
ຄ ຳທັກທຳຍ ຈຳກ ຫົວໜ້ຳຄະນະ ທ ີ່ປຶກສຳ ຄົນໃໝ່
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ຂ້ຳພະເຈົົ້ຳ ຊ ີ່ ຮິໂຣຢູກິ ຊຳກຸມະ, ຮັບຜິດຊອບເປັນ ຫົວໜ້ຳ ຄະນະ
ທ ີ່ປຶກສຳ /ກຳນສົົ່ງເສ ມທຸລະກິດ ຂອງໂຄງກຳນ. ຂ້ຳພະເຈົົ້ຳ ໄດ້ຮັບ
ກຳນມອບໝຳຍຕ ຳແໜ່ງ ຕັົ້ງແຕ່ເດ ອນພະຈິກ ປີ 2019. ໂດຍສ່ວນ
ໃຫຍ່ ຂ້ຳພະເຈົົ້ຳມ ສ່ວນພົວພັນໃນຂະແໜງກະສິກ ຳ (ກຳນປູກພ ດ
ສວນ) /ກຳນພັດທະນຳຊົນນະບົດ ຢູູ່ປະເທດມຳເລເຊຍ, ອິນໂດເນ
ເຊຍ, ອ ຣັກ ແລະ ຫວຽດນຳມ. ນອກນັົ້ນ, ຂ້ຳພະເຈົົ້ຳໄດ້ມ ສ່ວນ
ຮ່ວມໃນກຳນຊ ົ້ນ ຳ ດ້ຳນເຕັກນິກ ກ່ຽວກັບກຳນຜະລິດຜັກ ໃຫ້ແກ່ຜູ້
ເຂົົ້ຳຮ່ວມຈຳກປະເທດຕ່ຳງປະເທດ ທ ີ່ສູນອົບຮົມກະສິກ ຳສຳກົນ ຊຶກ 
ບະ Tsukuba (JICA Tsukuba) ໃນຕົົ້ນຊຸມປີ 1990.
ເຖິງແມ່ນວ່ຳ, ນ ົ້ແມ່ນຄັົ້ງທ ຳອິດ ທ ີ່ມຳເຮັດວຽກຢູູ່ ສປປ ລຳວ,
ຂ້ຳພະເຈົົ້ຳກ ໍ່ຮູ້ສຶກດ ໃຈຫຼຳຍ ທ ີ່ໄດ້ມ ສ່ວນຮ່ວມ ໃນສົົ່ງເສ ມ ກະສິກ ຳ
ສະອຳດ, ໃນຖຳນະ ໜຶີ່ງໃນສະມຳຊິກ ຂອງໂຄງກຳນພັດທະນຳ
ກະສິກ ຳສະອຳດ ໂດຍກຳນຮ່ວມມ ກັບບຸກຄະລຳກອນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ທັງສອງຝູ່ຳຍ ລຳວ ແລະ ຍ ີ່ປຸູ່ນ. ພຳຍຫັຼງທ ີ່ໄດ້ເຂົົ້ຳມຳໃນເດ ອນພະຈິກ
ທ ີ່ຜ່ຳນມຳ, ຂ້ຳພະເຈົົ້ຳ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢຳມ 4 ແຂວງເປ ົ້ຳໝຳຍ ຂອງ
ໂຄງກຳນ ຊຶີ່ງລວມມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫຼວງພະບຳງ, ໄຊຍະບູລ 
ແລະ ຊຽງຂວຳງ. ຂ້ຳພະເຈົົ້ຳໄດ້ສົນທະນຳຫຳລ ກັບບຸກຄະລຳກອນທ ີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢຳມສວນປູກພ ດຜັກ ກະສິກ ຳສະອຳດ
ຈ ຳນວນໜຶີ່ງ, ຕົົ້ນຕ ແມ່ນສວນກະສິກ ຳອິນຊ .
ເນ ີ່ອງຈຳກປັດໃຈຕຳມທ ຳມະຊຳດ ທ ີ່ແຕ່ລະແຂວງມ ຢູູ່ ພ້ອມທັງ
ເງ ີ່ອນໄຂ ແລະ ຄຸນລັກສະນະທຳງເສດຖະກິດ-ສັງຄມົ ທ ີ່ແຕກຕ່ຳງ
ກັນ, ຂ້ຳພະເຈົົ້ຳຮູ້ສຶກວ່ຳ ກຳນທ ີ່ມ ກຳນພິຈຳລະນຳຢູ່ຳງດ ພຽງພ ນັົ້ນ
ເປັນສິີ່ງຈ ຳເປັນ ໃນກຳນສົົ່ງເສ ມກະສິກ ຳສະອຳດ. ນອກຈຳກນ ົ້, ມັນ
ກ ໍ່ຍຳກທ ີ່ຈະເວົົ້ຳວ່ຳ ລະບົບກຳນຜະລິດ ຂອງກະສິກ ຳສະອຳດ ໄດ້ຖ ກ
ສ້ຳງຕັົ້ງຂຶົ້ນນັົ້ນ ດ ພ ແລ້ວ, ໂດຍສະເພຳະແມ່ນກະສິກ ຳອິນຊ ທ ີ່
ໂຄງກຳນກ ຳລັງສຸມໃສ່. ກຳນສ້ຳງຕັົ້ງຕະຫຼຳດ ແລະ ກຳນຂະຫຍຳຍ
ຊ່ອງທຳງກຳນຂຳຍ ກ ໍ່ເປັນບັນຫຳຮ ບດ່ວນ ທ ີ່ຈະຕ້ອງແກ້ໄຂ. ພຳຍ
ໃຕ້ສະພຳບກຳນ ດັົ່ງກ່ຳວ, ຂ້ຳພະເຈົົ້ຳ ຄິດວ່ຳຕ້ອງໃຊ້ຄວຳມ
ພະຍຳຍຳມ ຫຼຳຍຂຶົ້ນຕ ີ່ມອ ກ ທ ີ່ຈະບັນລຸຜົນສ ຳເລັດ ໂດຍກຳນຄົົ້ນຄິດ
ຮ່ວມກັບບັນດຳພຳກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງໂຄງກຳນ.

ຫົວຂ ໍ້ ກິດຈະກ ຳ ລ່ຳສຸດ ຂອງໂຄງກຳນ
1. ກຳນໄປທັດສະນະສຶກສຳ ທ ີ່ປະເທດຍ ີ່ປຸູ່ນ
ສ ຳເລັດກຳນຈັດກຳນໄປທັດສະນະສຶກສຳ ທ ີ່ປະເທດຍ ີ່ປຸູ່ນ ກ່ຽວ

ກັບລະບົບກຳນຢັົ້ງຢືນ ກະສິກ ຳສະອຳດ ສ ຳລັບຫົວໜ້ຳກົມ ແລະ ຫົວ
ໜ້ຳພະແນກກຳນ ຂັົ້ນນ ຳ ຕັົ້ງແຕ່ວັນທ 14 ຫຳ 22 ມັງກອນ (9
ວັນ). ຊຶີ່ງຈ ຳນວນຜູ້ເຂົົ້ຳຮ່ວມໃນກຳນໄປທັດສະນະ ຄັົ້ງນ ົ້ ລວມມ 7
ທ່ຳນ, ລວມທັງ ທ່ຳນຈັນທຳ ທິບພະວົງພັນ, ຫົວໜ້ຳ ກົມປູກຝັງ,
ກະຊວງກະສິກ ຳ ແລະປູ່ຳໄມ້. ບັນດຳຜູ້ເຂົົ້ຳຮ່ວມທັດສະນະສຶກສຳ ໄດ້
ໄປຢ້ຽມຢຳມ ກະຊວງກະສິກ ຳ, ປູ່ຳໄມ້, ແລະ ກຳນປະມົງ; ສູນ
ກວດກຳອຳຫຳນ ແລະ ວັດສະດຸກະສິກ ຳ (FAMIC), ແລະ ອົງກຳນ
ມູນນິທິ ກະສິກ ຳທ ີ່ດ (GAP) ແຫ່ງປະເທດຍ ີ່ປຸູ່ນ. ພ້ອມດຽວກັນ,
ບັນດຳຜູ້ເຂົົ້ຳຮ່ວມທັດສະນະສຶກສຳ ຍັງໄດ້ໄປຢ້ຽມຢຳມຊຳວສວນ ຜູ້
ທ ີ່ໄດ້ປະຕິບັດກຳນເຮັດກະສິກ ຳອິນຊ ແລະ ຮ້ຳນສັບພະສິນຄ້ຳ ທ ີ່
ຈັດກຳນ ກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ກະສິກ ຳທ ີ່ດ ພ້ອມທັງໄດ້ສົນທະນຳ
ຢູ່ຳງຈິງຈັງ ກັບບຸກຄະລຳກອນ ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນສະຖຳນທ ີ່ ທ ີ່ໄດ້ໄປ
ຢ້ຽມຢຳມ ດັົ່ງກ່ຳວ.
ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງກຳນ ແມ່ນເພ ີ່ອສົົ່ງເສ ມ ກະສິກ ຳສະອຳດ ຊຶີ່ງລວມ
ມ ກະສິກ ຳອິນຊ ແລະ ກະສິກ ຳທ ີ່ດ , ເພ ີ່ອເປັນກຳນຕອບສະໜອງ
ຄວຳມຕ້ອງກຳນຂອງຕະຫຼຳດ. ກຳນສ້ຳງລະບົບກຳນຢັົ້ງຢືນ ແລະ
ລະບົບກວດກຳ ທ ີ່ດ ຳເນ ນກຳນໃນວິທ ທ ີ່ເໝຳະສົມ ແມ່ນເງ ີ່ອນໄຂອັນ
ຕົົ້ນຕ ເພ ີ່ອໃຫ້ຜູ້ບ ລິໂພກເຊ ີ່ອໝັົ້ນໃນຜະລິດຕະພັນກະສິກ ຳສະອຳດ.
ຜູ້ເຂົົ້ຳຮ່ວມທັດສະນະສຶກສຳ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢຳມ ຮ້ຳນອັນແທັນນ່ຳ
“antenna shop” ທ ີ່ຂຳຍຜະລິດຕະພັນ ພຳຍໃນທ້ອງຖິີ່ນ ຢູູ່ທ ີ່ເຂດ
ກິນຊ່ຳ (Ginza), ສູນກຳງຂອງນະຄອນໂຕກຽວ. ຊຶີ່ງຮ້ຳນດັົ່ງກ່ຳວ
ໄດ້ຖ ກບ ລິຫຳນຈັດກຳນໂດຍ ແຂວງອິບຳຣຳກິ (Ibaragi
Prefecture) ແລະ ນ ົ້ຖ ວ່ຳເປັນໜຶີ່ງ ໃນກິດຈະກ ຳດ້ຳນກຳນຕະຫຼຳດ
ທ ີ່ມ ປະສິດຖິພຳບ ໃນກຳນຂະຫຍຳຍຄວຳມຕ້ອງກຳນ ຜະລິດຕະພັນ
ທ້ອງຖິີ່ນ.

ທົດລອງກຳນຜະລິດ ຫົວຜັກ
ກຳດແດງ (radish) ໂດຍ
ຄະນະ ຂອງສະມຳຊິກຊຳວ
ສວນ ທ ີ່ບ້ຳນທ່ຳຊ້ຳງ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ກຳນປະຊຸມສ ຳມະນຳທ ີ່ກະຊວງກະສິກ ຳ, ປູ່ຳໄມ້ ແລະ ກຳນ
ປະມົງ ປະເທດຍ ີ່ປຸູ່ນ

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

ໂຄງກຳນພັດທະນຳກະສິກ ຳສະອຳດ ເປັນກຳນຮ່ວມມ ດ້ຳນເຕັກນິກວິຊຳກຳນ ໄລຍະເວລຳ 5 ປີ (2017-2022) ຊຶີ່ງໄດ້ຮັບ
ທຶນຈຳກ ອົງກຳນຮ່ວມມ ສຳກົນ ປະເທດຍ ີ່ປຸູ່ນ (ໄຈກ້ຳ) ໂດຍມ 4 ແຂວງເປ ົ້ຳໝຳຍພັດທະນຳ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫຼວງ
ພະບຳງ, ໄຊຍະບູລ ແລະ ຊຽງຂວຳງ). ຈຸດປະສົງ ກ ໍ່ເພ ີ່ອເປັນກຳນສົົ່ງເສ ມ ກະສິກ ຳສະອຳດ ຊຶີ່ງກ ໍ່ຄ ກະສິກ ຳອິນຊ ແລະ
ກະສິກ ຳທ ີ່ດ (GAP) ໂດຍອ ງໃສ່ຄວຳມຕ້ອງກຳນຂອງຕະຫຼຳດ ໃນບັນດຳແຂວງເປ ົ້ຳໝຳຍ.



2. ກຳນຝກຶອບົຮົມ ກ່ຽວກບັກຳນປບັປງຸດິນ ຢູູ່ແຂວງຊຽງຂວຳງ
ເລ ີ່ມແຕ່ວັນທ 13 (ຈັນ) ເຖິງວນັທ 17 (ສຸກ) ເດ ອນມັງກອນ ປີ

2020, ກຳນຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບກຳນປັບປຸງດິນ ໄດ້ຈັດຂຶົ້ນ ຢູູ່ໃນ 5
ບ້ຳນ ຂອງເມ ອງແປກ, ແຂວງຊຽງຂວຳງ. ຊຶີ່ງມ ຜູ້ເຂົົ້ຳຮ່ວມທ ີ່ເປັນຊຳວ
ສວນ ຈ ຳນວນ 177 ທ່ຳນ ທັງ ໝົດ ຈຳກບ້ຳນ 15 ບ້ຳນ, ຜູ້ເຂົົ້ຳຮ່ວມ
ໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທ ກຳນເຮັດຝຸູ່ນບົົ່ມ, ນ ົ້ຳໝັກຊ ວະພຳບ ແລະ ນ ຳ ົ້ຢຳໄລ່
ແມງໄມ້ ທ ີ່ເຮັດຈຳກພ ດສະໝຸນໄພ ຊຶີ່ງເປັນຄວຳມຮູ້ພ ົ້ນຖຳນ ໃນເຮັດ
ກະສິກ ຳອິນຊ , ໂດຍກຳນນ ຳໃຊ້ວັດສະດຸທ ີ່ມ ຢູູ່ໃນທ້ອງຖິີ່ນຂອງຕົນ ແລະ
ນ ້ຳຢຳອ ເອັມ (EM). ໃນພຳກເຊົົ້ຳ ຂອງກຳນອົບຮົມ, ພະນັກງຳນວິຊຳ
ກຳນ ພະແນກກະສິກ ຳ-ປູ່ຳໄມ້ແຂວງ, ຫ້ອງກຳນກະສິກ ຳ-ປູ່ຳໄມ້ເມ ອງ
ແລະ ສູນມຳດຕະຖຳນກະສິກ ຳສະອຳດ ໄດ້ອະທິບຳຍວິທ ເຮັດຝຸູ່ນບົົ່ມ, ນ ົ້ຳ
ໝັກຊ ວະພຳບ ແລະ ນ ຳ  ຢຳໄລ່ແມງໄມ້ ໃຫ້ຊຳວສວນຜູ້ເຂົົ້ຳຮ່ວມ, ໂດຍ
ກຳນນ ຳສະເໜ ເປັນບົດທິດສະດ . ໃນພຳກບ່ຳຍ, ຜູ້ເຂົົ້ຳຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ
ໄດ້ລົງເຮັດຕົວຈິງກຳນເຮັດຝຸູ່ນບົົ່ມ ໂດຍກຳນໃຊ້ ເຟືອງ, ຂ ົ້ເລ ີ່ອຍ, ຂ ົ້ງວົ,
ຂ ົ້ມ້ຳ, ຂ ົ້ເຈຍ ແລະ ອ ີ່ນໆ. ນ ົ້ຳໝັກຊ ວະພຳບ ແມ່ນໂດຍກຳນນ ຳໃຊ້ເສດ
ຜັກ ແລະ ນ ້ຳຢຳໄລ່ແມງໄມ້ ແບບທ ຳມະຊຳດ ໂດຍກຳນໃຊ້ສະໝຸນໄພ
ເຊັົ່ນ: ເຄ ອເຂົຳຮ .
ມ ຊຳວສວນຜູ້ເຂົົ້ຳຮ່ວມ ຈ ຳນວນໜຶີ່ງ ໄດ້ນ ຳໃຊ້ບົດຮຽນນ ົ້ແລ້ວໃນກຳນ
ເຮັດຝຸູ່ນບົົ່ມ ແລະ ນ ້ຳໝັກຊ ວະພຳບ ໃສ່ໃນສວນຜັກຂອງພວກເພ ີ່ນ.
ພ້ອມທັງໄດ້ອະທິບຳຍເພ ີ່ມເຕ ມ ເພ ີ່ອໃຫ້ຊຳວສວນຜູ້ອ ີ່ນໆ ເຂົົ້ຳໃຈເນ ົ້ອ
ໃນຂອງກຳນຝຶກອົບຮົມຢູ່ຳງລະອຽດຈະແຈ້ງກວ່ຳເກົົ່ຳ. ຊຶີ່ງຄຳດຫວັງວ່ຳ
ຊຳວສວນຜູ້ເຂົົ້ຳຮ່ວມ ຈະປະຕິບັດກຳນປັບປຸງດິນ ຕຳມວິທ ກຳນຂອງຕົນ
ເອງໂດຍຜ່ຳນຂັົ້ນຕອນກຳນ ລອງຜິດ ລອງຖ ກ ໂດຍອ ງໃສ່ຄວຳມຮູ້ທ ີ່
ພວກເຂົຳໄດ້ຮຽນຮູ້ຈຳກກຳນຝຶກອົບຮົມ ຄັົ້ງນ ົ້.

ຊຶີ່ງນ ົ້ຖ ວ່ຳເປັນໂອກຳດທ ີ່ດ ສ ຳລັບຜູ້ເຂົົ້ຳຮ່ວມທ ີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ແນວຄວຳມຄິດ
ໃໝ່ ໃນກຳນສົົ່ງເສ ມຜະລິດຕະພັນ ກະສິກ ຳສະອຳດ ໃນ ສປປ ລຳວ.
ໃນມ ົ້ສຸດທ້ຳຍຂອງກຳນທັດສະນະສຶກສຳ, ຜູ້ເຂົົ້ຳຮ່ວມທັດສະນະສຶກສຳໄດ້
ສັງລວມທົບທວນເບິີ່ງ ກຳນຢ້ຽມຢຳມທັດສະນະສຶກສຳທັງໝົດ ທ ີ່ສູນຊຶກ 
ບະ ຂອງ ອົງກຳນໄຈກ້ຳ Tsukuba (JICA Tsukuba). ຊຶີ່ງບັນດຳຜູ້
ເຂົົ້ຳຮ່ວມທັດສະນະສຶກສຳ ໄດ້ວຳງແຜນກຳນປະຕິບັດງຳນ, ເພ ີ່ອປັບປຸງ
ລະບົບກຳນຢັົ້ງຢືນ ແລະ ວິທ ກຳນຕ່ຳງໆ ເພ ີ່ອສົົ່ງເສ ມກະສິກ ຳສະອຳດ ໃນ
ສປປ ລຳວ, ໂດຍອ້ຳງອ ງໃສ່ລະບົບ ແລະ ສະພຳບກຳນເຮັດກະສິກ ຳອິນຊ 
ແລະ ກະສິກ ຳທ ີ່ດ ໃນປະຈຸບັນ ໃນປະເທດຍ ີ່ປຸູ່ນ. ແຜນກຳນປະຕິບັດງຳນທ ີ່
ສະຫຸຼບສັງລວມແລ້ວ ແມ່ນໄດ້ຖ ກລຳຍງຳນ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລຳກອນ ຂອງ
ສ ຳນັກງຳນໃຫຍ່ຂອງ ອົງກຳນໄຈກ້ຳ ຜ່ຳນລະບົບກຳນປະຊຸມທຳງໄກ ດ້ວຍ
ພຳບ ແລະ ສຽງວິເດໂອ.

ຢ້ຽມຢຳມຜູ້ຜະລິດ ສິນຄ້ຳອິນຊ  ໃນແຂວງກຳນຳກຳວຳ 
Kanagawa Prefecture (ທ່ຳນ ທັດສຶຢະ ຢູຈິດະ Tatsuya 

Uchida, Ikasu co.ltd.)

3. ກຸ່ມຊຳວສວນ ກະສກິ ຳອນິຊ  ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ ໄດ້ຕັົ້ງ
ໂຕະຂຳຍພ ດຜກັອນິຊ  ໃນງຳນເທດສະກຳນອຳຫຳນລຳວ 
ປະຈ ຳປ ີ2020

ວັນທ 28 (ອັງຄຳນ) ເຖິງ 31 (ສຸກ) ມັງກອນ 2020, ໄດມ້ 
ກຳນຈັດງຳນເທດສະກຳນອຳຫຳນລຳວ ປີ 2020 ຂ ົ້ນ ທ ີ່ສວນເຈົົ້ຳ
ອຳນຸວົງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ກຸ່ມຊຳວສວນ ກະສິກ ຳອິນຊ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຕັົ້ງໂຕະຂຳຍພ ດຜັກອິນຊ ໃນງຳນບຸນດັົ່ງ
ກ່ຳວ, ຊຶີ່ງໃນປີທ ີ່ຜ່ຳນ ທຳງກຸ່ມກ ໍ່ໄດ້ຈັດໂຕະຂຳຍໃນເທດສະກຳນ
ອຳຫຳນລຳວ ແບບນ ົ້ ເຊັົ່ນດຽວກັນ.
ໃນງຳນ ມ ອຳຫຳນ ແລະ ຂອງກິນ ຫຼຳຍຢູ່ຳງ ທ ີ່ມຳຈຳກທຸກພຳກ
ຂອງ ສປປ ລຳວ ໄດ້ເອົຳມຳວຳງສະແດງ ແລະ ຈ ຳໜ່ຳຍ. ມ ທັງ
ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຜູມ້ຳຊ ົ້ເຄ ີ່ອງ ຈ ຳນວນຫຼວງຫຼຳຍ ມຳທ່ຽວຊົມ ທ ີ່
ງຳນເທດສະກຳນ ດັົ່ງກ່ຳວ. ຜູ້ມຳທ່ຽວງຳນ ຫຼຳຍຄົນ ລວມທັງ ນັກ
ທ່ອງທ່ຽວ ຈຳກສະຫະລັດອຳເມລິກຳ ຕ່ຳງກ ໍ່ສົນໃຈຜະລິດຕະພັນ
ກະສິກ ຳອິນຊ ທ ີ່ຂຳຍໂດຍກຸ່ມຊຳວສວນ ກະສິກ ຳອິນຊ ຂອງພວກ
ເຮົຳ. ທຳງໂຄງກຳນພວກເຮົຳ ຮູ້ສຶກດ ໃຈຫຼຳຍ ທ ີ່ງຳນເທດສະກຳນ
ດັົ່ງກ່ຳວ ໄດ້ເປີດໂອກຳດໃຫ້ຜູ້ຄົນຈຳກຫຼຳຍໆພຳກສ່ວນ ໄດ້ໄປ
ເລຳະຕະຫຼຳດ ກະສິກ ຳອິນຊ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ຈັດພິມໂດຍ: ໂຄງກຳນ ພັດທະນຳ ກະສິກ ຳສະອຳດ (CADP)
ອ ເມວ: cadp.lao.info@gmail.com
ໂທລະສັບ: 021 417 681

ກຳນເຮັດຝຸູ່ນບົົ່ມ ໃນລະຫວ່ຳງກຳນຝຶກອົບຮົມ

ຂຳຍຜະລິດຕະພັນ ກະສິກ ຳອິນຊ  ໃນງຳນເທດສະກຳນອຳຫຳນ
ລຳວ ປະຈ ຳປີ 2020


