
ການແປຮບູອາຫານເພ ື່ອເພ ື່ມມນູຄາ່ຜນົຜະລດິກະສກິ າ 

1. ການຄດັເລືອກສະຖານທ ີ່ ໃນການປກຸສາ້ງອີ່າງ 

2. ຮຽນຮ ແ້ບບອີ່າງ ແລະ ການກ ີ່ສາ້ງອີ່າງ 
3. ລກັສະນະພິເສດຂອງກບົທ ີ່ ຈະນ  າມາລຽ້ງ 

4. ການໃຫອ້າຫານກບົທ ີ່ ຖກືຕອ້ງ 

5. ການຈດັການດ ແລຮກັສາກບົ 

6. ການປ້ອງກນັ ແລະ ແກໄ້ຂພະຍາດຂອງກບົ  

ເຕກັນກິການລຽ້ງກບົ 

ການລຽ້ງສດັປ ກ ແລະ ການປອ້ງກນັພະຍາດສດັປ ກ 

ການລຽງ້ສດັປກິ 
1. ຄວາມສ າຄັນຂອງການລ້ຽງໄກ່ພ ນ້ເມ ອງ 
2. ສະຖານທ ື່ໃນການລ້ຽງໄກ່ທ ື່ດີ  
3. ການນ າໃຊ້ ແລະຮຽນຮູ້  ກ່ຽວກັບປະກອນໃຫ້ນ ້າ ແລະ ອາຫານ 
4. ການໃຫ້ອາຫານທ ື່ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ປະເພດອາຫານທ ື່ເໝາະສົມ 
5. ການຄັດເລ ອກແນວພັນສັດປ ກ ແລະ ອ ື່ນໆ. 

1. ການປ ງແຕ່ງ ຖົື່ວດິນທອດສະໝ ນໄພ 
2. ການປ ງແຕ່ງ ປາເສ້ັນປງຸລດົ  
3. ການປ ງແຕ່ງ ແຈ່ວບອງພ ້ນບ້ານ(ແບບຫຼວງພະບາງ) 
4. ການປ ງແຕ່ງ ໄຂ່ເຄັມ 

ລະບບົກະສກິ າປາ່ໄມ:້ ການປກູພ ດເຄ ື່ອງປາ່ຂອງດງົ
ໃສສ່ວນໄມໃ້ຫໝ້າກ/ສວນໄມສ້ກັ  

ໝາຍເຫດພເິສດ 

ການປອ້ງກນັພະຍາດສດັປ ກ 

ຜູ່ເຂ້ົາຮ່ວມຈະໄດ້ມ ຄວາມເຂ້ົາໃຈກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນແລະປິື່ນປົວ
ພະຍາດທ ື່ມກັເກ ດຂ ້ນກັບສັດປ ກ ແລະ ໄດ້ຮູ້ຍາວັກຊິນຊະນິດຕ່າງໆ 
ແລະ ວິທ ການນ າໃຊ້ທ ື່ຖ ກຕ້ອງເຊັື່ນ: 1. ວັກຊິນອະຫິວາສັດປ ກ
           2. ວັກຊິນນິວຄາເຊິນອ່ອນ 
           3. ວັກຊິນນິວຄາເຊ ນແກ່ 
                                       4. ວັກຊິນອະຫິວາເປັດ. 

1. ຄວາມສ  າຄນັຂອງລະບບົກະສກິ  າປີ່າໄມຕ້ ີ່ ກບັການດ  າລງົຊ ວດິ ແລະ

ສິີ່ ງແວດລອ້ມ. 
2. ການເລ ອກຊະນິດພ ດເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງໃຫ້ເໝາະສົມກັບພ ້ນທ ື່ 
3. ຮຽນຮ ວ້ິທ ປ ກພ ດເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງໃສ່ສວນໄມໃ້ຫໝ້າກ/ສວນໄມສ້ກັ 

4. ການຂະຫຍາຍພນັພືດ ແລະການດ ແລຮກັສາ. 

 ຄ ສອນພວກເຮົາມ  ປະສບົການສ ງແລະການຝຶກຂອງທກຸຫວົຂ ແ້ມ ີ່ນຈະ

ເນັນ້ພາກປະຕິບດັຕວົຈງິ 80% ແລະທິດສະດ ພຽງ 20%ສະນ ັນ້ຜ ີ່ເຂ້ົາ

ຮີ່ວມຈະສາມາດນ  າໄປໃຊໄ້ດໃ້ນຊ ວດິຕວົຈງິ. 

 ຜ ີ່ເຂ້ົາຮີ່ວມແຕີ່ລະຫວົຂ  ້ແລະ ແຕີ່ລະຄ ັງ້ພວກເຮົາບ ີ່ ໃຫເ້ກ ນ 20 ທີ່ານ

ເພືີ່ ອຮບັປະກນັດາ້ນຄນຸນະພາບ. 

 ສະຖານທ ີ່ ຝຶກອບົ ຫ ື ຄວາມຕອ້ງການພິເສດຂອງພວກທີ່ານສາມາດ

ຕດິຕ ີ່ ປຶກສາກບັພວກເຮົາກີ່ອນໄດ.້ 

 ຄີ່າຝຶກບ ີ່ ແພງແລະສມົເຫດສມົຜນົເພາະທາງວທິະຍາໄລເຮົາຢາກຖີ່າຍ

ທອດຄວາມຮ ໃ້ຫແ້ກີ່ສງັຄມົຈາກໃຈຈງິ. 

ຫາກທີ່ານສນົໃຈສອບຖາມຂ ມ້  ນເພ ີ່ ມເຕ ມແລະລາຄາກະລນຸາຕດິຕ ີ່ ໂດຍກງົ

ກບັຄ ຝຶກແຕີ່ລະຫວົຂ ດ້ ັີ່ງລມຸນ :້ 

1. ການປກູເຫດັເຟອືງ/ເຫດັນາງລມົ  
ອ.ຈ ບົວວອນ/ອ.ຈ ດາວອນ: 020 5565 8452 / 02098660782 

2. ເຕກັນກິການລຽ້ງກບົ 
ອ.ຈ ເກດສະລນິ/ອ.ຈ ດາລາເພັດ 0205570 1071/0205522 4022 

3. ການລຽ້ງສດັປ ກ ແລະການປອ້ງກນັພະຍາດສດັປ ກ 
ອ.ຈ ສ ລິພົງ/ອ.ຈ ວັນນະສອນ 020 5607 2562 /0202386 7818 

4. ການປກູຜກັອນິຊ   
ອ.ຈ ພູທອນ/ ອ.ຈ ທອງເພັດ 020 56787579/ 0205579 3908 
5. ການແປຮບູອາຫານເພ ື່ອເພ ື່ມມນູຄາ່ຜນົຜະລດິກະສກິ າ  
ອ.ຈ ບົວຟອງ/ ອ.ຈ ຈັນທະໜອມ 020 5554 6162/ 0209748 1997 

6. ປາ່ໄມກ້ະສກິ າ  ແລະການປກູພ ດເຄ ື່ອງປ່າຂອງດງົໃສສ່ວນໄມໃ້ຫໝ້າກ 
ອ.ຈ ລ ຊົງ/ ອ.ຈ ຈັນປ  020 91597984 / 020 2381 7939 



ວທິະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປາ່ໄມ ້ພາກເໜີືອ 

ຫຼັກສດູການຝ ກອບົຮມົໄລຍະສັນ້ 
ສ າລບັຊາວກະສິກອນ ແລະ ຜູສ່ນົໃຈທົື່ວໄປ 

ວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະປ່າໄມ້ພາກເໜີືອ(ວກປໜ)ມ ຄວາມ
ຊ ານານ ຊ ື່ສຽງໃນການສິດສອນ ແລະ ສ້າງບ ກຄະລາກອນໃຫ້
ມ ທັກສະຄວາມຮູ້ທາງດ້ານອາຊ ບກະສິກ າເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ຜົນຜະ 
ລິດ ແລະສາມາດນ າລາຍໄດ້ເຂ້ົາໃນຄອບຄົວໃຫ້ດ ຂ ້ນ.  
   ສະນັ້ນ, ວິທະຍາໄລໄດ້ສ້າງຫັຼກສູດການຝ ກອົບຮົມໄລຍະ
ສັ້ນຂ ້ນມາເພ ື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງ
ສັງຄົມກ ື່ຄ ຜູ່ມ ຄວາມສົນໃຈຮັກມັກໃນວຽກງານສົື່ງເສ ມ ຫຼີືີອາ 
ຊ ບດ້ານການກະສິກ າ.   
     ວິທະຍາໄລພວກເຮົາໄດ້ຮ່ວມມີືກັນພັດທະນາຫຼັກສູດໄລ 
ຍະສັ້ນເພ ື່ອໃຫ້ບ ລິການຝ ກອົບຮົມ ແລະ ສົື່ງເສ ມອາຊ ບດ້ານ
ວຽກງານກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມເ້ຊິື່ງລວມມ  6 ຫົວຂ ້ຄີື:  
1.ການປູກເຫັດເຟືອງ/ເຫັດນາງລົມ 2. ເຕັກນິກການລ້ຽງກົບ
3. ການລ້ຽງສັດປ ກ ແລະການປ້ອງກັນພະຍາດສັດປ ກ 
4. ການປູກຜັກອິນຊ  5. ການແປຮູບອາຫານເພ ື່ອເພ ື່ມມູນຄ່າ
ຜົນຜະລິດກະສິກ າ 6. ລະບົບກະສິກ່າປ່າໄມ້: ການປູກພ ດ
ເຄ ື່ອງປ່າຂອງດົງໃສ່ສວນໄມ້ໃຫ້ໝາກ/ສວນໄມ້ສັກ. 

ຜູ່ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທ ກະກຽມອ ປະກອນຈ າເປັນເພ ື່ອມາຮັບໃຊ້ໃນ
ການປູກ,ການກຽມບ່ອນປູກ ແລະຂັ້ນຕອນແລະວິທ ສ າຄັນຕ່າງໆ    
ເພ ື່ອໃຫ້ ຜົນຜະລິດອອກມາດ , ເຕັກນິກການບົວລະບັດຮັກສາຕາມ 
ລະດູການ, ການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດທ ື່ຖ ກແບບ, ການປ້ອງກັນ ແລະ 
ພະກ າຈັດພະຍາດ ເແລະ ແມງໄມ້ທ ື່ມັກເກ ດຂ ້ນກັບຫັດ. ນອກນ ້ 
ຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ ຄ ນຄ່າທາງອາຫານຂອງເຫັດອ ກຕ ື່ມອ ກ.  

ຕົວຢ່າງການປູກເຫັດເຟ ອງແບບກອງຕ ື່າ 

ການປກູຜກັແບບກະສກິ າ ອ ນຊ  

1. ເຕັກນກິການກ້າເບ້ຍ ແລະ ປກູຜັກອິນຊ  
2. ຄວາມສ າຄັນຂອງຜັກກະສິກ າອິນຊ  
3. ການກຽມເມັດພັນ, ດິນ ແລະ ໜານປູກ 
4. ການກະກຽມອ ປະກອນທ ື່ໃຊ້ 
5. ເຕັກນກິການກຽມດິນ 
6. ການກຽມໜານແລະ ວັດສະດ ກ້າເບ້ຍ 
7. ການເຮັດຝ ່ນບົື່ມແລະ ນ ້າມກັຊ ວະພາບ(ການປ້ອງກັນສັດຕູພ ດ) 
8. ການກ້າເບ້ຍ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາ 
9. ເຕັກນກິານປູກ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາ 
10. ການເກັບກ່ຽວ ແລະ ຈ າໜ່າຍຜົນຜະລິດ 

ຕົວຢ່າງການປູກແລະ ການເກັບກ່ຽວ 

ວິທະຍາໄລ ກະສກິ າ ແລະ ປາ່ໄມພ້າກເໜ ອ 
(ວກປໜ)  

ຖະໜນົ 13 ເໜ ອ, ຕູ້ ປ.ນ 154 ຫວຼງພະບາງ 
ໂທ: 071 219 036 

FAX: 071 219 034  
WEB : WWW.NAFCLAO.ORG 


