1. ຄວາມສຳຄັນຂອງການລ້ຽງແບ້

4. ໂຮງເຮືອນ ແລະ ອຸປະກອນ

ຜູ້ທີ່ເຄີຍລ້ຽງແບ້ມາແລ້ວ ຫລື ເຄີຍເຫັນຄົນອື່ນລ້ຽງ ຈະຮູ້ດີວ່າ
ແບ້ເປັນສັດທີ່ລ້ຽງງ່າຍ ຕ້ອງການ ການເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງໜ້ອຍ
ແລະ ກິນອາຫານ ໄດ້ຫລາຍຊະນິດ ເຊັ່ນ: ຫຍ້າ ແລະ ໃບໄມ້ຕ່າງໆ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ກາລົງທຶນ ໃນການລ້ຽງຍັງຕໍ່າ, ຂາຍໄດ້ລາຄາດີ.
ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າມີການເອົາໃຈໃສ່ລ້ຽງໃຫ້ດີ ຈະສາມາດ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້
ຜູ້ລ້ຽງເປັນຢ່າງດີ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການລ້ຽງແບ້ສ່ວນຫລາຍ ຍັງເປັນ
ການລ້ຽງແບບ ປ່ອຍໃຫ້ຫາກິນເອງຕາມທຳມະຊາດ ຊຶ່ງແບ້ອາດ
ກິນອາຫານ ຫລາຍຊະນິດ ຈະມີໂອກາດຕິດພະຍາດ ໄດ້ງ່າຍ,
ໃຫຍ່ຊ້າ ແລະ ເກີດລູກໜ້ອຍໂຕ.

ສະຖານທີ່ຕັ້ງໂຮງເຮືອນ ຄວນເປັນບ່ອນເນີນສູງ, ນໍ້າບໍ່ຖ້ວມ, ອາກາດ
ຖ່າຍເທສະດວກ, ເຮືອນຍົກພື້ນສູງປະມານ 1-1.2 ມ ພື້ນເປັນໄມ້ດິ້ວ
ຕີຫ່າງກັນ 1-1.5 ຊມ ມີຝາກັ້ນ 4 ດ້ານ, ສູງ 1.2 ຊມ ຫລັງຄາ
ມຸງດ້ວຍກະເບື້ອງ ຫຼື ຫຍ້າຄາ. ໂຮງເຮືອນຂະໜາດ 4x6 ມ ລ້ຽງແບ້ໄດ້
20-24 ໂຕ ຫຼື 1ມ2/ແບ້1ໂຕ ພາຍໃນໂຮງເຮືອນແບ່ງເປັນ 3 ຄອກ
ຍ່ອຍຄື: ຄອກພໍ່-ແມ່ພັນ, ຄອກເກີດລູກ, ແລະ ຄອກແບ້ລຸ້ນແຕ່ລະຄອກ
ປະກອບມີຮາງຫຍ້າ, ຮາງອາຫານເສີມ ແລະ ຮາງນໍ້າ. ບໍລິເວນຄອກ
ຄວນມີລານປ່ອຍ, ມີພື້ນທີ່ຢ່າງໜ້ອຍ 100ມ2 ແອ້ມດ້ວຍຮົ້ວທີ່
ແຂງແຮງ.

2. ເງື່ອນໄຂຄວາມສຳເລັດ

5. ອາຫານ ແລະ ການໃຫ້ອາຫານແບ້

ï ຜູ້ລ້ຽງຕ້ອງມີປະສົບການ, ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈໃນ
ການລ້ຽງຢ່າງແທ້ຈິງ.
ï ຜູ້ລ້ຽງຕ້ອງມີຄວາມພ້ອມ ທາງດ້ານພື້ນທີ່, ໂຮງເຮືອນ, ແຮງງານ
ແລະ ແຫລ່ງພືດອາຫານສັດ ຫລື ສິ່ງເສດເຫລືອຈາກ ການກະສິກຳ
ສຳລັບລ້ຽງແບ້ຢ່າງພຽງພໍ.

ປົກກະຕິແລ້ວ ແບ້ຈະກິນອາຫານຫຍາບເຊັ່ນ: ຫຍ້າ ແລະ ໃບໄມ້ຕ່າງໆ
ເປັນຫລັກ ມື້ລະປະມານ 10% ຂອງນ້ຳໜັກໂຕ ແລະ ອາຫານແຮ່ທາດ
ຈຳນວນໜ່ຶງ. ສະນັ້ນ, ການສ້າງໜານຫຍ້າ ສຳລັບລ້ຽງແບ້ ຄວນປູກ
ປະສົມກັບພືດຕະກຸນຖົ່ວ ເພື່ອເພິ່ມຄຸນຄ່າ ທາງອາຫານສູງຂື້ນເຊັ່ນ:
ຖົ່ວສະໄຕໂລ, ກະຖິນ, ແຄຝຣັ່ງປູກສະຫລັບກັນໄປ ແຖວຫຍ້າ 1 ໄຮ່
ສາມາດລ້ຽງແບ້ໄດ້ 20 ໂຕ (ຕັດໃຫ້ກິນ).

3. ພັນແບ້
ພັນແບ້ທີ່ນິຍົມລ້ຽງໄດ້ແກ່: ພັນພື້ນເມືອງ, ພັນແອງໂກລນູບຽນ ແລະ
ພັນບໍ.
ສຳລັບການລ້ຽງຂອງຊາວບ້ານທົ່ວໄປພໍ່ພັນ
ຄວນເປັນ
ແບ້ພັນແອງໂກລນູບຽນ, ຫຼື ພັນບໍ ເຊິ່ງເປັນພັນທີ່ມີຮູບຮ່າງໃຫຍ່
ແຂງແຮງ, ສ່ວນແມ່ພັນອາດເປັນພັນພື້ນກໍ່ໄດ້.

ໃນລະດູແລ້ງຫຍ້າສົດບໍ່ຄ່ອຍພໍກິນ ອາດໃຫ້ອາຫານປະສົມ (ອາຫານ
ເຂັ້ມຂຸ້ນ) ເສີມອີກ ອັດຕາ 3-5% ຕໍ່ໂຕ.

6. ການຈັດການລ້ຽງ
ວິທີການລ້ຽງແບ້ມີຫລາຍວິທີ ເຊັ່ນ:
1.
ແບບປ່ອຍ:
ປ່ອຍໃຫ້ແບ້ຫາກິນເອງໂດຍເຈົ້າຂອງຕິດຕາມເບິ່ງ
ບາງຄັ້ງຄາວ.
2. ການລ້ຽງແບບຜູກລ່າມ: ໂດຍໃຊ້ເຊືອກຜູກລ່າມ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍ
ສະຖານທີ່ໄປເລື່ອຍໆ.
3. ແບບຂັງຄອກ: ໂດຍມີການຕັດຫຍ້າມາໃຫ້ກິນໃນລານປ່ອຍ.

7. ການຈັດການປະສົມພັນແບ້
ແບ້ພ-ແມ່
ໍ່
ພັນ ຄວນໃຫ້ປະສົມພັນເທື່ອທໍາອິດ ເມື່ອມີອາຍຸ 8 ເດືອນ
ຂຶ້ນໄປ ອັດຕາຄຸມຝູງ ພໍ່ພັນ 1 ໂຕຕໍ່ແມ່ພັນ 15-20 ໂຕ. ແບ້ແມ່ທີ່
ປະສົມພັນຕິດຈະຖືພາປະມານ 147-150 ວັນ ເມື່ອໃກ້ຈະຄົບມື້ເກີດ 5
ວັນ ຫລື ສັງເກດເຫັນແບ້ ສະແດງອາການກະວົກະວາຍ, ຮ້ອງສຽງ ຕໍ່າໆ
ແລະ
ມີນໍ້າເມືອກໄຫຼອອກຈາກອະໄວຍະວະເພດ
ຄວນແຍກ
ແບ້ຂັງດ່ຽວບໍ່ໃຫ້ມັນຖືກລົບກວນ.

8. ການຈັດການເວລາແບ້ເກີດລູກ
ເມື່ອລູກແບ້ເກີດອອກມາແລ້ວ
ຄວນປ່ອຍໃຫ້ແມ່ເລຍລູກໃຫ້ສະອາດ
ແລະ
ແຫ້ງ,
ແຕ່ໃນບາງຄັ້ງເຮົາອາດເຂົ້າຊ່ວຍເຊັດ,
ຕັດສາຍບື
ໂດຍໃຊ້ດ້າຍຜູກສາຍບືຫ່າງຈາກທ້ອງ 5 ຊມ. ແລະ ສ່ວນທີ່ຢູ່ໃຕ້
ຜູກດ້າຍ,
ທາບາດດ້ວຍຢາຂ້າເຊື້ອ ແລ້ວນຳລູກແບ້ໄປຕາກແດດ
ປະມານ 15 ນາທີ ລູກແບ້ຈະແຂງແຮງ ແລະ ໃຫ້ລູກແບ້ໄດ້ກິນນົມ ທັນທີ,
ຖ້າແບ້ເກີດຕອນກາງຄືນໃຫ້ໃຊ້ດອກປ້ອມອົບ
5-6
ຊົ່ວໂມງ,
ຫລັງຈາກເກີດໃຫ້ເອົານ້ຳສະອາດມາຕັ້ງໄວ້ໃຫ້ແມ່ແບ້ດື່ມ.

9. ການລ້ຽງລູກແບ້ ຫລັງເກີດ-ຢ່ານົມ
ï

ນອກຈາກນັ້ນ, ຄວນມີອາຫານທາດ (ກ້ອນແຮ່ທາດ) ແລະ ນ້ຳສະອາດ
ປະໄວ້ໃຫ້ແບ້ກິນຕະຫລອດເວລາ.

ຮັກສາຄວາມສະອາດທັງອາຫານ ແລະ ພື້ນຄອກເພື່ອປ້ອງກັນລູກ
ແບ້ຖອກທ້ອງ.
ï ໃຫ້ລູກແບ້ໄດ້ແອບກິນຫຍ້າ ແລະ ອາຫານເສີມແຕ່ອາຍຸ 3-4ອາທິດ.
ï ລູກແບ້ທີ່ຢ່ານົມແລ້ວ ຄວນແຍກໂຕຜູ້ ແລະ ໂຕແມ່ລ້ຽງຕ່າງຫາກເພື່ອ
ປ້ອງກັນລູກແບ້ປະສົມພັນກັນເອງ.
ï ຖ່າຍພະຍາດກາຝາກພາຍໃນ-ພາຍນອກ ແລະ ສັກຢາ ປ້ອງກັນ
ພະຍາດປາກເປື່ອຍລົງເລັບ ແລະ ພະຍາດເຕົ້າ.
ໂຮມເລືອດ ຄັດເລືອກແບ້ໂຕທີ່ມີລັກສະນະເດັ່ນ ໄວ້ເປັນພໍ່-ແມ່ພັນ,
ແບ້ໂຕຜູ້ ຖ້າບໍ່ຕ້ອງການໄວ້ເປັນພໍ່ພັນ ກໍ່ທຳການຕອນໃນໄລຍະນີ້. ແມ່

ແບ້ຫລັງຈາກລູກຢ່ານົມແລ້ວເມື່ອຂື້ນເພດກໍ່ສາມາດເອົາພໍ່ພັນມາປະ
ສົມພັນໄດ້ອີກ.

10. ການຮັກສາສຸຂະພາບແບ້
ຜູ້ລ້ຽງແບ້ອາດພົບບັນຫາ, ແບ້ມີສຸພາບບໍ່ດີ, ເຈັບປ່ວຍຢູ່ເລື້ອຍໆ ຫລື
ໃນບາງຄັ້ງຄາວ ແນວທາງໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ຮັກສາສຸພາບແບ້
ຄວນປະຕິບັດດັ່ງນີ້:
1. ຖ່າຍພະຍາດກາຝາກພາຍໃນ - ພາຍນອກ 3 ເດືອນ ຕໍ່ ເທື່ອ.
2. ສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ ປາກເປື່ອຍລົງເລັບ ປີລະເທື່ອ ແລະ ພະຍາດ
ເຕົ້າໂຮມເລືອດ 6 ເດືອນ ຕໍ່ເທື່ອ.

11. ພະຍາດທີ່ສຳຄັນຂອງແບ້
ກ. ທ້ອງອືດ

ຄ. ທ້ອງບິດ

ອາການ: ແບ້ຖ່າຍແຫລວ, ມີມູນປົນເລືອດ, ຮ່າງກາຍຈ່ອຍ, ຖອກທ້ອງ,
ແລະ ຫລັງກົ່ງ.
ປ້ອງກັນ: ຢ່າປ່ອຍແບ້ລົງກິນຫຍ້າ
ເວລໜານຫຍ້າຍັງປຽກຊຸ່ມ.
ປິ່ນປົວ: ໃຊ້ຢາໃນໝວດ ທັລທາຊູຣິລ ຖອກໃສ່ປາກ.

ງ. ປາກເປື່ອຍ

ອາການ: ເປັນບາດນູນຂຶ້ນ ຄ້າຍຄື ດອກກະລໍ່າປີ ຢູ່ຕາມຮີມປາກ ແລະ
ດັງ.
ປ້ອງກັນ: ເມື່ອມີແບ້ເຈັບປ່ວຍ ໃຫ້ແຍກອອກປິ່ນປົວຕາງຫາກ.
ປິ່ນປົວ: ໃຊ້ຢາສີມ່ວງ ທາບາດແຜເປັນປະຈຳ ມື້ລະ 2 ເທື່ອ ຈົນເຊົາດີ.

ຂໍ້ແນະນຳ

ເຕັກນິກການລ້ຽງແບ້
ມີນາ 2013

ຈ. ປາກເປື່ອຍລົງເລັບ

ອາການ: ແບ້ເຫງົາ, ນໍ້າລາຍໄຫລ, ມີຕຸ່ມໃສ ແລະ ແຕກເປັນບາດທີ່
ຮີມປາກ, ເຫືອກ ແລະ ກີບຕີນ, ຍ່າງຂາເຄ, ແລະ ບໍ່ກິນອາຫານ.
ປິ່ນປົວ: ໃຊ້ຢາສີມ່ວງທາບາດແຜມື້ລະເທື່ອ.

ສາຍເຫດ: ເກີດຈາກ ແບ້ກິນຫຍ້າອ່ອນ ຫລື ໃບພືດອ່ອນຫລາຍ ເກີນໄປ.
ອາການ:
ເກີດມີລົມໃນກະເພາະອາຫານ
ສ້ວງດ້ານຊ້າຍຂອງ
ແບ້ພອງຂື້ນ.
ປິ່ນປົວ:
ກະຕຸ້ນໃຫ້ແບ້ຍ່າງເລື້ອຍໆ,
ຖ້າຍັງບໍ່ດີຂື້ນໃຫ້ເຈາະສ້ວງ
ຊ້າຍດ້ານເທິງດ້ວຍເຂັມ ຫລື ມີດເພື່ອລະບາຍອາກາດອອກ.

ຂ. ປອດບວມ

ອາການ: ດັງແຫ້ງ, ຂົນຫຍຸ້ງ, ໄຂ້, ບໍ່ກິນອາຫານ, ຫັນໃຈຫອບ,
ຂີ້ມູກຂຸ້ນ, ໄອ ແລະ ຈາມເລື້ອຍໆ.
ປ້ອງກັນ: ປັບປຸງໂຮງເຮືອນບໍ່ໃຫ້ລົມພັດ ແລະ ຝົນສາດ.
ປິ່ນປົວ: ໃຊ້ຢາຄລໍແຣມເຟນີໂກລ ຫລື ເຕຕຣາໄຊຄລີນ 3 ມື້ ຕິດຕໍ່ກັນ.

ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 2 ຈຳກັດ

ພະແນກ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
ໂຄງການ ລຸ່ມເຂື່ອນ ແລະ ເຮືອນຈັກ
ໜ່ວຍງານ ຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່

