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ຄານາ
ເພືື່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັນລຸ 3 ແຜນງານ ແລະ 10 ແຜນດາເນີນງານ ຂອງກະຊວງກະສິກາ
ແລະ ປ່າໄມ້ ວາງອອກ ກຄື 3 ເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ VIII ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຕ່ນີັ້ຮອດປີ 2020
ໂດຍຖືເອົານະໂຍບາຍ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນລົງເທືື່ອລະກ້າວ, ນາພາປະເທດຊາດ ໃຫ້
ຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການສ້າງສາປະເທດຊາດ ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດ
ອຸດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ, ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຖເື ອົາວຽກງານ ການກື່ສ້າງຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນວຽກງານບຸລິມະສິດໜື່ງທີມ
ື່ ີຄວາມສາຄັນ ໃນການພັດທະນາຂະແໜງ
ການກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ
ປະຈຸບັນເຫັນໄດ້ວ່າ ພະນັກງານວິຊາການດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນລະດັບຕ່າງໆໃນຂອບເຂດ
ທົື່ວປະເທດ ຍັງບທ
ື່ ັນມີຄຸນນະພາບດີເທົື່າທີຄ
ື່ ວນ ແລະ ມີຈານວນບື່ພຽງພ ນັບແຕ່ຂັັ້ນສູນກາງລົງຮອດທ້ອງ
ຖິື່ນ. ສະນັັ້ນກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ການົດຍຸດທະສາດການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບການສກ
ສາດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຕ່ນີັ້ຫາ ປີ 2020 ເຊິງື່ ຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕຂອງຍຸດທະສາດ ແມ່ນການພັດທະນາ
ສີມືແຮງງານຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມີການເຊືື່ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ເຂົັ້າກັບລະບົບການ
ສົື່ງເສີມ ແລະ ຕະຫາດແຮງງານ, ການສ້າງຫັກສູດທີື່ເນັັ້ນຄວາມຊານານ, ການສິດສອນທີື່ເນັັ້ນເອົາຜູ້ຮຽນເປັນ
ສູນກາງ. ດັື່ງນັັ້ນ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈື່ງມີຄວາມຈາເປັນຕ້ອງໄດ້
ມີການປັບປຸງ ແລະ ກື່ສ້າງໃໝ່ ດ້ວຍຮູບການຝກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບໄລຍະສັັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ
ເພືື່ອສ້າງໃຫ້ໄດ້ນັກວິຊາການທີມ
ື່ ີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມຊານານ ແລະ ມີຄຸນສົມບັດທີື່ເໝາະສົມ.
ເພືື່ອຕອບສະໜອງ ໃຫ້ທ່ວງທັນກັບສະພາບການດັື່ງກ່າວ, ທາງວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ
ຈື່ງໄດ້ພັດທະນາຫກ
ັ ສູດຊັັ້ນສູງ ກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງຂັ້ນ ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ 4 ສາຂາວິຊາ ເຊັື່ນ:
ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກາ. ຫັກສູດນີັ້ ໄດ້ເນັັ້ນຄວາມຊານານ ແລະ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫາດແຮງງານ ເພືື່ອກື່ສ້າງພະນັກງານວິຊາການດ້ານການກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ອອກ
ຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂຕ
ັ້ ົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫັກສູດແຫ່ງຊາດລະດັບຊັັ້ນສູງທຸກປະການ
ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ການຮຽນການສອນໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ມີຄວາມສະດວກ, ຈະຕ້ອງມີການພັດທະນາ
ບັນດາເອກະສານທີື່ສາຄັນຂອງຫັກສູດ ເຊັື່ນ: ເອກະສານຫັກສູດ, ຄາອະທິບາຍເນືັ້ອໃນຫຍັ້ຂອງແຕ່ລະວິຊາ,
ແຜນການຮຽນການສອນ ແລະ ເນືັ້ອໃນການສິດສອນລະອຽດຂອງແຕ່ລະວິຊາ ຫື ເອີັ້ນວ່າ: ປັ້ມຄູ່ມືການ
ຮຽນການສອນ. ສະນັັ້ນ ຈື່ງໄດ້ມີການພັດທະນາປັ້ມຄູ່ມືຂອງແຕ່ລະວິຊາທີື່ມີໃນຫັກສູດດັື່ງກ່າວນີັ້ ເພືື່ອຕອບ
ສະໜອງຈຸດປະສົງຂອງຫັກສູດ ທີື່ເນັັ້ນໃສ່ 5 ອົງປະກອບຫັກດັື່ງນີັ້: 1). ການສ້າງຄວາມຊານານ, 2). ການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, 3). ຕິດພັນກັບການຜະລິດກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງ, 4). ເນັັ້ນການເຮັດ
ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ແລະ 5). ການມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ
ໃນການພັດທະນາປັ້ມຄູ່ມືເຫົື່ານີັ້ ໄດ້ມີການມອບໝາຍໃຫ້ອາຈານຮັບຜິດຊອບສິດສອນຫັກ ແລະ
ອາຈານຊ່ວຍເປັນຜູ້ຂຽນຂັ້ນ ໂດຍໄດ້ຜ່ານຂະບວນການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນທີື່ຈາເປັນຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ການຝກ
ອົບຮົມກ່ຽວກັບຫັກການ, ການໄປທັດສະນະສກສາ, ການຄົັ້ນຄວ້າເອກະສານ ແລະ ຂັ້ມູນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການ
ແລກປ່ຽນຄາຄິດເຫັນ ແລະ ຂຄາປກສາຈາກບັນດາຜູ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ຈາກສະຖາບັນການສກ
ສາ ແລະ ໜ່ວຍງານອືື່ນໆ. ຫັງຈາກນັັ້ນ ກໄດ້ມີການກວດແກ້ເນືັ້ອໃນ ໂດຍຄະນະຊີັ້ນາ ແລະ ຄະນະກາມະ
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ການພັດທະນາຫັກສູດຂອງວິທະຍາໄລ, ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ: ທ່ານ ຄາຜຸຍ ພອນໄຊ, ທ່ານ ເພັດສະໝອນ
ຖານະສັກ, ທ່ານ ທອງສະມຸດ ພູມມາສອນ, ທ່ານ ອາໄພວັນ ສຸກສັນຕິ, ທ່ານ ທອງເພັດ ຈິດຕະບຸບຜາ, ທ່ານ
ສີສຸກ ວິລະບຸດ, ທ່ານ ນ. ໜື່ຄາ ວິລະວົງສາ, ທ່ານ ພູທອນ ຈັນທະວົງສາ, ທ່ານ ອຸທອງ ວົງແສນເມືອງ, ທ່ານ
ມຸນິຊາ ພົງບັນດິດ, ທ່ານ ຈັນທອນ ທອງສະໄໝ, ແລະ ທ່ານ ນິກອນ ສຸດທິວົງ. ນອກຈາກນັັ້ນ ກຍັງມີ ທ່ານ
ນາງ Andrea Schroeter ແລະ ທ່ານ ນາງ Silvia Junt ຫົວໜ້າໂຄງການປັບປຸງວິທະຍາໄລກະສິກາ
ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ (SURAFCO) ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຊ່ຽວຊານທີື່ປກສາທາງດ້ານເຕັກນິກ ທັງພາຍໃນ
ແລະ ຕ່າງປະເທດອີກຈານວນໜື່ງ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງໃກ້ຊິດ
ວຽກງານພັດທະນາຫັກສູດ ແມ່ນຈຸດປະສົງໜື່ງທີື່ສາຄັນຂອງໂຄງການ SURAFCO ທີື່ໄດ້ຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ອົງການ HELVETAS Swiss Intercooperation ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທນ
ຈາກອົງການຮ່ວມື ແລະ ພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ (SDC) ຕັັ້ງແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕົັ້ນມາ, ແລະ
ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນິກ ໃນການພັດທະນາໂຄງສ້າງຂອງຫັກສູດ ຈາກຄະນະກະເສດສາດ,
ປ່າໄມ້ ແລະ ວິທະຍາສາດອາຫານ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ (HAFL)
ວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ ຂສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນນາທຸກ
ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີື່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທນຮອນ ແລະ ວິຊາການ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາປັ້ມຄູ່ມືນີັ້ຂັ້ນ ເພືື່ອນາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຮຽນການສອນ. ນອກຈາກນັັ້ນ
ເອກະສານດັື່ງກ່າວນີັ້ ຍັງສາມາດນາໄປປັບໃຊ້ໃນທຸກໆວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນທົື່ວປະເທດ. ໃນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງນັັ້ນ, ຖ້າຫາກພົບເຫັນຂັ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ແລະ ຄວາມບື່ສອດຄ່ອງເໝາະສົມ
ປະການໃດ ກະລຸນນາສົື່ງຂັ້ຄິດເຫັນ ແລະ ຄາຕາໜິຕິຊົມໄປທີື່ວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ
ຊາບ ເພືື່ອຈະໄດ້ນາໄປປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີກວ່າເກົື່າໃນອະນາຄົດ

iii

ບົດ ນາ
ເອກະສານຄູ່ມືສະບັບນີັ້ ແມ່ນເອກະສານອ້າງອີງ ເພືື່ອປະກອບການຮຽນ - ການສອນ ໃນຂັັ້ນ
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ເຖິງວິທີ ແລະ ຂັັ້ນຕອນຕ່າງໆໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານຈາກພືດ ແລະ ສັດ ບາງຊະນິດ ເຊິື່ງໃນການພັດທະນາ
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ຂນ
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ໃຫ້ຍດ
ື ຍາວອອກ, ການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກາເປັນວິຊາໜື່ງທີື່ສາຄັນ ໃນການປະກອບອາຊີບໃນປະຈຸບັນ
ກື່ຄືອະນາຄົດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຍົກລະດັບມູນຄ່າສ່ວນເພີື່ມໃຫ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນກະສິກາ ເຊິື່ງມີ
ບົດບາດ
ໃນການຍືດເວລາຂອງການເກັບຮັກສາໃຫ້ຍາວອອກໄປ
ເຮັດໃຫ້ການສະໜອງອາຫານໃຫ້ຜູ້
ບລິໂພກຢ່າງສະໝື່າສະເໝີ ເຊິື່ງເປັນຜົນດີໃຫ້ແກ່ສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໃຫ້ດີຂັ້ນໄປ
ເທືື່ອລະກ້າວ
ປືມ
ັ້ ເຫັັ້ມນີໄັ້ ດ້ຈັດພິມຂັ້ນເທືື່ອທາອິດ, ຍ່ອມມີຂັ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງຫາຍດ້ານ ຈະເປັນດ້ານເນືັ້ອໃນ
ແລະ ຄາສັບ ຫື ສານວນ, ເພາະສະນັັ້ນ ໃນນາມຜູຂ
້ ຽນຂສະແດງຄວາມຍິນດີຮັບເອົາຄາຕານິຕຊ
ິ ົມ ແລະ ຂ
ຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງ ຕື່ຄາແນະນາຈາກຜູອ
້ ່ານທຸກໆທ່ານດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ, ເພືື່ອຈະໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂ
ເນືັ້ອໃນທ່ຍ
ີ ັງບທ
ື່ ັນຄົບຖ້ວນ ແລະ ແກ້ໄຂເພີື່ມເຕີມ ໄປຕາມການປ່ຽນແປງວິວັດທະນາການຂອງຍຸກສະໄໝ
ໃຫ້ຄົບຖ້ວນສົມບູນຍິື່ງຂັ້ນ
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ບົດ ທີ 1
ຄວາມໝາຍ, ຄວາມສາຄັນ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດ
ຈາກພືດ ແລະ ສັດ
ຈຸດປະສົງ
ເພືື່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ:
1. ບອກຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສາຄັນ ຂອງການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດຈາກພືດ ແລະ ສັດໄດ້
2. ອະທິບາຍຈຸດປະສົງຂອງການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດຈາກພືດ ແລະ ສັດໄດ້
3. ອະທິບາຍຄຸນປະໂຫຍດຂອງການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດຈາກພືດ ແລະ ສັດໄດ້

ເນືອ
ັ້ ໃນ
1.1.

ຄວາມໝາຍຂອງການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດຈາກພືດ ແລະ ສັດ

ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ຈັດເປັນທຸລະກິດປະເພດໜື່ງ ເຊິື່ງລວມເຖິງການຜະລິດ, ການເກັບຮັກສາ
ຕະຫອດເຖິງການຈາໜ່າຍ ສະນັັ້ນ, ການປຸງແຕ່ງອາຫານກື່ຄືການນາເອົາວັດຖຸດິບດ້ານການກະສິກາ ມາເປັນ
ຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ ເຊິື່ງຈາກຕົວຂອງວັດຖຸເອງໂດຍກົງ ຫື ໄດ້ຈາກສິື່ງເສດເຫືອຈາກວັດຖຸດິບ ໂດຍຜ່ານຂັັ້ນ
ຕອນຕ່າງໆຂອງການປຸງແຕ່ງ ເຊິງື່ ຈະເຮັດໄດ້ຫາຍ ຫື ໜ້ອຍ ແມ່ນຂັ້ນຢູ່ກັບຊະນິດຂອງວັດຖຸ ແລະ ອີກຢ່າງ
ໜງື່ ຜົນຜະລິດກະສິກາ ແມ່ນມີຕາມລະດູການ ແຕາຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບລິໂພກພັດມີຕະຫອດປີ
ສະນັັ້ນ, ການປຸງແຕ່ງອາຫານຈື່ງມີຄວາມສາຄັນຫາຍ ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ອາຫານມີລົດຊາດ, ມີຄຸນນະ
ພາບ, ມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ບລິໂພກ
ໃນປະຈຸບັນ ການປຸງແຕ່ງອາຫານແມ່ນມີຄວາມສາຄັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສາມາດສ້າງລາຍ
ຮັບຈາກການປຸງແຕ່ງແບບພືັ້ນເມືອງ ແລະ ແບບອຸດສາຫະກາ, ເຊິື່ງໄດ້ຈາກການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະສິກາ
ມາເປັນອາຫານເຄິື່ງສາເລັດຮູບ ແລະ ສາເລັດຮູບ ທັງນີັ້ກື່ເພືື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງ
ການບລິໂພກຂອງສັງຄົມ ໃຫ້ພຽງພທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ
ນອກຈາກນີັ້ແລ້ວ ບັນຫາຜະລິດຕະພັນທີື່ບື່ແມ່ນອາຫານກື່ມີຄວາມສາຄັນ ເພືື່ອໃຫ້ຂະບວນການ
ຜະລິດ, ການແປຮູບ, ການຕົບແຕ່ງ, ການຍ້ອມສີ, ການເຮັດລວດລາຍ, ການເລືອກຊືັ້, ຈົນຮອດການດູແລ
ຮັກສາອະນາໄມອືື່ນໆ ເພາະວິຊານີັ້ ຈະມີປະໂຫຍດໃນຊີວິດປະຈາວັນ, ວິຊາການປຸງແຕ່ງເປັນວິທະຍາສາດທີື່
ມີການພັດທະນາ, ເຊິື່ງຈະຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິທະຍາສາດຫາຍຂະແໜງເປັນພືັ້ນຖານ ເຊັນ
ື່ : ເຄມີ,
ວັດຖຸ ແລະ ຊີວະວິທະຍາ ເຂົັ້າໃນການປຸງແຕ່ງ ເພືື່ອໃຫ້ການແປຮູບມີຄວາມຮັບປະກັນ ແລະ ກ້າວໄປ
ເລືັ້ອຍໆ

1.2.

ຄວາມສາຄັນຂອງການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດຈາກພືດ ແລະ ສັດ

1. ຊ່ວຍໃຫ້ຄົນເຮົາ ສາມາດນາໃຊ້ຜົນຜະລິດດ້ານກະສິກາ ແລະ ຈາກທາມະຊາດ ມາເປັນ
ປະໂຫຍດໃຫ້ຫາຍທີື່ສຸດ ໂດຍເຮັດໃຫ້ມີການສູນເສຍໜ້ອຍທີື່ສຸດ
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2. ເຮັດໃຫ້ເກີດມີກິດຈະກາຕື່ເນືື່ອງ ເຊັື່ນ: ປູກສາລີລ້ຽງສັດ ແລະ ຕອບສະໜອງໂຮງງານ
ຫົວອາຫານສັດ ກາຍເປັນອຸດສາຫະກາ ເປັນຕົັ້ນ ເຄືື່ອງບັນຈຸກະປ໋ອງ ແລະ ອືື່ນໆ ນອກຈາກນີັ້ ຍັງມີ
ອຸດສາຫະກາທີື່ໄດ້ຈາກວັດຖຸດິບທີື່ເປັນຂອງເສດເຫືອ ເຊັື່ນ: ໜັງ ແລະ ກະດູກ
3. ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນຜະລິດຕະພັນໃໝ່
4. ຊ່ວຍໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດ
5. ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມໝັັັ້ນຄົງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເພາະວ່າ ປະຊາຊົນສ່ວນຫາຍ ແມ່ນເຮັດ
ການຜະລິດກະສິກາ ຖ້າບື່ມີການແປຮູບຈະມີບັນຫາເລືື່ອງການຕະຫາດ

1.3.

ຈຸດປະສົງຂອງການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດຈາກພືດ ແລະ ສັດ

1. ເພືື່ອປ້ອງກັນການເຊືື່ອມເສຍຂອງວັດຖຸດິບ ເພາະວັດຖຸດິບສ່ວນຫາຍ ອາດຈະເປັນຈາພວກ
ພືດ ແລະ ສັດ ຈງື່ ມີການເຊືື່ອມເສຍຄຸນນະພາບໄດ້ໄວ ຫື ຊ້າຂັ້ນຢຸ່ກັບຊະນິດຂອງວັດຖຸດິບ
2. ປ່ຽນແປງຄຸນສົມບັດ ຫື ຄຸນລັກສະນະວັດຖຸດິບ ໃຫ້ຖືກກັບຈຸດປະສົງ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
ກັບການໃຊ້ເປັນປະໂຫຍດ ເຊິື່ງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄປ ຕົວຢ່າງ: ວັດຖຸດິບຊະນິດດຽວ ແຕ່ສາມາດເຮັດໄດ້
ຫາຍຢ່າງ ເຊັື່ນ: ໝາກນັດສາມາດເຮັດນັ້າໝາກນັດ, ກວນ, ເຊືື່ອມ ແລະ ໝາກນັດແຜ່ນ
3. ຮັກສາຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດໃຫ້ໄດ້ດີທີື່ສຸດ ກົງກັບຈຸດປະສົງ ແລະ ການໃຊ້ເປັນ
ປະໂຫຍດ ຖ້າຫາກການແປຮູບໃຊ້ວິທີບື່ຖືກຕ້ອງ ແມ່ນຈະໄດ້ຜົນຜະລິດບື່ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ອາດຈະ
ເຊືື່ອມເສຍທາງດ້ານອາຫານ ເຊັື່ນ: ວິຕາມິນ, ກິື່ນ, ລົດຊາດ ແລະ ອືື່ນໆ
4. ສາມາດໃຊ້ເປັນປະໂຫຍດໄດ້ດີທີື່ສຸດ ຈາກການແປຮູບວັດຖຸດິບ ກາຍເປັນຜົນຜະລິດ ເປັນ
ຕົັ້ນ: ການບັນຈຸພາຊະນະ
5. ເຮັດໃຫ້ເກີດມີການສູນເສຍໜ້ອຍທີື່ສຸດ ນອກຈາກມີຈຸດປະສົງຈະໄດ້ຜົນຜະລິດ ທີື່ມີ
ຄຸນສົມບັດ, ຄຸນລັກສະນະ, ຄຸນນະພາບຕາມຄວາມຕ້ອງການ

1.4.

ຄຸນປະໂຫຍດຂອງການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດຈາກພືດ ແລະ ສັດ

 ເຮັດໃຫ້ມີອາຫານບລິໂພກຕະຫອດປີ ແລະ ມີອາຫານນອກລະດູການໄວ້ຮັບປະທານ
 ຊ່ວຍເກັບຮັກສາຜົນຜະລິດທາງການກະສິກາໄວ້ບລິໂພກໄດ້ດນ
ົ ໂດຍບື່ເນົື່າເສຍ
 ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຜະລິດຕະພັນໃໝ່ໆ ທີື່ມີຮູບແບບ ແລະ ລົດຊາດແຕກຕ່າງຈາກເດີມ
 ຊ່ວຍເພີື່ມຄວາມຫາກຫາຍໃຫ້ແກ່ຜົນຜະລິດທາງການກະສິກາ ເຊັື່ນ: ໝາກມ່ວງສຸກ ປຸງແຕ່ງ
ເປັນໝາກມ່ວງກວນ ເປັນຕົັ້ນ
 ຊ່ວຍເພີື່ມມູນຄ່າຂອງຜົນຜະລິດ ເຊັື່ນ: ຊີັ້ນແດດດຽວ ຈະມີລາຄາແພງກວ່າຊີັ້ນສົດ ທີື່ຍັງບື່
ໄດ້ປຸງແຕ່ງ
 ຊ່ວຍໃຫ້ບລິໂພກສະດວກ ແລະ ງ່າຍຂັ້ນ ເຊັື່ນ: ໝາກອ ນາມາປຸງແຕ່ງເປັນຄຽບໝາກອ ຮັບ
ປະທານເປັນອາຫານຫວ່າງ ເປັນຕົັ້ນ
 ຜະລິດຕະພັນແປຮູບ ສາມາດນາມາຈາໜ່າຍ ເພືື່ອສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ
 ຊ່ວຍປ້ອງກັນບັນຫາຜົນຜະລິດທາງການກະສິກາລົັ້ນຕະຫາດ
 ເຮັດໃຫ້ອາຫານມີນັ້າໜັກເບົາ ສະດວກໃນການຂົນສົື່ງໄປຂາຍ ຫື ສົື່ງໃຫ້ຜູ້ອືື່ນທີື່ຢູ່ທາງໄກ
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ບົດ ທີ 2
ການປຸງແຕ່ງ ຜະລິດ ຕະພັນ ຈາກພືດ
ຈຸດປະສົງ
ເພືື່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ:
1. ອະທິບາຍຄຸນປະໂຫຍດຈາກການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນຈາກພືດຕ່າງໆໄດ້
2. ປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດຈາກໝາກໄມ້ ແລະ ພືດຜັກສະໝຸນໄພ ບາງຊະນິດໄດ້

ເນືອ
ັ້ ໃນ
2.1

ການປຸງແຕ່ງຫົວສີໃຄ (ຊາສະໝູນໄພ)
2.1.1 ຄຸນປະໂຫຍດຂອງຊາສະໝູນໄພສີໃຄ

ສີໃຄເປັນພືດສະໝຸນໄພທີື່ຮູ້ຈັກກັນຫາຍ,
ມີປະໂຫຍດໃຊ້ໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານ
ນອກນັັ້ນ ສີໃຄຍັງມີວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດທີື່ມີປະໂຫຍດຕື່ຮ່າງກາຍອີກຫາຍຊະນິດ ເມືື່ອດືື່ມຊາສະໝຸນໄພ
ສີໃຄເປັນປະຈາ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີຂັ້ນ, ຂັບເຫືື່ອ ແລະ ປັດສະວະໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ນັ້າຂອງຊາສະໝຸນ
ໄພສີໃຄສາມາດດືື່ມໄດ້ທັງຮ້ອນ ແລະ ເຢັນ ຫື ໃສ່ນັ້າເຜິັ້ງ, ນັ້າຕານຕືື່ມກື່ໄດ້ ເພືື່ອເພີື່ມລົດຊາດຕາມຄວາມມັກ
ຂອງແຕ່ລະຄົນ ນອກຈາກສັບພະຄຸນທີື່ກ່າວມານັັ້ນ ຊາສະໝຸນໄພສີໃຄຍັງມີຄຸນປະໂຫຍດຄື:
1. ຊ່ວຍໃນການຂັບເຫືື່ອ, ລົດໄຂ້, ແກ້ໄອ
2. ຊ່ວຍໃນການຜ່ອນຄາຍກ້າມຊີນ
ັ້ ຈາກການອອກແຮງງານ ຫື ຫັງຈາກການອອກກາ
ລັງກາຍ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ
3. ຊ່ວຍບາລຸງຫົວໃຈ, ຫຼຸດນັ້າຕານໃນເລືອດ ແລະ ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນ ສາລັບຄົນທີື່ປ່ວຍ
ເປັນພະຍາດເບົາຫວານ
4. ຊ່ວຍຂັບນັ້າປັດສະວະ ແລະ ຊ່ວຍຂັບໄລ່ສານພິດອອກຈາກຮ່າງກາຍ
5. ຮັກສາສົມດຸນໃນຮ່າງກາຍ, ຊ່ວຍແກ້ອາການເປັນວິນ
6. ຊ່ວຍເພີື່ມປະສິດທິພາບໃນການຍ່ອຍອາຫານ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍເຮັດວຽກໄດ້ເປັນ
ຢ່າງດີ
7. ຊ່ວຍແກ້ອາການທ້ອງອືດ ແລະ ຂັບລົມໃນກະເພາະ
8. ຫຼຸດຜ່ອນອາການປວດກະດູກ, ປວດຫັງ, ປວດເມືື່ອຍຕາມຮ່າງກາຍ
9. ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອາການເມົາຄ້າງ ແລະ ເຈັບຫົວປວດຮາກ
10. ບາລຸງທາດ ແລະ ແກ້ຮ້ອນໃນ
ໝາຍເຫດ: ນັ້າຫົວສີໃຄ ບື່ເໝາະກັບຜູ້ທີື່ປ່ວຍເປັນພະຍາດໝາກໄຂ່ຫັງ ເພາະຈະເຮັດ
ໃຫ້ປັດສະວະຫາຍເກີນໄປ
2.1.2 ອຸປະກອນ ແລະ ວິທກ
ີ ານປຸງແຕ່ງ
1) ອຸປະກອນ
 ມີດ
 ຂຽງ
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 ພາຖາດ
 ໝັ້ອົບໄຟຟ້າ
2) ວັດຖຸດບ
ິ ປະກອບ
 ຫົວສີໄຄສົດ
25 ຫົວ
 ໃບເຕີຍສົດ
25 ໃບ
3) ວິທກ
ີ ານປຸງແຕ່ງ
 ລ້າງຫົວສີໄຄ ແລະ ໃບເຕີຍໃຫ້ສະອາດ
 ນາໄປຕາກລົມໃຫ້ແຫ້ງ
 ແກະກາບຫົວສີໄຄອອກຈາກຫົວ ແລ້ວຊອຍໃຫ້ເປັນຕ່ອນນ້ອຍໆ
 ໃບເຕີຍກື່ຊອຍເປັນຕ່ອນນ້ອຍໆເຊັື່ນດຽວກັນ
 ໃສ່ພາຖາດໄປຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງ
 ຫັງຈາກນັັ້ນ ນາມາເຂົັ້າໝັ້ອົບ ເພືື່ອໃຫ້ມີກິື່ນຫອມ ແລະ ເປັນການຂ້າເຊືັ້ອ
ຕ່າງໆປະມານ 5 ນາທີ
 ເກັບໃສ່ພາຊະນະ ແລ້ວນາໄປຮັບປະທານໄດ້
4) ວິທຊ
ີ ງົ ຊາ
 ຊົງແບບນັ້າຊາທົື່ວໄປ: ຕົັ້ມນັ້າໃຫ້ຟົດ ຫື ຕົັ້ມນັ້າໃນກະຕິກນັ້າຮ້ອນ, ເທນັ້າ
ໃສ່ເຕົັ້ານັ້າຊາ ແລ້ວເອົາຊາສະໝຸນໄພສີໃຄລົງໄປ ປະໄວ້ປະມານ 2 – 3 ນາທີ ແລ້ວເທນັ້າຈາກເຕົັ້ານັ້າຊາໃສ່
ຈອກ ກສາມາດດືື່ມໄດ້
 ຊົງແບບນັ້າສະໝຸນໄພ: ໃຊ້ນັ້າສະອາດໃສ່ໃນໝັ້ປະມານ 1 ລີດ ແລ້ວໃສ່ຊາ
ສະໝຸນໄພສີໃຄລົງໄປປະມານ 8 – 10 g, ຕົັ້ມຈົນຟົດ ປະໄວ້ປະມານ3 – 5 ນາທີ ແລ້ວຕອງກາກສະໝຸນ
ໄພສີໃຄອອກ ແລ້ວນາໄປດືື່ມໄດ້ ເວລາໃນການຕົັ້ມແມ່ນສາມາດຕົັ້ມດົນໄດ້ ແລ້ວແຕ່ຄວາມມັກຂອງບຸກຄົນ
2.1.3 ການຫຸມ
້ ຫື່ ແລະການບັນຈຸ
ການຫຸ້ມຫື່ ແລະ ການບັນຈຸ ມີຫາຍລັກສະນະ ຂັ້ນຢູ່ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາ ແຕ່
ວ່າ ການບັນຈຸຜະລິດຕະພັນໃດໜື່ງນັັ້ນ ເຊິື່ງເຮົາຈະຕ້ອງພິຈາລະນາເຖິງການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ, ຄວາມສະ
ດວກສະບາຍໃນການໃຊ້ສອຍ ຕະຫອດຮອດຮູບຊົງລັກສະນະທີື່ສືື່ໄປເຖິງການປະຊາສາພັນ ໃຫ້ກັບຕົວ
ຜະລິດຕະພັນດັື່ງກ່າວ
2.1.4 ການເກັບຮັກສາ
ການເກັບຮັກສາຊາສະໝຸນໄພສີໃຄໃຫ້ມີກິື່ນ, ສີ ແລະ ລົດຊາດທີື່ດີນັັ້ນ ເຮົາຄວນມີວິທີ
ເກັບຮັກສາທີື່ດີ ເຊິື່ງປັດໃຈທີື່ສົື່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຊາມີກິື່ນ, ສີ ແລະ ລົດຊາດ ຜິດໄປຈາກເດີມ ນັັ້ນໄດ້ແກ່: ຄວາມ
ຊຸ່ມ ແລະ ອຸນຫະພູມ ເຊິື່ງອຸປະກອນທີື່ເໝາະສົມສາລັບໃຊ້ບັນຈຸນັັ້ນ ໄດ້ແກ່: ພາຊະນະທີື່ເປັນດິນເຜົາ ຫື
ພາຊະນະທີື່ເປັນໂລຫະກໄດ້ ຄວນເລືອກຂະໜາດທີື່ມີຄວາມເໝາະສົມ, ມີຝາອັດ ເພືື່ອປ້ອງກັນບື່ໃຫ້ອາກາດ
ແລະ ຄວາມຊຸ່ມເຂົັ້າ ເພາະຄວາມຊຸ່ມຈະໄປທາລາຍຄຸນນະພາບຂອງຊາໄດ້, ພາຊະນະກ່ອນທີື່ຈະນາມາບັນຈຸ
ຊາ ຕ້ອງບື່ມີກິື່ນໃດໆໝົດ ແລະ ເມືື່ອເວລາທີື່ຕ້ອງການຊົງ ບື່ຄວນໃຊ້ມືຈັບຊາແຕ່ຄວນໃຊ້ບ່ວງຕັກແທນ
2.1.5 ການກວດສອບຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ
ການກວດສອບຄຸນນະພາບຂອງຊາສະໝຸນໄພສີໃຄນັັ້ນ ແມ່ນເຮົາຈະກວດສອບຄືນ ຫັງ
ຈາກທີື່ເຮັດສາເລັດແລ້ວ ມີດັື່ງລຸ່ມນີັ້:
 ກວດສອບລັກສະນະທົື່ວໄປຄື: ຊາສະໝຸນໄພສີໃຄ ຕ້ອງແຫ້ງ, ບື່ຈັບຕົວເປັນກ້ອນ
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2.2

ສີ: ຕ້ອງມີສີທີື່ດີຕາມທາມະຊາດ
ກິື່ນ: ຕ້ອງມີກິື່ນທີື່ດີຕາມທາມະຊາດ, ປາສະຈາກກິື່ນອືື່ນ
ລົດຊາດ: ມີລົດຊາດທີື່ດີຕາມທາມະຊາດ, ປາສະຈາກລົດຊາດອືື່ນ
ນັ້າຊາທີື່ຊົງແລ້ວ: ຕ້ອງມີລັກສະນະທີື່ດີຕາມທາມະຊາດ

ການປຸງແຕ່ງຂີງ (ຂີງຜົງ)
2.2.1

ຄຸນປະໂຫຍດຂອງຂີງ
ຂີງເປັນພືດຜັກຊະນິດໜື່ງ ທີື່ນິຍົມນາມາໃຊ້ປະກອບອາຫານປະເພດຄາວ ແລະ ອາ
ຫານຫວານ ໂດຍໃຊ້ເປັນເຄືື່ອງເທດ ເພືອ
ື່ ປຸງແຕ່ງກິື່ນ ແລະ ລົດຊາດ ຫື ໃຊ້ເປັນປະໂຫຍດທາງອຸດສາຫະກາ
ໃນການເຮັດເຄືື່ອງສາອາງ ນອກຈາກນີັ້ແລ້ວ ຍັງເປັນສ່ວນປະກອບໃນຕາລາຕ່າງໆ ເພືື່ອເປັນຢາປິື່ນປົວ
ພະຍາດ, ໃຊ້ເປັນຢາຂັບລົມ (Carminative), ເປັນຢາກະຕຸ້ນປະສາດ (Stimulant)
ຕາມຄຸນປະໂຫຍດຢາບູຮານ ກ່າວວ່າ: ຂີງເປັນຢາອາຍຸວັດທະນະ, ແກ້ພະຍາດປາກ
ເປືອ
ື່ ຍ, ຄເປືື່ອຍ, ຂັບຂີັ້ກະເທີື່, ຂັບລົມ ເຮັດໃຫ້ລາໄສ້ມີກາລັງຍ່ອຍອາຫານ, ເຮັດໃຫ້ຜິວໜັງສົດຊືື່ນ, ແກ້
ແໜ້ນທ້ອງ, ຈຸກສຽບ, ແກ້ທ້ອງບິດ, ແກ້ປວດຮາກ, ຊ່ວຍຂະຫຍາຍຫອດເລືອດໃນຜິວໜັງ ເຮັດໃຫ້ເຫືື່ອ
ອອກຫາຍຂັ້ນ, ມີຜົນເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມໃນຮ່າງກາຍຫຼຸດລົງ ແລະ ແກ້ນອນບື່ຫັບ ເຊິງື່ ມັກໃຊ້ສ່ວນຂອງຫົວ
ຂີງ ປະກອບຢາບູຮານຕ່າງໆ ເພືື່ອແກ້ພະຍາດເຫົື່ານີັ້ ສ່ວນທີື່ເປັນລາຕົັ້ນ ຍັງສາມາດໃຊ້ແກ້ພະຍາດໜີັ້ວ ແລະ
ດອກ ໃຊ້ແກ້ພະຍາດຕາປຽກຈືນ
ັ້ ອີກດ້ວຍ
ເນືື່ອງຈາກຂີງມີລົດຊາດທີື່ເຜັດ ແລະ ມີນັ້າມັນລະເຫີຍເປັນສ່ວນປະກອບ ຈື່ງເຮັດໃຫ້
ຂີງມີຄຸນຄ່າ ໄປເພີື່ມການບີບຕົວຂອງລາໄສ້ (Peristalsis) ເຊິື່ງເໝາະສາລັບໃຊ້ເປັນຢາກິນເຂົັ້າແຊບ ໃນ
ອາຟຣິກກາ ນິຍົມໃຊ້ຢາງໜຽວໆທີື່ຫົວຂີງ ທາບລິເວນຫົວເພືື່ອຫຼຸດຜ່ອນອາການເຈັບຫົວ ທັງນີັ້ ອາດເນືື່ອງ
ຈາກນັ້າມັນລະເຫີຍ ແລະ ຄວາມເພັດຮ້ອນຂອງຂີງ ໄປເຮັດໃຫ້ເສັັ້ນເລືອດຂະຫຍາຍຕົວ, ເລືອດລົມເດີນ
ສະດວກ ແລະ ຖ້າໃຊ້ຂີງແຫ້ງປົື່ນເປັນຜົງລະອຽດປະສົມກັບນັ້າມັນວາເຊີລິນ ທາໃສ່ບລິເວນຂັ້ ຈະສາມາດ
ຫຼຸດອາການປວດຂັ້ ນອກຈາກນີັ້ແລ້ວ ຊາວອາຟຣິກກາຍັງເຊືື່ອກັນວ່າ ການກິນອາຫານປະກອບກັບຂີງຫາຍໆ
ຈະເຮັດໃຫ້ມີກິື່ນຕົວແຮງ ແລະ ຊ່ວຍປ້ອງກັນຍຸງກັນໄດ້ ສ່ວນທີື່ຂີງມັກໃຊ້ໃນທາງການຢາ ມັກໃຊ້ຫົວຂີງທີື່
ແກ່ແລ້ວ
ຂີງເວົັ້າທົື່ວໄປແລ້ວ ຊາວລາວທຸກຊົນເຜົື່າຮູ້ຈັກກັນດີ ຮູ້ວິທີປູງແຕ່ງ ແລະ ນາໃຊ້ຂີງສົດ
ຕາມຄວາມເຄີຍຊິນຂອງໃຜລາວ ການປູກກື່ພົບເຫັນທົື່ວທຸກແຫ່ງພາຍໃນປະເທດ ແຕ່ການປຸງແຕ່ງຍັງຈາກັດ
ຢູ່, ຂີງອາດຈະເປັນສີນຄ້າສົື່ງອອກຢ່າງໜື່ງທີື່ນາລາຍໄດ້ດີພສົມຄວນໃຫ້ແກ່ປະເທດເຮົາ ສ່ວນຫວງຫາຍ ຕະ
ຫາດພາຍນອກຕ້ອງການໃນຮູບຂີງແຫ້ງ ແລະ ປະເທດທີື່ສັື່ງຊືັ້ເຂົັ້າ ໃນເຂດອາຊີ ໄດ້ແກ່: ປະເທດສິງກະໂປ,
ປາກິດສະຖານ, ບັງກະລາເທດ, ມາເລເຊຍ ແລະ ຮົງກົງ. ຈາກຄຸນປະໂຫຍດຂອງຂີງດັື່ງກ່າວນີັ້ ຈື່ງເຮັດໃຫ້ມີ
ຜູ້ນິຍົມໃຊ້ປະໂຫຍດຢ່າງຫວງຫາຍ
2.2.2 ຂັນ
ັ້ ຕອນ ແລະ ວິທກ
ີ ານປຸງແຕ່ງຂີງຜົງ
1) ອຸປະກອນ
 ມີດ
 ຂຽງ
 ເຄືື່ອງປັື່ນ
 ໝັ້ຂາງ
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 ຖ່ານດັງ
 ເຕົາດັງໄຟ
 ຈອງ
 ຜ້າກັນເປືັ້ອນ
 ຊາມ
2) ວັດຖຸດບ
ິ ປະກອບ
 ຂີງສົດ 3 Kg
 ນັ້າຕານ 2 Kg
 ນັ້າ 1 ລuດ
3) ວິທກ
ີ ານ
ເລືອກເອົາຂີງແກ່ມາລ້າງນັ້າໃຫ້ສະອາດ, ຕັດເປັນຕ່ອນນ້ອຍໆ ແລ້ວນາມາປັື່ນເອົາ
ແຕ່ນັ້າໃຫ້ໄດ້ 1 ລິດ ຫັງຈາກນັັ້ນ ເອົານັ້າຕານທີື່ເຮົາກຽມໄວ້ມາຄົນໃສ່ ແລ້ວເອົາໄປຄ້າງໄຟ ຂ້ຽວໃຫ້ເຂົັ້າກັນ
ໂດຍໃຊ້ເວລາປະມານ 60 ນາທີ ເມືື່ອສັງເກດເຫັນຂີງເປັນຜົງຂັ້ນແລ້ວ ກື່ເຮັດໄຟຄ່ອຍໆແລ້ວຄົນໄປອີກປະ
ມານ 15 ນາທີ ແລ້ວກື່ປົງລົງປະໃຫ້ເຢັນ ຫັງຈາກນັັ້ນ ນາຂີງໄປບົດໃຫ້ມຸ່ນ ກື່ຈະກາຍເປັນຂີງຜົງສາເລັດຮູບ
2.2.3 ການຫຫ
ື່ ມ
ຸ້ ແລະ ການບັນຈຸ
ບັນຈຸໃສ່ຂວດແກ້ວ, ໃສ່ກວດປລາສະຕິກ ຫື ໃສ່ຖົງຢາງກື່ໄດ້
2.2.4 ການເກັບຮັກສາ
ເກັບຮັກສາໄວ້ບ່ອນທີື່ບື່ມີແສງແດດ, ປິດຝາໃຫ້ແໜ້ນດີ
2.2.5 ການກວດສອບຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ
ການກວດສອບພາຍຫັງການເກັບຮັກສາ ແມ່ນເຮົາຈະກວດສອບຕາມລັກສະນະ ດັື່ງນີ:ັ້
 ລັກສະນະທົື່ວໄປ: ຕ້ອງເປັນຜົງແຫ້ງ, ບຈ
ື່ ັບຕົວກັນເປັນກ້ອນ ກວດສອບໂດຍ
ສາຍຕາ ຫື ການຈັບບາຍເບິື່ງຕົວຈິງ
 ສີ: ຕ້ອງມີສທ
ີ ີື່ດີຕາມທາມະຊາດຂອງຂີງແຫ້ງ ແລະ ສ່ວນປະກອບທີໃື່ ຊ້
 ກິື່ນ: ຕ້ອງມີກິື່ນທີື່ດີຕາມທາມະຊາດຂອງຂີງແຫ້ງ ແລະ ສ່ວນປະກອບທີື່ໃຊ້,
ປາສະຈາກກິື່ນອືື່ນທີື່ບື່ຕ້ອງການ ເຊັື່ນ: ກິື່ນເໝັນອັບ
 ລົດຊາດ: ນັ້າທີື່ສະກັດດ້ວຍນາັ້ ຮ້ອນຈາກຂີງຜົງ ຕ້ອງມີກິື່ນ ແລະ ລົດຊາດທີື່ດຕ
ີ າມ
ທາມະຊາດຂອງຂີງແຫ້ງແບບຊົງດືື່ມ ແລະ ສ່ວນປະກອບທີໃື່ ຊ້, ປາສະຈາກກິື່ນ ຫື ລົດຊາດອືື່ນທີື່ບຕ
ື່ ້ອງການ
 ສິື່ງປອມປົນ: ຕ້ອງບພ
ື່ ົບສິື່ງປອມປົນ ທີື່ບແ
ື່ ມ່ນສ່ວນປະກອບທີໃື່ ຊ້ ເຊັື່ນ: ເສັັ້ນ
ຜົມ, ເສັັ້ນດ້າຍ, ດິນ, ຫີນ, ຊາຍ ຫື ສິັ້ນສ່ວນອືື່ນໆ ກວດສອບໂດຍສາຍຕາ ຫື ການຈັບບາຍເບິື່ງຕົວຈິງ

2.3

ການປຸງແຕ່ງໝາກມ່ວງ (ການກວນ ຫື ການເຊືອ
ື່ ມ)
2.3.1

ຄຸນປະໂຫຍດຂອງໝາກມ່ວງ
ຄຸນປະໂຫຍດຂອງໝາກມ່ວງ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 3 ກຸ່ມໃຫ່ຍ ຄື:
 Proximate composition ເຊິື່ງລວມເຖິງ: ພະລັງງານ, ນັ້າ, ໂປຣຕິນ, ໄຂມັນ
ຄຣາໂບໄຣເດດ, ໄຍອາຫານ (ເປັນສານປະກອບໂພລີແຊັກຄຣາໄຣ ແລະ ລິກນິນ) ທີື່ບື່ຖືກຍ່ອຍດ້ວຍນັ້າ
ຍ່ອຍໃນລະບົບທາງເດີນອາຫານຂອງມະນຸດ ມີປະໂຫຍດໃນການຫຼຸດລະດັບໂຄເຣສເຕໂຣນໃນເລືອດ, ມີ
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ຜົນຕື່ລະດັບນາັ້ ຕານ, ຫຼຸດອັດຕາສ່ຽງໃນການເປັນພະຍາດຫົວໃຈ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອ້ວນ, ປ້ອງກັນພະຍາດ
ມະເຣັງ, ປັບປຸງໜ້າທີື່ຂອງລາໄສ້ໃຫຍ່
 ແຮ່ທາດ (minerals) ເຊັື່ນ: ແຄລຊຽມ, ຟົດສະຟຣັສ ແລະ ທາດເຫັກ
 ວິຕາມິນ (vitamins) ເຊັື່ນ: ເຣຕິນນອນ, ເບຕ້າ-ແຄໂຣທິນ, ວິຕາມິນ A,
ວິຕາມິນ E, ວິຕາມິນ B1, ວິຕາມິນ B2 ແລະ ວິຕາມິນ C
2.3.2 ຂັນ
ັ້ ຕອນ ແລະ ວິທກ
ີ ານ
1) ອຸປະກອນ
 ເຄືື່ອງປັື່ນ
 ມີດ
 ຊາມ
 ຂວດບັນຈຸ
 ຖ່ານດັງ
 ເຕົາ
 ໝັ້ຂາງ
 ຈອງ
 ຜ້າກັນເປືັ້ອນ
2) ວັດຖຸດິບປະກອບ
 ໝາກມ່ວງສຸກ 3 Kg (ເອົາແຕ່ເນືັ້ອສົດ)
 ນັ້າຕານ 2 Kg
 ກະທິໝາກພ້າວ 2 Kg
3) ວິທີການ
ເອົາໝາກມ່ວງສຸກມາລ້າງໃຫ້ສະອາດ ແລ້ວປາດເອົາແຕ່ຊີັ້ນ ຫັງຈາກນັັ້ນ ນາເອົາ
ຊີັ້ນໝາກມ່ວງໄປປັື່ນ ແລ້ວນາໄປຄ້າງໄຟ ເອົານັ້າຕານ, ກະທິໝາກພ້າວລົງໃສ່ ແລ້ວຕົັ້ມຂ້ຽວ ໂດຍໃຊ້ເວລາ
ປະມານ 2 ຊົື່ວໂມງ ເມືື່ອສັງເກດເຫັນວ່າໄດ້ແລ້ວ ກື່ປົງລົງໃຫ້ເຢັນ ແລ້ວນາໄປບັນຈຸ ແລະ ຈາໜ່າຍໄດ້
2.3.3 ການຫຫ
ື່ ມ
ຸ້ ແລະ ການບັນຈຸ
ບັນຈຸໃສ່ຂວດແກ້ວ, ໃສ່ກວດປລາສະຕິກ ຫື ໃສ່ຖົງຢາງກື່ໄດ້
2.3.4 ການເກັບຮັກສາ
ເກັບຮັກສາໄວ້ບ່ອນທີື່ບື່ມີແສງແດດ, ອາກາດປອດໂປ່ງ ຫື ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນກື່ໄດ້
2.3.5 ການກວດສອບຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ
 ລັກສະນະຂອງເນືັ້ອໝາກມ່ວງ ຄວນເປັນເນືັ້ອທີໜ
ື່ ຽວ ບເື່ ປັນຊ່າຂອງນັ້າຕານ
 ມີສີ ແລະກິື່ນຕາມທາມະຊາດຂອງໝາກມ່ວງຊະນິດທີື່ນາມາປຸງແຕ່ງ
 ປາສະຈາກສິື່ງປອມປົນ ເຊັື່ນ: ດິນ, ຫີນ, ຊາຍ ແລະ ສິັ້ນສ່ວນຂອງແມງໄມ້

2.4

ການປຸງແຕ່ງຜັກໜອກ (ນາັ້ ຜັກໜອກ)
2.4.1

ຫາຍຄົນຮູ້ຈັກ

ຄຸນປະໂຫຍດຂອງຜັກໜອກ
ຜັກໜອກ ເປັນສະໝຸນໄພທີື່ມີຄຸນປະໂຫຍດທາງຢາ ແລະ ມີຄຸນຄ່າທາງອາຫານ ແຕ່ທີື່
ໃນດ້ານຂອງການຊ່ວຍແກ້ຊັ້າໃນ ແຕ່ໃນຄວາມຈິງແລ້ວ ຜັກໜອກມີຄຸນປະໂຫຍດຢ່າງ
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ຫວງຫາຍ ໃນດ້ານຂອງການປິື່ນປົວພະຍາດໄດ້ຫາຍຊະນິດ ເຊັື່ນ: ພະຍາດບ້າໝູ, ພະຍາດຜິວໜັງ,
ຖອກທ້ອງ, ແໜ້ນທ້ອງ, ບັນເທົາອາການເຈັບກະເພາະອາຫານ, ຊ່ວຍບາລຸງສະໝອງ, ເພີື່ມຄວາມຈືື່ຈາ, ແກ້
ອາການເຈັບຫົວຂ້າງດຽວ ແລະ ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມອ່ອນລ້າຂອງສະໝອງ, ນອກຈາກນັັ້ນແລ້ວ ຜັກໜອກ ຍັງມີ
ວິຕາມີນ, ແຮ່ທາດ, ກົດທີື່ສາຄັນຕ່າງໆ ແລະ ສານປະກອບສາຄັນອີກຫາຍຊະນິດ, ຜັກໜອກເປັນສະໝຸນໄພ
ທີື່ເປັນຢາເຢັນ ສະນັັ້ນ ຈງື່ ເໝາະສົມສາລັບຄົນທີື່ມີຄວາມຮ້ອນຂັ້ນ
2.4.2 ຂັນ
ັ້ ຕອນ ແລະ ວິທກ
ີ ານປຸງແຕ່ງ
 ວິທີເຮັດນັ້າຜັກໜອກ: ຄວນເລືອກໃຊ້ໃບຜັກໜອກທີື່ແກ່ກວ່າທີື່ກິນເປັນຜັກສົດ
ນາມາລ້າງນັ້າໃຫ້ສະອາດ ແລ້ວປະໄວ້ໃຫ້ສະເດັດນັ້າ
 ໃບຜັກໜອກ ຈະມີຄວາມໜຽວ ໃຫ້ຕັດເປັນ 2 – 3 ຕ່ອນ ກ່ອນນາມາບົດ
 ບົດນັ້າທີ 1 ແລ້ວຕອງເອົານັ້າໄວ້, ຈາກນັັ້ນ ນາເອົາກາກທີື່ເຫືອມາບົດອີກເປັນນັ້າທີ
2 ເພືື່ອໃຫ້ໄດ້ຄຸນປະໂຫຍດທາງດ້ານສະໝຸນໄພທີື່ຍັງເຫືອຢູ່ (ຄວນໃຊ້ນັ້າສະອາດ ແລະ ຫ້າມໃຊ້ນັ້າຮ້ອນ ຫື
ນານັ້າທີື່ໄດ້ໄປຕົັ້ມ)
 ຕອງນັ້າຜັກໜອກດ້ວຍຜ້າຂາວບາງໆ (ແບບຜ້າມຸ້ງ ຫາກຖີື່ຫາຍຈະຕອງບື່ໄດ້)
 ຫັງຈາກຕອງແລ້ວ ແມ່ນໃຫ້ແຍກກາກອອກ ໃຫ້ເອົາແຕ່ນັ້າມາດືື່ມ
 ນັ້າຜັກໜອກຕ້ອງບົດໃໝ່ໆ ຈາກໃບທີື່ສົດໆ ແລະ ບື່ຄວນເກັບຮັກສານັ້າທີື່ບົດໄວ້
ດົນ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເສຍລົດຊົດ
 ສາລັບຜູ້ທີື່ມັກຫວານ ກື່ສາມາດຕືື່ມນັ້າຕານໄດ້ ໂດຍການນາເອົານັ້າຕານມາຕົັ້ມໃສ່
ເກືອ ແລະ ໃບເຕີຍເລັກນ້ອຍ ແລ້ວນາມາປະສົມໃສ່ກັບນັ້າຜັກໜອກແລ້ວດືື່ມ ຈະເຮັດໃຫ້ມີລົດຊາດດີຂັ້ນ
2.4.3 ການຫຸມ
້ ຫື່ ແລະການບັນຈຸ
ຫັງຈາກໄດ້ນັ້າຜັກໜອກທີື່ຕອງແລ້ວ ເຮົາອາດຈະບັນຈຸນັ້າໄວ້ໃນພາຊະນະທີື່ສະອາດ,
ແຫ້ງ ແລະ ອັດແໜ້ນດີ ສາມາດປ້ອງກັນການປົນເປືັ້ອນຈາກສິື່ງສົກກະປົກພາຍນອກໄດ້ ປະລິມານການບັນຈຸ
ແມ່ນແລ້ວແຕ່ຄວາມເໝາະສົມ (ຖ້າເປັນຕຸກພລາສະຕິກຂະໜາດ 600 ml ກື່ຈະສະດວກດີໃນການແຊ່
ຕູ້ເຢັນ)
2.4.4 ການເກັບຮັກສາ
ນານັ້າຜັກໜອກທີື່ບັນຈຸໃນກວດໃສ່ຕູ້ເຢັນໄວ້ ຄວນດືື່ມໃຫ້ໝົດພາຍໃນ 2-3 ວັນ, ບື່
ຄວນເກັບໄວ້ດົນ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ນັ້າຜັກໜອກບູດເໜົື່າໄດ້
2.4.5 ການກວດສອບຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ
 ລັກສະນະທົື່ວໄປ: ຕ້ອງເປັນນັ້າຂຸ່ນ ແລະ ຕົກຕະກອນ ເມືື່ອປະໄວ້
 ສີ, ກິື່ນ ແລະ ລົດຊາດ: ຕ້ອງມີສີຂຽວຕາມທາມະຊາດຂອງນັ້າຜັກໜອກ, ມີກິື່ນ
ແລະ ລົດຊາດທີື່ດີຕາມທາມະຊາດຂອງສ່ວນປະກອບທີື່ໃສ່, ບື່ມີກິື່ນຂອງແອລກຮ ແລະ ປາສະຈາກກິື່ນ
ແລະ ລົດຊາດອືື່ນທີື່ບື່ຕ້ອງການ, ບື່ມີສິື່ງປອມປົນ ເຊັື່ນ: ເສັັ້ນຜົມ, ຂົນສັດ, ດິນຊາຍ, ຫີນ ຫື ສິັ້ນສວ່ນອືື່ນໆ

2.5

ການປຸງແຕ່ງຢານາງ (ນາັ້ ຢານາງ)
2.5.1

ຄຸນປະໂຫຍດຂອງຢານາງ
ໃບຢານາງ ມີຄຸນປະໂຫຍດຢ່າງຫວງຫາຍ ເພາະເປັນສະໝຸນໄພເຢັນ ມີຄລໂຣຟິວສົດ
ຈາກທາມະຊາດ ແລະ ຍັງມີວິຕາມິນທີື່ຈາເປັນຕື່ຮ່າງກາຍອີກຫາຍຢ່າງ ເຊັື່ນ: ວິຕາມິນເອ, ວິຕາມິນບີ 1,
ວິຕາມິນບີ 2, ວິຕາມິນບີ 3, ວິຕາມິນຊີ, ແຄລຊຽມ, ຟົສຟຣັສ, ທາດເຫັກ, ເບຕາແຄໂຣທີນ ໃນປະລິມານ
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ຂ້ອນຂ້າງສູງ, ຢານາງເປັນສະໝຸນໄພທີື່ຫາຍຄົນຕ່າງກື່ຄຸ້ນເຄີຍດີ ເພາະນິຍົມນາມາເປັນເຄືື່ອງປຸງ, ຊ່ວຍເພີື່ມ
ຄວາມແຊບຂອງອາຫານ ເຊັື່ນ: ແກງ ແລະ ອ່ອມ ເປັນຕົັ້ນ, ນອກຈາກຄຸນປະໂຫຍດທີື່ກ່າວມາຂ້າງເທິງແລ້ວ
ຢານາງຍັງມີຄຸນປະໂຫຍດ ດັື່ງລຸ່ມນີ:ັ້
 ຢານາງ ໃນຕາລາສະໝຸນໄພຈັດໄດ້ວ່າ ເປັນຢາອາຍຸຍືນ
 ຊ່ວຍເສີມສ້າງພູມຕ້ານທານພະຍາດ, ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂງແຮງ
 ຊ່ວຍຟືັ້ນຟູເຊລຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍສົດຊືື່ນ
 ຊ່ວຍໃນການເຜົາຜານໄຂມັນ ແລະ ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມອ້ວນ
 ຊ່ວຍປ້ອງກັນ ແລະ ຫຼຸດອັດຕາການເກີດພະຍາດມະເຮັງຊະນິດຕ່າງໆ
 ເປັນສະໝຸນໄພທີື່ມີລິດເຢັນ ເໝາະສາລັບຜູ້ທີື່ປ່ວຍເປັນພະຍາດມະເຮັງ
 ຊ່ວຍປິື່ນປົວພະຍາດຄວາມດັນເລືອດສູງ ແລະ ຊ່ວຍບາລຸງຫົວໃຈ, ຕັບ ແລະ
ໝາກໄຂ່ຫັງ
 ຊ່ວຍປິື່ນປົວ ແລະ ບາບັດອາການເປັນອາມະພກ
 ຊ່ວຍເປັນປິື່ນປົວອາການວິນຫົວ, ໜ້າມືດ, ເປັນລົມ ແລະ ປວດຮາກ
 ຊ່ວຍປິື່ນປົວອາການຂອງພະຍາດເບົາຫວານ ຊ່ວຍໃຫ້ລະດັບນັ້າຕານໃນເລືອດ
ຫຼຸດລົງ
 ຮາກແຫ້ງຂອງຢານາງ ໃຊ້ເປັນສະໝຸນໄພແກ້ໄຂ້ ແລະ ຫຼຸດຄວາມຮ້ອນໃນ
ຮ່າງກາຍ
 ຮາກຂອງຢາງນາງຊ່ວຍແກ້ອາການເບືື່ອເມົາ
ສາລັບປະໂຫຍດຂອງຢານາງດ້ານອືື່ນໆ ເຊັື່ນ: ການນາມາແປຮູບເປັນຜະລິດຕະພັນ
ຕ່າງໆ ຕົວຢ່າງ: ເຮັດເປັນຢາແບບແຄບຊູນ, ເຮັດສະບູ່, ເຮັດຢາສະຜົມ ແລະ ເຄືື່ອງດືື່ມສະໝຸນໄພ ເປັນຕົັ້ນ
2.5.2 ຂັນ
ັ້ ຕອນ ແລະ ວິທກ
ີ ານປຸງແຕ່ງ
 ທາອິດແມ່ນການກຽມສ່ວນປະກອບ ຄື: ໃບຢານາງ 10-20 ໃບ ຫື ຕາມຄວາມ
ເຂັັ້ມຂຸ້ນທີື່ເຮົາຕ້ອງການ (ຈະປະສົມໃບເຕີຍກັບສະໝຸນໄພອືື່ນລວມນາກື່ໄດ້ ຫື ມີແຕ່ຢານາງຢ່າງດຽວກື່ໄດ້
ແລ້ວແຕ່ຄວາມມັກ ແລະ ຄວາມສະດວກໃນການຊອກຫາສະໝຸນໄພຊະນິດອືື່ນໆ)
 ນາໃບຢານາງທີື່ກຽມໄວ້ມາລ້າງໃຫ້ສະອາດແລ້ວປະໄວ້
 ຈາກນັັ້ນນາເອົາໃບຢານາງທີື່ກຽມໄວ້ມາຕັດໃຫ້ເປັນຕ່ອນນ້ອຍໆ
 ນາໄປຕາ ຫື ປັື່ນດ້ວຍເຄືື່ອງບົດໃຫ້ລະອຽດຈົນເປັນນັ້າ (ປັື່ນປະມານ 30-40
ວິນາທີ ເພືື່ອຮັກສາຄຸນຄ່າຂອງສະໝຸນໄພໃຫ້ໄດ້ຫາຍທີື່ສຸດ)
 ຫັງຈາກບົດລະອຽດແລ້ວ ນາມາຕອງຜ່ານຜ້າຂາວບາງ ຫື ກະຊອນກື່ໄດ້
ຄາແນະນາ:
1) ສາລັບບາງຄົນທີື່ດືື່ມຍາກ, ເໝັນຂິວ ເຮົາສາມາດນານັ້າຢານາງໄປປະສົມກັບສະ
ໝຸນໄພຊະນິດອືື່ນໆກື່ໄດ້ ເຊັື່ນ: ຂີງ, ສີໃຄ, ຂີັ້ໝິັ້ນ ຫື ຈະປະສົມກັບນັ້າໝາກພ້າວ, ນັ້າໝາກນາວ, ນັ້າຕານ,
ນັ້າເຜິັ້ງກື່ ໄດ້ເຊັື່ນດຽວກັນ
2) ຄວນດືື່ມນັ້າຢານາງສົດໆກ່ອນອາຫານ ຫື ຕອນທ້ອງຫວ່າງ ໂດຍປະມານເຄິື່ງຈອກ
3 ຄັັ້ງ/ວັນ
3) ຄວນດືື່ມພປະມານ ຫາກດືື່ມແລ້ວຮູ້ສກແພ້, ກືນບື່ລົງ ກື່ຄວນຫຼຸດຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນ
ຂອງສະໝຸນໄພທີື່ໃສ່ລົງໄປໃຫ້ໜ້ອຍລົງອີກ ຈົນເໝາະສົມກັບເຮົາ

10

4) ເມືື່ອເຮັດສາເລັດແລ້ວ ຄວນດືື່ມທັນທີ ເພາະຖ້າປະໄວ້ດົນເກີນໄປ ຈະເກີດກິື່ນ
ເໝັນໄດ້ ແຕ່ສາມາດນາມາແຊ່ຕູ້ເຢັນໄດ້ ແລະ ຄວນດືື່ມພາຍໃນ 3 ວັນ
5) ບື່ຄວນເພິື່ງແຕ່ສະໝຸນໄພພຽງຢ່າງດຽວ ຄວນເຮັດຢ່າງອືື່ນເສີມນາ ເພືື່ອຊ່ວຍໃຫ້
ມີປະສິດທິພາບໃນການປິື່ນປົວຫາຍຍິື່ງຂັ້ນ
2.5.3 ການຫຸມ
້ ຫື່ ແລະ ການບັນຈຸ
ຫັງຈາກໄດ້ນັ້າຢານາງທີື່ຕອງແລ້ວ ເຮົາອາດຈະບັນຈຸນັ້າໄວ້ໃນພາຊະນະທີື່ສະອາດ ແລະ
ອັດແໜ້ນດີ ສາມາດປ້ອງກັນການປົນເປືັ້ອນຈາກສິື່ງສົກກະປົກພາຍນອກໄດ້ ປະລິມານການບັນຈຸແມ່ນ
ແລ້ວແຕ່ຄວາມເໝາະສົມ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ແມ່ນໃຫ້ບັນຈຸໃນປະລິມານທີື່ດືື່ມໝົດຕື່ຄັັ້ງ
2.5.4 ການເກັບຮັກສາ
ຫັງຈາກໄດ້ນັ້າຢານາງທີື່ບັນຈຸໃສ່ຂວດແລ້ວ ເຮົາຄວນເກັບຮັກສາໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນ ເພືື່ອໄວ້
ກິນຫາຍວັນ ເພາະຖ້າປະໄວ້ພາຍໃຕ້ອຸນຫະພູມປົກກະຕິເກີນ 4 ຊົື່ວໂມງ ຈະເຮັດໃຫ້ມີກນ
ິື່ ເໝັນສົັ້ມ, ບື່
ເໝາະທີື່ຈະດືື່ມ ແຕ່ຖ້າແຊ່ໃນຕູ້ເຢັນ ຄວນດືື່ມໃຫ້ໝົດພາຍໃນ 3-7 ວັນ ໂດຍໃຫ້ສັງເກດທີື່ກິື່ນເປັນຫັກ
2.5.5 ການກວດສອບຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ
 ກວດສອບດ້ານລັກສະນະທົື່ວໄປ: ຕ້ອງເປັນນັ້າຂຸ່ນ ແລະ ຕົກຕະກອນ ເມືື່ອປະໄວ້
 ສີ, ກິື່ນ ແລະ ລົດຊາດ: ຕ້ອງມີສີຂຽວຕາມທາມະຊາດຂອງນັ້າຢານາງ, ມີກິື່ນ ແລະ
ລົດຊາດທີື່ດີຕາມທາມະຊາດຂອງສ່ວນປະກອບທີື່ໃສ່, ບື່ມີກິື່ນເໝັນສົັ້ມ ແລະ ປາສະຈາກກິນ
ື່ ແລະ ລົດຊາດ
ອືື່ນທີື່ບື່ຕ້ອງການ

2.6

ການປຸງແຕ່ງໃບໝນ້ອຍ
2.6.1

ຄຸນປະໂຫຍດຂອງໝນ້ອຍ
ໃບໝນ້ອຍ ເມືື່ອນາມາຍ່ອງໃສ່ກັບນັ້າ ແລ້ວຕອງເອົາກາກອອກ ປະໄວ້ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດ
ເປັນວຸ້ນ ເອີັ້ນວ່າ: ວຸ້ນໝນ້ອຍ ຫາກປະສົມກັບຊີັ້ນປາທີື່ຕົັ້ມສຸກ, ຂ່າ, ສີໃຄ, ຜັກຫອມ, ໝາກເຜັດ, ເກືອ
ແລະ ປາແດກ ຄົນໃຫ້ເຂົັ້າກັນກື່ຈະຈັດເປັນອາຫານຄາວ ຫື ຈະເຮັດເປັນຂອງຫວານ ໂດຍການປະສົມກັບນັ້າ
ຕານເຊືື່ອມ ຫື ນັ້າຫວານ, ນັ້າກະທິ ກື່ຈະໄດ້ເປັນຂະໜົມຫວານທີື່ມີລົດຊາດທີື່ແຊບ ແລະ ດີຕື່ສຸຂະພາບ,
ນອກຈາກຈະນາມາເປັນອາຫານທັງຄາວ ແລະ ຫວານແລ້ວ ໃບໝນ້ອຍຍັງມີຄຸນປະໂຫຍດທາງຢາອີກ ຄື:
 ເຄືອ ແລະ ໃບ ເປັນຢາອຸ່ນ ໃຊ້ເປັນຢາຟອກເລືອດ, ແກ້ເລືອດດັງອອກ
 ໝາກ ແລະ ແກ່ນ ເປັນຢາບາລຸງເລືອດ
 ຮາກມີກິື່ນຫອມ ເປັນຢາບາລຸງກິນເຂົັ້າແຊບ ແລະ ບາລຸງປະສາດ
 ຮາກ, ເຄືອ ແລະ ໃບ ນາມາຕົັ້ມດືື່ມເປັນຢາຫຼຸດຄວາມດັນເລືອດສູງ ແລະ ຫຼຸດນັ້າ
ຕານໃນເລືອດ
 ເປືອກ, ຮາກ, ລາຕົັ້ນ, ໃບ ແລະ ແກ່ນ ມີຄຸນປະໂຫຍດໃຊ້ເປັນຢາແກ້ໄຂ້ຍຸງ, ໄຂ້
ອອກຕຸ່ມ ແລະ ແກ້ອາການໄອ, ເຈັບຄ ແລະ ເປັນຢາຂັບເຫືື່ອ
 ໃບໃຊ້ເປັນຢາແກ້ຮ້ອນໃນ
 ຮາກນາມາຕົັ້ມດືື່ມໃຊ້ເປັນຢາບາລຸງຫົວໃຈ ແລະ ປິື່ນປົວພະຍາດ ກ່ຽວກັບລະບົບ
ທາງເດີນອາຫານໃນຫາຍໆອາການ ເຊັື່ນ: ຈຸກແໜ້ນທ້ອງ, ທ້ອງບິດ, ຖອກທ້ອງ ແລະ ຖ່າຍເປັນເລືອດ
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2.6.2

ຂັນ
ັ້ ຕອນ ແລະ ວິທກ
ີ ານປຸງແຕ່ງ
1) ອຸປະກອນ
 ຊາມ
 ກະຖຸ້ງ
 ຊ້ອນຕອງ
 ມີດ
 ພາຖາດ
2) ສ່ວນປະກອບ
 ໃບໝນ້ອຍ ປະມານ 30-40 ໃບ
 ໝາກພ້າວ 1 ໜ່ວຍ
 ນັ້າຕານຊາຍຂາວ 0.5 Kg
 ໃບເຕີຍ 3-4 ໃບ
 ນັ້າສະອາດ 1 ລີດ
3) ຂັນ
ັ້ ຕອນການກະກຽມ
 ເລືອກໃບໝນ້ອຍທີື່ແກ່ ເຊິື່ງມີລັກສະນະເປັນໃບສີຂຽວເຂັັ້ມ, ໃບຂ້ອນຂ້າງ
ໃຫຍ່ ປະມານ 30 – 40 ໃບ
 ນາໃບໝນ້ອຍທີື່ຄັດເລືອກໄວ້ ມາລ້າງໃຫ້ສະອາດ ແລ້ວປະໄວ້ໃຫ້ແຫ້ງພ
ໝາດໆ
 ນາໃບໝນ້ອຍມາຍ່ອງ ຈົນເຫືອແຕ່ກ່າງໃບ ເຮັດຄ້າຍໆຄືຍ່ອງໃບຢານາງ
 ນາໄປຕອງໃສ່ພາຊະນະທີື່ກຽມໄວ້, ຕອງເອົາກາກອອກໃຫ້ໝົດ ໃຫ້ເຫືອ
ແຕ່ນັ້າ
 ຈາກນັັ້ນປະໄວ້ໄລຍະໜື່ງ ນັ້າໝນ້ອຍທີື່ຕອງໄວ້ ຈະເລີື່ມຈັບຕົວກັນເປັນວຸ້ນ
ຈົນເປັນກ້ອນແຂງຂັ້ນ
 ຈາກນັັ້ນໃຊ້ມີດຕັດເປັນຕ່ອນນ້ອຍໆ
 ແຊ່ໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນ ເວລາຮັບປະທານ ຈງື່ ນາມາປະສົມກັບນັ້າຕານເຊືື່ອມ ແລະ
ນັ້າກະທິ
4) ຂັນ
ັ້ ຕອນການກຽມນາັ້ ກະທິ ແລະ ນາັ້ ເຊືອ
ື່ ມ
 ນາໝາກພ້າວມາປອກເປືອກ ແລະ ຂູດ ເພືື່ອປັັ້ນເອົານັ້າກະທິ
 ນາໝາກພ້າວທີື່ໄດ້ມາຄັັ້ນ ໂດຍການໃສ່ນັ້າອຸ່ນປະມານ 1 ຈອກ, ຄັັ້ນເອົາແຕ່
ຫົວກະທິ ຈາກນັັ້ນນາກະທິມາຕົັ້ມໃຫ້ພແຕ່ຟົດ ແລ້ວປົງລົງປະໄວ້ໃຫ້ເຢັນ
 ເອົານັ້າໃສ່ໝັ້ຄ້າງໄຟພໃຫ້ຟົດ, ໃສ່ໃບເຕີຍລົງໄປ ຕົັ້ມປະມານ 5 ນາທີ ຈາກ
ນັັ້ນໃສ່ນັ້າຕານລົງໄປຂ້ຽວຈົນໄດ້ເປັນນັ້າເຊືື່ອມ
 ປະໄວ້ໃຫ້ເຢັນ ແລ້ວເອົາໃສ່ເວລາຈະຮັບປະທານ
5) ການປະສົມກ່ອນຮັບປະທານ
 ນາວຸ້ນໝນ້ອຍທີື່ກຽມໄວ້ມາໃສ່ຖ້ວຍນ້ອຍພປະມານ, ໃສ່ນັ້າເຊືື່ອມລົງໄປ
ໜ້ອຍໜງື່ ແລ້ວແຕ່ຄວາມຕ້ອງການ, ໃສ່ນັ້າກະທິລອຍໜ້າແລ້ວຮັບປະທານໄດ້
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 ນາໝາກພ້າວທີື່ໄດ້ມາຄັັ້ນ ໂດຍການໃສ່ນັ້າອຸ່ນປະມານ 1 ຈອກ, ຄັັ້ນເອົາແຕ່
ຫົວກະທິ ຈາກນັັ້ນນາກະທິມາຕົັ້ມໃຫ້ພແຕ່ຟົດ ແລ້ວປົງລົງປະໄວ້ໃຫ້ເຢັນ
2.6.3 ການຫຸມ
້ ຫື່ ແລະ ການບັນຈຸ
ຫັງຈາກໄດ້ວຸ້ນໝນ້ອຍແລ້ວ ບັນຈຸນັ້າໄວ້ໃນພາຊະນະທີື່ສະອາດ ແລະ ອັດແໜ້ນດີ
ສາມາດປ້ອງກັນການປົນເປືັ້ອນຈາກສິື່ງສົກກະປົກພາຍນອກໄດ້
2.6.4 ການເກັບຮັກສາ
ການເກັບຮັກສາ ແມ່ນເກັບມ້ຽນໃນຕູ້ເຢັນ ສາມາດເກັບຮັກສາໄດ້ປະມານ 3 - 5 ວັນ
2.6.5 ການກວດສອບຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ
 ກວດສອບດ້ານລັກສະນະທົື່ວໄປ: ຕ້ອງເປັນວຸ້ນ, ບື່ເປັນນັ້າແຫວ
 ສີ, ກິື່ນ ແລະ ລົດຊາດ: ຕ້ອງມີສີຂຽວຕາມທາມະຊາດຂອງໃບໝນ້ອຍ, ມີກິື່ນ
ແລະ ລົດຊາດທີື່ດີຕາມທາມະຊາດຂອງສ່ວນປະກອບທີື່ໃສ່, ບື່ມີກິື່ນເໝັນສົັ້ມ ແລະ ປາສະຈາກກິື່ນ ແລະ ລົດ
ຊາດອືື່ນທີື່ບື່ຕ້ອງການ

2.7

ການປຸງແຕ່ງສາລີ (ນາັ້ ສາລີ)
2.7.1

ຄຸນປະໂຫຍດຂອງສາລີ
 ສາລີປະກອບໄປດ້ວຍວິຕາມິນເອ ແລະ ວິຕາມິນ ບີ 2 ເຊິື່ງຊ່ວຍໃນການປ້ອງກັນ
ພະຍາດທາງສາຍຕາ ແລະ ພະຍາດຫົວໃຈ, ວິຕາມິນບີ 1 ຊ່ວຍໃນການປ້ອງກັນການປວດກ້າມຊີນ
ັ້ , ວິຕາມິນ
ບີ 6 ຊ່ວຍໃນການປ້ອງກັນເລືອດຈາງ, ພະຍາດຜິວໜັງ ແລະ ລະບົບປະສາດ, ປ້ອງກັນສະໝອງເຊືື່ອມ
 ມີສານເບຕາແຄລໂຣທີນ ເຊິື່ງຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ແລະ ຕື່ຕ້ານ
ພະຍາດມະເຮັງຜິວໜັງ
 ຊ່ວຍບາລຸງຜິວໜັງ ເຊິື່ງມີສານຊ່ວຍຕື່ຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫະ ເຮັດໃຫ້ຜິວໜັງບື່
ຫ່ຽວແຫ້ງ
 ຊ່ວຍຕ້ານພະຍາດມະເຮັງ: ສາລີຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດມະເຮັງປອດ
ແລະ ເສັັ້ນໄຍໃນສາລີ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບຍ່ອຍອາຫານ ເຊິື່ງຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດມະເຮັງລາໄສ້
ໃຫຍ່ອີກດ້ວຍ
 ຊ່ວຍໃນລະບົບຍ່ອຍອາຫານ: ເສັັ້ນໄຍອາຫານແບບບື່ລະລາຍນັ້າໃນສາລີ ຈະ
ຊ່ວຍໃຫ້ດີສາລັບຜູ້ທີື່ປ່ວຍເປັນພະຍາດໃນລະບົບທາງເດີນອາຫານ ຫື ອາການທ້ອງຜູກໃຫ້ຫຼຸດລົງ ເນືື່ອງຈາກ
ເສັັ້ນໄຍຈະຊ່ວຍດູດນັ້າ ແລະ ຊ່ວຍລະບົບຂັບຖ່າຍໃຫ້ດີຍິື່ງຂັ້ນ
 ຊ່ວຍໃຫ້ເລືອດໝຸນວຽນດີ, ຫຼຸດຄວາມດັນເລືອດສູງ ແລະ ຊ່ວຍຫຼຸດໄຂມັນໃນ
ເລືອດ
2.7.2 ຂັນ
ັ້ ຕອນ ແລະ ວິທກ
ີ ານປຸງແຕ່ງ
1) ສ່ວນປະກອບ
 ສາລີສົດ
2 ຝັກ
 ນົມສົດ (ຈືດ)
2 ບ່ວງແກງ
 ນັ້າສະອາດ
0.5 ລີດ
 ເກືອ
1 ບ່ວງກາເຟ
 ນັ້າຕານ (ຕາມຄວາມມັກ)
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2) ວິທກ
ີ ານປຸງແຕ່ງ
 ນາເອົາສາລີທີື່ສົດມາປອກເປືອກ, ລ້າງນັ້າໃຫ້ສະອາດ, ຊອຍເອົາແຕ່ເມັດ
ແລ້ວນາລົງໃສ່ເຄືື່ອງບົດ ຕືື່ມນັ້າສະອາດລົງໄປແລ້ວປັື່ນຈົນລະອຽດ
 ນາເອົານັ້າສາລີທີື່ບົດແລ້ວ ໃສ່ລົງໃນໝັ້ແລ້ວຕົັ້ມ ໂດຍໃຊ້ໄຟປານກາງຈົນຟົດ
ແລ້ວຈະມີກິື່ນຫອມ
 ຈາກນັນ
ັ້ ໃສ່ນົມສົດ, ນັ້າຕານ, ເກືອ ແລ້ວຄົນໃຫ້ເຂົັ້າກັນ ແລ້ວຕົັ້ມໃຫ້ຟົດ
ອີກເທືື່ອໜືື່ງ (ຊີມເບິື່ງລົດຊາດແລ້ວເພີື່ມຄວາມຫວານຕາມມັກໄດ້)
 ເມືື່ອຟົດແລ້ວປົງລົງຈາກເຕົາແລ້ວຕອງເອົາສະເພາະນັ້າ
 ປະໄວ້ໃຫ້ອຸ່ນ ແລ້ວຕັກໃສ່ຈອກພ້ອມດືື່ມໄດ້
2.7.3 ການຫຸມ
້ ຫື່ ແລະການບັນຈຸ
ບັນຈຸນັ້າສາລີໃນພາຊະນະທີື່ສະອາດ, ແຫ້ງ, ມີຝາອັດໄດ້ແໜ້ນ ແລະ ສາມາດປ້ອງກັນ
ການປົນເປືັ້ອນຈາກສິື່ງເປືັ້ອນເປີພາຍນອກໄດ້, ປະລິມານການບັນຈຸ ແມ່ນແລ້ວແຕ່ຄວາມເໝາະສົມ ແຕ່ຖ້າ
ຈະເຮັດເພືື່ອຈາໜ່າຍຄວນມີການຄິດໄລ່ຢ່າງລະອຽດ
2.7.4 ການເກັບຮັກສາ
ວິທີການເກັບຮັກສາເພືື່ອໃຫ້ນັ້າສາລີມີສະພາບເໝືອນເດີມໃຫ້ໄດ້ຫາຍທີື່ສຸດ ແລະ ເກັບ
ໄວ້ໄດ້ດົນ ໂດຍບື່ເຊືື່ອມຄຸນນະພາບ ການບັນຈຸນັ້າສາລີໃສ່ພາຊະນະໃນລະຫວ່າງທີື່ຍັງຮ້ອນຢູ່ນັັ້ນ (ອຸນຫະ
ພູມປະມານ 75oC) ແລ້ວນາໄປໃສ່ໃນຖັງນັ້າກ້ອນ ເມືື່ອຄວາມຮ້ອນພົບກັບຄວາມເຢັນທັນທີ ຈະສາມາດຂ້າ
ເຊືັ້ອໄດ້ໃນລະດັບໜື່ງ ເຊິື່ງຖືວ່າເປັນການພລາເຈີໄຣສໄດ້ເຊັື່ນກັນ, ຫັງຈາກນັັ້ນ ກື່ນາໄປແຊ່ໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນທີື່
ອຸນຫະພູມ 5-7 oC ສາມາດເກັບໄວ້ໄດ້ 3-5 ວັນ
2.7.5 ການກວດສອບຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ
ການກວດສອບຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ ແມ່ນກວດສອບຈາກລັກສະນະທົື່ວໄປ
ຄື: ຕ້ອງມີລັກສະນະເປັນນັ້າຂຸ້ນ ຕາມຄຸນລັກສະນະຂອງນັ້າສາລີ ແລະ ຕົກຕະກອນ ເມືື່ອປະໄວ້
ສີ, ກິື່ນ ແລະ ລົດຊາດ ຕ້ອງມີສີທີື່ດີຕາມທາມະຊາດ, ມີກິື່ນຫອມຂອງສາລີ ແລະ ອາດ
ຈະມີກນ
ິື່ ຫອມອືື່ນໆທີື່ເຮົາຕືື່ມລົງໄປ, ມີລົດຊາດຫວານຂອງສ່ວນປະກອບທີື່ໃຊ້ ປາສະຈາກກິື່ນອືື່ນທີື່ບື່ຕ້ອງການ

2.8

ການປຸງແຕ່ງໝາກນັດ (ນາັ້ ໜາກນັດ)
2.8.1

ຄຸນປະໂຫຍດຂອງນາັ້ ໝາກນັດ
 ນັ້າໜາກນັດເປັນເຄືື່ອງດືື່ມຊະນິດໜື່ງທີື່ໄດ້ມາຈາກໜາກນັດ
 ໝາກນັດປັື່ນໃຫ້ລະອຽດ ປະສົມນັ້າຕານເຊືື່ອມ ແລະ ເກືອ ກື່ຈະໄດ້ນັ້າໝາກນັດ
ດືື່ມ, ສະນັັ້ນ ນັ້າໝາກນັດແມ່ນເຄືື່ອງດືື່ມທີື່ຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍຂັບຖ່າຍສະດວກ ຄວນດືື່ມເປັນເວລາໃຫ້ເໝາະ
ສົມ ແລະ ຮັກສາໄວ້ໃນອາກາດປອດໂປ່ງ
2.8.2 ຂັນ
ັ້ ຕອນ ແລະ ວິທກ
ີ ານປຸງແຕ່ງ
1) ອຸປະກອນ
 ມີດ
 ຊາມ
 ຖ້ວຍ
 ຈອກ
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 ເຄືື່ອງປັື່ນ
2) ເຄືອ
ື່ ງປະກອບ
 ນັ້າໝາກນັດ
5 ຖ້ວຍຕວງ
 ນັ້າຕານຊາຍ
2 ຖ້ວຍຕວງ
 ນັ້າສະອາດ
3 ຖ້ວຍຕວງ
 ເກືອ
1 ບ່ວງຊາ
3) ວິທເີ ຮັດ
 ລ້າງໝາກນັດໃຫ້ສະອາດ, ປອກເປືອກອອກ ແກະຕາອອກໃຫ້ລະອຽດ, ຟັກ
ຫື ປັື່ນໃຫ້ມຸ່ນ, ຕອງເອົາແຕ່ນັ້າ
 ນາເອົານັ້າໝາກນັດທີື່ປັື່ນແລ້ວ ປະສົມນັ້າທີື່ກຽມໄວ້, ນາັ້ ຕານ, ເກືອ ລົງໃນ
ໝັ້ ເອົາໄປຄ້າງໄຟພໃຫ້ຟົດຄົນໃຫ້ທົື່ວ, ກະວ່ານັ້າໝາກນັດສຸກ ຈິື່ງປົງລົງປະໄວ້ໃຫ້ເຢັນ ຈິື່ງເອົາມາຮັບປະທານ
ໃສ່ກັບນັ້າກ້ອນໄດ້
2.8.3 ການຫຸມ
້ ຫື່ ແລະການບັນຈຸ
ການບັນຈຸໃສ່ກວດແກ້ວທີື່ໜືັ້ງຂ້າເຊືັ້ອແລ້ວ ອັດຝາປິດປາກໃຫ້ແໜ້ນ
2.8.4 ການເກັບຮັກສາ
ການເກັບຮັກສາ ແມ່ນເກັບໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນນານເຖີງໜືື່ງມືັ້
2.8.5 ການກວດສອບຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ
ກວດສອບເບິື່ງຄວາມສະອາດຖືກຫັກອະນາໄມ, ບື່ມີກິື່ນສົັ້ມ, ສີ, ກິື່ນ ແລະ ລົດຊາດ
ຕ້ອງມີສີທີື່ດີຕາມທາມະຊາດ, ມີກິື່ນຫອມຂອງໝາກນັດ ແລະ ອາດຈະມີກິື່ນຫອມອືື່ນໆທີື່ເຮົາຕືື່ມລົງໄປ, ມີ
ລົດຊາດຫວານຂອງສ່ວນປະກອບທີື່ໃຊ້ ປາສະຈາກກິື່ນອືື່ນທີື່ບື່ຕ້ອງການ

2.9

ການປຸງແຕ່ງບອນ (ໂອດບອນ)
2.9.1

ຄຸນປະໂຫຍດຂອງໂອດບອນ
 ໂອດບອນເປັນອາຫານຊະນິດໜື່ງ ນາມາປຸງແຕ່ງເຮັດເປັນແຈ່ວໂອດບອນ ທີື່ໄດ້
ມາຈາກບອນທາມະຊາດ
 ໂອດບອນນາມາຕາໃຫ້ລະອຽດ ປະສົມໝາກເຜັດ, ແປ້ງນົວ, ເກືອ ຫື ໃສ່ຊີັ້ນປາທີື່
ປີັ້ງສຸກກື່ໄດ້ ເປັນອາຫານກິນກັບເຂົັ້າ, ມີລົດສົັ້ມໜ້ອຍໜື່ງ ທີື່ຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍຂັບຖ່າຍສະດວກ
2.9.2 ຂັນ
ັ້ ຕອນ ແລະ ວິທກ
ີ ານປຸງແຕ່ງ
1) ອຸປະກອນ
 ມີດ
 ກະດົັ້ງ
 ກະຖັງ
 ໜັ້ຊງ
 ເຕົາ
 ຖ່ານ
 ຊາມ
 ຂຽງ
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2) ເຄືອ
ື່ ງປະກອບ
 ເກືອ
1 ບ່ວງແກງ
 ບອນ
1 Kg
 ນັ້າໝວກເຂົັ້າໝ່າ
1 ລີດ
3) ວິທເີ ຮັດ
 ນາເອົາບອນມາບົື່ມໄວ້ ປະມານ 3–-4 ຄືນ ສັງເກດເບິື່ງບອນນັັ້ນເປັນສີເຫືອງ,
ແລ້ວເອົາມາຊອຍຕາກແດດໄວ້ 1 ມືັ້ ຫັງຈາກນັັ້ນນາມາລ້າງນັ້າໃຫ້ສະອາດ, ແລ້ວນາມາຄັັ້ນໃສ່ເກືອ ເອົານັ້າ
ມວກເຂົັ້າມ່າເທໃສ່ ຄັັ້ນໃຫ້ເຂົັ້າກັນໃຫ້ລະອຽດ, ແລ້ວເອົາໃສ່ຖັງປະໄວ້ 2 ຄືນ (ຖ້າບື່ມັກສົັ້ມ)
 ຖ້າຫາກມັກລົດສົັ້ມ ແມ່ນປະໄວ້ 3-4 ຄືນ ຂັ້ນໄປ ກື່ສາມາດນາໄປໜັ້ງໄດ້
 ກ່ອນຈະໜັ້ງ ແມ່ນໃຫ້ປັັ້ນເອົານັ້າອອກ ແລ້ວໜັ້ງປະໄວ້ປະມານ 4-5 ຊົື່ວ
ໂມງ ກື່ສາມາດຮັບປະທານໄດ້ເລີຍ
4) ຂແ
ັ້ ນະນາ
ຖ້າຫາກໃສ່ເກືອບື່ພ ແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ບອນເໜົື່າ ຫື ຖ້າບື່ເໜົື່າ ເວລາໄປໜັ້ງ ບອນ
ກື່ຄັນ ບື່ສາມາດກິນໄດ້
2.9.3 ການຫຸມ
້ ຫື່ ແລະການບັນຈຸ
ການຫຸ້ມຫື່ ແລະການບັນຈຸ ໜັ້ງສຸກດີ ຫື ຕາກແຫ້ງ ໃສ່ຖົງຢາງ ໄລ່ອາກາດອອກໃຫ້ໝົດ
ມັດປາກຖົງໃຫ້ແຈບ
2.9.4 ການເກັບຮັກສາ
 ໜັ້ງສຸກດີ ໃສ່ຖົງຢ່າງໄລ່ອາກາດອອກໃຫ້ໝົດ ມັດປາກຖົງໃຫ້ແຈບ ໃສ່ໃນ
ຕູ້ເຢັນ
 ຕາກແຫ້ງ ໃສ່ຖົງຢາງ ໄລ່ອາກາດອອກໃຫ້ໝົດ ມັດປາກຖົງໃຫ້ແຈບ ປະ
ມ້ຽນບ່ອນທີື່ມີອາກາດລ່ວງດີ
2.9.5 ການກວດສອບຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ
ກວດສອບເບິື່ງຄວາມສະອາດ ຖືກຫັກອະນາໄມ, ບື່ມີກິື່ນບູດ, ບື່ເກີດເຊືອ
ັ້ ຣາ ແລະ
ກວດສອບຂັັ້ນພືັ້ນຖານ

2.10

ການປຸງແຕ່ງໝາກອ (ຄຽບໝາກອ)

2.10.1 ຄຸນປະໂຫຍດຂອງໝາກອ
ໝາກອອຸດົມໄປດ້ວຍວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດ ຫາຍຢ່າງ ທີື່ມີປະໂຫຍດຕື່ຮ່າງກາຍ
ເຊັື່ນ: ວິຕາມິນ A, ວິຕາມິນ B1, ວິຕາມິນ B2, ວິຕາມິນ B3, ວິຕາມິນ B5, ວິຕາມິນ B6, ວິຕາມິນ C,
ວິຕາມິນ E, ທາດຟົສະຟຣັສ, ແຄລຊຽມ, ໂຊດຽມ, ທາດເຫັກ ແລະ ອືື່ນໆ, ນອກຈາກນີັ້ ໝາກອືຍັງເປັນ
ອາຫານເພືື່ອສຸຂະພາບ ຂອງຜູ້ທີື່ຕ້ອງການຫຼຸດນັ້າໜັກອີກດ້ວຍ ເພາະໃນໝາກອມີກາກໄຍອາຫານທີື່ສູງ ແລະ
ມີໄຂມັນໜ້ອຍ ຈິື່ງເໝາະສົມສາລັບການຫຼຸດຄວາມອ້ວນ ແລະ ຄວບຄຸມນັ້າໜັກໄດ້ເປັນຢ່າງດີ, ນອກຈາກນີັ້
ໝາກອຍັງມີຄຸນປະໂຫຍດຫາຍຢ່າງເຊັື່ນ:
 ໝາກອມີສານຕື່ຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫະທີື່ມີສ່ວນຊ່ວຍໃນການຢຸດຢັັ້ງຄວາມແກ່
 ຊ່ວຍຟືັ້ນຟູບາລຸງສະພາບຜີວ ໃຫ້ເປັື່ງປັື່ງສົດໃສ
 ຊ່ວຍບາລຸງ ແລະ ຮັກສາສາຍຕາ
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 ຊ່ວຍເສີມສ້າງລະບົບພູມຄຸ້ມກັນໃຫ້ຮ່າງກາຍ
 ນັ້າມັນຈາກເມັດໝາກອມີສ່ວນຊ່ວຍບາລຸງປະສາດ
 ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຈາກການເກີດພະຍາດມະເຮັງ
 ຊ່ວຍບາລຸງຕັບ ແລະ ໝາກໄຂ່ຫັງ ໃຫ້ແຂງແຮງ
 ຊ່ວຍບັນເທົາອາການປວດເມືື່ອຍບລິເວນຂື່ເຂົື່າ ແລະ ແອວ
2.10.2 ຂັນ
ັ້ ຕອນ ແລະ ວິທກ
ີ ານປຸງແຕ່ງ
1) ອຸປະກອນ
 ມີດ
 ຂຽງ
 ຊາມ
 ບ່ວງ
 ຈອງ
 ໝັ້ຂາງ
 ເຕົາ
 ໝັ້ຊງ
 ພາຖາດ
 ກະແຕະ
 ຜ້າກັນເປືັ້ອນ
2) ວັດຖຸດບ
ິ
 ໝາກອໜັ້ງບົດລະອຽດ
0.5 Kg
 ແປ້ງນົວ
1 ບ່ວງຊາ
 ພິກໄທ
2 ບ່ວງຊາ
 ແປ້ງສິງກະໂປ
2 Kg
 ເກືອ
2 ບ່ວງຊາ
 ຜັກທຽມແຫ້ງ
2 ຫົວ
 ນັ້າມັນພືດ
1 ລີດ
3) ວິທກ
ີ ານ
 ເອົາຜັກທຽມ, ພິກໄທ, ເກືອ, ແປ້ງນົວ ຕາລວມເຂົັ້າກັນໃຫ້ແຫກດີ
 ເອົາແປ້ງຮ່ອນໃສ່ຊາມ, ເອົາໝາກອລົງຊາວ ຄັັ້ນໃຫ້ເຂົັ້າກັບແປ້ງຈົນເປັນເນືັ້ອດຽວ
 ນາເອົາເຄືື່ອງຫອມທີື່ຕາລົງໃສ່ໃຫ້ເຂົັ້າກັນຕືື່ມອີກ
 ເອົານາັ້ ຮ້ອນໆຖອກໃສ່ທາງກາງແປ້ງເທືື່ອລະໜ້ອຍ ແລ້ວຄ່ອຍໆຄົນໃຫ້ເຢັນ
ຫັງຈາກນັັ້ນກື່ທາການນວດ, ຖ້ານັ້າບື່ພກື່ເອົານັ້າຕືື່ມອີກ ແລ້ວກື່ນວດຕື່ (ນວດແຮງຂັ້ນ) ຈົນແປ້ງສາມາດປັັ້ນ
ເປັນກ້ອນໄດ້ (ນວດປະມານ 20-30 ນາທີ)
 ປັັ້ນແປ້ງເປັນທ່ອນກົມຍາວປະມານ 10-15 Cm, ເສັັ້ນຜ່າໃຈກາງປະມານ
3 Cm ຫື ຫາຍກວ່ານີັ້ ຕາມຕ້ອງການ
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 ຫັງຈາກນັັ້ນ ກື່ເອົາລຽນລົງໃສ່ໝັ້ຊງ (ທີື່ຮອງດ້ວຍໃບຕອງ, ທານັ້າມັນພືດ
ແລະ ເອົາມີດປາດ) ແລ້ວນາໄປໝັ້ງໃຫ້ສຸກ ໂດຍໃຊ້ເວລາປະມານ 20-30 ນາທີ (ໃຫ້ເອົາໄມ້ທູ່ແທງເບິື່ງແປ້ງ
ຖ້າບື່ຕິດໄມ້ທູ່ສະແດງວ່າແປ້ງສຸກແລ້ວ)
 ປົງລົງໃຫ້ເຢັນ, ເອົາໃບຕອງຫື່ນາເຂົັ້າຕູ້ເຢັນ 1 ຄືນ ແລ້ວເອົາມາຊອຍຕາກ
ແດດໃຫ້ແຫ້ງ ແລ້ວນາມາຈືນກື່ໄດ້ຄຽບໝາກອ
2.10.3 ການຫຸມ
້ ຫື່ ແລະການບັນຈຸ
ໃສ່ຖົງຢາງ ຫື ຂວດພລາສະຕິກ
2.10.4 ການເກັບຮັກສາ
ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນບ່ອນທີື່ຮົື່ມ, ອາກາດລ່ວງດີ ແລະ ສາມາດເກັບຮັກສາໄດ້ດົນປະມານ
1-2 ເດືອນ
2.10.5 ການກວດສອບຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນ
ກວດສອບເບິື່ງວ່າແຫ້ງດີ ຫື ບື່, ຖ້າເກີດເຊືັ້ອຣາກື່ເອົາອອກຖິັ້ມ
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ບົດ ທີ 3
ການປຸງ ແຕ່ງ ອາຫານຈາກສັດ
ຈຸດປະສົງ
ເພືື່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ:
1. ອະທິບາຍຄຸນປະໂຫຍດຈາກການບລິໂພກຊີັ້ນສັດໄດ້
2. ປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດຈາກສັດບາງຊະນິດ ໃຫ້ກາຍເປັນອາຫານທີື່ສາມາດເກັບໄວ້ກິນດົນໄດ້

ເນືອ
ັ້ ໃນ
3.1

ການປຸງແຕ່ງປາ
3.1.1

ຄຸນປະໂຫຍດຂອງປາ
ປາເປັນອາຫານທີື່ມີຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການສູງ, ມີໄຂມັນຕື່າ ແລະ ຖືໄດ້ວ່າ ເປັນແຫື່ງ
ອາຫານທີື່ຫາງ່າຍ, ມີລາຄາຖືກກວ່າຊີັ້ນສັດອືື່ນໆ ມີຄຸນຄ່າໃນດ້ານການບາລຸງສະໜອງ, ປ້ອງກັນກະດູກ ແລະ
ແຂ້ວໃຫ້ແຂງແຮງ, ຊ່ວຍເສີມສ້າງຮ່າງກາຍໃຫ້ຈະເລີນເຕີບໂຕຕາມອາຍຸ, ຊີັ້ນປາ ແມ່ນເປັນອາຫານທີື່ຍ່ອຍ
ງ່າຍກວ່າຊີັ້ນສັດຊະນິດອືື່ນໆ ໂດຍມີຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການທີື່ສາຄັນ ໄດ້ແກ່: ໂປຣຕິນ, ໄຂມັນ, ໂອເມກາ
3, ແຄລຊຽມ, ຟົສຟຣັສ, ກົດອາມີໂນ ແລະ ເປັບໄທ ນອກຈາກນີັ້ ໃນຊີັ້ນປາຍັງປະກອບມີວິຕາມິນອີກຫາກ
ຫາຍຊະນິດ ທີື່ສາຄັນທີື່ຮ່າງກາຍຂາດບື່ໄດ້ ເພາະວ່າ ວິຕາມິນເຫົື່ານີັ້ ມີຄວາມຈາເປັນຕື່ຮ່າງກາຍ ໂດຍສະເພາະ
ສະໝອງ ເຊິື່ງເປັນສ່ວນສາຄັນໃນການຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະ ທຸກໃນສ່ວນໃນຮ່າງກາຍ
ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບເຕັມທີື່
3.1.2 ການເຮັດສົມ
ັ້ ປາ
1) ອຸປະກອນ
 ພ້າ
 ມີດ
 ຖ້ວຍ
 ຂຽງ
 ໂຖ
 ໄຫ
2) ເຄືອ
ື່ ງປະກອບ
 ປາສົດ
3Kg
 ກະທຽມແຫ້ງ
1/4 ຖ້ວຍ
 ເກືອ
300 g
 ຂີັ້ເຈຍຕາ
1 ບ່ວງກາເຟ
 ເຂົັ້າໜຽວໜັ້ງສຸກພຄວນ
3) ວີທເີ ຮັດ
 ຄົວປາໃຫ້ສະອາດ ໃສ່ກະແຕະໄວ້ໃຫ້ສະເດັດນັ້າ
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 ເອົາຂີັ້ເຈຍລູບໃສ່
 ແກະເປືອກຜັກທຽມອອກແລ້ວຕາໃຫ້ແຫກ, ລ້າງເຂົັ້າໜຽວສຸກ ໃຫ້ຢາງ
ອອກ ປະໄວ້ໃຫ້ສະເດັດນັ້າ
 ຄັັ້ນປາດ້ວຍນັ້າເກືອເບົາໆ ໃສ່ຜັກທຽມແຫ້ງທີື່ຕາແລ້ວ, ເຂົັ້າໜຽວສຸກທີື່
ກຽມໄວ້ ຄ່ອຍໆຄັັ້ນຈົນບື່ມີນັ້າຊມອອກຈາກປາ
4) ການບັນຈຸ ແລະ ການເກັບຮັກສາ
ເອົາປາໃສ່ຊາມ, ໄຫ, ໂຖ ແລະ ອືື່ນໆ ດ້ວຍການລຽນຕົວປາ ແລ້ວຍັດໃຫ້ແໜ້ນ,
ເອົາຖົງຢາງປິດປາກໄຫໃຫ້ແໜ້ນ ແລະ ໃຊ້ຂອງໝັກເຕັງ ໄວ້ 3 ຄືນ ຈື່ງເອົາປາມາກິນໄດ້
5) ຂແ
ັ້ ນະນາ
ເວລາໝັກປາສົັ້ມຕ້ອງຍັດໃຫ້ແໜ້ນປະໄວ້ບ່ອນທີື່ມີອາກາດລ່ວງດີ
3.1.3 ການເຮັດປາຈາວ
1) ອຸປະກອນ
 ພ້າ
 ມີດ
 ຖ້ວຍ
 ຂຽງ
 ໂຖ
 ໄຫ
2) ເຄືອ
ື່ ງປະກອບ
 ປາໜັງສົດ
1 Kg
 ຜັກທຽມແຫ້ງ
2 ຫົວ
 ເກືອ
300 g
 ເຂົັ້າໜຽວໜັ້ງ
30 g
 ແປ້ງເຫົັ້າສາໂທ
2 ກ້ອນ
3) ວິທປ
ີ ະສົມ
 ເອົາຊີັ້ນປາທີື່ລ້າງສະອາດແລ້ວ ຕັດເປັນຕ່ອນສາຝາມື, ແລ່ເປັນແຊກທັງສອງ
ຂ້າງລົງໃສ່ຊາມປະໄວ້
 ເອົາຜັກທຽມທີື່ທຸບໜຸ່ນແລ້ວປະສົມກັບເກືອ ແລະ ເຂົັ້າໜຽວໜັ້ງ (ພໃຫ້
ນົວ) ປະສົມໃຫ້ເຂົັ້າກັນ ແລ້ວມາໃສ່ຕາມຫວ່າງທີື່ແລ່ໄວ້ ຄ່ອຍປະສົມໃຫ້ເຂົັ້າກັບເນືັ້ອປາຈົນຫັນດີ ແລ້ວຈິື່ງ
ຍັດໃສ່ໂຖ ຫື ໄຫປະໄວ້
4) ວິທແ
ີ ປງປາຈາວ
 ລ້າງເຂົັ້າໜຽວໜັ້ງໃຫ້ສະອາດ, ປະໃຫ້ສະເດັດນັ້າ, ມາປະສົມກັບແປ້ງເຫົັ້າ
ສາໂທ ໝັກໄວ້ 3 ຄືນ (ເປັນເຫົັ້າເຂົັ້າ)
 ເມືື່ອປາຈາວທີື່ໝັກໄວ້ເປັນນັ້າແລ້ວ ຈິື່ງເອົາເຫົັ້າເຂົັ້າມາຍັດໃສ່ຫວ່າງທີື່ແລ່ໄວ້,
ຄ່ອຍໆຊາວໃຫ້ເຂົັ້າກັນກັບເນືັ້ອປາຈົນຫັນດີ ແລ້ວຈິື່ງຍັດໃສ່ໂຖ ຫື ໄຫໄວ້
 ປາຈາວທີື່ຍັດເຂົັ້າແລ້ວນັັ້ນຖອກໃສ່ຊາມ ຊາວໃສ່ເຂົັ້າທີື່ຍັງເຫືອໃຫ້ເຂົັ້າກັນດີ
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5) ການບັນຈຸ ແລະ ການເກັບຮັກສາ
ເອົາປາຈາວທີື່ແປງແລ້ວໃສໂຖ ຫື ໄຫ, ອັດຝາໃຫ້ແຈບດີ ເກັບຮັກສາໄວ້ປະມານ
7-10 ວັນ ໃນບ່ອນທີື່ບື່ຖືກແສງແດດ ຈິື່ງເອົາມາຮັບປະທານ ຫື ຂາຍໄດ້
6) ຂແ
ັ້ ນະນາ
 ໂຖ ຫື ໄຫ ທີື່ຈະເອົາມາໃສ່ຕ້ອງສະອາດດີ
 ເວລາປຸງແຕ່ງ ແລະ ແປງປາຈາວ ຫ້າມບື່ໃຫ້ສູບຢາຢ່າງເດັດຂາດ
 ບື່ຄວນເອົາປາທີື່ແຊ່ນັ້າກ້ອນ ຫື ປາເກັດມາເຮັດ
3.1.4 ການເຮັດປາແດກ
1) ອຸປະກອນ
 ຂຽງ
 ມີດ
 ຜ້າກັນເປືັ້ອນ
 ໂຖ
 ຊາມ
2) ວັດຖຸດບ
ິ
 ປາສົດ
3 Kg
 ເກືອ
1.5 Kg
 ຮາ
0.3 Kg
3) ວິທກ
ີ ານ
ຊາວເກືອໃຫ້ເຂົັ້າກັນກັບປາ ແລ້ວເອົາຮາມາໃສ່ຄົນເຂົັ້າກັນໃຫ້ທົື່ວ, ໝັກໄວ້ໃນ
ພາຊະນະແລ້ວປິດຝາໃຫ້ແໜ້ນ ປະໄວ້ປະມານ 90-100 ວັນ ຈື່ງສາມາດນາມາປຸງແຕ່ງອາຫານໄດ້
4) ການບັນຈຸ ແລະ ການເກັບຮັກສາ
ເອົາປາໃສ່ໄຫ, ໂຖ ແລະ ອືື່ນໆ ດ້ວຍການຍັດປາໃຫ້ແໝ້ນ, ເອົາຖົງຢາງປິດປາກ
ໄຫໃຫ້ແໜ້ນ ປະໄວ້ບ່ອນທີື່ມີອາກາດລ່ວງດີປະມານ 90-100ວັນ ຈື່ງເອົາມາກິນໄດ້
3.1.5 ການກວດສອບຄຸນນະພາບ
ກວດສອບເບິື່ງຄວາມສະອາດຖືກຫັກອະນາໄມ, ສີ, ກິື່ນ, ລົດຊາດ ແລະ ອືື່ນໆ ການ
ກວດສອບແມ່ນກວດແບບຂັັ້ນພືັ້ນຖານ

3.2

ການປຸງແຕ່ງຊີນ
ັ້ ງົວ
3.2.1

ຄຸນປະໂຫຍດຂອງຊີນ
ັ້ ງົວ
ຊີັ້ນງົວ ຈັດວ່າເປັນແຫື່ງຂອງສານອາຫານໂປຣຕິນ ທີື່ມີຄຸນນະພາບດີຂອງຄົນ ມາເປັນ
ເວລາດົນພສົມຄວນ, ໂປຣຕິນໃນຊີັ້ນງົວ ເປັນໂປຣຕິນທີື່ມີຄ່າທາງຊີວະພາບສູງ ເນືື່ອງຈາກມີກົດອາມີໂນທີື່ຈາ
ເປັນຄົບຖ້ວນສາລັບມະນຸດ ເພືື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍຈະເລີນເຕີບໂຕເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີການພັດທະນາຂອງສະ
ໝອງຢ່າງສົມບູນ, ນອກຈາກນີັ້ ຍັງເປັນແຫື່ງຂອງສານອາຫານທີື່ສາຄັນອີກຫາຍຊະນິດ ໄດ້ແກ່: ວິຕາມິນເອ,
ວິຕາມິນບີ 6, ວິຕາມິນດີ, ວິຕາມິນອີ, ທາດເຫັກ, ໄຂມັນທີື່ຈາເປັນຕື່ຮ່າງກາຍ, ຄາໂບໄຮເຣດ ແລະ ແຮ່ທາດ
ນອກຈາກນັັ້ນ ຍັງມີວິຕາມິນບີ 12 ເຊິື່ງພົບໃນປະລິມານໜ້ອຍໃນອາຫານຊະນິດອືື່ນ
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3.2.2

ການເຮັດໝາັ້ ຊີນ
ັ້ ງົວ
1) ອຸປະກອນ
 ຊິງຊັື່ງ
 ມີດ
 ຂຽງ
 ຊາມ
 ຜ້າກັນເປືັ້ອນ
2) ວັດຖຸດບ
ິ
 ຊີັ້ນງົວ
1 Kg
 ໄສ້ງົວ
0.5 g
 ຕັບ
1g
 ມ້າມ
0.5 g
 ຂ່າ
1 ຫົວ
 ເຂົັ້າໜຽວ 1 ປັັ້ນ
 ເກອ
2 ບ່ວງ
 ແປ້ງນົວ
1 ບ່ວງ
 ຜັກທຽມແຫ້ງ 1 ຫົວ
3) ການກະກຽມ
ຊີັ້ນງົວຟັກ ຫື ບົດໃຫ້ລະອຽດພປະມານ, ໄສ້ງົວລ້າງໃຫ້ສະອາດບື່ໃຫ້ມີກີື່ນ, ຕັບ
ແລະ ມ້າມ ນາໄປຂາງໄຟໃຫ້ສຸກປະມານ 70 ແລ້ວຟັກ ຫື ບົດໃຫ້ລະອຽດ, ຊອຍຂ່າເປັນຕ່ອນນ້ອຍໆ,
ຜັກທຽມແກະເປືອກອອກແລ້ວທຸບ, ເຂົັ້າໜຽວນາໄປລ້າງນັ້າ
4) ວິທກ
ີ ານ
ນາເອົາຊີັ້ນງົວ, ຕັບ, ມ້າມທີຟ
ື່ ັກ ຫື ບົດແລ້ວ ມາປະສົມເຂົັ້າກັນ ແລ້ວເອົາຂ່າ, ເຂົັ້າ
ໜຽວ, ຜັກທຽມໃສ່ ແລ້ວປຸງລົດດ້ວຍເກືອ, ແປ້ງນົວ ຫັງຈາກນັັ້ນ ເອົາມາຍັດໃສ່ໄສ້ທີື່ກຽມໄວ້ ແລ້ວມັດເປັນ
ຂັ້ຕາກໃສ່ແດດໄວ້ປະມານ 2-3 ວັນ ຈິື່ງສາມາດກິນໄດ້
5) ການບັນຈຸ ແລະ ການເກັບຮັກສາ
 ບັນຈຸໃສ່ຂວດແກ້ວ, ໃສ່ກວດປລາສະຕິກ ຫື ໃສ່ຖົງຢາງກື່ໄດ້
 ເກັບຮັກສາໄວ້ບ່ອນທີື່ບື່ມີແສງແດດ, ອາກາດປອດໂປ່ງ ຫື ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນ
ຕູ້ເຢັນກື່ໄດ້, ເກັບຮັກສາໄວ້ໄດ້ດົນເປັນເດືອນ
3.2.3 ການເຮັດແຈ່ວບອງຊີນ
ັ້ ງົວ
1) ອຸປະກອນ
 ມີດ
 ຂຽງ
 ຄົກ+ສາກ
 ກະແຕ໋
 ຜ້າກັນເປືັ້ອນ
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2) ວັດຖຸດບ
ິ
 ຜັກບົື່ວຫົວແດງ
2g
 ຜັກທຽມແຫ້ງ
2g
 ຂ່າ
3g
 ໝາກເຜັດແຫ້ງ
2g
 ນັ້າສະອີັ້ວ
3 ບ່ວງແກງ
 ແປ້ງນົວ
3 ບ່ວງແກງ
 ນັ້າຕານ
2 ບ່ວງແກງ
 ເກືອ
2 ບ່ວງແກງ
 ຊີັ້ນງົວ
1 Kg
3) ວິທກ
ີ ານ
ຕາກຂ່າ, ຜັກທຽມ, ຜັກບົື່ວຫົວແດງ, ຂົັ້ວໝາກເຜັດໃຫ້ແຫ້ງ ແລ້ວບົດເຂົັ້າກັນ
ລະອຽດ, ຢ້າງຊີັ້ນໃຫ້ສຸກ ນາມາຊອຍເປັນຕ່ອນພປະມານ ແລ້ວມາຕາໃສ່ເຄືື່ອງຫອມ, ປຸງດ້ວຍສະອີັ້ວ, ແປ້ງ
ນົວ, ນັ້າຕານ, ເກືອ ຫັງຈາກນັັ້ນ ນາໄປຂົັ້ວ ໂດຍໃຊ້ໄຟອ່ອນໆ ປະມານ 30 ນາທີ ແລ້ວປົງລົງປະໃຫ້ເຢັນ ຫັງ
ຈາກນັັ້ນ ບັນຈຸໃສ່ພາຊະນະ, ສາມາດເກັບຮັກສາໄວ້ໄດ້ 1 ເດືອນ
4) ການບັນຈຸ ແລະ ການເກັບຮັກສາ
ການບັນຈຸໃສ່ພາຊະນະທີື່ມີຝາປິດ ຫື ຖົງຢາງ ມັດປາກຖົງໄວ້ໃຫ້ແໜ້ນ ບື່ໃຫ້
ອາກາດເຂົັ້າ ເກັບຮັກສາໄວ້ບ່ອນຮົື່ມ ບ່ອນທີື່ມີອາກາດລ່ວງດີ ຫື ເກັບໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນ ປະມານ 20 ວັນ
3.2.4 ການເຮັດຊີນ
ັ້ ແດດດຽວ
1) ອຸປະກອນ
 ມີດ
 ຂຽງ
 ຜ້າກັນເປືັ້ອນ
 ກະແຕ໋
 ຊາມ
2) ວັດຖຸດບ
ິ
 ຊີັ້ນງົວ
1 Kg
 ສະອີັ້ວ
3 ບ່ວງແກງ
 ນັ້າຕານ
2 ບ່ວງແກງ
 ຄະນ
1 ບ່ວງແກງ
 ໝາກງາ
20g
 ຜັກທຽມ 2g
 ຂີງ 2g
3) ວິທກ
ີ ານ
ນາຊີັ້ນງົວມາຕັດເປັນຕ່ອນພປະມານ, ຕາຜັກທຽມກັບຂີງ ແລ້ວປຸງລົດດ້ວຍສະ
ອີັ້ວ, ນັ້າຕານ, ຄະນແລ້ວຄົນໃຫ້ເຂົັ້າກັນ ໝັກໄວ້ຕູ້ເຢັນ 1 ຄືນ ແລ້ວມາຄົນໃສ່ໝາກງາ ຫັງຈາກນັັ້ນ ນາຊີັ້ນ
ໄປຕາກ 1 ແດດ ແລ້ວມາບັນຈຸໃສ່ພາຊະນະ ແລະ ຈາໜ່າຍໄດ້
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4) ການບັນຈຸ ແລະ ການເກັບຮັກສາ:
ຫັງຈາກຕາກແດດແຫ້ງແລ້ວ ບັນຈຸໃສ່ພາຊະນະ ຫື ຖົງຢາງ ມັດປາກຖົງໃຫ້ແໜ້ນ
ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນຕູເຢັນ, ເກັບຮັກສາໄດ້ປະມານ 20-30 ວັນ
3.2.5 ການກວດສອບຄຸນນະພາບຜົນຜະລິດ
ກວດສອບເບິື່ງຄວາມສະອາດຖືກຫັກອະນາໄມ ບື່ເກີດເຊືັ້ອຣາ ກວດສອບຂັັ້ນພືັ້ນຖານ

3.3

ການປຸງແຕ່ງຊີນ
ັ້ ໝູ
3.3.1

ຄຸນປະໂຫຍດຂອງຊີນ
ັ້ ໝູ
ຊີັ້ນໝູເປັນຊີນ
ັ້ ສັດທີື່ປະກອບໄປດ້ວຍໂປຣຕິນ ແລະ ສານອາຫານຕ່າງໆ ລວມທັງກົດ
ໄຂມັນ ແລະ ຍັງພົບອີກວ່າ ຊີັ້ນແຕ່ລະສ່ວນລວມທັງເຄືື່ອງໃນ ມີຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການແຕກຕ່າງກັນ ເຊິື່ງ
ປະກອບມີສານອາຫານທີື່ສາຄັນ ໄດ້ແກ່: ໂປຣຕິນ, ໄຂມັນ, ວິຕາມິນເອ, ວິຕາມິນຊີ, ວິຕາມີນບີ 1, ວິຕາມິນ
ບີ 2, ໄນອາຊີນ, ໂປແທັສຊຽມ, ແຄລຊຽມ, ຟົສຟຣັສ, ແມັກນີຊຽມ, ເຫັກ, ທອງ, ກົດໄຂມັນ ແລະ
ພະລັງງານ ເຊິື່ງມີຄຸນປະໂຫຍດຕື່ຜູ້ບລິໂພກ
3.3.2 ການເຮັດສົມ
ັ້ ໝູ
1) ອຸປະກອນ
 ເຄືອ
ື່ ງບົດຊີັ້ນ
 ເຄືື່ອງນວດຊີັ້ນ
 ມີດ
 ຂຽງ
 ຊາມ
 ຜ້າກັນເປືັ້ອນ
 ຢາງບ້ວງ
2) ວັດຖຸດບ
ິ
 ຊິີັ້ນໝູສົດ 1 Kg
 ໜັງໝູ
0.3 Kg
 ເຂົັ້າໜຽວສຸກ 5 g (ລ້າງນັ້າໃຫ້ສະເດັດ)
 ກະທຽມບົດ 3 g
 ເກືອ
4 ບ່ວງແກງ
 ແປ້ງນົວ
2 ບ່ວງກາເຟ
 ໝາກເຜັດດິບ 0.3 Kg
 ໃບຕອງ 5 Kg
3) ວິທກ
ີ ານ
ນວດຊີັ້ນກັບເກືອໃຫ້ເຂົັ້າກັນ 5 ນາທີ ແລ້ວເອົາກະທຽມລົງນວດຕື່ 10 ນາທີ ແລ້ວ
ຕືື່ມໜັງນວດຕື່ອີກ ແລ້ວເອົາເຂົັ້າສຸກລົງໃສ່ແລ້ວນວດຕື່ອີກ 10 ນາທີ ແລ້ວຫື່ໃສ່ໃບຕອງ ປະໄວ້ 1-2 ຄືນ ກື່
ສາມາດກິນໄດ້
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3.3.3

ການເຮັດໄສ້ກອກ
1) ອຸປະກອນ
 ມີດ
 ຂຽງ
 ຊາມ
 ເຄືື່ອງນວດຊີັ້ນ
 ບ່ວງ
 ຜ້າກັນເປືັ້ອນ
 ເຂີງຕາກ
2) ວັດຖຸດບ
ິ
 ຊີັ້ນໝູ (ຕິດມັນ) 1 Kg (ຟັກ ຫື ບົດໃຫ້ມຸ່ນໆ)
 ໄສ້ໝູ
0.5 Kg
 ນັ້າຕານ
1 ບ່ວງຊາ
 ເກືອ
1 ບ່ວງແກງ
 ຜັກບົື່ວແຫ້ງ
1g
 ຜັກທຽມແຫ້ງ
1g
 ເຂົັ້າໜຽວສຸກ
1 ຖ້ວຍນ້ອຍ
 ຫົວສີໃຄ
2g
 ຫອມບົື່ວໃບ
2g
 ໃບຂີັ້ຫູດ
1g
 ແປ້ງນົວ
1 ບ່ວງຊາ
 ພິກໄທ
2 ບ່ວງຊາ
 ເຫົັ້າຂາວ (ສາລັບລ້າງໄສ້)
3) ການກະກຽມ
 ນາໄສ້ໝູມາຂູດ, ລ້າງນັ້າ, ຄັັ້ນເກືອໃຫ້ສະອາດ ແລ້ວ ນາມາແຊ່ນັ້າເຫົັ້າປະໄວ້
ປະມານ 15-20 ນາທີ ແລ້ວລ້າງນັ້າໃຫ້ສະອາດຈົນບື່ມີກິື່ນ
 ຊີັ້ນໝູລ້າງໃຫ້ສະອາດ ຊອຍບາງໆແລ້ວຟັກໃຫ້ແຫກ, ຜັກບົື່ວ, ຜັກທຽມ
ແກະກາບອອກ, ຫົວສີໃຄ, ໃບຂີັ້ຫູດຊອຍເປັນຕ່ອນບາງໆ ແລ້ວຕາໄສ່ກັບຜັກບົື່ວ, ຜັກທຽມ, ພິກໄທ ໃຫ້
ລະອຽດ
4) ວິທກ
ີ ານ
ນວດຊີັ້ນໝູໃສ່ກັບເຄືື່ອງຫອມທີື່ກຽມໄວ້ ແລ້ວປຸງດ້ວຍ ເກືອ, ແປ້ງນົວ, ນັ້າຕານ,
ເຂົັ້າຈ້າວ ແລ້ວນວດປະມານ 10 ນາທີ ແລ້ວເອົາອອກມາຍັດໃສ່ໄສ້ໃຫ້ເຕັມພດີ, ເຮັດເປັນຂັ້ພດີຄາແລ້ວມັດ
ນາໄປຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງພດີ ຈາກນັັ້ນນາມາປີັ້ງ ຫື ຈືນພເຫືອງ ແລ້ວຮັບປະທານໄດ້
5) ການບັນຈຸ ແລະ ການເກັບຮັກສາ
 ຫັງຈາກຕາກແດດແຫ້ງແລ້ວຫື່ເຈ້ຍ ບັນຈຸໃສ່ພາຊະນະ ຫື ຖົງຢາງ ມັດປາກ
ຖົງໃຫ້ແໜ້ນ ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນ, ເກັບຮັກສາໄດ້ປະມານ 20-30 ວັນ
 ເກັບຮັກສາໄວ້ບ່ອນທີື່ບື່ມີແສງແດດ, ອາກາດປອດໂປ່ງດີ
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6) ການກວດສອບຜະລິດຕະພັນ
ກວດສອບເບິື່ງຄວາມສະອາດຖືກຫັກອະນາໄມ, ບື່ເກີດເຊືັ້ອຣາ ແລະ ກວດສອບ
ຂັັ້ນພືັ້ນຖານ

26

ເອກະສານອ້າງອີງ
ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້. 2003. ເອກະສານປະກອບການຮຽນການສອນ ວິຊາແປຮູບຜະລິດຕະພັນ
ກະສິກາ, ສະໜັບສະໜູນໂດຍອົງການຮ່ວມມືສາກົນເພືື່ອການພັດທະນາ ແລະ ສາມັກຄີ. ທີື່ປກສາດ້ານ
ວິຊາການ ໂດຍສະຖາບັນເທັກໂນໂລຢີລາຊາມົງຄົນກາລະສິນ. ໜ19.
ສີປະໄພ ປັນຕະຍານົນ .2007.ຄູ່ມືວິຊາ ວິທະຍາການປຸງແຕ່ງອາຫານ II. ໜ 86-89.
ສີດາ ແສງງາມ. 2004. ຄູ່ມືການແປຮູບຜະລິດຕະພັນກະສິກາ. ໜ 130-132.
ຫັກສູດເອກະພາບສາລັບ 4 ໂຮງຮຽນ ຫວງພະບາງ, ວຽງຈັນ(ນາບົງ), ສະຫວັນນະເຂດ, ຈາປາສັກ. 1994.
ການແປຮູບ ໂດຍອົງການຊິດເຊ ແລະ ສະຖາບັນເທັກໂນໂລຢີລາຊາມົງຄົນກາລະສິນ. ໜ 97.
ກົມສົື່ງເສີມການກະເສດ. 2008. ເອກະສານປະກອບການຝືກອົບຮົມຫັກສູດ Agro-processsing. ກົມ
ສົື່ງເສີມກະເສດຕະກອນ. ສານັກງານການຮ່ວມມືລະຫ່ວງປະເທດ. ໜ 24-27 (ພາສາໄທ)
ສຸປານີ ອິນພິທັກ. 2002. ຄູ່ມືການແປຮູບຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້. ກອງກະເສດເຄມີກົມວິຊາການກະເສດ.
ກະຊວງກະເສດ ແລະ ສະຫະກອນ. ໜ 4-7 (ພາສາໄທ)
ເພັນສີລິ ບຸນເຮືອງ. 2006. ການແປຮູບຜະລິດຕະພັນສັດນັ້າ ແລະ ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ. ກອງພັດທະ
ນາອຸດສະຫະກາສັດນັ້າ. ກົມປະມົງ. ໜ 40-43 (ພາສາໄທ)
ເພັນສີລິ ບຸນເຮືອງ. 2002, ຄູມືການຜະລິດຕະພັນສັດນັ້າ,ສະຖາບັນວິໄຈ ແລະ ພັດທະນາອຸດສະຫະກາ
ສັດນັ້າ. ກົມປະມົງ. ກະຊວງກະເສດ ແລະ ສະຫະກອນ. ໜ 21-23 (ພາສາໄທ)
ໄພສານ ລັດຕະນະສະຖຽນ. 2008. ຄູມ
່ ືການໃຫ້ບລິການກວດສອບ ແລະ ອອກໃບຮັບຮອງຄຸນນະພາບ
ສິນຄ້າກະເສດ ເພືື່ອການກະເສດ. ກົມວິຊາການກະເສດ. ກະຊວງກະເສດ ແລະ ສະຫະກອນ. ໜ
10-13 (ພາສາໄທ)

