຊະນາກອນດີ ຂຶ ັ້ ນ/ໃຊັ້ ຈ່າຍເງິ ນໜັ້ ອຍລົງເພ່ືອຊື ັ້ ອາຫານ

▪ສ ງຄົມຍອມຮ ບ

▪ທັ້ ອຍເງິ ນໄດັ້ , ມີ ຊ ບສິ ນຫລາຍຂຶ ັ້ ນ

▪ວຽກຫລາຍຂຶ ັ້ ນ (ວຽກລາຍວ ນ) 
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ບາງຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ
PGS
ຜ ່ ປະກອບການລາຍນັ້ ອຍ

▪ດື ງດ ດລ ກຄັ້ າ ເພ່ືອພ ໃຈຊື ັ້ ໃນ “ລາຄາພິເສດ”

▪ຮ ບປະກ ນຄຸນນະພາບຂອງຜະລິ ດຕະພ ນອິ ນຊີ

ຜ ່ ບ ລິ ໂພກ

▪ອາຫານປອດໄພ ແລະສິ ນຄັ້ າສົດ

▪ໃກັ້ ກ ບຜ ່ ຜະລິ ດ, ການລົງຢາມສວນຫລາຍຂຶ ັ້ ນ

Environment

▪Short supply chains, potential less food loss

▪Organic practices environmental friendly
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ຜົນງານທີ່ ໄດັ້ ຮ ບຈາກໂຄງການ
▪ສັ້ າງໄດັ້ ຫັ້ າເລື່ ອງເລົ່ າຈາກຂ ັ້ ມ ນພາກສະໜາມອີ ງຕາມຜ ່ ໄດັ້ ຮ ບປະໂຫຍດ
ຈາກໂຄງການ (2 ເລື່ ອງສ າລ ບ ສປປ ລາວ) (ຈະເອົ າລົງທາງweb ໃວໆນີ ັ້ )

▪ເຮ ດເປ ນ Info Note ກ່ຽວກ ບລະບົບຢ ັ້ ງຢື ນແບບມີ ສ່ວນຮ່ວມ (PGS) ໜ່ຶງ
ອ ນ ສ າລ ບລະບົບອາຫານທັ້ ອງຖີ່ ນແບບຍື ນຍົງ (ຈະເອົ າລົງທາງweb ໃວໆ
ນີ ັ້ )

▪ປື ັ້ ມຄ ່ ມື PGS ສ າລ ບພາກພືັ້ ນ GMS: ລະບົບຢ ັ້ ງຢື ນແບບມີ ສ່ວນຮ່ວມ
ສາມາດພ ດທະນາແລະເຮ ດວຽກໄດັ້ ແບບໃດ

▪ບົດລາຍງານກອງປະຊຸມພາກພືັ້ ນວ່າດັ້ ວຍລະບົບຢ ັ້ ງຢື ນແບບມີ ສ່ວນ
ຮ່ວມ (PGS) ສ າລ ບກະສິ ກ າອິ ນຊີ ໃນພາກພືັ້ ນ GMS: ບົດຮຽນທີ່ ຖອດຖອນ
ໄດັ້ ແລະແນວທາງຕ ່ ໄປ

▪ສັ້ າງວິ ດີ ໂອສອງເລື່ ອງກ່ຽວກ ບຜ ່ ໄດັ້ ຮ ບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ (ໜ່ຶງ
ເລື່ ອງສ າລ ບ ສປປລາວ) 
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http://www.ifoam-eu.org/sites/default/files/pgs_handbook_gms.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/rap/files/meetings/2017/170404_Report.pdf


ຜົນງານທີ່ ໄດັ້ ຮ ບຈາກໂຄງການ
▪ສັ້ າງແຜນທີ່ ມີ PGS ໃນໂລກ (ເພ່ືອເຊື່ ອມຕ ່ ຊາວກະສິ ກອນກ ບຜ ່
ບ ລິ ໂພກ)

https://pgs.ifoam.bio/
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https://pgs.ifoam.bio/


ຜົນງານທີ່ ໄດັ້ ຮ ບຈາກໂຄງການ
▪ຂ ັ້ ມ ນທາງWeb: ການສ ງລວມບ ນດາປ ດໃຈນ າເຂົ ັ້ າຕ່າງໆດັ້ ານ
ກະສິ ກ າອິ ນຊີ ແບບ PGS ທີ່ ອະນຸຍາດໃຫັ້ ນ າໃຊັ້ ໄດັ້

https://sites.google.com/view/organicpgs/
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https://sites.google.com/view/organicpgs/

