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1. ຫັກການລວມ ແລະ ເຫດຜນ
ໂດຍທໍ່ວໄປແລ້ວບ້ານພະຍາສືືືືືືີ ແລະ ບ້ານບໍ່ກື້ງເປັນບ້ານໜໍ່ງທືືືືືືີໍ່ປຸກຊາ ແລະ ຊາວສວນພາຍໃນ
ບ້ານແມນມືືືືືືີ
່ ອາຊືືືືືືີບປກຊາເປັນຫັກ ຊໍ່ງສ່ວນຫາຍແມູ່ນຈະຂາຍເປັນຊາດືືືືືືີບ ໃຫ້ກັບໂຮງງານທືືືືືືີໍ່ປະຈາ
ຢູ່ບ້ານ ຫ ຂາຍໃຫ້ພໍ່ຄ້າຄນກາງທໍ່ວໄປທືືືືືືີໍ່ມາເກັບຊື້ຊາພາຍໃນບ້ານ, ຊໍ່ງແບູ່ງອອກເປັນ 2 ລະດຸໃນ
ການເກັບຊື້ຄືືືືືືີ: ລະດແລ້ງ ແລະ ລະດຝນ. ນອກຈາກນັື້ນແລ້ວເມໍ່ອຮອດຍາມລະດຝນຊາວສວນ
ຈະບໍ່ຄ່ອຍເກັບຊາ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຂາຍຊາ ຄທືືືືືືີໍ່ຜ່ານມາເນໍ່ອງຈາກຄຸນະພາບຂອງຊາໃນລະດຝນຈະລຸດ
ລງຖ້ າທຽບໃສູ່ຊ່ວງໄລຍະເດອນ ມືືືືືືີນາ-ເມສາ ຫ ລະດແລ້ງ, ຊໍ່ງເຮັດໃຫ້ ການເກັບຊື້ຂອງບັນດາ
ໂຮງງານ ຫ ພໍ່ຄ້າຄນກາງບໍ່ສາມາດເກັບຊື້ໄດ້ໝດ, ດັໍ່ງນັື້ນ ຊາວສວນຈໍ່ງເຮັດເປັນຊາແຫ້ງໄວ້.
2. ຈຸດປະສງ
- ເພໍ່ອເຮັດໃຫ້ຊາວສວນຜະລິດຊາແຫ້ງ ໃຫ້ໄດ້ຄຸນະພາບ
- ເພໍ່ອໃຫ້ຊາວສວນຮ້ເຕັກນິກໃນການຜະລິດຊາແຫ້ງ

3. ອຸປະກອນເກັບຊາ
ອຸປະກອນເກັບຊາມືືືືືືີດັໍ່ງລຸູ່ມນືືືືືືີື້:
- ຖງຜ້າ
- ເປາ
- ກະຕ່າໄມ້
ວັດຖຸດິບ: ຍອດຊາດິບ
4. ການເກັບຊາ
ເລືືືືືືີມ
ໍ່ ເກັບຊາຕອນເຊື້າເວລາປະມານ 6:00-11:00 ການເກັບຕ້ອງເກັບຢູ່ລະຫວ່າງເຄິໍ່ງກາງຂອງ
ໃບຕໍ່ໃບ, ຕ້ອງບໍ່ເກັບຊາແກູ່ຈນເກືືືືືືີນໄປ ແລະ ເກັບໃສູ່ກະຕ່າໄມ້ ຫ ຖງຜ້າ, ມາດຕະຖານຂອງ
ຍອດຊາທືືືືືືີໍ່ຕ້ອງເກັບ ແມູ່ນ 1 ຍອດ 2 ໃບ, ໂດຍອືືືືືືີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຮງງານ ແລະ ພຄ
ໍ່ ້າ
ຄນກາງ

ຮບທືືືືືືີ 1: ການເກັບຊາ
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5. ມາດຕະຖານໃນການເກັບຊາ
ຊາດິບຕ້ອງເກັບຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຮງງານ ແລະ ພໍ່ຄ້າຄນກາງ ທືືືືືືີໍ່ຊື້ຊາ, ຕ້ອງບໍ່ເກັບຊາ
ແກູ່ເກືືືືືືີນໄປ.

ຮບທືືືືືືີ 2: ຍອດຊາ 1 ຍອດ 2 ໃບ ແລະ 1 ຍອດ 3 ໃບ
6. ເຕັກນິກໃນການເກັບຊາ
ຕ້ອງເກັບຊາຢູ່ໃນລະຫວ່າງເຄິໍ່ງກາງຂອງໃບຕໍ່ໃບ ຕາມມາດຕະຖານ.

ຮບທືືືືືືີ 3 : ເຕັກນິກການເກັບໃບຊາ

2

7. ກຽມພນ
ື້ ທືືືືືືີຂ
ໍ່ ວ
ື້ ຊາ
ບ່ອນຂື້ວຊາຕ້ອງແມູ່ນສະຖານທືືືືືືີໍ່ ທືືືືືືີໍ່ກ້ວາງ, ສະອາດ ແລະ ເໝາະສມດືືືືືືີ.

ຮບທືືືືືືີ 4 : ກຽມພນ
ື້ ທືືືືືືີຂວ
ື້ ຊາ
8. ການພັກຊາ
ເມໍ່ອເຮາໄປເກັບຊາມາແລ້ວ ກ່ອນອໍ່ນເຮາຕ້ອງນາຊາມາພັກ ຫ ເບືືືືືືີຍໄວ້ 2-3 ຊໍ່ວໂມງ ເພໍ່ອ
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຊຸູ່ມໃນຍອດຊາ ຫ ເຫັນວ່າຍອດຊາຫ່ຽວ ກໍ່ນາເອາໄປຂື້ວໄດ້.

ຮບທືືືືືືີ 5 : ການພັກໃບຊາ

3

9. ການຂວ
ື້ ຊາ
ອະນາໄມລ້າງໝື້ ຂາງທືືືືືືີໍ່ ຈະຂື້ວຊາໃຫ້ສະອາດດັງໄຟປະໄວ້ 10-15 ນາທືືືືືືີ ເພໍ່ອເຮັດໃຫ້ໝື້ ມືືືືືືີ
ຄວາມຮ້ອນ ຫັ ງຈາກນັື້ນກໍ່ນາເອາຊາທືືືືືືີໍ່ ກຽມໄວ້ຖ ອກໃສູ່ໃນໝື້ ຂາງ ແລ້ວຄນໄປຄນມາ 20-30
ນາທືືືືືືີ ຫັງຈາກຂື້ວຊາແລ້ວຈັບຍອດຊາມາທບເບິໍ່ງເຫັນວ່າຍອດຊາບໍ່ຫັກຖວ່າຊາທືືືືືືີໍ່ຂື້ວມາແມູ່ນສຸກ
ແລ້ວ.

ຮບທືືືືືືີ 6: ການຂວ
ື້ ຊາ
10. ການເບືືືືືືີຍຊາ
ຫັງຈາກຂື້ວແລ້ວ ກໍ່ນາເອາຊາທືືືືືືີໍ່ຂື້ວມາເບືືືືືືີຍໃສູ່ກະດື້ງປະໄວ້ໃຫ້ມັນເຢັນ, ໃຊ້ເວລາໃນການ
ເບືືືືືືີຍຊາ 15-20 ນາທືືືືືືີ ຫ ເຫັນວ່າຊາເຢັນກໍ່ເອາມານວດ.

ຮບທືືືືືືີ 7 : ການເບືືືືືືີຍຊາ
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11. ການນວດຊາດ້ວຍມ
ການນວດຊາດ້ວຍມ ແມູ່ນນວດຍ້ໄປ-ຍ້ມາຫາຍໆຄັື້ງໃຊ້ເວລາໃນການນວດ 10-15 ນາທືືືືືືີ
ຫ ເຫັນວ່າຍອດຊາກື້ເຂື້າກັນກໍ່ຖວ່າຄຸນນະພາບໃນການນວດຊາໃຊ້ໄດ້ແລ້ວ ຫັງຈາກນັື້ນກໍ່ນາເອາ
ຍອດຊາມາຝິດໃຫ້ ອອກຈາກກັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ໃບຊາຢຽດຊໍ່ ຫັງຈາກນັື້ນກໍ່ເອາໄປຕາກແດດໄດ້.

ຮບທືືືືືືີ 8: ການນວດຊາດ້ວຍມ

12. ການຕາກຊາ
ຫັງຈາກນວດຊາແລ້ວກໍ່ນາເອາຊາມາເບືືືືືືີຍໃສູ່ກະດື້ງເບືືືືືືີຍຊາບາງໆ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ ໜາເກືືືືືືີນໄປ
ແລ້ວນາເອາໃບຊາໄປຕາກແດດ, ການຕາກຊາຕ້ອງຕາກໃນເຮອນ ຕາກຊາ ໂດຍໃຊ້ເວລາໃນການ
ຕາກ, ໃນລະດແລ້ງແມູ່ນ 1 ມື້, ສ່ວນລະດຝນ 2 ມື້.

ຮບທືືືືືືີ 9: ການຕາກຊາ
5

13.

ການເກັບມ້ຽນຊາແຫ້ງ
ຊາແຫ້ ງຕ້ອງເກັບໃສູ່ໃນເປ າທືືືືືືີໍ່ ມືືືືືືີ ຖງຢາງອັດ ແໜ້ ນ ເພໍ່ອບໍ່ໃຫ້ມືືືືືືີ ລມເຂື້າ ແລະ ວາງໄວ້ໄມ້
ແປ້ ນ ສ ງຈາກພື້ ນ ດິ ນ ປະມານ 20-30 ຊັ ງ ຕືືືືືືີ ແ ມັ ດ ຂື້ ນ ໄປ, ສະຖານທືືືືືືີໍ່ ເກັ ບ ຊາຕ້ ອ ງບໍ່ ມືືືືືືີ ເຄໍ່ ອ ງ
ຂອງອໍ່ນປນ.

ຮບທືືືືືືີ 10: ການເກັບມ້ຽນຊາແຫ້ງ

ຕາຕະລາງ: ຂື້ມນຕື້ນທນການສ້າງເຕາຂື້ວຊາຂອງກຸູ່ມຊາວສວນ
ລ/ດ

ລາຍການທືືືືືືີໍ່ຈັດຊື້

ຫວໜ່ວຍ ຈານວນ

ລາຄາ (ກືືືືືືີບ)

ລວມເປັນເງິນ
ທັງໝດ (ກືືືືືືີບ)

1

ໝື້ຂື້ວຊາ (ນາື້ ໜັກທືືືືືືີໍ່ໄດ້
ມາດຕະຖານແມູ່ນ 64 kg)

ໜ່ວຍ

1

536,000

536,000

2

ດືືືືືືີນຈືືືືືືີໍ່

ກ້ອນ

400

900

360,000

3

ປນ

ເປາ

4

42,500

170,000

4

ຊາຍ

ລດ

1

183,500

183,500

5

ທໍ່ຄວນປນ (ຍາວ 2- 50m)

ອັນ

1

27,000

27,000

ລວມ

1,276,500

ໝາຍເຫດ: ຂມ
ື້ ນລາຄາແຕູ່ລະລາຍການແມູ່ນຄິດໄລູ່ໃນປືືືືືືີ 2015
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ລາຍການ ປມ
ື້ ຄມ
ູ່ ແລະ ແຜູ່ນພັບທັງໝດ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ປມ
ື້ ຄມ
ູ່ ເືືືືືືີ ຕັກນິກການປຸງແຕູ່ງຊາແຫ້ງ ບ້ານ ພະຍາສືືືືືືີ ແລະ ບ້ານ ບໍ່ກງື້
ປມ
ື້ືືືືືືີ ຄູ່ມເືືືືືືີ ຕັກນິກການຂື້ວຊາແຫ້ງ ບ້ານ ກແມນ (ລຸູ່ງຈິງື້ )
ປມ
ື້ືືືືືືີ ຄູ່ມເືືືືືືີ ຕັກນິກການບວລະບັດຮັກສາ ແລະ ການຕັດແຕູ່ງຕນ
ື້ ຊາ (ເມອງ ຜງື້ ສາລືືືືືືີ)
ປມ
ື້ືືືືືືີ ຄູ່ມເືືືືືືີ ຕັກນິກການປຸງແຕູ່ງຊາບັງື້ ບ້ານ ກແມນ (ລຸງູ່ ຈິງື້ )
ປື້ມຄູ່ມເຕັກນິກການເຮັດຝຸູ່ນບໍ່ມຊິວະພາບ
ປື້ມຄມ
ູ່ ການຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕູ່ງຊາ
ປື້ມຄມ
ູ່ ການປກຊາ ແບບຍນຍງ
ແຜູ່ນພັບການຜະລິດປຸຸ໋ຍນາື້ ສະກັດຊືືືືືືີວະພາບສດປຸຍເລັໍ່ງ (ເລັໍ່ງການຈະເລືືືືືືີນເຕືືືືືືີບໂຕ)(BE)
ການເຮັດຝຸູ່ນບໍ່ມ ຫ ຝຸູ່ນໝັກຈາກຂືືືືືືີສ
ື້ ັດເພໍ່ອບາລຸງດິນ ແລະ ເປັນອາຫານໃຫ້ແກູ່ຕນ
ື້ ຊາ ແລະ
ພດຊະນິດອໍ່ນໆ
10. ນື້າສະກັດຊືືືືືືີວະພາບຮໂມນ (ເລັໍ່ງຍອດ, ດອກ, ໝາກ)
11. ການຜະລິດນື້າສະກັດຊືືືືືືີວະພາບ (ສະໝຸນໄພໄລູ່ແມງໄມ້ ແລະ ເລັໍ່ງການຈະເລືືືືືືີນເຕືືືືືືີບໂຕຂອງ
ພດ)
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