ี
สารเอคโค เอเชย
ฉบ ับที่ 23 เดือนกุมภาพ ันธ์ 2015
้ ชอาหารสต
ั ว์ในเขตร ้อนชน
ื้ เพือ
การใชพื
่ พัฒนาความเป็ นอยูใ่ น
ี ตะวันออกเฉียงใต ้ – สาหรับปศุสต
ั ว์
ภูมภ
ิ าคเอเชย
่
โดย สจ๊ วต บราวน์ (Stuart Brown) ทีปรึกษาของ CAMAG
[บรรณาธิ การ: คุณสจ๊ วต บราวน์เป็ นทีป่ รึ กษาด้านการเกษตรทีม่ ีประสบการณ์มากว่า 16 ปี และช่วง 5 ปี หลังมี ประสบการณ์ในประเทศ
กัมพูชา โดยเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญในสองแขนงคือ ด้านพืชศาสตร์ เขตร้อนชื ้น ทีค่ รอบคลุมถึงระบบพืชอาหารสัตว์ การเก็บตัวอย่างดิ น และการ
วิ เคราะห์ระบบเกษตรกรรมเขตร้อนชื ้น และอีกแขนงหนึ่งคือการวิ จยั ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของสิ นค้าโภคภัณฑ์ โดยมี ประสบการณ์การทางานอย่าง
กว้างขวางทัง้ การพัฒนาชุมชนในระดับระหว่างประเทศและองค์กรอิ สระ]

บทนำ – พืชอำหำรสัตว์ คืออะไร?
คำจำกัดควำมที่ง่ำยที่สดุ สำหรับพืชอำหำรสัตว์คือพืชชนิดใดก็ได้ ที่ใช้ เลี ้ยงปศุสตั ว์ แต่ถ้ำเป็ นคำจำกัดควำมที่เฉพำะเจำะจง
ลงไปอีกที่มีกำรนำเสนอไว้ ในบทควำมนี ้ก็จะเน้ นไปที่พืชประเภทหญ้ ำและพืชตระกูลถัว่ ที่ปลูกไว้ เพื่อเป็ นอำหำรที่มีคณ
ุ ภำพ
และมีประโยชน์ตอ่ ปศุสตั ว์ เนื่องจำก 1) มีปริมำณโปรตีนสูง 2) ไม่ต้องใช้ แรงงำนมำก และ 3) เป็ นระบบกำรเกษตรที่ชว่ ย
เสริมกับที่มีอยูแ่ ล้ ว หรื อมีประโยชน์ทำงสังคม
หญ้ ำอำหำรสัตว์อำจจะมีลกั ษณะต่อไปนี ้คือ ลำต้ นสัน,โตขนำนไปกั
้
บพื ้นดินหรื อโตแบบตังตรง
้ โตเป็ นกระจุก และเป็ นพุม่
ส่วนถัว่ อำหำรสัตว์อำจจะมีลกั ษณะที่แบ่งได้ เป็ น 3 กลุม่ คือ กลุม่ ที่มีลกั ษณะสันและขนำนไปกั
้
บดิน คือมีลกั ษณะคลุมดิน
และแตกยอดใหม่จำกส่วนของลำต้ นที่เรี ยกว่ำไหล (stolon) หรื อจำกเหง้ ำ (rhizome) ที่อยูใ่ ต้ ผิวดิน, กลุม่ ที่เป็ นเถำเลื ้อย
ขยำยไปในบริเวณกว้ ำงแต่ไม่แตกยอดใหม่จำกส่วนของไหลหรื อเหง้ ำ, และกลุม่ ที่เป็ นเหมือนพุม่ หรื อกอและเป็ นไม้ ยืนต้ น
โดยหญ้ ำและถัว่ ที่จะพูดถึงในบทควำมนี ้ที่เป็ น “ตัวเลือกที่ดีที่สดุ ” คือหญ้ ำชนิดที่โตเป็ นกระจุก และถัว่ ควรเป็ นถัว่ ที่เป็ นพุม่
หรื อกอ และนอกจำกนันข้
้ ำพเจ้ ำจะนำเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับพืชตระกูลถัว่ เพิ่มเติมที่ควรปลูกไว้ เพื่อประโยชน์อย่ำงอื่นด้ วย ซึง่
จะมีลกั ษณะลำต้ นสันและโตขนำนไปกั
้
บพื ้นดิน หรื อเป็ นเถำเลื ้อย โดยจะกล่ำวถึงรำยละเอียดของทุกสำยพันธุ์ในตอนต่อไป
เกษตรกรรำยย่อยไม่น้อยที่มีปศุสตั ว์อยูใ่ นกำรดูแล ซึง่ ส่วนใหญ่คือวัวและควำยซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของระบบกำรเกษตรที่ทำอยู่
แล้ ว ในประเทศกัมพูชำ มีเกษตรกรหลำยคนที่ยงั เลี ้ยง วัวและควำยฝูงเล็กๆอยู่ ด้ วยเหตุผลบำงอย่ำง เช่น มี“ธนำคำรวัว” ที่
สำมำรถนำวัวไปขำยเพื่อได้ เงินมำใช้ ในประเพณีเฉลิมฉลองที่จำเป็ น หรื อเมื่อเกิดอุบตั ิเหตุ และเมื่อมีคำ่ ใช้ จำ่ ยอื่นๆที่ไม่ได้
คำดคิดมำก่อน อีกเหตุผลหนึง่ คือเพื่อเป็ นแหล่งที่มำของปุ๋ยที่ใช้ ในกำรเกษตร (ข้ ำว, ผัก) รวมถึงเพื่อใช้ เป็ นแรงงำนลำกของ
หรื อสำหรับกำรเดินทำง ขณะที่กำรใช้ แรงงำนของวัวควำยมีน้อยลงทุกวัน เพรำะมีเครื่ องจักรต่ำงๆเข้ ำมำแทนที่อย่ำงรวดเร็ว
แต่ววั ควำยยังคงสำคัญอยูใ่ นช่วงที่มีกำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่กำรใช้ เครื่ องจักรกล กำรใช้ สตั ว์ที่เกษตรกรยังเลี ้ยงไว้ อยู่ เช่นกำร
ผลิตนมหรื อวัวขุนเพื่อเพิ่มรำยได้ ของเกษตรกรรำยย่อยเป็ นกำรเปิ ดโอกำสสู่กำรมีรำยได้ ในทำงอื่นด้ วย
ระบบกำรเพำะปลูกข้ ำวในที่ลมุ่ ในภำคพื ้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นนั ้ เกษตรกรที่ยงั มีววั หรื อควำยอยูบ่ ้ ำงจะต้ องหำวิธีที่ จะ
หำอำหำรที่จะช่วยให้ ววั และควำยอยูใ่ นสภำพที่ดี เกษตรกรมักจะถูกจำกัดให้ หำอำหำรจำกพื ้นที่รอบๆที่อยูน่ นั ้ ในฤดูฝนก็
เป็ นเรื่ องปกติธรรมดำที่เกษตรกรจะใช้ พืชที่หำได้ ในท้ องถิ่น เช่นหญ้ ำตำมริมทำงและริ มคลองที่สตั ว์ใช้ กินได้ หลังจำกกำร

เกี่ยวข้ ำวแล้ ว ในช่วงต้ นของฤดูแล้ ง ฟำงข้ ำวก็จะถูกนำมำใช้ เป็ นอำหำรสัตว์ เกษตรกรมักจะใช้ เวลำหลำยชัว่ โมงทังตอนเช้
้
ำ
และตอนเย็นเพื่อไปหำหญ้ ำและตัดเอำมำให้ ววั และควำยกิน และบำงครัง้ ก็จะต้ องซื ้อหญ้ ำที่ตดั แล้ วจำกคนที่รับจ้ ำงตัดหญ้ ำ
ทัว่ ไป โดยส่วนมำกแล้ ว แหล่งอำหำรเหล่ำนี ้มักมีโปรตีนไม่มำก แม้ จะหำได้ ง่ำยและรวดเร็วดี ซึง่ วิธีกำรหำหญ้ ำให้ ววั และ
ควำยแบบนี ้เกษตรกรเองมักจะมีข้อจำกัดด้ ำนควำมรู้เกี่ยวกับทำงเลือกอื่นๆ
พืชอำหำรสัตว์หลำยอย่ำงที่เกษตรกรกำลังเอำให้ ววั ควำยกินในปั จจุบนั นี ้มีคณ
ุ ภำพไม่ดีนกั แต่ก็ถือว่ำหำได้ ง่ำย รวดเร็วและ
ไม่ต้องมีคำ่ ใช้ จำ่ ยมำก แต่ไม่คอ่ ยมีใครที่จะคิดถึงโอกำสที่ต้องเสียไปกับเวลำในกำรหำหญ้ ำเหล่ำนัน้ ซึง่ เวลำที่ใช้ ในกำรคอย
เฝ้ำดูและจูงสัตว์ไปหำหญ้ ำกินนันยั
้ งเป็ นเวลำที่ทำให้ พลำดโอกำสในกำรไปโรงเรี ยนหรื อกำรทำกิจกรรมที่สร้ ำงรำยได้ อื่นๆ
ข้ ำพเจ้ ำจึงขอเสนอวิธีกำรที่จะเป็ นทำงเลือกทำงหนึง่ นัน่ คือกำรผสมผสำนกำรปลูกพืชอำหำรสัตว์เข้ ำมำในระบบ
เกษตรกรรมขนำดเล็กที่ทำอยูแ่ ล้ ว เพื่อที่จะพัฒนำคุณภำพชีวิตของเกษตรกร
พืชอำหำรสัตว์ที่จะคุยกันในบทควำมนี ้ได้ ดดั แปลงมำให้ เข้ ำกับสภำพในเขตร้ อนชื ้น (ฤดูฝน/ฤดูแล้ ง และสภำพดินที่คอ่ นข้ ำง
เป็ นกรด) ได้ มีกำรวิจยั ศึกษำมำอย่ำงดีเกี่ยวกับ “ตัวเลือกที่ดีที่สดุ ” สำหรับระบบกำรเกษตรขนำดเล็ก และน่ำจะเป็ นแนวทำง
ในกำรแก้ ปัญหำเรื่ องเวลำ แรงงำน และข้ อจำกัดด้ ำนกำรเงินของเกษตรกรรำยย่อยในภำคพื ้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
พืชตระกูลหญ้ ำและพืชตระกูลถัว่ ต่ำงๆมีคณ
ุ สมบัตทิ ี่เหมือนกันคือ:
a. หำได้ ง่ำยจำกท้ องตลำด หรื อจำกสถำบันพัฒนำระหว่ำงประเทศ
b. ผ่ำนกำรคัดเลือกอย่ำงดีแล้ วจำกงำนวิจยั และกำรทดลองใช้ ในภำคสนำมโดยผู้เชี่ยวชำญระดับประเทศและ
ระดับโลก ในพื ้นที่ๆเหมำะสมกับกำรเกษตรกรรมขนำดเล็ก
c. สำมำรถปรับสภำพให้ เข้ ำกับลักษณะอำกำศและดินในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ดูรำยละเอียดของสำย
พันธุ์ได้ ในส่วนต่อไป)
d. ได้ รับกำรส่งเสริมและนำไปใช้ แล้ วด้ วยวิธีกำรที่ให้ เกษตรกรมีสว่ นร่วมทัว่ พื ้นที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
e. เป็ นประโยชน์ตอ่ กำรเพิ่มผลผลิตมำกกว่ำกำรใช้ แหล่งอำหำรที่มีอยูใ่ นท้ องถิ่น
f. ปลูกง่ำย ดูแลง่ำย
g. เป็ นระบบกำรเกษตรที่เสริมเข้ ำมำจำกที่มีอยูเ่ ดิมแล้ วและให้ ประโยชน์อย่ำงอื่นที่มำกกว่ำกำรปลูกพืชอำหำรให้
สัตว์เท่ำนัน้

กำรปลูกพืชอำหำรสัตว์ เพื่อควำมเป็ นอยู่ท่ ดี ีขนึ ้
ประโยชน์ ด้ำนสังคม
กำรใช้ พืชอำหำรสัตว์ในระบบกำรเกษตรขนำดเล็กทำให้ เกิดประโยชน์ที่สำคัญต่อตัวเกษตรกรเองในด้ ำนกำรประหยัด
แรงงำนและเวลำ พืชอำหำรสัตว์สำมำรถปลูกไว้ ใกล้ ๆกับบ้ ำนและคอกสัตว์ จึงช่วยประหยัดเวลำในกำรไปเก็บหำมำ อีกทัง้
เกษตรกรมักจะพบกับปั ญหำกำรขำดแคลนหญ้ ำที่จะเก็บมำให้ ววั และควำยกิน โดยเฉพำะในฤดูแล้ ง เพรำะฉะนันกำรปลู
้
ก
พืชอำหำรสัตว์ไว้ ใกล้ บ้ำนจะช่วยให้ เกษตรกรผ่ำนช่วงวิกฤตที่ไม่มีอำหำรสัตว์พอเพียงนี ้ไปได้

กำรปลูกพืชอำหำรสัตว์ในพื ้นที่ใกล้ กบั ที่อยูอ่ ำศัยของครอบครัว หรื อที่อื่นที่ไม่เหมำะกับกำรเพำะปลูกพืชชนิดอื่นจะมีสว่ น
ช่วยให้ สมำชิกในครอบครัวมีเวลำมำกขึ ้นในกำรทำกิจกรรมอย่ำงอื่น เช่นกำรเรี ยนกำรศึกษำ หรื อกำรทำงำนเสริมอย่ำงอื่น
ซึง่ แนวคิดนี ้มีคำพูดที่สนับสนุนไว้ จำก Connell, Stür and Horne (2010)
กำรเลี ้ยงสัตว์ไว้ ภำยในบริเวณที่ใกล้ กบั บ้ ำนที่อยู่อำศัย (ที่มีพืชเลี ้ยงสัตว์อยู่ใกล้ ๆ) จะเป็ นโอกำสในกำรจัดกำรมูลสัตว์ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ ้น กำรเก็บรวบรวมและนำไปหมักจะมีประสิทธิภำพมำกขึ ้น เพื่อจะใช้ ให้ เป็ นประโยชน์สำหรับกำร
เพำะปลูกของครัวเรื อนนัน้
ทำงภำคเหนือของประเทศลำว เกษตรกรกลุม่ หนึง่ มักจะใช้ เวลำถึง 3 ชัว่ โมงต่อวันในกำรออกไปเก็บและเตรี ยมอำหำรหมูที่
เลี ้ยงไว้ อำหำรที่เก็บมำได้ ก็ไม่มีคณ
ุ ภำพมำกนักและหมูก็เจริญเติบโตไม่ดีเท่ำที่ควร จำกนัน้ มีกำรนำถัว่ โปรตีนสูงชื่อว่ำ
Stylosanthes guianensis cv. CIAT184 (ถัว่ ท่ำพระสไตโล) จำกธนำคำรอำหำรสัตว์เข้ ำมำปลูกภำยในพื ้นที่อำศัยของ
ครัวเรื อนและพื ้นที่รอบๆ ผลปรำกฏว่ำ เวลำที่เกษตรกรใช้ เพื่อเตรี ยมอำหำรลดไปเหลือไม่ถึง 30 นำทีตอ่ วัน และเวลำที่ใช้
เลี ้ยงหมูจนอ้ วนก็ลดลงจำก 10 เดือนเหลือเพียง 6 เดือน

ปรั บปรุ งสภำพดินและเป็ นประโยชน์ ต่อสิ่งแวดล้ อม
กำรผสมผสำนระหว่ำงกำรปลูกพืชอำหำรสัตว์ในกำรทำกำรเกษตรขนำดเล็กก่อให้ เกิดประโยชน์ด้ำนสิ่งแวดล้ อมหลำยอย่ำง
เช่น ช่วยปกป้องดินและช่วยควบคุมกำรถูกชะล้ ำงของหน้ ำดิน เพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์ ให้ แก่ดินผ่ำนกำรตรึงไนโตรเจนของ
พืชตระกูลถัว่ และช่วยลดหรื อหยุดกำรเกษตรแบบไร่เลื่อนลอย
ประโยชน์เหล่ำนี ้สำคัญอย่ำงมำกในพื ้นที่สงู ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึง่ เป็ นพื ้นที่ที่ง่ำยต่อกำรถูกชะล้ ำงหน้ ำดินในฤดูฝน
ที่ทำให้ ควำมอุดมสมบูรณ์ของดินหมดไปอย่ำงรวดเร็ วถ้ ำไม่ปล่อยให้ พื ้นดินมีเวลำฟื น้ ตัว ระบบกำรเกษตรแบบใหม่ที่มีกำร
ปลูกพืชอำหำรสัตว์สำยพันธุ์ที่มีอำยุหลำยปี จะทำให้ หน้ ำดินถูกปกคลุมไว้ ตลอดทังปี
้ ถ้ ำมี กำรปลูกพืชตระกูลถัว่ ควบคูไ่ ปก็
จะเป็ นกำรช่วยรักษำและเพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์ให้ แก่ดินด้ วย
ประโยชน์ในกำรควบคุมกำรชะล้ ำงของหน้ ำดินนันใกล้
้ เคียงกับประโยชน์ด้ำนสังคมที่กล่ำวมำก่อนหน้ ำนี ้ กำรทำให้ มีพืชคลุม
ดินอยูต่ ลอดเวลำในพื ้นที่ที่มีแนวโน้ มว่ำจะถูกชะล้ ำงหน้ ำดิน จะช่วยรักษำดินไว้ และยังเป็ นวิธีกำรที่จะได้ ใช้ พืชเหล่ำนันมำ
้
เป็ นอำหำรคอยเลี ้ยงสัตว์อยูเ่ สมอ จึงเป็ นกำรช่วยประหยัดเวลำที่จะต้ องไปหำอำหำรสัตว์จำกที่อื่น และวิธีนี ้ยังช่วยเปิ ด
โอกำสให้ มีเวลำที่จะไปทำงำนอย่ำงอื่นและเป็ นประโยชน์ตอ่ คุณภำพชีวิต

สร้ ำงรำยได้ จำกกำรเพิ่มคุณภำพปศุสัตว์
ควำมต้ องกำรเนื ้อวัวในภำคพื ้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีมำกขึ ้นเรื่ อยๆ ขณะที่กำรพัฒนำในพื ้นที่เป็ นไปอย่ำงรวดเร็ว และผู้
ที่ทำกำรเกษตรกรรมขนำดเล็กน่ำจะสร้ ำงประโยชน์จำกควำมต้ องกำรที่มีเพิ่มขึ ้นนี ้ วิธีกำรหนึง่ ที่จะช่วยได้ คือกำรเร่งเวลำที่ใช้
เลี ้ยงสัตว์ให้ มีน ้ำหนักเพิ่มขึ ้น และถ้ ำทำได้ ก็จะเป็ นกำรลดเวลำที่จะต้ องรอจนกว่ำจะขำยในตลำดได้ ซึง่ วิธีนี ้ทำได้ ด้วยกำรให้
พืชอำหำรสัตว์ที่มีโปรตีนสูง

พืชอำหำรสัตว์ที่ได้ รับกำรศึกษำและพัฒนำแล้ วสำมำรถนำไปเลี ้ยงสัตว์ได้ และถือเป็ นแหล่งโปรตีนที่จะช่วยเพิ่มน ้ำหนักและ
ทำให้ สตั ว์เลี ้ยงมีสขุ ภำพดี โปรตีนจะช่วยพัฒนำกล้ ำมเนื ้อและให้ พลังงำนแก่สตั ว์ ถ้ ำจะให้ สตั ว์มีน ้ำหนักเพิ่มขึ ้นและสุขภำพ
ดีขึ ้นจะต้ องได้ โปรตีนปริมำณระหว่ำงร้ อยละ 12-15 จำกวัตถุแห้ งของพืชอำหำรสัตว์ นอกจำกนี ้จำกคูม่ ือกำรใช้ พืชอำหำร
สัตว์ได้ บอกไว้ วำ่ ในแต่ละวันสัตว์พวกวัวและควำยต้ องกำรวัตถุแห้ งของพืชเลี ้ยงสัตว์ร้อยละ 2.5 -3.5 ของน ้ำหนักตัว หรื อ
น ้ำหนักสดของพืชอำหำรสัตว์ในปริมำณร้ อยละ 10 – 15 ของน ้ำหนักตัว เพื่อสัตว์เหล่ำนันจะโตเร็
้
วและมีน ้ำหนักเพิ่มขึ ้น
(รำยละเอียดสำหรับโปรตีนของพืชอำหำรสัตว์สำมำรถดูได้ จำกหัวข้ อ พืชอำหำรสัตว์ที่เป็ น “ตัวเลือกที่ดีที่สดุ ”)
ในประเทศกัมพูชำ วัวและควำยมักจะได้ กินข้ ำวเปลือกและฟำงข้ ำวเป็ นอำหำร ซึง่ ทังสองอย่
้
ำงนี ้ย่อยยำกและใช้ เวลำนำน
กว่ำจะย่อยสลำยในกระเพำะของสัตว์ นัน่ หมำยควำมว่ำวัวตัวหนึง่ จะกินอำหำรได้ น้อยกว่ำปกติ และผลก็คือ ทำให้ มีไขมัน
และกล้ ำมเนื ้อสะสมอยูน่ ้ อย
ใบอ่อนของต้ นหญ้ ำและพืชตระกูลถัว่ สำหรับวัวและควำยนันย่
้ อยได้ ง่ำยกว่ำฟำงข้ ำว และจะทำให้ น ้ำหนักตัวเพิ่มขึ ้นอย่ำง
รวดเร็ว ถ้ ำจะให้ มีกำรเติบโตที่เร็วที่สดุ วัวและควำยที่อำยุน้อยจะต้ องได้ รับหญ้ ำสดและพืชตระกูลถัว่ สดในปริมำณที่มำก
พอสมควร
หญ้ ำให้ ผลผลิตในปริมำณสูง ตัวอย่ำงเช่น หญ้ ำกินนี หรื อ Panicum maximum สำมำรถให้ ผลผลิตมำกถึง 4 ตันต่อไร่ ตอ่ ปี
ในดินที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ปำนกลำง ถ้ ำมีกำรใส่ป๋ ยไนโตรเจนเพิ
ุ
่มในปริมำณ 32-64 กิโลกรัมต่อไร่ ก็จะได้ ผลผลิตหญ้ ำ
มำกขึ ้นอีกและมีกำรให้ น ้ำในปริมำณที่เพียงพอ
แม้ พืชตระกูลถัว่ จะไม่ได้ ให้ ปริมำณผลผลิตสูงเหมือนหญ้ ำ แต่ก็มีประโยชน์อย่ำงอื่นอีกมำกมำยดังที่กล่ำวไปแล้ ว พืชตระกูล
ถัว่ จะมีปริมำณโปรตีนสูงกว่ำหญ้ ำ ดังนันจึ
้ งไม่ต้องให้ กินในปริมำณมำกเท่ำกับหญ้ ำ โดยจะยังส่งผลให้ ววั และควำยได้ รับ
ประโยชน์อย่ำงเห็นได้ ชดั นอกจำกนี ้พืชตระกูลถัว่ ยังมีเกลือแร่และวิตำมินที่จำเป็ นต่อกำรเติบโตที่ดี และนอกเหนือจำก
ประโยชน์ด้ำนสำรอำหำรแล้ ว พืชตระกูลถัว่ ยังช่วยเพิ่มปริมำณไนโตรเจนให้ กบั ดินจำกส่วนใบของมันที่ร่วงลงดิน จำกส่วน
รำกและกำรผลิตมวลชีวภำพ กำรผสมหญ้ ำและพืชตระกูลถัว่ เพื่อใช้ เป็ นอำหำรเลี ้ยงวัวและควำยจะช่วยทำให้ สภำพกำร
เจริญเติบโตดีขึ ้นอย่ำงมำกและได้ รำคำดีเมื่อนำไปขำยเพื่อใช้ เนื ้อ
กำรนำพืชอำหำรสัตว์ไปใช้ อย่ำงเกิดประโยชน์สงู สุดนันคื
้ อกำรจัดให้ มีแปลงหรื อพื ้นที่ในกำรปลูกพืชอำหำรสัตว์หลำยๆชนิด
อย่ำงเป็ นสัดส่วนตำมชนิดของพืช โดยใช้ พนั ธุ์ที่เข้ ำกับสภำพแวดล้ อมได้ ดีเพื่อจะได้ มีชนิดที่ใช้ เป็ นอำหำรสัตว์แต่ก็ง่ำยต่อ
กำรที่เกษตรกรจะออกไปเก็บหำมำ ถ้ ำเกษตรกรปลูกสำยพันธุ์นนไว้
ั ้ ในพื ้นที่อย่ำงเป็ นสัดส่วนก็จะสำมำรถบอกได้ ไม่ยำกว่ำ
จะเก็บในปริมำณเท่ำใดเพื่อเอำไปให้ สตั ว์เลี ้ยงกิน ตัวอย่ำงหนึง่ คือเกษตรกรอำจจะปลูก หญ้ ำกินนี Panicum maximum
หรื อ ถัว่ สไตโล Stylosanthes guianensis ไว้ หลำยๆแถวระหว่ำงไม้ ผลที่เพิ่งเริ่มปลูกในสวน และเมื่อไม้ ผลโตขึ ้นค่ำใช้ จำ่ ยที่
ต้ องดูแลพืชอำหำรสัตว์ก็จะน้ อยลง ขณะที่เกษตรกรจะให้ ควำมสำคัญกับไม้ ผลมำกขึ ้น พืชตระกูลถัว่ ประเภทไม้ ยืนต้ นที่ปลูก
เป็ นแนวรัว้ ยังสำมำรถใช้ เป็ นแหล่งอำหำรที่สำคัญโดยเป็ นกำรใช้ พื ้นที่ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
กำรใช้ พืชอำหำรสัตว์ที่จะกล่ำวถึงต่อไปนี ้อำจช่วยให้ เกษตรกรสำมำรถเพิ่มปริมำณสัตว์เลี ้ยงและลดเวลำกำรดูแลสัตว์เลี ้ยง
ลงก่อนที่จะนำไปขำยได้ โดยแนวคิดที่ควรนำไปใช้ คือกลยุทธ์ ที่วำ่ "ซื ้อมำเมื่อผอม ขำยไปตอนอ้ วน”

[บก: บทความนีเ้ น้นทีพ่ ืชอาหารสัตว์ทีน่ าไปใช้กบั สัตว์เคีย้ วเอือ้ ง เช่น สัตว์ทีม่ ี ช่องในกระเพาะหลายช่อง ทีจ่ ะช่วยในการรับสารอาหารจาก
อาหารทีม่ าจากพืชผ่านขบวนการหมักในกระเพาะอาหาร สาหรับสัตว์ทีไ่ ม่ใช่กลุ่มเคีย้ วเอือ้ งนี ้ เช่น หมู สามารถนาพืชเลีย้ งสัตว์เหล่านีไ้ ปให้
เป็ นอาหารได้เช่นกัน แต่เอคโค เอเชี ยก็มีการส่งเสริ มการผลิ ตอาหารหมักด้วยวิ ธีแบบเกษตรธรรมชาติ ดว้ ย]

ใช้ พืน้ ที่ท่ ีมีอยู่ให้ เกิดประโยชน์ สูงสุดและใช้ พืชอำหำรสัตว์ ด้วยจุดประสงค์ สองอย่ ำง
พืชอำหำรสัตว์มีบทบำทหลำยอย่ำงในระบบเกษตรกรรม ตัวอย่ำงเช่นเป็ นอำหำรเสริมให้ กบั ผู้ที่เลี ้ยงปศุสตั ว์ พืชตระกูลถัว่
ประเภทไม้ ยืนต้ นสำมำรถปลูกเพื่อเป็ นแนวรัว้ และป้องกันพืชหลักที่ปลูกไว้ ขำย หลำยๆพื ้นที่ในประเทศอินโดนีเซีย มีกำรปลูก
ต้ นแคฝรั่ง (Gliricidia sepium) ใช้ เป็ นรัว้ ที่มีชีวิต ซึง่ ต้ นแคฝรั่งสำยพันธุ์นี ้มีอำยุยืนพอสมควร เมื่อปลูกติดๆกันก็เหมำะกับ
เป็ นแนวรัว้ สำหรับปศุสตั ว์โดยที่สำมำรถตัดเก็บเอำมำใช้ เป็ นอำหำรและเป็ นปุ๋ยพืชสดได้ ด้วย
ในประเทศศรี ลงั กำ ฟิ ลิปปิ นส์ และที่อื่นๆ พืชตระกูลถัว่ ประเภทไม้ ยืนต้ นจะนำไปใช้ เป็ นหลักเลื ้อยไว้ สำหรับปลูกพริ กไทย ซึง่
เป็ นกำรลดกำรตัดไม้ ที่เป็ นพรรณไม้ ใหญ่พื ้นเมืองเพื่อนำมำทำเป็ นหลักเลื ้อย รัว้ ที่มีชีวิตเหล่ำนี ้มีรำคำถูกกว่ำหลักเลื ้อยที่ทำ
มำจำกไม้ นอกจำกนี ้ยังผลิตไนโตรเจนผ่ำนขบวนกำรตรึงไนโตรเจนและจำกใบที่ร่วงลงดิน และในบำงระยะในช่วงที่พริกไทย
กำลังโตก็สำมำรถใช้ เป็ นร่มเงำให้ กบั ต้ นพริกไทย อีกด้ วย

พันธุ์พืชอำหำรสัตว์ ในเขตร้ อนชืน้ สำหรั บเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มีพนั ธุ์พืชหลำยสำยพันธุ์ที่มีกำรทดลองและแนะนำในพื ้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่วำ่ จะเป็ นหญ้ ำรูซี่ (Ruzi grass),
หญ้ ำที่มำจำกสำยพันธุ์บรำเคียเรี ย (Brachiaria) , หญ้ ำสำยพันธุ์พำสพำลัม (paspalums), ถัว่ สไตโล (stylos), ฯลฯ รำยชื่อ
ที่ปรำกฏในส่วนถัดไปนี ้ข้ ำพเจ้ ำคิดว่ำเป็ น “ตัวเลือกที่ดีที่สดุ ” สำหรับกำรเลี ้ยงปศุสตั ว์ โดยพิจำรณำจำกเมล็ดพันธุ์หรื อท่อน
พันธุ์ที่มีขำยอยู่, กำรปรับตัวได้ ดีตอ่ ระบบนิเวศน์ทำงกำรเกษตร และกำรจัดกำรดูแลรักษำที่ไม่ยงุ่ ยำกสำหรับผู้ที่ทำ
กำรเกษตรขนำดเล็ก ที่มกั จะมีกำรผสมผสำนระหว่ำงกำรปลูกพืชและเลี ้ยงสัตว์ควบคูก่ นั ไป
[บก: เช่นเดียวกับข้อมูลทีเ่ ผยแพร่ โดยเอคโค เอเชี ย ทีว่ ่าในการทาเกษตรกรรมไม่มีวิธีใดวิ ธีหนึ่งทีจ่ ะใช้ได้กบั ทุกที ่ เราสนับสนุนให้สมาชิ กใน
เครื อข่ายพิ จารณาอย่างรอบคอบถึงทางเลือกทีม่ ี อยู่และแนวทางใดทีจ่ ะเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม สภาพทางวัฒนธรรม หรื อสภาพของ
โครงการในพืน้ ทีน่ นั้ ๆ นอกจากนัน้ เรายังสนับสนุนให้ท่านทดลองใช้ก่อนในสภาพทีจ่ ะเกิ ดความเสีย่ งน้อย (เช่นทีศ่ ูนย์หรื อแหล่งเรี ยนรู้
การเกษตร ดูที่ Small Farm Resource Center หรื อโครงการทีค่ ล้ายๆกันสาหรับเกษตรกร) เพือ่ จะได้รู้ว่า มี ข้อจากัดอะไรบ้างก่อนนาไป
เผยแพร่ ให้เกษตรกรคนอืน่ ใช้]

Panicum maximum หรื อ Megathyrsis maximus
ชื่อสำมัญ: หญ้ ำกินนี
โปรตีน: ร้ อยละ 6-25 ขึ ้นอยู่กบั อำยุและปริมำณกำรใส่ป๋ ยไนโตรเจน
ุ
คาอธิบาย
หญ้ ำกินนี (P. maximum) เป็ นหญ้ ำตังตรงและเหมำะมำกเมื
้
่อเกษตรกรต้ องตัดและขนย้ ำยไปเพื่อให้ สตั ว์กิน โดยทัว่ ไปแล้ ว

สำมำรถปรับตัวเข้ ำกับสภำพแวดล้ อมที่มีฤดูแล้ งในระยะสัน้ และควรมีกำรให้ น ้ำในพื ้นที่ที่มีฤดูแล้ งเป็ นระยะเวลำนำน สำย
พันธุ์ของหญ้ ำชนิดนี ้มีทงแบบสั
ั้
น้ (S Types) และแบบยำว (TM Types) ซึง่ แบบยำวนันพบได้
้
ทวั่ ไปในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ โดยมักจะเรี ยกว่ำหญ้ ำกินนีสีมว่ ง ซึง่ แบ่งออกเป็ นสำยพันธุ์ หญ้ ำกินนีสีมว่ งหรื อกินนีแทนซำเนีย (Tanzania or Purple
Guinea) และหญ้ ำกินนีมอมบำซำ (Mombaça Guinea) ซึง่ เป็ นสำยพันธุ์ที่ใหญ่กว่ำ (ดูตอนที่ 5)
หญ้ ำกินนีมอมบำซำอำจมีควำมสูงถึง165 เซนติเมตร มีใบยำวและอำจกว้ ำงได้ ถึง 3 เซนติเมตร จำกกำรศึกษำบอกไว้ วำ่
ปลูกได้ ผลดีกว่ำหญ้ ำกินนีสีมว่ งแทนซำเนียร้ อยละ 28 เพรำะทนแล้ งและหนำวได้ ดี อีกทังเป็
้ นสำยพันธุ์ที่โตได้ ขนำดดีเหมือน
ที่กล่ำวไปแล้ ว และเป็ นแหล่งอำหำรที่ดีกว่ำในกำรเพิ่มน ้ำหนักให้ กบั วัวและควำยมำกกว่ำหญ้ ำสำยพันธุ์อื่นในวงศ์ P.
maximum varieties (Cook et al, 2005)
หญ้ ำกินนีสีมว่ ง หรื อกินนีแทนซำเนียมีกำรปรับตัวได้ ดีกว่ำกินนีมอมบำซำ แต่ทนแล้ งและหนำวได้ ในระดับปำนกลำง จำก
ภำพ 1 และ 2 แสดงให้ เห็นถึงลักษณะทำงกำยภำพของสำยพันธุ์ทงสองนี
ั้
้ที่พบได้ ทวั่ ไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภาพที่ 1: แปลงปลูกยกพืน
้ เฉพาะสาหรับหญ ้ากินนีแทนซาเนีย
ี ่วง ในพืน
หรือกินนีสม
้ ทีท
่ เี่ คยใช ้ปลูกข ้าวในจังหวัด Kandal
ประเทศกัมพูชา (ทีม
่ า: Stuart Brown 2011)

ภาพที่ 2: ซ ้าย- หญ ้ากินนีแทนซาเนียกาลังออกดอก
ขวา – หญ ้ากินนีมอมบาซา (ทีม
่ า: Cook et al 2005)

การปลูก
ทังสองพั
้
นธุ์นี ้สำมำรถปลูกลงดินได้ ด้วยกำรหว่ำนเมล็ดหรื อปลูกด้ วยกำรแยกหน่อจำกต้ นที่โตแล้ วในช่วงต้ นฤดูฝน หญ้ ำ
กินนีเป็ นหญ้ ำที่ปลูกง่ำยและโตเร็วที่สดุ ด้ วยวิธีแยกหน่อพันธุ์ วิธีกำรปลูกแบบนี ้ทำได้ ด้วยกำรดึงกอหญ้ ำขึ ้นมำ แยกหน่อ
ออกจำกกัน และต้ องแน่ใจว่ำแต่ละหน่อมีรำกติดอยู่ ตัดใบออกบ้ ำงเพื่อลดกำรสูญเสียน ้ำและเพื่อให้ ต้นหญ้ ำจะมีโอกำสโต
ได้ ดีกว่ำ
ถ้ ำปลูกจำกเมล็ด ต้ องแน่ใจว่ำแหล่งที่มำของเมล็ดนันเป็
้ นที่ร้ ูจกั และไว้ ใจได้ โดยใช้ เมล็ดประมำณ 1 กิโลกรัมต่อไร่ ระยะห่ำง
ระหว่ำงแถว 50 เซนติเมตร และหลุมลึกไม่เกิน 2 เซนติเมตร เมล็ดของหญ้ ำกินนีมีขนำดเล็กมำกและถ้ ำปลูกลึกกว่ำ 2
เซนติเมตรจะทำให้ งอกไม่เท่ำกันและเติบโตได้ ไม่ดี สำมำรถดูข้อมูลเกี่ยวกับกำรปลูกได้ จำก Stür, W.W. and Horne, P.M.
(2001)
การดูแล – กำรใส่ป๋ ย,
ุ กำรควบคุมวัชพืช, ควำมถี่ในกำรตัด
หญ้ ำกินนีสีมว่ งต้ องกำรสำรอำหำรในกำรเจริญเติบโตมำกพอสมควร สำหรับเกษตรกรรำยย่อยที่ทำกำรปลูกแปลงหญ้ ำกินนี
สีมว่ งไว้ เพื่อตัดและนำไปเลี ้ยงสัตว์ กำรใส่มลู สัตว์จะช่วยรักษำพื ้นที่กำรเติบโตของหญ้ ำไว้ แต่ถ้ำต้ องกำรให้ ได้ ผลดีกว่ำนัน้

อำจต้ องใช้ ป๋ ยที
ุ ่ไม่ใช่ป๋ ยอิ
ุ นทรี ย์ ตำมข้ อมูลของ Cook et al (2005) บอกว่ำหญ้ ำวงศ์ P. maximum จะต้ องได้ รับปุ๋ยอย่ำง
สม่ำเสมอถ้ ำมีกำรตัดและนำไปเลี ้ยงสัตว์อย่ำงต่อเนื่อง ดินที่ไม่อดุ มสมบูรณ์อำจต้ องใส่ป๋ ยไนโตรเจนประมำณ
ุ
30 – 60
กิโลกรัมต่อไร่ในทุกๆปี
หญ้ ำพันธุ์ตำ่ งๆเช่นกินนีมอมบำซำอำจใช้ ตดั ไปเลี ้ยงสัตว์ได้ ทกุ ๆ 6 สัปดำห์ในฤดูฝน และทุกๆ 8-10 สัปดำห์ในฤดูแล้ งที่
อำกำศเย็นลง ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั พื ้นที่ที่ตำ่ งกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วย และอำจต้ องมีกำรให้ น ้ำเพื่อให้ หญ้ ำเติบโตอย่ำง
ต่อเนื่องและเพื่อกำรเติบโตที่ดีของใบ
กำรควบคุมวัชพืชถือเป็ นเรื่ องที่สำคัญมำก ควรทำกำรกำจัดวัชพืชที่ไม่ต้องกำรออกไปโดยเฉพำะช่วงกำรเพำะเมล็ดเพื่อรอ
กำรงอก ในช่วงต้ นยังอ่อนอยู่ และหลังจำกกำรตัดแล้ ว ส่วนกำรจัดกำรเรื่ องสำรอำหำรก็สำคัญเช่นกันเพื่อให้ พื ้นที่ปลูกหญ้ ำ
จะให้ ผลผลิตที่ดีและไม่เปิ ดโอกำสให้ วชั พืชอื่นเข้ ำมำเติบโตแทนที่ได้
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ท่ี:
Tropical Forages – Panicum maximum:
http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/Panicum_maximum.htm
Tropical Seeds – Mombaça Guinea: http://www.tropseeds.com/mombasa/
Tanzania Guinea: http://www.tropseeds.com/tanzania-guinea-grass/

Brachiaria species hybrid (cv. Mulato II; Cayman)
ชื่อสำมัญ: หญ้ ำลูกผสมสกุลบรำเคียเรี ย (มูลำโต้ 2, เคเมน)
โปรตีน: ตังแต่
้ ร้อยละ 10 ถึง 17 ขึ ้นอยูก่ บั ควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน
คาอธิบาย
หญ้ ำมูลำโต้ 2 มีลกั ษณะกึ่งตังตรงกึ
้
่งเลื ้อย เป็ นพันธุ์
ผสมระหว่ำงหญ้ ำรูซี่ (Brachiaria ruziziensis, B.
brizantha,) และหญ้ ำซิกแนลนอน (B. decumbens) มี
ควำมทนแล้ งได้ ดีมำกกว่ำหญ้ ำกินนีสีมว่ ง (Panicum
maximum) หญ้ ำมูลำโต้ 2 สำมำรถปรับตัวเข้ ำกับสภำพ
ดินที่เป็ นกรดในเขตร้ อนได้ และสำมำรถเติบโตได้ ดีที่สดุ
ในช่วงค่ำ pH ระหว่ำง 4.5 ถึง 8.0 และทนทำนต่อระดับ
อลูมิเนียมที่สงู กว่ำหญ้ ำพันธุ์อื่น
หญ้ ำเคเมน (Cv. Cayman) เป็ นหญ้ ำพันธุ์ผสมอีกสำย
พันธุ์หนึง่ ของบรำเคียเรี ย [บก.: “cv.” ย่อมาจาก

ภาพที่ 1: แปลงปลูกหญ ้าพันธุผ
์ สมสกุลบราเคียเรีย มูลาโต ้ (ทีม
่ า:
Cook et al 2005)

cultivar หรื อ cultivated variety ซึ่งเป็ นชื ่อเรี ยกพันธุ์ทีม่ ี ลกั ษณะเฉพาะที ่ไม่เหมื อนพันธุ์อืน่ ] ให้ ผลผลิตคล้ ำยกับมูลำโต้ 2
แต่มีควำมทนต่อสภำพดินที่มีควำมชื ้นเป็ นเวลำนำนมำกกว่ำ หญ้ ำเคเมนจึงน่ำจะปลูกได้ ผลที่ดีกว่ำตำมฤดูที่ดนิ ไม่มีน ้ำท่วม
ขังแต่มีควำมชื ้นเป็ นเวลำหลำยสัปดำห์ ซึง่ ปกติก็คือช่วงที่ฝนตกมำกที่สดุ ในฤดูฝน
การปลูก
หญ้ ำสกุล บรำเคียเรี ย มักจะปลูกจำกเมล็ดถ้ ำสำมำรถหำซื ้อจำกแหล่งที่ไว้ ใจได้ และค่อนข้ ำงจะมีอตั รำกำรงอกสูงพร้ อมกับ
กำรเติบโตที่รวดเร็ว อัตรำเมล็ดที่ใช้ คือ 1 กิโลกรัมต่อไร่เชื่อว่ำเป็ นปริมำณที่เหมำะสมสำหรับพื ้นที่ที่ปลูกหญ้ ำสกุลบรำเคีย
เรี ยอย่ำงเดียว โดยปลูกเป็ นแถวห่ำงกันแถวละ 50 เซนติเมตร ภำพที่ 3 เป็ นภำพมูลำโต้ 2 ซึง่ เป็ นบรำเคียเรี ยพันธุ์ผสม แสดง
ให้ เห็นลักษณะตังตรงและมี
้
ใบดก
หญ้ ำสกุลบรำเคียเรี ยสำมำรถปลูกจำกกำรแยกหน่อ คล้ ำยๆกับหญ้ ำกินนีสีมว่ ง (P. maximum) โดยจะโตเร็ วมำกทำให้
สำมำรถโตแข่งกับวัชพืชอื่นๆได้
การดูแล – การใส่ ป๋ ุย, การควบคุมวัชพืช, ความถี่ในการตัด
หญ้ ำสกุลบรำเคียเรี ย เป็ นสำยพันธุ์ที่ใช้ ตดั สดมำเลี ้ยงสัตว์มำกที่สดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจำกลักษณะตำม
ธรรมชำติที่ตงตรงและแม้
ั้
เกษตรกรทัว่ ไปที่มีพื ้นที่ไม่มำกก็สำมำรถปลูกได้ หญ้ ำในสกุลนี ้สำมำรถตัดไปใช้ ได้ ทกุ ๆ 6 สัปดำห์
ขึ ้นอยู่กบั สภำพของพื ้นที่แปลงปลูกและสภำพสิ่งแวดล้ อมที่เป็ นไปตำมปกติ โดยต้ องคอยรักษำควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน
ควบคูไ่ ปด้ วย
หญ้ ำพันธุ์ผสมสกุลบรำเคียเรี ย จะตอบสนองอย่ำงรวดเร็ วต่อไนโตรเจนที่ใส่เพิ่มไป ถ้ ำมีมลู สัตว์ กำรใส่มลู สัตว์ไปด้ วยก็เป็ น
ประโยชน์ตอ่ หญ้ ำเช่นกัน แปลงปลูกหญ้ ำควรมีกำรเฝ้ำดูอย่ำงใกล้ ชิดว่ำมีสญ
ั ญำณกำรขำดสำรอำหำรหรื อไม่ (ดูเพิ่มเติมที่
signs of nutrient deficiencies) เพื่อจะได้ ใส่ป๋ ยหรื
ุ อมูลสัตว์ตำมควำมต้ องกำรของหญ้ ำได้
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่:
Tropical Forages – Brachiaria spp. hybrids:
http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/Brachiaria_spp._hybrids.htm
Tropical Seeds – Mulato II: http://www.tropseeds.com/mulato-ii/; Cayman:
http://www.tropseeds.com/cayman/

Paspalum atratum
ชื่อสำมัญ: อะตรำตัม, พำสพำลัม
โปรตีน: ตังแต่
้ ร้อยละ 5 ถึง 10 ขึ ้นอยูก่ บั ควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน
คาอธิบาย
หญ้ ำอะตรำตัม เป็ นหญ้ ำอีกชนิดหนึง่ ที่ตงตรงและเหมำะอย่
ั้
ำงยิ่งสำหรับกำรตัดสด
ให้ สตั ว์เลี ้ยงกิน ซึง่ คล้ ำยกับพันธุ์ตำ่ งๆที่กล่ำวไปก่อนนี ้แล้ ว หญ้ ำชนิดนี ้ชอบดิน

ภาพที่ 4: ลักษณะเด่นของหญ ้าอะตราตัมที่
มีลก
ั ษณะเป็ นกอ (ทีม
่ า Cook et al 2005)

อุดมสมบูรณ์ปำนกลำง แต่ทนทำนในดินคุณภำพต่ำสภำพเป็ นกรด ถ้ ำมีกำรแก้ ปัญหำและกำรจัดกำรเรื่ องสำรอำหำรให้
เพียงพอ หญ้ ำชนิดนี ้จะเป็ นประโยชน์อย่ำงมำกกับพื ้นที่มีน ้ำท่วมขังบ้ ำงในฤดูฝน แต่ไม่เหมำะกับฤดูแล้ งในระยะนำน ซึง่
อำจต้ องปลูกพันธุ์ที่ทนแล้ งได้ ดีกว่ำเช่นหญ้ ำพันธุ์ผสมสกุลบรำเคียเรี ย (Brachiaria spp. hybrids) ที่อำจเหมำะสมกว่ำ
หญ้ ำอะตรำตัมมีใบนุม่ และรสชำติดีเมื่อเป็ นใบอ่อน แต่มกั จะแข็งและไม่อร่อยเมื่อเป็ นใบแก่ เป็ นหญ้ ำที่เหมำะที่สดุ ถ้ ำ
ต้ องกำรตัดไปใช้ บอ่ ยๆ (ซึง่ จะเป็ นผลทำให้ ยิ่งโตเร็ วขึ ้น) เพื่อจะได้ ใบอ่อนของหญ้ ำไว้ เป็ นอำหำรสัตว์คณ
ุ ภำพดี
การปลูก
หญ้ ำอะตรำตัมปลูกได้ ง่ำยเช่นเดียวกับหญ้ ำชนิดอื่นๆด้ วยกำรใช้ หน่อพันธุ์หรื อใช้ เมล็ด ถ้ ำปลูกจำกเมล็ด จะใช้ ปริมำณเมล็ด
300 ถึง 800 กรัมต่อไร่ โดยปลูกเป็ นแถวระยะห่ำงแถวละ 50 เซนติเมตร และต้ องมีกำรควบคุมวัชพืชในช่วงเวลำกำรงอก
และระยะเติบโตที่สำคัญ
การดูแล – การใส่ ป๋ ุย, การควบคุมวัชพืช, ความถี่ในการตัด
หญ้ ำอะตรำตัมทนทำนต่อกำรถูกตัดบ่อยๆและกำรถูกตัดจนสัน้ แต่ถ้ำจะให้ ดีที่สดุ ควรปล่อยให้ โตในระดับปำนกลำงก่อน
แล้ วจึงตัด สำมำรถตัดทุกๆ 6 สัปดำห์ในช่วงฤดูที่ฝนตกชุกและทุกๆ 8 สัปดำห์ในฤดูแล้ ง
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ท่ี:
Tropical Forages – Paspalum atratum:
http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/Paspalum_atratum.htm
Tropical Seeds – Ubon Paspalum: http://www.tropseeds.com/ubon-paspalum/

Pennisetum purpureum
ชื่อสำมัญ: หญ้ ำเนเปี ยร์
โปรตีน: ปริมำณจะต่ำงไปหลังจำกถูกตัดและใบงอกขึ ้นมำใหม่และขึ ้นอยู่
กับควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน ซึง่ ปริมำณอยูท่ ี่ระหว่ำงร้ อยละ 9.5 ถึง
19.7
คาอธิบาย
หญ้ ำชนิดนี ้มีลกั ษณะลำต้ นสูงและมีกอใหญ่คล้ ำยกับอ้ อย บำงครัง้ มี
ควำมสูงกว่ำ 3 เมตร ถ้ ำปล่อยไว้ ให้ โตเต็มที่ลำต้ นจะเป็ นปล้ องๆ
ขยำยพันธุ์โดยเหง้ ำหรื อแตกรำกที่ข้อของปล้ อง และต้ นใหม่จะงอก
ออกมำเมื่อข้ อถูกดิน
หญ้ ำเนเปี ยร์ ทนแล้ งได้ ดีพอสมควรแต่ต้องหลังจำกมีระบบรำกที่แผ่ขยำย ภาพที่ 5: หญ ้าเนเปี ยร์ทโี่ ตเต็มทีใ่ นแปลง
ปลูก (ทีม
่ า Cook et al 2005)
ออกแล้ วเท่ำนัน้ แต่จะให้ ผลผลิตใบที่ดีที่สดุ ในพื ้นที่ที่มีปริมำณฝนมำก
และมีฤดูแล้ งสันๆ
้ หญ้ ำทุกพันธุ์ในสกุลนี ้จะต้ องได้ รับกำรบำรุงดูแลอย่ำงดีโดยไม่ขำด โดยผลผลิตของหญ้ ำจะลดลงเมื่อ
ควำมอุดมสมบูรณ์ลดลงด้ วย ภำพที่ 5 แสดงถึงพื ้นที่ปลูกหญ้ ำเนเปี ยร์ ที่โตเต็มที่ มีใบดกเต็มที่ พร้ อมที่จะตัดมำใช้

การปลูก
หญ้ ำเนเปี ยร์ ปลูกขยำยพันธุ์ด้วยท่อนพันธุ์สดเท่ำนัน้ โดยต้ องมีข้ออย่ำงน้ อยสองข้ อฝั งลงดินเพื่อให้ รำกสำมำรถเติบโตได้
เมล็ดที่ได้ จำกหญ้ ำเนเปี ยร์ พนั ธุ์ผสมมักจะมีอตั รำงอกต่ำหรื อเป็ นหมัน ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ชนิดของสำยพันธุ์
การดูแล – การใส่ ป๋ ุย, การควบคุมวัชพืช, ความถี่ในการตัด
หญ้ ำเนเปี ยร์ ต้องกำรดินที่มีควำมอุดมสมบูรณ์มำกเพื่อให้ ผลผลิตอยูใ่ นระดับที่ดี ดังนันต้
้ องมีก ำรเอำใจใส่ดแู ลเพื่อให้ แน่ใจ
ว่ำได้ รับปุ๋ยอย่ำงเพียงพอ โดยเฉพำะไนโตรเจนเพื่อจะได้ มีใบดก บ่อยครัง้ ที่สำยพันธุ์นี ้ปลูกอยูใ่ กล้ กบั คอกสัตว์ เพื่อสำมำรถ
นำมูลสัตว์มำใส่เป็ นปุ๋ยได้ อย่ำงไรก็ตำม มูลสัตว์ อย่ำงเดียวไม่พอที่จะเป็ นปุ๋ยดูแลหญ้ ำพันธุ์นี ้ได้
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่:
Tropical Forages – Pennisetum purpureum:
http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/Pennisetum_purpureum.htm
[บก.: เอคโค เอเชี ยได้รบั และขยายพันธุ์หญ้าเนเปี ยร์ ทีเ่ ป็ นลูกผสมระหว่างหญ้าเนเปี ยร์ (Pennisetum purpureum) และหญ้าไข่มกุ
(Pennisetum glaucum) ทีไ่ ด้รบั การพัฒนาสายพันธุ์โดยกรมปศุสตั ว์แห่งประเทศไทยและให้ชื่อว่า “ปากช่อง 1” หรื อ “ซุปเปอร์ เนเปี ยร์ ”
โดยข้อมูลบอกว่าหญ้านีม้ ี โปรตีนมากถึงร้อยละ16-18 ถ้าท่านต้องการท่อนพันธุ์สามารถติ ดต่อได้ที่ asia@echonet.org]

พันธุ์พืชตระกูลถั่ว

Stylosanthes guianensis
ชื่อสำมัญ: ถัว่ สไตโลอุบล
โปรตีน: ระหว่ำงร้ อยละ 12 ถึง 20
คาอธิบาย
ถัว่ สไตโลอุบลให้ ผลผลิตที่มีคณ
ุ ภำพสูงมำกสำหรับปศุสตั ว์ทกุ ชนิด โดยสำมำรถ
ให้ สดหรื อทำให้ แห้ งก่อนได้ หรื ออำจนำไปผ่ำนขบวนกำรทำเป็ นหญ้ ำแห้ งหรื อ
ใบป่ นเพื่อเก็บไว้ ใช้ ตอ่ ไป ถัว่ สไตโลอุบลเป็ นพืชหลำยปี แบบอำยุสนั ้ (อยูไ่ ด้ 2-3
ปี ) มีลกั ษณะเป็ นพุม่ เล็กๆ สำมำรถโตได้ ในดินหลำยประเภทและโตได้ ใน
หลำยๆสภำพแวดล้ อม คงควำมเขียวอยูไ่ ด้ นำนในฤดูแล้ ง
ถัว่ สไตโลอุบลมีข้อดีที่เป็ นสำยพันธุ์แบบตัดสด แต่ก็สำมำรถปลูกไว้ ใช้ เป็ น
ประโยชน์ในทุง่ เลี ้ยงสัตว์ระยะยำวถ้ ำปล่อยให้ ออกเมล็ดและปล่อยสัตว์เข้ ำมำ
แทะเล็มเป็ นอำหำรเสริมหมุนเวียนไป
ภำพที่ 6 แสดงถึงใบอ่อนและต้ นอ่อนที่เหมำะอย่ำงมำกที่จะนำไปเป็ นพืชสดเพื่อ
เลี ้ยงสัตว์

ภาพที่ 6: ถั่วสไตโลอุบลพร ้อมทีจ่ ะตัด
แล ้ว (ทีม
่ า Cook et al 2005)

การปลูก
วิธีปลูกถัว่ สไตโลอุบลได้ ดีที่สดุ คือจำกเมล็ด สำยพันธุ์สว่ นใหญ่จะให้ เมล็ดมำกในฤดูแล้ ง พื ้นที่หนึง่ ไรจะใช้ เมล็ดถัว่ ประมำณ
หนึง่ กิโลกรัม โดยกำรปลูกให้ ปลูกเป็ นแถวห่ำงกันประมำณ 40 เซนติเมตรเพื่อเป็ นกำรง่ำยต่อกำรเก็บเกี่ยวและควบคุมวัชพืช
การดูแล – การใส่ ป๋ ุย, การควบคุมวัชพืช, ความถี่ในการตัด
ต้ องดูแลให้ แน่ใจว่ำควำมถี่ในกำรตัดนันไม่
้ มำกและไม่น้อยเกินไป ถ้ ำถัว่ สไตโลนี ้ถูกทิ ้งให้ โตจนสูงและเป็ นเส้ นแข็ง ก็จะมี
ยอดอ่อนน้ อยเกินไปและไม่พอที่จะขยำยพันธุ์ได้ ถัว่ นี ้จะให้ ผลผลิตดีที่สดุ เมื่อถูกตัดสูงจำกพื ้นดินประมำณ 15 เซนติเมตร
เพื่อให้ มียอดใหม่แตกออกหลำยๆยอด (ดูภำพที่ 6) ส่วนกำรตัดครัง้ ต่อไปสำมำรถจัดเวลำไว้ ในกำรตัดประมำณทุกๆ 8
สัปดำห์ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ควำมชื ้นและกำรเติบโตของต้ นถัว่
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่:
Tropical Forages – Stylosanthes guianensis:
http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/Stylosanthes_guianensis_var._guianensis.htm
Tropical Seeds – Ubon Stylo: http://www.tropseeds.com/ubon-stylo/
พันธุ์ท่ ีมีประโยชน์ อ่ ืนๆ

Arachis pintoi
ชื่อสำมัญ: ถัว่ ลิสงเถำ, ถัว่ บรำซิล, ถัว่ ปิ นโต
โปรตีน: ระหว่ำงร้ อยละ 13 ถึง 25
คาอธิบาย
ถัว่ ชนิดนี ้น่ำสนใจมำก เป็ นถัว่ ที่โตเลื ้อยไปกับพื ้นและมีดอกสีเหลืองสวยงำมออกให้ เห็นทุกวัน เป็ นพืชอำหำรสัตว์ที่มี
คุณภำพสูงและใช้ ได้ กบั ปศุสตั ว์ทกุ ชนิด ทนทำนต่อกำรเหยียบย่ำและแทะเล็มจำกสัตว์ ทนต่อกำรถูกตัดไปใช้ แต่เป็ นถัว่ ที่
ต้ องโตในสภำพที่มีควำมอุดมสมบูรณ์พอสมควร โดยดินต้ องมีโครงสร้ ำงที่ดีและได้ น ้ำอย่ำงสม่ำเสมอ เป็ นพืชที่โตได้ ในที่ที่มี
ฤดูแล้ งสันๆหรื
้ อไม่มีเลย
ถัว่ ลิสงเถำเป็ นพืชคลุมดินที่ตรึงไนโตรเจนด้ วย เมื่อปลูกไว้ คลุมดินสักระยะหนึง่ จะช่วยกำจัดวัชพืชออกไปจำกสวนผลไม้ ได้
นอกจำกนันยั
้ งสำมำรถเติบโตได้ ดีในร่มระดับปำนกลำงเมื่อปลูกไว้ ใต้ ต้นไม้ และดังที่กล่ำวไปว่ำถัว่ ลิสงเถำนี ้เป็ นพืชที่มี
ประโยชน์มำกในสวนผลไม้ เพรำะสำมำรถปลูกร่วมกันได้ ดีกบั แคฝรั่ง(Gliricidia sepium) ในแปลงปลูกพริกไทย(ดูภำพที่ 7)
การปลูก
ถัว่ ลิสงเถำนี ้ปลูกด้ วยเมล็ดได้ ง่ำย ถ้ ำมีเมล็ดพันธุ์ที่มีคณ
ุ ภำพที่หำซื ้อได้ กำรปลูกจำกเมล็ดจะทำให้ ต้นถัว่ พัฒนำระบบรำกที่
แข็งแรง แต่อย่ำงไรก็ตำม เมล็ดพันธุ์ของถัว่ นี ้จะเสียง่ำยมำกถ้ ำปลูกในเวลำที่ไม่เหมำะสม แต่ถ้ำจะให้ ได้ ผลดีควรปลูกไว้ ใน
สวนผลไม้ ด้วยกำรใช้ ท่อนพันธุ์จำกแปลงที่โตเต็มที่แล้ ว โดยต้ องแน่ใจว่ำลำต้ นที่ตดั ออกมำมีสว่ นที่รำกงอกออกมำแล้ ว

มีอีกเหตุผลหนึง่ ที่ควรเริ่มต้ นแปลงปลูกถัว่ ลิสงเถำด้ วยกำรใช้ ทอ่ นพันธุ์แทนเมล็ด นัน่ ก็คือเมล็ดของถัว่ จะเกิดขึ ้นใต้ ดนิ คล้ ำย
กับถัว่ ลิสงที่เป็ นพืชในตระกูลเดียวกัน และกำรเก็บเมล็ดให้ ถกู วิธีโดยไม่ทำให้ ต้นถั่วตำยหรื อเสียหำยนันท
้ ำได้ ยำก (ดูภำพที่
8)

ภาพที่ 7: ถั่วลิสงเถาใช ้ปลูกเป็ นพืชคลุมดินใต ้ต ้นพริกไทย
หมายเหตุ: ต ้นแคฝรั่งทีใ่ ช ้เป็ นหลักเลือ
้ ย (ทีม
่ า Cook et al

ภาพที่ 8: ถั่วลิสงเถากาลังออกเมล็ด (ทีม
่ า Cook et al 2005)

2005)

การดูแล – การใส่ ป๋ ุย, การควบคุมวัชพืช, ความถี่ในการตัด
ถัว่ ลิสงเถำไม่จำเป็ นต้ องได้ รับปุ๋ยไนโตรเจนเพิ่ม แต่อย่ำงไรก็ตำม ในดินบำงแห่งที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ในระดับต่ำ แปลงที่
ปลูกถัว่ นี ้อำจต้ องใส่ฟอสฟอรัสและธำตุอำหำรรองบำงอย่ำงเพิ่ม
ถัว่ ลิสงเถำนี ้เหมำะสำหรับกำรตัดจนสันเพื
้ ่อนำไปใช้ แต่ควรระมัดระวังว่ำเมื่อตัดแล้ วจะไม่เป็ นกำรเปิ ดช่องว่ำงให้ วชั พืชอื่น
เติบโตขึ ้นแทน โดยเฉพำะหญ้ ำที่ขึ ้นเป็ นกอจะโตเร็วจนแทนที่ถวั่ ได้ ส่วนสภำพกำรปลูกที่จะปล่อยให้ สตั ว์มำแทะเล็มนัน้ ถัว่
ลิสงเถำจะขึ ้นได้ ดีไปพร้ อมกับหญ้ ำต่ำงๆที่กล่ำวไปในตอนก่อนหน้ ำนี ้
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่:
Tropical Forages – Arachis pintoi: http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/Arachis_pintoi.htm
Tropical Seeds – Arachis pintoi: http://www.tropseeds.com/arachis-pintoi/

Leucaena leucocephala
ชื่อสำมัญ: กระถิน
โปรตีน: สูงถึงร้ อยละ 30
คาอธิบาย
กระถินเป็ นพันธุ์พืชตระกูลถัว่ ที่มีประโยชน์หลำยอย่ำงและขึ ้นอยู่ตำมธรรมชำติในภำคพื ้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็ นพืช
ตระกูลถัว่ ที่เป็ นต้ นไม้ มีอำยุยืน และเหมำะมำกกับกำรปลูกไว้ ใกล้ ที่พกั อำศัยของเกษตรกรที่ทำกำรเกษตรขนำดเล็ก และต้ น
กระถินสำมำรถคงควำมเขียวไว้ ได้ ในช่วงฤดูร้อน กระถินมีประโยชน์หลำยอย่ำงต่อระบบกำรเกษตรขนำดเล็ก และยัง
สำมำรถนำไปใช้ เป็ นอำหำรสัตว์ที่มีคณ
ุ ภำพสูง มีใบที่อดุ มไปด้ วยโปรตีน เหมำะสำหรับปศุสตั ว์ที่เคี ้ยวเอื ้อง ใช้ ปลูกเป็ น แนว
รัว้ นำไม้ ไปเป็ นฟื นและก่อสร้ ำง และกระถินยังทนทำนต่อกำรถูกตัดบ่อยๆและตัดจนสัน้

การปลูก
กระถินปลูกได้ ดีที่สดุ ด้ วยกำรเพำะเมล็ด แต่มกั จะโตช้ ำ ดังนันจึ
้ ง
ควรที่จะป้องกันต้ นอ่อนไว้ ไม่ให้ สตั ว์มำกินและจำกกำรถูกวัชพืชรุก
ล ้ำ เมล็ดของกระถินมีผิวเคลือบไว้ คอ่ นข้ ำงหนำซึง่ เรำอำจต้ อง
ทำลำยเปลือกหุ้มเมล็ดเพื่อช่วยเร่งกำรงอก ตัวอย่ำงเช่น เรำ
สำมำรถจุม่ เมล็ดกระถินลงในน ้ำที่เกือบจะเดือดเป็ นเวลำ 5 วินำที
และรี บยกขึ ้นมำแล้ วจุม่ ลงในน ้ำเย็นทันที หรื ออำจใช้ กรรไกรตัด
ปลำยแหลมเล็กๆด้ ำนหนึง่ ของเมล็ดเพื่อให้ เมล็ดได้ รับควำมชุม่ ชื ้น
จำกน ้ำ
กระถินไม่คอ่ ยทนทำนกับสภำพดินที่ไม่อดุ มสมบูรณ์และมีสภำพ
เป็ นกรด แต่จำกประสบกำรณ์แล้ ว กระถินจะทนได้ ดีกว่ำตำมที่
ภาพที่ 9: ต ้นกระถิน มีกงิ่ ทีแ
่ ตกยอดใหม่หลังจากถูกตัด
้ (ทีม
จนสัน
่ า Cook et al 2005)
รำยงำนกำรศึกษำเขียนไว้ เรำมักจะพบกระถินขึ ้นอยูต่ ำมข้ ำงทำง
ในเขตปลูกข้ ำวพื ้นที่ลมุ่ ในประเทศกัมพูชำและในพื ้นที่รกร้ ำงในเมืองของกรุงพนมเปญ ซึง่ เป็ นพื ้นที่ที่ปกติดนิ จะเป็ นกรดและ
ไม่คอ่ ยอุดมสมบูรณ์ ถ้ ำต้ องทำงำนอยูใ่ นพื ้นที่ที่ไม่คอ่ ยอุดมสมบูรณ์เท่ำไร น่ำจะพิจำรณำทดลองกำรปลูกกระถินไว้ ใช้
การดูแล – การใส่ ป๋ ุย, การควบคุมวัชพืช, ความถี่ในการตัด
กระถินเป็ นพืชที่ทนทำนมำกต่อกำรถูกตัดจนสันและถู
้
กตัดบ่อยๆ เพื่อประโยชน์ในกำรเก็บใบและกิ่งให้ กบั สัตว์เลี ้ยง ควรจะ
คอยตัดต้ นกระถินให้ เหลือควำมสูงอยูท่ ี่ประมำณ 1 เมตรและปล่อยให้ แตกกิ่งออกมำหลำยๆกิ่งเพื่อให้ อยูใ่ นระดับควำมสูงที่
เอื ้อมถึง ภำพที่ 9 แสดงให้ เห็นต้ นกระถินสำมำรถรับกำรตัดแต่งได้
โดยทัว่ ไปแล้ วไม่จำเป็ นต้ องใส่ป๋ ยให้
ุ ต้นกระถิน แต่อำจช่วยให้ กระถินเติบโตได้ ดีขึ ้นด้ วยกำรใส่มลู สัตว์เป็ นปุ๋ยบ้ ำง
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่:
Tropical Forages – Leucaena leucocephala:
http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/Leucaena_leucocephala.htm
[บก.: เอคโค เอเชี ยมี เมล็ดพันธุ์ของกระถิ นอยู่สองชนิ ดที ่ธนาคารเมล็ดพันธุ์ของเรา แต่อย่าลืมว่า แม้ว่ากระถิ นจะเติ บโตตาม
ธรรมชาติ ในหลายพืน้ ทีข่ องเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ แต่ก็มีแนวโน้มที ่อาจแพร่ ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ ว ]

Gliricidia sepium
ชื่อสำมัญ: แคฝรั่ง
โปรตีน: ระหว่ำงร้ อยละ 18 ถึง 30
คาอธิบาย
แคฝรั่งเป็ นพืชตระกูลถัว่ ประเภทไม้ ยืนต้ นที่มีประโยชน์หลำกหลำยในระบบกำรเกษตรขนำดเล็ก แคฝรั่งนี ้โดยมำกนิยมใช้
ปลูกเป็ นรัว้ ล้ อมบริเวณสวนครัว โดยสำมำรถตัดใบและกิ่งเพื่อนำไปผสมเป็ นปุ๋ยธรรมชำติได้ อีกทังยั
้ งใช้ เป็ นอำหำรเสริมที่มี

ใบดกและมีประโยชน์กบั ปศุสตั ว์อย่ำงมำก (ดูภำพที่ 10) มีกำรศึกษำไว้ ในรำยงำนบำงแห่งว่ำวัวและควำยต้ องได้ รับกำร
“ฝึ ก” ให้ กินแคฝรั่งนี ้ เนื่องจำกกลิ่นของมัน แต่ววั และควำยจะไม่ปฏิเสธเมื่อนำไปผสมกับพืชอำหำรสัตว์อย่ำงอื่น (Horne,
P.M. and Stür, W.W. 1999)
กำรศึกษำของ Cook et al (2005) แนะนำว่ำแคฝรั่งนี ้เหมำะสมที่จะทำเป็ นแนวรัว้ กินได้ เป็ นอำหำรสดที่สำมำรถตัดให้ สตั ว์
เลี ้ยงกิน ใช้ ทำเป็ นฟื น เป็ นร่มเงำและที่กำบังสำหรับต้ นกล้ ำในเรื อนเพำะชำ และใช้ เป็ นหลักเลื ้อยโดยเฉพำะในกำรปลูก
พริกไทย
แคฝรั่งสำมำรถปลูกได้ ในสภำพโดยทัว่ ไป รวมถึงสภำพดินที่เป็ นกรด แต่มกั จะไม่ทนทำนต่อปริมำณน ้ำหรื อดินที่มีน ้ำท่วมขัง
เป็ นเวลำนำน

ภาพที่ 10: วิธห
ี นึง่ ในการทาแนวรัว้ ทีม
่ ช
ี วี ต
ิ (ทีม
่ า Cook et al
2005)

ภาพที่ 11: ต ้นแคฝรั่งและใบทีเ่ ป็ นผลผลิตปริมาณมาก (ทีม
่ า
Cook et al 2005)

การปลูก
แคฝรั่งมีถิ่นกำเนิดมำจำกอเมริกำกลำง และสำมำรถขึ ้นเองตำมธรรมชำติทวั่ ทังพื
้ ้นที่ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซงึ่ เป็ น
พื ้นที่ที่เหมำะสมสำหรับกำรเติบโตของแคฝรั่ง และให้ ผลผลิตที่เป็ นเมล็ดได้ รวดเร็วในพื ้นที่ที่มีควำมแล้ งที่เหมำะสม ในกำร
ปลูกนัน้ สำมำรถปลูกท่อนพันธุ์ที่ยำวประมำณ 1.5 เมตร โดยปั กลงไปตรงๆในสถำนที่ที่ต้องกำร และถ้ ำมีควำมชื ้นที่เพียงพอ
ก็จะแตกใบอ่อนออกมำภำยในเวลำ 4 สัปดำห์ ถ้ ำต้ องกำรปลูกเป็ นแนวรัว้ ให้ ตดั กิ่งที่ยงั มีชีวิตอยูเ่ ป็ นท่อนยำว ปั กลงไปตำม
ระยะห่ำงที่ต้องกำรจะทำเป็ นรัว้
ถ้ ำปลูกด้ วยเมล็ด ไม่จำเป็ นต้ องมีกำรเร่งกำรงอกของเมล็ด เพรำะปกติจะมีอตั รำกำรงอกสูงอยูแ่ ล้ ว โดยสำมำรถเพำะเมล็ด
ไว้ ในโรงเรื อน ในแปลงเพำะ หรื อในถุงเพำะที่มีถงุ ละต้ นเพื่อนำไปปลูกในที่ที่ต้องกำรปลูกต่อไป โดยวำงเมล็ดไว้ และกลบ
ไม่ให้ ลกึ เกิน 2 เซนติเมตร
การดูแล – การใส่ ป๋ ุย, การควบคุมวัชพืช, ความถี่ในการตัด
กำรใช้ แคฝรั่งเพื่อเป็ นแหล่งอำหำร สำมำรถทำโดยกำรตัดแคฝรั่งหลังจำกปลูกมำแล้ วเป็ นเวลำ 8 เดือน และเพื่อผลผลิตที่ดี
ที่สดุ ควรตัดให้ เหลือควำมสูงประมำณ 1 เมตรทุกๆ 3 เดือน โดยพิจำรณำจำกควำมชุม่ ชื ้นที่มี ต้ นแคฝรั่งเป็ นพืชตระกูลถัว่ ที่
ตรึงไนโตรเจน ดังนันจึ
้ งไม่จำเป็ นต้ องใส่ป๋ ยใดๆเพิ
ุ
่มยกเว้ นปุ๋ยคอกบ้ ำงเป็ นบำงครัง้ ภำพที่ 11 แสดงถึงผลผลิตปริ มำณ
มำกมำยที่ได้ อย่ำงรวดเร็ วจำกต้ นแคฝรั่ง

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ท่ี:
Tropical Forages – Gliricidia sepium:
http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/Gliricidia_sepium.htm
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