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ຄ ານ າ 

ຊາເປັນເຄ ູ່ ອງດ ູ່ ມທືີູ່ ມືີກິູ່ ນຫອມ ແລະ ປຸງດວ້ຍການເອາົນ າ້ຕົມ້ໃສູ່  ຫຼ  ເອາົໃບຕົມ້ໃສູ່ ນ າ້. ຊາມືີຫຼາຍປະເພດ ແຕູ່
ໂດຍລວມແລວ້ຊາຈະມືີລດົຊາດຂມົໆຈກັໜອ້ຍ, ດ ູ່ ມແລວ້ຊຸູ່ ມຄ , ພອ້ມກນັນັນ້ ຊາມືີສານກະເຟອືີນຊ ູ່ ງກະຕຸນ້ໃຫຄ້ນົ
ຕ ູ່ ນຕວົໄດ.້ ຊາມືີຕັນ້ກ າເນືີດຢ ູ່ ຂງົເຂດພາກເໜ ອຂອງປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ພາກຕາເວນັຕກົສູ່ ຽງໃຕຂ້ອງປະ ເທດ
ຈືີນ, ຊ ູ່ ງໄດຖ້ ກນ າໃຊເ້ປັນເຄ ູ່ ອງດ ູ່ ມທືີູ່ ເປັນຢາໂດຍຊນົເຜົູ່ າຕູ່ າງໆໃນພາກພ ນ້. ຕາມການບນັທ ກໃນບດົຄວາມທາງການ
ແພດຂອງທູ່ ານ ຮວາ ຕ  ້ການດ ູ່ ມຊາໄດເ້ລືີູ່ ມຕັງ້ແຕູ່ ສດັຕະວດັທືີ 3 ແລະ ກາຍເປັນເຄ ູ່ ອງດ ູ່ ມທືີູ່ ນຍິມົແຜູ່ ຫຼາຍໃນສະໄໝ
ຂອງລດັຊະວງົຖາງຂອງຈືີນ, ຈາກນັນ້ການດ ູ່ ມຊາກ ູ່ ແຜູ່ ລາມໄປສ ູ່ ປະເທດອາຊືີຕາເວນັອອກ, ພ ູ່ ຄາ້ຊາວໂປຕຸເກດ ນ າໄປ
ສ ູ່ ຢ ໂລບໃນສດັຕະວນັທືີ 16, ໃນສດັຕະວນັທືີ 17 ການດ ູ່ ມຊາໄດກ້າຍເປັນວດັທະນະທ າໃນບນັດາປະເທດທືີູ່ ໃຊພ້າສາ
ອງັກດິ ຊ ູ່ ງເປັນການເລືີູ່ ມຕົນ້ຜະລດິ ແລະ ຄາ້ຂາຍເປັນໂຮງງານໃຫຍູ່ ໃນປະເທດອືີນເດຍ. 

ສ າລບັປະເທດລາວ ມືີການປ ກ ແລະ ບ ລໂິພກຊາຢ ູ່ ຫຼາຍແຂວງເຊັູ່ ນ: ຜົງ້ສາລືີ, ບ ູ່ ແກວ້, ອຸດມົໄຊ, ໄຊຍະບຸລືີ, 
ຊຽງຂວາງ... ມາແຕູ່ ດນົນານ ແຕູ່ ບ ູ່ ມືີຫຼກັຖານເປັນທາງການວູ່ າໄດເ້ລືີູ່ ມປ ກແຕູ່ ເມ ູ່ ອໃດ, ມືີແຕູ່ ຊາລຸູ່ ງຈິງ້ ແຂວງຜົງ້ສາລືີ ທືີູ່
ໄດມ້ືີການຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈ ແລະ ຢ ນຢັນເປັນທາງການວູ່ າມືີອາຍຸ 450 ກວູ່ າປືີ. ເຖງິຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ ປັດຈບຸນັນືີຜ້ະລດິຕະພນັ
ຊາມືີຫຼາຍຊະນດິ, ຫຼາຍຍືີຫ  ້ແລະ ມືີຂາຍຢ ູ່ ເກ ອບທຸກແຂວງທົູ່ ວປະເທດລາວ. ສ າລບັແຂວງຜົງ້ສາລືີ ກ ູ່ ໄດຖ້ ການປ ກຊາ, 
ຜະລດິປຸງແຕູ່ ງຊາ, ການບ ລກິານຜະລດິຕະພນັຊາ ແລະ ກດິຈະກ າທືີູ່ ກູ່ ຽວຂອ້ງກບັຊາ ເປັນຍຸດທະສາດໜ ູ່ ງໃນການ
ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົຂອງແຂວງ ຈ ູ່ ງໄດມ້ືີການສົູ່ ງເສືີມການປ ກ, ການຜະລດິຢູ່ າງກວາ້ງຂວາງ ແລະ ມືີລກັສະນະ
ແຜູ່ ຫຼາຍ ດວ້ຍຮ ບການ ແລະ ວທິືີການທືີູ່ ແຕກຕູ່ າງກນັ. ໃນຂະນະດຽວກນັນັນ້ຂ ມ້ ນຂູ່ າວສານກູ່ ຽວກບັເຕກັນກິການປ ກ
ຊາຍງັຈ າກດັ ຫຼ  ມືີກ ູ່ ເປັນລກັສະນະສະເພາະພນັເທົູ່ ານັນ້ ຊ ູ່ ງບ ູ່ ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງຜ ້
ປ ກຊາທືີູ່ ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ທຸກຂງົເຂດໄດ.້ ດວ້ຍເຫດນັນ້ ໂຮງຮຽນເຕກັນກິ-ວຊິາຊືີບແບບປະສມົແຂວງຜົງ້ສາລືີ, ສມົທບົ
ກບັພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປູ່ າໄມແ້ຂວງຜົງ້ສາລືີ ພາຍໃຕກ້ານສະໜບັສະໜ ນຂອງໂຄງການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນ
ບດົບາດຍງິ-ຊາຍໃຫແ້ກູ່ ຊຸມຊນົ (COPE) ໄດຮ້ຽບຮຽງເປັນປ ມ້ຄ ູ່ ມ  ນືີຂ້  ນ້ ເພ ູ່ ອເປັນເອກະ ສານພ ນ້ຖານໃນການປ ກ, 
ການປຸງແຕູ່ ງ ແລະ ການບ ລກິານຜະລດິຕະພນັຊາ. 

ປ ມ້ຄ ູ່ ມ  ສະບບັນືີບ້ ູ່ ສາມາດເກືີດຂ ນ້ໄດຖ້າ້ປາສະຈາກການສະໜບັສະໜ ນທາງດາ້ນບດົຮຽນປະສບົການ, ຂ ມ້ ນ
ຈາກພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປູ່ າໄມ ້ແລະ ທ ນຮອນຈາກໂຄງການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນບດົບາດຍງິ-ຊາຍໃຫແ້ກູ່ ຊຸມ
ຊນົ. ນະໂອກາດນືີ ້ ຂ ສະແດງຄວາມຂອບອກົຂອບໃຈຕ ູ່ ພະແນກກະສກິ າ ແລະ ປູ່ າໄມແ້ຂວງຜົງ້ສາລືີ, ໂຄງການສາ້ງ
ຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນບດົບາດຍງິ-ຊາຍໃຫແ້ກູ່ ຊຸມຊນົ ແລະ ຜ ທ້ືີູ່ ມືີສູ່ ວນກູ່ ຽວຂອ້ງທຸກພາກສູ່ ວນ ເຮດັໃຫປ້ ມ້ຄ ູ່ ມ  ເຫຼັມ້ນືີ ້
ສ າເລດັຜນົ. ຢູ່ າງໃດກ ູ່ ຕາມ, ປ ມ້ຄ ມ ເຫຼັມ້ນືີເ້ປັນການນ າສະເໜືີຂ ມ້ ນໃນເບ ອ້ງຕົນ້ ຊ ູ່ ງມືີຫຼາຍອນັບກົຜູ່ ອງທງັທາງດາ້ນ
ເນ ອ້ໃນ ແລະ ຫຼກັໄວຍາກອນ ຈ ູ່ ງຂ ຝາກຝັງນ າຜ ຊ້ມົໃຊ ້ແລະ ຜ ມ້ ືີປະສບົການຊູ່ ວຍຊືີແ້ນະ ແລະໃຫຂ້ ມ້ ນ ເພ ູ່ ອປັບປຸງ
ປ ມ້ຄ ູ່ ມ  ເຫຼັມ້ນືີໃ້ຫສ້ມົບ ນ. 
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ບດົທືີ 1 

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ແລະ ຄຸນປະໂຫຍດຂອງຊາ 

1. ປະຫວດັຄວາມເປັນມາ 
ມືີຕົນ້ກ າເນືີດໃນເຂດອາຊືີຕາເວນັອອກຄ : ປະເທດຈືີນ ແລະ ປະເທດອນິເດຍ, ໃກກ້ບັຕົນ້ນ າ້ອືີຣະວະດືີ ແລວ້ແຜູ່

ກະຈູ່ າຍໄປຕາມຟ ້ນທືີູ່ ຈາກດາ້ນທືີດຕາເວນັຕກົລະຫວູ່ າງເທ ອກເຂາົນາກາມານືີປ ຮືີ ແລະ ລ ໄຊ ຕາມແນວຊາຍແດນຂອງ
ສະຫະພາບພະມາ້ ຕອນເໜ ອຂອງໄທແລວ້ສືີນ້ສຸດທືີູ່ ປະເທດຫວຽດນາມ. ສ າລບັປະເທດລາວແມູ່ ນມືີຢ ູ່ ແຂວງ: ຜົງ້ສາລືີ, 
ຈ າປາສກັ, ບ ູ່ ແກວ້, ອຸດມົໄຊ, ຊຽງຂວາງ, ໄຊຍະບ ລືີ, ເຊິູ່ ງມືີທງັຊາປ ກ ແລະ ຊາປູ່ າ. 

ຊາວຈືີນໄດນ້ າໄປເຜືີຍແຜູ່  ແລະ ນ າຊາໄປປ ກໃນປະເທດຕູ່ າງໆໃນອາຊືີເຊັູ່ ນ: ປະເທດຢືີູ່ ປຸູ່ ນ ເຊິູ່ ງເປັນປະເທດທືີູ່ ຢ ູ່ ໃກກ້ບັ
ຈືີນ ໂດຍເລືີູ່ ມຮ ຈ້ກັ ແລະ ມືີການນ າຊາເຂົາ້ໄປສ ູ່ ປະເທດຢິູ່ ປຸູ່ ນ ໂດຍສະເພາະຊາວຢືີູ່ ປຸູ່ ນຈ ານວນໜ ູ່ ງທືີູ່ ເດືີູ່ ນທາງມາປະເທດ
ຈືີນກບັເຮ ອ ເພ ູ່ ອມາສ ກສາຄ າສອນທາງພຸດສາສະໜາ ແລະ ໄດນ້ າເມດັຊາໄປປ ກທືີູ່  Shingaken ເຊິູ່ ງກ ປະສບົຜນົສ າເລດັ
ໄດຜ້ນົດືີ ຫຼງັຈາກນັນ້ ໃນປືີ ຄ.ສ 1196 ແລະ 1192 ໄດຂ້ຽນໜງັສ ກູ່ ຽວກບັການຮກັສາສຸຂະພາບ ໂດຍການດ ູ່ ມຊາ ເປັນໜງັ
ສ ເຫຼັມ້ທ າອືີດກູ່ ຽວກບັຊາທືີູ່ ເກືີດຂ ນ້ໃນຢືີູ່ ປຸູ່ ນ ຈ ູ່ ງເຮດັໃຫເ້ກືີດມືີປະເພນືີການດ ູ່ ມຊາໃນປະເທດຢືີູ່ ປຸູ່ ນເຊິູ່ ງຕ ູ່ ມາໄດພ້ດັທະນາ
ຂ ນ້ເປັນປະເພນືີການຊງົຊາຂອງຢືີູ່ ປຸູ່ ນມາຈນົເຖືີງປະຈບຸນັນືີ ້(www.Lao 44. Org.com, 2016). 

2. ຄຸນປະໂຫຍດຂອງຊາ 
ຊາເປັນເຄ ູ່ ອງດ ູ່ ມ ທືີມືີປະໂຫຍດ ແລະ ມືີສບັພະຄຸນຫຼາຍຕ ູ່ ສຸຂະພາບຂອງຄນົເຮາົ. ດັູ່ ງນັນ້, ການດ ູ່ ມຊາຈ ູ່ ງມືີປະໂຫຍດ

ຫຼາຍເຊັູ່ ນ: 
- ຊູ່ ວຍກະຕຸນ້ໃຫລ້ະບບົປະສາດ ແລະ ຮູ່ າງກາຍສາມາດເຮດັວຽກໄດຢູ້່ າງມືີປະສືີດທືີພາບ ເນ ູ່ ອງຈາກໃນໃບຊາ ມືີ

ສານກາເຟອືີນເປັນອງົປະກອບ ເຊິູ່ ງສານກາເຟອືີນນືີຈ້ະໄປກະຕຸນ້ລະບບົປະສາດສ ນກາງ ແລະ ລະບບົໜ ນວຽນ
ຂອງເລ ອດ ສາມາດຊູ່ ວຍໃຫກ້າ້ມເນ ອ້ຜູ່ ອນຄາຍມືີອດິທືີພນົຕ ູ່ ຂະບວນການເມຕາໂບລືີຊ ມຂອງຈລຸງັຮູ່ າງກາຍ 
ແລະ ຍງັປ້ອງກນັໂລກຫຼອດເລ ອດໃຈຕືີບຕນັ. ນອກຈາກນືີ ້ຍງັສາມາດຮກັສາອາການເຈບັໜາ້ເອກິ ແລະ ກາ້ມ
ເນ ອ້ຫວົໃຈຂາດເລ ອດຫຼ ູ່ ລຽ້ງ, ຮກັສາໂລກໄຂຫ້ວດັ ແລະ ປວດຫວົໂດຍບ ູ່ ມືີຜນົຂາ້ງຄຽງ. 

- ຊູ່ ວຍແກຫ້ວົໃຈ ແລະ ຊູ່ ວຍໃນການຍູ່ ອຍອາຫານໃນຊູ່ ວງອາກາດຮອ້ນ ການດ ູ່ ມຊາຈະຊູ່ ວຍໃຫມ້ືີຄວາມຮ ສ້ ກ
ສດົຊ ູ່ ນຂ ນ້ ເນ ູ່ ອງຈາກໃນໃບຊາມືີສານໂຟລືີຟືີນອນ, ຄາໂບໄຮເດຼດ ແລະ ກດົອະມືີໂນ ເປັນອງົປະກອບ ເມ ູ່ ອ
ສານເຫຼົູ່ ານືີເ້ກືີດປະຕກິລິຍິາກບັນ າ້ລາຍຈະຊູ່ ວຍກະຈາຍຄວາມຮອ້ນສູ່ ວນເກືີນໃນຮູ່ າງກາຍ. 

- ຊູ່ ວຍຂາ້ເຊ ອ້ໂລກ, ຫຸຼດອາການອກັເສບ, ຊູ່ ວຍຮກັສາແພ, ຊູ່ ວຍໃນການຂບັຖູ່ າຍ ແລະ ຊະລາ້ງສານຜິດໃນ
ຮູ່ າງກາຍ ເນ ູ່ ອງຈາກໃນໃບຊາມືີສານໂຟລືີຟືີນອນ ສາມາດຂາ້ເຊ ອ້ແບກທືີເຣຍໄດ ້ຈາກຫຼກັຖານໂບຮານຈືີນພບົວູ່ າ
ໃນ ນ າ້ຊາແກູ່ ໆ 1 ຖວ້ຍ ໃຊຮ້ກັສາໂລກທອ້ງບດິໄດຢູ້່ າງດືີ. 

- ຊູ່ ວຍເຮດັໃຫສຸ້ຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ຊູ່ ວຍຫຸຼດຄວາມອວ້ນໄດ ້ໂດຍສະເພາະ ຊາຂຽວຈະມືີວຕິາມືີນຊືີ, ວຕິາມນິ
ບືີ ເຊິູ່ ງສາມາດຊ ມເຂົາ້ສ ູ່ ຮູ່ າງກາຍໄດງູ້່ າຍ. (www.Lao44.org.com, 2016). 

 
     
  

http://www.lao44.org.com/
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ບດົທືີ 2 

ການຄດັເລ ອກພ ນ້ທືີູ່ ປ ກຊາ 

1. ການຄດັເລ ອກພ ນ້ທືີູ່ ປ ກ 
ສູ່ ວນຫຼາຍພ ນ້ທືີູ່ ປ ກຊາ ຕອ້ງມືີແຫຼູ່ ງນ າ້ສະດວກສະບາຍ, ໃກເ້ສັນ້ທາງຄມົມະນາຄມົ ຫຼ  ໃກກ້ບັໂຮງງານ ເພ ູ່ ອ

ສະດວກໃນເວລາຂນົສົູ່ ງ. ໂດຍທົູ່ ວໄປແລວ້ການເລ ອກພ ນ້ທືີູ່ ປ ກຊາຄວນເປັນພ ນ້ທືີູ່ ໆມືີຄວາມຄ້້ອຍຊນັບ ູ່ ເກືີນ 45 
ອງົສາ, ເປັນດນິໜຽວແກມຊາຍ ແລະ ສືີຂອງດືີນມືີລກັສະນະເປັນສືີນ າ້ຕານ. 

1.1 ພ ມສນັຖານ ແລະ ລະດບັຄວາມສ ງ 
  ພ ນ້ທືີູ່  ທືີູ່ ມືີລະດບັຄວາມສ ງຈາກໜາ້ນ າ້ທະເລມືີຜນົສະທອ້ນເຖງິຄຸນນະພາບຂອງໃບຊາ. ຊາທືີູ່ ປ ກໃນເຂດສ ງ

ຈະໃຫຄຸ້ນນະພາບດືີ, ມືີລດົຊາດແຊບຫວານຊຸູ່ ມຄ  ແລະ ມືີກິູ່ ນຫອມ, ແຕູ່ ຜນົຜະລດິຈະບ ູ່ ສ ງ ຍອ້ນວູ່ າຕົນ້ຊາຈະເລືີນ
ເຕືີບໂຕຊາ້, ຊາທືີູ່ ປ ກຢ ູ່ ໃນລະດບັຄວາມສ ງຫຼາຍກວູ່ າ 800 ແມດັຂ ນ້ໄປຈະມືີລດົຊາດແຊບ. ສະພາບພ ມສນັຖານກ ູ່ ມືີ
ຜົນສະທອ້ນເຖິງສະພາບອາກາດເຂດປ ກຊາ, ຊາທືີູ່ ປ ກໃນພ ນ້ທືີູ່ ຄອ້ຍຊນັ 30 ອງົສາ ຂ ນ້ໄປດນິບ ູ່ ສາມາດເກບັກກັ
ຮກັສານ າ້ໄດ ້ເຮດັໃຫດ້ນິແຫງ້, ດນິຖ ກເຊາະລາ້ງສ ງເຮດັໃຫຄ້ວາມອຸດມົສມົບ ນຂອງດນິເຊ ູ່ ອມ ແລະ ຕົນ້ຊາຈະໃຫຜ້ນົ
ຜະລດິຕ ູ່ າ.  

1.2 ສະພາບຂອງດນິ 
ເປັນດນິທືີູ່ ມືີຄວາມອຸດມົສມົບ ນປະກອບດວ້ຍທາດອາຫານ ແລະ ອນິຊືີວດັຖຸຕູ່ າງໆທືີູ່ ຕົນ້ໄມຕ້ອ້ງການ. ເປັນດນິທືີູ່ ມືີ

ສະພາບຄວາມເປັນກດົ-ເປັນດູ່ າງຢ ູ່ ໃນລະດບັປານກາງ, ດນິທືີູ່ ເໝາະສມົສ າລບັປ ກຊາແມູ່ ນມືີຄູ່ າຄວາມເປັນກດົເປັນດູ່ າງຢ ູ່
ລະຫວູ່ າງ 4,5-5,5 ເຊິູ່ ງມືີສະພາບທືີູ່ ມືີຄູ່ າຄວາມເປັນກດົຕ ູ່ າ. ອືີກປັດໃຈໜ ູ່ ງ ການເລ ອກພ ນ້ຕອ້ງໄດຄ້ ານ ງເຖິງການ
ອະນຸລກັສະພາບປູ່ າ ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມ, ຄວນເລ ອກພ ນ້ທືີູ່ ທືີູ່ ເໝາະສມົໂດຍໃຫມ້ືີລະດບັຄວາມສ ງຈາກໜາ້ນ າ້ທະເລ
ສະເລູ່ ຍປະມານ 400 ຫາ 1,800 ແມດັ. 

ການກຽມພ ນ້ທືີູ່ ກູ່ ອນປ ກເບັຍ້ຊາ 
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1.3 ນ າ້ ແລະ ປະລມິານ າ້ຝົນ 

ນ າ້ເປັນປັດໃຈໜ ູ່ ງທືີູ່ ມືີຄວາມສ າຄນັຕ ູ່ ການຈະເລືີນເຕືີບໂຕຂອງຕົນ້ຊາ ໂດຍສະເພາະຊູ່ ວງທືີູ່ ປ ກໃໝູ່  ການຂາດນ າ້ຈະ
ເຮດັໃຫຕ້ົນ້ຊາຈະເລືີນເຕືີບໂຕຊາ້ ແລະ ຍອດຊາປົູ່ ງຊາ້, ແລະ ປະລມິານນ າ້ຝົນທືີູ່ ເໝາະສມົແກູ່ ການປ ກຊາໂດຍສະເລູ່ ຍ
ປະມານ 1,140-1,270 ມມ/ປືີ. 

1.4 ອຸນຫະພ ມ 

ໂດຍທົູ່ ວໄປແລວ້ອຸນຫະພ ມທືີູ່ ເໝາະສມົແກູ່ ການປ ກຊາ ແມູ່ ນຢ ູ່ ໃນລະຫວູ່ າ 25-30 ອງົສາ ຖາ້ຫາກອຸນຫະພ ມຂອງ
ອາກາດແຕູ່  22 ອງົສາເຊ ເຖງິ 28 ອງົສາເຊ ມືີຜນົດືີຕ ູ່ ການຈະເລືີນເຕືີບໂຕຂອງຕົນ້ຊາ, ຖາ້ຫາກອຸນຫະພ ມຕ ູ່ າກວູ່ າ 15 
ອງົສາເຊ ຫຼ  ສ ງກວູ່ າ 30 ອງົສາເຊ ຈະເຮດັໃຫຍ້ອດຊາຂະຫຍາຍຕວົຊາ້ລງົ. 
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ບດົທືີ 3 

ການຂະຫຍາຍພນັຊາ 

1. ການຂະຫຍາຍພນັຊາ 
ໂດຍທົູ່ ວໄປວທິືີການຂະຫຍາຍພນັຊາມືີ 2 ແບບຄ : ການຂະຫຍາຍພນັຊາແບບອາໄສເພດ ແລະ ການ

ຂະຫຍາຍພນັຊາແບບບ ູ່ ອາໄສເພດ. 

1.1. ການຂະຫຍາຍພນັຊາໂດຍອາໄສເພດ 
ການຂະຫຍາຍພນັດວ້ຍວທິືີນືີແ້ມູ່ ນໂດຍໃຊແ້ກູ່ ນ ຫຼ  ເມດັ ເປັນວທິືີການທືີູ່ ນຍິມົໃຊກ້ນັຫລາຍໃນປະເທດເຮາົ 

ເໝາະສມົສ າລບັການຂະຫຍາຍພນັຊາ, ຕົນ້ຊາທືີູ່ ກາ້ຈາກແກູ່ ນຈະມືີລະບບົຮາກແຂງແຮງ, ມືີຮາກແກວ້ສາມາດທນົຕ ູ່
ຄວາມແຫງ້ແລງ້ໄດດ້ືີເໝາະສ າລັບປ ກໃນພ ນ້ທືີູ່ ໃນເຂດພ ດອຍຂອງປະເທດເຮົາ ໂດຍທົູ່ ວໄປແກູ່ ນຊາຈະເລືີູ່ ມແກູ່
ປະມານທາ້ຍເດ ອນກນັຍາເຖງິເດ ອນຕຸລາ, ແກູ່ ນຊາທືີູ່ ໃຊເ້ຮດັພນັຄວນເກບັຈາກໝາກທືີູ່ ແກູ່ ຈດັເຕ້ັມທືີູ່ , ມືີສືີນ າ້ຕານ 
ແລະ ຍງັຕດິເທງິຕົນ້, ບ ູ່ ຄວນເກບັແກູ່ ນຊາທືີູ່ ຫຼົູ່ ນໃຕຕ້ົນ້ເພ ູ່ ອນ າມາໃຊເ້ປັນແກູ່ ນພນັ. ການຂະຫຍາຍພນັຈະເຮດັໂດຍ
ເກບັໝາກຊາທືີູ່ ແກູ່ ເຕມັທືີູ່ ຈາກຕົນ້ແລວ້ນ າມາແກະເປ ອກອອກ ຫຼ  ນ າມາໃສູ່ ກະດົງ້ ຫຼ  ກະຕ໋າຕາກໄວໃ້ນບູ່ ອນຮົູ່ ມ,   ໝ
າກຊາຈະແຫງ້ ແລະ ແຕກເອງພາຍໃນ 2-3 ວນັ ຈາກນັນ້ຮືີບນ າ ແກູ່ ນຊາທືີູ່ ໄດໄ້ປກາ້ ເນ ູ່ ອງຈາກແກູ່ ນຊາມືີປະລມິານ
ນ າ້ມນັພາຍໃນແກູ່ ນສ ງ ເຮດັໃຫມ້ືີອດັຕາການສ ນເສຍຄວາມງອກໄວຫລາຍ, ກູ່ ອນກາ້ແກູ່ ນຊາຄວນນ າ ແກູ່ ນທືີູ່ ໄດແ້ຊູ່
ນ າ້ໄວ ້12-24 ຊົູ່ ວໂມງ ແກູ່ ນຊາທືີູ່ ເສຍຈະຟ ນ າ້ໃຫຕ້ດັຖິມ້, ໄວໃ້ຊແ້ຕູ່ ແກູ່ ນທືີູ່ ຈມົນ າ້ນ າໄປກາ້ຕ ູ່ ໄປ. 

1.1.1. ການຄດັເລ ອກແກູ່ ນຊາທືີູ່ ຈະມາກາ້ 
ການຄດັເລ ອກແກູ່ ນຊາທືີຈະນ າມາກາ້ນັນ້ເຮາົຄວນຄດັເລ ອກເອາົໝາກທືີແກູ່ ຈດັໂດນຍສງັເກດຈາກເປ ອກຂອງ

ໝາກຊາ, ນ າເອາົໝາກຊາມາຕາກແດດໃຫແ້ຫງ້ ເປ ອກຂອງໝາກຈະແຕກອອກໃນ 1-2 ວນັ, ຄດັແຍກ ຫຼ  ແກະແກູ່ ນ
ອອກຈາກເປ ອກ ນ າແກູ່ ນຊາໄປແຊູ່ ນ າ້ປະໄວປ້ະມານ 1 ມ ແ້ກູ່ ນຊາທືີູ່ ສມົບ ນຈະຈມົລງົ, ນ າເອາົແກູ່ ນຊາທືີູ່ ສມົບ ນເຂົາ້
ມາປ ກໃນໜານທືີູ່ ກຽມໄວ.້ ວາງແກູ່ ນໂດຍຄວ ູ່ າຕາແກູ່ ນລງົໜາ້ດນິ, ປົກແກູ່ ນໂດຍດນິຊາຍໜາ ປະມານ 1 ນືີວ້, ເມ ູ່ ອ
ແກູ່ ນແຕກງອກ ແລະ ຕົນ້ຊາມືີອາຍຸປະມານ 8-12 ເດ ອນຕົນ້ຊາຈະແຂງແຮງເຕມັທືີູ່ , ມືີຮາກແກວ້ທືີູ່ ສມົບ ນ ສາມາດນ າ
ຕົນ້ຊາອອກປ ກໄດ.້ 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 
 

 ການຄດັເລ ອກແກູ່ ນຊາທືີູ່ ຈະມາກາ້ 
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1.1.2. ການກາ້ແກູ່ ນໃນໜານກາ້ 

ບ ລເິວນທືີູ່ ໃຊເ້ປັນໜານກາ້ຄວນເປັນທືີູ່ ໂລູ່ ງແຈງ້ແສງແດດສູ່ ອງໄດທ້ົູ່ ວເຖງິ ມືີການລະບາຍນ າ້ໄດດ້ືີເພ ູ່ ອບ ູ່ ໃຫນ້ າ້
ຖວ້ມຂງັ ແລະ ສະດວກໃນການກ າຈດັວດັສະພ ດໃນໜານກາ້, ຄວນກຽມໜານກາ້ໃຫມ້ືີຂະໜາດກວາ້ງ 1.0-1.5 ແມດັ 
ເພ ູ່ ອສະດວກໃນການເຮດັວຽກ, ຄວາມຍາວຂອງໜານກາ້ປະມານ 10 ແມດັ ຫຼ  ຕາມຂະໜາດຂອງໂຮງເຮ ອນ ໂດຍເຮດັ
ເປັນກະບະສ ງ 70 ຊງັຕືີແມດັ ແລວ້ໃສູ່ ຊາຍຫຍາບລງົໃນກະບະ ປະມານ 50 ຊງັຕືີແມດັ ເຂູ່ ຍໃຫລ້ຽບແລວ້ໂຮຍແກູ່ ນ
ພນັລງົໄປເຂູ່ ຍໃຫສ້ະໝ ູ່ າສະເໝືີ, ກດົແກູ່ ນລງົໄປໃນຊາຍ ຫຼ  ວາງແກູ່ ນລຽນເປັນແຖວໄລຍະລະຫວູ່ າງແຖວປະມານ 5-
6 ຊງັຕືີແມດັ ໄລຍະຫູ່ າງລະຫວູ່ າງແກູ່ ນປະມານ 4 ຊງັຕືີແມດັ ແລວ້ປົກດວ້ຍວດັສະດຸກາ້ໜາປະມານ 10 ຊງັຕືີແມດັເຂູ່ ຍ
ໃຫລ້ຽບ ວດັສະດຸກາ້ອາດໃຊຖູ້່ ານແກບ ຖູ່ ານແກບປະສມົຊາຍ ຫຼ  ຖູ່ ານແກບປະສມົຂຸຍໝາກພາ້ວອດັຕາສູ່ ວນ 1: 1 ໃນ
ຊູ່ ວງແກູ່ ນຍງັບ ູ່ ງອກຄວນຄຸມໜານກາ້ດວ້ຍຕາຂູ່ າຍພາງແສງປະມານ 70-80% ເພາະຊູ່ ວງນືີຍ້ງັບ ູ່ ມືີຄວາມຈ າເປັນຕອ້ງ
ໃຊແ້ສງຫລາຍ ການໃຫນ້ າ້ຄວນໃຫເ້ຊົາ້-ແລງຢູ່ າງສະໝ ູ່ າສະເໝືີທົູ່ ວໜານກາ້ແຕູ່ ຢູ່ າໃຫປ້ຽກເກືີນໄປ ແລະ ຄວນສືີດສານ
ເຄມືີປອ້ງກນັເຊ ອ້ລາອາທດິລະ 1 ເທ ູ່ ອ ເພ ູ່ ອປອ້ງກນັເຊ ອ້ລາເຂົາ້ທ າລາຍແກູ່ ນ ຫລງັຈາກນັນ້ຕົນ້ຊາຈະງອກ ພາຍໃນ 30 
ມ ,້ ການບວົລະບດັຮກັສາຕົນ້ກາ້ຊາ ໃນຊູ່ ວງທືີູ່ ແກູ່ ນຊາຍງັບ ູ່ ງອກຄວນກ າຈດັວດັພ ດໃນໜານດວ້ຍ. ຫລງັຈາກກາ້ແກູ່ ນ
ໄປແລວ້ 30 ມ  ້ແກູ່ ນຊາຈະເລືີູ່ ມງອກເປັນຕົນ້ຊາໂຜູ່ ຂ ນ້ ຈະມືີໃບແທ ້2-3 ໃບ ໃບມືີຂະໜາດຍາວປະມານ 2 ຊງັຕືີແມດັ 
ກວາ້ງ 1 ຊງັຕືີແມດັ ລກັສະນະໃບທືີູ່ ດືີຈະບ ູ່ ງ   ຫຼ  ແຫວູ່ ງ ເມ ູ່ ອຕົນ້ຊາມືີອາຍຸ 40-45 ມ ຫ້ລງັງອກກ ສາມາດຍາ້ຍຕົນ້ກາ້ໄປ
ຊ າ ລງົຖງົໄດ ້ໂດຍກູ່ ອນການຖອນຊ າ 1 ອາທດິ ຄວນໃຫປຸ໋້ຍທາງໃບເພ ູ່ ອເລັູ່ ງການຈະເລືີນເຕືີບໂຕ ແລະ ຈະເຮດັໃຫຕ້ົນ້
ກາ້ຊາມືີລ າ ຕົນ້ແຂງແຮງ ຟ ນ້ຕວົງູ່າຍ ການຖອນຍາ້ຍກາ້ຊາໃຫໃ້ຊມ້ ຈບັໂຄນຕົນ້ກາ້ຊາ ດ ງຂ ນ້ມາກງົໆ ເມ ູ່ ອຖອນອອກ
ມາແລວ້ ໃຫຕ້ດັຮາກຊາອອກໃຫເ້ຫຼ ອປະມານ 2-3 ນິວ້ ຈາກໂຄນຕົນ້ເຖງິປາຍຮາກແລວ້ລາ້ງໃຫສ້ະອາດກູ່ ອນນ າໄປ
ແຊູ່ ນ າ້ຢາກນັເຊ ອ້ລາ ແຊູ່ ສະເພາະຮາກດນົ 5 ນາທືີຈາກນັນ້ນ າກາ້ຊາຂ ນ້ມາວາງລຽງໄວໃ້ນກະຕ໋າພາລາສະຕກິເພ ູ່ ອສະ
ດວກຕ ູ່ ການຂນົຍາ້ຍໄປຊ າຕ ູ່ ໄປ 

ການກຽມຖງົຊ າ ໃຫໃ້ຊຖ້ງົພາລາສະ ຕກິດ າ ຂະໜາດ 2x10 ນິວ້ ວດັສະດຸກາ້ຊ າ ໃຫໃ້ຊດ້ນິທືີູ່ ມືີຄວາມອຸດມົ
ສມົບ ນຂອງທາດອາຫານພ ສມົຄວນ ບ ູ່ ມືີວດັສະພ ດປົນ ຍູ່ ອຍດນິໃຫລ້ະອຽດປະສມົກບັແກບໃຫເ້ຂົາ້ກນັໃນອດັຕາ
ສູ່ ວນດນິ: ແກບ ຄ  5: 1 ເພ ູ່ ອໃຫດ້ນິຜຸູ່ ຍລະບາຍນ າ້ໄດງູ້່າຍ ຈາກນັນ້ໃສູ່ ດນິໃຫເ້ຕມັຖງົນ າຕົນ້ກາ້ຊາມາຊ າ ໃນຖງົ ໂດຍ
ໃຊໄ້ມປ້າຍແຫລມເຈາະວດັສະດຸກາ້ຊ າໃນຖງົ ເປັນຮ ເລກິພ ທືີູ່ ຈະນ າຕົນ້ກາ້ຊາໃສູ່ ລງົໄປໄດ ້ນ າຕົນ້ກາ້ຊາໃສູ່ ລງົໃນຖງົໃຊ ້
ໄມ ້ຫຼ  ມ ກດົດນິຮອບໂຄນຕົນ້ກາ້ໃນຖງົຊ າ ໃຫແ້ໜນ້ ເມ ູ່ ອຊ າສ າເລດັແລວ້ ຫດົນ າ້ຕາມທນັທືີ ຕົນ້ກາ້ທືີູ່ ຖອນໄວຄ້ວນ
ຊ າລງົຖງົໃຫສ້ າເລດັພາຍໃນມ ດ້ຽວ ຫລງັຈາກຊ າສ າເລດັແລວ້ໃຫໄ້ປວາງເປັນໜານສືີູ່ ຫລູ່ ຽມ ໂດຍໃຊໄ້ມກ້ັນ້ເປັນໜານ 
ຂະໜາດທືີູ່ ເໝາະສມົຄ ກວາ້ງ 1.2 ແມດັ, ຍາວ 10 ແມດັ ມືີທາງເດືີນລະຫວູ່ າງໜານ 50 ຊງັຕືີແມດັ ເພ ູ່ ອສະດວກໃນ
ການເບິູ່ ງ-ແຍງ ແລະ ຄວນໃຫນ້ າ້ 1-2 ມ /້ເທ ູ່ ອ ເພ ູ່ ອບ ູ່ ໃຫວ້ດັສະດຸກາ້ຊ າໃນຖງົແຫງ້. 
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ການກະກຽມໜານກາ້ແກູ່ ນ 

1.1.3. ການກາ້ແກູ່ ນໃນຖງົ 

ໃຫນ້ າແກູ່ ນຊາທືີູ່ ດືີມາເຮດັ ການກາ້ໃນຖງົພາສະຕກິ ຂະໜາດ 6x8 ນິວ້ ໃສູ່ ດນິປະສມົໄວໃ້ນຖງົ ວາງແກູ່ ນໄວ ້
ກາງຖງົໃຫດ້າ້ນຕາຄວ ູ່ າລງົ ປົກແກູ່ ນດວ້ຍຖູ່ ານແກບ ຫຼ  ຊາຍປະສມົຂຸຍໝາກພາ້ວໜາປະມານ 1 ນິວ້ ຄວນມືີການບງັ
ແສງໃຫຮ້ົູ່ ມເງາົ ແລະ ຫດົນ າ້ຢູ່ າງສະໝ ູ່ າສະເໝືີໃນລະຫວູ່ າງກາ້.       

ການກະກຽມຖງົກາ້ແກູ່ ນຊາ ແລະ ເບັຍ້ຊາທືີູ່ ກາ້ແກູ່ ນໃສູ່ ຖງົ 

1.2 ການຂະຫຍາຍພນັຊາໂດຍບ ູ່ ອາໄສເພດ 
ການຂະຫຍາຍພນັແບບໃຊສ້ິນ້ສູ່ ວນຕູ່ າງໆເຊັູ່ ນວູ່ າ: ລ າຕົນ້, ກິູ່ ງງູ່າ ແລະ ໃບ ເປັນຕົນ້ 
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1.2.1 ການຂະຫຍາຍພນັດວ້ຍການປັກຊ າ 

ການກຽມດນິໃນການປັກຊ າຊາ ແມູ່ ນຕອ້ງໄດຄ້ດັເລ ອກເອາົດນິສດົໂດຍການຂຸດເອາົດນິເລກິຈາກໜາ້ດນິ
ປະມານ 1 m ການຄດັເລ ອກເອາົດນິນັນ້ແມູ່ ນຈະຕອ້ງບ ູ່ ໃຫມ້ືີສືີູ່ ງເຈ ອປົນ ດນິຕອ້ງບ ູ່ ມືີເຊ ອ້ເຫດັ, ເຊ ອ້ລາ, ບ ູ່ ມືີແກູ່ ນພນັ
ພ ດ ແລະ ເສດໄມປ້ະປົນຢ ູ່ ນ າ, ຫຼງັຈາກທືີູ່ ເຮາົໄດດ້ນິທືີູ່ ຕອ້ງການແລວ້ ເຮາົຈະຕອ້ງບດົດນິໃຫມຸູ້່ ນລະອຽດດືີ ແລະ ບ ູ່
ໃຫປ້ະສມົກບັດນິອ ູ່ ນໆ ຕອ້ງເອາົດນິສດົໆຈາກນັນ້ກ ູ່ ນ າເອາົດນິມາຮູ່ າຍໃສູ່ ເບົາ້ ຫຼ  ເທໃສູ່ ໜານກາ້ແລວ້ເອາົຍອດຊາທືີູ່ ໄດ ້
ກະກຽມນັນ້ມາປັກຊ າ. 

ການຂະຫຍາຍພນັດວ້ຍກິູ່ ງງູ່ າ 

1) ການຄດັເລ ອກຕົນ້ຊາມາປັກຊ າ 
ແມູ່ ນເຮາົຕອ້ງເລ ອກເອາົຕົນ້ທືີູ່ ມືີອາຍຸ 8 ປືີຂ ນ້ໄປແມູ່ ນສາມາດເອາົມາເປັນພນັໄດ,້ ຕອ້ງຮກັສາຍອດຊາໄວ ້1 ລະດ  

ບ ູ່ ເດດັຍອດ, ຊູ່ ວງເໝາະສມົໃນການປັກຊ າແມູ່ ນທາ້ຍເດ ອນ 10-11. 
• ວທິືີການຄດັເລ ອກ 

- ຄດັເລ ອກຕົນ້ທືີູ່ ແຂງແຮງ 
- ບ ູ່ ມືີເຊ ອ້ພະຍາດ 
- ເລ ອກງູ່າທືີູ່ ບ ູ່ ແກູ່ ເກືີນໄປ ແລະ ບ ູ່ ອູ່ ອນເກືີນໄປ 
- ສງັເກດເບິູ່ ງງູ່າທືີູ່ ເປັນສືີນ າ້ຕານ 
- ເອາົງູ່າທືີູ່ ມືີຕາ ແລະ ໂຕທືີູ່ ມືີໝາກແມູ່ ນຕດັອອກ. 

ການຄດັເລ ອກຕົນ້ຊາມາປັກຊ າ 
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2) ການຕດັງູ່າຊາເພ ູ່ ອປັກຊ າ  

ການຕດັງູ່າພນັຊາແມູ່ ນຫຼງັຈາກຕດັງູ່າຈາກຕົນ້ພນັມາແລວ້ກ ູ່ ເລືີູ່ ມຕດັ, ກູ່ ອນການຕດັງູ່າຊາເຮາົຕອ້ງເດດັຍອດຊາທືີູ່
ຈະເອາົມາປັກຊ າກູ່ ອນ 15 ວນັ, ຫຼງັຈາກ 15 ວນັແລວ້ຈິູ່ ງເລືີູ່ ມຕດັງູ່າ. 
 - ຕດັງູ່າຈົູ່ ງຕາໄວ ້1 ຕາ 
 - ໄລຍະຫູ່ າງຈາກຕາຫາຕ  5,5 cm 
 - ຕດັໃບອອກ 2 ສູ່ ວນຈາກສູ່ ວນໜ ູ່ ງ 
 - ເວລາຕດັງູ່າສນົແມູ່ ນຕອ້ງຕດັສະຫຼຽງ ແມູ່ ນເພ ູ່ ອຮກັສາຄວາມຊຸູ່ ມ. 

ການຕດັງູ່າຊາເພ ູ່ ອປັກຊ າ 

3) ວທິືີການປັກຊ າກິູ່ ງງູ່າ 
ຫຼງັຈາກກຽມດນິປັກຊ າແລວ້ກ ູ່ ນ າເຊ ອກຟາງເນັູ່ ງຜູ່ ານໜານ ເພ ູ່ ອປັກຊ າຕົນ້ຊາແຖວຕ ູ່ ແຖວແມູ່ ນ 7-10 cmເວລາ

ໄປປັກຊ າແມູ່ ນເບິູ່ ງຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 
- ເວລາປັກຊ າແມູ່ ນ ບ ູ່ ຕອ້ງໃຫໃ້ບຈ າດນິ 
- ຕອ້ງບືີບດນິໃຫແ້ໜນ້ເພ ູ່ ອບ ູ່ ໃຫອ້າກາດເຂົາ້ 
- ຖາ້ປັກຊ າຢ ູ່ ເບົາ້ສາມາດປັກຊ າໄດ ້2 ກິູ່ ງ, ຫຼງັຈາກປັກຊ າແລວ້ຕອ້ງຫດົນ າ້ຢາຂາ້ເຊ ອ້ລາຕູ່ າງໆ ການຫດົນ າ້ແມູ່ ນ

ເຮດັໄດທ້ງັສອງຢູ່ າງຄ : ຮກັສາຄວາມຊຸູ່ ມ ແລະ ປອ້ງກນັພະຍາດ. 
- ປັກຊ າຫດົນ າ້ຢາຂາ້ເຊ ອ້ລາແລວ້ໃສູ່ ໄມຂ້ ນ້ກງົແລວ້ມຸງດວ້ຍແຜູ່ ນຢາງໄສ 
- ຕດິຕາມອຸນຫະພຸມຢ ູ່ ໃນແຜູ່ ນຢາງບ ູ່ ໃຫເ້ກືີນ 30 ອງົສາ, ຖາ້ເກືີນຕອ້ງເປືີດແຜູ່ ນຢາງອອກສອງສົນ້, ຊູ່ ວງທືີູ່

ອາກາດເຢັນຫຼາຍແມູ່ ນປິດໄວຄ້ ເກົູ່ າ 
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ວທິືີການປັກຊ າກິູ່ ງງູ່ າ 
1.2.2 ການຂະຫຍາຍພນັຊາດວ້ຍວທິືີການຕດິຕາ 

ກຽມຕົນ້ຕ ທືີູ່ ສມົບ ນໄວ ້ກືີດເປ ອກຕົນ້ຕ ເປັນຮ ບຕົນ້ T ຂະໜາດຄວາມຍາວ 1.5 x 3 ຊງັຕແິມດັໃຫຕ້ າແໜູ່ ງຮອຍ
ກືີດຢ ູ່ ເໜ ອພ ນ້ດນິປະມານ 10 ຊງັຕແິມດັ ເສ ອນແຜູ່ ນຕາພນັດືີຂະໜາດ 2 ຊງັຕືີແມດັອອກມາແກະເນ ອ້ໄມອ້ອກ ແລວ້
ນ າໄປສອດເຂົາ້ກບັຮອຍກືີດຂອງຕົນ້ຕ ທືີູ່ ກຽມໄວສ້ າເລດັແລວ້ໃຊຢ້າງປລາສະຕກິໃສພນັປິດຮອຍແຜໂດຍພນັຈາກດາ້ນ
ລຸູ່ ມຂ ນ້ໄປດາ້ນເທງິຫລງັຈາກນັນ້ 3-4 ອາທດິ ຮອຍບາດທືີູ່ ຕດິຕາຈະເຊ ູ່ ອມຕດິກນັຕດັແຕູ່ ງກິູ່ ງທືີູ່ ຢ ູ່ ເໜ ອຕາຂ ນ້ໄປ 2 
ຊງັຕືີແມດັອອກ ແລະ ສູ່ ວນຈະເລືີນຂອງຕົນ້ຕ ທືີູ່ ຢ ູ່ ດາ້ນລຸູ່ ມຕາພນັດືີ ຕອ້ງຕດັອອກຈນົກວູ່ າກິູ່ ງພນັດືີຈະແຕກຍອດ. 
1.2.3 ການຂະຫຍາຍພນັຊາດວ້ຍການສຽບກິູ່ ງ 

ໃຫຕ້ດັຕົນ້ຕ ຈາກຕົນ້ຕ ທືີູ່ ໄດຈ້າກການກາ້ແກູ່ ນທືີູ່ ມືີລ າຕົນ້ຂະໜາດເທົູ່ າກບັດນິສ ດ າ ຍາວປະມານ 15-25 ຊງັຕືີ
ແມດັ ອາຍຸປະມານ 1-1.5 ປືີ ໂດຍໃຊຊ້ືີຄດັເຕືີ ຫຼ  ມືີດຕດັຕົນ້ຕ ເປັນ stock ສ ງປະມານ 8-12 ຊງັຕືີແມດັ ຜູ່ າຕົນ້ຕ ເລກິ
ປະມານ 1-1.5 ນິວ້ ຈາກນັນ້ຕດັກິູ່ ງພນັດືີໃຫມ້ືີຕາ ແລະ ໃບຕດິ 2-3 ຕາ ແລວ້ເສ ອນສູ່ ວນລຸູ່ ມຂອງກິູ່ ງພນັດືີເປັນຮ ບ
ຫຼິືີມ້ທືີູ່ ຮອຍຕ ູ່ ເທງິຕົນ້ຕ ແລວ້ສຽບກິູ່ ງພນັດືີເຂົາ້ໄປໃນສູ່ ວນຂອງຕວົຕ ທືີູ່ ຜູ່ າ ໂດຍໃຫສູ້່ ວນຂອງກິູ່ ງພນັທືີູ່ ເສ ອນເປັນຮ ບ
ຫຼືີມ້ສະນດິແໜນ້ກບັຕົນ້ຕ ທືີູ່ ຜູ່ າ  (ໃຫເ້ນ ອ້ເຍ ູ່ ອຈະເລືີນກງົກນັ) ພນັດວ້ຍຜາ້ພາດຕກິ ແລະ ປິດຮອຍແຜໃຫມ້ດິຊດິ 
ແລວ້ໃຊຖ້ງົພາດຕກິຂະໜາດໃຫ ູ້່ຍຄຸມໄວເ້ຮດັບງັຮົູ່ ມ ເພ ູ່ ອປ້ອງກນັການຫູ່ ຽວຂອງກິູ່ ງພນັດືີ ແລະ ເຮດັໃຫມ້ືີເປືີເຊນັ
ການເຊ ູ່ ອມຕດິດືີຂ ນ້ ຕົນ້ຕ  ແລະ ກິູ່ ງພນັດືີຈະເຊ ູ່ ອມຕດິຕ ູ່ ກນັພາຍໃນ 45 ວນັ. ການຕ ູ່ ກິູ່ ງໂດຍວທິືີສຽບກິູ່ ງສາມາດໃຊ ້
ໃນການປູ່ ຽນພນັຊາໃນແປງປ ກຕົນ້ຊາທືີູ່ ມືີອາຍຸຫລາຍປືີ ໂດຍສຽບກິູ່ ງພນັດືີ 2 ກິູ່ ງຕ ູ່ ຕົນ້ຕ  1 ຕົນ້. 
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ບດົທືີ 4 

ສດັຕ ພ ດ, ພະຍາດ ແລະ ການປອ້ງກນັ 

1. ແມງໄມສ້ດັຕ ດພ ດ ແລະ ພະຍາດທືີູ່ ສ າຄນັຂອງຊາ 

1.1 ແມງໄມສ້ດັຕ ພ ດທືີູ່ ສ າຄນັຂອງຊາ 
ໂດຍທົູ່ ວໄປແລວ້ຊະນດິແມງໄມສ້ດັຕ ພ ດທືີູ່ ມກັພບົເຫນັກບັຕົນ້ຊາ, ໃບຊາ ແລະ ຍອດຊາ ໃນບາ້ນເຮາົຈະ

ປະກອບມືີ: ເພັຍ້ສືີຂຽວ, ແມງແຄງ, ແມງມ ມແດງນອ້ຍ, ເພັຍ້ສືີດ າ, ບົູ່ ງຂນົ, ເພ ້້ ຍັຂາວ ແລະ ເພຍ້ແດງ. 
1.1.1 ເພຍ້ສືີຂຽວ 

ເປັນແມງໄມສ້ດັຕ ພ ດຊະນດິໜ ູ່ ງທືີູ່ ມກັເກືີດຂ ນ້ ແລະ ປະກດົເຫນັຫລາຍທືີູ່ ສຸດ ຢ ູ່ ໃນຊູ່ ວງສະພາບດນິຟາ້ອາກາດ
ມືີການປູ່ ຽນແປງເຊັູ່ ນ: ໃນຊູ່ ວງທືີູ່ ມືີອາກາດຊຸູ່ ມຊ ນ້  ຫຼ  ໃນຊູ່ ວງແດດຮອ້ນຈດັ. 
❖ ຜນົກະທບົ ຫຼ  ລກັຊະນະການທ າລາຍ 

- ຜນົກະທບົ ຫຼ  ການທ າລາຍທືີູ່ ບ ູ່ ຮາ້ຍແຮງ: ເວລາມນັຈບັເກາະຕດິກບັໃບ ແລະ ຍອດຊາ ມນັຈະດ ດເອາົ
ສານອາຫານຈາກເສັນ້ໃຍໃຫູ່ ຍ ແລະ ນອ້ຍຂອງໃບ ແລະ ຍອດຊາ, ຈະເຮດັໃຫໃ້ບ ແລະ ຍອດຊາອູ່ ອນ
ພນັເຂົາ້ກນັ ແລະ ປູ່ ຽນສືີເປັນສືີແດງຊ າ້. 

- ຜນົກະທບົ ຫຼ  ການທ າລາຍທືີູ່ ຮາ້ຍແຮງ: ຈະເຮດັໃຫໃ້ບ ແລະ ຍອດອູ່ ອນກົູ່ ງຮ າເຂົາ້ກນັຄ ຮ ບເຮ ອ, ແຫງ້ 
ແລະ ແຂງ,ໃບນອ້ຍຈະເປັນສືີເຫຼ ອງ, ຖາ້ຢ ູ່ ໃນສະພາບອາກາດຮອ້ນຫຼາຍຈະເຮດັໃຫເ້ກືີດໃບແຫງ້ໄໝ.້ 

 
ຜນົກະທບົຈາກການທ າລາຍຂອງເພຍ້ສືີຂຽວ 

 
❖ ການປອ້ງກນັ ແລະ ກ າຈດັ 

- ໃຫເ້ອາົເຟ ອງປົກ ແລະ ໃສູ່ ຝຸູ່ ນສະໝ ູ່ າສະເໜືີ, ເດດັໃບ ຫຼ  ຍອດຊາໂຕທືີູ່ ມືີເພັຍ້ຈບັເກາະຕດິອອກໃຫໜ້ດົ
ເພ ູ່ ອຫຸຼດຜູ່ ອນການຂະຫຍາຍພນັຂອງເພັຍ້. 

- ເສຍຫຍາ້ ແລະ ທ າລາຍບັນດາຕົນ້ໄມທ້ືີູ່ ເກືີດຂ ນ້ຢ ູ່ ໃນສວນຊາເພ ູ່ ອຫຸຼດຜູ່ ອນແຫຼູ່ ງທືີູ່ ຢ ູ່ ອາໃສຂອງເພັຍ້
ສືີຂຽວ. 
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1.1.2  ແມງແຄງ 
 ແມງແຄງ ເປັນແມງໄມສ້ດັຕ ພ ດຊະນດິໜ ູ່ ງຂອງພ ດຍ ນຕົນ້ ແລະ ຕົນ້ໄມໃ້ຫໜ້າກ ຊ ູ່ ງນ າ້ຍ໋ຽວຂອງມນັສາມາດ
ທ າລາຍຜນົລະປ ກຂອງພວກເຮາົໄດ.້ ແມງແຄງມກັເກືີດ ແລະ ພບົເຫນັຫຼາຍໃນຊູ່ ວງລະຝົນທືີູ່ ມືີດນິປຽກຊຸູ່ ມ. 
❖ ຜນົກະທບົ ຫຼ  ລກັສະນະການທ າລາຍ 

- ຜນົກະທບົ ຫຼ  ການທ າລາຍທືີູ່ ບ ູ່ ຮາ້ຍແຮງ: ເວລາແມງແຄງຈບັຢ ູ່ ໃບ ແລະ ຍອດໃບຊາ ມນັຈະດ ດກນິສານ
ອາຫານຈາກພາກສ ູ້່ວນອູ່ ອນຂອງໃບ ແລະ ຍອດຊາ ເຮດັໃຫໃ້ບຊາມືີຮອຍບາດ ແລະ ມືີການປູ່ ຽນຮ ບ
ຮູ່ າງ 

- ຜນົກະທບົ ຫຼ  ການທ າລາຍທືີູ່ ຮາ້ຍແຮງ: ຕາມປົກກະຕແິລວ້ແມງແຄງມກັຈະຈບັຢ ູ່ ເຕົາ້ໂຮມກນັ ແລະ ມກັ
ຈບັຢ ູ່ ພ ູ່ ມຕົນ້ຊາບູ່ ອນທືີູ່ ຮົູ່ ມເຢັນ. ມນັຈະດ ດກນິສານອາຫານຈາກໃບ ແລະ ຍອດໃບຊາ ເຮດັໃຫໃ້ບຊາຈ  ມ
ກົູ່ ງເປັນກະຕ ດກະຕືີດບ ູ່ ສາມາດເກບັກູ່ ຽວໄດ ້ເຊືີູ່ ງມືີຜນົສະທອ້ນຕ ູ່ ບນັດາຍອດຊາລຸນ້ຕ ູ່ ໄປ. 

 
ອາການຍອດ ແລະ ໃບຊາຖ ກທ າລາຍໂດຍແມງແຄງ 

 
❖ ການປອ້ງກນັ ແລະ ກ າຈດັ 

- ບວົລະບດັຮກັສາຕົນ້ຊາໃຫແ້ຂງແຮງໂດຍການໃສູ່ ຝຸູ່ ນຊືີວະພາບ ພອ້ມທງັທ າລາຍຕົນ້ ຫຼ  ໃບຊາທືີູ່ ຖ ກທ າ
ລາຍໃຫສ້ະໝ ູ່ າສະເໜືີ. 

- ໜັູ່ ນກ າກດັວດັສະພ ດ (ຫຍາ້), ບ ູ່ ໃຫປ້ ກຕົນ້ໄມໃ້ຫູ່ ຍຮົູ່ ມຫຼາຍໃນສວນຊາ ເພ ູ່ ອໃຫມ້ືີແສງສະຫວູ່ າງອອ້ມ
ຮອບສວນຊາ. 

- ເດດັໃບ ຫຼ  ຍອດຊາ ທືີູ່ ມືີໄຂູ່ ແມງແຄງ ແລະ ໂຕແມງແຄງຢ ູ່ ຖືີມ້ໃຫໜ້ດົ. 

1.1.3 ແມງມ ມແດງນອ້ຍ 
 ແມງມ ມແດງນອ້ຍມກັເກືີດ ແລະ ພບົເຫນັຫຼາຍໃນສະພາບເງ  ູ່ອນໄຂອາກາດຮອ້ນ ແລະ ແຫງ້ແລງ້. ມກັອາໄສ 
ແລະ ດ າລງົຊືີວດິຢ ູ່ ຕາມໃບໄມ ້ແລະ ໃບຕອງຈງິແກູ່ . 
❖ ຜນົກະທບົ ຫຼ  ລກັສະນະການທ າລາຍ 

- ເວລາມນັເກາະຕດິຢ ູ່ ນ າຕົນ້ຊາ ຫຼ  ໃບຊາ ມນັຈະດ ດເອາົສານອາຫານຈາກຕົນ້ ແລະ ໃບຊາ ເຮດັໃຫຕ້ົນ້ຊາ
ມືີການຂະຫຍາຍຕວົຊາ້, ເຮດັໃຫປ້ະລມິານຜນົຜະລດິໃບຊາຫຸຼດລງົ 
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- ໃບຊາທືີູ່ ຖ ກເກາະຕດິຢ ູ່ ນັນ້ຈະປູ່ ຽນເປັນສືີແດງຊ າ້, ສືີໃບໄມແ້ຫງ້ ແລະ ສືີມວ້ງ, ຢ ູ່ ທາງໜາ້ໃບໄມ ້ຈະມືີ

ຂືີຝຸູ້່ ນສືີຂາວປົນເປ ູ່ ອນຫຼາຍ. ຂອບຂອງໃບຊາຈະກົູ່ ງງ  ຂ ນ້, ໃບຊາຫຼົູ່ ນ, ຍອດອູ່ ອນມືີການຂະຫຍາຍຕວົຊາ້. 

ຮອຍທືີູ່ ຖ ກທ າລາຍໂດຍແມງມ ມແດງນອ້ຍ 
 

❖ ການປອ້ງກນັ ແລະ ກ າຈດັ 
- ໜັູ່ ນອະນາໄມສວນຊາ ແລະ ບວົລະບດັຮກັສາຕົນ້ຊາໃຫແ້ຂງແຮງ, ໃສູ່ ຝຸູ່ ນຊືີວະພາບໃຫສ້ະໝ ູ່ າສະເໝືີ 
- ປ ກຕົນ້ໄມໃ້ຫເ້ປັນຮົູ່ ມເງາົ ແລະ ເອາົເຟ ອງ ຫຼ  ຫຍາ້ແຫງ້ມາປົກເພ ູ່ ອຮກັສາຄວາມຊ ູ່ ມ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
- ເວລາຝົນຕກົລືີນກ ູ່ ສາມາດລາ້ງຍູ່ ຽວ ຫຼ  ໄຂູ່  ຂອງແມງມ ມແດງນອ້ຍອອກຈາກໃບຊາໄດ,້ ບ ູ່ ຈ າເປັນໃຊຢ້າ

ປອ້ງກນັສດັຕ ພ ດ. 

1.1.4 ແມງເພຍ້ສືີດ າ 
ເພຍ້ສືີດ າເປັນແມງໄມສ້ດັຕ ພ ດຊະນດິໜ ູ່ ງທືີູ່ ມກັເກືີດ ແລະ ພບົເຫນັຫຼາຍໃນຊູ່ ວງສະພາບດນິຟາ້ອາກາດມືີການ

ປູ່ ຽນແປງເຊັູ່ ນ: ຈາກລະດ ໜາວເຂົາ້ຫາລະດ ໃບໄມປົູ້່ ງ, ຈາກລະດ ຮອ້ນເຂົາ້ຫາລະດ ຝົນ. ເພຍ້ສືີດ າມັກັຢ ູ່ ຮູ່ ວມກນັເປັນ
ກຸູ່ ມ ແລະ ຈບັຕາມໃບອູ່ ອນ, ຍອດ, ດອກ ແລະ ໜາກອູ່ ອນ. 
❖ ຜນົກະທບົ ຫຼ  ລກັຊະນະການທ າລາຍ 

- ເພຍ້ດ ດກນິສານບ າລຸງຈາກຍອດອູ່ ອນ, ໃບອູ່ ອນ ແລວ້ເຮັດໃຫຍ້ອດອູ່ ອນ ແລະ ໃບອູ່ ອນເຊ ູ່ ອມຄຸນ
ນະພາບ, ໃບອູ່ ອນຈະແຂງ ແລະ ໃບສືີຂຽວຈະກາຍເປັນສືີເຫລ ອງຂາວ 

- ໃບຊາອູ່ ອນ ຫຼ  ບູ່ ອນໃດທືີູ່ ເພຍ້ຈບັເກາະຕດິ ຫຼ  ທ າລາຍນັນ້ຈະກາຍເປັນສືີດ າ. 

 

    ແມງເພຍ້ສືີດ າຈບັຢ ູ່ ຍອດຊາ                 ແມງເພຍ້ສືີດ າໃຫຍູ່ ບ ູ່ ມືີປືີກ ແລະ ໂຕອູ່ ອນ 
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❖ ການປອ້ງກນັ ແລະ ກ າຈດັ 

- ຈ າກດັວດັສະພ ດ ຫຼ  ເສຍຫຍາ້ອອ້ມຂາ້ງຕົນ້ຊາປົກກະຕ ິ
- ເອາົໃຈໃສູ່ ຕດິຕາມກວດກາສວນຊາແຕູ່ ລະໄລຍະເຊັູ່ ນ: ຈາກລະດ ໜາວເປັນລະດ ໃບໄມປົູ້່ ງ, ລະດ ຮອ້ນ

ເປັນລະດ ບານໃຫມູ່  ເພ ູ່ ອກ າຈດັເພຍ້ 
- ເດດັຍອດອູ່ ອນ, ໃບຊາອູ່ ອນ ແລະ ກິູ່ ງງູ່າທືີູ່ ມືີເພຍ້ຈບັຫລາຍອອກໃຫໜ້ດົ. 

1.1.5 ແມງບົງ້ຂນົທ າລາຍຊາ 
❖ ຜນົກະທບົ ຫຼ  ລກັຊະນະການທ າລາຍ 

- ແມງບົງ້ຂນົມກັກນິໃບຊາແກູ່ ຫລາຍກວູ່ າໃບຊາອູ່ ອນ ແຕູ່ ວູ່ າຖາ້ກນິໃບຊາອູ່ ອນມນັຈະກນິທງັໝດົໃບເລືີຍ 
- ບົງ້ອາຍຸອູ່ ອນ 1-2 ໂຕ ຈະກນິສືີຂຽວອູ່ ອນຢ ູ່ ກອ້ງໃບ ແຕູ່ ຖາ້ບົງ້ອາຍຸ 3 ເດ ອນຂ ນ້ໄປຈະກນິທງັໝດົໃບ ຈົູ່ ງ

ເຫລ ອໄວພ້ຽງແຕູ່ ໃຍໃບ 
- ຕົນ້ຊາທືີູ່ ຖ ກບົງ້ກນິຈະເຮດັໃຫກ້ານກບັຄ ນສ ູ່ ສະພາບເດືີມຊກັຊາ້. 

   ແມງບົງ້ຂນົທ າລາຍຊາ 

❖ ການປອ້ງກນັ ແລະ ກ າຈດັ 
- ເອາົໃຈໃສູ່ ບວົລະບດັຮກັສາສວນຊາໃຫສ້ະໜ ູ່ າສະເໝືີ ໂດຍການເສຍຫຍາ້ອອມ້ຮອບບ ລເິວນຕົນ້ຊາທືີູ່

ຖ ກທ າລາຍ ແລະ ກ າຈດັໃບທືີູ່ ມືີບົງ້ ແລະ ໄຂູ່ ຂອງມນັໄປທ າລາຍຖືີມ້ໃຫໜ້ດົ 

- ໃນກ ລະນືີມືີເງ  ູ່ອນໄຂໃຫໃ້ຊໄ້ຟເພ ູ່ ອຈບັກກັດກັແມງໄມໃ້ນທຸກໆຕອນແລງ ປະມານ 7-10 ມ .້ 
1.1.6 ເພຍ້ຂາວ ແລະ  ເພຍ້ແດງ 

ເພຍ້ຂາວ ແລະ ເພຍ້ແດງ ມກັເກືີດ ແລະ ພບົເຫນັຫຼາຍໃນຊູ່ ວງລະດ ຮອ້ນ, ຖາ້ເງ  ູ່ອນໄຂ ແລະ ສະພາບແວດ
ລອ້ມເໜາະສມົແມູ່ ນຈະເຮດັໃຫເ້ພຍ້ຂະຫຍາຍຕວົຢູ່ າງວູ່ ອງໄວ. 
❖ ຜນົກະທບົ ຫຼ  ລກັສະນະການທ າລາຍ 

- ໃນເບ ອ້ງຕົນ້ຈະພບົເຫນັເປັນຈດຸນອ້ຍໆສືີຂາວປະມານ 1-3 ມືີລືີແມດັ ຈບັຢ ູ່ ຕາມໃບຊາ ແລະ ຍອດຊາ 
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- ເພຍ້ຊະນດິນືີມ້ ັກັຈະຈບັເກາະຕດິຢ ູ່ ໃບຊາບູ່ ອນໃດບູ່ ອນໜ ູ່ ງບູ່  ູ່ ເໜງັຕືີງ, ມນັຈະດ ດສານບ າລຸງເຮດັໃຫໃ້ບຊາ
ຄູ່ ອຍໆເຫລ ອງ, ຖາ້ຫາກປະໃຫເ້ພຍ້ແຜູ່ ຂະຫຍາຍອອກໄປຫຼາຍຈະເຮດັໃຫໃ້ບຊາຫູ່ ຽວແຫງ້ຕາຍ 

- ລະດ ຮອ້ນເພຍ້ຈະຄູ່ ອຍໄຕລງົລ າຕົນ້ ແລະ ດ ດສານອາຫານເຮດັໃຫຮ້າກຊາຂະຫຍາຍຕວົຊາ້ ແລະ ໃບຊາ 
ກ ຄູ່ ອຍໆເຫລ ອງແຫງ້ຕາຍ. 

                        ເພຍ້ຂາວ                                                         ເພຍ້ແດງ 
 

❖ ການປອ້ງກນັ ແລະ ກ າຈດັ 
- ກ າກດັວດັສະພ ດ (ຫຍາ້) ຫຼ  ຂືີເ້ຫຍ ູ່ ອອອ້ມຕົນ້ຊາ, ຕດັສາງກືີູ່ ງງູ່າຊາອອກເພ ູ່ ອເຮດັໃຫອ້າກາດລູ່ ວງຖູ່ າຍເທ 

ແລະ ແສງສະຫວູ່ າງສູ່ ອງເຂົາ້ເຖືີງຕົນ້ຊາ 
- ໃຫຕ້ດັໃບ ແລະ ບນັດາກືີູ່ ງງູ່າທືີູ່ ຖ ກທ າລາຍຮຸນແຮງ ຫຼ  ຕາຍອອກໄປທ າລາຍ ຫຼ  ຈ  ດຖືີມ້ 

- ເຖງິວູ່ າເບ ອ້ງຕົນ້ຈະມືີເພຍ້ໜອ້ຍກ ຕາມແມູ່ ນໃຫຈ້ າກດັໃບຊາ ຫຼ  ກິູ່ ງງາຊາທືີູ່ ມືີເພຍ້ຈບັເກາະຕດິຢ ູ່ ນັນ້ຖືີມ້
ແຕູ່ ຫວົທືີໂລດ. 

1.2 ພະຍາດທືີູ່ ສ າຄນັຂອງຊາ 
ພະຍາດທືີູ່ ມກັເກືີດຂ ນ້ ແລະ ພບົເຫນັຫຼາຍໃນສວນຊາຂອງບາ້ນເຮາົແມູ່ ນມືີຫຼາຍຊະນດິຄ : ພະຍາດໃບໂພງ, 

ພະຍາດໃບຫູ່ ຽວ, ພະຍາດໃບແຫງ້ ແລະ ອ ູ່ ນໆ. 

1.2.1 ພະຍາດໃບໂພງ 
❖ ຜນົກະທບົ ຫຼ  ລກັສະນະການທ າລາຍ 

- ພະຍາດໃບໂພງນືີສ້າມາດຈະເລືີນເຕືີບໂຕ ແລະ ຂະຫຍາຍຕວົໄດດ້ືີໃນອຸນຫະພ ມລະຫວູ່ າງ 15-20 ອງົສາ, 
ຄວາມຊຸູ່ ມຫຼາຍກວູ່ າ 90 % ແລະ ສາມາດແຜູ່ ລະບາດໄດຫຼ້າຍໃນຊວູ່ ງທືີູ່ ມືີນ າ້ໝອກ ຫຼ  ຝົນຝອຍແກູ່ ຍາວ. 
ພະຍາດນືີແ້ມູ່ ນມກັຈະເກືີດຂ ້ນ້ກບັໃບຊາແກູ່  ແລະ ໃບຊາອູ່ ອນປານກາງ. ຖາ້ເປັນຫຼາຍຈະເຮດັໃຫໃ້ບຊາ
ອູ່ ອນ ແລະ ຍອດຊາອູ່ ອນຫູ່ ຽວ ແລະ ຫຼົູ່ ນລງົ ຊ ູ່ ງສົູ່ ງຜນົກະທບົຕ ູ່ ປະລມິານ ແລະ ຄຸນນະພາບຜນົຜະລດິ
ຂອງຊາຫຸຼດລງົ. 
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ພະຍາດໃບໂພງ 
❖ ການປອ້ງກນັ ແລະ ກ າຈດັ 

- ຖາ້ສງັເກດເຫນັວູ່ າຕົນ້ຊາເຮາົມືີໃບຊາໂພງແມູ່ ນໃຫເ້ດດັ ແລະ ທ າລາຍຖືີມ້ໃຫໜ້ດົເລືີຍ. 

1.2.2 ພະຍາດໃບຫູ່ ຽວ 
ພະຍາດນືີສູ້່ ວນຫຼາຍມກັຈະເກືີດຢ ູ່ ໃນຊູ່ ວງລະດ ຝົນ ແລະ ລະດ ທືີູ່ ມືີອາກາດຮອ້ນຊຸູ່ ມທືີູ່ ສຸດໂດຍສະເພາະໃນຊູ່ ວງ

ເດ ອນ 7-9, ອຸນຫະພ ມປະມານ 27 ອງົສາ ແລະ ຄວາມຊຸູ່ ມຫຼາຍກວູ່ າ 90%. 
❖ ຜນົກະທບົ ຫຼ  ລກັສະນະການທ າລາຍ 

- ພະຍາດນືີມ້ກັທ າລາຍທາງສູ່ ວນປາຍຂອງຍອດຊາເຮດັໃຫຍ້ອດຊາຫູ່ ຽວ ແລະ ຕາຍ. ໃນເບ ອ້ງຕົນ້ຈະສງັເກດ
ເຫນັຄາ້ຍຄ ກບັຮອຍເຂມັປັກເປັນສືີດ າ ເມ ູ່ ອປະໄວດ້ນົຈະຂະຫຍາຍຕວົອອກເປັນວງົກວາ້ງ, ງູ່າອູ່ ອນ ແລະ 
ຍອດອູ່ ອນຈະຫູ່ ຽວຕາຍ ແລະ ຫຼົູ່ ນລງົ. ພະຍາດຊະນດິນືີຈ້ະບ ູ່ ລາມໄປຮອດຕົນ້ແກູ່  ມນັຈະທ າລາຍແຕູ່
ພາກສູ່ ວນທືີູ່ ອູ່ ອນ ແລະ ຈະຢຸດຫຼງັຈາກທືີູ່ ງູ່າອູ່ ອນເນົູ່ າຕາຍແລວ້. 

 
ຍອດຊາຕດິພະຍາດໃບແຫູ່ ວ 
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❖ ການປອ້ງກນັ ແລະ ກ າຈດັ 

- ເມ ູ່ ອສງັເກດເຫນັພະຍາດແບບນືີແ້ມູ່ ນໃຫເ້ດດັປາຍ ຫຼ  ຍອດທືີູ່ ຫູ່ ຽວອອກ ແລະ ທ າລາຍຖືີມ້ໃຫໜ້ດົ. 

1.2.3 ພະຍາດໃບແຫງ້ 
❖ ຜນົກະທບົ ຫຼ  ລກັສະນະການທ າລາຍ 

- ພະຍາດຊະນດິນືີມ້ກັຈະເກືີດ ແລະ ຂະຫຍາຍຕວົໃນອຸນຫະພ ມ ແລະ ຄວາມຊຸູ່ ມສ ງ, ມກັແຜູ່ ລະບາດ
ຕັງ້ແຕູ່ ເດ ອນ 6-8, ພະຍາດຊະນດິນືີມ້ ືີສືີແຫງ້ຫູ່ ຽວເປັນຮ ບຄ ນ້ງ  , ທ າອດິເປັນຮອຍຈ າ້ສືີດ ານອ້ຍໆ ຫຼງັຈາກ
ນັນ້ຈະແຜູ່ ຂະຫຍາຍເປັນວງົກວາ້ງ ແລະ ສວູ່ ນຫຼາຍມກັຈະເປັນຢ ູ່ ປາຍໃບ, ເຮດັໃຫໃ້ບຫຼົູ່ ນ ແລະ ໃບຈະຫຼົູ່ ນ
ພາຍຫຼງັທືີູ່ ພະຍາດແຜູ່ ຂະຫຍາຍໄປໄດປ້ະມານ ½ ຂອງໃບ. 

ອາການພະຍາດໃບແຫງ້ 

❖ ການປອ້ງກນັ ແລະ ກ າຈດັ 
- ບວົລະບດັຮກັສາສວນຊາດວ້ຍການກ າຈດັວດັສະພ ດ(ຫຍາ້), ທ າຄວາມສະອາດສວນຊາ ແລະ ເກບັກວດ

ໃບຊາຫຼງັຈາກທ າການຕດັແຕູ່ ງຕົນ້ຊາ. 
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ບດົທືີ 5 

ການເກບັກູ່ ຽວ ແລະ ການແປຮ ບຊາ 

1. ການເກບັກູ່ ຽວ 
ຕົນ້ຊາທືີູ່ ສາມາດໃຫຜ້ນົຜະລດິ ແລະ ສາມາດເກບັກູ່ ຽວໄດຢູ້່ າງນອ້ຍຕອ້ງມືີອາຍຸປະມານ 3 ປືີຂ ນ້ໄປ ແລະ ເວລາທືີູ່  

ເໝາະສມົທືີູ່ ສຸດໃນການເກບັກູ່ ຽວຍອດຊາແມູ່ ນຢ ູ່ ໃນລະຫວູ່ າງ 6:00 ໂມງ ຫາ 11:00 ໂມງ, ມາດຕະຖານການເກບັ
ຍອດຊາຂ ນ້ກບັພ ູ່ ຄາ້ ຫຼ  ຂ ນ້ກບັບ ລສິດັທືີູ່ ມາເກບັຊ ເ້ຊັູ່ ນ: 1 ຍອດ 2 ໃບ ຫຼ  1 ຍອດ 3 ໃບ, ການເກບັຍອດຊາດືີບຕອ້ງ
ຫກັ (ເດດັ) ຢ ູ່ ໃນລະຫວູ່ າງເຄິູ່ ງກາງຂອງໃບຕ ູ່ ໃບ ໂດຍບ ູ່ ໃຫໃ້ຊເ້ລບັມ ເດດັຍອດຊາ, ບ ູ່ ຄວນເກບັຍອດຊາແກູ່ ຈນົເກືີນໄປ 
ແລະ ອຸປະກອນທືີູ່ ໃຊໃ້ນເວລາເກບັຍອດຊາໂດຍທົູ່ ວໄປແມູ່ ນ ກະຕ໋າໄມ,້ ກະເປົາປູ່ ານ. 

ລກັສະນະຍອດຊາທືີູ່ ນຍິມົເກບັ 

2. ວທິືີການແປຮ ບຊາ 
ໂດຍທົູ່ ວໄປແລວ້ການແປຮ ບຊາໃນປະເທດລາວແມູ່ ນມືີ 2 ປະເພດຊາຄ : ແປຮ ບໂດຍໂຮງງານ (ໃຊເ້ຄ ູ່ ອງຈກັຂົວ້) 

ແລະ ແປຮ ບໂດຍໃຊແ້ຮງງານຄນົ (ໃຊມ້ ຂົວ້) ແລະ ປະເພດຊາທືີູ່ ນຍິມົແປຮ ບແມູ່ ນມືີ 2 ປະເພດເຊັູ່ ນດຽວກນັຄ : ຊາ
ຂຽວ ແລະ ຊາແດງ ເຊິູ່ ງມືີລາຍລະອຽດ ຫຼ  ຂັນ້ຕອນການແປຮ ບຄ ດັູ່ ງລຸູ່ ມນືີ:້ 

2.1 ການແປຮ ບຊາຂຽວ 
❖ ການພກັຍອດໃບຊາ: ເມ ູ່ ອເຮາົໄປເກບັຊາມາແລວ້ ກູ່ ອນອ ູ່ ນເຮາົຕອ້ງມາພກັຊາໄວກູ້່ ອນ 2-3 ຊົູ່ ວໂມງ (ຂ ນ້ກບັ

ສະພາບອາກາດໃນມ ນ້ ັນ້) ເພ ູ່ ອເຮດັໃຫນ້ າ້ທືີູ່ ຕດິຢ ູ່ ໃນຍອດຊານັນ້ແຫງ້ ຫຼ  ສງັເກດເຫນັວູ່ າຍອດຊາຫູ່ ຽວ ແລວ້
ຈ ູ່ ງນ າເອາົໄປຂົວ້ໄດ.້ 

 
 
 

 
 

                                      
 
 
 

ການພກັໃບຊາ 
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❖ ການຂົວ້ຊາ: ໂດຍທົູ່ ວໄປແມູ່ ນມືີ 2 ຮ ບແບບຄ :  

1. ຂົວ້ດວ້ຍມ : ອະນາໄມໂດຍການລາ້ງໝ ຂ້າງທືີູ່ ຈະຂົວ້ຊານັນ້ໃຫສ້ະອາດ, ດງັໄຟປະໄວ ້ 10-15 ນາທືີ ເພ ູ່ ອ
ເຮດັໃຫໝ້ ມ້ ືີຄວາມຮອ້ນປະມານ 70-80 ອງົສາ. ຫຼງັຈາກນັນ້ກ ູ່ ນ າເອາົຊາທືີູ່ ກຽມໄວຖ້ອກໃສູ່ ໃນໝ ຂ້າງ 
ແລວ້ຄນົໄປຄນົມາປະມານ 20-30 ນາທືີ ແລະ ຫຼງັຈາກນັນ້ແມູ່ ນໃຫສ້ງັເກດເບິູ່ ງຍອດຊາຖາ້ເປັນສືີເຫຼ ອງ
ອູ່ ອນ ແລະ ຈບັຍອດຊາມາຫກັທບົເບິູ່ ງ ຖາ້ເຫນັວູ່ າຍອດຊາບ ູ່ ຫກັຖ ວູ່ າຊາທືີູ່ ຂົວ້ແມູ່ ນສຸກແລວ້. 

ການຂົວ້ຊາດວ້ຍມ  

2. ຂົວ້ດວ້ຍເຄ ູ່ ອງຈກັ: ໂດຍທົູ່ ວໄປອຸນນະພ ມຂອງໝ ແ້ມູ່ ນປະມານ 150 ອງົສາ ໂດຍໃຊເ້ວລາໃນການຂົວ້
ປະມານ 5 ນາທືີ. 

 
ການຂົວ້ຊາດວ້ຍເຄ ູ່ ອງຈກັ 
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❖ ການເບືີຍຊາຫຼງັການຂົວ້ຊາ: ຫຼງັຈາກຂົວ້ແລວ້ ກ ູ່ ນ າເອາົຊາທືີູ່ ຂົວ້ມາເບືີຍໃສູ່ ກະດົງ້ ຫຼ  ແຜນແຊກັ ເພ ູ່ ອເຮດັໃຫ ້

ຊາເຢັນ ໂດຍໃຊເ້ວລາໃນການເບືີຍຊາປະມານ 15-20 ນາທືີ ຫຼ  ສງັເກດເຫນັວູ່ າຊາເຢັນແລວ້ກ ູ່ ເອາົມານວດ. 
❖ ການນວດຊາ: ຈະແບູ່ ງອອກເປັນ 2 ແບບຄ :  
1. ການນວດດວ້ຍມ : ໃຊມ້ ນວດຍ ໄ້ປ-ຍ ມ້າຫຼາຍໆຄັງ້ໂດຍບ ູ່ ໃຫນ້ວດແຮງຫຼາຍຈນົເກືີນໄປ ໃນການນວດແຕູ່ ລະ

ຄັງ້ແມູ່ ນໃຊເ້ວລາ 10-15 ນາທືີ ແລະ ຖາ້ສງັເກດເຫນັວູ່ າຍອດຊາກ ເ້ຂົາ້ກນັດືີແລວ້ ແລະ ມືີນ າ້ອອກມາຈາກ
ຍອດຊາ ກ ູ່ ຖ ວູ່ າຄຸນນະພາບໃນການນວດຊາໃຊໄ້ດແ້ລວ້. 

ການນວດຊາດວ້ຍມ  

2. ການນວດຊາດວ້ຍເຄ ູ່ ອງຈກັ: ພາຍຫຼງັພກັຊາທືີູ່ ຂົວ້ນັນ້ເຢັນດືີແລວ້ ແມູ່ ນໃຫນ້ າເອາົຊາດັູ່ ງກູ່ າວມານວດດວ້ຍ
ເຄ ູ່ ອງນວດຊາໂດຍໃຊເ້ວລາປະມານ 10-15 ນາທືີ/ຄັງ້. 

ການນວດຊາດວ້ຍເຄ ູ່ ອງຈກັ 
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❖ ການຕາກຊາ: ພາຍຫຼງັທືີູ່ ນວດແລວ້ແມູ່ ນໃຫນ້ າເອາົໃບຊາດັູ່ ງກູ່ າວນັນ້ມາເບືີຍໃສູ່ ກະດົງ້, ລານຕາກຊາ ຫຼ  ຜາ້

ບດັແຊກ ໂດຍການໂຮຍບາງໆ ແລະ ນ າໄປຕາກແດດໂດຍກງົ ຫຼ  ຕາກຢ ູ່ ໃນເຮ ອນຕາກຊາ ໂດຍໃຊເ້ວລາໃນ
ການຕາກປະມານ 20-24 ຊົູ່ ວໂມງ (ລະດ ແລງ້) ແລະ 40-48 ຊົູ່ ວໂມງ (ລະດ ຝົນ). 

                          
ການຕາກຊາຫຼງັຈາກທືີູ່ ນວດແລວ້ 

❖ ການເກບັຮກັສາ: ຊາທືີູ່ ຕາກແຫງ້ດືີແລວ້ຄວນເກບັໃສູ່ ເປົາທືີູ່ ໄດມ້າດຕະຖານຄ : ທາງໃນເປົາຕອ້ງມືີຖງົຢາງຂາວ 
ເພ ູ່ ອປອ້ງກນັບ ູ່ ໃຫອ້າກາດ, ນ າ້, ຝຸູ່ ນເຂົາ້ໃນເປົາ ແລະ ທງັເປັນການປອ້ງກນັບ ູ່ ໃຫຊ້າຕກົໂມກ ຫຼ  ເກືີດເຊ ອ້ລາ, 
ມດັປາກເປົາໃຫແ້ໜນ້, ເກບັຮກັສາໄວໃ້ນສາງ ແລະ ຕອ້ງໄດເ້ຮດັເປັນຮາ້ນສ ງຈາກພ ນ້ສາງປະມານ 30 ຊງັຕືີ
ແມດັ, ຫູ່ າງຈາກຝາປະມານ 20 ຊງັຕືີແມດັ. ທືີູ່ ສ າຄນັ ບ ູ່ ຄວນເກບັໄວໃ້ນບູ່ ອນທືີູ່ ມືີແສງແດດ, ມືີຄວາມຊ ນ້ສ ງ 
ແລະ ມືີກືີູ່ ນເໝນັ. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

                             
ການເກບັມຽ້ນຊາແຫງ້ 
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2.2 ວທິືີການແປຮ ບຊາແດງ 

❖ ການເບືີຍ ຫຼ  ພກັຍອດຊາ: ໂດຍທົູ່ ວໄປຈະມືີ 2 ວທິືີຄ : 
1. ການເບືີຍ ຫຼ  ພກັຍອດຊາຢ ູ່ ບູ່ ອນຮົູ່ ມ ໂດຍອາໄສລມົຈາກທ າມະຊາດເປັນຕວົຊູ່ ວຍເພ ູ່ ອເຮດັໃຫໃ້ບຊາ

ຫູ່ ຽວໃຊເ້ວລາປະ ມານ 10-12 ຊົູ່ ວໂມງ 
2. ການເບືີຍ ຫຼ  ພກັຍອດຊາໂດຍນ າໃຊເ້ຄ ູ່ ອງຈກັ (ພດັລມົ) ເຂົາ້ຊູ່ ວຍເພ ູ່ ອເຮດັໃຫໃ້ບຊາຫູ່ ຽວໄວຂ ນ້ໂດຍ

ໃຊເ້ວລາປະມານ 4-5 ຊົູ່ ວໂມງ ຫຼ  ສງັເກດເບືີູ່ ງຍອດຊາຫູ່ ຽວແລວ້ກ ູ່ ສາມາດເອາົໄປນວດໄດ.້ 
ໝາຍເຫດ: ການເຮດັຊາແດງແມູ່ ນບ ູ່ ໄດຂ້ົວ້ຄ ການເຮດັຊາຂຽວ 

 
ການເບືີຍ ຫຼ   ພກັຍອດຊາໂດຍນ າໃຊພ້ດັລມົເຂົາ້ຊູ່ ວຍ 

 
❖ ການນວດ: ແມູ່ ນນວດດວ້ຍເຄ ູ່ ອງຈກັໂດຍໃຊເ້ວລາປະມານ 15-20 ນາທືີ ແລະ ສາມາດນວດໄດປ້ະມານ 15 

ກໂິລ/ຄັງ້. ໃນເວລານວດໃຫສ້ງັເກດເບິູ່ ງຍອດຊາ ແລະ ຖາ້ເຫນັມືີນ າ້ຍາງຂອງໃບຊາອອກມາ ແລະ ໃບຊາ
ອູ່ ອນສາມາດຫກັທບົໄປມາໄດໂ້ດຍບ ູ່ ຫກັ ຖ ວູ່ າການນວດສ າເລດັແລວ້. 

❖ ການໝກັ ຫຼ  ການອບົ: ອຸປະກອນທືີູ່ ໃຊສ້ າຫຼບັການໝກັ ຫຼ  ການອບົປະກອບໄປດວ້ຍຜາ້ແພຂາວ ແລະ ຂັນ້
ຕອນການໝກັ ຫຼ  ການອບົປະກອບມືີ:  
1. ໃຫປ້ ແພຂາວລງົພ ນ້ ແລວ້ເອາົເອາົໃບຊາທືີູ່ ນວດແລວ້ມາເປັນກອງຢ ູ່ ເທງິແພຂາວດັູ່ ງກູ່ າວ (ຂະໜາດຂອງ 

1 ຊາບ ູ່ ຄວນເກືີນ 50 ກໂິລກຣາມ) ແລວ້ເຈາະເຮດັເປັນຮ ຢ ູ່ ໃຈກາງຂອງກອງຊາແຕູ່ ລະກອງ ແລວ້ນ າເອາົ
ແພຂາວອືີກຜ ນມາຈຸູ່ ມນ າ້ແລວ້ປັນ້ໃຫນ້ າ້ອອກ ແລະ ນ າມາປົກໄວເ້ພ ູ່ ອບ ູ່ ໃຫລ້ມົເຂົາ້ ໂດຍໃຊເ້ວລາໃນ
ການປົກປະມານ 4-5 ຊົູ່ ວໂມງ. 

2. ຖາ້ສງັເກດເຫນັໃບຊາເປັນສືີແດງຊ າ້ຖ ວູ່ າອບົໄດຕ້າມມາດຕະຖານ ແຕູ່ ຖາ້ໃນກ ລະນືີສງັເກດເຫນັໃບຊາບ ູ່

ເປັນສືີແດງຊ າ້ແມູ່ ນໃຫອ້ບົ ຫຼ  ປົກແພໄວອ້ືີກປະມານ 1-2 ຊົູ່ ວໂມງ. 
3. ພາຍຫຼງັໝກັ ຫຼ  ອບົແລວ້ກ ູ່ ນ າເອາົໃບຊາມາຕືີໃສູ່ ມ ເພ ູ່ ອເຮດັໃຫໃ້ບຊາແຕກອອກຈາກກນັ ແລະ ເຮດັໃຫ ້

ໃບຊາຢຽດຊ ູ່  ຈາກນັນ້ກ ູ່ ເອາົໄປຕາກແດດໄດ.້ 
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❖ ການຕາກຊາ: ເອາົໃບຊາມາເບືີຍໃສູ່ ກະດົງ້, ລານຕາກຊາ, ຜາ້ບດັແຊກ ໂດຍການໂຮຍບາງໆ ແລະ ນ າໄປ

ຕາກແດດໂດຍກງົ ຫຼ  ຕາກຢ ູ່ ໃນເຮ ອນຕາກຊາ ໂດຍໃຊເ້ວລາໃນການຕາກປະມານ 20-24 ຊົູ່ ວໂມງ 
(ລະດ ແລງ້) ແລະ ປະມານ 40-48 ຊົູ່ ວໂມງ (ລະດ ຝົນ). 

❖ ການເກບັຮກັສາ: ເກບັລກັສະນະດຽວກນັກບັຊາຂຽວ ໂດຍການບນັຈ ຸຫຼ  ເກບັໃສູ່ ເປົາທືີູ່ ທາງດາ້ນໃນຂອງເປົາ
ມືີຖງົຢາງຂາວ ເພ ູ່ ອປອ້ງກນັບ ູ່ ໃຫອ້າກາດ, ນ າ້, ຂືີູ່ ຝຸູ່ ນເຂົາ້ໃນເປົາຊາ ພອ້ມທງັເປັນການປອ້ງກນັບ ູ່ ໃຫຊ້າ
ຕກົໂມກ ແລະ ເກືີດເຊ ອ້ລາ, ມດັປາກເປົາໃຫແ້ໜນ້ ແລະ ເກບັຮກັສາໄວໃ້ນສາງບອູ່ ນທືີູ່ ມືີອາກາດລູ່ ວງດືີໂດຍ
ໃຫສ້ ງຈາກພ ນ້ສາງປະມານ 30 ຊມ ແລະ ຫູ່ າງຈາກຝາປະມານ 20 ຊມ.  
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ບດົທືີ 6 

ການແປຮ ບຜະລດິຕະພນັຊາແບບພ ນ້ບາ້ນ 

1. ການຜະລດິຊາບັງ້ 

1.1 ອຸປະກອນ 
- ໝ ໜ້ ງ້ 
- ຫວດ 
- ບັງ້ໄມໄ້ຜູ່ ທືີູ່ ແຫງ້ໃຊສ້ າລບັເຮດັຊາບັງ້ 
- ສາກເຫຼກັ ຫຼ  ສາກໄມ ້ສ າລບັຕ າຊາ 
- ຝາອດັຫວດ 
- ໄມຕ້ອກ 
- ກາບໄມໄ້ຜູ່  
- ຊາແຫງ້ 
- ຝາ ຫຼ  ກະດອນອດັບັງ້ໄມໄ້ຜ 
- ມດິຕດັ. 

1.2 ວທິືີການ 
1) ການໜ ງ້ຊາ: ຄາ້ງໝ ໜ້ ງ້ໃຫຟົ້ດແລວ້ນ າເອາົຊາແຫງ້ມາໃສູ່ ຫວດແລວ້ໜ ງ້ປະໄວປ້ະມານ 5-7 ນາທືີ, ຈາກນັນ້

ໃຫນ້ າຊາທືີູ່ ໜ ງ້ນັນ້ໄປໃສູ່ ບັງ້ໄມໄ້ຜູ່ ທືີູ່ ກຽມໄວ.້ 

ການໜ ງ້ຊາ 
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2) ວືີທືີຕ າຊາ: ຫຼງັຈາກນ າເອາົຊາທືີູ່ ໜ ງ້ນັນ້ມາໃສູ່ ບັງ້ໄມໄ້ຜູ່ ແລວ້ ແມູ່ ນໃຫຕ້ າຊາທືີູ່ ເອາົໃສູ່ ບັງ້ໄມໄ້ຜູ່ ນັນ້ໃຫແ້ໜນ້ 

ແລວ້ປະໄວປ້ະມານ 1 ຄ ນ ກ ູ່ ສາມາດແກະຊາອອກຈາກບັງ້ໄມໄ້ຜູ່ ໄດ ້ ແລະ ນ າມາມດັດວ້ຍໄມຕ້ອກ (ຮ ບ
ສະແດງ). ໂດຍທົູ່ ວໄປແລວ້ຂະໜາດຂອງທູ່ ອນຊາທືີູ່ ນຍິມົເຮດັແມູ່ ນ ຄວາມຍາວ ແລະ ກວາ້ງປະມານ 18 x 3 
ຊງັຕືີແມດັ. 

ວືີທືີຕ າຊາໃນບັງ້ ແລະ ຊາທືີູ່ ຕ າແລວ້ມາໃສູ່ ບັງ້ໄມໄ້ຜູ່  

3) ການຫຸມ້ຫ ູ່ : ປັດຈບຸນັຢ ູ່ ພາຍໃນແຂວງຜົງ້ສາລືີ ການຫຸມ້ຫ ູ່ ຊາບັງ້ປະກອບມືີ 3 ຮ ບແບບຄ :  
▪ ແບບທືີູ່  1 ແບບບ ູ່ ໄດຫຸ້ມ້ຫ ູ່ : ຈະເຮດັຊາເປັນທູ່ ອນ ແລະ ມດັດວ້ຍໄມຕ້ອກ, 1 ມດັປະກອບມືີ 3-4 ທູ່ ອນ 

ໂດຍຂ ນ້ກບັຄວາມມກັ ຫຼ  ລ ກຄາ້ທືີູ່ ມາຊ  ້

ການຫຸມ້ຫ ູ່ ແບບໄມຕ້ອກ 
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▪ ແບບທືີູ່  2 ແມູ່ ນຫຸມ້ຫ ູ່  ດວ້ຍກະຕູ່ າໄມໄ້ຜູ່ : ຂະໜາດຂອງກະຕູ່ າທືີູ່ ຫຸມ້ຫ ູ່ ແມູ່ ນມືີລວງສ ງ ແລະ ກວາ້ງ

ປະມານ 20 x 4 ຊງັຕືີແມດັ 

ການຫຸມ້ຫ ູ່ ແບບກະຕູ່ າທືີູ່ ເຮດັດວ້ຍໄມຕ້ອກ 

▪ ແບບທືີູ່  3 ແມູ່ ນຫຸມ້ຫ ູ່  ດວ້ຍບັງ້ໄມໄ້ຜູ່ ທືີູ່ ຜູ່ ານການອບົແຫງ້: ຂະໜາດຂອງບັງ້ໄມໄ້ຜູ່  ລວງສ ງ ແລະ ກວາ້ງ
ປະມານ 24 x 4 ຊງັຕືີແມດັ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ການຫຸມ້ຫ ູ່ ບັງ້ໄມໄ້ຜູ່  
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2. ການຜະລດິຊານ າ້ເຕົາ້ 

2.1 ອຸປະກອນ 
- ໜ ໜ້ ງ້ຫວດ 
- ໄມຕ້ອກ 
- ກາບໄມໄ້ຜູ່ ( ໃຊສ້ າລບັຮອງພ ນ້ຊານ າ້ເຕົາ້) 
- ຜາ້ແພຂາວ 
- ຊືີງຊັູ່ ງ ແລະ ຊາແຫງ້ 

 2.2 ວທິືີການ 
1) ກູ່ ອນອ ູ່ ນເຮາົຕອ້ງໄດຫ້ຍືີບຜາ້ແພຂາວໃຫເ້ປັນຮ ບສາມຫຼູ່ ຽມ (ເປັນຮ ບຈວຍ) ໂດຍໃຫປ້າກຈວຍກວ້າງ

ປະມານ 30 ຊງັຕືີແມດັ ແລະ ລວງສ ງປະມານ 50 ຊງັຕືີແມດັ ຫຼງັຈາກນັນ້ໃຫນ້ າເອາົຜາ້ແພນັນ້ໄປຊກັໃຫ ້
ສະອາດແລວ້ຕາກໃຫແ້ຫງ້ 

2) ນ າເອາົຊາແຫງ້ໄປໜ ງ້ (ປະມານ 100 ກຣາມ) ໂດຍໃຊເ້ວລາປະມານ 3-5 ນາທືີ ເພ ູ່ ອໃຫຊ້າອູ່ ອນນຸູ່ ມ  
3) ນ າເອາົຊາທືີູ່ ໜ ງ້ນັນ້ມາໃສູ່ ຜາ້ແພ ຫຼ  ຈວຍຜາ້ແພທືີູ່ ຕຽມໄວ ້ ແລວ້ບືີບໃຫແ້ໜນ້ໂດຍເຮດັເປັນຮ ບນ າ້ເຕົາ້ ແລະ 

ໂດຍທົູ່ ວໄປແລວ້ຈະມືີຂະໜາດສ ງ ປະມານ 11 ຊງັຕືີແມດັ, ພ ນ້ກວ້າງປະມານ 7 ຊງັຕືີແມດັ ແລະ ປະໄວ ້
ປະມານ 1 ຊົູ່ ວໂມງ ຫຼ  ຈນົກວູ່ າຊາຈະແຂງຕວົ (ໂດຍທົູ່ ວໄປແມູ່ ນປະໄວປ້ະມານ 1 ຄ ນແມູ່ ນດືີທືີູ່ ສຸດ) ຈາກນັນ້
ກ ູ່ ສາມາດແກະຜາ້ແພອອກໄດ ້

4) ຖາ້ຕອ້ງການເພືີູ່ ມມ ນຄູ່ າຊານ າ້ເຕົາ້ໃຫສ້ ງຂ ນ້ ແມູ່ ນສາມາດນ າເອາົໄມຕ້ອກມາສານໃຫເ້ປັນຮ ບໜາກນ າ້ເຕົາ້ 
ແລະ ນ າຊາຮ ບໝາກນ າ້ເຕົາ້ເຂົາ້ໄປບນັຈໃຸສູ່ ດາ້ນໃນໄດ.້  

3. ການຜະລດິຊາພ ເອືີ ້ຫຼ   ຊາແຜູ່ ນ 
3.1 ອຸປະກອນ 

- ໝ ໜ້ ງ້, ຫວດ 
- ຖງົຜາ້ແພຂາວ ຂະໜາດ 15 x 40 ຊງັຕືີແມດັ 
- ຊືີງຊັູ່ ງ 
- ໂຮງໜືີບ 
- ຊາແຫງ້ ແລະ ເຈັຍ້ເຟ ອງ (ສ າລບັຫ ູ່ ປຽງຊາ). 

 3.2 ວທິືີການ 
1) ນ າເອາົຊາແຫງ້ປະມານ 200 ກຣາມ ໄປໜ ງ້ໃຊເ້ວລາປະມານ 3-5 ນາທືີ ເພ ູ່ ອໃຫຊ້າອູ່ ອນນຸູ່ ມ 

2) ຈາກນັນ້ໃຫນ້ າເອາົຊາທືີູ່ ໜ ງ້ມາໃສູ່ ຖງົຜາ້ແພຂາວທືີູ່ ເຮາົກຽມໄວແ້ລວ້ກຽ້ວ ຫຼ  ມວ້ນປາກຖງົໃຫແ້ໜນ້ 

3) ນ າເອາົຖງົທືີູ່ ບນັຈຊຸາດັູ່ ງກູ່ າວມາໃສູ່ ໂຮງໜືີບ ແລະ ໜືີບໃຫແ້ໜນ້ ໂດຍປະໄວປ້ະມານ 1 ຊົູ່ ວໂມງ ຈ ູ່ ງສາມາດ
ແກະອອກໄດ ້

4) ພາຍຫຼງັທືີູ່ ແກະອອກມາແລວ້ແມູ່ ນໃຫນ້ າເອາົເຈັຍ້ເຟ ອງ ຫຼ  ເຈັຍ້ສ າຫຼບັຫ ູ່ ຊາ ເພ ູ່ ອມາຫ ູ່ ຊາດັູ່ ງກູ່ າວນັນ້ ແລວ້
ນ າໄປເກບັໄວຢ້ ູ່ ສາງ ຫຼ  ສະຖານທືີູ່ ໆໄດກ້ຽມໄວ.້ 


