
ຫົວຂ ໍ້ ກິດຈະກ ຳ ລ່ຳສດຸ ຂອງໂຄງກຳນ
ຄວຳມຄືບໜ້ຳ ຂອງແຜນງຳນ ກຳນນ ຳໃຊ້ເຮືອນຮົົ່ມ ເຂົົ້ຳໃນ
ກຳນປູກຜັກ ຈະໄດ້ມີກຳນລຳຍງຳນ ໃນໜັງສືແຈ້ງຂ່ຳວ ສະ
ບັບນີົ້. ຊ ຶ່ງໄດ້ມີກຳນວຳງແຜນ ໃນກຳນສ້ຳງເຮືອນຮົົ່ມ ທັງ
ໝົດ 56 ບ່ອນ ຢູູ່ 3 ແຂວງ (40 ບ່ອນ ສ ຳລັບ ແຂວງຊຽງ
ຂວຳງ, 8 ບ່ອນ ສ ຳລັບ ແຂວງຫຼວງພະບຳງ, 8 ບ່ອນ ສ ຳລັບ
ແຂວງໄຊຍະບູລ)ີ ໃນຊ່ວງລະດູຝົນນີົ້. ສ ຳລັບກຳນຝຶກອົບ
ຮົມ ນອກສະຖຳນທີຶ່ ກ່ຽວກັບກຳນປຸກສ້ຳງເຮືອນຮົົ່ມ ໄດ້
ດ ຳເນີນກຳນ ຢູູ່ 3 ແຂວງ ໃນທ້ຳຍເດືອນມິຖຸນຳ ທີຶ່ຜ່ຳນມຳ.
ຊ ຶ່ງມີເຮືອນຮົົ່ມ 2-3 ບ່ອນ ໄດ້ຮັບກຳນປຸກສ້ຳງ ຢູູ່ແຕ່ລະ
ແຂວງ.

1. ສະພຳບກຳນ ຢູູ່ແຂວງຊຽງຂວຳງ
ອີງຕຳມກຳນຖອດຖອນບົດຮຽນສ້ຳງເຮືອນຮົົ່ມ ແລະ ທົດ
ລອງປູກພືດໃນເຮືອນຮົົ່ມ ແລະ ນອກເຮືອນຮົົ່ມ 10 ຫຼັງ ໃນ
ລະດູຝົນ ປີ 2019 ທີຶ່ຜ່ຳນມຳ ເຫັນວ່ຳ ຜົນຜະລິດຜັກທີຶ່ປູກ
ໃນເຮືອນຮົົ່ມ ເພີຶ່ມຂ ົ້ນ ແລະ ສ້ຳງເສດຖະກິດໃຫ້ຊຳວສວນ
ຫຼຳຍກວ່ຳ ທີຶ່ປູກນອກເຮືອນຮົົ່ມ. ສະນັົ້ນ ໃນປີ 2020 ທຳງ
ໂຄງກຳນໄດ້ຈັດກິດຈະກ ຳກຳນສ້ຳງເຮືອນຮົົ່ມໃນລະດູຝົນຂ ົ້ນ
ເຊິຶ່ງແຂວງຊຽງຂວຳງ ຍຳດແຍ່ງກຳນຊ່ວຍເຫຼືອຈຳກໂຄງກຳນ
ໄດ້ເປັນຈ ຳນວນ 40 ຫຼັງ.
ກິດຈະກ ຳກຳນສ້ຳງເຮືອນຮົົ່ມ ແຂວງຊຽງຂວຳງ ໄດ້ເລີຶ່ມຂ ົ້ນ
ໃນວັນທີ 23 ມິຖຸນຳ ທີຶ່ຜ່ຳນມຳ, ໂດຍ ສູນມຳດຕະຖຳນ
ກະສິກ ຳສະອຳດ ເປັນວິຊຳກຳນຊີົ້ນ ຳວິທີກຳນສ້ຳງເຮືອນຮົົ່ມ
ສົມທົບກັບ ຂະແໜງປູກຝັງ-ພະແນກ ກະສິກ ຳ ແລະ ປູ່ຳໄມ້
ແຂວງຊຽງຂວຳງ ແລະ ຫ້ອງກຳນ ກະສິກ ຳ-ປູ່ຳໄມ້ ເມືອງ
ແປກ. ໃນກິດຈະກ ຳ ທຳງສູນມຳດຕະຖຳນ, ເມືອງ ແລະ
ແຂວງ ແມ່ນໄດ້ນ ຳພຳສຳທິດກຳນສ້ຳງເຮືອນຮົົ່ມ 3 ຫຼັງ ກ ຄື:
ບ້ຳນຄຳຍ 2 ຫຼັງ ແລະ ບ້ຳນຢວນ 1 ຫຼັງ, ຫຼງັຈຳກນັົ້ນ ຊຳວ
ສວນ 37 ຄົນທີຶ່ເຫຼືອ ແມ່ນໃຫ້ກັບໄປສ້ຳງເຮືອນຮົົ່ມຂອງ
ຕົນເອງ.
ທຳງໂຄງກຳນ ໄດ້ໃຫ້ກຳນຊ່ວຍເຫຼືອ ອຸປະກອນ ກຳນປຸກ
ສ້ຳງເຮືອນຮົົ່ມ ເປັນຕົົ້ນແມ່ນ ຝ້ຳຢຳງມຸງ, ຕະປ8ູ, ຕະປ1ູ0,
ຕະປູກຸບ, ລວດ, ເຊືອກຮັດເຮືອນຮົົ່ມ ແລະ ສະກ໋ອດ ເປັນ
ມູນຄ່ຳຫຼຳຍກວ່ຳ 35.000.000 ກີບ, ສ່ວນ ໄມ້ທ່ອນ,
ໄມ້ໄຜ່ ແລະ ແຮງງຳນ ແມ່ນທຳງຊຳວສວນປະກອບສ່ວນ.
ໃນກິດຈະກ ຳເຫັນວ່ຳ ຊຳວສວນມີຄວຳມກະຕືລືລົົ້ນຢຳກທົດ
ລອງປູກຜັກໃນເຮືອນຮົົ່ມ ແລະ ມີຄວຳມສຳມັກຄີຫ້ຳວຫັນ
ໃນກຳນປຸກສ້ຳງ ເຫັນໄດ້ຈຳກກຳນຕັົ້ງຄ ຳຖຳມ ກ່ຽວກັບວິທີ
ກຳນສ້ຳງນ ຳທຳງວິຊຳກຳນ. ກິດຈະກ ຳສ້ຳງເຮືອນຮົົ່ມໃນປີນີົ້
ແມ່ນຄຳດຄະເນຈະສ້ຳງສ ຳເລັດພຳຍໃນກຳງເດືອນກ ລະກົດ.

ຮູບ 1: ເຮືອນຮົົ່ມ ຢູູ່ບ້ຳນຄຳຍ

2. ສະພຳບກຳນ ຢູູ່ແຂວງຫວຼງພະບຳງ
ກຳນຝຶກອົບຮົມ ນອກສະຖຳນທີຶ່ ກ່ຽວກັບກຳນປຸກສ້ຳງ
ເຮືອນຮົົ່ມ ໄດ້ຈັດຂືົ້ນ ສ ຳລັບກຸ່ມຊຳວສວນ ກະສິກ ຳອິນຊີ
ຫຼວງພະບຳງ ໃນວັນທີ 23 ຫຳ 24 ມີຖຸນຳ 2020. ຊ ຶ່ງມີ
ພະນັກງຳນ ວິຊຳກຳນ ຈຳກ ພະແນກ ກະສິກ ຳ ແລະ ປູ່ຳໄມ້
ແຂວງ 2 ທ່ຳນ ພ້ອມທັງ ພະນັກງຳນວິຊຳກຳນ ຈຳກ
ຫ້ອງກຳນ ກະສິກ ຳ-ປູ່ຳໄມ້ເມືອງ 2 ທ່ຳນ ຈຳກເມືອງຫຼວງພະ
ບຳງ ແລະ ເມືອງຊຽງເງິນ ໄດ້ເຂົົ້ຳຮ່ວມເພືຶ່ອໃຫ້ກຳນສະໜັບ
ສະໜູນ ຊຳວສວນກະສິກ ຳອິນຊີ ທີຶ່ເຂົົ້ຳຮ່ວມກຳນປຸກສ້ຳງຄັົ້ງ
ນີົ້ ຈ ຳນວນຫຼຳຍກວ່ຳ 10 ທ່ຳນ. ກຳນສຳທິດກຳນສ້ຳງເຮືອນ
ຮົົ່ມ ຄັົ້ງນີົ້ ມີຈຸດປະສົງ ເພືຶ່ອສະແດງວິທີກຳນສ້ຳງ ເຮືອນຮົົ່ມ
ໂດຍອີງໃສ່ສະພຳບຂອງທ້ອງຖິຶ່ນ, ພ້ອມທັງເປັນກຳນສົົ່ງເສີມ
ແລະ ປັບປຸງວຽກງຳນກຳນປູກຜັກ, ໂດຍສະເພຳະ ໃນ
ລະດູຝົນ ເພືຶ່ອຮັບປະກັນກຳນສະໜອງ ຜະລິດຕະພັນ
ກະສິກ ຳອິນຊີ ໃຫ້ແກ່ຕະຫຼຳດ. ໃນນັົ້ນ, ມີເຮືອນຮົົ່ມ 2
ບ່ອນ ໄດ້ສ້ຳງສ ຳເລັດແລ້ວ. 1 ບ່ອນ ຢູູ່ບ້ຳນນຳຊ້ຳງຄ ຳ (ຮູບ
2) ແລະ ອີກ 1 ບ່ອນ ຢູູ່ບ້ຳນລ້ອງອ ໍ້ (ຮູບ 2).
ຜູ້ເຂົົ້ຳຮ່ວມທຸກຄົນ ໃຫ້ຄວຳມສົນໃຈ ໃນກຳນຝຶກອົບຮົມ
ແລະ ຕືຶ່ນເຕັົ້ນໃນຕອນເລີຶ່ມຕົົ້ນ, ດ້ວຍສະພຳບອຳກຳດທີຶ່
ຮ້ອນເອົົ້ຳໃນຊ່ວງອຳກຳດຮ້ອນ ແລະ ມີເມກປົກຄຸມ ພ້ອມ
ດ້ວຍຝົນຕົກໜ້ອຍໜ ຶ່ງ ໃນບຳງຄັົ້ງ. ຢູ່ຳງໃດກ ໍ່ຕຳມ, ຍ້ອນ
ກຳນນ ຳພຳ ຢູ່ຳງຫ້ຳວຫັນ ຂອງພະນັກງຳນວິຊຳກຳນ ຈຳກສູນ
ມຳດຕະຖຳນ ກະສິກ ຳສະອຳດ, ວຽກດັົ່ງກ່ຳວ ໄດ້ສ ຳເລັດ
ຕຳມແຜນກຳນ. ຊ ຶ່ງເຮັດໃຫ້ ບັນດຳຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ຮູ້ສ ກ
ດີໃຈຫຼຳຍ ຫຼັງຈຳກທີຶ່ສ ຳເລັດລົງ. ວຽກງຳນກຳນປຸກສ້ຳງ
ເຮືອນຮົົ່ມ ມີທ່ຳທີໄວຂ ົ້ນ ແລະ ຄືບໜ້ຳ ຢູ່ຳງສະດວກສະບຳຍ
ສ ຳລັບ ບ່ອນທີສອງ.

ໂຄງກຳນພັດທະນຳກະສິກ ຳສະອຳດ ເປັນກຳນຮ່ວມມືດ້ຳນເຕັກນິກວິຊຳກຳນ ໄລຍະເວລຳ 5 ປີ (2017-2022) ຊ ຶ່ງໄດ້ຮັບທ ນຈຳກ ອົງກຳນ
ຮ່ວມມືສຳກົນ ປະເທດຍີຶ່ປຸູ່ນ (ໄຈກ້ຳ) ໂດຍມີ 4 ແຂວງເປົົ້ຳໝຳຍພັດທະນຳ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫຼວງພະບຳງ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ຊຽງ
ຂວຳງ). ຈຸດປະສົງ ກ ໍ່ເພືຶ່ອເປັນກຳນສົົ່ງເສີມ ກະສິກ ຳສະອຳດ ຊ ຶ່ງກ ໍ່ຄື ກະສິກ ຳອິນຊີ ແລະ ກະສິກ ຳທີຶ່ດີ (GAP) ໂດຍອີງໃສ່ຄວຳມຕ້ອງກຳນ
ຂອງຕະຫຼຳດ ໃນບັນດຳແຂວງເປົົ້ຳໝຳຍ.



ໃນທີຶ່ສຸດ ຜົນທີຶ່ໄດ້ຮັບ, ກ ໍ່ໃຊ້ເວລຳດົນພ ສົມຄວນ ຈິຶ່ງ
ເຮັດສ ຳເລັດ ຈົນຮອດ 6 ໂມງແລງ, ເກືອບຮອດກຳງ
ຄືນ. ເຖິງຢູ່ຳງໃດກ ໍ່ຕຳມ, ກຳນປຸກສ້ຳງ ສ ຳລັບບ່ອນທີ
2 ໄດ້ ດ ຳເນີນໄປ ຢູ່ຳງບ ໍ່ມີບັນຫຳ ແລະ ກຳນປຸກສ້ຳງ
ໄດ້ສ ຳເລັດຕຳມກ ຳນົດເວລຳ. ໂດຍມີກຳນຮ່ວມມື ແລະ
ກຳນເຂົົ້ຳຮ່ວມ ຢູ່ຳງຫ້ຳວຫັນ ຂອງພະນັກງຳນວິຊຳກຳນ
ຈຳກພະແນກ ກະສິກ ຳ ແລະ ປູ່ຳໄມ້ແຂວງ, ຈຳກ ຫ້ອງ
ກຳນ ກະສິກ ຳ-ປູ່ຳໄມ້ເມືອງ ແລະ ຊຳວສວນຜູ້ປູກຜັກ.
ຍ້ອນວ່ຳໄລຍະນີົ້ ແມ່ນໄລຍະເວລຳ ສ ຳລັບລະດູກຳນ
ປູກເຂົົ້ຳ ປະຈ ຳປີ, ຊຳວສວນ ຈ ຳນວນໜ ຶ່ງ ຈິຶ່ງບ ໍ່ມີເວລຳ
ພຽງພ ໃນກຳນປຸກສ້ຳງເຮືອນຮົົ່ມ. ສະນັົ້ນ, ຄຳດວ່ຳ
ກຳນປຸກສ້ຳງ ຈະຊັກຊ້ຳໄປຮອດທ້ຳຍເດືອນກ ລະກົດ.
ຊຳວສວນ ຈ ຳນວນໜ ຶ່ງ ອຳດຈະຈ້ຳງກ ຳມະກອນ ເພືຶ່ອ
ປຸກສ້ຳງເຮືອນຮົົ່ມ. ສັງເກດໄດ້ວ່ຳ ຜູ້ເຂົົ້ຳຮ່ວມສ່ວນ
ຫຼຳຍແມ່ນແມ່ຍິງ ແທນທີຶ່ຈະເປັນສຳມີຂອງພວກເຂົຳ.
ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບແຂວງຫຼວງພະບຳງ, ຊຳວສວນ ໄດ້ມີ
ກຳນກະກຽມວັດສະດຸອຸປະກອນ ເປັນຢູ່ຳງດີ.

ຮູບ 4: ເຮືອນຮົົ່ມ ຢູູ່ ບ້ຳນນຳລຳ

ຮູບ 2: ເຮືອນຮົົ່ມ ຢູູ່ ບ້ຳນນຳຊ້ຳງຄ ຳ

ນີົ້ຖືເປັນປະສົບກຳນ ແລະ ກຳນຮຽນຮູ້ ອັນໃໝ່ ສ ຳລັບ
ຊຳວສວນຜູ້ປູກຜັກ. ເຖິງແມ່ນວ່ຳ ຊຳວສວນບຳງຄົນ ໄດ້
ພະຍຳຍຳມປຸກສ້ຳງ ເຮືອນຮົົ່ມ ດ້ວຍຕົນເອງ, ແຕ່ພວກ
ເຂົຳ ເຫັນໄດ້ວ່ຳ ມັນແຕກຕ່ຳງກັນ ທັງໃນຮູບແບບ ແລະ
ຄຸນນະພຳບ. ຊຳວສວນ ໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ເຂົົ້ຳໃຈວິທີກຳນ
ກະກຽມ ແລະ ນ ຳໃຊ້ວັດສະດຸ. ອີກທັງ ຊຳວສວນໄດ້ມີ
ກຳນລົງມືປະຕິບັດ ທີຶ່ດີຫຼຳຍ ໃນກຳນກະກຽມວັດສະດຸ
ເປັນຕົົ້ນແມ່ນ ໄມ້ທ່ອນ ແລະ ໄມ້ໄຜ່ ຕຳມຄ ຳແນະນ ຳ
ຂອງພະນັກງຳນວິຊຳກຳນ ຈຳກສູນມຳດຕະຖຳນ ກະສິກ ຳ
ສະອຳດ.

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

ຮູບ 3：ເຮືອນຮົົ່ມ ຢູູ່ບ້ຳນລ້ອງອ ໍ້

3. ສະພຳບກຳນ ຢູູ່ແຂວງໄຊຍະບລູີ
ກຳນຝຶກອົບຮົມ ນອກສະຖຳນທີຶ່ ຢູູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້
ດ ຳເນີນກຳນ ໃນລະຫວ່ຳງວັນທີ 24-25 ມີຖຸນຳ 2020.
ໂດຍມີພະນັກງຳນວິຊຳກຳນ ຈຳກພະແນກ ກະສິກ ຳ ແລະ
ປູ່ຳໄມ້ແຂວງ 2 ທ່ຳນ ແລະ ຈຳກຫ້ອງກຳນ ກະສິກ ຳ-
ປູ່ຳໄມ້ເມືອງ 2 ທ່ຳນ ກ ໍ່ໄດ້ເຂົົ້ຳຮ່ວມ ເພືຶ່ອໃຫ້ກຳນສະ
ໜັບສະໜູນ ຊຳວສວນຜູ້ປູກຜັກອິນຊີ 8 ທ່ຳນ ທີຶ່ເຂົົ້ຳ
ຮ່ວມນ ຳ. ເນືົ້ອໃນຂອງກຳນຝຶກອົບຮົມ ກ ໍ່ຄ້ຳຍຄືກັນກັບ
ກຳນອົບຮົມ ຢູູ່ແຂວງຫຼວງພະບຳງ. ມີເຮືອນຮົົ່ມ 2 ບ່ອນ
ທີຶ່ໄດ້ຮັບກຳນປຸກສ້ຳງຢູ່ຳງສົມບູນ. 1 ບ່ອນ ທີຶ່ບ້ຳນນຳລຳ
(ຮູບ 4) ແລະ ອີກ 1 ບ່ອນ ທີຶ່ບ້ຳນນຳເລົຳ (ຮູບ 5).
ກຳນປຸກສ້ຳງເຮືອນຮົົ່ມ ບ່ອນທີ 1 ໄດ້ເລີຶ່ມຕົົ້ນຢູ່ຳງຊ້ຳໆ,
ເພຳະວ່ຳ ຜູ້ເຂົົ້ຳຮ່ວມທຸກຄົນ ບ ໍ່ຮູ້ວ່ຳຈະເຮັດແນວໃດ. ແຕ່

ຮູບ 5: ເຮືອນຮົົ່ມ ຢູູ່ ບ້ຳນນຳເລົຳ

ຜ່ຳນກຳນຝືກອົບຮົມ ນອກສະຖຳນທີຶ່ ໃນຄັົ້ງນີົ້, ມີ
ເຮືອນຮົົ່ມ 7 ບ່ອນ ທີຶ່ໄດ້ຮັບກຳນປຸກສ້ຳງ ຢູ່ຳງສ ຳເລັດ
ຜົນ ຢູູ່ 3 ແຂວງ. ຊ ຶ່ງຕຳມແຜນ ຍັງມີເຮືອນຮົົ່ມ
ຈ ຳນວນ 49 ບ່ອນ ທີຶ່ໄດ້ວຳງແຜນກຳນປຸກສ້ຳງເອງ
ໂດຍຊຳວສວນທີຶ່ເຂົົ້ຳຮ່ວມ, ໂດຍມີກຳນສະໜັບສະໜູນ
ຂອງພະນັກງຳນວິຊຳກຳນ ຈຳກພະແນກ ກະສິກ ຳ ແລະ
ປູ່ຳໄມ້ແຂວງ, ຈຳກຫ້ອງກຳນ ກະສິກ ຳ-ປູ່ຳໄມ້ເມືອງ
ເຊັົ່ນດຽວກັນ.


