
 

สารเอคโค เอเชยี  
ภาคพเิศษส าหรบัสาร Echo Development Notes 

ฉบบัที ่31 เดอืนมถินุายน 2017 

อาหารสตัวท์างเลอืกส าหรบัสตัวเ์คีย้วเอือ้งในเขตรอ้น 
โดย คที มคิเคลิสนั (Keith Mikkelson) บา้นเลีย้งเด็กก าพรา้และสวนเกษตรพอเพยีงอโลฮา  

เมอืงปวยรโ์ต ปรนิเซซา ประเทศฟิลปิปินส ์

[หมายเหตจุากบรรณาธกิาร: บทความนีเ้ป็นบทความที ่4 ซึง่เป็นบทความสดุทา้ยของชดุบทความเกีย่วกบัอาหารสตัว ์ทีเ่ขยีน

โดยคณุ คที มคิเคลิสนัจากบา้นเลีย้งเด็กก าพรา้และสวนเกษตรพอเพยีงอโลฮา เมอืงปวยรโ์ต ปรนิเซซา ประเทศฟิลปิปินส ์ 

บทความกอ่นหนา้นีข้องคณุคทีอยูใ่นสารเอเชยีเอเชยีฉบบัที ่20 อาหารปลา, ฉบับที ่25 อาหารสกุร และฉบับที ่28 อาหารไก ่

บทความเหลา่นีม้เีนื้อหาเกีย่วกับวธิกีารใชว้ตัถดุบิในฟารม์มาท าเป็นอาหารสตัวท์ีจ่ะชว่ยลดการพึง่พาวตัถดุบิจากนอกฟารม์ (ที่

สว่นใหญม่รีาคาแพง) เพือ่ใหเ้กดิความยั่งยนืและเกดิผลก าไร] 

ค าน า 

สตัวเ์คีย้วเอือ้งทีม่หีลายกระเพาะ เป็นสตัวท์ีน่่าทึง่และมอียูห่ลายชนดิ โดยแตล่ะชนดิมคีวามตอ้งการดา้นโภชนาการ

ทีต่า่งกนัไป สตัวเ์คีย้วเอือ้งคอืสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม กบีคู,่ กบีเทา้แยก,มสีีข่า และส ารอกอาหารทีก่นิเขา้ไปออกมา

เคีย้วตอ่หรอืทีเ่รยีกวา่การเคีย้วเอือ้ง อยูใ่นวงศส์ตัวอ์นัดบัยอ่ย Ruminantia (ในอนัดับ Artiodactyla) สตัวเ์คีย้วเอือ้ง

ทีพ่บในเอเชยีตะวันออกเฉียงใตไ้ดแ้ก ่วัว ควาย แพะ และจามร ี 

สตัวเ์คีย้วเอือ้งสามารถยอ่ยและสกดัสารอาหารจากพชืดว้ยการหมกัอาหารไวใ้นกระเพาะพเิศษทีม่จีลุนิทรยีท์ีม่ ี

ประโยชนค์อยชว่ยอยู ่กอ่นทีอ่าหารจะถกู

ยอ่ย (ภาพที ่1) หลังจากการหมกัอาหาร

ทีก่นิเขา้ไปครัง้แรกแลว้ อาหารนัน้จะถกู

ขยอ้นออกมาเคีย้วอกีครัง้ ขบวนการน า

กลับมาเคีย้วใหม ่(เพือ่ยอ่ยสลายสสาร

พชืและเพือ่กระตุน้ขบวนการยอ่ย) 

เรยีกวา่การเคีย้วเอือ้ง ของเสยีทีไ่ดจ้าก

สตัวเ์คีย้วเอือ้งเป็นปุ๋ ยอยา่งดใีหก้บัพชืที่

ปลกูเป็นอาหารใหก้บัสตัวเ์หลา่นัน้ มลู

สตัวท์ีไ่ดค้วรน ากลับมาใชใ้นฟารม์เพือ่

เป็นการรักษาความอดุมสมบรูณ์ของดนิ 

ประโยชนอ์ยา่งหนึง่ของการท าปศสุตัว์

แบบผสมผสานคอืการชว่ยใหพ้ชืมคีวาม

แข็งแรงและใหผ้ลผลติทีน่ ากลับไปใชใ้น

วงจรสารอาหารในฟารม์ได ้  

ภาพที ่1 ววัทีม่ัดเชอืกไวเ้ดนิลยุน ้าเพือ่ไปกนิใบบัวบกและจอกหหูนู 



การท าอาหารใหส้ตัวเ์คีย้วเอือ้งในฟารม์ขนาดเล็กนัน้มอียูห่ลายวธิ ีแตก่อ่นทีจ่ะเลอืกวธิใีหอ้าหารใดๆในสถานการณ์

ของทา่น ทา่นตอ้งแน่ใจวา่ประโยชนท์ีไ่ดเ้มือ่ชัง่ดแูลว้มนี ้าหนักกวา่การเสยีประโยชน ์ทกุฟารม์มสีถานการณ์ทีไ่ม่

เหมอืนกนั และเกษตรกรตอ้งพจิารณาวธิทีีเ่หมาะสมทีส่ดุและประหยดัคา่ใชจ้า่ยทีส่ดุส าหรับความจ าเป็นของตนเอง 

 

ภาวะสขุภาพทีด่ที ีส่ดุของสตัวเ์คีย้วเอือ้ง 

แสงแดดและหญา้เป็นแหลง่ของสารอาหารทีด่ทีีส่ดุส าหรับวัว ควาย และแกะ แตอ่าจไมไ่ดเ้ป็นแหลง่ทีม่าของ

สารอาหารทีค่รบถว้นส าหรับสตัวเ์คีย้วเอือ้งอยา่งอืน่ อยา่งไรก็ตาม สตัวเ์คีย้วเอือ้งทกุชนดิจะไดรั้บประโยชนจ์ากทุง่

หญา้เลีย้งสตัวบ์า้งเมือ่มกีารจัดการทีด่ ีหรอือาจมกีารเลีย้งผสมผสานกบัพชืเลีย้งสตัวอ์ืน่ๆ เชน่พชืตระกลูถั่วทีเ่ป็นพุม่

หรอืแมแ้ตแ่หนแดง บทความทัง้หมดในชดุนีไ้ดพ้ดูถงึหวัขอ้สองหวัขอ้ทีม่ใีนตารางที ่1 (หญา้แหง้หรอืฟางและทุง่

หญา้ธรรมชาต)ิ เราจะไมพ่ดูถงึพชืหมกั (ไซเลจ) หรอืธญัพชืเลีย้งสตัว ์ยกเวน้ทีม่ใีนตารางที ่2 ทีพ่ดูถงึประโยชน์

และผลเสยีกบับทอา้งองิในตอนตอ่ไป 

ววัและควาย 

วัวเนือ้และวัวนมจากพันธุพ์ืน้เมอืงในเอเชยีตะวันออกเฉียงใตเ้ป็นสายพันธุท์ีม่คีวามทนทานและเตบิโตไดด้ใีนสภาพที่

หลากหลายตัง้แตพ่ืน้ทีส่งูบนเขาหมิาลัยจนมาถงึพืน้ทีเ่ขตรอ้นชืน้ บางสายพันธุม์าจากชาวยโุรปทีเ่ขา้มาตัง้ถิน่ฐาน

หรอืกลุม่ชนทีม่วีถิชีวีติแบบยา้ยถิน่ ในประเทศฟิลปิปินส ์“ววั” พืน้เมอืงจรงิๆแลว้ถกูน าเขา้มาโดยชาวสเปน ทีน่ าววั

หลายสายพันธุเ์ขา้มายงัประเทศทีอ่า้งวา่เป็นอาณานคิมเมือ่ 400 กวา่ปีทีแ่ลว้ หลายๆประเทศมสีายพันธุเ์กา่แกท่ีผ่สม

ขา้มสายพันธุก์บัสายพันธุใ์หมม่าเป็นเวลาหลายสบิปีและสามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพอากาศและสภาพแวดลอ้มใน

พืน้ที ่เราจะดทูีอ่าหารส าหรับวัวเนือ้กอ่น จากนัน้จะพดูถงึค าแนะน าทีจ่ะชว่ยเพิม่ผลผลติในววันม 

น า้และเกลอืแร ่

น ้าจะตอ้งมไีวใ้หส้ตัวก์นิอยูต่ลอดทัง้วันเพือ่ใหส้ตัวม์สีขุภาพทีด่ ีเกลอื (โซเดยีมคลอไรด,์ NaCl) เป็นสารอาหารที่

จ าเป็นอกีอยา่งหนึง่ส าหรับววัและควายดว้ย โดยเฉลีย่วัวและควายควรจะไดเ้กลอื 11-15 กรัมตอ่วันเพือ่ใหไ้ด ้

สารอาหารตามทีร่า่งกายตอ้งการ ปกตแิลว้วัวและควายสามารถกนิทัง้โซเดยีมและคลอไรดใ์นปรมิาณสงูไดโ้ดยไมม่ี

ตารางที ่1 ปรมิาณโภชนาการของฟาง (Hay), หญา้หมัก (Silage),และทุง่หญา้ตามธรรมชาต ิ(Natural pasture) ในภมูภิาค

ไนจเีรยีตะวนัตกเฉยีงใต ้(Ojo et al.2013) 

คา่เฉลีย่ในชอ่งแนวตัง้ทีม่ตีัวอักษรตา่งกนัมนัียส าคัญทางสถติทิีร่ะดับ 0.05 (P<0.05) CP:Crude Protein (โปรตนีรวม); NDF: Neutral 

detergent fiber (กากหรอืใยทีส่กดัดว้ยสารละลายทีเ่ป็นกลาง); ADF:Acid detergent fiber (กากหรอืใยทีส่กดัดว้ยสารละลายทีเ่ป็น
กรด); ADL: Acid detergent lignin (การวเิคราะหห์าลกินนิ); GV: Gas volume (ปรมิาตรแกซ๊); Cg: Rate of fermentation (อตัรา

การหมัก); ME: Metabolizable energy (พลงังานใชป้ระโยชน)์; OMD: Organic matter digestibility (อนิทรยีว์ัตถทุีย่่อยได)้; SCFA: 

Short-chain fatty acids (กรดไขมันสายสัน้) 
SEM: Standard of mean (ความคลาดเคลือ่นมาตรฐานของคา่เฉลีย่), องคป์ระกอบของพืน้ทีเ่ล็มหญา้ในทุง่ธรรมชาตชิว่งฤดแูลง้ 

(หญา้เนเปียร ์Pennisetum purpureum, หญา้กมับา้ Andropogon gayanus, A.tectorum, หญา้กนินีสมีว่ง Panicum maximum, 
หญา้สกลุขา้วฟ่าง Sorghum almum, ถั่วฮามาตา้ Stylosanthes hamate, ถั่วคาลาโปโกเนียม Calopogonum mucunoide, 
Centrosema molle) 



ผลอนัตรายตอ่รา่งกาย อยา่งไรก็ตาม โดยเฉลีย่แลว้ วัวและควายไมค่วรไดรั้บโซเดยีมคลอไรดม์ากเกนิ 8 เปอรเ์ซน็ต์

ของอาหารทีไ่ดรั้บประจ าวันตามน ้าหนักตวั (Ward and Lardy 2005) ในพืน้ทีท่ีม่กีารน าเขา้กอ้นเกลอืแรใ่นราคาสงู 

อาจใชเ้กลอืทะเลใหว้ัวและควาย “เลอืกกนิ” (เชน่ เอาเกลอืออกไปวางไวแ้ละปลอ่ยใหส้ตัวม์ากนิตามตอ้งการ) ตาม

งานเขยีนของ Troy Smith ทีก่ลา่ววา่โซเดยีมในเกลอืเป็นแรธ่าตเุพยีงอยา่งเดยีวทีท่ าใหเ้ราเห็นสตัวแ์สดง “ความรู ้

ดา้นโภชนาการ” น่ันคอืเมือ่เราน าไปวางไวใ้ห ้พวกมนัจะกนิเทา่ทีร่า่งกายตอ้งการ และจะไมก่นิจนมากเกนิไป 

(2008) 

เราท ากอ้นเกลอือดัดนิขึน้มาซึง่ยงัถอืวา่อยูใ่นขัน้ทดลองใชเ้บือ้งตน้ กอ้นเกลอืนีป้ระกอบไปดว้ยดนิเหนยีวสแีดงใต ้

ชัน้ผวิดนิจากในฟารม์, ทรายหยาบส าหรับ “ฉาบ” 2-3 กโิลกรัม, กากน ้าตาล 100-500 กรัม, ดเีกลอื 100 – 200 กรัม

, และปนูขาว(ไฮเดรตไลม)์ หรอืปนูซเีมนตพ์อรต์แลนด ์1 กโิลกรัม ผสมกบัเกลอืทะเล 3 กโิลกรัม ซึง่ในขณะนีเ้รายงั

อยูใ่นขัน้ตอนวเิคราะหแ์ละศกึษาการท างานของกอ้นเกลอืนี ้แตก่อ้นเกลอืเหลา่นีม้พีืน้ฐานงานวจัิยอยูบ่า้งแลว้ (Liu 

et al. 1995) แมจ้ะมกีารสง่เสรมิการใชก้อ้นยเูรยี แตก่อ้นดนิของเราไมม่ยีเูรยี เนือ่งจากมกีารพสิจูนแ์ลว้วา่จลุนิทรยี์

ในกระเพาะแรกของสตัวเ์คีย้วเอือ้งไมส่ามารถสงัเคราะหก์รดอะมโินในปรมิาณทีพ่อเพยีงทีร่า่งกายตอ้งการทัง้หมด

เพือ่ป้องกนัอาการขาดสารอาหารหรอืการขาดสมดลุทีอ่าจถอืวา่เป็นปัจจัยส าคญัทีม่ผีลตอ่คณุภาพทีล่ดลงของสตัวท์ี่

ไดรั้บอาหารทีม่ยีเูรยีเป็นสว่นผสม (Chalupa 1968) 

ตารางที ่2 การจัดการ, ขอ้ด ีและขอ้เสยี ของวธิกีารเลีย้งสตัวเ์คีย้วเอือ้งแบบตา่งๆ 

 
วธิกีาร 

 
การจดัการ ขอ้ด ี ขอ้เสยี 

ปลอ่ยเล็มตามทุง่
หญา้ 

เคลือ่นยา้ยสตัว ์ ไดก้นิหญา้ออ่นทีโ่ต
เร็ว 

หญา้ถกูกนิเยอะเกนิไป, มี
ปัญหาพยาธ ิ

ตดัและเอามาให้
สตัว ์

ตัดเก็บพชืและน ามา
ใหส้ตัวก์นิ 

ตน้ไมต้ระกลูถ่ัวให ้
ผลผลติอยูเ่สมอและ
ปราศจากพยาธ ิ

ใชเ้วลาในการตัดและน าไปให ้
สตัวก์นิ, ตอ้งมพีชือาหารสตัว์
ทีม่คีณุภาพด ี

หญา้แหง้(ฟาง) ตัดเก็บพชืและน ามา
ใหส้ตัวก์นิ 

เก็บไวไ้ดส้ าหรับยาม
แหง้แลง้/หมิะตก 

มโีอกาสเสยี, อาจมขีองเหลอื
กนิ 

หญา้หมกั 
(ไซเลจ) 

ซือ้ธัญพชืหรอืเก็บตัด
พชืแลว้น ามาหมัก 

เก็บไวไ้ดส้ าหรับยาม
แหง้แลง้/หมิะตก 

มโีอกาสเสยี, อาจมขีองเหลอื
กนิ, อาจเกดิภาวะเลอืดเป็น
กรด 

เมล็ดธญัพชื ใหอ้าหารในคอก เก็บไวไ้ดส้ าหรับยาม
แหง้แลง้/หมิะตก 

มอีากาสเสยี, คณุคา่ทาง
โภชนาการต า่, อาจเกดิภาวะ
เลอืดเป็นกรด 

 

ทุง่หญา้เลีย้งสตัว ์

การปลกูหญา้เลีย้งสตัวแ์บบยัง่ยนืเป็นแนวทางหนึง่ทีท่ าได ้โดยตอ้งมจัีดการวางแผนลว่งหนา้และการสงัเกตการณ์

อยา่งใกลช้ดิ ควรเริม่จากการเลอืกชนดิของหญา้เพือ่จะดวูา่หญา้เขตรอ้นชนดิใดปลกูแลว้จะประสบความส าเร็จ มเีว็บ

ไซทห์นึง่ทีแ่สดงผลแบบโตต้อบไดเ้กีย่วกบัการเลอืกชนดิของหญา้ทีพั่ฒนามาจากหนังสอื “A guide to Better 

Pastures for the Tropics and Subtropics “ (แนวทางส าหรับการปลกูหญา้เลีย้งสตัวท์ีด่กีวา่ส าหรับเขตรอ้นและ

เขตกึง่รอ้น) โดย L. R. Humphreys and I. J. Partridge (1995) ซึง่เราสามารถป้อนขอ้มลูเขา้ไปในเว็บไซทเ์พือ่รับ

ค าแนะน าได ้(ภาพที ่2) [บก.: ทา่นสามารถดไูดท้ีบ่ทความเอคโคเอเชยีฉบบัที ่23 และ 25 เกีย่วกบัศักยภาพของ



ภาพที ่3 แพะกนิหญา้แฝกออ่นทีว่างใหบ้นตะแกรงอยา่งมคีวามสขุ 

สายพันธุพ์ชืและหญา้ส าหรับเลีย้งสตัวท์ีก่ลายเป็นวัชพชื เมือ่น าพชืสายพันธุใ์หมเ่ขา้มาในพืน้ที ่โปรดระมดัระวังตาม

ค าเตอืนทีใ่หไ้ว ้ทดลองดว้ยตนเองกอ่นใหแ้น่ใจวา่พชืหรอืหญา้ที ่“เป็นค าตอบ” นัน้จะไมก่ลายมาเป็นปัญหา!] 

 

 

หญา้และพชืตระกลูถ ัว่: การตดัและน ามาใหส้ตัวก์นิ (Cut and Carry)  

ทีบ่า้นอโลฮา เราปลกูพชืเลีย้งสตัวท์ีม่คีวามหลากหลายเพือ่เก็บเกีย่วใหแ้พะและววักนิ ซึง่เราเรยีกกวา่ “การตดัและ

น ามาใหส้ตัวก์นิ (Cut and Carry)” มนุษยม์คีวามระมดัระวังกวา่สตัวท์ีจ่ะไมเ่หยยีบหญา้และพชืตา่งๆทีป่ลกูไว ้และ

สามารถเกบ็เกีย่วหญา้ทีข่ ึน้สงูและตน้พชืตา่งๆทีก่ าลังอยูใ่นชว่งพอเหมาะส าหรับการน าไปเป็นอาหาร ตามค ากลา่ว

ของ Martin (1993) ทีว่า่ “ประมาณ 75% ของ

พชือาหารสตัวท์ีใ่ชใ้นเขตรอ้นคอืพชืประเภท

หญา้” หญา้ชนดิตา่งๆมนุษยส์ามารถเกบ็เกีย่ว

และน ามาเลีย้งสตัวไ์ดด้ว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม  

เราปลกูหญา้แฝก (Chrysopogon zizanioides)  

เพือ่รักษาหนา้ดนิในทีล่าดชนัและเพือ่การจัดการ

พืน้ทีท่ีเ่ป็นรอ่งน ้าในระบบเกบ็กกัน ้าของเรา 

นอกจากหญา้แฝกจะชว่ยลดการสกึกรอ่นของ

หนา้ดนิแลว้ ยงัถอืวา่เป็นหญา้ทีม่รีสชาตดิี

ส าหรับสตัวเ์ลีย้งดว้ย (ภาพที ่3) เราสามารถเก็บ

เกีย่วหญา้แฝกออ่นไดห้ลายครัง้ในชว่งหนา้ฝน 

โดยคณุคา่ทางอาหารไมล่ดนอ้ยลงส าหรับทีจ่ะ

ใชเ้ลีย้งสตัว ์(ตารางที ่3) 

นอกจากนัน้ เรายงัใชป้ระโยชนจ์ากหญา้เนเปียร ์

(Pennisetum purpureum ) โดยวธิกีารตดัและ

น ามาเป็นอาหารสดใหก้บัแพะและวัว ววัจะชอบกนิ

ภาพที2่ แนวทางการเลอืกชนดิของหญา้ ขอ้มูลจาก

https://www.tropicalgrasslands.asn.au/pastures/pasturepicker.htm 



ภาพที ่4 วงจรชวีติของพยาธติวักลมในแพะ จาก

https://www.pinterest.com/pin/452541462542767238/ 

หญา้นีม้ากเมือ่เราตดัมาใหพ้วกมนัทีก่ าลังหา

กนิในพืน้ทีท่ีไ่มค่อ่ยมหีญา้ทีด่นัีก โดยหญา้เน

เปียรน์ีจ้ะเป็นอาหารเสรมิใหก้บัพวกมนั 

หญา้เนเปียรม์ขีอ้ดตีรงทีส่ามารถขยายพันธุไ์ด ้

โดยไมอ่าศัยเมล็ด (เชน่ ขยายพันธุจ์ากการ

ตัดทอ่นพันธุ)์ ขณะนีเ้ราก าลังฝึกสหกรณ์ 3 

แหง่ในพืน้ทีใ่หใ้ชเ้ทคนคิวธิกีารขยายพันธุ์

แบบตา่งๆเพือ่ดวูา่วธิไีหนไดผ้ลดทีีส่ดุส าหรับโครงการเลีย้งควายนม ซึง่ทา่นสามารถรว่มตดิตามผลไปกบัเราได ้เรา

สามารถปลกูหญา้เนเปียรล์งดนิไดโ้ดยตรง หรอืถา้เป็นฤดทูีแ่ลง้จัด อาจตอ้งเริม่ดว้ยการดแูลกิง่ทีปั่กไวแ้ลว้คอ่ยยา้ย

ปลกูลงดนิทหีลังในชว่งฤดฝูน ทอ่นหญา้เนเปียรท์ีม่ขีอ้ 2-3 ขอ้ เราจะชบุดว้ยกลุม่จลุนิทรยีท์ีม่ปีระสทิธภิาพ 

(Effective Microorganisms) หรอื EM1 แลว้จุม่ลงไปในเชือ้ของเวสตเิคลิ อารบ์สัคลูา่ร ์ไมคอรไ์รซา (Vesicular-

Arbuscular Mycorrhiza หรอื VAM) ทีไ่ดจ้ากมหาวทิยาลัย University of the Philippines เมอืง Los Banyos 

นอกจากนี ้ทีบ่า้นอโลฮายงัมกีารใชร้ะบบเทคโนโลยกีารเกษตรในทีล่าดชนั (Sloping Agricultural Land 

Technology หรอื SALT) มาตัง้แตปี่ 2001   ซึง่ระบบนี้จะปลกูตน้ไมใ้นตระกลูถั่วและไมพุ้ม่ลม้ลกุอายหุลายปีชว่ยยดึ

หนา้ดนิลดหลั่นไปตามแนวไหลเ่ขารว่มกบัการปลกูพชือายสุัน้สลบัตามแนวทกุๆปี  โดยพชืตระกลูถั่วสามารถน าไป

หมกัและกลายเป็นอาหารทางเลอืกหนึง่ของสตัวเ์คีย้วเอือ้ง พชืตระกลูถัว่เป็นแหลง่ส าคญัของโปรตนีและวติามนิ

รวมถงึเอ็นไซมท์ีส่ง่เสรมิการยอ่ยของอาหาร (Watson, 1985) ) เป็นเวลาหลายปีมาแลว้ทีเ่ราสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์

ทีไ่ดม้ากมายจากตน้และขยายพันธุจ์ากเมล็ดทีเ่รามเีมือ่แรกเริม่ เรามทีัง้การท าแถวระดับของหญา้เกล็ดหอย 

Desmodium rensonii, หางเสอื Flemingia congesta, ครามขน Indigofera, แคฝร่ัง Gliricidia sepium, กระถนิ 

Leucaena leucocephala และกระถนิเทพา Mangium acacia พชืตระกลูถั่วเหลา่นีน้ าไปท าเป็นอาหารหมกัทีม่ี

ประโยชนอ์ยา่งมากใหก้บัสตัวข์องเรา 

(“Nitrogen Fixing Trees Start Up 

Guide,” 2008) 

ปญัหาการป้องกนัโรคพยาธิ
ทีม่าจากการตดัพชืสดและ
น ามาใหส้ตัวก์นิ 

ในพืน้ทีท่ีเ่ป็นทุง่หญา้เลีย้งสตัวส์ว่นใหญ ่

สตัวพ์วกววัควายจะไมค่อ่ยพบปัญหาการตดิ

เชือ้พยาธจิากสิง่แวดลอ้มเพราะมภีมูคิุม้กนั

ตอ่เชือ้ทีพ่บไดท้ัว่ไปในเขตรอ้น แตเ่ชือ้

เหลา่นีท้ าใหเ้กดิโรคระบาดในแพะได ้

เพราะแพะมแีนวโนม้ทีจ่ะเป็นโรคจากพยาธิ

บางอยา่งและถา้จะใหด้ทีีส่ดุควรใหแ้พะเล็ม

หญา้ในทุง่หญา้ทีน่ ้าคา้งหรอืฝนระเหยแหง้

ไปแลว้ เพราะการระบาดของพยาธติัวกลม

ในกระเพาะอาหารของแพะมกัจะเกดิขึน้เมือ่หญา้

เปียก (ภาพที ่4) เรามกัจะตดัพวกพชืตระกลูถั่ว

ไปใหแ้พะกนิอยูเ่สมอและไมต่อ้งเสีย่งตอ่การตดิเชือ้พยาธใินแพะอกีเพราะพยาธใินทางเดนิอาหารจะอาศัยอยูใ่น

หญา้เปียกเทา่นัน้ ดังนัน้การจัดการใหอ้าหารดว้ยวธิกีารตัดพชืสดและน ามาใหส้ตัวก์นิจงึเป็นการป้องกนัพยาธชินดินี้

ทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีเ่ขตรอ้น  

ตารางที ่3 คณุภาพทางโภชนาการของหญา้แฝกในระยะเตบิโตทีต่า่งกนั 
 

 หญา้แฝก
ออ่น 

หญา้แฝก
โตเต็มที ่

หญา้
แฝกแก ่

พลงังาน (kcal/kg) 522 706 969 
ความสามารถในการยอ่ย(%) 51 50 - 
โปรตนี (%) 13.1 7.93 6.66 
ไขมนั (%) 3.05 1.30 1.40 

 

วงจรชวีติพยาธฮิมีอนคสุ (Haemonchus contortus) 

ในแพะ 

พยาธติวัเต็มวยั

เกาะตดิทีก่ระเพาะแท ้

ไขพ่ยาธิ

ออกมากบั
มลูแพะ 

ไขพ่ยาธเิตบิโตในมลู
แพะเป็นตัวออ่น L3 

ภายใน 6 วนั 

แพะเล็มหญา้แลว้
กนิ L3 เขา้ไป 

ตวัออ่น L3 ระยะตดิตอ่

ออกจากมลูแพะแลว้ไต่
ขึน้ไปอยู่บนใบหญา้ 2-3 

นิว้ในน ้าทีเ่คลอืบอยูห่รอื
ในน ้าคา้ง 



ภาพที ่5 คนัไถคยีไ์ลน ์ใชไ้ถดนิโดยไม่

เปลีย่นแปลงชัน้ดนิ 

ภาพที ่6 สามเหลีย่มเอเฟรม(Off-contour triangle A-frame) ค าอธบิายของ

อปุกรณ์นีด้ไูดท้ี ่https://www.slideshare.net/mik1999/keyline-without-a-

tractor-for-small-farms-25014684 

 

การวางแผนการเล็มหญา้, การจดัการฟารม์แบบองคร์วม, การไถพรวนในต าแหนง่
แบบแนวน า้ หรอื Keyline, และการตดิต ัง้ร ัว้ไฟฟ้าแบบเคลือ่นยา้ยได ้

พ.ีเอ. โยแมน (P.A. Yeomen) ไดอ้อกแบบแนวคดิหนึง่ทีเ่รยีกวา่การวางต าแหน่งแบบแนวน ้า (Keyline Planning) 

ตามสภาพภมูปิระเทศในพืน้ที ่เป็นการใชร้ปูทรงและลักษณะของทีด่นิเพือ่พจิารณาการออกแบบและต าแหน่งของ

เขือ่น, พืน้ทีเ่ก็บกกัน ้า, ถนน, รัว้, อาคาร และแนวตน้ไม ้(Ecologia 2012) เครือ่งจักรคันไถคยีไ์ลนท์ีค่ดิคน้ขึน้มา

ใหมส่ามารถพรวนดนิชัน้ลา่งไดโ้ดยไมร่บกวนชัน้ดนิเดมิทีม่อียู ่(ภาพที ่5) ชว่งหลายเดอืนในแตล่ะปี เราสามารถ

ปรับปรงุคณุภาพพืน้ดนิของทุง่หญา้เลีย้งสตัวด์ว้ยการไถดนิตอ่เนือ่งกนัทีค่วามลกึตัง้แต ่10 ซม., 20 ซม. จนถงึ 30 

ซม. เมือ่อากาศและสิง่มชีวีติทีร่ากถกูไถรวมกนัตามความลกึทีถ่กูไถลงไป ก็จะเกดิกจิกรรมของจลุนิทรยีเ์พิม่มากขึน้

ในทุง่หญา้และตอ่เนือ่งไปจนถงึชว่งเวลาทีว่างแผนใหส้ตัวม์าเล็ม ดังทีเ่อบ ีคอลลนิส ์(Abe Collins) ไดบ้นัทกึการ

เดนิทางและตพีมิพิส์ ิง่ทีเ่ขาคน้พบในหลายพืน้ที ่มกีารพดูถงึการปรับปรงุใชค้ยีไ์ลนข์องเขาในลกัษณะทีง่า่ยตอ่การ

เขา้ใจในบทความทีเ่ขาเขยีนรว่มกบัแดรเ์ร็น โดเฮอรท์ ี(Darren Doherty) (2009)  

Collins ไดเ้ห็นเกษตรกรหลายคนใสส่ารอนิทรยีล์งในพืน้ทีท่ีใ่ชเ้ป็นทุง่

หญา้เป็นเวลาหลายปีตดิตอ่กนั ท าใหม้สีารอนิทรยีใ์นดนิเพิม่ขึน้เป็น 

7.3% เขาใชป้ระโยชนจ์ากการใชเ้มล็ดพันธุพ์ชืคลมุดนิหลายๆชนดิ ซึง่

โดยเฉลีย่แลว้อยูท่ี ่7-20 ชนดิในการหวา่นครัง้หนึง่ ทัง้นีเ้พือ่ใหด้นิมี

คณุภาพดใีนหลายๆดา้น ชว่ยใหม้ผีลผลติทีด่ ีไดม้าซึง่ผลก าไร และ

สว่นมากใชใ้นระบบเกษตรแบบไมต่อ้งไถพรวน (Collins 2013) 

ในประเทศทีพั่ฒนาแลว้มกีารใชร้ถแทรคเตอรแ์ละเครือ่งจักรคันไถคยี์

ไลน ์และเราไดพั้ฒนาวธิจีากระบบคยีไ์ลนเ์พือ่ปรับใชก้บัพืน้ทีก่ารเกษตร

ขนาดเล็กในประเทศก าลังพัฒนาทีไ่มจ่ าเป็นตอ้งมเีครือ่งจักรราคาแพง 

จากการใช ้สามเหลีย่มเอเฟรมบอกต าแหน่งนอกเสน้ชัน้ความสงู (Off-

contour triangle A-frame) เราสามารถปลกูหญา้ในทีล่าดชนันดิหน่อย

จากรอ่งเขาถงึสนัเขา เพือ่ใหน้ ้าทีม่อียูม่ากในรอ่งเขาสามารถน ามาใชไ้ด ้

ตลอดปี (ภาพที ่6) จากการปลกูในเสน้ต าแหน่งทีว่างไวด้ว้ยสามเหลีย่ม

เอเฟรม  เราจงึสามารถดงึความชืน้ไดม้ากขึน้ผา่นระบบรากและท าให ้

หญา้เลีย้งสตัวเ์ตบิโตไดด้ใีนฤดแูลง้ 

การใชร้ ัว้ไฟฟ้า หรอื การใช้

เชอืกลา่ม 

การใชพั้ฒนาการการปลกูหญา้เลีย้งสตัว์

รว่มกบัการปลอ่ยสตัวแ์ทะเล็มแบบเขม้ขน้ เรา

สามารถเพิม่อตัราความหนาแน่นของสตัวต์อ่

พืน้ทีไ่ดแ้ละสามารถยา้ยบรเิวณไดบ้อ่ยขึน้ถงึ

วันละ 2-3 ครัง้ โดยการใชรั้ว้ไฟฟ้าแบบ

เคลือ่นยา้ยได ้ววัทีเ่ล็มหญา้สามารถเลยีนแบบ

พฤตกิรรมเหมอืนกบัววัป่า ซึง่ตามประวตัแิลว้ 

ฝงูวัวป่าหรอืฝงูกระทงิป่าจะเล็มหญา้เป็นกลุม่

ใกลช้ดิกนั (เพือ่ป้องกนักลุม่ใหป้ลอดภยัจาก

สตัวนั์กลา่อืน่ๆ) โดยเหยยีบย า่ดนิและปลอ่ย สามเหลีย่มเอเฟรมบอกต าแหนง่นอกเสน้ช ัน้ความสงู 

(Off-contour triangle A-frame) ลาดลงจากสนัเขา ขึน้ไปถงึร่องเขา 

อยา่ยกขาทัง้สองขึน้มา 
แตใ่ชข้าหนึง่ก าหนดต าแหน่งไว ้

 

ปรับเล็กนอ้ย  

เพยีง 1-2 ซม./เมตร 

 

https://www.slideshare.net/mik1999/keyline-without-a-tractor-for-small-farms-25014684
https://www.slideshare.net/mik1999/keyline-without-a-tractor-for-small-farms-25014684


 ภาพที ่7 ผลของเวลาทีม่ตีอ่ชวีมวลและคณุภาพของหญา้ 

มลูของมนัลงไปในบรเิวณนัน้ จากนัน้ฝงูก็จะยา้ยไปพืน้ทีใ่หมด่ว้ยกนัเมือ่มนัตอ้งการ อลัน เซวารี ่(Alan Savory) ได ้

ออกแบบการจัดการฝงูสตัวข์องเขาในรปูแบบนี ้ตามทีเ่ขาบนัทกึไวแ้ละทีม่อียูใ่นวดิโีอของ TED talk 

เมือ่มกีารน ารัว้ไฟฟ้ามาใชอ้ยา่งเหมาะสม ก็จะท าใหเ้กษตรกรยา้ยฝงูสตัวข์องตนไดโ้ดยใหม้นัเกาะกลุม่ขนาดใหญไ่ป

ดว้ยกนัโดยไมใ่หส้ตัวเ์ล็มหญา้จนเกนิพอด ีและเพือ่ใหห้ญา้และพชืทกุอยา่งถกูกนิไปทัง้หมด รวมถงึมลูสตัวก์จ็ะ

กระจายไปอยา่งทัว่ถงึ หากปลอ่ยใหส้ตัวห์ากนิเองตามใจ มนัมกัจะกนิเฉพาะพชืทีม่นัชอบทีส่ดุและปลอ่ยมลูมาใน

บรเิวณใดบรเิวณหนึง่เทา่นัน้ สว่นพชืทีไ่มค่อ่ยถกูปาก (สว่นมากจะเป็นวัชพชื) ก็จะถกูปลอ่ยใหเ้ตบิโตขึน้ และเมือ่

เวลาผา่นไปท าใหป้รมิาณองคป์ระกอบของหญา้ทีป่ลกูไวเ้ปลีย่นไป จนในทีส่ดุจะมหีญา้ทีส่ตัวไ์มช่อบกนิเพิม่มากขึน้ 

การวางแผนแทะเล็มของสตัวต์ามที ่Abe Collins เห็นคอืสตัวส์ามารถจัดการพืน้ทีบ่นดนิทีเ่ป็นปรมิาณของทุง่หญา้ได ้

อยา่งดขีณะทีข่นาดของรากและความหลากหลายทางชวีภาพในพืน้ทีใ่ตด้นิมเีพิม่ขึน้ดว้ย (2006) 

โจเอล ซาลาตนิ (Joel Salatin) เป็นอกีคน

หนึง่ทีไ่ดเ้ห็นความส าเร็จของการจัดการ

แผนการแทะเล็มหญา้ของสตัวแ์บบเขม้ขน้ 

เขาเรยีกวธิกีารนีว้า่ “ววัเนือ้สลัดบาร ์

(Salad Bar Beef)” โดยเราจะใหว้ัวอยูใ่น

พืน้ทีท่ีป่ลกูหญา้หลายๆชนดิ โดย

ระมดัระวังไมใ่หว้วัเขา้ไปกนิหญา้ออ่นมาก

เกนิไป หญา้แตล่ะชนดิจะมอีตัราการ

เตบิโตเป็นกราฟรปูตัว “S” ถา้สตัวถ์กู

ปลอ่ยใหไ้ปกนิหญา้เร็วเกนิไป หญา้จะไมม่ี

เวลาพอทีจ่ะฟ้ืนตัว และถา้สตัวถ์กูปลอ่ยไป

กนิหญา้ชา้ไป หญา้ก็จะถงึภาวะ “แก”่ คอื

หยดุโต เหนยีว และใหส้ารอาหารลดลง 

(ภาพที ่7) ดังนัน้จงึควรปลอ่ยใหส้ตัวไ์ด ้

เล็มหญา้ในระยะทีไ่มแ่กห่รอืออ่น

จนเกนิไปขณะทีห่ญา้มสีารอาหารสงูสดุที่

จ าเป็นกบัสตัว ์ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ 

สามารถดไูดจ้ากวดิโีอของ Joel Salatin 

รัว้ไฟฟ้าแบบเคลือ่นยา้ยไดอ้าจมรีาคาทีแ่พงเกนิไป ดังนัน้ เกษตรกรรายยอ่ยจงึสามารถใชว้ธิผีกูวัวดว้ยเชอืกตดิกบั

หลกั และยา้ยหลักไปไดเ้รือ่ยๆ เราสามารถฟ้ืนฟพูืน้ทีเ่ดมิทีม่หีญา้คา (Imperata cylindrical ) ดว้ยการเพิม่อตัรา

ความหนาแน่นของววั และยา้ยฝงูววัไปตามสภาพความตอ้งการของหญา้และววั เราเริม่จากการใหว้ัวเล็มหญา้ออ่นที่

แตกใหมท่ันทหีลังจากมกีารเผาหญา้คาตามฤดใูนธรรมชาต ิ(อยา่ใหส้ตัวก์นิหญา้คาแหง้ทีย่นืตน้อยู ่เพราะหญา้คา

แบบนัน้มคีณุคา่ทางอาหารต ่าเนือ่งจากมอีายมุากและมลีักษณะแหง้และเหนยีวแลว้ (ดภูาพที ่7) ส าหรับปศสุตัวน์ี ้

เราจะเสรมิการเล็มหญา้คาทีไ่มค่อ่ยมคีณุภาพดว้ยการตดัหญา้เนเปียร ์(Pennisetum purpureum) มาใหก้นิเพิม่ 

ขณะทีพ่วกมนัถกูน าไปแทะเล็มหญา้ในพืน้ทีท่ีไ่มค่อ่ยมคีณุภาพดนัีก ววัจะกนิหญา้เนเปียรท์ีต่ดัไปใหน้ีท้ันทเีพือ่

ทดแทนสารอาหารทีม่นัตอ้งการ  หญา้เนเปียรท์ีก่นิไมห่มดก็จะถกูเหยยีบย า่กลายเป็นวัสดคุลมุดนิไป ภายใน

ระยะเวลาเพยีง 2 ฤดใูนเขตรอ้น เราก็ไดเ้ห็นหญา้พืน้เมอืงและหญา้ซกิแนลเลือ้ย(Brachiaria humidicola) ทีข่ ึน้

ทดแทนหญา้ทีม่คีณุภาพต า่และดว้ยสภาพทางชวีภิาพจงึท าใหห้ญา้คาหมดไปในทีส่ดุ! 

หลงัถกูเล็ม              หญา้ออ่น          หญา้ไม่ออ่นไมแ่ก ่        หญา้แก่ 

                          (ฟ้ืนฟสูภาพ)          (ภาวะดทีีส่ดุ)           (คณุคา่นอ้ย) 

คณุภาพของทุง่หญา้เป็นกราฟรปูตวั “S” 

ชวีมวล 

คณุภาพ 



 ภาพที ่8 ภรรยาของผมก าลงัดวูวันมทีเ่มอืงไทยกนิหญา้เนเปียรแ์หง้ 

 ภาพที ่9 การจัดการแบบปลอ่ยสตัวแ์ทะเล็มทีไ่มค่อ่ยมปีระสทิธภิาพ

ทีเ่ห็นไดท้ัว่ไปทีค่นันากับตอซงัขา้ว 

ววันมพนัธุต์า่งๆ 

ทีบ่า้นอโลฮา เราเลีย้งววันมพันธุ ์“พืน้เมอืง” ซึง่

อาจเป็นสายพันธุท์ีม่ตีน้ก าเนดิมาจากพันธุเ์จอรซ์ี ่

โฮลสไตน ์และบราหม์นั ทีเ่รยีกวา่พันธุ ์เซบ ู(Bos 

indicus) ค าแนะน าของเราคอืใหเ้ริม่ดว้ยจ านวน

นอ้ย เอาสายพันธุท์ีม่อียูใ่นพืน้ทีแ่ลว้ กอ่นทีจ่ะน า

เงนิไปลงทนุกบัพันธุจ์ากตา่งประเทศ ประเทศไทย

มศีนูยว์วันมแหง่ชาตขินาดใหญท่ีเ่ป็นหุน้สว่น

รว่มกบัรัฐบาลเนเธอรแ์ลนด ์ทีจ่ังหวดัสระบรุ ีทีน่ี่

เป็นแหลง่ทีด่มีากส าหรับเกษตรกรทัง้รายเล็กและ

รายใหญ ่และเมือ่เกษตรกรสะสมประสบการณ์ใน

การจัดการฝงูววันมแลว้ แผนการส าหรับสายพันธุ์

ของวัวอาจเปลีย่นไปจาก โฮลไตนฟ์รเีชีย่น 75% 

ไปเป็นโฮลสไตนฟ์รเีชีย่นผสม 87.5 % วัวพันธุ์

จากตา่งประเทศเหลา่นีใ้นปัจจบุนัเกษตรกรหาไดใ้น

พืน้ทีท่ีต่นอยูเ่พราะเป็นสายพันธุท์ีก่ลายเป็นพันธุ ์“ธรรมดา” ไปแลว้ นอกจากนีเ้กษตรกรไทยยงัเลีย้งววันมพันธุเ์ซบ ู

และยงัไดม้กีารพัฒนาและทดสอบพันธุไ์ทย-ฟรเีชีย่น (Chungsiriwat and Panapol 2009) (ภาพที ่8) ในบงัคลา

เทศ ฝงูววันมเพือ่การพาณชินป์ระสบความส าเร็จทีส่ดุกบัสายพันธุโ์ฮลสไตน ์เมือ่เทยีบกบัพันธุผ์สมเจอรซ์ี ่โดยคา่

ความประสบความส าเร็จนัน้วัดจากผลผลติน ้านมทีไ่ดแ้ละสขุภาพ/การปรับตัวของววั (Azam et al. 2012) 

การใหห้ญา้แหง้เป็นอาหาร 

ทีจั่งหวดัเชยีงใหม ่เราไดไ้ปเยยีมดสูหกรณ์ววันมแหง่หนึง่ทีฝึ่กอบรมเกษตรกรและจัดหาหญา้แหง้เนเปียรร์วมถงึวัสดุ

อืน่ๆใหก้บัเกษตรกรดว้ย ในประเทศศรลีังกา เกษตรกรรายยอ่ยใชร้ะบบจัดการแบบกึง่เขม้ขน้เป็นวธิเีลีย้งโดยใชว้ธิผีกู

วัวไวก้บัหลักและเลีย้งในคอก ซึง่ตา่งจาก

เกษตรกรในระบบการจัดการทีใ่หญข่ึน้จะใชว้ธิี

เลีย้งแบบปลอ่ยแทะเล็มและผกูไวก้บัหลัก โดย

มกัจะผกูววัไวแ้ลว้ปลอ่ยใหก้นิหญา้ในพืน้ทีน่าที่

เก็บเกีย่วแลว้ (ทีม่คีันนา ตอซงั และเศษฟาง) 

(ภาพที ่9) หรอืเลีย้งในทีส่าธารณะ หรอืตามสวน

ยางและสวนมะพรา้ว ปรมิาณน ้านมทีผ่ลติไดจ้าก

ระบบการจัดการขนาดใหญอ่ยูท่ี ่3.9 ลติร/ตัว/วัน 

ขณะทีป่รมิาณน ้านมทีผ่ลติไดจ้ากระบบการจัดการ

แบบกึง่เขม้ขน้อยูท่ี ่5.4 ลติร/ตัว/วัน นีแ่สดงให ้

เห็นวา่การจัดการทีม่ากขึน้อาจคุม้กบัการกระตุน้

ผลผลติใหเ้พิม่ขึน้ส าหรับฟารม์ขนาดเล็ก 

(Saraiva et al. 2014) ผลใกลเ้คยีงกนันีเ้ห็นได ้

ในประเทศศรลีังกาทีอ่ยูใ่นเขตอากาศกึง่ชุม่ชืน้

ดังทีเ่ห็นไดจ้ากรายงานของ Zemmelink et al. 

(1999) และ Premaratne et al. (2013) สว่น



 ภาพที ่10 ทีล่ะตจิดูที ่15 องศาทีเ่ราอยู ่การใชท้ีก่นัแดด 40-80% 

จะชว่ยใหแ้หนแดงโตไดด้กีวา่อยูใ่นแดด 

ผลผลติเฉลีย่ของน ้านมทีต่ า่กวา่ในระบบการจัดการขนาดใหญอ่าจมสีาเหตมุาจากอาหารคณุภาพต า่และปัญหาเรือ่ง

การจัดการฝงูสตัว ์

ขอ้โตแ้ยง้เร ือ่งธญัพชื  

ทมิ ไวทแ์มน (Tim Wightman) ผูเ้ขยีนหนังสอืคูม่อืการผลติน ้านมดบิ (Raw Milk Production Handbook (2005) 

ไดพ้ดูถงึค าถามทีว่า่ “ววันมทีก่นิหญา้ในทุง่หญา้ควรกนิเมล็ดธญัพชืหรอืไม?่” โดยทั่วไปแลว้วัวนมทีเ่ลีย้งดว้ยธัญพชื 

(Grain-Fed) คอืววัทีไ่ดรั้บอาหารสว่นใหญใ่นรปูของเมล็ดธญัพชื สง่ผลใหเ้กดิปรมิาณผลผลติน ้านมทีส่งูแตม่ี

คณุภาพต ่าและสง่ผลใหช้ว่งชวีติของววัสัน้ลง สว่นววัทีเ่ลีย้งดว้ยการใหก้นิหญา้คณุภาพดใีนทุง่เลีย้งสตัวแ์ละหญา้

แหง้คณุภาพดเีทา่นัน้จะสามารถใหป้รมิาณน ้านมทีส่งู อยา่งไรก็ตาม การใหว้วัไดก้นิเมล็ดธญัพชืจ านวนเล็กนอ้ยจะ

ท าใหว้ัวไดแ้ป้งทีจ่ะเป็นอาหารใหก้บัจลุนิทรยีท์ีอ่ยูใ่นกระเพาะ ซึง่จลุนิทรยีน์ีจ้ะชว่ยแปลงหญา้ทีเ่ป็นอาหารมาเป็น

น ้าหนักตวั นม และพลังงาน ตามที ่Wightmanไดก้ลา่วไวว้า่ “หลกัการงา่ยๆในการจัดการกจิกรรมในกระเพาะของวัว 

คอือยา่ใหเ้มล็ดธญัพชืมากเกนิ 1 เปอรเ์ซนตข์องน ้าหนักตวัของววัในหนึง่วัน” เราจงึผสมร าขา้วและมะพรา้วป่น

อตัราสว่น 1:1 และกากน ้าตาลนดิหน่อยใหว้วั หลังจากทีว่ัวเล็มหญา้เสร็จแลว้ในแตล่ะวัน 

ความส าเร็จและความลม้เหลวของการใชแ้หนแดงเลีย้งววั 

แหนแดง (Azolla caroliniana) เป็นเฟิรน์ลอยน ้าขนาดเล็กทีม่รีายงานวา่มโีปรตนีอยู ่19-30% เราปลกูแหนแดงไว ้

อยา่งหนาแน่นและเอาไวเ้ลีย้งไก ่เป็ด และปลา (ดู

สารเอคโคเอเชยีฉบบัที ่20 เรือ่งอาหารปลา, ฉบบั

ที ่25 อาหารสกุร และฉบบัที ่28 อาหารไก)่ (ภาพ

ที ่10) เนือ่งจากเรามหีญา้เนเปียรแ์ละหญา้เลีย้ง

สตัวอ์ยูป่รมิาณมาก เราจงึไมไ่ดใ้ชแ้หนแดงเพือ่

เลีย้งววั และแหนแดงของเรามอียูจ่ ากดัเพือ่ไวใ้ช ้

เลีย้งหมแูละไก ่อยา่งไรก็ตามไดม้กีารทดลองโดย

โครงการพัฒนาแหลง่ทรัพยากรธรรมชาตวิเิวคานัน

ดา เคนดรา (Vivekananda Kendra-Natural 

Resources Development Project หรอื VK- 

NARDEP) ในจังหวดัคันยาคมูาร ีรัฐทมฬินาฑ ู

ประเทศอนิเดยี ซึง่การทดลองพบวา่ปรมิาณและ

คณุภาพของปรมิาณน ้านมววัมเีพิม่สงูขึน้เมือ่ให ้

แหนแดงเป็นอาหารเสรมิเมือ่ววัมทีุง่หญา้ทีค่ณุภาพ

ไมด่นัีก (Prabu 2007) 

มกีารแนะน าจากองคก์ร NGO ในประเทศอนิเดยีใหใ้ชแ้หนแดงเพือ่เป็นอาหารทางเลอืกส าหรับววันม ซึง่ตรงกนัขา้ม

กบัการศกึษาของ VK- NARDEP ทีเ่ป็นโครงการน ารอ่งพบวา่ไดผ้ลทีไ่มด่เีลย (Tamizhkumaran and Rao 2012) 

ท าใหเ้ห็นชดัถงึความส าคัญของการทดสอบสิง่ใหม่ๆ กอ่นทีจ่ะน าไปสง่เสรมิการใชก้บัชมุชนเพือ่ตอ้งการ “แกปั้ญหา” 

และเพือ่ใหแ้น่ใจวา่เทคนคิใหมห่รอืแนวคดิใหมจ่ะไดผ้ลตามสภาพแวดลอ้มทีเ่ฉพาะตัวของแตล่ะพืน้ที ่รวมถงึบรบิท

ดา้นวัฒนธรรมดว้ย  



 ภาพที ่11 ตะแกรงทอดอาหารใชเ้ป็นที่

ตกัแหนแดงขึน้มาจากน ้าไดเ้ป็นอยา่งด ี

ในการทดลองไดม้กีารเปรยีบเทยีบ แหน หรอื แหนเป็ด (Lemna minor), ผักบุง้ (Ipomoea reptans), กระจับ 

(Trapa natans ), และ จอกหหูนู (Salvinia cucullata) ในอนิเดยี ทัง้แหนเป็ดและผักบุง้มอีตัราแลกเนือ้สงูกวา่และ

มโีปรตนีสงู คอื 28% และ 32% ตามล าดับ (Kalita et al. 2007; Biswas and Sarkar 2013) พชืเลีย้งสตัวท์ีม่ ี

คณุสมบตัทิีด่นีีส้ามารถปลกูในน ้าไดร้ว่มกบัพชืและสิง่มชีวีติอืน่ แตไ่มค่วรมปีลาอยูถ่า้ตอ้งการจะเกบ็มาใชป้ระโยชน ์

(ไมเ่ชน่นัน้จะถกูปลากนิหมด) น่าเสยีดายทีแ่หนแดงไมไ่ดอ้ยูใ่นการทดลองทีอ่นิเดยี ทีน่ีเ่ราใหแ้หนแดงทีพ่อมอียู ่(ที่

เหลอืจากการเลีย้งปลา ไกแ่ละหมใูนปรมิาณทีพ่อใจแลว้) เพือ่เป็น

อาหารววั โดยใสไ่วก้บัอาหารเย็นรวมกบัร าขา้วและกากน ้าตาล 

ถา้มพีชืลอยน ้าเชน่แหนแดงและจอกหหูนูแลว้สิง่ทีต่อ้งระวังคอืไมเ่ก็บ

พชืเหลา่นีม้าใชม้ากจนเกนิไป เพือ่ใหพ้ชืรักษาปรมิาณผลผลติทีจ่ะ

น าไปใชไ้ดอ้ยูเ่สมอ มหีลักการงา่ยๆอยา่งหนึง่ (ภายใตส้ภาพทีด่)ี คอืให ้

เก็บพชืลอยน ้าเหลา่นีม้าใชโ้ดยไมใ่หม้ากเกนิครึง่ของน ้าหนักโดยรวม

ของพชืตอ่สปัดาห ์(หรอื 1/7 ของน ้าหนักโดยรวมทัง้หมดตอ่หนึง่วัน) 

ซึง่เคล็ดลับอยูท่ีก่ารรักษาพชืเหลา่นีใ้หอ้ยูใ่นระยะทีเ่ตบิโตอยา่งรวดเร็ว 

ดังนัน้เกษตรกรจงึควรเฝ้าดวูา่วธิเีก็บเกีย่วแบบใดจะใชไ้ดผ้ลดใีนระบบที่

เรามอียู ่แหนแดงนัน้จะทนตอ่การเคลือ่นทีข่องน ้าไดด้กีวา่แหนเป็ด และ

จอกหหูนูนัน้โตเร็วทีส่ดุแตอ่าจไปแยง่พืน้ทีพ่ชือืน่ได ้ทีบ่า้นอโลฮา เรามี

นักศกึษาฝึกงานทีเ่กง่มากทีท่ าหนา้ทีรั่บผดิชอบในการดแูลแหนแดง เรา

ไดผ้ลผลติแหนแดงเฉลีย่ 194 กรัม/ตรม.  ตะกรา้กน้ลกึใชไ้ดด้สี าหรับ

ยกแหนแดงขึน้โดยไมต่อ้งเอาน ้าขึน้มาดว้ย (ภาพที ่11) เราจะเก็บแหน

แดงตอนเชา้และปลอ่ยใหส้ะเด็ดน ้าเป็นเวลา 24 ชัว่โมงกอ่นน าไปชัง่

น ้าหนัก (Mikkelson 2017) 

มะรมุสามารถเพิม่ผลผลติน า้นม 

จากบทความของ Lowell Fuglie (2000) ในสารเอคโค EDN 68, เรือ่ง “การศกึษาการใชม้ะรมุแนวทางใหมใ่น

ประเทศนคิารากวั” (“New Uses of Moringa Studied in Nicaragua”) บอกวา่ถา้หากในอาหารของวัวนมประกอบ

ไปดว้ยมะรมุ 40-50% จะท าใหผ้ลผลติน ้านมเพิม่ขึน้ไดถ้งึ 30% บทความยงัไดพ้ดูวา่ “โปรตนีสงูทีเ่ป็นสว่นประกอบ

ของใบมะรมุจะตอ้งสมดลุกบัอาหารทีใ่หพ้ลังงานอยา่งอืน่ อาหารววัทีป่ระกอบไปดว้ยใบมะรมุ 40-50% จะตอ้งผสม

ดว้ยกากน ้าตาล, น ้าตาลออ้ย, ใบออ่นของหญา้ชา้ง, ตน้ออ่นขา้วฟ่างหวาน หรอือยา่งอืน่ทีม่อียูใ่นทอ้งถิน่” 

อาหารเลีย้งสตัวเ์คีย้วเอือ้งอืน่ๆ 

ควาย 

ควายทามารอว ์หรอืควายแคระมนิโดโร เป็นควายป่าประจ าทอ้งถิน่ของเกาะมนิโดโร ในฟิลปิปินส ์เป็นสตัวป์ระจ าถิน่

พวกวัวควายเพยีงชนดิเดยีวของฟิลปิปินส ์ซึง่ขณะนีก้ าลังเสีย่งตอ่การสญูพันธุ ์โดยมเีหลอืไมถ่งึ 500 ตัว และไมถ่กู

ใชง้านเพือ่ลากสิง่ของแลว้ ควายสว่นใหญใ่นฟิลปิปินสม์ขีนาดใหญก่วา่ควายทามารอวม์าก ควายพันธุม์รูา่หเ์ป็นควาย

เลีย้ง(Bubalus bubalis) มถีิน่ก าเนดิจากรัฐปัญจาบและรัฐหรยานาในประเทศอนิเดยี และรักษาไวเ้พือ่ผลติน ้านม 

บางแหง่ในอนิเดยีมคีวามเชีย่วชาญเฉพาะทางดา้นควายนมเพือ่น าไปผลติมอสเซอเรลลาชสีอติาเลยีนของแท ้

สตัวท์ีใ่ชล้ากของอาจตอ้งการอาหารทีไ่มต่อ้งมคีณุภาพสงู ขึน้อยูก่บัปรมิาณของงานทีต่อ้งท า หญา้เนเปียรเ์ป็นหญา้

ทีด่ทีีค่วรปลกูไวใ้หค้วายกนิและสามารถตดัเอามาใหค้วายกนิขณะท างานอยูด่ว้ย สตัวท์ีใ่ชล้ากของตอ้งมนี ้าใหอ้ยา่ง

เพยีงพอและตอ้งมอีาหารทีใ่หพ้ลังงาน อาจใชก้ากน ้าตาลเสรมิตอ่พลังงานทีจ่ะตอ้งใชท้ี ่1-5% ตอ่อตัราการให ้



อาหารตอ่วัน ตามบทความ EDN 53 ถา้เราท างานกบัสตัวท์ีล่ากของ เราควรรูจั้กองคก์ร ทลิเลอร ์อนิเตอรเ์นชนัแนล 

(Tillers International) ทีม่ขีอ้มลูและการอบรมเฉพาะทางส าหรับสตัวท์ างานหลายชนดิในประเทศพัฒนา โดยยงัมี

สตัวใ์ชง้านในมาดากสัการท์ีใ่ชข้ดุดนิตามทีล่าดชนับนเขาเพือ่เก็บกกัน ้าไวใ้ชด้ว้ย! หากสนใจสามารถดรูายละเอยีดที่

เว็บไซทเ์พิม่เตมิได ้

วัว, จามร,ี อฐู, ลามา, อลัแพคกา และเรนเดยีร ์เป็นสตัวเ์คีย้วเอือ้งทีค่นอืน่อาจจะอยากเขยีนเพิม่เตมิ แตข่อให ้

พจิารณาดีๆ เรือ่งการเล็มหญา้ของสตัวเ์หลา่นีก้อ่นทีจ่ะซือ้อาหารมา เพราะสว่นมาก สตัวพ์ืน้เมอืงเหลา่นีส้ามารถให ้

อาหารดว้ยการวางแผนทีเ่หมาะสมในการท าอาหารใหม้นัเองจากวตัถดุบิรอบๆตวัในพืน้ทีท่ีเ่รามอียู!่ 

อาหารทางเลอืกส าหรบัแพะ 

แพะเป็นสตัวท์ีช่อบเล็มหญา้ และตอ้งการอาหารทีต่า่งจากสตัวอ์ยา่งอืน่ทีอ่าจหาไดจ้ากหญา้สว่นใหญท่ีม่อียูข่อง

เกษตรกรรายเล็ก การตดัพชืตระกลูถัว่และน ามาใหแ้พะกนิสามารถชว่ยใหแ้พะอว้นขึน้ แตอ่ยา่ใชพ้ชืตระกลูถั่วเพยีง

อยา่งเดยีวเทา่นัน้ ถา้แพะกนิอาหารทีฉ่ ่าและมคีวามชืน้เชน่ใบถั่วลสิงนา (Clover), อลัฟัลฟา หรอืพชืตระกลูถัว่อืน่ๆที่

ตัดสดมาให ้อาจท าใหเ้กดิฟองอากาศเล็กๆอยูใ่นกระเพาะอาหารและท าใหแ้พะเกดิทอ้งอดื ซึง่เป็นภาวะทีท่ าใหแ้พะ

ตายได ้ฟองอากาศเล็กๆนีแ้พะไมส่ามารถเรอออกมาไดเ้อง ในอาหารแตล่ะชนดิมรีะดับโปรตนีไมเ่หมอืนกนัแตข่อ้

ควรจ างา่ยๆคอืไมค่วรใหม้พีชืตระกลูถัว่เกนิ 2/3 และหญา้ 1/3 และควรใหอ้าหารอยา่งอืน่ดว้ย 

นอกจากหญา้ พุม่ไมเ้ล็กๆ และพชืตระกลูถั่วทีต่ดัมาใหใ้นปรมิาณทีพ่อด ีเรายงัใหแ้พะกนิใบปาลม์ ใบไผ ่และสะเดา 

สะเดานีเ้ราใหแ้พะเลอืกวา่จะกนิหรอืไมก่็ไดโ้ดยเอาใหพ้รอ้มกบัพชืสเีขยีวอืน่ๆ เพราะสะเดาเป็นยาถา่ยพยาธติาม

ธรรมชาตแิละแพะจะมากนิไดต้ามทีม่นัตอ้งการ และสะเดานีย้งัมรีายงานวา่ใชไ้ดผ้ลกบัแกะดว้ย (Chandrawathani 

et. al. 2006)  

มะพรา้วสดเป็นอกีทางเลอืกหนึง่ส าหรับอาหารแพะ เกษตรกรทีป่ลกูมะพรา้วในพืน้ทีใ่ชม้ะพรา้วแกท่ีห่ลน่แลว้เอามา

ผา่ครึง่แลว้เอาใหแ้พะกนิ มชีาวอเมรกินัคนหนึง่ในเกาะของเราสงัเกตเห็นผลดทีีเ่กดิขึน้ ทัง้ดา้นสขุภาพของแพะ

โดยรวม รวมถงึน ้าหนักตัวของแพะ และชว่ยลดการจัดการดแูลแพะบนพืน้ทีด่นิทรายเมือ่เอามะพรา้วใหแ้พะกนิทกุวัน 

จากการวจัิยพบวา่มะพรา้วแหง้ป่นชว่ยเพิม่ปรมิาณโปรตนีในอาหารส าหรับววั ควาย แพะ และแกะ มะพรา้วป่นเป็น

อาหารทีม่คีณุคา่ตอ่สตัวเ์คีย้วเอือ้งและสามารถใชท้ าเป็นโปรตนีเสรมิส าหรับสตัวเ์ลีย้งทีก่นิหญา้ (Manikkamani 

2011) ถา้คณุใชเ้ศษเหลอืจากผลผลติมะพรา้ว เชน่ มะพรา้วป่น ใหห้ลกีเลีย่งการสกดัดว้ยเฮกเซน (Hexane) เพราะ

อาจมสีารเคมตีกคา้งทีไ่มต่อ้งการ (Heuze V., et al. 2015) 

ตัวอยา่งเชน่ ทางตอนเหนอืของเกาะสลุาเวส ีประเทศอนิโดนเีซยี มกีารเลีย้งแพะวยัรุน่ในพืน้ทีป่ลกูหญา้เนเปียร์

(Pennisetum purpureum) ในสวนมะพรา้ว เป็นการใชร้ะบบพชืและปศสุตัว ์(Crop Livestock System) ในทีน่ีค้อื 

มะพรา้ว-พชืเลีย้งสตัว-์แพะ มกีารใชพ้ชืตระกลูถั่วเชน่กระถนิและแคฝร่ังรว่มดว้ย ซึง่เป็นตัวอยา่งหนึง่ของการเกษตร

ผสมผสานและยัง่ยนืทีท่ าให ้“อาหารสตัวท์ีด่ีๆ  (หญา้และพชืตระกลูถัว่) ทีห่ายากถกูน ามาเป็นอาหารทีแ่พะตอ้งการ” 

แน่นอนวา่มลูทีไ่ดจ้ากอาหารทีก่นิเขา้ไปจะกลายเป็นปุ๋ ยอนิทรยี ์และสง่ผลใหท้ัง้หญา้และมะพรา้วในสวนเตบิโตและ

ใหผ้ลผลติดขีึน้ดว้ย (Polakitan et al. 2001) 

แกะ  

มแีกะในเขตรอ้นมากมายทีเ่ทีย่วหากนิแบบกระจัดกระจายอยูท่ั่วไป พวกมนัอาจมชีวีติรอดอยูไ่ดแ้ตม่นีอ้ยทีจ่ะเตบิโต

ไดด้ ีสว่นแพะนัน้อาจเป็นทางเลอืกทีด่กีวา่ส าหรับผูท้ีไ่มม่ปีระสบการณ์ แตแ่กะก็มโีอกาสทีจ่ะพบทีท่ีเ่หมาะสม

ส าหรับมนัเมือ่อยูภ่ายใตภ้มูอิากาศทีเ่หมาะสมและการจัดการทีด่ ีแกะมกัจะเสีย่งตอ่การขาดน ้าและมนัจะดืม่เฉพาะน ้า

สะอาดจากแหลง่น ้านิง่หรอืถังน ้า การมแีหลง่น ้าไหล ล าธารหรอืแมน่ ้าจะไมไ่ดช้ว่ยเป็นแหลง่น ้าใหก้บัแกะได ้

นอกจากนัน้ พวกมนัยงัตอ้งการการปกป้องจากศตัรทูีจ่ะมาลา่มนัดว้ย แกะเหมาะกบัภมูอิากาศทีเ่ย็นกวา่เพราะพวกมนั

เป็นโรคลมแดดไดง้า่ย แตข่า่วดคีอืถงึแมย้งัมคีวามแตกตา่งระหวา่งแกะสายพันธุต์า่งๆ แตม่งีานวจิัยในประเทศ



บราซลิทีพ่บวา่แกะสามารถเตบิโตจนถงึระยะทีน่ ามาเป็นอาหารไดใ้นการเลีย้งในทุง่หญา้เขตรอ้น (Poli  et al., 

2013) 

พชืหมกัหรอืไซเลจ  

เราใชอ้าหารหมกับา้งส าหรับปลา หม ูและไก ่แตเ่ราไมไ่ดห้มกัหญา้ เมล็ดธญัพชื หรอืพชืตระกลูถัว่ไวใ้หพ้วกววัหรอื

ควาย เราพบวา่ในฟารม์ขนาดเล็ก การใชแ้รงงานหรอืการจัดการทีเ่พิม่ขึน้จะท าใหท้นุทีเ่รามอียูล่ดนอ้ยลง และอกี

อยา่งคอืปัญหาเรือ่งเชือ้อโีคไล เพราะภาวะเลอืดเป็นกรดอาจมสีาเหตมุาจากอาหารหมกั และเชือ้อโีคไลในกระเพาะ

สตัวเ์คีย้วเอือ้งนีจ้ะเจรญิเตบิโตไดด้ใีนภาวะแบบนี ้ระบบการเลีย้งแบบใหส้ตัวก์นิอาหารอยูใ่นคอกจะมปัีญหาเรือ่งเชือ้

อโีคไลเพราะแบคทเีรยีมชีวีติอยูแ่ละเพิม่จ านวนขึน้ในสภาพความเป็นกรดสงู (คา่ pH ต า่) อาหารหมกัไมใ่ชเ่ป็นตัว

เพาะเชือ้อโีคไลแตเ่ชือ้อโีคไลจ านวนมากมาจากมลูของวัว แพะ ฯลฯ มลูสตัวแ์ละตกอยูท่ีพ่ืน้ทีค่อกสตัวเ์ป็นแหลง่

ของโรค ทัง้นี ้ตามค าแนะน าของกลุม่ทีป่รกึษาส าหรับภาวะเลอืดเป็นกรดจากการหมกัในสตัวเ์คีย้วเอือ้ง (Reference 

Advisory Group on Fermentative Acidosis of Ruminants หรอื RAGFAR) กลา่ววา่ “คา่ pH ในกระเพาะจะเริม่

ลดลงทันทหีลังจากสตัวก์นิอาหารขน้หรอืไซเลจเขา้ไป อาหารขน้ไดแ้ก ่เมล็ดธญัพชื, ถัว่เหลอืง หรอืขา้วโพด จะท า

ใหค้า่ pH ในกระเพาะของสตัวเ์คีย้วเอือ้งลดลงรวดเร็วยิง่กวา่การกนิไซเลจ” (RAGFAR 2007)  การเลีย้งววันมของ

เราเป็นการผลติน ้านมดบิ เราจงึหลกีเลีย่งไมใ่ชไ้ซเลจเลย เราไมไ่ดท้ าการฆา่เชือ้พาสเจอไรสน์มของเรา ดังนัน้ถา้

เราตอ้งการใหน้มของเราปลอดภยักต็อ้งการก าจัดการสมัผัสเชือ้อโีคไล โดยการหลกีเลีย่งการใชอ้าหารขน้และ

ไซเลจ แตใ่หว้วัของเรากนิหญา้หรอืพชืสเีขยีวของเรา เพือ่จะไดล้ดความเสีย่งจากการปนเป้ือนเชือ้อโีคไลทีอ่าจมา

จากการเลีย้งดว้ยเมล็ดธญัพชืเทา่นัน้ ทา่นสามารถอา่นเพิม่เตมิเกีย่วกบัไซเลจส าหรับสกุรไดใ้น AN #25 และปรับใช ้

กบัววัหรอืควายได ้แตข่อ้ควรระวังคอืใชพ้ชืตระกลูถั่วแทนปลาป่นและหลกีเลีย่งการใชถ้ั่วเหลอืงป่น ในประเทศ

อนิเดยีมกีารสาธติการท าอาหารหมกัใหว้ัวหรอืควายทีส่ามารถดไูดท้ีเ่ว็บไซท ์

www.dairyknowledge.in/article/low-cost-silage-making-technique 

งานวจิยัปญัหาของถ ัว่เหลอืง 

ทีบ่า้นอโลฮา เราไมเ่ลีย้งสตัวด์ว้ยถัว่เหลอืงเลย เนือ่งจากถั่วเหลอืงมอีนัตรายตอ่สขุภาพของสตัวเ์ลีย้ง ถั่วเหลอืง

ประกอบไปดว้ยสารยบัยัง้ไฟโตเอสโตรเจนและเอ็นไซมท์ีก่อ่ใหเ้กดิปัญหาในสตัวแ์ละมนุษย ์(IEH 2000) ขอ้กงัวล

เกีย่วกบัถั่วเหลอืงไดส้รปุไวใ้นสารเอคโคฉบบัที ่28 นอกจากนัน้ เรายงัเลอืกทีจ่ะไมใ่ชพ้ชืทีผ่า่นการดัดแปลง

พันธกุรรม (GMOs)  

สรปุ 

เกษตรกรทีเ่ลีย้งวัว แพะ แกะ และควายควรพยายามซือ้อาหารใหน้อ้ยทีส่ดุ ตอ้งมกีารสรา้งสมดลุอาหารทีจ่ าเป็นตอ่

สตัวเ์ลีย้ง โดยค านงึถงึความปลอดภยัของอาหารทีใ่หส้ตัว ์ความสะดวก และการป้องกนัสตัวเ์ลีย้งจากการถกูลกั

ขโมย ไมว่า่เราจะมเีป้าหมายทีด่แีคไ่หน สิง่ทีต่อ้งท าคอืการวางแผนอยา่งรอบคอบและมกีารจดัการทีจ่ะใหป้ระโยชน์

ตอ่สตัวแ์ละสรา้งผลก าไรใหเ้กษตรกรเอง เกษตรกรรายยอ่ยสว่นใหญใ่นเอเชยีตะวันออกเฉียงใตจ้ะท าการพัฒนาและ

การจัดการไดด้ใีนสว่นของการปลอ่ยสตัวไ์ปตามทุง่หญา้พรอ้มกบัการตดัหญา้และพชืแลว้น ามาใหส้ตัวก์นิ ควรใชม้ลู

สตัวข์องเราทีไ่ดเ้พือ่รักษาความอดุมสมบรูณ์ของดนิและชว่ยใหพ้ชืตา่งๆเตบิโตไดด้ ีและรักษาวงจรสารอาหารให ้

เขม้แข็งเพือ่เป็นประโยชนต์อ่การผสมผสานการท าปศสุตัวท์ีจ่ะเกดิผลดตีอ่ระบบนเิวศนแ์ละการผลติอาหารทีย่ัง่ยนื 
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