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 ມີຄວຳມສ ນໃຈ, ມັກໃນອຳຊີບກະສິກ ຳ ແລະ ເອ ຳໃຈໃສ່
ໃນກຳນບ ວລະບັດຮັກສຳ; 

 ມີພ ັ້ນທີື່ທີື່ເໝຳະສ ມ, ຮຳບພຽງ ຫຼ  ຄ້ອຍຊັນເລັກໜ້ອຍ, 
ອຳກຳດປອດໂປ່ງ, ສຳມຳດລະບຳຍນ ໍ້ຳໄດ້ສະດວກ ແລະ 
ໃກ້ກັບແຫຼ່ງນ ໍ້ຳ; 

 ມີແຮງງຳນທີື່ສຳມຳດເຮັດກຳນກະສິກ ຳໄດ້ສອງຄ ນຂ ັ້ນໄປ; 

 ຊຳວກະສິກອນທີື່ເຄີຍມີປະສ ບປະກຳນໃນກຳນລ້ຽງໝູມຳ
ກ່ອນຍິື່ງເປັນກຳນດີ.   

ອອກແບບ ແລະ ຈດັໜຳ້ໂດຍ: 
ທມີງຳນ 

ສະຖຳບນັຄ ັ້ນຄວ້ຳກະສກິ ຳ, ປຳ່ໄມ ້ແລະ ພດັທະນຳຊ ນນະບດັ 

1. ເງ ື່ອນໄຂຊຳວກະສກິອນ 

   

 ໃຫ້ເຮັດຮ ັ້ວອ້ອມຄອກ ຫຼ  ຟຳມໝູເພ ື່ອປ້ອງກັນບ ໍ່ໃຫ້ສັດ
ປະເພດອ ື່ນເຂ ັ້ຳລ ບກວນ; 

 ຖ້ຳມີເງ ື່ອນໄຂໃຫ້ປູກຕ ັ້ນໄມ້ ເພ ື່ອເປັນສິື່ງກ ຳບັງພະຍຳດ
ສັດ; 

 ໃຫ້ເຮັດຄອກໝູຫ່ຳງຈຳກເຮ ອນ ຢ່ຳງໜ້ອຍ 50 ແມັດ; 

 ທ ຳຄວຳມສະອຳດຄອກໝູທຸກໆວັນ, ອະນຳໄມຂີັ້ໝູອອກ
ຈຳກຄອກ, ລ້ຳງພ ັ້ນຄອກ, ຮຳງອຳຫຳນເປັນປົກກະຕິ; 

 ໃຫ້ໝູໄດ້ກິນນ ໍ້ຳທີື່ສະອຳດບ ໍ່ມີກຳນປົນເປ ື້ອນສຳນເຄມີ
ຕ່ຳງໆ ຕ້ອງເກ ອໝູດ້ວຍອຳຫຳນສ ດຍັງໃໝ່, ບ ໍ່ມີເຊ ັ້ອ
ລຳ, ບ ໍ່ມີກິື່ນເໝັນ; 

 ທ ຳຄວຳມສະອຳດອຸປະກອນທີື່ຮັບໃຊ້ປະຈ ຳຄອກໝູເປັນ
ປະຈ ຳເຊັົ່ນ: ອຸປະກອນເກ ອໝູ, ຄຸໃສ່ນ ໍ້ຳ, ເຄ ື່ອງຕັກ
ອຳຫຳນ, ຊວ້ຳນ ແລະ ອ ື່ນໆ. 

 ບ ໍ່ໃຫ້ເອ ຳຊີັ້ນໝູທີື່ຕຳຍດ້ວຍພະຍຳດ ມຳຄ ວກິນຢູ່ໃກ້ກັບ
ຄອກໝູ ຫຼ  ຢູ່ໃນຟຳມຂອງຕ ນ; 

5. ອຳຫຳນໝ ູແລະ ເຕກັນກິກຳນໃຫອ້ຳຫຳນ 

 ອຳຫຳນເຂັັ້ມຂຸ້ນ(ອຳຫຳນສ ຳເລັດຮູບ) ມີທຳດຊີັ້ນປະມຳນ 
29%. 

 ສ່ວນຫຼຳຍຈະມີພະລັງງຳນ, ທຳດຊີັ້ນ, ເຍ ັ້ອໃຍ, ແຮ່ທຳດ 
ແລະ ວິຕຳມິນຄ ບຖ້ວນ. 

 ສຳມຳດໃຊ້ປະສ ມໃນສູດຕ່ຳງໄດ້ຕຳມຄວຳມຕ້ອງກຳນ. 
 ອຳດປະສ ມໃນລະດັບ 25-45% ຂ ັ້ນກັບຜູ້ຜະລິດ. 
ວດັຖດຸບິອຳຫຳນ 
ວັດຖຸດິບສຳມຳດນ ຳມຳປະສ ມອຳຫຳນໃຫ້ໝູ ເຊັົ່ນ: ຮ ຳອ່ອນ,
ສຳລ,ີ ເຂ ັ້ຳປຽນ, ມັນຕ ັ້ນ, ຖ ົ່ວເຫຼ ອງ, ໃບກະຖິນປົົ່ນ,ໃ, 
ມັນຕ ັ້ນແຫ້ງ ແລະ ຖ ົ່ວສະໄຕໂລ. 
ຈ ຳພວກແຮທ່ຳດເສມີ 
1. ກະດກູປົົ່ນ: 

 ໃຊ້ເປັນແຫຼ່ງສະໜອງກຳນຊີ ປະມຳນ 24%. 
 ໃຫ້ທຳດຟົດສະຟ ລັດປະມຳນ 12-18%. 

2. ເກ ອກນິ: 
 ເປັນແຫຼ່ງສະໜອງທຳດໂຊດຽມ ແລະ ກລ ໄຣ (Na, 

Cl) ໂດຍທ ົ່ວໄປໃຊ້ໃນປະລິມຳນ 0,3-0,5% ແຕ່
ຖ້ຳສູດມີປຳປົົ່ນປະລິມຳນເກ ອຈະຕ້ອງຫຼຸດລ ງ. 

ຕ ວຢຳ່ງ: ສູດອຳຫຳນທີື່ຈະນ ຳໄປປັບປຸງດ້ຳນອຳຫຳນໝູຂອງ
ຊຳວກະສິກອນເຂດພູດອຍບ້ຳນເປົື້ຳໝຳຍຂອງໂຄງກຳນ. 
ຄິດໄລ່ສູດອຳຫຳນໝູລຸ້ນ (ໝູລຳດ) ທີື່ມີວັດຖຸດິບຫຳໄດ້ໃນ
ທ້ອງຖິື່ນຕ ນເອງ: ຮ ຳອ່ອນ, ສຳລີບ ດ, ອຳຫຳນເຂັັ້ມຂຸ້ນ, 
ຢວກກ້ວຍ, ຖ ົ່ວສະໄຕໂລ, ເກ ອ. 
 ຮ ຳອ່ອນມີທຳດຊີັ້ນປະມຳນ 10% 

 ສຳລີ   9%    
 ອຳຫຳນເຂັັ້ມຂຸ້ນ  29% 

 ຖ ົ່ວສະໄຕໂລ  14% 

 ຢວກກ້ວຍ  4% 

6. ຫຼກັກຳນລວມ ກຽ່ວກບັກຳນປ້ອງກນັພະຍຳດ 



 

 

 

ໝູລຳດມີຫຼຳຍປະເພດຄ : ປະເພດໝູລຳດຊະນິດນ້ອຍ ມີ
ນ ໍ້ຳໜັກ ສູງສຸດປະມຳນ 40-48 ກິໂລ, ອຳຍຸຂ ັ້ນເພດທ ຳອິດ
ປະມຳນ 8-9 ເດ ອນ, ເກີດລູກປະມຳນ 1,5 ເທ ື່ອຕ ໍ່ປີ, ມີ
ຈ ຳນວນລູກເກີດປະມຳນ 5-7 ໂຕຕ ໍ່ ເທ ື່ອ; ໝູລຳດປະເພດ 
ໃຫຍ່ມີນ ໍ້ຳໜັກປະມຳນ 45-80 ກິໂລ, ອຳຍຸ ປະມຳນ 1 ປີກ ໍ່
ສຳມຳດເກີດລູກໄດ້. ປະເພດໝູລຳດມັກເຫັນທ ົ່ວໄປມີຊ ື່ເອີັ້ນ 
ແຕກຕ່ຳງກັນເຊັົ່ນ: ໝູ    ໝຳກກະໂດນ, ໝູຈີດ, ໝູບ ວ, ໝູ
ແດງພຳກໃຕ້, ໝູເຜ ົ່ຳມ ັ້ງ ແລະ ອ ື່ນໆ;  ມີລ ຳຕ ວນ້ອຍ, ຫູສັັ້ນ, 
ຫູຕັັ້ງ, ລ ຳຕ ວ ເປັນສີດ ຳ. ໝູລຳດເປັນໝູທີື່ລ້ຽງໄດ້ງ່ຳຍ, 
ສຳມຳດກິນອຳຫຳນພ ັ້ນບ້ຳນທີື່ຫຳໄດ້ ຢູ່ໃນທ້ອງຖິື່ນ, ມີອັດຕຳ
ກຳນຂະຫຍຳຍຕ ວຊ້ຳ, ແຕ່ມີຄວຳມທ ນທຳນຕ ໍ່ສະພຳບແວດ
ລ້ອມໄດ້ດີ. 

2. ແນວພນັໝລູຳດ 3. ກະກຽມຄອກໝູ 

 

ກຳນລ້ຽງໝູແບບຂັງໃສ່ຄອກ ຫຼ  ເອີັ້ນວ່ຳກຳນລ້ຽງໝູແບບ
ທອມແມ່ນວິທີກຳນລ້ຽງທີື່ໃຊ້ໄລຍະເວລຳອັນສັັ້ນ ແຕ່ໄດ້ຂຳຍ
ໝູທີື່ຕຸ້ຍ ແລະ ມີນ ໍ້ຳໜັກດີເປັນທີື່ຕ້ອງກຳນຂອງຕະຫລຳດ. 

 ກຳນປຸກສ້ຳງຄອກມີ 2 ແບບ:  

 (1) ຄອກໝູແບບຊູພ ັ້ນ 

 (2) ຄອກໝູແບບຍ ກພ ັ້ນ 

4. ກຳນລຽ້ງໝໃູນຄອກ 

ແມ່ນໄລຍະເວລຳແຕ່ ອຳຍຸໄດ້ 8 ຫຳ 10 ອຳທິດ ນັບແຕ່ມ ັ້
ເກີດ, ມີນ ໍ້ຳໜັກແຕ່ 15 ຫຳ 20 ກິໂລກຼຳມ ຂ ັ້ນໄປຈ ນຮອດ
ນ ໍ້ຳໜັກ 80 ກິໂລກຼຳມ ຫຼ  ຫຼຳຍກວ່ຳນັັ້ນ ຊ ື່ງຈະໃຊ້ເວລຳລ້ຽງ
ແຕ່ 13 ຫຳ 16 ອຳທິດ ຫຼ   ປະມຳນ 90 ວັນແລ້ວ ແຕ່
ຈຸດປະສ ງຂອງຜູ້ລ້ຽງຄ : ລ້ຽງເປັນໝູຊີັ້ນສ ົ່ງຕະຫຼຳດ ຫຼ  ຈະລ້ຽງ
ເພ ື່ອຄັດເລ ອກແນວພັນ; ສ ຳລັບຄອກໝູລຸ້ນກ ໍ່ສຳມຳດນ ຳໃຊ້
ຄອກແບບຊູພ ັ້ນ ຫຼ   ຄອກແບບຍ ກພ ັ້ນຕຳມເງ ື່ອນໄຂທ ຳມະ
ຊຳດຂອງແຕ່ລະເຂດໃຫ້ເໝຳະສ ມ. 
 ຄວຳມຕ້ອງກຳນເນ ັ້ອທີ ື່ຖ້ຳແມ່ນຄອກແບບຊູພ ັ້ນ
ປະມຳນ 1 ຕຳແມັດຕ ໍ່ໂຕ, ສຳມຳດຈັດເປັນກຸ່ມ 5 ຫຳ 10 ໂຕ
ຕ ໍ່ຄອກ, ແຕ່ຕ້ອງໃຫ້ມີຮຳງໃຫ້ອຳຫຳນຄ ບຖ້ວນ, ກວ້ຳງພ ດີ
ກັບຂະໜຳດຂອງໝູເພ ື່ອບ ໍ່ໃຫ້ໝູຍຳດຊີງອຳຫຳນກັນ; ຖ້ຳເປັນ
ຄອກຍ ກພ ັ້ນຕ້ອງມີພ ັ້ນທີື່ປະມຳນ 0,7 ຕຳແມັດຕ ໍ່ໂຕ; ຕ້ອງ
ໃຫ້ໝູລ ຸ ້ນໄດ້ກ ິນນ ໍ້ຳຕຳມຄວຳມຕ້ອງກຳນຕະຫຼອດ 24 
ຊ ົ່ວໂມງ. 

ແນວພັນໝູລຳດ ລູກໝູລຳດອຳຍຸໄດ້ 1 ເດ ອນ ຄອກໝູແບບຍ ກພ ັ້ນ 

ຄອກໝູແບບຊູພ ັ້ນ 


