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ຫຼກັສ ດຝກຶອບົຮົມໄລຍະສັັ້ນ ກ່ຽວກບັ 
ການລຽ້ງໄກພ່ືັ້ນເມອືງ 

ฏ ແນວພນັ 

 ພັນໄກ່ລາດທ ີ່ນ າມາລ້ຽງຄວນເລືອກແນວ 
ພັນທ ີ່ມ ພ ມຕ້ານທານສ ງ, ແຂງແຮງ, ໂຕໃຫຍ່, ໃຫ້ຊິັ້ນ 
ຫຼາຍ, ລ້ຽງລ ກດ  ແລະ ໄດ້ໄຂ່ຫຼາຍ 
- ຊືັ້ລ ກໄກ່ອາຍຸ  ມືັ້ມາລ້ຽງ 
- ຟັກລ ກໄກ່ເອົາເອງ 
- ຊືັ້ໄກ່ລຸ້ນອາຍຸ 2-3 ເດືອນ 
- ຊືັ້ໄກ່ບ່າວສາວມາລ້ຽງ 

ຄະນະວຊິາລຽ້ງສດັ ແລະ ການປະມງົ 

ວິທະຍາໄລກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້  

ພາກເໜືອ 

        ສົນໃຈຫັຼກສ ດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັັ້ນ 
ກະລຸນາຕິດຕ ີ່ສອບຖາມຂ ັ້ມ ນນ າພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.  

ອຈ ອ າໄພວັນ ສຸກສັນຕິ (ຫົວໜ້າຄະນະວິຊາ ລ້ຽງສັດ ແລະ 
ການປະມົງ) 020 5570 0538 

E-mail: souksanty@yahoo.com,  

ອຈ. ວັນນະສອນ ກອນປະຈິດ (ວິຊາການ)  

020 2386 7818 

E-mail: vanasone_88@yahoo.com, 

ຈດຸດ ຂອງໄກພ່ືັ້ນເມອືງ 
- ຫາອາຫານກນິໄດ້ເກັີ່ງ ສາມາດລ້ຽງແບບປ່ອຍໄປຕາມທ າມະຊາດໄດ້ ເຮັດ

ໃຫປ້ະຢັດອາຫານ 
- ທົນຕ ີ່ສະພາບພ ມມ ປະເທດ  ແລະ ອຸນຫະພ ມໄດ້ເປັນຢ່າງດ  
- ທົນຕ ີ່ພະຍາດໄດ້ດ ກວ່າໄກ່ພັນອືີ່ນໆ 
- ມ ຄວາມສາມາດລ້ຽງລ ກໄດ້ເກັີ່ງ 
- ຊ ັ້ນໄກ່ພືັ້ນເມືອງແຊບກວ່າໄກພັ່ນອືີ່ນໆ 
- ສາມາດນ າໃຊ້ເປັນແມ່ພືັ້ນຖານຂອງໄກ່ສາມສາຍເລືອດ 

ຈດຸອ່ອນຂອງໄກພ່ືັ້ນເມອືງ 
- ໃຫຍ່ຊ້າໃຊ້ເວລາລ້ຽງດົນ 

     - ໃຫໄ້ຂ່ໜ້ອຍ ປ ໜຶີ່ງສະເລ່ຍການໃຫໄ້ຂ່ປະມານ 40-50 ໜ່ວຍ/
ແມ່ ໂດຍສະເລ່ຍ ສະເພາະໃຫໄ້ຂ່ເປັນຊຸດ, ຊຸດລະ 7-15 ໜ່ວຍ 
ເມືີ່ອແຕ່ລະຊຸດໄຂ່ສຸດແລ້ວ ໄກພື່ັ້ນເມືອງມັກຟັກໄຂ່ເອງ ໃຊ້ເວລາຟັກ
ປະມານ 19-22 ວັນ ຫຼື ສະເລ່ຍ 21 ວັນ 



ຄວາມສ າຄນັຂອງການລຽ້ງໄກ່ 
-ໃຫ້ທາດຊ ັ້ນທ ີ່ມ ລົດຊາດດ , ສາມາດປຸງແຕ່ງມາເປັນອາຫານ

ຫຼາຍປະເພດ ແລະ ຄົນເຮົາກ ນິຍົມກິນ 
 - ສາມາດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບເພ ີ່ມໃຫ້ແກ່

ຄອບຄົວຊາວກະສິກອນ ສາມາດໃຊ້ຈ່າຍຄ່າຮຽນໃຫລ້ ກ, ຄ່າຢາ
ປິີ່ນປົວ ຫຼ ືຄ່າເຄືີ່ອງບ ລິໂພກເຮືອນຄົວຕ່າງໆ 

- ສາມາດໃຫ້ຊ ັ້ນ ແລະ ໄຂ່ ໃນຍາມຂາດແຄນອາຫານໄດ້ 
- ເປັນສັດລ້ຽງທ ີ່ລົງທຶນໜ້ອຍ, ບ ີ່ເສຍເວລາຫຼາຍໃນການລ້ຽງ 
- ເປັນສັດລ້ຽງທ ີ່ສາມາດຫາກິນຕາມທ າມະຊາດໄດ້ດ  

ສະຖານທ ີ່ໃນການລຽ້ງໄກ ່

แนวพອປຸະກອນໃຫນ້ ັ້າ ແລະ ອາຫານ 

ຄອກລ້ຽງໄກ ່ຕ້ອງມ ລົມລ່ວງ, ມ ຄອນສ າລັບໃຫ້ໄກ່ນອນ ຕ້ອງມ 
ບ່ອນສ າລັບເຮັດຮັງໄຂ່ໃຫ້ໄກ່ໄຂ່ໃສ່ ມ ການບົວລະບັດຮັກສາ ແລະ 
ທ າຄວມສະອາດຄອກເປັນປະຈ າຢ່າງໜ້ອຍ 1-2 ເທືີ່ອຕ ີ່ອາທິດ 

ຮັກສາຄວາມສະອາດໄດ້ງ່າຍ, ເປັນບ່ອນໂນນສ ງ, ບ ີ່ເປັນບ່ອນທ ີ່
ນ ັ້າຂັງ, ບ ີ່ເປັນບ່ອນທ ີ່ຮົກເຮືັ້ອ, ເພືີ່ອຫຼ ກລຽງບັນຫາພືັ້ນຄອກຊຸ່ມ, ມ ກິີ່ນເ
ໝັນ, ມ ແມງວັນ, ໜ , ເຊືັ້ອພະຍາດຕ່າງໆ ແລະ ອືີ່ນໆ 

ສາມາດປ້ອງກັນລົມ, ແດດ ແລະ ຝົນໄດ້ດ   ຕ້ອງຫາທາງ
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮ້ອນໃນຕອນທ່ຽງ  ແລະ ຕອນບ່າຍ ເຊັີ່ນ: ມ ຕົັ້ນໄມ້
ໃຫຍ່ທາງດ້ານຕາເວັນຕົກ ຫຼ ື ຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ຂອງໂຮງລ້ຽງໄກ່, 
ສາມາດປ້ອງກັນບັນດາສັດຕ ຂອງໄກ່ຕ່າງໆເຊັີ່ນ: ນົກ, ໜ , ແມວ ແລະ 
ສັດຕ ອືີ່ນໆໄດ້ ພຽງພ  

ການໃຫອ້າຫານ 

 ປົກກະຕິແລ້ວ ການລ້ຽງໄກ່ລາດ ມັກຈະປ່ອຍໃຫໄ້ກ່ 
ຫາອາຫານກິນເອງຕາມມ ຕາມເກ ດ ຫຼື ຕາມທ າມະຊາດ 
ໂດຍທ ີ່ຜ ລ້້ຽງອາດຈະມ ການໃຫ້ອາຫານເພ ັ້ມໃນຊ່ວງຕອນ
ເຊົັ້າ ຫຼື ຕອນແລງ ອາຫານທ ີ່ໃຫ້ກ ີ່ເປັນພວກເຂົັ້າເປືອກ, 
ເຂົັ້າປຽນ, ຮ າ ຫຼ ື ສາລ  ເປັນຕົັ້ນ. ຈາກສະພາບການລ້ຽງ
ແບບນ ັ້ ເຮັດໃຫ້ຄວາມສົມບ ນຂອງໄກ່ປ່ຽນແປງໄປຕາມ
ລະດ ການຄື: ໃນຊ່ວງລະດ ຝົນ ໄກຈ່ະໄດ້ຮັບອາຫານ
ອຸດົມສົມບ ນເນືີ່ອງຈາກໄດ້ຮັບທັງເມັດພືດ, ດ້ວງ, ໜອນ, 
ປວກ ແລະ ແມງໄມ້ຕ່າງໆ ໃນປະລິມານຫຼາຍ ຊຶີ່ງອາຫານ
ຈ າພວກນ ັ້ເປັນແຫຼີ່ງວິຕາມິນ ແລະ ໂປຣຕິນທ ີ່ສ າຄັນຕາມ
ທ າມະຊາດ ເຮັດໃຫ້ໄກໃ່ນຊ່ວງນ ັ້ຈະເລ ນເຕ ບໂຕດ  ແລະ 
ແຂງແຮງຫຼາຍກວ່າລະດ ແລ້ງ 
 ການໃຫ້ອາຫານແມ່ນໃຫ້ມືັ້ລະ 2 ເທືີ່ອຄື: ຕອນ ເຊົັ້າ 
ແລະ ຕອນແລງ  

 

 ເພືີ່ອໃຫ້ຊາວກະສິກອນມ ຄວາມຮ ້ກ່ຽວກັບ
ເຕັກນິກການລ້ຽງສັດປ ກ, ການຄັດເລືອກສະຖານທ ີ່, 
ການຈັດການອາຫານ ແລະ ການໃຫ້ອາຫານສັດປ ກ, 

ໄລຍະເວລາໃນການຝກຶອບົຮມົໄລຍະສັັ້ນ 

ການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັນຈະໃຊ້ເວລາ 5 ວັນ 

ວທີິການສອນ 

ບນັຍາຍ, ປະຕບິດັຕວົຈງິ ແລະ ທດັສະນະສກຶສາ  

 ອຸປະກອນໃສ່ນ ັ້າຄື ກະຕິກປຼາສະຕິກ ຂະໜາດ 4 ລິດ 
ການໃຫ້ນ ັ້າກ່ອນໃຫ້ນ ັ້າຄວນລາງກະຕິກນ ັ້າໃຫ້ສະອາດແລ້ວຕືີ່ມນ ັ້າ 
ໃໝ່ທຸກວັນ 


