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 ຄວນເລ ອກສະຖຳນທີື່ເປັນພ ັ້ນທີື່ໂນນ ແລະ ແຫ້ງເພ ື່ອຮັບປະ 
ກັນບ ໍ່ໃຫ້ນ ໍ້ຳຖ້ວມເວລຳຝົນຕ ກ. 

 ຄວນຕັັ້ງຄອກແບ້ໄປຕຳມທິດຕຳເວັນອອກຫຳທິດຕຳເວັນ 
ຕ ກ ຫລ  ຕັັ້ງສະຫລຽງໄປທຳງໃຕ້ເລັກນ້ອຍຂ ັ້ນກັບທິດທຳງ
ຂອງລ ມເພ ື່ອໃຫ້ລະບຳຍອຳກຳດໄດ້ດີ. 

 ຄອກແບ້ຈະຕ້ອງມີສິື່ງປ້ອງກັນຝົນ, ກັນແສງແດດ (ມີຜ້ກັນ 
ແສງ) ຫຼ  ມີຕ ັ້ນໄມ້ຕຳມບ ລິເວນຄອກ ແລະ ມີລ ມລ່ວງດີ. 

 ສະຖຳນທີື່ຕັັ້ງຄອກສັດຕ້ອງຫ່ຳງໄກຈຳກເຮ ອນປະມຳນ 10 - 
20 ແມັດ ຢ ່ທຳງປຳຍລ ມ ເພ ື່ອຮັບປະກັນບ ໍ່ໃຫ້ກິື່ນເໝັນພັດ
ໃສ່ຄ ນ. 

ອອກແບບ ແລະ ຈດັໜຳ້ໂດຍ: 
ທມີງຳນ 

ສະຖຳບນັຄ ັ້ນຄວ້ຳກະສກິ ຳ, ປຳ່ໄມ ້ແລະ ພດັທະນຳຊ ນນະບດັ 

1. ກຳນເລ ອກສະຖຳນທີື່ສຳ້ງຄອກ   

   

 ແບ້ຕ້ອງຊ ັ້ມຳຈຳກແຫຼ່ງທີື່ມີຄວຳມເຊ ື່ອຖ ໄດ້,ບ ໍ່ມີປະຫວັດ
ກຳນຕິດເຊ ັ້ອພະຍຳດ. 

 ສັກຢຳປ້ອງກັນປຳກເປ ື່ອຍລ ງເລັບ, ຂ້ຳແມ່ທ້ອງໂຕກ ມ, 
ມີນ ໍ້ຳສະອຳດໃຫ້ກິນຕະລອດເວລຳ, ຕັດຫຍ້ຳໃຫ້ກິນເຊ ັ້ຳ 
ແລະ ແລງ, ໃຫ້ກິນຕຳມໃຈມັກ. 

 ມີກ້ອນແຮ່ທຳດ ແລະ ເກ ອ ໃຫ້ກິນເປັນປະຈ ຳທຸກວັນ. 
 ໃຫ້ໃບໄມ້ເສີມອີກມ ັ້ລະຄັັ້ງໂດຍສະເພຳະໃນຍຳມແລ້ງ.  

ໃຫ້ອຳຫຳນເສີມຍຳມສັດເຂ ັ້ຳຄອກ 

6.  ປະລມິຳນ ກຳນໃຫອ້ຳຫຳນງ ວໜ ື່ງໂຕໃນແຕລ່ະມ ັ້ 

 ຕ້ອງມີເນ ັ້ອທີື່ປ ກຫຍ້ຳ 4,000 ຕຳແມັດ, ໃນນັັ້ນປ ກ
ຫຍ້ຳເນເປຍ 3,200 ຕຳແມັດ ແລະ ປ ກຖ ົ່ວສະໄຕໂລ 
800 ຕຳແມັດ.  

 ຕຳມແລວຮ ັ້ວປ ກຕ ັ້ນໄມ້ອຳຫຳນສັດປະເພດຕ່ຳງໆທີື່ມີໃນ
ທ້ອງຖິື່ນ ຈະສຳມຳດລ້ຽງໄດ້ປະມຳນ 20 ໂຕ/ປີ, ປີໜ ື່ງ
ຈະລ້ຽງແບ້ໄດ້ 2 ຊຸດໆລະ 10 ໂຕ ໃຊ້ເວລຳລ້ຽງ 5 
ເດ ອນແລ້ວຂຳຍອອກ. 

 ປ ກຕ ັ້ນແຄ ຫຼ  ຕ ັ້ນກະຖິນລຽບຮ ັ້ວ ເພ ື່ອເປັນອຳຫຳນສັດ 
ແລະ ຮ ັ້ວຊີວະພຳບ. 

 ຂັງຕະຫລອດ ແລະ ປ່ອຍລ ງບ ລິເວນຈ ຳກັດມ ັ້ລະ 1 ຄັັ້ງໆ
ລະປະມຳນ 1-2 ຊ ົ່ວໂມງ. 

 ຖ້ຳມີແບ້ຜ ້ ແລະ ແມ່ກ ໍ່ຄວນແຍກຕ່ຳງຫຳກຈະເປັນກຳນ
ດີ, ອຳດແບ່ງເປັນ 2 ລ໊ອກໆ 5 ໂຕ ແລະ ຊັົ່ງນ ໍ້ຳໜັກ. 

 

ຫຍ້ຳເນເປຍ ຫຍ້ຳກີນີສີມ່ວງ 

ຖ ົ່ວສະໄຕໂລ ໃບແຄຝຣັົ່ງ 



 

 

 

 ປະກອນທີື່ໃຊ້ເຂ ັ້ຳໃນກຳນປຸກສ້ຳງຄອກ ຄວນເປັນວັດຖຸທີື່
ຫຳໄດ້ງ່ຳຍ ແລະ ມີຢ ່ໃນທ້ອງຖິື່ນນັັ້ນ, ວັດຖຸອຳດຈະສ້ຳງ
ດ້ວຍໄມ້ໄຜ່, ໄມ້ພຳງ, ໄມ້ແປຮ ບ ຫລ  ວັດຖຸທີື່ມີໃນ
ທ້ອງຖິື່ນເຊັົ່ນ: ກ້ຳນພ້ຳວ. 

 ກຳນປຸກສ້ຳງຄອກ ຄວນຄ ຳນ ງເຖິງຄວຳມເໝຳະສ ມກັບ
ດິນຟ້ຳອຳກຳດ ແລະ ຮ ບແບບກຳນລ້ຽງສັດໃນທ້ອງຖິື່ນ
ນັັ້ນ. 

 ໃນເຂດແຫ້ງແລ້ງ: ຄວນຍ ກພ ັ້ນຂ ັ້ນສ ງເລັກນ້ອຍປະມຳນ 
80 ຫຳ 100 ຊັງຕີແມັດ  ເພ ື່ອສະດວກໃນກຳນກວດເອ ຳ
ຂີັ້ແບ້ອອກຈຳກພ ັ້ນຄອກ. 

 ໃນລະດ ຝົນເຂດແຄມແມ່ນ ໍ້ຳລ ຳເຊ ມັກມີນ ໍ້ຳຖ້ວມທຸກປີ 
ເພ ື່ອປັບຕ ວຕ ໍ່ສະພຳບກຳນປ່ຽນແປງດິນຟ້ຳອຳກຳດ ຄວນ
ຍ ກພ ັ້ນຄອກຂ ັ້ນສ ງປະມຳນ 1.50 ແມັດ ຫຳ 2 ແມັດ 
ຫລ  ອີງໃສ່ລະດັບ ນ ໍ້ຳຖ້ວມໃນແຕ່ລະປີ ເພ ື່ອປ້ອງກັນບ ໍ່
ໃຫ້ນ ໍ້ຳຖ້ວມໃນເວລຳຝົນຕ ກ. 

 ໃນລະດ ຝົນຕ ກ ເພ ື່ອປ້ອງກັນຝົນສຳດ ແລະ ລ ມພັດແຮງ
ຄວນມີຜ້ຳກັັ້ງກັນຝົນ ແລະ ກັນລ ມໂດຍສະເພຳະຄອກແບ້
ແມ່ທີື່ເກີດລ ກໃຫມ່ໆ. 

 ພ ັ້ນຄອກແບ້ໃຫຍ່ ຄວນມີປ່ອງຫ່ຳງກັນປະມຳນ 1,5 ຊັງຕີ
ແມັດ ແລະ ຖ້ຳແບ້ນ້ອຍ 1,3 ຊັງຕີແມັດ. 

 ກຳນອອກແບບຄອກ, ຈັດແບ່ງເນ ັ້ອທີື່ຄອກຕຳມປະເພດ, 
ຈ ຳນວນ ແລະ ຂະໜຳດຂອງແຕ່ລະຄອກຈະຂ ັ້ນກັບ
ຈ ຳນວນແບ້ທີື່ຜະລິດອອກມຳໃນແຕ່ລະລຸ້ນ. 

 ຖ້ຳລ້ຽງເພ ື່ອຜະລິດລ ກຄວນແບ່ງຄອກ: ຄອກພ ໍ່ພັນ, ຄອກ
ແມ່ທ້ອງວ່ຳງ, ຄອກແມ່ລ ກອ່ອນ, ຄອກຜ ້ລຸ້ນ ແລະ 
ແມ່ລຸ້ນ. 

 2. ກຳນສຳ້ງຄອກ ແລະ ອປຸະກອນກ ໍ່ສຳ້ງ 

3. ກຳນກະກຽມພ ັ້ນທີື່ ແລະ ດນິສ ຳລບັປ ກພ ດອຳຫຳນສດັ 

 

 ອຳຫຳນເປັນປັດໃຈຫຼັກ ແລະ ຈ ຳເປັນຈະຕ້ອງມີກຳນ
ກະກຽມກ່ອນ’’ປີນີັ້ປ ກຫຍ້ຳປີໜ້ຳລ້ຽງສັດ’’. ແບ້ເປັນສັດ
ກະເພຳະລວມ ຫລ  ສັດຄ້ຽວເອ ັ້ອງຄ ກັນກັບຄວຳຍ, ງ ວ ແລະ 
ແກະ. ອຳຫຳນຕ ັ້ນຕ ຂອງແບ້ກ ຄ ຫຍ້ຳ ຫລ  ພ ດອຳຫຳນຫຍຳບ,  
ຕ ັ້ນໄມ້ອຳຫຳນສັດ, ພ ດຕະກຸນຖ ົ່ວ,ຕະກຸນຫ ວ, ພ ດທີື່ເປັນເຄ ອ
ກ້ຽວ ແລະ ອຳຫຳນປະສ ມ (ອຳຫຳນຂຸ້ນ). ແບ້ເປັນສັດທີື່ມັກ
ປີນກິນໃບໄມ້ ທີື່ສຳມຳດເປັນອຳຫຳນຢ ່ຕຳມສະພຳບເງ ື່ອນໄຂ
ແຕ່ລະທ້ອງຖິື່ນ. 

 ຄວຳມຕ້ອງກຳນກິນວັດຖຸແຫ້ງ: ແບ້ພັນຊີັ້ນໃນເຂດຮ້ອນ
ຈະກິນວັດຖຸແຫ້ງ 3% ຂອງນ ໍ້ຳໜັກຕ ວຕ ໍ່ມ ັ້ ຫຼ  ຖ້ຳເປັນຫຍ້ຳ
ສ ດຈະກິນໄດ້ 10% ຂອງນ ໍ້ຳໜັກໂຕຕ ໍ່ມ ັ້. ແຕ່ໃນທຳງປະຕິບັດ
ແລ້ວ ເພິື່ນຄິດໄລ່ເພ ື່ອກຳນຕ ກເຮ່ຍເສຍຫຳຍ ສະນັັ້ນ ຈ ື່ງກ ຳນ ດ
ໃຫ້ກິນ 15% ຂອງນ ໍ້ຳໜັກໂຕຕ ໍ່ວັນຖ ວ່ຳພຽງພ ກັບຄວຳມ
ຕ້ອງກຳນ. 

4. ຄ ນປະໂຫຍດຂອງກອ້ນແຮທ່ຳດອຳອຳຫຳນເສມີ 

 ສັດກິນອຳຫຳນ ແລະ ຫຍ້ຳໄດດີ້ຂ ັ້ນ. 
 ອຳຫຳນທີື່ກິນເຂ ັ້ຳໄປສຳມຳດຍອ່ຍໄດດ້ີ ແລະ ນ ຳໃຊ້ຜ ນ

ປະໂຫຍດຕ ໍ່ຮ່ຳງກຳຍສັດເພີັ້ມຂ ັ້ນ. 

 ສັດບ ໍ່ຈ່ອຍ,ມີສຸຂະພຳບສ ມບ ນ ແລະ ສຳມຳດສ ບພັນໄດ້ດີ. 

 ມີຜ ນປະໂຫຍດຕ ໍ່ສັດກ ຳລັງມີກຳນຈະເລີນເຕີບໂຕ ໂດຍ
ສະເພຳະສັດອອກນ ມໃໝ່ເຮັດໃຫ້ກິນອຳຫຳນໄດ້ດີ, ມີພ ມ
ຕ້ຳນທຳນ ແລະ ມີຮ່ຳງກະດ ກທີື່ແຂງແຮງ. 

ປະເພດແບ້ ຄວຳມຕ້ອງກຳນພ ັ້ນທີື່, 
 ໂຕ/ຕຳແມັດ 

ແບ້ນ້ອຍ 0.3 

ແບ້ແມ່ທ້ອງວ່ຳງ 0.5 

ແບ້ລຸ້ນ, ແບ້ບ່ຳວສຳວ 0.7 

ແບ້ຖ ພຳ ແລະ ລ້ຽງລ ກ 1.9 

ແບ້ພ ໍ່ພັນ 2.8 

ຕຳຕະລຳງ :  ຄວຳມຕ້ອງກຳນພ ັ້ນທີື່ສ້ຳງຄອກສ ຳລັບແບ້ແຕ່ລະລຸນ້ 

ກຳນເສີມໃບໝຳກມີັ້ ແລະ ກ້ອນແຮ່ທຳດໃຫ້ແບ້  

5. ກຳນປ ກພ ດອຳຫຳນສດັ ແລະ ຕ ັ້ນໄມອ້ຳຫຳນສດັ 

ແບ້ເປັນສັດທີື່ກິນອຳຫຳນໄດ້ຫຼຳຍຮ້ອຍຊະນິດ: ຫຍ້ຳ, ໃບໄມ້, 

ເຄ ອເຂ ຳ ແລະ ທຳດແປ້ງ, ແບ້ຈະກິນຫຍ້ຳພຽງ 1 ສ່ວນ ແລະ 

ອີກ 2 ສ່ວນກິນໃບໄມ້ ຊະນິດອ ື່ນໆ. ສະນັັ້ນກຳນປ ກພ ດ

ອຳຫຳນສັດ ໃຫ້ແບ້ຄວນປ ກຫຼຳຍຊະນິດ. ບັນດຳຫຍ້ຳ ແລະ 

ຕ ັ້ນໄມ້ອຳຫຳນສັດທີື່ນິຍ ມປ ກລ້ຽງແບ້ມີດັົ່ງນີັ້: 


