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ການເພີ່ມຄຸນຄ່າ ທາງດ້ານອາຫານສັດ ສໍາລັບການລ້ຽງງົວທອມ
ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຊາວກະສິກອນ
ສັງຄົມ ອິນທະປັນຍາ1, ແສງສຸລີ ພົງພານິດ2, ພອນປະເສີດ ເພັງສະຫວັນ2, ທອງວັນ ບຸນທໍາ3
ແລະ ຈອນ ຊິລເຣີ4

ບົດຄັດຫຍໍ້
ການເພີ່ມຄຸນຄ່າທາງດ້ານອາຫານສັດສໍາລັບການລ້ຽງງົວທອມ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ

ຊາວກະສິກອນ ຈາກການປະຕິບັດຕົວຈິງ ໂດຍການລ້ຽງງົວທອມດ້ວຍຫຍ້າເນເປຍ ແລະ ຮໍາອ່ອນເປັນ

ອາຫານພື້ນຖານຮ່ວມກັບການເສີມວັດຖຸດິບ ອາຫານສັດທີ່ປຸງແຕ່ງ ຈາກສູດປະເພດອາຫານໝັກເຊິ່ງມີ
ສ່ວນປະກອບຂອງຢີດສ (Yeast), ປຸ໋ຍໜາກ(DAP), ປຸ໋ຍເລັ່ງ (Urea), ກາກນໍ້າຕານ (Molasses) ແລະ

ແຮ່ທາດ (Mineral) ຮ່ວມກັບຕົ້ນກ້ວຍ, ເຟືອງ ແລະ ຫົວມັນຕົ້ນໂດຍປະຕິບັດຮ່ວມກັບຊາວກະສິກອນ.
ໂດຍລວມແລ້ວອາຫານທີ່ຜ່ານການໝັກເຫຼົ່ານີ້,

ລ້ວນແຕ່ມີບົດບາດສໍາຄັນ

ຕໍ່ການປັບປຸງຄຸນຄ່າທາງ

ດ້ານອາຫານໃຫ້ແກ່ສັດລ້ຽງປະເພດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ແກະ, ແບ້ ແລະ ງົວ-ຄວາຍ. ເປັນຕົ້ນແມ່ນໄດ້ເພີ່ມ
ປະສິດທິພາບ ທາງດ້ານການກິນອາຫານ ແລະ ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງສັດ. ນອກນີ້, ອາຫານດັ່ງກ່າວ

ຍັງສາມາດ ຍືດເວລາການເກັບຮັກສາໄວ້ໄດ້ດົນ ແລະ ຍັງຄົງຮັກສາຄຸນລັກສະນະເດີມທາງດ້ານຄຸນຄ່າ
ອາຫານໄວ້ໄດ້ດີນໍາອີກ. ດັ່ງນັ້ນ, ການຄົ້ນຄວ້າຮ່ວມກັບຊາວກະສິກອນໃນຄັ້ງນີ້ຈຶ່ງໄດ້ມີເປົ້າໝາຍ 1).

ເພື່ອການປະເມີນການກິນໄດ້ ແລະ ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານນໍ້າໜັກຂອງງົວພື້ນເມືອງ ຕໍ່ກັບການເສີມ

ອາຫານຈາກຫົວມັນຕົ້ນໝັກ, ເຟືອງ ແລະ ຕົ້ນກ້ວຍໝັກ ແລະ 2). ເພື່ອປະເມີນທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ໃນການທອມງົວ ໃນແຕ່ລະສູດອາຫານ,ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຂອງຊາວກະສິກອນ
ໃນເຂດເມືອງໂພນໄຊ, ແຂວງຫຼວງ ພະບາງ ເປັນໄລຍະເວລາ 4 ເດືອນ ໂດຍເລີ່ມແຕ່ ເດືອນຕຸລາ (10)
2017 ຫາ ເດືອນມັງກອນ (01) 2018. ປະກອບມີທັງໝົດ 4 ກຸ່ມໃນການທົດສອບ ຄື: ກຸ່ມທີ່ 1 (CTL):

ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກຊາວກະສິກອນ (ປະກອບມີຫຍ້າເນເປຍ ແລະ ຮໍາອ່ອນ), ກຸ່ມທີ່ 2 (CR): ຫຍ້າເນເປຍ-

ຮໍາອ່ອນ ແລະ ເສີມຫົວມັນຕົນ
້ ໝັກ, ກຸມ
່ ທີ່ 3 (RS): ຫຍ້າເນເປຍ-ຮໍາອ່ອນ ແລະ ເສີມເຟືອງໝັກ, ກຸມ
່ ທີ່ 4 (BS):

ຫຍ້າເນເປຍ-ຮໍາອ່ອນ ແລະ ເສີມຕົ້ນກ້ວຍໝັກ. ໄດ້ນໍາໃຊ້ງົວພັນພື້ນເມືອງ (ງົວລາດ) ປະກອບມີທັງໝົດ
16 ໂຕ ເຊິ່ງມີນໍ້າໜັກເລີ່ມຕົ້ນລະຫວ່າງ 63-69 kg (66±3.0kg). ສັດແຕ່ລະໂຕໄດ້ມີການຊັ່ງນໍ້າ ໜັກກ່ອນ

ການທົດສອບ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນໃນທຸກໆ 15 ມື້ ຈົນສິ້ນສຸດເວລາໃນການທົດສອບ ເພື່ອຊອກຫາການ

ປ່ຽນແປງທາງດ້ານນໍ້າໜັກໂຕ. ສໍາລັບອາຫານທີ່ໃຫ້ ແລະ ເຫຼືອໃນແຕ່ລະມື້ແມ່ນໄດ້ມີການຊັ່ງນໍ້າໜັກ
ເພື່ອຊອກຫາການກິນໄດ້ ແລະ ການແລກປ່ຽນອາຫານມາເປັນນໍ້າໜັກໂຕ. ນອກນີ້, ຍັງໄດ້ການປະເມີນ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍການຊອກຫາຕົ້ນທຶນລວມ, ລາຍຮັບລວມ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງກໍາໄລ.

ຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງການລ້ຽງທອມງົວ ຮ່ວມກັບຊາວກະສິກອນໃນຄັ້ງນີ້ຜົນໄດ້ຮັບສະແດງ

ໃຫ້ເຫັນວ່າ: ການໃຫ້ຫຍ້າເນເປຍ, ຮໍາອ່ອນ ແລະ ເສີມດ້ວຍອາຫານຈາກວັດຖຸດິບອາຫານສັດເປັນຕົ້ນ:

ຕົນ
້ ກ້ວຍ, ເຟືອງ ແລະ ຫົວມັນຕົນ
້ ທີຜ
່ າ່ ນການປັບປຸງຈາກການນໍາໃຊ້ສວ
່ ນປະກອບຕ່າງໆເຊັນ
່ : ຢີດສ(Yeast);

ມັງກອນ- ມິຖຸນາ 2018
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ປຸ໋ຍໝາກ (DAP); ປຸ໋ຍເລັ່ງ (Urea); ກາກນໍ້າຕານ (Molasses) ແລະ ແຮ່ທາດ (Mineral) ຕໍ່ກັບການໝັກ

ອາຫານດັ່ງກ່າວໄດ້ພົບວ່າ: ການເສີມຈາກແຫຼ່ງວັດຖຸດິບອາຫານສັດ ທີ່ຜ່ານການປັບປຸງຈາກອາຫານ
ໝັກແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງທາງສະຖິຕິ (P<0.05) ໂດຍສະເພາະມີຜົນຕໍ່ກັບການກິນໄດ້ ແລະ ການຈະ
ເລີນເຕີບໂຕຂອງສັດ (ງົວ), ເຊິ່ງກຸ່ມທີ່ມີແນວໂນ້ມດີກວ່າໝູ່ແມ່ນກຸ່ມທີ່ໃຫ້ຫຍ້າເນເປຍ, ຮໍາອ່ອນ ແລະ

ເສີມດ້ວຍຫົວມັນຕົ້ນໝັກ ເຊິ່ງມີຄ່າການກິນໄດ້ສູງກວ່າໝູ່ເທົ່າກັບ 2.838g DM ຕໍ່ມື້ເມື່ອທຽບກັບກຸ່ມ
ທີເີ່ ສີມຕົນ
້ ກ້ວຍໝັກ, ເສີມເຟືອງໝັກ ແລະ ກຸມ
່ ເຕັກນິກຂອງຊາວກະສິກອນ (2791, 2777 ແລະ 2.534 g DM

ຕໍ່ມື້). ສ່ວນອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕສູງກວ່າໝູ່ແມ່ນກຸ່ມທີໃຫ້ຫຍ້າເນເປຍ, ຮໍາອ່ອນ ແລະ ເສີມດ້ວຍ
ຫົວມັນຕົ້ນໝັກມີຄ່າເທົ່າກັບ 351 ກຼາມຕໍ່ມື້. ຈາກການສົມທຽບກຸ່ມທີ່ເສີມດ້ວຍຫົວມັນຕົ້ນ ແລະ ນໍາໃຊ້

ເຕັກນິກຊາວກະສິກອນທີ່ໃຫ້ຫຍ້າເນເປຍ ແລະ ຮໍາອ່ອນຢ່າງດຽວເຫັນວ່າ: ການເສີມຫົວມັນຕົ້ນໝັກ
ໄດ້ມີຄ່າການຈະເລີນເຕີບໂຕເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 25.6%. ສ່ວນການປະເມີນທາງດ້ານເສດຖະກິດທັງ 4 ກຸ່ມ

ທົດລອງ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: ຮູບແບບການລ້ຽງທອມທີ່ໃຫ້ຫຍ້າເນເປຍ, ຮໍາອ່ອນ ແລະ ເສີມດ້ວຍ
ຫົວມັນຕົ້ນໝັກ ໄດ້ມີຜົນກໍາໄລສູງກວ່າໝູ່ ເຊິ່ງມີຜົນກໍາໄລສຸດທິ ເທົ່າກັບ 2,457,500 ກີບ ຕໍ່ໂຕ ແລະ

ຜົນກໍາໄລຕໍ່າກວ່າໝູ່ແມ່ນກຸ່ມທົດສອບ ໂດຍນໍາໃຊ້ເຕັກນິກຂອງຊາວກະສິກອນ ເຊິງ່ ມີຜນ
ົ ກໍາໄລສຸດທິ
ເທົາ່ ກັບ 2,190,000 ກີບຕໍໂ
່ ຕ. ປະສິດທິພາບກໍາໄລຂອງການທົດສອບສູງສຸດເທົ່າກັບ 13.5% ແລະ ຕໍ່າ
ສຸດເທົ່າກັບ 12.5%, ເຊິ່ງມີຄ່າປະສິດທິພາບກໍາໄລເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 7.4%.

ຄໍາເຄົ້າ: ການທອມ, ປຸ໋ຍໝາກ, ປຸຍເລັ່ງ, ຢິດສ, ອາຫານໝັກ, ແຫຼ່ງອາຫານສັດ.
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Increasing the nutritional value of animal feed and
introduction to cattle fattening for smallholder
farmers income generation
Sangkhom INTHAPANYA1, Sengsouly PHONGPANITH2, Phonepaseuth PHENGSAVANH2,
Thongvanh BOUNTHAM3 and John M. SCHILLER4

Abstract
This study undertook an assessment of the potential benefits in term of increasing the
nutritional value of animal feed and income generation for farmers from cattle fattening in
Phonexay district of Luang prabang province in Northern Lao PDR. The study was undertaken
in the period October 2017 to January 2018.  
There were four treatment groups in the study: (1) CTL: control (no supplement), (2)
BS: banana stem silage, (3) RS: rice straw and (4) CR: cassava root silage. The basal diet as
Napier grass and rice bran. There were 16 local cattle involved the study (four per treatment),
with an average commencement live weight of 66±3.0kg. The animals were weighed at
the beginning of the study and then every fifteen days until the study was completed for
measurement the live weight change. Feed offer and residue samples were collected from the
animals in the morning before feeding, and every 15 days during the study for determine the
feed intake. At the end was evaluation for economics return.
The results showed that total feed intake, and the average daily live weight gain of
cattle receiving Napier grass and rice bran were both significantly higher (P<0.05) for animals
receiving the cassava root silage supplements. The total feed intake was higher for cattle
receiving cassava root silage supplement was 2838gDM per day when compared with rice
straw and banana stem silage or control 2791, 2777 and 2534g DM). The average daily live
weight gain for cattle receiving cassava root silage supplements was 351g per day higher
than those groups supplement receiving rice straw silage, banana stem silage or control. This
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animal receiving cassava root silage supplement was trend in an increasing the average daily
live weight gain at 25.6% when compared with no supplements (control), there were only
Napier grass and rice bran as basal diet. The economic return for four groups were higher
net income for group of cassava root silage supplement at 2,457,500 Kip per head than other
groups of supplements and control at 2,190,000 Kip per head. The return on investment for
animal receiving feed supplements at 13.5% to 12.5% and this return on investment increased
7.4% respectively.
Supplementing on cassava root silage with yeast (saccharomyces cervisaes), diammonium phosphate, urea, molasses and minerals provides the joint potential of being a
protein supplement for ruminants and it’s readily accessible for smallholder producers through
intensive cattle fattening.
Key word: Animal resource, di-ammonium phosphate (DAP), fattening, silage, urea
Souphanouvong University, Luang Prabang, Lao PDR
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ການສະໜອງໃຫ້ແກ່ສັດ ໄດ້ຢ່າງພຽງພໍເຊິ່ງພວກ

I. ບົດນໍາ

ເຮົາໄດ້ພົບເຫັນ

ວຽກງານການລ້ຽງສັດຖືໄດ້ວ່າ ເປັນວຽກ

ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ມີຄວາມຂາດແຄນ

ໂດຍກົງເຊິງ່ ການລ້ຽງສັດ ສາມາດໃຫ້ຜນ
ົ ປະໂຫຍດ

ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງອາຫານຕ່າງໆ

ງານໜຶ່ ງ ທີ່ ມີ ສໍ າ ຄັ ນ ຕໍ່ ກັ ບ ຂະແໜງການກະສິ ກໍ າ

ຕໍຄ
່ ວາມສາມາດ ໃນການຕອບສະໜອງທາງດ້ານ

ທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ: ຊາວ

ເຫຼົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ.

ກະສິກອນໄດ້ນາໍ ເຂົາ້ ເພືອ
່ ຮັບໃຊ້ຮດ
ີ ຄອງປະເພນີ,
ການສະໜອງແຫຼ່ງທາດຊີ້ນ, ນົມ, ໄຂ່, ເປັນແຮງ

ງານລາກແກ່, ການສະສົມທຶນຮອນແລະສະໜອງ
ຝຸນ
່ ທໍາມະຊາດແກ່ການປູກພືດຕ່າງໆ (Wanapatand Kang 2013a; Jetana and Bintbihok
2013). ແຕ່ເມື່ອເວົ້າເຖິງການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ (ງົວຄວາຍ)

ກໍ່ຖືໄດ້ວ່າເປັນອີກວຽກງານ

ທີ່ສໍາຄັນ

ໃນປະຈຸບັນນີ້, ໂດຍສະເພາະການສະໜອງປັດ
ໄຈຕ່າງໆ ພາຍໃນຄອບຄົວ ຂອງຊາວກະສິກອນ

ຜູລ
້ ຽ້ ງສັດເປັນຕົນ
້ ແມ່ນ: ທາດຊີນ
້ , ນົມ, ແຮງງານ
ລາກແກ່, ສະສົມທຶນຮອນ ແລະ ໃຫ້ຝຸ່ນທໍາມະ
ຊາດແກ່ການປູກພືດຊະນິດຕ່າງໆ (Preston and
Leng 2009).

ຕົ້ນງົວ-ຄວາຍ ນັບແຕ່ປີ 2005-2013 ໂດຍລວມ
ແລ້ວແມ່ນໄດ້ມປ
ີ ະລິມານເພີມ
່ ຂຶນ
້ ເຖິງ 0.9% (ສັດ
ປະເພດງົວ) ແລະ ປະເພດຄວາຍມີເຖິງ 3.41%
ຕໍປ
່ ີ (DLF 2013). ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕ
່ າມ, ທາງດ້ານ
ປະລິມານການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຝູງສັດນັ້ນ

ຈາກບັ ນ ຫາທີ່ ກ່ າ ວມາຂ້ າ ງເທິ ງ ນັ້ ນ ,

ແນວທາງ ຫຼື ວິທີການແກ້ໄຂ ໂດຍສະເພາະແຫຼ່ງ

ອາຫານຂອງສັດ ໃຫ້ມຄ
ີ ວາມເໝາະສົມຕໍກ
່ ບ
ັ ການ
ລ້ຽງສັດໃຫຍ່, ນອກຈາກການສົ່ງເສີມປູກພືດອາ
ຫານສັດພັນປັບປຸງຕ່າງໆແລ້ວ, ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງ
ໄດ້ມີການພິຈາລະນາ

ຕໍ່ກັບການນໍາໃຊ້ສິ່ງເສດ

ເຫຼືອຈາກການຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ປະເພດພືດ
ຕ່າງໆນໍາອີກ ເຊັ່ນ: ເຟືອງແຫ້ງ, ພືດຫົວ (ຫົວມັນ

ຕົ້ນ) ແລະ ພືດຢືນຕົ້ນ (ຕົ້ນກ້ວຍ) ທີ່ມີໃນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ ຊາວກະສິກອນສາມາດປູກຂຶນ
້ ເອງໄດ້
(Preston and Leng (2009) and Leng (1997).
ແຕ່ ວ່ າ ແນວທາງໃນການຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ຕົ ວ ຈິ ງ

ຫຼື ວິທີການປັບປຸງທາງດ້ານອາຫານສັດ ໃຫ້ມີ

ຈາກຕົວເລກສະຖິຕິ ຈໍານວນສັດ ເປັນ

ມັນຍັງ

ຕິດພັນ ແລະ ມີຜນ
ົ ຕໍກ
່ ບ
ັ ການຜະລິດ ຫຼື ປະໂຫຍດ

ອື່ນໆໄດ້ເຊັ່ນກັນເມື່ອເວົ້າເຖິງແຫຼ່ງອາຫານຕ່າງໆ
ຕໍກ
່ ບ
ັ ການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ ຂອງຊາວກະສິກອນ ສ່ວນ

ໃຫຍ່ແມ່ນຍັງໄດ້ອາໃສທໍາມະຊາດ ເປັນຕົ້ນຕໍ

ຄວາມສົມດູນກັບຄຸນຄ່າທາງອາຫານນັ້ນມັນຍັງ

ຂຶ້ນກັບຫຼາຍປັດໄຈ ເຊັ່ນ: ຄວາມອາດສາມາດ

ຂອງການກິນທີ່ດີຂອງສັດ ແລະ ລະບົບທາງສາລີ
ລະຂອງການຍ່ອຍໄດ້ ອາຫານທີ່ມີຕໍ່ຮ່າງກາຍສັດ
ອີກ ເຊັ່ນ: ອາຫານເມື່ອສັດກິນເຂົ້າໄປແລ້ວເຮັດ

ໃຫ້ມກ
ີ ານປ່ຽນແປງທີດ
່ ີ ຕໍກ
່ ບ
ັ ກົນໄກການເຮັດວຽກ
ຂອງຈຸລິນຊີໃນພາກສ່ວນຕ່າງໆໃຫ້ງ່າຍຂຶ້ນ ແລະ

ມີຜົນຕໍ່ລະບົບການຍ່ອຍ ແລະ ການດູດຊືມອາ

ຫານໃນພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງຮ່າງກາຍສັດ
ເພື່ອນໍາໄປສູ່ການສະສົມໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ເພີ່ມ

ໂດຍສະເພາະແມ່ນຫຍ້າທໍາມະຊາດ, ພືດຢືນຕົ້ນ

ສະມັດຕະພາບທາງດ້ານນໍ້າໜັກໂຕ ແລະ ສຸຂະ
ພາບຂອງສັດນໍາອີກ (Preston and Leng 2009).

ຫາໄດ້ສະດວກໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ ຂອງປະເທດເຮົາ

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ປັດໄຈຕ່າງໆທີ່ສໍາ

ແລະ ໃບໄມ້ຕ່າງໆ ເຊິ່ງຍັງມີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ
(Phonepaseuth Phengsavanh and Ledin 2003).

ແຕ່ວ່າອາຫານເຫຼົ່ານັ້ນ, ມັນຍັງມີຂໍ້ຈໍາກັດຕໍ່ກັບ
ມັງກອນ- ມິຖຸນາ 2018
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ເຊິ່ ງ ມີ ຜົ ນ ຕໍ່ ກັ ບ ຂະບວນການໝັ ກ ຂອງຈຸ ລິ ນ ຊີ ກໍ່
ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດແກ່ສັດນັ້ນເປັນຕົ້ນ: ເຟືອງເຂົ້າ
ແລະ

ຕົ້ນກ້ວຍເຫຼົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ,

ລ້ຽງສັດປະເພດຕ່າງໆ, ແຕ່ວ່າອາຫານດັ່ງກ່າວນີ້

ມັນຍັງມີອິດທິພົນ ຫຼື ມີຂໍ້ຈໍາກັດຕໍ່ກັບການກິນໄດ້
ຂອງສັດ ແລະ ການຍ່ອຍໄດ້ຂອງອາຫານເນື່ອງ
ຈາກແບັກທິເລຍໃນກະເພາະອາຫານ (ກະເພາະ

ໝັກ) ຍັງມີປະລິມານຕໍ່າ, ເຊິ່ງເຫດຜົນດັ່ງກ່າວນັ້ນ
ມັ ນ ໄດ້ ເ ກີ ດ ມາຈາກສານເຍື້ ອ ໄຍບາງຈໍ າ ພວກ
ເຊັນ
່ : lignification ແລະ solidification ເຊິ່ງມີ

ປະລິມານຫຼາຍໃນອາຫານ ແລະ ເປັນຜົນເຮັດ
ໃຫ້ທາດໄນໂຕຼເຈນ, ວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດທີ່
ສະສົມໃນອາຫານມີປະລິມານຕໍ່າ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອ

ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມກ
ີ ານ

ທົດສອບຈາກຂະບວນການຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະ
ການເຮັດອາຫານແຫ້ງ,

ການເຮັດອາຫານໝັກ

ດ້ວຍວິທີການຕ່າງໆ ຫຼື ນໍາໃຊ້ການເສີມອາຫານ
ປະເພດຕ່າງໆ ເພື່ອເພີ່ມຄຸນຄ່າທາງດ້ານອາຫານ
ແລະ ມີຜນ
ົ ທີດ
່ ຕ
ີ ກ
່ໍ ານແລກປ່ຽນທາດ ໃນຮ່າງກາຍ
ສັດໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ໂດຍລວມແລ້ວ, ຊາວກະສິກອນ
ຜູ້ລ້ຽງສັດສ່ວນໃຫຍ່

ເຕັກນິກຕ່າງໆເຫຼາ່ົ ນີ້

and Kayouli 1997).

ເຊິ່ງຊາວກະສິ

ກອນສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນໄດ້ນໍາໃຊ້ເຂົ້າຫຼາຍໃນການ

ແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼ່າ
ົ ນີ້

ເພີ່ມຄວາມໜ້າກິນໃຫ້ແກ່ສັດອີກດ້ວຍ (Chenost

ແມ່ນຍັງສາມາດຍອມຮັບ

ໄດ້ເປັນຕົນ
້ ແມ່ນແນວທາງ

ແລະ ກົນໄກການປັບປຸງ ທີ່ນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງອາຫານ
ຂອງເຍື້ອໃຍຕ່າງໆ (ປະເພດເຟືອງເຂົ້າ ຫຼື ຕົ້ນ

ກ້ວຍ) ເຂົ້າໃນຮູບແບບອາຫານໝັກໃຫ້ມີປະສິດ

ນອກຈາກວິທີການທີ່ດີ ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງ

ເທິງນີ້ແລ້ວ, ຍັງມີສານບາງຈໍາພວກ ທີ່ສາມາດພິ

ຈາລະນາ ຫຼື ນໍາໄປໃຊ້ເປັນແຫຼ່ງອາຫານໄດ້ດີພໍ
ສົມຄວນ ເຊັ່ນ: ແປ້ງ (ຢິດສ) ເຊິ່ງເປັນເຊື້ອລາຊະ

ນິດໜຶ່ງ ທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດ ຕໍ່ຂະບວນການໝັກ
ແລະ ຍັງໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຫຼາຍ ແກ່ນັກຄົ້ນຄວ້າ
ທົດລອງ ໂດຍສະເພາະເຊື້ອລາຊະນິດນີ້ ໄດ້ຄົ້ນ
ພົບເປັນຈຸລິນຊີໂປຼຕິນ microbial protein ໃນ

ແຫຼ່ງຂອງອາຫານ. ເຊິ່ງເຊື້ອລາທີ່ນິຍົມນໍາໃຊ້ເຂົ້າ
ໃນແຫຼງ່ ອາຫານສັດ

ເປັນຕົນ
້ ແມ່ນ

ເຊືອ
້ ລາຈໍາ

ພວກ Sacchromyces cerevisiae ໂດຍສະເພາະ
ຢູ່ໃນຂະບວນການທົດສອບແບບໝັກ ຫຼື ແຫ້ງໃນ

ອາຫານຂອງສັດລ້ຽງ ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນຂົງ
ເຂດອຸດສາຫະກໍາ

(Chumkhunthod, 2000;

Kockva-kratochivilova, 1990; Berry, 1989
and DeMot, 1990). ເມື່ອເວົ້າເຖິງຄຸນຄ່າທາງ

ອາຫານ ແລະ ອົງປະກອບຂອງເຊື້ອລາ ແມ່ນ
ເປັນແຫຼ່ງໂປຼຕິນຈຸລັງດຽວ

ທີ່ມີຄຸນຄ່າໂປຼຕິນສູງ

ເຖິງ 45%. ສ່ວນໃຫຍ່ເຊື້ອລາຊະນິດນີ້ Sacchr-

omyces cerevisiae ແມ່ນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນ
ການປະສົມກັບແຫຼງ່ ອາຫານຕ່າງໆ ຂອງສັດນ້ອຍ

ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຜະລິດໝູ. ໃນປະຈຸບັນ,
ເຊື້ອດັ່ງກ່າວແມ່ນມີບົດບາດສໍາຄັນ ແລະ ໄດ້ຮັບ

ຄວາມນິຍົມ ຕໍ່ກັບການນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນສ່ວນປະສົມ

ທິພາບ ໂດຍການນິຍົມນໍາໃຊ້ສານເສີມປະເພດ

ອາຫານຂອງສັດຄ້ຽວເອື້ອງ ເຊັ່ນ: ງົວ-ຄວາຍ ເຊິ່ງ

ຕ່າງໆເຊັ່ນ: ປູນຂາວ, ປຸ໋ຍເລັ່ງ ຫຼື ປະເພດອາຊິດ

ມັນສາມາດປັບປຸງການຍ່ອຍໄດ້

ອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ມີຜົນເສຍຕໍ່ສຸຂະພາບສັດ ແລະ ມັນ

ແລະ ຂະບວນການໝັກໃນກະເພາະໝັກຂອງສັດ

ຍັງມີອິດທິພົນຕໍ່ການກະຕຸ້ນ ໂດຍພາໃຫ້ມີການ

ຄ້ຽວເອື້ອງໄດ້ດີອີກດ້ວຍ (Polviset, Wachira-

ປ່ຽນແປງທາງດ້ານຄຸນນະພາບ

ຂອງອາຫານ

pakorn, Alhaidary, Mohamed, Beynen, and

ໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ອະນຸພາກຂອງ

Yuangklang, 2010; Sommart, Wanapat,

ອາຫານເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ເປັນສານໜຽວ (ຍຶດເກາະກັນ

Wachirapakorn, Chanthai, and Toburan,

ສາມາດ ສະລາຍໄດ້ງ່າຍ ຫຼື ອ່ອນຕົວລົງໄດ້ ແລະ

1991).
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ວາລະສານຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ສະບັບທີ. 38

ສະນັ້ນ, ເປົ້າໝາຍຂອງການທົດສອບນີ້

ແມ່ນເພື່ອເປັນການປັບປຸງ ອາຫານຈໍາພວກວັດ
ຖຸດິບອາຫານສັດທີ່ມີເຍື້ອໃຍສູງ ແລະ ອາຫານ

ປະເພດແປ້ງ ໂດຍການເຮັດໝັກໃນຮູບແບບປິດ
ເຊິ່ງມີສ່ວນປະກອບຂອງແປ້ງ (ຢິດສ), ປຸ໋ຍເລັ່ງ,
ປຸ໋ຍໝາກ, ກາກນໍ້າຕານ ແລະ ແຮ່ທາດທີ່ນໍາໃຊ້

ເຂົາ້ ໃນການທອມງົວ ແລະ ເປັນການປະເມີນການ

ສ້າງລາຍຮັບ ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຂອງຊາວກະສິກອນ
ນໍາອີກ.

ແກ່ງົວທອມ” ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກ່ອນການເລີ່ມການທົດ
ລອງ.

2.3 ຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ
2.3.1 ແນວພັນສັດ ແລະ ໂຮງເຮືອນ: ໄດ້ນໍາໃຊ້ງົວ

ພັນພື້ນເມືອງ (ງົວລາດ) ໂດຍປະກອບມີທັງໝົດ
16 ໂຕ ເຊິ່ງມີນໍ້າໜັກເລີ່ມ ຕົ້ນລະ ຫວ່າງ 63-69

kg (66±3.0kg). ສໍາລັບງົວແມ່ນໄດ້ມີການຂັງຕະ

1.1 ຈຸດປະສົງ ຂອງການສຶກສາ
1. ເພື່ອປະເມີນການກິນໄດ້ ແລະ ການປ່ຽນແປງ

ທາງດ້ານນໍາ້ ໜັກຂອງງົວພືນ
້ ເມືອງ ຕໍກ
່ ບ
ັ ການເສີມ
ອາຫານ ຈາກຫົວມັນຕົ້ນໝັກ, ເຟືອງ ແລະ ຕົ້ນ
ກ້ວຍໝັກ.

ທອມງົວ ໂດຍໃຊ້ສູດອາຫານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

II. ອຸປະກອນ ແລະ ວິທີການ
2.1 ສະຖານທີ່ ແລະ ໄລຍະເວລາ
ການຄົນ
້ ຄວ້າໃນຄັງ້ ນີ,້ ໄດ້ຈດ
ັ ຕັງ້ ປະຕິບັດ

ຕົວຈິງ ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຂອງຊາວກະສິກອນ ໃນເຂດ

ເມືອງໂພນໄຊ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ນັບແຕ່ ເດືອນ ຕຸລາ (10)
2017 ຫາ ເດືອນມັງກອນ (01) 2018.

2.2 ການຄັດເລືອກຊາວກະສິກອນ
ໄດ້ມີການຄັດເລືອກ

ຫຼອດເວລາໃນຮູບແບບຂັງດ່ຽວໃນຄອກສັດ, ເຊິ່ງ

ຄອກແມ່ນເຮັດດ້ວຍໄມ້ ແລະ ມີຂະໜາດຂອງ
ຄອກຍາວ 1.50 x ກວ້າງ 1.20 ແມັດ, ຢູ່ພາຍໃນ
ຄອກສັດ ໄດ້ປະກອບໄປດ້ວຍຮາງອາຫານ ແລະ
ຮາງນໍ້າ.
2.3.2 ສິ່ງທົດລອງ ແລະ ຮູບແບບການທົດລອງ:

2. ເພື່ອປະເມີນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໃນການ

ຊາວກະສິກອນ

ພາຍໃນບ້ານເປົ້າໝາຍ ທີ່ມີການລ້ຽງງົວ ພາຍໃນ

ເມືອງ ໂພນໄຊ ແລະ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 4 ຄອບ

ການທົດສອບການທອມງົວ ຮ່ວມກັບຊາວກະສິ
ກອນໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ປະກອບມີທັງໝົດ 4 ກຸ່ມໃນ
ການທົດສອບ, ເຊິ່ງແຕ່ລະກຸມທົດສອບປະກອບ
ມີງວ
ົ ພືນ
້ ເມືອງຈໍານວນ 4 ໂຕ. ສໍາລັບກຸມ
່ ທົດສອບ
ການທອມງົວປະກອບມີ:
ກຸ່ມທີ່ 1 (CTL): ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກຊາວກະສິກອນ
(ຫຍ້າເນເປຍ ແລະ ຮໍາອ່ອນ).

ກຸ່ມທີ່ 2 (CR): ຫຍ້າເນເປຍ ແລະ ຮໍາອ່ອນ ແລະ
ເສີມຫົວມັນຕົ້ນໝັກ.

ກຸ່ມທີ່ 3 (RS): ຫຍ້າເນເປຍ ແລະ ຮໍາອ່ອນ ແລະ
ເສີມເຟືອງໝັກ.

ກຸ່ມທີ່ 4 (BS): ຫຍ້າເນເປຍ ແລະ ຮໍາອ່ອນ ແລະ
ເສີມຕົ້ນກ້ວຍໝັກ

ຄົວ, ເຊິ່ງແຕ່ລະຄອບຄົວແມ່ນໄດ້ປະກອບມີ (ງົວ

2.3.3 ອາຫານ ແລະ ການຈັດການອາຫານ: ກ່ອນ

ຈາກໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກແລ້ວ ຍັງໄດ້ມີການຝຶກ

ສັດແຕ່ລະໂຕໄດ້ມີການປັບອາຫານ

ພື້ນເມືອງ) ຈໍານວນ 4 ໂຕ. ຊາວກະສິກອນ, ນອກ

ມັງກອນ- ມິຖຸນາ 2018
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ການທົດລອງ ແລະ ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນຕົວຈິງ,

ໂດຍສະ
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ເພາະອາຫານທີ່ນໍາມາທົດສອບ
ເປັນເວລາ 2 ອາທິດ.

(ອາຫານໝັກ)

ສໍາລັບຫົວມັນຕົ້ນ ແລະ ຕົ້ນກ້ວຍ, ກ່ອນ

ນໍາມາໝັກໄດ້ມີການຊອຍ ເປັນຕອນບາງໆ ແລະ

ມີຂະໜາດຄວາມຍາວ 1-2cm ແລະ ນໍາໄປຕາກ
ແດດພາຍໃນ 1 ມື້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພືດດັ່ງກ່າວ ມີ
ຄວາມຊຸ່ ມ ຫຼຸ ດ ລົ ງ ກ່ ອ ນທີ່ ຈ ະນໍ າ ໄປປະສົ ມ ກັ ບ

ສ່ວນປະກອບຕ່າງໆໃນການໝັກ (ຕາຕະລາງທີ
1). ໄດ້ນໍາເອົາເຟືອງ, (ຫົວມັນຕົ້ນ ແລະ ຕົ້ນກ້ວຍ

ຫຼັງຈາກຜ່ານການຕາກແລ້ວ) ແມ່ນໄດ້ນໍາມາປະ
ສົມກັບສ່ວນປະກອບຕ່າງໆຂອງການໝັກທີ່ກຽມ

ໄວ້ ເຊິ່ງປະກອບມີ: ຢີສ(Yeast), ປຸ໋ຍເລັ່ງ (Urea),

ປຸຍ
໋ ໝາກ (Di-ammonium phosphate), ແຮ່ທາດ

(Mineral) ແລະ ກາກນໍ້າຕານ (Molasses)

ໂດຍຄິດໄລ່ຕາມອັດຕາສ່ວນທີ່ກຽມ ໄວ້ໂດຍຄິດ
ໄລ່ເປັນວັດຖຸແຫ້ງ (%DM basis). ສໍາລັບປຸຍ
໋ ເລັງ່
ກ່ອນນໍາໄປປະສົມແມ່ນ

ໄດ້ຜ່ານການລະລາຍ

ກັບນໍ້າໃນອັດຕາສ່ວນ (50:50). ວັດຖຸດິບທີ່ກຽມ
ໄວ້ມີເຟືອງ, ຫົວມັນຕົ້ນ ແລະ ຕົ້ນກ້ວຍໄດ້ນໍາມາ

ປະສົມກັບສ່ວນປະກອບຕ່າງໆ ຂອງການໝັກທີ່
ກຽມໄວ້ໃຫ້ເຂົ້າກັນ,

ຈາກນັ້ນຈຶ່ງນໍາໄປບັນຈຸໃສ່

ໃນຖົງຢາງປຼາສຕິກ ທີ່ກຽມໄວ້ແລ້ວ, ໄດ້ໄລ່ອາ

ກາດອອກ ແລະ ມັດໃຫ້ແໜ້ນເພື່ອປ້ອງກັນອາ
ກາດຂ້າງນອກເຂົ້າໄປປະປົນ, ເຊິ່ງຖົງໝັກໄດ້ນໍາ
ໄປຮັກສາໄວ້ໃນບ່ອນຮົມ
່ ໃນອຸນຫະພູມທົວ
່ ໄປຈົນ
ຄົບ 14 ມື້ ແລ້ວຈຶ່ງນໍາໄປທົດສອບກັບສັດ.

ຕາຕະລາງທີ 1 (Table 1): ສ່ວນປະກອບອາຫານທີ່ນໍາໄປໝັກ (Ingredients of feed for silage)
ລ/ດ (No)

ລາຍລະອຽດ (Items)

1

ເຟືອງ (Rice straw)

2

ຫົວມັນຕົ້ນ (Cassava roots)

3

ຕົ້ນກວ້ຍ (Banana stem)

4

ຫົວມັນຕົ້ນ(CR) ເຟືອງ (RS) ຕົ້ນກວ້ຍ (BS)
-

90.5

-

90.5

-

-

-

-

90.5

ຢີດສ (Yeast)

0.5

0.5

0.5

5

ປຸຍໝາກ (DAP)

2.0

2.0

2.0

6

ປຸຍເລັ່ງ (Urea)

3.0

3.0

3.0

7

ກາກນໍ້າຕານ (Molasses)

3.0

3.0

3.0

8

ແຮ່ທາດ (Mineral)

1.0

1.0

1.0

ລວມ (Total)

100

100

100

ທາດຊີ້ນລວມ (CP in DM, %)

13.0

13.4

12.6

CR: cassava root; DAP: di-ammonium phosphate; RS: rice straw; BS: banana stem
ສໍາລັບອາຫານພື້ນຖານປະກອບມີ: ຫຍ້າເນເປຍ
ໄດ້ໃຫ້ກິນໃນອັດຕາສ່ວນ 75% (DM) ແລະ ຮໍາ

ອ່ອນ 25% (DM), ເຊິ່ງໄດ້ໃຫ້ສັດກິນໃນຮູບແບບ

ເຕັມທີ.່ ສ່ວນອາຫານໝັກແມ່ນ ໄດ້ໃຫ້ໃນຮູບແບບ
ການເສີມ 10% ຂອງອາຫານພື້ນຖານ. ການໃຫ້
8
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ຮູບທີ 1: ສວນຫຍ້າເນເປຍ (Napier grass)

ຮູບທີ 2: ການໝັກອາຫານ (Feed silage)

ຮູບທີ 3: ການໃຫ້ອາຫານສັດ
(Feeding cattle)
ມັງກອນ- ມິຖຸນາ 2018
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2.4 ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ

2.6 ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ

ສັດແຕ່ລະໂຕ (ງົວ) ໄດ້ມີການຊັ່ງນໍ້າໜັກ

ຂໍ້ ມູ ນ ທັ ງ ໝົ ດ ທີ່ ໄ ດ້ ຈ າກການເກັ ບ ກໍ າ ຂໍ້

ກ່ອນການທົດລອງ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນໃນທຸກໆ 15

ມູນຕົວຈິງໄດ້ນໍາມາວິເຄາະ ໂດຍການນໍາໃຊ້ໂປ

ໂຕ. ອາຫານທີ່ໃຫ້ ແລະ ເຫຼືອໃນແຕ່ລະມື້ແມ່ນ

of the Minitab software (version 16.0). ແຫຼ່ງ

ມື້ ເພື່ອຊອກຫາການປ່ຽນແປງທາງດ້ານນໍ້າໜັກ
ໄດ້ມີການຊັ່ງນໍ້າໜັກ

ເພື່ອຊອກຫາການກິນໄດ້

ແລະ ການແລກປ່ຽນອາຫານມາເປັນນໍ້າໜັກໂຕ.

ນອກນີ້, ຍັງໄດ້ມີການປະເມີນທາງດ້ານເສດຖະ
ກິດໂດຍການຊອກຫາຕົນ
້ ທຶນລວມ, ລາຍຮັບລວມ
ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງກໍາໄລໃນການລົງທຶນ.

ແກມ GLM option in the ANOVA program

ຂໍມ
້ ນ
ູ ປະກອບມີ: ກຸມ
່ ທົດສອບ (ສິງ່ ທົດລອງ ແລະ
ຄ່າຄວາມຜິດພາດທາງສະຖິຕິທີ່ມີຕໍ່ການຈະເລີນ
ເຕີບໂຕ ແລະ ການກິນໄດ້.

III. ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ວິຈານ
3.1 ອົງປະກອບເຄມີອາຫານ

2.5 ການວິໄຈອາຫານສັດ
ຕົວຢ່າງ ອາຫານຈາກການທົດສອບໄດ້
ນໍາໄປວິໄຈຫາທາດແຫ້ງ dry matter (DM), ອິນ
ຊີວັດຖຸ (OM), ໂປຼຕີນ crude protein (CP) ແລະ
ເຍື້ອໃຍ NDF, ADF ຕາມຮູບແບບຂອງ Ly and
Nguyen Van Lai (1997) ແລະ AOAC (1990).

ຈາກການວິໄຈອົງປະກອບເຄມີຂອງວັດ

ຖຸດິບອາຫານສັດເຫັນໄດ້ວ່າ: ອາຫານໝັກຈາກ
ຫົວມັນຕົ້ນເຊິ່ງມີຄ່າໂປຼຕີນ (CP) ແລະ ຄ່າອິນຊີ
ວັດຖຸ (OM) ສູງກວ່າໝູ່, ເມື່ອທຽບກັບແຫຼ່ງອາ

ຫານໝັກພາກສ່ວນອືນ
່ ໆ ເປັນຕົນ
້ ເຟືອງໝັກ ແລະ
ຕົ້ນກ້ວຍໝັກ (ຕາຕະລາງ 2) ຕາມລໍາດັບ.

ຕາຕະລາງ ທີ 2 (Table 2): ອົງປະກອບເຄມີຂອງວັດຖຸດິບອາຫານສັດ (Chemical Composition of
animal feed).
ລາຍລະອຽດ (Items)

ຫຍ້າເນເປຍ ຮໍາອ່ອນ ເຟືອງໝັກ ຫົວມັນຕົ້ນ

ຕົ້ນກ້ວຍ

(NP)

(RB)

(RS)

ໝັກ (CR)

ໝັກ(BS)

29.3

90.1

81.9

28.5

9.31

ທາດອິນຊີວັດຖຸ (OM)

94.6

78.3

83.7

95.8

84.5

ທາດໂປຼຕິນ (CP)

9.89

8.67

9.90

11.2

8.49

ເຍື້ອໃຍບໍ່ລະລາຍໃນສານຟອກ (NDF)

75.6

50.6

69.3

34.2

46.3

ເຍື້ອໃຍບໍ່ລະລາຍໃນອາຊິດ(ADF)

42.8

41.4

46.6

29.7

38.6

ວັດຖຸແຫ້ງ (DM), %
As % of DM

ADF: acid detergent fiber; BS: banana stem silage; CP: crude protein; CR: cassava root silage;
DM: dry matter; NP: Napier grass; NDF: neutral detergent fiber; OM: organic matter; RB: rice
bran; RS: rice straw silage
10

content.indd 10

January - June 2018

09/24/2018 2:11:44 PM

ວາລະສານຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ສະບັບທີ. 38

ເນເປຍ, ຮໍາອ່ອນ ແລະ ເສີມດ້ວຍຫົວມັນຕົ້ນໝັກ

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕ
່ າມ, ຈາກຜົນການສົມທຽບ

ອົງປະກອບເຄມີ ຂອງແຫຼ່ງອາຫານສັດຕ່າງໆ

ມີຄາ່ ການກິນໄດ້ສງູ ກວ່າເທົາ່ ກັບ 2838g ຕໍມ
່ ເ້ື ມືອ
່

ໂດຍສະເພາະໃນປະເພດອາຫານໝັກ ເປັນຕົ້ນ

ທຽບກັບກຸ່ມທີ່ີເສີມຕົ້ນກວ້ຍໝັກ, ເສີມເຟືອງໝັກ

ແມ່ນຫົວມັນຕົນ
້ ໝັກໂດຍການທົດສອບຄັງ້ ນີແ
້ ລ້ວ

ແລະ ກຸ່ມເຕັກນິກຂອງຊາວກະສິກອນ (ໃຫ້ຫຍ້າ

ເຫັນວ່າ: ຄຸນຄ່າທາງໂປຼຕີນ, ເຊິ່ງມີຄ່າໃກ້ຄຽງກັບ

ເນເປຍ ແລະ ຮໍາອ່ອນ) ເຊິ່ງມີປະລິມານການກິນ

ການລາຍງານຂອງ Inthapanya et al (2017) ທີ່

ໄດ້ແມ່ນ 2.791, 2.777 ແລະ 2.534g ຕໍ່ມື້. ສ່ວນ

ມີຄ່າເທົ່າກັບ 11.4% ແລະ ການລາຍງານຂອງ

ການແລກປ່ຽນອາຫານມາເປັນນໍາ້ ໜັກໂຕ (FCR)

Nouphone et al (2016) ທີມ
່ ຄ
ີ າ່ ເທົາ່ ກັບ 11.1%.

ເຫັນວ່າບໍມ
່ ຄ
ີ ວາມແຕກຕ່າງທາງສະຖິຕິ (P>0.05)
ໃນແຕ່ລະກຸມທີ່ທົດສອບ. ແຕ່ມີແນວໂນ້ມດີກວ່າ

3.2 ການກິນໄດ້

ໝູ່ແມ່ນກຸ່ມທີ່ໃຫ້ຫຍ້າເນເປຍ, ຮໍາອ່ອນ ແລະ

ຈາກຜົນການວິເຄາະຂໍ້ມູນ ການກິນໄດ້

ເສີມດ້ວຍຫົວມັນຕົ້ນໝັກ ເມື່ອທຽບກັບກຸ່ມທີ່ີເສີມ

ຂອງງົວໃນແຕ່ລະກຸ່ມ (ຕາຕະລາງ 3) ສະແດງ

ເຟືອງໝັກ; ຕົ້ນກວ້ຍໝັກ ແລະ ກຸ່ມເຕັກນິກຂອງ

ໃຫ້ເຫັນວ່າ: ປະລິມານການກິນໄດ້ລວມ ໃນແຕ່

ຊາວກະສິກອນ (FCR= 8.23; 8.71; 9.43 ແລະ

ລະກຸ່ມທົດສອບ ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງ

9.78) ຕາມລໍາດັບ.

ສະຖິຕິ (P<0.05) ໂດຍສະເພາະໃນກຸມ
່ ໃຫ້ຫຍ້າ

ຕາຕະລາງທີ 3 (Table 3): ຄ່າສະເລ່ຍການກິນໄດ້ຂອງງົວ (Mean values for feed intake)
ກຸ່ມທົດລອງ (Groups)
CTL
BS
RS
CR

SEM P-value

ຫຍ້າເນເປຍ (Napier grass)

1913

1920

1909

1951

11.70

0.041

ຮໍາອ່ອນ (Rice bran)

621

623

620

633

3.796

0.046

ລາຍລະອຽດ (Items)
ການກິນໄດ້, ກຼາມ/ວັນ (Intake, g/d)

ຕົ້ນກ້ວຍໝັກ (Banana stem silage)

249

ເຟືອງໝັກ (Rice straw silage)

0.743
248

ຫົວມັນຕົ້ນໝັກ (Cassava root silage)
ລວມ (Total)

0.771
253

0.873

2534

2791

2777

2838

16.76

<0.001

9.78

9.43

8.71

8.23

0.436

0.103

ການແລກປ່ຽນອາຫານມາເປັນນໍ້າໜັກໂຕ
(FCR)

CTL (control): ກຸ່ມເຕັກນິກຊາວກະສິກອນ (ຫຍ້າເນເປຍ ແລະ ຮໍາອ່ອນ); BS (banana stem
silage: ຫຍ້າເນເປຍ ແລະ ຮໍາອ່ອນເສີມຕົ້ນກ້ວຍໝັກ; CR (cassava root silage): ຫຍ້າເນເປຍ ແລະ
ຮໍາອ່ອນເສີມຫົວມັນຕົ້ນໝັກ; FCR (feed conversion ratio): ການແລກປ່ຽນອາຫານມາເປັນນໍ້າໜັກ
ໂຕ; Pro (probability): ຄວາມແຕກຕ່າງທາງສະຖິຕ;ິ RS (rice straw silage): ຫຍ້າເນເປຍ ແລະ ຮໍາ
ອ່ອນເສີມເຟືອງໝັກ; SEM (standard error of the mean): ຄ່າຜິດພາດມາດຖານທາງສະຖິຕິ.
ມັງກອນ- ມິຖຸນາ 2018
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3.3 ການຈະເລີນເຕີບໂຕ

ຄ່າສະເລ່ຍນໍ້າໜັກສຸດທ້າຍ ແລະ ອັດຕາການ
ຈະເລີນເຕີບໂຕ (ກຼາມຕໍມ
່ )້ື ຂອງງົວແມ່ນມີຄວາມ
ແຕກຕ່າງທາງສະຖິຕິ (P<0.05) ດັ່ງລາຍລະອຽດ
ໃນຕາຕະລາງ 4.

ຈາກຜົນການວິເຄາະຂໍ້ມູນການຈະເລີນ

ເຕີບໂຕຂອງສັດ (ງົວ) ໃນແຕ່ລະກຸ່ມເຫັນໄດ້ວ່າ:

ຕາຕະລາງທີ 4 (Table 4): ຄ່າສະເລ່ຍສໍາລັບການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງງົວ (Mean values for growth
performance of cattle).
ກຸ່ມທົດລອງ (Groups)

SEM

P-value

66

0.813

0.288

105

108

1.581

0.030

320

351

17.22

0.020

CTL

BS

RS

CR

ນໍ້າໜັກເລີ່ມຕົ້ນ (Initial weight, kg )

67

67

65

ນໍ້າໜັກສຸດທ້າຍ (Final weight, kg)

101

103

ອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕ (ກຼາມຕໍ່ມື້) (Live

261

297

ນໍ້າໜັກສັດ, ກິໂລກຼາມ (Live weight, kg)

weight gain, g/day)

CTL (control): ກຸມ
່ ເຕັກນິກຊາວກະສິກອນ (ຫຍ້າເນເປຍ ແລະ ຮໍາອ່ອນ); BS (banana stem silage:
ຫຍ້າເນເປຍ ແລະ ຮໍາອ່ອນເສີມຕົ້ນກ້ວຍໝັກ; CR (cassava root silage): ຫຍ້າເນເປຍ ແລະ ຮໍາ

ອ່ອນເສີມຫົວມັນຕົນ
້ ໝັກ; Pro (probability):ຄວາມແຕກຕ່າງທາງສະຖິຕ;ິ RS (rice straw silage):

ຫຍ້າເນເປຍ ແລະ ຮໍາອ່ອນເສີມເຟືອງໝັກ; SEM (standard error of the mean): ຄ່າຜິດພາດມາດ
ຖານທາງສະຖິຕິ.

ຂໍ້ມູນວິເຄາະຈາກການປ່ຽນແປງນໍ້າໜັກ

ຂອງງົວໃນແຕ່ລະຊ່ວງໄດ້ພບ
ົ ວ່າ: ມີແນວໂນ້ມນໍາ້
ໜັກເພີມ
່ ຂຶນ
້ ໃນແຕ່ລະຊ່ວງເລີມ
່ ຈາກ (15-120 ມື)້ .
ຈາກການປ່ຽນແປງທາງດ້ານນໍ້າໜັກໂຕນີ້, ເຫັນ

ວ່າມີຜນ
ົ ດີກວ່າໝູ່ ແມ່ນໃນກຸມ
່ ທົດສອບທີໃ່ ຫ້ຫຍ້າ

ເນເປຍ, ຮໍາອ່ອນ ແລະ ເສີມດ້ວຍຫົວມັນຕົ້ນໝັກ

ໂດຍການສົມທຽບກັບກຸ່ມອື່ນໆເປັນຕົ້ນ: ເສີມ
ເຟືອງໝັກ; ຕົ້ນກ້ວຍໝັກ ແລະ ກຸ່ມເຕັກນິກຂອງ
ຊາວກະສິກອນ (ເສັ້ນສະແດງ 1).

12
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ເສັ້ນສະແດງ 1: ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານນໍ້າໜັກ ໃນແຕ່ລະຊ່ວງຂອງງົວ (Changes in live weight of
cattle over time).
ໝາຍເຫດ (Remark): Control: ກຸມ
່ ເຕັກນິກຊາວ

ກະສິກອນ (ຫຍ້າເນເປຍ ແລະ ຮໍາອ່ອນ); Banana

stem silage: ຫຍ້າເນເປຍ ແລະ ຮໍາອ່ອນເສີມ

ຕົ້ນກ້ວຍໝັກ; Rice straw silage:ຫຍ້າເນເປຍ
ແລະ ຮໍາອ່ອນເສີມເຟືອງໝັກ; Cassava root

silage: ຫຍ້າເນເປຍ ແລະ ຮໍາອ່ອນເສີມ ຫົວມັນ
ຕົ້ນໝັກ.

ການຈະເລີນເຕີບໂຕດີກວ່າໝູ່ ແມ່ນກຸມ
່ ທີໃ່ ຫ້ຫຍ້າ

ເນເປຍ, ຮໍາອ່ອນ ແລະ ເສີມດ້ວຍຫົວມັນຕົ້ນໝັກ
ເຊິ່ງມີອັດຕາ ການຈະເລີນເຕີບໂຕເທົ່າກັບ 351

ກຼາມຕໍ່ມື້, ເມື່ອສົມທຽບກັບກຸ່ມທີ່ເສີມເຟືອງໝັກ;

ຕົ້ນກ້ວຍໝັກ ແລະ ກຸ່ມເຕັກນິກຂອງຊາວກະສິ
ກອນມີຄ່າເທົ່າກັບ 320; 297 ແລະ 261 ກຼາມຕໍ່ມື້

ການຈະເລີນເຕີບໂຕປະຈໍາວັນ

(Live

weight gain, g/day) ຂອງງົວພັນພື້ນເມືອງສະ
ແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: ການໃຫ້ຫຍ້າເນເປຍ, ຮໍາອ່ອນ
ແລະ ເສີມດ້ວຍ (ຕົ້ນກ້ວຍໝັກ, ເຟືອງໝັກ ແລະ
ຫົວມັນຕົ້ນໝັກ ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງ ທາງສະ

ມັງກອນ- ມິຖຸນາ 2018
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ຖິຕິ (P<0.05). ໃນແຕ່ລະກຸ່ມໄດ້ພົບວ່າ: ກຸ່ມທີ່ມີ

(ຕາຕະລາງ 4 ເສັນ
້ ສະແດງ 2) ຕາມລໍາດັບ. ຈາກ

ການສົມທຽບກຸ່ມທີ່ີມີການຈະເລີນເຕີບໂຕສູງສຸດ

ແລະ ຕໍ່າສຸດ ຄື: ການເສີມດ້ວຍຫົວມັນຕົ້ນ ແລະ

ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກຊາວກະສິກອນ ທີ່ໃຫ້ຫຍ້າເນເປຍ
ແລະ ຮໍາອ່ອນຢ່າງດຽວເຫັນໄດ້ວ່າ: ມີຄ່າການຈະ
ເລີນເຕີບໂຕເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 25.6% ຕາມລໍາດັບ.

13

09/24/2018 2:11:45 PM

The Lao Journal of Agriculture and Forestry, No. 38

ເສັ້ນສະແດງ 2: ການຈະເລີນເຕີບໂຕປະຈໍາວັນ (ກຼາມຕໍ່ມື້) (Live weight gain, g/day)
ໝາຍເຫດ (Remark): Control: ກຸ່ມເຕັກນິກ

Viengsakoun et al (2017) ໂດຍການນໍາໃຊ້ອາ

ຊາວກະສິກອນ (ຫຍ້າເນເປຍ ແລະ ຮໍາອ່ອນ);

ຫານຄົບສ່ວນ ຈາກຂີ້ມັນຕົ້ນທີ່ໝັກ ດ້ວຍຢີດສ,

Banana stem silage: ຫຍ້າເນເປຍ ແລະ ຮໍາອ່ອນ

ປຸ໋ຍເລັ່ງ, ແຮ່ທາດ, ຫຍ້າເນເປຍ, ກາກເບຍ ແລະ

ເສີມຕົ້ນກ້ວຍໝັກ; Rice straw silage: ຫຍ້າເນ

ປາແດກເຫັນໄດ້ວ່າ: ມີອັດຕາການຈະເລີນເຕີບ

ເປຍ ແລະ ຮໍາອ່ອນເສີມເຟືອງໝັກ; Cassava

ໂຕດີກວ່າເທົ່າກັບ 440g ຕໍ່ມື້ເມື່ອທຽບກັບການ

root silage: ຫຍ້າເນເປຍ ແລະ ຮໍາອ່ອນເສີມຫົວ

ທົດລອງຄັ້ງນີ້ມີພຽງແຕ່ 351 ກຼາມ ຕໍ່ມື້ຈາກການ

ມັນຕົ້ນໝັກ.

ເສີມຫົວມັນຕົ້ນໝັກ.

ການທົດລອງຄັ້ງນີ້

ເມື່ອທຽບກັບການ

ຈາກຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ

ຕໍ່ກັບການສົມທຽບ

ລາຍງານຂອງ Inthapanya et al (2017) ທີໃ່ ຊ້ຫວ
ົ

ພາຍໃນກຸ່ມທົດສອບ ໂດຍສະເພາະອັດຕາການ

ເສີມດ້ວຍສ່າເຫຼົ້າ, ເຊິ່ງເປັນແຫຼ່ງໂປຼຕິນ ຕໍ່ການ

g/day) ທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນນີ້ ອາດເນື່ອງມາ

ມັນຕົ້ນໝັກດ້ວຍຢີດສ, ປຸ໋ຍເລັ່ງ, ປຸ໋ຍໝາກ ແລະ

ທົດສອບ ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ຂອງງົວພືນ
້ ເມືອງ
ໄດ້ຊໃ້ີ ຫ້ເຫັນວ່າ: ອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕ ຂອງ

ງົວພື້ນເມືອງ ໃນແຕ່ລະມື້ແມ່ນຍັງມີຄ່າຕໍ່າກວ່າ

ເມືອ
່ ທຽບກັບຜົນການທົດສອບຄັງ້ ນີ້ ເຊິງ່ ມີຄາ່ ເທົາ່
323g ຕໍ່ມື້, ແຕ່ເມື່ອທຽບກັບການລາຍງານ ຂອງ
14
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ຈະເລີນເຕີບໂຕປະຈໍາວັນ (Live weight gain,

ຈາກຄຸນສົມບັດ ຂອງອາຫານ ແຕ່ລະປະເພດ

ເຊັ່ນ: ຈໍາພວກແປ້ງ ຫຼື ເຍື້ອໃຍທີ່ນໍາມາທົດສອບ,
ເມືອ
່ ນໍາໄປປະສົມກັບຢີສ (Yeast), ປຸຍ
໋ ເລັງ່ (Urea),

ປຸຍ
໋ ໝາກ (Di-ammonium phosphate), ແຮ່ທາດ
(Mineral) ແລະ ກາກນໍ້າຕານ (Molasses) ກໍ່ໃຫ້
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ເກີດມີການປ່ຽນແປງ ທາງດ້ານໂຄງສ້າງ, ຄຸນຄ່າ

ເຫັນວ່າ: ຮູບແບບການລ້ຽງທອມ ທີ່ໃຫ້ຫຍ້າເນ

ຫົວມັນຕົ້ນ ເຊິ່ງມີປະລິມານແປ້ງ ບັນຈຸຢູ່ຫຼາຍ

ໄດ້ມີຜົນກໍາໄລສູງກວ່າໝູ່ ເຊິ່ງມີຜົນກໍາໄລສຸດທິ

ໃຫ້ເຊື້ອລາ (ຢິດສ) ທີ່ເປັນສ່ວນປະສົມຂອງອາ

ຕໍ່າກວ່າໝູ່ແມ່ນກຸ່ມທົດສອບ ໂດຍນໍາໃຊ້ເຕັກນິກ

ຈຸລິນຊີມີການຂະຫຍາຍໂຕໄດ້ໄວ ແລະຈະເປັນ

ອ່ອນຢ່າງດຽວ)

ຫຼື ກິນເຂົ້າໄປ.

ພາບກໍາໄລໃນການລົງທຶນຂອງການທົດສອບສູງ

ທາງອາຫານ ແລະ ຄວາມໜ້າກິນ ໂດຍສະເພາະ

ເປຍ, ຮໍາອ່ອນ ແລະ ເສີມດ້ວຍຫົວມັນຕົ້ນໝັກ

ກວ່າເມື່ອທຽບກັບຕົ້ນກ້ວຍ ແລະ ເຟືອງ, ເຊິ່ງເຮັດ

ເທົ່າກັບ 2,457,500 ກີບ ຕໍ່ໂຕ ແລະ ຜົນກໍາໄລ

ຫານໝັກ. ສະນັ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ໝັກຈະກໍ່ ໃຫ້ເກີດ

ຂອງຊາວກະສິກອນ (ໃຫ້ຫຍ້າເນເປຍ ແລະ ຮໍາ

ແຫຼ່ງໂປຼຕີນຂອງອາຫານທີ່ດີ ເມື່ອສັດນໍາໄປໃຊ້

2,190,000 ກີບຕໍ່ໂຕ (ຕາຕະລາງ 5). ປະສິດທິ

3.4 ການປະເມີນທາງເສດຖະກິດ
ຈາກຜົນການວິເຄາະຂໍ້ມູນ ທາງດ້ານ

ເສດຖະກິດຂອງ 4 ກຸ່ມທົດລອງ ໄດ້ສະແດງໃຫ້

ມັງກອນ- ມິຖຸນາ 2018
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ເຊິ່ງມີຜົນກໍາໄລສຸດທິເທົ່າກັບ

ສຸດເທົ່າກັບ 13.5% ແລະ ຕໍ່າສຸດເທົ່າກັບ 12.5%

ຈາກການສົມທຽບທັງສອງເຫັນວ່າ: ມີຄ່າປະສິດ

ທິ ພ າບຂອງຜົ ນ ກໍ າ ໄລໃນການລົ ງ ທຶ ນ ເພີ່ ມ ຂຶ້ ນ
ເຖິງ 7.4%. V.

ສະຫຼຸບ ແລະ ຂໍ້ແນະນໍາ
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ຕາຕະລາງທີ 5 (Table 5): ຜົນຕອບແທນທາງເສດຖະກິດຂອງການທອມງົວ Economics return of
cattle fattening)  
ລໍາດັບ

ລາຍລະອຽດ

(No)

(Items)

1.0
1.1

ຜົນຜະລິດລວມ (ກີບ) (Total
income)

ກຸ່ມທົດລອງ (Groups)
CTL

BS

RS

CR

26,260,000 26,780,000 27,300,000 28,080,000

ຈໍານວນສັດ (ໂຕ) (animal,

4

4

4

4

101

103

105

108

65,000

65,000

65,000

65,000

heads)

1.2

ນໍ້າໜັກສຸດທ້າຍ (kg (Final

1.3

ລາຄາຂາຍ (ກີບຕໍ່ກິໂລ) (Sale

2.0

ຕົ້ນທຶນລວມ (ກີບ) (Total cost) 17,500,000 17,800,000 18,030,000 18,250,000

2.1

ທຶນຄົງທີ່ (ກີບ) (FCC, Kip)

2.2

ທຶນໝູນວຽນ (ກີບ) (ICC, Kip)

2.3

ແຮງງານ (ຄົນ) (Labour)

3.0

ຜົນຕອບແທນທາງເສດຖະກິດ (Economics return)

3.1

ຕົ້ນທຶນລວມ (ກີບ) (Total cost)

17,500,000 17,800,000 18,030,000 18,250,000

3.2

ຜົນຜະລິດລວມ (ກີບ) (Total

26,260,000 26,780,000 27,300,000 28,080,000

3.3

ກໍາໄລສຸດທິ (ກີບຕໍ່ໂຕ) (Net

3.4

ປະສິດທິພາບໃນການລົງທຶນ (%)

weight, kg)

value, Kip/kg)

income)

income)

(Return on investment, %)

3,200,000

3,200,000

3,200,000

3,200,000

13,100,000 13,400,000 13,630,000 13,850,000
1,200,000

2,190,000

12.5

1,200,000

2,245,000

12.6

1,200,000

2,317,500

12.9

1,200,000

2,457,500

13.5

CTL (control): ກຸ່ມເຕັກນິກຊາວກະສິກອນ (ຫຍ້າເນເປຍ ແລະ ຮໍາອ່ອນ); BS (banana stem silage:

ຫຍ້າເນເປຍ ແລະ ຮໍາອ່ອນເສີມຕົ້ນກ້ວຍໝັກ; CR (cassava root silage): ຫຍ້າເນເປຍ ແລະ ຮໍາອ່ອນ

ເສີມຫົວມັນຕົ້ນໝັກ; RS (rice straw silage): ຫຍ້າເນເປຍ ແລະ ຮໍາອ່ອນເສີມເຟືອງໝັກ.
16
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IV. ສະຫຼຸບ ແລະ ຂໍ້ແນະນໍາ

ກວ່າໝູ່ ແມ່ນກຸ່ມທົດສອບ ໂດຍນໍາໃຊ້ເຕັກນິກ
ຂອງຊາວກະສິກອນ ເຊິງ່ ມີຜນ
ົ ກໍາໄລສຸດທິເທົາ່ ກັບ

ຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງ ການລ້ຽງ

2,190,000 ກີບຕໍ່ໂຕ. ປະສິດທິພາບກໍາໄລໃນ

ທອມງົວ ຮ່ວມກັບຊາວກະສິກອນໃນຄັ້ງນີ້, ຈາກ

ການລົ ງ ທຶ ນ ຂອງການທົ ດ ສອບສູ ງ ສຸ ດ ເທົ່ າ ກັ ບ

ຜົ ນ ໄດ້ ຮັ ບ ສະແດງໃຫ້ ເ ຫັ ນ ວ່ າ ການໃຫ້ ຫ ຍ້ າ ເນ

13.5% ແລະ ຕໍ່າສຸດເທົ່າກັບ 12.5% ຈາກການ

ເປຍ, ຮໍາອ່ອນ ແລະ ເສີມດ້ວຍອາຫານຈາກວັດ

ສົມທຽບທັງສອງເຫັນວ່າ: ມີຄ່າປະສິດທິພາບຂອ

ຖຸດິບອາຫານສັດເປັນຕົ້ນ: ຕົ້ນກວ້ຍ, ເຟືອງ ແລະ

ງຜົນກໍາໄລໃນການລົງທຶນເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 7.4%.

ຫົວມັນຕົ້ນທີ່ຜ່ານການປັບປຸງ; ໂດຍການນໍາໃຊ້
ສ່ວນປະກອບຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຢີດສ (Yeast); ປຸ໋ຍ
ໝາກ (DAP); ປຸ໋ຍເລັ່ງ (Urea); ກາກນໍ້າຕານ
(Molasses) ແລະ ແຮ່ທາດ (Mineral) ຕໍກ
່ ບ
ັ ການ
ໝັກອາຫານດັ່ງກ່າວໄດ້ພົບວ່າ:

ການເສີມຈາກ

ແຫຼງ່ ວັດຖຸດບ
ິ ອາຫານສັດ ທີຜ
່ າ່ ນການປັບປຸງແມ່ນ
ມີຄວາມແຕກຕ່າງທາງສະຖິຕິ (P<0.05) ແລະ
ໄດ້ມີຜົນຕໍ່ກັບການກິນໄດ້ ແລະ ການຈະເລີນ
ເຕີບໂຕຂອງສັດ (ງົວ), ເຊິ່ງກຸ່ມທີ່ມີແນວໂນ້ມດີ
ກວ່າໝູ່ແມ່ນກຸ່ມ ໃຫ້ຫຍ້າເນເປຍ, ຮໍາອ່ອນ ແລະ
ເສີມດ້ວຍຫົວມັນຕົ້ນໝັກ

ມີຄ່າການກິນໄດ້ສູງ

ກວ່າເມື່ອທຽບກັບກຸ່ມທີ່ີເສີມຕົ້ນກ້ວຍໝັກ, ເສີມ
ເຟືອງໝັກ ແລະ ກຸມ
່ ເຕັກນິກຂອງຊາວກະສິກອນ.
ອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕສູງກວ່າໝູ່ ແມ່ນກຸ່ມ
ທີ່ໃຫ້ຫຍ້າເນເປຍ, ຮໍາອ່ອນ ແລະ ເສີມດ້ວຍຫົວ
ມັນຕົ້ນໝັກ ມີຄ່າເທົ່າກັບ 351 ກຼາມ ຕໍ່ມື້ ຈາກ
ການສົມທຽບກຸມ
່ ທີເ່ ສີມ ດ້ວຍຫົວມັນຕົນ
້ ໝັກ ແລະ
ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກຊາວກະສິກອນ ທີ່ໃຫ້ຫຍ້າເນເປຍ
ແລະ ຮໍາອ່ອນຢ່າງດຽວເຫັນວ່າ: ການເສີມຫົວ
ມັນຕົ້ນໝັກ

ມີຄ່າການຈະເລີນເຕີບໂຕເພີ່ມຂຶ້ນ

ເຖິງ 25.6% ສ່ວນການປະເມີນ ທາງດ້ານເສດ
ຖະກິດທັງ 4 ກຸ່ມທົດລອງ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ວ່າ: ຮູບແບບການລ້ຽງທອມ ທີ່ໃຫ້ຫຍ້າເນເປຍ,

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ແນວທາງການຂະ
ຫຍາຍ ແລະ ການສົ່ງເສີມໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ໃນ
ກຸ່ມຜູ້ລ້ຽງງົວ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຍິ່ງໆຂຶ້ນ ໂດຍສະ
ເພາະສ້າງຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນປະ
ໂຫຍດສູງຕໍ່ຊາວກະສິກອນຜູ້ລ້ຽງ ຄວນມີການສົ່ງ
ເສີມການປູກພືດອາຫານສັດ

ເພີ່ມຂຶ້ນຕື່ມເປັນ

ຕົ້ນ: ແມ່ນພືດທີ່ໃຫ້ໄດ້ ທາງປະລິມານ-ຄຸນນະ
ພາບ ແລະ ສາມາດໃຫ້ໄດ້ຕະຫຼອດປີ ເຊັ່ນ: ມັນ
ຕົ້ນ (ໃບ ແລະ ຫົວ). ນອກຈາກໄດ້ນໍາໃຊ້ເຂົ້າເປັນ
ແຫຼ່ ງ ອາຫານໃນການລ້ ຽ ງສັ ດ ນ້ ອ ຍປະເພດໝູ
ແລະ ສັດປີກແລ້ວ, ພວກເຮົາຍັງໄດ້ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນ
ການປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານທີ່ດີ ໃຫ້ແກ່ສັດໃຫຍ່ໄດ້
ອີກດ້ວຍນອກນີ້,

ມັນຍັງມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຕໍ່

ການທົດແທນວັດຖຸດິບ ທີ່ມີແຫຼ່ງໂປຼຕິນສູງແຕ່ມີ
ລາຄາສູງອື່ນໆນໍາອີກ, ເຊິ່ງສາມາດນໍາວັດຖຸດິບ
ອາຫານສັດດັ່ງກ່າວນັ້ນ ມາປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານ
ໝັກເພື່ອເພີ່ມຄຸນຄ່າທາງດ້ານອາຫານ ແລະ ຍັງ
ສາມາດເກັບໄວ້ໄດ້ດົນພໍສົມຄວນ. ອີກປະການ
ໜຶ່ງ ເພື່ອຫັນການປ່ອຍລ້ຽງສັດ ແບບທໍາມະຊາດ
ມາລ້ຽງໃນຮູບແບບເຕັກນິກທອມສັດ ເພືອ
່ ປະຫຍັດ
ຕົນ
້ ທຶນ, ເວລາ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການເກີດຄວາມ
ສ່ຽງຕໍ່ພະຍາດຕ່າງໆນໍາອີກ.

ຮໍາອ່ອນ ແລະ ເສີມດ້ວຍຫົວມັນຕົ້ນໝັກໄດ້ມີ
ຜົນກໍາໄລສູງກວ່າໝູ່

ເຊິ່ງມີຜົນກໍາໄລສຸດທິເທົ່າ

ກັບ 2,457,500 ກີບຕໍ່ໂຕ ແລະ ຜົນກໍາໄລຕໍ່າ
ມັງກອນ- ມິຖຸນາ 2018
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