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    การใชพ้ชือาหารสตัวใ์นเขตรอ้นชืน้เพือ่พัฒนาความเป็นอยูใ่น    
    ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้– ส าหรับปศสุตัว ์
                 โดย สจ๊วต บราวน์ (Stuart Brown) ท่ีปรึกษาของ CAMAG  

[บรรณาธิการ: คณุสจ๊วต บราวน์เป็นทีป่รึกษาดา้นการเกษตรทีมี่ประสบการณ์มากว่า 16 ปี และช่วง  5 ปีหลงัมีประสบการณ์ในประเทศ
กมัพูชา โดยเป็นผูเ้ชีย่วชาญในสองแขนงคือ ดา้นพืชศาสตร์เขตร้อนชื้น ทีค่รอบคลมุถึงระบบพืชอาหารสตัว์ การเก็บตวัอย่างดิน และการ
วิเคราะห์ระบบเกษตรกรรมเขตร้อนช้ืน และอีกแขนงหน่ึงคือการวิจยัห่วงโซ่คณุค่าของสินคา้โภคภณัฑ์ โดยมีประสบการณ์การท างานอย่าง
กวา้งขวางทัง้การพฒันาชมุชนในระดบัระหว่างประเทศและองค์กรอิสระ] 

 

บทน ำ – พืชอำหำรสัตว์คืออะไร? 
ค ำจ ำกดัควำมท่ีง่ำยท่ีสดุส ำหรับพืชอำหำรสตัว์คือพืชชนิดใดก็ได้ท่ีใช้เลีย้งปศสุตัว์ แตถ้่ำเป็นค ำจ ำกดัควำมท่ีเฉพำะเจำะจง 
ลงไปอีกท่ีมีกำรน ำเสนอไว้ ในบทควำมนีก็้จะเน้นไปท่ีพืชประเภทหญ้ำและพืชตระกลูถัว่ ท่ีปลกูไว้เพ่ือเป็นอำหำรท่ีมีคณุภำพ
และมีประโยชน์ตอ่ปศสุตัว์ เน่ืองจำก  1) มีปริมำณโปรตีนสงู  2) ไมต้่องใช้แรงงำนมำก และ 3) เป็นระบบกำรเกษตรท่ีชว่ย
เสริมกบัท่ีมีอยูแ่ล้ว หรือมีประโยชน์ทำงสงัคม 

หญ้ำอำหำรสตัว์อำจจะมีลกัษณะตอ่ไปนีคื้อ ล ำต้นสัน้,โตขนำนไปกบัพืน้ดนิหรือโตแบบตัง้ตรง โตเป็นกระจกุ และเป็นพุม่ 
สว่นถัว่อำหำรสตัว์อำจจะมีลกัษณะท่ีแบง่ได้เป็น 3 กลุม่คือ กลุม่ท่ีมีลกัษณะสัน้และขนำนไปกบัดนิ คือมีลกัษณะคลมุดนิ
และแตกยอดใหมจ่ำกสว่นของล ำต้นท่ีเรียกวำ่ไหล (stolon) หรือจำกเหง้ำ (rhizome) ท่ีอยูใ่ต้ผิวดนิ, กลุม่ท่ีเป็นเถำเลือ้ย 
ขยำยไปในบริเวณกว้ำงแตไ่มแ่ตกยอดใหมจ่ำกสว่นของไหลหรือเหง้ำ, และกลุม่ท่ีเป็นเหมือนพุม่หรือกอและเป็นไม้ยืนต้น 
โดยหญ้ำและถัว่ท่ีจะพดูถึงในบทควำมนีท่ี้เป็น “ตวัเลือกท่ีดีท่ีสดุ” คือหญ้ำชนิดท่ีโตเป็นกระจกุ และถัว่ควรเป็นถัว่ท่ีเป็นพุม่
หรือกอ และนอกจำกนัน้ข้ำพเจ้ำจะน ำเสนอข้อมลูเก่ียวกบัพืชตระกลูถัว่เพิ่มเตมิท่ีควรปลกูไว้เพ่ือประโยชน์อยำ่งอ่ืนด้วย ซึง่
จะมีลกัษณะล ำต้นสัน้และโตขนำนไปกบัพืน้ดนิ หรือเป็นเถำเลือ้ย โดยจะกลำ่วถึงรำยละเอียดของทกุสำยพนัธุ์ในตอนตอ่ไป 

เกษตรกรรำยยอ่ยไมน้่อยท่ีมีปศสุตัว์อยูใ่นกำรดูแล ซึง่สว่นใหญ่คือววัและควำยซึง่เป็นสว่นหนึง่ของระบบกำรเกษตรท่ีท ำอยู่
แล้ว ในประเทศกมัพชูำ มีเกษตรกรหลำยคนท่ียงัเลีย้ง ววัและควำยฝงูเล็กๆอยู่ ด้วยเหตผุลบำงอยำ่ง เชน่ มี“ธนำคำรววั” ท่ี
สำมำรถน ำววัไปขำยเพ่ือได้เงินมำใช้ในประเพณีเฉลิมฉลองท่ีจ ำเป็น หรือเม่ือเกิดอบุตัิเหต ุและเม่ือมีคำ่ใช้จำ่ยอ่ืนๆท่ีไมไ่ด้
คำดคิดมำก่อน อีกเหตผุลหนึง่คือเพ่ือเป็นแหลง่ท่ีมำของปุ๋ ยท่ีใช้ในกำรเกษตร (ข้ำว, ผกั) รวมถึงเพ่ือใช้เป็นแรงงำนลำกของ
หรือส ำหรับกำรเดนิทำง ขณะท่ีกำรใช้แรงงำนของววัควำยมีน้อยลงทกุวนั เพรำะมีเคร่ืองจกัรตำ่งๆเข้ำมำแทนท่ีอย่ำงรวดเร็ว 
แตว่วัควำยยงัคงส ำคญัอยูใ่นชว่งท่ีมีกำรเปล่ียนผำ่นไปสู่กำรใช้เคร่ืองจกัรกล กำรใช้สตัว์ท่ีเกษตรกรยงัเลีย้งไว้อยู่ เชน่กำร
ผลิตนมหรือววัขนุเพ่ือเพิ่มรำยได้ของเกษตรกรรำยยอ่ยเป็นกำรเปิดโอกำสสู่กำรมีรำยได้ในทำงอ่ืนด้วย 

ระบบกำรเพำะปลกูข้ำวในท่ีลุม่ในภำคพืน้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้นัน้ เกษตรกรท่ียงัมีววัหรือควำยอยูบ้่ำงจะต้องหำวิธีท่ีจะ
หำอำหำรท่ีจะชว่ยให้ววัและควำยอยูใ่นสภำพท่ีดี เกษตรกรมกัจะถกูจ ำกดัให้หำอำหำรจำกพืน้ท่ีรอบๆท่ีอยูน่ัน้ ในฤดฝูนก็
เป็นเร่ืองปกตธิรรมดำท่ีเกษตรกรจะใช้พืชท่ีหำได้ในท้องถ่ิน เชน่หญ้ำตำมริมทำงและริมคลองท่ีสตัว์ใช้กินได้ หลงัจำกกำร



เก่ียวข้ำวแล้ว ในช่วงต้นของฤดแูล้ง ฟำงข้ำวก็จะถกูน ำมำใช้เป็นอำหำรสตัว์ เกษตรกรมกัจะใช้เวลำหลำยชัว่โมงทัง้ตอนเช้ำ
และตอนเย็นเพ่ือไปหำหญ้ำและตดัเอำมำให้ววัและควำยกิน และบำงครัง้ก็จะต้องซือ้หญ้ำท่ีตดัแล้วจำกคนท่ีรับจ้ำงตดัหญ้ำ
ทัว่ไป โดยสว่นมำกแล้ว แหล่งอำหำรเหล่ำนีม้กัมีโปรตีนไมม่ำก แม้จะหำได้ง่ำยและรวดเร็วดี ซึง่วิธีกำรหำหญ้ำให้ววัและ
ควำยแบบนีเ้กษตรกรเองมกัจะมีข้อจ ำกดัด้ำนควำมรู้เก่ียวกบัทำงเลือกอ่ืนๆ   

พืชอำหำรสตัว์หลำยอยำ่งท่ีเกษตรกรก ำลงัเอำให้ววัควำยกินในปัจจบุนันีมี้คณุภำพไมดี่นกัแตก็่ถือว่ำหำได้ง่ำย รวดเร็วและ
ไมต้่องมีคำ่ใช้จำ่ยมำก แตไ่ม่คอ่ยมีใครท่ีจะคดิถึงโอกำสท่ีต้องเสียไปกบัเวลำในกำรหำหญ้ำเหลำ่นัน้ ซึง่เวลำท่ีใช้ในกำรคอย
เฝ้ำดแูละจงูสตัว์ไปหำหญ้ำกินนัน้ยงัเป็นเวลำท่ีท ำให้พลำดโอกำสในกำรไปโรงเรียนหรือกำรท ำกิจกรรมท่ีสร้ำงรำยได้อ่ืนๆ 
ข้ำพเจ้ำจงึขอเสนอวิธีกำรท่ีจะเป็นทำงเลือกทำงหนึง่ นัน่คือกำรผสมผสำนกำรปลกูพืชอำหำรสตัว์เข้ำมำในระบบ
เกษตรกรรมขนำดเล็กท่ีท ำอยูแ่ล้ว เพ่ือท่ีจะพฒันำคณุภำพชีวิตของเกษตรกร  

พืชอำหำรสตัว์ท่ีจะคยุกนัในบทควำมนีไ้ด้ดดัแปลงมำให้เข้ำกบัสภำพในเขตร้อนชืน้ (ฤดฝูน/ฤดแูล้ง และสภำพดินท่ีคอ่นข้ำง
เป็นกรด) ได้มีกำรวิจยัศกึษำมำอยำ่งดีเก่ียวกบั “ตวัเลือกท่ีดีท่ีสดุ” ส ำหรับระบบกำรเกษตรขนำดเล็ก และนำ่จะเป็นแนวทำง
ในกำรแก้ปัญหำเร่ืองเวลำ แรงงำน และข้อจ ำกดัด้ำนกำรเงินของเกษตรกรรำยย่อยในภำคพืน้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

พืชตระกลูหญ้ำและพืชตระกลูถัว่ตำ่งๆมีคณุสมบตัท่ีิเหมือนกนัคือ: 

a. หำได้ง่ำยจำกท้องตลำด หรือจำกสถำบนัพฒันำระหว่ำงประเทศ 
b. ผำ่นกำรคดัเลือกอยำ่งดีแล้วจำกงำนวิจยัและกำรทดลองใช้ในภำคสนำมโดยผู้ เช่ียวชำญระดบัประเทศและ

ระดบัโลก ในพืน้ท่ีๆเหมำะสมกบักำรเกษตรกรรมขนำดเล็ก 
c. สำมำรถปรับสภำพให้เข้ำกบัลกัษณะอำกำศและดนิในเขตเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (ดรูำยละเอียดของสำย

พนัธุ์ได้ในสว่นตอ่ไป) 
d. ได้รับกำรสง่เสริมและน ำไปใช้แล้วด้วยวิธีกำรท่ีให้เกษตรกรมีสว่นร่วมทัว่พืน้ท่ีในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
e. เป็นประโยชน์ตอ่กำรเพิ่มผลผลิตมำกกวำ่กำรใช้แหลง่อำหำรท่ีมีอยูใ่นท้องถ่ิน 
f. ปลกูง่ำย ดแูลง่ำย  
g. เป็นระบบกำรเกษตรท่ีเสริมเข้ำมำจำกท่ีมีอยูเ่ดมิแล้วและให้ประโยชน์อย่ำงอ่ืนท่ีมำกกวำ่กำรปลกูพืชอำหำรให้

สตัว์เทำ่นัน้ 

 

กำรปลูกพืชอำหำรสัตว์เพื่อควำมเป็นอยู่ที่ดีขึน้ 
 

ประโยชน์ด้ำนสังคม 

กำรใช้พืชอำหำรสตัว์ในระบบกำรเกษตรขนำดเล็กท ำให้เกิดประโยชน์ท่ีส ำคญัตอ่ตวัเกษตรกรเองในด้ำนกำรประหยดั
แรงงำนและเวลำ พืชอำหำรสตัว์สำมำรถปลกูไว้ใกล้ๆกบับ้ำนและคอกสตัว์ จงึชว่ยประหยดัเวลำในกำรไปเก็บหำมำ อีกทัง้
เกษตรกรมกัจะพบกบัปัญหำกำรขำดแคลนหญ้ำท่ีจะเก็บมำให้ววัและควำยกิน โดยเฉพำะในฤดแูล้ง เพรำะฉะนัน้กำรปลกู
พืชอำหำรสตัว์ไว้ใกล้บ้ำนจะชว่ยให้เกษตรกรผำ่นชว่งวิกฤตท่ีไมมี่อำหำรสตัว์พอเพียงนีไ้ปได้ 



กำรปลกูพืชอำหำรสตัว์ในพืน้ท่ีใกล้กบัท่ีอยูอ่ำศยัของครอบครัว หรือท่ีอ่ืนท่ีไมเ่หมำะกบักำรเพำะปลกูพืชชนิดอ่ืนจะมีสว่น
ชว่ยให้สมำชิกในครอบครัวมีเวลำมำกขึน้ในกำรท ำกิจกรรมอยำ่งอ่ืน เชน่กำรเรียนกำรศกึษำ หรือกำรท ำงำนเสริมอยำ่งอ่ืน 
ซึง่แนวคดินีมี้ค ำพดูท่ีสนบัสนนุไว้จำก Connell, Stür and Horne (2010) 

กำรเลีย้งสตัว์ไว้ภำยในบริเวณท่ีใกล้กบับ้ำนท่ีอยู่อำศยั (ท่ีมีพืชเลีย้งสตัว์อยู่ใกล้ๆ) จะเป็นโอกำสในกำรจดักำรมลูสตัว์ได้
อยำ่งมีประสิทธิภำพมำกขึน้ กำรเก็บรวบรวมและน ำไปหมกัจะมีประสิทธิภำพมำกขึน้ เพ่ือจะใช้ให้เป็นประโยชน์ส ำหรับกำร
เพำะปลกูของครัวเรือนนัน้  

ทำงภำคเหนือของประเทศลำว เกษตรกรกลุม่หนึง่มกัจะใช้เวลำถึง 3 ชัว่โมงตอ่วนัในกำรออกไปเก็บและเตรียมอำหำรหมท่ีู
เลีย้งไว้ อำหำรท่ีเก็บมำได้ก็ไมมี่คณุภำพมำกนกัและหมก็ูเจริญเตบิโตไมดี่เท่ำท่ีควร จำกนัน้ มีกำรน ำถัว่โปรตีนสงูช่ือวำ่ 
Stylosanthes guianensis cv. CIAT184 (ถัว่ทำ่พระสไตโล) จำกธนำคำรอำหำรสตัว์เข้ำมำปลกูภำยในพืน้ท่ีอำศยัของ
ครัวเรือนและพืน้ท่ีรอบๆ ผลปรำกฏวำ่ เวลำท่ีเกษตรกรใช้เพ่ือเตรียมอำหำรลดไปเหลือไมถ่ึง 30 นำทีตอ่วนั และเวลำท่ีใช้
เลีย้งหมจูนอ้วนก็ลดลงจำก 10 เดือนเหลือเพียง 6 เดือน  

 

ปรับปรุงสภำพดินและเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม  

กำรผสมผสำนระหวำ่งกำรปลกูพืชอำหำรสตัว์ในกำรท ำกำรเกษตรขนำดเล็กก่อให้เกิดประโยชน์ด้ำนสิ่งแวดล้อมหลำยอย่ำง 
เชน่ ชว่ยปกป้องดนิและชว่ยควบคมุกำรถกูชะล้ำงของหน้ำดนิ เพิ่มควำมอดุมสมบรูณ์ให้แกด่ินผำ่นกำรตรึงไนโตรเจนของ
พืชตระกลูถัว่ และชว่ยลดหรือหยดุกำรเกษตรแบบไร่เล่ือนลอย 

ประโยชน์เหล่ำนีส้ ำคญัอยำ่งมำกในพืน้ท่ีสงูของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีง่ำยตอ่กำรถกูชะล้ำงหน้ำดินในฤดฝูน
ท่ีท ำให้ควำมอดุมสมบรูณ์ของดนิหมดไปอยำ่งรวดเร็วถ้ำไมป่ลอ่ยให้พืน้ดนิมีเวลำฟืน้ตวั ระบบกำรเกษตรแบบใหม่ท่ีมีกำร
ปลกูพืชอำหำรสตัว์สำยพนัธุ์ท่ีมีอำยหุลำยปีจะท ำให้หน้ำดนิถกูปกคลมุไว้ตลอดทัง้ปี ถ้ำมีกำรปลกูพืชตระกลูถัว่ควบคูไ่ปก็
จะเป็นกำรชว่ยรักษำและเพิ่มควำมอดุมสมบรูณ์ให้แก่ดินด้วย  

ประโยชน์ในกำรควบคมุกำรชะล้ำงของหน้ำดินนัน้ใกล้เคียงกบัประโยชน์ด้ำนสงัคมท่ีกลำ่วมำก่อนหน้ำนี ้กำรท ำให้มีพืชคลมุ
ดนิอยูต่ลอดเวลำในพืน้ท่ีท่ีมีแนวโน้มว่ำจะถกูชะล้ำงหน้ำดนิ จะชว่ยรักษำดนิไว้และยงัเป็นวิธีกำรท่ีจะได้ใช้พืชเหลำ่นัน้มำ
เป็นอำหำรคอยเลีย้งสตัว์อยูเ่สมอ จงึเป็นกำรชว่ยประหยดัเวลำท่ีจะต้องไปหำอำหำรสตัว์จำกท่ีอ่ืน และวิธีนีย้งัชว่ยเปิด
โอกำสให้มีเวลำท่ีจะไปท ำงำนอยำ่งอ่ืนและเป็นประโยชน์ตอ่คณุภำพชีวิต 

 

สร้ำงรำยได้จำกกำรเพิ่มคุณภำพปศุสัตว์ 

ควำมต้องกำรเนือ้ววัในภำคพืน้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้มีมำกขึน้เร่ือยๆ ขณะท่ีกำรพฒันำในพืน้ท่ีเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว และผู้
ท่ีท ำกำรเกษตรกรรมขนำดเล็กนำ่จะสร้ำงประโยชน์จำกควำมต้องกำรท่ีมีเพิ่มขึน้นี ้วิธีกำรหนึง่ท่ีจะชว่ยได้คือกำรเร่งเวลำท่ีใช้
เลีย้งสตัว์ให้มีน ำ้หนกัเพิ่มขึน้ และถ้ำท ำได้ก็จะเป็นกำรลดเวลำท่ีจะต้องรอจนกวำ่จะขำยในตลำดได้ ซึง่วิธีนีท้ ำได้ด้วยกำรให้
พืชอำหำรสตัว์ท่ีมีโปรตีนสงู   



พืชอำหำรสตัว์ท่ีได้รับกำรศกึษำและพฒันำแล้วสำมำรถน ำไปเลีย้งสตัว์ได้และถือเป็นแหลง่โปรตีนท่ีจะชว่ยเพิ่มน ำ้หนกัและ
ท ำให้สตัว์เลีย้งมีสขุภำพดี โปรตีนจะชว่ยพฒันำกล้ำมเนือ้และให้พลงังำนแก่สตัว์ ถ้ำจะให้สตัว์มีน ำ้หนกัเพิ่มขึน้และสขุภำพ
ดีขึน้จะต้องได้โปรตีนปริมำณระหวำ่งร้อยละ 12-15 จำกวตัถแุห้งของพืชอำหำรสตัว์ นอกจำกนีจ้ำกคูมื่อกำรใช้พืชอำหำร
สตัว์ได้บอกไว้วำ่ในแตล่ะวนัสตัว์พวกววัและควำยต้องกำรวตัถแุห้งของพืชเลีย้งสตัว์ร้อยละ 2.5 -3.5 ของน ำ้หนกัตวั หรือ
น ำ้หนกัสดของพืชอำหำรสตัว์ในปริมำณร้อยละ 10 – 15 ของน ำ้หนกัตวั เพ่ือสตัว์เหลำ่นัน้จะโตเร็วและมีน ำ้หนกัเพิ่มขึน้ 
(รำยละเอียดส ำหรับโปรตีนของพืชอำหำรสตัว์สำมำรถดไูด้จำกหวัข้อ พืชอำหำรสตัว์ท่ีเป็น “ตวัเลือกท่ีดีท่ีสดุ”)  

ในประเทศกมัพชูำ ววัและควำยมกัจะได้กินข้ำวเปลือกและฟำงข้ำวเป็นอำหำร ซึง่ทัง้สองอยำ่งนีย้อ่ยยำกและใช้เวลำนำน
กวำ่จะย่อยสลำยในกระเพำะของสตัว์ นัน่หมำยควำมวำ่ววัตวัหนึง่จะกินอำหำรได้น้อยกวำ่ปกต ิและผลก็คือท ำให้มีไขมนั
และกล้ำมเนือ้สะสมอยูน้่อย 

ใบอ่อนของต้นหญ้ำและพืชตระกลูถัว่ส ำหรับววัและควำยนัน้ยอ่ยได้ง่ำยกวำ่ฟำงข้ำว และจะท ำให้น ำ้หนกัตวัเพิ่มขึน้อยำ่ง
รวดเร็ว ถ้ำจะให้มีกำรเติบโตท่ีเร็วท่ีสดุ ววัและควำยท่ีอำยนุ้อยจะต้องได้รับหญ้ำสดและพืชตระกลูถัว่สดในปริมำณท่ีมำก
พอสมควร 

หญ้ำให้ผลผลิตในปริมำณสงู ตวัอยำ่งเชน่ หญ้ำกินนี หรือ Panicum maximum สำมำรถให้ผลผลิตมำกถึง 4 ตนัตอ่ไร่ตอ่ปี
ในดนิท่ีมีควำมอดุมสมบรูณ์ปำนกลำง ถ้ำมีกำรใสปุ่๋ ยไนโตรเจนเพิ่มในปริมำณ 32-64 กิโลกรัมตอ่ไร่ ก็จะได้ผลผลิตหญ้ำ
มำกขึน้อีกและมีกำรให้น ำ้ในปริมำณท่ีเพียงพอ  

แม้พืชตระกลูถัว่จะไมไ่ด้ให้ปริมำณผลผลิตสงูเหมือนหญ้ำ แตก็่มีประโยชน์อยำ่งอ่ืนอีกมำกมำยดงัท่ีกลำ่วไปแล้ว พืชตระกลู
ถัว่จะมีปริมำณโปรตีนสงูกว่ำหญ้ำ ดงันัน้จงึไมต้่องให้กินในปริมำณมำกเทำ่กบัหญ้ำโดยจะยงัสง่ผลให้ววัและควำยได้รับ
ประโยชน์อยำ่งเห็นได้ชดั นอกจำกนีพื้ชตระกลูถัว่ยงัมีเกลือแร่และวิตำมินท่ีจ ำเป็นตอ่กำรเติบโตท่ีดี และนอกเหนือจำก
ประโยชน์ด้ำนสำรอำหำรแล้ว พืชตระกลูถัว่ยงัชว่ยเพิ่มปริมำณไนโตรเจนให้กบัดนิจำกสว่นใบของมนัท่ีร่วงลงดนิ จำกสว่น
รำกและกำรผลิตมวลชีวภำพ กำรผสมหญ้ำและพืชตระกลูถัว่เพ่ือใช้เป็นอำหำรเลีย้งววัและควำยจะชว่ยท ำให้สภำพกำร
เจริญเตบิโตดีขึน้อยำ่งมำกและได้รำคำดีเม่ือน ำไปขำยเพ่ือใช้เนือ้  

กำรน ำพืชอำหำรสตัว์ไปใช้อยำ่งเกิดประโยชน์สงูสดุนัน้คือกำรจดัให้มีแปลงหรือพืน้ท่ีในกำรปลกูพืชอำหำรสตัว์หลำยๆชนิด
อยำ่งเป็นสดัสว่นตำมชนิดของพืช โดยใช้พนัธุ์ท่ีเข้ำกบัสภำพแวดล้อมได้ดีเพ่ือจะได้มีชนิดท่ีใช้เป็นอำหำรสตัว์แตก็่ง่ำยตอ่
กำรท่ีเกษตรกรจะออกไปเก็บหำมำ ถ้ำเกษตรกรปลกูสำยพนัธุ์นัน้ไว้ในพืน้ท่ีอย่ำงเป็นสดัสว่นก็จะสำมำรถบอกได้ไมย่ำกวำ่
จะเก็บในปริมำณเทำ่ใดเพ่ือเอำไปให้สตัว์เลีย้งกิน ตวัอยำ่งหนึง่คือเกษตรกรอำจจะปลกู หญ้ำกินนี Panicum maximum 
หรือ ถัว่สไตโล Stylosanthes guianensis ไว้หลำยๆแถวระหวำ่งไม้ผลท่ีเพิ่งเร่ิมปลกูในสวน และเม่ือไม้ผลโตขึน้คำ่ใช้จำ่ยท่ี
ต้องดแูลพืชอำหำรสตัว์ก็จะน้อยลง ขณะท่ีเกษตรกรจะให้ควำมส ำคญักบัไม้ผลมำกขึน้ พืชตระกลูถัว่ประเภทไม้ยืนต้นท่ีปลกู
เป็นแนวรัว้ยงัสำมำรถใช้เป็นแหลง่อำหำรท่ีส ำคญัโดยเป็นกำรใช้พืน้ท่ีให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  

กำรใช้พืชอำหำรสตัว์ท่ีจะกล่ำวถึงตอ่ไปนีอ้ำจชว่ยให้เกษตรกรสำมำรถเพิ่มปริมำณสตัว์เลีย้งและลดเวลำกำรดแูลสตัว์เลีย้ง
ลงก่อนท่ีจะน ำไปขำยได้ โดยแนวคิดท่ีควรน ำไปใช้คือกลยทุธ์ท่ีวำ่ "ซือ้มำเม่ือผอม ขำยไปตอนอ้วน” 



[บก: บทความนีเ้นน้ทีพื่ชอาหารสตัว์ทีน่ าไปใช้กบัสตัว์เคีย้วเอือ้ง เช่น สตัว์ทีมี่ช่องในกระเพาะหลายช่อง ทีจ่ะช่วยในการรบัสารอาหารจาก
อาหารทีม่าจากพืชผ่านขบวนการหมกัในกระเพาะอาหาร ส าหรบัสตัว์ทีไ่ม่ใช่กลุ่มเคีย้วเอือ้งนี ้เช่น หมู สามารถน าพืชเลีย้งสตัว์เหล่านีไ้ปให้
เป็นอาหารไดเ้ช่นกนั แต่เอคโค เอเชียก็มีการส่งเสริมการผลิตอาหารหมกัดว้ยวิธีแบบเกษตรธรรมชาติดว้ย] 

 

ใช้พืน้ท่ีท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและใช้พืชอำหำรสัตว์ด้วยจุดประสงค์สองอย่ำง  

พืชอำหำรสตัว์มีบทบำทหลำยอยำ่งในระบบเกษตรกรรม ตวัอยำ่งเชน่เป็นอำหำรเสริมให้กบัผู้ ท่ีเลีย้งปศสุตัว์ พืชตระกลูถัว่
ประเภทไม้ยืนต้นสำมำรถปลกูเพ่ือเป็นแนวรัว้และป้องกนัพืชหลกัท่ีปลกูไว้ขำย หลำยๆพืน้ท่ีในประเทศอินโดนีเซีย มีกำรปลกู
ต้นแคฝร่ัง (Gliricidia sepium) ใช้เป็นรัว้ท่ีมีชีวิต ซึง่ต้นแคฝร่ังสำยพนัธุ์นีมี้อำยยืุนพอสมควร เม่ือปลกูติดๆกนัก็เหมำะกบั
เป็นแนวรัว้ส ำหรับปศสุตัว์โดยท่ีสำมำรถตดัเก็บเอำมำใช้เป็นอำหำรและเป็นปุ๋ ยพืชสดได้ด้วย  

ในประเทศศรีลงักำ ฟิลิปปินส์ และท่ีอ่ืนๆ พืชตระกลูถัว่ประเภทไม้ยืนต้นจะน ำไปใช้เป็นหลกัเลือ้ยไว้ส ำหรับปลกูพริกไทย ซึง่
เป็นกำรลดกำรตดัไม้ท่ีเป็นพรรณไม้ใหญ่พืน้เมืองเพ่ือน ำมำท ำเป็นหลกัเลือ้ย รัว้ท่ีมีชีวิตเหลำ่นีมี้รำคำถกูกวำ่หลกัเลือ้ยท่ีท ำ
มำจำกไม้ นอกจำกนีย้งัผลิตไนโตรเจนผำ่นขบวนกำรตรึงไนโตรเจนและจำกใบท่ีร่วงลงดนิ และในบำงระยะในชว่งท่ีพริกไทย
ก ำลงัโตก็สำมำรถใช้เป็นร่มเงำให้กบัต้นพริกไทย อีกด้วย 

 

พันธ์ุพืชอำหำรสัตว์ในเขตร้อนชืน้ส ำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
มีพนัธุ์พืชหลำยสำยพนัธุ์ท่ีมีกำรทดลองและแนะน ำในพืน้ท่ีเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ไมว่ำ่จะเป็นหญ้ำรูซ่ี (Ruzi grass), 
หญ้ำท่ีมำจำกสำยพนัธุ์บรำเคียเรีย (Brachiaria) , หญ้ำสำยพนัธุ์พำสพำลมั (paspalums), ถัว่สไตโล (stylos), ฯลฯ รำยช่ือ
ท่ีปรำกฏในส่วนถดัไปนีข้้ำพเจ้ำคดิวำ่เป็น “ตวัเลือกท่ีดีท่ีสดุ” ส ำหรับกำรเลีย้งปศสุตัว์ โดยพิจำรณำจำกเมล็ดพนัธุ์หรือทอ่น
พนัธุ์ท่ีมีขำยอยู่, กำรปรับตวัได้ดีตอ่ระบบนิเวศน์ทำงกำรเกษตร และกำรจดักำรดแูลรักษำท่ีไมยุ่ง่ยำกส ำหรับผู้ ท่ีท ำ
กำรเกษตรขนำดเล็ก ท่ีมกัจะมีกำรผสมผสำนระหว่ำงกำรปลกูพืชและเลีย้งสตัว์ควบคูก่นัไป 

[บก: เช่นเดียวกบัข้อมูลทีเ่ผยแพร่โดยเอคโค เอเชีย ทีว่่าในการท าเกษตรกรรมไม่มีวิธีใดวิธีหน่ึงทีจ่ะใช้ไดก้บัทกุที ่ เราสนบัสนนุใหส้มาชิกใน
เครือข่ายพิจารณาอย่างรอบคอบถึงทางเลือกทีมี่อยู่และแนวทางใดทีจ่ะเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม สภาพทางวฒันธรรม หรือสภาพของ
โครงการในพืน้ทีน่ ัน้ๆ นอกจากนัน้เรายงัสนบัสนนุใหท่้านทดลองใชก่้อนในสภาพทีจ่ะเกิดความเสีย่งนอ้ย (เช่นทีศู่นย์หรือแหล่งเรียนรู้
การเกษตร ดูที ่ Small Farm Resource Center หรือโครงการทีค่ลา้ยๆกนัส าหรบัเกษตรกร) เพือ่จะไดรู้้ว่า มีข้อจ ากดัอะไรบา้งก่อนน าไป
เผยแพร่ใหเ้กษตรกรคนอืน่ใช]้ 

 

Panicum maximum หรือ Megathyrsis maximus 
ช่ือสำมญั: หญ้ำกินนี 
โปรตีน: ร้อยละ 6-25 ขึน้อยู่กบัอำยแุละปริมำณกำรใส่ปุ๋ ยไนโตรเจน 
 
ค าอธิบาย                                                                                                                                                            
หญ้ำกินนี (P. maximum) เป็นหญ้ำตัง้ตรงและเหมำะมำกเม่ือเกษตรกรต้องตดัและขนย้ำยไปเพ่ือให้สตัว์กิน โดยทัว่ไปแล้ว

http://www.meas-extension.org/meas-offers/case-studies/sfrc-asia


สำมำรถปรับตวัเข้ำกบัสภำพแวดล้อมท่ีมีฤดแูล้งในระยะสัน้ และควรมีกำรให้น ำ้ในพืน้ท่ีท่ีมีฤดแูล้งเป็นระยะเวลำนำน สำย
พนัธุ์ของหญ้ำชนิดนีมี้ทัง้แบบสัน้ (S Types) และแบบยำว (TM Types) ซึง่แบบยำวนัน้พบได้ทัว่ไปในเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้โดยมกัจะเรียกวำ่หญ้ำกินนีสีมว่ง ซึง่แบง่ออกเป็นสำยพนัธุ์ หญ้ำกินนีสีมว่งหรือกินนีแทนซำเนีย (Tanzania or Purple 
Guinea) และหญ้ำกินนีมอมบำซำ (Mombaça Guinea) ซึง่เป็นสำยพนัธุ์ท่ีใหญ่กวำ่ (ดตูอนท่ี 5)  

หญ้ำกินนีมอมบำซำอำจมีควำมสงูถึง165 เซนตเิมตร มีใบยำวและอำจกว้ำงได้ถึง 3 เซนตเิมตร จำกกำรศกึษำบอกไว้วำ่
ปลกูได้ผลดีกว่ำหญ้ำกินนีสีมว่งแทนซำเนียร้อยละ 28 เพรำะทนแล้งและหนำวได้ดี อีกทัง้เป็นสำยพนัธุ์ท่ีโตได้ขนำดดีเหมือน
ท่ีกลำ่วไปแล้ว และเป็นแหล่งอำหำรท่ีดีกวำ่ในกำรเพิ่มน ำ้หนกัให้กบัววัและควำยมำกกวำ่หญ้ำสำยพนัธุ์อ่ืนในวงศ์ P. 
maximum varieties (Cook et al, 2005)  

หญ้ำกินนีสีมว่ง หรือกินนีแทนซำเนียมีกำรปรับตวัได้ดีกว่ำกินนีมอมบำซำ แตท่นแล้งและหนำวได้ในระดบัปำนกลำง จำก
ภำพ 1 และ 2 แสดงให้เห็นถึงลกัษณะทำงกำยภำพของสำยพนัธุ์ทัง้สองนีท่ี้พบได้ทัว่ไปในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

   

 

การปลูก 
ทัง้สองพนัธุ์นีส้ำมำรถปลกูลงดนิได้ด้วยกำรหวำ่นเมล็ดหรือปลกูด้วยกำรแยกหนอ่จำกต้นท่ีโตแล้วในชว่งต้นฤดฝูน หญ้ำ
กินนีเป็นหญ้ำท่ีปลกูง่ำยและโตเร็วท่ีสดุด้วยวิธีแยกหนอ่พนัธุ์ วิธีกำรปลกูแบบนีท้ ำได้ด้วยกำรดงึกอหญ้ำขึน้มำ แยกหนอ่
ออกจำกกนั และต้องแนใ่จว่ำแตล่ะหน่อมีรำกติดอยู่ ตดัใบออกบ้ำงเพื่อลดกำรสญูเสียน ำ้และเพื่อให้ต้นหญ้ำจะมีโอกำสโต
ได้ดีกว่ำ  

ถ้ำปลกูจำกเมล็ด ต้องแนใ่จวำ่แหลง่ท่ีมำของเมล็ดนัน้เป็นท่ีรู้จกัและไว้ใจได้ โดยใช้เมล็ดประมำณ 1 กิโลกรัมตอ่ไร่ ระยะหำ่ง
ระหวำ่งแถว 50 เซนตเิมตร และหลมุลกึไมเ่กิน 2 เซนตเิมตร เมล็ดของหญ้ำกินนีมีขนำดเล็กมำกและถ้ำปลกูลกึกวำ่ 2 
เซนตเิมตรจะท ำให้งอกไมเ่ท่ำกนัและเติบโตได้ไมดี่ สำมำรถดขู้อมลูเก่ียวกบักำรปลกูได้จำก Stür, W.W. and Horne, P.M. 
(2001) 

การดูแล – กำรใสปุ่๋ ย, กำรควบคมุวชัพืช, ควำมถ่ีในกำรตดั 

หญ้ำกินนีสีมว่งต้องกำรสำรอำหำรในกำรเจริญเตบิโตมำกพอสมควร ส ำหรับเกษตรกรรำยย่อยท่ีท ำกำรปลกูแปลงหญ้ำกินนี
สีมว่งไว้เพ่ือตดัและน ำไปเลีย้งสตัว์ กำรใส่มลูสตัว์จะชว่ยรักษำพืน้ท่ีกำรเติบโตของหญ้ำไว้ แตถ้่ำต้องกำรให้ได้ผลดีกวำ่นัน้ 

ภาพที ่1: แปลงปลกูยกพืน้เฉพาะส าหรับหญา้กนินแีทนซาเนยี
หรอืกนินสีมี่วง ในพืน้ทีท่ีเ่คยใชป้ลกูขา้วในจังหวดั Kandal 
ประเทศกมัพูชา (ทีม่า: Stuart Brown 2011) ภาพที ่2: ซา้ย- หญา้กนินีแทนซาเนยีก าลงัออกดอก                

ขวา – หญา้กนินมีอมบาซา (ทีม่า: Cook et al 2005) 



ภาพที ่1: แปลงปลกูหญา้พันธุผ์สมสกลุบราเคยีเรยี มลูาโต ้(ทีม่า: 

Cook et al 2005) 

 

อำจต้องใช้ปุ๋ ยท่ีไมใ่ชปุ่๋ ยอินทรีย์ ตำมข้อมลูของ Cook et al (2005) บอกวำ่หญ้ำวงศ์ P. maximum จะต้องได้รับปุ๋ ยอยำ่ง
สม ่ำเสมอถ้ำมีกำรตดัและน ำไปเลีย้งสตัว์อยำ่งตอ่เน่ือง ดินท่ีไมอ่ดุมสมบรูณ์อำจต้องใสปุ่๋ ยไนโตรเจนประมำณ 30 – 60 
กิโลกรัมตอ่ไร่ในทกุๆปี 

หญ้ำพนัธุ์ตำ่งๆเชน่กินนีมอมบำซำอำจใช้ตดัไปเลีย้งสตัว์ได้ทกุๆ 6 สปัดำห์ในฤดฝูน และทกุๆ 8-10 สปัดำห์ในฤดแูล้งท่ี
อำกำศเย็นลง ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัพืน้ท่ีท่ีตำ่งกนัในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ด้วย และอำจต้องมีกำรให้น ำ้เพ่ือให้หญ้ำเตบิโตอยำ่ง
ตอ่เน่ืองและเพื่อกำรเตบิโตท่ีดีของใบ 

กำรควบคมุวชัพืชถือเป็นเร่ืองท่ีส ำคญัมำก ควรท ำกำรก ำจดัวชัพืชท่ีไมต้่องกำรออกไปโดยเฉพำะชว่งกำรเพำะเมล็ดเพ่ือรอ
กำรงอก ในชว่งต้นยงัอ่อนอยู่ และหลงัจำกกำรตดัแล้ว ส่วนกำรจดักำรเร่ืองสำรอำหำรก็ส ำคญัเชน่กนัเพ่ือให้พืน้ท่ีปลกูหญ้ำ
จะให้ผลผลิตท่ีดีและไมเ่ปิดโอกำสให้วชัพืชอ่ืนเข้ำมำเตบิโตแทนท่ีได้  

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเตมิได้ท่ี: 

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) 
ช่ือสำมญั: หญ้ำลกูผสมสกลุบรำเคียเรีย (มลูำโต้ 2, เคเมน) 

โปรตีน: ตัง้แตร้่อยละ 10 ถึง 17 ขึน้อยูก่บัควำมอดุมสมบรูณ์ของดนิ 

ค าอธิบาย  
หญ้ำมลูำโต้ 2 มีลกัษณะกึ่งตัง้ตรงกึ่งเลือ้ย เป็นพนัธุ์
ผสมระหวำ่งหญ้ำรูซ่ี (Brachiaria ruziziensis, B. 
brizantha,) และหญ้ำซิกแนลนอน (B. decumbens) มี
ควำมทนแล้งได้ดีมำกกวำ่หญ้ำกินนีสีมว่ง (Panicum 
maximum) หญ้ำมลูำโต้ 2 สำมำรถปรับตวัเข้ำกบัสภำพ
ดนิท่ีเป็นกรดในเขตร้อนได้และสำมำรถเติบโตได้ดีท่ีสดุ
ในชว่งคำ่ pH ระหวำ่ง 4.5 ถึง 8.0 และทนทำนตอ่ระดบั
อลมูิเนียมท่ีสงูกว่ำหญ้ำพนัธุ์อ่ืน  

หญ้ำเคเมน (Cv. Cayman) เป็นหญ้ำพนัธุ์ผสมอีกสำย
พนัธุ์หนึง่ของบรำเคียเรีย  [บก.: “cv.” ย่อมาจาก 

http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/Panicum_maximum.htm
http://www.tropseeds.com/mombasa/
http://www.tropseeds.com/tanzania-guinea-grass/


ภาพที ่4:  ลกัษณะเดน่ของหญา้อะตราตมัที่
มลีกัษณะเป็นกอ (ทีม่า Cook et al 2005) 

 

cultivar หรือ cultivated variety ซ่ึงเป็นชื่อเรียกพนัธุ์ทีมี่ลกัษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนพนัธุ์อืน่] ให้ผลผลิตคล้ำยกบัมลูำโต้ 2 
แตมี่ควำมทนตอ่สภำพดินท่ีมีควำมชืน้เป็นเวลำนำนมำกกวำ่ หญ้ำเคเมนจงึนำ่จะปลกูได้ผลท่ีดีกวำ่ตำมฤดท่ีูดนิไมมี่น ำ้ทว่ม
ขงัแตมี่ควำมชืน้เป็นเวลำหลำยสปัดำห์ ซึง่ปกตก็ิคือชว่งท่ีฝนตกมำกท่ีสดุในฤดฝูน 

การปลูก 
หญ้ำสกลุ บรำเคียเรีย มกัจะปลกูจำกเมล็ดถ้ำสำมำรถหำซือ้จำกแหลง่ท่ีไว้ใจได้ และคอ่นข้ำงจะมีอตัรำกำรงอกสงูพร้อมกบั
กำรเติบโตท่ีรวดเร็ว อตัรำเมล็ดท่ีใช้คือ 1 กิโลกรัมตอ่ไร่เช่ือวำ่เป็นปริมำณท่ีเหมำะสมส ำหรับพืน้ท่ีท่ีปลกูหญ้ำสกลุบรำเคีย
เรียอย่ำงเดียว โดยปลกูเป็นแถวหำ่งกนัแถวละ 50 เซนตเิมตร ภำพท่ี 3 เป็นภำพมลูำโต้ 2 ซึง่เป็นบรำเคียเรียพนัธุ์ผสม แสดง
ให้เห็นลกัษณะตัง้ตรงและมีใบดก 

หญ้ำสกลุบรำเคียเรียสำมำรถปลกูจำกกำรแยกหนอ่ คล้ำยๆกบัหญ้ำกินนีสีมว่ง (P. maximum) โดยจะโตเร็วมำกท ำให้
สำมำรถโตแขง่กบัวชัพืชอ่ืนๆได้  

การดูแล – การใส่ปุ๋ย, การควบคุมวัชพืช, ความถ่ีในการตัด 
หญ้ำสกลุบรำเคียเรีย เป็นสำยพนัธุ์ท่ีใช้ตดัสดมำเลีย้งสตัว์มำกท่ีสดุในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เน่ืองจำกลกัษณะตำม
ธรรมชำตท่ีิตัง้ตรงและแม้เกษตรกรทัว่ไปท่ีมีพืน้ท่ีไมม่ำกก็สำมำรถปลกูได้ หญ้ำในสกลุนีส้ำมำรถตดัไปใช้ได้ทกุๆ 6 สปัดำห์
ขึน้อยู่กบัสภำพของพืน้ท่ีแปลงปลกูและสภำพสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นไปตำมปกต ิโดยต้องคอยรักษำควำมอดุมสมบรูณ์ของดนิ
ควบคูไ่ปด้วย  

หญ้ำพนัธุ์ผสมสกลุบรำเคียเรีย จะตอบสนองอยำ่งรวดเร็วตอ่ไนโตรเจนท่ีใสเ่พิ่มไป ถ้ำมีมลูสตัว์ กำรใสม่ลูสตัว์ไปด้วยก็เป็น
ประโยชน์ตอ่หญ้ำเชน่กนั แปลงปลกูหญ้ำควรมีกำรเฝ้ำดอูยำ่งใกล้ชิดวำ่มีสญัญำณกำรขำดสำรอำหำรหรือไม่ (ดเูพิ่มเตมิท่ี 
signs of nutrient deficiencies) เพ่ือจะได้ใสปุ่๋ ยหรือมลูสตัว์ตำมควำมต้องกำรของหญ้ำได้ 

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเตมิได้ท่ี: 

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 
ช่ือสำมญั: อะตรำตมั, พำสพำลมั 

โปรตีน: ตัง้แตร้่อยละ 5 ถึง 10 ขึน้อยูก่บัควำมอดุมสมบรูณ์ของดนิ 

 

ค าอธิบาย  
หญ้ำอะตรำตมั เป็นหญ้ำอีกชนิดหนึง่ท่ีตัง้ตรงและเหมำะอยำ่งยิ่งส ำหรับกำรตดัสด
ให้สตัว์เลีย้งกิน ซึง่คล้ำยกบัพนัธุ์ตำ่งๆท่ีกลำ่วไปก่อนนีแ้ล้ว หญ้ำชนิดนีช้อบดนิ

http://extension.arizona.edu/sites/extension.arizona.edu/files/pubs/az1106.pdf
http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/Brachiaria_spp._hybrids.htm
http://www.tropseeds.com/mulato-ii/
http://www.tropseeds.com/cayman/


ภาพที ่5:  หญา้เนเปียรท์ีโ่ตเต็มทีใ่นแปลง
ปลกู (ทีม่า Cook et al 2005) 

 

 

อดุมสมบรูณ์ปำนกลำง แตท่นทำนในดนิคณุภำพต ่ำสภำพเป็นกรด ถ้ำมีกำรแก้ปัญหำและกำรจดักำรเร่ืองสำรอำหำรให้
เพียงพอ หญ้ำชนิดนีจ้ะเป็นประโยชน์อยำ่งมำกกบัพืน้ท่ีมีน ำ้ทว่มขงับ้ำงในฤดฝูน แตไ่มเ่หมำะกบัฤดแูล้งในระยะนำน ซึง่
อำจต้องปลกูพนัธุ์ท่ีทนแล้งได้ดีกวำ่เชน่หญ้ำพนัธุ์ผสมสกลุบรำเคียเรีย (Brachiaria spp. hybrids) ท่ีอำจเหมำะสมกวำ่ 

หญ้ำอะตรำตมัมีใบนุม่และรสชำตดีิเม่ือเป็นใบอ่อน แตม่กัจะแข็งและไมอ่ร่อยเม่ือเป็นใบแก่ เป็นหญ้ำท่ีเหมำะท่ีสดุถ้ำ
ต้องกำรตดัไปใช้บอ่ยๆ (ซึง่จะเป็นผลท ำให้ยิ่งโตเร็วขึน้) เพ่ือจะได้ใบอ่อนของหญ้ำไว้เป็นอำหำรสตัว์คณุภำพดี  

การปลูก 
หญ้ำอะตรำตมัปลกูได้ง่ำยเช่นเดียวกบัหญ้ำชนิดอ่ืนๆด้วยกำรใช้หน่อพนัธุ์หรือใช้เมล็ด ถ้ำปลกูจำกเมล็ด จะใช้ปริมำณเมล็ด 
300 ถึง 800 กรัมตอ่ไร่ โดยปลกูเป็นแถวระยะหำ่งแถวละ 50 เซนตเิมตร และต้องมีกำรควบคมุวชัพืชในชว่งเวลำกำรงอก
และระยะเตบิโตท่ีส ำคญั  

การดูแล – การใส่ปุ๋ย, การควบคุมวัชพืช, ความถ่ีในการตัด 
หญ้ำอะตรำตมัทนทำนตอ่กำรถกูตดับอ่ยๆและกำรถกูตดัจนสัน้ แตถ้่ำจะให้ดีท่ีสดุควรปลอ่ยให้โตในระดบัปำนกลำงก่อน
แล้วจงึตดั สำมำรถตดัทกุๆ 6 สปัดำห์ในชว่งฤดท่ีูฝนตกชกุและทกุๆ 8 สปัดำห์ในฤดแูล้ง   

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเตมิได้ท่ี: 

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 
ช่ือสำมญั: หญ้ำเนเปียร์   

โปรตีน: ปริมำณจะตำ่งไปหลงัจำกถกูตดัและใบงอกขึน้มำใหมแ่ละขึน้อยู่
กบัควำมอดุมสมบรูณ์ของดิน ซึง่ปริมำณอยูท่ี่ระหวำ่งร้อยละ 9.5 ถึง 
19.7 

ค าอธิบาย 
หญ้ำชนิดนีมี้ลกัษณะล ำต้นสงูและมีกอใหญ่คล้ำยกบัอ้อย บำงครัง้มี
ควำมสงูกว่ำ 3 เมตร ถ้ำปลอ่ยไว้ให้โตเตม็ท่ีล ำต้นจะเป็นปล้องๆ 
ขยำยพนัธุ์โดยเหง้ำหรือแตกรำกท่ีข้อของปล้อง และต้นใหมจ่ะงอก
ออกมำเม่ือข้อถกูดนิ 

หญ้ำเนเปียร์ ทนแล้งได้ดีพอสมควรแตต้่องหลงัจำกมีระบบรำกท่ีแผข่ยำย
ออกแล้วเทำ่นัน้ แตจ่ะให้ผลผลิตใบท่ีดีท่ีสดุในพืน้ท่ีท่ีมีปริมำณฝนมำก
และมีฤดแูล้งสัน้ๆ หญ้ำทกุพนัธุ์ในสกลุนีจ้ะต้องได้รับกำรบ ำรุงดแูลอยำ่งดีโดยไมข่ำด โดยผลผลิตของหญ้ำจะลดลงเม่ือ
ควำมอดุมสมบรูณ์ลดลงด้วย ภำพท่ี 5 แสดงถึงพืน้ท่ีปลกูหญ้ำเนเปียร์ท่ีโตเตม็ท่ี มีใบดกเตม็ท่ี พร้อมท่ีจะตดัมำใช้ 

http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/Paspalum_atratum.htm
http://www.tropseeds.com/ubon-paspalum/


ภาพที ่6:  ถั่วสไตโลอบุลพรอ้มทีจ่ะตดั
แลว้ (ทีม่า Cook et al 2005) 

 

 

การปลูก 
หญ้ำเนเปียร์ปลกูขยำยพนัธุ์ด้วยท่อนพนัธุ์สดเทำ่นัน้ โดยต้องมีข้ออย่ำงน้อยสองข้อฝังลงดนิเพ่ือให้รำกสำมำรถเติบโตได้ 
เมล็ดท่ีได้จำกหญ้ำเนเปียร์พนัธุ์ผสมมกัจะมีอตัรำงอกต ่ำหรือเป็นหมนั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัชนิดของสำยพนัธุ์ 

การดูแล – การใส่ปุ๋ย, การควบคุมวัชพืช, ความถ่ีในการตัด 
หญ้ำเนเปียร์ต้องกำรดนิท่ีมีควำมอดุมสมบรูณ์มำกเพ่ือให้ผลผลิตอยูใ่นระดบัท่ีดี ดงันัน้ต้องมีกำรเอำใจใสด่แูลเพื่อให้แนใ่จ
วำ่ได้รับปุ๋ ยอยำ่งเพียงพอ โดยเฉพำะไนโตรเจนเพื่อจะได้มีใบดก บอ่ยครัง้ท่ีสำยพนัธุ์นีป้ลกูอยูใ่กล้กบัคอกสตัว์ เพ่ือสำมำรถ
น ำมลูสตัว์มำใสเ่ป็นปุ๋ ยได้ อยำ่งไรก็ตำม มลูสตัว์อยำ่งเดียวไมพ่อท่ีจะเป็นปุ๋ ยดแูลหญ้ำพนัธุ์นีไ้ด้ 

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเตมิได้ท่ี: 

Tropical Forages – Pennisetum purpureum: 
http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/Pennisetum_purpureum.htm 

[บก.: เอคโค เอเชียไดร้บัและขยายพนัธุ์หญ้าเนเปียร์ทีเ่ป็นลูกผสมระหว่างหญ้าเนเปียร์ (Pennisetum purpureum) และหญ้าไข่มกุ 
(Pennisetum glaucum) ทีไ่ดร้บัการพฒันาสายพนัธุ์โดยกรมปศสุตัว์แห่งประเทศไทยและใหชื้่อว่า  “ปากช่อง 1” หรือ “ซุปเปอร์ เนเปียร์” 
โดยข้อมูลบอกว่าหญ้านีมี้โปรตีนมากถึงร้อยละ16-18 ถา้ท่านตอ้งการท่อนพนัธุ์สามารถติดต่อไดที้่ asia@echonet.org] 

 

พันธ์ุพืชตระกูลถ่ัว 

Stylosanthes guianensis 
ช่ือสำมญั: ถัว่สไตโลอบุล 

โปรตีน: ระหวำ่งร้อยละ 12 ถึง 20 

ค าอธิบาย  
ถัว่สไตโลอบุลให้ผลผลิตท่ีมีคณุภำพสงูมำกส ำหรับปศสุตัว์ทกุชนิด โดยสำมำรถ
ให้สดหรือท ำให้แห้งก่อนได้ หรืออำจน ำไปผ่ำนขบวนกำรท ำเป็นหญ้ำแห้งหรือ
ใบป่นเพ่ือเก็บไว้ใช้ตอ่ไป ถัว่สไตโลอบุลเป็นพืชหลำยปีแบบอำยสุัน้ (อยูไ่ด้ 2-3 
ปี) มีลกัษณะเป็นพุม่เล็กๆ สำมำรถโตได้ในดนิหลำยประเภทและโตได้ใน
หลำยๆสภำพแวดล้อม คงควำมเขียวอยูไ่ด้นำนในฤดแูล้ง 

ถัว่สไตโลอบุลมีข้อดีท่ีเป็นสำยพนัธุ์แบบตดัสด แตก็่สำมำรถปลกูไว้ใช้เป็น
ประโยชน์ในทุง่เลีย้งสตัว์ระยะยำวถ้ำปลอ่ยให้ออกเมล็ดและปลอ่ยสตัว์เข้ำมำ
แทะเล็มเป็นอำหำรเสริมหมนุเวียนไป  

ภำพท่ี 6 แสดงถึงใบออ่นและต้นอ่อนท่ีเหมำะอยำ่งมำกท่ีจะน ำไปเป็นพืชสดเพ่ือ
เลีย้งสตัว์ 

http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/Pennisetum_purpureum.htm


การปลูก 
วิธีปลกูถัว่สไตโลอบุลได้ดีท่ีสดุคือจำกเมล็ด สำยพนัธุ์สว่นใหญ่จะให้เมล็ดมำกในฤดแูล้ง พืน้ท่ีหนึง่ไรจะใช้เมล็ดถัว่ประมำณ
หนึง่กิโลกรัม โดยกำรปลกูให้ปลกูเป็นแถวห่ำงกนัประมำณ 40 เซนตเิมตรเพ่ือเป็นกำรง่ำยตอ่กำรเก็บเก่ียวและควบคมุวชัพืช 

การดูแล – การใส่ปุ๋ย, การควบคุมวัชพืช, ความถ่ีในการตัด 
ต้องดแูลให้แนใ่จวำ่ควำมถ่ีในกำรตดันัน้ไมม่ำกและไมน้่อยเกินไป ถ้ำถัว่สไตโลนีถ้กูทิง้ให้โตจนสงูและเป็นเส้นแข็ง ก็จะมี
ยอดอ่อนน้อยเกินไปและไมพ่อท่ีจะขยำยพนัธุ์ได้ ถัว่นีจ้ะให้ผลผลิตดีท่ีสดุเม่ือถกูตดัสงูจำกพืน้ดนิประมำณ 15 เซนตเิมตร 
เพ่ือให้มียอดใหมแ่ตกออกหลำยๆยอด (ดภูำพท่ี 6) สว่นกำรตดัครัง้ตอ่ไปสำมำรถจดัเวลำไว้ในกำรตดัประมำณทกุๆ 8 
สปัดำห์ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัควำมชืน้และกำรเติบโตของต้นถัว่ 

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเตมิได้ท่ี: 

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/ 

 

พันธ์ุที่ มีประโยชน์อ่ืนๆ 

Arachis pintoi 
ช่ือสำมญั: ถัว่ลิสงเถำ, ถัว่บรำซิล, ถัว่ปินโต 

โปรตีน: ระหวำ่งร้อยละ 13 ถึง 25 

ค าอธิบาย 
ถัว่ชนิดนีน้ำ่สนใจมำก เป็นถัว่ท่ีโตเลือ้ยไปกบัพืน้และมีดอกสีเหลืองสวยงำมออกให้เห็นทกุวนั เป็นพืชอำหำรสตัว์ท่ีมี
คณุภำพสงูและใช้ได้กบัปศสุตัว์ทกุชนิด ทนทำนตอ่กำรเหยียบย ่ำและแทะเล็มจำกสตัว์ ทนตอ่กำรถกูตดัไปใช้ แตเ่ป็นถัว่ท่ี
ต้องโตในสภำพท่ีมีควำมอดุมสมบรูณ์พอสมควร โดยดนิต้องมีโครงสร้ำงท่ีดีและได้น ำ้อยำ่งสม ่ำเสมอ เป็นพืชท่ีโตได้ในท่ีท่ีมี
ฤดแูล้งสัน้ๆหรือไมมี่เลย  

ถัว่ลิสงเถำเป็นพืชคลมุดนิท่ีตรึงไนโตรเจนด้วย เม่ือปลกูไว้คลมุดินสกัระยะหนึง่จะชว่ยก ำจดัวชัพืชออกไปจำกสวนผลไม้ได้ 
นอกจำกนัน้ยงัสำมำรถเติบโตได้ดีในร่มระดบัปำนกลำงเม่ือปลกูไว้ใต้ต้นไม้ และดงัท่ีกลำ่วไปว่ำถัว่ลิสงเถำนีเ้ป็นพืชท่ีมี
ประโยชน์มำกในสวนผลไม้ เพรำะสำมำรถปลกูร่วมกนัได้ดีกบัแคฝร่ัง(Gliricidia sepium) ในแปลงปลกูพริกไทย(ดภูำพท่ี 7)  

การปลูก 
ถัว่ลิสงเถำนีป้ลกูด้วยเมล็ดได้ง่ำย ถ้ำมีเมล็ดพนัธุ์ท่ีมีคณุภำพท่ีหำซือ้ได้ กำรปลกูจำกเมล็ดจะท ำให้ต้นถัว่พฒันำระบบรำกท่ี
แข็งแรง แตอ่ยำ่งไรก็ตำม เมล็ดพนัธุ์ของถัว่นีจ้ะเสียง่ำยมำกถ้ำปลกูในเวลำท่ีไมเ่หมำะสม แตถ้่ำจะให้ได้ผลดีควรปลกูไว้ใน
สวนผลไม้ด้วยกำรใช้ท่อนพนัธุ์จำกแปลงท่ีโตเตม็ท่ีแล้ว โดยต้องแนใ่จว่ำล ำต้นท่ีตดัออกมำมีสว่นท่ีรำกงอกออกมำแล้ว 

http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/Stylosanthes_guianensis_var._guianensis.htm
http://www.tropseeds.com/ubon-stylo/


ภาพที ่7:  ถั่วลสิงเถาใชป้ลกูเป็นพชืคลมุดนิใตต้น้พรกิไทย 
หมายเหต:ุ ตน้แคฝร่ังทีใ่ชเ้ป็นหลกัเลือ้ย (ทีม่า Cook et al 
2005) 

 

ภาพที ่8:  ถั่วลสิงเถาก าลงัออกเมล็ด (ทีม่า Cook et al 2005) 

 

มีอีกเหตผุลหนึง่ท่ีควรเร่ิมต้นแปลงปลกูถัว่ลิสงเถำด้วยกำรใช้ทอ่นพนัธุ์แทนเมล็ด นัน่ก็คือเมล็ดของถัว่จะเกิดขึน้ใต้ดนิ คล้ำย
กบัถัว่ลิสงท่ีเป็นพืชในตระกลูเดียวกนั และกำรเก็บเมล็ดให้ถกูวิธีโดยไมท่ ำให้ต้นถั่วตำยหรือเสียหำยนัน้ท ำได้ยำก (ดภูำพท่ี 
8) 

การดูแล – การใส่ปุ๋ย, การควบคุมวัชพืช, ความถ่ีในการตัด 
ถัว่ลิสงเถำไมจ่ ำเป็นต้องได้รับปุ๋ ยไนโตรเจนเพิ่ม แตอ่ยำ่งไรก็ตำม ในดนิบำงแหง่ท่ีมีควำมอดุมสมบรูณ์ในระดบัต ่ำ แปลงท่ี
ปลกูถัว่นีอ้ำจต้องใสฟ่อสฟอรัสและธำตอุำหำรรองบำงอยำ่งเพิ่ม  

ถัว่ลิสงเถำนีเ้หมำะส ำหรับกำรตดัจนสัน้เพ่ือน ำไปใช้ แตค่วรระมดัระวงัวำ่เม่ือตดัแล้วจะไมเ่ป็นกำรเปิดชอ่งวำ่งให้วชัพืชอ่ืน
เตบิโตขึน้แทน โดยเฉพำะหญ้ำท่ีขึน้เป็นกอจะโตเร็วจนแทนท่ีถัว่ได้ สว่นสภำพกำรปลกูท่ีจะปลอ่ยให้สตัว์มำแทะเล็มนัน้ ถัว่
ลิสงเถำจะขึน้ได้ดีไปพร้อมกบัหญ้ำตำ่งๆท่ีกล่ำวไปในตอนก่อนหน้ำนี ้

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเตมิได้ท่ี: 

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 
ช่ือสำมญั: กระถิน 

โปรตีน: สงูถึงร้อยละ 30 

ค าอธิบาย 
กระถินเป็นพนัธุ์พืชตระกลูถัว่ท่ีมีประโยชน์หลำยอย่ำงและขึน้อยู่ตำมธรรมชำตใินภำคพืน้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เป็นพืช
ตระกลูถัว่ท่ีเป็นต้นไม้มีอำยยืุน และเหมำะมำกกบักำรปลกูไว้ใกล้ท่ีพกัอำศยัของเกษตรกรท่ีท ำกำรเกษตรขนำดเล็ก และต้น
กระถินสำมำรถคงควำมเขียวไว้ได้ในชว่งฤดรู้อน กระถินมีประโยชน์หลำยอยำ่งตอ่ระบบกำรเกษตรขนำดเล็ก และยงั
สำมำรถน ำไปใช้เป็นอำหำรสตัว์ท่ีมีคณุภำพสงู มีใบท่ีอดุมไปด้วยโปรตีน เหมำะส ำหรับปศสุตัว์ท่ีเคีย้วเอือ้ง ใช้ปลกูเป็นแนว
รัว้ น ำไม้ไปเป็นฟืนและก่อสร้ำง และกระถินยงัทนทำนตอ่กำรถกูตดับอ่ยๆและตดัจนสัน้   

http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/Arachis_pintoi.htm
http://www.tropseeds.com/arachis-pintoi/


ภาพที ่9:  ตน้กระถนิ มกีิง่ทีแ่ตกยอดใหมห่ลงัจากถูกตดั

จนสัน้ (ทีม่า Cook et al 2005) 

การปลูก 
กระถินปลกูได้ดีท่ีสดุด้วยกำรเพำะเมล็ด แตม่กัจะโตช้ำ ดงันัน้จงึ
ควรท่ีจะป้องกนัต้นออ่นไว้ไม่ให้สตัว์มำกินและจำกกำรถกูวชัพืชรุก
ล ำ้ เมล็ดของกระถินมีผิวเคลือบไว้คอ่นข้ำงหนำซึง่เรำอำจต้อง
ท ำลำยเปลือกหุ้มเมล็ดเพ่ือช่วยเร่งกำรงอก ตวัอยำ่งเชน่ เรำ
สำมำรถจุม่เมล็ดกระถินลงในน ำ้ท่ีเกือบจะเดือดเป็นเวลำ 5 วินำที
และรีบยกขึน้มำแล้วจุม่ลงในน ำ้เย็นทนัที หรืออำจใช้กรรไกรตดั
ปลำยแหลมเล็กๆด้ำนหนึง่ของเมล็ดเพ่ือให้เมล็ดได้รับควำมชุม่ชืน้
จำกน ำ้ 

กระถินไมค่อ่ยทนทำนกบัสภำพดนิท่ีไมอ่ดุมสมบรูณ์และมีสภำพ
เป็นกรด แตจ่ำกประสบกำรณ์แล้ว กระถินจะทนได้ดีกว่ำตำมท่ี
รำยงำนกำรศกึษำเขียนไว้ เรำมกัจะพบกระถินขึน้อยูต่ำมข้ำงทำง

ในเขตปลกูข้ำวพืน้ท่ีลุม่ในประเทศกมัพชูำและในพืน้ท่ีรกร้ำงในเมืองของกรุงพนมเปญ ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีปกติดนิจะเป็นกรดและ
ไมค่อ่ยอดุมสมบรูณ์ ถ้ำต้องท ำงำนอยูใ่นพืน้ท่ีท่ีไมค่อ่ยอดุมสมบรูณ์เทำ่ไร นำ่จะพิจำรณำทดลองกำรปลกูกระถินไว้ใช้ 

การดูแล – การใส่ปุ๋ย, การควบคุมวัชพืช, ความถ่ีในการตัด 
กระถินเป็นพืชท่ีทนทำนมำกตอ่กำรถกูตดัจนสัน้และถกูตดับอ่ยๆ เพ่ือประโยชน์ในกำรเก็บใบและก่ิงให้กบัสตัว์เลีย้ง ควรจะ
คอยตดัต้นกระถินให้เหลือควำมสงูอยูท่ี่ประมำณ 1 เมตรและปลอ่ยให้แตกก่ิงออกมำหลำยๆก่ิงเพ่ือให้อยูใ่นระดบัควำมสงูท่ี
เอือ้มถึง ภำพท่ี 9 แสดงให้เห็นต้นกระถินสำมำรถรับกำรตดัแตง่ได้   

โดยทัว่ไปแล้วไมจ่ ำเป็นต้องใสปุ่๋ ยให้ต้นกระถิน แตอ่ำจชว่ยให้กระถินเตบิโตได้ดีขึน้ด้วยกำรใสม่ลูสตัว์เป็นปุ๋ ยบ้ำง  

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเตมิได้ท่ี: 

Tropical Forages – Leucaena leucocephala: 
http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/Leucaena_leucocephala.htm 
[บก.: เอคโค เอเชียมีเมล็ดพนัธุ์ของกระถินอยู่สองชนิดที่ธนาคารเมล็ดพนัธุ์ของเรา แต่อย่าลืมว่า แม้ว่ากระถินจะเติบโตตาม
ธรรมชาติในหลายพืน้ทีข่องเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้แต่ก็มีแนวโนม้ที่อาจแพร่ขยายพนัธุ์อย่างรวดเร็ว] 

 

Gliricidia sepium 
ช่ือสำมญั: แคฝร่ัง 

โปรตีน: ระหวำ่งร้อยละ 18 ถึง 30 

ค าอธิบาย 
แคฝร่ังเป็นพืชตระกลูถัว่ประเภทไม้ยืนต้นท่ีมีประโยชน์หลำกหลำยในระบบกำรเกษตรขนำดเล็ก แคฝร่ังนีโ้ดยมำกนิยมใช้
ปลกูเป็นรัว้ล้อมบริเวณสวนครัว โดยสำมำรถตดัใบและก่ิงเพ่ือน ำไปผสมเป็นปุ๋ ยธรรมชำตไิด้ อีกทัง้ยงัใช้เป็นอำหำรเสริมท่ีมี

http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/Leucaena_leucocephala.htm


ภาพที ่10:  วธิหีนึง่ในการท าแนวรัว้ทีม่ชีวีติ (ทีม่า Cook et al 

2005) 

ภาพที ่11:  ตน้แคฝร่ังและใบทีเ่ป็นผลผลติปรมิาณมาก (ทีม่า 

Cook et al 2005) 

 

ใบดกและมีประโยชน์กบัปศสุตัว์อยำ่งมำก (ดภูำพท่ี 10) มีกำรศกึษำไว้ในรำยงำนบำงแหง่วำ่ววัและควำยต้องได้รับกำร 
“ฝึก” ให้กินแคฝร่ังนี ้เน่ืองจำกกลิ่นของมนั แตว่วัและควำยจะไมป่ฏิเสธเม่ือน ำไปผสมกบัพืชอำหำรสตัว์อยำ่งอ่ืน (Horne, 
P.M. and Stür, W.W. 1999) 

กำรศกึษำของ Cook et al (2005) แนะน ำวำ่แคฝร่ังนีเ้หมำะสมท่ีจะท ำเป็นแนวรัว้กินได้ เป็นอำหำรสดท่ีสำมำรถตดัให้สตัว์
เลีย้งกิน ใช้ท ำเป็นฟืน เป็นร่มเงำและท่ีก ำบงัส ำหรับต้นกล้ำในเรือนเพำะช ำ และใช้เป็นหลกัเลือ้ยโดยเฉพำะในกำรปลกู
พริกไทย  

แคฝร่ังสำมำรถปลกูได้ในสภำพโดยทัว่ไป รวมถึงสภำพดินท่ีเป็นกรด แตม่กัจะไมท่นทำนตอ่ปริมำณน ำ้หรือดินท่ีมีน ำ้ทว่มขงั
เป็นเวลำนำน   

การปลูก 

แคฝร่ังมีถ่ินก ำเนิดมำจำกอเมริกำกลำง และสำมำรถขึน้เองตำมธรรมชำตทิัว่ทัง้พืน้ท่ีในเขตเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ซึง่เป็น
พืน้ท่ีท่ีเหมำะสมส ำหรับกำรเตบิโตของแคฝร่ัง และให้ผลผลิตท่ีเป็นเมล็ดได้รวดเร็วในพืน้ท่ีท่ีมีควำมแล้งท่ีเหมำะสม ในกำร
ปลกูนัน้ สำมำรถปลกูท่อนพนัธุ์ท่ียำวประมำณ 1.5 เมตร โดยปักลงไปตรงๆในสถำนท่ีท่ีต้องกำร และถ้ำมีควำมชืน้ท่ีเพียงพอ
ก็จะแตกใบอ่อนออกมำภำยในเวลำ 4 สปัดำห์ ถ้ำต้องกำรปลกูเป็นแนวรัว้ให้ตดัก่ิงท่ียงัมีชีวิตอยูเ่ป็นท่อนยำว ปักลงไปตำม
ระยะหำ่งท่ีต้องกำรจะท ำเป็นรัว้  

ถ้ำปลกูด้วยเมล็ด ไมจ่ ำเป็นต้องมีกำรเร่งกำรงอกของเมล็ด เพรำะปกตจิะมีอตัรำกำรงอกสงูอยูแ่ล้ว โดยสำมำรถเพำะเมล็ด
ไว้ในโรงเรือน ในแปลงเพำะ หรือในถงุเพำะท่ีมีถงุละต้นเพ่ือน ำไปปลกูในท่ีท่ีต้องกำรปลกูตอ่ไป โดยวำงเมล็ดไว้และกลบ
ไมใ่ห้ลกึเกิน 2 เซนตเิมตร 

การดูแล – การใส่ปุ๋ย, การควบคุมวัชพืช, ความถ่ีในการตัด 
กำรใช้แคฝร่ังเพ่ือเป็นแหลง่อำหำร สำมำรถท ำโดยกำรตดัแคฝร่ังหลงัจำกปลกูมำแล้วเป็นเวลำ 8 เดือน และเพ่ือผลผลิตท่ีดี
ท่ีสดุควรตดัให้เหลือควำมสงูประมำณ 1 เมตรทกุๆ 3 เดือน โดยพิจำรณำจำกควำมชุม่ชืน้ท่ีมี ต้นแคฝร่ังเป็นพืชตระกลูถัว่ท่ี
ตรึงไนโตรเจน ดงันัน้จงึไมจ่ ำเป็นต้องใสปุ่๋ ยใดๆเพิ่มยกเว้นปุ๋ ยคอกบ้ำงเป็นบำงครัง้ ภำพท่ี 11 แสดงถึงผลผลิตปริมำณ
มำกมำยท่ีได้อย่ำงรวดเร็วจำกต้นแคฝร่ัง 



สามารถดูข้อมูลเพิ่มเตมิได้ท่ี: 

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