
ຊາວກະສິກອນ
ຂອງ LFN

ສຸດຍອດ



ສາລະບານລຽງຕາມແຂວງ:

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ກຸ່ມປູກຜັກອິນຊີ
ບ້ານທົ່ງມັງ
ກຸ່ມປູກຜັກອິນຊີ
ບ້ານທົ່ງມັງ

ກຸ່ມປູກຜັກອິນຊີ
ບ້ານທົ່ງມັງ

ກຸ່ມປູກຜັກອິນຊີ
ບ້ານທົ່ງມັງ

ກຸ່ມປູກມອນ
ລ້ຽງມ້ອນ

ນ. ແກ້ວ ປອມອຸດົມ

ນ. ຄຳມອນ ຫຼວງລາດ

ທ. ສຸກສັນ ພະນະຄອນ

ນ. ສົມພອນ ທະວົງສິນ

ປູກເຫັດ, ເຮັດຝຸ່ນ
ບົ່ມຈາກຂີ້ສັດ

ແຂວງ ອົງກອນ ຊື່ ຄວາມຊຳນານ ໜ້າ

2

7

20

21

ສົ້ມໝູ, ໃສ້ອົ່ວເຄື່ອງ, 
ໃສ້ອົ່ວອີ່ສານ, ຊີ້ນ
ແດດດຽວ, ໝາກ
ເຜັດເຜົາ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກຸ່ມປູກຜັກອິນຊີ
ບ້ານທົ່ງມັງ

ທ. ທິດນໍ່ ພະນະຄອນ 30ປູກຜັກອິນຊີ, ເຮັດ
ຝຸ່ນບົ່ມ, ສະໝຸນໄພ
ຂັບໄລ່ແມງໄມ້ 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກຸ່ມປູກຜັກອິນຊີ
ບ້ານທົ່ງມັງ

ນ. ລາວອນ
    ພິລາໄຊພິທັກ

54ເຂົ້າໂຄບ, ຂຽບໝູ,
ໝູສີກ

ນ້ຳໝັກໄລ່ແມງໄມ້,
ຝຸ່ນບົ່ມ

ປູກເຫັດ, ເຮັດໂອດ
ບອນແຫ້ງ

ຫົວພັນ ນ. ກອງມະນີ 1ປູກມອນລ້ຽງມ້ອນ,
ເຮັດສວນຜັກ

ກຸ່ມເມືອງວຽງ
ໄຊ

ຫົວພັນ ທ. ຄຳແສງ ໄຊສົມເພັດ 10

11

ປູກເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ

ກຸ່່ມປູກພືດຜັກ
ອິນຊີບ້ານຫ້ວຍ
ອຸ່ນ

ຫົວພັນ ທ. ຄຳຄູນ ທະວີສອນ ຝຸ່ນບົ່ມ, ນ້ຳໝັກຊີ
ວະພາບ, ເຮັດເຮືອນ
ຮົ່ມຈາກໄມ້ໃຜ່ 

14ກຸ່ມລ້ຽງສັດໃຫ່ຍ
ເປັນສິນຄ້າ

ຫົວພັນ ທ. ສົມທອງ ລໍບ້ານສິງ ລ້ຽງງົວ, ຄວາຍ,
ການຕະຫຼາດ

18ກຸ່ມປູກຜັກອິນຊີ
ເມືອງຮ້ຽມ

ຫົວພັນ ນ. ສໍ ສີອຳພອນ ປູກຜັກແບບປະສົມ
ປະສານ, ລ້ຽງໄກ່
ພື້ນບ້ານ, ລ້ຽງປາ



ກຸ່ມປູກຜັກອິນຊີ
ເມືອງຮ້ຽມ

ສາລະບານລຽງຕາມແຂວງ:

ແຂວງ ອົງກອນ ຊື່ ຄວາມຊຳນານ ໜ້າ

ຫົວພັນ ນ. ສັນ ສັນສະນີ 19ກໍ່ສ້າງເຮືອນຮົ່ມຜັກ

ຫົວພັນ ທ. ບຸນແທງ ໄຊຍະສຸກ 40

45

ຝຸ່ນບົ່ມ, ນ້ຳໝັກຊີວະ
ພາບ, ຝຸ່ນບົ່ມຊີວະ
ພາບ 

ກຸ່່ມປູກພືດຜັກ
ອິນຊີບ້ານຫ້ວຍ
ອຸ່ນ

ຫົວພັນ ນ. ຕຳ ລິດປັນຍາ 27ປູກເຫັດກຸ່ມປູກຜັກອິນຊີ
ລ້ອງກູ້
ກຸ່່ມປູກພືດຜັກ
ອິນຊີບ້ານຫ້ວຍ
ອຸ່ນ

ຫົວພັນ ທ. ບຸນທັນ 
    ເທບມະນີລາ

41ປູກໝາກລະແຊ້ງ, 
ເຮັດເຮືອນຮົ່ມ, ນ້ຳ
ໝັກຊີວະພາບ, ຝຸ່ນ
ບົ່ມ, ການຕິດຕາ

ກຸ່່ມປູກພືດຜັກ
ອິນຊີບ້ານຫ້ວຍ
ອຸ່ນ

ຫົວພັນ ທ. ເພັງດອນ ທິດທະວົງ ລ້ຽງສັດໃຫຍ່ກຸ່ມບ້ານກາງ
ເມືອງ ຊຳເໜືອ

ກຸ່ມບ້ານກາງ
ເມືອງ ຊຳເໜືອ

46ຫົວພັນ ນ. ພຽນສວນ 
    ບຸນປະເສີດ

ປູກມອນລ້ຽງມ້ອນ,
ປູກກາເຟອິນຊີ

ກຸ່ມປູກມອນລ້ຽງ
ມ້ອນບ້ານນາງົວ

47ຫົວພັນ ທ. ເພັດສະວົງ
     ພົມພະຈັນ

ປູກເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ,
ປູກເຂົ້າກ້າກີບດຽວ

49ຫົວພັນ ທ. ພອນສະຫວັນ 
     ບົວນະເພັງ

ປູກຜັກແບບປະສົມ
ປະສານ, ລ້ຽງປາ

ປູກມອນລ້ຽງ
ມ້ອນ

50

55

ຫົວພັນ ນ. ພອນແສງ ປູກມອນລ້ຽງມ້ອນ,
ປູກໝາກແຕງ

ຫົວພັນ ທ. ວົງສັກ ຈັນອາຄຳ ລ້ຽງໝູລາດ, ງົວ,
ຄວາຍ, ໄກ່, ເປັດ

ກຸ່ມລ້ຽງສັດໃຫ່ຍ
ເປັນສິນຄ້າ

3ຜົ້ງສາລີ ທ. ແກ້ວ ປະເສີດ ປູກອ້ອຍ, ໃສ່ຝຸ່ນປູກອ້ອຍແຂວງ
ຜົ້ງສາລີ

ກຸ່ມບ້ານກາງ
ເມືອງຊຳເໜືອ

ຫົວພັນ ທ. ສີນວນ 
    ສຸກສະຫວາດ

24ປູກພືດຜັກ



ສາລະບານລຽງຕາມແຂວງ:

ແຂວງ ອົງກອນ ຊື່ ຄວາມຊຳນານ ໜ້າ

ວຽງຈັນ ທ. ແຂກ ສີຫາລາດ 4ປູກໝາກເຜັດ, ປູກ
ສາລີຫວານ

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າ
ເປັນສິນຄ້າ

ວຽງຈັນ ທ. ຄຳມູນ ໄຊມະນີ 9ປູກເຂົ້າ, ຄັດເລືອກ
ແລະ ຝື້ນຟູແນວພັນ,
ລ້ຽງໄກ່, ເຮັດເຄື່ອງ
ຈູດແກບ 

ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າ
ເປັນສິນຄ້າ

ວຽງຈັນ ທ. ສົມພັນ ທຳມະວົງ 22ປູກຖົ່ວດິນກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າ
ເປັນສິນຄ້າ

ວຽງຈັນ ທ. ຕູ່ ພົມມິດສາ 28ປະສົມພັນງົວ, 
ຄວາຍ ທຸກປະເພດ

ກຸ່ມລ້ຽງງົວເປັນ
ສິນຄ້າ 
ບ້ານເກິນເໜືອ

ວຽງຈັນ ນ ແຖວເງິນ ສາມົນຕີ 29ປຸງແຕ່ງຊາຂີ້ໝິ້ນ,
ນ້ຳໝັກຂີ້ໝິ້ນ, ຢາ
ສະຫົວ, ຄີມໝັກຜົມ

ກຸ່ມລ້ຽງງົວເປັນ
ສິນຄ້າ 
ບ້ານເກິນເໜືອ

ວຽງຈັນ ທ. ບົວລອຍ ສາມົນຕີ 39ປິ່ນປົວສັດກຸ່ມລ້ຽງງົວເປັນ
ສິນຄ້າ 
ບ້ານເກິນເໜືອ

ວຽງຈັນ ທ. ພຸດທະເສນ 
    ວົງສີປະສົມ

48ລ້ຽງງົວພັນ, ປະສົມ
ພັນທຽມງົວ, ປູກ
ຫຍ້າ, ອາຫານໝັກ  

ກຸ່ມລ້ຽງງົວເປັນ
ສິນຄ້າ 
ບ້ານເກິນເໜືອ

ວຽງຈັນ ນ. ລັດດາວັນ ທະນູມາ 53ປຸງແຕ່ງຊາຂີ້ໝິ້ນ,
ຊາຫວ້ານສັກມົດລູກ

ກຸ່ມລ້ຽງງົວເປັນ
ສິນຄ້າ 
ບ້ານເກິນເໜືອ

ວຽງຈັນ ນ. ໃໝຄຳ ສາມົນຕີ 58ປຸງແຕ່ງໜັງເຄັມ, ຊີ້ນ
ສະຫວັນ, ໝຳ້, ສົ້ມ
ໝຳ້, ໜັງພອງ

ກຸ່ມລ້ຽງງົວເປັນ
ສິນຄ້າ
ເມືອງ ທຸລະຄົມ

23ຜົ້ງສາລີ ທ. ແສງ ໄຊຈຳປາ ປູກອ້ອຍປູກອ້ອຍແຂວງ
ຜົ້ງສາລີ



ກຸ່ມລ້ຽງງົວເປັນ
ສິນຄ້າ

ວຽງຈັນ ທ ແຫຼ້ ບຸນມາລາ 59ປິ່ນປົວພະຍາດສັດ

ສາລະບານລຽງຕາມແຂວງ:

ແຂວງ ອົງກອນ ຊື່ ຄວາມຊຳນານ ໜ້າ

ຈຳປາສັກ

ທ. ສົມບູນ 
    ສາຍບົວແກ້ວ

17ປູກກາເຟ, ເຮັດຝຸ່ນ
ບົ່ມອິນຊີ, ນ້ຳໝັກ
ຊີວະພາບ

ສະຫະກອນ
ຊາວສວນໃຈ
ກາເຟ

ຈຳປາສັກ ທ. ຄຳເພັດ 
    ແສງສະຫວ່າງ

5ປຸງແຕ່ງກາເຟຄຸນະ
ພາບດີຂາຍອອກ
ຕ່າງປະເທດ

ສະຫະກອນ
ຊາວສວນໃຈ
ກາເຟ

ຈຳປາສັກ ທ. ນິກອນ ເກືອອາໄລ 32

15

ກວດກາຄຸນນະພາບ
ກາເຟ

ກວດກາຄຸນນະພາບ
ກາເຟ

ສະຫະກອນ
ຊາວສວນໃຈ
ກາເຟ

ຈຳປາສັກ ທ. ບຸນເອື້ອນ ສີລາເພດ 38ແປຮູບກາເຟສະຫະກອນ
ຊາວສວນໃຈ
ກາເຟ

ຈຳປາສັກ ນ. ມະນີກົດ 
    ສາຍບົວແກ້ວ

52ປູກກາເຟ

ຊຽງຂວາງ ນ. ຄຳຜິວ ບຸດດາວົງ 8ປູກຜັກລະດູແລ້ງ - 
ຝົນ, ຜະລິດຝຸ່ນບົ່ມ, 
ຜະລິດນ້ຳບີອີ, ຄັດ
ສັນເມັດພືດຜັກ ແລະ 
ແນວພັນເຂົ້າ

ກຸ່ມປູກພືດຜັກ
ອິນຊີ ແລະ 
ການຕະຫຼາດ
ເມືອງແປກ

ສະຫະກອນ
ຊາວສວນໃຈ
ກາເຟ

ຈຳປາສັກ

ທ. ສິວິໄຊ ໄຊຍະແສງ

ສະຫະກອນ
ຊາວສວນໃຈ
ກາເຟ

ຈຳປາສັກ ທ. ອິນປັນ 
ແຫວນສົມເພັດ

56ວິຊາການຜະລິດ
ແນວພັນເບ້ຍກາເຟ 

ສະຫະກອນ
ຊາວສວນໃຈ
ກາເຟ



ສາລະບານລຽງຕາມແຂວງ:

ແຂວງ ອົງກອນ ຊື່ ຄວາມຊຳນານ ໜ້າ

ຊຽງຂວາງ ທ. ສົມບູນ ຈັນທະວົງ 13ປູກກາເຟອິນຊີກຸ່ມກາເຟຕັນໃຕ້
ຊຽງຂວາງ ທ. ຊຽງເດືອນ ປູພາລາ 26ການທອມງົວ

ພື້ນບ້ານ
ກຸ່ມຊາວນາ
ຄັງວຽງ

ຊຽງຂວາງ ທ. ທອງວັນ ວົງພະຈັນ 31ປູກເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍກຸ່ມຊາວນາ
ຄັງວຽງ

ຊຽງຂວາງ ນ. ນາ ແສນສະທິດ 33ຝຸ່ນບົ່ມຊີວະພາບ,
ບອງໝາກເຜັດໃຫຍ່,
ບອງໝາກຈອງ

FASAP

FASAP

FASAP

ຊຽງຂວາງ ນ. ບົວຈັນ ເຮືອງວິໄລ 43ປູກຜັກລະດູແລ້ງ -
ຝົນ, ນ້ຳບີອີ, ກ້າເມັດ
ພັນ-ແນວພັນຜັກ, 
ສະໝຸນໄພໄລ່ແມງ
ໄມ້, ລ້ຽງສັດ, ຝຸ່ນຊີ
ວະພາບ

ກຸ່ມປູກພືດຜັກ
ອິນຊີ ແລະ 
ການຕະຫຼາດ
ເມືອງແປກ

ຊຽງຂວາງ ນ. ບຸນມາ  ພູມິນ 37ປູກເຂົ້າກ້າກີບດຽວ,
ແຈ່ວບອງ, ຝຸ່ນຊີວະ
ພາບ, ນ້ຳສະກັດຊີ
ວະພາບ, ເຂົ້າຂຽບ
ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ

ກຸ່ມປູກພືດຜັກ
ອິນຊີ ແລະ 
ການຕະຫຼາດ
ເມືອງແປກ

ຊຽງຂວາງ ທ. ປາເກົ້າວື່ ດາຈ້າ 44ປູກເຂົ້າກ້າກີບດຽວ,
ຝຸ່ນບົ່ມ, ນ້ຳຊີວະ
ພາບ

ຊຽງຂວາງ ນ. ພິມພາ ສີຫາລາດ 51ປູກຜັກລະດູແລ້ງ -
ຝົນ, ນ້ຳບີອີ, ຝຸ່ນບົ່ມ

ຊຽງຂວາງ ທ. ສົມພອນ ແພງວິໄລ 12ປູກຝັງສະຫະກອນ
ບ້ານຫອຍ



ສາລະບານລຽງຕາມແຂວງ:

ແຂວງ ອົງກອນ ຊື່ ຄວາມຊຳນານ ໜ້າ

ກຸ່ມຊາວນາຄັງ
ວຽງ
ກຸ່ມປູກພືດຜັກ
ອິນຊີ ແລະ 
ການຕະຫຼາດ
ເມືອງແປກ

ຊຽງຂວາງ ນ. ອ່ອນສີ ແສງດາວອນ 57ເຂົ້າຂຽບມັນຕົ້ນ,
ເຂົ້າຂຽບເຂົ້າອິນຊີ

ຊຽງຂວາງ ນ. ຫຼ້າເຢີ ລໍ່ 60ປູກຜັກລະດູແລ້ງ -
ຝົນ, ສະໝຸນໄພໄລ່
ແມງໄມ້

ກຸ່ມປຸງແຕ່ງຊາ
ຂຽວ ບ້ານສະ
ແມດໃຫຍ່

ໄຊຍະບູລີ

ໄຊຍະບູລີ

ທ. ສູນ 16ຂົ້ວຊາຂຽວ

ກຸ່ມປຸງແຕ່ງຊາ
ຂຽວ ບ້ານສະ
ແມດໃຫຍ່

ທ. ບຸນທ່ຽງ ມວນມະນີ 42ປຸງແຕ່ງຊາຂຽວ

ສະມາຄົມປູກ
ອ້ອຍໄຊບູລີ

ສະຫວັນນະເຂດ ທ. ບຸນເຕັມ ໄຊເສດຖາ  34ປູກອ້ອຍສຳລັບເຮັດ
ນ້ຳຕານຊາຍ

ສະມາຄົມປູກ
ອ້ອຍໄຊບູລີ

ສະຫວັນນະເຂດ ທ. ບຸນເລີຍ ເຄນໄຊຍາ 36ການກະກຽມດິນ,
ເລືອກແນວພັນອ້ອຍ, 
ການໃສ່ປຸ໋ຍ

ສະມາຄົມປູກ
ອ້ອຍໄຊບູລີ

ບໍລິຄຳໄຊ ທ. ບຸນລຽບ ທຳມະວົງ 35ການກະກຽມດິນ,
ເລືອກແນວພັນອ້ອຍ, 
ການໃສ່ປຸ໋ຍ

ກຸ່ມອະນຸລັກ
ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ 
ແລະ ໜໍ່ໄມ້ຂົມ

ອຸດົມໄຊ ນ. ເຊີ ວິໄລຄຳ 25ການກວດກາເກັບຊື້
ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ

ຊຽງຂວາງ ນ. ຄຳສີ ວັນທະຈັກ 6ປູກຜັກອິນຊີກຸ່ມຊາວນາຄັງ
ວຽງ



ສາລະບານລຽງຕາມຄວາມຊຳນານ:

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກຸ່ມປູກຜັກອິນຊີ
ບ້ານທົ່ງມັງ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກຸ່ມປູກຜັກອິນຊີ
ບ້ານທົ່ງມັງ

ນ. ແກ້ວ ປອມອຸດົມ

ນ. ແກ້ວ ປອມອຸດົມ

ນ. ສົມພອນ ທະວົງສິນ

ເຮັດຝຸ່ນ
ບົ່ມຈາກຂີ້ສັດ

ແຂວງອົງກອນຊື່ຄວາມຊຳນານ ໜ້າ

2

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ກຸ່ມປູກຜັກອິນຊີ
ບ້ານທົ່ງມັງ
ກຸ່ມປູກຜັກອິນຊີ
ບ້ານທົ່ງມັງ

2

21

ຫົວພັນນ. ຕຳ ລິດປັນຍາ 27ປູກເຫັດ ກຸ່ມປູກຜັກອິນຊີ
ລ້ອງກູ້

ທ. ສຸກສັນ ພະນະຄອນ 20ຝຸ່ນບົ່ມຊີວະພາບ

ຝຸ່ນບົ່ມຊີວະພາບ

ຝຸ່ນບົ່ມຊີວະພາບ

ຝຸ່ນບົ່ມຊີວະພາບ

ຝຸ່ນບົ່ມຊີວະພາບ

ຝຸ່ນບົ່ມຊີວະພາບ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກຸ່ມປູກຜັກອິນຊີ
ບ້ານທົ່ງມັງ

ທ. ທິດນໍ່ ພະນະຄອນ 30

ຫົວພັນກຸ່່ມປູກພືດຜັກ
ອິນຊີບ້ານຫ້ວຍ
ອຸ່ນ

ທ. ຄຳຄູນ ທະວີສອນ 11

ຫົວພັນກຸ່່ມປູກພືດຜັກ
ອິນຊີບ້ານຫ້ວຍ
ອຸ່ນ

ທ. ບຸນແທງ ໄຊຍະສຸກ 40

ຫົວພັນກຸ່່ມປູກພືດຜັກ
ອິນຊີບ້ານຫ້ວຍ
ອຸ່ນ

ທ. ບຸນທັນ 
    ເທບມະນີລາ

41

ຈຳປາສັກສະຫະກອນ
ຊາວສວນໃຈ
ກາເຟ

ທ. ສົມບູນ 
    ສາຍບົວແກ້ວ

17

ປູກເຫັດ

ປູກເຫັດ

ຊຽງຂວາງFASAPນ. ນາ ແສນສະທິດ 33ຝຸ່ນບົ່ມຊີວະພາບ



ສາລະບານລຽງຕາມຄວາມຊຳນານ:

ແຂວງອົງກອນຊື່ຄວາມຊຳນານ ໜ້າ

ຊຽງຂວາງກຸ່ມປູກພືດຜັກ
ອິນຊີ ແລະ 
ການຕະຫຼາດ
ເມືອງແປກ

ນ. ຄຳຜິວ ບຸດດາວົງ 8

ຫົວພັນກຸ່່ມປູກພືດຜັກ
ອິນຊີບ້ານຫ້ວຍ
ອຸ່ນ

ທ. ບຸນແທງ ໄຊຍະສຸກ 40

ຝຸ່ນບົ່ມຊີວະພາບ

ຝຸ່ນບົ່ມຊີວະພາບ

ຊຽງຂວາງ

ຊຽງຂວາງ

ຊຽງຂວາງ

ກຸ່ມປູກພືດຜັກ
ອິນຊີ ແລະ 
ການຕະຫຼາດ
ເມືອງແປກ

ນ. ບົວຈັນ ເຮືອງວິໄລ 43ຝຸ່ນບົ່ມຊີວະພາບ

FASAPທ. ປາເກົ້າວື່ ດາຈ້າ 44ຝຸ່ນບົ່ມຊີວະພາບ

ກຸ່ມປູກພືດຜັກ
ອິນຊີ ແລະ 
ການຕະຫຼາດ
ເມືອງແປກ

ນ. ພິມພາ ສີຫາລາດ 51ຝຸ່ນບົ່ມຊີວະພາບ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກຸ່ມປູກຜັກອິນຊີ
ບ້ານທົ່ງມັງ

ນ. ຄຳມອນ ຫຼວງລາດ 7ສົ້ມໝູ, ໃສ້ອົ່ວເຄື່ອງ, 
ໃສ້ອົ່ວອີ່ສານ, ຊີ້ນ
ແດດດຽວ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກຸ່ມປູກຜັກອິນຊີ
ບ້ານທົ່ງມັງ

ນ. ຄຳມອນ ຫຼວງລາດ 7ສົ້ມໝູ, ໃສ້ອົ່ວເຄື່ອງ, 
ໃສ້ອົ່ວອີ່ສານ, ຊີ້ນ
ແດດດຽວ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກຸ່ມປູກຜັກອິນຊີ
ບ້ານທົ່ງມັງ

ນ. ຄຳມອນ ຫຼວງລາດ 7ໝາກເຜັດເຜົາ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກຸ່ມປູກຜັກອິນຊີ
ບ້ານທົ່ງມັງ

ທ. ສຸກສັນ ພະນະຄອນ 20ນ້ຳໝັກໄລ່ແມງໄມ້



ສາລະບານລຽງຕາມຄວາມຊຳນານ:

ແຂວງອົງກອນຊື່ຄວາມຊຳນານ ໜ້າ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກຸ່ມປູກຜັກອິນຊີ
ບ້ານທົ່ງມັງ

ທ. ສຸກສັນ ພະນະຄອນ 20ນ້ຳໝັກໄລ່ແມງໄມ້

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກຸ່ມປູກຜັກອິນຊີ
ບ້ານທົ່ງມັງ

ທ. ທິດນໍ່ ພະນະຄອນ 30ສະໝຸນໄພໄລ
່ແມງໄມ້

ຊຽງຂວາງກຸ່ມປູກພືດຜັກ
ອິນຊີ ແລະ 
ການຕະຫຼາດ
ເມືອງແປກ

ນ. ຫຼ້າເຢີ ລໍ່ 60ສະໝຸນໄພໄລ
່ແມງໄມ້

ຊຽງຂວາງກຸ່ມປູກພືດຜັກ
ອິນຊີ ແລະ 
ການຕະຫຼາດ
ເມືອງແປກ

ນ. ບົວຈັນ ເຮືອງວິໄລ 43ສະໝຸນໄພໄລ
່ແມງໄມ້

ຫົວພັນກຸ່່ມປູກພືດຜັກ
ອິນຊີບ້ານຫ້ວຍ
ອຸ່ນ

ທ. ບຸນແທງ ໄຊຍະສຸກ 40ນ້ຳໝັກຊີວະ
ພາບ

ຫົວພັນກຸ່່ມປູກພືດຜັກ
ອິນຊີບ້ານຫ້ວຍ
ອຸ່ນ

ທ. ຄຳຄູນ ທະວີສອນ 11ນ້ຳໝັກຊີວະ
ພາບ

ຫົວພັນກຸ່່ມປູກພືດຜັກ
ອິນຊີບ້ານຫ້ວຍ
ອຸ່ນ

ທ. ບຸນທັນ 
    ເທບມະນີລາ

41ນ້ຳໝັກຊີວະ
ພາບ

ຫົວພັນສະຫະກອນ
ຊາວສວນໃຈ
ກາເຟ

ທ. ສົມບູນ 
    ສາຍບົວແກ້ວ

17ນ້ຳໝັກຊີວະ
ພາບ

ຊຽງຂວາງFASAPນ. ບຸນມາ  ພູມິນ 37ນ້ຳໝັກຊີວະ
ພາບ



ສາລະບານລຽງຕາມຄວາມຊຳນານ:

ແຂວງອົງກອນຊື່ຄວາມຊຳນານ ໜ້າ

ຊຽງຂວາງກຸ່ມປູກພືດຜັກ
ອິນຊີ ແລະ 
ການຕະຫຼາດ
ເມືອງແປກ

ນ. ຄຳຜິວ ບຸດດາວົງ 8ນ້ຳບີອີ

ຊຽງຂວາງກຸ່ມປູກພືດຜັກ
ອິນຊີ ແລະ 
ການຕະຫຼາດ
ເມືອງແປກ

ນ. ພິມພາ ສີຫາລາດ 51ນ້ຳບີອີ

ຊຽງຂວາງFASAPທ. ປາເກົ້າວື່ ດາຈ້າ 44ນ້ຳໝັກຊີວະ
ພາບ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນFASAPນ. ສົມພອນ ທະວົງສິນ 21ເຮັດໂອດ
ບອນແຫ້ງ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກຸ່ມປູກຜັກອິນຊີ
ບ້ານທົ່ງມັງ

ທ. ທິດນໍ່ ພະນະຄອນ 30ປູກຜັກອິນຊີ

ຊຽງຂວາງກຸ່ມຊາວນາຄັງ
ວຽງ

ນ. ຄຳສີ ວັນທະຈັກ 6ປູກຜັກອິນຊີ

ຊຽງຂວາງສະຫະກອນ
ບ້ານຫອຍ

ທ. ສົມພອນ ແພງວິໄລ 12ປູກຜັກອິນຊີ

ຫົວພັນກຸ່ມປູກມອນ
ລ້ຽງມ້ອນ

ນ. ກອງມະນີ 1ປູກຜັກແບບປະສົມ
ປະສານ
ປູກຜັກແບບປະສົມ
ປະສານ

ປູກຜັກແບບປະສົມ
ປະສານ
ປູກຜັກແບບປະສົມ
ປະສານ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກຸ່ມປູກຜັກອິນຊີ
ເມືອງຮ້ຽມ

ນ. ສໍ ສີອຳພອນ 18

ຫົວພັນກຸ່ມປູກຜັກອິນຊີ
ເມືອງຮ້ຽມ

ທ. ພອນສະຫວັນ 
     ບົວນະເພັງ

49

ກຸ່ມບ້ານກາງ
ເມືອງຊຳເໜືອ

ຫົວພັນທ. ສີນວນ 
    ສຸກສະຫວາດ

24



ສາລະບານລຽງຕາມຄວາມຊຳນານ:

ແຂວງອົງກອນຊື່ຄວາມຊຳນານ ໜ້າ

ປູກຜັກລະດູແລ້ງ -
ຝົນ

ຊຽງຂວາງກຸ່ມປູກພືດຜັກ
ອິນຊີ ແລະ 
ການຕະຫຼາດ
ເມືອງແປກ

ນ. ຄຳຜິວ ບຸດດາວົງ 8

ປູກຜັກລະດູແລ້ງ -
ຝົນ

ຊຽງຂວາງກຸ່ມປູກພືດຜັກ
ອິນຊີ ແລະ 
ການຕະຫຼາດ
ເມືອງແປກ

ນ. ບົວຈັນ ເຮືອງວິໄລ 43

ກຸ່ມປູກພືດຜັກ
ອິນຊີ ແລະ 
ການຕະຫຼາດ
ເມືອງແປກ

ຊຽງຂວາງນ. ພິມພາ ສີຫາລາດ 51ປູກຜັກລະດູແລ້ງ -
ຝົນ

ກຸ່ມປູກພືດຜັກ
ອິນຊີ ແລະ 
ການຕະຫຼາດ
ເມືອງແປກ

ຊຽງຂວາງນ. ຫຼ້າເຢີ ລໍ່ 60ປູກຜັກລະດູແລ້ງ -
ຝົນ

ກຸ່ມປູກຜັກອິນຊີ
ບ້ານທົ່ງມັງ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນ. ລາວອນ
    ພິລາໄຊພິທັກ່ໍ

54ເຂົ້າໂຄບ, ຂຽບໝູ,
ໝູສີກ

ກຸ່ມປູກຜັກອິນຊີ
ບ້ານທົ່ງມັງ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນ. ລາວອນ
    ພິລາໄຊພິທັກ່ໍ

54ເຂົ້າໂຄບ, ຂຽບໝູ,
ໝູສີກ
ເຂົ້າຂຽບເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ FASAP ຊຽງຂວາງນ. ບຸນມາ  ພູມິນ 37

ປູກມອນລ້ຽງມ້ອນ ກຸ່ມປູກມອນ
ລ້ຽງມ້ອນ

ຫົວພັນນ. ກອງມະນີ 1

ກຸ່ມຊາວນາຄັງ
ວຽງ

ຊຽງຂວາງນ. ອ່ອນສີ ແສງດາວອນ 57ເຂົ້າຂຽບມັນຕົ້ນ,
ເຂົ້າຂຽບເຂົ້າອິນຊີ



ປູກມອນລ້ຽງມ້ອນ ກຸ່ມປູກມອນລ້ຽງ
ມ້ອນບ້ານນາງົວ

ຫົວພັນນ. ພຽນສວນ 
    ບຸນປະເສີດ

46

ປູກມອນລ້ຽງມ້ອນ ປູກມອນລ້ຽງ
ມ້ອນ

ຫົວພັນນ. ພອນແສງ 50

ສາລະບານລຽງຕາມຄວາມຊຳນານ:

ແຂວງອົງກອນຊື່ຄວາມຊຳນານ ໜ້າ

ປູກເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ ຫົວພັນກຸ່ມເມືອງວຽງ
ໄຊ

ທ. ຄຳແສງ ໄຊສົມເພັດ 10

ເຮັດເຮືອນ
ຮົ່ມຈາກໄມ້ໃຜ່ 

ຫົວພັນກຸ່່ມປູກພືດຜັກ
ອິນຊີບ້ານຫ້ວຍ
ອຸ່ນ

ທ. ຄຳຄູນ ທະວີສອນ 11

ກໍ່ສ້າງເຮືອນຮົ່ມຜັກ ຫົວພັນກຸ່່ມປູກພືດຜັກ
ອິນຊີບ້ານຫ້ວຍ
ອຸ່ນ

ນ. ສັນ ສັນສະນີ 19

ປູກເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ,
ປູກເຂົ້າກ້າກີບດຽວ

ຫົວພັນກຸ່ມບ້ານກາງ
ເມືອງ ຊຳເໜືອ

ທ. ເພັດສະວົງ
     ພົມພະຈັນ

47

ກໍ່ສ້າງເຮືອນຮົ່ມຜັກ ຫົວພັນກຸ່່ມປູກພືດຜັກ
ອິນຊີບ້ານຫ້ວຍ
ອຸ່ນ

ທ. ບຸນທັນ 
    ເທບມະນີລາ

41

ປູກອ້ອຍ 

ປູກອ້ອຍ 

ຜົ້ງສາລີປູກອ້ອຍແຂວງ
ຜົ້ງສາລີ

ທ. ແກ້ວ ປະເສີດ 3

ຜົ້ງສາລີປູກອ້ອຍແຂວງ
ຜົ້ງສາລີ

ທ. ແສງ ໄຊຈຳປາ 23

FASAP ຊຽງຂວາງນ. ບຸນມາ  ພູມິນ 37ປູກເຂົ້າກ້າກີບດຽວ

FASAP ຊຽງຂວາງທ. ປາເກົ້າວື່ ດາຈ້າ 44ປູກເຂົ້າກ້າກີບດຽວ

ສະມາຄົມປູກ
ອ້ອຍໄຊບູລີ

ສະຫວັນນະເຂດທ. ບຸນເຕັມ ໄຊເສດຖາ  34ປູກອ້ອຍສະລັບເຮັດ
ນ້ຳຕານຊາຍ



ສາລະບານລຽງຕາມຄວາມຊຳນານ:

ແຂວງອົງກອນຊື່ຄວາມຊຳນານ ໜ້າ

ກ້າເມັດ
ພັນ-ແນວພັນຜັກ

ກຸ່ມປູກພືດຜັກ
ອິນຊີ ແລະ 
ການຕະຫຼາດ
ເມືອງແປກ

ຊຽງຂວາງນ. ບົວຈັນ ເຮືອງວິໄລ 43

ປູກກາເຟອິນຊີ ກຸ່ມປູກມອນລ້ຽງ
ມ້ອນບ້ານນາງົວ

ຫົວພັນນ. ພຽນສວນ 
    ບຸນປະເສີດ

46

ປູກໝາກແຕງ ປູກມອນລ້ຽງ
ມ້ອນ

ຫົວພັນນ. ພອນແສງ 50

ບອງໝາກເຜັດໃຫຍ່,
ບອງໝາກຈອງ

FASAP ຊຽງຂວາງນ. ນາ ແສນສະທິດ 33

ແຈ່ວບອງ FASAP ຊຽງຂວາງນ. ບຸນມາ  ພູມິນ 37

ໃສ່ຝຸ່ນອ້ອຍ ປູກອ້ອຍແຂວງ
ຜົ້ງສາລີ

ຜົ້ງສາລີທ. ແກ້ວ ປະເສີດ 3

ຂົ້ວຊາຂຽວ ກຸ່ມປຸງແຕ່ງຊາ
ຂຽວ ບ້ານສະ
ແມດໃຫຍ່

ໄຊຍະບູລີທ. ສູນ 16

ປຸງແຕ່ງຊາຂຽວ ກຸ່ມປຸງແຕ່ງຊາ
ຂຽວ ບ້ານສະ
ແມດໃຫຍ່

ໄຊຍະບູລີທ. ບຸນທ່ຽງ ມວນມະນີ 42

ກະກຽມດິນ, ເລືອກ
ແນວພັນອ້ອຍ,ໃສ່ປຸ໋ຍ

ສະມາຄົມປູກ
ອ້ອຍໄຊບູລີ

ສະຫວັນນະເຂດທ. ບຸນເລີຍ ເຄນໄຊຍາ 36

ກະກຽມດິນ,ເລືອກ
ແນວພັນອ້ອຍ,ໃສ່ປຸ໋ຍ

ສະມາຄົມປູກ
ອ້ອຍໄຊບູລີ

ບໍລິຄຳໄຊທ. ບຸນລຽບ ທຳມະວົງ 36

ການກວດກາເກັບຊື້
ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ

ກຸ່ມອະນຸລັກ
ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ 
ແລະ ໜໍ່ໄມ້ຂົມ

ອຸດົມໄຊນ. ເຊີ ວິໄລຄຳ 25

ຊຽງຂວາງທ. ສົມບູນ ຈັນທະວົງ 13ປູກກາເຟອິນຊີ ກຸ່ມກາເຟຕັນໃຕ້



ລ້ຽງໝູລາດ, ງົວ,
ຄວາຍ, ໄກ່, ເປັດ

ກຸ່ມລ້ຽງສັດໃຫ່ຍ
ເປັນສິນຄ້າ

ຫົວພັນທ. ວົງສັກ ຈັນອາຄຳ 55

ລ້ຽງສັດໃຫຍ່ ກຸ່ມບ້ານກາງ
ເມືອງ ຊຳເໜືອ

ຫົວພັນທ. ເພັງດອນ ທິດທະວົງ 45

ສາລະບານລຽງຕາມຄວາມຊຳນານ:

ແຂວງອົງກອນຊື່ຄວາມຊຳນານ ໜ້າ

ລ້ຽງສັດ ກຸ່ມປູກພືດຜັກ
ອິນຊີ ແລະ 
ການຕະຫຼາດ
ເມືອງແປກ

ຊຽງຂວາງນ. ບົວຈັນ ເຮືອງວິໄລ 43

ລ້ຽງໄກ່
ພື້ນບ້ານ

ກຸ່ມປູກຜັກອິນຊີ
ເມືອງຮ້ຽມ

ຫົວພັນນ. ສໍ ສີອຳພອນ 18

ລ້ຽງປາ ກຸ່ມປູກຜັກອິນຊີ
ເມືອງຮ້ຽມ

ຫົວພັນນ. ສໍ ສີອຳພອນ 18

ປູກໝາກລະແຊ້ງ ກຸ່່ມປູກພືດຜັກ
ອິນຊີບ້ານຫ້ວຍ
ອຸ່ນ

ຫົວພັນທ. ບຸນທັນ 
    ເທບມະນີລາ

41

ການຕິດຕາ ກຸ່່ມປູກພືດຜັກ
ອິນຊີບ້ານຫ້ວຍ
ອຸ່ນ

ຫົວພັນທ. ບຸນທັນ 
    ເທບມະນີລາ

41

ລ້ຽງປາ ກຸ່ມປູກຜັກອິນຊີ
ເມືອງຮ້ຽມ

ຫົວພັນທ. ພອນສະຫວັນ 
     ບົວນະເພັງ

49

ລ້ຽງງົວ, ຄວາຍ ກຸ່ມລ້ຽງສັດໃຫ່ຍ
ເປັນສິນຄ້າ

ຫົວພັນທ. ສົມທອງ ລໍບ້ານສິງ 14

ຊຽງຂວາງທ. ຊຽງເດືອນ ປູພາລາ 26ການທອມງົວ
ພື້ນບ້ານ

ກຸ່ມຊາວນາ
ຄັງວຽງ

ຫົວພັນທ. ສົມທອງ ລໍບ້ານສິງ 14ການຕະຫຼາດ ກຸ່ມລ້ຽງສັດໃຫ່ຍ
ເປັນສິນຄ້າ



ສາລະບານລຽງຕາມໂຕອັກສອນ:

ນ. ກອງມະນີ

13
14
15

17

23
22
21
20
19
18

16

7
8
9

11
12

10

1

ທ. ສົມພອນ ແພງວິໄລ

ທ. ສຸກສັນ ພະນະຄອນ

ນ. ສໍ ສີອຳພອນ
ນ. ສັນ ສັນສະນີ

ທ. ສົມບູນ ສາຍບົວແກ້ວ
ທ. ສູນ

ທ. ສົມທອງ ລໍບ້ານສິງ
ທ. ສີວິໄຊ ໄຊຍະແສງ

ທ. ສົມບູນ ຈັນທະວົງ

ນ. ຄຳມອນ ຫຼວງລາດ

ທ. ຄຳມູນ ໄຊມະນີ
ທ. ຄຳແສງ ໄຊສົມເພັດ
ທ. ຄຳຄູນ ທະວີສອນ

ນ. ຄຳຜິວ ບຸດດາວົງ

ນ. ແກ້ວ ປອມອຸດົມ
ທ. ແກ້ວ ປະເສີດ

2
3

ທ. ຄຳເພັດ ແສງສະຫວ່າງ
ນ. ຄຳສີ ວັນທະຈັກ

5
6

ທ. ແຂກ ສີຫາລາດ 4

ນ. ສົມພອນ ທະວົງສິນ
ທ. ສົມພັນ ທຳມະວົງ
ທ. ແສງ ໄຊຈຳປາ



ສາລະບານລຽງຕາມໂຕອັກສອນ:

36
37
38

40

46
45
44
43
42
41

39

30
31
32

34
35

33

24

ທ. ບຸນລຽບ ທຳມະວົງ

ນ. ພຽນສວນ ບຸນປະເສີດ

ທ. ປາເກົ້າວື່ ດາຈ້າ
ທ. ເພັງດອນ ທິດທະວົງ

ນ. ບົວຈັນ ເຮືອງວິໄລ

ທ. ບຸນທັນ ເທບມະນີລາ
ທ. ບຸນທ່ຽງ ມວນມະນີ

ທ. ບຸນແທງ ໄຊຍະສຸກ
ທ. ບົວລອຍ ສາມົນຕີ

ນ. ບຸນມາ ພູມິນ
ທ. ບຸນເອື້ອນ ສີລາເພດ

ທ. ບຸນເລີຍ ເຄນໄຊຍາ

ທ. ທອງວັນ ວົງພະຈັນ

ນ. ນາ ແສນສະທິດ
ທ. ບຸນເຕັມ ໄຊເສດຖາ

ທ. ນິກອນ ເກືອອາໄລ

ນ. ຕ່ຳ ລິດປັນຍາ

ນ. ແຖວເງິນ ສາມົນຕີ
ທ. ທິດນໍ່ ພະນະຄອນ

ທ. ຕູ່ ພົມມິດສາ

25
26

ນ. ເຊີ ວິໄລຄຳ
ທ. ຊຽງເດືອນ ປູພາລາ

28
29

27

ທ. ສີນວນ ສຸກສະຫວາດ



ສາລະບານລຽງຕາມໂຕອັກສອນ:

59
60

53
54
55

57
58

56

47

ນ. ໃໝຄຳ ສາມົນຕີ

ນ. ຫຼ້າເຢີ ລໍ່
ທ. ແຫຼ້ ບຸນມາລາ

ນ. ລາວອນ ພິລາໄຊພິທັກ

ທ. ອິນປັນ ແຫວນສົມເພັດ
ນ. ອ່ອນສີ ແສງດາວອນ

ທ. ວົງສັກ ຈັນອາຄຳ

ນ. ພອນແສງ

ນ. ມະນີກົດ ສາຍບົວແກ້ວ
ນ. ລັດດາວັນ ທະນູມາ

ນ. ພິມພາ ສີຫາລາດ

48
49

ທ. ພຸດທະເສນ ວົງສີປະສົມ
ທ. ພອນສະຫວັນ ບົວນະເພັງ

51
52

50

ທ. ເພັດສະວົງ ພົມມະຈັນ



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ນ. ກອງມະນີ
ວັນເກີດ: 25/4/1981
ເບີໂທ: 030 953 6343
ທີ່ຢູ່: ບ້ານນາງົວ, ເມືອງວຽງໄຊ, ແຂວງຫົວພັນ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: ກຸ່ມປູກມອນລ້ຽງມ້ອນ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ຫົວໜ້າກຸ່ມປູກມອນລ້ຽງມ້ອນ

ປະສົບການວຽກ:

ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມການປູກມອນລ້ຽງມ້ອນ

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມການເຮັດນາກ້າກີບດຽວ

ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມການປູກຜັກອິນຊີ

ປູກມອນລ້ຽງມ້ອນ
ເຮັດສວນຜັກ



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ທ. ຄຳແສງ ໄຊສົມເພັດ
ວັນເກີດ: 28/8/1968
ເບີໂທ: 020 2385 4746
ທີ່ຢູ່: ບ້ານກາງ, ເມືອງຊຳເໜືອ, ແຂວງຫົວພັນ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: ກຸ່ມບ້ານກາງ 
ເມືອງຊຳເໜືອ
ຊື່ກຸ່ມອື່ນໆ: ກຸ່ມເມືອງວຽງໄຊ ຄຸ້ມເມືອງຊຳເໜືອ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ປະທານກຸ່ມບ້ານກາງເມືອງຊຳເໜືອ. ໜ້າທີ່ອື່ນໆແມ່ນເປັນ ຮອງປະທານ
ກຸ່ມເມືອງວຽງໄຊ ຄຸ້ມເມືອງຊຳເໜືອ

ປະສົບການວຽກ:

ຝຶກອົບຮົມແລກປ່ຽນການປູກເຂົ້າກ້າກີບດຽວ ຢູ່ເມືອງວຽງໄຊ

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ປູກເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ທ. ຄຳຄູນ ທະວີສອນ
ວັນເກີດ: 10/10/1982
ເບີໂທ: 020 5282 5632
ທີ່ຢູ່: ບ້ານຫ້ວຍອຸ່ນ , ເມືອງໄຊ, ແຂວງຫົວພັນ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: ປູກພືດຜັກອິນຊີ
ບ້ານຫ້ວຍອຸ່ນ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ຫົວໜ້າກຸ່ມປູກພືດຜັກອິນຊີບ້ານຫ້ວຍອຸ່ນ.

ປະສົບການວຽກ:

ໄດ້ເຝິກອົບຮົມຫົວຂໍ້: ການປູກຜັກ ແລະ ການກໍ່ສ້າງເຮືອນຮົ່ມ, ການ
ເຮັດຝຸ່ນບົມ, ນ້ຳໝັກຊີວະພາບ ສະໜັບສະໜູນໂດຍ: ໂຄງການ
LAO UN , ໂຄງການນາຍຫຼວງຈາກປະເທດໄທ

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ເປັນນັກບັນຍາຍຫົວຂໍ້: ການສ້າງເຮືອນຮົ່ມ ສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງ
ການ LAO UN

ນ້ຳໝັກຊີວະພາບ ເຮັດຈາກຫອຍທຸກປະເພດ
ກໍ່ສ້າງເຮືອນຮົ່ມເຮັດຈາກໄມ້ໄຜ່

ຝຸ່ນບົ່ມເຮັດຈາກເຟືອງເຂົ້າ, ຕົ້ນສາລີແຫ້ງ, ຫຍ້າແຫ້ງທຸກປະເພດ, ຝຸ່ນ
ຂີ້ສັດ(ຂີ້ໝູ, ງົວ, ຄວາຍ) 



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ທ. ສົມພອນ ແພງວິໄລ
ວັນເກີດ: 17/5/1964
ເບີໂທ: 020 5829 9772
ທີ່ຢູ່: ບ້ານຫອຍ, ເມືອງຄູນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: ສະຫະກອນບ້ານຫອຍ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ປະທານສະຫະກອນບ້ານຫອຍ. ໜ້າທ່ີອື່ນໆແມ່ນເປັນ ເລຂາພັກບ້ານ,
ຄະນະພັກຮາກຖານກຸ່ມບ້ານສີໄຊຊະນະ

ປະສົບການວຽກ:

ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຊາວບ້ານ, ເຮືອນຮົ່ມກ້າເບ້ຍ

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ປູກຝັງ: ກະລຳ່ປີ, ກະລ່ຳປີດອກ, ຜັກກາດຂາວຕີນໝີ, ໝາກເຜັດນ້ອຍ,
ໝາກເຂືອ



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ທ. ສົມບູນ ຈັນທະວົງ
ວັນເກີດ: 10/11/1950  
ເບີໂທ: 030 555 7190
ທີ່ຢູ່: ບ້ານຕັນໃຕ້, ເມືອງຄູນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: FASAP
ຊື່ກຸ່ມອື່ນໆ: ກຸ່ມກາເຟຕັນໃຕ້

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ຄະນະກວດກາກຸ່ມ FASAP. ໜ້າທີ່ອື່ນໆແມ່ນ ເປັນປະທານແນວລາວ
ສ້າງຊາດບ້ານ ແລະ ເປັນຫົວໜ້າກຸ່ມກາເຟຕັນໃຕ້

ປະສົບການວຽກ:

ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມການປູກເຂົ້າຊີວະພາບ

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ປູກກາເຟອິນຊີ

ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມການປູກເຂົ້າກ້າກີບດຽວ
ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມການເລືອກແນວພັນເຂົ້າ



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ທ. ສົມທອງ ລໍບ້ານສິງ
ວັນເກີດ: 2/2/1975
ເບີໂທ: 020 5872 4001
ທີ່ຢູ່: ບ້ານໂຊດ, ເມືອງແອດ, ແຂວງຫົວພັນ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: ກຸ່ມລ້ຽງສັດໃຫ່ຍ 
ເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໂຊດ ເມືອງແອດ ແຂວງຫົວພັນ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ເປັນການຕະຫຼາດຂອງ ກຸ່ມລ້ຽງສັດໃຫ່ຍເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໂຊດ ເມືອງ
ແອດ ແຂວງຫົວພັນ

ປະສົບການວຽກ:

ເປັນຄວາມຮູ້ດັ້ງເດີມທີ່ໄດ້ຮັບສືບທອດຕໍ່ໆກັນມາຈາກບັນພະບູລຸດ
ແລະ ນຳມາແລກປ່ຽນນຳສະມາຊິກພາຍໃນກຸ່ມ

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ການລ້ຽງງົວ, ຄວາຍ(ພັນພື້ນເມືອງ). ການລ້ຽງໃສ່ຄອກ ແລະ ລ້ຽງປ່ອຍ

ເປັນການຕະຫຼາດ(ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບແມ່ຄ້າ)



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ທ. ສິວິໄຊ ໄຊຍະແສງ
ວັນເກີດ: 4/9/1982
ເບີໂທ: 020 9933 3569
ທີ່ຢູ່: ບ້ານຫົວແສງ, ເມືອງປາກຊອງ, 
ແຂວງຈຳປາສັກ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: 
ສະຫະກອນຊາວສວນໃຈກາເຟພູພຽງບໍລິເວນເມືອງ
ປາກຊອງແຂວງຈຳປາສັກ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ທີ່ປຶກສາສະຫະກອນ. ໜ້າທີ່ອື່ນໆແມ່ນເປັນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການບໍລິຫານ
ສະມາຄົມກາເຟລາວ

ປະສົບການວຽກ:

ໄດ້ເຝິກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້: ການກວດກາຂົ້ວກາເຟຄຸນະພາບດີ ສະໜັບສະ
ໜູນໂດຍໂຄງການ UN

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ການກວດກາຄຸນະພາບກາເຟ ມີເຄື່ອງມືໃນການກວດກາ



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ທ. ສູນ
ວັນເກີດ: 1974
ເບີໂທ: 030 904 9405
ທີ່ຢູ່: ບ້ານສະແມດ, ເມືອງໄຊຊະຖານ, 
ແຂວງໄຊຍະບູລີ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: ກຸ່ມປຸງແຕ່ງຊາຂຽວ ບ້ານ
ສະແມດໃຫຍ່

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ການເງິນກຸ່ມປຸງແຕ່ງຊາຂຽວ ບ້ານສະແມດໃຫຍ່

ປະສົບການວຽກ:

ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມການປຸງແຕ່ງຊາ ຈາກຫວຽດ ແລະ ຈີນ

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ຂົ້ວຊາຂຽວ



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ທ. ສົມບູນ ສາຍບົວແກ້ວ
ວັນເກີດ: 1/10/1953
ເບີໂທ: 020 9933 3020
ທີ່ຢູ່: ບ້ານກະຕວດ, ເມືອງປາກຊອງ, 
ແຂວງຈຳປາສັກ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: 
ສະຫະກອນຊາວສວນໃຈກາເຟພູພຽງບໍລິເວນເມືອງ
ປາກຊອງແຂວງຈຳປາສັກ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ປະທານສະຫະກອນ. 
ປະສົບການວຽກ:

ໄດ້ຮັບເຝິກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້: ກາເຟຄຸນະພາບຫຼັງການເກັບກ່ຽວ ຢູ່ສູນ
ຫຼັກ 35 ສະໜັບສະໜູນໂດຍໂຄງການ GIZ

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ເຄີຍເຝິກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້: ການປູກກາເຟ, ກາເຟມີຄຸນະພາບ ຢູ່ສູນ
ຫຼັກ 35 ສະໜັບສະໜູນໂດຍໂຄງການ GIZ

ການປູກກາເຟ, ປູກ 4 ປະເພດ: ໂລມັດຕ້າ, ອາລາປີກ້າກາຕິມໍ, ອາລາ
ປິກ້າ ກາຕວຍ, ອາລາປິກ້າລິປິກ້າ
ການເຮັດຝຸ່ນບົມອິນຊີ ຈາກຂີ້ກາເຟ, ຂ້ີແກບ, ຂີ້ ງົວ, ຂີ້ຄວາຍ, ນ້ຳສະ
ກັດຊີວະພາບ ໃຊ້ສຳລັບ ປັບປຸງດິນກ່ອນເຮົາຈະປູກ
ນ້ຳໝັກຊີວະພາບ ຈາກພືດຜັກ,ເຄືອເຂົາຮໍ່, ຫົວສິງໃຄເຄື່ອງ, ດອກດາວ
ເຮືອງ ໃຊ້ສຳລັບຄັບໄລ່ແມງໄມ້ 



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ນ. ສໍ ສີອຳພອນ
ວັນເກີດ: 15/2/1982
ເບີໂທ: 020 5808 2129
ທີ່ຢູ່: ບ້ານນາວຽງ , ເມືອງຮ້ຽມ, ແຂວງຫົວພັນ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: ປູກຜັກອິນຊີເມືອງຮ້ຽມ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ຫົວໜ້າກຸ່ມປູກຜັກອິນຊີເມືອງຮ້ຽມ. ໜ້າທີ່ອື່ນໆແມ່ນເປັນ ຮອງນາຍບ້ານ, 
ຮອງເລຂາພັກບ້ານ

ປະສົບການວຽກ:

ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເຝິກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້: ການລ້ຽງໄກ່ລາດ ຈາກກະສິກຳເມືອງ 
ແລະ ແຂວງ

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ໄດ້ເປັນຜູ້ບັນລະຍາຍ ຫົວຂໍ້: ການລ້ຽງ ແລະ ບົວລະບັດໄກ່ລາດ, ການ
ລ້ຽງປາ ໃຫ້ບຸກຄົນ, ຊາວບ້ານອ້ອມຂ້າງ

ລ້ຽງໄກ່ພື້ນບ້ານ ລ້ຽງປ່ອຍ

ລ້ຽງປາແບບປະສົມປະສານ: ປາໃນ, ປານິນ, ປາກິນຫຍ້າ, ປາດຸກພັນ 
ລ້ຽງໃສ່ໜອງ(ປາໃນ, ປານິນ, ປາກິນຫຍ້າ ລ້ຽງປະສົມກັນ)

ການປູກຜັກແບບປະສົມປະສານ



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ນ. ສັນ ສັນສະນີ
ວັນເກີດ: 9/6/1983
ເບີໂທ: 030 9899 556
ທີ່ຢູ່: ບ້ານຫ້ວຍອຸ່ນ , ເມືອງໄຊ, ແຂວງຫົວພັນ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: ປູກພືດຜັກອິນຊີ
ບ້ານຫ້ວຍອຸ່ນ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ການຕະຫຼາດກຸ່ມປູກພືດຜັກອິນຊີບ້ານຫ້ວຍອຸ່ນ.

ປະສົບການວຽກ:

ເຝິກອົບຮົມຫົວຂໍ້: ກໍ່ສ້າງເຮືອນຮົ່ມຜັກ ຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ກໍ່ສ້າງເຮືອນຮົ່ມຜັກ



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ນ. ແກ້ວ ປອມອຸດົມ
ວັນເກີດ: 1959
ເບີໂທ: 020 5943 7393
ທີ່ຢູ່: ບ້ານທົ່ງມັງ , ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນ
ຫຼວງວຽງຈັນ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: ປູກຜັກອິນຊີ ບ້ານທົ່ງມັງ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ຄັງເງິນສົດ ກຸ່ມປູກຜັກອິນຊີ ບ້ານທົ່ງມັງ. ໜ້າທີ່ອື່ນໆແມ່ນເປັນ ສະມະຊິກ
ສະຫະພັນແມ່ຍິງບ້ານ 

ປະສົບການວຽກ:

ເຝິກອົບຮົມບັນຊີ- ການເງິນ (ຈາກກະສິກຳເມືອງ, ແຂວງ)

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ (ຈາກກະສິກຳເມືອງ,ແຂວງ)
ເຄີຍຈັດຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້: ການປູກເຫັດ

ປູກເຫັດ: ເຫັດຂອນຂາວ, ເຫັດນາງລົມ, ເຫັດນາງຟ້າ
ການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ຈາກຂີ້ສັດ, ແກບ, ຮ່ຳ, ກາກນ້ຳຕານ EM



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ທ. ສຸກສັນ ພະນະຄອນ
ວັນເກີດ: 10/8/2001
ເບີໂທ: 020 5510 3019
ທີ່ຢູ່: ບ້ານທົ່ງມັງ , ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນ
ຫຼວງວຽງຈັນ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: ປູກຜັກອິນຊີ ບ້ານທົ່ງມັງ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ອາສາສະໝັກ ກຸ່ມປູກຜັກອິນຊີ ບ້ານທ່ົງມັງ 

ປະສົບການວຽກ:

ຮຽນຮູ້ເຕັກນິກ ວິທີການຕ່າງໆ ກັບສະມາຊິກພາຍໃນກຸ່ມ

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ນ້ຳໝັກໄລ່ແມງໄມ້ ເຮັດຈາກພືດ: ຂົມກະເດົາ, ຫົວສີໃຄເຄື່ອງ, ຂ່າແກ່, 
ໃບສາບເສືອ, ດອກດາວເຮືອງ ໃຊ້ຂັບໄລ່ແມງໄມ້ທຸກປະເພດ 
ຝຸ່ນບົ່ມ ເຮັດຈາກ ແກບເຜົາ, ຂີ້ສັດ , ນ້ຳ EM, ກາກນ້ຳຕານ 



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ນ. ສົມພອນ ທະວົງສິນ
ວັນເກີດ: 20/11/1956
ເບີໂທ: 030 5069 817
ທີ່ຢູ່: ບ້ານທົ່ງມັງ , ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນ
ຫຼວງວຽງຈັນ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: ປູກຜັກອິນຊີ ບ້ານທົ່ງມັງ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ສະມາຊິກ ກຸ່ມປູກຜັກອິນຊີ ບ້ານທົ່ງມັງ. ໜ້າທີ່ອື່ນໆແມ່ນເປັນ ຫົວໜ້າ
ໜ່ວຍສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ຄະນະແນວລາວສ້າງຊາດ

ປະສົບການວຽກ:

ເຝິກອົບຮົມຫົວຂໍ້: ຄັດເລືອກນວພັນຜັກ, ການຕັດຕໍ່ໄມ້ໃຫ້ໝາກ, ການ
ປູກເຫັດ ຫ້ອງການກະສິກຳເມືອງເປັນຜູ້ຈັດ

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ປູກເຫັດ: ເຫັດຂອນຂາວ, ເຫັດນາງລົມ, ເຫັດນາງຟ້າ, ເຫັດບົດ
ເຮັດໂອດບອນແຫ້ງ, ເຮັດຈາກ ບອນຄັນ, ໃບເຜືອກ



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ທ. ສົມພັນ ທຳມະວົງ
ວັນເກີດ: 30/12/1963
ເບີໂທ: 020 5590 4398
ທີ່ຢູ່: ບ້ານແຈ້ງ , ເມືອງທຸລະຄົມ, ແຂວງວຽງຈັນ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: ຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ເບີ່ງກົນຈັກ ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ. ໜ້າທີ່ອື່ນໆແມ່ນເປັນ ຮອງຫົວໜ້າ
ສະມາຄົມພໍ່ແມ່ນັກຮຽນປະຈຳບ້ານ

ປະສົບການວຽກ:

ທັດສະນະສຶກສາຢູ່ປະເທດຫວຽດນາມ  ຫົວຂໍ້: ການປູກຖົ່ວດິນ ສະ
ໜັບສະໜູນໂດຍ: ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສະຖາບັນນາພອກ

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ການປູກຖົ່ວດິນ: L24 ຫວຽດນາ (ແນວພັນຫວຽດນາມ), ໄທນານ9
(ແນວພັນໄທ), ພັນຂອນແກ່ນ (ແນວພັນໄທ)



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ທ. ແສງ ໄຊຈຳປາ 
ວັນເກີດ: 5/10/1974
ເບີໂທ: 020 5802 0017
ທີ່ຢູ່: ບ້ານນາແລ , ເມືອງບຸນເໜືອ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: ປູກອ້ອຍແຂວງຜົ້ງສາລີ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ປະສົບການວຽກ:

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ບັນຊີ ກຸ່ມປູກອ້ອຍແຂວງຜົ້ງສາລີ. ໜ້າທີ່ອື່ນໆແມ່ນເປັນ ກອງຫຼອນບ້ານ

ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບສະມາຊິກພາຍໃນກຸ່ມ
ສຶກສາການເຮັດບັນຊີພື້ນຖານກັບກຸ່ມ ແລະ ກຸ່ມອື່ນໆ

ການປູກອ້ອຍປະພດ: ອ້ອຍເຫຼືອງ ເຮັດນ້ຳຕານ



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ທ. ສີນວນ ສຸກສະຫວາດ
ວັນເກີດ: 17/9/1972
ເບີໂທ: 020 2385 4773
ທີ່ຢູ່: ບ້ານກາງຫົວຊຽງ, ເມືອງຊຳເໜືອ, 
ແຂວງຫົວພັນ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: ກຸ່ມບ້ານກາງເມືອງຊຳ 
ເໜືອ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ປະທານກຸ່ມ ບ້ານກາງເມືອງຊຳເໜືອ

ປະສົບການວຽກ:

ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ການເຮັດຝຸ່ນຊີວະພາບ, ສະໝຸນໄພໄລ່ແມງໄມ້

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ສະມາຊິກກຸ່ມ ເລື້ອງການເຮັດຝຸ່ນຊີວະພາບ ແລະ ສະ
ໝຸນໄພໄລ່ແມງໄມ້

ປູກພືດຜັກ: ກະລຳ່ປີ, ຜັກບົ່ວແບ່ງ, ຜັກຫອມປ້ອມ



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ນ. ເຊີ ວິໄລຄຳ
ວັນເກີດ: 14/2/1994
ເບີໂທ: 020 9876 7008
ທີ່ຢູ່: ບ້ານນາແພງ, ເມືອງນາໜໍ່, ແຂວງອຸດົມໄຊ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: ກຸ່ມອະນຸລັກເຄື່ອງປ່າ
ຂອງດົງ ແລະ ໜໍ່ໄມ້ຂົມ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ສະມາຊິກກຸ່ມອະນຸລັກເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ໜໍ່ໄມ້ຂົມ

ປະສົບການວຽກ:

ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ການກວດກາ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອະນຸລັກ ກັບ
ສະມາຊິກພາຍໃນກຸ່ມ

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ການກວດກາເກັບຊື້ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ: ໝາກແໜ່ງ, ໜໍ່ຂົມ



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ທ. ຊຽງເດືອນ ປູພາລາ
ວັນເກີດ: 1/5/1976
ເບີໂທ: 020 2265 7345
ທີ່ຢູ່: ບ້ານລາວ ເຂດຄັງວຽງ, ເມືອງແປກ, 
ແຂວງຊຽງຂວາງ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: ກຸ່ມຊາວນາຄັງວຽງ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ສະມາຊິກກຸ່ມຊາວນາຄັງວຽງ. ໜ້າທີ່ອື່ນໆແມ່ນເປັນ ປກສ ບ້ານ

ປະສົບການວຽກ:

ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ເຕັກນິກກັບສະມາຊິກພາຍໃນກຸ່ມ

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ການທອມງົວພື້ນບ້ານ



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ນ. ຕຳ ລິດປັນຍາ
ວັນເກີດ: 12/12/1961
ເບີໂທ: 030 565 4147
ທີ່ຢູ່: ບ້ານລ້ອງກູ້, ເມືອງວຽງໄຊ, ແຂວງຫົວພັນ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: ກຸ່ມປູກຜັກອິນຊີລ້ອງກູ້

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ສະມາຊິກກຸ່ມປູກຜັກອິນຊີລ້ອງກູ້

ປະສົບການວຽກ:

ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມການປູກຜັກອິນຊີຢູ່ວັງວຽງ

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ການປູກເຫັດ: ເຫັດນາງລົມ, ເຫັດນາງຟ້າ



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ທ. ຕູ່ ພົມມິດສາ
ວັນເກີດ: 8/11/1982
ເບີໂທ: 020 5560 6172
ທີ່ຢູ່: ບ້ານເກິນກາງ, ເມືອງທຸລະຄົມ, ແຂວງວຽງຈັນ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: ກຸ່ມລ້ຽງງົວເປັນສິນຄ້າ 
ບ້ານເກິນເໜືອ
ຊື່ກຸ່ມໃອື່ນໆ: ສະມະຊິກກົມລ້ຽງສັດນ້ຳຊວງ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ນັກວິຊາການປະສົມພັນທຽມ

ປະສົບການວຽກ:

ເຄີຍໄດ້ຮັບເຝິກອົບຮົມຫົວຂໍ້ :ການປະສົມພັນທຽມ, ຜູ້ຈັດ ກົມລ້ຽງສັດ
ນ້ຳຊວງ(ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາກະສິກຳແລະປ່າໄມ້)

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ປະສົມພັນທຽມງົວ,ຄວາຍ ທຸກປະເພດ



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ນ ແຖວເງິນ ສາມົນຕີ
ວັນເກີດ: 27/4/1963
ເບີໂທ: 020 2225 3040
ທີ່ຢູ່: ບ້ານເກີນເໜືອ, ເມືອງທຸລະຄົມ, ແຂວງວຽງຈັນ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: ລ້ຽງງົວເປັນສິນຄ້າ 
ບ້ານເກິນເໜືອ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ວິຊາການປຸງແຕ່ງສາຂີ້ໝີ້ນ,ນ້ຳໝັກຂີ້ນໝີ້ນ. ໜ້າທີ່ອື່ນໆແມ່ນເປັນ ຮອງ
ຫົວໜ້າພະແນກເຕັກໂນໂລຢີ່, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ

ປະສົບການວຽກ:

ໄດ້ຮັບຝຶກອົບຮົມຢູ່ສູນຢ່າພື້ນເມືອງລາວ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
ເປັນຜູ້ຈັດ

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ເຄີຍຈັດຝຶກອົບຮົມພາຍໃນກຸ່ມ ສະໜັບສະໜູນໂດຍກຸ່ມເອງ

ການປຸງແຕ່ງຊາຂີ້ໝີ້ນ ເຮັດຈາກຂີ້ໝີ້ນຂ້ືນ

ຢາສະຫົວ ເຮັດຈາກໝາກຂີ່ຫູດ, ນ້ຳເຂ້ົາໝວກ, ສະໜູນໄພ
ນ້ຳໝັກຂີ້ໝີ້ນ ເຮັດຈາກຂີ້ໝີ້ນຂື້ນ

ໃຊ້ສະໜຸນໄພຮົມຕົວລູກປະຄົບ ເຮັດຈາກຫົວສີໃຄເຄືອງ, ໃບໝາກ
ຂາມ, ໃບນາດ,ໃບເປົ້າ, ໃບຂີ້ເຫຼັກ, ໃບວິກ, ໃບຂີ້ຫູດ, ໃບໝາກຕູມ, 
ໝາກຕູມ(ຕາກແຫ້ງ)

ຄີມໝັກຜົມ ເຮັດຈາກນ້ຳມັນໝາກກອກ, ນ້ຳມັນງ່າ, ນ້ຳມັນເຂົ້າ



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ທ. ແກ້ວ ປະເສີດ
ວັນເກີດ: 1/11/1967
ເບີໂທ: 020 5403 7473
ທີ່ຢູ່: ບ້ານນາແລ , ເມືອງບຸນເໜືອ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: ປູກອ້ອຍແຂວງຜົ້ງສາລີ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ປະສົບການວຽກ:

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ເບີ່ງກົນຈັກ ກຸ່ມປູກອ້ອຍແຂວງຜົ້ງສາລີ. ໜ້າທີ່ອື່ນໆແມ່ນເປັນ ຮອງຫົວໜ້າ
ສະມາຄົມພໍ່ແມ່ນັກຮຽນປະຈຳບ້ານ

ທັດສະນະສຶກສາຢູ່ປະເທດຫວຽດນາມ  ຫົວຂໍ້: ການປູກຖົ່ວດິນ ສະ
ໜັບສະໜູນໂດຍ: ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສະຖາບັນນາພອກ

ເຕັກນິກການປູກອ້ອຍ, ການໃສ່ຝຸ່ນ



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ທ. ທິດນໍ່ ພະນະຄອນ
ວັນເກີດ: 30/10/1966
ເບີໂທ: 020 5686 2595
ທີ່ຢູ່: ບ້ານທົ່ງມັງ , ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນ
ຫຼວງວຽງຈັນ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: ປູກຜັກອິນຊີ ບ້ານທົ່ງມັງ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ຜູ້ກວດຄຸນະພາບຜັກ ກຸ່ມປູກຜັກອິນຊີ ບ້ານທົ່ງມັງ 

ປະສົບການວຽກ:

ເຝິກອົບຮົມຫົວຂໍ້: ການປູກພືດກະສິກຳອິນຊີ ຢູ່ບ້ານທົ່ງມັ່ງ ສະໜັບສະ
ໜູນໂດຍທຶນຂອງກຸ່ມບ້ານ

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ການປູກຜັກອິນຊີທຸກປະເພດ 
ການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມເຮັດຈາກຂີ້ສັດ 
ສະໜຸນໄພຂັບໄລ່ແມງໄມ້ ເຮັດຈາກຜັກກະເດົາ, ເຄືອເຂົາຮໍ, ຂີງ, ຂ່າ 
ໃຊ້ໄວ້ຄັບໄລ່ແມງໄມ້  



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ທ. ທອງວັນ ວົງພະຈັນ
ວັນເກີດ: 
ເບີໂທ: 020 5553 1535
ທີ່ຢູ່: ບ້ານພຽນນາລາມ, ເມືອງແປກ, 
ແຂວງຊຽງຂວາງ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: ກຸ່ມຊາວນາຄັງວຽງ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ປະທານກຸ່ມຊາວນາຄັງວຽງ. ໜ້າທີ່ອື່ນໆແມ່ນເປັນ ຮອງນາຍບ້ານ

ປະສົບການວຽກ:

ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມການເຮັດຝຸ່ນຊີວະພາບ

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມການຄັດເລືອກເມັດພັນເຂົ້າ
ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມການປູກເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ

ປູກເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ທ. ນິກອນ ເກືອອາໄລ
ວັນເກີດ: 4/5/1962
ເບີໂທ: 020 5539 3608
ທີ່ຢູ່: ບ້ານຫຼັກ 38, ເມືອງປາກຊອງ, 
ແຂວງຈຳປາສັກ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: 
ສະຫະກອນຊາວສວນໃຈກາເຟພູພຽງບໍລິເວນເມືອງ
ປາກຊອງແຂວງຈຳປາສັກ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ວິຊາການກວດກາຄຸນະພາບກາເຟ

ປະສົບການວຽກ:

ໄດ້ຮັບເຝິກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້: ຮອບວຽນວົງຈອນຂອງກາເຟເຊັ່ນ: ການກ້າ
ແກ່ນ, ການບົງເບ້ຍ, ການກະກຽມປູກ, ການປູກ, ການບົວລະບັດຮັກ
ສາ, ການປູກກາເຟໃນຮົ່ມ, ການເກັບຜົນຜະລິດ, ການສົ່ງຂາຍ

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ເປັນນັກບັນຍາຍ ຫົວຂໍ້: ການກ້າແກ່ນ, ການບົງເບ້ຍ, ການກະກຽມປູກ, 
ການປູກ, ການບົວລະບັດຮັກສາ, ການປູກກາເຟໃນຮົ່ມ, ການເກັບຜົນ
ຜະລິດ, ການສົ່ງຂາຍ. ສະໜັບສະໜູນໂດຍ: ໂຄງການ GIZ, Care, 
ໂຄງການພູພຽງພັດທະນາກະສິກຳ, ໂຄງການເນີນສູງ.

ການກວດກາຄຸນະພາບກາເຟ ມີເຄື່ອງມືໃນການກວດກາ



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ນ. ນາ ແສນສະທິດ
ວັນເກີດ: 16/5/1981     
ເບີໂທ: 020 2249 4935 
ທີ່ຢູ່: ບ້ານສີຊຽງໃໝ່, ເມືອງຄູນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: FASAP

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ສະມາຊິກກຸ່ມ FASAP ແລະ ເປັນຫົວໜ້າກຸ່ມເຂດເມືອງງານ ປູກເຂົ້າໄກ່
ນ້ອຍ. ໜ້າທີ່ອື່ນໆແມ່ນ ເປັນອາສາສະໝັກບ້ານ (ອສສບ) ແລະ ເປັນຫົວ
ໜ້າຄຸ້ມບ້ານສີຊຽງໃໝ່

ປະສົບການວຽກ:

ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຊາວບ້ານ ເລື້ອງເຕັກນິກການເຮັດຝຸ່ນຊີວະພາບ

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ເຮັດຝຸ່ນບົ່ມຊີວະພາບ
ບອງໝາກເຜັດໃຫຍ່
ບອງໝາກຈອງ



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ທ. ບຸນເຕັມ ໄຊເສດຖາ   
ວັນເກີດ: 10/1/1963     
ເບີໂທ: 030 514 4220
ທີ່ຢູ່: ບ້ານເລົ່າຝ້າຍ, ເມືອງໄຊບູລີ, ແຂວງສະຫວັນ  
ນະເຂດ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: ສະມາຄົມປູກອ້ອຍໄຊບູລີ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ຫົວໜ້າສະມາຄົມປູກອ້ອຍໄຊບູລີ. ໜ້າທີ່ອື່ນໆແມ່ນເປັນ ນາຍບ້ານ ແລະ
ເລຂາພັກບ້ານ.

ປະສົບການວຽກ:

ຈັດຝຶກອົບຮົມການປູກອ້ອຍ ໃຫ້ກັບບັນດາກຸ່ມ ໃນ 15 ໝູ່ບ້ານໃນຂົງ
ເຂດໄຊບູລີ.

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ປູກອ້ອຍ ສຳລັບເຮັດນ້ຳຕານຊາຍ.

ໄປທັດສະນະສຶກສາໂຮງງານນ້ຳຕານມິດລາວ ເປັນເວລາ 3 ມື້.
ສ້າງແຜນປູກອ້ອຍຮ່ວມກັບຄະນະ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ສະມາຊິກທຸກໆ 
6 ເດືອນ.



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ທ. ບຸນລຽບ ທຳມະວົງ
ວັນເກີດ: 15/9/1960
ເບີໂທ: 020 5909 0626
ທີ່ຢູ່: ບ້ານປາກປຶງ, ເມືອງປາກຊັນ, 
ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: ກຸ່ມກະສິກຳປະສົມ 
ປະສານ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ປະທານກຸ່ມກະສິກຳປະສົມປະສານ. ໜ້າທີ່ອື່ນໆແມ່ນເປັນ ນາຍບ້ານ
ແລະ ເລຂາພັກບ້ານ

ປະສົບການວຽກ:

ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມການປູກຝັງ, ເຕັກນິກແນວພັນເມັດເຂົ້າ, ເຮັດຝຸ່ນ
ຊີວະພາບ, ນ້ຳສະກັດຊີວະພາບ

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ລ້ຽງປາດຸກ, ປາເຄັງ, ປາສະຫວາຍ, ປາປາກ, ປານິນ, ປາໄນ ແລະ 
ປາກິນຫຍ້າ
ເຮັດນາ
ຄັດເລືອກແນວພັນເຂົ້າພື້ນເມືອງ



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ທ. ບຸນເລີຍ ເຄນໄຊຍາ
ວັນເກີດ: 3/5/1964
ເບີໂທ: 030 930 6630
ທີ່ຢູ່: ບ້ານເລົ່າໃຫຍ່, ເມືອງອຸດົມພອນ, 
ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: ສະມາຄົມປູກອ້ອຍ
ໄຊບູລີ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ຮອງປະທານສະມາຄົມປູກອ້ອຍໄຊບູລີ. ໜ້າທີ່ອື່ນໆແມ່ນເປັນ ເລຂາ
ພັກບ້ານ

ປະສົບການວຽກ:

ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ເຕັກນິກການກະກຽມດິນການປູກອ້ອຍ
ການຄັດເລືອກແມ່ພັນອ້ອຍ
ການໃສ່ປຸ໋ຍ



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ນ. ບຸນມາ  ພູມິນ 
ວັນເກີດ: 6/6/1962     
ເບີໂທ: 020 5593 2561
ທີ່ຢູ່: ບ້ານຊ້າງ, ເມືອງຄູນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: FASAP

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ປະທານກຸ່ມ FASAP

ປະສົບການວຽກ:

ເຂົ້າຮ່ວມຜຶກອົບຮົມມາດຕະຖານກະສິກຳອິນຊີ ຈັດໂດຍ SEDA

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ປູກເຂົ້າກ້າກີບດຽວ
ຝຸ່ນບົ່ມຊີວະພາບ ເຮັດຈາກຂີ້ສັດ (ໃຊ້ກັບນາ ແລະ ສວນຜັກ)
ນ້ຳສະກັດຊີວະພາບ ຈາກພືດ, ສັດ, ໝາກໄມ້ (ໃຊ້ກັບພືດທຸກຊະນິດ
ແລະໃຫ້ສັດກິນ ສຸຂະພາບແຂງແຮງ)

ເຮັດແຈ່ວບອງ-ໝາກແຂ່ນ-ປາເຄັມ

ເຂົ້້າຂຽບເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ

ເຂົ້າຮ່ວມຂຽນແຜນໂຄງການ ແລະ ບົດລາຍງານໂຄງການ 
ຈັດໂດຍ PADETC
ເປັນຄູຝຶກດ້ານເຕັກນິກກະສິກຳອິນຊີ, ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ການ
ສ້າງຕັ້ງກຸ່ມ ແລະ ບໍລິຫານກຸ່ມ ໃຫ້ກຸ່ມຄັງວຽງ, ເມືອງໝອກ ແລະ ກຸ່ມ
ຄັງວຽງ, ເມືອງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ.



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ທ. ບຸນເອື້ອນ ສີລາເພດ
ວັນເກີດ: 15/8/1964
ເບີໂທ: 020 9898 8077
ທີ່ຢູ່: ບ້ານພູໂອ້ຍ, ເມືອງປາກຊອງ, 
ແຂວງຈຳປາສັກ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: 
ສະຫະກອນຊາວສວນໃຈກາເຟພູພຽງບໍລິເວນເມືອງ
ປາກຊອງແຂວງຈຳປາສັກ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ຮອງປະທານສະຫະກອນ. ໜ້າທີ່ອື່ນໆແມ່ນເປັນ ຮອງນາຍບ້ານ

ປະສົບການວຽກ:

ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເຝິກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້: ກາເຟຫັຼງຈາກການເກັບກ່ຽວຈົນຮອດ
ການສົ່ງອອກ,ຖໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການ GIZ ແລະ 
ສະມາຄົມກາເຟລາວ

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ໄດ້ເຝິກອົບຮົມໃຫ້ສະມາຊິກພາຍໃນສະຫະກອນ ຫົວຂໍ້:ກາເຟຫຼັງຈາກ
ການເກັບກ່ຽວຈົນຮອດການສົ່ງອອກ

ແປຮູບກາເຟໃຫ້ມີຄຸນະພາບດີຂາຍອອກຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດ



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ທ. ບົວລອຍ ສາມົນຕີ
ວັນເກີດ: 12/12/2017
ເບີໂທ: 020 5629 2493
ທີ່ຢູ່: ບ້ານມຸງພ້າວ, ເມືອງທຸລະຄົມ, ແຂວງວຽງຈັນ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: ລ້ຽງງົວເປັນສິນຄ້າ 
ບ້ານເກິນເໜືອ
ຊື່ກຸ່ມໃອື່ນໆ: ສະມະຊິກກົມລ້ຽງສັດນ້ຳຊວງ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ສັດຕະວະແພດ

ປະສົບການວຽກ:

ໄດ້ຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້: ການປີ່ນປົວສັດຢູ່ປະເທດໄທ (ກົ່ມສົ່ງເສີມກະ
ສິກຳ)

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ໄດ້ເປັນວິທະຍາກອນ ຫົວຂໍ້: ການປີ່ນປົວສັດຢູ່ຫ້ອງການເມືອງທຸລະ
ຄົມ, ສະໜັບສະໜູນໂດຍ: ໂຄງການເຢຍລະມັນ

ປີ່ນປົວສັດ: ງົວ



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ທ. ແຂກ ສີຫາລາດ 
ວັນເກີດ: 5/5/1970
ເບີໂທ: 020 9653 7403
ທີ່ຢູ່: ບ້ານແຈ້ງ , ເມືອງທຸລະຄົມ, ແຂວງວຽງຈັນ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: ຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ
ກຸ່ມອື່ນໆ: ກຸ່ມສາລີຫວານ, ກຸ່ມສາລີແຂງ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ຝ່າຍກົນຈັກ ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ

ປະສົບການວຽກ:

ເຝິກອົບຮົມ ເຕັກນິກວິຊາການຢູ່ພາຍໃນກຸ່ມ

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ສຶກສາວິືີການປູກເຂົ້າດ້ວຍວິທີການໂທຖາມກັບກຸ່ມອື່ນໆ 

ການປູກໝາກເຜັດ: ໝາກເພັດເລັບມືນາງ, ໝກເຜັດຕໍ່
ການບົວລະບັດຮັກສາໝາກເຜັດ
ການປູກສາລີ: ສາລີຫວານ (ປູກສົ່ງໂຮງດອງຢູ່ບ້ານເກິນ), ສາລີແຂງ 
(ເຮັດຫົວອາຫານ)



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ທ. ແຂກ ສີຫາລາດ 
ວັນເກີດ: 5/5/1970
ເບີໂທ: 020 9653 7403
ທີ່ຢູ່: ບ້ານແຈ້ງ , ເມືອງທຸລະຄົມ, ແຂວງວຽງຈັນ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: ຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ
ກຸ່ມອື່ນໆ: ກຸ່ມສາລີຫວານ, ກຸ່ມສາລີແຂງ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ຝ່າຍກົນຈັກ ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ

ປະສົບການວຽກ:

ເຝິກອົບຮົມ ເຕັກນິກວິຊາການຢູ່ພາຍໃນກຸ່ມ

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ສຶກສາວິືີການປູກເຂົ້າດ້ວຍວິທີການໂທຖາມກັບກຸ່ມອື່ນໆ 

ການປູກໝາກເຜັດ: ໝາກເພັດເລັບມືນາງ, ໝກເຜັດຕໍ່
ການບົວລະບັດຮັກສາໝາກເຜັດ
ການປູກສາລີ: ສາລີຫວານ (ປູກສົ່ງໂຮງດອງຢູ່ບ້ານເກິນ), ສາລີແຂງ 
(ເຮັດຫົວອາຫານ)



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ທ. ບຸນແທງ ໄຊຍະສຸກ
ວັນເກີດ: 13/9/1974
ເບີໂທ: 030 4713 157
ທີ່ຢູ່: ບ້ານຫ້ວຍອຸ່ນ , ເມືອງໄຊ, ແຂວງຫົວພັນ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: ປູກພືດຜັກອິນຊີ 
ບ້ານຫ້ວຍອຸ່ນ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ນັກວິຊາການ ການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ, ການໝັກນ້ຳຊີວະພາບ, ການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ. 
ໜ້າທີ່ອື່ນໆແມ່ນເປັນ ຮອງນາຍບ້ານ

ປະສົບການວຽກ:

ໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້: ການປູກພືດອອິນຊີ ຢູ່ປະທດໄທ ໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜູນໂດຍໂຄງການ LaoUN

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ເຄີຍຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້: ການປູກພືດຜັກອິນຊີ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະ
ໜູນຈາກ ໂຄງການ LURAS

ນ້ຳໝັກເຮັດຈາກຫອຍທຸກຊະນິດ                                        
ຝຸ່ນຊີວະພາບເຮັດຈາກຄ່າ,ຂີງ,ຫົວສິງໃຄ,ຜັກທຽມ,ໝາກເຜັດ ປະສົມ
ກັນໃຊ້ສຳລັບກຳຈັດແມງໄມ້                                 

ຝຸ່ນບົມເຮັດຈາກເສດພືດຜັກ, ຈາກຫຍ້າ, ຝຸ່ນຄອກ, ແກບ, ເສດເຂົ້າ, 
ເຟືອງ



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ທ. ບຸນທັນ ເທບມະນີລາ
ວັນເກີດ: 17/11/1979
ເບີໂທ: 020 5805 3192
ທີ່ຢູ່: ບ້ານຫ້ວຍອຸ່ນ , ເມືອງໄຊ, ແຂວງຫົວພັນ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: ປູກພືດຜັກອິນຊີບ້ານຫ້ວຍອຸ່ນ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ກວດກາພືດຜັກ. ໜ້າທີ່ອື່ນໆແມ່ນເປັນ ນາຍບ້ານ, ເລຂາພັກບ້ານ

ປະສົບການວຽກ:

ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້: ການປັບປຸງພື້ນຟູດິນ, ການຂະຫຍາຍ
ພັນ ຢູ່ທີ່ສະຖາບັນວິໃຈ ແລະ ພັດທະນາພື້ນທີ່ສູງ, ແຂວງຊຽງໄໝ່, 
ປະເທດໄທ

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ເຄີຍເປັນຜູ້ບັນຍາຍໃນ ຫົວຂໍ້: ເຕັກນິກການປັບປຸງດິນ, ເຕັກນິກການ
ປູກຜັກອິນຊີ,ການປູກໝາກລາແຊ້ງ, ເຕັກນິກການບົວລະບັດຮັກສາ
ເຄື່ອງປູກ

ເຕັກນິກກໍ່ສ້າງເຮືອນຮົມແບບປ້ອງກັນສັດຕູພືດ: ມີມຸ້ງກາງ, ແບບບໍ່ມີມຸ້ງ                                      
ການເຮັດນ້ຳໝັກຊີວະພາບ: ເຮັດຈາກຫອຍ, ເຮັດຈາກຂົມກະເດົາ,ເຄື່ອ
ເຂົາຮໍ, ຂີ້ໝີ້ນ
ການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ເຮັດຈາກຂີ້ສັດ,ເສດຫຍ້າແຫ້ງ, ຂີ້ເຖົ່າ 
ເຕັກນິກການຕິດຕາ, ຊຽບຢອດ ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ

ເຕັກນິກການປູກໝາກລາແຊ້ງ:ໝາກລາແຊ້ງແດງ (ນີວເຕີຊີເລກ), 
ໝກລາແຊ້ງດຳ (ເລັດສະບຸກ) ສາຍພັນປັບປຸງຢູ່ໄທ



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ທ. ບຸນທ່ຽງ ມວນມະນີ
ວັນເກີດ: 3/5/1963
ເບີໂທ: 030 967 4225
ທີ່ຢູ່: ບ້ານສະແມດ, ເມືອງໄຊສະຖານ, 
ແຂວງໄຊຍະບູລີ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: ກຸ່ມປຸງແຕ່ງຊາຂຽວ ບ້ານ
ສະແມດໃຫຍ່

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ຄະນະກຸ່ມ ກຸ່ມປຸງແຕ່ງຊາຂຽວ ບ້ານສະແມດໃຫຍ່. ໜ້າທີ່ອື່ນໆແມ່ນ 
ເປັນກວດກາໜ່ວຍພັກບ້ານ

ປະສົບການວຽກ:

ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ຊຸມຊົນ, ບົດບາດຍິງ
ຊາຍ (Gender)

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ສະມາຊິກກຸ່ມ ເລື້ອງການປຸງແຕ່ງຊາຂຽວ, ການສ້າງ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກຸ່ມ

ປຸງແຕ່ງຊາຂຽວ



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ນ. ບົວຈັນ ເຮືອງວິໄລ
ວັນເກີດ: 10/2/1956
ເບີໂທ: 020 9631 8191, 5511 5283
ທີ່ຢູ່: ບ້ານຢອນ, ເມືອງແປກ, ແຂວງຊຽງຂວາງ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: ກຸ່ມປູກພືດຜັກອິນຊີ ແລະ 
ການຕະຫຼາດເມືອງແປກ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ປະທານກຸ່ມປູກພືດຜັກອິນຊີ ແລະ ການຕະຫຼາດເມືອງແປກ. ໜ້າທີ່ອື່ນໆ 
ແມ່ນເປັນຄະນະໄກ່ເກ່ຍຂັ້ນບ້ານ

ປະສົບການວຽກ:

ຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກການປູກຜັກລະດູແລ້ງ. ຝຶກອົບຮົມການບໍລິຫານ
ຫ້ອງການ ຂອງຊາວກະສິກອນລາວ, ການບໍລິຫານລະບົບການເງິນລະ
ດັບທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການຂຽນໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍ-ກາງ. ຝຶກອົບຮົມ
ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການໃຊ້ສະໝຸນໄພທ້ອງຖິ່ນເພື່ອລ້ຽງສັດ 

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກອິນຊີ, ການບໍລິຫານການຕະຫຼາດໃຫ້ສະມາຊິກ
ພາຍໃນກຸ່ມ ແລະ ກຸ່ມອື່ນໆ

ປູກຜັກລະດູແລ້ງ-ຝົນ
ຜະລິດສະໝຸນໄພໄລ່ແມງໄມ້

ນ້ຳບີອີ ການກ້າເມັດພັນ-ແນວພັນຜັກ
ລ້ຽງສັດ: ໝູ, ເປັດ, ໄກ່

ເຮັດຝຸ່ນຊີວະພາບຈາກຂີ້ສັດ, ພືດຕາມທ້ອງຖິ່ນ, ຂີ້ເລື່ອຍ



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ທ. ປາເກົ້າວື່ ດາຈ້າ
ວັນເກີດ: 22/6/1965     
ເບີໂທ: 020 9632 8800 
ທີ່ຢູ່: ບ້ານດົງດ່ານ, ເມືອງຄູນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: FASAP

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ຮອງປະທານກຸ່ມ FASAP. ໜ້າ ທີ່ອື່ນໆແມ່ນ ຫົວໜ້າກຸ່ມບ້ານ, ເລຂາພັກ
ກຸ່ມບ້ານຍຸນ

ປະສົບການວຽກ:

ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ກັບໂຄງການ LEAP ຫົວຂໍ້ ເຕັກນິກກະສິກຳອິນຊີ
ຢູ່ເມືອງຄູນ
ຝຶກໃຫ້ຊາວບ້ານຢູ່ ເມືອງຄູນ, ເມືອງແປກ, ເມືອງຜາໄຊ, ເມືອງບໍລິຄຳ
ໄຊ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເລື້ອງການຜະລິດຝຸ່ນບົ່ມ, ປູກເຂົ້າ, ການເລືອກ
ເມັດພັນ

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ປູກເຂົ້າກ້າກີບດຽວ (ໄດ້ເປັນຕົວແບບລະດັບແຂວງ)
ຝຸ່ນບົ່ມດ້ວຍຂີ້ສັດ, ພືດ (ໃຊ້ກັບພືດທຸກຊະນິດ ເພີ້ມການປັບປຸງດິນ)
ນ້ຳຊີວະພາບເຮັດຈາກພືດ, ສັດ, ໝາກໄມ້



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ທ. ເພັງດອນ ທິດທະວົງ
ວັນເກີດ: 2/3/1969
ເບີໂທ: 020 2860 9048
ທີ່ຢູ່: ບ້ານກາງ, ເມືອງຊຳເໜືອ, ແຂວງຫົວພັນ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: ກຸ່ມບ້ານກາງເມືອງ 
ຊຳເໜືອ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ສະມາຊິກກຸ່ມບ້ານກາງເມືອງຊະເໜືອ

ປະສົບການວຽກ:

ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມການລ້ຽງສັດໃຫຍ່
ແລກປ່ຽນບົດຮຽນນຳພາຍໃນກຸ່ມ ແລະ ພາຍນອກ

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ລ້ຽງສັດໃຫຍ່: ງົວ-ຄວາຍ ປ່ອຍແບບທຳມະຊາດ



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ນ. ພຽນສວນ ບຸນປະເສີດ
ວັນເກີດ: 10/5/1969
ເບີໂທ: 030 533 8164
ທີ່ຢູ່: ບ້ານນາງົວ, ເມືອງວຽງໄຊ, ແຂວງຫົວພັນ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: ກຸ່ມປູກມອນລ້ຽງມ້ອນ
ບ້ານນາງົວ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ສະມາຊິກກຸ່ມປູກມອນລ້ຽງມ້ອນບ້ານນາງົວ

ປະສົບການວຽກ:

ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມການປູກເຂົ້າຊີວະພາບ

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ປູກມອນລ້ຽງມ້ອນ
ປູກກາເຟອິນຊີ

ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມການປູກມອນລ້ຽງມ້ອນ



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ທ. ເພັດສະວົງ ພົມພະຈັນ
ວັນເກີດ: 11/8/1974
ເບີໂທ: 020 2933 2991
ທີ່ຢູ່: ບ້ານກາງ, ເມືອງຊຳເໜືອ, ແຂວງຫົວພັນ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: ກຸ່ມບ້ານກາງເມືອງ 
ຊຳເໜືອ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ສະມາຊິກກຸ່ມບ້ານກາງເມືອງຊຳເໜືອ. ໜ້າທີ່ອື່ນໆແມ່ນ ເປັນນາຍບ້ານ

ປະສົບການວຽກ:

ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມການປູກເຂົ້າຊີວະພາບ

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ປູກເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ
ປູກເຂົ້າກ້າກີບດຽວ

ແລກປ່ຽນເຕັກນິກ ຄວາມຮູ້ກັບສະມາຊິກພາຍໃນກຸ່ມ



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ທ. ພຸດທະເສນ ວົງສີປະສົມ
ວັນເກີດ: 1/10/1963
ເບີໂທ: 020 2240 1646 
ທີ່ຢູ່: ບ້ານເກິນເໜືອ, ເມືອງທຸລະຄົມ, ແຂວງວຽງຈັນ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: ລ້ຽງງົວເປັນສິນຄ້າ 
ບ້ານເກິນເໜືອ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ປະທານກຸ່ມລ້ຽງງົວເປັນສິນຄ້າ ບ້ານເກິນເໜືອ. ໜ້າທີ່ອື່ນໆແມ່ນເປັນ ສະ
ມາຊິກພັກ

ປະສົບການວຽກ:

ໄດ້ເຝິກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້: ເຕັກນິກການຜະລິດອາຫານສັດ ຢູ່ຂອນແກ່ນ 
ປະເທດໄທໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ໂຄງການລາວ-ໄທ

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ໄດ້ຈັດເຝິກອົບຮົມພາຍໃນກຸ່ມ, ຄະນະຊາວກະສິກອນ, ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້
ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການສ້າງເຂື່ອນເຊັ່ນ: ເຂື່ອນນ້ຳງຽບ ຫົວຂໍ້ເຝິກ
ອົບຮົມ: ຄັດເລືອກແນວພັນ, ການປູກຫຍ້າ

ລ້ຽງງົວພັນພື້ນເມືອງ, ລ້ຽງງົວພັນປັບປຸງ ລ້ຽງເຄີ່ງຂັງເຄີ່ງປ່ອຍ
ການປະສົມພັນທຽມງົວພັນພື້ນເມືອງ

ອາຫານໝັກເຮັດຈາກຫຍ້ານີເປຍ,ຫຍ້າລູຊີ, ກີນີ, ຖົ່ວສະຕາໂຣ, ໂມ
ລາໂຕປະສົມກັນ

ການປູກຫຍ້າມີ ຫຍ້ານີເປຍ,ຫຍ້າລູຊີ, ກີນີ, ຖົ່ວສະຕາໂຣ, ໂມລາໂຕ 
ໃຊ້ເປັນອາຫານສັດ



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ທ. ພອນສະຫວັນ ບົວນະວົງ
ວັນເກີດ: 5/10/1977
ເບີໂທ: 030 4579 403
ທີ່ຢູ່: ບ້ານນາວຽງ , ເມືອງຮ້ຽມ, ແຂວງຫົວພັນ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: ປູກຜັກອິນຊີເມືອງຮ້ຽມ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ສະມາຊິກປູກຜັກອິນຊີເມືອງຮ້ຽມ. ໜ້າທີ່ອື່ນໆແມ່ນເປັນ ຮອງນາຍບ້ານ

ປະສົບການວຽກ:

ເຝິກອົບຮົມຫົວຂໍ້: ການປູກຜັກ, ການລ້ຽງປາ ຈາກຫ້ອງການກະສິກຳ
ເມືອງຮ້ຽມ

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ການລ້ຽງປາແບບປະສົມປະສານ: ປານິນ, ປາໃນ, ປາເກັດແລບ, ປາ
ກິນຫຍ້າ ລ້ຽງໃນໜອງ
ການປູກຜັກແບບປະສົມປະສານ: ຜັກກາດຊອມ, ຜັກກາດຂາວ, ຜັກ
ກາດຍໍ່, ຜັກບົວ, ຜກຊີ, ຫອມບົວ, ຫອມປ້ອມ, ຜັກສະຫຼັດ



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ທ. ຄຳເພັດ ແສງສະຫວ່າງ
ວັນເກີດ: 29/3/1975
ເບີໂທ: 020 9858 2541
ທີ່ຢູ່: ບ້ານພູໂອ້ຍ, ເມືອງປາກຊອງ, 
ແຂວງຈຳປາສັກ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: 
ສະຫະກອນຊາວສວນໃຈກາເຟພູພຽງບໍລິເວນເມືອງ
ປາກຊອງແຂວງຈຳປາສັກ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ວິຊາການຕິດຕາມກາເຟເຂົ້າອອກໃນສາງ, ກວດກາສະຫະກອນ. ໜ້າທີ່
ອື່ນໆແມ່ນເປັນ ຮອງນາຍບ້ານ

ປະສົບການວຽກ:

ໄດ້ຮັບເຝິກອົບຮົມຫົວຂໍ້: ກາເຟຫຼັງການເກັບກ່ຽວ ຜູ້ຈັດໂຄງການ GIZ

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ເປັນນັກວິທະຍາກອນເຝິກອົບຮົມຫົວຂ້ໍ: ການປູກ ແລະ ຮັກສາກາເຟ, 
ການປຸງແຕງກາເຟ ຢູ່ໂຮງຮຽນ ວິຊາຊີບປະສົມປະສານແຂວງເຊກອງ 
ສະໜັບສະໜູນໂດຍ GIZ

ປຸງແຕ່ງກາເຟຄຸນະພາບດີຂາຍອອກຕ່າງປະເທດ, ອາລາປີກ້າກາຕິມໍ, 
ອາລາປິກ້າຕິປິກ້າ



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ນ. ພອນແສງ
ວັນເກີດ: 3/5/1974
ເບີໂທ: 030 548 8229
ທີ່ຢູ່: ບ້ານນາງົວ, ເມືອງວຽງໄຊ, ແຂວງຫົວພັນ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: ປູກມອນລ້ຽງມ້ອນ
ຊື່ກຸ່ມອື່ນໆ: ກຸ່ມສັດໃຫຍ່ (ງົວ-ຄວາຍ)

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ຄະນະຜູ້ທີ 3 ຂອງກຸ່ມສັດໃຫຍ່ (ງົວ-ຄວາຍ)

ປະສົບການວຽກ:

ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມປູກມອນລ້ຽງມ້ອນ, ໂຄງການພັດທະນາຊົນນະບົດ
ແລະ ເຂດເນີນສູງ

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ການປູກມອນລ້ຽງມ້ອນ
ການປູກໝາກແຕງ



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ນ. ພິມພາ ສີຫາລາດ
ວັນເກີດ: 1958     
ເບີໂທ: 020 9946 5911
ທີ່ຢູ່: ບ້ານຍວນ, ເມືອງແປກ, ແຂວງຊຽງຂວາງ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: ກຸ່ມປູກພືດຜັກອິນຊີ ແລະ
ການຕະຫຼາດເມືອງແປກ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ສະມາຊິກ ແລະ ທີ່ປຶກສາກຸ່ມ ປູກພືດຜັກອິນຊີ ແລະ ການຕະຫຼາດເມືອງ
ແປກ

ປະສົບການວຽກ:

ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ເຕັກນິກການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມຊີວະພາບ, ການລ້ຽງໄກ່
ຊີວະພາບ

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ກັບຊາວບ້ານ ເມືອງຜາໄຊ, ພູກູດ, ເມືອງຄຳ ແຂວງຊຽງ
ຂວາງ ແລະ ຊາວບ້ານແຂວງຜົ້ງສາລີ

ປູກຜັກລະດູແລ້ງ-ຝົນ
ຜະລິດຝຸ່ນບົ່ມ
ຜະລິດນ້ຳບີອີ



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ນ. ມະນີກົດ ສາຍບົວແກ້ວ
ວັນເກີດ: 1/11/1955
ເບີໂທ: 020 9662 5020
ທີ່ຢູ່: ບ້ານກະຕວດ, ເມືອງປາກຊອງ, 
ແຂວງຈຳປາສັກ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: 
ສະຫະກອນຊາວສວນໃຈກາເຟພູພຽງບໍລິເວນເມືອງ
ປາກຊອງແຂວງຈຳປາສັກ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ສະມະຊິກສະຫະກອນຊາວສວນໃຈກາເຟ 

ປະສົບການວຽກ:

ໄດ້ຮັບເຝິກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້: ການປຸງແຕ່ງກາເຟ, ການຕັດຕໍ່ກິ່ງງ່າ ຢູ່ທີ່ປະ
ເທດຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການ Oxfram

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ການປູກກາເຟ: ອາລາປີກ້າກາຕິມໍ, ອາລາປິກ້າລິປິກ້າ



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ນ. ລັດດາວັນ ທະນູມາ
ວັນເກີດ: 2/4/1995
ເບີໂທ: 020 5629 2493
ທີ່ຢູ່: ບ້ານເກີນເໜືອ, ເມືອງທຸລະຄົມ, ແຂວງວຽງຈັນ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: ລ້ຽງງົວເປັນສິນຄ້າ 
ບ້ານເກິນເໜືອ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ນັກວິຊາການເຮັດຊາຂີ້ໝີ້ນ. ໜ້າທີ່ອື່ນໆແມ່ນເປັນ ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ
ຂອງບ້ານ

ປະສົບການວຽກ:

ຝຶກອົບຮົມການເຮັດຊາຂີ້ໝີ້ນ ແລະ ຫວານສັກໝົດລູກພາຍໃນກຸ່ມ

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ເຮັດຊາຂີ້ໝີ້ນ ເຮັດຈາກຂີ້ໜີ້ນພື້ນບ້ານຫາຊື້ໄດ້ທົ່ວໄປ
ຊາຫວ້ານສັກໝົດລູກ ເຮັດຈາກຫວ້ານສັກມົດລູກ



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ນ. ລາວອນ ພິລາໄຊພິທັກ
ວັນເກີດ: 2/6/1963
ເບີໂທ: 020 5561 1592
ທີ່ຢູ່: ບ້ານທົ່ງມັງ , ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນ
ຫຼວງວຽງຈັນ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: ປູກຜັກອິນຊີ ບ້ານທົ່ງມັງ
ກຸ່ມອື່ນໆ: ກຸ່ມລ້ຽງໝູ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ຮອງຫົວໜ້າ ກຸ່ມປູກຜັກອິນຊີ ບ້ານທົ່ງມັງ. 

ປະສົບການວຽກ:

ໄດ້ເຝິກອົບຮົມຫົວຂໍ້: ການເຮັດເຂົ້າໂຄບ, ຂຽບໝູ. ຢູ່ປະເທດໄທ ສະ
ໜັບສະໜູນໂດຍ: ກົມສົ່ງເສີມ

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ເຂົ້າໂຄບ ເຮັດຈາກເຂົ້າໜຽວທີຄັດແລ້ວ(ເຂົ້າໜຽວມະລິ,ເຂົ້າໜຽວ
ຫອມສະຫວັນ)
ຂຽບໝູ ເຮັດຈາກໝູພັນ, ໝູລາດ
ໝູສີກ ເຮັດຈາກໝູພັນ



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ທ. ວົງສັກ ຈັນອາຄຳ
ວັນເກີດ: 10/5/1966
ເບີໂທ: 020 5940 1472
ທີ່ຢູ່: ບ້ານໂຊດ, ເມືອງແອດ, ແຂວງຫົວພັນ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: ກຸ່ມລ້ຽງສັດໃຫ່ຍ 
ເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໂຊດ ເມືອງແອດ ແຂວງຫົວພັນ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ບັນຊີ-ການເງິນຂອງ ກຸ່ມລ້ຽງສັດໃຫ່ຍເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໂຊດ ເມືອງ
ແອດ ແຂວງຫົວພັນ. ໜ້າທີ່ອື່ນໆແມ່ນເປັນ ຮອງນາຍບ້ານ

ປະສົບການວຽກ:

ຮຽນຮູ້ວິທີການລ້ຽງສັດ, ການສັກຢາ, ປູກຫຍ້າ, ການເລືອກແນວພັນຫຍ້າ 
ຈາກກະສິກຳເມືອງ, ກະສິກຳແຂວງ.

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ການລ້ຽງໝູລາດ , ລ້ຽງໃນຄອກ

ລ້ຽງຄວາຍ, ລ້ຽງປ່ອຍ (ປ່ອຍເຂົ້າປ່າ, ບາງຄັ້ງປ່ອຍຢູ່ສວນ ແລະ ຕັດ
ຫຍ້າໃຫ້ກິນ)
ລ້ຽງໄກ່-ເປັດ, ລ້ຽງໃສ່ຄອກຕອນຍັງນ້ອຍ ເມື່ອໃຫ່ຍປ່ອຍຕາມທຳ
ມະຊາດ

ລ້ຽງງົວ, ລ້ຽງປ່ອຍ (ປ່ອຍເຂົ້າປ່າ, ບາງຄັ້ງປ່ອຍຢູ່ສວນ ແລະ ຕັດຫຍ້າ
ໃຫ້ກິນ)



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ທ. ອິນປັນ ແຫວນສົມເພັດ
ວັນເກີດ: 1/4/1964
ເບີໂທ: 020 5545 9745
ທີ່ຢູ່: ບ້ານຫຼັກ 35, ເມືອງປາກຊອງ, 
ແຂວງຈຳປາສັກ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: 
ສະຫະກອນຊາວສວນໃຈກາເຟພູພຽງບໍລິເວນເມືອງ
ປາກຊອງແຂວງຈຳປາສັກ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ຜູ້ຊ່ວຍຄວບຄຸມຄຸນນະພາບກາເຟ

ປະສົບການວຽກ:

ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເຝິກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້: ກ່ຽວກັບການຜະລິດກາເຟ, ການປັບ
ປຸງຄຸນນະພາບກາເຟ ຢູ່ສູນຄົ້ນຄວ້າແລະຂະຫຍາຍພັນກາເຟຂື້ນກັບ
ສະຖາບັນແລະປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ໄດ້ເຝິກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້: ການປູກກາເຟ, ການປ້ອງກັນແມງໄມ້, ການປຸງ
ແຕ່ງຫຼັງຈາກການເກັບກ່ຽວ

ວິຊາການຜະລິດແນວພັນເບ້ຍກາເຟ ສາຍພັນກາຕິມໍ ມີ 2 ນ້ຳເບີຄື: 
133 ແລະ 8667 ເໝາະກັບສະພາບພູພຽງບໍລິເວນ



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ນ. ອ່ອນສີ ແສງດາວອນ
ວັນເກີດ: 6/3/1962
ເບີໂທ: 020 2826 3848
ທີ່ຢູ່: ບ້ານຄັງວຽງ, ເມືອງແປກ, ແຂວງຊຽງຂວາງ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: ກຸ່ມຊາວນາຄັງວຽງ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ຄະນະກຸ່ມຊາວນາຄັງວຽງ. ໜ້າທີ່ອື່ນໆແມ່ນເປັນ ນາຍບ້ານຄຸ້ມປຸງປັນ, ສະ
ຫະພັນແມ່ຍິງບ້ານໃຫຍ່ ຄັງວຽງ

ປະສົບການວຽກ:

ປີ 2016 ໄປທັດສະນະຢູ່ໄທ ກ່ຽວກັບການເຮັດເຂົ້າຂຽບ

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ເຂົ້າຂຽບມັນຕົ້ນ ແລະ ເຂົ້າຂຽບເຂົ້າອິນຊີ



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ນ. ໃໝຄຳ ສາມົນຕີ
ວັນເກີດ: 
ເບີໂທ: 020 5672 3279
ທີ່ຢູ່: ບ້ານເກີນເໜືອ, ເມືອງທຸລະຄົມ, ແຂວງວຽງຈັນ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: ລ້ຽງງົວເປັນສິນຄ້າເມືອງ 
ທຸລະຄົມແຂວງວຽງຈັນ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ສັດຕະວະແພດ

ປະສົບການວຽກ:

ໄດ້ເຝິກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້: ວິຊາການວິທີປຸງແຕ່ງເນື້ອສັດ(ໜັງເຄັມ, ສີ້ນສະ
ຫວັນ, ໜັງຜອງ, ສົ້ມໝ້ຳ, ໝ້ຳ)ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ສະໜັບສະ
ໜູນໂດຍ ກົມສົ່ງເສີມກະສິກຳນະຄອນຫຼວງ

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ເຄີຍຈັດຝຶກອົບຮົມພາຍໃນກຸ່ມ ສະໜັບສະໜູນໂດຍກຸ່ມເອງ

ໜັງເຄັມ ເຮັດຈາກໜັງຄວາຍ
ໜັງພອງ ຈາກໜັງຄວາຍ, ງົວ
ສົ້ມໝ້ຳ ຈາກຊີ້ນງົວ, ຕັບງົວ

ໝ້ຳຈາກຊີ້ນງົວ,ຄວາຍ, ຫາຍໃສ່ໃສ້ງົວ
ສີ້ນສະຫວັນ ຈາກຊີ້ນຄວາຍ, ງົວ



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ທ ແຫຼ້ ບຸນມາລາ
ວັນເກີດ: 3/4/1963
ເບີໂທ: 020 5624 2405
ທີ່ຢູ່: ບ້ານແຈ້ງ, ເມືອງທຸລະຄົມ, ແຂວງວຽງຈັນ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: ລ້ຽງງົວເປັນສິນຄ້າ 
ບ້ານເກິນເໜືອ
ຊື່ກຸ່ມອື່ນໆ: ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ສະຕະວະແພດ

ປະສົບການວຽກ:

ຮຽນວິຊາສັດຕະວະແພດນຳພີ່ນ້ອງຢູ່ຂອນແກ່ນ (ໃຊ້ທຶນຕົນເອງ).

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ປິ່ນປົວພະຍາດສັດປາກເປື່ອຍວົງເລັບ, ໄຂ້ລຳໄສ້, ໄຂ້ເຈັບເສັ້ນ ງົວພັນ
ພື້ນເມືອງ, ງົວພັນບາມັນ, ງົວພັນສະໂລເລ



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ນ. ຄຳສີ ວັນທະຈັກ
ວັນເກີດ: 10/11/1965
ເບີໂທ: 030 509 7689
ທີ່ຢູ່: ບ້ານໜ້ຽນນາລາມ, ເມືອງແປກ, 
ແຂວງຊຽງຂວາງ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: ກຸ່ມຊາວນາຄັງວຽງ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ສະມາຊິກກຸ່ມຊາວນາຄັງວຽງ. ໜ້າທີ່ອື່ນໆແມ່ນເປັນ ຄະນະພັກບ້ານ, ປະ
ທານແມ່ຍິງບ້ານ

ປະສົບການວຽກ:

ຝຶກອົບຮົມການເຮັດຝຸ່ນ ກັບໂຄງການພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ສິ່ງແວດ
ລ້ອມ

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ປູກຜັກອິນຊີ: ກະທຽມ, ຜັກກາດຊອມ, ຜັກກາດຂາວ, ຜັກກາດນາ, ກະ
ລົດແດງ, ຫົວຜັກກາດມ້ວງ, ກະລົດຂາວ, ຜັກບົ້ງ, ຫອມປ້ອມ, ຜັກຊີ,
ຜັກບົ່ວ, ສະລັດແດງ, ສະລັດກອບ, ຜັກຊານາລີ, ຜັກຮ່ອງເຕ້, ຜັກກາດ
ຄິວ, ຫອມລາບ, ອີ່ຕູ່, ສະຕໍເບີຣີ້, ໝາກເຜັດນ້ອຍ ແລະ ໝາກເຜັດໃຫຍ່



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ນ. ຫຼ້າເຢີ ລໍ່
ວັນເກີດ: 27/2/1980 
ເບີໂທ: 030 280 4449
ທີ່ຢູ່: ບ້ານຢອນ, ເມືອງແປກ, ແຂວງຊຽງຂວາງ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: ກຸ່ມປູກພືດຜັກອິນຊີ ແລະ
ການຕະຫຼາດເມືອງແປກ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ຄະນະກຸ່ມ ປູກພືດຜັກອິນຊີ ແລະ ການຕະຫຼາດເມືອງແປກ. ໜ້າທີ່ອື່ນໆ
ແມ່ນເປັນຄະນະສະມາຊິກແມ່ຍິງບ້ານ

ປະສົບການວຽກ:

ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ເຕັກນິກການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມຊີວະພາບ, ປູກຜັກ ແລະ
ປູກເຫັດນາງລົມ

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ນັກສຶກສາທີ່ມາຝຶກງານນຳເມືອງ

ປູກຜັກລະດູແລ້ງ-ຝົນ
ຜະລິດສະໝຸນໄພໄລ່ແມງໄມ້



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ນ. ຄຳມອນ ຫຼວງລາດ
ວັນເກີດ: 1959
ເບີໂທ: 020 5580 0675
ທີ່ຢູ່: ບ້ານທົ່ງມັງ , ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນ
ຫຼວງວຽງຈັນ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: ປູກຜັກອິນຊີ ບ້ານທົ່ງມັງ
ກຸ່ມອື່ນໆ: ກຸ່ມປູກຜັກອິນຊີນະຄອນຫຼວງ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ປະທ່ານ ກຸ່ມປູກຜັກອິນຊີ ບ້ານທົ່ງມັງ. ໜ້າທີ່ອື່ນໆແມ່ນເປັນ ຮອງນາຍ
ບ້ານ, ສະມາຊິກສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ຜູ້ຊ້ີນຳວຽກງານສະຫະພັນແມ່ຍິງ

ປະສົບການວຽກ:

ໄດ້ເຝິກອົບຮົມຫົວຂໍ້: ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ຢູ່ໜອງຄາຍ, ຂອນແກ່ນ 
ສະໜັບສະໜູນ ຂະແໜງສົ່ງເສີມການຄ້າລາວ, ຫົວຂໍ້: ເຕັກນິກການ
ເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ, ສະໜູນໄພຄັບໄລ່ແມງໄມ້

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ສົ້ມໝູ ເຮັດຈາກໝູລາດ, ໝູພັນ
ໃສ່ອົ່ວອີສານ ເຮັດຈາກຊີ້ນໝູ, ຊີ້ນຄວາຍ, ຊີ້ນງົວ
ໃສ້ອົ່ວເຄືຶ່ອງ ເຮັດຈາກຊີ້ນໝູ, ຊີ້ນຄວາຍ, ຊີ້ນງົວ
ຊີ້ນແດດດຽວ ເຮັດຈາກຊີ້ນໝູ, ຊີ້ນຄວາຍ, ຊີ້ນງົວ, ໄກ່ພັນເນື້ອ
ໝາກເຜັດເຜົາ



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ນ. ຄຳຜິວ ບຸດດາວົງ
ວັນເກີດ: 18/4/1957     
ເບີໂທ: 020 5607 5945 
ທີ່ຢູ່: ບ້ານເທີນ, ເມືອງແປກ, ແຂວງຊຽງຂວາງ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: ກຸ່ມປູກພືດຜັກອິນຊີ ແລະ
ການຕະຫຼາດເມືອງແປກ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ສະມາຊິກກຸ່ມ ປູກພືດຜັກອິນຊີ ແລະ ການຕະຫຼາດເມືອງແປກ

ປະສົບການວຽກ:

ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ເລື້ອງ ກະສິກຳອິນຊີ, ການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ, ປູກຜັກ
ແບບປະສົມປະສານ, ປູກເຂົ້າອິນຊີກ້າກີບດຽວ ໂດຍ ອ.ຈ ທອງດຳ 
SEDA

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ຝຶກອົບຮົມ ເລື້ອງກະສິກຳອິນຊີ ໃຫ້ພາກສ່ວນບ້ານ, ເມືອງ, ແຂວງ 
ເຊັ່ນ: ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ຜົ້ງສາລີ ແລະ ພາຍໃນແຂວງຊຽງຂວາງ

ປູກຜັກລະດູແລ້ງ-ຝົນ
ຜະລິດຝຸ່ນບົ່ມ
ຜະລິດນ້ຳບີອີ
ຄັດສັນເມັດພືດຜັກ ແລະ ແນວພັນເຂົ້າ



ນັກວິຊາການ
ຊາວກະສິກອນລາວ ປີ 2017

ຊື່: ທ. ຄຳມູນ ໄຊມະນີ 
ວັນເກີດ: 5/5/1954
ເບີໂທ: 020 5511 4809
ທີ່ຢູ່: ບ້ານແຈ້ງ , ເມືອງທຸລະຄົມ, ແຂວງວຽງຈັນ
ຊື່ກຸ່ມໃນເຄືອຂ່າຍ LFN: ຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກ:

ປະທານ ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ. ໜ້າທີ່ອື່ນໆແມ່ນເປັນ ທີ່ປຶກສາພັກ
ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ

ປະສົບການວຽກ:

ເຝິກອົບຮົມຫົວຂໍ້: ເຝິກອົບຮົມຫົວຂໍ້: ການປູກເຂົ້າແນວພັນ ຢູ່ປະເທດ
ອິນໂດເນເຊຍ, ຜະລິດແນວພັນເຂົ້າຄົບວົງຈອນ ຢູ່ຫວຽດນາມ ສະໜັບ
ສະໜູນຈາກກົ່ມສົ່ງເສີມ

ຄວາມຊຳນິຊຳນານ:

ໄດ້ຈັດເຝິກອົບຮົມຫົວຂໍ້: ການຟື້ນຟູການເຮັດແນວພັນເຂົ້າໃຫ້ກຸ່ມຊາວ
ກະສິກອນມາທັດສະນະ 

ການປູກເຂົ້າ, ປູກທັງນາປີ ແລະ ນາແຊງ, ເຂົ້າໜຽວຕະກຸນທ່າດອກຄຳ, 
ເຂົ້າເຈົ້າຕະກຸນມະລິ 
ຄັດເລືອກແນວພັນ, ຝື້ນຟູແນວພັນ ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກໃນການຄັດເລືອກ
ການລ້ຽງໄກ່ ລ້ຽງໄກ່ພື້ນບ້ານ ລ້ຽງປ່ອຍ
ການອອກແບບເຮັດເຄື່ອງຈູດແກບ, ຖ່ານແກບເຮັດຝຸ່ນ, ນ້ຳຖ່ານແກບ
ເຮັດສະໜຸນໄພໄລ່ແມງໄມ້ ,ກະຕຸ້ນການປະສົມພັນພືດໄດ້ໃຊ້ໄດ້ກັບ
ພືດທຸກປະເພດ ແລະ ຢາຂ້າຫຍ້າໄດ້
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