
ບ້ານວັງໂຕ່ງບ້ານວັງໂຕ່ງ

ໂຄງການ ປັບປຸງກະສິກໍາຮອບດ້ານ ເພື່ອປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງ
ປະຊາຊົນ ເມືອງພູກູດ (PICRAIL) ມີຈຸດປະສົງແນ່ໃສ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໂດຍລວມ, ການ

ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍການເພີ່ມຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ຜ່ານ
ການຜະລິດກະສິກໍາສະອາດ, ປອດໄພ, ຍືນຍົງ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ໃນເດືອນ ມີຖຸນາ 2019 ຜ່ານມາ ໂຄງການ PICRAIL ໄດ້ລົງວາງແຜນຮ່ວມກັບປະຊາຊົນບ້ານວັງໂຕ່ງເພື່ອສືກສາ
ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ສ້າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 39 ຄົນ (ຍິງ 26 ຄົນ) 

ແລະ ສາມາດສັງລວມຂໍ້ມູນໄດ້ 6 ດ້ານຫຼັກຄື:

ປະຊາກອນ

ການລ້ຽງສັດ

ຄົນພິການ

ບົດບາດຍິງຊາຍ

ປູກຝັງ

ອາຫານ

ການວາງແຜນຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ

ໝາຍເຫດ: ຂໍ້ມູນນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ເຊິ່ງອາດຈະຄາດເຄື່ອນ
ຈາກຂໍ້ມູນທາງການ ແຕ່ກໍສະແດງໃຫ້ເຫັນມຸມມອງຂອງຊຸມຊົນກ່ຽວກັບສະພາບ, ບັນຫາ, ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການ

ສະເໜີຂອງຊຸມຊົນ



ບ້ານວັງໂຕ່ງ

ທີ່ຕັ້ງບ້ານວັງໂຕ່ງ ເມືອງພູກູດ ແຂວງຊຽງຂວາງ.

• ທິດເໜືອ ຕິດກັບ ບ້ານປາກວັງ ເມືອງ
ໂພນໄຊ ແຂວງຫຼວງພະບາງ
• ທິດໃຕ້ ຕິດກັບ ບ້ານພູສະງາວ
• ທິດຕາເວັນອອກ ຕິດກັບ ບ້ານລັ້ງຈອງ
• ທິດຕາເວັນຕົກ ຕິດກັບ ບ້ານ ພູສະລີ

• ປະຊາຊົນບ້ານວົງໂຕ່ງນໍາໃຊ້ນໍ້າລິນເຂົ້າໃນການດຳລົງ
ຊີວິດ ແຕ່ທີ່ຜ່ານມານໍ້າທີ່ຊົມໃຊ້ແມ່ນບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຄົນໃນຊຸມຊົນ 

• ເສັ້ນທາງເຂົ້າບ້ານແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເຊິ່ງລົດ
ສາມາດເຂົ້າໄດ້ສະດວກໃນລະດູແລ້ງເທ່ົານັ້ນ

• ທີ່ຜ່ານມາມີອົງການ/ໂຄງການເຂົ້າມາຊ່ວຍເຫຼືອ 
ຄື TABI (ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ
ທໍາມະຊາດ) ແລະ Helvitas (ກິດຈະກໍານໍ້າສະ
ອາດ, ສຸຂາພິບານ, ສຸຂະອະນາໄມ)

ການຄົມມະນາຄົມ 1) ຊ່ວຍເຫຼືອເລື່ອງລ້ຽງສັດ: ສະໜອງແນວພັນ
ງົວ ແລະ ແບ້
2) ຍາກໄດ້ທໍ່ນໍ້າເຂົ້ານາ ສໍາລັບຄອບຄົວທີ່ມີນາ 
(Pe 100) 

ຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ

ການຊ່ວຍເຫຼືອ

ການນໍາໃຊ້ນໍ້າຂອງບ້ານ

ຂໍ້ສະເໜີຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ 

1) ບໍ່ມີດິນເຮັດນາ, ມີແຕ່ເຮັດໄຮ່ໝູນວຽນ, ບາງປີບໍ່
ກຸ້ມກິນ 
2) ນໍ້າໃຊ້ບໍ່ພຽງພໍ
3) ຄົນພິການພາຍໃນບ້ານຫຼາຍຄົນບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງ
ການລ້ຽງສັດໄດ້ ແລະ ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ
4) ແມ່ຍິງພາຍໃນບ້ານສ່ວນຫຼາຍເຮັດຫຼາຍໜ້າວຽກ 
ເຮັດໃຫ້ບ່ໍມີເວລາເບິ່ງແຍງ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງ
5) ໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດທຳລາຍຜົນລະປູກຂອງ
ປະຊາຊົນ
6) ປະຊາຊົນຍັງມີຄວາມຮູ້ຈໍາກັດດ້ານການປູກຝັງ 
ແລະ ລ້ຽງສັດ, ເຕັກນິກການປູກ/ລ້ຽງ, ວິທີປ້ອງກັນ
ພະຍາດ ແລະ ວິທີການຮັບມືກັບບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ
7) ເຕັກນິກການຕະຫຼາດຍັງຕໍ່າ ແລະ ບໍ່ມີຕະຫຼາດຈໍາ
ໜ່າຍຜົນຜະລິດກະສິກໍາຢູ່ບໍລິເວນໃກ້ຄຽງ
8) ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດເຮັດບໍ່
ໄດ້ດີປານໃດ

ອົງການ ອາດຣາ (ADRA) ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ປັບປຸງກະສິກໍາຮອບດ້ານ ເພື່ອປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຍົກ
ລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງ ປະຊາຊົນ ເມືອງພູກູດ, ແຂວງຊຽງຂວາງ (PICRAIL) ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ການວາງແຜນແບບ
ມີສ່ວນຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ ຈໍານວນ 16 ບ້ານເປົ້າໝາຍ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມລວມມີຊາວກະສິກອນ, ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ, ຜູ້ນໍາຊຸມຊົນ, ແມ່
ຍິງ, ຄອບຄົວຄົນພິການ, ຄອບຄົວແມ່ຮ້າງນາງໝ້າຍ, ຄອບຄົວທຸກຍາກ, ທີມງານໂຄງການ ແລະ ພະນັກງານ-ວິຊາການຈາກຫ້ອງ
ການລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການວາງແຜນຮ່ວມກັບຊຸມຊົນຄັ້ງນີ້ເປັນການເກັບຂໍ້ມູນທັງທາງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມ
ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບສະພາບ, ບັນຫາ, ຄວາມຕ້ອງການ, ຄວາມປາຖະໜາ, ແລະ ທາງອອກຂອງຊຸມຊົນ ເພື່ອນໍາໄປປະກອບເປັນແຜນ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ກິດຈະກໍານີ້ບໍ່ອາດເປັນໄປໄດ້ຖ້າປາສະຈາກຄູ່ຮ່ວມງານຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຊຽງ
ຂວາງ, ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງພູກູດ, ໜ່ວຍງານນໍ້າສະອາດ, ຫ້ອງການສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ສະມາຄົມຄົນພິການແຫ່ງຊາດ
ລາວ (LDPA),  ສະມາຄົມ ພັດທະນາກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງ (SAEDA), ປະຊາຊົນບ້ານເປົ້າໝາຍ, ແລະ ທີມງານ
ໂຄງການ. ນອກຈາກນີ້ ອົງການ (ADRA) ຂໍຂອບໃຈ ແລະ ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນໄປຍັງຜູ້ໃຫ້ທຶນ ກໍຄື BMZ ແລະ ອົງການ ອາດຣາ 
ເຢລະມັນ ລວມທັງຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນໆສໍາລັບການສະໜັບສະໜູນກິດຈະກໍາໃນຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ.



ຂໍ້ມູນປະຊາກອນ
ລວມ

ວັງໂຕ່ງ ປະຊາກອນ

269
ເພດຍິງ
125

ເພດຊາຍ
144

ຄອບຄົວ

ການປະກອບອາຊີບ

100%
ຊາວກະສິກອນ
(ເຮັດໄຮ່, ນາ, ສວນສາລີ, ແລະ 
ລ້ຽງສັດ (ງົວ, ຄວາຍ, ໝູ)

ຄົນພິການ

ຄົນພິການທັງໝົດ 14 ຄົນ
2 ພິການສາຍຕາ
4 ພິການຫູ, ຄໍ
7 ພິການແຂນ/ຂາ
1 ພິການສະໝອງ

ລວມທັງໝົດ

ລາວລຸ່ມ

ລາວເທິງ

ແມ່ຮ້າງ

ແມ່ໝ້າຍ

ດ້ອຍໂອກາດ

ພໍ່ໝ້າຍ

ຜູ້ເຖົ້າບໍ່ມີຄົນ
ເບິ່ງແຍງ

69

27
28

1
5

1
1
1

ລາຍໄດ້ຕົ້ນຕໍ: ຂາຍສາລີ, ໝາກງາ, ສັດ 
(ສ່ວນຫຼາຍຂາຍໝູ, ເປັດ, ແລະ ໄກ່; ງົວ

/ຄວາຍ ດົນໆຈິ່ງໄດ້ຂາຍ)

ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ

ມີໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ

ມີຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ

ມີຫ້ອງການບ້ານ

ມີໄຟຟ້າໃຊ້ສະດວກ

ມີສັນຍານໂທລະສັບ ສາມາດ
ຕິດຕໍ່ກັບໂລກພາຍນອກ
ໄດ້



ຄົນພິການ

ຄົນພິການທັງໝົດ 14 ຄົນ

ນາງ ທີ
68 ປີ (2019)
ຕາເບື້ອງຊ້າຍບອດ
ຢາກລ້ຽງໝູ, ເປັດ ໄກ່
ມີສະຖານທີ່
ມີພື້ນທີ່ລ້ຽງ, ເຄີຍລ້ຽງ
ບໍ່ເຄີຍໄດ້ໄປຝຶກອົບຮົມໃນການລ້ຽງໝູ
ມີສິນຄ້າສູ່ທ້ອງຕະຫຼາດເພີ່ມຂື້ນ
ມັກເກີດພະຍາດອະຫິວາໝູແຕ່ລະປີ
ຫຼານສາວ

••••••••••

ທ້າວ ສິມມາ
09/04/1960
ແຂນຂາແຂງນັ່ງບໍ່ໄດ້
ລ້ຽງໝູ, ງົວ
ຍ້ອນລ້ຽງງ່າຍ ແລະ ສະຖານທີ່ສະດວກ
ມີສະຖານທີ່
ບໍ່ຮູ້ວິທີສັກຢາໃຫ້ສັດ
ມີຕະຫຼາດຮອງຮັບ
ມັກເກີດພະຍາດຕາມທຳມະຊາດ
N/A

••••••••••

ນາງ ພອນ ວິໄລພອນ
01/12/1997
ຂາຂວາອຳມະພາດ
ລ້ຽງງົວ, ລ້ຽງໝູ
ຢາກມີລາຍຮັບເຂົ້າຄອບຄົວ
ຄອບຄົວໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ
ຍັງຂາດຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາການ
ເປັນສິນຄ້າຊື້ຂາຍງ່າຍ
ມັກເກີດພະຍາດອະຫິວາໝູ
ຜົວ ແລະ ລູກຊາຍ

••••••••••

ທ້າວ ຊຽງແພງ
16/10/1970
ແຂນຂາຄົດ
ຢາກລ້ຽງງົວ
ຍ້ອນມີສວນຫຍ້າ ແລະ ແຮງງານ
ມີສວນຫຍ້າ, ມີຄອກສັດ
ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມການ
ລ້ຽງສັດ
ມີແຮງງານລ້ຽງ
ມັກເກີດພະຍາດ
ເມຍ ແລະ ລູກ

•••••••
•••

ນາງ ມິນລາ ມີລາວັນ
12/09/2005
ຫູໜວກ, ປາກກືກ
ລ້ຽງໝູ
ຢາກມີວຽກເຮັດເພື່ອສ້າງລາຍຮັບ
ພໍ່ແມ່ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການເຮັດ
ກິດຈະກຳ
ຍັງຂາດປະສົບການໃນການສັກຢາ
ໝູເປັນສັດທີ່ຊື້ງ່າຍຂາຍງ່າຍ
ໝູມັກເປັນພະຍາດ
ພໍ່,ແມ່ແລະນ້ອງຊາຍ

••••••
••••

ຊື່ ວັນເດືອນປີເກີດ ຄວາມພິການ ເຫດຜົນ

ຈຸດດີ ຈຸດອ່ອນ ໂອກາດ ອຸປະສັກ ຜູ້ຫຼັກໃນການເຮັດກິດຈະກໍາ

ວຽກທີ່ຕ້ອງການເພື່ອສ້າງລາຍຮັບ

NOTE

ການຄັດເລືອກບູລິມະສິດແມ່ນ
ອີງໃສ່ການປະເມີນ ແລະ ຄໍາ
ແນະນໍາຂອງ ສະມາຄົມຄົນ

ພິການແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ທ່າ
ແຮງຂອງຄົນພິການ

ຄົນພິການທີ່ເປັນບູລິມະສິດຂອງໂຄງການ5 ຄົນ



ນອນ 7h

ພັກຜ່ອນ 2h

ເຮັດວຽກເຮືອນ 5h

ເຮັດວຽກ/ອອກແຮງງານ 8h

ນອນ9h

ພັກຜ່ອນ2h

ເຮັດວຽກເຮືອນ2h

ເຮັດວຽກ/ອອກແຮງງານ8h

• ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ຍິງເປັນຜູ້ກໍາເງິນ ແລະ ແບ່ງໃຫ້
ຜູ້ຊາຍໃຊ້ໃນສິ່ງຈໍາເປັນ ເຊິ່ງປົກກະຕິແລ້ວຜູ້ຊາຍຈະ
ໃຊ້ເງິນ ຫຼື ງານສັງຄົມ ແລະ ຜູ້ຍິງນໍາໃຊ້ເພື່ອຄອບຄົວ
ຫຼາຍກວ່າ

• ສຳລັບການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນ ເຫັນວ່າຊັບສິນ
ຫຼາຍຢ່າງແມ່ນທັງຍິງ ແລະ ຊາຍໄດ້ນໍາໃຊ້ຮ່ວມກັນ
• ເນື່ອງຈາກມີການແບ່ງວຽກຍິງ-ຊາຍຢ່າງຊັດເຈນ  
ພາຫະນະໃຫຍ່ ເຊັ່ນ ລົດໄຖນາ, ລົດໃຫຍ່, ເຄື່ອງຫາ
ປາ, ເຄື່ອງທຳການຜະລິດໜັກ ແມ່ນຜູ້ຊາຍເປັນຜູ້
ຊົມໃຊ້້

• ສຳລັບການຄວມຄຸມຊັບພະຍາກອນແມ່ນຄ້າຍຄືກັບ
ການເຂົ້າເຖິງ ກໍຄືທັງຍິງແລະຊາຍຈະ ຄວບຄຸມ
ຊັບສິນທີ່ມີລາຄາບໍ່ສູງ້ ແຕ່ສໍາລັບຊັບສິນທີ່ມີລາຄາ
ສູງ ແມ່ນທັງຍິງແລະຊາຍຕ້ອງໄດ້ຕັດສິນໃຈ
ຮ່ວມກັນ

ການເຂົ້າເຖິງ

ການຄວບຄຸມ

ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການຄວບຄຸມຊັບພະຍາກອນ

ກິດຈະວັດປະຈໍາວັນ

ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ຄວາມຫລຸດໂຕນໃນການເຮັດວຽກ ເຮັດໃຫ້
ແມ່ຍິງບໍ່ມີເວລາເບິ່ງແຍງ ແລະ ພັດທະນາ
ຕົນເອງເທົ່າທີ່ຄວນ ເຊັ່ນ ແມ່ຍິງຫຼາຍຄົນບໍ່
ຮູ້ຂັບລົດ…

ແມ່ຍິງມີຄວາມກ້າຫານຕໍ່າໃນການສະແດງ
ອອກ  ສົນທະນາ ແລະ ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາ
ເຫັນ

ບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ

ຂໍ້ສະເໜີ

• ກຸ່ມແມ່ຍິງຢາກໃຫ້ຜູ້ຊາຍຊ່ວຍວຽກຕ່າງໆ ເຊັ່ນ
ແຕ່ງກິນ, ໄປຕັກນໍ້າ, ເອົາລູກ, ແລະ ກວາດເຮືອນ

• ຈັດຝຶກອົບຮົມບົດບາດຍິງຊາຍໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ



ການປູກຝັງ

ບັນຫາໃນການປູກພືດ

ເດືອນທີ່ເໝາະສົມແກ່ການປູກພືດ

ລວມ
ບ້ານວັງໂຕ່ງເນື້ອທີ່ທໍາການຜະລິດ

18 
ນາ

37 
ໄຮ່ໝູນວຽນ

48 
ສວນ

ໄຮ່ ແລະ ສວນແມ່ນນໍາໃຊ້ນໍ້າຝົນ
ເຂົ້າໃນການຜະລິດ ສະເພາະນາ
ແມ່ນໃຊ້ນໍ້າຝາຍ ແລະ ນໍ້າຫ້ວຍ

5-8
ຕົ້ນໄມໃຫ້ໝາກ

5-11
ເຂົ້າ, ສາລີ, ພືດປະເພດ
ມັນ, ໝາກເຜັດ, ໝາກ
ເຂືອ, ໝາກແຕງ, ໝາກ
ອຶ , ໝາກໂຕ່ນ, ປູກຫຍ້າ
, ໝາກງາ, ຖົ່ວດິນ… 11-3

ກະລໍ່າປີ, ກະທຽມ…

11-55-7
ກ້ວຍ, ໝາກນັດ, ອ້ອຍ, 
ຖົ່ວດິນ…

ຜັກສວນຄົວ…

ເຂົ້ານາ

ນໍ້າບໍ່ພຽງພໍ  

ເຂົ້າໄຮ່

ສັດຕູພືດທໍາລາຍ

ພືດສວນຄົວ ພືດເສດຖະກິດ

ສັດຕູພືດທໍາລາຍ

ແຫ້ງແລ້ງ

ສັດຕູພືດທໍາລາຍ

ເກີດໄພທຳມະຊາດ

ເກີດໄພທຳມະຊາດ

ນໍ້າບໍ່ພຽງພໍ  

ພະຍາດລະບາດ 

ຊາວບ້ານບາງຄອບຄົວເຄີຍນໍາໃຊ້ສານ
ເຄມີເຂົ້າໃນການປູກພືດ ແຕ່ປະຈຸບັນ້ຫັນ

ມານໍາໃຊ້ຝຸ່ນທໍາມະຊາດທົດແທນ.

ເຕັກນິກການປູກພືດ



ການປູກຝັງ

ເຕັກນິກການປູກຝັງ

?ໄພທໍາມະຊາດ (ຝົນຕົກໜັກ, 
ແຫ້ງແລ້ງ, ແລະ ດິນເຈື່ອນ) 

ມີສັດສັດຕູພືດທໍາລາຍຜົນລະປູກ  

ຂາດການຄຸ້ມຄອງການຜະລິດແບບ
ເປັນກ້ອນກ້ອນ 

ຂາດເຕັກນິກໃນການປູກ ໂດຍສະເພາະ
ການປູກຜັກໃນລະດູຝົນ

ຂາດຕະຫຼາດຈໍາໜ່າຍ ແລະ ເຕັກນິກ
ການຕະຫຼາດ 

ເສັ້ນທາງບໍ່ສະດວກ

ໄດ້ມີການນໍາໃຊ້ກົນຈັກເຂົ້າໃນການ
ເຮັັດນາ ແລະ ສວນສາລີ
(ບາງເຈົ້າທີ່ມີທຶນຮອນ) 

ການປັກດໍາ ຫຼື ປູກ ແລະ ການ
ເກັບກ່ຽວແມ່ນຍັງໃຊ້ແຮງງານ

ຄົນ

ຂໍ້ສະເໜີແນະ

ບັນຫາຂອງການປູກຝັງ

• ຈັດເຝິກອົບຮົມວິທີການປ້ອງກັນ ແລະ ຮັບມືກັບໄພ
ທໍາມະຊາດ
• ຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກການປູກ, ເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ, ຝຸ່ນຊີວະ
ພາບ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິທີຜະລິດຢາຂັບໄລ່ແມງໄມ້ 
ແລະ ຢາປາບສັດຕູພືດແບບຊີວະພາບ 
• ເຝິກອົບຮົມເຕັກນິກການປູກພືດໃນລະດູຝົນ 
(ເຮືອນຮົ່ມ) ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົ້ນໝາກໄມ້ ພ້ອມ
ທັງສະໜອງອຸປະກອນ ໂດຍຄໍານຶງເຖິງສິ່ງທ້າທາຍ
ຕ່າງໆ 

• ເຝິກອົບຮົມ ແລະ ຈັດຕັ້ງກຸ່ມກະສິກໍາ
• ກໍານົດຕະຫຼາດຈໍາໜ່າຍ, ເຊື່ອມຕໍ່ກຸ່ມກະສິກໍາກັບ
ຕະຫຼາດ ແລະ ເຝິກອົບຮົມດ້ານການຕະຫຼາດໃຫ້
ປະຊາຊົນ

• ເຂົ້າ ແລະ ພຶດພັກແມ່ນປູກກິນ
ເອງ 

ເຂົ້າບໍ່ກຸ້ມກິນຫຼາຍ
ຄອບຄົວຍ້ອນໄພທໍາມະ



ການສັດລ້ຽງ

ເດືອນທີ່ເໝາະສົມໃນການລ້ຽງສັດ

233

165

6

13

550

-

• ໜອງປາບຸກເບີກແລ້ວ 2 ໜອງ, ມີເນື້ອ
ທີ່ 25 ຕາລາງແມັດ/ໜອງ

ເນື້ອທີ່ລ້ຽງສັດ
ຈໍານວນສັດພາຍໃນບ້ານ

ພາຍໃນບ້ານມີສັດຕະວະແພດ
ປະຈໍາບ້ານ ແລະ ທີ່ຜ່ານມາງົວ
ຄວາຍແລະແບ້ຂອງຊາວບ້ານ
ແມ່ນເຄີຍໄດ້ຮັບການຊັກຢາ
ປ້ອງກັນພະຍາດ 2 ຄັ້ງ/ປີ

ເຕັກນິກ ແລະ ບັນຫາໃນການລ້ຽງສັດ

ລ້ຽງແບບປ່ອຍຫາກິນຕາມທໍາມະຊາດ
 

ງົວຄວາຍຕາຍ, ຫຍ້າບໍ່ພຽງພໍ, ຢາປົວ
ພະຍາດສັດມີຈໍາກັດ, ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ດ້ານ
ສັດຕະວະແພດ, ບາງເຈົ້າຫຍ້າບໍ່ພຽງພໍຍ້ອນ
ປູກຫຍ້າໜ້ອຍ

ຢາປົວພະຍາດສັດມີຈໍາກັດ, ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ດ້ານ
ສັດຕະວະແພດ

ປາມີການຈະເລີນເຕີບໂຕຊ້າ, ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນດີ
ເທົ່າທີ່ຄວນ

ງົວ, ຄວາຍ

ລ້ຽງແບບຂັງໃສ່ຄອກໝູ

ລ້ຽງໃສ່ໜອງດິນ,ໃຫ້ອາຫານບາງຄັ້ງ
ຄາວ

ເຕັກນິກ ບັນຫາ

ປາ

ແບ້ຕາຍລ້ຽງໃສ່ສວນຫຍ້າສ່ວນຕົວ
 

ແບ້

ສັດ ມັງ
ກອນ

ກຸມພາ ມີນາ ເມສາ ພຶດສະ
ພາ

ມິຖຸນາ ກໍລະ
ກົດ

ສິງຫາ ກັນຍາ ຕຸລາ ພະຈິກ ທັນວາ

ງົວ

ຄວາຍ

ແບ້

ໝູ

ເປັດ-ໄກ່



ການສັດລ້ຽງ

• ມີເນື້ອທີ່ພຽງພໍ ແລະ ເໝາະສົມ
ໃນການລ້ຽງສັດທຸກຊະນິດ
• ມີທົ່ງຫຍ້າທຳມະຊາດເພື່ອ
ຮັບຮອງ ແລະ ບັນເທົາທາງດ້ານ
ອາຫານສັດໃນລະດູແລ້ງ
• ມີສວນຫຍ້າເປັນຂອງຕົນເອງ 
(ບາງຄອບຄົວ).

• ມີແຫຼ່ງນໍ້າ, ຫ້ວຍນໍ້າ
ຕະຫຼອດປີ.

• ພະຍາດມັກເກີດຂຶ້ນກັບສັດລ້ຽງ
ໃນທຸກໆປີ.

• ປະຊາຊົນບາງຄອບຄົວບໍ່ມີຕົ້ນ
ທຶນໃນການລ້ຽງ 

• ຍັງບໍ່ລ້ຽງສັດໃນເຂດທີ່ຈັດສັນຂອງ
ບ້ານເທົ່າທີ່ຄວນ.
• ເຕັກນິກການຄຸ້ມຄອງສວນຫຍ້າຍັງ
ບໍ່ທັນໄດ້ດີເທົ່າທີຄວນ 
• ການດູແລສຸຂະພາບສັດຍັງບໍ່ທັນ
ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເທົ່າທີຄວນ
• ຂາດເຕັກນິກດ້ານສັດຕະວະແພດ

?

• ລ້ຽງແບບເຄິ່ງທຳມະຊາດ
(ໝາຍຄວາມວ່າເຄິ່ງຂັງເຄິ່ງປ່ອຍ).
• ບາງຄັ້ງ ຫຼື ບາງໄລຍະມີການສັກຢາ
ປ້ອງກັນແລະ ສັກຢາປິ່ນປົວສັດເວລາ
ສັດເປັນພະຍາດ.
• ມີການສ້າງສວນຫຍ້າ, ຄັງລ້ຽງ
ສັດ, ມີການຈັດສັນເຂດລ້ຽງສັດ
ພາຍໃນບ້ານ
• ດູແລສັດທຸກວັນ
 

• ລ້ຽງແບບປ່ອຍໄປຕາມ
ທຳມະຊາດ ຕາມເປັນຕາມເກີດ 
ປ່ອຍສັດເຂົ້າປ່າ ແລະ ດົນໆຈິ່ງ
ນໍາໄປເບິ່ງເທື່ອໜຶ່ງ. 
• ບໍ່ມີແບບແຜນການເຮັດວຽກ.
• ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນດີປານໃດ, ລ້ຽງ
ຫຼາຍແຕ່ລາຍຮັບໄດ້ໜ້ອຍ.

ເມື່ອກ່ອນ ປະຈຸບັນ

ສັງລວມຂໍ້ສະດວກ ແລະ ເງື່ອນໄຂໃນການລ້ຽງສັດ

ສັງລວມເຕັກນິກການລ້ຽງສັດ

ສັງລວມບັນຫາ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ

ຂໍ້ສະເໜີ

• ເຝິກອົບຮົມເຕັກນິກການລ້ຽງສັດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ
ສວນຫຍ້າ.
• ຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ເຄື່ອນຍ້າຍສັດເຂົ້າ-ອອກໃນເວລາສັດ
ເປັນພະຍາດ.

• ເຝິກອົບຮົມການດູແລສຸຂະພາບສັດ, ເຝິກອົບຮົມ
ສັດຕະວະແພດ, ສັກຢາປ້ອງກັນສັດຕາມເວລາທີ່ກຳນົດ 
ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ.
• ຂັ້ນບ້ານຄວນກໍານົດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງສັດຂັ້ນບ້ານ 
• ສະໜອງສັດ ແລະ ແກນ່ຫຍ້າໃຫ້ຄອບຄົວທຸກຍາກ.



ປະຕິທິນອາຫານຈາກທໍາມະຊາດ ຫຼື ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ

1-12
ໜໍ່ບຸ່ນ, ໜໍ່ຫວາຍ, ໝາປີ
ດອກເຜິ້ງ, ປອມ 30 

ປູ, ປາ, ກົບ 

ໝູປ່າ, ເຫງັນ, ໄກ່ປ່າ, ໄກ່ຂວາ, ນົກ, 
ໜູ, ກະຮອກ

4-7

ເຕົ່າ, ແລນ, ອຸ່ນ, ຕຸ່ນ 

4-5
ນໍ້າເຜິ້ງ

1-3
ໄຄ

3-5
ຜັກຫວານ

8-12
ຕໍ່

1-4
ຮວກ, ກຸ້ງ

3-9
ເຫັດ, ຜັກເນົ່າ

ບັນຫາໃນການຫາອາຫານຈາກທໍາມະຊາດ

ຫອຍ

ອາຫານຈາກທໍາມະຊາດ

ປະຊາກອນເພີ່ມຂຶ້ນ, ການຫາກິນແບບ
ດັບສູນ ເຮັດໃຫ້ອາຫານນັບມື້ນັບ
ຫຼຸດລົງ

ໄພທໍາມະຊາດ (ຝົນຕົກໜັກ, 
ແຫ້ງແລ້ງ, ແລະ ດິນເຈື່ອນ) 

ປ່າໄມ້ຖືກທໍາລາຍ

ບໍ່ມີການຊອກຫາວິທີປູກ ຫຼື 
ຂະຫຍາຍພັນທົດແທນ

ວິທີການແກ້ໄຂ

ອະນຸລັກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ປູກປ່າທົດ
ແທນ

ຫັນມາປູຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດເພື່ອ
ລ້ຽງຊີບ ແລະ ສ້າງເສດຖະກິດ

ຊອກຫາວິທີປູກ ຫຼື ຂະຫຍາຍພັນ
ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ

do's don'ts

•ສ້າງກົດລະບຽບເພື່ອສະຫງວນ
ທໍາມະຊາດຂັ້ນບ້ານ
•ສ້າງກົດລະບຽບຂັ້ນບ້ານ ເພື່ອກໍາ
ນົດເຂດຫາກິນສໍາລັບແຕ່ລະປີ 
ແລະ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ລ່າສັດໃນລະດູ
ຂະຫຍາຍພັນ

ທັງຍິງແລະຊາຍເປັນຜູ້ໄປເອົາ
ເດືອນທີ່ສາມາດຫາອາຫານໄດ້

ມີແຕ່ຂາຍ
ມີແຕ່ກິນ

ທັງກິນແລະຂາຍຜູ້ຊາຍເປັນຜູ້ໄປເອົາ
ຜູ້ຍິງເປັນຜູ້ໄປເອົາ



ລາຄາຜົນລະປູກ

ເຂົ້າເປືອກ
3-4,000

ກີບ/ກິໂລ

 ລາຄາສັດ ແລະ ຊີ້ນສັດ

ງົວ
5,000,000

ກີບ/ໂຕ

ປາ
20-25,000

ກີບ/ກິໂລ

ຊີ້ນງົວ
50,000

ກີບ/ກິໂລ

ຊີ້ນໝູ
50,000

ກີບ/ກິໂລ

ເປັດ-ໄກ່
30,000

ກີບ/ກິໂລ

ຊີ້ນແບ້
35-40,000

ກີບ/ກິໂລ

ລາຄາສິນຄ້າພາຍໃນບ້ານ

ເຂົ້າສານ
5-6,000

ກີບ/ກິໂລ

ໝາກເຜັດແຫ້ງ
40-50,000

ກີບ/ກິໂລ

ໝາກເຜັດດິບ
5-10,000

ກີບ/ກິໂລ

ສາລີ
1,000
ກີບ/ກິໂລ

ໝາກອຶ
1,000
ກີບ/ກິໂລ

ໝາກແຕງ
1,000
ກີບ/ກິໂລ

ຖົ່ວດິນ
5,000
ກີບ/ກິໂລ

ຜັກທຽມ
5,000
ກີບ/ກິໂລ

ຜັກກາດ
1,000
ກີບ/ກິໂລ

ກະລໍ່າປີ
2,000
ກີບ/ກິໂລ

ເຜືອກ/ມັນ
40-50,000

ກີບ/ກິໂລ



SWOT

1. ບ້ານຕັ້ງຕິດກັບແມ່ນໍ້າ (ນໍ້າຮາງ ແລະ ນໍ້າຄານ): ມີນໍ້າ
ພຽງພໍສໍາລັບລ້ຽງສັດ, ທໍາການຜະລິດ,ແລະ ການຂົນສົ່ງ
ທາງນໍ້າໃນລະດູຝົນ
2. ມີທາງເຂົ້າອອກເສັ້ນດຽວ ຕິດຈອດກັບແຂວງຫຼວງພະ
ບາງ: ສະດວກຕໍ່ການຄວບຄຸມພະຍາດສັດ.
3. ມີຄຸ້ມດຽວ ເຕົ້າໂຮມກັນໄດ້ງ່າຍ
4. ບ້ານມີໄຟຟ້າໃຊ້ສະດວກ
5. ບ້ານມີສັນຍານໂທລະສັບ ສາມາດຕິດຕໍ່ກັບໂລກພາຍ
ນອກໄດ້
6. ດິນເໝາະສົມແກ່ການປູກສາລີເປັນສິນຄ້າ ແລະ ການ
ປູກຫຍ້າອາຫານສັດ
7. ບ້ານມີສິ່ງອໍານວາຍຄວາມສະດວກ: ມີໂຮງຮຽນປະຖົມ
, ນໍ້າລິນ,  ຫ້ອງການບ້ານ, ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍ
8. ມີແມ່ຄ້າ ພໍ່ຄ້າມາຊື້ສັດ ແລະ ຜົນຜະລິດຮອດບ້ານ
9. ຄະນະບ້ານມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ
10. ບ້ານມີການແບ່ງດິນແບ່ງປ່າ (ແຜນໂຄງການ 
TABI) : ດິນກະສິກໍາ, ດິນບ້ານ, ປ່າສະຫງວນ, ປ່າຊົມ
ໃຊ້, ວັງສະຫງວນ

1. ສວນຜັກຕັ້ງຢູ່ນອກບ້ານ ຫຼື ແຄມນໍ້າຮາງ ເຊິ່ງນໍາໃຊ້
ໄດ້ພຽງລະດູແລ້ງ ເນື່ອງຈາກລະດູຝົນນໍ້າຖ້ວມ. 
2. ເຂດບ້ານມີພູຫຼາຍ ບໍ່ເໝາະສົມສໍາລັບສວນຜັກໃນ
ລະດູແລ້ງ ຍ້ອນຂາດນໍ້າ. 
3. ສວນຄົວໃກ້ເຮືອນມີຂະໜາດນ້ອຍ (ຍ້ອນເນື້ອທີ່ 
ແລະ ນໍ້າມີຈໍາກັດ) ແລະ ຂາດຄວາມຫຼາກຫຼາຍ; ຊາວ
ບ້ານປູກຜັກ ແລະ ຫອມ ພຽງ 3 ຫຼື 4 ຊະນິດ.
4. ນໍ້າລິນບໍ່ພໍໃຊ້: ຫຼາຍຄົນເປີດກ໊ອກຄ້າງໄວ້ເວລາຊັກ
ເຄື່ອງ ຫຼືອາບນໍ້າ ແລະ ບໍ່ມີພາຊະນະບັນຈຸນໍ້າພຽງພໍ 
ເຮັດໃຫ້ສິ້ນເປືອງ ແລະ ນໍ້າບໍ່ພໍໃຊ້. ນອກຈາກນີ້ ບ້ານຍັງ
ມີການຂະຫຍາຍໂຕ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການນໍ້າເພີ່ມຂຶ້ນ
5. ບ້ານແອອັດ ຍ້ອນສະຖານທີ່ຕັ້ງບ້ານຄັບແຄບ ແລະ 
ປະຊາຊົນຕັ້ງເຮືອນບໍ່ເປັນລະບົບລະບຽບ ເຮັດໃຫ້ເຂົ້າ
ອອກບໍ່ສະດວກ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີຄວາມສ່ຽງສູງໃນ
ກໍລະນີເກີດພະຍາດສັດປີກລະບາດ ເຊິ່ງຍາກຕໍ່ການ
ຄວບຄຸມ.
6. ເນື້ອທີ່ນາໜ້ອຍ
7. ບໍ່ມີຕະຫຼາດໃນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງ
8. ຂາດການຈັດຕັ້ງກຸ່ມກະສິກໍາ
9. ພາຍໃນບ້ານຍັງມີຄວາມເປິເປື້ອນຈາກການນຖິ້ມ
ຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍ

1. ການລ້ຽງສັດເປັນສິນຄ້າ: ບ້ານມີສະຖານທີ່, ນໍ້າ, ແລະ 
ອາຫານ ເໝາະສົມສໍາລັບການລ້ຽງສັດໃຫຍ່.
2. ປູກພືດເປັນສິນຄ້າ: ໝາກເຜັດ, ກະລໍ່າປີ, ສາລີ ແລະ 
ໝາກໄມ້
3. ຈັດຕັ້ງກຸ່ມກະສິກໍາ (ປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ)
4. ພັດທະນາການປູກຜັກລະດູຝົນ
5. ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການບໍລິຫານການເງິນ
ຄອບຄົວໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ຍ້ອນແມ່ຍິງເປັນຜູ້ກໍາເງິນ

1. ໄພພິບັດ: ນໍ້າຖ້ວມ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ແລະ ດິນເຈື່ອນ 
(ບ້ານຕັ້ງຢູ່ແຄມນໍ້າ)
2. ພະຍາດສັດ: ບາງປີສັດລ້ຽງເກີດພະຍາດຮ້າຍແຮງ 
(ງົວ, ຄວາຍ); ພະຍາດສັດປີທີ່ລ້ຽງພາຍໃນບ້ານ
ຄວບຄຸມໄດ້ຍາກຍ້ອນເຮືອນຕິດກັນໂພດ
3. ສັດຕູພືດ: ບົ້ງກິນສາລີ, ແມງໄມ້, ເພ້ຍ, ໜູ, ແລະ 
ອື່ນໆ
4. ການເໜັງຂອງລາຄາຜົນຜະລິດ ເປັນຕົ້ນສາລີ, ເຂົ້າ
, ແລະ ຊີ້ນ ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດຜູ້ຜະລິດຂາດກໍາລັງໃຈໃນ
ການຜະລິດ
5. ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະຊາກອນ ເຊິ່ງຍິ່ງຈະເຮັດໃຫ້
ສະຖານທີ່ປຸກເຮືອນແຄບເຂົ້າກວ່າເກົ່າ ແລະ ການຊົມ
ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນເພີ່ມຂຶ້ນ
6. ການສື່ສານບໍ່ສະດວກ ຍ້ອນສັນຍານໂທລະສັບຕໍ່າ 
ແລະ ມີພຽງເຄືອຂ່າຍດຽວ (ETL) ແລະ ໃຊ້ອິນເຕີເນັດ
ບໍ່ໄດ້.

ທ່າແຮງ ຈຸດອ່ອນ

ໂອກາດ ສິ່ງຄຸກຄາມ

ການວິເຄາະ SWOT ຂອງບ້ານ


