
ການພັດທະນາມາດຕະຖານ ແລະ ລະບບົການຢ ັ້ງຢນື
ກະສກິ າ OA ແລະ GAP ໃນ ສປປ ລາວ

ນ າສະເໜີໂດຍ: ທ່ານ ວຽງສະໄຫວ ແສງສຸລິວົງ
ຫົວໜ້າພະແນກມາດຕະຖານ

ກົມປູກຝ ງ

ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການພັດທະນາກະສິກ າອິນຊີລາວ ທີີ່ ຄຣາວພຣາຊາ
ວັນທີ 28-29/11/2019



ສາລະບານ
I. ນິຍາມກະສິກ າສະອາດ

- ທີີ່ຕັັ້ງພາລະບົດບາດຂອງພະແນກມາດຕະຖານ
2. ການພັດທະນາ ມາດຕະຖານກະສິກ າອິນຊີ ແລະ ກະສິກ າທີີ່ດີ ໃນ ສປປ ລາວ
3. ລະບົບການຢ ັ້ງຢືນ
4. ຂ ໍ້ສະດວກ, ຂ ໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ບົດຮຽນທີີ່ຖອດຖອນໄດ້

II. ທິດທາງແຜນການພັດທະນາກະສິກ າສະອາດ



ນິຍາມກະສິກ າສະອາດ
ກະສກິ າສະອາດ: ໝາຍເຖິງ ລະບົບການຜະລິດກະສິກ າ ທີີ່ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຜົນຜະລິດສະອາດ ປອດໄພ
ແລະ ເປ ນມິດກັບສິີ່ງແວດລ້ອມ ຊ ີ່ງເປ ນລະບົບການຜະລິດທີີ່ມີມາດຕະຖານ ແລະ ມີລະບົບການ
ຢ ັ້ງຢືນ ພ້ອມດ້ວຍກ ານົດໝາຍຜະລິດຕະພັນ.

ບ ໍ່ ໄດນ້  ຳໃຊສ້ຳນເຄມ ີ

ນ  ຳໃຊຝ້ ໍ່ນຄອກຝ ໍ່ນບ  ໍ່ມ

ສຳມຳດນ  ຳໃຊສ້ຳນເຄມໄີດແ້ຕໍ່ຕອ້ງຢ ໍ່
ໃນຂອບເຂດທີໍ່ ກ  ຳນ  ດໄວ້

ກະສິກ  ຳທີໍ່ ດີGAP = Good 

Agriculture Practice

ກະສິກ  ຳປອດຢຳປຳບສດັຕ ພືດ PFP =

Pesticide free production 

ກະສິກ  ຳອິນຊີ OA=

Organic agriculture

ບ ໍ່ ອະນ ຍຳດນ  ຳໃຊຢ້ຳຂຳ້ແມງໄມ ້ຈຳກເຄມສີງັ
ເຄຳະທ ກປະເພດ

ຫຳ້ມນ  ຳໃຊສ້ຳນເຄມສີງັເຄຳະທ ກປະເພດ

ກະສິກ  ຳທ  ຳມະຊຳດ

Traditional agriculture



 ກະສິກ າອນິຊີ (Organic Agriculture)
ກະສິກ າອິນຊີ ເປ ນລະບົບການຜະລິດລິດທີີ່ ເນັັ້ນ ໃສ່ການ ຮັກສາ ຄວາມ ອຸດົມສົມບູນ ຂອງ ດິນ,

ລະບົບນິເວດ, ຄົນ, ສັດ ແລະສິີ່ງ ແວດ ລ້ອມ



ທີີ່ຕັັ້ງ, ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີີ່ຄວາມຮບັຜິດຊອບ ພະແນກ
ມາດຕະຖານ



ພະແນກ
ມາດຕະຖານ

ກວດກາ ແລະ ການຢ ັ້ງຢືນ ພັດທະນາມາດຕະຖານ

- ລົງກວດພ ັ້ທີີ່ການຜະລິດ
ກວດກາບັນດາເອກະສານ
ສະຫ ຸບສັງລວມລາຍງານ ເພ ີ່ອຜ່ານ CC

- ແຈ້ງຜົນໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ

ພະແນກມາດຕະຖານ ເປ ນ ກອງເລຂາ ໃຫ້ 
DOA, BOD,CC . ໃນການອອກໃບຢ ັ້ງຢືນ 
ແມ່ນກົມປຸກຝ ງ,

OA ດັບປ ບ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ 
ກັບ ASEA

GAP ດັບປ ບໃຫ້
ສອດຄ່ອງ ກັບ ASEA



ການພັດທະນາມາດຕະຖານ
• ຄູ່ມ ຂັັ້ນຕອນການປະຕິບັດງານ ຂອງ ໜ່ວຍງານຢ ັ້ງຢືນກະສິກ າສະອາດ ( lao 

Certafication Body Standard Operating Procedure ‘SOP’),

• ຄູ່ ມ ການ ບ ລິຫານ ຄຸນ ນະພາ ບ ຂອງ ການ ຢ ັ້ງຢືນ ກະສິກ າ ສະອາດ( Quality
Management Manual ‘QM’ for Clean Agriculture Certification 
According to ISO/IEC 17065), 

• ແຜນດ າເນີນງານຍຸດຕະສາດກະສິກ າ ອິນຊີ ແລະ ກະສິກ າທີີ່ດີ ຮອດປີ 2025 ແລະ ວິ

ໃສທັດຮອດປີ 2030



ແຜນດ າເນີນງານຍຸດທະສາດ ດ້ານກະສິກ າອນິຊີ ປີ 2025, ວິໃສທັດຮອດປີ 2030

ວິໄສທັດຂອງຂະແໜງການປູກຝ ງ: ປູກຝ ງທັນສະໄ
ໝ ສະອາດ ປອດໄພ ໃສ່ໃຈຄນຸນະພາບ ໝັັ້ນຄງົ ຍ ນ

ຍົງ ເປ ນສນິຄາ້.



ການພັດທະນາມາດຕະຖານ ແລະ ກາໝາຍກະສິກ າອິນຊີ





ການພດັທະນາຄູ່ມ ແນະນ າການປະຕິບດັ
ມາດຕະຖານກະສກິ າທີີ່ດີ



ມາດຕະຖານສະເພາະພ ດ
ຮ່າງ



ມາດຕະຖານສະເພາະພ ດ
ຮ່າງຍັງບ ໍ່ໄດ້ຈັດພິມ



GAP OA

ໄດ້ປ ບມາດຕະຖານກະສິກ າ OR and  GAP Lao ໃຫ້ໄປຕາມ
ມາດຕະຖານຂອງ ASEAN



3. ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ າຄັນ ລະບົບການຢ ັ້ງຢືນ
• ລະບົບການຢ ັ້ງຢືນແມ່ນຫຍັງ?

ແມ່ນລະບົບຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ວ່າດ້ວຍລະບົບການຜະລິດ, ຜົນຜະລິດ
ແລະ ຜະລິດຕະພັນປຸງແຕ່ງພ ດ ໂດຍມີການຈັດການທີີ່ສອດຄອ່ງຕາມ ຂ ໍ້ກ ານົດ ແລະ
ເງ  ີ່ອນໄຂ ທີີ່ກ ານົດໄວ້ ໃນມາດຕະຖານ.

• ເປ ນຫຍັງຈິີ່ງຕ້ອງມີການຢ ັ້ງຢືນ?
ຜູຜ້ະລິດ ແລະ ຜູບ້ ລິໂພກ-ບ ໍ່ ໍ່ຢູູ່ໃກ້ກັນ ແລະ ຂາດຄວາມເຊ ີ່ອໝັັ້ນຊ ີ່ງກັນ

ແລະ ກັນ, ຈ ີ່ງມີຄວາມຈ າເປ ນຕ້ອງມີການຢ ັ້ງຢືນ ເພ ີ່ອຮັບປະກັນວ່າ ສິີ່ງທີີ່ພວກເຂົາ
ບ ລິໂພກນັັ້ນ ໄດ້ຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງ ຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ຂ ໍ້ກ ານົດ.



. ລະບົບການກວດກາ ແລະ ການຢ ັ້ງຢືນ
• ການຢ ັ້ງຢືນປະກອບມີ 2 ຮູບແບບຄ : 

1. ແບບຟາມດຽວ ແລະ 2. ແບບກຸ່ມ. 

• ການຢ ັ້ງຢືນແບບກຸ່ມ ແມ່ນໄດ້ພັດທະນາຈາກ ອົງການຢ ັ້ງຢືນຂອງສາກົນ 
(International Federation Organic Agriculture Movement-
IFOAM) ເຊິີ່ງໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຢູູ່ໃນບັນດາປະເທດພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກົນ. 

• ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກວດກາ ແລະ ຢ ັ້ງຢືນຜ່ານມາ ແມ່ນອີງໃສ່ ມາດຕະຖານ
ສາກົນ ISO/IEC 17065 ເປ ນກອບບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ(ຕ້ອງມີBOD)
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ການຈດັຕັັ້ງປະຕິບດັ
ການພັດທະນາອົງກອນຢ ັ້ງຢືນຕາມມາດຕະຖານສາກນົ ISO/IEC 17065

- ນັກ ກວດກາ ຢູູ່ໃນຂັັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນ ໄດ້ຈ ານວນ 15 ຄົນ, 
- ທີີ່ປຶກສາຟາມ ຈ ານວນ 250 ຄົນ, 
- ຄະ ກ າມະການຈ ານວນ 22 ຄົນ
- ພະນັກງານວິຊາການທີີ່ເປ ນຜູ້ກວດກາ ພາຍໃນ (ICS) 20 ຄົນ



ຄະນະກ າມະການອອກໃບຢ ັ້ງຢນື(CC )



ການຢ ັ້ງຢືນ OA ແລະ GAP



ກາໜາຍ ແລະ ໃບຢ ັ້ງຢືນກະສິກ າອິນຊີ



ການຢ ັ້ງຢນືກະສກິ າອິນຊີ
• ໄດ້ອອກໃບຢ ັ້ງຢືນ ກະສິກ າອິນຊີ ທັງໝົດ 49 ຫົວໜ່ວຍ ລວມ ມີ: 
24 ກຸ່ມ, 5 ສະມາຄົມ/ນິຕິບຸກຄົນ, 18 ບ ລິສັດ, 1 ສູນ, 1 ກອງ
ຜະລິດເລກ2 (ທະຫານ), 
ມຊີາວກະສິກ າທີີ່ໄດ້ຮັບການຢ ັ້ງຢືນທັງໝົດ 1,190 ຄອບຄົວ, 
ເນ ັ້ອທີີ່ 10,158.92 ເຮັກຕາ ແລະ ຜົນຜະລິດ 139,693.09 
ໂຕນ/ປີ
ຊະນິດພ ດທີີ່ໃຫ້ການຢ ັ້ງຢືນມີ ເຂົັ້າ, ພ ດຜັກ, ໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ກາເຟ 
ແລະ ຜະລິດຕະພັນກາເຟ, ໃບຊາດິບ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຊາ (ຊາຂຽວ
, ຊາແດງ), ເມັດໝາກມ່ວງຫິມມະພານຕາກແຫ້ງ,  ເສັັ້ນໄໝ 
ເປ ນຕົັ້ນ.



ກາໜາຍ ແລະ ໃບຢ ັ້ງຢືນກະສິກ າທີີ່ດີ



5. ຂ ໍ້ສະດວກ, ບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທາ້ທາຍ
-   ຂ ໍ້ສະດວກ:

• ໄດ້ຮັບການຊີັ້ນ າ ຈາກການນ າກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປູ່າໄມ,້ ການ ນ າ ກົມ ປູກຝ ງ  ໄດ້ ຊີັ້ 
ນ າ-ນ າພາຢູ່າງ ໃກ້ ສິດ ຕິດ ແທດ  ໃນ ການ ສ້າງ, ພັດທະນາບັນດາ ນິຕິກ າຮອງຮັບ ແລະ ສ້າງ 
ແຜນດ າເນີນງານຍຸດທະສາດກ ານົດທິດທາງການພັດທະນາທີີ່ສອດຄ່ອງ, ມີບຸກຄະລະ
ກອນ, ລະບົບການຄຸມ້ຄອງ  ໃນ ການກວດກາ ແລະ ຢ ັ້ງຢືນມາດຕະຖານກະສິກ າອິນຊີ
ແລະ ກະສິກ າ ທີດີ ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ISO/IEC 17065.

• ຜູ້ ຜະລິດ  ແລະ ຜູ້ບ ລິໂພກ  ໄດ້ ໃຫ້ ຄວາມ ສົນ ໃຈ ກ່ຽວກັບ  ການ ຜະລິດ ກະສິກ າ ສະອາດ
ນັບມ ນັບຫ າຍຂ ັ້ນ, ຈ ີ່ງເຮັດໃຫ້ການຜະລິດນັບມ ັ້ນັບເພີີ່ມຂ ັ້ນຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງ
ຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດ (ຜູ້ ບ ລິ ໂພ ກ).

• ໄດ້ຮັບການສະນັບສະໜູນຈາກອ ານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ໄດ້ໃຫ້ການຮ່ວມມ 



ບັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ
• ອົງກອນທີີ່ເຮັດໜ້າທີີ່ໃນການຮັບຮອງ, ກວດກາ ແລະ ຢ ັ້ງຢືນ ຍັງບ ໍ່ທັນ ພຽງພ ແລະ
ຕອບສະໜອງໄດ້ ຕາມເງ ີ່ອນໄຂຂອງພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກົນ.
• ອົງກອນຮັບຮອງ (ISO 17011), ຍັງບ ໍ່ທັນມີ.
• ອົງກອນກວດກາ ແລະ ຢ ັ້ງຢືນ (ISO 17065) ຍັງບ ໍ່ທັນເຂັັ້ມແຂງ
• ຫ້ອງວິໄຈ (ISO 17025), ຍັງບ ໍ່ທັນມີ.

• ບຸກຄະລາກອນ (ຕັັ້ງແຕ່ສູນກາງ ຈົນຮອດທ້ອງຖິີ່ນ) ຍງັຂາດທງັປະລິມານ ແລະ ຄຸນ
ນະພາບ.

• ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຊາວກະສິກອນ ຍັງຂາດ ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມພ້ອມ ໃນການເຂົັ້າ
ສູ່ລະບົບການຜະລິດຕາມມາດຕະຖານ.

• ພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສິີ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ (Logistic) ຍັງບ ໍ່ທັນໄດ້
ມາດຕະຖານ ແລະ ພຽງພ .



II. ທິດທາງການພັດທະນາ.
ວິໄສທັດກະສິກ າສະອາດເປ ນກນົໄກໃນການຂບັເຄ ີ່ອນການຂະຫຍາຍໂຕເສດຖະກດິ, 
ຍູ້ໜູນການເຊ ີ່ອມໂຍງສາກນົ ແລະ ປົກປ້ອງສິີ່ງແວດລ້ອມ

• ຈຸດປະສົງ:

• ປ ບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມ
ປອດໄພຜົນຜະລິດກະສິກ າ

• ຍົກລະດັບການເຂົັ້າເຖິງຕະຫ າດ
• ປົກປ້ອງສິີ່ງແວດລ້ອມ
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ທິດທາງໃນການພັດທະນາ
• ພາກອງົກອນ:

• ສ້າງຕັັ້ງອງົກອນຮັບຮອງ (ISO 17011) - ປະຈຸບັນມີຢູູ່ແລ້ວ ແມ່ນພະແນກມາດຕະຖານ,
ຍົກລະດັບພະແນກມາດຕະຖານ ເຮັດໜ້າທີີ່ເປ ນ (Accreditation Body-AB) - ມີໜ້າທີີ່
ໃນການສ້າງມາດຕະຖານ ແລະ ລະບົບການຮັບຮອງໜ່ວຍງານຢ ັ້ງຢືນມາດຕະຖານກະສິກ າ
ສະອາດ.

• ສ້າງອົງກອນກວດກາ ແລະ ຢ ັ້ງຢືນ (ISO 17065) - ສະເໜີສ້າງຂ ັ້ນມາໃໝ່ ໂດຍແຍກ
ວຽກກວດກາ ແລະ ຢ ັ້ງຢືນ ອອກຈາກ ພະແນກມາດຕະຖານ, ແລ້ວສ້າງເປ ນສູນສະເພາະຂ ັ້ນ
ມາ ຮັບຜິດຊອບ ວຽກງານ ກວດກາ ແລະ ຢ ັ້ງຢືນຄຸນນະພາບມາດຕະຖານພ ດ.



• ໃນອານາຄົດ ຕ້ອງສ້າງໜ່ວຍງານກວດກາ (Inspection Body) ຂ ັ້ນ ຢູູ່ໃນສາມ
ພາກ (ພາກເໜ ອ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້). ຫ ັງຈາກນັັ້ນ, ຈິີ່ງກ້າວໄປສູ່ ການສ້າງ

ໜ່ວຍງາຢ ັ້ງຢືນ (Certification Body-CB) ຢູູ່ ສາມພາກ ໂດຍການຍົກລະດັບ 
ໜ່ວຍງານ IB ໃຫ້ກາຍເປ ນ ໜ່ວຍງານ CB.

• ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ ສູນພັດທະນາກະສິກ າສະອາດ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ສ້າງຕັັ້ງສູນ

ພັດທະນາກະສິກ າສະອາດພາກ (ສູນກະສິກ າສະອາດ ພາກເໜ ອ, ກາງ ແລະ ໃຕ້). 

ທິດທາງໃນການພັດທະນາ



ທິດທາງໃນການພັດທະນາ
• ພັດທະນາພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ເຄ ີ່ອງມ  ອຸປະກອນ ແລະ ສິີ່ງອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກໃຫ້ແກ່ການຢ ັ້ງຢືນ.
• ສ້າງຫ້ອງວິໄຈ ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ (ISO 17025) - ຢູ່າງໜ້ອຍ ໃຫ້ມີ 

National Reference Lab ເກີດຂ ັ້ນ ໃນລະດັບປະເທດ. 

• ເຄ ີ່ອງມ  ກວດກາ ຢູູ່ພາກສະໜາມ, ອຸປະກອນ (GPS, ພາຫະນະ,...) ແລະ ສິີ່ງອ າ
ນວຍຄວາມສະດວກ ທີີ່ຈ າເປ ນ.

• ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
• ສ້າງນັກກວດກາຂັັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັັ້ນແຂວງ

• ສ້າງທີີ່ປຶກສາຟາມ ຫ   ພະນັກງານໃຫ້ຄ າປຶກສາ (Farm Advisors)-ລະດັບແຂວງ 
ແລະ ເມ ອງ.



ຂອບໃຈ


