
การปล่อยสัตวแ์ทะเล็มแบบจดัล าดับ
เป็นการปล่อยโคลงแปลงหญา้ 2 กลุ่ม ตามล าดับ โคกลุ่มท่ีตอ้งการโภชนะสูงลงแทะเล็ม

ส่วนยอดและใบกอ่น แลว้ยา้ยออกไปแปลงใหม่  และน าโคท่ีตอ้งการโภชนะต  ่ากว่าเขา้แทะ
เล็มในแปลงหญา้เดิมเพ่ือให้กนิส่วนของหญา้อ่อน-แก ่ท่ียงัเหลืออยูใ่ห้หมด

วิธีการน้ีจะได้ประโยชน์สูงเม่ือใช้ร่วมกบัระบบแทะเล็มแบบหมุนเวียน         

การปล่อยสัตวแ์ทะเล็มแบบจดัล าดับ



การปล่อยสัตวแ์ทะเล็มแบบเล่ือนลอย (Strip grazing)

เป็นการปล่อยโคในอตัราหนาแน่นในพ้ืนท่ีแปลงหญา้ท่ีจ  ากดั  หญา้จะเพียงพอให้โคกนิได้
เพียง 1-3 วนัเท่านั้น แลว้ยา้ยโคเขา้แปลงใหม่ มกัใช้ร้ัวไฟฟ้าในการเล่ือนแปลงหญา้

การปล่อยสัตวแ์ทะเล็มแบบเล่ือนลอย 



ขอ้ดี
• ท าให้ประสิทธิภาพการใช้แปลงหญา้ดีขึ้น 10-20% 
ถา้ใช้กบัโคท่ีให้ผลผลิตสูงกจ็ะท าให้ปริมาณผลผลิต
มีความคงท่ี 
• ลดความสูญเสียของหญา้จากการเหยยีบย  า่ไดดี้ 
เพราะโคจะมีพ้ืนท่ีแทะเล็มจ  ากดัท าให้ตอ้งรีบกนิให้
หมด

การปล่อยสัตว์แทะเลม็แบบเล่ือนลอย 

ขอ้เสีย
• ตอ้งการแรงงานมากในการเคล่ือน ยา้ย
โคและยา้ยท่ีก ั้นแปลงหญา้













การตัดมาให้สัตว์กนิ (Cut and Carry)

การตดัสด (Green chop)

การตดัพืชอาหารสัตวใ์ห้โคกนิสดน้ีค่อนขา้งจะได้ประโยชน์มีขอ้ได้เปรียบมากมาย และ
นิยมท ากนัในเมืองไทย โดยเฉพาะเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการตดัท่ีเรียกว่า “chopper “ ชนิดท่ีท า
ในเมืองไทยมีราคาถูกคุม้ค่ากบัผลตอบแทน        ยิง่ท าให้ระบบตดัสดมีความเหมาะสม         





การตดัสด (Green chop)

ระบบตดัสดเหมาะกบัการเล้ียงสัตวท่ี์ให้ผลผลิตสูงหรืออยูใ่นระบบโรงเรือน 

ขอ้ดี 
1. ประมาณปริมาณหญา้สดได้แม่นย  า ท าให้สูญเสียน้อยกว่าการปล่อยแทะเล็ม ซ่ึงเสียไป
กบัการย  า่เหยยีบ 
2. เป็นการตดัแต่งแปลงหญา้ไปในตวั 
3. ก  าหนดอายกุารเขา้เกบ็เกีย่วได้ท าให้ได้อาหารหยาบคุณภาพสูง 
4. ก  าหนดความสูงของหญา้ท่ีตดัได้ 
5. โคอยูใ่นโรงเรือนไม่สูญเสียพลงังานในการเดินแทะเล็ม 
6. ลดความเส่ียงเร่ืองพยาธิท่ีปะปนมาจากมูลโค



7. เป็นการจดัการแปลงหญา้แบบหมุนเวียนในตวั และให้น ้าแปลงหญา้ได้ง่าย รวมถึงการ
บ ารุงรักษาแปลงหญา้จะสะดวกกว่า 
8. สัตวไ์ด้อาหารท่ีใหม่ตลอดเวลา และกระตุน้การจ่ายอาหาร/กนิอาหารของโค 

ข้อเสีย   ตน้ทุนสูง เคร่ืองจกัร  น ้ามนัเช้ือเพลิง  การบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร       
และแรงงานท่ีเพ่ิมขึ้น

แบ่งพ้ืนท่ีเป็น 24 ส่วน ตดัทุก 2 วนั จะหมุนเวียนได้รอบละ 46 วนั



การปล่อยสัตว์แทะเลม็
• สัตวจ์ะเลือกกนิเฉพาะส่วนท่ีมีโภชนะสูง  
• สัตวจ์ะถ่ายมูล/ปัสสาวะลงในแปลง  ท าให้
จุดท่ีได้รับมูลเจริญกว่าจุดอ่ืน ๆ   
• หลงัจากการแทะเล็มควรตดัหญา้ให้มีความ
สูงใกลเ้คียงกนัเพ่ือให้มีการเจริญใหม่อยา่ง
สม ่าเสมอ 

การตดัสด
• มีความสะดวกในการจดัการ  เพราะใช้
เคร่ืองมือท าให้เกดิความสม ่าเสมอ
• มีความทั่วถึงในการเกบ็เกีย่ว  สามารถท า
ในพ้ืนท่ีกวา้งหรือแคบกไ็ด้  
• หลงัการเกบ็เกีย่วสามารถดูแลพืชได้ง่าย 
เช่น  การใส่ปุ๋ย  การให้น ้า  
• พืชอาหารสัตวไ์ม่ทรุดโทรมมาก  และ
สามารถให้ผลผลิตได้สูง



ขอ้ได้เปรียบของ 2 วิธีน้ี ตวัตดัสินอยูท่ี่ขนาดของฟาร์มและจ  านวนโค 

• ฟาร์มขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ระบบตดัสด เป็นระบบท่ีดีท่ีสุดจะได้ผลผลิตต่อ/ตวั/
ไร่/ฟาร์มสูงสุด 

• ฟาร์มขนาดเล็ก 5-20 ตวั  ระบบการปล่อยแทะเล็ม เป็นวิธีท่ีง่าย ลงทุนต  ่าเพราะฝงู
สัตวข์นาดใหญ่จะล าบากในการจดัการ  และการตอ้นสัตว์



การถนอมพืชอาหารสัตว์
ในกรณีท่ีมีผลผลิตมาก  ไม่สามารถให้สัตวก์นิได้ทัน  หรือจะมีช่วงท่ีขาดแคลนอาหาร
หยาบ  (แลง้/หิมะ/น ้าท่วม) จึงจ  าเป็นตอ้งมีการเกบ็ไวถ้นอม
วิธีการเกบ็ถนอมพืชอาหารสัตว ์ ได้แก่

1. การท าหญา้แห้ง
2. การท าหญา้หมกั



พนัธ์ุหญ้า ตดัให้กนิ แทะเลม็ หญ้าแห้ง หญ้าหมกั
หญ้ารูซ่ี    
หญ้ากนินีสีม่วง    
หญ้าอะตราตั้ม   0 
หญ้าพลแิคทูลัม่    
หญ้าเนเปียร์  0 0 
หญ้าแพงโกล่า    0

หญ้าโร้ด    0
ถั่วฮามาต้า    0
ถั่วท่าพระสไตโล    0
ถั่วคาวาลเคด  0  0
กระถิน    

ความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ เหมาะสม    พอใช้    0 ไม่เหมาะสม



หญ้าแห้ง (Hay/เฮย์)

เป็นการเกบ็ถนอมพืชโดยการตดัแลว้ลดความช้ืนของพืชลงให้เหลือไม่เกนิ  15 % โดย
คุณค่าทางอาหารลดลงน้อยท่ีสุด

วิธีการท าหญา้แห้ง  หลกัการส าคญัคือการลดความช้ืน  ท าได้ 3 วิธี ดังน้ี
1. การท าหญา้แห้งโดยการตากแดด
2. การท าหญา้แห้งโดยการผึ่งในท่ีร่ม 
3. การท าหญา้แห้งโดยการใช้ลมเป่า/เคร่ืองอบแห้ง



การท าหญ้าแห้งโดยการตากแดด
1.  การตดัหญ้า: จะท าการตดัหญา้ในวนัท่ีมีอากาศแห้ง ซ่ึงคาดว่าจะไม่มีฝนตกในช่วง 3-5 
วนั  ควรตดัในช่วงเช้าหลงัจากน ้าคา้งแห้งแลว้ เพ่ือจะได้ตากหญา้ตลอดทั้ งวนัเป็นการลด
ความช้ืนโดยเร็ว  การใช้เคร่ืองตดัหญา้ควรตดัไปในทิศทางเดียวกนั  เพ่ือความสะดวกใน
การคราดรวมกองและอดัฟ่อน



รถตดัหญา้แบบเดินตาม

เคร่ืองตดัหญา้แบบสะพาย

เคร่ืองตดัหญา้ติดแทรกเตอร์

ใช้คนเกีย่ว



การท าหญ้าแห้งโดยการตากแดด
2.  การตากหญ้า: หลงัจากตดัและตากหญา้จนเห่ียวหรือหมาด ตอ้งกลบัหญา้เพ่ือให้แห้ง
เร็วขึ้น  อยา่งน้อยวนัละ 1-3 คร้ัง  ช่วงเยน็ตอ้งคราดรวมกองเป็นแถวเพ่ือลดความช้ืนจาก
น ้าคา้ง  และกระจายแถวในตอนเช้าหลงัน ้าคา้งแห้ง  ใช้ใช้เวลาประมาณ 2-3 วนั จะได้
หญา้แห้งท่ีสามารถเกบ็ได้





การท าหญ้าแห้งโดยการตากแดด
3.  การอดัฟ่อน: เม่ือหญา้แห้งพอท่ีจะเกบ็ได้  ท าการอดัเป็นฟ่อนโดย

- เคร่ืองอดัหญา้ติดรถแทรกเตอร์อดัจากแถวท่ีคราวไวใ้นแปลง  
- เคร่ืองอดัฟ่อนชนิดตั้งอยูก่บัท่ีแลว้ขนหญา้มาอดั  
- อดัโดยใช้ลงัไมแ้ลว้ใช้แรงคนเหยยีบ  หรือวิธีรวมกองแบบฟาง









การตรวจสอบความช้ืนอย่างง่าย ๆ
• น าหญา้ 1 ก  ามือบิดหรือมว้น แลว้ดูตน้หญา้ท่ีแตก  ถา้ไม่มีร่องรอยของความช้ืนก็
ใช้ได้
• ใช้เล็บขูดท่ีผวิล าตน้ดู  ถา้ขูดไม่ออกแสดงว่าใช้ได้แลว้



การท าหญ้าแห้งโดยการผึง่ลม
จะท าเม่ือไม่สามารถตากในแปลงได้ เช่น ฝนตก  ควรมีชั้นตากหลาย ๆ ชั้น   เพ่ือ

ประหยดัพ้ืนท่ีในร่ม  และใช้พดัลมระบายความช้ืน  และใช้แรงงานในการขนยา้ยมาก

แขวนในโรงเรือนตากบนพ้ืน



การท าหญ้าแห้งโดยการใช้ลมเป่า/เคร่ืองอบแห้ง 
เป็นการลดความช้ืนโดยการใช้ลมร้อนเป่าผา่นหญา้  สามารถท าหญา้แห้งคุณภาพดี

ได้ในช่วงท่ีอากาศไม่อ านวย  ลดการสูญเสียคุณค่าทางอาหารได้มาก   เหมาะส าหรับพืชท่ี
มีคุณค่าทางอาหารสูง

วิธีน้ีมีตน้ทุนสูง เพราะตอ้งใช้ตูอ้บ  พลงังาน  และแรงงาน





1. ชนิดของพืช หญา้ท่ีเหมาะสมต่อการท าหญา้แห้ง ได้แก ่ รูซ่ี  แพงโกล่า  โร้ด  กนินีสี
ม่วง  และหญา้ขน

ถัว่ท่ีเหมาะสมต่อการท าแห้ง คือ ถัว่คาวาลเคด เน่ืองจากมีใบดกและไม่
ร่วงหล่นมาก  

หญา้แพงโกล่า มีโปรตีน 7-11 %

ปัจจัยส าคญัทีค่วบคุมคุณภาพของหญ้าแห้ง

2. อายุการตดั ถา้ตดัอายอุ่อนเกนิไปผลผลิตต  ่า ถา้ตดัอายแุกเ่กนิไปคุณค่าทางอาหารต  ่าและ
ยอ่ยได้ต  ่า  ควรตดัท่ีอาย ุ30-45 วนั

ถัว่คาวาลเคดมีโปรตีน 14-18 %



3. ระยะเวลาในการลดความช้ืน หญา้สดมีความช้ืน 75-80 % ตอ้งลดให้เหลือไม่เกนิ 15% 

เพ่ือป้องการการเกดิเช่ือรา  และตอ้งลดความช้ืนให้เร็วท่ีสุดเพ่ือป้องกนัการสูญเสีย
สารอาหารจากการหายใจของพืช หญา้แห้งท่ีดีควรมีเขียว   กล่ินหอม

4. ปริมาณวชัพืชทีเ่จือปนในหญ้าแห้ง หากมีวชัพืชปนมากจะท าให้สัตวไ์ม่ชอบกนิ เพราะ
วชัพืชบางชนิดมีหนาม  บางชนิดมีสารพิษหรือรสชาติท่ีสัตวไ์ม่ชอบ และท าให้คุณค่าทาง
อาหารต  ่าลงด้วย

5.  การเกบ็รักษา การเกบ็ในสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสมจะสูญเสียคุณค่าทางอาหาร
อยา่งรวดเร็ว  ตอ้งเกบ็ในโรงเรือนท่ีดีไม่ให้ถูกฝน  มีการระบายอากาศ ท่ีดี เพ่ือป้องกนัรา
และการเผาไหมต้วัเอง  หญา้แห้งท่ีมีความช้ืนค่อนขา้งสูง(ไม่เกนิ25%)  กองไวอ้ยา่ง
หลวมๆ  หญา้แห้งท่ีมีความช้ืน 15-20 % สามารถอดัฟ่อนได้เลย



ลกัษณะทีด่ขีองหญ้าแห้ง

1. มีความช้ืนไม่เกนิ 15% และมีความช้ืนคงท่ี

2. มีกล่ินหอม  ปราศจากเช้ือรา

3. มีสัดส่วนของใบมากกว่าล าตน้

4. สี  ควรมีสีเขียวหรือสีเขียวตามธรรมชาติของพืชนั้น ๆ

5. มีวตัถุเจือปน เช่น วชัพืช  เศษไม ้ ดิน  หิน  ลวด  น้อยกว่า 5 %

6. มีความอ่อนนุ่มน่ากนิ



ข้อดี
1. สามารถท าได้ง่าย สะดวก 
2. เม่ือน าไปเล้ียงสัตว ์ส่วนท่ีเหลือไม่เน่าเสีย
ง่าย เม่ือเทียบกบัหญา้หมกั
3. ตน้ทุนการผลิตต  ่ากว่า ใช้แรงงานน้อยกว่า
การท าหญา้หมกั 
4. เหลือใช้สามารถขายได้ทันที

ข้อเสีย
1. ตอ้งอาศยัแสงแดด
2. สูญเสียมากในระหว่างการท า
3. ระวงัอคัคีภยั
4. สูญเสียคุณค่าทางอาหารมาก

ข้อดี/ข้อเสียของการท าหญ้าแห้ง



หญ้าหมัก (Silage/ไซเลจ)

เป็นการเกบ็ถนอมพืชอาหารสัตวส์ดไวใ้นสภาพไร้อากาศโดยอาศยัจุลินทรีย ์   ท่ีมีอยูต่าม
ธรรมชาติ พวกผลิตกรดแลคติก เปล่ียนแป้งและน ้าตาลเป็นกรด ท าให้ค่าความเป็นกรด-
ด่าง(pH) ลดลงอยูท่ี่ประมาณ 4.2 ท าให้พืชอาหารสัตวอ์ยูใ่นสภาพดอง สามารถเกบ็ไว้
เป็นเวลานานนับปี 



การท าหญ้าหมัก 
1. เตรียมภาชนะบรรจุ: อาจจะเป็นถุงด า  ถงัพลาสติกขนาดใหญ่  ท่อปูน       บ่อหมกั
แบบต่าง ๆ  เช่น บ่อหมกัแบบหอสูง (Tower silo)  หลุมหมกั (Pit silo) บ่อแบบขุดเนินดิน 
(Trench silo) บ่อแบบก  าแพงคอนกรีต (Bunker silo)  โดยตอ้งมีฝาหรือพลาสติกขนาด
ใหญ่ส าหรับปิดไม่ให้อากาศเขา้ออก



แบบขุดเนินดิน (Trench silo) กองบนพ้ืนดิน

หลุมหมกั (Pit silo) แบบก  าแพงคอนกรีต (Bunker silo)แบบหอสูง (Tower silo)



การท าหญ้าหมัก 
2. ตดัพืชอาหารสัตว์ : การหมกัหญา้ตน้เล็กเช่น รูซ่ี  กนินี  อะตราตั้มในท่ีหมกัขนาด
ใหญ่สามารถใช้พืชอาหารสัตวท์ั้ งตน้ได้เลย  ส่วนการหมกัหญา้ตน้ใหญ่ เช่น เนเปียร์ หรือ 
ตน้ขา้วโพดตอ้งสับให้มีขนาด 1-2 น้ิว เพ่ือให้สามารถอดัแน่ ไล่อากาศได้





การท าหญ้าหมัก 
3. การบรรจุลงภาชนะหรือหลุมหมกั

การบรรจุตอ้งอดัให้แน่น  ควรอดัเป็นชั้น ๆ  ไป  เพ่ือให้มีอากาศเหลือน้อยท่ีสุด  อาจ
มีการใช้เคร่ืองมือดูดอากาศออกจากถุงให้หมดแลว้มดัปากให้แน่น

ส่วนการหมกัขนาดใหญ่จะใช้รถแทรกเตอร์บดทับเป็นชั้น ๆ  ไปแลว้ใช้พลาสติกปิด
และหาของหนักปิดทับ เช่น  ยางรถยนต ์



การบรรจุในถุงพลาสตกิ

ห่อด้วยพลาสติกใสอดัลงถุงปุ๋ยให้แน่น เกบ็ซ้อนกนัไวใ้นโรงเรือน

ดูดอากาศ มดัปากให้แน่น





อดัหญา้มว้นเป็นกอ้น

มว้นกอ้นหญา้ด้วยพลาสติก

หญ้าหมักแบบม้วนก้อน



ขบวนการหมกั
ในช่วง 4-5 ชม. แรก จุลินทรียท่ี์ใช้ออกซิเจนจะใช้ออกซิเจนท่ีเหลืออยูใ่นช่องว่าง

และในเซลลพื์ชจนหมด  หลงัจากนั้นจุลินทรียท่ี์ไม่ใช้ออกซิเจน  กลุ่มผลิตกรดแลคติก  
จะยอ่ยแป้งและน ้าตาลได้ผลผลิตเป็นกรดแลคติก ท าให้ pH ของพืชในถงัหมกัลดลง
ไปเร่ือย ๆ จนถึง 4.2 จุลินทรียเ์หล่าน้ีจะหยดุผลิตกรดและลดประชากรลง  และเกดิ
สภาพการถนอมอาหารโดยกรด
การเกบ็รักษาและเปิดใช้

หลงัจากปิดภาชนะหรือหลุมแลว้ 3-4 สัปดาห์  จะได้หญา้หมดัท่ีสมบูรณ์  สามารถ
เปิดน าไปใช้เล้ียงสัตวไ์ด้  การใช้หญา้หมกัจากกองขนาดใหญ่ควรเปิดเพียงด้านใดด้าน
หน่ึง  และถา้ใช้ไม่หมดตอ้งปิดเพ่ือให้คงสภาพไร้อากาศ     

หญา้หมกัสามารถเกบ็ไวใ้ช้ได้นานเป็นปี 



สารช่วยหมกั
เป็นสารหรือวตัถุอ่ืนท่ีใส่เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของหญา้หมกัหรือรักษาหญา้หมกัให้อยูใ่น

สภาพหมกัดอง
การท่ีหญา้หมกัจะเกดิกรดแลคติกเร็วและมาก ขึ้นอยูก่บัปริมาณน ้าตาล ถา้พืชมี

น ้าตาลน้อยควรเติมสารช่วยหมกั เช่น  
- กากน ้าตาล  ในหญา้หมกั  ใช้ 3-5 % โดยน ้าหนัก

ในถัว่หมกั ใช้ มากถึง 10 % โดยน ้าหนัก
- เมล็ดธัญพืชบด หรือ มนัเส้นบด  ใช้ 5 – 10 % โดยน ้าหนัก
- กรดชนิดต่าง ๆ  เช่น กรดฟอร์มิค  ในอตัรา 2.25 ลิตร ต่อพืชสด 1 ตนั



ลกัษณะทีด่ขีองหญ้าหมกั

1. สี  ควรมีสีเขียวแกมเหลือง  ถา้มีสีน ้าตาลไหมห้รือด า                                                 
แสดงว่าเกดิความร้อนมากไปขณะหมกัไม่ควรน าไปเล้ียงสัตว์

2. กล่ิน  กล่ินหอมเปร้ียวอ่อน ๆ คลา้ยผลไมด้อง 

3. เน้ือหญา้หมกั  ตอ้งไม่เป็นเมือก  ไม่เละ  ไม่มีรา หรือมีส่วนบูดเน่า

4. ความช้ืน  ควรอยูร่ะหว่าง 65-70 % ถา้มากกว่าน้ีจะเปร้ียวมากและเกดิการสูญเสีย
โภชนะออกมากบัของเหลว  ถา้ความช้ืนน้อยไปจุลินทรียส์ร้างกรดน้อยไปท าให้หญา้หมกั
เสียง่าย

5. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ควรมีค่าอยูท่ี่ 3.5 - 4.2



ข้อดี
• ท าได้ทุกฤดูกาล
• สามารถใช้ได้ทุกส่วนของตน้พืช ส่วนท่ีแข็ง
เม่ือหมกัแลว้จะอ่อนนุ่มลง สัตวช์อบกนิ
• ใช้พ้ืนท่ีเกบ็รักษาน้อย
• หญา้หมกัอวบน ้า สัตวช์อบกนิ
• การสูญเสียจากการร่วงหล่นของใบน้อย
• ไม่มีอนัตรายจากไฟไหม้

ข้อเสีย
• ตอ้งมีความรู้ความช านาญบ้าง
• ลงทุนหลุมหมกัและแรงงานมากกว่าหญา้
แห้ง
• ขาดวิตามิน D

• เป็นรา เสียง่ายเม่ือน าออกจากหลุม
• เส่ียงต่อภาวะกระเพาะเป็นกรด

ข้อด/ีข้อเสียของหญ้าหมกั



การจดัการข้าวโพดเพื่อท าอาหารหยาบคุณภาพดี



การเตรียมอาหารหยาบ เพื่อปริมาณและคุณภาพน า้นม

การผลติข้าวโพดเพ่ือตัดมาเป็นอาหารหยาบเลีย้งโค 
มีปัจจัยทีเ่กีย่วข้อง ดังนี้
1. สภาพพื้นทีแ่ละฤดูปลูก
2. สภาพภูมิอากาศ
3. การใส่ปุ๋ ยและก าจัดวัชพืช
4. ความต้องการน า้
5. การเกบ็เกีย่วข้าวโพด



สภาพพืน้ที่และฤดูปลกู

1. เป็นพื้นท่ีดอน ดินสมบูรณ์ ระบายน ้าดี  pH  5.5-7.5

2. ปลูกไดต้ลอดปี หลงัขา้วโพดออกดอกควรมีการให้
น ้า

3. แหล่งปลูก ไม่ควรไกลจากแหล่งจ าหน่าย



สภาพภูมิอากาศ
1.  อุณหภูมทิี่เหมาะสม 24-25 องศาเซียลเซียส
2. ปริมาณน า้ฝน 500 – 700 ม.ม./รุ่น ควรมี
แสงแดดเพยีงพอ



การเตรียมดินและระยะการปลูก
1. ควรมีการไถ 2 คร้ัง ห่างกนั 1 สปัดาห์

- ไถดะ หรือไถบุกเบิก
- ไถพรวน หรือไถแปร ควรไถลึก 30 เซนติเมตร

2. การปลูก 
- ระยะห่างระหว่างแถว 60-70 เซนติเมตร 
- ระยะระหว่างหลุม 20 เซนติเมตร 

3. หยอดเมลด็ หลุมละ 1 ตน้ ลึกประมาณ 5-7 เซนติเมตร 
4. ใชเ้มลด็พนัธุ์ปลูก 3.5 – 4.0 กก./ไร่



การใส่ปุ๋ยและก าจดัวัชพชื
1. การใส่ปุ๋ย

- ดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียว ใช้ปุ๋ย 16-20-0 หรือ 16-8-8 อตัรา 50 กก./ไร่ 
กอ่นปลูก อาย ุ1 เดือน ใส่ปุ๋ย ยเูรีย 25 กก./ไร่

- ดินทรายหรือดินร่วนทราย ใช้ปุ๋ย 15-15-15  อตัรา 50 กก./ไร่ กอ่นปลูก อาย ุ
1 เดือน ใส่ปุ๋ย ยเูรีย 25 กก./ไร่

- ใส่ปุ๋ยอินทรียทุ์กปี 500- 100 กก./ไร่
2. การก  าจดัวชัพืช หลงัปลูกตามความเหมาะสม



ความต้องการน า้
1. ก่อนปลูกควรมีการใหน้ ้ าประมาณ 30-40 มิลลิเมตร
2. หลงัปลูกควรใหน้ ้ าสัปดาห์ละประมาณ 40-50

มิลลิเมตร
3. ช่วงออกดอก ประมาณ 55- 57 วนัหลงัการปลูก ควรมี

การใหน้ ้ าอยา่งเพียงพอ  



การเก็บเก่ียว

1. ประมาณ 25 – 30 วนัหลงัออกดอก
2. สงัเกตไหมท่ีฝักเป็นสีน ้าตาลเขม้
3. เมลด็ฝักบนสุดเม่ือบีบเมลด็มีแป้งอ่อน

ประมาณ 50 %



คณุค่าทางโภชนะ
วตัถแุห้ง %DM 26.07

โปรตีนรวม %CP 9.02

ไขมนั  %EE 1.54

%เยื่อใย 27.11

%ADF 28.00
%NDF 67.92
พลงังานรวม (แคลลอร/ีกรมั) 4,333.79
ผลผลิตทัง้หมด (ตนั/ไร่) 10-12



ตาราง ต้นทุนการปลูกข้าวโพดตดัเลีย้งสัตว์ พื้นที่ 1 ไร่
ต้นทุน มูลค่า (บาท)

ค่าเมล็ดพันธ์ุ 140
ค่าไถ 1,200
ค่าปุ๋ยเคมี 1,125
ค่าปุ๋ยคอก 2,000
ค่าปลูก 600
ค่าก าจัดวัชพืช 800
รวม 5,865



ศนูยวิ์จยัและพฒันาอาหารสตัวล์ าปาง
ต.เวียงตาล  อ.ห้างฉัตร  จ.ล าปาง 52190 (ข้างตลาดทุ่งเกวียน)
โทรศพัท์/โทรสาร 054-830197


