
5.1 ປະເພດອາຫານ 
ປະເພດຂອງອາຫານປາທີີ່ມີການລຽ້ງລວມກັນຫາຼຍຊະນດິຈະມີປາຊະນດິກິນພືດ, ກິນທັງພືດ ແລະ ຊີີ້ນ

ຢ ູ່ນ າກັນ. ປະເພດອາຫານຈະມີອາຫານສ າເລັດຮ ບ ແລະ ອາຫານສດົ, ອາຫານສດົທີີ່ສາມາດຫາໄດ້ຕາມທ້ອງ
ຖີີ່ນຈະມີ 3 ກ ຸ່ມເຊັັ່ນ:

 ອາຫານກ ຸ່ມພືດຜັກ ເຊັັ່ນ: ຜັກບງົ, ໃບມັນຕົີ້ນ, ໃບມັນດ້າງ, ໃບຫຍ້າຢາງ ແລະ ແໜຫາງເຫນີ.
 ອາຫານກ ຸ່ມແປງ້ ເຊັັ່ນ: ຮ າ, ເຂົີ້າປາຍ, ເຂົີ້າສານ ແລະ ຫົວມັນຕົີ້ນ.
 ອາຫານກ ຸ່ມຊີີ້ນ ເຊັັ່ນ: ແມງໄມ້ຊະນດິຕຸ່າງໆ, ປວກ, ຫອຍ, ກະປ ແລະ ຂີີ້ກະເດືອນ.

ຂັີ້ນຕອນການລ້ຽງປາໃນນາເຂົີ້າ

ໂຄງການກະສິກ າ ເພືີ່ອໂພຊະນາການ

05

ການເລືອກພືີ້ນທີີ່ນາ, ປັບປ ງຄັນຄ ນາ ແລະ ຂ ດຮອງ 

• ທົັ່ງນາທີີ່ຈະລຽ້ງປາຕ້ອງເກັບຮກັສານ າ້ໄດ້ຢູ່າງນອ້ຍ 30 ຊັງຕີແມັດໃນໄລຍະຕະຫອຼດລະດ ການເຮດັນາ, 
• ພືີ້ນທີີ່ນາຕ້ອງໃກ້ບາ້ນ ຫຼື ເຮອືນ, ພືີ້ນທີີ່ນ າ້ບ ໍ່ຖວ້ມຫາຼຍ, ມີແຫຼຸ່ງຊົນລະປະທານ ຫຼື ຫ້ວຍ ທີີ່ສາມາດໃຊ້
ນ ້າເຂົີ້າໃນການເຮດັນາໄດ້ຕະລອດເວລາ.

• ປັບປ ງຄນັນາໃຫສ້ ງປະມານ 50 ຊັງຕີແມັດ ຫຼັງຈາກນັີ້ນໃຫຂ້ ດຮຸ່ອງລອບຄນັນາໃຫໄ້ດ້ຄວາມກ້ວາງ
ປະມານ 80 - 100 ຊັງຕີແມັດ  ແລະ ມີຄວາມເລກິປະມານ 50-80 ຊັງຕີແມັດ ເພືີ່ອເປັນບຸ່ອນອາໃສຸ່
ຂອງປາໃນຊຸ່ວງເຮດັນາ.

• ການລຽ້ງປາໃນນາເຂົີ້າຕ້ອງເຮດັບຸ່ອນລວມປາ ຫຼື ໜອງຂະໜາດນອ້ຍຢ ູ່ແຈຄນັນາເຊິີ່ງມີຂະໜາດ 3x2 
ແມັດ ແລະ ເລິກ 1.5 ແມັດ. ເພືີ່ອເປັນບຸ່ອນຢ ູ່ຂອງປາຫຼງັຈາກເກັບກຸ່ຽວເຂົີ້າແລວ້ ແລະ ຍັງເປັນບຸ່ອນ
ອະນ ບານລ ກປາກຸ່ອນປູ່ອຍປາລງົລຽ້ງໃນນາ.
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ການເລືອກແນວພັນປາທີີ່ນ າມາປູ່ອຍລ້ຽງ

• ປານນິ (Tilapia): ເປັນປາທີີ່ສາມາດຂະຫຍາຍພັນໄດ້ເອງໃນໜອງ, ລຽ້ງງຸ່າຍ, ມີການຈະເລນີເຕີບໃຫຍຸ່
ໄວ ແລະ ຈະຢ ູ່ເປັນໝ ຸ່. ປານນິໂດຍທົັ່ວໄປຈະກິນອາຫານຈ າພວກພືດນ ີ້າ, ພວກໄຮນ ີ້າ ແລະ ໂຕອຸ່ອນ
ຂອງແມງໄມ້. ຖ້າລຽ້ງໄດ້ດີໃນເວລາ 6-8 ເດືອນຈະໄດ້ນ ີ້າໜັກປາ 300-500 ກຼາມ/ໂຕ.

• ປາໄນ (Common carp): ເປັນປາປະເພດກິນພືດ, ມັກຂ ດຄ ຍ້ກິນອາຫານຕາມພືີ້ນທີີ່ນາ, ມັກກິນ
ອາຫານເລີີ້ມຈະເນົັ່າ.ບ ໍ່ຄວນລຽ້ງໃນປະລມິານຫາຼຍ,ຖາ້ລຽ້ງໃນປະລມິານຫາຼຍຈະມີບນັຫາເຮດັໃຫຄ້ນັຄ 
ນາເຈາະເຈືີ່ອນ.

• ປາປາກ (Silver barb): ເປນັປາປະເພດກິນພືດ ເປັນຕົີ້ນແມຸ່ນຜັກບົີ້ງ, ປາຊະນດິນີີ້ຈະມັກຢ ູ່ລວມກັນ
ເປັນໝ ຸ່, ແລະ ຫາກິນຢ ູ່ກາງນ ີ້າ, ມັກຢ ູ່ໃນແຫຼຸ່ງນ ີ້າທີີ່ສະອາດ, ລຽ້ງງຸ່າຍ, ມີການຈະເລນີເຕີບໂຕ ແລະ
ໃຫຍຸ່ໄວ .
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ການຄັດເລືອກລ ກປາ ແລະ ອັດຕາການປູ່ອຍປາລ້ຽງ

• ນ າຖງົລ ກປາລອຍໃນໜອງໄວບຸ້່ອນຮົັ່ມປະມານ 10-15 ນາທີ.
• ເປດີຖງົລ ກປາອອກແລວ້ເອົານ າ້ໜອງປາໃສຸ່ໃນຖງົເທືີ່ອລະໜ້ອຍເພືີ່ອໃຫລ້ ກປາໄດ້ປບັໂຕ ເຂົີ້າກັບ
ສະພາບຂອງນ າ້ໃນໜອງ.

• ເມືີ່ອລ ກປາປບັໂຕກັບສະພາບນ າ້ໃໝຸ່ແລວ້ຈືີ່ງເອົາລ ກປາອອກ.
• ການໃຫອ້າຫານລ ກປາແມຸ່ນໃຫຮ້ າອຸ່ອນປະສມົກັບອາຫານຝ ູ່ນຂອງໝ ນອ້ຍ, ໃນອັດຕາການໃຫແ້ມຸ່ນ 

14 ເປເີຊັນ/ນ າ້ໜັກປາ/ວນັ.

ການອະນ ບານລ ກປາໃນກະຊັງກຸ່ອນປູ່ອຍລ້ຽງ

ປະເພດອາຫານ, ວິທີການເຮັດ ແລະ ການໃຫ້ອາຫານ5
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ບ້ານໂພນໄຊ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ສ ປປ ລາວ.
Phonexay village, Saysettha district, Vientiane Capital,
Lao PDR.
ໂທ: +856 20 416 556
Fax: +856 20 416 556
E-mail : ssfsn.project@gmail.com
ເວັບໄຊ້: www.afn.gov.la

• ໃຫອ້າຫານເສມີເປນັປະຈ າ ແລະ ສັງເກດການກິນອາຫານຂອງປາເປັນປກົກະຕິດີ, ຖ້າປາບ ໍ່ກິນອາຫານດີ 
ຫຼື ປາຂືີ້ນມາຫາຍໃຈໃນຕອນເຊົີ້າ (6ໂມງເຊົີ້າ)ໃຫປູ້່ອຍນ າ້ເຂົີ້າໃນພືີ້ນທີນາເພີີ່ມອີກ.

• ການເກັບກຸ່ີ້ຽວເຂົີ້າອອກໃຫໝົ້ດກຸ່ອນ ຫຼັງຈາກນັີ້ນຂ ີ່ງເກັບກ ປ້າ.
• ການເກັບກ ປ້າຖາ້ມີລ ກປານນິຫາຼຍໃຫເ້ກັບເອົາລ ກປາໄປອະນ ບານໃນກະຊັງຢ ູ່ໃນໜອງເພືີ່ອນ າມາປູ່ອຍ
ລ້ຽງໃນຕ ໍ່ໜ້າ.

ລັກສະນະພືີ້ນທີລ້ຽງປາໃນນາເຂົີ້າ

ປານນິ ປາໄນ ປາປາກ

ລ ກປາທີີ່ຈະເອົາມາລຽ້ງໃນນາເຂົີ້າຕ້ອງມີຂະນໜາດ 10 ຊມ, ເພາະວຸ່າການລຽ້ງປາໃນນາເຂົີ້າຈະໃຊ້
ເວລາປະມານ 3-4 ເດືອນ, ລ ກປາທີີ່ເອົາມາລຽ້ງຕ້ອງແຂງແຮງດີ ແລະ ບ ໍ່ເປນັພະຍາດ. ແນວພັນປາທີີ່ນ າ
ລຽ້ງໄດ້ແກຸ່ປານນິ, ປາໄນ ແລະ ປາປາກ, ຖາ້ເນືີ້ອທີີ່ນາລຽ້ງປາມີ 1 ໄລຸ່ຈະປູ່ອຍປາລຽ້ງໃນອັດຕາດັັ່ງ
ຕາຕະລາງລ ຸ່ມນີີ້.
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ການປູ່ອຍປາຫາຼຍຊະນດິລວມກັນໃນອັດຕາການປູ່ອຍ 1 ໂຕ/ມ2 ໃນເນືີ້ອທີນາ 1,600 ຕາແມັດ 

ຮ ບແບບການປູ່ອຍປາ ຊະນດິແນວພັນປາ 
(ໂຕ) 

ຈ ານວນການປູ່ອຍປາ 
(ໂຕ) 

1. ປູ່ອຍປາຊະນດິດຽວ ປານນິ 1,600

2. ປູ່ອຍປາຫາຼຍຊະນດິ  ປານນິ 
ປາໄນ 
ປາປາກ 

1,000
200
400

ລ ກປາຂະໜາດໃຫຍຸ່ສາມາດປູ່ອຍລ້ຽງໄດ້ ລ ກປາຂະໜາດນ້ອຍຕ້ອງອານ ບານກຸ່ອນປູ່ອຍລ້ຽງ

ປະລມິານອາຫານອະນ ບານລ ກປາຈ ານວນ 1,600 ໂຕ

ໄລຍະເວລາການລຽ້ງ 
(ອາທິດ)

ອັດຕາການໃຫອ້າຫານ (ກະປອ໋ງປາ)

ຕອນເຊົີ້າ ຕອນແລງ

1 2 2
2-3 4 4

ການໃຫ້ອາຫານປາໃນການອະນ ບານລ ກປາໃນກະຊັງ ການອະນ ບານລ ກປາໃນກະຊັງກອນປູ່ອຍລ້ຽງ

ການບົວລະບັດຮັກສາ ແລະ ການເກັບກ ້ຜົນຜະລິດ6

5.2 ວິທີການເຮັດ ແລະ ການໃຫ້ອາຫານ 
ການເຮດັອາຫານປາໂດຍວທີິງຸ່າຍໆ ຊ ີ່ງມີຫາຼຍວທີິດັັ່ງຕ ໍ່ໄປນີີ້:

 ການໃຫອ້າຫານໂດຍກົງຖາ້ເປັນອາຫານທີີ່ລະອຽດ ຫຼື ອຸ່ອນພ ທີີ່ປາສາມາດກັດກິນໄດ້ ຫຼື ບົດ
ລະອຽດກຸ່ອນຈະໃຫປ້າກິນ.

• ການປະສມົອາຫານສາມາດນ າອາຫານທີີ່ຊອຍລະອຽດແລວ້ມາປະສມົເຂົີ້າກັນໂດຍຕືີ່ມນ າ້ພ ປັັ້ນເປັນ
ກ້ອນໄດ້ ຈິີ່ງເອົາໄປໃຫປ້າກິນ ຖາ້ຕ້ອງການໃຫປ້າກິນງຸ່າຍ, ຍຸ່ອຍໄດ້ດີ ແລະ ມີລດົຊາດດີຄວນຕົີ້ມ
ອາຫານກ ຸ່ມແປງ້ກຸ່ອນ ເມືີ່ອອາຫານເຢນັລງົຈືີ່ງປະສມົດ້ວຍອາຫານກ ຸ່ມຊີີ້ນ ແລະ ກ ຸ່ມພືດຜັກຈ ີ່ງປັັ້ນ
ເປນັກ້ອນກຸ່ອນຈິີ່ງເອົາໄປໃຫປ້າກິນ.

• ການປະສມົອາຫານສາມາດປະສມົອາຫານທັງ 3 ກ ຸ່ມ ເຂົີ້າກັນໂດຍໃຊ້ກ ຸ່ມລະ 1 ກິໂລ.
• ຄວນເຮດັບຸ່ອນໃຫອ້າຫານປາ ຊ ີ່ງຈມົຢ ູ່ພືີ້ນນ າ້ພ ປະມານ ແລະ ສາມາດເບິີ່ງເຫນັໄດ້ ແລວ້ຈິີ່ງເອົາ

ອາຫານທີີ່ປັັ້ນເປນັກ້ອນໃຫປ້າກິນ ແລະ ໃຫທ້ ກໆວນັ, ອັດຕາການໃຫແ້ມຸ່ນປະມານ 2-3 ເປເີຊັນ
ຂອງນ າ້ໜັກປາຕ ໍ່ວນັ, ເວລາແມຸ່ນໃຫໃ້ນຕອນເຊົີ້າ ແລະ ຕອນແລງ.

• ເມືີ່ອໃຫອ້າຫານຈ ານວນໜືີ່ງໃນບຸ່ອນໃສຸ່ອາຫານ ແລວ້ຕ້ອງສງັ ເກດການກິນອາຫານຂອງປາໂດຍ
ສງັເກດຫຼງັຈາກໃຫອ້າຫານໄປແລວ້ 30 ນາທີ ຖາ້ອາຫານໝົດກ ໍ່ໃຫເ້ພີີ້ມອາຫານຂືີ້ນອີກ, ແຕຸ່ຖາ້
ອາຫານເຫືຼອຢ ູ່ຕ້ອງໃຫລ້ດົລງົໃນວນັຕ ໍ່ໄປ.


