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• ແນວພັນງ ວພ ັ້ນເມ ອງ ຫລ  ພັນລູກປະສ ມກ ໍ່ສຳມຳດທອໄດ້. 

• ງ ວເຖ ັ້ຳທີື່ກຽມຈະຂຳຍອອກໃນສອງສຳມເດ ອນຂ້ຳງໜ້ຳ ຊ ື່ງ

ໃຊ້ເວລຳໃນກຳນທອມສອງສຳມເດ ອນກ ໍ່ຈະໄດຂ້ຳຍ. 

• ງ ວລ ້ນທີື່ກ ຳລັງເປັນບ່ຳວສຳວ ແຕ່ໃຊ້ເວລຳຫລຳຍກວ່ຳ 6 

ເດ ອນກ ໍ່ຈະຂຳຍໄດລ້ຳຄຳດີ. 

ອອກແບບ ແລະ ຈດັໜຳ້ໂດຍ: 
ທມີງຳນ 

ສະຖຳບນັຄ ັ້ນຄວ້ຳກະສກິ ຳ, ປຳ່ໄມ ້ແລະ ພດັທະນຳຊ ນນະບດັ 

1. ເງ ື່ອນໄຂຂອງຊຳວກະສກິອນ 

   

• ກຳນປູກດ້ວຍແກ່ນແມ່ນປູກເປັນແຖວຫ່ຳງກັນປະມຳນ 
30-50 ຊັງຕແີມັດ ເພ ື່ອຄວຳມສະດວກໃນກຳນກ ຳຈັດ
ວັດສະພ ດ, ຫວ່ຳນແກ່ນລ ງດິນໃຫ້ສະໝ ່ຳສະເໝ ີ ແລະ 
ປູກເລິກປະມຳນ 1-2 ຊັງຕີແມັດ. 

• ໂດຍທ ົ່ວໄປແມ່ນໃຊ້ແກ່ນພັນປະມຳນ 10-15 ກິໂລກຼຳມ
ຕ ໍ່ເຮັກຕຳ. ຫລັງຈຳກປູກແລ້ວຕ້ອງໄດເ້ສຍຫຍ້ຳຂ້ຳຫ ່ນ 
ໂດຍສະເພຳະໃນໄລຍະ 3 ອຳທິດທ ຳອິດຫລັງຈຳກປູກ
ແລ້ວ. 

• ກຳນປູກແມ່ນຄວນປູກໃນຕ ັ້ນລະດູຝົນໃນຊ່ວງເດ ອນ 
ພ ດສະພຳ, ມິຖຸນຳ ຫລ  ກ ລະກ ດ ແຕ່ບ ໍ່ຄວນປູກຫລັງ
ຈຳກກຳງເດ ອນສິງຫຳ. 

• ສ ຳລັບກຳນປູກດ້ວຍເຫງ ັ້ຳ ຫລ  ທ່ອນພັນແມ່ນເປັນວິທີທີື່
ງ່ຳຍ ແລະ ສຳມຳດນ ຳໃຊ້ໄດໄ້ວກວ່ຳກຳນປູກດ້ວຍແກ່ນ. 
ດີທີື່ສ ດແມ່ນຕ້ອງປູກໃນມ ັ້ດຽວກັນກັບມ ັ້ຂ ດເຫງ ັ້ຳ ແຕ່
ຖ້ຳປູກບ ໍ່ທັນແທ້ກ ໍ່ຄວນຮັກສຳໄວ້ບ່ອນເຢັນ ຫລ  ຊຸ່ມ 
ແລະ ປູກຫ່ຳງກັນປະມຳນ 50 x 50 ຊັງຕີແມັດ. 

• ກຳນສັງເກດວ່ຳສັດກິນອີື່ມ ຫລ  ບ ໍ່ແມ່ນເຮ ຳຕ້ອງເບິື່ງວ່ຳ
ໃນຮຳງນັັ້ນມີອຳຫຳນເຫລ ອບ ໍ່, ຖ້ຳຍັງມີອຳຫຳນເຫລ ອຢູ່
ໃນຮຳງກ ໍ່ສະແດງວ່ຳສັດໄດ້ກິນພຽງພ . 

• ສ ຳລັບກຳນທອມງ ວແມ່ນເຮ ຳຄວນໃຫ້ຫຍ້ຳສ ດ 
ປະມຳນ 15% ຂອງນ ້ຳໜັກໂຕຕ ໍ່ມ ັ້. 

• ນອກຈຳກກຳນໃຫ້ອຳຫຳນປະເພດຫຍ້ຳພັນປັບປ ງ, 
ຫຍ້ຳທ ຳມະຊຳດທີື່ກ່ຳວມຳຂ້ຳງເທິງນັັ້ນກຳນໃຫ້ອຳຫຳນ
ເຂັັ້ມຂ ້ນກ ໍ່ເປັນປັດໃຈສ ຳຄັນໃນກຳນເພີັ້ມນ ້ຳໜັກຂອງ
ງ ວເພຳະວ່ຳໃນອຳຫຳນຂ ້ນນັັ້ນຈະມີຄ ນຄ່ຳທຳງດ້ຳນອຳ 
ຫຳນສູງກວ່ຳທີື່ຊຳວກະສິກອນສຳມຳດຫຳໄດໃ້ນທ້ອງ
ຖິື່ນ. 

5. ກຳນກະກຽມແນວພັນ, ກຳນປກູ ແລະ ກຳນບ ວລະ ບັດຮກັສຳ 

ຕ້ອງມີສວນຫຍ້ຳເພ ື່ອໃຫ້ສັດໄດ້ຮັບອຳຫຳນຄ ບຖ້ວນພຽງພ  6.  ປະລມິຳນ ກຳນໃຫອ້ຳຫຳນງ ວໜ ື່ງໂຕໃນແຕລ່ະມ ັ້ 

• ງ ວທອມໜ ື່ງໂຕທີື່ມີນ ້ຳໜັກປະມຳນ 200 ກິໂລກຼຳມ ຈະ
ກິນຫຍ້ຳສ ດປະມຳນ 30 ກິໂລຕ ໍ່ມ ັ້ ແລະ ກິນນ ້ຳປະມຳນ 
20 ລິດຕ ໍ່ມ ັ້. ໃນນັັ້ນ 30-40% ຂອງອຳຫຳນແມ່ນຈະຖ 
ກນ ຳໃຊ້ເພ ື່ອກຳນຈະເລນີເຕີບໂຕ ແລະ ສ່ວນທີື່ເຫລ ອ
ແມ່ນເພ ື່ອກຳນດ ຳລ ງຊີວິດ. ນອກຈຳກອຳຫຳນທີື່ມີຄ ນນະ 
ພຳບແລ້ວ ນ ້ຳກ ໍ່ມີບ ດບຳດສ ຳຄັນທີື່ສ ດ, ຈ ຳເປັນ ແລະ 
ຂຳດບ ໍ່ໄດ້ເພຳະວ່ຳງ ວເຮ ຳຂັງໄວ້ຕະຫລອດເວລຳຂອງກຳນ
ທອມ; ສະນັັ້ນຕ້ອງມີນ ້ຳທີື່ສະອຳດ ໄວ້ໃຫ້ງ ວກິນ
ຕະຫລອດເວລຳ. 



 

 

 

• ຄອກສ ຳລັບກຳນທອມງ ວແມ່ນຄວນສ້ຳງຢູ່ບ່ອນທີື່ສູງ 
ຫລ  ໂນນ, ລະບຳຍນ ້ຳໄດ້ສະດວກ, ສຳມຳດກັນແດດ, 
ຝົນ ແລະ ລ ມແຮງ. 

• ກຳນສ້ຳງຄອກງ ວໃສ່ບ່ອນໂນນ ກ ໍ່ເປັນວິທີຫລ ດຜ່ອນ
ແຮງງຳນ ເພຳະວ່ຳເມ ື່ອເວລຳຝົນຕ ກ ນ ້ຳຝົນຈະເຊຳະເອ ຳ
ຝ ່ນຂີັ້ງ ວ ແລະ ສິື່ງເສດເຫລ ອຕ່ຳງໆໄຫລລ ງໄປໃສ່ທ ົ່ງ
ຫຍ້ຳ. 

• ຄວນສ້ຳງດ້ວຍໄມ້ ຫລ  ວັດຖຸທີື່ຫຳໄດ້ສະດວກ ແລະ ທ ນ
ທຳນໃນທ້ອງຖິື່ນມຳສ້ຳງຄອກ. 

• ພ ັ້ນຄອກຕ້ອງແໜ້ນດີ ແລະ ຖ້ຳມີເງ ື່ອນໄຂຄວນປູດ້ວຍ
ຊີມັງ (ຕ້ອງຂັດຫຍຳບເພ ື່ອບ ໍ່ໃຫ້ສັດມ ື່ນ) ເພ ື່ອປ້ອງກັນບ ໍ່
ໃຫ້ມັນເປັນຕ ມ, ສະດວກໃນກຳນອະນຳໄມ ແລະ ໃຊ້ໄດ້
ດ ນນຳນ. 

• ຄວນເຮັດໃຫ້ພ ັ້ນຄອກຄ້ອຍໄປທຳງດ້ຳນຫລັງ. ພ ັ້ນຄອກ
ຕ້ອງໃຫ້ແຫ້ງ ແລະ ສະອຳດຢູສ່ະເໝີເພ ື່ອປ້ອງກັນກຳນ
ເກີດເຊ ັ້ອພະຍຳດ. 

• ຄອກງ ວຄວນຢູໃ່ກ້ທ ົ່ງຫຍ້ຳ ເພ ື່ອສະດວກໃນກຳນເອ ຳ
ຫຍ້ຳມຳໃຫ້ສັດກິນ ແລະ ສະດວກໃນເວລຳເອ ຳຝ ່ນຂີັ້ງ ວ
ໄປໃສ່ທ ົ່ງຫຍ້ຳ. 

• ຂະໜຳດຂອງຄອກສ ຳລັບກຳນທອມງ ວ ແມ່ນຄວນໃຫ້ເ
ໝຳະສ ມກັບຈ ຳນວນງ ວ ຊ ື່ງໂດຍທ ົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນ
ປະມຳນ 6 ຕຳແມັດຕ ໍ່ໂຕ. 

• ຮຳງອຳຫຳນຄວນຢູ່ນອກຄອກ, ສູງປະມຳນ 60 ຊັງຕີ
ແມັດ, ກວ້ຳງ 80 ຫຳ 90 ຊັງຕີແມັດ. 

• ຮຳງນ ້ຳ ຫລ  ຖັງໃສ່ນ ້ຳໃຫ້ງ ວກິນຕ້ອງຕັັ້ງຢູ່ຂ້ຳງນອກຂອງ
ຄອກ ເພ ື່ອສະດວກໃນກຳນໃຫ້ອຳຫຳນ, ກຳນອະນຳໄມ 
ແລະ ຄວນມີນ ້ຳສະອຳດໃຫ້ງ ວກິນຕະຫລອດເວລຳ. 

 2. ກຳນສຳ້ງຄອກ 

3. ກຳນກະກຽມພ ັ້ນທີື່ ແລະ ດນິສ ຳລບັປກູພ ດອຳຫຳນສດັ 

ພ ັ້ນທິື່ີປູກພ ດຫຍ້ຳອຳຫຳນສັດ 

 

• ກຳນກຽມພ ັ້ນທິື່ີຕ້ອງໄຖພວນດິນ 2-3 ຄັັ້ງ. ກຳນໄຖຄັັ້ງທີ
ໜ ື່ງແມ່ນເປັນກຳນໄຖເພິື່ ອບ ກເບີກ, ຕຳກແດດ ແລະ ກ ຳ
ຈັດວັດສະພ ດ ແລະ ໄຖພວນຄັັ້ງທີສອງ ແມ່ນເພິື່ ອທ ຳລຳຍ
ຕ ັ້ນອ່ອນຂອງວັດສະພ ດທິື່ີຂ ັ້ນໃໝ່ພ້ອມທັງເປັນກຳນພວນ
ດິນໃຫ້ລະອຽດ ແລະ ຮຳບພຽງດີ. 

• ຕ້ອງເປັນບ່ອນທີື່ນ ້ຳບ ໍ່ຂັງ ແລະ ລະບຳຍນ ້ຳໄດ້ສະດວກເພ ື່ອ
ໃຫ້ພ ດມີກຳນຈະເລນີເຕີບໂຕທີື່ດີ ແລະ ໃຫ້ຜ ນຜະລິດສູງ. 

• ບ ລິເວນດັົ່ງກ່ຳວນີັ້ບ ໍ່ຄວນໃຫ້ມີຮ ົ່ມຫລຳຍເກີນໄປເພຳະພ ດ
ຕ້ອງກຳນແສງແດດເພ ື່ອກຳນຂະຫຍຳຍໂຕ. 

• ກຳນກະກຽມດິນທີື່ດີແມ່ນເປັນຈ ດເລີັ້ມຕ ັ້ນຂອງກຳນ
ຫລ ດຜ່ອນແຮງງຳນໃນກຳນເສຍຫຍ້ຳ ແລະ ພ ດອຳຫຳນ
ສັດຈະຈະເລນີເຕີບໂຕໄດ້ດີ. 

• ເພ ື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີອຳຫຳນພຽງພ ສ ຳລັບກຳນທອມງ ວ
ເຖິກໜ ື່ງໂຕ ທີື່ມີນ ້ຳໜັກປະມຳນ 200 ກິໂລກຼຳມ ເຮ ຳ
ຕ້ອງປູກຫຍ້ຳກີນີ, ຫຍ້ຳເນເປຍ ຫລ  ຫຍ້ຳມູລຳໂຕປະມຳນ 
800-1.200 ຕຳແມັດ ແລະ ປູກຖ ົ່ວສະໄຕໂລຕ ື່ມປະມຳນ 
300-400 ຕຳແມັດ. 

ຂ ດຂ ມທຳງດ້ຳນຫລັງຂອງຄອກທອມເພ ື່ອເປັນບ່ອນເກັບມ້ຽນຂີັ້ງ ວ 
4. ແນວພນັພ ດອຳຫຳນສດັ 

• ແນວພັນພ ດອຳຫຳນສັດແມ່ນມີຫລຳຍຊະນິດຊ ື່ງຊຳວ
ກະສິກອນສຳມຳດເລ ອກໄດ້ຕຳມຄວຳມເໝຳະສ ມ. ສິື່ງສ ຳ 
ຄັນແມ່ນຄວນໃຫ້ມີທັງຫຍ້ຳ ແລະ  ຖ ົ່ວຊ ື່ງສຳຍພັນທີື່ແນະ 
ນ ຳສ ຳລັບກຳນທອມງ ວໄດ້ແກ່: 

− ຫຍ້ຳຫຍ້ຳເນເປຍ (Napier grass) 
− ຫຍ້ຳກີນີສີມ່ວງ (Purple guinea grass) 

− ຫຍ້ຳມູລຳໂຕ (Mulato grass) 
− ຖ ົ່ວສະໄຕໂລ 184 (Stylo CIAT 184) 

• ຫຍ້ຳ ແລະ ຖ ົ່ວທີື່ກ່ຳວມຳນີັ້ແມ່ນມີຄ ນຄ່ຳທຳງດ້ຳນອຳ 
ຫຳນສູງ, ປູກເທ ື່ອດຽວແລ້ວສຳມຳດນ ຳໃຊ້ໄດຫ້ລຳຍປີ 
ແລະ ຫລັງຈຳກກ່ຽວໃຫ້ສັດກິນແລ້ວມັນຈະປົົ່ງໄວ, ສຳ 
ມຳດປູກດ້ວຍແກ່ນ, ເຫງ ັ້ຳ ແລະ ທ່ອນພັນ ຍ ກເວັັ້ນຖ ົ່ວສະ
ໄຕໂລທີື່ສຳມຳດປູກດ້ວຍແກ່ນເທ ົ່ຳນັັ້ນ. 

ຫຍ້ຳມູລຳໂຕ ຫຍ້ຳກີນີ 


