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ຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການ 
ເຕົາຊະນດິຕູ່າງໆທ ູ່ ມ  ການໃຊໃ້ນເມ ືູ່ອ
ກູ່ອນ, “ຫ ນ3ກອ້ນເອົາມາໃຊເ້ຮັດເປັນ
ເຕົາ”ຄຽງ3ຂາ, ເຕົາທ ໃຊຟື້ນເປັນເຊືອ້
ໄຟ. 

ສະຖານທ ູ່ ປະຕບິດັ
ໂຄງການ(ເມອືງແປກ 
ແຂວງຊຽງຂວາງ) 



OBJECTIVES  AND APPROACHES 
 ເພືູ່ ອເຜ ຍແຜູ່ ແລະ ສ ົູ່ງເສ ມການນາໍໃຊເ້ຕົາປະຢດັພະລງັງານ (ຟືນ,ຖູ່ານ)ທ ູ່ ມ  ປະສດິທິພາບສ ງໃຫ້

ແກູ່ສງັຄມົໄດນ້າໍໃຊໃ້ຫທ້ ົູ່ວເຖ ງ 

  ຊຸກຍ ,້ ສ ົູ່ງເສ ມ ແລະ ຈດັຝຶກອບົຮມົໃຫວ້ຊິາການໃນທອ້ງຖ ູ່ ນພອ້ມທງັສະໜບັສະໜ ນໃຫຜ້ະລິດ
ເປັນສນິຄາ້ເພືູ່ ອສາ້ງລາຍຮບັໃຫແ້ກູ່ຄອບຄວົ 

ສາ້ງຄວາມຮ ພ້ື້ນຖານດາ້ນເຕັກນກິການເຮັດເຕົາ
ປະຢດັໃຫກ້ບັທອ້ງຖ ູ່ນ   

ປະເມ  ນຜນົ ແລະ ເຜ ຍແຜູ່ຂໍມ້  ນກ ູ່ຽວກບັເຕົາປະຢດັ 

ນາໍສະເໝ  ແລະ ສກຶສາຫາຫານຕາລາດຂອງການນາໍໃຊ້
ເຕົາປະຢດັພະລງັງານ (ຟືນ, ຖູ່ານ) ທ ູ່ ມ  ປະສດິທ ພາບ 



ກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການ 

ລງົເກບັກາໍຂໍມ້  ນທ ູ່ ເປັນພ້ືນຖານ 
ແລະ ພບົປະກບັພາກສູ່ວນທ ູ່
ກ ູ່ຽວຂອ້ງ (LWU, STEO) 

 
ຝຶກອບົຮມົໃຫກ້ບັວຊິາການ
ທອ້ງຖ ູ່ນໃນການເກບັກາໍຂໍ້

ມ  ນພ້ືນຖານ 

 

ຄດັເລືອກເອົາພະນກັງານທ ູ່ ຈະ
ເຮັດວຽກບັໂຄງການ ແລະ ພອ້ມທງັ
ຄດັເລືອກກຸູ່ມບາ້ນທ ູ່ ເປັນເປ້ົາໝາຍ  

ອງິໃສູ່ຂໍມ້  ນທ ູ່ ເກບັໄດໃ້ນ
ການມ  ສູ່ວນຮູ່ວມຂອງ
ປະຊາຊນົໃນທອ້ງຖ ູ່ນ  

ສາທິດການຜະລິດເຕົາປະຢດັ
ພະລງັງານ ແລະ ເປ ດກອງປະຊຸມ
ສະເໜ ຈດຸປະສງົ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັ

ຂອງໂຄງການ   

ເຕົາປະຢດັພະລງັງານ 60 
ໜູ່ວນ ແລະ ພອ້ມທງັເຕົາ
ແບບພ້ືນເມອືງໄດແ້ຈກຈາຍ 
ແລະ ສາທິການນາໍໃຊເ້ຕົາໃຫ້
ກບັທອ້ງຖ ູ່ນ  

ກະກຽມເຮັດບດົລາຍງານ 
ໃນໄລຍະທ 1 

ຈາກຂໍ້ມ  ນຂອງການເປ ດ
ກອງປະຊຸມ ແລະ ການ
ຜ ະ ລິ ດ ເ ຕົ າ ປ ະ ຢັ ດ
ພະລງັງານໃຫ້ກບັທ້ອງ
ຖ ູ່ນ 



ພດັທະນາຜນົຜະລິດລງົສ ູ່ທອ້ງຖ ູ່ນ 
ແລະ ການສ ົູ່ງເສ ມເຕົາປະສດິທ 

ພາບສ ງ  

ພະນກັງານວຊິາການທອ້ງຖ ູ່ນ 
ແລະ ສະຫະພນັແມ ູ່ຍງິເມອືງ

ແປກ 

ຄດັເລືອກທູ່າແຮງຂອງກຸູ່ມຜ ້
ຜະລິດເຕົາ 

ສະໜອງການຝຶກອບົຮມົ ແລະ 
ຍກົລະດບັຄວາມຮ ໃ້ຫກ້ບັຜ ້

ຜະລດິເຕົາ 

ພດັທະນາກນົໄກຄຸມ້ຄອງທ ູ່ ມ  
ປະສດິທິພາບ 

ຕດິມກວດກາປະເມ  ນຕ ລາຄາຜ ້
ເຂ້ົາຮູ່ວມ, ຄວາມສາມາດໃນການ
ຂາຍ ແລະ ຊອກຫາຕະລາດ 

• ພດັທະນາເຄອືຄູ່າຍກບັຜ ຜ້ະລິດ
ເຕົາທ ູ່ ມ  ທູ່າແຮງ ແລະ ການຕາລາດ 
• ກະກຽມບດົລາຍງານໃນໄລຍະທ 2 

• ຄວບຄມຸຄນຸນະພາບຂອງຜ ້
ຜະລດິ  
• ໂຄສະນາສ ົູ່ງເສ ມການນາໍໃຊ້
ເຕົາປະຢດັທ ູ່ ມ  ປະສດິທິພາບສ ງ 
ແລະ ລະບບົບໍລກິານຂອງກນົໄກ
ການຕາລາດ 



ປະເມ  ນຜນົໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການ 

ສາ້ງຮ ບແບບໃນການໂຄສະນາ
ເຜ ຍແຜູ່ 

ພບົປະຊາວບາ້ນເພືູ່ ອທບົ
ທວນຄນືໃນການນາໍໃຊເ້ພືູ່ ອເປັນ
ການປບັປງຸເຕົາໃຫດ້ ຂືນ້ກ ູ່ວາ 

ຂຽນບດົລາຍງານສດຸທາ້ຍ 



ຜນົໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການ 
  ຜນົໄດຮ້ບັຂອງກດິຈະກາໍໃນໄລຍະທ  1 

 ໄດ້ພບົປະກບັພະນກັງານວິຊາການທ້ອງຖ ູ່ ນໂດຍສະເພາະພະນງັານຂອງສະ
ຫາພນັແມູ່ຍງິ ກບັ ພະນກັງງານວທິະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ ແຂວງເພືູ່ ອ
ເກບັກາໍຂໍມ້  ນຄວາມເປັນໄປໄດໃ້ນການຄດັເລືອກກຸູ່ມບ້ານເປົາ້ໝາຍ 

 ໄດສ້າໍເລັດການຄດັເລືອກຜ ້ທ ູ່ ຈະເຂົາ້ຮູ່ວມໂຄງການໃນການຜະລິດເຕົາປະຢດັ
ປະສດິທິພາບສ ງ  

 

 



 ໄດມ້  ການສາໍເລັດການຜະບລິດເຕົາ ແລະ ແຈກຢາຍເຕົາຈາໍນວນ 60 ໜູ່ວຍ
ໃຫ້ກບັສະຫາພນັແມູ່ຍງິເມອືງແປກ  

 

 

 

 

 

  

ເຕົາປະຢດັແບບໃຊໄ້ມຟື້ນ ກບັ 
ແບບໃຊຖູ້່ານ 



 ໄດຂ້ໍມ້  ນພ້ືນຖານຜ ນ້າໍໃຊເ້ຕົາພ້ືນເມອືງ ແລະ ນາໍໃຊເ້ຕົາປະຢດັ 

Wood Stoves used in selected villages 

Tripod iron  

Traditional charcoal stove that which has 

wide space rim and front rim has large 

space which wood stick 

• ໃນເຂດບາ້ນພ ຫມຸໄດມ້  ຜ ຊ້ມົໃຊເ້ຕົາຄຽງເຖ ງ 
70% ສູ່ວນຜ ທ້ ູ່ ໃຊເ້ຕົາຖານພ້ືນເມອືງມ  ພຽງແຕູ່ 
30% 
 
• ບາ້ນ ໂພນສະຫວາດ ແລະ ສ ໂພນໄຊໄດມ້  
ຄອບຄວົຜ ທ້ ູ່ ໃຊເ້ຕົາພ້ືນຖູ່ານເມອືງຮູ່ວມກບັເຕົາຄຽງ
ສາມຂາເຖ ງ 90%  
 
• ໄມຟື້ນທ ູ່ ໄດນ້າໍໃຊກ້ວມເຖ ງ 6-18 m3  ຕໍູ່ ປ  
 



 ຜນົສາໍເລັດຂອງກດິຈະກາໍໃນໄລຍະທ  2 

  
  ໄດ້ມ  ການຮູ່ວມມກືບັບນັດາອາໍນາດການປກົຄອງທ້ອງຖ ູ່ ນຂອງແຂວງ, 
ເມອືງລວມທງັສະຫາພນັແມູ່ຍງິເມອືງແປກ, ອງົການວທິະຍາສາດ,ຕກັໂນໂລ
ຊ  ແລະ ສິູ່ ງແວດລ້ອມຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສູ່ວນອືູ່ ນທ ູ່ ກູ່ຽວຂອ້ງ 
  ເພືູ່ ອສ້າງຄວາມຮ ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ກບັທ້ອງຖ ູ່ ນດ້ານການຜະລິດ, ນາໍໃຊ ້
ແລະ ຄຸນປະໂຫຍດຂອງເຕົາປະຫຍດັ(ຟືນ,ຖູ່ານ)ທ ູ່ ມ  ປະສິດທິພາບສ ງພ້ອມທງັຄຸນ
ປະໂຫຍດຂອງການນາໍໃຊເ້ຕົາປະຢດັ.  

  ຄດັເລືອກຜ ້ຜະລິດເຕົາທ ູ່ ມ  ທູ່າແຮງໃນການຜະລິດເຕົາ 
  ຈາໍນວນ 5 ທູ່ານທ ູ່ ໄດ້ຖືກຄດັເລືອກມາຝຶກອຍົຮມົວິທ ການປັນ້ເຕົາປະຢດັ (ຟືນ, 
ຖູ່ານ)ທ ູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. 

  ສະໜອງການຝຶກອບົຮມົ ແລະ ຍກົລະດບັຄວາມຮ ້ຄວາມສາມາດໃຫ້ກບັ
ນາຍຊູ່າງປັນ້ເຕົາທ້ອງຖ ູ່ນ 
  ໃນການຝຶກອບົຮມົໃຫ້ກບັນາຍຊູ່າງປັນ້ເຕົາແມູ່ນຈະເໜ້ັນກູ່ຽວກບັການລງົປະຕິບດັ
ເຕັກນກິການປັນ້ເຕົາ 

 
  





  ພດັທະນາຮ ບແບບຕູ່າງໆໃນການໂຄສະນາເຜ ຍແຜູ່ 
 



  ການໂຄສະນາເຜ ຍແຜູ່ການນາໍໃຊເ້ຕົາປະຢດັສ ູ່ປະຊາຊນົເມອືງແປກ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quality control mechanism  

 

 
  

TRI and STEO ເປັນຜ ຄ້ວບຄມຸຄນຸ
ນະພາບຂອງເຕົາປະຢດັ(ຟືນ, ຖູ່ານ)ທ ູ່ ມ  
ປະສິດທິພາບສ ງ ແລະ ໄດມ້  ການຖອດ
ຖອນບດົຮຽນກບັຜ ້ຜະລິດເຕົາ ແລະ ຜ ້
ຊມົໃຊເ້ຕົາເພືູ່ ອດດັປບັ ແລະ ພດັທະນາ
ໃຫເ້ຂ້ົາກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງຜ ຊ້ມົໃຊ.້ 

ມ ຫຼ າຍກູ່ວ າ 600 ຄ ົນທ ູ່ ເ ຂ້ົ າຮູ່ວມງານ
ວາງສະແດງ ແລະ ເຕົາປະຢດັຈາໍນວນ127 
ໜູ່ວຍໄດຖ້ືກຂາຍໃຫ້ກບັຜ ້ທ ູ່ ມາຮູ່ວມໃນການ
ໂຄສະນາເຜ ຍແຜູ່ເຕົາປະຢດັໂດຍສະຫະພນັ
ສະມະຄມົເມອືງແປກເປັນຜ ຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ. 



 ດາ້ນການຄາ້  

o  ຜ ້ຂາຍເຕົາຕກົລງົເຫັນດ ຈະເອົາເຕົາປະຢດັທ ູ່ ທາງໂຄງການໄດຜ້ະລິດອອກມາ
ຈາໍໜູ່າຍນາໍຜ ້ຜະລິດເຕົາ 2 ເຈົາ້ ທ ູ່ ເມອືງຝາໄຊ 

ລ/ດ. ເຂດ 
ຈາໍນວນຮາ້ນ
ຄາ້ຂາຍຍູ່ອຍ 

ຊືູ່ຜ ຂ້າຍ 

1 NONG 2 
  1.  Nang Da 

  2.  Nang Larr 

2 PHAN (LAT KHOY) 2 
  1.  Nang Vieng 

  2.  Nang Lar 

3 LAT BOURG 2 
  1.  Nang Mone 

  2.  Nang Sy 

4 KHANG VIENG 2 
  1.  Nang Vanh 

  2.  Nang thidphong 

5 LAT HUANG 2 
  1.  Nang Thoumma 

  2.  Nang Somphanh 

6 THONG HAY 1   1.  Nang Doungchanh 

TOTAL 11 Distributors 



 
  

• ໄດ້ມ  ການພບົປະກບັຄອບຄວົຜ ້ທ ູ່ ຊໃົຊ້
ເ ທົາ ເ ພືູ່ ອສອບຖາມເຖ ງບ ັນຫາຂອງ
ການນາໍໃຊ້ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການການ
ຂອງປະຊາຊນົ.  



 

 ໄດມ້  ການຈດັກອງປະຊຸມແລກປູ່ຽນຄວາມຄິດຫນັລະຫູ່ວາງຜ ້ຜະລິດເຕົາ, ຜ ້
ຂາຍ ແລະ ລ ກຄ້າໃນການປະເມ ນຄວາມາສາດການຂາຍ ແລະ ທູ່າແຮງ
ຂອງຜ ້ຜະລິດເຕົາ 

  ຜນົສາໍເລັດຂອງກດິຈະກາໍຂອງໂຄງການໃນໄລຍະທ 3 

 ພາຍຫຼງັສາໍເລັດກດິຈະກາໍຕູ່າງໆ, ໄດມ້  ການຂຽນບດົລາຍງານສດຸທ້າຍຂອງ
ໂຄງການ ລວມທງັບດົລາຍງານທາງດາ້ນການເງ  ນ 



ສະຫຸຼບ 
 ໄດສ້າໍເລັດຕາມເປ້ົາໝາຍຂອງໂຄງການ,ຊຶູ່ ງໄດ້
ສາ້ງຜນົປະໂຫຍດໃຫ້ກບັປະຊາຊນົໃນເຂດເມອືງ
ແປກ 

 ເຕົາປະຢດັ(ຟືນ,ຖູ່ານ)ຈາໍນວນ 3,000 ໜູ່ວຍໄດ້
ຖກືຜະລິດ ແລະ ນາໍໃຊ,້ ຊຶູ່ ງທາ້ຍເດອືນກນັຍາຂອງ
2008 ຈາໍນວນເຕົາທ ູ່ ຜະລິດອອກສ ູ່ຕາຫຼາດເຖ ງ 
2,853 ແລະ ອ ກຈາໍນວນ 60 ໄດມ້  ການສາທິດ
ແຈກຈາຍໃຫກ້ບັນກັສາໍມະນາກອນ 

 ເຫັນວູ່າການຕະລາດແມ ູ່ນສບຶຕໍູ່ ຂະຫຍາຍຕວົ ແລະ 
ຄວາມຕອ້ງການຂອງຜ ້ຊມົໃຊເ້ຕົາປະຢດັແມ ູ່ນເພ ້ມ
ຂືນ້. 



ບດົຮຽນທ ູ່ ຖອດຖອນໄດ ້

o ການຮູ່ວມມ ືແລະ ຂອດປະສານງານລະຫູ່ວາງສ ນ
ກາງກບັທ້ອງຖ ູ່ ນຂ ັນ້ແຂວງ, ເມອືງ ແລະ ບ້ານໄດ້
ໃຫກ້ານຮູ່ວມມເືປັນຢູ່າງດ   

o ໂຄງການສາມາດສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ກບັ
ພະນກັງງານວິຊາການທ້ອງຖ ູ່ ນ ແລະ ສາ້ງອາຊ ບໃຫ້
ກບັປະຊາຊນົໄດມ້  ຊວິດິການເປັນຢ ູ່ດ ຂືນ້ 

o ຄນຸປະໂຫຍດຂອງໂຄງນ ແ້ມ ູ່ນມ  ຜນົດ ໃຫກ້ບັແມ ູ່ຍ ງ 
ແລະ ເດັກນອ້ຍ 




