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ค าน า 

  ด้วยสภาพดินส่วนใหญ่ของพื้นที่โครงการ ณ หมู่บ้าน Tuane เป็นดินทรายเกือบทั้งหมด 
ยกเว้นบริเวณใกล้ล้าธาร ท้าให้ความสามารถในการกักเก็บ น้้าต่้ามาก ต้องอาศัย น้้าฝนที่ตกกระจายอย่าง
สม่้าเสมอประมาณสัปดาห์ละคร้ัง พืชที่ปลูกจึงสามารถให้ผลผลิตได้เช่น ข้าวโพด และถั่วลิสง เป็นต้น อย่างไร
ก็ตามผลผลิตที่ได้ยังมีปริมาณที่ต่้าอยู่ เน่ืองมาจากฝนทิ้งช่วงในระหว่างที่พืชมีความต้องการใช้น้้ามาคือในระยะ
ที่พืชออกดอกโดยเฉพาะข้าวโพดหากขาดน้้าในช่วงน้ีจะท้าให้จ้านวนเมล็ดติดฝักน้อยลงทันที ดังน้ันจึงมีความ
จ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาวิธีการที่เหมาะสม เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และองค์ความรู้ที่ตอบโจทย์ สามารถ
น้ามาประยุกต์ใช้ได้คือ พหุกสิกรรมซึ่งเป็นระบบการปลูกพืชในรูปแบบต่างๆเพื่อให้มีประสิทธิภาพต่อพืชปลูก
และใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างยั่งยนื การผลิตถ่านชีวภาพจากวัตถุดิบเหลือใชท้างการเกษตรเพื่อใชใ้นการปรับปรุง
โครงสร้างและความสามารถในการอุ้มน้้าของดินซึ่งเป็นวิธีที่ท้าได้ง่ายและมีประโยชน์ระยะยาวส้าหรับการปลูก
พืช นอกจากน้ียังมีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรที่มีในท้องถิ่น ได้แก่ การท้าน้้าตาลจากอ้อยใช้เอง โดย
อาสาสมัครเห็นว่าผลิตภัณฑ์น้ีสามารถน้าไปต่อยอดเป็นสินค้าชุมชนได้อีกด้วย เพราะในตลาดทั่วไปที่ประเทศ
โมซัมบิก มีเพียงน้้าตาลที่ผลิตจากโรงงานเท่าน้ัน และสุดท้ายคือวิธีการน้าวัตถุดิบทางการเกษตรอย่างใบมัน
ส้าปะหลังมาผลิตเป็นอาหารเสริมประเภทโปรตีนแก่สัตว์เลี้ยงจ้าพวก โค สุกร ไก่ แพะ และเป็ด ซึ่งช่วยลด
ค่าใช้จ่ายส้าหรับผู้ที่ต้องการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพ โดยรายละเอียดของหัวข้อที่กล่าวมาจะน้าเสนอในเน้ือหา
ต่อไป 
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พหุกสิกรรม 

 คือระบบการเพาะปลูกพืชมากกว่าหน่ึงชนิดในพื้นที่ดินเดียวกัน ซึ่งอาจจะปลูกร่วมในเวลาเดียวกัน 
หรือต่างระยะเวลากัน ทั้งน้ีโดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มพูน ผลผลิตและรายได้จากการเพาะปลูกพืชในพื้น
ที่ดินดังกล่าวให้มากขึ้นพร้อมๆ กันน้ันก็จะท้าให้ดินมีสภาพทั้งกายภาพ และส่วนประกอบของธาตุอาหารของ
พืชมีการปรับปรุงดียิ่งขึ้น ซึ่งพหุกสิกรรมน้ีสามารถจะแยกออกได้เป็น 5 ระบบ ดังน้ีคือ 

1. ระบบการปลูกพืชร่วม (Intercropping) หมายถึง ระบบพหุกสิกรรมที่ปลูกพืชตั้งแต่สองชนิดร่วมกันในเวลา
เดียวกัน ซึ่งอาจจะเป็นรูปแบบใดก็ได้ใน 2 รูปแบบดังน้ี 

 1.1 การปลูกพืชแบบผสม (Mixed Intercropping) หมายถึง การปลูกพืชร่วมที่ไม่เป็นแถวเป็นแนว 
แต่หากจะปลูกผสมกันไปตามความเหมาะสมของสภาพที่ต้องการตามธรรมชาติ 

 1.2 การปลูกแบบเป็นแถว (Row Intercropping) หมายถึง ระบบการปลูกพืชร่วมที่มีอย่างน้อยหน่ึง
ชนิดที่ปลูกเป็นแถวสลับกับพืชแรก หรือปลูกไม่เป็นแถวอยู่ในระหว่างแถวของพืชแรกก็ได้ 

 ตัวอย่างการปลูกพืชร่วม เช่น ข้าวโพด + ถั่วลิสง หมายถึง การปลูกข้าวโพดร่วมกับถั่วลิสงในเวลา
เดียวกัน เป็นต้น 
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2. ระบบการปลูกแบบรับช่วง(Relay Cropping) หมายถึง ระบบการปลูกพืชแรกปลูกก่อนแต่ยังไม่ถึงวันเก็บ
เกี่ยวก็จะมีการปลูกพืชที่สองในพื้นที่เดียวกันซึ่งอาจจะเป็นการปลูกระหว่างแถว ( inter-row) หรือปลูกผสม 
(mixed) ก็ได้ การปลูกแบบรับช่วงตามกันเช่นน้ีใช้เคร่ืองหมาย- แสดงการร่วมในระบบเช่น ข้าว - ถั่ว เหลือง 
หมายถึง การปลูกข้าวแล้วรับช่วงโดยการปลูกถั่วเหลืองก่อนการเก็บเกี่ยว เป็นต้น 

 

3. ระบบการปลูกแบบทวิกสิกรรม หรือแบบตาม (Double or Sequential Cropping) หมายถึงระบบการ
ปลูกพืชแรกจนเก็บเกี่ยวแลว้จึงปลกูพืชสองตามทันทีหรือเว้นช่วงทีไ่ม่นานนัก โดยเฉพาะในสภาพของพื้นที่ทีย่งั
มีความชื้นและน้้าในดินเหลือจากการปลูกพืชแรกเพียงพอต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของพืชที่สอง  

  

4. ระบบการปลูกพืชต่างระดับ (Multi-Storied Cropping) วิธีการน้ีอาจจะกระท้าได้ทั้งในรูปแบบของการ
ปลูกพืชเป็นแถวเป็นแนว หรือการปลูกผสมปนเปไม่เป็นแถวก็ได้ แต่หลักการส้าคัญก็คือ การให้พืชหลายๆ 
ชนิดที่สามารถจะปลูกร่วมกันโดยไม่แย่งแสงแดดธาตุอาหารในดิน แหล่งน้้า และอากาศ เป็นสิ่งส้าคัญที่จะต้อง
ท้าการศึกษาหาชนิดของพืชที่เหมาะสม ในอดีตที่ผ่านมาเกษตรกรไทยได้ใช้ประสบการณ์ จัดระบบที่เหมาะสม
ของสวนผลไม้ที่มีทุเรียน มะม่วง มังคุด กล้วย มะพร้าว หมากลองกอง เงาะ กาแฟ โกโก้ ขิง ดีปลี ว่านต่างๆ 
ต้นทองหลางซึ่งเป็นพืชตระกูลถั่ว โดยแต่ละชนิดจะผสมผสานอยู่ในระบบ ชนิดใดที่ต้องการแสงแ ดดมาก พุ่ม
ต้นไม่หนาทึบ เช่น หมากและมะพร้าวจะอยู่ส่วนบน ลดลงมาก็จะเป็นไม้ที่มีพุ่มต้นหนา เช่น มะม่วง ทุเรียน 
มังคุด กล้วย ฯลฯ ลดลงมาจากระดับกลางก็จะเป็นไม้ที่ต้องการร่มเงา เช่น กาแฟ โกโก้ ชา ฯลฯ ส่วนที่ต่้าลง
มาอีกและต้องการแสงแดดไม่มาก เช่น ขิง ข่า ว่านต่างๆ 
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 5. ระบบการปลูกพืชแบบราทูน (Ratoon Cropping) หมายถึง การใช้พืชที่สามารถจะยืดระยะเวลาของการ
ให้ผลผลิตได้มากกว่าหน่ึงฤดูกาล โดยไม่ต้องมีการปลูกใหม่ ซึ่งโดยใช้วิธีการตัดให้เหลือตอซึ่งแตกกิ่งก้านและ
ให้ผลได้ใหม่ เช่น ข้าว ฝ้าย อ้อย ข้าวฟ่าง สับปะรด ละหุ่ง เป็นต้น 

 

6. ระบบการปลูกแบบเกาะอาศัย (Parasite Cropping) หมายถึง การปลูกพืชชนิดที่อาศัยในลักษณะของ
กาฝาก (parasitic) กับพืชยืนต้นอื่น โดยที่มนุษย์ได้ประโยชน์จากพืชทั้งสองชนิด หรือจากพืชกาฝากชนิดเดียว 
เช่น การปลูกพริกไทยบนต้นมะพร้าว , สะเดา, ยอป่า, สะตอ เป็นต้น นอกจากพริกไทยแล้วยังมีพื ชเถาชนิด
อื่นๆ อีกจ้านวนมาก เช่น ดีปลี, พลู, ถั่วฟักยาว, มะระ, กีวีฟรุต เป็นต้น 

 

วัตถุประสงค์และหลักการของพหุกสกิรรม มีดังต่อไปน้ีคือ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ที่ดินซึ่งมีผลท้าให้ผลผลิตและรายได้อันเน่ืองมาจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 

2. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางการเกษตรที่ทรุดโทรม ให้ฟื้นฟูกลับคืนดีขึ้น เช่น สภาพความเสื่อมโทรม
ของดิน สภาพความแห้งแล้งอันเกิดมาจากการลดลงของป่าไม้เป็นต้น 
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3. เพื่อเพิ่มเสถียรภาพ (stability) และความยั่งยืน (sustainability) ของการผลิตซึ่งจะมีผลกระทบที่ เกิดขึ้น
จากด้านเศรษฐกิจและเกษตรกรรม 

4. เพื่อลดปัญหาความเสียหายอันเน่ืองมาจากการท้าลายของโรคและศัตรูพืช  

 5. เพื่อให้เกิดผลกระทบในทางเสริมสร้างระหว่างชนิดของพืชที่ปลูกร่วมอยู่ในระบบในการเพิ่มผลผลิตซึ่งกัน
และกันให้มากยิ่งขึ้น 

หลักการ 

1. ชนิดและประเภทของพืชตลอดจนคุณสมบัติทางด้านกายภาพ ชีวภาพ เช่น ระบบราก ลักษณะทรงต้น 
ความต้องการธาตุอาหาร ความทนทานต่อความแห้งแล้ง ฯลฯ ของพืชแต่ละชนิดที่จะมาปลูกร่วมในระบบพหุ
กสิกรรมจะต้องมีการศึกษาท้าความเข้าใจให้ดีพอ ทั้งน้ีเพราะผลกระทบของพืชแต่ละชนิดที่จะมีต่อกันอาจจะ
เป็นไปในลักษณะของการแข่งขัน แทนที่จะเป็นการเสริมสร้างตามที่ต้องมีการศึกษาก่อนการที่จะมีการวางแผน
และปฏิบัติการโดยมีหลักการพิจารณาดังต่อไปน้ีคือ 

               1.1 ระบบรากพืชพืชหลักกับพืชที่ปลูกแซมควรมีระบบรากที่หยั่งลึกในดินต่างระดับกัน ทั้ง น้ีเพื่อ
หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการแข่งขันการใช้ธาตุอาหาร และน้้าจากดินในบริเวณเดียวกัน โดยทั่วไปพืชแซมควรมี
ระบบรากที่ตื้นกว่าพืชหลัก เช่น พืชผักต่างๆ พืชตระกูลถั่วบางชนิด และพืชตระกูลมะเขือ เป็นต้น 

               นอกจากน้ี การยกย่องเพื่อปลูกพืชต่างชนิดกันอาจจะเป็นวิธีช่วยท้าให้รากพืชไม่สามารถจะแย่ง
อาหารกันได้ 

               1.2 อายุของพืชพืชหลักและพืชแซมควรมีอายุแตกต่างกัน ทั้งน้ีเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้งานในการเก็บ
เกี่ยวพร้อมกัน และจะท้าให้พืชลดการแข่งขันแย่งธาตุอาหารในดินในช่วงเวลาเดียวกันได้อีกด้วย  

               1.3 ขนาดและลักษณะของทรงพุ่มต้นพืชหลักควรจะมีทรงพุ่มต้นที่ไม่บังแสงแดดต่อพืชแซมมาก
เกินไป ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับชนิดของพืชแซมด้วยว่า เป็นพืชที่ชอบแสงแดดมากน้อยเพียงใด พืชบางชนิดไม่ต้องการ
แสงจัดมาก แต่บางชนิดต้องการรับแสงเต็มที่ โดยปกตชิาวสวนดั้งเดิมจะมีประสบการณ์ของการจัดระบบน้ีไดด้ี 
เช่น การจัดให้หมากซึ่งมีล้าต้นสูงพุ่มเล็กอยู่ในระดับสูงสุดของระบบพืชมะม่วง มะพร้าว ชมพู่ เงาะ ทุเรียน จะ
เป็นพืชในระดับกลาง พืชที่มีเถาเกาะต้นพืชอื่นๆ เช่น พลู พริกไทย ดีปลี ก็อาจจะปลูกกับต้นมะพร้าว หมาก 
หรือพืชยืนต้นอื่นโดยไม่จ้าเป็น 

ต้องท้าค้างให้เสียค่าใช้จ่ายในระดับต่้าลงมาก็จะปลูกพืชพวกที่ตอ้งการแสงน้อย เช่น กาแฟ โกโก้ สมุนไพรชนิด
ต่างๆ ซึ่งสามารถจะปลูกอยู่ภายใต้ร่มไม้ใหญ่พอมีแสงไม่มากเกินไป ต่้ากว่าน้ันในบางส่วนอาจจะปลูกพืช
ประเภท ขิง ข่า กระชาย ตะไคร้ ตามริมร่องน้้า เป็นต้น 
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               1.4 พืชชนิดที่มีความเกื้อหนุนซึ่งกันและกันเช่น พืชตระกูลถั่ว ทั้งประเภทที่เป็นพืชยืนต้น เช่น ถั่ว
มะแฮะ แค กระถิน ทองหลาง ฯลฯ พืชล้มลุก เช่น พืชคลุมดินคาโลโปโกเน่ียม เพอลาเรีย เซ็นโตรซีมา พืช
เศรษฐกิจ เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วแดง ฯลฯ พืชตระกูลถั่ว น้ีเมื่อปลูกเป็นพืชแซมจะช่วยตรึง
ไนโตรเจนให้กับพืชหลักช่วยแข่งขนักับวัชพืชที่จะมาแยง่อาหารกับพืชหลัก รวมทั้งให้อินทรียวัตถุเมื่อตายและ
เน่าเปื่อย ซึ่งจะช่วยอนุรักษ์ความชื้นในดินไม่ให้ถูกความร้อนจากแสงแดดเผาให้ระเหยไปเร็วกว่าที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อพืช 

               1.5 พืชแซมควรจะเป็นพืชที่ชอบร่มเงาโดยเฉพาะในระบบการปลูกพืชต่างระดับ เช่น กาแฟ โกโก้ 
พริกไทย พริก กะหล่้าปลี ถั่วลิสง ฯลฯ 

2. วิธีปฏิบัติของการปลูก การดูแลและการเก็บเกี่ยวก็นับเป็นสิ่งส้าคัญที่จะต้องมีการศึกษาและท้าความเข้าใจ
ไว้เป็นการล่วงหน้าว่าการปลูกน้ันจะใช้วิธีการหยอด หว่านเป็นแถว หว่านให้คลุมพื้นที่หรือโรยเป็น แถว ส่วน
การดูแลรักษาน้ันจะให้มีการก้าจัดวัชพืช แมลงศัตรูพืชอย่างไรหรือไม่และโดยวิธีใดที่จะให้เหมาะสมที่สุด การ
เก็บเกี่ยวน้ันก็เป็นปัจจัยที่ส้าคัญมากเช่น ระยะเวลาของการเก็บเกี่ยวน้ันก็เป็นปัจจัยที่ส้าคัญมาก เช่น 
ระยะเวลาของการเก็บเกี่ยวพืชหน่ึงจะมีผลกระทบต่อการปลูกหรือ การดูแลรักษาอีกพืชหน่ึงหรือไม่ลักษณะ
และการเจริญเติบโตของพืชหน่ึงในช่วงของการเก็บเกี่ยว ของพืชอีกหน่ึงจะมีผลท้าให้เกิดความยุ่งยากในการ
เก็บเกี่ยวหรือไม่ 

3. อายุและช่วงระยะเวลาของการปลูกจนถึงวันเก็บเกี่ยวของพืชแต่ละชนิดน้ันจะต้องมีความพอเหมาะต่อ
สภาพดินฟ้าอากาศตามฤดูกาลของแต่ละภูมิภาค พืชโดยทั่วไปและส่วนใหญ่ ต้องการฝนและความชื้นในดินที่
เหมาะสม ในระยะการปลูกและระยะของการเจริญเติบโต แต่จะไม่ต้องการฝนในช่วงเก็บเกี่ยว ฉะน้ันการเลือก
ประเภทและชนิดของพืชที่อายุพอเหมาะสมตอ่สภาพแวดลอ้มโดยเฉพาะหน้าฝน จะท้าให้ระบบที่ได้เป็นระบบ
ที่ให้ผลผลิต และก้าไรสูงสุดต่อเกษตรกร เช่น การใช้พืชอายุสั้นในการปลูกก่อนข้าวโพด ในภาคกลางตอนบน
เขตติดต่อกับภาคอีสานและภาคเหนือจะท้าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มและลดความเสี่ยงอันเน่ืองมาจากการปลูก
ข้าวโพดต้นฤดู ซึ่งมักจะมากระทบกับการขาดฝนในช่วงออกดอกและติดผักตอนกลางฤดู นอกจากน้ันการปลูก
ข้าวโพดปลายฤดูจะลดปัญหาอัลฟ่าท๊อกชนิได้อีกด้วย 
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การท าน  าตาลอ้อย 

1.เลือกอ้อยที่มีอายุ 1 ปีขึ้นไปหรือล้าที่แก่ เพราะอ้อยสะสมน้้าตาลเต็มที่แล้ว 

 

2.หีบน้้าอ้อยเพื่อน้าไปท้าน้้าตาลโดยใช้เคร่ืองหีบหรือประยุกต์ใช้อุปกรณ์อื่นที่จัดหาได้สะดวก  

 

3.เตรียมผ้าขาวบาง 2 ผืน และแม่พิมพ์ โดยแช่ผ้าขาวบางและแม่พิมพ์ไว้ในน้้าก่อนใช้ แล้วต้มน้้าอ้อยใส่กระทะ
ใบบัวจนเดือดและสังเกตฟองไปเร่ือยๆ 

4.เมื่อน้้าอ้อยเดือดจะสังเกตเห็นฟองคร้ังแรกให้ตักออกเพราะสิ่งเจือปนจะลอยขึ้นมาอยู่ในฟอง 

 

หลังจากน้ันจะเกิดฟองและให้สังเกตลักษณะของฟองระหว่างการต้มจนสามารถน้ามาท้าน้้าตาลได้ดังน้ี 
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1) รังผึ้ง 

 

2) รังแตน 

 

3) รังต่อ 

 

4) ผุดปลาหมอ 
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5) ดอกกะหล่้า 

 

6) น้้าเซาะทราย  

 

5.หลังจากลักษณะฟองเปลี่ยนเป็น น้้าเซาะทราย คนต่ออีก 5 วินาที แล้วยกลงจากเตา  

 

6.น้าผ้าขาวบางที่แช่น้้าไว้ปูและวางแม่พิมพ์ทับอีกทีหน่ึง จากน้ันเทน้้าอ้อยใส่แม่พิมพ์และทิ้งไว้ให้เย็น 5 นาที 
สามารถน้าไปรับประทานได้ 
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7.ส่วนการท้าน้้าตาลสีร้า หลังจากยกลงจากเตาให้ระบายความร้อน โดยการคนไปเร่ือยๆ เมื่อน้้าตาลเร่ิมเย็นให้
ใช้ไม้พายบี้น้้าตาลออกจากกัน และบดให้ละเอียด จะได้น้้าตาลสีล้าเม็ดละเอียดมีกลิ่นหอม  

 

 
โดย : สมเด็จ กองบุตร 

Source : https://www.youtube.com/watch?v=Vesx19USr6U 
 
ถ่านชีวภาพ (Biochar) 
 ถ่านชีวภาพ หรือ ไบโอชาร์ (Biochar) คือวัสดุที่อุดมด้วยคาร์บอน ผลิตจาก ชีวมวล (Biomass, วัสดุ 
เหลือใช้จากการเกษตร เช่น เหง้ามันส้าปะหลัง ฟางข้าว ซังข้าวโพด กิ่งไม้ เป็นต้น ถ่านชีวมวลคือถ่านที่ใช้
ประโยชน์เพื่อกักเก็บคาร์บอนลงในดินและปรับปรุงสภาพทางกายภาพของดิน เน่ืองจากคุณสมบัติของถ่าน
ชีวภาพมีรูพรุนตามธรรมชาติเมื่อใส่ลงในดินจะช่วยการระบายอากาศ การซึมน้้า การอุ้มน้้า ดูดยึดธาตุอาหาร 
เป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ ลดความเป็นกรดของดิน นอกจากน้ียังช่วยเพิ่มคุณภาพของปุ๋ยให้สูงขึ้น ท้าให้ประหยัด
การใช้ปุ๋ย ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ เพิ่มผลผลิต เป็นเทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาได้ตั้งแต่ระดับเกษตรกร ครัวเรือน 
ชุมชนและองค์ส่วนท้องถิ่น 

https://www.youtube.com/watch?v=Vesx19USr6U
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วิธีเผา 
1. ขุดหลุมเป็นรูปกระทะเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เมตร ลึก 30 ซม.เพื่อใช้แทนเตาเผา ท้าให้ไม่ต้องลงทนุ
ในการซื้อเตา เสร็จแล้วน้ากิ่งไม้มากท้าเป็นกองเล็กๆ เพื่อจุดไฟเป็นเชื้อเพลิงก่อน 

 

2. เมื่อไฟติดแล้วรอให้ฟืนที่ไหม้เป็นก้อนสีขาวๆ ก่อนจึงค่อยๆ ใส่ฟืนเพิ่มเข้าไปทีละน้อย  

  

3. เมื่อใส่ฟืนหมดแล้วรอจนเปลวไฟดับ จากน้ันใช้น้้ารดกองถ่านให้ดับสนิท แล้วน้าไปบดให้ละเอียดเพื่อน้า
หมักกับปุ๋ยคอก ก่อนน้าไปใช้ จะท้าให้ถ่านชีวภาพมีคุณภาพสูงขึ้น พืชเจริญเติบโตได้ดี 

  

4. ตัวอย่างการท้าปุ๋ย ผสมถ่านชีวภาพ ปุ๋ยหมัก และมูลสัตว์ ในอัตราส่วน 1:1:1 (ถา้ไม่มีปุ๋ยหมักหรือมูลสัตว์ 
สามารถใช้อย่างอื่นแทนได้ ) หมักอย่างน้อย 3 เดือนก่อนน้าไปใช้ 

การใช้ถ่านชีวภาพกับสัตว์เลี ยง 

 การใส่ถ่านชีวภาพผสมลงไปในอาหารสัตว์เลี้ยงและในสถานที่เลี้ยงสัตว์ (คอก)  สามารถเพิ่มน้้าหนัก
สัตว์เลี้ยงได้มากถึง 20% ปรับปรุงพื้นที่เลี้ยงสัตว์ ปรับปรุงสุขภาพของสตัว์เลีย้ง ท้าให้ลดการเกิดโรคติดตอ่ไดด้ี
ขึ้น ลดกลิ่นและแมลงรบกวน โดยใส่ถ่านชีวภาพ 1-3% ในอาหารเลี้ยงวัวหรือหมู อาหารวัวผสมลงใน
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อาหารแห้งหรือผสมกับกากน้้าตาล ส่วนอาหารหมูผสมได้กับทุกสูตรอาหาร ทั้งอาหารที่ท้าเองหรืออาหารส
ส้าเร็จรูป การใส่ถ่านชีวภาพส้าหรับอาหารไก่เพื่อเพิ่มน้้าหนักเน้ือไก่และเพิ่มอัตราการออกไข่  ผสมได้กบทุก
สูตรอาหาร ไก่สามารถทานได้และไก่สามารถทานได้กระทังถ่านชีวภาพที่กระจัดกระจายบนพื้น 

ข้อควรระวังจากการใช้ถ่านชีวภาพ  

1. เมื่อเผาถ่านชีวภาพออกมาแล้วไม่ควรใช้งานทันทีแต่ต้องเอาไปหมักกับ ปุ๋ย หมักประมาณ 2 – 3 เดือน เพื่อ 
ให้ถ่านชีวภาพมีการแยกธาตุอาหารเป็นเชิงเดี่ยวทั้งหมดก่อน จะได้สะดวกกับพชืในการดูดไปใช้งาน  

2. ในปีแรกของการใช้ถา่นชีวภาพอาจจะยังไม่ประสบผลส้าเร็จ เพราะเป็นช่วงที่จุลนิทรีย์ก้าลังแย่งรูพรุนกัน 
อยู่จึงไม่มีเวลาท้างานเต็มที่ แต่เม่ือผ่านไปสักระยะทุกอย่างลงตัว การท้างานของจุลินทรีย์ก็จะเร่ิมขึ้น  

3. วัตถุดิบที่ใชท้้าถา่นชีวภาพให้คณุสมบัตใินการบ้ารุงดินที่แตกต่างกัน บางชนิดอาจมีคุณสมบัติเป็นกรด บาง
ชนิดมีคุณสมบัติเป็นด่าง ผู้ใชต้้องศึกษาทดลองเรียนรู้ด้วยตนเอง  

4. ก่อนน้าถ่านชีวภาพไปใชต้้องบดให้ละเอียดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซบั แต่ทั้งน้ีต้องระวังฝุ่นเข้าปอด
คนบดด้วย เพราะฝุ่นถ่านชีวภาพสะสมในร่างกายได้นานหลายร้อยปีดังน้ันก่อนบดจึงต้องพรมน้้าถ่านให้เปียก
ก่อน 

การผลิตใบมันก่ิงเขียวเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ 

ใบมันกิ่งเขียวตากแห้ง 

1. ช่วงอายุการเก็บเกี่ยว ควรเก็บใบมันส้าปะหลังจากต้นก่อนการเก็บเกี่ยวหัวมันสด เน่ืองจากการเก็บใบมัน
ส้าปะหลังหลังการเก็บเกี่ยวแล้วน้ันอาจท้าได้ไม่สะดวก และไม่สามารถเก็บใบมันส้าปะหลังในแปลงได้หมด แต่
ควรเก็บใบมันก่อนการขุดหัวมันไม่เกิน 12 – 24 ชั่วโมง เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อเปอร์เซ็นต์แป้งในหัวมัน
ส้าปะหลัง 

2. การเก็บเกี่ยวใบมัน ควรเด็ดส่วนยอดบริเวณที่มีสีเขียวยาวลงมาประมาณ 20 เซนติเมตร ส่วนที่ เหลือเด็ด
เฉพาะใบกับก้านใบเท่าน้ัน ไม่ควรเก็บส่วนของล้าต้นติดมด้วย เน่ืองจากจะท้าให้ใบมันส้าปะหลังทีไ่ด้มีคุณภาพ
ต่้า คือ โปรตีนต่้า เยื่อใยสูง และเมื่อมีปริมาณก้านกับล้าต้นสูงท้าให้การตากแห้งได้ช้าลง 

3. การตากหรือผึ่งแดด เมื่อเก็บยอดและใบมันมาแล้วควรตากหรือผึ่งแดดให้เร็วที่สุด เน่ืองจากการเก็บไว้ใน
กระสอบหรือกองไว้บนพื้น ท้าให้เกิดความร้อนขึ้น ส่งผลให้ยอดและใบมันส้าปะหลังเกิดการตายน่ึง กล่าวคือ 
ใบมันส้าปะหลังมีลักษณะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้้าตาลจากการสูญเสียไวตามินเอและสารสีในใบมัน และ
ความน่าใช้ประโยชน์ลดลง 
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4. การด้าเนินการหลังการเก็บเกี่ยว น้าใบมันส้าปะหลังที่เก็บได้มาตากหรือผึ่งแดดให้แห้ง โดยอาจสับเป็นชิ้น 
ซึ่งจะท้าให้ใบมันส้าปะหลังแห้งเร็วขึ้น ระหว่างการตากท้าการกลับใบมันส้าปะหลังให้ส่วนใบและก้านแห้งได้
อย่างทั่วถึงประมาณ 2 – 3 แดด ก่อนน้าไปใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ต่อไป 

ใบมันกิ่งเขียวหมัก 

การท้าใบมันส้าปะหลังตากแห้งน้ันในหลายพื้นที่อาจพบปัญหาในการตากใบมัน ไม่วา่จะเป็นพื้นที่ที่ใช้
ในการตากใบมัน ปัญหาดา้นการตาก สภาพภูมิอากาศ หรือความชื้นที่ไม่เหมาะสม ดังน้ันจึงมีวิธีก ารใช้
ประโยชน์จากยอดและใบมันส้าปะหลังสา้หรับอาหารสัตว์โดยการท้า “ใบมันส้าปะหลังหมัก” ซึ่งมีขั้นตอนการ
ท้าดังน้ี 

1. การใช้ใบมันส้าปะหลังสดหมักอยา่งเดียว ส้าหรับการใช้ใบมันส้าปะหลังสดหมักเพียงอย่างเดียวจะได้คุณค่า
ทางอาหารค่อนข้างสูงโดยเฉพาะโปรตีน เน่ืองจากในใบมันส้าปะหลังที่มีสภาพสดมีโปรตีนเฉลี่ย  5 – 6 
เปอร์เซ็นต์ และเมื่อคิดเป็นน้้าหนักแห้งจะมีโปรตีนเฉลี่ย 20 เปอร์เซ็นต์ ส้าหรับการหมักใบมันส้าปะหลังเพียง
อย่างเดียวต้องใช้เวลาในการหมักอยา่งน้อย 21 วัน เพื่อให้เกิดกรดเพียงพอที่จะรักษาสภาพใบมันไว้ และท้าให้
สารพิษในใบมันส้าปะหลังลดลงจนไม่เป็นอันตรายต่อตัวสัตว์ด้วย 
2. การใช้ใบมันส้าปะหลังสดร่วมกับการใช้หัวมันสด การใช้ใบมันส้าปะหลังสดร่วมกับการใช้หัวมันสด สามารถ
น้ามาใช้ได้โดยสับหัวมันส้าปะหลังสดให้เป็นชิ้นขนาดเล็ก ในอัตราส่วนหัวมันสดต่อใบมัน 1 ต่อ 2 ถึง 1 ต่อ 5 
แล้วแต่วัตถุประสงค์ และความต้องการว่าจะใช้เป็นแหล่งเสริมพลังงานหรือโปรตีน ถ้าต้องการโปรตีนสูงก็ใช้ใบ
มันส้าปะหลังมากขึ้นและใช้หัวมันสดสับน้อยลง ซึ่งใบมันส้าปะหลังหมักที่ได้จะมีสภาพพอเหมาะ ความชื้นไม่
สูงเกินไป และมีกลิ่นหอม เหมาะส้าหรับน้ามาเลี้ยงสัตว์ 

ข้อควรระวังส้าหรับการใช้ใบมันกิ่งเขียวหมักเป็นอาหารสัตว์ คือ สารไฮโดรไซยานิคในใบมันส้าปะหลงั 
ถา้ใบมันส้าปะหลังหมักยังมีสีเขียวของใบอยู่ แสดงว่ายังท้าการหมักไม่สมบูรณ์ กรดไฮโดรไซย านิคยังคงมี
ระดับสูง หากน้าไปเลี้ยงสัตว์อาจเกิดอันตรายแก่ตัวสัตว์ได้ ดังน้ันให้สังเกตสีของใบมันส้าปะหลังหมัก  ถ้ามีสี
เขียวอมเหลืองและมีกลิ่นเปร้ียวเหมือนของดอง แสดงว่าได้ผ่านการหมักที่สมบูรณ์แล้วสามารถน้าไปเลี้ยงสัตว์
ได้ และเมื่อเทียบคุณค่าทางโภชนะกับหญ้าหมักแล้ว พบว่า ใบมันส้าปะหลังหมักจะมีคุณค่้าทางอาหาร
มากกว่าหญ้าหมักโดยทั่วไป 

การใช้ประโยชน์จากใบมันกิ่งเขียวเป็นอาหารสัตว์ 

1. การใช้ใบมันกิ่งเขียวในอาหารสุกรควรน้ามาบดให้ละเอียดก่อน ส้าหรับระยะของสุกรที่แนะน้าให้ใช้ใบมัน
เป็นอาหาร คือ สุกรระยะรุ่น - ขุน และแม่สุกรอุ้มท้อง เน่ืองจากใบมันส้าปะหลังมีเยื่อใยค่อนข้างสูง ซึ่งท้าให้
เยื่อใยในสูตรอาหารสูงขึ้น จึงแนะน้าให้ใช้ในสูตรอาหารระดับไม่เกิน 10 ถึง 15 เปอร์เซ็นต์ ก ารใช้ใบมัน
ส้าปะหลังระดับน้ีไม่ส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากด้วย ส่วนสุกรหยา่นม – สุกรเล็กควร
ใช้ในระดับไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหาร 
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2. การใช้ใบมันกิ่งเขียวในอาหารสัตว์ปีก สามารถน้ามาใช้ได้เช่นเดียวกับสุกรที่ต้องท้าการบดให้ละเอียด
เสียก่อน โดยเฉพาะในไก่ไข่และเป็ดไข่ ใบมันส้าปะหลังนอกจากเป็นแหล่งโปรตีนแล้วยังเปน็แหลง่ของสารสีใน
ไข่แดง อย่างไรก็ตาม การใช้ใบมันส้าปะหลังระดับสูงในสัตว์ปีกอาจท้าให้อาหารมีเยื่อใยสูงและฟ่าม ท้าให้สัตว์
กินอาหารได้น้อยลง และส่งผลให้ปริมาณสารอาหารที่สัตว์ได้รับไม่เพียงพอ ดังน้ันระดับใบมันส้าปะหลังใน
อาหารสัตว์ปีกจึงไม่ควรเกิน 5 – 10 เปอร์เซ็นต์ 

3. การใช้ใบมันกิ่งเขียวในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง (โค - กระบือ) ท้าได้ง่ายและสะดวก เน่ืองจากไม่จ้าเป็นต้องบด
ให้ละเอียดเหมือนในอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว (สุกรและ สัตว์ปีก) เพียงแค่สั บแล้วตากให้แห้งก็สามารถ
น้ามาใช้ได้เลย โดยใช้ผสมอาหารข้นหรืออาหารผสมเสร็จ (TMR) ในระดับ 10 – 30 เปอร์เซ็นต์ หรือให้สัตว์กนิ
เพื่อเสริมโปรตีน อย่างไรก็ตาม การใช้ใบมันส้าปะหลังในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องสามารถใช้ได้ในระดับสูงกว่าใน
สัตว์กระเพาะเดี่ยว แต่ควรค้านึงถึงความน่ากินของอาหารควบคู่ไปด้วย  เพราะการใช้ใบมันส้าปะหลังใน
ระดับสูงจะท้าให้อาหารฟ่าม และมีความน่ากินลดลง 

ข้อดี/ประโยชน์ของการใช้ใบมันกิ่งเขียวเป็นอาหารสัตว์ 

1. ลดต้นทุนค่าอาหาร เน่ืองจากมีราคาถูก 

2. สามารถใช้ทดแทนแหล่งโปรตีนอื่นๆ ได้ 

3. ให้สารสีธรรมชาติ 

4. สัตว์ที่กินอาหารสูตรใบมันกิ่งเขียวมีสุขภาพดี แข็งแรง 

5. สัตว์ให้ผลผลิตเน้ือ นม ไข่ที่มีคุณภาพ 
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ภาพที่ 1 แสดงโภชนะและกรดอะมิโนของใบมันกิ่งเขียว 

ข้อจ ากัดการใช้ใบมันกิ่งเขียวในสูตรอาหารสัตว์ 

ข้อจ้ากัดในการใช้ใบมันกิ่งเขียว คือ ระดับเยื่อใยหรือความฟ่าม ดังน้ันในการผลิตใบมันกิ่งเขียวแห้งจึงต้อง
พยายามให้มีส่วนของใบและก้านใบมากที่สุด เพื่อให้มีเยือ่ใยไม่มากเกินไป และเพิ่มปริมาณโปรตีนในอาหารให้
สูงขึ้นซึ่งจะท้าให้สามารถใช้ในสูตรอาหารสัตว์ได้ในระดับที่สูงขึ้นด้วย ส้าหรับกรดไฮโดรไซยานิคในใบมันแห้ง
ไม่ได้เป็นข้อจ้ากัดเน่ืองจากมีระดับต่้ามาก ส่วนสารแทนนินน้ันหากใช้ใบมันส้าปะหลังในสูตรอาหารในระดับสูง 
อาจมีผลกระทบท้าให้สุกรและสัตว์ปกีมีการย่อยได้ของอาหารลดลง แต่จะไม่มีผลกระทบกับสัตว์กระเพาะรวม 
(โค กระบือ ฯลฯ) 

โดย: ส้านักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
Source: http://nutrition.dld.go.th/nutrition/images/pdf/casava.pdf 

 


