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ຄານາ
ເພືື່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັນລຸແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຂອງ
ລັດຖະບານ ສປປ. ລາວ ແຕ່ນີັ້ຮອດປີ 2020 ໂດຍຖືເອົານະໂຍບາຍການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະ
ຊາຊົນລົງເທືື່ອລະກ້າວ ນາພາປະເທດຊາດໃຫ້ຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການ
ສ້າງສາປະເທດຊາດໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດອຸດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ, ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້
ຖືເອົາວຽກງານການກື່ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນວຽກງານບູລມ
ິ ະສິດໜຶື່ງທີື່ມີ
ຄວາມສາຄັນໃນການພັດທະນາຂະແໜງການກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ບັນລຸໄດ້ 4
ເປົັ້າໝາຍ ແລະ 14 ມາດຕາການທີື່ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ໄດ້ການົດໄວ້.
ປະຈຸບັນ ການລ້ຽງກົບ ນັບເປັນອາຊີບໜຶື່ງທີື່ຊາວກະສິກອນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັນຫາຍຂຶັ້ນເລືັ້ອຍໆ
ເພາະວ່າ ກົບເປັນສັດທີື່ລ້ຽງງ່າຍໃຊ້ເວລາບື່ຫາຍ ລົງທຶນນ້ອຍ ການດູແລຮັກສາງ່າຍ ຈາໜ່າຍໄດ້ງ່າຍ ແລະ
ຄຸ້ມກັບການລົງທຶນ ແຕ່ມີຊາວກະສິກອນສ່ວນຫາຍແມ່ນຍັງຂາດຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົັ້າໃຈໃນການລ້ຽງ
ກົບໃຫ້ຖືກຕາມເຕັກນິກວິທີການ. ສະນັັ້ນ, ຈຶື່ງໄດ້ມີການຈັດພິມປຶັ້ມເຫັັ້ມນີັ້ຂຶັ້ນມາ ເພືື່ອໃຫ້ຜູ້ທີື່ສົນໃຈສຶກສາ
ແລະ ໃຫ້ເປັນແນວທາງໃນການພັດທະນາອາຊີບການລ້ຽງກົບໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າຍິື່ງຂຶັ້ນ
ວຽກງານພັດທະນາຫັກສູດ ແມ່ນຈຸດປະສົງໜຶື່ງທີື່ສາຄັນຂອງໂຄງການ SURAFCO ທີື່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດໂດຍອົງການ HELVETAS Swiss Intercooperation ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທຶນ
ຈາກອົງການຮ່ວມື ແລະ ພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດ (SDC) ຕັັ້ງແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕົັ້ນມາ ແລະ ໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນິກໃນການພັດທະນາໂຄງສ້າງຂອງຫັກສູດຈາກຄະນະກະເສດສາດ,
ປ່າໄມ້
ແລະ ວິ ທະຍາສາດອາຫານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ (HAFL).
ວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ ຂສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນນາທຸກພາກ
ສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງທີື່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທຶນຮອນ, ວິຊາການ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄົັ້ນ
ຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາປຶັ້ມຄູ່ມືນີັ້ຂຶັ້ນເພືື່ອນາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຮຽນການສອນ. ນອກຈາກນັນ
ັ້ , ເອກະສານ
ດັື່ງກ່າວນີັ້ ຍັງສາມາດນາໄປປັບໃຊ້ໃນທຸກໆວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນທົື່ວປະເທດ. ໃນການຈັດ
ຕັັ້ງປະຕິ ບັດຕົວຈິງນັັ້ນ ຖ້າຫາກພົບເຫັນຂັ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ແລະ ຄວາມບສ
ື່ ອດຄ່ອງເໝາະສົມປະການໃດ
ກະລຸນນາສົື່ງຂັ້ຄິດເຫັນ ແລະ ຄາຕາໜິຕິຊົມໄປທີື່ ວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ ຊາບເພືື່ອຈະ
ໄດ້ນາໄປປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີກວ່າເກົື່າໃນອະນາຄົດ.
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ພາກທິດສະດີ
ບົດທິດສະດີທີ 1
ຄວາມສາຄັນ ແລະ ປະໂຫຍດຂອງການລ້ຽງກົບ
ຈຸດປະສົງ
ເພືື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມສາມາດ:
1 ບອກເຖິງຄວາມສາຄັນຂອງການລ້ຽງກົບໄດ້
2 ອະທິບາຍເຖິງປະໂຫຍດຂອງການລ້ຽງກົບ

ເນືອ
ັ້ ໃນ
1.1 ຄວາມສາຄັນຂອງການລ້ຽງກົບ
ແຕ່ອາດີດຈົນເຖິງປະຈຸບັນ ກຄືຄວາມບແ
ື່ ນ່ນອນຂອງຜົນຜະລິດ, ຄວາມບແ
ື່ ນ່ນອນຂອງດິນຟ້າອາ
ກາດ ຕະຫອດຈົນເຖິງການປ່ຽນແປງທາງດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ ທີື່ສົື່ງຜົນສະທ້ອນຕກ
ື່ ັບອາ
ຊີບການລ້ຽງກົບຢ່າງຮ້າຍແຮງ.
ກົບເປັນສັດເຄິື່ງບົກເຄິື່ງນັ້າອີກຊະນິດໜຶື່ງ ທີື່ກາລັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມກັນລ້ຽງຫາຍສົມຄວນໃນໝູ່
ຊາວກະສິກອນ ເພືື່ອທົດແທນກົບໃນທາມະຊາດທີື່ນັບມືັ້ນັບຫາຍາກຂຶັ້ນ ແລະ ກມີຈານວນຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍ
ລົງທຸກມືັ້ ດັື່ງທີື່ພວກເຮົາຮູ້ນາກັນແລ້ວວ່າ ປະຈຸບັນນີັ້ຊາວກະສິກອນຈານວນຫວງຫາຍແມ່ນໃຫ້ຄວາມສົນ
ໃຈກ່ຽວກັບການລ້ຽງກົບຫາຍຂຶັ້ນ, ມີການລົງທຶນສ້າງສະຖານທີື່ບ່ອນລ້ຽງກົບ, ເພືື່ອຜະລິດລູກກົບສົື່ງຂາຍ
ໃຫ້ຊາວກະສິກອນດ້ວຍກັນ ແລະ ກລ້ຽງກົບຊີັ້ນ ເພືື່ອສົື່ງຂາຍໃນທ້ອງຕະຫາດ.
ຈາກການສາຫວດເລືື່ອງຂອງຕະຫາດກົບ ແລະ ຄວາມນິຍົມຊົມຊອບໃນການບລິໂພກຊີັ້ນກົບ ແລະ
ການລ້ຽງກົບແມ່ນເປັນອາຊີບໜຶື່ງທີື່ເຫັນວ່າ ມີເສດຖະກິດດີທັງໃນປະຈຸບັນ ແລະ ໃນອະນາຄົດ ເພືື່ອເປັນ
ການເພີື່ມລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ແລະ ສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດອີກດ້ວຍ.

1.2

ປະໂຫຍດຂອງການລ້ຽງກົບ

ກົບເປັນສັດທີື່ໃຫ້ປະໂຫຍດແກ່ມວນມະນຸດຢ່າງຫວງຫາຍທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ຊຶື່ງສາມາດ
ແຍກອອກເປັນຂສ
ັ້ າຄັນດັື່ງນີ:ັ້
 ກົບຈະຊ່ວຍທາລາຍແມງໄມ້, ສັດຕູພືດພວກໜອນ ແລະ ແມງໄມ້ຕ່າງໆເພາະທາມະຊາດກົບ
ມັກກິນໜອນ ແລະ ແມງໄມ້ຕ່າງໆເປັນອາຫານ.
 ກົບໃຊ້ເປັນສັດສາລັບການສຶກສາທາງການແພດ, ການວິໄຈຊີວະສາດ, ການທົດລອງທາງວິທະ
ຍາສາດທີື່ມີຄຸນຄ່າຢ່າງຍິື່ງ
 ກົບເປັນອາຫານທີື່ຮຈ
ູ້ ັກ ແລະ ນິຍົມກັນຫາຍເພາະຊີັ້ນກົບເປັນອາຫານທີມ
ື່ ີໂປຣຕິນທີມ
ື່ ີຄຸນຄ່າ
ສູງເປັນອາຫານລົດແຊບທີື່ສາມາດປຸງແຕ່ງໄດ້ຫາຍຮູບຫາຍແບບເຊັື່ນ: ຂົັ້ວ, ຕົັ້ມຍາກົບ, ກົບຈືນ, ກົບອົື່ວກົບ
ປີັ້ງ ແລະ ອືື່ນໆອີກຫາຍປະເພດ ຊຶື່ງແຕ່ລະທ້ອງຖິື່ນອາດແຕກຕ່າງກັນສາລັບໜັງກົບນິຍົມກັນມາຕາກແຫ້ງ
ແລະ ຈືນກອບເປັນອາຫານທີື່ມີລົດຊາດແຊບຄືກັນ
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 ກົບສາມາດລ້ຽງເປັນອາຫານທີື່ດີໄດ້ ເພາະປະຈຸບັນປະລິມານຂອງກົບໃນທາມະຊາດ ໄດ້ມີຈາ
ນວນຫຼຸດນ້ອຍຖອຍລົງຫາຍ ຈົນເຮັດໃຫ້ບື່ພຽງພກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫາດເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ລາຄາ
ກົບສູງຂຶັ້ນຫາຍ ນອກຈາກນີແ
ັ້ ລ້ວຕະຫາດໃນຕ່າງປະເທດຍັງມີຄວາມຕ້ອງການຊືັ້ຫາຍຄືກັນບວ
ື່ ່າ ປະເທດ
ຍີື່ປຸ່ນ, ຮ່ອງກົງ, ມາເລເຊຍ, ສິງກະໂປ, ເຢຍລະມັນ, ອາເມລິກາ, ຝຣັື່ງ, ໂຮນລັງ ແລະ ແບນຊິກ
 ກົບຈະຊ່ວຍຈັບແມງໄມ້ເປັນອາຫານ ຊຶື່ງຊ່ວຍຫຼຸດປະຊາກອນແມງໄມ້ໄດ້ອີກທາງໜຶື່ງ
 ສ່ວນເຫືອຂອງກົບທີື່ເຫືອຈາກການເຮັດກິນ ແລະ ປຸງແຕ່ງກົບ ເພືື່ອສົື່ງຕະຫາດເຊັື່ນ: ໜັງກົບ
ນອກຈາກໃຊ້ເປັນອາຫານແລ້ວຍັງສາມາດແປຮູບເປັນເຄືື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆ ບວ
ື່ ່າຈະເປັນເກີບ, ກະເປົາ, ເຄືື່ອງດົນ
ຕຣີ ແລະ ເຄືື່ອງໃຊ້ຂອງສອຍຕ່າງໆ. ສ່ວນຫົວ, ລະບົບອະໄວຍະວະທາງເດີນອາຫານ ແລະ ກະດູກທີຕ
ື່ ັດ
ອອກກສາມາດນາໄປໃຊ້ເປັນອາຫານສາລັບລ້ຽງສັດໄດ້ (ທັງສົດ ແລະ ແຫ້ງ) ຫື ຈະໃຊ້ເຮັດຝຸ່ນໃສ່ຕົັ້ນໄມ້ກ
ໄດ້ແຕ່ບນ
ື່ ິຍົມກັນ.
ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມກົບຈະມີຜົນປະໂຫຍດຫາຍປະການທີື່ແຕກຕ່າງກັນໄປ ໃນສະພາບເສດຖະກິດ
ປະຈຸບັນນີັ້ ເມືື່ອພິຈາລະນາເບິື່ງໃຫ້ດີກເຊືື່ອວ່າ ການນາໃຊ້ກົບເປັນປະໂຫຍດໂດຍທາການລ້ຽງເປັນອາຊີບ
ເປັນການດີທີື່ສຸດ ເພາະປະເທດເຮົາມີສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງໆເອືັ້ອອານວຍຕກ
ື່ ານລ້ຽງເປັນຢ່າງດີທັງຜົນຜະ
ລິດທີື່ລ້ຽງໄດ້ກສາມາດນາໄປສູປ
່ ະໂຫຍດດ້ານອືື່ນໆໄດ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ຮູບທີ 1

ຄຸນປະໂຫຍດຂອງການລ້ຽງກົບ
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ບົດທິດສະດີທີ 2
ຄວາມຮູທ
້ ວ
ົື່ ໄປກ່ຽວກັບກົບ
ຈຸດປະສົງ
ເພືື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມສາມາດ:
1 ບອກເຖິງລັກສະນະທົື່ວໄປຂອງກົບໄດ້
2 ບອກສາຍພັນກົບຊະນິດຕ່າງໆໄດ້
3 ອະທິບາຍລັກສະນະທົື່ວໄປຂອງກົບໄດ້

ເນືອ
ັ້ ໃນ
2.1 ລັກສະນະທົວ
ື່ ໄປຂອງກົບ
ໂດຍທົື່ວໄປແລ້ວເພິື່ນໄດ້ແບ່ງຮ່າງກາຍຂອງກົບອອກເປັນ 2 ພາກສ່ວນໃຫຍ່ຄ:ື ສ່ວນຫົວ ແລະ
ສ່ວນລາຕົວ

ຮູບທີ 2

ລັກສະນະທົວ
ື່ ໄປຂອງກົບ

1.1.1

ສ່ວນຫົວ
 ປາກ: ມີລັກສະນະກວ້າງອອກຕາມແນວຂະໜາດກັບຫົວ ຢູ່ໃຕ້ຄາງກະໄຕດ້ານລຸມ
່
ແລະ ເທິງມີແຂ້ວນ້ອຍໆ 1 ຊຸດ ໃຊ້ປ້ອງກັນບື່ໃຫ້ອາຫານຫຼຸດອອກຈາກປາກ. ທາງເບືັ້ອງລຸ່ມຂອງຊ່ອງປາກ
ຈະມີລີັ້ນຂະໜາດໃຫຍ່ ສາມາດແລບລີັ້ນອອກນອກປາກໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວໃນເວລາກິນອາຫານ.
 ຕາ: ຕາກົບມີ 1 ຄູ່ຂ້ອນຂ້າງໃຫຍ່ ມີລັກສະນະພົັ້ນອອກມາ ສາມາດຫຽວເຫັນໄດ້
ໃນມູມກວ້າງ ມີເຫຍືື່ອຫຸ້ມຕາ 3 ຊັັ້ນ ຄື: ປ້ອງກັນເວລາລົງນັ້າ, ຮັກສາຄວາມຊຸ່ມເວລາຂຶັ້ນບົກ ແລະ ປັບ
ແສງໃນເວລາກາງຄືນ.
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 ຮູດັງ: ກົບບື່ມີດັງ ມີແຕ່ຮູດັງ 2 ຮູ ຊຶື່ງຢູ່ທາງເບືັ້ອງເທິງຂອງປາກສາມາດປິດ-ເປີດໄດ້
 ຫູ: ຫູຂອງກົບແບ່ງອອກເປັນ 2 ສ່ວນຄື: ສ່ວນກາງ ແລະ ສ່ວນໃນ (ບື່ມີສ່ວນນອກ
ຫື ໃບຫູ) ແຕ່ສ່ວນກາງສາມາດເຫັນໄດ້ເປັນແຜ່ນກົມບາງໆຢູ່ຖັດກັບຕາໄປທາງເບືັ້ອງຫັງມີໜ້າທີື່ຮັບການສັື່ນ
ສະເທືອນຂອງສຽງ ແລະ ຄວບຄຸມການຊົງຕົວຂອງຮ່າງກາຍ.
1.1.2 ສ່ວນລາໂຕ
 ລາໂຕ: ບລິເວນສັນຫັງມີຕຸ່ມ 2 ຕຸ່ມ ພົັ້ນອອກມາປະມານກາງລາຕົວ. ສ່ວນຫາຍ
ແລ້ວລາຕົວຂອງກົບແມ່ຈະໃຫຍ່ກວ່າກົບຜູ້.
 ຂາ: ມີຂາ 2 ຄູ່ຄື: ຂາໜ້າ ແລະ ຂາຫັງ.

2.2

ສາຍພັນກົບທີນ
ື່ ຍ
ິ ມ
ົ ລ້ຽງໃນ ສປປ. ລາວ
ສາຍພັນກົບທີື່ເພິື່ນນິຍົມກັນລ້ຽງຫາຍໃນປະເທດລາວເຮົາແມ່ນມີດ້ວຍກັນ 4 ສາຍພັນຄື:
 ກົບນາ (Rana tigerina)
 ກົບຈ່ານ (Rana rugolosa)
 ກົບທູດ (Rana blythii)
 ກົບບູລຟຣອກ (Rana Catesbeiena)

2.3

ການຄັດເລືອກແນວພັນກົບ

ກົບທີື່ພົບໃນປະເທດເຮົາໃນປະຈຸບັນຕ່າງກມີຢູ່ຫາຍຊະນິດພັນ ມີທັງຂະໜາດໃຫຍ່, ກາງ ແລະ
ນ້ອຍ ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ ແຕ່ທີື່ຮູ້ຈັກ ແລະ ນິຍົມກັນລ້ຽງຫາຍໃນປະຈຸບັນນີັ້ສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 2
ປະເພດຄື: ກົບພືັ້ນເມືອງ ແລະ ກົບຕ່າງປະເທດ ດັື່ງນີັ້:
2.3.1 ກົບພັນພືນ
ັ້ ເມືອງ
ກ. ກົບນາ (Rana tigerina)
 ພົບເຫັນຫາຍໃນປະເທດລາວ, ໄທ, ຫວຽດນາມ ...
 ອາໄສຢູ່ຕາມປ່າຫຍ້າແຄມນາ, ແຄມໜອງ, ແຄມບຶງ ...
 ລາຕົວຍາວຕັັ້ງແຕ່ 10-18 ຊັງຕີແມັດ, ນັ້າໜັກສະເລ່ຍຕັັ້ງແຕ່ 100-350
ກຣາມ
 ຫົວສັັ້ນເປັນຮູບສາມຫື່ຽມ
 ຕາກົມ ແລະ ໃຫຍ່ກວ່າວົງຫູໜ້ອຍໜຶື່ງ
 ຂາຫັງຈະຍາວກວ່າລາຕົວ 5 ເທົື່າ
 ລາຕົວສີຂຽວມີຈຸດສີນັ້າຕານເຂັັ້ມເປັນຈຸດໆ
 ມີເສັັ້ນຂາວເຫືອງພາດແຕ່ຫົວຫາກົັ້ນ
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ຮູບທີ 3

ລັກສະນະຂອງກົບນາ

ຕາຕະລາງ 1

ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງກົບນາທີລ
ື່ ຽ້ ງດ້ວຍປາສົດປະສົມກັບອາຫານໄກ່ພນ
ັ ຊີນ
ັ້

ອາຍຸກບ
ົ
(ເດືອນ(

ຄວາມຍາວຂອງອາຫານ (ຊັງຕີແມັດ(

ນາັ້ ໜັກກົບ (ກຣາມ(

<1
1
2
3
4

2.6-4.6
4.3-8.5
6.9-10.4
6.8-11.5
9.3-13

5.43
16-90
40-135
90-170
100-247

ຂ.

ກົບຈ່ານ (Rana rugolosa)
 ພົບເຫັນຫາຍໃນປະເທດລາວ, ໄທ, ຫວຽດນາມ ...
 ອາໄສຕາມຫ້ວຍ, ຮອງ, ແຄມບຶງ ...
 ຂະໜາດຄວາມຍາວຂອງລາຕົວ 9-18 ຊັງຕີແມັດ, ຂະໜາດຂອງກົບໂດຍ
ສະເລ່ຍແມ່ນ 3-4 ໂຕ/ກິໂລກຣາມ
 ຕາກົມໃຫຍ່ກວ່າວົງຫູເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ
 ມີສີນັ້າຕານປົນຂຽວມີລາຍພາດຕາມລາຕົວ
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ຮູບທີ 4

ລັກສະນະຂອງກົບຈານ
ຄ.

ກົບທູດ (Rana blythii)
 ພົບເຫັນຫາຍໃນປະເທດລາວ, ໄທ, ຫວຽດນາມ ...
 ອາໄສຕາມປ່າດົງບ່ອນທີື່ມີຄວາມຊຸ່ມຊືື່ນ, ອາກາດເຢັນ, ຈະປະສົມພັນໃນ

ຊ່ວງລະດູໜາວ
 ເປັນກົບທີື່ມີລາຕົວຂະໜາດໃຫຍ່ ມີຄວາມຍາວຕັັ້ງແຕ່ 12-25 ຊັງຕີແມັດ,
ກົບທີື່ມີຂະ ໜາດໃຫຍ່ສຸດໜັກເຖິງ 3 ກິໂລກຣາມ, ແຕ່ຂະໜາດໂດຍທົື່ວໄປແມ່ນ 3-4 ໂຕ/ກິໂລກຣາມ
 ຮູບຮ່າງຄ້າຍຄືກັບຂຽດຕາປາດ, ຫົວເປັນຫື່ຽມ, ໜ້າຜາກສັັ້ນ
 ກົບເວລາຍັງນ້ອຍລາຕົວຈະເປັນຕຸ່ມແຕ່ເມືື່ອໃຫຍ່ຂຶັ້ນມາຈະກ້ຽງ
 ຕາກົມໃຫຍ່ກວ່າວົງຫູເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ
 ກົບໂຕຜູ້ບື່ມີກ່ອງສຽງ
 ກົບຜູ້ຈະໃຫຍ່ ແລະ ຍາວກວ່າກົບແມ່
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ຮູບທີ 5

ລັກສະນະຂອງກົບທູດ (ກົບດົງ(
2.3.2

ກົບຕ່າງປະເທດ
ກ. ກົບບູລຟຣອກ (Rana Catesbeiena)
 ມີຖິື່ນກາເນີດທີື່ ພູເຂົາຮ໊ອກກີ ປະເທດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ (USA(
 ອາໄສຕາມຫ້ວຍ, ຮອງ, ແຄມບຶງ ...
 ເປັນກົບທີື່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ມີຄວາມຍາວຕັັ້ງແຕ່ 10-23 ຊັງຕີແມັດ, ມີນັ້າໜັ
ກສະເລ່ຍ 2-3 ໂຕ/ກິໂລກຣາມ
 ລາຕົວມີສີຂຽວປົນສີນັ້າຕານເຂັັ້ມ, ພືັ້ນທ້ອງເປັນສີຂາວ, ໜັງບື່ລຽບ
 ຕາກົມນ້ອຍກວ່າວົງຫູເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ
 ກົບແມ່ອາຍຸ 1 ປີ, ນັ້າໜັກ 3-4.5 ກິໂລກຣາມ ຈະໃຫ້ໄຂ່ປະມານ 4,00020,000 ໜ່ວຍ
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ຮູບທີ 6

ລັກສະນະຂອງກົບບູລຟຣອກ

ຕາຕະລາງ 2

ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງກົບບູລຟຣອກ (Rana catesbeiena) ທີລ
ື່ ຽ້ ງດ້ວຍປາສົດ

ອາຍຸກບ
ົ (ເດືອນ(

ຄວາມຍາວຂອງອາຫານ (ຊັງຕີແມັດ)

ນາັ້ ໜັກກົບ (ກຣາມ)

<1
1
2
3
4
5
6
7

3.1-4.6
5.2-7.2
6.9-9.4
7.6-10.1
8.0-10.7
8.4-12.0
9.0-13.6
9.7-14.7

5.0-9.0
16.0-17.0
50.0-120
64.0-154
69.0-226
80.0-300
98.0-390
128-460
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ບົດທິດສະດີທີ 3
ການເລືອກສະຖານທີໃື່ ນການລ້ຽງກົບ
ຈຸດປະສົງ
ເພືື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມສາມາດ:
1 ອະທິບາຍວິທີການຄັດເລືອກສະຖານທີື່ລ້ຽງກົບໄດ້
2 ອະທິບາຍວິທີການສ້າງຄອກລ້ຽງກົບໄດ້
3 ບອກປະເພດຂອງໜອງ ຫື ອ່າງລ້ຽງກົບໄດ້

ເນືອ
ັ້ ໃນ
3.1 ການຄັດເລືອກສະຖານທີລ
ື່ ຽ້ ງກົບ
ການຄັດເລືອກສະຖານທີື່ໃນການສ້າງໜອງ ຫື ອ່າງລ້ຽງກົບ, ກ່ອນອືື່ນໝົດຄວນພິຈາລະນາ ແລະ
ຄານຶງເຖິງເງືື່ອນໄຂຕ່າງໆລຸ່ມນີັ້:
 ຄວນເປັນບ່ອນທີື່ຢໃູ່ ກ້ເຮືອນ
 ເປັນບ່ອນທີື່ນັ້າບື່ຖ້ວມ ຫື ແຫ້ງແລ້ງ
 ໃກ້ກັບແຫື່ງນັ້າ
 ນັ້າຕ້ອງສະອາດ ແລະ ພຽງພ
 ໃກ້ກັບແຫື່ງອາຫານ
 ສາມາດຖ່າຍເທນັ້າເສຍໄດ້ສະດວກ
 ສາທາລະນະປະໂພກສະດວກ
 ຄວນຫ່າງຈາກເສັັ້ນທາງໃຫຍ່ ຫີກເວັັ້ນສຽງລົບກວນເພືື່ອໃຫ້ກົບພັກຜ່ອນເຕັມທີື່ ໃຫຍ່ໄວ

3.2

ການສ້າງໜອງ ຫື ອ່າງລ້ຽງກົບ

ການສ້າງໜອງກົບໃນປະຈຸບັນແມ່ນນິຍົມສ້າງຢູ່ 4 ແບບຄື:
3.2.1 ການສ້າງແບບໜອງດິນ
ໜອງດິນເປັນໜອງທີື່ນິຍົມກັນລ້ຽງແບບທາມະຊາດ ທີື່ຢູ່ອາໄສຂອງກົບພາຍໃນໜອງຈະ
ມີການປູກພືດເປັນຮົື່ມເງົາເພືື່ອໃຫ້ກົບໄດ້ອາໄສເປັນບ່ອນຫົບຊ່ອນໃນກາງເວັນ ແລະ ວັດສະດຸຕ່າງໆເຊັື່ນ:
ຕີນ ລົດຜ່າເຄິື່ງ, ກະເບືັ້ອງແຕກເພືື່ອໃຫ້ກົບເຂົັ້າໄປອາໄສຢູ່, ເຄິື່ງກາງໜອງຂຸດເປັນອ່າງນັ້າເລິກປະມານ 30
ຊັງຕີແມັດ ແລະ ສາມາດເກັບນັ້າໄດ້ເລິກ 20 ຊັງຕີແມັດ ໃນອ່າງແມ່ນໃຫ້ເອົາພືດນັ້າຈາພວກ ຜັກບົັ້ງ, ຜັກ
ຕົບໃສ່ ແລະ ບລິ ເວນອ້ອມຮອບໜອງຄວນອ້ອມດ້ວຍກະແຕະ ຫື ດາງຂຽວສູງປະມານ 1.2 ແມັດ ຂະ
ໜາດຂອງໜອງໂດຍທົື່ວໄປແລ້ວຈະມີຕັັ້ງແຕ່ 3x5-5x10 ແມັດ ຂັ້ເສຍໜອງລ້ຽງກົບແບບໜອງດິນຈະມີຂັ້
ເສຍໃນເລືື່ອງຂອງກົບຕາຍເນືື່ອງຈາກກົບຈະຂຸດຮູເຈືື່ອນທັບກັນຕາຍ, ການຂຸດຮູໃນເວລາກົບຈາສິນ, ການ
ຈັບເອົາກົບບື່ສະດວກ
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ລັກສະນະຂອງການລ້ຽງກົບໃນໜອງດິນ
3.2.2

ການສ້າງອ່າງແບເຄິງື່ ໜອງດິນ ແລະ ເຄິງື່ ຊີມງັ
ໜອງລ້ຽງກົບແບບນີັ້ເປັນໜອງທີື່ຫຼຸດຂັ້ເສຍແບບໜອງດິນ ແຕ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກຂ້ອນຂ້າງຕື່າ
ກວ່າແບບໜອງຊີມັງ, ແຕ່ຄວາມສະດວກໃນການຈັດການດູແລຮັກສາແມ່ນບື່ໄດ້ດີເທົື່າໜອງຊີມັງ ໜອງລ້ຽງ
ກົບແບບເຄິື່ງໜອງດິນ-ເຄິື່ງໜອງຊີມັງ
ເປັນໜອງທີື່ກື່ດ້ວຍດິນບຣັອກເປັນກາແພງອ້ອມເບືັ້ອງນອກສູງປະ
ມານ 80 ຊັງຕີແມັດ ແລ້ວໃຊ້ຕາໜ່າງຂຽວອ້ອມຕື່ທາງເທິງຂອງກາແພງໃຫ້ມີຄວາມສູງປະມານ 1.2 ແມັດ
ຢູ່ພາຍໃນຂອງໜອງຈະໃຊ້ຕາໜ່າງຂຽວຂັັ້ນເປັນໜອງນ້ອຍຕືື່ມອີກ ຂະໜາດຂອງໜອງນ້ອຍປະມານ 3x4
ແມັດ ຫາ 3x5 ແມັດ ແລ້ວປັບພືັ້ນພາຍໃນໜອງໃຫ້ຮາບພຽງດີ, ທາງກາງຂອງແຕ່ລະໜອງນ້ອຍຈະຂຸດຂຸມ
ໃຫ້ມີຂະໜາດປະມານ 1.5x2 ແມັດ ແລະ ເລິກປະມານ 50 ຊັງຕີແມັດ ມີທີື່ລະບາຍນັ້າອອກໄດ້ຢ່າງ
ສະດວກ ນອກຈາກນີັ້ ພາຍໃນ ໜອງຈະປູກພືດໃຫ້ເປັນຮົື່ມເງົາແກ່ກົບ ຫື ໃຊ້ວັດສະດຸຕ່າງໆທີື່ໃຫ້ກົບໄດ້
ຫົບຫີກ ແລະ ອາໄສຢູ່ເຊັື່ນ: ຕີນລົດໃຫຍ່ຜ່າເຄິື່ງ, ບັັ້ງໄມ້ໄຜ່ ຫື ກະເບືັ້ອງແຕກກໄດ້.
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ລັກສະນະຂອງໜອງແບບເຄິງື່ ດິນ-ເຄິງື່ ຊີມງັ
3.2.3

ການສ້າງແບບໜອງຊີມງັ
ແບບໜອງຊີມັງເປັນໜອງທີື່ມີຄວາມທົນທານ ແລະ ແຂງແຮງ ສາມາດອະນາໄມໄດ້ງ່າຍ
ລະບາຍສິື່ງເສດເຫືອ ແລະ ຂອງເສຍຕ່າງໆໄດ້ດີ, ພ້ອມນີັ້ກຍັງມີຄຸນປະໂຫຍດຫາຍຢ່າງເຊັື່ນ: ໃຊ້ເປັນໜອງ
ປະສົມພັນ, ຟັກໄຂ່, ອະນຸບານ, ໜອງລ້ຽງກົບນ້ອຍ ແລະ ກົບຫຼຸ້ນ ໃນກລະນີຈາເປັນໜອງຊີມັງທີື່ນິຍົມເຮັດ
ມີຂະໜາດ 2x4 ແມັດ ກື່ດ້ວຍດິນບລັອກ, ເທພືັ້ນດ້ວຍຊີມັງພ້ອມທັງຄັດມັນຄັກແນ່ ມີຄວາມຄ້ອຍຊັນພ
ສົມຄວນທີື່ຈະລະບາຍນັ້າຖິັ້ມໃຫ້ໝົດ ພາຍໃນໜອງຕ້ອງໄດ້ເທຊີມັງກັນຊຶມໃຫ້ມີຄວາມສູງຈາກພືັ້ນໜອງ
ປະມານ 35-40 ຊັງຕີແມັດ ໃຊ້ທື່ PVC ຊຶື່ງມີເສັັ້ນຜ່າສູນກາງ 20-50 ມີລີແມັດ ເປັນທື່ລະບາຍນັ້າອາດ
ເຮັດເປັນລະບົບນັ້າລົັ້ນກໄດ້ ສາລັບຫັງຄາຂອງໜອງອາດຈະໃຊ້ກະເບືັ້ອງ, ຕາໜ່າງບັງແສງທີື່ໃຊ້ສາລັບມຸງ
ເຮືອນສວນກ້າ ຫື ໃບພ້າວກໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງສູງຈາກໜ້າດິນປະມານ 2-2.5 ແມັດ ເພືື່ອປ້ອງກັນແດດບື່ໃຫ້ສ່ອງ
ລົງຫາຍເກີນໄປໜອງລ້ຽງກົບທີື່ເຮັດດ້ວຍຊີມັງສາມາດອອກແບບຕາມລັກສະນະຂອງໜອງໄດ້ 3 ແບບດັື່ງນີ:ັ້
ກ. ໜອງແບບທີື່ມີພືັ້ນຄ້ອຍຊັນ
ລັກສະນະຂອງໜອງຈະເທພືັ້ນໃຫ້ມີຄວາມຄ້ອຍຊັນປະມານ 25 ອົງສາ ຫື 12 ຊັງ
ຕີແມັດ ເພືື່ອໃຫ້ລະບາຍນັ້າໄດ້ດີ, ໃນເວລາລ້ຽງກົບລະດັບນັ້າຕ້ອງສູງປະມານ 20-30 ແມັດ ໃຊ້ຈາພວກ
ຟອງນັ້າ ຫື ໄມ້ແປ້ນຟູນັ້າເພືື່ອໃຫ້ກົບໄດ້ຂຶັ້ນມາຫິັ້ນ ຫື ເປັນບ່ອນໃຫ້ອາຫານກົບ ໜອງແບບນີັ້ສາມາດໃຊ້ປະ
ໂຫຍດໄດ້ຫາຍຢ່າງເຊັື່ນ: ໃຊ້ເປັນໜອງຟັກໄຂ່, ໜອງອະນຸບານ ຫື ໜອງລ້ຽງກົບພື່ແມ່ພັນກໄດ້.
ຂ. ໜອງແບບມີດອນຢູ່ເຄິື່ງກາງ
ລັກສະນະພາຍໃນກາງໜອງ ຈະໃຊ້ດິນບລັອກກື່ເປັນດອນຮູບສີື່ລ່ຽມຕາມແບບ
ຂອງໜອງດອນດັື່ງກ່າວຈະຫ່າງຈາກຝາຂອງໜອງເບືັ້ອງລະ 50-70 ຊັງຕີແມັດ ສູງປະມານ 25 ຊັງຕີແມັດ
ດອນກາງຄວນຄັດມັນຢ່າງຄັກແນ່, ດອນກາງນີັ້ເຮັດໄວ້ເພືື່ອໃຫ້ກົບຂຶັ້ນມາພັກຜ່ອນ ແລະ ເປັນບ່ອນສາລັບ
ກິນອາຫານໃນເວ ລາລ້ຽງກົບຕ້ອງໃຫ້ລະດັບນັ້າສູງເຖິງ 20-30 ຊັງຕີແມັດ ການໃຫ້ອາຫານຕ້ອງຫວ່ານ
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ຟັກໄຂ່ ຫື ໜອງອະນຸບານ.
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ລັກສະນະຂອງໜອງລ້ຽງກົບທີມ
ື່ ດ
ີ ອນຢູ່ເຄິງື່ ກາງ

ຄ. ໜອງແບບມີຂອບທາງຂ້າງສູງ
ລັກສະນະພາຍໃນຂອງໜອງຈະກົງກັນຂ້າມກັບໜອງແບບມີດອນຢູ່ເຄິື່ງກາງຄື: ຈະ
ກດິນບຣັອກຕິດກັບຝາຂອງໜອງທັງສີື່ດ້ານມີຄວາມກວ້າງດ້ານລະ 50-70 ຊັງຕີແມັດ ມີຄວາມສູງ 25 ຊັງ
ຕີແມັດ ກື່ຂອບແມ່ນເພືື່ອໃຫ້ກົບໄດ້ຂຶັ້ນມາພັກຜ່ອນ ແລະ ກິນອາຫານຢູ່ທາງກາງຂອງໜອງຈະເປັນຮູບລັກ
ສະ ນະກົັ້ນໝັ້ຂາງ, ໃນເວລາລ້ຽງກົບຕ້ອງໃຫ້ລະດັບນັ້າສູງເຖິງ 20-30 ຊັງຕີແມັດ ຢູ່ບລິເວນອ່າງນັ້າຕ້ອງໄດ້
ໃຊ້ຟອງສະໂນ ຫື ໄມ້ແປ້ນທີື່ຟູນັ້າ ເພືື່ອໃຫ້ກົບຂຶັ້ນມາພັກຜ່ອນ ແລະ ກິນອາຫານເພືື່ອໃຫ້ກົບໄດ້ກະຈາຍຢູ່
ທົື່ວໜອງ, ການໃຫ້ອາຫານດ້ວຍການຫວ່ານອາຫານລົງຕາມຂອບຂອງໜອງ ຫື ຕາມຟອງນັ້າ ຫື ໄມ້ແປ້ນຟູ
ຢູ່ຕາມໜ້ານັ້າ.
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ລັກສະນະຂອງອ່າງລ້ຽງກົບທີມ
ື່ ຂ
ີ ອບທາງດ້ານຂ້າງສູງ

3.2.4

ແບບຄອກຕາໜ່າງ (ກະຊັງ)
ໜອງລ້ຽງກົບແບບນີັ້ ເປັນການສ້າງຄອກຕາໜ່າງຂັງໄວ້ໃນແຫື່ງນັ້າຕ່າງໆ ແລ້ວນາເອົາກົບ
ປ່ອຍໃສ່, ພາຍໃນຄອກຕາໜ່າງແມ່ນເອົາຈາພວກ ຜັກຕົບ ລົງໃສ່ເພືື່ອໃຫ້ກົບລີັ້ຊ້ອນ ແລະ ເອົາຟອງນັ້າ ຫື
ໄມ້ແປ້ນທີື່ຟູນັ້າໃສ່ອີກ ເພືື່ອໃຫ້ກົບຂຶັ້ນມາພັກຜ່ອນ ແລະ ທັງເປັນບ່ອນກິນອາຫານ.
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ລັກສະນະຂອງການລ້ຽງກົບໃນຄອກຕາໜ່າງ (ກະຊັງ(
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ບົດທິດສະດີທີ 4
ການລ້ຽງກົບໃນຮູບແບບຕ່າງໆ
ຈຸດປະສົງ
ເພືື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມສາມາດ:
1 ອະທິບາຍວິທີການລ້ຽງກົບໃນອ່າງຊີມັງ
2 ອະທິບາຍວິທີການລ້ຽງກົບໃນກະຊັງ
3 ອະທິບາຍວິທີການລ້ຽງກົບໃນໜອງດິນ
4 ຄັດເລືອກຮູບແບບການລ້ຽງກົບທີື່ເໝາະສົມກັບສະພາບເງືື່ອນໄຂຕົວຈິງຂອງທ້ອງຖິື່ນ ຫື ພືັ້ນທີື່
ຂອງຕົນໄດ້

ເນືອ
ັ້ ໃນ
4.1 ການລ້ຽງກົບໃນອ່າງຊີມງັ
ເປັນການລ້ຽງທີື່ຜຄ
ູ້ ົນນິຍົມກັນຫາຍໃນປະຈຸບັນເພາະດູແລຮັກສາງ່າຍ, ກົບຢູ່ສະບາຍ ແລະ ຈະເລີນ
ເຕີບໂຕໄດ້ດີທັງເປັນການສະດວກສະບາຍຕື່ຜທ
ູ້ ລ
ີື່ ້ຽງໃນດ້ານການດູແລຮັກສາໜອງລ້ຽງກົບ ຊຶື່ງເປັນໜອງປູ
ພືັ້ນດ້ວຍຊີເມັນເພືື່ອຮອງຮັບນັ້າ ໂດຍເຮັດໃຫ້ມຄ
ີ ວາມຄ້ອຍຊັນ, ມີທື່ລະບາຍນັ້າເຂົັ້າອອກ ແລະ ຝາກື່ດ້ວຍ
ດິນຈີື່ ຫື ດິນບຣັອກ, ຢູ່ໃນໜອງລ້ຽງກົບແມ່ນໃຫ້ເອົານັ້າໃສ່ໃຫ້ໄດ້ລະດັບ 20-30 ຊັງຕີແມັດ ແລ້ວນາເອົາ
ໄມ້ແປ້ນຂອນໄມ້ ແລະ ພັນພືດນັ້າມາໃສ່ເຊັື່ນ: ຜັກຕົບ, ຜັກ ບົັ້ງ ແລະ ອືື່ນໆ ເພືື່ອໃຫ້ກົບອາໄສ, ສ່ວນເບືັ້ອງ
ເທິງຂອງໜອງແມ່ນມຸງດ້ວຍກ້ານພ້າວແຫ້ງ.
ໜອງລ້ຽງກົບແບບນີແ
ັ້ ມ່ນມີຂະໜາດຕັັ້ງແຕ່ຂະໜາດ 3x4 ແມັດ, ປ່ອຍກົບລົງລ້ຽງໄດ້ 1,000 ໂຕ
ແລະ ຕ້ອງໝັື່ນປ່ຽນຖ່າຍນັ້າ, ແຕ່ຫາກມີລະບົບນັ້າໄຫຄ່ຽນຕະຫອດຍິື່ງເປັນການດີ ຊຶື່ງຈະບື່ເຮັດໃຫ້ນັ້າເໜົື່າ
ເສຍ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ກົບກິນອາຫານໄດ້ດີ, ເຮັດໃຫ້ກົບມີການຈະເລີນເຕີບໄວຂຶັ້ນ ຊຶື່ງການລ້ຽງກົບແບບນີັ້
ແມ່ນໃຊ້ຄ່າການກື່ສ້າງສູງ ແຕ່ກຄຸ້ມຕື່ການລົງທຶນໄປ ຊຶື່ງເປັນການລ້ຽງແບບພັດທະນາ
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4.2

ການລ້ຽງກົບໃນອ່າງຊີມັງ

ການລ້ຽງກົບໃນກະຊັງ (ຄອກຕາໜ່າງ(
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ກະຊັງທີື່ໃຊ້ລ້ຽງກົບແມ່ນນິຍົມກັນໃຊ້ແສສີຟ້າຊະນິດຕາຖີື່ໆ, ມີຄວາມກວ້າງ 120 ຊັງຕີແມັດ ມາ
ຫຍິບເປັນຄອກຕາໜ່າງ ຫື ກະຊັງ ໃຫ້ມີຂະໜາດກ້ວາງ 2.4 ແມັດ, ຍາວ 3 ແມັດ ແລະ ເລິກ 1.2 ແມັດ
ຄອກຕາໜ່າງຂະໜາດນີັ້ສາມາດລ້ຽງກົບໄດ້ 1,000 ໂຕ
 ຄອກຕາໜ່າງທີື່ໃຊ້ລ້ຽງກົບນ້ອຍຈົນຮອດຈັບກົບຂາຍ ຄອກຕາໜ່າງທີື່ໃຊ້ລ້ຽງກົບໃນໄລຍະນີັ້ຈະ
ຢ່ອນລົງນັ້າໃຫ້ມີຄວາມເລິກປະມານ 20-30 ຊັງຕີແມັດ ກ່ອນນາເອົາກົບລົງປ່ອຍລ້ຽງຄວນຄັດຂະໜາດກົບ
ເສຍກ່ອນຄັດເອົາກົບຫຼຸ້ນດຽວກັນ ແລະ ຂະໜາດໃກ້ຄຽງກັນມາລ້ຽງນາກັນ ແລະ ສ່ວນໃນຄອກຕາໜ່າງໃຫ້
ໃຊ້ພັນພືດນັ້າ ຫື ແປ້ນໃສ່ໃຫ້ກົບຂຶັ້ນ ແລະ ໃຫ້ອາຫານ. ສ່ວນທາງເທິງກະຊັງຕ້ອງມີສິື່ງກັັ້ງບັງແສງແດດກ້າ
ແລະ ຝົນແຮງ ແລະ ສ່ວນການໃຫ້ອາຫານກຄືກັບການລ້ຽງໃນສະຖານທີື່ຕ່າງໆຂອງການລ້ຽງກົບ.
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4.3

ການລ້ຽງກົບໃນກະຊັງ (ຄອກຕາໜ່າງ(

ການລ້ຽງກົບໃນໜອງດິນ

ໃຊ້ພືັ້ນທີື່ປະມານ 100-200 ຕາແມັດ (m2(, ພາຍໃນໜອງເລິກປະມານ 1 ແມັດ, ບາງບ່ອນອາດ
ຈະເຮັດດອນກາງໜອງເພືື່ອເປັນທີື່ພັກຂອງກົບ ແລະ ບ່ອນໃຫ້ອາຫານໃຊ້ໄມ້ແປ້ນເປັນບ່ອນຮອງຮັບ, ຂອບ
ໜອງເຮັດຮົັ້ວອ້ອມຮອບ ໂດຍໃຊ້ແສສີຟ້າກວ້າງອ້ອມຮອບຫ່າງຈາກແຄມໜອງ 1 ແມັດ, ປ່ອຍໃຫ້ຫຍ້າຂຶັ້ນ
ຫື ປູກຫົວສີໃຄລຽບແຄມໜອງເພືື່ອໃຫ້ກົບມີບ່ອນລີັ້ຊ່ອນ, ໃນໜອງແມ່ນໃຊ້ຜັກຕົບ, ຜັກບົັ້ງ ແລະ ພືດນັ້າ
ອືື່ນໆເພືື່ອໃຫ້ກົບເປັນບ່ອນລີັ້ຊ່ອນ ແລະ ອາໄສຄວາມຮົື່ມເຢັນ ແລະ ອ້ອມຮອບແສສີຟ້າຈະຕ້ອງລ້ອມຮົັ້ວ
ດ້ວຍໄມ້ປ່ອງຜ່າສານເປັນແຕະ ຫື ໃຊ້ສັງກະສີເປັນຮົັ້ວກໄດ້ເພືື່ອປ້ອງກັນສັດຕູກົບເຂົັ້າມາທາລາຍກົບ, ສ່ວນ
ດ້ານເທິງແມ່ນມຸງດ້ວຍໃບພ້າວ, ສັງກະສີ, ກະເບືັ້ອງ, ຫຍ້າຄາ ແລະ ແສດາກັນແສງແດດກໄດ້, ຊຶື່ງສ່ວນ
ແຄມໜອງແມ່ນໃຊ້ກະເບືັ້ອງແຕກ, ຢາງລົດນອກ ແລະ ໄມ້ໄຜ່ຜ່າເຄິື່ງມາວາງລຽບແຄມໜອງ ເພືື່ອໃຫ້ກົບລີັ້
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ຊ້ອນ ແລະ ພືັ້ນໜອງອາດຈະໃຊ້ແພຢາງປູ ຖ້າຫາກນັ້າບຢ
ື່ ູ່ ແລະ ເຮັດທື່ລະບາຍນັ້າເຂົັ້າ-ອອກໃສ່ແຈໃດແຈ
ໜຶື່ງ.
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ການລ້ຽງກົບໃນໜອງດິນ
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ບົດທິດສະດີທີ 5
ອາຫານ ແລະ ການໃຫ້ອາຫານ
ຈຸດປະສົງ
ເພືື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມສາມາດ:
1 ອະທິບາຍຄວາມສາຄັນຂອງທາດອາຫານທີື່ກົບຕ້ອງການ
2 ບອກປະເພດຂອງອາຫານໄດ້
3 ອະທິບາຍຄວາມຕ້ອງການທາດຊີັ້ນຂອງກົບ
4 ອະທິບາຍວິທີການໃຫ້ອາຫານ ແລະ ໃຫ້ອາຫານກົບໄລຍະຕ່າງໆໄດ້ຖືກຕ້ອງ

ເນືອ
ັ້ ໃນ
5.1 ຄວາມສາຄັນຂອງທາດອາຫານທີກ
ື່ ບ
ົ ຕ້ອງການ
ຄາວ່າ: (ອາຫານ) ຕາມຄວາມໝາຍຂອງໂພຊະນາການແລ້ວຄື ສິື່ງທີື່ສັດນັ້າກິນເຂົັ້າໄປແລ້ວເກີດປະ
ໂຫຍດຕຮ
ື່ ່າງກາຍ ໂດຍຊ່ວຍສ້າງ ແລະ ສ້ອມແຊມສ່ວນທີື່ເຊືື່ອມໂຊມ, ໃຫ້ພະລັງງານ ແລະ ຊ່ວຍຄວບຄຸມ
ໃນການປະຕິບັດງານຂອງຂະບວນການຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍ ໃຫ້ດາເນີນໄປຕາມໜ້າທີື່ສົື່ງຜົນໃຫ້ສັດນັ້າສາມາດ
ດາລົງຊີວິດ, ມີການຈະເລີນເຕີບ ແລະ ສືບພັນເປັນປົກກະຕິ
ສ່ວນຄາວ່າ: (ໂພຊະນາການ) ເປັນຂະບວນການທາງວິທາະຍາສາດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບການກິນ
ອາຫານ ແລະ ການປ່ຽນແປງທາງຟີຊິກ, ເຄມີຂອງອາຫານ ແລະ ສານອາຫານໃນຮ່າງກາຍລວມທັງຂະບວນ
ການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາຂອງຮ່າງກາຍ ອັນເກີດຈາກການໃຊ້ສານອາຫານເພືື່ອຫື່ລ້ຽງຈຸລັງ, ເນືັ້ອ
ເຍືື່ອ ແລະ ເພືື່ອຄວບຄຸມການທາງານຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ຕະຫອດຈົນການຂັບຖ່າຍຂອງເສຍອອກຈາກ
ຮ່າງກາຍ. ນອກຈາກນັັ້ນ, ຄາວ່າ ໂພຊະນາການ ຍັງມີຄວາມໝາຍກວ້າງໄປອີກຄື ລວມເຖິງການຈັດການ
ອາຫານ ແລະ ວິທີຕ່າງໆທີື່ເຮັດໃຫ້ອາຫານເຂົັ້າສູຮ
່ ່າງກາຍ ເພືື່ອເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບສານອາຫານຄົບຖ້ວນ
ແລະ ພຽງພ.
ສານອາຫານເປັນສິື່ງຈາເປັນສາລັບສິື່ງທີື່ມີຊີວິດ, ບື່ວ່າ ສັດ ຫື ພືດ ແມ່ນຕ້ອງການອາຫານ ເພືື່ອການ
ດາລົງຊີວິດ, ການເພີື່ມຂະໜາດ ຫື ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ການສືບພັນ. ສ່ວນປະກອບ
ຂອງອາຫານເຮົາເອີັ້ນວ່າ: ທາດອາຫານ

5.2

ປະເພດຂອງອາຫານທີໃື່ ຊ້ລຽ້ ງກົບ

ອາຫານຈາແນກອອກເປັນ 6 ປະເພດຄື: ນັ້າ, ໂປຣຕີນ, ທາດແປ້ງ, ໄຂມັນ, ແຮ່ທາດ ແລະ ວິຕາ
ມິນ ຊຶື່ງອີງຕາມແຫື່ງທີື່ມາອາຫານທີນ
ື່ າມາລ້ຽງກົບແມ່ນປະກອບດ້ວຍ 2 ປະເພດຄື:

5.2.1

ອາຫານທາມະຊາດ
ເປັນອາຫານທີື່ມີຊີວິດສາລັບກົບເຊັື່ນ: ຂີັ້ກະເດືອນ, ໄຮແດງ, ໜອນ, ແມງໄມ້, ປວກ,
ໝົດ ກຸ້ງ, ປານ້ອຍ ແລະ ອືື່ນໆ
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5.2.2

ອາຫານສາເລັດຮູບ
ເປັນອາຫານທີື່ສະດວກໃນການນາໃຊ້, ການເກັບຮັກສາ, ມີປະລິມານ ແລະ ຄຸນຄ່າທີື່ແນ່
ນອນ. ການກຽມອາຫານທີື່ປະສົມຈະກຽມຈາກວັດຖຸດິບຊະນິດຕ່າງໆ ແລ້ວນາມາປະສົມເຂົັ້າກັນຕາມສູດ
ເຊັື່ນ: ອາຫານຝຸ່ນ, ອາຫານເມັດສາເລັດຮູບຕາມຂະໜາດຕ່າງໆ ໂດຍມີສູດອາຫານທີື່ໃຊ້ລ້ຽງທີື່ຜະລິດມີ
ສ່ວນປະສົມດັື່ງນີັ້:
ຕາຕະລາງ 3

ສູດອາຫານທີໃື່ ຊ້ລຽ້ ງກົບ

ຊະນິດອາຫານ

ປະລິມານຂອງວັດຖຸດິບທີໃື່ ຊ້ (ສ່ວນຮ້ອຍ, %)

ປາປົື່ນສະກັດນັ້າມັນ
ແປ້ງ
ຮາອ່ອນ
ກາກຖົື່ວເຫືອງ
ນັ້າມັນປາ
ວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດ
ສານໜຽວ

5.3

56
14
12
12
4
1.6
0.4

ຄວາມຕ້ອງການທາດຊີນ
ັ້ ຂອງກົບ

ກົບໃນທຸກຊ່ວງໄລຍະແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການທາດໂປຣຕິນສູງ ເພາະກົບເປັນສັດທີມ
ື່ ີນໄິ ສກິນຊີັ້ນ
ເປັນອາຫານ, ຊຶື່ງໃນແຕ່ລະຊ່ວງອາຍຸແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການໂປຣຕິນດັື່ງນີັ້:

ຮູບທີ 15
ຕາຕະລາງ 4

ລັກສະນະຮູບການບັນຈຸຂອງອາຫານກົບແຕ່ລະໄລຍະ
ຄວາມຕ້ອງການທາດອາຫານຂອງກົບແຕ່ລະໄລຍະ

ລ/ດ ລາຍການ
1

ຂະໜາດຂອງ
ກົບ

ຮວກກົບ
2 ອາທິດ

ກົບນ້ອຍ

ກົບກາງ

ກົບໃຫຍ່

5-10 ກຣາມ/ໂຕ

10-100
ກຣາມ/ໂຕ

100 ກຣາມ/ໂຕ
ເຖິງຈັບຂາຍ
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2

ຂະໜາດບັນຈຸ

3
4
5
6
7

ໂປຣຕີນ
ໄຂມັນ
ກາກ
ຄວາມຊຸ່ມ
ລັກສະນະ
ອາຫານ

5.4

2
ກິໂລກຣາມ/ຖົງ
40%
4%
4%
12%
ຊະນິດຜົງ

20
ກິໂລກຣາມ/ເປົາ
37%
4%
4%
12%
ເມັດລອຍ

20
ກິໂລກຣາມ/ເປົາ
35%
4%
5%
12%
ເມັດລອຍ

20
ກິໂລກຣາມ/ເປົາ
30%
4%
6%
12%
ເມັດລອຍ

ວິທກ
ີ ານໃຫ້ອາຫານ

ວິທີການໃຫ້ອາຫານກົບແມ່ນເຮົາໄດ້ໃຫ້ຕາມຊ່ວງອາຍຸຂອງກົບໃນແຕ່ລະໄລຍະ
ໄລຍະກົບແມ່ນກິນອາຫານແຕກຕ່າງກັນ.
ຕາຕະລາງ 5

ຊຶື່ງໃນແຕ່ລະ

ການໃຫ້ອາຫານກົບຈານວນ 1,000 ໂຕ ໃນໄລຍະຕ່າງໆ
ອາຍຸກບ
ົ (ມື(ັ້

ປະລິມານອາຫານທີໃື່ ຫ້ (ກຣາມ/ມື(ັ້

50
60
90
120
150

400
600
1,500
3,000
4,000

5.4.1

ການໃຫ້ອາຫານກົບຫຼຸນ
້
ອາຫານທີື່ໃຊ້ລ້ຽງກົບຫຼຸ້ນ ຫື ກົບໃຫຍ່ ປົກກະຕິກົບໄລຍະນີັ້ຈະມັກກິນອາຫານປະເພດ
ພວກແມງໄມ້, ເຄືື່ອງໃນສັດ, ປາຕັດເປັນຕ່ອນ 1-2 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ອາຫານປະສົມສາເລັດຮູບ ແຕ່ທັງນີັ້
ຈະຕ້ອງເບິື່ງຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບຊະນິດຂອງອາຫານໃນການອະນຸບານມາກ່ອນດ້ວຍ ໂດຍສະເພາະຈະຕ້ອງມີ
ໂປຣຕິນທີື່ສູງຫາຍ ເນືື່ອງຈາກພຶດຕິກາຂອງກົບມີນິໄສຮ້າຍ ແລະ ກິນແມງໄມ້ເປັນອາຫານ ກົບຕ້ອງການ
ອາຫານທີື່ມີທາດໂປຣຕິນປະມານ 30-35 % ຫື ຫາຍກວ່ານັັ້ນນອກຈາກຜະລິດອາຫານທີື່ມີຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງກົບແລ້ວຍັງຕ້ອງຄານຶງເຖິງຄຸນນະພາບຂອງອາຫານທາງດ້ານກາຍະພາບດ້ວຍ
ຊຶື່ງສີທີື່ກະຕຸ້ນການກິນ
ອາຫານຂອງກົບທີື່ດທ
ີ ີື່ສຸດຄວນເປັນສີຂ້ອນຂ້າງແດງ ຫື ສີນັ້າຕານແດງ ເປັນສີທີື່ສະທ້ອນແສງໄດ້, ຂະໜາດ
ຂອງເມັດອາຫານຕ້ອງໃຫ້ພດີກັບຂະໜາດຂອງລາຄກົບ, ອາຫານຄວນມີຂະໜາດເໝາະກັບກົບໃນຊ່ວງອາຍຸ
ຂອງກົບ, ກົບອາຍຸ 70 ວັນ ຈົນເຖິງຂາຍໃຫ້ອາຫານເມັດໃຫຍ່ໃຫ້ກິນອາຫານວັນລະ 2 ຄັັ້ງ (ເຊົັ້າ-ແລງ( ໃຫ້
ກິນປະມານ 2-3 ສ່ວນຮ້ອຍ (%( ຂອງນັ້າໜັກໂຕຕວ
ື່ ັນ
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ຮູບທີ 16

ລັກສະນະຂອງອາຫານກົບຫຼຸນ
້

21

ບົດທິດສະດີທີ 6
ພະຍາດ ແລະ ການຄວບຄຸມພະຍາດກົບ
ຈຸດປະສົງ
ເພືື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມສາມາດ:
1 ບອກສາເຫດ, ອາການຕ່າງໆຂອງພະຍາດທີື່ມັກເກີດກັບກົບໄດ້
2 ບອກຊະນິດພະຍາດທີື່ມັກເກີດກັບກົບໄດ້
3 ອະທິບາຍວິທີການຄວບຄຸມ, ປ້ອງກັນ ແລະ ຮັກສາພະຍາດກົບໄດ້

ເນືອ
ັ້ ໃນ
6.1 ພະຍາດກົບ ແລະ ວິທກ
ີ ານປ້ອງກັນ
6.1.1

ສາເຫດທີື່ພາໃຫ້ເກີດພະຍາດ
 ການສ້າງໜອງ ຫື ອ່າງລ້ຽງກົບບື່ຖືກຕາມຫັກການ
 ຄຸນນະພາບນັ້າບື່ດີ, ຄວາມສົັ້ມ-ຄວາມເຄັມ ຫື ຄວາມເປັນກົດ-ເປັນດ່າງ (pH(,
ອຸນຫະພູມບື່ເໝາະສົມ, ນັ້າເປັນພິດ
 ສາຍພັນກົບບື່ດີ (ສາຍເລືອດໃກ້ສິດ(
 ການຈັດການບື່ດີ

ຮູບທີ 17

ລັກສະນະອາການຂອງພະຍາດກົບ

6.1.2

ພະຍາດຂອງສັດເຄິື່ງບົກ-ເຄິື່ງນາັ້
ກ. ພະຍາດເກີດຈາກການຕິດເຊືັ້ອ
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ພະຍາດທີື່ເກີດຈາກເຊືັ້ອ ແບັກທີເຣຍ
ພະຍາດທີື່ເກີດຈາກເຊືັ້ອ ໄວຣັສ
ພະຍາດທີື່ເກີດຈາກເຊືັ້ອຣາ

ລັກສະນະຂອງພະຍາດກົບທີື່ເກີດຈາກການຕິດເຊືອ
ັ້

ຂ. ພະຍາດທີື່ເກີດຈາກແມ່ກາຝາກ
 ໂປໂຕຊົວ (Protozoa(
 ພະຍາດໂຕກົມ
 ພະຍາດໂຕແປ
 ພະຍາດເສັັ້ນດ້າຍ
 ປີງໃສ
 ໄມໂຄຣສປຣິເດັຍ
ຄ. ພະຍາດບື່ຕິດເຊືັ້ອ ແລະ ເນືັ້ອງອກຕ່າງໆ
 ພະຍາດທີື່ເກີດຈາກອາຫານບື່ສົມບູນ
 ພະຍາດທີື່ເກີດຈາກສານຜິດ
 ພະຍາດທີື່ເກີດຈາກເນືັ້ອງອກຮ້າຍແຮງ ແລະ ບື່ຮ້າຍແຮງ
 ພະຍາດທີື່ເກີດຈາກການຈັດການບື່ຖືກຕ້ອງ
6.1.3 ພະຍາດທີື່ເກີດຈາກແບັກທີເຣຍ
 ພະຍາດແມ່ນເຊືັ້ອແບັກທີເຣຍ (gram nagative) ເຊັື່ນ: Anromonus,
Hydro philla, Anruginosa, Judumonus ...
 ຮ້າຍແຮງກວ່າໝູ່ແມ່ນ: Anromonus, Hydrophilla ກື່ໃຫ້ເກີດພະຍາດຂາແດງ
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6.2

ລັກສະນະຂອງອາການພະຍາດທີເື່ ກີດຈາກກາຝາກ

ພະຍາດທີສ
ື່ າຄັນ ແລະ ມັກເກີດກັບກົບ
6.2.1

ພະຍາດຂາແດງ
 ສາເຫດ: ເກີດຈາກກະແສເລືອດເປັນຜິດເນືື່ອງຈາກໃນກະແສເລືອດມີເຊືັ້ອແບັກທີ
ເຣ່ຍ ແອໂຣໂມນາສ, ໄຮໂດຣຟຣີລາ (Anromonas, hydrophilla) ປະປົນຢູ່
 ການຕິດຕ:ື່ ພະຍາດນີັ້ສາມາດຕິດຕື່ໂດຍກົງດ້ວຍກົບດີກິນກົບທີື່ຕິດເຊືັ້ອ ຫື ເນືື່ອງ
ຈາກນັ້າໃນອ່າງລ້ຽງບສ
ື່ ະອາດ ແລະ ໃນເງືື່ອນໄຂທີື່ອຸນຫະພູມໃກ້ກັບເສັັ້ນສູນສູດ ເຊືັ້ອດັື່ງກ່າວຈະມີການຈະ
ເລີນເຕີບໂຕໄດ້ໄວທີື່ສຸດ
 ອາການ: ກິນອາຫານໄດ້ໜ້ອຍ ຫື ບື່ຍອມກິນອາຫານ, ນັ້າໜັກຫຼຸດ, ຜິວໜັງມີສີ
ຜິດປົກກະຕິ, ການເຄືື່ອນໄຫວຊັກຊ້າ, ເສຍການຊົງຕົວ, ມີຈຸດເລືອດອອກຕາມລາຕົວ, ມີບາດແຜ, ໄລຍະ
ສຸດທ້າຍຈະເກີດອາການຊັກ ແລະ ມີສີແດງຕາມກົກຂາ, ຖ້າເອົາເລືອດໄປກວດຈະມີປະລິມານຂອງເມັດ
ເລືອດຂາວໜ້ອຍ ແລະ ເລືອດຈະແຂງໂຕຊ້າ, ເມືື່ອຜ່າຊາກເບິື່ງຈະມີຜືນສີແດງແລະຈຸດເລືອດອອກເປັນ
ບລິເວນກວ້າງ
 ການປິື່ນປົວ: ໃຊ້ຢາ Tetracycline ໃນອັດຕາ 50-100 ກຣາມ ປະສົມກັບ
ອາຫານ 1 ກິໂລກຣາມ, ໃຊ້ຢາ Sulfa ເນືື່ອງຈາກຢາດັື່ງກ່າວມີຄວາມໄວຕື່ເຊືັ້ອນີັ້ ດ້ວຍການໃຊ້ຢາໃນອັດຕາ
100-150 ກຣາມ ປະສົມກັບອາຫານ 1 ກິໂລກຣາມ, ແຕ່ຖ້າຫາກກົບບື່ກິນອາຫານໄດ້ເອງ ເຮົາສາມາດ
ປ້ອນໃຫ້ກົບກິນກໄດ້ ແລະ ການໃຊ້ຢາ ດັື່ງກ່າວແມ່ນບື່ໃຫ້ເກີນ 5-7 ວັນ ຖ້າອາການຍັງບື່ດີຂຶັ້ນແມ່ນໃຫ້
ທາລາຍກົບຖິັ້ມໄດ້
 ການປ້ອງກັນ ແລະ ຮັກສາ: ແຍກກົບປ່ວຍອອກມາຮັກສາ, ຮັກສາຄວາມສະອາດ
ຂອງນັ້າໃນອ່າງໃຊ້ຢາຕ້ານເຊືັ້ອ ເຊັື່ນ: ອ໋ອກຊີເຕຕາໄຊກຣິນ ຫື ເຕຕາໄຊກຣິນ ໃນອັດຕາ 50-100 ມີ
ລີກຣາມ ຕອ
ື່ າຫານ 1 ກິໂລກຣາມ ໃຫ້ກົບກິນຕິດຕກ
ື່ ັນ 5-7 ວັນ ຫື ໃຊ້ດັື່ງທັບທິມໃນອັດຕາ 3-5 ກຣາມ/
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ນັ້າ 1,000 ລີດ ແຊ່ກົບ 12-24 ຊົື່ວໂມງ ຫື ແຊ່ກົບໃນສານລະລາຍຢາຕ້ານເຊືັ້ອເຊັື່ນ: ອ໋ອກຊີເຕຕາໄຊ
ກຣິນ ຫື ເຕຕາໄຊກຣິນ ໃນອັດຕາ 10-20 ມີລີກຣາມ/ນາັ້ 1 ລີດ ຫື ແຊ່ໃນສານລະລາຍເກືອໃນອັດຕາ
100-200 ກຣາມ/ນັ້າ 1 ລີດ ແຊ່ໄວ້ປະມານ 12-24 ຊົື່ວໂມງ ຫື ແສຕະຫອດໄປຈົນກວ່າບາດແຜຈະຫາຍ
ເປັນປົກ ກະຕິ.
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6.2.2

ພະຍາດທີື່ເກີດຈາກໂປຣໂຕຊົວໃນທາງເດີນອາຫານ
 ສາເຫດ: ເກີດຈາກເຊືັ້ອໂປຣໂຕຊົື່ວເຊັື່ນ: ໂອປາລີນາ (Opalina) ແລະ ບາລັນຕີ
ດຽມ (Balantidium)
 ອາການ: ກົບກິນອາຫານບື່ໄດ້ດ,ີ ຈ່ອຍຜອມ, ບາງຄັັ້ງມີລັກສະນະທ້ອງບວມ
 ການຮັກສາ: ໃຊ້ຢາ ເມທໂທຣນິດາໂຊລ (Metronidazole) ໃນອັດຕາ 2-3
ກຣາມ ຕອ
ື່ າຫານ 1 ກິໂລກຣາມ ໃຫ້ກິນ 2-3 ວັນ ແລະ ມີການປ່ຽນຖ່າຍນັ້າຕະຫອດເພືື່ອລົດເຊືັ້ອພະຍາດ
ທີື່ມີຢໃູ່ ນອ່າງ
ກ. ພະຍາດຕົວຊີດເຫືອງ
 ສາເຫດ: ເກີດຈາກນັ້າທີມ
ື່ ີຄວາມເປັນກົດສູງ, ຄວາມເປັນກົດ-ດ່າງ (pH(
ເທົື່າກັບ 5-6 ໂດຍນັ້າທີື່ເປັນກົດຈະໃສຈົນເຖິງມີສີເຫືອງໃສ
 ອາການ: ຜິວໜັງຈະເປັນສີເຫືອງຊີດ ແລະ ບາງສ່ວນລອກລຸດ, ອາດພົບເປັນ
ຝຸ່ນຂາວໆຕາມຜິວໜັງກົບ
 ການແກ້ໄຂ:ໂດຍໃຊ້ປູນຂາວປັບສະພາບນັ້າໃຫ້ເໝາະສົມ ຄວາມເປັນກົດເປັນ
ດ່າງ (pH( ຂອງນັ້າປະມານ 7 ແລະ ຕ້ອງກວດຄຸນນະພາບຂອງນັ້າກ່ອນນາມາໃຊ້ຢູ່ເລືັ້ອຍໆ
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ຂ. ພະຍາດທ້ອງບວມໃນຮວກກົບ
 ສາເຫດ: ການປ່ຽນຖ່າຍນັ້າຢ່າງວ່ອງໄວ ໂດຍໃຊ້ນັ້າບາດານທີື່ບື່ໄດ້ພັກ ຫື ອຸນ
ຫະພູມຂອງນັ້າສູງເກີນໄປ
 ອາການ: ຮວກກົບທ້ອງບວມ, ມີຟອງອາກາດໃນຊ່ອງຫວ່າງຂອງລາຕົວ,
ລອຍຕາຍຕາມໜ້ານັ້າ
 ການແກ້ໄຂ: ມີການພັກນັ້າບາດານກ່ອນ, ເພີື່ມລະດັບນັ້າ ແລະ ໝູນວຽນນັ້າ
ເພືື່ອປັບອຸນຫະພູມ
6.2.3 ພະຍາດກາຝາກ (Parasite)
 ສາມາດເຮັດໃຫ້ກົບເກີດມີອາການຕ່າງໆທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ຂຶັ້ນກັບຊະນິດຂອງພະຍາດ
ແລະ ຕາມຈຸດຕ່າງໆທີື່ພະຍາດເຂົັ້າໄປທາລາຍ
 Ameba ເປັນກາຝາກຊະນິດໜຶື່ງທີື່ເຂົັ້າໄປທາລາຍລະບົບກ້າມຊີັ້ນກື່ໃຫ້ເກີດເປັນ
ພະຍາດບິດ
 Trypanosome ພົບເຫັນໃນກະແສເລືອດຂອງກົບ ໂດຍແມງໄມ້ດູດເລືອດ
ຊະນິດ ໜຶື່ງເປັນໂຕນາເຊືັ້ອ ຖ້າຫາກກົບຕິດເຊືັ້ອນີັ້ຈະຕາຍຢ່າງໄວວາ
 Mesozonic ເຊັນ
ື່ : Spherspore ເຮັດໃຫ້ໝາກໄຂ່ຫັງກົບເກີດອັກເສບ
 Chmostidium ເປັນຕຸ່ມຕາມຜິວໜັງ ເຮັດໃຫ້ຜິດໜັງອັກເສບ
 Microsporedium ຈະທາລາຍກ້າມຊີັ້ນ ເຮັດໃຫ້ກ້າມຊີັ້ນອັກເສບ, ກ້າມຊີັ້ນ
ຕາຍ
 ສາລັບແມ່ກາຝາກໂຕກົມ, ໂຕແປ ແລະ ເສັັ້ນດ້າຍ ສາມາດພົບເຫັນໄດ້ໃນກົບຢູ່ໃນ
ລະບົບທາງເດີນອາຫານ

ຮູບທີ 21

ລັກສະນະຂອງອາການພະຍາດທີເື່ ກີດຈາກກາຝາກ

6.2.4

ພະຍາດທ້ອງອືດ
 ສາເຫດ: ອາຫານບຍ
ື່ ່ອຍ, ກົບກິນອາຫານຫາຍເກີນໄປ ຫື ອາຫານເໜົື່າເສຍ
 ອາການ: ທ້ອງບວມເບັງ, ຊຶມ, ຢູນ
່ ິັ້ງ, ກົບບາງຕົວລາໄສ້ ແລະ ກ້ອນໄຂມັນຫຼຸດ
ອອກມາທາງຮູທະວານ, ລາໄສ້ບວມ ແລະ ທາງພາຍໃນມີຂອງແຫວໃສລວມກັບເສດອາຫານທີື່ບຍ
ື່ ່ອຍ
ແລະ ມີກິື່ນເໝັື່ນ

26

6.2.5

ພະຍາດຕາຂາວ ຫື ຕາບອດ
 ສາເຫດ: ຍັງບຄ
ື່ ່ອຍຊັດເຈນ ແຕ່ມກ
ັ ພົບກົບມີການຕິດເຊືອ
ັ້ ແບັກທີເຣຍ ເຊັື່ນ:
ແອຣໂຣໂມນາສ (Aeromonas) ຫື ຊູໂດໂມນາສ (Pseudomonas)
 ອາການ: ລັກສະນະຕາຂາວຂຸນ
້ ບອດ, ເກີດການອັກເສບທີຕ
ື່ າ, ມີໜອງໃນຊ່ອງໜ້າ
ຕາ, ມີອາການປະສາດ ໂດຍກົບຈະນອນຫງາຍທ້ອງ ແລະ ອືື່ນໆ
6.2.6 ພະຍາດເກີດຈາກການຂາດທາດອາຫານ
ໃຫຍ່ແລ້ວ ພະຍາດນີັ້ແມ່ນມັກເກີດກັບກົບທີື່ມີອາຍຸຫາຍເຊັື່ນ: ກົບພື່-ແມ່ພັນ ມີສາເຫດ
ມາຈາກການໃຫ້ອາຫານບື່ທົື່ວເຖິງ ຫື ບື່ພຽງພ
6.2.7 ພະຍາດເກີດຈາກສານພິດ
 ມີຜົນກະທົບທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ: ຈະເຮັດໃຫ້ກົບຕາຍທັນທີ ຫື ອາດເຮັດໃຫ້
ກົບເກີດພະຍາດຊາເຮືັ້ອໄດ້
 ສານດັື່ງກ່າວອາດເຈືອປົນມາກັບນັ້າ, ອາກາດ ຫື ສະສົມຢູ່ໃນດິນ ເຊັື່ນ: ຢາຂ້າແມງ
ໄມ້, ຢາຂ້າຫຍ້າ, ສານເຄມີຕ່າງໆ ...

6.3

ການຄວບຄຸມພະຍາດ

ການລ້ຽງກົບເພືື່ອເປັນການຫຼຸດການຕິດເຊືັ້ອພະຍາດນັັ້ນ ແມ່ນມີຄວາມສາຄັນ ແລະ ຄວນປະຕິບັດ
ຕາມຫັກການດັື່ງນີັ້:
 ຮັກສາຄວາມສະອາດຂອງອ່າງລ້ຽງຢ່າງສະໝື່າສະເໝີ
 ບລ
ື່ ້ຽງກົບໜາແໜ້ນເກີນໄປ
 ປ່ຽນຖ່າຍນັ້າໃນອ່າງເລືັ້ອຍໆ ຫື ຢ່າງນ້ອຍວັນລະຄັັ້ງ
 ນັ້າທີື່ໃຊ້ລ້ຽງຕ້ອງມີຄຸນນະພາບທີເື່ ໝາະສົມ
 ອາຫານທີື່ໃຫຕ້ອງມີຄຸນນະພາບດີ ແລະ ເປັນອາຫານທີື່ກົບມັກ
 ມີການຈັດການທີື່ເໝາະສົມ
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ພາກປະຕິບດ
ັ
ບົດປະຕິບດ
ັ ທີ 1
ສະຖານທີລ
ື່ ້ຽງກົບ ແລະ ການສ້າງອ່າງລ້ຽງກົບ
ຈຸດປະສົງ
ເພືື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມສາມາດ:
1 ເລືອກສະຖານທີື່ທີື່ເໝາະສົມກັບການລ້ຽງກົບໃນພືັ້ນທີື່ຂອງຕົນໄດ້
2 ສ້າງອ່າງ ຫື ຄອກລ້ຽງກົບແບບຕ່າງໆໄດ້

ເນືອ
ັ້ ໃນ
1.1 ການຄັດເລືອກສະຖານທີລ
ື່ ຽ້ ງກົບ








1.2

ເປັນບ່ອນທີື່ຢໃູ່ ກ້ເຮືອນ
ເປັນບ່ອນທີື່ນັ້າບື່ຖ້ວມ ຫື ແຫ້ງແລ້ງ
ໃກ້ກັບແຫື່ງນັ້າ
ນັ້າຕ້ອງສະອາດ ແລະ ພຽງພ
ໃກ້ກັບແຫື່ງອາຫານ
ສາມາດຖ່າຍເທນັ້າເສຍໄດ້ສະດວກ
ຄວນຫ່າງຈາກເສັັ້ນທາງໃຫຍ່ ຫີກເວັັ້ນສຽງລົບກວນເພືື່ອໃຫ້ກົບພັກຜ່ອນເຕັມທີື່ໃຫຍ່ໄວ

ການສ້າງອ່າງ ຫື ຄອກລ້ຽງກົບ

ໃນການສ້າງອ່າງ ຫື ຄອກລ້ຽງກົບແມ່ນມີຫາຍຮູບແບບ ແລະ ໃນແຕ່ລະຮູບແບບແມ່ນມີວິທີການ
ສ້າງທີື່ແຕກຕ່າງກັນດັື່ງນີັ້:
1.2.1 ການສ້າງແບບໜອງດິນ
ກ. ການກະກຽມອຸປະກອນ, ອາຫານ ແລະ ແນວພັນກົບ
 ພ້າ
 ຈົກ
 ຊວ້ານ
 ສຽມ
 ເຫັກຕະປູ
 ຜ້າຢາງ
 ໄມ້ແມັດ
 ຄ້ອນຕີ
 ປູນຂາວ
 ເຊືອກ ຫື ລວດ (ສາລັບມັດ(
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 ໄມ້ຫັກຍາວ 2 ແມັດ ຈານວນ 4-6 ຫັກ
 ໄມ້ປ່ອງ ຈານວນ 10-15 ລາ
 ໃບພ້າວ
 ຜັກບົັ້ງ, ຜັກຕົບ, ຟອງສະໂນ, ໄມ້ແປ້ນ (ຊະນິດເບົາ ຫື ຟູນັ້າ(
ຂ. ຂັັ້ນຕອນການສ້າງຄອກລ້ຽງກົບ
 ເລືອກສະຖານທີື່
 ອະນາໄມພືັ້ນທີື່
 ວັດແທກ ແລະ ວາງແຜນຜັງອ່າງ
 ຂຸດດິນບ່ອນທີື່ຈະສ້າງອ່າງລ້ຽງກົບອອກເລິກປະມານ 20-30 ຊັງຕີແມັດ
 ເອົາຜ້າຢາງແຜ່ນໃຫຍ່ປູ
 ເອົາດິນຖົມແຄມຜ້າຢາງໃຫ້ແຈບດີ
 ຂຸດຂຸມຝັງຫັກເພືື່ອຈະກາງແສສີຟ້າ ຫື ກະແຕະໄມ້
 ເອົາໃບພ້າວມາມຸງເພືື່ອປ້ອງກັນແດດຮ້ອນຍາມຕອນສວາຍ
 ນາປູນຂາວມາໂຮຍໃຫ້ທົື່ວບລິເວນອ່າງທີື່ຈະໃຊ້ລ້ຽງກົບ ແລ້ວຕາກແດດປະ
ໄວ້ປະມານ 2-3 ວັນ
 ເອົານັ້າມາລ້າງປູນຂາວອອກຈາກອ່າງລ້ຽງໃຫ້ສະອາດ ແລ້ວປ່ອຍນັ້າເຂົັ້າໃຫ້
ພຽງກັບປາກອ່າງ
 ເອົາຜັກບົັ້ງ, ຜັກຕົບ, ຟອງສະໂນ ແລະ ອືື່ນໆ ທີື່ຟູນັ້າມາໃສ່ໃນອ່າງລ້ຽງກົບ
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ການສ້າງໜອງດິນສາລັບລ້ຽງກົບ

1.2.2

ການສ້າງຄອກກະຊັງ
ກ. ການກະກຽມອຸປະກອນ, ອາຫານ ແລະ ແນວພັນກົບ
 ພ້າ
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 ເຫັກຕະປູ
 ໄມ້ແມັດ
 ຄ້ອນຕີ
 ກະຊັງ
 ເຊືອກ ຫື ລວດ (ສາລັບມັດ(
 ໄມ້ຫັກຍາວ 2-3 ແມັດ ຈານວນ 10-15 ຫັກ
 ໄມ້ປ່ອງຍາວ 3 ແມັດ ຈານວນ 10-15 ລາ
 ໃບພ້າວ
 ຜັກບົັ້ງ, ຜັກຕົບ, ຟອງສະໂນ, ໄມ້ແປ້ນ (ຊະນິດເບົາ ຫື ຟູນັ້າ(
ຂ. ຂັັ້ນຕອນການສ້າງຄອກລ້ຽງກົບ
 ເລືອກສະຖານທີື່
 ອະນາໄມພືັ້ນທີື່
 ວັດແທກ ແລະ ວາງແຜນຜັງອ່າງ
 ຂຸດດິນບ່ອນທີື່ຈະສ້າງອ່າງລ້ຽງກົບອອກເລິກປະມານ 20-30 ຊັງຕີແມັດ
 ເອົາຜ້າຢາງແຜ່ນໃຫຍ່ປູ
 ເອົາດິນຖົມແຄມຜ້າຢາງໃຫ້ແຈບດີ
 ຂຸດຂຸມຝັງຫັກເພືື່ອຈະກາງແສສີຟ້າ ຫື ກະແຕະໄມ້
 ເອົາໃບພ້າວມາມຸງເພືື່ອປ້ອງກັນແດດຮ້ອນຍາມຕອນສວາຍ
 ນາປູນຂາວມາໂຮຍໃຫ້ທົື່ວບລິເວນອ່າງທີື່ຈະໃຊ້ລ້ຽງກົບ ແລ້ວຕາກແດດປະ
ໄວ້ປະມານ 2-3 ວັນ
 ເອົານັ້າມາລ້າງປູນຂາວອອກຈາກອ່າງລ້ຽງໃຫ້ສະອາດ ແລ້ວປ່ອຍນັ້າເຂົັ້າໃຫ້
ພຽງກັບປາກອ່າງ
 ເອົາຜັກບົັ້ງ, ຜັກຕົບ, ຟອງສະໂນ ແລະ ອືື່ນໆ ທີື່ຟູນັ້າມາໃສ່ໃນອ່າງລ້ຽງກົບ
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ການສ້າງກະຊັງລ້ຽງກົບໃນໜອງປາ

1.2.3

ການສ້າງອ່າງລ້ຽງກົບແບບເຄິງື່ ໜອງດິນ ແລະ ເຄິງື່ ຊີມງັ
ກ. ການກະກຽມອຸປະກອນ, ອາຫານ ແລະ ແນວພັນກົບ
 ພ້າ
 ຈົກ
 ຊວ້ານ
 ສຽມ
 ເຫັກຕະປູ
 ໄມ້ແມັດ
 ຜ້າຢາງ
 ຊີມັງ
 ຊາຍ
 ມືກື່
 ດິນຈີື່ ຫື ດິນບຣັອກ
 ຄຸ
 ຄ້ອນຕີ
 ປູນຂາວ
 ເຊືອກ ຫື ລວດ (ສາລັບມັດ(
 ໄມ້ຫັກຍາວ 2 ແມັດ ຈານວນ 4-6 ຫັກ
 ໄມ້ປ່ອງຍາວ 3 ແມັດ ຈານວນ 8-10 ລາ
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 ໃບພ້າວ
 ຜັກບົັ້ງ, ຜັກຕົບ, ຟອງສະໂນ, ໄມ້ແປ້ນ (ຊະນິດເບົາ ຫື ຟູນັ້າ(
ຂ. ຂັັ້ນຕອນການສ້າງຄອກລ້ຽງກົບ
 ເລືອກສະຖານທີື່
 ອະນາໄມພືັ້ນທີື່
 ວັດແທກ ແລະ ວາງແຜນຜັງອ່າງ
 ຂຸດດິນບ່ອນທີື່ຈະກື່ສ້າງອ່າງລ້ຽງກົບອອກເລິກປະມານ 10-20 ຊັງຕີແມັດ
 ລົງມືກື່ອ່າງ ແລ້ວປະໃຫ້ແຫ້ງດີ ແລະ ໂບກດ້ານໃນສູງ 30-50 ຊັງຕີແມັດ
 ຂຸດດິນໃນອ່າງອອກເຄິື່ງໜຶື່ງ
 ເອົາຜ້າຢາງແຜ່ນໃຫຍ່ປດ
ູ ິນບ່ອນຂຸດອອກ ຫື ຈະເທດ້ວຍຊີມັງກໄດ້
 ເອົາດິນຖົມແຄມຜ້າຢາງໃຫ້ແຈບດີ
 ຂຸດຂຸມຝັງຫັກເພືື່ອຈະມຸງຫັງຄາອ່າງລ້ຽງກົບ
 ເອົາໃບພ້າວ ຫື ຜ້າກັນແສງມາມຸງເພືື່ອປ້ອງກັນແດດຮ້ອນຍາມຕອນສວາຍ
 ນາປູນຂາວມາຫວ່ານໃຫ້ທົື່ວອ່າງລ້ຽງກົບ
 ເອົານັ້າມາລ້າງອ່າງໃຫ້ສະອາດ ແລະ ປ່ອຍນັ້າເຂົັ້າໃຫ້ພຽງກັບປາກອ່າງບ່ອນປູ
ຜ້າຢາງໃສ່
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ເອົາຜັກບົັ້ງ, ຜັກຕົບ, ຟອງສະໂນ ແລະ ອືື່ນໆ ທີື່ຟູນັ້າມາໃສ່ໃນອ່າງລ້ຽງກົບ

ການສ້າງກະຊັງລ້ຽງກົບໃນໜອງປາ

1.2.4

ການສ້າງອ່າງລ້ຽງກົບແບບຊີມັງ
ກ. ການກະກຽມອຸປະກອນ, ອາຫານ ແລະ ແນວພັນກົບ
 ພ້າ
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 ຈົກ
 ຊວ້ານ
 ສຽມ
 ເຫັກຕະປູ
 ຊີມັງ
 ແຮ່
 ຊາຍ
 ຄ້ອນຕີ
 ເຊືອກ ຫື ລວດ (ສາລັບມັດ(
 ໄມ້ຫັກຍາວ 2 ແມັດ ຈານວນ 4-6 ຫັກ
 ໄມ້ປ່ອງຍາວ 3 ແມັດ ຈານວນ 8-10 ລາ
 ໃບພ້າວ
 ຜັກບົັ້ງ, ຜັກຕົບ, ຟອງສະໂນ, ໄມ້ແປ້ນ (ຊະນິດເບົາ ຫື ຟູນັ້າ(
ຂ. ຂັັ້ນຕອນການສ້າງຄອກລ້ຽງກົບ
 ເລືອກສະຖານທີື່
 ອະນາໄມພືັ້ນທີື່
 ວັດແທກ ແລະ ວາງແຜນຜັງອ່າງ
 ຂຸດດິນບ່ອນທີື່ຈະກື່ສ້າງອ່າງລ້ຽງກົບອອກເລິກປະມານ 10-20 ຊັງຕີແມັດ
 ລົງມືກື່ອ່າງແລ້ວປະໃຫ້ແຫ້ງດີ ແລະ ໂບກດ້ານໃນສູງ 30-50 ຊັງຕີແມັດ
 ເທພືັ້ນອ່າງ ແລະ ຂັດມັນໃຫ້ລະອຽດແລ້ວປະໃຫ້ແຫ້ງດີ
 ຂຸດຂຸມຝັງຫັກເພືື່ອຈະມຸງຫັງຄາອ່າງລ້ຽງກົບ
 ເອົາໃບພ້າວ ຫື ຜ້າກັນແສງມາມຸງເພືື່ອປ້ອງກັນແດດຮ້ອນຍາມຕອນສວາຍ
 ເອົານັ້າມາລ້າງແລ້ວເອົານັ້າຢາເຫືອງ (ເປຕາດິນ, ໄອໂອດິນ...( ຫື ເປືອກໝາກ
ນັດມາຖູໃຫ້ທົື່ວອ່າງ ຈາກນັັ້ນກລ້າງອອກດ້ວຍນັ້າທີື່ສະອາດກສາມາດນາໃຊ້ໄດ້ເລີຍ
 ຖ້າບື່ມີນັ້າຢາເຫືອງ ຫື ເປືອກໝາກນັດແມ່ນໃຫ້ເອົານັ້າມາແຊ່ອ່າງເລິກປະມານ
10-20 ຊັງຕີແມັດ ແລ້ວນາເອົາຕົັ້ນກ້ວຍມາຝັກເປັນທ່ອນນ້ອຍໆແຊ່ໃນອ່າງລ້ຽງກົບປະໄວ້ (ປະມານ 7 ວັນ
ກສາມາດນາໃຊ້ລ້ຽງກົບໄດ້(
 ເອົາຕົັ້ນກ້ວຍທີື່ແຊ່ໃນອ່າງອອກ ພ້ອມທັງປ່ອຍນັ້າທີື່ແຊ່ໃນອ່າງອອກ
 ເອົານັ້າມາລ້າງອ່າງໃຫ້ສະອາດ ແລະ ປ່ອຍນັ້າເຂົັ້າໃຫ້ໄດ້ 10-20 ຊັງຕີແມັດ
 ເອົາຜັກບົັ້ງ, ຜັກຕົບ, ຟອງສະໂນ ແລະ ອືື່ນໆ ທີື່ຟູນັ້າມາໃສ່ໃນອ່າງລ້ຽງກົບ
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ການສ້າງກະຊັງລ້ຽງກົບໃນໜອງປາ

34

ບົດປະຕິບດ
ັ ທີ 2
ການລ້ຽງກົບໃນຮູບແບບຕ່າງໆ
ຈຸດປະສົງ
ເພືື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມສາມາດ:
1 ຄັດເລືອກແນວພັນກົບທີື່ດີ
2 ລ້ຽງກົບໃນອ່າງຊີມັງໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ
3 ລ້ຽງກົບໃນກະຊັງໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ
4 ລ້ຽງກົບໃນຄອກດິນໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ

ເນືອ
ັ້ ໃນ
2.1 ການຄັດເລືອກແນວພັນ
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2.2

ກະກຽມອຸປະກອນທີື່ຈາເປັນເຊັື່ນ: ກະຕ໋ອງ, ຄຸ, ຊາມ....
ຄັດເລືອກຈາກສະຖານທີື່ ຫື ຟາມຜະລິດແນວພັນກົບທີື່ເຊືັ້ອຖືກໄດ້
ຄັດເລືອກເອົາກົບນ້ອຍໂຕທີື່ແຂງແຮງ, ສຸຂະພາບສົມບູນ, ກິນອາຫານເກັື່ງ, ໃຫຍ່ໄວ

ການຄັດເລືອກແນວພັນກົບໄປລ້ຽງ

ການລ້ຽງກົບໃນອ່າງຊີມງັ
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 ກະກຽມອ່າງສາລັບລ້ຽງກົບດ້ວຍການອະນາໄມລ້າງດ້ວຍນັ້າໃຫ້ສະອາດແລ້ວປະໃຫ້ແຫ້ງດີ
 ປ່ອຍນັ້າເຂົັ້າໃນອ່າງໃຫ້ໄດ້ລະດັບ 5-10 ຊັງຕີແມັດ ແລ້ວນາເອົາຈາພວກ ຜັກຕົບ, ຜັກບົັ້ງ,
ຟອງສະໂນ, ໄມ້ແປ້ນມາໃສ່ໃນອ່າງເພືື່ອເປັນບ່ອນໃຫ້ກົບຢູ່ ຫື ຈະລ້ຽງແບບໃສ່ນັ້າໜ້ອຍກໄດ້
 ນາເອົາກົບນ້ອຍທີື່ໄດ້ຄັດເລືອກມາ ຫື ຊືັ້ມາຈາກບ່ອນຜະລິດແນວພັນກົບມາປ່ອຍໃສ່ໃນອ່າງ
ລ້ຽງໃນອັດຕາ 100 ໂຕຕື່ແມັດກາເລ (m2( ແລ້ວປ່ອຍໃຫ້ກົບນ້ອຍໄດ້ພັກຜ່ອນປະມານ 10-15 ນາທີ
 ນາເອົາອາຫານຊະນິດເມັດນ້ອຍມາຫວ່ານໃຫ້ກົບກິນໃນອັດຕາ 5-8% (ສ່ວນຮ້ອຍ( ຂອງນັ້າ
ໜັກໂຕຕື່ວັນ ຫື ປະມານ 500-800 ກຣາມຕື່ກົບນ້ອຍຈານວນ 500 ໂຕຕື່ວັນ
 ຕິດຕາມການໃຫ້ອາຫານກົບປົກກະຕິ ແລະ ປ່ຽນຖ່າຍນັ້າທຸກຄັັ້ງກ່ອນການໃຫ້ອາຫານ
 ໝັື່ນຄັດແຍກກົບໂຕທີື່ໃຫຍ່ກວ່າໝູ່ອອກໄປໄວ້ບ່ອນອືື່ນ ໂດຍທາການຄັດແຍກຢ່າງນ້ອຍ 2-3
ຄັັ້ງຕື່ອາທິດ ເພາະວ່າກົບໂຕທີື່ໃຫຍ່ກວ່າໝູ່ຈະກິນກົບໂຕທີື່ນ້ອຍກວ່າ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ກົບຕາຍຫາຍ
 ເມືື່ອລ້ຽງກົບໄດ້ 4 ອາທິດ ຫາ 2 ເດືອນຄວນປ່ຽນຂະໜາດຂອງອາຫານກົບໂດຍປ່ຽນຈາກ
ເມັດກາງມາເປັນເມັດໃຫຍ່ ແລະ ໃຫ້ອາຫານໃນປະລິມານ 3-4% (ສ່ວນຮ້ອຍ( ຕື່ນັ້າໜັກໂຕຕື່ວັນ ຫື ໃຫ້
ໃນອັດຕາປະມານ 2,500-5,000 ກຣາມຕື່ 500 ໂຕຕື່ວັນ ແລະ ຕ້ອງໝັື່ນຄັດແຍກກົບໂຕທີື່ໃຫຍ່ອອກ
ທຸກໆ ອາທິດ ເພືື່ອບື່ໃຫ້ກົບໃຫຍ່ກິນກົບໂຕທີື່ນ້ອຍກວ່າ
 ເມືື່ອລ້ຽງກົບໄດ້ 2 ເດືອນ ຫາ 4 ເດືອນ ຫື ສົື່ງຕະຫາດ ແມ່ນໃຫ້ອາຫານເມັດໃຫຍ່ໃນປະລິ
ມານ 3-4% (ສ່ວນຮ້ອຍ( ຕື່ນັ້າໜັກໂຕຕື່ວັນ ຫື ໃຫ້ໃນອັດຕາປະມານ 2,500-5,000 ກຣາມຕື່ 500 ໂຕ
ຕື່ວັນ ແລະ ຕ້ອງໝັື່ນຄັດແຍກກົບໂຕທີື່ໃຫຍ່ອອກທຸກໆ ອາທິດ ເພືື່ອບື່ໃຫ້ກົບໃຫຍ່ກິນກົບໂຕທີື່ນ້ອຍກວ່າ
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2.3

ການລ້ຽງກົບໃນອ່າງຊີມັງ

ການລ້ຽງກົບໃນກະຊັງ

36

 ເມືື່ອສ້າງໂຄງກະຊັງສາເລັດແລ້ວກນາເອົາກະຊັງທີື່ກະກຽມໄວ້ມາມັດໃສ່ກັບໂຄງກະຊັງ ໂດຍ
ໃຫ້ພືັ້ນກະຊັງຈຸ່ມລົງໃນນັ້າໃນລະດັບ 20-30 ຊັງຕີແມັດ ຈາກນັັ້ນ, ກນາເອົາຜັກບົັ້ງ, ຜັກຕົບ, ຜັກກະເສດ,
ຟອງສະໂນ, ໄມ້ແປ້ນ .... ມາໃສ່ໃນກະຊັງເພືື່ອເປັນບ່ອນໃຫ້ກົບໄດ້ອາໄສຢູ່
 ນາເອົາກົບນ້ອຍທີື່ໄດ້ຄັດເລືອກມາ ຫື ຊືັ້ມາຈາກບ່ອນຜະລິດແນວພັນກົບມາປ່ອຍໃສ່ໃນອ່າງ
ລ້ຽງໃນອັດຕາ 100 ໂຕຕື່ແມັດກາເລ (m2( ແລ້ວປ່ອຍໃຫ້ກົບນ້ອຍໄດ້ພັກຜ່ອນປະມານ 10-15 ນາທີ
 ນາເອົາອາຫານຊະນິດເມັດນ້ອຍມາຫວ່ານໃຫ້ກົບກິນໃນອັດຕາ 5-8% (ສ່ວນຮ້ອຍ( ຂອງນັ້າ
ໜັກໂຕຕື່ວັນ ຫື ປະມານ 500-800 ກຣາມຕື່ກົບນ້ອຍຈານວນ 500 ໂຕຕື່ວັນ
 ຕິດຕາມການໃຫ້ອາຫານກົບປົກກະຕິ ແລະ ປ່ຽນຖ່າຍນັ້າທຸກຄັັ້ງກ່ອນການໃຫ້ອາຫານ
 ໝັື່ນຄັດແຍກກົບໂຕທີື່ໃຫຍ່ກວ່າໝູ່ອອກໄປໄວ້ບ່ອນອືື່ນ ໂດຍທາການຄັດແຍກຢ່າງນ້ອຍ 2-3
ຄັັ້ງຕື່ອາທິດ ເພາະວ່າກົບໂຕທີື່ໃຫຍ່ກວ່າໝູ່ຈະກິນກົບໂຕທີື່ນ້ອຍກວ່າ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ກົບຕາຍຫາຍ
 ເມືື່ອລ້ຽງກົບໄດ້ 4 ອາທິດ ຫາ 2 ເດືອນຄວນປ່ຽນຂະໜາດຂອງອາຫານກົບໂດຍປ່ຽນຈາກ
ເມັດກາງມາເປັນເມັດໃຫຍ່ ແລະ ໃຫ້ອາຫານໃນປະລິມານ 3-4% (ສ່ວນຮ້ອຍ( ຕື່ນັ້າໜັກໂຕຕື່ວັນ ຫື ໃຫ້
ໃນອັດຕາປະມານ 2,500-5,000 ກຣາມຕື່ 500 ໂຕຕື່ວັນ ແລະ ຕ້ອງໝັື່ນຄັດແຍກກົບໂຕທີື່ໃຫຍ່ອອກ
ທຸກໆ ອາທິດ ເພືື່ອບື່ໃຫ້ກົບໃຫຍ່ກິນກົບໂຕທີື່ນ້ອຍກວ່າ
 ເມືື່ອລ້ຽງກົບໄດ້ 2 ເດືອນ ຫາ 4 ເດືອນ ຫື ສົື່ງຕະຫາດ ແມ່ນໃຫ້ອາຫານເມັດໃຫຍ່ໃນປະລິ
ມານ 3-4% (ສ່ວນຮ້ອຍ( ຕື່ນັ້າໜັກໂຕຕື່ວັນ ຫື ໃຫ້ໃນອັດຕາປະມານ 2,500-5,000 ກຣາມຕື່ 500 ໂຕ
ຕື່ວັນ ແລະ ຕ້ອງໝັື່ນຄັດແຍກກົບໂຕທີື່ໃຫຍ່ອອກທຸກໆ ອາທິດ ເພືື່ອບື່ໃຫ້ກົບໃຫຍ່ກິນກົບໂຕທີື່ນ້ອຍກວ່າ
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2.4

ການລ້ຽງກົບໃນກະຊັງ

ການລ້ຽງກົບໃນໜອງດິນ


ອະນາໄມໜອງດິນດ້ວຍການລ້າງໃຫ້ສະອາດ
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 ປ່ອຍນັ້າເຂົັ້າໃຫເຕັມປາກໜອງແລ້ວນາເອົາຜັກບົັ້ງ, ຜັກຕົບ, ຜັກກະເສດ, ຟອງສະໂນ, ໄມ້
ແປ້ນ .... ມາໃສ່ໃນກະຊັງເພືື່ອເປັນບ່ອນໃຫ້ກົບໄດ້ອາໄສຢູ່
 ນາເອົາກົບນ້ອຍທີື່ໄດ້ຄັດເລືອກມາ ຫື ຊືັ້ມາຈາກບ່ອນຜະລິດແນວພັນກົບມາປ່ອຍໃສ່ໃນອ່າງ
ລ້ຽງໃນອັດຕາ 100 ໂຕຕື່ແມັດກາເລ (m2( ແລ້ວປ່ອຍໃຫ້ກົບນ້ອຍໄດ້ພັກຜ່ອນປະມານ 10-15 ນາທີ
 ນາເອົາອາຫານຊະນິດເມັດນ້ອຍມາຫວ່ານໃຫ້ກົບກິນໃນອັດຕາ 5-8% (ສ່ວນຮ້ອຍ( ຂອງນັ້າ
ໜັກໂຕຕື່ວັນ ຫື ປະມານ 500-800 ກຣາມຕື່ກົບນ້ອຍຈານວນ 500 ໂຕຕື່ວັນ
 ຕິດຕາມການໃຫ້ອາຫານກົບປົກກະຕິ ແລະ ປ່ຽນຖ່າຍນັ້າທຸກຄັັ້ງກ່ອນການໃຫ້ອາຫານ
 ໝັື່ນຄັດແຍກກົບໂຕທີື່ໃຫຍ່ກວ່າໝູ່ອອກໄປໄວ້ບ່ອນອືື່ນ ໂດຍທາການຄັດແຍກຢ່າງນ້ອຍ 2-3
ຄັັ້ງຕື່ອາທິດ ເພາະວ່າກົບໂຕທີື່ໃຫຍ່ກວ່າໝູ່ຈະກິນກົບໂຕທີື່ນ້ອຍກວ່າ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ກົບຕາຍຫາຍ
 ເມືື່ອລ້ຽງກົບໄດ້ 4 ອາທິດ ຫາ 2 ເດືອນຄວນປ່ຽນຂະໜາດຂອງອາຫານກົບໂດຍປ່ຽນຈາກ
ເມັດກາງມາເປັນເມັດໃຫຍ່ ແລະ ໃຫ້ອາຫານໃນປະລິມານ 3-4% (ສ່ວນຮ້ອຍ( ຕື່ນັ້າໜັກໂຕຕື່ວັນ ຫື ໃຫ້
ໃນອັດຕາປະມານ 2,500-5,000 ກຣາມຕື່ 500 ໂຕຕື່ວັນ ແລະ ຕ້ອງໝັື່ນຄັດແຍກກົບໂຕທີື່ໃຫຍ່ອອກ
ທຸກໆ ອາທິດ ເພືື່ອບື່ໃຫ້ກົບໃຫຍ່ກິນກົບໂຕທີື່ນ້ອຍກວ່າ
 ເມືື່ອລ້ຽງກົບໄດ້ 2 ເດືອນ ຫາ 4 ເດືອນ ຫື ສົື່ງຕະຫາດ ແມ່ນໃຫ້ອາຫານເມັດໃຫຍ່ໃນປະລິ
ມານ 3-4% (ສ່ວນຮ້ອຍ( ຕື່ນັ້າໜັກໂຕຕື່ວັນ ຫື ໃຫ້ໃນອັດຕາປະມານ 2,500-5,000 ກຣາມຕື່ 500 ໂຕ
ຕື່ວັນ ແລະ ຕ້ອງໝັື່ນຄັດແຍກກົບໂຕທີື່ໃຫຍ່ອອກທຸກໆ ອາທິດ ເພືື່ອບື່ໃຫ້ກົບໃຫຍ່ກິນກົບໂຕທີື່ນ້ອຍກວ່າ
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ການລ້ຽງກົບໃນໜອງດິນ
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ບົດປະຕິບດ
ັ ທີ 3
ອາຫານ ແລະ ການໃຫ້ອາຫານກົບ
ຈຸດປະສົງ
ເພືື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມສາມາດ:
1 ນາໃຊ້ອາຫານປະເພດຕ່າງໆທີື່ມີໃນທ້ອງຖິື່ນຂອງຕົນໄດ້
2 ໃຫ້ອາຫານກົບຖືກຕ້ອງຕາມເຕັກນິກວິຊາການເພືື່ອເຮັດໃຫ້ການລ້ຽງກົບໄດ້ຮັບຜົນດີ

ເນືອ
ັ້ ໃນ
3.1 ປະເພດຂອງອາຫານທີໃື່ ຊ້ລຽ້ ງກົບ
ອາຫານທີື່ໃຊ້ເຂົັ້າໃນການລ້ຽງກົບມີດ້ວຍກັນ 2 ຊະນິດ ຄື: ອາຫານທາມະຊາດ ແລະ ອາຫານ
ສາເລັດຮູບ
3.1.1 ອາຫານທາມະຊາດ
 ປວກ
 ແມງເມົື່າ
 ຂີັ້ກະເດືອນ
 ກຸ້ງ
 ຕັກກະແຕນ
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ອາຫານທາມະຊາດປະເພດຕ່າງໆ

3.1.2

ອາຫານສາເລັດຮູບ
 ອາຫານສາເລັດຮູບຂອງປາດຸກຂະໜາດຕ່າງໆ
 ອາຫານສາເລັດຮູບຂອງກົບຂະໜາດຕ່າງໆ

39

ຮູບທີ 31

3.2

ອາຫານສາເລັດຮູບປະເພດຕ່າງໆ

ວິທກ
ີ ານໃຫ້ອາຫານກົບ

ກ່ອນຈະນາເອົາອາຫານໄປໃຫ້ກົບກິນທຸກໆຄັັ້ງເຮົາຕ້ອງໄດ້ມີການຄິດໄລ່ປະລິມານອາຫານ ແລະ ມີ
ການຊັື່ງນັ້າໜັກຂອງອາຫານກ່ອນຈະນາໄປໃຫ້ກົບກິນ. ສ່ວນວິທີການໃຫ້ອາຫານໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຈະ
ປະຕິບັດດັື່ງນີັ້:
 ຫວ່ານໃຫ້ກິນ: ແມ່ນນາອາຫານມາຫວ່ານໃຫ້ທົື່ວໜ້ານັ້າໃນອ່າງ ຫື ກະຊັງ ເພືື່ອໃຫ້ກົບໄດ້ກິນ
ອາຫານຢ່າງສະໝື່າສະເໝີກັນທຸກໆໂຕ
 ເຮັດເປັນກອງແລ້ວຢາຍເປັນຈຸດໆ: ເປັນການຮັກສາອາຫານເພືື່ອໃຫ້ກົບໄດ້ກິນອາຫານໄດ້ທັງ
ໝົດ
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ວິທກ
ີ ານການອາຫານກົບ

ຂຄ
ັ້ ວນເອົາໃຈໃສ່ໃນການໃຫ້ອາຫານກົບ:
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 ສາລັບການລ້ຽງກົບໃນອ່າງຊີມງັ ແລະ ຄອກດິນ: ກ່ອນການໃຫ້ອາຫານທຸກໆຄັັ້ງຕ້ອງໄດ້ມີ
ການລ້າງອ່າງ ຫື ປ່ຽນຖ່າຍນັ້າໃນອ່າງອອກໃຫ້ໝົດ ແລ້ວຈຶື່ງເອົານັ້າໃໝ່ມາໃສ່ໃນລະດັບຊື່າເກົື່າ ແລ້ວຈຶື່ງນາ
ເອົາອາຫານມາຫວ່ານ ຫື ເຮັດເປັນກອງໃຫ້ກົບກິນ ສາລັບການໃຫ້ອາຫານແມ່ນໃຫ້ເທືື່ອລະໜ້ອຍ ແລະ
ພ້ອມທັງສັງເກດເບິື່ງວ່າກົບກິນອາຫານໝົດ ຫື ບື່ ຖ້າອາຫານໝົດໄວພາຍໃນ 2-5 ນາທີ ແມ່ນໃຫ້ເພີື່ມ
ປະລິມານອາຫານຂຶັ້ນອີກ ແຕ່ຖ້າພາຍໃນເວລາ 2-5 ນາທີ ສັງເກດເຫັນວ່າ ກົບກິນອາຫານບື່ໝົດແມ່ນໃຫ້
ຫຼຸດປະລິມານອາຫານລົງ ເພືື່ອເປັນການຫຼຸດຜ່ອນ ຫື ເສຍຫາຍຂອງອາຫານກົບທັງເປັນການຫຼຸດຜ່ອນຕົັ້ນທຶນ
ໃນການລ້ຽງກົບອີກດ້ວຍ.
 ສາລັບການລ້ຽງກົບໃສ່ໃນກະຊັງ: ການໃຫ້ອາຫານແມ່ນບື່ຄ່ອຍຈະມີບັນຫາຫາຍ ແຕ່ວິທີການ
ໃຫ້ອາຫານແມ່ນຕ້ອງໃຫ້ເທືື່ອລະໜ້ອຍ ແລະ ພ້ອມທັງສັງເກດເບິື່ງວ່າກົບກິນອາຫານໝົດ ຫື ບື່ ຖ້າອາຫານ
ໝົດໄວພາຍໃນ 2-5 ນາທີ ແມ່ນໃຫ້ເພີື່ມປະລິມານອາຫານຂຶັ້ນອີກ ແຕ່ຖ້າພາຍໃນເວລາ 2-5 ນາທີ ສັງເກດ
ເຫັນວ່າ ກົບກິນອາຫານບື່ໝົດແມ່ນໃຫ້ຫຼຸດປະລິມານອາຫານລົງ ເພືື່ອເປັນການຫຼຸດຜ່ອນ ຫື ເສຍຫາຍຂອງ
ອາຫານກົບທັງເປັນການຫຼຸດຜ່ອນຕົັ້ນທຶນໃນການລ້ຽງກົບອີກດ້ວຍ.
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ບົດປະຕິບດ
ັ ທີ 4
ການໄລ່ລຽງເສດຖະກິດໃນການລ້ຽງກົບແບບຕ່າງໆ
ຈຸດປະສົງ
ເພືື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມສາມາດ:
1 ຄິດໄລ່ການລົງທຶນໃນລ້ຽງກົບໃນອ່າງຊີມັງຖືກຕ້ອງຕາມເຕັກນິກວິຊາການໄດ້
2 ຄິດໄລ່ການລົງທຶນໃນລ້ຽງກົບໃນກະຊັງຖືກຕ້ອງຕາມເຕັກນິກວິຊາການໄດ້
3 ຄິດໄລ່ການລົງທຶນໃນລ້ຽງກົບໃນຄອກດິນຖືກຕ້ອງຕາມເຕັກນິກວິຊາການໄດ້

ເນືອ
ັ້ ໃນ
4.1 ການໄລ່ລຽງເສດຖະກິດໃນການລ້ຽງກົບໃສ່ອາ່ ງຊີມງັ
4.1.1

ຕົນ
ັ້ ທຶນຄົງທີື່
ແມ່ນໄດ້ຄິດໄລ່ມູນຄ່າຂອງວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆ ທີື່ມີອາຍຸໃຊ້ງານໄດ້ຫາຍປີ ຫື ໃຊ້
ແລ້ວຍັງສາມາດນາມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ໄດ້ອີກ ມາຄິດໄລ່ເປັນຄ່າຂອງການຊົມໃຊ້ຕື່ໜຶື່ງປີດັື່ງນີັ້:
ຕາຕະລາງ 6

ຕົັ້ນທຶນຄົງທີໆ
ື່ ໃຊ້ເຂົາັ້ ໃນການລ້ຽງກົບໃສ່ອາ່ ງຊີມັງ

ລ/ດ

ລາຍການ

ຫົວໜ່
ວຍ

ຈານວນ

ລາຄາ
(ກີບ(

ເປັນເງິນ
(ກີບ(

ອາຍຸໃຊ້
ງານ (ປີ(

1
2
3
4

ອ່າງຊີມັງ
ຄຸ
ກະຕ໋ອງ
ຊິງຊັື່ງນັ້າໜັກ

ອ່າງ
ໜ່ວຍ
ອັນ
ໜ່ວຍ

1
1
1
1

500,000
20,000
35,000
150,000

500,000
20,000
35,000
150,000

10
2
2
5

ລວມ:

ຄ່າຫຼຸຍ
້ ຫ້ຽນ
(ຕື່ 2 ຊຸດຕປ
ື່ (ີ

705,000

25,000
5,000
8,750
15,000
53,750

ສູດຄິດໄລ່ຄາ່ ຫຼຸຍ
້ ຫ້ຽນຂອງວັດຖຸທນ
ຶ ຄົງທີມ
ື່ ດ
ີ ງັື່ ນີ:ັ້
ຕົວຢ່າງ: ການຄິດໄລ່ມູນຄ່າຫຼຸຍ
້ ຫ້ຽນຂອງອ່າງຊີມັງໜຶື່ງອ່າງ ເທົື່າກັບ ມູນຄ່າຂອງອ່າງຊີມັງທັງໝົດ
ຫານ ອາຍຸໃຊ້ງານ (ປີ( ຫານ ໃຫ້ຈານວນຊຸດຂອງການລ້ຽງກົບຕື່ປີ ເຮົາຈະໄດ້:
ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຂອງອ່າງຊີມງັ = 500,000 ກີບ / 10 ປີ /2 ຊຸດຕປ
ື່ ີ = 25,000 ກີບຕປ
ື່ ີ

4.1.2
ໃໝ່ໄດ້ອີກ ເຊັື່ນ:

ທຶນໝູນວຽນ
ແມ່ນຄິດໄລ່ມູນຄ່າຂອງວັດຖຸອຸປະກອນທີື່ນາໃຊ້ແລ້ວໝົດໄປ ຫື ບື່ສາມາດນາມາໃຊ້ຄືນ
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ຕາຕະລາງ 7
ລ/ດ
1
2
3
4

ຕົັ້ນທຶນໝູນວຽນໃນການລ້ຽງກົບໃສ່ອາ່ ງຊີມງັ
ລາຍການ

ແນວພັນກົບ
ອາຫານກົບນ້ອຍ
ອາຫານກົບຫຼຸ້ນ
ອາຫານກົບໃຫຍ່

ຫົວໜ່ວຍ

ຈານວນ

ລາຄາ (ກີບ(

ໂຕ
ເປົາ
ເປົາ
ເປົາ

500
1
4
8

600
145,000
145,000
135,000

ເປັນເງິນ (ກີບ(
300,000
300,000
580,000
1,080,000

ລວມ:

1,960,000

ສູດຄິດໄລ່ຕນ
ົັ້ ທຶນໝູນວຽນທີໃື່ ຊ້ເຂົາັ້ ໃນການລ້ຽງກົບມີດງັື່ ນີ:ັ້
ຕົວຢ່າງ: ການຄິດໄລ່ຕົັ້ນທຶນໝູນວຽນຂອງແນວພັນກົບແມ່ນ ເອົາຈານວນກົບທັງໝົດ ຄູນໃຫ້
ລາຄາກົບຕື່ໂຕ (ກີບ( ແລ້ວຈະໄດ້ມູນຄ່າຂອງກົບທັງໝົດດັື່ງນີັ້:
ຕົນ
ັ້ ທຶນໝູນວຽນຂອງແນວພັນກົບ = 500 ໂຕ x 600 ກີບ/ໂຕ = 300,000 ກີບ
4.1.3

ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮບ
ັ
ແມ່ນໄດ້ຄິດໄລ່ເອົາອັດຕາການລອດຕາຍ 70% (ສ່ວນຮ້ອຍ( ຂອງກົບທັງໝົດພາຍຫັງ
ລ້ຽງໄດ້ 4 ເດືອນ ວ່າຍັງເຫືອຈັກໂຕ ໂດຍຄິດໄລ່ອັດຕາການລອດ ແລ້ວມາຄູນໃຫ້ລາຄາຂາຍຕົວຈິງໃນທ້ອງ
ຕະຫາດຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິື່ນ ແລ້ວພວກເຮົາກຈະມີຜົນໄດ້ຮບ
ັ ຈາກການລ້ຽງກົບດັື່ງນີັ້:
ຕາຕະລາງ 8

ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮບ
ັ ຈາກການລ້ຽງກົບໃສ່ອາ່ ງຊີມັງ

ລາຍການ

ຫົວໜ່ວຍ

ຈານວນ

ລາຄາ (ກີບ(

ເປັນເງິນ (ກີບ(

ກົບຊີັ້ນ

ກິໂລກຣາມ

87.7

30,000

2,625,000

ສູດຄິດໄລ່ຜນ
ົ ໄດ້ຮບ
ັ ຈາກການລ້ຽງກົບມີດງັື່ ນີ:ັ້
ຕົວຢ່າງ: ການຄິດໄລ່ລາຍຮັບໃນການລ້ຽງກົບແມ່ນ ເອົາຈານວນນັ້າໜັກກົບທັງໝົດ ຄູນໃຫ້ ລາຄາ
ກົບຕື່ກິໂລກຣາມ (ກີບ( ແລ້ວຈະໄດ້ລາຍຮັບຈາກການຂາຍກົບທັງໝົດດັື່ງນີັ້:
ລາຍຮັບຈາກການຂາຍກົບຊີນ
ັ້ (ກີບ( = 87.7 ກິໂລກຣາມ x 30,000 ກີບ = 2,625,000
ກີບ
4.1.4

ດຸນ
່ ດ່ຽງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ
ແມ່ນໄດ້ຄິດໄລ່
ໂດຍເອົາລາຍຮັບຈາກການຂາຍກົບຊີັ້ນທັງໝົດມາລົບໃຫ້ມູນຄ່າຂອງ
ການລົງທຶນທັງໝົດ (ທຶນຄົງທີື່ ແລະ ທຶນໝູນວຽນ( ຈະເປັນກາໄລ ຫື ລາຍຮັບທີື່ໄດ້ຈາກການລ້ຽງກົບຄື:
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ຕາຕະລາງ 9

ດຸ່ນດ່ຽງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍໃນການລ້ຽງກົບໃສ່ອາ່ ງຊີມງັ

ຊຸດທີ

ທຶນຄົງທີື່ (ກີບ(

ທຶນໝູນວຽນ
(ກີບ(

ລາຍຮັບ (ກີບ(

ກາໄລ (ກີບ(

ປະສິດທິພາບກາໄລ
(%(

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

ສູດຄິດໄລ່ຄາ່ ດຸນ
່ ດ່ຽງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍໃນການລ້ຽງກົບມີດງັື່ ນີ:ັ້
ຕົວຢ່າງ 1 : ການຄິດໄລ່ຄ່າດຸ່ນດ່ຽງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຂອງການລ້ຽງກົບໃນໜຶື່ງປີ (2 ຊຸດຕື່ປີ(
ແມ່ນເອົາ ລາຍຮັບທັງໝົດ (ກີບ( ລົບໃຫ້ ທຶນຄົງທີື່ທັງໝົດ (ກີບ( ລົບໃຫ້ ທຶນໝູນວຽນທັງໝົດ (ກີບ(
ແລ້ວຈະໄດ້ ກາໄລທັງໝົດ (ກີບ( ດັື່ງນີັ້:
ກາໄລທັງໝົດ (ກີບ( = 5,250,000 ກີບ - 3,920,000 ກີບ - 758,750 ກີບ
= 571,250 ກີບ
ຕົວຢ່າງ 2 : ການຄິດໄລ່ປະສິດທິພາບກາໄລຂອງການລ້ຽງກົບໃນໜຶື່ງປີ (2 ຊຸດຕື່ປີ( ແມ່ນເອົາ ກາ
ໄລທັງໝົດ (ກີບ( ຄູນໃຫ້ 100 (%( ແລ້ວຫານໃຫ້ ຕົັ້ນທຶນທັງໝົດ ຫື ຕົັ້ນທຶນຄົງທີື່ທັງໝົດ + ທຶນໝູ
ນວຽນທັງໝົດ (ກີບ( ແລ້ວຈະໄດ້ ປະສິດທິພາບກາໄລ ເປັນສ່ວນຮ້ອຍ (%( ດັື່ງນີັ້:
ປະສິດທິພາບກາໄລ (%(
=

571,250 ກີບ x 100
3,920,000 ກີບ + 758,750 ກີບ

= 12.21
%

ສະນັັ້ນ, ໃນປີໜຶື່ງພວກເຮົາສາມາດລ້ຽງກົບຊີັ້ນໄດ້ 2 ຊຸດ (ເລີື່ມແຕ່ທ້າຍເດືອນ 3 ຫາທ້າຍ ເດືອນ
10 ຂອງທຸກໆປີ( ຈະສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ກັບຄອບຄົວໃນປີທາອິດແມ່ນ 571,250 ກີບຕປ
ື່ ີ ຈາກ
ການລ້ຽກົບ ແລະ ຮອດປີຕື່ໆໄປຈຶື່ງຈະສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ຫາຍຂຶັ້ນໄປເລືັ້ອຍໆ

4.2

ການໄລ່ລຽງເສດຖະກິດໃນການລ້ຽງກົບໃສ່ກະຊັງ
4.2.1

ຕົນ
ັ້ ທຶນຄົງທີື່
ແມ່ນໄດ້ຄິດໄລ່ມູນຄ່າຂອງວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆ ທີື່ມີອາຍຸໃຊ້ງານໄດ້ຫາຍປີ ຫື ໃຊ້
ແລ້ວຍັງສາມາດນາມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ໄດ້ອີກ ມາຄິດໄລ່ເປັນຄ່າຂອງການຊົມໃຊ້ຕື່ໜຶື່ງປີດັື່ງນີັ້:
ຕາຕະລາງ 10
ຕົນ
ັ້ ທຶນຄົງທີໆ
ື່ ໃຊ້ເຂົາັ້ ໃນການລ້ຽງກົບກະຊັງ
ລ/ດ
1
2

ລາຍການ
ກະຊັງ
ຄຸ

ຫົວໜ່
ວຍ

ຈານວນ

ດາງ
ໜ່ວຍ

1
1

ລາຄາ
(ກີບ(

ເປັນເງິນ
(ກີບ(

95,000
20,000

95,000
20,000

ອາຍຸໃຊ້
ງານ (ປີ(
3
2

ຄ່າຫຼຸຍ
້ ຫ້ຽນ
(ຕື່ 2 ຊຸດຕປ
ື່ (ີ
16,000
5,000
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3
4

ກະຕ໋ອງ
ຊິງຊັື່ງນັ້າໜັກ

ອັນ
ໜ່ວຍ

1
1

35,000
150,000

ລວມ:

35,000
150,000

2
5

8,750
15,000

300,000

44,750

ສູດຄິດໄລ່ຄາ່ ຫຼຸຍ
້ ຫ້ຽນຂອງວັດຖຸທນ
ຶ ຄົງທີມ
ື່ ດ
ີ ງັື່ ນີ:ັ້
ຕົວຢ່າງ: ການຄິດໄລ່ມູນຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຂອງຄຸໜຶື່ງໜ່ວຍ ເທົື່າກັບ ມູນຄ່າຂອງຄຸທັງໝົດ ຫານ ອາຍຸໃຊ້
ງານ (ປີ( ຫານ ໃຫ້ຈານວນຊຸດຂອງການລ້ຽງກົບຕື່ປີ ເຮົາຈະໄດ້:
ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຂອງຄຸ = 20,000 ກີບ / 2 ປີ /2 ຊຸດຕປ
ື່ ີ = 5,000 ກີບຕປ
ື່ ີ
4.2.2

ທຶນໝູນວຽນ
ແມ່ນຄິດໄລ່ມູນຄ່າຂອງວັດຖຸອຸປະກອນທີື່ນາໃຊ້ແລ້ວໝົດໄປ ຫື ບື່ສາມາດນາມາໃຊ້ຄືນ

ໃໝ່ໄດ້ອີກ ເຊັື່ນ:
ຕາຕະລາງ 11
ລ/ດ
1
2
3
4

ຕົນ
ັ້ ທຶນໝູນວຽນໃນການລ້ຽງກົບກະຊັງ
ລາຍການ

ແນວພັນກົບ
ອາຫານກົບນ້ອຍ
ອາຫານກົບຫຼຸ້ນ
ອາຫານກົບໃຫຍ່

ຫົວໜ່ວຍ

ຈານວນ

ລາຄາ (ກີບ(

ໂຕ
ເປົາ
ເປົາ
ເປົາ

500
1
4
8

600
145,000
145,000
135,000

ລວມ:

ເປັນເງິນ (ກີບ(
300,000
300,000
580,000
1,080,000
1,960,000

ສູດຄິດໄລ່ຕນ
ົັ້ ທຶນໝູນວຽນທີໃື່ ຊ້ເຂົາັ້ ໃນການລ້ຽງກົບມີດງັື່ ນີ:ັ້
ຕົວຢ່າງ: ການຄິດໄລ່ຕົັ້ນທຶນໝູນວຽນຂອງອາຫານກົບຫຼຸ້ນແມ່ນ ເອົາຈານວນອາຫານກົບຫຼຸ້ນ (ເປົາ(
ຄູນໃຫ້ ລາຄາຂອງອາຫານຕື່ເປົາ (ກີບ( ແລ້ວຈະໄດ້ມູນຄ່າຂອງອາຫານທັງໝົດດັື່ງນີັ້:
ຕົນ
ັ້ ທຶນໝູນວຽນຂອງອາຫານກົບຫຼຸນ
້ = 4 ເປົາ x 145,000 ກີບ = 580,000 ກີບ
4.2.3

ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮບ
ັ
ແມ່ນໄດ້ຄິດໄລ່ເອົາອັດຕາການລອດຕາຍ 70% (ສ່ວນຮ້ອຍ( ຂອງກົບທັງໝົດພາຍຫັງ
ລ້ຽງໄດ້ 4 ເດືອນ ວ່າຍັງເຫືອຈັກໂຕ ໂດຍຄິດໄລ່ອັດຕາການລອດ ແລ້ວມາຄູນໃຫ້ລາຄາຂາຍຕົວຈິງໃນທ້ອງ
ຕະຫາດຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິື່ນ ແລ້ວພວກເຮົາກຈະມີຜົນໄດ້ຮບ
ັ ຈາກການລ້ຽງກົບດັື່ງນີັ້:
ຕາຕະລາງ 12
ລາຍການ

ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮບ
ັ ຈາກການລ້ຽງກົບກະຊັງ
ຫົວໜ່ວຍ

ຈານວນ

ລາຄາ (ກີບ(

ເປັນເງິນ (ກີບ(
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ກົບຊີັ້ນ

ກິໂລກຣາມ

87.7

30,000

2,625,000

ສູດຄິດໄລ່ຜນ
ົ ໄດ້ຮບ
ັ ຈາກການລ້ຽງກົບມີດງັື່ ນີ:ັ້
ຕົວຢ່າງ: ການຄິດໄລ່ລາຍຮັບໃນການລ້ຽງກົບແມ່ນ ເອົາຈານວນນັ້າໜັກກົບທັງໝົດ ຄູນໃຫ້ ລາຄາ
ກົບຕື່ກິໂລກຣາມ (ກີບ( ແລ້ວຈະໄດ້ລາຍຮັບຈາກການຂາຍກົບທັງໝົດດັື່ງນີັ້:
ລາຍຮັບຈາກການຂາຍກົບຊີນ
ັ້ (ກີບ( = 87.7 ກິໂລກຣາມ x 30,000 ກີບ = 2,625,000
ກີບ
4.2.4

ດຸນ
່ ດ່ຽງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ
ແມ່ນໄດ້ຄິດໄລ່
ໂດຍເອົາລາຍຮັບຈາກການຂາຍກົບຊີັ້ນທັງໝົດມາລົບໃຫ້ມູນຄ່າຂອງ
ການລົງທຶນທັງໝົດ (ທຶນຄົງທີື່ ແລະ ທຶນໝູນວຽນ( ຈະເປັນກາໄລ ຫື ລາຍຮັບທີື່ໄດ້ຈາກການລ້ຽງກົບຄື:
ຕາຕະລາງ 13
ຊຸດທີ

ດຸນ
່ ດ່ຽງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍໃນການລ້ຽງກົບກະຊັງ

ທຶນຄົງທີື່ (ກີບ(

ທຶນໝູນວຽນ
(ກີບ(

ລາຍຮັບ (ກີບ(

ກາໄລ (ກີບ(

ປະສິດທິພາບກາໄລ
(%(

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

ສູດຄິດໄລ່ຄາ່ ດຸນ
່ ດ່ຽງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍໃນການລ້ຽງກົບມີດງັື່ ນີ:ັ້
ຕົວຢ່າງ 1 : ການຄິດໄລ່ຄ່າດຸ່ນດ່ຽງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຂອງການລ້ຽງກົບໃນໜຶື່ງປີ (2 ຊຸດຕື່ປີ(
ແມ່ນເອົາ ລາຍຮັບທັງໝົດ (ກີບ( ລົບໃຫ້ ທຶນຄົງທີື່ທັງໝົດ (ກີບ( ລົບໃຫ້ ທຶນໝູນວຽນທັງໝົດ (ກີບ(
ແລ້ວຈະໄດ້ ກາໄລທັງໝົດ (ກີບ( ດັື່ງນີັ້:
ກາໄລທັງໝົດ (ກີບ( = 5,250,000 ກີບ - 3,920,000 ກີບ - 344,750 ກີບ
= 985,250 ກີບ
ຕົວຢ່າງ 2 : ການຄິດໄລ່ປະສິດທິພາບກາໄລຂອງການລ້ຽງກົບໃນໜຶື່ງປີ (2 ຊຸດຕື່ປີ( ແມ່ນເອົາ ກາ
ໄລທັງໝົດ (ກີບ( ຄູນໃຫ້ 100 (%( ແລ້ວຫານໃຫ້ ຕົັ້ນທຶນທັງໝົດ ຫື ຕົັ້ນທຶນຄົງທີື່ທັງໝົດ + ທຶນໝູ
ນວຽນທັງໝົດ (ກີບ( ແລ້ວຈະໄດ້ ປະສິດທິພາບກາໄລ ເປັນສ່ວນຮ້ອຍ (%( ດັື່ງນີັ້:
ປະສິດທິພາບກາໄລ (%(
=

571,250 ກີບ x 100
3,920,000 ກີບ + 344,750 ກີບ

= 12.21 %

ສະນັັ້ນ, ໃນປີໜຶື່ງພວກເຮົາສາມາດລ້ຽງກົບຊີັ້ນໄດ້ 2 ຊຸດ (ເລີື່ມແຕ່ທ້າຍເດືອນ 3 ຫາທ້າຍ ເດືອນ
10 ຂອງທຸກໆປີ( ຈະສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ກັບຄອບຄົວໃນປີທາອິດແມ່ນ 985,250 ກີບຕື່ປີ ຈາກການ
ລ້ຽງກົບ ແລະ ຮອດປີຕື່ໆໄປຈຶື່ງຈະສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ຫາຍຂຶັ້ນໄປເລືັ້ອຍໆ
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4.3

ການໄລ່ລຽງເສດຖະກິດໃນການລ້ຽງກົບໃສ່ຄອກດິນ
4.3.1

ຕົນ
ັ້ ທຶນຄົງທີື່
ແມ່ນໄດ້ຄິດໄລ່ມູນຄ່າຂອງວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆ ທີື່ມີອາຍຸໃຊ້ງານໄດ້ຫາຍປີ ຫື ໃຊ້
ແລ້ວຍັງສາມາດນາມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ໄດ້ອີກ ມາຄິດໄລ່ເປັນຄ່າຂອງການຊົມໃຊ້ຕື່ໜຶື່ງປີດັື່ງນີັ້:
ຕາຕະລາງ 14

ຕົນ
ັ້ ທຶນຄົງທີໆ
ື່ ໃຊ້ເຂົາັ້ ໃນການລ້ຽງກົບໜອງດິນ

ລ/ດ

ລາຍການ

ຫົວໜ່
ວຍ

ຈານວນ

ລາຄາ
(ກີບ(

ເປັນເງິນ
(ກີບ(

ອາຍຸໃຊ້
ງານ (ປີ(

1
2

ແສສີຟ້າ
ຄຸ
ຜ້າຢາງ
ກະຕ໋ອງ
ຊິງຊັື່ງນັ້າໜັກ

ແມັດ
ໜ່ວຍ
ແມັດ
ອັນ
ໜ່ວຍ

10
1
5
1
1

6,000
20,000
7,000
35,000
150,000

60,000
20,000
7,000
35,000
150,000

3
2
1
2
5

3
4

ລວມ:

272,000

ຄ່າຫຼຸຍ
້ ຫ້ຽນ
(ຕື່ 2 ຊຸດຕປ
ື່ (ີ
10,000
5,000
3,500
8,750
15,000
42,250

ສູດຄິດໄລ່ຄາ່ ຫຼຸຍ
້ ຫ້ຽນຂອງວັດຖຸທນ
ຶ ຄົງທີມ
ື່ ດ
ີ ງັື່ ນີ:ັ້
ຕົວຢ່າງ: ການຄິດໄລ່ມູນຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຂອງຊິງຊັື່ງນັ້າໜັກໜຶື່ງໜ່ວຍ ເທົື່າກັບ ມູນຄ່າຂອງຊິງຊັື່ງນັ້າໜັ
ກທັງໝົດ ຫານ ອາຍຸໃຊ້ງານ (ປີ( ຫານ ໃຫ້ຈານວນຊຸດຂອງການລ້ຽງກົບຕື່ປີ ເຮົາຈະໄດ້:
ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຂອງຊິງຊັງື່ ນາັ້ ໜັກ = 150,000 ກີບ / 5 ປີ /2 ຊຸດຕປ
ື່ ີ = 15,000 ກີບຕປ
ື່ ີ

4.3.2

ທຶນໝູນວຽນ
ແມ່ນຄິດໄລ່ມູນຄ່າຂອງວັດຖຸອຸປະກອນທີື່ນາໃຊ້ແລ້ວໝົດໄປ ຫື ບື່ສາມາດນາມາໃຊ້ຄືນ

ໃໝ່ໄດ້ອີກ ເຊັື່ນ:
ຕາຕະລາງ 15
ລ/ດ
1
2
3
4

ຕົນ
ັ້ ທຶນໝູນວຽນໃນການລ້ຽງກົບໜອງດິນ
ລາຍການ

ແນວພັນກົບ
ອາຫານກົບນ້ອຍ
ອາຫານກົບຫຼຸ້ນ
ອາຫານກົບໃຫຍ່

ຫົວໜ່ວຍ

ຈານວນ

ລາຄາ (ກີບ(

ໂຕ
ເປົາ
ເປົາ
ເປົາ

500
1
4
8

600
145,000
145,000
135,000

ລວມ:

ເປັນເງິນ (ກີບ(
300,000
300,000
580,000
1,080,000
1,960,000
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ສູດຄິດໄລ່ຕນ
ົັ້ ທຶນໝູນວຽນທີໃື່ ຊ້ເຂົາັ້ ໃນການລ້ຽງກົບມີດງັື່ ນີ:ັ້
ຕົວຢ່າງ: ການຄິດໄລ່ຕົັ້ນທຶນໝູນວຽນຂອງອາຫານກົບໃຫຍ່ແມ່ນ ເອົາຈານວນອາຫານ (ເປົາ( ຄູນ
ໃຫ້ ລາຄາຂອງອາຫານຕື່ເປົາ (ກີບ( ແລ້ວຈະໄດ້ມູນຄ່າຂອງອາຫານທັງໝົດດັື່ງນີັ້:
ຕົນ
ັ້ ທຶນໝູນວຽນຂອງອາຫານກົບໃຫຍ່ = 8 ເປົາ x 135,000 ກີບ = 1,080,000 ກີບ
4.3.3

ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮບ
ັ
ແມ່ນໄດ້ຄິດໄລ່ເອົາອັດຕາການລອດຕາຍ 70% (ສ່ວນຮ້ອຍ( ຂອງກົບທັງໝົດພາຍຫັງ
ລ້ຽງໄດ້ 4 ເດືອນ ວ່າຍັງເຫືອຈັກໂຕ ໂດຍຄິດໄລ່ອັດຕາການລອດ ແລ້ວມາຄູນໃຫ້ລາຄາຂາຍຕົວຈິງໃນທ້ອງ
ຕະຫາດຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິື່ນ ແລ້ວພວກເຮົາກຈະມີຜົນໄດ້ຮບ
ັ ຈາກການລ້ຽງກົບດັື່ງນີັ້:
ຕາຕະລາງ 16

ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮບ
ັ ຈາກການລ້ຽງກົບໜອງດິນ

ລາຍການ

ຫົວໜ່ວຍ

ຈານວນ

ລາຄາ (ກີບ(

ເປັນເງິນ (ກີບ(

ກົບຊີັ້ນ

ກິໂລກຣາມ

87.7

30,000

2,625,000

ສູດຄິດໄລ່ຜນ
ົ ໄດ້ຮບ
ັ ຈາກການລ້ຽງກົບມີດງັື່ ນີ:ັ້
ຕົວຢ່າງ: ການຄິດໄລ່ລາຍຮັບໃນການລ້ຽງກົບແມ່ນ ເອົາຈານວນນັ້າໜັກກົບທັງໝົດ ຄູນໃຫ້ ລາຄາ
ກົບຕື່ກິໂລກຣາມ (ກີບ( ແລ້ວຈະໄດ້ລາຍຮັບຈາກການຂາຍກົບທັງໝົດດັື່ງນີັ້:
ລາຍຮັບຈາກການຂາຍກົບຊີນ
ັ້ (ກີບ( = 87.7 ກິໂລກຣາມ x 30,000 ກີບ = 2,625,000
ກີບ
4.3.4

ດຸນ
່ ດ່ຽງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ
ແມ່ນໄດ້ຄິດໄລ່
ໂດຍເອົາລາຍຮັບຈາກການຂາຍກົບຊີັ້ນທັງໝົດມາລົບໃຫ້ມູນຄ່າຂອງ
ການລົງທຶນທັງໝົດ (ທຶນຄົງທີື່ ແລະ ທຶນໝູນວຽນ( ຈະເປັນກາໄລ ຫື ລາຍຮັບທີື່ໄດ້ຈາກການລ້ຽງກົບຄື:
ຕາຕະລາງ 17
ຊຸດທີ

ດຸນ
່ ດ່ຽງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍໃນການລ້ຽງກົບໜອງດິນ

ທຶນຄົງທີື່ (ກີບ(

ທຶນໝູນວຽນ
(ກີບ(

ລາຍຮັບ (ກີບ(

ກາໄລ (ກີບ(

ປະສິດທິພາບກາໄລ
(%(

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

ສູດຄິດໄລ່ຄາ່ ດຸນ
່ ດ່ຽງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍໃນການລ້ຽງກົບມີດງັື່ ນີ:ັ້
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ຕົວຢ່າງ 1 : ການຄິດໄລ່ຄ່າດຸ່ນດ່ຽງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຂອງການລ້ຽງກົບໃນໜຶື່ງປີ (2 ຊຸດຕື່ປີ(
ແມ່ນເອົາ ລາຍຮັບທັງໝົດ (ກີບ( ລົບໃຫ້ ທຶນຄົງທີື່ທັງໝົດ (ກີບ( ລົບໃຫ້ ທຶນໝູນວຽນທັງໝົດ (ກີບ(
ແລ້ວຈະໄດ້ ກາໄລທັງໝົດ (ກີບ( ດັື່ງນີັ້:
ກາໄລທັງໝົດ (ກີບ( = 5,250,000 ກີບ - 3,920,000 ກີບ - 314,250 ກີບ
= 1,015,750 ກີບ
ຕົວຢ່າງ 2 : ການຄິດໄລ່ປະສິດທິພາບກາໄລຂອງການລ້ຽງກົບໃນໜຶື່ງປີ (2 ຊຸດຕື່ປີ( ແມ່ນເອົາ ກາ
ໄລທັງໝົດ (ກີບ( ຄູນໃຫ້ 100 (%( ແລ້ວຫານໃຫ້ ຕົັ້ນທຶນທັງໝົດ ຫື ຕົັ້ນທຶນຄົງທີື່ທັງໝົດ + ທຶນໝູ
ນວຽນທັງໝົດ (ກີບ( ແລ້ວຈະໄດ້ ປະສິດທິພາບກາໄລ ເປັນສ່ວນຮ້ອຍ (%( ດັື່ງນີັ້:
ປະສິດທິພາບກາໄລ (%(
=

571,250 ກີບ x 100
3,920,000 ກີບ + 314,250 ກີບ

= 23.99 %

ສະນັັ້ນ, ໃນປີໜຶື່ງພວກເຮົາສາມາດລ້ຽງກົບຊີັ້ນໄດ້ 2 ຊຸດ (ເລີື່ມແຕ່ທ້າຍເດືອນ 3 ຫາທ້າຍ ເດືອນ
10 ຂອງທຸກໆປີ( ຈະສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ກັບຄອບຄົວໃນປີທາອິດແມ່ນ 1,026,250 ກີບຕື່ປີ ຈາກ
ການລ້ຽງກົບ ແລະ ຮອດປີຕື່ໆໄປຈຶື່ງຈະສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ຫາຍຂຶັ້ນໄປເລືັ້ອຍໆ
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ເອກະສານອ້າງອີງ
ທອງຫອມ ພົມມະວົງ. ບື່ລະບຸປີ. ຄູ່ມືການຮຽນ-ການສອນ ວິຊາ ການລ້ຽງກົບ. 106 ໜ້າ
ຈັກກະພົງ ວັດທະນະປັນຈະສູດ. ບື່ລະບຸປີ. ການລ້ຽງກົບ. 17 ໜ. (ພາສາໄທ(
ໄພລັດ ເລືື່ອງໄທຊົງ. 2542. ການລ້ຽງກົບ. ສະຖາບັນເທັກໂນໂລຍີລາດຊະມົງຄົນ ວິທະຍາເຂດກາລະສິນ.
38 ໜ. (ພາສາໄທ(
ສົມພົງ ບົວແຍ້ມ. 2553. ຄົບເຄືື່ອງເລືື່ອງການລ້ຽງກົບ. ກຸງເທບ. 128 ໜ. (ພາສາໄທ(
ສົມພົງ ບົວແຍ້ມ. ບື່ລະບຸປີ. 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=รายได้จากการเลี้ ยงกบ&source
https://www.google.com/search?q=การเลี้ยงกบในกะลา+มะพร้าว&source
https://www.google.com/search?q=การเลี้ยงกบในกะตุก&source
https://www.google.com/search?q=การเลี้ยงกบในกะชัง&source
https://www.google.com/search?q=การเลี้ยงกบในอ่างชี เมัน&source
https://www.google.com/search?q=การเลี้ยงกบในบ่อดิน&source
https://www.google.com/search?q=เงินกีบลาว&source
www.google.la/search?q=การเพาะเลี้ยงกบในกระชัง&biw
www.google.la/search?q=การเลี้ยงกบในบ่อชี เมัน&biw
www.google.la/search?q=การให้อาหารกบ&biw

