
 

 

ໃນການລ້ຽງກົບສາມາດທ ີ່ຈະເລືອກໃຊ້ອາຫານຫຼາຍປະເພດขัง่เ
ເຊ ີ່ງຂ ຶ້ນກັບເງືີ່ອນໄຂ ແລະ ສະພາບຂອງທ້ອງຖ ີ່ນເຖ ງຢ່າງໃດກໍຕາມ
ອາ ຫານທ ີ່ສາມາດໃຊ້ລ້ຽງກົບມ ດັີ່ງນ ຶ້: 

ອາຫານທໍາມະຊາດໄດ້ແກ່: ແມງໄມ້, ຂ ຶ້ກະເດືອນ, ປວກ ..... 
ອາຫານສໍາເລັດຮູບ: ໃຊ້ອາຫານເມັດຂອງປາດຸກ ເຊ ີ່ງມ ຂະໜາດ

ເມັດທ ີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໃນການໃຫ້ຕົວຈ ງນັຶ້ນ ຈະຕ້ອງເລືອກຂະໜາດ
ໃຫ້ເໝາະກັບກົບສາມາດກ ນໄດ້ 

ໂດຍທົີ່ວໄປແລ້ວ ກົບໃຫຍ່ແມ່ນໃຫด້กดก 2 ຄາບ/ວັນ ຄື: ຕອນ
ເຊົຶ້າ ແລະ ຕອນແລງ, ປະລ ມານອາຫານທ ີ່ໃຫ້ແມ່ນ 3-5% ຂອງນໍຶ້າ
ໜັກໂຕ ແຕ່ຖ້າກົບນ້ອຍ ແມ່ນໃຫ້ 3-4 ຄາບ/ວັນ ປະລ ມານອາຫານ
ທ ີ່ໃຫແ້ຕ່ລະຄາບ ຕ້ອງໃຫພໍ້ດ ກບັການກ ນຂອງກົບ ໝາຍວ່າ ບໍີ່ໃຫ້
ອາ ຫານເຫຼືອໃນອ່າງ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ນໍຶ້າໃນອ່າງເໝັນເໜົີ່າໄດ້ງ່າຍ 
ແລະ ມ ຜົນຕໍີ່ກົບ ເຮັດໃຫກ້ົບເກ ດພະຍາດໄດ້ງ່າຍ ແຕ່ຕ້ອງໃຫພ້ຽງພໍ
ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງກົບ  

ການໃຫອ້າຫານກບົ 

ພະຍາດທ ີ່ມກັເກ ດກບັກບົ ແລະ ວ ທ ການປອ້ງກນັ 

ເຕກັນ ກການລ້ຽງກົບແບບຕາ່ງໆ  

ພະຍາດທ ີ່ມັກເກ ດກັບກົບມ : 
1 ພະຍາດທ ີ່ເກ ດຈາກແບັກທ ເຣຍ 
2 ພະຍາດທ ີ່ເກ ດຈາກໂພໂຕຊົວໃນທາງເດ ນອາຫານ 
3 ພະຍາດທ້ອງບວມ 

 
ໂດຍທົີ່ວໄປແລ້ວ ກົບກໍຄືກັບສັດຊະນ ດອືີ່ນໆ ເຊ ີ່ງຖ້າຫາກ

ລ້ຽງໂດຍບໍີ່ເອົາໃຈໃສໃ່ນການປ້ອງກັນ ກົບກໍຈະເປັນພະຍາດ
ໄດ້ ເຮັດໃຫ້ການລ້ຽງບໍີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ເຖ ງຢ່າງໃດກໍຕາມ 
ການລ້ຽງກົບຄວນເອົາໃຈໃສ່ບັນຫາສຸຂະພາບຂອງກົບດັີ່ງນ ຶ້: 

 ຮັກສາຄວາມສະອາດໃນອ່າງລຽ້ງກົບເປັນປະຈໍາ 
 ບໍີ່ລ້ຽງກົບໃນອັດຕາທ ີ່ໜາແໜ້ນເກ ນໄປ 
 ປ່ຽນນໍຶ້າໃນອ່າງໃຫ້ກົບທຸກໆວັນ ຫືຼ ດ ແທ້ຕ້ອງເປ ດ  
 ໃຫ້ນໍຶ້າໄຫລຼະບາຍຕະຫຼອດຍ ີ່ງເປັນການດ  
 ອາຫານທ ີ່ໃຫ້ຄວນມ ໂປຣຕ ນສູງ, ມ ຄວາມສົດໃໝ່ 

ແລະ ເປັນອາຫານທ ີ່ກົບມັກ 
 ມ ການຈັດການທ ີ່ເໝາະສົມ ເຊັີ່ນ: ໃນກໍລະນ ກົບມ 

ບັນຫາດ້ານພະຍາດ ກໍຕ້ອງໃຫ້ຢາຂ້າເຊືຶ້ອທ ີ່ເໝາະສົມ 

ການຈດັການດແູລຮກັສາກບົ 

ການດູແລຮັກສາກົບ ເປັນສ ີ່ງສໍາຄັນທ ີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈ
ໃສ່ຢ່າງໃກ້ຊ ດ ເປັນຕົຶ້ນແມ່ນ: 

 ນໍຶ້າທ ີ່ໃຊ້ໃນການລ້ຽງ ຄວນເປັນນໍຶ້າທ ີ່ສະອາດ ແລະ ມ 
ການຖ່າຍເທຕະຫຼອດເວລາ ຈະເຮັດໃຫ້ກົບກ ນອາຫານໄດ້ດ  
ແລະ ຈະເລ ນເຕ ບໂຕໄວ 

 
ວ ທະຍາໄລກະສ ກາໍ ແລະ ປາ່ໄມ ້ພາກເໜອື 

 ບາ້ນວຽງສະຫວນັ ເມອືງ ແລະ ແຂວງຫວຼງພະບາງ 
  
ໂທ:  071 219 034 
ແຟກັ:  071 219 036 
ຕູ ້ປນ:  154 
Email:  info@nafclao.org 
Website:  www.nafclao.org 

  ການຄັດຂະໜາດກົບ: ຄັດເລືອກກົບທ ີ່ມ ຂະໜາດ
ເທົີ່າກັນລ້ຽງລວມໄວ້ນໍາກັນຈະເປັນການປ້ອງກັນການກ ນກັນ
ເອງຂອງກົບໂດຍທໍາການຄັດຂະໜາດອາທ ດລະຄັຶ້ງໃນຊ່ວງທ ີ່
ກົບຍັງນ້ອຍ  

 ຄອກ ຫືຼ ອ່າງລ້ຽງກົບຈະຕ້ອງສ້າງຢູບ່່ອນທ ີ່ບໍີ່ມ ການ
ລົບກວນຫຼາຍ ເພາະນ ດໄສຂອງກົບແມ່ນເປັນສັດຂ ຶ້ອາຍ, ມັກ
ຕືີ່ນຕົກໃຈງ່າຍ  

 ຮັກສາລະດັບນໍຶ້າໃນອ່າງລ້ຽງກົບໃຫ້ພໍດ ກັບຂະໜາດ
ຂອງກົບຢູສ່ະເໝ  ໂດຍບໍີ່ໃຫ້ຂາດ ສໍາລັບກົບໃຫຍແ່ມ່ນໃຫ້



ກົບເປັນອາຫານ ທ ີ່ຄົນລາວນ ຍົມກັນບໍລ ໂພກ ນັບໄດ້ວ່າ
ເປັນອາຫານທ ີ່ຄຽງຄູ່ກັບຄາບເຂົຶ້າຂອງຄົນລາວ ຕັຶ້ງແຕ່ບູຮານ
ນະການເປັນຕົຶ້ນມາ ໃນເມືີ່ອກ່ອນ ປະຊາຊົນລາວໄດ້ຈັບເອົາ
ກົບທ ີ່ມ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນທໍາມະຊາດມາເປັນອາຫານ ແຕ່ເນືີ່ອງ
ຈາກວ່າ ຈໍານວນປະຊາກອນໄດ້ເພ ີ່ມຂ ຶ້ນຢ່າງໄວວາ ສະນັຶ້ນ 
ຄວາມຕ້ອງການໃນການບໍລ ໂພກ ກໍນັບມືຶ້ເພ ີ່ມຂ ຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ກົບ
ໃນທໍາມະຊາດໄດ້ຫຼຸດລົງຈົນເກືອບສູນພັນ ສະນັຶ້ນ ມັນຈ ີ່ງມ 
ຄວາມຈໍາ ເປັນທ ີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ມ ການລ້ຽງກົບ ເພືີ່ອຕອບສະໜ
ອງຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ສາມາດລ້ຽງເປັນສ ນຄ້າໄດ້
ໃນການ ລ້ຽງກົບ ສາມາດລ້ຽງໄດ້ຫຼາຍຮູບແບບ ໃນນັຶ້ນ ການ
ລ້ຽງໃສ່ອ່າງຊ ເມັນ ກໍແມ່ນຮູບແບບໜ ີ່ງທ ີ່ງ່າຍດາຍ ແລະ ເໝ
າະສົມກັບຫຼາຍພືຶ້ນທ ີ່ ເພາະມ ການຈັດການງ່າຍ ແລະ ໃຊ້ພືຶ້ນທ ີ່
ໃນການລ້ຽງໜ້ອຍ ແຕ່ສາມາດໃຫ້ຜົນຜະລ ດສູງ 

ຄາໍນາໍ  ຫ່າງໄກຈາກຫົນທາງເພືີ່ອປ້ອງກັນສຽງລົບກວນ 
 ມ ເນືຶ້ອທ ີ່ກວ້າງຂວາງ ສາມາດທ ີ່ຈະຂະຫຍາຍກ ດຈະ 

ກໍາຕໍີ່ໄປໄດ ້

 ຄົມມະນາຄົມສະດວກ ແລະ ຢູ່ໃກ້ກັບຕະຫຼາດ 

 ສະແດງລັກສະນະປະຈໍາພັນຢ່າງຖືກຕ້ອງ 
 ມາຈາກພໍີ່ແມທ່ ີ່ບໍີ່ມ ການປະສົມໃນສາຍເລືອດດຽວ

ກັນ ຫືຼ ປະສົມພັນຫຼາຍໆຫຼຸ້ນຊໍຶ້າກັນ ໂດຍບໍີ່ມ ການຄັດເລືອກ 
 ຢູໃ່ນຊ່ວງໄລຍະເປັນກົບສົມບູນ (ຫາງຂາດແລ້ວ) 
 ມ ສຸຂະພາບສົມບູນ, ຫ້າວຫັນ ແລະ ສະແດງການ

ຕອບສະໜອງຕໍີ່ການກະຕຸ້ນທ ີ່ດ  
 ມ ການເຄືີ່ອນໄຫວປົກກະຕ  
 ບໍີ່ມ ອາການບາດເຈັບ, ພ ການ ຫືຼ ອ່ອນເພຍ 
 ມ ອັດຕາການຈະເລ ນເຕ ບໂຕສະໝໍີ່າສະເໝ  
 ມ ຂະໜາດເທົີ່າໆກັນ ຫຼ ກເວັຶ້ນການລ້ຽງກົບຕ່າງຂະ 

ໜາດໃນຄອກດຽວກັນ 

ການຄດັເລອືກສະຖານທ ີ່ໃນການປກຸສາ້ງອາ່ງ 

ຮບູແບບ ແລະ ການສາ້ງຄອກ ຫຼ ືອາ່ງລຽ້ງກບົ 

 ການສ້າງຄອກ ຫືຼ ອ່າງລ້ຽງກົບ ສາມາດເຮັດໄດຫຼ້າຍ
ຮູບແບບ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍແ່ລ້ວແມ່ນນ ຍົມສ້າງເປັນຮູບສ ີ່ລ່ຽມ 
ສ່ວນຂະໜາດຂອງຄອກ ຫືຼ ອ່າງແມ່ນຂ ຶ້ນກັບຂະໜາດຂອງຟາ
ມ, ປະເພດ ແລະ ປະລ ມານຂອງກົບທ ີ່ລ້ຽງ 

 ພືຶ້ນອ່າງເຮັດໃຫ້ມ ລັກສະນະຮາບພຽງ ແລະ ມ ຄວາມ
ຄ້ອຍຊັນເລັກນ້ອຍ, ອາດເຮັດແບບມ ດອນຢູ່ເຄ ີ່ງກາງ, ມ ຂອບ
ທາງຂ້າງສູງ ຫືຼ ເຮັດພຽງລະດັບດັບດຽວ ຫຼື ຈະສ້າງເປັນຄອກ
ດ ນ ຫືຼ ຄອກກະຊັງກໍໄດ້ 

 ຂະໜາດຄອກ ຫືຼ ອ່າງລ້ຽງ ໂດຍທົີ່ວໄປແມ່ນມ ຂະ
ໜາດຕັຶ້ງ ແຕ່ 2 x 2 x 1.2 m ຫືຼ  3 x 2 x 1.2 m (ຍາວ 
x ກວ້າງ x ສູງຕາມລໍາດັບ) ກໍີ່ດ້ວຍດ ນບລັອກ, ເທພືຶ້ນດ້ວຍ
ຊ ມັງຂັດມັນ ຫືຼ ຈະສ້າງແບບໃຊ້ຕາໜ່າງສ ຟ້າຫຍ ບເປັນກະຊັງ
ແລ້ວນໍາໄປກາງໃສ່ໜອງລ້ຽງກໍໄດ້ເຊັີ່ນກັນ 

 ດ້ານຝາຂອງອ່າງຄວນຂັດມັນ ຫືຼ ຖ້າເປັນກະຊັງແມ່ນ
ໃຫ້ຫຍ ບຜ້າໃສ່ທາງດ້ານໃນສູງຈາກພືຶ້ນ 20-30 cm ເພືີ່ອປ້ອງ
ກັນການກະທົບຈາກການ ໂດດເຕັຶ້ນຂອງກບົ ຫືຼ ນາໍໃຊແ້ທ່ງສາ້ງ

ຮບູລກັສະນະຂອງຄອກ, ອາ່ງ ຫຼື ກະຊງັລຽ້ງກບົ 

ລກັສະນະຂອງກບົທ ີ່ນາໍມາລຽ້ງ 

ນໍຶ້າທ ີ່ໃຊ້ໃນການລ້ຽງກົບຄວນເປັນນໍຶ້າທ ີ່ສະອາດ ແລະ ມ 

ການໄຫຼຜ່ານຕະຫຼອດເວລາ ຈະເຮັດໃຫ່ກົບກ ນອາຫານໄດ້ດ , 

ຈະເລ ນເຕ ບໂຕໄວ 

ການຄັດຂະໜາດກົບ: ຄັດເລືອກກົບທ ີ່ມ ຂະໜາດເທົີ່າກັນ

ການດແູລຮກັສາທົີ່ວໄປ 

 ຢູ່ໃກ້ບ້ານ ເພືີ່ອສະດວກໃນການດູແລຮັກສາ ແລະ 
ປ້ອງກັນສັດຕ ູ

 ເປັນພືຶ້ນທ ີ່ສູງເລັກນ້ອຍ ເພືີ່ອບໍີ່ໃຫ້ມ ນໍຶ້າຖ້ວມ 
  ມ ແຫຼີ່ງນໍຶ້າທ ີ່ສະອາດ ແລະ ມ ປະລ ມານນໍຶ້າພຽງ 


