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ຄານາ
ເພັ່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັນລຸແຜນຍຸດທະສຳດກຳນພັດທະນຳເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊຳດ
ຂອງລັດຖະບຳນ ສປປ. ລຳວ ແຕ່ນີັ້ຮອດປີ 2020 ໂດຍຖເອົຳນະໂຍບຳຍກຳນຫຼຸດຜ່ອນຄວຳມທຸກຍຳກຂອງ
ປະຊຳຊົນລົງເທັ່ອລະກ້ຳວ, ນຳພຳປະເທດຊຳດໃຫ້ຫຼຸດພົັ້ນອອກຈຳກກຳນເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນຳ ແລະ
ກຳນສ້ຳງສຳປະເທດຊຳດໃຫ້ກຳຍເປັນປະເທດອຸດສຳຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່ຳໄມ້
ໄດ້ຖເອົຳວຽກງຳນ ກຳນກັ່ສ້ຳງຊັບພະຍຳກອນມະນຸດດ້ຳນກະສິກຳ ແລະ ປ່ຳໄມ້ ເປັນວຽກງຳນບູລິມະສິດໜັ່ງ
ທີມ
ັ່ ີຄວຳມສຳຄັນໃນກຳນພັດທະນຳຂະແໜງກຳນກະສິກຳ ແລະ ປ່ຳໄມ້ ໃຫ້ມີຄວຳມກ້ຳວໜ້ຳ ແລະ ບັນລຸໄດ້
4 ເປົັ້ຳໝຳຍ ແລະ 14 ມຳດຕຳກຳນທີັ່ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່ຳໄມ້ໄດ້ກຳນົດໄວ້.
ປະຈຸບັນເຫັນໄດ້ວ່ຳ ພະນັກງຳນວິຊຳກຳນດ້ຳນກະສິກຳ ແລະ ປ່ຳໄມ້ໃນລະດັບຕ່ຳງໆໃນຂອບເຂດ
ທົັ່ວປະເທດ ຍັງບທ
ັ່ ັນມີຄຸນນະພຳບດີເທົັ່ຳທີຄ
ັ່ ວນ ແລະ ມີຈຳນວນບັ່ພຽງພ ນັບແຕ່ຂັັ້ນສູນກຳງລົງຮອດທ້ອງ
ຖິັ່ນ. ສະນັັ້ນກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່ຳໄມ້ ໄດ້ກຳນົດຍຸດທະສຳດກຳນປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນຳລະບົບກຳນສກ
ສຳດ້ຳນກະສິກຳ ແລະ ປ່ຳໄມ້ແຕ່ນີັ້ຫຳ ປີ 2020 ເຊິັ່ງຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕຂອງຍຸດທະສຳດແມ່ນກຳນພັດທະ ນຳ
ສີມແຮງງຳນຂອງຊັບພະຍຳກອນມະນຸດ ໂດຍມີກຳນເຊັ່ອມໂຍງກຳນຮຽນ-ກຳນສອນ ໃຫ້ເຂົັ້ຳກັບລະບົບກຳນ
ສົັ່ງເສີມ ແລະ ຕະຫຳດແຮງງຳນ, ກຳນສ້ຳງຫັກສູດທີັ່ເນັັ້ນຄວຳມຊຳນຳນ, ກຳນສິດສອນທີັ່ເນັັ້ນເອົຳຜູ້ຮຽນເປັນ
ສູນກຳງ. ດັັ່ງນັັ້ນ ກຳນພັດທະນຳຊັບພະຍຳກອນມະນຸດດ້ຳນກະສິກຳ ແລະ ປ່ຳໄມ້ ຈັ່ງມີຄວຳມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້
ມີກຳນປັບປຸງ ແລະ ກັ່ສ້ຳງໃໝ່ ດ້ວຍຮູບກຳນຝກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບໄລຍະສັັ້ນ, ໄລຍະກຳງ ແລະ ໄລຍະຍຳວ
ເພັ່ອສ້ຳງໃຫ້ໄດ້ນັກວິຊຳກຳນທີມ
ັ່ ີຄວຳມຮູ້ຄວຳມສຳມຳດ, ມີຄວຳມຊຳນຳນ ແລະ ມີຄຸນສົມບັດທີັ່ເໝຳະສົມ.
ເພັ່ອຕອບສະໜອງ ໃຫ້ທ່ວງທັນກັບສະພຳບກຳນດັັ່ງກ່ຳວ, ທຳງວິທະຍຳໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່ຳໄມ້ພຳກເໜອ
ຈັ່ງໄດ້ພັດທະນຳຫັກສູດ ກະສິກຳ ແລະ ປ່ຳໄມ້ໄລຍະສັນເຂດເນີນສູງຂັ້ນເຊິັ່ງປະກອບດ້ວຍ 4 ສຳຂຳວິຊຳ
ເຊັັ່ນ: ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ກຳນປະມົງ, ປ່ຳໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກຳ. ຫັກສູດນີັ້ໄດ້ເນັັ້ນຄວຳມຊຳນຳນ
ແລະ ຄວຳມຕ້ອງກຳນຂອງຕະຫຳດແຮງງຳນ ເພັ່ອກັ່ສ້ຳງພະນັກງຳນວິຊຳກຳນດ້ຳນກຳນກະສິກຳ ແລະ ປ່ຳໄມ້
ອອກຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ໃນບັນດຳແຂວງພຳກເໜອ ຂອງສປປ.ລຳວ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດຕຳມຂຕ
ັ້ ົກລົງຂອງ
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສກສຳທິກຳນ ແລະ ກິລຳ ວ່ຳດ້ວຍມຳດຕະຖຳນຫັກສູດແຫ່ງຊຳດລະດັບຊັັ້ນສູງທຸກ
ປະກຳນ.
ເພັ່ອເຮັດໃຫ້ກຳນຮຽນກຳນສອນໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ມີຄວຳມສະດວກ, ຈະຕ້ອງມີກຳນພັດທະນຳ
ບັນດຳເອກະສຳນທີັ່ສຳຄັນຂອງຫັກສູດ ເຊັັ່ນ: ເອກະສຳນຫັກສູດ, ຄຳອະທິບຳຍເນັ້ອໃນຫຍັ້ຂອງແຕ່ລະວິຊຳ,
ແຜນກຳນຮຽນກຳນສອນ ແລະ ເນັ້ອໃນກຳນສິດສອນລະອຽດຂອງແຕ່ລະວິຊຳ ຫ ເອີັ້ນວ່ຳ: ປັ້ມຄູ່ມກຳນ
ຮຽນ-ກຳນສອນ. ສະນັັ້ນ ຈັ່ງໄດ້ມີກຳນພັດທະນຳປັ້ມຄູ່ມຂອງແຕ່ລະວິຊຳທີັ່ມີໃນຫັກສູດດັັ່ງກ່ຳວນີັ້ເພັ່ອຕອບ
ສະໜອງຈຸດປະສົງຂອງຫັກສູດ ທີັ່ເນັັ້ນໃສ່ 5 ອົງປະກອບຫັກດັັ່ງນີັ້: 1). ກຳນສ້ຳງຄວຳມຊຳນຳນ, 2). ກຳນ
ພັດທະນຳແບບຍນຍົງ, 3). ຕິດພັນກັບກຳນຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ປ່ຳໄມ້ເຂດເນີນສູງ, 4). ເນັັ້ນກຳນເຮັດ
ພຳກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ແລະ 5). ກຳນມີສ່ວນຮ່ວມດ້ຳນບົດບຳດຍິງຊຳຍ
ໃນກຳນພັດທະນຳປັ້ມຄູ່ມເຫົັ່ຳນີັ້ ໄດ້ມີກຳນມອບໝຳຍໃຫ້ອຳຈຳນຮັບຜິດຊອບສິດສອນຫັກ ແລະ
ອຳຈຳນຊ່ວຍເປັນຜູ້ຂຽນຂັ້ນ ໂດຍໄດ້ຜ່ຳນຂະບວນກຳນ ແລະ ຂັັ້ນຕອນທີັ່ຈຳເປັນຕ່ຳງໆເຊັັ່ນ: ກຳນຝກອົບ
ຮົມກ່ຽວກັບຫັກກຳນ, ກຳນໄປທັດສະນະສກສຳ, ກຳນຄົັ້ນຄວ້ຳເອກະສຳນ ແລະ ຂັ້ມູນທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ກຳນ
ແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ຂຄຳປກສຳຈຳກບັນດຳຜູ້ມີຄວຳມຮູ້ ແລະ ປະສົບກຳນ ຈຳກສະຖຳບັນກຳນສກ
ສຳ ແລະ ໜ່ວຍງຳນອັ່ນໆ. ຫັງຈຳກນັັ້ນ ກໄດ້ມີກຳນກວດແກ້ເນັ້ອໃນໂດຍຄະນະຊີັ້ນຳ ແລະ ຄະນະກຳມະ
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ກຳນພັດທະນຳຫັກສູດ ຂອງວິທະຍຳໄລ, ເຊິັ່ງປະກອບດ້ວຍ: ທ່ຳນ ຄຳຜຸຍ ພອນໄຊ, ທ່ຳນ ເພັດສະໝອນ
ຖຳນະສັກ, ທ່ຳນ ທອງສະມຸດ ພູມມຳສອນ, ທ່ຳນ ອຳໄພວັນ ສຸກສັນຕິ, ທ່ຳນ ທອງເພັດ ຈິດຕະບຸບຜຳ, ທ່ຳນ
ສົມຄິດ ຈະເລີນຜົນ, ທ່ຳນ ນ. ໜັ່ຄຳ ວິລະວົງສຳ, ທ່ຳນ ພູທອນ ຈັນທະວົງສຳ, ທ່ຳນ ອຸທອງ ວົງແສນເມອງ
, ທ່ຳນ ມຸນິຊຳ ພົງບັນດິດ, ທ່ຳນ ຈັນທອນ ທອງສະໄໝ, ແລະ ທ່ຳນ ນິກອນ ສຸດທິວົງ. ນອກຈຳກນັັ້ນ ກຍັງ
ມີ ທ່ຳນ ນຳງ Andrea Schroeter, ຫົວໜ້ຳໂຄງກຳນປັບປຸງວິທະຍຳໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່ຳໄມ້ພຳກເໜອ
(SURAFCO) ພ້ອມດ້ວຍບັນດຳຊ່ຽວຊຳນທີັ່ປກສຳທຳງດ້ຳນເຕັກນິກທັງພຳຍໃນ ແລະ ຕ່ຳງປະເທດ ອີກ
ຈຳນວນໜັ່ງໃຫ້ກຳນສະໜັບສະໜູນຢ່ຳງໃກ້ຊິດ.
ວຽກງຳນພັດທະນຳຫັກສູດ ແມ່ນຈຸດປະສົງໜັ່ງທີັ່ສຳຄັນຂອງໂຄງກຳນ SURAFCO ທີັ່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດໂດຍ ອົງກຳນ HELVETAS Swiss Intercooperation ພຳຍໃຕ້ກຳນສະໜັບສະໜູນທນ
ຈຳກອົງກຳນຮ່ວມ ແລະ ພັດທະນຳຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ (SDC) ຕັັ້ງແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕົັ້ນມຳ, ແລະ
ໄດ້ຮັບກຳນສະໜັບສະໜູນດ້ຳນເຕັກນິກໃນກຳນພັດທະນຳໂຄງສ້ຳງ ຂອງຫັກສູດຈຳກຄະນະກະເສດ ສຳດ,
ປ່ຳໄມ້ ແລະ ວິທະຍຳສຳດອຳຫຳນຂອງມະຫຳວິທະຍຳໄລເບີນ (HAFL).
ວິທະຍຳໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່ຳໄມ້ພຳກເໜອ ຂສະແດງຄວຳມຂອບໃຈ ແລະ ຮູບ
້ ຸນຄຸນນຳທຸກ
ພຳກສ່ວນທີັ່ກ່ຽວຂ້ອງທີັ່ໄດ້ໃຫ້ກຳນສະໜັບສະໜູນທຳງດ້ຳນທນຮອນ ແລະ ວິຊຳກຳນ, ກຳນມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນກຳນຄົັ້ນຄວ້ຳ ແລະ ພັດທະນຳປັ້ມຄູ່ມນີັ້ຂັ້ນ ເພັ່ອນຳໃຊ້ເຂົັ້ຳໃນກຳນຮຽນກຳນສອນ. ນອກຈຳກນັັ້ນ ເອ
ກະສຳນດັັ່ງກ່ຳວນີັ້ ຍັງສຳມຳດນຳໄປປັບໃຊ້ໃນທຸກໆວິທະຍຳໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່ຳໄມ້ ໃນທົັ່ວປະເທດ. ໃນ
ກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງນັັ້ນ, ຖ້ຳຫຳກພົບເຫັນຂັ້ຂຳດຕົກບົກຜ່ອງ ແລະ ຄວຳມບສ
ັ່ ອດຄ່ອງເໝຳະສົມປະ
ກຳນໃດ ກະລຸນນຳສົັ່ງຂັ້ຄິດເຫັນ ແລະ ຄຳຕຳໜິຕິຊົມໄປທີັ່ວິທະຍຳໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່ຳໄມ້ພຳກເໜອຊຳບ
ເພັ່ອຈະໄດ້ນຳໄປປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີກວ່ຳເກົັ່ຳໃນອະນຳຄົດ.

iii

ບົດນາ
ປັ້ມຄູ່ມກ່ຽວກັບ “ກຳນແປຮູບອຳຫຳນ” ເຫັັ້ມນີັ້ຜູ້ຂຽນໄດ້ຂຽນຂັ້ນ, ໂດຍມີຈຸດປະສົງ ເພັ່ອແນໃສ່ຮັບ
ໃຊ້ກຳນຮຽນກຳນສອນໃນລະຍະສັນ ຂອງວິທະຍຳໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່ຳໄມ້ພຳກເໜອ. ຜູ້ຂຽນໄດ້ຮວບ
ຮວມ ແລະ ຮຽບຮຽງຂັ້ນມຳຈຳກເອກະສຳນ ແລະ ປັ້ມຄູ່ມທີັ່ເປັນພຳສຳລຳວ ແລະ ພຳສຳຕ່ຳງປະເທດ, ຜົນ
ຂອງກຳນທົດລອງທຳງດ້ຳນກຳນແປຮູບຜະລິດຕະພັນຕ່ຳງໆ ແລະ ຈຳກກຳນສອບຖຳມນຳຜູ້ປະສົບຜົນສຳ
ເລັດໃນທຳງດ້ຳນກຳນແປຮູບໃນໄລຍະຜ່ຳນມຳ.
ຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕແຕ່ລະບົດຮຽນໃນປັ້ມເຫັັ້ມນີັ້ ແມ່ນເພັ່ອເປັນບ່ອນອີງ ແລະ ເປັນທິດທຳງອັນໜັ່ງໃຫ້
ແກ່ບັນດຳນັກວິຊຳກຳນ ແລະ ນັກສກສຳ ພ້ອມຊຳວກະສິກອນຜູ້ທີັ່ມັກອຳຊີບໃນກຳນແປຮູບຜົນຜະລິດຕ່ຳງໆ
ໄດ້ເຂົັ້ຳໃຈເຖິງເຕັກນິກວິທີກຳນຕ່ຳງໆ ໃນກຳນແປຮູບຜະລິດຕະພັນຂັັ້ນພັ້ນຖຳນ.
ໃນປັ້ມເຫັັ້ມນີັ້ຈະໄດ້ເວົັ້ຳເຖິງເຕັກນິກໃນກຳນແປຮູບຜະລິດຕະພັນ, ກຳນເກັບຮັກສຳກຳນເພີັ່ມມູນ
ຄ່ຳຜົນຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ກຳນສົັ່ງເສີມກຳນຕະຫຳດ
ປມ
ັ້ ເຫັັ້ມນີໄັ້ ດ້ຈັດພິມຂັ້ນເທັ່ອທຳອິດ, ຍ່ອມມີຂຂ
ັ້ ຳດຕົກບົກຜ່ອງຫຳຍດ້ຳນ ອຳດຈະເປັນດ້ຳນເນັ້ອ
ໃນ ແລະ ຄຳສັບ ຫ ສຳນວນ, ເພຳະສະນັັ້ນ ໃນນຳມຜູຂ
້ ຽນຂສະແດງຄວຳມຍິນດີຮັບເອົຳຄຳຕຳນິຕຊ
ິ ົມ ແລະ
ຂຂອບໃຈເປັນຢ່ຳງສູງຕັ່ຄຳແນະນຳຈຳກຜູອ
້ ່ຳນທຸກໆທ່ຳນດ້ວຍຄວຳມຈິງໃຈ, ເພັ່ອຈະໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂ
ເນັ້ອໃນທ່ຍ
ີັ່ ັງບທ
ັ່ ັນຄົບຖ້ວນ ແລະ ແກ້ໄຂເພີັ່ມເຕີມໄປຕຳມກຳນປ່ຽນແປງວິວັດທະນຳກຳນຂອງຍຸກສະໄໝ
ໃຫ້ຄົບຖ້ວນສົມບູນຍິັ່ງຂັ້ນ
ດັັ່ງນັັ້ນ, ຫຳກຄູອຳຈຳນ, ນັກວິຊຳກຳນ, ຜູ້ຊົງຄຸນວຸດທິ ແລະ ທ່ຳນຜູ້ອ່ຳນທັງຫຳຍໄດ້ອ່ຳນ ແລະ ໄດ້ນຳ
ໃຊ້ປັ້ມຄູ່ມເຫັັ້ມນີັ້ ຫຳກພົບພັ້ຂັ້ຂຳດຕົກບົກຜ່ອງປະກຳນໃດ ບັ່ວ່ຳຈະເປັນດ້ຳນເນັ້ອໃນ ກັ່ຄຄຳສັບເຕັກ ນິກ
ແລະ ສຳນວນພຳສຳຂຽນຕ່ຳງໆ ຈົັ່ງໄດ້ສົັ່ງຂັ້ຄວຳມຄິດເຫັນ ແລະ ຄຳຕຳນິຂອງພວກທ່ຳນໄປຍັງວິທະຍຳ ໄລ
ກະສິກຳ ແລະ ປ່ຳໄມ້ພຳກເໜອພວກເຮົຳ (ຄະນະກຳມະກຳນພັດທະນຳຫັກສູດ) ຕຳມທີັ່ຢູ່ດັັ່ງນີັ້: ວິທະຍຳ ໄລ
ກະສິກຳ ແລະ ປ່ຳໄມ້ພຳກເໜອ (ກະເສດປຳກເຊອງ) ຖະໜົນເລກທີ 13 ເໜອ, ເມອງຫວງພະບຳງ, ແຂວງ
ຫວງພະບຳງ, PO. Box: 154, ໂທລະສັບ: (+856) 071 219 036, Fax: 071 219 034,
Website: www.lao-agriccollege.org ຫ ທ່ຳນຈະມຳພົບປະແລກປ່ຽນຄວຳມຄິດເຫັນດ້ວຍຕົນເອງ
ກັ່ໄດ້ ເພັ່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄະນະກຳມະກຳນພັດທະນຳຫັກສູດ ພວກຂ້ຳພະເຈົັ້ຳໄດ້ດັດແປງແກ້ໄຂປັ້ມເຫັັ້ມນີັ້ໃຫ້ມີ
ເນັ້ອໃນຄົບຖ້ວນ ແລະ ສົມບູນຂັ້ນໄປເລັ້ອຍໆ.
ຂສະແດງຄວຳມຂອບໃຈນຳທ່ຳນຜູ້ອ່ຳນທັງຫຳຍໄວ້ລ່ວງໜ້ຳນະທີັ່ນີັ້ດ້ວຍ.
ດ້ວຍຄວຳມຮັກແພງ
ຄະນະກຳມະກຳນພັດທະນຳຫກ
ັ ສູດ ວກປໜ
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1

ພາກທີ I
ພາກທິດສະດີ
ບົດທີ 1
ຄວາມໝາຍຄວາມສາຄັນ ແລະ ຄຸນປະໂຫຍດຂອງພືດສະໝຸນໄພ
ຈຸດປະສົງ:
ເພອ
ັ່ ໃຫ້ນັກສກສຳສຳມຳດ:
1. ບອກຄວຳມໝຳຍຂອງກຳນປຸງແຕ່ງອຳຫຳນໄດ້
2. ບອກຄວຳມສຳຄັນຂອງກຳນປຸງແຕ່ງອຳຫຳນໄດ້
3. ອະທິບຳຍຈຸດປະສົງຂອງກຳນປຸງແຕ່ງອຳຫຳນໄດ້

ເນືໍ້ອໃນ
1.1

ຄວາມໝາຍຂອງການປຸງແຕ່ງອາຫານ

ກຳນປຸງແຕ່ງອຳຫຳນຈັດເປັນທຸລະກິດປະເພດໜັ່ງ ເຊິັ່ງລວມເຖິງກຳນຜະລິດກຳນເກັບຮັກສຳ ຕະ
ຫອດເຖິງກຳນຈຳໜ່ຳຍ ສະນັັ້ນ, ກຳນປຸງແຕ່ງອຳຫຳນກຄກຳນນຳເອົຳວັດຖຸດິບດ້ຳນກຳນກະສິກຳມຳເປັນ
ຜະລິດຕະພັນຕ່ຳງໆ ເຊິັ່ງຈຳກຕົວຂອງວັດຖຸດິບໂດຍກົງ ຫ ໄດ້ຈຳກສິັ່ງເສດເຫອຈຳກວັດຖຸດິບ ໂດຍຜ່ຳນຂັັ້ນ
ຕອນຕ່ຳງໆຂອງກຳນປຸງແຕ່ງເຊິັ່ງຈະເຮັດໄດ້ຫຳຍ ຫ ໜ້ອຍແມ່ນຂນ້ຢູ່ກັບຊະນິດຂອງວັດຖຸດິບ ແລະ ອີກຢ່ຳງ
ໜງັ່ ຜົນຜະລິດກະສິກຳ ແມ່ນມີຕຳມລະດູກຳນ ຄວຳມຕ້ອງກຳນຂອງຜູ້ບລິໂພກພັດມີຕະຫອດປີ.

1.2

ຄວາມສາຄັນ ຂອງ ການປຸງແຕ່ງອາຫານ

ກຳນປຸງແຕ່ງອຳຫຳນ ມີຄວຳມສຳຄັນຕັ່ກຳນດຳລົງຊີວິດຂອງມະນຸດດັັ່ງນີັ້ :
1. ຊ່ວຍໃຫ້ຄົນເຮົຳສຳມຳດນຳໃຊ້ຜົນຜະລິດດ້ຳນກະສິກຳ ແລະ ຈຳກທຳມະຊຳດມຳເປັນປະ
ໂຫຍດໃຫ້ຫຳຍທີັ່ສຸດໂດຍເຮັດໃຫ້ມີກຳນສູນເສຍທີັ່ນ້ອຍທີັ່ສຸດ
2. ເຮັດໃຫ້ເກີດມີກິດຈະກຳຕັ່ເນັ່ອງເຊັັ່ນ: ປູກສຳລີລ້ຽງສັດ ແລະ ຕອບສະໜອງໂຮງງຳນຫົວ
ອຳຫຳນສັດກຳຍເປັນອຸດສຳຫະກຳເປັນຕົັ້ນ ເຄັ່ອງບັນຈຸກະປ໋ອງ ແລະ ອັ່ນໆ ນອກຈຳກນີັ້ຍັງມີອຸດສຳຫະກຳທີັ່
ໄດ້ຈຳກວັດຖຸດິບທີັ່ເປັນຂອງເສດເຫອເຊັັ່ນ: ໜັງ ແລະ ກະດູກ
3. ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນຜະລິດຕະພັນໃໝ່
4. ຊ່ວຍໃນກຳນພັດທະນຳປະເທດຊຳດ
5. ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວຳມໝັັັ້ນຄົງທຳງດ້ຳນເສດຖະກິດ ເພຳະວ່ຳປະຊຳຊົນສ່ວນຫຳຍແມ່ນເຮັດ
ກຳນຜະລິດກະສິກຳເປັນສ່ວນໃຫ່ຍ. ຖ້ຳບັ່ມີກຳນແປຮູບຈະມີບັນຫຳເລັ່ອງກຳນຕະຫຳດ.

1.3

ຈຸດປະສົງຂອງການປຸງແຕ່ງອາຫານ

ເພັ່ອປ້ອງກັນກຳນເຊັ່ອມເສຍຂອງວັດຖຸດິບ ເພຳະວັດຖຸດິບສ່ວນຫຳຍອຳດຈະເປັນຈຳພວກ
ພດ ແລະ ສັດຈັ່ງມີກຳນເຊັ່ອມເສຍຄຸນນະພຳບໄດ້ໄວ ຫ ຊ້ຳຂນ້ຢຸ່ກັບຊະນິດຂອງວັດຖຸດິບ
1.
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ປ່ຽນແປງຄຸນສົມບັດ ຫ ຄຸນລັກສະນະວັດຖຸດິບໃຫ້ຖກກັບຈຸດປະສົງ ແລະ ຄວຳມປອດໄພ
ກັບກຳນໃຊ້ເປັນປະໂຫຍດເຊີັ່ງມີຄວຳມແຕກຕ່ຳງກັນໄປຕົວຢ່ຳງ: ວັດຖຸດິບຊະນິດດຽວແຕ່ສຳມຳດເຮັດໄດ້
ຫຳຍຢ່ຳງເຊັັ່ນ: ໝຳກນັດສຳມຳດເຮັດນັ້ຳໝຳກນັດ, ກວນ, ເຊັ່ອມ ແລະ ໝຳກນັດແຜ່ນ
3. ຮັກສຳຄຸນນະພຳບຂອງຜົນຜະລິດໃຫ້ໄດ້ດີທີັ່ສຸດກົງກັບຈຸດປະສົງ ແລະ ກຳນໃຊ້ເປັນປະ
ໂຫຍດ. ຖ້ຳຫຳກກຳນປຸງແຕ່ງໃຊ້ວິທີບັ່ຖກຕ້ອງ ແມ່ນຈະໄດ້ຜົນຜະລິດບັ່ຮັບປະກັນຄຸນນະພຳບ ອຳດຈະ
ເຊັ່ອມເສຍທຳງດ້ຳນອຳຫຳນເຊັັ່ນ: ວິຕຳມິນ, ກີັ່ນ, ລົດຊຳດ
4. ສຳມຳດໃຊ້ເປັນປະໂຫຍດໄດ້ດີທີັ່ສຸດຈຳກກຳນປຸງແຕ່ງວັດຖຸດິບ
5. ເຮັດໃຫ້ເກີດມີກຳນສູນເສຍໜ້ອຍທີັ່ສຸດ. ນອກຈຳກມີຈຸດປະສົງຈະໄດ້ຜົນຜະລິດທີັ່ມີຄຸນ
ສົມບັດ, ຄຸນລັກສະນະ, ຄຸນນະພຳບຕຳມຄວຳມຕ້ອງກຳນ
2.
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ບົດທີ 2
ຫັກການທີໍ່ໃຊ້ໃນການປຸງແຕ່ງ ແລະ ກວດສອບຄຸນນະພາບການ
ປຸງແຕ່ງອາຫານ ຂັນ
ໍ້ ພືໍ້ນຖານ

ຈຸດປະສົງ:
ເພັ່ອໃຫ້ນັກສກສຳສຳມຳດ:
1. ບອກ 6 ຫັກກຳນທີັ່ໃຊ້ເຂົັ້ຳໃນກຳນປຸງແຕ່ງອຳຫຳນໄດ້
2. ອະທິບຳຍຫັກກຳນໂດຍທົັ່ວໄປໃນກຳນຮັກສຳອຳຫຳນໄດ້

ເນືໍ້ອໃນ
2.1

ຫັກການໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານ
2.1.1

ຫັກການທົໍ່ວໄປ
ໃນກຳນຮັກສຳອຳຫຳນເພັ່ອບັ່ໃຫ້ເສຍຄຸນນະພຳບເຮັດໄດ້ຢູ່ 6 ຫັກກຳນ ເຊິງັ່ ສຳມຳດ

ເລອກໃຊ້ຕຳມຄວຳມເໝຳະສົມ ແລະ ຕຳມຕ້ອງກຳນຂອງສັງຄົມຄ: ກຳນເຮັດແຫ້ງ ຫ ກຳນຕຳກແດດ, ກຳນ
ດອງ, ກຳນເຮັດເຄັມ, ກຳນເຊັ່ອມ ຫ ກວນ, ກຳນແຊ່ເຢັນ, ກຳນອັດກວດ ຫ ອັດກະປ໋ອງ
2.1.2

ການເຮັດແຫ້ງ ຫື ການຕາກແດດ
ກຳນເຮັດແຫ້ງເປັນ ວິທີກຳນໜັ່ງທີັ່ໃຊ້ໃນກຳນຮັກສຳອຳຫຳນໄວ້ດົນເຮັດໃຫ້ອຳຫຳນ
ແຫ້ງຈະເຮັດໃຫ້ພວກແບກທີເຣຍບັ່ສຳມຳດເກຳະອຳໄສ ຫ ຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີ ຈັ່ງສຳມຳດເກັບອຳຫຳນໄວ້
ໄດ້ດົນ
2.1.3 ການດອງ
ເປັນວິທີກຳນເກັບຮັກສຳອຳຫຳນ ໂດຍກຳນໃຊ້ສຳນກັນບູດເຂົັ້ຳຊ່ວຍເຊັັ່ນ: ເກອ, ນັ້ຳ
ຕຳນ, ນັ້ຳປຳ ແລະ ນັ້ຳສົັ້ມສຳຍຊູ ໂດຍລະລຳຍເປັນນັ້ຳຢຳປ້ອງກັນບັ່ໃຫ້ເຊັ້ອຈຸລີນຊີສຳມຳດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້
ກຳນດອງມີ 4 ປະເພດ: ກຳນດອງສົັ້ມ, ກຳນດອງຫວຳນ, ກຳນດອງເຄັມ, ກຳນດອງ 3 ລົດຊຳດ
2.1.4 ການເຮັດເຄັມ
ກຳນເຮັດເຄັມແມ່ນວິທີກຳນເກັບຮັກສຳອຳຫຳນແບບໜັ່ງ ໂດຍນຳໃຊ້ສຳນກັນບູດເຂົັ້ຳ
ຊ່ວຍເປັນເຄັ່ອງມເປັນຕົັ້ນ: ເກອ, ນັ້ຳປຳ ເພັ່ອເຮັດໃຫ້ອຳຫຳນບັ່ບູດເໜົັ່ຳ ກຳນເຮັດເຄັມຕ້ອງປະຕິບັດຕຳມ
ຫັກກຳນທີັ່ສຳຄັນຄ: ເຮັດໃຫ້ສະອຳດ, ແຊ່ໃນນັ້ຳເກອ ຫ ນັ້ຳປຳກໄດ້ ຫ ອຳດຈະເຮັດໃຫ້ແຫ້ງ ຫ ໝັກໄວ້ກ
ໄດ້
2.1.5 ການເຊືໍ່ອມ ຫື ກວນ
1. ການເຊືໍ່ອມ
ເປັນວິທີກຳນອັນໜັ່ງທີັ່ໃຊ້ໃນກຳນຮັກສຳອຳຫຳນໂດຍກຳນໃຊ້ຄວຳມຫວຳນ ຂອງ
ນັ້ຳຕຳນເປັນສຳນກັນບູດ ປ້ອງກັນບັ່ໃຫ້ເກີດກຳນປ່ຽນແປງ ແລະ ກຳນອຳໄສຂອງຈຳພວກຈຸລິນຊີເຮັດໃຫ້
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ອຳຫຳນບັ່ບູດເໜົັ່ຳກຳນເຊັ່ອມຄ: ກຳນເອົຳນັ້ຳຕຳນໃສ່ໃນໝັ້ ປະສົມນັ້ຳ ຄ້ຳງໄຟຕົັ້ມຂ້ຽວກຳຍເປັນນັ້ຳເຊັ່ອມ
ແລ້ວເອົຳສີັ່ງທີັ່ຕ້ອງກຳນລົງເຊັ່ອມໃສ່
2. ການກວນ
ແມ່ນກຳນເອົຳເນັ້ອຂອງໝຳກໄມ້ທີັ່ສຸກ ແລ້ວມຳປະສົມກັບນັ້ຳຕຳນໃຫ້ສົມຄວນ
ໃຊ້ຄວຳມຮ້ອນເຮັດໃຫ້ປະສົມກົມກນເຂົັ້ຳກັນ ມີລົດຊຳດຫວຳນ ແລະ ກິັ່ນຫອມ. ກຳນກວນມີຢູ່ 2 ແບບ ຄ:
ກວນກັບນັ້ຳຕຳນ ແລະ ກວນກັບນັ້ຳຕຳນ ແລະ ກະທິ. ແຕ່ກຳນກວນຕ້ອງປະຕິບັດຫັກກຳນດັັ່ງນີ:ັ້
3. ເອົຳໝຳກໄມ້ທີັ່ສຸກສະໝັ່ຳສະເໝີກັນປະສົມກັບນັ້ຳຕຳນ
4. ບັ່ຄວນເອົຳໜ່ວຍເໜົັ່ຳຫມີບຳດແຜ, ມັນຈະເຮັດໃຫ້ກີັ່ນ ແລະ ລົດຊຳດບັ່ດີ
5. ເວລຳກວນຕ້ອງໝັັ່ນຄົນໝັ້ເລັ້ອຍໆ ເວລຳຄົນຕ້ອງເຖິງກົັ້ນໝັ້
6. ຄວນໃຊ້ໄຟປຳນກຳງ
2.1.6
ການແຊ່ເຢັນ
ເປັນວິທີກຳນຮັກສຳຂອງສົດໄວ້ບັ່ໃຫ້ເຊັ່ອມຄຸນນະພຳບ ເກີດກຳນບູດເໜົັ່ຳໃນສະພຳບ
ອຸນຫະພູມຕັ່ຳ ຈຸລິນຊີບັ່ສຳມຳດຂະຫຍຳຍໄດ້ ເຊັັ່ນກຳນແຊ່ເຢັນມີ 3 ວິທີ: ກຳນແຊ່ນັ້ຳແຂງ, ຫ້ອງເຢັນຕູ້ເຢັນ
2.1.7

ການອັດຂວດ
ໝຳຍເຖິງກຳນບັນຈຸອຳຫຳນໃນພຳຊະນະທີັ່ມີຝຳປິດໃຫ້ແໜ້ນ ແຕ່ກຳນບັນຈຸແມ່ນມີ 2

ແບບຄ:
1. ເອົຳອຳຫຳນດິບເຂົັ້ຳໃນພຳຊະນະນຳໄປໜັ້ງຂ້ຳເຊັ້ອ ສ່ວນຫຳຍອຳດຈະເປັນຖົັ່ວ ຫ
ຜັກ
2. ເອົຳອຳຫຳນທີັ່ປຸງແຕ່ງສຸກແລ້ວນຳໄປໜັ້ງຂ້ຳເຊັ້ອ

2.2

ການກວດສອບຄຸນນະພາບການແປຮູບອາຫານ ຂັນ
ໍ້ ພືໍ້ນຖານ

ໝຳຍເຖິງຄວຳມສ່ຽງທີັ່ເກີດຈຳກສິັ່ງແປກປົນ ຫ ແປກປອມໃນອຳຫຳນຊັ່ງຕຳມປົກກະຕິແລ້ວບັ່
ຄວນຈະມີໃນອຳຫຳນປະເພດນັັ້ນມີ: ເສດແກ້ວ, ເສດໂລຫະ, ເສດໄມ້, ເສດຫີນ, ເຄັ່ອງປະດັບ, ພຳກສ່ວນ
ຂອງອະໄວຍະວະຄົນ ແລະ ສັດ ເສັັ້ນຜົມ ແລະ ອັ່ນໆ, ພຳກສ່ວນຂອງອຸປະກອນກຳນຜະລິດ ນອດ, ອັ່ນໆ
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ບົດທີ 3
ຂັໍ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການປຸງແຕ່ງອາຫານ

ຈຸດປະສົງ:
ເພັ່ອໃຫ້ນັກສກສຳ ສຳມຳດ:
1. ບອກຂັັ້ນຕອນ ແລະ ວິທກ
ີ ຳນປຸງແຕ່ງອຳຫຳນໄດ້
2.

ນຳໃຊ້ອຸປະກອນທີັ່ມີໃນຄົວເຮອນ ແລະ ຫຳໄດ້ງ່ຳຍ ເຂົັ້ຳໃນກຳນກະຕວງ ແລະ ຜອງຊັັ່ງໄດ້

ເນືໍ້ອໃນ
3.1

ຂັໍ້ນຕອນການປຸງແຕ່ງອາຫານ
ຂັັ້ນຕອນກຳນປຸງແຕ່ງອຳຫຳນລວມທັງໝົດມີ 13 ຂັັ້ນຕອນຄ:
1. ກຳນຄັດເລອກຄຸນນະພຳບ
2. ກຳນທຳຄວຳມສະອຳດ
3. ກຳນກຳຈັດທຳດເຄມີ
4. ກຳນລວກ
5. ກຳນປອກເປອກ
6. ກຳນຕົບແຕ່ງ
7. ກຳນຜ່ຳ, ກຳນຕັດ, ກຳນຫັັ່ນ, ກຳນບົດ
8. ກຳນບິບ
9. ກຳນໄລ່ອຳກຳດ
10. ກຳນຕອງ
11. ກຳນລະເຫີຍ
12. ກຳນເຮັດໃຫ້ເຢັນ
13. ກຳນກວດສອບ

3.2

ວິທກ
ີ ານປຸງແຕ່ງອາຫານ

1. ການຄັດເລືອກຄຸນນະພາບ
ກ່ອນຈະນຳໄປປຸງແຕ່ງ ຄວນທຳກຳນຄັດເລອກຄຸນນະພຳບອີກຄັັ້ງໜັ່ງ ກ່ຽວກັບຂະໜຳດສີ,
ຮອຍແຕກຊັ້ຳ, ຄວຳມອ່ອນ, ຄວຳມແກ່
- ຂະໜຳດຂອງວັດຖຸແມ່ນໃຫ້ສະໝັ່ຳສະເໝີກັນ ຕົວຢ່ຳງ: ກຳນເລອກໝຳກເຜັດສຸກ
ເພັ່ອເຮັດຊອດໝຳກເຜັດ
- ຄວຳມອ່ອນ, ຄວຳມແກ່, ເປັນສີັ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບອຳຫຳນກຳນກິັ່ນ, ຄວຳມສົັ້ມ ຄວຳມ
ຫວຳນ ຕະຫອດຮອດສີ ແລະ ຄຸນນະພຳບຂອງອຳຫຳນ
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- ຮອຍຂີດ, ຮອຍຊັ້ຳເໜົັ່ຳ ບັ່ຄວນນຳໄປປຸງແຕ່ງອຳດຈະເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພຳບຕົກຕັ່ຳ ເກັບ
ໄວ້ບັ່ໄດ້ດົນເນັ່ອງຈຳກວ່ຳ ຈຸລິນຊີປະປົນຢູ່ຫຳຍກວ່ຳປົກກະຕິ
2. ການທາຄວາມສະອາດ
ລ້ຳງວັດຖຸດິບດ້ວຍນັ້ຳສະອຳດເສຍກ່ອນ ກ່ອນຈະນຳໄປແປຮູບ ເພັ່ອຈຸດປະສົງ:
-

ລ້ຳງເອົຳສິັ່ງທີັ່ບັ່ຕ້ອງກຳນອອກໃຫ້ໝົດ ເປັນຕົັ້ນ: ແຮ່, ຊຳຍ, ດິນ, ຝຸ່ນ ຫ ສິງັ່ ເຈອ

ປົນອອກໃຫ້ໝົດ
- ລ້ຳງເພັ່ອໃຫ້ລຸດຜ່ອນປະລິມຳນຂອງຈຸລີນຊີ ແລະ ສຳນເຄມີ
3. ການກາຈັດທາດເຄມີ
ກຳນກຳນົດຄຸນນະພຳບອຳຫຳນສຳເລັດຮູບ ຕ້ອງກຳນົດທຳດເຄມີບັ່ໃຫ້ຕົກຄ້ຳງ ຫ ເຈອປົນ
ຜົນຜະລິດກະສິກຳຄວນ ຫີກ ລຽງສຳນເຄມີ
4. ການລວກ
ກຳນລວກດ້ວຍນັ້ຳຮ້ອນຟົດ ເພັ່ອຈຸດປະສົງຄ:
ທຳຄວຳມສະອຳດພວກຜັກ, ໝຳກໄມ້ເຊິງັ່ ເຮັດໃຫ້ເກີດກຳນປ່ຽນແປງ
ເພັ່ອຫຼຸດປະລິມຳນຂອງຈຸລີນຊີ
ເພັ່ອເປັນກຳນຮັກສຳສີຂອງວັດຖຸ ແລະ ເປັນກຳນທຳລຳຍກິັ່ນທີັ່ບັ່ດີ
ເພັ່ອເຮັດໃຫ້ເນັ້ອຜັກອ່ອນນຸ້ມງ່ຳຍສຳລັບກຳນບັນຈຸໃສ່ພຳຊະນະ
ເປັນກຳນໃຫ້ອຳກຳດອອກຈຳກເນັ້ອອຳຫຳນ
5. ການປອກເປືອກ, ການຄວ້ານ, ການເຈາະແກ່ນ ຫື ເມັດ
ຜັກ ແລະ ໝຳກໄມ້ບຳງຊະນິດຈະຕ້ອງເອົຳເປອກອອກບຳງຊະນິດມີແກ່ນ ແລະ ເມັດເຊັັ່ນ:
ໝຳກນັດຕ້ອງປອກເປອກອອກ ສິັ່ງເຫົັ່ຳນີັ້ຜູ້ບລິໂພກບັ່ປຳຖະໜຳ
6. ການຕົກແຕ່ງ
ເປັນວິທີກຳນທີັ່ໂຮງງຳນອຳຫຳນທຸກປະເພດ ຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດເພັ່ອກວດເບິັ່ງວ່ຳ: ຮອຍເປອກ
ຮອຍຕຳໜິ ອຳດຈະຫົງເຫອໄວ້ ກຳນຕົກແຕ່ງແມ່ນໃຊ້ຄົນເປັນຜູ້ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮູບຊົງຕຳມໃຈມັກ
7. ການຜ່າ, ການຕັດ, ການຫັໍ່ນ, ການບົດ
ຜັກໝຳກໄມ້ບຳງຊະນິດມີຂະໜຳດໃຫຍ່ບັ່ສຳມຳດບັນຈຸໃສ່ກະປ໋ອງ ຫ ນ ຳໄປແປຮູບເປັນ
ຜະລິດຕະພັນໄດ້ສະດວກ ຈັ່ງຕ້ອງໄດ້ຜ່ຳເຄິງັ່ ຫ ຫັັ່ນເປັນວົງແຫວນ, ຕັດເປັນຕ່ອນ, ຊອຍເປັນແຜ່ນບຳງໆ ຫ
ບົດເປັນແປ້ງລະອຽດ ແລະ ແປ້ງຫຍຳບ
8. ການບີບ, ການຄັໍ້ນ
ຂະບວນກຳນນີັ້ເປັນກຳນແຍກນັ້ຳອອກຈຳກເນັ້ອອຳຫຳນ
9. ການໄລ່ອາກາດ
ກຳນໄລ່ອຳກຳດອອກຈຳກພຳຊະນະບັນຈຸ ຫ ກຳນຄວບຄຸມອຳກຳດ ລະຫວ່ຳງຂະບວນກຳນ
ຜະລິດຕົວຢ່ຳງ: ກຳນໃຊ້ຄວຳມຮ້ອນໄລ່ອຳກຳດ ໃນຂະບວນກຳນເຮັດນັ້ຳໝຳກໄມ້ ຫ ອຳຫຳນກະປ໋ອງ
10. ການຕອງ
ຂະບວນກຳນນີັ້ນິຍົມໃຊ້ເຮັດນັ້ຳໝຳກໄມ້,ຕອງເຫົັ້ຳ,ຕອງນັ້ຳເຊັ່ອມ ແລະ ອັ່ນໆ ກຳນຕອງຄ
ກຳນແຍກສ່ວນລະຫວ່ຳງຂອງແຂງ ແລະ ຂອງແຫວ
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11. ການລະເຫີຍ
ຄກຳນເຮັດໃຫ້ຂອງແຫວເຂັັ້ມຂຸ້ນ ອຳດຈະອຳໄສວິທີກຳນດັັ່ງຕັ່ໄປນີັ້: ກຳນໃຊ້ຄວຳມຮ້ອນ
ພຳຍໃຕ້ອຳກຳດຄ: ຂ້ຽວຂອງແຫວໃນໝັ້ທີັ່ຕັັ້ງເທິງເຕົຳໄຟຄວຳມຮ້ອນທີັ່ຂອງແຫວໄດ້ຮັບ ຈະເຮັດໃຫ້ນັ້ຳລະ
ເຫີຍແຍກອອກ ຈະເຮັດໃຫ້ຂອງແຫວເຂັັ້ມຂຸ້ນຕັ່ມຕຳມຄວຳມຕ້ອງກຳນ
12. ການເຮັດໃຫ້ເຢັນ
ຜັກ ແລະ ໝຳກໄມ້ຜ່ຳນກຳນລວກນັ້ຳຮ້ອນ ຫ ອົບດ້ວຍອຳຍນັ້ຳແລ້ວມຳແຊ່ນັ້ຳເຢັນທີັ່
ສະອຳດ ເພັ່ອລຖ້ຳປະຕິບັດຂັັ້ນຕອນຕັ່ໄປ
13. ການກວດສອບ
ເປັນຂັັ້ນຕອນທີັ່ສຳຄັນຫຳຍ ຂອງຂະບວນກຳນຜະລິດອຳຫຳນສຳເລັດຮູບ ກຳນກວດສອບ
ອຳດຈະເຮັດຢູ່ໃນຂັັ້ນຕອນໃດກໄດ້ ແລ້ວແຕ່ຄວຳມເໝຳະສົມ
14. ການຊັໍ່ງຕວງ
ສີັ່ງທີັ່ຄວນຮູ້ໃນກຳນຊັັ່ງຕວງ
- 1 ຖວ້ຍຕວງ
- 1/2 ຖວ້ຍຕວງ
- 1/3 ຖວ້ຍຕວງ
- 1/4 ຖວ້ຍຕວງ
- 1/8 ຖວ້ຍຕວງ
15. ນໍ້າໜັກການຊັໍ່ງຕວງ
- 1 ກິໂລ = 9 ຖວ້ຍຕວງ
- 16 ບ່ວງແກງ = 1ຖວ້ຍຕວງ
- 12 ບ່ວງແກງ = 3/4ຖວ້ຍຕວງ
- 8 ບ່ວງແກງ = 1/2ຖວ້ຍຕວງ
- 4 ບ່ວງແກງ = 1/4ຖວ້ຍຕວງ
- 2 ບ່ວງແກງ = 1/8ຖວ້ຍຕວງ
- 3 ບ່ວງຊຳ = 1ບ່ວງແກງ
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ພາກທີ II
ພາກປະຕິບັດ
ບົດທີ 4
ການເຮັດໄຂ່ເຄັມ

4.1

ກະກຽມອຸປະກອນ ແລະ ສ່ວນປະກອບ
1. ອຸປະກອນ
- ໝັ້
- ຄຸ

- ຈອງ ຫ ໄມ້ດ້ຳມ

- ເຄັ່ອງບັນຈຸສຳລັບແຊ່ໄຂ່ (ໄຫ, ໂຖຢຳງ ຫ ແກ້ວ)
2. ສ່ວນປະກອບ
- ໄຂ່ເປັດ 15 ໜ່ວຍ
- ເກອ 1 ກະປ່ອງນັ້ຳນົມ

- ນັ້ຳສະອຳດ 4 ກະປ່ອງນັ້ຳນົມ

4.2

ຂັໍ້ນຕອນ ແລະ ວິທກ
ີ ານ
- ຕົັ້ມນັ້ຳທີັ່ແຊ່ໄຂ່ໃຫ້ຟົດ, ປົງລົງປະໃຫ້ພອຸ່ນ

- ເອົຳເກອເທໃສ່ໃນນັ້ຳອຸ່ນ, ໃຊ້ຈອງ ຫ ໄມ້ຄົນຕີໃຫ້ເມັດເກອລະລຳຍ
- ນຳເອົຳໄຂ່ເປັດສົດມຳລ້ຳງນັ້ຳໃຫ້ເປອກໄຂ່ຂຳວສະອຳດດີ

- ຄ່ອຍເຫັັ້ງນເອົຳນັ້ຳເກອເຂັັ້ມຂຸ້ນໃສ່ໃນໂຖ ຈຳກນັັ້ນກເອົຳໜ່ວຍໄຂ່ລົງແຊ່ (ໃຫ້ຖ້ວມໄຂ່) ປິດ

ຝຳແຊ່ປະໄວ້ປະມຳນ 10-15 ວັນ
- ນຳເອົຳໄຂ່ທີັ່ແຊ່ອອກມຳຕົັ້ມໃຫ້ສຸກກສຳມຳດຮັບປະທຳນ ແລະ ນຳອອກຈຳໜ່ຳຍ
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ບົດທີ 5
ການເຮັດແຈ່ວບອງ

5.1

ກະກຽມອຸປະກອນ ແລະ ສ່ວນປະກອບ
1. ອຸປະກອນ
-

ມີດ
ເຕົຳໄຟ
ຈອງແບນ
ພ້ຳ
ຖວ້ຍ
ບ່ວງ
ຫວດ
ຊຳມ
ຊິງຊັັ່ງ
ຄຸ
ຖົງຢຳງ
ຢຳງບ້ວງ ຫ ຂວດປຳກກວ້ຳງມີຝຳປິດ
ຖົງມ, ຊຸຸດກັນເປັ້ອນ
ໝັ້ໜັ້ງ

- ໝັ້ຂຳງ
2. ວັດຖຸດິບ ແລະ ສ່ວນປະກອບ
ໝຳກເຜັດຜົງ 0.5 Kg
-

ຜັກທຽມແຫ້ງ 2 Kg
ຂ່ຳແຫ້ງບົດ 300 g
ໜັງຄວຳຍແຫ້ງ 1 - 2 Kg
ເກອ 2 ບ່ວງ
ນັ້ຳຕຳນ 2 Kg

-

ນັ້ຳປຳ 1.5 ແກ້ວ
ນັ້ຳສະອິວ
ັ້ 0.5 ແກ້ວ

-

ນັ້ຳມັນພດ 1 ແກ້ວ

-

ເຄັ່ອງປຸງລົດ 500 g
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5.2

ຂັໍ້ນຕອນ ແລະ ວິທກ
ີ ານ

- ປອກເປອກຫົວຜັກທຽມ ແລະ ຊອຍແລບໆ, ນຳໄປຕຳກແດດໃຫ້ແຫ້ງ, ຕຳ ຫ ບົດໃຫ້ມຸ່ນ

ແລ້ວນຳໄປຈນ
- ຕົັ້ມໜັງຄວຳຍໃຫ້ສຸກແລ້ວນຳໄປລ້ຳງນັ້ຳໃຫ້ສະອຳດ, ປະໄວ້ໃຫ້ສະເດັດນັ້ຳ

- ນຳເອົຳໝຳກເຜັດຜົງ, ຜັກທຽມ, ຂ່ຳ, ໜັງ, ນັ້ຳຕຳນ, ເກອ, ນັ້ຳປຳ, ນັ້ຳສະອິັ້ວ ແລະ ເຄັ່ອງປຸງ

ລົດ ທັງໝົດປະສົມໃຫ້ເຂົັ້ຳກັນດີ
- ນຳເອົຳສ່ວນປະສົມທັງໝົດບັນຈຸໃສ່ໝັ້ຂຳງ, ຍົກຂນ
ັ້ ຄ້ຳງເຕົຳໄຟ ໂດຍໃຊ້ໄຟປຳນກຳງແລ້ວຄົນ
ໄປເລອ
ັ້ ຍໆ ເມັ່ອສັງເກດເຫັນນັ້ຳຕຳນເປອ
ັ່ ຍ ແລະ ແຈ່ວກຳຍເປັນສີແດງກປົງລົງ ປະໄວ້ໃຫ້ເຢັນແລ້ວບັນຈຸໃສ່
ກ່ອງ ຫ ຖົງຢຳງປິດຝຳໃຫ້ແໜ້ນ
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ບົດທີ 6
ການເຮັດຖົໍ່ວດິນທອດສະໝຸນໄພ
2.3

ອຸປະກອນ ແລະ ວັດຖຸດິບ
1. ອຸປະກອນ
-

ຈອງໄມ້ດ້ຳມ

-

ເຕົຳໄຟ

-

ໝັ້ຂຳງ

-

ຊຳມຫ ພຳຖຳດ
ຖົງຢຳງ
ຊີງຊັັ່ງ

- ເຄັ່ອງລີດປຳກຖົງໃຊ້ຄວຳມຮ້ອນ
2. ວັດຖຸດິບ ແລະ ສ່ວນປະກອບ
-

2.4

ແກ່ນຖົັ່ວດິນ 1 Kg
ຫົວສີໄຄ 20 ຫົວ
ໃບຂີັ້ຫູດ 100 g
ເກອປົັ່ນ 2 ບ່ວງກຳເຟ
ຜົງປຸງລົດ 3 ບ່ວງກຳເຟ
ນັ້ຳມັນພດ 1 ແກ້ວ

ຂັໍ້ນຕອນການປະຕິບັດ
- ຕົັ້ມນັ້ຳໃຫ້ຟົດ, ເອົຳຖົັ່ວດິນລົງແຊ່ 5 - 10 ນຳທີ
- ບີບເອົຳເຈ້ຍຫຸ້ມຖົັ່ວດິນອອກໃຫ້ໝົດ

- ເອົຳນັ້ຳມັນໃສ່ໝັ້ຄ້ຳງໄຟ, ນຳເອົຳຖົັ່ວດິນລົງທອດໃຫ້ເຫອງກຕັກອອກ
- ຊອຍຫົວສີໄຄ ແລະໃບຂີັ້ຫູດນຳໄປທອດໃຫ້ກອບ

- ນຳເອົຳຖົັ່ວດິນ, ຫົວສີໄຄ, ໃບຂີັ້ຫູດ, ນັ້ຳຕຳນ, ເກອ ແລະ ຜົງປຸງລົດມຳຄົນປະສົມເຂົັ້ຳກັນໃນ
ຊຳມປະໃຫ້ເຢັນບັນຈຸໃສ່ຖົງຢຳງ ແລະ ລີດປຳກຖົງໃຫ້ແຈບດີ

2.5

ການເກັບຮັກສາ
- ເກັບໄວ້ບ່ອນທີັ່ແຫ້ງ
- ບັ່ໃຫ້ຖກແສງແດດ
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ບົດທີ 7
ການເຮັດປາເສັໍ້ນປຸງລົດ
7.1

ກະກຽມອຸປະກອນ ແລະ ສ່ວນປະກອບ
1. ອຸປະກອນ
-

ມີດ
ພ້ຳ
ບ່ວງ
ຊຳມ
ຊິງຊັັ່ງ
ພຳຖຳດ
ຄຸ
ຂຽງ
ກັບຢຳງມີຝຳປິດ
ຖົງມ, ຊຸຸດກັນເປັ້ອນ
ກະດົັ້ງ ຫ ເຂິງ

2. ວັດຖຸດິບ ແລະ ສ່ວນປະກອບ
-

7.2

ເນັ້ອປຳສົດ (ປຳໂຕໃຫ່ຍບັ່ມີກ້ຳງຍ່ອຍ) 0.5 Kg
ຊອດປຸງລົດ (ກຳງ້ວນຊຽງ) 30 g
ພິກໄທປົັ່ນ 7.5 g
ນັ້ຳຕຳນ 20 g
ໝຳກງຳຂຳວ 15 g

ຂັໍ້ນຕອນການປະຕິບັດ
- ນຳປຳມຳຄົວ ຕັດຫົວອອກ ແລະ ລ້ຳງນັ້ຳໃຫ້ສະອຳດຈຳກນັັ້ນນຳປຳມຳແລ່ລບເອົຳແຕ່ຊີັ້ນ ຊອຍ

ປຳເປັນເສັັ້ນຍຳວຂະໜຳດຄວຳມໜຳ 1 Cm
- ປະສົມປຳກັບເຄັ່ອງປະກອບທັງໝົດຄັັ້ນໃຫ້ເຂົັ້ຳກັນດີ
- ໝັກປະໄວ້ປະມຳນ 2 ຊົັ່ວໂມງ ເອົຳປຳມຳລຽນໃສ່ເຂິງແລ້ວນຳໄປຕຳກແດດໃຫ້ແຫ້ງ
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ບົດທີ 8
ການແປຮູບໄຄ່ແຜ່ນຈຸບແປ້ງທອດ
8.1

ກະກຽມອຸປະກອນ ແລະ ສ່ວນປະກອບ
1. ອູປະກອນ
ໝັ້ຂຳງ 1 ໜ່ວຍ
ຈອງແບນ 1 ອັນ
-

ຫວດ 1 ໜ່ວຍ
ໝັ້ໜັ້ງ 1 ໜ່ວຍ
ອັນຕອງນັ້ຳມັນ 1 ອັນ
ເຕົຳໄຟ 1 ໜ່ວຍ
ເຄັ່ອງລີດຖົງ 1 ເຄັ່ອງ
ມີດແຊມ 1 ອັນ
ຖົງຢຳງແກ້ວ 1 ຕັບ
ຊິງຊັັ່ງ 1 ໜ່ວຍ

-

ມີດ 1 ດວງ
ຂຽງ 1 ອັນ
2. ສ່ວນປະກອບ
ໄຄແຜ່ນ 10 ແຜ່ນ
-

8.2

ແປ້ງກອບ 1 ກິໂລກຳມ
ໝຳກເຜັດປົັ່ນ 50 ກຳມ
ເກອ 2 ບ່ວງກຳເຟ
ແປ້ງນົວ 100 ກຳມ
ຜັກບົັ່ວໃບ 150 ກຳມ
ໝຳກພິກໄທດຳ 20 ກຳມ
ນັ້ຳຕຳນຂຳວ 20 ກຳມ
ນັ້ຳມັນພດ 2 ຕຸກ
ນັ້ຳດັ່ມ

ຂັໍ້ນຕອນ ແລະ ວິທກ
ີ ານ

ນຳເອົຳໄຄແຜ່ນທີັ່ເຮົຳກະກຽມໄວ້ມຳໃຊ້ມີດແຊມຕັດ ໃຫ້ເປັນຮູບສຳມລ່ຽມພດີຄຳແລ້ວ ຫັງຈຳກ
ນັັ້ນໃສ່ພຳ ຖ້ຳນປະໄວ້ນຳເອົຳຜັກບົັ່ວໃບໃຊ້ມີດຕັດຮຳກອອກໃຫ້ລະອຽດໃສ່ອ່ຳງແລ້ວ ຫັງຈຳກນັັ້ນກນຳມຳ
ລ້ຳງນັ້ຳໃຫ້ສະອຳດດີໃສ່ກະຕ່ຳປະໄວ້ ເພັ່ອໃຫ້ສະເດັດນັ້ຳດີນຳມຳໃຊ້ຂຽງ ແລະ ມີດຊອຍແລບໆ ໃສ່ຖ້ວຍປະ
ໄວ້, ໝຳກເຜັດປົັ່ນ,ໝຳກພິກໄທດຳ, ເກອ, ແປ້ງນົວ, ແປ້ງກອບ, ນັ້ຳຕຳນຂຳວ, ນັ້ຳດັ່ມ, ນັ້ຳມັນພດ ຫັງຈຳກ
ນັັ້ນເຮົຳນຳເອົຳສ່ວນປະສົມທຸກຢ່ຳງ ທີັ່ເຮົຳໄດ້ກະກຽມໄວ້ແລ້ວນັັ້ນ ນຳມຳປະສົມກັນແລ້ວໃຊ້ຈອງຄົນຈົນໃຫ້
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ເນັ້ອແປ້ງເປັນສີໜຽວໆດີ ຫັງຈຳກນັັ້ນກນຳເອົຳໄຄແຜ່ນທີັ່ໄດ້ຕດ
ັ ກະກຽມໄວ້ນັັ້ນມຳຈຸບແປ້ງທີັ່ປະສົມໄວ້ແລ້ວ
ນັັ້ນຄ້ຳງໝັ້ຂຳງ ຕັັ້ງໄຟເບົຳໆ ປະໃຫ້ນັ້ຳມັນຮ້ອນພປຳນກຳງນຳເອົຳໄຄແຜ່ນທີັ່ຈຸບແປ້ງລົງຈນ ໃຊ້ເວລຳໃນກຳນ
ຈນ 1 ນຳທີ ຈັ່ງສຸກ ໃຊ້ຈອງຕັກອອກໃສ່ຫວດປະໄວ້ໃຫ້ເຢັນຈຳກນັັ້ນສຳມຳດກິນໄດ້ ຫ ນຳໄປຫຸ້ມຫັ່ ແລະ
ນຳໄປຈຳໜ່ຳຍໄດ້
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ເອກະສານອ້າງອີງ
ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່ຳໄມ້ ເອກະສຳນປະກອບກຳນຮຽນ ກຳນສອນ ວິຊຳແປຮູບຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ.
2003. ຫັກສູດສຳລັບໂຮງຮຽນກະສິກຳ ແລະ ປ່ຳໄມ້ຊັັ້ນກຳງ. 19 ນ.
ຫັກສູດເອກະພຳບປີ 1994. ສຳລັບ 4 ໂຮງຮຽນກະສິກຳຊັນ
ັ້ ກຳງຫວງພະບຳງ, ວຽງຈັນ (ນຳບົງ) ສະຫວັນ
ນະເຂດ ແລະ ຈຳປຳສັກ. 97 ນ.
ດຣ ວິໄລ ລັງສຳທອງ 2543 - 2546 ເຕັກໂນໂລຢີ ກຳນແປຮູບອຳຫຳນ. ໜ 62 - 82 (ພຳສຳໄທ)
ບົວບູຊຳ 2551 ສະໜູນໄພໄທ. ໜ 89 - 108 (ພຳສຳໄທ)
ໄພບູນພະລົມ ຣັກວຳລິດ 2532 ກຳມະວິທີ ກຳນແປຮູບອຳຫຳນ. 32 - 293 (ພຳສຳໄທ)
ວິມຳລັກ ອລະພົດ 2551, 100 ສຸດຍອດສະໝູນໄພບຳລຸງສຸຂະພຳບ. ໝ 66 (ພຳສຳໄທ)
ອຳລີ ໂອບອ້ອມຮັກ, 7 ວັນ 7 ເມນູ ສະໜູນໄພໄລ້ໂລກ. ໜ 26 - 27 (ພຳສຳໄທ)
ຮັກອຸດົມ. 2550. ຢຳແຜນໄທສຳລັບຊຳວບ້ຳນ. ໜ 16 (ພຳສຳໄທ)

