
ຫົວຂ ໍ້ ກິດຈະກ ຳ ລ່ຳສດຸ ຂອງໂຄງກຳນ
1. ບ້ຳນ ແຫ່ງ ກຳນເຮດັກະສກິ ຳອນິຊີ – ບ້ຳນທຳ່ຊຳ້ງ
ບ້ຳນທ່ຳຊ້ຳງ ຕັັ້ງຢ ູ່ຫ່ຳງຈຳກ ໃຈກຳງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ປະມຳນ 60 ກິໂລແມັດ. ເປັນບ້ຳນທີີ່ໄດ້ຮັບກຳນສະໜັບສະ
ໜ ນ ຈຳກ "ໂຄງກຳນສົົ່ງເສີມກຳນຕະຫຼຳດ ແລະ ກະສິກ ຳ
ອິນຊີ (PROFIL)" ເຊິີ່ງຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕຳມທິດທຳງຂອງ
ກົມປ ກຝັງ, ກະຊວງກະສິກ ຳ ແລະ ປູ່ຳໄມ້ ແລະ ອົງກຳນ ເຮ
ວີຕັສ Helvetas (ຊ ີ່ງເປັນອົງກຳນທີີ່ບ ໍ່ຂ ັ້ນກັບລັດຖະບຳນ
NGO ຂອງ ປະເທດສະວິສ) ໃນຊຸມປີ 2000. ໃນເບ ັ້ອງ
ຕົັ້ນ ມີຊຳວສວນ ແປດ (8) ຄົນ, ໄດຈ້ັດຕັັ້ງກັນເປັນກຸ່ມ
ກະສິກ ຳອິນຊີ (OA) ແລະ ໄດເ້ລີີ່ມຕົັ້ນເຮັດກະສິກ ຳອິນຊີ
ໃນເນ ັ້ອທີີ່ 1 ເຮັກຕຳ, ຂອງດິນປ ກຝັງຂອງພວກເຂົຳ, ເດ ອນ
ກັນຍຳ ປີ 2010. ຫຼັງຈຳກນັັ້ນ ຈ ຳນວນຊຳວສວນ ໄດ້ເພີີ່ມ
ຂ ັ້ນເປັນ 75 ຄົນ ແລະ ເນ ັ້ອທີີ່ປ ກຝັງໄດ້ຂະຫຍຳຍເປັນ 60
ເຮັກຕຳ ໃນປີ 2016. ປະຈຸບັນ ມີຊຳວສວນ ທີີ່ເປັນ
ສະມຳຊິກກຸ່ມກະສິກ ຳອິນຊີ 111 ຄົນ, ເຊິີ່ງເທົົ່ຳກັບ 75%
ຂອງຄົວເຮ ອນທັງໝົດ ໃນບ້ຳນ ແລະ ເນ ັ້ອທີີ່ດິນປ ກຝັງ ກ ໍ່
ເພີີ່ມເປັນ 137 ເຮັກຕຳ.

ເກັບກ່ຽວ ຜັກສະຫຼັດ ສ ຳລັບສົົ່ງໃຫ້ ຕົວແທນຈ ຳໜ່ຳຍ

ຊຳວສວນໄດ້ຂຳຍພ ດຜັກ ແລະ ໝຳກໄມ້ຂອງຕົນ ຢ ູ່ທີີ່
ຕະຫຼຳດກະສິກ ຳອິນຊີ 3 ແຫ່ງ ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ທຳງໂຄງກຳນ ໄດ້ສະໜັບສະໜ ນ ບ ໍ່ພຽງແຕ່ກິດຈະກ ຳ ປະຊຳ
ສ ຳພັນ ສ ຳລັບຕະຫຼຳດກະສິກ ຳອິນຊີ ເທົົ່ຳນັັ້ນ, ແຕ່ຍັງມີ
ກິດຈະກ ຳສົົ່ງເສີມ ໃຫ້ກັບຜ ້ຈ ຳໜ່ຳຍ ແລະ ຮ້ຳນອຳຫຳນ
ແລະ ອ ີ່ນໆ ເພ ີ່ອຂະຫຍຳຍໂອກຳດທຳງກຳນຕະຫຼຳດໃໝ່ໆ.
ອີງໃສ່ກັບກຳນຂະຫຍຳຍຕົວ ຂອງກຳນເຮັດກະສິກ ຳອິນຊີ,
ຊຳວສວນ ໃນບ້ຳນ ມີຄວຳມສົນໃຈຕ ໍ່ກຳນປັບປຸງດິນ ແລະ
ມີຄວຳມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງກຳນ ຕ ໍ່ກັບ ຝຸູ່ນບົົ່ມທີີ່ມີຄຸນນະພຳບ
ສ ງ ແມ່ນເພີີ່ມຂ ັ້ນ. ກຸ່ມຊຳວສວນກະສິກ ຳອິນຊີ ໄດສ້້ຳງໂຮງ
ເຮັດຝຸູ່ນບົົ່ມ ໂດຍເຮັດວຽກ 2 - 3 ມ ັ້ຕ ໍ່ອຳທິດ, ນັບຕັັ້ງແຕ່
ເດ ອນມັງກອນ ປີ 2020 ເປັນຕົັ້ນມຳ.

ທຳງກຸ່ມ ເປັນຜ ້ຮັບຜິດຊອບດ້ຳນແຮງງຳນ ແລະ ກຳນຈັດຊ ັ້
ວັດສະດຸກ ໍ່ສ້ຳງ ທີີ່ຈ ຳເປັນ ເຊັົ່ນ: ໄມ້. ທຳງກະຊວງກະສິກ ຳ
ແລະ ປູ່ຳໄມ້ ໄດສ້ະໜັບສະໜ ນ ວັດສະດຸກ່ຽວກັບຫຼັງຄຳ.
ເພ ີ່ອເຮັດໃຫ້ກຳນເຮັດຝຸູ່ນບົົ່ມມີປະສິດທິຜົນຫຼຳຍຂ ັ້ນກວ່ຳ
ເກົົ່ຳ, ທຳງໂຄງກຳນ ຍັງໄດສ້ະໜັບສະໜ ນ ວັດສະດຸເທພ ັ້ນ
ໂຮງເຮ ອນ ເຊັົ່ນ: ຊີມັງ, ຫີນແຮ່ ແລະ ຊຳຍ.
ກຸ່ມກະສິກ ຳອິນຊີ ບ້ຳນທ່ຳຊ້ຳງ ໄດ້ມີບົດບຳດເປັນຜ ້ບຸກເບີກ
ໃນກຳນສົົ່ງເສີມກະສິກ ຳອິນຊີ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຊ ີ່ງ
ກ ໍ່ໄດຖ້ ກຄຳດຫວັງວ່ຳ ທຳງກຸ່ມ ຈະກຳຍເປັນກຸ່ມທີີ່ເປັນ
ແບບຢູ່ຳງ ສ ຳລັບນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ພ ມມີພຳກ
ອ ີ່ນໆ.

ກຳນແລກປູ່ຽນຂ ໍ້ມ ນກັນ ກ່ຽວກັບ ໝຳກອ ນ້ອຍ ກັບ ຜ ້ຈ ຳໜ່ຳຍ

ກຳນກ ໍ່ສ້ຳງໂຮງເຮ ອນເຮັດຝຸູ່ນບົົ່ມ ໂດຍກຸ່ມກະສິກ ຳອິນຊີ

2．ພະນກັງຳນ ຂອງກະຊວງກະສກິ ຳ, ປູ່ຳໄມ້ ແລະ ກຳນ
ປະມງົ ປະເທດຍີີ່ປຸູ່ນ (MAFF) ຢຽ້ມຢຳມຕະຫຳຼດ ກະສກິ ຳ
ອິນຊີ ດົງນຳໂຊກ

ທຳງໂຄງກຳນ ໄດ້ຮັບເອົຳຊຳວສວນ ກະສິກ ຳອິນຊີ ຜ ້ທີີ່
ສົນໃຈດ້ຳນກະສິກ ຳສະອຳດ ໃນ ສປປ ລຳວ ໃນວັນທີ 20

ໂຄງກຳນພັດທະນຳກະສິກ ຳສະອຳດ ເປັນກຳນຮ່ວມມ ດ້ຳນເຕັກນິກວິຊຳກຳນ ໄລຍະເວລຳ 5 ປີ (2017-2022) ຊ ີ່ງໄດ້ຮັບທ ນຈຳກ ອົງກຳນ
ຮ່ວມມ ສຳກົນ ປະເທດຍີີ່ປຸູ່ນ (ໄຈກ້ຳ) ໂດຍມີ 4 ແຂວງເປ ົ້ຳໝຳຍພັດທະນຳ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫຼວງພະບຳງ, ໄຊຍະບ ລີ ແລະ ຊຽງ
ຂວຳງ). ຈຸດປະສົງ ກ ໍ່ເພ ີ່ອເປັນກຳນສົົ່ງເສີມ ກະສິກ ຳສະອຳດ ຊ ີ່ງກ ໍ່ຄ ກະສິກ ຳອິນຊີ ແລະ ກະສິກ ຳທີີ່ດີ (GAP) ໂດຍອີງໃສ່ຄວຳມຕ້ອງກຳນ
ຂອງຕະຫຼຳດ ໃນບັນດຳແຂວງເປ ົ້ຳໝຳຍ.



4．ເປດີຕະຫຳຼດ ກະສກິ ຳອນິຊີ ແຫ່ງໃໝ່ ຢ ູ່ແຂວງຊຽງຂວຳງ
ຕະຫຼຳດກະສິກ ຳອິນຊີ ບ ໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ມີ ຢ ູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນ ເທົົ່ຳນັັ້ນ. ຢ ູ່ແຂວງຊຽງຂວຳງ, ຊ ີ່ງເປັນໜ ີ່ງໃນ
ແຂວງເປ ົ້ຳໝຳຍ ຂອງໂຄງກຳນ, ກຸ່ມຊຳວສວນ ກະສິກ ຳອິນ
ຊີ ທີີ່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງຂ ັ້ນແຕ່ປີ 2009 ໄດ້ຈັດຕັັ້ງຕະຫຼຳດ ກະສິກ ຳ
ອິນຊີ ຂ ັ້ນ. ຈ ຳນວນສະມຳຊິກ ຂອງກຸ່ມ ໄດເ້ພີີ່ມຂ ັ້ນຈຳກ
52 ຄົນ ໃນຕອນເລີີ່ມຕົັ້ນ, ມຳເປັນຫຼຳຍກວ່ຳ 100 ຄົນໃນ
ປະຈຸບັນ. ລັກສະນະພິເສດ ຢູ່ຳງໜ ີ່ງ ຂອງກຸ່ມ ກ ໍ່ຄ ສະມຳ
ຊິກ ປະກອບດ້ວຍ ແມ່ຍິງເປັນສ່ວນຫຼຳຍ. ທຳງກຸ່ມ ໄດ້ຂຳຍ
ຜະລິດຕະພັນ ກະສິກ ຳອິນຊີ ຂອງພວກເຂົຳ,ໃນຕອນເຊົັ້ຳ
ຂອງວັນພຸດ ແລະ ວັນເສົຳ (ສອງມ ັ້ຕ ໍ່ອຳທິດ) ທີີ່ຕະຫຼຳດ
ກະສິກ ຳອິນຊີ ທີີ່ຈັດໄວ້. ນອກຈຳກນັັ້ນ, ພວກເຂົຳກ ໍ່ເປີດ
ຕະຫຼຳດຂຳຍ ອີກແຫ່ງໜ ີ່ງ ທີີ່ຕະຫຼຳດໂພນສະຫວັນ ແລະ
ເລີີ່ມຂຳຍສິນຄ້ຳຂອງພວກເຂົຳ ໃນຕອນບ່ຳຍວັນຈັນ ແລະ
ວັນພະຫັດ.
ທຳງກຸ່ມໄດ້ຕັັ້ງຕະຫຼຳດ ກະສິກ ຳອິນຊີ ແຫ່ງໃໝ່, ເພຳະວ່ຳ
ຈ ຳນວນສະມຳຊິກ ຂອງກຸ່ມເພີີ່ມຂ ັ້ນ ແລະ ທຳງກຸ່ມ ຢຳກຕັັ້ງ
ໃນບ່ອນທີີ່ສຳມຳດໃຫ້ຜ ້ບ ລິໂພກເຂົັ້ຳເລ ອກຊ ັ້ໄດ້ງ່ຳຍ. ທຳງ
ສະມຳຊິກກຸ່ມ ແລະ ວິຊຳກຳນຫ້ອງກຳນກະສິກ ຳ-ປູ່ຳໄມ້
ເມ ອງແປກ ໄດ້ປຶກສຳຫຳລ ກັນຫຼຳຍຄັັ້ງ ແລະ ຕັດສິນໃຈກ ຳ
ນົດທີີ່ຕັັ້ງຕະຫຼຳດ ກະສິກ ຳອິນຊີ ແຫ່ງໃໝ່. ຄຳດວ່ຳຕະຫຼຳດ
ກະສິກ ຳອິນຊີ ທັງສອງແຫ່ງ ຈະສ້ຳງຄວຳມສົນໃຈ ກ່ຽວກັບ
ກະສິກ ຳສະອຳດ ໃນແຂວງ ໃຫ້ເພີີ່ມຂ ັ້ນ.

ເດ ອນກຸມພຳ (ວັນພະຫັດ), ມີບຸກຄະລຳກອນ 4 ທ່ຳນຈຳກ
MAFF ປະເທດຍີີ່ປຸູ່ນ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢຳມຕະຫຼຳດ ກະສິກ ຳອິນ
ຊີ ດົງນຳໂຊກ, ເຊິີ່ງເປັນສ່ວນໜ ີ່ງຂອງກຳນຝຶກອົບຮົມດ້ຳນ
ວິຊຳກຳນ ຢ ູ່ຕ່ຳງປະເທດ ຂອງເຂົຳເຈົັ້ຳ. ທຳງຊ່ຽວຊຳນ
ໂຄງກຳນ ໄດ້ອະທິບຳຍວ່ຳໂຄງກຳນນີັ້ ໄດ້ສະໜັບສະໜ ນ ກຸ່ມ
ກະສິກ ຳອິນຊີ ທີີ່ຜະລິດພ ດຜັກ ແລະ ໝຳກໄມ້ ຢ ູ່ໃນ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ມີລ ກຄ້ຳຫຼຳຍສົມຄວນ ໂດຍກຳນ
ຂຳຍໂດຍກົງ ຈຳກຊຳວສວນ ໃຫ້ຜ ້ບ ລິໂພກ.

ຕະຫຼຳດກະສິກ ຳອິນຊີ ແຫ່ງໃໝ່ ທີີ່ແຂວງຊຽງຂວຳງ

ກຳນຢ້ຽມຢຳມຕະຫຼຳດ ກະສິກ ຳອິນຊີ ດົງນຳໂຊກ ຂອງຄະນະບຸກ
ຄະລຳກອນ ຈຳກ MAFF ປະເທດຍີີ່ປຸູ່ນ

ເດ ອນມັງກອນ ແລະ ເດ ອນກຸມພຳ 2019, ມີ
ກຳນແຈກຢຳຍໃບປິວໂຄສະນຳ ກ່ຽວກັບຕະຫຼຳດ ກະສິກ ຳ
ອິນຊີ ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຜ່ຳນທຳງກຳນຈັດກິດຈະ
ກ ຳ ຕ່ຳງໆ. ນອກນັັ້ນ, ບ ລິສັດ ອ ແກນິກໂຮມ (Organic
Home) ຊ ີ່ງຂຳຍຜະລິດຕະພັນອິນຊີ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນ, ກ ໍ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມ ນຂ່ຳວສຳນ ຜ່ຳນທຳງເຟສບຸກ ຢູ່ຳງ
ແຂງຂັນ ແລະ ມີກຳນຕິດຕ ໍ່ຈຳກຜ ້ທີີ່ອ່ຳນໂຄສະນຳ ໜັງສ ພິມ
ແລະ ມີຄວຳມສົນໃຈໃນຕະຫຼຳດ ກະສິກ ຳອິນຊີ, ລວມທັງ
ຄົນຕ່ຳງປະເທດ ທີີ່ອຳໄສຢ ູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ທຳງ
ໂຄງກຳນ ຍັງຈະສ ບຕ ໍ່ ດ ຳເນີນກິດຈະກ ຳ PR ຜ່ຳນສ ີ່ຕ່ຳງໆ.

ລົງໂຄສະນຳ ທີີ່ຕັັ້ງ ຕະຫຼຳດກະສິກ ຳອິນຊີໃນໜັງສ ພິມ ວຽງຈັນທຳມສ໌ 
ແລະ ວຽງຈັນໃໝ່

3. ລງົໂຄສະນຳ ໃນໜຳ້ໜງັສ ພມິ ກຽ່ວກບັ ຕະຫຳຼດ ກະສກິ ຳ
ອິນຊີ ຂອງນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ
ກຳນລົງໂຄສະນຳ ກ່ຽວກັບຕະຫຼຳດກະສິກ ຳອິນຊີ ຂອງ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໄດ້ດ ຳເນີນກຳນແລ້ວ ໂດຍລົງເປັນ
ເວລຳ 4 ອຳທິດ, ນັບແຕ່ວັນທີ 18 ເດ ອນກຸມພຳ ປີ
2020, ຊ ີ່ງຈັດເປັນ 2 ຄັັ້ງຕ ໍ່ອຳທິດ ໃນ “ໜັງສ ພິມວຽງ
ຈັນທຳມສ໌໌”, ເຊິີ່ງເປັນໜັງສ ພິມ ພຳສຳອັງກິດ ໃນ ສປປ
ລຳວ ແລະ ໃນ “ໜັງສ ພິມ ວຽງຈັນໃໝ່” ທີີ່ຄົນລຳວ ອ່ຳນ
ຫຼຳຍກວ່ຳໝ່  .
ມຳຮອດປັດຈຸບັນ, ທຳງໂຄງກຳນ ໄດ້ດ ຳເນີນກິດຈະກ ຳ
ປະຊຳສ ຳພັນ (PR) ຫຼຳຍຢູ່ຳງ, ລວມທັງກຳນລົງໂຄສະນຳ
ໃນວຳລະສຳນກຳນບິນ ຂອງສຳຍກຳນບິນລຳວ ທີີ່ອອກໃນ

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


