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• ສະຖຳນທີື່ຄວນຢູ່ໃກ້ໝູູ່ບ້ຳນ ແລະ ເຮ ອນຄ ນ, ເພ ື່ອສະ 
ດວກໃນກຳນບ ວລະບັດຮັກສຳ. 

• ສະຖຳນທີຄວນມີພ ັ້ນທີໃນກຳນຂຸດໜອງຂະໜຳດ 
20x20 ແມັດ ຂ ັ້ນໄປ. 

• ສະຖຳນທີື່ຢູ່ໃກ້ແຫຼູ່ງນ ້ຳເຊັົ່ນ:ແມູ່ນ ້ຳ, ຫ້ວຍ, ອູ່ຳງເກັບ ນ ້ຳ, 
ລະບ ບນ ້ຳລີນ  ແລະ ຊ ນລະປະທຳນ ເພ ື່ອນ ຳໃຊ້ນ ້ຳເຂ ັ້ຳໃນ
ກຳນຜະລິດລູກປຳໄດ້ຕະຫຼອດປີ 

• ກຳນຜະລິດລູກປຳຕ້ອງມີສອງໜອງຂ ັ້ນໄປເພ ື່ອເອ ຳໃຊ້ໃນ
ກຳນລ້ຽງປຳພ ໍ່ແມູ່ພັນ ແລະ ໜອງອະນຸບຳນລູກປຳ. 

ອອກແບບ ແລະ ຈດັໜຳ້ໂດຍ: 
ທມີງຳນ 

ສະຖຳບນັຄ ັ້ນຄວ້ຳກະສກິ ຳ, ປຳ່ໄມ ້ແລະ ພດັທະນຳຊ ນນະບດັ 

1. ກຳນເລ ອກສະຖຳນທີື່ 

   

5. ກຳນໃຫອ້ຳຫຳນປຳພ ໍ່ແມູ່ພນັ 

• ໃຫ້ອຳຫຳນປຳສ ຳເລັດຮູບທີື່ມີທຳດໂປຼຕິນ 35 ເປີເຊັນ  
ແລະ ໃຫ້ອັດຕຳ 3 ເປີເຊັນຂອງນ ້ຳໜັກປຳຕ ໍ່ວັນ. 

• ນອກຈຳກອຳຫຳນສ ຳເລັດຮູບແລ້ວຄວນໃຫ້ອຳຫຳນທີື່ຫຳ
ໄດ້ຕຳມທ້ອງຖີື່ນເຊັົ່ນ: ຮ ຳ, ເຂ ັ້ຳປຽນ ແລະ ສຳລີບ ດ. 

• ເວລຳໃຫ້ອຳຫຳນປຳພ ໍ່ແມູ່ພັນຄວນໃຫ້ສອງຄັັ້ງ (ຕອນເຊ ັ້ຳ 
ແລະ ຕອນແລງ) ທຸກໆວັນເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ປຳແມູ່ພັນໃຫ້ໄຂູ່
ເປັນປົກກະຕິດີ. 

• ໜອງປຳທີື່ລ້ຽງປຳພ ໍ່ແມູ່ພັນຕ້ອງໃສູ່ຝຸ່ນຄອກສະໜ ່ຳສະເໜີ
(ຂີັ້ຄວຳຍ ຫຼ  ຂີັ້ງ ວ) ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ນ ັ້ຳເກີດມີອຳຫຳນທ ຳມະ
ຊຳດ. 

• ກຳນໃຫ້ອຳຫຳນປຳພ ໍ່ແມູ່ພັນແມູ່ນບ ໍ່ໃຫ້ຫຼຳຍ,ເພຳະຈະເຮັດ
ໃຫ້ປຳພ ໍ່ແມູ່ພັນຕຸ້ຍຫຼຳຍ ແລະ ສ ົ່ງຜ ນກະທ ບໃນກຳນ
ຜະລິດລູກປຳ. 

• ຖ້ຳກຳນໃຫ້ອຳຫຳນປຳບ ໍ່ພຽງພ  ປຳພ ໍ່ແມູ່ພັນກ ໍ່ບ ໍ່ໃຫ້ໄຂູ່ສະ
ໝ ່ຳສະ ເໜີ ແລະ ໄຂູ່ປຳທີື່ໄດ້ມຳກ ໍ່ບ ໍ່ສ ມບູນ. 

• ກຳນເກັບລູກປຳນ້ອຍອອກຈຳກກະຊັງແມູ່ນຈະໄດ້
ປະຕິບັດທຸກໆ 2 ອຳທິດ/ຄັັ້ງ. 

• ກະຊັງປຳພ ໍ່ແມູ່ພັນ 1 ກະຊັງສຳມຳດເກັບລູກປຳໜ ື່ງຄັັ້ງ
ໄດ້ປະມຳນ 2,500 ຫຳ 3,000 ໂຕ. 

ກຳນວິທີກຳນປະເມີນຈ ຳນວນລູກປຳນ້ອຍ 

ກຳນເກັບລູກປຳນ້ອຍຈຳກກະຊັງພ ໍ່ແມູ່ພັນ 

6.2  ກຳນອະນບຸຳນລກູປຳໃນກະຊງັ 

• ກຳນເກັບລູກປຳນ້ອຍອອກຈຳກກະຊັງແມູ່ນຈະໄດ້
ກະຊັງອະນຸບຳນຂະໜຳດ 2x3 ແມັດ ຈະອະນຸບຳນລູກ
ປຳ 3,000 ຫຳ 5,000 ໂຕ. 

• ອຳຫຳນອະນຸບຳນລູກປຳໃຫ້ອຳຫຳນຝຸ່ນທີື່ມີໂປຼຕີນ 45 
ເປີເຊັນ ໂດຍຫວູ່ຳນກະຈູ່ຳຍທ ົ່ວກະຊັງໃນອັດຕຳກຳນ 
15 ເປີເຊັນ /ນ ັ້ຳໜັກປຳ/ວັນ. 

• ກຳນໃຫ້ອຳຫຳນ 2 ຫຳ 3 ຄັັ້ງ/ວັນ ແລະ ປຳນ້ອຍຄວນ
ກິນອຳຫຳນໝ ດພຳຍໃນ 15 ຫຳ 20 ນຳທີ, ຖ້ຳປຳກິນ
ອຳຫຳນໝ ດໄວຄັັ້ງຕ ໍ່ໄປຄວນໃຫ້ອຳຫຳນເພີັ້ມ. ກຳນ
ອະນຸບຳນລູກປຳໄດ້ອຳຍຸ 45 ວັນ. ສຳມຳດນ ຳໄດ້ລ້ຽງ 
ຫຼ  ຈ ຳໜູ່ຳຍໄດ້. 

6. ກຳນເກບັລກູປຳໃນກະຊງັ ແລະ ອຳນບຸຳນລກູປຳໃນກະຊງັ 
6.1 ກຳນເກບັລກູປຳໃນກະຊງັ  



 

 

 

• ຫຼັງຈຳກຂຸດໜອງໃໝູ່ແລ້ວເອ ຳປູນຂຳວໃສູ່ໃນອັດຕຳ  
• ຫວູ່ຳນປູນຂຳວໃສູ່ໃນອັດຕຳ 15 ຫຳ 20 ກຼຳມ/1ມ², 

ຖ້ຳໜອງຂະໜຳດ 10x20 ແມັດ (200ມ²) ຄວນໃສູ່
ປູນຂຳວ 3 ກິໂລກຼຳມ. 

• ຫວູ່ຳນຝຸນຄອກ (ຂີັ້ງ ວ ຫຼ  ຂີັ້ຄວຳຍ) ໃນອັດຕຳ 300 ກິ
ໂລກຼຳມ/ໄຮູ່ ຫຼ  35 ກິໂລກຼຳມ/ 200ມ² ແລ້ວ 

 ເອ ຳນ ້ຳໃສູ່ໃຫ້ໄດ້ລະດັບ 1 ແມັດ. 

2. ກຳນກະກຽມໜອງ ແລະ ກະຊງັຜະລດິລກູປຳ  
2.1 ກຳນກະກຽມໜອງຂດຸໃໝູ່ 

2.2 ກຳນກະກຽມໜອງເກ ົ່ຳ 

• ດູດນ ້ຳອອກໃຫ້ແຫ້ງ ແລະ ຕຳກໜອງໄວ້ປະມຳນ 2 
ອຳທິດ. 

• ອະນຳໄມພ ັ້ນໜອງ ແລະ ປັບປຸງຄັນຄູ. 
• ຫວູ່ຳນປູນຂຳວໃຫ້ທ ົ່ວໜອງໃນອັດຕຳ 20 ກຼຳມ/ມ2 
• ໃສູ່ຝຸ່ນຄອກໃຫ້ທ ົ່ວພ ັ້ນໜອງ. 
• ເອ ຳນ ້ຳເຂ ັ້ຳໜອງໃຫ້ໄດ້ລະດັບ 1 ຫຳ 1.5 ແມັດ 
• ສ້ຳງອຳຫຳນທ ຳມະຊຳດ (ສ້ຳງນ ້ຳຂຽວ) 

ກຳນເກັບກູ້ປຳອອກໃຫ້ໝ ດໃນໜອງປຳເກ ົ່ຳ 

2.3 ກຳນກະກຽມໜອງເກ ົ່ຳ 

• ກະຊັງໃນກຳນລ້ຽງປຳພ ໍ່ແມູ່ພັນແມູ່ນ 4x4 ແມັດ. 
• ກະຊັງອະນຸບຳນລູກປຳຂະໜຳດ 2x3 ແມັດ. 
• ຫຼັກກະຊັງຄວຳມຍຳວ 3 ແມັດ. 
• ເຊ ອກໃຫຍູ່ ແລະ ເຊ ອກນ້ອຍເພ ື່ອມັດກະຊັງ.  
• ຮ້ອຍເຊ ອກຂຽວມັດໃສູ່ຫູກະຊັງໂດຍຮອບ. 
• ຄວນປັກຫຼັກກະຊັງໃຫ້ແໜ້ນ, ມັດກະຊັງກັບຫຼັກໃຫ້    

ແໜ້ນໂດຍມັດຫູກະຊັງທັງໝ ດຕິດກັບຫຼັກ ແລະ ຖູ່ວງ
ກ້ອນຫີນໃສູ່ພ ັ້ນກະຊັງເພ ື່ອບ ໍ່ໃຫ້ກະຊັງຟູຂ ັ້ນໜ້ຳນ ້ຳ. 

ກຳນກຳງກະຊັງພ ໍ່ແມູ່ພັນ ແລະ ກະຊັງອະນຸບຳນລູກປຳ 

3. ອປຸະກອນທີື່ໃຊໃ້ນກຳນຜະລດິລກູປຳ 

• ກະຊັງພ ໍ່ແມູ່ພັນຂະໜຳດ 4x4 ແມັດ. 
• ກະຊັງອະນຸບຳນລູກປຳ 2x3 ແມັດ. 
• ໄມ້ກ ມເພ ື່ອກຳງກະຊັງ. 
• ຄຸ ແລະ ຊຳມ. 
• ກະຕູ່ອງຈັບປຳພ ໍ່ແມູ່ພັນ ແລະ ກະຕູ່ອງຈັບປຳນ້ອຍ. 
• ກະຕູ່ອງຄັດຂະໜຳດລູກປຳ. 
• ຊິງຊັົ່ງນ ້ຳໜັກ. 
• ຖ ງມ ຈັບປຳພ ໍ່ແມູ່ພັນ. 
• ປູນຂຳວ ແລະ ຝຸ່ນຄອກ. 

4. ກຳນຄດັເລ ອກປຳພ ໍ່ແມູ່ພນັ  ແລະ ອດັຕຳກຳນປ່ອຍ 

• ລັກສະນະປຳເພດຜູ້ຈະມີຂະໜຳດໃຫຍູ່ກູ່ວຳປຳເພດແມູ່ 
(ປຳໃນລຸ້ນດູ່ຽວກັນ). 

• ປຳເພດຜູ້ຈະມີສີເຂັມກວູ່ຳປຳແມູ່ອັດຕຳກຳນປ່ອຍພ ໍ່ແມູ່ພັນ
ແມູ່ນ 1 ຕ ໍ່ 2(ປຳພ ໍ່ 1 ໂຕ/ປຳແມູ່ 2 ໂຕ). 

• ກຳນປ່ອຍປຳພ ໍ່ແມູ່ພັນໃນກະຊັງຂະໜຳດ 4x4 ແມັດ, ຈະ
ປ່ອຍປຳ 60 ໂຕ, ໃນນັັ້ນພ ໍ່ພັນ 20 ໂຕ ແລະ ແມູ່ພັນ 40 
ໂຕ. 

ປຳໂຕແມູ່ 

ລັກສະນະປຳໂຕຜູ້ ແລະ ໂຕແມູ່ 

ປຳໂຕຜູ ້

ລັກສະນະອະໄວຍະວະເພດຂອງປຳຜູ້ ແລະ ແມູ່ 

 

ປຳໂຕແມູ່ ປຳໂຕຜູ ້


