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ຄານາ
ປະເທດລາວ ໃນປະຈຸບັນມີການພັດທະນາຂຶ້ນຫຼາຍດ້ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໂຄງລ່າງພືຶ້ນຖານ ກຄືຖະ
ໜົນຫົນທາງ, ສາທາລະນະສຸກ, ການສກສາ ແລະ ອີກຫຼາຍໆດ້ານ ຕະຫຼອດຮອດການຜະລິດກະສິກາ ແມ່ນ
ໄດ້ຮັບການສົໍ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາຂຶ້ນຫຼາຍ ເນືໍ່ອງຈາກວ່າ ປະເທດເຮົາເປັນປະເທດອຸດົມສົມບູນ ທາງດ້ານ
ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ປະຊາຊົນກວມ 85% ປະກອບອາຊີບເປັນຊາວກະສິກອນ ເຊິໍ່ງມັນສະແດງໃຫ້
ເຫັນວ່າປະເທດເຮົາ ແມ່ນມີທ່າແຮງຫຼາຍດ້ານໃນການຜະລິດກະສິກາ.
ໃນນີຶ້ ການລ້ຽງໄກ່ກແມ່ນໜໍ່ງ ໃນແຜນງານການລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ທີໍ່ມີຄວາມສາຄັນ
ຫຼາຍ ເພາະວ່າມັນເປັນກິດຈະກາໜໍ່ງທີໍ່ປະຊາຊົນລາວ ປະຕິບັດກັນມາເປັນເວລາດົນນານ ເຊິໍ່ງແຕ່ບ້ານແມ່ນ
ມີການນິຍົມກັນລ້ຽງຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ ບໍ່ວ່າໃນຕົວເມືອງ ຫຼື ຊົນນະບົດ ແຕ່ບາງຄອບຄົວລ້ຽງເປັນອາຊີບເສີມ
ຮ່ວມກັບການປູກຝັງ ເພາະວ່າໄກ່ລາດເປັນສັດທີໍ່ລ້ຽງງ່າຍ, ໃຊ້ຕົຶ້ນທນພຽງເລັກໜ້ອຍ ໄກ່ລາດລ້ຽງງ່າຍ, ຫາ
ອາຫານກິນເອງໄດ້ ແລະ ມີຄວາມຕ້ານທານພະຍາດ ແລະ ດິນຟ້າອາກາດໄດ້ດີ ສາມາດລ້ຽງໄດ້ພ້ອມດຽວ
ກັນ ຊີຶ້ນໄກ່ເປັນຊີນ
ຶ້ ທີໍ່ມີຄຸນຄ່າທາດບາລຸງລ້ຽງສູງພສົມຄວນ ປະກອບດ້ວຍໄຂມັນ 13, ແຮ່ທາດ 1,
ທາດຊີຶ້ນ 21% ແລະ ຍັງສາມາດຍ່ອຍໄດ້ງ່າຍ ເໝາະສົມສາລັບການປຸງແຕ່ງອາຫານສາລັບທຸກເພດໄວ
ລວມທັງຜູໃ້ ຫຍ່, ເດັກນ້ອຍ, ຜູສ
້ ູງອາຍຸ ແລະ ຜູ້ພັກຟືຶ້ນຈາກອາການບາດເຈັບຕ່າງໆ, ນອກຈາກນັຶ້ນ ຂີຂ
ຶ້ ອງ
ໄກ່ຍັງເປັນຝຸ່ນໃຊ້ເຂົຶ້າໃນການເພີໍ່ມຄວາມອຸດົມສົມບູນໃຫ່ແກ່ດິນ ແລະ ຍັງສາມາດນາໃຊ້ເຂົຶ້າໃນການສ້າງ
ອາຫານທາມະຊາດໃຫ້ແກ່ການລ້ຽງປາ ເຊິໍ່ງໃນແຕ່ລະປີ ໄກ່ຈະຖ່າຍອາຈົມສະເລ່ຍ 60 Kg/ໂຕ ແລະ ຂີຶ້ໄກ່
ມີທາດໄນໂຕຣເຈນ (N) ສູງປະມານ 24.4-32.7% (ຄາ, 2003) ນອກນັຶ້ນ ຍັງມີທາດ P ແລະ K
ເປັນທີໍ່ຕ້ອງການຂອງພືດຜັກ (ໝາກແຕງ ແລະ ອືໍ່ນໆ). ການລ້ຽງໄກ່ສ່ວນໃຫ່ຍຂອງຊາວກະສິກອນ ຍັງລ້ຽງ
ປະຖົມປະຖານ ຂາດການເອົາໃຈໃສ່ທາງດ້ານການປ້ອງກັນພະຍາດ, ການປັບປຸງພັນ ແລະ ອາຫານ ແຕ່
ບັນຫາທີໍ່ສາຄັນໃນການລ້ຽງໄກ່ ແມ່ນອາຫານທີໍ່ໃຊ້ລ້ຽງ
ເນືຶ້ອໃນຄູ່ມືການລ້ຽງໄກ່ລາດເຫຼັຶ້ມນີຶ້ ໄດ້ສັງລວມເອົາຂຶ້ມູນວິຊາການ ລວມມີດ້ານການລ້ຽງ, ການ
ຈັດການ, ການໃຫ້ນຶ້າ, ການໃຫ້ອາຫານ ແລະ ການປ້ອງກັນ ປີໍ່ນປົວພະຍາດຂອງໄກ່ ເພືໍ່ອໃຫ້ຜູ້ທີໍ່ສົນໃຈທົໍ່ວ
ໄປ ແລະ ຊາວກະສິກອນ ໄດ້ໃຊ້ເປັນຂຶ້ມູນໃນການພັດທະນາການລ້ຽງໄກ່ລາດ ຫວັງຢ່າງຍິໍ່ງວ່າ ຄູ່ມືເຫຼັຶ້ມນີຶ້
ຈະມີປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຜູ້ລ້ຽງສັດ ແລະ ຜູ້ທີໍ່ສົນໃຈນາໄປໝູນໃຊ້ເຂົຶ້າໃນການລ້ຽງໄກ່ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີຂຶ້ນ ແຕ່
ປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ໃນຂຶ້ຜິດພາດ ແລະ ຂາດຕົກບົກຜ່ອງໃນການສັງລວມ, ການຂີດຂຽນ ແລະ ຈັດພິມ ໃນ
ນາມທີມງານຜູ້ລວບ ຈໍ່ງຂອາໄພ ແລະ ພ້ອມແລ້ວທີໍ່ຈະຮັບເອົາຄາຕານິຕິຊົມຂອງທ່ານຜູ້ອ່ານທັງຫຼາຍ ເພືໍ່ອ
ນາມາແກ້ໄຂປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ.
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ພາກທີ I
ການລ້ຽງສັດປີກ
ບົດທິດສະດີທີ 1
ຄວາມຮ້ທົໍ່ວໄປກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດປີກ

ຈຸດປະສົງ
ເພືໍ່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົຶ້າຮ່ວມຝກອົບຮົມສາມາດ:
1. ບອກປະຫວັດຄວາມເປັນມາກ່ຽວກັບການລ້ຽງສັດປີກ
2. ອະທິບາຍລັກສະນະ ແລະ ຈຸດພິເສດຂອງການລ້ຽງໄກ່
3. ຈາແນກເຖິງຈຸດດີ ແລະ ຈຸດອ່ອນຂອງໄກ່ພືຶ້ນເມືອງ

ເນືື້ອໃນ
1.1

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງການລ້ຽງສັດປີກ

ສັດປີກເປັນສັດທີໍ່ຈັດຢູໃ່ ນ Phylum Clordata ເຊິໍ່ງເປັນສັດທີໍ່ມີກະດູກສັນຫຼັງ ຊັຶ້ນ Aves
(Aves ໄດ້ແກ່ ສັດຈາພວກນົກ) ໂດຍມີລັກສະນະທົໍ່ວໄປ ຄືກັນກັບສັດເລືອດອຸ່ນ ອອກລູກເປັນໄຂ່, ຂາຄູ່ໜ້າ
ປ່ຽນເປັນປີກ, ມີຂົນ ແລະ ມີກະດູກທີໍ່ເບົາ. ສັດປີກມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນກັບສັດເລືອຄານຫຼາຍຢ່າງ ເຊັໍ່ນ: ໂຄງ
ສ້າງຂອງກະດູກ ແລະ ກ້າມເນືຶ້ອ, ເກັດຢູຂ
່ າ, ການອອກລູກເປັນໄຂ່ ແລະ ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງໂຕອ່ອນ,
ຈໍ່ງເຊືໍ່ອກັນວ່າ ສັດປີກໃນປະຈຸບັນແມ່ນຖືກກາເນີດ ຫຼື ວິວັດທະນາການມາຈາກສັດເລືອຄານ. ນອກຈາກນັຶ້ນ
ຍັງມີຫຼັກຖານຈາກຊາກດກດາບັນເປັນຈານວນຫຼວງຫຼາຍເຊັໍ່ນ: ຊາກດກດາບັນອາຣຊີອັອກເທີລິກ, ທີໍ່ຄົຶ້ນພົບໃນ
ແຄວ້ນບາວາເລຍ ປະເທດເຢຍລະມັນ ເມືໍ່ອປີ ຄ.ສ 1861 ຊາກດກດາບັນດັໍ່ງກ່າວ ມີອາຍຸ 150 ລ້ານປີ, ມີ
ລັກສະນະເຄິໍ່ງນົກເຄິໍ່ງໄດໂນເສົາເທີໂຮພອດ ໂດຍອາຣຊີອັອກເທີລິກຕ່າງຈາກນົກປະຈຸບັນບ່ອນທີໍ່ມີ 3 ເລັບຍືໍ່ນ
ອອກມາຈາກນີຶ້ວມື ແລະ ມີກະດູກຫາງຍາວ, ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນບລິເວນລາຕົວກໍ່ມີຂົນປົກຄຸມ ເຮັດໃຫ້ນັກ
ວິທະຍາສາດເຊືໍ່ອວ່າ: ອາຣຊີອັອກເທີລິກ ໜ້າຈະເປັນບັນພະບູລຸດຂອງສັດປີກໃນປະຈຸບັນ
ໄກ່ພືຶ້ນເມືອງ ຫຼື ໄກ່ລາດ ໃນປະຫວັດສາດມີລາຍງານໄວ້ວ່າ: ເປັນໄກ່ມີຕົຶ້ນກາເນີດມາຈາກໄກ່ປ່າໃນ
ທະວີບເອເຊຍ ໂດຍສະເພາະໃນແຖບປະເທດເອເຊຍຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ເຊັໍ່ນ: ໄທ, ມາເລເຊຍ ແລະ ຈີນໃຕ້
ເຊິໍ່ງມະນຸດໄດ້ນາມາລ້ຽງເມືໍ່ອປະມານ 3,000 ປີກ່ອນ, ຫຼັງຈາກທີໍ່ມະນຸດໄດ້ນາມາລ້ຽງໄກ່ ແລະ ມະນຸດໄດ້ອາ
ໄສສຽງການຂັນຂອງໄກ່ ເປັນການບອກເວລາ ແລະ ໄກ່ອາໄສລ້ຽງດູ ແລະ ປ້ອງກັນອັນຕະລາຍຈາກມະນຸດ ຊໍ່ງ
ມະນຸດອາໄສໄກ່ ແລະ ໄຂ່ເປັນອາຫານ ເປັນການເພິໍ່ງພາອາໄສທີເໍ່ ອີຶ້ນວ່າ: ຂະບວນວິວັດ ທະນາການຂອງສັດ
ແລະ ມະນຸດໃຫ້ຢຮ
ູ່ ່ວມກັນຢ່າງຕເໍ່ ນືໍ່ອງ, ການວິວັດທະນາການຂອງໄກ່ ເປັນໄປຕາມວິຖີຊີວິດຂອງມະນຸດ ເຊິໍ່ງ
ກໍ່ຂຶ້ນຢູກ
່ ັບທາມະຊາດ
ສັດປີກເປັນສັດທີໍ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ, ລ້ຽງງ່າຍ ເພາະຕ້ອງການສະຖານທີໍ່ບໍ່ກວ້າງຂວາງຫຼາຍ, ໃຊ້ຕົຶ້ນ
ທນພຽງເລັກນ້ອຍກໍ່ສາມາດລ້ຽງໄດ້. ພ້ອມດຽວກັນນັຶ້ນ ຊີຶ້ນໄກ່ກໍ່ຍັງເປັນຊີຶ້ນທີໍ່ຍ່ອຍໄດ້ງ່າຍ ແຕ່ມີທາດບາລຸງ
ລ້ຽງຫຼາຍພສົມຄວນ ເຊິໍ່ງເໝາະສົມກັບຄົນສູງອາຍຸ, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຄົນພັກຟືຶ້ນຈາກການເຈັບເປັນຕ່າງໆ ເມືໍ່ອ
ສົມທຽບກັບຊີຶ້ນສັດປະເພດອືໍ່ນໆແລ້ວ ໃນປະຈຸບັນການບລິໂພກຊີຶ້ນໄກ່ກວມ 35-40% ຂອງປະລິມານຊີຶ້ນ
ທັງໝົດທີໍ່ຄົນເຮົາບລິໂພກ
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ໂດຍທົໍ່ວໄປນຶ້າໜັກໄກ່ 1.5 Kg ຈະໄດ້ຊີຶ້ນຢູ່ 800 g ຊໍ່ງໃນນັຶ້ນ ຈະປະກອບມີທາດບາລຸງລ້ຽງຢູ່
ປະມານ 160 g ແລະ ພະລັງງານ 4.8 MJ. ເມືໍ່ອທຽບກັບໄກ່ໄຂ່ໂດຍສະເລ່ຍ ໃນແຕ່ລະປີ ໄກ່ແມ່ໜໍ່ງຈະໃຫ້
ໄຂ່ຢູ່ປະມານ 250 ໜ່ວຍ ເຊິໍ່ງໃນນັຶ້ນ ປະກອບມີທາດບາລຸງລ້ຽງຢູ່ 1.75 Kg ແລະ ພະລັງງານ 88.2 MJ
ຊໍ່ງທັງໝົດຕ້ອງໃຊ້ອາຫານສາລັບລ້ຽງໄກ່ປະມານ 50 Kg ອັນປະກອບມີທາດບາລຸງລ້ຽງຢູ່ 6.5 Kg ແລະ
ພະລັງງານ 474.6 MJ ໃນປະຈຸບັນວຽກງານການລ້ຽງສັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການລ້ຽງໄກ່ ແມ່ນນັບມືຶ້ນັບ
ຂະຫຍາຍຕົວ, ຂີຂ
ຶ້ ອງໄກ່ ເຊິໍ່ງແຕ່ກ່ອນເປັນສິໍ່ງເສດເຫຼືອຈາກການລ້ຽງສັດປີກ ທີໍ່ສ້າງຄວາມລາຄານໃຫ້ແກ່ຜທ
ູ້ ີໍ່ຢູ່
ໃກ້ຄຽງ ແລະ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ສະພາບແວດລ້ອມ, ແຕ່ປະຈຸບັນໄດ້ກາຍເປັນວັດຖຸດິບທີສ
ໍ່ າຄັນໃນ
ການເພີໍ່ມຄວາມອຸດົມສົມບູນໃຫ້ແກ່ດິນ ແລະ ຫດຜ່ອນປະລິມານການຊືຶ້ອາຫານໃຫ້ກັບສັດນຶ້າ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນການລ້ຽງປາ

1.2

ລັກສະນະ ແລະ ຈຸດພິເສດຂອງໄກູ່ພນ
ືື້ ເມືອງ

ໄກ່ທີໍ່ລ້ຽງໃນໝູ່ບ້ານເກືອບທັງໝົດເປັນໄກ່ພືຶ້ນເມືອງ ສ່ວນໃຫ່ຍຈະເປັນໄກ່ຕີ ຊໍ່ງເປັນໄກ່ພັນຫຼັກ, ລາ
ໂຕໃຫຍ່, ຊີຶ້ນຫຼາຍ, ນຶ້າໜັກໂຕສູງ ໂຕແມ່ສ່ວນໃຫຍ່ ຈະມີຂົນສີດາທັງລາຕົວ, ສ່ວນໂຕຜູ້ ລັກສະນະໄກ່ມີຂະ
ໜາດໃຫຍ່, ແຂງແຮງ, ມີຂົນສີແດງສະຫຼັບກັບສີເຫືຶ້ອມອອກຂຽວ, ດາ, ຂາວ ຫຼື ສີເທົາ ໄກ່ກະເພົາມີລ້ຽງຢູ່ ແຕ່
ສ່ວນຫຼາຍສາຍພັນປົນເປກັນໝົດ. ໄກ່ພືຶ້ນເມືອງ ຫຼື ໄກ່ລາດ ເປັນໄກ່ທີໍ່ປັບໂຕເຂົຶ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມຢູປ
່ ະ
ເທດເຮົາ ເປັນເວລາຮ້ອຍໆກວ່າປີມາແລ້ວ ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕດ້ວຍການກິນອາຫານແບບງ່າຍໆ ໂດຍທາມະ
ຊາດຂອງໄກ່ພືຶ້ນເມືອງເຫລົໍ່ານີຶ້ ຖ້າລ້ຽງແບບອິດສະຫຼະ ໄກ່ຈະໄປຫາກິນເອງ ໄກ່ມີຄວາມສາມາດເລືອກວ່າ ມັນ
ຈະໄປຊອກຫາກິນຫຍັງ, ຈະໄປກິນຢູ່ບ່ອນໃດ, ໄກ່ທີໍ່ລ້ຽງຕາມລານເຂົຶ້າ ມັນຈະກິນເຂົຶ້າເປືອກເລືຶ້ອຍໆ ຫຼື ຜູ້
ລ້ຽງໄກ່ທີໍ່ມີໂຮງສີເຂົຶ້າ ໄກ່ຈະກິນເຂົຶ້າເປືອກທີໍ່ຕົກເຮ່ຍຕາມໂຮງສີໜ້ອຍໜໍ່ງ ແລ້ວໄປຫາກິນຢ່າງອືໍ່ນອີກ ດັໍ່ງນັຶ້ນ,
ເລືໍ່ອງອາຫານສາລັບໄກ່ພືຶ້ນເມືອງ ສ່ວນໃຫຍ່ໄກ່ຈະຫາກິນໄດ້ເອງຕາມທາມະຊາດ ແຕ່ມີຢູ່ຢ່າງໜໍ່ງຄື ໄກ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ
ເລືອກກິນນຶ້າເອງ ບໍ່ວ່ານຶ້າຈະເປືຶ້ອນນຶ້າລ້າງຖ້ວຍຊາມ ຫຼື ນຶ້າຫຍັງກໍ່ແລ້ວແຕ່ ໄກ່ເລືອກກິນບໍ່ເປັນ ດັໍ່ງນັຶ້ນ, ຄວນ
ຈະມີພາຊະນະໃສ່ນຶ້າ ໄວ້ໃຫ້ໄກ່ກິນຕາມບລິເວນທີໍ່ໄກ່ມັກໄປຫາກິນ ຈະເປັນການຫລຸດຜ່ອນການຕາຍຍ້ອນ
ພະຍາດ ແລະ ສານ ພິດຕ່າງໆໄດ້ນາອີກ

ຮູບທີ 1 ຈຸດພິເສດການຊອກຫາກິນອາຫານຂອງໄກ່ພືຶ້ນເມືອງ
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1.3

ຈຸດດີຂອງໄກູ່ພືື້ນເມືອງ
-

1.4

ຫາອາຫານກິນໄດ້ເກັໍ່ງ ສາມາດລ້ຽງແບບປ່ອຍໄປຕາມທາມະຊາດໄດ້ ເຮັດໃຫ້ປະຢັດອາຫານ
ທົນຕສ
ໍ່ ະພາບພູມມີປະເທດ ແລະ ອຸນຫະພູມໄດ້ເປັນຢ່າງດີ
ທົນຕພ
ໍ່ ະຍາດໄດ້ດີກວ່າໄກ່ພັນອືໍ່ນໆ
ມີຄວາມສາມາດລ້ຽງລູກໄດ້ເກັໍ່ງ
ຊີຶ້ນໄກ່ພືຶ້ນເມືອງແຊບກວ່າໄກ່ພັນອືໍ່ນໆ
ສາມາດນາໃຊ້ເປັນແມ່ພືຶ້ນຖານຂອງໄກ່ສາມສາຍເລືອດ

ຈຸດອ່ອນຂອງໄກູ່ພືື້ນເມືອງ

- ໃຫຍ່ຊ້າໃຊ້ເວລາລ້ຽງດົນ
- ໃຫ້ໄຂ່ໜ້ອຍ ປີໜໍ່ງສະເລ່ຍການໃຫ້ໄຂ່ປະມານ 40-50 ໜ່ວຍ/ແມ່ ໂດຍສະເລ່ຍ ສະເພາະໃຫ້ໄຂ່
ເປັນຊຸດ, ຊຸດລະ 7-15 ໜ່ວຍ
- ເມືໍ່ອແຕ່ລະຊຸດໄຂ່ສຸດແລ້ວ ໄກ່ພືຶ້ນເມືອງມັກຟັກໄຂ່ເອງ ໃຊ້ເວລາຟັກປະມານ 19-22 ວັນ ຫຼື
ສະເລ່ຍ 21 ວັນ
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ບົດທິດສະດີທີ 2
ແນວພັນ ແລະ ການຄັດເລືອກແນວພັນສັດປີກ
ຈຸດປະສົງ
ເພືໍ່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົຶ້າຮ່ວມຝກອົບຮົມສາມາດ:
1. ຈາແນກແນວພັນໄກ່ໄດ້
2. ຄັດເລືອກໄກ່ພໍ່-ແມ່ພັນໄດ້

ເນືື້ອໃນ
2.1

ແນວພັນສັດປີກ
2.1.1

ໄກູ່ຕະເພົາ ແລະ ໄກູ່ເພົາທອງ
ໄກ່ປະເພດນີຶ້ ໃນປະຈຸບັນຂ້ອນຂ້າງຈະຫາໄດ້ຍາກ, ມີລ້ຽງກັນໜ້ອຍທີໍ່ສຸດ ບໍ່ມີໃຜຄັດ
ເລືອກເອົາແນວພັນນີຶ້ໄວ້ ສວ່ນຫຼາຍຈະປ່ອຍລ້ຽງປະສົມກັບໄກ່ພືຶ້ນເມືອງປະເທດອືໍ່ນໆ ໄກ່ປະເພດນີຶ້ສູນເສຍພັນ
ໄປເກືອບໝົດແລ້ວ ຊໍ່ງໄກ່ຕະເພົາທອງມີຂົນທີໍ່ໜ້າແຄ່ງ ມີຂະໜາດໃຫ່ຍ, ຂົນອອ່ນນຸ້ມລະອຽດສີທອງ ແລະ
ຫອນມີລັກສະນະເປັນຫອນຫີນ ສ່ວນໄກ່ຕະເພົາມີຮູບຮ່າງ ແລະ ມີຂະໜາດເຊັໍ່ນດຽວກັນກັບໄກ່ຕະເພົາທອງ
ແຕ່ຈະແຕກຕ່າງກັນເລັກໜ້ອຍຢູ່ບ່ອນວ່າໄກ່ ຕະເພົາຫອນລັກສະນະຄືສະບາຈະມີຂົນເຂັຶ້ມກວ່າ, ຂົນແດງແກມ
ເຫຼືອງ ໄກ່ຕະເພົາ ແລະ ໄກ່ຕະເພົາທອງມີເນືຶ້ອນຸ້ມ, ລົດຫວານ ຄົນຈີນໄຕ້ຫວັນນິຍົມຮັບປະທານ

ຮູບທີ 2 ລັກສະນະຂອງໄກ່ກະເພົາເພດຜູ້
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ຮູບທີ 3 ລັກສະນະຂອງໄກ່ກະເພົາເພດແມ່
2.1.2

ໄກູ່ຕີ
ໄກ່ປະເພດນີຶ້ຈະມີນິໄສມັກເຕະ, ມັກຕີ ແລະ ມີສີແຕກຕ່າງກັນອອກໄປເຊັໍ່ນ: ສີ ເຫຼືອງ,
ເອີກຂາວ, ຫາງດາ ແລະ ສີລາຍອືໍ່ນໆ ໃນຊົນນະບົດທົໍ່ວໄປຈະມັກລ້ຽງໄກ່ປະເພດນີຶ້ຫຼາຍ ເພາະຕ້ານທານ
ສະພາບແວດລ້ອມໄດ້ດີ, ຫາກິນເກັໍ່ງ ແຕ່ມີຂຶ້ເສຍຄື: ໃຫ້ລູກຂ້ອນຂ້າງໜ້ອຍ, ການຈະເລີນເຕີບໂຕຊ້າ

ຮູບທີ 4 ລັກສະນະຂອງໄກ່ອູ ຫຼື ໄກ່ຕີ
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2.1.3

ໄກູ່ແຈ້
ໄກ່ປະເພດນີຶ້ມີລັກສະນະເປັນຕົວນ້ອຍເຕ້ຍ, ມີນຶ້າໜັກ ປະມານ 0.5-0.6 Kg ສວນ
ຫຼາຍລ້ຽງເປັນໄກ່ສວຍງາມ, ຢູ່ໃນຊົນນະບົດບາງຄົນມັກຈະຮັບປະທານອາຫານໄກ່ປະເພດນີຶ້ ເພາະເຊືໍ່ອວ່າເປັນ
ໄກ່ປ່າແທ້ ແຕ່ບາງຄົນກເຊືໍ່ອວ່າລ້ຽງໄວ້ໃນບ້ານ ຫຼື ຮັບປະທານອາຫານເຂົຶ້າໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ລູກຫຼານພາຍໃນ
ຄອບຄົວນ້ອຍຄືກັນກັບໄກ່ແຈ້ຈໍ່ງນາມາລ້ຽງໄວ້ໃນວັດ,
ດັໍ່ງນັຶ້ນຈໍ່ງພົບຕາມວັດຕ່າງໆໃນຊົນນະບົດຈະມີໄກ່
ປະເພດນີຶ້ລ້ຽງກັນຢູ່ຫຼາຍ

ຮູບທີ 5 ລັກສະນະຂອງໄກ່ແຈ້ເພດຜູ້

ຮູບທີ 6 ລັກສະນະຂອງໄກ່ແຈ້ເພດແມ່
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2.1.4

ໄກູ່ກະດກດາ
ໄກ່ປະເພດນີຶ້ມີຮູບຮາງຄືໄກ່ບ້ານທີໍ່ລ້ຽງກັນຢູ່ທົໍ່ວທຸກຂົງເຂດ
ແຕ່ຈະມີລັກສະນະທີໍ່ຜິດ
ແປກແຕກຕ່າງໄປຈາກໄກ່ບາ້ ນທາມະດາຄື: ຈະມີສີດາທົໍ່ວຕົວ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນປາກ, ລີຶ້ນ, ໜ້າ, ຫອນ, ຜິວໜັງລາ
ຕົວ, ເລັບ, ແຂ່ງຂາ ແລະ ສີຂົນທົໍ່ວລາຕົວ, ເລັບ, ແຄ່ງຂາ ແລະ ສີຂົນທົໍ່ວລາຕົວ, ທຸກພາກສ່ວນມີສີດາໝົດ
ໄກ່ປະເພດນີຶ້ໄດ້ລ້ຽງໄວ້ຢູ່ໃນຊົນນະບົດ ຊາວຈີນ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ນິຍົມກິນໄກ່ປະເພດນີຶ້ ເພາະເຊືໍ່ອວ່າ ເມືໍ່ອຮັບ
ປະທານເຂົຶ້າໄປແລ້ວຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ແລະ ອາຍຸຍືນ

ຮູບທີ 7 ລັກສະນະຂອງໄກ່ກະດູກດາ
2.1.5 ໄກູ່ພັນລາຍ
ໄກ່ປະເພດນີຶ້ ຈະເກີດຈາກການປະສົມລະຫວ່າງໄກ່ພືຶ້ນເມືອງດ້ວຍກັນເຊັໍ່ນ: ໄກ່ຕີກັບໄກ່ແຈ້, ໄກ່
ຕີກັບໄກ່ຕະເພົາ ຫຼື ເກີດຈາກການຜິດປົກກະຕິທາງກາມະພັນ ດັໍ່ງນັຶ້ນໄກ່ປະເພດນີຶ້ ຈໍ່ງມີຮູບຮ່າງລັກສະນະເຊັໍ່ນ
ດຽວກັບໄກ່ພືຶ້ນເມືອງທົໍ່ວໄປ ອາດຈະມີບາງຕົວລັກສະນະເດັໍ່ນອອກໄປຈາກໄກ່ບ້ານທາມະດາເຊັໍ່ນ: ມີຂົນທີໍ່ຄ
ຫຼື ລັກສະນະຂອງຂົນໄກ່ຊີຶ້ອອກໄປທາງໜ້າ ຊາວບ້ານເອີຶ້ນວ່າ: ໄກ່ຂົນກັບ
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ຮູບທີ 8 ລັກສະນະຂອງໄກ່ລາຍຈຸດ
2.1.6

ໄກູ່ພັນລກປະສົມ
ເປັນໄກ່ທີໍ່ຜະລິດຂຶ້ນມາເພືໍ່ອການຄ້າໂດຍສະເພາະທັງນີຶ້
ກເນືໍ່ອງຈາກເປັນໄກ່ທີໍ່ມີການ
ຈະເລີນເຕີບໂຕໄວ ແລະ ໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງແຕ່ມີຂຶ້ເສຍຄື: ບໍ່ຄ່ອຍຈະຕ້ານທານພະຍາດໄດ້ດີ ແລະ ບໍ່ຄອຍທົນຕໍ່
ສະພາບແວດລ້ອມທີໍ່ປ່ຽນແປງ ດັໍ່ງນັຶ້ນ, ຖ້າຈະລ້ຽງຕາມເປັນຕາມເກີດ ແບບຢູ່ຊົນນະບົດແລ້ວມັກຈະບໍ່ໄດ້ຮັບ
ຜົນຜະລິດ, ການລ້ຽງໄກ່ປະເພດນີຶ້ຕ້ອງການຈັດການດູແລຮັກສາເປັນຢ່າງດີ ຈໍ່ງຈະໃຫ້ຜົນຜະລິດຕອບແທນທີໍ່ດີ
ແລະ ນິຍົມກັນລ້ຽງຫຼາຍໃນປະຈຸບັນ

ຮູບທີ 9 ລັກສະນະຂອງໄກ່ພນ
ັ ລູກປະສົມ

9

2.2

ການຄັດເລືອກແນວພັນສັດປີກ

ໄກ່ພ-ໍ່ ແມ່ພັນ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຢ່າງລະມັດລະວັງ ໂດຍເບິໍ່ງຈາກລັກສະນະຕ່າງໆ ເພືໍ່ອທີໍ່
ຈະເຮັດໃຫ້ການຟັກອອກມີຄວາມສົມບູນ ແລະ ຜົນຜະລິດຂອງຝູງດີຂນ
ຶ້ , ການຄັດເລືອກຈະເຮັດໄດ້ 2 ຄັຶ້ງຄື:
- ຄັຶ້ງທີ 1: ຈະເລີໍ່ມເມືໍ່ອພໍ່ພັນອາຍຸ 6-8 ອາທິດ ໂດຍເບິໍ່ງຈາກນຶ້າໜັກ ແລະ ລັກສະນະຕ່າງໆ
ຂອງພໍ່ພັນ
- ຄັຶ້ງທີ 2: ເປັນການເລືອກກ່ອນທີໍ່ພໍ່ພັນຈະປະສົມກັບແມ່ພັນ ໂດຍຈະເບິໍ່ງຄວາມສົມບູນຂອງໄກ່
ເປັນຫຼັກ
ລັກສະນະທີໍ່ໃຊ້ເປັນຫຼັກການໃນການຄັດເລອກພໍ່ພັນມີຄື:
- ນຶ້າໜັກຕ້ອງໄດ້ມາດຕະຖານກົງຕາມສາຍພັນ, ມີຄວາມຕືໍ່ນໂຕທາງເພດສູງ, ແຂງແຮງ, ມີ
ສຸຂະພາບດີປາສະ ຈາກພະຍາດ ແລະ ການບາດເຈັບ
- ໜ້າແຂ່ງ ແລະ ນີຶ້ວຕີນແຂງແຮງຢຽດຊືໍ່ ແລະ ຊົງໂຕດີ
- ຫຼັງຊືໍ່ຍາວ ແລະ ກ້ວາງ
- ລາໂຕ ແລະ ຮອບເອິກກວ້າງລາໂຕມີຂົນປົກຫຸ້ມດີ
- ຫົວ ແລະ ປາກແຂງແຮງ, ຫອນໄດ້ສັດສ່ວນກັບຂະໜາດຂອງໂຕ, ດວງຕາແຈ່ມໃສ
- ຜົນຜະລິດໄຂ່ຫຼາຍພປານກາງ
- ນຶ້າໜັກໄຂ່ຫຼາຍ
- ປະສິດທິພາບການແລກປ່ຽນອາຫານມາເປັນຊີຶ້ນຕໍ່າ
- ອັດຕາການລ້ຽງຫຼອດຕາຍຂອງຝູງສູງ
- ມີນໄິ ສມັກຟັກໄຂ່
ການປະສົມປັບປຸງໄກ່ພືຶ້ນເມືອງ ດ້ວຍໄກ່ພັນແທ້ ວິທີນໃີຶ້ ຊ້ພພ
ໍ່ ັນແທ້ ແລະ ແມ່ພັນພືຶ້ນເມືອງ ເພືໍ່ອ
ຖ່າຍທອດລັກສະນະດີໄປໃຫ້ລູກແລ້ວໃຊ້ພພ
ໍ່ ັນແທ້ພັນເດີມ ຫຼື ພັນອືໍ່ນປະສົມກັບລູກລຸ້ນຕໍ່ໄປທຸກໆລຸ້ນ ເປັນວິ
ທີທີໍ່ປະຢັດ ລູກທີໍ່ເກີດມາຈະຄ່ອຍໆດີຂຶ້ນ, ທາງດ້ານການຈະເລີນເຕີບໂຕ, ການອອກໄຂ່ ແລະ ຄວາມແຂງແຮງ

ຮູບທີ 10 ລັກສະນະຂອງໄກ່ທີໍ່ຄັດເລືອກເປັນພໍ່-ແມ່ພັນ
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ບົດທິດສະດີທີ 3
ໂຮງເຮືອນ ແລະ ອຸປະກອນການລ້ຽງໄກູ່
ຈຸດປະສົງ
ເພືໍ່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົຶ້າຮ່ວມຝກອົບຮົມສາມາດ:
1. ຄັດເລືອກສະຖານທີໍ່ໃນການກໍ່ສ້າງຄອກໄກ່
2. ຈາແນກຮູບແບບຕ່າງໆຂອງຄອກໄກ່ໄດ້

ເນືື້ອໃນ
3.1

ການປຸກສ້າງຄອກສາລັບລ້ຽງໄກູ່

ໂດຍທົໍ່ວໄປໂຮງລ້ຽງ ຫຼື ຄອກສາລັບໄກ່ ຄວນມີລັກສະນະ ຫຼື ຄຸນສົມບັດດັໍ່ງນີ:ຶ້
- ອາກາດພາຍໃນໂຮງລ້ຽງໄກ່ ຄວນລະບາຍໄດ້ດີ ບຄ
ໍ່ ວນມີລົມພັດແຮງ ຫຼື ຝົນ
- ຮັກສາຄວາມສະອາດໄດ້ງ່າຍ, ເປັນບ່ອນໂນນສູງ, ບໍ່ເປັນບ່ອນທີໍ່ນຶ້າຂັງ, ບໍ່ເປັນບ່ອນທີໍ່ຮົກເຮືຶ້ອ,
ເພືໍ່ອຫຼີກລຽງບັນຫາພືຶ້ນຄອກຊຸ່ມ, ມີກິໍ່ນເໝັນ, ມີແມງວັນ, ໜູ, ເຊືຶ້ອພະຍາດຕ່າງໆ ແລະ ອືໍ່ນໆ
- ຄວນຫ່າງຈາກບ້ານຄົນຢູພ
່ ສົມຄວນ ເພືໍ່ອສຸຂະພາບຂອງຄົນ ແລະ ບໍ່ຄວນຢູຕ
່ ົຶ້ນລົມຂອງບ້ານ
ເພາະກິໍ່ນເໝັນຂອງຂີຶ້ໄກ່ ຈະລົບກວນຊຸມຊົນໄດ້
- ສາມາດປ້ອງກັນລົມ, ແດດ ແລະ ຝົນໄດ້ດີ ບັນຫາສ່ວນໃຫ່ຍຂອງໂຮງລ້ຽງໄກ່ໃນປະເທດເຮົາກ
ຄື ຕ້ອງຫາທາງຫດຜ່ອນຄວາມຮ້ອນໃນຕອນທ່ຽງ ແລະ ຕອນບ່າຍ ເຊັໍ່ນ: ມີຕົຶ້ນໄມ້ໃຫຍ່ທາງດ້ານຕາເວັນຕົກ
ຫຼື ຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ຂອງໂຮງລ້ຽງໄກ່, ໂຮງລ້ຽງໄກ່ຄວນຕັຶ້ງແນວຍາວ ລະຫວ່າງທິດຕາເວັນອອກ ຫຼື ຕົກ
- ສາມາດປ້ອງກັນບັນດາສັດຕູຂອງໄກ່ຕ່າງໆເຊັໍ່ນ: ນົກ, ໜູ, ແມວ ແລະ ສັດຕູອືໍ່ນໆໄດ້
- ຄວນເປັນບ່ອນທີໍ່ມໄີ ຟຟ້າ ແລະ ນຶ້າສະດວກພຽງພ

ຮູບທີ 11 ລັກສະນະຂອງໂຮຮງເຮືອນລ້ຽງໄກ່
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3.2

ຮບແບບຕ່າງໆຂອງຄອກລ້ຽງໄກູ່

ການສ້າງຄອກໄກ່ໂດຍທົໍ່ວໄປ ນິຍົມໃຊ້ມີ 4 ແບບຄື:
3.2.1 ແບບໝາແຫງນ
ເປັນແບບທີໍ່ສ້າງງ່າຍທີໍ່ສຸດ ເພາະບສ
ໍ່ ະຫຼັບສັບຊ້ອນຄືແບບອືໍ່ນໆ ຂຶ້ເສຍຂອງຄອກແບບນີຶ້ຄື
ຖ້າຫັນໜ້າເຂົຶ້າຢູໃ່ ນແລວທາງຂອງລົມມລະສຸມ ຝົນຈະຜະເຂົຶ້າໄດ້ງ່າຍ ແຕ່ມີຂຶ້ດີຄື ນາໃຊ້ຕົຶ້ນທນໃນການກໍ່ສ້າງ
ຕໍ່າ ແລະ ເໝາະສາລັບຊາວກະສິກອນທີໍ່ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດທີໍ່ມີການລ້ຽງໄກ່ເປັນອາຊີບເສີມ
3.2.2 ແບບໜ້າຈົໍ່ວ
ໂຮງເຮືອນແບບນີຶ້ ຈະສ້າງຍາກຂຶ້ນກວ່າແບບໝາແຫງນ, ເພາະຕ້ອງໃຊ້ສີມືໃນການກໍ່ສ້າງ
ຄ່າວັດສະດຸ ແລະ ຄ່າແຮງງານກໍ່ສູງກວ່າ ແຕ່ມີຂຶ້ດີຢູ່ບ່ອນວ່າ ມັນສາມາດກັນແດດ ກັນຝົນໄດ້ດີກວ່າແບບເພີງໝ
າແຫງນ
3.2.3 ແບບຈົໍ່ວສອງຊັື້ນ
ໂຮງເຮືອນແບບນີຶ້ ຈະສ້າງຍາກກວ່າແບບຈົໍ່ວເລັກໜ້ອຍ ແຕ່ອາກາດພາຍໃນໂຮງເຮືອນ
ແບບນີຶ້ເຢັນກ່ວາແບບໜ້າຈົໍ່ວ ເພາະໜ້າຈົໍ່ວຊັຶ້ນເທິງ ເປັນບ່ອນລະບາຍອາກາດຮ້ອນພາຍໃນໂຮງເຮືອນໄດ້ດີ
ກວ່າ, ປະຈຸບັນນີຶ້ ຟາມລ້ຽງໄກ່ໃຫຍ່ໆ ນິຍົມສ້າງແບບຈົໍ່ວສອງຊັຶ້ນ ເພາະເໝາະສາລັບສະພາບອາກາດບ້ານເຮົາ
ແລະ ສາມາດສ້າງເປັນແບບຖາວອນໄດ້
3.2.4 ແບບໝາແຫງນກາຍ
ໂຮງເຮືອນແບບນີຶ້ ດີກ່ວາແບບໝາແຫງນ ແລະ ໜ້າຈົໍ່ວ ມັນສາມາດລະບາຍອາກາດຮ້ອນ
ໄດ້ດ,ີ ສາມາດກັນຝົນໄດ້ດີ, ແຕ່ມູນຄ່າກໍ່ສ້າງຈະແພງກວ່າແບບຈົໍ່ວສອງຊັຶ້ນ ຂະໝາດຂອງໂຮງລ້ຽງໄກ່ ຂຶ້ນຢູກ
່ ັບ
ຈານວນໄກ່, ຂະໝາດອາຍຸຂອງໄກ່ທີໍ່ຈະມາລ້ຽງເຊັໍ່ນ: ຖ້າຕ້ອງ ການລ້ຽງສະເພາະໄລຍະໄກ່ນ້ອຍ ຈົນຮອດ
ໄລຍະໄກ່ຫລຸ້ນທີໍ່ໄດ້ນຶ້າໜັກລະຫວ່າງ 1,5-2,0 Kg ຈານວນທີນ
ໍ່ າມາລ້ຽງໄດ້ນັຶ້ນ ຈະໃຊ້ອັດຕາສ່ວນປະມານ 8
ໂຕ/1 m2. ດັໍ່ງນັຶ້ນ ຖ້າໂຮງເຮືອນມີຂະໝາດ 3X5 m (ກວ້າງ X ຍາວ) ຈະສາມາດລ້ຽງໄກ່ໄດ້ປະມານ 120
ໂຕ ແຕ່ຖ້າຕ້ອງການລ້ຽງເປັນພໍ່ແມ່ ພັນຄວນໃຊ້ອັດຕາສ່ວນປະມານ 4 ໂຕ/m2 ດັໍ່ງນັຶ້ນ ໃນໂຮງເຮືອນຂະໜາດ
ນີຶ້ ຈະສາມາດລ້ຽງໄກ່ໄດ້ປະມານ 60 ໂຕ
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ບົດທິດສະດີທີ 4
ອາຫານ ແລະ ການໃຫ້ອາຫານ
ຈຸດປະສົງ
ເພືໍ່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົຶ້າຮ່ວມຝກອົບຮົມສາມາດ:
1. ໃຫ້ອາຫານຖກຫຼັກການໃນການໃຫ້ອາຫານ
2. ປະສົມອາຫານສັດປີກໃນໄລຍະຕ່າງໆ

ເນືື້ອໃນ
4.1

ອາຫານ

ປົກກະຕິແລ້ວ ການລ້ຽງໄກ່ລາດ ມັກຈະປ່ອຍໃຫ້ໄກ່ຫາອາຫານກິນເອງຕາມມີຕາມເກີດ ຫຼື ຕາມທາ
ມະຊາດ ໂດຍທີໍ່ຜລ
ູ້ ້ຽງອາດຈະມີການໃຫ້ອາຫານເພີມ
ຶ້ ໃນຊ່ວງຕອນເຊົຶ້າ ຫຼື ຕອນແລງ ອາຫານທີໍ່ໃຫ້ກເໍ່ ປັນພວກ
ເຂົຶ້າເປືອກ, ເຂົຶ້າປຽນ, ຮາ ຫຼື ສາລີ ເປັນຕົຶ້ນ. ຈາກສະພາບການລ້ຽງແບບນີຶ້ ເຮັດໃຫ້ຄວາມສົມບູນຂອງໄກ່ປ່ຽນ
ແປງໄປຕາມລະດູການ ຄື: ໃນຊ່ວງລະດູຝົນ ໄກ່ຈະໄດ້ຮັບອາຫານອຸດົມສົມບູນ ເນືໍ່ອງຈາກໄດ້ຮັບທັງເມັດພືດ,
ດ້ວງ, ໜອນ, ປວກ ແລະ ແມງໄມ້ຕ່າງໆ ໃນປະລິມານຫຼາຍ ຊໍ່ງອາຫານຈາພວກນີເຶ້ ປັນແຫຼໍ່ງວິຕາມິນ ແລະ
ໂປຣຕິນທີໍ່ສາຄັນຕາມທາມະຊາດ ເຮັດໃຫ້ໄກ່ໃນຊ່ວງນີຈ
ຶ້ ະເລີນເຕີບໂຕດີ ແລະ ແຂງແຮງຫຼາຍກວ່າລະດູແລ້ງ
ສ່ວນໃນລະດູເກັບກ່ຽວເຂົຶ້າ ໄກ່ຈະໄດ້ຮັບເສດອາຫານທີໍ່ຕົກເຮ່ຍເປັນຈານວນຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ໄກ່ອຸດົມ
ສົມບູນພສົມຄວນ ສ່ວນລະດູແລ້ງມັກຈະພົບບັນຫາໄກ່ຂາດແຄນອາຫານ ໂດຍສະເພາະບັນຫາໄກ່ຂາດແຄນ
ອາຫານຕາມທາມະຊາດ ນອກນັຶ້ນ ບັນຫາເລືໍ່ອງນຶ້າ ຊໍ່ງມັກຈະຂາດຢູສ
່ ະເໝີ ຈໍ່ງຈາເປັນຕ້ອງໄດ້ກຽມນຶ້າສະອາດ
ໄວ້ໃຫ້ໄກ່ກິນຕະຫຼອດເວລາ

ຮູບທີ 12 ອາຫານສັດປີກ
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4.2

ຫັກການໃນການໃຫ້ອາຫານສັດປີກ

1) ຄວນຊືຶ້ອາຫານສັດສາເລັດຮູບ ມາປະສົມກັບວັດຖຸດິບອາຫານສັດ ທີໍ່ຜລ
ູ້ ້ຽງມີຢເູ່ ຊັໍ່ນ: ເຂົຶ້າປຽນ
ຫຼື ຮາເປັນຕົຶ້ນ ອາຫານປະສົມນີຶ້ ໃຊ້ລ້ຽງໄກ່ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິໍ່ງແມ່ນໄກ່ນ້ອຍ ຈະເຮັດໃຫ້ໄກ່ໃຫຍ່ໄວ ແລະ
ແຂງແຮງດີຂຶ້ນ
2) ການໃຊ້ເສດອາຫານມາລ້ຽງໄກ່ ຄວນຄານງເຖິງຄວາມສະອາດ ແລະ ສິໍ່ງເປິເປືຶ້ອນ ທີໍ່ເປັນພິດຕໍ່
ໄກ່ ຕະຫຼອດຮອດເຊືຶ້ອພະຍາດຕ່າງໆ ທີໍ່ຕິດມານາອາຫານອີກດ້ວຍ
3) ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ຄວນເສີມເປືອກຫອຍປົໍ່ນໃນອາຫານໃຫ້ໄກ່ກິນ ຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາເລືໍ່ອງ
ເປືອກໄຂ່ບາງ ແລະ ການເຈາະກິນໄຂ່ຂອງແມ່ໄກ່
4) ຄວນນາຫຍ້າຂົນ ຫຼື ພືດຕະກຸນຖົໍ່ວບາງຊະນິດ ເຊັໍ່ນ: ຖົໍ່ວເຫຼືອງ, ໃບກັນຖິນ ຫຼື ເສດໃບພືດ
ຕ່າງໆ ເຊັໍ່ນ: ໃບປສາ, ໃບມັນຕົຶ້ນ ນາມາຟັກປະສົມອາຫານໃຫ້ໄກ່ກິນ ຈະເຮັດໃຫ້ໄກ່ໄດ້ຮັບໂປຣຕິນ ແລະ
ວິຕາມິນເພີໍ່ມຫຼາຍຂຶ້ນ
5) ການໃຊ້ແສງໄຟລຶ້ແມງໄມ້ໃນຕອນກາງຄືນ ເພືໍ່ອນາແມງໄມ້ຕ່າງໆມາເປັນອາຫານໄກ່ ຈະເຮັດ
ໃຫ້ໄກ່ໄດ້ຮັບໂປຣຕິນຈາກແມງໄມ້ ນອກຈາກນີຶ້ ຍັງເປັນການທາລາຍແມງໄມ້ສັດຕູພືດອີກດ້ວຍ
6) ຄວນມີຮາງນຶ້າ ແລະ ຮາງອາຫານພ້ອມ ໂດຍເຮັດຈາກວັດຖຸທີໍ່ຫາໄດ້ງ່າຍໃນທ້ອງຖິໍ່ນເຊັໍ່ນ: ຢາງ
ລົດ ຫຼື ໄມ້ໄຜ່ ເຮັດເປັນຮາງແລ້ວວາງໄວ້ ຫຼື ແຂວນໄວ້ໃນຄອກໃຫ້ ຢູໃ່ ນລະດັບຫຼັງໄກ່ ແລະ ໃສ່ອາຫານພຽງ
ໜໍ່ງສ່ວນສາມຂອງຮາງ ເພືໍ່ອບໃໍ່ ຫ້ອາຫານຕົກເຮ່ຍ ສາລັບນຶ້າ ຄວນເປັນນຶ້າທີໍ່ສະອາດໃຫ້ໄກ່ໄດ້ກິນຕະຫຼອດ
ເວລາ ສ່ວນອາຫານແມ່ນໃຫ້ໃນຕອນເຊົຶ້າ ແລະ ຕອນແລງ ນອກຈາກນັຶ້ນ ໃຫ້ໄກ່ໄດ້ມີໂອກາດໄປຊອກຫາກິນ
ອາຫານເອງຕາມທາມະຊາດນາອີກ
7) ສາລັບອາຫານໄກ່ນ້ອຍ ຄວນເປັນອາຫານລະອຽດ, ຍ່ອຍງ່າຍ, ຄ່ອຍໃຫ້ກິນເທືໍ່ອລະໜ້ອຍ ແຕ່
ໃຫ້ຫຼາຍຄັຶ້ງ (7-8 ຄັຶ້ງ/ວັນ) ເພືໍ່ອປ້ອງກັນບໃໍ່ ຫ້ລະບົບການຍ່ອຍອາຫານໄກ່ນ້ອຍ ຕ້ອງເຮັດວຽກໜັກເກີນໄປ
8) ໃນຊ່ວງການໃຫ້ໄຂ່ ແລະ ຟັກໄຂ່ຂອງແມ່ໄກ່ ຄວນມີອາຫານເສີມໃຫ້ກິນ ຊໍ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ແມ່
ໄກ່ແຂງແຮງ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງໄປຫາກິນໄກ
9) ໃນໄລຍະການອົບລູກໄກ່ໃນຄອກນັຶ້ນ ຈາເປັນຕ້ອງຊືຶ້ອາຫານສູດປະສົມສາເລັດຮູບ (ອາຫານໄກ່
ນ້ອຍ) ທີໍ່ມີຂາຍໃນທ້ອງຕະຫຼາດໄວ້ໃຫ້ໄກ່ນ້ອຍກິນ ການໃຫ້ອາຫານພວກເຂົຶ້າປຽນ, ເຂົຶ້າເປືອກ ຫຼື ຮາ ພຽງ
ຢ່າງໃດຢ່າງໜໍ່ງຈະບໄໍ່ ດ້ຮັບຜົນ ເພາະອາຫານດັໍ່ງກ່າວ ມີຄຸນນະພາບຕໍ່າ, ລູກໄກ່ບໍ່ສາມາດກິນໄດ້ ຈະເຮັດໃຫ້
ລູກໄກ່ບຢ
ໍ່ າກກິນອາຫານ,
ເຫົງາ, ບແ
ໍ່ ຂງແຮງ ແລະ ໃນທີສ
ໍ່ ຸດກຕ
ໍ່ າຍ ດັໍ່ງນັຶ້ນ, ຈໍ່ງຄວນໃຫ້ອາຫານທີໍ່ມີໂປຣ
ຕິນສູງ ເມືໍ່ອໄກ່ໃຫ່ຍຂຶ້ນແລ້ວ ໃນຊ່ວງເວລາກາງເວັນ ສາມາດປ່ອຍໃຫ້ໄກ່ໄປຊອກຫາອາຫານກິນເພີໍ່ມເອງໄດ້
ໃນເວລາຕອນແລງກໄລ່ໄກ່ເຂົຶ້າຄອກ ແລະ ເສີມອາຫານສາເລັດຮູບ ຫຼື ໃຫ້ອາຫານພວກເຂົຶ້າປຽນ ຫຼື ຮາອ່ອນກ
ໄດ້
10) ໃນກລະນີທີໍ່ລ້ຽງໄກ່ຈານວນຫຼາຍ ສິໍ່ງທີໍ່ຄວນຄານງກຄື: ຕ້ອງເບິໍ່ງແຫຼໍ່ງອາຫານຕາມທາມະຊາດ
ວ່າມີພຽງພຕໍ່ຈານວນໄກ່ ຫຼື ບໍ່ ຖ້າບໍ່ພຽງພ ກຄວນຊືຶ້ອາຫານສາເລັດຮູບ ອາຫານປະສົມເສີມດ້ວຍ ບໍ່ດັໍ່ງນັຶ້ນ ຈະ
ເຮັດໃຫ້ໄກ່ຈ່ອຍຜອມບໍ່ແຂງແຮງ ແລະ ມັກສະແດງອາການເຈັບປ່ວຍເຖິງຕາຍໃນທີໍ່ສຸດ
11) ນອກຈາກການໃຊ້ອາຫານສາເລັດຮູບມາລ້ຽງໄກ່ແລ້ວ ຍັງມີອາຫານເຂັຶ້ມຂຸ້ນ ຫຼື ເອີຶ້ນວ່າ ຫົວ
ອາຫານ ຊໍ່ງສາມາດນາມາປະສົມກັບວັດຖຸດິບໄດ້ ເຊັໍ່ນ: ເຂົຶ້າປຽນ, ສາລີ ຫຼື ມັນຕ່າງໆຕາກແຫ້ງເປັນຕົຶ້ນ ການ
ໃຊ້ອາຫານປະສົມ ຈະເຮັດໃຫ້ຕົຶ້ນທນການຜະລິດຫດລົງ ການປະສົມອາຫານຄວນຄານງເຖິງສູດອາຫານທີໍ່ຈະ
ລ້ຽງໄກ່ໄລຍະໄກ່ນ້ອຍ ຫຼື ໄກ່ຫລຸ້ນ ແລ້ວນາຫົວອາຫານ ແລະ ວັດຖຸດິບຕ່າງໆມາປະສົມກັນຕາມອັດຕາສ່ວນທີໍ່
ໄກ່ຕ້ອງການ
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4.3

ການປະສົມອາຫານສັດປີກໃນໄລຍະຕ່າງໆ

ເພືໍ່ອເປັນການຕອບສະໜອງແຫຼງທາດພະລັງງານ, ທາດໂປຣຕິນ, ທາດວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດຕ່າງໆ
ຜູ້ລ້ຽງໄກ່ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງຄຸນນະພາບອາຫານໄກ່ຢູ່ເລືຶ້ອຍ
ຕາຕະລາງທີ 1 ສດອາຫານໄກູ່ ອາຍຸ 8-16 ອາທິດ

ລ/ດ

ລາຍການວັດຖຸດິບ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ປະລິມານທີໍ່ໃຊ້, Kg
ສດທີ 1

ສດທີ 2

ສດທີ 3

ສດທີ 4

ເຂົຶ້າປຽນ
ສາລີບົດ
ມັນຕົຶ້ນ
ຮາແປ້ງ
ກາກຖົໍ່ວເຫຼືອງ
ກາກເມັດຕານ
ປາປົໍ່ນ (protein 55)
ເປືອກຫອຍບົດ
Di-calccium phosphate
DL-methionine
ເກືອ
Premix

57.6
20
4.6
12.6
5
0.6
0.6
0.35
0.25

57.7
20
3.7
12.6
5
0.7
0.4
0.35
0.25

49.5
20
3
20.9
5
0.5
0.5
0.35
0.25

50.6
9.7
20
3
9.7
10
5
0.6
0.5
0.35
0.25

ລວມທັງໝົດ

100

100

100

100

ຕາຕະລາງທີ 2 ນື້າໜັກ ແລະ ອາຫານປະສົມທີໍ່ໃຊ້ລ້ຽງໄກູ່ອາຍຸ 17 - 21 ອາທິດ
ອາຍຸໄກູ່, ອາທິດ
16
18
20

ນື້າໜັກຕົວ, g
1,380
1,500
1,600

ອາຫານທີໍ່ໃຫ້, g/ໂຕ/ອາທິດ
470
500
550
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ຮູບທີ 13 ການປະສົມອາຫານ
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ບົດທີ 5
ການຈັດການລ້ຽງສັດປີກໃນໄລຍະຕ່າງໆ
ຈຸດປະສົງ
ເພືໍ່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົຶ້າຮ່ວມຝກອົບຮົມສາມາດ:
1. ຈັດການໃນການອະນຸບານໄກ່ນ້ອຍ ແລະ ໄກ່ລຸ້ນ
2. ຈັດການໃນການລ້ຽງໄກ່ພ-ໍ່ ແມ່ພັນ

ເນືື້ອໃນ
5.1

ການອະນຸບານໄກູ່ນ້ອຍ

ການລ້ຽງໄກ່ແບບພືຶ້ນບ້ານ ຈະປ່ອຍໃຫ້ແມ່ໄກ່ ລ້ຽງລູກເອງໃນຊ່ວງ 2 ອາທິດ ທາອິດ ແລະ ແມ່ໄກ່
ຈະລ້ຽງລູກຕໍ່ໄປຈົນລູກໄກ່ມີອາຍຸ 6-8 ອາທິດ ຈໍ່ງຈະປ່ອຍໃຫ້ລູກໄກ່ຫາກິນເອງໄດ້ ໃນຊ່ວງນີຶ້ລູກໄກ່ຍັງນ້ອຍຢູ່
ຄວນໃຊ້ສ່ອມງອບໄວ້ປະມານ 5-10 ວັນ ເພືໍ່ອໃຫ້ລູກໄກ່ແຂງແຮງແລ່ຍຕາມແມ່ໄດ້ທັນ
ສາລັບລູກໄກ່ທີໍ່ລ້ຽງແຍກອອກຈາກແມ່ໄກ່ ເພືໍ່ອໃຫ້ແມ່ໄກ່ໄດ້ໄຂ່ໄວຂຶ້ນ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ລູກໄກ່ຫຼາຍຂຶ້ນ
ໃນຮອບ 1 ປີ ຜູ້ລ້ຽງຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນແກ່ລູກໄກ່ ໂດຍການທາອົບລູກໄກ່ ໂດຍ
ການໃຊ້ຫຼອດໄຟຟ້າ ຂະໜາດ 60 W ( 1 ດອກອົບລູກໄກ່ໄດ້ປະມານ 50 ໂຕ) ແຂວນສູງຈາກພືຶ້ນປະມານ 5
CM ແລະ ຄ່ອຍປັບລະດັບຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ຄວາມອົບອຸ່ນຕາມທີໍ່ລູກໄກ່ຕ້ອງການ ຄືໃນຊ່ວງອາຍຸ 1-7 ວັນ
ສາລັບການໃຫ້ອາຫານໃນໄລຍະ 12 ຊົໍ່ວໂມງທາອິດ ຫຼັງຈາກທີໍ່ລູກໄກ່ຝັກອອກຍັງບໍ່ຕ້ອງໃຫ້ອາຫານ
ທັງນີຶ້ເພາະທາມະຊາດຂອງໄກ່ທີໍ່ເກີດຂຶ້ນມາ ຈະໃຊ້ໄຂ່ແດງໃນທ້ອງຂອງໄກ່ເອງ ແຕ່ຖ້າໃນຊ່ວງນີຶ້ເຮົານາອາຫານ
ໃຫ້ລູກໄກ່ກິນ ແລະ ພົບວ່າລູ່ໄກ່ມັກຈະເປັນພະຍາດໄຂ່ແດງບໍ່ດູດຊມ ແລະ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ລູກໄກ່ຕ່າຍໄດ້
ຄວນຫັດໃຫ້ລູກໄກ່ຮູ້ຈັກກິນນຶ້າ ແລະ ອາຫານ

ຮູບທີ 14 ການອະນຸບານໄກ່ນອ
້ ຍ
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5.2 ການລ້ຽງໄກູ່ລຸ້ນ
ໄກ່ລຸ້ນຄື ໄກ່ທີໍ່ລ້ຽງເພືໍ່ອເອົາຊິຶ້ນມາເປັນອາຫານໃນໄລຍະອາຍຸ 4-6 ເດືອນ ຖ້າເປັນການລ້ຽງໃນທາມະ
ຊາດໃນຊົນນະບົດທົໍ່ວໄປແລ້ວ ການລ້ຽງໄກ່ໃນຊ່ວງນີຶ້ເກືອບຈະເອີຶ້ນໄດ້ວ່າ ບໍ່ຕ້ອງດູແລຍັງຫຼາຍ ເພາະໄກ່
ພືຶ້ນເມືອງ ໂດຍທາມະຊາດ ຫາອາຫານກິນເອງໄດ້ເກັໍ່ງ ຕ້ອງໄດ້ໂຮຍອາຫານໃຫ້ກິນ ສະເພາະຕອນເຊົຶ້າ ຫຼື ຕອນ
ແລງເທົໍ່ານັຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ໄກ່ໃຫ່ຍຊ້າເທົໍ່າທີໍ່ຄວນ ແຕ່ການລ້ຽງຕ້ອງລ້ຽງຂາຍເປັນໄກ່ຊີຶ້ນ ມີການຈະເລີນເຕິບໂຕໄວ
ຂຶ້ນ ເມືໍ່ອໄກ່ມີອາຍຸ 4-5 ເດືອນ ມີນຶ້າໜັກສະເລ່ຍ 0.99 - 1.22 KG ແລະ ໄກ່ໂຕຜູ້ຈະມີການຈະເລີນເຕີບໂຕ
ໄວກ່ອນໂຕແມ່ ເມືໍ່ອໄກ່ມີອາຍຸປະມານ 6 ເດືອນ ໂຕ

ຮູບທີ 15 ລັກສະນະຂອງການລ້ຽງໄກ່ຫ້ນ

5.3

ການລ້ຽງໄກູ່ພ-ໍ່ ແມູ່ພນ
ັ

ໃນການລ້ຽງໄກ່ພືຶ້ນເມືອງ ໄວ້ທົດແທນໄກ່ພ-ໍ່ ແມ່ພັນ ເມືໍ່ອອາຍຸເກີນ 6 ເດືອນຂຶ້ນໄປແລ້ວ ທາການຄັດ
ເລືອກໄກ່ທີໍ່ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕດີສຸດໃນຝູງ ໄວ້ເຮັດເປັນພໍ່-ແມ່ພັນຫ້ນລະ 2-3 ໂຕ ແລະ ຈະຕ້ອງລົດອາຫານ
ທີໍ່ໄປບາລຸງການຈະເລີນເຕີບໂຕ ໂດຍໄປເພີຶ້ມອາຫານຈາພວກເມັດພດ ຫຼາຍກວ່າອາຫານຈາພວກໂປຣຕິນ
ສ່ວນການຄັດເລືອກພໍ່-ແມ່ພັນໄວ້ເຮັດພັນຕໍ່ໆໄປໃຫ້ປະຕິບັດດັໍ່ງນີຶ້:
- ພໍ່ພັນໄກ່ຈະຕ້ອງມີຮູບຮ່າງສົມບູນແຂງແຮງ ມີອາຍຸແຕ່ 9 ເດືອນຂຶ້ນໄປ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 3 ປີ ແລະ
ມີນຶ້າໜັກຕັຶ້ງແຕ່ 2.5 ກິໂລ
- ແມ່ພັນໄກ່ທີໍ່ດີຕ້ອງມີຮູບຮ່າງແຂງແຮງສົມບູນ ມີອາຍຕັຶ້ງແຕ່ 7 ເດືອນຂຶ້ນໄປ ແຕ່ບໍ່ເກີນ 3 ປີ
ໃຫ້ໄຂ່ດົກບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 12 ໜ່ວຍ/ຊຸດ ຝັກອອກເປັນໂຕບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 8 ໂຕ ລ້ຽງລູກເກັໍ່ງ ຄວນໃຫ້ໄຂ່ປີລະ 4 ຊຸດ
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- ພໍ່ພັນໄກ່ 1 ໂຕ ໃຫ້ຄຸມຝຸງປະສົມພັນແມ່ໄກ່ 6-10 ໂຕ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ຄຸມຝຸງນານເກີນໄປ ເພາະຈະ
ເກິດບັນຫາເລືອດຊິດໃນຝຸງ
ຊໍ່ງການຄັດເລືອກພໍ່-ແມ່ພັນໄກ່ທີໍ່ດີໄວ້ເປັນພັນນີຶ້ ຫາກຜູ້ລ້ຽງປະຕິບັດໄດ້ຕາມນີຶ້ເປັນປະຈາແລ້ວ ຈະ
ຊ່ວຍໃຫ້ໄກ່ໃນຝຸງມີຂະໜາດໂຕສະໝາສະເໝີໃຫ້ໄຂ່ຫຼາຍ, ໄຂ່ຝັກອອກເປັນໂຕສູງ, ລ້ຽງລູກດີ, ລູກໄກ່ຫຼອດ
ຕາຍຫຼາຍ ແລະ ລູກໄກ່ໃຫຍ່ໄວຂືຶ້ນກວ່າເກົໍ່າ ຜູລ້ຽງໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນທີໍ່ສູງ

ຮູບທີ 16 ໄກ່ພໍ່-ແມ່ພັນ
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ພາກທີ II
ການປ້ອງກັນພະຍາດສັດປີກ
ບົດທິ ດສະດີ ທີ 6
ຜົນກະທົບຂອງພະຍາດຕໍ່ການລ້ຽງສັດປີກ
ຈຸດປະສົງ
ເພືໍ່ອໃຫ້ຊາວກະສິກອນສາມາດ:
1.
ອະທິບາຍຄວາມໝາຍ, ສາເຫດ ແລະ ແຫຼໍ່ງກາເນີດຂອງພະຍາດໄດ້
2.
ອະທິບາຍເຖິງຜົນຮ້າຍແຮງຂອງພະຍາດສັດໄດ້

ເນືື້ອໃນ
6.1

ຄວາມໝາຍຂອງພະຍາດ

ພະຍາດສັດໝາຍເຖິງການປ່ຽນແປງຂອງຮ່າງກາຍສັດທີໍ່ຜິດຈາກປົກກະຕິ, ການປ່ຽນແປງດັໍ່ງກ່າວແມ່
ຍ້ອນມີຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງດ້ານອະໄວຍະວະ ແລະ ໜ້າທີໍ່ຂອງມັນ ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງອະໄວຍະວະ
ໄດ້ແກ່: ມີນຶ້າລາຍໄຫຼ, ເປັນບາດແຜ, ໃຄ່ບວມ ຫຼື ມີເລືອດໄຫຼອອກຈາກປາກ ແລະ ດັງ ຫຼື ອະໄວຍະວະເພດ.
ສ່ວນຄວາມຜິດປົກກະຕິດ້ານໜ້າທີໍ່ຂອງມັນໄດ້ແກ່: ໄຂ້ຂຶ້ນສູງ, ຫັນໃຈຝືດ, ເຫງົາ, ເປັນທ້ອງ, ບໍ່ກິນອາຫານ
ຄວາມຜິດປົກກະຕິດັໍ່ງກ່າວເອີຶ້ນວ່າ: ອາການ

ຮູບທີ 17 ລັກສະນະສັດປີກເປັນພະຍາດ
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6.2

ສາເຫດທີພ
ໍ່ າໃຫ້ສັດເປັນພະຍາດ

ສາເຫດທີໍ່ພາໃຫ້ສັດເປັນພະຍາດສັດເກີດມາຈາກ 2 ສາເຫດຫຼັກຄື:
- ເກີດຈາກສິໍ່ງທີໍ່ມີຊວ
ີ ິດນ້ອຍໆເຊິໍ່ງເອີຶ້ນວ່າເຊືຶ້ອພະຍາດໄດ້ແກ່: ເຊືຶ້ອ Virus, ເຊືຶ້ອ Bacteria,
ເຊືຶ້ອ Rickettsia, ເຊືຶ້ອລາ (Fungi), ເຊືຶ້ອ Protozoa ແລະ ເຊືຶ້ອກາຝາກຕ່າງໆ (Parasites)
- ເກີດມາຈາກປັດໃຈຕ່າງໆໄດ້ແກ່: ການລ້ຽງດູໃຫ້ອາຫານບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ຄວາມກົດດັນຂອງສະພາບ
ແວດລ້ອມ, ຄອກສັດປຽກຊຸ່ມຂາດອະນາໄມ, ສັດຢູໃ່ ນຄອກໜາແໜ້ນເກີນໄປ, ການປ່ຽນແປງຂອງອາກາດຢ່າງ
ໄວວາ ສິໍ່ງທີກ
ໍ່ ່າວມາເປັນສາເຫດພາໃຫ້ຄວາມຕ້ານທານຂອງຮ່າງກາຍສັດອ່ອນເພຍລົງ ຈໍ່ງເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ສັດ
ເກີດພະຍາດໄດ້

6.3

ຊະນິດຂອງພະຍາດ

ອີງຕາມສາເຫດພະຍາດອອກເປັນ 4 ຊະນິດຄື:
6.3.1 ພະຍາດຕິດເຊືື້ອ
ແມ່ນບັນດາພະຍາດທີໍ່ມສ
ີ າເຫດມາຈາກເຊືຶ້ອຕ່າງໆເຊັໍ່ນ: Virus, Baceria, Rickettzia,
Fungi ແລະ ອືໍ່ນໆ
6.3.2 ພະຍາດຕິດແປດ
ແມ່ນບັນດາພະຍາດຕິດເຊືຶ້ອປະເພດໜໍ່ງ ເຊິໍ່ງເມືໍ່ອເກີດພະຍາດຂຶ້ນກັບສັດໂຕໃດໂຕໜໍ່ງ ຫຼື
ຝູງໃດຝູງໜໍ່ງແລ້ວ ມັນຍັງສາມາດແຜ່ກະຈາຍຈາກສັດທີເໍ່ ຈັບປວ່ຍໄປຫາໂຕອືໍ່ນ ຫຼື ຝູງອືໍ່ນໄດ້ຢ່າງໄວວາ ໂດຍ
ທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມເຊັໍ່ນ: ພະຍາດນິວຄາເຊິນ
6.3.3 ພະຍາດບໍ່ຕິດແປດ
ແມ່ນພະຍາດທີໍ່ເກີດກັບສັດ ແລ້ວບໍ່ສາມາດຕິດແປດແຜ່ລາມໄດ້ເຊັໍ່ນ: ການຂາດອາຫານ,
ການຂາດວິຕາມິນ, ການເບືໍ່ອເມົາທາດພິດຕ່າງໆ, ບາດແຜ, ໄຟໃໝ້ ແລະ ອືໍ່ນໆ
6.3.4 ພະຍາດກາຝາກ
ແມ່ນພະຍາດທີໍ່ເກີດມາຈາກແມ່ກາຝາກຊະນິດຕ່າງໆ ທີມ
ໍ່ ີຊວ
ີ ິດເກາະຫ້ອຍກັບສິໍ່ງທີໍ່ມຊ
ີ ີ
ວິດອືນ
ໍ່ ໆເຊັໍ່ນ: ເຊືຶ້ອ Protozoa, ພວກແມ່ກາຝາກພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຕ່າງໆ ພະຍາດກາຝາກມີຄື: ພະ
ຍາດທ້ອງບິດສັດປີກ, ແມ່ທ້ອງໂຕກົມ, ໂຕແປ ແລະ ອືໍ່ນໆ

ຮູບທີ 18 ລັກສະນະຂອງພະຍາດກາຝາກພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນ
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6.4

ແຫໍ່ງກາເນີດຂອງພະຍາດ

ເຊືຶ້ອພະຍາດມີແຫຼໍ່ງກາເນີດມາຈາກຫຼາຍບ່ອນເປັນຕົຶ້ນແມ່ນ
6.4.1 ໃນດິນ
ດິນເປັນບ່ອນຮັກສາເຊືຶ້ອພະຍາດຫຼາຍຊະນິດ, ຊໍ່ງສັດເຈັບຈະສົໍ່ງເຊືຶ້ອພະຍາດອອກມານາ
ສິໍ່ງຂັບຖ່າຍຕ່າງໆ ແລະ ຖືກຝັງຢູໃ່ ນດິນ
6.4.2 ໃນນື້າ
ມີເຊືຶ້ອພະຍາດບາງຊະນິດແຜ່ກະຈາຍໄປຕາມນຶ້າເຊັໍ່ນ: ພະຍາດຖອກທ້ອງ, ກາຝາກ
6.4.3 ໃນອາກາດ
ເຊືຶ້ອພະຍາດບາງຊະນິດແຜ່ກະຈາຍໄປນາອາກາດເຊັໍ່ນ: ໄຂ້ຫວັດສັດປີກ, ນິວຄາເຊິນ
6.4.4 ສັດເຈັບ
ສັດເຈັບເປັນແຫຼໍ່ງກາເນີດຕົຶ້ນຕຂອງພະຍາດ ເພາະວ່າໃນເວລາສັດເປັນພະຍາດ ເຊືຶ້ອພະ
ຍາດຈະຖືກສົໍ່ງອອກມານາສິໍ່ງຂັບຖ່າຍຕ່າງໆຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລ້ວກະຈາຍໄປນາບລິເວນທີໍ່ມີການສ າພັດກັບສິໍ່ງ
ຂັບຖ່າຍດັໍ່ງກ່າວ
6.4.5 ຊາກສົບສັດຕາຍ
ຊາກສົບສັດຕາຍຍ້ອນພະຍາດຕິດເຊືຶ້ອ ຫຼື ພະຍາດລະບາດກໍ່ເປັນຕົຶ້ນກາເນີດຂອງພະຍາດ
ທີໍ່ສາຄັນເຊັໍ່ນ: ສັດຕາຍດ້ວຍພະຍາດ ຊາກສົບ ຫຼື ຂຸມຝັງສັດຈະເປັນບ່ອນຮັກສາເຊືຶ້ອພະຍາດນີໄຶ້ ວ້ຫຼາຍປີ
6.4.6 ຝຸູ່ນຄອກ
ເວລາສັດເຈັບປ່ວຍ ເຊືຶ້ອພະຍາດຈະຖືກສົໍ່ງອອກມານາອາຈົມ ແລະ ສິໍ່ງຂັບຖ່າຍຕ່າງໆ
ແລ້ວຕົກຄ້າງຢູນ
່ າອາຈົມ, ພືຶ້ນຄອກ ຫຼື ວັດສະດຸຮອງພືຶ້ນຕ່າງໆ
6.4.7 ຜະລິດຕະພັນສັດ
ຊີຶ້ນ, ໄຂ່, ກະດູກ, ເລືອດ, ໜັງ ແລະ ອືໍ່ນໆ ທີໍ່ມາຈາກສັດເຈັບກໍ່ເປັນຕົຶ້ນກາເນີດຂອງພະ
ຍາດໄດ້ເຊັໍ່ນກັນ. ນອກຈາກນີຶ້ ເຊືຶ້ອພະຍາດຍັງຖືກແຜ່ກະຈາຍໄປນາສິໍ່ງທີມ
ໍ່ ີຊີວິດ ແລະ ພາຫະນະອຸປະກອນ
ຕ່າງໆເຊັໍ່ນ: ສັດພແ
ໍ່ ມ່ພັນ, ນົກ, ແມງວັນເຫົາ, ເຫັບ, ຍຸງ, ໄຮ, ໝັດ, ພາຫະນະຂົນສົໍ່ງສັດ, ວັດສະດຸອຸປະກອນ
ຕ່າງໆທີໍ່ມີການສາພັດກັບສັດເຈັບ

6.5

ການຈັດປະເພດ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຂອງພະຍາດ

ຄວາມຮຸນແຮງຂອງພະຍາດແບ່ງອອກເປັນ 4 ລະດັບຄື:
6.5.1 ແບບຮ້າຍແຮງ
ສັດເປັນພະຍາດຕາຍແບບກະທັນຫັນ ໂດຍບໍ່ສະແດງອາການໃດໆອອກມາໃຫ້ເຫັນເຊັໍ່ນ:
ໄກ່ຕົກຄອນຕາຍຍ້ອນພະຍາດນິວຄາເຊິນ, ສັດຕາຍຍ້ອນໄຂ້ຫວັດສັດປີກ, ງົວຄວາຍຕາຍຍ້ອນພະຍາດເຕົຶ້າ
ໂຮມເລືອດ ເປັນຕົຶ້ນ
6.5.2 ແບບຮ້າຍແຮງປານກາງ
ສັດສະແດງອາການເປັນພະຍາດກ່ອນຕາຍ ແຕ່ໄລຍະການເປັນພະຍາດສັຶ້ນປະມານ 1-3
ວັນ ສັດມີອັດຕາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ອັດຕາການຕາຍສູງ
6.5.3 ແບບປານກາງ
ໄລຍະການເປັນພະຍາດຈະແກ່ຍາວປະມານ 3 ວັນ - 1 ອາທິດ ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການປິໍ່ນປົວ
ທີໍ່ຖືກວິທີ ສັດກໍ່ຈະມີອັດຕາການຕາຍສູງເຊັໍ່ນກັນ
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6.5.4

ແບບຊາເຮືື້ອ
ສັດເປັນພະຍາດແກ່ຍາວເປັນອາທິດ, ເປັນເດືອນ, ຫຼາຍເດືອນ ຫຼື ຫຼາຍປີ ຊໍ່ງເປັນອັນຕະ
ລາຍແກ່ສັດຕົວອືໍ່ນ ເພາະສັດເຫຼົໍ່ານີຶ້ຖືເຊືຶ້ອພະຍາດໄວ້ ແລະ ສາມາດແຜ່ກະຈາຍໄດ້ທຸກເວລາ

6.6

ຜົນເສຍຫາຍຂອງພະຍາດຕກ
ໍ່ ານລ້ຽງສັດ

ປະເທດເຮົາເປັນປະເທດກະສິກາໂດຍມີການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດເປັນຕົຶ້ນຕ, ເຫັນໄດ້ວ່າການລ້ຽງ
ສັດກໍ່ແມ່ນວຽກງານໜໍ່ງ ທີໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງສະບຽງອາຫານອາຫານ ແລະ ສ້າງອາຊີບແກ່ສັງຄົມ, ແຕ່ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ພະຍາດສັດກໍ່ເປັນອຸປະສັກຕກ
ໍ່ ານລ້ຽງສັດຕະຫຼອດມາ ຍ້ອນວ່າເມືໍ່ອມີພະຍາດສັດ ຫຼື ພະຍຸສັດ
ເກີດຂຶ້ນກັບສັດລ້ຽງແລ້ວ ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເສຍຫາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງເກີດຂຶ້ນກັບຜູລ
້ ້ຽງ, ຍ້ອນພະຍາດເຮັດໃຫ້
ສັດເຈັບປ່ວຍ ແລະ ຕາຍ. ດັໍ່ງນັຶ້ນ ພະຍາດຈໍ່ງເປັນອຸປະສັກສາຄັນອັນໜໍ່ງໃນການພັດທະນາ ແລະ ສົໍ່ງເສີມການ
ລ້ຽງສັດໃນປະເທດເຮົາເປັນຕົຶ້ນແມ່ນ: ພະຍາດອະຫິວາສັດປີກ, ພະຍາດນິວຄາເຊິນ, ໄຂ້ຫວັດສັດປີກ ເຫຼົໍ່ານີຶ້
ເປັນຕົຶ້ນ

ຮູບທີ 19 ສັດຕາຍ ແລະ ສັດຕິດເຊືຶ້ອພະຍາດ
ຄວາມເສຍຫາຍຈາກພະຍາດລະບາດໃນຝງສັດລ້ຽງ
- ຄວາມສູນເສຍແກ່ເສດຖະກິດຄອບຄົວຜູ້ລ້ຽງສັດເຊັໍ່ນ: ເສຍເງິນຊືຢ
ຶ້ າປິໍ່ນປົວ ແລະ ປ້ອງກັນ,
ເສຍແຮງງານລາກແກ່ ແລະ ເສຍສັດ
- ຄວາມສູນເສຍຕປ
ໍ່ ະເທດຊາດ: ອັນເນືໍ່ອງມາຈາກມີພະຍາດລະບາດຂຶ້ນ ໃນຫຼາຍພືຶ້ນທີໍ່ລ້ຽງສັດ
ພາຍໃນປະເທດຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ລັດຖະບານຕ້ອງເສຍເງິນຢ່າງມະຫາສານ ເພືໍ່ອນາໃຊ້ເຂົຶ້າໃນການປ້ອງກັນ
ແລະ ກາຈັດພະຍາດ ຫຼື ພະຍຸສັດໃນແຕ່ລະປີ.
- ການນາສົງໍ່ ສັດ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນສັດສົໍ່ງອອກຕ່າງປະເທດ ຈະຖືກຄູກ
່ ານຄ້າປະຕິເສດ ຫຼື ກັກ
ກັນສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດ
- ສັດເປັນພະຍາດຈະນານໃຫຍ່ ແລະ ໃຫ້ຜົນຜະລິດທີໍ່ມຄ
ີ ຸນນະພາບຕໍ່າ
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- ມີພະຍາດສັດຫຼາຍຊະນິດ ສາມາດຕິດແປດໃສ່ຄົນໄດ້ ອັນເປັນສາເຫດໃຫ້ເສຍເງິນເພືໍ່ອປິໍ່ນປົວ
ແລະ ຮ້າຍແຮງໄປກວ່ານັຶ້ນ ຍັງເສຍຊີວິດນາອີກດ້ວຍ. ດັໍ່ງນັຶ້ນ ເມືໍ່ອເຮົາຮູຈ
້ ັກຜົນເສຍຫາຍຂອງພະຍາດຕກ
ໍ່ ານ
ລ້ຽງສັດ ແລະ ຕກ
ໍ່ ານດາລົງຊີວິດຂອງເຮົາແລ້ວ, ການຮຽນຮູກ
້ ່ຽວກັບພະຍາດສັດ ແມ່ນຈາເປັນສາລັບຜູທ
້ ີໍ່ມີອາ
ຊີບລ້ຽງສັດ ແລະ ນັກສົໍ່ງເສີມການລ້ຽງສັດ, ເພາະຈະໄດ້ຮຈ
ູ້ ັກວິທີການຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນກາຈັດ ບໃໍ່ ຫ້ພະ
ຍາດລະບາດຂຶ້ນ, ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ ຍັງມີຜູ້ລ້ຽງສັດ ຫຼື ຊາວກະສິກອນຈານວນຫຼາຍ ທີໍ່ຍັງບທ
ໍ່ ັນເຂົຶ້າໃຈແຈ້ງ
ກ່ຽວກັບສາຍເຫດທີໍ່ພາໃຫ້ເກີດພະຍາດ ແລະ ຍັງບໄໍ່ ດ້ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືກັບພະນັກງານສັດຕະວະ
ແພດ ໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ກາຈັດພະຍາດສັດຕ່າງໆບໃໍ່ ຫ້ແຜ່ລາມອອກໄປ, ຈໍ່ງເຮັດໃຫ້ມຫ
ີ ຼາຍທ້ອງຖິໍ່ນໃນ
ຂອບເຂດທົໍ່ວປະເທດ ຍັງມີພະຍາດຕິດແປດລະບາດກັບສັດລ້ຽງເປັນປະຈາ
ດັໍ່ງນັຶ້ນສັດຕະວະແພດພວກເຮົາ ມີໜ້າທ່ີປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ຍັງຕ້ອງໄດ້ແນະນາໃຫ້ປະຊາຊົນໃຫ້
ການຮ່ວມມືກັບເຈົຶ້າໜ້າທີໍ່ທຸກຝ່າຍທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການປົກປັກຮັກສາຊັບສົມບັດ ກຄ
ໍ່ ືສັດລ້ຽງຂອງເຂົຶ້າເຈົຶ້າ ໃຫ້
ປາສະຈາກພະຍາດຕ່າງໆນັຶ້ນກຄ
ໍ່ ືນາເອົາສັດຂອງຕົນມາສັກຢາວັກຊິນ ໃນແຕ່ລະປີຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ເພືໍ່ອເປັນ
ການປ້ອງກັນພະຍາດຮ້າຍແຮງທີໍ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນຕໜ
ໍ່ ້າ
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ບົດທີ 7
ວັ ກ ຊິນ ແລະ ການນາໃຊ້ວັ ກຊິນ
ຈຸດປະສົງ
ເພືໍ່ອໃຫ້ຊາວກະສິກອນສາມາດ:
1. ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງວັກຊິນໄດ້
2. ການນາໃຊ້ຢາວັກຊິນຊະນິດຕ່າງໆເຂົຶ້າໃນການປ້ອງກັນພະຍາດສັດໄດ້

ເນືື້ອໃນ
7.1

ຄວາມໝາຍຂອງຢາວັກຊິນ

ແມ່ນຢາປ້ອງກັນ ຫຼື ຈະເອີຶ້ນວ່າພູມຕ້ານທານຊ່ວຍ, ຫຼື ຈະເອີຶ້ນວ່າເຊືຶ້ອພະຍາດກໄດ້ ແຕ່ເຊືຶ້ອພະຍາດ
ດັໍ່ງກ່າວນີຶ້ ບໄໍ່ ດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດໃນໂຕສັດຊຶ້າຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ສັດມີພູມຄຸ້ມກັນພະຍາດໄດ້ອີກ

7.2

ປະເພດຂອງຢາວັກຊິນ

ໂຮງງານຜະລິດຢາວັກຊິນໜອງແຕ່ງຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຜະລິດຢາວັກຊິນສາ ລັບສັດລ້ຽງທຸກປະ
ເພດ ແລະ ເປັນທີໍ່ນິຍົມໃຊ້ໃນລາວຕະຫຼອດມາ ຊໍ່ງວັກຊິນດັໍ່ງກ່າວມີ 2 ຊະນິດຄື: ວັກຊິນເຊືຶ້ອຕາຍ ແລະ ວັກ
ຊິນເຊືຶ້ອເປັນ
7.2.1 ວັກຊິນເຊືື້ອຕາຍ
ໝາຍເຖິງເຊືຶ້ອພະຍາດຖືກຂ້າຕາຍ ດ້ວຍຟອກໂມນແຕ່ຄຸນນະພາບຂອງແອນຕີເຈນ ຍັງ
ຕ້ອງການຄວາມເຢັນຢູ່ ດັໍ່ງນັຶ້ນການເກັບຮັກສາດີແທ້ຕ້ອງເກັບຮັກສາໃນຄວາມເຢັນອຸນຫະພູມ 4 ℃ ສິໍ່ງທີໍ່ສາ
ຄັນຕ້ອງຫຼີກເວັຶ້ນຈາກແສງແດດ ຫຼື ຖືກຄວາມຮ້ອນຕ່າງໆເພາະວັກຊິນຈະເສຍຄຸນ

ຮູບທີ 20 ວັກຊິນເຊືຶ້ອຕາຍ
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7.2.2

ວັກຊິນເຊືື້ອເປັນ
ແມ່ນເຊືຶ້ອພະຍາດໃນວັກຊິນຍັງມີຊີວິດຢູ່
ແຕ່ຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງມັນຖືກຫດຜ່ອນລົງ
ຫຼາຍຈົນບໍ່ສາມາດກໃຫ້ເກີດພະຍາດໃນສັດໄດ້, ວິທີການຫດຜ່ອນຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງເຊືຶ້ອ ແມ່ນເອົາເຊືຶ້ອຮ້າຍ
ແຮງມາປູກຕິດຕກ
ໍ່ ັນຫຼາຍເທືໍ່ອໂດຍໃຊ້ໄຂ່ລູກ ຫຼື ສັດທົດລອງ. ການເກັບຮັກສາວັກຊິນເຊືຶ້ອເປັນນີຕ
ຶ້ ້ອງລະວັງກ
ວ່າວັກຊິນເຊືຶ້ອຕາຍ ເພາະເຊືຶ້ອວັກຊິນຍັງມີຊີວິດຢູ່ ແລະ ຢູ່ໃນສະພາບເປັນຝຸ່ນ ຮັກສາໄວ້ຖ້ານແຂງ

ຮູບທີ 21 ວັກຊິນຊະນິດເຊືຶ້ອເປັນ
ຕາຕະລາງ 3 ການນາໃຊ້ວັກຊິນໃຫ້ສັດແຕູ່ລະຊະນິດ
ວັກຊິນ
ອະຫິວາສັດປີກ

ໃຊ້ກັບ
ສັດປີກ

ອາຍຸສັດ
ວິທໃີ ຊ້
6 ອາທິດ 1 ຊີຊີ ຫຼືບໜັງ
ຂຶ້ນໄປ ແກ້ວ 200 ເຂັມ + ນຶ້າກັໍ່ນ

ຄຸ້ມກັນ
3 ເດືອນ

ລະດສັກ
ສັກໄດ້ທຸກ
ລະດູການ

ນິວຄາເຊິອ່ອນ

ໄກ່ນ້ອຍ

2 ເດືອນ

ໄກ່ເກີດໃໝ່

ນິວຄາເຊິນແກ່

ໄກ່ໃຫຍ່

1 ປີ

ອະຫິວາເປັດ

ເປັດ

1 - 7 ມືຶ້ ຢອດດັງ, ຕາ, 2 - 4 ຢອດ, 20
ຊີຊີ ຢອດດັງ ແກ້ວ 100 ເຂັມ +
ນຶ້າກັໍ່ນ50 ຊີຊີ
6 ອາທິດ ສັກ 0. 5 ຊີຊີ ກ້າມຊີຶ້ນ
ຂຶ້ນໄປ ແກ້ວ 50 ເຂັມ + ນຶ້າກັໍ່ນ 50 ຊີຊີ
6 - 8ອາ ສັກກ້າມຊີຶ້ນ
ທິດຂຶ້ນ

ສັກໄດ້ທຸກ
ລະດູການ
ສັກໄດ້ທຸກ
ລະດູການ

3 ອາທິດ
ຂຶ້ນໄປ
2 ອາທິດ
ຂຶ້ນໄປ

6 ເດືອນ

ຫຼອດລົມອັກ
ເສບ
ໝາກສຸກສັດປີກ

ໄກ່ນ້ອຍ
ສັດປີກ

ແກ້ວ 50 ເຂັມ + ນຶ້າກັໍ່ນ 5 ຊີຊີ
ຢອດດັງ, ຕາ 2 - 3 ເທືໍ່ອ
ແກ້ວ 100 ເຂັມ + ນຶ້າ ກັໍ່ນ 5 ຊີ
ຊີ ຢອດນຶ້າຢາໃສ່ພນປີກແລ້ວແທງ
2 - 3 ເທືໍ່ອຫຼືຫລົກຂົນຂາແລ້ວ
ເອົານຶ້າຢາທາໃສ່

6 ເດືອນ

1 ປີ

ສັກໄດ້ທຸກ
ລະດູການ
ຂຶ້ນກັບອາຍຸ
ສັດພສັກໄດ້
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7.3

ການນາໃຊ້ຢາວັກຊິນ

- ຢາວັກຊິນຕ້ອງເກັບຮັກສາໄວ້ທີໍ່ອຸນຫະພູມຕໍ່າກ່ວາ 4℃.
- ກ່ອນການສັກວັກຊິນໃຫ້ສັດເຮົາຕ້ອງສັງເກດເບີໍ່ງໂຕສັດສາກ່ອນ, ຖ້າສັດແຂງແຮງດີ ຈໍ່ງສາມາດ
ສັກວັກຊິນໄດ້.
- ຖ້າສັດບໍ່ສະບາຍໃຫ້ປິໍ່ນປົວສັດໃຫ້ດີເປັນປົກກະຕິສາກ່ອນ ແລ້ວຈໍ່ງສັກວັກຊິນ.
- ຖ້າສັດຈ່ວຍ ຫຼື ມີພະຍາດກາຝາກ ໃຫ້ຖ່າຍກາຝາກ ແລະ ສັກຢາວິຕາມິນສາກ່ອນ, ພາຍຫຼັງໃຫ້
ຢາຖ່າຍກາຝາກ ຫຼື ສັກວິຕາມິນໄດ້ໜໍ່ງອາທິດ ຈໍ່ງສາມາດສັກວັກຊິນໄດ້.
- ສາລັບວັກຊິນຊະນິດນຶ້າຕ້ອງສັກໃຫ້ໝົດພາຍໃນ 6 - 8 ຊົໍ່ວໂມງ.
- ສາລັບວັກຊິນຊະນິດຝຸ່ນຕ້ອງສັກໃຫ້ໝົດພາຍໃນ 2 ຊົໍ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກປະສົມນຶ້າ ກັໍ່ນແລ້ວ,
ສາລັບສັດປີກຕ້ອງສັກຍາມເຊົຶ້າ ຫຼື ກາງຄືນຍິໍ່ງເປັນການດີ (ບໍ່ໃຫ້ຕົວຢາຖືກແສງແດດ).
- ການສັກວັກຊິນຕ້ອງສັກໃຫ້ຖືກຕາມບ່ອນທີໍ່ການົດໄວ້ ແລະ ປະລິມານຢາສາລັບ ຢາວັກຊິນ
ແລະ ສັດແຕ່ລະຊະນິດ.
- ຫຼັງຈາກສັກວັກຊິນໄປແລ້ວ ໂຕສັດອາດຈະເຫງົາເລັກນ້ອຍ ຫຼັງຈາກນັຶ້ນ 2-3 ມືຶ້ກ ເຊົາເອງ.
- ພາຍຫຼັງທີໍ່ສັກວັກຊິນໄປແລ້ວ 14 ມືຶ້ ຈໍ່ງສາມາດສ້າງພູມຄຸ້ມກັນພະຍາດໄດ້.
- ການສັກວັກຊິນຕ້ອງໄດ້ສັກເປັນປະຈາ ແລະ ຕໍ່ເນືໍ່ອງຕາມໄລຍະຄຸ້ມກັນຂອງຢາ ວັກຊິນແຕ່ລະ
ຊະນິດ.
- ບໍ່ຄວນສັກວັກຊິນ 2 ຫຼື ຫຼາຍຊະນິດໃຫ້ສັດໂຕດຽວກັນໃນໄລຍະເວລາດຽວກັນ (ຢ່າງໜ້ອຍ
ຕ້ອງຫ່າງກັນ 7 ມືຶ້).
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ບົດທີ 8
ພະຍາດມັ ກ ເກີດກັ ບສັ ດ ປີກຢູ່ ສປປ. ລາວ
ຈຸດປະສົງ
ເພືໍ່ອໃຫ້ຊາວກະສິກອນສາມາດ:
1.
ອະທິບາຍຊື,ໍ່ ສາຍເຫດ ແລະ ອາການຂອງພະຍາດທີໍ່ເກີດກັບສັດປີກໄດ້
2.
ບົໍ່ງມະຕິພະຍາດສັດປີກທີເໍ່ ກີດຈາກເຊືຶ້ອພະຍາດບາງຢ່າງໄດ້
3.
ປິໍ່ນປົວ, ປ້ອງກັນພະຍາດດ້ວຍຢາສາກົນ ແລະ ຢາສະໝຸນໄພໄດ້

ເນືື້ອໃນ
8.1

ພະຍາດອະຫິວາສັດປີກ

ເປັນພະຍາດລະບາດ ທີໍ່ຮ້າຍແຮງຂອງສັດປີກທົໍ່ວໄປເຊັໍ່ນ: ໄກ່ລາດ, ໄກ່ພັນ, ໄກ່ງວງ, ເປັດ, ຫ່ານ
ເຊິໍ່ງມີອັດຕາການຕາຍສູງ

ຮູບທີ 22 ສັດປີກທົໍ່ວໄປ
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8.1.1

ສາເຫດ
ເກີດຈາກເຊືຶ້ອ Bacteria ຊືວ
ໍ່ ່າ Pasteurella Multocida ທີມ
ໍ່ ີຊີວິດຢູໃ່ ນດິນ, ວັດຖຸ
ຮອງພືຶ້ນຄອກສິໍ່ງເຫນົໍ່າເປືໍ່ອຍ ແລະ ຊາກສົບສັດຕາຍໄດ້ດົນເຖິງ 3 ເດືອນ
8.1.2 ອາການ
ໄລຍະຟັກເຊືຶ້ອ 3 - 9 ວັນ ພະຍາດນີຶ້ມັກເກີດກັບໄກ່ອາຍຸ 4 ເດືອນຂຶ້ນໄປ. ສັດເຈັບມີ 2
ປະກົດການຄື:
- ແບບຮ້າຍແຮງ: ຈະພົບເຫັນໄກ່ຕາຍໂດຍບໍ່ສະແດງອາການມາກ່ອນເຊັໍ່ນ: ໄກ່ຕາຍຄາ
ຮັງ, ຕົກຄອນຕາຍ, ອາການມີນຶ້າເມືອກໄຫຼອອກປາກ, ຫິວນຶ້າ, ຖອກທ້ອງ, ຂີຶ້ເປັນນຶ້າມີສີຂາວປົນເຫຼືອງ, ຫອນ
ແລະ ຕ້າງຊຶ້າ, ໄກ່ແມ່ໄຂ່ໄຂ່ຈະລຸດຈານວນລົງ, ໄກ່ຈະຕາຍພາຍໃນ 2 - 3 ມືຶ້ ອາການນີຶ້ຈະປະກົດມີນາທັງເປັດ
ແລະ ໄກ່ງວງພ້ອມໆກັນໃນກລະນີ ລ້ຽງຮ່ວມກັນ
- ແບບຊາເຮືຶ້ອ: ສ່ວນຫຼາຍພົບເຫັນຕອນທ້າຍຂອງການລະບາດຂອງພະຍາດເຊັໍ່ນ: ໄກ່
ເຈັບມີຄໃຄ່ອັກເສບ, ມີນຶ້າມູກ ຫາຍໃຈລາບາກ, ໄອຈາມ, ຂີແ
ຶ້ ຫຼວ, ໜ້າບວມ, ຕ້າງໃຄ່ບາງລາຍອາດມີຄບິດ,
ສັດຈ່ອຍຜອມ ແລະ ຕາຍ

ຮູບທີ 23 ອາການ ແລະ ຮ່ອງຮອຍພະຍາດ
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8.1.3

ການປິໍ່ນປົວ

- ໃຊ້ Tetracycline 10 15 ml /ໂຕ ສັກກ້າມຊີຶ້ນ ມືຶ້ລະ 3 ເທືໍ່ອແມ່ນໄດ້ຜົນດີ,
ໃຊ້ຢາ Terramycine ປົນນຶ້າກັໍ່ນ 2% ວິທີປົນດັໍ່ງນີຶ້ (ນຶ້າ 100 ml + ຢາ 2 g ໄກ່ໄຫຍ່) ໂຕນ້ອຍ 4
ເດືອນລົງມາປົນ 1 g
- ໃຊ້ Streptomycin 50 g / 1 Kg / ໂຕ ສັກ ກ້າມຊີຶ້ນ
- ຕອນເຊົຶ້າໃຫ້ກິນ NEO TE SOL 1 ບ່ວງກາເຟ/ນຶ້າ 0.5 ລິດ ຫຼື TRI KHEC
VIT 1 ບ່ວງກາເຟ/ນຶ້າ 1 ລິດ, ຕອນແລງ ANTIDIARRHOEA 3 ມືຶ້ລຽນກັນ
- ປົວດ້ວຍຢາສະໝູນໄພ: ໃຊ້ໃບສີດາ 1 ກາມື, ໃບພິລາ 1 ກາມື, ຂີຶ້ກາເຟ 1 ກາມື,
ນຶ້າ 1-2 ລິດ ປະສົມເຂົຶ້າກັນ, ຕົຶ້ມໃຫ້ຟົດດີ ແລ້ວປະໃຫ້ເຢັນ ເອົາໃສ່ຮ່າງນຶ້າໃຫ້ໄກ່ກິນ 3 ມືຶ້ຕິດຕໍ່ກັນ ແກ້ອະຫິ
ວາໄກ່ໄດ້ຮັບຜົນດີ

ຮູບທີ 24 ຢາປິໍ່ນປົວພະຍາດອະຫິວາສັດປີກ
8.1.4

ການປ້ອງກັນ

- ຫຼີກເວັຶ້ນການນາເອົາໄກ່ຕິດເຊືຶ້ອເຂົຶ້າມາໃນຄອກ ວິທີທດ
ີ ີທີໍ່ສຸດແມ່ນຕ້ອງສັກຢາວັກ
ຊິນໃຫ້ໄກ່ທຸກໆໂຕທີໍ່ມີອາຍຸ 6 - 8 ອາທິດຂຶ້ນໄປ ແລະ ສັກເປັນປົກກະຕິຕາມອາຍຸກຸ້ມກັນຂອງຢາວັກຊິນ
- ທັບເຄືອເຂົາຮ ແລະ ຫົວພັກທຽມ ປະສົມເຂົຶ້າກັນແລ້ວແຊ່ນຶ້າໃຫ້ໄກ່ກິນທຸກໆອາທິດ
ສາມາດປ້ອງກັນພະຍາດອະຫິວາໄດ້
- ເອົາຕົວຢາທັງສາມຢ່າງ ຂີຶ້ໜີຶ້ນ, ຫວ້ານໄພ, ເຄືອເຂົາຮ ມາຟັກປະສົມກັນ ແລ້ວຕາ
ໃຫ້ມຸ່ນໆ ແລ້ວບີບເອົາແຕ່ນຶ້າ ເອົາໃຫ້ໄກ່ກິນ 3 ມືຶ້ຕິດຕໍ່ກັນ ຂອງທຸກໆເດືອນ ສາມາດປ້ອງກັນພະຍາດອະຫິວາ
ສັດປີກໄດ້
- ເອົາສ່ວນປະກອບທັງ 4 ຢ່າງໃບກະເດົາ, ໃບກະຖິນ, ໃບຂີຶ້ເຫຼັກ ແລະ ໃບພັກຂະ
ເອົາຈານວນເທົໍ່າກັນ ຕາໃຫ້ມຸ່ນ ແລ້ວປົນກັບຮາ ໂດຍປະສົມກັບນຶ້າເສຍກ່ອນ ເອົາໃຫ້ໄກ່ກິນໃນໄລຍະ 3 ມືຶ້
ຕິດຕໍ່ກັນຂອງທຸກໆເດືອນ
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ຮູບທີ 24 ຢາປ້ອງກັນພະຍາດອະຫິວາສັດປີກ

8.2

ພະຍາດຂີຍ
ື້ າງຂາວ

ແມ່ນພະຍາດຕິດແປດທີໍ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ຊາເຮືຶ້ອ ຂອງໄກ່ ແລະ ໄກ່ງວງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄກ່ນອ້ຍ
ມີອັດຕາການຕາຍສູງເຖິງ 80%. ໄກ່ນ້ອຍເປັນພະຍາດນີຶ້ມີອາການຖອກທ້ອງ

ຮູບທີ 26 ພະຍາດຂີຶ້ຍາງຂາວ
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8.2.1

ສາເຫດ
ເກີດຈາກເຊືອ
ຶ້ Bacteria ຊືວ
ໍ່ ່າ Salmonella pullorum ມີຄວາມທົນທານສູງເຊືຶ້ອ
ພະຍາດຖືກແຜ່ກະຈາຍໄປນາອາຈົມ, ໄຂ່, ອາຫານ, ນຶ້າ ແລະ ວັດຖຸຮອງພືຶ້ນຄອກອືໍ່ນໆ. ນອກນີຶ້ເຊືຶ້ອຍັງສາ
ມາດຜ່ານຈາກແມ່ທີໍ່ເປັນພະຍາດສົໍ່ງຕໃໍ່ ຫ້ລູກທາງຮວຍໄຂ່ ເຮັດໃຫ້ລ
ຶ້ ູກທີໍ່ເກີດມາໃໝ່ຕິດເຊືຶ້ອມາໂດຍຕັຶ້ງແຕ່ເກີດ
ແລະ ແຜ່ລະບາດໄປຫາໂຕອືນ
ໍ່ ໂດຍສະເພາະຕູຟ
້ ັກໄຂ່
8.2.2 ອາການ
ໄລຍະຟັກເຊືຶ້ອ 4 - 5 ວັນ ໄຂ່ຕິດເຊືຶ້ອມີອັດຕາການຟັກອອກໜ້ອຍ, ໄກ່ນ້ອຍມັກຈະ
ຕາຍພາຍໃນ 2 ວັນທາອິດ ແລະ ອັດຕາການຕາຍສູງເມືໍ່ອປະມານ 2 ອາທິດ. ໄກ່ນ້ອຍເປັນພະຍາດນີມ
ຶ້ ີອາການ
ຮ້າຍແຮງຄື: ເຫງົາ, ຂົນຫຍອງ, ປີກເຕືໍ່ອຍ, ນອນຈຸ້ມກັນ, ຫຼັບຕາ, ຫັນໃຈຝືດ, ຖອກທ້ອງ, ຂີຂ
ຶ້ າວຄືນຶ້າປູນຕິດ
ອ້ອມບລິເວນຂົນກົຶ້ນ ແລະ ປຽກຊຸ່ມດົນນານຈະແຫ້ງແຂງອັດຮູກົຶ້ນແລ້ວຕາຍ. ຖ້າໂຕໃດລອດກໍ່ຈະເປັນແບບ
ຊາເຮືຶ້ອຕະຫລອດໄປ. ເຊືຶ້ອພະຍາດນີຶ້ມີຢູ່ນາອະໄວຍະວະສືບພັນ, ນຶ້າບີ ແລະ ເຍືໍ່ອເມືອກອືໍ່ນໆ ບໍ່ສາ ມາດສັງ
ເກດເຫັນອາການປ່ວຍຂອງໄກ່ໄດ້, ແຕ່ບາງຄັຶ້ງກມ
ໍ່ ີອາການຮ້າຍແຮງໃນໄກ່ໃຫຍ່ເຊັໍ່ນ: ເຫງົາ, ບກ
ໍ່ ິນອາຫານ,
ຖອກທ້ອງ, ຫອນຊີດຈາງ ແລະ ຈະຕາຍພາຍໃນ 2 - 3 ວັນ
8.2.3

ການປິໍ່ນປົວ

- ບສ
ໍ່ າມາດປິໍ່ນປົວສັດເຈັບໃຫ້ຫາຍຈາກພະຍາດນີໄຶ້ ດ້ ແຕ່ເພືໍ່ອເປັນການຫດຜ່ອນຈາກ
ການຕາຍເພີໍ່ນໃຊ້ຢາ Furazolidone 20 40 g ປົນອາຫານ 100 kg ໃຫ້ໄກ່ກິນຕິດຕໍ່ກັນ 10 ວັນ ຈະໄດ້
ຜົນດີ. ໃຊ້ Sulfamethazine ປົນນຶ້າໃຫ້ກິນ 2g/ນຶ້າ 1 ລີດ ໃຫ້ກິນ 3 ມືຶ້ ບາ 2 ມືຶ້ ແລະໃຫ້ກິນອີກ 3 ມ້ື.
ໃຊ້ Chloramphenicol ປົນນຶ້າ 1 g/ນຶ້າ 1 ລີດ ໃຫ້ກິນພາຍໃນ 5 ມືຶ້ ຕິດຕໍ່ກັນ
- ຕອນເຊົຶ້າໃຫ້ກິນ TRI KHEC VIT 1 ບ່ວງກາເຟ/ນຶ້າ 1 ລິດ, ຕອນແລງ
ANTIDIARRHOEA 3-5 ມືຶ້ລຽນກັນ
- ໃຊ້ໃບສີດາ, ຫົວສີໃຄ, ມົດສົຶ້ມ (ເອົາທັງໄຂ່ ແລະ ໂຕ) ເອົາອັດຕາສ່ວນທັງ 3 ຢ່າງ
ເທົໍ່າກັນ ແລ້ວເອົາມາຕາປະສົມກັນ ບີບເອົາແຕ່ນຶ້າໃຫ້ໄກ່ກິນ ໃຫ້ກິນ 3 ມືຶ້ຕິດຕໍ່ກັນ ແກ້ພະຍາດຂີຶ້ຍາງໄດ້
- ປົວດ້ວຍຢາສະໝູນໄພ ຍອດຂີເຶ້ ຫຼັກ (ຂີຶ້ເຫຼັກປົວຂີຶ້ີກາກ), ມົດແດງສົຶ້ມປະມານ 30
ໂຕ, ເອົາມາບົດລວມກັນໃຫ້ແຫຼກດີ ເອົາຕົວຢາດັໍ່ງກ່າວໃຫ້ໄກ່ກິນ. ຖ້າໄກ່ໂຕທີໍ່ເຫງົາໄດ້ 1 ມືຶ້ ໃຫ້ກິນພຽງເທືໍ່ອ
ດຽວກຈ
ໍ່ ະເຊົາ, ຖ້າໃຫ້ກິນໝົດທຸກໆໂຕໃນລົກ 2 - 3 ມືຶ້ ໄກ່ຈະບໍ່ເປັນພະຍາດຂີຶ້ຍາງຂາວ ຫຼື ພະຍາດອືໍ່ນໆອີກ

ຮູບທີ 27 ຢາຫຼວງ ແລະ ພືດສະໝູນໄພໃຊ້ເຂົຶ້າປິໍ່ນປົວພະຍາດຂີຶ້ຍາງຂາວ
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8.2.4

ການປ້ອງກັນ

ບຄ
ໍ່ ວນເອົາໄຂ່ທມ
ີໍ່ ີເຊືຶ້ອມາຟັກ, ບໍ່ຄວນເອົາໄກ່ນ້ອຍ ຫຼື ໄກ່ໃຫຍ່ຈາກເຂດອືໍ່ນທີໍ່ເປັນພະ
ຍາດນີຶ້ມາລ້ຽງຮ່ວມກັບໄກ່ໃນຟາມ, ຖ້າມີໄກ່ເປັນພະຍາດນີຶ້ຕ້ອງທາລາຍຖີຶ້ມ ແລະ ທາການຂ້າເຊືຶ້ອຄອກໄກ່
ກ່ອນປະມານ 1 ເດືອນ ຈໍ່ງເລີໍ່ມຕົຶ້ນລ້ຽງໃໝ່. ເພືໍ່ອເປັນການປ້ອງກັນໃຊ້ Furazolidone 2 kg/100 ໂຕ
ປົນອາຫານໃຫ້ກິນ 5 ມືຶ້ລຽນຕິດ
ໄກ່ອາຍຸ 1 - 10 ມືຶ້: 2 g/1,000 ໂຕ
ໄກ່ອາຍຸ 11 - 30 ມືຶ້: 3 g/1,000 ໂຕ
ໄກ່ອາຍຸສູງກ່ວາ 30 ມືຶ້ 4 g/1,000 ໂຕ

8.3

ພະຍາດຫວັດຊາເຮືື້ອ

ແມ່ນພະຍາດຕິດແປດແບບຊາເຮືຶ້ອທາງຫາຍໃຈຂອງໄກ່ລາດ, ໄກ່ພັນ ແລະ ໄກ່ງວງ
8.3.1 ສາເຫດ
ເກີດຈາກເຊືຶ້ອ Bacteria ຊືໍ່ວ່າ: Mycoplasma gallisepticum ໄກ່ມັກເປັນຫວັດ
ຊາເຮືຶ້ອແມ່ນໄກ່ໃນອາຍຸ 3 ອາທິດ ຫາ 5 ເດືອນ. ການຕິດແປດແມ່ນໄດ້ຮັບຈາກໄຂ່, ໄກ່ເຈັບ
8.3.2 ອາການ
ໄລຍະຟັກເຊືຶ້ອ 4 - 22 ມືຶ້ ສັດປ່ວຍມີອາການໄອ, ນຶ້າມູກໄຫຼ, ຫັນໃຈຟືດ ແລະ ມີສຽງ
ດັງ, ມັກຢືດຄອອກເລືຶ້ອຍໆ, ການຈະເລີນເຕີບໂຕຊ້າ, ຄາງໃຄ່ບວມ, ບກ
ໍ່ ິນອາຫານ ການວິວັດຂອງພະຍາດ
ແມ່ນເປັນແບບຊາເຮືຶ້ອແກ່ຍາວອັດຕາການຕາຍຕໍ່າ ແຕ່ຖ້າມີເຊືຶ້ອອືໍ່ນ ແຊກຊ້ອນຈະເຮັດໃຫ້ພະຍາດຮ້າຍແຮງ
ຂຶ້ນ, ຊາກສົບມີຮ່ອງຮອຍອັກເສບຕາມຫລອດລົມ, ຮີມຕາບວມໃຄ່

ຮູບທີ 28 ພະຍາດຫວັດຊາເຮືຶ້ອ
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8.3.3

ການປິໍ່ນປົວ
- ໃຊ້ຢາ Sulfadimezine 0.10 g/ໂຕ/ມືຶ້, ປົນນຶ້າ ຫຼື ປົນອາຫານໃຫ້ກິນ
- ໃຊ້ຢາ Sulmet ຊະນິດຝຸ່ນ 50 ml/5 - 10 ໂຕ, ປົນນຶ້າ ຫຼື ປົນອາຫານໃຫ້ກິນ
- ໃຊ້ຢາ Terramycine 0.2 mg/ໂຕ, ປົນນຶ້າ ຫຼື ປົນອາຫານໃຫ້ກິນ
- ໃຊ້ຢາ 2 ຊະນິດປົວ VINACOC-ABC 1 ບ່ວງກາເຝ/ອາຫານສັດ 3-4 Kg,
SULMIX PLUS 2 ບ່ວງກາເຝ/ນຶ້າ 1 ລິດ ໃຫ້ກິນ 4-7 ມືຶ້ລຽນກັນ

ຮູບທີ 29 ຢາປິໍ່ນປົວພະຍາດຫັວດຊເຮືຶ້ອ
8.3.4

ການປ້ອງກັນ

ຕ້ອງດູແລ ແລະ ຈັດການດ້ານສຸຂະພາບໃນການລ້ຽງສັດໃຫ້ດີ ຖ້າວ່າເຄີຍມີພະຍາດນີລ
ຶ້ ະ
ບາດຢູຄ
່ ວນໃຊ້ຢາ Terramycine ປະສົມກັບອາຫານໃຫ້ໄກ່ກິນເພືໍ່ອເປັນການປ້ອງກັນ

8.4

ພະຍາດນິວຄາເຊິນ

ແມ່ນພະຍາດຕິດແປດທີໍ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ເປັນບັນຫາສາຄັນທ່ີສຸດໃນການລ້ຽງໄກ່ຢູ່ບ້ານເຮົາ, ພະຍາດ
ນີເຶ້ ຮັດໃຫ້ໄກ່ຕາຍເປັນຈານວນຫຼວງຫຼາຍ. ສັດປີກເປັນພະຍາດນີຶ້ ຕົຶ້ນຕແມ່ນໄກ່ລາດ, ໄກ່ພັນ. ສ່ວນໄກ່ງວງໄກ່
ຕ໋ອກກເໍ່ ປັນແຕ່ບຮ
ໍ່ ້າຍແຮງ
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8.4.1

ສາເຫດ
ເກີດຈາກເຊືຶ້ອໄວຣັສ ຊືໍ່ວ່າ: Paramyxo virus ເຊິໍ່ງມີຄວາມທົນທານສູງຕຄ
ໍ່ ວາມໜາວ
ແລະ ຄວາມແຫ້ງແລ້ງ. ແຫຼໍ່ງກາເນີດຂອງພະຍາດແມ່ນໄກ່ເຈັບ, ເຊືຶ້ອພະຍາດແຜ່ຂະຫຍາຍໄປຕາມຊີຶ້ນສັດຕາຍ,
ໄຂ່ໄກ່, ພະຫະນະຂົນສົໍ່ງສັດ ແລະ ຄົນກໍ່ສາມາດນາເຊືຶ້ອພະຍາດນີໄຶ້ ດ້ເຊັໍ່ນກັນ
8.4.2 ອາການ
ໄລຍະຟັກເຊືຶ້ອ 2 - 10 ວັນ ໄກ່ສະແດງອາການອອກດັໍ່ງນີ:ຶ້
- ແບບຮ້າຍແຮງ:ໄກ່ຈະຕາຍໄວທີສ
ໍ່ ຸດ ແລະ ມີອັດຕາສູງ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນບສ
ໍ່ າມາດ
ເສັງເກດເຫັນອາການມາກ່ອນເລີຍ ຊໍ່ງມັກຈະເຫັນໄກ່ຕາຍໃນລົກ, ຕາຍຄາຮັງໃນຕອນເຊົຶ້າ
- ແບບຮ້າຍແຮງປານກາງ: ເບືຶ້ອງຕົຶ້ນມີໄຂ້, ໄກ່ເຫງົາ, ອ່ອນເພຍ, ຫັນໃຈຟືດ, ໄອ
ຈາມ, ຫັນໃຈມີສຽງກົນ, ຂີເຶ້ ປັນສີຂຽວ, ໄກ່ແມ່ຈະເຊົາໄຂ່, ເປືອກໄຂ່ບາງ ແລະ ບາງໂຕມີອາການທາງລະບົບ
ປະສາດເຊັໍ່ນ: ຍ່າງວົນວຽນ, ຄບິດຄແງ້ນ, ຍ່າງຖອຍຫຼັງ ອັດຕາການຕາຍສູງ 80 - 100%

ຮູບທີ 30 ອາການພະຍາດນິວຄາເຊິນ
8.4.3

ການປິໍ່ນປົວ
ບມ
ໍ່ ີວິທີປົວດ້ວຍຢາຫຼວງ
ປິໍ່ນປົວດ້ວຍຢາສະໝຸນໄພ: ໃຊ້ເຄືອເຂົາຮ 1 ຂມ
ຶ້ ,ື ເປືອກຂົມກະເດົາ 2 ນິຶ້ວມື, ຕົຶ້ນຜັກ
ຂະ 2 ຂມ
ຶ້ ື, ລາຊາບີ. ໃຊ້ໃບແກ່ ຫຼື ໃຊ້ ທັງ 5 ຢ່າງ (ຮາກ, ໃບ, ຕົຶ້ນ, ດອກ, ເມັດ)
ວິທີການ: ທັບເປືອກຂົມກະເດົາໃຫ້ແຕກດີທີໍ່ສຸດ ແລ້ວແຊ່ນຶ້າໄວ້ໃຫ້ອ່ອນ ຫຼັງຈາກນັຶ້ນນາ
ມາປະສົມກັບນຶ້າເຄືອເຂົາຮ, ຕົຶ້ນຜັກຂະ ແລະ ລາຊາບີ ໃຫ້ໄດ້ນຶ້າເຂັຶ້ມຂຸ້ນທີສ
ໍ່ ຸດ, ແລ້ວເອົາຢາຖອກໃສ່ປາກໃຫ້
ໄກ່ທຸກໂຕທີໍ່ມີອາການເຈັບກິນ ແລ້ວແຍກອອກຈາກຝູງ (ໃຫ້ກິນ 2 ເທືໍ່ອ/ມືຶ້ ເຊົຶ້າ ແລະແລງ) ພະຍາດຈະຫາຍດີ
ພາຍໃນ 3 ມືຶ້
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ຮູບທີ 31 ເຄືອເຂົາຮ ແລະ ລາຊະບີ
8.4.4

ການປ້ອງກັນ
ເພືໍ່ອປ້ອງກັນບໃໍ່ ຫ້ໄກ່ເປັນພະຍາດນີຶ້ ຄວນລະວັງຢ່ານາເອົາເຊືຶ້ອພະຍາດເຂົຶ້າມາ ໂດຍສະ
ເພາະການເອົາໄກ່ຈາກແຫ່ງອືໍ່ນມາລ້ຽງ ໂດຍບຮ
ໍ່ ປ
ູ້ ະຫວັດ ຫຼື ເອົາໄກ່ຕາຍຮ່າມາກິນ ການປ້ອງກັນດີທສ
ີໍ່ ຸດ ແມ່ນ
ການສັກຢາວັກຊິນໃຫ້ໄກ່ເປັນປະຈາ

8.5

ພະຍາດອະຫິວາເປັດ

ພະຍາດອະຫິວາເປັດ ຫຼື ຮຽກວ່າພະຍາດລາໄສ້ອັກເສບຕິດຕຂ
ໍ່ ອງເປັດ, ຍ້ອນເຊືຶ້ອໄວຣັສ ເປັນ
ພະຍາດຕິດແປດ ທີໍ່ຮ້າຍແຮງເກີດຂຶ້ນກັບເປັດ, ຫ່ານ ແລະ ນົກຫົງທຸກເພດໄວ ຊໍ່ງມີອາການຂີເຶ້ ປັນເລືອດ ແລະ
ລາໄສ້ອັກເສບເຮັດໃຫ້ເປັດມີອັດຕາການຕາຍສູງ ເຖິງ 80 - 100%.
8.5.1 ສາເຫດ
ເກີດຈາກເຊືຶ້ອ Virus ຊືວ
ໍ່ ່າ: Herpes Virus, ພະຍາດນີຕ
ຶ້ ິດແປດຈາກການສາພັດໂດຍ
ກົງທາງນຶ້າ, ອາຫານທີໍ່ມີເຊືຶ້ອ ແລະ ເປັດທີເໍ່ ປັນພະຍາດເປັນແຫຼໍ່ງຕິດເຊືຶ້ອທີໍ່ສາຄັນ.
8.5.2 ອາການ
ໄລຍະຟັກເຊືຶ້ອ 3 - 7 ວັນ, ສັດຈະຕາຍໂດຍບໄໍ່ ດ້ສະແດງອາການມາກ່ອນເລີຍ ຖ້າເປັນ
ຮ້າຍແຮງຈະມີອາການເຫງົາ, ຢືນຊງ, ບໍ່ຫລີຶ້ນນຶ້າ, ອ່ອນເພຍ, ບກ
ໍ່ ິນອາຫານ, ຫິວນຶ້າ, ຫົວຊົຶ້ນເຂົຶ້າປີກ, ເຈັບ
ປວດຕາມກ້າມຊີຶ້ນ ມີເລືອດໄຫຼອອກມາຈາກປາກ ແລະ ດັງ, ຂອບຕາໃຄ່, ນຶ້າຕາໄຫຼ, ມີຂີຶ້ຕາ ຕມ
ໍ່ າມີອາການ
ຖອກທ້ອງ, ຂີເຶ້ ປັນນຶ້າສີຂຽວປົນເຫຼືອງ ຫຼື ປົນເລືອດ ການຕາຍເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກສະແດງອາການມາໄດ້ 7 ວັນ.
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ຮູບທີ 32 ອາການພະຍາດອະຫິວາເປັດ
8.5.3

ການປິໍ່ນປົວ
ບມ
ໍ່ ີຢາປິໍ່ນປົວໂດຍສະເພາະ ມີແຕ່ຢາປົວພະຍາດແຊກຊ້ອນ ຕອນເຊົຶ້າໃຫ້ກິນ TRI
KHEC VIT 1 ບ່ວງກາເຟ/ນຶ້າ 1 ລິດ, ຕອນແລ ANTI-CRD 1 ບ່ວງກາເຟ/ນຶ້າ 1 ລິດ ໃຫ້ກິນ 3 ມືຶ້ຕົດຕໍ່
ກັນ

ຮູບທີ 33 ຢາປິໍ່ນປົວພະຍາດອະຫິວາເປັດ
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8.5.4

8.6

ການປ້ອງກັນ
ໃຊ້ຢາວັກຊິນປ້ອງກັນໃຫ້ເປັດ, ຫ່ານທີໍ່ມອ
ີ າຍຸ 2 - 3 ອາທິດຂຶ້ນໄປ ແລະ ໃຊ້ເປັນປະຈາ

ພະຍາດໄຂ້ຫວັດສັດປີກ

ພະຍາດໄຂ້ຫວັວດສັດປີກ ແມ່ນພະຍາດຕິດແປດຮ້າຍແຮງຊະນິດໜໍ່ງ ຂອງສັດປີກທຸກສະນິດ ລວມ
ທັງນົກກະຈອກເທດ ສາມາດຕິດຕໍ່ໃສ່ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົຶ້ນົມອືໍ່ນໆເຊັໍ່ນ: ໝູ, ແມວ, ເສືອ ລວມທັງຄົນ
8.6.1 ຜົນກະທົບຂອງພະຍາດ
- ເຮັດໃຫ້ສັດຕາຍເປັນຈານວນຫຼວງຫຼາຍ: ໃນປີ 2004 ໄດ້ທາລາຍສັດປີກຈານວນ
155,000 ໂຕ ຄິດເປັນມູນຄ່າການເສຍຫາຍປະມານ 4,000,000,000 ກີບ (ສີຕ
ໍ່ ກ
ືຶ້ ີບ)
- ຜະລິດຕະພັນຈາກສັດປີກບໍ່ສາມາດສົໍ່ງອອກໄດ້
- ອຸດສາຫະກາການລ້ຽງສັດປີກຕ້ອງຢຸດສະຫງັກ
- ມາເຖິງປີ 2006 ມີຜຕ
ູ້ ິດເຊືຶ້ອຫຼາຍກວ່າ 50 ຄົນ, ເສຍຊີວິດ 37 ຄົນ

ຮູບທີ 34 ພະຍາດໄຂ້ຫວັດສັດປີກ
8.6.2

8.6.3

ສາເຫດຂອງພະຍາດ
- ເກີດຈາກເຊືຶ້ອ Avian Influenza Virus ຕະກຸນ Orthomyxoviridae
- ມີ RNA 8 ຄູ່
- ທີເໍ່ ປືອກຫຸ້ມຈຸລັງ ມີ Glycoprotein 2 ຊະນິດຄື:
- Hemaglutinin (H1-16)
- Neuraminidase (N1-9) ສາລັບໄຂ້ຫວັດສັດປີກແມ່ນຊະນິດ H5N1
ຄວາມທົນທານຂອງເຊືື້ອ
- ເຊືຶ້ອສາມາດກາຍພັນໄດ້ດີ
- ມີຄວາມທົນທານໃນສານອິນຊີທີໍ່ມີຄວາມຊືຶ້ນສູງ ແລະ ໃນນຶ້າ
- ສາມາດລວມຕົວເຂົຶ້າກັບເຊືຶ້ອອືໍ່ນ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຮ້າຍແຮງກວ່າເກົໍ່າ
- ຖືກທາລາຍໄດ້ງ່າຍດ້ວຍສະບູ,່ ຢາຂ້າເຊືຶ້ອຕ່າງໆ ແລະ pH ທີໍ່ບເໍ່ ໝາະສົມ
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- ໃນອຸນຫະພູມ 20°C ສາມາດທົນຢູໄ່ ດ້ 7 ວັນ, ແຕ່ໃນອຸນຫະພູມຕໍ່າກວ່າ 0° C
ສາມາດທົນຢູໄ່ ດ້ນານເຖິງ 105 ວັນ
8.6.4 ອາການຂອງພະຍາດ
ສັດປີກທີໍ່ເປັນພະຍາດນີຶ້ ອາດບໍ່ສະແດງອາການອອກໃຫ້ເຫັນ ຫຼື ສະແດງລັກສະນະອາ
ການ ທີໍ່ຮ້າຍແຮງແຕກຕ່າງກັນ ອາການທີໍ່ພົບເຫັນໂດຍທົໍ່ວໄປມີຄື:
- ມີລັກສະນະເຫງົາຊືມ, ມັກນອນຈຸ້ມກັນ, ບໍ່ກນອາຫານ, ຈ່ອຍຜອມ, ຂົນຫຍງ,
ຫອນ ແລະ ໜຽງຊຶ້າ
- ມີບັນຫາທາງລະບົບຫາຍໃຈ, ໄອ, ຈາມ, ຫາຍໃຈຍາກ, ນຶ້າຕາໄຫຼ, ໜ້າບວມ,
ເຫຍືໍ່ອເມືອຕາ

ຮູບທີ 35 ອາການພະຍາດໄຂ້ຫວັດສັດປີກ
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8.6.5

ຮ່ອງຮອຍຂອງພະຍາດ
- ມີອາການອັກເສບຢູ່ຕາມບລິເວນຜົຶ້ງດັງ ແລະ ຕາ
- ປອດບວມ, ຫຼອດລົມ ແລະ ຖົງລົມອັກເສບ
- ມີຈຸດເລືອດອອກຢູ່ຕາມກ້າມຊີຶ້ນ ແລະ ເຫຍືໍ່ອຫຸ້ມຫົວໃຈ
- ແຂ່ງບວມມີປ່າມເລືອດສີແດງ
- ສ່ວນອາການອືໍ່ນໆທີໍ່ພົບເຫັນໃນອະໄວຍະວະພາຍໃນນັຶ້ນ
ແມ່ນອາດເກີດຈາກສາ
ເຫດການຕິດແປດຂອງພະຍາດແຊກຊ້ອນອືໍ່ນໆເຊັໍ່ນ: ເຊືຶ້ອຣາ, ເຊືຶ້ອ Bacteria ແລະ ເຊືຶ້ອ Virus

ຮູບທີ 36 ຮ່ອງຮອຍພະຍາດໄຂ້ຫວັດສັດປີກ
8.6.6

ການບົໍ່ງມະຕິພະຍາດ
ອາການສະແດງອອກຂອງພະຍາດ ມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນກັບອາກອນ ແລະ ຮ່ອງຮອຍ ຂອງ
ພະຍາດສັດປີກຫຼາຍຊະນິດ ເປັນຕົຶ້ນແມ່ນ ພະຍາດນິວຄາເຊິນ, ອະຫິວາສັດປີກ, ຫຼອດລົມອັກເສບ, ອະຫິວາ
ເປັດ ແລະ ອືໍ່ນໆ ການບົໍ່ງມະຕິພະຍາດທີໍ່ແນ່ນອນຕ້ອງອາໄສຜົນຂອງການວິໄຈ ໃນຫ້ອງວິໄຈພະຍາດໄຂ້ຫວັດ
ສັດປີກໂດຍສະເພາະ
ດັໍ່ງນັຶ້ນ ເມືໍ່ອພົບເຫັນສັດປີກເຫງົາ ຫຼື ຕາຍ ທີໍ່ສົໍ່ງໄສວ່າເປັນພະຍາດໄຂ້ຫວັດສັດປີກ ຕ້ອງ
ສົໍ່ງຕົວຢ່າງ ໄປຫາສູນປ້ອງກັນພະຍາດສັດ ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ເພືໍ່ອກວດກາວິໄຈໂດຍດ່ວນ
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ຮູບທີ 37 ການບົໍ່ງມະຕິພະຍາດໄຂ້ຫວັດສັດປີກ
8.6.7

ການປິໍ່ນປົວ ແລະ ການປ້ອງກັນ
ສັດປີກທີໍ່ຕິດເຊືຶ້ອພະຍາດໄຂ້ຫວັດສັດປີກ ຍັງບໍ່ທັນມີວິທີການປິໍ່ນປົວທີໍ່ໄດ້ຮັບຜົນໂດຍກົງ
ເນືໍ່ອງຈາກພະຍາດມີຄວາມອັນຕະລາຍສູງ ສະນັຶ້ນ ສັດທຸກໂຕທີໍ່ຕິດເຊືຶ້ອ ຈະຕ້ອງທາລາຍຖິຶ້ມ ແລະ ສີດພົໍ່ນ
Vinadin 0,5% 10 CC/ນຶ້າ 1 m2 6-7 ມືຶ້/ຄັຶ້ງ ໃສ່ບລິເວນຄອກລ້ຽງພົໍ່ນ 5 ຄັຶ້ງ ຈໍ່ງນາສັດເຂົຶ້າລ້ຽງໃໝ່
ພະຍາດນີຶ້ສາມາດການປ້ອງກັນ ດ້ວຍການເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ ອະນາໄມຢ່າງ
ເຂັຶ້ມງວດ ໂດຍສະເພາະຜູ້ປະກອບການລ້ຽງສັດປີກເປັນຟາມ ຕ້ອງປັບປຸງລະບົບການລ້ຽງຕ້ອງມີລະບົບການເຝົຶ້າ
ລະວັງທີໍ່ເຂັຶ້ມງວດຕາມຫຼັກວິຊາການ

ຮູບທີ 28 ຢາປິໍ່ນປົວ ແລະ ຢາປ້ອງກັນພະຍາດໄຂ້ຫວັດສັດປີກ
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ພາກປະຕິບັດ
ບົດປະຕິບັດທີ 1
ການຄັດເລືອກແນວພັນໄກູ່
ຈຸດປະສົງ
ເພືໍ່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົຶ້າຮ່ວມຝກອົບຮົມສາມາດ:
1. ຄັດເລືອກແນວພັນສັດປີກໄດ້
2. ຈາແນກເພດ, ແນວພັນສັດປີກຕ່າງໆ ໄດ້ຖືກຕ້ອງຕາມເຕັກນິກວິຊາການ

ເນືື້ອໃນ
1.1

ການເລຶອກໄກູ່ພໍ່ພນ
ັ
-

1.2

ຕ້ອງເລືອກຈາກ ລູກໄກ່ແມ່ໄກ່ທີໍ່ໃຫ້ໄຂ່ດີ ແລະ ລ້ງລູກດີ
ພໍ່ພັນຕ້ອງແຂງແຮງດີ, ໃຫຍ່, ຂົນເຫຼືຶ້ອມໃສດີ, ບໍ່ຕອດລູກໂຕອືໍ່ນ
ພໍ່ພັນມີນຶ້າໜັກ 2 ຂຶ້ນໄປ
ຮ່າງກາຍສົມບຸນ ແລະ ບໍ່ເຫົງາຊມ

ການເລືອກໄກູ່ແມູ່ພນ
ັ

- ຕ້ອງເລືອກໄກ່ແມ່ທີໍ່ມີຊ່ອງຄອດສະອາດ, ອ່ອນນຸ້ມ ແລະ ຮູກົຶ້ນໃຫຍ່
- ຕ້ອງເລືອກໄກ່ແມ່ທີໍ່ມີຫອນ, ແວວຕາແຈ່ມໃສ ແລະ ວ່ອງໄວ
- ແມ່ພັນມີນຶ້າໜັກ 1.5 kg ຂຶ້ນໄປ
- ແມ່ໄກ່ໃຫ້ໄຂ່ 12 ໜ່ວຍຂຶ້ນໄປ
- ຝັກໄຂ່ແຕກຢ່າງໜ້ອຍ 10 ໂຕ
- ລ້ຽງລູກໃຫຍ່ຢ່າງໜ້ອຍ 8 ໂຕ
- ຕ້ອງເລືອກໄກ່ແມ່ທີໍ່ຫາກິນເກັໍ່ງ ຈະສັງເກດເຫັນວ່າ ປາຍສົບສັຶ້ນ, ແຂງ ແລະ ເລັບຕິນສັຶ້ນ ເພາະ
ຈະເຂ່ຍດິນງ່າຍ

42

ບົດປະຕິບັດທີ 2
ລັກສະນະຂອງຄອກ ແລະ ໂຮງເຮືອນລ້ຽງສັດປີກ
ຈຸດປະສົງ
ເພືໍ່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົຶ້າຮ່ວມຝກອົບຮົມສາມາດ:
1. ຄັດເລືອກສະຖານທີໍ່ໃນການສ້າງຄອກ
2. ເຂົຶ້າໃຈວິທີການ ແລະ ຂັຶ້ນຕອນຕ່າງໆໃນການສ້າງຄອກ

ເນືື້ອໃນ
2.1

ການຄັດເລືອກສະຖານທີໍ່ໃນການສ້າງຄອກ
ໂດຍທົໍ່ວໄປໂຮງລ້ຽງ ຫຼື ຄອກສາລັບໄກ່ ຄວນມີລັກສະນະ ຫຼື ຄຸນສົມບັດດັໍ່ງນີຶ້:
- ອາກາດພາຍໃນໂຮງລ້ຽງໄກ່ ຄວນລະບາຍໄດ້ດີ ແຕ່ບໍ່ຄວນມີລົມພັດແຮງ ຫຼື ຝົນພະໃສ່ເວລາມີ

ຝົນຕົກ
- ຮັກສາຄວາມສະອາດໄດ້ງ່າຍ, ເປັນບ່ອນໂນນສູງ, ບໍ່ເປັນບ່ອນທີໍ່ນຶ້າຂັງ, ບໍ່ເປັນບ່ອນທີໍ່ຮົກເຮືຶ້ອ,
ເພືໍ່ອຫຼີກລຽງບັນຫາພືຶ້ນຄອກຊຸ່ມ, ມີກິໍ່ນເໝັນ, ມີແມງວັນ, ໜູ, ເຊືຶ້ອພະຍາດຕ່າງໆ ແລະ ອືໍ່ນໆ
- ຄວນຫ່າງຈາກບ້ານຄົນຢູ່ພສົມຄວນ ເພືໍ່ອສຸຂະພາບຂອງຄົນ ແລະ ບໍ່ຄວນຢູ່ຕົຶ້ນລົມຂອງບ້ານ
ເພາະກິໍ່ນເໝັນຂອງຂີຶ້ໄກ່ ຈະລົບກວນຊຸມຊົນໄດ້
- ສາມາດປ້ອງກັນລົມ, ແດດ ແລະ ຝົນໄດ້ດີ ບັນຫາສ່ວນໃຫ່ຍຂອງໂຮງລ້ຽງໄກ່ໃນປະເທດເຮົາກ
ຄື ຕ້ອງຫາທາງຫດຜ່ອນຄວາມຮ້ອນໃນຕອນທ່ຽງ ແລະ ຕອນບ່າຍ ເຊັໍ່ນ: ມີຕົຶ້ນໄມ້ໃຫຍ່ທາງດ້ານຕາເວັນຕົກ
ຫຼື ຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ຂອງໂຮງລ້ຽງໄກ່, ການຕັຶ້ງໂຮງລ້ຽງໄກ່ ຄວນຕັຶ້ງຕາມແນວຍາວ ລະຫວ່າງທິດຕາເວັນອອກ
ແລະ ທິດຕາເວັນຕົກ
- ສາມາດປ້ອງກັນບັນດາສັດຕູຂອງໄກ່ຕ່າງໆເຊັໍ່ນ: ນົກ, ໜູ, ແມວ ແລະ ສັດຕູອືໍ່ນໆໄດ້
- ຄວນເປັນບ່ອນທີໍ່ມີໄຟຟ້າ ແລະ ນຶ້າສະດວກພຽງພ

2.2

ອຸປະກອນທີໍ່ຈາເປັນໃນການຄັດເລືອກ
ອຸປະກອນໃນການຄັດເລືອກສະຖານທີໍ່ມີ ເຊືອກຟາງ, ກຶ້ແມັດ, ໄມ້ຮວກ, ປືຶ້ມ, ບິກ
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ບົດປະຕິບັດທີ 3
ການປະສົມອາຫານໄກູ່ໃນໄລຍະຕ່າງໆ
ຈຸດປະສົງ
ເພືໍ່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົຶ້າຮ່ວມຝກອົບຮົມສາມາດ:
1. ປະສົມອາຫານສັດໄດ້
2. ກະກຽມອຸປະກອນເຂົຶ້າໃນປະສົມສູດອາຫານ
3. ເຂົຶ້າໃຈເຖິງວິທີການ ແລະ ຂັຶ້ນຕອນຕ່າງໆໃນການປະສົມອາຫານໄດ້

ເນືື້ອໃນ
3.1

ວັດຖຸດັບທີໍ່ນາມາປະສົມອາຫານ

ຕາຕະລາງທີ 4 ສດອາຫານໄກູ່ແຕູ່ລະຊະນິດ
¦ø©º¾¹¾-Ä¡È Áì½ À¯ñ© ²ÒÁ´È²ñì/© ì¾¨¡¾-

cp

1 ¦¾ìó

Lp

En

8.8 3.8

2 »¿ºÈº-

Fb

Lp2

En2

Fb2

price

price 2

2.2

30

2.64

1.1

1,065

0.7

2,000

60,000

4.1

44 5.368

4.8

1,360

1.8

1,000

44,000

0

6,000

120,000

20,000

20,000

11

3,090

21

0

-

0

20

4.2

1

0

5

1.22

0.2

-

0.7

100 13.43

6.2

2,425

3.2

4 Á£-§¼´
5 Ã®¡½«ò-®ö©

cp 2

3,550

12.2

3 º¾¹¾- 201

QT

24.4 4.6

-

15

Total

0

-

244,000
price/kg

2,440

¦ø©º¾¹¾-Ä¡úì÷Éì/© ì¾¨¡¾-

cp

1 ¦¾ìó

Lp

8.8 3.8

2 »¿

12.2

11

2 Ã®¡½«ò-®ö©

24 4.6

3 º¾¹¾- 201

21
Total

En

Fb

QT

protein2Lp2

En2

Fb2

price

price 2

3,350

2.2

30

2.64

1.1

1,005

0.7

2,000

60,000

3,090

4.1

37 4.514

4.1

1,143

1.5

1,000

37,000

-

15

-

5

2.64

0.2

-

0.7

28

5.88

0

-

0

100 15.67

5.4

2,148

6,000

2.9

ປະລິມານການໃຫ້ອາຫານຂອງສັດແຕູ່ລະຫ້ນ
-

ໄກ່ລຸ້ນໂດຍສະເລ່ຍໃຫ້ 80 g/ໂຕ/ວັນ (ອາຫານປະສົມໃຫ້ແບບປຽກ)

-

ນົກກະທາໂດຍສະເລ່ຍໃຫ້ 18 g/ໂຕ/ວັນ (ອາຫານເຂັມຂຸ້ນ)

168,000
265,000

price/kg

3.2

-

2,650

44

-

ອາຫານໄກ່,ເປັດ,ໄກ່ງວງນ້ອຍ 10 g/ໂຕ/ວັນ (ອາຫານເຂັມຂຸ້ນ)

-

ເປັດ,ໄກ່ງວງ ພໍ່ແມ່ພັນ ໂດຍສະເລ່ຍໃຫ້ 150 g/ໂຕ/ວັນ (ອາຫານປະສົມໃຫ້ແບບປຽກ)

-

ເປັດຊີຶ້ນ ໂດຍສະເລ່ຍໃຫ້ 100 g/ໂຕ/ວັນ (ອາຫານປະສົມໃຫ້ແບບປຽກ)

-

ໄກ່ ພໍ່ແມ່ພັນ ໂດຍສະເລ່ຍໃຫ້ 85 g/ໂຕ/ວັນ (ອາຫານປະສົມໃຫ້ແບບປຽກ)
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ບົດທິດສະດີທີ 4
ການເຮັດອາຫານໝັກເປັນອາຫານເສີມຂອງສັດປີກ
ຈຸດປະສົງ
ເພືໍ່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົຶ້າຮ່ວມຝກອົບຮົມສາມາດ:
1. ເຮັດອາຫານເສີມໃຫ້ໄກ່ກິນໄດ້
2. ກະກຽມອຸປະກອນເຂົຶ້າໃນສູດການເຮັດອາຫານໝັກ
3. ເຂົຶ້າໃຈເຖິງວິທີການ ແລະ ຂັຶ້ນຕອນຕ່າງໆໃນການເຮັດອາຫານເສີມໄດ້

ເນືື້ອໃນ
4.1

ວັດຖຸດີບທີໍ່ຈະນາມາເຮັດອາຫານໝັກ

ວັດຖຸດິບທີໍ່ນາມາເຮັດອາຫານໝັກປະກອບມີ: ຕົຶ້ນກ້ວຍ, ຮາຫຍາບ, ເຂົຶ້າປຽນ, ນຶ້າຕານ, ດິນດາກ,
ຂີຶ້ງົວ, ເກືອ

4.2

ວິທີການເຮັດອາຫານໝັກ
ນາເອົາຕົຶ້ນກວ້ຍມາຊອຍໃຫ້ມຸ່ນ ແລ້ວເອົາສ່ວນປະກອບຕ່າງໆມາປະສົມໃຫ້ເຂົຶ້າກັນ ຫຼັງຈາກປະສົມ
ແລ້ວນາເອົາເຂົຶ້າຖັງປິດປາກໃຫ້ແຈບບໍ່ໃຫ້ລົມເຂົຶ້າຫຼັງຈາກນັຶ້ນປະໄວ້ປະມານ 5 ວັນ ຈໍ່ງນາມາປະສົມອາຫານໃຫ້
ໄກ່ກິນໄດ້

4.3

ວິທີນາໃຊ້ອາຫານໝັກ
ເອົາອາຫານທີໍ່ມັກແລ້ວມາປະສົມກັບອາຫານທີໍ່ເຮົາເກືອໃນແຕ່ລະຄາບ
ຄັຶ້ງທີເກືອ (ເຊົຶ້າ ແລະ ແລງ)

ແລ້ວນາມາໃຫ້ໄກ່ກນ
ິ ທຸກໆ
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ບົດປະຕິບັດທີ 5
ການໃຫ້ອາຫານ ແລະ ວິຕາມິນ
ຈຸດປະສົງ
ເພືໍ່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົຶ້າຮ່ວມຝກອົບຮົມສາມາດ:
1. ນາເອົາວິທີການໃຫ້ອາຫານໄກ່ໃນໄລຍະຕ່າງໆໄປນາໃຊ້ໄດ້
2. ກະກຽມອຸປະກອນເຂົຶ້າໃນການໃຫ້ອາຫານໄກ່ໄດ້
3. ເຂົຶ້າໃຈເຖິງວິທີການ ແລະ ຂັຶ້ນຕອນຕ່າງໆໃນການໃຫ້ອາຫານ ແລະ ວິຕາມິນໄດ້

ເນືື້ອໃນ
5.1

ການໃຫ້ອາຫານ

ໃນການໃຫ້ອາຫານໄກ່ແຕ່ລະຄັຶ້ງແມ່ນໄດ້ໃຊ້ ຮາງອາຫານ ຫຼື ກະສອບປູ ເພືໍ່ືອບໍ່ຶ້ໃຫ້ອາຫານຕົກລົງຂີ
ດີນ ຖ້າອາຫານຕົກລົງດິນແລ້ວ ຈະເຮັດໃຫ້ໄກ່ຕອດກິນອາຫານຍາກ ແລະ ມັກເກີດພະຍາດອີກດ້ວຍ

5.2

ການໃຫ້ວຕ
ິ າມິນວິຕາມິນ

ແມ່ນໄດ້ປະສົມນຶ້າໃຫ້ກິນໃຊ້ໄບໂອ+ບີ12 1 ຊອງ (20 g) ລະລາຍໃນນຶ້າ 20 L ໃຊ້ຕິດຕໍ່ກັນ 57 ວັນ ຖ້າໃຊ້ໄບໂອ+ບີ12 1 ຊອງ (20 g) ລະລາຍໃນນຶ້າ 10 L ໃຊ້ຕິດຕໍ່ກັນ 3-5 ວັນ
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ບົດປະຕິບັດທີ 6
ຂ້າເຊືື້ອໃນພືື້ນທີໍ່ລ້ຽງສັດ
ຈຸດປະສົງ
ເພືໍ່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົຶ້າຮ່ວມຝກອົບຮົມສາມາດ:
1. ບອກຄວາມໝາຍ ແລະ ຄຸນສົມບັດທີໍ່ດີຂອງຢາຂ້າເຊືຶ້ອໄດ້
2. ກະກຽມອຸປະກອນ ແລະ ເຄືໍ່ອງມືເຂົຶ້າໃນການຂ້າເຊືຶ້ອໃນພືຶ້ນທີໍ່ລ້ຽງສັດໄດ້
3. ນາໃຊ້ຢາຂ້າເຊືຶ້ອໄດ້ຖືກຕ້ອງຕາມເຕັກນິກ ແລະ ຂັຶ້ນຕອນ

ເນືື້ອໃນ
6.1

ການຂ້າເຊືອ
ື້ ພະຍາດ

ໂຮງເຮືອນ, ຄອກສັດ ລວມທັງອຸປະກອນທີໍ່ໃຊ້ໃນການລ້ຽງສັດ ຈາເປັນຕ້ອງດູແລຮັກສາຄວາມ
ສະອາດ ປາສະຈາກເຊືຶ້ອຈຸລິນຊີ ທີໍ່ພາໃຫ້ເກີດພະຍາດ ການລ້າງທາຄວາມສະອາດຢ່າງດຽວ ຍັງບໍ່ສາມາດພຽງພ
ສາລັບການຂ້າເຊືຶ້ອ ຍັງມີຫຼາຍວິທີໃນການທາລາຍເຊືຶ້ອພະຍາດຕາມອຸປະກອນດັໍ່ງກ່າວເຊັໍ່ນ: ການໃຊ້ຄວາມ
ຮ້ອນ ເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນຖືກແສງແດດຢູ່ສະເໝີ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ການຂ້າເຊືຶ້ອກໍ່ຈັດວ່າເປັນວິທີໜໍ່ງທີໍ່ໃຫ້ຜົນດີໃນ
ການທາລາຍເຊືຶ້ອ ເພາະສະດວກໃນການປະຕິບັດ ແລະ ເປັນວິທີການທີໍ່ນິຍົມກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງ

6.2

ຄຸນສົມບັດຂອງຢາຂ້າເຊືື້ອທີດີ

ຢາຈັດວ່າເປັນຢາຂ້າເຊືຶ້ອທີໍ່ດີທີໍ່ສຸດກໍ່ຕ້ອງມີຂຶ້ເສຍໜ້ອຍໜໍ່ງຢູ່ ເຖິໍ່ງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມມີຫຼັກການທີໍ່ສາຄັນ
ໃນການພິຈາລະນາວ່າຢາຂ້າເຊືອ
ຶ້ ທີໍ່ດີ ຄວນຈະມີລັກສະນະແນວໃດ ຢາຂ້າເຊືຶ້ອທີໍ່ດີນັຶ້ນຄວນມີຄຸນສົມບັດດັໍ່ງນີຶ້:
-

ມີລິດທາລາຍເຊືຶ້ອຈຸລິນຊີໄດ້ທຸກຊະນິດ

-

ອອກລິດໄດ້ຢ່າງໄວວາ ແລະ ມີລິດຢູໄ່ ດ້ດົນ

-

ລະລາຍໃນນຶ້າໄດ້ງ່າຍ ແລະ ມີຄວາມທົນສູງ

-

ລິດບເໍ່ ສຍໄປເມືອຖືກນຶ້າສະບູຫ
່ ຼືສານອິນຊີເຊັໍ່ນ: ເລືອດ, ໜອງ ແລະ ອືໍ່ນໆ

-

ບເໍ່ ປັນອັນຕະລາຍຕສ
ໍ່ ີຶ້ນສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ບຂ
ໍ່ ັດຂວາງກົນໄກໃນການຫາຍດີຂອງ

-

ຖືກດູດຊມເຂົຶ້າກະແສເລືອດໄດ້ໜ້ອຍ ແລະ ກບ
ໍ່ ໍ່ໃຫ້ເກີດອາການແພ້

ບາດແຜ
- ສາມາດແຊກຊືມເຂົຶ້າໄປໃນສິໍ່ງຂອງຕ້ອງການ ເຮັດໃຫ້ສະອາດ ປັດສະຈາກເຊືຶ້ອໄດ້ດີ ແລະ ບມ
ໍ່ ີ
ເກັດຮ່ອນຕວ
ໍ່ ັດຖຸທໃີໍ່ ຊ້
-

ບມ
ໍ່ ີສີ ແລະ ກິໍ່ນອັນທີໍ່ບໍ່ດີ

-

ລາຄາຖືກ
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6.3

ປະເພດຢາຂ້າເຊືອ
ື້
6.3.1

ປນຂາວ
ເປັນຜົງສີຂາວ ບໍ່ມີກິໍ່ນ, ປູນຂາວມີສ່ວນປະກອບຂອງ Calcium Oxide ປະມານ 95
% ເມືອລະລາຍໃນນຶ້າ ຫຼື ຖືກຄວາມຊຸ່ມຈະເກີດຄວາມຮ້ອນ ແລະ ກາຍເປັນ Calcium Hydroxide ຫຼື
Siaked Lime ແລະ ຖ້າປ່ອຍໃຫ້ຖືກອາກາດດົນໆ ຈະກາຍເປັນ Calcium Carbonate ແລະ ຈະບໍ່ມີ
ຄຸນສົມບັດໃນການທາລາຍເຊືຶ້ອ. ປູນຂາວມີລາຄາຖືກ, ຫາຊືຶ້ໄດ້ງ່າຍ ຈໍ່ງເປັນທີໍ່ນິຍົມໃຊ້ກັນທົໍ່ວໄປ ໂດຍໃຊ້ໂຮຍ
ພືຶ້ນຄອກ, ແຕ່ການໃຊ້ປູນຂາວກໍ່ຄວນລະມັດລະວັງຢ່າໃຫ້ເຂົຶ້າຕາ ຫຼື ເຂົຶ້າສູ່ຮ່າງກາຍ, ເຂົຶ້າປອດ ຈະເປັນ
ອັນຕະລາຍໄດ້
6.3.2 ເຫົື້າ
ເຫຼົຶ້າໃຊ້ກັນຢ່າງແຜ່ຫຼາຍໃນການທາລາຍເຊືຶ້ອ ຕາມຜິວໜັງ ແຕ່ຖ້າເຂັຶ້ມຂຸ້ນສູງຈະເຮັດໃຫ້
ໜັງໄໝ້. ເຫຼົຶ້າ 49-95 ສາມາດທາລາຍຈຸລັງແບັກທີເຣຍໄດ້ພາຍໃນ 15 ນາທີ. ເຊືຶ້ອໄວຣັດພົບວ່າ ເຫຼົຶ້າ 70%
ໃຫ້ຜົນດີທີໍ່ສຸດ ເຖິໍ່ງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມເຫຼົຶ້າບໍ່ສາມາດທາລາຍສະປຂອງແບັກທີເຣຍໄດ້ ໃນປັດຈຸບັນນິຍົມໃຊ້ໃນການ
ຂ້າເຊືຶ້ອຕາມຜິວໜັງເພາະຕົຶ້ນທນການຜະລິດຕໍ່າ ແລະ ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ
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ບົດປະຕິບັດທີ 7
ອຸປະກອນ ແລະ ເຕັກນິກການສັກຢາວັກຊິນ
ຈຸດປະສົງ
ເພືໍ່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົຶ້າຮ່ວມຝກອົບຮົມສາມາດ:
1. ສາມາດກະກຽມອຸປະກອນ
2. ສາມາດສັກຢາວັກຊິນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມເຕັກນິກ ແລະ ຂັຶ້ນຕອນ

ເນືື້ອໃນ
7.1

ອຸປະກອນ

ກະກຽມອຸປະກອນທີໍ່ຈາເປັນເຊັໍ່ນ: ກະຕິນຶ້າກ້ອນ, ສະແລ່ງ, ແປງຄີບ, ນຶ້າກັນ, ຢາວັກຊິນອະຫິວສັດ
ປີກ, ອະຫິວາເປັດ, ນິວຄາເຊິນແກ່, ນິວຄາເຊິນອ່ອນ

7.2

ຫັກການນາໃຊ້ຢາວັກຊິນ
-

ຢາວັກຊິນຕ້ອງເກັບຮັກສາໄວ້ທີໍ່ອຸນຫະພູມຕໍ່າກ່ວາ 4℃

- ກ່ອນການສັກວັກຊິນໃຫ້ສັດເຮົາຕ້ອງສັງເກດເບີໍ່ງໂຕສັດສາກ່ອນ, ຖ້າສັດແຂງແຮງດີ ຈໍ່ງສາມາດ
ສັກວັກຊິນໄດ້
-

ຖ້າສັດບໍ່ສະບາຍໃຫ້ປິໍ່ນປົວສັດໃຫ້ດີເປັນປົກກະຕິສາກ່ອນ ແລ້ວຈໍ່ງສັກວັກຊິນ.

- ຖ້າສັດຈ່ວຍ ຫຼື ມີພະຍາດກາຝາກ ໃຫ້ຖ່າຍກາຝາກ ແລະ ສັກຢາວິຕາມິນສາກ່ອນ, ພາຍຫຼັງໃຫ້
ຢາຖ່າຍກາຝາກ ຫຼື ສັກວິຕາມິນໄດ້ໜໍ່ງອາທິດ ຈໍ່ງສາມາດສັກວັກຊິນໄດ້.
-

ສາລັບວັກຊິນຊະນິດນຶ້າຕ້ອງສັກໃຫ້ໝົດພາຍໃນ 6 - 8 ຊົໍ່ວໂມງ.

- ສາລັບວັກຊິນຊະນິດຝຸ່ນຕ້ອງສັກໃຫ້ໝົດພາຍໃນ 2 ຊົໍ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກປະສົມນຶ້າ ກັໍ່ນແລ້ວ,
ສາລັບສັດປີກຕ້ອງສັກຍາມເຊົຶ້າ ຫຼື ກາງຄືນຍິໍ່ງເປັນການດີ (ບໍ່ໃຫ້ຕົວຢາຖືກແສງແດດ).
- ການສັກວັກຊິນຕ້ອງສັກໃຫ້ຖືກຕາມບ່ອນທີໍ່ການົດໄວ້ ແລະ ປະລິມານຢາສາລັບ ຢາວັກຊິນ
ແລະ ສັດແຕ່ລະຊະນິດ.
-

ຫຼັງຈາກສັກວັກຊິນໄປແລ້ວ ໂຕສັດອາດຈະເຫງົາເລັກນ້ອຍ ຫຼັງຈາກນັຶ້ນ 2-3 ມືຶ້ກ ເຊົາເອງ.

-

ພາຍຫຼັງທີໍ່ສັກວັກຊິນໄປແລ້ວ 14 ມືຶ້ ຈໍ່ງສາມາດສ້າງພູມຄຸ້ມກັນພະຍາດໄດ້.

-

ການສັກວັກຊິນຕ້ອງໄດ້ສັກເປັນປະຈາ ແລະ ຕໍ່ເນືໍ່ອງຕາມໄລຍະຄຸ້ມກັນຂອງຢາ ວັກຊິນແຕ່ລະ

ຊະນິດ.
- ບໍ່ຄວນສັກວັກຊິນ 2 ຫຼື ຫຼາຍຊະນິດໃຫ້ສັດໂຕດຽວກັນໃນໄລຍະເວລາດຽວກັນ (ຢ່າງໜ້ອຍ
ຕ້ອງຫ່າງກັນ 7 ມືຶ້)

50

7.3

ການນາໃຊ້ຢາວັກຊິນແຕູ່ລະຊະນິດ

- ອະຫິວາສັດປີກ ໃຊ້ກັບສັດປີກທົໍ່ວໄປ ອາຍຸສັດ 6 ອາທິດຂຶ້ນໄປ ໃຊ້ 1 ຊີຊີ ສັກຫຼືບໜັງ 1
ແກ້ວ 100 ເຂັມ, ໄລຍະຄຸ້ມກັນ 3 ເດືອນ, ສັກໄດ້ທຸກລະດູການ
- ນິວຄາເຊິອ່ອນ F ໃຊ້ກັບໄກ່ນ້ອຍ 1 - 7 ມືຶ້ ຢອດດັງ, ຕາ, 2 - 4 ຢອດ, 20 ຊີຊີ ຢອດດັງໄກ່
ເກີດໃໝ່, ໄດ້ທຸກລະດູການ
- ນິວຄາເຊິນແກ່ M ໃຊ້ກັບໄກ່ໃຫຍ່ ອາຍຸ 6 ອາທິດຂຶ້ນໄປ ສັກ 0. 5 ຊີຊີ ສັກເຂົຶ້າກ້າມຊີຶ້ນ 1
ແກ້ວບັນຈຸ 100 ເຂັມ + ນຶ້າກັໍ່ນ 50 ຊີຊີ ອາຍຸຄຸ້ມກັນ 1 ປີ, ສັກໄດ້ທຸກລະດູການ
- ອະຫິວາເປັດ ໃຊ້ກັບເປັດ ອາຍຸ 6 - 8 ອາທິດຂຶ້ນໄປ ສັກກ້າມຊີຶ້ນ ໂຕລະ 1 cc 1 ແກ້ວບັນຈຸ
50 ເຂັມ + ນຶ້າກັນ 50 cc ຄຸ້ມກັນ 6 ເດືອນ, ສັກໄດ້ທຸກລະດູການ
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