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ຄ ານ າ 
 

ເພືື່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັນລຸແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຂອງ
ລັດຖະບານ ສປປ. ລາວ ແຕ່ນີັ້ຮອດປີ 2020 ໂດຍຖືເອົານະໂຍບາຍການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະ 
ຊາຊົນລົງເທືື່ອລະກ້າວ ນ າພາປະເທດຊາດໃຫ້ຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການ
ສ້າງສາປະເທດຊາດໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດອຸດສາຫະກ າ ແລະ ທັນສະໄໝ, ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້
ຖືເອົາວຽກງານການກ ື່ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນວຽກງານບູລມິະສິດໜຶື່ງທີື່ມີ
ຄວາມສ າຄັນໃນການພັດທະນາຂະແໜງການກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ບັນລຸໄດ້ 4 
ເປົັ້າໝາຍ ແລະ 14 ມາດຕາການທີື່ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ໄດ້ກ ານົດໄວ້. 

ປະຈຸບັນ ການລ້ຽງກົບ ນັບເປັນອາຊີບໜຶື່ງທີື່ຊາວກະສິກອນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັນຫ າຍຂຶັ້ນເລືັ້ອຍໆ 
ເພາະວ່າ ກົບເປັນສັດທີື່ລ້ຽງງ່າຍໃຊ້ເວລາບ ື່ຫ າຍ ລົງທຶນນ້ອຍ ການດູແລຮັກສາງ່າຍ ຈ າໜ່າຍໄດ້ງ່າຍ ແລະ 
ຄຸ້ມກັບການລົງທຶນ ແຕ່ມີຊາວກະສິກອນສ່ວນຫ າຍແມ່ນຍັງຂາດຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົັ້າໃຈໃນການລ້ຽງ
ກົບໃຫ້ຖືກຕາມເຕັກນິກວິທີການ. ສະນັັ້ນ, ຈຶື່ງໄດ້ມີການຈັດພິມປຶັ້ມເຫ ັັ້ມນີັ້ຂຶັ້ນມາ ເພືື່ອໃຫ້ຜູ້ທີື່ສົນໃຈສຶກສາ 
ແລະ ໃຫ້ເປັນແນວທາງໃນການພັດທະນາອາຊີບການລ້ຽງກບົໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າຍິື່ງຂຶັ້ນ 

ວຽກງານພັດທະນາຫ ັກສູດ ແມ່ນຈຸດປະສົງໜຶື່ງທີື່ສ າຄັນຂອງໂຄງການ SURAFCO ທີື່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດໂດຍອົງການ HELVETAS Swiss Intercooperation ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທຶນ
ຈາກອົງການຮ່ວມື ແລະ ພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດ (SDC) ຕັັ້ງແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕົັ້ນມາ ແລະ ໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນິກໃນການພັດທະນາໂຄງສ້າງຂອງຫ ັກສູດຈາກຄະນະກະເສດສາດ, ປ່າໄມ ້
ແລະ ວິ ທະຍາສາດອາຫານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ (HAFL). 

ວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນນ າທຸກພາກ 
ສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງທີື່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທຶນຮອນ, ວິຊາການ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄົັ້ນ
ຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາປຶັ້ມຄູ່ມືນີັ້ຂຶັ້ນເພືື່ອນ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຮຽນການສອນ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ເອກະສານ
ດັື່ງກ່າວນີັ້ ຍັງສາມາດນ າໄປປັບໃຊ້ໃນທຸກໆວິທະຍາໄລກະສກິ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນທົື່ວປະເທດ. ໃນການຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິ ບັດຕົວຈິງນັັ້ນ ຖ້າຫາກພົບເຫັນຂ ັ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ແລະ ຄວາມບ ື່ສອດຄ່ອງເໝາະສົມປະການໃດ
ກະລຸນນາສົື່ງຂ ັ້ຄິດເຫັນ ແລະ ຄ າຕ າໜິຕິຊົມໄປທີື່ ວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ ຊາບເພືື່ອຈະ
ໄດ້ນ າໄປປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີກວ່າເກົື່າໃນອະນາຄົດ. 
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ພາກທດິສະດ ີ
 

ບດົທດິສະດທີ ີ1 
ຄວາມສ າຄນັ ແລະ ປະໂຫຍດຂອງການລຽ້ງກບົ 

 
ຈດຸປະສງົ 

ເພືື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມສາມາດ: 
1 ບອກເຖິງຄວາມສ າຄັນຂອງການລ້ຽງກົບໄດ ້
2 ອະທິບາຍເຖິງປະໂຫຍດຂອງການລ້ຽງກົບ 

 
ເນືັ້ອໃນ 
1.1 ຄວາມສ າຄນັຂອງການລຽ້ງກບົ 

ແຕ່ອາດີດຈົນເຖິງປະຈຸບັນ ກ ຄືຄວາມບ ື່ແນ່ນອນຂອງຜົນຜະລິດ, ຄວາມບ ື່ແນ່ນອນຂອງດິນຟ້າອາ 
ກາດ ຕະຫ ອດຈົນເຖິງການປ່ຽນແປງທາງດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ ທີື່ສົື່ງຜົນສະທ້ອນຕ ື່ກັບອາ 
ຊີບການລ້ຽງກົບຢ່າງຮ້າຍແຮງ. 

ກົບເປັນສັດເຄິື່ງບົກເຄິື່ງນ ັ້າອີກຊະນິດໜຶື່ງ ທີື່ກ າລັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມກັນລ້ຽງຫ າຍສົມຄວນໃນໝູ່
ຊາວກະສິກອນ ເພືື່ອທົດແທນກົບໃນທ າມະຊາດທີື່ນັບມືັ້ນັບຫາຍາກຂຶັ້ນ ແລະ ກ ມີຈ ານວນຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍ
ລົງທຸກມືັ້ ດັື່ງທີື່ພວກເຮົາຮູ້ນ າກັນແລ້ວວ່າ ປະຈຸບັນນີັ້ຊາວກະສິກອນຈ ານວນຫ ວງຫ າຍແມ່ນໃຫ້ຄວາມສົນ
ໃຈກ່ຽວກັບການລ້ຽງກົບຫ າຍຂຶັ້ນ, ມີການລົງທຶນສ້າງສະຖານທີື່ບ່ອນລ້ຽງກົບ, ເພືື່ອຜະລິດລູກກົບສົື່ງຂາຍ
ໃຫ້ຊາວກະສິກອນດ້ວຍກັນ ແລະ ກ ລ້ຽງກົບຊີັ້ນ ເພືື່ອສົື່ງຂາຍໃນທ້ອງຕະຫ າດ. 

ຈາກການສ າຫ ວດເລືື່ອງຂອງຕະຫ າດກົບ ແລະ ຄວາມນິຍົມຊົມຊອບໃນການບ ລິໂພກຊີັ້ນກົບ ແລະ 
ການລ້ຽງກົບແມ່ນເປັນອາຊີບໜຶື່ງທີື່ເຫັນວ່າ ມີເສດຖະກິດດີທັງໃນປະຈຸບັນ ແລະ ໃນອະນາຄົດ ເພືື່ອເປັນ
ການເພີື່ມລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ແລະ ສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດອີກດ້ວຍ. 

 
1.2 ປະໂຫຍດຂອງການລຽ້ງກບົ 

ກົບເປັນສັດທີື່ໃຫ້ປະໂຫຍດແກ່ມວນມະນຸດຢ່າງຫ ວງຫ າຍທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ຊຶື່ງສາມາດ
ແຍກອອກເປັນຂ ັ້ສ າຄັນດັື່ງນີັ້: 

 ກົບຈະຊ່ວຍທ າລາຍແມງໄມ້, ສັດຕພູືດພວກໜອນ ແລະ ແມງໄມ້ຕ່າງໆເພາະທ າມະຊາດກບົ
ມັກກິນໜອນ ແລະ ແມງໄມ້ຕ່າງໆເປັນອາຫານ. 

 ກົບໃຊ້ເປັນສັດສ າລັບການສຶກສາທາງການແພດ, ການວິໄຈຊີວະສາດ, ການທົດລອງທາງວິທະ
ຍາສາດທີື່ມີຄຸນຄ່າຢ່າງຍິື່ງ 

 ກົບເປັນອາຫານທີື່ຮູຈ້ັກ ແລະ ນິຍົມກັນຫ າຍເພາະຊີັ້ນກົບເປັນອາຫານທີື່ມີໂປຣຕິນທີື່ມີຄຸນຄ່າ
ສູງເປັນອາຫານລົດແຊບທີື່ສາມາດປຸງແຕ່ງໄດ້ຫ າຍຮູບຫ າຍແບບເຊັື່ນ: ຂົັ້ວ, ຕົັ້ມຍ າກົບ, ກົບຈືນ, ກົບອົື່ວກບົ
ປີັ້ງ ແລະ ອືື່ນໆອີກຫ າຍປະເພດ ຊຶື່ງແຕ່ລະທ້ອງຖິື່ນອາດແຕກຕ່າງກັນສ າລັບໜັງກົບນິຍົມກັນມາຕາກແຫ້ງ 
ແລະ ຈືນກອບເປັນອາຫານທີື່ມີລົດຊາດແຊບຄືກັນ 
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 ກົບສາມາດລ້ຽງເປັນອາຫານທີື່ດີໄດ້ ເພາະປະຈຸບັນປະລິມານຂອງກົບໃນທ າມະຊາດ ໄດ້ມີຈ າ 
ນວນຫຼຸດນ້ອຍຖອຍລົງຫ າຍ ຈົນເຮັດໃຫ້ບ ື່ພຽງພ ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ລາຄາ
ກົບສູງຂຶັ້ນຫ າຍ ນອກຈາກນີັ້ແລ້ວຕະຫ າດໃນຕ່າງປະເທດຍັງມຄີວາມຕ້ອງການຊືັ້ຫ າຍຄກືັນບ ື່ວ່າ ປະເທດ
ຍີື່ປຸ່ນ, ຮ່ອງກົງ, ມາເລເຊຍ, ສິງກະໂປ, ເຢຍລະມັນ, ອາເມລິກາ, ຝຣັື່ງ, ໂຮນລັງ ແລະ ແບນຊິກ 

 ກົບຈະຊ່ວຍຈັບແມງໄມ້ເປັນອາຫານ ຊຶື່ງຊ່ວຍຫຼຸດປະຊາກອນແມງໄມ້ໄດ້ອີກທາງໜຶື່ງ 
 ສ່ວນເຫ ືອຂອງກົບທີື່ເຫ ືອຈາກການເຮັດກິນ ແລະ ປຸງແຕ່ງກົບ ເພືື່ອສົື່ງຕະຫ າດເຊັື່ນ: ໜັງກົບ

ນອກຈາກໃຊ້ເປັນອາຫານແລ້ວຍັງສາມາດແປຮູບເປັນເຄືື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆ ບ ື່ວ່າຈະເປັນເກີບ, ກະເປົາ, ເຄືື່ອງດົນ 
ຕຣ ີ ແລະ ເຄືື່ອງໃຊ້ຂອງສອຍຕ່າງໆ. ສ່ວນຫົວ, ລະບົບອະໄວຍະວະທາງເດີນອາຫານ ແລະ ກະດູກທີື່ຕັດ
ອອກກ ສາມາດນ າໄປໃຊ້ເປັນອາຫານສ າລັບລ້ຽງສັດໄດ້ (ທັງສົດ ແລະ ແຫ້ງ) ຫ ື ຈະໃຊ້ເຮັດຝຸ່ນໃສ່ຕົັ້ນໄມ້ກ 
ໄດ້ແຕ່ບ ື່ນິຍົມກັນ. 

ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມກົບຈະມີຜົນປະໂຫຍດຫ າຍປະການທີື່ແຕກຕ່າງກັນໄປ ໃນສະພາບເສດຖະກິດ
ປະຈບຸັນນີັ້ ເມືື່ອພິຈາລະນາເບິື່ງໃຫ້ດີກ ເຊືື່ອວ່າ ການນ າໃຊ້ກົບເປັນປະໂຫຍດໂດຍທ າການລ້ຽງເປັນອາຊີບ
ເປັນການດີທີື່ສຸດ ເພາະປະເທດເຮົາມີສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆເອືັ້ອອ ານວຍຕ ື່ການລ້ຽງເປັນຢ່າງດີທັງຜົນຜະ 
ລິດທີື່ລ້ຽງໄດ້ກ ສາມາດນ າໄປສູປ່ະໂຫຍດດ້ານອືື່ນໆໄດ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມ. 
 

 
 
ຮບູທ ີ1     ຄນຸປະໂຫຍດຂອງການລຽ້ງກບົ 
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ບດົທດິສະດທີ ີ2 
ຄວາມຮູທ້ົື່ວໄປກຽ່ວກບັກບົ 

 
ຈດຸປະສງົ 

ເພືື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມສາມາດ: 
1 ບອກເຖິງລັກສະນະທົື່ວໄປຂອງກົບໄດ້ 
2 ບອກສາຍພັນກົບຊະນິດຕ່າງໆໄດ້ 
3 ອະທິບາຍລັກສະນະທົື່ວໄປຂອງກົບໄດ້ 

 
ເນືັ້ອໃນ 
2.1 ລກັສະນະທົື່ວໄປຂອງກບົ 

ໂດຍທົື່ວໄປແລ້ວເພິື່ນໄດ້ແບ່ງຮ່າງກາຍຂອງກົບອອກເປັນ 2 ພາກສ່ວນໃຫຍ່ຄ:ື ສ່ວນຫົວ ແລະ 
ສ່ວນລ າຕົວ 

 
 
ຮບູທ ີ2     ລກັສະນະທົື່ວໄປຂອງກບົ 
 

1.1.1 ສວ່ນຫວົ 
 ປາກ: ມີລັກສະນະກວ້າງອອກຕາມແນວຂະໜາດກັບຫົວ ຢູໃ່ຕ້ຄາງກະໄຕດ້ານລຸມ່ 

ແລະ ເທິງມີແຂ້ວນ້ອຍໆ 1 ຊຸດ ໃຊ້ປ້ອງກັນບ ື່ໃຫ້ອາຫານຫຼຸດອອກຈາກປາກ. ທາງເບືັ້ອງລຸ່ມຂອງຊ່ອງປາກ
ຈະມີລີັ້ນຂະໜາດໃຫຍ່ ສາມາດແລບລີັ້ນອອກນອກປາກໄດຢ້່າງວ່ອງໄວໃນເວລາກິນອາຫານ. 

 ຕາ: ຕາກົບມີ 1 ຄູ່ຂ້ອນຂ້າງໃຫຍ່ ມີລັກສະນະພົັ້ນອອກມາ ສາມາດຫ ຽວເຫັນໄດ້
ໃນມູມກວ້າງ ມີເຫຍືື່ອຫຸ້ມຕາ 3 ຊັັ້ນ ຄື: ປ້ອງກັນເວລາລົງນ ັ້າ, ຮັກສາຄວາມຊຸ່ມເວລາຂຶັ້ນບົກ ແລະ ປັບ
ແສງໃນເວລາກາງຄືນ. 
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 ຮູດັງ: ກົບບ ື່ມີດັງ ມີແຕ່ຮູດັງ 2 ຮູ ຊຶື່ງຢູ່ທາງເບືັ້ອງເທິງຂອງປາກສາມາດປິດ-ເປີດໄດ້ 
 ຫູ: ຫູຂອງກົບແບ່ງອອກເປັນ 2 ສ່ວນຄື: ສ່ວນກາງ ແລະ ສ່ວນໃນ (ບ ື່ມີສ່ວນນອກ 

ຫ ື ໃບຫູ) ແຕ່ສ່ວນກາງສາມາດເຫັນໄດ້ເປັນແຜ່ນກົມບາງໆຢູ່ຖັດກັບຕາໄປທາງເບືັ້ອງຫ ັງມີໜ້າທີື່ຮັບການສັື່ນ
ສະເທືອນຂອງສຽງ ແລະ ຄວບຄຸມການຊົງຕົວຂອງຮ່າງກາຍ. 

1.1.2 ສວ່ນລ າໂຕ 
 ລ າໂຕ: ບ ລິເວນສັນຫ ັງມີຕຸ່ມ 2 ຕຸ່ມ ພົັ້ນອອກມາປະມານກາງລ າຕົວ. ສ່ວນຫ າຍ

ແລ້ວລ າຕົວຂອງກົບແມ່ຈະໃຫຍ່ກວ່າກົບຜູ້. 
 ຂາ: ມີຂາ 2 ຄູ່ຄື: ຂາໜ້າ ແລະ ຂາຫ ັງ. 

 
2.2 ສາຍພນັກບົທີື່ນຍິມົລຽ້ງໃນ ສປປ. ລາວ 

ສາຍພັນກົບທີື່ເພິື່ນນິຍົມກັນລ້ຽງຫ າຍໃນປະເທດລາວເຮົາແມ່ນມີດ້ວຍກັນ 4 ສາຍພັນຄື: 
 ກົບນາ (Rana tigerina) 
 ກົບຈ່ານ (Rana rugolosa) 
 ກົບທູດ (Rana blythii) 
 ກົບບູລຟຣອກ (Rana Catesbeiena) 

 
2.3 ການຄດັເລອືກແນວພນັກບົ 

ກົບທີື່ພົບໃນປະເທດເຮົາໃນປະຈຸບັນຕ່າງກ ມີຢູ່ຫ າຍຊະນິດພັນ ມີທັງຂະໜາດໃຫຍ່, ກາງ ແລະ 
ນ້ອຍ ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ ແຕ່ທີື່ຮູ້ຈັກ ແລະ ນິຍົມກັນລ້ຽງຫ າຍໃນປະຈຸບັນນີັ້ສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 2 
ປະເພດຄື: ກົບພືັ້ນເມືອງ ແລະ ກົບຕ່າງປະເທດ ດັື່ງນີັ້: 

2.3.1 ກບົພນັພືັ້ນເມອືງ 
ກ. ກບົນາ (Rana tigerina) 

 ພົບເຫັນຫ າຍໃນປະເທດລາວ, ໄທ, ຫວຽດນາມ ... 
 ອາໄສຢູ່ຕາມປ່າຫຍ້າແຄມນາ, ແຄມໜອງ, ແຄມບຶງ ... 
 ລ າຕົວຍາວຕັັ້ງແຕ່ 10-18 ຊງັຕີແມັດ, ນ ັ້າໜັກສະເລ່ຍຕັັ້ງແຕ່ 100-350 

ກຣາມ 
 ຫົວສັັ້ນເປັນຮູບສາມຫ ື່ຽມ 
 ຕາກົມ ແລະ ໃຫຍ່ກວ່າວົງຫູໜ້ອຍໜຶື່ງ 
 ຂາຫ ັງຈະຍາວກວ່າລ າຕົວ 5 ເທົື່າ 
 ລ າຕົວສີຂຽວມີຈຸດສີນ ັ້າຕານເຂັັ້ມເປັນຈຸດໆ 
 ມີເສັັ້ນຂາວເຫ ືອງພາດແຕ່ຫົວຫາກົັ້ນ 
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ຮບູທ ີ3     ລກັສະນະຂອງກບົນາ 

 
ຕາຕະລາງ 1     ການຈະເລີນເຕບີໂຕຂອງກບົນາທີື່ລຽ້ງດ້ວຍປາສດົປະສມົກບັອາຫານໄກພ່ນັຊີັ້ນ 
 

ອາຍກຸບົ 
(ເດອືນ( 

ຄວາມຍາວຂອງອາຫານ (ຊງັຕແີມັດ( ນ ັ້າໜກັກບົ (ກຣາມ( 

< 1 2.6-4.6 5.43 
1 4.3-8.5 16-90 
2 6.9-10.4 40-135 
3 6.8-11.5 90-170 
4 9.3-13 100-247 

 
ຂ. ກບົຈາ່ນ (Rana rugolosa)  

 ພົບເຫັນຫ າຍໃນປະເທດລາວ, ໄທ, ຫວຽດນາມ ... 
 ອາໄສຕາມຫ້ວຍ, ຮອງ, ແຄມບຶງ ... 
 ຂະໜາດຄວາມຍາວຂອງລ າຕົວ 9-18 ຊັງຕີແມັດ, ຂະໜາດຂອງກົບໂດຍ

ສະເລ່ຍແມ່ນ   3-4 ໂຕ/ກິໂລກຣາມ 
 ຕາກົມໃຫຍ່ກວ່າວົງຫູເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ 
 ມີສີນ ັ້າຕານປົນຂຽວມີລາຍພາດຕາມລ າຕົວ 
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ຮບູທ ີ4     ລກັສະນະຂອງກບົຈານ 

 
ຄ. ກບົທດູ (Rana blythii) 

 ພົບເຫັນຫ າຍໃນປະເທດລາວ, ໄທ, ຫວຽດນາມ ... 
 ອາໄສຕາມປ່າດົງບ່ອນທີື່ມີຄວາມຊຸ່ມຊືື່ນ, ອາກາດເຢັນ, ຈະປະສົມພັນໃນ

ຊ່ວງລະດູໜາວ 
 ເປັນກົບທີື່ມີລ າຕົວຂະໜາດໃຫຍ່ ມີຄວາມຍາວຕັັ້ງແຕ່ 12-25 ຊັງຕີແມັດ, 

ກົບທີື່ມີຂະ   ໜາດໃຫຍ່ສຸດໜັກເຖິງ 3 ກິໂລກຣາມ, ແຕ່ຂະໜາດໂດຍທົື່ວໄປແມ່ນ 3-4 ໂຕ/ກິໂລກຣາມ 
 ຮູບຮ່າງຄ້າຍຄືກັບຂຽດຕາປາດ, ຫົວເປັນຫ ື່ຽມ, ໜ້າຜາກສັັ້ນ 
 ກົບເວລາຍັງນ້ອຍລ າຕົວຈະເປັນຕຸ່ມແຕ່ເມືື່ອໃຫຍ່ຂຶັ້ນມາຈະກ້ຽງ 
 ຕາກົມໃຫຍ່ກວ່າວົງຫູເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ 
 ກົບໂຕຜູ້ບ ື່ມີກ່ອງສຽງ 
 ກົບຜູ້ຈະໃຫຍ່ ແລະ ຍາວກວ່າກົບແມ ່
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ຮບູທ ີ5    ລກັສະນະຂອງກບົທູດ (ກບົດງົ( 
 

2.3.2 ກບົຕາ່ງປະເທດ 
ກ. ກບົບລູຟຣອກ (Rana Catesbeiena) 

 ມີຖິື່ນກ າເນີດທີື່ ພູເຂົາຮ໊ອກກີ ປະເທດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ (USA( 
 ອາໄສຕາມຫ້ວຍ, ຮອງ, ແຄມບຶງ ... 
 ເປັນກົບທີື່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ມີຄວາມຍາວຕັັ້ງແຕ່ 10-23 ຊັງຕີແມັດ, ມີນ ັ້າໜັ

ກສະເລ່ຍ 2-3 ໂຕ/ກິໂລກຣາມ 
 ລ າຕົວມີສີຂຽວປົນສີນ ັ້າຕານເຂັັ້ມ, ພືັ້ນທ້ອງເປັນສີຂາວ, ໜັງບ ື່ລຽບ 
 ຕາກົມນ້ອຍກວ່າວົງຫູເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ 
 ກົບແມ່ອາຍຸ 1 ປີ, ນ ັ້າໜັກ 3-4.5 ກິໂລກຣາມ ຈະໃຫ້ໄຂ່ປະມານ 4,000-

20,000 ໜ່ວຍ 
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ຮບູທ ີ6     ລກັສະນະຂອງກບົບລູຟຣອກ 
 
ຕາຕະລາງ 2     ການຈະເລີນເຕບີໂຕຂອງກບົບລູຟຣອກ (Rana catesbeiena) ທີື່ລຽ້ງດວ້ຍປາສດົ 

 
ອາຍກຸບົ (ເດືອນ( ຄວາມຍາວຂອງອາຫານ (ຊງັຕແີມັດ) ນ ັ້າໜກັກບົ (ກຣາມ) 

< 1 3.1-4.6 5.0-9.0 
1 5.2-7.2 16.0-17.0 
2 6.9-9.4 50.0-120 
3 7.6-10.1 64.0-154 
4 8.0-10.7 69.0-226 
5 8.4-12.0 80.0-300 
6 9.0-13.6 98.0-390 
7 9.7-14.7 128-460 
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ບດົທດິສະດທີ ີ3 
ການເລອືກສະຖານທີື່ໃນການລຽ້ງກບົ 

 
ຈດຸປະສງົ 

ເພືື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມສາມາດ: 
1 ອະທິບາຍວິທີການຄັດເລືອກສະຖານທີື່ລ້ຽງກົບໄດ້ 
2 ອະທິບາຍວິທີການສ້າງຄອກລ້ຽງກົບໄດ ້
3 ບອກປະເພດຂອງໜອງ ຫ ື ອ່າງລ້ຽງກົບໄດ້ 

 
ເນືັ້ອໃນ 
3.1 ການຄດັເລອືກສະຖານທີື່ລຽ້ງກບົ 

ການຄັດເລືອກສະຖານທີື່ໃນການສ້າງໜອງ ຫ ື ອ່າງລ້ຽງກົບ, ກ່ອນອືື່ນໝົດຄວນພິຈາລະນາ ແລະ 
ຄ ານຶງເຖິງເງືື່ອນໄຂຕ່າງໆລຸ່ມນີັ້: 

 ຄວນເປັນບ່ອນທີື່ຢູໃ່ກ້ເຮືອນ 
 ເປັນບ່ອນທີື່ນ ັ້າບ ື່ຖ້ວມ ຫ ື ແຫ້ງແລ້ງ 
 ໃກ້ກັບແຫ ື່ງນ ັ້າ 
 ນ ັ້າຕ້ອງສະອາດ ແລະ ພຽງພ  
 ໃກ້ກັບແຫ ື່ງອາຫານ 
 ສາມາດຖ່າຍເທນ ັ້າເສຍໄດ້ສະດວກ 
 ສາທາລະນະປະໂພກສະດວກ 
 ຄວນຫ່າງຈາກເສັັ້ນທາງໃຫຍ່ ຫ ີກເວັັ້ນສຽງລົບກວນເພືື່ອໃຫ້ກົບພັກຜ່ອນເຕັມທີື່ ໃຫຍ່ໄວ 
 

3.2 ການສາ້ງໜອງ ຫ  ືອາ່ງລຽ້ງກບົ 
ການສ້າງໜອງກົບໃນປະຈຸບັນແມ່ນນິຍົມສ້າງຢູ່ 4 ແບບຄ:ື 
3.2.1 ການສາ້ງແບບໜອງດນິ 

ໜອງດິນເປັນໜອງທີື່ນິຍົມກັນລ້ຽງແບບທ າມະຊາດ ທີື່ຢູ່ອາໄສຂອງກົບພາຍໃນໜອງຈະ
ມີການປູກພືດເປັນຮົື່ມເງົາເພືື່ອໃຫ້ກົບໄດ້ອາໄສເປັນບ່ອນຫ ົບຊ່ອນໃນກາງເວັນ ແລະ ວັດສະດຸຕ່າງໆເຊັື່ນ: 
ຕີນ ລົດຜ່າເຄິື່ງ, ກະເບືັ້ອງແຕກເພືື່ອໃຫ້ກົບເຂົັ້າໄປອາໄສຢູ່, ເຄິື່ງກາງໜອງຂຸດເປັນອ່າງນ ັ້າເລິກປະມານ 30 
ຊັງຕີແມັດ ແລະ ສາມາດເກັບນ ັ້າໄດ້ເລິກ 20 ຊັງຕີແມັດ ໃນອ່າງແມ່ນໃຫ້ເອົາພືດນ ັ້າຈ າພວກ ຜັກບົັ້ງ, ຜັກ
ຕົບໃສ່ ແລະ ບ ລິ ເວນອ້ອມຮອບໜອງຄວນອ້ອມດ້ວຍກະແຕະ ຫ ື ດາງຂຽວສູງປະມານ  1.2 ແມັດ  ຂະ
ໜາດຂອງໜອງໂດຍທົື່ວໄປແລ້ວຈະມີຕັັ້ງແຕ່ 3x5-5x10 ແມັດ ຂ ັ້ເສຍໜອງລ້ຽງກົບແບບໜອງດິນຈະມີຂ ັ້
ເສຍໃນເລືື່ອງຂອງກົບຕາຍເນືື່ອງຈາກກົບຈະຂຸດຮູເຈືື່ອນທັບກັນຕາຍ, ການຂຸດຮູໃນເວລາກົບຈ າສິນ, ການ
ຈັບເອົາກົບບ ື່ສະດວກ 
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ຮບູທ ີ7     ລກັສະນະຂອງການລຽ້ງກບົໃນໜອງດນິ 
 

3.2.2 ການສາ້ງອາ່ງແບເຄິື່ງໜອງດນິ ແລະ ເຄິື່ງຊມີງັ  
ໜອງລ້ຽງກົບແບບນີັ້ເປັນໜອງທີື່ຫຼຸດຂ ັ້ເສຍແບບໜອງດິນ ແຕ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກ ຂ້ອນຂ້າງຕ ື່າ

ກວ່າແບບໜອງຊີມັງ, ແຕ່ຄວາມສະດວກໃນການຈັດການດູແລຮັກສາແມ່ນບ ື່ໄດ້ດີເທົື່າໜອງຊີມັງ ໜອງລ້ຽງ
ກົບແບບເຄິື່ງໜອງດິນ-ເຄິື່ງໜອງຊີມັງ ເປັນໜອງທີື່ກ ື່ດ້ວຍດິນບຣັອກເປັນກ າແພງອ້ອມເບືັ້ອງນອກສູງປະ 
ມານ 80 ຊັງຕີແມັດ ແລ້ວໃຊ້ຕາໜ່າງຂຽວອ້ອມຕ ື່ທາງເທິງຂອງກ າແພງໃຫ້ມີຄວາມສູງປະມານ 1.2 ແມັດ 
ຢູ່ພາຍໃນຂອງໜອງຈະໃຊ້ຕາໜ່າງຂຽວຂັັ້ນເປັນໜອງນ້ອຍຕືື່ມອີກ ຂະໜາດຂອງໜອງນ້ອຍປະມານ 3x4 
ແມັດ ຫາ 3x5 ແມັດ ແລ້ວປັບພືັ້ນພາຍໃນໜອງໃຫ້ຮາບພຽງດີ, ທາງກາງຂອງແຕ່ລະໜອງນ້ອຍຈະຂຸດຂຸມ
ໃຫ້ມີຂະໜາດປະມານ 1.5x2 ແມັດ ແລະ ເລິກປະມານ 50 ຊັງຕີແມັດ ມີທີື່ລະບາຍນ ັ້າອອກໄດ້ຢ່າງ
ສະດວກ ນອກຈາກນີັ້ ພາຍໃນ  ໜອງຈະປູກພືດໃຫ້ເປັນຮົື່ມເງົາແກ່ກົບ ຫ ື ໃຊ້ວັດສະດຸຕ່າງໆທີື່ໃຫ້ກົບໄດ້
ຫ ົບຫ ີກ ແລະ ອາໄສຢູ່ເຊັື່ນ: ຕີນລົດໃຫຍ່ຜ່າເຄິື່ງ, ບັັ້ງໄມ້ໄຜ່ ຫ ື ກະເບືັ້ອງແຕກກ ໄດ້. 
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ຮບູທ ີ8     ລກັສະນະຂອງໜອງແບບເຄິື່ງດນິ-ເຄິື່ງຊມີງັ 
 

3.2.3 ການສາ້ງແບບໜອງຊມີງັ 
ແບບໜອງຊີມັງເປັນໜອງທີື່ມີຄວາມທົນທານ ແລະ ແຂງແຮງ ສາມາດອະນາໄມໄດ້ງ່າຍ

ລະບາຍສິື່ງເສດເຫ ືອ ແລະ ຂອງເສຍຕ່າງໆໄດ້ດີ, ພ້ອມນີັ້ກ ຍັງມີຄຸນປະໂຫຍດຫ າຍຢ່າງເຊັື່ນ: ໃຊ້ເປັນໜອງ
ປະສົມພັນ, ຟັກໄຂ່, ອະນຸບານ, ໜອງລ້ຽງກົບນ້ອຍ ແລະ ກົບຫຼຸ້ນ ໃນກ ລະນີຈ າເປັນໜອງຊີມັງທີື່ນິຍົມເຮັດ
ມີຂະໜາດ 2x4 ແມັດ ກ ື່ດ້ວຍດິນບລັອກ, ເທພືັ້ນດ້ວຍຊີມັງພ້ອມທັງຄັດມັນຄັກແນ່ ມີຄວາມຄ້ອຍຊັນພ 
ສົມຄວນທີື່ຈະລະບາຍນ ັ້າຖິັ້ມໃຫ້ໝົດ ພາຍໃນໜອງຕ້ອງໄດ້ເທຊີມັງກັນຊຶມໃຫ້ມີຄວາມສູງຈາກພືັ້ນໜອງ
ປະມານ 35-40 ຊັງຕີແມັດ ໃຊ້ທ ື່ PVC ຊຶື່ງມີເສັັ້ນຜ່າສູນກາງ 20-50 ມີລີແມັດ ເປັນທ ື່ລະບາຍນ ັ້າອາດ
ເຮັດເປັນລະບົບນ ັ້າລົັ້ນກ ໄດ້ ສ າລັບຫ ັງຄາຂອງໜອງອາດຈະໃຊ້ກະເບືັ້ອງ, ຕາໜ່າງບັງແສງທີື່ໃຊ້ສ າລັບມຸງ
ເຮືອນສວນກ້າ ຫ  ືໃບພ້າວກ ໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງສູງຈາກໜ້າດິນປະມານ 2-2.5 ແມັດ ເພືື່ອປ້ອງກັນແດດບ ື່ໃຫ້ສ່ອງ
ລົງຫ າຍເກີນໄປໜອງລ້ຽງກົບທີື່ເຮັດດ້ວຍຊີມັງສາມາດອອກແບບຕາມລັກສະນະຂອງໜອງໄດ້ 3 ແບບດັື່ງນີັ້: 

ກ. ໜອງແບບທີື່ມີພືັ້ນຄ້ອຍຊັນ 
ລັກສະນະຂອງໜອງຈະເທພືັ້ນໃຫ້ມີຄວາມຄ້ອຍຊັນປະມານ 25 ອົງສາ ຫ ື 12 ຊັງ

ຕີແມັດ ເພືື່ອໃຫ້ລະບາຍນ ັ້າໄດ້ດີ, ໃນເວລາລ້ຽງກົບລະດັບນ ັ້າຕ້ອງສູງປະມານ 20-30 ແມດັ ໃຊ້ຈ າພວກ
ຟອງນ ັ້າ ຫ ື ໄມ້ແປ້ນຟູນ ັ້າເພືື່ອໃຫ້ກົບໄດ້ຂຶັ້ນມາຫ ິັ້ນ ຫ ື ເປັນບ່ອນໃຫ້ອາຫານກົບ ໜອງແບບນີັ້ສາມາດໃຊ້ປະ 
ໂຫຍດໄດ້ຫ າຍຢ່າງເຊັື່ນ: ໃຊ້ເປັນໜອງຟັກໄຂ່, ໜອງອະນຸບານ ຫ ື ໜອງລ້ຽງກົບພ ື່ແມ່ພັນກ ໄດ້. 

ຂ. ໜອງແບບມີດອນຢູ່ເຄິື່ງກາງ 
ລັກສະນະພາຍໃນກາງໜອງ ຈະໃຊ້ດິນບລັອກກ ື່ເປັນດອນຮູບສີື່ລ່ຽມຕາມແບບ

ຂອງໜອງດອນດັື່ງກ່າວຈະຫ່າງຈາກຝາຂອງໜອງເບືັ້ອງລະ 50-70 ຊັງຕີແມັດ ສູງປະມານ 25 ຊັງຕີແມັດ  
ດອນກາງຄວນຄັດມັນຢ່າງຄັກແນ່, ດອນກາງນີັ້ເຮັດໄວ້ເພືື່ອໃຫ້ກົບຂຶັ້ນມາພັກຜ່ອນ ແລະ ເປັນບ່ອນສ າລັບ
ກິນອາຫານໃນເວ ລາລ້ຽງກົບຕ້ອງໃຫ້ລະດັບນ ັ້າສູງເຖິງ 20-30 ຊັງຕີແມັດ ການໃຫ້ອາຫານຕ້ອງຫວ່ານ
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ອາຫານລົງຕາມດອນ, ໜອງແບບນີັ້ເໝາະສ າລັບການລ້ຽງກົບຫຼຸ້ນ ຫ ື ກົບໃຫຍ ່ບ ື່ເໝາະສົມສ າລັບເປັນໜອງ
ຟັກໄຂ່ ຫ  ືໜອງອະນຸບານ. 
 

 
 
ຮບູທ ີ9     ລກັສະນະຂອງໜອງລຽ້ງກບົທີື່ມດີອນຢູ່ເຄິື່ງກາງ 

 
ຄ. ໜອງແບບມີຂອບທາງຂ້າງສູງ 

ລັກສະນະພາຍໃນຂອງໜອງຈະກົງກັນຂ້າມກັບໜອງແບບມດີອນຢູ່ເຄິື່ງກາງຄື: ຈະ
ກ ດິນບຣັອກຕິດກັບຝາຂອງໜອງທັງສີື່ດ້ານມີຄວາມກວ້າງດ້ານລະ 50-70 ຊັງຕີແມັດ ມີຄວາມສູງ 25 ຊັງ
ຕີແມັດ ກ ື່ຂອບແມ່ນເພືື່ອໃຫ້ກົບໄດ້ຂຶັ້ນມາພັກຜ່ອນ ແລະ ກິນອາຫານຢູ່ທາງກາງຂອງໜອງຈະເປັນຮູບລັກ
ສະ ນະກົັ້ນໝ ັ້ຂາງ, ໃນເວລາລ້ຽງກົບຕ້ອງໃຫ້ລະດັບນ ັ້າສູງເຖິງ 20-30 ຊັງຕີແມັດ ຢູ່ບ ລິເວນອ່າງນ ັ້າຕ້ອງໄດ້
ໃຊ້ຟອງສະໂນ ຫ ື ໄມ້ແປ້ນທີື່ຟູນ ັ້າ ເພືື່ອໃຫ້ກົບຂຶັ້ນມາພັກຜ່ອນ ແລະ ກິນອາຫານເພືື່ອໃຫ້ກົບໄດ້ກະຈາຍຢູ່
ທົື່ວໜອງ, ການໃຫ້ອາຫານດ້ວຍການຫວ່ານອາຫານລົງຕາມຂອບຂອງໜອງ ຫ  ືຕາມຟອງນ ັ້າ ຫ ື ໄມ້ແປ້ນຟູ
ຢູ່ຕາມໜ້ານ ັ້າ. 
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ຮບູທ ີ10     ລກັສະນະຂອງອາ່ງລຽ້ງກບົທີື່ມຂີອບທາງດາ້ນຂາ້ງສູງ 

 
3.2.4 ແບບຄອກຕາໜາ່ງ (ກະຊງັ) 

ໜອງລ້ຽງກົບແບບນີັ້ ເປັນການສ້າງຄອກຕາໜ່າງຂັງໄວ້ໃນແຫ ື່ງນ ັ້າຕ່າງໆ ແລ້ວນ າເອົາກົບ
ປ່ອຍໃສ່, ພາຍໃນຄອກຕາໜ່າງແມ່ນເອົາຈ າພວກ ຜັກຕົບ ລົງໃສ່ເພືື່ອໃຫ້ກົບລີັ້ຊ້ອນ ແລະ ເອົາຟອງນ ັ້າ ຫ ື 
ໄມ້ແປ້ນທີື່ຟູນ ັ້າໃສ່ອີກ ເພືື່ອໃຫ້ກົບຂຶັ້ນມາພັກຜ່ອນ ແລະ ທັງເປັນບ່ອນກິນອາຫານ. 

 

 
 
ຮບູທ ີ11     ລກັສະນະຂອງການລຽ້ງກບົໃນຄອກຕາໜາ່ງ (ກະຊງັ( 
  



14 

ບດົທດິສະດທີ ີ4 
ການລຽ້ງກບົໃນຮບູແບບຕາ່ງໆ 

 
ຈດຸປະສງົ 

ເພືື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມສາມາດ: 
1 ອະທິບາຍວິທີການລ້ຽງກົບໃນອ່າງຊີມັງ 
2 ອະທິບາຍວິທີການລ້ຽງກົບໃນກະຊັງ 
3 ອະທິບາຍວິທີການລ້ຽງກົບໃນໜອງດິນ 
4 ຄັດເລືອກຮູບແບບການລ້ຽງກົບທີື່ເໝາະສົມກັບສະພາບເງືື່ອນໄຂຕົວຈິງຂອງທ້ອງຖິື່ນ ຫ ື ພືັ້ນທີື່

ຂອງຕົນໄດ້ 
 

ເນືັ້ອໃນ 
4.1 ການລຽ້ງກບົໃນອາ່ງຊມີງັ 

ເປັນການລ້ຽງທີື່ຜູຄ້ົນນິຍົມກັນຫ າຍໃນປະຈຸບັນເພາະດູແລຮັກສາງ່າຍ, ກົບຢູ່ສະບາຍ ແລະ ຈະເລນີ
ເຕີບໂຕໄດ້ດີທັງເປັນການສະດວກສະບາຍຕ ື່ຜູທີ້ື່ລ້ຽງໃນດ້ານການດູແລຮັກສາໜອງລ້ຽງກົບ ຊຶື່ງເປັນໜອງປູ
ພືັ້ນດ້ວຍຊີເມັນເພືື່ອຮອງຮັບນ ັ້າ ໂດຍເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຄ້ອຍຊັນ, ມທີ ື່ລະບາຍນ ັ້າເຂົັ້າອອກ ແລະ ຝາກ ື່ດ້ວຍ
ດິນຈີື່ ຫ ື ດິນບຣັອກ, ຢູ່ໃນໜອງລ້ຽງກົບແມ່ນໃຫ້ເອົານ ັ້າໃສ່ໃຫ້ໄດ້ລະດັບ 20-30 ຊັງຕີແມັດ ແລ້ວນ າເອົາ
ໄມ້ແປ້ນຂອນໄມ້ ແລະ ພັນພືດນ ັ້າມາໃສ່ເຊັື່ນ: ຜັກຕົບ, ຜັກ ບົັ້ງ ແລະ ອືື່ນໆ ເພືື່ອໃຫ້ກົບອາໄສ, ສ່ວນເບືັ້ອງ
ເທິງຂອງໜອງແມ່ນມຸງດ້ວຍກ້ານພ້າວແຫ້ງ. 

ໜອງລ້ຽງກົບແບບນີັ້ແມ່ນມີຂະໜາດຕັັ້ງແຕ່ຂະໜາດ 3x4 ແມັດ, ປ່ອຍກົບລົງລ້ຽງໄດ້ 1,000 ໂຕ 
ແລະ ຕ້ອງໝັື່ນປ່ຽນຖ່າຍນ ັ້າ, ແຕ່ຫາກມີລະບົບນ ັ້າໄຫ ຄ່ຽນຕະຫ ອດຍິື່ງເປັນການດີ ຊຶື່ງຈະບ ື່ເຮັດໃຫ້ນ ັ້າເໜົື່າ
ເສຍ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ກົບກິນອາຫານໄດ້ດີ, ເຮັດໃຫ້ກົບມີການຈະເລີນເຕີບໄວຂຶັ້ນ ຊຶື່ງການລ້ຽງກົບແບບນີັ້
ແມ່ນໃຊ້ຄ່າການກ ື່ສ້າງສູງ ແຕກ່ ຄຸ້ມຕ ື່ການລົງທຶນໄປ ຊຶື່ງເປັນການລ້ຽງແບບພັດທະນາ 
 

 
 
ຮບູທ ີ12     ການລຽ້ງກບົໃນອາ່ງຊມີັງ 
4.2 ການລຽ້ງກບົໃນກະຊງັ (ຄອກຕາໜາ່ງ(  
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ກະຊັງທີື່ໃຊ້ລ້ຽງກົບແມ່ນນິຍົມກັນໃຊ້ແສສີຟ້າຊະນິດຕາຖີື່ໆ, ມີຄວາມກວ້າງ 120 ຊັງຕີແມດັ ມາ
ຫຍິບເປັນຄອກຕາໜ່າງ ຫ ື ກະຊັງ ໃຫ້ມີຂະໜາດກ້ວາງ 2.4 ແມັດ, ຍາວ 3 ແມັດ ແລະ ເລິກ 1.2 ແມັດ 
ຄອກຕາໜ່າງຂະໜາດນີັ້ສາມາດລ້ຽງກົບໄດ້ 1,000 ໂຕ 

 ຄອກຕາໜ່າງທີື່ໃຊ້ລ້ຽງກົບນ້ອຍຈົນຮອດຈັບກົບຂາຍ ຄອກຕາໜ່າງທີື່ໃຊ້ລ້ຽງກົບໃນໄລຍະນີັ້ຈະ 
ຢ່ອນລົງນ ັ້າໃຫ້ມີຄວາມເລິກປະມານ 20-30 ຊັງຕີແມັດ ກ່ອນນ າເອົາກົບລົງປ່ອຍລ້ຽງຄວນຄັດຂະໜາດກົບ
ເສຍກ່ອນຄັດເອົາກົບຫຼຸ້ນດຽວກັນ ແລະ ຂະໜາດໃກ້ຄຽງກນັມາລ້ຽງນ າກັນ ແລະ ສ່ວນໃນຄອກຕາໜ່າງໃຫ້
ໃຊ້ພັນພືດນ ັ້າ ຫ ື ແປ້ນໃສ່ໃຫ້ກົບຂຶັ້ນ ແລະ ໃຫ້ອາຫານ. ສວ່ນທາງເທິງກະຊັງຕ້ອງມີສິື່ງກັັ້ງບັງແສງແດດກ້າ 
ແລະ ຝົນແຮງ ແລະ ສ່ວນການໃຫ້ອາຫານກ ຄືກັບການລ້ຽງໃນສະຖານທີື່ຕ່າງໆຂອງການລ້ຽງກົບ. 

 

 
 
ຮບູທ ີ13     ການລຽ້ງກບົໃນກະຊງັ (ຄອກຕາໜາ່ງ( 
 
4.3 ການລຽ້ງກບົໃນໜອງດນິ 

ໃຊ້ພືັ້ນທີື່ປະມານ 100-200 ຕາແມັດ (m2(, ພາຍໃນໜອງເລິກປະມານ 1 ແມັດ, ບາງບອ່ນອາດ
ຈະເຮັດດອນກາງໜອງເພືື່ອເປັນທີື່ພັກຂອງກົບ ແລະ ບ່ອນໃຫ້ອາຫານໃຊໄ້ມ້ແປ້ນເປັນບ່ອນຮອງຮັບ, ຂອບ
ໜອງເຮັດຮົັ້ວອ້ອມຮອບ ໂດຍໃຊ້ແສສີຟ້າກວ້າງອ້ອມຮອບຫ່າງຈາກແຄມໜອງ 1 ແມັດ, ປ່ອຍໃຫ້ຫຍ້າຂຶັ້ນ 
ຫ ື ປູກຫົວສໃີຄລຽບແຄມໜອງເພືື່ອໃຫ້ກົບມີບ່ອນລີັ້ຊ່ອນ, ໃນໜອງແມ່ນໃຊຜ້ັກຕົບ, ຜັກບົັ້ງ ແລະ ພືດນ ັ້າ
ອືື່ນໆເພືື່ອໃຫ້ກົບເປັນບ່ອນລີັ້ຊ່ອນ ແລະ ອາໄສຄວາມຮົື່ມເຢັນ ແລະ ອ້ອມຮອບແສສີຟ້າຈະຕ້ອງລ້ອມຮົັ້ວ
ດ້ວຍໄມ້ປ່ອງຜ່າສານເປັນແຕະ ຫ ື ໃຊ້ສັງກະສີເປັນຮົັ້ວກ ໄດ້ເພືື່ອປ້ອງກັນສັດຕູກົບເຂົັ້າມາທ າລາຍກົບ, ສ່ວນ
ດ້ານເທິງແມ່ນມຸງດ້ວຍໃບພ້າວ, ສັງກະສີ, ກະເບືັ້ອງ, ຫຍ້າຄາ ແລະ ແສດ າກັນແສງແດດກ ໄດ້, ຊຶື່ງສ່ວນ
ແຄມໜອງແມ່ນໃຊ້ກະເບືັ້ອງແຕກ, ຢາງລົດນອກ ແລະ ໄມ້ໄຜຜ່່າເຄິື່ງມາວາງລຽບແຄມໜອງ ເພືື່ອໃຫ້ກົບລີັ້
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ຊ້ອນ ແລະ ພືັ້ນໜອງອາດຈະໃຊ້ແພຢາງປູ ຖ້າຫາກນ ັ້າບ ື່ຢູ່ ແລະ ເຮັດທ ື່ລະບາຍນ ັ້າເຂົັ້າ-ອອກໃສ່ແຈໃດແຈ
ໜຶື່ງ. 

 

 
 
ຮບູທ ີ14     ການລຽ້ງກບົໃນໜອງດນິ 
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ບດົທດິສະດທີ ີ5 
ອາຫານ ແລະ ການໃຫອ້າຫານ 

 
ຈດຸປະສງົ 

ເພືື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມສາມາດ: 
1 ອະທິບາຍຄວາມສ າຄັນຂອງທາດອາຫານທີື່ກົບຕ້ອງການ 
2 ບອກປະເພດຂອງອາຫານໄດ້ 
3 ອະທິບາຍຄວາມຕ້ອງການທາດຊີັ້ນຂອງກົບ 
4 ອະທິບາຍວິທີການໃຫ້ອາຫານ ແລະ ໃຫ້ອາຫານກົບໄລຍະຕ່າງໆໄດ້ຖືກຕ້ອງ 

 
ເນືັ້ອໃນ 
5.1 ຄວາມສ າຄນັຂອງທາດອາຫານທີື່ກບົຕອ້ງການ 

ຄ າວ່າ: (ອາຫານ) ຕາມຄວາມໝາຍຂອງໂພຊະນາການແລ້ວຄື ສິື່ງທີື່ສັດນ ັ້າກິນເຂົັ້າໄປແລ້ວເກີດປະ
ໂຫຍດຕ ື່ຮ່າງກາຍ ໂດຍຊ່ວຍສ້າງ ແລະ ສ້ອມແຊມສ່ວນທີື່ເຊືື່ອມໂຊມ, ໃຫ້ພະລັງງານ ແລະ ຊ່ວຍຄວບຄຸມ
ໃນການປະຕິບັດງານຂອງຂະບວນການຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍ ໃຫ້ດ າເນີນໄປຕາມໜ້າທີື່ສົື່ງຜົນໃຫ້ສັດນ ັ້າສາມາດ
ດ າລົງຊີວິດ, ມີການຈະເລີນເຕີບ ແລະ ສືບພັນເປັນປົກກະຕິ 

ສ່ວນຄ າວ່າ: (ໂພຊະນາການ) ເປັນຂະບວນການທາງວິທາະຍາສາດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບການກິນ
ອາຫານ ແລະ ການປ່ຽນແປງທາງຟີຊິກ, ເຄມີຂອງອາຫານ ແລະ ສານອາຫານໃນຮ່າງກາຍລວມທັງຂະບວນ
ການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາຂອງຮ່າງກາຍ ອັນເກີດຈາກການໃຊສ້ານອາຫານເພືື່ອຫ  ື່ລ້ຽງຈຸລັງ, ເນືັ້ອ
ເຍືື່ອ ແລະ ເພືື່ອຄວບຄຸມການທ າງານຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ຕະຫ ອດຈົນການຂັບຖ່າຍຂອງເສຍອອກຈາກ
ຮ່າງກາຍ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ຄ າວ່າ ໂພຊະນາການ ຍັງມີຄວາມໝາຍກວ້າງໄປອີກຄື ລວມເຖິງການຈັດການ
ອາຫານ ແລະ ວິທີຕ່າງໆທີື່ເຮັດໃຫ້ອາຫານເຂົັ້າສູຮ່່າງກາຍ ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບສານອາຫານຄົບຖ້ວນ 
ແລະ ພຽງພ . 

ສານອາຫານເປັນສິື່ງຈ າເປັນສ າລັບສິື່ງທີື່ມີຊີວິດ, ບ ື່ວ່າ ສັດ ຫ ື ພືດ ແມ່ນຕ້ອງການອາຫານ ເພືື່ອການ 
ດ າລົງຊີວິດ, ການເພີື່ມຂະໜາດ ຫ ື ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ການສືບພັນ. ສ່ວນປະກອບ 
ຂອງອາຫານເຮົາເອີັ້ນວ່າ: ທາດອາຫານ 
 
5.2 ປະເພດຂອງອາຫານທີື່ໃຊລ້ຽ້ງກບົ 

ອາຫານຈ າແນກອອກເປັນ 6 ປະເພດຄື: ນ ັ້າ, ໂປຣຕີນ, ທາດແປ້ງ, ໄຂມັນ, ແຮທ່າດ ແລະ ວິຕາ 
ມິນ ຊຶື່ງອີງຕາມແຫ ື່ງທີື່ມາອາຫານທີື່ນ າມາລ້ຽງກົບແມ່ນປະກອບດ້ວຍ 2 ປະເພດຄື:  

 
 
 
5.2.1 ອາຫານທ າມະຊາດ 

ເປັນອາຫານທີື່ມີຊີວິດສ າລັບກົບເຊັື່ນ: ຂີັ້ກະເດືອນ, ໄຮແດງ, ໜອນ, ແມງໄມ້, ປວກ, 
ໝົດ ກຸ້ງ, ປານ້ອຍ ແລະ ອືື່ນໆ 
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5.2.2 ອາຫານສ າເລດັຮບູ 
ເປັນອາຫານທີື່ສະດວກໃນການນ າໃຊ,້ ການເກັບຮັກສາ, ມປີະລິມານ ແລະ ຄຸນຄ່າທີື່ແນ່

ນອນ. ການກຽມອາຫານທີື່ປະສົມຈະກຽມຈາກວັດຖຸດິບຊະນິດຕ່າງໆ ແລ້ວນ າມາປະສົມເຂົັ້າກັນຕາມສູດ
ເຊັື່ນ: ອາຫານຝຸ່ນ, ອາຫານເມັດສ າເລັດຮູບຕາມຂະໜາດຕ່າງໆ ໂດຍມີສູດອາຫານທີື່ໃຊ້ລ້ຽງທີື່ຜະລິດມີ
ສ່ວນປະສົມດັື່ງນີັ້: 
  
ຕາຕະລາງ 3     ສູດອາຫານທີື່ໃຊລ້ຽ້ງກບົ 

 
ຊະນດິອາຫານ ປະລມິານຂອງວັດຖດຸິບທີື່ໃຊ ້(ສ່ວນຮ້ອຍ, %) 
ປາປົື່ນສະກັດນ ັ້າມັນ 56 
ແປ້ງ 14 
ຮ າອ່ອນ 12 
ກາກຖົື່ວເຫ ືອງ 12 
ນ ັ້າມັນປາ 4 
ວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດ 1.6 
ສານໜຽວ 0.4 

 
5.3 ຄວາມຕອ້ງການທາດຊີັ້ນຂອງກບົ 

ກົບໃນທຸກຊ່ວງໄລຍະແມ່ນມຄີວາມຕ້ອງການທາດໂປຣຕິນສູງ ເພາະກົບເປັນສັດທີື່ມີນິໄສກິນຊີັ້ນ
ເປັນອາຫານ, ຊຶື່ງໃນແຕ່ລະຊ່ວງອາຍຸແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການໂປຣຕິນດັື່ງນີັ້: 

 

 
 
ຮບູທ ີ15     ລກັສະນະຮບູການບນັຈຸຂອງອາຫານກບົແຕລ່ະໄລຍະ 
 
ຕາຕະລາງ 4     ຄວາມຕອ້ງການທາດອາຫານຂອງກບົແຕລ່ະໄລຍະ 
 
ລ/ດ ລາຍການ ຮວກກບົ ກບົນອ້ຍ ກບົກາງ ກບົໃຫຍ ່
1 ຂະໜາດຂອງ

ກົບ 
2 ອາທິດ 

5-10 ກຣາມ/ໂຕ 10-100 
ກຣາມ/ໂຕ 

100 ກຣາມ/ໂຕ 
ເຖິງຈັບຂາຍ 
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2 ຂະໜາດບັນຈ ຸ 2 
ກິໂລກຣາມ/ຖົງ 

20 
ກິໂລກຣາມ/ເປົາ 

20 
ກິໂລກຣາມ/ເປົາ 

20 
ກິໂລກຣາມ/ເປົາ 

3 ໂປຣຕີນ 40% 37% 35% 30% 
4 ໄຂມັນ 4% 4% 4% 4% 
5 ກາກ 4% 4% 5% 6% 
6 ຄວາມຊຸ່ມ 12% 12% 12% 12% 
7 ລັກສະນະ

ອາຫານ 
ຊະນິດຜົງ ເມັດລອຍ ເມັດລອຍ ເມັດລອຍ 

 
5.4 ວທິກີານໃຫອ້າຫານ 

ວິທີການໃຫ້ອາຫານກົບແມ່ນເຮົາໄດ້ໃຫ້ຕາມຊ່ວງອາຍຸຂອງກົບໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຊຶື່ງໃນແຕ່ລະ
ໄລຍະກົບແມ່ນກິນອາຫານແຕກຕ່າງກັນ. 

 
ຕາຕະລາງ 5     ການໃຫ້ອາຫານກບົຈ ານວນ 1,000 ໂຕ ໃນໄລຍະຕາ່ງໆ 

 
ອາຍກຸບົ (ມືັ້( ປະລມິານອາຫານທີື່ໃຫ ້(ກຣາມ/ມືັ້( 

50 400 
60 600 
90 1,500 
120 3,000 
150 4,000 

 
5.4.1 ການໃຫອ້າຫານກບົຫຼຸນ້ 

ອາຫານທີື່ໃຊ້ລ້ຽງກົບຫຼຸ້ນ ຫ ື ກົບໃຫຍ່ ປົກກະຕິກົບໄລຍະນີັ້ຈະມັກກິນອາຫານປະເພດ
ພວກແມງໄມ້, ເຄືື່ອງໃນສັດ, ປາຕັດເປັນຕ່ອນ 1-2 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ອາຫານປະສົມສ າເລັດຮູບ ແຕ່ທັງນີັ້
ຈະຕ້ອງເບິື່ງຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບຊະນິດຂອງອາຫານໃນການອະນຸບານມາກ່ອນດ້ວຍ ໂດຍສະເພາະຈະຕ້ອງມີ
ໂປຣຕິນທີື່ສູງຫ າຍ ເນືື່ອງຈາກພຶດຕິກ າຂອງກົບມີນິໄສຮ້າຍ ແລະ ກິນແມງໄມ້ເປັນອາຫານ ກົບຕ້ອງການ
ອາຫານທີື່ມີທາດໂປຣຕິນປະມານ 30-35 % ຫ ື ຫ າຍກວ່ານັັ້ນນອກຈາກຜະລິດອາຫານທີື່ມີຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງກົບແລ້ວຍັງຕ້ອງຄ ານຶງເຖິງຄຸນນະພາບຂອງອາຫານທາງດ້ານກາຍະພາບດ້ວຍ ຊຶື່ງສີທີື່ກະຕຸ້ນການກິນ
ອາຫານຂອງກົບທີື່ດີທີື່ສຸດຄວນເປັນສີຂ້ອນຂ້າງແດງ ຫ ື ສີນ ັ້າຕານແດງ ເປັນສີທີື່ສະທ້ອນແສງໄດ,້ ຂະໜາດ
ຂອງເມັດອາຫານຕ້ອງໃຫ້ພ ດກີັບຂະໜາດຂອງລ າຄ ກົບ, ອາຫານຄວນມີຂະໜາດເໝາະກັບກົບໃນຊ່ວງອາຍຸ
ຂອງກົບ, ກົບອາຍຸ 70 ວັນ ຈົນເຖິງຂາຍໃຫ້ອາຫານເມັດໃຫຍ່ໃຫ້ກິນອາຫານວັນລະ 2 ຄັັ້ງ (ເຊົັ້າ-ແລງ( ໃຫ້
ກິນປະມານ 2-3 ສ່ວນຮ້ອຍ (%( ຂອງນ ັ້າໜັກໂຕຕ ື່ວັນ 
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ຮບູທ ີ16     ລກັສະນະຂອງອາຫານກບົຫຼຸນ້ 
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ບດົທດິສະດທີ ີ6 
ພະຍາດ ແລະ ການຄວບຄມຸພະຍາດກບົ 

 
ຈດຸປະສງົ 

ເພືື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມສາມາດ: 
1 ບອກສາເຫດ, ອາການຕ່າງໆຂອງພະຍາດທີື່ມັກເກີດກັບກົບໄດ້ 
2 ບອກຊະນິດພະຍາດທີື່ມັກເກີດກັບກົບໄດ ້
3 ອະທິບາຍວິທີການຄວບຄຸມ, ປ້ອງກັນ ແລະ ຮັກສາພະຍາດກົບໄດ ້

 
ເນືັ້ອໃນ 
6.1 ພະຍາດກບົ ແລະ ວທິກີານປອ້ງກນັ 

6.1.1 ສາເຫດທີື່ພາໃຫເ້ກດີພະຍາດ 
 ການສ້າງໜອງ ຫ ື ອ່າງລ້ຽງກົບບ ື່ຖືກຕາມຫ ັກການ 
 ຄຸນນະພາບນ ັ້າບ ື່ດີ, ຄວາມສົັ້ມ-ຄວາມເຄັມ ຫ ື ຄວາມເປັນກົດ-ເປັນດ່າງ (pH(, 

ອຸນຫະພູມບ ື່ເໝາະສົມ, ນ ັ້າເປັນພິດ 
 ສາຍພັນກົບບ ື່ດີ (ສາຍເລືອດໃກ້ສິດ( 
 ການຈັດການບ ື່ດ ີ

 

 
 
ຮບູທ ີ17     ລກັສະນະອາການຂອງພະຍາດກບົ 
 
 
 

6.1.2 ພະຍາດຂອງສດັເຄິື່ງບກົ-ເຄິື່ງນ ັ້າ 
ກ. ພະຍາດເກີດຈາກການຕິດເຊືັ້ອ 



22 

 ພະຍາດທີື່ເກີດຈາກເຊືັ້ອ ແບັກທີເຣຍ 
 ພະຍາດທີື່ເກີດຈາກເຊືັ້ອ ໄວຣັສ 
 ພະຍາດທີື່ເກີດຈາກເຊືັ້ອຣາ 
 

 
 
ຮບູທ ີ18     ລກັສະນະຂອງພະຍາດກບົທີື່ເກດີຈາກການຕດິເຊືັ້ອ 
 

ຂ. ພະຍາດທີື່ເກີດຈາກແມ່ກາຝາກ 
 ໂປໂຕຊົວ (Protozoa( 
 ພະຍາດໂຕກົມ 
 ພະຍາດໂຕແປ 
 ພະຍາດເສັັ້ນດ້າຍ 
 ປີງໃສ 
 ໄມໂຄຣສປ ຣິເດັຍ 

ຄ. ພະຍາດບ ື່ຕິດເຊືັ້ອ ແລະ ເນືັ້ອງອກຕ່າງໆ 
 ພະຍາດທີື່ເກີດຈາກອາຫານບ ື່ສົມບູນ 
 ພະຍາດທີື່ເກີດຈາກສານຜິດ 
 ພະຍາດທີື່ເກີດຈາກເນືັ້ອງອກຮ້າຍແຮງ ແລະ ບ ື່ຮ້າຍແຮງ 
 ພະຍາດທີື່ເກີດຈາກການຈັດການບ ື່ຖືກຕ້ອງ 

6.1.3 ພະຍາດທີື່ເກດີຈາກແບກັທເີຣຍ  
 ພະຍາດແມ່ນເຊືັ້ອແບັກທີເຣຍ (gram nagative) ເຊັື່ນ: Anromonus, 

Hydro philla, Anruginosa, Judumonus ...  
 ຮ້າຍແຮງກວ່າໝູ່ແມ່ນ: Anromonus, Hydrophilla ກ ື່ໃຫ້ເກີດພະຍາດຂາແດງ 
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ຮບູທ ີ19     ລກັສະນະຂອງອາການພະຍາດທີື່ເກດີຈາກກາຝາກ 
 
6.2 ພະຍາດທີື່ສ າຄນັ ແລະ ມກັເກດີກບັກບົ 

6.2.1 ພະຍາດຂາແດງ 
 ສາເຫດ: ເກີດຈາກກະແສເລືອດເປັນຜິດເນືື່ອງຈາກໃນກະແສເລືອດມີເຊືັ້ອແບັກທີ

ເຣ່ຍ ແອໂຣໂມນາສ, ໄຮໂດຣຟຣີລາ (Anromonas, hydrophilla) ປະປົນຢູ ່
 ການຕິດຕ ື່: ພະຍາດນີັ້ສາມາດຕິດຕ ື່ໂດຍກົງດ້ວຍກົບດີກິນກົບທີື່ຕິດເຊືັ້ອ ຫ ື ເນືື່ອງ

ຈາກນ ັ້າໃນອ່າງລ້ຽງບ ື່ສະອາດ ແລະ ໃນເງືື່ອນໄຂທີື່ອຸນຫະພູມໃກ້ກັບເສັັ້ນສູນສູດ ເຊືັ້ອດັື່ງກ່າວຈະມີການຈະ 
ເລີນເຕີບໂຕໄດ້ໄວທີື່ສຸດ 

 ອາການ: ກິນອາຫານໄດ້ໜ້ອຍ ຫ ື ບ ື່ຍອມກິນອາຫານ, ນ ັ້າໜັກຫຼຸດ, ຜິວໜັງມີສີ
ຜິດປົກກະຕິ, ການເຄືື່ອນໄຫວຊັກຊ້າ, ເສຍການຊົງຕົວ, ມີຈຸດເລືອດອອກຕາມລ າຕົວ, ມີບາດແຜ, ໄລຍະ
ສຸດທ້າຍຈະເກີດອາການຊັກ ແລະ ມີສີແດງຕາມກົກຂາ, ຖ້າເອົາເລືອດໄປກວດຈະມີປະລິມານຂອງເມັດ
ເລືອດຂາວໜ້ອຍ ແລະ ເລືອດຈະແຂງໂຕຊ້າ, ເມືື່ອຜ່າຊາກເບິື່ງຈະມີຜືນສີແດງແລະຈຸດເລືອດອອກເປັນ
ບ ລິເວນກວ້າງ 

 ການປິື່ນປົວ: ໃຊ້ຢາ Tetracycline ໃນອັດຕາ 50-100 ກຣາມ ປະສົມກັບ
ອາຫານ 1 ກິໂລກຣາມ, ໃຊ້ຢາ Sulfa ເນືື່ອງຈາກຢາດັື່ງກ່າວມີຄວາມໄວຕ ື່ເຊືັ້ອນີັ້ ດ້ວຍການໃຊ້ຢາໃນອັດຕາ 
100-150 ກຣາມ ປະສົມກບັອາຫານ 1 ກິໂລກຣາມ, ແຕ່ຖ້າຫາກກົບບ ື່ກິນອາຫານໄດ້ເອງ ເຮົາສາມາດ
ປ້ອນໃຫ້ກົບກິນກ ໄດ້ ແລະ ການໃຊ້ຢາ ດັື່ງກ່າວແມ່ນບ ື່ໃຫ້ເກີນ 5-7 ວັນ ຖ້າອາການຍັງບ ື່ດີຂຶັ້ນແມ່ນໃຫ້
ທ າລາຍກົບຖິັ້ມໄດ້ 

 ການປ້ອງກັນ ແລະ ຮັກສາ: ແຍກກົບປ່ວຍອອກມາຮັກສາ, ຮັກສາຄວາມສະອາດ
ຂອງນ ັ້າໃນອ່າງໃຊ້ຢາຕ້ານເຊືັ້ອ ເຊັື່ນ: ອ໋ອກຊີເຕຕາໄຊກຣິນ ຫ ື ເຕຕາໄຊກຣິນ ໃນອັດຕາ 50-100 ມີ
ລີກຣາມ ຕ ື່ອາຫານ 1 ກິໂລກຣາມ ໃຫ້ກົບກິນຕິດຕ ື່ກັນ 5-7 ວັນ ຫ ື ໃຊ້ດັື່ງທັບທິມໃນອັດຕາ 3-5 ກຣາມ/
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ນ ັ້າ 1,000 ລີດ ແຊ່ກົບ 12-24 ຊົື່ວໂມງ ຫ ື ແຊ່ກົບໃນສານລະລາຍຢາຕ້ານເຊືັ້ອເຊັື່ນ: ອ໋ອກຊີເຕຕາໄຊ
ກຣິນ ຫ ື ເຕຕາໄຊກຣິນ ໃນອັດຕາ 10-20 ມີລີກຣາມ/ນ ັ້າ 1 ລີດ ຫ ື ແຊໃ່ນສານລະລາຍເກືອໃນອັດຕາ 
100-200 ກຣາມ/ນ ັ້າ 1 ລີດ ແຊ່ໄວ້ປະມານ 12-24 ຊົື່ວໂມງ ຫ ື ແສຕະຫ ອດໄປຈົນກວ່າບາດແຜຈະຫາຍ
ເປັນປົກ ກະຕິ. 
 

 
 
ຮບູທ ີ20     ລກັສະນະຂອງອາການພະຍາດຂາແດງ 
 

6.2.2 ພະຍາດທີື່ເກດີຈາກໂປຣໂຕຊວົໃນທາງເດນີອາຫານ 
 ສາເຫດ: ເກີດຈາກເຊືັ້ອໂປຣໂຕຊົື່ວເຊັື່ນ: ໂອປາລີນາ (Opalina) ແລະ ບາລັນຕີ

ດຽມ (Balantidium) 
 ອາການ: ກົບກິນອາຫານບ ື່ໄດດ້,ີ ຈ່ອຍຜອມ, ບາງຄັັ້ງມລີັກສະນະທ້ອງບວມ 
 ການຮັກສາ: ໃຊ້ຢາ ເມທໂທຣນິດາໂຊລ (Metronidazole) ໃນອັດຕາ 2-3 

ກຣາມ ຕ ື່ອາຫານ 1 ກິໂລກຣາມ ໃຫ້ກິນ 2-3 ວັນ ແລະ ມກີານປ່ຽນຖ່າຍນ ັ້າຕະຫ ອດເພືື່ອລົດເຊືັ້ອພະຍາດ
ທີື່ມີຢູໃ່ນອ່າງ 

ກ. ພະຍາດຕົວຊີດເຫ ືອງ 
 ສາເຫດ: ເກີດຈາກນ ັ້າທີື່ມີຄວາມເປັນກົດສູງ, ຄວາມເປັນກົດ-ດ່າງ (pH( 

ເທົື່າກັບ 5-6 ໂດຍນ ັ້າທີື່ເປັນກົດຈະໃສຈົນເຖິງມສີີເຫ ືອງໃສ 
 ອາການ: ຜິວໜັງຈະເປັນສີເຫ ືອງຊີດ ແລະ ບາງສ່ວນລອກລຸດ, ອາດພົບເປັນ

ຝຸ່ນຂາວໆຕາມຜິວໜັງກົບ 
 ການແກ້ໄຂ:ໂດຍໃຊປູ້ນຂາວປບັສະພາບນ ັ້າໃຫ້ເໝາະສົມ ຄວາມເປັນກົດເປັນ 

ດ່າງ (pH( ຂອງນ ັ້າປະມານ 7 ແລະ ຕ້ອງກວດຄຸນນະພາບຂອງນ ັ້າກ່ອນນ າມາໃຊ້ຢູ່ເລືັ້ອຍໆ 
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ຂ. ພະຍາດທ້ອງບວມໃນຮວກກົບ 
 ສາເຫດ: ການປ່ຽນຖ່າຍນ ັ້າຢ່າງວ່ອງໄວ ໂດຍໃຊ້ນ ັ້າບາດານທີື່ບ ື່ໄດ້ພັກ ຫ ື ອຸນ 

ຫະພູມຂອງນ ັ້າສູງເກີນໄປ 
 ອາການ: ຮວກກົບທ້ອງບວມ, ມີຟອງອາກາດໃນຊ່ອງຫວ່າງຂອງລ າຕົວ, 

ລອຍຕາຍຕາມໜ້ານ ັ້າ 
 ການແກ້ໄຂ: ມກີານພກັນ ັ້າບາດານກ່ອນ, ເພີື່ມລະດັບນ ັ້າ ແລະ ໝູນວຽນນ ັ້າ

ເພືື່ອປັບອຸນຫະພູມ 
6.2.3 ພະຍາດກາຝາກ (Parasite)  

 ສາມາດເຮັດໃຫ້ກົບເກີດມີອາການຕ່າງໆທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ຂຶັ້ນກັບຊະນິດຂອງພະຍາດ 
ແລະ ຕາມຈຸດຕ່າງໆທີື່ພະຍາດເຂົັ້າໄປທ າລາຍ 

 Ameba ເປັນກາຝາກຊະນດິໜຶື່ງທີື່ເຂົັ້າໄປທ າລາຍລະບົບກ້າມຊີັ້ນກ ື່ໃຫ້ເກີດເປັນ
ພະຍາດບິດ 

 Trypanosome ພົບເຫັນໃນກະແສເລືອດຂອງກົບ ໂດຍແມງໄມ້ດູດເລືອດ
ຊະນິດ ໜຶື່ງເປັນໂຕນ າເຊືັ້ອ ຖ້າຫາກກົບຕິດເຊືັ້ອນີັ້ຈະຕາຍຢ່າງໄວວາ 

 Mesozonic ເຊັື່ນ: Spherspore ເຮັດໃຫ້ໝາກໄຂ່ຫ ັງກົບເກີດອັກເສບ 
 Chmostidium ເປັນຕຸ່ມຕາມຜິວໜັງ ເຮັດໃຫ້ຜິດໜັງອັກເສບ 
 Microsporedium ຈະທ າລາຍກ້າມຊີັ້ນ ເຮັດໃຫ້ກ້າມຊີັ້ນອັກເສບ, ກ້າມຊີັ້ນ

ຕາຍ 
 ສ າລັບແມ່ກາຝາກໂຕກົມ, ໂຕແປ ແລະ ເສັັ້ນດ້າຍ ສາມາດພບົເຫັນໄດ້ໃນກົບຢູ່ໃນ 

ລະບົບທາງເດີນອາຫານ 
 

 
 
ຮບູທ ີ21     ລກັສະນະຂອງອາການພະຍາດທີື່ເກດີຈາກກາຝາກ 
 
 

6.2.4 ພະຍາດທອ້ງອດື 
 ສາເຫດ: ອາຫານບ ື່ຍ່ອຍ, ກົບກິນອາຫານຫ າຍເກີນໄປ ຫ ື ອາຫານເໜົື່າເສຍ 
 ອາການ: ທ້ອງບວມເບັງ, ຊຶມ, ຢູນ່ິັ້ງ, ກົບບາງຕົວລ າໄສ້ ແລະ ກ້ອນໄຂມັນຫຼຸດ

ອອກມາທາງຮູທະວານ, ລ າໄສ້ບວມ ແລະ ທາງພາຍໃນມີຂອງແຫ ວໃສລວມກັບເສດອາຫານທີື່ບ ື່ຍ່ອຍ 
ແລະ ມກີິື່ນເໝັື່ນ 
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6.2.5 ພະຍາດຕາຂາວ ຫ  ືຕາບອດ 
 ສາເຫດ:  ຍັງບ ື່ຄ່ອຍຊັດເຈນ ແຕ່ມກັພົບກົບມີການຕິດເຊືັ້ອແບັກທີເຣຍ ເຊັື່ນ: 

ແອຣໂຣໂມນາສ (Aeromonas) ຫ ື ຊູໂດໂມນາສ (Pseudomonas) 
 ອາການ: ລັກສະນະຕາຂາວຂຸນ້ບອດ, ເກີດການອັກເສບທີື່ຕາ, ມີໜອງໃນຊ່ອງໜ້າ

ຕາ, ມີອາການປະສາດ ໂດຍກບົຈະນອນຫງາຍທ້ອງ ແລະ ອືື່ນໆ 
6.2.6 ພະຍາດເກດີຈາກການຂາດທາດອາຫານ 

ໃຫຍ່ແລ້ວ ພະຍາດນີັ້ແມ່ນມັກເກີດກັບກົບທີື່ມີອາຍຸຫ າຍເຊັື່ນ: ກົບພ ື່-ແມ່ພັນ ມີສາເຫດ
ມາຈາກການໃຫ້ອາຫານບ ື່ທົື່ວເຖິງ ຫ ື ບ ື່ພຽງພ  

6.2.7 ພະຍາດເກດີຈາກສານພດິ 
 ມີຜົນກະທົບທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ: ຈະເຮັດໃຫ້ກົບຕາຍທັນທີ ຫ ື ອາດເຮັດໃຫ້

ກົບເກີດພະຍາດຊ າເຮືັ້ອໄດ້ 
 ສານດັື່ງກ່າວອາດເຈືອປົນມາກັບນ ັ້າ, ອາກາດ ຫ ື ສະສົມຢູ່ໃນດິນ ເຊັື່ນ: ຢາຂ້າແມງ 

ໄມ້, ຢາຂ້າຫຍ້າ, ສານເຄມີຕ່າງໆ ... 
 
6.3 ການຄວບຄມຸພະຍາດ 

ການລ້ຽງກົບເພືື່ອເປັນການຫຼຸດການຕິດເຊືັ້ອພະຍາດນັັ້ນ ແມ່ນມີຄວາມສ າຄັນ ແລະ ຄວນປະຕິບັດ
ຕາມຫ ັກການດັື່ງນີັ້: 

 ຮັກສາຄວາມສະອາດຂອງອ່າງລ້ຽງຢ່າງສະໝ ື່າສະເໝີ 
 ບ ື່ລ້ຽງກົບໜາແໜ້ນເກີນໄປ 
 ປ່ຽນຖ່າຍນ ັ້າໃນອ່າງເລືັ້ອຍໆ ຫ ື ຢ່າງນ້ອຍວັນລະຄັັ້ງ 
 ນ ັ້າທີື່ໃຊລ້້ຽງຕ້ອງມີຄຸນນະພາບທີື່ເໝາະສົມ 
 ອາຫານທີື່ໃຫຕ້ອງມີຄຸນນະພາບດ ີແລະ ເປັນອາຫານທີື່ກົບມັກ 
 ມີການຈັດການທີື່ເໝາະສົມ 
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ພາກປະຕບິດັ 
 

ບດົປະຕບິດັທ ີ1 
ສະຖານທີື່ລ້ຽງກບົ ແລະ ການສ້າງອ່າງລ້ຽງກບົ 

 
ຈດຸປະສງົ 

ເພືື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມສາມາດ: 
1 ເລືອກສະຖານທີື່ທີື່ເໝາະສົມກັບການລ້ຽງກົບໃນພືັ້ນທີື່ຂອງຕົນໄດ້ 
2 ສ້າງອ່າງ ຫ ື ຄອກລ້ຽງກົບແບບຕ່າງໆໄດ້ 

 
ເນືັ້ອໃນ 
1.1 ການຄດັເລອືກສະຖານທີື່ລຽ້ງກບົ 

 ເປັນບ່ອນທີື່ຢູໃ່ກ້ເຮືອນ 
 ເປັນບ່ອນທີື່ນ ັ້າບ ື່ຖ້ວມ ຫ ື ແຫ້ງແລ້ງ 
 ໃກ້ກັບແຫ ື່ງນ ັ້າ 
 ນ ັ້າຕ້ອງສະອາດ ແລະ ພຽງພ  
 ໃກ້ກັບແຫ ື່ງອາຫານ 
 ສາມາດຖ່າຍເທນ ັ້າເສຍໄດ້ສະດວກ 
 ຄວນຫ່າງຈາກເສັັ້ນທາງໃຫຍ່ ຫ ີກເວັັ້ນສຽງລົບກວນເພືື່ອໃຫ້ກົບພັກຜ່ອນເຕັມທີື່ໃຫຍ່ໄວ 
 

1.2 ການສາ້ງອາ່ງ ຫ  ືຄອກລຽ້ງກບົ 
ໃນການສ້າງອ່າງ ຫ ື ຄອກລ້ຽງກົບແມ່ນມີຫ າຍຮູບແບບ ແລະ ໃນແຕ່ລະຮູບແບບແມ່ນມີວິທີການ

ສ້າງທີື່ແຕກຕ່າງກັນດັື່ງນີັ້: 
1.2.1 ການສາ້ງແບບໜອງດນິ 

ກ. ການກະກຽມອຸປະກອນ, ອາຫານ ແລະ ແນວພັນກົບ 
 ພ້າ 
 ຈົກ 
 ຊວ້ານ 
 ສຽມ 
 ເຫ ັກຕະປູ 
 ຜ້າຢາງ 
 ໄມ້ແມັດ 
 ຄ້ອນຕ ີ
 ປູນຂາວ 
 ເຊືອກ ຫ ື ລວດ (ສ າລັບມັດ( 



28 

 ໄມ້ຫ ັກຍາວ 2 ແມັດ ຈ ານວນ 4-6 ຫ ັກ 
 ໄມ້ປ່ອງ ຈ ານວນ 10-15 ລ າ 
 ໃບພ້າວ 
 ຜັກບົັ້ງ, ຜັກຕົບ, ຟອງສະໂນ, ໄມ້ແປ້ນ (ຊະນິດເບົາ ຫ ື ຟູນ ັ້າ( 

ຂ. ຂັັ້ນຕອນການສ້າງຄອກລ້ຽງກບົ 
 ເລືອກສະຖານທີື່ 
 ອະນາໄມພືັ້ນທີື່ 
 ວັດແທກ ແລະ ວາງແຜນຜັງອ່າງ 
 ຂຸດດິນບ່ອນທີື່ຈະສ້າງອ່າງລ້ຽງກົບອອກເລິກປະມານ 20-30 ຊັງຕີແມັດ 
 ເອົາຜ້າຢາງແຜ່ນໃຫຍ່ປູ 
 ເອົາດິນຖົມແຄມຜ້າຢາງໃຫ້ແຈບດີ 
 ຂຸດຂຸມຝັງຫ ັກເພືື່ອຈະກາງແສສີຟ້າ ຫ ື ກະແຕະໄມ ້
 ເອົາໃບພ້າວມາມຸງເພືື່ອປ້ອງກັນແດດຮ້ອນຍາມຕອນສວາຍ 
 ນ າປູນຂາວມາໂຮຍໃຫ້ທົື່ວບ ລິເວນອ່າງທີື່ຈະໃຊ້ລ້ຽງກົບ ແລ້ວຕາກແດດປະ

ໄວ້ປະມານ 2-3 ວັນ 
 ເອົານ ັ້າມາລ້າງປູນຂາວອອກຈາກອ່າງລ້ຽງໃຫ້ສະອາດ ແລ້ວປ່ອຍນ ັ້າເຂົັ້າໃຫ້

ພຽງກັບປາກອ່າງ 
 ເອົາຜັກບົັ້ງ, ຜັກຕົບ, ຟອງສະໂນ ແລະ ອືື່ນໆ ທີື່ຟູນ ັ້າມາໃສ່ໃນອ່າງລ້ຽງກົບ 
 

   
 
ຮບູທ ີ22     ການສາ້ງໜອງດນິສ າລບັລຽ້ງກບົ 
 

1.2.2 ການສາ້ງຄອກກະຊງັ 
ກ. ການກະກຽມອຸປະກອນ, ອາຫານ ແລະ ແນວພັນກົບ 

 ພ້າ 
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 ເຫ ັກຕະປູ 
 ໄມ້ແມັດ 
 ຄ້ອນຕ ີ
 ກະຊັງ 
 ເຊືອກ ຫ ື ລວດ (ສ າລັບມັດ( 
 ໄມ້ຫ ັກຍາວ 2-3 ແມັດ ຈ ານວນ 10-15 ຫ ັກ 
 ໄມ້ປ່ອງຍາວ 3 ແມັດ ຈ ານວນ 10-15 ລ າ 
 ໃບພ້າວ 
 ຜັກບົັ້ງ, ຜັກຕົບ, ຟອງສະໂນ, ໄມ້ແປ້ນ (ຊະນິດເບົາ ຫ ື ຟູນ ັ້າ( 

ຂ. ຂັັ້ນຕອນການສ້າງຄອກລ້ຽງກບົ 
 ເລືອກສະຖານທີື່ 
 ອະນາໄມພືັ້ນທີື່ 
 ວັດແທກ ແລະ ວາງແຜນຜັງອ່າງ 
 ຂຸດດິນບ່ອນທີື່ຈະສ້າງອ່າງລ້ຽງກົບອອກເລິກປະມານ 20-30 ຊັງຕີແມັດ 
 ເອົາຜ້າຢາງແຜ່ນໃຫຍ່ປູ 
 ເອົາດິນຖົມແຄມຜ້າຢາງໃຫ້ແຈບດີ 
 ຂຸດຂຸມຝັງຫ ັກເພືື່ອຈະກາງແສສີຟ້າ ຫ ື ກະແຕະໄມ ້
 ເອົາໃບພ້າວມາມຸງເພືື່ອປ້ອງກັນແດດຮ້ອນຍາມຕອນສວາຍ 
 ນ າປູນຂາວມາໂຮຍໃຫ້ທົື່ວບ ລິເວນອ່າງທີື່ຈະໃຊ້ລ້ຽງກົບ ແລ້ວຕາກແດດປະ

ໄວ້ປະມານ 2-3 ວັນ 
 ເອົານ ັ້າມາລ້າງປູນຂາວອອກຈາກອ່າງລ້ຽງໃຫ້ສະອາດ ແລ້ວປ່ອຍນ ັ້າເຂົັ້າໃຫ້

ພຽງກັບປາກອ່າງ 
 ເອົາຜັກບົັ້ງ, ຜັກຕົບ, ຟອງສະໂນ ແລະ ອືື່ນໆ ທີື່ຟູນ ັ້າມາໃສ່ໃນອ່າງລ້ຽງກົບ 
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ຮບູທ ີ23     ການສາ້ງກະຊງັລຽ້ງກບົໃນໜອງປາ 
 

1.2.3 ການສາ້ງອາ່ງລຽ້ງກບົແບບເຄິື່ງໜອງດນິ ແລະ ເຄິື່ງຊມີງັ  
ກ. ການກະກຽມອຸປະກອນ, ອາຫານ ແລະ ແນວພັນກົບ 

 ພ້າ 
 ຈົກ 
 ຊວ້ານ 
 ສຽມ 
 ເຫ ັກຕະປູ 
 ໄມ້ແມັດ 
 ຜ້າຢາງ 
 ຊີມັງ 
 ຊາຍ 
 ມືກ ື່ 
 ດິນຈີື່ ຫ ື ດິນບຣັອກ 
 ຄຸ 
 ຄ້ອນຕ ີ
 ປູນຂາວ 
 ເຊືອກ ຫ ື ລວດ (ສ າລັບມັດ( 
 ໄມ້ຫ ັກຍາວ 2 ແມັດ ຈ ານວນ 4-6 ຫ ັກ 
 ໄມ້ປ່ອງຍາວ 3 ແມັດ ຈ ານວນ 8-10 ລ າ 
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 ໃບພ້າວ 
 ຜັກບົັ້ງ, ຜັກຕົບ, ຟອງສະໂນ, ໄມ້ແປ້ນ (ຊະນິດເບົາ ຫ ື ຟູນ ັ້າ( 

ຂ. ຂັັ້ນຕອນການສ້າງຄອກລ້ຽງກບົ 
 ເລືອກສະຖານທີື່ 
 ອະນາໄມພືັ້ນທີື່ 
 ວັດແທກ ແລະ ວາງແຜນຜັງອ່າງ 
 ຂຸດດິນບ່ອນທີື່ຈະກ ື່ສ້າງອ່າງລ້ຽງກົບອອກເລິກປະມານ 10-20 ຊັງຕີແມັດ 
 ລົງມືກ ື່ອ່າງ ແລ້ວປະໃຫ້ແຫ້ງດີ ແລະ ໂບກດ້ານໃນສູງ 30-50 ຊັງຕີແມັດ 
 ຂຸດດິນໃນອ່າງອອກເຄິື່ງໜຶື່ງ 
 ເອົາຜ້າຢາງແຜ່ນໃຫຍ່ປດູິນບ່ອນຂຸດອອກ ຫ ື ຈະເທດ້ວຍຊີມັງກ ໄດ້ 
 ເອົາດິນຖົມແຄມຜ້າຢາງໃຫ້ແຈບດີ 
 ຂຸດຂຸມຝັງຫ ັກເພືື່ອຈະມຸງຫ ັງຄາອ່າງລ້ຽງກົບ 
 ເອົາໃບພ້າວ ຫ ື ຜ້າກັນແສງມາມຸງເພືື່ອປ້ອງກັນແດດຮ້ອນຍາມຕອນສວາຍ 
 ນ າປູນຂາວມາຫວ່ານໃຫ້ທົື່ວອ່າງລ້ຽງກົບ 
 ເອົານ ັ້າມາລ້າງອ່າງໃຫ້ສະອາດ ແລະ ປ່ອຍນ ັ້າເຂົັ້າໃຫ້ພຽງກັບປາກອ່າງບ່ອນປູ

ຜ້າຢາງໃສ ່
 ເອົາຜັກບົັ້ງ, ຜັກຕົບ, ຟອງສະໂນ ແລະ ອືື່ນໆ ທີື່ຟູນ ັ້າມາໃສ່ໃນອ່າງລ້ຽງກົບ 

 

 
 
ຮບູທ ີ24     ການສາ້ງກະຊງັລຽ້ງກບົໃນໜອງປາ 
 

1.2.4 ການສາ້ງອາ່ງລຽ້ງກບົແບບຊມີັງ 
ກ. ການກະກຽມອຸປະກອນ, ອາຫານ ແລະ ແນວພັນກົບ 

 ພ້າ 
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 ຈົກ 
 ຊວ້ານ 
 ສຽມ 
 ເຫ ັກຕະປູ 
 ຊີມັງ 
 ແຮ່ 
 ຊາຍ 
 ຄ້ອນຕ ີ
 ເຊືອກ ຫ ື ລວດ (ສ າລັບມັດ( 
 ໄມ້ຫ ັກຍາວ 2 ແມັດ ຈ ານວນ 4-6 ຫ ັກ 
 ໄມ້ປ່ອງຍາວ 3 ແມັດ ຈ ານວນ 8-10 ລ າ 
 ໃບພ້າວ 
 ຜັກບົັ້ງ, ຜັກຕົບ, ຟອງສະໂນ, ໄມ້ແປ້ນ (ຊະນິດເບົາ ຫ ື ຟູນ ັ້າ( 

ຂ. ຂັັ້ນຕອນການສ້າງຄອກລ້ຽງກບົ 
 ເລືອກສະຖານທີື່ 
 ອະນາໄມພືັ້ນທີື່ 
 ວັດແທກ ແລະ ວາງແຜນຜັງອ່າງ 
 ຂຸດດິນບ່ອນທີື່ຈະກ ື່ສ້າງອ່າງລ້ຽງກົບອອກເລິກປະມານ 10-20 ຊັງຕີແມັດ 
 ລົງມືກ ື່ອ່າງແລ້ວປະໃຫ້ແຫ້ງດີ ແລະ ໂບກດ້ານໃນສູງ 30-50 ຊັງຕີແມັດ 
 ເທພືັ້ນອ່າງ ແລະ ຂັດມັນໃຫ້ລະອຽດແລ້ວປະໃຫ້ແຫ້ງດີ 
 ຂຸດຂຸມຝັງຫ ັກເພືື່ອຈະມຸງຫ ັງຄາອ່າງລ້ຽງກົບ 
 ເອົາໃບພ້າວ ຫ ື ຜ້າກັນແສງມາມຸງເພືື່ອປ້ອງກັນແດດຮ້ອນຍາມຕອນສວາຍ 
 ເອົານ ັ້າມາລ້າງແລ້ວເອົານ ັ້າຢາເຫ ືອງ (ເປຕາດິນ, ໄອໂອດິນ...( ຫ ື ເປືອກໝາກ

ນັດມາຖູໃຫ້ທົື່ວອ່າງ ຈາກນັັ້ນກ ລ້າງອອກດ້ວຍນ ັ້າທີື່ສະອາດກ ສາມາດນ າໃຊ້ໄດ້ເລີຍ 
 ຖ້າບ ື່ມີນ ັ້າຢາເຫ ືອງ ຫ ື ເປືອກໝາກນັດແມ່ນໃຫ້ເອົານ ັ້າມາແຊ່ອ່າງເລິກປະມານ 

10-20 ຊັງຕີແມັດ ແລ້ວນ າເອາົຕົັ້ນກ້ວຍມາຝັກເປັນທ່ອນນ້ອຍໆແຊ່ໃນອ່າງລ້ຽງກົບປະໄວ້ (ປະມານ 7 ວັນ 
ກ ສາມາດນ າໃຊ້ລ້ຽງກົບໄດ້( 

 ເອົາຕົັ້ນກ້ວຍທີື່ແຊ່ໃນອ່າງອອກ ພ້ອມທັງປ່ອຍນ ັ້າທີື່ແຊ່ໃນອ່າງອອກ 
 ເອົານ ັ້າມາລ້າງອ່າງໃຫ້ສະອາດ ແລະ ປ່ອຍນ ັ້າເຂົັ້າໃຫ້ໄດ້ 10-20 ຊັງຕີແມັດ 
 ເອົາຜັກບົັ້ງ, ຜັກຕົບ, ຟອງສະໂນ ແລະ ອືື່ນໆ ທີື່ຟູນ ັ້າມາໃສ່ໃນອ່າງລ້ຽງກົບ 
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ຮບູທ ີ25     ການສາ້ງກະຊງັລຽ້ງກບົໃນໜອງປາ 
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ບດົປະຕບິດັທ ີ2 
ການລຽ້ງກບົໃນຮບູແບບຕາ່ງໆ 

 
ຈດຸປະສງົ 

ເພືື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມສາມາດ: 
1 ຄັດເລືອກແນວພັນກົບທີື່ດີ 
2 ລ້ຽງກົບໃນອ່າງຊີມັງໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ 
3 ລ້ຽງກົບໃນກະຊັງໃຫ້ໄດ້ຮັບຜນົດີ 
4 ລ້ຽງກົບໃນຄອກດິນໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ 

 
ເນືັ້ອໃນ 
2.1 ການຄດັເລອືກແນວພນັ 

 ກະກຽມອຸປະກອນທີື່ຈ າເປັນເຊັື່ນ: ກະຕ໋ອງ, ຄຸ, ຊາມ.... 
 ຄັດເລືອກຈາກສະຖານທີື່ ຫ ື ຟາມຜະລິດແນວພັນກົບທີື່ເຊືັ້ອຖືກໄດ້ 
 ຄັດເລືອກເອົາກົບນ້ອຍໂຕທີື່ແຂງແຮງ, ສຸຂະພາບສົມບູນ, ກິນອາຫານເກັື່ງ, ໃຫຍ່ໄວ 
 

 
 
ຮບູທ ີ26     ການຄດັເລອືກແນວພນັກບົໄປລຽ້ງ 
 
2.2 ການລຽ້ງກບົໃນອາ່ງຊມີງັ 
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 ກະກຽມອ່າງສ າລັບລ້ຽງກົບດ້ວຍການອະນາໄມລ້າງດ້ວຍນ ັ້າໃຫ້ສະອາດແລ້ວປະໃຫ້ແຫ້ງດີ 
 ປ່ອຍນ ັ້າເຂົັ້າໃນອ່າງໃຫ້ໄດ້ລະດັບ 5-10 ຊັງຕີແມັດ ແລ້ວນ າເອົາຈ າພວກ ຜັກຕົບ, ຜັກບົັ້ງ, 

ຟອງສະໂນ, ໄມ້ແປ້ນມາໃສ່ໃນອ່າງເພືື່ອເປັນບ່ອນໃຫ້ກົບຢູ່ ຫ ື ຈະລ້ຽງແບບໃສ່ນ ັ້າໜ້ອຍກ ໄດ້ 
 ນ າເອົາກົບນ້ອຍທີື່ໄດ້ຄັດເລືອກມາ ຫ ື ຊືັ້ມາຈາກບ່ອນຜະລິດແນວພັນກົບມາປ່ອຍໃສ່ໃນອ່າງ

ລ້ຽງໃນອັດຕາ 100 ໂຕຕ ື່ແມດັກາເລ (m2( ແລ້ວປ່ອຍໃຫ້ກົບນ້ອຍໄດ້ພັກຜ່ອນປະມານ 10-15 ນາທ ີ
 ນ າເອົາອາຫານຊະນິດເມັດນ້ອຍມາຫວ່ານໃຫ້ກົບກິນໃນອັດຕາ 5-8% (ສ່ວນຮ້ອຍ( ຂອງນ ັ້າ

ໜັກໂຕຕ ື່ວັນ ຫ ື ປະມານ 500-800 ກຣາມຕ ື່ກົບນ້ອຍຈ ານວນ 500 ໂຕຕ ື່ວັນ 
 ຕິດຕາມການໃຫ້ອາຫານກົບປົກກະຕິ ແລະ ປ່ຽນຖ່າຍນ ັ້າທຸກຄັັ້ງກ່ອນການໃຫ້ອາຫານ 
 ໝັື່ນຄັດແຍກກົບໂຕທີື່ໃຫຍ່ກວ່າໝູ່ອອກໄປໄວ້ບ່ອນອືື່ນ ໂດຍທ າການຄັດແຍກຢ່າງນ້ອຍ 2-3 

ຄັັ້ງຕ ື່ອາທິດ ເພາະວ່າກົບໂຕທີື່ໃຫຍ່ກວ່າໝູ່ຈະກິນກົບໂຕທີື່ນ້ອຍກວ່າ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ກົບຕາຍຫ າຍ 
 ເມືື່ອລ້ຽງກົບໄດ້ 4 ອາທິດ ຫາ 2 ເດືອນຄວນປ່ຽນຂະໜາດຂອງອາຫານກົບໂດຍປ່ຽນຈາກ

ເມັດກາງມາເປັນເມັດໃຫຍ່ ແລະ ໃຫ້ອາຫານໃນປະລິມານ 3-4% (ສ່ວນຮ້ອຍ( ຕ ື່ນ ັ້າໜັກໂຕຕ ື່ວັນ ຫ ື ໃຫ້
ໃນອັດຕາປະມານ 2,500-5,000 ກຣາມຕ ື່ 500 ໂຕຕ ື່ວັນ ແລະ ຕ້ອງໝັື່ນຄັດແຍກກົບໂຕທີື່ໃຫຍ່ອອກ
ທຸກໆ ອາທິດ ເພືື່ອບ ື່ໃຫ້ກົບໃຫຍ່ກິນກົບໂຕທີື່ນ້ອຍກວ່າ 

 ເມືື່ອລ້ຽງກົບໄດ້ 2 ເດືອນ ຫາ 4 ເດືອນ ຫ ື ສົື່ງຕະຫ າດ ແມ່ນໃຫ້ອາຫານເມັດໃຫຍ່ໃນປະລິ 
ມານ 3-4% (ສ່ວນຮ້ອຍ( ຕ ື່ນ ັ້າໜັກໂຕຕ ື່ວັນ ຫ ື ໃຫ້ໃນອັດຕາປະມານ 2,500-5,000 ກຣາມຕ ື່ 500 ໂຕ
ຕ ື່ວັນ ແລະ ຕ້ອງໝັື່ນຄັດແຍກກົບໂຕທີື່ໃຫຍ່ອອກທຸກໆ ອາທິດ ເພືື່ອບ ື່ໃຫ້ກົບໃຫຍ່ກິນກົບໂຕທີື່ນ້ອຍກວ່າ 
 

 
 
ຮບູທ ີ27     ການລຽ້ງກບົໃນອາ່ງຊມີັງ 
 
2.3 ການລຽ້ງກບົໃນກະຊງັ 
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 ເມືື່ອສ້າງໂຄງກະຊັງສ າເລັດແລ້ວກ ນ າເອົາກະຊັງທີື່ກະກຽມໄວມ້າມັດໃສ່ກັບໂຄງກະຊັງ ໂດຍ
ໃຫ້ພືັ້ນກະຊັງຈຸ່ມລົງໃນນ ັ້າໃນລະດັບ 20-30 ຊັງຕີແມັດ ຈາກນັັ້ນ, ກ ນ າເອົາຜັກບົັ້ງ, ຜັກຕົບ, ຜັກກະເສດ, 
ຟອງສະໂນ, ໄມ້ແປ້ນ .... ມາໃສ່ໃນກະຊັງເພືື່ອເປັນບ່ອນໃຫ້ກົບໄດ້ອາໄສຢູ ່

 ນ າເອົາກົບນ້ອຍທີື່ໄດ້ຄັດເລືອກມາ ຫ ື ຊືັ້ມາຈາກບ່ອນຜະລິດແນວພັນກົບມາປ່ອຍໃສ່ໃນອ່າງ
ລ້ຽງໃນອັດຕາ 100 ໂຕຕ ື່ແມດັກາເລ (m2( ແລ້ວປ່ອຍໃຫ້ກົບນ້ອຍໄດ້ພັກຜ່ອນປະມານ 10-15 ນາທ ີ

 ນ າເອົາອາຫານຊະນິດເມັດນ້ອຍມາຫວ່ານໃຫ້ກົບກິນໃນອັດຕາ 5-8% (ສ່ວນຮ້ອຍ( ຂອງນ ັ້າ
ໜັກໂຕຕ ື່ວັນ ຫ ື ປະມານ 500-800 ກຣາມຕ ື່ກົບນ້ອຍຈ ານວນ 500 ໂຕຕ ື່ວັນ 

 ຕິດຕາມການໃຫ້ອາຫານກົບປົກກະຕິ ແລະ ປ່ຽນຖ່າຍນ ັ້າທຸກຄັັ້ງກ່ອນການໃຫ້ອາຫານ 
 ໝັື່ນຄັດແຍກກົບໂຕທີື່ໃຫຍ່ກວ່າໝູ່ອອກໄປໄວ້ບ່ອນອືື່ນ ໂດຍທ າການຄັດແຍກຢ່າງນ້ອຍ 2-3 

ຄັັ້ງຕ ື່ອາທິດ ເພາະວ່າກົບໂຕທີື່ໃຫຍ່ກວ່າໝູ່ຈະກິນກົບໂຕທີື່ນ້ອຍກວ່າ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ກົບຕາຍຫ າຍ 
 ເມືື່ອລ້ຽງກົບໄດ້ 4 ອາທິດ ຫາ 2 ເດືອນຄວນປ່ຽນຂະໜາດຂອງອາຫານກົບໂດຍປ່ຽນຈາກ

ເມັດກາງມາເປັນເມັດໃຫຍ່ ແລະ ໃຫ້ອາຫານໃນປະລິມານ 3-4% (ສ່ວນຮ້ອຍ( ຕ ື່ນ ັ້າໜັກໂຕຕ ື່ວັນ ຫ ື ໃຫ້
ໃນອັດຕາປະມານ 2,500-5,000 ກຣາມຕ ື່ 500 ໂຕຕ ື່ວັນ ແລະ ຕ້ອງໝັື່ນຄັດແຍກກົບໂຕທີື່ໃຫຍ່ອອກ
ທຸກໆ ອາທິດ ເພືື່ອບ ື່ໃຫ້ກົບໃຫຍ່ກິນກົບໂຕທີື່ນ້ອຍກວ່າ 

 ເມືື່ອລ້ຽງກົບໄດ້ 2 ເດືອນ ຫາ 4 ເດືອນ ຫ ື ສົື່ງຕະຫ າດ ແມ່ນໃຫ້ອາຫານເມັດໃຫຍ່ໃນປະລິ 
ມານ 3-4% (ສ່ວນຮ້ອຍ( ຕ ື່ນ ັ້າໜັກໂຕຕ ື່ວັນ ຫ ື ໃຫ້ໃນອັດຕາປະມານ 2,500-5,000 ກຣາມຕ ື່ 500 ໂຕ
ຕ ື່ວັນ ແລະ ຕ້ອງໝັື່ນຄັດແຍກກົບໂຕທີື່ໃຫຍ່ອອກທຸກໆ ອາທິດ ເພືື່ອບ ື່ໃຫ້ກົບໃຫຍ່ກິນກົບໂຕທີື່ນ້ອຍກວ່າ 
 

 
 
ຮບູທ ີ28     ການລຽ້ງກບົໃນກະຊງັ 
 
 
 
2.4 ການລຽ້ງກບົໃນໜອງດນິ 

 ອະນາໄມໜອງດິນດ້ວຍການລ້າງໃຫ້ສະອາດ 
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 ປ່ອຍນ ັ້າເຂົັ້າໃຫເຕັມປາກໜອງແລ້ວນ າເອົາຜັກບົັ້ງ, ຜັກຕົບ, ຜັກກະເສດ, ຟອງສະໂນ, ໄມ້
ແປ້ນ .... ມາໃສ່ໃນກະຊັງເພືື່ອເປັນບ່ອນໃຫ້ກົບໄດ້ອາໄສຢູ່ 

 ນ າເອົາກົບນ້ອຍທີື່ໄດ້ຄັດເລືອກມາ ຫ ື ຊືັ້ມາຈາກບ່ອນຜະລິດແນວພັນກົບມາປ່ອຍໃສ່ໃນອ່າງ
ລ້ຽງໃນອັດຕາ 100 ໂຕຕ ື່ແມດັກາເລ (m2( ແລ້ວປ່ອຍໃຫ້ກົບນ້ອຍໄດ້ພັກຜ່ອນປະມານ 10-15 ນາທ ີ

 ນ າເອົາອາຫານຊະນິດເມັດນ້ອຍມາຫວ່ານໃຫ້ກົບກິນໃນອັດຕາ 5-8% (ສ່ວນຮ້ອຍ( ຂອງນ ັ້າ
ໜັກໂຕຕ ື່ວັນ ຫ ື ປະມານ 500-800 ກຣາມຕ ື່ກົບນ້ອຍຈ ານວນ 500 ໂຕຕ ື່ວັນ 

 ຕິດຕາມການໃຫ້ອາຫານກົບປົກກະຕິ ແລະ ປ່ຽນຖ່າຍນ ັ້າທຸກຄັັ້ງກ່ອນການໃຫ້ອາຫານ 
 ໝັື່ນຄັດແຍກກົບໂຕທີື່ໃຫຍ່ກວ່າໝູ່ອອກໄປໄວ້ບ່ອນອືື່ນ ໂດຍທ າການຄັດແຍກຢ່າງນ້ອຍ 2-3 

ຄັັ້ງຕ ື່ອາທິດ ເພາະວ່າກົບໂຕທີື່ໃຫຍ່ກວ່າໝູ່ຈະກິນກົບໂຕທີື່ນ້ອຍກວ່າ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ກົບຕາຍຫ າຍ 
 ເມືື່ອລ້ຽງກົບໄດ້ 4 ອາທິດ ຫາ 2 ເດືອນຄວນປ່ຽນຂະໜາດຂອງອາຫານກົບໂດຍປ່ຽນຈາກ

ເມັດກາງມາເປັນເມັດໃຫຍ່ ແລະ ໃຫ້ອາຫານໃນປະລິມານ 3-4% (ສ່ວນຮ້ອຍ( ຕ ື່ນ ັ້າໜັກໂຕຕ ື່ວັນ ຫ ື ໃຫ້
ໃນອັດຕາປະມານ 2,500-5,000 ກຣາມຕ ື່ 500 ໂຕຕ ື່ວັນ ແລະ ຕ້ອງໝັື່ນຄັດແຍກກົບໂຕທີື່ໃຫຍ່ອອກ
ທຸກໆ ອາທິດ ເພືື່ອບ ື່ໃຫ້ກົບໃຫຍ່ກິນກົບໂຕທີື່ນ້ອຍກວ່າ 

 ເມືື່ອລ້ຽງກົບໄດ້ 2 ເດືອນ ຫາ 4 ເດືອນ ຫ ື ສົື່ງຕະຫ າດ ແມ່ນໃຫ້ອາຫານເມັດໃຫຍ່ໃນປະລິ 
ມານ 3-4% (ສ່ວນຮ້ອຍ( ຕ ື່ນ ັ້າໜັກໂຕຕ ື່ວັນ ຫ ື ໃຫ້ໃນອັດຕາປະມານ 2,500-5,000 ກຣາມຕ ື່ 500 ໂຕ
ຕ ື່ວັນ ແລະ ຕ້ອງໝັື່ນຄັດແຍກກົບໂຕທີື່ໃຫຍ່ອອກທຸກໆ ອາທິດ ເພືື່ອບ ື່ໃຫ້ກົບໃຫຍ່ກິນກົບໂຕທີື່ນ້ອຍກວ່າ 
 

 
 
ຮບູທ ີ29     ການລຽ້ງກບົໃນໜອງດນິ 
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ບດົປະຕບິດັທ ີ3 
ອາຫານ ແລະ ການໃຫອ້າຫານກບົ 

 
ຈດຸປະສງົ 

ເພືື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມສາມາດ: 
1 ນ າໃຊ້ອາຫານປະເພດຕ່າງໆທີື່ມີໃນທ້ອງຖິື່ນຂອງຕົນໄດ້ 
2 ໃຫ້ອາຫານກົບຖືກຕ້ອງຕາມເຕັກນິກວິຊາການເພືື່ອເຮັດໃຫ້ການລ້ຽງກົບໄດ້ຮັບຜົນດີ 

 
ເນືັ້ອໃນ 
3.1 ປະເພດຂອງອາຫານທີື່ໃຊລ້ຽ້ງກບົ 

ອາຫານທີື່ໃຊ້ເຂົັ້າໃນການລ້ຽງກົບມີດ້ວຍກັນ 2 ຊະນິດ ຄື: ອາຫານທ າມະຊາດ ແລະ ອາຫານ
ສ າເລັດຮູບ 

3.1.1 ອາຫານທ າມະຊາດ 
 ປວກ 
 ແມງເມົື່າ 
 ຂີັ້ກະເດືອນ 
 ກຸ້ງ 
 ຕັກກະແຕນ 
 

 
 
ຮບູທ ີ30     ອາຫານທ າມະຊາດປະເພດຕາ່ງໆ 
 

3.1.2 ອາຫານສ າເລດັຮບູ 
 ອາຫານສ າເລັດຮູບຂອງປາດຸກຂະໜາດຕ່າງໆ 
 ອາຫານສ າເລັດຮູບຂອງກົບຂະໜາດຕ່າງໆ 
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ຮບູທ ີ31     ອາຫານສ າເລດັຮບູປະເພດຕາ່ງໆ 

 
3.2 ວທິກີານໃຫອ້າຫານກບົ 

ກ່ອນຈະນ າເອົາອາຫານໄປໃຫ້ກົບກິນທຸກໆຄັັ້ງເຮົາຕ້ອງໄດ້ມີການຄິດໄລ່ປະລິມານອາຫານ ແລະ ມີ
ການຊັື່ງນ ັ້າໜັກຂອງອາຫານກ່ອນຈະນ າໄປໃຫ້ກົບກິນ. ສວ່ນວິທີການໃຫ້ອາຫານໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຈະ
ປະຕິບັດດັື່ງນີັ້: 

 ຫວ່ານໃຫ້ກິນ: ແມ່ນນ າອາຫານມາຫວ່ານໃຫ້ທົື່ວໜ້ານ ັ້າໃນອ່າງ ຫ ື ກະຊັງ ເພືື່ອໃຫ້ກົບໄດ້ກິນ
ອາຫານຢ່າງສະໝ ື່າສະເໝີກັນທຸກໆໂຕ 

 ເຮັດເປັນກອງແລ້ວຢາຍເປັນຈຸດໆ: ເປັນການຮັກສາອາຫານເພືື່ອໃຫ້ກົບໄດ້ກິນອາຫານໄດ້ທັງ
ໝົດ 
 

 
 
ຮບູທ ີ32     ວທິກີານການອາຫານກບົ 
 

ຂ ັ້ຄວນເອາົໃຈໃສໃ່ນການໃຫ້ອາຫານກບົ: 
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 ສ າລັບການລ້ຽງກົບໃນອ່າງຊີມງັ ແລະ ຄອກດິນ: ກ່ອນການໃຫ້ອາຫານທຸກໆຄັັ້ງຕ້ອງໄດ້ມີ
ການລ້າງອ່າງ ຫ ື ປ່ຽນຖ່າຍນ ັ້າໃນອ່າງອອກໃຫ້ໝົດ ແລ້ວຈຶື່ງເອົານ ັ້າໃໝ່ມາໃສ່ໃນລະດັບຊ ື່າເກົື່າ ແລ້ວຈຶື່ງນ າ
ເອົາອາຫານມາຫວ່ານ ຫ ື ເຮັດເປັນກອງໃຫ້ກົບກິນ ສ າລັບການໃຫ້ອາຫານແມ່ນໃຫ້ເທືື່ອລະໜ້ອຍ ແລະ 
ພ້ອມທັງສັງເກດເບິື່ງວ່າກົບກິນອາຫານໝົດ ຫ ື ບ ື່ ຖ້າອາຫານໝົດໄວພາຍໃນ 2-5 ນາທີ ແມ່ນໃຫ້ເພີື່ມ
ປະລິມານອາຫານຂຶັ້ນອີກ ແຕ່ຖ້າພາຍໃນເວລາ 2-5 ນາທີ ສັງເກດເຫັນວ່າ ກົບກິນອາຫານບ ື່ໝົດແມ່ນໃຫ້
ຫຼຸດປະລິມານອາຫານລົງ ເພືື່ອເປັນການຫຼຸດຜ່ອນ ຫ ື ເສຍຫາຍຂອງອາຫານກົບທັງເປັນການຫຼຸດຜ່ອນຕົັ້ນທຶນ
ໃນການລ້ຽງກົບອີກດ້ວຍ. 

 ສ າລັບການລ້ຽງກົບໃສ່ໃນກະຊງັ: ການໃຫ້ອາຫານແມ່ນບ ື່ຄ່ອຍຈະມີບັນຫາຫ າຍ ແຕ່ວິທີການ 
ໃຫ້ອາຫານແມ່ນຕ້ອງໃຫ້ເທືື່ອລະໜ້ອຍ ແລະ ພ້ອມທັງສັງເກດເບິື່ງວ່າກົບກິນອາຫານໝົດ ຫ ື ບ ື່ ຖ້າອາຫານ
ໝົດໄວພາຍໃນ 2-5 ນາທີ ແມ່ນໃຫ້ເພີື່ມປະລິມານອາຫານຂຶັ້ນອີກ ແຕ່ຖ້າພາຍໃນເວລາ 2-5 ນາທີ ສັງເກດ
ເຫັນວ່າ ກົບກິນອາຫານບ ື່ໝົດແມ່ນໃຫ້ຫຼຸດປະລິມານອາຫານລົງ ເພືື່ອເປັນການຫຼຸດຜ່ອນ ຫ ື ເສຍຫາຍຂອງ
ອາຫານກົບທັງເປັນການຫຼຸດຜ່ອນຕົັ້ນທຶນໃນການລ້ຽງກົບອີກດ້ວຍ. 
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ບດົປະຕບິດັທ ີ4 
ການໄລລ່ຽງເສດຖະກດິໃນການລຽ້ງກບົແບບຕ່າງໆ 

 
ຈດຸປະສງົ 

ເພືື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມສາມາດ: 
1 ຄິດໄລ່ການລົງທຶນໃນລ້ຽງກົບໃນອ່າງຊີມັງຖືກຕ້ອງຕາມເຕັກນິກວິຊາການໄດ້ 
2 ຄິດໄລ່ການລົງທຶນໃນລ້ຽງກົບໃນກະຊັງຖືກຕ້ອງຕາມເຕັກນິກວິຊາການໄດ້ 
3 ຄິດໄລ່ການລົງທຶນໃນລ້ຽງກົບໃນຄອກດິນຖືກຕ້ອງຕາມເຕັກນິກວິຊາການໄດ ້

 
ເນືັ້ອໃນ 
4.1 ການໄລລ່ຽງເສດຖະກດິໃນການລຽ້ງກບົໃສອ່າ່ງຊມີງັ 

4.1.1 ຕົັ້ນທນຶຄງົທີື່ 
ແມ່ນໄດ້ຄິດໄລ່ມູນຄ່າຂອງວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆ ທີື່ມີອາຍຸໃຊ້ງານໄດ້ຫ າຍປີ ຫ ື ໃຊ້

ແລ້ວຍັງສາມາດນ າມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ໄດ້ອີກ ມາຄິດໄລ່ເປັນຄ່າຂອງການຊົມໃຊ້ຕ ື່ໜຶື່ງປີດັື່ງນີັ້: 
 

ຕາຕະລາງ 6     ຕົັ້ນທນຶຄງົທີືໆ່ ໃຊເ້ຂົັ້າໃນການລຽ້ງກບົໃສອ່າ່ງຊມີັງ 
 

ລ/ດ ລາຍການ ຫົວໜ່
ວຍ 

ຈ ານວນ ລາຄາ 
(ກີບ( 

ເປນັເງນິ 
(ກີບ( 

ອາຍໃຸຊ້
ງານ (ປ(ີ 

ຄາ່ຫຼຸຍ້ຫຽ້ນ 
(ຕ ື່ 2 ຊຸດຕ ື່ປ(ີ 

1 ອ່າງຊີມັງ ອ່າງ 1 500,000 500,000 10 25,000 
2 ຄຸ ໜ່ວຍ 1 20,000 20,000 2 5,000 
3 ກະຕ໋ອງ ອັນ 1 35,000 35,000 2 8,750 
4 ຊິງຊັື່ງນ ັ້າໜັກ ໜ່ວຍ 1 150,000 150,000 5 15,000 

ລວມ: 705,000  53,750 
 
ສດູຄິດໄລຄ່າ່ຫຼຸຍ້ຫຽ້ນຂອງວດັຖຸທນຶຄງົທີື່ມດີັື່ງນີັ້: 
ຕົວຢ່າງ: ການຄິດໄລ່ມູນຄ່າຫຼຸຍ້ຫ້ຽນຂອງອ່າງຊີມັງໜຶື່ງອ່າງ ເທົື່າກັບ ມູນຄ່າຂອງອ່າງຊີມັງທັງໝົດ

ຫານ ອາຍຸໃຊ້ງານ (ປີ( ຫານ ໃຫ້ຈ ານວນຊຸດຂອງການລ້ຽງກົບຕ ື່ປີ ເຮົາຈະໄດ້: 
 
ຄາ່ຫຼຸ້ຍຫຽ້ນຂອງອາ່ງຊມີງັ = 500,000 ກບີ / 10 ປ ີ/2 ຊດຸຕ ື່ປີ = 25,000 ກບີຕ ື່ປ ີ
 
 
 
4.1.2 ທຶນໝນູວຽນ 

ແມ່ນຄິດໄລ່ມູນຄ່າຂອງວັດຖຸອຸປະກອນທີື່ນ າໃຊ້ແລ້ວໝົດໄປ ຫ ື ບ ື່ສາມາດນ າມາໃຊ້ຄືນ  
ໃໝ່ໄດ້ອີກ ເຊັື່ນ: 
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ຕາຕະລາງ 7     ຕົັ້ນທນຶໝນູວຽນໃນການລຽ້ງກບົໃສອ່າ່ງຊມີງັ 

 
ລ/ດ ລາຍການ ຫົວໜ່ວຍ ຈ ານວນ ລາຄາ (ກບີ( ເປນັເງນິ (ກບີ( 
1 ແນວພັນກົບ ໂຕ 500 600 300,000 
2 ອາຫານກົບນ້ອຍ ເປົາ 1 145,000 300,000 
3 ອາຫານກົບຫຼຸ້ນ ເປົາ 4 145,000 580,000 
4 ອາຫານກົບໃຫຍ່ ເປົາ 8 135,000 1,080,000 

ລວມ: 1,960,000 
 

ສດູຄິດໄລຕ່ົັ້ນທນຶໝນູວຽນທີື່ໃຊ້ເຂົັ້າໃນການລຽ້ງກບົມດີັື່ງນີັ້: 
ຕົວຢ່າງ: ການຄິດໄລ່ຕົັ້ນທຶນໝູນວຽນຂອງແນວພັນກົບແມ່ນ ເອົາຈ ານວນກົບທັງໝົດ ຄູນໃຫ້ 

ລາຄາກົບຕ ື່ໂຕ (ກີບ( ແລ້ວຈະໄດ້ມູນຄ່າຂອງກົບທັງໝົດດັື່ງນີັ້: 
 
ຕົັ້ນທນຶໝນູວຽນຂອງແນວພນັກບົ = 500 ໂຕ x 600 ກບີ/ໂຕ = 300,000 ກບີ 

 
4.1.3 ຄາດຄະເນຜນົໄດຮ້ບັ 

ແມ່ນໄດ້ຄິດໄລ່ເອົາອັດຕາການລອດຕາຍ 70% (ສ່ວນຮ້ອຍ( ຂອງກົບທັງໝົດພາຍຫ ັງ
ລ້ຽງໄດ້ 4 ເດືອນ ວ່າຍັງເຫ ືອຈັກໂຕ ໂດຍຄິດໄລ່ອັດຕາການລອດ ແລ້ວມາຄູນໃຫ້ລາຄາຂາຍຕົວຈິງໃນທ້ອງ
ຕະຫ າດຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິື່ນ ແລ້ວພວກເຮົາກ ຈະມີຜົນໄດ້ຮບັຈາກການລ້ຽງກົບດັື່ງນີັ້: 

 
ຕາຕະລາງ 8     ຄາດຄະເນຜນົໄດຮ້ບັຈາກການລຽ້ງກບົໃສອ່າ່ງຊມີັງ 

 
ລາຍການ ຫົວໜ່ວຍ ຈ ານວນ ລາຄາ (ກບີ( ເປນັເງນິ (ກບີ( 
ກົບຊີັ້ນ ກິໂລກຣາມ 87.7 30,000 2,625,000 

 
ສດູຄິດໄລຜ່ນົໄດຮ້ບັຈາກການລຽ້ງກບົມດີັື່ງນີັ້: 
ຕົວຢ່າງ: ການຄິດໄລ່ລາຍຮັບໃນການລ້ຽງກົບແມ່ນ ເອົາຈ ານວນນ ັ້າໜັກກົບທັງໝົດ ຄູນໃຫ້ ລາຄາ

ກົບຕ ື່ກິໂລກຣາມ (ກີບ( ແລ້ວຈະໄດ້ລາຍຮັບຈາກການຂາຍກບົທັງໝົດດັື່ງນີັ້: 
 
ລາຍຮບັຈາກການຂາຍກບົຊີັ້ນ (ກບີ( = 87.7 ກໂິລກຣາມ x 30,000 ກບີ = 2,625,000 

ກບີ 
 

4.1.4 ດຸນ່ດຽ່ງລາຍຮບັ-ລາຍຈາ່ຍ 
ແມ່ນໄດ້ຄິດໄລ່ ໂດຍເອົາລາຍຮັບຈາກການຂາຍກົບຊີັ້ນທັງໝົດມາລົບໃຫ້ມູນຄ່າຂອງ

ການລົງທຶນທັງໝົດ (ທຶນຄົງທີື່ ແລະ ທຶນໝູນວຽນ( ຈະເປັນກ າໄລ ຫ ື ລາຍຮັບທີື່ໄດ້ຈາກການລ້ຽງກົບຄື: 
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ຕາຕະລາງ 9     ດຸ່ນດຽ່ງລາຍຮບັ-ລາຍຈາ່ຍໃນການລຽ້ງກບົໃສອ່າ່ງຊມີງັ 
 

ຊຸດທ ີ ທຶນຄົງທີື່ (ກບີ( ທຶນໝູນວຽນ 
(ກີບ( 

ລາຍຮັບ (ກບີ( ກ າໄລ (ກບີ( ປະສດິທພິາບກ າໄລ 
(%( 

1 705,000 1,960,000 2,625,000 -40,000 -1.50 
2 53,750 1,960,000 2,625,000 611,250 30.35 

ລວມ: 758,750 3,920,000 5,250,000 571,250 12.21 
 
ສດູຄິດໄລຄ່າ່ດຸນ່ດຽ່ງລາຍຮບັ-ລາຍຈາ່ຍໃນການລຽ້ງກບົມດີັື່ງນີັ້: 
ຕົວຢ່າງ 1 : ການຄິດໄລ່ຄ່າດຸ່ນດ່ຽງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຂອງການລ້ຽງກົບໃນໜຶື່ງປີ (2 ຊຸດຕ ື່ປີ( 

ແມ່ນເອົາ ລາຍຮັບທັງໝົດ (ກີບ( ລົບໃຫ້ ທຶນຄົງທີື່ທັງໝົດ (ກີບ( ລົບໃຫ້ ທຶນໝູນວຽນທັງໝົດ (ກີບ( 
ແລ້ວຈະໄດ້ ກ າໄລທັງໝົດ (ກີບ( ດັື່ງນີັ້: 

 
ກ າໄລທງັໝດົ (ກບີ(  = 5,250,000 ກບີ - 3,920,000 ກບີ - 758,750 ກບີ  

=  571,250 ກບີ 
 
ຕົວຢ່າງ 2 : ການຄິດໄລ່ປະສດິທິພາບກ າໄລຂອງການລ້ຽງກບົໃນໜຶື່ງປີ (2 ຊຸດຕ ື່ປີ( ແມ່ນເອົາ ກ າ 

ໄລທັງໝົດ (ກີບ( ຄູນໃຫ້ 100 (%( ແລ້ວຫານໃຫ້ ຕົັ້ນທຶນທັງໝົດ ຫ ື ຕົັ້ນທຶນຄົງທີື່ທັງໝົດ + ທຶນໝູ
ນວຽນທັງໝົດ (ກີບ( ແລ້ວຈະໄດ້ ປະສິດທິພາບກ າໄລ ເປັນສ່ວນຮ້ອຍ (%( ດັື່ງນີັ້: 

 
ປະສດິທພິາບກ າໄລ (%( 
= 

571,250 ກບີ x 100 = 12.21 
% 3,920,000 ກບີ + 758,750 ກບີ 

 
ສະນັັ້ນ, ໃນປີໜຶື່ງພວກເຮົາສາມາດລ້ຽງກົບຊີັ້ນໄດ້ 2 ຊຸດ (ເລີື່ມແຕ່ທ້າຍເດືອນ 3 ຫາທ້າຍ ເດືອນ 

10 ຂອງທຸກໆປີ( ຈະສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ກັບຄອບຄົວໃນປີທ າອິດແມ່ນ 571,250 ກີບຕ ື່ປີ ຈາກ
ການລ້ຽກົບ ແລະ ຮອດປີຕ ື່ໆໄປຈຶື່ງຈະສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ຫ າຍຂຶັ້ນໄປເລືັ້ອຍໆ 

 
4.2 ການໄລລ່ຽງເສດຖະກດິໃນການລຽ້ງກບົໃສກ່ະຊງັ 

4.2.1 ຕົັ້ນທນຶຄງົທີື່ 
ແມ່ນໄດ້ຄິດໄລ່ມູນຄ່າຂອງວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆ ທີື່ມີອາຍຸໃຊ້ງານໄດ້ຫ າຍປີ ຫ ື ໃຊ້

ແລ້ວຍັງສາມາດນ າມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ໄດ້ອີກ ມາຄິດໄລ່ເປັນຄ່າຂອງການຊົມໃຊ້ຕ ື່ໜຶື່ງປີດັື່ງນີັ້: 
ຕາຕະລາງ 10     ຕົັ້ນທນຶຄງົທີືໆ່ ໃຊ້ເຂົັ້າໃນການລຽ້ງກບົກະຊງັ 

 
ລ/ດ ລາຍການ ຫົວໜ່

ວຍ 
ຈ ານວນ ລາຄາ 

(ກີບ( 
ເປນັເງນິ 
(ກີບ( 

ອາຍໃຸຊ້
ງານ (ປ(ີ 

ຄາ່ຫຼຸຍ້ຫຽ້ນ 
(ຕ ື່ 2 ຊຸດຕ ື່ປ(ີ 

1 ກະຊັງ ດາງ 1 95,000 95,000 3 16,000 
2 ຄຸ ໜ່ວຍ 1 20,000 20,000 2 5,000 
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3 ກະຕ໋ອງ ອັນ 1 35,000 35,000 2 8,750 
4 ຊິງຊັື່ງນ ັ້າໜັກ ໜ່ວຍ 1 150,000 150,000 5 15,000 

ລວມ: 300,000  44,750 
 

ສດູຄິດໄລຄ່າ່ຫຼຸຍ້ຫຽ້ນຂອງວດັຖຸທນຶຄງົທີື່ມດີັື່ງນີັ້: 
ຕົວຢ່າງ: ການຄິດໄລ່ມູນຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຂອງຄຸໜຶື່ງໜ່ວຍ ເທົື່າກັບ ມູນຄ່າຂອງຄຸທັງໝົດ ຫານ ອາຍຸໃຊ້

ງານ (ປີ( ຫານ ໃຫ້ຈ ານວນຊຸດຂອງການລ້ຽງກົບຕ ື່ປີ ເຮົາຈະໄດ້: 
 
ຄາ່ຫຼຸ້ຍຫຽ້ນຂອງຄຸ = 20,000 ກບີ / 2 ປີ /2 ຊດຸຕ ື່ປ ີ= 5,000 ກບີຕ ື່ປ ີ

 
4.2.2 ທຶນໝນູວຽນ 

ແມ່ນຄິດໄລ່ມູນຄ່າຂອງວັດຖຸອຸປະກອນທີື່ນ າໃຊ້ແລ້ວໝົດໄປ ຫ ື ບ ື່ສາມາດນ າມາໃຊ້ຄືນ  
ໃໝ່ໄດ້ອີກ ເຊັື່ນ: 
 
ຕາຕະລາງ 11     ຕົັ້ນທນຶໝນູວຽນໃນການລຽ້ງກບົກະຊງັ 

 
ລ/ດ ລາຍການ ຫົວໜ່ວຍ ຈ ານວນ ລາຄາ (ກບີ( ເປນັເງນິ (ກບີ( 
1 ແນວພັນກົບ ໂຕ 500 600 300,000 
2 ອາຫານກົບນ້ອຍ ເປົາ 1 145,000 300,000 
3 ອາຫານກົບຫຼຸ້ນ ເປົາ 4 145,000 580,000 
4 ອາຫານກົບໃຫຍ່ ເປົາ 8 135,000 1,080,000 

ລວມ: 1,960,000 
 

ສດູຄິດໄລຕ່ົັ້ນທນຶໝນູວຽນທີື່ໃຊ້ເຂົັ້າໃນການລຽ້ງກບົມດີັື່ງນີັ້: 
ຕົວຢ່າງ: ການຄິດໄລ່ຕົັ້ນທຶນໝູນວຽນຂອງອາຫານກົບຫຼຸ້ນແມ່ນ ເອົາຈ ານວນອາຫານກົບຫຼຸ້ນ (ເປົາ(

ຄູນໃຫ້ ລາຄາຂອງອາຫານຕ ື່ເປົາ (ກີບ( ແລ້ວຈະໄດ້ມູນຄ່າຂອງອາຫານທັງໝົດດັື່ງນີັ້: 
 
ຕົັ້ນທນຶໝນູວຽນຂອງອາຫານກບົຫຼຸນ້ = 4 ເປາົ x 145,000 ກບີ = 580,000 ກບີ 

 
4.2.3 ຄາດຄະເນຜນົໄດຮ້ບັ 

ແມ່ນໄດ້ຄິດໄລ່ເອົາອັດຕາການລອດຕາຍ 70% (ສ່ວນຮ້ອຍ( ຂອງກົບທັງໝົດພາຍຫ ັງ
ລ້ຽງໄດ້ 4 ເດືອນ ວ່າຍັງເຫ ືອຈັກໂຕ ໂດຍຄິດໄລ່ອັດຕາການລອດ ແລ້ວມາຄູນໃຫ້ລາຄາຂາຍຕົວຈິງໃນທ້ອງ
ຕະຫ າດຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິື່ນ ແລ້ວພວກເຮົາກ ຈະມີຜົນໄດ້ຮບັຈາກການລ້ຽງກົບດັື່ງນີັ້: 

 
ຕາຕະລາງ 12     ຄາດຄະເນຜນົໄດຮ້ບັຈາກການລຽ້ງກບົກະຊງັ 

 
ລາຍການ ຫົວໜ່ວຍ ຈ ານວນ ລາຄາ (ກບີ( ເປນັເງນິ (ກບີ( 
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ກົບຊີັ້ນ ກິໂລກຣາມ 87.7 30,000 2,625,000 
 

ສດູຄິດໄລຜ່ນົໄດຮ້ບັຈາກການລຽ້ງກບົມດີັື່ງນີັ້: 
ຕົວຢ່າງ: ການຄິດໄລ່ລາຍຮັບໃນການລ້ຽງກົບແມ່ນ ເອົາຈ ານວນນ ັ້າໜັກກົບທັງໝົດ ຄູນໃຫ້ ລາຄາ

ກົບຕ ື່ກິໂລກຣາມ (ກີບ( ແລ້ວຈະໄດ້ລາຍຮັບຈາກການຂາຍກບົທັງໝົດດັື່ງນີັ້: 
 
ລາຍຮບັຈາກການຂາຍກບົຊີັ້ນ (ກບີ( = 87.7 ກໂິລກຣາມ x 30,000 ກບີ = 2,625,000 

ກບີ 
 

4.2.4 ດຸນ່ດຽ່ງລາຍຮບັ-ລາຍຈາ່ຍ 
ແມ່ນໄດ້ຄິດໄລ່ ໂດຍເອົາລາຍຮັບຈາກການຂາຍກົບຊີັ້ນທັງໝົດມາລົບໃຫ້ມູນຄ່າຂອງ

ການລົງທຶນທັງໝົດ (ທຶນຄົງທີື່ ແລະ ທຶນໝູນວຽນ( ຈະເປັນກ າໄລ ຫ ື ລາຍຮັບທີື່ໄດ້ຈາກການລ້ຽງກົບຄື: 
 

ຕາຕະລາງ 13     ດຸນ່ດຽ່ງລາຍຮບັ-ລາຍຈາ່ຍໃນການລຽ້ງກບົກະຊງັ 
 

ຊຸດທ ີ ທຶນຄົງທີື່ (ກບີ( ທຶນໝູນວຽນ 
(ກີບ( 

ລາຍຮັບ (ກບີ( ກ າໄລ (ກບີ( ປະສດິທພິາບກ າໄລ 
(%( 

1 300,000 1,960,000 2,625,000 365,000 16.15 
2 44,750 1,960,000 2,625,000 620,250 30.94 

ລວມ: 344,750 3,920,000 5,250,000 985,250 23.10 
 
ສດູຄິດໄລຄ່າ່ດຸນ່ດຽ່ງລາຍຮບັ-ລາຍຈາ່ຍໃນການລຽ້ງກບົມດີັື່ງນີັ້: 
ຕົວຢ່າງ 1 : ການຄິດໄລ່ຄ່າດຸ່ນດ່ຽງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຂອງການລ້ຽງກົບໃນໜຶື່ງປີ (2 ຊຸດຕ ື່ປີ( 

ແມ່ນເອົາ ລາຍຮັບທັງໝົດ (ກີບ( ລົບໃຫ້ ທຶນຄົງທີື່ທັງໝົດ (ກີບ( ລົບໃຫ້ ທຶນໝູນວຽນທັງໝົດ (ກີບ( 
ແລ້ວຈະໄດ້ ກ າໄລທັງໝົດ (ກີບ( ດັື່ງນີັ້: 

 
ກ າໄລທງັໝດົ (ກບີ(  = 5,250,000 ກບີ - 3,920,000 ກບີ - 344,750 ກບີ  

=  985,250 ກບີ 
ຕົວຢ່າງ 2 : ການຄິດໄລ່ປະສດິທິພາບກ າໄລຂອງການລ້ຽງກບົໃນໜຶື່ງປີ (2 ຊຸດຕ ື່ປີ( ແມ່ນເອົາ ກ າ 

ໄລທັງໝົດ (ກີບ( ຄູນໃຫ້ 100 (%( ແລ້ວຫານໃຫ້ ຕົັ້ນທຶນທັງໝົດ ຫ ື ຕົັ້ນທຶນຄົງທີື່ທັງໝົດ + ທຶນໝູ
ນວຽນທັງໝົດ (ກີບ( ແລ້ວຈະໄດ້ ປະສິດທິພາບກ າໄລ ເປັນສ່ວນຮ້ອຍ (%( ດັື່ງນີັ້: 

 
ປະສດິທພິາບກ າໄລ (%( 
= 

571,250 ກບີ x 100 
= 12.21 % 

3,920,000 ກບີ + 344,750 ກບີ 
 
ສະນັັ້ນ, ໃນປີໜຶື່ງພວກເຮົາສາມາດລ້ຽງກົບຊີັ້ນໄດ້ 2 ຊຸດ (ເລີື່ມແຕ່ທ້າຍເດືອນ 3 ຫາທ້າຍ ເດືອນ 

10 ຂອງທຸກໆປີ( ຈະສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ກັບຄອບຄົວໃນປີທ າອິດແມ່ນ 985,250 ກີບຕ ື່ປີ ຈາກການ
ລ້ຽງກົບ ແລະ ຮອດປີຕ ື່ໆໄປຈຶື່ງຈະສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ຫ າຍຂຶັ້ນໄປເລືັ້ອຍໆ 
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4.3 ການໄລລ່ຽງເສດຖະກດິໃນການລຽ້ງກບົໃສຄ່ອກດນິ 

4.3.1 ຕົັ້ນທນຶຄງົທີື່ 
ແມ່ນໄດ້ຄິດໄລ່ມູນຄ່າຂອງວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆ ທີື່ມີອາຍຸໃຊ້ງານໄດ້ຫ າຍປີ ຫ ື ໃຊ້

ແລ້ວຍັງສາມາດນ າມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ໄດ້ອີກ ມາຄິດໄລ່ເປັນຄ່າຂອງການຊົມໃຊ້ຕ ື່ໜຶື່ງປີດັື່ງນີັ້: 
 

ຕາຕະລາງ 14     ຕົັ້ນທນຶຄງົທີືໆ່ ໃຊ້ເຂົັ້າໃນການລຽ້ງກບົໜອງດນິ 
 

ລ/ດ ລາຍການ ຫົວໜ່
ວຍ 

ຈ ານວນ ລາຄາ 
(ກີບ( 

ເປນັເງນິ 
(ກີບ( 

ອາຍໃຸຊ້
ງານ (ປ(ີ 

ຄາ່ຫຼຸຍ້ຫຽ້ນ 
(ຕ ື່ 2 ຊຸດຕ ື່ປ(ີ 

1 ແສສີຟ້າ ແມັດ 10 6,000 60,000 3 10,000 
2 ຄຸ ໜ່ວຍ 1 20,000 20,000 2 5,000 
 ຜ້າຢາງ ແມັດ 5 7,000 7,000 1 3,500 
3 ກະຕ໋ອງ ອັນ 1 35,000 35,000 2 8,750 
4 ຊິງຊັື່ງນ ັ້າໜັກ ໜ່ວຍ 1 150,000 150,000 5 15,000 

ລວມ: 272,000  42,250 
 

ສດູຄິດໄລຄ່າ່ຫຼຸຍ້ຫຽ້ນຂອງວດັຖຸທນຶຄງົທີື່ມດີັື່ງນີັ້: 
ຕົວຢ່າງ: ການຄິດໄລ່ມູນຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຂອງຊິງຊັື່ງນ ັ້າໜັກໜຶື່ງໜ່ວຍ ເທົື່າກັບ ມູນຄ່າຂອງຊິງຊັື່ງນ ັ້າໜັ

ກທັງໝົດ ຫານ ອາຍຸໃຊ້ງານ (ປີ( ຫານ ໃຫ້ຈ ານວນຊຸດຂອງການລ້ຽງກົບຕ ື່ປີ ເຮົາຈະໄດ້: 
 
ຄາ່ຫຼຸ້ຍຫຽ້ນຂອງຊິງຊັື່ງນ ັ້າໜກັ = 150,000 ກບີ / 5 ປ ີ/2 ຊດຸຕ ື່ປີ = 15,000 ກບີຕ ື່ປ ີ

 
 
 

4.3.2 ທຶນໝນູວຽນ 
ແມ່ນຄິດໄລ່ມູນຄ່າຂອງວັດຖຸອຸປະກອນທີື່ນ າໃຊ້ແລ້ວໝົດໄປ ຫ ື ບ ື່ສາມາດນ າມາໃຊ້ຄືນ  

ໃໝ່ໄດ້ອີກ ເຊັື່ນ: 
 

ຕາຕະລາງ 15     ຕົັ້ນທນຶໝນູວຽນໃນການລຽ້ງກບົໜອງດນິ 
 

ລ/ດ ລາຍການ ຫົວໜ່ວຍ ຈ ານວນ ລາຄາ (ກບີ( ເປນັເງນິ (ກບີ( 
1 ແນວພັນກົບ ໂຕ 500 600 300,000 
2 ອາຫານກົບນ້ອຍ ເປົາ 1 145,000 300,000 
3 ອາຫານກົບຫຼຸ້ນ ເປົາ 4 145,000 580,000 
4 ອາຫານກົບໃຫຍ່ ເປົາ 8 135,000 1,080,000 

ລວມ: 1,960,000 
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ສດູຄິດໄລຕ່ົັ້ນທນຶໝນູວຽນທີື່ໃຊ້ເຂົັ້າໃນການລຽ້ງກບົມດີັື່ງນີັ້: 
ຕົວຢ່າງ: ການຄິດໄລ່ຕົັ້ນທຶນໝູນວຽນຂອງອາຫານກົບໃຫຍ່ແມ່ນ ເອົາຈ ານວນອາຫານ (ເປົາ( ຄູນ

ໃຫ້ ລາຄາຂອງອາຫານຕ ື່ເປົາ (ກີບ( ແລ້ວຈະໄດ້ມູນຄ່າຂອງອາຫານທັງໝົດດັື່ງນີັ້: 
 
ຕົັ້ນທນຶໝນູວຽນຂອງອາຫານກບົໃຫຍ່ = 8 ເປາົ x 135,000 ກບີ = 1,080,000 ກບີ 

 
4.3.3 ຄາດຄະເນຜນົໄດຮ້ບັ 

ແມ່ນໄດ້ຄິດໄລ່ເອົາອັດຕາການລອດຕາຍ 70% (ສ່ວນຮ້ອຍ( ຂອງກົບທັງໝົດພາຍຫ ັງ
ລ້ຽງໄດ້ 4 ເດືອນ ວ່າຍັງເຫ ືອຈັກໂຕ ໂດຍຄິດໄລ່ອັດຕາການລອດ ແລ້ວມາຄູນໃຫ້ລາຄາຂາຍຕົວຈິງໃນທ້ອງ
ຕະຫ າດຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິື່ນ ແລ້ວພວກເຮົາກ ຈະມີຜົນໄດ້ຮບັຈາກການລ້ຽງກົບດັື່ງນີັ້: 

 
ຕາຕະລາງ 16     ຄາດຄະເນຜນົໄດຮ້ບັຈາກການລຽ້ງກບົໜອງດນິ 

 
ລາຍການ ຫົວໜ່ວຍ ຈ ານວນ ລາຄາ (ກບີ( ເປນັເງນິ (ກບີ( 
ກົບຊີັ້ນ ກິໂລກຣາມ 87.7 30,000 2,625,000 
 
ສດູຄິດໄລຜ່ນົໄດຮ້ບັຈາກການລຽ້ງກບົມດີັື່ງນີັ້: 
ຕົວຢ່າງ: ການຄິດໄລ່ລາຍຮັບໃນການລ້ຽງກົບແມ່ນ ເອົາຈ ານວນນ ັ້າໜັກກົບທັງໝົດ ຄູນໃຫ້ ລາຄາ

ກົບຕ ື່ກິໂລກຣາມ (ກີບ( ແລ້ວຈະໄດ້ລາຍຮັບຈາກການຂາຍກບົທັງໝົດດັື່ງນີັ້: 
 
ລາຍຮບັຈາກການຂາຍກບົຊີັ້ນ (ກບີ( = 87.7 ກໂິລກຣາມ x 30,000 ກບີ = 2,625,000 

ກບີ 
 

4.3.4 ດຸນ່ດຽ່ງລາຍຮບັ-ລາຍຈາ່ຍ 
ແມ່ນໄດ້ຄິດໄລ່ ໂດຍເອົາລາຍຮັບຈາກການຂາຍກົບຊີັ້ນທັງໝົດມາລົບໃຫ້ມູນຄ່າຂອງ

ການລົງທຶນທັງໝົດ (ທຶນຄົງທີື່ ແລະ ທຶນໝູນວຽນ( ຈະເປັນກ າໄລ ຫ ື ລາຍຮັບທີື່ໄດ້ຈາກການລ້ຽງກົບຄື: 
 

ຕາຕະລາງ 17     ດຸນ່ດຽ່ງລາຍຮບັ-ລາຍຈາ່ຍໃນການລຽ້ງກບົໜອງດນິ 
 

ຊຸດທ ີ ທຶນຄົງທີື່ (ກບີ( ທຶນໝູນວຽນ 
(ກີບ( 

ລາຍຮັບ (ກບີ( ກ າໄລ (ກບີ( ປະສດິທພິາບກ າໄລ 
(%( 

1 272,000 1,960,000 2,625,000 393,000 17.61 
2 42,250 1,960,000 2,625,000 622,750 31.10 

ລວມ: 314,250 3,920,000 5,250,000 1,015,750 23.99 
 
ສດູຄິດໄລຄ່າ່ດຸນ່ດຽ່ງລາຍຮບັ-ລາຍຈາ່ຍໃນການລຽ້ງກບົມດີັື່ງນີັ້: 
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ຕົວຢ່າງ 1 : ການຄິດໄລ່ຄ່າດຸ່ນດ່ຽງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຂອງການລ້ຽງກົບໃນໜຶື່ງປີ (2 ຊຸດຕ ື່ປີ( 
ແມ່ນເອົາ ລາຍຮັບທັງໝົດ (ກີບ( ລົບໃຫ້ ທຶນຄົງທີື່ທັງໝົດ (ກີບ( ລົບໃຫ້ ທຶນໝູນວຽນທັງໝົດ (ກີບ( 
ແລ້ວຈະໄດ້ ກ າໄລທັງໝົດ (ກີບ( ດັື່ງນີັ້: 

 
ກ າໄລທງັໝດົ (ກບີ(  = 5,250,000 ກບີ - 3,920,000 ກບີ - 314,250 ກບີ  

=  1,015,750 ກບີ 
 
ຕົວຢ່າງ 2 : ການຄິດໄລ່ປະສດິທິພາບກ າໄລຂອງການລ້ຽງກບົໃນໜຶື່ງປີ (2 ຊຸດຕ ື່ປີ( ແມ່ນເອົາ ກ າ 

ໄລທັງໝົດ (ກີບ( ຄູນໃຫ້ 100 (%( ແລ້ວຫານໃຫ້ ຕົັ້ນທຶນທັງໝົດ ຫ ື ຕົັ້ນທຶນຄົງທີື່ທັງໝົດ + ທຶນໝູ
ນວຽນທັງໝົດ (ກີບ( ແລ້ວຈະໄດ້ ປະສິດທິພາບກ າໄລ ເປັນສ່ວນຮ້ອຍ (%( ດັື່ງນີັ້: 

 
ປະສດິທພິາບກ າໄລ (%( 
= 

571,250 ກບີ x 100 
= 23.99 % 

3,920,000 ກບີ + 314,250 ກບີ 
 
ສະນັັ້ນ, ໃນປີໜຶື່ງພວກເຮົາສາມາດລ້ຽງກົບຊີັ້ນໄດ້ 2 ຊຸດ (ເລີື່ມແຕ່ທ້າຍເດືອນ 3 ຫາທ້າຍ ເດືອນ 

10 ຂອງທຸກໆປີ( ຈະສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ກັບຄອບຄົວໃນປີທ າອິດແມ່ນ 1,026,250 ກີບຕ ື່ປີ ຈາກ
ການລ້ຽງກົບ ແລະ ຮອດປີຕ ື່ໆໄປຈຶື່ງຈະສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ຫ າຍຂຶັ້ນໄປເລືັ້ອຍໆ 
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ເອກະສານອາ້ງອີງ 
 
ທອງຫ ອມ ພົມມະວົງ. ບ ື່ລະບຸປີ. ຄູ່ມືການຮຽນ-ການສອນ ວິຊາ ການລ້ຽງກົບ. 106 ໜ້າ  
ຈັກກະພົງ ວັດທະນະປັນຈະສດູ. ບ ື່ລະບຸປີ. ການລ້ຽງກົບ. 17 ໜ. (ພາສາໄທ( 
ໄພລັດ ເລືື່ອງໄທຊົງ. 2542. ການລ້ຽງກົບ. ສະຖາບັນເທັກໂນໂລຍີລາດຊະມົງຄົນ ວິທະຍາເຂດກາລະສິນ. 

38 ໜ. (ພາສາໄທ( 
ສົມພົງ ບົວແຍ້ມ. 2553. ຄົບເຄືື່ອງເລືື່ອງການລ້ຽງກົບ. ກຸງເທບ. 128 ໜ. (ພາສາໄທ( 
ສົມພົງ ບົວແຍ້ມ. ບ ື່ລະບຸປີ. ລ້ຽງກົບຄອນໂດຮ່ວມກັບປາດຸກ. 99 ໜ. (ພາສາໄທ( 
ມົນຕຣີ ແສນສຸກ. 2537. ລ້ຽງກົບ ຝ່າວິກິດເສດຖະກິດຄົວເຮືອນ. 128 ໜ. (ພາສາໄທ( 
https://www.google.com/search?q=อาหารกบ&biw 
https://www.google.com/search?q=รายไดจ้ากการเล้ียงกบ&source 
https://www.google.com/search?q=การเล้ียงกบในกะลา+มะพร้าว&source 
https://www.google.com/search?q=การเล้ียงกบในกะตุก&source 
https://www.google.com/search?q=การเล้ียงกบในกะชงั&source 
https://www.google.com/search?q=การเล้ียงกบในอ่างชีเมนั&source 
https://www.google.com/search?q=การเล้ียงกบในบอ่ดิน&source 
https://www.google.com/search?q=เงินกีบลาว&source 
www.google.la/search?q=การเพาะเล้ียงกบในกระชงั&biw 
www.google.la/search?q=การเล้ียงกบในบ่อชีเมนั&biw 
www.google.la/search?q=การให้อาหารกบ&biw 
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https://www.google.com/search?q=การเลี้ยงกบในกะตุก&source
https://www.google.com/search?q=การเลี้ยงกบในกะชัง&source
https://www.google.com/search?q=การเลี้ยงกบในอ่างชีเมัน&source
https://www.google.com/search?q=การเลี้ยงกบในบ่อดิน&source
https://www.google.com/search?q=เงินกีบลาว&source
http://www.google.la/search?q=การเพาะเลี้ยงกบในกระชัง&biw

