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ຄໍານໍາ
ເພື່ອຈດຕັ້ງປະຕິບດ ແລະ ບນລຸແຜນຍຸດທະສາດການພດທະນາເສດຖະກິດ-ສງຄົມແຫ່ງຊາດ
ຂອງລດຖະບານ ສ ປ ປ. ລາວ ແຕ່ນັ້ຮອດປ 2020 ໂດຍຖເອົານະໂຍບາຍການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ
ຂອງປະຊາຊົນລົງເທື່ອລະກ້າວ, ນໍາພາປະເທດຊາດ ໃຫ້ຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກການເປນປະເທດດ້ອຍພດທະນາ
ແລະ ການສ້າງສາປະເທດຊາດໃຫ້ກາຍເປນປະເທດອຸດສາຫະກໍາແລະທນສະໄໝ, ກະຊວງກະສິກໍາແລະ
ປ່າໄມ້ ໄດ້ຖເອົາວຽກງານ ການກໍື່ສ້າງຊບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້ ເປນວຽກງານບູລິມະ
ສິດໜຶື່ງທື່ມຄວາມສໍາຄນໃນການພດທະນາຂະແໜງການກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້ໃຫ້ມຄວາມກ້າວໜ້າ
ແລະ
ບນລຸໄດ້ 4 ເປົັ້າໝາຍ ແລະ 14 ມາດຕາການທື່ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ໄດ້ກໍານົດໄວ້.
ປະຈຸບນເຫນໄດ້ວ່າ ພະນກງານວິຊາການດ້ານກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນລະດບຕ່າງໆໃນຂອບເຂດ
ທົື່ວປະເທດ ຍງບໍທ
ື່ ນມຄຸນນະພາບດເທົື່າທຄ
ື່ ວນ ແລະ ມຈໍານວນບໍື່ພຽງພໍ ນບແຕ່ຂັ້ນສູນກາງລົງຮອດທ້ອງ
ຖິື່ນ. ສະນັ້ນກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ກໍານົດຍຸດທະສາດການປບປຸງ ແລະ ພດທະນາລະບົບການ
ສຶກສາດ້ານກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້ແຕ່ນັ້ຫາ ປ 2020 ເຊິງື່ ຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕໍຂອງຍຸດທະສາດແມ່ນການ
ພດທະນາສມແຮງງານຂອງຊບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມການເຊື່ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ເຂົັ້າກບ
ລະບົບການສົື່ງເສມ ແລະ ຕະຫາດແຮງງານ, ການສ້າງຫກສູດທື່ເນັ້ນຄວາມຊໍານານ, ການສິດສອນທື່ເນັ້ນ
ເອົາຜູ້ຮຽນເປນສູນກາງ. ດື່ງນັ້ນ ການພດທະນາຊບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈຶື່ງມ
ຄວາມຈໍາເປນຕ້ອງໄດ້ມການປບປຸງ ແລະ ກໍື່ສ້າງໃໝ່ ດ້ວຍຮູບການຝຶກອົບຮົມ, ຍົກລະດບໄລຍະສັ້ນ,
ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ໄດ້ນກວິຊາການທື່ມຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມຄວາມຊໍານານ
ແລະ ມຄຸນສົມບດທື່ເໝາະສົມ. ເພື່ອຕອບສະໜອງ ໃຫ້ທ່ວງທນກບສະພາບການດື່ງກ່າວ, ທາງວິທະຍາ
ໄລກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜອ ຈຶື່ງໄດ້ພດທະນາຫກສູດຊັ້ນສູງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນນສູງຂຶັ້ນເຊິື່ງ
ປະກອບດ້ວຍ 4 ສາຂາວິຊາເຊື່ນ: ປູກຝງ, ລ້ຽງສດ ແລະ ການປະມົງ, ປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກໍາ.
ຫກສູດນັ້ໄດ້ເນັ້ນຄວາມຊໍານານ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫາດແຮງງານ ເພື່ອກໍື່ສ້າງພະນກງານວິຊາ
ການດ້ານການກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້ອອກຮບໃຊ້ສງຄົມ ໃນບນດາແຂວງພາກເໜອ ຂອງສປປ.ລາວ ແລະ ໄດ້
ປະຕິບດຕາມຂໍຕ
ັ້ ົກລົງຂອງລດຖະມົນຕກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫກສູດ
ແຫ່ງຊາດລະດບຊັ້ນສູງທຸກປະການ.
ເພື່ອເຮດໃຫ້ການຮຽນການສອນໄດ້ຮບຜົນດ ແລະ ມຄວາມສະດວກ,
ຈະຕ້ອງມການ
ພດທະນາບນດາເອກະສານທື່ສໍາຄນຂອງຫກສູດ ເຊື່ນ: ເອກະສານຫກສູດ, ຄໍາອະທິບາຍເນັ້ອໃນຫຍໍັ້ຂອງ
ແຕ່ລະວິຊາ, ແຜນການຮຽນການສອນແລະ ເນັ້ອໃນການສິດສອນລະອຽດຂອງແຕ່ລະວິຊາ ຫ ເອັ້ນວ່າ:
ປຶັ້ມຄູ່ມການຮຽນ-ການສອນ.
ສະນັ້ນ
ຈຶື່ງໄດ້ມການພດທະນາປຶັ້ມຄູ່ມຂອງແຕ່ລະວິຊາທື່ມໃນຫກສູດ
ດື່ງກ່າວນັ້ເພື່ອຕອບສະໜອງຈຸດປະສົງຂອງຫກສູດ ທື່ເນັ້ນໃສ່ 5 ອົງປະກອບຫກດື່ງນັ້: 1).ການສ້າງຄວາມ
ຊໍານານ, 2).ການພດທະນາແບບຍນຍົງ, 3). ຕິດພນກບການຜະລິດກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້ເຂດເນນສູງ,
4). ເນັ້ນການເຮດພາກປະຕິບດຕົວຈິງ, ແລະ 5). ການມສ່ວນຮ່ວມດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ
ໃນການພດທະນາປຶັ້ມຄູ່ມເຫົື່ານັ້ ໄດ້ມການມອບໝາຍໃຫ້ອາຈານຮບຜິດຊອບສິດສອນຫກ ແລະ
ອາຈານຊ່ວຍເປນຜູ້ຂຽນຂຶັ້ນ ໂດຍໄດ້ຜ່ານຂະບວນການແລະຂັ້ນຕອນທື່ຈໍາເປນຕ່າງໆ ເຊື່ນ: ການຝຶກອົບຮົມ
ກ່ຽວກບຫກການ, ການໄປທດສະນະສຶກສາ, ການຄົັ້ນຄວ້າເອກະສານແລະຂໍັ້ມູນທື່ກຽ່ ວຂ້ອງ, ການ
ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດເຫນແລະຂໍຄໍາປຶກສາຈາກບນດາຜູ້ມຄວາມຮູແ
້ ລະປະສົບການ ຈາກສະຖາບນການສຶກສາ
ແລະໜ່ວຍງານອື່ນໆ. ຫງຈາກນັ້ນ ກໍໄດ້ມການກວດແກ້ເນັ້ອໃນໂດຍຄະນະຊັ້ນໍາ ແລະຄະນະກໍາມະການ
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ພດທະນາຫກສູດຂອງວິທະຍາໄລ, ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ: ທ່ານ ຄໍາຜຸຍ ພອນໄຊ, ທ່ານ ເພດສະໝອນ
ຖານະສກ, ທ່ານ ທອງສະມຸດ ພູມມາສອນ, ທ່ານ ອໍາໄພວນ ສຸກສນຕິ, ທ່ານ ທອງເພດ ຈິດຕະບຸບຜາ,
ທ່ານ ສົມຄິດ ຈະເລນຜົນ, ທ່ານ ນ. ໜໍື່ຄໍາ ວິລະວົງສາ, ທ່ານ ພູທອນ ຈນທະວົງສາ, ທ່ານ ອຸທອງ ວົງ
ແສນເມອງ, ທ່ານ ມຸນິຊາ ພົງບນດິດ, ທ່ານ ຈນທອນ ທອງສະໄໝ, ແລະ ທ່ານ ນິກອນ ສຸດທິວົງ.
ນອກຈາກນັ້ນ ກໍຍງມ ທ່ານ ນາງ Andrea Schroeter, ຫົວໜ້າໂຄງການປບປຸງວິທະຍາໄລກະສິກໍາ
ແລະປ່າໄມ້ພາກເໜອ (SURAFCO) ພ້ອມດ້ວຍບນດາຊ່ຽວຊານທື່ປຶກສາທາງດ້ານເຕກນິກທງພາຍໃນ
ແລະ ຕ່າງປະເທດອກຈໍານວນໜຶື່ງໃຫ້ການສະໜບສະໜູນຢ່າງໃກ້ຊິດ.
ວຽກງານພດທະນາຫກສູດ ແມ່ນຈຸດປະສົງໜຶື່ງທື່ສໍາຄນຂອງໂຄງການ SURAFCO ທື່ໄດ້ຈດຕັ້ງ
ປະຕິບດໂດຍ ອົງການ HELVETAS Swiss Intercooperationພາຍໃຕ້ການສະໜບສະໜູນທຶນ
ຈາກອົງການຮ່ວມ ແລະ ພດທະນາຂອງປະເທດສະວິດເຊແລນ (SDC) ຕັ້ງແຕ່ປ 2009 ເປນຕົັ້ນມາ,
ແລະ
ໄດ້ຮບການສະໜບສະໜູນດ້ານເຕກນິກໃນການພດທະນາໂຄງສ້າງຂອງຫກສູດ
ຈາກຄະນະ
ກະເສດສາດ, ປ່າໄມ້ແລະວິທະຍາສາດອາຫານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເບນ (HAFL).
ວິທະຍາໄລກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜອ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນນໍາທຸກ
ພາກສ່ວນທື່ກ່ຽວຂ້ອງທື່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜບສະໜູນທາງດ້ານທຶນຮອນ ແລະ ວິຊາການ, ການມສ່ວນຮ່ວມ
ໃນການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພດທະນາປຶັ້ມຄູ່ມນັ້ຂຶັ້ນ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຮຽນການສອນ. ນອກຈາກນັ້ນ
ເອກະສານດື່ງກ່າວນັ້ ຍງສາມາດນໍາໄປປບໃຊ້ໃນທຸກໆວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນທົື່ວປະເທດ.
ໃນການຈດຕັ້ງປະຕິບດຕົວຈິງນັ້ນ, ຖ້າຫາກພົບເຫນຂໍັ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ແລະ ຄວາມບໍື່ສອດຄ່ອງເໝາະສົມ
ປະການໃດ ກະລຸນນາສົື່ງຂໍັ້ຄດ
ິ ເຫນ ແລະ ຄໍາຕໍາໜິຕິຊົມໄປທື່ວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜອ
ຊາບ ເພື່ອຈະໄດ້ນໍາໄປປບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດກວ່າເກົື່າໃນອະນາຄົດ.

iii

ບົດນໍາ
ປັ້ມຄູ່ມກ່ຽວກບ “ການແປຮູບອາຫານ” ເຫັ້ມນັ້ຜູ້ຂຽນໄດ້ຂຽນຂຶັ້ນ, ໂດຍມຈຸດປະສົງ ເພື່ອແນໃສ່
ຮບໃຊ້ການຮຽນການສອນໃນລະບົບຊັ້ນສູງ ຂອງວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜອ. ຜູ້ຂຽນໄດ້
ຮວບຮວມ ແລະ ຮຽບຮຽງຂຶັ້ນມາຈາກເອກະສານ ແລະ ປມ
ັ້ ຄູ່ມທື່ເປນພາສາລາວ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດ,
ຜົນຂອງການທົດລອງທາງດ້ານການແປຮູບຜະລິດຕະພນຕ່າງໆ ແລະ ຈາກການສອບຖາມນໍາຜູ້ປະສົບ
ຜົນສໍາເລດໃນທາງດ້ານການແປຮູບໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
ຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕໍແຕ່ລະບົດຮຽນໃນປັ້ມເຫັ້ມນັ້ ແມ່ນເພື່ອເປນບ່ອນອງ ແລະ ເປນທິດທາງອນໜຶື່ງ
ໃຫ້ແກ່ບນດານກວິຊາການ ແລະ ນກສຶກສາ ພ້ອມຊາວກະສິກອນຜູ້ທື່ມກອາຊບໃນການແປຮູບຜົນ
ຜະລິດຕະພນກະສິກາໍ ຕ່າງໆ ໄດ້ເຂົັ້າໃຈເຖິງເຕກນິກວິທການຕ່າງໆ ໃນການແປຮູບຜົນຜະລິດຕະພນຂັ້ນ
ພັ້ນຖານ.
ໃນປັ້ມເຫັ້ມນັ້ຈະໄດ້ເວົັ້າເຖິງເຕກນິກໃນການແປຮູບຜະລິດຕະພນ, ການເກບຮກສາການເພື່ມມູນ
ຄ່າຜົນຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ການສົື່ງເສມການຕະຫາດ
ປມ
ັ້ ເຫັ້ມນໄັ້ ດ້ຈດພິມຂຶັ້ນເທື່ອທໍາອິດ, ຍ່ອມມຂໍຂ
ັ້ າດຕົກບົກຜ່ອງຫາຍດ້ານອາດຈະເປນດ້ານເນັ້ອ
ໃນແລະຄໍາສບຫສໍານວນ, ເພາະສະນັ້ນ ໃນນາມຜູຂ
້ ຽນຂໍສະແດງຄວາມຍິນດຮບເອົາຄໍາຕໍານິຕຊ
ິ ົມ ແລະຂໍ
ຂອບໃຈເປນຢ່າງສູງຕໍຄ
ື່ ໍາແນະນໍາຈາກຜູອ
້ ່ານທຸກໆທ່ານດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ, ເພື່ອຈະໄດ້ປບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂ
ເນັ້ອໃນທ່ື່ຍງບໍື່ທນຄົບຖ້ວນ ແລະ ແກ້ໄຂເພື່ມເຕມໄປຕາມການປ່ຽນແປງວິວດທະນາການຂອງຍຸກສະໄໝ
ໃຫ້ຄົບຖ້ວນສົມບູນຍິື່ງຂຶັ້ນ
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ພາກທ I
ພາກທິດສະດ

ບົດທິດສະດທ 1
ຄວາມໝາຍ, ຄວາມສາຄນ ແລະ ຈຸດປະສົງ ຂອງການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດຕະພນກະສິ
ກໍາ
ຈຸດປະສົງ:
ເພອ
ື່ ໃຫ້ຜູ້ເຂົາັ້ ຮ່ວມຝຶກອົບສາມາດ :
1.
ບອກຄວາມໝາຍຂອງການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກໍາໄດ້
2.

ບອກຄວາມສໍາຄນ ຂອງການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກໍາໄດ້

3.

ອະທິບາຍ ຈຸດປະສົງຂອງການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກໍາໄດ້

ເນອ
ັ້ ໃນ
1.4

ຄວາມໝາຍຂອງການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດຕະພນກະສິກາໍ

ການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກໍາຈດເປນທຸລະກິດປະເພດໜຶື່ງເຊິື່ງລວມເຖິງການຜະລິດ
ແລະ
ການເກບຮກສາ ຕະຫອດເຖິງການຈໍາໜ່າຍ ສະນັ້ນ, ການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກໍາກໍຄການນໍາເອົາວດຖຸ
ດິບດ້ານການກະສິກາໍ ມາເປນຜະລິດຕະພນຕ່າງໆ ເຊິື່ງຈາກຕົວຂອງວດຖຸດິບໂດຍກົງ ຫ ໄດ້ຈາກສິື່ງເສດ
ເຫອຈາກວດຖຸດິບ ໂດຍຜ່ານຂັ້ນຕອນຕ່າງໆຂອງການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກໍາເຊິງື່ ຈະເຮດໄດ້ຫາຍ ຫ ໜ້
ອຍແມ່ນຂັ້ນຢູ່ກບຊະນິດຂອງວດຖຸດິບ ແລະ ອກຢ່າງໜຶື່ງຜົນຜະລິດກະສິກໍາແມ່ນມຕາມລະດູການ ຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກພດມຕະຫອດປ.

1.5

ຄວາມສໍາຄນ ຂອງ ການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກາໍ
ການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກໍາ ມຄວາມສໍາຄນຕໍື່ການດໍາລົງຊວິດຂອງມະນຸດດື່ງນັ້ :
1.
ຊ່ວຍໃຫ້ຄົນເຮົາສາມາດນໍາໃຊ້ຜົນຜະລິດດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ຈາກທໍາມະຊາດມາເປນ

ປະໂຫຍດໃຫ້ຫາຍທື່ສຸດໂດຍເຮດໃຫ້ມການສູນເສຍທື່ໜ້ອຍທື່ສຸດ
2.

ເຮດໃຫ້ເກດມກິດຈະກໍາຕໍື່ເນື່ອງເຊື່ນ: ປູກສາລລ້ຽງສດ ແລະ ຕອບສະໜອງໂຮງງານ

ຫົວອາຫານສດກາຍເປນອຸດສາຫະກໍາເປນຕົັ້ນ ເຄື່ອງບນຈຸກະປ໋ອງ ແລະ ອື່ນໆ ນອກຈາກນັ້ຍງມອຸດສາຫະ
ກໍາທື່ໄດ້ຈາກວດຖຸດິບທື່ເປນຂອງເສດເຫອເຊື່ນ: ໜງ ແລະ ກະດູກ
3.

ເຮດໃຫ້ເກດເປນຜົນຜະລິດ ແລະ ຜະລິດຕະພນໃໝ່ໆ

4.

ຊ່ວຍໃນການພດທະນາປະເທດຊາດ
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5.

ເຮດໃຫ້ເກດມຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານເສດຖະກິດເພາະວ່າປະຊາຊົນສ່ວນຫາຍແມ່ນເຮດ

ການຜະລິດກະສິກໍາເປນສ່ວນໃຫ່ຍ ຖ້າບໍື່ມການແປຮູບຈະມບນຫາເລື່ອງການຕະຫາດ.

1.6

ຈຸດປະສົງຂອງການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກາໍ
1.

ເພື່ອປ້ອງກນການເຊື່ອມເສຍຂອງວດຖຸດິບ ເພາະວດຖຸດິບສ່ວນຫາຍອາດຈະເປນຈໍາພວກ

ພດ ແລະ ສດ ຈຶງື່ ມການເຊື່ອມເສຍຄຸນນະພາບໄດ້ໄວ ຫ ຊ້າກໍຂນ
ັ້ ຢຸ່ກບຊະນິດຂອງວດຖຸດິບ.
2.

ປ່ຽນແປງຄຸນສົມບດ ຫ ຄຸນລກສະນະວດຖຸດິບໃຫ້ຖກກບຈຸດປະສົງ ແລະ ຄວາມປອດ

ໄພກບການນໍາໃຊ້ເປນປະໂຫຍດເຊື່ງມຄວາມແຕກຕ່າງກນໄປຕົວຢ່າງ: ວດຖຸດິບຊະນິດດຽວແຕ່ສາມາດເຮດ
ໄດ້ຫາຍຢ່າງເຊື່ນ: ໝາກນດສາມາດເຮດນໍັ້າໝາກນດ, ກວນ, ເຊື່ອມ ແລະ ໝາກນດແຜ່ນ.
3.

ເກບຮກສາຄຸນນະພາບຂອງຜົນຜະລິດກະສິກໍາໃຫ້ໄດ້ດທື່ສຸດກົງກບຈຸດປະສົງ ແລະການ

ໃຊ້ເປນປະໂຫຍດ.ຖ້າຫາກການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກໍາໃຊ້ວິທບໍື່ຖກຕ້ອງແມ່ນຈະໄດ້ຜົນຜະລິດທື່ບໍື່
ຮບປະກນຄຸນນະພາບອາດຈະເຊື່ອມເສຍທາງດ້ານອາຫານເຊື່ນ: ວິຕາມິນ, ກິື່ນ, ລົດຊາດ.
4.

ສາມາດນໍາໃຊ້ເປນປະໂຫຍດໄດ້ດທື່ສຸດຈາກການປຸງແຕ່ງວດຖຸດິບໃຫ້ກາຍມາເປນຜົນ

ຜະລິດເປນຕົັ້ນ: ການບນຈຸພາຊະນະ.
5.

ເຮດໃຫ້ເກດມການສູນເສຍໜ້ອຍທື່ສຸດ.ນອກຈາກມຈຸດປະສົງຈະໄດ້ຮບຜົນຜະລິດກະສິ

ກໍາທື່ມຄຸນສົມບດ, ຄຸນລກສະນະ, ຄຸນນະພາບຕາມຄວາມຕ້ອງການ.
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ບົດທິດສະດທ 2
ຫກການທໃື່ ຊ້ໃນການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກາໍ ແລະ ກວດສອບຄຸນນະພາບການປຸງ
ແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກາໍ ຂນ
ັ້ ພນ
ັ້ ຖານ
ຈຸດປະສົງ :
ເພອ
ື່ ໃຫ້ຜູ້ເຂົາັ້ ຮ່ວມຝຶກອົບສາມາດ :
1.
ນໍາໃຊ້ 6 ຫກການເຂົັ້າໃນການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກໍາໄດ້
2.

ອະທິບາຍຫກການໂດຍທົື່ວໄປໃນການຮກສາການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກໍາໄດ້

ເນອ
ັ້ ໃນ
2.1

ຫກການໃນການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກາໍ
2.1.1 ຫກການທົື່ວໄປ

ໃນການເກບຮກສາຜົນຜະລິດຕະພນກະສິກໍາເພື່ອບໍື່ໃຫ້ເສຍຄຸນນະພາບສາມາດເຮດໄດ້
ຢູ່ 6 ຫກການເຊິງື່ ສາມາດເລອກໃຊ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ຕາມຕ້ອງການຂອງສງຄົມຄ:
1. ການເຮດແຫ້ງ ຫ ການຕາກແດດ
2.

ການດອງ

3.

ການເຮດເຄມ

4.

ການເຊື່ອມ ຫ ກວນ

5.

ການແຊ່ເຢນ

6.

ການອດກວດ ຫ ອດກະປ໋ອງ
1. ການເຮດແຫ້ງ ຫ ການຕາກແດດ

ການເຮດແຫ້ງເປນ ວິທການໜຶື່ງທື່ໃຊ້ໃນການເກບຮກສາຜົນຜະລິດກະສິກໍາ
ໄວ້ດົນເຮດໃຫ້ແຫ້ງດຈະເຮດໃຫ້ພວກແບກທເຣຍບໍື່ສາມາດເກາະອາໄສ ຫ ຈະເລນເຕບໂຕໄດ້ດ ຈຶື່ງສາມາດ
ເກບຜະລິດຕະພນກະສິກໍາໄວ້ໄດ້ດົນ
2. ການດອງ
ເປນວິທການເກບຮກສາຜະລິດຕະພນໂດຍການໃຊ້ສານກນບູດເຂົັ້າຊ່ວຍ
ເຊື່ນ: ເກອ, ນໍັ້າຕານ, ນັ້າປາ ແລະ ນັ້າສົັ້ມສາຍຊູໂດຍລະລາຍເປນນັ້າຢາປ້ອງກນບໍື່ໃຫ້ເຊັ້ອຈຸລນຊສາມາດ
ຈະເລນເຕບໂຕໄດ້ ການດອງມ 4 ປະເພດ:
1. ການດອງສົັ້ມ
2. ການດອງຫວານ
3. ການດອງເຄມ
4. ການດອງ 3 ລົດຊາດ
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3. ການເຮດເຄມ
ການເຮດເຄມ ແມ່ນວິທການເກບຮກສາອາຫານແບບໜຶື່ງ ໂດຍນໍາໃຊ້ສານ
ກນບູດເຂົາັ້ ຊ່ວຍເປນເຄື່ອງມເປນຕົັ້ນ: ເກອ, ນໍັ້າປາ ເພື່ອເຮດໃຫ້ອາຫານບໍື່ບູດເໜົື່າ ການເຮດເຄມ ຕ້ອງ
ປະຕິບດຕາມຫກການທື່ສໍາຄນຄ: ເຮດໃຫ້ສະອາດ, ແຊ່ໃນນໍັ້າເກອ ຫ ນໍັ້າປາກໍໄດ້ ຫ ອາດຈະເຮດໃຫ້ແຫ້ງ
ຫ ໝກໄວ້ກໍໄດ້.
4. ການເຮດເຊື່ອມ ຫ ກວນ
1. ການເຊື່ອມ
ເປນວິທການອນໜຶື່ງທື່ໃຊ້ໃນການເກບຮກສາອາຫານ
ໂດຍການໃຊ້
ຄວາມຫວານ ຂອງນໍັ້າຕານເປນສານກນບູດ ປ້ອງກນບໍື່ໃຫ້ເກດການປ່ຽນແປງ ແລະ ການອາໄສຂອງ
ຈໍາພວກຈຸລິນຊເຮດໃຫ້ອາຫານບໍື່ບູດເໜົື່າການເຊື່ອມຄ: ການເອົານໍັ້າຕານໃສ່ໃນໝໍັ້ ປະສົມນໍັ້າ ຄ້າງໄຟຕົັ້ມ
ຂ້ຽວໃຫ້ກາຍເປນນໍັ້າເຊື່ອມແລ້ວເອົາສິື່ງທື່ຕ້ອງການລົງເຊື່ອມໃສ່.
2. ການເຮດກວນ
ແມ່ນການເອົາເນັ້ອຂອງໝາກໄມ້ທື່ສຸກແລ້ວ ມາປະສົມກບນໍັ້າຕານໃຫ້
ສົມຄວນໃຊ້ຄວາມຮ້ອນເຮດໃຫ້ປະສົມກົມກນເຂົັ້າກນ ມລົດຊາດຫວານ ແລະ ມກິື່ນຫອມ. ການເຮດ
ກວນມຢູ່ 2 ແບບ ຄ: ກວນກບນໍັ້າຕານ ແລະ ກວນກບນໍັ້າຕານ ແລະ ກະທິ; ແຕ່ການກວນຕ້ອງປະຕິບດ
ຫກການດື່ງນ:ັ້
1. ເອົາໝາກໄມ້ທື່ສຸກສະໝໍື່າສະເໝກນປະສົມກບນໍັ້າຕານ
2. ບໍື່ຄວນເອົາໜ່ວຍເໜົື່າ ຫ ໜ່ວຍທື່ມບາດແຜ,

ມນຈະເຮດໃຫ້ກິື່ນ

ແລະ ລົດຊາດບໍື່ດ
3. ເວລາກວນຕ້ອງໝື່ນຄົນໝໍັ້ເລັ້ອຍໆ ເວລາຄົນຕ້ອງເຖິງກົັ້ນໝໍັ້
4. ຄວນໃຊ້ໄຟປານກາງ

5. ການແຊ່ເຢນ
ເປນວິທການເກບຮກສາຂອງສົດໄວ້ ບໍື່ໃຫ້ເຊື່ອມຄຸນນະພາບເກດການບູດເໜົື່
າ ໃນສະພາບອຸນຫະພູມຕໍື່າ ຈຸລິນຊບໍື່ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ ເປນຕົັ້ນການແຊ່ເຢນມ 3 ວິທ :
1.

ການແຊ່ນໍັ້າແຂງ

ຫ້ອງເຢນ
3. ຕູ້ເຢນ
6. ການອດຝາຂວດແກ້ວ
2.

ໝາຍເຖິງການບນຈຸອາຫານໃນພາຊະນະທື່ມຝາປິດໃຫ້ແໜ້ນ ແຕ່ການບນຈຸ
ມ 2 ແບບຄ:
1.

ເອົາອາຫານດິບເຂົັ້າໃນພາຊະນະນໍາໄປໜຶັ້ງຂ້າເຊັ້ອສ່ວນຫາຍອາດຈະ

2.

ເອົາຜົນຜະລິດກະສິກໍາປຸງແຕ່ງສຸກແລ້ວນັ້ນນໍາໄປໜຶັ້ງຂ້າເຊັ້ອ.

ເປນຖົື່ວ ແລະ ຜກ
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2.2

ການກວດສອບຄຸນນະພາບການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກາໍ ຂນ
ັ້ ພນ
ັ້ ຖານ

ໝາຍເຖິງຄວາມສ່ຽງທື່ເກດຈາກສິື່ງແປກປົນ
ຄວນຈະມໃນອາຫານປະເພດນັ້ນມ:
-

ຫ

ແປກປອມໃນອາຫານຊຶື່ງຕາມປົກກະຕິແລ້ວບໍື່

ເສດແກ້ວ, ເສດໂລຫະ, ເສດໄມ້, ເສດຫນ
ເຄື່ອງປະດບ

-

ພາກສ່ວນຂອງອະໄວຍະວະຄົນ ແລະ ສດ (ເສັ້ນຜົມ, ເລບ, ຂົນ ແລະ ອື່ນໆ)

-

ພາກສ່ວນຂອງອຸປະກອນການຜະລິດ (ນອດ, ເສດດອກໄຟ, ສທາພັ້ນ, ອື່ນໆ)

6

ບົດທິດສະດທ 3
ຂນ
ັ້ ຕອນ ແລະ ວິທການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກາໍ

ຈຸດປະສົງ:
ເພອ
ື່ ໃຫ້ຜູ້ເຂົາັ້ ຮ່ວມຝຶກອົບສາມາດ :
1. ບອກຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກໍາໄດ້
2. ນໍາໃຊ້ອຸປະກອນທື່ມໃນຄົວເຮອນ ແລະ ຫາໄດ້ງ່າຍ ເຂົັ້າໃນການກະຕວງ ແລະ ຜອງຊື່ງໄດ້

ເນອ
ັ້ ໃນ
3.2

ຂນ
ັ້ ຕອນການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກາໍ
3.2.1 ຂັ້ນຕອນການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກໍາລວມທງໝົດມ 13 ຂັ້ນຕອນຄ:

1. ການຄດເລອກຄຸນນະພາບ
2. ການເຮດຄວາມສະອາດ
3. ການກໍາຈດທາດເຄມ
4. ການລວກ
5. ການປອກເປອກ
6. ການຕົບແຕ່ງ
7. ການຜ່າ, ການຕດ, ການຫື່ນ, ການບົດ
8. ການບິບ
9. ການໄລ່ອາກາດ
10. ການຕອງ
11. ການລະເຫຍ
12. ການເຮດໃຫ້ເຢນ
13. ການກວດສອບ
3.2.2 ວິທການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກໍາ
1.

ການຄດເລອກຄຸນນະພາບ

ກ່ອນຈະນໍາໄປປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກໍາຄວນທໍາການຄດເລອກຄຸນນະພາບອກຄັ້ງ
ໜຶງື່ ກ່ຽວກບຂະໜາດສ, ຮອຍແຕກຊໍັ້າ, ຄວາມອ່ອນ, ຄວາມແກ່

-

ຂະໜາດຂອງວດຖຸ ແມ່ນໃຫ້ສະໝໍື່າສະເໝກນ ຕົວຢ່າງ:

ເຜດສຸກເພື່ອເຮດຊອດໝາກເຜດ

ການເລອກໝາກ
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-

ຄວາມອ່ອນ, ຄວາມແກ່, ເປນສງິື່ ທື່ກ່ຽວຂ້ອງກບການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິ

ກໍາດ້ານກິື່ນ, ຄວາມສົັ້ມຄວາມຫວານ ຕະຫອດຮອດສ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິ
ກໍາ

-

ຮອຍຂດ,

-

ເກບໄວ້ບໍື່ໄດ້ດົນເນື່ອງຈາກວ່າ ຈຸລິນຊປະປົນເປຢູ່ຫາຍກວ່າປົກກະຕິ.

ຮອຍຊໍັ້າເໜົື່າ ບໍື່ຄວນນໍາໄປປຸງແຕ່ງອາດຈະເຮດໃຫ້ຄຸນນະພາບ

ຕົກຕໍື່າ
2.

ການເຮດຄວາມສະອາດ
ລ້າງວດຖຸດິບດ້ວຍນໍັ້າສະອາດເສຍກ່ອນ ກ່ອນຈະນໍາໄປປຸງແຕ່ງ ເພື່ອຈຸດປະສົງ:

-

ລ້າງເອົາສິື່ງທື່ບໍື່ຕ້ອງການອອກໃຫ້ໝົດ ເປນຕົັ້ນ :ແຮ່, ຊາຍ, ດິນ, ຝຸ່ນ ຫ ສິື່ງ

-

ລ້າງເພື່ອໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານຂອງຈຸລນຊ ແລະ ສານເຄມ

ເຈອປົນອອກໃຫ້ໝົດ
3.

ການກໍາຈດທາດເຄມ

ການກໍານົດຄຸນນະພາບຂອງການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກໍາສໍາເລດຮູບ
ທາດເຄມບໍື່ໃຫ້ຕົກຄ້າງ ຫ ເຈອປົນຜົນຜະລິດກະສິກໍາຄວນ ຫກ ລຽງສານເຄມ
4. ການເຮດລວກ

ຕ້ອງກໍານົດ

ການເຮດລວກດ້ວຍນໍັ້າຮ້ອນຟົດ ເພື່ອຈຸດປະສົງຄ:

5.

-

ເຮດຄວາມສະອາດຈໍາພວກຜກ ແລະ ໝາກໄມ້ເຊິງື່ ເຮດໃຫ້ເກດການປ່ຽນແປງ

-

ເພື່ອຫຼຸດປະລິມານຂອງຈຸລນຊ

-

ເພື່ອເປນການຮກສາສຂອງວດຖຸ ແລະ ເປນການທໍາລາຍກິື່ນທື່ບໍື່ດ

-

ເພື່ອເຮດໃຫ້ເນັ້ອຜກອ່ອນນຸ້ມງ່າຍສໍາລບການບນຈຸໃສ່ພາຊະນະ

-

ເປນການໃຫ້ອາກາດອອກຈາກເນັ້ອອາຫານ

ການປອກເປອກ, ການຄວ້ານ, ການເຈາະແກ່ນ ຫ ເມດ

ຜກ ແລະ ໝາກໄມ້ບາງຊະນິດຈະຕ້ອງເອົາເປອກອອກບາງຊະນິດມແກ່ນ ແລະ
ເມດເຊື່ນ: ໝາກນດຕ້ອງປອກເປອກອອກ ສິື່ງເຫົື່ານັ້ຜູ້ບໍລິໂພກບໍື່ປາຖະໜາ
6. ການຕົກແຕ່ງ
ເປນວິທການທື່ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກໍາທຸກປະເພດຈະຕ້ອງໄດ້ເຮດເພື່ອ
ກວດເບິງື່ ວ່າ: ຮອຍເປອກຮອຍຕໍານິ ອາດຈະຫົງເຫອໄວ້ ການຕົກແຕ່ງແມ່ນໃຊ້ຄົນເປນຜູ້ເຮດໃຫ້ໄດ້ຮູບຊົງ
ຕາມໃຈມກ
7. ການຜ່າ, ການຕດ, ການຫື່ນ, ການບົດ
ຜກໝາກໄມ້ບາງຊະນິດມຂະໜາດໃຫຍ່ບໍື່ສາມາດບນຈຸໃສ່ກະປ໋ອງ ຫ ນໍາໄປປຸງແຕ່ງ
ຜົນຜະລິດກະສິກໍາເປນຜະລິດຕະພນໄດ້ສະດວກ ຈຶື່ງຕ້ອງໄດ້ຜ່າເຄິື່ງ ຫ ຫື່ນເປນວົງແຫວນ, ຕດເປນຕ່ອນ,
ຊອຍເປນແຜ່ນບາງໆ ຫ ບົດເປນແປ້ງລະອຽດ ແລະ ແປ້ງຫຍາບ.
8. ການບບ, ການຄັ້ນ

8

ຂະບວນການນັ້ເປນການແຍກນໍັ້າອອກຈາກເນັ້ອຜົນຜະລິດກະສິກໍາ
9. ການໄລ່ອາກາດ
ການໄລ່ອາກາດອອກຈາກພາຊະນະບນຈຸ ຫ ການຄວບຄຸມອາກາດ ລະຫວ່າງ
ຂະບວນການຜະລິດ ຕົວຢ່າງ:
ການໃຊ້ຄວາມຮ້ອນໄລ່ອາກາດ ໃນຂະບວນການເຮດນໍັ້າໝາກໄມ້ ຫ
ອາຫານກະປ໋ອງ
10. ການຕອງ
ຂະບວນການນັ້ນິຍົມໃຊ້ເຮດນໍັ້າໝາກໄມ້, ຕອງເຫົັ້າ, ຕອງນໍັ້າເຊື່ອມ ແລະ ອື່ນໆ
ການຕອງຄການແຍກສ່ວນລະຫວ່າງຂອງແຂງ ແລະ ຂອງແຫວ
11. ການລະເຫຍ
ຄການເຮດໃຫ້ຂອງແຫວເຂັ້ມຂຸ້ນ ອາດຈະອາໄສວິທການດື່ງຕໍື່ໄປນັ້:

-

ການໃຊ້ຄວາມຮ້ອນພາຍໃຕ້ອາກາດຄ:

ຂ້ຽວຂອງແຫວໃນໝໍັ້ທື່ຕັ້ງເທິງເຕົາໄຟ

ຄວາມຮ້ອນທື່ຂອງແຫວໄດ້ຮບ ຈະເຮດໃຫ້ນໍັ້າລະເຫຍແຍກອອກ ຈະເຮດໃຫ້ຂອງແຫວເຂັ້ມຂຸ້ນຕື່ມຕາມ
ຄວາມຕ້ອງການ
12. ການເຮດໃຫ້ເຢນ

ຜກ ແລະ ໝາກໄມ້ຜ່ານການລວກນໍັ້າຮ້ອນ ຫ ອົບດ້ວຍອາຍນໍັ້າແລ້ວມາແຊ່ນໍັ້າເຢນ
ທື່ສະອາດ ເພື່ອລໍຖ້າປະຕິບດຂັ້ນຕອນຕໍື່ໄປ
13. ການກວດສອບ
ເປນຂັ້ນຕອນທື່ສໍາຄນຫາຍຂອງຂະບວນການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດກະສິກໍາສໍາເລດຮູບ
ການກວດສອບອາດຈະເຮດຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນໃດກໍໄດ້ ແລ້ວແຕ່ຄວາມເໝາະສົມ.
3.2.3 ການຊື່ງຕວງ
ສິງື່ ທື່ຄວນຮູ້ໃນການຊື່ງຕວງ
1 ຖວ້ຍຕວງ

3.2.4

-

1/2ຖວ້ຍຕວງ

-

1/3ຖວ້ຍຕວງ

-

1/4ຖວ້ຍຕວງ

-

1/8ຖວ້ຍຕວງ

ນໍັ້າໝກການຊື່ງຕວງ
-

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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ພາກທ II
ພາກປະຕິບດ
ບົດປະຕິບດທ 1
ການເຮດໄຂ່ເຄມ
ຈຸດປະສົງ:
ເພອ
ື່ ໃຫ້ຜູ້ເຂົາັ້ ຮ່ວມຝຶກອົບສາມາດ :
1.
ນໍາໃຊ້ອປ
ຸ ະກອນ ແລະວດຖຸດບ
ິ ທນ
ື່ າໍ ມາປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດຕະພນກະສິກາໍ ໄດ້
2.

ຂນ
ັ້ ຕອນ ແລະ ວິທການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດຕະພນກະສິກາໍ ໄດ້

3.

ວິທການຫຸມ
້ ຫໍື່ ແລະ ການເກບຮກສາອາຫານໄດ້

ເນອ
ັ້ ໃນ
ກ). ກະກຽມອຸປະກອນ ແລະ ສ່ວນປະກອບ
1. ອຸປະກອນ
- ໝໍັ້
- ຄຸ

- ຈອງ ຫ ໄມ້ດ້າມ

- ເຄື່ອງບນຈຸສໍາລບແຊ່ໄຂ່ (ໄຫ, ໂຖຢາງຫແກ້ວ )
2. ສ່ວນປະກອບ
- ໄຂ່ເປດ

15 ໜ່ວຍ

- ເກອ

1

- ນໍັ້າສະອາດ 4

ກະປ່ອງນໍັ້ານົມ
ກະປ່ອງນໍັ້ານົມ

ຂ). ຂນ
ັ້ ຕອນ ແລະ ວິທການ
1. ຕົັ້ມນໍັ້າທື່ແຊ່ໄຂ່ໃຫ້ຟົດ, ປົງລົງປະໃຫ້ພໍອຸ່ນ
2. ເອົາເກອເທໃສ່ໃນນໍັ້າອຸ່ນ, ໃຊ້ຈອງຫໄມ້ຄົນຕໃຫ້ເມດເກອລະລາຍ
3. ນໍາເອົາໄຂ່ເປດສົດມາລ້າງນໍັ້າໃຫ້ເປອກໄຂ່ຂາວສະອາດດ
4. ຄ່ອຍເຫັ້ງນເອົານໍັ້າເກອເຂັ້ມຂຸ້ນໃສ່ໃນໂຖຈາກນັ້ນກໍເອົາໜ່ວຍໄຂ່ລົງແຊ່

ໄຂ່) ປິດຝາແຊ່ປະໄວ້ປະມານ 10-15 ວນ
5. ນໍາເອົາໄຂ່ທື່ແຊ່ອອກມາຕົັ້ມໃຫ້ສຸກກໍສາມາດຮບປະທານໄດ້

(ໃຫ້ຖ້ວມ
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ຄ. ການຫຸມ
້ ຫໍື່ ແລະ ການເກບຮກສາ
ຫງຈາກປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດຕະພນກະສິກໍາສໍາເລດແລ້ວກໍນໍາໄປຫຸ້ມຫໍບ
ື່ ນຈຸໃສ່ຖົງຢາງ
ຫ
ກບໂຟມ ແລະ ລດປາກຖົງໃຫ້ແຈບດ, ເກບຮກສາໄວ້ບ່ອນທື່ແຫ້ງອາກາດປອດໂປ່ງ ແລະ ນໍາໄປຈໍາໜ່າຍ
ໄດ້.

ຮູບທ 1.

ໄຂ່ເປດທຈ
ື່ ະນໍາມາເຮດໄຂ່ເຄມ

ຮູບທ 2. ການຕົມ
ັ້ ນໍາັ້ ເກອ
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ຮູບທ 3. ການຈດໄຂ່ໃສ່ພາສະນະເພອ
ື່ ແຊ່ນາໍັ້ ເກອ

ຮູບທ 4. ສະແດງໄຂ່ທນ
ື່ າໍ ເຂົາັ້ ພາສະນະ ແລະ ແຊ່ດວ
້ ຍນໍາັ້ ເກອ
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ຮູບທ 5. ໄຂ່ທແ
ື່ ຊ່ນາໍັ້ ເກອໄດ້ 14 – 15 ວນ

ຮູບທ 6. ສະແດງການຕົມ
ັ້ ໄຂ່ເຄມເພອ
ື່ ຮບປະທານ
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ຮູບທ 7. ສສນຂອງໄຂ່ເຄມຫງຈາກຕົມ
ັ້ ສຸກແລ້ວ
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ບົດປະຕິບດທ 2
ການເຮດແຈ່ວບອງ
ຈຸດປະສົງ:
ເພອ
ື່ ໃຫ້ຜູ້ເຂົາັ້ ຮ່ວມຝຶກອົບສາມາດ :
1.
ນໍາໃຊ້ອປ
ຸ ະກອນແລະວດຖຸດບ
ິ ທື່ນາໍ ມາປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດຕະພນກະສິກາໍ ໄດ້
2.

ຂນ
ັ້ ຕອນ ແລະ ວິທການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດຕະພນກະສິກາໍ ໄດ້

3.

ວິທການຫຸມ
້ ຫໍື່ ແລະ ການເກບຮກສາອາຫານໄດ້

ເນອ
ັ້ ໃນ
ກ). ກະກຽມອຸປະກອນ ແລະ ສ່ວນປະກອບ
1. ອຸປະກອນ
- ມດ

- ເຕົາໄຟ
- ຈອງແບນ
- ພ້າ
- ຖ້ວຍ
- ບ່ວງ
- ຫວດ
- ຊາມ
- ຊິງຊື່ງ
- ຄຸ
- ຖົງຢາງ
- ຢາງບ້ວງ ຫ ຂວດປາກກວ້າງມຝາປິດ
- ຖົງມ, ຊຸຸດກນເປັ້ອນ
- ໝໍັ້ໜຶັ້ງ
- ໝໍັ້ຂາງ
2. ວດຖຸດບ
ິ ແລະ ສ່ວນປະກອບ
1. ໝາກເຜດຜົງ

0.5 kg

2. ຜກທຽມແຫ້ງ

2 kg
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3. ຂ່າແຫ້ງບົດ

300 g

4. ໜງຄວາຍແຫ້ງ

1-2 kg

5. ເກອ

2

ບ່ວງ

6. ນໍັ້າຕານ

2

kg

7. ນໍັ້າປາ

1.5 ແກ້ວ

8. ນໍັ້າສະອິວ
ັ້

0.5 ແກ້ວ

9. ນໍັ້າມນພດ

1

10. ເຄື່ອງປຸງລົດ

500 g

ແກ້ວ

ຂ). ຂນ
ັ້ ຕອນ ແລະ ວິທການ
1. ປອກເປອກຫົວຜກທຽມ ແລະ ຊອຍແລບໆ, ນໍາໄປຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງ, ຕໍາ ຫ ບົດ
ໃຫ້ມຸ່ນແລ້ວນໍາໄປຈນ
2. ຕົັ້ມໜງຄວາຍໃຫ້ສຸກແລ້ວນໍາໄປລ້າງນໍັ້າໃຫ້ສະອາດ, ປະໄວ້ໃຫ້ສະເດດນໍັ້າ
3. ນໍາເອົາໝາກເຜດຜົງ, ຜກທຽມ, ຂ່າ, ໜງ, ນັ້າຕານ, ເກອ, ນັ້າປາ, ນໍາັ້ ສະອິວ
ັ້
ແລະ ເຄື່ອງປຸງລົດທງໝົດປະສົມໃຫ້ເຂົາັ້ ກນດ
4. ນໍາເອົາສ່ວນປະສົມທງໝົດບນຈຸໃສ່ໝໍັ້ຂາງ, ຍົກຂຶນ
ັ້ ຄ້າງເຕົາໄຟໂດຍໃຊ້ໄຟປານກາງ
ແລ້ວຄົນໄປເລອ
ັ້ ຍໆເມື່ອສງເກດເຫນນໍັ້າຕານເປອ
ື່ ຍ ແລະ ແຈ່ວກາຍເປນສແດງກໍປົງລົງປະໄວ້ໃຫ້ເຢນ
ຄ). ການຫຸມ
້ ຫໍື່ ແລະ ການເກບຮກສາ
ຫງຈາກປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດຕະພນກະສິກໍາສໍາເລດແລ້ວ ກໍນໍາໄປຫຸ້ມຫໍື່ບນຈຸໃສ່ຖົງຢາງ ຫ
ຂວດແກ້ວ ແລະ ລດປາກຖົງໃຫ້ແຈບດ, ເກບຮກສາໄວ້ບ່ອນທແ
ື່ ຫ້ງອາກາດປອດໂປ່ງ ແລະ ນໍາໄປຈໍາໜ່
າຍໄດ້.

ຮູບທ 8. ໝາກເຜດແຫ້ງທຈ
ື່ ະນໍາມາບົດ

16

ຮູບທ 9. ໝາກເຜດທບ
ື່ ດ
ົ ແລ້ວ

ຮູບທ 10. ໜງຄວາຍທຈ
ື່ ະນໍາມາຕົມ
ັ້ ໃສ່ແຈ່ວບອງ
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ຮູບທ 11. ແຈ່ວບອງທປ
ື່ ງຸ ແຕ່ງສໍາເລດແລ້ວ
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ບົດປະຕິບດທ 3
ການເຮດຖົວ
ື່ ດິນທອດສະໝຸນໄພ
ຈຸດປະສົງ:
ເພອ
ື່ ໃຫ້ຜູ້ເຂົາັ້ ຮ່ວມຝຶກອົບສາມາດ :
1.
ນໍາໃຊ້ອປ
ຸ ະກອນແລະວດຖຸດບ
ິ ທື່ນາໍ ມາປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດຕະພນກະສິກາໍ ໄດ້
2.

ຂນ
ັ້ ຕອນ ແລະ ວິທການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດຕະພນກະສິກາໍ ໄດ້

3.

ວິທການຫຸມ
້ ຫໍື່ ແລະ ການເກບຮກສາອາຫານໄດ້

ເນອ
ັ້ ໃນ
ກ).

ອຸປະກອນ ແລະ ວດຖຸດບ
ິ
1. ອຸປະກອນ
- ຈອງໄມ້ດ້າມ
- ເຕົາໄຟ
- ໝໍັ້ຂາງ

- ຊາມ ຫ ພາຖາດ
- ຖົງຢາງ
- ຊິງຊື່ງ

- ເຄື່ອງລດປາກຖົງໃຊ້ຄວາມຮ້ອນ
2. ວດຖຸດບ
ິ ແລະ ສ່ວນປະກອບ
- ແກ່ນຖົື່ວດິນ 1
- ຫົວສໄຄ
- ໃບຂັ້ຫູດ
- ເກອປົື່ນ

- ຜົງປຸງລົດ
ຂ).

kg

20

ຫົວ

100

g

2

ບ່ວງກາເຟ

3

ບ່ວງກາເຟ

- ນໍັ້າມນພດ
1
ແກ້ວ
ຂນ
ັ້ ຕອນການປະຕິບດ
1. ຕົັ້ມນໍັ້າໃຫ້ຟົດ, ເອົາຖົື່ວດິນລົງແຊ່ 5 - 10 ນາທ
2. ບບເອົາເຈ້ຍຫຸ້ມຖົື່ວດິນອອກໃຫ້ໝົດ
3. ເອົານໍັ້າມນໃສ່ໝໍັ້ຄ້າງໄຟ, ນໍາເອົາຖົື່ວດິນລົງທອດໃຫ້ເຫອງກໍຕກອອກ
4. ຊອຍຫົວສໄຄ ແລະ ໃບຂັ້ຫູດນໍາໄປທອດໃຫ້ກອບ
5. ນໍາເອົາຖົື່ວດິນ, ຫົວສໄຄ, ໃບຂັ້ຫູດ, ນໍັ້າຕານ, ເກອ ແລະ ຜົງປຸງລົດມາຄົນປະສົມ
ເຂົັ້າກນໃນຊາມປະໃຫ້ເຢນ

19

ຄ). ການຫຸມ
້ ຫໍື່ ແລະ ການເກບຮກສາ
ຫງຈາກປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດຕະພນກະສິກໍາສໍາເລດແລ້ວກໍນໍາໄປຫຸ້ມຫໍບ
ື່ ນຈຸໃສ່ຖົງຢາງ ແລະ
ລດປາກຖົງໃຫ້ແຈບດ, ເກບຮກສາໄວ້ບ່ອນທແ
ື່ ຫ້ງອາກາດປອດໂປ່ງ ແລະ ນໍາໄປຈໍາໜ່າຍໄດ້.

ຮູບທ 12. ສະແດງວດຖຸດິບ

ຮູບທ 13. ສະແດງການລວກຖົວ
ື່ ດິນ
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ຮູບທ 14. ຖົວ
ື່ ດິນທທ
ື່ ອດສຸກແລ້ວ

ຮູບທ 15. ຖົວ
ື່ ດິນທປ
ື່ ະສົມເຄອ
ື່ ງປຸງສໍາເລດແລ້ວ

21

ບົດປະຕິບດທ 4
ການເຮດປາເສນ
ັ້ ປຸງລົດ
ຈຸດປະສົງ:
ເພອ
ື່ ໃຫ້ຜູ້ເຂົາັ້ ຮ່ວມຝຶກອົບສາມາດ :
1.
ຮູນ
້ າໍ ໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ວດຖຸດບ
ິ ທນ
ື່ າໍ ມາປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດຕະພນກະສິກາໍ ໄດ້
2.

ຮູຂ
້ ນ
ັ້ ຕອນ ແລະ ວິທການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດຕະພນກະສິກາໍ ໄດ້

3.

ຮູວ
້ ິທການຫຸມ
້ ຫໍື່ ແລະ ການເກບຮກສາອາຫານໄດ້

ເນອ
ັ້ ໃນ
ກ). ກະກຽມອຸປະກອນ ແລະ ສ່ວນປະກອບ

1. ອຸປະກອນ
1. ມດ
2. ພ້າ
3. ບ່ວງ
4. ຊາມ
5. ຊິງຊື່ງ
6. ພາຖາດ
7. ຄຸ
8. ຂຽງ
9. ກບຢາງມຝາປິດ
10. ຖົງມ, ຊຸຸດກນເປັ້ອນ
11. ກະດົັ້ງ ຫ ເຂິງ

2.

ວດຖຸດິບ ແລະ ສ່ວນປະກອບ
- ເນັ້ອປາສົດ (ປາໂຕໃຫຍ່ບໍື່ມກ້າງຍ່ອຍ)
- ຊ໋ອດປຸງລົດ (ງ້ວນຊຽງ)

0.5 kg
30

g

- ພິກໄທປົື່ນ

7.5 g

- ນໍັ້າຕານ

20

g

- ໝາກງາຂາວ

15

g

ຂ.) ຂນ
ັ້ ຕອນການປະຕິບດ
1. ນໍາປາມາຄົວ, ຕດຫົວອອກ ແລະ ລ້າງນັ້າໃຫ້ສະອາດຈາກນັ້ນນາປາມາແລ່, ລບເອົາ
ແຕ່ຊັ້ນ. ຊອຍປາເປນເສັ້ນຍາວຂະໜາດຄວາມໜາປະມານ 1 cm
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2.

ປະສົມປາກບເຄື່ອງປະກອບທງໝົດຄັ້ນໃຫ້ເຂົັ້າກນດ

3.

ໝກປະໄວ້ປະມານ 2 ຊົື່ວໂມງ. ເອົາປາມາລຽນໃສ່ເຂິງແລ້ວນາໄປຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງ

ຄ). ການຫຸມ
້ ຫໍື່ ແລະ ການເກບຮກສາ
ຫງຈາກປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດຕະພນກະສິກໍາສໍາເລດແລ້ວກໍນໍາໄປຫຸ້ມຫໍ,ື່ ເກບຮກສາໄວ້ບ່ອນ
ທແ
ື່ ຫ້ງອາກາດປອດໂປ່ງ ແລະ ນໍາໄປຈໍາໜ່າຍໄດ້.

ຮູບທ 16. ປາສົດທຈ
ື່ ະນໍາມາແລ່ເອົາຊນ
ັ້

ຮູບທ 17. ສະແດງເຄອ
ື່ ງປຸງ ແລະ ຊນ
ັ້ ປາທແ
ື່ ລ່ເປນເສນ
ັ້ ສໍາເລດແລ້ວ
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ຮູບທ 18. ປາເສນ
ັ້ ທຊ
ື່ ງົ ເຄອ
ື່ ງສໍາເລດແລ້ວ

ຮູບທ 19. ປາເສນ
ັ້ ທຕ
ື່ າກແຫ້ງແລ້ວ
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ຮູບທ 20. ປາເສນ
ັ້ ທທ
ື່ ອດສຸກແລ້ວ ພ້ອມທງຮບປະທານໄດ້
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ບົດປະຕິບດທ 5
ການເຮດໄຄແຜ່ນຈຸບແປ້ງທອດ
ຈຸດປະສົງ:
ເພອ
ື່ ໃຫ້ຜູ້ເຂົາັ້ ຮ່ວມຝຶກອົບສາມາດ :
1.
ຮູນ
້ າໍ ໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະ ວດຖຸດບ
ິ ທນ
ື່ າໍ ມາປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດຕະພນກະສິກາໍ ໄດ້
2.

ຮູຂ
້ ນ
ັ້ ຕອນ ແລະ ວິທການປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດຕະພນກະສິກາໍ ໄດ້

3.

ຮູວ
້ ິທການຫຸມ
້ ຫໍື່ ແລະ ການເກບຮກສາອາຫານໄດ້

ເນອ
ັ້ ໃນ
ກ). ກະກຽມອຸປະກອນ ແລະ ສ່ວນປະກອບ
1. ອູປະກອນ
1. ໝໍັ້ຂາງ 1 ໜ່ວຍ
2. ຈອງແບນ 1 ອນ
3. ຫວດ 1 ໜ່ວຍ
4. ໝໍັ້ໜຶັ້ງ 1 ໜ່ວຍ
5. ອນຕອງນໍັ້າມນ 1 ອນ
6. ເຕົາໄຟ 1 ໜ່ວຍ
7. ເຄື່ອງລດຖົງ 1 ເຄື່ອງ
8. ມດແຊມ 1 ອນ
9. ຖົງຢາງແກ້ວ 1 ຕບ
10. ຊິງຊື່ງ 1 ໜ່ວຍ
11. ມດ 1 ດວງ
12. ຂຽງ 1 ອນ

2. ສ່ວນປະກອບ
1. ໄຄແຜ່ນ 10 ແຜ່ນ
2. ແປ້ງກອບ 1 ກິໂລກາມ
3. ໝາກເຜດປົື່ນ 50 ກາມ
4. ເກອ 2 ບ່ວງກາເຟ
5. ແປ້ງນົວ 100 ກາມ
6. ຜກບົື່ວໃບ 150 ກາມ
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7. ໝາກພິກໄທດໍາ 20 ກາມ
8. ນໍັ້າຕານຂາວ 20 ກາມ
9. ນໍັ້າມນພດ 2 ຕຸກ
10. ນໍັ້າດື່ມ

ຂ).

ຂນ
ັ້ ຕອນ ແລະ ວິທການ
1. ນໍາເອົາໄຄແຜ່ນທື່ເຮົາກະກຽມໄວ້ມາຕດໃຫ້ເປນຮູບສາມລ່ຽມພໍດຄໍາ (ໃຊ້ມດແຊມ
ຕດ) ແລ້ວນໍາໄຄແຜ່ນທື່ຕດແລ້ວໃສ່ພາຖ້ານ
2.

ນໍາເອົາຜກບົື່ວໃບໃຊ້ມດຕດຮາກອອກໃຫ້ລະອຽດ ແລ້ວນໍາມາລ້າງນໍັ້າໃຫ້ສະອາດດ
ໃສ່ກະຕ່າປະໄວ້ເພື່ອໃຫ້ສະເດດນໍັ້າດ ແລ້ວນໍາມາຊອຍແລບໆໃສ່ຖ້ວຍປະໄວ້

3.

ກະກຽມໝາກເຜດປົື່ນ, ໝາກພິກໄທດໍາ, ເກອ, ແປ້ງນົວ, ແປ້ງກອບ, ນໍັ້າຕານຂາວ,
ນໍັ້າດື່ມ, ນໍັ້າມນພດ

4.

ນໍາເອົາສ່ວນປະສົມທຸກຢ່າງທື່ເຮົາໄດ້ກະກຽມໄວ້ແລ້ວນັ້ນມາປະສົມກນແລ້ວໃຊ້ຈອງ
ຄົນຈົນໃຫ້ເນັ້ອແປ້ງມລກສະນະໜຽວໆດ

5.

ນໍາເອົາໄຄແຜ່ນທື່ເຮົາໄດ້ຕດກະກຽມໄວ້ນັ້ນມາຈຸບແປ້ງທື່ປະສົມໄວ້ແລ້ວນັ້ນ

6.

ຄ້າງໝໍັ້ຂາງຕັ້ງໄຟເບົາໆປະໃຫ້ນໍັ້າມນຮ້ອນພໍປານກາງ

7.

ນໍາເອົາໄຄແຜ່ນທື່ຈຸບແປ້ງລົງຈນໃຊ້ເວລາໃນການຈນ 1 ນາທ ຈຶື່ງສຸກ

ໃຊ້ຈອງຕກອອກໃສ່ຫວດປະໄວ້ໃຫ້ເຢນຈາກນັ້ນສາມາດກິນໄດ້ ຫ ນໍາໄປຫຸ້ມຫໍື່
ແລະ ນໍາໄປຈໍາໜ່າຍໄດ້.
ຄ). ການຫຸມ
້ ຫໍື່ ແລະ ການເກບຮກສາ
ຫງຈາກປຸງແຕ່ງຜົນຜະລິດຕະພນກະສິກໍາສໍາເລດແລ້ວກໍນໍາໄປຫຸ້ມຫໍ,ື່ ເກບຮກສາໄວ້ບ່ອນ
ທແ
ື່ ຫ້ງອາກາດປອດໂປ່ງ ແລະ ນໍາໄປຈໍາໜ່າຍໄດ້.
8.
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ຮູບທ 21. ໄຄແຜ່ນທຈ
ື່ ະນໍາມາຈຸບແປ້ງທອດ
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ເອກະສານອ້າງອງ
1.

ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ້ ເອກະສານປະກອບການຮຽນ ການສອນ ວິຊາແປຮູບຜະລິດຕະພນ
ກະສິກໍາ. 2003 . ຫກສູດສໍາລບໂຮງຮຽນກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ຊັ້ນກາງສະໜບສະໜູນໂດຍ
ອົງການຮ່ວມມສາກົນເພື່ອການພດທະນາ ແລະສາມກຄ. ທື່ປກສາດ້ານວິຊາການໂດຍ: ສະ
ຖາບນເທກໂນໂລຢລາຊມົງຄົນກາລະສິນ. 19 ນ.
2.
ຫກສູດເອກະພາບ ສໍາລບ 4 ໂຮງຮຽນກະສິກໍາຊັ້ນກາງ ຫລວງພະບາງ, ວຽງຈນ ( ນາບົງ ) ສະ
ຫວນນະເຂດ ແລະຈໍາປາສກ. ປ 1994. ໂດຍການຮ່ວມມຈາກອົງການຊິດເຊແລະສະຖາ
ບນເທກໂນໂລຢຣາຊະມົງຄົນ ກາລະສິນ ( ປະເທດໄທ ). 97 ນ.
3.
ດຣວິໄລລງສາທອງ. 2543-2546. ເຕກໂນໂລຢ ການແປຮູບອາຫານ. ໜ 62 - 82 ( ພາສາໄທ )
4.
ບົວບູຊາ. 2551. ສະໝຸນໄພໄທ. ໜ 89 - 108 ( ພາສາໄທ )
5.
ໄພບູນພະລົມຣກວາລິດ. 2532. ກໍາມະວິທ ການແປຮູບອາຫານ. ໜ 32-293 ( ພາສາໄທ )
6.
ວິມາລກອໍລະພົດ. 2551. ສຸດຍອດສະໝູນໄພບໍາລຸງສຸຂະພາບ. ໜ 66 ( ພາສາໄທ )
7.
ວິດໂອຊດເພື່ອການສຶກສາສ້າງງານສ້າງລາຍຮບ, ສ້າງອາຊບໄດ້, ການແປຮູບອາຫານ ( ພາສາໄທ )
8.
ວິດໂອຊດເພື່ອການສຶກສາສ້າງງານສ້າງລາຍຮບ, ສ້າງອາຊບໄດ້, ການທໍາອາຫານຈາກຖົວ
ື່ ເຫອງ
( ພາສາໄທ )
9.
ອາລໂອບອ້ອມຮກ, 7 ວນ 7 ເມນູ ສະໝຸນໄພໄລ້ໂລກ. ໜ 26 - 27 (ພາສາໄທ)
10. ຮກອຸດົມ. 2550. ຢາແຜນໄທສໍາລບຊາວບ້ານ. ໜ 16 (ພາສາໄທ)

