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• ສະຖຳນທີື່ລ້ຽງປຳປະສ ມປະສຳນຮ່ວມກັບໝູຄວນລ້ຽງຢູ່
ໄກບ້ຳນ ຫຼ  ເຮ ອນເພຳະວ່ຳຈະມີກີື່ນເໝັນຈຳກກຳນ
ລ້ຽງສັດ. 

• ສະຖຳນທີື່ຕ້ອງມີແຫຼ່ງນ ້ຳພຽງພໍໃນກຳນລ້ຽງປຳ ແລະ ໝູ 
ເຊັົ່ນ: ໃກ້ແມ່ນ ້ຳ, ຫ້ວຍ ຫຼ  ຊ ນລະປະທຳນ. 

• ກຳນລ້ຽງປຳຮ່ວມກັບກຳນລ້ຽງໝູແມ່ນເພ ື່ອຫລຼຼຸດຕ ັ້ນທຶນ
ອຳຫຳນໃນກຳນລ້ຽງປຳເພຳະຝ ່ນຄອກຈຳກກຳນລ້ຽງໝູຈະ
ຊ່ອຍໃນກຳນສ້ຳງອຳຫຳນທ ຳມະຊຳດໃນໜອງປຳ ແລະ 
ເສດອຳຫຳນບຳງຢ່ຳງປຳສຳມຳດກິນໂດຍກ ງໄດ້. 

ອອກແບບ ແລະ ຈດັໜຳ້ໂດຍ: 
ທມີງຳນ 

ສະຖຳບນັຄ ັ້ນຄວ້ຳກະສກິ ຳ, ປຳ່ໄມ ້ແລະ ພດັທະນຳຊ ນນະບດັ 

1. ກຳນເລ ອກສະຖຳນທີື່ 

   

ປະເພດຂອງອຳຫຳນປຳທີື່ມີກຳນລ້ຽງລວມກັນຫຼຳຍຊະນິດຈະມີ
ປຳຊະນິດກິນພ ດ, ກິນທັງພ ດ ແລະ ຊີັ້ນຢູ່ນ ຳກັນ. ປະເພດ
ອຳຫຳນຈະມີອຳຫຳນສ ຳເລັດຮູບ ແລະ ອຳຫຳນສ ດ, ອຳຫຳນ
ສ ດທີື່ສຳມຳດຫຳໄດ້ຕຳມທ້ອງຖີື່ນຈະມີ 3 ກ ່ມເຊັົ່ນ: 
• ອຳຫຳນກ ່ມພ ດຜັກ ເຊັົ່ນ: ຜກັບ ງ, ໃບມັນຕ ັ້ນ, ໃບມັນ

ດ້ຳງ, ໃບຫຍ້ຳຢຳງ ແລະ ແໜຫຳງເຫີນ. 
• ອຳຫຳນກ ່ມແປ້ງ ເຊັົ່ນ: ຮ ຳ, ເຂ ັ້ຳປຳຍ, ເຂ ັ້ຳສຳນ ແລະ ຫ ວ

ມັນຕ ັ້ນ. 
• ອຳຫຳນກ ່ມຊີັ້ນ ເຊັົ່ນ: ແມງໄມ້ຊະນິດຕ່ຳງໆ, ປວກ, 

ຫອຍ, ກະປູ ແລະ ຂີັ້ກະເດ ອນ. 

5.3  ວທິໃີຫອ້ຳຫຳນປຳ 

• ຄວນເຮັດບ່ອນໃຫ້ອຳຫຳນປຳ ຊຶື່ງຈ ມຢູ່ພ ັ້ນນ ້ຳພໍປະມຳນ 
ແລະ ສຳມຳດເບິື່ງເຫັນໄດ້ ແລ້ວຈິື່ງເອ ຳອຳຫຳນທີື່ປັັ້ນເປັນ
ກ້ອນໃຫ້ປຳກິນ ແລະ ໃຫ້ທ ກໆວັນ, ອັດຕຳກຳນໃຫ້
ແມ່ນປະມຳນ 2-3 ເປີເຊັນຂອງນ ັ້ຳໜັກປຳຕໍໍ່ວັນ, ເວລຳ
ແມ່ນໃຫ້ໃນຕອນເຊ ັ້ຳ ແລະ ຕອນແລງ. 

• ເມ ື່ອໃຫ້ອຳຫຳນຈ ຳນວນໜ ື່ງໃນບ່ອນໃສ່ອຳຫຳນແລ້ວ
ຕ້ອງສັງເກດກຳນກິນອຳຫຳນຂອງປຳໂດຍສັງເກດຫຼັງ
ຈຳກໃຫ້ອຳຫຳນໄປແລ້ວ 30 ນຳທີ ຖ້ຳອຳຫຳນໝ ດກໍໍ່
ໃຫ້ເພີັ້ມອຳຫຳນຂ ັ້ນອີກ, ແຕ່ຖ້ຳອຳຫຳນເຫຼ ອຢູ່ຕ້ອງໃຫ້
ລ ດລ ງໃນວັນຕໍໍ່ໄປ. 

5. ປະເພດອຳຫຳນ ແລະ ວທິໃີຫອ້ຳຫຳນ 
5.1 ປະເພດອຳຫຳນ 

5.2  ວທິກີຳນເຮດັອຳຫຳນປຳ 

ກຳນເຮັດອຳຫຳນປຳໂດຍວິທີງ່ຳຍໆ ຊຶື່ງມີຫຼຳຍວິທີດັົ່ງຕໍໍ່ໄປນີັ້: 
• ກຳນໃຫ້ອຳຫຳນໂດຍກ ງຖ້ຳເປັນອຳຫຳນທີື່ລະອຽດ ຫຼ  

ອ່ອນພໍທີື່ປຳສຳມຳດກັດກິນໄດ້ ຫຼ  ບ ດລະອຽດກ່ອນຈະ
ໃຫ້ປຳກິນ. 

• ກຳນປະສ ມອຳຫຳນສຳມຳດນ ຳອຳຫຳນທີື່ຊອຍລະອຽດ
ແລ້ວມຳປະສ ມເຂ ັ້ຳກັນໂດຍຕ ື່ມນ ້ຳພໍປັັ້ນເປັນກ້ອນໄດ້ ຈິື່ງ
ເອ ຳໄປໃຫ້ປຳກິນ ຖ້ຳຕ້ອງກຳນໃຫ້ປຳກິນງ່ຳຍ, ຍ່ອຍໄດ້
ດີ ແລະ ມີລ ດຊຳດດີຄວນຕ ັ້ມອຳຫຳນກ ່ມແປ້ງກ່ອນເມ ື່ອ 
ອຳຫຳນເຢັນລ ງຈ ື່ງປະສ ມດ້ວຍອຳຫຳນກ ່ມຊີັ້ນ ແລະ ກ ່ມ
ພ ດຜັກ ຈຶື່ງປັັ້ນເປັນກ້ອນກ່ອນຈິື່ງເອ ຳໄປໃຫ້ປຳກິນ. 

• ກຳນປະສ ມອຳຫຳນສຳມຳດປະສ ມອຳຫຳນທັງ 3 ກ ່ມ 
ເຂ ັ້ຳກັນໂດຍໃຊ້ກ ່ມລະ 1 ກິໂລ.  

ຜ ນຜະລິດຈຳກກຳນລ້ຽງປຳ 



 

 

 

• ກຳນສ້ຳງຄອກໝູຢູ່ເທິງໜອງປຳນັັ້ນຈະເຮັກໃຫ້ປຳໃຊ້
ປະໂຫຍດຈຳກຂີັ້ໝູ ແລະ ເສດອຳຫຳນຈຳກສັດເພ ື່ອເປັນ
ອຳຫຳນປຳ ຫຼ  ເປັນຝ ່ນໃຫ້ແກ່ໜອງ. 

• ລັກສະນະກຳນສ້ຳງຄອກຢູ່ເທິງໜອງຈະມີຂໍໍ້ເສຍແມ່ນຂີັ້
ສັດຈະລ ງສູ່ໜອງໂດຍກ ງຈະເຮດັໃຫ້ນ ້ຳເນ ົ່ຳໄດ້ງ່ຳຍ. 

2. ກຳນສອ້ງຄອກໝ ູ 
2.1 ກຳນສຳ້ງຄອກໝຢູູເ່ທງິໜອງປຳ 

2.2 ກຳນສຳ້ງຄອກໝຢູູຂ່ຳ້ງໜອງປຳ 

• ກຳນສ້ຳງຄອກຢູ່ຂ້ຳງໜອງປຳ, ປຳບໍໍ່ໄດ້ໃຊ້ປະໂຫຍດຈຳກ
ຂີັ້ສັດ ແລະ ເສດອຳຫຳນໂດຍກ ງ,ຈະເອ ຳເປັນຝ ່ນຄອກໃສ່
ໃນໜອງເພ  ື່ອໃຫ້ເກີດອຳຫຳນທ ຳມະຊຳດ. 

• ສຳມຳດຄວບຄ ້ມຂີັ້ສັດ ຫຼ  ຂອງເສຍລ ງສູ່ໜອງໄດ້ ແລະ 
ບໍໍ່ເຮັດໃຫ້ນ ້ຳເນ ົ່ຳເສຍໄດ້ງ່ຳຍ. 

ລັກສະນະກຳນສ້ຳງຄອກໝູຢູ່ເທິງໜອງປຳ 

3 ກຳນກະກຽມໜອງ 

• ດູດນ ້ຳໜອງໃຫ້ແຫ້ງ ແລະ ຈັບປຳທີື່ລ້ຽງ ຫຼ  ປຳທ ຳມະ
ຊຳດອອກໃຫ້ໝ ດເພ ື່ອປ້ອງກັນບໍໍ່ໃຫ້ມີສັດຕູປຳໃນໜອງ. 

• ໃສ່ປູນຂຳວເພ ື່ອປັບສະພຳບຄວຳມເປັນກ ດ-ເປັນດ່ຳງຂອງ
ນ ້ຳ ແລະ ຂ້ຳເຊ ັ້ອພະຍຳດ, ກຳນຫວ່ຳນປູນຂຳວຕ້ອງໃຫ້
ຖ ົ່ວໜອງໃນປະລິ ມຳນ 1 ກິໂລກຼຳມ/25ມ2, ຫຼັງຈຳກ
ນັັ້ນໃຫ້ຕຳກແດດຢ່ຳງໜ້ອຍ 2 ອຳທິດຂ ັ້ນໄປ. 

• ໃສ່ຝ ່ນຄອກ (ຂີັ້ສັດແຫ້ງ) ໃຫ້ທ ົ່ວພ ັ້ນໜອງ ເພ ື່ອໃຫ້ເກີດ
ອຳຫຳນທ ຳມະຊຳດຈ ຳພວກໄຮນ ້ຳຊະນິດຕ່ຳງໆ, ໃນ
ອັດຕຳສ່ວນ 1.5-3 ກິໂລກຼຳມ/25ມ2.ຈຳກນັັ້ນຄວນເຮັດ
ບ່ອນໃສ່ຝ ່ນຄອກໃນແຈໜອງເພ ື່ອສະດວກໃນກຳນອຳນະ
ໄມໜອງ. 

• ປ່ອຍນ ້ຳເຂ ັ້ຳໃສ່ໜອງໃຫ້ໄດ້ລະດັບຄວຳມເລິກ 1-1.5 
ແມັດ, ປະໄວ້ປະມຳນ 10-15 ມ ັ້. 

• ແນວພັນໝູທີນ ຳມຳລ້ຽງເຊັົ່ນ: ໝູລຳດ, ໝູແດງ ແລະ ໝູ
ພັນເປັນຕ ັ້ນ. 

• ແນວພັນໝູຈະນ ຳມຳຫລ້ຽງຄວນມີລັກສະນະສ ມບູນ,
ແຂງແຮງດີ, ກຳນຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ໄວ ແລະ ຂະຫຍຳຍ
ພັນໃຫ້ລູກຫຼຳຍ. 

• ກຳນໝູລ້ຽງແມ່ນ 2 ໂຕ/ເນ ັ້ອທີໜອງປຳ 200 ມ2. 

4. ແນວພນັປຳ ແລະ ອດັຕຳກຳນປ່ອຍລຽ້ງ 

• ແນວພັນປຳທີນ ຳມຳລ້ຽງເຊັົ່ນ: ປຳນິນ, ປຳໄນ, ປຳ ປຳກ, 
ປຳມະລີກຳນ, ປຳຫ ວໃຫຍ່ ແລະ ປຳເກັດແລບເປັນຕ ັ້ນ. 

• ກຳນປ່ອຍປຳລ້ຽງຮ່ວມກັບກຳນລ້ຽງໝູໃນໜອງຂະໜຳດ 
200 ມ2 , ປ່ອຍປຳໃນອັດຕຳ 3-5 ໂຕ/ມ2 ແລະ ກຳນ
ປ່ອຍປຳລ້ຽງແມ່ນປ່ອຍໃນ 3 ແບບຕຳມຕຳຕະລຳງລ ່ນນີັ້. 

 

ຕຳຕະລຳງ 1:  ກຳນປ່ອຍປຳຫຼຳຍຊະນິດລວມກັນໃນອັດຕຳ
ກຳນປ່ອຍ 5 ໂຕ/ມ2  ຂະໜຳດໜອງປຳ 200 ຕຳແມັດ  

ແນວພັນປຳປຳກ 

 

ກຳນສ້ຳງຄອກໝູຢູ່ຂ້ຳງໜອງປຳ 

4. ກຳນເລ ອກແນວພນັໝ ູແລະ ແນວພນັປຳມຳປອ່ຍ 
4.1 ແນວພນັໝ ູແລະ ອດັຕຳກຳນປ່ອຍໝລູຽ້ງ 

ແນວພັນໝູລຳດ 

ຮູບແບບ 
ກຳນປ່ອຍປຳ 

ຊະນິດແນວພັນປຳ  
(ໂຕ)  

ຈ ຳນວນປຳ 
 (ໂຕ)  

1.ປ່ອຍປຳຊະນິດ ປຳນິນ  1,000 

2. ປ່ອຍປຳຫຼຳຍ
ຊະນິດແບບທີື່1 
 
 

ປຳນິນ  
ປຳໄນ  
ປຳປຳກ  
ປຳຫ ວໃຫຍ່ ຫຼ  ເກັດແລບ 
 
ປຳມະລີກຳນ 

600 
100 
150 
50 
 

100 

3. ປ່ອຍປຳຫຼຳຍ
ຊະນິດ  
 

ປຳຄັດລຳ  
ປຳໂຣຮູ   
ປຳມະຣິກຳນ  

400 
300 
300 


