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Abstract 
 

Giant mimosa (Mimosa  pigra  L.)  is one of the dangerous introduced species which the most rapid 

growth around streams and riverbanks. These plants inhibit and completion grows of other plants in 

the same area. Utilize mimosa as bioenergy is a practical way to reduce this problem.  This continues 

to study from previous utilization of agricultural waste as biofuel project. The aims of this study were 

to compare the efficiency of mimosa charcoal briquette in four ratios of charcoal : cassava starch 

binder (w/w) Vis. 500:50, 500:75, 500:100, and mimosa charcoal, also compare with Eucalyptus 

charcoal using water boiling test (WBT) as comparison technique. Temperature change, duration of 

burning, and ash residual were measured. From the result, ratios 500:75 and 500:100 have a uniform 

without cracked after compressed. The best ratio is 500:75 (w/w) with long burning duration; less ash 

residual compare with others ratios in all comparison techniques. In summary, giant mimosa could be 

an alternative source of charcoal usage in the future. 
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ຕ ົ້ນກະຖນິໜາມຈາກພດືຮຸກຮານສ ູ່ ການນໍາໃຊ ົ້ປະໂຫຍດ: ກລໍະນສີກຶສາການຜະລດິຖູ່ ານອດັກ ົ້ອນ 

ພ ງໄພບ ນ ພອນປະເສດີ1, 2*, ສີທາ ສວຸນັນະວງົສກັ1 ແລະ ອຸຸ້ຍ ເອີນທະວນັ1  
 

1 ພາກວຊິາເຕກັໂນໂລຊສີິູ່ ງແວດລ ົ້ອມ, ຄະນະວທິະຍາສາດສິູ່ ງແວດລ ົ້ອມ, ມຊ 
2ໜູ່ ວຍວຊິາເຕກັໂນໂລຊຊີວີະພາບ ແລະ ພະລງັງານທ ດແທນ, ຄະນະວທິະຍາສາດສິູ່ ງແວດລ ົ້ອມ, ມຊ 
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ບ ດຄດັຫຍໍ ົ້ 

 ຕ ົ້ນກະຖນິໜາມເປັນວດັສະພດືຊະນດິໜືູ່ ງທີູ່ ມກີານຈະເລນີເຕບີໂຕ ແລະ ແຜູ່ ກະຈາຍໃນເຂດດນິຊຸູ່ ມນໍ ົ້າຢູ່ າງໄວວາ ເຊີູ່ ງ
ເປັນຂໍ ົ້ຈໍາກດັເຮດັໃຫ ົ້ພດືຊະນດິອືູ່ ນບໍູ່ ຂະຫຍາຍໂຕໄດ ົ້. ນອກຈາກນັ ົ້ນ, ຍງັບໍູ່ ມສີດັຕ ທາງທໍາມະຊາດຫຼາຍ ເຮດັໃຫ ົ້ມກີານ
ຂະຫຍາຍຕ ວ ແລະ ກະຈາຍພນັເປັນບໍລເິວນກວ ົ້າງ. ດັູ່ ງນັ ົ້ນ, ການນໍາເອ າຕ ົ້ນກະຖນິໜາມມາໃຊ ົ້ປະໂຫຍດໃນດ ົ້ານພະລງັງານ
ຊວີະພາບເປັນວທິກີານໜືູ່ ງໃນການກໍາຈດັ, ໃຊ ົ້ປະໂຫຍດ ພ ົ້ອມທງັຫຸຼດຜູ່ ອນບນັຫາດັູ່ ງກູ່ າວ. ເຊິູ່ ງການສກຶສາຄັ ົ້ງນີ ົ້ ແມູ່ ນການ
ສກຶສາຕໍູ່ ຍອດຈາກການສກຶສາຜູ່ ານມາທີູ່ ມກີານສ ມທຽບຖູ່ າຍອດັກ ົ້ອນຈາກສິູ່ ງເສດເຫຼອືທາງກະສກິໍາ ໂດຍມຈີດຸປະສ ງເພືູ່ ອ
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ສກຶສາອດັຕາສູ່ ວນທີູ່ ເໝາະສ ມໃນການຜະລດິເປັນຖູ່ ານອດັກ ົ້ອນຈາກຕ ົ້ນກະຖນິໜາມ, ປຽບທຽບປະສດິທພິາບໃນແຕູ່ ລະ
ອດັຕາສູ່ ວນ ເຊີູ່ ງໄດ ົ້ມກີານທ ດລອງທງັໝ ດ 4 ອດັຕາສູ່ ວນ (ກະຖນິໜາມ:ແປົ້ງ) ຄ ື500:50, 500:75, 500:100 ແລະ 
ຖູ່ ານກະຖນິໜາມບໍູ່ ໄດ ົ້ແປຮ ບ ພ ົ້ອມທງັປຽບທຽບກບັຖູ່ ານໄມ ົ້ວກິອກີດ ົ້ວຍ. ໃນການປຽບທຽບປະສດິທພິາບ ແມູ່ ນນໍາໃຊ ົ້
ການຕ ົ້ມນໍ ົ້າ (Water boiling test, WBT) ໂດຍນ າໃຊ ົ້ຖູ່ ານ 500 ກຣາມ ໃນການທ ດລອງໃນແຕູ່ ລະອດັຕາສູ່ ວນ. ຈາກ
ຜ ນການສກືສາເຫນັວູ່ າຖູ່ ານອດັກ ົ້ອນອດັຕາສູ່ ວນ 500:75 ມຄີູ່ າປະສດິທພິາບດທີີູ່ ສຸດ ເຊິູ່ ງໃຫ ົ້ອຸນຫະພ ມທີູ່ ຄ ງທີູ່ ສະໝໍູ່ າສະເ
ໜ,ີ ມໄີລຍະເວລາໃນການເຜ າໄໝ ົ້ສ ງ ແລະ ມປີະລມິານຂີ ົ້ເຖ ູ່ າໜ ົ້ອຍ. ດັູ່ ງນັ ົ້ນ, ສາມາດສະຫຸຼບໄດ ົ້ວູ່ າຖູ່ ານອດັກ ົ້ອນຈາກ
ກະຖນິໜາມມ ີປະສດິທພິາບ ແລະ ຍງັສາມາດ ເປັນທາງເລອືກທ ດແທນຖູ່ ານຈາກໄມ ົ້ທໍາມະຊາດອືູ່ ນໆ ໃນຕໍູ່ ໜ ົ້າໄດ ົ້. 

ຄໍາສໍາຄນັ: ພະລງັງານຊວີະພາບ, ຜະລດິຕະພນັສຂີຽວ, ພດືຮຸກຮານຕູ່ າງຖິູ່ ນ, ສິູ່ ງເສດເຫຼອືເປັນພະລງັງານ 

 

1. ຄວາມເປັນມາ ແລະ ຄວາມສໍາຄນັ 
ຕ ົ້ນກະຖນິໜາມ ມຊີືູ່ ທາງວທິະຍາສາດວູ່ າ Mimosa pigra L. ຈດັຢ ູ່ ໃນພດືຕະກ ນຕູ່ າງຖິູ່ ນ (Invasive alien 

species) ເປັນວດັສະພດືຊະນດິໜຶູ່ ງທີູ່ ມຕີ ົ້ນກໍາເນດີມາຈາກອາເມລກິາກາງ ໃນໄລຍະຕໍູ່ ມາໄດ ົ້ແຜູ່ ກະຈາຍມາຍງັທະວບີອາຊ ີ
ໂດຍສະເພາະແມູ່ ນເຂດລຸູ່ ມແມູ່ ນໍ ົ້າຂອງເຊັູ່ ນ : ໄທ, ລາວ, ກໍາປ ເຈຍ, ມຽນມາ ແລະ ຫວຽດນາມເປັນຕ ົ້ນ (ສໍານກັງານຄວາມ
ຫຼາກຫຼາຍທາງຊວີະພາບ ປະເທດໄທ, 2010). ປະຈບຸນັປະເທດລາວກໍເປັນປະເທດໜຶູ່ ງທີູ່ ມກີານແຜູ່ ກະຈາຍຂອງຕ ົ້ນກະຖນິ
ໜາມ ເນືູ່ ອງຈາກວູ່ າຕ ົ້ນກະຖນິໜາມເປັນພດືທີູ່ ມກີານແຜູ່ ກະຈາຍ ແລະ ຈະເລນີເຕບີໂຕໄວ ເຊິູ່ ງຈະພ ບເຫນັຫຼາຍໃນພື ົ້ນທີູ່ ທ ູ່ ວ
ໄປເຊັູ່ ນ: ບໍລເິວນຊຸູ່ ມນໍ ົ້າ, ແຄມນໍ ົ້າ, ທ ູ່ ງຫຍ ົ້າ ເປັນຕ ົ້ນ. ຈາກສະພາບການໃຊ ົ້ພະລງັງານນບັມື ົ້ນບັເພີູ່ ມທະວສີ ງຂຶ ົ້ນ ແຕູ່ ວດັຖຸ
ດບິທາງດ ົ້ານເຊື ົ້ອໄຟກບັຫຸຼດລ ງ ລດັຖະບານເຮ າຈ ຶູ່ ງໄດ ົ້ມແີນວທາງໃນການສ ູ່ ງເສມີການປະຫຍດັພະລງັງານ ແລະ ຊອກຫາ
ແຫຼູ່ ງພະລງັງານທາງເລອືກ (ກະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບໍູ່ ແຮູ່ , 2016). ດັູ່ ງນັ ົ້ນ ເພືູ່ ອແກ ົ້ໄຂບນັຫາທີູ່ ອາດຈະເກດີການຂາດ
ພະລງັງານເຊື ົ້ອໄຟໃນອະນາຄ ດ ທາງທມີວໄິຈຈຶູ່ ງໄດ ົ້ເກດີຄວາມສ ນໃຈ ໃນການສກຶສາຫາວດັຖຸດບິທີູ່ ສາມາດນາໍມາເປັນເຊື ົ້ອໄຟ 
ເຊິູ່ ງໃນການສໍາຫຼວດເບື ົ້ອງຕ ົ້ນພ ບວູ່ າຕ ົ້ນກະຖນິໜາມໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັມປີະລມິານທີູ່ ຫຼາຍ ແຕູ່ ຍງັບໍູ່ ມພີາກສູ່ ວນໃດນາໍ
ເອ າພດືຊະນດິນີ ົ້ມານາໍໃຊ ົ້ໃຫ ົ້ເກດີປະໂຫຍດ. ໃນການສກຶສາຄັ ົ້ງນີ ົ້ແມູ່ ນສບຶຕໍູ່ ຈາກການວໄິຈຂອງ ປົ້ອງປັດຊາ ພ ົ້ອມດ ົ້ວຍ
ຄະນະ, (2019) ເຊິູ່ ງເຫນັວູ່ າຕ ົ້ນກະຖນິໜາມມຄີວາມສາມາດນ າມາຜະລດິເປັນຖູ່ ານອດັກ ົ້ອນໄດ ົ້. ດັູ່ ງນັ ົ້ນ, ທມີວໄິຈຈຶູ່ ງໄດ ົ້ນາໍ
ເອ າຕ ົ້ນກະຖນິໜາມມາເປັນວດັຖ ດບິໃນການຜະລດິຖູ່ ານອດັກ ົ້ອນ ແລະ ປຽບທຽບຫາອດັຕາສູ່ ວນທີູ່ ເໝາະສ ມ ເພືູ່ ອຈະ
ນາໍໄປເປັນແນວທາງໃນການນໃຊ ົ້ປະໂຫຍດຕ ົ້ນກະຖນິໜາມໃນຮ ບແບບພະລງັງານທ ດແທນໃນອະນາຄ ດ. 
 

2. ວທິກີານສກຶສາ 
2.1 ການກະກຽມວດັຖຸດບິ ແລະ ຜະລດິຖູ່ ານອດັກ ົ້ອນ 

ຕ ົ້ນກະຖນິໜາມ ແມູ່ ນນາໍມາຈາກດນິຫວູ່ າງ ຕາມເສັ ົ້ນທາງ 450ປີ. ນາໍເອ າຕ ວຢູ່ າງມາຊັູ່ ງນໍ ົ້າໜກັ, ຕາກແຫ ົ້ງ ແລ ົ້ວເຜ າ
ເປັນຖູ່ ານ. ປະສ ມໃນແຕູ່ ລະອດັຕາສູ່ ວນເພືູ່ ອປຽບທຽບໃນຂັ ົ້ນຕໍູ່ ໄປ. ດັູ່ ງສະແດງໃນຮ ບ 2.1 
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ຮ ບທ ີ2.1 ຂັ ົ້ນຕອນການຜະລດິຖູ່ ານອດັກ ົ້ອນຈາກຕ ົ້ນກະຖນິໜາມ 

2.2 ການປຽບທຽບປະສດິທພິາບອຸນຫະພ ມຂອງຖູ່ ານອດັກ ົ້ອນທີູ່ ເຮດັຈາກຕ ົ້ນກະຖນິໜາມໃນອດັຕາສູ່ ວນ 500:50,  
500:75 , 500:100 , ຖູ່ ານກະຖນິໜາມ ແລະຖູ່ ານໄມ ົ້ວກິ 
ໃນການດໍາເນນີການປຽບທຽບປະສດິທພິາບຂອງຖູ່ ານອດັກ ົ້ອນທີູ່ ເຮດັຈາກຕ ົ້ນກະຖນິໜາມໃນອດັຕາສູ່ ວນ 500:50,  

500:75 , 500:100, ຖູ່ ານກະຖນິໜາມ ແລະຖູ່ ານໄມ ົ້ວກິ, ໂດຍນໍາເອ າຖູ່ ານແຕູ່ ລະຊະນດິ 500 ກຣາມ ມາເຮດັການເຜ າໄ
ໝ ົ້ໃນຊູ່ ວງເວລາດຽວກນັ ໂດຍການຕ ົ້ມນໍ ົ້າໃນປະລມິານ 1 ລດິ. ເຊິູ່ ງມກີານວດັແທກອຸນຫະພ ມໃນແຕູ່ ລະຊູ່ ວງເວລາຕັ ົ້ງແຕູ່
ຕດິໄຟຈ ນມອດ (ທຸກໆ 5 mn) ດ ົ້ວຍບາຫຼອດ, ບນັທກຶໄລຍະເວລາໃນການເຜ າໄໝ ົ້ທງັໝ ດ, ຊັູ່ ງປະລມິານຂີ ົ້ເຖ ູ່ າທີູ່ ເຫຼອືຫຼງັ
ການເຜ າໄໝ ົ້ ໂດຍຊງິຊັູ່ ງທີູ່ ມຫີ ວໜູ່ ວຍ (g).  

3. ຜ ນໄດ ົ້ຮບັ ແລະ ວພິາກຜ ນການສກຶສາ 

3.1 ປຽບທຽບປະສດິທພິາບອຸນຫະພ ມຂອງຖູ່ ານອດັກ ົ້ອນທີູ່ ເຮດັຈາກຕ ົ້ນກະຖນິໜາມໃນອດັຕາສູ່ ວນ 500:50,  500:75 , 
500:100 , ຖູ່ ານກະຖນິໜາມ ແລະຖູ່ ານໄມ ົ້ວກິ 

ຜູ່ ານການທ ດລອງປຽບທຽບປະສດິທພິາບອຸນຫະພ ມຂອງຖູ່ ານອດັກ ົ້ອນຈາກຕ ົ້ນກະຖນິໜາມໃນແຕູ່ ລະອດັຕາສູ່ ວນ 
500:50,  500:75 , 500:100, ຖູ່ ານກະຖນິໜາມບໍູ່ ໄດ ົ້ແປຮ ບ ແລະ ຖູ່ ານໄມ ົ້ວກິ. ສງັເກດເຫນັວູ່ າຖູ່ ານກະຖນິໜາມທີູ່ ບໍູ່

ໄດ ົ້ແປຮ ບມອຸີນຫະພ ມທີູ່ ເພີູ່ ມຂື ົ້ນໄວສຸດກວູ່ າທຸກອັດຕາສູ່ ວນທີູ່ ເຮັດການທ ດລອງ ເຊີູ່ ງມອຸີນຫະພ ມເຖີງ 80 ອ ງສາເຊ 
ພາຍຫຼງັການຕ ົ້ມນໍ ົ້າຜູ່ ານໄປພຽງ 5 ນາທ ີແລະ ເຖງິຈດຸຟ ດໃນຊູ່ ວງນາທ ີທ ີ10 ເຊີູ່ ງມຊີູ່ ວງໄລຍະເວລາໃນການຟ ດຢ ູ່ ທີູ່ ຊູ່ ວງ
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ນາທ ີທ ີ10 ຫາ 25 ຫຼງັຈາກນັ ົ້ນອຸນຫະພ ມຈະຄູ່ ອຍໆຫຸຼດລ ງເທືູ່ ອລະໜົ້ອຍ. ເມ ືູ່ ອປຽບທຽບກບັອດັຕາສູ່ ວນອືູ່ ນແລ ົ້ວເຫນັວູ່ າ
ຖູ່ ານຈາກຕ ົ້ນກະຖນິໜາມທີູ່ ບໍູ່ ໄດ ົ້ແປຮ ບມໄີລຍະເວລາໃນການເຜ າໄໝ ົ້ໜ ົ້ອຍກວູ່ າທຸກອດັຕາສູ່ ວນ. ເມ ືູ່ ອປຽບທຽບລະຫວູ່ າງ
ຖູ່ ານອດັກ ົ້ອນແຕູ່ ລະອດັຕາສູ່ ວນເຫນັວູ່ າມໄີລຍະເວລາການເຜ າໄໝ ົ້ສ ງກວູ່ າຖູ່ ານໄໄມ ົ້ວກິ ໃນປະລມິານທີູ່ ເທ ູ່ າກນັ ໃນນັ ົ້ນ
ອດັຕາສູ່ ວນ 500: 75 ແລະ ອດັຕາສູ່ ວນ 500: 50ແມູ່ ນມໄີລຍະເວລາການເຜ າໄໝ ົ້ສ ງສ ດ ເຊິູ່ ງມລີາຍລະອຽດສະແດງໃນ
ຮ ບທ ີ3.1 

 

ຮ ບທ ີ3.1: ປຽບທຽບການປູ່ ຽນແປງຂອງອຸນຫະພ ມຂອງການເຜ າໄໝ ົ້ຖູ່ ານແຕູ່ ລະອດັຕາສູ່ ວນ ໃນແຕູ່ ລະຊູ່ ວງເວລາ 
  

 
ຮ ບທ ີ3.2. ລກັສະນະແປວໄຟຫຼງັການເຜ າໄໝ ົ້ໄດ ົ້ 20 ນາທ ີ

 ຜ ນຈາກການທ ດລອງປຽບທຽບ ໄລຍະເວລາໃນການເຜ າໄໝ ົ້ຂອງຖູ່ ານອດັກ ົ້ອນທີູ່ ເຮດັຈາກຕ ົ້ນກະຖນິໜາມໃນອດັຕາ
ສູ່ ວນ 500:50,  500:75, 500:100, ຖູ່ ານກະຖນິໜາມ ແລະ ຖູ່ ານໄມ ົ້ວກິ. ສງັເກດເຫນັວູ່ າຖູ່ ານອດັກ ົ້ອນໃນອດັຕາ
ສູ່ ວນ 500:50 ມໄີລຍະເວລາເຜ າໄໝ ົ້ດ ນທຽບເທ ູ່ າກບັຖູ່ ານອດັກ ົ້ອນຈາກກະຖິນໜາມໃນອດັຕາສູ່ ວນ 500:75 ເຊີູ່ ງມີ
ໄລຍະເວລາໃນການເຜ າໄໝ ົ້ເຖງິ 95 ນາທ,ີ ຮອງລ ງມາແມູ່ ນຖູ່ ານອດັກ ົ້ອນ ຈາກຕ ົ້ົ້ນກະຖນິ ໜາມໃນອດັຕາສູ່ ວນ 500:100 
ແລະ ຖູ່ ານກະຖນິໜາມທີູ່ ບໍູ່ ໄດ ົ້ແປຮ ບມໄີລຍະເວລາໃນການເຜ າໄໝ ົ້ໜ ົ້ອຍສຸດ. ເມ ືູ່ ອນໍາເອ າຖູ່ ານອດັກ ົ້ອນຈາກຕ ົ້ນກະຖນິໜ
າມອດັຕາສູ່ ວນ 500:50 ແລະ 500:75 ມາປຽບທຽບໄລຍະເວລາໃນການເຜ າໄໝ ົ້ກບັ ຖູ່ ານທີູ່ ຜະລດິຈາກກາກກາເຟ ແລະ 
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ຖູ່ ານແກບ ສ ມສະຫວນັ ວໄິລຫ ງ ແລະ ສງັທອງ ພອນມະຈນັ ( 2017) ເຫນັວູ່ າຖູ່ ານອດັກ ົ້ອນຈາກຕ ົ້ນກະຖນິໜາມອດັຕາ
ສູ່ ວນ 50:50 ແລະ 500:75 ມໄີລຍະເວລາໃນການເຜ າໄໝ ົ້ຫຼາຍກວູ່ າຖູ່ ານອດັກ ົ້ອນຈາກກາກກາເຟ ອດັຕາສູ່ ວນ 5:2 ເຖງິ 
20 ນາທ ີແລະ ຖູ່ ານອດັກ ົ້ອນຈາກແກບອດັຕາສູ່ ວນ 5:2 ເຖງິ 30 ນາທ.ີ 

ເມ ືູ່ ອມາສ ມທຽບປະລມິານຂີ ົ້ເຖ ູ່ າຫຼ ັງຈາກກາານເຜ າໄໝ ົ້ ສງັເກດເຫັນວູ່ າຖູ່ ານອັດກ ົ້ອນໃນອັດຕາສູ່ ວນ 500:50 ມີ
ປະລມິານຂີ ົ້ເຖ ູ່ າໜ ົ້ອຍທີູ່ ສຸດ, ຮອງລ ງມາແມູ່ ນອດັຕາສູ່ ວນ 500:75 ແລະ ປະລມິານຂີ ົ້ເຖ ູ່ າຫຼາຍສຸດຫຼງັການເຜ າໄໝ ົ້ແມູ່ ນ
ຖູ່ ານກະຖນິໜາມທີູ່ ບໍູ່ ໄດ ົ້ແປຮ ບ. ເຊີູ່ ງມລີາຍລະອຽດຂອງການສ ມທຽບສະແດງໃນຕາຕະລາງທ ີ(3.1). 

ຕາຕະລາງ 3.1. ປຽບທຽບລກັສະນະທາງກາຍະພາບ, ໄລຍະເວລາການເຜ າໄໝ ົ້ ແລະ ປະລມິານຂີ ົ້ເຖ ູ່ າທີູ່ ຍງັເຫຼອື ຂອງຖູ່ ານ
ອດັກ ົ້ອນໃນແຕູ່ ລະອດັຕາສູ່ ວນ 

ອດັຕາສວ່ນ ປະລິມານຖາ່ນ 

(g) 

ລກັສະນະ

ຂອງຖາ່ນ 

ໄລຍະເວລາ

ການເຜົາໄໝຸ້ 

(mn) 

ປະລິມານຂີຸ້ເຖົ່ າ 

( g ) ( % ) 

500:50 500 

 

95 13 2.6 

500:75 500 

 

95  15 3 

500:100 500 

 

80  17 3.4 

ຖາ່ນກະຖນິໜາມບ ່ ໄດຸ້ແປຮບູ 500 

 

45 21 4.2 

ຖາ່ນໄມ ຸ້ວກິ 500  70 18 3.6 

 
4. ສະຫຸຼບຜ ນການສກຶສາ 

 

   ຈາກໄດ ົ້ທ ດລອງປຽບທຽບປະສດິທພິາບຂອງຖູ່ ານອດັກ ົ້ອນທີູ່ ເຮດັຈາກຕ ົ້ນກະຖນິໜາມໃນອດັຕາສູ່ ວນ 500:50,  

500:75 , 500:100 , ຖູ່ ານກະຖນິໜາມ ແລະ ຖູ່ ານໄມ ົ້ວກິ ໂດຍປຽບທຽບ: ອຸນຫະພ ມ, ໄລຍະເວລາໃນການເຜ າໄໝ ົ້ຂອງ
ຖູ່ ານໃນປະລມິານ 500 ກຣາມ ແລະ ປະລມິານຂີ ົ້ເຖ ູ່ າທີູ່ ເຫຼອືຫຼງັຈາກການເຜ າໄໝ ົ້ສ ມບ ນ.  ເຫນັວູ່ າປະສດິທພິາບທີູ່ ດທີີູ່ ສຸດ
ແມູ່ ນຖູ່ ານອດັກ ົ້ອນຈາກຕ ົ້ນກະຖນິໜາມໃນອດັຕາສວນ 500:75 ເມືູ່ ອປຽບທຽບປະສດິທພິາບກບັອດັຕາສູ່ ວນອືູ່ ນແລ ົ້ວ
ເຫນັວູ່ າຖູ່ ານອດັກ ົ້ອນຈາກຕ ົ້ນກະຖິນໜາມອດັຕາສູ່ ວນ 500:75 ມໄີລຍະເວລາການເຜ າໄໝ ົ້ສ ງ ແລະ ມປີະລມິານຂີ ົ້ເຖ ູ່ າ
ໜ ົ້ອຍ ເຊິູ່ ງເໝາະສ ມທີູ່ ຈະນໍາໄປຜະລດິເປັນຖູ່ ານອດັກ ົ້ອນ ແລະ ຍງັສາມາດ ເປັນທາງເລອືກທ ດແທນຖູ່ ານຈາກໄມ ົ້ທໍາມະ
ຊາດອືູ່ ນໆ ໃນຕໍູ່ ໜ ົ້າໄດ ົ້. 
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