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ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບໂຄງການ CDAIS
ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແລະທັກສະແກ່ເຮົາ, ແຕ່ມັນຍັງໄດ້
ໃຫ້ໂອກາດແລະຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການເຊື່ອມຕໍ່ກັບພາກ
ລັດແລະຄູ່ຮ່ວມງານອືນໆອີກ.” ນາງ ດ້າວ ແສນສີຫາລາດ,
ສະມາຊິກກຸ່ມລ້ຽງໝູແມ່ຍິງ ບ້ານດົງຂ່າ, ເມືອງຊະນະຄາມ,
ແຂວງວຽງຈັນ. “ເຊິ່ງທາງໂຄງການໄດ້ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ
ການຮຽນຮູ້ທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການແລະໂຄງການໄດ້
ຊ່ວຍພັດທະນາທຸລະກິດໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວຂື້ນໂດຍປາດ
ສະຈາກຫຼາຍໆຄວາມສຽງທາງດ້ານການລົງທຶນ.” ນີ້ແມ່ນ
ຜົນສຳເລັດຈາກການສະໜັບສະໜູນຂອງໂຄງການ
CDAIS ແຕ່ປີ 2016.

ຂ້ອຍມີກຳໄລຢູ່ປະມານ US$25 ຕໍ່ໝູ່ໂຕໜຶ່ງ
ທີຂາຍ. ຂ້ອຍຂາຍໝູໄດ້ປະມານ 20 -25 ໂຕ
ຕໍ່ຄັ້ງ ປີໜຶ່ງຂາຍ ສີ່ຄັ້ງ ຂ້ອຍສາມາດ
ສ້າງລາຍຮັບໄດ້ປະມານ US$2000 ຕໍ່ປີ ”
ນາງ ດ້າວໄດ້ກ່າວຕືມດ້ວຍຄວາມພາກພູມໃຈ.

ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ໂຄງການ CDAIS ແມ່ນຕ່າງຈາກໂຄງການອືນໆ, ໂຄງການບໍ່ໄດ້ບອກວ່າພວກເຮົາ
ຄວນຈະເຮັດຫຍັງ, ແຕ່ໂຄງການຊ່ວຍເຮົາຕັດສິນໃຈ ສິ່ງທີເຮົາຢາກເຮັດແລະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ.”
ສູທາວອນ ແກ້ວມະນີທອງ, ພະນັກງານສົ່ງເສີມ Introducing
ຫ້ອງການກະສິກຳ innovation
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ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຈາກປະສົບການທີຜ່ານມາ
ຊາວກະສິກອນໃນເມືອງຊະນະຄາມ ແມ່ນມີການລ້ຽງໝູໂດຍທົ່ວໄປແລະ

ທ່ານ ສະຖ່ຽນ ຄຳຈະເລີນ ຫົວໜ້າກຸ່ມ ລວມທັງຄະນະບ້ານ ໄດ້ສະເໜີເພື່ອ

ການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ພຽງແຕ່ 240 ກມ ທາງທິດເໜືອ ຈາກຕົວເມືອງ

ຊາຊົນເກີດຄວາມສົນໃຈ. ໃນປີ 2012 ໄດ້ມີ 12 ຄອບຄົວໃນການ

ເຂົ າ ເຈົ້ າ ຮູ້ ວ່ າ ການເພີ່ ມ ຜົ ນ ຜະລິ ດ ໃຫ້ ຫຼ າຍຈະຊ່ ວ ຍໃນການປັ ບ ປຸ ງ ຊີ ວິ ດ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະເລາະລຽບຕາມແຄມແມ່ນໍ້າຂອງ ກົງກັນຂ້າມ

ກັບແຂວງ ເລີຍ, ປະເທດໄທ. ມັນມີທ່າອ່ຽງທີ່ເພີ້ມຂື້ນຫຼາຍຂອງຄວາມ
ຕ້ອງ

ການສຳຫຼັບຜະລິດຕະພັນຊີ້ນໝູ່.

ບາຍຢ່າງໜັກແໜ້ນ

ລັດຖະບານລາວໄດ້ມີນະໂຍ

ແລະກວ້າງຂວາງໃນການສົ່ງເສີມການຜະລິດຊີ້ນ

ເພື່ອເປັນສິນຄ້າ. ເມືອໂອກາດມາຮອດ ນາຍບ້ານດົງຂ່າໄດ້ກ່າວວ່າ “ລອງ

ເບິ່ງວ່າພວກເຮົາຈະສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່”, ພວກເຂົາຄືສະມາຊິກ ແລະ

ປຸກລະດົມຊາວບ້ານ ແລະ ກໍ່ມີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກພໍສົມຄວນໃນການທີຈະໃຫ້ປະ
ເຂົ້າຮ່ວມຈັດຕັ້ງກຸ່ມ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຈິ່ງຈັງກັບກິດຈະກຳການລ້ຽງໝູເປັນສິນຄ້າ,

ໃນຄອບຄົວໜື່ງກະມີປະມານ 5 - 10 ໂຕ, ແລະ ກໍໄດ້ມີຫຼາຍຄົວ ທີ່ມີຄວາມ
ຕ້ອງການທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມຕືມອີກ, ກຸ່ມລ້ຽງໝູ່ດັ່ງກ່າວແມ່ນເຮັດໄດ້ດີ ດ້ວຍ
ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົ ນ ເອງມາຕະຫຼອດໂດຍບໍ່ ໄ ດ້ ມີ ກ ານສະໜັ ບ ສະ
ໜູນຈາກພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃດໆທັງໝົດ.

ສະມາຊິກກຸ່ມລ້ຽງໝູ່ທີເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການຍັງມີແຕ່ຈຳນວນໜ້ອຍແລະບໍ່ຄ່ອຍຈິ່ງຈັງ

ຕົກມາຮອດທ້າຍປີ 2015, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດ

ຂ້າມແມ່ນໍ້າຂອງແຫ່ງໃໝ່ໄປຫາປະເທດໄທແມ່ນຈະໃຊ້ເວລາແຕ່ 2 ຊົ່ວ

ກິດຈະກຳກຸ່ມລ້ຽງໝູ່ບ້ານດົງຂ່າ, ເມືອງຊະນະຄາມ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ

ຍັງໄດ້ເວົ້າອີກວ່າ: “ພວກເຮົາມ່ວນໃນການເດີນທາງແຕ່ ສິນເປືອງງົບປະ

ທະນາຊົນນະບົດໄດ້ຕົກລົງຮ່ວມກັບທາງໂຄງການ

CDAIS

ໄດ້ເລືອກ

ເຖິ່ງໂອກາດທີດີໃນການເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການແລະເຂົາເຈົ້າກໍ່ໄດ້ຖືກເລືອກ

ເປັນໜຶ່ງກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃນ ຫ້າກຸ່ມຂອງໂຄງການໃນລາວ. ໃນເດືອນ ພຶດສະ
ພາ (5) ປີ 2017. ຊາວກະສິກອນໄດ້ນຳສະເໜີແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ແກ່ຜູ້ຕາງໜ້າໂຄງການຈາກພາກລັດຖະບານ,

ຜູ້ຕາງ

ໜ້າຈາກທະນາຄານແຫ່ງສປປ ລາວ, ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ, ບໍລິ

ໂມງໃນການເດີນທາງ ຈາກບ້ານ ດົງຂ່າ. ທ່ານ ສະຖຽນ ຄຳຈະເລີນ

ມານ ແລະ ພວກເຮົາຕ້ອງການຈະລົງທືນໃນການຜະລິດລູກໝູເອງຫຼາຍ
ກວ່າ”. “ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງຮຽນຮູ້ອີກຫຼາຍແຕ່ພວກເຮົາເອງກະໄດ້ກຳນົດໄວ້

ແລ້ວໃນແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນຊ່ວງທີທາງໂຄງການ CDAIS ໄດ້ລົງມາ
ປະເມີນໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງກຸ່ມເຮົາ.”

ສັດປຸງແຕ່ງຊີ້ນ ແລະ ບັນດາຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼືພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ໂດຍ
ສະເພາະແລ້ ວ ແມ່ ນ ໃນຊ່ ວ ງການຈັ ດ ກອງປະຊຸ ມ ການວາງສະແດງຜົ ນ
ສຳເລັດຂອງບັນດາໂຄງການຕ່າງໆ (Marketplace/ Innovation Fair)
ຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ,

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ,

ອົງການຈັດຕັ້ງບໍຂື້ນກັບລັດຖະບານ

(NGOs) ແລະ INGOs ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນເວລາດັ່ງກ່າວ. ໂຄງການ
CDAIS

ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດເຊື່ອມໂຢງ

ແລະ ເຂົ້າເຖິ່ງສະມາຄົມການເງິນຈຸນລະພາກ ເພື່ອຊ່ວຍພັດທະນາຄວາມ
ສາມາດໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການເງີນໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າ.

“ພວກ

ເຮົາຕ້ອງການຮູ້ວ່າ: ການປຸງແຕ່ງຊີ້ນໝູໃນຊ່ວງລາຄາໝູຕົກ, ການນຳເອົາ

ຊີ້ ນ ໝູ ມ າປຸ ງ ແຕ່ ງ ເປັ ນ ຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ມັ ນ ຈະເປັ ນ ຜົ ນ ກຳໄລໜຶ່ ງ ຕື ມ ອີ ກ
ຖ້າຫາກເຮົາຜະລິດເປັນໄສ້ກອກ ແລະຊີ້ນໝູຂາຍ ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຝຶກ
ໃຫ້ຮູ້ຈັກວິທີ” ທ່ານ ຄຳຈະເລີນ ກ່າວຕືມ.

ທ່ານ ນາງເພັງ, ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມໄດ້ເວົ້າວ່າ: ການສ້າງມູນຄ່າເພີ້ມໃຫ້ແກ່

ຜະລິດຕະພັນ ບໍ່ແມ່ນເປັນແຕ່ສິ່ງທ້າທ້າຍສຳຫຼັບກຸ່ມຊາວກະສິກອນ.“ດຽວ
ນີ້ ເ ຮົ າ ຊື້ ລູ ກ ໝູ ມ າຈາກປະທດໄທເປັ ນ ສ່ ວ ນຫຼາຍ”ມັ ນ ກໍ່ ແ ມ່ ນ ສິ່ ງ ທ້ າ

ທາຍອັນໜຶ່ງ, ແລະ ພະນັກງານບັນຊີຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ມີຄຳເຫັນອີກ
ວ່າ: “ພວກເຮົາຕອ້ງການທີ່ຈະຜະລິດລູກໝູດ້ວຍຕົນເອງ ຈົນກວ່າເຮົາຈະ
ສາມາດຜະລິດລ້ຽງຂອງພວກເຮົາໄດ້ຕາມຄວາມທີຕ້ອງການ, ໃນຊ່ວງເວ

ລາດັ່ ງ ກ່ າ ວນີ້ ແ ມ່ ນ ພວກເຮົ າ ຈຳເປັ ນ ຕ້ ອ ງຊື້ ໝູ ຈ າກປະເທດໄທຂ້ າ ມນໍ້ າ
ມາ” ນີ້ແຫ່ງແມ່ນເປັນການຍາກໜຶ່ງອືກໃຫ້ແກ່ກຸ່ມເຮົາເນືອງຈາກວ່າລັດຖະ

ບານເຂັ້ມງວດໃນການນຳເຂົ້າຊື້ນໝູ ແລະ ຫມູນ້ອຍ. ຖ້າຫາກນຳໃຊ້ຂົວ
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ກຸ່ມລ້ຽງໝູ ບ້ານດົງຂ່າ ໃນໄລຍະຂອງການທັດສະນະສຶກສາ
ຢູ່ປະເທດໄທ: ກຳລັງຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການຜະລິດລູກໝູຈາກຊ່ຽວຊານ
ໄທ(ຮູບຊ້າຍ), ແລະ ກຳລັງຈົດບັນທຶກສູດອາຫານສັດ ໃນການລົງເບິ່ງ
ກິດຈະກຳຕົວຈິ່ງ(ຮູບຂວ້າ).

ການສ້າງຂົວຕໍ່ກັບກຸ່ມລ້ຽງໝູ
ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງ CDAIS ແມ່ນວິທີການໜຶ່ງເພື່ອສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ລະບຽບການທາງດ້ານກົດ

ໝາຍໃຫ້ມີຄວາມກົມກຽວຄ່ອງຕົວ. ໂດຍສະເພາະແລ້ວ, ການເຊື່ອມໂຍ່ງຂອງຊາວກະສີກອນຂະໜາດນ້ອຍກັບພາກສ່ວນຂອງການ
ບໍລິການລັດຖະບານ ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ໂຄງການ CDAIS ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ໃນໄລຍະຍາວ ຈົນກວ່າການໃຫ້ທຶນຂອງໂຄງການນັ້ນໝົດ.

ອີງຕາມແຜນຂອງທາງກຸ່ມທີໄດ້ສະເໜີມາ, ໂຄງການ CDAIS ໄດ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ ທາງກຸ່ມກ່ຽວກັບການຈັດຝຶກອົບຮົມ

ແລະ ຈັດທັດສະນະສຶກສາແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບທາງ ສູນການຄົ້ນຄວ້າການລ້ຽງສັດທີ່ຂື້ນກັບທາງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້

ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດໃນປີ 2017. ຈາກນັ້ນ, ສະມາຊິກກຸ່ມຍັງໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມສູນການຜະລິດລູກໝູເປັນສິນຄ້າທີ່ປະເທດໄທ
ໃນບ່ອນທີເຂົາເຈົ້າໄດ້ຊື້ລູກໝູ່ນຳ, ແຕ່ມັນເປັນການຍາກສຳຫລັບເຂົາເຈົ້າທີຈະຈັດແຈງ ແລະ ກະກຽມດ້ວຍຕົນເອງທາງດ້ານການແລ່ນ

ເອກກະສານທີ່ຈະເອົາຜູ້ຊ່ວຍຊານຈາກຈັງຫວັດເລີຍ, ປະເທດໄທເຂົ້າມາຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນທາງດ້າວິຊາການໃຫ້ແກ່ກຸ່ມລ້ຽງໝູດັ່ງ
ກ່າວ.

ພະນັກງງານກະສິກຳເມືອງຈຶ່ງໄດ້ສະເໜີການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການເພື່ອຕິດຕໍ່ປະສານໄປຫາທາງຟາມຜູ້ຜະລິດໝູໃນ

ຈັງຫວັດເລີຍ, ປະເທດໄທໃຫ້ມາເປັນທີ່ປືກສາຊ່ວຍຊີ້ແນະນຳທາງດ້ານວິຊາການ, ແລະ ໃນນາມຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໂຄງການ

CDAIS ກໍ່ໄດ້ປະສານຫາຟາມຜູ້ຜະລິດລູກໝູທີ່ຈັງຫວັດເລີຍ, ປະເທດໄທ ແຕ່ກໍ່ມີພຽງຜູ້ປະກອບການຟາມຜະລິດໝູສະຖ່ານທີ່ດຽວທີ
ຕອບຮັບຈົດໝາຍໃນການທີຈະຈັດກອງປະຊຸມວີຊາການໃນເດືອນ 7 ປີ 2017 ແລະ ຈົນກ້າວໄປສູ່ການເຮັດຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງກຸ່ມ

ຊາວກະສິກອນລ້ຽງໝູບ້ານດົງຂ່າ ກັບທາງຟາມຍົງຍຸດທີ່ຈັງຫວັດເລີຍ, ປະເທດໄທ. “ການກະກຽມກອງປະຊຸມວິຊາການນັ້ນມີຄວາມ
ສຳຄັນຫຼາຍໃນການກ້າວໄປສູ່ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງ” ທ່ານ Patrick D’Aquino, ຜູ້ປະສານງານໂຄງການ CDAIS
ສປປ ລາວ ໄດ້ເວົ້າວ່າ: “ຄືໃນນາມຕົວແທນຈາກທາງນອກ ພວກເຮົາມີຂີດຈຳກັດທີຈະເຂົ້າໄປສະໜັບສະໜູນ. ແຕ່ພວກເຮົາສາມາດ
ສ້າງເວທີຫຼືພື້ນທີເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຈັດປະຊຸມສົນທະນາດ້ານນະໂຍບາຍ.

ອີກບັນຫາໜຶ່ງພວກເຮົາໄດ້ເອົຫລາຍ

ພາກສ່ວນຈາກຫຼາຍກຸ່ມ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໄດ້ມາໂອ້ລົມກັນ, ປົກກະຕິເຂົາຈະຊອກຫາທາງອອກເພື່ອຕອບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງ ການຂອງ
ເຂົາເຈົ້າຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.”

ເພື່ອໃຫ້ເປັນໄປຕາມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືດ້ານວິຊາການ,

ກຸ່ມລ້ຽງໝູດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດທັດສະນະສຶກສາໃນປະເທດໄທ

ໃນເດືອນ

ມັງກອນ ປິ 2018 ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກທາງໂຄງການ CDAIS . ກຸ່ມກຸ່ມລ້ຽງຫໝູທີ່ໄປທັດສະນະສຶກສາໃນປະເທດໄທນັ້ນ
ໄດ້ມີພະນັກງານຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງຊະນະຄາມເຂົ້າຮ່ວມຈໍານວນ 2 ທ່ານ. ໃນໄລຍະ 2ມື້ທຳອິດ ຂອງການ

ທັດສະນາສືກສາ ກຸ່ມໄດ້ຮຽນຮູ້ການຈັດການຟາມ ຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານມະຫາໄລລາດສະພັດ, ໃນມື້ຕໍ່ມາແມ່ນໄດ້ໄປເບິ່ງກິດຈະກຳຕົວຈິ່ງ

ຂອງຟາມ ຍົງຍຸດ ແລະ ຢ້ຽມຊົມໂຮງງານອາຫານສັດທີທາງກຸ່ມໄດ້ຍົກຂື້ນມາເພື່ອເບິ່ງວິທີການການໃຫ້ອາຫານສັດທີຖືກຕ້ອງ. ນາງ
ດ້າວ ຫົວໜ້າການຕະຫຼາດຂອງກຸ່ມ ຍັງໄດ້ກ່າວຕືມວ່າ: “ສິ່ງພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ແມ່ນການເຮັດຕົວຈິ່ງໃນການຈັດການຮູບແບບການລ້ຽງ
ໝູ ແລະ ມັນຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາຫຼາຍໃນການຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດຂໍ້ຜິດພາດ”

ຮູບແບບການຝຶກຂອງໂຄງການ CDAIS ແມ່ນໄດ້ປຶກສາຫາລືໃນຮູບແບບການພົວພັນ
ການເຮັດວຽກທາງດ້ານວິຊາການກັບພະນັກງານວິຊາການໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ດີທີ່ສຸດຂື້ນ
ແລະ ສ້າງການເຊື່ອມໂຍງໃຫມ່ກັບທາງພໍ່ຄ້າ ແລະ ພາກສ່ວນທີກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ”
ທ່ານ ສະຖ່ຽນ ຄຳຈະເລີນ, ຫົວໜ້າກຸ່ມລ້ຽງໝູ

“ຂ້ອຍເກັບເງິນແຕ່ນາງເພັງເປັນຜູ້ຈ່າຍມັນ”
ນາງປານີ ເວົ້າຢອກ.

ສະມາຊິກຂອງກຸ່ມລ້ຽງໝູ ໃນຊ່ວງການຢ້ຽມຢາມທັດສະນະສຶກສາຂອງ
ພວກເຂົາເຈົ້າທີ່ປະເທດໄທ.

ຜົນໄດ້ຮັບທີສຳຄັນຂອງຂະບວນການປະຕິບັດໂຄງການ CDAIS ແມ່ນຄວາມໝັ້ນໃຈທີໄດ້ຈາກການ
ຮຽນຮູ້ປະສົບການອັນໃໝ່ໃນການພັດທະນາ ແລະແຜນການເຄື່ອນໄຫວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິ່ງ.”
ລຳເຜີຍ ແຄນສົມບັດ, ຫົວໜ້າທີມຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໂຄງການ – ການຝຶກອົບຮົມແລະການປະເມີນຕ່ອງໂສມູນຄ່າ
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ຈາກໜ້າຟາມລ້ຽງ ໄປສູ່ຕະຫຼາດ
ຖະໜົນຫົນທາງໃນສປປ ລາວແມ່ນກຳລັງປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຫຼາຍ

ຄວາມຕ້ອງການໝູແມ່ນກຳລັງເພີ່ມຂື້ນ ແລະ ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນ

“ປະມານ 80% ທີພວກເຮົາຂາຍໝູໃຫ້ແກ່ພໍ່ຄ້າຄົນກາງທີມາເກັບຊື້ນຳພວກ

ແບບການຜະລິດຢ່າງເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງເຊັ່ນ: ຍົກຕົວຢ່າງ ນາງ ດ້າວ ລົງທຶນ

ມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ສະດວກຂຶ້ນໃຫ້ແຫ່ຜູ້ຊື້ທີຈະມາບ້ານ ນ້ອຍໆ ຄືບ້ານດົງຂ່າ.
ເຮົາ. ເມື່ອເຂົາເຈົ້າມາຂ້ອຍກໍ່ຈະເປັນຜູ້ທີຕໍ່ລອງລາຄາກັບຜູ້ຊື້ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້

ລາຄາທີເໝາະສົມສຳລັບສະມາຊິກກຸ່ມເຮົາ ມັນຈະດີກວ່າທີຈະໃຫ້ເຂົາ ເຈົ້າ
ໄປລົມກັນເອງແຕ່ລະບຸກຄົນ. ການຕັ້ງເປັນກຸ່ມມັນຈະສ້າງອຳນາດການຕໍ່

ລອງໃຫ້ເຮົາ” ນີ້ຄືນາງດ້າວໄດ້ກ່າວໄວ້ “ແລະທຸກຄົນຈະມີໂທລະສັບມືຖືມັນ

ກໍ່ຈະງ່າຍໃນການຕິດຕາມສອບຖາມລາຄາປະຈຸບັນ,” ລາວໄດ້ຍໍ້າອີກວ່າ:
ການລ້ຽງຫມູມັນໃຊ້ເວລາ 6 ເດືອນເພື່ອຈະໃຫ້ໝູໄດ້ນໍ້າໜັກ 80–100
ກິໂລ, ມັນຈະໄດ້ຂາຍໃນລາຄາປະມານ 15,000 ກີບ (US$1.75) ຕໍ່ກິໂລ,
ຜົນຜະລິດກະຈະໄດ້ກຳໄລຢູ່ ປະມານ 200,000ກີບ ຕໍ່ໝູຕໍ່ໜຶ່ງ.

ຈາກທາງໂຄງການ CDAIS

ຊາວກະສິກອນແມ່ນໄດ້ມີການປັບປຸງຮູບ

ຢູ່ປະມານ 25 ລ້ານກີບດ້ວຍເງິນລາວເອງເພື່ອສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຄອກຫມູ

ໃຫ້ທັນສະໄໝ. ໂຄງການໄດ້ສົ່ງເສີມກຸ່ມເພື່ອເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ພະນັກງານ
ກະສິກຳເມືອງ, ແລະ ປຶກສາຫາຫລືທາງດ້ານວິຊາການຮ່ວມກັບທາງພະ
ນັກງານສົ່ງເສີມຄື: ທ່ານ ສຸຖາວອນ ທີໄດ້ເຮັດວຽກນຳກຸ່ມຊາວກະສິກອນ.
“ ກ າ ນ ອ ອ ກ ແ ບ ບ ຄ ອ ກ ໃ ຫ້ ແ ບ ບ ງ່ າ ຍ ໆ ມີ ເ ຮື ອ ນ ຮົ ມ ໃ ນ ກ າ ນ ຮັ ກ ສ າ
ຄວາມສະອາດແລະດີສຳຫຼັບສຸຂະພາບສັດ,”

ລາວໄດ້ອະທິບາຍອີກວ່າ:

ພື້ ນ ສີ ເ ມັ ນ ໃຫ້ ຄ້ ອ ຍໆລົ ງ ໜ້ ອ ຍໜຶ່ ງ ຈະເຮັ ດ ໃຫ້ ງ່ າ ຍໃນການອານາໄມ

ຂີ້ຫມູ ແລະ ນໍ້າຍ່ຽວມັນຈະໄຫລລົງສູ່ຮ່ອງໄດ້ງ່າຍ ແລະໄປຫາຖັງເກັບ

ທີ່ກຽມໄວ້. ຫມູຈະຖືກແຍກຂັງຕາມອາຍຸ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການໃຫ້ອາຫານມີ
ປະສິດທີພາບ.

ຄອກໝູໃໝ່ຂອງ ນາງ ດ້າວ
ທີໄດ້ອອກແບບຈາກການຊ່ວຍຂອງທາງ
ພະນັກງານກະສິກຳເມືອງ. ພື້ນຄ້ອຍລົງເຮັດໃຫ້ງ່າຍໃນການຮັກສາ
ຄວາມສະອາດ ແລະໄຫລລົງໄປຕາມຮ່ອງນໍ້າຈົນຮອດໜອງນໍ້າ
ເພື່ອຈັດເກັບ ຮອດຍາມແລງເອົາໄປໃສ່ໃນນາເຂົ້າທີຢູ່ໃກ້.

ຕໍ່ໄປແມ່ນຂະຫຍາຍອອກສູ່ວົງກວ້າງໃຫ້ກວມເອົາ
ຫຼາຍຄອບຄົວໃນເມືອງ
“ມັນໄດ້ຜົນດີ!” ທ່ານຄຳຫຼ້າ ແສງພະໄຊຍະລາດ. “ພະນັກງານກະສິກຳເມືອງ

ທາງໂຄງການໄດ້ສະໜັບສະໜູນເງິນຈຳນວນ USD 3,000.00 ເພື່ອເປັນ

ທາງໂຄງການໄດ້ແນະນຳ”. ຂະບວນການໃຊ້ເວລາເກືອບປີ ໃນເດືອນມີນາ

ວຽກງານການສົ່ງເສີມວິຊາການຂອງເມືອງຄື: ບ້ານຈະເລີນ, ບ້ານນາປ່ຽນ,

ເລີ່ມຕົ້ນທີຈະນຳເອົາ ບາງແນວຄວາມຄິດຈາກ ຮູບແບບການຝຶກອົບຮົມ ທີ
ປີ 2018 ທ່ານ ອຸດົງ ແກ້ວມີເພັດ ຜູ້ຈັດການໂຄງການໃນປະເທດ(CPM)

ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ຄືທ່ານນາງ ລຳເພີຍ ແກ່ນສົມບັດ ແລະ

ທ່ານ ຄຳຫຼ້າ ແສງພະໄຊຍະລາດ ໄດ້ເຂົ້າພົບໃນການປືກສາຫາລື ແລະ
ໄດ້ປະຊຸມກັບທາງເຈົ້າເມືອງ ເມືອງຊະນະຄາມ ທ່ານ ສະໝານ ວີຊາ
ນະພົງ

ເພື່ອຂໍອະນຸມັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນການນຳສະ

ເໜີກອບແນວຄວາມຄິດ

ລະບົບການຈັດການສົ່ງເສີມວິຊາການກະສິກຳ

(EMS)ໂດຍການທົ ດ ລອງຮ່ ວ ມກັ ບ ກຸ່ ມ ຊາວກະສິ ກ ອນລ້ ຽ ງໝູ ເ ພື່ ອ ເປັ ນ
ຕົວແບບ. ທ່ານ ສະໝານ ໄດ້ຕອບຕົກລົງເຫັນດີ ແລະ ຫລັງຈາກນັ້ນບໍ່ດົນ

ກໍ່ ໄ ດ້ ແ ຕ່ ງ ພະນັ ກ ງານກະສິ ກ ຳເມື ອ ງເຂົ້ າ ຮ່ ວ ມເປັ ນ ສ່ ວ ນໜຶ່ ງ ຂອງຂະ
ບວນການຝື ກ ອົ ບ ຮົ ມ ຮ່ ວ ມກັ ບ ທີ ມ ງານຜູ້ ອ ຳນວຍຄວາມສະດວກໂຄງ
ການສູນກາງ ຊຶ່ງນຳພາໂດຍ ທ່ານ Dr. John G. Connell. Adjunct

ນັກຄົ້ນຄວ້າອາວຸໂສ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ James Cook ຈາກປະເທດ

ອົດສະຕາລີ ແລະທີປຶກສາທາງນອກ ນາງ ສີພັນ ພົມມະວົງ, ພະນັກງານ
ກະສິກຳເມືອງຄູນ ແຂວງຊຽງຂວາງ. ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໂຄງການ
ໄດ້ ສ ະໜັ ບ ສະໜູ ນ ຂະບວນການດັ່ ງ ກ່ າ ວດ້ ວ ຍການຝື ກ ແບບຕົ ວ ຈິ່ ງ
ແລະ

ພະນັກງານກະສິກຳເມືອງກໍ່ໄດ້ພັດທະນາແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້

ແກ່ກຸ່ມຊາວກະສິກອນໃນການຜະລິດໝູ.
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ເງິນທຶນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ 5 ບ້ານຂອງເມືອງ ທີນອນໃນແຜນຂອງ
ບ້ານນາສັກ, ບ້ານໂນນສະຫວັນ, ບ້ານນາເກງ ໃນເດືອນ ມິຖຸນາ 2018.

“ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ໃຫ້ເງິນທຶນແກ່ກຸ່ມຊາວກະສິກອນ ຫຼື ບັນດາອຸປະກອນ,
ເຄື່ອງມື ແລະ ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າໃດໃດທັງສິ້ນ” ທ່ານ Patrick D’Aquino,
Agrinatura ຜູ້ປະສານງານໂຄງການຂອງລາວຍັງໄດ້ເວົ້າວ່າ “ແຕ່ຢ່າງໃດ

ກໍ່ດີ ພວກເຮົາມີແຕ່ເງິນທືນຈຳນວນໜຶ່ງໃຫ້ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມ

ແຂງໃຫ້ແກ່ກຸ່ມ. ໃນກໍລະນີທີຈະໄດ້ລິເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຜັນຂະຫຍາຍ
ແນວຄວາມຄິດນະວັດຕະກຳໃໝ່

ຊຶງທາງກະສິກຳເມືອງເອງກໍ່ບໍ່ມີງົບປະ

ມານໃນການຕິດຕາມກວດກາຕົວຈິ່ງ ໃນການຈະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ, ແລະ
ການຝືຶກອົບຮົມຄັ້ງທີ 2 ແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ໃນເດືອນພະຈິກ (11), 2018 ຊື່ງ
ໄດ້ເຊື່ອເຊີນເອົາພະນັກງານກະສິກຳເມືອງ 3 ທ່ານ ແລະ ຕົວແທນຈາກກຸ່ມ

ບ້ານທີໄດ້ເລືອກເພື່ອຝືກອົບຮົມທາງດ້ານ ການປະເມີນ ຕ່ອງໂສມູນຄ່າ ໃນ
3 ເມືອງຂອງແຂວງໃນໄຊຍະບູລີ. 2 ບ້ານ ໄດ້ຕັດສິນໃຈວ່າ ມັນດີກວ່າ

ທີຈະລ້ຽງໝູ ເພາະພວກເຂົາຢາກເປັນຊາວຄ້າຂາຍ ແລະ ຊື້ຂາຍສິນຄ້າ
ນັ້ນ.

ການຕິດຕາມການຈັດການຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າເພິ່່ມຂອງເຂົາເຈົ້າ
ສະມາຊິກກຸ່ມ ຈຳນວນ 8ຄົນ ແລະ ພະນັກງານກະສິກຳເມືອງ ຈຳນວນ
2 ທ່ານ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຝືກອົບຮົມໃນອາທິດທິ 3 ຂອງເດືອນ

ພະຈິກ (11), 2018 ທີ່ບ້ານດົງນາໂຊກ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນ
ຫລວງວຽງວຽງຈັນ ເພື່ອຮຽນຮູ້ໃນການເຮັດໃສ້ອົ່ວ. ການເຮັດໃສ້ອົ່ວບໍ່ເປັນ

ເລື່ອງຍາກ ແຕ່ເຮັດໃຫ້ແຊບຈະເປັນເລື່ອງຍາກໜ້ອຍໜຶ່ງແລະຊອກຫາຜູ້

ໃດຈະເຕັມໃຈຊ່ວຍສອນໃຫ້ກຸ່ມເຮົາແມ່ນຍາກທີສຸດ. ນາງ ປານີ ຈັນທະ

ພວກເຮົາໄດ້ມີແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ເພື່ອຜະລິດໃສ້ອົ່ວແລະປະຈຸບັນນີ້ກໍ່ເລີ່ມ
ມີຈຳນວນໜຶ່ງແລ້ວ”
ທ່ານ ສະຖ່ຽນ ຄຳຈະເລີນໄດ້ເວົ້າວ່າ

ມາດ ສະມາຊິກກຸ່ມໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນ “ຖ້າໃຜມີເມນູອາຫານດີດີມັກຈະເກັບ
ເປັນຄວາມລັບ”.

ກຸ່ມໄດ້ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຫຼາຍໃນການຊອກຫາໃຜ

ຄົນໜຶ່ງ ເມືອທາງຜູ້ຊ່ວຍຈາກໂຄງການໄດ້ ທ່ານ ລັດຕະນາ ໄຊປະສິດ ຜູ້
ປະກອບການທຸລະກິດຂາຍໄສ້ກອກໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

“ໃນໄລ

ຍະ 2 ເດືອນຜ່ານມາໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ 5 ຄັ້ງເພື່ອຊັກຊວນລາວໄດ້ແບ່ງ

ປັນຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການຂອງລາວ” ທ່ານ ຄຳຫຼ້າ ແສງພະໄຊ
ຍະລາດໄດ້ກ່າວໃຫ້ຟັງວ່າ:

“ຂ້ອຍໄດ້ອະທິບາຍໃຫ້ລາວຝັງຢ່າງຈະແຈ້ງ

ແລ້ວວ່າ ກຸ່ມນັກສຳມະນາກອນແມ່ນຢູ່ໃນເມືອງຊະນະຄາມ ພວກເຂົາບໍ່
ສາມາດເປັນຄູ່ແຂ່ງຂອງເຈົ້າໄດ້ດອກ”

ໃນທີ່ສຸດ, ສະມາຊິກກຸ່ມລ້ຽງໝູບ້ານດົງຂ່າ, ເມືອງສະນະຄາມສາມາດຮູ້ຈັກ

ແລະເຂົ້າໃຈໃນການເຮັດໃສ້ກອກຫຼາຍລົດຊາດບໍ່ວ່າຈະເປັນລົດເຜັດ,ໃສ້
ກອກສົ້ມ ແລະ ຫວັງວ່າຈະໃຫ້ໄດ້ຜະລິດທັນໃນຊ່ວງເວລາທີຈະມີງານຕະ
ຫຼາດນັດຂອງເມືອງທີຈະເປີດໃນເດືອນ ກຸມພາ (2) ປີ 2019ນີ້.

ນາງທຸມ ໄຊວົງສາ (ຄົນຢືນທຳອິດດ້ານຂວ່າມື)
ໄດ້ເວົ້າວ່າ: “ພວກເຮົາໄດ້ມີຄວາມມ່ວນຊືນໃນການ
ຮຽນຮູ້ໃນການຜະລິດໃສ້ກອກຢູ່ນະຄອນຫຼວງ”

ສະມາຊິກກຸ່ມໄດ້ບອກກັບທີມງານ ນາງ ຢ່ອຍ
(ທາງໜ້າຜູ້ກາງ)ໄດ້ເວົ້າວ່າ:
“ການຈັດຝືກອົບຮົມທາງດ້ານ ການສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໄດ້
ເປີດຫູເປີດຕາໃນການຮູ້ຈັກໂອກາດອັນດີສຳຫຼັບກຸ່ມເຮົາ”
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ໂອກາດທາງການຕະຫຼາດ. ຜົນຈາກການທັດສະນະສຶກສາຂອງເຂົາ, ກຸ່ມ

ທ່ານ ສະຖ່ຽນ ຄຳຈະເລີນໄດ້ເວົ້າວ່າ:
“ຂ້ອຍຮູ້ສຶກວ່າ ກຸ່ມຂອງພວກເຮົາມີອຳນາດ
ພຽງພໍໃນການຕໍ່ລອງຊື້-ຂາຍ
ຫຼາຍຂື້ນກວ່າແຕ່ເກົ່າ. ພວກເຮົາຕັດສິນໃຈ
ເຮັດໃນສິ່ງທີພວກເຮົາຕ້ອງການເຮັດ ແລະ
ສ້າງເປັນແຜນເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.”

ໄດ້ເຫັນວ່າມີໂອກາດດີສຳຫຼັບຕະຫຼາດໝູລ້ຽງໃນແຂວງໄຊຍະບູລີ, ຕັ້ງແຕ່
ເມືອງພຽງທີນຳເຂົ້າໝູຈາກບ່ອນອືນແລະທີເຫັນໄດ້ວ່າ

ໜອງໄດ້ແຕ່ 70% ແລະ 30% ແມ່ນຍັງນຳເຂົ້າຈາກ ຟາມຊີພີ ໃນນະ

ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຊຶ່ງໃນປະຈຸບັນລັດຖະບານໄດ້ຍົກເລີກການນຳເຂົ້າໝູ
ແລະຊີ້ນໝູຈາກປະເທດໄທ,

ທັນວາ

ຊຶງມັນເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ

ອີກຈາກຜູ້ລ້ຽງພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ. ການທັດສະນະສຶກສາກໍ່ເຊັ່ນກັນແມ່ນໂອ

ທ່ານ ສະຖ່ຽນ ຄຳຈະເລີນໄດ້ເວົ້າວ່າ

ໃນຊ່ວງຕົ້ນເດືອນ

ຄວາມຕ້ອງການ

ສູງ 400-500 ໂຕ ຕໍ່ເດືອນ. ຟາມໝູໃນເມືອງໄຊຍະບູລີສາມາດຕອບສະ

ກາດດີໃຫ້ແກ່ ກຸ່ມທີໄດ້ພົບປະແລກປ່ຽນປະສົບການ ບົດຮຽນກັບຄູ່ຮ່ວມ

ມີທີມງານຈາກກະສິກຳເມືອງ,

ສະມາຊິກ

ກຸ່ມຂອງບ້ານ ດົງຂ່າ ໄດ້ໄປທັດສະນະສຶກສາໃນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເພື່ອເປັນ
ການປັບປຸງທັກສະເຂົາເຈົ້າ. ຜູ້ຄົນຈາກແຂວງໄຊຍະໄດ້ມາຊື້ໝູນຳເຂົາເຈົ້າ
ໃນບາງຄັ້ງ ແລະ ພວກເຂົາໄດ້ຕັດສິນໃຈເພື່ອຈະຕ້ອງຮຽນຮູ້ຕືມທາງດ້ານ

ງານໃນການທີຈະເຮັດການຄ້າຮ່ວມກັນໄດ້ຈັງໃດລະຫວ່າງ

ສອງແຂວງ.

ພະນັກງານກະສິກຳເມືອງກໍເຊັ່ນກັນໄດ້ມີໂອກາດທີຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ

ການຕອບສະໜອງການບໍ ລິ ກ ານສຳຫຼັ ບ ການຈັ ດ ການໃນການຄ້ າ ຂາຍ
ແລະສ້ າ ງເປັ ນ ນິ ຕິ ກ ຳຮ່ ວ ມກັ ນ ໃຫ້ ແ ກ່ ຊ າວກະສິ ກ ອນແລະຮ່ ວ ມກັ ບ
ເມືອງອືນ.

ການເຮັດສູດອາຫານສັດ
ໜຶ່ງໃນບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຂອງ ການຜະລິດການລ້ຽງສັດເປັນສິນຄ້າແມ່ນ

ແລະການຈະເລີ້ນເຕີບໂຕຂອງສັດ. ທ່ານ ນາງ ເພັງ ໜຶ່ງໃນ2 ສະມາ

ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ. “ພວກເຮົາສາມາດຊື້ອາຫານສັດຈາກຕະຫຼາດມາເກືອ

ວ່າ: “ການເຮັດອາຫານສັດດ້ວຍຕົວພວກເຮົາເອງແມ່ນຈະສາມາດຕັດຕົ້ນ

ການຊອກຫາວິ ທີ ກ ານຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ສັ ດ ທີ ເ ໝາະສົ ມ ໃນການນຳເອົ າ ມາ
ສັດໄດ້

ແຕ່ອາຫານສຳເລັດຮູບທີ່ວາງຂາຍມັນແພງຫຼາຍເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທືນ

ສູງ,” ທ່ານ ສະຖ່ຽນ ຄຳຈະເລີນ ຍັງໄດ້ກ່າວໃຫ້ຝັງວ່າ: “ມັນຈະດີກວ່າຖ້າ
ຫາກເຮົາສາມາດຜະລິດອາຫານສັດແລະໃຊ້ເກືອສັດພວກເຮົາເອງ.”
ຈາກການໄດ້ລົງທັດສະນະສຶກສາໃນປະເທດໄທໃນເດືອນ
2018,

ມັງກອນ

ປີ

ກຸ່ມໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທິການຜະລິດເອງຈາກສູນການຄົ້ນຄວ້າການລ້ຽງ

ສັດແລະເຈົ້າຄອງຟາມ ຢົງຍຸດໃນຈັງຫວັດເລີຍ, ປະເທດໄທ. ຫຼາຍໆສ່ວນ

ປະສົມຂອງການຜະລິດອາຫານສັດເຊັ່ນ: ສາລີ ແລະ ໝາກເດືອຍ ແມ່ນ

ງ່າຍຫຼາຍທີຈະຊອກເອົາຈາກໃນເມືອງຊະນະຄາມ. ເພາະວ່າພວກເຂົາໄດ້

ໄປຢ້ຽມຢາມຟາມແລະໄດ້ເຫັນຕົວຈິ່ງດ້ວຍຕົນເອງ, ສະມາຊິກກຸ່ມມີຄວາມ
ໝັ້ນໃຈວ່າສູດອາຫານສັດທີຈະເຮັດ

ແມ່ນດີຫຼາຍສຳຫຼັບສຸຂະພາບສັດ

ຊິກຄະນະການຈັດການຄຸ້ມຄອງ ທີຮັບຜິດຊອບວຽກງານການບັນຊີໄດ້ເວົ້າ
ທື້ນການຜະລິດລົງໄດ້ຫຼາຍ,”

ທ່ານ ຄຳຫຼ້າ ໄດ້ກ່າວຕືມວ່າ: “ໜຶ່ງໃນບັນດາສິ່ງທີຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດ

ແມ່ນ ການປູກຈິດສຳນືກກ່ຽວກັບ ການສັກຢາປ້ອງກັນຫຼືຢາຕ້ານເຊື້ອຂອງ
ສັດ ແລະ ປະຈຸບັນໃນກຸ່ມກຳລັງເຮັດສູດອາຫານສັດເອງມັນຈະເປັນໂອ

ກາດອັນດີໃຫ້ແກ່ກຸ່ມ”. ໄພຄຸກຄາມຕໍ່ກັບສຸຂະພາບສັດແລະຄົນຈາກການ
ສັກຢາປ້ອງກັນຫຼືຢາຕ້ານເຊື້ອຂອງສັດ
ຫຼາຍໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກ,

ແມ່ນໄດ້ແຜ່ລ່າມໄປໃນວົງກວ້າງ

ນັ້ນແມ່ນໝາຍຄວາມວ່າມັນຈະເປັນຜົນດີຕໍ່

ກັບໂຄງການ ຈະໄດ້ນຳເອົາຂໍ້ມູນຕ່າງທີມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍໄປນຳໃຊ້ ລວມ
ທັງຜົນຈາກການລີ້ເລີ່ມການຈັດຕັ້ງໂຄງການ CIRAD ແລະFAO ຕໍ່ກັບ
ວຽກງານ ການສືກສາການຕໍ່ຕ້ານຢາຕ້ານເຊື້ອຂອງສັດ.

ແຜນການໃນຕໍ້ໜ້າ
ໃນການລິເລີ່ມຕົ້ນຈັດຕັ້ງກຸ່ມມີສະມາຊິກລົງທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມ 12 ຄອບຄົວ

ເຕັ ກ ໂນໂລຍີ ສ ຳຫຼັ ບ ການຜະລິ ດ ອ້ າ ຍເກັ ສ ຊີ ວ ະພາບແມ່ ນ ງ່ າ ຍດ່ າ ຍ

ໃນບ້ານດົງຂ່າໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ.

ມີເທນ (Methane gas) ແມ່ນສາມາດອັດເຂົ້າໃນຖັງເກັບດຽວກັນໄດ້

ແລະໃນປີຜ່ານມາແມ່ນສາມາດຂະຫຍາຍອອກເປັນ 20 ຄອບຄົວຕື່ມອີກ
ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພະນັກງານກະສິກຳ

ເມືອງແມ່ນໄດ້ມີການ ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ກະຈາຍອອກສູ່ວົງກວ້າງຫາອີກ

4 ບ້ານໃກ້ຄ່ຽງຊຶ່ງໄດ້ສະມາຊິກໃໝ່ເພີ່ມຕີມອີກຈຳນວນ 25 ຄອບຄົວ,
ໃນນັ້ນ: ບ້ານບົວຈະເລີນ 15 ຄອບຄົວ, ບ້ານນາພຽງ 6 ຄອບຄົວ,

ບ້ານນາສັກ 4 ຄອບຄົວ; ບໍ່ມີສະມາຊິກເຂົ້າໃຫມ່ຈາກບ້ານໂນນສະຫວັນ
ເພາະວ່າເຂົາຕ້ອງການທີຈະເຮັດກ່ຽວກັບການປຸງແຕ່ງຊີ້ນໝູ່ເປັນຜະລິດ
ຕະພັນຂາຍເປັນສິນຄ້າ).

ການສ້າງຫຼືຜະລິດອາຍເກສຊີວາພາບ ແມ່ນອີກວຽກໜຶ່ງທີ່ນອນຢູ່ໃນແຜນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າ.

ແຕ່ສິ່ງທີປະຊາຊົນເຮັດຢູ່ປະຈູບັນນີ້ແມ່ນ

ສົ່ງຂໍ້ໝູ່ທັງໝົດລົງໄປຕາມຮ່ອງລະບາຍນໍ້າໄປຫາບໍນໍ້າໂດຍກົງ ຫລັງຈາກ

ນັ້ນແມ່ນແຍກອອກໄປໃສ່ນາເຂົ້າໃນລະດູແລງ. ວິທີການນີ້ແມ່ນດີກວ່າຈະ

ປໍ້ າ ນໍ້ າ ເຂົ້ າ ສູ່ ແ ຫຼ່ ງ ນໍ້ າ ທຳມະຊາດແລະມັ ນ ຈະເປັ ນ ມົ ນ ລະຜິ ດ ທາງນໍ້ າ ໃຕ້
ດິນແລະຂີ້ໝູມີກິ່ນຮຸ້ນແຮງຫຼາຍ.
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ແລະຕົ້ນທຶນຂອງວັດສະດຸແມ່ນບໍ່ສູງຫຼາຍ, ແຕ່ກະມີຕົ້ນທືນຢູ່. ອາຍເກັສ
ເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າໃນການແຕ່ງຢູ່ຄົວກິນ ແລະເປັນຕົ້ນທືນສ່ວນນ້ອຍຂອງການ
ລົງທືນ

ຊຶງມັນກໍ່ຈະທົດແທນຄືນໄດ້ຫລັງຈາກການນຳໃຊ້ຂອງການປະ

ຫຍັດ. ເກັສຊີວະພາບ( Biogas) ແມ່ນກິດຈະກຳທີໄດ້ຈັດເຂົ້່າໃນບູລິມະສິດ
ແລະເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມຕືມ ທີກ່ຽວຂ້ອງ. ມັນມີຫຼາຍໆໂຄງການ
ໃນລາວທີໄດ້ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ແລະຜູ້ສົນໃຈ
ເອົາຂໍ້ມູນຕືມໄດ້.

ອາດຈະສາມາດປະສານ

“ຂ້ອຍບໍ່ສົງໃສເລີຍ,ຖ້າຫາກຈະສົ່ງເສີມໃຫ້ເຂົາເຮັດ

ຊາວກະສິກອນຈະເຂົ້າຮ່ວມນຳ,” ທ່ານ ຄຳຫຼ້າກ່າວຕືມ. “ມື້ນີ້ກຸ່ມຊາວກະ
ສິກອນໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດສູງກວ່າທີຜ່ານມາແລະບັນລຸເປົ້່າໝາຍແລະ
ໃນນີ້ມັນເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມໝັ້ນໃຈຢ່າງໜັກແໜ້ນ.”

ຕາມແນວທາງຂອງຍຸດທະສາດລັດຖະບານ. ເມື່ອໄດ້ຖືກຖາມ “ໃຜຈະສະ
ໜັບສະໜູນໃຫ້ເຈົ້າຕໍ່ເພື່ອໃຫ້ໄປສູ່ເປົ້າໝາຍທີຕັ້ງໄວ້”

ນາງ

ດ້າວແລະ

ທ່ານ ສະຖ່ຽນຕອບວ່າ, “ໂຄງການ CDAIS ໄດ້ແນະນຳພວກເຮົາເພື່ອປະ

ສານກັບຫຼາຍພາກສ່ວນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ກະສິກຳປ່າໄມ້ເມືອງ ແລະກົມສົ່ງ
ເສີມກະສິກຳ ຫລື້ບັນດາໜ່ວຍງານພາກລັດອືນໆໃນທ້ອງຖິ່ນ, ເຄື່ອຂ່າຍ

ຊາວກະສິກອນ, ແລະຜູ້ປະກອບການບັນດາຟາມກະສິກຳຕ່າງໆ, ກຸ່ມຜູ້ຜະ
ລິດປຸງແຕ່ງ ແລະວີຊາການສະເພາະດ້ານໃນໄທອີກດ້ວຍ” ນາງດ້າວໄດ້
ກ່າວຕືມ, “ພວກເຮົາກຳໜົດແຜນກ່ຽວກັບການຈັດງານສິນຄ້າກະສິກຳໃນ

ການຜະລິດເກັສຊີວະພາບ (Biogas) ຈາກຂີ້ໝູແມ່ນບໍ່ໄດ້ຍາກ. ຕົ້ນ
ທຶນໜ້ຶອຍແລະໄວໃນການຄືນທຶນຈາກການປະຫຍັດຈາກການໃຊ້ເຂົ້າ
ໃນການເຮັດແຕ່ງຢູ່ຄົວກິນ.

“ຂ້ອຍມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າມື້ນີ້ກຸ່ມການຜະລິດທີເຂັ້ມແຂງ”

ທ່ານ

ເດືອນ ກຸມພາ ປີ 2019 ເພື່ອສົ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນກະສິກຳໃໝ່ຂອງພວກ
ເຮົາແລະວາງແຜນທີຈະລົງທືນຊື້ອຸປະກອນໃນການຈະເຮັດໃສ້ອົ່ວຂາຍ.

ສະຖ່ຽນ

ຄຳຈະເລີນກ່າວໃຫ້ຮູ້. “ການເຕິບໃຫຍ່ຂອງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງພາຍ
ໃນກຸ່ມເຮົາແມ່ນມາຈາກການລົງມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ່ານການສະໜັບສະໜູນ
ຂອງທາງໂຄງການ CDAIS ແລະອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ. ກຸ່ມ

ຂອງພວກເຮົາແມ່ນຖືວ່າດີພໍສົມຄວນໃນການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນແລະເຮັດວຽກ
ຮ່ວມ

ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍທີພວກເຮົາໄດ້ກຳໜົດໄວ້ໃນແຜນການຈັດຕັ້ງ

ປະຕິບັດ” ນາງ ດ້າວ ໄດ້ກ່າວຕືມ, “ພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ເຊື່ອມໂຍງຢ່າງກົມ
ກຽວຮ່ວມກັບຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນເມື່ອສົມທຽບການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດທີຜ່ານມາ.

ສະມາຊິກກຸ່ມຮູ້ວ່າ

ໂຄງການແມ່ນຈະໄດ້ສິນສຸດໃນທ້າຍເດືອນ

ມິຖຸນາ

ປີ 2019. ພວກເຂົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າໄດ້ຮຽນຮູ້ແລະເກັບກຽ່ວທາງທັກສະວິ

ຊາການແລະທັກສະອືນໆ. ທ່ານ ສະຖ່ຽນ ແລະນາງດ້າວ ມີຄວາມເຊືອ
ໝັ້ນຢ່າງໜັກແໜ້ນວ່າ ເຖິ່ງວ່າໂຄງການຈະໝົດລົງແຕ່ພວກເຂົາກໍ່ຈະສາ

ມາດສື ບ ຕໍ່ ເ ຮັ ດ ວຽກແລະສ້ າ ງກຸ່ ມ ຂອງເຂົ າ ເຈົ້ າ ເປັ ນ ກຸ່ ມ ສະຫະກອນໜຶ່ ງ

ທ່ານ ຄຳຫຼ້າ ຫວັງໄວ້ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ທີຈະເຫັນພວກເຂົາເຈົ້າສຳເລັດໃນບາງ
ດ້ານຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນທີໄດ້ກຳໜົດໄວ້ ໂດຍສະເພາະ ການ

ຝື ກ ອົ ບ ຮົ ມ ສຳຫຼັ ບ ການປຸ ງ ແຕ່ ງ ຊີ້ ນ ໝູ ໃ ນປະເທດໄຫ(ດຽວນີ້ ຢູ່ ໃ ນຊ່ ວ ຍ
ປຶກສາຫາຫລື), ການທັດສະນະສຶກສາເພື່ອຢ້ຽມຢາມໂຮງງານປຸງແຕ່ງໃສ້
ອົ່ ວ ໃ ນ ຫຼ ວ ງ ພ ະ ບ າ ງ ທີ ພ ວ ກ ເ ຂົ າ ໄ ດ້ ຮ ຽ ນ ຮູ້ ວິ ທີ ເ ຮັ ດ ໃ ສ້ ອົ່ ວ ດັ່ ງ ເ ດີ ມ

ຂອງລາວ, ແລະການທັດສະນະສຶກສາບ່ອນອືນໆໃນໄທກໍ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ການ
ເຮັດການຜະລິດເກ້ສຊີວະພາ (Biogas).

“ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນການຜະລິດລູກໝູດ້ວຍຕົນເອງເພື່ອແຈກ
ຍ້າຍໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດຂອງພວກເຮົາ, ການຜະລິດອາຫານສັດດ້ວຍຕົນ
ເອງເພື່ອລຸດຕົ້ນທືນ, ການສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳເຮົາ
ດ້ວຍການປຸງແຕ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນອືນ ນອກນັ້ນແມ່ນໄດ້ມີການປະສານ
ງານອັ ນ ດີ ຮ່ ວ ມກັ ບ ບັ ນ ດາຜູ້ ມີ ສ່ ວ ນຮ່ ວ ມແລະອຳນາດການປົ ກ ຄອງ

ທ້ ອງຖິ່ ນແລະພະນັ ກງານສົ່ ງເສີ ມກະສິ ກຳຈົ ນຮອດຊາວພໍ່ ຄ້າຊາວຂາຍ”
ທ່ານສະຖ່ຽນ ຄຳຈະເລີນ ຫົວໜ້າກຸ່ມ ກ່າວຍໍ້າຕືມ.

ຝາປິດແບບຫຼົມໆ
ທໍ່ສົ່ງແກັສອອກຈາກໂດມ
ທໍ່ລະບາຍທີ່ສາມາດຖອດອອກໄດ້
(ຕິດຈອດດ້ວຍດິນໜຽວ)

ໂດມ
ປະຕູປ່ອຍມູນສັດເຂົ້າ

ອາ
ເກັບ

ຍແກ

ັສ

ຖັງເກັບມູນສັດ
ບົ່ມແກັສ

ຖັງເກັບເສດເຫຼືອທີ່
ຈະຂົນຍ້າຍອອກ
ທໍ່ປ່ອຍເສດເຫຼືອ
ຫຼັງຂະບວນການ
ບົມແກັສ
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Pig farmers building bridges to success
ຂຽນໃນ ເດືອນ ກໍລະກົດ 2018.
ສັງລວມບົດໂດຍ
ຄຳຫຼ້າ ແສງພະໄຊຍາລາດ ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໂຄງການສຳຫຼັບ ການລ້ຽງໝູແບບມີຫຸ້ນສ່ວນ (khamla.s772@
gmail.com, +8562023336020), ແລະ ລຳເຜີຍ ເຄນສົມບັດ ຫົວໜ້າທີມງານຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກໂຄງການລະ
ດັບຊາດ (lampheuyk@gmail.com, +856 2028299751).
ການລ້ຽງໝູ ແມ່ນໜຶ່ງໃນຫ້າ ກິດຈະກຳມີສ່ວນຮ່ວມສຳພັນຂອງທາງໂຄງການໃນລາວຊຶງໄດ້ຖືກເລືອກພັດທະນາໃຫ້
ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງທາງໂຄງການ CDAIS. ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕືມໄດ້ທີ http://cdais.net/home/pilots-countries/laos/.
ໂຄງການ CDAIS ແມ່ນ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນລາວໂດຍທາງອົງການ Agrinatura (ຜູ້ຕ່າງໜ້າໃຫ້ແກ່ ອົງການ
CIRAD), FAO ໃນລາວ ແລະສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ, ແລະພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນທີກ່ຽວຂ້ອງ.
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