
ວທີິການຜະລິດຝ ຸ່ນອງົຄະທາດ 
  ຝ ຸ່ນອງົຄະທາດ:  
      ແມ ຸ່ນ ຝ ຸ່ນທີຸ່ ໃຊວ້ດັຖ ດິບບາງຢຸ່າງໃນທາໍມະຊາດມາປະສມົເຂ້ົາກນັໃຫມ້ລີະດບັ

ທາດອາຫານໃດໜ ຸ່ ງຕາມຂໍກ້າໍນດົຂອງກມົປກູຝງັ, ການເຮັດເປັນຝ ຸ່ນອງົຄະທາດ
ໄດມ້າຈາກ: ຝ ຸ່ນຄອກ (ຂີສ້ດັຊະນດິຕຸ່າງໆ), ແກບເຜົາ, ຮາໍອຸ່ອນປນູຂາວ, ນ ໍາ້
ສະກດັຊີວະພາບຕຸ່າງໆເປັນຕ ົນ້, ມາປະສມົເຂ້ົາກນັໃນອດັຕາສຸ່ວນທີຸ່ ເໝາະສມົ
ໃຊເ້ວລາບ ົຸ່ມທີຸ່ ເໝາະສມົ ໂດຍຜຸ່ານການຍຸ່ອຍສະລາຍຂອງຈ ລິນຊີອິນຊີວດັຖ , 
ພືດຈ ຸ່ງສາມາດດດູຊ ມເປັນທາດອາຫານໃຫແ້ກຸ່ພືດໄດ.້ 

 ອ ປະກອນ ແລະ ວິທີ ການ ຜະລິດຝ ຸ່ນ ອງົຄະ ທາດ 
 ອ ປະກອນ ທີຸ່ ນາໍ ໃຊ ້

  

 

   

ສນູພດັທະນາທີຸ່ ດນິ ແລະ ຄ ມ້ຄອງການນາໍໃຊຝ້ ຸ່ນ, ກມົຄ ມ້ຄອງ ແລະ ພດັທະນາທີຸ່ ດນິກະສກິາໍ, ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປຸ່າໄມ ້
ເບີໂທຕິດຕໍຸ່ : 021  770027 

ເຄືຸ່ ອງຕີດນິ ແລະ ຝ ຸ່ນຄອກ 

ເຄືຸ່ ອງປະສມົຝ ຸ່ນ 

ອຸ່າງຂະໜາດ (ກວາ້ງ x ຍາວ x ສງູ) 
150cm x  250cm x 60cm 

 

ທໍຸ່ ເຜົາແກບ 

 

 ສະຖານ ທີຸ່ :  ສະຖານ ທີຸ່  ເຮັດ ຝ ຸ່ນ ອງົຄະ ທາດ  ແມ ຸ່ນ ບຸ່ອນທີຸ່ ໃກ ້ແຫ ຸ່ງນ ໍາ້,  ເປັນ ບຸ່ອນ ຮ ົຸ່ມ 
ແລະ ບໍຸ່ມ ີນ ໍາ້ ຂງັ. 

 

 ວດັຖ ທີຸ່  ນາໍ ໃຊ ້ໃນ ການ ເຮັດ ຝ ຸ່ນ ອງົຄະ ທາດ  ປະກອບ ມ ີດ ັຸ່ງ ລ ຸ່ມ ນີ:້ 
 

 ແກບ ທີຸ່  ເຜົາ ແລວ້ ບໍຸ່ມ ີສິຸ່ ງ ເຈອື ປນົ. 
 ຝ ຸ່ນ ຄອກ (ຂີງ້ວົ, ຂີຄ້ວາຍ) ທີຸ່  ຜຸ່ານ ຂະ ບວນການບດົ  ແລະ ຮຸ່ອນ ລະອຽດບໍຸ່ມ ີສິຸ່ ງ ເຈອື 

ປນົ. 
 ດນິ ແຄມ ນ ໍາ້ ຫ ື ດນິ ກ ົນ້ໜອງ ທີຸ່  ຜຸ່ານ ຂະ ບວນການບດົ  ແລະ ຮຸ່ອນ ລະອຽດບໍຸ່ມ ີສິຸ່ ງ 

ເຈອື ປນົ. 
 ນອກຈາກ ນ ັນ້, ຍງັ ໄດ ້ນາໍ ໃຊ ້ວດັຖ ດບິ ເສີມ ຕືຸ່ ມ  ເຊິຸ່ ງປະກອບ ມ:ີ ຮາໍອຸ່ອນ + ປນູ ຂາວ 

ຮຸ່ອນ ລະອຽດ + ນ ໍາ້ BE ທີຸ່  ສະກດັ ຈາກ ຫອຍ ຫ ື ໝາກ ໄມ ້+ ນ ໍາ້ ຊ ີແກບ + ນ ໍາ້ 
ສະອາດ. 

ແກບເຜົາ 50 ກໂິລ ຝ ຸ່ນຄອກ 30 ກໂິລ 

ດິນກ ົນ້ໜອງ  20 ກໂິລ ປູນຂາວ 3-5 ກໂິລ 

ຮາໍອຸ່ອນ 5-10 ກໂິລ 

ນ ໍາ້ BE 100 ຊີຊີ 

 ວິທີການເຮັດຝ ຸ່ນອງົຄະທາດ:  
1. ເບື້ອງຕ ົນ້ເຮົາຕ້ອງເຜົາແກບ ທີຸ່ ນາໍມາຈາກໂຮງສີເຂ້ົາ ການເຜົາແກບແມ ຸ່ນ ໃຫ້ໄໝ້ປະ ມານ 
70% ຈາກນ ັນ້ ກໍຸ່ມອດໄຟປະໄວ ້ໃຫແ້ກບເຢັນ ແລະ ແຫງ້ (ເອີນ້ວຸ່າຖຸ່ານແກບ).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ນາໍເອົາດນິກ ົນ້ໜອງ ແລະ ຝ ຸ່ນຄອກມາບດົດວ້ຍເຄືຸ່ ອງຕີດນິໃຫມ້  ຸ່ນ (ຖາ້ຫາກວຸ່າ ບໍຸ່ ມເີຄືຸ່ ອງຕີດິນ 
ສາມາດໃຊໄ້ມທ້ ບໃຫ້ມ ຸ່ນໄດ)້. ຈາກນ ັນ້ ນາໍວດັຖ ດິບທີຸ່ ກຽມໄວມ້າຮຸ່ອນໃຫ້ລະອຽດ (ຜຸ່ານຕານຸ່າງ  
ຂະໜາດ 0.5 cm).  
 ວິທີການປະສມົ: 
   ນາໍເອົາວດັຖ ດບິທີຸ່ ກະກຽມໄວ ້ມາປະສມົເຂ້ົາ ກນັ ໃນເຄືຸ່ ອງປະສມົຝ ຸ່ນ ໃນອດັຕາສຸ່ວນທີຸ່ ກາໍນດົ
ໄວ ້5:3:2 (ແກບເຜົາ 50 ກໂິລ + ຝ ຸ່ນຄອກ 30 ກໂິລ + ດິນກ ົນ້ໜອງ 20 ກໂິລ) ນອກຈາກ 
ນ ັນ້, ຍງັ ໄດ ້ນາໍ ໃຊ ້ວດັຖ ດິບ ເສີມ ຕືຸ່ ມ  ເຊິຸ່ ງປະກອບ ມ:ີ ຮາໍອຸ່ອນ (5-10 ກໂິລກ + ປນູ ຂາວ ຮຸ່ອນ 
ລະອຽດ (3-5 ກໂິລ) + ນ ໍາ້ BE ທີຸ່  ສະກດັ ຈາກ ຫອຍ ຫ ື ໝາກ ໄມ ້(50 ຊ ີຊີ)+ນ ໍາ້ຊ ີແກບ (100 
ຊ ີຊ)ີ + ນ ໍາ້ ສະອາດ (20-30 ລິດ) 
 

    ໃນເວລາປະສມົນ ັນ້ ໃຫມ້ກີານຫດົນ ໍາ້ ເພືຸ່ ອເພ້ີມຄວາມຊູ ຸ່ມໃຫ້ຝ ຸ່ນເຮັດໃຫຈ້  ລິນຊີສາມາດຢ ຸ່ໄດ ້
ແຕຸ່ບໍຸ່ ໃຫປ້ຽກເກນີໄປ ໂດຍທົຸ່ວໄປແລວ້ ຄວາມຊ ຸ່ມຈະຢູຸ່ໃນລະດບັ 40% ເຮົາສາມາດກວດຄວາມ
ຊູ ຸ່ມດວ້ຍການປັນ້ຝ ຸ່ນເບິຸ່ ງ ຖາ້ເຫັນວຸ່າຝ ຸ່ນເປັນກອ້ນ ແຕຸ່ບໍຸ່ ໃຫມ້ນີ ໍາ້ຍອ້ຍອອກງ ຸ່າມມເືຮົາ ກໍຸ່ສະແດງ
ວຸ່າຄວາມຊູ ຸ່ມນ ັນ້ພຽງພໍແລວ້. ພາຍຫ ງັປະສມົຝ ຸ່ນແລວ້ກໍຸ່ນາໍເອົາໄປບ ົຸ່ມໄວອຸ້່າງທີຸ່ ກຽມໄວ ້(ບ ົຸ່ມໄດ ້1 
ອາທິດ ແລວ້ປ້ີນກອງຝ ຸ່ນບ ົຸ່ມ) ຈາກນ ັນ້ບ ົຸ່ມຝ ຸ່ນປະໄວ ້1 ອາທິດ ກໍຸ່ສາມາດນາໍຝ ຸ່ນມາໃຊໄ້ດ.້ 
 
 

 

 

 ການ ບວົລະບດັ ຮກັສາ: ໄລຍະ ຂອງ ການ ບ ົຸ່ມ ຝ ຸ່ນ ແມ ຸ່ນ ໃຊ ້ເວລາ 2 ອາທິດ  ໃນ ການ ບ ົຸ່ມ ໄລຍະ 1-2 
ວນັ ທາໍອດິ ຄວນ ກວດ ເບິຸ່ ງ ຄວາມ ຮອ້ນ ໃນ ກອງ ຝ ຸ່ນ  ໂດຍ ໃຊ ້ມ ືຈກົ ເຂ້ົາ ໄປ ທາງ ໃນ ກອງ ດ ັຸ່ງ ກຸ່າວ. ຖາ້ 
ມ ີຄວາມ ຮອ້ນ ສູງ  >70 ອງົສາ ເຮົາ ຄວນ ເປີດ ສິຸ່ ງ ທີຸ່  ປກົ ຫ ມ້ ອອກ ປະມານ 2-3 ຊ ົຸ່ວ ໂມງ (ຫ ືດ ີແທ້ 
ແມ ຸ່ນ ໃສຸ່ ທໍຸ່ ລະບາຍ ຄວາມ ຮອ້ນ)  ເມ ືຸ່ອ ຮອດ ຄບົ 14 ວນັ ຈ ຸ່ງ ສາມາດ ນາໍເອົາ ຝ ຸ່ນ ໄປ ໃຊ ້ເລີຍ. 

 

  ຄ ນປະໂຫຍດ  ແລະ ການ ນາໍໃຊ ້
- ຊຸ່ວຍ ປບັ ປ ງໂຄງສາ້ງຂອງດນິ, ເຮັດໃຫດ້ນິ ມຄີ ນນະພາບ ດຂີືນ້, ດນິຜ ຜ ຸ່ຍ,  ຖກື ນາໍ ໃຊ ້ໄດ ້ຍາວ ນານ 
- ເພີຸ່ ມທາດອາຫານໃນດນິທີຸ່ ພ ດຕອ້ງການ ແລະ ສາມາດຫ ຼຸດຜຸ່ອນການນາໍໃຊຝ້ ຸ່ນເຄມ ີ
- ສາມາດດດູ ຊມືນ ໍາ້ ໄດ ້ດ ີເໝາະສມົ ກບັ ການປກູພືດ ທ ກ ຊະນດິເຊັຸ່ ນ: ຕ ົນ້ ໄມ ້ໃຫໝ້າກ, ສວນ ຜກັ, 

ຕາກາ້, ນາ ເຂ້ົາ, ດອກ ໄມ ້ປະດບັ  ແລະ ອືຸ່ ນໆ 
 

ຂໍ້ ແນະນາໍ ການ ນາໍ ໃຊ:້ 

ລ/ດ ປະ ເພດ ການ ນາໍ ໃຊ ້ ອດັຕາ ການ ນາໍ ໃຊ ້ ວິທີ ການ ນາໍ ໃຊ ້
1  ໂຖ ດອກ ໄມ ້ 1 kg/20kg ດນິ  ໃສຸ່ ປນົ ລງົ ໂຖ ດອກ ໄມ ້ກຸ່ອນ ການ ປກູ 
2 ສວນ ຜກັ 1 kg/1 m2  ໃສຸ່ ຮອງ ພ້ືນ ກຸ່ອນ ການ ຫວຸ່ານ ຫ ື ປກູ 
3 ຕາກາ້ 0,5-1 kg/1 m2  ໃສຸ່ ຮອງ ພ້ືນກຸ່ອນ ການ ຫວຸ່ານກາ້ (ໄຖກບົ) 

4 ເຂ້ົານາ 0,5-1 kg/1 m2  ໃສຸ່ ຮອງ ພ້ືນ ກຸ່ອນ ການ ປກັ ດາໍ 

5  ໄມ ້ກນິໝາກ 10-20 kg/ຕ ົນ້  ໃສຸ່ ຕາມ ຮຸ່ອງ ທີຸ່  ຂ ດ ອອ້ມ ຂອບ ຊງົ ພ ຸ່ມ 

  

ຖຸ່ານແກບ ເອົາແກບໃສຸ່ອອ້ມທໍຸ່ ເຜົາແກບ 

ບ ົຸ່ມຝ ຸ່ນໃນອຸ່າງບ ົຸ່ມ ເອົານ ໍາ້ຫດົໃຫພໍ້ດ ີ

 ການນາໍໃຊຝ້ ຸ່ນອງົຄະທາດ 


