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1. ເພ່ືອເຂ້ົາໃຈຄວາມໝາຍຂອງສານອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ
2. ເພ່ືອເຂ້ົາໃຈປະເພດຕ່າງໆຂອງການຂາດໂພຊະນາການ 
3. ຮູ້ຈກັສາເຫດທ່ີພາໃຫ້ມີການຂາດສານອາຫານ
4. ເພ່ືອໃຫ້ເຂ້ົາໃຈຜົນສະທ້ອນຂອງການຂາດສານອາຫານ

ໂພຊະນາການທີ່ດີ

ແມ່ນຫຍັງ?

ຕົ້ນໄມ້ແຂງແຮງ

ຕົ້ນໄມ້ຕ້ອງການສານອາຫານເພື່ອການຈະເລີນເຕີບໂຕແບບໃດ 
ຄົນເຮົາກໍ່ຕ້ອງການສານອາຫານເພື່ອການຈະເລີນເຕີບໂຕແບບນັ້ນ

ສະເໜີຈຸດປະສົງ

ຂັ້ນຕອນ 01 5 ນາທີ

ຄວາມໝາຍຂອງໂພຊະນາການ

ຂັ້ນຕອນ 02 20ນາທີ

ກິດຈະກຳ

1. ຕິດຮູບ (ຍິງ, ຊາຍ) ກິນດີມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ
2. ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນສັງເກດເຫັນຫຍັງແດ່?
3. ແບ່ງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມເປັນ 2 ກຸ່ມ ເພ່ືອແຂ່ງຂັນກັນຕໍ່ຮູບ(ຍິງ, ຊາຍ), 

ເມື່ອກຸ່ມໜຶງ່ສຳເລັດໃຫ້ຢຸດຕິການແຂ່ງຂັນ

ອະທິບາຍ

ຊ້ິນສ່ວນນອ້ຍໆທ່ີຕໍ່ເຂ້ົາກັນຈນົກາຍເປັນຮູບຮ່າງຂອງຄົນທ່ີແຂງແຮງ
ນັນ້, ກໍປຽບເໝອືນຮ່າງກາຍຂອງເຮົາທ່ີຕ້ອງການສານອາຫານຫຼາຍ 
ຊະນດິ. ສະນັນ້, ຕ້ອງກິນອາຫານໃຫ້ຫຼາກຫຼາຍເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ສານອາ  
ຫານຄົບຖ້ວນທ່ີຮ່າງກາຍຕ້ອງການ.

ສົນທະນາ

1. ຖາມກຸ່ມແມ່ຍິງເພ່ືອທົດສອບຄວາມເຂ້ົາໃຈ, 

ໂພຊະນາການທ່ີດີ ແມ່ນຫຍັງ?
2. ຍົກຮູບຕົ້ນໄມ້ທ່ີແຂງແຮງແລ້ວຖາມວາ່ເປັນ 

ຫຍັງຈຶງ່ງາມດີ?

ອະທິບາຍ

ຮ່າງກາຍ ແລະ ສະໝອງຕ້ອງການສານອາຫານ 
ຫຼາຍຢ່າງເພ່ືອການເຕີບໃຫຍ່, ແຂງແຮງ, ປຽບ 
ດັ່ງຕົ້ນໄມ້ທ່ີຕ້ອງການນຳ້, ຝຸ່ນ ແລະ ແສງແດດ 
ເພ່ືອຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ອອກໝາກ. 
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ຄວາມໝາຍຂອງການຂາດໂພຊະນາການ

ຂັ້ນຕອນ 03 20 ນາທີ

ຕົ້ນໄມ້ບໍ່ແຂງແຮງ

ຕົ້ນໄມ້ທີ່ຂາດທາດບຳລຸງລ້ຽງ, ວັນໜຶ່ງມັນກໍ່ຈະຫ່ຽວແຫ້ງ ແລະ ຕາຍໄປ.
ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາເຊັ່ນກັນ, ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບສານອາຫານທີ່ພຽງພໍ 

ກໍ່ຈະພາໃຫ້ເກີດການຂາດສານອາຫານໄດ້.

                       ສົນທະນາ

1. ຖາມກຸ່ມແມ່ຍິງເພ່ືອທົດສອບຄວາມເຂ້ົາໃຈ, 
ການຂາດໂພຊະນາການແມ່ນຫຍັງ?

2. ຍົກຮູບຕົ້ນໄມ້ທ່ີຫ່ຽວແຫ້ງ, ຖາມວາ່ເປັນ 
ຫຍັງຕົ້ນໄມ້ຈຶງ່ຕາຍ?

ອະທບິາຍ

ຕົ້ນໄມ້ເມື່ອບ່ໍໄດ້ຮັບນຳ້ ແລະ ຝຸ່ນ ມັນກໍຈະແຫ້ງ 
ແລະ ຕາຍໄປ, ຮ່າງກາຍຂອງຄົນກໍເຊ່ັນກັນເມື່ອບ່ໍ 
ໄດ້ຮັບ ສານອາຫານພໍດີກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ 
ຮ່າງກາຍກໍຈະພາໃຫ້ຂາດໂພຊະນາການ
 

                ອະທິບາຍ

ລວງສູງຕ່ຳກວ່າມາດຕະຖານ: 

 – ເກີດຈາກຮ່າງກາຍບ່ໍໄດ້ຮັບສານອາຫານເປັນເວລາດົນ, ອາດເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ຕອນຢູ່ໃນທ້ອງແມ່ 
 – ລັກສະນະເດັກຈະເຕ້ຍເມື່ອທຽບໃສ່ອາຍຸ, 
 – ບ່ໍສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ຖ້າເດັກອາຍຸກາຍ 2 ປີ
 – ຜົນສະທ້ອນຕໍ່ການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ການພັດທະນາຂອງສະໝອງ, ຄວາມສາມາດໃນການຮຽນຮູ້ຊ້າ 

ກວາ່ຄົນປົກກະຕິ

ຈ່ອຍເມື່ອທຽບກັບລວງສູງ 

 – ເກີດຈາກຂາດສານອາຫານກະທັນຫັນ ເຊ່ັນບ່ໍໄດ້ກິນອາຫານພຽງພໍໃນໄລຍະ ເວລາໃດໜຶງ່
 – ສາມາດແກ້ໄຂຖ້າໄດ້ຮັບອາຫານທ່ີເໝາະສົມ, ແຕ່ເສຍຊີວດິໄດ້ຖ້າບ່ໍແກ້ໄຂໄດ້ທັນເວລາ
 – ຖ້າຂາດສານອາຫານແບບນີ້ຫຼາຍເທ່ືອກໍພາໃຫ້ລວງສູງຕຳ່ກວາ່ມາດຕະຖານໄດ້

ໂພຊະນາການເກີນ ຫຼື ຕຸ້ຍ

 – ເກີດຈາກໄດ້ຮັບສານອາຫານເກີນຄວາມຕ້ອງການພາໃຫ້ມີນຳ້ໜກັເກີນ 
 – ຕຸ້ຍໂພດ ເປັນສາເຫດໃຫ້ເປັນພະຍາດອື່ນໆເຊ່ັນ: ຄວາມດັນເລືອດສູງ, ໄຂມັນສູງໃນເສັ້ນເລືອດ, ເປັນພະຍາດຫົວໃຈ 

     ແລະ ອື່ນໆ ຊ່ືງເຮັດໃຫ້ເສຍຊີວດິໄດ້

ຂາດວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດ

 – ຂາດວຕິາມິນອາ: ເຮັດໃຫ້ພູມຄຸ້ມກັນຕຳ່, ສາຍຕາບ່ໍດີ, ຕາຟາງເມື່ອຕາເວນັຕົກດິນ
 – ຂາດທາດເຫັຼກ: ເຮັດໃຫ້ເປັນພະຍາດເລືອດຈາງ, ມັກອິດເມື່ອຍ
 – ຂາດທາດແຄວຊຽມ: ເຮັດໃຫ້ກະດກູ ແລະ ແຂ້ວບ່ໍແຂງແຮງ, ການຫົດຢດືຂອງກ້າມຊ້ີນບ່ໍໄດ້ດີ
 – ຂາດທາດໄອໂອດິນ: ພາໃຫ້ເປັນພະຍາດຄໍໜຽງ, ສະໝອງພັດທະນາຊ້າ
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ສາເຫດຂອງການຂາດສານອາຫານ

ຂັ້ນຕອນ 04 20 ນາທີ

 ສົນທະນາ

1. ແບ່ງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມອອກເປັນ 5 ກຸ່ມ, ໃຫ້ ເລືອກ ຫົວໜາ້ກຸ່ມ ແລະ ຜູ້ນຳສະເໜ ີຕໍ່ກຸ່ມໃຫຍ່
2. ແຈກຮູບກິດຈະກຳໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ( ບ່ໍໄດ້ຮັບສານອາຫານພຽງພໍ, ຂາດການເອົາໃຈໃສ່ສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ, 

ຂາດສຸຂະອະນາໄມພາໃຫ້ເປັນພະຍາດ, ຂາດຄວາມຮູ້ດ້ານໂພຊະນາການ, ການຜະລິດອາຫານບ່ໍຫຼາກຫຼາຍ ແລະ 
ບ່ໍພຽງພໍສຳລັບກິນ) 

3. ແຕ່ລະກຸ່ມສົນທະນາພຶດຕະກຳທ່ີຢູ່ໃນຮູບໄດ້ເກີດຂ້ຶນໃນຄອບຄົວ ແລະ ບ້ານຂອງຕົນເອງ ຫືຼ ບ່ໍ
4. ໃຫ້ຕາງໜາ້ກຸ່ມສະເໜ ີສິ່ງທ່ີໄດ້ສົນທະນາ ແລະ ກຸ່ມອື່ນ ມີຄຳເຫັນເພ່ີມເຕີມ
5. ໃຫ້ຄະນະນຳສະເໜໃີຫ້ມີການສ້າງບັນຍາກາດ ໂດຍການຕົບມືຊົມເຊີຍ

    1             2           3             4
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               ການຂາດສານອາຫານ ບໍ່ເກີດຂື້ນໃນຊົ່ວຂ້າມຄືນ, ເກີດຈາກຫຼາຍສາເຫດເຊັ່ນ:

 ອະທິບາຍ

ເກີດຈາກກິນອາຫານບ່ໍພຽງພໍ ຫືຼ ກິນອາຫານ 
ບ່ໍຄົບຖ້ວນຕາມໝວດອາຫານ ເຊ່ັນ: ກິນເຂ້ົາກັບຊ້ີນແຫ້ງ 
ຫືຼ ກິນເຂ້ົາກັບແຈວ່ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ກິນຜັກ, ໝາກໄມ້, ຖ່ົວ, ນມົ 
ຫືຼ ແມງໄມ້ ຕ່າງໆ.

1
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ແຫ່ຼງອາຫານໜອ້ຍລົງເຊ່ັນ: 1.) ອາຫານຈາກທຳມະຊາດໜອ້ຍ 
ລົງຍ້ອນການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ,  2.) ການນຳໃຊ້ຢາ 
ປາບສັດຕພືູດພາໃຫ້ສັດນຳ້ຖືກທຳລາຍ, ເຮັດໃຫ້ຜັກຈາກທຳມະ
ຊາດເປັນພິດບ່ໍສາມາດເກັບມາກິນໄດ້, ລາຍຮັບຫຸຼດລົງບ່ໍສາມາດ 
ຊ້ືອາ ຫານຈາກຕະຫຼາດມາ ກິນ, 3.) ການປູກພືດບ່ໍຫຼາກຫຼາຍ, 
ປູກຢູ່ໄກເຮືອນ ເຮັດໃຫ້ຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການເກັບມາກິນແຕ່ລະຄາບ, 
4.) ສ່ວນຫຼາຍລ້ຽງສັດເພ່ືອຂາຍບ່ໍແມ່ນໄວກ້ິນ ແລະ 5.) ການເກັບ 
ຮັກສາອາຫານ ບ່ໍຖືກຕ້ອງເຮັດໃຫ້ມີການ ສູນເສຍຜົນຜະລິດ.

 ອະທິບາຍ (ຕໍ່)

ຂາດການເອົາໃຈໃສ່ສຸຂະພາບຂອງ ແມ່ ແລະ ເດັກນອ້ຍ 
ເຊ່ັນ: ແມ່ຍິງຖືພາບ່ໍໄດ້ກິນ ອາຫານ ຢ່າງພຽງພໍ, 
ຂະລຳອາຫານ, ເຮັດວຽກໜກັ, ແມ່ລກູອ່ອນໄປເຮັດ 
ວຽກຢູ່ໄກເຮືອນບ່ໍມີເວລາເບ່ິງແຍງລກູ ຫືຼ ປຸງແຕ່ງ 
ອາຫານເສີມໃຫ້ລກູ, ລກູບ່ໍໄດ້ກິນນມົແມ່ເປັນປົກກະຕິ.

ຂາດຄວາມຮູ້ເຊ່ັນ: 1.) ບ່ໍຮູ້ຊ້ືອາຫານທ່ີມີໂພຊະນາການ 
ຈາກຕະຫຼາດ, 2.) ບ່ໍຮູ້ວາ່ຈະລ້ຽງ ຫືຼ ປູກພືດຊະນດິໃດ 
ໃຫ້ຫຼາກຫຼາຍ, 3.) ບ່ໍຮູ້ຈກັວທີິການເກັບຮັກສາອາຫານ 

ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, 4.) ບ່ໍຮູ້ວທີິແປຮູບອາຫານເພ່ືອ
ໄວກ້ິນຍາວນານ ແລະ 5.) ບ່ໍຮູ້ຈກັປຸງແຕ່ງ 

ອາຫານໃຫ້ມີໂພຊະນາການ.

ເກີດຈາກເປັນພະຍາດເຊ່ັນ: ຖອກທ້ອງ, 
ແມ່ທ້ອງ, ໄຂ້ຍຸງ ແລະ ອື່ນໆ ທ່ີເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍ
ສູນເສຍສານອາຫານ. ຕົວຢ່າງ: ຖ້າຮ່າງກາຍມີ 
ແມ່ທ້ອງ ມັນຈະດດູກິນ ອາຫານຈາກຮ່າງກາຍ 

ພາໃຫ້ເຈົາ້ຂາດສານອາຫານ. ສະນັນ້, ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່
ດ້ານການຮັກສາອະນາໄມເພ່ືອປ້ອງກັນພະຍາດ.
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ຜົນກະທົບຂອງການຂາດສານອາຫານ

ຂັ້ນຕອນ 05 15 ນາທີ

 ອະທິບາຍ

1. ເພ່ືອຢຸດວງົຈອນການຂາດສານອາຫານຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ 1000 ວນັຂອງຊີວດິ ເລີ່ມຈາກຕອນຖືພາຈນົເດັກອາຍຸ 2 ປີ.

2. ແມ່ຍິງໄວໜຸມ່ຄວນແຕ່ງງານຫັຼງຈາກອາຍຸ 18 ປີ ຂ້ຶນໄປ ແລະ ຖືພາຫັຼງຈາກອາຍຸໄດ້ 20 ປີ ເພ່ືອຮັບປະກັນຄວາມ 

ປອດໄພຂອງແມ່ ແລະ ລກູ. ແມ່ຍິງໃນໄວນີ້ຕ້ອງກິນອາຫານຫຼາກຫຼາຍ ຢ່າງພຽງພໍ ເຊ່ັນ: ຊ້ີນ, ປາ, ໄຂ່ ແລະ 

ຜັກໃບຂຽວເພ່ືອເພ່ີມພະລັງງານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເລືອດຂອງລາວສົມບູນ. 

3. ແມ່ຍິງຄວນມີລກູຫ່າງກັນຢ່າງໜອ້ຍ 2 ປີ, ເມື່ອຖືພາຕ້ອງກິນອາຫານເພ່ີມຂ້ຶນຢ່າງໜອ້ຍ 1 ຄາບ, ສຸຂະພາບຂອງລກູ 

ໃນທ້ອງແມ່ນຂ້ຶນກັບການກິນອາຫານຂອງຜູ້ເປັນແມ່. ນອກຈາກນັນ້ຕ້ອງໄດ້ນອນພັກຜ່ອນຕອນເວນັຢ່າງໜອ້ຍ 1 

ຊ່ົວໂມງ ແລະ ໄປຝາກທ້ອງຢ່າງໜອ້ຍ 4 ຄັ້ງ ເພ່ືອກວດເບ່ິງວາ່ລກູນອ້ຍໃນທ້ອງແຂງແຮງດີ, ຮັບຄຳແນະນຳດ້ານການ 

ກິນອາຫານຈາກແພດໝ.ໍ

4. ແມ່ທ່ີກຳລັງໃຫ້ນມົລກູກໍຕ້ອງກິນອາຫານໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຄວນເພ່ີມຂ້ືນອີກ 2 ຄາບ ຈຶງ່ຈະສາມາດຜະລິດນມົທ່ີດີ 

ແລະ ພຽງພໍ ສຳລັບລກູ. 

5. ເດັກນອ້ຍຕ້ອງໄດ້ກິນນມົແມ່ຢ່າງດຽວນບັຕັ້ງແຕ່ເກີດຈນົຮອດ 6 ເດືອນ ເພາະໃນນຳ້ນມົມີສານອາຫານຄົບຖ້ວນຕາມທ່ີ

ຮ່າງກາຍຂອງລກູຕ້ອງການ.

6. ເດັກນອ້ຍຕ້ອງໄດ້ກິນອາຫານເສີມທ່ີມີໂພຊະນາການເຊ່ັນ: ຊ້ີນ, ປາ, ໄຂ່, ໄກ່, ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ນບັຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ 6 

ເດືອນຂ້ຶນໄປຄວບຄູ່ກັບການກິນນມົແມ່ຈນົຮອດອາຍຸ 2 ປີ.

ສົນທະນາ

ໃຫ້ສົນທະນາກັບຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຫັຼງເລົ່າເລື່ອງ:

1. ນາງນອ້ຍທ່ີກຳລັງຖືພານັນ້ເມື່ອກິນອາຫານບ່ໍພຽງພໍ 

ແມ່ນຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຕົວເອງ ແລະ ລກູຄືແນວໃດ?

2. ເກີດຫຍັງຂ້ືນກັບຊີວດິຂອງນາງຕູ່ຜູ້ເປັນລກູນບັຕັ້ງແຕ່ເກີດ

ມາຈນົອາຍຸຮອດ 2 ປີ?

3. ຊີວດິນາງຕູ່ຕອນເຂ້ົາໂຮງຮຽນເປັນແນວໃດ, ດ້ານສຸຂະ 

ພາບ ແລະ ການຮຽນ? 

4. ເມື່ອນາງຕູ່ ເຕີບໃຫຍ່ເປັນໄວໜຸມ່ຊິວດິລາວແນວໃດ?

ເລົ່າເລື່ອງຊີວິດຂອງນາງນ້ອຍ ແລະ ລູກຂອງລາວ

ເທື່ອລະຕອນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຟັງ

‘‘ການຂາດສານອາຫານສາມາດສົ່ງຕໍ່ຈາກລຸ້ນຄົນໜຶ່ງ 

ໄປສູ່ອີກລຸ້ນໜຶ່ງໄດ້ຖ້າບໍ່ມີການແກ້ໄຂ’’
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ແຜນການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ

ຂັ້ນຕອນ 06 10 ນາທີ

1. ຕິດໂພດສເຕີແຜນປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳໃສ່ຝາຫ້ອງ
2. ໃຫ້ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມແຕ່ລະຄົນຂຽນຊ່ືຂອງຕົນເອງລົງໃນໂພດສເຕີ (ໃຫ້

ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກຊ່ວຍຂຽນຖ້າບ່ໍສາມາດຂຽນໄດ້ດ້ວຍ 
ຕົນເອງ)

3. ໃຫ້ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມແຕ່ລະຄົນໝາຍເອົາ 1 ຫືຼ 2 
ພຶດຕິກຳທ່ີຢາກຈະປ່ຽນແປງ

4. ບອກຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມແຕ່ລະຄົນວາ່ ໃນບົດຮຽນຄັ້ງຕໍ່ໄປເຮົາຈະ 
ມາທົບທວນກັນ ວາ່ມີໃຜແດ່ໄດ້ເລີ່ມປ່ຽນແປງ ຫືຼ ໄດ້ປະຕິ 
ບັດສຳເລັດແລ້ວ?

5. ສະຫຸຼບ: ພຶດຕິກຳທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງກໍ່ເປັນສາເຫດໜຶງ່ຂອງການຂາດ 
ສານອາຫານສະນັນ້ທກຸຄົນຕ້ອງໄດ້ພະຍາຍາມປ່ຽນແປງເພ່ືອ 
ໃຫ້ຄອບຄົວ ແລະ ລກູຂອງເຮົາມີສຸຂະພາບທ່ີແຂງແຮງ.

ການສະຫຼຸບ

ຂັ້ນຕອນ 07 5 ນາທີ

ການສະຫຼຸບ

1. ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກຖາມຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມວາ່ ພວກເຮົາ
ໄດ້ສົນທະນາຫຍັງແດ່ໃນມື້ນີ້? ໃຫ້ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຕອບ 2-3 
ຄົນ

2. ມີອັນໃດທ່ີຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຍັງບ່ໍທັນເຂ້ົາໃຈ ຫລືຢາກຖາມຜູ້ອຳ 
ນວຍຄວາມສະດວກ? ເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຖາມ 

ສັງລວມ 

• ເພ່ືອໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາແຂງແຮງຕ້ອງ
ກິນອາຫານຫຼາຍຢ່າງ, ຖ້າກິນອາຫານບ່ໍຄົບ 
ຈະພາໃຫ້ຂາດສານອາຫານ

• ການຂາດສານອາຫານເກີດຂ້ືນໄດ້ແບບກະທັນຫັນ ຫືຼ 
ເກີດຊຳເຮ້ືອ

• ການຂາດສານອາຫານເກີດຈາກຫຼາຍສາຍເຫດ 
ລວມເຖິງການຜະລິດກະສິກຳທ່ີບ່ໍຫຼາກຫຼາຍ, 
ພາໃຫ້ບ່ໍມີອາຫານການກິນທ່ີພຽງພໍ

• ສາມາດປ້ອງກັນການຂາດສານອາຫານໂດຍເອົາໃຈໃສ່ໂພ
ຊະນາການໃນໄລຍະ 1000 ວນັ ນບັແຕ່ຖືພາ, ຫັຼງເກີດ, 
ຈນົເດັກນອ້ຍອາຍຸ 2 ປີ.

ສະຫຼຸບ

07

ແຜນການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳໃນຄົວເຮືອນ

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ



ຮຽນຮູ້ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້

ອາຫານບໍ່ພຽງພໍ

ບົດທີ 02
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ສະເໜີຈຸດປະສົງ

ຂັ້ນຕອນ 01 5 ນາທີ

1. ເພ່ືອໃຫ້ຮູ້ຈກັໝວດອາຫານ ແລະ ຄນຸປະໂຫຍດຂອງອາຫານ
2. ເພ່ືອສົນທະນາອາຫານທ່ີມີພາຍໃນບ້ານ ແລະ ຄົວເຮືອນ
3. ເພ່ືອເຂ້ົາໃຈສາເຫດ ແລະ ວທີິແກ້ໄຂບັນຫາອາຫານບ່ໍພຽງພໍ

ທວນຄືນບົດຮຽນທີ 01
ຂັ້ນຕອນ 02 10 ນາທີ

ວິທີການ

ໃຫ້ຕັ້ງຄຳຖາມເພື່ອທວນຄືນຄວາມເຂົ້າໃຈ 

1. ໂພຊະນາການທີ່ດີແມ່ນຫຍັງ?
2. ສານອາຫານແມ່ນຫຍັງ?  
3. ເມື່ອຮ່າງກາຍບໍ່ໄດ້ຮັບສານອາຫານພຽງພໍຈະເປັນແນວໃດ?

ໃຫ້ເວົ້າຄືນລັກສະນະຂອງການຂາດສານອາຫານແຕ່ລະປະເພດ

1. ການຂາດສານອາຫານມີຜົນກະທົບແນວໃດໃນແຕ່ລະຊ່ວງໄວອາຍຸ?
2. ເພື່ອຢຸດວົງຈອນຂອງການຂາດສານອາຫານຕ້ອງເຮັດແນວໃດ?  ຕອນໄວໜຸ່ມກ່ອນຖືພາ, ຖືພາ, 

ຫຼັງເກີດ, ເດັກນ້ອຍແຕ່ເກີດຮອດ 6ເດືອນ, ແຕ່ 6 ເດືອນ ຫາ 2 ປີ.

ທວນຄືນບົດຮຽນທີ່ 01
1. ໂພຊະນາການທີ່ດີແມ່ນຫຍັງ?

2. ສານອາຫານແມ່ນຫຍັງ?  

3. ເມື່ອຮ່າງກາຍບໍ່ໄດ້ຮັບສານອາຫານ

ພຽງພໍຈະເປັນແນວໃດ?

09



ວິທີການ

ທວນຄືນແຜນການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ

ຂັ້ນຕອນ 03 10 ນາທີ

1. ອີງໃສ່ຕາຕະລາງການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳທ່ີໄດ້ໝາຍໃນການປະຊຸມຄັ້ງຜ່ານມາ. ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນໝາຍ
ພຶດຕິກຳທ່ີໄດ້ເຮັດສຳເລັດ?

2. ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກສັງລວມວາ່ມີຈກັຄົນປະຕິບັດສຳເລັດ ແລະ ມີຈກັຄົນຍັງບ່ໍສຳເລັດ?
3. ເລືອກເອົາ 4-5 ຄົນທ່ີປະຕິບັດສຳເລັດ ແລະ ບ່ໍທັນສຳເລັດມາແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ອະທິບາຍ 

ເຫດຜົນປະກອບ ແລະ ລະດົມໃຫ້ສືບຕໍໍ່ປະຕິບັດ. 
4. ຖ້າມີກິດຈະກຳໃດທ່ີຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຢາກຈະປ່ຽນແປງເພ່ີມເຕີມແມ່ນໃຫ້ໝາຍໃສ່ຕາຕະລາງໄດ້.  
5. ບອກຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມວາ່ຈະມີການທົບທວນກັນອີກໃນການປະຊຸມຄັ້ງຕໍ່ໄປ. 

 ສະຫຼຸບ

 ພຶດຕິກຳທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງກໍ່ເປັນສາເຫດໜຶງ່ຂອງການຂາດສານອາຫານສະນັນ້ທກຸຄົນຕ້ອງໄດ້   
 ພະຍາຍາມປ່ຽນແປງເພ່ືອໃຫ້ຄອບຄົວ ແລະ ລກູຂອງເຮົາມີສຸຂະພາບທ່ີແຂງແຮງ.
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ແຜນການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳໃນຄົວເຮືອນ

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ



ຄຸນປະໂຫຍດຂອງອາຫານ

ຂັ້ນຕອນ 04 5 ນາທີ

          ອະທິບາຍ

ອາຫານນອກຈາກຈະຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍ ເຄື່ອນໄຫວໄດ້ ຍັງຊ່ວຍສ້າງກະດກູ, ຜີວໜງັ, ເສັ້ນປະສາດ, ເມັດເລືອດ, 
ຊ່ວຍ ຍ່ອຍອາຫານ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດ

ຄນຸຄ່າທາງໂພຊະນາການ
ແຄວຊຽມ

ວຕິາມິນອາ

ທາດເຫັຼກ
(Iron)

(Vitamin A)

(Calcium)

ຄນຸຄ່າທາງໂພຊະນາການ
ແຄວຊຽມ

ວຕິາມິນອາ

ທາດເຫັຼກ
(Iron)

(Vitamin A)

(Calcium)

ຄນຸຄ່າທາງໂພຊະນາການ
ແຄວຊຽມ

ວຕິາມິນອາ

ທາດເຫັຼກ
(Iron)

(Vitamin A)

(Calcium)

    ຕົວຢ່າງ

ອາຫານທີ່ມີແຄວຊຽມສູງ: 

ອາຫານທ່ີມີທາດການຊຽມ ຊ່ວຍສ້າງກະດກູ ແລະ ແຂ້ວໃຫ້ແຂງແຮງ, ສ່ວນຫຼາຍມີໃນນຳ້ນມົສັດເຊ່ັນ: 
ນມົງວົແຕ່ຖ້າບ່ໍມີແມ່ນໃຫ້ກິນປານອ້ຍ, ແມງໄມ້ເຊ່ັນ: ຕັກກະແຕກ, ຈີ່ນາຍ, ແມງດາ ແລະ ອື່ນໆ

ອາຫານທີ່ມີວິຕາມິນອາສູງ: 

ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາຍຕາດີ, ຜິວໜງັສຸຂະພາບດີ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດ ປະກອບມີຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ທ່ີມີ
ສີສັນໂດຍສະເພາະແມ່ນສີສົ້ມ, ສີແດງ ເຊ່ັນ: ໝາກອຶ, ໝາກເລັ່ນ, ມັນດ້າງສີສົ້ມ, ກະລົດ, ໝາກມ່ວງ,  
ຜັກໃບສີຂຽວ, ໄຂ່, ຕັບ ແລະ ປາບາງຊະນດິ

ອາຫານທີ່ມີທາດເຫຼັກສູງ: 

ຊ່ວຍບຳລງຸເລືອດ, ແມ່ຍິງໄວໜຸມ່, ແມ່ມານ ແລະ ແມ່ຫັຼງເກີດລກູໃໝແ່ມ່ນຕ້ອງການອາຫານເຫ່ົຼານີ້ຫຼາຍ 
ເຊ່ັນ: ຊ້ີນສີແດງ, ຕັບ, ສັດປີກ, ແມງໄມ້, ຜັກໃບຂຽວ, ໝາກຖ່ົວ, ຖ່ົວເຫືຼອງ, ເຕົ້າຮູ້

ຄນຸຄ່າທາງໂພຊະນາການ
ແຄວຊຽມ

ວຕິາມິນອາ

ທາດເຫັຼກ
(Iron)

(Vitamin A)

(Calcium)
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             ອະທິບາຍ

1. ຕິດທງຸອາຫານໃສ່ບ່ອນທ່ີທກຸຄົນສາມາດແນມເຫັນ
2. ໃຫ້ອະທິບາຍ: ສານອາຫານຕ່າງໆທ່ີຮ່າງກາຍຕ້ອງການແມ່ນໄດ້ມາຈາກການກິນອາຫານ, ແຕ່ບ່ໍມີອາຫານຊະນດິ

ໃດທ່ີມີສານອາຫານຄົບຖ້ວນຕາມຄວາມຕ້ອງການສະນັນ້ເຮົາຕ້ອງກິນໃຫ້ ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ຊ່ືງແບ່ງເປັນ 
6 ໝວດຄື:

• ອາຫານຫລັກ ປະກອບມີ: ເຂ້ົາ, ສາລີ, ມັນດ້າງ, ມັນຕົ້ນ ແລະ ມັນຊະນດິຕ່າງໆ
• ຜັກຕ່າງໆ ປະກອບມີ: ຜັກຫົມ, ຜັກກູດ, ຜັກກາດ, ຜັກຫວານ, ໜາກຖ່ົວພູ, ໝາກຖ່ົວ, ໝາກອຶ, 

ໝາກເຂືອ, ໝາກເລັ່ນ, ກະລົດ, ແລະ ອື່ນໆ 
• ໝາກໄມ້ ປະກອບມີ: ໝາກຮຸ່ງສຸກ, ໝາກກວຍ້, ໝາກມ່ວງ, ໝາກນດັ, ໝາກສີດາ ແລະ ອື່ນໆ
• ຊ້ີນສັດ ແລະ ອາຫານອື່ນໆ ປະກອບມີ: ຊ້ີນ, ປາ, ຫອຍ, ກົບ, ຂຽດ, ໄຂ່, ຖ່ົວເຫລືອງ ແລະ ອື່ນໆ
• ແມງໄມ້, ສັດນຳ້, ນມົສັດ ປະກອບມີ: ປານອ້ຍທ່ີ ສາມາດກິນທັງ ກ້າງໄດ້, ກຸ້ງ, ປູ, ຈີ່ລໍ່, ຕັກແຕນ, 

ນມົສັດປະເພດຕ່າງໆ
• ປະເພດນໍາ້ມັນພືດ ແລະ ໄຂມັນສັດ ປະກອບມີ: ນໍາ້ມັນພືດຊະນດິຕ່າງໆ, ນໍາ້ມັນ ໝ,ູ ງາ, ຖ່ົວດິນ, 

ໝາກພ້າວ, ແມງໄມ້ ແລະ ອື່ນໆ

              ສະຫຼຸບ

• ອາຫານແຕ່ລະຊະນດິມີຄນຸຄ່າຕ່າງກັນສະນັນ້ຕ້ອງກິນອາ
ຫານໃຫ້ຄົບ 6 ໝວດໃນແຕ່ລະມື້
• ຢູ່ບ້ານເຮົາມີອາຫານຫລາກຫລາຍຈາກການປູກ, 
ການລ້ຽງ, ຈາກທຳມະຊາດເຊ່ັນ: ປ່າ, ຫ້ວຍນໍາ້ລຳເຊ, 
ທ່ົງໄຮ່ທ່ົງນາ, ແຄມຮ້ົວ ແຄມສວນ,  ແລະ ຈາກຕະຫລາດ. 
ມີບາງເດືອນຫຼາຍຄອບຄົວອາດຈະຂາດແຄນອາຫານກິນ 
ໃນບາງໝວດອາຫານ.
• ເພ່ືອໃຫ້ມີອາຫານທ່ີຫຼາກຫຼາຍໄດ້ກິນຕະຫຼອດປີ, 
ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ມີການວາງແຜນ ແລະ ຜະລິດອາຫານ ຫືຼ 
ເກັບມ້ຽນອາຫານໃວກ້ິນໃນຍາມຂາດແຄນ

ໝວດອາຫານ

ຂັ້ນຕອນ 05 5 ນາທີ

          ສົນທະນາກຸ່ມ

1. ແບ່ງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມອອກເປັນ 6 ກຸ່ມ ຕາມໝວດອາຫານ ແລະ 
ແຈກຊອງກິດຈະກຳໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມ

2. ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມເລືອກເອົາບັດຮູບອາຫານທ່ີມີຢູ່ພາຍໃນບ້ານຂອງຕົນເອງ, 
ສົນທະນາກັນນອກຈາກອາຫານໃນຮູບ ພາຍໃນບ້ານຍັງມີອາຫານຊະນດິໃດຕື່ມ
ອີກ 

3. ອາຫານໝວດນີ້ ເດືອນໃດຂາດແຄນ ແລະ ປະຊາຊົນແກ້ໄຂແນວໃດ?
4. ຕາງໜາ້ແຕ່ລະກຸ່ມສະເໜຄີຳຕອບທ່ີໄດ້ຈາກການສົນທະນາ, ເລີ່ມແຕ່ໝວດທີ 1 

ຫາ ໝວດທີ 6 ຕາມລຳດັບ
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ອາຫານທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຂາດແຄນໃນຄອບຄົວ

ຂັ້ນຕອນ 06 15 ນາທີ

          ກິດຈະກຳ

1. ກິດຈະກຳນີ້ຕ້ອງໄປສົນທະນາກັບຄອບຄົວຂອງຕົນເອງ
2. ໂດຍນຳໃຊ້ທງຸອາຫານທ່ີໄດ້ແຈກຢາຍໃຫ້, ໃນບັນດາອາຫານຕ່າງໆ ທ່ີມີໃນຮູບທງຸອາຫານໃຫ້ຂີດວງົອ້ອມເອົາອາ

ຫານທ່ີຄອບຄົວຂອງຕົນເອງມີ ແລະ ໄດ້ກິນໃນຊ່ວງເວລາ 7 ມື້ຄືນຫັຼງ
3. ໃຫ້ສົນທະນານຳຄອບຄົວ ວາ່ອາຫານຊະນດິໃດທ່ີ ຄອບຄົວຂາດແຄນ ແລະ ຈະແກ້ໄຂແນວໃດ?
4. ນຳເອົາຜົນໄດ້ຮັບຈາກການສົນທະນາກັບຄອບຄົວຂອງຕົນເອງມາລາຍງານໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງຕໍ່ໄປ
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              ສະຫຼຸບ

 – ການຂາດແຄນອາຫານ ຫລື ບ່ໍມີອາຫານທ່ີຫລາກຫລາຍໄວບໍ້ລິໂພກຕະຫລອດປີ ກໍ່ເນື່ອງມາຈາກ ປະຊາຊົນຍັງ
ບ່ໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຜະລິດເທ່ົາທ່ີຄວນ, ຜະລິດເພ່ືອຂາຍຢູ່ຕະຫລາດຫລາຍກວາ່ ບໍລິໂພກ, ໃຊ້ສານເຄມີເຂ້ົາ 
ໃນການຜະລິດ, ການຫາອາຫານຈາກທຳມະຊາດແບບບ່ໍຖືກຕ້ອງ ແລະ ອ່ື່ນໆ.

 – ບັນຫາຕ່າງໆນັນ້ຈະຖືກແກ້ໄຂໄດ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອປະຊາຊົນເອງຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງຕ່າງໆເຫລົ່ານັນ້ໄປ  
ໃນທາງທ່ີດີຂ້ືນ.

ພຶດຕິກຳທີ່ພາໃຫ້ອາຫານບໍ່ພຽງພໍ

ຂັ້ນຕອນ 07 5 ນາທີ

ບົດສົນທະນາຂອງແມ່ຍິງກ່ຽວກັບສາເຫດ ແລະ 
ຜົນກະທົບຂອງ ການຂາດອາຫານ

1. ໃຫ້ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຕັ້ງໃຈຟັງການສົນທະນາຂອງ ແມ່ຍິງ 2 ຄົນ
2. ພາຍຫັຼງຈບົໃຫ້ສົນທະນາກັບຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ:

• ນາງນອ້ຍມີບັນຫາຫຍັງແດ່ໃນການລ້ຽງລກູຂອງ 
ລາວ, ເປັນຫຍັງລາວຈື່ງບ່ໍສາມາດຢູ່ເຮືອນເອົານມົ 
ໃຫ້ລກູກິນໄດ້?

• ເປັນຫຍັງຜັກຕ່າງໆ ຕາມແຄມຫ້ວຍໃກ້ບ້ານຈຶງ່ເກັບ
ມາກິນບ່ໍໄດ້

• ນາງນອ້ຍມີບັນຫາຫຍັງໃນການເຮັດສວນຜັກໄວໃ້ກ້
ເຮືອນ  

• ນາງນອ້ຍມີບັນຫາຫຍັງໃນການລ້ຽງສັດ, ຍ້ອນຫຍັງ 
ຈື່ງເປັນແນວນັນ້  

• ເປັນຫຍັງນາງນອ້ຍຈື່ງບ່ໍເກັບອາຫານໄວກ້ິນໃນຍາມ
ຂາດແຄນ

• ເມື່ອຄອບຄົວນາງນອ້ຍບ່ໍໄດ້ຄິດວາ່ການໃຊ້ເງນິ
ເພ່ືອຊ້ືອາຫານທ່ີມີປະໂຫຍດເປັນເລື່ອງສຳຄັນ 
ຈະມີຜົນກະທົບຄືແນວໃດ 

• ພຶດຕິກຳຕ່າງໆ ທ່ີແມ່ຍິງ2ຄົນໄດ້ລົມກັນນັນ້ 
ເກີດຂ້ືນຈງິໃນບ້ານຂອງຕົນເອງບ່ໍ? ແລະ 
ເຮົາຄວນຈະແກ້ໄຂຄືແນວໃດ?

ສາເຫດຂອງການຂາດສານອາຫານ

ປ້ຶມປະກອບການຮຽນການສອນ ສູນຮຽນຮູ້ໂພຊະນາການ
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ວິທີການ

ສະຫຼຸບ

ຂັ້ນຕອນ 08 10 ນາທີ

ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາມີອາຫານທີ່ມີໂພຊະນາກ

ານກິນຢ່າງພຽງພໍຕະຫລອດປີພວກເຮົາຈະຕ້

ອງ ໄດ້ປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເຫລົ່າ

ນັ້ນໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບການປະພຶດການປູກ

ການລ້ຽງ

1. ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກຖາມຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມວາ່ ພວກເຮົາໄດ້ສົນທະນາຫຍັງແດ່ໃນມື້ນີ້? 
ໃຫ້ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຕອບ 2-3 ຄົນ

2. ມີອັນໃດທ່ີຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຍັງບ່ໍທັນເຂ້ົາໃຈ ຫລື ຢາກຖາມຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ? ເປີດໂອກາດ 
ໃຫ້ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຖາມ

ສັງລວມຄືນດັ່ງນີ້: 

 – ອາຫານທັງໝດົທ່ີພວກເຮົາກິນຢູ່ທກຸມື້ນີ້ມີທັງໝດົ 6 ໝວດ ເຊ່ິງໄດ້ມາຈາກສາມແຫລ່ງ.
 – ໃນແຕ່ລະວນັພວກເຮົາຄວນກິນອາຫານທ່ີມີໂພຊະນາການທ່ີຫລາກຫລາຍ ແລະ ຄົບໝວດ

ໝູເ່ພ່ືອເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຂອງພວກເຮົາ ແລະ ລກູໆຂອງເຮົາແຂງແຮງ ແລະ ສົມບຸນ.
 – ພວກເຮົາຍັງຂາດແຄນອາຫານບາງປະເພດໃນບາງໄລຍະເນື່ອງຈາກການປະພຶດທ່ີບ່ໍຖືກ 

ຕ້ອງຂອງພວກເຮົາເອງ.
 – ເພ່ືອໃຫ້ພວກເຮົາມີອາຫານທ່ີມີໂພຊະນາການກິນຢ່າງພຽງພໍຕະຫລອດປີພວກເຮົາຈະຕ້ອງ 

ໄດ້ປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງເຫລົ່ານັນ້ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບການປະພຶດການປູກການ
ລ້ຽງ

15



ຄວາມຮູ້ດ້ານກະສິກຳ

ບົດທີ 03
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ເພ່ືອໃຫ້ຂ້ໍມູນແກ່ຊຸມຊົນກ່ຽວກັບທິດທາງແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດແຄນອາຫານທ່ີກ່ຽວພັນກັບວຽກງານ
ກະສິກຳເຊ່ັນ: 

 – ການປູກພືດສວນຄົວທ່ີຫຼາກຫຼາຍ
 – ການລ້ຽງສັດນອ້ຍ
 – ເກັບຮັກສາອາຫານ
 – ການຈດັແບ່ງລາຍຮັບເພ່ືອຊ້ືອາຫານທ່ີມີໂພຊະນາການ 

ສະເໜີຈຸດປະສົງ

ຂັ້ນຕອນ 01 5 ນາທີ

1. ຕິດປົດສະເຕີ ໝວດອາຫານໃສ່ຝາ ແນໃ່ຈວາ່ທກຸຄົນສາມາດແນມເຫັນໄດ້
2. ທວນຄືນ ອາຫານມີຈກັໝວດ
3. ໃຫ້ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ 2-3 ຄົນ ຂ້ຶນມາລາຍງານ ກ່ຽວກັບອາຫານຂອງຄອບຄົວວາ່ໃນຄົວເຮືອນເຂົາ 

ເຈົາ້ໄດ້ກິນອາຫານປະເພດໃດແດ່ ໃນໄລຍະເວລາ 7 ມື້ຜ່ານມາ? ພ້ອມກັບອະທິບາຍຄນຸຄ່າ 
ຂອງອາຫານໃນແຕ່ລະໝວດ? 

4. ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກສະຫຸຼບ: ສັງເກດເຫັນວາ່ແຕ່ລະຄອບຄົວໄດ້ກິນອາຫານໃນແຕ່ລະ 
ໝວດບ່ໍຄືກັນ, ໃນບາງເດືອນທ່ານອາດຂາດແຄນອາຫານບາງປະເພດ, ຕໍ່ໄປນີ້ພວກເຮົາຈະ 
ໄດ້ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນວາ່ຈະເຮັດແນວໃດເພ່ືອໃຫ້ມີອາຫານກິນຕະຫຼອດປີ

ທວນຄືນບົດທີ 2
ຂັ້ນຕອນ 02 10 ນາທີ

ວິທີການ

ທວນຄືນໝວດອາຫານ
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ທວນຄືນແຜນການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ

ຂັ້ນຕອນ 03 15 ນາທີ

ການປູກພືດສວນຄົວທີ່ຫຼາກຫຼາຍ

ຂັ້ນຕອນ 04 10 ນາທີ

              ສົນທະນາ

1. ພືດຜັກທ່ີກິນໃນແຕ່ລະມື້ປູກໄວໃ້ສ? ຢູ່ໄກຈາກເຮືອນ 
ຫືຼ ບ່ໍ? ຖ້າປູກໄກເຮືອນ, ມີຂ້ໍຫຍຸ້ງຍາກແນວໃດ?  

2. ໃນສວນໄດ້ປູກຜັກຊະນດິໃດແດ່? 
3. ມີພືດຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ຊະນດິໃດ ທ່ີເປັນພືດໄລຍະ 

ສັ້ນ ແລະ ພືດທ່ີສາມາດເກັບກິນໄດ້ຕະຫຼອດປີ
4. ແມ່ນໃຜທ່ີບ່ໍມີສວນຄົວ? ມີຂ້ໍຫຍຸ້ງຍາກຫຍັງ 

ຈຶງ່ບ່ໍໄດ້ເຮັດສວນ?

ວິທີການ

1. ອີງໃສ່ຕາຕະລາງການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳທ່ີໄດ້ໝາຍໃນການປະຊຸມຄັ້ງຜ່ານມາ. ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນໝາຍ
ພຶດຕິກຳທ່ີໄດ້ເຮັດສຳເລັດ?

2. ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກສັງລວມວາ່ມີຈກັຄົນປະຕິບັດສຳເລັດ ແລະ ມີຈກັຄົນຍັງບ່ໍສຳເລັດ?
3. ເລືອກເອົາ 4-5 ຄົນທ່ີປະຕິບັດສຳເລັດ ແລະ ບ່ໍທັນສຳເລັດມາແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ອະທິບາຍ 

ເຫດຜົນປະກອບ ແລະ ລະດົມໃຫ້ສືບຕໍໍ່ປະຕິບັດ. 
4. ຖ້າມີກິດຈະກຳໃດທ່ີຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຢາກຈະປ່ຽນແປງເພ່ີມເຕີມແມ່ນໃຫ້ໝາຍໃສ່ຕາຕະລາງໄດ້.  
5. ບອກຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມວາ່ຈະມີການທົບທວນກັນອີກໃນການປະຊຸມຄັ້ງຕໍ່ໄປ. 

 ສະຫຼຸບ

ພຶດຕິກຳທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງກໍ່ເປັນສາເຫດໜຶງ່ຂອງການຂາດສານອາຫານສະນັນ້ທກຸຄົນຕ້ອງໄດ້ພະຍາ
ຍາມປ່ຽນແປງເພ່ືອໃຫ້ຄອບຄົວ ແລະ ລກູຂອງເຮົາມີສຸຂະພາບທ່ີແຂງແຮງ.
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             ອະທິບາຍ

1. ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກຕິດແຜ່ນພາບກ່ຽວກັບສວນຄົວປະສົມປະສານໃສ່ຝາ
2. ການປູກຜັກສວນຄົວທ່ີຫຼາກຫຼາຍແມ່ນການປູກຜັກຫຼາຍຊະນດິໃນພ້ືນທ່ີດຽວ ຫືຼ ຫຼາຍພ້ືນທ່ີ 

ໂດຍທ່ີບ່ໍປູກແຕ່ຊະນດິດຽວ ເພ່ືອໃຫ້ມີຜັກ ແລະໝາກໄມ້ໄວກ້ິນຕະຫຼອດປີ
3. ສິ່ງທ່ີຄວນຄິດເຖິງເວລາປູກພືດ:

• ພືດທ່ີຈະນຳມາປູກຕ້ອງມີຄນຸຄ່າທາງໂພຊະນາການ, ມີພືດຫຼາຍຊະນດິ 
ທ່ີສາມາດກິນໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ພືດທ່ີກິນໄດ້ຕະຫຼອດປີ

• ພ້ືນທ່ີປູກພືດຕ້ອງບ່ໍໄກຈາກເຮືອນເພ່ືອສະດວກໃນການເກັບມາກິນໃນແຕ່ລະມື້, ລ້ອມຮ້ົວ 
ເພ່ືອປ້ອງກັນສັດໄປທຳລາຍຜົນຜະລິດ, ຈດັສັນພ້ືນທ່ີໃຫ້ເໝາະສົມ

• ຫີຼກເວັນ້ການນຳໃຊ້ເຄມີເພ່ືອຂ້າຫຍ້າ ຫືຼ ໃຊ້ປຸຍ ເພາະຈະພາໃຫ້ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກ
າຍ, ແຕ່ໃຫ້ໃຊ້ຝຸ່ນທຳມະຊາດເຊ່ັນ: ຂ້ີງວົ, ຂ້ີເປັດ, ຂ້ີໄກ່                              

4. ໂດຍນຳໃຊ້ຊຸດບັດອາຫານ, ສະເໜພືີດຜັກສວນຄົວ ທ່ີຄວນປູກແຕ່ລະຊະນດິ, ຄນຸປະໂຫຍດ, 
ການນຳໃຊ້

5. ສົນທະນາວາ່ພືດຜັກເຫ່ົຼານີ້ບ້ານເຮົາມີໃຜປູກແດ່, ເຄີຍເຫັນບ້ານອື່ນປູກບ່ໍ, 
ສາມາດນຳມາປູກຢູ່ບ້ານເຮົາໄດ້ບ່ໍ, ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແນວໃດ.

6. ອະທິບາຍເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບໄລຍະເວລາ ແລະ ຊະນດິພືດຜັກທ່ີປູກຕາມລະດູ

ຕົວແບບຂອງການປູກພືດປະສົມປະສານ

                ອະທິບາຍ 

ຜົນຮ້າຍຂອງການນຳໃຊ້ສານເຄມີເຂ້ົາໃນການປູກຝັງ
ເລົ່າເລື່ອງ: “ປະຫັວດຂອງລງຸໄຊໃນການນຳໃຊ້ສານເຄມີ ແລະ 
ຢາປາບສັດຕພືູດ” 
ພາຍຫຼັງເລົ່າຈົບໃຫ້ສົນທະນາ:

• ເປັນຫຍັງລງຸໄຊຈື່ງນຳໃຊ້ສານເຄມີໃນ ການປູກຝັງ
• ເກີດຫຍັງຂ້ືນກັບສຸຂະພາບ ແລະ ຊີວດິຂອງລງຸໄຊ
• ຫັຼງຈາກລງຸໄຊເລີກໃຊ້ສານເຄມີ,ຊີວດິຂອງລາວປ່ຽນແປງ 

ແນວໃດ                    

ຜົນຮ້າຍຂອງການໃຊ້ສານເຄມີ

ປ້ຶມປະກອບການຮຽນການສອນ ສູນຮຽນຮູ້ໂພຊະນາການ
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             ອະທິບາຍ

1. ສານເຄມີທ່ີໃຊ້ປາບສັດຕພືູດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ,ເຈົາ້ອາດຈະເຈບັຫົວ, ປວດຮາກ, ເປັນໄຂ້ ແລະ 
ເສຍຊີວດິ. 

2. ຖ້າບ່ໍສາມາດຫີຼກລ້ຽງໄດ້ກໍຄວນນຳໃຊ້ຢ່າງເໝາະສົມ. ສະເພາະໄລ່ແມງໄມ້ທ່ີມາທຳລາຍ ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້. 
ຄຳວາ່“ຍ່ິງຫຼາຍຍ່ິງດີ” ບ່ໍໄດ້ຖືກຕ້ອງສະເໝໄີປ. 

3. ຖ້າໃຊ້ຢາຂ້າແມງໄມ້ຫຼາຍເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ສານເຄມີນັນ້ເຂ້ົາສູ່ຮ່າງກາຍຂອງເຈົາ້ລວມທັງຄົນອື່ນໆໃນ ຄອບຄົວ 
ແລະ ຊຸມຊົນຂອງເຈົາ້ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງໃນອະນາຄົດໄດ້. 

4. ໃນຂະນະທ່ີສີດຢາປາບສັດຕພືູດຄວນໃສ່ເສື້ອຜ້າປົກຄມຸຮ່າງກາຍ, ໃສ່ໜາ້ກາກອະນາໄມ (ຜ້າປິດດັງ ແລະ ປາກ) 
ແລະ ໃສ່ແວນ່ຕາເພ່ືອປ້ອງກັນສານເຄມີເຂ້ົາຕາ. 

5. ພາຍຫັຼງສີດຢາປາບສັດຕພືູດຄວນປະໄລຍະຫ່າງໄວຢ່້າງໜອ້ຍ14 ມື້ກ່ອນຈະເກັບມາບໍລິໂພກ. ຈົງ່ລະມັດລະວງັ  
ຫ້າມບ່ໍໃຫ້ຄົນອື່ນເຂ້ົາໄປໃກ້ເຂດທ່ີກຳລັງສີດຢາໂດຍສະເພາະແມ່ນເດັກນອ້ຍ ແລະ ແມ່ຍິງທ່ີກຳລັງຖືພາ.

ການລ້ຽງສັດນ້ອຍໄວ້ບໍລິໂພກໃນເຮືອນ

ຂັ້ນຕອນ 05 10 ນາທີ

              ສົນທະນາ

1. ຖາມຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມວາ່ທ່ານລ້ຽງສັດໄວເ້ພ່ືອຫຍັງ? ມີຜົນດີແນວໃດ?
2. ສັດປະເພດໃດທ່ີເຄີຍລ້ຽງ?
3. ບັນຫາໃນການລ້ຽງສັດແມ່ນຫຍັງ?

              ສະຫຼຸບ

• ການລ້ຽງສັດນອ້ຍແມ່ນເພ່ືອໃຫ້ມີອາຫານ (ທາດຊ້ິນ) ໄວບໍ້ລິໂພກໃນຄົວເຮືອນຕະຫຼອດປີ, 
ປະຢັດລາຍຈາ່ຍ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບຂອງຄົວເຮືອນ

• ປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍລ້ຽງສັດແບບປະປ່ອຍ, ບ່ໍມີການປ້ອງກັນພະຍາດ ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດໄດ້ງາ່ຍ
• ລ້ຽງສັດເພ່ືອເປັນຊັບສິນ ຫືຼ ເປັນສິນຄ້າຫຼາຍກ່ວາເອົາມາບໍລິໂພກ
• ແນວພັນຈຳກັດ ບ່ໍຫຼາກຫຼາຍ, ອາຫານບ່ໍພຽງພໍ, ຂາດເຕັກນກິໃນການລ້ຽງ
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             ອະທິບາຍ

1. ຕິດໂປສເຕີຕົວແບບຂອງການລ້ຽງສັດໃສ່ຝາ
2. ອະທິບາຍສິ່ງທ່ີຄວນຄິດເຖິງເວລາລ້ຽງສັດ:

• ແນວພັນສັດຕ້ອງແມ່ນແນວພັນທ່ີດີ, ແຂງແຮງ, ທົນທານຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ເໝາະສົມກັບພ້ືນທ່ີ.
• ສະຖານທ່ີລ້ຽງຕ້ອງບ່ໍມີນຳ້ຂັງ, ຄວນມີຄອກ ແລະ ມີບ່ອນໃຫ້ສັດວາງໄຂ່
• ຕ້ອງມີການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ
• ໃຫ້ອາຫານທ່ີພຽງພໍ ແລະ ຕ້ອງປູກພືດອາຫານສັດຕາມຄວາມເໝາະສົມ
• ຈຳນວນສັດລ້ຽງແມ່ນໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການ

3. ອະທິບາຍປະເພດສັດ ແລະ ແມງໄມ້ ທ່ີແນະນຳໃຫ້ລ້ຽງ ລວມທັງເງືອ່ນໄຂຕ່າງໆທ່ີຕ້ອງມີ ຖ້າຄິດຈະລ້ຽງສັດ 
ແຕ່ລະປະເພດ ແລະ ຜົນປະໂຫດຍທ່ີຈະໄດ້ຮັບ                   

ຕົວແບບຂອງການລ້ຽງສັດ

ປະເພດສັດ ຂ້ໍດີ/ຂ້ໍເສຍ ສ່ິງທ່ີຕ້ອງຄໍານຶງໃນການລ້ຽງ ການປ້ອງກັນ

ໄກ່

• ລ້ຽງງາ່ຍ
• ຊອກກິນອາຫານກິນເອງໄດ້
• ທົນທານກ່ວາໄກ່ພັນ
• ໃຫ້ໄຂ່ໜອ້ຍປະມານ 30-50 ໜວ່ຍຕ່ໍປ�
• ໂຕນ້ອຍ
• ແຕ່ມີລົດລາດທ່ີແຊບເປັນທ່ີນິຍົມ
• ຂາຍກ່ໍໄດ້ລາຄາ

• ມີສະຖານທ່ີ ສະອາດ ແລະ   ເໝາະສົມ
• ແນວພັນທ່ີດີແຂງແຮງ
• ແນວພັດດີ ທົນທານ
• ສັກຢາປ້ອງກັນ, ອາຫານ
• ນ້ໍາສະອາດ

• ອະຫິວາສັດປ�ກ
• ນິວຄາເຊ່ີນອ່ອນ
• ນິວຄາເຊ່ີນແກ່
• ໝາກສຸກສັດປ�
• ພະຍາດແມ່ກາຟາກ
• ຫ�ອດລົມລະອຽດ

ເປັດ
• ລ້ຽງງາ່ຍໃຫ່ຍໄວ້ແຕ່ກິນອາຫານຫ�າຍກ່ວາໄກ່
• ໃຫ້ໄຂ່ປະມານ 100 ໜວ່ຍຕ່ໍປ�, ໂຕໃຫ່ຍ
• ຄົນນິຍົມກິນ ແລະ ຂາຍໄດ້ລາຍຮັບ

• ອະຫິວາເປັດ
• ພະຍາດແມ່ກາຝາກ
• ອະຫິວາສັດປ�ກ
• ໝາກສຸກສັດປ�ກ

ກົບ

• ກົບລ້ຽງງາ່ຍ
• ໃຫ່ຍໄວຖ້າຫາກມີອາຫານ ແລະ ມີບ່ອນໃຫ້ກົບຫ�ິ້ນຈະໃຫ່ຍ

ໄວ
• ບ່ໍຄ່ອຍເປັນພະຍາດ 

• ຕ້ອງມີອາຫານໃຫ້ກົບ
• ສະຖານທ່ີລ້ຽງໃຫ້ເໝາະສົມເປັນບ່ອນແຫ້ງ ຫ�ື ມີນ້ໍາໜອ້ຍໜຶງ່
• ກົບສາມາດລ້ຽງໃນພ້ືນທ່ີຈໍາກັດ ແລະໃຊ້ເວລາສ້ັນພຽງ 3-4 

ເດືອນ
• ອະນາໄມຄອກເປັນປະຈໍາ
• ບ່ໍຄວນລ້ຽງກົບຍາມໜາວ
• ຄັດກົບໂຕໃຫ່ຍອອກລ້ຽງບ່ອນໜຶງ່ເພາະບ່ໍໃຫ້ຍາດອາຫານ

ຈິ້ງລິດ
• ເປັນແຫ�່ງອາຫານໜຶ່ງທ່ີໃຫ້ທາດພະລັງງານ ແລະ ທາດຊ້ິນ
• ເປັນການສ້າງລາຍຮັບ
• ລ້ຽງງາ່ຍ

• ແນວພັນ
• ສະຖານທ່ີລ້ຽງ
• ອາຫານ
• ຖາດໃສ່ນ້ໍາ, ຖາດອາຫານ
• ຊ້ັນວາງໄຂ່

• ປ້ອງກັນຈາກສັດຕູເຊ່ັນ: ແມງມູມ
• ອາຫານຕ້ອງສະອາດບ່ໍດ່ັງນ້ັນຈະເກີດພະຍາດ

ປາ (ນິນ, ດຸກພັນ, ປາປາກ, ປາໃນ, 
ປາກິນຫ້ຍາ)

• ປາເປັນສັດທ່ີລ້ຽງງາ່ຍ
• ບົວລະບັດບ່ໍຍາກ
• ເປັນທາດຊ້ິນທ່ີດີ
• ເຫ�ືອກິນສາມາດສ້າງລາຍຮັບ
• ບ່ໍຄ່ອຍມີພະຍາດ

• ຕ້ອງມີແຫ�່ງນ້ໍາ ແລະ ພ້ືນທ່ີເໝາະສົມສາມາດເກັບນ້ໍາໄດ້
ຕະຫ�ອດປ�

• ແນວພັນປາທ່ີເໝາະສົມ
• ອາຫານພຽງພໍ
• ຖ້າໃກ້ເຮືອນຍ່ິງດີ

• ຖ້າມີການຂ້າເຊ້ືອດີແລ້ວການເກີດພະຍາດກ່ໍໜອ້ຍ
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             ອະທິບາຍ

ຜົນດີຂອງການສັກຢາກັນພະຍາດ

ຍົກຕົວຢ່າງ: ຄອບຄົວໜຶງ່ມີໄກ່ 10 ໂຕ, ງວົ 2 ໂຕ, ຄວາຍ 1 ໂຕ ລວມເປັນເງນິ 9,400,000 ກີບ. ຖ້າຂາຍໄກ່ 1 
ໂຕໄດ້ປະມານ 40,000 ກີບ ເພ່ືອມາຈາ່ຍຄ່າສັກຢາໃຫ້ສັດທັງໝດົ ກໍ່ຈະສາມາດປ້ອງກັນບ່ໍໃຫ້ສັດຕາຍ ແລະ ຮັກສາ 
ສັດໄວເ້ປັນອາຫານສຳລັບຄອບຄົວ. ແຕ່ຖ້າບ່ໍສັກຢາ ແລະ ສັດຕາຍຍ້ອນເປັນພະຍາດກໍຈະເສຍເວລາໃນການລ້ຽງ ແລະ 
ເສຍເງນິໃນການຊ້ືອາຫານສັດ ແລະ ອຸປະກອນອື່ນໆ, ຄອບຄົວກໍຈະຂາດແຄນອາຫານປະເພດຊ້ີນ.            

ສັດທ່ີມີໃນຄອບຄົວໜຶງ່
1. ໄກ່ 10 ໂຕ
2. ງວົ 2 ໂຕ
3.ຄວາຍ 1 ໂຕ

ລາຄາ/ກີບ 
400,000
4,000,000
5,000,000

ສົບທຽບລາຄາ
ຂາຍໄກ່ 1-2 ໂຕ ໄດ້ເງນິປະມານ 
70,000 ກີບ ສາມາດສັກຢາປ້ອງກັນໃຫ້
ສັດທັງໝດົໄດ້ ແລະ ສາມາດປ້ອງກັນເງນິ
ຂອງທ່ານໄດ້ ແຕ່ຖ້າບ່ໍສັກຢາ ທ່ານອາດ
ຈະບ່ໍເຫ�ືອເງນີ ຈກັກີບກ່ໍມີ

ລວມເງນິທັງໝດົ 9,400,000 9,400,000-70,000 = 9,330,000

ການເກັບມ້ຽນ ແລະ ແປຮູບອາຫານ

ຂັ້ນຕອນ 06 10 ນາທີ

              ສົນທະນາ

1. ຖາມຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມກ່ຽວກັບການຈດັແບ່ງອາຫານທ່ີ
ມີໃນແຕ່ລະປະເພດ (ກິນ, ເກັບຮັກສາ, ແປຮູບ, 
ຂາຍ) 

2. ວທີິການແກ້ໄຂເວລາຂາດອາຫານ
3. ສົນທະນາວທີິການທ່ີຊາວບ້ານເຄີຍເຮັດເພ່ືອເກັບ 

ມ້ຽນ ແລະ ແປຮູບອາຫານ, ບັນຫາທ່ີເກີດ.
4. ສະແດງແຜນພາບກ່ຽວກັບປະເພດອາຫານຕ່າງໆ 

ແລະ ວທີິການແປຮູບອາຫານ

              ອະທິບາຍ

1. ໃນເວລາເກັບມ້ຽນ ແລະ ແປຮູບອາຫານ 
ຕ້ອງສະອາດ ແລະ ປອດໄພ, ບ່ໍໃຊ້ສານເຄມີ 

2. ນຳໃຊ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນແມງວນັ
3. ມີການຫຸ້ມຫ່ໍເພ່ືອຮັກສາຄນຸຄ່າທາງໂພຊະນາການ
4. ຄວນຄຳນງືເຖິງໄລຍະເວລາຂອງການເກັບມ້ຽນ
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             ກິດຈະກຳ

ສາທິດການແປຮູບອາຫານ (ທີມວິຊາການ)

1. ປູກຈດິສຳນກຶໃນການນຳໃຊ້ເງນິເພ່ືອຊ້ືອາຫານທ່ີມີ 
ໂພຊະນາການ

2. ປູກຈດິສຳນກຶໃນການນຳໃຊ້ທຳມະຊາດແບບຍືນຍົງ

ການສົ່ງເສີມລາຍຮັບທີ່ພົວພັນກັບໂພຊະນາການ

ຂັ້ນຕອນ 07 10 ນາທີ

             ຈຸດປະສົງ

1. ຕິດປົດສະເຕີກ່ຽວກັບແຫ່ຼງທ່ີມາຂອງລາຍ ຮັບ ແລະ 
ສິ່ງທ່ີຄວນຄຳນງືເຖິງໃນການໃຊ້ຈາ່ຍ

2. ສົນທະນາ ກ່ຽວກັບສິ່ງທ່ີຢູ່ໃນຮູບພາບ ແລະ 
ພຶດຕິກຳທ່ີຄວນເຮັດ ແລະ ບ່ໍຄວນເຮັດ

ການນຳໃຊ້ລາຍຮັບເພື່ອຊື້ອາຫານທີ່ມີໂພຊະນາການ

ນຳໃຊ້ເງນິທ່ີມີໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ
ຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ

ຊ້ືສິ່ງທ່ີບ່ໍຈຳເປັນສຳລັບຮ່າງກາຍຊ້ືສິ່ງທ່ີຈຳເປັນສຳລັບຮ່າງກາຍ

ໄດ້ກິນອາຫານຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ພຽງພໍຕໍໍ່ກັບ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍ

ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວມີສຸຂະ 
ພາບທ່ີແຂງແຮງບ່ໍມັກເຈບັປ່ວຍ, 
ມີໂພຊະນາການ ແລະ ບ່ໍຂາດ 
ສານອາຫານ. 

ກິນອາຫານບ່ໍຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ບ່ໍພຽງພໍຕໍ່
ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍ

ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ 
ມັກເຈບັປ່ວຍ, 

ຂາດແຮງງານໃນການ
ຜະລິດ ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະ 

ລິດຫຸຼດລົງ ແລະ 
ຂາດໂພຊະນາການ ສຸດທ້າຍ 

ຍັງເສຍເງນິຄ່າປ່ິນປົວອີກ.

ນຳເງນິທ່ີມີໄປຊ້ືອາ
ຫານທ່ີບ່ໍມີໂພຊະນາການ

ແລະ  ບ່ໍຈຳເປັນຕໍ່ຮ່າງກາຍ

ນຳເງນິທ່ີມີໄປຊ້ືອາ
ຫານທ່ີມີໂພຊະນາການ
ແລະ ຈຳເປັນຕໍ່ຮ່າງກາຍ

     ວິທີການ
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1. ຄວນແບ່ງລາຍຮັບໃນຄອບຄົວໄວຊ້ື້ອາຫານໃນຍາມຂາດແຄນ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນຫຼາຍກວາ່ອັນອື່ນເຊ່ັນ: ຊ້ືລົດຈກັ, 
ລົດໃຫ່ຍ, ຊ້ືໂທ ລະສັບ, ເຄ່ືອງໃຊ້ສອຍທ່ີບ່ໍຈຳເປັນອື່ນໆ

2. ຖ້າຄອບຄົວຂາດການກິນອາຫານທ່ີຫຼາກຫຼາຍຈະພາໃຫ້ຂາດສານອາຫານ, ຮ່າງກາຍອ່ອນເພຍອາດພາໃຫ້ເຈບັ 
ປ່ວຍ ແລະ ເສຍເງນິຄ່າປ່ິນປົວ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງຂາດແຮງງານ, ຜົນຜະລິດຫຸຼດລົງ, ຂາດລາຍໄດ້ ແລະ ທກຸຈນົ.

3. ແມ່ຍິງຄວນມີບົດບາດສຳຄັນໃນການບໍລິຫານເງນິໃນຄົວເຮືອນເພາະແມ່ຍິງແມ່ນຈະເອົາໃຈໃສ່ເກັບຮັກສາເງນິໄວເ້ພ່ືອ 
ຊ້ືອາຫານຍາມຂາດແຄນ. 

    ອະທິບາຍ

ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແບບຍືນຍົງ

1. ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ເປັນແຫ່ຼງອາຫານ
2. ເປັນແຫ່ຼງລາຍຮັບທ່ີເປັນເງນິ ແລະ ບ່ໍເປັນເງນິ
3. ນຳໃຊ້ເພ່ືອສ້າງທ່ີພັກອາໄສ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍ
4. ເປັນຢາປົວພະຍາດ
5. ເປັນບ່ອນຢູ່ຂອງສັດປ່າປະເພດຕ່າງໆ

    ອະທິບາຍ

ເລືອກຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ 1 ຄົນມາເລົ່າ ຄວາມແຕກ   
ຕ່າງຂອງອາຫານທ່ີຫາຈາກທຳມະຊາດໃນເມື່ອ
ກ່ອນ ແລະ ປະຈບັຸນ

     ເລົ່າເລື່ອງ

ພຶດຕິກຳທ່ີຜິດ ທ່ີພາໃຫ້ຊັບພະຍາກອນທຳ 
ມະຊາດໜອ້ຍລົງ ແລະ ສິ່ງທ່ີຄວນປ່ຽນແປງ

1. ສ່ວນຫຼາຍຫາເພ່ືອໄປຂາຍເປັນສິນຄ້າ ຫຼາຍກວາ່ 
ເປັນອາຫານ ຫືຼ ນຳໃຊ້ໃນຄອບຄົວ

2. ຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ ຫືຼ ຖາງປ່າຈະເຮັດໃຫ້ປ່າໄມ້ 
ໜອ້ຍລົງ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງກໍ່ໜອ້ຍລົງ 
ເຊ່ັນດຽວກັນ

3. ການຫາອາຫານຈາກທໍາມະຊາດທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງ 
ເຊ່ັນ: ໃຊ້ໄຟຟ້າຊອດ, ລະເບີດ, ເບ່ືອປາ, ປືນ, 
ລັກລອບເຂ້ົາຫາໃນວງັສະຫງວນ, ນາໍໃຊ້ສາເຄມີ, 
ຕັດແບບດັບສູນ.  ການລ່າເກີນກຳນດົ 
ເພ່ືອໄປຂາຍ, ລ່າສັດປ່າທ່ີຫວງຫ້າມ.

    ສົນທະນາ

ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນບັນທຶກສິ່ງທີ່ຕົວເອງຈະເຮັດລົງໃນປື້ມ

ປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ (ປື້ມບັນທຶກຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ)
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ການສ້າງແຜນກິດຈະກຳ

ບົດທີ 04

ຈດຸປະສົງ: ເພ່ືອກວດກາຄວາມພ້ອມຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມ ແລະ 
ສ້າງຄວາມເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບການຂໍທຶນ.
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ທວນຄືນແຜນການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ

ຂັ້ນຕອນ 01 15 ນາທີ

ວິທີການ

1. ອີງໃສ່ຕາຕະລາງການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳທ່ີໄດ້ໝາຍໃນການປະຊຸມຄັ້ງຜ່ານມາ. ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນໝາຍ
ພຶດຕິກຳທ່ີໄດ້ເຮັດສຳເລັດ?

2. ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກສັງລວມວາ່ມີຈກັຄົນປະຕິບັດສຳເລັດ ແລະ ມີຈກັຄົນຍັງບ່ໍສຳເລັດ?
3. ເລືອກເອົາ 4-5 ຄົນທ່ີປະຕິບັດສຳເລັດ ແລະ ບ່ໍທັນສຳເລັດມາແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ອະທິບາຍ 

ເຫດຜົນປະກອບ ແລະ ລະດົມໃຫ້ສືບຕໍໍ່ປະຕິບັດ. 
4. ຖ້າມີກິດຈະກຳໃດທ່ີຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຢາກຈະປ່ຽນແປງເພ່ີມເຕີມແມ່ນໃຫ້ໝາຍໃສ່ຕາຕະລາງໄດ້.  
5. ບອກຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມວາ່ຈະມີການທົບທວນກັນອີກໃນການປະຊຸມຄັ້ງຕໍ່ໄປ. 

 ສະຫຼຸບ

ພຶດຕິກຳທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງກໍ່ເປັນສາເຫດນຶງ່ຂອງການຂາດສານອາຫານສະນັນ້ທກຸຄົນຕ້ອງໄດ້ພະຍາ
ຍາມປ່ຽນແປງເພ່ືອໃຫ້ຄອບຄົວ ແລະ ລກູຂອງເຮົາມີສຸຂະພາບທ່ີແຂງແຮງ.

26

ແຜນການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳໃນຄົວເຮືອນ

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ



1. ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກແນະນຳໃຫ້ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມເອົາປື້ ມບັນທຶກຂອງຄົວເຮືອນຂ້ືນມາເພ່ືອກວດຄືນອາ
ຫານທ່ີມີ ແລະ ຂາດ ຂອງຄົວເຮືອນຕົວເອງ

2. ຖາມກ່ຽວກັບກິດຈະກຳການຜະລິດທ່ີຄົວເຮືອນຈະເລືອກວາ່ມັນຈະໄປແກ້ໄຂອາຫານທ່ີຂາດແຄນນັນ້ 
ແນວໃດ

3. ກວດກາເບ່ິງວາ່ກິດຈະກຳສອດຄ່ອງ ແລະ ເໝາະສົມກັບເງືອ່ນໄຂຕ່າງໆຂອງຄົວເຮືອນນັນ້ໆ,ຖາມ 
ຄອບຄົວອື່ນໆຈນົຄົບ

4. ຖ້າບ່ໍສອດຄ່ອງ, ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ້ອງໄດ້ຖາມເຈາະຈີ້ມຕຶ່ມວາ່ເປັນຫຍັງຈິງ່ຢາກເຮັດສິ່ງນັນ້, 
ມັນຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາ ການຂາດແຄນອາຫານຂອງຄົວເຮືອນແນວໃດ?

ກຳນົດແຜນການປູກ-ລ້ຽງ ຂອງແຕ່ລະຄົວເຮືອນ

ຂັ້ນຕອນ 02 10 ນາທີ

             ສົນທະນາ

ການວາງແຜນກິດຈະກຳຕ້ອງຄິດເຖິງວາ່ຈະໄປຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ມີອາຫານທ່ີມີໂພຊະນາການ ຫືຼ ບ່ໍ?
1. ກິດຈະກຳແມ່ນເນັນ້ໜກັໃສ່ການຜະລິດອາຫານ
2. ສິ່ງທ່ີຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃນການລ້ຽງສັດ ຕ້ອງຄິດເຖິງແນວພັນ, ການປ້ອງກັນພະຍາດ, 

ອາຫານສຳລັບສັດ
3. ກິດຈະກຳປູກພືດແມ່ນຕ້ອງຄິດເຖິງຜັກຫຼາຍຊະນດິໃນສວນດຽວ
4. ຖ້າລ້ຽງປາແມ່ນຕ້ອງມີໜອງ ແລະ ອື່ນໆ
5. ມີແຮງງານພຽງພໍທ່ີຈະເຮັດກິດຈະກຳນັນ້ໄດ້ 
6. ກິດຈະກຳທ່ີເຮັດໄດ້ງາ່ຍນຳໃຊ້ວດັຖຸທ້ອງຖ່ິນ, ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທ່ີຈະປະຕິບັດ ແລະ ຍືນຍົງ

     ອະທິບາຍ

ແບບຟອມສະເໜີຂໍທຶນເພື່ອເຮັດ
ກະສິກຳໃນຄົວເຮືອນ  

I.  ຊື່ກິດຈະກຳທີ່ສະເໜີ: ລ້ຽງໄກ່
II. ຂໍ້ມູນຂອງຄົວເຮືອນ:

• ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນຂອງຜູ້ສະໝັກ: ນາງ ນ້ອຍ
• ຈົ່ງບອກລະອຽດຖ້າວ່າຜູ້ຮັບສະໝັກແມ່ນ: ແມ່ຍິງກຳລັງຖືພາ, ເປັນແມ່ລູກອ່ອນ                
  ທີ່ມີລູກອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 2 ປີ ຫຼື ທັງສອງກໍລະນີ: ແມ່ຍິງຖືພາ
• (ຖ້າເປັນການສະໝັກຂໍທຶນສວນຄົວແບບເປັນກຸ່ມ, ກະລຸນາຂຽນລາຍຊື່ຂອງຜູ້ສະໝັກ    
  ໃສ່:…_____________________________________________________
• ບ້ານ: ນາພັນ ເມືອງ ຄຳ ແລະ ນຳເບີໂທລະສັບມືຖືຜູ້ສະໝັກ: 020 22445623
• ຈຳນວນບົດຮຽນທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮຽນໃນສູນຮຽນຮູ້ໂພຊະນາການ: 4 ຄັ້ງ

III. ທຶນທີ່ສະເໜີຂໍເຮັດກິດຈະກຳ

 ã ທຶນສົມທົບຈາກບ້ານ: ໄມ້ມາລ້ອມຮົ້ວ, ເຮັດຄອກໄກ່, ອາຫານ, ພື້ນທີ່, ແຮງງານ
 ã ອະທບິາຍກດິຈະກຳທີໄ່ດ້ສະເໜີວາ່ກດິຈະກຳນີມ້ນັຈະຊວ່ຍແກໄ້ຂບນັຫາການເຂົາ້ເຖິງ

ອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການຂອງແມ່ຍິງຖືພາ, ແມ່ລູກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍໄດ້ແນວໃດ? 
ກິດຈະກຳລ້ຽງໄກ່ນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍມີຊີ້ນ ແລະ ໄຂ່ໄວ້ບໍລິໂພກຕະຫຼອດປີ, 
ລູກຂ້ອຍຈະບໍ່ຂາດສານອາຫານ ລາວຈະເປັນເດັກນ້ອຍທີ່ແຂງແຮງ!
 ã ລາຍເຊັນຂອງຜູ້ສະໝັກ ຫຼື ຕົວແທນຂອງກຸ່ມ:______ວັນທີ__ເດືອນ__ປີ______.……
 ã ລາຍເຊັນຂອງຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກເຊັນ:______ວັນທີ__ເດືອນ__ປີ______.
 ã ລາຍເຊັນນາຍບ້ານພ້ອມຈ້ຳກາບ້ານ:___________ວັນທີ__ເດືອນ__ປີ ______.

ໂຄງການກະສິກຳເພື່ອໂພຊະນາການ
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ວິທີການຂຽນໃບສະເໜີຂໍທຶນ ແລະ ວາງແຜນເພື່ອຮັບ 

ການຝຶກອົບຮົມ ທາງດ້ານວິຊາການ

ຂັ້ນຕອນ 03
20 ນາທີ

1. ກວດຄືນໃບລົງທະບຽນ ແລະ ນບັຈຳນວນຄັ້ງທ່ີຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມແຕ່ລະຄົນມາເຂ້ົາຮ່ວມປະຊຸມຢູ່ສູນຮຽນຮູ້,  
     ຢ່າງໜອ້ຍ 3 ຄັ້ງ
2. ຖ້າຜູ້ໃດມາຮ່ວມບ່ໍເຖິງ 3 ຄັ້ງຕ້ອງໄດ້ອະທິບາຍໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວເຂ້ົາໃຈ ແລະ ລະດົມໃຫ້ມາເຂ້ົາຮ່ວມຮຽນ 

ຢູ່ສູນຮຽນຮູ້ໃນຮອບຕໍ່ໄປ
3. ຢາຍແບບຟອມສະໜກັຂໍທຶນໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ ແລະ ເລືອກກິດຈະກຳທ່ີເໝາະສົມກັບຄົວເຮືອນຂອງ 

ຕົນເອງ
4. ຕິດແບບຟອມຕົວຢ່າງໄວໜ້າ້ຫ້ອງທ່ີທກຸຄົນສາມາດເບ່ິງເຫັນ
5. ນຳພາຂຽນກິດຈະກຳໃສ່ໃນແບບຟອມຂອງແຕ່ລະຄົນໂດຍມູນຄ່າແມ່ນບ່ໍໃຫ້ກາຍ 1 ລ້ານກີບຕໍ່ 

ຄອບຄົວ.
6. ແນະນຳໃຫ້ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຕື່ມຂ້ໍມູນໃສ່ແບບຟອມຂອງຕົນໄປພ້ອມຈນົສຳເລັດທກຸໆຂ້ໍ
7. ໃຫ້ກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງກ່ອນລົງລາຍເຊັນ. 1. ລາຍເຊັນຈາກຜູ້ຂໍທຶນ, 2. ຜູ້ອຳນວຍຄວາມ 

ສະດວກ, 3. ຄະນະກຳມະການຂ້ັນບ້ານ. 4, ນາຍບ້ານ (ພ້ອມກາຈຳ້ບ້ານ)
8. ເມື່ອເອກະສານສົມບູນແລ້ວແມ່ນໃຫ້ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກເກັບຮວບຮວມແບບຟອມທັງໝດົເພ່ືອ

ສົ່ງໃຫ້ໂຄງການ ກະສິກຳເພ່ືອໂພຊະນາການຂ້ັນເມືອງຂອງຕົນ.

            ວິທີການ

28



ການສະຫຼຸບ 

ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ
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             ຈຸດປະສົງ

1. ທົບທວນຄືນບົດຮຽນຂອງສູນຮຽນຮູ້ໂພຊະນາການ
2. ລາຍງານຄວາມຄືບໜາ້ແຜນປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ ແລະ ກິດຈະກຳການປູກການລ້ຽງ
3. ສັງລວມບັນຫາຂ້ໍຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານວຊິາການທ່ີຈຳເປັນ

 ເປົ້າໝາຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ:

 ບັນດາແມ່ຍິງກຸ່ມເປ້ົາໝາຍ ຫືຼ ຜູ້ເບ່ິງແຍງເດັກນອ້ຍ, ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ

ທົບທວນຄືນບົດຮຽນຂອງສູນຮຽນຮູ້ໂພຊະນາການ

ຂັ້ນຕອນ 01 15 ນາທີ

1. ແຈງ້ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບຫົວຂ້ໍຕໍ່ໄປທ່ີຈະສົນທະນາກັນ
2. ຂໍອາສາສະໝກັ ແມ່ຍິງ 4 ຄົນ ເພ່ືອມາທວນຄືນບົດຮຽນ (1 ຄົນຕໍ່ບົດ)
3. ເລີ່ມການທວນຄືນບົດຮຽນເທ່ືອລະຄົນ
4. ຫັຼງຈາກນຳສະເໜແີລ້ວໃຫ້ຖາມຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຄົນອື່ນວາ່ ເຂົາເຈົາ້ມີຄຳຖາມ, ຂ້ໍສະເໜ ີຫືຼ 

ຂ້ໍແນະນຳຫຍັງບ່ໍ?
5. ກ່າວຂອບໃຈ ແລະ ດຳເນນີຫົວຂ້ໍໃໝ່

            ວິທີການ
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1. ແບ່ງກຸ່ມຄົ້ນຄວາ້ຕາມແຕ່ລະປະເພດກິດຈະກຳເຊ່ັນ: ປູກຜັກ, ລ້ຽງສັດປີກ, ລ້ຽງປາ, ແລະ ອື່ນໆ.
2. ຖ້າກຸ່ມໃດມີຈຳນວນຄົນຫຼາຍເກີນໄປ ແມ່ນໃຫ້ແຍກອອກເປັນກຸ່ມຍ່ອຍ 4-5 ຄົນ.
3. ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມເຮັດການຄົ້ນຄວາ້ຕາມຫົວຂ້ໍດັ່ງນີ້: 

ກ. ບັນຫາທ່ີຕົນເອງພົບພ້ໍໃນການຈດັຕັ້ງກິດຈະກຳແມ່ນຫຍັງ?
ຂ. ມີວທີິການແກ້ໄຂບັນຫາແນວໃດ?
ຄ. ບັນຫາໃດແດ່ທ່ີສາມາດແກ້ໄຂດ້ວຍຕົນເອງ?
ງ. ບັນຫາໃດທ່ີຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫືຼອ?
ຈ. ຢາກໃຫ້ພາກສ່ວນໃດມາຊ່ວຍເຫືຼອ? ແລະ ຊ່ວຍເວລາໃດ?

4. ຫັຼງຈາກຄົ້ນຄວາ້ສຳເລັດແລ້ວ, ໃຫ້ແຕ່ລະກຸ່ມນຳສະເໜຜົີນຂອງການຄົ້ນຄວາ້
5. ສົນທະນາ ແລະ ຖາມຄຳຖາມເຈາະຈີ້ມເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຂ້ໍມູນທ່ີຊັດເຈນ
6. ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກສັງລວມເອົາບັນຫາ ແລະ ຂ້ໍສະເໜ ີເພ່ືອຈະປະສານຫາພະນກັງານວຊິາ 

ການຂ້ັນເມືອງຕໍ່ໄປ. 

ສັງລວມບັນຫາ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ

(ສຳລັບບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ ແລະ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ)

ຂັ້ນຕອນ 02 10 ນາທີ

             ວິທີການ

 ກ. ບັນຫາທ່ີຕົນເອງພົບພ້ໍໃນການຈດັຕັ້ງກິດຈະກຳແມ່ນ 
ຫຍັງ?
ຂ. ມີວທີິການແກ້ໄຂບັນຫາແນວໃດ?
ຄ. ບັນຫາໃດແດ່ທ່ີສາມາດແກ້ໄຂດ້ວຍຕົນເອງ?
ງ. ບັນຫາໃດທ່ີຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫືຼອ?
ຈ. ຢາກໃຫ້ພາກສ່ວນໃດມາຊ່ວຍເຫືຼອ? ແລະ 
ຊ່ວຍເວລາໃດ?
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ການຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ

ຂັ້ນຕອນ 03 15 ນາທີ

            ວິທີການ

1. ແຈງ້ເງືອ່ນໄຂຂອງຜູ້ທ່ີສົມຄວນໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍເຊ່ັນ: 
 – ສະມາຊິກມາເຂ້ົາຮ່ວມຮຽນຮູ້ໃນສູນບ່ໍຂາດຈກັເທ່ືອ
 – ມີການປະຕິບັດແຜນປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳໄດ້ດີ
 – ມີການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດການປູກການລ້ຽງໄດ້ດີ ແລະ ອື່ນໆ. 

2. ປະກາດລາຍຊ່ືຜູ້ທ່ີຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຈາກບ້ານພ້ອມ ອະທິບາຍເຫດຜົນວາ່ເປັນຫຍັງເຂົາ 
ເຈົາ້ຈຶງ່ຖືກເລືອກເພ່ືອການຍ້ອງຍໍ. 

3. ໃຫ້ນາຍບ້ານ ຫືຼ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານກ່າວຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ ຫືຼ ມອບຂອງລາງວນັ 
(ແລ້ວແຕ່ຄວາມສາມາດຂອງບ້ານ)

ການຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ

ສາມາຊິກຜູ້ທີ່ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ການປູກ-ການລ້ຽງໄດ້ດີ 
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ວັນໂພຊະນາການ

ໝາຍເຫດ: ການຈດັວນັໂພຊະນາການທກຸຄັ້ງຕ້ອງມີສ່ວນ 
ຮ່ວມຈາກວຊິາການຫຼາຍພາກສ່່ວນ
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 ຈຸດປະສົງ

ເພ່ືອເປັນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນຂອງກຸ່ມແມ່ຍິງ
ທ່ີໄດ້ເຂ້ົາຮຽນຮູ້ໃນສູນຮຽນຮູ້ໂພຊະນາການ ແລະ 
ເປັນການສົ່ງເສີມ ແລະ ປູກຈດິສຳນກຶກ່ຽວກັບວຽກ 
ໂພຊະນາການທ່ີຕິດພັນກັບກະສິກຳຂອງຊຸມຊົນ 

ພາຍໃນບ້ານ ຫືຼ ລະຫວາ່ງບ້ານຕໍ່ບ້ານ.

ເປົ້າໝາຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ແມ່ຍິງຜູ້ທ່ີເຂ້ົາຮຽນຮູ້ໃນສູນຮຽນຮູ້ໂພຊະນາການ, 
ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ 
(ຫືຼ ຈາກບ້ານອື່ນຖ້າບ້ານມີຄວາມສາມາດຕ້ອນຮັບ 

ແລະ ເຊີນມາຮ່ວມໄດ້)

ຮູບແບບຂອງການຈັດວັນໂພຊະນາການ

ໃນວນັໂພຊະນາການຈະໄດ້ຈດັເປັນ 4 ຈດຸ ເພ່ືອວາງສະແດງ ໂດຍແຕ່ລະຈດຸຈະມີ
ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຈາກບ້ານ ແລະ ເມືອງ ເພ່ືອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບຜູ້ທ່ີມາຢ້ຽມຊົມ

ກິດຈະກຳເຊ່ິງລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະຈດຸມີດັ່ງນີ້:

1. ໂພຊະນາການທ່ີດີ

ຈດຸທ່ີ 1

2. ການສະແດງ
ລະຄອນ

ຈດຸທ່ີ 2

3. ກະສິກຳຄົວເຮືອນ 
ແລະເຕັກນກິທ່ີຈຳເປັນ 

ຈດຸທ່ີ 3

4. ການແປຮູບ ແລະ 
ປຸງແຕ່ງອາຫານ

ຈດຸທ່ີ 4
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ແຜນຜັງການຈັດງານວັນໂພຊະນາການ

ຂັ້ນຕອນ 01

ການລົງທະບຽນ

ຂັ້ນຕອນ 02

ການລົງທະບຽນ

1. ໃຫ້ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມແຕ່ລະຄົນທ່ີມາຮ່ວມງານລົງທະບຽນ ໃນແບບຟອມທ່ີໄດ້ກຽມໄວ້
2. ໃຫ້ສຸ່ມເລືອກເອົາ 5 ຄົນຕໍ່ບ້ານເພ່ືອເຮັດການທົດ ສອບ ໂດຍການເລືອກເອົາ1 ຄົນຈາກທກຸໆ 5 

ຄົນໃດທ່ີລົງທະບຽນ ຕົວຢ່າງ: ລຳດັບ 5, 10, 15, 20, ແລະ ຕ່ໍໆໄປ. 
3. ແຕ່ຖ້າກໍລະນມີີຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມໜອ້ຍແມ່ນໃຫ້ເລືອກເອົາ 1 ຄົນ ຈາກທກຸໆ 3 ຄົນ.
4. ສຳລັບຜູ້ທ່ີຖືກເລືອກຫັຼງຈາກລົງທະບຽນສຳເລັດແມ່ນໃຫ້ຕອບຄຳຖາມທ່ີໄດ້ກຽມມາ
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ພິທີການເປີດງານ

1. ນາຍບ້ານ ແລະ ທີມງານຈາກແຂວງ ຫືຼ ເມືອງກ່າວຕ້ອນຮັບ ແລະ ສະເໜຈີດຸປະສົງຂອງ 
ກິດຈະກຳ

2. ຊ້ີແຈງໃຫ້ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມເຂ້ົາໃຈວາ່ໃນວນັໂພຊະນາການນີ້ ເຂົາຈະໄດ້ເບ່ິງ, ໄດ້ຟັງ ແລະ ມີສ່ວນ 
ຮ່ວມໃນກິດຈະກຳໃດແດ່.

3. ອະທິບາຍຂະບວນການໃນການເຂ້ົາເບ່ິງແຕ່ລະກິດຈະກຳ ພ້ອມທັງແນະນຳຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນ 
ແຕ່ລະກິດຈະກຳ

4. ການສະແດງລະຄອນ ບັນຫາຂອງຄອບຄົວຂ້ອຍ ອີງຕາມບົດສົນທະນາຂອງນາງເພັດ ແລະ 
ນາງນອ້ຍ ໂດຍການນຳໃຊ້ພາສາຊົນເຜ່ົາຂອງຕົວເອງ

5. ຜູ້ຊົມສາມາດຖາມຄຳຖາມກ່ຽວກັບບົດເລື່ອງ ກ່ອນທ່ີຜູ້ຮັບຜິດຊອບຈະສະ ຫຸຼບບົດເລື່ອງ.

ວັນໂພຊະນາການ
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ຈຸດວາງສະແດງກິດຈະກຳຊຸມຊົນ

ຂັ້ນຕອນ 03

 ຈຸດທີ່ 1: ສຸຂະພາບດີຢ່າງມີໂພຊະນາການ

ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້

 — ວດີີໂອກ່ຽວກັບ 1000 ວນັ
 — ເຄື່ອງສາຍວດີີໂອ
 — ລຳໂພງ ແລະ ໄມໂຄຣໂຟນ
 — ຊຸດຄຳຖາມກ່ຽວກັບວດີີໂອ 1000 
ວນັທ່ີສຳຄັນຂອງເດັກ

 — ຂອງລາງວນັ

ວິທີການ

 — ສາຍວດີີໂອ ກ່ຽວກັບ 1000 ວນັທ່ີສຳຄັນຂອງເດັກ
 — ເກມຖາມ-ຕອບ: ຖາມຜູ້ຟັງ ໂດຍນຳໃຊ້ຊຸດຄຳຖາມທ່ີກຽມໄວ ້

 1) ພວກທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ມີຄວາມເຂ້ົາໃຈແນວໃດ? 
 2) ບ້ານຂອງເຮົາຍັງມີພຶດຕິກຳແບບນີ້ບ່ໍ? 
 3) ພວກເຮົາຈະຊ່ວຍກັນແກ້ໄຂໄດ້ແນວໃດ? (ນຳໃຊ້ຄຳແນະນຳຂອງການສົນທະນາຂອງວດີີໂອ)

 — ແຈກລາງວນັໃຫ້ຜູ້ທ່ີຕອບຖືກຕ້ອງ
 — ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຈດຸທີ 1 ຂ້ຶນມາສະຫຸຼບໃຈຄວາມຫັຼກຂອງວດີີໂອ
 — ຖາມຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມວາ່ເຂົາເຈົາ້ມີຄຳຖາມຫຍັງບ່ໍ 
 — ຫັຼງຈາກນັນ້ໃຫ້ກຸ່ມຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມຍ້າຍໄປຈດຸຕໍ່ໄປ
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 ຈຸດທີ່ 2: ການສະແດງລະຄອນ

                                          ວິທີການ

 — ຄັດເລືອກເອົາບາງເຕັກນກິໃນການແປຮູບອາຫານ ຫືຼ ເກັບມ້ຽນອາຫານ ໄວກ້ິນຍາວນານ 
ເຊ່ັນ: ການແປຮູບຖ່ົວເຫືຼອງມາເປັນອາຫານອື່ນໆ, ການເກັບມ້ຽນຊ້ີນ ຫືຼ ປາໄວກ້ິນດົນ, 
ການແປຮູບຜັກ ຫືຼ ເຜືອກມັນ ແລະ ອື່ນໆ 

 — ອີງໃສ່ເວລາຈຳກັດ ໃຫ້ຄັດເລືອກເອົາ 1 ຫືຼ 2 ລາຍການໃນການສາທິດ (ໃຫ້ເລືອກເອົາລາຍ 
ການທ່ີແທດເໝາະກັບທ້ອງຖ່ິນ)

 — ນຳສະເໜ ີແລະ ສາທິດໃຫ້ເຫັນບາງຂ້ັນຕອນທ່ີຄິດວາ່ຈຳເປັນ
 — ໃຫ້ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມສາມາດຖາມຄຳຖາມ ກ່ອນຈະເລີ່ມການສາທິດການປຸງແຕ່ງ
 — ນຳໃຊ້ອາຫານທ່ີໄດ້ຈາກການແປຮູບ ຫືຼ ອາຫານທ່ີໄດ້ກະກຽມໄວແ້ລ້ວມາສາທິດການປຸງແຕ່ງ
 — ສາທິດການປຸງແຕ່ງອາຫານໃຫ້ເດັກນອ້ຍ (6ເດືອນ-2 ປີ) ແລະ ການປຸງແຕ່ງອາຫານ 
ທ່ີມີໂພຊະນາການໃຫ້ແມ່ມານ ແລະ ແມ່ລກູອ່ອນ (ເນັນ້ໃສ່ຄວາມ ຫຼາກຫຼາຍ)

 — ແນະນຳແຫ່ຼງອາຫານທ່ີສາມາດຫາໄດ້ໃນບ້ານຂອງຕົນເອງ
 — ແນະນຳຂ້ັນຕອນປຸງແຕ່ງ ແລະ ຄນຸປະໂຫຍດຂອງອາຫານ ພ້ອມທັງສາທິດໃຫ້ເຫັນບາງຂ້ັນ
ຕອນທ່ີຈຳເປັນ

 — ໃຫ້ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມລອງຊີມອາຫານທ່ີໄດ້ປຸງແຕ່ງແລ້ວ
 — ໃຫ້ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມສາມາດຖາມຄຳຖາມ ກ່ອນຈະຍ້າຍໄປຈດຸຕໍ່ໄປ
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 ຈຸດທີ່ 3: ເຕັກນິກກະສິກຳທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຄົວເຮືອນ

                                          ວິທີການ

 — ຄັດເລືອກເອົາ1 ຫືຼ 2 ຄອບຄົວ ຫືຼ ແມ່ຍິງທ່ີເຮັດການຜະລິດໄດ້ຮັບຜົນດີມາສົນທະນາກັນເພ່ືອ
ແລກປ່ຽນປະສົບການ

 — ສົນທະນາກັນກ່ຽວກັບປັດໃຈທ່ີພາໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ແມ່ນຫຍັງແດ່ທ່ີຫຍຸ້ງ ຍາກ? ແລະ ມີ 
ການແກ້ໄຂແນວໃດ?

 — ໃຫ້ທີມງານກະສິກຳເມືອງເຮັດການສາທິດ ແລະ ແນະນຳບາງເຕັກນກິໃໝ່ໆ  
ກ່ຽວກັບການປູກ-ລ້ຽງ

 — ໃຫ້ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມສາມາດຖາມຄຳຖາມ ກ່ອນຈະຍ້າຍໄປຈດຸຕໍ່ໄປ
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 ຈຸດທີ່ 4: ກິດຈະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ແປຮູບອາຫານ

                                                           ວິທີການ

 — ຄັດເລືອກເອົາບາງເຕັກນກິໃນການແປຮູບອາຫານ ຫືຼ ເກັບມ້ຽນອາຫານ ໄວກ້ິນຍາວນານ 
ເຊ່ັນ: ການແປຮູບຖ່ົວເຫືຼອງມາເປັນອາຫານອື່ນໆ, ການເກັບມ້ຽນຊ້ີນ ຫືຼ ປາໄວກ້ິນດົນ, 
ການແປຮູບຜັກ ຫືຼ ເຜືອກ, ມັນ ແລະ ອື່ນໆ 

 — ອີງໃສ່ເວລາຈຳກັດ ໃຫ້ຄັດເລືອກເອົາ 1 ຫືຼ 2 ລາຍການໃນການສາທິດ (ໃຫ້ເລືອກເອົາລາຍການ
ທ່ີແທດເໝາະກັບທ້ອງຖ່ິນ)

 — ນຳສະເໜ ີແລະ ສາທິດໃຫ້ເຫັນບາງຂ້ັນຕອນທ່ີຄິດວາ່ຈຳເປັນ
 — ໃຫ້ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມສາມາດຖາມຄຳຖາມ ກ່ອນຈະເລີ່ມການສາທິດການປຸງແຕ່ງ
 — ນຳໃຊ້ອາຫານທ່ີໄດ້ຈາກການແປຮູບ ຫືຼ ອາຫານທ່ີໄດ້ກະກຽມໄວແ້ລ້ວມາສາທິດການປຸງແຕ່ງ
 — ສາທິດການປຸງແຕ່ງອາຫານໃຫ້ເດັກນອ້ຍ (6ເດືອນ-2 ປີ) ແລະ ການປຸງແຕ່ງ 
ອາຫານທ່ີມີໂພຊະນາການໃຫ້ແມ່ມານ ແລະ ແມ່ລກູອ່ອນ (ເນັນ້ໃສ່ຄວາມ ຫຼາກຫຼາຍ)

 — ແນະນຳແຫ່ຼງອາຫານທ່ີສາມາດຫາໄດ້ໃນບ້ານຂອງຕົນເອງ
 — ແນະນຳຂ້ັນຕອນປຸງແຕ່ງ ແລະ ຄນຸປະໂຫຍດຂອງອາຫານ ພ້ອມທັງສາທິດໃຫ້ເຫັນບາງຂ້ັນ 
ຕອນທ່ີຈຳເປັນ

 — ໃຫ້ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມລອງຊີມອາຫານທ່ີໄດ້ປຸງແຕ່ງແລ້ວ
 — ໃຫ້ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມສາມາດຖາມຄຳຖາມ ກ່ອນຈະຍ້າຍໄປຈດຸຕໍ່ໄປ
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ອົງການອາຫານໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ
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