
การจดัการพืชอาหารสตัว ์และการ
การใช้ประโยชน์

ศนูยวิ์จยัและพฒันาอาหารสตัวล์ าปาง
ส านักพฒันาอาหารสตัว ์ กรมปศสุตัว์



ท าไมถึงต้องมีการปลกูหญ้าเลีย้งสตัว ์4 กระเพาะ?

การปลูกหญ้าพนัธ์ุดีในพ้ืนท่ีของตนเอง เช่น บริเวณหวัไร่ปลายนา หรือ
พื้นท่ีว่างเปล่า ลงทุนปลูกหญ้าเพียงครัง้เดียวหญ้าจะคงอยู่ได้หลายปี 

เน่ืองจากหญ้าท่ีข้ึนอยู่ตามธรรมชาติ มีคุณค่าทางอาหารสตัว์ต า่     
ให้ผลผลิตน้อย ไม่เพียงพอส าหรบัใช้เล้ียงสตัว์

การมีแปลงหญ้าคุณภาพดีในพื้นท่ีของตวัเอง  ไม่ต้องเสียเวลาเสียเงิน
ในการเดินทางไปหาอาหารหยาบจากพ้ืนท่ีไกล ๆ เป็นการลดต้นทุน
ค่าอาหารหยาบให้กบัเกษตรกร

เศษเหลือทางการเกษตรมีราคาสูงข้ึนและมีการแก่งแย่งกันมากข้ึน 



Two Sources of Energy in Forages

• Cell contents contain 
sugars, starches, 
proteins, etc
– >90% digestible, 

rapidly available

• Cell walls contain 
cellulose, lignin 
hemicellulose, etc
– 40-70% digestible, 

more slowly available 
by fiber-digesting 
bacteria
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หญ้ารซีู ่ เป็นหญ้าทีม่อีายุหลายปี ต้นกึง่เลื้อยกึง่ตัง้ ชอบดนิทีม่กีารระบายน ้าด ี
เจรญิเตบิโตได้ในดนิแทบทกุชนิด ปลูกได้ทัง้เมลด็และทอ่นพนัธุ์ โตเรว็ เหมาะ
ส าหรบัปล่อยสตัวแ์ทะเลม็ หรอืจะเกีย่วใหส้ตัวก์นิกไ็ด้ 
ผลผลติ: น ้าหนักแหง้ 2-2.5         น ้าหนักสด 8-10 ตนั/ไร่/ปี



หญ้ากินนีมอมบาซ่า
เป็นหญ้าท่ีมีอายหุลายปี 

ต้นตัง้เป็นกอ แตกกอได้ดี 
ใบใหญ่ ใบดกอ่อนนุ่ม 
เหมาะแก่การตดัสดให้สตัว์
กิน ทนรม่เงาได้ดี ใช้หน่อ
พนัธุ์หรอืเมลด็ปลกูก็ได้ แต่
ไม่ทนน ้าท่วมขงั 
ผลผลิต: น ้าหนักแห้ง 3 - 4

น ้าหนักสด 12-16 ตนั/ไร/่ปี



หญ้าอะตราตมั 
สามารถขยายพนัธุ์โดย
ใช้เมลด็หรอืหน่อพนัธุ์
ก็ได้ ลกัษณะต้นเป็น
หญ้ากอใหญ่ ใบกว้าง 
เจริญเติบโตได้ดีใน
สภาพดินท่ีมีความอุดม
สมบูรณ์ต ่า ดินเป็น
กรด และมีน ้าขงับ้าง 
เหมาะส าหรบัตดัให้
สตัวกิ์น 
ผลผลิต: น ้าหนักแห้ง 
2.5-3.5 น ้าหนักสด
10-14 ตนั/ไร/่ปี



หญ้าแพงโกล่า
เป็นหญ้าท่ีมีอายุ

หลายปี มีล าต้นทอด
นอนไปตามพื้นผิวดิน 
ต้นอ่อนจะตัง้ตรง 
เจริญเติบโตได้ในดิน
ทรายจนถึงดินเหนียว
ทนแล้งและทนน ้า
ท่วมขงั ปลูกโดยใช้
ท่อนพนัธุ์ 
ผลผลิต:

น ้าหนักแห้ง 5-7 

น ้าหนักสด 20-32 ตนั/

ไร/่ปี
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หญ้าเนเปียรป์ากช่อง 1 เป็นหญ้าทีม่อีายุหลายปี ล าต้นเป็นกอ ลกัษณะล าต้น
คลา้ยออ้ย มใีบมาก ชอบดนิทีม่คีวามอุดมสมบูรณ์สงู ปลกูโดยใชท้่อนพนัธุ์ 
ผลผลติ: น ้าหนกัแหง้ 10 น ้าหนกัสด 70 ตนั/ไร่/ปี (สคีิว้)



พนัธุ์หญ้า
พืน้ท่ี

ท่ีลุ่ม ท่ีดอน

รซ่ีู 0 
กินนีสีม่วง 0 
อะตราตัม้  
เนเปียร์  
แพงโกล่า  

ความเหมาะสมของพนัธุห์ญ้าต่อการใช้ประโยชน์

เหมาะสม    พอใช้    0 ไม่เหมาะสม

การใช้เลีย้งสตัว์

ตดัให้กิน แทะเลม็

 
 
 
 0

 

การถนอม

หญ้าแห้ง หญ้าหมกั

 
 
0 
0 

 0



เปรียบเทียบคณุค่าทางอาหารของหญ้าพนัธุต่์าง ๆ
พนัธุ์หญ้า อาย(ุวนั) วตัถแุห้ง(%) โปรตีน(%) โภชนะย่อยได้ (%)

หญ้ารซ่ีู 45 27.25 7.36 58.80

กินนีสีม่วง 45 28.50 7.56 52.19

อะตราตัม้ 45 25.06 7.02 57.06

เนเปียร์ 45 19.43 9.86 58.00

แพงโกล่า 45 31.81 7.88 61.90

เนเปียร ์ปากช่อง1 45 15.00 10 – 12 59.45

ฟางข้าวเจ้า - 88.8 3.6 44.00
ต้นข้าวโพดเล้ียงสตัว์ สด 70 21.0 5.3 57.00
ต้นข้าวโพดหลงัเกบ็       
ฝักอ่อน  สด

25.6 8.0 59.00



ระยะการเจริญเติบโต :

คณุภาพของพืชจะลดลงอยา่งรวดเร็วเม่ือพืชมีอายมุากข้ึน



ข้อควรพิจารณาในการเลือกพนัธุห์ญ้า

ความน่ากิน/สตัวช์อบกิน

ผลผลิตพืชอาหารสตัว์

คณุค่าทางอาหาร (โปรตีนสูง)

เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม (ดิน น ้า)

การใช้ประโยชน์ (แทะเลม็  ตดัสด แห้ง หมกั)



ช่วงเวลาใดท่ีเหมาะสมในการปลูกหญ้า?

ตอบ
ช่วงต้นฤดูฝน (เม.ย. – มิ.ย.) เพราะดินมีความช้ืนเหมาะสมต่อการ
งอกของเมลด็หญ้า และดินไม่ฉ ่าน ้าจนท าให้เมลด็เน่าเสียหาย 



การเตรียมดิน
ควรไถช่วง เม.ย. – พ.ค. เม่ือดินมีความช้ืนเพียงพอ 
ไถดะเพ่ือกลบัหน้าดินและก าจดัวชัพืช
ไถพรวนอีก 1-2 ครัง้เพื่อก าจดัวชัพืชท่ีงอกข้ึนมาใหม่ (อาจถึง 3 ครัง้)        

และย่อยดินให้ละเอียด



ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 1-3 ตนั/ไร่ 

ไถและพรวนไม่น้อยกว่า 2 คร ัง้ ไถคราดปรบัพืน้ทีให้เรยีบสม า่เสมอ

การเตรียมดิน

ใส่ปุ๋ ยคอกในอตัรา 1-3 ตนัต่อไร่ ไถบุกเบิก/ไถกลบพืชสด



การปลกู
พ.ค. – มิ.ย. เป็นช่วงท่ีเหมาะสมท่ีสุด
หากดินท่ีระดบัความลึก 50 ซม. มีความช้ืน จะช่วยให้เมลด็งอกได้ดี
เมลด็หญ้าท่ีได้รบัความช้ืนเหมาะสม จะงอกข้ึนมาภายใน 7-10 วนั
ไม่แนะน าให้ปลูกหญ้าช่วง ส.ค. - ก.ย. เพราะมกัจะมีฝนตกหนัก

อาจเกิดการพงัทลายของดินและเมลด็พนัธ์ุถกูน ้าพดัหนีไป



การปลกูโดยใช้เมลด็พนัธุ์
ส าหรบัพนัธุ์หญ้าท่ีติดเมลด็ดี เช่น รซ่ีู  กินนีสีม่วง  อะตราตัม้  
พลิแคทูลัม่  เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการปลกูด้วยหน่อพนัธุ์

- การโรยเมลด็เป็นแถว  เปลืองแรงงานและเมลด็พนัธุ์  ก าจดัวชัพืชง่าย
- การหว่าน  ง่าย  สะดวก  ประหยดัแรงงาน  ผลผลิตสงู  แต่ก าจดัวชัพืชยาก



การปลกูโดยใช้หน่อพนัธุ/์ท่อนพนัธุ์
ส าหรบัพนัธ์ุหญ้าท่ีไม่ค่อยติดเมลด็ เช่น แพงโกล่า เนเปียร ์
เสียค่าใช้จ่ายมากกว่าการปลูกด้วยเมลด็พนัธ์ุ



การก าจดัและควบคมุวชัพืช
• การไถพรวนในช่วงเตรียมมีความส าคญัมาก 
• ก าจดัวชัพืชครัง้แรก  หลงัปลูก 3-4 สปัดาห์
• ครัง้ต่อไป  เม่ือสงัเกตเหน็วชัพืชปะปน 1-2 ครัง้ 
• ตดัปรบั  หลงัปลูก 2 เดือน



ใส่ปุ๋ยยูเรียสูตร 46-0-0 อตัรา 20 กก./
ไร่ หลงัตดัหญ้าแบ่งใส่ 2 ครัง้ โดยใส่
หลงัการให้น ้าหรือขณะดินมี
ความช้ืนท่ีหมาะสม

ใส่ปุ๋ยคอกเพ่ือปรบัปรุงดิน 2-4 ตนั
ต่อไร่ต่อปี

ให้น ้าหลงัจากตดัหญ้าแล้ว 1

สปัดาห์ และให้น ้าครัง้ต่อไปทุก 
10 - 15 วนั หรือเม่ือดินเร่ิมแห้ง

การให้น ้ า การใส่ปุ๋ ย



• ตดัครัง้แรกเม่ืออายุ 60 วนั ตดัปรบัระดบั  และน าหญ้าไปเล้ียงสตัว์ได้
• หลงัจากนัน้ตดัทุกๆ 30-45 วนั  ตดัสูงจากพ้ืน 10-15 ซม.                                  

เนเปียรต์ดัทุก ๆ 45 – 60 วนั  ตดัติดดิน
• หรือปล่อยสตัว์แทะเลม็  โดยควรวางแผนในการปล่อยสตัว์หมุนเวียน  
และมีการตดัปรบัระดบัก่อนปิดแปลงเสมอ

การใช้ประโยชน์จากแปลงหญ้า





เตรยีมดิน หว่านท่อนพนัธุ์

แปลงหญ้าท่ีเจริญเติบโตดี ใช้ผานกดให้หญ้าติดดิน

การปลูกหญ้าแพงโกล่า



การปลกูหญ้าแพงโกล่าในท่ีลุ่ม: การเตรียมแปลง

การไถหมกั วชัพืช ปุ๋ ยคอก การตีเทือก หรอื ท าเทือก

การลบูเทือกปรบัระดบัน ้า 10-15 ซม.



การหว่านท่อนพนัธุ์
อตัรา 250-300 กก./ไร่ การนาบท่อนพนัธุ์

ท่อนพนัธุ์สมัผสัดินการงอกของรากและต้นอ่อน

การปลกูหญ้าแพงโกล่าในท่ีลุ่ม: การปลกู



การตดัหญ้า



การตากหญ้าแห้ง



การอดัฟ่อนหญ้าแห้ง



การขนส่งและโรงเรือนเกบ็หญ้าแห้ง





การเตรียมท่อนพนัธ์ุ/หน่อพนัธ์ุ



โครงการหลวงแม่ทาเหนือ อ.แม่ออน



โครงการหลวงแม่ทาเหนือ อ.แม่ออน



ใช้หน่อพนัธ์ุปลูก พร้อมติดตัง้ระบบน ้า



ให้น ้าด้วยระบบสปริงเกอรพ่์นฝอย



การให้น ้าแปลงหญ้า โดยวิธีปล่อยไหลตามร่อง



การตดัใช้ประโยชน์หญ้าสดอายุประมาณ 45 - 60 วนั



การปลูกหญ้าเนเปียรป์ากช่อง 1 เชิงอุตสาหกรรม









การก าจดัวชัพืชด้วยจอบหมุน (Rotary) หลงัการตดั



1.2 m 1.2 m

0.8 m

120 cm x 120 cm

120 cm x   80 cm

80 cm x   80 cm







ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ล าปาง 
ส านักพัฒนาอาหารสัตว์  กรมปศุสัตว์

การใช้ประโยชน์จากแปลงพืชอาหารสัตว์



การจ าแนกชนิดอาหารหยาบ
1. อาหารหยาบสด: เช่น หญา้สด  ตน้ขา้วโพด  ตน้ถัว่สด  เศษผกั ฯลฯ

2. อาหารหยาบแห้ง: เช่น  หญา้แห้ง  ฟาง  ตน้และใบถัว่แห้ง  พืชอ่ืน ๆ ท่ีเกบ็
ถนอมโดยการตากแห้ง/อบเพ่ือระเหยน ้า 

3. อาหารหยาบหมกั: พืชท่ีน ามาเกบ็ถนอมโดยการหมกัโดยจุลินทรียใ์นสภาพ
อวบน ้าและไร้อากาศ เช่น หญา้หมกั ขา้วโพดหมกั 



การใช้ประโยชน์จากแปลงพืชอาหารสัตว์

การปล่อยสัตว์แทะเลม็ (Grazing)
- การปล่อยสัตวแ์ทะเล็มแบบต่อเน่ือง                    
- การปล่อยสัตวแ์ทะเล็มแบบหมุนเวยีน  
- การปล่อยสัตวแ์ทะเล็มแบบจดัล าดับ   
- การปล่อยสัตวแ์ทะเล็มแบบเล่ือนลอย

การตดัมาให้สัตว์กนิ
- หญา้สด                                                      
- หญา้หมกั                                                 
- หญา้แห้ง



การปล่อยสัตว์แทะเล็มแบบต่อเน่ือง

การปล่อยสัตวแ์ทะเล็มแบบต่อเน่ือง
• เป็นการปล่อยโคให้เขา้ใช้แปลงหญา้ในแปลงเดิมตลอดเวลาตลอดทั้ งปี  
• เพ่ือให้ใช้แปลงหญา้ได้ตลอดปี ควรมีการปรับอตัราการปล่อยแปลงให้เหมาะ สมในแต่
ฤดูกาล เช่น ในฤดูแลง้หญา้โตช้า-ลดจ านวนสัตวล์ง  หรือหากมีการแทะเล็มมากเกนิหรือ
น้อยเกนิ (Over- หรือ Under-grazing) กต็อ้งปรับอตัราการปล่อยแปลงให้เหมาะสม      
• อตัราการปล่อยแปลงทั่วไป 1 ตวัต่อ 3 ไร่



ขอ้ดี
• ประหยดัตน้ทุนในการจดัการโดยทั่วไป 
• ประหยดัตน้ทุนในเร่ืองร้ัวก ั้น ระบบน ้า 
อาหาร ร่มเงา 
• ประหยดัแรงงาน เพราะไม่มีการยา้ยโค 
• เหมาะกบัผูเ้ล้ียงท่ีมีแปลงหญา้มากกว่าจ  านวน
โค  

ขอ้เสีย
• ตอ้งปรับอตัราส่วนโคต่อแปลงหญา้อยูบ่่อย 
ๆ ให้เหมาะตามสภาพ
• การใช้ประโยชน์จากแปลงหญา้ไม่ได้เต็มท่ี 
ผลผลิตต่อแปลงหญา้ไม่สูงสุด
• ประเทศไทยอากาศร้อน มีผลต่อผลผลิต

การปล่อยสัตว์แทะเลม็แบบต่อเน่ือง



15 วนั 15 วนั 15 วนั 15 วนั

การปล่อยสัตวแ์ทะเล็มแบบหมุนเวียน
เป็นการแบ่งแปลงหญา้ออกเป็นแปลงยอ่ยๆ และปล่อยโคเขา้แทะเล็มหญา้ทีละแปลงจนส่วน
ท่ีมีคุณภาพดี-ปานกลางหมด แลว้ยา้ยแปลงไปเร่ือย ๆ จนครบ  แลว้เวียนมาเร่ิมท่ีแปลงแรก
ใหม่  ซ่ึงจะท าให้แปลงหญา้ได้มีโอกาสพกัตวั

การปล่อยสัตว์แทะเล็มแบบหมุนเวียน



15 วนั 15 วนั 15 วนั 15 วนั

ขอ้ดี
• สามารถควบคุมคุณภาพของหญา้ได้
• สัตวไ์ด้กนิหญา้ท่ีมีคุณภาพสม ่าเสมอและใช้
ประโยชน์จากแปลงหญา้ได้เต็มท่ี
• หญา้มีโอกาสพกัตวั มีความคงทนดีกว่า 
• ตดัวงจรของโรคพยาธิได้ด้วยการยา้ยโค         

ขอ้เสีย
• ตอ้งลงทุนเพ่ิมในเร่ืองร้ัว ระบบน ้าอาหาร ร่ม
เงา
• คุณภาพของแปลงหญา้ท่ีโคแทะเล็มจะลดลง
เร็ว ในวนัแรกโคจะกนิส่วนของใบพืช ในวนั
ต่อๆ ไปจะกนิส่วนใบแข็งของพืช ท าให้คุณค่า
ลดลงเร็ว

การปล่อยสัตว์แทะเลม็แบบหมุนเวียน


