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ຄາໍນໍາ 
 
 ເພ ື່ອຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ ແລະ ບ ນລແຸຜນຍຸດທະສາດການພ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ງຄົມແຫ່ງຊາດ 
ຂອງລ ດຖະບານ ສ ປ ປ. ລາວ ແຕ່ນ ັ້ຮອດປ  2020 ໂດຍຖ ເອົານະໂຍບາຍການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ
ຂອງປະຊາຊົນລົງເທ ື່ອລະກ້າວ,  ນໍາພາປະເທດຊາດ ໃຫ້ຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກການເປ ນປະເທດດ້ອຍພ ດທະນາ 
ແລະ ການສ້າງສາປະເທດຊາດໃຫ້ກາຍເປ ນປະເທດອຸດສາຫະກໍາແລະທ ນສະໄໝ,  ກະຊວງກະສິກໍາແລະ
ປ່າໄມ້ ໄດ້ຖ ເອົາວຽກງານ ການກໍື່ສ້າງຊ ບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້ ເປ ນວຽກງານບູລິມະ
ສິດໜຶື່ງທ ື່ມ ຄວາມສໍາຄ ນໃນການພ ດທະນາຂະແໜງການກະສກິໍາແລະປ່າໄມໃ້ຫ້ມ ຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ 
ບ ນລຸໄດ້ 4 ເປົັ້າໝາຍ ແລະ 14 ມາດຕາການທ ື່ກະຊວງກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ໄດກ້ໍານົດໄວ້. 
 ປະຈຸບ ນເຫ ນໄດ້ວ່າ ພະນ ກງານວິຊາການດ້ານກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນລະດ ບຕ່າງໆໃນຂອບເຂດ
ທົື່ວປະເທດ ຍ ງບໍື່ທ ນມ ຄຸນນະພາບດ ເທົື່າທ ື່ຄວນ ແລະ ມ ຈໍານວນບໍື່ພຽງພໍ ນ ບແຕ່ຂ ັ້ນສູນກາງລົງຮອດທ້ອງ
ຖິື່ນ. ສະນ ັ້ນກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດກ້ໍານົດຍຸດທະສາດການປ ບປຸງ ແລະ ພ ດທະນາລະບົບການ
ສຶກສາດ້ານກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້ແຕ່ນ ັ້ຫາ ປ  2020 ເຊິື່ງຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕໍຂອງຍຸດທະສາດແມ່ນການ
ພ ດທະນາສ ມ ແຮງງານຂອງຊ ບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມ ການເຊ ື່ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ເຂົັ້າກ ບ
ລະບົບການສົື່ງເສ ມ ແລະ ຕະຫ າດແຮງງານ,  ການສ້າງຫ  ກສູດທ ື່ເນ ັ້ນຄວາມຊໍານານ,  ການສິດສອນທ ື່ເນ ັ້ນ
ເອົາຜູ້ຮຽນເປ ນສູນກາງ. ດ ື່ງນ ັ້ນ ການພ ດທະນາຊ ບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈຶື່ງມ 
ຄວາມຈໍາເປ ນຕ້ອງໄດ້ມ ການປ ບປຸງ ແລະ ກໍື່ສ້າງໃໝ່ ດ້ວຍຮູບການຝຶກອົບຮົມ,  ຍົກລະດ ບໄລຍະສ ັ້ນ,  
ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ເພ ື່ອສ້າງໃຫ້ໄດ້ນ ກວິຊາການທ ື່ມ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ,  ມ ຄວາມຊໍານານ 
ແລະ ມ ຄຸນສົມບ ດທ ື່ເໝາະສົມ. ເພ ື່ອຕອບສະໜອງ ໃຫ້ທ່ວງທ ນກ ບສະພາບການດ ື່ງກ່າວ,  ທາງວິທະຍາ
ໄລກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜ ອ ຈຶື່ງໄດ້ພ ດທະນາຫ  ກສູດຊ ັ້ນສູງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນ ນສູງຂຶັ້ນເຊິື່ງ
ປະກອບດ້ວຍ 4 ສາຂາວິຊາເຊ ື່ນ: ປູກຝ ງ,  ລ້ຽງສ ດ ແລະ ການປະມົງ,  ປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກໍາ. 
ຫ  ກສູດນ ັ້ໄດ້ເນ ັ້ນຄວາມຊໍານານ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ ເພ ື່ອກໍື່ສ້າງພະນ ກງານວິຊາ
ການດ້ານການກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້ອອກຮ ບໃຊ້ສ ງຄົມ ໃນບ ນດາແຂວງພາກເໜ ອ ຂອງສປປ.ລາວ ແລະ ໄດ້
ປະຕິບ ດຕາມຂໍັ້ຕົກລົງຂອງລ ດຖະມົນຕ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫ  ກສູດ
ແຫ່ງຊາດລະດ ບຊ ັ້ນສູງທຸກປະການ. 
 ເພ ື່ອເຮ ດໃຫ້ການຮຽນການສອນໄດ້ຮ ບຜົນດ  ແລະ ມ ຄວາມສະດວກ,  ຈະຕ້ອງມ ການ
ພ ດທະນາບ ນດາເອກະສານທ ື່ສໍາຄ ນຂອງຫ  ກສູດ ເຊ ື່ນ: ເອກະສານຫ  ກສູດ,  ຄໍາອະທິບາຍເນ ັ້ອໃນຫຍໍັ້ຂອງ
ແຕ່ລະວິຊາ,  ແຜນການຮຽນການສອນແລະ ເນ ັ້ອໃນການສິດສອນລະອຽດຂອງແຕ່ລະວິຊາ ຫ   ເອ ັ້ນວ່າ: 
ປຶັ້ມຄູ່ມ ການຮຽນ-ການສອນ. ສະນ ັ້ນ ຈຶື່ງໄດ້ມ ການພ ດທະນາປຶັ້ມຄູ່ມ ຂອງແຕ່ລະວິຊາທ ື່ມ ໃນຫ  ກສູດ
ດ ື່ງກ່າວນ ັ້ເພ ື່ອຕອບສະໜອງຈຸດປະສົງຂອງຫ  ກສູດ ທ ື່ເນ ັ້ນໃສ່ 5 ອົງປະກອບຫ  ກດ ື່ງນ ັ້: 1).ການສ້າງຄວາມ
ຊໍານານ,  2).ການພ ດທະນາແບບຍ ນຍົງ,  3). ຕິດພ ນກ ບການຜະລິດກະສກິໍາແລະປ່າໄມ້ເຂດເນ ນສູງ,  
4). ເນ ັ້ນການເຮ ດພາກປະຕິບ ດຕົວຈິງ,  ແລະ 5). ການມ ສ່ວນຮ່ວມດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ 
 ໃນການພ ດທະນາປຶັ້ມຄູ່ມ ເຫ ົື່ານ ັ້ ໄດ້ມ ການມອບໝາຍໃຫ້ອາຈານຮ ບຜິດຊອບສິດສອນຫ  ກ ແລະ 
ອາຈານຊ່ວຍເປ ນຜູ້ຂຽນຂຶັ້ນ ໂດຍໄດ້ຜ່ານຂະບວນການແລະຂ ັ້ນຕອນທ ື່ຈໍາເປ ນຕ່າງໆ ເຊ ື່ນ: ການຝຶກອົບຮົມ
ກ່ຽວກ ບຫ  ກການ,  ການໄປທ ດສະນະສຶກສາ,  ການຄົັ້ນຄວ້າເອກະສານແລະຂໍັ້ມູນທ ື່ກຽ່ວຂ້ອງ,  ການ
ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດເຫ ນແລະຂໍຄໍາປຶກສາຈາກບ ນດາຜູ້ມ ຄວາມຮູແ້ລະປະສົບການ ຈາກສະຖາບ ນການສຶກສາ
ແລະໜ່ວຍງານອ ື່ນໆ. ຫ  ງຈາກນ ັ້ນ ກໍໄດ້ມ ການກວດແກ້ເນ ັ້ອໃນໂດຍຄະນະຊ ັ້ນໍາ ແລະຄະນະກໍາມະການ
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ພ ດທະນາຫ  ກສູດຂອງວິທະຍາໄລ,  ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ: ທ່ານ ຄໍາຜຸຍ ພອນໄຊ,  ທ່ານ ເພ ດສະໝອນ 
ຖານະສ ກ,  ທ່ານ ທອງສະມດຸ ພູມມາສອນ,  ທ່ານ ອໍາໄພວ ນ ສຸກສ ນຕ,ິ  ທ່ານ ທອງເພ ດ ຈິດຕະບຸບຜາ,  
ທ່ານ ສົມຄິດ ຈະເລ ນຜົນ,  ທ່ານ ນ. ໜໍື່ຄໍາ ວິລະວົງສາ,  ທ່ານ ພູທອນ ຈ ນທະວົງສາ,  ທ່ານ ອຸທອງ ວົງ
ແສນເມ ອງ,  ທ່ານ ມຸນິຊາ ພົງບ ນດິດ,  ທ່ານ ຈ ນທອນ ທອງສະໄໝ,  ແລະ ທ່ານ ນິກອນ ສຸດທິວົງ. 
ນອກຈາກນ ັ້ນ ກໍຍ ງມ  ທ່ານ ນາງ Andrea Schroeter,  ຫົວໜ້າໂຄງການປ ບປຸງວິທະຍາໄລກະສກິໍາ
ແລະປ່າໄມ້ພາກເໜ ອ (SURAFCO) ພ້ອມດ້ວຍບ ນດາຊ່ຽວຊານທ ື່ປຶກສາທາງດ້ານເຕ ກນິກທ ງພາຍໃນ 
ແລະ ຕ່າງປະເທດອ ກຈໍານວນໜຶື່ງໃຫ້ການສະໜ ບສະໜູນຢ່າງໃກ້ຊິດ. 
 ວຽກງານພ ດທະນາຫ  ກສູດ ແມ່ນຈຸດປະສົງໜຶື່ງທ ື່ສໍາຄ ນຂອງໂຄງການ SURAFCO ທ ື່ໄດ້ຈ ດຕ ັ້ງ
ປະຕິບ ດໂດຍ ອົງການ HELVETAS Swiss Intercooperationພາຍໃຕກ້ານສະໜ ບສະໜູນທຶນ
ຈາກອົງການຮ່ວມ  ແລະ ພ ດທະນາຂອງປະເທດສະວິດເຊ ແລນ (SDC) ຕ ັ້ງແຕ່ປ  2009 ເປ ນຕົັ້ນມາ,  
ແລະ ໄດ້ຮ ບການສະໜ ບສະໜູນດ້ານເຕ ກນິກໃນການພ ດທະນາໂຄງສ້າງຂອງຫ  ກສູດ ຈາກຄະນະ
ກະເສດສາດ,  ປ່າໄມ້ແລະວິທະຍາສາດອາຫານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເບ ນ (HAFL). 
 ວິທະຍາໄລກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜ ອ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນນໍາທຸກ
ພາກສ່ວນທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງທ ື່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜ ບສະໜູນທາງດ້ານທຶນຮອນ ແລະ ວິຊາການ,  ການມ ສ່ວນຮ່ວມ
ໃນການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພ ດທະນາປຶັ້ມຄູ່ມ ນ ັ້ຂຶັ້ນ ເພ ື່ອນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຮຽນການສອນ. ນອກຈາກນ ັ້ນ 
ເອກະສານດ ື່ງກ່າວນ ັ້ ຍ ງສາມາດນໍາໄປປ ບໃຊໃ້ນທຸກໆວິທະຍາໄລກະສກິໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນທົື່ວປະເທດ. 
ໃນການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດຕົວຈິງນ ັ້ນ,  ຖ້າຫາກພົບເຫ ນຂໍັ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ແລະ ຄວາມບໍື່ສອດຄ່ອງເໝາະສົມ
ປະການໃດ ກະລຸນນາສົື່ງຂໍັ້ຄດິເຫ ນ ແລະ ຄໍາຕໍາໜິຕິຊົມໄປທ ື່ວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜ ອ
ຊາບ ເພ ື່ອຈະໄດ້ນໍາໄປປ ບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດ ກວ່າເກົື່າໃນອະນາຄດົ. 
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ບດົນາໍ 
 
 ປ ັ້ມຄູ່ມ ກ່ຽວກ ບ “ການແປຮູບອາຫານ” ເຫ  ັ້ມນ ັ້ຜູ້ຂຽນໄດ້ຂຽນຂຶັ້ນ,  ໂດຍມ ຈຸດປະສົງ ເພ ື່ອແນໃສ່
ຮ ບໃຊ້ການຮຽນການສອນໃນລະບົບຊ ັ້ນສູງ ຂອງວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜ ອ. ຜູ້ຂຽນໄດ້
ຮວບຮວມ ແລະ ຮຽບຮຽງຂຶັ້ນມາຈາກເອກະສານ ແລະ ປ ັ້ມຄູ່ມ ທ ື່ເປ ນພາສາລາວ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດ,  
ຜົນຂອງການທົດລອງທາງດ້ານການແປຮູບຜະລິດຕະພ ນຕ່າງໆ ແລະ ຈາກການສອບຖາມນໍາຜູ້ປະສົບ
ຜົນສໍາເລ ດໃນທາງດ້ານການແປຮູບໃນໄລຍະຜ່ານມາ. 

ຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕໍແຕ່ລະບົດຮຽນໃນປ ັ້ມເຫ  ັ້ມນ ັ້ ແມ່ນເພ ື່ອເປ ນບ່ອນອ ງ ແລະ ເປ ນທິດທາງອ ນໜຶື່ງ
ໃຫ້ແກ່ບ ນດານ ກວິຊາການ ແລະ ນ ກສຶກສາ ພ້ອມຊາວກະສິກອນຜູ້ທ ື່ມ ກອາຊ ບໃນການແປຮູບຜົນ
ຜະລິດຕະພ ນກະສິກາໍຕ່າງໆ ໄດ້ເຂົັ້າໃຈເຖິງເຕ ກນິກວິທ ການຕ່າງໆ ໃນການແປຮູບຜົນຜະລິດຕະພ ນຂ ັ້ນ
ພ ັ້ນຖານ. 

ໃນປ ັ້ມເຫ  ັ້ມນ ັ້ຈະໄດ້ເວົັ້າເຖິງເຕ ກນິກໃນການແປຮູບຜະລິດຕະພ ນ,  ການເກ ບຮ ກສາການເພ ື່ມມູນ
ຄ່າຜົນຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ການສົື່ງເສ ມການຕະຫ າດ 

ປ ັ້ມເຫ  ັ້ມນ ັ້ໄດ້ຈ ດພິມຂຶັ້ນເທ ື່ອທໍາອິດ,  ຍ່ອມມ ຂໍັ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງຫ າຍດ້ານອາດຈະເປ ນດ້ານເນ ັ້ອ
ໃນແລະຄໍາສ ບຫ  ສໍານວນ,  ເພາະສະນ ັ້ນ ໃນນາມຜູຂ້ຽນຂໍສະແດງຄວາມຍິນດ ຮ ບເອົາຄໍາຕໍານິຕຊິົມ ແລະຂໍ
ຂອບໃຈເປ ນຢ່າງສູງຕໍື່ຄໍາແນະນໍາຈາກຜູອ້່ານທຸກໆທ່ານດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ,  ເພ ື່ອຈະໄດ້ປ ບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂ
ເນ ັ້ອໃນທ່ ື່ຍ ງບໍື່ທ ນຄົບຖ້ວນ ແລະ ແກ້ໄຂເພ ື່ມເຕ ມໄປຕາມການປ່ຽນແປງວິວ ດທະນາການຂອງຍຸກສະໄໝ
ໃຫ້ຄົບຖ້ວນສົມບູນຍິື່ງຂຶັ້ນ 
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ຈດຸປະສງົ: 
ເພ ື່ອໃຫຜູ້້ເຂົັ້າຮວ່ມຝກຶອບົສາມາດ : 

1. ບອກຄວາມໝາຍຂອງການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກໍາໄດ ້

2. ບອກຄວາມສໍາຄ ນ ຂອງການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກໍາໄດ ້

3. ອະທິບາຍ ຈຸດປະສົງຂອງການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກໍາໄດ ້

ເນ ັ້ອໃນ 
 
1.4 ຄວາມໝາຍຂອງການປງຸແຕງ່ຜນົຜະລດິຕະພນກະສກິາໍ 
 ການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກໍາຈ ດເປ ນທຸລະກິດປະເພດໜຶື່ງເຊິື່ງລວມເຖິງການຜະລິດ ແລະ 
ການເກ ບຮ ກສາ ຕະຫ ອດເຖິງການຈໍາໜ່າຍ ສະນ ັ້ນ,  ການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກໍາກໍຄ ການນໍາເອົາວ ດຖຸ
ດິບດ້ານການກະສິກາໍມາເປ ນຜະລິດຕະພ ນຕ່າງໆ ເຊິື່ງຈາກຕົວຂອງວ ດຖຸດິບໂດຍກົງ ຫ   ໄດ້ຈາກສິື່ງເສດ
ເຫ  ອຈາກວ ດຖຸດິບ ໂດຍຜ່ານຂ ັ້ນຕອນຕ່າງໆຂອງການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກໍາເຊິື່ງຈະເຮ ດໄດ້ຫ າຍ ຫ   ໜ້
ອຍແມ່ນຂ ັ້ນຢູ່ກ ບຊະນິດຂອງວ ດຖຸດິບ ແລະ ອ ກຢ່າງໜຶື່ງຜົນຜະລິດກະສິກໍາແມ່ນມ ຕາມລະດູການ ຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກພ ດມ ຕະຫ ອດປ . 

 
1.5 ຄວາມສາໍຄ ນ ຂອງ ການປງຸແຕງ່ຜນົຜະລດິກະສກິາໍ 
 ການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກໍາ ມ ຄວາມສໍາຄ ນຕໍື່ການດໍາລົງຊ ວິດຂອງມະນຸດດ ື່ງນ ັ້ : 

1. ຊ່ວຍໃຫ້ຄົນເຮົາສາມາດນໍາໃຊ້ຜົນຜະລິດດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ຈາກທໍາມະຊາດມາເປ ນ
ປະໂຫຍດໃຫ້ຫ າຍທ ື່ສຸດໂດຍເຮ ດໃຫ້ມ ການສູນເສຍທ ື່ໜ້ອຍທ ື່ສຸດ 

2. ເຮ ດໃຫ້ເກ ດມ ກິດຈະກໍາຕໍື່ເນ ື່ອງເຊ ື່ນ: ປູກສາລ ລ້ຽງສ ດ ແລະ ຕອບສະໜອງໂຮງງານ
ຫົວອາຫານສ ດກາຍເປ ນອຸດສາຫະກໍາເປ ນຕົັ້ນ ເຄ ື່ອງບ ນຈຸກະປ໋ອງ ແລະ ອ ື່ນໆ ນອກຈາກນ ັ້ຍ ງມ ອຸດສາຫະ
ກໍາທ ື່ໄດ້ຈາກວ ດຖຸດິບທ ື່ເປ ນຂອງເສດເຫ  ອເຊ ື່ນ: ໜ ງ ແລະ ກະດູກ  

3. ເຮ ດໃຫ້ເກ ດເປ ນຜົນຜະລິດ ແລະ ຜະລິດຕະພ ນໃໝ່ໆ 

4. ຊ່ວຍໃນການພ ດທະນາປະເທດຊາດ 

ບດົທດິສະດ ທ  1 
ຄວາມໝາຍ,  ຄວາມສ າຄ ນ ແລະ ຈດຸປະສງົ ຂອງການປງຸແຕງ່ຜນົຜະລດິຕະພ ນກະສິ

ກາໍ 
 

ພາກທ  I  
ພາກທດິສະດ  
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5. ເຮ ດໃຫ້ເກ ດມ ຄວາມໝ  ັ້ນຄົງທາງດ້ານເສດຖະກິດເພາະວ່າປະຊາຊົນສ່ວນຫ າຍແມ່ນເຮ ດ
ການຜະລິດກະສກິໍາເປ ນສ່ວນໃຫ່ຍ ຖ້າບໍື່ມ ການແປຮູບຈະມ ບ ນຫາເລ ື່ອງການຕະຫ າດ. 

1.6 ຈດຸປະສງົຂອງການປງຸແຕງ່ຜນົຜະລດິກະສກິາໍ 
1. ເພ ື່ອປ້ອງກ ນການເຊ ື່ອມເສຍຂອງວ ດຖຸດິບ ເພາະວ ດຖຸດິບສ່ວນຫ າຍອາດຈະເປ ນຈໍາພວກ 

ພ ດ ແລະ ສ ດ ຈຶື່ງມ ການເຊ ື່ອມເສຍຄຸນນະພາບໄດ້ໄວ ຫ   ຊ້າກໍຂ ັ້ນຢຸ່ກ ບຊະນິດຂອງວ ດຖຸດິບ. 

2. ປ່ຽນແປງຄຸນສົມບ ດ ຫ   ຄຸນລ ກສະນະວ ດຖຸດິບໃຫ້ຖ ກກ ບຈຸດປະສົງ ແລະ ຄວາມປອດ
ໄພກ ບການນໍາໃຊ້ເປ ນປະໂຫຍດເຊ ື່ງມ ຄວາມແຕກຕ່າງກ ນໄປຕົວຢ່າງ: ວ ດຖຸດິບຊະນິດດຽວແຕ່ສາມາດເຮ ດ
ໄດ້ຫ າຍຢ່າງເຊ ື່ນ:  ໝາກນ ດສາມາດເຮ ດນໍັ້າໝາກນ ດ,  ກວນ,  ເຊ ື່ອມ ແລະ ໝາກນ ດແຜ່ນ. 

3. ເກ ບຮ ກສາຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດກະສິກໍາໃຫ້ໄດ້ດ ທ ື່ສຸດກົງກ ບຈຸດປະສົງ ແລະການ
ໃຊ້ເປ ນປະໂຫຍດ.ຖ້າຫາກການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກໍາໃຊ້ວິທ ບໍື່ຖ ກຕ້ອງແມ່ນຈະໄດ້ຜົນຜະລິດທ ື່ບໍື່
ຮ ບປະກ ນຄຸນນະພາບອາດຈະເຊ ື່ອມເສຍທາງດ້ານອາຫານເຊ ື່ນ: ວິຕາມິນ,  ກິື່ນ,  ລົດຊາດ. 

4. ສາມາດນໍາໃຊ້ເປ ນປະໂຫຍດໄດ້ດ ທ ື່ສຸດຈາກການປຸງແຕ່ງວ ດຖຸດິບໃຫ້ກາຍມາເປ ນຜົນ
ຜະລິດເປ ນຕົັ້ນ: ການບ ນຈຸພາຊະນະ. 

5. ເຮ ດໃຫ້ເກ ດມ ການສູນເສຍໜ້ອຍທ ື່ສຸດ.ນອກຈາກມ ຈຸດປະສົງຈະໄດ້ຮ ບຜົນຜະລິດກະສິ
ກໍາທ ື່ມ ຄຸນສົມບ ດ,  ຄຸນລ ກສະນະ,  ຄຸນນະພາບຕາມຄວາມຕ້ອງການ. 
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ຈດຸປະສງົ : 
ເພ ື່ອໃຫຜູ້້ເຂົັ້າຮວ່ມຝກຶອບົສາມາດ :  

1. ນໍາໃຊ້ 6 ຫ  ກການເຂົັ້າໃນການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກໍາໄດ ້

2. ອະທິບາຍຫ  ກການໂດຍທົື່ວໄປໃນການຮ ກສາການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກໍາໄດ ້

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
2.1 ຫ  ກການໃນການປງຸແຕງ່ຜນົຜະລດິກະສກິາໍ 

2.1.1 ຫ  ກການທົື່ວໄປ 

 ໃນການເກ ບຮ ກສາຜົນຜະລິດຕະພ ນກະສິກໍາເພ ື່ອບໍື່ໃຫ້ເສຍຄຸນນະພາບສາມາດເຮ ດໄດ້
ຢູ ່6 ຫ  ກການເຊິື່ງສາມາດເລ ອກໃຊ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ຕາມຕ້ອງການຂອງສ ງຄົມຄ :  

1. ການເຮ ດແຫ້ງ ຫ   ການຕາກແດດ 

2. ການດອງ 
3. ການເຮ ດເຄ ມ 

4. ການເຊ ື່ອມ ຫ   ກວນ 

5. ການແຊ່ເຢ ນ 

6. ການອ ດກວດ ຫ   ອ ດກະປ໋ອງ 
1. ການເຮ ດແຫ້ງ ຫ   ການຕາກແດດ 

 ການເຮ ດແຫ້ງເປ ນ ວິທ ການໜຶື່ງທ ື່ໃຊ້ໃນການເກ ບຮ ກສາຜົນຜະລິດກະສິກໍາ
ໄວ້ດົນເຮ ດໃຫ້ແຫ້ງດ ຈະເຮ ດໃຫ້ພວກແບກທ ເຣຍບໍື່ສາມາດເກາະອາໄສ ຫ   ຈະເລ ນເຕ ບໂຕໄດ້ດ  ຈຶື່ງສາມາດ
ເກ ບຜະລິດຕະພ ນກະສິກໍາໄວໄ້ດ້ດົນ 

2. ການດອງ 
 ເປ ນວິທ ການເກ ບຮ ກສາຜະລິດຕະພ ນໂດຍການໃຊ້ສານກ ນບູດເຂົັ້າຊ່ວຍ
ເຊ ື່ນ: ເກ ອ, ນໍັ້າຕານ,  ນ ັ້າປາ ແລະ ນ ັ້າສົັ້ມສາຍຊູໂດຍລະລາຍເປ ນນ ັ້າຢາປ້ອງກ ນບໍື່ໃຫ້ເຊ ັ້ອຈຸລ ນຊ ສາມາດ
ຈະເລ ນເຕ ບໂຕໄດ້ ການດອງມ  4 ປະເພດ: 

1. ການດອງສົັ້ມ 
2. ການດອງຫວານ 
3. ການດອງເຄ ມ 
4. ການດອງ 3 ລົດຊາດ 

ບດົທດິສະດ ທ  2 
ຫ  ກການທ ື່ໃຊໃ້ນການປງຸແຕງ່ຜນົຜະລດິກະສກິາໍ ແລະ ກວດສອບຄນຸນະພາບການປງຸ

ແຕງ່ຜນົຜະລດິກະສກິາໍ ຂ ັ້ນພ ັ້ນຖານ 
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3. ການເຮ ດເຄ ມ  
  ການເຮ ດເຄ ມ ແມ່ນວິທ ການເກ ບຮ ກສາອາຫານແບບໜຶື່ງ ໂດຍນໍາໃຊ້ສານ
ກ ນບູດເຂົັ້າຊ່ວຍເປ ນເຄ ື່ອງມ ເປ ນຕົັ້ນ: ເກ ອ,  ນໍັ້າປາ ເພ ື່ອເຮ ດໃຫ້ອາຫານບໍື່ບູດເໜົື່າ ການເຮ ດເຄ ມ ຕ້ອງ
ປະຕິບ ດຕາມຫ  ກການທ ື່ສໍາຄ ນຄ : ເຮ ດໃຫ້ສະອາດ,  ແຊ່ໃນນໍັ້າເກ ອ ຫ   ນໍັ້າປາກໍໄດ້ ຫ   ອາດຈະເຮ ດໃຫ້ແຫ້ງ 
ຫ   ໝ ກໄວ້ກໍໄດ້. 

4. ການເຮ ດເຊ ື່ອມ ຫ   ກວນ 

1. ການເຊ ື່ອມ 

 ເປ ນວິທ ການອ ນໜຶື່ງທ ື່ໃຊ້ໃນການເກ ບຮ ກສາອາຫານ ໂດຍການໃຊ້
ຄວາມຫວານ ຂອງນໍັ້າຕານເປ ນສານກ ນບູດ ປ້ອງກ ນບໍື່ໃຫ້ເກ ດການປ່ຽນແປງ ແລະ ການອາໄສຂອງ
ຈໍາພວກຈຸລິນຊ ເຮ ດໃຫ້ອາຫານບໍື່ບູດເໜົື່າການເຊ ື່ອມຄ : ການເອົານໍັ້າຕານໃສ່ໃນໝໍັ້ ປະສົມນໍັ້າ ຄ້າງໄຟຕົັ້ມ
ຂ້ຽວໃຫ້ກາຍເປ ນນໍັ້າເຊ ື່ອມແລ້ວເອົາສິື່ງທ ື່ຕ້ອງການລົງເຊ ື່ອມໃສ່. 

2. ການເຮ ດກວນ 

ແມ່ນການເອົາເນ ັ້ອຂອງໝາກໄມ້ທ ື່ສຸກແລ້ວ ມາປະສົມກ ບນໍັ້າຕານໃຫ້
ສົມຄວນໃຊ້ຄວາມຮ້ອນເຮ ດໃຫ້ປະສົມກົມກ ນເຂົັ້າກ ນ ມ ລົດຊາດຫວານ ແລະ ມ ກິື່ນຫອມ. ການເຮ ດ
ກວນມ ຢູ່ 2 ແບບ ຄ : ກວນກ ບນໍັ້າຕານ ແລະ ກວນກ ບນໍັ້າຕານ ແລະ ກະທິ; ແຕກ່ານກວນຕ້ອງປະຕິບ ດ
ຫ  ກການດ ື່ງນ ັ້: 

1. ເອົາໝາກໄມ້ທ ື່ສຸກສະໝໍື່າສະເໝ ກ ນປະສົມກ ບນໍັ້າຕານ 

2. ບໍື່ຄວນເອົາໜ່ວຍເໜົື່າ ຫ   ໜ່ວຍທ ື່ມ ບາດແຜ,  ມ ນຈະເຮ ດໃຫ້ກິື່ນ 
ແລະ ລົດຊາດບໍື່ດ  

3. ເວລາກວນຕ້ອງໝ ື່ນຄົນໝໍັ້ເລ ັ້ອຍໆ ເວລາຄົນຕ້ອງເຖິງກົັ້ນໝໍັ້ 
4. ຄວນໃຊ້ໄຟປານກາງ 

5. ການແຊ່ເຢ ນ 

ເປ ນວິທ ການເກ ບຮ ກສາຂອງສົດໄວ້ ບໍື່ໃຫ້ເຊ ື່ອມຄຸນນະພາບເກ ດການບູດເໜົື່
າ ໃນສະພາບອຸນຫະພູມຕໍື່າ ຈຸລິນຊ ບໍື່ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ ເປ ນຕົັ້ນການແຊ່ເຢ ນມ  3 ວິທ  : 

1. ການແຊ່ນໍັ້າແຂງ 
2. ຫ້ອງເຢ ນ 
3. ຕູ້ເຢ ນ 

6. ການອ ດຝາຂວດແກ້ວ 

ໝາຍເຖິງການບ ນຈຸອາຫານໃນພາຊະນະທ ື່ມ ຝາປິດໃຫ້ແໜ້ນ ແຕ່ການບ ນຈຸ
ມ  2 ແບບຄ : 

1. ເອົາອາຫານດິບເຂົັ້າໃນພາຊະນະນໍາໄປໜຶັ້ງຂ້າເຊ ັ້ອສ່ວນຫ າຍອາດຈະ
ເປ ນຖົື່ວ ແລະ ຜ ກ 

2. ເອົາຜົນຜະລິດກະສິກໍາປຸງແຕ່ງສຸກແລ້ວນ ັ້ນນໍາໄປໜຶັ້ງຂ້າເຊ ັ້ອ. 
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2.2 ການກວດສອບຄນຸນະພາບການປງຸແຕງ່ຜນົຜະລດິກະສກິາໍ ຂ ັ້ນພ ັ້ນຖານ 
ໝາຍເຖິງຄວາມສ່ຽງທ ື່ເກ ດຈາກສິື່ງແປກປົນ ຫ   ແປກປອມໃນອາຫານຊຶື່ງຕາມປົກກະຕິແລ້ວບໍື່

ຄວນຈະມ ໃນອາຫານປະເພດນ ັ້ນມ : 
- ເສດແກ້ວ, ເສດໂລຫະ, ເສດໄມ້, ເສດຫ ນ 
- ເຄ ື່ອງປະດ ບ 
- ພາກສ່ວນຂອງອະໄວຍະວະຄນົ ແລະ ສ ດ (ເສ ັ້ນຜົມ, ເລ ບ, ຂົນ ແລະ ອ ື່ນໆ) 
- ພາກສ່ວນຂອງອຸປະກອນການຜະລິດ (ນອດ, ເສດດອກໄຟ, ສ ທາພ ັ້ນ, ອ ື່ນໆ) 
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ຈດຸປະສງົ:  
ເພ ື່ອໃຫຜູ້້ເຂົັ້າຮວ່ມຝກຶອບົສາມາດ : 

1. ບອກຂ ັ້ນຕອນ ແລະ ວິທ ການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກໍາໄດ ້

2. ນໍາໃຊ້ອຸປະກອນທ ື່ມ ໃນຄົວເຮ ອນ ແລະ ຫາໄດ້ງ່າຍ ເຂົັ້າໃນການກະຕວງ ແລະ ຜອງຊ ື່ງໄດ້ 
 

ເນ ັ້ອໃນ 
 
3.2 ຂ ັ້ນຕອນການປງຸແຕງ່ຜນົຜະລດິກະສິກາໍ 

3.2.1 ຂ ັ້ນຕອນການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກໍາລວມທ ງໝົດມ  13 ຂ ັ້ນຕອນຄ : 
1. ການຄ ດເລ ອກຄຸນນະພາບ 
2. ການເຮ ດຄວາມສະອາດ 
3. ການກໍາຈ ດທາດເຄມ  
4. ການລວກ 
5. ການປອກເປ ອກ 
6. ການຕົບແຕ່ງ 
7. ການຜ່າ,  ການຕ ດ,  ການຫ ື່ນ,  ການບົດ 
8. ການບິບ 
9. ການໄລ່ອາກາດ 
10. ການຕອງ 
11. ການລະເຫ ຍ 
12. ການເຮ ດໃຫ້ເຢ ນ 
13. ການກວດສອບ 

3.2.2 ວິທ ການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກໍາ 
1. ການຄ ດເລ ອກຄຸນນະພາບ 

ກ່ອນຈະນໍາໄປປຸງແຕ່ງຜົນຜະລດິກະສິກໍາຄວນທໍາການຄ ດເລ ອກຄຸນນະພາບອ ກຄ ັ້ງ
ໜຶື່ງກ່ຽວກ ບຂະໜາດສ ,  ຮອຍແຕກຊໍັ້າ,  ຄວາມອ່ອນ,  ຄວາມແກ ່

- ຂະໜາດຂອງວ ດຖຸ ແມ່ນໃຫ້ສະໝໍື່າສະເໝ ກ ນ ຕວົຢາ່ງ:  ການເລ ອກໝາກ
ເຜ ດສຸກເພ ື່ອເຮ ດຊອດໝາກເຜ ດ 

ບດົທດິສະດ ທ  3 
ຂ ັ້ນຕອນ ແລະ ວທິ ການປງຸແຕງ່ຜນົຜະລດິກະສກິາໍ 
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- ຄວາມອ່ອນ, ຄວາມແກ,່  ເປ ນສ ິື່ງທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງກ ບການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິ
ກໍາດ້ານກິື່ນ,  ຄວາມສົັ້ມຄວາມຫວານ ຕະຫ ອດຮອດສ  ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການປຸງແຕງ່ຜົນຜະລິດກະສິ
ກໍາ 

- ຮອຍຂ ດ,  ຮອຍຊໍັ້າເໜົື່າ ບໍື່ຄວນນໍາໄປປຸງແຕ່ງອາດຈະເຮ ດໃຫ້ຄຸນນະພາບ
ຕົກຕໍື່າ  

- ເກ ບໄວ້ບໍື່ໄດ້ດົນເນ ື່ອງຈາກວ່າ ຈຸລິນຊ ປະປົນເປຢູ່ຫ າຍກວ່າປົກກະຕິ. 
2. ການເຮ ດຄວາມສະອາດ 

ລ້າງວ ດຖຸດິບດ້ວຍນໍັ້າສະອາດເສຍກ່ອນ ກ່ອນຈະນໍາໄປປຸງແຕ່ງ ເພ ື່ອຈຸດປະສົງ: 
- ລ້າງເອົາສິື່ງທ ື່ບໍື່ຕ້ອງການອອກໃຫ້ໝົດ ເປ ນຕົັ້ນ :ແຮ,່  ຊາຍ,  ດິນ,  ຝຸ່ນ ຫ   ສິື່ງ

ເຈ ອປົນອອກໃຫ້ໝົດ  

- ລ້າງເພ ື່ອໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານຂອງຈຸລ ນຊ  ແລະ ສານເຄມ  
3. ການກໍາຈ ດທາດເຄມ  

ການກໍານົດຄຸນນະພາບຂອງການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກໍາສໍາເລ ດຮູບ ຕ້ອງກໍານົດ
ທາດເຄມ ບໍື່ໃຫ້ຕົກຄ້າງ ຫ   ເຈ ອປົນຜົນຜະລິດກະສິກໍາຄວນ ຫ  ກ ລຽງສານເຄມ  

4. ການເຮ ດລວກ  
ການເຮ ດລວກດ້ວຍນໍັ້າຮ້ອນຟົດ ເພ ື່ອຈຸດປະສົງຄ : 
- ເຮ ດຄວາມສະອາດຈໍາພວກຜ ກ ແລະ ໝາກໄມ້ເຊິື່ງເຮ ດໃຫ້ເກ ດການປ່ຽນແປງ 

- ເພ ື່ອຫຼຸດປະລິມານຂອງຈຸລ ນຊ  

- ເພ ື່ອເປ ນການຮ ກສາສ ຂອງວ ດຖຸ ແລະ ເປ ນການທໍາລາຍກິື່ນທ ື່ບໍື່ດ  

- ເພ ື່ອເຮ ດໃຫ້ເນ ັ້ອຜ ກອ່ອນນຸ້ມງ່າຍສໍາລ ບການບ ນຈຸໃສ່ພາຊະນະ 

- ເປ ນການໃຫ້ອາກາດອອກຈາກເນ ັ້ອອາຫານ 

5. ການປອກເປ ອກ,  ການຄວ້ານ,  ການເຈາະແກ່ນ ຫ   ເມ ດ 

ຜ ກ ແລະ ໝາກໄມ້ບາງຊະນິດຈະຕ້ອງເອົາເປ ອກອອກບາງຊະນິດມ ແກ່ນ ແລະ 
ເມ ດເຊ ື່ນ: ໝາກນ ດຕ້ອງປອກເປ ອກອອກ ສິື່ງເຫ ົື່ານ ັ້ຜູ້ບໍລິໂພກບໍື່ປາຖະໜາ 

6. ການຕົກແຕ່ງ 
ເປ ນວິທ ການທ ື່ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກໍາທຸກປະເພດຈະຕ້ອງໄດ້ເຮ ດເພ ື່ອ

ກວດເບິື່ງວ່າ: ຮອຍເປ ອກຮອຍຕໍານິ ອາດຈະຫ ົງເຫ  ອໄວ້ ການຕົກແຕ່ງແມ່ນໃຊ້ຄົນເປ ນຜູ້ເຮ ດໃຫ້ໄດ້ຮູບຊົງ
ຕາມໃຈມ ກ 

7. ການຜ່າ,  ການຕ ດ,  ການຫ ື່ນ,  ການບົດ  
ຜ ກໝາກໄມ້ບາງຊະນິດມ ຂະໜາດໃຫຍ່ບໍື່ສາມາດບ ນຈຸໃສ່ກະປ໋ອງ ຫ   ນໍາໄປປຸງແຕ່ງ

ຜົນຜະລິດກະສິກໍາເປ ນຜະລິດຕະພ ນໄດ້ສະດວກ ຈຶື່ງຕ້ອງໄດ້ຜ່າເຄິື່ງ ຫ   ຫ ື່ນເປ ນວົງແຫວນ,  ຕ ດເປ ນຕ່ອນ,  
ຊອຍເປ ນແຜ່ນບາງໆ ຫ   ບົດເປ ນແປ້ງລະອຽດ ແລະ ແປ້ງຫຍາບ. 

8. ການບ ບ,  ການຄ ັ້ນ 
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ຂະບວນການນ ັ້ເປ ນການແຍກນໍັ້າອອກຈາກເນ ັ້ອຜົນຜະລິດກະສິກໍາ 
9. ການໄລ່ອາກາດ 

ການໄລ່ອາກາດອອກຈາກພາຊະນະບ ນຈຸ ຫ   ການຄວບຄຸມອາກາດ ລະຫວ່າງ
ຂະບວນການຜະລິດ ຕົວຢ່າງ:  ການໃຊ້ຄວາມຮ້ອນໄລ່ອາກາດ ໃນຂະບວນການເຮ ດນໍັ້າໝາກໄມ້ ຫ   
ອາຫານກະປ໋ອງ 

10. ການຕອງ 
ຂະບວນການນ ັ້ນິຍົມໃຊ້ເຮ ດນໍັ້າໝາກໄມ້,  ຕອງເຫ ົັ້າ,  ຕອງນໍັ້າເຊ ື່ອມ ແລະ ອ ື່ນໆ 

ການຕອງຄ ການແຍກສ່ວນລະຫວ່າງຂອງແຂງ ແລະ ຂອງແຫ ວ 
11. ການລະເຫ ຍ 

ຄ ການເຮ ດໃຫ້ຂອງແຫ ວເຂ ັ້ມຂຸ້ນ ອາດຈະອາໄສວິທ ການດ ື່ງຕໍື່ໄປນ ັ້: 
- ການໃຊ້ຄວາມຮ້ອນພາຍໃຕ້ອາກາດຄ : ຂ້ຽວຂອງແຫ ວໃນໝໍັ້ທ ື່ຕ ັ້ງເທິງເຕົາໄຟ

ຄວາມຮ້ອນທ ື່ຂອງແຫ ວໄດ້ຮ ບ ຈະເຮ ດໃຫ້ນໍັ້າລະເຫ ຍແຍກອອກ ຈະເຮ ດໃຫ້ຂອງແຫ ວເຂ ັ້ມຂຸ້ນຕ ື່ມຕາມ
ຄວາມຕ້ອງການ 

12. ການເຮ ດໃຫ້ເຢ ນ 

ຜ ກ ແລະ ໝາກໄມ້ຜ່ານການລວກນໍັ້າຮ້ອນ ຫ   ອົບດ້ວຍອາຍນໍັ້າແລ້ວມາແຊ່ນໍັ້າເຢ ນ
ທ ື່ສະອາດ ເພ ື່ອລໍຖ້າປະຕິບ ດຂ ັ້ນຕອນຕໍື່ໄປ 

13. ການກວດສອບ  
ເປ ນຂ ັ້ນຕອນທ ື່ສໍາຄ ນຫ າຍຂອງຂະບວນການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກໍາສໍາເລ ດຮູບ

ການກວດສອບອາດຈະເຮ ດຢູ່ໃນຂ ັ້ນຕອນໃດກໍໄດ້ ແລ້ວແຕ່ຄວາມເໝາະສົມ. 
3.2.3 ການຊ ື່ງຕວງ 

ສິື່ງທ ື່ຄວນຮູ້ໃນການຊ ື່ງຕວງ 
- 1  ຖວ້ຍຕວງ 
- 1/2ຖວ້ຍຕວງ 

- 1/3ຖວ້ຍຕວງ 

- 1/4ຖວ້ຍຕວງ 

- 1/8ຖວ້ຍຕວງ 
3.2.4  ນໍັ້າໝ ກການຊ ື່ງຕວງ 

- 1 ກິໂລ =  9 ຖວ້ຍຕວງ 
- 16 ບ່ວງແກງ  =  1 ຖວ້ຍຕວງ 

- 12 ບ່ວງແກງ  =  3/4 ຖວ້ຍຕວງ 

- 8 ບ່ວງແກງ =   1/2 ຖວ້ຍຕວງ 

- 4 ບ່ວງແກງ =   1/4 ຖວ້ຍຕວງ 

- 2 ບ່ວງແກງ  =  1/8 ຖວ້ຍຕວງ 

- 3 ບ່ວງຊາ =  1 ບ່ວງແກງ 
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ຈດຸປະສງົ: 
ເພ ື່ອໃຫຜູ້້ເຂົັ້າຮວ່ມຝກຶອບົສາມາດ :  

1. ນາໍໃຊອ້ປຸະກອນ ແລະວ ດຖດຸບິທ ື່ນາໍມາປງຸແຕງ່ຜນົຜະລດິຕະພ ນກະສກິາໍໄດ ້
2. ຂ ັ້ນຕອນ ແລະ ວທິ ການປຸງແຕງ່ຜົນຜະລດິຕະພ ນກະສກິາໍໄດ ້
3. ວິທ ການຫຸມ້ຫໍື່ ແລະ ການເກ ບຮ ກສາອາຫານໄດ ້

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
 ກ). ກະກຽມອປຸະກອນ ແລະ ສວ່ນປະກອບ 

1. ອປຸະກອນ 
- ໝໍັ້ 
- ຄຸ 
- ຈອງ ຫ   ໄມ້ດ້າມ 
- ເຄ ື່ອງບ ນຈຸສໍາລ ບແຊ່ໄຂ່ (ໄຫ, ໂຖຢາງຫ  ແກ້ວ ) 

2. ສວ່ນປະກອບ 
- ໄຂ່ເປ ດ    15   ໜ່ວຍ 
- ເກ ອ  1    ກະປ່ອງນໍັ້ານົມ 
- ນໍັ້າສະອາດ  4    ກະປ່ອງນໍັ້ານົມ 
 

 ຂ). ຂ ັ້ນຕອນ ແລະ ວທິ ການ 
1. ຕົັ້ມນໍັ້າທ ື່ແຊ່ໄຂ່ໃຫ້ຟົດ,  ປົງລົງປະໃຫ້ພໍອຸ່ນ 

2. ເອົາເກ ອເທໃສ່ໃນນໍັ້າອຸ່ນ,  ໃຊ້ຈອງຫ  ໄມ້ຄົນຕ ໃຫ້ເມ ດເກ ອລະລາຍ 

3. ນໍາເອົາໄຂ່ເປ ດສົດມາລ້າງນໍັ້າໃຫ້ເປ ອກໄຂ່ຂາວສະອາດດ  
4. ຄ່ອຍເຫ ັ້ງນເອົານໍັ້າເກ ອເຂ ັ້ມຂຸ້ນໃສ່ໃນໂຖຈາກນ ັ້ນກໍເອົາໜ່ວຍໄຂ່ລົງແຊ່ (ໃຫ້ຖ້ວມ

ໄຂ່) ປິດຝາແຊ່ປະໄວ້ປະມານ 10-15  ວ ນ 

5. ນໍາເອົາໄຂ່ທ ື່ແຊ່ອອກມາຕົັ້ມໃຫ້ສຸກກໍສາມາດຮ ບປະທານໄດ ້

ພາກທ  II 
ພາກປະຕບິ ດ 

ບດົປະຕບິ ດທ  1 
ການເຮ ດໄຂ່ເຄ ມ 
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ຄ.  ການຫຸມ້ຫໍື່ ແລະ ການເກ ບຮ ກສາ 
ຫ  ງຈາກປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດຕະພ ນກະສິກໍາສໍາເລ ດແລ້ວກໍນໍາໄປຫຸ້ມຫໍື່ບ ນຈຸໃສ່ຖົງຢາງ ຫ   

ກ ບໂຟມ ແລະ ລ ດປາກຖົງໃຫ້ແຈບດ ,  ເກ ບຮ ກສາໄວ້ບ່ອນທ ື່ແຫ້ງອາກາດປອດໂປງ່ ແລະ ນໍາໄປຈໍາໜ່າຍ
ໄດ້. 
 

 
 
ຮບູທ  1.    ໄຂເ່ປ ດທ ື່ຈະນາໍມາເຮ ດໄຂເ່ຄ ມ 
 

 
 

ຮບູທ  2.   ການຕົັ້ມນໍັ້າເກ ອ 
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ຮບູທ  3.   ການຈ ດໄຂໃ່ສພ່າສະນະເພ ື່ອແຊ່ນໍັ້າເກ ອ 
 

 
 
ຮບູທ  4.   ສະແດງໄຂທ່ ື່ນາໍເຂົັ້າພາສະນະ ແລະ ແຊດ່ວ້ຍນໍັ້າເກ ອ 
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ຮບູທ  5.   ໄຂທ່ ື່ແຊນ່ໍັ້າເກ ອໄດ ້14 – 15 ວ ນ 
 

 
 

ຮບູທ  6.   ສະແດງການຕົັ້ມໄຂ່ເຄ ມເພ ື່ອຮ ບປະທານ 
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ຮບູທ  7.   ສ ສ ນຂອງໄຂເ່ຄ ມຫ  ງຈາກຕົັ້ມສກຸແລວ້ 
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ຈດຸປະສງົ:  
ເພ ື່ອໃຫຜູ້້ເຂົັ້າຮວ່ມຝກຶອບົສາມາດ : 

1. ນາໍໃຊອ້ປຸະກອນແລະວ ດຖຸດບິທ ື່ນາໍມາປງຸແຕງ່ຜນົຜະລດິຕະພ ນກະສກິາໍໄດ ້
2. ຂ ັ້ນຕອນ ແລະ ວທິ ການປຸງແຕງ່ຜົນຜະລດິຕະພ ນກະສກິາໍໄດ ້
3. ວິທ ການຫຸມ້ຫໍື່ ແລະ ການເກ ບຮ ກສາອາຫານໄດ ້

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 

ກ). ກະກຽມອປຸະກອນ ແລະ ສວ່ນປະກອບ 
1. ອປຸະກອນ 

- ມ ດ 

- ເຕົາໄຟ 

- ຈອງແບນ 

- ພ້າ 

- ຖ້ວຍ 

- ບ່ວງ 

- ຫວດ 

- ຊາມ 

- ຊິງຊ ື່ງ 

- ຄຸ 

- ຖົງຢາງ 

- ຢາງບ້ວງ ຫ   ຂວດປາກກວ້າງມ ຝາປິດ 

- ຖົງມ ,  ຊຸຸດກ ນເປ ັ້ອນ 

- ໝໍັ້ໜຶັ້ງ 

- ໝໍັ້ຂາງ 
2. ວ ດຖດຸບິ ແລະ ສວ່ນປະກອບ 

1. ໝາກເຜ ດຜົງ  0.5   kg 

2. ຜ ກທຽມແຫ້ງ  2   kg 

ບດົປະຕບິ ດທ  2 
ການເຮ ດແຈວ່ບອງ 
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3. ຂ່າແຫ້ງບົດ           300  g 
4. ໜ ງຄວາຍແຫ້ງ  1-2  kg 
5. ເກ ອ   2    ບ່ວງ 
6. ນໍັ້າຕານ   2     kg  
7. ນໍັ້າປາ   1.5   ແກ້ວ 
8. ນໍັ້າສະອິັ້ວ           0.5   ແກ້ວ 
9. ນໍັ້າມ ນພ ດ           1     ແກ້ວ 
10.  ເຄ ື່ອງປຸງລົດ  500 g 

 ຂ). ຂ ັ້ນຕອນ ແລະ ວທິ ການ  
  1.  ປອກເປ ອກຫົວຜ ກທຽມ ແລະ ຊອຍແລບໆ,  ນໍາໄປຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງ,  ຕໍາ ຫ   ບົດ
ໃຫ້ມຸ່ນແລ້ວນໍາໄປຈ ນ 
  2.  ຕົັ້ມໜ ງຄວາຍໃຫ້ສຸກແລ້ວນໍາໄປລ້າງນໍັ້າໃຫ້ສະອາດ,  ປະໄວ້ໃຫ້ສະເດ ດນໍັ້າ 
  3.  ນໍາເອົາໝາກເຜ ດຜົງ,  ຜ ກທຽມ,  ຂ່າ,  ໜ ງ,  ນ ັ້າຕານ,  ເກ ອ,  ນ ັ້າປາ,  ນໍັ້າສະອິັ້ວ 
ແລະ ເຄ ື່ອງປຸງລົດທ ງໝົດປະສົມໃຫ້ເຂົັ້ັ້າກ ນດ  
  4.  ນໍາເອົາສ່ວນປະສົມທ ງໝົດບ ນຈໃຸສໝໍ່ັ້ຂາງ,  ຍົກຂຶັ້ນຄ້າງເຕົາໄຟໂດຍໃຊ້ໄຟປານກາງ
ແລ້ວຄົນໄປເລ ັ້ອຍໆເມ ື່ື່ອສ ງເກດເຫ ນນໍັ້າຕານເປ ື່ອຍ ແລະ ແຈ່ວກາຍເປ ນສ ແດງກໍປົງລົງປະໄວ້ໃຫ້ເຢ ນ 
          ຄ).  ການຫຸມ້ຫໍື່ ແລະ ການເກ ບຮ ກສາ 
 ຫ  ງຈາກປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດຕະພ ນກະສິກໍາສໍາເລ ດແລ້ວ ກໍນໍາໄປຫຸ້ມຫໍື່ບ ນຈຸໃສ່ຖົງຢາງ ຫ   
ຂວດແກ້ວ ແລະ ລ ດປາກຖົງໃຫ້ແຈບດ ,  ເກ ບຮ ກສາໄວ້ບ່ອນທ ື່ແຫ້ງອາກາດປອດໂປ່ງ ແລະ ນໍາໄປຈໍາໜ່
າຍໄດ້. 
 

 
 

ຮບູທ  8.   ໝາກເຜ ດແຫງ້ທ ື່ຈະນາໍມາບດົ 
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ຮບູທ  9.   ໝາກເຜ ດທ ື່ບດົແລວ້ 
 

 
 
ຮບູທ  10.   ໜ ງຄວາຍທ ື່ຈະນາໍມາຕົັ້ມໃສແ່ຈວ່ບອງ 
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ຮບູທ  11.   ແຈວ່ບອງທ ື່ປງຸແຕງ່ສາໍເລ ດແລວ້ 
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ຈດຸປະສງົ: 
ເພ ື່ອໃຫຜູ້້ເຂົັ້າຮວ່ມຝກຶອບົສາມາດ :  

1. ນາໍໃຊອ້ປຸະກອນແລະວ ດຖຸດບິທ ື່ນາໍມາປງຸແຕງ່ຜນົຜະລດິຕະພ ນກະສກິາໍໄດ ້
2. ຂ ັ້ນຕອນ ແລະ ວທິ ການປຸງແຕງ່ຜົນຜະລດິຕະພ ນກະສກິາໍໄດ ້
3. ວິທ ການຫຸມ້ຫໍື່ ແລະ ການເກ ບຮ ກສາອາຫານໄດ ້

ເນ ັ້ອໃນ 
 

ກ).  ອປຸະກອນ ແລະ ວ ດຖດຸບິ 
1. ອປຸະກອນ 

- ຈອງໄມ້ດ້າມ 
- ເຕົາໄຟ 
- ໝໍັ້ຂາງ 
- ຊາມ ຫ   ພາຖາດ 
- ຖົງຢາງ 
- ຊິງຊ ື່ງ 
- ເຄ ື່ອງລ ດປາກຖົງໃຊ້ຄວາມຮ້ອນ 

2. ວ ດຖດຸບິ ແລະ ສ່ວນປະກອບ 
- ແກ່ນຖົື່ວດິນ 1  kg 
- ຫົວສ ໄຄ 20 ຫົວ 
- ໃບຂ ັ້ຫູດ 100 g 
- ເກ ອປົື່ນ 2 ບ່ວງກາເຟ 
- ຜົງປຸງລົດ 3 ບ່ວງກາເຟ 
- ນໍັ້າມ ນພ ດ 1 ແກ້ວ 

ຂ). ຂ ັ້ນຕອນການປະຕບິ ດ 
1. ຕົັ້ມນໍັ້າໃຫ້ຟົດ,  ເອົາຖົື່ວດິນລົງແຊ່ 5 - 10 ນາທ  
2. ບ ບເອົາເຈ້ຍຫຸ້ມຖົື່ວດິນອອກໃຫ້ໝົດ 
3. ເອົານໍັ້າມ ນໃສ່ໝໍັ້ຄ້າງໄຟ,  ນໍາເອົາຖົື່ວດິນລົງທອດໃຫ້ເຫ  ອງກໍຕ ກອອກ 
4. ຊອຍຫົວສ ໄຄ ແລະ ໃບຂ ັ້ຫູດນໍາໄປທອດໃຫ້ກອບ 
5. ນໍາເອົາຖົື່ວດິນ,  ຫົວສ ໄຄ,  ໃບຂ ັ້ຫູດ,  ນໍັ້າຕານ,  ເກ ອ ແລະ ຜົງປຸງລົດມາຄົນປະສົມ 

ເຂົັ້າກ ນໃນຊາມປະໃຫ້ເຢ ນ 
               

ບດົປະຕບິ ດທ  3 
ການເຮ ດຖົື່ວດນິທອດສະໝນຸໄພ 
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 ຄ).  ການຫຸມ້ຫໍື່ ແລະ ການເກ ບຮ ກສາ 
 ຫ  ງຈາກປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດຕະພ ນກະສິກໍາສໍາເລ ດແລ້ວກໍນໍາໄປຫຸ້ມຫໍື່ບ ນຈຸໃສ່ຖົງຢາງ ແລະ
ລ ດປາກຖົງໃຫ້ແຈບດ ,  ເກ ບຮ ກສາໄວ້ບ່ອນທ ື່ແຫ້ງອາກາດປອດໂປງ່ ແລະ ນໍາໄປຈໍາໜ່າຍໄດ້. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ຮບູທ  12.   ສະແດງວ ດຖດຸິບ 
 

 
 
ຮບູທ  13.   ສະແດງການລວກຖົື່ວດນິ 
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ຮບູທ  14.   ຖົື່ວດນິທ ື່ທອດສກຸແລວ້ 
 

 
 
ຮບູທ  15. ຖົື່ວດນິທ ື່ປະສມົເຄ ື່ອງປງຸສາໍເລ ດແລວ້ 
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ຈດຸປະສງົ:  
ເພ ື່ອໃຫຜູ້້ເຂົັ້າຮວ່ມຝກຶອບົສາມາດ : 

1. ຮູນ້າໍໃຊອຸ້ປະກອນ ແລະ ວ ດຖຸດບິທ ື່ນາໍມາປງຸແຕ່ງຜນົຜະລດິຕະພ ນກະສກິາໍໄດ ້
2. ຮູຂ້ ັ້ນຕອນ ແລະ ວິທ ການປງຸແຕງ່ຜົນຜະລດິຕະພ ນກະສກິາໍໄດ ້
3. ຮູວ້ິທ ການຫຸມ້ຫໍື່ ແລະ ການເກ ບຮ ກສາອາຫານໄດ ້

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
 ກ). ກະກຽມອປຸະກອນ ແລະ ສວ່ນປະກອບ 

1. ອປຸະກອນ 
1. ມ ດ 
2. ພ້າ 
3. ບ່ວງ 
4. ຊາມ 
5. ຊິງຊ ື່ງ 
6. ພາຖາດ 
7. ຄຸ 
8. ຂຽງ 
9. ກ ບຢາງມ ຝາປິດ 
10. ຖົງມ ,  ຊຸຸດກ ນເປ ັ້ອນ 
11. ກະດົັ້ງ ຫ   ເຂິງ 

2. ວ ດຖດຸິບ ແລະ ສວ່ນປະກອບ 

- ເນ ັ້ອປາສົດ (ປາໂຕໃຫຍ່ບໍື່ມ ກ້າງຍ່ອຍ)    0.5 kg 
- ຊ໋ອດປຸງລົດ (ງ້ວນຊຽງ)              30    g 

- ພິກໄທປົື່ນ      7.5   g 

- ນໍັ້າຕານ                 20    g 

- ໝາກງາຂາວ      15    g  

 ຂ.) ຂ ັ້ນຕອນການປະຕບິ ດ 
1. ນໍາປາມາຄົວ,  ຕ ດຫົວອອກ ແລະ ລ້າງນ ັ້າໃຫ້ສະອາດຈາກນ ັ້ນນ າປາມາແລ່,  ລ ບເອົາ

ແຕ່ຊ ັ້ນ. ຊອຍປາເປ ນເສ ັ້ນຍາວຂະໜາດຄວາມໜາປະມານ 1 cm 

ບດົປະຕບິ ດທ  4 
ການເຮ ດປາເສ ັ້ນປງຸລດົ 
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2. ປະສົມປາກ ບເຄ ື່ອງປະກອບທ ງໝົດຄ ັ້ນໃຫ້ເຂົັ້າກ ນດ  
3. ໝ ກປະໄວ້ປະມານ 2 ຊົື່ວໂມງ. ເອົາປາມາລຽນໃສ່ເຂິງແລ້ວນ າໄປຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງ 

 ຄ).  ການຫຸມ້ຫໍື່ ແລະ ການເກ ບຮ ກສາ 
      ຫ  ງຈາກປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດຕະພ ນກະສິກໍາສໍາເລ ດແລ້ວກໍນໍາໄປຫຸ້ມຫໍື່,  ເກ ບຮ ກສາໄວ້ບ່ອນ
ທ ື່ແຫ້ງອາກາດປອດໂປ່ງ ແລະ ນໍາໄປຈໍາໜ່າຍໄດ້. 
 

 
 
ຮບູທ  16. ປາສດົທ ື່ຈະນາໍມາແລ່ເອາົຊ ັ້ນ 
 

 
 

ຮບູທ  17. ສະແດງເຄ ື່ອງປງຸ ແລະ ຊ ັ້ນປາທ ື່ແລເ່ປ ນເສ ັ້ນສາໍເລ ດແລວ້ 
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ຮບູທ  18. ປາເສ ັ້ນທ ື່ຊງົເຄ ື່ອງສາໍເລ ດແລວ້ 

 

 
 
ຮບູທ  19. ປາເສ ັ້ນທ ື່ຕາກແຫງ້ແລວ້ 
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ຮບູທ  20. ປາເສ ັ້ນທ ື່ທອດສກຸແລວ້ ພອ້ມທ ງຮ ບປະທານໄດ້
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ຈດຸປະສງົ:  
ເພ ື່ອໃຫຜູ້້ເຂົັ້າຮວ່ມຝກຶອບົສາມາດ : 

1. ຮູນ້າໍໃຊອຸ້ປະກອນ ແລະ ວ ດຖຸດບິທ ື່ນາໍມາປງຸແຕ່ງຜນົຜະລດິຕະພ ນກະສກິາໍໄດ ້
2. ຮູຂ້ ັ້ນຕອນ ແລະ ວິທ ການປງຸແຕງ່ຜົນຜະລດິຕະພ ນກະສກິາໍໄດ ້
3. ຮູວ້ິທ ການຫຸມ້ຫໍື່ ແລະ ການເກ ບຮ ກສາອາຫານໄດ ້

 
ເນ ັ້ອໃນ 
 
 ກ). ກະກຽມອປຸະກອນ ແລະ ສວ່ນປະກອບ 

1. ອປູະກອນ 
1. ໝໍັ້ຂາງ 1 ໜ່ວຍ 

2. ຈອງແບນ 1 ອ ນ 

3. ຫວດ 1 ໜ່ວຍ 

4. ໝໍັ້ໜຶັ້ງ 1 ໜ່ວຍ 

5. ອ ນຕອງນໍັ້າມ ນ 1 ອ ນ  

6. ເຕົາໄຟ 1 ໜ່ວຍ 

7. ເຄ ື່ອງລ ດຖົງ 1 ເຄ ື່ອງ 
8. ມ ດແຊມ 1 ອ ນ 

9. ຖົງຢາງແກ້ວ 1 ຕ ບ 

10. ຊິງຊ ື່ງ 1 ໜ່ວຍ 

11. ມ ດ 1 ດວງ 
12. ຂຽງ 1 ອ ນ 

2. ສວ່ນປະກອບ 

1. ໄຄແຜ່ນ 10 ແຜ່ນ 

2. ແປ້ງກອບ 1 ກິໂລກ າມ 

3. ໝາກເຜ ດປົື່ນ 50 ກ າມ 

4. ເກ ອ 2 ບ່ວງກາເຟ 

5. ແປ້ງນົວ 100 ກ າມ 

6. ຜ ກບົື່ວໃບ 150 ກ າມ 

ບດົປະຕບິ ດທ   5 
ການເຮ ດໄຄແຜນ່ຈບຸແປງ້ທອດ 
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7. ໝາກພິກໄທດໍາ 20 ກ າມ 

8. ນໍັ້າຕານຂາວ 20 ກ າມ 

9. ນໍັ້າມ ນພ ດ 2 ຕຸກ 

10. ນໍັ້າດ ື່ມ 

 ຂ). ຂ ັ້ນຕອນ ແລະ ວທິ ການ 
1. ນໍາເອົາໄຄແຜ່ນທ ື່ເຮົາກະກຽມໄວ້ມາຕ ດໃຫ້ເປ ນຮູບສາມລ່ຽມພໍດ ຄໍາ (ໃຊ້ມ ດແຊມ

ຕ ດ) ແລ້ວນໍາໄຄແຜ່ນທ ື່ຕ ດແລ້ວໃສ່ພາຖ້ານ 

2. ນໍາເອົາຜ ກບົື່ວໃບໃຊ້ມ ດຕ ດຮາກອອກໃຫ້ລະອຽດ ແລ້ວນໍາມາລ້າງນໍັ້າໃຫ້ສະອາດດ 
ໃສ່ກະຕ່າປະໄວ້ເພ ື່ອໃຫ້ສະເດ ດນໍັ້າດ  ແລ້ວນໍາມາຊອຍແລບໆໃສ່ຖ້ວຍປະໄວ້ 

3. ກະກຽມໝາກເຜ ດປົື່ນ, ໝາກພິກໄທດໍາ, ເກ ອ, ແປ້ງນົວ, ແປ້ງກອບ, ນໍັ້າຕານຂາວ, 

ນໍັ້າດ ື່ມ, ນໍັ້າມ ນພ ດ 

4. ນໍາເອົາສ່ວນປະສົມທຸກຢ່າງທ ື່ເຮົາໄດ້ກະກຽມໄວ້ແລ້ວນ ັ້ນມາປະສົມກ ນແລ້ວໃຊ້ຈອງ
ຄົນຈົນໃຫ້ເນ ັ້ອແປ້ງມ ລ ກສະນະໜຽວໆດ  

5. ນໍາເອົາໄຄແຜ່ນທ ື່ເຮົາໄດ້ຕ ດກະກຽມໄວ້ນ ັ້ນມາຈຸບແປ້ງທ ື່ປະສມົໄວ້ແລ້ວນ ັ້ນ 

6. ຄ້າງໝໍັ້ຂາງຕ ັ້ງໄຟເບົາໆປະໃຫ້ນໍັ້າມ ນຮ້ອນພໍປານກາງ 
7. ນໍາເອົາໄຄແຜ່ນທ ື່ຈຸບແປງ້ລົງຈ ນໃຊ້ເວລາໃນການຈ ນ 1 ນາທ  ຈຶື່ງສຸກ 

8. ໃຊ້ຈອງຕ ກອອກໃສ່ຫວດປະໄວ້ໃຫ້ເຢ ນຈາກນ ັ້ນສາມາດກິນໄດ້ ຫ   ນໍາໄປຫຸ້ມຫໍື່ 
ແລະ ນໍາໄປຈໍາໜ່າຍໄດ້. 

  ຄ).  ການຫຸມ້ຫໍື່ ແລະ ການເກ ບຮ ກສາ 
      ຫ  ງຈາກປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດຕະພ ນກະສິກໍາສໍາເລ ດແລ້ວກໍນໍາໄປຫຸ້ມຫໍື່,  ເກ ບຮ ກສາໄວ້ບ່ອນ
ທ ື່ແຫ້ງອາກາດປອດໂປ່ງ ແລະ ນໍາໄປຈໍາໜ່າຍໄດ້. 
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ຮບູທ  21. ໄຄແຜນ່ທ ື່ຈະນາໍມາຈບຸແປງ້ທອດ
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ເອກະສານອາ້ງອ ງ 
 
1. ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້ ເອກະສານປະກອບການຮຽນ ການສອນ ວິຊາແປຮູບຜະລິດຕະພ ນ 

ກະສິກໍາ. 2003 . ຫ  ກສູດສໍາລ ບໂຮງຮຽນກະສິກໍາ ແລະ ປາ່ໄມ້ຊ ັ້ນກາງສະໜ ບສະໜູນໂດຍ
ອົງການຮ່ວມມ ສາກົນເພ ື່ອການພ ດທະນາ ແລະສາມ ກຄ . ທ ື່ປ ກສາດ້ານວິຊາການໂດຍ: ສະ
ຖາບ ນເທ ກໂນໂລຢ ລາຊມົງຄົນກາລະສິນ. 19 ນ. 

2. ຫ  ກສູດເອກະພາບ ສໍາລ ບ 4 ໂຮງຮຽນກະສິກໍາຊ ັ້ນກາງ ຫລວງພະບາງ,  ວຽງຈ ນ ( ນາບົງ ) ສະ  
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