
ບ້ານມ່ວງຄໍາບ້ານມ່ວງຄໍາ

ປະຊາກອນ

ການລ້ຽງສັດ

ຄົນພິການ

ບົດບາດຍິງຊາຍ

ປູກຝັງ

ອາຫານ

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 ໄດ້ລົງວາງແຜນຮ່ວມກັບປະຊາຊົນບ້ານມ່ວງຄໍາ ເພື່ອສຶກສາ
ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ສ້າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 58 ຄົນ (ຍິງ 41 ຄົນ) 

ແລະ ສາມາດສັງລວມຂໍ້ມູນໄດ້ 6 ດ້ານຫຼັກຄື:

ການວາງແຜນຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ

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

ສະເໜີຂອງຊຸມຊົນ



ທີ່ຕັ້ງບ້ານມ່ວງຄໍາ ເມືອງພູກູດ ແຂວງຊຽງຂວາງ.

• ທິດເໜືອຕິດກັບ: ເມືອງຄໍາ
• ທິດໃຕ້ຕິດກັບ: ບ້ານ ພຽງດີ
• ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບ: ບ້ານ ລ້ອງຄານ
• ທິດຕາເວັນຕົກຕິດກັບ: ບ້ານ ຍອດແພ

• ປະຊາຊົນບ້ານມ່ວງຄໍານຳໃຊ້ນໍ້າລິນເຂົ້າໃນການດໍາລົງ
ຊີວິດ ແຕ່ທີ່ຜ່ານມາແມ່ນມີນໍ້້າໃຊ້ບໍ່ພຽງພໍກັບການຊົມໃຊ້
ຂອງຄົນໃນຊຸມຊົນ

• ເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງບ້ານແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເຊິ່ງລົດ
ສາມາດເຂົ້າໄດ້ສະດວກໃນລະດູແລ້ງເທ່ົານັ້ນ

• ທີ່ຜ່ານມາມີອົງການ/ໂຄງການເຂົ້າມາຊ່ວຍເຫຼືອທາງ
ບ້ານ ຄື HELVETAS (ກໍ່ສ້າງນໍ້າລິນ)

ການຄົມມະນາຄົມ

1) ປັັບປຸງນໍ້າລິນ
2) ຝຶກອົບຮົມດ້ານສະຕະແພດ, ເຕັກນິກການ
ປູກຜັກ ແລະ ລ້ຽງສັດ
3) ສ້າງເຮືອນຮົ່ມເພື່ອເຮັດສວນໃນລະດູຝົນ

1) ນໍ້າບໍ່ສະອາດ ເນື່ອງຈາກປະຊາຊົນບາງຄອບຄົວນໍາ
ໃຊ້ສານເຄມີທຳການຜະລິດຢູ່ເທິງແຫຼ່ງນໍ້າ
2) ປະຊາຊົນຂາດທຶນຮອນໃນການລ້ຽງສັດ
3) ຄົນພິການພາຍໃນບ້ານຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່
ຈາກສັງຄົມເທົ່າທີ່ຄວນ
4) ແມ່ຍິງພາຍໃນບ້ານສ່ວນຫຼາຍເຮັດຫຼາຍໜ້າວຽກ 
ເຮັດໃຫ້ບ່ໍມີເວລາເບິ່ງແຍງ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງ
5) ໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດທຳລາຍຜົນລະປູກ ແລະ 
ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນ
6) ປະຊາຊົນຍັງມີຄວາມຮູ້ຈໍາກັດດ້ານການປູກຝັງ 
ແລະ ລ້ຽງສັດ, ເຕັກນິກການປູກ/ລ້ຽງ, ວິທີປ້ອງກັນ
ພະຍາດ ແລະ ວິທີການຮັບມືກັບບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ
7) ເຕັກນິກການຕະຫຼາດຍັງຕໍ່າ ແລະ ບໍ່ມີຕະຫຼາດຈໍາ
ໜ່າຍຜົນຜະລິດກະສິກໍາຢູ່ບໍລິເວນໃກ້ຄຽງ
8) ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດເຮັດບໍ່ໄດ້
ດີປານໃດ
9) ພາຍໃນບ້ານມີຫຼາຍຄຸ້ມ ເຊິ່ງຫ່າງໄກກັນ ແລະ ບາງ
ຄຸ້ມບໍ່ມີສັນຍານໂທລະສັບເຮັດໃຫ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການ
ຕິດຕໍ່ປະສານງານ ແລະ ການເຕົ້າໂຮມປະຊາຊົນ

ບ້ານມ່ວງຄໍາ

ຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ

ການຊ່ວຍເຫຼືອ

ການນໍາໃຊ້ນໍ້າຂອງບ້ານ

ຂໍ້ສະເໜີ ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ 

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.



ປະຊາກອນ
ລວມ

ມ່ວງຄໍາ ປະຊາກອນ

845
ເພດຍິງ
414

ເພດຊາຍ
431

ຄອບຄົວ

ການປະກອບອາຊີບ

100%
ຊາວກະສິກອນ

ຄົນພິການ

ຄົນພິການທັງໝົດ 23 ຄົນ

ລາຍໄດ້ຕົ້ນຕໍ: ຂາຍຜົນຜະລິດ

ຄອບຄົວທັງໝົດ

ຄອບຄົວພໍ່ໝ້າຍ

ຫຼັງຄາເຮືອນ

ຄອບຄົວທຸກຍາກ

184

184

1

4

5 ພິການສາຍຕາ
3 ພິການຫູ/ຄໍ
13 ພິການແຂນ/ຂາ
2 ພິການສະໝອງ

ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ

ມີໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ 
ມັດທະຍົມ

ມີຫ້ອງການບ້ານ ແລະ 
ສະໂມສອນ

ມີໄຟຟ້າທີ່ສະດວກ

ມີຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ

ມີສັນຍານໂທລະສັບ



ຄົນພິການ

ຄົນພິການທີ່ເປັນບູລິມະສິດຂອງໂຄງການ7 ຄົນ

ຄົນພິການທັງໝົດ 23 ຄົນ

ນາງ ໄມ ກຸດທອງຄໍາ
14/08/2001
ຕີນມືຂໍ
ລ້ຽງແບ້
ຍ້ອນເຄີຍລ້ຽງມາກ່ອນ
ມີພື້ນທີ່ສະດວກ
ບໍ່ເຄີຍຝຶກອົບຮົມດ້ານສະ
ຕະວະແພດ
ມີຕະຫຼາດຮອງຮັບ
N/A
ພໍ່,ແມ່,ອ້າຍ

•••••••
•••

ນາງ ພຸດ
2010
ພິການສະໝອງ
ຢາກລ້ຽງງົວ
ສາມາດປ່ອຍຕາມ
ທຳມະຊາດ
ມີສະຖານທີ່
ບໍ່ເຄີຍຝຶກອົບຮົມໃດໆ
ມາກ່ອນ
ມີຕະຫຼາດຮອງຮັບ
ພະຍາດຕາມລະດູການ
ພໍ່, ແມ່

•••••
••
•••

ທ້າວ ກອງ
02/04/2001
ຕາເບິ່ງບໍ່ແຈ້ງທັງສອງເບື້ອງ
ຢາກໄດ້ງົວເພີ່ມ (ມີ1ໂຕ)
ສະຖານທີ່ເໝາະສົມ
ມີພື້ນທີ່ສະດວກ
ບໍ່ໄດ້ຝຶກອົບຮົມໃດໆມາກ່ອນ
ສະໜອງສິນຄ້າໃຫ້ຕາມຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ
ມັກເກີດພະຍາດຕາມ
ລະດູການ
ເມຍ, ພໍ່, ແມ່

••••••••
•
•

ຊື່ ວັນເດືອນປີເກີດ ຄວາມພິການ ເຫດຜົນ
ຈຸດດີ ຈຸດອ່ອນ ໂອກາດ ອຸປະສັກ ຜູ້ຫຼັກໃນການເຮັດກິດຈະກໍາ

ວຽກທີ່ຕ້ອງການເພື່ອສ້າງລາຍຮັບ

NOTE

ການຄັດເລືອກບູລິມະສິດ
ແມ່ນອີງໃສ່ການປະເມີນ 
ແລະ ຄໍາແນະນໍາຂອງ 
ສະມາຄົມຄົນພິການ

ແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ທ່າ
ແຮງຂອງຄົນພິການ

ທ້າວ ຈ່ອຍ
29/01/1975
ຂາເບື້ອງໃຫ່ຍເບື້ອງນ້ອຍ
ຢາກລ້ຽງງົວ
ລ້ຽງງ່າຍ
ສະຖານທີ່
ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບການຝຶກອົບ
ຮົມໃດໆມາກ່ອນ
ມີຕະຫຼາດຮອງຮັບ
ເກີດພະຍາດຕາມລະດູ
ການ
N/A

•••••••
••
•

ທ້າວ ໄມເມືອງ ໄຊຍະບຸນ
1949
ຕາເບິ່ງບໍ່ເຫັນ, ຫູໜວກ
ລ້ຽງງົວ
ມີຫຍ້າ ແລະ ສະຖານທີ
ມີຫຍ້າ
N/A
N/A
N/A
N/A

••••••••••

ທ້າວ ທອງ ຄໍາສະຫວັນ
1975
ເຄື່ອນໄຫວບໍ່ສະດວກ
ລ້ຽງງົວ, ເປັດ, ໄກ່
N/A
ມີແຮງງານປຸກທີຢູ່ຂອງສັດ
ບໍ່ທັນມີພື້ນທີ່ເປັນຂອງຕົນເອງ
ໃນການລ້ຽງສັດ
ມີເມຍແລະລູກຊ່ວຍເບິ່ງແຍງ
ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ໃນການລ້ຽງສັດ
N/A

•••••••
•••

ນາງ ບຸນ
1995
ແຂນເບື້ອງຊ້າຍຍົກບໍ່ໄດ້
ລ້ຽງໝູ, ເປັດ,ໄກ່
N/A
ມີສະຖານທີ່ເປັນຂອງຕົນເອງ
ບໍ່ທັນຮູ້ເຕັກນິກວິຊາການລ້ຽງ
ມີຜົວເປັນຜູ້ຊ່ວຍເຫຼືອ
ເບິ່ງແຍງ
ບາງຄັ້ງມີພະຍາດລະບາດ, ບໍ່
ທັນຮູ້ວິທີປ້ອງກັນ
N/A

••••••••
•
•



ນອນ 7h

ພັກຜ່ອນ 1h

ເຮັດວຽກເຮືອນ 7h

ເຮັດວຽກ/ອອກແຮງງານ 9h

ນອນ8h

ພັກຜ່ອນ3h

ເຮັດວຽກເຮືອນ5h

ເຮັດວຽກ/ອອກແຮງງານ8h

ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ຄວາມຫລຸດໂຕນໃນການເຮັດວຽກ ແລະ 
ພັກຜ່ອນ ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງບໍ່ມີເວລາເບິ່ງ
ແຍງ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງເທົ່າທີ່ຄວນ

ແມ່ຍິງມີຄວາມກ້າຫານຕໍ່າໃນການສະແດງ
ອອກ  ສົນທະນາ ແລະ ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາ
ເຫັນ

• ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ຍິງເປັນຜູ້ກໍາເງິນ ແລະ ແບ່ງໃຫ້
ຜູ້ຊາຍໃຊ້ໃນສິ່ງຈໍາເປັນ ເຊິ່ງປົກກະຕິແລ້ວຜູ້ຊາຍຈະ
ໃຊ້ເງິນເພື່ອຕົນເອງ ຫຼື ງານສັງຄົມ ແລະ ຜູ້ຍິງນໍາໃຊ້
ເພື່ອຄອບຄົວຫຼາຍກວ່າ

• ສຳລັບການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນ ເຫັນວ່າຊັບສິນ
ຫຼາຍຢ່າງແມ່ນທັງຍິງ ແລະ ຊາຍໄດ້ນໍາໃຊ້ຮ່ວມກັນ້
• ເນື່ອງຈາກມີການແບ່ງວຽກຍິງ-ຊາຍຢ່າງຊັດເຈນ 
ພາຫະນະໃຫຍ່ ເຊັ່ນ ລົດໃຫຍ່, ເຄື່ອງມືຫາປາ, 
ເຄື່ອງທຳການຜະລິດໜັກ ແມ່ນຜູ້ຊາຍເປັນຜູ້ຊົມ
ໃຊ້

• ສຳລັບການຄວມຄຸມຊັບພະຍາກອນແມ່ນຄ້າຍຄືກັບ
ການເຂົ້າເຖິງ ກໍຄືທັງຍິງ ແລະ ຊາຍຈະແຍກກັນ 
ຄວບຄຸມຊັບສິນທີ່ມີລາຄາບໍ່ສູງ້ ແຕ່ສໍາລັບຊັບສິນທີ່
ມີລາຄາສູງ ແມ່ນທັງຍິງແລະຊາຍຕ້ອງໄດ້ຕັດສິນໃຈ
ຮ່ວມກັນ

ການເຂົ້າເຖິງ

ການຄວບຄຸມ

ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການຄວບຄຸມຊັບພະຍາກອນ

ບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ

ຂໍ້ສະເໜີ

• ກຸ່ມແມ່ຍິງຢາກໃຫ້ຜູ້ຊາຍຊ່ວຍວຽກຕ່າງ ເຊັ່ນ
ແຕ່ງກິນ, ໄປຕັກນໍ້າ, ເອົາລູກ, ແລະ ກວາດເຮືອນ

• ຈັດຝຶກອົບຮົມບົດບາດຍິງຊາຍໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ

ກິດຈະວັດປະຈໍາວັນ



ການປູກຝັງ

ລວມ
ບ້ານມ່ວງຄໍາ ເນື້ອທີ່ທໍາການຜະລິດ

64 

ນາ

50

ໄຮ່ໝູນວຽນ

10
ສວນ

ເດືອນທີ່ເໝາະສົມແກ່ການປູກພືດ

ນາ ແມ່ນນໍາໃຊ້ນໍ້າຝາຍ
ໄຮ່ ແມ່ນນຳໃຊ້ນໍ້າຝົນ

ສວນ ແມ່ນນໍາໃຊ້ນໍ້າຫ້ວຍ

5-8
ຕົ້ນໄມໃຫ້ໝາກ

5-11
ເຂົ້ານາ, ເຂົ້າໄຮ່, 
ສາລີ

5-11
ໝາກເຜັດ, ໝາກເຂືອ
, ອຶ, ໂຕ່ນ, ແຕງ, ປະ
ເພດມັນ, ໝາກງາ, 
ຖົ່ວດິນ…

11-5
ກະລໍ່າປີ, ກະທຽມ…

5-7
ກ້ວຍ, ອ້ອຍ, ໝາກ
ນັດ…

5-10
ປູກຫຍ້າ…

11-5
ຜັກສວນຄົວ

ບັນຫາໃນການປູກພືດ

• ເຂົ້າ ແລະ ພືດຜັກທີ່ຊາວບ້ານ
ກິນຢູ່ທຸກວັນນີ້່ມາຈາກການປູກ
ກິນເອງ

ການບໍລິໂພກ

ເຂົ້ານາ

ນໍ້າບໍ່ພຽງພໍ  

ເຂົ້າໄຮ່

ສັດຕູພືດທໍາລາຍ ສັດຕູພືດທໍາລາຍ ສັດຕູພືດທໍາລາຍ

ພືດສວນຄົວ ພືດເສດຖະກິດ

ໄພທໍາມະຊາດ

ນໍ້າບໍ່ພຽງພໍ  

ໄພທໍາມະຊາດ

ທີ່ຜ່ານມາເຫັນວ່າປະຊາຊົນ
ມີການນໍາໃຊ້ຝຸ່ນ

ທຳມະຊາດ ປະສົມປະສານ
ກັບການນໍາໃຊ້ຝຸ່ນເຄມີເຂົ້າ

ໃນການຜະລິດ

ເຕັກນິກການປູກພືດ

ປູກຍາກໃນໄລຍະດູຝົນ ພະຍາດລະບາດ 

ເຮັກຕາ ເຮັກຕາ ເຮັກຕາ



?
ໄພທໍາມະຊາດ (ຝົນຕົກໜັກ, 
ແຫ້ງແລ້ງ, ແລະ ດິນເຈື່ອນ) 

ມີສັດສັດຕູພືດທໍາລາຍຜົນລະປູກ  

ຂາດການຄຸ້ມຄອງການຜະລິດແບບ
ເປັນກ້ອນກຸ່ມ

ຂາດເຕັກນິກໃນການປູກພືດ ໂດຍ
ສະເພາະການປູກຜັກໃນລະດູຝົນ

ຂາດຕະຫຼາດຈໍາໜ່າຍ ແລະ ເຕັກນິກ
ການຕະຫຼາດ 

ເສັ້ນທາງບໍ່ສະດວກ

• ຈັດຝຶກອົບຮົມວິທີການປ້ອງກັນ ແລະ ຮັບມືກັບໄພ
ທໍາມະຊາດ
• ຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກການປູກ, ເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ, ຝຸ່ນ
ຊີວະພາບ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິທີຜະລິດຢາຂັບໄລ່
ແມງໄມ້ ແລະ ຢາປາບສັດຕູພືດແບບຊີວະພາບ 
• ຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກການປູກພືດໃນລະດູຝົນ 
(ເຮືອນຮົ່ມ) ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົ້ນໝາກໄມ້ ພ້ອມ
ທັງສະໜອງອຸປະກອນ ໂດຍຄໍານຶງເຖິງສິ່ງທ້າທາຍ
ຕ່າງໆ 

• ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຈັດຕັ້ງກຸ່ມກະສິກໍາ
• ກໍານົດຕະຫຼາດຈໍາໜ່າຍ, ເຊື່ອມຕໍ່ກຸ່ມກະສິກໍາກັບ
ຕະຫຼາດຈໍາໜ່າຍ ແລະ ຝຶກອົບຮົມດ້ານການຕະຫຼາດ
ໃຫ້ປະຊາຊົນ

ການປູກຝັງ

ຂໍ້ສະເໜີ

ສັງລວມບັນຫາຂອງການປູກຝັງ



ລະດູຝົນປ່ອຍເຂົ້າຄັງ, ລະດູແລ້ງປ່ອຍຫາ
ກິນຕາມທຳມະຊາດ
 

ທົ່ງຫຍ້າມີຈໍານວນຈໍາກັດ, ຫຍ້າບໍ່ພຽງພໍ, ຢາ
ປົວພະຍາດສັດມີຈໍາກັດ

ແບ້ຕາຍ, ທົ່ງຫຍ້າມີຈໍານວນຈໍາກັດ, ຫຍ້າບໍ່
ພຽງພໍ, ຢາປົວພະຍາດມີຈໍາກັດ, ບໍ່ມີຄວາມ
ຮູ້ທາງດ້ານສັດຕະວະແພດ, ພະຍາດລະບາດ
ເລື້ອຍໆ 

ໝູຕາຍ, ຢາປົວພະຍາດສັດມີຈໍາກັດ, 
ພະຍາດລະບາດເລື້ອຍໆ

ປາຕາຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດ, ປາມີການຈະເລີນເຕີບໂຕ
ຊ້າ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນດີເທົ່າທີ່ຄວນ

ງົວ, ຄວາຍ

ລ້ຽງແບບຂັງໃສ່ຄອກໝູ

ລ້ຽງໃສ່ໜອງດິນໃຫ້ປາຫາກິນຕາມ
ທຳມະຊາດ ແລະ ໃຫ້ອາຫານບາງຄັ້ງຄາວ
 

N/Aແບ້

ເຕັກນິກ ບັນຫາ

ປາ

ການລ້ຽງສັດ

ພາຍໃນບ້ານບໍ່ມີສັດຕະວະແພດ
ປະຈໍາບ້ານ

ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມທີ່ຜ່ານມາ
ງົວຄວາຍຂອງຊາວບ້ານແມ່ນ
ເຄີຍໄດ້ຮັບການຊັກຢາປ້ອງກັນ

ພະຍາດມາກ່ອນ

500

400-

• ດິນຄັງລວມບ້ານ 90 ຮຕ
• ດິນຄັງບຸກຄົນ 14 ຮຕ
• ໜອງປາຍັງບໍ່ບຸກເບີກ 41 ໜອງ

ເນື້ອທີ່ການລ້ຽງສັດຈໍານວນສັດພາຍໃນບ້ານ

ເຕັກນິກ ແລະ ບັນຫາໃນການລ້ຽງສັດ

ຈໍານວນສັດພາຍໃນບ້ານ

ເດືອນທີ່ເໝາະສົມໃນການລ້ຽງສັດ

ສັດ ມັງ
ກອນ

ກຸມພາ ມີນາ ເມສາ ພຶດສະ
ພາ

ມິຖຸນາ ກໍລະ
ກົດ

ສິງຫາ ກັນຍາ ຕຸລາ ພະຈິກ ທັນວາ

ງົວ

ຄວາຍ

ແບ້

ປາ

ເປັດ-ໄກ່

ໝູ

100

1,500



ການສັດລ້ຽງ

• ມີທົ່ງຫຍ້າທຳມະຊາດເພື່ອ
ຮັບຮອງ ແລະ ບັນເທົາທາງດ້ານ
ອາຫານສັດໃນລະດູແລ້ງ

• ມີແຫຼ່ງນໍ້າ, ຫ້ວຍນໍ້າ

• ພະຍາດມັກເກີດຂຶ້ນກັບສັດລ້ຽງ
ໃນທຸກໆປີ

• ທົ່ງຫຍ້າມີຈໍາກັດ

• ປະຊາຊົນບາງຄອບຄົວບໍ່ມີຕົ້ນ
ທຶນໃນການລ້ຽງ 

• ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານເຕັກນິກການ
ລ້ຽງສັດຍັງຕໍ່າ ແລະ ບໍ່ສາມາດ
ຜະລິດເປັນສິນຄ້າໄດ້
• ປະຊາຊົນຍັງຂາດຄວາມເອົາໃຈ
ໃສ່ໃນການເບິ່ງແຍງສັດລ້ຽງຂອງ
ຕົນ
• ສັດລ້ຽງບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາ
ປ້ອງກັນພະຍາດເປັນປົກກະຕິ

?

ສັງລວມຂໍ້ສະດວກ ແລະ ເງື່ອນໄຂໃນການລ້ຽງສັດ

ສັງລວມບັນຫາ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ

ຂໍ້ສະເໜີ

• ຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກການລ້ຽງສັດ, ການຄຸ້ມຄອງສວນ
ຫຍ້າ ແລະ ຈັດຕັ້ງກຸ່ມລ້ຽງສັດ
• ຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ເຄື່ອນຍ້າຍສັດເຂົ້າ-ອອກໃນເວລາສັດ
ເປັນພະຍາດ.
• ຕິດຕາມການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດສັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ
ຕາມລະດູການ

• ຝຶກອົບຮົມການດູແລສຸຂະພາບສັດ, ເຝິກອົບຮົມ
ສັດຕະວະແພດ, ສັກຢາປ້ອງກັນສັດຕາມເວລາທີ່
ກຳນົດ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ.
• ຂັ້ນບ້ານຄວນກໍານົດລະບຽບການຄຸ້ມຄອງສັດຂັ້ນ
ບ້ານ
• ສະໜອງສັດ ແລະ ແກ່ນຫຍ້າໃຫ້ຄອບຄົວທຸກຍາກ



ປະຕິທິນອາຫານຈາກທໍາມະຊາດ ຫຼື ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ

ອາຫານຈາກທໍາມະຊາດ

1-12

3-5

3-9

3-5
ນໍ້າເຜິ້ງ

6-10
ຕໍ່

10-3
ໄຄ

5-9

ໜໍ່ເຫັດ, ຜັກເນົ່າໜໍ່ບຸ່ນ, ໜໍ່ຫວາຍ, ໝາກປີ, 
ດອກເຜິ້ງ, ປອມ 30, ປູ, ປາ, ກົບ

ຜັກຫວານ

ທັງຍິງແລະຊາຍເປັນຜູ້ໄປເອົາ
ເດືອນທີ່ສາມາດຫາອາຫານໄດ້

ມີແຕ່ຂາຍ
ມີແຕ່ກິນ

ທັງກິນແລະຂາຍຜູ້ຊາຍເປັນຜູ້ໄປເອົາ
ຜູ້ຍິງເປັນຜູ້ໄປເອົາ

ບັນຫາໃນການຫາອາຫານຈາກທໍາມະຊາດ

ປະຊາກອນເພີ່ມຂຶ້ນ, ການຫາກິນແບບ
ດັບສູນ ເຮັດໃຫ້ອາຫານນັບມື້ນັບ
ຫຼຸດລົງ

ໄພທໍາມະຊາດ (ຝົນຕົກໜັກ, 
ແຫ້ງແລ້ງ, ແລະ ດິນເຈື່ອນ) 

ປ່າໄມ້ຖືກທໍາລາຍ

ບໍ່ມີການຊອກຫາວິທີປູກ ຫຼື 
ຂະຫຍາຍພັນທົດແທນ

ວິທີການແກ້ໄຂ

ອະນຸລັກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ປູກປ່າທົດ
ແທນ

ຫັນມາປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດເພື່ອ
ລ້ຽງຊີບ ແລະ ສ້າງເສດຖະກິດ

ຊອກຫາວິທີປູກ ຫຼື ຂະຫຍາຍພັນ
ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ

do's don'ts

•ສ້າງກົດລະບຽບເພື່ອສະຫງວນ
ທໍາມະຊາດຂັ້ນບ້ານ
•ສ້າງກົດລະບຽບຂັ້ນບ້ານ ເພື່ອກໍາ
ນົດເຂດຫາກິນສໍາລັບແຕ່ລະປີ 
ແລະ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ລ່າສັດໃນລະດູ
ຂະຫຍາຍພັນ



ລາຄາຜົນລະປູກ

ເຂົ້າເປືອກ
3,000
ກີບ/ກິໂລ

 ລາຄາສັດ ແລະ ຊີ້ນສັດ

ເຂົ້າສານ
5,000
ກີບ/ກິໂລ

ສາລີ
1,000
ກີບ/ກິໂລ

ຖົ່ວດິນ
5,000
ກີບ/ກິໂລ

ລາຄາສິນຄ້າພາຍໃນບ້ານ

ງົວ
3-6,000,000

ກີບ/ໂຕ

ໝູນ້ອຍ
300,000

ກີບ/ໂຕ

ປາເກັດລ້ຽງ
25,000

ກີບ/ກິໂລ

ເປັດ-ໄກ່
80,000

ກີບ/ໂຕ

ຊີ້ນງົວ
50,000

ກີບ/ກິໂລ

ງົວ-ຄວາຍ

ສາລີ ໝູ

ໄກ່

ເປັດ30 ໂຕ/ປີ

1,300 ກິໂລ/ປີ 50 ໂຕ/ປີ

50 ກິໂລ/ປີ

180 ກິໂລ/ປີ

ການຜະລິດປ້ອນຕະຫຼາດ

ຊີ້ນແບ້
40,000
ກີບ/ກິໂລ

ແບ້
4-500,000

ກີບ/ໂຕ

ຊີ້ນໝູ
45,000

ກີບ/ກິໂລ

ຊີ້ນໄກ່
40,000

ກີບ/ກິໂລ



1. ມີຫ້ວຍນໍ້າຢູ່ໃກ້ບ້ານ
2. ໄມ້ໃຫ້ໝາກໃຫ້ຜົນຜະລິດດີ
3. ມີດິນສວນປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກ ແລະ ຜັກສວນຄົວ
4. ມີພື້ນທີ່ປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດທີ່ເໝາະສົມ
5. ມີພື້ນທີ່ສໍາລັບສ້າງໜອງລ້ຽງປາໄດ້
6. ມີນາຢູ່ໃກ້ບ້ານ
7. ມີໄຮ່ໝູນວຽນ
8. ມີປ່າໄມ້ຊົມໃຊ້
9. ມີຕະຫຼາດຮອງຮັບສັດລ້ຽງ ແລະ ສາລີ
10. ມີໂຮງຮຽນ ແລະ ເດັກນ້ອຍໄດ້ຮັບການສຶກສາ
11. ມີໄຟຟ້າຊົມໃຊ້ 3 ຄຸ້ມ ຈາກທັງໝົດ 4 ຄຸ້ມ
12. ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍຂ້ອນຂ້າງດີ
13. ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງບ້ານ
14. ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ
15. ປະຊາຊົນມີມູນເຊື້ອດຸໝັ່ນ

1. ສວນໄມ້ໃຫ້ໝາກຍັງບໍ່ທັນຂະຫຍາຍຕົວເນື່ອງຈາກ
ບໍ່ມີຕະຫຼາດ
2. ຜັກສວນຄົວຜະລິດໄດ້ພຽງລະດູດຽວ, ເຮັດເພື່ອກິນ
ເທົ່ານັ້ນ, ບໍ່ມີຜັກກິນໃນລະດູຝົນ
3. ເຕັກນິກການປູກພືດບໍ່ສູງ, ຜະລິດແບບທໍາມະຊາດ
, ຜົນຜະລິດຕົກຕໍ່າ
4. ການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ຍັງບໍ່ທັນຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ຍັງ
ບໍ່ທັນຜະລິດເປັນສິນຄ້າໄດ້ເທື່ອ
5. ປະຊາຊົນຍັງຖືເບົາບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບສັດ
ຂອງຕົນ
6. ສັດຕາຍເລື້ອຍໆຍ້ອນພະຍາດລະບາດ ແລະ ບໍ່ໄດ້
ສັກຢາປ້ອງກັນຕາມລະດູການ
7. ເຕັກນິກການລ້ຽງສັດຍັງຕໍ່າ, ອາໄສລ້ຽງແບບ
ທຳມະຊາດເປັນສ່ວນໃຫຍ່
8. ພື້ນທີ່ລ້ຽງສັດມີຈໍາກັດ
9. ຕະຫຼາດຈໍາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນມີຈໍາກັດ
10. ປະຊາຊົນບາງຄຸ້ມນໍາໃຊ້ສານເຄມີເຂົ້າໃນການຜະ
ລິດ
11. ພາຍໃນບ້ານມີຫຼາຍຄຸ້ມ ແລະ ຢູ່ຫ່າງໄກກັນ ເຮັດ
ໃຫ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຕົ້າໂຮມ
12. ຄົນພິການ, ແມ່ຮ້າງ, ແມ່ໝ້າຍ ແລະຄອບຄົວທຸກ
ຍາກຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ຈາກສັງຄົມເທົ່າທີ່ຄວນ
13. ເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມເຂົ້າເຖິງບ້ານມີຄວາມຫຍຸ້ງ
ຍາກ
14. ນໍ້າສະອາດຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຊຸມຊົນ, ຄະນະຄຸ້ມຄອງນໍ້າລິນຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມແຂງ
15. ມີການຖາງປ່າຍອດຫ້ວຍເຮັດໃຫ້ເກີດມີໄພ
ທຳມະຊາດຕາມມາ ເຊັ່ນ: ດິນເຈື່ອນ…
16. ເກີດໄພທຳມະຊາດເລື້ອຍໆເຊັ່ັນ ແຫ້ງແລ້ງ, ນໍ້າ
ຖ້ວມ

ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກທ່າແຮງ

ທ່າແຮງ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ


