
ບ້ານສົມບູນບ້ານສົມບູນ

ປະຊາກອນ

ການລ້ຽງສັດ

ຄົນພິການ

ບົດບາດຍິງຊາຍ

ປູກຝັງ

ອາຫານ

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

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

ໃນເດືອນ ມີຖຸນາ 2019 ຜ່ານມາ ໂຄງການ PICRAIL ໄດ້ລົງວາງແຜນຮ່ວມກັບປະຊາຊົນບ້ານສົມບູນ ເພື່ອສຶກສາ
ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ສ້າງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 48 ຄົນ (ຍິງ 30 ຄົນ) 

ແລະ ສາມາດສັງລວມຂໍ້ມູນໄດ້ 6 ດ້ານຫຼັກຄື:

ການວາງແຜນຮ່ວມກັບຊຸມຊົນ

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

ສະເໜີຂອງຊຸມຊົນ



ທີ່ຕັ້ງບ້ານສົມບູນ ເມືອງພູກູດ ແຂວງຊຽງຂວາງ

• ທິດເໜືອຕິດກັບແຂວງຫຼວງພະບາງ
• ທິດໃຕ້ຕິດກັບບ້ານຊຽງແດດ
• ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບບ້ານນໍ້າຈັດ
• ທິດຕາເວັນຕົກຕິດກັບບ້ານໄຊອຸດົມ

• ປະຊາຊົນບ້ານສົມບູນແມ່ນນໍາໃຊ້ນໍ້າລິນ ແລະ ນໍ້າ
ສ້າງນ້ອຍ ເຂົ້າໃນການດໍາລົງຊີວິດ ແຕ່ທີ່ຜ່ານມາແມ່ນ
ມີນໍ້້າໃຊ້ບໍ່ພຽງພໍກັບການຊົມໃຊ້ຂອງຄົນໃນຊຸມຊົນ

• ເສັ້ນທາງຈາກເມືອງພູກູດຫາບ້ານສົມບູນແມ່ນ 
85 ກມ
• ເນື່ອງຈາກບ້ານຕັ້ງຢູ່ລຽບທາງໃຫຍ່ ເສັ້ນທາງປູ
ຢາງ ເຮັດໃຫ້ການເດີນທາງຫາບ້ານແມ່ນມີຄວາມ
ສະດວກ
 

• ທີ່ຜ່ານມາມີອົງການໄດ້ເຂົ້າມາຊ່ວຍເຫຼືອທາງບ້ານ 
ຄື ອົງການກາແດງ, ໂຄງການອ່າງໂຕ່ງ(ກິດຈະກໍາ
ການປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ) ແລະ ອົງການອາດຣາ (ກິດ
ຈະກໍາດ້ານໂພຊະນາການ)

ການຄົມມະນາຄົມ

1) ຢາກໄດ້ໂຮງຮຽນ
2) ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການສ້າງນໍ້າລິນ
3) ຢາກມີກອງທຶນພັດທະນາບ້ານ
4) ຢາກໄດ້ສັດລ້ຽງ

ບ້ານສົມບູນ

ການຊ່ວຍເຫຼືອ

ການນໍາໃຊ້ນໍ້າຂອງບ້ານ ຂໍ້ສະເໜີຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ 

1) ບໍ່ມີດິນເຮັດນາ, ມີແຕ່ເຮັດໄຮ່ໝູນວຽນ 
2) ຂາດນໍ້າໃຊ້
3) ຄົນພິການພາຍໃນບ້ານຫຼາຍຄົນບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງ
ການລ້ຽງສັດໄດ້ ແລະ ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ
4) ແມ່ຍິງພາຍໃນບ້ານສ່ວນຫຼາຍເຮັດຫຼາຍໜ້າວຽກ 
ເຮັດໃຫ້ບ່ໍມີເວລາເບິ່ງແຍງ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງ
5) ປະຊາຊົນຍັງມີຄວາມຮູ້ຈໍາກັດດ້ານການປູກຝັງ 
ແລະ ລ້ຽງສັດ, ເຕັກນິກການປູກ/ລ້ຽງ, ວິທີປ້ອງກັນ
ພະຍາດ ແລະ ວິທີການຮັບມືກັບບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ
6) ເຕັກນິກການຕະຫຼາດຍັງຕໍ່າ ແລະ ບໍ່ມີຕະຫຼາດຈໍາ
ໜ່າຍຜົນຜະລິດກະສິກໍາຢູ່ບໍລິເວນໃກ້ຄຽງ

ຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ

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
ສົມບູນ ປະຊາກອນ

332
ເພດຍິງ
175

ເພດຊາຍ
157

ຄອບຄົວ

ການປະກອບອາຊີບ

100%
ຊາວກະສິກອນ
• ເຮັດໄຮ, ເຮັດນາ ແລະ 
ລ້ຽງສັດ

ຄົນພິການ

ຄົນພິການທັງໝົດ 6 ຄົນ

ຫຼັງຄາເຮືອນ

ຄອບຄົວເຜົ່າມົ້ງ

ຄອບຄົວທັງໝົດ

ຄອບຄົວກຶມມຸ

ຄອບຄົວແມ່ໝ້າຍ

ຄອບຄົວພໍ່ຮ້າງ

ຄອບຄົວທຸກຍາກ

48

56

55
1

2

1
2

1ຄອບຄົວກໍາພອຍ

1 ອື່ນໆ
1 ພິການຫູ/ຄໍ
2 ພິການແຂນ/ຂາ
2 ພິການທາງຈິດ

ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ

ມີໂຮງຮຽນປະຖົມ ມີໄຟຟ້າທີ່ສະດວກ

ມີສັນຍານໂທລະສັບ 
ສາມາດຕິດຕໍ່ກັບໂລກພາຍ
ນອກໄດ້

ມີຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ



ຄົນພິການ

ຄົນພິການທີ່ເປັນບູລິມະສິດຂອງໂຄງການ3 ຄົນ

ຄົນພິການທັງໝົດ 6 ຄົນ

ຊື່ ວັນເດືອນປີເກີດ ຄວາມພິການ ເຫດຜົນ

ຈຸດດີ ຈຸດອ່ອນ ໂອກາດ ອຸປະສັກ ຜູ້ຫຼັກໃນການເຮັດກິດຈະກໍາ

ວຽກທີ່ຕ້ອງການເພື່ອສ້າງລາຍຮັບ

ອື່ນໆ

ທ້າວ ໄຊ ປໍທໍ່ ທໍ່
30/05/2008
ສະໝອງແລະຮັບຮູ້ຊ້າ
ຂະຫຍາຍທຸລະກິດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ
ເຄີຍລ້ຽງມາແລ້ວແລະມີ
ສະຖານທີ່
ເຄີຍລ້ຽງມາມີສວນຫຍ້າ
ຂາດການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການ
ລ້ຽງສັດ
ມີຕະຫຼາດຮອງຮັບ
ພະຍາດຕາມລະດູການ
ພໍ່, ແມ່

•••••
••
•••

ທ້າວ ບໍປໍທໍ່ 
02/03/1995
ສະໝອງ
ລ້ຽງໝູ
ຍ້ອນມີສະຖານທີ່ເໝາະສົມ
ມີພື້ນທີ່ອຸດົມສົມບູນ
ບໍ່ເຄີຍໄດ້ໄປຝຶກອົບຮົມການ
ລ້ຽງສັດມາກ່ອນ
ມີສິນຄ້າສູ່ທ້ອງຕະຫຼາດຫຼາຍຂື້ນ
ມັກເກີດພະຍາດອະຫິວາໝູ
ແມ່, ເອື້ອຍ

•••••••
•••

ນາງ ນູ້ ວ່າງ
1991
ຂາດຽວ, ປາກກືກ
ຢາກລ້ຽງແບ້, ງົວເພີ່ມ
ຍ້ອນເຄີຍລ້ຽງມາແລ້ວ
ເຄີຍລ້ຽງມາ
ວິທີສັກຢາໃຫ້ສັດ
ມີຕະຫຼາດຮອງຮັບ
ພະຍາດຕາມລະດູການ
ແມ່, ອ້າຍ

••••••••••

NOTE
ການຄັດເລືອກບູລິມະສິດແມ່ນອີງໃສ່ການ
ປະເມີນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຂອງ ສະມາຄົມ
ຄົນພິການແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ທ່າແຮງ

ຂອງຄົນພິການ



ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ນອນ 7h

ພັກຜ່ອນ 1h

ເຮັດວຽກເຮືອນ 7h

ເຮັດວຽກ/ອອກແຮງງານ 9h

ນອນ8h

ພັກຜ່ອນ3h

ເຮັດວຽກເຮືອນ5h

ເຮັດວຽກ/ອອກແຮງງານ8h

• ສຳລັບການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນ ເຫັນວ່າຊັບສິນ
ຫຼາຍຢ່າງແມ່ນທັງຍິງ ແລະ ຊາຍໄດ້ນໍາໃຊ້ຮ່ວມກັນ້
• ເນື່ອງຈາກມີການແບ່ງວຽກຍິງ-ຊາຍຢ່າງຊັດເຈນ 
ພາຫະນະໃຫຍ່ ເຊັ່ນ ລົດໃຫຍ່, ເຄື່ອງທຳການຜະລິດ
ໜັກ ແມ່ນຜູ້ຊາຍເປັນຜູ້ຊົມໃຊ້

ການເຂົ້າເຖິງ

ການຄວບຄຸມ

ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການຄວບຄຸມຊັບພະຍາກອນ

ຄວາມຫລຸດໂຕນໃນການເຮັດວຽກ ເຮັດ
ໃຫ້ແມ່ຍິງບໍ່ມີເວລາເບິ່ງແຍງ ແລະ ພັດ
ທະນາຕົນເອງເທົ່າທີ່ຄວນ

ແມ່ຍິງມີຄວາມກ້າຫານຕໍ່າໃນການສະແດງ
ອອກ  ສົນທະນາ ແລະ ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາ
ເຫັນ

ບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ

ຂໍ້ສະເໜີ

• ກຸ່ມແມ່ຍິງຢາກໃຫ້ຜູ້ຊາຍຊ່ວຍວຽກຕ່າງ ເຊັ່ນ
ແຕ່ງກິນ, ໄປຕັກນໍ້າ, ເອົາລູກ, ແລະ ກວາດເຮືອນ

• ຈັດຝຶກອົບຮົມບົດບາດຍິງຊາຍໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ

ກິດຈະວັດປະຈໍາວັນ

• ສຳລັບການຄວມຄຸມຊັບພະຍາກອນ ແມ່ນເຫັນວ່າ
ທັງຍິງແລະຊາຍຕ້ອງໄດ້ຕັດສິນໃຈຮ່ວມກັນ



ຂໍ້ມູນການປູກຝັງ

ລວມ
ບ້ານສົມບູນ ເນື້ອທີ່ທໍາການຜະລິດ

0,7 
ນາ

824
ໄຮ່ໝູນວຽນ

3
ສວນ

ນາ ແມ່ນນໍາໃຊ້ນໍ້າຫ້ວຍ, ນໍ້າຝົນ
ໄຮ່ ແມ່ນນໍາໃຊ້ນໍ້າຝົນ

ສວນ ແມ່ນນໍາໃຊ້ນໍ້າຫ້ວຍ, ນໍ້າຝົນ

2-10
ສາລີ, ໝາກເຜັດ, ຖົ່ວ
ດິນ

2-12
ເຂົ້ານາ, ເຂົ້າໄຮ່

2-12
ໝາກອຶ, ໝາກແຕງ, ໝາກ
ໂຕ່ນ…

ເດືອນທີ່ເໝາະສົມແກ່ການປູກພືດ

ບັນຫາໃນການປູກພືດ

ເຂົ້ານາ

ນໍ້າບໍ່ພຽງພໍ  

ເຂົ້າໄຮ່

ສັດຕູພືດທໍາລາຍ ສັດຕູພືດທໍາລາຍ ສັດຕູພືດທໍາລາຍ ສັດຕູພືດທໍາລາຍ

ພືດສວນຄົວ ພືດເສດຖະກິດ

ນໍ້າບໍ່ພຽງພໍ  ນໍ້າບໍ່ພຽງພໍ  ນໍ້າບໍ່ພຽງພໍ  

ປູກຍາກໃນໄລຍະດູຝົນ

ພະຍາດລະບາດ ພະຍາດລະບາດ ພະຍາດລະບາດ ພະຍາດລະບາດ 

ໄພທໍາມະຊາດ

• ເຂົ້າ ແລະ ພືດຜັກທີ່ຊາວບ້ານ
ກິນຢູ່ທຸກວັນນີ້ສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກ
ການປູກກິນເອງ ແລະ ຊື້ກິນ
ບາງຄ້ງຄາວ

ການບໍລິໂພກ
ຊາວບ້ານບາງຄອບຄົວເຄີຍນຳ
ໃຊ້ສານເຄມີເຂົ້າໃນການປູກ
ພືດ ແຕ່ປະຈຸບັນຫັນມານໍາ

ໃຊ້ຝຸ່ນທຳມະຊາດທົດແທນ

ເຕັກນິກການປູກພືດ



?ມີພະຍາດລະບາດທຳລາຍ
ຜົນລະປູກ

ມີສັດສັດຕູພືດທໍາລາຍຜົນລະປູກ  

ນໍ້າທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດບໍ່
ພຽງພໍ  

ຂາດການຄຸ້ມຄອງການຜະລິດແບບ
ເປັນກ້ອນກຸ່ມ

ຂາດເຕັກນິກໃນການປູກພືດ ໂດຍ
ສະເພາະການປູກຜັກໃນລະດູຝົນ

ຂາດຕະຫຼາດຈໍາໜ່າຍ ແລະ ເຕັກນິກ
ການຕະຫຼາດ 

ເສັ້ນທາງບໍ່ສະດວກ

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

• ເຝິກອົບຮົມ ແລະ ຈັດຕັ້ງກຸ່ມກະສິກໍາ
• ກໍານົດຕະຫຼາດຈໍາໜ່າຍ, ເຊື່ອມຕໍ່ກຸ່ມກະສິກໍາກັບ
ຕະຫຼາດຈໍາໜ່າຍ ແລະ ເຝິກອົບຮົມດ້ານການຕະຫຼາດ
ໃຫ້ປະຊາຊົນ

ການປູກຝັງ

ຂໍ້ສະເໜີ

ສັງລວມບັນຫາຂອງການປູກຝັງ



ຂໍ້ມູນການລ້ຽງສັດ

ລ້ຽງແບບປ່ອຍຫາກິນຕາມທໍາມະຊາດ, 
ລ້ຽງໃສ່ຄັງລວມບ້ານ, ລ້ຽງໃສ່ທົ່ງຫຍ້າ
ປູກ

ງົວ-ຄວາຍຕາຍ

ແບ້ຕາຍ

ໝູຕາຍ

ງົວ, ຄວາຍ

ລ້ຽງແບບຂັງໃສ່ຄອກ
 

ໝູ

ລ້ຽງແບບປ່ອຍຫາກິນຕາມທຳມະຊາດ, 
ລ້ຽງໃສ່ຄັງລວມບ້ານ

ແບ້

ເຕັກນິກ ບັນຫາ

ເຕັກນິກ ແລະ ບັນຫາໃນການລ້ຽງສັດ

86

184

83

12

300

-

• ທົ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດທັງໝົດ 352.4 ຮຕ
• ທົ່ງຫຍ້າທຳມະຊາດ 352.4 ຮຈ
• ສວນຫຍ້າ 10 ຮຕ

ຂໍ້ມູນພື້ນທີ່ການລ້ຽງສັດຈໍານວນສັດພາຍໃນບ້ານ

ພາຍໃນບ້ານບໍ່ມີສັດຕະວະ
ແພດປະຈໍາບ້ານ ແລະທີ່ຜ່ານ
ມາສັດລ້ຽງຂອງຊາວບ້ານ
ແມ່ນບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບການຊັກຢາ
ປ້ອງກັນພະຍາດມາກ່ອນ

ເດືອນທີ່ເໝາະສົມໃນການລ້ຽງສັດ

ສັດ ມັງ
ກອນ

ກຸມພາ ມີນາ ເມສາ ພຶດສະ
ພາ

ມິຖຸນາ ກໍລະ
ກົດ

ສິງຫາ ກັນຍາ ຕຸລາ ພະຈິກ ທັນວາ

ງົວ

ຄວາຍ

ແບ້

ປາ

ເປັດ-ໄກ່

ໝູ



ການສັດລ້ຽງ

• ມີເນື້ອທີ່ພຽງພໍ ແລະ ເໝາະສົມ
ໃນການລ້ຽງສັດທຸກຊະນິດ

• ພະຍາດມັກເກີດຂຶ້ນກັບສັດລ້ຽງ
ໃນທຸກໆປີ.

• ປະຊາຊົນບາງຄອບຄົວບໍ່ມີຕົ້ນ
ທຶນໃນການລ້ຽງ 

• ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານເຕັກນິກການ
ລ້ຽງສັດຍັງຕໍ່າ ແລະ ບໍ່ສາມາດ
ຜະລິດເປັນສິນຄ້າໄດ້
• ປະຊາຊົນຍັງຂາດຄວາມເອົາໃຈ
ໃສ່ໃນການເບິ່ງແຍງສັດລ້ຽງຂອງ
ຕົນ ໂດຍສະເພາະເລື່ອງສຸຂະພາບ
ສັດ
• ຂາດເຕັກນິກດ້ານສະຕະແພດ

?

ສັງລວມຂໍ້ສະດວກ ແລະ ເງື່ອນໄຂໃນການລ້ຽງສັດ

ສັງລວມບັນຫາ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ

• ແຫຼ່ງອາຫານມີຈໍາກັດ

ຂໍ້ສະເໜີ

• ເຝິກອົບຮົມເຕັກນິກການລ້ຽງສັດ, ການຄຸ້ມຄອງສວນ
ຫຍ້າ ແລະ ຈັດຕັ້ງກຸ່ມລ້ຽງສັດ
• ຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ເຄື່ອນຍ້າຍສັດເຂົ້າ-ອອກໃນເວລາສັດ
ເປັນພະຍາດ.

• ເຝິກອົບຮົມການດູແລສຸຂະພາບສັດ, ເຝິກອົບຮົມ
ສັດຕະວະແພດ, ສັກຢາປ້ອງກັນສັດຕາມເວລາທີ່
ກຳນົດ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ.
• ສະໜອງສັດ ແລະ ແກ່ນຫຍ້າໃຫ້ຄອບຄົວທຸກຍາກ.



ລາຄາຜົນລະປູກ

 ລາຄາສັດ ແລະ ຊີ້ນສັດ

ລາຄາສິນຄ້າພາຍໃນບ້ານ

ງົວ
8,000,000

ກີບ/ໂຕ

ໝູນ້ອຍ
300,000

ກີບ/ໂຕ

ເປັດ-ໄກ່
45,000

ກີບ/ໂຕ

ຊີ້ນງົວ
50,000

ກີບ/ກິໂລ

ງົວ-ຄວາຍ

ສາລີ

ໝູ

ໄກ່

ເປັດ

10 ໂຕ/ປີ

ເຂົ້າ 6,000 ກິໂລ/ປີ

20,000 ກິໂລ/ປີ

20 ໂຕ/ປີ

50 ກິໂລ/ປີ

50 ກິໂລ/ປີ

ການຜະລິດປ້ອນຕະຫຼາດ

ຊີ້ນແບ້
40,000

ກີບ/ກິໂລ

ແບ້
800,000

ກີບ/ໂຕ

ຊີ້ນໝູ
30,000

ກີບ/ກິໂລ

ເຂົ້າເປືອກ
3,000
ກີບ/ກິໂລ

ໝາກອຶ
1,000
ກີບ/ກິໂລ

ສາລີ
1,000
ກີບ/ກິໂລ

ເຂົ້າສານ
6,000
ກີບ/ກິໂລ

ໝາກແຕງ
1,000
ກີບ/ກິໂລ

ໝາກເຜັດດິບ
5,000
ກີບ/ກິໂລ

ຖົ່ວດິນ
5,000
ກີບ/ກິໂລ


