
ຮວ
ບຮ

ວມ
ຕົວ

ຢ່າ
ງ

FIT FOR
SCHOOL

ສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມ
ໃນໂຮງຮຽນ ຢູ່ ສປປ ລາວ 



ສະພາບລວມ	 4

1.	ວິທີການສ້າງອ່າງລ້າງມືແບບປະຢັດ		 6
ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນບ້ານອາກາດ	 8
ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນບ້ານດອນວັງໂພ	 10
ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນບ້ານແກ້ງໝໍ້	 12

2.	ວິທີການສ້າງອ່າງລ້າງມືແບບມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປານກາງ	 14
ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນບ້ານດົງສະຫວາດ	 16
ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນບ້ານປາກແຖບ	 18
ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນບ້ານອາກາດ	 20
ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນບ້ານທ່າພະລານໄຊ	 22
ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນບ້ານຫ້ວຍຄຳ	 24
ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນບ້ານນາລາດ	 26
ໂຮງຮຽນອະນຸບານບ້ານຫຼັງຄັງ	 28

3.	ວິທີການສ້າງອ່າງລ້າງມືແບບມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍ	 30
ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນບ້ານໂນນສະອາດ		 32	
ໂຮງຮຽນປະຖົມສົບູນບ້ານໜອງບົວທອງໃຕ້	 34
ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນບ້ານຫ້ວຍຫົງ		 36

ຕົວຢ່າງບ່ອນຫ້ອຍແປງຖູແຂ້ວ	 38

ບັນທຶກຄຳຄິດເຫັນ	 40
ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່	 42
ບ່ອນອ້າງອີງ	 43

ສາລະບານ

2   Fit For School



ການສ່ົງເສີມໃຫ້ນັກຮຽນເຮັດກິດຈະກຳອະນາໄມ	 ເປັນວິທີ	
ສ່ົງເສີມສຸຂະພາບ	 ແລະ	 ການສຶກສາ	 ທ່ີມີປະສິດທິຜົນສູງ	
ເຊ່ິງສາມາດເຮັດໄດ້ງ່າຍ.	ໃນໄລຍະຜ່ານມາໂຮງຮຽນມີການສ້າງ	
ອ່າງລ້າງມືດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ	 ເພ່ືອອຳນວຍຄວາມສະດວກ		
ໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມທຸກວັນ.	 ປ້ຶມຄູ່ມືນ້ີໄດ້ຮວບຮວມເອົາບາງ	
ຕົວຢ່າງການສ້າງສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະດວກສຳລັບການລ້າງມເືປັນ
ກຸ່ມໃນໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນຕ່າງໆຂອງ	ສປປ	ລາວ.
	
	ການສ້າງສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມມີ	
ຄວາມແຕກຕ່າງກັນ	ໃນແຕ່ລະໂຮງຮຽນອີງຕາມສະພາບຄວາມ	
ເປັນຈິງຂອງໂຮງຮຽນ,	 ຈຳນວນນັກຮຽນ,	 ການເຂ້ົາເຖິງນ້ໍາ,	
ເນ້້ືອທ່ີຂອງໂຮງຮຽນ	ແລະ	ທຶນຮອນ.	ກອ່ນຈະສ້າງແຕ່ລະໂຮງຮຽນ	
ໂຮງຮຽນຄວນພິຈາລະນາລັກສະນະ	ແລະ	 ຮູບແບບຕ່າງໆໃຫ້	
ເໝາະສົມເຊ່ິງໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນໜ້າທີ	4	ຂອງປ້ຶມຄູ່ມຫົືວນ້ີ	ເພ່ືອໃຫ້	
ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ໃນໄລຍະຍາວ.	

ເຖິງທ່ານຜູ້ອ່ານທີ່ຮັກແພງ
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ຄວາມແທດເໝາະສຳລັບນັກຮຽນ//	
ນັກຮຽນເປັນຜູ້ທ່ີນໍາໃຊ້ອ່າງລ້າງມື	ສະນ້ັນການ	
ອອກແບບອ່າງລ້າງມື	ຄວນໃຫ້ແທດເໝາະກັບ	
ນັກຮຽນເວລານໍາໃຊ້	ແລະ	ອະນາໄມ.	 ສ່ິງອຳນວຍ	
ຄວາມສະດວກມີສີສັນສວຍງາມກະຕຸ້ນໃຫ້ນັກ	
ຮຽນຢາກເຮັດກິດຈະກຳ	ແລະ	 ຮັກສາໃຫ້ດົນ	
ນານ.	 ກໍລະນີຈຳເປັນຕ້ອງເຕີມນ້ໍາໃສ່ຖັງ	
ນັກຮຽນສາມາດເຕີມດ້ວຍຕົນເອງ	 ແລະ	
ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ.	ການເຮັດໃຫ້ນັກ	
ຮຽນໄດ້ເຮັດກດິຈະກຳຮ່ວມກັນ	ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາ	
ໄດ້ຮຽນຮູ້,	 ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ,	 ຊ່ວຍເຫືຼອ	
ເຊິ່ງກັນ	ແລະ	ກັນໄດ້ດີ.

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ	//	
	ການປະກອບສ່ວນຂອງຊຸມຊົນເປັນປັດໄຈສຳ	
ຄັນໃນການສ້າງ	ແລະ	ນຳໃຊ້ອ່າງລ້າງມືໃຫ້ມີ	
ຄວາມຍືນຍົງ.	 ຊຸມຊົນທ່ີມີສ່ວນຮ່ວມໃນການ	
ຕັດສິນໃຈເລືອກແບບອ່າງລ້າງມື,	ລະດົມທຶນ	
ແລະ	ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບແຕ່ເລ່ີມຕ້ົນຈະ	
ເພ່ີມຄວາມເປັນເຈ້ົາການຫຼາຍຂ້ຶນ.	ຫຼັງຈາກກ່ໍສ້າງ	
ອ່າງລ້າງມືແລ້ວການສ້ອມແປງ,	ບຳລຸງຮັກສາ	
ຍັງເປັນສ່ິງຈຳເປັນ	ແລະ	ຂາດບ່ໍໄດ້	ເຊ່ິງຊຸມຊົນ	
ເປັນພາກສ່ວນທ່ີສຳຄັນໃນການຊ່ວຍປົກປັກຮັກ
ສາໃຫ້ໄດ້ນຳໃຊ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.	

ການເຕີມນ້ໍາ	ແລະ	ຖັງເກັບນ້ໍາ	//		
ກໍລະນີທີ່່ບ່ໍມີລະບົບທ່ໍນ້ໍາໃນໂຮງຮຽນ.	 ວິທີແກ້	
ໄຂໃນເບື້ອງຕົ້ນຄວນມີຖັງ	ຫຼື	ອ່າງ	ເກັບນໍ້າໄວ້ໃຊ້.	
ໂຮງຮຽນທີ່ມີລະບົບນໍ້າໃຊ້ແລ້ວກໍໍຄວນມີຖັງເກັບ
ນໍ້າເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີນໍ້າໃຊ້ພຽງພໍໃນການເຮັດ
ກິດຈະກຳລ້າງມືເປັນປົກກະຕິ.	

ການລະບາຍນໍ້າເສຍ	//	
ການທີ່ເຮັດໃຫ້ນໍ້າເສຍໜ້ອຍແມ່ນປັດໃຈໜຶ່ງທີ່	
ເຮັດໃຫ້ການກຳຈັດນ້ໍາເສຍງາ່ຍຂ້ຶນ.	ໃນກລໍະນີບ່ໍມີ
ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າເສຍທີ່ເໝາະສົມ	ເຮົາສາມາດເຮັດ	
ໜານດອກໄມ້ໄວ້ກ້ອງບ່ອນລ້າງມື້.	 ຖ້າລະບົບ	
ອ່າງລ້າງມທ່ີືມຮີາງໂຕ່ງນ້ໍາເສຍ	ໃຫ້ຂຸດຂຸມເກບັ	ນ້ໍາ
ເສຍແລ້ວເອົາກອ້ນຫີນໃສ່ພຽງກບັໜ້າດິນ	ເພ່ືອໃຫ້	
ນໍ້າຊຶມລົງດິນ	ແລະ	ມີຄວາມປອດໄພຕໍ່ນັກຮຽນ.

80 cm

50 cm

ທີ່ຕັ້ງຂອງອ່າງລ້າງມື	//	
ອ່າງລ້າງມືຄວນຕິດຕ້ັງໃກ້ກັບຫ້ອງຮຽນ	ແລະ	
ບໍ່ກີດຂວາງ	ເວລານັກຮຽນເຮັດ	ກິດຈະກຳອື່ນ.	
ສ່ິງສຳຄັນໃຫ້ຄຳນືງ	 ເຖິງຄວາມເໝາະສົມກັບ	
ສະພາບແວດລ້ອມຂອງແຕ່ລະໂຮງຮຽນ	 ເນ້ັນ	
ໃສ່ການປະຢັດເວລາ,	 ງົບປະມານ	 ແລະ	
ສາມາດເຮັດກິດຈະກຳທຸກວັນໄດ້ງ່າຍ.

ຈຳນວນອ່າງລ້າງມື	ແລະ	ຮູປ່ອຍນໍ້າ	//	
ນັກຮຽນສາມາດນຳໃຊ້ອ່າງລ້າງມພ້ືອມກັນຫຼາຍ	
ເທ່ົາໃດຍ່ິງເປັນການດີີເພາະສາມາດປະຢັດເວລາ	
ໃນການເຮັດກິດຈະກຳ.	ພະຍາຍາມສ້າງອ່າງລ້າງ	
ມືທີ່ມີຮູປ່ອຍນໍ້າໃຫ້ສາມາດຮັບຮອງນັກຮຽນ	
ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ	50	ເປີເຊັນຂອງນັກຮຽນທັງໝົດ.

ຄວາມສູງຂອງອ່າງລ້າງມື	//	
ຄວາມສູງຂອງອ່າງລາ້ງມືຄວນຈະປບັໃຫເ້ໝາະ
ກັບນັກຮຽນທ່ີນໍາໃຊ້.	 ຕົວຢ່າງສຳລັບນັກຮຽນ	
ຊັ້ນປະຖົມ	ລວງສູງຈາກພື້ນ	ຫາ	ທໍ່ປ່ອຍນໍ້າ	ຫຼື	
ກົນ້ຖັງນ້ໍາບ່ໍໃຫ້ສູງເກນີ	80	ຊັງຕີແມດັ.	ລວງສູງ
ຈາກພ້ືນຫາຮາງໂຕ່ງນ້ໍາບ່ໍໃຫ້ເກີນ	 50	 ຊັງຕີ	
ແມັດ.	

ຮູປ່ອຍນໍ້າ	//	
ເພ່ືອເປັນການປະຢັດນ້ໍາແທນທ່ີຈະໃຊ້ກ໋ອກນ້ໍາ	
ຄວນເຈາະທ່ໍໃຫ້ເປັນຮູປ່ອຍນ້ໍາ.	ຂະໜາດຂອງ	
ຮູບ່ໍຄວນເກີນ1.5	ມິລີແມັດ,	ແຕ່ລະຮູປ່ອຍໃຫ້	
ຫ່າງກັນ	30	ຊັງຕີແມັດ	ແລະ	ເຈາະຮູໃຫ້ຊ່ືຕົງ	
ເພ່ືອໃຫ້ນ້ໍາໄຫຼລົງຊ່ື.

30 cm

  1.5 mm

	 ຈຸດສຳຄັນ	ທີ່ຄວນພິຈາລະນາກ່ອນການສ້າງອ່າງລ້າງມືເປັນກຸ່ມ



ຄຳນຳ

	 ໂຮງຮຽນແມ່ນສູນລວມຂອງການສຶກສາເພື່ອໝົດທຸກຄົນ.
ໂດຍບ່ໍມີການຈຳແນກທາງດ້ານ	 ຖານະ,	 ເພດ,	 ເຜ່ົາ,	 ພາສາ	 ແລະ	
ຄວາມເປັນພິການ.	ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທ່ີເອ້ືອອຳນວຍຕ່ໍການ	
ຮຽນຮູ້ຂອງນັກຮຽນກໍແມ່ນກິດຈະກຳໜ່ຶງ	ໃນການເສີມສ້າງທັດສະນະ	
ຄະຕິ	ແລະ	ປູກຈິດສຳນຶກໂດຍເນັ້ນການເຝິກປະຕິບັດຕົວຈິງ,

	 ວຽກງານສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນ	ແມ່ນສ່ົງເສີມການປັບປຸງທາງ	
ດ້ານ	ນ້ໍາ	ສຸຂະພິບານ	ແລະ	ອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນ	(WinS)	ຂອງກະຊວງ	
ສຶກສາທິການ	ແລະ	ກິລາຂອງ	ສປປ	ລາວ,	ໂດຍການຮ່ວມມືຈາກອົງການ	
ຊີເມວໂອອິນໂນເຕັກ	(	Southeast Asian Ministers of Education 
Organization Regional Center for Educational Innovation 
and Technology (SEAMEO INNOTECH)) ແລະ	ອົງການ	ຈີໄອແຊັດ	
(Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammen- ar-
beit (GIZ) GmbH).	ວຽກງານສ່ົງເສີມສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນແມ່ນ	
ເນ້ັນໃສ່ກິດຈະກຳທ່ີງ່າຍດາຍ	 ແລະ	 ມີຫັຼກຖານອ້າງອີງ	 ເຊ່ັນ:		
ການລ້າງມືໃສ່ສະບູເປັນກຸ່ມທຸກວັນ,	ການຖູແຂ້ວໃສ່ຢາຖູແຂ້ວທ່ີມີຟູຣອໍ
ຣາຍທຸກວັນ	 ແລະ	 ການກິນຢາຂ້າແມ່ທ້ອງແຕ່ລະປີ.	 ວຽກງານສ່ົງ	
ເສີມສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນປະຕິບັດຕາມ	4	 ຫັຼກການຄື:	 ງ່າຍດາຍ,	
ຜັນຂະຫຍາຍໄດ້,	 ມີຄວາມຍືນຍົງ	 ແລະ	 ຕິດພັນກັບລະບົບທ່ີມີຢູ່.	
ວຽກງານດ່ັງກ່າວ	ໄດ້ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ໂຮງຮຽນກ້າວເຂ້ົາສູ່ການເປັນ		
ໂຮງຮຽນທ່ີມີສະພາບແວດລ້ອມທ່ີເອ້ືອອຳນວຍຕ່ໍການຮຽນຮູ້,	 ເປັນ	
ບ່ອນເຝີກທັກສະໃນການຮັກສາອະນາໄມ	ໃຫ້ກາຍເປັນນິໄສຊິນເຄີຍ	
ໃນການປະຕິບັດແຕ່ລະວັນ.

	 ກະຊວງສຶກສາທິການ	 ແລະ	 ກິລາຂອງ	 ສປປ	 ລາວ	
ໂດຍແມ່ນກົມອະນຸບານ	ແລະ	ປະຖົມສຶກສາໄດ້ເລ່ີມທົດລອງຈັດຕ້ັງ	
ປະຕິບັດວຽກງານດ່ັງກ່າວແຕ່ປີ	 2011-2014	 ຢູ່ໃນ	4	 ຕົວເມືອງ	
ຂອງນະຄອນຫຼວງ	ວຽງຈັນ,	ທ້າຍປີ	2015	ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍໄປທ່ົວປະເທດ	
ແລະ	 ໃນແຕ່ລະແຂວງໄດ້ ສ້ າ ງໂຮງຮຽນຕົວແບບຫຼາຍແຫ່ງ	
ພາຍໃນແຂວງຂອງຕົນ.	ມາຮອດ	ເດືອນ	ເມສາ	2017	ສາມາດບັນລຸໄດ້	
900	ກວ່າແຫ່ງ	 ໃນທ່ົວປະເທດ.	 ຫຼາຍໂຮງຮຽນໄດ້ສ້າງອ່າງລ້າງມື	

ໂດຍຊຸມຊົນເປັນເຈ້ົາການ	 ແລະ	 ບາງໂຮງຮຽນໄດ້ຮັບການສະໜັບ	
ສະໜູນຈາກ	ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ.

	 ປ້ຶມຄູ່ມືືຫົວນ້ີ	 ຈັດພິມຂ້ຶນເພ່ືອໃຫ້ຜູ້ອ່ານໄດ້ຄຳນຶງເຖິງການ	
ສ້າງອ່າງລ້າງມືແບບຕ່າງໆ	 ເພ່ືອໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງ	
ຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖ່ິນ	ແລະ	ສະດວກເຮັດກດິຈະກຳລ້າງມ	ືແລະ	ຖູແຂ້ວ.		
ນອກຈາກນ້ັນ,	ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຮູບແບບ,	ລັກສະນະ,	ການນໍາໃຊ້,	
ຜົນປະໂຫຍດ	ແລະ	ອາຍຸການນໍາໃຊ້ຂອງອ່າງລ້າງມືທ່ີໄດ້ສ້າງຂ້ຶນຢູ່ໃນ	
ສປປ	ລາວ.	

	 ໃນກໍລະນີທີ່ມີທຶນຮອນຈຳກັດໂຮງຮຽນສາມາດເລືອກກໍ່ສ້າງ
ອ່າງລ້າງມທ່ີືມຄ່ີາໃຊ້ຈ່າຍປະຢັດ	ຫືຼ	ປັບປຸງໝູນໃຊ້ອ່າງລ້າງມທ່ີືມຢູ່ີແລ້ວ.	
ຫຼາຍໂຮງຮຽນໃນພາກພ້ືນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ	
ການເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍທຶນຮອນພຽງເລັກນ້ອຍກໍສາມາດສົ່ງຜົນໄດ້ຮັບຢ່າງ	
ໃຫຍ່ຫຼວງ.	ໂຮງຮຽນສາມາດສືບຕ່ໍປັບປຸງກ່ໍສ້າງອ່າງລ້າງມືຂອງຕົນຕາມ
ຮູບແບບທ່ີຕ້ອງການຖ້າຫາກມທຶີນຮອນທ່ີພຽງພໍ	ແລະ	ເວລາທ່ີເໝາະສົມ	
ເຊິ່ງອາດຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍຂຶ້ນ.

	 ສະນັ້ນ,	ພວກເຮົາມາຮ່ວມກັນສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ກ່ຽວ
ກັບລາຍລະອຽດຂອງການສ້າງສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມ	ື
ແບບຕ່າງໆ	ເຊັ່ນ:	ການອອກແບບ,	ອຸປະກອນ,	ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ	ແລະ	ອາຍຸ
ການນໍາໃຊ້ເຊິ່ງຈະໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໂດຍເລີ່ມຈາກການສ້າງອ່າງລ້າງ	
ມືືທ່ີມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໜ້ອຍ,	 ປານກາງ	 ແລະ	 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງທ່ີໄດ້ສ້າງ	
ຂຶ້ນຢູ່ໂຮງຮຽນຕ່າງໆ	ໃນ	ສປປ	ລາວ.
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ບາດກ້າວທຳອິດ	ຂອງການສ້າງສ່ິງອຳນວຍ	
ຄວາມສະດວກ	 ໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມ	
ໃນໂຮງຮຽນໃຫ້ມີຄວາມສະອາດ-ປອດໄພ	
ແລະ	 ຖືກສຸຂະອະນາໄມບ່ໍຈຳເປັນຕ້ອງ	
ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ1

ການສ້າງອ່າງລ້າ
ງມືແບບຄ່າໃຊ້ຈ

່າຍໜ້ອຍ
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ການລິເລີ່ມ
	 ພວກເຮົາສາມາດປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການສ້າງສິ່ງ
ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມໃືຫ້ແກນັ່ກຮຽນໂດຍການ
ນຳໃຊ້ວັດຖຸທີ່ມີຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ	ເຊັ່ນ:	ກະຕຸກຢາງ,	ຕຸກນໍ້າດື່ມ...		
	
	 ເຖິງວ່າການອອກແບບນີ້ຈະເປັນແບບປະຖົມປະຖານ	
ກຕໍາມແຕ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານສຸຂະອະນາໄມພ້ອມທັງ	
ສົ່ງເສີມໃຫ້ນັກຮຽນມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ.	

	 ຕົວຢ່າງຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນການກໍ່ສ້າງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະ	
ດວກແບບປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂດຍນໍາໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ	
ແລະ	 ຕິດຕ້ັງໄດ້ງ່າຍ	 ເຊ່ິງໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ນັກຮຽນລ້າງມື	 ແລະ	
ຖູແຂ້ວທຸກວັນຢ່າງຫ້າວຫັນ.



ຈຸດລິເລ່ີມຂອງໂຮງຮຽນແຫ່ງນ້ີ	ໄດ້ສ້າງສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະ	
ດວກໃນການລ້າງມື	 ທ່ີຜະລິດມາຈາກກະຕຸກນ້ໍາດ່ືມຫ້ອຍ	
ໃສ່ຮາວໄມ.້	ຕິດຕ້ັງຢູ່ດ້ານໜ້າຂອງຫ້ອງຮຽນ.	ການລ້າງມວິື
ທີນ້ີໃຊ້ນ້ໍາພຽງໜ້ອຍດຽວ	 ເຊ່ິງນ້ໍາເສຍຈາກການລ້າງມື	
ລະບາຍລົງໃສ່ໜານດອກໄມ້.
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	 ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນບ້ານອາກາດ,	ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ,	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເໝາະສົມສຳລັບໂຮງຮຽນ:
� ທຶນຮອນຈຳກັດ;
�	ນໍ້າໄຫຼຄ່ອຍ;
�	ບໍ່ມີແຫຼ່ງນໍ້າ.
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ:	
	�	ປະກອບສ່ວນແຮງງານ.

ອຸປະກອນ:
� ຕຸກນໍ້າ;
� ໄມ້	ແລະ	ໄມ້ໄຜ່;
� ເຊືອກຫ້ອຍ.

ການປົກປັກຮັກສາ	ແລະ	ສ້ອມແປງ:
� ຮັກສາ	ແລະ	ປ່ຽນຕຸກນໍ້າ;	
� ອະນາໄມຕຸກນໍ້າສະອາດ;
� ສ້ອມແປງຮາວ	ແລະ	ປ່ຽນ
				ເຊືອກ.

ການອອກແບບ:
� ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງ
	 	ຕຸກນໍ້າ	30	ຊມ;
� ສ້າງຮາວໄມ້ຫ້ອຍ
				ຕຸກນ້ໍາ;		 				
�  ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນ			
				ໄດ້ຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ.



ການຕິດຕັ້ງ ງ່າຍ		
	

ຄວາມທົນທານຂອງອຸປະກອນ ບໍ່ທົນທານ	 		

ຖັງເກັບນໍ້າສາມາດເຕີມນໍ້າໄດ້	 ມີ		
	

ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການໃຊ້ຈ່າຍ ສູງ		
	

  9

	 ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນບ້ານອາກາດ,	ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ,	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຂໍ້ມູນ/ມູນຄ່າຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມໃນໂຮງຮຽນ

ຈຳນວນສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມ 1	ຊຸດ

ແຫ່ຼງນ້ໍາໃຊ້ຂອງໂຮງຮຽນ																																																						ໃຊ້ນໍ້າປະປາແຕ່ໄຫຼຄ່ອຍ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືທັງໝົດ	 80.000	ກີບ

ຄ່າແຮງງານກໍ່ສ້າງ –-

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມສຳລັບການມຸງຫຼັງຄາ –-

ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງສະເລ່ຍຕໍ່	1	ຮູປ່ອຍນໍ້າ 4.000	ກີບ

ຂໍ້ມູນ/ມູນຄ່າຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມ1ຊຸດ

ຈຳນວນຮູປ່ອຍນໍ້າຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື 20	ຮູ

ຈຳນວນນັກຮຽນຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື 20	ຄົນ

ຄ່າອຸປະການຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື 80.000	ກີບ

ຄ່າແຮງງານຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື –-

ນັກຮຽນສາມາດເອົາ
ນໍ້າມາຈາກບ້ານຂອງຕົນ
ເພື່ອເຮັດກິດຈະກຳລ້າງມື
ເປັນກຸ່ມຢູ່ໂຮງຮຽນໄດ້.

80 cm

7  m

80 cm

ໂຮງຮຽນມີນັກຮຽນ
ທັງໝົດ	162	ຄົນ

ໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນເຂົາ
ເຈົ້າຜັດປ່ຽນກັນລ້າງ
ມືເທື່ອລະ	20	ຄົນ



ສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະດວກ	ໃນການລ້າງມືຕິດຕ້ັງຢູ່ດ້ານ	
ໜ້າຫ້ອງຮຽນເທິງໜານດອກໄມ,້	 ອຸປະກອນສ່ວນຫຼາຍ	
ແມນ່ເຮັດມາຈາກທ່ໍນ້ໍາ(ພວີຊີ)ີ,	ໄມໄ້ຜ່ໃຊ້ປົກທ່ໍນ້ໍາ(ພວີຊີ)ີ	
ເພ່ືອບັງແສງແດດ.	ນ້ໍາເສຍຈາກການລ້າງມື	ແມ່ນໄຫຼລົງ	
ສູ່ໜານດອກໄມ້.	
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	 ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນບ້ານດອນວັງໂພ,	ເມືອງປາກງື່ມ,	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເໝາະສົມສຳລັບໂຮງຮຽນ:	
�	ທຶນຮອນຈຳກັດ.

ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ:	
�	ລະດົມທຶນ;
�	ປະກອບສ່ວນແຮງງານ.

ອຸປະກອນ:
�	ທໍ່ນໍ້າ	(ພີວີຊີ);
� ປະຕູນໍ້າ;
�	ໄມ້ໄຜ່.

ການປົກປັກຮັກສາ	ແລະ	ສ້ອມແປງ:
�	ຮັກສາ,	ປ່ຽນທໍ່	ແລະ	ສ້ອມແປງ
	 	ເຄື່ອງໂປ່ມນ້ໍຳ;
� ສ້ອມແປງ	ແລະ	ປະຕູນໍ້າ;	
�	ບຳລຸງຮັກສາໜານດອກໄມ້.

ການອອກແບບ:
�	ເຈາະຮູປ່ອຍນໍ້າ;	
�	ຮູປ່ອຍນໍ້າຫ່າງກັນ	30	ຊມ;
�	ນໍ້າລ້າງມືໄຫຼລົງ
				ໜານດອກໄມ້;	
�	ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້	
				ຮ່ວມກັນ.			
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8 m

80 cm

ໂຮງຮຽນມີນັກຮຽນ
ທັງໝົດ	95	ຄົນ

ເຂົາເຈ້ົາລ້າງມືພ້ອມ	
ກັນໝົດທຸກຄົນໃນ	
ເວລາດຽວການຕິດຕັ້ງ ງ່າຍ		

	

ຄວາມທົນທານຂອງອຸປະກອນ ປານກາງ  		

ຖັງເກັບນໍ້າສາມາດເຕີມນໍ້າໄດ້	 ບໍ່ມີ		
	

ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການໃຊ້ຈ່າຍ ສູງ		
	

ຂໍ້ມູນ/ມູນຄ່າຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມໃນໂຮງຮຽນ

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມ 5	ຊຸດ

ແຫ່ຼງນ້ໍາໃຊ້ຂອງໂຮງຮຽນ																																																		ນ້ໍຳບາດານ	+	ເຄື່ອງໂປ່ມນ້ໍຳ

ຄ່າອຸປະກອນສ້າງອ່າງລ້າງມືລວມທັງທໍ່ຕໍ່ຈາກແຫຼ່ງນໍ້າ 1,600.000	ກີບ

ຄ່າແຮງງານກໍ່ສ້າງ 600.000	ກີບ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບເຮັດໜານດອກໄມ້ 150.000	ກີບ

ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງສະເລ່ຍຕໍ່	1	ຮູປ່ອຍນໍ້າ 25.000	ກີບ

ຂໍ້ມູນ/ມູນຄ່າຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມ1ຊຸດ

ຈຳນວນຮູປ່ອຍນໍ້າຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື 24	ຮູ

ຈຳນວນນັກຮຽນຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື 48	ຄົນ

ຄ່າອຸປະກອນຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື 320.000	ກີບ

ຄ່າແຮງງານຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື –120.000	ກີບ
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	 ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນບ້ານແກ້ງໝໍ້,	ເມືອງສັງທອງ,	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືນີ້	ແມ່ນໄດ້	
ຜະລິດມາຈາກທ່ໍນ້ໍາ(ພີວີຊີ),	ຮາງສັງກະສີທ່ີຄ້ໍາດ້ວຍ	
ໄມ້,	 ຕິດຕ້ັງຢູ່ເດ່ີນດ້ານຫັຼງຂອງໂຮງຮຽນ.	 ນໍ້າເສຍ	
ແມ່ນໄຫຼລົງຮ່ອງລະບາຍນໍ້າ.

ເໝາະສົມສຳລັບໂຮງຮຽນ:
�	ທຶນຮອນຈຳກັດ;
�	ນ້ໍຳໄຫຼແຮງ.

ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ:
�	ລະດົມທຶນ;
�	ປະກອບສ່ວນແຮງງານ.

ອຸປະກອນ:
�	ທໍ່ຢາງ	(ພີວີຊ)ີ;
� ປະຕູນໍ້າ;
�	ໄມ້;
�	ສັງກະສີແຜ່ນ
					ລຽບ.

ການປົກປັກຮັກສາ	ແລະ	ສ້ອມແປງ:
�	ຮັກສາ,	ປ່ຽນແຜ່ນສັງກະສີ	ແລະ	
					ສ້ອມແປງໂປ່ມນ້ໍຳ...
� ສ້ອມແປງປ່ຽນທ່ໍນໍ້າ	(ພີວີຊ)ີ  ແລະ		
				ປະຕູນໍ້າ;
�	ອະນາໄມຮາງນ້ໍຳ	ແລະ			
				ຮ່ອງລະບາຍນ້ໍຳເສຍ.

ການອອກແບບ:
�	ເຈາະຮູປ່ອຍນໍ້າ;
�	ຮູປ່ອຍນໍ້າຫ່າງກັນ	30	ຊມ;
�	ໂຄງໄມ;
�	ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້
				ຮ່ວມກັນ.
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25 m

80 cm

ການຕິດຕັ້ງ ຍາກ		
	

ຄວາມທົນທານຂອງອຸປະກອນ ປານກາງ  		

ຖັງເກັບນໍ້າສາມາດເຕີມນໍ້າໄດ້	 ບໍ່ມີ		
	

ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການໃຊ້ຈ່າຍ ປານກາງ		
	

ຂໍ້ມູນ/ມູນຄ່າຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມໃນໂຮງຮຽນ

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມ 2	ຊຸດ

ແຫ່ຼງນ້ໍາໃຊ້ຂອງໂຮງຮຽນ																																																		ນ້ໍຳບາດານ	+	ເຄື່ອງໂປ່ມນ້ໍຳ

ຄ່າອຸປະກອນສ້າງອ່າງລ້າງມືລວມທັງທໍ່ຕໍ່ຈາກແຫຼ່ງນໍ້າ 2.865.000	ກີບ

ຄ່າແຮງງານກໍ່ສ້າງ 1.200.000	ກີບ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມສຳລັບການປູພື້ນ	 500.000	ກີບ

ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງສະເລ່ຍຕໍ່	1	ຮູປ່ອຍນໍ້າ 40.000	ກີບ

ຂໍ້ມູນ/ມູນຄ່າຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມ1ຊຸດ

ຈຳນວນຮູນໍ້າຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື 50	ຮູ

ຈຳນວນນັກຮຽນຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື 62	ຄົນ

ຄ່າອຸປະກອນຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື 1.432.500	ກີບ

ຄ່າແຮງງານຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື –600.000	ກີບ

ໂຮງຮຽນມີນັກຮຽນ
ທັງໝົດ	123	ຄົນ

ເຂົາເຈ້ົາລ້າງມືພ້ອມ	
ກັນໝົດທຸກຄົນໃນ	
ເວລາດຽວ



ຍ້ອນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານທຶນຮອນຈາກ	
ຊຸມຊົນ,	 ສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື	
ທ່ີສ້າງຈາກອຸປະກອນທ່ີແຂງແກ່ນ,	 ທົນທານ	ແລະ	
ຊອກຫາໄດ້ໃນທ້ອງຖິ່ນ	ຈື່ງໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນ.2

ການສ້າງອ່າງລ້າງມືແບບ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປານກາງ
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ການລິເລີ່ມ
	 ສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມທ່ີືດີແມນ່ນັກ	
ຮຽນທຸກຄົນສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ງ່າຍ,	ໃຊ້ພ້ອມກັນໃນເວລາດຽວ	
ມີຄວາມປອດໄພ,	ລາຄາບ່ໍແພງເກີນໄປ,	 ນໍາໃຊ້ໄດ້ດົນ,	ອະນາ	
ໄມ		ແລະ	ປົກປັກຮັກສາງ່າຍ.	ການສ້າງອ່າງລ້າງມືແບບນີ້ນຳໃຊ້	
ທ່ໍນ້ໍຳ	ຫືຼ	ອຸປະກອນທ່ີສາມາດຫາໄດ້ໃນທ້ອງຖ່ິນ	ເຖິງແມນ່ວ່າຄ່າ	
ໃຊ້ຈ່າຍຈະເພີ່ມຂຶ້ນກໍຕາມແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ສູງຫຼາຍຖ້າທຽບໃສ່ຄວາມ	
ທົນທານ	ເຊິ່ງໂຮງຮຽນ	ແລະ	ຊຸມຊົນບາງແຫ່ງສາມາດຈ່າຍໄດ້.		

	 ຕົວຢ່າງ	ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນການສ້າງອ່າງລ້າງມືແບບມີຄ່າໃຊ້	
ຈ່າຍປານກາງ	ເຊິ່ງໄດ້ຕິດຕັ້ງໃນບາງໂຮງຮຽນມາແລ້ວ.	ນັກຮຽນ	
ທຸກຄົນສາມາດລ້າງມື	 ແລະ	 ຖູແຂ້ວພ້ອມກັນໃນເວລາດຽວ					
ນອກນີ້ອ່າງລ້າງມືກໍຍັງສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ເຖິງ	2-5	ປີ.



 ñ 	
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	 ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນບ້ານດົງສະຫວາດ,	ເມືອງສີສັດຕະນາກ,	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະດວກ	ໃນການລ້າງມືນ້ີຜະລິດຈາກທ່ໍນ້ໍາ	
(ພີວີຊີ	),	ຖັງນ້ໍາ,	ຮາວໄມ້,	ໃຊ້ນ້ໍາປະປາ	ແລະ	ນໍ້າບານ.		ຕິດ	
ຕັ້ງຢູ່ດ້ານຫຼັງຂອງຫ້ອງຮຽນ.		ສ່ວນນ້ໍາເສຍແມ່ນລະບາຍລົງຂຸມ
ທີ່ໃສ່ກ້ອນຫີນເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ	ແລະ	ນໍ້າຊຶມໄດ້ງ່າຍ.

ເໝາະສົມສຳລັບໂຮງຮຽນ:
�	ທຶນຮອນຈຳກັດ;
�	ນ້ໍຳມາຄ່ອຍ;
�	ນ້ໍາມາບໍ່ປົກກະຕິ.
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ:
�	ລະດົມທຶນ;
�	ປະກອບສ່ວນແຮງງານ.

ອຸປະກອນ:
�	ທໍ່ນໍ້າ	(ພີວີຊ)ີ;
� ປະຕູນໍ້າ;
�	ໄມ້;
� ຖັງເກັບນໍ້າ.	

ການປົກປັກຮັກສາ	ແລະ	ສ້ອມແປງ:	
�	ເຕີມນ້ໍາ	ແລະ	ອະນາໄມຖັງເກັບນໍ້າ;
�	ອະນາໄມຮາງໂຕ່ງນໍ້າເສຍ;
�	ອະນາໄມຂຸມລະບາຍນ້ໍຳເສຍ;
�	ສ້ອມແປງ	ແລະ	ປ່ຽນເສົາໄມ້.
� ສ້ອມແປງປ່ຽນທ່ໍນໍ້າ	(ພີວີຊ)ີ ແລະ				
						ປະຕູນໍ້າ.

ການອອກແບບ:
� ເຈາະທໍ່ໍ່ປ່ອຍນໍ້າ;	
� ຮູປ່ອຍນໍ້າຫ່າງກັນ30	ຊມ;
�	ນັກຮຽນສາມາດເຕີມນ້ໍາ	
	 ໃສ່ຖັງໄດ້;
�	ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້
				ຮ່ວມກັນ.
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ໂຮງຮຽນມີນັກຮຽນ
ທັງໝົດ	163	ຄົນ

ເ ຂົ າ ເ ຈ້ົ າແບ່ງກຸ່ມ	
ລ້າງມືເປັນ2ຮອບ

80 cm

4 m

100 l

ການຕິດຕັ້ງ ປານກາງ		
	

ຄວາມທົນທານຂອງອຸປະກອນ ປານກາງ  		

ຖັງເກັບນໍ້າສາມາດເຕີມນໍ້າໄດ້	 ມີ		
	

ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການໃຊ້ຈ່າຍ ສູງ		
	

ຂໍ້ມູນ/ມູນຄ່າຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມໃນໂຮງຮຽນ

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມ 5	ຊຸດ

ແຫ່ຼງນ້ໍາໃຊ້ຂອງໂຮງຮຽນ																																																									ນໍ້າປະປາ	+	ນໍ້າບາດານ

ຄ່າອຸປະກອນສ້າງອ່າງລ້າງມືລວມທັງທໍ່ຕໍ່ຈາກແຫຼ່ງນໍ້າ 2.500.000	ກີບ

ຄ່າແຮງງານກໍ່ສ້າງ 500.000	ກີບ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມສຳລັບການມຸງຫຼັງຄາ	ແລະ	ເທພື້ນ 1.579.000	ກີບ

ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງສະເລ່ຍຕໍ່	1	ຮູປ່ອຍນໍ້າ 66.600	ກີບ

ຂໍ້ມູນ/ມູນຄ່າຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມ1ຊຸດ

ຈຳນວນຮູປ່ອຍນໍ້າຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື 9	ຮູ

ຈຳນວນນັກຮຽນຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື 18	ຄົນ

ຄ່າອຸປະກອນຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື 500.000	ກີບ

ຄ່າແຮງງານຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື –100.000	ກີບ
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	 ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນບ້ານປາກແຖບ,	ເມືອງສັງທອງ,	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືນີ້ຜະລິດຈາກທໍ່ນໍ້າ	
(ພີວີຊີ),	ຮາງໂຕ່ງນ້ໍາເສຍ,	ຮາວ	ແລະ	 ເສົາໄມ້	 .ນ້ໍາໃຊ້ໄດ້	
ຈາກການໂປ່ມນ້ໍຳບາດານ.	ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນເດີ່ນດ້ານຫຼັງຂອງຫ້ອງ	
ຮຽນ.	 ນ້ໍາເສຍລະບາຍໄປໃສ່ຂຸມລະບາຍນ້ໍາເສຍທ່ີໃສ່	
ກ້ອນຫີນ.

ເໝາະສົມສຳລັບໂຮງຮຽນ:
�	ມີທຶນຮອນຈຳກັດ;
�	ນ້ໍຳໄຫຼແຮງ;
�	ນ້ໍາມາສະໝໍ່າສະເໝີ.
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ:
�	ລະດົມທຶນ;
�	ປະກອບສ່ວນແຮງງານ.

ອຸປະກອນ:
�	ທໍ່ນໍ້າ	(ພີວີຊ)ີ;
�	ປະຕູນໍ້າ;
�	ໄມ້.
 

ການປົກປັກຮັກສາ	ແລະ	ສ້ອມແປງ:	
�	ຮັກສາ	ແລະ	ດູແລ	ໂປ່ມນໍ້່າ;
�	ອະນາໄມຮາງໂຕ່ງນໍ້າເສຍ;
�	ສ້ອມແປງ	ແລະ	ປ່ຽນໄມ້;
� ອະນາໄມຂຸມລະບາຍນໍ້າເສຍ;
� ສ້ອມແປງປ່ຽນທ່ໍນໍ້າ	(ພີວີຊ)ີ ແລະ				
						ປະຕູນໍ້າ.

ການອອກແບບ:
� ເຈາະຮູປ່ອຍນໍ້າ;
� ຮູປ່ອຍນໍ້າຫ່າງກັນ	30	ຊມ;
�	ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້
				ຮ່ວມກັນ.
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26 m

80 cm

ການຕິດຕັ້ງ ປານກາງ		
	

ຄວາມທົນທານຂອງອຸປະກອນ ທົນທານ  

ຖັງເກັບນໍ້າສາມາດເຕີມນໍ້າໄດ້	 ບໍ່ມີ		
	

ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການໃຊ້ຈ່າຍ ສູງ		
	

ໂຮງຮຽນມີນັກຮຽນ
ທັງໝົດ	87	ຄົນ

ເຂົາເຈ້ົາລ້າງມືພ້ອມ	
ກັນໝົດທຸກຄົນໃນ	
ເວລາດຽວ	

ຂໍ້ມູນ/ມູນຄ່າຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມໃນໂຮງຮຽນ

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມ 1	ຊຸດ

ແຫ່ຼງນ້ໍາໃຊ້ຂອງໂຮງຮຽນ																																																		ນ້ໍຳບາດານ	+	ເຄື່ອງໂປ້ມນ້ໍຳ

ຄ່າອຸປະກອນສ້າງອ່າງລ້າງມືລວມທັງທໍ່ຕໍ່ຈາກແຫຼ່ງນໍ້າ 2.827.000	ກີບ

ຄ່າແຮງງານກໍ່ສ້າງ 800.000	ກີບ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມສຳລັບການປູພື້ນ	 1.040.000	ກີບ

ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງສະເລ່ຍຕໍ່	1	ຮູປ່ອຍນໍ້າ 72.000	ກີບ

ຂໍ້ມູນ/ມູນຄ່າຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມ1ຊຸດ

ຈຳນວນຮູປ່ອຍນໍ້າຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື 50	ຮູ

ຈຳນວນນັກຮຽນຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື 100	ຄົນ

ຄ່າອຸປະກອນຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື 2.827.000	ກີບ

ຄ່າແຮງງານຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື 800.000	ກີບ
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	 ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນບ້ານອາກາດ,	ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ,	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ປັດຈຸບັນສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມນ້ີືຜະລິດ	ຈາກທ່ໍ	
ນ້ໍາ	 (ພີວີຊີ),	ຮາງໂຕ່ງນ້ໍຳເສຍ	ແລະ	ໂຄງເຫັຼກ.	ໃຊ້ນ້ໍາປະປາ,	
ຕິດຕ້ັງຢູ່ກອ້ງສາຍຄາ	ດ້ານໜ້າຫ້ອງຮຽນເພ່ືອປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນ	
ການປູພື້ນ	ແລະ	ມຸງຫຼັງຄາ.	ສ່ວນນ້ໍຳເສຍແມ່ນໄຫຼລົງສູ່ຮ່ອງລະ
ບາຍນໍ້າເປື້ອນ.

ເໝາະສົມສຳລັບໂຮງຮຽນ:
�	ທຶນຮອນຈຳກັດ;
�	ນ້ໍຳໄຫຼແຮງ;
�	ນ້ໍາມາສະໝໍ່າສະເໝີ.
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ:
�	ລະດົມທຶນ;
�	ປະກອບສ່ວນແຮງງານ.

ອຸປະກອນ:
�	ທໍ່ນໍ້າ	(ພີວີຊ)ີ;
�	ປະຕູນໍ້າ;
�	ໂຄງເຫຼັກ;

ການປົກປັກຮັກສາແລະສ້ອມແປງ:	
�	ອະນາໄມຮາງໂຕ່ງນໍ້າເສຍ;
�	ອະນາໄມຮ່ອງລະບາຍນ້ໍຳເສຍ;
� ສ້ອມແປງປ່ຽນທ່ໍນໍ້າ	(ພີວີຊ)ີ ແລະ				
						ປະຕູນໍ້າ.

ການອອກແບບ:
� ເຈາະຮູປ່ອຍນໍ້າ;
� ຮູປ່ອຍນໍ້າຫ່າງກັນ	30	ຊມ;
�	ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້
				ຮ່ວມກັນ.

ໂຮງຮຽນ
ບ້ານອາກາດໄດ້ປັບ
ປຸງອ່າງລ້າງມືຂອງຕົນ

ຈາກແບບປະຖົມປະຖານ
ດັ່ງທີ່ຢູ່ໃນໜ້າ	8	ມາເປັນ	

ແບບທີ່ໝັ້ນຄົງ
ກວ່າ.
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80 cm

16 m

ໂຮງຮຽນມີນັກຮຽນ
ທັງໝົດ	162	ຄົນ

ເຂົາເຈ້ົາແບ່ງກູ່ມ	
ລ້າງມືເປັນ2ຮອບການຕິດຕັ້ງ ຍາກ	

ຄວາມທົນທານຂອງອຸປະກອນ ທົນທານ  

ຖັງເກັບນໍ້າສາມາດເຕີມນໍ້າໄດ້	 ບໍ່ມີ		
	

ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການໃຊ້ຈ່າຍ ສູງ		
	

ຂໍ້ມູນ/ມູນຄ່າຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມໃນໂຮງຮຽນ

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມ 3	ຊຸດ

ແຫ່ຼງນ້ໍາໃຊ້ຂອງໂຮງຮຽນ																																																																										ນໍ້າປະປາ

ຄ່າອຸປະກອນສ້າງອ່າງລ້າງມືລວມທັງທໍ່ຕໍ່ຈາກແຫຼ່ງນໍ້າ	 4.423.000	ກີບ

ຄ່າແຮງງານກໍ່ສ້າງ 900.000	ກີບ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມສຳຫລັບການມຸງຫຼັງຄາ -

ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງສະເລ່ຍຕໍ່	1	ຮູປ່ອຍນໍ້າ 76.000	ກີບ

ຂໍ້ມູນ/ມູນຄ່າຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມ1ຊຸດ

ຈຳນວນຮູປ່ອຍນໍ້າຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື 23	ຮູ

ຈຳນວນນັກຮຽນຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື 46	ຄົນ

ຄ່າອຸປະກອນຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື 1.474.000	ກີບ

ຄ່າແຮງງານຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື 300.000	ກີບ
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	 ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນບ້ານທ່າພະລານໄຊ,	ເມືອງສີສັດຕະນາກ,	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືນ້ີຜະລິດຈາກທ່ໍນ້ໍາ	 (ພີວີຊີ),		
ຮາງໂຕ່ງນ້ໍາເສຍ,ໂຄງເຫັຼກ	ແລະ	ໃຊ້ນ້ໍຳປະປາ	 ຕິດຕ້ັງຢູ່ດ້ານ	
ໜ້າຫ້ອງຮຽນ.	 ສ່ວນນ້ໍາເສຍລະບາຍລົງຂຸມທ່ີໃສ່ກ້ອນຫີນເພ່ືອ	
ໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ	ແລະ	ນໍ້າຊຶມໄດ້ງ່າຍ.

ເໝາະສົມສຳລັບໂຮງຮຽນ:
�	ທຶນຮອນຈຳກັດ;
�	ນ້ໍຳໄຫຼແຮງ;
�	ນ້ໍາມາສະໝໍ່າສະເໝີ.
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ:
�	ລະດົມທຶນ;
�	ປະກອບສ່ວນແຮງງານ.

ອຸປະກອນ:
�	ທໍ່ນໍ້າ	(ພີວີຊ)ີ;
�	ປະຕູນໍ້າ;
�	ໂຄງເຫຼັກ.

ການປົກປັກຮັກສາ	ແລະ	ສ້ອມແປງ:
�	ອະນາໄມຮາງໂຕ່ງນ້ໍຳເສຍ;
�	ອະນາໄມຮ່ອງລະບາຍນ້ໍຳເສຍ;
�	ສ້ອມແປງ	ປ່ຽນທໍ່ນໍ້າ	(ພີວີຊ)ີ ແລະ				
						ປະຕູນໍ້າ.

ການອອກແບບ:
� ເຈາະຮູປ່ອຍນໍ້າ;
� ຮູປ່ອຍນໍ້າຫ່າງກັນ	30	ຊມ;
�	ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້
				ຮ່ວມກັນ.
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24 m

80 cm

ໂຮງຮຽນມີນັກຮຽນ
ທັງໝົດ	74	ນ້ອງ

ເຂົາເຈ້ົາລ້າງມືພ້ອມ	
ກັນໝົດທຸກຄົນໃນ	
ເວລາດຽວ

ການຕິດຕັ້ງ ຍາກ		
	

ຄວາມທົນທານຂອງອຸປະກອນ ທົນທານ  

ຖັງເກັບນໍ້າສາມາດເຕີມນໍ້າໄດ້	 ບໍ່ມີ		
	

ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການໃຊ້ຈ່າຍ ສູງ		
	

ຂໍ້ມູນ/ມູນຄ່າຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມໃນໂຮງຮຽນ

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມ 1	ຊຸດ

ແຫ່ຼງນ້ໍາໃຊ້ຂອງໂຮງຮຽນ																																																																				ນໍ້າປະປາ

ຄ່າອຸປະກອນສ້າງອ່າງລ້າງມືລວມທັງທໍ່ຕໍ່ຈາກແຫຼ່ງນໍ້າ 4.147.000	ກີບ

ຄ່າແຮງງານກໍ່ສ້າງ 1.500.000	ກີບ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມສຳຫລັບການມຸງຫຼັງຄາ -

ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງສະເລ່ຍຕໍ່	1	ຮູປ່ອຍນໍ້າ 99.000	ກີບ

ຂໍ້ມູນ/ມູນຄ່າຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມ1ຊຸດ

ຈຳນວນຮູປ່ອຍນໍ້າຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື 57	ຮູ

ຈຳນວນນັກຮຽນຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື 114	ຄົນ

ຄ່າອຸປະກອນຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື 4.147.000	ກີບ

ຄ່າແຮງງານຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື 1.500.000	ກີບ



24

	 ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນບ້ານຫ້ວຍຄຳ,	ເມືອງສັງທອງ,	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືນ້ີ	 ແມ່ນ	
ຜະລິດຈາກທ່ໍນ້ໍາເຫັຼກ,	ມຖັີງເກບັນ້ໍາໃນຕົວ,	ຕິດຕ້ັງຢູ່		
ດ້ານໜ້າຂອງຫ້ອງຮຽນເທິງສວນດອກໄມ້	 ແລະ	
ນ້ໍາເສຍຈາກການລ້າງມ	ືແມນ່ໄຫຼລົງສູ່ໜານດອກໄມ.້	

ເໝາະສົມສຳລັບໂຮງຮຽນ:
�	ທຶນຮອນຈຳກັດ;
�	ບໍ່ມີແຫຼ່ງນໍ້າໃນໂຮງຮຽນ;
�	ນ້ໍຳມາຄ່ອຍ;
�	ນ້ໍາມາບໍ່ປົກກະຕິ.
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ:
�	ລະດົມທຶນ;
�	ປະກອບສ່ວນແຮງງານ.

ອຸປະກອນ:
�	ທໍ່ນ້ໍຳປະປາເຫຼັກ;
�	ຖັງນໍ້າພາດສະຕິກ;
�	ປະຕູນໍ້າ.

ການປົກປັກຮັກສາ	ແລະ	ສ້ອມແປງ:
�	ອະນາໄມຖັງເກັບນໍ້າ;
�	ອະນາໄມທໍ່	ແລະ	ຮູປ່ອຍນໍ້າ;
�	ສ້ອມແປງ	ແລະ	ປ່ຽນປະຕູນໍ້າ.

ການອອກແບບ:
� ເຈາະຮູປ່ອຍນໍ້າ;
� ຮູປ່ອຍນໍ້າຫ່າງກັນ	30ຊມ;
�	ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້
				ຮ່ວມກັນ.



   25

	

ອ່າງລ້າງມືແມ່ນ
ໄດ້ຖືກອອກແບບໂດຍ
ໂຄງການສຸຂະພາບດີ

ໃນໂຮງຮຽນ	ແລະ	ໄດ້ໃຊ້ເປັນ
ອ່າງລ້າງມືແບບຢ່າງຢູ່ໃນ

ຫຼາຍໂຮງຮຽນ	ລວມທັງຢູ່ໃນ	
ປະເທດກຳປູເຈຍ,	ປະເທດຟິລິບປີນ	
ແລະ	ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ.	

ເຊີ່ງຢູ່ໃນ	ສປປ	ລາວ	ແມ່ນໂຮງຮຽນ
ວິຊາຊີບ	ລາວເຢຍລະມັນ	
ເປັນຜູ້ຜະລິດ	ແລະ
ຈັດຈຳໜ່າຍ.

3,7 m

70 - 90 cm

ໂຮງຮຽນມີນັກຮຽນ
ທັງໝົດ	132	ຄົນ

ເຂົາເຈົ້າ	ແບ່ງກຸ່ມ
ລ້າງມືເປັນ2	ຮອບ

ການຕິດຕັ້ງ ປານກາງ		
	

ຄວາມທົນທານຂອງອຸປະກອນ ທົນທານ  

ຖັງເກັບນໍ້າສາມາດເຕີມນໍ້າໄດ້	 ມີ		
	

ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການໃຊ້ຈ່າຍ ສູງ		
	

ຂໍ້ມູນ/ມູນຄ່າຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມໃນໂຮງຮຽນ

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມ 5	ຊຸດ

ແຫ່ຼງນ້ໍາໃຊ້ຂອງໂຮງຮຽນ																																																						ນ້ໍຳປະປາ	+	ຖັງເກັບນ້ໍຳ

ຄ່າອຸປະກອນສ້າງອ່າງລ້າງມືລວມທັງທໍ່ຕໍ່ຈາກແຫຼ່ງນໍ້າ	 4.785.000	ກີບ

ຄ່າແຮງງານກໍ່ສ້າງ 500.000	ກີບ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມສຳລັບການມຸງຫຼັງຄາ -

ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງສະເລ່ຍຕໍ່	1	ຮູປ່ອຍນໍ້າ 96.000	ກີບ

ຂໍ້ມູນ/ມູນຄ່າຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມ1ຊຸດ

ຈຳນວນຮູປ່ອຍນໍ້າຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື 11	ຮູ

ຈຳນວນນັກຮຽນຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື 22	ຄົນ

ຄ່າອຸປະກອນຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື 957.000	ກີບ

ຄ່າແຮງງານຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື 100.000	ກີບ
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	 ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນບ້ານນາລາດ,	ເມືອງສາລະວັນ,	ແຂວງສາລະວັນ

ສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມນ້ີືຕິດຕ້ັງຢູ່ດ້ານໜ້າຂອງຫ້ອງນ້ໍຳໃນໂຮງ	ຮຽນ	
ເພ່ືອກະຕຸ້ນໃຫ້	 ນັກຮຽນລ້າງມືຫັຼງຈາກໃຊ້ວິດຖ່າຍ.	 ນ້ໍາທ່ີໃຊ້ໃນອ່າງລ້າງມືແມ່ນໄດ້		
ຖືກເຊ່ືອມຕ່ໍກັບລະບົບນ້ໍາທ່ີສະໜອງໃສ່ວິດຖ່າຍ,	ມີຮາງໂຕ່ງນ້ໍາເສຍ,	 ຖັງເກັບນ້ໍາ.										
ສ່ວນນ້ໍາເສຍແມ່ນລະບາຍໃສ່ຂຸມຫ່າງຈາກວິດຖ່າຍລົງໄປປະມານ	10	ແມັດ.	

ໂຮງຮຽນ
ໄດ້ຮັບການ

ສະໜັບສະໜູນ		ແລະ	
ອອກແບບ	ໂດຍອົງການ	

UNICEF	.

ເໝາະສົມສຳລັບໂຮງຮຽນ:
�	ທຶນຮອນຈຳກັດ;
�	ຫ້ອງນ້ໍາ/ວິດຖ່າຍທີ່ມີ
	 	ລະບົບໂປ່ມນ້ໍຳ;
�	ນ້ໍາມາປົກກະຕິ.
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ:
�	ຄູອາຈານ	ແລະ	ຊຸມຊົນ
					ຕິດຕັ້ງອ່າງລ້າງມືຕາມ	5	ຂັ້ນຕອນ	
					ທີ່ງ່າຍດາຍ.
�	ຊຸມຊົນຊ່ວຍມຸງຫຼັງຄາເພີ່ມ.

ອຸປະກອນ:
�	ທໍ່ນໍ້າ	(ພີວີຊ)ີ;
�	ປະຕູນໍ້າ;
�	ໂຄງເຫຼັກ.

ການປົກປັກຮັກສາ	ແລະ	ສ້ອມແປງ:
�	ອະນາໄມຮາງໂຕ່ງນໍ້າເສຍ;
�	ຕິດຕັ້ງປະຕູນ້ໍຳຢ່າງລະມັດລະວັງ;
�	ກວດກາ	ແລະ	ປ່ຽນນ໊ອດ
				ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ	.

ການອອກແບບ:
� ເຈາະຮູປ່ອຍນໍ້າ;
� ຮູປ່ອຍນໍ້າຫ່າງກັນ	30	ຊມ;
�	ງ່າຍໃນການຂົນສົ່ງ	ແລະ
	 	ການຍົກຍ້າຍເນື່ອງຈາກ
	 	ລະບົບປະກອບຊີ້ນສ່ວນ
	 	ເຂົ້າກັນໄດ້;
�	ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້
				ຮ່ວມກັນ.



   27

	

3,9 m

89 cm

ໂຮງຮຽນມີນັກຮຽນ
ທັງໝົດ	76	ຄົນ

ເຂົາເຈົ້າ	 ແບ່ງກຸ່ມ	
ລ້າງມືເປັນ2	ຮອບການຕິດຕັ້ງ ງ່າຍ		

ຄວາມທົນທານຂອງອຸປະກອນ ທົນທານ	(3-5ປີ)  

ຖັງເກັບນໍ້າສາມາດເຕີມນໍ້າໄດ້	 ບໍ່ມີ		
	

ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການໃຊ້ຈ່າຍ ປານກາງ		
	

ຂໍ້ມູນ/ມູນຄ່າຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມໃນໂຮງຮຽນ

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມ 3	ຊຸດ

ແຫ່ຼງນ້ໍາໃຊ້ຂອງໂຮງຮຽນ																																	ນໍ້າບາດານ	ແລະ	ຖັງເກັບນ້ໍຳ	1.000	ລິດ

ຄ່າອຸປະກອນສ້າງອ່າງລ້າງມືລວມທັງທໍ່ຕໍ່ຈາກແຫຼ່ງນໍ້າ 2.400.000	ກີບ

ຄ່າແຮງງານກໍ່ສ້າງ 450.000	ກີບ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມສຳຫລັບການມຸງຫຼັງຄາ -

ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງສະເລ່ຍຕໍ່	1	ຮູປ່ອຍນໍ້າ 76.166	ກີບ

ຂໍ້ມູນ/ມູນຄ່າຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມ1ຊຸດ

ຈຳນວນຮູປ່ອຍນໍ້າຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື 12	ຮູ

ຈຳນວນນັກຮຽນຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື 24	ຄົນ

ຄ່າອຸປະກອນຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື 800.000	ກີບ

ຄ່າແຮງງານຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື 150.000	ກີບ
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	 ໂຮງຮຽນອະນຸບານບ້ານຫຼັງຄັງ,	ເມືອງບົວລະພາ,	ແຂວງຄຳມ່ວນ

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືນີ້ຜະລິດ
ຈາກທໍ່ນໍ້າ	(ພີວີຊີ),	ຮາງໂຕ່ງນ້ໍຳເສຍ	ແລະ	ໂຄງເຫຼັກ.		
ຕິດຕັ້ງຢູ່ດ້ານໜ້າຂອງຫ້ອງຮຽນ	ແລະ	ສາມາດເຕີມນ້ໍຳ	
ໃສ່ຖັງໄດ້,		ນ້ໍຳເສຍຈາກການລ້າງມືໄຫຼລົງຮ່ອງ.	

ໂຮງຮຽນ
ໄດ້ຮັບການ	
ສະໜັບສະໜູນ	

ໂດຍອົງການຮອຍຍີ້ມເດັກ
Sourires d’enfants	
ໃນການກໍ່ສ້າງ	ສິ່ງອຳນວຍ	

ຄວາມສະດວກ	
ໃນການລ້າງມື

ເໝາະສົມສຳລັບໂຮງຮຽນ:
�	ທຶນຮອນຈຳກັດ;
�	ບໍ່ມີແຫຼ່ງນໍ້າໃນໂຮງຮຽນ;
�	ນ້ໍຳມາຄ່ອຍ;
�	ນ້ໍາມາບໍ່ປົກກະຕິ.
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ:
�	ປະກອບສ່ວນແຮງງານ.
�	ອ່າງລ້າງມໄືດ້ສ້າງຂ້ຶນໂດຍບໍລິສັດ
			ຕິດຕັ້ງໂດຍອົງການ	NGO	ແລະ	
			ຊາວຫນຸ່ມ

ອຸປະກອນ:
�	ທໍ່ນໍ້າ	(ພີວີຊ)ີ
			ໃຫຍ່	25ຊມ;
�	ທໍ່ນໍ້າ	(ພີວີຊ)ີ
				ນ້ອຍ	1.3ຊມ;
�	ໂຄງເຫຼັກ;
�	ສາຍຢາງຫັດທໍ່;
�	ຖັງນໍ້າພາດສະຕິກ
				(60	-	80	ລິດ).

ການປົກປັກຮັກສາ	ແລະ	ສ້ອມແປງ:
�	ອະນາໄມຮາງໂຕ່ງນໍ້າເສຍ;
�	ອະນາໄມຮ່ອງລະບາຍນ້ໍຳເສຍ;
�	ທາສີກັນໝ້ຽງ;
�	ປ່ຽນຖັງເກັບນໍ້າ.	

ການອອກແບບ:
� ເຈາະຮູປ່ອຍນໍ້າ;	
�	ຮູປ່ອຍນໍ້າຫ່າງກັນ	30	ຊມ;
�	ຄວາມສູງຂອງອ່າງລ້າງມື
				ສຳລັບໂຮງຮຽນອະນຸບານ
				60ຊມ	ແລະ	ປະຖົມ	70	ຊມ;
�	ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້
				ຮ່ວມກັນ.
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9 m

70 - 60 cm

40 cm

ໂຮງຮຽນມີນັກຮຽນ
ທັງໝົດ	45	ຄົນ

ເຂົາເຈ້ົາລ້າງມືພ້ອມ	
ກັນໝົດທຸກຄົນໃນ	
ເວລາດຽວ

ການຕິດຕັ້ງ ງ່າຍ		

ຄວາມທົນທານຂອງອຸປະກອນ ທົນທານ  

ຖັງເກັບນໍ້າສາມາດເຕີມນໍ້າໄດ້	 ມີ		
	

ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການໃຊ້ຈ່າຍ ສູງ		
	

ຂໍ້ມູນ/ມູນຄ່າຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມໃນໂຮງຮຽນ

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມ 1	ຊຸດ

ແຫ່ຼງນ້ໍາໃຊ້ຂອງໂຮງຮຽນ																																																																						ຖັງເກັບນ້ໍຳ

ຄ່າອຸປະກອນສ້າງອ່າງລ້າງມື 1.580.000	ກີບ

ຄ່າແຮງງານກໍ່ສ້າງ 300.000	ກີບ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມສຳຫລັບການມຸງຫຼັງຄາ -

ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງສະເລ່ຍຕໍ່	1	ຮູປ່ອຍນໍ້າ 52.667	ກີບ

ຂໍ້ມູນ/ມູນຄ່າຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມ1ຊຸດ

ຈຳນວນຮູປ່ອຍນໍ້າຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື 30	ຮູ

ຈຳນວນນັກຮຽນຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື 60	ຄົນ

ຄ່າອຸປະກອນຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື 1.580.000	ກີບ

ຄ່າແຮງງານຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື 300.000	ກີບ



ເຮົາສາມາດອອກແບບ	ແລະ	ສ້າງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະ
ດວກໃນການລ້າງມ	ື-	ຖູແຂ້ວແບບແຂງແກນ່	ແລະ	ທົນ
ທານກວ່າແບບທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຖ້າມີງົບປະມານພຽງພໍ.3

ການສ້າງອ່າງລ້າ
ງມືແບບມີຄ່າໃຊ

້ຈ່າຍຫຼາຍ
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ການລິເລີ່ມ
								ທຸກໂຮງຮຽນລ້ວນແລ້ວແຕ່ຕ້ອງການສິ່ງອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກໃນການລ້າງມ	ືບ່ໍແມນ່ພຽງແຕ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ເທ່ົານ້ັນ		
ແຕ່ການປັບປຸງສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະດວກ	ໃນການລ້າງມືໃຫ້ດີ	
ຂ້ຶນກໍມຄີວາມຈຳເປັນເຊ່ັນ:	ການມງຸຫັຼງຄາເພ່ືອປ້ອງກນັນັກຮຽນ
ຈາກ	 ແສງແດດ	 ຫືຼ	 ຝົນ,	 ລະບົບລະບາຍນ້ໍາທ່ີຮັບປະກັນ,	
ມີຄວາມສວຍງາມ,	 ສີສັນທ່ີໂດດເດ່ັນ,	 ສະອາດ	 ແລະ	
ເປັນລະບຽບ.		ຄູ	ແລະ	ນັກຮຽນກໍມີຄວາມພາກພູມໃຈ	ແລະ		
ມັກນຳໃຊ້ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື.

					ຕໍ່ໄປນີ້	ທ່ານຈະເຫັນຕົວຢ່າງອ່າງລ້າງມືແບບມີຄວາມແໜ້ນ
ໜາ,	 ເຊ່ິງຕ້ອງການງົບປະມານໃນການກໍ່ສ້າງຫຼາຍພໍສົມຄວນ.		
ການກໍ່ສ້າງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກແບບນີ້ຈະເປັນໄປໄດ້ກໍຕໍ່	
ເມື່ອຊຸມຊົນ	ແລະ	ໂຮງຮຽນຕັດສິນໃຈເລືອກປະເພດອ່າງລ້າງ	
ມືນີ້ຮ່ວມກັນ	ແລະ	ມີຄວາມສາມາດໃນການລະດົມທຶນໄດ້ເທົ່າ
ນັ້ນ.
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	 ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນບ້ານໂນນສະອາດ,	ເມືອງໄຊທານີ,	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມນ້ີືຜະລິດຈາກທ່ໍ
ນ້ໍາ	 (ພີວີຊີ),  ຮ່າງໂຕ່ງນ້ໍາເສຍທ່ີເປັນຊີມັງ,ໃຊ້ນ້ໍາບາດານ	
ໂປ່ມໃສ່ຖັງເກັບນ້ໍຳ,	ໂຄງຫັຼງຄາໄມ	້ແລະ	ມງຸດ້ວຍສັງກະສີ	
ໄດ້ຕ້ັງຢູ່ລະຫວ່າງກາງຂອງຫ້ອງຮຽນ	ແລະ	ຫ້ອງການຄູຸ.	
ສ່ວນນ້ໍຳເສຍແມ່ນໄຫຼລົງຮ່ອງ.

ເໝາະສົມສຳລັບໂຮງຮຽນ:
�	ມີທຶນພຽງພ;ໍ
�	ນ້ໍຳໄຫຼແຮງ.
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ:
�	ລະດົມທຶນ;
�	ປະກອບສ່ວນແຮງງານ.

ອຸປະກອນ:
�	ທໍ່ນໍ້າ	(ພີວິຊີ);
�	ຊີມັງ;
�	ໄມ້;
�	ສັງກະສີ;
�	ປະຕູນໍ້າ.

ການປົກປັກຮັກສາແລະສ້ອມແປງ:
�	ອະນາໄມຮາງໂຕ່ງນໍ້າເສຍ;
�	ອະນາໄມຮ່ອງລະບາຍນ້ໍຳເສຍ;
�	ສ້ອມແປງ	ແລະ	ປ່ຽນແທນສີ່ງທີເປ່ເພ.

ການອອກແບບ:
� ເຈາະຮູປ່ອຍນໍ້າ;
�	ຮູປ່ອຍນໍ້າຫ່າງກັນ	30	ຊມ;
�	ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້
				ຮ່ວມກັນ.
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	 ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນບ້ານໂນນສະອາດ,	ເມືອງໄຊທານີ,	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

13 m

80 cm

 

ໂຮງຮຽນມີນັກຮຽນ
ທັງໝົດ	323	ຄົນ

ເ ຂົ າ ເ ຈ້ົ າແບ່ງກຸ່ມ	
ລ້າງມືເປັນ2	ຮອບການຕິດຕັ້ງ ຍາກ		

ຄວາມທົນທານຂອງອຸປະກອນ ທົນທານ  

ຖັງເກັບນໍ້າສາມາດເຕີມນໍ້າໄດ້	 ບໍ່ມີ		

ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການໃຊ້ຈ່າຍ ສູງ		
	

ຂໍ້ມູນ/ມູນຄ່າຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມໃນໂຮງຮຽນ

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມ 3	ຊຸດ

ແຫ່ຼງນ້ໍາໃຊ້ຂອງໂຮງຮຽນ																																																				ນ້ໍຳບາດານ	+	ເຄື່ອງໂປ່ມນ້ໍຳ

ຄ່າອຸປະກອນສ້າງອ່າງລ້າງມືລວມທັງທໍ່ຕໍ່ຈາກແຫຼ່ງນໍ້າ 10.000.000	ກີບ

ຄ່າແຮງງານກໍ່ສ້າງ 1.000.000	ກີບ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການມຸງຫຼັງຄາ 6.500.000	ກີບ

ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງສະເລ່ຍຕໍ່	1	ຮູປ່ອຍນໍ້າ 136.900	ກີບ

ຂໍ້ມູນ/ມູນຄ່າຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມ1ຊຸດ

ຈຳນວນຮູປ່ອຍນໍ້າຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື 28	ຮູ

ຈຳນວນນັກຮຽນຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື 56	ຄົນ

ຄ່າອຸປະກອນຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື 3.333.000	ກີບ

ຄ່າແຮງງານຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື 333.000	ກີບ
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	 ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນບ້ານໜອງບົວທອງໃຕ້,	ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ,	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ	ໃນການລ້າງມືນີ້ຜະລິດຈາກດິນຈີ່,	
ຊີມງັ	,	ທ່ໍນ້ໍາ	(ພີວີຊີ),	ໃຊ້ນ້ໍຳປະປາ,	ອ່າງຊີມງັ	ແລະ	ຕິດກະໂລ້.	
ຕ້ັງຢູ່ດ້ານຫັຼງຫ້ອງກິດຈະກຳ	ສ່ວນນ້ໍຳເສຍແມນ່ໄຫຼລົງຕາມທ່ໍຫາ	
ຮ່ອງ.

ເໝາະສົມສຳລັບໂຮງຮຽນ:
�	ມີທຶນຫຼາຍ.
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ:
�	ລະດົມທຶນ;
�	ຊຸມຊົນປະກອບສ່ວນແຮງ
				ງານ.

ອຸປະກອນ:
�	ທໍ່ນໍ້າ	(ພີວີຊ)ີ;
�	ປະຕູນໍ້າ;
�	ຊີມັງ;
�	ກະໂລ້;
�	ໄມ້;
�	ສັງກະສີ.

ການປົກປັກຮັກສາ	ແລະ	ສ້ອມແປງ:
�	ອະນາໄມຮາງໂຕ່ງນໍ້າເສຍ;
�	ອະນາໄມຮ່ອງລະບາຍນ້ໍຳເສຍ;
�	ສ້ອມແປງ	ແລະ	ປ່ຽນແທນສີ່ງທີເປ່ເພ.

ການອອກແບບ:
� ເຈາະຮູປ່ອຍນໍ້າ;
� ຮູປ່ອຍນໍ້າຫ່າງກັນ	30	ຊມ;
�	ຄວາມກວ້າງຂອງອ່າງ	40	ຊມ	
				ຂອບອ່າງ	10	ຊມ;
�	ເພື່ອໃຫນັກຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້
				ຮ່ວມກັນ.



   35

	 ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນບ້ານໜອງບົວທອງໃຕ້,	ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ,	ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

80 cm

50 cm

80 cm

50 cm

8 m

ໂຮງຮຽນມີນັກຮຽນ
ທັງໝົດ	175	ຄົນ

ເ ຂົາ ເ ຈ້ົ າແບ່ງ ກຸ່ມ	
ລ້າງມືເປັນ2	ຮອບ

ການຕິດຕັ້ງ ຍາກ		

ຄວາມທົນທານຂອງອຸປະກອນ ທົນທານ  

ຖັງເກັບນໍ້າສາມາດເຕີມນໍ້າໄດ້	 ບໍ່ມີ		

ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການໃຊ້ຈ່າຍ ປານກາງ		
	

ຂໍ້ມູນ/ມູນຄ່າຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມໃນໂຮງຮຽນ

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມ 2	ຊຸດ

ແຫ່ຼງນ້ໍາໃຊ້ຂອງໂຮງຮຽນ																																																																												ນ້ໍຳປະປາ

ຄ່າອຸປະກອນສ້າງອ່າງລ້າງມືລວມທັງທໍ່ຕໍ່ຈາກແຫຼ່ງນໍ້າ 6.000.000	ກີບ

ຄ່າແຮງງານກໍ່ສ້າງ 3.000.000	ກີບ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມສຳລັບການມຸງຫຼັງຄາ	ແລະ	ເທພື້ນ 6.000.000	ກີບ

ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງສະເລ່ຍຕໍ່	1	ຮູປ່ອຍນໍ້າ 180.000	ກີບ

ຂໍ້ມູນ/ມູນຄ່າຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມ1ຊຸດ

ຈຳນວນຮູປ່ອຍນໍ້າຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື 25	ຮູ

ຈຳນວນນັກຮຽນຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື 50	ຄົນ

ຄ່າອຸປະກອນຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື 3.000.000	ກີບ

ຄ່າແຮງງານຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື 1.500.000	ກີບ
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	 ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນບ້ານຫ້ວຍຫົງ,	ເມືອງຈັນທະບູລີ,	ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ສ່ິງອຳນວຍຄວາມສະດວກ	ໃນການລ້າງມນ້ີືແມນ່ໄດ້	ຜະລິດ	
ມາຈາກທ່ໍນ້ໍາ(ພີວີຊີ),	ໃຊ້ນ້ໍຳປະປາ,	ອ່າງຊີມງັ	ປູດ້ວຍກາໂລ້.	
ຕ້ັງຢູ່ດ້ານໜ້າຂອງຫ້ອງຮຽນ	ສ່ວນ	ນ້ໍຳເສຍ	ແມນ່ໄຫຼ	ລົງຕາມ	
ທໍ່ຫາຮ່ອງ.		

ເໝາະສົມສຳລັບໂຮງຮຽນ:
�	ມີທຶນຫຼາຍ.
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ:
�	ປະກອບສ່ວນແຮງງານ

ອຸປະກອນ:
�	ທໍ່ນໍ້າ(ພີວີຊ)ີ;
�	ປະຕູນໍ້າ;
�	ເຫຼັກ;
�	ຊີມັງ;	
�	ກະໂລ້.

ການປົກປັກຮັກສາ	ແລະ	ສ້ອມແປງ:
�	ອະນາໄມຮາງໂຕ່ງນໍ້າເສຍ;
�	ອະນາໄມຮ່ອງລະບາຍນ້ໍຳເສຍ;
�	ສ້ອມແປງ	ແລະ	ປ່ຽນແທນສີ່ງທີເປ່ເພ.

ການອອກແບບ:
� ເຈາະຮູປ່ອຍນໍ້າ;	
�	ຮູປ່ອຍນໍ້າຫ່າງກັນ	30	ຊມ;
�	ຄວາມກວ້າງຂອງອ່າງ	40ຊມ;
�	ເພື່ອໃຫນັກຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້
				ຮ່ວມກັນ.
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	 ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນບ້ານຫ້ວຍຫົງ,	ເມືອງຈັນທະບູລີ,	ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

8 m

80 cm

50 cm

ໂຮງຮຽນມີນັກຮຽນ
ທັງໝົດ	225	ຄົນ

ເ ຂົ າ ເ ຈ້ົ າ ແ ບ່ ງ ກຸ່ ມ	
ລ້າງມື	ເປັນ	2	ຮອບ

ການຕິດຕັ້ງ ຍາກ		

ຄວາມທົນທານຂອງອຸປະກອນ ທົນທານ  

ຖັງເກັບນໍ້າສາມາດເຕີມນໍ້າໄດ້	 ບໍ່ມີ		

ຄວາມຄຸ້ມຄ່າຂອງການໃຊ້ຈ່າຍ ປານກາງ		
	

ຂໍ້ມູນ/ມູນຄ່າຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມໃນໂຮງຮຽນ

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມ 2	ຊຸດ

ແຫ່ຼງນ້ໍາໃຊ້ຂອງໂຮງຮຽນ																																																						ນ້ໍຳປະປາ	+	ເຄື່ອງໂປ່ມນ້ໍຳ

ຄ່າອຸປະກອນສ້າງອ່າງລ້າງມືລວມທັງທໍ່ຕໍ່ຈາກແຫຼ່ງນໍ້າ 10.000.000	ກີບ

ຄ່າແຮງງານກໍ່ສ້າງ 3.400.000	ກີບ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການເທພື້ນ	 1.000.000	ກີບ

ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງສະເລ່ຍຕໍ່	1	ຮູປ່ອຍນໍ້າ 186.100	ກີບ

ຂໍ້ມູນ/ມູນຄ່າຂອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມ1ຊຸດ

ຈຳນວນຮູປ່ອຍນໍ້າຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື 36	ຮູ

ຈຳນວນນັກຮຽນຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື 72	ຄົນ

ຄ່າອຸປະກອນຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື 5.000.000	ກີບ

ຄ່າແຮງງານຕໍ່ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມື 1.700.000	ກີບ
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ບ່ອນເກັບມ້ຽນແປງຖູແຂ້ວ

ນັກຮຽນທຸກຄົນຄວນມີແປງຖູແຂ້ວເປັນຂອງຕົນເອງ.

ແປງຖູແຂ້ວຄວນມີຝາປິດເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເປື້ອນ.	

ຝາອັດຄວນມີຮູນ້ອຍໆສຳລັບລະບາຍອາກາດ	 ເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ເຊ້ືອ	
ພະຍາດຂະຫຍາຍໂຕ.

ນັກຮຽນທຸກຄົນຄວນມີແປງຖູແຂ້ວ	2	ອັນ,	1ອັນປະໄວ້ບ້ານ	
ແລະ	1ອັນປະໄວ້ໂຮງຮຽນ.

ແປງຖູແຂ້ວຂອງນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນຄວນຂຽນຊ່ື	ຫືຼ	ເລກປະຈຳ	
ຕົວໃສ່	ເປັນເຄ່ືອງໝາຍເພ່ືອບ່ໍໃຫ້ຫົຼງກນັ.	ອີກວິທີໜ່ຶງນັກຮຽນ	
ສາມາດຕິດສະຕິກເກີ້	ຫຼື	ຮູບຂອງຕົນເອງໃສ່ແປງຖູແຂ້ວພ້ອມ
ທັງຕິດສະກ໋ອດໃສ	ໃສ່ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ລືບ.	ແປງຖູແຂ້ວ	ແລະ	
ບ່ອນເກັບມ້ຽນຂອງນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນ	ຄວນໃສ່ເຄ່ືອງໝາຍ	
ອັນດຽວກັນເພື່ອງ່າຍໃນການໄຈ້ແຍກ.
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ບ່ອນເກັບມ້ຽນແປງຖູແຂ້ວຕ້ອງງ່າຍຕ່ໍການອະນາໄມ.	ຄວນ	
ຈະຕິດໄວ້ຝາ	 ຫືຼ	 ບ່ອນທ່ີສະດວກແກ່ການເກັບມ້ຽນເພ່ືອ	
ໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດເອົາໄດ້ງ່າຍ.

ແປງຖູແຂ້ວຄວນເກັບໄວ້ຫ່າງກັນ,	 ບ່ອນອາກາດຖ່າຍເທສະ	
ດວກ,	ຖືກແສງສະຫວ່າງ	ເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອພະຍາດ.	

ທ່ານສາມາດເຫັນໄດ້
ຈາກຕົວຢ່າງໃນສອງຮູບນີ້,	ບ່ອນເກັບ

ມ້ຽນແປງຖູແຂ້ວແມ່ນສາມາດເຮັດມາຈາກ
ອຸປະກອນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ	ເຊິ່ງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີ
ມູນຄ່າສູງ	ແລະ	ສາມາດເຮັດໄດ້ຈາກອຸປະ	
ກອນທີ່ມີຢູ່	ເຊັ່ນ:	ບັ້ງໄມ້ໄຜ່,	ແຜ່ນຢາງ,	
ທໍ່ນໍ້າ(ພີວີຊີ),	ກ່ອງເປົ່າຢາຖູແຂ້ວ...



ບັນທຶກຄຳຄິດເຫັນ
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Vientiane Capital School Health Task Force
Pre-school and Primary Education Section,
Department of Education and Sport of Vientiane capital
(+856 21) 21 31 61

� Sangthong District Education and Sports Bureau,
School Health Task Force
Department of Education and Sports of Vientiane capital
(+856 21) 67 30 04

� Parkngeum District Education and Sports Bureau,
School Health Task Force
Department of Education and Sports of Vientiane capital
(+856 30) 96 84 011

� Saythany District Education and Sports Bureau,
School Health Task Force
Department of Education and Sports of Vientiane capital
(+856 21) 73 20 48

� Sikhottabong District Education and Sports Bureau,
School Health Task Force
Department of Education and Sports of Vientiane capital
(+856 21) 21 33 50

� Sisattanak District Education and Sports Bureau,
School Health Task Force
Department of Education and Sports of Vientiane capital
(+856 21) 31 24 54

Khammouane province School Health Task Force
Pre-school and Primary Education Section,
Department of Education and Sport of Khammouane province 
(+856 51) 21 21 01

� Boualapha District, School Health Task Force 
Please contact Khammouane province School health 
task Force for inquiries 

Saravan province School Health Task Force
Pre-school and Primary Education Section,
Department of Education and Sports of Saravan province 
(+856 34) 21 11 33

� Laongam District Education and Sports Bureau,
School Health Task Force
Department of Education and Sports of Saravan province
(+856 34) 30 00 12

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

National School Health Task Force
Department of Pre-school and Primary Education, MoES (Ministry of Education and Sports)
(+856 21) 91 14 94
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ອົງການ	GiZ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ	ແລະ	ແຜນງານເພື່ອການພັດທະນາ
ແບບຍືນຍົງ	ໂດຍເປັນຕົວແທນໃຫ້ກະຊວງຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ	ແລະ	
ການພັດທະນາ	(BMZ).	ແຜນງານ	ສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນ	ໄດ້ມີຜົນສຳເລັດຢູ່
ປະເທດຟີລິບປິນ,	ອິນໂດເນເຊຍ,	ກຳປູເຈຍ	ແລະ	ສປປ	ລາວ.	ມີການ	ຮ່ວມມື
ກັບອົງການຊີເມວໂອ	ອິນໂນເທັກ(	the regional Fit for School 
Program is realized in the Philippines, indonesia, cambodia and
 lao PDr in partnership with the Southeast Asian Ministers of
 Educationorganization regional centre for Educational 
innovation and technology (SEAMEo iNNtEch)).ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນ	
ສົມທົບລະຫວ່າງລັດທະບານອົດສຕຼາລີ	ແລະ	ເຢຍລະມັນ	ແລະ	ຍັງໄດ້ຖືກ
ຈັດຕັ້ງຢູ່ເຂດປົກຄອງຕົນເອງ	ມູສລິມ	ມິນດານາວ	ປະເທດຟີລິບປິນ.

ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ	GiZ Fit for School and group ແລະ	ສິ່ງອຳນວຍ	
ຄວາມສະດວກໃນການລ້າງມືເປັນກຸ່ມກະລຸນາຕິດຕໍ່	ທ່ານ	ນາງ	ນິໂກ	ຊິກມູນ	
(Ms	Nicole Siegmund (nicole.siegmund@giz.de)

ກຸມພາ	2017

ອົງການ	GiZ Fit for School isຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່	ກະຊວງສຶກສາ	
ແລະ	ກິລາ		ໂດຍສະເພາະ	ໜ່ວຍງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ	ກົມອະນຸບານ	ແລະ	
ປະຖົມສຶກສາ	ກະຊວງສາ	ທາລະນະສຸກ	ແລະ	ທຸກທ່ານທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນ	
ທາງດ້ານໂຄງຮ່າງ,	ເນື້ອໃນ	ແລະ	ຄວາມຮູ້ເຂົ້າໃນການຈັດພິມຄັ້ງນີ້.	 ທ່ານ	ປອ	
ມີທອງ	ສຸວັນວິໄຊ	,	ທ່ານ	ນາງ	ສຸດສາຍໃຈດວງສະຫັວນ,	ທ່ານ	ນາງ	ບຸນເພັງ	
ວຽງສົມບັດ,	 ທ່ານ	ນາງ	 ຈັນຫອມ	ສຸວັນນະວົງ.	 ທ່ານ	ນາງ	 ເພັດສະໝອນ	
ສີບຸນເຮືອງ.		ທ່ານ	ນາງ	ຈັນທະມາລີ	ສຸລິຍາສັກ.	ທ່ານ	ທອງດຳ	ພິລາວັນ,	ທ່ານ	
ນາງ	ຄຳຫັວນ	ລາດສະຂັນຕີ.	ທ່ານ	ຫວາດສະໜາ	ອິນສີສຸພັນ,	ທ່ານ	ກາລົດ	
ວາສເກດັສ	(carlos Vasquez (UNicEF), ທ່ານ	ອານຕວນ	ໂບລມ	ວິດ	(An-
toine Blomqvist (Sourires d´enfants), ທ່ານ	ນາງ	ນິໂກ	ຊິກມນູ	(Nicole 
Siegmund), ທ່ານ	ດຣ	ແບວລາ	ມອນສ໌	(Dr. Bella Monse,) ທ່ານ	ນາງ	
ໄຮຍາດ	ກາຼມມ-ໍ	ຕໍເນຍໂອ	(hiyas clamor-torneo)  ທ່ານ	ມາແຊວ	ຊີເວດທ໌	
(Marcel Siewert),  ທ່ານ	ນາງ	ບົວຈັນ	ຈັນສົມ,	 ທ່ານ	ສຸດດາພອນ	ຈັນທະວົງ	
, ທ່ານ	 ນາງ	 ບຸນຫຼາຍ	 ຫຼວງສາມາດ, ທ່ານ	 ມໍລະກົດ	 ສົມອຸໄລ, ທ່ານ	
ອາເລັດຊານເດີ	ວີງຊາ	(	Alexander Winkscha), ໂຮງຮຽນເຕັກນິກການຊ່າງ	
ລາວ-	ເຢຍລະມນັ,	ຄູ-	ອາຈານຈາກພະແນກ	ສຶກສາທິການ	ແລະ	ກລິາ	ແຂວງ,	
ຫ້ອງການສຶກສາທິການ	ແລະ	ກິລາ	 ເມືອງ,	ໂຮງຮຽນ	ພ້ອງທັງນ້ອງນັກຮຽນ	
ແລະ	ຜູ້ປົກຄອງ.
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