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ຄ ານ າ 

ສູນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນພາກເໜືອມພີາລະບົດບາດໃນການພດັທະນາສື່ ການຮຽນ-ການສອນ, 
ອບົຮມົວຊິາຊບີການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ ດາ້ນຕ່າງໆພາຍໃຕກ້ານຊີນ້ າພາຂອງກມົການສກຶສານອກໂຮງຮຽນ 
ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ. 

ປືມ້ການປຸງແຕ່ງ ເຫ ັມ້ນີ,້ ສູນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນພາກເໜອື ໄດຂ້ຽນ ແລະ ຂັນ້ຕອນທີ່ ສ າຄນັຕົນ້ຕ 
ຂອງການປຸງແຕ່ງ ຈາກເອກະສານ ແລະ ຕວົຈງິຂອງຄູຝຶກວຊິາຊບີ ສູນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນພາກເໜອື ຊຶ່ ງ
ເຫນັວ່າເໝາະສມົກບັສະພາບຕວົຈງິຂອງທອ້ງຖິ່ ນ, ທງັນີກ້ ່ ເພື່ ອເປັນຂ ມູ້ນ ແລະ ບ່ອນອງີໃຫແ້ກ່ການຝຶກອບົຮມົ
ວຊິາຊບີ ແລະ ຜູທ້ີ່ ມຄີວາມສນົໃຈຢາກສກຶສາຮຽນຮູດ້ວ້ຍຕນົເອງ ເພື່ ອໄປໃຊເ້ຂົາ້ໃນການດ າລງົຊວີດິຂອງຕນົ 
ແລະ ຂອງຄອບຄວົໃຫໄ້ດຮ້ບັໝາກແລະຜນົມລີາຍຮບັເພີ່ ມຂືນ້ເທື່ ອລະກາ້ວ. 

ເນືອ້ໃນຄວາມຮູທ້ີ່ ບນັຈຸເຂົາ້ໃນປື້ມເຫ ັມ້ນີ ້ເປັນຄວາມຮູພ້ືນ້ຖານໃນການນ າໄປໃຊໃ້ຫສ້ອດຄ່ອງກບັ
ສະພາບເງ ື່ອນໄຂຕວົຈງິ ແລະ ທ່າແຮງທາງດາ້ນຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດຂອງທອ້ງຖິ່ ນ. 

ປືມ້ເຫ ັມ້ນີ ້ອາດຈະບ ່ ປາສຈາກໄດຂ້ ຂ້າດຕກົບກົຜ່ອງ ຈິ່ ງຂ ຄວາມຮ່ວມມນື າທຸກທ່ານໄດປ້ະກອບຄວາມ
ຄດິຄວາມເຫນັ ແລະ ຄວາມຍນິດຮີບັເອາົການປະກອບຄ າຄດິ,  ຄ າເຫນັສົ່ ງໃຫສູ້ນພດັທະນາການສກຶສານອກໂຮງ    
ຮຽນ ເພື່ ອນ າໄປປັບປຸງແກໄ້ຂໃຫດ້ຂີືນ້ໃນການຈດັພມິຄັງ້ຕ ່ ໄປ. 

ສູນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນພາກເໜອື 
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ເອາະປາແດກ 

I. ຄວາມສ າຄນັ ແລະ ຄຸນປະໂຫຍດ. 
- ເອາະປາແດກເປັນອາຫານຊະນດິໜຶ່ ງທີ່ ຄນົເຮາົນຍິມົກນັຮບັປະທານ ກບັ ລວກຜກັ, ໝາກຊູ, ໝາກຖົ່ ວເບ ີ

ແລະ ໝາກເຂອືອ່ອນ. 

II. ອຸປະກອນ ແລະ ສ່ວນປະສມົ. 

2.1 ອຸປະກອນ. 

1. ຂຽງ  

2 ມດີ  

3. ໝ ຂ້າງ, ໝ  ້  

4. ຈອງ 

 5. ເຕາົຖ່ານ ແລະຖ່ານ ຮູບຂອງອຸປະກອນ 

2.2. ສ່ວນປະສມົ. 

1. ນ ້າປາແດກ  1 ຖວ້ຍນອ້ຍ 

2. ໝາກເຜດັດບິແດງ  15 ໜ່ວຍ 

 3. ຫວົຜກັທຽມແຫງ້  5 ຫວົ 

  4. ຫວົຜກັບົ່ ວແຫງ້  5 ຫວົ  

5. ຫວົສໃີຄ  1 ມດັ  

 6. ໄຂ່ໄກ່  5 ໜ່ວຍ 

7. ຜກັນາງຕູ່  2 ມດັ 

 8. ແປງ້ນວົ  1 ບ່ວງແກງ 

9. ຜກັຊ ີ  2 ມດັ  

10. ຂ່າອ່ອນ  2 ຫວົນອ້ຍ                         ຮູບສ່ວນປະກອບຕ່າງໆ 

11. ຊີນ້ໝ ູ  0,2 ກໂິລ 

12. ນ າ້ສະອາດ  1 ຖວ້ຍ 

III. ການກະກຽມ. 

1. ຊີນ້ໝລູາ້ງໃຫສ້ະອາດ. 
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2. ໝາກເຜດັດບິນ າໄປມກົໄຟໃຫສຸ້ກ ລາ້ງນ າ້ໃຫສ້ະອາດ. 

3. ຫວົຜກັບົ່ ວແຫງ້ ແລະຫວົຜກັທຽມແຫງ້ນ າໄປມກົໄຟໃຫສຸ້ກ ແລວ້ ແກະກາບອອກຜ່າເປັນຕ່ອນນອ້ຍ     
ໃຫພ້ ດ.ີ 

4. ຫວົສໃີຄລາ້ງໃຫສ້ະອາດແລວ້ຊອຍໃຫແ້ລບປະໄວ.້ 

5. ຜກັນາງຕູ່ລາ້ງນ າ້ໃຫສ້ະອາດແລວ້ເດດັເປັນໃບ. 

6. ຂ່າອ່ອນລາ້ງໃຫສ້ະອາດຕດັເປັນຕ່ອນນອ້ຍ. 

7. ຜກັຊລີາ້ງໃຫສ້ະອາດຊອຍໃຫແ້ລບປະໄວ.້ 

IV.ວທິປຸີງ. 

-ດງັໄຟເອາົຄາ້ງໝ ຂ້ ົວ້ຊີນ້ໃຫຫ້ອມຖອກນ າ້ປາແດກທີ່ ຕອງໄວແ້ລວ້ລງົໃສ່ ຫ ງັຈາກນັນ້ເອາົແປງ້ນວົ, ໝາກ
ເຜດັ, ຂ່າອ່ອນ, ຫວົຜກັບົ່ ວ, ຫວົຜກັທຽມ ແລະ ສໃີຄໃສ່ລງົໄປເມື່ ອນ າ້ຟົດກ ່ ໃສ່ເຄື່ ອງຫອມ ແລວ້ຊມີເບິ່ ງຖາ້ພ ດີ
ແລວ້ປົງລງົ ຕກັໃສ່ຖວ້ຍແລວ້ຮບັປະທານໄດ ້

 

  

 

 

 

 

 

 

ຮູບຂອງເອາະປາແດກ  
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ແຈ່ວໝາກເລັ່ ນ 

I. ຄວາມສ າຄນັ ແລະ ຄຸນປະໂຫຍດ. 

- ແຈ່ວໝາກເລັ່ ນເປັນອາຫານຊະນດິໜຶ່ ງທີ່ ນຍິມົກນັຮບັປະທານ ໂດຍທົ່ ວໄປເພາະຮບັປະທານແລວ້ເຮດັໃຫ ້
ຈະເລນີອາຫານດ ີເຊິ່ ງມນັມວີຕິາມນິເອ ແລະ ຊສູີງ ສາມາດເຮດັກນິໃນຄອບຄວົ ແລະ ຈດັໃນງານຕ່າງໆ
ເຊັ່ ນ: ງານບຸນ, ຂືນ້ເຮອືນໃໝ່ ແລະ ງານອື່ ນໆ. 

II. ອຸປະກອນ ແລະ ສ່ວນປະສມົ. 

2.1. ອູປະກອນ. 

1. ຄກົ  

2. ສາກ  

3. ມດີ  

 4. ເຕາົຖ່ານ ແລະ ຖ່ານ  

5. ໝ ຂ້າງ 

6. ແອ່ງ 

7. ຖວ້ຍ 

2.2. ສ່ວນປະສມົ.  

1. ຊີນ້ໝ ູ   0,2 ກໂິລ 

2. ໝາກເລັ່ ນໃຫຍ່ ຫ  ືນອ້ຍ 20 ໜ່ວຍ 

3. ໝາກເຜດັແດງ   5 ໜ່ວຍ 

4. ຫວົຜກັທຽມແຫງ້  1 ຫວົ  

5. ຫວົຜກັບົ່ ວແຫງ້  2 ຫວົ 

6. ຜກັບົ່ ວໃບ   1 ມດັ  

7. ຜກັຫອມປັອມ  1 ມດັ  

 8. ເກອື    1 ບ່ວງແກງ  

 9. ແປງ້ນວົ   1 ບ່ວງແກງ 

10. ນ ້າມນັພດື   2 ບ່ວງແກງ 

11. ນ ້າຕານ   2 ບ່ວງແກງ 
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IV. ການກະກຽມ. 

1. ລາ້ງໝາກເລັ່ ນແລວ້ຊອຍໃຫແ້ລບ 

2. ຜກັບົ່ ວໃບ ແລະ ຜກັຫອມປອ້ມລາ້ງໃຫສ້ະອາດຊອຍເປັນຕ່ອນພ ດ.ີ 

 3. ຊີນ້ໝລູາ້ງໃຫສ້ະອາດຟັກໃຫມຸ່້ນ. 

4. ຫວົຜກັບົ່ ວ ແລະ ຫວົຜກັທຽມແຫງ້, ໝາກເຜດັຕ າໃສ່ເກອື , ແປງ້ນວົໃຫມຸ່້ນ. 

V.  ວທິປຸີງ. 

 -ເອາົນ າ້ມນັໃສ່ໝ ຄ້າ້ງໄຟ ເມື່ ອນ າ້ມນັຮອ້ນກ ່ ເອາົເຄື່ ອງທີ່ ຕ າໄວລ້ງົຂົວ້ຈນົມກີ ິ່ ນຫອມ ແລວ້ກ ່ ເອາົຊີນ້ລງົຂົວ້
ຄນົໃຫເ້ຂົາ້ກບັເຄື່ ອງ. ເມື່ ອຊີນ້ສຸກດແີລວ້ກ ່ ເອາົໝາກເລັ່ ນລງົ ຈາກນັນ້ກ ່ ຄນົໃຫເ້ຂົາ້ກນັ ຈນົໝາກເລັ່ ນເປ່ືອຍດຈີາກ
ນັນ້ກ ່ ໃສ່ເຄື່ ອງປຸງລງົໄປ. ຊມີເບິ່ ງ ຖາ້ບ ່ ພ ສິ່ ງໃດກ ່ ຕື່ ມໃສ່ຕາມຄວາມມກັ ຈາກນັນ້ກ ່ ເອາົເຄື່ ອງຫອມທີ່ ຊອຍໄວມ້າໃສ່ 
ແລະ ຄນົໃຫເ້ຂົາ້ກນັແລວ້ປົງລງົ. 
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