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 ກຳນເລ ອກສະຖຳນທີື່ຈະລ້ຽງປຳດຸກໃນໜອງຜ້ຳຢຳງຄວນ

ເລ ອກບ່ອນທີື່ຕ ່ຳ ແລະ ໃນເຂດສວນຜັກຄ ວເຮ ອນ. 

 ພ ັ້ນທີື່ຕ້ອງໃກ້ແຫຼ່ງນ ້ຳໃຊ້ເຊັົ່ນ: ນ ້ຳສ້ຳງ  ຫຼ  ນ ້ຳບຳດຳນ 

 ພ ັ້ນທີື່ບ່ອນລ້ຽງປຳຄວນມີຮ ົ່ມຕ ັ້ນໄມ້ເພ ື່ອປ້ອງກັນບ ໍ່ໃຫ້ໜ

ອງປຳຕຳກແດດຫຼຳຍ,ຖ້ຳນ ້ຳຮ້ອນຫຼຳຍຈະເຮັດໃຫ້ນ ້ຳໃນ

ໜອງປຳແຫ້ງໄວ ແລະ ມີຜ ນກະທ ບຕ ໍ່ກຳນລ້ຽງປຳ. 

ອອກແບບ ແລະ ຈດັໜຳ້ໂດຍ: 
ທມີງຳນ 

ສະຖຳບນັຄ ັ້ນຄວ້ຳກະສກິ ຳ, ປຳ່ໄມ ້ແລະ ພດັທະນຳຊ ນນະບດັ 

1. ກຳນເລ ອກສະຖຳນທີື່ 

   

 ຂີັ້ກະເດ ອນເຮ ຳສຳມຳດລ້ຽງໄດ້, ເປັນຊະນິດແນວພັນຂະ
ໜຳດນ້ອຍ, ສຳມຳດຂະຫຍຳຍພັນໄດ້ໄວ ແລະ ຈ ຳນວນ
ຫຼຳຍ. 

 ກຳນໃຫ້ອຳຫຳນໃນໄລຍະປຳດຸກຍັງນ້ອຍ ແມ່ນໃຫ້
ອຳຫຳນສ ຳເລັດຮູບປຳດູກນ້ອຍ, ກ່ອນໃຫ້ອຳຫຳນ ແມ່ນ
ເອ ຳມຳແຊ່ນ ້ຳແລ້ວຈິື່ງໃຫ້ປຳກິນ, ກຳນໃຫ້ແມ່ນໃຫ້ໃນປະ
ລີມຳນ 10-12 ເປີເຊັນ ຂອງນ ັ້ຳໜັກປຳຕ ໍ່ວັນ ແລະ ໃຫ້ 2 
ຄັັ້ງ (ເຊ ັ້ຳ ແລະ ແລງ). 

 ຖ້ຳປຳຂະໜຳດໃຫຍ່ຂ ັ້ນໃນເດ ອນທີື່3 ແມ່ນໃຫ້ອຳຫຳນ
ໃນອັດຕຳ 3-5 ເປີເຊັນ ຂອງນ ັ້ຳໜັກປຳທັງໝ ດຕ ໍ່ວັນ 
ແລະ ໃຫ້ 2 ຄັັ້ງ.  

ຕຳຕະລຳງ ທີ1: ເປີເຊັນ ແລະ ໄລຍະເວລຳກຳນໃຫ້ອຳຫຳນ
   ລູກປຳ (2,500ໂຕ) 

ອຳຫຳນສ ຳເລັດຮູບ ແລະ ຂີັ້ກະເດ ອນເພ ື່ອລ້ຽງປຳດຸກ 

ຜ ນຜະລິດປຳດຸກຈຳກກຳນລ້ຽງປະມຳນ 4-5 ເດ ອນ 

6.  ກຳນບ ວລະບດັຮກັສຳ ແລະ ເກບັກູຜ້ ນຜະລດິ 

 ບ ໍ່ຄວນໃຫ້ອຳຫຳນຫຼຳຍເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ນ ້ຳເນ ົ່ຳເສຍ. 
 ກຳນລ້ຽງປຳໃນໜອງຜ້ຳຢຳງຄວນເອ ຳຜັກຕ ບມຳໃສ່ໃນ

ໜອງເພ ື່ອເປັນບ່ອນລີັ້ຊ້ອນຂອງປຳນ້ອຍທີື່ນ ຳມຳລ້ຽງໃ
ໝ່. 

 ຜັກຕ ບຍັງຊ່ວຍຮັກສຳອຸນຫະພູມນ ້ຳໃນໜອງຜ້ຳຢຳງບ ໍ່
ໃຫ້ຮ້ອນຫຼຳຍ ແລະ ຍັງຊ່ວຍຮັກສຳນ ້ຳບ ໍ່ໃຫ້ເນ ົ່ຳເສຍໄວ 

 ຖ້ຳນ ້ຳເນ ົ່ຳເສຍຄວນປ່ຽນຖ່ຳຍນ ້ຳໃໝ່ເຂ ັ້ຳ ແລະ ຈະເຮັດ
ໃຫ້ປຳກິນອຳຫຳນໄດ້ດີ ແລະ ປຳຈະໃຫຍ່ໄວ. 

 ຖ້ຳເຮ ຳກຳນລ້ຽງປຳ 4 ຫຳ 5 ເດ ອນ, ຈະໄດ້ປຳທີື່ມີຂະ
ໜຳດ 6 - 7 ໂຕ/1 ກລ, ແລະ ສຳມຳດຈັບປຳທີື່ມີຂະ
ໜຳດໃຫຍ່ຂຳຍ ຫຼ  ນ ຳມຳບ ລິໂພກໄດ້. 

ໄລຍະເວລຳ 
(ອຳທິດ) 

ເປີເຊັນຂອງອຳຫຳນ 
/ນ ັ້ຳນັກປຳ/ວັນ 

ປະລິມຳນອຳຫຳນ 
ໃຫ້ປຳໃນໜ ື່ງວັນ 

1-2 12 % 400-800 ກຼຳມ 

3-4 10 % 1,200-1,600 ກຼຳມ 

5-8 8 % 4- 6ກິໂລກຼຳມ  

9-12 5 % 6-8 ກິໂລກຼຳມ  

13-16 3 % 8-10 ກິໂລກຼຳມ  



 

 

 

 ເລ ອກສະຖຳນທີື່ໄດ້ແລ້ວໃຫ້ຂຸດໜອງມີຂະໜຳດ 3x4 
ແມັດ, ເລິກປະມຳນ 80 ຊມ ຕຳມຮູບພຳບ. 

 ຕັດຜ້ຳຢຳງສີດ ຳໃຫ້ໄດ້ຂະໜຳດ 4x8 ແມັດ ແລ້ວປູຜ້ຳ
ຢຳງໃສ່ໜອງທີື່ຂຸດໄວ້. 

 ໃສ່ທ ໍ່ລະບຳຍນ ້ຳເພ ື່ອສະດວກໃນກຳນປ່ຽນຖ່ຳຍນ ້ຳ, ຫຼັງ
ຈຳກນັັ້ນເອ ຳນ ້ຳເຂ ັ້ຳໃສ່ໜອງ. 

2. ກຳນກະກຽມໜອງຜຳ້ຢຳງ 

ລັກສະນະກຳນປູໜອງຜ້ຳຢຳງຂະໜຳດ 3x4 ແມັດ ລັກສະນະແນວພັນປຳຕ້ອງແຂງແຮງ ແລະ ມີຂະໜຳດສະໝ ່ຳສະເໜີກັນ 

3. ລກັສະນະຂອງລກູປຳ 

4. ອດັຕຳກຳນປ່ອຍລຽ້ງ 

 ລູກປຳທີື່ເລີັ້ມເອ ຳມຳລ້ຽງຈະມີຂະໜຳດ 5-7 ຊັງຕີແມັດ
ຄວນປ່ອຍໃນອັດຕຳ 50 ໂຕ/ມ2. 

 ແຊ່ຖ ງລູກປຳໄວ້ປະມຳນ 10-15 ນຳທີກ່ອນຈິື່ງປ່ອຍລ ງ
ລ້ຽງໄດ້. 

 ກຳນນ ຳລູກປຳມຳປ່ອຍໃນຕອນເຊ ັ້ຳ ຫຼ  ຕອນແລງ ເພ ື່ອ
ປ້ອງກັນບ ໍ່ໃຫ້ປຳຊ໋ອກຕຳຍ. 

ຕຳຕະລຳງ ທີ 1: ອັດຕຳກຳນປ່ອຍແນວພັນປຳດຸກລ້ຽງ 

ກຳນປ່ອຍລູກປຳລ ງລ້ຽງໃນໜອງຜ້ຳຢຳງໃນຕອນເຊ ັ້ຳ 

 

ລັກສະນະຂອງໜອງຂຸດໄວ້ຂະໜຳດ 3x4 ແມັດ 

 ກຳນລອຍໄປມຳຂອງລູກປຳ ຫຼ  ເຄ ື່ອນໄຫວຄ່ອງແຄ້ວ 
ແລະ ລູກປຳບ ໍ່ລອຍຕັັ້ງສຳກກັບນ ້ຳ. 

 ລ ຳໂຕສ ມບູນ, ໜວດ, ຫຳງ, ຄີບ ໍ່ກຸດຫ້ຽນ, ບ ໍ່ມີບຳດແຜ
ຕຳມໂຕ. 

 ຂະໜຳດຂອງລູກປຳຕ້ອງສະໝ ່ຳສະເໜີ, ເພຳະປຳດຸກເປັນ
ປຳກິນຊີັ້ນ, ຖ້ຳອຳຫຳນບ ໍ່ພຽງພ  ລູກປຳຈະກິນກັນເອງ.  

ລັກສະນະຂອງໜອງຜ້ຳຢຳງຂະໜຳດ 3x4 ແມັດ 

ຮູບແບບກຳນລ້ຽງ ຂະໜຳດ   
(ແມັດ) 

ຈ ຳນວນກຳນປ່ອຍ 
(ໂຕ) 

ກຳນລ້ຽງໃນຄອກໜ
ອງດິນ ຫຼ  ອ່ຳງຊີມັງ 

3x4 2,500 

5. ປະເພດອຳຫຳນ ແລະ ວທິກີຳນໃຫອ້ຳຫຳນ 

 ອຳຫຳນລ້ຽງປຳທີື່ນິຍ ມໃຫ້ແມ່ນອຳຫຳນສ ຳເລັດຮູບທີື່ມີ
ທຳດໂປຼຕີນ 35 ເປີເຊັນຂ ັ້ນໄປ, ແລະ ມີ 3 ຂະໜຳດ 
(ປຳດຸກນ້ອຍ, ກຳງ ແລະ ໃຫຍ່). 

 ອຳຫຳນຈຳກທ ຳມະຊຳດເຊັົ່ນ:ແມງໄມ້ຊະນິດຕ່ຳງໆ,ປວກ, 
ຫອຍ, ກະປູ ແລະ ຂີັ້ກະເດ ອນ. 


