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ຄານາ
ເພື່ອຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັນລຸ 3 ແຜນງານ ແລະ 10 ແຜນດາເນີນງານ ຂອງກະຊວງກະສິກາ
ແລະ ປ່າໄມ້ ວາງອອກ ກຄ 3 ເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ຄັັ້ງທີ VIII ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຕ່ນີັ້ຮອດປີ 2020
ໂດຍຖເອົານະໂຍບາຍ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນລົງເທື່ອລະກ້າວ, ນາພາປະເທດຊາດ ໃຫ້
ຫຼຸດພົັ້ນອອກຈາກການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການສ້າງສາປະເທດຊາດ ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດ
ອຸດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ, ກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຖເອົາວຽກງານ ການກື່ສ້າງຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນວຽກງານບຸລິມະສິດໜື່ງທີມ
ື່ ີຄວາມສາຄັນ ໃນການພັດທະນາຂະແໜງ
ການກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ
ປະຈຸບັນເຫັນໄດ້ວ່າ ພະນັກງານວິຊາການດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນລະດັບຕ່າງໆໃນຂອບເຂດ
ທົື່ວປະເທດ ຍັງບທ
ື່ ັນມີຄຸນນະພາບດີເທົື່າທີຄ
ື່ ວນ ແລະ ມີຈານວນບື່ພຽງພ ນັບແຕ່ຂັັ້ນສູນກາງລົງຮອດທ້ອງ
ຖິື່ນ. ສະນັັ້ນກະຊວງກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ການົດຍຸດທະສາດການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບການສກ
ສາດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຕ່ນີັ້ຫາ ປີ 2020 ເຊິື່ງຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕຂອງຍຸດທະສາດ ແມ່ນການພັດທະນາສີມ
ແຮງງານຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍມີການເຊື່ອມໂຍງການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ເຂົັ້າກັບລະບົບການ
ສົງື່ ເສີມ ແລະ ຕະຫາດແຮງງານ, ການສ້າງຫັກສູດທີື່ເນັັ້ນຄວາມຊານານ, ການສິດສອນທີື່ເນັັ້ນເອົາຜູ້ຮຽນເປັນ
ສູນກາງ. ດັື່ງນັັ້ນ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດດ້ານກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈື່ງມີຄວາມຈາເປັນຕ້ອງໄດ້
ມີການປັບປຸງ ແລະ ກື່ສ້າງໃໝ່ ດ້ວຍຮູບການຝກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບໄລຍະສັັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ
ເພື່ອສ້າງໃຫ້ໄດ້ນັກວິຊາການທີມ
ື່ ີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມຊານານ ແລະ ມີຄຸນສົມບັດທີື່ເໝາະສົມ.
ເພື່ອຕອບສະໜອງ ໃຫ້ທ່ວງທັນກັບສະພາບການດັື່ງກ່າວ, ທາງວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜອ
ຈື່ງໄດ້ພັດທະນາຫກ
ັ ສູດຊັັ້ນສູງ ກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຂດເນີນສູງຂັ້ນ ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ 4 ສາຂາວິຊາ ເຊັື່ນ:
ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກາ. ຫັກສູດນີັ້ ໄດ້ເນັັ້ນຄວາມຊານານ ແລະ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫາດແຮງງານ ເພື່ອກື່ສ້າງພະນັກງານວິຊາການດ້ານການກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ອອກ
ຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ໃນບັນດາແຂວງພາກເໜອ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂຕ
ັ້ ົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງສກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫັກສູດແຫ່ງຊາດລະດັບຊັັ້ນສູງທຸກປະການ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຮຽນການສອນໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ມີຄວາມສະດວກ, ຈະຕ້ອງມີການພັດທະນາ
ບັນດາເອກະສານທີື່ສາຄັນຂອງຫັກສູດ ເຊັື່ນ: ເອກະສານຫັກສູດ, ຄາອະທິບາຍເນັ້ອໃນຫຍັ້ຂອງແຕ່ລະວິຊາ,
ແຜນການຮຽນການສອນ ແລະ ເນັ້ອໃນການສິດສອນລະອຽດຂອງແຕ່ລະວິຊາ ຫ ເອີັ້ນວ່າ: ປັ້ມຄູ່ມການ
ຮຽນການສອນ. ສະນັັ້ນ ຈື່ງໄດ້ມີການພັດທະນາປັ້ມຄູ່ມຂອງແຕ່ລະວິຊາທີື່ມີໃນຫັກສູດດັື່ງກ່າວນີັ້ ເພື່ອຕອບ
ສະໜອງຈຸດປະສົງຂອງຫັກສູດ ທີື່ເນັັ້ນໃສ່ 5 ອົງປະກອບຫັກດັື່ງນີັ້: 1). ການສ້າງຄວາມຊານານ, 2). ການ
ພັດທະນາແບບຍນຍົງ, 3). ຕິດພັນກັບການຜະລິດກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງ, 4). ເນັັ້ນການເຮັດ
ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ແລະ 5). ການມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ
ໃນການພັດທະນາປັ້ມຄູ່ມເຫົື່ານີັ້ ໄດ້ມີການມອບໝາຍໃຫ້ອາຈານຮັບຜິດຊອບສິດສອນຫັກ ແລະ
ອາຈານຊ່ວຍເປັນຜູ້ຂຽນຂັ້ນ ໂດຍໄດ້ຜ່ານຂະບວນການ ແລະ ຂັັ້ນຕອນທີື່ຈາເປັນຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ການຝກ
ອົບຮົມກ່ຽວກັບຫັກການ, ການໄປທັດສະນະສກສາ, ການຄົນ
ັ້ ຄວ້າເອກະສານ ແລະ ຂັ້ມູນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການ
ແລກປ່ຽນຄາຄິດເຫັນ ແລະ ຂຄາປກສາຈາກບັນດາຜູ້ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ຈາກສະຖາບັນການສກ
ສາ ແລະ ໜ່ວຍງານອື່ນໆ. ຫັງຈາກນັັ້ນ ກໄດ້ມີການກວດແກ້ເນັ້ອໃນ ໂດຍຄະນະຊີັ້ນາ ແລະ ຄະນະກາມະ
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ການພັດທະນາຫັກສູດຂອງວິທະຍາໄລ, ເຊິື່ງປະກອບດ້ວຍ: ທ່ານ ຄາຜຸຍ ພອນໄຊ, ທ່ານ ເພັດສະໝອນ
ຖານະສັກ, ທ່ານ ທອງສະມຸດ ພູມມາສອນ, ທ່ານ ອາໄພວັນ ສຸກສັນຕິ, ທ່ານ ທອງເພັດ ຈິດຕະບຸບຜາ, ທ່ານ
ສີສຸກ ວິລະບຸດ, ທ່ານ ນ. ໜື່ຄາ ວິລະວົງສາ, ທ່ານ ພູທອນ ຈັນທະວົງສາ, ທ່ານ ອຸທອງ ວົງແສນເມອງ, ທ່ານ
ມຸນິຊາ ພົງບັນດິດ, ທ່ານ ຈັນທອນ ທອງສະໄໝ, ແລະ ທ່ານ ນິກອນ ສຸດທິວົງ. ນອກຈາກນັັ້ນ ກຍັງມີ ທ່ານ
ນາງ Andrea Schroeter ແລະ ທ່ານ ນາງ Silvia Junt ຫົວໜ້າໂຄງການປັບປຸງວິທະຍາໄລກະສິກາ
ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜອ (SURAFCO) ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຊ່ຽວຊານທີື່ປກສາທາງດ້ານເຕັກນິກ ທັງພາຍໃນ
ແລະ ຕ່າງປະເທດອີກຈານວນໜື່ງ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງໃກ້ຊິດ
ວຽກງານພັດທະນາຫັກສູດ ແມ່ນຈຸດປະສົງໜື່ງທີື່ສາຄັນຂອງໂຄງການ SURAFCO ທີື່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດໂດຍ ອົງການ HELVETAS Swiss Intercooperation ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນທນ
ຈາກອົງການຮ່ວມ ແລະ ພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ (SDC) ຕັັ້ງແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕົັ້ນມາ, ແລະ
ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນິກ ໃນການພັດທະນາໂຄງສ້າງຂອງຫັກສູດ ຈາກຄະນະກະເສດສາດ,
ປ່າໄມ້ ແລະ ວິທະຍາສາດອາຫານ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເບີນ (HAFL)
ວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜອ ຂສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ຮູບ
້ ຸນຄຸນນາທຸກ
ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີື່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານທນຮອນ ແລະ ວິຊາການ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນການຄົັ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາປັ້ມຄູ່ມນີັ້ຂັ້ນ ເພື່ອນາໃຊ້ເຂົັ້າໃນການຮຽນການສອນ. ນອກຈາກນັັ້ນ
ເອກະສານດັື່ງກ່າວນີັ້ ຍັງສາມາດນາໄປປັບໃຊ້ໃນທຸກໆວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນທົື່ວປະເທດ. ໃນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງນັັ້ນ, ຖ້າຫາກພົບເຫັນຂັ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງ ແລະ ຄວາມບື່ສອດຄ່ອງເໝາະສົມ
ປະການໃດ ກະລຸນນາສົື່ງຂັ້ຄິດເຫັນ ແລະ ຄາຕາໜິຕິຊົມໄປທີື່ວິທະຍາໄລ ກະສິກາ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜອ
ຊາບ ເພື່ອຈະໄດ້ນາໄປປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີກວ່າເກົື່າໃນອະນາຄົດ

iii

ບົດ ນາ
ປັ້ມຄູ່ມກ່ຽວກັບ “ອາຫານ ແລະ ການໃຫ້ອາຫານສັດ” ເຫັັ້ມນີັ້ ຜູ້ຂຽນໄດ້ຂຽນຂັ້ນ, ໂດຍມີ
ຈຸດປະສົງ ເພື່ອແນໃສ່ຮັບໃຊ້ການຮຽນການສອນ ໃນລະບົບໃນລະບົບຊັັ້ນສູງ ຂອງວິທະຍາໄລກະສິກາ ແລະ
ປ່າໄມ້ ພາກເໜອ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສາຂາລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ເຊິື່ງຜູ້ຂຽນໄດ້ຮວບຮວມ ແລະ ຮຽບ
ຮຽງຂັ້ນມາຈາກເອກະສານ ແລະ ປັ້ມຄູ່ມທີື່ເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດ, ຜົນຂອງການທົດລອງ
ທາງດ້ານການຜະລິດອາຫານສັດ ແລະ ການລ້ຽງສັດ ແລະ ຈາກການສອບຖາມແລກປ່ຽນບົດຮຽນນາຜູ້
ປະສົບຜົນສາເລັດໃນທາງດ້ານການຈັດການອາຫານສັດ ແລະ ການລ້ຽງສັດໃນໄລຍະຜ່ານມາ
ຈຸດປະສົງຕົັ້ນຕຂອງແຕ່ລະບົດຮຽນໃນປັ້ມເຫັັ້ມນີັ້ ແມ່ນເພື່ອເປັນແຫື່ງຂັ້ມູນອ້າງອີງ ແລະ ເປັນ
ທິດທາງອັນໜື່ງໃຫ້ແກ່ບັນດານັກວິຊາການ ແລະ ນັກສກສາ ລວມທັງຊາວກະສິກອນຜູ້ທີື່ມັກອາຊີບໃນການ
ຈັດການຜະລິດອາຫານສັດ ແລະ ການລ້ຽງສັດ ໃຫ້ໄດ້ເຂົັ້າໃຈເຖິງເຕັກນິກວິທີການຕ່າງໆ ໃນການຜະລິດ,
ການເກັບຮັກສາ, ການຈາໜ່າຍ ແລະ ການຈັດການດ້ານຕ່າງໆກ່ຽວກັບອາຫານສັດໃນຂັັ້ນພັ້ນຖານ
ເນັ້ອໃນປັ້ມເຫັັ້ມນີັ້ ຈະໄດ້ເວົັ້າເຖິງສະພາບການຜະລິດອາຫານສັດ, ປັດໃຈດ້ານອາຫານສັດຕື່ການ
ຜະລິດສັດ, ສ່ວນປະກອບທາງເຄມີໃນອາຫານສັດ, ປະເພດ ແລະ ແຫື່ງທີື່ມາຂອງອາຫານສັດ, ການປະກອບ
ສູດອາຫານສັດ, ການຈັດການນາໃຊ້ອາຫານເຂົັ້າໃນການລ້ຽງສັດ
ປມ
ັ້ ເຫັັ້ມນີໄັ້ ດ້ຈັດພິມຂັ້ນເທື່ອທາອິດ, ຍ່ອມມີຂຂ
ັ້ າດຕົກບົກຜ່ອງຫາຍດ້ານ ຈະເປັນດ້ານເນັ້ອໃນ
ແລະ ຄາສັບ ຫ ສານວນ, ເພາະສະນັັ້ນ ໃນນາມຜູຂ
້ ຽນຂສະແດງຄວາມຍິນດີຮັບເອົາຄາຕານິຕຊ
ິ ົມ ແລະ ຂ
ຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງ ຕື່ຄາແນະນາຈາກຜູອ
້ ່ານທຸກໆທ່ານດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ, ເພື່ອຈະໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂ
ເນັ້ອໃນທ່ຍ
ີ ັງບທ
ື່ ັນຄົບຖ້ວນ ແລະ ແກ້ໄຂເພີື່ມເຕີມ ໄປຕາມການປ່ຽນແປງວິວັດທະນາການຂອງຍຸກສະໄໝ
ໃຫ້ຄົບຖ້ວນສົມບູນຍິື່ງຂັ້ນ
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ບົດທີ 1
ຄວາມສາຄັນຂອງອາຫານຕື່ສຸຂະພາບຂອງສັດ
ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດອະທິບາຍກ່ຽວກັບ:
 ຄວາມສາຄັນຂອງອາຫານຕສ
ື່ ຸຂະພາບຂອງສັດ
 ຄວາມໝາຍຂອງຄາສັບທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອາຫານສັດ

ເນອ
ັ້ ໃນ
1.1

ຄວາມສາຄັນຂອງອາຫານຕສ
ື່ ຂ
ຸ ະພາບຂອງສັດ
1.1.1

ຄຸນຄ່າຂອງອາຫານສັດ
ອາຫານແມ່ນໃຫ້ຄຸນປະໂຫຍດຫາຍສາລັບການລ້ຽງສັດ ແລະ ເປັນປັດໃຈພັ້ນຖານ ທີື່
ມີຄວາມສາຄັນ ສັດລ້ຽງຈະຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງ ຖ້າໄດ້ຮັບອາຫານທີື່ມີຄຸນນະພາບດີ
ແລະ ພຽງພກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງສັດ ຖ້າມີທາດອາຫານຫາຍຢ່າງ ທີື່ມີຄຸນຄ່າສູງໃນອາຫານ ກຈະເຮັດໃຫ້
ອາຫານທີື່ປະສົມແລ້ວມີຄຸນຄ່າສູງເໝອນກັນ
ວັດຖຸດິບອາຫານຊະນິດໜື່ງບື່ສາມາດໃຫ້ທາດອາຫານ (Nutrient) ຄົບສົມບູນແກ່
ສັດໄດ້ ຈື່ງຄວນເອົາວັດຖຸດິບອາຫານຫາຍໆຢ່າງ ທີື່ມີອາຫານແຕກຕ່າງກັນມາປະສົມກັນ ເຮັດໃຫ້ອາຫານ
ປະສົມມີຄຸນຄ່າສົມບູນຕື່ສັດແຕ່ລະຊະນິດ
ຕົວຢ່າງ:
 ໝາກອ: ໃຫ້ທາດວິຕາມິນເອ
 ກະດູກປົື່ນ ໃຫ້ທາດຟອສຟຣັສ
 ຫອຍປົື່ນ ໃຫ້ຈາພວກແຄລຊຽມ
 ຊີັ້ນປົື່ນ, ປາປົື່ນ ໃຫ້ຈາພວກທາດຊີັ້ນ
1.1.2 ປັດໃຈພັ້ນຖານທີື່ຈະລ້ຽງສັດໃຫ້ປະສົບຜົນສາເລັດ
ໃນການລ້ຽງສັດຈະປະສົບຜົນສາເລັດໄດ້ ຕ້ອງປະກອບດວ້ຍ 4 ປັດໃຈ ຄ: ພັນສັດທີື່ດີ
ອາຫານມີຄຸນນະພາບດີ, ການຈັດການດີ, ການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດໄດ້ດີ. ຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ອາຫານ
ເປັນປັດໃຈທີື່ສາຄັນຕື່ກັບການລ້ຽງສັດ ເຊິື່ງຈະລວມເຖິງການຕັດສິນໃນການສາເລັດການລ້ຽງ ເພາະຕົັ້ນທນ
ສ່ວນໃຫ່ຍທີື່ໃຊ້ໃນການລ້ຽງສັດແມ່ນອາຫານ ຈະກວມເຖິງ 60-80 ຂອງຕົັ້ນທນທັງໝົດ ດັື່ງນັັ້ນ, ຖ້າຜູ້
ລ້ຽງສາມາດຫຼຸດ ຕົັ້ນທນຄ່າອາຫານລົງໄດ້ກຈະສາມາດເພີື່ມລາຍໄດ້ໃຫ້ສູງຂັ້ນ
1.1.3 ຄວາມສາຄັນຂອງອາຫານທີື່ມີຕື່ອາຍຸຂອງສັດແຕ່ລະໄລຍະ
ກ. ຄວາມສາຄັນຂອງອາຫານຕື່ສັດອ່ອນ
ສັດອ່ອນຕ້ອງການທາດອາຫານທີື່ມີທາດຊີັ້ນສູງ ເພື່ອຈະນາໄປໃຊ້ການຈະເລີນ
ເຕີບໂຕຂອງຮ່າງກາຍ. ນອກຈາກຈະຕ້ອງການທາດຊີັ້ນສູງ, ມີຄຸນນະພາບດີແລ້ວຍັງຕ້ອງການ ແຄນຊຽມ,
ຟອສຟຣັສອີກ, ອາດຈະໃຫ້ໃນຮູບຂອງກະດູກປົື່ນ, ເປອກຫອຍປົື່ນ ແລະ ປູນປົື່ນ ເພື່ອນາໄປເສີມສ້າງໂຄງ
ກະດູກໃຫ້ແຂງແຮງ. ສັດທີື່ເຮົາຈັດເປັນສັດອ່ອນແມ່ນຢູ່ໃນລະຫວ່າງອາຍຸດັື່ງນີັ້:
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 ໄກ່ ນັບແຕ່ມັ້ເກີດແຕກອອກຈາກໄຂ່ ເຖິງອາຍຸ 6-8 ອາທິດ
 ໝູ ນັບແຕ່ມັ້ເກີດ ຈົນເຖິງນັ້າໜັກ 35 Kg ຫ
 ງົວ ຄວາຍ ແຕ່ເກີດຈົນເຖິງອາຍຸ 6 ເດອນ
ຂ. ຄວາມສາຄັນຂອງອາຫານຕື່ສັດອາຍຸແກ່
ສັດແກ່ຕ້ອງການອາຫານທີື່ມີຄຸນນະພາບ ເພື່ອໃຊ້ໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ
ເປັນພະລັງງານສາລັບການດາລົງຊີວິດ ອາຫານບາງສ່ວນຈະນາໄປເສີມສ້າງພູມຕ້ານທາງແກ່ຮ່າງກາຍສັດ, ສັດ
ແກ່ຕ້ອງການອາຫານທີື່ໃຫ້ພະລັງງານສູງ ຖ້າຂາດຈະເຮັດໃຫ້ສັດເຈັບປ່ວຍ, ໃຫ້ຜົນຜະລິດຫຼຸດລົງ ດັື່ງນັັ້ນ
ການໃຫ້ອາຫານສັດແກ່ຄວນຫຼຸດປະລິມານອາຫານປະເພດທາດຊີັ້ນລົງ ແລະ ເພີື່ມພະລັງງານໃຫ້ຫາຍຂັ້ນ
ເພື່ອໃຊ້ເຂົັ້າໃນການດາລົງຊີວິດໂດຍການຜະລິດຊີັ້ນ, ໄຂ່, ນົມ, ການອອກແຮງງານ ແລະ ການລ້ຽງທອມ
1.1.4 ຜົນສະທ້ອນຂອງອາຫານທີື່ມີຕື່ກັບອາຍຸຂອງສັດແຕ່ລະໄລຍະ
ສັດແຕ່ລະຊະນິດຈະມີຄວາມຕ້ອງການອາຫານແຕກຕ່າງກັນ ບື່ວ່າສັດແຕ່ລະອາຍຸ ແຕ່
ລະປະເພດຈະເປັນສັດປີກ, ສັດໃຫຍ່, ກລ້ວນແຕ່ຕ້ອງການອາຫານບື່ຄກັນ, ການນາໃຊ້ອາຫານຈື່ງຈາເປັນຕື່
ສັດແຕ່ລະອາຍຸ, ແຕ່ລະເພດ ເພື່ອໃຫ້ສັດໄດ້ກິນອາຫານຖກຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງສັດແຕ່ລະອາຍຸ ເຊິື່ງ
ຖ້າໃຫອາຫານບື່ຖກຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງສັດ ໃນສັດອ່ອນຈະກິນອາຫານໜ້ອຍ ແຕ່ມີຄຸນນະພາບທາງ
ອາຫານສູງ ແຕ່ໃນສັດແກ່ຈະກິນອາຫານຫາຍ ແຕ່ຄຸນຄ່າອາຫານຫຼຸດລົງ ເຊິື່ງຖ້າໃຫ້ອາຫານບື່ຖກຈະມີຜົນ
ກະທົບຕື່ການຈະເລີນເຕີບໂຕ, ການສບພັນ, ການໃຫ້ຜົນຜະລິດ ແລະ ຕົັ້ນທນ

1.2

ຄວາມໝາຍຂອງຄາສັບທີກ
ື່ ຽ່ ວຂ້ອງກັບອາຫານສັດ

 ວັດຖຸດິບອາຫານສັດ (Feedstuff): ໝາຍເຖິງສິື່ງທີເື່ ກີດຂັ້ນຈາກແຫື່ງທາມະຊາດ ຫ ສັງ
ເຄາະຂັ້ນມາໂດຍວິທີທາງເຄມີ ຫ ຊີວະພາບ ໃຊ້ປະກອບສູດເພື່ອລ້ຽງສັດ
 ອາຫານ (Feed): ອາຫານຄສິື່ງທີື່ເກີດຂັ້ນຕາມທາມະຊາດ ຫ ມະນຸດສັງເຄາະຂັ້ນມາ ເພື່ອ
ນາໃຊ້ລ້ຽງສັດ ເມື່ອສັດກິນອາຫານເຂົັ້າໄປກສາມາດນາໃຊ້ເປັນປະໂຫຍດໄດ້ ແລະ ບື່ເປັນອັນຕະລາຍຕື່ສັດ
 ຫົວອາຫານ ຫ ອາຫານເຂັັ້ມຂຸ້ນ (Concentrate feed): ຄສ່ວນຂອງວັດຖຸດິບອາຫານ
ພວກທີື່ມີໂປຣຕິນສູງ ລວມທັງພວກທີື່ເປັນສານເສີມຕ່າງໆ ໃນປະລິມານທີື່ເຂັັ້ມຂຸ້ນ ເຊັື່ນ: ສານເສີມວິຕາມິນ
, ແຮ່ທາດ ເປັນຕົັ້ນ
 ອາຫານສາເລັດຮູບ (Complete/Commercial feed): ໝາຍເຖິງອາຫານທີື່ມີໂພສະ
ນະຄົບຖ້ວນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງສັດ ສາມາດນາໄປໃຊ້ລ້ຽງສັດໂດຍກົງ ໂດຍບຕ
ື່ ້ອງປະສົມກັບວັດຖຸ
ດິບອາຫານໃດໆອື່ນອີກ ນອກຈາກນັ້າເທົື່ານັັ້ນ
 ອາຫານປະສົມ (Mixed feed): ໝາຍເຖິງອາຫານທີື່ໄດ້ຈາກການປະສົມວັດຖຸດິບໃນສູດ
ອາຫານທັງໝົດ ແລ້ວໃຫ້ສັດກິນເປັນປົກກະຕິໃນແຕ່ລະມັ້ ໃນປະລິມານທີື່ພເໝາະ ແລະ ມີທາດອາຫານຄົບ
ຖ້ວນ
 ທາດອາຫານ (Nutrients): ໝາຍເຖິງສານທີື່ເປັນສ່ວນປະກອບທາງເຄມີໃນອາຫານສັດ
ລວມທັງສິື່ງທີື່ມະນຸດສັງເຄາະຂັ້ນມາ ປະກອບມີ: ນັ້າ, ທາດແປ້ງ, ໄຂມັນ, ໂປຣຕີນ, ແຮ່ທາດ ແລະ ວິຕາມິນ
 ວັດຖຸແຫ້ງ (Dry matter): ໝາຍເຖິງສານທີື່ເປັນອົງປະກອບຂອງອາຫານທີື່ເຫອຫັງຈາກ
ທີື່ສະກັດເອົານັ້າອອກໝົດແລ້ວ
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 ອາຫານຫຍາບ (Roughage): ໝາຍເຖິງອາຫານທີື່ມີເຍັ້ອໄຍສູງກວ່າ 18
ເໝາະສາ
ລັບໃຊ້ເປັນອາຫານຂອງສັດຄ້ຽວເອັ້ອງ, ອາຫານຫຍາບ ໄດ້ແກ່: ຫຍ້າສົດ, ຫຍ້າແຫ້ງ, ເຟອງແຫ້ງ, ພດສົດ,
ພດແຫ້ງ ແລະ ອື່ນໆ
 ອາຫານຫັກ ຫ ອາຫານຂຸ້ນ (Basal feed): ໝາຍເຖິງອາຫານທີມ
ື່ ີທາດຊີັ້ນບື່ເກີນ 16,
ເຍອ
ັ້ ໄຍ ບື່ເກີນ 18. ໃນການລ້ຽງສັດ ເພິື່ນໃຊ້ອາຫານຫັກ 70 ປະສົມກັບຮາ, ສາລີ, ເຂົັ້າປຽນ ... ຕາມ
ສູດອາຫານສັດທີື່ຕ້ອງການ
 ນັ້າຍ່ອຍ (Enzymes): ໝາຍເຖິງສານທີື່ສາມາດເລັື່ງປະຕິກິລິຍາ ເຮັດໃຫ້ເກີດການ
ປ່ຽນແປງທາງດ້ານຂະໜາດ, ຮູບຮ່າງ ແລະ ອົງປະກອບ ຫ ເອີັ້ນວ່າ: ສາມາດຍ່ອຍອາຫານໄດ້
 ພະລັງງານ: ໝາຍເຖິງຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກ ໂດຍວັດແທກພະລັງງານອອກມາໃນ
ຮູບຂອງຄວາມຮ້ອນ ເຊິື່ງມີຫົວໜ່ວຍເປັນແຄລຣີ, 1 ແຄລຣີ ໝາຍເຖິງຄວາມຮ້ອນທີື່ເຮັດໃຫ້ນັ້າ 1 g
ຮ້ອນຂັ້ນ 1oC (ທີື່ອຸນຫະພູມ 4oC), 1 ກິໂລແຄລຣີ (Kcal) = 1,000 Cal, 1 ເມກາແຄລຣີ (Mcal)
= 1,000 ກິໂລແຄລຣີ (Kcal)
 ອາຫານເສີມ (Supplementation Feed): ໝາຍເຖິງສານທີື່ເຕີມລົງໄປໃນອາຫານ
ເພື່ອຈຸດປະສົງຢ່າງໃດຢ່າງໜື່ງ ອາດຈະມີຄຸນຄ່າຂອງອາຫານ ຫ ບື່ມີກື່ໄດ້ ເຊັື່ນ: ເກອ (ເຮັດໃຫ້ອາຫານມີລົດ
ຊາດດີຂັ້ນ), ແປ້ງນົວ, ຢາຕ້ານເຊັ້ອ ...
 ປະສິດທິພາບໃນການປ່ຽນອາຫານ: ໝາຍເຖິງປະລິມານອາຫານທັງໝົດ ທີື່ສັດກິນເຂົັ້າໄປ
ແລ້ວປ່ຽນເປັນຜົນຜະລິດ ຊີັ້ນ, ນົມ ຫ ໄຂ່ ໜື່ງຫົວໜ່ວຍ ເຊັື່ນ: ໝູກິນອາຫານໄປ 3 Kg ນັ້າໜັກໂຕເພີື່ມ
ຂັ້ນ 1 Kg ໝາຍຄວາມວ່າ ໝູໂຕນີັ້ມີປະສິດທິພາບໃນການປ່ຽນອາຫານເປັນຊີັ້ນ ເທົື່າກັບ 3 ຫ ອາດວັດເປັນ
ເປີເຊັນຂອງປະສິດທິພາບການນາໃຊ້ອາຫານ (Feed efficiency, FE) 1/3 X 100 = 33.33 % ອັດຕາ
ປ່ຽນອາຫານມາເປັນຊີັ້ນ ເອີັ້ນວ່າ: Feed Conversion Ratio (FCR)
ປະສິດທິພາບໃນການນາໃຊ້ອາຫານ Feed efficiency (FE), 
ອັດຕາແລກປ່ຽນອາຫານເປັນນັ້າໜັກ

=

ປະສິດທິພາບການນາໃຊ້ອາຫານ ()

=

ອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕ/ວັນ (ADG)

=

ປະລິມານອາຫານທີື່ກິນທັງໝົດ
ນັ້າໜັກເພີື່ມຂັ້ນ
ນັ້າໜັກເພີື່ມຂັ້ນ
ອາຫານທີື່ກິນ

x 100

ນັ້າໜັກເພີື່ມຂັ້ນ
ຈານວນວັນທີື່ໃຊ້ລ້ຽງ

4

ບົດທີ 2
ທາດອາຫານຕ່າງໆ ໃນອາຫານສັດ
ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ:
 ເຂົັ້າໃຈຄວາມສາຄັນ ແລະ ໜ້າທີື່ຂອງທາດອາຫານທີື່ມີຕື່ຮ່າງກາຍສັດ
 ຈາແນກປະເພດ ແລະ ແຫື່ງທີື່ມາຂອງອາຫານສັດໄດ້

ເນອ
ັ້ ໃນ
ທາດອາຫານທີື່ປະກອບຢູ່ໃນອາຫານສັດມີ 6 ຢ່າງດ້ວຍກັນຄ: ນັ້າ, ຄາໂບໄຮເດຣດ, ໄຂມັນ, ໂປຣ
ຕີນ, ແຮ່ທາດ ແລະ ວິຕາມິນ

2.1

ນາັ້ (H2O)
2.1.1

ຄວາມສາຄັນຂອງນາັ້
ນັ້າປະກອບດ້ວຍ 2 ທາດຄ: ທາດ H ແລະ O ໃນອັດຕາສ່ວນ 2:1 ນັ້າເປັນທາດ
ອາຫານ ແຕ່ຖວ່າເປັນທາດອາຫານດ່ຽວ ໃນນັ້າບື່ມີທາດອາຫານອື່ນປົນຢູ່ ແລະ ນັ້າເປັນສິື່ງຈາເປັນສາລັບສິື່ງທີື່
ມີຊີວິດ ເຊິື່ງຫາໄດ້ງ່າຍ, ລາຄາຖກ ໃນອາຫານສັດທຸກຊະນິດຈະປະກອບດ້ວຍນັ້າ, ເຖິງວ່າມັນຈະບື່ມີທາດ
ອາຫານອື່ນປົນຢູ່ ແຕ່ຢ່າງໃດກຕາມນັ້າກເປັນໂຕຊ່ວຍເສີມສ້າງສ່ວນປະກອບຂອງຮ່າງກາຍ ເຊິື່ງຂາດບື່ໄດ້
ແລະ ເປັນຕົວຊ່ວຍໃນການລື່ລື່ນ, ລະລາຍອາຫານ ແລະ ຂັບຖ່າຍຂອງເສຍອອກນອກຮ່າງກາຍ ເມື່ອສັດ
ຂາດນັ້າພຽງຢ່າງດຽວອາດເຖິງຕາຍໄດ້ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມຖ້າສັດໄດ້ຮັບນັ້າພຽງພ ໂດຍທີື່ບື່ໄດ້ຮັບອາຫານຊະນິດ
ອື່ນກສາມາດມີຊີວິດຢູ່ດົນສົມຄວນໄດ້
ໂດຍທົື່ວໄປຮ່າງກາຍຂອງສັດຈະປະກອບດ້ວຍນັ້າຢູ່ປະກອບ 73 ຂອງນັ້າໜັກໂຕ
ຫາກຮ່າງກາຍຂອງສັດຂາດນັ້າ 4 - 5 ຂອງນັ້າໜັກໂຕ ສັດຈະຫິວນັ້າຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະ ໜ້າມດວິນວຽນ,
ຫາກສູນເສຍນັ້າ 6 - 10 ສັດຈະບື່ສາມາດຄວບຄຸມອຸນນະພູມໃນຮ່າງກາຍໄດ້ ແລະ ສັດຈະຕາຍຫາກສູນ
ເສຍນັ້າເຖິງ 12 ນັ້າສາມາດສູນເສຍອອກຈາກຮ່າງກາຍໄດ້ຫາຍທາງຄ: ທາງຜິວໜັງໃນລັກສະນະຂອງ
ອາຍນັ້າ ແລະ ເຫື່ອ, ທາງລົມຫາຍໃຈ, ທາງປັດສະວະ, ທາງອາຈົມ ລວມທັງໃນນັ້ານົມ, ເລອດ ແລະ ຜົນ
ຜະລິດອື່ນໆ
2.1.2 ແຫື່ງທີື່ມາຂອງນາັ້ ໃນຮ່າງກາຍສັດ
ສັດໄດ້ຮັບນັ້າດ້ວຍວິທີການຕ່າງໆ ຄ:
ກ. ໄດ້ຈາກການກິນນາັ້ ໂດຍກົງຂອງສັດ
ໂດຍທົື່ວໄປແລ້ວນັ້າທີື່ຈະໃຊ້ລ້ຽງສັດ ຄວນເປັນນັ້າທີື່ສະອາດ, ບື່ມີສິື່ງເຈອປົນ ບື່
ວ່າຈະເປັນແຮ່ທາດ ຫ ພວກແບັກທີເຣຍຕ່າງໆ ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ແມ່ນເປັນໄປໄດ້ຍາກທີື່ຈະຫານັ້າ
ບລິສຸດໃນລັກສະນະນີັ້ມາໃຊ້ ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມຫາກນັ້າດື່ມມີສິື່ງເຈອປົນສູງກວ່າ 2,500 ppm ສັດຈະກິນ
ອາຫານໄດ້ໜ້ອຍລົງ, ສະມັດຖະພາບການຜະລິດຕື່າ ແລະ ເກີດຜົນເສຍຕື່ສຸຂະພາບ
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ຂ. ໄດ້ຈາກອາຫານ
ໂດຍປົກກະຕິອາຫານແຫ້ງມີຄວາມຊຸ່ມປະມານ 10-12 ຄວາມຊຸ່ມໃນອາຫານ
ມີຄວາມສາຄັນຕື່ສັດລ້ຽງທີື່ມີນັ້າດື່ມບື່ພຽງພ ຫ ນັ້າດື່ມຄຸນນະພາບບື່ດີ ເພາະຢ່າງໜ້ອຍກສາມາດຊ່ວຍສະ
ໜອງນັ້າໄດ້ສ່ວນໜື່ງ, ອາຫານທີື່ມີນັ້າບັນຈຸຢູ່ຫາຍ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະຢູ່ໃນຮູບແບບຂອລອາຫານສົດ ເຊັື່ນ: ຫຍ້າ
ສົດ, ຫົວມັນຕົັ້ນສົດ ເປັນຕົັ້ນ
ຄ. ໄດ້ຈາກປະຕິກລ
ິ ຍ
ິ າເຄມີ
ນັ້າທີໄື່ ດ້ໃນສ່ວນນີັ້ແມ່ນໄດ້ ຈາກການສະລາຍຕົວຂອງອາຫານທີື່ກິນເຂົັ້າໄປ ໂດຍ
ຜ່ານປະຕິກິລິຍາເຄມີໃນຮ່າງກາຍ ດັື່ງຕົວຢ່າງການເກີດປະຕິກິລິຍາຂອງນັ້າຕານກລຸຍໂກ
C6H12O6 + 6O2
2.1.3

6CO2 + 6H2O

ການນາໃຊ້ນາັ້ ຂອງສັດ
ສັດຈະກິນນັ້າຫາຍ ຫ ໜ້ອຍຂັ້ນກັບປັດໃຈຕ່າງໆ ດັື່ງນີ:ັ້
 ປະລິມານອາຫານທີື່ສັດກິນ
 ອຸນຫະພູມ
 ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສັດ
 ຊະນິດ ຫ ອົງປະກອບອາຫານທີື່ສັດກິນ
 ລະດັບການໃຫ້ຜົນຜະລິດ
2.1.4 ໜ້າທີື່ຂອງນາັ້ ໃນຮ່າ ງກາຍ
 ຊ່ວຍໃນການຮັກສາຊີວິດ ແລະ ຮູບຮ່າງຂອງຈຸລັງໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ
 ຊ່ວຍໃນການຂົນສົື່ງສານປະກອບອື່ນໆ ເຊິື່ງມີບົດບາດໃນການຂົນສົື່ງໂພສະນະ
ເຂົັ້າສູ່ຈຸລັງ ແລະ ຂົນຖ່າຍສິື່ງເສດເຫອຈາກຈຸລັງອອກສູ່ພາຍນອກ
 ຊ່ວຍໃນການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ຊ່ວຍໃນການເກີດປະຕິກິລິ
ຍາເຄມີທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຍ່ອຍອາຫານ
 ຊ່ວຍໃນການຫລ
ື່ ື່ນ, ຊ່ວຍປ້ອງກັນການກະທົບຂອງລະບົບປະສາດ, ຊ່ວຍນາຄັ້ນ
ສຽງໃນຫູ ແລະ ຊ່ວຍໃນການເບິື່ງເຫັນ, ຫື່ລື່ນດວງຕາ
 ເປັນໂຕລະລາຍສານເຄມີ ເຮັດໃຫ້ຕ່ອມຮັບລົດຊາດເຮັດວຽກເປັນປົກກະຕິ
 ເປັນສ່ວນປະກອບຂອງເລອດ ແລະ ນັ້າຢາງເຫອງ, ຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຂອງປອດ
ແລະ ຖົງລົມ ຊ່ວຍໃນການແລກປ່ຽນກ໊າສ
2.1.5 ລັກສະນະຂອງນາັ້ ທີື່ໃຊ້ໃນການລ້ຽ ງສັດ
ນັ້າທີື່ໃຊ້ລ້ຽງສັດຄວນມີລັກສະນະດັື່ງນີັ້:
 ເປັນນັ້າທີື່ສະອາດ, ປາສະຈາກສິື່ງເຈອປົນ ຫ ບື່ຂຸ່ນ
 ບື່ມີກິື່ນເໝັນ
 ບື່ມີສານພິດ ຫ ສານເຄມີໃດໆປົນເປັ້ອນ
 ແຫວ ແລະ ມີລົດຊາດຈດ
 ປາສະຈາກເຊັ້ອພະຍາດ ແລະ ໄຂ່ຂອງກາຝາກຕ່າງໆ
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2.2

Carbohydrate

ເປັນໂພສະນະທີື່ສາຄັນຫາຍ ເຮັດໜ້າທີື່ເປັນແຫື່ງພະລັງງານໃນການດາລົງຊີວິດຂອງສັດ, ຄາໂບ
ໄຮເດຣດ ສ່ວນໃຫຍ່ກຈະຖກເກັບສະສົມໄວ້ເປັນແຫື່ງຂອງພະລັງງານໃນຮາກ, ຫົວ, ແລະ ເມັດພດ ຄາໂບ
ໄຮເດຣດ ນອກຈາກຈະຖກເກັບສະສົມໃນສ່ວນຕ່າງໆຂອງພດແລ້ວ ໃນໂຕຂອງສັດເອງກຍັງມີຄາໂບໄຮ
ເດຣດໃນຮູບຂອງກລຸຍໂກສ ແລະ ໄກລໂກເຈນໃນສາຍເລອດ, ເນັ້ອເຫຍື່ອຕ່າງໆ ແລະ ຕັບ
ສ່ວນປະກອບສ່ວນໃຫຍ່ຂອງອາຫານທີື່ໃຊ້ລ້ຽງສັດ ໂດຍທົື່ວໄປແລ້ວພົບວ່າ ຄາໂບໄຮເດຣດໃນ
ອາຫານສັດມີເຖິງ 80 ຂອງນໜ
ັ້ ັກອາຫານທັງໝົດ ພົບຢູ່ໃນຮູບຂອງທາດແປ້ງ, ນັ້າຕານ, Cellulose
ແລະ ອື່ນໆ ຊື່ງມີຢູ່ໃນອາຫານພວກເມັດພດ, ພດຫົວ ແລະ ພດອາຫານຕ່າງໆ, ທາດແປ້ງ ເປັນອິນຊີສານທີື່
ປະກອບດ້ວຍ C, H, O ໂດຍທີສ
ື່ ັດສ່ວນຂອງ H:O = 2:1
2.2.1 ປະໂຫຍດ ແລະ ໜ້າທີື່ຂອງຄາໂບໄຮເດຣດ
ຄາໂບໄຮເດຣດເປັນແຫື່ງຂອງພະລັງງານ
ສາລັບໃຊ້ໃນຂະບວນການຕ່າງໆພາຍໃນ
ຮ່າງກາຍ ເຊັື່ນ: ສະໜອງພະລັງງານ ແລະ ຄວາມຮ້ອນ ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງສັດເກີດຄວາມອົບອຸ່ນ. ສາມາດ
ປ່ຽນໄປເປັນໄຂມັນສະສົມຮ່າງກາຍ ແລະ ນາອອກໄປໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ ລວມທັງເປັນໂຄງສາລັບການສ້າງໂພ
ສະນະອື່ນໆ
2.2.2 ປະເພດຂອງຄາໂບໄຮເດຣດ
ຄາໂບໄຮເດຣດແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດຄ:
ກ. ຈາພວກນາັ້ ຕານ (Sugars) ແບ່ງອອກເປັນ
 ນັ້າຕານ Monosacharidse: ເປັນພວກນັ້າຕານທີື່ມີໂມລະກຸນນ້ອຍ, ມີ
ຄາ ບອລ ເປັນອົງປະກອບ 3 - 7 ໂມລະກຸນ ໄດ້ແກ່: ພວກນາັ້ ຕານ Ribose, Xylose ມີສູດທົື່ວໄປແມ່ນ
C5H10O5 ແລະ ນັ້າຕານ Glucose, Fructose ມີສູດທົື່ວໄປແມ່ນ C6H12O6
 ນັ້າຕານ Disaccharides: ເປັນນັ້າຕານທີື່ປະກອບດ້ວຍນັ້າຕານ Hexes
2 ໂມລະກຸນ ໄດ້ແກ່: Sucrose, Maltose, Lactose ມີສູດທົື່ວໄປແມ່ນ C12H22O11
 ນັ້າຕານ Trisacharides: ເປັນນັ້າຕານທີື່ປະກອບດ້ວຍ Mono
sacharides 3 ໂມລະກຸນ ໄດ້ແກ່: Riboflavin ມີສູດທົື່ວໄປແມ່ນ C18H32O16
ຂ. ພວກທີື່ບື່ແມ່ນນາັ້ ຕານ (Non-sugars)
Polysacharides: ໄດ້ແກ່ພະຍາດທາດແປ້ງ ແລະ ເຍັ້ອໄຍທີື່ມີການເກາະຕົວ
ກັນຂອງນັ້າຕານທີື່ມີໂມລະກຸນນ້ອຍໆ ຫາຍໂມລະກຸນເຊັື່ນ:
 ແປ້ງພົບໃນພວກເມັດທັນຍາພດ
 Dextrin ເປັນສານທີື່ໄດ້ຈາກການສະລາຍຕົວຂອງແປ້ງ
 Cellulose ພົບຕາມລາຕົັ້ນ, ໃບພດຕ່າງໆ ເຊິື່ງເຮົາຮຽກວ່າ: ສານເຍັ້ອໄຍ
ຈັດເປັນທາດແປ້ງທີື່ຍ່ອຍຍາກ
 Lignin, Pectin ເປັນທາດແປ້ງທີື່ຍ່ອຍຍາກ ມັນຈະຢູ່ໃນສ່ວນແຂງຂອງ
ພດເຊັື່ນ: ເປອກ ແລະ ແກນ ມີໂຄງສ້າງສະລັບຊັບຊ້ອນທັງນັ້າຍ່ອຍຂອງສັດ ແລະ ຈຸລິນຊີ ກບື່ສາມາດຍ່ອຍ
ໄດ້
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2.2.3

ແຫື່ງທີື່ມາຂອງຄາໂບໄຮເດຣດ
ຄາໂບໄຮເດຣດແມ່ນພົບຫາຍໃນເມັດພດຊະນິດຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ເຂົັ້າເປອກ, ເຂົັ້າປຽນ, ຮາ
ສາລີ, ນັ້າຕານຈາກພດ, ລາຕົັ້ນ, ໃນຫົວ ແລະ ກາກພດ ຕະຫອດຈົນເຖິງຜະລິດຕະພັນຈາກໂຮງງານ
ອຸດສາຫະກາ ເຊັື່ນ: ກາກນັ້າຕານ

2.3

ໄຂມັນ (Fats or Lipids )
2.3.1

ຄວາມສາຄັນຂອງໄຂມັນ
ໄຂມັນຈັດເປັນອິນຊີສານທີື່ມີອົງປະກອບຄ້າຍຄກັບ ທາດແປ້ງ ແຕ່ມີປະລິມານຂອງ C
ແລະ H ຫາຍກວ່າ ເມື່ອມີການເຜົາໄໝ້ ຈະໃຫ້ພະລັງງານຫາຍກວ່າທາດແປ້ງ 2.25 ເທື່ອ ແລະ ອັດຕາສ່ວນ
H:O ບື່ເປັນ 2:1, ໄຂມັນບື່ລະລາຍໃນນັ້າ ແຕ່ລະລາຍໃນອີເທີ (Ether) ໄຂມັນໄດ້ມາຈາກໄຂສັດ, ນັ້າມັນ
ພດ ຊື່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນຈາວ (Germ) ຂອງພດ ໂດຍທົື່ວໄປຫາກໄຂມັນຢູ່ໃນສະພາບທີື່ແຂງຕົວ ເຮົາ
ເອີັ້ນວ່າ: ໄຂ (Fat) ແຕ່ຫາກຢູໃ່ ນສະພາບທີື່ເປັນຂອງແຫວເອີັ້ນວ່າ: ນັ້າມັນ (Oil)
2.3.2 ປະເພດຂອງໄຂມັນ
ກ. ການຈາແນກໄຂມັນຕາມຄຸນສົມບັດທາງກາຍຍະພາບ: ຈາແນກເປັນ 2 ປະເພດ
ຄ:
 ກົດໄຂມັນທີື່ອີື່ມຕົວ: ເປັນໄຂມັນທີື່ມີ H ພຽງພ, ເປັນກົດໄຂມັນທີື່ເກີດ
ຈາກການໝັກອາຫານໃນກະເພາະຂອງສັດຄ້ຽວເອັ້ອງໂດຍຈຸລິນຊີ ເຊັື່ນ: Acetic acid, Propionic
acid, Butyric acid
 ໄຂມັນທີື່ບື່ອີື່ມໂຕ: ເປັນພວກກົດໄຂມັນທີື່ບື່ແຂງໂຕ ໃນອຸນຫະພູມທາມະ
ດາ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ: Linoleic acid
ຂ. ແບ່ງຕາມສ່ວນປະກອບທາງເຄມີ: ໄຂມັນຈາແນກອອກເປັນ 3 ປະເພດຄ:
 ໄຂມັນງ່າຍດາຍ ຫ ໄຂມັນຍ່ອຍງ່າຍ (Simple Lipid) ໄດ້ແກ່: ໄຂມັນສັດ
, ນັ້າມັນພດ ແລະ ຂີັ້ເຜິັ້ງ
 ໄຂມັນສັບສົນ (Compound Lipid) ເປັນໄຂມັນທີື່ມີສານອື່ນເປັນອົງ
ປະກອບຢູ່ໃນໂມລະກຸນ ພົບຫາຍໃນເນັ້ອເຫຍື່ອຂອງສິື່ງທີື່ມີຊີວິດ ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນຫົວໃຈ, ມັນສະໝອງ,
ໄຕ ແລະ ໄຂ່ ເປັນຕົັ້ນ
 ໄຂມັນແປຮູບ: ເປັນສານທີື່ໄດ້ຈາກການແຕກສະລາຍຂອງໄຂມັນພາຍໃນ
ພດ ແລະ ສັດ
2.3.3 ໜ້າທີື່ ແລະ ປະໂຫຍດຂອງໄຂມັນ
ເປັນສານທີື່ໃຫ້ພະລັງງານ ແລະ ຄວາມຮ້ອນແກ່ຮ່າງກາຍ
 ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍມີຄວາມອົບອຸ່ນ
 ເປັນຕົວລະລາຍ ວິຕາມິນຊະນິດຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ວິຕາມິນ A, ວິຕາມິນ D, ວິຕາມິນ
E, ວິຕາມິນ K ແລະ ຊ່ວຍດູດຊມທາດອາຫານບາງຊະນິດ ເຊັື່ນ: ແຄລຊຽມ
 ເປັນສ່ວນປະກອບຂອງຮໂມນ, ສະໝອງ ແລະ ເນັ້ອເຫຍື່ອ
 ເປັນແຫື່ງຂອງກົດໄຂມັນທີື່ຈາເປັນສາລັບສັດ
 ສາມາດປ່ຽນເປັນຄາໂບໄຮເດຣດໄດ້ໃນເມື່ອຈາເປັນ
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2.4

ໂປຣຕີນ (Protein)
2.4.1

ບົດບາດສາຄັນຂອງໂປຣຕີນ
ໂປຣຕີນເປັນອິນຊີສານທີື່ປະກອບດ້ວຍບັນດາທາດຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: C, H, O, N. ນອກ
ຈາກນີັ້ ຍັງມີທາດອື່ນ ເຊັື່ນ: ມາດ, ຟອສຟຣັສ, ເຫັກ ລວມຢູ່ດ້ວຍ. ໂປຣຕີນໃນອາຫານທົື່ວໄປຈະມີທາດໄນ
ໂຕຣເຈນ ເປັນອົງປະກອບທີື່ສາຄັນ ຊື່ງຈະພົບໃນອະໄວຍະວະຕ່າງໆຂອງສັດ ເຊັື່ນ: ຂົນ, ໜັງ, ເຂົາ, ຜົມ,
ສ່ວນໂປຣຕີນທີື່ຢູ່ໃນເນັ້ອເຫຍື່ອສະໝອງ ຈະມີທາດຟອສຟຣັສເປັນອົງປະກອບ, ໂປຣຕີນຂອງເລອດ ກຈະ
ມີທາດເຫັກເປັນອົງປະກອບ
2.4.2 ໂຄງສ້າງຂອງໂປຣຕີນ
ໂປຣຕີນເປັນສານອິນຊີທີື່ມີໄນໂຕຣເຈນເປັນອົງປະກອບຫັກ ຊື່ງມີປະລິມານຂອງໄນ
ໂຕຣເຈນປະກອບຢູ່ສູງເຖິງ 16 ແລະ ໂປຣຕິນຖກສ້າງຂັ້ນໂດຍອາໄສການເກາະກັນຂອງກົດອາມີໂນ. ໃນ
ທາງອາຫານສັດມີກົດອາມິໂນຫາຍເຖິງ 22 ຊະນິດ ເຊິື່ງການເກາະກັນມີລກ
ັ ສະນະຄ້າຍຄຕ່ອງໂສ້ ແລະ
ຍ້ອນການເກາະໂຕກັນຂອງກົດອາມີໂນຫາຍໆຊະນິດນີັ້ເອງ ຈື່ງເຮັດໃຫ້ໄດ້ໂປຣຕີນ
ໂປຣຕີນໃນຮ່າງກາຍປະກອບດ້ວຍກົດອະມີໂນ 2 ປະເພດດ້ວຍກັນ ຄ:
ກ. ກົດອະມີໂນທີື່ຈາເປັນ (Essential amino acid)
ໝາຍເຖິງກົດອະມີໂນທີື່ຈາເປັນ ເຊິື່ງຮ່າງກາຍຕ້ອງການ ແລະ ຂາດບື່ໄດ້ ແຕ່
ຮ່າງກາຍບື່ສາມາດສັງເຄາະເອງໄດ້ ເຖິງວ່າຈະສັງເຄາະເອງໄດ້ ແຕາກບື່ພຽງພກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງສັດ,
ສັດຈະໄດ້ຮັບຈາກອາຫານໂດຍກົງ ເພາະມີຄວາມສາຄັນ ແລະ ຈາເປັນຕື່ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ການໃຫ້
ຜົນຜະລິດຂອງສັດ. ກົດອະມີໂນທີື່ຈາເປັນມີ 10 ຊະນິດຄ:
1. Threonine
6. Isoleucine
2. Tryptophan
7. Leucine
3. Valine
8. Lysine
4. Arginine
9. Phenylalanine
5. Histidline
10. Methionine
ຂ. ກົດອາມີໂນທີື່ບື່ຈາເປັນ (Nonessential amino acid) ຄກົດອະມິໂນທີື່
ຮ່າງກາຍສາມາດສັງເຄາະເອງໄດ້ ອາດມາຈາກກົດອາມີໂນດ້ວຍກັນ ຫ ໄດ້ຈາກໄນໂຕຣເຈນຊະນິດອື່ນ ເຖິງ
ວ່າສັດຈະບື່ໄດ້ຮັບຈາກອາຫານ ແຕ່ສັດກື່ບື່ສະແດງອາການຜິດປົກກະຕິໃດໆ ກົດອາມີໂນທີບ
ື່ ື່ຈາເປັນມີ 10
ຊະນິດຄ:
1. Alanine
6. Glycine
2. Aspartic acid
7. Hydroprotine
3. Citruline
8. Proline
4. Cystine
9. Serine
5. Glutamic acid
10. Tyrosine
2.4.3 ປະເພດຂອງໂປຣຕີນ
ເພິື່ນແບ່ງໂປຣຕີນອອກເປັນ 2 ປະເພດໃຫຍ່ ເຊັື່ນ:
ກ. ການແບ່ງຕາມແຫື່ງທີື່ມາ: ໂປຣຕີນມາຈາກ 2 ແຫື່ງ ຄ:
1) ໂປຣຕີນຈາກພດ ຄອາຫານເສີມໂປຣຕີນທີມາຈາກພດຊະນິດຕ່າງໆ ເຊັື່ນ:
ກາກຖົື່ວຕ່າງໆ, ກາກເມັດຝ້າຍ, ໃບກະຖິນ, ຖົື່ວເຫອງ ...
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2) ໂປຣຕີນຈາກສັດ: ອາຫານໂປຣຕີນໄດ້ມາຈາກສັດ ປະກອບມີ: ປາປົື່ນ, ຊີັ້ນ
ປົື່ນ, ເລອດປົື່ນ, ເຄື່ອງໃນປົື່ນ, ຫອຍປົື່ນ, ນົມຜົງ ...
ຂ. ການຈາແນກຕາມສ່ວນປະກອບທາງເຄມີ: ແບ່ງອອກເປັນ 3 ປະເພດຄ:
1) ໂປຣຕີນງ່າຍດາຍ: ເປັນໂປຣຕີນທີື່ແຕກຕົວ ແລ້ວໃຫ້ກົດອະມີໂນເທົື່ານັັ້ນ
ເຊັື່ນ: ໂປຣຕີນໃນໄຂ່, ໂປຣຕີນໃນກ້າມຊີັ້ນ ແລະ ອື່ນໆ
2) ໂປຣຕີນສັບສົນ:
ເປັນໂປຣຕີນທີື່ມີທາດອື່ນປະກອບຢູ່ນາ
ເຊັື່ນ:
Glycoprotein ກມີແປ້ງປະກອບຢູ່ນາ, Phosphor protein ກື່ມີຟອສະຟຣັສ ປະກອບຢູ່ນາ ເປັນຕົັ້ນ
3) ອະນຸພັນຂອງໂປຣຕີນ:
ເປັນສານທີື່ໄດ້ຈາກການປ່ຽນແປງຂອງໂປຣຕີນ
ງ່າຍດາຍ ແລະ ໂປຣຕີນສັບສົນ ດ້ວຍນັ້າຍອ່ຍ ຫ ກົດຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: Polypeptide, Peptide, Peptone
2.4.4 ໜ້າທີື່ຂອງໂປຣຕີນ
 ເປັນສ່ວນປະກອບຂອງເມັດເລອດ, ນັ້າຍ່ອຍ ແລະ ຮໂມນຕ່າງໆ ໃນຮ່າງກາຍ
 ຊ່ວຍໃນການສບພັນເຊັື່ນ: ການຜະລິດນັ້າເຊັ້ອ, ໄຂ່
 ເປັນແຫື່ງຂອງພະລັງງານໃນເມື່ອຈາເປັນ
 ຊ່ວຍຮັກສາຄວາມສົມດູນຂອງຂອງແຫວ ທັງພາຍໃນ ແລະ ນອກຈຸລັງ ໂດຍເຮັດ
ໃຫ້ເກີດຄວາມດັນ Osmosis ເຊັື່ນ: Serum, Albumin

2.5

ແຮ່ທາດ (Minerals)
2.5.1

ຄວາມສາຄັນຂອງແຮ່ທາດ
ໃນຮ່າງກາຍຂອງສັດປະກອບດ້ວຍແຮ່ທາດຫາຍກວ່າ 40 ຊະນິດ ໃນນີັ້ ແຮ່ທາດທີື່ມີ
ຫາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນ Ca 46 ແລະ P 29 ແຕ່ໃນຕົວຈິງສັດຕ້ອງການແຮ່ທາດຢ່າງໜ້ອຍ 22 ຊະນິດ
ຕ້ອງການຫາຍ ຫ ໜ້ອຍແມ່ນຂັ້ນກັບລະບົບການເຮັດວຽກພາຍໃນຮ່າງກາຍ ແລະ ຊ່ວງໄລຍະຂອງການໃຫ້
ຜົນຜະລິດຂອງສັດ, ເປັນອະນິນຊີສານທີື່ປະກອບຢູ່ອາຫານສັດ, ແຮ່ທາດທີື່ສາຄັນຕື່ການຈະເລີນເຕີບໂຕ
ຂອງຮ່າງກາຍມີ 16 ຊະນິດຄ: Ca, P, Mg, Na, K, Cl, S, Mn, Fe, I, Cu, Zn, Co, Mo, Se,
Gr ເຊິື່ງສາມາດແບ່ງເປັນ 2 ກຸມ
່ ດັື່ງນີ:ັ້
ກ. ແຮ່ທາດຫັກ (Major minerals) ເປັນແຮ່ທາດທີື່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການຫາຍກວ່າ
100 mg/ວັນ ຫ ເປັນແຮ່ທາດທີື່ມີຢໃູ່ ນຮ່າງກາຍສັດຫາຍກວ່າ 5 g ໄດ້ແກ່: Ca, P, Na, K, Cl, Mg,
S
ຂ. ແຮ່ທາດສາຮອງ (Minor minerals) ເປັນແຮ່ທາດທີື່ຕ້ອງການໜ້ອຍກວ່າ
100 mg ຫ ເປັນແຮ່ທາດທີື່ມີໃນຮ່າງກາຍສັດໜ້ອຍກວ່າ 5 mg ໄດ້ແກ່: Fe, Cu, Mn, I, Zn, F, Co,
Mo, Se, Si ແລະ Ni. ແຫື່ງຂອງແຮ່ທາດໃນອາຫານສັດໄດ້ແກ່: ເປອກຫອຍປົື່ນ, ຫີນປູນປົື່ນ, ກະດູກ
ປົື່ນ ເປັນຕົັ້ນ
2.5.2 ປະໂຫຍດ ແລະ ໜ້າທີື່ ຂອງແຮ່ທາດ
 ເປັນສ່ວນປະກອບໂຄງຮ່າງຂອງຮ່າງກາຍເຊັື່ນ: ໂຄງກະດູກ, ແຂ້ວ
 ເປັນສ່ວນປະກອບຂອງເມັດເລອດ ແລະ ເນັ້ອເຫຍື່ອຕ່າງໆ
 ເປັນສ່ວນປະກອບຂອງໂປຣຕີນ
 ຊ່ວຍໃນການຢດຫົດຂອງກ້າມຊີັ້ນ
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2.6

ວິຕາມິນ (Vitamins)

ວິຕາມິນຄອິນຊີສານທີື່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການພຽງເລັກນ້ອຍ ເພື່ອໃຫ້ຂະບວນການຕ່າງໆສາມາດເຮັດ
ວຽກໄດ້ເປັນປົກກະຕິ ເຊັື່ນ: ການຈະເລີນເຕີບໂຕ, ການສ້າງຜົນຜະລິດ, ການສບພັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້
ສຸຂະພາບຂອງສັດແຂງແຮງ, ວິຕາມິນແບ່ງອອກແບ່ງເປັນ 2 ປະເພດຄ:
2.6.1 ວິຕາມິນທີື່ລະລາຍໃນໄຂມັນ
ວິຕາມິນທີື່ລະລາຍໃນໄຂມັນຄ: ວິຕາມິນ A, ວິຕາມິນ D, ວິຕາມິນ E, ວິຕາມິນ K
ກ. ວິຕາມິນ A
ໜ້າທີື່ສາຄັນຂອງວິຕາມິນ A
 ຊ່ວຍໃຫ້ສັດອອ່ນມີການຈະເລີນເຕີບໂຕເປັນປົກກະຕິ
 ຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດຕາບອດໃສ ຫ ຕາບອດອັກເສບ
 ຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດຕາບອດກາງຄນ
 ຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດຜິວໜັງ
ແຫື່ງທີື່ມາຂອງວິຕາມິນ A: ພົບໃນພດສີຂຽວ, ນັ້າມັນຕັບປາ, ປາປົື່ນ, ໄຂ່ແດງ
ອາການຂາດວິຕາມິນ A: ຈະເຮັດໃຫ້ສັດຈະເລີນເຕີບໂຕຊ້າ, ເກີດພະຍາດຕາ
ບອດໄສ, ຜິວໜັງອັກເສບ ແລະ ການສບພັນບື່ໄດ້ຮັບຜົນດີ
ຂ. ວິຕາມິນ D
ເປັນວິຕາມິນທີື່ສາຄັນ ແລະ ຈາເປັນຕື່ສັດທຸກຊະນິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊ່ວຍໃນ
ການສ້າງກະດູກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ໂຄງກະດູກແຂງແຮງ
ໜ້າທີື່ສາຄັນຂອງວິຕາມິນ D
 ຊ່ວຍໃນການສ້າງກະດູກ ແລະ ແຂ້ວ
 ຊ່ວຍໃນການດູດຊມທາດແຄລຊຽມ ແລະ ຟອສຟຣັສ ເພື່ອນາໄປສ້າງໂຄງ
ກະດູກ ແລະ ແຂ້ວ
ແຫື່ງທີື່ມາຂອງວິຕາມິນ D: ພົບໃນອາຫານສັດທົື່ວໄປ, ນອກຈາກໃນຫຍ້າແຫ້ງ
ແລ້ວ ວິຕາມິນ D ມີຫາຍໃນນັ້າມັນຕັບປາ, ນົມຖົື່ວເຫອງ ແລະ ວິຕາມິນສາເລັດຮູບ
ອາການຂາດວິຕາມິນ D
 ສັດອ່ອນຈະເກີດພະຍາດກະດູກອ່ອນ ແລະ ສັດແກ່ຈະເກີດພະຍາດກະດູກ
ຜ່ອຍ
 ສັດຈະເລີນເຕີບໂຕຊ້າ
 ຄື່ກະດູກບວມໃຄ່
 ຕື່ນຕົກໃຈງ່າຍ
ຄ. ວິຕາມິນ E
ເປັນວິຕາມິນທີື່ສາຄັນຕື່ກັບການພັດທະນາຂອງລະບົບສບພັນ ເປັນວິຕາມິນທີື່ທົນ
ຕື່ຄວາມຮ້ອນ
ປະໂຫຍດ ແລະ ໜ້າທີື່ສາຄັນຂອງວິຕາມິນ E
 ປ້ອງກັນການເປັນໝັນຂອງສັດ
 ເປັນສານທີື່ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການເໝັນສາບໃນອາຫານ
 ເຮັດໃຫ້ລະບົບສບພັນຂອງສັດຈະເລີນພັດທະນາໄປໄດ້ເປັນປົກກະຕິ
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ແຫື່ງທີື່ມາຂອງວິຕາມິນ E: ພົບໃນອາຫານທົື່ວໄປ, ໃນພດສີຂຽວ, ໄຂ່ແດງ,
ນັ້າມັນພດ ແລະ ເມັດພດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຮາອ່ອນ ຈະມີວິຕາມິນອີຢູ່ຫາຍ
ອາການຂາດວິຕາມິນ E
 ເຮັດໃຫ້ສັດເປັນໝັນ ແລະ ແທ້ງລູກໄດ້
 ກ້າມຊີັ້ນຂອງສັດອ່ອນແອ
 ສັດປີກຈະເຄື່ອນໄຫວບື່ສະດວກ, ຕົກໃຈງ່າຍ
ງ. ວິຕາມິນ K
ປະໂຫຍດ ແລະ ໜ້າທີື່ຂອງວິຕາມິນ K: ເປັນວິຕາມິນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກ້າມ
ຂອງເລອດ, ເຊິື່ງມີຢູ່ໃນອາຫານຫາຍຊະນິດ ເຊັື່ນ: ໃນພດສີຂຽວ, ຕັບໄກ່, ລາໄສ້ໃຫຍ່ຂອງສັດ, ສັດ
ຄ້ຽວເອັ້ອງສາມາດສັງເຄາະເອງໄດ້
ແຫື່ງທີື່ມາຂອງວິຕາມິນ K: ພົບໃນພດສີຂຽວທຸກຊະນິດ, ຜັກກະລາປີ, ຕັບສັດ,
ໄຂ່ແດງ, ປາປົື່ນ
ອາການຂາດວິຕາມິນ K: ເຮັດໃຫ້ເລອດໄຫບື່ຢຸດ ເວລາມີບາດແຜ ຫ ສັດເກີດ
ລູກໃໝ່ ອາດເຮັດໃຫ້ເຖິງຕາຍໄດ້
2.6.2 ວິຕາມິນທີື່ລະລາຍໃນນາັ້
ວິຕາມິນທີື່ລະລາຍໃນນັ້າມີ ວິຕາມິນ B ແລະ ວິຕາມິນ C
1) ວິຕາມິນ C: ຈາເປັນສາລັບຄົນ, ໃນສັດສ່ວນຫາຍບື່ສະແດງອາການຂາດວິຕາມິນ
C, ຖ້າຂາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດເຫອກບວມ, ເລອດອອກຕາມກົກແຂ້ວ, ເຮັດໃຫ້ເສັັ້ນເລອດຝອຍແຕກງ່າຍ,
ພົບໃນ ພດຕະກຸນສົັ້ມ, ໝາກຂາມ ແລະ ຜັກຕ່າງໆ
2) ວິຕາມິນ B
 ວິຕາມິນ B1: ເປັນວິຕາມິນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ຄາໂບໄຮເດຣດ, ໂປຣ
ຕິນ ແລະ ໄຂມັນ, ຊ່ວຍໃນການທາງານຂອງຫົວໃຈ ແລະ ລະບົບປະສາດ
 ວິຕາມິນ B2: ວິຕາມິນຊະນິດນີັ້ ແມ່ນມີຜົນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບການໃຊ້
ໂປຣຕິນ ແລະ ໄຂມັນ, ຊ່ວຍບາລຸງຜິວໜັງ, ຖ້າຂາດວິຕາມິນຊະນິດນີແ
ັ້ ມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ເປັນບາດແຜຢູປ
່ າກ
 ວິຕາມິນ B6: ເຮັດໜ້າທີເື່ ປັນ Co-enzymes ໃນຂະບວນການ
Metabolism, ຊ່ວຍໃນຂະບວນການສ້າງເມັດເລອດແດງ, ຊ່ວຍປັບສົມດຸນຂອງຮໂມນ ແລະ ເປັນ
ວິຕາມິນທີື່ຊ່ວຍບາລຸງສະໝອງ
 ວິຕາມິນ B9: ມີຄວາມຈາເປັນທີື່ສຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນແມ່ຍິງທີກ
ື່ າລັງ
ມີລູກ ວິຕາມິນຊະນິດນີັ້ ຊ່ວຍໃນຂະບວນການສ້າງຈຸລັງໃໝ່ ແລະ ຊ່ວຍຮັກສາສະພາບຂອງຈຸລັງໃຫ້ຄົງທີື່
 ວິຕາມິນ B12: ວິຕາມິນຊະນິດນີແ
ັ້ ມ່ນຈະມີທາດ Co ເປັນອົງປະກອບ,
ເຮັດໜ້າທີື່ເປັນ Co-enzyme ໃນຂະບວນການສັງເຄາະ Methionine, ຊ່ວຍໃນການສ້າງເມັດເລອດແດງ
ໄຂກະດູກ ແລະ ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບປະສາດ
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ບົດທີ 3
ປະເພດອາຫານ ແລະ ແຫື່ງທີື່ມາຂອງອາຫານສັດ
ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ
 ຈາແນກປະເພດຂອງວັດຖຸດິບອາຫານສັດແຕ່ລະຊະນິດຕາມຄຸນຄ່າທາງໂພສະນາການ
 ຈາແນກວັດຖຸດິບອາຫານສັດທີື່ໃຊ້ໃນການລ້ຽງສັດຕາມແຫື່ງທີື່ມາໄດ້
 ເຂົັ້າໃຈຄຸນລັກສະນະຂອງອາຫານສັດແຕ່ລະປະເພດໄດ້

ເນອ
ັ້ ໃນ
3.1

ປະເພດຂອງອາຫານ
3.1.1

ການແບ່ງປະເພດອາຫານຕາມລັກສະນະພາຍນອກ
ການແບ່ງປະເພດອາຫານຕາມລັກສະນະພາຍນອກ ແບ່ງອອກເປັນ 2 ຢ່າງຄ:
1) ອາຫານຫຍາບ ໄດ້ແກ່: ຈາພວກລາຕົັ້ນ, ໃບພດ ທີື່ມີເຍັ້ອໄຍສູງ, ມີທາດອາຫານ
ທີື່ຍ່ອຍໄດ້ໜ້ອຍ, ເປັນອາຫານຫັກຂອງພວກສັດຄ້ຽວເອັ້ອງ ແລະ ສັດບື່ຄ້ຽວເອັ້ອງບາງຊະນິດ ເຊັື່ນ: ມ້າ
ແລະ ກະຕ່າຍ. ອາຫານຫຍາບສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 3 ປະເພດຄ:
 ອາຫານຫຍາບສົດ (Pasture and green forages): ໝາຍເຖິງ
ອາຫານຫຍາບທີື່ຕັດ ຫ ບື່ຕັດມາລ້ຽງສັດ ໃນຂະນະທີື່ຍັງມີໃບເປັນສີຂຽວສົດ, ມີຄວາມຊຸ່ມສູງປະມານ 7585 ອາຫານພວກນີັ້ໄດ້ແກ່: ຫຍ້າສົດ, ຕົັ້ນຖົື່ວສົດ ຫ ຕົັ້ນທັນຍາພດສົດ ອາຫານຫຍາບສົດຈະໃຫ້ຄຸນຄ່າ
ທາງໂພສະນະທີື່ເປັນປະໂຫຍດຕື່ສັດຫາຍທີື່ສຸດ ໃນຂະນະທີື່ຕົັ້ນພດກາລັງຈະເລີນເຕີບໂຕເຕັມທີື່ ຫ ກາລັງຢູ່
ໃນໄລຍະອອກດອກ
 ອາຫານຫຍາບແຫ້ງ (Dry forages and roughage): ໝາຍເຖິງ
ອາຫານຫຍາບທີື່ມີນັ້າ ຫ ຄວາມຊຸ່ມເປັນສ່ວນປະກອບຢູ່ໜ້ອຍ ຄປະມານ 10-15% ອາຫານຊະນິດນີັ້
ປະລິມານເຍັ້ອໄຍຫາຍກ່ວາ 18 ແລະ ມີພະລັງງານຕື່າ, ອາຫານແຫ້ງສາມາດເກັບໄວ້ໄດ້ຫາຍເດອນ ຫ
ຫາຍປີ ຂັ້ນຢູ່ກັບວິທີການເກັບຮັກສາ ແລະ ການປະຕິບັດຕື່ພດອາຫານສັດນັັ້ນ
 ອາຫານໝັກ (Silage): ໝາຍເຖິງພດອາຫານສັດທີື່ເກັບມາໃນຂະນະທີື່ຍັງ
ສົດ ແລ້ວນາໄປເກັບຮັກສາເອົາໄວ້ໃນບ່ອນທີື່ບື່ມີອອກຊີເຈນ ຫ ໃນສະພາບທີື່ໝັກໄວ້ ເພື່ອໃຊ້ລ້ຽງສັດ ເຊິື່ງ
ສາມາດຮັກສາຄຸນຄ່າທາງອາຫານສູງ ເມື່ອທຽບກັບຫຍ້າແຫ້ງ
2) ອາຫານຂຸ້ນ ໄດ້ແກ່: ພວກເມັດທັນຍາພດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຈາກສັດ ເຊິື່ງມີ
ເຍັ້ອໄຍຕື່າ, ມີທາດອາຫານທີື່ຍ່ອຍໄດ້ສູງ ເປັນອາຫານຫັກຂອງສັດບື່ຄ້ຽວເອັ້ອງ ເຊັື່ນ: ໝູ, ສັດປີກ
3.1.2 ການແບ່ງປະເພດອາຫານ ຕາມສ່ວນປະກອບທາງໂພສະນະ
ສາມາດແບ່ງອາຫານອອກເປັນ 4 ກຸ່ມ ຄ:
 ອາຫານທີື່ໃຫ້ພະລັງງານ ເຊັື່ນ: ສາລີ, ເຂົັ້າປຽນ, ນັ້າມັນພດ, ໄຂມັນສັດ
 ອາຫານທີື່ໃຫ້ໂປຣຕີນ ໄດ້ແກ່: ປາປົື່ນ, ຊີັ້ນປົື່ນ, ກາກຖົື່ວຕ່າງໆ
 ອາຫານທີື່ໃຫ້ວິຕາມິນ ໄດ້ແກ່: ນັ້າມັນຕັບປາ, ພດສົດຕ່າງ ໆ
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 ອາຫານແຮ່ທາດ ໄດ້ແກ່: ເປອກຫອຍ, ກະດູກປົື່ນ, ພຣີມິກ (Premix)
3.1.3 ການແບ່ງປະເພດອາຫານຕາມແຫື່ງທີື່ມາ
ແຫື່ງອາຫານສັດແບ່ງອອກເປັນ 3 ແຫື່ງຄ:
1) ອາຫານທີື່ໄດ້ຈາກສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດ: ອາຫານໃນກຸ່ມນີັ້ສ່ວນຫາຍຈະ
ໃຫ້ໂປຣຕີນ ເຊັື່ນ: ປາປົື່ນ, ຊີັ້ນ ແລະ ກະດູກປົື່ນ, ຂົນໄກ່ປົື່ນ, ຫົວປາ, ແກບກຸ້ງ, ຜົງຕັບປາເມິກ. ສ່ວນພວກ
ທີໃື່ ຫ້ພະລັງງານ ໄດ້ແກ່: ນັ້າມັນສັດ, ໄຂສັດ. ພວກທີື່ໃຫ້ວິຕາມິນ ເຊັື່ນ: ນັ້າມັນຕັບປາ. ພວກທີື່ໃຫ້ແຮ່ທາດ
ໄດ້ແກ່: ເປອກຫອຍປົື່ນ ແລະ ກະດູກປົື່ນ ເປັນຕົັ້ນ
2) ອາຫານທີື່ໄດ້ຈາກພດ ແລະ ຜົນທີື່ໄດ້ຈາກການສະກັດນັ້າມັນ: ເປັນອາຫານທີື່ໃຫ້
ໂປຣຕີນ ເຊັື່ນ: ກາກຖົື່ວເຫອງ, ກາກຖົື່ວດິນ, ກາກເມັດຕາເວັນ ແລະ ອື່ນໆ, ສາລັບອາຫານທີື່ໃຫ້ພະລັງງານ
ໄດ້ແກ່: ສາລີ, ມັນຕົັ້ນ, ເຂົັ້າປຽນ, ຮາ ເປັນຕົັ້ນ
3) ອາຫານທີື່ໄດ້ຈາກການສັງເຄາະ ເຊັື່ນ: ກົດອາມີໂນສັງເຄາະ, ຢູເຣຍ, ນັ້າມັນຕັບປາ
ວິຕາມິນສັງເຄາະຕ່າງໆ ເປັນຕົັ້ນ

3.2

ວັດຖຸດບ
ິ ອາຫານສັດ ແລະ ແຫງື່ ທີມ
ື່ າ
3.2.1

ວັດຖຸດິບອາຫານສັດທີື່ເປັນແຫື່ງພະລັງງານ
1) ເຂົັ້າເປອກ (Paddy rice)
ໃນການລ້ຽງສັດເປັນທຸລະກິດ ຈະໃຊ້ເຂົັ້າເປອກເປັນອາຫານສັດໜ້ອຍ ຍົກເວັັ້ນ
ຊາວກະສິກອນລາຍຍ່ອຍໃນຊົນນະບົດ ໃນເຂົັ້າເປອກມີແກບຢູ່ປະມານ 20-25 ຂອງນັ້າໜັກ ສັດ
ກະເພາະດ່ຽວຍ່ອຍແກບບື່ໄດ້ເລີຍ ຫ ຍ່ອຍໄດ້ໜ້ອຍ. ແກບມີສ່ວນປະກອບສາຄັນຄ: ເຍັ້ອໄຍປະມານ
40, Silica 11-19, ໂປຣຕີນ 7.3. ພະລັງງານທີື່ຍ່ອຍໄດ້ 3,100 Kcal/Kg ສາລັບສັດຄ້ຽວເອັ້ອງ
ແລະ 2,500 Kcal/Kg ສາລັບສັດບື່ຄ້ຽວເອັ້ອງ. ການໃຊ້ເຂົັ້າເປອກແທນສາລີໃນອາຫານໝູທອມຈະ
ປະຢັດ ຖ້າຫາກວ່າເຂົັ້າເປອກມີລາຄາບື່ສູງກວ່າ 75 ຂອງລາຄາສາລີ
2) ເຂົັ້າປຽນ (Broken rice)
ມີພະລັງງານຍ່ອຍໄດ້ປະມານ 3,500 – 3,700 Kcal/Kg, ມີໂປຣຕີນປະມານ
7-7.5. ໃຊ້ເປັນແຫື່ງພະລັງງານໄດ້ດີເທົື່າກັບສາລີ ແລະ ເມັດທັນຍາພດອື່ນໆ
3) ຮາ (Rice bran)
ເປັນແຫື່ງວິຕາມິນ B ຫາຍຊະນິດ ນອກນີັ້ຍັງເປັນແຫື່ງຂອງໄຂມັນທີື່ຈາເປັນ, ຮາ
ແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດຄ:
 ຮາແກ່: ມີໂປຣຕີນ 7 - 8,% ມີເຍັ້ອໄຍສູງ ສັດໃຊ້ປະໂຫຍດບື່ໄດ້ດີ
 ຮາອ່ອນ: ມີໂປຣຕີນ 12, ມີໄຂມັນ 12-15 ຮາອ່ອນເກັບຮັກສາບື່ໄດ້
ດົນ ເນື່ອງຈາກວ່າມີໄຂມັນສູງ ການໃຊ້ຮາເປັນອາຫານສັດ ບື່ຄວນເກັບຮັກສາໄວ້ເກີນ 1 ເດອນ
3.2.2 ວັດຖຸດິບ ອາຫານສັດທີື່ເປັນແຫື່ງ ໂປຣຕີນ
1) ວັດຖຸດິບທີື່ໄດ້ມາຈາກພດ
 ຖົື່ວເຫອງ: ມີໂປຣຕີນ 36-38, ຄຸນນະພາບດີ ກ່ອນຈະໃຊ້ເປັນອາຫານ
ສັດຄວນເຮັດໃຫ້ສຸກກ່ອນໂດຍການຕົັ້ມ, ຂົັ້ວ ຫ ໜັ້ງ ເພາະໃນຖົື່ງເຫອງດິບ ມີສານຢັງຢັັ້ງກົດອາມີໂນ
(Trypsine Inhibitor) ຖ້າສັດກິນເຂົັ້າໄປຫາຍ ຈະເຮັດໃຫ້ຂາດສົມດູນຂອງກົດອາມີໂນໃນຮ່າງກາຍ ເປັນ
ຜົນກະທົບຕື່ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ການໃຫ້ຜົນຜະລິດຂອງສັດ
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 ກາກຖົື່ວເຫອງ: ເໝາະສາລັບໃຊ້ເປັນອາຫານເສີມໂປຣຕີນສາລັບສັດທຸກ
ຊະນິດ ກາກຖົື່ວເຫອງທີື່ເຮັດໃຫ້ແຫ້ງດີ ຈະເກັບໄວ້ໄດ້ດົນໂດຍບື່ເຊື່ອມຄຸນນະພາບ, ມີລົດຊາດທີື່ສັດມັກ
ກິນ, ມີໂປຣຕີນ 42- 48, ເປັນອາຫານເສີມໂປຣຕີນທີື່ມີຄຸນນະພາບດີກວ່າໝູ່ ໃນບັນດາວັດຖຸດິບທີື່ມາ
ຈາກພດ
 ຖົື່ວຂຽວ: ເປັນຖົື່ວທີື່ມີລາຄາແພງ ບື່ຄ່ອຍນິຍົມໃຊ້ເປັນອາຫານສັດ ນອກ
ຈາກຜູ້ທີື່ລ້ຽງສັດພິເສດ ເຊັື່ນ: ນົກກາງແກ ຖົື່ວຂຽວເປັນວັດຖຸດິບໃນການເຮັດເສັັ້ນລ້ອນ ແລະ ຈະໄດ້ກາກ
ຖົື່ວຂຽວສົດເປັນອາຫານ ແລະ ອາດຈະຕາກໃຫ້ແຫ້ງ ໃຊ້ເປັນອາຫານສັດ, ມີຄຸນຄ່າທາງອາຫານສູງພ
ສົມຄວນ ມີໂປຣຕີນບື່ສູງປານໃດ
 ໃບກະຖິນປົື່ນ: ໃບກະຖິນປົື່ນມີໂປຣຕີນ ປະມານ 20-22, ມີກາກ
11 ຄວນໃຊ້ໃບທີື່ມີສີຂຽວ ຕາກແຫ້ງແລ້ວບົດ. ໃບກະຖິນຍັກໃຊ້ໄດ້ດີກວ່າໃບກະຖິນພັ້ນເມອງສອງ
ເທື່ອ ເພາະໃບກະຖິນຍັກມີສານທີື່ເປັນພິດໜ້ອຍກວ່າໃບກະຖິນພັ້ນເມອງ, ໃບກະຖິນສົດເມື່ອນາໄປແຊ່ນັ້າ
12 - 24 ຊົື່ວໂມງ ຈະສາມາດຫຼຸດປະລິມານຂອງສານເປັນພິດ (Mimosine) ລົງໄດ້ເຖິງ 90%ແລະ ຄຸນ
ນະພາບຍັງໃຊ້ໄດ້ດີ
2) ແຫື່ງຂອງໂປຣຕີນທີື່ໄດ້ມາຈາກສັດ
 ປາປົື່ນ: ເປັນອາຫານຈາກສັດທີື່ໃຊ້ກັນຫາຍທີື່ສຸດໃນການລ້ຽງໄກ່ ແລະ ໝູ
ປາປົື່ນທີື່ໄດ້ມາດຕະຖານຈະມີໂປຣຕີນປະມານ 45-65 ຄຸນນະພາບຂອງໂປຣຕີນໃນປາປົື່ນ ສູງກວ່າ
ອາຫານເສີມໂປຣຕີນທຸກປະເພດ, ພ້ອມທັງປະກອບມີວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດຂ້ອນຂ້າງຄົບຖ້ວນ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນ ແຮ່ທາດຈາພວກແຄລຊ່ຽມ ແລະ ຟອສຟຣັສ
 ກະດູກປົື່ນ: ໄດ້ຈາກການເອົາກະດູກສັດໄປເຜົາໄຟ ແລ້ວມາບົດ ເຊິື່ງບັນຈຸ
ທາດແຄລຊຽມສູງເຖິງ 24 ແລະ ຟອສຟຣັສ 15
 ເລອດປົື່ນ: ໄດ້ຈາກເລອດສັດຈາກໂຮງງານຂ້າສັດ ທີື່ເຮັດໃຫ້ແຫ້ງແລ້ວບົດ
ມີໂປຣຕີນສູງເຖິງ 80 ແຕ່ເປັນໂປຣຕີນທີື່ມີຄຸນນະພາບຕື່າ ເນື່ອງຈາກຍ່ອຍຍາກ ແລະ ມີລົດຊາດບື່ດີ ໃນ
ການປະກອບສູດອາຫານ ຄວນໃຊ້ປະມານ 2 ຫ ບື່ເກີນ 5
 ເປອກຫອຍປົື່ນ: ໄດ້ຈາກການເອົາເປອກຫອຍລ້າງສະອາດແຕກແຫ້ງ ແລ້ວ
ມາບົດເປັນຜົງ
 ນົມ: ເປັນອາຫານທີື່ດີເລີດຂອງຄົນ ແລະ ສັດ ເພາະມີທາດອາຫານຄົບຖ້ວນ
ແຕ່ນົມມີລາຄາແພງ ໂປຣຕີນຂອງນົມມີຄຸນນະພາບສູງ ເໝາະສາລັບສັດອ່ອນ ໂດຍສະເພາະນິຍົມໃຊ້ເປັນ
ອາຫານຂອງລູກໝູ ແລະ ລ້ຽງລູກງົວໄດ້ດີ
3) ແຫື່ງອາຫານໂປຣຕີນທີື່ໄດ້ຈາກການສັງເຄາະທາງເຄມີ ແລະ ທາງຊີວະວິທະຍາ
ໝາຍເຖິງແຫື່ງຂອງໂປຣຕີນທີື່ໄດ້ຈາກຂະບວນສັງເຄາະທາງເຄມີ ຊີວະວິທະຍາ
ແລະ ຈຸລະຊີວະ ທີື່ມີໄນໂຕຣເຈນເປັນສ່ວນປະກອບສາຄັນ ທີື່ສັດລ້ຽງສາມາດນາໄປໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ ບື່ວ່າ
ທາງກົງ ຫ ທາງອ້ອມ ເພື່ອການສັງເຄາະໂປຣຕີນໃຫ້ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍ ໄດ້ແກ່: ສານ
ປະກອບໄນໂຕຣເຈນທີື່ບື່ແມ່ນໂປຣຕີນ (Non protein nitrogen), ກົດອາມີໂນສັງເຄາະ, ສານສັງເຄາະ
ທາງຊີວະພາບ
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ບົດທີ 4
ຄວາມຕ້ອງການອາຫານ ແລະ ການໃຫ້ອາຫານສັດ
ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ
 ອະທິບາຍປັດໃຈທີື່ມີຜົນຕຄ
ື່ ວາມຕ້ອງການອາຫານຂອງສັດ
 ຈາແນກປະເພດຄວາມຕ້ອງການອາຫານຂອງສັດ
 ອະທິບາຍຫັກການໃນການໃຫ້ອາຫານສັດ ແລະ ວິທິການໃຫ້ອາຫານສັດໄດ້

ເນອ
ັ້ ໃນ
4.1

ປັດໃຈທີມ
ື່ ຜ
ີ ນ
ົ ຕຄ
ື່ ວາມຕ້ອງການອາຫານຂອງສັດ

ປັດໃຈຕ່າງໆທີື່ມີຜົນຕື່ຄວາມຕ້ອງການຂອງອາຫານສັດ ມີດັື່ງລຸ່ມນີັ້:
4.1.1 ປັດໃຈທີື່ກ່ຽວກັບໂຕສັດ
1) ຊະນິດ ຫ ປະເພດຂອງສັດລ້ຽງ: ຮູບຮ່າງ ແລະ ຂະໜາດຂອງສັດ ແມ່ນມີຜົນ
ໂດຍກົງຕຄ
ື່ ວາມຕ້ອງການອາຫານ ສັດທີື່ມີຂະໜາດຮ່າງກາຍໃຫຍ່ ເຊັື່ນ: ຄວາຍ ຈະມີການເຜົາໄໝ້ພະລັງງານ
ສູງ ສາມາດກິນອາຫານໄດ້ຫາຍກວ່າສັດທີື່ມີຂະໜາດຮ່າງກາຍນ້ອຍ ເຊັື່ນ: ໝູ ແລະ ສັດປີກ
2) ອາຍຸ: ສັດທີື່ອາຍຸນ້ອຍ ຫ ສັດທີື່ຢູ່ໃນຊ່ວງການຈະເລີນເຕີບໂຕ ໃນໄລຍະເລີື່ມຕົັ້ນ
ຈະມີຄວາມຕ້ອງການທາດອາຫານບາງຊະນິດ ທີື່ໃຫ້ຄຸນຄ່າຕື່ການສ້າງກ້າມຊີັ້ນ ແລະ ການຈະເລີນເຕີບໂຕ
ຂອງກະດູກ ຫາຍກວ່າສັດທີື່ໃຫຍ່ເຕັມທີແ
ື່ ລ້ວ ເຊັື່ນ: ໃນໝູນ້ອຍຈະມີຄວາມຕ້ອງການໂປຣຕີນ ແລະ ແຮ່
ທາດຈາພວກແຄລຊຽມ ແລະ ຟອສຟຣັສ ຫາຍກວ່າໝູທີື່ໃຫຍ່ເຕັມສ່ວນແລ້ວ
3) ອັດຕາການໃຫ້ຜົນຜະລິດ: ສັດທີື່ຢູ່ໃນໄລຍະການໃຫ້ຜົນຜະລິດ ຈະມີຄວາມ
ຕ້ອງການທາດອາຫານແຕກຕ່າງກັນກັບສັດທີື່ບື່ໄດ້ໃຫ້ຜົນຜະລິດ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີອາຍຸເທົື່າກັນກຕາມ
4) ເພດ: ງົວ ແລະ ສັດປີກ ໂຕຜູ້ບື່ຕອນ ມີອັດຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ການ
ສະສົມຊີັ້ນແດງຫາຍກວ່າສັດໂຕແມ່ ຫ ໂຕຜູ້ຕອນ ຈື່ງຕ້ອງການສານອາຫານໃນປະລິມານຫາຍ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນກົດອາມີໂນໃນສູດອາຫານສູງກວ່າ ຫ ແມ້ແຕ່ສັດເພດແມ່ເອງ ກມີອັດຕາການສະສົມຊີັ້ນແດງ
ດີກວ່າສັດເພດຜູ້ຕອນ ຈື່ງຕ້ອງການລະດັບສານອາຫານຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິື່ງໃນໄລຍະລ້ຽງທອມ
5) ສາຍພັນ: ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນສັດຊະນິດດຽວກັນແຕ່ຕ່າງສາຍພັນ ກື່ມີຜົນຕື່
ຄວາມຕ້ອງການສານອາຫານແຕກຕ່າງກັນ
6) ສຸຂະພາບສັດ ແລະ ຄວາມຕຸ້ຍ-ຈ່ອຍ: ກເປັນປັດໃຈໜື່ງທີື່ມີຕື່ທາດອາຫານ ແລະ
ປະລິມານຂອງອາຫານທີື່ສັດກິນເຂົັ້າໄປ ສັດທີື່ມີສຸຂະພາບສົມບູນແຂງແຮງ ຍ່ອມມີຄວາມຕ້ອງການອາຫານ
ຫາຍກວ່າສັດທີື່ມີສຸຂະພາບທີື່ບື່ສົມບູນ
4.1.2 ປັດໃຈທີື່ກ່ຽວກັບອາຫານສັດ
1) ຄວາມໜ້າກິນຂອງອາຫານ: ອາຫານທີື່ມີຄວາມໜ້າກິນສູງ ສັດຈະກິນໄດ້ດີ ແລະ
ສັດຢາກກິນຫາຍກວ່າອາຫານທີື່ມີຄວາມໜ້າກິນໜ້ອຍ
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2) ປະຕິກິລິຍາທີື່ມີການຂັດຂວາງເຊິື່ງກັນ ແລະ ກັນຂອງທາດອາຫານບາງຕົວໃນ
ອາຫານເຊັື່ນ: ອາຫານທີື່ມີພວກແຄລຊຽມ ແລະ ຟອສຟຣັສສູງເກີນຄວາມຕ້ອງການຂອງສັດ ແຮ່ທາດ
ດັື່ງກ່າວ ຈະໄປຂັດຂວາງການໃຊ້ປະໂຫຍດເຊິື່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ໄປຂັດຂວາງການໃຊ້ປະໂຫຍດຂອງ
ທາດສັງກະສີ ແລະ ທອງ ເຮັດໃຫ້ສັດສະແດງອາການຂາດສັງກະສີ ແລະ ທອງໄດ້ ນອກຈາກນັັ້ນ ອາຫານ
ສັດປີກໄລຍະໄຂ່ ເຊັື່ນ: ນົກກະທາໄຂ່ ຖ້າອັດຕາສ່ວນຂອງແຄລຊຽມຕື່ຟອສຟຣັສບື່ສົມດູນ ຫ ມີແຄລຊຽມ
ສູງເກີນໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ນົກກະທາເກີດອາການເຈັບທ້ອງ ແລະ ຂີໄັ້ ຫໄດ້ ເນື່ອງຈາກອາຫານຂາດຄວາມສົມດູນ
ຂອງແຮ່ທາດ
3) ສານພິດໃນອາຫານ ເຊິື່ງໄດ້ແກ່: ສານທີື່ສະກັດກັັ້ນ ຫ ຂັດຂວາງການຍ່ອຍ ແລະ
ການໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ຂອງທາດຊີັ້ນ ເຊັື່ນ: Trypsin inhibitor ທີື່ມີໃນຖົື່ວເຫອງດິບ, Haemaglutinins
or lactin, ສານ Mimosone ທີື່ມີໃນໃບກະຖິນສົດ, ສານ Hydrocyanide ທີື່ມີໃນໃບ ແລະ ຫົວ
ມັນຕົັ້ນສົດ ເປັນຕົັ້ນ
4) ການແປຮູບອາຫານ: ການແປຮູບອາຫານແບບຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ,
ການອັດເມັດອາຫານ ສາມາດເພີື່ມປະລິມານການກິນອາຫານໄດ້ຫາຍຂັ້ນ ເນື່ອງຈາກສັດສາມາດຍ່ອຍທາດ
ອາຫານຕ່າງໆໄດ້ຫາຍຂັ້ນ
5) ປະລິມານພະລັງງານໃນອາຫານ: ຖ້າໃນອາຫານມີພະລັງງານສູງ ຈະເຮັດໃຫ້ສັດ
ກິນອາຫານໄດ້ໜ້ອຍກວ່າອາຫານທີື່ມີພະລັງງານຕື່າ
4.1.3 ປັດໃຈທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບດິນຟ້າອາກາດ
 ອຸນຫະພູມຂອງອາກາດ ແລະ ລະດູການ: ຖ້າອຸນຫະພູມສູງ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິື່ງ
ໃນລະດູຮ້ອນ ສັດຈະກິນອາຫານໄດ້ໜ້ອຍລົງ ເນື່ອງຈາກວ່າອຸນຫະພູມສູງ ສັດຈະເພີື່ມອັດຕາການຫາຍໃຈ
ແລະ ລະບາຍຄວາມຮ້ອນອອກຈາກຮ່າງກາຍ ແຕ່ສັດຈະກິນນັ້າເພີື່ມຂັ້ນ
 ຄວາມຊຸ່ມ: ຄວາມຊຸ່ມເປັນປັດໃຈໜື່ງທີື່ມີຜົນກະທົບຕື່ການກິນອາຫານຂອງສັດ
ຖ້າວັນໃດຄວາມຊຸ່ມຂອງອາກາດສູງ ແລະ ອຸນຫະພູມຕື່າ ສັດກິນອາຫານໄດ້ຫາຍກວ່າປົກກະຕິ
 ປັດໃຈອື່ນ ໄດ້ແກ່: ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງສັດໃນຄອກ ແລະ ການຈັດການພາຍ
ໃນໂຮງເຮອນ ລວມເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆຂອງສັດ ແລະ ຄວາມຄຽດຕ່າງໆທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ສັດກິນອາຫານ
ໄດ້ໜ້ອຍລົງ

4.2

ຄວາມຕ້ອງການອາຫານຂອງສັດ

ສັດຕ້ອງການອາຫານເພື່ອຈຸດປະສົງຢູ່ 6 ຢ່າງດ້ວຍກັນ
4.2.1 ຄວາມຕ້ອງການອາຫານເພື່ອດາລົງຊີວິດ
ໝາຍເຖິງປະລິມານຂອງທາດອາຫານຕື່າສຸດທີື່ຮ່າງກາຍຕ້ອງການ ຊື່ງຂັ້ນກັບຊະນິດສັດ
ເປັນປະລິມານທີື່ສັດຕ້ອງການເພື່ອການຄົງໂຕ ແລະ ໃຫ້ມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ ໂດຍບື່ມີການໃຫ້ຜົນຜະລິດໃດໆ. ໜ້າ
ທີື່ຂອງອາຫານທີື່ມີຕື່ຮ່າງກາຍມີຄ:
 ຮັກສາອຸນຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍໃຫ້ສະໝື່າສະເໝີ
 ເປັນພະລັງງານໃນເມື່ອຈາເປັນຕື່ລະບົບທີື່ສາຄັນຂອງຮ່າງກາຍ ເຊັື່ນ: ລະບົບ
ຫາຍໃຈ, ລະບົບໝູນວຽນຂອງເລອດ
 ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຮ່າງກາຍເທົື່າທີື່ຈາເປັນ
 ສ້ອມແຊມເນັ້ອເຫຍື່ອທີື່ສູນເສຍໄປ
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4.2.2

ຄວາມຕ້ອງການອາຫານເພື່ອການຈະເລີນເຕີບໂຕ
ສັດໄດ້ຮັບອາຫານເຂົັ້າໄປໃນຮ່າງກາຍແລ້ວ ສ່ວນທີື່ເຫອຈາກການດາລົງຊີວິດ ຈະນາ
ເອົາອາຫານສ່ວນດັື່ງກ່າວໄປສ້າງ ແລະ ສ້ອມແຊມຮ່າງກາຍ. ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ແລະ ມີການ
ຂະຫຍາຍຕົວຂັ້ນເລັ້ອຍໆ ຫ ເອີັ້ນວ່າ: ການຈະເລີນເຕີບໂຕ
4.2.3 ຄວາມຕ້ອງການອາຫານເພື່ອການສບພັນ
ອາຫານເປັນປັດໃຈໜື່ງທີື່ສາຄັນ ນອກຈາກດາລົງຊີວິດ ແລະ ການຂະຫຍາຍແລ້ວຍັງ
ເຮັດໃຫ້ສັດກາຍເປັນໜຸ່ມສາວ, ສ້າງ ແລະ ຜະລິດນັ້າເຊັ້ອ ແລະ ໄຂ່ໃຫ້ສົມບູນ, ສາມາດເພີື່ມອັດຕາການ
ປະສົມພັນຕິດສູງຂັ້ນ. ສັດທີື່ໄດ້ຮັບອາຫານເຕັມທີື່ ຈະຂັ້ນເພດໄວ, ໃຫຍ່ເປັນໜຸ່ມສາວໄວກວ່າສັດທີື່ຮັບ
ອາຫານໃນປະລິມານທີື່ຈາກັດ
4.2.4 ຄວາມຕ້ອງການອາຫານເພື່ອໃຫ້ຜົນຜະລິດ
ສັດຕ້ອງການອາຫານເພື່ອໃຫ້ຜົນຜະລິດ ຕາມປະເພດຂອງຜົນຜະລິດ ເຊັື່ນ: ຜະລິດໄຂ່
, ຜະລິດນົມ, ຜະລິດຊີັ້ນ ແລະ ລູກ ເຊິື່ງສັດມີຄວາມຕ້ອງການອາຫານທີື່ບື່ຄກັນ
4.2.5 ຄວາມຕ້ອງການອາຫານເພື່ອການທອມໃຫ້ຕຸ້ຍ
ການຂຸນໃຫ້ຕຸ້ຍເປັນການເລັື່ງອາຫານໃຫ້ສັດ, ເພື່ອໃຫ້ນັ້າໜັກເພີື່ມຂັ້ນ ແລະ ສັດຕຸ້ຍພີ
ດີ, ມີໄຂມັນຫາຍ, ຊີັ້ນມີລົດຊາດແຊບ ແລະ ອ່ອນນຸ້ມ
4.2.6 ຄວາມຕ້ອງການອາຫານເພື່ອໃຊ້ເປັນແຮງງານ
ສັດທີື່ອອກແຮງງານຕ້ອງການອາຫານປະເພດພະລັງງານສູງ
ເພື່ອເປັນການທົດແທນ
ພະລັງງານສູນເສຍໄປ, ພະລັງງານດັື່ງກ່າວໄດ້ມາຈາກອາຫານຈາພວກທາດແປ້ງ ແລະ ໄຂມັນ ທີື່ມີຢູ່ໃນພດ
ແລະ ສັດ

4.3

ການກຽມອາຫານສັດ

ການກຽມອາຫານສັດ ກ່ອນອນ
ື່ ຕ້ອງຮູ້ຊະນິດສັດທີື່ລ້ຽງ, ຈຸດປະສົງຂອງການລ້ຽງ ແລະ ໄລຍະ
ເວລາໃນການລ້ຽງ ພ້ອມດ້ວຍຈານວນສັດທັງໝົດ ການກະກຽມອາຫານມີຫາຍວິທີຄ:
1) ອາຫານສາເລັດຮູບ: ສາມາດນາໃຊ້ລ້ຽງສັດໄດ້ເລີຍ ຕາມອັດຕາຄວາມຕ້ອງການຂອງສັດ
2) ອາຫານໃຫ້ສັດເລຍ: ສ່ວນຫາຍອາດຈະເປັນງົວ, ຄວາຍ, ແກະ, ແບ້ ໂດຍມັກເຮັດເປັນ
ກ້ອນ ຫ ຜົງຝຸ່ນ ປະໄວ້ໃຫ້ສັດເລຍກິນ ເຊັື່ນ: ກ້ອນແຮ່ທາດອາຫານເສີມ, ການເອົາເກອໃຫ້ສັດກິນ
3) ອາຫານປະສົມ: ແມ່ນການນາເອົາວັດຖຸດິບອາຫານສັດ ອາດມາຈາກພດ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ
ເມັດພດ ມາຜ່ານຂັັ້ນຕອນເຮັດໃຫ້ມີຂະໜາດນ້ອຍເທົື່າກັນໂດຍການບົດ ແລ້ວມາປະສົມເຂົັ້າກັນ ເພື່ອໃຊ້
ລ້ຽງສັດ ໂດຍອີງຕາມສູດອາຫານແຕ່ລະຊະນິດ
4) ອາຫານຕົັ້ມ: ສ່ວນຫາຍອາດຈະເປັນອາຫານສາລັບປາ ແລະ ໝູ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ເສດ
ອາຫານຈາກເຮອນຄົວ, ຜັກຕ່າງໆ, ເຜອກ, ມັນອື່ນໆ ນາມາທາການຕົັ້ມໃຫ້ສຸກກ່ອນ ຈື່ງໃຊ້ລ້ຽງສັດເພື່ອບື່
ໃຫ້ມີທາດເບື່ອ ຫ ເຊັ້ອພະຍາດຫົງເຫອຢູ່ ເປັນການປ້ອງກັນໄປໃນຕົວ
5) ຫົວອາຫານ: ຄອາຫານທີື່ຈະນາມາປະສົມກັບວັດຖຸດິບພັ້ນຖານຈົນຄົບສູດ ແລະ ຖກຕ້ອງ
ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງສັດໄລຍະຕ່າງໆ ອາຫານດັື່ງກ່າວແມ່ນຍັງຂາດອາຫານພະລັງງານ ຫ ອາຫານທາດ
ແປ້ງ ດັື່ງນັັ້ນ ຊາວກກະສິກອນຜູ້ລ້ຽງສັດທີື່ຈະນາໄປໃຊ້ ຕ້ອງນາໄປປະສົມກັບວັດຖຸດິບທີື່ໃຫ້ພະລັງງານ
ເຊັື່ນ: ຮາ, ສາລີ, ແປ້ງໃສ່ເອງຕາມສູດທີື່ການົດ ແລ້ວຈື່ງນາໄປໃຫ້ສັດກິນໄດ້, ອາຫານຊະນິດນີັ້ ມີຄວາມເຂັັ້ມ
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ຂຸ້ນຫາຍ ຈື່ງມີລາຄາແພງ ເປັນອາຫານສັດທີື່ນິຍົມໃຊ້ໃນການລ້ຽງສັດເປັນເສດຖະກິດ ເພາະປະຢັດຄ່າຂົນສົື່ງ
ແລະ ນາໃຊ້ຫາຍໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດໃກ້ຄຽງ

4.4

ຫກ
ັ ການ ແລະ ວິທກ
ີ ານໃຫ້ອາຫານສັດ
4.4.1

ຫັກການໃນການໃຫ້ອາຫານ
ການໃຫ້ອາຫານສັດທີື່ຖກຕ້ອງນັັ້ນ ສັດຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບສານອາຫານຄົບຖ້ວນ ແລະ
ພຽງພຕາມຄວາມຕ້ອງການໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ແຕ່ລະໄວ, ແຕ່ລະປະເພດ
1) ການໃຫ້ອາຫານສັດ ຕ້ອງໃຫ້ໃນປະລິມານທີື່ເໝາະສົມກັບສັດ, ບື່ຄວນໃຫ້ຫາຍ
ເກີນໄປ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ສິັ້ນເປອງ ແລະ ກື່ບື່ຄວນໃຫ້ໜ້ອຍເກີນໄປ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ສັດຢຸດການຈະເລີນ
ເຕີບໂຕ, ໃຫ້ຜົນຜະລິດຫຼຸດລົງ ຫ ຢຸດການໃຫ້ຜົນຜະລິດເລີຍ
2) ຕ້ອງໃຫ້ອາຫານທີື່ມີສ່ວນປະກອບທາງໂພສະນະຄົບຖ້ວນ ແລະ ສົມດູນ ເຊັື່ນ:
ໂປຣຕີນ, ພະລັງງານ, ໄຂມັນ, ແຮ່ທາດ ແລະ ວິຕາມິນ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງສັດແຕ່ລະຊະນິດ ແຕ່ລະ
ປະເພດ ແລະ ແຕ່ລະໄວ. ບື່ຄວນໃຫ້ອາຫານທີື່ເສຍຄຸນ, ເປັນກ້ອນແຂງ ຫ ເກີດເຊັ້ອລາຕ່າງໆ ເຊິື່ງຈະນາຜົນ
ເສຍຫາຍໃຫ້ສັດ
3) ຕ້ອງໃຫ້ອາຫານສັດຖກຕາມເວລາໃນແຕ່ລະວັນເປັນປົກກະຕິ, ອະນາໄມຮາງນັ້າ
ຮາງອາຫານທຸກໆຄັັ້ງ ກ່ອນໃຫ້ອາຫານ
4) ຈົດບັນທກການໃຫ້ອາຫານທຸກຄັັ້ງ ເພື່ອປະເມີນເບິື່ງຜົນຜະລິດ ແລະ ສະເລ່ຍເບິື່ງ
ອັດຕາການກິນຂອງສັດ ແລະ ນັ້າໜັກສັດ
4.4.2 ວິທີການໃຫ້ອາຫານສັດ
 ອາຫານສາເລັດຮູບ ແລະ ອາຫານປະສົມ: ອາຫານສາເລັດຮູບອັດເມັດ ແລະ ອາ
ຫານປະສົມເອງແບບຜົງ ຄວນໃສ່ໃນຮາງອາຫານ ເຮັດໃຫ້ສັດໄດ້ກິນເອງຕາມໃຈ, ນັ້າຄວນໃຫ້ແຍກກັນກັບ
ຮາງອາຫານ ເພື່ອປ້ອງກັນການບູດເໜົື່າຂອງອາຫານ
 ອາຫານສົດ: ສ່ວນຫາຍຈະເປັນຈາພວກພດຕະກຸນຫຍ້າ, ຈະຕັດມາໃຫ້ກິນໃນ
ຄອກ ຫ ປ່ອຍໃຫ້ກິນຕາມໃຈກໄດ້
 ອາຫານທີື່ຜ່ານການຕົັ້ມ ເປັນຕົັ້ນອາຫານສາລັບປາ ເຮົາຄວນໃສ່ພາສະນະໃຫ້ກິນ
ໄວ້ຕາມຈຸດຕ່າງໆຂອງໜອງ, ອາຫານໝູເມື່ອຕົັ້ມແລ້ວຄວນເກອໃຫ້ໝົດພາຍໃນມັ້ນັັ້ນໂລດ ຖ້າປະໄວ້ດົນ
ອາດເຮັດໃຫ້ອາຫານບູດເໜົື່າ
 ອາຫານເສີມ ເຊັື່ນ: ຈາພວກຜັກສົດ, ເກອແຮ່ທາດຕ່າງໆ ເຮົາຄວນໃຫ້ເກອແກ່
ສັດໃນປະລິມານທີື່ເໝາະສົມກັບແຕ່ລະປະເພດສັດ ສາລັບສັດໃຫຍ່ ຄວນເຮັດກ້ອນແຮ່ທາດ ເພື່ອໃຫ້ສັດໄດ້
ເລຍກິນຕາມຄວາມຕ້ອງການ
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ບົດທີ 5
ການຄານວນສູດອາຫານ
ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ
 ຄັດເລອກວັດຖຸດິບທີື່ຈະມາປະສົມອາຫານສັດ
 ເລອກໃຊ້ສູດອາຫານທີື່ດີ
 ຄານວນສູດອາຫານດ້ວຍວິທີຕ່າງໆໄດ້
 ປະສົມ ແລະ ເກບຮັກສາອາຫານສັດໄດ້ຢ່າງຖກຕ້ອງ

ເນອ
ັ້ ໃນ
5.1

ການເລອກວັດຖຸດບ
ິ ທີຈ
ື່ ະປະສົມອາຫານ

ເຮົາຄວນໃຊ້ວັດຖຸດິບອາຫານສັດຫາຍຊະນິດຮ່ວມກັນ ຈື່ງເຮັດໃຫ້ຄຸນຄ່າທາງອາຫານຄົບຖ້ວນ
ແລະ ມີຄວາມສົມດູນທາງໂພສະນະ
ວັດຖຸດິບທີື່ມານາໃຊ້ປະສົມອາຫານຄວນມີລັກສະນະດັື່ງນີັ້:
1) ເປັນວັດຖຸດິບທີື່ມີຄຸນຄ່າອາຫານສູງ ທາງດ້ານພະລັງງານ ແລະ ໂປຣຕີນ
2) ຫາໄດ້ງ່າຍ ແລະ ມີຕະຫອດປີ
3) ລາຄາຖກ ເມື່ອທຽບກັບວັດຖຸດິບທີື່ມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານອາຫານເທົື່າກັນ
4) ເມື່ອປະສົມກັນແລ້ວ ບື່ເຮັດໃຫ້ໂພສະນະຕົວອື່ນເຊື່ອມຄຸນນະພາບ
5) ມີຄວາມໜ້າກິນ ເມື່ອປະສົມລົງໄປໃນອາຫານ
6) ປາສະຈາກສານພິດ ແລະ ສິື່ງເຈອປົນອື່ນໆ
7) ເປັນວັດຖຸດິບທີື່ບື່ເຊື່ອມຄຸນນະພາບໄວ, ສາມາດເກັບຮັກສາໄດ້ດົນ
8) ມີຄວາມສົດໃໝ່ ແລະ ມີຄວາມໜ້າກິນສູງ

5.2

ລັກສະນະຂອງສູດອາຫານທີດ
ື່ ີ








ມີທາດອາຫານຄົບຖ້ວນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງສັດ
ປະກອບຂັ້ນດ້ວຍວັດຖຸດິບທີື່ຍ່ອຍໄດ້ງ່າຍ
ມີກິື່ນຫອມ ແລະ ມີລົດຊາດທີື່ສັດມັກກິນ
ລາຄາຖກພສົມຄວນ ແລະ ມີຄຸນນະພາບດີ
ບື່ເປັນອັນຕະລາຍຕື່ສັດລ້ຽງ
ບື່ຂັດຂວາງຕື່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍສັດ
ໃຊ້ວັດຖຸດິບເຂົັ້າປະກອບຫາຍຊະນິດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສົມດູນຂອງທາດອາຫານ
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5.3

ສ່ວນປະກອບຂອງອາຫານສັດ

ອາຫານສັດປະກອບດວ້ຍ 2 ສ່ວນຫັກ ຄ: ນັ້າ ແລະ ວັດຖຸແຫ້ງ
5.3.1 ນາັ້
ນັ້າເປັນທາດອາຫານທີື່ປະກອບຢູ່ໃນອາຫານສັດທຸກຊະນິດ
ຕະຫອດຮອດອາຫານ
ແຫ້ງຕ່າງໆ ເຊັື່ນ: ຫຍ້າແຫ້ງ, ແຮ່ທາດ, ວິຕາມິນ
5.3.2 ວັດຖຸແຫ້ງ
ເປັນສ່ວນປະກອບຂອງອາຫານທີື່ເຫອຫັງຈາກອົບໄລ່ເອົານັ້າອອກແລ້ວ ເປັນຈາພວກ
ທາດອິນຊີ, ອະນິນຊີ ແລະ ພວກວິຕາມິນຕ່າງໆ
ອາຫານສັດ

ວັດຖຸແຫ້ງ

ນັ້າ/ຄວາມຊຸ່ມ

ສານອິນຊີ

ສານປະກອບ N

ໄຂມັນ

ຄາໂບໄຮເດຣດ

ສານອະນິນຊີ

ວິຕາມິນ

ແຮ່ທາດ

3.
4. ຮູບທີ 1 ອົງປະກອບທາງໂພສະນະໃນອາຫານສັດ
ແຫື່ງທີມ
ື່ າ: ອາຫານ ແລະ ການໃຫ້ອາຫານສັດ (2002)

5.4

ການຄານວນສູດອາຫານແບບຕ່າງໆ

ການຄານວນສູດອາຫານມີຫາຍວິທີ ໂດຍອີງໃສ່ວັດຖຸດິບທີື່ມີ ເພື່ອປະກອບສູດອາຫານ ຊື່ງຫາໄດ້
ງ່າຍໃນທ້ອງຖິື່ນ. ການຄານວນສູດອາຫານທີື່ນິຍົມກັນໃຊ້ ມີຢູ່ 4 ວິທີຄ:
 ການຄານວນແບບຮູບສີື່ລ່ຽມ (Pearson’s square)
 ແບບລອງຜິດລອງຖກ (Trial and error method)
 ແບບສົມຜົນພດຊະຄະນິດ
 ແບບນາໃຊ້ໂປຣແກຣມສາເລັດຮູບຄິດໄລ່
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5.4.1

ການຄານວນສູດອາຫານໂດຍວິທີຮູບສີື່ລ່ ຽມ
ເປັນວິທີປະກອບສູດອາຫານແບບງ່າຍດາຍ ໂດຍໃຊ້ວັດຖຸດິບອາຫານສັດພຽງ 2 ຊະ
ນິດ ແລະ ໃຊ້ລະດັບໂປຣຕີນ ເປັນຕົວການົດພຽງຢ່າງດຽວ
ຕົວຢ່າງ: ຕ້ອງການປະສົມອາຫານໝູພື່ແມ່ພັນ ໃຫ້ໄດ້ໂປຣຕີນ 16 ຕາມຄວາມ
ຕ້ອງການ ໂດຍໃຊ້ວັດຖຸດິບ 2 ຊະນິດຄ: ສາລີ ແລະ ກາກຖົື່ວເຫອງ ໃນນັັ້ນ ໂປຣຕີນຂອງສາລີແມ່ນ 9
ແລະ ໂປຣຕີນຂອງຖົື່ວເຫອງແມ່ນ 44. ຖາມວ່າຈະໃຊ້ສາລີ ແລະ ກາກຖົື່ວເຫອງໃນປະລິມານເທົື່າໃດ
ປະສົມກັນ ຈື່ງຈະໄດ້ໂປຣຕີນພຽງພກັບຄວາມຕ້ອງການ ?
ວິທຄ
ີ ດ
ິ ໄລ່:
 ແຕ້ມຮູບ 4 ລ່ຽມສາກ ລົງໃສ່ກະດານ ຫ ເຈ້ຍ
 ໃສ່ຕົວເລກເປີເຊັນໂປຣຕີນທີື່ຕ້ອງການໃນສູດອາຫານປະສົມຄ 16 ລົງທີື່ຈຸດສູນ
ກາງຂອງຮູບສີື່ລ່ຽມດັື່ງກ່າວ
 ຂຽນຊື່ວັດຖຸດິບອາຫານຊະນິດທາອິດ,
ພ້ອມທັງເປີເຊັນໂປຣຕີນໃສ່ແຈເບັ້ອງ
ຊ້າຍດ້ານເທິງຂອງຮູບສີື່ລ່ຽມ ໃນນັັ້ນຄ: ສາລີ ມີໂປຣຕີນ 9
 ສ່ວນແຈດ້ານຊ້າຍເບັ້ອງລຸ່ມຂອງຮູບສີື່ລ່ຽມ
ຂຽນຊື່ວັດຖຸດິບອາຫານສັດອີກ
ຊະນິດໜື່ງ ພ້ອມທັງເປີເຊັນໂປຣ ໃນນັັ້ນແມ່ນກາກຖົື່ວເຫອງ ມີໂປຣຕີນເທົື່າກັບ 44
 ຂີດລູກສອນທະແຍງມູມ ແຕ່ແຈເທິງເບັ້ອງຊ້າຍ (ສາລີ) ລົງໄປຫາແຈລຸ່ມເບັ້ອງ
ຂວາ ແລະ ຂີດອີກເສັັ້ນໜື່ງຈາກແຈລຸ່ມເບັ້ອງຊ້າຍ (ກາກຖົື່ວເຫອງ) ໄປຫາແຈເທິງເບັ້ອງຂວາ
 ລົບຄ່າໂປຣຕີນຂອງສາລີຄ 9 ອອກຈາກຄ່າເປີເຊັນທາດຊີັ້ນຂອງຄວາມຕ້ອງ
ການຄ 16 ຜົນທີື່ໄດ້ຄ 7, ຂຽນຜົນລົບດັື່ງກ່າວໃສ່ແຈກົງກັນຂ້າມກັບສາລີຕາມລູກສອນທີື່ຂີດ ນັັ້ນແມ່ນເປັນ
ສ່ວນປະກອບຂອງກາກຖົື່ວເຫອງທີື່ໃຊ້
 ລົບຄ່າໂປຣຕີນຄວາມຕ້ອງການຄ 16 ອອກຈາກທາດຊີັ້ນຂອງຖົື່ວເຫອງ ຄ 44
ຜົນທີື່ໄດ້ຮັບຄ 28 ໃຫ້ຂຽນລົງທີື່ແຈດ້ານກົງກັນຂ້າມກັບຖົື່ວເຫອງ ຕາມທິດລູກສອນທີື່ຂີດ ນັັ້ນແມ່ນສ່ວນ
ປະກອບຂອງສາລີ
 ເອົາສອງຄ່າທີື່ໄດ້ຄ 7 ແລະ 28 ມາບວກເຂົັ້າກັນເທົື່າກັບ 35 ນີັ້ເປັນຄ່າສະແດງ
ເຖິງປະລິມານສັດສ່ວນຂອງວັດຖຸດິບທັງສອງຊະນິດ ເມື່ອປະສົມກັນແລ້ວ ຈະໄດ້ສູດອາຫານທີື່ມີໂປຣຕີນ
16 ຕາມຄວາມຕ້ອງການ
 ໝາຍຄວາມວ່າ ໃນອາຫານ 35 ສ່ວນ ເຮົາຕ້ອງໃສ່ສາລີ 28 ສ່ວນ ແລະ ກາກ
ຖົື່ວເຫອງ 7 ສ່ວນ ແຕ່ເພື່ອສະດວກໃນການຄານວນນັັ້ນ ເຮົາຈິື່ງເອົາຄ່າທັງໝົດມາຄິດໄລ່ທຽບເປັນເປີເຊັນ
(ສ່ວນຮ້ອຍ) ດັື່ງຮູບສະແດງລຸ່ມນີັ້:
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ຮູບທີ 2 ຮູບແບບການຄານວນສູດອາຫານໂດຍວິທຮ
ີ ບ
ູ ສີລ
ື່ ຽ່ ມ
 ຕ້ອງການຄານວນປະລິມານໃນສ່ວນປະສົມ 100 Kg, ເມື່ອທຽບກັບອາຫານທັງໝົດ 35
ສ່ວນ ຈະຕ້ອງໃຊ້ສາລີ ແລະ ຖົື່ວເຫອງເທົື່າໃດ ສາມາດຄານວນໄດ້ດັື່ງນີັ້:
ຄານວນຫາປະລິມານຂອງສາລີ
100
35
x
28
x=

28𝑥100
35

= 80

ໝາຍຄວາມວ່າ ຈະຕ້ອງໃຊ້ສາລີ 80 Kg ຫ ເທົື່າກັບ 80% ໃນສູດອາຫານ
ສບຕື່ຄານວນຫາປະລິມານຂອງກາກຖົື່ວເຫອງ ໂດຍໃຊ້ວິທີການດຽວກັນ ຫ ສາມາດຄາ
ນວນໄດ້ ໂດຍເອົາ 100 ມາລົບດ້ວຍປະລິມານຂອງສາລີທີື່ຄານວນໄດ້ ກື່ຈະໄດ້ຄ່າປະລິມານຂອງກາກ
ຖົື່ວເຫອງທີື່ຈະໃຊ້
100-80 = 20
ໝາຍຄວາມວ່າ ຈະຕ້ອງໃຊ້ກາກຖົື່ວເຫອງ 20 Kg ຫ ເທົື່າກັບ 20% ໃນສູດອາຫານ
ເອົາວັດຖຸດິບ 2 ຊະນິດປະສົມກັນຕາມປະລິມານທີື່ຄານວນອອກມາ ຈະໄດ້ສູດອາຫານທີື່ມີ
ໂປຣຕີນ 16% ຕາມຄວາມຕ້ອງການ
5.4.2 ການຄິດໄລ່ອາຫານແບບວິທີລອງຜິດລອງຖກ (Trial and Error Method)
ການຄານວນສູດອາຫານແບບວິທີນີັ້ ແມ່ນນາໃຊ້ວັດຖຸດິບຫາຍຊະນິດຮ່ວມກັນ ເໝາະ
ສາລັບຜູ້ລ້ຽງສັດເປັນກິດຈະການຂະໜາດໃຫ່ຍ ແລະ ຜູ້ລ້ຽງຄວນມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບອາຫານເປັນຢ່າງດີ,
ການຊັ້ວັດຖຸດິບມາສ້າງສູດຄິດໄລ່ ແລະ ປະສົມເອງ ຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດຫຼຸດຕົັ້ນທນອາຫານລົງໄດ້ ແຕ່ການ
ຄິດໄລ່ນີັ້ ສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍວິທີລອງຜິດລອງຖກ
ຕົວຢ່າງ: ຈົື່ງຄິດໄລ່ສູດອາຫານສັດນ້ອຍໃຫ້ມີລະດັບໂປຣຕີນ 18 ໃນອາຫານປະສົມ
100 Kg. ໂດຍໃຊ້ວັດຖຸດິບດັື່ງນີັ້: ຮາອ່ອນ, ສາລີ, ກາກຖົື່ວເຫອງ, ປາປົື່ນ, ເກອ, ພຣີມິກ (ການົດໃຫ້ໃຊ້
ເກອ ແລະ ພຣີມິກ (Premix) ໃນອັດຕາ 0.5 Kg ເທົື່າກັນ)
ສ້າງຕາຕະລາງໂດຍໃສ່ວັດຖຸດິບ, ເປີເຊັນໂປຣຕີນ, ປະລິມານທີື່ໃສ່ ແລະ ມີຫ້ອງສາລັບ
ການຄານວນໂປຣຕີນທີື່ມີໃນສູດ ດັື່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີັ້:
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ຕາຕະລາງທີ 1 ຕາຕະລາງຄານວນສູດອາຫານໂດຍວິທລ
ີ ອງຜິດລອງຖກ
ລ/ດ

ລາຍການວັດຖຸດບ
ິ

 ທາດຊນ
ີ້

ພະລັງງານ,
Kcal/Kg

ປະລິມ ານທີ່

ທາດຊນ
ີ້ ທີ່ຄາໍ

ໃສ່, Kg

ນວນໄດ້, 

1

ຮໍາອ່ອນ

12

3,024

35

4.2

2

ສາລບົດ

8

3,380

39

3.1

3

ກາກຖົີ່ວເຫຼືອງ

44

2,825

15

6.6

4

ປາປົນ
ີ່

55

2,550

10

5.5

5

ເກຼືອ

0

0

0.5

0.0

6

ພຣມິກ

0

0

0.5

0.0

100

19.4
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ຂັນ
ັ້ ຕອນໃນການຄານວນສູດອາຫານ
ຈາກຕາຕະລາງຂ້າງເທິງເຫັນວ່າ ເມື່ອໃສ່ວັດຖຸດິບແຕ່ລະຊະນິດໂດຍປະມານ ໃຫ້ຄົບ
100 Kg ແລ້ວຄານວນປະລິມານໂປຣຕີນທີື່ບັນຈຸ ຈາກວັດຖຸດິບແຕ່ລະຊະນິດພົບວ່າ ປະລິມານໂປຣຕີນທີື່
ໄດ້ຕົວຈິງແມ່ນ 19.4 ເມື່ອທຽບກັບປະລິມານທີື່ການົດແມ່ນ 18 ເຫັນວ່າ ຈາກການຄານວນຄັັ້ງທີ 1
ແມ່ນປະລິມານໂປຣຕີນເກີນຄວາມຕ້ອງການ 1.4 ຕ້ອງໄດ້ທາການປັບປະລິມານຂອງວັດຖຸດິບຄນໃໝ່
ຕາມຫັກການແລ້ວ ຈະຕ້ອງເລອກເອົາວັດຖຸດິບ 2 ຊະນິດ ທີື່ເປັນຕົວແທນໃຫ້ອາຫານ
ກຸ່ມໂປຣຕີນ ແລະ ພະລັງງານມາປັບ ໝາຍຄວາມວ່າ ຖ້າຫຼຸດປະລິມານຂອງວັດຖຸດິບຊະນິດໜື່ງລົງ ກື່ຕ້ອງ
ເພີມ
ື່ ປະລິມານຂອງວັດຖຸດິບອີກຊະນິດໜື່ງຂັ້ນໃນປະລິມານທີື່ເທົື່າກັນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຈານວນຄົບ 100 Kg
ເທົື່າເດີມ
ໃນຕົວຢ່າງນີັ້ ຈະຫຼຸດປະລິມານຂອງກາກຖົື່ວເຫອງ ແລະ ເພີື່ມປະລິມານຂອງສາລີ
ຄານວນຫາປະລິມານໂປຣຕີນໃນສາລີ 1 Kg:
100
8
1
x
x = (1x8)/100 = 0.08
ຄານວນຫາປະລິມານໂປຣຕີນໃນກາກຖົື່ວເຫອງ 1 Kg:
100
44
1
x
x = (1x44)/100 = 0.44
ເອົາຄ່າໂປຣຕີນຈາກຖົື່ວເຫອງ ມາລົບຄ່າໂປຣຕີນຈາກສາລີ 1 Kg ເຮົາຈະໄດ້ຄ່າດັື່ງນີັ້:
0.44-0.08
= 0.32
ໝາຍຄວາມວ່າ ຖ້າຫຼຸດກາກຖົື່ວເຫອງລົງ 1 Kg ແລະ ເພີື່ມສາລີຂັ້ນ 1 Kg ປະລິມານ
ຂອງໂປຣຕີນຈະຫຼຸດລົງ 0.32 ແຕ່ໃນຕົວຢ່າງເຮົາຕ້ອງການຫຼຸດລົງ 1.4 ຈິື່ງຈະໄດ້ເປີເຊັນໂປຣຕີນໃນ
ສູດອາຫານຕາມຕ້ອງການ ເຮົາຈິື່ງທາການຄານວນໃໝ່ ດັື່ງນີັ້:
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1 Kg
0.32
X
1.4
X=
4.4
ໝາຍຄວາມວ່າ ຈະຕ້ອງໄດ້ຫຼຸດກາກຖົື່ວເຫອງລົງ ແລະ ເພີື່ມສາລີຂັ້ນ 4.4 Kg ເທົື່າກັນ
ຈິງື່ ຈະໄດ້ເປີເຊັນໂປຣຕີນທີື່ຕ້ອງການໃນສູດອາຫານ ທາການດັດແກ້ໃນຕາຕະລາງທີ 3 ຂ້າງເທິງດັື່ງນີັ້:
ຕາຕະລາງທີ 2 ຕາຕະລາງດັດແກ້ວດ
ັ ຖຸດບ
ິ ໃນການຄານວນສູດອາຫານໂດຍວິທລ
ີ ອງຜິດລອງຖກ
ລ/ດ

ລາຍການວັດຖຸດບ
ິ

 ທາດຊນ
ີ້

ພະລັງງານ,
Kcal/Kg

ປະລິມ ານທີ່

ທາດຊນ
ີ້ ທີ່ຄາໍ

ໃສ່, Kg

ນວນໄດ້, 

1

ຮໍາອ່ອນ

12

3,024

35

4.2

2

ສາລບົດ

8

3,380

43.4

3.5

3

ກາກຖົີ່ວເຫຼືອງ

44

2,825

10.6

4.7

4

ປາປົນ
ີ່

55

2,550

10

5.5

5

ເກຼືອ

0

0

0.5

0.0

6

ພຣມິກ

0

0

0.5

0.0

100

18
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5.4.3

ການຄານວນສູດອາຫານໂດຍວິທີທາງພດຊະຄະນິດ
ວິທີນີັ້ ນິຍົມກັນໃຊ້ໜ້ອຍ ເພາະມີຂັັ້ນຕອນການຄານວນທີື່ສັບສົນ ນັກຄານວນຈະຕ້ອງ
ມີຄວາມຮູ້ທາງຄະນິດສາດ ແລະ ມີຄວາມຊານານໃນການຈັດກຸ່ມວັດຖຸດິບ ເຊັື່ນ: ກຸ່ມທີື່ໃຫ້ໂປຣຕີນ, ກຸ່ມທີື່
ໃຫ້ພະລັງງານ, ແຮ່ທາດ ແລະ ວິຕາມິນ
5.4.4 ການຄານວນສູດອາຫານໂດຍໃຊ້ໂປຣແກຣມສາເລັດຮູບ
ການຄານວນໂດຍວິທີນີັ້ ຈະເໝາະສົມສາລັບໂຮງງານຜະລິດອາຫານສັດ ໃນລະດັບອຸດ
ສາຫະກາ ເພາະນາໃຊ້ເຄື່ອງມທີື່ທັນສະໄໝ, ນາໃຊ້ລະບົບຄອມພິວເຕີຄວບຄຸມການທາງານທັງໝົດ ພຽງແຕ່
ເລອກສູດອາຫານທີື່ຕ້ອງການຄານວນ ແລະ ເລອກວັດຖຸດິບທີື່ມີໃນໂປຣແກຣມ ແລ້ວໃຊ້ຄາສັື່ງທີື່ຕ້ອງ
ການຄານວນ ຈາກນັັ້ນ ລະບົບຈະທາການຄານວນໃຫ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ໂດຍປົກກະຕິລະບົບຈະຄານວນ
ສູດອາຫານທີື່ມີລາຄາຖກ (Least cost)
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ບົດທີ 6
ການຈັດການອາຫານສັດ
ຈຸດປະສົງ
ເພື່ອໃຫ້ນັກສກສາ ສາມາດ
 ກະກຽມວັດຖຸດິບກ່ອນການປະສົມອາຫານ
 ປະສົມອາຫານ ແລະ ເຂົັ້າໃຈວິທີການໃຫ້ອາຫານສັດ ພ້ອມທັງການເກັບຮັກສາ

ເນອ
ັ້ ໃນ
6.1

ການກະກຽມວັດຖຸດບ
ິ ກ່ອນການປະສົມອາຫານ

ການກະກຽມວັດຖຸດິບນີັ້ ແມ່ນອີງໃສ່ສູດອາຫານທີື່ເຮົາສ້າງມາແລ້ວ ວ່າຈະປະສົມອາຫານຊະນິດ
ໃດ, ປະເພດໃດ ແລະ ຈານວນທັງໝົດເທົື່າໃດ, ຕ້ອງຈາແນກໃຫ້ລະອຽດ ເປັນວັດຖຸດິບຊະນິດໃດນາມາ
ປະສົມ
ຕົວຢ່າງ:
 ສາລີແຫ້ງກ່ອນປະສົມອາຫານ ຕ້ອງໄດ້ຜາ່ ນການບົດໃຫ້ເປັນເມັດນ້ອຍໆລະອຽດກ່ອນ
 ຖົື່ວເຫອງ: ກ່ອນປະສົມອາຫານຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຂົັ້ວໃຫ້ສຸກ ເພື່ອຫຼຸດປະລິມານສານພິດ
ແລ້ວນາໄປບົດໃຫ້ລະອຽດກ່ອນ ປົກກະຕິມັກໃຊ້ກາກຖົື່ວທີື່ຜ່ານການສະກັດນັ້າມັນມາແລ້ວ
 ກະດູກ ແລະ ເປອກຫອຍ: ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການອົບຂ້າເຊັ້ອກ່ອນນາໄປບົດ ແລ້ວນາໄປປະສົມ
ໃສ່ອາຫານ
 ປາປົື່ນ: ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຄັດເລອກມາກ່ອນ, ບື່ເອົາປາເໜົື່າ ຫ ປາທີື່ມີໄຂມັນສູງ ຄວນເອົາ
ປາທີື່ສຸກແລ້ວນາມາຂົັ້ວ ຫ ອົບໃຫ້ແຫ້ງ ແລ້ວຈື່ງນາໄປບົດ
 ສາລີ ແລະ ຮາ: ຮາແກ່, ເຂົັ້າປາຍ ເປັນວັດຖຸທີື່ຊອກງ່າຍມີຈານວນຫາຍຕາມທ້ອງຕະຫາດ
 ມັນຕົັ້ນ: ຕ້ອງໄດ້ນາມາຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງ (ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນສານພິດ) ຈິື່ງນາໄປບົດໃຫ້
ລະອຽດກ່ອນ ຈື່ງປະສົມລົງໃນສູດອາຫານ

6.2

ວິທກ
ີ ານປະສົມອາຫານ

ການປະສົມອາຫານສັດ ສາມາດເຮັດໄດ້ຢູ່ 2 ວິທີຄ: ປະສົມດ້ວຍມ ແລະ ປະສົມດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ
6.2.1 ການປະສົມອາຫານດ້ວຍມ
ວິທີນີັ້ນິຍົມກັນໃຊ້ຢູ່ໃນກຸ່ມຜູ້ລ້ຽງສັດທີື່ມີກິດຈະການຂະໜາດນ້ອຍ ໂດຍອີງໃສ່ໃບສັື່ງ
ປະສົມອາຫານ ໃນນັນ
ັ້ ຕ້ອງຊອກພັ້ນທີື່ຮາບພຽງ ແລ້ວຊັື່ງນັ້າໜັກວັດຖຸດິບຕາມລາຍການ ແລ້ວເທລົງໃສ່ພັ້ນ
ເຮັດເປັນຊັັ້ນຕາມລາດັບ ຈາກວັດຖຸດິບທີື່ມີປະລິມານຫາຍຫາໜ້ອຍຈົນໝົດ ຈາກນັັ້ນໃຊ້ຊວ້ານປະສົມໃຫ້
ເຂົັ້າກັນຍ້າຍກອງກັບໄປກັບມາ 5 - 6 ເທື່ອ ຈົນແນ່ໃຈວ່າ ອາຫານກະຈາຍຢ່າງທົື່ວເຖິງກັນ. ສາລັບເກອ,
ກະດູກປົື່ນ, ຫອຍປົື່ນ, ແມ່ນເຮົາໃຊ້ໃນປະລິມານໜ້ອຍ ມັນອາດຈະບື່ທົື່ວເຖິງ ຈິື່ງຄວນນາເອົາວັດຖຸດິບ
ຊະນິດທີື່ມີປະລິມານໜ້ອຍໄປປະສົມກັບຮາອ່ອນ ຫ ສາລີ ຫ ຖົື່ວເຫອງ ເປັນສກ
ື່ ່ອນ ແລ້ວຈິື່ງນາໄປປະສົມ
ລົງໃນສູດອາຫານ
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6.2.2

ການປະສົມອາຫານດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ
ໃນກລະນີນີັ້ແມ່ນເຮັດຄກັນກັບການປະສົມດ້ວຍມ: ເປັນຕົັ້ນການຊັື່ງວັດຖຸດິບ, ການ
ເທວັດຖຸດິບລົງໃສ່ໃນຖັງປະສົມອາຫານ ເທວັດຖຸດິບທີື່ມີຈານວນຫາຍລົງກ່ອນ ແລະ ຈານວນໜ້ອຍລົງ
ຕາມລາດັບຈົນໝົດ ແລ້ວເປີດເຄື່ອງປະສົມ ເພື່ອໃຫ້ເຄື່ອງຈັດເຮັດວຽກ ປະສົມປະມານ 15 ນາທີ ສາມາດ
ເຮັດໃຫ້ອາຫານໃນຖັງປະສົມກະຈາຍທົື່ວເຖິງກັນ

6.3

ການເກັບຮັກສາອາຫານ
6.3.1

ການເກັບຮັກສາອາຫານກ່ອນການປະສົມອາຫານ
ເຮົາຄວນມີສາງເກັບມ້ຽນວັດຖຸດິບທັງໝົດໄວ້ ໂດຍໃຫ້ມີຄວາມຊຸ່ມໜ້ອຍທີື່ສຸດ ແລະ
ຫີກລຽງບື່ໃຫ້ເກີດເຊັ້ອລາ ວັດຖຸດິບອາຫານສັດທີື່ເກັບກ່ຽວມາໄດ້ ເປັນຕົັ້ນ: ສາລີທີື່ມີຄວາມຊຸ່ມຫາຍ ຄວນ
ນາໄປຕາກ ຫ ອົບຈົນແຫ້ງດີ ໃຫ້ມີຄວາມຊຸ່ມບເື່ ກີນ 15 ແລ້ວຈື່ງນາເອົາໄປເກັບຮັກສາໃນສາງ ຈະເຮັດໃຫ້
ເກັບໄວ້ໄດ້ດົນ ໃນຂະນະທີື່ເກັບຮັກສາ ກື່ຕ້ອງໄດ້ໝັື່ນກວດເບິື່ງເລັ້ອຍໆ ເພື່ອຮັບປະກັນບື່ໃຫ້ເກີດການເສຍ
ຫາຍຂອງວັດຖຸດິບ
6.3.2 ການເກັບຮັກສາອາຫານຫັງຈາກປະສົມແລ້ວ
ຫັງຈາກການປະສົມອາຫານແລ້ວ ຕ້ອງບັນຈຸໃສ່ພາສະນະ ຫ ຫີບຫື່ອື່ນໆ ຂຽນສະຫາກ
ວັນທີ, ເດອນ, ປີຜະລິດ ແລະ ບອກຈານວນໂປຣຕີນເທົື່າໃດ? ພະລັງງານເທົື່າໃດ? ເຮັດໄມ້ຮອງພັ້ນ ເພື່ອຫີກ
ລຽງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງອາຫານ, ບື່ຄວນເກັບຮັກສາອາຫານປະສົມແລ້ວເກີນ 15-30 ມັ້ ເດັດຂາດ ເພາະ
ວັດຖຸດິບທີື່ເຮົານາມາປະສົມບື່ໄດ້ສະກັດນັ້າມັນອອກ ໝັັື່ນກວດກາເບິື່ງ ບື່ໃຫ້ອາຫານຕິດກັນເປັນກ້ອນ ແລະ
ບື່ໃຫ້ເກີດເຊັ້ອລາ, ບ່ອນເກັບຮັກສາອາຫານຄວນເປັນບ່ອນທີື່ມີລົມພັດຜ່ານອາກາດຖ່າຍເທໄດ້ສະດວກ

6.4

ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ

ຊາວກະສິກອນຜູ້ລ້ຽງສັດມັກປະສົບບັນຫາກ່ຽວກັບອາຫານສັດຄ:
1) ອາຫານສາເລັດຮູບມັກມີຄຸນນະພາບຕື່າກວ່າມາດຕະຖານ ແລະ ລາຄາແພງ: ບັນຫາກ່ຽວກັບ
ຄຸນນະພາບຂອງວັດຖຸດິບທີື່ປະກອບເປັນອາຫານມີຄຸນນະພາບຕື່າ ເນື່ອງຈາກອາຍຸການເກັບກ່ຽວ ແລະ ການ
ເກັບຮັກສາບື່ເໝາະສົມ
 ສາລີມັກມີບັນຫາເລື່ອງຄວາມຊຸ່ມສູງມັກມີເຊັ້ອລາຕິດມານາ
 ເມັດຖົື່ວກຄ້າຍຄກັນກັບສາລີ ຍິື່ງຮ້າຍໄປກວ່ານັັ້ນ ຈາພວກຢາຂ້າແມງໄມ້ທີື່ທາລາຍຕົັ້ນ
ຖົື່ວມັນອາດຈະສະສົມໄວ້ໃນເມັດກໄດ້
 ເມັດຖົື່ວຕ່າງໆ: ມີນັ້າມັນຫາຍ (ເພາະບື່ມີໂຮງງານສະກັດນັ້າມັນ)
 ປາປົື່ນ: ບັນຫາຄວາມເຄັມ ແລະ ບື່ສົດ
2) ວັດຖຸດິບທີື່ນາມາໃຊ້ມີການປອມປົນຫາຍ:
 ເຂົັ້າປຽນມີແກບປົນຫາຍ
 ປາປົື່ນມີສິື່ງເຈອປົນຫາຍເຊັື່ນ: ກຸ້ງ, ເປອກຫອຍ, ດິນຊາຍ ແລະ ອື່ນໆ ຈື່ງເຮັດໃຫ້
ອາຫານມີຄຸນນະພາບຕື່າ
3) ບັນຫາພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້:
ພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ທາລາຍອາຫານ ເຮົາຄວນເກັບບັນດາເມັດທັນຍາພດໄວ້ໃນໄລຍະ
ເວລາສັັ້ນໆ
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4) ພດອາຫານສັດບາງຊະນິດ ມັກຂາດແຄນໃນລະດູແລ້ງ: ການຜະລິດອາຫານສັດບື່ໄດ້ຕາມ
ຄວາມຕ້ອງການ ຍ້ອນຂາດວັດຖຸດິບໃນລະດູແລ້ງ ຈື່ງເຮັດໃຫ້ການຜະລິດບື່ຕື່ເນື່ອງກັນ ແລະ ມີລາຄາສູງ
5) ບັນຫາອື່ນໆ:
 ວັດຖຸດິບອາຫານສັດມີລາຄາຂັ້ນໆລົງໆ ບື່ແນ່ນອນ ຂນ
ັ້ ຢູ່ກັບປະລິມານອາຫານໃນທ້ອງ
ຕະຫາດ
 ຂາດການສກສາຂັ້ມູນ ແລະ ວິໄຈຂັ້ມູນ
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