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หนา้บทความคดิเห็นพเิศษ: พชือาหารสตัวเ์พือ่การพฒันาคณุภาพชวีติมนษุย ์

โดย เทรเวอร ์ก ิบ๊สนั (Trevor Gibson) มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
 
ประวัตผิูเ้ขยีน: คณุเทรเวอร ์กิ๊บสนั เป็นทีป่รกึษาดา้นการเกษตร กึง่เกษียณอาย ุปัจจบุนัทา่นอาศยัอยูใ่นจังหวดั
เชยีงใหม ่ทา่นเริม่งานดา้นทีป่รกึษาในจังหวดัเชยีงใหมใ่นปี คศ. 1972 และตัง้แตนั่น้ทา่นไดท้ างานในประเทศ
แถบอาเซยีนหลายประเทศ แรกเริม่ทา่นมคีวามเชีย่วชาญเฉพาะทางดา้นการวจัิยอาหารสตัว ์แตต่อ่มาไดข้ยาย
งานดา้นการเป็นทีป่รกึษาไปเป็นการเลีย้งปศุสตัวแ์ละการเพาะปลกูส าหรับเกษตรกรรายยอ่ย  
 
ผมไดอ้า่นขอ้กงัวลของคณุเดวดิ ไพรซ ์(David Price) เกีย่วกบัการสง่เสรมิพชืเลีย้งสตัวท์ีเ่ป็นพชืรกุรานใน
บทความเอคโค เอเชยี ฉบบัที ่25 และใครข่อแสดงความคดิเห็นจากขอ้สงัเกตและประสบการณ์ของผม   
 
ขอ้คดิเห็นของผมมพีืน้ฐานตามหลกัการตอ่ไปนี:้ 

1. การชว่ยเกษตรกรทีย่ากจนเทา่ทีจ่ะมทีางท าไดเ้ป็นสิง่ทีค่วรท าตามหลักศลีธรรม 
2. เป้าหมายส าคญัทีส่ดุในกจิกรรมทีม่นุษยท์ าคอืการพัฒนาใหส้ภาวะของมนุษยอ์ยูใ่นสภาวะทีด่ขี ึน้ 

ดังนัน้ การรักษาสิง่แวดลอ้มตามธรรมชาตจิงึอาจไมใ่ชเ่ป้าหมายทีส่ าคัญทีส่ดุของกจิกรรมการ
พัฒนาตา่งๆ  

 
ตลอดเวลาทีผ่า่นมา ผมไดส้ง่เสรมิการใชแ้ละการแพรข่ยายพันธุพ์ชืทกุชนดิทีค่ณุเดวดิกลา่วถงึใหก้บัเกษตรกร
รายยอ่ยหลายราย และในบางรายไดท้ ามาแลว้ถงึ 45 ปี ผมจงึขอพดูถงึขอ้กงัวลทีค่ณุเดวดิมเีกีย่วกบัพันธุพ์ชืแต่
ละชนดิในบทความ เอคโค เอเชยี ฉบบัที ่25  ปัจจบุยัผมอาศัยอยูท่างภาคเหนอืของประเทศไทย ดังนัน้ผมจงึขอ
ใชต้ัวอยา่งจากพืน้ทีน่ี ้แตข่อ้คดิเห็นตา่งๆน่าจะใชไ้ดก้บัทกุพืน้ทีท่ีเ่ป็นภมูอิากาศรอ้นชืน้และกึง่รอ้นชืน้ 

 
หญา้กนิน ี(Panicum maximum ) 
หญา้กนิน ีถอืเป็นพันธุพ์ชืทีร่กุรานจรงิๆ เราพบหญา้นีเ้ตบิโตอยูท่ัว่ไปในพืน้ทีเ่ขตรอ้นและชืน้ แตข่ณะเดยีวกนั
หญา้นีม้ปีระโยชนอ์ยา่งมากตอ่สตัวเ์คีย้วเอือ้งของเกษตรกรรายยอ่ย  เพราะงา่ยตอ่การปลกูเพือ่เพิม่ผลผลติที่
เป็นพชือาหารสตัวค์ณุภาพด ีซึง่ในบางราย เกษตรกรไมจ่ าเป็นตอ้งดแูลใสใ่จมากนัก หญา้กนิน ีโดยเฉพาะพันธุ์
ขนาดใหญ ่เตบิโตขา้งทางและพืน้ทีร่กรา้งทางภาคเหนอืของประเทศไทย ภาพทีพ่บเห็นอยูเ่สมอคอืชาวบา้น
ฐานะยากจนสามารถตดัหญา้อาหารสตัวค์ณุภาพดทีีไ่มต่อ้งซือ้หานี ้ใสร่ถพว่งกลับไปบา้นเพือ่เอาไปเป็นอาหาร
สตัว ์ในความเห็นของผมแลว้ ผมคดิวา่ไมถ่กูตอ้งทีจ่ะไปปิดกัน้โอกาสนีก้บัเกษตรกรทีย่ากจน ไมเ่ป็นทีน่่าสงัสยั
เลยวา่หญา้กนินไีดม้าแทนทีห่ญา้พันธุพ์ืน้เมอืง แตผ่มไมเ่ห็นวา่สิง่นีจ้ะเป็นอนัตรายตอ่เกษตรกรทีย่ากจน พชืที่
หายไปเป็นพชืเลีย้งสตัวค์ณุภาพต า่กวา่และเกษตรกรคงตอ้งล าบากตอ่ไปหากตอ้งพึง่พาเพยีงหญา้ในทอ้งถิน่ทีม่ ี
อยูเ่ทา่นัน้   
 
ทีเ่ป็นเชน่นีเ้พราะหญา้กนินเีตบิโตไดด้กีวา่หญา้พันธุพ์ืน้เมอืง และอาจมสีว่นท าใหเ้กดิไฟป่าทีร่นุแรงได ้แตห่ญา้
กนินดีเูหมอืนไมไ่ดเ้ป็นอปุสรรคในการฟ้ืนฟปู่าใหมใ่นภาคเหนอืหลังจากมกีารน ามาตราการหา้มเผาป่ามาใชใ้น
ระยะเวลา 20 ปีทีผ่า่นมา หญา้กนินกีเ็หมอืนกบัพชืชนดิอืน่คอืถา้เตบิโตขึน้ในพืน้ทีท่ีไ่ม่มใีครตอ้งการก็จะ
กลายเป็นวัชพชืไป แตผ่มยงัไมเ่คยเห็นตัวอยา่งของทีใ่ดทีห่ญา้กนินเีป็นอปุสรรคส าคัญตอ่การเพาะปลกูพชืผล
ทางการเกษตร ไมว่า่อยา่งไร หญา้กนินเีป็นหญา้ทีเ่ตบิโตและแพรก่ระจายไดอ้ยา่งรวดเร็ว จงึไมม่ปีระโยชนท์ีจ่ะ
พยายามหยดุการแพรพั่นธุ ์หากเกษตรกรตอ้งการปลกูหญา้กนินเีพือ่เลีย้งสตัว ์ในความคดิของผมแลว้ ควรมกีาร
สง่เสรมิใหเ้กษตรกรท าได ้ 
 
ทางภาคเหนอื เกษตกรยากจนสามารถท าเงนิจากการปลกูหญา้กนินทีีใ่สปุ่๋ ยอยา่งดใีนพืน้ทีร่าบลุม่ โดยสามารถ
ขายเพือ่น าไปเลีย้งสตัวท์ัง้ในเชงิการคา้และไมใ่ชเ่ชงิการคา้ หญา้กนินไีดรั้บการสง่เสรมิการปลกูและมเีตบิโตอยู่
ทั่วประเทศไทยเพือ่ประโยชนใ์นการเลีย้งสตัว ์(พันธุท์ีน่ยิมปลกูเพือ่การคา้ในประเทศไทยมชีือ่วา่หญา้กนินสีมีว่ง) 



ซึง่ขณะนีไ้ดถ้กูทดแทนดว้ยพันธุพ์ชือืน่ทีม่คีณุสมบตัใินการเป็นอาหารสตัวท์ีด่กีวา่ (เชน่ โตเร็วกวา่ มคีณุภาพ
ดกีวา่, ฯลฯ)  
  

หญา้พนัธุผ์สมบราเคยีรา่ (Brachiaria species hybrids) 
คณุเดวดิไดก้ลา่ววา่ หญา้พันธุผ์สมบราเคยีรา่ ชือ่วา่ “มลูาโต 2” (Mulato II) และ “เคยแ์มน” (Cayman) มคีวาม
ใกลเ้คยีงกบัหญา้กนิน ีแตส่ าหรับผมไมค่ดิเชน่นัน้ เพราะทีเ่ห็นคอื
หญา้ทัง้สองมคีวามแตกตา่งกนัมากทัง้ดา้นลกัษณะและการ
ปรับตัว หญา้กนินมีกี ิง่ทีส่ามารถแตกเมล็ดออกไดม้ากกวา่หญา้บ
ราเคยีรา่ และเมล็ดก็มคีวามแตกตา่งกนัทัง้ดา้นรปูรา่งและขนาด 
(ภาพที ่1)   

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ภาพที ่1: A) หญา้บราเคยีรา่ (Brachiaria brizantha) (หนึง่ในสายพันธุต์น้ก าเนดิของพันธุผ์สม “เคยแ์มน” 
และ “มลูาโต 2”) แสดงใหเ้ห็นชอ่ดอกทีส่ัน้กวา่ แตล่ะชอ่มกีลุม่ดอกนอ้ยกวา่ กลุม่ดอกมขีนาดสัน้กวา่ และเมล็ด
มขีนาดใหญแ่ละอว้นกวา่ B) หญา้กนิน ี(Panicum maximum)  

 
 
“หญา้มลูาโต 2” เป็นหญา้ทีส่ตัวช์อบกนิมากและมคีณุภาพทางโภชนาสงู และจากประสบการณ์ทีผ่า่นมา ผมยงั
ไมเ่คยเห็นหญา้นีแ้พรพ่ันธุแ์ละรกุรานในพืน้ทีใ่ด สว่นหญา้เคยแ์มนเป็นหญา้ทีรู่ก้นัดวีา่ไมค่อ่ยมเีมล็ด ผมจงึสงสยั
วา่หญา้ทัง้สองชนดินีไ้มน่่าจะกลายเป็นพชืรกุรานได ้และถงึแมเ้ป็นพชืรกุรานจรงิ ผมไมค่ดิวา่จะสรา้งปัญหาที่
รา้ยแรงใดๆ เพราะหญา้ทัง้สองชนดิเป็นอาหารสตัวท์ีด่แีละสตัวช์อบกนิอยูแ่ลว้ 
 
หญา้บราเคยีรา่พันธุอ์ ืน่ทีร่กุรานพืน้ทีบ่างสว่นทางภาคเหนอื หนึง่ในนัน้อาจเป็นหญา้ซกิแนล (B. brizantha หรอื 
B. decumbens) ทีพ่บตามขา้งทางในบางชว่งของพืน้ทีด่อยอนิทนนท ์ หญา้รซูี ่(B. ruziziensis พบวา่มกีาร
เพาะขยายพันธุอ์ยา่งกวา้งขวางในประเทศไทยและไดร้กุรานพืน้ทีบ่างสว่นทางภาคเหนอื แตผ่มไมค่ดิวา่เป็น
ปัญหาส าหรับเกษตรกรทีท่ าการเพาะปลกูพชืผลทางการเกษตร หญา้บราเคยีรา่ (มหีลากหลายชนดิ) เป็นหญา้
อาหารสตัวส์ายพันธุท์ีใ่หผ้ลดใีนพืน้ทีแ่ละสภาพแวดลอ้มทีห่ญา้นีป้รับตวัได ้และหญา้รซูีก่เ็ป็นหญา้ทีถ่กูใชเ้ป็น
ประโยชนอ์ยา่งมากส าหรับสตัวเ์ลีย้งและเกษตรกรรายยอ่ยในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ กรมปศสุตัวข์องไทยได ้
สนับสนุนการเพาะปลกูหญา้รซูีม่าหลายปีแลว้และเกษตรกรยากจนหลายรายสามารถท าเงนิไดจ้ากการขายเมล็ด
พันธุห์ญา้นี ้นอกจากนีห้ญา้รซูีย่งัสามารถน าไปขยายพันธุใ์หก้บัเกษตรกรในลาว มาเลเซยี และทีอ่ ืน่ๆในเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต ้ผมจงึขอแนะน าและสนับสนุนใหม้กีารแพรข่ยายหญา้บราเคยีรา่เพือ่การใชเ้ป็นอาหารสตัว์
ส าหรับปศสุตัวใ์นเกษตรกรรายยอ่ยทีอ่ยูใ่นภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้

 
หญา้สายพนัธุพ์าสพาลมั, อะตราตมั (Paspalum atratum) 
หญา้สายพันธุอ์ะตราตัม (P. atratum) และพาสพาลัม (P. plicatulum) มลีกัษณะทางการพชืศาสตร ์
(agronomy)ทีแ่ตกตา่งกนัมาก และมกัจะไดรั้บการแยกแยะอยา่งชดัเจนโดยนักพชืศาสตรอ์าหารสตัว ์ที่
เชีย่วชาญดา้นอาหารสตัว ์มกีารน าเมล็ดพันธุห์ญา้พาสพาลัม (P. plicatulum) ไปปลกูในหลายพืน้ทีท่าง



ภาคเหนอืใหเ้ป็นอาหารสตัวส์ าหรับตดัไปเลีย้งสตัว ์แตค่ณุภาพของหญา้นีด้อ้ยไปอยา่งรวดเร็วและถกูแทนทีด่ว้ย
หญา้อาหารสตัวช์นดิอืน่ทีค่ณุภาพดกีวา่ หญา้พาสพาลมัเตบิโตไดด้ใีนดนิทีอ่ดุมสมบรูณ์ทางตอนเหนอืของลาว 
แตต่ามทีผ่มรูม้าไมไ่ดก้อ่ใหเ้กดิปัญหาในการเพาะปลกูพชืในพืน้ทีแ่ตอ่ยา่งใด  หนึง่ในสายพันธุน์ีท้ีค่ณุเดวดิบอก
ไวค้อื หญา้แฝก (Chrysopogon zizanioides) ซึง่ถอืวา่เป็นสายพันธุพ์ชือาหารสตัวท์ีค่ณุภาพต า่มาก และยอ่ย
ยากแมใ้นสภาพทีเ่ป็นตน้ออ่น เมือ่เปรยีบเทยีบกบัหญา้พาสพาลัม สตัวไ์มช่อบกนิหญา้แฝกนีแ้มว้า่จะอยูใ่นระยะ
ตน้ออ่น แตส่ตัวจ์ะชอบกนิใบออ่นของหญา้พาสพาลัม หญา้แฝกถอืวา่เทยีบไมไ่ดเ้ลยกบัหญา้พาสพาลัม และไม่
มใีครอยากจะปลกูหญา้แฝกไวเ้พือ่เป็นอาหารสตัว ์  

 
หญา้เนเปียร ์(Pennisetum purpureum)  
จากการสงัเกตการณ์ของผม หญา้ทีเ่ป็นพชืรกุรานในระดบัปานกลางคอืหญา้เนเปียรน์ีพ้บไดใ้นพืน้ทีเ่ฉพาะ ทีม่ี
สภาพไมเ่หมอืนทีอ่ืน่ในประเทศไทย แตผ่มก็ไมเ่ห็นวา่หญา้นีจ้ะกอ่ใหเ้กดิปัญหารา้ยแรงในการรกุรานพืน้ที่
เพาะปลกูของเกษตรกร  หญา้ในสายพันธุเ์นเปียรน์ีเ้ป็นปัจจัยหลกัทีจ่ าเป็นส าหรับเกษตรกรรายยอ่ยและการท าวัว
เนือ้ในประเทศไทย รวมถงึการเลีย้งสตัวโ์ดยทัว่ไปในเอเชยีตะวันออกเฉียงใตแ้ละสว่นอืน่ๆในโลกทีเ่ป็นเขตรอ้น 
ในทัศนะของผม ผมคดิวา่ไมค่วรมกีารหา้มไมใ่หเ้กษตรกรทีย่ากจนปลกูหญา้เนเปียร ์  
 
นักพชืศาสตรอ์าหารสตัวห์ลายคนแนะน าวา่ควรปลกูอาหารสตัวท์ีม่คีณุภาพดกีวา่หญา้เนเปียร ์แตส่ายพันธุท์ีค่วร
น ามาปลกูทดแทนก็เป็นสายพันธุท์ีค่ณุเดวดิเขยีนไวว้า่เป็นพันธุร์กุราน ปัจจบุนัมกีารสง่เสรมิการปลกูหญา้เนเปียร์
พันธุป์ากชอ่ง ซึง่เป็นพันธุผ์สมและเทา่ทีผ่มรูไ้มใ่ชเ่ป็นพันธุร์กุราน เมือ่เปรยีบเทยีบหญา้เนเปียรส์ายพันธุเ์ดมิแลว้ 
สายพันธุใ์หมน่ีม้ใีหผ้ลผลติวตัถแุหง้ดกีวา่แตม่คีณุภาพทางโภชนาการนอ้ยกวา่ ผมจงึไมแ่นะน าการปลกูพันธุป์าก
ชอ่งดว้ยเหตผุลเพยีงเพราะวา่เป็นพันธุท์ีไ่มร่กุราน ผมสนับสนุนพชือาหารสตัวท์ีม่ปีระโยชนก์บัเกษตรกรรายยอ่ย
มากกวา่ โดยจะตอ้งค านงึถงึบรบิทดา้นวัฒนธรรมและสภาพแวดลอ้มของเกษตรกร   

 

ถ ัว่สไตโล (Stylosanthes guianensis)  
ผมยงัไมเ่คยเห็นถั่วสไตโลกลายเป็นพชืรกุรานทีไ่หน ตรงกนัขา้มคอืมเีสยีงบน่วา่ถัว่สไตโลไมค่อ่ยทน และนักพชื
ศาสตรด์า้นอาหารสตัวอ์ยากจะไดส้ายพันธุท์ีท่นกวา่นี ้ถัว่ฮามาตา้ (S. hamate) ถกูน าไปแพรพ่ันธุท์ัว่ไปใน
เมอืงไทย โดยเฉพาะจากเฮลคิอปเตอร ์เป็นถั่วทีท่นตอ่สภาพแวดลอ้มและมกัจะพบขึน้อยูต่ามขา้งทางใน
ภาคเหนอื เนือ่งจากเป็นทีท่ีม่อีากาศทีน่่าจะเหมาะสม ในสภาพเชน่นี ้ผมคดิวา่น่าจะเรยีกวา่เป็นพชืทีท่นมากกวา่
เป็นพชืทีร่กุราน อยา่งไรกต็ามถัว่นีไ้มเ่ป็นทีช่ ืน่ชอบของเกษตรกรมากนักเพราะใหผ้ลผลตินอ้ยกวา่พชือาหารสตัว์
พวกหญา้และเป็นอาหารสตัวท์ีไ่มค่อ่ยมคีณุภาพ คณุเดวดิกลา่วไวใ้นบทความวา่ถัว่สไตโลท าใหด้นิเพิม่คา่ความ
เป็นกรดและเพิม่การกดัเซาะของดนิ ผมไดท้ าการทดสอบคา่ pH ของดนิในภาคเหนอืทีใ่ชป้ลกูพชือาหารสตัว์
ตระกลูถัว่ และไมพ่บวา่พชืตระกลูถั่วชนดิใด รวมทัง้ถั่วมาฮาตา้ท าใหด้นิเพิม่ความเป็นกรด และไมพ่บวา่ถัว่ส
ไตโลท าใหเ้กดิการกดัเซาะของดนิเพิม่ขึน้ 

 

ถ ัว่ลสิง หรอืถ ัว่ปินโต (Arachis pintoi)  
คณุเดวดิชอบถัว่สายพันธุน์ีเ้พราะเป็นพชืไมร่กุราน แตน่่าเสยีดายทีเ่กษตรกรรายยอ่ยดจูะไมค่อ่ยน าถัว่นีไ้ปปลกู
เพือ่เป็นอาหารสตัวม์ากนัก แตถ่ั่วนีม้กีารสง่เสรมิในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้และผมไมแ่น่ใจวา่เกษตรกรจะ
น าไปใชเ้ป็นอาหารสตัวห์รอืไม ่อยา่งไรก็ตามถัว่นีม้กีารปลกูเพือ่เป็นพชืคลมุดนิแบบถาวรและเป็นการปลกูเพือ่
เป็นพชืประดับ 

 

กระถนิ (Leucaena leucocephala) 
กระถนิเป็นพชืรกุราน, ทนตอ่สภาพแวดลอ้มทกุอยา่ง, มคีณุภาพสงู และเป็นพชืตระกลูถัว่ทีน่ าไปใชเ้ป็นพชื
อาหารสตัวไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ กระถนิขึน้ไดเ้องในพืน้ทีลุ่ม่ทางภาคเหนอืและในดนิทีไ่มเ่ป็นกรดเกนิไป 
(กระถนิไมช่อบดนิทีม่คีา่ pH นอ้ยกวา่ 5.5) กระถนิเป็นพชืทีถ่กูมองขา้มความส าคญัไปอยา่งมากเพราะคนคดิวา่
จะเป็นพษิเมือ่น าไปใหส้ตัวก์นิ แตเ่มือ่มกีารฝึกใหส้ตัวค์อ่ยๆกนิในปรมิาณนอ้ยๆกอ่น สตัวท์ีเ่ลีย้งจะเตบิโตอยา่งด ี
จรงิๆแลว้ กระถนิคอืพชือาหารสตัวต์ระกลูถัว่ทีด่ทีีส่ดุส าหรับววั และควาย วัวและควายตวัหนึง่จะมนี ้าหนักเพิม่ขึน้
วันละมากกวา่ 1 กโิลกรัมเมือ่กนิแตก่ระถนิอยา่งเดยีว  
 
ค ากลา่วทีว่า่กระถนิเป็นพชืทีป่ลอ่ยสารพษิ ( Allelopathic) และขดัขวางการเตบิโตและพัฒนาการของพชื
ขา้งเคยีง ยงัขดัแยง้กนักบัหลักการของเทคโนโลยกีารปลกูพชืบนทีล่าดชนั (SALT หรอื Sloping Agriculture 
Land Technology) และจากประสบการณ์การปลกูกระถนิ คอืกิง่ตดัของกระถนิถกูน าไปใชเ้พือ่สง่เสรมิการ
เจรญิเตบิโตของพชื ไมใ่ชเ่พือ่จ ากดัการเตบิโตของพชื ดังนัน้กระถนิจงึไมน่่าจะเป็นปัจจัยทีล่ดพืน้ทีก่ารเพาะปลกู



ใหน้อ้ยลง แตต่รงกนัขา้มคอื มกีารสง่เสรมิการปลกูกระถนิใหเ้ป็นพชืทีช่ว่ยปรับปรงุดนิในพืน้ทีท่ีม่กีารเพาะปลกู
แบบยา้ยพืน้ทีไ่ปเรือ่ยๆ ดังนัน้ ผมจงึขอสนับสนุนเป็นอยา่งยิง่วา่ควรมกีารสง่เสรมิการเปลกูกระถนิไวเ้พือ่เลีย้ง
สตัวใ์นเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ 

 

 
แคฝร ัง่ (Gliricidia sepium) 
ผมยงัไมเ่คยเห็นการแพรก่ระจายอยา่งรวดเร็วของแคฝร่ัง แตอ่ยา่งไรก็ตาม ถา้สภาพแวดลอ้มนัน้เหมาะส าหรับ
การปลกูกระถนิ ผมแนะน าใหป้ลกูกระถนิมากกวา่การปลกูแคฝร่ังเพราะกระถนิเป็นอาหารเลีย้งสตัวท์ีม่คีณุภาพ
ดกีวา่   
 

 
สรปุ 
คณุเดวดิไดแ้บง่ปันขอ้กงัวลเกีย่วกบัพชืรกุรานในบทความเอคโค เอเชยี ฉบบัที ่25 ดว้ยการกลา่ววา่ในหลายๆ
สถานการณ์ ประโยชนจ์ากพชืเลีย้งสตัวท์ีอ่าจกลายเป็นพชืรกุรานมมีากกวา่ผลเสยี ผมเห็นดว้ยกบัค ากลา่วนีจ้าก
ตัวอยา่งพชืทัง้หมดทีค่ณุเดวดิยกมา พชืสายพันธุท์ีก่ลา่วมาในบทความนีผ้า่นการทดลองและทดสอบมาอยา่งดี
จากหลายพืน้ทีใ่นโลกรวมถงึเอเชยีตะวันออกเฉียงใตด้ว้ย เราจงึไมจ่ าเป็นตอ้งทดสอบพชืเหลา่นีอ้กี จาก
ประสบการณ์หลายปีทีผ่า่นมา เราทราบแลว้วา่พชืเหลา่นีม้คีณุสมบตัอิะไรบา้ง ทัง้ดา้นบวกและดา้นลบ   
 
ผมไดท้ าการสงัเกตมาเป็นเวลานานเกีย่วกบัประโยชนข์องพชืเลีย้งสตัวช์นดิใหมท่ีแ่นะน าเขา้มา (ใชเ้ป็นอาหาร
สตัว)์ โดยเปรยีบเทยีบกบัพชืเลีย้งสตัวท์ีม่อียูใ่นทอ้งถิน่ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัพชืเลีย้งสตัวแ์บบใหมท่ีด่ทีีส่ดุแลว้ 
ผมพบวา่พชืเลีย้งสตัวใ์นทอ้งถิน่มกัจะมกีารเตบิโตทีด่อ้ยกวา่ (ใหผ้ลผลติวตัถแุหง้นอ้ยกวา่ตอ่ปีและตอ่ฤด)ู และ/
หรอืมคีณุภาพต า่กวา่ (ยอ่ยไดย้ากกวา่ซึง่มกัจะเกีย่วขอ้งกบัเซลเนือ้เยือ่ทีม่เีพิม่ขึน้ การออกดอกกอ่นเวลา และ
การเตบิโตใหมอ่กีครัง้ในชว่งปลายฤด)ู 
 
พชืเลีย้งสตัวท์ีแ่นะน าเขา้มาใหมใ่นพืน้ทีไ่ดผ้า่นการคดัเลอืกมาแลว้ และบางครัง้มกีารผสมสายพันธุ ์จากพชื
จ านวนหมืน่ๆตน้เพือ่หาสายพันธุท์ีด่กีวา่พันธุใ์นทอ้งถิน่ ในความเห็นของผม จงึเหมอืนเป็นการเสยีทรัพยากรทีม่ี
อยูอ่ยา่งจ ากดัในการไปหาสายพันธุท์อ้งถิน่ทีด่กีวา่สายพันธุท์ีม่กีารแนะน ามาอยา่งถกูทางแลว้ การใชข้อ้มลูและ
ประสบการณ์ทีม่อียูต่อนนีน่้าจะเป็นวธิทีีด่ทีีส่ดุทีจ่ะชว่ยเกษตรกรทีย่ากจน ดว้ยการสง่เสรมิพชืเลีย้งสตัวท์ีค่ณุ
เดวดิกลา่วไว ้  
 
คณุเดวดิดเูหมอืนจะกลา่วเป็นนัยไวว้า่การอนุรักษ์พชืและระบบนเิวศนใ์นทอ้งถิน่เป็นสิง่ทีค่วรท าไมว่า่ในกรณีใดก็
ตาม ในขอ้นีผ้มไมเ่ห็นดว้ย เราคงไมแ่นะน าใหเ้กษตรกรในทีลุ่ม่ละทิง้นาขา้วทีท่ าการปลกูขา้วเป็นพชืเชงิเดีย่ว
และปลอ่ยใหเ้กดิป่าตามธรรมชาตขิึน้แทนที ่หรอืเราคงไมแ่นะน าเกษตรกรปลกูขา้วโพดปลอ่ยใหว้ชัพชืตาม
ธรรมชาตเิตบิโตขึน้ไปพรอ้มกบัขา้วโพดทีป่ลกูไว ้เพราะการท าอยา่งนีไ้มไ่ดเ้กดิประโยชนก์บัเกษตรกรทีย่ากจน 
เชน่เดยีวกบัเหตผุลทีผ่มไมเ่ห็นดว้ยเกีย่วกบัพชืเลีย้งสตัว ์ถา้การทดแทนพชืและระบบนเิวศนใ์นทอ้งถิน่ดว้ยพชื
สายพันธุใ์หมแ่ลว้ประโยชนต์กอยูท่ีเ่กษตรกรกเ็ป็นสิง่ทีถ่กูตอ้งและควรท า การคงความหลากหลายทางชวีภาพ
ไมไ่ดช้ว่ยใหเ้กดิประโยชนก์บัเกษตรกรทีย่ากจนเสมอไป ถา้พืน้ทีไ่มไ่ดถ้กูท าประโยชนแ์ละทิง้รา้งไวถ้กูรกุราน
ดว้ยพชืทีม่ปีระโยชนต์อ่เกษตรกร กค็วรยอมรับและสง่เสรมิการปลกูพชืนัน้   
 
นีไ่มไ่ดห้มายความวา่เราไมค่วรเก็บพชืประจ าถิน่บางอยา่งและระบบนเิวศนป์ระจ าถิน่บางอยา่งไว ้แตห่ากการ
อนุรักษ์นัน้ไมไ่ดเ้กดิประโยชนต์อ่เกษตรกรทีย่ากจน การอนุรักษ์ก็ควรจัดท าในพืน้ทีพ่เิศษทีก่ าหนดขึน้ (เชน่ เขต
อทุยานแหง่ชาต,ิ พืน้ทีป่่าอนุรักษ์, ฯลฯ) เพราะการอนุรักษ์พืน้ทีป่ระจ าถิน่นีม้ขีอ้ดอียู ่(เชน่ รักษาความ
หลากหลายทางชวีภาพทีอ่าจน าไปใชเ้พือ่ประโยชนส์ าหรับมนุษยใ์นอนาคต, เพือ่การพักผอ่น, เป็นสถานทีท่าง
ประวัตศิาสตร,์ การบ าเพ็ญภาวนาและการรักษาไวเ้พือ่คณุคา่ทางจติใจ)    
 
ผมหวังวา่เหตผุลของผมจะเป็นประโยชนก์บัคณุเดวดิ, องคก์รเอคโค และทา่นอืน่ๆทีอ่าจมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการ
สง่เสรมิพชืเลีย้งสตัวใ์หม่ๆ ใหก้บัเกษตรกรทีย่ากจน จากการทดลองและทดสอบพชืเลีย้งสตัวท์ีค่ณุเดวดิรวบรวม
ไว ้ผมคดิวา่ไมม่อีะไรทีเ่ราจะตอ้งกงัวลในการสง่เสรมิพชืเลีย้งสตัวเ์หลา่นี ้เพือ่เกษตรกรยากจนทีเ่ลีย้งสตัวจ์ะ
ไดรั้บประโยชนจ์ากการสง่เสรมิพชืเหลา่นี ้ 


