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i 

ຄ ານ າ 
 
 ເພືື່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັນລ ຸ3 ແຜນງານ ແລະ 10 ແຜນດ າເນີນງານ ຂອງກະຊວງກະສິກ າ 
ແລະ ປ່າໄມ້ ວາງອອກ ກ ຄື 3 ເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ VIII ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຕ່ນີັ້ຮອດປີ 2020 
ໂດຍຖືເອົານະໂຍບາຍ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນລົງເທືື່ອລະກ້າວ, ນ າພາປະເທດຊາດ ໃຫ້
ຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການສ້າງສາປະເທດຊາດ ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດ
ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ທັນສະໄໝ, ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ ້ໄດ້ຖເືອົາວຽກງານ ການກ ື່ສ້າງຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນວຽກງານບຸລິມະສິດໜ ື່ງທີື່ມີຄວາມສ າຄັນ ໃນການພັດທະນາຂະແໜງ 
ການກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ 
 ປະຈຸບັນເຫັນໄດ້ວ່າ ພະນັກງານວິຊາການດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນລະດັບຕ່າງໆໃນຂອບເຂດ
ທົື່ວປະເທດ ຍັງບ ື່ທັນມີຄຸນນະພາບດີເທົື່າທີື່ຄວນ ແລະ ມີຈ ານວນບ ື່ພຽງພ  ນັບແຕ່ຂັັ້ນສູນກາງລົງຮອດທ້ອງ
ຖິື່ນ. ສະນັັ້ນກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ກ ານົດຍຸດທະສາດການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບການສ ກ
ສາດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມແ້ຕ່ນີັ້ຫາ ປີ 2020 ເຊິື່ງຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕ ຂອງຍຸດທະສາດ ແມ່ນການພັດທະນາ
ສີມືແຮງງານຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມີການເຊືື່ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ເຂົັ້າກັບລະບົບການ
ສົື່ງເສີມ ແລະ ຕະຫ າດແຮງງານ, ການສ້າງຫ ັກສູດທີື່ເນັັ້ນຄວາມຊ ານານ, ການສິດສອນທີື່ເນັັ້ນເອົາຜູ້ຮຽນເປັນ
ສູນກາງ. ດັື່ງນັັ້ນ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈ ື່ງມີຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້
ມກີານປັບປຸງ ແລະ ກ ື່ສ້າງໃໝ່ ດ້ວຍຮູບການຝ ກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບໄລຍະສັັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ 
ເພືື່ອສ້າງໃຫ້ໄດ້ນັກວິຊາການທີື່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມຊ ານານ ແລະ ມີຄຸນສົມບັດທີື່ເໝາະສົມ. 
ເພືື່ອຕອບສະໜອງ ໃຫ້ທ່ວງທັນກັບສະພາບການດັື່ງກ່າວ, ທາງວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ 
ຈ ື່ງໄດ້ພັດທະນາຫ ກັສູດຊັັ້ນສູງ ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງຂ ັ້ນ ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ 4 ສາຂາວິຊາ ເຊັື່ນ: 
ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກ າ. ຫ ັກສູດນີັ້ ໄດ້ເນັັ້ນຄວາມຊ ານານ ແລະ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ ເພືື່ອກ ື່ສ້າງພະນັກງານວິຊາການດ້ານການກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ອອກ
ຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂ ັ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງສ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫ ັກສູດແຫ່ງຊາດລະດັບຊັັ້ນສູງທຸກປະການ 
 ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ການຮຽນການສອນໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ມີຄວາມສະດວກ, ຈະຕ້ອງມີການພັດທະນາ
ບັນດາເອກະສານທີື່ສ າຄັນຂອງຫ ັກສູດ ເຊັື່ນ: ເອກະສານຫ ັກສູດ, ຄ າອະທິບາຍເນືັ້ອໃນຫຍ ັ້ຂອງແຕ່ລະວິຊາ, 
ແຜນການຮຽນການສອນ ແລະ ເນືັ້ອໃນການສິດສອນລະອຽດຂອງແຕ່ລະວິຊາ ຫ ື ເອີັ້ນວ່າ: ປ ັ້ມຄູ່ມືການ
ຮຽນການສອນ. ສະນັັ້ນ ຈ ື່ງໄດ້ມີການພັດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມືຂອງແຕ່ລະວິຊາທີື່ມີໃນຫ ັກສູດດັື່ງກ່າວນີັ້ ເພືື່ອຕອບ
ສະໜອງຈຸດປະສົງຂອງຫ ັກສູດ ທີື່ເນັັ້ນໃສ່ 5 ອົງປະກອບຫ ັກດັື່ງນີັ້: 1). ການສ້າງຄວາມຊ ານານ, 2). ການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, 3). ຕິດພັນກັບການຜະລິດກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງ, 4). ເນັັ້ນການເຮັດ
ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ແລະ 5). ການມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ 
 ໃນການພັດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມືເຫ ົື່ານີັ້ ໄດ້ມີການມອບໝາຍໃຫ້ອາຈານຮັບຜິດຊອບສິດສອນຫ ັກ ແລະ 
ອາຈານຊ່ວຍເປັນຜູ້ຂຽນຂ ັ້ນ ໂດຍໄດ້ຜ່ານຂະບວນການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນທີື່ຈ າເປັນຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ການຝ ກ
ອົບຮົມກ່ຽວກັບຫ ັກການ, ການໄປທັດສະນະສ ກສາ, ການຄົັ້ນຄວ້າເອກະສານ ແລະ ຂ ັ້ມູນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການ
ແລກປຽ່ນຄ າຄິດເຫັນ ແລະ ຂ ຄ າປ ກສາຈາກບັນດາຜູ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ຈາກສະຖາບັນການສ ກ
ສາ ແລະ ໜ່ວຍງານອືື່ນໆ. ຫ ັງຈາກນັັ້ນ ກ ໄດ້ມີການກວດແກ້ເນືັ້ອໃນ ໂດຍຄະນະຊີັ້ນ າ ແລະ ຄະນະກ າມະ 
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ການພັດທະນາຫ ັກສູດຂອງວິທະຍາໄລ, ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ: ທ່ານ ຄ າຜຸຍ ພອນໄຊ, ທ່ານ ເພັດສະໝອນ 
ຖານະສັກ, ທ່ານ ທອງສະມຸດ ພູມມາສອນ, ທ່ານ ອ າໄພວັນ ສຸກສັນຕິ, ທ່ານ ທອງເພັດ ຈິດຕະບຸບຜາ, ທ່ານ 
ສີສຸກ ວິລະບຸດ, ທ່ານ ນ. ໜ ື່ຄ າ ວິລະວົງສາ, ທ່ານ ພູທອນ ຈັນທະວົງສາ, ທ່ານ ອຸທອງ ວົງແສນເມືອງ, ທ່ານ 
ມຸນິຊາ ພົງບັນດິດ, ທ່ານ ຈັນທອນ ທອງສະໄໝ, ແລະ ທ່ານ ນິກອນ ສຸດທິວົງ. ນອກຈາກນັັ້ນ ກ ຍັງມີ ທ່ານ 
ນາງ Andrea Schroeter ແລະ ທ່ານ ນາງ Silvia Junt ຫົວໜ້າໂຄງການປັບປຸງວິທະຍາໄລກະສກິ າ 
ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ (SURAFCO) ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຊ່ຽວຊານທີື່ປ ກສາທາງດ້ານເຕັກນິກ ທັງພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດອີກຈ ານວນໜ ື່ງ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງໃກ້ຊິດ 
 ວຽກງານພັດທະນາຫ ັກສູດ ແມ່ນຈຸດປະສົງໜ ື່ງທີື່ສ າຄັນຂອງໂຄງການ SURAFCO ທີື່ໄດ້ຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ອົງການ HELVETAS Swiss Intercooperation ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທ ນ
ຈາກອົງການຮ່ວມື ແລະ ພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ (SDC) ຕັັ້ງແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕົັ້ນມາ, ແລະ 
ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນິກ ໃນການພັດທະນາໂຄງສ້າງຂອງຫ ັກສູດ ຈາກຄະນະກະເສດສາດ, 
ປ່າໄມ້ ແລະ ວິທະຍາສາດອາຫານ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ (HAFL) 
 ວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນນ າທຸກ
ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີື່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທ ນຮອນ ແລະ ວິຊາການ, ການມສີ່ວນຮ່ວມ
ໃນການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາປ ັ້ມຄູ່ມືນີັ້ຂ ັ້ນ ເພືື່ອນ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຮຽນການສອນ. ນອກຈາກນັັ້ນ 
ເອກະສານດັື່ງກ່າວນີັ້ ຍັງສາມາດນ າໄປປັບໃຊ້ໃນທຸກໆວິທະຍາໄລກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນທົື່ວປະເທດ. ໃນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງນັັ້ນ, ຖ້າຫາກພົບເຫັນຂ ັ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ແລະ ຄວາມບ ື່ສອດຄ່ອງເໝາະສົມ
ປະການໃດ ກະລຸນນາສົື່ງຂ ັ້ຄິດເຫັນ ແລະ ຄ າຕ າໜິຕິຊົມໄປທີື່ວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ
ຊາບ ເພືື່ອຈະໄດນ້ າໄປປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີກວ່າເກົື່າໃນອະນາຄົດ 
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ບົດນ າ 
 

 ເອກະສານຄູ່ມືສະບັບນີັ້ ແມ່ນເອກະສານອ້າງອີງ ເພືື່ອປະກອບການຮຽນ - ການສອນ ໃນຂັັ້ນ
ພືັ້ນຖານ ໃຫ້ແກ່ນັກສ ກສາໃນລະບົບຊັັ້ນສູງ ດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂອງວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ ້
ພາກເໜືອ ແລະ ຊາວກະສິກອນຜູ້ທີື່ມີຄວາມສົນໃຈ ກ່ຽວກັບການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກ າ ໃຫ້ໄດ້ເຂົັ້າໃຈ
ເຖິງວິທີ ແລະ ຂັັ້ນຕອນຕ່າງໆໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານຈາກພືດ ແລະ ສັດ ບາງຊະນິດ ເຊິື່ງໃນການພັດທະນາ
ເນືັ້ອໃນຄັັ້ງນີັ້ ແມ່ນໄດ້ທ້ອນໂຮມບັນດາເນືັ້ອໃນຕ່າງໆ ມາຈາກຄູ່ມືທີື່ເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດ 
ແລະ ຜ່ານການເຮັດຕົວຈິງໃນໄລຍະທີື່ຜ່ານມາ 
 ຄູ່ມືເຫ ັັ້ມນີັ້ ໄດ້ຮຽບຮຽງເນືັ້ອໃນທີື່ມີຄວາມສ າຄັນໄວ້ໃນແຕ່ລະບົດ ແຕ່ລະຕອນ ເຊິື່ງສາມາດນ າໄປ
ໃຊ້ປະຕິບັດຕົວຈິງໃນຄົວເຮືອນໄດ້ ຫວັງວ່າ ຄູ່ມືເຫ ັັ້ມນີັ້ ຜູ້ອ່ານຈະໄດ້ແນວຄິດຈາກການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະ
ພັນຈາກພືດ ແລະ ສັດ ເພືື່ອເປັນແນວທາງໃນການພັດທະນາອາຊີບເສີມ ຈົນກ້າວໄປເຖິງການເຮັດທຸລະກິດ
ຂະໜາດນ້ອຍຕ ື່ໄປໄດ້, ເພາະວ່າ ອາຫານເປັນປັດໃຈພືັ້ນຖານສ າລັບການດ າລົງຊີວິດຂອງມະນຸດ ແລະ ເປັນ
ສິື່ງທີື່ມະນຸດຕ້ອງການເປັນອັນດັບທ າອິດໃນການດ າລົງຊີວິດ, ໃນປະຈຸບັນ ປະຊາກອນໂລກນັບມືັ້ນັບເພີື່ມ
ຂ ັ້ນ, ແຕ່ພືັ້ນທີື່ສ າລັບຜະລິດອາຫານພັດມີໜ້ອຍລົງ, ເຮັດໃຫ້ອາຫານເປັນທີື່ຕ້ອງການຫ າຍຂ ັ້ນ, ການເກັບ
ອາຫານເພືື່ອໃຫ້ມີອາຫານໄວ້ກິນໄດ້ຫ າຍວັນ ແລະ ຍາວນານ, ເພືື່ອການຂົນສົື່ງໄປບ່ອນທີື່ມີໄລຍະທາງໄກ ຈ ື່ງ
ເປັນບ່ອນຈ າເປັນຍິື່ງຂ ັ້ນ 
 ການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກ າ ແມ່ນວິທະຍາສາດຂະແໜງໜ ື່ງທີື່ມີການປຸງແຕ່ງ ເຮັດໃຫ້ມີການ
ປ່ຽນແປງຮູບຮ່າງລັກສະນະ, ສີ, ກິື່ນ, ລົດຊາດ, ຄຸນນະພາບຂອງອາຫານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ອາຍຸການນ າໃຊ້
ໃຫ້ຍດືຍາວອອກ, ການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກ າເປັນວິຊາໜ ື່ງທີື່ສ າຄັນ ໃນການປະກອບອາຊີບໃນປະຈຸບັນ
ກ ື່ຄືອະນາຄົດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຍົກລະດັບມູນຄ່າສ່ວນເພີື່ມໃຫ້ແກ່ຜະລິດຕະພັນກະສິກ າ ເຊິື່ງມີ
ບົດບາດ ໃນການຍືດເວລາຂອງການເກັບຮັກສາໃຫ້ຍາວອອກໄປ ເຮັດໃຫ້ການສະໜອງອາຫານໃຫ້ຜູ້
ບ ລິໂພກຢ່າງສະໝ ື່າສະເໝີ ເຊິື່ງເປັນຜົນດີໃຫ້ແກ່ສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໃຫ້ດີຂ ັ້ນໄປ
ເທືື່ອລະກ້າວ 
 ປືັ້ມເຫ ັັ້ມນີັ້ໄດ້ຈັດພິມຂ ັ້ນເທືື່ອທ າອິດ, ຍ່ອມມີຂ ັ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງຫ າຍດ້ານ ຈະເປັນດ້ານເນືັ້ອໃນ 
ແລະ ຄ າສັບ ຫ ື ສ ານວນ, ເພາະສະນັັ້ນ ໃນນາມຜູຂ້ຽນຂ ສະແດງຄວາມຍິນດີຮັບເອົາຄ າຕ ານິຕຊິົມ ແລະ ຂ 
ຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງ ຕ ື່ຄ າແນະນ າຈາກຜູອ້່ານທຸກໆທ່ານດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ, ເພືື່ອຈະໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂ
ເນືັ້ອໃນທີ່ຍັງບ ື່ທັນຄົບຖ້ວນ ແລະ ແກໄ້ຂເພີື່ມເຕີມ ໄປຕາມການປ່ຽນແປງວິວັດທະນາການຂອງຍຸກສະໄໝ 
ໃຫ້ຄົບຖ້ວນສົມບູນຍິື່ງຂ ັ້ນ 
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ບົດທີ 1 
ຄວາມໝາຍ, ຄວາມສ າຄນັ ແລະ ຈດຸປະສງົຂອງການປຸງແຕ່ງຜນົຜະລດິ 

ຈາກພືດ ແລະ ສັດ 
 

ຈດຸປະສງົ  
 ເພືື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດ: 

1. ບອກຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສ າຄັນ ຂອງການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດຈາກພືດ ແລະ ສັດໄດ້ 
2. ອະທິບາຍຈຸດປະສົງຂອງການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດຈາກພືດ ແລະ ສັດໄດ້ 
3. ອະທິບາຍຄຸນປະໂຫຍດຂອງການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດຈາກພືດ ແລະ ສັດໄດ້ 

 
ເນືັ້ອໃນ 
 
1.1. ຄວາມໝາຍຂອງການປງຸແຕງ່ຜນົຜະລດິຈາກພດື ແລະ ສດັ 
 ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ຈັດເປັນທຸລະກິດປະເພດໜ ື່ງ ເຊິື່ງລວມເຖິງການຜະລິດ, ການເກັບຮັກສາ
ຕະຫ ອດເຖິງການຈ າໜ່າຍ ສະນັັ້ນ, ການປຸງແຕ່ງອາຫານກ ື່ຄືການນ າເອົາວັດຖຸດິບດ້ານການກະສິກ າ ມາເປັນ
ຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ ເຊິື່ງຈາກຕົວຂອງວັດຖຸເອງໂດຍກົງ ຫ  ືໄດ້ຈາກສິື່ງເສດເຫ ືອຈາກວັດຖຸດິບ ໂດຍຜ່ານຂັັ້ນ
ຕອນຕ່າງໆຂອງການປຸງແຕ່ງ ເຊິື່ງຈະເຮັດໄດ້ຫ າຍ ຫ  ືໜ້ອຍ ແມ່ນຂ ັ້ນຢູ່ກັບຊະນິດຂອງວັດຖຸ ແລະ ອີກຢ່າງ
ໜ ື່ງ ຜົນຜະລິດກະສິກ າ ແມ່ນມີຕາມລະດູການ ແຕາຄວາມຕອ້ງການຂອງຜູ້ບ ລິໂພກພັດມີຕະຫ ອດປີ 
 ສະນັັ້ນ, ການປຸງແຕ່ງອາຫານຈ ື່ງມີຄວາມສ າຄັນຫ າຍ ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ອາຫານມີລົດຊາດ, ມີຄຸນນະ 
ພາບ, ມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ບ ລິໂພກ 
 ໃນປະຈຸບັນ ການປຸງແຕ່ງອາຫານແມ່ນມີຄວາມສ າຄັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສາມາດສ້າງລາຍ
ຮັບຈາກການປຸງແຕ່ງແບບພືັ້ນເມືອງ ແລະ ແບບອຸດສາຫະກ າ, ເຊິື່ງໄດ້ຈາກການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະສິກ າ
ມາເປັນອາຫານເຄິື່ງສ າເລັດຮູບ ແລະ ສ າເລັດຮູບ ທັງນີັ້ກ ື່ເພືື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງ
ການບ ລິໂພກຂອງສັງຄົມ ໃຫ້ພຽງພ ທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ 
 ນອກຈາກນີັ້ແລ້ວ ບັນຫາຜະລດິຕະພັນທີື່ບ ື່ແມ່ນອາຫານກ ື່ມີຄວາມສ າຄັນ ເພືື່ອໃຫ້ຂະບວນການ
ຜະລິດ, ການແປຮູບ, ການຕບົແຕ່ງ, ການຍ້ອມສີ, ການເຮັດລວດລາຍ, ການເລືອກຊືັ້, ຈົນຮອດການດູແລ
ຮັກສາອະນາໄມອືື່ນໆ ເພາະວຊິານີັ້ ຈະມີປະໂຫຍດໃນຊີວິດປະຈ າວັນ, ວິຊາການປຸງແຕ່ງເປັນວິທະຍາສາດທີື່
ມກີານພັດທະນາ, ເຊິື່ງຈະຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິທະຍາສາດຫ າຍຂະແໜງເປັນພືັ້ນຖານ ເຊັື່ນ: ເຄມີ, 
ວັດຖຸ ແລະ ຊີວະວິທະຍາ ເຂົັ້າໃນການປຸງແຕ່ງ ເພືື່ອໃຫ້ການແປຮູບມີຄວາມຮັບປະກັນ ແລະ ກ້າວໄປ
ເລືັ້ອຍໆ 
 
1.2. ຄວາມສ າຄນັຂອງການປງຸແຕງ່ຜນົຜະລດິຈາກພດື ແລະ ສດັ 

1. ຊ່ວຍໃຫ້ຄົນເຮົາ ສາມາດນ າໃຊ້ຜົນຜະລິດດ້ານກະສິກ າ ແລະ ຈາກທ າມະຊາດ ມາເປັນ
ປະໂຫຍດໃຫ້ຫ າຍທີື່ສຸດ ໂດຍເຮັດໃຫ້ມີການສູນເສຍໜ້ອຍທີື່ສຸດ 
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2. ເຮັດໃຫ້ເກີດມີກິດຈະກ າຕ ື່ເນືື່ອງ ເຊັື່ນ: ປູກສາລີລ້ຽງສັດ ແລະ ຕອບສະໜອງໂຮງງານ
ຫົວອາຫານສັດ ກາຍເປັນອຸດສາຫະກ າ ເປັນຕົັ້ນ ເຄືື່ອງບັນຈຸກະປ໋ອງ ແລະ ອືື່ນໆ ນອກຈາກນີັ້ ຍັງມີ
ອຸດສາຫະກ າທີື່ໄດ້ຈາກວັດຖຸດິບທີື່ເປັນຂອງເສດເຫ ືອ ເຊັື່ນ: ໜັງ ແລະ ກະດູກ 

3. ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນຜະລິດຕະພັນໃໝ່ 
4. ຊ່ວຍໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດ 
5. ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມໝັັັ້ນຄົງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເພາະວ່າ ປະຊາຊົນສ່ວນຫ າຍ ແມ່ນເຮັດ

ການຜະລິດກະສກິ າ ຖ້າບ ື່ມີການແປຮູບຈະມີບັນຫາເລືື່ອງການຕະຫ າດ 
  

1.3. ຈດຸປະສງົຂອງການປງຸແຕງ່ຜນົຜະລດິຈາກພດື ແລະ ສດັ 
1. ເພືື່ອປ້ອງກັນການເຊືື່ອມເສຍຂອງວັດຖຸດິບ ເພາະວັດຖຸດິບສ່ວນຫ າຍ ອາດຈະເປັນຈ າພວກ

ພືດ ແລະ ສັດ ຈ ື່ງມີການເຊືື່ອມເສຍຄຸນນະພາບໄດ້ໄວ ຫ ື ຊ້າຂ ັ້ນຢຸ່ກັບຊະນິດຂອງວັດຖຸດິບ 
2. ປ່ຽນແປງຄຸນສົມບັດ ຫ ື ຄຸນລັກສະນະວັດຖຸດິບ ໃຫ້ຖືກກັບຈຸດປະສົງ ແລະ ຄວາມປອດໄພ

ກັບການໃຊ້ເປັນປະໂຫຍດ ເຊິື່ງມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄປ ຕົວຢ່າງ: ວັດຖຸດິບຊະນິດດຽວ ແຕ່ສາມາດເຮັດໄດ້
ຫ າຍຢ່າງ ເຊັື່ນ: ໝາກນັດສາມາດເຮັດນ ັ້າໝາກນັດ, ກວນ, ເຊືື່ອມ ແລະ ໝາກນັດແຜ່ນ 

3. ຮັກສາຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດໃຫ້ໄດ້ດີທີື່ສຸດ ກົງກັບຈຸດປະສົງ ແລະ ການໃຊ້ເປັນ
ປະໂຫຍດ ຖ້າຫາກການແປຮູບໃຊ້ວິທີບ ື່ຖືກຕ້ອງ ແມ່ນຈະໄດ້ຜົນຜະລິດບ ື່ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ອາດຈະ
ເຊືື່ອມເສຍທາງດ້ານອາຫານ ເຊັື່ນ: ວິຕາມິນ, ກິື່ນ, ລົດຊາດ ແລະ ອືື່ນໆ 

4. ສາມາດໃຊ້ເປັນປະໂຫຍດໄດ້ດີທີື່ສຸດ ຈາກການແປຮູບວັດຖຸດິບ ກາຍເປັນຜົນຜະລິດ ເປັນ 
ຕົັ້ນ: ການບັນຈຸພາຊະນະ 

5. ເຮັດໃຫ້ເກີດມີການສູນເສຍໜ້ອຍທີື່ສຸດ ນອກຈາກມີຈຸດປະສົງຈະໄດ້ຜົນຜະລິດ ທີື່ມີ
ຄຸນສົມບັດ, ຄຸນລັກສະນະ, ຄຸນນະພາບຕາມຄວາມຕ້ອງການ 
 
1.4. ຄນຸປະໂຫຍດຂອງການປງຸແຕງ່ຜນົຜະລດິຈາກພດື ແລະ ສດັ 

 ເຮັດໃຫ້ມີອາຫານບ ລິໂພກຕະຫ ອດປີ ແລະ ມີອາຫານນອກລະດູການໄວ້ຮັບປະທານ 
 ຊ່ວຍເກັບຮັກສາຜົນຜະລິດທາງການກະສິກ າໄວ້ບ ລິໂພກໄດ້ດນົໂດຍບ ື່ເນົື່າເສຍ 
 ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຜະລິດຕະພັນໃໝ່ໆ ທີື່ມີຮູບແບບ ແລະ ລົດຊາດແຕກຕ່າງຈາກເດີມ  
 ຊ່ວຍເພີື່ມຄວາມຫ າກຫ າຍໃຫ້ແກ່ຜົນຜະລິດທາງການກະສກິ າ ເຊັື່ນ: ໝາກມ່ວງສຸກ ປຸງແຕ່ງ

ເປັນໝາກມ່ວງກວນ ເປັນຕົັ້ນ 
 ຊ່ວຍເພີື່ມມູນຄ່າຂອງຜົນຜະລິດ ເຊັື່ນ: ຊີັ້ນແດດດຽວ ຈະມີລາຄາແພງກວ່າຊີັ້ນສົດ ທີື່ຍັງບ ື່

ໄດ້ປຸງແຕ່ງ 
 ຊ່ວຍໃຫ້ບ ລິໂພກສະດວກ ແລະ ງ່າຍຂ ັ້ນ ເຊັື່ນ: ໝາກອ  ນ າມາປຸງແຕ່ງເປັນຄຽບໝາກອ  ຮັບ

ປະທານເປັນອາຫານຫວ່າງ ເປັນຕົັ້ນ 
 ຜະລິດຕະພັນແປຮູບ ສາມາດນ າມາຈ າໜ່າຍ ເພືື່ອສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ 
 ຊ່ວຍປ້ອງກັນບັນຫາຜົນຜະລິດທາງການກະສິກ າລົັ້ນຕະຫ າດ 
 ເຮັດໃຫ້ອາຫານມີນ ັ້າໜັກເບົາ ສະດວກໃນການຂົນສົື່ງໄປຂາຍ ຫ ື ສົື່ງໃຫ້ຜູ້ອືື່ນທີື່ຢູ່ທາງໄກ 
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ບົດທີ 2 
ການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນຈາກພືດ 

 
ຈດຸປະສງົ 

 ເພືື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດ: 
1. ອະທິບາຍຄຸນປະໂຫຍດຈາກການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນຈາກພືດຕ່າງໆໄດ້ 
2. ປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດຈາກໝາກໄມ້ ແລະ ພືດຜັກສະໝຸນໄພ ບາງຊະນິດໄດ້ 

 
ເນືັ້ອໃນ 
  
2.1 ການປງຸແຕງ່ຫວົສໃີຄ (ຊາສະໝນູໄພ) 

2.1.1 ຄນຸປະໂຫຍດຂອງຊາສະໝນູໄພສໃີຄ 
 ສີໃຄເປັນພືດສະໝຸນໄພທີື່ຮູ້ຈັກກັນຫ າຍ, ມີປະໂຫຍດໃຊ້ໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານ
ນອກນັັ້ນ ສີໃຄຍັງມີວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດທີື່ມີປະໂຫຍດຕ ື່ຮ່າງກາຍອີກຫ າຍຊະນິດ ເມືື່ອດືື່ມຊາສະໝຸນໄພ
ສີໃຄເປັນປະຈ າ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີຂ ັ້ນ, ຂັບເຫືື່ອ ແລະ ປັດສະວະໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ນ ັ້າຂອງຊາສະໝຸນ
ໄພສີໃຄສາມາດດືື່ມໄດ້ທັງຮ້ອນ ແລະ ເຢັນ ຫ ື ໃສ່ນ ັ້າເຜິັ້ງ, ນ ັ້າຕານຕືື່ມກ ື່ໄດ້ ເພືື່ອເພີື່ມລົດຊາດຕາມຄວາມມັກ
ຂອງແຕ່ລະຄົນ ນອກຈາກສັບພະຄຸນທີື່ກ່າວມານັັ້ນ ຊາສະໝຸນໄພສີໃຄຍັງມີຄຸນປະໂຫຍດຄື: 

1. ຊ່ວຍໃນການຂັບເຫືື່ອ, ລົດໄຂ້, ແກ້ໄອ 
2. ຊ່ວຍໃນການຜ່ອນຄາຍກ້າມຊີັ້ນຈາກການອອກແຮງງານ ຫ ື ຫ ັງຈາກການອອກກ າ

ລັງກາຍ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ 
3. ຊ່ວຍບ າລຸງຫົວໃຈ, ຫຼຸດນ ັ້າຕານໃນເລືອດ ແລະ ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນ ສ າລັບຄົນທີື່ປ່ວຍ

ເປັນພະຍາດເບົາຫວານ 
4. ຊ່ວຍຂັບນ ັ້າປັດສະວະ ແລະ ຊ່ວຍຂັບໄລ່ສານພິດອອກຈາກຮ່າງກາຍ 
5. ຮັກສາສົມດຸນໃນຮ່າງກາຍ, ຊ່ວຍແກ້ອາການເປັນວິນ 
6. ຊ່ວຍເພີື່ມປະສິດທິພາບໃນການຍ່ອຍອາຫານ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍເຮັດວຽກໄດ້ເປັນ

ຢ່າງດ ີ
7. ຊ່ວຍແກ້ອາການທ້ອງອືດ ແລະ ຂັບລົມໃນກະເພາະ 
8. ຫຼຸດຜ່ອນອາການປວດກະດູກ, ປວດຫ ັງ, ປວດເມືື່ອຍຕາມຮ່າງກາຍ 
9. ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອາການເມົາຄ້າງ ແລະ ເຈັບຫົວປວດຮາກ 
10. ບ າລຸງທາດ ແລະ ແກ້ຮ້ອນໃນ 

 ໝາຍເຫດ: ນ ັ້າຫົວສີໃຄ ບ ື່ເໝາະກັບຜູ້ທີື່ປ່ວຍເປັນພະຍາດໝາກໄຂ່ຫ ັງ ເພາະຈະເຮັດ
ໃຫ້ປັດສະວະຫ າຍເກີນໄປ 

2.1.2 ອປຸະກອນ ແລະ ວິທກີານປງຸແຕງ່ 
1) ອປຸະກອນ 

 ມີດ 
 ຂຽງ 
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 ພາຖາດ 
 ໝ ັ້ອົບໄຟຟ້າ 

2) ວດັຖດຸບິປະກອບ 
 ຫົວສໄີຄສົດ  25 ຫົວ 
 ໃບເຕີຍສົດ  25 ໃບ 

3) ວິທກີານປງຸແຕງ່ 
 ລ້າງຫົວສີໄຄ ແລະ ໃບເຕີຍໃຫ້ສະອາດ 
 ນ າໄປຕາກລົມໃຫ້ແຫ້ງ 
 ແກະກາບຫົວສີໄຄອອກຈາກຫົວ ແລ້ວຊອຍໃຫ້ເປັນຕ່ອນນ້ອຍໆ 
 ໃບເຕີຍກ ື່ຊອຍເປັນຕ່ອນນ້ອຍໆເຊັື່ນດຽວກັນ 
 ໃສ່ພາຖາດໄປຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງ 
 ຫ ັງຈາກນັັ້ນ ນ າມາເຂົັ້າໝ ັ້ອົບ ເພືື່ອໃຫ້ມີກິື່ນຫອມ ແລະ ເປັນການຂ້າເຊືັ້ອ

ຕ່າງໆປະມານ 5 ນາທີ 
 ເກັບໃສ່ພາຊະນະ ແລ້ວນ າໄປຮັບປະທານໄດ້ 

4) ວິທຊີງົຊາ 
 ຊົງແບບນ ັ້າຊາທົື່ວໄປ: ຕົັ້ມນ ັ້າໃຫ້ຟົດ ຫ ື ຕົັ້ມນ ັ້າໃນກະຕິກນ ັ້າຮ້ອນ, ເທນ ັ້າ

ໃສ່ເຕົັ້ານ ັ້າຊາ ແລ້ວເອົາຊາສະໝຸນໄພສີໃຄລົງໄປ ປະໄວ້ປະມານ 2 – 3 ນາທ ີແລ້ວເທນ ັ້າຈາກເຕົັ້ານ ັ້າຊາໃສ່
ຈອກ ກ ສາມາດດືື່ມໄດ ້

 ຊົງແບບນ ັ້າສະໝຸນໄພ: ໃຊ້ນ ັ້າສະອາດໃສ່ໃນໝ ັ້ປະມານ 1 ລີດ ແລ້ວໃສ່ຊາ
ສະໝຸນໄພສີໃຄລົງໄປປະມານ 8 – 10 g, ຕົັ້ມຈົນຟົດ ປະໄວ້ປະມານ3 – 5 ນາທ ີແລ້ວຕອງກາກສະໝຸນ
ໄພສີໃຄອອກ ແລ້ວນ າໄປດືື່ມໄດ້ ເວລາໃນການຕົັ້ມແມ່ນສາມາດຕົັ້ມດົນໄດ ້ແລ້ວແຕ່ຄວາມມັກຂອງບຸກຄົນ 

2.1.3 ການຫຸມ້ຫ ື່ ແລະການບນັຈ ຸ
 ການຫຸ້ມຫ ື່ ແລະ ການບັນຈຸ ມີຫ າຍລັກສະນະ ຂ ັ້ນຢູ່ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາ ແຕ່
ວ່າ ການບັນຈຸຜະລິດຕະພັນໃດໜ ື່ງນັັ້ນ ເຊິື່ງເຮົາຈະຕ້ອງພິຈາລະນາເຖິງການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ, ຄວາມສະ 
ດວກສະບາຍໃນການໃຊ້ສອຍ ຕະຫ ອດຮອດຮູບຊົງລັກສະນະທີື່ສືື່ໄປເຖິງການປະຊາສ າພັນ ໃຫ້ກັບຕົວ
ຜະລິດຕະພັນດັື່ງກ່າວ 

2.1.4 ການເກບັຮກັສາ 
 ການເກັບຮັກສາຊາສະໝຸນໄພສີໃຄໃຫ້ມີກິື່ນ, ສີ ແລະ ລົດຊາດທີື່ດີນັັ້ນ ເຮົາຄວນມີວິທີ
ເກັບຮັກສາທີື່ດ ີເຊິື່ງປັດໃຈທີື່ສົື່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຊາມີກິື່ນ, ສີ ແລະ ລົດຊາດ ຜິດໄປຈາກເດີມ ນັັ້ນໄດ້ແກ່: ຄວາມ
ຊຸ່ມ ແລະ ອຸນຫະພູມ ເຊິື່ງອຸປະກອນທີື່ເໝາະສົມສ າລັບໃຊ້ບັນຈຸນັັ້ນ ໄດ້ແກ:່ ພາຊະນະທີື່ເປັນດິນເຜົາ ຫ ື
ພາຊະນະທີື່ເປັນໂລຫະກ ໄດ້ ຄວນເລືອກຂະໜາດທີື່ມີຄວາມເໝາະສົມ, ມີຝາອັດ ເພືື່ອປ້ອງກັນບ ື່ໃຫ້ອາກາດ
ແລະ ຄວາມຊຸ່ມເຂົັ້າ ເພາະຄວາມຊຸ່ມຈະໄປທ າລາຍຄຸນນະພາບຂອງຊາໄດ້, ພາຊະນະກ່ອນທີື່ຈະນ າມາບັນຈຸ
ຊາ ຕ້ອງບ ື່ມີກິື່ນໃດໆໝົດ ແລະ ເມືື່ອເວລາທີື່ຕ້ອງການຊົງ ບ ື່ຄວນໃຊ້ມືຈັບຊາແຕ່ຄວນໃຊ້ບ່ວງຕັກແທນ 

2.1.5 ການກວດສອບຄນຸນະພາບຜະລດິຕະພນັ 
 ການກວດສອບຄຸນນະພາບຂອງຊາສະໝຸນໄພສີໃຄນັັ້ນ ແມ່ນເຮົາຈະກວດສອບຄືນ ຫ ັງ
ຈາກທີື່ເຮັດສ າເລັດແລ້ວ ມີດັື່ງລຸ່ມນີັ້:  

 ກວດສອບລັກສະນະທົື່ວໄປຄື: ຊາສະໝຸນໄພສີໃຄ ຕ້ອງແຫ້ງ, ບ ື່ຈັບຕົວເປັນກ້ອນ 
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 ສີ: ຕ້ອງມີສີທີື່ດີຕາມທ າມະຊາດ 
 ກິື່ນ: ຕ້ອງມີກິື່ນທີື່ດີຕາມທ າມະຊາດ, ປາສະຈາກກິື່ນອືື່ນ 
 ລົດຊາດ: ມີລົດຊາດທີື່ດີຕາມທ າມະຊາດ, ປາສະຈາກລົດຊາດອືື່ນ 
 ນ ັ້າຊາທີື່ຊົງແລ້ວ: ຕ້ອງມີລັກສະນະທີື່ດີຕາມທ າມະຊາດ 

 
2.2 ການປງຸແຕງ່ຂງີ (ຂງີຜງົ) 

2.2.1 ຄນຸປະໂຫຍດຂອງຂງີ 
 ຂີງເປັນພືດຜັກຊະນິດໜ ື່ງ ທີື່ນິຍົມນ າມາໃຊ້ປະກອບອາຫານປະເພດຄາວ ແລະ ອາ 
ຫານຫວານ ໂດຍໃຊ້ເປັນເຄືື່ອງເທດ ເພືື່ອປຸງແຕ່ງກິື່ນ ແລະ ລົດຊາດ ຫ ື ໃຊ້ເປັນປະໂຫຍດທາງອຸດສາຫະກ າ
ໃນການເຮັດເຄືື່ອງສ າອາງ ນອກຈາກນີັ້ແລ້ວ ຍັງເປັນສ່ວນປະກອບໃນຕ າລາຕ່າງໆ ເພືື່ອເປັນຢາປິື່ນປົວ
ພະຍາດ, ໃຊ້ເປັນຢາຂັບລົມ (Carminative), ເປັນຢາກະຕຸ້ນປະສາດ (Stimulant) 
 ຕາມຄຸນປະໂຫຍດຢາບູຮານ ກ່າວວ່າ: ຂີງເປັນຢາອາຍຸວັດທະນະ, ແກ້ພະຍາດປາກ
ເປືື່ອຍ, ຄ ເປືື່ອຍ, ຂັບຂີັ້ກະເທີື່, ຂັບລົມ ເຮັດໃຫ້ລ າໄສ້ມີກ າລັງຍ່ອຍອາຫານ, ເຮັດໃຫ້ຜິວໜັງສົດຊືື່ນ, ແກ້    
ແໜ້ນທ້ອງ, ຈຸກສຽບ, ແກ້ທ້ອງບິດ, ແກ້ປວດຮາກ, ຊ່ວຍຂະຫຍາຍຫ ອດເລືອດໃນຜິວໜັງ ເຮັດໃຫ້ເຫືື່ອ
ອອກຫ າຍຂ ັ້ນ, ມີຜົນເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມໃນຮ່າງກາຍຫຼຸດລົງ ແລະ ແກ້ນອນບ ື່ຫ ັບ ເຊິື່ງມັກໃຊ້ສ່ວນຂອງຫົວ
ຂີງ ປະກອບຢາບູຮານຕ່າງໆ ເພືື່ອແກ້ພະຍາດເຫ ົື່ານີັ້ ສ່ວນທີື່ເປັນລ າຕົັ້ນ ຍັງສາມາດໃຊ້ແກ້ພະຍາດໜີັ້ວ ແລະ 
ດອກ ໃຊ້ແກ້ພະຍາດຕາປຽກຈືັ້ນອີກດ້ວຍ 
 ເນືື່ອງຈາກຂີງມີລົດຊາດທີື່ເຜດັ ແລະ ມີນ ັ້າມັນລະເຫີຍເປັນສ່ວນປະກອບ ຈ ື່ງເຮັດໃຫ້
ຂີງມີຄຸນຄ່າ ໄປເພີື່ມການບີບຕົວຂອງລ າໄສ້ (Peristalsis) ເຊິື່ງເໝາະສ າລັບໃຊ້ເປັນຢາກິນເຂົັ້າແຊບ ໃນ
ອາຟຣກິກາ ນິຍົມໃຊ້ຢາງໜຽວໆທີື່ຫົວຂີງ ທາບ ລິເວນຫົວເພືື່ອຫຼຸດຜ່ອນອາການເຈັບຫົວ ທັງນີັ້ ອາດເນືື່ອງ
ຈາກນ ັ້າມັນລະເຫີຍ ແລະ ຄວາມເພັດຮ້ອນຂອງຂີງ ໄປເຮັດໃຫ້ເສັັ້ນເລືອດຂະຫຍາຍຕົວ, ເລືອດລົມເດີນ
ສະດວກ ແລະ ຖ້າໃຊ້ຂີງແຫ້ງປົື່ນເປັນຜົງລະອຽດປະສົມກັບນ ັ້າມັນວາເຊີລິນ ທາໃສ່ບ ລິເວນຂ ັ້ ຈະສາມາດ
ຫຼຸດອາການປວດຂ ັ້ ນອກຈາກນີັ້ແລ້ວ ຊາວອາຟຣິກກາຍັງເຊືື່ອກັນວ່າ ການກິນອາຫານປະກອບກັບຂີງຫ າຍໆ
ຈະເຮັດໃຫ້ມີກິື່ນຕົວແຮງ ແລະ ຊ່ວຍປ້ອງກັນຍຸງກັນໄດ້ ສ່ວນທີື່ຂີງມັກໃຊ້ໃນທາງການຢາ ມັກໃຊ້ຫົວຂີງທີື່
ແກ່ແລ້ວ 
 ຂີງເວົັ້າທົື່ວໄປແລ້ວ ຊາວລາວທຸກຊົນເຜົື່າຮູ້ຈັກກັນດີ ຮູ້ວິທີປູງແຕ່ງ ແລະ ນ າໃຊ້ຂີງສົດ 
ຕາມຄວາມເຄີຍຊິນຂອງໃຜລາວ ການປູກກ ື່ພົບເຫັນທົື່ວທຸກແຫ່ງພາຍໃນປະເທດ ແຕ່ການປຸງແຕ່ງຍັງຈ າກັດ
ຢູ່, ຂີງອາດຈະເປັນສີນຄ້າສົື່ງອອກຢ່າງໜ ື່ງທີື່ນ າລາຍໄດ້ດີພ ສົມຄວນໃຫ້ແກ່ປະເທດເຮົາ ສ່ວນຫ ວງຫ າຍ ຕະ 
ຫ າດພາຍນອກຕ້ອງການໃນຮູບຂີງແຫ້ງ ແລະ ປະເທດທີື່ສັື່ງຊືັ້ເຂົັ້າ ໃນເຂດອາຊ ີໄດ້ແກ່: ປະເທດສິງກະໂປ, 
ປາກິດສະຖານ, ບັງກະລາເທດ, ມາເລເຊຍ ແລະ ຮົງກົງ. ຈາກຄຸນປະໂຫຍດຂອງຂີງດັື່ງກ່າວນີັ້ ຈ ື່ງເຮັດໃຫ້ມີ
ຜູ້ນິຍົມໃຊປ້ະໂຫຍດຢ່າງຫ ວງຫ າຍ 

2.2.2 ຂັັ້ນຕອນ ແລະ ວທິກີານປຸງແຕງ່ຂີງຜງົ 
1) ອປຸະກອນ 

 ມີດ 
 ຂຽງ 
 ເຄືື່ອງປັື່ນ 
 ໝ ັ້ຂາງ 
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 ຖ່ານດັງ 
 ເຕົາດັງໄຟ 
 ຈອງ 
 ຜ້າກັນເປືັ້ອນ 
 ຊາມ 

2) ວດັຖດຸບິປະກອບ 
 ຂີງສົດ  3 Kg 
 ນ ັ້າຕານ 2 Kg 
 ນ ັ້າ 1 ລuດ 

3) ວິທກີານ 
 ເລືອກເອົາຂີງແກ່ມາລ້າງນ ັ້າໃຫ້ສະອາດ, ຕັດເປັນຕ່ອນນ້ອຍໆ ແລ້ວນ າມາປັື່ນເອົາ
ແຕ່ນ ັ້າໃຫ້ໄດ້ 1 ລິດ ຫ ັງຈາກນັັ້ນ ເອົານ ັ້າຕານທີື່ເຮົາກຽມໄວ້ມາຄົນໃສ່ ແລ້ວເອົາໄປຄ້າງໄຟ ຂ້ຽວໃຫ້ເຂົັ້າກັນ
ໂດຍໃຊ້ເວລາປະມານ 60 ນາທີ ເມືື່ອສັງເກດເຫັນຂີງເປັນຜົງຂ ັ້ນແລ້ວ ກ ື່ເຮັດໄຟຄ່ອຍໆແລ້ວຄົນໄປອີກປະ 
ມານ 15 ນາທີ ແລ້ວກ ື່ປົງລົງປະໃຫ້ເຢັນ ຫ ັງຈາກນັັ້ນ ນ າຂີງໄປບົດໃຫ້ມຸ່ນ ກ ື່ຈະກາຍເປັນຂງີຜົງສ າເລັດຮູບ 

2.2.3 ການຫ ື່ຫຸມ້ ແລະ ການບນັຈຸ 
 ບັນຈຸໃສ່ຂວດແກ້ວ, ໃສ່ກວດປລາສະຕິກ ຫ ື ໃສ່ຖົງຢາງກ ື່ໄດ້  

2.2.4 ການເກບັຮກັສາ 
 ເກັບຮັກສາໄວ້ບ່ອນທີື່ບ ື່ມີແສງແດດ, ປິດຝາໃຫ້ແໜ້ນດີ 

2.2.5 ການກວດສອບຄນຸນະພາບຜະລດິຕະພນັ 
 ການກວດສອບພາຍຫ ັງການເກັບຮັກສາ ແມ່ນເຮົາຈະກວດສອບຕາມລັກສະນະ ດັື່ງນີັ້: 

 ລັກສະນະທົື່ວໄປ: ຕ້ອງເປັນຜົງແຫ້ງ, ບ ື່ຈັບຕົວກັນເປັນກ້ອນ ກວດສອບໂດຍ
ສາຍຕາ ຫ ື ການຈັບບາຍເບິື່ງຕົວຈິງ 

 ສີ: ຕ້ອງມີສີທີື່ດີຕາມທ າມະຊາດຂອງຂີງແຫ້ງ ແລະ ສ່ວນປະກອບທີື່ໃຊ ້
 ກິື່ນ: ຕ້ອງມີກິື່ນທີື່ດີຕາມທ າມະຊາດຂອງຂີງແຫ້ງ ແລະ ສ່ວນປະກອບທີື່ໃຊ້, 

ປາສະຈາກກິື່ນອືື່ນທີື່ບ ື່ຕ້ອງການ ເຊັື່ນ: ກິື່ນເໝັນອັບ 
 ລົດຊາດ: ນ ັ້າທີື່ສະກັດດ້ວຍນ ັ້າຮ້ອນຈາກຂີງຜົງ ຕ້ອງມກີິື່ນ ແລະ ລົດຊາດທີື່ດີຕາມ

ທ າມະຊາດຂອງຂີງແຫ້ງແບບຊົງດືື່ມ ແລະ ສ່ວນປະກອບທີື່ໃຊ້, ປາສະຈາກກິື່ນ ຫ ື ລົດຊາດອືື່ນທີື່ບ ື່ຕ້ອງການ 
 ສິື່ງປອມປົນ: ຕ້ອງບ ື່ພົບສິື່ງປອມປົນ ທີື່ບ ື່ແມ່ນສ່ວນປະກອບທີື່ໃຊ້ ເຊັື່ນ: ເສັັ້ນ

ຜົມ, ເສັັ້ນດ້າຍ, ດິນ, ຫີນ, ຊາຍ ຫ ື ສິັ້ນສ່ວນອືື່ນໆ ກວດສອບໂດຍສາຍຕາ ຫ ື ການຈັບບາຍເບິື່ງຕົວຈິງ 
 
2.3 ການປງຸແຕງ່ໝາກມວ່ງ (ການກວນ ຫ  ືການເຊືື່ອມ) 

2.3.1 ຄນຸປະໂຫຍດຂອງໝາກມວ່ງ 
 ຄຸນປະໂຫຍດຂອງໝາກມ່ວງ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 3 ກຸ່ມໃຫ່ຍ ຄື:  

 Proximate composition ເຊິື່ງລວມເຖິງ: ພະລັງງານ, ນ ັ້າ, ໂປຣຕິນ, ໄຂມັນ  
ຄຣາໂບໄຣເດດ, ໄຍອາຫານ (ເປັນສານປະກອບໂພລີແຊັກຄຣາໄຣ ແລະ ລິກນິນ) ທີື່ບ ື່ຖືກຍ່ອຍດ້ວຍນ ັ້າ
ຍ່ອຍໃນລະບົບທາງເດີນອາຫານຂອງມະນຸດ ມີປະໂຫຍດໃນການຫຼຸດລະດັບໂຄເຣສເຕໂຣນໃນເລືອດ, ມີ
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ຜົນຕ ື່ລະດັບນ ັ້າຕານ, ຫຼຸດອັດຕາສ່ຽງໃນການເປັນພະຍາດຫົວໃຈ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອ້ວນ, ປ້ອງກັນພະຍາດ
ມະເຣັງ, ປັບປຸງໜ້າທີື່ຂອງລ າໄສ້ໃຫຍ່  

 ແຮ່ທາດ (minerals) ເຊັື່ນ: ແຄລຊຽມ, ຟດົສະຟ ຣັສ ແລະ ທາດເຫ ັກ 
 ວິຕາມິນ (vitamins) ເຊັື່ນ: ເຣຕິນນອນ, ເບຕ້າ-ແຄໂຣທິນ, ວິຕາມິນ A, 

ວິຕາມິນ E, ວິຕາມິນ B1, ວິຕາມິນ B2 ແລະ ວິຕາມິນ C 
2.3.2 ຂັັ້ນຕອນ ແລະ ວທິກີານ 

1) ອຸປະກອນ 
 ເຄືື່ອງປັື່ນ 
 ມີດ 
 ຊາມ 
 ຂວດບັນຈຸ 
 ຖ່ານດັງ 
 ເຕົາ 
 ໝ ັ້ຂາງ 
 ຈອງ 
 ຜ້າກັນເປືັ້ອນ 

2) ວັດຖຸດິບປະກອບ 
 ໝາກມ່ວງສຸກ 3 Kg (ເອົາແຕ່ເນືັ້ອສົດ) 
 ນ ັ້າຕານ  2 Kg 
 ກະທິໝາກພ້າວ 2 Kg 

3)  ວິທີການ 
 ເອົາໝາກມ່ວງສຸກມາລ້າງໃຫ້ສະອາດ ແລ້ວປາດເອົາແຕ່ຊີັ້ນ ຫ ັງຈາກນັັ້ນ ນ າເອົາ
ຊີັ້ນໝາກມ່ວງໄປປັື່ນ ແລ້ວນ າໄປຄ້າງໄຟ ເອົານ ັ້າຕານ, ກະທິໝາກພ້າວລົງໃສ່ ແລ້ວຕົັ້ມຂ້ຽວ ໂດຍໃຊ້ເວລາ
ປະມານ 2 ຊົື່ວໂມງ ເມືື່ອສັງເກດເຫັນວ່າໄດ້ແລ້ວ ກ ື່ປົງລົງໃຫ້ເຢັນ ແລ້ວນ າໄປບັນຈຸ ແລະ ຈ າໜ່າຍໄດ້ 

2.3.3 ການຫ ື່ຫຸມ້ ແລະ ການບນັຈຸ 
 ບັນຈຸໃສ່ຂວດແກ້ວ, ໃສ່ກວດປລາສະຕິກ ຫ ື ໃສ່ຖົງຢາງກ ື່ໄດ້ 

2.3.4 ການເກບັຮກັສາ 
 ເກັບຮັກສາໄວ້ບ່ອນທີື່ບ ື່ມີແສງແດດ, ອາກາດປອດໂປ່ງ ຫ ື ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນກ ື່ໄດ້ 

2.3.5 ການກວດສອບຄນຸນະພາບຜະລດິຕະພນັ 
 ລັກສະນະຂອງເນືັ້ອໝາກມ່ວງ ຄວນເປັນເນືັ້ອທີື່ໜຽວ ບ ື່ເປັນຊ່າຂອງນ ັ້າຕານ 
 ມີສີ ແລະກິື່ນຕາມທ າມະຊາດຂອງໝາກມ່ວງຊະນິດທີື່ນ າມາປຸງແຕ່ງ 
 ປາສະຈາກສິື່ງປອມປົນ ເຊັື່ນ: ດິນ, ຫີນ, ຊາຍ ແລະ ສິັ້ນສ່ວນຂອງແມງໄມ້ 

 
2.4 ການປງຸແຕງ່ຜກັໜອກ (ນ ັ້າຜກັໜອກ) 

2.4.1 ຄນຸປະໂຫຍດຂອງຜກັໜອກ 
 ຜັກໜອກ ເປັນສະໝຸນໄພທີື່ມີຄຸນປະໂຫຍດທາງຢາ ແລະ ມີຄຸນຄ່າທາງອາຫານ ແຕ່ທີື່
ຫ າຍຄົນຮູ້ຈັກ ໃນດ້ານຂອງການຊ່ວຍແກ້ຊ ັ້າໃນ ແຕ່ໃນຄວາມຈິງແລ້ວ ຜັກໜອກມີຄຸນປະໂຫຍດຢ່າງ
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ຫ ວງຫ າຍ ໃນດ້ານຂອງການປິື່ນປົວພະຍາດໄດ້ຫ າຍຊະນິດ ເຊັື່ນ: ພະຍາດບ້າໝູ, ພະຍາດຜິວໜັງ, 
ຖອກທ້ອງ, ແໜ້ນທ້ອງ, ບັນເທົາອາການເຈັບກະເພາະອາຫານ, ຊ່ວຍບ າລຸງສະໝອງ, ເພີື່ມຄວາມຈືື່ຈ າ, ແກ້
ອາການເຈັບຫົວຂ້າງດຽວ ແລະ ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມອ່ອນລ້າຂອງສະໝອງ, ນອກຈາກນັັ້ນແລ້ວ ຜັກໜອກ ຍັງມີ
ວິຕາມີນ, ແຮ່ທາດ, ກົດທີື່ສ າຄນັຕ່າງໆ ແລະ ສານປະກອບສ າຄັນອີກຫ າຍຊະນິດ, ຜັກໜອກເປັນສະໝຸນໄພ
ທີື່ເປັນຢາເຢັນ ສະນັັ້ນ ຈ ື່ງເໝາະສົມສ າລັບຄົນທີື່ມີຄວາມຮ້ອນຂ ັ້ນ 

2.4.2 ຂັັ້ນຕອນ ແລະ ວທິກີານປຸງແຕງ່ 
 ວິທີເຮັດນ ັ້າຜັກໜອກ: ຄວນເລືອກໃຊ້ໃບຜັກໜອກທີື່ແກ່ກວ່າທີື່ກິນເປັນຜັກສົດ 

ນ າມາລາ້ງນ ັ້າໃຫ້ສະອາດ ແລ້ວປະໄວ້ໃຫ້ສະເດັດນ ັ້າ 
 ໃບຜັກໜອກ ຈະມີຄວາມໜຽວ ໃຫ້ຕັດເປັນ 2 – 3 ຕ່ອນ ກ່ອນນ າມາບົດ 
 ບົດນ ັ້າທີ 1 ແລ້ວຕອງເອົານ ັ້າໄວ້, ຈາກນັັ້ນ ນ າເອົາກາກທີື່ເຫ ືອມາບົດອີກເປັນນ ັ້າທີ 

2 ເພືື່ອໃຫ້ໄດ້ຄຸນປະໂຫຍດທາງດ້ານສະໝຸນໄພທີື່ຍັງເຫ ືອຢູ່ (ຄວນໃຊ້ນ ັ້າສະອາດ ແລະ ຫ້າມໃຊ້ນ ັ້າຮ້ອນ ຫ ື 
ນ ານ ັ້າທີື່ໄດ້ໄປຕົັ້ມ) 

 ຕອງນ ັ້າຜັກໜອກດ້ວຍຜ້າຂາວບາງໆ (ແບບຜ້າມຸ້ງ ຫາກຖີື່ຫ າຍຈະຕອງບ ື່ໄດ້) 
 ຫ ັງຈາກຕອງແລ້ວ ແມ່ນໃຫ້ແຍກກາກອອກ ໃຫ້ເອົາແຕ່ນ ັ້າມາດືື່ມ 
 ນ ັ້າຜັກໜອກຕ້ອງບົດໃໝ່ໆ ຈາກໃບທີື່ສົດໆ ແລະ ບ ື່ຄວນເກັບຮັກສານ ັ້າທີື່ບົດໄວ້

ດົນ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເສຍລົດຊົດ  
 ສ າລັບຜູ້ທີື່ມັກຫວານ ກ ື່ສາມາດຕືື່ມນ ັ້າຕານໄດ້ ໂດຍການນ າເອົານ ັ້າຕານມາຕົັ້ມໃສ່

ເກືອ ແລະ ໃບເຕີຍເລັກນ້ອຍ ແລ້ວນ າມາປະສົມໃສ່ກັບນ ັ້າຜກັໜອກແລ້ວດືື່ມ ຈະເຮັດໃຫ້ມີລົດຊາດດີຂ ັ້ນ 
2.4.3 ການຫຸມ້ຫ ື່ ແລະການບນັຈ ຸ

 ຫ ັງຈາກໄດ້ນ ັ້າຜັກໜອກທີື່ຕອງແລ້ວ ເຮົາອາດຈະບັນຈຸນ ັ້າໄວ້ໃນພາຊະນະທີື່ສະອາດ, 
ແຫ້ງ ແລະ ອັດແໜ້ນດີ ສາມາດປ້ອງກັນການປົນເປືັ້ອນຈາກສິື່ງສົກກະປົກພາຍນອກໄດ້ ປະລິມານການບັນຈຸ
ແມ່ນແລ້ວແຕ່ຄວາມເໝາະສົມ (ຖ້າເປັນຕຸກພລາສະຕິກຂະໜາດ 600 ml ກ ື່ຈະສະດວກດີໃນການແຊ່
ຕູ້ເຢັນ) 

2.4.4 ການເກບັຮກັສາ 
 ນ ານ ັ້າຜັກໜອກທີື່ບັນຈຸໃນກວດໃສຕູ່້ເຢັນໄວ້ ຄວນດືື່ມໃຫ້ໝົດພາຍໃນ 2-3 ວັນ, ບ ື່
ຄວນເກັບໄວ້ດົນ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ນ ັ້າຜັກໜອກບູດເໜົື່າໄດ້ 

2.4.5 ການກວດສອບຄນຸນະພາບຜະລດິຕະພນັ 
 ລັກສະນະທົື່ວໄປ: ຕ້ອງເປັນນ ັ້າຂຸ່ນ ແລະ ຕົກຕະກອນ ເມືື່ອປະໄວ ້
 ສີ, ກິື່ນ ແລະ ລົດຊາດ: ຕ້ອງມີສີຂຽວຕາມທ າມະຊາດຂອງນ ັ້າຜັກໜອກ, ມີກິື່ນ 

ແລະ ລົດຊາດທີື່ດີຕາມທ າມະຊາດຂອງສ່ວນປະກອບທີື່ໃສ່, ບ ື່ມີກິື່ນຂອງແອລກ ຮ  ແລະ ປາສະຈາກກິື່ນ 
ແລະ ລົດຊາດອືື່ນທີື່ບ ື່ຕ້ອງການ, ບ ື່ມີສິື່ງປອມປົນ ເຊັື່ນ: ເສັັ້ນຜົມ, ຂົນສັດ, ດິນຊາຍ, ຫີນ ຫ ື ສິັ້ນສວ່ນອືື່ນໆ 
 
2.5 ການປງຸແຕງ່ຢານາງ (ນ ັ້າຢານາງ) 

2.5.1 ຄນຸປະໂຫຍດຂອງຢານາງ 
 ໃບຢານາງ ມີຄຸນປະໂຫຍດຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ເພາະເປັນສະໝຸນໄພເຢັນ ມີຄລ ໂຣຟິວສົດ
ຈາກທ າມະຊາດ ແລະ ຍັງມີວິຕາມິນທີື່ຈ າເປັນຕ ື່ຮ່າງກາຍອີກຫ າຍຢ່າງ ເຊັື່ນ: ວິຕາມິນເອ, ວິຕາມິນບີ 1, 
ວິຕາມິນບີ 2, ວິຕາມິນບີ 3, ວິຕາມິນຊີ, ແຄລຊຽມ, ຟົສຟ ຣັສ, ທາດເຫ ັກ, ເບຕາແຄໂຣທີນ ໃນປະລິມານ
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ຂ້ອນຂ້າງສູງ, ຢານາງເປັນສະໝຸນໄພທີື່ຫ າຍຄົນຕ່າງກ ື່ຄຸ້ນເຄີຍດີ ເພາະນິຍົມນ າມາເປັນເຄືື່ອງປຸງ, ຊ່ວຍເພີື່ມ
ຄວາມແຊບຂອງອາຫານ ເຊັື່ນ: ແກງ ແລະ ອ່ອມ ເປັນຕົັ້ນ, ນອກຈາກຄຸນປະໂຫຍດທີື່ກ່າວມາຂ້າງເທິງແລ້ວ
ຢານາງຍັງມີຄຸນປະໂຫຍດ ດັື່ງລຸ່ມນີັ້: 

 ຢານາງ ໃນຕ າລາສະໝຸນໄພຈັດໄດ້ວ່າ ເປັນຢາອາຍຸຍືນ 
 ຊ່ວຍເສີມສ້າງພມູຕ້ານທານພະຍາດ, ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂງແຮງ 
 ຊ່ວຍຟືັ້ນຟູເຊລຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍສົດຊືື່ນ 
 ຊ່ວຍໃນການເຜົາຜານໄຂມັນ ແລະ ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມອ້ວນ 
 ຊ່ວຍປ້ອງກັນ ແລະ ຫຼຸດອັດຕາການເກີດພະຍາດມະເຮັງຊະນດິຕ່າງໆ 
 ເປັນສະໝຸນໄພທີື່ມີລິດເຢັນ ເໝາະສ າລັບຜູ້ທີື່ປ່ວຍເປັນພະຍາດມະເຮັງ 
 ຊ່ວຍປິື່ນປົວພະຍາດຄວາມດັນເລືອດສູງ ແລະ ຊ່ວຍບ າລຸງຫົວໃຈ, ຕັບ ແລະ    

ໝາກໄຂ່ຫ ັງ 
 ຊ່ວຍປິື່ນປົວ ແລະ ບ າບັດອາການເປັນອ າມະພ ກ 
 ຊ່ວຍເປັນປິື່ນປົວອາການວິນຫົວ, ໜ້າມືດ, ເປັນລົມ ແລະ ປວດຮາກ 
 ຊ່ວຍປິື່ນປົວອາການຂອງພະຍາດເບົາຫວານ ຊ່ວຍໃຫ້ລະດັບນ ັ້າຕານໃນເລືອດ

ຫຼຸດລົງ 
 ຮາກແຫ້ງຂອງຢານາງ ໃຊ້ເປັນສະໝຸນໄພແກ້ໄຂ້ ແລະ ຫຼຸດຄວາມຮ້ອນໃນ

ຮ່າງກາຍ 
 ຮາກຂອງຢາງນາງຊ່ວຍແກ້ອາການເບືື່ອເມົາ 

 ສ າລັບປະໂຫຍດຂອງຢານາງດ້ານອືື່ນໆ ເຊັື່ນ: ການນ າມາແປຮູບເປັນຜະລິດຕະພັນ
ຕ່າງໆ ຕົວຢ່າງ: ເຮັດເປັນຢາແບບແຄບຊູນ, ເຮດັສະບູ່, ເຮັດຢາສະຜົມ ແລະ ເຄືື່ອງດືື່ມສະໝຸນໄພ ເປັນຕົັ້ນ 

2.5.2 ຂັັ້ນຕອນ ແລະ ວທິກີານປຸງແຕງ່ 
 ທ າອິດແມ່ນການກຽມສ່ວນປະກອບ ຄື: ໃບຢານາງ 10-20 ໃບ ຫ  ືຕາມຄວາມ

ເຂັັ້ມຂຸ້ນທີື່ເຮົາຕ້ອງການ (ຈະປະສົມໃບເຕີຍກັບສະໝຸນໄພອືື່ນລວມນ າກ ື່ໄດ້ ຫ ື ມີແຕ່ຢານາງຢ່າງດຽວກ ື່ໄດ້
ແລ້ວແຕ່ຄວາມມັກ ແລະ ຄວາມສະດວກໃນການຊອກຫາສະໝຸນໄພຊະນິດອືື່ນໆ) 

 ນ າໃບຢານາງທີື່ກຽມໄວ້ມາລ້າງໃຫ້ສະອາດແລ້ວປະໄວ້ 
 ຈາກນັັ້ນນ າເອົາໃບຢານາງທີື່ກຽມໄວ້ມາຕັດໃຫ້ເປັນຕ່ອນນ້ອຍໆ 
 ນ າໄປຕ າ ຫ ື ປັື່ນດ້ວຍເຄືື່ອງບົດໃຫ້ລະອຽດຈົນເປັນນ ັ້າ (ປັື່ນປະມານ 30-40

ວິນາທີ ເພືື່ອຮັກສາຄຸນຄ່າຂອງສະໝຸນໄພໃຫ້ໄດ້ຫ າຍທີື່ສຸດ) 
 ຫ ັງຈາກບົດລະອຽດແລ້ວ ນ າມາຕອງຜ່ານຜ້າຂາວບາງ ຫ ື ກະຊອນກ ື່ໄດ້ 

 ຄ າແນະນ າ: 
1) ສ າລັບບາງຄົນທີື່ດືື່ມຍາກ, ເໝັນຂິວ ເຮົາສາມາດນ ານ ັ້າຢານາງໄປປະສົມກັບສະ

ໝຸນໄພຊະນິດອືື່ນໆກ ື່ໄດ້ ເຊັື່ນ: ຂີງ, ສີໃຄ, ຂີັ້ໝິັ້ນ ຫ ື ຈະປະສົມກັບນ ັ້າໝາກພ້າວ, ນ ັ້າໝາກນາວ, ນ ັ້າຕານ, 
ນ ັ້າເຜິັ້ງກ ື່ ໄດ້ເຊັື່ນດຽວກັນ 

2) ຄວນດືື່ມນ ັ້າຢານາງສົດໆກ່ອນອາຫານ ຫ ື ຕອນທ້ອງຫວ່າງ ໂດຍປະມານເຄິື່ງຈອກ
3 ຄັັ້ງ/ວັນ 

3) ຄວນດືື່ມພ ປະມານ ຫາກດືື່ມແລ້ວຮູ້ສ ກແພ້, ກືນບ ື່ລົງ ກ ື່ຄວນຫຼຸດຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນ
ຂອງສະໝຸນໄພທີື່ໃສ່ລົງໄປໃຫ້ໜ້ອຍລົງອີກ ຈົນເໝາະສົມກັບເຮົາ 
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4) ເມືື່ອເຮັດສ າເລັດແລ້ວ ຄວນດືື່ມທັນທີ ເພາະຖ້າປະໄວ້ດົນເກີນໄປ ຈະເກີດກິື່ນ     
ເໝັນໄດ້ ແຕ່ສາມາດນ າມາແຊ່ຕູ້ເຢັນໄດ້ ແລະ ຄວນດືື່ມພາຍໃນ 3 ວັນ 

5) ບ ື່ຄວນເພິື່ງແຕ່ສະໝຸນໄພພຽງຢ່າງດຽວ ຄວນເຮັດຢ່າງອືື່ນເສີມນ າ ເພືື່ອຊ່ວຍໃຫ້
ມີປະສິດທິພາບໃນການປິື່ນປົວຫ າຍຍິື່ງຂ ັ້ນ 

2.5.3 ການຫຸມ້ຫ ື່ ແລະ ການບນັຈ ຸ
 ຫ ັງຈາກໄດ້ນ ັ້າຢານາງທີື່ຕອງແລ້ວ ເຮົາອາດຈະບັນຈຸນ ັ້າໄວ້ໃນພາຊະນະທີື່ສະອາດ ແລະ 
ອັດແໜ້ນດີ ສາມາດປ້ອງກັນການປົນເປືັ້ອນຈາກສິື່ງສົກກະປົກພາຍນອກໄດ້ ປະລິມານການບັນຈຸແມ່ນ
ແລ້ວແຕ່ຄວາມເໝາະສົມ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ແມ່ນໃຫ້ບັນຈຸໃນປະລິມານທີື່ດືື່ມໝົດຕ ື່ຄັັ້ງ 

2.5.4 ການເກບັຮກັສາ 
 ຫ ັງຈາກໄດ້ນ ັ້າຢານາງທີື່ບັນຈຸໃສ່ຂວດແລ້ວ ເຮົາຄວນເກັບຮັກສາໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນ ເພືື່ອໄວ້
ກິນຫ າຍວັນ ເພາະຖ້າປະໄວ້ພາຍໃຕ້ອຸນຫະພູມປົກກະຕິເກີນ 4 ຊົື່ວໂມງ ຈະເຮັດໃຫ້ມີກິື່ນເໝັນສົັ້ມ, ບ ື່       
ເໝາະທີື່ຈະດືື່ມ ແຕ່ຖ້າແຊ່ໃນຕູ້ເຢັນ ຄວນດືື່ມໃຫ້ໝົດພາຍໃນ 3-7 ວັນ ໂດຍໃຫ້ສັງເກດທີື່ກິື່ນເປັນຫ ັກ  

2.5.5 ການກວດສອບຄນຸນະພາບຜະລດິຕະພນັ 
 ກວດສອບດ້ານລັກສະນະທົື່ວໄປ: ຕ້ອງເປັນນ ັ້າຂຸ່ນ ແລະ ຕົກຕະກອນ ເມືື່ອປະໄວ້ 
 ສີ, ກິື່ນ ແລະ ລົດຊາດ: ຕ້ອງມີສີຂຽວຕາມທ າມະຊາດຂອງນ ັ້າຢານາງ, ມີກິື່ນ ແລະ 

ລົດຊາດທີື່ດີຕາມທ າມະຊາດຂອງສ່ວນປະກອບທີື່ໃສ່, ບ ື່ມີກິື່ນເໝັນສົັ້ມ ແລະ ປາສະຈາກກິື່ນ ແລະ ລົດຊາດ 
ອືື່ນທີື່ບ ື່ຕ້ອງການ 

 
2.6 ການປງຸແຕງ່ໃບໝ ນອ້ຍ 

2.6.1 ຄນຸປະໂຫຍດຂອງໝ ນອ້ຍ 
 ໃບໝ ນ້ອຍ ເມືື່ອນ າມາຍ່ອງໃສ່ກັບນ ັ້າ ແລວ້ຕອງເອົາກາກອອກ ປະໄວ້ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດ
ເປັນວຸ້ນ ເອີັ້ນວ່າ: ວຸ້ນໝ ນ້ອຍ ຫາກປະສົມກັບຊີັ້ນປາທີື່ຕົັ້ມສຸກ, ຂ່າ, ສີໃຄ, ຜັກຫອມ, ໝາກເຜັດ, ເກືອ 
ແລະ ປາແດກ ຄົນໃຫ້ເຂົັ້າກັນກ ື່ຈະຈັດເປັນອາຫານຄາວ ຫ ື ຈະເຮັດເປັນຂອງຫວານ ໂດຍການປະສົມກັບນ ັ້າ
ຕານເຊືື່ອມ ຫ ື ນ ັ້າຫວານ, ນ ັ້າກະທິ ກ ື່ຈະໄດ້ເປັນຂະໜົມຫວານທີື່ມີລົດຊາດທີື່ແຊບ ແລະ ດີຕ ື່ສຸຂະພາບ, 
ນອກຈາກຈະນ າມາເປັນອາຫານທັງຄາວ ແລະ ຫວານແລ້ວ ໃບໝ ນ້ອຍຍັງມີຄຸນປະໂຫຍດທາງຢາອີກ ຄື: 

 ເຄືອ ແລະ ໃບ ເປັນຢາອຸ່ນ ໃຊ້ເປັນຢາຟອກເລືອດ, ແກ້ເລືອດດັງອອກ 
 ໝາກ ແລະ ແກ່ນ ເປັນຢາບ າລຸງເລືອດ 
 ຮາກມີກິື່ນຫອມ ເປັນຢາບ າລຸງກິນເຂົັ້າແຊບ ແລະ ບ າລຸງປະສາດ 
 ຮາກ, ເຄືອ ແລະ ໃບ ນ າມາຕົັ້ມດືື່ມເປັນຢາຫຼຸດຄວາມດັນເລືອດສູງ ແລະ ຫຼຸດນ ັ້າ

ຕານໃນເລືອດ 
 ເປືອກ, ຮາກ, ລ າຕົັ້ນ, ໃບ ແລະ ແກ່ນ ມີຄຸນປະໂຫຍດໃຊ້ເປັນຢາແກ້ໄຂ້ຍຸງ, ໄຂ້

ອອກຕຸ່ມ ແລະ ແກ້ອາການໄອ, ເຈັບຄ  ແລະ ເປັນຢາຂັບເຫືື່ອ 
 ໃບໃຊ້ເປັນຢາແກ້ຮ້ອນໃນ 
 ຮາກນ າມາຕົັ້ມດືື່ມໃຊ້ເປັນຢາບ າລຸງຫົວໃຈ ແລະ ປິື່ນປົວພະຍາດ ກ່ຽວກັບລະບົບ

ທາງເດີນອາຫານໃນຫ າຍໆອາການ ເຊັື່ນ: ຈຸກແໜ້ນທ້ອງ, ທ້ອງບິດ, ຖອກທ້ອງ ແລະ ຖ່າຍເປັນເລືອດ 
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2.6.2 ຂັັ້ນຕອນ ແລະ ວທິກີານປຸງແຕງ່ 
1) ອປຸະກອນ 

 ຊາມ 
 ກະຖຸ້ງ 
 ຊ້ອນຕອງ 
 ມີດ 
 ພາຖາດ 

2) ສວ່ນປະກອບ 
 ໃບໝ ນ້ອຍ ປະມານ 30-40 ໃບ 
 ໝາກພ້າວ  1 ໜ່ວຍ 
 ນ ັ້າຕານຊາຍຂາວ 0.5 Kg 
 ໃບເຕີຍ 3-4 ໃບ 
 ນ ັ້າສະອາດ 1 ລີດ 

3) ຂັັ້ນຕອນການກະກຽມ 
 ເລືອກໃບໝ ນ້ອຍທີື່ແກ່ ເຊິື່ງມີລັກສະນະເປັນໃບສີຂຽວເຂັັ້ມ, ໃບຂ້ອນຂ້າງ

ໃຫຍ່ ປະມານ 30 – 40 ໃບ 
 ນ າໃບໝ ນ້ອຍທີື່ຄັດເລືອກໄວ້ ມາລ້າງໃຫ້ສະອາດ ແລ້ວປະໄວ້ໃຫ້ແຫ້ງພ    

ໝາດໆ 
 ນ າໃບໝ ນ້ອຍມາຍ່ອງ ຈົນເຫ ືອແຕ່ກ່າງໃບ ເຮັດຄ້າຍໆຄືຍ່ອງໃບຢານາງ 
 ນ າໄປຕອງໃສ່ພາຊະນະທີື່ກຽມໄວ້, ຕອງເອົາກາກອອກໃຫໝົ້ດ ໃຫ້ເຫ ືອ

ແຕ່ນ ັ້າ 
 ຈາກນັັ້ນປະໄວ້ໄລຍະໜ ື່ງ ນ ັ້າໝ ນ້ອຍທີື່ຕອງໄວ ້ຈະເລີື່ມຈັບຕົວກັນເປັນວຸ້ນ

ຈົນເປັນກ້ອນແຂງຂ ັ້ນ 
 ຈາກນັັ້ນໃຊ້ມີດຕັດເປັນຕ່ອນນ້ອຍໆ 
 ແຊ່ໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນ ເວລາຮັບປະທານ ຈ ື່ງນ າມາປະສົມກັບນ ັ້າຕານເຊືື່ອມ ແລະ

ນ ັ້າກະທິ 
4) ຂັັ້ນຕອນການກຽມນ ັ້າກະທ ິແລະ ນ ັ້າເຊືື່ອມ 

 ນ າໝາກພ້າວມາປອກເປືອກ ແລະ ຂູດ ເພືື່ອປັັ້ນເອົານ ັ້າກະທິ 
 ນ າໝາກພ້າວທີື່ໄດ້ມາຄັັ້ນ ໂດຍການໃສ່ນ ັ້າອຸ່ນປະມານ 1 ຈອກ, ຄັັ້ນເອົາແຕ່

ຫົວກະທິ ຈາກນັັ້ນນ າກະທິມາຕົັ້ມໃຫ້ພ ແຕ່ຟົດ ແລ້ວປົງລົງປະໄວ້ໃຫ້ເຢັນ 
 ເອົານ ັ້າໃສ່ໝ ັ້ຄ້າງໄຟພ ໃຫ້ຟົດ, ໃສ່ໃບເຕີຍລົງໄປ ຕົັ້ມປະມານ 5 ນາທ ີຈາກ

ນັັ້ນໃສ່ນ ັ້າຕານລົງໄປຂ້ຽວຈົນໄດ້ເປັນນ ັ້າເຊືື່ອມ 
 ປະໄວ້ໃຫ້ເຢັນ ແລ້ວເອົາໃສ່ເວລາຈະຮັບປະທານ 

5) ການປະສມົກອ່ນຮບັປະທານ 
 ນ າວຸ້ນໝ ນ້ອຍທີື່ກຽມໄວ້ມາໃສ່ຖ້ວຍນ້ອຍພ ປະມານ, ໃສ່ນ ັ້າເຊືື່ອມລົງໄປ

ໜ້ອຍໜ ື່ງ ແລ້ວແຕ່ຄວາມຕ້ອງການ, ໃສ່ນ ັ້າກະທິລອຍໜ້າແລ້ວຮັບປະທານໄດ້ 
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 ນ າໝາກພ້າວທີື່ໄດ້ມາຄັັ້ນ ໂດຍການໃສ່ນ ັ້າອຸ່ນປະມານ 1 ຈອກ, ຄັັ້ນເອົາແຕ່
ຫົວກະທິ ຈາກນັັ້ນນ າກະທິມາຕົັ້ມໃຫ້ພ ແຕ່ຟົດ ແລ້ວປົງລົງປະໄວ້ໃຫ້ເຢັນ 

2.6.3 ການຫຸມ້ຫ ື່ ແລະ ການບນັຈ ຸ
 ຫ ັງຈາກໄດ້ວຸ້ນໝ ນ້ອຍແລ້ວ ບັນຈຸນ ັ້າໄວ້ໃນພາຊະນະທີື່ສະອາດ ແລະ ອັດແໜ້ນດີ 
ສາມາດປ້ອງກັນການປົນເປືັ້ອນຈາກສິື່ງສົກກະປກົພາຍນອກໄດ້  

2.6.4 ການເກບັຮກັສາ 
 ການເກັບຮັກສາ ແມ່ນເກັບມ້ຽນໃນຕູ້ເຢັນ ສາມາດເກັບຮັກສາໄດ້ປະມານ 3 - 5 ວັນ 

2.6.5 ການກວດສອບຄນຸນະພາບຜະລດິຕະພນັ 
 ກວດສອບດ້ານລັກສະນະທົື່ວໄປ: ຕ້ອງເປັນວຸ້ນ, ບ ື່ເປັນນ ັ້າແຫ ວ 
 ສີ, ກິື່ນ ແລະ ລົດຊາດ: ຕ້ອງມີສີຂຽວຕາມທ າມະຊາດຂອງໃບໝ ນ້ອຍ, ມີກິື່ນ 

ແລະ ລົດຊາດທີື່ດີຕາມທ າມະຊາດຂອງສ່ວນປະກອບທີື່ໃສ່, ບ ື່ມີກິື່ນເໝັນສົັ້ມ ແລະ ປາສະຈາກກິື່ນ ແລະ ລົດ
ຊາດອືື່ນທີື່ບ ື່ຕ້ອງການ 
 
2.7 ການປງຸແຕງ່ສາລ ີ(ນ ັ້າສາລ)ີ 

2.7.1 ຄນຸປະໂຫຍດຂອງສາລ ີ
 ສາລີປະກອບໄປດ້ວຍວິຕາມິນເອ ແລະ ວິຕາມິນ ບີ 2 ເຊິື່ງຊ່ວຍໃນການປ້ອງກັນ

ພະຍາດທາງສາຍຕາ ແລະ  ພະຍາດຫົວໃຈ, ວິຕາມິນບີ 1 ຊ່ວຍໃນການປ້ອງກັນການປວດກາ້ມຊີັ້ນ, ວິຕາມິນ
ບີ 6 ຊ່ວຍໃນການປ້ອງກັນເລືອດຈາງ, ພະຍາດຜິວໜັງ ແລະ ລະບົບປະສາດ, ປ້ອງກັນສະໝອງເຊືື່ອມ 

 ມີສານເບຕາແຄລໂຣທີນ ເຊິື່ງຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ແລະ ຕ ື່ຕ້ານ
ພະຍາດມະເຮັງຜິວໜັງ 

 ຊ່ວຍບ າລຸງຜິວໜັງ ເຊິື່ງມີສານຊ່ວຍຕ ື່ຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫ ະ ເຮັດໃຫ້ຜິວໜັງບ ື່
ຫ່ຽວແຫ້ງ 

 ຊ່ວຍຕ້ານພະຍາດມະເຮັງ: ສາລີຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດມະເຮັງປອດ
ແລະ ເສັັ້ນໄຍໃນສາລີ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບຍ່ອຍອາຫານ ເຊິື່ງຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດມະເຮັງລ າໄສ້
ໃຫຍ່ອີກດ້ວຍ 

 ຊ່ວຍໃນລະບົບຍ່ອຍອາຫານ: ເສັັ້ນໄຍອາຫານແບບບ ື່ລະລາຍນ ັ້າໃນສາລີ ຈະ
ຊ່ວຍໃຫ້ດີສ າລັບຜູ້ທີື່ປ່ວຍເປັນພະຍາດໃນລະບົບທາງເດີນອາຫານ ຫ ື ອາການທ້ອງຜູກໃຫ້ຫຼຸດລົງ ເນືື່ອງຈາກ
ເສັັ້ນໄຍຈະຊ່ວຍດູດນ ັ້າ ແລະ ຊ່ວຍລະບົບຂັບຖ່າຍໃຫ້ດີຍິື່ງຂ ັ້ນ 

 ຊ່ວຍໃຫ້ເລືອດໝຸນວຽນດີ, ຫຼຸດຄວາມດັນເລືອດສູງ ແລະ ຊ່ວຍຫຼຸດໄຂມັນໃນ
ເລືອດ 

2.7.2 ຂັັ້ນຕອນ ແລະ ວທິກີານປຸງແຕງ່ 
1) ສວ່ນປະກອບ 

 ສາລີສົດ  2 ຝັກ 
 ນົມສົດ (ຈືດ) 2 ບ່ວງແກງ 
 ນ ັ້າສະອາດ  0.5 ລີດ 
 ເກືອ  1 ບ່ວງກາເຟ 
 ນ ັ້າຕານ (ຕາມຄວາມມັກ) 
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2) ວິທກີານປງຸແຕງ່ 
 ນ າເອົາສາລີທີື່ສົດມາປອກເປືອກ, ລ້າງນ ັ້າໃຫ້ສະອາດ, ຊອຍເອົາແຕ່ເມັດ

ແລ້ວນ າລົງໃສ່ເຄືື່ອງບົດ ຕືື່ມນ ັ້າສະອາດລົງໄປແລ້ວປັື່ນຈົນລະອຽດ 
 ນ າເອົານ ັ້າສາລີທີື່ບົດແລ້ວ ໃສ່ລົງໃນໝ ັ້ແລ້ວຕົັ້ມ ໂດຍໃຊ້ໄຟປານກາງຈົນຟົດ

ແລ້ວຈະມີກິື່ນຫອມ 
 ຈາກນັັ້ນໃສ່ນົມສົດ, ນ ັ້າຕານ, ເກືອ ແລ້ວຄົນໃຫ້ເຂົັ້າກັນ ແລ້ວຕົັ້ມໃຫ້ຟົດ

ອີກເທືື່ອໜືື່ງ (ຊີມເບິື່ງລົດຊາດແລ້ວເພີື່ມຄວາມຫວານຕາມມັກໄດ)້ 
 ເມືື່ອຟົດແລ້ວປົງລົງຈາກເຕົາແລ້ວຕອງເອົາສະເພາະນ ັ້າ 
 ປະໄວ້ໃຫ້ອຸ່ນ ແລ້ວຕັກໃສ່ຈອກພ້ອມດືື່ມໄດ ້

2.7.3 ການຫຸມ້ຫ ື່ ແລະການບນັຈ ຸ
 ບັນຈຸນ ັ້າສາລີໃນພາຊະນະທີື່ສະອາດ, ແຫ້ງ, ມີຝາອັດໄດ້ແໜ້ນ ແລະ ສາມາດປ້ອງກັນ
ການປົນເປືັ້ອນຈາກສິື່ງເປືັ້ອນເປີພາຍນອກໄດ້, ປະລິມານການບັນຈຸ ແມ່ນແລ້ວແຕ່ຄວາມເໝາະສົມ ແຕ່ຖ້າ
ຈະເຮັດເພືື່ອຈ າໜ່າຍຄວນມີການຄິດໄລ່ຢ່າງລະອຽດ 

2.7.4 ການເກບັຮກັສາ 
 ວິທີການເກັບຮັກສາເພືື່ອໃຫ້ນ ັ້າສາລີມີສະພາບເໝືອນເດີມໃຫ້ໄດ້ຫ າຍທີື່ສຸດ ແລະ ເກັບ
ໄວ້ໄດດ້ົນ ໂດຍບ ື່ເຊືື່ອມຄຸນນະພາບ ການບັນຈນຸ ັ້າສາລີໃສ່ພາຊະນະໃນລະຫວ່າງທີື່ຍັງຮ້ອນຢູ່ນັັ້ນ (ອຸນຫະ 
ພູມປະມານ 75oC) ແລ້ວນ າໄປໃສ່ໃນຖັງນ ັ້າກ້ອນ ເມືື່ອຄວາມຮ້ອນພົບກັບຄວາມເຢັນທັນທີ ຈະສາມາດຂ້າ
ເຊືັ້ອໄດ້ໃນລະດັບໜ ື່ງ ເຊິື່ງຖືວ່າເປັນການພລາເຈີໄຣສໄດ້ເຊັື່ນກັນ, ຫ ັງຈາກນັັ້ນ ກ ື່ນ າໄປແຊ່ໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນທີື່
ອຸນຫະພູມ 5-7 oC ສາມາດເກັບໄວ້ໄດ້ 3-5 ວັນ 

2.7.5 ການກວດສອບຄນຸນະພາບຜະລດິຕະພນັ 
 ການກວດສອບຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ ແມ່ນກວດສອບຈາກລັກສະນະທົື່ວໄປ
ຄື: ຕ້ອງມີລັກສະນະເປັນນ ັ້າຂຸ້ນ ຕາມຄຸນລັກສະນະຂອງນ ັ້າສາລີ ແລະ ຕົກຕະກອນ ເມືື່ອປະໄວ ້
 ສີ, ກິື່ນ ແລະ ລົດຊາດ ຕ້ອງມີສີທີື່ດີຕາມທ າມະຊາດ, ມີກິື່ນຫອມຂອງສາລີ ແລະ ອາດ
ຈະມີກິື່ນຫອມອືື່ນໆທີື່ເຮົາຕືື່ມລງົໄປ, ມີລົດຊາດຫວານຂອງສ່ວນປະກອບທີື່ໃຊ້ ປາສະຈາກກິື່ນອືື່ນທີື່ບ ື່ຕ້ອງການ 

 
2.8 ການປງຸແຕງ່ໝາກນດັ (ນ ັ້າໜາກນດັ) 

2.8.1 ຄນຸປະໂຫຍດຂອງນ ັ້າໝາກນດັ 
 ນ ັ້າໜາກນັດເປັນເຄືື່ອງດືື່ມຊະນິດໜ ື່ງທີື່ໄດ້ມາຈາກໜາກນັດ 
 ໝາກນັດປັື່ນໃຫ້ລະອຽດ ປະສົມນ ັ້າຕານເຊືື່ອມ ແລະ ເກືອ ກ ື່ຈະໄດ້ນ ັ້າໝາກນັດ

ດືື່ມ, ສະນັັ້ນ ນ ັ້າໝາກນັດແມ່ນເຄືື່ອງດືື່ມທີື່ຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍຂັບຖ່າຍສະດວກ ຄວນດືື່ມເປັນເວລາໃຫ້ເໝາະ
ສົມ ແລະ ຮັກສາໄວ້ໃນອາກາດປອດໂປ່ງ 

2.8.2 ຂັັ້ນຕອນ ແລະ ວທິກີານປຸງແຕງ່  
1) ອປຸະກອນ 

 ມີດ 
 ຊາມ 
 ຖ້ວຍ 
 ຈອກ 
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 ເຄືື່ອງປັື່ນ 
2) ເຄືື່ອງປະກອບ 

 ນ ັ້າໝາກນັດ          5  ຖ້ວຍຕວງ 
 ນ ັ້າຕານຊາຍ          2  ຖ້ວຍຕວງ 
 ນ ັ້າສະອາດ           3   ຖ້ວຍຕວງ 
 ເກືອ                  1   ບ່ວງຊາ 

3) ວິທເີຮດັ 
 ລ້າງໝາກນັດໃຫ້ສະອາດ, ປອກເປືອກອອກ ແກະຕາອອກໃຫ້ລະອຽດ, ຟັກ 

ຫ ື ປັື່ນໃຫ້ມຸ່ນ, ຕອງເອົາແຕ່ນ ັ້າ 
 ນ າເອົານ ັ້າໝາກນັດທີື່ປັື່ນແລ້ວ ປະສົມນ ັ້າທີື່ກຽມໄວ້, ນ ັ້າຕານ, ເກືອ ລົງໃນ

ໝ ັ້ ເອົາໄປຄ້າງໄຟພ ໃຫ້ຟົດຄົນໃຫ້ທົື່ວ, ກະວ່ານ ັ້າໝາກນັດສຸກ ຈິື່ງປົງລົງປະໄວ້ໃຫ້ເຢັນ ຈິື່ງເອົາມາຮັບປະທານ
ໃສ່ກັບນ ັ້າກ້ອນໄດ ້

2.8.3 ການຫຸມ້ຫ ື່ ແລະການບນັຈ ຸ
 ການບັນຈຸໃສ່ກວດແກ້ວທີື່ໜືັ້ງຂ້າເຊືັ້ອແລ້ວ ອັດຝາປິດປາກໃຫ້ແໜ້ນ 

2.8.4 ການເກບັຮກັສາ 
 ການເກັບຮັກສາ ແມ່ນເກັບໄວໃ້ນຕູ້ເຢັນນານເຖີງໜືື່ງມືັ້ 

2.8.5 ການກວດສອບຄນຸນະພາບຜະລດິຕະພນັ 
 ກວດສອບເບິື່ງຄວາມສະອາດຖືກຫ ັກອະນາໄມ, ບ ື່ມີກິື່ນສົັ້ມ, ສີ, ກິື່ນ ແລະ ລົດຊາດ 
ຕ້ອງມີສີທີື່ດີຕາມທ າມະຊາດ, ມີກິື່ນຫອມຂອງໝາກນັດ ແລະ ອາດຈະມີກິື່ນຫອມອືື່ນໆທີື່ເຮົາຕືື່ມລົງໄປ, ມີ
ລົດຊາດຫວານຂອງສ່ວນປະກອບທີື່ໃຊ້ ປາສະຈາກກິື່ນອືື່ນທີື່ບ ື່ຕ້ອງການ 
 
2.9 ການປງຸແຕງ່ບອນ (ໂອດບອນ) 

2.9.1 ຄນຸປະໂຫຍດຂອງໂອດບອນ 
 ໂອດບອນເປັນອາຫານຊະນິດໜ ື່ງ ນ າມາປຸງແຕ່ງເຮັດເປັນແຈ່ວໂອດບອນ ທີື່ໄດ້

ມາຈາກບອນທ າມະຊາດ 
 ໂອດບອນນ າມາຕ າໃຫ້ລະອຽດ ປະສົມໝາກເຜັດ, ແປ້ງນົວ, ເກືອ ຫ ື ໃສ່ຊີັ້ນປາທີື່

ປີັ້ງສຸກກ ື່ໄດ້ ເປັນອາຫານກິນກັບເຂົັ້າ, ມີລົດສົັ້ມໜ້ອຍໜ ື່ງ ທີື່ຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍຂັບຖ່າຍສະດວກ 
2.9.2 ຂັັ້ນຕອນ ແລະ ວທິກີານປຸງແຕງ່ 

1) ອປຸະກອນ 
 ມີດ 
 ກະດົັ້ງ 
 ກະຖັງ 
 ໜ ັ້ຊ ງ 
 ເຕົາ 
 ຖ່ານ 
 ຊາມ 
 ຂຽງ 
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2) ເຄືື່ອງປະກອບ 
 ເກືອ  1 ບ່ວງແກງ 
 ບອນ       1 Kg 
 ນ ັ້າໝວກເຂົັ້າໝ່າ      1 ລີດ 

3) ວິທເີຮດັ 
 ນ າເອົາບອນມາບົື່ມໄວ້ ປະມານ 3 –-4 ຄືນ ສັງເກດເບິື່ງບອນນັັ້ນເປັນສີເຫ ືອງ, 

ແລ້ວເອົາມາຊອຍຕາກແດດໄວ້ 1 ມືັ້ ຫ ັງຈາກນັັ້ນນ າມາລ້າງນ ັ້າໃຫ້ສະອາດ, ແລ້ວນ າມາຄັັ້ນໃສ່ເກືອ ເອົານ ັ້າ
ມວກເຂົັ້າມ່າເທໃສ່ ຄັັ້ນໃຫ້ເຂົັ້າກັນໃຫ້ລະອຽດ, ແລ້ວເອົາໃສ່ຖັງປະໄວ້ 2 ຄືນ (ຖ້າບ ື່ມັກສົັ້ມ) 

 ຖ້າຫາກມັກລົດສົັ້ມ ແມ່ນປະໄວ້ 3-4 ຄືນ ຂ ັ້ນໄປ ກ ື່ສາມາດນ າໄປໜ ັ້ງໄດ້ 
 ກ່ອນຈະໜ ັ້ງ ແມ່ນໃຫ້ປັັ້ນເອົານ ັ້າອອກ ແລ້ວໜ ັ້ງປະໄວ້ປະມານ 4-5 ຊົື່ວ 

ໂມງ ກ ື່ສາມາດຮັບປະທານໄດ້ເລີຍ 
4) ຂ ັ້ແນະນ າ 

 ຖ້າຫາກໃສ່ເກືອບ ື່ພ  ແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ບອນເໜົື່າ ຫ ື ຖ້າບ ື່ເໜົື່າ ເວລາໄປໜ ັ້ງ ບອນ
ກ ື່ຄັນ ບ ື່ສາມາດກິນໄດ ້

2.9.3 ການຫຸມ້ຫ ື່ ແລະການບນັຈ ຸ
 ການຫຸ້ມຫ ື່ ແລະການບັນຈຸ ໜ ັ້ງສຸກດີ ຫ ື ຕາກແຫ້ງ ໃສ່ຖົງຢາງ ໄລ່ອາກາດອອກໃຫ້ໝົດ 
ມັດປາກຖົງໃຫ້ແຈບ 

2.9.4 ການເກບັຮກັສາ 
 ໜ ັ້ງສຸກດ ີ ໃສ່ຖົງຢ່າງໄລ່ອາກາດອອກໃຫ້ໝົດ ມັດປາກຖົງໃຫ້ແຈບ ໃສ່ໃນ

ຕູ້ເຢັນ 
 ຕາກແຫ້ງ ໃສ່ຖົງຢາງ ໄລ່ອາກາດອອກໃຫ້ໝົດ ມັດປາກຖົງໃຫ້ແຈບ ປະ

ມ້ຽນບ່ອນທີື່ມີອາກາດລ່ວງດີ 
2.9.5 ການກວດສອບຄນຸນະພາບຜະລດິຕະພນັ 

 ກວດສອບເບິື່ງຄວາມສະອາດ ຖືກຫ ັກອະນາໄມ, ບ ື່ມີກິື່ນບູດ, ບ ື່ເກີດເຊືັ້ອຣາ ແລະ 
ກວດສອບຂັັ້ນພືັ້ນຖານ 
 
2.10 ການປງຸແຕງ່ໝາກອ  (ຄຽບໝາກອ ) 

2.10.1 ຄນຸປະໂຫຍດຂອງໝາກອ  
 ໝາກອ ອຸດົມໄປດ້ວຍວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດ ຫ າຍຢ່າງ ທີື່ມີປະໂຫຍດຕ ື່ຮ່າງກາຍ 
ເຊັື່ນ: ວິຕາມິນ A, ວິຕາມິນ B1, ວິຕາມິນ B2, ວິຕາມິນ B3, ວິຕາມິນ B5, ວິຕາມິນ B6, ວິຕາມິນ C,
ວິຕາມິນ E, ທາດຟົສະຟ ຣັສ, ແຄລຊຽມ, ໂຊດຽມ, ທາດເຫ ັກ ແລະ ອືື່ນໆ, ນອກຈາກນີັ້ ໝາກອືຍັງເປັນ
ອາຫານເພືື່ອສຸຂະພາບ ຂອງຜູ້ທີື່ຕ້ອງການຫຼຸດນ ັ້າໜັກອີກດ້ວຍ ເພາະໃນໝາກອ ມີກາກໄຍອາຫານທີື່ສູງ ແລະ 
ມີໄຂມັນໜ້ອຍ ຈິື່ງເໝາະສົມສ າລັບການຫຼຸດຄວາມອ້ວນ ແລະ ຄວບຄຸມນ ັ້າໜັກໄດ້ເປັນຢ່າງດີ, ນອກຈາກນີັ້
ໝາກອ ຍັງມີຄຸນປະໂຫຍດຫ າຍຢ່າງເຊັື່ນ: 

 ໝາກອ ມີສານຕ ື່ຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫ ະທີື່ມີສ່ວນຊ່ວຍໃນການຢຸດຢັັ້ງຄວາມແກ່ 
 ຊ່ວຍຟືັ້ນຟູບ າລຸງສະພາບຜີວ ໃຫ້ເປັື່ງປັື່ງສົດໃສ 
 ຊ່ວຍບ າລຸງ ແລະ ຮັກສາສາຍຕາ 
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 ຊ່ວຍເສີມສ້າງລະບົບພມູຄຸ້ມກັນໃຫ້ຮ່າງກາຍ 
 ນ ັ້າມັນຈາກເມັດໝາກອ ມີສ່ວນຊ່ວຍບ າລຸງປະສາດ 
 ຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຈາກການເກີດພະຍາດມະເຮັງ 
 ຊ່ວຍບ າລຸງຕັບ ແລະ ໝາກໄຂ່ຫ ັງ ໃຫ້ແຂງແຮງ 
 ຊ່ວຍບັນເທົາອາການປວດເມືື່ອຍບ ລິເວນຂ ື່ເຂົື່າ ແລະ ແອວ 

2.10.2 ຂັັ້ນຕອນ ແລະ ວທິກີານປຸງແຕງ່ 
1) ອປຸະກອນ 

 ມີດ 
 ຂຽງ 
 ຊາມ 
 ບ່ວງ 
 ຈອງ 
 ໝ ັ້ຂາງ 
 ເຕົາ 
 ໝ ັ້ຊ ງ 
 ພາຖາດ 
 ກະແຕະ 
 ຜ້າກັນເປືັ້ອນ 

2) ວດັຖດຸບິ 
 ໝາກອ ໜ ັ້ງບົດລະອຽດ    0.5 Kg 
 ແປ້ງນົວ   1 ບ່ວງຊາ 
 ພິກໄທ                         2 ບ່ວງຊາ 
 ແປ້ງສິງກະໂປ                 2 Kg 
 ເກືອ                           2 ບ່ວງຊາ 
 ຜັກທຽມແຫ້ງ                 2 ຫົວ 
 ນ ັ້າມັນພືດ                      1 ລີດ 

3) ວິທກີານ 
 ເອົາຜັກທຽມ, ພິກໄທ,  ເກືອ, ແປ້ງນົວ ຕ າລວມເຂົັ້າກັນໃຫ້ແຫ ກດີ 
 ເອົາແປ້ງຮ່ອນໃສ່ຊາມ, ເອົາໝາກອ ລົງຊາວ ຄັັ້ນໃຫ້ເຂົັ້າກັບແປ້ງຈົນເປັນເນືັ້ອດຽວ 
 ນ າເອົາເຄືື່ອງຫອມທີື່ຕ າລົງໃສ່ໃຫ້ເຂົັ້າກັນຕືື່ມອີກ 
 ເອົານ ັ້າຮ້ອນໆຖອກໃສ່ທາງກາງແປ້ງເທືື່ອລະໜ້ອຍ ແລ້ວຄ່ອຍໆຄົນໃຫ້ເຢັນ 

ຫ ັງຈາກນັັ້ນກ ື່ທ າການນວດ, ຖ້ານ ັ້າບ ື່ພ ກ ື່ເອົານ ັ້າຕືື່ມອີກ ແລ້ວກ ື່ນວດຕ ື່ (ນວດແຮງຂ ັ້ນ) ຈົນແປ້ງສາມາດປັັ້ນ
ເປັນກ້ອນໄດ ້(ນວດປະມານ 20-30 ນາທ)ີ 

 ປັັ້ນແປ້ງເປັນທ່ອນກົມຍາວປະມານ 10-15 Cm, ເສັັ້ນຜ່າໃຈກາງປະມານ 
3 Cm ຫ ື ຫ າຍກວ່ານີັ້ ຕາມຕ້ອງການ 
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 ຫ ັງຈາກນັັ້ນ ກ ື່ເອົາລຽນລົງໃສ່ໝ ັ້ຊ ງ (ທີື່ຮອງດ້ວຍໃບຕອງ, ທານ ັ້າມັນພືດ 
ແລະ ເອົາມີດປາດ) ແລ້ວນ າໄປໝ ັ້ງໃຫ້ສຸກ ໂດຍໃຊ້ເວລາປະມານ 20-30 ນາທີ (ໃຫ້ເອົາໄມ້ທູ່ແທງເບິື່ງແປ້ງ
ຖ້າບ ື່ຕິດໄມ້ທູ່ສະແດງວ່າແປ້ງສຸກແລ້ວ) 

 ປົງລົງໃຫ້ເຢັນ, ເອົາໃບຕອງຫ ື່ນ າເຂົັ້າຕູ້ເຢັນ 1 ຄືນ ແລ້ວເອົາມາຊອຍຕາກ 
ແດດໃຫ້ແຫ້ງ ແລ້ວນ າມາຈືນກ ື່ໄດ້ຄຽບໝາກອ  

2.10.3 ການຫຸມ້ຫ ື່ ແລະການບນັຈ ຸ
ໃສ່ຖົງຢາງ ຫ ື ຂວດພລາສະຕິກ 

2.10.4 ການເກບັຮກັສາ 
 ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນບ່ອນທີື່ຮົື່ມ, ອາກາດລ່ວງດີ ແລະ ສາມາດເກັບຮັກສາໄດ້ດົນປະມານ
1-2 ເດືອນ 

2.10.5 ການກວດສອບຄນຸນະພາບຜະລດິຕະພນັ 
 ກວດສອບເບິື່ງວາ່ແຫ້ງດ ີຫ ື ບ ື່, ຖ້າເກີດເຊືັ້ອຣາກ ື່ເອົາອອກຖິັ້ມ 
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ບົດທີ 3 
ການປຸງແຕ່ງອາຫານຈາກສັດ 

 
ຈດຸປະສງົ  
 ເພືື່ອໃຫ້ນັກສ ກສາ ສາມາດ: 

1. ອະທິບາຍຄຸນປະໂຫຍດຈາກການບ ລິໂພກຊີັ້ນສັດໄດ້ 
2. ປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດຈາກສັດບາງຊະນິດ ໃຫ້ກາຍເປັນອາຫານທີື່ສາມາດເກັບໄວ້ກິນດົນໄດ້  

 
ເນືັ້ອໃນ 
 
3.1 ການປງຸແຕງ່ປາ 

3.1.1 ຄນຸປະໂຫຍດຂອງປາ 
 ປາເປັນອາຫານທີື່ມີຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການສູງ,  ມີໄຂມັນຕ ື່າ ແລະ ຖືໄດ້ວ່າ ເປັນແຫ ື່ງ
ອາຫານທີື່ຫາງ່າຍ, ມີລາຄາຖືກກວ່າຊີັ້ນສັດອືື່ນໆ ມີຄຸນຄ່າໃນດ້ານການບ າລຸງສະໜອງ, ປ້ອງກັນກະດູກ ແລະ 
ແຂ້ວໃຫ້ແຂງແຮງ, ຊ່ວຍເສີມສ້າງຮ່າງກາຍໃຫ້ຈະເລີນເຕີບໂຕຕາມອາຍຸ, ຊີັ້ນປາ ແມ່ນເປັນອາຫານທີື່ຍ່ອຍ
ງ່າຍກວ່າຊີັ້ນສັດຊະນິດອືື່ນໆ ໂດຍມີຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການທີື່ສ າຄັນ ໄດ້ແກ່: ໂປຣຕິນ, ໄຂມັນ, ໂອເມກາ 
3, ແຄລຊຽມ, ຟົສຟ ຣັສ, ກົດອາມີໂນ ແລະ ເປັບໄທ ນອກຈາກນີັ້ ໃນຊີັ້ນປາຍັງປະກອບມີວິຕາມິນອີກຫ າກ
ຫ າຍຊະນິດ ທີື່ສ າຄັນທີື່ຮ່າງກາຍຂາດບ ື່ໄດ້ ເພາະວ່າ ວິຕາມິນເຫ ົື່ານີັ້ ມີຄວາມຈ າເປັນຕ ື່ຮ່າງກາຍ ໂດຍສະເພາະ
ສະໝອງ ເຊິື່ງເປັນສ່ວນສ າຄັນໃນການຄວບຄຸມການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະ ທຸກໃນສ່ວນໃນຮ່າງກາຍ
ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບເຕັມທີື່ 

3.1.2 ການເຮດັສົັ້ມປາ 
1) ອປຸະກອນ 

 ພ້າ 
 ມີດ 
 ຖ້ວຍ 
 ຂຽງ 
 ໂຖ 
 ໄຫ 

2) ເຄືື່ອງປະກອບ 
 ປາສົດ      3Kg 
 ກະທຽມແຫ້ງ         1/4 ຖ້ວຍ 
 ເກືອ   300  g 
 ຂີັ້ເຈຍຕ າ   1 ບ່ວງກາເຟ 
 ເຂົັ້າໜຽວໜ ັ້ງສຸກພ ຄວນ 

3) ວີທເີຮດັ 
 ຄົວປາໃຫ້ສະອາດ ໃສ່ກະແຕະໄວ້ໃຫ້ສະເດັດນ ັ້າ 
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 ເອົາຂີັ້ເຈຍລູບໃສ່ 
 ແກະເປືອກຜັກທຽມອອກແລວ້ຕ າໃຫ້ແຫ ກ, ລ້າງເຂົັ້າໜຽວສຸກ ໃຫ້ຢາງ

ອອກ ປະໄວ້ໃຫ້ສະເດັດນ ັ້າ 
 ຄັັ້ນປາດ້ວຍນ ັ້າເກືອເບົາໆ ໃສ່ຜັກທຽມແຫ້ງທີື່ຕ າແລ້ວ, ເຂົັ້າໜຽວສຸກທີື່

ກຽມໄວ້ ຄ່ອຍໆຄັັ້ນຈົນບ ື່ມີນ ັ້າຊ ມອອກຈາກປາ 
4) ການບນັຈ ຸແລະ ການເກບັຮກັສາ 

 ເອົາປາໃສ່ຊາມ, ໄຫ, ໂຖ ແລະ ອືື່ນໆ ດ້ວຍການລຽນຕົວປາ ແລ້ວຍັດໃຫ້ແໜ້ນ, 
ເອົາຖົງຢາງປິດປາກໄຫໃຫ້ແໜ້ນ ແລະ ໃຊ້ຂອງໝັກເຕັງ ໄວ້ 3 ຄືນ ຈ ື່ງເອົາປາມາກິນໄດ້ 

5) ຂ ັ້ແນະນ າ 
 ເວລາໝັກປາສົັ້ມຕ້ອງຍັດໃຫ້ແໜ້ນປະໄວ້ບ່ອນທີື່ມີອາກາດລ່ວງດີ 

3.1.3 ການເຮດັປາຈາວ 
1) ອປຸະກອນ 

 ພ້າ 
 ມີດ 
 ຖ້ວຍ 
 ຂຽງ 
 ໂຖ 
 ໄຫ 

2) ເຄືື່ອງປະກອບ 
 ປາໜັງສົດ     1 Kg 
 ຜັກທຽມແຫ້ງ 2 ຫົວ 
 ເກືອ  300 g 
 ເຂົັ້າໜຽວໜ ັ້ງ   30 g 
 ແປ້ງເຫ ົັ້າສາໂທ   2 ກ້ອນ 

3) ວິທປີະສມົ 
 ເອົາຊີັ້ນປາທີື່ລ້າງສະອາດແລ້ວ ຕັດເປັນຕ່ອນສ າຝາມື, ແລ່ເປັນແຊກທັງສອງ

ຂ້າງລົງໃສ່ຊາມປະໄວ້ 
 ເອົາຜັກທຽມທີື່ທຸບໜຸ່ນແລ້ວປະສົມກັບເກືອ ແລະ ເຂົັ້າໜຽວໜ ັ້ງ (ພ ໃຫ້

ນົວ) ປະສົມໃຫ້ເຂົັ້າກັນ ແລ້ວມາໃສ່ຕາມຫວ່າງທີື່ແລ່ໄວ້ ຄ່ອຍປະສົມໃຫ້ເຂົັ້າກັບເນືັ້ອປາຈົນຫັນດີ ແລ້ວຈິື່ງ
ຍັດໃສ່ໂຖ ຫ ື ໄຫປະໄວ້ 

4) ວິທແີປງປາຈາວ 
 ລ້າງເຂົັ້າໜຽວໜ ັ້ງໃຫ້ສະອາດ, ປະໃຫ້ສະເດັດນ ັ້າ, ມາປະສົມກັບແປ້ງເຫ ົັ້າ

ສາໂທ ໝັກໄວ້ 3 ຄືນ (ເປັນເຫ ົັ້າເຂົັ້າ) 
 ເມືື່ອປາຈາວທີື່ໝັກໄວ້ເປັນນ ັ້າແລ້ວ ຈິື່ງເອົາເຫ ົັ້າເຂົັ້າມາຍັດໃສ່ຫວ່າງທີື່ແລ່ໄວ້, 

ຄ່ອຍໆຊາວໃຫ້ເຂົັ້າກັນກັບເນືັ້ອປາຈົນຫັນດີ ແລ້ວຈິື່ງຍັດໃສ່ໂຖ ຫ ື ໄຫໄວ້ 
 ປາຈາວທີື່ຍັດເຂົັ້າແລ້ວນັັ້ນຖອກໃສ່ຊາມ ຊາວໃສ່ເຂົັ້າທີື່ຍັງເຫ ືອໃຫ້ເຂົັ້າກັນດີ 
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5) ການບນັຈ ຸແລະ ການເກບັຮກັສາ 
 ເອົາປາຈາວທີື່ແປງແລ້ວໃສໂຖ ຫ ື ໄຫ, ອດັຝາໃຫ້ແຈບດີ ເກັບຮັກສາໄວ້ປະມານ 
7-10 ວັນ ໃນບ່ອນທີື່ບ ື່ຖືກແສງແດດ ຈິື່ງເອົາມາຮັບປະທານ ຫ ື ຂາຍໄດ້ 

6) ຂ ັ້ແນະນ າ 
 ໂຖ ຫ ື ໄຫ ທີື່ຈະເອົາມາໃສ່ຕ້ອງສະອາດດີ 
 ເວລາປຸງແຕ່ງ ແລະ ແປງປາຈາວ ຫ້າມບ ື່ໃຫ້ສູບຢາຢ່າງເດັດຂາດ 
 ບ ື່ຄວນເອົາປາທີື່ແຊ່ນ ັ້າກ້ອນ ຫ ື ປາເກັດມາເຮັດ 

3.1.4 ການເຮດັປາແດກ 
1) ອປຸະກອນ 

 ຂຽງ 
 ມີດ 
 ຜ້າກັນເປືັ້ອນ 
 ໂຖ 
 ຊາມ 

2) ວດັຖດຸບິ 
 ປາສົດ 3 Kg 
 ເກືອ 1.5 Kg 
 ຮ າ  0.3 Kg 

3) ວິທກີານ 
 ຊາວເກືອໃຫ້ເຂົັ້າກັນກັບປາ ແລ້ວເອົາຮ າມາໃສ່ຄົນເຂົັ້າກັນໃຫ້ທົື່ວ, ໝັກໄວ້ໃນ
ພາຊະນະແລ້ວປິດຝາໃຫ້ແໜ້ນ ປະໄວ້ປະມານ 90-100 ວັນ ຈ ື່ງສາມາດນ າມາປຸງແຕ່ງອາຫານໄດ້ 

4) ການບນັຈ ຸແລະ ການເກບັຮກັສາ 
 ເອົາປາໃສ່ໄຫ, ໂຖ ແລະ ອືື່ນໆ ດ້ວຍການຍັດປາໃຫ້ແໝ້ນ, ເອົາຖົງຢາງປິດປາກ
ໄຫໃຫ້ແໜ້ນ  ປະໄວ້ບ່ອນທີື່ມີອາກາດລ່ວງດີປະມານ 90-100ວັນ  ຈ ື່ງເອົາມາກິນໄດ້ 

3.1.5 ການກວດສອບຄນຸນະພາບ 
 ກວດສອບເບິື່ງຄວາມສະອາດຖືກຫ ັກອະນາໄມ, ສີ, ກິື່ນ, ລົດຊາດ ແລະ ອືື່ນໆ ການ
ກວດສອບແມ່ນກວດແບບຂັັ້ນພືັ້ນຖານ 
 
3.2 ການປງຸແຕງ່ຊີັ້ນງວົ 

3.2.1 ຄນຸປະໂຫຍດຂອງຊີັ້ນງວົ 
 ຊີັ້ນງົວ ຈັດວ່າເປັນແຫ ື່ງຂອງສານອາຫານໂປຣຕິນ ທີື່ມີຄຸນນະພາບດີຂອງຄົນ ມາເປັນ
ເວລາດົນພ ສົມຄວນ, ໂປຣຕິນໃນຊີັ້ນງົວ ເປັນໂປຣຕິນທີື່ມີຄ່າທາງຊີວະພາບສູງ ເນືື່ອງຈາກມີກົດອາມີໂນທີື່ຈ າ
ເປັນຄົບຖ້ວນສ າລັບມະນຸດ ເພືື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍຈະເລີນເຕີບໂຕເປັນປົກກະຕິ ແລະ ມີການພັດທະນາຂອງສະ
ໝອງຢ່າງສົມບູນ, ນອກຈາກນີັ້ ຍັງເປັນແຫ ື່ງຂອງສານອາຫານທີື່ສ າຄັນອີກຫ າຍຊະນິດ ໄດ້ແກ່: ວິຕາມິນເອ,
ວິຕາມິນບ ີ6, ວິຕາມິນດ,ີ ວິຕາມິນອີ, ທາດເຫ ັກ, ໄຂມັນທີື່ຈ າເປັນຕ ື່ຮ່າງກາຍ, ຄາໂບໄຮເຣດ ແລະ ແຮ່ທາດ
ນອກຈາກນັັ້ນ ຍັງມີວິຕາມິນບີ 12 ເຊິື່ງພົບໃນປະລິມານໜ້ອຍໃນອາຫານຊະນິດອືື່ນ 
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3.2.2 ການເຮດັໝ ັ້າຊີັ້ນງວົ 
1) ອປຸະກອນ 

 ຊິງຊັື່ງ 
 ມີດ 
 ຂຽງ 
 ຊາມ 
 ຜ້າກັນເປືັ້ອນ 

2) ວດັຖດຸບິ 
 ຊີັ້ນງົວ 1 Kg 
 ໄສ້ງົວ 0.5 g 
 ຕັບ          1 g 
 ມ້າມ 0.5 g 
 ຂ່າ           1 ຫົວ 
 ເຂົັ້າໜຽວ   1 ປັັ້ນ 
 ເກ ອ   2 ບ່ວງ 
 ແປ້ງນົວ   1 ບ່ວງ 
 ຜັກທຽມແຫ້ງ 1 ຫົວ 

3) ການກະກຽມ 
 ຊີັ້ນງົວຟັກ ຫ ື ບົດໃຫ້ລະອຽດພ ປະມານ, ໄສ້ງົວລ້າງໃຫ້ສະອາດບ ື່ໃຫ້ມີກີື່ນ, ຕັບ 
ແລະ ມ້າມ ນ າໄປຂາງໄຟໃຫ້ສຸກປະມານ 70 ແລ້ວຟັກ ຫ ື ບົດໃຫ້ລະອຽດ, ຊອຍຂ່າເປັນຕ່ອນນ້ອຍໆ, 
ຜັກທຽມແກະເປືອກອອກແລວ້ທຸບ, ເຂົັ້າໜຽວນ າໄປລ້າງນ ັ້າ 

4) ວິທກີານ 
 ນ າເອົາຊີັ້ນງົວ, ຕັບ, ມ້າມທີື່ຟັກ ຫ ື ບົດແລ້ວ ມາປະສົມເຂົັ້າກັນ ແລ້ວເອົາຂ່າ, ເຂົັ້າ    
ໜຽວ, ຜັກທຽມໃສ່ ແລ້ວປຸງລົດດ້ວຍເກືອ, ແປ້ງນົວ ຫ ັງຈາກນັັ້ນ ເອົາມາຍັດໃສ່ໄສ້ທີື່ກຽມໄວ້ ແລ້ວມັດເປັນ
ຂ ັ້ຕາກໃສ່ແດດໄວ້ປະມານ 2-3 ວັນ ຈິື່ງສາມາດກິນໄດ້ 

5) ການບນັຈ ຸແລະ ການເກບັຮກັສາ 
 ບັນຈໃຸສ່ຂວດແກ້ວ, ໃສ່ກວດປລາສະຕິກ ຫ ື ໃສ່ຖົງຢາງກ ື່ໄດ້ 
 ເກັບຮັກສາໄວ້ບ່ອນທີື່ບ ື່ມີແສງແດດ, ອາກາດປອດໂປ່ງ ຫ ື ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນ

ຕູ້ເຢັນກ ື່ໄດ,້ ເກັບຮັກສາໄວ້ໄດດ້ົນເປັນເດືອນ 
3.2.3 ການເຮດັແຈ່ວບອງຊີັ້ນງວົ 

1) ອປຸະກອນ 
 ມີດ 
 ຂຽງ 
 ຄົກ+ສາກ 
 ກະແຕ ໋
 ຜ້າກັນເປືັ້ອນ 
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2) ວດັຖດຸບິ 
 ຜັກບົື່ວຫົວແດງ 2 g 
 ຜັກທຽມແຫ້ງ 2 g 
 ຂ່າ   3 g 
 ໝາກເຜັດແຫ້ງ 2 g 
 ນ ັ້າສະອີັ້ວ           3 ບ່ວງແກງ 
 ແປ້ງນົວ            3 ບ່ວງແກງ 
 ນ ັ້າຕານ            2 ບ່ວງແກງ 
 ເກືອ            2 ບ່ວງແກງ 
 ຊີັ້ນງົວ           1 Kg 

3) ວິທກີານ 
 ຕາກຂ່າ, ຜັກທຽມ, ຜກັບົື່ວຫົວແດງ, ຂົັ້ວໝາກເຜັດໃຫ້ແຫ້ງ ແລ້ວບົດເຂົັ້າກັນ
ລະອຽດ, ຢ້າງຊີັ້ນໃຫ້ສຸກ ນ າມາຊອຍເປັນຕ່ອນພ ປະມານ ແລ້ວມາຕ າໃສ່ເຄືື່ອງຫອມ, ປຸງດ້ວຍສະອີັ້ວ, ແປ້ງ
ນົວ, ນ ັ້າຕານ, ເກືອ ຫ ັງຈາກນັັ້ນ ນ າໄປຂົັ້ວ ໂດຍໃຊ້ໄຟອ່ອນໆ ປະມານ 30 ນາທີ ແລ້ວປົງລົງປະໃຫ້ເຢັນ ຫ ັງ
ຈາກນັັ້ນ ບັນຈຸໃສ່ພາຊະນະ, ສາມາດເກັບຮັກສາໄວ້ໄດ້ 1 ເດືອນ 

4) ການບນັຈ ຸແລະ ການເກບັຮກັສາ 
 ການບັນຈຸໃສ່ພາຊະນະທີື່ມີຝາປິດ ຫ ື ຖົງຢາງ ມັດປາກຖົງໄວ້ໃຫ້ແໜ້ນ ບ ື່ໃຫ້
ອາກາດເຂົັ້າ ເກັບຮັກສາໄວ້ບ່ອນຮົື່ມ ບ່ອນທີື່ມີອາກາດລ່ວງດີ ຫ ື ເກັບໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນ ປະມານ 20 ວັນ 

3.2.4 ການເຮດັຊີັ້ນແດດດຽວ 
1) ອປຸະກອນ 

 ມີດ 
 ຂຽງ 
 ຜ້າກັນເປືັ້ອນ 
 ກະແຕ ໋
 ຊາມ 

2) ວດັຖດຸບິ 
 ຊີັ້ນງົວ 1 Kg 
 ສະອີັ້ວ 3 ບ່ວງແກງ 
 ນ ັ້າຕານ  2 ບ່ວງແກງ 
 ຄະນ   1 ບ່ວງແກງ 
 ໝາກງາ      20g 
 ຜັກທຽມ 2g 
 ຂີງ 2g 

3) ວິທກີານ 
 ນ າຊີັ້ນງົວມາຕັດເປັນຕ່ອນພ ປະມານ, ຕ າຜັກທຽມກັບຂີງ ແລ້ວປຸງລົດດ້ວຍສະ
ອີັ້ວ, ນ ັ້າຕານ, ຄະນ ແລ້ວຄົນໃຫ້ເຂົັ້າກັນ ໝັກໄວ້ຕູ້ເຢັນ 1 ຄືນ ແລ້ວມາຄົນໃສ່ໝາກງາ ຫ ັງຈາກນັັ້ນ ນ າຊີັ້ນ
ໄປຕາກ 1 ແດດ ແລ້ວມາບັນຈຸໃສ່ພາຊະນະ ແລະ ຈ າໜ່າຍໄດ້ 
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4) ການບນັຈ ຸແລະ ການເກບັຮກັສາ: 
 ຫ ັງຈາກຕາກແດດແຫ້ງແລ້ວ ບັນຈຸໃສ່ພາຊະນະ ຫ ື ຖົງຢາງ ມັດປາກຖົງໃຫ້ແໜ້ນ
ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນຕູເຢັນ, ເກັບຮັກສາໄດ້ປະມານ 20-30 ວັນ 

3.2.5 ການກວດສອບຄນຸນະພາບຜນົຜະລດິ 
 ກວດສອບເບິື່ງຄວາມສະອາດຖືກຫ ັກອະນາໄມ ບ ື່ເກີດເຊືັ້ອຣາ ກວດສອບຂັັ້ນພືັ້ນຖານ 
 
3.3 ການປງຸແຕງ່ຊີັ້ນໝ ູ

3.3.1 ຄນຸປະໂຫຍດຂອງຊີັ້ນໝ ູ
 ຊີັ້ນໝູເປັນຊີັ້ນສັດທີື່ປະກອບໄປດ້ວຍໂປຣຕິນ ແລະ ສານອາຫານຕ່າງໆ ລວມທັງກົດ
ໄຂມັນ ແລະ ຍັງພົບອີກວ່າ ຊີັ້ນແຕ່ລະສ່ວນລວມທັງເຄືື່ອງໃນ ມີຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການແຕກຕ່າງກັນ ເຊິື່ງ
ປະກອບມີສານອາຫານທີື່ສ າຄັນ ໄດ້ແກ່: ໂປຣຕິນ, ໄຂມັນ, ວິຕາມິນເອ, ວິຕາມິນຊີ, ວິຕາມີນບີ 1, ວິຕາມິນ
ບີ 2, ໄນອາຊີນ, ໂປແທັສຊຽມ, ແຄລຊຽມ, ຟົສຟ ຣັສ, ແມັກນີຊຽມ, ເຫ ັກ, ທອງ, ກົດໄຂມັນ ແລະ
ພະລັງງານ ເຊິື່ງມີຄຸນປະໂຫຍດຕ ື່ຜູ້ບ ລິໂພກ 

3.3.2 ການເຮດັສົັ້ມໝ ູ
1) ອປຸະກອນ 

 ເຄືື່ອງບົດຊີັ້ນ 
 ເຄືື່ອງນວດຊີັ້ນ 
 ມີດ 
 ຂຽງ 
 ຊາມ 
 ຜ້າກັນເປືັ້ອນ 
 ຢາງບ້ວງ 

2) ວດັຖດຸບິ 
 ຊິີັ້ນໝູສົດ 1 Kg 
 ໜັງໝູ 0.3 Kg 
 ເຂົັ້າໜຽວສຸກ 5 g (ລ້າງນ ັ້າໃຫ້ສະເດັດ) 
 ກະທຽມບົດ 3 g 
 ເກືອ 4 ບ່ວງແກງ 
 ແປ້ງນົວ 2 ບ່ວງກາເຟ 
 ໝາກເຜັດດິບ 0.3 Kg 
 ໃບຕອງ  5 Kg 

3) ວິທກີານ 
 ນວດຊີັ້ນກັບເກືອໃຫ້ເຂົັ້າກັນ 5 ນາທີ ແລ້ວເອົາກະທຽມລົງນວດຕ ື່ 10 ນາທີ ແລ້ວ
ຕືື່ມໜັງນວດຕ ື່ອີກ ແລ້ວເອົາເຂົັ້າສຸກລົງໃສ່ແລ້ວນວດຕ ື່ອີກ 10 ນາທີ ແລ້ວຫ ື່ໃສ່ໃບຕອງ ປະໄວ້ 1-2 ຄືນ ກ ື່
ສາມາດກິນໄດ ້
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3.3.3 ການເຮດັໄສກ້ອກ 
1) ອປຸະກອນ 

 ມີດ 
 ຂຽງ 
 ຊາມ 
 ເຄືື່ອງນວດຊີັ້ນ 
 ບ່ວງ 
 ຜ້າກັນເປືັ້ອນ 
 ເຂີງຕາກ 

2) ວດັຖດຸບິ 
 ຊີັ້ນໝູ (ຕິດມັນ)  1 Kg  (ຟັກ ຫ ື ບົດໃຫ້ມຸ່ນໆ) 
 ໄສ້ໝູ              0.5 Kg 
 ນ ັ້າຕານ            1 ບ່ວງຊາ 
 ເກືອ               1 ບ່ວງແກງ 
 ຜັກບົື່ວແຫ້ງ       1 g 
 ຜັກທຽມແຫ້ງ     1 g 
 ເຂົັ້າໜຽວສຸກ      1 ຖ້ວຍນ້ອຍ 
 ຫົວສີໃຄ           2 g 
 ຫອມບົື່ວໃບ       2 g 
 ໃບຂີັ້ຫູດ           1 g 
 ແປ້ງນົວ            1 ບ່ວງຊາ 
 ພິກໄທ             2 ບ່ວງຊາ 
 ເຫ ົັ້າຂາວ (ສ າລັບລ້າງໄສ້) 

3) ການກະກຽມ 
 ນ າໄສ້ໝູມາຂູດ, ລ້າງນ ັ້າ, ຄັັ້ນເກືອໃຫ້ສະອາດ ແລ້ວ ນ າມາແຊ່ນ ັ້າເຫ ົັ້າປະໄວ້

ປະມານ 15-20 ນາທີ ແລ້ວລາ້ງນ ັ້າໃຫ້ສະອາດຈົນບ ື່ມີກິື່ນ 
 ຊີັ້ນໝູລ້າງໃຫ້ສະອາດ ຊອຍບາງໆແລ້ວຟັກໃຫ້ແຫ ກ, ຜັກບົື່ວ, ຜັກທຽມ

ແກະກາບອອກ, ຫົວສີໃຄ, ໃບຂີັ້ຫູດຊອຍເປັນຕ່ອນບາງໆ ແລ້ວຕ າໄສ່ກັບຜັກບົື່ວ, ຜັກທຽມ, ພິກໄທ ໃຫ້
ລະອຽດ 

4) ວິທກີານ 
 ນວດຊີັ້ນໝູໃສ່ກັບເຄືື່ອງຫອມທີື່ກຽມໄວ້ ແລ້ວປຸງດ້ວຍ ເກືອ, ແປ້ງນົວ, ນ ັ້າຕານ, 
ເຂົັ້າຈ້າວ ແລ້ວນວດປະມານ 10 ນາທີ ແລ້ວເອົາອອກມາຍັດໃສ່ໄສ້ໃຫ້ເຕັມພ ດີ, ເຮັດເປັນຂ ັ້ພ ດີຄ າແລ້ວມັດ 
ນ າໄປຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງພ ດີ ຈາກນັັ້ນນ າມາປີັ້ງ ຫ ື ຈືນພ ເຫ ືອງ ແລ້ວຮັບປະທານໄດ້ 

5) ການບນັຈ ຸແລະ ການເກບັຮກັສາ 
 ຫ ັງຈາກຕາກແດດແຫ້ງແລ້ວຫ ື່ເຈ້ຍ ບັນຈຸໃສ່ພາຊະນະ ຫ ື ຖົງຢາງ ມັດປາກ

ຖົງໃຫ້ແໜ້ນ ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນ, ເກັບຮັກສາໄດ້ປະມານ 20-30 ວັນ 
 ເກັບຮັກສາໄວ້ບ່ອນທີື່ບ ື່ມີແສງແດດ, ອາກາດປອດໂປ່ງດີ 
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6) ການກວດສອບຜະລດິຕະພນັ 
 ກວດສອບເບິື່ງຄວາມສະອາດຖືກຫ ັກອະນາໄມ, ບ ື່ເກີດເຊືັ້ອຣາ ແລະ ກວດສອບ
ຂັັ້ນພືັ້ນຖານ 
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