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I. ຫກ
ັ ການລວມ ແລະ ເຫດຜນ
ບ້ານກໍແມນ (ລູ່ງຈິງ) ເປັນບ້ານທື້ີ ມື້ີຊາ 400 ປື້ີ ຫື້ີ ຊາບຮານ ແລະ ຊາວສວນ ພາຍໃນ
ບ້ ານກໍ ມື້ີ ອ າຊື້ີ ບ ໂດຍຜະລິ ດ ຊາຂາຍເປັ ນ ຫັ ກ ເຊິ ງສ່ ວ ນຫ າຍແມູ່ ນ ຈະຂາຍເປັ ນ ຊາດິ ບ ໃຫ້ ກັ ບ
ໂຮງງານທື້ີປະຈໍ າຢູ່ບ້ານ ແລະ ພໍ ຄ້າຄນກາງທວໄປທື້ີ ມາເກັ ບ ຊື້ີພາຍໃນບ້ານ, ເຊິງຈະແບູ່ ງອອກ
ເປັນ 2 ລະດການເກັບຊື້ີ: ລະດແລ້ງ (ໃນຊ່ວງເດອນ 2-4) ແລະ ລະດຝນ (ໃນຊ່ວງເດອນ 510) ແລະ ນອກຈາກນັນແລ້ວເມື້ີອຮອດລະດຝນຊາວສວນບໍຄ່ອຍໄດ້ຂາຍຊາ ເນື້ີອງຈາກວ່າ ຜນ
ຜະລິ ດ ຂອງຊາໃນລະດ ຝ ນຈະຫ າຍກ່ ວ າຊາໃນລະດ ແລ້ ງ ເຊິ ງເຮັ ດ ໃຫ້ ກ ານເກັ ບ ຊື້ີ ຂ ອງບັ ນ ດາ
ໂຮງງານ ແລະ ພໍຄ້າມື້ີກາງບໍສາມາດເກັ ບຊື້ີໄດ້ໝ ດ ແລະ ຊາວສວນກໍຈະຜະລິດເປັນຊາແຫ້ງໄວ້
ຂາຍຕາມພມປັນຍາຊາວບ້ານ.

II. ຈດປະສງ
- ເພື້ີອໃຫ້ຊາວສວນຜະລິດຊາແຫ້ງໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານຄນນະພາບທື້ີຕະຫາດຕ້ອງການ
- ເພອ
ື້ີ ໃຫ້ຊາວສວນຮ້ເຕັກນິກການຜະລິດຊາແຫ້ງ
- ເພອ
ື້ີ ໃຫ້ຊາວສວນສາມາດເກັບຊາໄວ້ໄດ້ດນ.

III. ອປະກອນ ແລະ ວິທກ
ື້ີ ານ
1. ອປະກອນ
-

ຟນ
ກະດງ/ຜ້າປ ສໍາຫັບຕາກຊາ
ຖງໃສູ່ຊາ ຫື້ີ ກະສອບ
ຖງມື້ີ (ຜ້າ) ສໍາຫັບການຂວຊາ
ຝອຍເຫັກ ສໍາລັບລ້າງໝໍ
ແພເຊັດໝໍ.

ວ ັດຖຸດບ
ິ : ຊາດິບ

2. ວິທກ
ື້ີ ານ
2.1 ການເກັບໃບຊາດິບ
ຊາດິບຕ້ອງເກັບຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຮງງານ ແລະ ພໍຄ້າຄນກາງ ທື້ີຊື້ີຊາແຫ້ງນໍາ,
ຕ້ອງບໍເກັບໃບຊາແກູ່ຈນເກື້ີນໄປ ເພາະ ຖ້າເກັບໃບຊາແກູ່ ຊາວສວນຕ້ອງໄດ້ມາຄັດແຍກຊາ
ໃບແກູ່/ໃບສື້ີເຫອງອອກຈາກຊາທື້ີຂວແຫ້ງແລ້ວ.
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ຮບທື້ີ 1: ຍອດໃບຊາ 1 ຍອດ 2 ໃບ ແລະ 1 ຍອດ 3 ໃບ

2.2 ການພັກໃບຊາກ່ອນນໍາໄປປງແຕູ່ງ ຫື້ີ ແປຮບ
-

ການພັກໃບຊາ:
ຖ້າໃບຊາດິບທື້ີເກັບມາບໍຖື້ີກຝນ, ໃຫ້ຖອກໃບຊາໃສູ່ກະດງ ຫື້ີ ຜ້າປປະໄວ້ 1 ຊວໂມງ,
ຖ້າໃບຊາດິບທື້ີເກັບມາຖກຝນ, ໃຫ້ຖອກໃສູ່ກະດງປະໄວ້ 3-5 ຊວໂມງ ສັງເກັດເຫັນ
ໃບຊາຫ່ຽວແມູ່ນສາມາດນໍາໄປຂວໄດ້.

ຮບທື້ີ 2: ການພັກໃບຊາ
-

ການຂວຊາ:
ລ້າງ ແລະ ເຊັດໝໍ ຂາງທື້ີກະກຽມໄວ້ໃຫ້ ສະອາດ,ສ່ວນໄຟແມູ່ນບໍໃຫ້ແຮງຈນເກື້ີນໄປ
ສັງເກດເບື້ີງວ່າໝໍມື້ີຄວາມຮ້ອນພໍດື້ີແລ້ວ ຈງນໍາເອາໃບຊາດິບທື້ີ ກະກຽມໄວ້ໃສູ່ໝໍ ຂາງ, ໝໍ
ຂາງ 1 ອັນສາມາດຂວຊາດື້ີບໄດ້ ປະມານ 8 ກິໂລ ແຕູ່ກໍ່ ອີງໃສ ໍ່ ຂະໜາດຂອງໝໍ, ການຂວ
ຊາແມູ່ນຄນໄປມາ/ປື້ີນຂື້ີນປື້ີນລງປະມານ 30-40 ນາທື້ີ ກໍ ສາມາດຕັກ ຊາອອກຈາກໝໍ ໄດ້
ແລະ ປະໄວ້ໃຫ້ເຢັນ.
2

ຂໍສັງເກດຫາກ ຊາດື້ີບທື້ີຂວສກ ຫື້ີ ທື້ີໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ ຊາທື້ີໄດ້ມານັນຈະບໍຫັກ, ມື້ີ
ຢາງໜຽວຕິດມື້ີໃນເວລາຈັບ ແລະ ຈະເປັນສື້ີເຫື້ີອງອ່ອນ.

ຮບທື້ີ 3: ຊາທື້ີຜ່ານການຂວແລ້ວ

2.3 ການເບື້ີຍຊາ
ກ່ອນຈະນາຊາໄປນວດ ຕ້ອງໄດ້ເບື້ີຍຊາໃຫ້ເຢັນກ່ ອນປະ ມານ 5-10 ນາທື້ີ ໃນເມອ
ຊາເຢັນແລ້ວກໍສາມາດນໍາໄປນວດໄດ້ເລື້ີຍ (ນວດດ້ວຍມ ຫ ເຄອງນວດ).

ຮບທື້ີ 4: ການເບື້ີຍຊາ

3

2.4 ການນວດຊາດ້ວຍມື້ີ
ນ າເອ າຊາທື້ີ ຂວແລ້ ວມານວດ ວ ນຈາກຂວາຫາຊ້ າຍ, ຊ້ າຍຫາຂວາຈນຊານັ ນ
ອ່ອນ ແລະ ນ້ມ ສັງເກດເບິງວ່າເວລານວດຊາ ຈະມື້ີຢາງອອກມາຕິດມື້ີ ຖື້ີວ່ານວດຊາ
ໄດ້ແລ້ວ ຫັງຈາກນັນກໍຕື້ີຊາໃສູ່ມື້ີໃຫ້ແຍກອອກຈາກກັນ ນໍາເອາຊາມາຊະ ຫື້ີ ຢາຍ ບໍ
ໃຫ້ຕິດກັນ.

ຮບທື້ີ 5: ການນວດຊາດ້ວຍມ

2.5 ການຕາກຊາ
ຫັງຈາກທື້ີຜ່ານການນວດແລ້ວນໍາຊາມາຕາກໃສູ່ກະດງ

ແລ້ວນໍາໄປຕາກດ້ວຍແສງແດດ

(ປະມານ 10-12 ຊວໂມງ ໃນກລະນີມື້ີແດດປກກະຕິ ແລະ ຖ້າມື້ີໃດແດດບໍປກກະຕິ
ສາມາດຕາກໄວ້ປະມານ 20-24 ຊວໂມງ).

ຮບທື້ີ 6: ການຕາກຊາ
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2.6 ການເກັບຮັບສາ
ຫັງຈາກຜ່ານການຕາກຊາແຫ້ງແລ້ວ ຕ້ອງນໍາຊາແຫ້ງມາເກັບໄວ້ໃນກະສອບ ສື້ີຂາວ ບໍມື້ີ
ກາຍັງຕິ ດຢູ່ ໃນກະສອບ ມື້ີ ຖ ງຢາງຢູ່ທ າງໃນ ເພື້ີອປ້ອ ງກັ ນ ຮັກ ສາກິ ນຫອມ ຂອງຊາແຫ້ ງ,
ກະສອບຕ້ອງບໍເປື້ີອນ,ແຫ້ງດື້ີ,ບໍມື້ີກື້ີນ, ມັດປາກກະສອບໄວ້ໃຫ້ດື້ີ ແລະ ສະຖານທື້ີ ຫື້ີ ສາງ
ຕ້ອງບໍມື້ີຄວາມຊູ່ມ,ບໍປຽກ ແລະ ບໍປນປນກັບສິງອນ.

ຮບທື້ີ 7: ການເກັບຮັກສາ

ຕາຕະລາງ: ຂໍມນຕນທຶນການສ້າງເຕາຂວຊາຂອງກູ່ມຊາວສວນ
ລ/
ດ

ລາຍການທື້ີຈັດຊ

ຫວໜ່ວຍ ຈໍານວນ

ລາຄາ (ກື້ີບ)

ລວມເປັນເງິນ
ທັງໝດ
(ກື້ີບ)

1

ໝໍຂວຊາ (ນໍາໜັກທື້ີໄດ້
ມາດຕະຖານແມູ່ນ 64 kg)

ໜ່ວຍ

1

536,000

536,000

2

ດື້ີນຈື້ີ

ກ້ອນ

400

900

360,000

3

ປນ

ເປາ

4

42,500

170,000

4

ຊາຍ

ລດ

1

183,500

183,500

5

ທໍຄວນປນ (ຍາວ 2- 50m)

ອັນ

1

27,000

27,000

ລວມ

1,276,500

ໝາຍເຫດ: ຂໍມນລາຄາແຕູ່ລະລາຍການແມູ່ນຄິດໄລູ່ໃນປື້ີ 2015
5

ລາຍການ ປຶມຄມ
ູ່ ແລະ ແຜູ່ນພັບທັງໝດ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ປມຄູ່ມື້ີເຕັກນິກການປງແຕູ່ງຊາແຫ້ງ ບ້ານ ພະຍາສື້ີ ແລະ ບ້ານ ບໍກງ
ປື້ີມຄູ່ມື້ີເຕັກນິກການຂວຊາແຫ້ງ ບ້ານ ກໍແມນ (ລູ່ງຈິງ)
ປື້ີມຄູ່ມື້ີເຕັກນິກການບວລະບັດຮັກສາ ແລະ ການຕັດແຕູ່ງຕນຊາ (ເມອງ ຜງສາລື້ີ)
ປື້ີມຄູ່ມື້ີເຕັກນິກການປງແຕູ່ງຊາບັງ ບ້ານ ກໍແມນ (ລູ່ງຈິງ)
ປມຄູ່ມເຕັກນິກການເຮັດຝູ່ນບມຊິວະພາບ
ປຶມຄມ
ູ່ ການຜະລິດ ແລະ ປງແຕູ່ງຊາ
ປຶມຄມ
ູ່ ການປກຊາ ແບບຍນຍງ
ແຜູ່ນພັບການຜະລິດປຸ໋ຍນໍາສະກັດຊື້ີວະພາບສດປຍເລັງ (ເລັງການຈະເລື້ີນເຕື້ີບໂຕ)(BE)
ການເຮັດຝູ່ນບມ ຫ ຝູ່ນໝັກຈາກຂື້ີສັດເພອບໍາລງດິນ ແລະ ເປັນອາຫານໃຫ້ແກູ່ຕນຊາ ແລະ
ພດຊະນິດອນໆ
10. ນໍາສະກັດຊື້ີວະພາບຮໍໂມນ (ເລັງຍອດ, ດອກ, ໝາກ)
11. ການຜະລິດນໍາສະກັດຊື້ີວະພາບ (ສະໝນໄພໄລູ່ແມງໄມ້ ແລະ ເລັງການຈະເລື້ີນເຕື້ີບໂຕຂອງ
ພດ)
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