
ຫົວຂ ໍ້ ກິດຈະກ ຳ ລ່ຳສດຸ ຂອງໂຄງກຳນ
1. ກຳນຈດັກອງປະຊມຸ PMU
ກອງປະຊຸມ ທົບທວນໂຄງກຳນ ພັດທະນຳ ກະສິກ ຳສະອຳດ
ຂັັ້ນແຂວງ (PMU) ຖືກຈັດຕັັ້ງຂືັ້ນ ທີີ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໃນ
ວັນທີ 14 ມັງກອນ 2021, ຊ ີ່ງກອງປະຊຸມ ດັັ່ງກ່ຳວ ໄດ້
ຖືກເລືີ່ອນມຳຈັດໃນເດືອນນີັ້ ກ ໍ່ຍ້ອນກຳນລະບຳດຂອງ ໂຄ
ວິດ-19. ນີັ້ເປັນຄັັ້ງທ ຳອິດ ທີີ່ຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັນ ໂດຍ
ມີທັງ 4 ແຂວງ ເຂົັ້ຳຮ່ວມ, ມີ ທ່ຳນຫົວໜ້ຳສູນມຳດຕະຖຳນ
ກະສິກ ຳສະອຳດ, ຮອງຫົວໜ້ຳພະແນກ ກະສິກ ຳ ແລະ ປ່ຳໄມ້
ແຂວງ, ຫົວໜ້ຳ ຂະແໜງປູກຝັງ ແລະ ວິຊຳກຳນ ຈຳກ ພະ
ແນກກະສິກ ຳ ແລະ ປ່ຳໄມ້ ຂອງແຕ່ລະແຂວງ, ຜູ້ຕ່ຳງໜ້ຳ
ອົງກຳນ ໄຈກ່ຳ ແລະ ຄະນະທີີ່ປຶກສຳໂຄງກຳນ ພະນັກງຳນ
ວິຊຳກຳນເຂົັ້ຳຮ່ວມ ທັງໝົດ 30 ຄົນ. ໃນກອງປະຊຸມ
ດັັ່ງກ່ຳວ, ແຕ່ລະແຂວງ ໄດ້ນ ຳສະເໜີ ກ່ຽວກັບຄວຳມຄືບໜ້ຳ
ຂອງກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງກຳນ, ລວມມີຜົນໄດ້ຮັບ,
ບັນຫຳ ແລະ ແຜນກິດຈະກ ຳໃນຕ ໍ່ໜ້ຳ. ຫ ັງຈຳກນັັ້ນ,
ຊ່ຽວຊຳນໄຈກ້ຳ ໄດ້ອະທິບຳຍ ຮ່ຳງເອກະສຳນກຳນທົບທວນ
ກ່ຽວກັບ ແຜນກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງກຳນ (PDM)
ແລະ ທິດທຳງກິດຈະກ ຳ ຂອງປີ 2021 ໂດຍອີງໃສ່ PDM
ທີີ່ໄດ້ປັບປຸງໃໝ່ ເຊິີ່ງຈະໄດ້ ສຸມໃສ່ 2 ຄຳດໝຳຍຂອງ
ໂຄງກຳນ 1) ກຳນຜະລິດ ແລະ ກຳນສະໜອງ ຜະລິດຕະພັນ
ກະສິກ ຳອິນຊີ (ຕົັ້ນຕ ແມ່ນ ຜັກ ແລະ ໝຳກໄມ້) ໂດຍກຸ່ມ
ຊຳວສວນ ກະສິກ ຳອິນຊີ ແລະ 2) ກຳນຂະຫຍຳຍຕະຫ ຳດ
ແລະ ຊ່ອງທຳງກຳນຂຳຍໃນປີ 2021, ຊ ີ່ງວຽກງຳນ
ກິດຈະກ ຳ ດັັ່ງກ່ຳວ ແມ່ນເຊືີ່ອມໂຍງໂດຍກົງ ກັບຜົນໄດ້ຮັບ
1 ແລະ 2 ທີີ່ອະທິບຳຍໄວ້ໃນຮ່ຳງ PDM.

ໂຄງກຳນພັດທະນຳກະສິກ ຳສະອຳດ ເປັນກຳນຮ່ວມມືດ້ຳນເຕັກນິກວິຊຳກຳນ ໄລຍະເວລຳ 5 ປີ (2017-2022) ຊ ີ່ງໄດ້ຮັບທ ນຈຳກ ອົງກຳນ
ຮ່ວມມືສຳກົນ ປະເທດຍີີ່ປຸ່ນ (ໄຈກ້ຳ) ໂດຍມີ 4 ແຂວງເປ ົ້ຳໝຳຍພັດທະນຳ (ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ຫ ວງພະບຳງ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ຊຽງ
ຂວຳງ). ຈຸດປະສົງ ກ ໍ່ເພືີ່ອເປັນກຳນສົັ່ງເສີມ ກະສິກ ຳສະອຳດ ຊ ີ່ງກ ໍ່ຄື ກະສິກ ຳອິນຊີ ແລະ ກະສິກ ຳທີີ່ດີ (GAP) ໂດຍອີງໃສ່ຄວຳມຕ້ອງກຳນ
ຂອງຕະຫ ຳດ ໃນບັນດຳແຂວງເປ ົ້ຳໝຳຍ.

ບັນດຳຜູ້ເຂົັ້ຳຮ່ວມ ກອງປະຊຸມ PMU

ຄ ຳທກັທຳຍ ຈຳກ ທີີ່ປກຶສຳໂຄງກຳນ ຄົນໃໝ່
ທີີ່ປຶກສຳ ດ້ຳນກຳນບ ລິຫຳນຈັດກຳນຟຳມ: Shinji
HIRONAKA
ສະບຳຍດີ ທຸກທ່ຳນ! ຂ້ຳພະເຈົັ້ຳ ຊືີ່ ຊິນຈິ ຮິໂຣນຳກະ Shinji
HIRONAKA. ຂ້ຳພະເຈົັ້ຳ ໄດ້ຮັບກຳນມອບໝຳຍຕ ຳແໜ່ງ
ຕັັ້ງແຕ່ເດືອນພະຈິກ ປີ 2020, ເປັນທີີ່ປຶກສຳ ດ້ຳນກຳນ
ບ ລິຫຳນຈັດກຳນຟຳມ ຂອງໂຄງກຳນພັດທະນຳ ກະສິກ ຳ
ສະອຳດ. ຂ້ຳພະເຈົັ້ຳ ເຄີຍເຮັດວຽກເປັນນັກຄົັ້ນຄວ້ຳວິໄຈ ໃນ
ສຳຂຳກຳນປູກພືດສວນ ຂອງສູນຄົັ້ນຄວ້ຳກະສິກ ຳ ໂອກິ
ນຳວຳ, ເຄີຍເປັນຄູຝຶກສອນດ້ຳນກະສິກ ຳ ສະຖຳບັນ
ສະຫະກອນກະສິກ ຳ ຍີີ່ປຸ່ນ ທີີ່ ໂອກິນຳວຳ, ເຄີຍເປັນອຳສຳສະ
ໝັກຮ່ວມມືຍີີ່ປຸ່ນ ຂອງອົງກຳນໄຈກ້ຳ ໃນຂົງເຂດດ້ຳນກຳນ
ປັບປຸງ ສະຫະກອນກະສິກ ຳ ໃນປະເທດເອທິໂອເປຍ.
ນອກຈຳກນັັ້ນ, ຂ້ຳພະເຈົັ້ຳ ກ ໍ່ຍັງເຄຍີເຮັດວຽກເປັນຊ່ຽວຊຳນ
ຢູ່ໃນພະແນກ ພັດທະນຳຊົນນະບົດ ຂອງ ສ ຳນັກ ງຳນໃຫຍ່
ອົງກຳນໄຈກ້ຳ, ຮັບຜິດຊອບດ້ຳນກຳນຄຸ້ມຄອງ ບັນດຳ
ໂຄງກຳນຮ່ວມມືດ້ຳນເຕັກ ນິກ ຢູ່ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ຕີມ 
ຕຳເວັນອອກ. ຫ ັງຈຳກນັັ້ນ, ຂ້ຳພະເຈົັ້ຳ ກ ໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກເປັນ
ຊ່ຽວຊຳນ ໃນຂົງເຂດກຳນກະຈຳຍ ແລະ ກຳນຂຳຍຜະລິດຕະ
ພັນ ກະສິກ ຳ ຂອງ “ໂຄງກຳນເພືີ່ອເພີີ່ມລຳຍຮັບ ຂອງຄົວ
ເຮືອນຊຳວກະສິກອນ” ໂດຍ ກຳນສ້ຳງຄວຳມເຂັັ້ມແຂງດ້ຳນ
ກຳນຜະລິດເຂົັ້ຳພຳຍໃນປະເທດ ຂອງ ຕີມ ເລສເຕ.

ໂອກຳດ ທີີ່ມີຄວຳມໝຳຍ ສ ຳລັບຜູ້ເຂົັ້ຳຮ່ວມ ທີີ່ຈະເຂົັ້ຳໃຈ
ຢ່ຳງເລິກເຊິີ່ງ ກ່ຽວກັບ ກຳນສົັ່ງເສີມກະສິກ ຳສະອຳດ ພຳຍໃຕ້
ສະພຳບເສດຖະກິດ - ສັງຄົມທີີ່ແຕກຕ່ຳງກັນ. ນອກຈຳກນີັ້,
ກອງປະຊຸມ PMU ກ ໍ່ຍັງໄດ້ຮັບກຳນລຳຍງຳນ ໃນລຳຍກຳນ
ຂ່ຳວໂທລະພຳບທ້ອງຖິີ່ນ ຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີ.

ສວນປູກຜັກອິນຊີ ຢູ່ບ້ຳນນຳເລົຳ

ໃນຕອນບ່ຳຍ, ຜູ້ເຂົັ້ຳຮ່ວມກອງປະຊຸມ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢຳມ
ສວນປູກຜັກອິນຊີ ຂອງຊຳວສວນຜູ້ທີີ່ເຂົັ້ຳຮ່ວມກິດຈະກ ຳ
ກຳນປູກຜັກໃນເຮືອນຮົັ່ມ ແຕ່ປີທີີ່ຜ່ຳນມຳ. ຊ ີ່ງຄັັ້ງນີັ້ ກ ໍ່ເປັນ



ສິີ່ງທີີ່ສ ຳຄັນ ເພືີ່ອເປັນກຳນສົັ່ງເສີມ ວຽກງຳນກະສິກ ຳອິນຊີ
ໃນໂຄງກຳນນີັ້ ແມ່ນກຳນສ້ຳງເຕັກນິກກຳນປູກຝັງ ແລະ ວິທີ
ກຳນຄວບຄຸມສັດຕູພືດ ໂດຍ ບ ໍ່ເພິີ່ງພຳຝຸ່ນເຄມີ ແລະ ສຳນເຄ
ມີກະສິກ ຳ. ທັງນີັ້ ກຳນຜະລິດກະສິກ ຳທີີ່ປອດໄພ ແລະ ໝັັ້ນ
ຄົງ ຈ ຳເປັນຕ້ອງຜະລິດຝຸ່ນບົັ່ມ ໂດຍນ ຳໃຊ້ວັດສະດຸ ທີີ່ມີຢູ່ໃນ
ທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ກ ຳນົດວິທີກຳນຄວບຄຸມສັດຕູພືດ ດ້ວຍວິທີ
ຫ ອກລ ໍ້ໃຫ້ຕິດກັບດັກ ແລະ ຂັບໄລ່ ເປັນຕົັ້ນ. ຂ້ຳພະເຈົັ້ຳ
ຕ້ອງກຳນຖ່ຳຍທອດເຕັກນິກແບບຍືນຍົງ ໂດຍຄ ຳນ ງເຖິງ
ສຸຂະພຳບ ຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ບ ລິໂພກ ພ້ອມທັງກຳນເພີີ່ມ
ລຳຍຮັບ ຂອງຊຳວສວນ ຢ່ຳງຕ ໍ່ເນືີ່ອງ.

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

ທ່ຳນ ຮິໂຣນຳກະ ສ ຳຫ ວດສວນຜັກອິນຊີ ຢ່ຳງກະຕືລືລົັ້ນ

ສຽງ ຈຳກ ສວນຜັກ ອິນຊີ
ໃນສະບັບນີັ້, ຂ ນ ຳສະເໜີ ຄວຳມຄິດເຫັນຂອງບຸກຄົນສ ຳຄັນ
ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບກຳນສົັ່ງເສີມກະສິກ ຳອິນຊີ ໃນແຂວງເປ ົ້ຳ
ໝຳຍ. ພວກເຮົຳໄປຢ້ຽມຢຳມ ສວນອິນຊີ ມຳມົວ ຫ ື ມຳມົວ
ຟຳມ ຊ ີ່ງຕັັ້ງຢູ່ ບ້ຳນດວງບຸດດີ, ເມືອງໄຊທຳນີ, ນະຄອນຫ ວງ
ວຽງຈັນ.
ມຳມົວ ຟຳມ ປູກພືດປະເພດຕົັ້ນໄມ້ໃຫ້ໝຳກ ເປັນຫ ັກ ເຊັັ່ນ
ໝຳກຫຸ່ງ ແລະ ໝຳກເງຳະ, ໃນເນືັ້ອທີີ່ດິນກະສິກ ຳ ຫ ຳຍກວ່ຳ
20 ເຮັກຕຳ. ຊ ີ່ງມີລຳຍຮັບ ຈຳກກຳນຂຳຍ ໝຳກໄມ້ອິນຊີ
ສູງເຖິງ 400 ລ້ຳນກີບ ຕ ໍ່ປີ. ຜົນຜະລິດ ທີີ່ຂຳຍໄດ້ດີທີີ່ສຸດ
ແມ່ນ ໝຳກຫຸ່ງ ໃນເມືີ່ອກ່ອນ. ຢ່ຳງໃດກ ໍ່ຕຳມ, ເມືີ່ອຊຳວ
ສວນຜູ້ອືີ່ນ ຕ່ຳງກ ໍ່ຫັນມຳຂຳຍ ໝຳກຫຸ່ງ ເຊັັ່ນກັນ, ຈິີ່ງເຮັດ
ໃຫ້ ໝຳກເງຳະ ກຳຍເປັນຜົນຜະລິດ ທີີ່ຂຳຍດີທີີ່ສຸດ ຂອງມຳ
ມົວ ຟຳມ ໃນປະຈຸບັນ.

ຈຳກປະເທດຮົງກຳຣີ ໃນຊຸມປີ 1990. ຫ ັງຈຳກນັັ້ນ, ເພີີ່ນໄດ້
ເຂົັ້ຳເຮັດວຽກ ຢູ່ກົມລ້ຽງສັດ, ໃນສັງກັດຂອງກະຊວງກະສິກ ຳ
ແລະ ປ່ຳໄມ້. ເພີີ່ນເລີີ່ມຕົັ້ນເຮັດສວນໝຳກໄມ້ ຂອງຕົນ
ຕັັ້ງແຕ່ປີ 1996 ແລະ ໄດ້ຮັບກຳນຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນຊຳວ
ກະສິກອນ ແບບຢ່ຳງ ພ້ອມທັງໄດ້ເດີນທຳງໄປປະເທດໄທ,
ເພືີ່ອຮຽນຮູ້ ກ່ຽວກັບ ກຳນເຮັດສວນກະສິກ ຳອິນຊີ. ເຖິງແມ່ນ
ວ່ຳ ເພິີ່ນໄດ້ດ ຳເນີນກຳນເຮັດກະສິກ ຳ ທີີ່ໃຊ້ ຢຳປຳບສັດຕູພືດ
ໃນປະລິມຳນຕ ່ຳ, ແຕ່ເພິີ່ນກ ໍ່ໄດ້ເຂົັ້ຳເປັນສະມຳຊິກ ຂອງກຸ່ມ
ກະສິກ ຳອິນຊີ ຢ່ຳງເປັນທຳງກຳນ ເມືີ່ອຕະຫ ຳດຊຳວສວນ
ກະສິກ ຳອິນຊີ ເປີດຂ ັ້ນ ໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ປີ 2007.
ລູກສຳວ ຂອງ ທ່ຳນ ມຳມົວ, ນຳງ ແສງພະຈັນ ໄດ້ທົດລອງ
ເຮັດສິີ່ງໃໝ່ ແລະ ຄວຳມພະຍຳຍຳມຂອງລຳວ ກ ໍ່ໄດ້ກຳຍເປັນ
ລົມຫຳຍໃຈອັນສົດຊືີ່ນ ໃຫ້ແກ່ສວນ. “ຍ້ອນມີຜັກຊະນິດ
ດຽວກັນ ວຳງຂຳຍ ຢູ່ຕະຫ ຳດຊຳວສວນກະສິກ ຳອິນຊີ, ເຮົຳຈິີ່ງ
ຕ້ອງກຳນຂຳຍ ພືດຜັກອັນອືີ່ນ ທີີ່ຄົນລຳວ ບ ໍ່ເຄີຍກິນມຳ
ກ່ອນ”. ມີມືັ້ໜ ີ່ງ, ນຳງ ແສງພະຈັນ ໄດ້ເບິີ່ງວິດີໂອ ທຳງ
ຊ່ອງຢູທູບ YouTube ຂອງສວນກະເສດ ແຫ່ງໜ ີ່ງ ໃນ
ປະເທດໄທ ທີີ່ແນະນ ຳ ສຳລີ ທີີ່ເຮົຳສຳມຳດກິນດິບໄດ້. ລຳວ
ຈິີ່ງໄດ້ຕິດຕ ໍ່ຫຳຊຳວສວນຜູ້ນັັ້ນ ທີີ່ປະເທດໄທ ທຳງໂທລະສັບ
ໂດຍກົງ. ຝ່ຳຍ ຊຳວສວນໄທ ໄດ້ຕອບຮັບດ້ວຍຄວຳມກະຕືລື
ລົັ້ນ ໂດຍກຳນສະໜອງແນວພັນສຳລີ ແລະ ໃຫ້ຄ ຳແນະນ ຳ
ດ້ຳນເຕັກນິກ ໃຫ້ແກ່ລຳວ ທີີ່ແຂວງສຳລະບູລີ ປະເທດໄທ.
ປະຈຸບັນນີັ້, ສຳລີ ສຳຍພັນໃໝ່ ກ ໍ່ມີວຳງຂຳຍໃນຕະຫ ຳດຊຳວ
ສວນກະສິກ ຳອິນຊ.ີ
ທຳງ ມຳມົວ ຟຳມ ຕິດຕ ໍ່ກັບລູກຄ້ຳ ຜ່ຳນທຳງເຟສບຸກ
Facebook, ເຊິີ່ງມີກຳນຈັບຈອງພືດບຳງຊະນິດ 30% ເຖິງ
40% ໃຫ້ລູກຄ້ຳປະຈ ຳ ຜ່ຳນສືີ່ສັງຄົມ ອັອນໄລນ໌. ແຕ່ກ ໍ່ມີ
ບຳງຄັັ້ງ, ທີີ່ ນຳງ ແສງພະຈັນ ນ ຳສົັ່ງສິນຄ້ຳ ໃຫ້ລູກຄ້ຳປະຈ ຳ
ໂດຍບ ໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່ຳເພີີ່ມ, ເພຳະວ່ຳ ລຳວຢຳກຮູ້ຈັກ ແລະ ຢຳກ
ພົບ ໃບໜ້ຳ ອັນຍິັ້ມແຍ້ມແຈ່ມໃສ ຂອງລູກຄ້ຳປະຈ ຳ.
ທ່ຳນ ມຳມົວ ຢຳກໃຫ້ຄອບຄົວຂອງລູກສຳວ ເປັນຜູ້ສືບທອດ
ສວນກະສິກ ຳອິນຊີ ຂອງຕົນ ໃນອະນຳຄົດ. ເພຳະເພິີ່ນຢຳກໄປ
ທ່ອງທ່ຽວຕ່ຳງປະເທດ ລວມທັງ ປະເທດຍີີ່ປຸ່ນ. ພ້ອມດຽວ
ກັນນີັ້, ນຳງ ແສງພະຈັນ ຢຳກສືບຕ ໍ່ ກຳນເຮັດສວນຜະລິດ
ໝຳກໄມ້ ແລະ ມີແຜນ ທີີ່ຈະຂະຫຍຳຍເຮືອນຮົັ່ມ ສ ຳລັບ ປູກ
ສຳລີ ທີີ່ຜູ້ບ ລິໂພກ ສຳມຳດກິນດິບໄດ້.

ມຳມວົ ຟຳມ
(ເຈົັ້ຳຂອງສວນ: ທຳ່ນ ມຳ
ມົວຊງົດຳ）

ທ່ຳນ ມຳ ມົວຊົງດຳ, ຊ ີ່ງເປັນທີີ່ຮູ້ຈັກ ໃນຊືີ່ ມຳມົວ, ເຈົັ້ຳຂອງ
ສວນ, ສ ຳເລັດກຳນສ ກສຳ ລະດັບປະລິນຍຳໂທ ດ້ຳນກະສິກ ຳ ທ່ຳນ ມຳມົວ (ຊ້ຳຍ) ແລະ ນຳງ ແສງພະຈັນ (ຂວຳ)


