
 

 ວທີິການເຜົາແກບເຂົົ້າ: ກອນ່ອຼື່ ນນາໍເອົາໄມ ົ້ແຫົ້ງ ຫ ຼື ເສດ
ຫຍົ້າແຫົ້ງມາກົ້ອງແລົ້ວ ຈດູໄຟໃຫົ້ໄໝົ້ ປະໄວົ້ ປະມານ 10-

15 ນາທີ,ແລົ້ວນາໍເອົາບງັເຜົາແກບມາວາງໃສເ່ຄິ່ ງກາງກົ້ອງ

ໄຟ ຫ ງັຈາກນ ັົ້ນ ຈຼື່ງເລີົ້ມເອົາແກບມາຖອກລງົໃສປ່ກົຫ ົ້ມໃຫົ້

ຖົ້ວມບ ັົ້ງເຜົາແກບໃຫົ້ພໍດໃີນ (ຮບູ 6-7). ໄຟຈະໄໝົ້ແກບ 

ຄອ່ຍໆ ຢູທ່າງໃນອອກມາ ຫາທາງຂົ້າງນອກໃຊົ້ເວລາ 10-

12 ຊ ົ່ວໂມງ (ຮບູ 8). 

 

 

  

 ເມ ຼື່ອໄຟຊອດອອກມາຂົ້າງນອກ ເກຼືອບໝດົທ ົ່ວບໍລເິວນກອງ 

ແກບແລົ້ວ ໃຫົ້ຍກົບ ັົ້ງເຜົາແກບອອກ, ຈາກນ ັົ້ນ ຊະກອງແກບ 

ອອກເປັນວງົ (ຊົ້ວນເອົາແກບສວ່ນກາງທ່ີໄຟໄໝົ້ປກົສວ່ນທ່ີຍງັ 

ໄໝົ້ບ່ໍທນັໝດົ, ປະໄວົ້ 30ນາທີ ຈຼື່ງໃຊົ້ນ ໍ ົ້າຫດົມອດໄຟ. ການ

ເຜົາໜ ່ ງຄ ັົ້ງຈະໄດົ້ຖາ່ນແກບປະມານ 200-300 ກລ, ໄດົ້ນາໍຊີ່

ແກບ 0.7-3 ລດິ (ຂຼືົ້ນກບັຄວາມຊ ມ່ຂອງແກບທ່ີນາໍມາເຜົາ). 

 

 ວທີິການນາໍໃຊົ້ຖາ່ນແກບເຂົົ້າ ແລະ ນ ໍົ້າຊີ່ ແກບ 

  ນາໍໃຊົ້ຖາ່ນແກບ ປະສມົກບັຝ ນ່ຄອກ ທ່ີຜາ່ນການບດົໃຫົ້

ລະອຽດ ແລະ ດນິກ ົົ້ນໜອງ (ແຫົ້ງ) ໃນອດັຕາສວ່ນ: 5:3:2= 

2,5 %,1,5% ສວ່ນປະກອບ (ແກບເຜົາ 5 ສວ່ນ, ຝ ນ່ຄອກ 3 

ສວ່ນ, ດນິກ ົົ້ນໜອງ 2 ສວ່ນ), ຫດົນ ໍົ້າໃຫົ້ຊ ມ່ ແລົ້ວບ ົ່ມໄວົ້ເປັນ 

ເວລາ 15-20 ວນັ ແລົ້ວ ນາໍໄປຫວາ່ນໃຫົ້ທ ົ່ວພຼືົ້ນທ່ີ ທ່ີຈະປກູ

ພຼືດໃນອດັຕາ 5-10ໂຕນ/ຮຕ ຫ ຼື 0.5-1 ກໂິລ/ມ2. ໄຖກບົຝ ນ່

ລງົດນິ (ເລກິ 10-15 ຊມ).  

  ໃຊົ້ນ ໍ ົ້າຊີ່ ແກບສີດປົ້ອງກນັ ສດັຕພູຼືດທາໍລາຍພຼືດຜກັ, ເຂົົ້າ 

ນາ ໂດຍປະສມົກບັນ ໍົ້າ ໃນອດັຕາສວ່ນ 1:10 (ນ ໍົ້າຊີ່ ແກບ 1 

ລດິ ປະສມົກບັນ ໍົ້າ 10 ລດິ) ປະສມົກບັແຟບ ແລະ ນ ໍົ້າມນັພຼືດ

ຢາ່ງລະ 1 ບວ່ງ.  

  ໃຊົ້ນ ໍ ົ້າຊີ່ ແກບປະສມົນ ໍົ້າ ໃນອດັຕາສວ່ນ 2:1 (ນ ໍົ້າຊີ່ ແກບ 

2 ລດິ ປະສມົກບັນ ໍົ້າ 1 ລດິ) ບວກກບັແຟບ ແລະ ນ ໍົ້າມນັພຼືດ

ຢາ່ງລະ 1 ບວ່ງ ເພຼື່ ອຊດີຂົ້າຫຍົ້າ. 

 

 

 

ຕິດຕ່ໍພວົພນັໄດົ້ທ່ີ: 

 ສນູພດັທະນາທ່ີດນິ ແລະ ຄ ົ້ມຄອງການນາໍໃຊົ້ຝ ນ່ (ພດຄຝ) 

Tel/Fax: (856)-21 770027 

https://www.facebook.com/aldfm2020 

 
 

 

 

 

 

 

ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປາ່ໄມ ົ້ 

ກມົຄ ົ້ມຄອງ ແລະ ພດັທະນາທ່ີດນິກະສກິາໍ 

ສນູພດັທະນາທ່ີດນິ ແລະ ຄ ົ້ມຄອງການນາໍໃຊົ້ຝ ນ່  

 
ສາມາດດາວໂຫຼດຂ ໍ້ມູນໄດຕ້າມບາໂຄດລ ຸ່ມນ ໍ້: 

 
 
 
 
 

ວທີິການເຜົາ ແລະ ການນາໍໃຊົ້ຖາ່ນແກບ 

ຮບູ 5 ຮບູ 6 

ຮບູ 7 ຮບູ 8 



 

ແກບ ແມນ່ສີ່ ງເສດເຫ ຼືອທາງການກະສກິາໍ ຫ ງັຈາກ ການສີ

ເຂົົ້າການນາໍໃຊົ້ແກບ ເພຼື່ ອການປກູພຼືດຂອງຊາວນາ, ຊາວ 

ສວນສວ່ນໃຫຍມ່ກັຈະຂນົແກບຈາກໂຮງສເີຂົົ້າໄປໃສລ່ງົ

ໄຮນ່າໂດຍກງົ ເພຼື່ ອປະສມົລງົດນິແລົ້ວປກູພຼືດ ຫ ຼື ປກົໜານ

ຜກັທ່ີຂ ດແລົ້ວ ແລະ ຈດູໃຫົ້ເປັນຂີົ້ເທ່ົາ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ຮບູ 1 ກອງແກບທ່ີໄດົ້ມາຈາກການສເີຂົົ້າ 
 

 ການໃສແ່ກບດບິລງົໃນດນິ ແກບຈະມຄີ ນສມົບດັ ໃນການ

ປບັປ ງບາໍລ ງດນິຕ ໍາ່, ໃຫົ້ປະສດິທິຜນົຕ ໍາ່ ແລະ ຊົ້າ, ເນຼື່ອງ

ຈາກ ແກບເປັນວດັຖ ທ່ີນານເປຼື່ ອຍ. ການປ່ຽນຮບູມາເປັນອິນຊີ

ວດັຖ  ເພຼື່ ອໃຫົ້ປະໂຫຍດແກພ່ຼືດຕົ້ອງໃຊົ້ເວລາເຖງິ 1-2 ປີ 

ໂດຍຜາ່ນ ຂະບວນການຍອ່ຍສະລາຍ, ຖົ້າເຮົານາໍໃຊົ້ຖາ່ນ

ແກບ,ຂີົ້ເຖົົ້າຈະປຽ່ນຮບູມາເປັນອິນຊວີດັຖ ເພຼື່ ອໃຫົ້ຜນົປະໂຫຍດ

ແກພ່ຼືດ,ປະຕກິລິຍິາທາງຈ ລນິຊໃີນດນິ.ໄດົ້ໄວົ້ກວາ່,ແກບດບິ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ຮບູ 2 ແກບເຜົາ 

 

 ແກບເຜົາແມນ່ ນຍິມົກນັໃຊົ້ເຂົົ້າໃນການກະສິກາໍ ແລະ ໃຊົ້ໃນ

ຫ າຍປະເທດ. ເນຼື່ອງຈາກວາ່ ຖາ່ນແກບ ເຕັມໄປດົ້ວຍກາບອນ   

(75-80%), ຊລີເິກດ ແລະ ທາດອາຫານອຼື່ ນໆ ທ່ີມຄີ ນລກັສະ 

ນະໜົ້າທ່ີ ທ່ີເປັນປະໂຫຍດຫ າຍຢາ່ງຕ່ໍດນິ ແລະ ພຼືດ, ຊຼື່ ງຊາວ

ກະສກິອນຍີ່ ປ ນ່ໄດົ້ນາໍໃຊົ້ເຂົົ້າໃນການປບັປ ງດນິມາດນົນານແລົ້ວ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຮບູ 3 ຖາ່ນແກບ 

  

 ຖາ່ນແກບ ເປັນວດັຖ ປບັປ ງດນິ ທ່ີມປີະສດິທິພາບສງູ, ມຄີາ່ 

pH ເປັນດາ່ງ ຊ ່ ງເໝາະສມົກບັດນິເປັນກດົ (Ishii & Kodoya, 

1990). Antunes & Cardoso. 1991 ຄ ົົ້ນຄວົ້າພບົວາ່ ຖາ່ນ

ແກບຊວ່ຍເພ່ີມການລະລາຍ ຟສົຟໍຣດັ ທ່ີບ່ໍເປັນປະໂຫຍດຢູໃ່ນ

ດນິໃຫົ້ກາຍເປັນປະໂຫຍດແກພ່ຼືດ, ກະຕ ົ້ນຈ ລນິຊໃີນດນິໃຫົ້

ຂະຫຍາຍຕວົດຂີຼືົ້ນ, ເກບັກກັທາດອາຫານພຼືດໄວົ້ໃນດນິ ແລະ 

ເພ່ີມລະດບັການແລກປຽ່ນທາດໂປຕາຊຽມ (K), ແມກັນຊີຽມ 

(Mg) ໃນດນິ. ຊວ່ຍໃຫົ້ໂຄງສົ້າງຂອງດນິໜຽວຜ ຜ ຍ່ດ,ີ ຮກັສາ

ຄວາມຊ ມ່ ໃນດນິຊາຍໄວົ້ໄດົ້ດນົ. 

 

 

 

 ຈ ດປະສງົ 

- ເພຼື່ ອຊວ່ຍໃຫົ້ນກັວຊິາການ-ຊາວກະສກິອນ ເຂົົ້າໃຈຄ ນ

ປະໂຫຍດຂອງຖາ່ນແກບຫ າຍຂຼືົ້ນ, ສາມາດເຜົາ ແລະ ນາໍໃຊົ້

ດົ້ວຍຕວົເອງໄດົ້. 

 

 ວດັຖ ທ່ີເປັນສວ່ນປະກອບຂອງບ ັົ້ງເຜົາແກບ 

  (ຄ ົົ້ນຄດິໂດຍ ດຣ ນວິງົ ສປີະເສີດ) ມດີ ັ່ງນີົ້: 

1. ທ່ໍຈດູໄຟ, ທ່ໍເຫ ັກ ຟີ 125, ຍາວ 60 ຊມ ເຈາະຮຂູົ້າງ

ທ່ໍ 40-60 ຮ.ູ 

2. ທ່ໍອູົ້ມຄວນັທ່ໍເຫ ັກ ຟີ 65, ຍາວ 90 ຊມ. 

3. ທ່ໍທບົສອກທ່ໍເຫ ັກ ຟີ 65, ຍາວ 25 ຊມ. 

4. ທ່ໍສ ົ່ງຄວນັ/ລະບາຍນ ໍົ້າ ຊີ່ ແກບ ທ່ໍເຫ ັກ ຟີ 65, ຍາວ  

  85 ຊມ. 

5. ຂາຄ ໍົ້າ (3ອນັ) ໃຫົ້ທ່ໍສງູ ຈາກໜົ້າດນິ 10 ຊມ, ຄ ໂ່ຕງ່ 

  ນ ໍົ້າຊີ່ ແກບ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ຮບູ 4 ທ່ໍເຜົາແກບ 


