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EFICAS workshop, Monday, March 27th 2017, Luang Prabang

ສະ ເໜ ີຜນົ ການ ຈດັ ຕັງ້ ປະ ຕ ິບດັ ໂຄງ ການ 2016    
ແລະ  ແຜນ ພດັ ທະ ນາ ກະ ສ ິກາໍ ບາ້ນ ປີ 2017 

ຂອງ ແຂວ ງ  ຜົງ້ ສາ ລີ

 ແຂວງ  ເມອືງ
 ບາ້ນ ເປົາ້ ໝາຍ ໂຄງ ການ

 ບາ້ນ ເຮດັ
ກດິ ຈະ ກາໍ

 ບາ້ນ ສກຶ ສາ
ຂໍ ້ມູນ

ຜົງ້ ສາ ລີ

 ສ າ ພນັ
 ສະ ນ າ ຮະ  ມກົ ພະ

 ເພຍຫຼວງ  ອາ ເຊີ

ໃໝ່
 ຫວ້ຍ ວາງ ເກົ່ າ ນາ ຄໍາ

ເພຍ ຫ ຍາ້ ຄາ
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ການວາງແຜນນາໍໃຊທ້ີ່ ດນິແບບມສ່ີວນຮ່ວມ

ບາ້ນ ເພຍ

(DAFO& EFICAS, 2015)
ບາ້ນ ຫວ້ ຍ ວາງ ເກົ່ າ

(DAFO& EFICAS, 2015)

ບາ້ນ ເພຍຫຼວງ

(NUDP/GIZ , 2012)

ບາ້ນ ສະ ນາໍ ຮະ

(GIZ , 2012)

ແຜນ ພດັ ທະ ນາ ບາ້ນ ປີ 2016 ຂອງ 4 ບາ້ນ
ລ/ດ

 ກດິ ຈະ ກາໍ
ບາ້ນ ເພຍຫຼວງ  ບາ້ນ ສະ ນ າ ຮະ  ບາ້ນ  ເພຍ

  ຫວ້ຍ ວາງ 
ເກົ່ າ

I ການ ປັບ ປຸງ ລະ ບບົ ການ ລຽ້ງ ສດັ
1 ສາ້ງ ເຂດ ລ ◌້ຽງ ສດັ ຖາ ວອນ ✔ ✔ ✔ ✘

2 ການ ປັບ ປຸງ  ທາງ ດາ້ນອາ ຫານ ສດັ(ປູກ ຫ ຍາ້  ພນັ ປັບ ປຸງ) ✔ ✔ ✘ ✘

3 ສາ້ງ ລະ ບບົ ນໍາ້ ໃຫ ້ສດັ ກນິ ✔ ✘ ✘ ✘

4 ການ ຮກັ ສາ ສຸ ຂະ ພາບ ສດັ ✔ ✔ ✔ ✔

5 ການ ສາ້ງ ຄອກ ໃຫ ້ສດັ (ຕັງ້ ຄອກ ສດັ ຢູ່ ເຂດ ລຽ້ງ ສດັ) ✔ ✔ ✘ ✘

6 ການ ທດັ ສະ ນະ ສກຶ ສາ ✔ ✔ ✔ ✔

7 ປັບ ປຸງ ລະ ບບົ ການ ລຽ້ງ ໝູ ✔

II ການ ປັບ ປຸງ ແລະ ພດັ ທະ ນາ ລບົ ການ ປູກ ພດື
1 ການ ທດົ ລອງ ສມົ ທຽບແນວ ພນັ ເຂົາ້ ✔ ✔ ✔ ✔

2 ການ ປູກ ພດື ປະ ສມົ ປະ ສານ (ຖົ່ ວ ແຮ + ເຂົາ້ ໄຮ່) ✔ ✘ ✘ ✘

3 ການ ຍກົ ຜນົ ຜະ ລດິ ໝາກ ແໜ່ງ ສດີ ນໍາ້ ຕານ, ນໍາ້ ເຜງິ ✔ ✔ ✔ ✘

4 ການ ປັບ ປຸງ ສວນ ກາ ເຟ
5 ການ ປູກ ພດື ຜກັ ຍາມ ລະ ດູ ຝົນ(ປູກ ພດື ເຮອືນ ຮົມ້) ✘ ✘ ✘ ✔

6
ການ ຮບັ ປະ ກນັ ທາງ ດາ້ນ ຜນົ ຜະ ລດິ(ກນັ ເຈ ື່ ອນ ດວ້ຍ
ກວຍ ຫນີ)

✘ ✘ ✔ ✔

III ການ ປະ ເມນີ ແລະ ຕດິ ຕາມ ບນັ ດາ ກດິ ຈະ ກາໍ
1 ການ ແລກ ປ່ຽນ ບດົ ຮຽນ ລະ ຫວ່າງ ຊາວ ບາ້ນ ✘ ✘ ✘ ✘

2  ການ ປະ ເມນີ, ຕ ິຕາມ ບນັ ກດິ ຈະ ກາໍ ✔ ✔ ✔ ✔
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I. ການ ປັບ ປຸງ ລະ ບບົ ການ ລຽ້ງ ສດັ
1. ການ ສາ້ງ ເຂດ ລຽ້ງ ສດັ ຖາ ວອນ

ເມອືງ
ບາ້ນ

 2015 2016 2017

 ເນືອ້ ທີ່

ເຂດ ລຽ້ງ 
ສດັ

 ຄອບ ຄວົ 
ເຂົາ້ ຮ່ວມ

ເນືອ້ທີ່ ເຂດ
ລຽ້ງສດັ

ຄອບ ຄວົ 
ເຂົາ້ ຮ່ວມ

ເນືອ້ທີ່ ເຂດ
ລຽ້ງສດັ

ຄອບຄວົ
ເຂົາ້ຮ່ວມ

 ສໍາ ພນັ
 ເພຍ ຫຼວງ 85 23 85 17 85 12

 ສະ ນໍາ ຮະ 113,31 12 113,31 12 113,31 12

ໃໝ່
 ເພຍ 101,16 10
 ຫວ້ຍ ວາງ 
ເກົ່ າ

15 12

ລວມ 4 198,31 35 198,31 29 314,47 46

I. ການ ປັບ ປຸງ ລະ ບບົ ການ ລຽ້ງ ສດັ
2. ການ ປັບ ປຸກ ອາ ຫານ ສດັ : ປູກ ຫ ຍາ້ ລຽ້ງ ສດັ

ເມອືງ
ບາ້ນ

 2015 2016 2017

 ເນືອ້ ທີ່ ເຂດ 
ລຽ້ງ ສດັ

 ເນືອ້ ທີ່  
ປູກ ຫ 
ຍາ້

 ຄອບ ຄວົ 
ເຂົາ້ ຮ່ວມ

ເນືອ້ທີ່

ເຂດ
ລຽ້ງສດັ

ເນືອ້ ທີ່  ປູກ 

ຫ ຍາ້

ຄອບ ຄວົ 
ເຂົາ້ ຮ່ວມ

ເນືອ້ທີ່

ເຂດລຽ້ງສດັ

ເນືອ້ ທີ່  

ປູກ ຫ ຍາ້
ຄອບຄວົ
ເຂົາ້ຮ່ວມ

 ສໍາ 
ພນັ

 ເພຍ 
ຫຼວງ

85 0,6 23 84,2 1,5 17 84,2 1 12

 ສະ ນາໍ 
ຮະ

113,31 0,8 12 112.51 1,4 12 112.51 4 12

ໃໝ່

 ເພຍ 101,16 2 10

 ຫວ້ຍ 
ວາງ ເກົ່ າ

15 2 12

ລວມ 2 198,31 1,4 35 2,9 29 9 46
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I. ການ ປັບ ປຸງ ລະ ບບົ ການ ລຽ້ງ ສດັ
3. ການ ປອ້ງ ກນັ  ແລະ ຮກັ ສາສຸ ຂະ ພາບ ສດັ

 2015 2016

 ສດັ  ຄວາຍ  ງວົ  ແບ ້  ໝູ ສດັ ປີກ  ຄວາຍ  ງວົ  ແບ ້  ໝູ ສດັ 
ປີກ

ຈາໍ ນວນ ສດັ ທງັ 
ໝດົ

26 61 18 150 260 29 112 39 441 1331

 ຈ າ ນວນ ສດັ ໄດ ້ສກັ 
ຢາ

18 46 0 76 106 6. 67 37 151 379

%ສດັ ໄດ ້ສກັ ຢາ 69 75 0 51 41 21 60 95 34 28
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I. ການ ປັບ ປຸງ ລະ ບບົ ການ ລຽ້ງ ສດັ
3. ສາ້ງ ຄອກ ສດັ ແລະ ແຫ່ຼງນໍາ້

ບາ້ນ ເພຍຫຼວງ ບາ້ນ ສະ ນາໍ ຮະ

ບາ້ນ ສະ ນາໍ ຮະ ແຜນ 2017 ສາ້ງ ແຫ່ຼງ ນໍາ້ ໃຫ ້ສດັ
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I. ການ ປັບ ປຸງ ລະ ບບົ ການ ລຽ້ງ ສດັ
5. ການ ປັບ ປຸງ ລະ ບບົ ການ ລຽ້ງ ໝູ (ບາ້ນ  ເພຍ ເມອືງ  ສໍາ ພນັ)

ລາຍ ການ 2015 2016 2017

 ຄອບ ຄວົ 2 2 1

 ແນວ ພນັ ໝູ 3 8

 ເຄື່ ອງ ບດົ ສາ ລີ 1

ຊ ີມງັ(ໂຕ່ນ) 0,5

II.ການ ປັບ ປຸງ ແລະ ພດັ ທະ ນາ ລະ ບບົ ການ ປູກ ພດື
1).ນາໍ ໃຊພ້ດືຕະກຸນຖົ່ ວ ເຂົາ້ໃນລະບບົການປູກພດືເຂດເນນີສູງ(ຖົ່ ວ ແຮ +ເຂົາ້ ໄຮ່)

ປີ 2016 2017
ຈ ນ ຄອບ ຄວົ 3 12
ເນືອ້ ທີ່ (ຮ ຕ) 1,5 6



6

II.ການ ປັບ ປຸງ ແລະ ພດັ ທະ ນາ ລະ ບບົ ການ ປູກ ພດື
2. ການ ທດົ ລອງ ສມົ ທຽບ ແນວ ພນັ ເຂົາ້ ໄຮ່

 ແນວ ພນັ ບາ້ນ ເພຍຫຼວງ  ບາ້ນ  ສະ ນາໍ ຮະ  ບາ້ນ ເພຍ

 ເຂົາ້ ນກົ  760 1,250 2, 73
ເຂົາ້ ຫນີ ສູງ 2,650 1,650 2,88

 ລາ ບູນ 2.105 1,400 3,22

 ໜອນ 2,575 1,208 2,28

ພືນ້ເມອືງ 2,066 1,660 3,17

ເຫນັ ວ່າ ທງັ4ແນວ ພນັ ແມ່ນ 2 ແນວ ພນັ ເຊັ່ ນ: ເຂົາ້ ຫ ີນສູງ ແລະ ເຂົາ້ ລາ ບູນ
ທີ່  ໄດ ້ຜນົ ຜະ ລດິ ເທົ່ າ ທຽມ ກນັ (ເຂົາ້ ນກົ ແມ່ນ ມ ີນກົ ທໍາ ລາຍ, ສ່ວນ ໜອນ 

ແມ່ນ ຊາ ບາ້ນບ່ໍ ມກັ ຍອ້ ນຄາຍຫຼາຍ.

2.1 ການ ທດົ ລອງ ສມົ ທຽບ ແນວ ພນັ ເຂົາ້ ໄຮ່

ລ/ດ
ຊື່ ແນວພນັ

ສະມດັຕະພາບ ຜນົ ຜະລດິ
(ໂຕນ/ເຮກັຕາ)

ບາ້ນ ຫວ້ຍ ວງັ ເກົ່ າ

ສະມດັຕະພາບ ຜນົ ຜະລດິ
(ໂຕນ/ເຮກັຕາ)

ບາ້ນ ເພຍ

1. ເຂົາ້ໜຽວນາຊາງ 6.80 5.30
2. ເຂົາ້ໜຽວທ່າດອກຄໍາ5 6.33 4.49
3. ເຂົາ້ໜຽວທ່າດອກຄໍາ8 6.27 4.32

4. ພືນ້ ບາ້ນ ( ເຂົາ້ ທ. ເປັງ ) 6.10 5.33
5. ຂົາ້ໜຽວຫວ້ຍໂຄດ 6.05

6 ເຂົາ້ຕາຂຽດ    0 0

ແນວພນັເຂົາ້ທີ່ໄດຮ້ບັຜນົຜະລດິຫຼາຍກ່ວາໝູ່ ເຂົາ້ນາຊາງ, ຊາວບາ້ນຈະສບືຕ່ໍເປັນແນວພນັ, ສໍາລບັ
ແນວພນັເຂົາ້ຕາຂຽດແມ່ນມອີາຍຸຍາວກ່ວາເຮດັໃຫສ້ດັຕູພດືທໍາລາຍຖາ້ປູກຕອ້ງປູກເປັນເນືອ້ທີ່ ກວ້າງ
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II.ການ ປັບ ປຸງ ແລະ ພດັ ທະ ນາ ລະ ບບົ ການ ປູກ ພດື
3. ການ ທດົ ລອງ  ຍກົ ຜນົ ຜະ ລດິ ໜາກ ແໜ່ງ ປີ 2016.

 ບາ້ນ
 ວ ິທ ີການ

 ສດີ ນ ້າ ເຜງິ  ສດີ ນ ້າ ຕານ ບ່ໍ ສດີ ຫ ຍງັ
ກ ິໂລ/ເຮກັ ຕາ ກ ິໂລ/ເຮກັ ຕາ ກ ິໂລ/ເຮກັ ຕາ

 ເພຍຫຼວງ 456 528 470
ສະ ນາໍ ຮະ 95 195 71
 ເພຍ 818 761 375
 ກ ິໂລ/ເຮກັ ຕາ 823.67 976.67 666

ຈະ ສດີ ແຕ່ ນໍາ້ ຕານ (ມີ 18 ຄອບຄວົ) ໃນ3 ບາ້ນ.(ເພຍຫຼວງ, ສະ ນາໍ ຮະ, ເພຍ)

ວ ິທ ີການ: ວາງ ແປງ 3 ແປງ ຄ:ື

1. ນໍາ້ ຕານ ເຄິ່ ງ ກ ິໂລ ຕ່ໍ 15ລ ິດ ນໍາ້

2. ນໍາ້ ຕານ1ກ ິໂລຕ່ໍ15ລດິ ນໍາ້

3. ບ່ໍ ໃສ່ ຫ ຍງັ ແລະ ບ່ໍ ສດີ ຫ ຍງັ

 ຕອບ ສະ ໜອງ ໃຊ ້ຖ່ານບັງ້ ສດີ 9 ບັງ້

 ມ ີການ ວາງ ແປງ 3 ເຈ ົາ້ ຢູ່ ທດິ ຕາ ເວນັ ອອກ ແລະ 3 ເຈ ົາ້ ທດິ ຕາ ເວນັ ຕກົ.

 ອາ ຍຸ ໝາກ ແໜ່ງ ປູກ ໄດ ້ 4-7ປີ

 ແນວ ພນັ ໝາກ ແໜ່ງ ຕອ້ງ ແມ່ນ ແນວ ພນັ ກວາ້ງ ຕຸງ.

3.1.  ການ ທດົ ລອງ  ຍກົ ຜນົ ຜະ ລດິ ໜາກ ແໜ່ງ ປີ 2017

II.ການ ປັບ ປຸງ ແລະ ພດັ ທະ ນາ ລະ ບບົ ການ ປູກ ພດື
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1ກ ິໂລ ນໍາ້ ຕານ+ 15ລດິນໍາ້
15ແມດັ

20 ແມດັ 20 ແມດັ20 ແມດັ

ບ່ໍ ສດີ ຫ ຍງັ ແບບ ຊາວ ບາ້ນ 0,5ກ ິໂລ ນໍາ້ ຕານ+ 15ລດິນໍາ້

ການ ວາງ ແປງ ສດີ ນໍາ້ ຕານ ໝາກ ແໜ່ງ

3.2. ການ ປັບ ປຸງຜນົ ຜະ ລດິ ໜາກ ແໜ່ງ ປີ 2016.(ຕ່ໍ)
ປີ 2017 ແມ່ນ ຈະ ຊ່ວຍ ຊາວ ບາ້ນ ໃນ ການ ສາ້ງ ເຕົ່ າ ໝາກ ແໜ່ງ

  ມີ 5 ຄອບ ຄວົ(ບາ້ນ ເພຍ ເມອືງ ສໍາ ພນັ)
 ບນັ ຫາ : ບ່ໍ ມ ີເຕາົ ອບົ ໝາກ ແໜ່ງ ຊ່ວງ ໄລ ຍະ ເກບັຍງັ ມ ີຝົນ ຕກົ ເຮດັ ໃຫ ້ໝາກ ແໜ່ງບ່ໍ  
ແຫງ້ ດີ ເຮດັ ໃຫ ້ໝາກ ແໜ່ງ ເສຍ ຫາຍ ແລະ  ລາ ຄາຕກົ ຕ່ໍາ.

 ວ ິທ ີການ :   ນາໍ ໃຊ ້ອບົ ຜນົ ຜະ ລດິ ໝາກ ແໜ່ງໃຫ ້ແຫງ້
 ສາ້ງ ເຕາົ ອບົຂະ ໜາດ =1ແມດັ x 3ແມດັ.



9

17

4. ປັບ ປຸງ ສວນ ກາ ເຟ

ປີ2016 ໂຄງ ການ ໄດ ້ຕອບ ສະ ໜອງ ເ ບຍ້ ໄມ ້ໃຫ ້ໝາກປູກ ເປັນ ຮົ່ ມ ເງາົ ໃຫ ຕົນ້ ກາ 
ເຟ ມີ 15 ຄອບ ຄວົ ແຕ່ມ ີບນັ ຫາເຊັ່ ນ: ຂາດ ການ ບວົ ລະ ບດັ ຮກັ ສາ ຍອ້ນ ຊາວ 
ບາ້ນ ປະ ລະ ສວນ ກາ ເຟ ບ່ໍ ມ ີພ່ໍ ຄາ້ ເກບັ ຊື ້ ແລະ ແນວ ພນັ ເບຍ້ ໄມ ້ໃຫ ້ໝາກບ່ໍ ແຂງ 
ແຮງ ປານ ໃດ.
 ເຮດັ ຝຸ່ນບົມ້ 10 ຄອບ ຄວົ ໃສ່ ໄມ ້ໃຫ ້ໝາກ

II.ການ ປັບ ປຸງ ແລະ ພດັ ທະ ນາ ລະ ບບົ ການ ປູກ ພດື

ການ ປັບ ປຸງ ສວນ ກາ ເຟ ມີ 39 ຄອບ ຄວົ ເນືອ້ ທີ່ 25 ເຮກັ ຕາ (ບາ້ນ ເພຍຫວຼງ ແລະ
ບາ້ນ ສະ ນາໍ ຮະ)
 ເຮດັ ເຮອືນ ຮົມ້ ຈະ ເຮດັ 4 ຈດຸ

 ສວນ ກາ້ ເບຍ້ 2 ບ່ອນ
 ປູກ ຊາມ ກາ ເຟ ຄນື (ເບຍ້ ກາ ເຟ).
 ການ ສາ້ງ ຮົມ້ ເງາົ ກາ ເຟ( ໄມ ້ໃຫໝ້າກ ແລະ ອຶ່ ນໆ)

 ຝຶກ ອ ົບຮມົການ ເຕກັ  ນກິການ ຜະ ລດິ ກາ ເຟ .
  ວດັ ຖຸ ອຸ ປະ ກອນ ເຮດັ ຝຸ່ນບົມ້

 ເຄື່ ອງ ແກະ ເມດັ ກາ ເຟ

ແຜນ ປີ 2017 ການປັບ ປຸງ ສວນ ກາ ເຟ
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5. ການ ປູກ ຜກັ ເຮອືນ ຮົມ້ (ບາ້ນ ຫວ້ຍ ວງັ ເກົ່ າ)

II.ການ ປັບ ປຸງ ແລະ ພດັ ທະ ນາ ລະ ບບົ ການ ປູກ ພດື

2015 2016 2017

ຈ /ນ ຄອບ ຄວົ 8 19 29

 ຜາ້ ຢາງ ມຸງ ( 9ຫຼງັ6x20ແມດັ)  9

ລາຍ ຮບັ ສະ ເລ່ຍ 3,000,000 1,700,000

ຝຸ່ນບົມ້ ຊບີົມ້(1ໂຕນ) 0,8 1,8

ຝຸ່ນ ຄອກ 1,8 3,109

   (ແຕ່ເດອືນ 5 ຫາ ເດອືນ 10)

6. ການ ຄໍາ້ ປະ ກນັ ທາງ ດາ້ນ ຜນົ ຜະ ລດິ (ກນັ ດນິນາເຈື່ ອນດວ້ຍກະຕາກວຍຫນີ.)

II.ການ ປັບ ປຸງ ແລະ ພດັ ທະ ນາ ລະ ບບົ ການ ປູກ ພດື

ລ/ດ ລາຍການ ເນືອ້ທີ່ ນາ (ເຮກັຕາ)
ຄວາມຍາວ

(ແມດັ)
ຄອບຄວົໄດຮ້ບັຜນົ

ປະໂຫຍດ

1 ຈດຸທີ່ 1 ສອ້ມແປງຄອງເໝອືງ 1.1 12 3
2 ຈດຸທີ່ 2 ສອ້ມແປງຄອງເໝອືງ 1.5 32 3
3 ຈດຸທີ່ 3 ສອ້ມແປງຄອງເໝອືງ 4.3 18 5
4 ຈດຸທີ່ 4 ກນັເຈື່ ອນນາ 0.7 34 2

ລວມ 7.6 96 13

ບາ້ນ ຫວ້ຍ ວາງ ເກົ່ າບາ້ນ ເພຍ
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6.1. ແຜນປີ 2017  (ກນັ ດນິນາເຈື່ ອນດວ້ຍກະຕາກວຍຫນີ.)

II.ການ ປັບ ປຸງ ແລະ ພດັ ທະ ນາ ລະ ບບົ ການ ປູກ ພດື

 ໃນ ລະ ດູ ການ ປີ 2016 ເກດີ ໄຟ ທ າ ມະ ຊາດ ຝົນ ຕກົ ໜກັ ເຮດັ ໃຫ ້ທ າ ເຊາະ ເຈ ື່ ອນ ດ ິ
ນ ນາ, ຄອງ ເໝອືງ ແລະ ຝາຍ ຂອງ ຊາວ ບາ້ນ ຖກຶ ເສຍ ຫາຍ

 ບາ້ນ ເພຍ ມີ 19 ຄອບ ຄວົ.
 ບາ້ນ ຫວ້ຍ ວາງ ເກົ່ າ ມີ 25 ຄອບ ຄວົ.

III. ການ ສາ ມາດ ຄວາມ ອາດ ສາ ມາດ (ສູນ ບໍ ລ ິການ ເຕກັ ນກິ ຫາດ ຖ່ໍາ)

ກິດຈະກໍາທີ່ ສູນຫາດຖ້ໍາ 2016:
1. ລະບບົການລຽ້ງສດັ.

 ຕອບ ສະ ໜອງ ແນວ ພນັ ຫ ຍາ້ ກ ີນີ 3 ກ ິໂລ ແລະ ສ ະ ໄຕ ໂລ 1 ກ ິໂລ.

1. ການປັບປູງລະບບົການປູກພດື.

 ສາ້ງ ສວນ ກາ້ ເບຍ້ 1 ບ່ອນ ( 6 x9 ແມດັ).

 ຊ່ວຍ ອຸ ປ ະ ກອນ ສາ້ງ ເຮອືນ ຮົມ້ ຢູກ ຜກັ ລະ ດູ ຝົນ 2 ຫຼງັ
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ແຜນ ປີ 2017 ສູນຫາດຖ້ໍາ:
1. ລະບບົການລຽ້ງສດັ.

 ຊ່ວຍ ຈກັ ຕດັ ຫ ຍາ້ 1 ເຄື່ ອງ.

2. ການປັບປູງລະບບົການປູກພດື.

 ທດົ ສອບ ແນວ ພນັ ສາ ລີ ພນັ ປັບ ປຸງ ທ ີອາ ຍຸ ສັນ້.

 ແນວ ພນັ ຖົ່ ວ ດນິ ເຄອື ( ARACHID SPOINTOI)

 ຊ່ວຍ ຕາ ໜ່າງ ກນັ ແສງ ໃສ່ ສວນ ກາ້

 ສະ ໜອງ ເຄື່ ອງຢອດ ເຂົາ້ ເຮດັ ນາ ຢອດ

III. ການ ສາ ມາດ ຄວາມ ອາດ ສາ ມາດ (ສູນ ບໍ ລ ິການ ເຕກັ ນກິ ຫາດ ຖ່ໍາ)

ຂໍຂອບໃຈ...


