
ຫົວຂ ໍ້ ກິດຈະກ ຳ ລ່ຳສດຸ ຂອງໂຄງກຳນ
1. ຄວຳມຄບືໜຳ້ ຂອງແຜນງຳນ ກຳນນ ຳໃຊເ້ຮອືນຮົົ່ມ
ສ ຳລບັປກູຜກັ
ແຜນງຳນ ກຳນນ ຳໃຊ້ເຮືອນຮົົ່ມ ທ ີ່ ແຂວງຊຽງຂວຳງ, ຫຼວງ
ພະບຳງ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບູລ ໄດ້ມ ກຳນຈັດພິມ ໃນໜັງສື
ແຈ້ງຂ່ຳວ ສະບັບທ 5. ຊ ີ່ງໃນສະບັບນ ີ້ ຈະລຳຍງຳນຄວຳມ
ຄືບໜ້ຳ ຂອງວຽກງຳນດັົ່ງກ່ຳວ. ວຽກງຳນນ ີ້ ຈັດຂ ີ້ນເປັນ
ກິດຈະກ ຳຫຼັກ ໃນລະດູຝົນ ສ ຳລັບ 3 ແຂວງເປົົ້ຳໝຳຍ,
ຍົກເວັີ້ນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໃນເບືີ້ອງຕົີ້ນ ມ ກຳນວຳງ
ແຜນ ທ ີ່ຈະສ້ຳງເຮືອນຮົົ່ມ 56 ບ່ອນ (ຂະໜຳດ 6 x 18
ແມັດ) ແລະ ມ ເຮືອນຮົົ່ມ 47 ບ່ອນ ທ ີ່ປຸກສ ຳເລັດ ໃນທ້ຳຍ
ເດືອນຕຸລຳ. ສະເພຳະ ແຂວງຊຽງຂວຳງ ມ ກຳນວຳງແຜນ
ປຸກເຮືອນຮົົ່ມ 40 ບ່ອນ ແລະ ປຸກສ້ຳງສ ຳເລັດແລ້ວ 38
ບ່ອນ, ຊ ີ່ງທຳງ ວິຊຳກຳນ ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ໄດ້ມ ກຳນ
ຕິດຕຳມກວດກຳ.
ຈຳກຜົນໄດ້ຮັບ ສຳມຳດຢັົ້ງຢືນ ໄດ້ວ່ຳ ຊຳວສວນຜູ້ປູກຜັກ
ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຫຼຳຍຢ່ຳງ ຈຳກກຳນນ ຳໃຊ້ເຮືອນຮົົ່ມ
ເຂົີ້ຳໃນກຳນປູກຜັກ ເປັນຕົີ້ນແມ່ນ 1) ຜັກ ມ ກຳນຈະເລ ນ
ເຕ ບໂຕ ໄວຂ ີ້ນ; 2) ຝຸ່ນບົົ່ມ ທ ີ່ໃສ່ໜຳນຜັກ ບ ໍ່ໝົດໄປ; 3)
ຜັກ ມ ຄຸນນະພຳບ ທ ີ່ດ ຂ ີ້ນ ແລະ ອືີ່ນ ໆ. ເມືີ່ອທຽບກັບ
ລະດູຝົນຂອງປີກຳຍນ ີ້ ຜົນຜະລິດໄດ້ເພ ີ່ມຂ ີ້ນ 40% ແລະ ມ 
ກ ຳໄລເພ ີ່ມຂ ີ້ນ 30%. ໃນກຳນປຸກສ້ຳງ ຊຳວສວນຜູ້ປູກຜັກ
ສ່ວນໃຫຍ່ ໄດ້ຮວບຮວມເອົຳວັດສະດຸ ທ ີ່ຈ ຳເປັນ ສ ຳລັບ
ກຳນປຸກເຮືອນຮົົ່ມ ເຊັົ່ນ ໄມ້ ແລະ ໄມ້ໄຜ່ ຈຳກປ່ຳໃກ້ຄຽງ.
ນອກນັີ້ນ, ຊຳວສວນ ຫຼຳຍຄົນ ຍັງໄດ້ຮ່ວມ ປຸກເຮືອນຮົົ່ມ

ຜັກ ທ ີ່ປຸກສ່ວນໃຫຍ່
ເປັນຜັກກິນໃບ, ຊ ີ່ງມ 
ກ ຳໄລສະເລ່ຍ ຕ ໍ່ ກຳນ
ປູກໜ ີ່ງເທືີ່ອໃນເຮືອນ
ຮົົ່ມ ປະມຳນ 860.000
ກ ບ. ກ ຳໄລ ຂອງຊຳວ
ສວນຜູ້ປູກຜັກ ປະມຳນ
10 ຄົນ ແມ່ນຫຼຳຍກວ່ຳ
1.500.000 ກ ບ, ຊ ີ່ງ
ໃນລະດູຝົນ ມ ກຳນປູກ
ຜັກ 4 ຫຳ 5 ເທືີ່ອ. ຢູ່
ແຂວງຊຽງຂວຳງ ກ ໍ່ໄດ້
ມ ກຳນນ ຳໃຊ້ແຜນງຳນ
ກຳນໃຊ້ເຮືອນຮົົ່ມ ໃນ
ລະດູຝົນ ແຕ່ປີກຳຍນ ີ້,
ຊ ີ່ງກ ໍ່ມ ຊຳວສວນຜູ້ປູກ

ໂຄງກຳນພັດທະນຳກະສິກ ຳສະອຳດ ເປັນກຳນຮ່ວມມືດ້ຳນເຕັກນິກວິຊຳກຳນ ໄລຍະເວລຳ 5 ປີ (2017-2022) ຊ ີ່ງໄດ້ຮັບທ ນຈຳກ ອົງກຳນ
ຮ່ວມມືສຳກົນ ປະເທດຍ ີ່ປຸ່ນ (ໄຈກ້ຳ) ໂດຍມ 4 ແຂວງເປົົ້ຳໝຳຍພັດທະນຳ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫຼວງພະບຳງ, ໄຊຍະບູລ ແລະ ຊຽງ
ຂວຳງ). ຈຸດປະສົງ ກ ໍ່ເພືີ່ອເປັນກຳນສົົ່ງເສ ມ ກະສິກ ຳສະອຳດ ຊ ີ່ງກ ໍ່ຄື ກະສິກ ຳອິນຊ ແລະ ກະສິກ ຳທ ີ່ດ (GAP) ໂດຍອ ງໃສ່ຄວຳມຕ້ອງກຳນ
ຂອງຕະຫຼຳດ ໃນບັນດຳແຂວງເປົົ້ຳໝຳຍ.

ຊ່ວຍກັນ. ດ້ວຍ
ເຫດນັີ້ນ, ຈ ີ່ງ
ເຮັດໃຫ້ມູນຄ່ຳ
ປຸກສ້ຳງ ສ ຳລັບ
ເຮືອນຮົົ່ມ ໜ ີ່ງ
ບ່ອນ ແມ່ນມ 
ມູນຄ່ຳປະມຳນ
1.200.000
ກ ບ (ໃນນັີ້ນ
850.000 ກ ບ
ແມ່ນສ ຳລັບວັດ
ສະດຸ ເຊັົ່ນ ຜ້ຳ
ຢຳງພລຳສຕິກ
ທ ີ່ໄດ້ຮັບກຳນ
ສະໜັບສະໜູນ
ຈຳກໂຄງກຳນ)

ຊຳວສວນ ເກັບໄມ້ເຮັດເສົຳຄ ້ຳ, ໄມ້ທ່ອນ ແລະ ໄມ້ໄຜ່
ຈຳກປ່ຳໄມ້ ຂອງບ້ຳນ (ບ້ຳນຄຳຍ)

ຜັກ ຈ ຳນວນ 5 ຄົນ ຈຳກ 10 ຄົົນ ໄດ້ເຂົີ້ຳຮ່ວມແຜນງຳນ
ນ ຳໃຊ້ເຮືອນຮົົ່ມ ປີກຳຍນ ີ້, ທັງໄດ້ຮ່ວມກັນຊືີ້ຜ້ຳຢຳງພລຳສ
ຕິກ ແລະ ສ້ຳງເຮືອນຮົົ່ມດ້ວຍຕົວເຂົຳເອງ.

2. ກຳນກບັມຳ ປະຈ ຳກຳນ ໃນ ສປປ ລຳວ ຂອງຄະນະ
ຊ່ຽວຊຳນຍ ີ່ປຸນ່
ຍ້ອນກຳນແຜ່ລະບຳດ ຂອງ ໂຄວິດ-19 ໃນທົົ່ວໂລກ, ຄະນະ
ຊ່ຽວຊຳນຍ ີ່ປຸ່ນ ທັງ 3 ຄົນ ຕ້ອງໄດ້ກັບໄປປະເທດຍ ີ່ປຸ່ນ
ເປັນກຳນຊົົ່ວຄຳວ, ຊ ີ່ງຫົວໜ້ຳຄະນະ ໄດ້ກັບໄປໃນທ້ຳຍ
ເດືອນມ ນຳ 2020 ແລະ ຊ່ຽວຊຳນ ອ ກ 2 ຄົນ ໄດ້ກັບ
ປະເທດ ໃນຕົີ້ນເດືອນເມສຳ 2020. ຫຼງັຈຳກນັີ້ນ, ທັງ
ພະນັກງຳນ ໂຄງກຳນ ແລະ ຄະນະຊ່ຽວຊຳນ ໄດ້ແລກປ່ຽນຂ ໍ້
ມູນ ທຳງອ ເມວ, ສະກຳຍປ໌ ເປັນປະຈ ຳ. ເຖິງແມ່ນວ່ຳ ຄະນະ
ຊ່ຽວຊຳນ ບ ໍ່ໄດຢູ້່ໃນ ສປປ ລຳວ, ພະນັກງຳນໂຄງກຳນ ຍັງ
ຄົງໄດ້ສືບຕ ໍ່ ດ ຳເນ ນວຽກງຳນກິດຈະກ ຳ ຕ່ຳງໆ ເຊັົ່ນ: ກຳນ
ເກັບກ ຳຂ ໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງ ໂຄວິດ-19, ກຳນ
ສົົ່ງເສ ມກຳນໃຊ້ເຮືອນຮົົ່ມ ໃຫ້ແກ່ຊຳວສວນ ເປົົ້ຳໝຳຍ ແລະ
ອືີ່ນໆ, ໂດຍກຳນຮ່ວມມືກັບພຳກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງ
ອ ຳນຳດກຳນປົກຄອງພຳກລັດ ແລະ ຊຳວສວນ ເປົົ້ຳໝຳຍ.
ຜ່ຳນໄປປະມຳນ 5 ເດືອນ, ຫຼັງຈຳກທ ີ່ຄະນະຊ່ຽວຊຳນ ກັບ
ໄປປະເທດຍ ີ່ປຸ່ນ ແລະ ບ ໍ່ມ ກຳນລະບຳດຂອງ ໂຄວິດ-19
ຢ່ຳງຮ້ຳຍແຮງໃນ ສປປ ລຳວ. ໂດຍອ ງໃສ່ສະພຳບກຳນ ທ ີ່ບ ໍ່
ມ ກຳນລະບຳດ ຢ່ຳງຮ້ຳຍແຮງດັົ່ງກ່ຳວ, ຈິີ່ງມ ກຳນຕັດສິນໃຈ
ໃຫ້ ຄະນະຊ່ຽວຊຳນ ທັງສຳມທ່ຳນ ກັບຄືນມຳປະຈ ຳກຳນອ ກ
ເທືີ່ອໃໝ່. ຊ ີ່ງທຳງ ຄະນະຊ່ຽວຊຳນ ໄດເ້ດ ນທຳງອອກຈຳກ
ປະເທດຍ ີ່ປຸ່ນ ວັນທ 12 ກັນຍຳ ແລະ ມຳຮອດ ສປປ ລຳວ

ໃບຜັກສະຫັຼດ ທ ີ່ມ ຄຸນນະພຳບດ 
(ບ້ຳນແກ່ວ)



ຜູ້ບ ລິໂພກ ທ ີ່ຮ່ວມຫິຼີ້ນເກມຕອບຄ ຳຖຳມ

ໃນວັນທ 13 ກັນຍຳ, ໂດຍຜ່ຳນ ມຳເລເຊຍ ແລະ ມຽນມຳ.
ຊ ີ່ງພຳຍຫຼັງທ ີ່ໄດ້ຮັບກຳນຢັົ້ງຢືນວ່ຳຜົນກຳນກວດ PCR
ຂອງ ຄະນະຊ່ຽວຊຳນ ທັງຢູ່ທ ີ່ ຍ ີ່ປຸ່ນ ແລະ ລຳວ ແມ່ນມ ຜົນ
ເປັນລົບ, ທຳງຄະນະຊ່ຽວຊຳນ ກ ໍ່ໄດ້ຖືກກັກຕົວເປັນເວລຳ
15 ວັນ. ຫຼັງຈຳກນັີ້ນ, ທຳງຄະນະຊ່ຽວຊຳນ ກ ໍ່ໄດ້ເລ ີ່ມເຂົີ້ຳ
ປະຈ ຳກຳນ ເຮັດວຽກຄືນ ໃນທ້ຳຍເດືອນກັນຍຳ.

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

ຮູບຖ່ຳຍ ພະນັກງຳນໂຄງກຳນ ແລະ ຄະນະຊ່ຽວຊຳນຍ ີ່ປຸ່ນ ທັງສຳມ 
ພຳຍຫັຼງກຳນກັບມຳປະຈ ຳກຳນ

3. ກດິຈະກ ຳແຈກຖງົຜຳ້ ໃຫແ່ກຜູ່ບ້ ລໂິພກ ພດືຜກັອນິຊ 
ເພືີ່ອຫຼຼຸດຜອ່ນກຳນນ ຳໃຊຖ້ງົພລຳສຕກິ ທ ີ່ຕະຫຳຼດ ກະສກິ ຳອນິ
ຊ ສູນກຳນຄຳ້ ລຳວ-ໄອເຕກັ
ກິດຈະກ ຳ ແຈກຖົງຜ້ຳ ເພືີ່ອຫຼຼຸດຜ່ອນກຳນໃຊ້ຖົງຢຳງພລຳດ
ສະຕິກ ຖືກຈັດຂືີ້ນ ທ ີ່ຕະຫຼຳດ ກະສິກ ຳອິນຊ ສູນກຳນຄ້ຳ
ລຳວ-ໄອເຕັກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນເສົຳ ທ 7
ພະຈິກ. ຊ ີ່ງມ ພິທ ເປີດ ໃນຕອນເຊົີ້ຳ (ເວລຳປະມຳນ 7:00
ໂມງ) ໂດຍ ດຣ. ຫຼ້ຳສຳຍ ນວນທຳສິງ, ຫົວໜ້ຳ ພະແນກ
ກະສິກ ຳ ແລະ ປ່ຳໄມ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ທ່ຳນ
ຮິໂຣຢູກິ ຊຳກຸມະ, ຫົວໜ້ຳ ຄະນະຊ່ຽວຊຳນຂອງໂຄງກຳນ,
ໄດ້ຮ່ວມກັນກ່ຳວເປີດພິທ ຢ່ຳງເປັນທຳງກຳນ.
ຖົງຜ້ຳ ໄດ້ຖືກແຈກຢຳຍໃຫ້ຜູ້ບ ລິໂພກ ທ ີ່ຮ່ວມຫຼິີ້ນເກມ
ຕອບຄ ຳຖຳມ ກ່ຽວກັບຖົງຜ້ຳຮັກສຳສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ
ກະສິກ ຳອິນຊ . ຊ ີ່ງມ ຖົງຜ້ຳ ທ ີ່ກຽມໄວ້ 250 ໜ່ວຍ ໄດ້ຖືກ
ແຈກຢຳຍ ຢ່ຳງໄວວຳ ເພຳະວ່ຳ ລູກຄ້ຳຈ ຳນວນຫຼຳຍ ສະແດງ
ຄວຳມສົນໃຈ. ນອກຈຳກນັີ້ນກ ໍ່ຍັງມ ກຳນທົດສອບສຳນເຄ
ມ ຕົກຄ້ຳງ ໂດຍວິຊຳກຳນ ສະຖຳນ ກະສິກ ຳສະອຳດ ໂນນ
ຫວຳຍ ດ ຳເນ ນກຳນທົດສອບ ຈ ຳນວນ 10 ຕົວຢ່ຳງ ຂອງ
ພືດຜັກ ທ ີ່ຂຳຍຢູ່ໃນຕະຫຼຳດ ກະສິກ ຳອິນຊ ໂດຍກຳນນ ຳໃຊ້
ຊຼຸດທົດລອງງ່ຳຍໆ. ຜົນທົດສອບ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່ຳ ບ ໍ່ມ 
ສຳນເຄມ ຕົກຄ້ຳງ ໃນບັນດຳຕົວຢ່ຳງຜັກ ທ ີ່ນ ຳມຳທົດສອບ.
ທັງນ ີ້ ກ ໍ່ມ ກຳນລຳຍງຳນຂ່ຳວ ກ່ຽວກັບກິດຈະກ ຳ ດັົ່ງກ່ຳວ
ໃນໜັງສືພິມ ທັງເປັນພຳສຳລຳວ (ວຽງຈັນໃໝ່) ແລະ ພຳສຳ
ອັງກິດ (ວຽງຈັນ ທຳມສ)໌.

ສຽງ ຈຳກ ສວນຜັກ ອິນຊ 
ໃນສະບັບນ ີ້, ຂ ນ ຳສະເໜ ຄວຳມຄິດເຫັນ ຂອງບຸກຄົນສ ຳຄັນ

ບັນຍຳກຳດ ກຳນທົດສອບສຳນເຄມ ຕົກຄ້ຳງ ໂດຍວິຊຳກຳນ ສະຖຳນ  ໂນນຫວຳຍ

ທ່ຳນ. ຄ ຳພູ ພັນທະບູນ ເປັນຫົວໜ້ຳ ກຸ່ມກະສິກ ຳອິນຊ ບ້ຳນ
ໂນນແຕ້, ເມືອງໄຊທຳນ ນ ຳອ ກ. ມ ໜ້ຳທ ີ່ ຕິດຕຳມ
ສະພຳບລວມຂອງກຸ່ມ, ເປັນຜູ້ຊ ີ້ນ ຳຫຼັກໃນຄະນະກຸ່ມ ແລະ
ຊຳວສວນ, ເປັນຜູ້ປະສຳນງຳນ ລະຫວ່ຳງ ອົງກຳນຈັດຕັີ້ງພຳກ
ລັດ ແລະ ເອກະຊົນ. ທ່ຳນ. ຄ ຳພູ ເລ ີ່ມສົນໃຈເຮັດກະສິກ ຳອິນ
ຊ ໃນປີ 2004 ໂດຍແຮງຈູງໃຈຫຼັກທ ີ່ເຮັດກະສິກ ຳອິນຊ ຍ້ອນ
ໄດ້ເຫັນເຖິງຜົນຮ້ຳຍຂອງກຳນປູກຜັກໃສ່ສຳນເຄມ ຕ ໍ່ກັບ
ສຸຂະພຳບ ເຊິີ່ງໃນຂະນະດຽວກັນ ໂຄງກຳນຂອງ ເຮວວ ຕຳສ
Helvetas ເຂົີ້ຳໄປສົົ່ງເສ ມ.
ໃນອຳທິດທ ຳອິດ ຂອງເດືອນພະຈິກ, ໄດ້ຂຳຍ ຜັກສະຫຼັດ,
ຜັກບົີ້ງ, ຜັກກຳດຊອມ, ຜັກບົົ່ວ, ຫອມປ້ອມ ແລະ ຜັກຊ ທ ີ່
ຕະຫຼຳດກະສິກ ຳອິນຊ ລຳວ-ໄອເຕັກ. ໃນໄລຍະທ ີ່ມ ກຳນ
ລະບຳດຂອງພະຍຳດ Covid-19 ແມ່ນບ ໍ່ມ ຜົນກະທົບຫຍັງຕ ໍ່
ກັບກຳນປູກຜັກ, ແຜນກຳນໃນຕ ໍ່ໜ້ຳ ແມ່ນເພິີ່ນຢຳກ
ຂະຫຍຳຍເນືີ້ອທ ີ່ກຳນປູກໝຳກໄມ້ ເພືີ່ອເພ ີ່ມລຳຍຮັບໃຫ້ກັບ
ຄອບຄົວຂ ີ້ນຕືີ່ມ ແລະ ຖ່ຳຍທອດເຕັກນິກວິທ ກຳນ ໃຫ້ລູກ
ຫຼຳນສຳນຕ ໍ່ວຽກງຳນກະສິກ ຳອິນຊ ຕ ໍ່ໄປ.

ທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບກຳນສົົ່ງເສ ມກະສິກ ຳອິນຊ ໃນແຂວງເປົົ້ຳ
ໝຳຍ ເຮົຳຂ ເລືອກບຸກຄົນສ ຳຄັນຜູ້ທ ຳອິດ ກ ໍ່ຄື ທ່ຳນ ຄ ຳພູ
ຫົວໜ້ຳ ກຸ່ມກະສິກ ຳອິນຊ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ທ່ຳນ. ຄ ຳພູ ພັນທະບູນ
(ຫົວໜ້ຳ ກຸ່ມກະສິກ ຳອິນຊ 
ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ)


