
ຫົວຂ ໍ້ ກິດຈະກ ຳ ລ່ຳສດຸ ຂອງໂຄງກຳນ
1. ແຜນງຳນ ກຳນນ ຳໃຊ້ ເຮືອນຮົົ່ມ
ກຳນປູກຜັກ ບ ໍ່ໃຫ້ຖືກນ ້ຳຝົນ ໂດຍກຳນນ ຳໃຊ້ເຮືອນຮົົ່ມ ໄດ້
ຮັບກຳນນ ຳສະເໜີໃນ ໜັງສືແຈ້ງຂ່ຳວ ສະບັບທີ 2 ໃນປີທີີ່
ຜ່ຳນມຳ. ກຳນປູກຜັກອິນຊີ ໃນລະດູຝົນນັັ້ນ ມີຂ ໍ້ຈ ຳກັດ ບຳງ
ຢ່ຳງ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ຊະນິດຜັກປູກ ອັນເໝຳະສົມ ແລະ ທັງ
ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດຕ ່ຳ. ເພືີ່ອແກ້ໄຂບັນຫຳ ດັົ່ງກ່ຳວ ຈິີ່ງໄດ້ມີ
ກຳນນ ຳໃຊ້ເຮືອນຮົົ່ມ ເຂົັ້ຳໃນກຳນປູກຜັກ ແລະ ມີກຳນສຶກ
ສຳຜົນກະທົບດ້ຳນເສດຖະກິດ ຂອງກຳນນ ຳໃຊ້ເຮືອນຮົົ່ມ,
ຊຶີ່ງຜົນໄດ້ຮັບກ ໍ່ຄື ຊະນິດຜັກ ແລະ ຜົນຜະລິດ ໄດ້ເພີີ່ມຂຶັ້ນ.
ພ້ອມກັນນັັ້ນ, ມັນຍັງສົົ່ງຜົນກະທົບຢ່ຳງຫຼວງຫຼຳຍ ຕ ໍ່ຜົນ
ກ ຳໄລຂອງຊຳວສວນອິນຊີ, ອັນເນືີ່ອງຈຳກລຳຄຳ ທີີ່ສູງຂຶັ້ນ
ຂອງພືດຜັກ ໃນລະດູຝົນ. ຊຳວສວນຜູ້ປູກຜັກອິນຊີ ເປັນຜູ້
ລວບລວມເອົຳວັດສະດຸທີີ່ຈ ຳເປັນ ໃນກຳນປຸກສ້ຳງເຮືອນຮົົ່ມ
ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ໄມ້ທ່ອນ ແລະ ໄມ້ໄຜ່ ຈຳກປ່ຳໄມ້ ຂອງໝູ່
ບ້ຳນ, ພ້ອມທັງປະສຳນສົມທົບກັນ ເພືີ່ອຊ່ວຍປຸກສ້ຳງເຮືອນ
ຮົົ່ມ ໃຫ້ກັນ ແລະ ກັນ. ຫຳກສົມທຽບມູນຄ່ຳກຳນປຸກສ້ຳງ
ເຮືອນຮົົ່ມ ໂດຍຊຳວສວນເອງ ກັບ ແບບຮັບເໝົຳກ ໍ່ສ້ຳງເພືີ່ອ
ກຳນຄ້ຳ, ເຫັນໄດ້ວ່ຳ ມູນຄ່ຳ ຄິດເປັນພຽງແຕ່ 1/3, ຊຶີ່ງຈຳກ
ຜົນກຳນຄິດໄລ່ດັົ່ງກ່ຳວ ທຳງໂຄງກຳນ ຈະຂະຫຍຳຍກຳນປຸກ
ສ້ຳງເຮືອນຮົົ່ມ ບ ໍ່ພຽງແຕ່ຢູ່ ແຂວງຊຽງຂວຳງ ເທົົ່ຳນັັ້ນ. ແຕ່
ຍັງຈະຂະຫຍຳຍໄປສູ່ ແຂວງຫຼວງພະບຳງ ແລະ ໄຊຍະບູລີ ນ ຳ
ອີກ. ທຳງໂຄງກຳນໄດ້ວຳງແຜນກຳນປຸກສ້ຳງເຮືອນຮົົ່ມ ໃຫ້
ໄດ້ປະມຳນ 60 ຫຼັງ ພຳຍໃນທ້ຳຍເດືອນພຶດສະພຳ ເມືີ່ອ
ລະດູຝົນໄດ້ເລີີ່ມຕົັ້ນຂຶັ້ນ. ແຜນງຳນ ດັົ່ງກ່ຳວ ຈະໄດ້ຮັບ
ກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ເພືີ່ອເປັນກຳນຜະລິດພືດຜັກອິນຊີ ໃຫ້
ເພີີ່ມຂຶັ້ນຕືີ່ມ ແລະ ທັງເປັນກຳນສະໜອງພືດຜັກອິນຊີ ໃຫ້
ແກ່ຜູ້ບ ລິໂພກ ໃນລະດູຝົນ ທີີ່ຈະມຳເຖິງ.

ກຳນສ ຳຫຼວດພຳກສະໜຳມ ເພືີ່ອຄັດເລືອກສະມຳຊິກຊຳວສວນອິນຊີ ທີີ່ຈະຮ່ວມໃນແຜນງຳນ
ກຳນນ ຳໃຊ້ເຮືອນຮົົ່ມ ທີີ່ບ້ຳນນຳລຳ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໂດຍນັກວິຊຳກຳນ ຈຳກສູນມຳດຕະຖຳນ
ກະສິກ ຳສະອຳດ, ຈຳກພະແນກກະສິກ ຳ ແລະ ປ່ຳໄມ້ແຂວງ ແລະ ຊ່ຽວຊຳນຍີີ່ປຸ່ນ

ລູກຄ້ຳທີີ່ມຳຊືັ້ຜົນຜະລິດກະສິກ ຳອິນຊີ ທີີ່ ສວນສຳທຳລະນຳລ້ຳນຊ້ຳງ

2．ງຳນວຳງສະແດງພດືຜກັ ແລະ ໝຳກໄມອ້ນິຊີ ທີີ່ ແຂວງ
ຫຼວງພະບຳງ
ງຳນວຳງສະແດງພືດຜັກ ແລະ ໝຳກໄມ້ອິນຊີ ໄດ້ຈັດຂຶັ້ນທີີ່
ແຂວງຫຼວງພະບຳງ ໃນວັນທີ 12 ມີນຳ 2020 ທີີ່ ສວນ
ສຳທຳລະນະລ້ຳນຊ້ຳງ ໂດຍພິທີແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶັ້ນໃນຕອນເຊົັ້ຳ
ແລະ ຫຼັງຈຳກພິທີສິັ້ນສຸດ ປະທຳນ ແລະ ຜູ້ເຂົັ້ຳຮ່ວມງຳນ ໄດ້
ເລຳະຢ້ຽມຊົມຜົນຜະລິດກະສິກ ຳອິນຊີ ເຊິີ່ງໃນງຳນມີຜູ້ເຂົັ້ຳ
ຮ່ວມຈຳກພຳກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເຊັົ່ນ: ບັນດຳສະມຳຄົມ,
ຮ້ຳນຄ້ຳ, ໂຮງແຮມ-ຮ້ຳນອຳຫຳນ, ຊຳວສວນກະສິກ ຳອິນຊີ
ແລະ ລູກຄ້ຳທີີ່ສົນໃຈຊືັ້ຜັກອິນຊີ. ຈຸດປະສົງໃນກຳນຈັດງຳນ
ຄັັ້ງນີັ້ແມ່ນ ເພືີ່ອໂຄສະນຳ ແລະ ສົົ່ງເສີມກຳນຂຳຍຜົນຜະລິດ
ກະສິກ ຳອິນຊີ ພຳຍໃນນະຄອນຫຼວງພະບຳງ, ເຜີຍແຜຄຸ່ນ
ປະໂຫຍດກຳນບ ລິໂພກຜັກອິນຊີ, ໂຄສະນຳຕະຫຼຳດກະສິກ ຳ
ອິນຊີ ນະຄອນຫຼວງພະບຳງ ໃຫ້ເປັນທີີ່ຮູ້ຈັກໃນສັງຄົມ ແລະ
ເພືີ່ອເພີີ່ມຊ່ອງທຳງ ກຳນເປັນຄູ່ຄ້ຳທຳງທຸລະກິດ ລະຫວ່ຳງ
ຊຳວສວນ ແລະ ພ ໍ່ຄ້ຳຄົນກຳງ ນ ຳອີກ.
ພຳຍໃນງຳນ ຊຳວສວນ ໄດ້ນ ຳເອົຳຜົນຜະລິດກະສິກ ຳອິນຊີ
ຈ ຳນວນຫຼຳຍ ມຳວຳງສະແດງ ແລະ ຂຳຍໃຫ້ລູກຄ້ຳທີີ່ສົນໃຈ
ຊືັ້. ນອກນັັ້ນ ໃນງຳນຍັງໄດ້ຈັດຫຼິັ້ນເກມ, ຕອບຄ ຳຖຳມເອົຳ
ລຳງວັນ ກ່ຽວກັບຄວຳມຮູ້ທົົ່ວໄປຂອງ ມຳດຕະຖຳນ ແລະ
ຫຼັກກຳນກະສິກ ຳອິນຊີລຳວ.

ໂຄງກຳນພັດທະນຳກະສິກ ຳສະອຳດ ເປັນກຳນຮ່ວມມືດ້ຳນເຕັກນິກວິຊຳກຳນ ໄລຍະເວລຳ 5 ປີ (2017-2022) ຊຶີ່ງໄດ້ຮັບທຶນຈຳກ ອົງກຳນ
ຮ່ວມມືສຳກົນ ປະເທດຍີີ່ປຸ່ນ (ໄຈກ້ຳ) ໂດຍມີ 4 ແຂວງເປົົ້ຳໝຳຍພັດທະນຳ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫຼວງພະບຳງ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ຊຽງ
ຂວຳງ). ຈຸດປະສົງ ກ ໍ່ເພືີ່ອເປັນກຳນສົົ່ງເສີມ ກະສິກ ຳສະອຳດ ຊຶີ່ງກ ໍ່ຄື ກະສິກ ຳອິນຊີ ແລະ ກະສິກ ຳທີີ່ດີ (GAP) ໂດຍອີງໃສ່ຄວຳມຕ້ອງກຳນ
ຂອງຕະຫຼຳດ ໃນບັນດຳແຂວງເປົົ້ຳໝຳຍ.

ຕະຫຼຳດກະສິກ ຳອິນຊີ ໃນນະຄອນຫຼວງພະບຳງ ໄດ້ເປີດຂຳຍ
ຜົນຜະລິດກະສິກ ຳອິນຊີ 2 ແຫ່ງ ຄື: ແຫ່ງທີ 1 - ໜ້ຳພະ
ແນກກະສິກ ຳ ແລະ ປ່ຳໄມ້ແຂວງ ເຊິີ່ງເປີດທຸກໆ ວັນພຸດ
ແລະ ວັນເສົຳ ເວລຳ 06:00-12:00. ແຫ່ງທີ 2 - ສວນ
ສຳທຳລະນະລ້ຳນຊ້ຳງ ຂອງທຸກໆ ວັນຈັນ ແລະ ວັນພະຫັດ
ເວລຳ 14:00-17:00.



4．ລຳຍກຳນໂທລະພຳບ ເພືີ່ອລຳຍງຳນ ກຽ່ວກບັ ວຽກງຳນ
ກິດຈະກ ຳ ຂອງສນູມຳດຕະຖຳນ ກະສກິ ຳສະອຳດ (CASC)
ລຳຍກຳນໂທລະພຳບ ທີີ່ຊືີ່ວ່ຳ “ທຸກທິດທຳງ” ທີີ່ອອກອຳກຳດ,
ແຕ່ 20:40’ ຫຳ 21:10’ ທຸກໆວັນພຸດ ທຳງໂທລະພຳບ
ແຫ່ງຊຳດ. ທຳງລຳຍກຳນ ໄດ້ເຮັດລຳຍງຳນ ອອກໂທລະພຳບ
ສອງຄັັ້ງ ກ່ຽວກັບວຽກງຳນກິດຈະກ ຳ ຂອງສູນມຳດຕະຖຳນ
ກະສິກ ຳສະອຳດ ຄືໃນວັນທີ 22 ມັງກອນ ແລະ ວັນທີ 12
ກຸມພຳ. ເນືັ້ອໃນໃຈຄວຳມຂອງລຳຍກຳນແມ່ນອີງຕຳມກຳນ
ໃຫ້ສ ຳພຳດ ຂອງ ທ່ຳນ ບຸດສະກອນ ອິນທະລັງສີ, ຫົວໜ້ຳ
ບ ລິຫຳນໂຄງກຳນ ພັດທະນຳກະສິກ ຳສະອຳດ ແລະ ທັງເປັນ
ຫົວໜ້ຳ ສູນມຳດຕະຖຳນ ກະສິກ ຳສະອຳດ ໃນຂະນະນັັ້ນ
(ປະຈບັຸນເປັນ ຮອງຫົວໜ້ຳ ກົມປູກຝັງ), ພ້ອມກັບ ບັນດຳ
ພະນັກງຳນວິຊຳກຳນ ຂອງສູນ. ຊຶີ່ງກ ໍ່ໄດ້ມີກຳນອະທິບຳຍ
ກ່ຽວກັບ ພຳລະບົດບຳດ ແລະ ວຽກງຳນກິດຈະກ ຳ ຂອງສູນ
ມຳດຕະຖຳນ ກະສິກ ຳສະອຳດ, ພ້ອມທັງຄວຳມແຕກຕ່ຳງ
ລະຫວ່ຳງ ກຳນເຮັດກະສິກ ຳສະອຳດ (OA) ແລະ ກຳນເຮັດ
ກະສິກ ຳ ທີີ່ດີ (GAP), ເພືີ່ອໃຫ້ຜູ້ຊົມລຳຍກຳນ ມີຄວຳມ
ເຂົັ້ຳໃຈ ຫຼຳຍຂຶັ້ນ. ພ້ອມກັນນັັ້ນ, ກ ໍ່ຍັງມີກຳນໃຫ້ສ ຳພຳດ
ກ່ຽວກັບ ຕະຫຼຳດກະສິກ ຳອິນຊີ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເພືີ່ອເປັນກຳນຊຸກຍູ້ສົົ່ງເສີມ ກຳນສະໜອງສິນຄ້ຳກະສິກ ຳ
ສະອຳດ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ບ ລິໂພກ. ວິດີໂອ ກຳນສ ຳພຳດ ດັົ່ງກ່ຳວ
ສຳມຳດເຂົັ້ຳຊົມໄດ້ທຳງ ເຟສບຸກ ຕຳມທີີ່ຢູ່ ເພສ ນີັ້:

ບັນຍຳກຳດ ແຜງວຳງສະແດງພືດຜັກອິນຊີ ໃນງຳນມະຫຳກ ຳບຸນຊ້ຳງ ທີີ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ (2)

ບັນຍຳກຳດງຳນວຳງສະແດງພືດຜັກ ແລະ ໝຳກໄມ້ອິນຊີ ແຂວງຫຼວງພະບຳງ

ທັງໝົດ 8.328.000 ກີບ (ປະມຳນ 940 ໂດລຳ) ຈຳກ
ກຳນຂຳຍສິນຄ້ຳ ໃນງຳນມະຫຳກ ຳບຸນຊ້ຳງ ແລະ ມີ
ກຳນແຈກຢຳຍ ແຜ່ນພັບ ຈ ຳນວນ 405 ໃບ.

ໃນແຕ່ລະວັນຂອງກຳນວຳງສະແດງ ໄດ້ມີກຳນໝູນວຽນກັນ
ຂອງສະມຳຊິກຜູ້ຂຳຍ ແລະ ພືດຜັກສ່ວນຫຼຳຍ ໄດ້ຂຳຍໝົດ
ໃນຕອນບ່ຳຍ 4 ໂມງແລງ ຂອງທຸກໆວັນ. ບັນດຳລູກຄ້ຳຜູ້ທີີ່
ມຳຊືັ້ ກ ໍ່ແມ່ນຜູ້ທີີ່ມຳທ່ຽວງຳນມະຫຳກ ຳບຸນຊ້ຳງ ຈຳກບັນດຳ
ເມືອງ, ແຂວງ ແລະ ຕ່ຳງປະເທດ ໃກ້ຄຽງ, ຊຶີ່ງກ ໍ່ມີກຳນ
ແລກປ່ຽນສອບຖຳມລຳຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບຂັັ້ນຕອນກຳນ
ເຮັດກະສິກ ຳອິນຊີ ນ ຳຊຳວສວນອິນຊີ ນ ຳອີກ.

ບັນຍຳກຳດ ແຜງວຳງສະແດງພືດຜັກອິນຊີ ໃນງຳນມະຫຳກ ຳບຸນຊ້ຳງ ທີີ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ (1)

3. ຊຳວສວນກະສກິ ຳອນິຊີ ແຂວງໄຊຍະບລູີ ເຂົັ້ຳຮວ່ມ
ວຳງສະແດງສນິຄຳ້ອນິຊີ ໃນງຳນມະຫຳກ ຳບນຸຊຳ້ງ ປະຈ ຳປີ
2020
ງຳນມະຫຳກ ຳບຸນຊ້ຳງ ໄດ້ຈັດຂຶັ້ນໃນທຸກໆປີ ຂອງເດືອນ

ກຸມພຳ ທີີ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ຊຶີ່ງມີຈຸດປະສົງໃນກຳນປູກຈິດ
ສ ຳນຶກ ຂອງຄົນລຳວ ກ່ຽວກັບ ບັນຫຳສິີ່ງແວດລ້ອມ, ກຳນ
ຕັດໄມ້ທ ຳລຳຍປ່ຳ ແລະ ກຳນລ່ຳສັດ ທີີ່ເຮັດໃຫ້ຈ ຳນວນຊ້ຳງ
ຢູ່ໃນ ສປປ ລຳວ ມີຄວຳມສ່ຽງຕ ໍ່ກຳນສູນພັນ. ໃນງຳນ ມີ
ກິດຈະກ ຳຫຼຳກຫຼຳຍຢ່ຳງ ຊຶີ່ງລວມທັງກຳນເຮັດບຳສີສູ່ຂັວນ
ໃຫ້ແກ່ຊ້ຳງ, ກຳນສະແດງຂອງຊ້ຳງ, ວິຖີກຳນດ ຳລົງຊີວິດ
ແລະ ກຳນສະແດງດົນຕີ ຂອງປະຊຳຊົນບັນດຳເຜົົ່ຳ ໃນ
ທ້ອງຖິີ່ນ ພ້ອມທັງມີແຜງຂຳຍອຳຫຳນ ແລະ ແຜງຂຳຍເຄືີ່ອງ
ໃນຮູບແບບຕະຫຼຳດກຳງຄືນ ຈົນເຖິງທ່ຽງຄືນ.

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

ສ ຳລັບປີນີັ້, ເລີີ່ມແຕ່ວັນທີ 21 ເຖິງ ວັນທີ 28 ກຸມພຳ, ທຳງ
ພະແນກກະສິກ ຳ ແລະ ປ່ຳໄມ້ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ປະສຳນ
ສົມທົບກັບ ກຸ່ມກະສິກ ຳອິນຊີ ທັງສຳມກຸ່ມ ກ ໍ່ຄື ກຸ່ມບ້ຳນນຳ
ຍຳວ, ກຸ່ມບ້ຳນບຸ່ງ ແລະ ກຸ່ມບ້ຳນນຳເລົຳ ເພືີ່ອນ ຳເອົຳ ພືດ
ຜັກອິນຊີ ທີີ່ກຸ່ມຜະລິດໄດ້ນັັ້ນ ມຳວຳງສະແດງໃນງຳນມະຫຳ
ກ ຳບຸນຊ້ຳງ 2020. ທັງນີັ້ກ ໍ່ເພືີ່ອເປັນກຳນປູກຈິດສ ຳນຶກ
ແລະ ສົົ່ງເສີມພືດຜັກ ແລະ ໝຳກໄມ້ອິນຊີ ທີີ່ຜະລິດໂດຍ
ກຸ່ມກະສິກ ຳອິນຊີ ຂອງແຂວງ ອອກສູ່ມວນຊົນ. ໃນກຳນ
ວຳງສະແດງຄັັ້ງນີັ້, ມີສະມຳຊິກ 8 ຄອບຄົວ ທີີ່ເຂົັ້ຳວຳງສະ
ແດງ ແລະ ຂຳຍຜັກ ແລະ ໝຳກໄມ້ຫຼຳຍຊະນິດ. ນອກນັັ້ນ,
ກ ໍ່ຍັງຂຳຍເບ້ຍໄມ້ ນ ຳອີກ ຊຶີ່ງສ້ຳງລຳຍຮັບ ເປັນມູນຄ່ຳລວມ
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