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ຄ ານ າ 

ເພ ື່ ອເປັນການຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮອ້ງຕອ້ງການຂອງບນັດາທື່ ານທີື່ ມຄີວາມສນົໃຈທາງດາ້ນວຊິາການ
ເພ ື່ ອໄປປະກກອບອາຊບີນບັມ ນ້ບັຫຼາຍຂ ນ້ ສູນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນພາກໃຕຮ້ຽບຮຽງບດົຮຽນທີື່ ໄດ ້
ປະຕບິດັມຜີນົສ າເລດັ, ຄົນ້ຄວາ້ຈາກເອກະສານຕື່ າງໆເພ ື່ ອໃຫບ້ນັດາທື່ ານຜູື່ ອື່ ານໆແລວ້ມຄີວາມເຂົາ້ໃຈ ແລະ 
ສາມາດນ າໄປປະຕບິດັໄດຕ້າມຄວາມຄາດຫວງັ 

 ບນັດາເນ ອ້ໃນວຊິາການໃນປ ມ້ເຫຼັມ້ນີແ້ມື່ ນໄດຮ້ບັການອະນຸເຄາະ, ຄົນ້ຄວາ້ຈາກຜູື່ ຂຽນ, ຜູື່ ຮຽນຮຽງທີື່

ໄດເ້ຄ ື່ ອນໄຫວປະຕບິດັກດິຈະກ າຕວົຈງິ, ຈດັການຝຶກອບົຮມົທີື່ ໄດຖ້ື່ າຍທອດຄຸນຄວາມດ ີຫຼ  ກຽດຕບິດັຊ ື່ ສຽງ
ມຜີນົປະໂຫຍດແກື່ ສງັຄມົ 

 ເຖງີຢື່ າງໃດກ ຕາການຮຽບຮຽງປ ມ້ເຫຼັມ້ນີຄ້ດິວື່ າຍງັມບີາງອນັບ ື່ ທນັຄບົຖວ້ນພຽງພ ເທ ື່ ອສະເພາະແມື່ ນ
ດາ້ນການຈດັພມີ, ເນ ອ້ໃນ ແລະ ຮູບພາບປະກອບ, ສະນັນ້ຈ ິື່ ງຫວງັສະເໝວີື່ າບນັດາຜູື່ ອື່ ານຈະມຄີ າຕຊິມົ ແລະ 
ການສະເໝແີນະທີື່ ມລີກັສະນະສາ້ງສນັເພ ື່ ອໃຫປ້ ມ້ວຊິາການເຫຼັມ້ນີ ້ຫຼ   ເຫຼັມ້ຕ ື່ ໄປມຮູີບແບບເນ ອ້ໃນ ແລະ 
ສສີນັທີື່ ຈບົງາມກວື່ າເກົື່ າ, ເພ ື່ ອໃຫບ້ນັດາທື່ ານກ ຄ ປະຊາຊນົບນັດາເຜົື່ ານ າເອາົວຊິາການໄປໝນູໃຊໃ້ນການສາ້ງ
ລາຍຮບັເຂົາ້ສູື່ ຄອບຄວົເພ ື່ ອຫຸຼດພົນ້ອອກຈາກຄວວາມທຸກຍາກເທ ື່ ອລະກາ້ວ 

ຂ ຂອບໃຈນ າທຸກໆທື່ ານທີື່ ໃຫກ້ານຮື່ ວມມ  

ສູນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນພາກໃຕ ້

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

ຄະນະຈດັທ າ 

 ຂຽນ ແລະ ຮຽບຮຽງໂດຍ:  
ອຈ. ຄ າປັນ ມງັຄະຄຸນ  ສູນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນພາກໃຕ ້

 ກວດແກ/້ເຂົາ້ໜາ້ໂດຍ :  
ອຈ. ຄ າປັນ ມງັຄະຄຸນ  ສູນການສກຶສານອກໂຮງຮຽນພາກໃຕ ້

 ກວດຜື່ ານໂດຍ:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ສາລະບານ 

ໜາ້ທ ີ

I. ຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມສ າຄນັ…………....……………............................................… 

II. ສະຖານທີື່ ເໝາະສມົໃນການລຽ້ງ………………............…………....……………............... 

III.ລກັສະນະຂອງປູນາ……………………….......…………....……………......................... 

IV. ລກັສະນະເພດຂອງປູ…………....……………............................................................. 

V. ການໃຫອ້າຫານປູ…………....……………................................................................... 

VI. ການປະສມົພນັ…………....…………….................................................................... 

VII. ການອະນຸບານ…………....…………….................................................................... 

 ເອກະສສານອາ້ງອງີ…………....…………….................................................................... 

 



 

 

ການລຽ້ງປູນາ 
I. ຄຸນປະໂຫຍດ ແລະຄວາມສ າຄນັຂອງການລຽ້ງປູນາ 

ປະເທດເຮາົ ໃນອາດິດີນັນ້ມຄີວາມອຸດມົສມົບູນທາງດາ້ນຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດທງັພ ດ ແລະ ສດັ
ດັື່ ງປະໂຫຍກໜຶື່ ງເຮາົເຄຍີໄດຍ້ນິກນັມາວື່ າໃນນ າ້ມປີາໃນນາມເີຂົາ້, ໃນນທົື່ ງນາກ ມສີດັຫຼາຍໆຊະນດິ
ອາໄສຢູື່ ເປັນຕົນ້ແມື່ ນກຸງ້, ຫອຍ, ປູ, ປາ ແລະ ອ ື່ ນໆການຈບັມາປຸງແຕື່ ງອາຫານເປັນເລ ື່ ອງງື່ າຍໂດຍ
ສະເພາະແມື່ ນປູນາທີື່ ຄນົເຮາົນຍິມົກນັກນິພ ສມົຄວນເຊັື່ ນ: ເອາົໄປດອງໄວສ້ າລບັຕ າສົມ້, ລາບປູ, 
ເຮດັນ າ້ປູ, ເຈື່ ຍປູ ແລະ ນ  າມາໃສື່ ກບັແກງອ ື່ ນໆເຮາົຈະເຫນັໄດວ້ື່ າມປີະໂຫຍດມາກມາຍສມົຄວນ, 
ແຕຕື່ ເຖງີຢື່ າງໃດກ ຕາມປູໃນທ າມະຊາດນັນ້ຫຸຼດລງົຢື່ າງໄວວາສາຍເຫດຍອ້ນຊາວນາໃສື່ ຝຸື່ ນເຄມໃີນນາ
ເຂົາ້ຫຼາຍ ແລະ ໃຊລ້ດົໄຖນາຕນີເຫຼກັຢຽບປູຕາຍ ຫຼ  ແຜື່ ພນັບ ື່ ໄດຫຼ້າຍດັື່ ງນັນ້ຈ ິື່ ງຈ າເປັນຕອ້ງໄດນ້ າເອາົ
ປູໃນທ າມະຊາດມາລຽ້ງເຊິື່ ງເປັນເລ ື່ ອງທີື່ ບ ື່ ຍາກພ ເທົື່ າໃດສສາມາດສາ້ງລາຍໄດເ້ສມີອກີທາງໜຶື່ ງ. 

II. ສະຖານທີື່ ທີື່ ເໝາະສມົໃນການລຽ້ງປູນາ. 
- ປູນາສາມາດລຽ້ງໄດໃ້ນບ ື່ ດນິ ແລະ ອື່ າງຊເີມນັແຕື່ ວື່ າການລຽ້ງໃນອື່ າງຊເີມນັຈະມຂີ ດ້ກີວື່ າ

ເພາະວື່ າມນັສະດວກໃນການດູແລຮກັສາ ແລະ ສາມາດເກບັກູຜ້ນົຜະລດິໄດງ້ື່າຍນອກຈາກນີຍ້ງັ
ເປັນການປອ້ງກນັບ ື່ ໃຫປູ້ນາຂຸດຮູໜ,ີ ອື່ າງຊເີມນັທີື່ ໃໃຊລ້ຽ້ງນັນ້ມ ີ2 ແບບຄ : ອື່ າງແບບກມົ ແລະ 
ອື່ າງແບບສີື່ ລື່ ຽມ 

1. ອື່ າງແບບກມົ: 
ແມື່ ນການນ າໃຊທ້ ື່ ຊເີມນັມາຕັງ້ໄວແ້ລວ້ເທປູນໃສື່ ພ ນ້ເພ ື່ ອເກບັຮກັສານ າ້, ໃສື່ ທ ື່ ລະບາຍ 
ນ າ້ເພ ື່ ອສະດວກໃນການດູແລຮກັສາ ແລະ ລະບາຍນ າ້ເປ ອ້ນອອກ. ນ າເອາົພ ດນ າ້ເຊັື່ ນ: 
ຜກັຕບົ, ຜກັບົງ້ມາປື່ ອຍລງົໃນອື່ າງຫຼງັຈາກນັນ້ກ ນ າເອາົປູທີື່ ກຽມໄວມ້າປື່ ອຍລງົໃນອື່ າງ
ປະມານ 10-15 ໂຕ, ບ ື່ ຄວນປື່ ອຍປູຫຼາຍເກນີໄປເພາະວື່ າປູຈະກດັກນັເອງ, ໃຫເ້ຮາົ
ສງັເກດເບິື່ ງປູຢູື່ ຕະຫຼອດຖາ້ສງັເກດເຫນັວື່ າມປູີຂາຫຸຼດ (ຂາຂາດ), ງື່າມຂາດແມື່ ນໃຫເ້ກບັ
ແຍກກອອກຈາກໝູື່ ເພາະຈະຖ ກໂຕອ ື່ ນລຸມກດັ 



 

 

 
 

ອື່ າງກມົ 
 

2. ອື່ າງແບບສີື່ ລື່ ຽມ: 
ແມື່ ນອື່ າງທີື່ ກ ື່ ດວ້ຍດນິບອກັ ຫຼ  ດນິຈີື່ ຂະໜາດປະມານ 2 ແມດັ x ແມດັ 1 ແມດັ ( ລວງ
ກວາ້ງ x ລວງຍາວ x ລວງສູງ) ຫຼ  ຕາມຄວາມເໝາະສຂົອງຜູື່ ທີື່ ຈະລຽ້ງແຕື່ ບ ື່ ໃຫສູ້ງເກນີ
ໄປເພາະຈະຫຍຸງ້ຍາກໃນການດູແລຮກັສາ, ດາ້ນລຸື່ ມໃສື່ ທ ື່ ລະບາຍນ າ້ເພ ື່ ອລະບາຍນ າ້
ເປ ອ້ນອອກເຮດັໃຫອ້ື່ າງສະອາດຢູື່ ສະເໝ,ີ ພາຍໃນອື່ າງແບື່ ງອອກເປັນສອງສື່ ວນໂດຍສື່ ວນ
ໜຶື່ ງໃຊເ້ປັນບື່ ອນຢູື່ ອາໃສຂອງປູຄ ນ າເອາົດນິໃສື່ ໄວໃ້ຫສູ້ງປະມານ 30 ຊັື່ ງຕແີມດັເຮດັໃຫ ້
ງື່ຽງລງົໜອ້ຍໜຶື່ ງ, ສື່ ວນທສີອງແມື່ ນບື່ ອນໃສື່ ນ າ້. ເຮາົຕອ້ງໄດປັ້ບສະພາບອື່ າງໃຫຄ້ ກບັທ າ
ມະຊາດ, ພາຍໃນອື່ າງຄວນປູກເຂົາ້ ແລະ ພ ດນ າ້ຕື່ າງໆໃສື່ ເຮາົຈະສງັເກດເຫນັວື່ າການລຽ້ງ
ປູນາໃສື່ ໃນອື່ າງຊເີມນັປູສາມາດຢູື່ ໄດເ້ປັນຢື່ າງດ,ີ ປູນາຈະຂຸດຮູເປັຮບື່ ອນຢູື່ ອາໃສ ແລະ 
ອອກຫາກນິໂດຍຈະກນິຊາກພ ດ ແລະ ຊາກສດັທີື່ ມຢູີື່ ໃນອື່ າງ, ການລຽ້ງປູນາໃນອື່ າງຊີ
ເມນັຍງັສສາມາດແອບໃຫປູ້ກນິອາຫານເມດັໄດ.້ຢູື່ ໃນອື່ າງສື່ ວນທີື່ ເປັນດນິຕອ້ງໝັື່ ນດູແລ
ຄວາມສະອາດອະນາໄມເສດອາຫານທີື່ ໃຫປູ້ຖາ້ປະໄວດ້ນົໆຈະເຮດັໃຫເ້ກດີເຊ ອ້ລາຕອ້ງ
ໄດເ້ກບັອອກ.ການເກບັຜນົຜະລດິຄວນເປັນຍາມລະດູໜາວເພາະວື່ າປູນາໃນທ າມະຊາດ
ຈະຂຸດຮູຢູື່ ຕາມທົື່ ງນາເຮດັໃຫຫ້າໄດຍ້າກ ແລະ ບາງພ ນ້ທີື່ ມມີກີານນ າໃຊຝຸ້ື່ ນເຄມ ີ ຫຼ  ຢາ
ປາບສດັຕູພ ດຫຼາຍເຮດັໃຫປູ້ນາຫຸຼດຈ ານວນລງົ ແລະ ຍິື່ ງເຮດັໃຫມ້ລີາຄາແພງຂ ນ້ 



 

 

 
 

ອື່ າງສີື່ ລື່ ຽມ 
 

 III. ລກັສະນະຂອງປູນາ 
ລກັສະນະທົື່ ວໄປຂອງປູນາປະກອບດວ້ຍສາມສື່ ວນຄ : ສື່ ວນຫວົ, ສື່ ວນນອກ ແລະ ສື່ ວນທອ້ງໂດຍມີ
ສື່ ວນຫວົ ແລະ ສື່ ວນທອ້ງລວມກນັເປັນກະດອງສື່ ວນເທງິອ ນ້ວື່ າລ າຕີວົທງັໝດົທີື່ ແນມເຫນັເປັນໂຄງ
ພາຍນອກ, ປູມສີອງຕາ, ຂາ 5 ຄູື່ , ງື່ າມ 1 ຄູື່  ແລະ ຂາອກີ 4 ຄູື່ . 

 ກະດອງ ຫຼ  ອອງ 
ເປັນສື່ ວນທີື່ ປະກອບດວ້ຍສື່ ວນຫວົ ແລະ ສື່ ວນອກຶທີື່ ມແີຜື່ ນແຂງຫຸມ້ອະໄວຍະວະພາຍ
ໃນ, ດດາ້ນໜາ້ຂອງກະດອງເປັນສື່ ວນທີື່ ມເີບົາ້ຕາທງັສອງຂາ້ງ 

 ງື່ າມ 
ເປັນຂາຄູື່ ທໜີຶື່ ງເຊິື່ ງປື່ ໜແປງມາເປັນງາາມໜບີມຂີະໜາດໃຫຍື່  ແລະ ແບື່ ງອອກເປັນ 7 
ປອ້ງ 

 ຂາເດນີ 
ຂາປູນນາເປັນສື່ ວນທີື່ ຍ ື່ ນອອກມາຈາກກະດອງມທີງັໝດົ 4 ຄູື່  ແລະ ແຕື່ ລະຂາປະກອບ
ດວ້ຍ 7 ປອ້ງ (ຖາ້ນບັບທງັງື່າມລວມມ ີ5 ຄູື່ ) 

 ຕາ 
ຕາມ ີ1 ຄູື່ ປະກກອບດວ້ຍກາ້າມຕາທີື່ື່ ຍາວ ແລະ ພບັໄດເ້ຊິື່ ງພບັໄວໃ້ນເບົາ້ຕາ 

 ໜວດ 



 

 

ໜວດປູປະກອບດວ້ຍສດງຄູື່ ຄ : ຄູື່ ທໜີ ື່ ງ ຢູື່ ດາ້ນໜາ້ຂອງກະດອງມລີກັສະນະເປັນນເສັນ້ມີ
ຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ສັນ້ກກວື່ າໜວດຄູື່ ທສີອງຢູື່ ຕດິກບັເຫງ ົາ້ຂອງກາ້ມຕາ ແລະ ຄູື່ ທີື່ ສອງ
ແມື່ ນຢູື່ ດາ້ນໜາ້ຂອງກະດອງມລີກັສະນະເປັນເສັນ້ຍາວມຖີານຂອງໜວດຢູື່ ໃຕກ້ະດອງ
ດາ້ນໜາ້,  ເສັນ້ໜວດຈະຍ ື່ ນອອກມານອກກກະດອງເຫນັໄດຊ້ດັເຈນ 

 
IV ລກັສະນະເພດຂອງປູ 
- ປູໂຕຜູຈ້ະມລີ າໂຕໃຫຍື່ ກວື່ າຕວົແມື່  
- ປູໂຕຜູຈ້ະມງີື່າມໃຫຍື່ ກວື່ າໂຕແມື່  
- ປູໂຕຜູຈ້ະມສີໂີຕເຂັມ້ກວື່ າໂຕແມື່  
- ປູໂຕແມື່ ເມ ື່ ອເຮາົປິນ້ທອ້ງຂ ນ້ຈະສງັເກດເຫນັແຜື່ ນຮູບໂຄງ້ສາມລື່ ຽມປິດທບັສື່ ວນທອ້ງໄວ ້

(ກະຕຽວໃຫຍື່ ) 
- ປູໂຕຜູື່ ເມ ື່ ອປິນ້ທອ້ງຂ ນ້ຈະສງັເກດເຫນັແຜື່ ນທີື່ ປິດທບັສື່ ວນທອ້ງເປັນຮູບໂຕທ ີ ( ກະຕຽວວ

ນອ້ຍເປັນຮູບໂຕທ)ີ 
 

 
 

ປູໂຕແມື່  



 

 

 

ປູໂຕຜູ ້
  
V ການໃຫອ້າຫານ  
ການໃຫອ້າຫານປູນາແມື່ ນໃຫອ້າທດິໜ ື່ ງສາມເທ ື່ ອ, ອາຫານທີື່ ໃຊລ້ຽ້ງປູນາໄດແ້ກື່ ເຂົາ້ສຸກ ເຂົາ້ຈາ້ວ ຫຼ  
ເຂົາ້ໜຽວກ ໄດ,້ ປາຕດັເປັນຕື່ ອນນອ້ຍໆ, ກຸ ້ຝ້ອຍ, ຜັກັກາດ. ຂຂ ຄ້ວນລະວງັຄ : ຢື່ າໃຫອ້າຫານປູຫຼາຍ
ເກນີໄປ ແລະ ຄວນໝັື່ ນສງັເກດເບິື່ ງວື່ າໃຫອ້າາຫານເທົື່ າໃດປູຈິື່ື່ ງຈະກນິໝດົເພາະຖາ້ມອີາຫານເຫຼ ອ
ຫຼາຍມນັຈະບູດເນົື່ າດັື່ື່ ງນັນ້ຈ ິື່ ງຕອ້ງໄດເ້ກບັອອກເພາະຈະເຮດັໃຫນ້ າ້ໃນອື່ າງເປ ອ້ນເຮດັໃຫປູ້ເປັນພະຍາດ
ໄດງ້ື່ າຍ, ສ າລບັການລະບາຍນ າ້ອອກປະມານເດ ອນລະ 2-3 ເທ ື່ ອຕາມຄວາມເໝາະສມົ 
 

 
 

ອາຫານປູນາ 



 

 

VI ການປະສມົພນັ 
 ປູນາຈະປະສມົພນັກນັໃນລະດູຝົນ ແລະ ກື່ ອນຈະປະສມົພນັປູແມື່ ຈະມກີານລອກຄາບກື່ ອນ, 
ປູແມື່ ຈະເປັນຜູື່ ເລ ອກເພດຜູື່ ເອງ, ຖາ້ຫາກບ ື່ ແມື່ ນຄູື່ ທີື່ ເລ ອກໄວກ້ ຈະໄລື່ ອອກຫື່ າງ, ຖາ້ຫາກຍອມຮບັກ 
ຈະມກີານປປະສມົພນັໂດຍທີື່ ໂຕຜູຈ້ະໃຊງ້ື່ າມຈບັໂຕແມື່ ຫງາຍດາ້ນທອ້ງຂ ນ້ ແລະ ແນບຕວົເຂົາ້ຕດິ
ພອ້ມສອດອະໄວຍະວະສ ບພນັ ແລະ ສດີນ າ້ເຊ ອ້ເຂົາ້ຮູເປີດຂອງເພດແມື່ ບ ລເິວນໜາ້ອກຶຕົນ້ຂາຄູື່ ທີ
ສາມທີື່ ມສີອງຮູເມ ື່ ອນ າ້ເຊ ອ້ຖ ກສດີເຂົາ້ໄປຈະຖ ກນ າເຂົາ້ເກບັໃນຖງົເກບັນ າ້ເຊ ອ້ຂອງປູແມື່ ເຊິື່ ງສາມາດ
ເກບັໄວດ້ນົເຖງີ 3-4 ເດ ອນ, ການປະສມົພນັນີຈ້ະໃຊເ້ວລາປະມານ 3 ຊົື່ ວໂມງ. ຫຼງັຈາກທີື່ ປະສມົພນັ
ແລວ້ປູເພດຜູຈ້ະຍງັຕາມຕດິປູແມື່ ອກີປປະມານ 2-3 ວນັ ເພ ື່ ອໃຫກ້ານຄຸມ້ຄອງອນັຕະລາຍໃຫຈ້ນົ
ກວື່ າປູແມື່ ຈະມກີະດອງແຂງແຮງ ແລະ ສາມາດຫາາອາຫານໄດຕ້າມປົກກະຕ.ິ ຫຼງັຈາກປະສມົພນັປູ
ແມື່ ຈະຜະລດິໄຂື່ ຜື່ ານເຂົາ້ມາປະສມົກບັນ າ້ເຊ ອ້ ແລະ ນ າອອກຜື່ ານທາງທ ື່ ສົື່ ງໄຂື່ ມາເກບັພກັໄວທ້ີື່ ແຜື່ ນ
ທອ້ງຂອງໂຕແມື່ ເອງ, ປູແມື່ ສາມາດວາງໄຂື່ ໄດ ້ 300-400 ໜື່ ວຍຕ ື່ ຄັງ້ (ບາງຕ າລາວວື່ າ 500-700 
ໜື່ ວຍຕ ື່ ຄັງ້) ໄຂື່ ທີື່ ເກບັໄວໃ້ນແແຜື່ ນໜາ້ທອ້ງຈະມລີກັສະນະກມົສເີຫຼ ອງ ແລະ ຈະມສີ ີແລະ ຂະໜາດ
ເຂັມ້ຂ ນ້ຈາກການຈະເລນີເຕບີໂຕ ແລະ ການພດັທະນາຂອງຕວົອື່ ອນໂດຍອາໃສອາຫານໄຂື່ ແດງໃນໄຂື່
, ກື່ ອນໄຂື່ ຈະຝັກໄຂື່ ຈະມຂີະໜາດໃຫຍື່ ຂ ນ້ ແລະ ມສີເີຫຼ ອງຄ າ້ຫຼາຍຂ ນ້ໂດຍຈະໃຊຊເ້ວລາປະມານ 3-
5 ອາທດິໄຂື່ ກ ຈະເລີື່ ມຝັກ, ປູທີື່ ຝັກອອກຈາກໄຂື່ ຈະຍງັອາໃສຢູື່ ໃນແຜື່ ນທອ້ງຂອງແມື່ ປະມານ 2-3 
ອາທດິແມື່ ປູຈະໃຊຂ້າເຂື່ ຍອອກເພ ື່ ອໃຫໄ້ປອາໃສຢູື່ ຕາມແຫຼື່ ງນ າ້ ແຕື່ ຖາ້ສະພາບແວດລອ້ມບ ື່ ເໝາະສມົ
ປູຈະຮກັສາລູກອື່ ອນໄວດ້ນົຂ ນ້. 

 
ໄຂື່ ປູ 



 

 

VII ການອະນບຸານ 
 ສ າລບັປະນາທີື່ ຝັກອອກຈາກໄຂື່  ແລະ ອອກຈາກແຜື່ື່ ນທອ້ງຂອງແມື່ ປູປະມານ 1-5 ວນັ
ສາມາດລຽ້ງອະນຸບານດວ້ຍໄຂື່ ຂາວ ຫຼ  ອາຫານເມດັໄດໂ້ດຍມຄີວາມໜາແໜນ້ໃນການອະນຸບານທີື່ ເໝ
າະສມົປະມານ 200-800 ໂຕຕ ື່ ຕາແມດັ 

 
ໂຕອື່ ອນຂອງປູ 

 
 
    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ເອກະສານອາ້ງອງີ 

- http://www.rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=29&s=tblareablog 
- https://www.youtube.com/watch?v=TTiJOtsQqvQ 
- http://pasusat.com/ 
- http://farmfriend.blogspot.com/2011/06/blog-post_25.html 
- https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_518772 

http://www.rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=29&s=tblareablog
https://www.youtube.com/watch?v=TTiJOtsQqvQ
http://pasusat.com/
http://farmfriend.blogspot.com/2011/06/blog-post_25.html

