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1. ການປບັປງຸການລຽ້ງໝຂູອງຊາວກະສກິອນ 

 

 

1.1  ການລຽ້ງໝຂູອງຊາວຊນົນະບດົ 

ໝພູື້ນເມອືງເປັນສດັລຽ້ງທີ່ຢູກ່ບັຊາວກະສກິອນລາວເຮົາມາແຕດ່ນົນານແລວ້ 
ຊື່ ງທາ່ແຮງຂອງໝພູື້ນເມອືງແມນ່ມຄີວາມເໝາະສມົລຽ້ງແບບເປັນຟາມຂະ
ໜາດນອ້ຍໃນລະບບົການຜະລິດຂອງຊາວກະສກິອນ ເພາະວາ່ຈດຸດຂີອງ
ໝພູື້ນເມອືງ ແມນ່ ສາມາດປບັໂຕເຂົ້າກບັສະພາບແວດລອ້ມຂອງລາວເຮົາ
ໄດດ້ ີ ແລະ ຍງັສາມາດນາໍໃຊອ້າຫານຄນຸນະພາບຕ ໍາ່ທີ່ມໃີນທອ້ງຖີ່ນໄດດ້,ີ
ຊື່ ງສະແດງອອກຢູບ່ອ່ນວາ່ ພາຍໃຕສ້ະພາບການດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້ ໝລູາດແມນ່
ມກີານຈະເລີນເຕບີໂຕ ແລະ ໃຫຜ້ນົຜະລິດ ໄດ ້ດກີວາ່ໝພູນັຕາ່ງປະເທດ. 
ນອກນ ັນ້ ປະຊາຊນົລາວ ໂດຍສະເພາະແມນ່ຢູໃ່ນເຂດພດູອຍ ແມນ່ມ ີ
ຄວາມນຍິມົບໍລິໂພກຊີນ້ໝພູື້ນເມອືງ ຫລາຍ ກວາ່ໝພູນັ ແລະ ທາ່ແຮງ
ຄວາມຕອ້ງການຂອງຕະຫລາດພາຍນອກຈາກຕາ່ງປະເທດກຍໍງັມທີິດທາງ
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 ຢາຂາ້ແມທ່ອ້ງທີ່ມຄີນຸນະພາບດ ີແລະ ລາຄາຖກຶ ແມນ່ຢາ ເມບນັ 
ດາໂຊນ, ຟາຣມນິ, ປີເປີວອມ ທີ່ສາມາດຫາຊືໄ້ດງ້າ່ຍຕາມຮາ້ນຂາຍຢາປວົ
ສດັ ແລະ ຮາ້ນຂາຍຢາທົ່ວໄປ. ສິ່ ງສາໍຄນັໃນການຂາ້ແມທ່ອ້ງ ແມນ່ຕອ້ງ
ໃຫສ້ດັກນິຢາໃນປະລິມານທີ່ຖກຶຕອ້ງຕາມນ ໍາ້ໜກັໝ.ູ  

 ຢາເມເບນດາໂຊນ 1 ເມດັປະມານ 500 ມລິີກຣາມ, ຊຶ່ ງພຽງພໍສາໍ
ລບັໝນູອ້ຍທີ່ມນີ ໍາ່ໜກັໂຕເຖງິ 25 ກໂິລກຣາມ. ສວ່ນໝແູມພ່ນັທີ່ມນີ ໍາ້ໜກັ
ຫລາຍອາດຕອ້ງໃຊຢ້າປະມານ 3-4 ເມດັ. ໃນບາງຄ ັງ້ມກີານາໍໃຊຢ້າ ໄອ
ໂວເມກັຕນິ ສາໍລບັການຂາ້ແມທ່ອ້ງໃຫໝ້ ູ ເພາະວາ່ມນັສາມາດຂາ້ແມທ່ອ້ງ 
ທງັພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ. ການສກັຢາໄອໂວເມກຕນິ ແມນ່ຕອ້ງສກັ
ລືບໜງັໃນອດັຕາ 1 ມລີິລິດ/10 ກໂິລ ນ ໍາ້ໜກັໝ.ູ ເຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມ 
ຄວນກວດເບີ່ ງ ແລະ ປະຕິບດັຕາມຄາໍແນະນາໍທີ່ມຢີູໃ່ນສະຕກິເກຂີອງແກວ້
ຢາ ເພື່ອເຮັດໃຫໄ້ດຜ້ນົຢາ່ງມປີະສິດທິພາບ. 

   ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ, ວນັທີ 16 ມຖີນຸາ 2014
       ລຽບລຽງໂດຍ: 

ດຣ. ຈອນຈດິ ດວງພະຈນັ 
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າຍ ກມໍຄີວາມສາໍຄນັ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້
ຫລດຸຜອ່ນທງັການແຜ່ ລະບາດ ແລະ 
ການຕາຍຂອງໝູ ລງົອກິດວ້ຍ.  

 

ຕາຕະລາງໃນການນາໍໃຊ້ ຢາວກັຊິນສາໍລບັ
ໝ ູ

   

 

 

 

 

 

 

 ການຄາ້ແມທ່ອ້ງໃຫໝ້ເູປັນວຽກນື່ ງທີ່ສາໍຄນັ ແຕຊ່າວກະ ສກິອນ
ສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ຖເືບົາ. ການຂາ້ແມທ່ອ້ງຈະເຮັດ ໃຫໝ້ໃູຫຍໄ່ວ,ສຂຸະພາບ
ແຂງແຮງ ແລະ ທນົທານຕໍ່ການຕດິແປດກບັເຊືອ້ພະຍາດອື່ ນໆອິກດວ້ຍ. 
ການຂາ້ແມທ່ອ້ງສວ່ນຫລາຍ ແມນ່ຈະເຮັດກບັໝນູອ້ຍ ໂດຍສະເພາະແມນ່
ໃນໄລຍະກອ່ນເອົາຂືນ້ຄອກທອມເພາະຈະເຮັດໃຫໝ້ນູອ້ຍເຕບີໂຕໄດດ້ກີວາ່
ໂຕທີ່ບໍ່ໄດຂ້າ້ແມທ່ອ້ງ, ນອກຈາກນ ັນ້ ການຂາ້ແມທ່້ອງໃຫໝ້ແູມພ່ນັ ໃນ
ໄລຍະ 2 ອາທິດກອ່ນຈະເອົາມນັເຂົ້າຄອກເກດິລກູ ກຈໍະຊວ່ຍໃຫກ້ານ
ຕດິເຊືອ້ແມທ່ອ້ງຂອງໝນູອ້ຍເກດິໃໝຫ່ລດຸຕ ໍາ່ລງົ ແລະ ຊວ່ຍໃຫໝ້ນູອ້ຍ
ໃຫຍໄ່ວ. 

5 

 

ທີ່ຈະສງູຂືນ້. ເຖງິຢາ່ງໃດກຕໍາມ,ເພື່ອເຮັດໃຫກ້ານຜະລິດໝພູື້ນເມອືງແບບ
ເປັນຟາມຂະໜາດນອ້ຍ ໃນລະບບົການລຽ້ງຂອງຊາວກະສກິອນ ໃຫໄ້ດ້
ຮບັຜນົສາໍເລັດ ຄວນເອົາໃຈໃສບ່າງບນັຫາທີ່ສາໍຄນັດ ັງ່ນີ:້ 

 

2. ດາ້ນເຕັກນກິການຈດັການ .     

 ການຫນັປ່ຽນລະບບົການລຽ້ງແບບປ່ອຍມາເປັນການລຽ້ງແບບຂງັ
ຄອກ ຫລື ຂງັບໍລິເວນແມນ່ເປັນປດັໃຈທີ່ສາໍຄນັໃນການປບັປງຸການລຽ້ງໝູ
ຂອງຊາວກະສິກອນ ເພື່ອເຮັດໃຫກ້ານຄຸມ້ຄອງຈດັການດຂີືນ້, ຫລດຸຜອ່ນ

ຄວາມສຽ່ງການເກດິພະຍາດ, ຫລິກລຽ້ງການປະສມົພນັໃນສາຍເລືອດດຽວ
ກນັ,ໄດກ້ນີອາຫານທີ່ມຄີນຸນະພາບ ແລະ ພຽງພໍກບັຄວາມຕອ້ງການ ຊື່ ງ
ທງັໝດົນ ັນ້ຖວືາ່ເປັນປດັໃຈສາໍຄນັໃນການລຽ້ງໝຂູອງຊາວກະສກິອນໃນ
ປດັຈບຸນັນີ.້  

     ການລຽ້ງແບບປະປ່ອຍຕາມທາໍມະຊາດ 
 
 



6 

 

 ດ ັງ່ນ ັນ້, ການລຽ້ງໝໃູຫຖ້ກຶຕາມເຕັກນກິຈື່ງມຄີວາມສາໍຄນັຫລາຍ
ເຊັ່ນ: ເຕັກນກິການສາ້ງຄອກຕອ້ງໃຫຖ້ກຶຈດຸປະສງົຂອງການຜະລິດຄ:ື 
ການສາ້ງຄອກເພື່ອລຽ້ງໝທູອມຂາຍ ຫລື ການສາ້ງຄອກສາໍລບັການລຽ້ງ
ໝເູພື່ອຜະລິດໝນູອ້ຍຂາຍ. 

ການລຽ້ງໝແູບບຂງັໃສຄ່ອກ 

  

ຄຽງຄູກ່ນັນ ັນ້ ການສາ້ງຮາງອາຫານທີ່ດກີໍ່ມຄີວາມສາໍຄນັເພື່ອປ້ອງກນັການ
ຕກົເຮັ່ຍເສັຍຫາຍໃນເວລາເກອືໝ,ູ ການຕອບສະໜອງນ ໍາ້ຢາ່ງພຽງພໍກໍ່ມ ີ
ຄວາມຈາໍເປັນ ໂດຍສະເພາະແມນ່ໃນໄລຍະໝແູມທ່ີ່ກາໍລງັຜະລິດນ ໍາ້ນມົ
ລຽ້ງລກູ. 

ການຄດັເລືອກ ແລະ ນາໍໃຊໝ້ພູໍ່ແມພ່ນັທີ່ຖກຶຕອ້ງຕາມເຕັກນກິກໍ່
ແມນ່ອກິດາ້ນນຶ່ ງທີ່ສາໍຄນັໃນການປບັປງຸການລຽ້ງໝ ູ ເພື່ອການຜະລິດໝູ
ເພື່ອໃຫໄ້ດທ້າງດາ້ນປະລິມານ ແລະ ຄນຸນະພາບ. ການຄດັເລືອກ ແລະ 
ນາໍໃຊໝ້ພູໍ່ແມພ່ນັທີ່ດຈີະຊວ່ຍໃຫໝ້ເູກດິລກູຫລາຍໂຕ ໝນູອ້ຍແຂງແຮງດ;ີ 
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ອາດຄອກ ຫລື ສະຖານທີ່ລຽ້ງໝ,ູສາ້ງກອງທຶນຢາປ້ອງກນັ ແລະ ປິ່ນປວົ
ຂອງບາ້ນ ແນໃ່ສກ່ານເຂົ້າເຖງິຢາປ້ອງກນັ ແລະ ປີ່ນປວົ ຂອງຊາວກະສິ 
ກອນ,ຄວາມຮູໃ້ນການເກບັຮກັສາ ແລະ ນາໍໃຊຢ້າປ້ອງກນັຢາ່ງຖກຶຕອ້ງ 
ຕາມເຕັກນກິ ຈະຊວ່ຍໃຫຫ້ລດຸຜອ່ນອດັຕາການຕາຍຂອງໝລູງົໄດ.້  ໃນກ ໍ
ລະນຊີື ້ ຫລື ນາໍໝຈູາກບອ່ນອື່ ນມາລຽ້ງ ຄວນຈະເລືອກຊືຈ້າກບອ່ນທີ່ມ ີ
ຄວາມເຊື່ ອຖ ືແລະ ບອ່ນທີ່ບໍ່ມພີະຍາດເກດິຂືນ້. 

 ຫລງັຈາກຊືມ້າແລວ້ກຕໍອ້ງແຍກໝອູອກລຽ້ງຢູຄ່ອກສະເພາະ ເຊີ່ ງ
ຫາ່ງໄກ ຈາກໝໂູຕອື່ ນ ແລະ ຕດິຕາມເບີ່ ງອາການຂອງໝ ູ 2-4 ອາທິດ 
ຖາ້ເຫັນວາ່ໝປູກົກະຕ ິ ແຂງ ແຮງດແີລວ້ຈື່ງສກັຢາປ້ອງກນັ ແລວ້ນາໍມາ
ລຽ້ງຮວ່ມກບັໝໂູຕອື່ ນໄດ.້ 

 ນອກຈາກການສາ້ງຄວາມຮູໃ້ນການປ້ອງກນັພະຍາດໃຫຊ້າວ
ກະສິກອນແລວ້ ການສກັຢາປ້ອງກນັຢາ່ງເປັນປກົກະຕິ ແລະ ຕາມຄາດໝ

ລ/ດ ຊະນດິ 

ຢາວກັຊນິ 

ອາຍສຸດັ ວທິີໃຊ ້ ໄລຍະ
ຄຸມ້ກນັ 

1 ອະຫິວາ
ໝ ູ

3 
ເດອືນ
ຂືນ້ໄປ 

ຢາກອ້ງ 10 ເຂັມປະສມົ 
ນ ໍາ້ກ ັນ່ 10 ຊຊີ,ີ ສກັ 1 
ຊຊີ/ີໂຕ (ສກັກາ້ມຊີນ້)  
ຫາ້ມສກັຢາກບັໝຖູພືາ 

6 ເດອືນ 

2 ຫກູ ໍາ່ 1 
ເດອືນ
ຂືນ້ໄປ 

ຢາກອ້ງ 10 ເຂັມ
ປະສມົນ ໍາ້ກ ັນ່ 10 ຊຊີ,ີ 
ສກັ 2 ຊຊີ/ີໂຕ 
 (ສກັກາ້ມຊີນ້) 

6 ເດອືນ 

3 ປາກ
ເປື່ອຍ 

ລງົເລັບ 

2 
ເດອືນ
ຂືນ້ໄປ 

ຢາກອ້ງ 20,50,100,150 
ຊຊີ.ີ ສກັ 2 ຊຊີ/ີໂຕ 

(ສກັກາ້ມຊີນ້) 

12 
ເດອືນ 
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ກບັການລຽ້ງໝນູອ້ຍແບບທາໍມະຊາດມກີານຈະເລີນເຕີບໂຕພຽງ 20-25 
ກຣາມຕໍ່ມ ືເ້ທົ້ານ ັນ້. 

      ຕ ົນ້ໝາກຖ ົ່ວເຫລືອງ           ເມດັໃນໝາກຖ ົ່ວເຫລືອງ 

ຕ ົນ້ຖ ົ່ວສະຕາຍໂລ 

5. ດາ້ນການນກັສາສຂຸະພາບ 

 ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ທາງດາ້ນຄວາມຮູທ້າງດາ້ນການຮກັສາ
ສຂຸະພາບສດັໃຫແ້ກຊ່າວກະສກິອນ ໂດຍສະເພາະແມນ່ການປ້ອງກນັ
ພະຍາດ,ເອົາໃຈໃສຈ່າໍກດັການເຄື່ ອນຍາ້ຍສດັທີ່ເຈບັເປັນພາຍໃນບາ້ນ ຫລື 
ມາຈາກເຂດໄກຄ້ຽງ ແລະ ບອ່ນອື່ ນໆທີ່ມຄີວາມສຽ່ງຕໍ່ການລະບາດຂອງ
ພະຍາດນ ັນ້ແມນ່ເປັນປດັໃຈອນັສາໍຄນັຕ ົນ້ຕໍ່ໃນການຫລດຸຜອ່ນຄວາມສຽ່ງທີ່
ເຮັດໃຫໝ້ນູອ້ຍຕາຍລດຸລງົໃນລະບບົການລຽ້ງຂອງຊາວກະສກິອນ.  

 ດ ັງ່ນ ັນ້, ຕອ້ງໄດມ້ກີານຈດັຕ ັງ້ ແລະ ສາ້ງບນັດາເງ ື່ອນໄຂສິ່ ງອາໍ 
ນວຍຄວາມສະດວກຕາ່ງໆເຊັ່ນ: ການອານາໄມ ແລະ ຮກັສາຄວາມສະ 
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ຫລືວາ່ເຕັກນກິການຢາ່ນມົໝນູອ້ຍຈາກແມທ່ີ່ໄວຂຶນ້ ກໍ່ຊວ່ຍໃຫໝ້ແູມກ່ບັມາ
ປະສມົພນັໄວຂືນ້ ແລະ ຊວ່ຍເພີ້ມຮອບວຽນການຜະລິດໝໄູດຫ້ລາຍຂືນ້. 

 

ການຄດັເລືອກແນວພໍ່ພນັທີ່ດ ີ

 

3. ການປບັປງຸທາງດາ້ນອາຫານ 

 ອາຫານທີ່ນາໍໃຊລ້ຽ້ງໝພູື້ນເມອືງ ສວ່ນໃຫຍແ່ມນ່ນາໍໃຊອ້າຫານທາໍ

ມະຊາດທີ່ຫາໄດຕ້າມທອ້ງຖີ່ນທີ່ມາຈາກສິ່ ງເສດເຫລືອ ແລະ ການຜະລິດ

ກະສິກາໍຊຶ່ ງອາຫານເລົ່ານີ ້ ສວນໃຫຍແ່ລວ້ແມນ່ມຄີນຸຄາ່ທາງດາ້ນທາດອາ 

ຫານຕ ໍາ່ ໂດຍສະເພາະແມນ່ປະກອບມທີາດໂປຣຕນິຕ ໍາ່ບໍ່ພຽງພໍກບັຄວາມ

ຕອ້ງການຂອງໝ ູ ເຖງິວາ່ໃບພຶດຜກັທາໍມະຊາດບາງຊະນດິຈະມທີາດໂປຣ

ຕນິສງູ ແຕກ່ມໍເີຍື້ອໄຍສງູ ເວລາກນິເຂົ້າໄປແລວ້ເຮັດໃຫບ້ໍ່ສາມາດຍອ່ຍ
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ເພື່ອນາໍເອົາທາດອາຫານມາໃຊປ້ະໂຫຍດໃນຮາ່ງກາຍໄດ.້ ດ ັງ່ນ ັນ້ ທາງ

ເລືອກໃນການປບັປງຸອາ .ຫານໝກູໍ່ຄກືານແນະນາໍປກູຖ ົ່ວອາຫານສດັຕາ່ງໆ

ທີ່ມຄີນຸນະພາບ ເຊັ່ນ: ຖ ົ່ວສະໄຕໂລຈື່ງເປັນເຕັກນກິນື່ ງທີ່ສາມາດຊວ່ຍປບັ 

ປງຸຄນຸນະພາບອາຫານ ຊວ່ຍເພີ້ມອດັຕາການຈະເລີນເຕບີໂຕຂອງໝລູຸນ້ທີ່

ລຽ້ງທອມໂດຍສວ່ນໃຫຍ ່ ການຈະເລີນເຕບີໂຕຂອງໝລູຽ້ງແບບທາໍມະຊາດ

ແມນ່ 100 ກຣາມຕໍ່ມ ື ້ແຕຖ່າ້ນາໍໄຊຖ້ ົ່ວສະຕາຍໂລເປັນອາຫານເສີມໃນລະ 

ດບັ 20% ສາມາດຊອ່ຍປບັປງຸຂືນ້ເປັນ 200-300 ກຣາມຕໍ່ມ ື;້ ຜນົໄດຮ້ບັ

ດ ັງ່ກາ່ວນີຖ້ວືາ່ມກີານປບັປງຸໃຫດ້ຂີືນ້ ແລະ ເປັນທີ່ຍອມຮບັຂອງຊາວກະ 

ສກິອນໂດຍສະເພາະຢູພ່າກເໜືອຂອງລາວ ຕໍ່ເຕັກນກິການປບັປງຸອາຫານ

ໝໂູດຍໂດຍນາໍໃຊຖ້ ົ່ວສະຕາຍໂລເພື່ອເປັນອາຫານໝຢູາ່ງກວ້າງຂວາງ.  

ລາໍບອນ ຫລື ລາໍເຜືອກ ອາຫານໝພູື້ນບາ້ນ 
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 ເຖງິຢາ່ງໃດກໍ່ຕາມຄຽ່ງຄູກ່ບັຈດຸດຂີອງ ຖ ົ່ວສະໄຕໂລກໍ່ຍງັມຈີດຸ
ອອ່ນບາງດາ້ນເພາະວາ່ຖ ົ່ວສະໄຕໂລມຄີວາມຈະເລີນເຕບີໂຕໄວ ຊື່ ງຈະປົ່ງ
ຂືນ້ໄວຫລງັຈາກການຕດັ ຖາ້ຕດັຖ ົ່ວອາຍເຸກນີ 30 ວນັຂືນ້ໄປເຮັດໃຫຖ້ ົ່ວມ ີ
ເຍືອ້ໄຍສງູ ຊື່ ງບໍ່ສາມາດນາໍໃຊເ້ປັນອາຫານສາໍລບັໝນູອ້ຍຢາ່ນມົທີ່ມນີ ໍາ້
ໜກັໂຕຕ ໍາ່ກວາ່ 20 ກໂິລກະຣາມ.ໃນການປບັປງຸອາຫານໝນູອ້ຍຢາ່ນມົຈຶ່ງ
ມຄີວາມຈາໍເປັນຕອ້ງໄດນ້າໍໃຊອ້າຫານທີ່ມຄີນຸນະພາບສງູ ຊື່ ງການນາໍໃຊ້

ຖ ົ່ວເຫລືອງຈື່ງແມນ່ອິກເຕັກນກິນຶ່ ງໃນການປບັປງຸອາຫານໝນູອ້ຍຢາ່ນມົທີ່
ໄດຮ້ບັຜນົເຊັ່ນ: ການນາໍໃຊຖ້ ົ່ວເຫລືອງເປັນອາຫານໃນລະດບັ 20% ຂອງ

ອາຫານໝນູອ້ຍມກີານເຕີບໂຕໄດເ້ຖງິ 120-150 ກຣາມຕໍ່ມ ື ້ ຖາ້ສມົທຽບ


