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 ເປັນບ່ອນຫ່ຳງໄກຊຸມຊ ນເລັກນ້ອຍ, ອຳດເປັນດິນສວນ, 
ໄຮ່, ນຳ. 

 ຄວນປູກຕ ັ້ນໄມ້ເປັນພ ່ມ, ໄມ້ໃຫ້ໝຳກ ເພ ື່ອບັງແດດ, ກັນ
ລ ມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ດິນຊຸ່ມຊ ື່ນ, ເປັນແຫຼ່ງຜະລິດອຳຫຳນທ ຳ
ມະຊຳດ (ມ ດ, ປວກ, ຂີັ້ກະເດ ອນ, ຕັກແຕນ ແລະ 
ແມງໄມ້ອ ື່ນໆ) 

 ມີຮ ັ້ວກະແຕະອ້ອມຮອບຈະເປັນກຳນດີ ແລະ ຄວນມີເດີື່ນ
ຫຍ້ຳໃຫ້ໄກ່ໄດ້ຫຳກິນ. ຕຳມເດີື່ນຂ້ຳງຄອກຄວນມີຮຳງ
ອຳຫຳນ, ຮຳງນ ໍ້ຳໄວ້ສ ຳລັບໃຫ້ສັດກິນ. 

ອອກແບບ ແລະ ຈດັໜຳ້ໂດຍ: 
ທມີງຳນ 

ສະຖຳບນັຄ ັ້ນຄວ້ຳກະສກິ ຳ, ປຳ່ໄມ ້ແລະ ພດັທະນຳຊ ນນະບດັ 

1. ກຳນຄດັເລ ອກສະຖຳນທີື່ ແລະ ກຳນປ ກສຳ້ງຄອກ 

   

 ໄກ່ລຳດອຳຍ  7-12 ອຳທິດໃຫ້ກິນຕຳມໃຈ ແຕ່ຄວນ
ສັງເກດເບິື່ງວ່ຳກຳນໃຫ້ແຕ່ລະຄັັ້ງໄກ່ສຳມຳດກິນໄດ້ຫຼຳຍ
ພຽງໃດເພ ື່ອບ ໍ່ໃຫ້ຕ ກເຮ່ຍເສຍຫຳຍ ແລະ ຄວນໃຫ້ຫຼຳຍ
ຄັັ້ງ. 

 ໄກ່ລຳດອຳຍ  13-16 ອຳທິດໃຫ້ກິນປະມຳນ 40-50 
ກຼຳມ/ມ ັ້/ໂຕ. 

 ໄກ່ລ ້ນ ແລະ ໄກ່ສຳວໃຫ້ກິນປະມຳນ 60-70 ກຼຳມ/ມ ັ້/ໂຕ 
ແຕ່ກ ຕ້ອງມີກຳນຕິດຕຳມ ແລະ ບັນທຶກ. 

 ໄກ່ລຳດພ ໍ່ແມ່ພັນຈະໃຫ້ກິນປະມຳນ 80-90 ກຼຳມ/ມ ັ້/ໂຕ.
ກຳນໃຫ້ອຳຫຳນໄກ່ນອກຈຳກຈະໃຫ້ກິນພຽງພ ແລ້ວຍັງ
ຕ້ອງໄດ້ຄ ຳນຶງຖິງຄວຳມຕ້ອງກຳນຄ ນຄ່ຳທຳງທຳດອຳຫຳນ
ຂອງໄກ່ໃນແຕ່ລະຊ່ວງອຳຍ ຕ ື່ມອີກ.  

5. ກຳນໄຂ ່ແລະ ກຳນພກັໄຂ ່

 ຖ້ຳເຮ ຳລ້ຽງໄກ່ໃນຈ ຳນວນຫຼຳຍ ຈະຕ້ອງກະກຽມຮັງໄຂ່
ໃຫ້ພຽງພ  ບ ໍ່ດັົ່ງນັັ້ນໄກ່ແມ່ຈະຍຳດຮັງໄຂ່ ເຮັດໄຂ່ຕ ກເຮ່ຍ 
ເສຍຫຳຍ ຫຼ  ເຮ ຳຕ້ອງໄດ້ມີກຳນຕິດຕຳມທ ກເຊ ັ້ຳທ ກແລງ 
ໂດຍກຳນສັງເກດເບິື່ງໄຂ່ໃນແຕ່ລະມ ັ້ຖ້ຳເຫັນວ່ຳໃນຮັົ່ງມີ
ໄຂ່ 2 ໜ່ວຍ ຫຼ  3 ໜ່ວຍໃນຮັງດຽວກັນສະແດງວ່ຳມີໄກ່
ແມ່ 2 ໂຕໄຂ່ຮ່ວມກັນໂດຍເຮ ຳຈະໃຊ້ນ ໍ້ຳສີໝຳຍສີ ຫຼ   
ໝຳຍວັນທີແຕກຕ່ຳງກັນ. 

 ເມ ື່ອແມ່ໄກ່ໃດຟັກກ່ອນ ເຮ ຳກ ໍ່ເລ ອກເອ ຳໄຂ່ໜ່ວຍທີື່ໄຂ່
ກ່ອນໃສ່ຮັງອ ື່ນແລ້ວເອ ຳແນວອັດປະໄວ້ປະມຳນ 1 ມ ັ້ 
ແມ່ໄກ່ຈະຟັກເອງໂດຍຈະບ ໍ່ໄປລ ບກວນຮັງໄຂ່ເກ ົ່ຳອີກ 
ແລະ ອັດຕຳກຳນແຕກກ ໍ່ຫຼຳຍກວ່ຳ. 

 ໄກ່ລຳດແມ່ໜຶື່ງຈະສຳມຳດໃຫ້ໄຂ່ປະມຳນ 12-14 
ໜ່ວຍຕ ໍ່ຄັັ້ງ ແລະ ໃຊ້ເວລຳຟັກໄຂ່ 21 ວັນ. ໄກ່ແມ່ບຳງ
ໂຕຈະລ້ຽງລູກ 2-3 ເດ ອນໄຂ່ອີກຊຸດໃໝ່, ໃນ 1 ປີຈະ
ໄຂ່ 3-4 ຄັັ້ງ ຫຼ  ປະມຳນ 50-70 ໜ່ວຍຕ ໍ່ປີ.  

 ສະນັັ້ນ, ຖ້ຳຊຳວກະສິກອນຢຳກໄດ້ໄຂ່ຫຼຳຍ ກ ຕ້ອງມີວິທີ
ກຳນປັບຮອບວຽນກຳນຜະລິດຂອງແມ່ໄກ່ໃຫ້ໄວຂຶັ້ນ 
ໂດຍຈະໃຫ້ເວລຳແມ່ໄກ່ລ້ຽງລູກສັັ້ນລ ງ ແລະ ໃຫ້ໄຂ່ຫຼຳຍ
ຮອບ. 

6. ກຳນໃຫອ້ຳຫຳນໄກ ່

 ໄກ່ນ້ອຍອຳນ ບຳນ 1-6 ອຳທິດ ຈະໃຫ້ກິນຕຳມໃຈ 
(ປະມຳນ 20 ກຼຳມ/ວັນ), ມ ັ້ໜຶື່ງຄວນໃຫ້ຫຼຳຍເທ ື່ອ 5-6 
ຕ ໍ່ມ ັ້. 

 ໄກ່ລຳດອຳຍ  7-12 ອຳທິດໃຫ້ກິນຕຳມໃຈ ແຕ່ຄວນ
ສັງເກດເບິື່ງວ່ຳກຳນໃຫ້ແຕ່ລະຄັັ້ງໄກ່ສຳມຳດກິນໄດ້ຫຼຳຍ
ພຽງໃດເພ ື່ອບ ໍ່ໃຫ້ຕ ກເຮ່ຍເສຍຫຳຍ ແລະ ຄວນໃຫ້ຫຼຳຍ
ຄັັ້ງ. 

ແມ່ໄກ່ລ້ຽງລູກໃນໄລະຍະທ ຳອິດ 



 

 

 

 ຄອກໄກ່ທ ກຄອກຕ້ອງມີ ຮ ັ້ວອ້ອມຢ່ຳງດີ ເພ ື່ອປ້ອງກັນບ ໍ່
ໃຫ້ໄກ່ອອກໄປນອກຮ ັ້ວໄດ້.  

 ວັດຖຸທີື່ໃຊ້ຄວນແມ່ນວັດຖຸທີື່ຫຳໄດ້ງ່ຳຍພຳຍໃນທ້ອງຖິື່ນ.   

 ລະບຳຍອຳກຳດໄດ້ດີ ແລະ ສຳມຳດເຂ ັ້ຳໄປອະນຳໄມໄດ້
ງ່ຳຍ. 

 ອຳດຈະເຮັດຄອກຊູພ ັ້ນ ຫຼ  ຍ ກພ ັ້ນກ ໄດ ້ ແຕ່ຄວນເຮັດ
ຄອນນອນ ເພຳະໄກ່ລຳດມັກນອນຄອນ. 

 ຄອກໄກ່ທ ົ່ວໄປ ມີເນ ັ້ອທີື່ ຂະໜຳດ 3x5 ແມັດ ສຳມຳດ
ລ້ຽງໄກ່ລຳດໄດປ້ະມຳນ 80-100 ໂຕ. 

 ຊັັ້ນເທິງເປັນບ່ອນໄກ່ແມ່ໄຂ່, ຊັັ້ນລ ່ມຄວນເຮັດເປັນຮ້ຳນ 
ທີື່ໃຊ້ໄມ້ດີັ້ວເພ ື່ອໃຫ້ໄກລ່ ້ນ ແລະ ໄກໃ່ຫຍ່ນອນ. 

 ຖ້ຳມີໄກ່ຈ ຳນວນຫຼຳຍຄວນແບ່ງເຮັດເປັນ 2 ລ໊ອກ ສ ຳລັບ
ໄກ່ພ ໍ່ພັນ ແລະ ໄກ່ລ ້ນ ໄກ່ບ່ຳວສຳວ. 

2. ກຳນປ ກສຳ້ງຄອກ 3. ແນວພນັ ແລະ ກຳນຄດັເລ ອກພນັໄກລ່ຳດ 

 

 ຕຳມຂ ໍ້ມູນກຳນສ ຳຫຼວດໄກ່ລຳດໃນເບ ັ້ອງຕ ັ້ນ (ສ ມຈັນ 

ແລະ ຄະນະ, 2002) ສຳມຳດຈ ຳແນກໄກ່ລຳດອອກເປັນ 5 

ຊະນິດ: ໄກ່ອູ, ໄກ່ໂຢກ, ໄກ່ຫອນຈູ, ໄກ່ດູກດ ຳ ແລະ ໄກ່ແຈ້.  

4. ກຳນຄດັເລ ອກໄກພ່ ໍ່ແມພ່ນັ 

 ເລ ອກໂຕຂ ນນ ້ມ, ຂ ນເຫລ ັ້ອມ, ຕຳໃສ, ແຄ່ງ ແລະ ຕີນ
ເຫຼ ັ້ອມ, ນ ໍ້ຳໜັກໄດ້ມຳດຖຳນຂອງພັນ, ວ່ອງໄວ ແລະ ແຂງ
ແຮງດີ. 

 ເບິື່ງຮູບຮ່ຳງໃຫຍສ່ ມສ່ວນ, ວ່ອງໄວ, ຕຳໃສ, ແຂງແຮງ, ມີ
ນ ໍ້ຳໜັກດີ, ສີຂ ນເຫລ ັ້ອມງຳມ ອຳຍ  8-9 ເດ ອນຂຶັ້ນໄປ, ມີ
ນິໄສຄ ້ນ, ບ ໍ່ມັກຈິກຕອກໄກ່ນ້ອຍ. 

 ອຳດເປັນແນວພັນໄກ່ລຳດແທ ້ຫຼ  ໄກ່ລູກປະສ ມ. 
 ເປັນໄກ່ທີື່ນ ຳມຳຈຳກບ່ອນອ ື່ນ(ບ ໍ່ແມ່ນສຳຍເລ ອດດຽວກັນ) 
 ເມ ື່ອອຳຍ ໄດ້ 3 ປີແລ້ວຄວນຄດັອອກ. 
ກຳນຄດັເລ ອກເປນັແມພ່ນັ: 
 ຮູບຮ່ຳງໃຫຍ່ສ ມສ່ວນ, ວ່ອງໄວ, ຕຳໃສ, ແຂງແຮງ, ມີ

ນ ໍ້ຳໜັກດີ, ສີຂ ນເຫລ ັ້ອມງຳມ ອຳຍ  6-7 ເດ ອນຂຶັ້ນໄປ. 
 ເບິື່ງກຳນໃຫ້ໄຂ່ ແລະ ກຳນລ້ຽງລູກດີ, ບ ໍ່ຈິກຕອດ ແລະ 

ເປເີຊັນລ້ຽງລູກລອດສູງ  
 ເບິື່ງເຊ ັ້ອສຳຍເລ ອດດຽວກັນ (ແມ່, ເອ ັ້ອຍນ້ອງດຽວກັນ) 
 ເມ ື່ອອຳຍ ໄດ້ 3 ປີຄວນຄັດອອກ. 

ຄອກໄກ່ຂອງຊຳວກະສິກອນໃນເຂດຊ ນນະບ ດພູດອຍ  

ໄກ່ອູ ໄກ່ໂຢກ 

ໄກ່ດູກດ ຳ ໄກ່ຫອນຈູ 

ໄກ່ແຈ້ ໄກ່ແຈ້ 
ອັດຕຳກຳນຄ ມຝູງໄກ່ພ ໍ່ພັນ 1 ໂຕ ຕ ໍ່ໄກ່ແມ່ພັນ 5-6 ໂຕ  


