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ค าน า 
 
 
 เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์ เล่มนี้ ได้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้
ประกอบการเรียนการสอนนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
ในระดับปริญญาตรี โดยเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 11 บท ได้แก่ 
ความส าคัญของพืชอาหารสัตว์ การจ าแนกประเภทและชนิดของพืชอาหารสัตว์ การขยายพันธุ์พืช
อาหารสัตว์ การขยายพันธุ์พืชอาหารสัตว์ การปลูกสร้างและการจัดการทุ่งพืชอาหารสัตว์ การปลูก
สร้างและการจัดการทุ่งพืชอาหารสัตว์ พืชอาหารสัตว์ที่ส าคัญในประเทศไทย พืชอาหารสัตว์ที่ส าคัญ
ในประเทศไทย ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของพืชอาหารสัตว์ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของพืชอาหารสัตว์ 
การจัดการดิน และปุ๋ย สารพิษท่ีพบในพืชอาหารสัตว์ การถนอมพืชอาหารสัตว์ การท าพืชอาหารสัตว์
แห้ง และการจัดการทุ่งพืชอาหารสัตว์แทะเล็ม 
 เพ่ือให้นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้นครั้งนี้ผู้เขียนได้ค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องมา
บรรยายเพ่ือช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ผู้เขียนได้ท า QR code เพ่ือให้นักศึกษา
สแกนเพ่ือรับชมคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามองภาพการปฏิบัติงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ผู้เขียนได้จัดท า QR code เพ่ือให้นักศิกษาสแกนเข้าแอพลิเคชัน Kahoot ส าหรับทบทวน
บทเรียนนอกเวลาอีกด้วย  
 ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา ใน
รายวิชา เทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์ และรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้สนใจทั่วไป และ
หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับด้วยความยินดียิ่ง  และจะน าไปปรับปรุงเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป 
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ตารางที่ 4.2 พ้ืนที่ปลูกและการใช้ประโยชน์พืชอาหารสัตว์ 68 
ตารางที่ 4.3 พ้ืนที่ปลูกและการใช้ประโยชน์พืชอาหารสัตว์ 68 
ตารางที่ 4.4 จ านวนต้นกล้าของถั่ว Stylosanthes guianensis หลังปลูก 71 
ตารางที่ 5.1 ประวัติการน าเข้าหญ้ากินนีในประเทศไทย 84 
ตารางที่ 5.2 ลักษณะข้อแตกต่างของหญ้ากินนี แต่ละสายพันธุ์ที่ปลูกในประเทศไทย 85 
ตารางที่ 5.3 ผลของอายุการตัดหญ้ากินนีสีม่วงต่อองค์ประกอบทางเคมี 86 
ตารางที่ 5.4 ชนิดและปริมาณกรดไขมันในหญ้าอาหารสัตว์ที่อายุการตัด 45 วัน 86 
ตารางที่ 5.5 ผลของอายุการตัดหญ้าซิกแนลตั้งต่อองค์ประกอบทางเคมี 88 
ตารางที่ 5.6 ผลของอายุการตัดหญ้าซิกแนลนอนต่อองค์ประกอบทางเคมี 89 
ตารางที่ 5.7 เปรียบเทียบผลผลิตหญ้าเนเปียร์ 8 สายพันธุ์ 90 
ตารางที่ 5.8 องค์ประกอบทางเคมีของล าต้นและใบของหญ้าเนเปียร์ 91 
ตารางที่ 5.9 องค์ประกอบทางเคมีของหญ้าเนเปียร์ 91 
ตารางที่ 5.10 ผลของอายุการตัดหญ้าเนเปียร์แคระต่อองค์ประกอบทางเคมี 92 
ตารางที่ 5.11 ผลของอายุการตัดหญ้าเนเปียร์แคระต่อองค์ประกอบทางเคมี 92 
ตารางที่ 5.12 ผลของอายุการตัดต่อองค์ประกอบทางเคมีของหญ้าเนเปียร์ 93 
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ตารางที่ 5.13 ผลของอายุการตัดหญ้าแพงโกลาต่อองค์ประกอบทางเคมี 94 
ตารางที่ 5.14 ผลของอายุต่อองค์ประกอบทางเคมีของหญ้าแพงโกลา 95 
ตารางที่ 5.15 ผลของอายุการตัดหญ้ารูซี่ต่อองค์ประกอบทางเคมี 96 
ตารางที่ 5.16 ผลของการท าแห้งและหมักต่อปริมาณกรดไขมันไขมันของหญ้ารูซี่ 97 
ตารางที่ 5.17 ผลของอายุการตัดหญ้าอะตราตัมต่อองค์ประกอบทางเคมี 99 
ตารางที่ 5.18 ผลของอายุการตัดถั่วคาวาลเคดต่อองค์ประกอบทางเคมี 100 
ตารางที่ 5.19 ประวัติการน าเข้าหญ้ากินนีในประเทศไทย 101 
ตารางที่ 5.20 ความสูงและการแผ่ขยายกอของถั่วตระกูล Stylosanthes 102 
ตารางที่ 5.21 ผลของอายุการตัดถั่วตระกูล Stylosanthes ต่อองค์ประกอบทางเคมี 109 
ตารางที่ 6.1 การเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีของพืชวงศ์หญ้า และพืชวงศ์ถ่ัว 118 
ตารางที่ 6.2 องค์ประกอบทางเคมีของใบ, ก้าน และ ใบรวมก้านของมันส าปะหลังแต่ละ

สายพันธุ์ 
119 

ตารางที่ 6.3 ผลของระยะการตัดหญ้าต่อผลผลิต องค์ประกอบทางเคมี และผลผลิตจาก
กระบวนการหมัก 

120 

ตารางที่ 6.4 ผลของอายุการตัดต่อองค์ประกอบทางเคมีของหญ้าเนเปียร์ 121 
ตารางที่ 6.5 องค์ประกอบทางเคมีของส่วนประกอบของต้นข้าวโพด 123 
ตารางที่ 6.6 ปริมาณการกินได้และการคงอยู่ในกระเพาะรูเมนของใบและล าต้นของพืช

อาหารสัตว์ 
124 

ตารางที่ 6.7 ผลของระยะการตัด และชิ้นส่วนของพืชอาหารสัตว์ต่อการกินได้และ
ระยะเวลาคงอยู่ในกระเพาะรูเมน 

124 

ตารางที่ 6.8 ผลของระยะการตัดพืชอาหารสัตว์ต่อผลผลิต องค์ประกอบทางเคมี และ
ผลผลิตจากกระบวนการหมัก 

125 

ตารางที่ 6.9 ผลของระยะการตัดข้าวฟ่างต่อผลผลิต องค์ประกอบทางเคมี และผลผลิต
จากกระบวนการหมัก 

126 

ตารางที่ 6.10 ผลของระยะตัดต้นต่อผลผลิต องค์ประกอบทางเคมีของต้นข้าวโพดก่อน
และหลังหมัก 

128 

ตารางที่ 6.11 ผลของระยะตัดต้นต่อผลผลิต องค์ประกอบทางเคมีของต้นข้าวโพดก่อน
และหลังหมัก 

129 

ตารางที่ 6.12 ผลของความถี่ในการตัดต่อองค์ประกอบทางเคมีของหญ้าเนเปียร์ 131 
ตารางที่ 6.13 ผลของฤดูกาลต่อผลผลิต สัดส่วนใบต่อล าต้น  และจ านวนหน่อของพืช

อาหารสัตว์ 
132 

ตารางที่ 6.14 ผลของฤดูกาลต่อองค์ประกอบทางเคมีของหญ้าพืชอาหารสัตว์ 132 
ตารางที่ 6.15 ผลของปุ๋ยต่อผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของพืชอาหารสัตว์ 133 
ตารางที่ 6.16  ผลการการใส่ปุ๋ยในแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ต่อปริมาณการกินได้ของ

แกะ 
135 

ตารางที่ 7.1 ชนิดดินที่พบในประเทศไทย 144 
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ตารางที่ 7.2 ความสามารถในการอุ้มน้ าของดินทั้งหมดส่วนที่พืชสามารถน าไปใช้ได้ และ
ใช้ไม่ได้ของดินแต่ละชนิด 

146 

ตารางที่ 7.3 ผลของธาตุไนโตรเจนต่อดัชนีพื้นที่ใบ คลลอโรฟิลล์ และผลผลิตใบ 149 
ตารางที่ 7.4 ผลของการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสต่อระดับโปรตีนในพืชวงศืหญ้า

และพืชวงศ์ถั่ว 
149 

ตารางที่ 7.5 องค์ประกอบทางเคมีของมูลสัตว์ 151 
ตารางที่ 7.6 ผลของการไม่ใส่ปุ๋ยเคมีเปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยชีวภาพต่อการ

เจริญเติบโตของพืช 
152 

ตารางที่ 7.7 อิทธิพลร่วมระหว่างปุ๋ยหมักชีวภาพและปุ๋ยไนโตรเจนอัตราต่างๆ กันที่มีต่อ
ความสูงเฉลี่ย 2 ปี ของหญ้ารูซี่ (เซนติเมตร) 

152 

ตารางที่ 7.8 อิทธิพลร่วมระหว่างปุ๋ยหมักชีวภาพและปุ๋ยไนโตรเจนอัตราต่างๆ กันที่มีต่อ
จ านวนแขนงต่อกอเฉลี่ย 2 ปีของหญ้ารูซี่ (แขนง/กอ) 

153 

ตารางที่ 7.9 อิทธิพลร่วมระหว่างปุ๋ยหมักชีวภาพและปุ๋ยไนโตรเจนอัตราต่างๆกันที่มีต่อ
ผลผลิตน้ าหนักแห้งเฉลี่ย 2 ปี ของหญ้ารูซี่ (ตัน/ไร่) 

153 

ตารางที่ 7.10 เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของปุ๋ยอินทรีย์ 154 
ตารางที่ 8.1 ผลของการสับใบมันส าปะหลังต่อปริมาณกรดไฮโดรไซยานิค 166 
ตารางที่ 8.2 ปริมาณกรดไฮโดรไซยานิคในใบมันส าปะหลังที่ผ่านกระบวนการลดสารพิษ

ด้วยวิธีต่างๆ เมื่อเปรียบเทียบกับใบมันส าปะหลังสด 
167 

ตารางที่ 8.3 ปริมาณโปรตีนและกรดไฮโดรไซยานิคในใบมันส าปะหลังที่เก็บรักษาใน
ช่วงเวลาต่างๆ 

167 

ตารางที่ 8.4 ปริมาณไซยาไนด์และแทนนินในใบมันส าปะหลังหมักที่เก็บรักษาใน
ช่วงเวลาต่างๆ 

168 

ตารางที่ 8.5 ปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจนที่ของหญ้าในแต่ละฤดูกาล 170 
ตารางที่ 8.6 ปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจนที่ของถั่วในแต่ละฤดูกาล 171 
ตารางที่ 8.7 ผลของการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนต่อสีเขียว, คลอโรฟิลล์และไนเตรทในผัก 171 
ตารางที่ 8.8 เปอร์เซ็นต์การเกิดเมทไมโอโกลบินและอาการ 172 
ตารางที่ 8.9 ปริมาณสารมิโมซินในชิ้นส่วนของต้นกระถิน และปริมาณมิโมซินหลังแช่น้ า 

1 ชั่วโมง 
174 

ตารางที่ 8.10 วิธีการลดสารพิษมิโมซินในใบกระถิน 174 
ตารางที่ 8.11 แสดงปริมาณการได้รับมิโมซินของสัตว์แต่ละชนิดในแต่ละวัน 175 
ตารางที่ 8.12  ผลของการได้รับมิโมซินต่อระดับมิโมซิน, ไตรไอโอโดไทโรนีน และไทรอก

ซินในเลือดโคนม 
176 

ตารางที่ 8.13 ระดับฮอร์โมนไตรไอโอโดไทโรนีนและไทรอกซินในโคนม 176 
ตารางที่ 8.14 ระดับฮอร์โมนไตรไอโอโดไทโรนีนและไทรอกซินในแพะ 177 
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ตารางที่ 9.1 การเปรียบเทียบรูปแบบการถนอมพืชอาหารสัตว์ต่อองค์ประกอบทางเคมี
ของพืชอาหารสัตว์ตามธรรมชาติ (Poa pratensis, Poa trivialis และ 
Lolium perenne) 

185 

ตารางที่ 9.2 ผลเปรียบเทียบปริมาณการกินได้ของพืชอาหารสัตว์สดและหมักในสัตว์
เคี้ยวเอื้อง 

187 

ตารางที่ 9.3 ค่าเฉลี่ยคาร์โบไฮเดรตที่ละลายน้ าได้ (เปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้ง) ของพืช
อาหารสัตว์ที่อายุการตัดต่างๆ กัน 

188 

ตารางที่ 9.4 การเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีของพืชวงศ์หญ้า และพืชวงศ์ถ่ัว 189 
ตารางที ่9.5 ระดับความสามารถของสารละลายบัฟเฟอร์ที่จะทนต่อการเปลี่ยนแปลงค่า

ความเป็นกรด-ด่าง ในพืชตระกูลถั่ว 
190 

ตารางที่ 9.6 เปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีของพืชสดและพืชหมักของพืชวงศ์หญ้า
และวงศ์ถ่ัว 

191 

ตารางที่ 9.7 เปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีของหญ้าเขตร้อนและหญ้าเขตหนาว 191 
ตารางที่ 9.8 เปรียบเทียบคาร์โบไฮเดรตที่ละลายน้ าและความสามารถของสารละลาย

บัฟเฟอร์ที่จะทนต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรด-ด่างในหญ้าเขตร้อน
และเขตหนา 

192 

ตารางที่ 9.9 ผลของระดับคาร์โบไฮเดรตที่ละลายในน้ าของข้าวฟ่าง 2 สายพันธุ์ ต่อ
ผลผลิตและคุณภาพหลังการหมัก 

193 

ตารางที่ 9.10 ผลของระดับความชื้นต่อองค์ประกอบทางเคมี และคุณภาพหญ้าหมัก 194 
ตารางที่ 9.11 ผลของระดับความชื้นของพืชอาหารสัตว์ต่อการท าหญ้าหมัก 194 
ตารางที่ 9.12 ผลของความยาวของพืชอาหารสัตว์ต่อคุณภาพของพืชอาหารสัตว์หมัก

และปริมาณการกินได้ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
196 

ตารางที่ 9.13 ผลของการสับข้าวโพดต่อความเป็นกรด-ด่าง และกรดแลคติคในต้น
ข้าวโพดหมัก 

196 

ตารางที่ 9.14 ชนิดและบทบาทของสารเสริมในกระบวนการหมัก 198 
ตารางที่ 9.15 ผลของการเสริมคาร์โบไฮเดรตแหล่งของน้ าตาลต่อผลผลิตสุดท้ายในพืช

อาหารสัตว์หมัก 
199 

ตารางที่ 9.16 ผลของการเสริมเอนไซม์ในการหมักพืชอาหารสัตว์ต่อความเป็นกรด-ด่าง 
กรดแลคติค และแอมโมเนียไนโตรเจน 

200 

ตารางที่ 9.17 ผลของการเสริมจุลินทรีย์ในการหมักพืชอาหารสัตว์ต่อความเป็นกรด-ด่าง 
กรดแลคติค และแอมโมเนียไนโตรเจน 

201 

ตารางที่ 9.18 ประชากรจุลินทรีย์และฟังไจที่พบในพืชก่อนหมัก 201 
ตารางที่ 9.19 ผลของการเสริมกรดในการหมักพืชอาหารสัตว์ต่อความเป็นกรด-ด่าง กรด

แลคติค และแอมโมเนียไนโตรเจน 
202 

ตารางที่ 9.20 ผลของชนิดของไซโลต่อการสูญเสียของวัตถุแห้ง 208 
ตารางที่ 9.21 ประเมินคุณภาพพืชหมักจากลักษณะทางกายภาพ 213 
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ตารางที่ 9.22 ประเมินคุณภาพของพืชหมักจากปริมาณกรดแลคติค กรดอะซิติค และ
กรดบิวทิริค 

214 

ตารางที่ 10.1 ผลของอายุต่อองค์ประกอบทางเคมี และผลผลิตของหญ้าหญ้าซิกแนล
เลื้อย 

228 

ตารางที่ 10.2 ผลของอุณหภูมิต่อองค์ประกอบทางเคมีของต้นกระถิน 229 
ตารางที่ 10.3 ผลของการตากต่อองค์ประกอบทางเคมีและคุณภาพทางกายภาพของ

หญ้าหวาน 
230 

ตารางที่ 10.4 ผลของความชื้นเริ่มต้นในการท าหญ้าแห้งและการห่อต่อองค์ประกอบทาง
เคมีและปริมาณเชื้อราของหญ้าแห้ง 

234 

ตารางที่ 10.5 ชั้นคุณภาพของหญ้าแพงโกลาแห้งของประเทศไทย 235 
ตารางที่ 10.6 ลักษณะของถั่วแห้งเมื่อตัดที่ระยะการเจริญต่างกันและมาตรฐานคุณภาพ

ที่ก าหนดโดยHay Market Task Force of the American Forage 
and Grassland Council 

237 

ตารางที่ 10.7 ลักษณะของหญ้าแห้งเมื่อตัดที่ระยะการเจริญต่างกันและมาตรฐาน
คุณภาพที่ก าหนดโดยHay Market Task Force of the American 
Forage and Grassland Council 

238 

ตารางที่ 10.8 มาตรฐานชั้นคุณภาพของถ่ัวแห้ง หญ้าแห้ง และหญ้าผสมถ่ัวแห้งที่ก าหนด
โดย Hay Market Task Force of the American Forage and 
Grassland Council 

239 

ตารางที่ 10.9 มาตรฐานพืชแห้งที่ก าหนดโดย Australian Fodder Industry 
Association (AFIA) 

239 

ตารางที่ 10.10 มาตรฐานพืชแห้งเพ่ือการส่งออกของประเทศออสเตรเลีย 240 
ตารางที ่11.1  ท าการศึกษาเปรียบเทียบการเลี้ยงโคนมระหว่างการตัดและขนมาให้สัตว์

กิน (Cut and carry) และการปล่อยสัตว์แทะเล็มพืชอาหารสัตว์ 
(Grazing) ในการผลิตโคนม 

248 

ตารางที่ 11.2 ผลของอุณหภูมิและการจ ากัดน้ าต่อการกินได้และการย่อยได้ของสัตว์
เคี้ยวเอื้อง 

250 

ตารางที ่11.3 แสดงมาตรฐานหน่วยปศุสัตว์ 254 

 





สารบัญรูปภาพ 
 
 หน้า 
ภาพที่ 1.1 จ านวนประชากรโคนมรายปี 5 
ภาพที่ 1.2 จ านวนประชากรโคเนื้อและกระบือรายปี 5 
ภาพที่ 1.3 จ านวนประชากรแพะรายปี 6 
ภาพที่ 1.4 พ้ืนที่ปลูกหญ้า/พืชอาหารสัตว์ และพ้ืนที่ทุ่งสาธารณะ 6 
ภาพที่ 1.5 ไรโซเบียม (rhizobium) ในปมรากถ่ัว 8 
ภาพที่ 1.6 พ้ืนที่ที่ผลิตเสบียงสัตว์เพ่ือจ าหน่าย 9 
ภาพที่ 2.1 การตอบสนองของพืชวันสั้นและพืชวันยาว 21 
ภาพที่ 2.2 การตอบสนองของข้าวฟ่างต่อช่วงวันสั้น (SD) และช่วงวันยาว (LD) 21 
ภาพที่ 2.3 การกินได้ของแกะที่ได้รับพืชอาหารสัตว์เขตร้อนและเขตหนาว 23 
ภาพที่ 2.4 ระดับเยื่อใยในพืชอาหารสัตว์เขตร้อน (    ) และเขตหนาว (---) 24 
ภาพที่ 2.5 ระบบรากในพืชวงศ์หญ้า 26 
ภาพที ่2.6 ระบบรากแก้ว และ Rhizobium spp. ในปมรากถ่ัว 26 
ภาพที่ 2.7 ลักษณะล าต้นของพืชวงศ์หญ้า (ก); ไหล (Stolon) (ข); เหง้า (Rhizome) (ค) 27 
ภาพที่ 2.8 องค์ประกอบของใบพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 29 
ภาพที่ 2.9 ช่อดอกของพืชวงศ์หญ้า (ก) Raceme; (ข) Splike; (ค) panicle 30 
ภาพที่ 2.10 ระบบล าต้นของพืชวงศ์หญ้า 31 
ภาพที่ 2.11 ระบบล าต้นของพืชวงศ์ถ่ัว 32 
ภาพที่ 3.1 กระบวนการงอกของเมล็ดพืช 44 
ภาพที่ 3.2 ผลของอุณหภูมิที่เก็บรักษาเมล็ดมูลาโต้ 2 ต่ออัตราการงอก 53 
ภาพที่ 4.1 พ้ืนที่ปลูกพืชหญ้า/พืชอาหารสัตว์ในประเทศไทย 62 
ภาพที่ 4.2 ท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์และหญ้าหวานส าหรับปลูกโดยใช้ท่อนพันธุ์ 69 
ภาพที่ 4.3 การปลูกพืชอาหารสัตว์ในร่องและบนร่องแปลง 69 
ภาพที่ 4.4 การปลูกหญ้าอาหารสัตว์โดยใช้แขนงที่มีรากติด 70 
ภาพที่ 4.5 การปลูกพืชอาหารสัตว์โดยใช้เมล็ดตามร่อง 72 
ภาพที่ 4.6 การให้น้ าทางผิวดิน 73 
ภาพที่ 4.7 การให้น้ าแบบสปริงเกลอร์ 74 
ภาพที่ 4.8 การให้น้ าแบบหยด 74 
ภาพที่ 4.9 การใส่ปุ๋ยยูเรียบ ารุงกอหญ้าเนเปียร์หลังตัด 75 
ภาพที่ 4.10 การใส่ปุ๋ยคอกบ ารุงกอหญ้าเนเปียร์หลังตัด 76 
ภาพที่ 5.1 หญ้ากินนี 83 
ภาพที่ 5.2 หญ้าซิกแนล 87 
ภาพที่ 5.3 หญ้าเนเปียร์ 90 
ภาพที่ 5.4 หญ้าแพงโกลา 94 
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ภาพที่ 5.5 หญ้ารูซี่ 95 
ภาพที่ 5.6 หญ้าอะตราตัม 98 
ภาพที่ 5.7 ถั่วคาวาเคด 100 
ภาพที่ 5.8 ถั่วฮามาต้า 102 
ภาพที่ 5.9 ลักษณะฝักหุ้มเมล็ดของถั่วตระกูล Stylosanthes 103 
ภาพที่ 5.10 ภาพวาดถั่ว Stylosanthes guianensis 104 
ภาพที่ 5.11 ภาพวาดถั่ว Stylosanthes hamata 105 
ภาพที่ 5.12 ภาพวาดถั่ว Stylosanthes scabra 106 
ภาพที่ 5.13 ภาพวาดถั่ว Stylosanthes humilis 107 
ภาพที่ 5.14 ภาพวาดถั่ว Stylosanthes capitata 108 
ภาพที่ 6.1 โปรตีนในหญ้าเนเปียร์ที่อายุตัดที่แตกต่างกัน 122 
ภาพที่ 6.2 เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกลาง (NDF) ในหญ้าเนเปียร์ที่อายุตัดที่

แตกต่างกัน 
122 

ภาพที่ 6.3 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะการเจริญเติบโต สัดส่วนระหว่างใบและล าต้น ต่อ
ปริมาณการกินได้ของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง 

125 

ภาพที่ 6.4 ผลของระยะตัดต่อผลผลิต พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ และระดับโปรตีนในต้น
ถั่วอัลฟาฟ่า 

127 

ภาพที่ 6.5 ระยะเวลาตัดพืชอาหารสัตว์เพ่ือให้ได้ผลผลิตและคุณภาพดี 130 
ภาพที่ 6.6  ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการตัดต่อปริมาณการกินได้ของสัตว์เคี้ยว

เอ้ือง 
131 

ภาพที่ 6.7 การตอบสนองของข้าวฟ่างต่อช่วงวันสั้น (SD) และช่วงวันยาว (LD) 133 
ภาพที่ 6.8 ผลการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนที่ระดับ 0, 50, 100 และ 200 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อ

เฮกตาร์ 
134 

ภาพที่ 7.1 ระดับความลึกของดิน 146 
ภาพที่ 7.2 โครงสร้างของคลอโรฟิลล์ 148 
ภาพที่ 7.3 ความเป็นกรดเป็นด่างของดินต่อการละลายตัวของแร่ธาตุในดิน 155 
ภาพที่ 8.1 กระบวนการสังเคราะห์ไฮโดรเจนไซยาไนด์ (HCN) 163 
ภาพที่ 8.2 เอนไซม์ลินามาริเนสย่อยลินามารินไปเป็นไฮโดรเจนไซยาไนด์ 164 
ภาพที่ 8.3 ผลของโพแทสเซียมไซยาไนด์ในการยับยั้งการบริโภคออซิเจนของเซลล์ 164 
ภาพที่ 8.4 ไซยาไนด์ท าปฏิกิริยากับไมโอโกลบินได้เมทไมโอโกลกบิน 165 
ภาพที่ 8.5 ระดับไฮโดรเจนไซยาไนด์ และลินามารินในเมล็ดและต้นอ่ืนพืช 166 
ภาพที่ 8.6 สรุปวิธีการลดพิษในหัวมันส าปะหลัง 168 
ภาพที่ 8.7 กระบวนการเมแทบอลิซึมไนเตรทในสุกร 169 
ภาพที่ 8.8 กระบวนการเมแทบอลิซึมไนเตรท ไนเตต์ในโค 170 
ภาพที่ 8.9  เปอร์เซ็นต์การเกิดเมทไมโอโกลบิน 172 
ภาพที่ 8.10  ผลการเกิดเมทไมโอโกลบินในสัตว์ที่ได้รับสารไนเตรทต่อน้ าหนักตัวสัตว์ 172 



เทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์                                                                   ภัทยา นาปะเสริฐ    ฒ 

ภาพที่ 8.11 กลไกการสลายมิโมซินในสัตว์เคี้ยวเอื้อง 173 
ภาพที่ 8.12 ผลของการกินได้ของมิโมซินต่อปริมาณการสังเคราะห์ไตรไอโอโดไทโรนีน

และไทรอกซิน 
175 

ภาพที่ 9.1 การเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด-ด่าง (ก) และการเปลี่ยนแปลงจ านวน
จุลินทรีย์ (ข) ในระหว่างกระบวนการหมักของต้นข้าวสาลีที่มีคาร์โบไฮเดรตที่
ละลายน้ าได้แตกต่างกัน 

188 

ภาพที่ 9.2 ความสามารถของบัฟเฟอร์ที่จะทนต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรด-ด่าง 190 
ภาพที่ 9.3 ประชากรจุลินทรีย์กลุ่มที่เจริญในภาวะที่มีออกซิเจนและภาวะไร้ออกซิเจน 203 
ภาพที่ 9.4 กระบวนการเมทาบอลิซึมไซโลสโดยแบคทีเรีย E. coli ผ่านวิถีเพนโทส

ฟอสเฟต 
203 

ภาพที่ 9.5 กระบวนการย่อยสลายเซลลูโลสโดย C. Cellulolyticum 204 
ภาพที่ 9.6 เอนไซม์ส าหรับย่อยสลายคาร์โบไฮเดรตโครงสร้างเพ่ือใช้เป็นแหล่งพลังงาน

ของจุลินทรีย์ 
20 

ภาพที่ 9.7 การเปลี่ยนแปลงของระยะต่างๆ ของการหมักพืชอาหารสัตว์ 210 
ภาพที่ 9.8 กระบวนการหมักคาร์โบไฮเดรตโดยจุลินทรีย์กลุ่มที่ผลิตกรดแลคติค 211 
ภาพที่ 9.9 ผลของค่าความเป็นกรด-ด่างต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ 212 
ภาพที่ 9.10  ผลของการเปิดหลุมพืชอาหารสัตว์หมักต่อการสูญเสียของวัตถุแห้ง ณ วันที่ 

7 และ 14 หลังเปิดหลุม; ไม่เสริม (C), เสริมเชื้อ Lactobacillus 
plantarum (LP), เสริมเชื้อ Lactobacillus buchneri (LB) 

212 

ภาพที่ 10.1 ผลของอายุต่อระดับลิกนินในผนังเซลล์ของพืชอาหารสัตว์ 228 
ภาพที่ 10.2 ผลของการตากหญ้าหวานต่อระดับของคลอโรฟิลล์และเบต้าแคโรทีน 230 
ภาพที่10.3 ผลของการตากหญ้าหวาน (Stevia rebaudiana) ในที่ร่มและกลางแดดต่อ

เปอร์เซ็นต์ความชื้น 
231 

ภาพที่ 10.4 ผลของการตากในร่ม (-), ไม่มีการพลิกกลับ (), การพลิกกลับ 1 ครั้ง 
() และการพลิกกลับ 2 ครั้ง () ต่อเปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้งของถั่ว
อัลฟาฟ่า 

231 

ภาพที่ 10.5 รูปทรงการอัดพืชอาหารสัตว์แห้งที่นิยมท าในปัจจุบัน 232 
ภาพที่ 10.6 รางส าหรับวางฟ่อนพืชอาหารสัตว์แห้งแบบก้อนทรงกระบอกขนาดใหญ่ 233 
ภาพที่ 10.7 การชักตัวอย่างหญ้าแพงโกลาแห้งกรณีฟ่อนหญ้าแห้งรูปสี่เหลี่ยม (ก) และ

แท่งกลม (ข) 
236 

ภาพที่ 11.1 การจัดการผลิตพืชอาหารสัตว์และการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชอาหารสัตว์เพ่ือ
สัตว์เคี้ยวเอื้อง 

247 

ภาพที่ 11.2 การกระจายของทุ่งหญ้าในประเทศต่างๆ 248 
ภาพที่ 11.3  ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการกินน้ าของแกะต่ออุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม 249 
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ภาพที ่11.4  ความสัมพันธ์ระหว่างการกินได้ของน้ าและการกินได้ของวัตถุแห้งในแกะ
ระยะให้น้ านมที่ได้รับอาหารหยาบหมัก () อาหารหยาบอัดเม็ด () หรือ
อาหารหยาบเส้นใยขนาดใหญ่ () 

250 

ภาพที ่11.5  ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนแปลงหญ้าย่อยต่อระยะการพักตัวของแปลง
หญ้าหลังการแทะเล็ม 

251 

ภาพที่ 11.6  ผลของการปล่อยสัตว์แทะเล็มแบบต่อเนื่องและแบบหมุนเวียนต่อผลผลิต
ของพืชอาหารสัตว์ 

252 

ภาพที่ 11.7  ผลของการปล่อยสัตว์แทะเล็มแบบต่อเนื่อง (Continuous) และแบบ
หมุนเวียน (Rotation) ต่อน้ าหนักสัตว์ที่ปล่อยแทะเล็ม และสัดส่วนการตั้ง
ท้องของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง 

252 

ภาพที ่11.8 การจัดการแปลงหญ้าย่อยเพ่ือการปล่อยแทะเล็ม 253 
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สารบัญคลิปวิดีโอ 
 
 หน้า 
คลิปวิดีโอที่ 4.1 การใช้ไถหัวหมูเพ่ือไถเตรียมดิน 63 
คลิปวิดีโอที่ 4.2 การใช้ไถจานเพ่ือบุกเบิกพ้ืนที่ใหม่ 63 
คลิปวิดีโอที่ 4.3 การใช้ไถสิ่วส าหรับดินแห้ง และแข็งมาก 63 
คลิปวิดีโอที่ 4.4 การใช้ไถดินดานเพื่อระเบิดดินดาน 63 
คลิปวิดีโอที่ 4.5 การใช้พรวนจานเพื่อเตรียมดิน 64 
คลิปวิดีโอที่ 4.6 การใช้พรวนซี่เพ่ือเตรียมดิน 64 
คลิปวิดีโอที่ 4.7 การใช้พรวนหมุนเพื่อเตรียมดิน 65 
คลิปวิดีโอที่ 4.8 การใช้ลูกกลิ้งเพ่ือเตรียมดิน 66 
คลิปวิดีโอที่ 4.9 การหญ้าแพงโกลา 70 
คลิปวิดีโอที่ 9.1 การล าเลียงพืชอาหารสัตว์ขึ้นบรรจุบนไซโลแบบหอคอย 206 
คลิปวิดีโอที่ 9.2 การกระจายพืชอาหารสัตว์ภายในไซโลแบบหอคอย 206 
คลิปวิดีโอที่ 9.3 การปิดพืชหมักด้วยพลาสติกภายในไซโลแบบหอคอย 207 
คลิปวิดีโอที่ 9.4 การเปิดใช้และการล าเลียงพืชหมักจากไซโลแบบหอคอย 207 
คลิปวิดีโอที่ 9.5 การท าพืชหมักกรณีไซโลแบบแนวนอน 208 
คลิปวิดีโอที่ 9.6 การท าพืชหมักแบบกองตั้งอยู่เหนือพ้ืนดิน 209 
คลิปวิดีโอที่ 9.7 การท าพืชหมักแบบกองตั้งอยู่เหนือพ้ืนดิน 209 
คลิปวิดีโอที่ 10.1 การอัดฟ่อนพืชอาหารสัตว์แห้งแบบสี่เหลี่มผืนผ้า 233 
คลิปวิดีโอที่ 10.2 การอัดฟ่อนพืชอาหารสัตว์แห้งแบบก้อนทรงกระบอก 233 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



แผนบริหารการสอนรายวิชา 
 
 

รหัสรายวิชา (AN02204) 
รายวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์  จ านวนหน่วยกิต 3(2-2-5) 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
บทบาทและความส าคัญของพืชอาหารสัตว์ การจ าแนกประเภทและชนิดของพืชอาหารสัตว์ 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ คุณค่าของพืชอาหารสัตว์ ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขเกี่ยวกับการผลิต
พืชในสถานการณ์ปัจจุบันรวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช การใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการ
จัดการดิน น้ า ปุ๋ย วิธีการการขยายพันธุ์พืชอาหารสัตว์ การปลูกสร้างและการจัดการทุ่งหญ้า ถั่ว
อาหารสัตว์ การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา เทคโนโลยีการถนอมพืชอาหารสัตว์และการใช้ประโยชน์
จากพืชอาหารสัตว์ที่มีท้องถิ่น  
      Importance and role of forage crop, classification of type and varietie of forage 
crop, botanical characteristic and nutritive value of forage crop, problem and solution 
to in current forage crop production, including factor affecting growth of forage crops; 
application of technology for management of soil, water and fertilizer; forage crop 
propagation, pasture cultivation and management, legume crops, forage crop 
harvesting and caring, technology for forage crop preservation and utilization of local 
forage crop. 
 

วัตถุประสงค์ทั่วไป 
      1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาท คุณค่า และความส าคัญของพืชอาหารสัตว์ 
      2. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเปรียบเทียบประเภทและชนิดของพืชอาหารสัตว์ ตามลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ได้  
      3. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ในวิธีการการขยายพันธุ์พืชอาหารสัตว์  การปลูกสร้าง และการ
จัดการทุ่งหญ้าและถั่วอาหารสัตว์ได้ 
      4. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการจัดการดิน น้ า และปุ๋ยได้ 
      5. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจวิธีการเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษาเพ่ือถนอมคุณค่าทางโภชนาการใน
พืชอาหารสัตว์ได้ 
      6. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุปัญหา และแนวทางในการแก้ไขเก่ียวกับ
การผลิตพืชในสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนสามารถบอกวิธีการน าใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์ที่มี
ท้องถิ่น  
      7. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการถนอมพืชอาหารสัตว์ รวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อ
การเจริญเติบโตของพืช  
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เนื้อหา 
บทที่ 1 เรื่องบทบาทและความส าคัญของพืชอาหารสัตว์ 4 ชั่วโมง 
 นิยามของพืชอาหารสัตว์  
 ความส าคัญของพืชอาหารสัตว์  
 ทิศทางพัฒนาพืชอาหารสัตว์ของประเทศไทย  
 สรุป  
 แบบฝึกหัด  
 เอกสารอ้างอิง  
บทที่ 2 การจ าแนกประเภทและชนิดของพืชอาหารสัตว์ 4 ชั่วโมง 
 การจ าแนกประเภทและชนิดของพืชอาหารสัตว์  
 รูปพรรณสัณฐานของรากพืชอาหารสัตว์  
 รูปพรรณสัณฐานของล าต้นพืชอาหารสัตว์  
 รูปพรรณสัณฐานของใบพืชอาหารสัตว์  
 รูปพรรณสัณฐานของดอกพืชอาหารสัตว์  
 รูปพรรณสัณฐานของผลและเมล็ดของพืชอาหารสัตว์  
 สรุป  
 แบบฝึกหัด  
 เอกสารอ้างอิง  
บทที่ 3 การขยายพันธุ์พืชอาหารสัตว์ 4 ชั่วโมง 
 การขยายพันธุ์พืชอาหารสัตว์  
 กระบวนการงอกของเมล็ดพันธุ์  
 การศึกษาอัตราการงอกของเมล็ดพืชอาหารสัตว์   
 การวัดคุณภาพของเมล็ด  
 เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ต่ออัตราการงอก  
 สรุป  
 แบบฝึกหัด  
 เอกสารอ้างอิง  
บทที่ 4 การปลูกสร้างและการจัดการทุ่งพืชอาหารสัตว์ 4 ชั่วโมง 
 การปลูกสร้างทุ่งพืชอาหารสัตว์  
 วิธีเพาะปลูกพืชอาหารสัตว์  
 การจัดการทุ่งพืชอาหารสัตว์  
 สรุป  
 แบบฝึกหัด  
 เอกสารอ้างอิง  
บทที่ 5 พืชอาหารสัตว์ที่ส าคัญในประเทศไทย 4 ชั่วโมง 
 หญ้าอาหารสัตว์  
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 ถั่วอาหารสัตว์  
 สรุป  
 แบบฝึกหัด  
 เอกสารอ้างอิง  
บทที่ 6 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของพืชอาหารสัตว์ 4 ชั่วโมง 
 สายพันธุ์ของพืชอาหารสัตว์  
 อายุของพืชอาหารสัตว์ต่อคุณภาพของพืชอาหารสัตว์  
 ความถี่ของการตัดต่อคุณภาพของพืชอาหารสัตว์  
 ฤดูกาลต่อคุณภาพของพืชอาหารสัตว์  
 การใส่ปุ๋ยต่อคุณภาพของพืชอาหารสัตว์  
 สรุป  
 แบบฝึกหัด  
 เอกสารอ้างอิง  
บทที่ 7 การจัดการดิน และปุ๋ย 4 ชั่วโมง 
 นิยามค าว่า “ดิน”  
 ส่วนประกอของดิน  
 ความลึกของดิน  
 นิยามค าว่า “ปุ๋ย”  
 ประเภทของปุ๋ย  
 ดินที่มีปัญหาและแนวทางการจัดการ  
 สรุป  
 แบบฝึกหัด  
 เอกสารอ้างอิง  
บทที่ 8 สารพิษท่ีพบในพืชอาหารสัตว์ 4 ชั่วโมง 
 กรดไฮโดรไซยานิค  
 ไนเตรท-ไนโตรเจน  
 มิโมซีน  
 สรุป  
 แบบฝึกหัด  
 เอกสารอ้างอิง  
บทที่ 9 การถนอมพืชอาหารสัตว์ 5 ชั่วโมง 
 การถนอมพืชอาหารสัตว์  
 การท าพืชอาหารสัตว์หมัก  
 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของพืชอาหารสัตว์หมัก  
 ชนิดของหลุมหมักหรือถังหมัก  
 การเปลี่ยนแปลงของพืชอาหารสัตว์ในหลุมหมัก  
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 ลักษณะเชิงคุณภาพของหญ้าหมักท่ีดี  
 สรุป  
 แบบฝึกหัด  
 เอกสารอ้างอิง  
บทที่ 10 การท าพืชอาหารสัตว์แห้ง 4 ชั่วโมง 
 ปัจจัยที่เก่ียวข้องในการท าพืชอาหารสัตว์แห้งให้มีคุณภาพดี  
 สรุป  
 แบบฝึกหัด  
 เอกสารอ้างอิง  
บทที่ 11   การจัดการทุ่งพืชอาหารสัตว์ปล่อยแทะเล็ม 4 ชั่วโมง 
 ปริมาณการกินน้ าของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง  
 การเตรียมแปลงพืชอาหารสัตว์ส าหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง  
 หน่วยปศุสัตว์  
 สรุป  
 แบบฝึกหัด  
 เอกสารอ้างอิง  

 
วิธีการสอนและกิจกรรม 

1. สอนโดยใช้โปรแกรม Power Point 
2. คลิปวีดีโอที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับหัวเรื่องท่ีเรียนเพ่ือให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่าน 

YouTube 
3. สอนโดยใช้การอภิปรายร่วมกัน 
4. สอนผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป Kahoot  
5. สอนผ่านการท างานเดี่ยวและงานกลุ่ม 
6. มอบหมายให้นักศึกษาดูแลแปลงรวบรวมสายพันธุ์พืชอาหารสัตว์ 

 

สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน 
1. Power Point ประกอบบรรยายรายวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์ 
2. คลิปวีดิโอเกี่ยวกับหลักการเทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์ 
3. โปรแกรมส าเร็จรูป Kahoot 
4. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์ 

 
 
 
 
 



เทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์                                                                   ภัทยา นาปะเสริฐ    บ 

การวัดและประเมินผล 
 การวัด 

1. พฤติกรรมการเข้าเรียน แบบประเมินการเข้าชั้นเรียน  
2. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ 
3. คะแนนงานมอบหมาย ใบงาน 
4. การตอบค าถามและการอภิปรายเนื้อหาในชั้นเรียน 
5. แบบประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
6. คะแนนจากแอพลิเคชัน Kahoot 
การประเมินผล 

 คะแนน 80-100  ได้ระดับ A  
 คะแนน 75-79  ได้ระดับ B+ 

คะแนน 70-74  ได้ระดับ B 
 คะแนน 65-69  ได้ระดับ C+ 
 คะแนน 60-64  ได้ระดับ C 
 คะแนน 55-59  ได้ระดับ D+ 
 คะแนน 50-54  ได้ระดับ D 
 คะแนน 0-49  ได้ระดับ F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการสอนประจ าบทท่ี  1 
ความส าคัญของพืชอาหารสัตว ์

 
 

หัวข้อเนื้อหา  

1.  นิยามของพืชอาหารสัตว์ 
2.  ความส าคัญของพืชอาหารสัตว์ 

2.1  แหล่งอาหารหยาบส าหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
2.2  ปกป้องบ ารุงดินและควบคุมวัชพืช 
2.3  อาชีพปลูกหญ้าจ าหน่าย สร้างรายได้ให้เกษตรกร  

3.  ทิศทางพัฒนาพืชอาหารสัตว์ของประเทศไทย 
4.  สรุป 

 

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
เมื่อนักศึกษาได้ศึกษาบทที่ 1 แล้ว  นักศึกษาสามารถแสดงพฤติกรรมได้ดังต่อไปนี้ 
1.  อธิบายนิยาม และความส าคัญของพืชอาหารสัตว์ได้ 
2.  ชี้แจงการผลิตและความต้องการพืชอาหารสัตว์ของประเทศไทยได้  
3.  วิเคราะห์ทิศทางพัฒนาพืชอาหารสัตว์ของประเทศไทยได้ 
4.  แสดงออกพฤติกรรมครอบคลุมทุกด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

วิธีการสอน และกิจกรรมการสอน 
1.  ศึกษา  อ่าน  และท าความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของบทที่ 1 
2.  บรรยายผ่าน PowerPoint เรื่องนิยามและความส าคัญของพืชอาหารสัตว์ 
3.  อภิปรายร่วมกัน ซักถาม เสนอแนะแนวความคิด และสรุปเนื้อหาประจ าบท 
4.  มอบหมายให้นักศึกษาดูแลแปลงรวบรวมสายพันธุ์พืชอาหารสัตว์คนละ 4 แปลง 

 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์ บทที่ 1 
2. Power Point ประกอบการบรรยายเรื่องความส าคัญของพืชอาหารสัตว์ 
3. แปลงรวบรวมสายพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ณ ฟาร์มปศุสัตว์สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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การวัด และประเมินผล 
1. พฤติกรรมการเข้าเรียน แบบประเมินการเข้าชั้นเรียน  
2. ทดสอบย่อย ด้วยข้อสอบ 
3. คะแนนงานมอบหมาย จากการดูแลแปลงรวบรวมสายพันธุ์พืชอาหารสัตว์ 
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
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บทท่ี 1 
ความส าคัญพืชอาหารสัตว ์

 
 

 ปัจจุบันพ้ืนที่สาธารณะส าหรับการเลี้ยงสัตว์มีปริมาณลดลงร้อยละ 25 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 
พ.ศ. 2552 ทั้งนี้พบว่าปัจจุบันเหลือพ้ืนที่สาธารณะน้อยกว่า 2.5 ล้านไร่ ส่งผลท าให้มีผลผลิตพืช
อาหารสัตว์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง ทั้งนี้พบว่าส านักงานพัฒนาอาหารสัตว์ได้
ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาใช้พ้ืนที่เสื่อมโทรมปลูกหญ้าตามโครงการ “เลี้ยงวัวปีหน้า ปลูกหญ้าปีนี้” 
โดยได้มีการจัดหาเมล็ดพันธุ์ ตลอดทั้งท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ อาทิ หญ้ารูซี่ หญ้ากินนี ถั่วฮามาต้า ถั่ว
สะไตโล และหญ้าเนเปียร์ เพ่ือให้เกษตรกรมีพืชอาหารสัตว์เพียงพอส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ืองซึ่งจะช่วย
ลดต้นทุนอาหารสัตว์ได้เป็นอย่างดี เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของพืชอาหาร
สัตว์จึงได้เขียนเอกสารประกอบการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ 
  

นิยามของพืชอาหารสัตว์ 
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2556) 

ได้ให้นิยามค าว่า พืชอาหารสัตว์ (forage crops) หมายถึง พืชที่น ามาใช้เป็นอาหารสัตว์ ทั้งลักษณะ
สด หรือแห้ง หรือหมัก ได้แก่ พืชตระกูลหญ้า เช่น หญ้าเนเปียร์ หญ้ารูซี่ หญ้ากินนี และพืชตระกูลถั่ว 
เช่น ถั่วเซนโตร ถั่วสไตโล กระถิน ซึ่งอาจเป็นพืชอาหารสัตว์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรืออาจเป็น
พืชอาหารสัตว์ที่ตั้งใจเพาะปลูกเพ่ือเป็นอาหารสัตว์ สอดคล้องกับการรายงานของ กังวาน และวรพงษ์ 
(2555) ได้กล่าวว่าพืชอาหารสัตว์เป็นอาหารประเภทเยื่อใยหรือ อาหารหยาบที่จ าเป็นอย่างยิ่งต่อ
ระบบการย่อยของ สัตว์เคี้ยวเอื้อง นอกจากนั้น พืชอาหารสัตว์คุณภาพดียังเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุนการผลิตโดยการลดปริมาณการใช้อาหารข้นที่มีราคาแพง 
เช่นเดียวกันกับการรายงานของ สายัณฑ์ (2548) ที่กล่าวว่าหญ้าเป็นอาหารของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง เพราะ
หญ้าจัดเป็นอาหารหยาบหลักที่ส าคัญของสัตว์ ทั้งนี้สัตว์เคี้ยวเอ้ืองต้องกินอาหารหยาบทุกวัน ทั้งนี้
แหล่งอาหารหยาบจะได้มาจากหญ้าเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือถั่วอาหารสัตว์ 

จากการตรวจเอกสารต่างๆ ผู้เขียนสามารถวิเคราะห์ได้ว่า พืชอาหารสัตว์จัดอยู่ประเภท
อาหารเยื่อใยทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และตั้งใจเพาะปลูกเพ่ือเป็นอาหารสัตว์ นอกจากพืชอาหาร
สัตว์สามารถน ามาใช้เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ืองได้แก่ โค กระบือ แพะ และแกะ แล้ว พืชอาหารสัตว์ยัง
เป็นแหล่งอาหารหลักส าหรับสัตว์ไม่เคี้ยวเอ้ืองบางชนิด เช่น ช้าง ม้า และกระต่าย เป็นต้น ทั้งนี้
สามารถน าพืชอาหารสัตว์ที่มีลักษณะสด, แห้ง หรือหมัก ได้แก่ พืชตระกูลหญ้า เช่น หญ้าเนเปียร์ 
หญ้ารูซี่ หญ้ากินนี และพืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วเซนโตร ถั่วสไตโล กระถิน ทั้งนี้พืชอาหารสัตว์ นอกจากนี้
พบว่าพืชอาหารสัตว์อาจมีสารพิษต่อสัตว์ เช่น ใบมันส าปะหลังมีกรดไฮโดรไซยานิคที่ระดับ 750-
1,000 ppm จะเป็นอันตรายต่อต่อสัตว์ได้ ดังนั้นจึงควรศึกษาพืชอาหารสัตว์ เพ่ือให้สามารถน าใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
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ความส าคัญของพืชอาหารสัตว์ 
การเลี้ยงสัตว์ที่ท าสืบต่อกันมาตั้งแต่ดั้งเดิมนั้นเกษตรกรจะใช้พืชอาหารสัตว์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น

มาเลี้ยงสัตว์มีทั้งผลพลอยได้จากทางการเกษตรและใบไม้ใบหญ้าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่
เนื่องจากสัตว์มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นจึงท าให้และอาหารสัตว์ที่เคยมีอยู่ไม่เพียงพอ วิธีง่ายๆในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นคือการปลูกพืชอาหารสัตว์พืชเสริมหรือทดแทนพืชอาหารสัตว์ตามธรรมชาติ พืช
อาหารสัตว์เป็นอาหารหลักส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ืองและไม่เคี้ยวเอ้ืองบางชนิด เช่น ช้าง ม้า กระต่าย 
ทั้งนี้พบว่าสัตว์สามารถกินพืชอาหารสัตว์ได้มากถึง 1.5-2 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว ดังนั้นหาก
ต้องการเลี้ยงสัตว์ดังกล่าวจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกพืชอาหารสัตว์ เนื่องจากการปลูกพืชอาหารสัตว์
ที่มีคุณภาพดีจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ และลดต้นทุนการผลิตโดยการลดปริมาณการใช้
อาหารข้นที่มีราคาแพง ทั้งนี้จากการศึกษาค้นคว้าพบว่าพืชอาหารสัตว์มีความส าคัญด้านต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 

1. แหล่งอาหารหยาบส าหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
พืชอาหารสัตว์เป็นแหล่งอาหารหยาบที่ส าคัญ และจ าเป็นอย่างยิ่งต่อระบบการย่อยของสัตว์

เคี้ยวเอื้องการให้ผลผลิตของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง โดยเฉพาะโคนมท่ีต้องการพืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพดีเพ่ือ
การเจริญเติบโตและการผลิตน้ านม จากการส ารวจของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรพบว่าในปี พ.ศ. 
2559 พบว่าปริมาณสัตว์เคี้ยวเอ้ืองในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ  7 ล้านตัว แบ่งเป็นโคเนื้อประมาณ 
4,964,000 ตัว, โคนม 600,000 ตัว, และกระบือ 946,000 ตัว ดังแสดงในตารางที่ 1.1  
 
ตารางท่ี 1.1 จ านวนสัตว์เคี้ยวเอ้ืองในประเทศไทยปี พ.ศ. 2559 

ชนิดสัตว์ จ านวน ( ตัว) จ านวนสัตว์ในแต่ละภาคของประเทศไทย 

เหนือ อีสาน กลาง ใต้ 

โคนม 622,892 75,315 142.451 400,952 4,174 
โคเนื้อ 4,964,456 1,142,456 2,054,215 1,151,698 616,087 
กระบือ 945,748 107,111 751,858 60,516 26,263 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร.  (2560) 
 

จากการรายงานของ กรมปศุสัตว์ (2558) พบว่าการเลี้ยงโคนมในประเทศไทยในปี พ.ศ. 
2558 มีขยายตัวเพ่ิมขึ้น ถึง 48 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบจ านวนประชากรโคนมในปี พ.ศ. 2544 
ดังแสดงในภาพที่ 2.1  
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ภาพที่ 1.1 จ านวนประชากรโคนมรายปี 
ที่มา: กรมปศุสัตว์ (2558) 

 
แต่อย่างไรก็ตามพบว่าการเลี้ยงโคเนื้อ และกระบือ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อยตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2556 ดังแสดงในภาพที่ 1.2  
 

 
ภาพที่ 1.2 จ านวนประชากรโคเนื้อและกระบือรายปี 
ที่มา: กรมปศุสัตว์ (2558) 

 
นอกจากนี้ยังพบว่าการเลี้ยงแพะในประเทศไทยปี พ.ศ. 2558 มีประชากรแพะประมาณ 

539,583 ตัว การขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการเลี้ยงแพะในปี พ.ศ. 2544 ซึ่งมีประชากร
แพะเพียง 188,497 ตัว โดยแพะที่เลี้ยงในประเทศไทยมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ เป็นแพะเนื้อ ดังแสดง
ในภาพที่ 1.3  
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ภาพที่ 1.3 จ านวนประชากรแพะรายปี 
ที่มา: กรมปศุสัตว์ (2558) 

 
จากรายงานของกรมปศุสัตว์ (2558) พบว่าปัจจุบันประเทศไทยมีพ้ืนที่ทุ่งหญ้าสาธารณะ

ประมาณ 2,252,450 ไร่ แต่มีพ้ืนที่เพาะปลูกหญ้า/พืชอาหารสัตว์มี  624,502 ไร่ ลดลงจาก ปีพ.ศ. 
2555 ซึ่งประเทศไทยมีพ้ืนที่เพาะปลูกหญ้า/พืชอาหารสัตว์เพียง 1,135,650.25 ไร่ (กรมปศุสัตว์, 
2555)  

นอกจากนี้จากการรวบรวมเอกสารพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ปลูกหญ้า/พืช
อาหารสัตว์ และพ้ืนที่ทุ่งสาธารณะสูงที่สุด ประมาณ 302,015  และ 1,440,090 ไร่ ตามล าดับ (กรม
ปศุสัตว์, 2558) ดังแสดงในภาพที่  1.4 
 

 
ภาพที่ 1.4 พ้ืนที่ปลูกหญ้า/พืชอาหารสัตว์ และพ้ืนที่ทุ่งสาธารณะ 
ที่มา: กรมปศุสัตว์ (2555) 
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กังวาน และวรพงษ์ (2554) รายงานว่าเกษตรกรกผู้เลี้ยงโคขุนและโค ส่วนใหญ่จะใช้ฟางข้าว
เป็นอาหารหยาบหลักตลอดทั้งปี และเสริมอาหารข้นในปริมาณมาก เพ่ือเพ่ิมผลผลิตน้ านม ส่งผลท า
ให้มีต้นทุนค่าอาหารสูงขึ้น  ยกตัวอย่างเช่น ฟางข้าวในเขตที่มีการเลี้ยงโคขุนและโคนมมีราคา
ประมาณ 2 บาท/กก. มีโปรตีน 3 % ส่วนหญ้าแพงโกลาแห้งราคา 4 บาท/กก. ตัดที่อายุ 45 วัน มี
โปรตีน 10 % เมื่อค านวณเปรียบเทียบราคาต่อโปรตีน 1 กก. พบว่า โปรตีนจากฟางข้าวและหญ้าแพง
โกลาแห้งมีราคา 66.67 และ 40.0 บาท ตามล าดับ นอกจากนี้การเลี้ยงโคโดยปล่อยแทะเล็มในแปลง
หญ้าคุณภาพดี โคระยะรุ่น-สาว สามารถเจริญเติบโตได้ 0.4-0.5 กิโลกรัม/วัน โดยไม่ ต้องเสริมอาหาร
ข้น ในโครีดนมระยะต้น-ระยะกลาง สามารถให้ผลผลิตน้ านมได้ 17-18 กิโลกรัม/วัน โดยเสริมอาหาร
ข้นเพียง 4.5 กิโลกรัม/วัน ขณะที่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมหันมาสนใจและให้ความส าคัญต่อการท าแปลง
พืชอาหารสัตว์มากขึ้น เนื่องจากพืชอาหารสัตว์ตามธรรมชาติมีปริมาณและคุณค่าทางอาหารต่ า ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของสัตว์ ท าให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 
โดยเฉพาะต้นทุนค่าอาหาร ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลและกรมปศุสัตว์จึงพยายามแก้ไขโดยการส่งเสริมให้
เกษตรกรท าแปลงพืชอาหารสัตว์เพ่ิมขึ้น และสนับสนุนให้เกษตรกรเขตชนบทหันมาสนใจประกอบ
อาชีพการท านาหญ้าและผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์จ าหน่าย เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว  
นอกจากนี้จากการรายของ เมธา และคณะ (2557) ที่ศึกษาการให้อาหารหยาบคุณภาพสูงที่ผสม
ระหว่างถั่วมัน (Phaseolus calcaratus) และหญ้ารูซี่ในอัตรา 1:1 ในโคนมพันธุ์ลูกผสมโฮสไตน์ฟรี
เชี่ยนในฟาร์มเกษตรกรรายย่อย พบว่า ปริมาณการกินได้ของสิ่งแห้ง ผลผลิตน้ านม และ 3.5% fat 
corrected milk เพ่ิมสูงขึน้ ส่งผลท าให้เกษตรกรมีรายได้และผลก าไรจากการจ าหน่ายนมสูงขึ้น  

 
2. ปกป้องบ ารุงดินและควบคุมวัชพืช  
เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าไรโซเบียม (rhizobium) (ภาพที่ 1.5) เป็นแบคทีเรียแกรมลบที่พบใน

ดิน รวมทั้งภายในปมรากพืชตระกูลถั่ว โดยไรโซเบียมที่อาศัยอยู่ในปมแล้วนี้จะถูกเรียกว่า แบคที
รอยด์ (bacteroid) (Alexander, 1962; Sahgal and Johri, 2003) ทั้งนี้เนื่องจากเชื้อไรโซเบียม
ภายในปมรากพืชตระกูลถั่ว (legumes) สามารถตรึงแก๊สไนโตรเจน (N2) จากบรรยากาศมาเปลี่ยนให้
เป็นแอมโมเนีย (NH3) ซึ่งเป็นรูปแบบของไนโตรเจนที่พืชสามารถน าไปใช้ได้ โดยอาศัยกิจกรรมของ
เอนไซม์ไนโตรจีเนส (nitrogenase) ภายในไรโซเบียมของพืชตระกูลถั่ว ซึ่งเป็นรูปแบบของไนโตรเจน
ที่พืชสามารถน าไปใช้ได้ โดยอาศัยกิจกรรมของเอนไซม์ไนโตรจีเนส (nitrogenase) ภายในแบคที
รอยด์ เอนไซม์ไนโตรจีเนสประกอบไปด้วยโปรตีน 2 ชนิด คือ โปรตีนที่มีธาตุโมลิบดินัม (Mo) และ
เหล็ก (Fe) เป็นองค์ประกอบ (molybdenum- iron protein) และโปรตีนที่มี เหล็ก (Fe) เป็น
องค์ประกอบหลัก (iron protein) ความสามารถในการตรึงไนโตรเจนโดยอาศัยเอนไซม์ไนโตรจีเนสนี้ 
เรียกว่า การตรึงไนโตรเจนโดยกระบวนการทางชีวภาพ (Biological Nitrogen Fixation หรือ BNF) 
โดยมีสมการของการตรึง ไนโตรเจนดังนี้ (Somasegaran and Hoben, 1994)  

N2 + 8H+ + 8e- + 16ATP  2NH3 + H2 + 16ADP + 16Pi 
 



8    ภัทยา นาปะเสริฐ                                                                   เทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์ 
 

 
ภาพที่ 1.5 ไรโซเบียม (rhizobium) ในปมรากถ่ัว 
ที่มา: Yu et al. (2014) 

 
เมื่อส่วนต่างๆ ของพืชรวมถึงปมของรากหลุดร่วงเกิดการย่อยสลายแล้วจะปลดปล่อยธาตุ

อาหารที่เป็นประโยชน์ลงในดิน โดยเฉพาะธาตุไนโตรเจน (People et al., 1995) เนื่องจากไนโตรเจน
เป็นธาตุอาหารหลัก (macronutrient) เพราะเป็นธาตุที่ช่วยให้พืชทุกชนิดสร้างโปรตีน นอกจากนี้
ไนโตรเจนยังเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์ nucleoprotein, chlorophyll, vitamin, adenosine 
triphosphate (ATP), ฮอร์โมนบางชนิด และคลอโรฟิลล์ซึ่งมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบประมาณ 8 
เปอร์เซ็นต์  หากขาดไนโตรเจนใบของพืชจะสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ลดลง ท าให้มีสีเหลืองผิดปกติ พืช
ไม่เติบโต ผลผลิตต่ า และไม่มีคุณภาพ นอกจากพืชตระกูลถั่วจะช่วยเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุในดินให้
สูงขึ้น ยังช่วยท าให้ความหนาแน่นของดินลดลง เพ่ิมช่องว่างในดินได้ ช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน
ท าให้ดินร่วนซุยและอุ้มน้ าได้ดีขึ้นส่งผลให้พืชปลูกสามารถดูดใช้ธาตุอาหารที่ละลายอยู่ในสารละลาย
ดินได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ (Mandal et al., 2003) ดังนั้นการปลูกพืชตระกูลถั่วในทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
จึงสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมีไนโตรเจนที่มีราคาแพง จากการรายงานของ วรรณกรณ์ และ
วิโรจ (2529)  กล่าวว่าถั่วฮามาต้าสามารถตรึงไนโตรเจนได้ประมาณ 1.42  moles C2H4/ต้น/ชม. 
เมื่อเทียบกับการใส่ปุ๋ยอัตรา 40 กก. ฟอสฟอรัส /เฮกตาร์ ถั่วสามารถตรึงไนโตรเจนได้ 1.6  moles 
C2H4/ต้น/ชม. นอกจากนี้ยังพบว่าถั่วฮามาต้าสามารถตรึงไนโตรเจนได้ประมาณ 20-40 กิโลกรัมต่อไร่ 
ขณะที่ถ่ัวลิสงสามารถตรึงไนโตรเจนได้ประมาณ 12-50  กิโลกรัมต่อไร่ นอกจากนี้ใบของพืชตระกูลถั่ว
ยังถือว่าเป็นแหล่งอาหารหยาบคุณภาพดีที่เป็นแหล่งของโปรตีนส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ืองโดยพืชตระกูล
ถั่วเขตร้อนมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบประมาณ 13-18 เปอร์เซ็นต์ (ชื่นจิต และคณะ, 2555) จะเห็นได้
ว่าการปลูกพืชตระกูลถั่วร่วมกับปลูกหญ้าอาหารสัตว์สามารถช่วยให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเค มี
ไนโตรเจน สารเคมี และต้นทุนในการผลิตได้ 

จากการรายงานของ วรรณกรณ์ และวิโรจ (2529) กล่าวว่าถั่วฮามาต้าสามารถตรึงไนโตรเจน
ได้ประมาณ 1.42  moles C2H4/ต้น/ชม. เมื่อเทียบกับการใส่ปุ๋ยอัตรา 40 กก. ฟอสฟอรัส /เฮกตาร์ 
ถั่วสามารถตรึงไนโตรเจนได้ 1.6  moles C2H4/ต้น/ชม. นอกจากนี้ยังพบว่าถั่วฮามาต้าสามารถตรึง
ไนโตรเจนได้ประมาณ 20-40 กิโลกรัมต่อไร่ ขณะที่ถั่วลิสงสามารถตรึงไนโตรเจนได้ประมาณ 12-50  
กิโลกรัมต่อไร่ นอกจากนี้ใบของพืชตระกูลถั่วยังถือว่าเป็นแหล่งอาหารหยาบคุณภาพดีที่เป็นแหล่งของ
โปรตีนส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ืองโดยพืชตระกูลถั่วเขตร้อนมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบประมาณ 13-18 
เปอร์เซ็นต์ 
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3. อาชีพปลูกหญ้าขาย สร้างรายได้เกษตรกร 
จากการตรวจเอกสารพบว่าเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2527 พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินไปยังสถานีบ ารุงพันธุ์สัตว์สกลนครเป็นการส่วนพระองค์ และได้มี
พระราชด าริให้กรมปศุสัตว์ส่งเสริมให้ราษฎรท า "นาหญ้า" เพ่ือเลี้ยงโค-กระบือ การนี้กรมปศุสัตว์ ได้
สนองพระราชด าริโดยการปรับปรุงนาข้าวที่ท านาไม่ได้ผลให้เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ด้วยการผลิตถั่ว          
เวอราโนสไตโลในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร, อุดรธานี, ขอนแก่น, กาฬสินธุ์, มหาสารคาม, บุรีรัมย์, เลย 
ชัยภูมิ และนครราชสีมา  

วันที่ 25 ธันวาคม 2540 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราช
ด าเนินทรงเปิดโรงงานผลิตภัณฑ์นม ณ.องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น และได้มีพระราชด าริให้กรมปศุสัตว์ส่งเสริม
เกษตรกรปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ และสนับสนุนให้เกิดตลาดซื้อขายหญ้าเลี้ยงสัตว์เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหา
แรงงานและการขาดแคลนหญ้าเลี้ยงสัตว์ ของเกษตรกร หลังจากนั้นกรมปศุสัตว์โดยส านักพัฒนา
อาหารสัตว์ได้จัดท า โครงการนาหญ้า ขึ้นในปี 2545 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างธุรกิจการผลิตเสบียง
สัตว์จ าหน่าย และเป็นอาชีพใหม่ให้กับเกษตรกร โดยด าเนินการจัดตั้งกลุ่มนาหญ้า 200 กลุ่ม ปลูกพืช
อาหารสัตว์ 20,000 ไร่ ในพ้ืนที่ 32 จังหวัด ซึ่งต่อมาได้ขยายผลไปทั่วประเทศ  จนกระทั่งเกษตรกรที่
ท านาหญ้าสามารถผลิตเสบียงสัตว์จ าหน่าย  สร้างรายได้ และยึดเป็นอาชีพที่ยั่งยืนได้ ปัจจุบันมี
เกษตรกรในหลายพ้ืนที่ร่วมโครงการเพ่ือปลูกหญ้าเพ่ือใช้เป็นเสบียงอาหารสัตว์ ดังแสดงในภาพที่ 1.6 
จากการายงานของ ศุภวันจักรี และคณะ (2558) พบว่าปัจจุบันมีเกษตรกร 1,345 ราย จาก จ านวน 
127 กลุ่ม ในพ้ืนที่ 43 จังหวัด ยึดอาชีพปลูกพืชอาหารสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเป็นอาชีพหลัก 
 

 
ภาพที่ 1.6 พ้ืนที่ที่ผลิตเสบียงสัตว์เพ่ือจ าหน่าย 
ที่มา: ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ (2560) 
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 จากการรายงานเขตพ้ืนที่กลุ่มนาหญ้าของ ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ (2560) พบว่าเขตพ้ืนที่ที่ 
4 เป็นกลุ่มนาหญ้าที่ครอบคลุมหลายจังหวัดที่สุด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น, อุดรธานี, สกลนคร, เลย, 
มหาสารคาม, นครพนม, กาฬสินธุ์, หนองคาย, หนองบัวล าภู และมุกดาหาร ผลการด าเนินการด้าน
เสบียงอาหารสัตว์จากโครงการนาหญ้า ปีงบประมาณ 2557 พบว่า ส่วนใหญ่โครงการนาหญ้ามีมูลค่า
ประมาณ 109 ล้านบาท โดยการท าเสบียงแห้งได้มูลค่าสูงถึง 56 ล้านบาท รองลงมาคือการเตรียม
เสบียงสดมีมูลค่าประมาณ 45 ล้านบาท ดังแสดงในตารางที่  1.2 
 
ตารางท่ี 1.2 ผลการด าเนินการตามโครงการนาหญ้าในปีงบประมาณ 2557 

เดือน 
เสบียงสด 

(กก.) 
มูลค่า 
(บาท) 

เสบียงแห้ง
(กก.) 

มูลค่า 
(บาท) 

เสบียงหมัก
(กก.) 

มูลค่า 
(บาท) 

รวมเสบียง 
(กก.) 

รวมมูลค่า 
(บาท) 

ตค. 56 2,619,293 3,928,940 1,562,385 4,609,036 413,573 620,360 4,595,251 9,158,335 
พย. 56 2,393,949 2,992,436 1,427,969 5,711,876 377,992 604,787 4,199,910 9,309,099 
ธค. 56 2,953,388 4,430,082 1,761,670 6,641,496 466,325 746,120 5,181,383 11,817,698 
มค. 57 2,990,377 4,485,566 1,783,734 6,724,677 472,164 755,462 5,246,275 11,965,705 
กพ. 57 2,537,586 3,806,379 1,513,648 5,706,453 400,671 641,074 4,451,905 10,153,906 
มีค. 57 3,000,887 4,501,331 1,790,003 6,748,311 473,824 758,118 5,264,714 12,007,760 
เมย. 57 2,795,436 4,193,154 1,667,452 6,286,294 441,385 706,216 4,904,273 11,185,664 
พค. 57 2,059,383 3,089,075 1,228,404 4,631,083 325,166 520,266 3,612,953 8,240,423 
มิย. 57 2,133,629 3,200,444 609,608 2,298,222 304,804 487,686 3,048,041 5,986,352 
กค. 57 2,385,366 3,578,049 681,533 2,569,379 340,766 545,226 3,407,665 6,692,654 
สค. 57 2,332,824 3,499,236 666,521 2,512,784 333,260 533,216 3,332,605 6,545,236 
กย. 57 2,324,152 3,486,228 664,044 2,503,446 332,022 531,235 3,320,218 6,520,909 

รวม 30,526,270 45,190,918 15,356,971 56,943,058 4,681,952 7,449,766 50,565,193 109,583,741 

ที่มา: ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ (2559) 
 
 จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพืชอาหารสัตว์มีความส าคัญอย่างยิ่งกับการเลี้ยงสัตว์
โดยเฉพาะในสัตว์เคี้ยวเอ้ืองที่ต้องได้รับอาหารหยาบมากถึง 1.5-2 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว ยิ่งไป
กว่านั้นพบว่าการปลูกพืชอาหารสัตว์สามารถสร้างรายได้มากกว่า 109 ล้านบาท อีกท้ังการเพราะปลูก
พืชอาหารสัตว์บนพ้ืนที่ดินเสื่อมโทรมยังสามารถช่วยปกคลุมดินป้องกันการพังทลายของหน้าดินได้อีก
ด้วย 

 

ทิศทางพัฒนาพืชอาหารสัตว์ของประเทศไทย 
 จากการที่รัฐบาลได้มีโครงการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงโคนมและแพะเพ่ิมสูงขึ้นเป็นจ านวน
มากในประเทศไทยมีการส่งเสริมให้เกษตรกรท าแปลงพืชอาหารสัตว์ ทั้งในแบบปลูกพืชเดี่ยว ปลูก
ผสมระหว่างหญ้าและถั่วอาหารสัตว์ และปลูกแซมในสวนไม้ยืนต้น รวมทั้งส่งเสริมการท านาหญ้า ซึ่ง
เป็นการใช้พ้ืนที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพ่ือผลิตเสบียงสัตว์ในรูปสด แห้ง และหมัก จัด
จ าหน่ายให้แก่เกษตรกรและฟาร์มเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอ้ือง ตลอดจนการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ เพ่ือ
เป็นวัสดุปลูกจ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ เป็นการสร้างอาชีพใหม่ที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร โดย
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานกองอาหารสัตว์ในด้านเมล็ดพันธุ์ ความรู้ด้านการปลูก การจัดการ
พืชอาหารสัตว์ และการตลาด ประเทศไทยถือว่าเป็นผู้น าทางด้านการพัฒนาและการผลิตเสบียง
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สัตว์และเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ และเกษตรกรมีศักยภาพในการผลิตพืชอาหารสัตว์ทั้งเสบียงสัตว์
และเมล็ดพันธุ์ ดังนี้ 
 ในการผลิตเสบียงสัตว์ เกษตรกรได้จัดตั้งกลุ่มการท านาหญ้ามีพ้ืนที่เพ่ือการผลิตทั้งหมด 
16,600 ไร่ ให้ผลผลิตทั้งหมด 51,661,000 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าประมาณ 104,919,000 บาท (กอง
อาหารสัตว์, 2557) พันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่นิยมปลูกได้แก่ หญ้าแพงโกลา หญ้าพาสพาลัมอุบล หญ้าขน 
หญ้าซีทาเรีย และถั่วคาวาลเคด (กองอาหารสัตว์ , 2560) ราคาจ าหน่ายเป็นการตกลงกันระหว่าง
ผู้ผลิตและผู้ซื้อ การท านาหญ้าสร้างรายได้ให้เกษตรกรเฉลี่ยประมาณ 12,000 บาทต่อไร่ต่อครั้ง โดยมี
ต้นทุนการผลิตไร่ละ 4,300 บาท ท าให้เกษตรกรได้ก าไรสุทธิ 6,700 บาท (กองอาหารสัตว์, 2554) 
 ส่วนการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ในประเทศไทย ในอดีตที่ผ่านมามีการน าเข้าพันธุ์พืช
อาหารสัตว์หลากหลายชนิดโดยพบว่าประเทศไทยเริ่มน าเข้าหญ้ากินนีจากประเทศมาเลเชียตั้งแต่ 
ค.ศ. 1901 (ส านักงานพัฒนาอาหารสัตว์, 2560) ดังแสดงในตารางที่ 1.3 โดยมีศูนย์และสถานีพืช
อาหารสัตว์ 29 แห่งทั่วประเทศไทย ท าหน้าที่รวบรวมและผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ไว้ใช้เฉพาะ
ภายในหน่วยงานของกรมปศุสัตว์และเป็นเสบียงส ารองส าหรับแจกจ่ายเกษตรกร ด้วยอาชีพการเลี้ยง
สัตว์เคี้ยวเอ้ืองก าลังเป็นที่นิยมและได้รับความสนใจจากเกษตรกรอีกครั้ง เมล็ดพันธุ์จึงเป็นวัสดุปลูกท่ี
ส าคัญ และเป็นที่ต้องการของเกษตรกรและเจ้าของฟาร์มขนาดใหญ่ เนื่องจากเกษตรกรและเจ้าของ
ฟาร์มขนาดใหญ่หันมาท าแปลงพืชอาหารสัตว์ไว้ใช้เองมากขึ้น ขณะที่หน่วยงานที่ผลิตเมล็ดพันธุ์พืช
อาหารสัตว์ไม่สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ดังนั้น กรมปศุสัตว์จึง
ส่ ง เสริม ให้ เกษตรกรผลิต เมล็ดพันธุ์ พืชอาหารสัตว์  โดย เริ่ มจาก เกษตรกรในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วขยายไปทั่วทุกภาคของประเทศไทย พันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่นิยมปลูกเพ่ือเก็บ
เกี่ยวเมล็ดพันธุ์ได้แก่ หญ้ารูซี่ หญ้ากินนีสีม่วง หญ้ากินนีมอมบาซ่า หญ้าพลิแคทูลั่ม หญ้าพาสพาลัม
อุบล หญ้ามูลาโท 2 ถั่วคาวาลเคด ถั่วท่าพระสไตโล และถั่วอุบลสไตโล  นอกจากนี้ ยังมีการวิจัยและ
การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ของบริษัท Ubon Forage Seeds เพ่ือส่งออกเมล็ดพันธุ์พืชอาหาร
สัตว์ไปยังต่างประเทศ โดยแต่ละปี ต้องการเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ไม่ต่ ากว่า 100 ตัน 

พืชอาหารสัตว์นอกจากจะเป็นแหล่งอาหารหลักของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองแล้ว ยังมีประโยชน์ในด้าน
การอนุรักษ์ดินและน้ า ป้องกันการพังทลายของดิน เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน และการก าจัดน้ า
เสียอีกด้วย 
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ตารางท่ี 1.3  แสดงประวัติการน าเข้าพืชอาหารสัตว์ในประเทศไทย 

จีนัส สปีชีย์ ชื่อสามัญ วันที่น าเข้า น าเข้าจาก 

Acroceras macrum หญ้าไนล์ Nov.1953 USA 

Alysicarpus vaginalis ถั่วลิสงนา Nov.1953 USA 

Andropogon gayanus หญ้าแกมบ้า Nov.1985 Australia 

Arachis pintoi ถั่วลิสงเถา Oct.1987 Colombia 

Brachiaria humidicola ซิกแนลเลื้อย Apr.1993 Australia 

Brachiaria mutica หญ้าขน 1929 Malaysia 

Brachiaria decumbens ซิกแนลนอน 1956 Hong Kong 

Brachiaria ruziziensis หญ้ารูซี่ 1968 Australia 

Brachiaria brizantha ซิกแนลตั้ง 1961 Australia 

Cajanus cajan ถั่วมะแฮะ Sep.1995 ICRISAT,India 

Cenchrus ciliaris หญ้าบัฟเฟล Nov.1955 India 

Centrosema pascuorum คาวาเคด Nov.1985 Australia 

Centrosema pubescens ถั่วลาย Apr.1998 Philippines 

Chloris gayana หญ้าโร้ด Nov.1955 Australia 

Cynodon plectostachyus หญ้าสตาร์ 1961 Taiwan 

Cynodon dactylon แพรก 1951 USA 

Desmodium ovalifolium ถั่วคนทีดิน Oct.1987 Colombia 

Digitaria decumbens แพงโกลา Jun.2000 Japan 

Digitaria decumbens  แพงโกลาใบเล็ก Nov.1953 Philippines 

Dolichos lablab lablab Jun.1966 Burma 

Gliricidia sepium แคฝรั่ง Mar.1991 Philippines 

Leucaena leucocephala กระถินฮาวาย 1940 India 

Lolium multiflorum L. Italian ryegrass Jun.2000 Japan 

Macroptilium atropurpureum  ถั่วไซราโตร Aug.1966 Australia 

Medicago sativa อัลฟาฟ่า 1955 Philippines 

Panicum maximum var.trichoglume หญ้ากรีนแพนิค Nov.1956 Australia 

Panicum maximum หญ้าเฮมิล Sep.1987 Australia 

Macroptilium atropurpureum  ถั่วไซราโตร Aug.1966 Australia 
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ตารางท่ี 1.3  แสดงประวัติการน าเข้าพืชอาหารสัตว์ในประเทศไทย (ต่อ) 
จีนัส สปีชีย์ ชื่อสามัญ วันที่น าเข้า น าเข้าจาก 

Panicum maximun กินนีสีม่วง  1975 Ivory Coast 

Panicum maximum หญ้ากินนี 1901 Malaysia 

Paspalum notatum บาเฮียใบกว้าง Nov.1953 USA 

Pennisetum polystachion  ขจรจบ (ปุยน้อย) Nov.1955 India 

Pennisetum pedicellatum ขจรจบ (ปุยมาก) Nov.1955 India 

Sesbania grandiflora แคบ้าน Aug.1981 Indonesia 

Setaria sphacelata ซีตาเรีย Apr.1960 Taiwan 

Sorghum almum  ซอกั้มด า 1960 USA 

Stylosanthes guianensis ท่าพระสไตโล Apr.1995 Colombia 

Stylosanthes hamata 
 ถั่วเวอราโน หรือ ถั่วฮา
มาต้า 1970 Australia 

ที่มา: ส านักงานพัฒนาอาหารสัตว์ (2560) 
 
 ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณไดประกาศพ้ืนที่สงเสริมการปลูกขาวรอบที่ 1 ป 2559/60 
ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 จ านวน 54.80 ลานไร และปริมาณผลผลิตลนตลาดท าใหราคาขาว
เปลือกตกต่ าและกระทรวงเกษตรฯไดมีนโยบายปรับเปลี่ยนพ้ืนที่การปลูกขาวไปปลูกพืชชนิดอ่ืนนั้น 
ส านักพัฒนาอาหารสัตวไดท าการศึกษาตนทุนผลตอบแทนของหญาเนเปยรปากชอง 1 หญาแพงโกลา
แหง ขาวโพดส าหรับท าพืชหมัก ทั้งนี้เนื่องหน่วยงานภาครัฐให้ความส าคัญต่อการผลิตพืชอาหารสัตว์
เพ่ือสนองความต้องการของผู้เลี้ยงสัตว์เพ่ือลดค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกร จึงได้มีการน าเข้าพันธุ์พืช
อาหารสัตว์ที่ให้ผลผลิตสูง ตลอดทั้งมีคุณสมบัติในการปรับตัวเข้ากับพ้ืนที่ของประเทศไทยได้อย่างดี 
ท าให้เกษตรกรมีทางเลือกปลูกชนิดของพืชอาหารสัตว์ตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ได้ 
 
 

สรุป 

พืชอาหารสัตว์จัดอยู่ประเภทอาหารเยื่อใยทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และตั้งใจเพาะปลูก
เพ่ือเป็นอาหารสัตว์ นอกจากพืชอาหารสัตว์สามารถน ามาใช้เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ืองได้แก่ โค 
กระบือ แพะ และแกะ แล้ว พืชอาหารสัตว์ยังเป็นแหล่งอาหารหลักส าหรับสัตว์ไม่เคี้ยวเอ้ืองบางชนิด 
เช่น ช้าง ม้า และกระต่าย เป็นต้น ทั้งนี้สามารถน าพืชอาหารสัตว์ที่มีลักษณะสด, แห้ง หรือหมัก ทั้งนี้
ได้มีการน าเข้าเมล็ดและท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพ่ือส่งเสริมเกษตรกร ได้แก่ พืชตระกูลหญ้า เช่น 
หญ้าเนเปียร์ หญ้ารูซี่ หญ้ากินนี และพืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วเซนโตร ถั่วสไตโล กระถิน การเลือกปลูก
พืชอาหารสัตว์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและให้ผลผลิตต่อไร่สูงจะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพืช
อาหารสัตว์ได้ นอกจากนี้พบว่าการปลูกพืชอาหารสัตว์สามารถสร้างรายได้มากกว่า 109 ล้านบาท อีก
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ทั้งการเพราะปลูกพืชอาหารสัตว์บนพ้ืนที่ดินเสื่อมโทรมยังสามารถช่วยปกคลุมดินป้องกันการพังทลาย
ของหน้าดินได้อีกด้วย 
 

แบบฝึกหัด 
1. ให้นักศึกษาอธิบายนิยามของพืชอาหารสัตว์ 
2. ให้นักศึกษาความส าคัญของพืชอาหารสัตว์ได้มาอย่างน้อย 3 อย่าง 
3. ในขณะที่ประชากรสัตว์เคี้ยวเอ้ืองเพ่ิมสูงขึ้นแต่กับมีพ้ืนที่เพาะปลูกพืชอาหารสัตว์ลดลงคน

เลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้องต้องท าอย่างไร 

4. ให้นักศึกษาศึกษาประวัติการท านาหญ้าในประเทศไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

5. ให้นักศึกษาวิเคราะห์สาเหตุว่าเหตุใดพ้ืนที่เพาะปลูกพืชอาหารสัตว์จึงลดลง 
6. ให้นักศึกษาอธิบายความสัมพันธ์ของประโยค “เสือพีเพราะป่าปก และป่ารกเพราะเสือยัง 

ดินเย็นเพราะหญ้าบัง และหญ้ายังเพราะดินดี” 
7. ให้นักศึกษาอธิบายว่าเพราะเหตุใดการปลูกพืชตระกูลถั่วจึงสามารถช่วยปรับปรุงดินได้ 
8. ให้นักศึกษาชี้แจงการผลิตและความต้องการพืชอาหารสัตว์ของประเทศไทย 
9. นักศึกษาเห็นด้วยหรือไม่ที่มีการน าเข้าพืชอาหารสัตว์มาปลูกในประเทศไทย 
10. ให้นักศึกษาวิเคราะห์ทิศทางพัฒนาพืชอาหารสัตว์ของประเทศไทยในปัจจุบัน 
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แผนการสอนประจ าบทที่  2 
การจ าแนกประเภทและชนิดของพืชอาหารสตัว์ 

 
 

หัวข้อเนื้อหา  

1.  การจ าแนกประเภทและชนิดของพืชอาหารสัตว์ 
2.  รูปพรรณสัณฐานของรากพืชอาหารสัตว์ 
3.  รูปพรรณสัณฐานของล าต้นพืชอาหารสัตว์ 
4.  รูปพรรณสัณฐานของใบพืชอาหารสัตว์ 
5. รูปพรรณสัณฐานของดอกพืชอาหารสัตว์ 
6. รูปพรรณสัณฐานของผลและเมล็ดของพืชอาหารสัตว์ 
7.  สรุป 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
เมื่อนักศึกษาได้ศึกษาบทที่ 2 แล้ว  นักศึกษาสามารถแสดงพฤติกรรมได้ดังต่อไปนี้ 
1.  ชี้แจงหลักการจ าแนกประเภทและชนิดของพืชอาหารสัตว์ได้ 
2.  จ าแนกการแบ่งลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชอาหารสัตว์ได้  
3.  บอกความแตกต่างระหว่างพืชวงศ์หญ้าและพืชวงศ์ถั่วได้ 
4.  เปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างพืชวันสั้นและพืชวันยาวได้ 
5. เมื่อก าหนดชนิดพืชอาหารสัตว์จ านวน 10 ชื่อให้นักศึกษาสามารถระบุว่าเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 

ใบเลี้ยงคู่ หรือพืชวันสั้น และวันยาวได้ถูกต้องอย่างน้อย 8 ข้อ 
 

วิธีการสอน และกิจกรรมการสอน 
1.  ศึกษา  อ่าน  และท าความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของบทที่ 2 
2.  บรรยายผ่าน PowerPoint เรื่องการจ าแนกประเภทและชนิดของพืชอาหารสัตว์ 
3.  อภิปรายร่วมกัน ซักถาม เสนอแนะแนวความคิด และสรุปเนื้อหาประจ าบท 
4.  มอบหมายให้นักศึกษาลงไปแปลรวบรวมพันธุ์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบและท ารายงานลักษณะ

ทางพฤกษศาสตร์ของพืชอาหารสัตว์ที่พบในแปลงรวบรวมสายพันธุ์พืชอาหารสัตว์  
5. มอบหมายให้นักศึกษาศึกษาเปรียบเทียบการท าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่  พร้อมทั้งตัก

ตัวอย่างอย่างละ 5 ชนิด พร้อมอภิปรายผล 
6. สอนผ่านแอพพลิเคชั่น Kahoot เรื่องการจ าแนกประเภทและชนิดของพืชอาหารสัตว์ 
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สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์ บทที่ 2 
2. PowerPoint ประกอบการบรรยายเรื่องการจ าแนกประเภทและชนิดของพืชอาหารสัตว์ 
3. แปลงรวบรวมสายพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ของฟาร์มปศุสัตว์สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ศูนย์การศึกษาสามพร้าว 
4. แอพพลิเคชั่น Kahoot เรื่อง การจ าแนกประเภทและชนิดของพืชอาหารสัตว์ 

 

การวัด และประเมินผล 
1. พฤติกรรมการเข้าเรียน แบบประเมินการเข้าชั้นเรียน  
2. ทดสอบย่อย ด้วยข้อสอบ 
3. คะแนนงานมอบหมาย จากการท ารายงานลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชอาหารสัตว์ที่พบ

ในแปลงรวบรวมสายพันธุ์พืชอาหารสัตว์ 
4. คะแนนงานมอบหมาย จากการท ารายงานผลการศึกษาเปรียบเทียบการท าพืชใบเลี้ยงเดี่ยว

และใบเลี้ยงคู่  พร้อมทั้งตักตัวอย่างอย่างละ 5 ชนิด 
5. คะแนนที่นักศึกษาได้จากการเล่น Kahoot 
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บทท่ี 2 
การจ าแนกประเภทและชนิดของพืชอาหารสตัว์ 

 
 

การจ าแนกประเภทและชนิดของพืชอาหารสัตว์ 
 การจ าแนกพืชออกเป็นหมวดหมู่  (Plant Classification) เป็นการน าพืชที่มีลักษณะ
เหมือนกันมาจัดไว้ในกลุ่มหรือหมู่เดียวกัน และมีการแบ่งพืชออกเป็นล าดับ (Category) ต่างๆ จาก
การตรวจเอกสารพบว่าการจ าแนกไว้การจ าแนกพืชสามารถจ าแนกได้หลายวิธีดังนี้ จ าแนกโดยวิธีทาง
พฤกษศาสตร์ (Botanical Classification), จ าแนกโดยอาศัยอายุของพืช (Life-cycle Classification
), จ าแนกโดยอาศัยประเภทของใบเลี้ยง (Cotyledon Classification), จ าแนกโดยอาศัยกระบวนการ
สังเคราะห์แสง (Photosynthesis Process Classification), จ าแนกโดยอาศัยการตอบสนองต่อช่วง
แสง (Photoperiod Sensitivity Classification) และจ าแนกโดยอาศัยการตอบสนองต่ออุณหภูมิ 
(Temperature Sensitivity Classification)  

จ าแนกโดยวิธีทางพฤกษศาสตร์  
Carl Linnaeus ชาวสวีเดนเป็นผู้คิดค้นระบบการตั้งชื่อสิ่งมีชีวิตสมัยใหม่ที่เรียกว่า binomial 

nomenclature โดยก าหนดชื่อพืชโดยชื่อแรกเป็นชื่อสกุล (Genus) ชื่อหลังเป็นชื่อชนิด (Species) 
เมื่อน าชื่อสกุล และชื่อชนิด มาเรียงต่อกันจะได้ชื่อชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name) อาจมีชื่อ
ต่อท้ายเพ่ือระบุชื่อผู้ค้นพบ เช่น ชื่อวิทยาศาสตร์ของข้าว Oryza sativa Linn. โดยมีล าดับการจัด
กลุ่มตามล าดับดังต่อไปนี้  

 
อาณาจักร Kingdom 

กลุ่ม Division 
ชั้น Class 

ชั้นย่อย Sub Class 
วงศ์ Order 

ตระกูล Family 
สกุล Genus 

ชนิด Species 
สายพันธุ์ Variety 
 

จ าแนกโดยอาศัยอายุของพืช 
 1. พืชล้มลุก (Annuals) เป็นพืชอายุสั้น พืชส่วนใหญ่เป็นพืชล้มลุกเช่น ข้าว, ข้าวโพด, ข้าว

ฟ่าง ทั้งนี้พืชดังกล่าวจะออกดอกให้เมล็ดและตายภายในเวลา 1 ปี 
2. พืชคาบปี (Biennials) เป็นพืชที่มีอายุคาบปีกล่าวคือในปีแรกจะมีการเจริญเฉพาะ 

ทางด้านล าต้น กิ่งและใบ และในฤดูถัดมาของปีที่ 2 จึงออกดอกให้เมล็ดและตาย เช่น หอม กระเทียม 
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3. พืชยืนต้น (Perennials) เป็นพืชที่มีอายุยาวมากกว่า 2 ปีขึ้นไป อาจจะออกดอกมีผล ให้
เมล็ดทุกปีหรืออาจมีปีเว้นปีก็ได้เช่น แคกระถิน มะพร้าว หญ้าบางชนิด ข้าวไร่บางชนิด ไม้ผล 
 จ าแนกโดยอาศัยประเภทของใบเลี้ยง 
 พืชใบเลี้ยงเดี่ยว (Monocotyledons) หมายถึง พืชที่มีใบเลี้ยงเพียงใบเดียว เมื่อเจริญเติบโต 
เต็มที่จะเห็นข้อและปล้องในส่วนของล าต้นชัดเจน ใบมักมี ลักษณะแคบเรียว เส้นใบเรียงตัวใน
แนวขนาน รากเป็นระบบรากฝอย เช่น ข้าวโพด อ้อย หญ้า ไผ่เป็นต้น ขณะที่พืชใบเลี้ยงคู่                           
(Dicotyledons) หมายถึง พืชที่มีใบเลี้ยง 2 ใบ เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะ เห็นข้อและปล้องในส่วน
ของล าต้นไม่ชัดเจน ใบมีลักษณะกว้าง เส้นใบแตกแขนงเป็นร่างแห รากเป็นระบบรากแก้ว ได้แก่  ถั่ว 
พริก มะม่วง เป็นต้น ดังแสดงในตารางที่ 2.1 
 
ตารางท่ี 2.1 เปรียบเทียบลักษณะของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่  

ลักษณะ พืชใบเลี้ยงเดี่ยว พืชใบเลี้ยงคู่ 
ราก ระบบรากฝอย ระบบรากแก้ว 
ล าต้น มัดท่อล าเลียงกระจายทั่วไปในเนื้อเยื่อ มัดท่อล าเลียงเรียงกันเป็นระเบียบเป็น

วงรอบล าต้น 
 ปรากฏข้อปล้องชัดเจน ไม่ปรากฏข้อปล้องชัดเจน 
ใบ มีเส้นใบเรียงตัวเป็นระเบียบแบบขนาน  มีเส้นใบกระจายทั่วไปเป็นร่างแห 

ที่มา: พวงผกา (2557) 
 

จ าแนกโดยอาศัยการตอบสนองต่อช่วงแสง 
ความยาวของช่วงแสงที่เกี่ยวข้อกับการเจริญเติบโตของพืชประกอบด้วยความยาวของช่วง

แสงในเวลากลางวันและแสงในขณะพระอาทิตย์ขึ้นหรือตกดิน (Civil twilight) ดังนั้นความยาวของ
เวลากลางวัน คือช่วงเวลาตั้งแต่พระพระอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งถึงช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ตก ช่วงแสง
ระหว่างที่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกในประเทศไทยนั้น ช่วงวันที่ยาวที่สุดอยู่ที่ปลายเดือน
มิถุนายน ช่วงวัน ที่สั้นที่สุดอยู่ที่ปลายเดือนธันวาคม ส่วนช่วงที่กลางวันและกลางคืนเท่ากันจะมีสอง
ช่วงคือ ช่วงเดือนมีนาคมและช่วงปลายเดือนกันยายน (นันทิยา, 2554) ดังนั้นจึงมีการจัดกลุ่มพืชตาม
การตอบสนองของช่วงแสงเป็น 3 กลุ่มดังนี้ 

1) พืชวันสั้น (Short day plant) หมายถึงพืชที่จะมีการออกดอกเร็วขึ้นเมื่อได้รับช่วง
แสงแดดสั้นกว่าช่วงแสงวิกฤต (critical day length) หรือน้อยกว่า 12-14 ชั่วโมง พืชที่จัดอยู่ในกลุ่ม
นี้ ได้แก่ ข้าวโพด ข้าวฟ่าง 
 2) พืชวันยาว (Long day plant) หมายถึงพืชที่จะมีการออกดอกเร็วขึ้นเมื่อได้รับช่วง
แสงแดดยาวกว่าช่วงแสงวิกฤต (critical day length) หรือมากกว่า 12-14 ชั่วโมง พืชที่จัดอยู่ในกลุ่ม
นี้ ได้แก่ ข้าวโอ๊ต และแอลฟาฟ่า 
 3) พืชที่ไม่ตอบสนองต่อช่วงแสง (Day-neutral plants หรอื DNPS) คือพืชที่ไม่มีการ
ตอบสนองต่อช่วงแสง  ทั้งนี้เนื่องจากการออกดอกของพืชพวกนี้ข้ึนอยู่กับอายุของพืช 
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ส าหรับช่วงแสงวิกฤตนั้นเป็นช่วงแสงจ าเพาะ ค่านี้จะต่างกันตามชนิดของพืช แม้แต่ในพันธุ์
เดียวกันบางครั้งก็มีช่วงแสงวิกฤตแตกต่างกันได้ ในธรรมชาติพืชที่ต้นก าเนิดบริเวณเส้นศูนย์สูตรส่วน
ใหญ่เป็นพืชวันสั้น ทั้งนี้ต้องการช่วงกลางวันสั้นในการออกดอก ดังแสงดในภาพที่ 2.1  (ทรงศักดิ์, 
2550) 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.1 การตอบสนองของพืชวันสั้นและพืชวันยาว 
ที่มา: Atwell et al. (1999) 

 
 จากการศึกษาของ Wolabu and Tadege (2016) ที่ศึกษาการเจริญเติบโตของข้าวฟ่าง
ในช่วงวันสั้นและช่วงวันยาวพบว่าข้าวฟ่างที่ปลูกในช่วงวันสั้นมีอัตราการเจริญเติบโตช้ากว่าข้าวฟ่างที่
ปลูกในช่วงวันยาว ทั้งนี้พบว่าใบและล าต้นของข้าวฟ่างที่ปลูกในช่วงวันยาวมีขนาดและความยาว
มากกว่าข้าวฟ่างท่ีปลูกในช่วงวันสั้นดังแสดงในภาพที่ 2.2  
 

 
ภาพที่ 2.2 การตอบสนองของข้าวฟ่างต่อช่วงวันสั้น (SD) และช่วงวันยาว (LD) 
ที่มา: Wolabu and Tadege (2016) 

ช่วงแสง (24 ช่ัวโมง)         การตอบสนอง 

พืชวันสัน้  พืชวันยาว 

ออกดอก             แตกใบและหน่อ 
 

แตกใบและหน่อ    ออกดอก 
 

สว่าง มืด 
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จ าแนกโดยอาศัยการตอบสนองต่ออุณหภูมิ 
อุณหภูมิเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลกระทบต่อกระบวนการเมทาบอลิซึมที่เกี่ยวข้องกับการ

เจริญเติบโต และพัฒนาของพืชเมื่ออุณหภูมิผันแปรไปไม่ว่าจะต่ ากว่า หรือสูงกว่าอุณหภูมิที่เหมาะสม
ส าหรับพืชนั้น ๆ จะส่งผลให้อัตราการเจริญ และพัฒนาของพืชนั้นลดลง พืชแต่ละชนิดต้องการ
อุณหภูมิที่เหมาะสมส าหรับการเจริญเติบโตและพัฒนาไม่เท่ากันแม้ในพืชชนิดเดียวกันแต่ที่ระยะการ
เจริญต่างกันก็ต้องการอุณหภูมิที่เหมาะสมไม่เท่ากัน และพืชที่มีการตอบสนองต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนไป
ไม่เหมือนกัน เช่น กระบวนการงอกของเมล็ด (นันทิยา, 2554) จากการรวบรวมเอกสารพบว่าสามารถ
จ าแนกพืชอาหารสัตว์ออกเป็น 2 กลุ่มคือ พืชอาหารสัตว์เขตหนาว และพืชอาหารสัตว์ เขตร้อน ทั้งนี้ 
สายัณห์ (2548) ได้แสดงความแตกต่างระหว่างรูปพรรณสัณฐานและความแตกต่างกันระหว่างหญ้า
เขตหนาวและหญ้าเขตร้อนไว้ดังแสดงในตารางที่ 2.2 
 
ตารางท่ี 2.2 ลักษณะทางรูปพรรณสัณฐานที่แตกต่างกันระหว่างหญ้าเขตหนาวและหญ้าเขตร้อน 

ลักษณะ พืชเขตหนาว พืชเขตร้อน 
ต้นกล้า ใบแคบ และเหยียดตรง  ใบกว้าง และแผ่ขนาดกับพื้นดิน 
ราก เซลล์ เนื้อเยื่อ ช้ันผิวของรากขนอ่อนเรียง

สลับกันระหว่างยาวและสั้นเฉพาะเซลล์สั้น
เท่านั้นท่ีมีรากขนอ่อนช้ีไปยังส่วนปลายราก 

เซลล์เนื้อเยื่อช้ันผิวของรากขนอ่อนมีขนาด
ใกล้เคียงกันและขนอ่อนท่ียื่นออกไปมักตั้ง
ฉากกับเซลล์ผิว 

เมล็ด รูปทรงแคบ และมีเอ็มบริโอขนาดเล็ก รูปทรงค่อนข้างกลม เอ็มบริโอขนาดใหญ่ 
ช่อดอกย่อย 
(Spikelet) 

มีจ านวน 1 หรือมากกว่า 1 ดอกย่อย (Floret) 
ส่วนปลายสุดมีขนาดเล็กและมักเป็นหมัน 

ดอกของกลุ่ม Eragrostoideae คล้ายคลึง
กั บ ห ญ้ า เ ข ต ห น า ว  แ ต่ ใ น ก ลุ่ ม 
Panicoideae ปกติมี 2 ดอกนชย่อย ดอก
ย่อยบนส่วนใหญ่จะสมบูรณ์ แต่ดอกย่อย
ล่างส่วนใหญ่เป็นหมัน 

เขี้ยวใบ (Auricle) ส่วนใหญ่ไม่มีขน ส่วนใหญ่มีขน 
กายวิภาคศาสตร์
ของใบ 

เนื้อเยื่อหุ้มท่อน้ า-ท่ออาหารมี 2 ช้ัน ใบมีขนาด
เล็ก ผนังเซลล์หนา แต่ช้ันนอกมีขนาดใหญ่
และผนังเซลล์บาง 

เนื้อเยื่อหุ้มท่อน้ า-ท่ออาหารมี ช้ันเดียว
ขนาดใหญ่ 

อุณหภูมิที่
เหมาะสม 

เจริญเติบโตได้ดีในช่วง 15-22 องศาเซลเซียส เจริญเติบโตได้ดีในช่วง 25-35 องศา
เซลเซียส  

อุณหภูมติ่อการ
งอก 

งอกได้ที่ 0 องศาเซลเซียส แต่อัตราการงอกช้า 
อัตราการงอกสูงที่ 35 องศาเซลเซียส 

งอกไม่ได้ที่ 0 องศาเซลเซียส อัตราการ
งอกสูงที่ 35 องศาเซลเซียส 

การสังเคราะห์แสง C3 cycle C4 cycle 

ที่มา: สายัณห์ (2548) 
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ภาพที่ 2.3 การกินได้ของแกะที่ได้รับพืชอาหารสัตว์เขตร้อนและเขตหนาว 
ที่มา:  Minson (1990) 
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ภาพที่ 2.4 ระดับเยื่อใยในพืชอาหารสัตว์เขตร้อน (    ) และเขตหนาว (---) 
ที่มา: Minson (1990) 

 
จ าแนกโดยอาศัยกระบวนการสังเคราะห์แสง 
พืชวงศ์หญ้าที่มีอยู่ในโลกมีประมาณ 10,000 ชนิด พืชเหล่านี้ขึ้นกระจัดกระจายไปทั่วโลก

เกือบทุกสภาพภูมิอากาศโดยหญ้าที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งจะมีระบบการ
สังเคราะห์แสงแบบ C4  ส่วนหญ้าที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศหนาวจะมีระบบการสังเคราะห์
แสงแบบ C3  พืชที่อยู่ในวงศ์หญ้ามีอยู่หลากหลายชนิดซึ่งแต่ละชนิดมีลักษณะแตกต่างกันในด้าน
ขนาดรูปร่างและรูปแบบการเจริญเติบโตดังนั้นการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานทั้งในด้านรูปพรรณสัณฐานจะ
ช่วยให้สามารถจ าแนกพันธุ์หญ้าลักษณะการเจริญเติบโตการปลูกและการใช้ประโยชน์จากแปลงหญ้า
ได้อย่างถูกต้อง จาการค้นคว้าพบว่าพืช C3 หมายถึง พืชที่ใช้ CO2 ในประสิทธิภาพที่ต่ า กล่าวคือ มี
การตรึง CO2 ได้ 1 ครั้งที่ชั้น mesophyll cells และมีขบวนการ photorespiration เกิดขึ้น ได้แก่ 
ข้าว ข้าวสาลี ข้าวไรย์ ข้าวโอ๊ต ข้าว บาร์เลย์ ทานตะวัน ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ฝ้าย แคร็อท บีท เป็นต้น 
ขณะที่พืช C4 หมายถึง พืชที่มีประสิทธิภาพในการตรึง CO2 สูง คือพืช พวกนี้จะมีการตรึง CO2 ได้ 2 
ครั้งที่ชั้น mesophyll cells และที่ชั้น bundle sheath cells และพืช C4 นี้จะไม่มีขบวนการ 
photorespiration ได้แก่ อ้อย ข้าวโพด ข้าวฟ่าง หญ้ารังนก (Rhodes grass) และหญ้าแพรก เป็น
ต้น นอกจากนี้ Archimède et al. (2011) ได้ศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีและการ
ปลดปล่อยแก๊สเมทเธนจากหญ้า C3 และ C4 ดังแสดงในตารางที่ 2.3  
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ตารางท่ี 2.3 เปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีและปลดปล่อยแก๊สเมทเธนของหญ้า C3 และ C4 

 หญ้า C3 หญ้า C4 

เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกท่ีเป็นกลาง (เปอร์เซ็นต์) 55.7 64.6 
โปรตีน (เปอร์เซ็นต์) 16.9 11.0 
การกินได้ของอินทรียวัตถุ (กรัม/น้ าหนักตัว0.9) 3.4 2.7 
แก๊สเมทเธน (ลิตร/กิโลกรัมของการกินได้ของวัตถุแห้ง) 30.0 33.7 
แก๊สเมทเธน (ลิตร/กิโลกรัมของการกินได้ของอินทรียวัตถุ) 33.1 38.8 
แก๊สเมทเธน (ลิตร/กิโลกรัมของอินทรียวัตถุท่ีย่อยได้) 52.1 57.7 

ที่มา: Archimède et al. (2011) 
 

รูปพรรณสัณฐานของรากพืชอาหารสัตว์ 
 ราก หมายถึงอวัยวะของพืชที่เจริญมาจากรากแรกเกิด (Radicle) ของเอ็มบริโอ โดยรากที่
เกิดจากรากแรกเกิดของเอ็มบริโอเรียกว่า รากปฐมภูมิ ในพืชใบเลี้ยงคู่รากนี้จะเจริญไปเป็นรากแก้ว 
(Tap root) เมื่อรากแก้วเจริญลงไปในดินจะมีการเจริญของรากแขนงออกมา (Lateral root) ในพืช
ใบเลี้ ยงเดี่ยวรากปฐมภูมิมีอายุสั้น แต่จะเกิดรากใหม่ที่ เจริญมาจากล าต้นเป็ นรากพิเศษ 
(Adventitious root) หลงจากรากนี้เจริญได้ระยะหนึ่งแล้วจะมีการแตกรากแขนงออกมาเป็นราก
ย่อย (Fibrous root) ดังนั้นหากแบ่งประเภทรากตามแหล่งก าเนิด ขนาด และจ านวนรากจะสามารถ
แบ่งได้เป็น 2 ระบบ คือ ระบบรากแก้ว (Primary root system หรือ Tap root) ที่เกิดจากรากแรก
เกิดของเอ็มบริโอ และรากขาสาขา (Lateral root) หรือรากล าดับที่สอง (Secondary root) ซึ่งเจริญ
แตกแขนงแกมาจากชั้นเพริไซเคิลของรากแก้ว พบในพืชใบเลี้ยงคู่ทั่วไป และรากฝอย (Fibrous root 
system) เป็นระบบที่รากแก้วมีอายุสั้น จึงมีการสร้างรากพิเศษจากส่วนของล าต้นมาท าหน้าที่แทน 
เป็นรากท่ามีขนาดเล็กเท่าๆ กัน เป็นจ านวนมาก พบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวทั่วไป  รากมีหน้าที่ยึด พยุง 
และค้ าจุนล าต้นให้ติดกับพ้ืนดิน ดูดน้ า และแร่ธาตุ นอกจากนี้รากยัง เปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะไป
ท าหน้าที่พิเศษอ่ืน เช่น เก็บสะสมอาหาร ยึดเกาะ สังเคราะห์แสง เป็นต้น ตลอดทั้งสร้างฮอร์โมนไซโท
ไคนินและจิบเบอเรลลิน (พวงผกา, 2557; วรดลต์, 2558) 
 รากของพืชวงศ์หญ้า 
 พืชวงศ์หญ้ามีระบบรากฝอยประกอบไปด้วยรากเล็กๆขนาดสม่ าเสมอจ านวนมาก สามารถ
จ าแนกรากออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่รากฝอยมีลักษณะเป็นเส้นเล็ก และขนาดสม่ าเสมอเกิดจาก
ข้อของส่วนโคนใต้ดิน และรากค้ าจุนซึ่งแตกจากข้อของล าต้นใต้ดินหรือเหนือดินขึ้นมาเล็กน้อยแย่ลง
ไปในดินเพื่อพยุงล าต้น เช่นรากค้ าจุนของข้าวโพด ดังแสดงในภาพที่ 2.5 
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รากฝอย (Fibrous root) 

 
(ก) 

รากค้ าจุน (Prop root) 

 
(ข) 

ภาพที่ 2.5 ระบบรากในพืชวงศ์หญ้า 

ทีม่า: (ก) Loades et al. (2010); (ข) Hoppe et al. (1986) 
 

รากของพืชวงศ์ถ่ัว 

รากของพืชตระกูลถั่วเป็นระบบรากแก้ว (Tap root system) ซึ่งมีกิ่งก้านรากแขนงแตก
ออกไป รากส่วนใหญ่มีปมราก (nodules) จ านวนมาก ซึ่งเป็นที่อาศัยของแบคทีเรียพวก Rhizobium 
spp. ที่สามารถตรึงก๊าซไนโตรเจน (N2) จากบรรยากาศมาใช้ในการเจริญเติบโตได้ การเอ้ือประโยชน์
ซึ่งกันและกันของแบคทีเรียที่ให้ไนโตรเจนกับถั่วและถั่วให้อาหารกับแบคทีเรีย เรียกการอยู่ร่วมกัน
แบบนี้ว่า symbiosis ดังแสดงในภาพที่ 2.6 
 

ระบบรากแก้ว (Tap root system) 

 
(ก) 

ปมรากถ่ัว (Rhizobium spp.) 

 
(ข) 

ภาพที่ 2.6 ระบบรากแก้ว และ Rhizobium spp. ในปมรากถ่ัว 
ที่มา: (ก) Danjon et al. (1999); (ข) Markmann et al. (2008) 
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รูปพรรณสัณฐานของล าต้นพืชอาหารสัตว์ 
ล าต้นเป็นส่วนของพืชที่เป็นที่เกิดของตา ใบ ดอก และผล ล าต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะเห็น

ข้อปล้องชัดเจน ในพืชใบเลี้ยงคู่เห็นส่วนข้อและปล้องได้ไม่ชัดเจนแต่สังเกตได้จากต าแหน่งของใบ 
นอกจากนี้ยังพบว่าพืชวงศ์หญ้าและพืชวงศ์ถั่วมีลักษณะสัณฐานของล าต้นที่แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็
ตามล าต้นเหนือดินของพืชหลายชนิดและอาจเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปท าหน้าที่พิเศษได้แก่  

1. ไหล (Stolon, runner) คือล าต้นเหนือดินที่เท่าราบไปตามพ้ืนดินหรือพ้ืนน้ า มีปล้องยาว 
ราก ใบ ดอก เกิดท่ีข้อเช่น หญ้าแพรก 

2. เหง้า (Rhizome) คือล าต้นใต้ดินที่ขนานไปกับพ้ืนดิน มีปล้องสั้นเห็นได้ชัดเจน ส่วนข้อมี
ตาและมีใบเกล็ด (scale leaf) ปกคลุม เช่น หญ้าเจ้าชู้ (วรดลต์, 2558) 

ล าต้นของพืชวงศ์หญ้า 
ล าต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหรือพืชวงศ์หญ้าจะมีการเจริญบริเวณส่วนเหนือข้อ ท าให้ปล้องยืด

ยาว  ล าต้นที่เกิดจากเอ็มบริโอเรียกว่าล าต้นแรก และจะมีล าต้นแตกออกมาอีกเรียกว่าหน่อข้าง 
ลักษณะการแตกของหน่อนี้เรียกว่าการแตกกอหรือการแตกหน่อท าให้พืชวงศ์หญ้าเป็นกอขึ้นมา 
ลักษณะทั่วไปของล าต้นหญ้าจะประกอบไปด้วย ข้อ (Node), ปล้อง (Internode), ตา (Bud) ซึ่งเป็น
ส่วนประกอบที่ส าคัญของกิ่งใบและดอกลักษณะของตามี 2 รูปแบบคือตายอด (Apical bud หรือ 
terminal bud) และตาข้าง (Axillary bud หรือ Lateral bud) ในช่วงแรกของการเจริญเติบโตล าต้น
ของหญ้าที่ตั้งตรงขึ้นไปเรียกว่า Culm การเจริญเติบโตไปด้านข้างขนานไปกับบนพ้ืนดินเรียกว่าไหล 
(Stolon) หรืออาจจะเจริญขนานไปใต้พ้ืนดินเรียกว่าเหง้า (Rhizome) หญ้าบางชนิดอาจมีท้ังไหลและ
เหง้า เช่นหญ้าแพรก ดังแสดงในภาพที่ 2.7 
 

   
ภาพที่ 2.7 ลักษณะล าต้นของพืชวงศ์หญ้า (ก); ไหล (Stolon) (ข); เหง้า (Rhizome) (ค) 
ที่มา: (ก) Wolabu and Tadege (2016); (ข) Korte and Harris (1987); (ค) Li et al. (2014) 

 
ล าต้นของพืชวงศ์ถ่ัว 
พืชวงศ์ถั่วแต่ละชนิดมีการเจริญของล าต้นที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปล าต้นตั้งตรง (Erect) และ

แตกกิ่งก้านสาขา บางทีล าต้นอาจเป็นกึ่งตั้งตรงหรือเป็นแบบทรงพุ่ม (Semi-erect) หรือเป็นพุ่มเตี้ย

(ก) (ข) (ค) 
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และแผ่ออกทางด้านข้าง (Postrate) มีพืชตระกูลถั่วหลายชนิด ที่มีล าต้นแบบเถาเลื้อยและเลื้อยพัน 
(Climbing and twining) และบางชนิดมีล าต้นแบบ Stolon และ Rhizomes ทั้งนี้สามารถจ าแนก
ล าต้นของพืชตระกูลถั่วได้เป็น 3 ลักษณะดังนี้ 

1) ไม้เลื้อย (Climber) ถั่วกลุ่มนี้มีล าต้นเลื้อยพันอยู่กับเสาหรือต้นไม้อ่ืน หรือทอดนอนไปกับ
ผิวดิน อาจมีอายุได้หลายปี หรืออาจเป็นพืชปีเดียวก็ได้ เช่น ถั่วคาวาเคต ถั่วเซนโตร 

2) ไม้พุ่ม (Shrub) ส่วนใหญ่มีล าต้นสูงไม่เกิน 4.5 เมตร ล าต้นแตกกิ่งก้านใกล้ผิวดิน มีอายุ
หลายปีมักเป็นพืชวงศ์ถ่ัวขนาดเล็ก เช่น กระถิน ถั่วไมยรา เวอราโนสไตโล ถั่วท่าพระสไตโล 

3) ไม้ต้น (Tree) เป็นพืชวงศ์ถั่วขนาดใหญ่ที่มีอายุหลายปี เช่น ต้นจามจุรี กระถินณรงค์ 
มะขามเทศ (กรมปศุสัตว์, 2538; กรมปศุสัตว์, 2545; พวงผกา, 2557) 
 
รูปพรรณสัณฐานของใบพืชอาหารสัตว์ 

ใบ (Leaf) แป็นส่วนที่เจริญออกตามด้านข้างของล าต้น เพ่ือท าหน้าที่ส าคัญคือการสังเคราะห์
แสง แลกเปลี่ยนแก๊ส และคายน้ าของพืช ใบพืชประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้  

1.  ตัวใบ (Lamina หรือ Leaf blade) ตัวใบส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นแผ่นแบน ส่วนใหญ่มีสี
เขียว เนื่องจากมีคลอโรพลาสต์ (Choloplast) อยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งมีหน้าที่หลักในการสังเคราะห์
แสง  

2. ก้านใบ (Petiole) พืชบางชนิดมีก้านใบ (Petiolate leaf)) ขณะที่บางชนิดไม่มีก้านใบ 
(Sessile leaf) เป็นส่วนที่ยึดแผ่นใบ กลับล าต้นหรือกิ่งส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอก ท า
หน้าที่ชูแผ่นใบให้ออกไปรับแสงได้อย่างเต็มที่ ก้านใบของพืชแต่ละชนิดมีลักษณะที่จ าเพาะแตกต่าง
กันออกไป ในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวส่วนใหญ่ บริเวณโคนกาบใบ หรือทั้งหมดของจากใบแผ่ออกเป็นกาบหุ้ม
ข้อ เรียกว่ากาบใบ (Leaf sheath) เช่นพืชวงศ์หญ้า 

3. หูใบ (Stipule) หูใบเป็นส่วนที่เกิดจากโคนก้านใบ เป็นโครงสร้างที่มีลักษณะคล้ายใบขนาด
เล็กติดอยู่ที่โคนก้านใบ มักมีสีเขียว และพบได้บ่อยในพืชใบเลี้ยงคู่ ท าหน้าที่ป้องกันใบอ่อนขณะที่อยู่
ในตา กรณีที่หูใบมีสีเขียวก็สามารถสังเคราะห์แสงได้เช่นกัน 

4. เส้นใบ (Vein) เส้นใยของพืชประกอบด้วยเนื้อเยื่อล าเลียง โดยมีเส้นกลางใบขนาดใหญ่ที่
ต่อมาจากก้านใบ จากนั้นก็มีการแตกแขนงออกไปเป็นเส้นใบย่อย (Veinlet) ซึ่งสามารถใช้จ าแนกกลุ่ม
พืชได้ เช่น พืชใบเลี้ยงคู่จะมีการกระจายของเส้นใบเป็นแบบร่างแห ขณะที่พืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะมีเส้นใบ
แบบเส้นขนานคู่ตามความยาวของใบพืช (พวงผกา, 2557; วรดลต์, 2558) 

ใบของพืชวงศ์หญ้า 
ใบของพืชวงศ์หญ้า ประกอบไปด้วยกาบใบ (Sheath) ซึ่งด้านข้างทั้งสองจะโอบหุ้มล าต้นๆ 

ต่อจากส่วนกาบใบมีลักษณะแบนยาวเรียวเรียกว่าตัวใบ (Leaf blade) ทั้งนี้ตัวใบของพืชวงศ์หญ้าจะมี
เส้นใบ (Vein) ขนานกับความยาวของใบ ตัวใบมีลักษณะแคบแต่ยาวมากเมื่อส่วนกว้าง มีรูปร่างคล้าย
ใบหอก มีหลายรูปแบบ ในหญ้าบางชนิดจะมีเยื่อกันน้ าฝน (Ligule) หรือหูใบ (Auricle) ที่สามารถใช้
ในการจ าแนกพันธุ์หญ้าได้ (พวงผกา, 2557) ดังแสดงในภาพที่ 2.8  
 



เทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์                                                                   ภัทยา นาปะเสริฐ    29 

 
ภาพที่ 2.8 องค์ประกอบของใบพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 
ที่มา: Dahlgren et al. (1985) 

 
ใบของพืชวงศ์ถ่ัว 
ใบถั่วอาหารสัตว์ส่วนใหญ่เป็นใบประกอบ (Compound leaves) ที่มีใบย่อย 3 ใบ เรียกว่า

Trifoliate leaf แต่บางชนิดอาจมีใบเดี่ยว (Simple leaf) ปนอยู่ด้วย เช่น ถั่วลิสงนา (Alysicarpus 
vaginalis) หรือบางชนิดมีใบแบบ Pinnately compound leaves ได้แก่ กระถิน ก้านใบที่ติดอยู่กับ
ล าต้นเรียกว่า Petiole ส่วนก้านใบย่อยเรียกว่า Petiolule และที่ฐานของก้านใบมีหูใบ (Stipule) 2 
อัน และหูใบย่อยเรียกว่า Stipel ใบย่อยถั่วอาหารสัตว์มีรูปร่างแตกต่างกันไปตั้งแต่ในรูปใบหอก 
(Lanceolate) เช่น ใบถั่วสไตโล จนถึงรูป Oblong ovate หรือ Rhomboid เช่น ใบถั่วลาย ถั่วไซรา
โตร และถ่ัวเพอโร (Pueraria phaseoloides) (พวงผกา, 2557) 

 

รูปพรรณสัณฐานของดอกพืชอาหารสัตว์ 
ส่วนของดอกของพืชวงศ์หญ้า 
ดอกของพืชวงศ์หญ้าเกิดเป็นดอกกลุ่มย่อยๆ บนก้านช่อเดียวกันเรียกว่าช่อดอก และกลุ่ม

ของดอกย่อยเหล่านี้เรียกว่าช่อดอกย่อย การจัดระเบียบของกลุ่มช่อดอกย่อยสามารถจัดรูปแบบได้
อย่างกว้างขว้าง 3 แบบดังนี้  

1. ช่อกระจะ (Raceme) มีช่อดอกย่อยติดกับก้านดอกย่อยมีความยาวเท่าเท่ากันที่ติดอยู่บน
แกนกลางช่อดอกเช่นหญ้ารูซี่ หญ้าขน และหญ้าอะตราตัม 

2. ช่อเชิงลด (Splike) คล้ายกับช่อกระจะ แต่มีดอกย่อยเกิดติดกับแกนกลางช่อดอกโดยตรง
จึงไม่มีก้านดอกย่อย เช่นหญ้าไรน์ หญ้าเนเปียร์ และหญ้าซีตาเรีย 

3. ช่อแขนงก้านช่อดอก (Panicle) ที่แตกแขนงจากแกนกลางและมีดอกย่อยที่ก้านดอก เช่น
หญ้ากินนี 
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ภาพที่ 2.9 ช่อดอกของพืชวงศ์หญ้า (ก) Raceme; (ข) Splike; (ค) panicle (ภาพโดยผู้เขียน) 

  
ส่วนของดอกของพืชวงศ์ถั่ว  
ช่อดอกของพืชวงศ์ถั่วมีการจัดเรียงตัวของดอกหลายๆ ดอก มี 3 ประเภท คือ  
1. ช่อกระจะ (Raceme) เป็นช่อดอกที่ดอกมีก้านดอก (pedicel) เชื่อมติดกับแกนกลางช่อ

ดอก (central axis)  
2. ช่อเชิงลด (Splike) เป็นช่อดอกท่ีไม่มีก้านดอก ดอกเกิดรวมกันเป็นกระจุกบน axis และ  
3. ช่อกระจุกแน่น (head) เป็นช่อดอกที่มีดอกขนาดเล็กรวมกันอยู่เป็นกลุ่มรูปร่างกลม 

 

รูปพรรณสัณฐานของผลและเมล็ดของพืชอาหารสัตว์ 
ผลของพืชวงศ์ถั่ว 
เมื่อดอกบานจะเกิดการถ่ายละอองเรณู (Pollination) โดยละอองเกสรเพศผู้ (Pollen grain) 

จะตกลงบนยอดเกสรเพศเมีย (Stigma) แล้วละอองเรณู 1 เม็ด (Pollen grain) ก็จะสร้างหลอดเรณู 
(Pollen tube) ยาวไปตาม Style ของ Pistil เพ่ือไปผสมกับไข่ (Egg) ภายในรังไข่ (Ovary) นั่นคือการ
ปฏิสนธิเกิดข้ึน (Fertilization) หลังจากนั้นรังไข่จะพัฒนาไปเป็นผลหรือฝัก (Pod) ฝักของถ่ัวจะมีเส้น
แบ่งฝักตามยาวทั้ง 2 ข้าง ซึ่งเมื่อแก่จะท าให้ฝักแตกตามรอยแยกท้ัง 2 ข้างนี้ (Dehiscent pod) บาง
ชนิดฝักจะมีลักษณะเป็นปล้องๆ แยกจากกันชัดเจน (Lomentum) เมื่อฝักแก่จะไม่แตกแต่ฝักจะหัก
เป็นปล้องๆ ละ 1 เมล็ด (Indehiscent one-seeded portions) และถ่ัวบางชนิดจะเป็นแบบ 1 ฝัก 1 
เมล็ด โดยฝักไม่แตกเม่ือแก่ (One-seeded indehiscent pod) 

เมล็ดของพืชวงศ์ถั่ว 
เมล็ดถั่วไม่มี Endosperm (Non endospermic seed) แต่อาหารที่สะสมจะอยู่ในใบเลี้ยง 

(Cotyledons) ซึ่งต่างจากพืชตระกูลหญ้าที่อาหารสะสมจะเป็น Endosperm อาหารสะสมนี้จะใช้ใน
การเจริญเติบโตของคัพภะ (Embryo) ให้พัฒนาเป็นต้นอ่อนต่อไป Cotyledons ถูกหุ้มด้วยเปลือกหุ้ม
เมล็ดที่หนา (Testa หรือ Seed coat) ที่เปลือกหุ้มเมล็ดระหว่าง Cotyledonทั้งสองด้านเว้าเข้าหากัน
และมีรอย Hilum ปรากฏให้เห็นชัดเจน ซึ่งเป็นส่วนที่ท าให้เมล็ดติดกับฝัก ถัด Hilum ลงมาจะมีรู 
Micropyle ซึ่งเกิดจาก Pollen tube แทงเข้าไปผสมกับไข่ 
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ภาพที่ 2.10 ระบบล าต้นของพืชวงศ์หญ้า 
ที่มา: University of Missouri Extension (2016) 
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ภาพที่ 2.11 ระบบล าต้นของพืชวงศ์ถ่ัว 

ที่มา: University of Missouri Extension (2016) 
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สรุป 

การจ าแนกพืชอาหารสัตว์มีหลายวิธี เช่นการจ าแนกโดยพิจารณาจากลักษณะทางพฤษ
ศาสตร์, จ าแนกตามอายุของพืช, จ าแนกตามประเภทใบเลี้ยง, การตอบสนองต่อช่วงแสง,การ
ตอบสนองต่ออุณหภูมิ และการจ าแกนตามกระบวนการสังเคราะห์แสง ทั้งนี้พืชส่วนใหญ่จะถูกจัด
จ าแนกโดยใช้ลักษณะทางพฤศาสตร์โดยการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นภาษาลาติน โดยชื่อแรกเป็นชื่อ
สกุล (Genus) ชื่อหลังเป็นชื่อชนิด (Species) ได้เป็นชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name) ซ่ึงเป็นหลัก
สากลในปัจจุบัน 

พืชอาหารสัตว์สามารถแบ่งออกเป็น 2 วงศ์ คือพืชอาหารสัตว์วงศ์หญ้า และวงศ์ถั่ว จากการ
ตรวจเอกสารพบว่าพืชทั้ง 2 วงศ์มีลักษณะทางพฤษศาสตร์ที่แตกต่างกัน อาทิ ระบบรากในพืชอาหาร
สัตว์วงศ์หญ้าเป็นแบบรากฝอย และเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ขณะที่พืชวงศ์ถั่วเป็นระบบรากแก้ว และเป็น
พืชใบเลี้ยงคู่  

 
 

แบบฝึกหัด 
1. ให้นักศึกษาระบุวิธีการจ าแนกพืชอาหารสัตว์ พร้อมบอกหลักการจ าแนกพืชอาหารสัตว์อย่าง

ละเอียด 
2. ให้นักศึกษาอธิบายหลักการจ าแนกพืชอาหารสัตว์โดยวิธีทางพฤกษศาสตร์ 
3. ให้นักศึกษาอธิบายหลักการจ าแนกพืชอาหารสัตว์โดยวิธีอาศัยอายุของพืช 

4. ให้นักศึกษาอธิบายหลักการจ าแนกพืชอาหารสัตว์โดยวิธีอาศัยประเภทของใบเลี้ยง 

5. ให้นักศึกษาอธิบายหลักการจ าแนกพืชอาหารสัตว์โดยวิธีอาศัยอาศัยกระบวนการสังเคราะห์แสง 

6. ให้นักศึกษาอธิบายหลักการจ าแนกพืชอาหารสัตว์โดยวิธีอาศัยอาศัยการตอบสนองต่อช่วงแสง 

7. ให้นักศึกษาอธิบายหลักการจ าแนกพืชอาหารสัตว์โดยวิธีอาศัยอาศัยการตอบสนองต่ออุณหภูมิ 
8. ให้นักศึกษาอธิบายลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชอาหารสัตว์วงศ์หญ้า 
9. ให้นักศึกษาอธิบายลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชอาหารสัตว์วงศ์ถั่ว 
10. ให้นักศึกษาบอกประโยชน์ของการจ าแนกประเภทของพืชอาหารสัตว์ 

 
หมายเหตุ: ทบทวนบทเรียนเพิ่มเติมจากแอพพลิเคชั่น Kahoot โดยสแกน QR Code  
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แผนการสอนประจ าบทที่  3 
การขยายพันธุ์พืชอาหารสัตว ์

 
 

หัวข้อเนื้อหา  

1.  การขยายพันธุ์พืชอาหารสัตว์ 
2.  กระบวนการงอกของเมล็ดพันธุ์ 
3.  การศึกษาอัตราการงอกของเมล็ดพืชอาหารสัตว์ 
4.  ผลของการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ต่ออัตราการงอก 
5.  สรุป 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
เมือ่นักศึกษาได้ศึกษาบทที่ 3 แล้ว  นักศึกษาสามารถแสดงพฤติกรรมได้ดังต่อไปนี้ 
1.  อธิบายกระบวนการงอกของเมล็ดพันธุ์ได้ 
2.  นักศึกษาสามารถตั้งสมมุติฐานและออกแบบงานทดลองเพ่ือศึกษาการกระตุ้นการงอกของ

เมล็ดพันธุ์ เขียนรายงานอัตราการงอกของเมล็ด และวิเคราะห์ผลของอัตราการงอกของพืช
อาหารสัตว์ได้ 

3.  เมื่อก าหนดตัวอย่างการงอกของเมล็ดพันธุ์ให้นักศึกษาสามารถค านวณหาค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์
การงอก และจ านวนวันงอกโดยเฉลี่ยได้อย่างถูกต้อง 

 

วิธีการสอน และกิจกรรมการสอน 
1.  ศึกษา  อ่าน  และท าความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของบทที่ 3 
2.  บรรยายผ่าน PowerPoint เรื่องการขยายพันธุ์พืชอาหารสัตว์ 
3. ยกตัวอย่างการค านวณหาค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การงอก และจ านวนวันงอกโดยเฉลี่ย 
4.  อภิปรายร่วมกัน ซักถาม เสนอแนะแนวความคิด และสรุปเนื้อหาประจ าบท 
5.  มอบหมายให้นักศึกษาวางแผนท าการทดลองเพ่ือศึกษาการกระตุ้นการงอกของเมล็ดพันธุ์ 

เขียนรายงานอัตราการงอกของเมล็ด และวิเคราะห์ผลของอัตราการงอกของพืชอาหารสัตว์
ได้ 

6. สอนผ่านแอพพลิเคชั่น Kahoot เรื่อง การขยายพันธุ์พืชอาหารสัตว์ 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์ บทที่ 3 
2. PowerPoint ประกอบการบรรยายเรื่องการขยายพันธุ์พืชอาหารสัตว์ 
3. ชุดอุปกรณ์ศึกษาอัตราการงอก ได้แก่ กล่องพลาสติกใส เมล็ดพันธุ์หญ้า/ถั่ว พืชอาหารสัตว์ 

กระดาษทิชชู  
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4. แอพพลิเคชั่น Kahoot เรื่อง การขยายพันธุ์พืชอาหารสัตว์ 
 

การวัด และประเมินผล 
1. พฤติกรรมการเข้าเรียน แบบประเมินการเข้าชั้นเรียน  
2. คะแนนการตอบค าถามในชั้นเรียน 
3. คะแนนงานมอบหมาย จากการท ารายงานผลการศึกษาอัตราการงอกของเมล็ด และ

วิเคราะห์ผลของอัตราการงอกของพืชอาหารสัตว์ 
4. คะแนนจาก Kahoot 
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บทท่ี 3 
การขยายพันธุ์พืชอาหารสัตว ์

 

 
 ปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอ้ืองมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ท าให้ความต้องการพืชอาหารสัตว์เพ่ิม
สูงขึ้น แต่ขณะเดียวกันกับพบว่าทุ่งหญ้าสาธารณะมีพ้ืนที่ลดลง กรอปกับพืชอาหารสัตว์พ้ืนเมืองมี
คุณค่าทางโภชนาการต่ า ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ ดังนั้นผู้เลี้ยงสัตว์เคี้ยว
เอ้ืองต้องเลือกปลูกพืชอาหารสัตว์ที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูง เพ่ือให้สามารถจัดหาพืชอาหารสัตว์ได้อย่าง
เพียงพอต่อความต้องการของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง ทั้งนี้เกษตรกรต้องเลือกวิธีการขยายพันธุ์พืชอาหารสัตว์
ให้ถูกต้องเหมาะสมตามชนิดของพืชอาหารสัตว์นั้นๆ ในบทนี้จะกล่าวถึงการขยายพันธุ์พืชอาหารสัตว์ 
กระบวนการงอกขงเมล็ด การศึกษาอัตราการงอกของเมล็ดพืชอาหารสัตว์ การวัดคุณภาพของเมล็ด 
และผลการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ต่ออัตราการงอก 
 

การขยายพันธุ์พืชอาหารสัตว ์

กรมส่งเสริมการเกษตร (2556) ได้ให้นิยามการขยายพันธุ พืช ว่าเป็นการเพ่ิมปริมาณตนพืช
จากตนที่มีอยูดวยวิธีการตางๆ เพ่ือใหพืชด ารงสายพันธุนั้นไวไมใหสูญพันธุ และรักษาลักษณะประจ า
พันธุที่มีอยูในพืชนั้นๆ ใหคงอยู หากลักษณะประจ าพันธุของพืชนั้นๆ หายไปแสดงวาการขยายพันธุ
พืชไมประสบผลส าเร็จ ดังนั้นการขยายพันธุ พืชจึงเปนสิ่งจ าเปน และเปนปจจัยส าคัญในการพัฒนา
งานดานการเกษตร โดยแบงเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

1. การขยายพันธุแบบอาศัยเพศหรือการขยายพันธุดวยเมล็ด  
เมล็ดเกิดจากผสมพันธุระหวางอับละอองเกสรตัวผู  (Pollen grain) กับยอดเกสรตัวเมีย 

(Pistil) เมื่อน าเมล็ดพันธุมาปลูกจะไดตนพืชที่มีระบบรากแข็งแรงโดยเฉพาะพืชวงศ์ถั่วที่มีระบบราก
แก้ว แต่อย่างไรก็ตามพบว่าการปลูกพืชอาหารสัตว์โดยใช้เมล็ดมักจะพบการผันแปรทางสายพันธุ ใน
ลักษณะที่ไมเหมือนกับสายพันธุ เดิมเปนสวนใหญ  ทั้งนี้การขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดพันธุ์สามารถ
ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงพันธุ เพ่ือพัฒนาสายพันธุ พืชใหไดพันธุ พืชสายพันธุ ใหมๆ 
เกิดขึ้น อยางไรก็ตามการขยายพันธุดวยเมล็ดมีโอกาสผันแปรไม่ค่อยเหมือนกับต้นแม่พันธุ์กลายพันธุ
สูง ใหผลผลิตชา ล าตนสูงใหญ ท าใหไมสะดวกตอการดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยว พืชอาหารสัตว์ที่
นิยมขยายพันธุ์โดยการใช้เมล็ดได้แก่ หญ้ารูซี่ หญ้ากินนี ถั่วฮามาต้า ถั่วท่าพระสไตโล ถั่วคาวาเคด 
กระถิน และถ่ัวไมยรา 

ส านักงานพัฒนาอาหารสัตว์ (2558) โดยส านักพัฒนาอาหารสัตว์ได้ก าหนดให้มีการผลิตเมล็ด
พันธุ์พืชอาหารสัตว์ออกเป็น 4 ชั้นพันธุ์ เพ่ือใช้ในการควบคุมคุณภาพให้เป็นมาตรฐาน ข้อก าหนด 
และมีความถูกต้องตรงตามสายพันธุ์ ดังนี้ 

1. เมล็ดพันธุ์คัด (Breeder seed, BS) คือเมล็ดพันธุ์ที่นักวิชาการได้ท าการปรับปรุง ทดสอบ 
และคัดเลือกมาแล้ว โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์นี้จะน าไป
ผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์หลัก  
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2. เมล็ดพันธุ์หลัก (Foundation seed, FD) คือเมล็ดที่ผลิตจากเมล็ดพันธุ์คัด โดยต้องรักษา
และตรวจสอบคุณลักษณะทางสายพันธุ์และความบริสุทธิ์ของพันธุ์ตามมาตรฐานที่หน่วยงานก าหนด 
เมล็ดพันธุ์ชั้นนี้จะน าไปผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ขยาย เมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของ
ส านักพัฒนาอาหารสัตว์แล้วจะต้องได้มาตรฐานดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3.1 มาตรฐานของสภาพเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์หลักของส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 

ชนิดเมล็ดพันธุ์ ความชื้นสูงสุด 
(%) 

ความบริสุทธิ์
ต่ าสุด (%) 

เมล็ดพันธุ์พืชอื่น 
สูงสุด (%) 

ความงอกต่ าสุด 
(%) 

หญ้ารูซี่ 10 95 0.0 70 
หญ้าอะตราตัม 10 95 0.0 70 
หญ้าพลิเคทูลัม 10 90 0.0 70 
หญ้ากินนีสีม่วง 10 95 0.0 70 
หญ้ากินนีมอมบาซา 10 95 0.0 70 
หญ้าโร้ด 10 80 0.0 30 
หญ้าซีตาเรีย 10 80 0.0 30 
หญ้ามูลาโต้ 10 95 0.0 70 
ถั่วฮามาต้า 9 90 0.0 70 
ถั่วท่าพระสไตโล 9 95 0.0 80 
ถั่วคาวาเคด 12 95 0.0 80 
ถั่วลิสงเถา 9 95 0.0 50 
กระถิน 9 98 0.0 60 
ถั่วไมยรา 9 95 0.0 60 

หมายเหตุ: เมล็ดพันธุ์พืชอื่น หมายถึงเมล็ดพืชอาหารสัตว์ชนิดอื่น เมล็ดวัชพืช และเมล็ดพืชชนิดอื่น 
ที่มา: ส านักงานพัฒนาอาหารสัตว์ (2558) 
 

3. เมล็ดพันธุ์ขยาย (Registered seed, RS) คือเมล็ดที่ผลิตจากเมล็ดพันธุ์หลัก โดยต้อง
รักษาและตรวจสอบคุณลักษณะทางสายพันธุ์และความบริสุทธิ์ของพันธุ์ตามมาตรฐานที่หน่วยงาน
ก าหนด เมล็ดพันธุ์ชั้นนี้จะน าไปผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์จ าหน่าย เมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการปรับปรุงสภาพเมล็ด
พันธุ์ของส านักพัฒนาอาหารสัตว์แล้วจะต้องได้มาตรฐานดังนี้ 
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ตารางท่ี 3.2 มาตรฐานของสภาพเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายของส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 

ชนิดเมล็ดพันธุ์ ความชื้นสูงสุด 
(%) 

ความบริสุทธิ์
ต่ าสุด (%) 

เมล็ดพันธุ์พืชอื่น 
สูงสุด (%) 

ความงอกต่ าสุด 
(%) 

หญ้ารูซี่ 10 95 0.1 60 
หญ้าอะตราตัม 10 80 0.1 60 
หญ้าพลิเคทูลัม 10 80 0.1 60 
หญ้ากินนีสีม่วง 10 80 0.1 60 
หญ้ากินนีมอมบาซา 10 80 0.1 60 
หญ้าโร้ด 10 80 0.1 25 
หญ้าซีตาเรีย 10 70 0.1 25 
หญ้ามูลาโต้ 10 95 0.1 60 
ถั่วฮามาต้า 9 80 0.5 50 
ถั่วท่าพระสไตโล 9 90 0.5 60 
ถั่วคาวาเคด 12 95 0.5 60 
ถั่วลิสงเถา 9 95 0.0 40 
กระถิน 9 98 0.0 60 
ถั่วไมยรา 9 95 0.0 60 

หมายเหตุ: เมล็ดพันธุ์พืชอื่น หมายถึงเมล็ดพืชอาหารสัตว์ชนิดอื่น เมล็ดวัชพืช และเมล็ดพืชชนิดอื่น 
ที่มา: ส านักงานพัฒนาอาหารสัตว์ (2558) 
 

4. เมล็ดพันธุ์จ าหน่าย (Certified seed, CS) คือเมล็ดที่ผลิตจากเมล็ดพันธุ์ขยาย โดยต้อง
รักษาและตรวจสอบคุณลักษณะทางสายพันธุ์และความบริสุทธิ์ของพันธุ์ตามมาตรฐานที่หน่วยงาน
ก าหนด เมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของส านักพัฒนาอาหารสัตว์แล้วจะต้องได้
มาตรฐานดังนี้ 
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ตารางท่ี 3.3 มาตรฐานของสภาพเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จ าหน่ายของส านักพัฒนาอาหารสัตว์ 

ชนิดเมล็ดพันธุ์ ความชื้นสูงสุด 
(%) 

ความบริสุทธิ์
ต่ าสุด (%) 

เมล็ดพันธุ์พืชอื่น 
สูงสุด (%) 

ความงอกต่ าสุด 
(%) 

หญ้ารูซี่ 10 90 0.3 50 
หญ้าอะตราตัม 10 80 0.3 50 
หญ้าพลิเคทูลัม 10 80 0.3 50 
หญ้ากินนีสีม่วง 10 80 0.3 50 
หญ้ากินนีมอมบาซา 10 80 0.3 50 
หญ้าโร้ด 10 80 0.3 25 
หญ้าซีตาเรีย 10 70 0.3 25 
หญ้ามูลาโต้ 10 95 0.3 50 
ถั่วฮามาต้า 9 70 3.0 40 
ถั่วท่าพระสไตโล 9 80 3.0 50 
ถั่วคาวาเคด 12 90 3.0 50 
ถั่วลิสงเถา 9 95 0.0 40 
กระถิน 9 98 0.0 60 
ถั่วไมยรา 9 95 0.0 60 

หมายเหตุ: เมล็ดพันธุ์พืชอื่น หมายถึงเมล็ดพืชอาหารสัตว์ชนิดอื่น เมล็ดวัชพืช และเมล็ดพืชชนิดอื่น 
ที่มา: ส านักงานพัฒนาอาหารสัตว์ (2558) 
 
 แต่อย่างไรก็ตามการปลูกหญ้าด้วยเมล็ดนั้นจะประสบความส าเร็จน้อยกว่าพืชวงศ์ถั่ว 
เนื่องจาก 

1. การเก็บเมล็ดหญ้าไว้เป็นระยะเวลานานท าให้เมล็ดตายเพิ่มมากขึ้น อัตราการงอกลดลง 
2. เมล็ดหญ้ามีขนาดเล็กและการเจริญเติบโตในช่วงล่างหลังจากปลูกจะช้าหากไม่ได้รับการ

ดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษอ่อนของหญ้าจะตายจ านวนมากในช่วงระยะแรกท่ีปลูก 
3. ถ้าฝนตกหนักเมล็ดหญ้าอาจจะถูกพัดพาไปพร้อมกับน้ าได้ไม่ได้ยากที่มีขนาดเล็กอาจจะ

ถูกหมดถ้าไปหลังจากหว่าน 
  2. การขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศ  

คือวิธีการขยายพันธุจากเนื้อเยื่อชิ้นสวนตางๆ ของตนพืช เชน ล าตน หน่อพันธุ์ ไหล หรือที่
เรียกว่าท่อนพันธุ์ เพ่ือใหไดตนพืชที่มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนเดิม ทุกประการดวยวิธีการปกช า 
นิยมใชในการขยายพันธุพืชที่ผานการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุแลว สวนการแบงสวนและการแยกสวน
จะนิยมใชขยายพันธุกับพืชที่มีสวนของรากหรือล าตนเจริญอยูใต การขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศท า
ใหไดลักษณะของตน ตรงตามสายพันธุ มีโอกาสเกิดการกลายพันธุนอยมาก ตนที่ไดจะใหผลผลิต
เร็วกวาการขยายพันธุดวยเมล็ด ขนาดตนมีความสม ่าเสมอ ทรงตนกะทัดรัด ท าใหงายในการปฏิบัติ
ดูแลรักษา และสะดวกในการเก็บเกี่ยวผลผลิต อยางไรก็ตามการขยายพันธุดวยวิธีนี้จะตองอาศัย
ทักษะความช านาญ ในการขยายพันธุ  และตองใชวัสดุอุปกรณที่ยุงยากกวาการขยายพันธุดวยการ
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เพาะเมล็ดนอกจากนี้ตนที่ไดจากการขยายพันธุดวยวิธีการปักช า จะไมมีระบบรากแกวท าใหมีโอกาส
โคนลมไดงาย พืชอาหารสัตว์ที่นิยมใช้ท่อนพันธุ์เพาะปลูกได้แก่ หญ้าเนเปียร์ และหญ้าแพงโกลา  

แต่อย่างไรก็ตามการขยายพันธุ์โดยใช้ท่อนพันธุ์เกษตรกรต้องปลูกทันทีหลังจากเตรียมท่อน
พันธุ์เสร็จเพ่ือป้องกันการสูญเสียความชื้นจากท่อนพันธุ์ และสภาพดินที่จะปลูกต้องเป็นดินที่มี
ความชื้นจึงกระตุ้นให้ท่อนพันธุ์สร้างรากได้ (เวอร์นเนอร์ ดับเบิลยู. สเตอร์ และปีเตอร์ เอ็ม.ฮอร์น. , 
2554) 
  ความส าคัญของการขยายพันธุพืช 
  1. ความส าคัญตอการด ารงพันธุของพืช การขยายพันธุโดยอาศัยเพศมักท าใหเกิดการกลาย
พันธุดังนั้น การที่จะคงพันธุพืชที่ดีไวจึงจ าเปนที่จะตองหาวิธีการขยายพันธุโดยวิธีการอ่ืนที่ไมกอใหเกิด
การกลายพันธุ โดยการขยายพันธุโดยไมอาศัยเพศ เชน ตัดช า ใช้หน่อ หรือไหล เปนตน 
  2. เพ่ือหาพันธุใหมที่ดีกวาเดิม เชน การขยายพันธุโดยอาศัยเพศ หรือใชเมล็ดเพาะปลูก 
ถึงแมจะท าให มีโอกาสกลายพันธุไดมาก แตการกลายพันธุอาจไดพันธุใหมที่มีลักษณะที่ดีกวาเดิม เชน 
หญ้ามูลาโต้ ถูกปรับปรุงพันธุ์ครั้งแรกโดยศูนย์เกษตรเขตร้อนนานาชาติ  (Centro International de 
Agricultural Tropical, CIAT) ในประเทศโคลัมเบีย เป็นหญ้าอาหารสัตว์เขตร้อนลูกผสม 3 สายพันธุ์ 
ระหว่าง Brachiaria ruziziensis, Brachiaria brizantha และ Brachiaria decumbens มีคุณภาพ
ดี ให้ผลผลิตสูงทนแล้ง แต่ไม่ทนน้ าท่วมขัง ทนการเหยียบย่ า สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
ที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าได้ดี ชอบอากาศร้อน มีความน่ากินสูง มีโปรตีนหยาบอยู่ระหว่าง 7-16 
เปอร์เซ็นต์ (จุฑามาศ และคณะ, 2553) 
  3. ความส าคัญตออาชีพเกษตรอาชีพเกษตรมีความผูกพันกับการขยายพันธุพืชอยูตลอดเวลา
โดยเฉพาะสาขาพืช ไมวาจะมีอาชีพปลูกพืชชนิดใด จะตองเก่ียวของกับการขยายพันธุเพ่ือเพ่ิมปริมาณ
อยูตลอดเวลา จึงควรอยางยิ่งที่เกษตรกรสาขาพืชจะเรียนรูหลักการ วิธีการขยายพันธุพืชที่ถูกตอง 
และเหมาะสมเพื่อชวยการประกอบอาชีพการเกษตรใหประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

กระบวนการงอกของเมลด็พันธุ์ 
 ในกระบวนการงอกของเมล็ดนั้น ขั้นตอนแรกที่เกิดขึ้นกับเมล็ดคือการดูดซึมน้ าในระหว าง
การดูดซึมน้ าเข้าสู่เมล็ดจะช่วยกระตุ้นออรแกแนลลตางๆ ในเซลลของเมล็ดพันธุ ให้เริ่มท างาน 
(Active) จากการรายงานของ Gu et al. (2016) พบว่าในช่วง 6 ชั่วโมงแรกที่เมล็ดเริ่มดูดซึมน้ าเข้าสู่
เซลล์พบว่าค่าความชื้นในเมล็ดพันธุ์เพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เอ็มบริโอจะสร้างฮอร์โมนจิบเบอเรลลิน 
(Gibberellic Acid, GA) เพ่ือกระตุ้นบริเวณ Aleurone cells ให้เกิดกระบวนการถอดรหัสและแปล
รหัสเพ่ือสังเคราะห์เอนไซม์ α-amylase ท าหน้าที่ย่อยแป้งให้ได้กลูโคส (Woodger et al., 1995; 
An and Lin, 2011) เพ่ือใช้เป็นแหล่งพลังงานส าหรับการงอกของเมล็ด ดังแสดงในภาพที่ 3.1  
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(ก) 
 

(ข) 

 
(ค) 

 
(ง) 

ภาพที่ 3.1 กระบวนการงอกของเมล็ดพืช 

ที่มา: An and Lin (2011) ภาพ (ก), (ข) และ (ค)  และ Woodger et al. (1995) ภาพ (ง) 
 

การศึกษาอัตราการงอกของเมล็ดพืชอาหารสัตว์ 
อัจฉรียา (2559) รายงานว่าความเสื่อมของเมล็ดส่งผลต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ ดังนั้นก่อน

การเพาะปลูกพืชอาหารสัตว์จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ ทั้งนี้หลักการ
ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์จะยึดตามเกณฑ์มาตรฐานของสมาคมทดสอบเมล็ดพันธุ์ระหว่างประเทศ 
(The International Seed Testing Association, ISTA) (สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน, 
มปป) โดยมีขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบดังนี้ 
 การสุ่มเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ 
 การสุ่มตัวอย่าง เป็นขั้นตอนปฏิบัติที่มีความส าคัญและจ าเป็นต้องปฏิบัติเป็นอันดับแรกใน
การทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ วิธีการสุ่มตัวอย่างที่ดีหมายถึงการได้มาซึ่งตัวแทน
ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ที่แท้จริง ที่สามารถแสดงถึงความน่าจะเป็นขององค์ประกอบต่างๆ ของเมล็ดพันธุ์
ชุดนั้นๆ ได้ถูกต้อง ปริมาณของเมล็ดพันธุ์ที่จะถูกสุ่มเพ่ือให้เป็นตัวที่แท้จริงของเมล็ดพันธุ์ชุดนั้นๆ ควร
จะมีปริมาณที่เหมาะสมชนิดของตัวอย่าง  การให้มาซึ่งตัวอย่างท่ีจะน าไปใช้ทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 
ซึ่งอาจจะต้องสุ่มจากกองเมล็ดพันธุ์ (Seed lot) ที่มีขนาดใหญ่ จ าเป็นต้องสุ่มให้ได้ปริมาณมากพอ 
ดังนั้นจึงต้องแบ่งและลดขนาดตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ที่สุ่มให้ได้ปริมาณที่เหมาะสม ปทุม (2542) ได้เสนอ
ล าดับขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
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1. ตัวอย่างขั้นต้น (Primary Sample) คือ ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการสุ่มหรือหยิบเมล็ด
พันธุ์แต่ละครั้งในปริมาณหนึ่งที่ได้มาจากแต่ละจุดสุ่ม 

2. ตัวอย่างรวม (Composite Sample) คือ ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการรวมตัวอย่าง
ขั้นต้นทั้งหมดท่ีสุ่มนั้นเข้าด้วยกัน 

3. ตัวอย่างน าส่ง (Submitter Sample) คือ ตัวอย่างที่น าส่งให้ห้องปฏิบัติการทดสอบ
คุณภาพเมล็ดพันธุ์ ซึ่งมีปริมาณไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ โดยอาจเป็นตัวอย่างรวมทั้งหมดหรือตัวอย่าง
ย่อย (Sub-Sample) ซึ่งเป็นตัวอย่างที่น ามาแบ่งลดปริมาณลงแล้ว 

4. ตัวอย่างปฏิบัติการ(Working Sample) คือ ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ที่จะใช้ในการทดสอบ
คุณภาพได้มาจากการแบ่งตัวอย่างน าส่งหรือตัวอย่างย่อย จนได้ปริมาณเมล็ดพันธุ์ไม่น้อยกว่าที่
ก าหนดไว้   
 
ตารางท่ี 3.4 การสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์เพ่ือทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 
จ านวนเมล็ดพันธุ์ จ านวนตัวอย่างขั้นต้นต่ าสุดที่ต้องสุ่ม 
การสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ในภาชนะขนาด 15 - 100 กิโลกรัม 

1-4 ภาชนะบรรจุ 3 ตัวอย่างข้ันต้นจากแต่ละภาชนะบรรจุ 
5-8 ภาชนะบรรจุ 2 ตัวอย่างขั้นต้นจากแต่ละภาชนะบรรจุ 
9-15 ภาชนะบรรจุ 1 ตัวอย่างขั้นต้นจากแต่ละภาชนะบรรจุ 
16-30 ภาชนะบรรจุ สุ่มทั้งหมด 15 ตัวอย่างขั้นต้น 

31-59 ภาชนะบรรจุ สุ่มทั้งหมด 20 ตัวอย่างขั้นต้น 

60 ภาชนะบรรจุหรือมากกว่า สุ่มทั้งหมด 30 ตัวอย่างขั้นต้น 
การสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ในภาชนะบรรจุขนาดมากกว่า 100 กิโลกรัม 

100 – 500 อย่างน้อยที่สุด 5 ตัวอย่างขั้นต้น 
501 – 3,000 ตัวอย่างขั้นต้นจากทุก ๆ 300 กิโลกรัม แต่ต้องไม่

ต่ ากว่า 5 ตัวอย่างขั้นต้น 
3,000 – 20,000 ตัวอย่างข้ันต้นจากทุก ๆ 500 กิโลกรัม แต่ต้องไม่

ต่ ากว่า 10 ตัวอย่างขั้นต้น 
20,000 กิโลกรัมขึ้นไป ตัวอย่างขั้นต้นจากทุก ๆ 700 กิโลกรัม แต่ต้องไม่

ต่ ากว่า 40 ตัวอย่างขั้นต้น 
ที่มา: ปทุม (2542) 
 

อุปกรณ์การสุ่มตัวอย่าง 
อุปกรณ์สุ่มตัวอย่างต้องเตรียมให้เหมาะสมกับภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุ์ เพ่ือป้องกันความ

เสียหายกับเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ 
1. หลาวแทงกระสอบ เช่น หลาวสั้น หลาวสองชั้น ควรพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสม 
2. ถาด/ถัง ส าหรับใส่ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ขั้นต้นและตัวอย่างรวม 
3. ถุงพลาสติก/ถุงกระดาษ ส าหรับบรรจุตัวอย่างน าส่ง 
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4. ยางวงส าหรับรัดปากถุงพลาสติก ที่เย็บกระดาษในกรณีใส่ถุงกระดาษ 
5. สติกเกอร์หรือเทปกาวปิดรูสุ่มที่กระสอบ 
6. ใบน าส่งตัวอย่างเพ่ือบันทึกรายละเอียดของตัวอย่าง 
7. อ่ืน ๆ เช่น ปากกาเคมี เข็มเย็บกระสอบ เชือกปอ กระบวยตัก 
การทดสอบความงอก 
การทดสอบความงอกมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงจ านวนเมล็ดที่จะสามารถงอกเป็นต้น

อ่อนที่สมบูรณ์ เมื่อให้เมล็ดรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การงอก ซึ่งได้แก่ ความชื้น อุณหภูมิ 
ออกซิเจน และแสง การทดสอบความงอกในห้องปฏิบัติการที่จะกล่าวต่อไปนี้ เป็นวิธีการทดสอบ
ความงอกมาตรฐาน (Standard Germination Test) ซึ่งควบคุมสภาพแวดล้อมภายนอกให้เหมาะสม
แก่การงอกของเมล็ด เพ่ือให้ผลการทดสอบที่ได้มีความสม่ าเสมอ และได้ผลเช่นเดิมเมื่อท าการทดสอบ
ซ้ าๆ อีก วิธีการทดสอบความงอก มีหลายวิธี ทั้งนี้ ปทุม (2542) ได้แนะน าวิธีการทดสอบความงอก
ของเมล็ดพันธุ์โดยเพาะบนกระดาษเพาะ (Top of Paper) หรือการเพาะระหว่างชั้นของกระดาษ
เพาะ (Between Paper) การจะเลือกใช้วิธีการเพาะแบบใดต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับชนิดของเมล็ด 
อย่างไรก็ตามในบทนี้จะกล่าวถึงวิธีการทดสอบความงอกเมล็ดพันธุ์ที่ปฏิบัติกันทั่วไปคือการทดสอบ
ความงอกโดยการเพาะบนกระดาษ และการทดสอบความงอกโดยการเพาะระหว่างกระดาษ  

การทดสอบความงอกโดยการเพาะบนกระดาษ  
อุปกรณ์ 
1. เมล็ดพันธุ์ที่น ามาทดสอบความงอก 
2. กระดาษ ต้องมีคุณสมบัติอุ้มน้ าได้ดี สะอาด ปราศจากสารพิษ มาความทนทานต่อการ

หยิบจับไม่ฉีกขาดง่ายและไม่อ่อนยุ่ยเมื่อถูกน้ า มีความสามารถในการดูดซับน้ าได้ดี  
3. กล่องพลาสติกพร้อมฝา หรือ ถาดอลูมิเนียม และวัสดุปิดถาด เช่น แผ่นกระจก แผ่น

พลาสติก ถุงพลาสติก 
4. ดินสอเขียนกระดาษเปียก 
5. ถาดนับเมล็ด หรือกระดานนับเมล็ด 
6. ภาชนะใส่น้ าส าหรับแช่กระดาษเพาะ เช่น ถาด 
7. น้ าสะอาด 
8. ปากคีบ 
วิธีการปฏิบัติ 
1. การเตรียมกระดาษเพาะในการเพาะ 1 ซ้ า ตัดกระดาษให้ได้ความกว้าง x ยาว แผ่นละ

ประมาณ 20 x 15 เซนติเมตร และพับครึ่งให้ได้ขนาด 10 x 15 เซนติเมตร  
2. นับจ านวนกระดาษเพาะที่ต้องการใช้ใส่ในถาด เทน้ าสะอาดให้ท่วมกระดาษเมื่อน้ าซึมทั่ว

กระดาษดีแล้ว ให้เทน้ าส่วนเกินทิ้งให้หมด หรือยกกระดาษเพาะขึ้นให้สะเด็ดน้ า จนไม่มีน้ าหยดจาก
กระดาษเพาะ 

3. น ากระดาษเพาะที่มีความชื้น จ านวน 1 แผ่น (พับครึ่ง) มาวางเรียงบนโต๊ะปฏิบัติงาน 



เทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์                                                                   ภัทยา นาปะเสริฐ    47 

4. สุ่มนับเมล็ดพันธุ์ที่จะท าการทดสอบ ซ้ าละ 100 เมล็ด วางลงบนกระดาษเพาะเขียนเลข
ระบุชนิดของตัวอย่าง ซ้ าที่ และวันที่ทดสอบด้วยดินสอเขียนกระดาษเปียกแล้วน าไปวางในถาดหรือ
กล่องพลาสติกท่ีเตรียมได้ แล้วปิดฝาให้สนิท ท าเช่นนี้ 4 ซ้ าต่อ 1 ตัวอย่าง 

5. น าถาดหรือกล่องตัวอย่างไปวางชั้นวางถาดเพาะที่อุณหภูมิห้อง หรือใส่ไว้ในตู้เพาะที่
สามารถปรับตั้งอุณหภูมิได้เพ่ือรอประเมินผลเมื่อครบก าหนดต่อไป 

การทดสอบความงอกโดยการเพาะระหว่างกระดาษ  
อุปกรณ์ 
1. เมล็ดพันธุ์ที่น ามาทดสอบความงอก 
2. กระดาษ ต้องมีคุณสมบัติอุ้มน้ าได้ดี สะอาด ปราศจากสารพิษ มาความทนทานต่อการ

หยิบจับไม่ฉีกขาดง่ายและไม่อ่อนยุ่ยเมื่อถูกน้ า มีความสามารถในการดูดซับน้ าได้ดี  
3. กล่องพลาสติกพร้อมฝา หรือ ถาดอลูมิเนียม และวัสดุปิดถาด เช่น แผ่นกระจก แผ่น

พลาสติก ถุงพลาสติก 
4. ดินสอเขียนกระดาษเปียก 
5. ถาดนับเมล็ด หรือกระดานนับเมล็ด 
6. ภาชนะใส่น้ าส าหรับแช่กระดาษเพาะ เช่น ถาด 
7. น้ าสะอาด 
8. ปากคีบ 
วิธีปฏิบัติ 
1. การเตรียมกระดาษเพาะในการเพาะ 1 ซ้ า ตัดกระดาษให้ได้ความกว้าง x ยาว แผ่นละ

ประมาณ 20 x 25 เซนติเมตร ในการเพาะเมล็ดพันธุ์ 1 ซ้ า ใช้กระดาษเพาะที่ตัดแล้ว 3 แผ่น 
2. นับจ านวนกระดาษเพาะที่ต้องการใช้ใส่ในถาด เทน้ าสะอาดใส่ให้ท่วม เมื่อน้ าซึมทั่ว

กระดาษดีแล้วให้เทน้ าส่วนเกินทิ้งให้หมด หรือยกกระดาษเพาะขึ้นให้สะเด็ดน้ า จนไม่มีน้ าหยดจาก
กระดาษเพาะ 

3. น ากระดาษเพาะที่มีความชื้น จ านวน 2 แผ่น วางราบบนพื้นถาด หรือโต๊ะปฏิบัติงาน 
4. สุ่มนับเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จะท าการทดสอบ ซ้ าละ 100 เมล็ด วางลงบนกระดาษเพาะที่

เตรียมไว้แล้วน ากระดาษเพาะที่มีความชื้นอีก 1 แผ่นมาปิดทับบนเมล็ด พับกระดาษจากขอบซ้ายมือ
ประมาณ ½ นิ้ว แล้วม้วนกระดาษจากขอบซ้ายมือไปจนสุดกระดาษ โดยม้วนอย่าให้แน่นหรือหลวม
เกินไปท าเช่นนี้จนครบ 4 ซ้ า 

5. เขียนเลขทะเบียนตรวจสอบ ซ้ าที่ และวันที่ทดสอบด้วยดินสอเขียนกระดาษเปียกแล้ว
น าไปวางในกล่องพลาสติก หรือถุงพลาสติกท่ีเตรียมไว้แล้วใช้ยางวงเล็กมัดที่ปากถุงเพ่ือรักษาความชื้น
และมีอากาศถ่ายเทได้บ้าง 

6. น าถุงหรือกล่องตัวอย่างไปวางบนชั้นวางถาดเพาะที่อุณหภูมิห้อง หรือใส่ไว้ในตู้เพาะที่
สามารถปรับตั้งอุณหภูมิได้ เพ่ือรอประเมินผลเมื่อครบก าหนดต่อไป 
 ประเภทต้นอ่อนและค าจ ากัดความ 
 นันทิยา (2553) ได้ให้นิยามในการทดสอบความงอกเมล็ดพันธุ์ เมื่อเมล็ดงอกเป็นต้นอ่อน
แล้วจะท าการประเมินต้นอ่อนโดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 
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1. ต้นอ่อนปกติ (Normal seedlings) หมายถึงต้นอ่อนที่มีรากแก้ว รากแขนงหลายอัน 
และมีรากถาวรแตกออกมาจากปล้องหากไม่มีรากแก้วต้องมีระบบรากอ่ืน ๆ อย่างพอเพียง บริเวณ
ปลอกหุ้มยอดอ่อนแข็งแรงสดใส มียอดอ่อน (Plumele) และใบสีเขียวที่เจริญเติบโตดีอยู่ภายใน มี
ยอดอ่อนสมบูรณ์ ไม่มีรอยแตก ยอดอ่อนมีความยาวมากกว่าครึ่งหนึ่งของความยาวปลอกหุ้มยอดอ่อน 
ใบจริงมีลักษณะสมบูรณ์ มีสีเขียว มีส่วนที่อยู่ใต้ใบเลี้ยง (Hypocotyl) เจริญสมบูรณ์ ไม่มีรอยถูก
ท าลายลึกถึงท่อน้ า ท่ออาหาร 

2. ต้นอ่อนผิดปกติ (Abnormal seedlings) หมายถึงต้นอ่อนที่มีลักษณะแสดงให้เห็น
ว่าไม่สามารถเจริญเติบโตได้เป็นปกติเมื่อน าไปปลูกในดิน เนื่องจากต้นอ่อนที่ไม่มีรากแก้ว หรือมีแต่สั้น
กุดไม่สมดุลกับต้น หรือที่ไม่แข็งแรง งอกกลับทิศทาง บริเวณปลอกหุ้มยอดอ่อนไม่มีสี หรือมีสีซีดจาง 
หรือยอดอ่อนที่อยู่ภายในปลอกหุ้มยอดอ่อนมีความยาวน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของความยาวปลอกหุ้มยอด
อ่อน หรือยอดอ่อนแตกเป็นแฉหรือยอดอ่อนผอมบางบิดเป็นเกลียว หรือเน่าเสียหายใบจริงสีซีด ไม่มีสี
เขียว ใบเสียหายไม่เจริญเติบโต 

3. เมล็ดสดไม่งอก (Fresh ungerminated seeds)  หรือเมล็ดที่อยู่ ระยะพักตัว 
หมายถึง เมล็ดมีชีวิต สามารถดูดน้ าจนเล็ดพองขึ้น แต่ไม่งอกเนื่องจากอยู่ในระยะพักตัว เมล็ดอยู่ใน
สภาพสด และสมบูรณ์ 

4. เมล็ดตาย (Dead seeds) หมายถึง เมล็ดที่ไม่งอก เมล็ดอยู่ในสภาพไม่สด เน่า เละ 
หรืออาจจะมีเชื้อราข้ึนบนเมล็ด 

การประเมินต้นอ่อน 
ปทุม (2542) กล่าวว่าเมื่อเมล็ดงอกจะมีโครงสร้างส่วนต่าง ๆ ที่ส าคัญของต้นอ่อนเจริญเติม

โตพอที่จะประเมินความงอกได้ เมล็ดพืชแต่ละชนิดจะใช้เวลาในการงอกและเจริญเติบโตแตกต่างกัน
ไป ตามกฎของ International Seed Testing Association (ISTA) ให้ประเมินตรวจนับความงอก
ครั้งแรกเมื่อเพาะได้ 5 วัน และครั้งสุดท้าย 14 อย่างไรก็ตามหากการทดสอบความงอกท าในสภาพที่มี
การควบคุมอุณหภูมิแล้ว หากครบระยะเวลาที่จะตรวจประเมินความงอกแล้ว แต่ต้นอ่อนอาจจะยัง
เจริญเติบโตไม่เต็มที่ อาจจะขยายเวลาการนับครั้งสุดท้ายต่อไปอีก 2-3 วัน ก็ได้ การค านวณและการ
แสดงผลการทดสอบการงอกจะค านวณหาค่าเฉลี่ยที่ได้จากทั้งหมด 4 ซ้ า คิดเป็น 100 เมล็ด ผลการ
งอกจะแสดงผลเป็นเปอร์เซ็นต์ของจ านวนต้นกล้าปกติที่งอก ซึ่งค านวณได้จากค่าเฉลี่ยของกล้าไม้ปกติ
ทั้งหมดท่ีงอก ดังแสดงในตัวอย่างที่ 3.1 
 
ตัวอย่างท่ี 3.1 การค านวณและการแสดงผลการทดสอบการงอก 

รายการ ซ้ าที่ 1 ซ้ าที่ 2 ซ้ าที่ 3 ซ้ าที่ 4 รวม เฉลี่ย (%) 
ต้นกล้าปกต ิ 88 84 82 86 340 85 
ต้นกล้าผิดปกต ิ 6 8 10 8 32 8 
เมล็ดแข็ง 2 2 2 2 8 2 
เมล็ดตาย 2 4 4 1 12 3 
เมล็ดสดแต่ไม่งอก 2 2 2 2 8 2 

 รวม 100 
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 ในการทดสอบการงอกผลจากการทดสอบจะเชื่อถือได้หรือไม่นั้น จะต้องมีการตรวจสอบ
ผลโดยดูจากค่าความแตกต่างที่ยอมรับได้ (Tolerance) ซึ่งจะทราบถึงท่านี้ได้โดยน าค่าเฉลี่ยของ
เปอร์เซ็นต์การงอกทั้ง 4 ซ้ า ไปเปรียบเทียบกับค่า Tolerance ที่อยู่ในตารางมาตรฐาน โดยมีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

1. ค านวณหาค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ด พันธุ์ จากตัวอย่างที่ 1 พบว่า 
เปอร์เซ็นต์การงอกของทั้ง 4 ซ้ ามีค่าเท่ากับ 88, 84, 82 และ 86 สามารถหาค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การ
งอกได้ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การงอก  = 88 + 84 + 82 + 86  
          4 
     = 85 เปอร์เซ็นต ์

2. น าเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดพันธุ์ที่มีค่าสูงสุดของซ้ าลบด้วยค่าเปอร์เซ็นต์การงอก
ของเมล็ดพันธุ์ต่ าสุดเพื่อหาความแตกต่างระหว่างซ้ า 

ความแตกต่างระหว่างซ้ า  = 88-82 
    = 6 

3. น าค่าเฉลี่ยที่ค านวณได้จากข้อ 1 (85 เปอร์เซ็นต์) ไปเทียบจากตาราง Tolerance 
ในช่องที่ 1 และช่องที่ 2 ของค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การงอก จะพบว่าค่าแตกต่างระหว่างซ้ าสูงสุดของ 4 
ซ้ า จะยอมให้มีความแตกต่างสูงสุดได้ไม่เกิน 14 (ช่องที่ 3) จากผลการทดสอบการงอกของเมล็ดพันธุ์
ในตัวอย่าง มีความแตกต่างสูงสุดเพียง 6 ซึ่งไม่เกินจากค่า 14 ดังนั้นผลการทดสอบการงอกนี้ให้ใช้
ค่าเฉลี่ย 85 เปอร์เซ็นต์ได้  

 
ตารางที่ 3.5 แสดงค่าความแตกต่างสูงสุดที่ยอมรับได้ ในการทดสอบการงอกครั้งหนึ่งๆ จ านวน 4 

ซ้ าๆละ 100 เมล็ด (ท่ีระดับความเชื่อม่ันทางสถิติ 2.5 เปอร์เซ็นต์) 
ค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์การงอก 

ค่าความแตกต่าง
สูงสุดที่ยอมรับได ้

ค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์การงอก 
ค่าความแตกต่าง
สูงสุดที่ยอมรับได้ 

ช่องที่ 1 ช่องที่ 2 ช่องที่ 3 ช่องที่ 1 ช่องที่ 2 ช่องที่ 3 
99 2 5 87-88 13-14 13 
98 3 6 84-86 15-17 14 
97 4 7 81-83 18-20 15 
96 5 8 78-80 21-23 16 
95 6 9 73-77 23-28 17 

93-94 7-8 10 67-72 29-34 18 
91-92 9-10 11 56-66 35-45 19 
89-90 11-12 12 51-55 46-50 20 

ที่มา: ISTA (1993 อ้างถึงใน ปทุม, 2542)  
 
การบอกเปอร์เซ็นต์การงอกควรสัมพันธ์กับเวลาว่าต้นกล้าจ านวนเท่าใดงอกภายในเวลาที่

ก าหนด ทันทิยา (2553) ได้แสดงวิธีการค านวณจ านวนวันในการงอกเฉลี่ยไว้ดังสมการ 
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จ านวนวันโดยเฉลี่ย = (N1T1) + (N2T2) + …..(NxTx) 
           จ านวนต้นทั้งหมดทั้งหมดท่ีงอก 
  
 N คือ จ านวนเมล็ดที่งอกในแต่ละวัน 
  N1 คือ จ านวนเมล็ดที่งอกครั้งแรก 
 N2 คือ จ านวนเมล็ดที่งอกในวันที่ 2 
 Nx คือ จ านวนเมล็ดที่งอกในวันที่ x 
 T คือ เวลาจากเริ่มทดลองจนถึงแต่ละวันที่นับเมล็ดงอก 
ตัวอย่างเช่น 
 หลังจากเพาะเมล็ดได้ 3 วัน พบว่ามีเมล็ดงอกจ านวน 60 เมล็ด และวันที่ 4 มีเมล็ดงอก
เพ่ิมขึ้นอีก 30 เมล็ด และวันที่ 7 เมล็ดงอกเพ่ิมอีก 10 เมล็ด  สามารถค านวณหาจ านวนวันเฉลี่ยของ
การงอกได้ดังนี้ 
  

จ านวนวันโดยเฉลี่ย  = (60 x 3) + (30 x 4) + (10 x 7) 
                (60 + 30 + 10) 
 
    = 180 + 120 + 70 
     100 
 
    = 370 
       100 
 
    = 3.7 วัน 
 
 นอกจากนี้สามารถค านวณหาสัมประสิทธิ์ความเร็วในการงอกโดยใช้สมการดังนี้ 

สัมประสิทธิ์ความเร็วในการงอก = จ านวนต้นทั้งหมดทั้งหมดท่ีงอก x 100 
            (N1T1) + (N2T2) + …..(NxTx) 
  
 จากตัวอย่างข้างต้นสามารถค านวณสัมประสิทธิ์ความเร็วในการงอกได้ดังนี้ 
 

สัมประสิทธิ์ความเร็วในการงอก  =        100 x 100 
        (60 x 3) + (30 x 4) + (10 x 7) 
      
     = 10,000 
          370 

    =  27.02 เปอร์เซ็นต ์
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การวัดคุณภาพของเมล็ด 
 การขยายพันธุ์พืชด้วยเมล็ด จ าเป็นต้องตรวจความมีชีวิตในเมล็ด เนื่องจากเมล็ดที่ตายหรือ
เสื่อมจะท าให้ความงอก หรือความแข็งแรงของต้นกล้าลดลง ความมีชีวิตของเมล็ด (Viability) แสดง
ด้วยเปอร์เซ็นต์การงอก (Germination percentage) ซึ่งบ่งบอกจ านวนของเมล็ดที่งอกเป็นต้นกล้า 
แต่อย่างไรก็ตามการวัดความแข็งแรงของต้นกล้าค่อนข้างวัดยาก แต่สามารถพิจารณาได้จาก
เปอร์เซ็นต์การงอก หรือการงอกช้า เมล็ดที่มีความแข็งแรงน้อยอาจไม่สามารถต้านทานสภาพที่ไม่
เหมาะสมในแปลงเพาะ วิธีการประเมินคุณภาพของเมล็ดพันธุ์สามารถท าได้ตามวิธีการต่อไปนี้ 
 การวัดอัตราการเจริญเติบโตของต้นกล้า  

การวัดอัตราการเจริญเติบโตของต้นกล้า (Seedling growth rate) เป็นวิธีการทดสอบที่ง่าย
สะดวก สามารถใช้ทดสอบได้กับเมล็ดพันธุ์ทุกชนิด จึงเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบัน หลักการของวิธีทดสอบนี้คือ เมล็ดพันธุ์ที่แข็งแรงจะมีความสัมพันธ์กับอัตราการเจริญเติบโต
ของต้นกล้า เมล็ดที่มีคุณภาพจะท าให้ต้นกล้าที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูง และสมบูรณ์ นอกจากนี้ต้น
กล้ายังสามารถตั้งตัวได้ดีในแปลงปลูก  

ทั้งนี้จะประเมินค่าโดยใช้การเจริญเติบโตในลักษณะต่างๆ หรือเพียงลักษณะเดียว เช่น 
จ านวนของต้นกล้าที่แข็งแรงและไม่แข็งแรง อัตราการเจริญทางความสูงของต้นกล้า อัตราการเจริญ
ทางความยาวของรากต้นกล้า น้ าหนักของต้นกล้าในระยะเวลาจ ากัด และที่นิยมคืออัตราการเจริญ
ของต้นกล้า ซึ่งได้จากสัดส่วนของน้ าหนักแห้งของยอดอ่อนและรากอ่อนต่อจ านวนกล้าปกติ โดย
สามารถค านวณได้ดังสมการต่อไปนี้ 

 
อัตราการเจริญของต้นกล้า = น้ าหนักแห้งของยอดอ่อนและรากอ่อน 
        จ านวนต้นกล้าปกติ 
 
อัตราการเจริญของต้นกล้า = ความยาวยอดอ่อนและรากอ่อน 
    จ านวนต้นกล้าปกติ 
ทั้งนี้อัตราการเจริญเติบโตของต้นกล้ามีหน่วยเป็นน้ าหนักต่อต้น หรือเซนติเมตรต่อต้น ดังนั้น

หากเมล็ดที่มีอัตราการเจริญเติบโตของต้นกล้าสูงแสดงว่าเมล็ดมีความแข็งแรงมาก 
การวัดดัชนีการงอกของเมล็ดพันธุ์  
การวัดดัชนีการงอกของเมล็ดพันธุ์ (Germination index หรือ speed of germination) 

เป็นวิธีการตรวจสอบความแข็งแรงของเมล็ดจากอัตราของความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุ์โดย
อาศัยหลักการว่าเมล็ดที่แข็งแรงย่อมงอกได้อย่างรวดเร็ว แต่ทั้งนี้เมล็ดพันธุ์ต้องไม่มีการพักตัวหรือการ
พักตัวสิ้นสุดแล้ว ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาทดสอบต้องท าการตรวจนับจ านวนต้นกล้าที่งอกทุกวัน ตั้งแต่
วันแรกที่เมล็ดเริ่มงอก การประเมินผลค่าดัชนีการงอกได้จากผลรวมของสัดส่วนระหว่างจ านวนต้น
กล้าที่งอกต่อจ านวนวันหลังเพาะ จากนั้นค านวณตามสมการ 

 
ดัชนีการงอกของเมล็ดพันธุ์ = ผลรวมของจ านวนต้นกล้าที่งอก 
    จ านวนวันหลังเพาะ 
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การหาน้ าหนักแห้งของต้นกล้า 
การหาน้ าหนักแห้งของต้นกล้า (Seedling dry weight) เป็นการตรวจสอบความแข็งแรงของ

เมล็ดพันธุ์โดยใช้น้ าหนักแห้งของต้นกล้าเป็นเกณฑ์มีหลักการว่าเมล็ดที่มีความแข็งแรงย่อมให้กล้าที่
เจริญเติบโตดีให้น้ าหนักแห้งของต้นกล้ามาก วิธีการคือ สุ่มเมล็ดมาเพาะในระยะเวลาหนึ่ง จากนั้นน า
ต้นกล้าที่งอกทั้งหมดมาวัดค่าน้ าหนักแห้ง โดยการอบที่อุณหภูมิ 70-75 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 
72 ชั่วโมง ประเมินผลจากคาความแข็งแรงของเมล็ดจากน้ าหนักแห้งของต้นกล้าที่ได้ 

การจ าแนกความแข็งแรงของต้นกล้า 
การจ าแนกความแข็งแรงของต้นกล้า (Seedling vigor classification) เป็นการทดสอบ

ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์โดยใช้ลักษณะความปกติของต้นกล้า (Normal) และความผิดปกติของต้น
กล้า (Abnormal) เป็นเกณฑ์วิธีการทดสอบเช่นเดียวกันกับการทดสอบการงอกมาตรฐาน ต่างกันที่
วิธีการประเมินผล โดยการจัดแบ่งกลุ่มหรือจ าแนกต้นกล้าที่ปกติออกเป็นต้นกล้าที่แข็งแรง ส่วนต้น
กล้าที่ผิดปกติเป็นต้นกล้าที่ไม่แข็งแรง ซึ่งสามารถจัดกลุ่มออกเป็น 2-3 กลุ่มตามระดับความแข็งแรง 
โดยใช้ลักษณะความบกพร่องทางสัณฐานวิทยาของต้นกล้าที่ส าคัญ 4 ส่วน คือระบบราก ล าต้นส่วนใต้
ใบเลี้ยง (Hypocotyl) ใบเลี้ยงและล าต้นส่วนเหนือใบเลี้ยง (Epicotyl) 
 

เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ต่ออตัราการงอก 
 อุณหภูมิทีเ่ก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ 
 จากการค้นคว้าพบว่าการเก็บเมล็ดพันธุ์ส่งผลต่ออัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ดังการรายงาน
ของ Hare et al. (2008) พบว่าการเก็บเมล็ดพันธุ์หญ้ามูลาโต้ 2 ในอุณหภูมิห้อง (อุณหภูมิประมาณ 
22-30 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ประมาณ 80-94 เปอร์เซ็นต์) และห้องควบคุมอุณหภูมิที่ (10 
องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 40 เปอร์เซ็นต์) พบว่าเมล็ดหญ้ามูลาโต้ 2 ที่เก็บในอุณหภูมิห้องมี
อัตราการงอกลดลงหลังเก็บเมล็ดได้ 8 เดือน ทั้งนี้พบว่าอัตราการงอกลดลงต่ ากว่า 20 เปอร์เซ็นต์หลัง
เก็บได้ 18 เดือน ขณะที่เมล็ดหญ้ามูลาโต้ 2 ที่เก็บในห้องเย็นมีอัตราการงอกค่อนข้างคงที่ประมาณ 
70 เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงในภาพที่ 3.2 
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ภาพที่ 3.2 ผลของอุณหภูมิที่เก็บรักษาเมล็ดมูลาโต้ 2 ต่ออัตราการงอก 

ที่มา: Hare et al. (2008) 
 

 ผลของภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุ์ต่ออัตราการงอก 
 ภาชนะที่บรรจุเมล็ดพันธุ์เป็นอีกหนึ่งปัจจัยต่ออัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ ดังการรายงาน
ของ Hare et al. (2008) ที่พบว่าการเก็บเมล็ดพันธุ์ในถุงกระดาษที่เก็บในอุรหภูมิห้องท าให้มีอัตรา
การงอกในช่วง 2 เดือนสูงกว่าการเก็บในถุงไนล่อนหรือถุงพลาสติค แต่อย่างไรก็ตามพบว่าการเก็บ
เมล็ดพันธุ์ในถุงพลาสติคที่ อุณหภูมิห้องท าให้มีอัตราการงอกสูงกว่าการเก็บในถุงกระดาษอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 3.6 
 
ตารางท่ี 3.6 ผลของชนิดถุงเก็บต่ออัตราการงอกของหญ้ามูลาโต้ที่เก็บในอุณหภูมิห้อง  

ระยะเวลาเก็บรักษา (เดือน) ถุงไนล่อน ถุงกระดาษ ถุงพลาสติค 
2 64.3 78.3 60.3 
4 78.7 80.3 77.6 
6 77.3 82.3 65.7 
8 59.7 57.7 68.0 
10 63.3 62.0 59.3 
12 49.3 60.7 64.7 
14 43.3 40.3 55.7 
16 24.3 36.7 32.6 
18 7.0 7.7 23.3 

ที่มา: Hare et al. (2008) 
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 แต่อย่างไรก็ตามพบว่าการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ในถุงไนล่อน ถุงกระดาษ หรือถุงพลาสติค ใน
ห้องเย็นที่ระดับอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ 40 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 36 เดือน 
ท าให้อัตราการงอกไม่แตกต่างกัน ดังแสดงในตารางที่ 3.7 
 
ตารางท่ี 3.7 ผลของชนิดถุงเก็บต่ออัตราการงอกของหญ้ามูลาโต้ที่เก็บในห้องเย็น  
ระยะเวลาเก็บรักษา (เดือน) ถุงไนล่อน ถุงกระดาษ ถุงพลาสติค 

2 35.3 34.7 31.3 
4 58.0 44.0 60.7 
6 63.3 65.7 74.3 
8 67.3 63.0 67.3 
10 73.0 78.3 72.3 
12 72.7 74.3 73.7 
14 71.7 74.0 75.7 
16 73.3 74.3 76.0 
18 76.7 74.7 75.7 
20 79.3 76.3 79.3 
24 78.7 75.3 81.0 
30 79.6 77.6 80.3 
36 80.7 82.0 83.0 

ที่มา: Hare et al. (2008) 
 

สรุป 

การขยายพันธุพืชอาหารสัตว์มี 2 ประเภทการขยายพันธุแบบท่อนพันธุ์, ไหล หรือหน่อพันธุ์ 
การขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศท าใหไดลักษณะของตน ตรงตามสายพันธุ มีโอกาสเกิดการกลายพันธุ
นอยมาก ตนที่ไดจะใหผลผลิตเร็วกวาการขยายพันธุดวยเมล็ด ขณะที่การขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด
จ าเป็นต้องวัดอัตราการงอกเพ่ือ และการขยายพันธุดวยเมล็ดซึ่งก่อนปลูกจ าเป็นต้องวัดอัตราการงอก
เพ่ือที่จะสามารถค านวณปริมาณเมล็ดที่จะน าไปปลูกได้อย่างเหมาะสม 

การปลูกหญ้าโดยใช้เมล็ดเกษตรกรต้องรดน้ าอย่างสม่ าเสมอ เมื่อน้ าเข้าสู่เมล็ดจะช่วยกระตุ้น
ออรแกแนลลตางๆ ในเซลลของเมล็ดพันธุให้เริ่มท างาน ทั้งนี้พบว่าในช่วง 6 ชั่วโมงแรกที่เมล็ดเริ่มดูด
ซึมน้ าเข้าสู่เซลล์พบว่าค่าความชื้นในเมล็ดพันธุ์เพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เอ็มบริโอจะสร้างฮอร์โมนจิบ
เบอเรลลิน (Gibberellic Acid, GA) เพ่ือกระตุ้นบริเวณ Aleurone cells ให้เกิดกระบวนการ 
Transcription และ Translation เพ่ือสังเคราะห์เอนไซม์ α-amylase ท าหน้าที่ย่อยแป้งให้ได้
กลูโคส เพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานส าหรับการงอกของเมล็ด 
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แบบฝึกหัด 
1. ให้นักศึกษาบอกนิยามการขยายพันธุพืช  
2. ให้นักศึกษาอธิบายหลักการขยายพันธุแบบอาศัยเพศหรือการขยายพันธุดวยเมล็ด 
3. ให้นักศึกษาอธิบายหลักการขยายพันธุแบบไม่อาศัยเพศ 

4. ให้นักศึกษาบอกข้อดีของการขยายพันธุแบบอาศัยเพศหรือการขยายพันธุดวยเมล็ด 

5. ให้นักศึกษาบอกข้อดีของการขยายพันธุแบบไม่อาศัยเพศ 

6. ให้นักศึกษาอธิบายกระบวนการงอกของเมล็ดพืช 

7. ให้นักศึกษาอธิบายวิธีการทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์โดยเพาะบนกระดาษเพาะ  
8. ให้นักศึกษาอธิบายวิธีการทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์โดยการเพาะระหว่างชั้นของ

กระดาษเพาะ  
9. จากการทดสอบอัตราการงอกได้ผลการทดลองดังนี้ ให้นักศึกษาค านวณว่าการทดสอบนี้อยู่

ในค่าความแตกต่างที่ยอมรับได้หรือไม่ 
รายการ ซ้ าที่ 1 ซ้ าที่ 2 ซ้ าที่ 3 ซ้ าที่ 4 รวม เฉลี่ย (%) 
ต้นกล้าปกติ 87 85 84 85 340 85 
ต้นกล้าผิดปกติ 7 7 8 9 32 8 
เมล็ดแข็ง 2 2 2 2 8 2 
เมล็ดตาย 2 4 4 1 12 3 
เมล็ดสดแต่ไม่งอก 2 2 2 2 8 2 
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งานหมอบหมายที ่3.1 
 
 ให้นักศึกษาทดสอบการงอกของเมล็ดหญ้าและถั่วอย่างละ 1 ชนิด โดยใช้วิธีการทดสอบการ
งอกของเมล็ดพันธุ์โดยเพาะบนกระดาษเพาะ และการเพาะระหว่างชั้นของกระดาษเพาะ บันทึกภาพ 
และบันทึกจ านวนต้นกล้าปกติ ต้นกล้าผิดปกติ เมล็ดแข็งเมล็ดตาย และเมล็ดสดแต่ไม่งอก ตั้งแต่วัน
แรกถึงวันที่ 14 ของการทดสอบ คะค านวณทดสอบอัตราการงอกได้ผลการทดลองดังนี้ ให้นักศึกษา
ค านวณว่าการทดสอบนี้อยู่ในค่าความแตกต่างที่ยอมรับได้ตามหลักการของ  International Seed 
Testing Association (ISTA) หรือไม ่
 

ผลการทดสอบอัตราการงอก 
ชนิดของเมล็ด.............................................  
วันทดสอบ .................................................. ชื่อผู้ทดสอบ..................................................... .............. 

 ต้นกล้าลักษณะปกต ิ
จ านวนต้นกล้าลักษณะผดิปกติ หรือ

ขึ้นรา ท่ีเอาทิ้งระหว่างทดสอบ 

ซ้ า 1 2 3 4 1 2 3 4 
นับครั้งท่ี วันท่ี         
         
         
         
         
         
         
         
     รวม                                % 
ต้นกล้าลักษณะปกต ิ     ..........   .......... 
ต้นกล้าลักษณะผิดปกต ิ     ..........   .......... 
เมลด็แข็ง     ..........   .......... 
เมลด็สดท่ียังไม่งอก     ..........   .......... 
เมลด็เสยี ข้ึนรา     ..........   .......... 

สรุปและวิจารณ์ผล 
................................................................................................................ ................................................
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................. .................................................................................. 
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หมายเหตุ: ทบทวนบทเรียนเพิ่มเติมจากแอพพลิเคชั่น Kahoot โดยสแกน QR Code  
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แผนการสอนประจ าบทที่  4 
การปลูกสร้างและการจัดการทุ่งพืชอาหารสตัว์ 

 
 

หัวข้อเนื้อหา  

1. การปลูกสร้างทุ่งพืชอาหารสัตว์ 
2. วิธีเพาะปลูกพืชอาหารสัตว์ 
3.  การจัดการทุ่งพืชอาหารสัตว์ 
4.  สรุป 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
เมื่อนักศึกษาได้ศึกษาบทที่ 4 แล้ว  นักศึกษาสามารถแสดงพฤติกรรมได้ดังต่อไปนี้ 
1. อธิบายหลักการปลูกสร้างทุ่งพืชอาหารสัตว์ได้ 
2. เมื่อก าหนดตัวอย่างสภาพพ้ืนที่ดินให้นักศึกษาวางแผนเตรียมดินโดยเลือกใช้เครื่องมือในการ

เตรียมดินอย่างเหมาะสม 
3. เมื่อก าหนดตัวอย่างชนิดของพืชอาหารสัตว์ที่ต้องการปลูกและสภาพพ้ืนที่ที่ต้องการปลูกให้

นักศึกษาๆ สามารถใช้ชนิดของพืชอาหารสัตว์ และเลือกวิธีการเพาะปลูกได้อย่างเหมาะสม 
4. นักศึกษาสามาถอภิปรายการจัดการทุ่งพืชอาหารสัตว์ได้ 

 

วิธีการสอน และกิจกรรมการสอน 
1.  ศึกษา  อ่าน  และท าความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของบทที่ 4 
2.  บรรยายผ่าน PowerPoint เรื่องการปลูกสร้างและการจัดการทุ่งพืชอาหารสัตว์ 
3.  อภิปรายร่วมกัน ซักถาม เสนอแนะแนวความคิด และสรุปเนื้อหาประจ าบท 
4.  มอบหมายให้นักศึกษาดูแลแปลงพืชอาหารสัตว์ ณ ฟาร์มปศุสัตว์สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว ตลอดระยะเวลา 1 ภาคเรียน 
5. สอนผ่านแอพพลิเคชั่น Kahoot เรื่อง การปลูกสร้างและการจัดการทุ่งพืชอาหารสัตว์ 

 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์ บทที่ 4 
2. Power Point ประกอบการบรรยายเรื่องปลูกสร้างและการจัดการทุ่งพืชอาหารสัตว์ 
3. แปลงพืชอาหารสัตว์ ณ ฟาร์มปศุสัตว์สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
4. คลิปวิดีโอเกี่ยวกับปลูกสร้างและการจัดการทุ่งพืชอาหารสัตว์ 
5. แอพพลิเคชั่น Kahoot เรื่อง การปลูกสร้างและการจัดการทุ่งพืชอาหารสัตว์ 
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การวัด และประเมินผล 
1. พฤติกรรมการเข้าเรียน แบบประเมินการเข้าชั้นเรียน  
2. ทดสอบย่อย ด้วยข้อสอบ 
3. คะแนนงานมอบหมาย จากการท ารายงานลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชอาหารสัตว์ที่พบ

ในแปลงรวบรวมสายพันธุ์พืชอาหารสัตว์ 
4. คะแนนงานมอบหมาย จากการท ารายงานผลการศึกษาเปรียบเทียบการท าพืชใบเลี้ยงเดี่ยว

และใบเลี้ยงคู่  พร้อมทั้งตักตัวอย่างอย่างละ 5 ชนิด 
5. คะแนนที่นักศึกษาได้จากการเล่น Kahoot 
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บทท่ี 4 
การปลูกสร้างและการจัดการทุ่งพืชอาหารสตัว์ 

 
  
 จากเนื้อหาบทที่ 3 จะเห็นว่าการขยายพันธุ์พืชอาหารสัตว์สามารถท าได้ทั้งแบบใช้เมล็ดหรือ
ใช้ท่อนพันธุ์ ไหล หรือหน่อพันธุ์ แต่ละวิธีก็มีจุดเด่น ที่แตกต่างกัน ดังนั้นที่จะปลูกสร้างแปลงหญ้า
จ าเป็นต้องเลือกวิธี ตลอดทั้งเครื่องมือทุ่นแรงให้เหมาะสมเพ่ือให้สามารถปลูกสร้างแปลงหญ้าอาหาร
สัตว์ได้อย่างง่าย สะดวก และได้ผลผลิตสูง เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงหลักการปลูกสร้างทุ่งพืชอาหาร
สัตว์ วิธีเพาะปลูกพืชอาหารสัตว์โดยใช้ท่อนพันธุ์ ตลอดทั้งหลักการปลูกพืชอาหารสัตว์โดยใช้เมล็ด 
เครื่องจักรกลในการเตรียมแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ การจัดการระบบน้ า การใส่ปุ๋ย และการจัดการ
วัชพืชในแปลงพืชอาหารสัตว์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้      
  
การปลูกสร้างทุ่งพืชอาหารสัตว์ 
 การปลูกสร้างแปลงหญ้ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอ้ือง เนื่องจากสัตว์เคี้ยว
เอ้ืองควรได้รับอาหารหยาบอย่างน้อย 1-1.5 เปอร์เซ็นต์น้ าหนักตัว นอกจากนี้มีรายงานว่าหากสัตว์
เคี้ยวเอ้ืองได้รับอาหารหยาบคุณภาพดีจะสามารถช่วยลดการเสริมอาหารข้น ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุน
การเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอ้ืองส าหรับเกษตรกรได้อีกด้วย จากการรายงานของส านักงานพัฒนาอาหารสัตว์  
โดย กรมปศุสัตว์ (2556) พบว่าปัจจุบันพื้นที่สาธารณะส าหรับการเลี้ยงสัตว์มีปริมาณลดลงร้อยละ 25 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2552 ทั้งนี้พบว่าปัจจุบันเหลือพ้ืนที่สาธารณะน้อยกว่า 2.5 ล้านไร่ ส่งผล
ท าให้มีผลผลิตพืชอาหารสัตว์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง ยิ่งไปกว่านี้ปัจจุบันพ้ืนที่
เพาะปลูกพืชอาหารสัตว์มีขนาดลดลงทุกภาคของประเทศไทย โดยภาคใต้มีพ้ืนที่เพาะปลูกพืชอาหาร
สัตว์ลดลงถึง 63 เปอร์เซ็นต์จาก 224,089 ไร่ในปี พ.ศ. 2554 เหลือเพียง 82,621 ไร่ในปี พ.ศ. 2558 
ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่เพาะปลูกพืชอาหารสัตว์ลดลงประมาณ 48 เปอร์เซ็นต์ จาก 
579,774 ไร่ เหลือเพียง 302,015 ไร่ในปี พ.ศ. 2558 ดังแสดงในภาพที่ 4.1  เพ่ือป้องกันการขาด
แคลนพืชอาหารสัตว์ส านักงานพัฒนาอาหารสัตว์ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาใช้พ้ืนที่เสื่อมโทรมปลูก
หญ้าตามโครงการ “เลี้ยงวัวปีหน้า ปลูกหญ้าปีนี้” โดยได้มีการจัดหาเมล็ดพันธุ์ ตลอดทั้งท่อนพันธุ์พืช
อาหารสัตว์ อาทิ หญ้ารูซี่ หญ้ากินนี ถั่วฮามาต้า ถั่วสะไตโล และหญ้าเนเปียร์ เพ่ือให้เกษตรกรมีพืช
อาหารสัตว์เพียงพอส าหรับสัตว์เคี้ยวเอื้องซึ่งจะช่วยลดต้นทุนอาหารสัตว์ได้เป็นอย่างดี  
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ภาพที่ 4.1 พ้ืนที่ปลูกพืชหญ้า/พืชอาหารสัตว์ในประเทศไทย 
ที่มา: กรมปศุสัตว์ (2559) 

 

การไถเตรียมดิน 
 การไถเตรียมดินเป็นขั้นตอนที่ต้องการท าให้ดินแตกแยกร่วนออกเป็นก้อนเล็กๆ จับตัวกัน
อย่างหลวมๆ เพ่ิมปริมาณอากาศในดิน และระบายน้ า นอกจากนี้การไถยังช่วยพลิกหน้าดิน เป็น
วิธีการก าจัดวัชพืช นอกจากนี้ซากพืชที่ถูกทับถมยังเป็นการเพ่ิมอินทรียวัตถุในดินมากขึ้น ท าให้ดินมี
สภาพที่เหมาะสมกับการ เจริญเติบโตของพืช ซึ่งมีความส าคัญมากในกระบวนการเพาะปลูก แต่การ
ไถเตรียมดินเป็นงานหนักที่ต้องใช้แรงงานและเวลาในกระบวนการค่อนข้างนาน อดีตจะไถด้วย
แรงงานสัตว์ เช่น วัว ควาย รถไถปัจจุบันมีเครื่องอ านวยความสะดวกมากมายเช่น รถไถนาเดินตาม 
รถแทรกเตอร์  
 การไถดินเพ่ือเพาะปลูกพืชส่วนใหญ่จะไถ 2 ครั้ง โดยการไถครั้งแรกเป็นการเตรียมดินโดยใช้
เครื่องมือท าให้ดินแตกแยกออกจากกัน ซึ่งเป็นการท าลายความแข็งของดินเป็นหลัก โดยลักษณะของ
ดินที่แตกแยกออกจากกันนั้น ยังมีขนาดค่อนข้างโตและโตเกินไปที่จะปลูกพืช หากเป็นพ้ืนที่ที่เคย
เพาะปลูกพืชมาก่อนควรใช้ไถหัวหมู (Moldboard plow) (คลิปวิดีโอที่ 4.1) เพ่ือไถกลบวัชพืชแต่ไม่
เหมาะกับพ้ืนที่ที่มีก้อนหิน รากไม้ และตอไม้ในดินมาก แต่หากต้องไถเตรียมดินที่บุกเบิกใหม่ควรใช้ไถ
จาน (Disk plow) (คลิปวิดีโอที่ 4.2) กรณีที่เป็นดินแห้ง และแข็งมาก ต้องใช้ไถสิ่ว (Chisel plow) 
(คลิปวิดีโอที่ 4.3) หากต้องการระเบิดชั้นดินดานหรือดินชั้นล่างควรใช้ไถดินดาน (Subsoiler) (คลิป
วิดีโอที่ 4.4) ใช้ส าหรับเพื่อท าให้ชั้นดินดานแตกตัวไม่อัดแน่นเป็นชั้นแข็ง 
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คลิปวิดีโอที่ 4.1 การใช้ไถหัวหมูเพ่ือไถเตรียมดิน สแกน QR เพ่ือรับชม 
ที่มา: Bill The Tractor Man (2014) 

 

  
คลิปวิดีโอที่ 4.2 การใช้ไถจานเพื่อบุกเบิกพ้ืนที่ใหม่ สแกน QR เพ่ือรับชม 
ที่มา: Universal Implements (2015) 

 

  
คลิปวิดีโอที่ 4.3 การใช้ไถสิ่วส าหรับดินแห้ง และแข็งมาก สแกน QR เพ่ือรับชม 
ที่มา: wecanglobal21 (2016) 

 

  

คลิปวิดีโอที่ 4.4 การใช้ไถดินดานเพื่อระเบิดดินดาน สแกน QR เพ่ือรับชม 
ที่มา: Jympa (2009) 
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 หลังจากเตรียมดินครั้งแรก จะมีการไถเตรียมดินครั้งที่สอง เพ่ือท าให้ดินก้อนโตจากการไถ
ครั้งแรกแตกร่วนเป็นก้อนเล็กๆ ท าให้ดินมีขนาดที่เหมาะสมต่อการปลูกพืช นอกการนั้นการไถเตรียม
ดินครั้งที่สองยังท า ให้ปรับผิวหน้าดินเรียบสม่ าเสมอ ส าหรับเครื่องไถที่ใช้ส าหรับการไถเตรียมดินครั้ง
ที่สองได้แก่  พรวนจาน (Disk harrow)  พรวนซี่  (Tooth harrow)  พรวนหมุน (Rotating or 
Oscillating harrow) พรวนผสม (Seed bed combination) ทุ่นลาก (Float) และลูกกลิ้ง (Land 
roller or Pulverizer) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) พรวนจาน (Disk harrow) พรวนจานสามารถน าไปใช้กับดินได้แทบทุกชนิด หรือสามารถ
ใช้กับดินได้หลากหลายชนิด ในบาง กรณีพรวนจานแบบใช้งานหนัก (Heavy duty harrows) 
สามารถน าไปใช้เป็นไถครั้งแรกได้ถ้าดินมีคุณสมบัติ ที่เหมาะสม เนื่องจากพรวนจานท าให้ดินผืนใหญ่
แตกร่วนเป็นก้อนเล็กได้นอกจากนั้นยังท าหน้าที่ตัดและผสมวัชพืชหรือซากพืชให้ผสมคลุกเคล้าลงสู่
ดิน ในบางครั้งจะใช้สับย่อยต้นหรือตอซังข้าวโพดให้ผสมกับดินก่อนที่จะไถพรวนซ้ าอีกครั้ง (คลิปวิดีโอ
ที ่4.5) 
 

  

คลิปวิดีโอที่ 4.5 การใช้พรวนจานเพื่อเตรียมดิน สแกน QR เพ่ือรับชม 
ที่มา: howardandsons (2010) 

 
 2) พรวนซี่ (Tooth harrow) ท าให้ผิวหนาดินแตกรวน กระจายกอนหินหรือดินแข็งออกจาก
กัน ช่วยใหผิวหนาดินเรียบสม่ าเสมอ นอกจากนี้ยังช่วยยอยก้อนดินใหเล็กลงนอกจากนี้ยังช่วยก าจัด
วัชพืช ท าใหดิน  โปรงรวนเหมาะตอการปลูกพืช และยังชวยใหดินเก็บน้ าและความชื้นไดดีขึ้น (คลิป
วิดีโอที่ 4.6) 
 

  

คลิปวิดีโอที่ 4.6 การใช้พรวนซี่เพ่ือเตรียมดิน สแกน QR เพ่ือรับชม 
ที่มา: GZ Ranch (2015) 
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 3) พรวนหมุน (Rotating or Oscillating harrow) ช่วยสับยอยดินใหมีขนาดเล็ก เพ่ือให
เหมาะกับการปลูกพืช ท าหนาที่คุ้ยดินให้เกิดการคลุกเคลาวัชพืช หรือเศษพืชลงสูดิน อีกทั้งยังใช
ส าหรับลบรองล้อของรถแทรกเตอร พรวนหมุนสามารถแบงตามลักษณะการท างานได้ 3 ลักษณะ คือ 
พรวนหมุนแนวนอน (Horizontal rotary harrow) พรวนหมุนแนวตั้ง (Vertical rotary harrow) 
และพรวนซี่เคลื่อนที่ไปกลับ (Reciprocating harrow) (คลิปวิดีโอที่ 4.7) 
 

  

คลิปวิดีโอที่ 4.7 การใช้พรวนหมุนเพื่อเตรียมดิน สแกน QR เพ่ือรับชม 
ที่มา: avanttecno (2010) 

 
 4) พรวนผสม (Seed bed combination) หมายถึง การรวมเครื่องพรวนมากกวาหนึ่งชนิด 
มารวมอยูเปนชุดเดียวกันเนื่องจากการใชเครื่องพรวนชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงอยางเดียวไมสามารถ
เตรียมดินไดครบถวนสมบูรณแบบ ดังนั้นการจัดชุดเครื่องพรวนผสมช่วยให้การเตรียมดินมีประสิทธ
ภาพมากยิ่งขึ้น  
 5) การใช้ทุ่นลาก (Float) มีวัตถุประสงคเพ่ือปรับผิวหนาดินใหเรียบหรือเพ่ือกลบรอยไถ
พรวนท าให้เหมาะส าหรับปลูกพืชมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยคราดวัชพืช และเศษซากพืชออกจาก
แปลง และยังชวยใหดินบริเวณผิวหน้าแตกรวนมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดการคายน้ าและความชื้นของดิน โดย
ปกติทั่วไปทุ่นลากลากอาจทาจากวัสดุที่ไมใชแลวหรือวัสดที่หาไดงาย เชน คานเหล็ก ทอนไมยางเกา 
โซของรถตีนตะขาบ เปนตน 
 6) ลูกกลิ้ง (Land roller or Pulverizer) ท าหน้าที่บดหรือย่อยดินที่ผิวหน้าให้เล็กละเอียด
มากยิ่งขึ้นเพ่ือให้เหมาะกับการปลูกพืช อีกท้ังท าให้ดินที่ผิวหน้าถูกอัดแน่นอีกเล็กน้อย เพ่ือให้เมล็ดพืช
สัมผัสกับดินได้เต็มที่ รวมทั้งยังช่วยลดการระเหยของน้ าออกจากดิน ในกรณีที่ดินมีความชื้นน้อย 
(คลิปวิดีโอที่ 4.8) 
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คลิปวิดีโอที่ 4.8 การใช้ลูกกลิ้งเพ่ือเตรียมดิน สแกน QR เพ่ือรับชม 
ที่มา: EverythingAttachment (2008) 

 

วิธีเพาะปลูกพืชอาหารสัตว์ 
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอ้ืองจ าเป็นต้องมีแปลงหญ้าหรือทุ่งหญ้าไว้เพ่ือใช้เป็นแหล่งอาหาร

ส าหรับสัตว์ ทั้งนี้การสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือแปลงพืชอาหาร
สัตว์ส าหรับปล่อยสัตว์ลงแทะเล็ม (Grazing  system) และแปลงพืชอาหารสัตว์ส าหรับตัดแล้วน าไป
ให้สัตว์กิน (Cut  and  carry  system) ทั้งสองระบบมีข้อดีข้อด้อยที่แตกต่างกัน เช่นการท าแปลง
หญ้าเพ่ือปล่อยสัตว์ลงแทะเล็มเหมาะส าหรับฟาร์มที่มีขนาดใหญ่หรือมีพ้ืนที่มาก ขณะที่การสร้าง
แปลงพืชอาหารสัตว์เพ่ือตัดให้สัตว์เหมาะสมกับเกษตรกรที่มีพ้ืนที่จ ากัด ต้องปลูกพืชที่ให้ผลผลิตสูง 
เช่นหญ้าเนเปียร์ เพ่ือให้ได้ผลผลิตหญ้าเพียงพอต่อความต้องการของสัตว์ พืชอาหารสัตว์ส่วนใหญ่
สามารถปลูกเพ่ือตัดให้สัตว์กินได้ แต่หากเกษตรกรมีพ้ืนที่เพาะปลูกน้อยจ าเป็นต้องเลือกปลูกพืชที่
ให้ผลผลิตต่อไร่สูงๆ เช่น หญ้าเนเปียร์ นอกจากนี้เกษตรกรควรเลือกชนิดพืชอาหารสัตว์ให้เหมาะสม
กับสภาพพ้ืนที่ เช่น หากเป็นที่ลุ่มน้ าควรเลือกปลูกหญ้าแพงโกลา ดังนั้นการปลูกพืชอาหารสัตว์แต่ละ
ชนิดจะมีวิธีการปลูกที่แตกต่างกัน เช่น ทั้งนี้พืชอาหารสัตว์ส่วนใหญ่จะสามารถขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด แต่
พืชอาหารสัตว์บางชนิดสามารถใช้แขนงที่มีรากติดเพาะปลูกได้ เช่น หญ้าซิกแนลตั้ง หญ้ากินนี และหญ้าอะ
ตราตัม ขณะที่หญ้าซิกแนลเลื้อย และถั่วลิสงเถาสามารถขยายพันธุ์โดยใช้ไหล ขณะที่หญ้าเนเปียร์ นิยม
ขยายพันธุ์โดยยใช้ท่อนพันธุ์เป็นต้น (เวอร์นเนอร์ ดับเบิลยู. สเตอร์ และปีเตอร์ เอ็ม.ฮอร์น., 2554)  ดัง
แสดงในตารางที่ 4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์                                                                   ภัทยา นาปะเสริฐ    67 

ตารางท่ี 4.1 ข้อแนะน าวิธีเพาะปลูกพืชอาหารสัตว์ 
พืชหญ้าอาหารสัตว์ ท่อนพันธุ ์ ไหล แขนงที่มีรากติด หว่านเมล็ด 
หญ้าอาหารสัตว์     

กัมบ้า (Andropogon  gayanus)       
ซิกแนลตั้ง (Brachiaria brizantha)     
ซิกแนลนอน (B. decumbens)     
ซิกแนลเลื้อย (B. humidicola)     
รูซี ่(B. ruziziensis)     
กินนี (Panicum maximun)     
อะตราตัม (Paspalum atratum)     
เนเปียร์ (Pennisetum purpureum)     

ถั่วอาหารสัตว์     
ถั่วลิสงเถา (Arachis pintoi)     
คาวาเคด (Centrosema pascuorum)     
ท่าพระสไตโล (Stylosanthes guianensis)     
ฮามาต้า (Stylosanthes hamata)     

ที่มา: เวอร์นเนอร์ ดับเบิลยู. สเตอร์ และปีเตอร์ เอ็ม.ฮอร์น. (2554) 
 
 นอกจากนี้การเพาะปลูกพืชอาหารสัตว์จ าเป็นต้องเลือกชนิดของพืชอาหารสัตว์ให้เหมาะสม
กับสภาพดินของแต่ละพ้ืนที่ ดังการรายงานของ กรมปศุสัตว์ (2553) แสดงให้เห็นว่าพืชอาหารสัตว์แต่
ละชนิดชอบดินที่แตกต่างกัน เช่น หญ้ารูซี่ หญ้ากินนี อะตราตัม เนเปียร์ หญ้าโร้ด ถั่วฮามาต้า ถั่วท่า
พระสไตโล ถั่วคาวาเคด ถั่วไมยรา และกระถินเหมาะส าหรับปลูกในที่ดินที่ดอน  ดังแสดงในตารางที่ 
4.2 ทั้งนี้พบว่าหญ้าส่วนใหญ่ไม่ชอบที่ร่ม ยกเว้นหญ้ากินนีสามารถปลูกได้ในที่ร่มได้ดี นอกจากนี้หญ้า
กินนียังสามารถแทนแล้งได้ดี เช่นเดียวกับหญ้าอะตราตัม หญ้าพลิแคทูลั่ม หญ้าโร้ด และถั่วฮามาต้า 
ดังแสดงในตารางที่ 4.3) ดังนั้นก่อนปลูกพืชอาหารสัตว์จึงควรเลือกพืชอาหารสัตว์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่                                                          
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ตารางท่ี 4.2 พ้ืนที่ปลูกและการใช้ประโยชน์พืชอาหารสัตว์ 

พืชอาหารสัตว์ พ้ืนที่ปลูกและการใช้ประโยชน์ 
ที่ลุ่ม ที่ดอน ตัดให้กิน ปล่อยแทะเล็ม ท าแห้ง หมัก 

หญ้ารูซี่ X ** * ** ** ** 
หญ้ากินนีสีม่วง X ** ** * * ** 
หญ้าอะตราตัม ** ** ** ** X ** 
หญ้าพลิแคทูลั่ม ** * ** * * * 
หญ้าเนเปียร์ * ** ** X X ** 
หญ้าแพงโกลา ** * ** ** ** X 
หญ้าโร้ด * ** ** * ** X 
ถั่วฮามาต้า X ** * ** * X 
ถั่วท่าพระสไตโล * ** ** * * X 
ถั่วคาวาเคด X ** ** X ** X 

หมายเหตุ ** เหมาะสม; * พอใช้; X = ไม่เหมาะสม 
ทีม่า: กรมปศุสัตว์ (2553) 
 
ตารางท่ี 4.3 พ้ืนที่ปลูกและการใช้ประโยชน์พืชอาหารสัตว์ 

พืชอาหารสัตว์ พ้ืนที่ปลูกและการใช้ประโยชน์ 
ร่มเงา ดินกรด น้ าท่วม ดินเหนียว ดินทราย ดินทรายจัด แห้งแล้ง 

หญ้ารูซี่ * X X * ** * * 
หญ้ากินนีสีม่วง *** * * ** * X ** 
หญ้าอะตราตัม X ** *** * *** ** ** 
หญ้าพลิแคทูลั่ม X * *** * ** *** *** 
หญ้าเนเปียร์ X * X ** * X * 
หญ้าแพงโกลา X X *** *** * * * 
หญ้าโร้ด X X ** ** ** * *** 
ถั่วฮามาต้า * * X X *** ** *** 
ถั่วท่าพระสไตโล * ** * ** ** * ** 
ถั่วคาวาเคด * ** * * ** * ** 

หมายเหต ุx ไม่ทนทาน; * ทนทานบ้างเล็กน้อย; ** ทนทานได้พอสมควร; *** ทนทานดี 
ที่มา: กรมปศุสัตว์ (2553) 
 
 การปลูกโดยใช้ท่อนพันธุ์และไหล 

 หญ้าที่นิยมปลูกโดยใช้ท่อนพันธุ์ ได้แก่ กลุ่มหญ้าเนเปียร์ หญ้าแพงโกลา หญ้าหวาน เป็นต้น 
ขณะที่พืชอาหารสัตว์ที่นิยมปลุกโดใช้ไหลได้แก่ หญ้าซิกแนลเลื้อย และถั่วลิสงเถ้า เป็นต้น พืชอาหาร



เทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์                                                                   ภัทยา นาปะเสริฐ    69 

สัตว์กลุ่มนี้จะแตกรากบริเวณข้อปล้อง ทั้งนี้การปลูกหญ้าเนเปียร์ และหญ้าหวานจะมีข้ันตอนคล้ายกัน 
ขณะที่การปลูกหญ้าแพงโกลาจะมีขั้นตอนที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้ดังต่อไปนี้ 
 การปลูกหญ้าเนเปียร์และหญ้าหวาน 
 หญ้าเนเปียร์และหญ้าหวานมีลักษณะล าต้นแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากท่อนพันธุ์เนเปียร์จะ
มีข้อปล้องยาวกว่าหญ้าหวาน ดังแสดงในภาพที่ 4.2 อายุของท่อนพันธุ์ที่เหมาะสมที่น ามาปลูก อยู่
ในช่วงประมาณ 90-110 วัน มีความแข็งแรงและมีตาที่สมบูรณ (ไกรลาส และคณะ, 2556) ท่อนพันธ์ุ
ที่ตัดแล้วควรแช่น้ า 1 คืนเพ่ือให้ล าต้นดูดซึมน้ าเข้าเซลล์ เป็นการกระตุ้นการงอกของรากและแตกตา
ของท่อนพันธ์ุ   
 

 
(ก) ท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ 

 
(ข) ท่อนพันธุ์หญ้าหวาน 

ภาพที่ 4.2 ท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์และหญ้าหวานส าหรับปลูกโดยใช้ท่อนพันธุ์ (ภาพถ่าย: ผู้เขียน) 
  
 การปลูกหญ้าหวานหรือหญ้าเนเปียร์นิยมปลูกแบบยกร่อง บริเวณท่ีปลูกมี 2 แบบคือ ปลูกใน
ร่อง และปลูกบนคันดิน (ภาพท่ี 4.3) การปลูกในร่องเหมาะส าหรับการปลูกในที่น้ าไม่ท่วม ขณะที่การ
ปลูกบนร่องก็จะมีความสะดวกในการให้น้ าผ่านร่องน้ าได้  
 

 
(ก) การปลูกพืชในร่อง  

(ข) การปลูกพืชบนคันดิน 
ภาพที่ 4.3 การปลูกพืชอาหารสัตว์ในร่องและบนร่องแปลง (ภาพถ่าย: ผู้เขียน) 
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การปลูกหญ้าแพงโกลา 
 หญ้าแพงโกลาเป็นหญ้าที่นิยมปลูกโดยใช้ท่อนพันธุ์ แต่เนื่องจากล าต้นมีขนาดเล็ก หากตัดทิ้ง
ไว้นานเกินไปล าต้นจะเหี่ยว ท าให้การเจริญเติบโตของท่อนพันธุ์หลังท าการปลูกลดลง ดังนั้นหาก
ต้องการปลูกหญ้าแพงโกลา เกษตรกรต้องเตรียมแปลงให้เรียบร้อย เมื่อตัดหญ้าเสร็จให้น ามาปลูก
ทันที หากไม่สามารถปลูกได้ทันที ควรเก็บท่อนพันธุ์ไว้ในที่ร่มและควรท าการรดน้ าให้ชุ่มชื้น
ตลอดเวลา จากการศึกษาพบว่าท่อนพันธุ์ของหญ้าแพงโกลาที่จะใช้ปลูกต้องไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไป 
มีอายุประมาณ 60 วัน ทั้งนี้หญ้าแพงโกลาสามารถปลูกได้ทั้งที่ลุ่มและที่ดอน ทั้งนี้การเตรียมแปลง
ปลูกจะท าเหมือนการปลูกข้าวคือมีน้ าขังเล็กน้อย จากนั้นหว่านท่อนพันธุ์ให้กระจายเต็มพ้ืนที่ โดยใช้
ท่อนพันธุ์หญ้าแพงโกลาประมาณ 300 กิโลกรัมต่อไร่ จากนั้นหาของหนักมากลิ้งเพ่ือให้ท่อนพันธุ์จม
ลงในดินเล็กน้อยจากนั้นจะงอกรากและหน่ออ่อนตามข้อ โดยปกติจะขังน้ าหลังปลูกประมาณ 8 วัน 
จากนั้นปล่อยน้ าออก หญ้าแพงโกลาจะค่อยเจริญเติบโต พิจารณาให้น้ าตามความเหมาะสม หลังจาก
ปลูก 60 วันสามารถตัดได้ หลังจากนั้นสามารถตัดได้ทุก 45 วัน (คลิปวิดีโอที่ 4.9)  
  

  
คลิปวิดีโอที่ 4.9 การหญ้าแพงโกลา สแกน QR เพ่ือรับชม 
ที่มา: SpringnewsTV (2015) 

 
 การปลูกโดยใช้แขนงที่มีรากติด 
 หญ้าอาหารสัตว์ส่วนใหญ่สามารถปลูกโดยใช้แขนงที่รากติด เช่น หญ้ากัมบ้า หญ้ากินนี หญ้า
ซิกแนลตั้ง และหญ้าอะตราตั้ม เป็นต้น  ทั้งนี้ก่อนปลูกหญ้าอาหารสัตว์ต้องตัดส่วนใบทิ้งเพ่ือลดการ
คายน้ า เนื่องจากพืชที่คายน้ ามากจะท าให้เซลล์เหี่ยว และอาจท าให้แขนงตายได้ (ภาพท่ี 4.4) 
 

 
ภาพที่ 4.4 การปลูกหญ้าอาหารสัตว์โดยใช้แขนงที่มีรากติด (ภาพถ่าย: ผู้เขียน) 
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 การปลูกโดยใช้เมล็ดพันธุ์ 
 การปลูกโดยใช้เมล็ดพันธุ์เป็นการขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศ พืชอาหารสัตว์ส่วนใหญ่สามารถ
ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด แต่เนื่องจากเมล็ดของพืชวงศ์หญ้า และถั่วมีลักษณะเมล็ดที่แตกต่างกัน การเพาะปลูก
โดยใช้เมล็ดจึงต้องเตรียมการที่แตกต่างกันเนื่องจากเปลือกหุ้มเมล็ดของถั่วบางพันธุ์มีลักษณะแข็ง ท าให้น้ า
สามารถซึมผ่านได้น้อย ส่งผลท าให้เมล็ดงอกช้าและงอกไม่สม่ าเสมอกัน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องท าลายส่วนเมลด็
แข็งเพื่อกระตุ้นการงอกของเมล็ดพันธุ์ได้ การเร่งการงอกของเมล็ดพันธุ์ถั่วส่วนใหญ่นิยมท า 2 วิธี คือ การขัด
ถูพื้นผิวของเปลือกหุ้มเมล็ด ท าได้โดยน าเมล็ดใส่ในถาดแบน เช่น ถาดโลหะหรือกระด้งไม้ไผ่ จากนั้นใช้
กระดาษทรายชนิดละเอียดถูเมล็ดพันธุ์อย่างเบาๆ ประมาณ 3 -5 นาที กระดาษทรายจะช่วยขัดพื้นผิวของ
เมล็ดให้บางลง การลวกในน้ าร้อน กองอาหารสัตว์ (มปป.) แนะน าให้แช่เมล็ดพันธุ์ในน้ าร้อนที่อุณหภูมิ 80 
องศาเซลเซียส โดยท าการคนอย่างช้าๆ ทิ้งเมล็ดในน้ าร้อนนานประมาณ 10 นาที จากนั้นน าเมล็ดขึ้นผึ่งในที่
ร่ม เพื่อเตรียมปลูกต่อไป แต่เนื่องจากเมล็ดพันธุ์หญ้าไม่มีเปลือกหุ้มเมล็ดที่มีลักษณะแข็งจึงไม่มีความ
จ าเป็นต้องเร่งความงอกเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ถั่ว แต่สามารถแช่ในน้ าที่อุณหภูมิห้องนาน 12 ชั่วโมง ดัง
การศึกษาของ Mbaya et al. (2009) ที่ศึกษาอัตราการงอกของถั่ว Stylosanthes guianensis โดยท าการ
เปรียบเทียบระหว่างการแช่เมล็ดในน้ าเย็นนาน 12 ชั่วโมงก่อนปลูก, แช่น้ าอุ่นที่อุณหภูมิ 37.8 องศา
เซลเซียส นาน 2 นาที และแช่กรดซัลฟิวริกความเข้มข้น 97 เปอร์เซ็นต์ นาน 2 วินาที จากนั้นล้างให้สะอาด
ก่อนน าไปปลูกจากการศึกษาพบว่าการแช่กรดท าให้มีอัตราการงอกในวันที่ 8 หลังปลูกสูงที่สุด รองลงมาคือ
การแช่น้ าอุ่น 37.8 องศาเซลเซียส ที่มีจ านวนต้นถั่วที่งอกเท่ากับ 131 และ 90 ต้นตามล าดับ ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.4 
 
ตารางที่ 4.4 จ านวนต้นกล้าของถั่ว Stylosanthes guianensis หลังปลูก 

 วันหลังปลูก แช่น้ า 12 ชั่วโมง แช่น้ า 37.8 °C 2 นาที   แช่กรดซัลฟิวริก (97%) 2 วินาที 
4 8 7 11 
5 11 15 25 
6 16 23 30 
7 35 55 53 
8 70 90 131 
9 32 43 60 
10 28 37 39 
11 19 31 27 
12 16 27 21 
13 15 21 13 
14 15 21 7 
15 10 19 7 
16 5 3 0 
รวม 280 392 424 

ที่มา: Mbaya et al. (2009) 
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การปลูกพืชอาหารสัตว์โดยใช้เมล็ดนิยมปลูกการหยอดเป็นแถว หรือการหว่านเมล็ด จาก
ประสบการณ์พบว่าการปลูกพืชอาหารสัตว์เป็นแถวจะมีความยุ่งยากล าบากกว่าการหว่าน แต่สามารถให้น้ า
และปุ๋ยได้สะดวก และที่ส าคัญสามารถก าจัดวัชพืชได้ง่ายการปลกูหญ้าแบบหว่านมาก (ภาพที่ 4.5) ทั้งนี้หาก
ต้องการปลูกแบบหยอดเป็นแถวควรให้แต่ละแถวห่างกันประมาณ 30-50 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับชนิดของพืช
อาหารสัตว์ว่าเป็นพืชกอตั้งตรงหรือแตกกอเป็นพุ่มมากน้อยเพียงใด โดยไม่ควรหยอดเมล็ดพันธุ์ลึกเกิน 1 
เซนติเมตร จึงจะท าให้อัตราการงอกดี (กองอาหารสัตว์, มปป. ) 
 

 
(ก) ใส่ปุ๋ยในร่องก่อนโรยเมล็ด 

 
(ข) โรยเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ในร่อง 

 

 
(ค) แปลงหญ้ากินนีที่ปลูกโดยใช้เมล็ดโรยตามร่อง 

ภาพที่ 4.5 การปลูกพืชอาหารสัตว์โดยใช้เมล็ดตามร่อง (ภาพถ่าย: ผู้เขียน) 
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การจัดการทุ่งพืชอาหารสัตว์ 
 ภายหลังจากการปลูกพืชอาหารสัตว์เรียบร้อยแล้ว ยังมีหลายสิ่งที่ต้องจัดการแปลงหญ้า อาทิ 
การรดน้ า การก าจัดวัชพืช การใส่ปุ๋ย การเก็บเกี่ยว และการบ ารุงพืชหลังเก็บเกี่ยว ซึ่งจะกล่าวดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
 การจัดการระบบน้ า 
  น้ ามีบทบาททีส าคัญในการผลิตพืชเนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญต่อการเจริญเติบโต เสริมสร้าง
ผลผลิตทังในเชิงปริมาณและคุณภาพ ภายหลังปลูกพืชอาหารสัตว์จ าเป็นต้องรดน้ าอย่างสม่ าเสมอเพ่ือ
ป้องกันการสูญเสียน้ าจนแห้งเหี่ยวตาย วิธีการให้น้ าพืชอาหารสัตว์ที่นิยมมี 3 วิธีคือ การให้น้ าทางผิว
ดิน (Surface irrigation) การให้น้ าแบบสปริงเกลอร์ (Sprinkler irrigation) และการให้น้ าแบบหยด  
(Drip หรือ Trickle irrigation) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  การให้น้ าทางผิวดิน  
  การให้น้ าทางผิวดินเป็นการให้น้ าแก่พืชอาหารสัตว์โดยการปล่อยน้ าให้ขังหรือไหล
ไปบนผิวดิน แล้วซึมเข้าไปในดินตรงบริเวณที่น้ าขังหรือไหลผ่าน การให้น้ าทางผิวดินนี้สามารถแบ่ง
ออกอย่างกว้างๆ เป็น 2 ระบบ คือ ระบบให้น้ าไหลไปตามร่องคู (Furrow Systems) เช่น แปลงปลูก
หญ้าเนเปียร์ (ภาพที่ 4.6) และระบบให้น้ าไหลท่วมไปตามพ้ืนที่แปลงเพาะปลูก (Flood Systems) 
ซึ่งแบ่งย่อยเป็นแบบท่วมเป็นผืน (Border) เช่นแปลงปลุกหญ้าแพงโกลา (ภาพที่ .. ) ซึ่งวิธีการนี้เป็น
การให้น้ าที่เกษตรกรใช้กันมานาน แต่การให้น้ าทางผิวดินมีข้อดีคือลงทุนต่ า ท าได้ง่ายขั้นตอนไม่
ยุ่งยากซับซ้อน ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ น้อยมาก แต่เป็นการให้น้ าทีมีประสิทธิภาพต่ า 
สิ้นเปลืองน้ ามาก และมีข้อเสียคือหากพ้ืนที่มีความลาดเทมากจะเกิดการกัดเซาะจึงต้องมีการปรับ
พ้ืนที่ให้ได้ระดับหรือมีความลาดเอียงสม่ าเสมอท าให้เสียค่าใช้จ่ายมากและอาจเสียความอุดมสมบูรณ์
ของหน้าดิน (บพิตร และรัตนา, 2553; วันชัย, 2555) 
 

 
(ก) ระบบให้น้ าไหลไปตามร่องคู 

 
(ข) ระบบให้น้ าแบบท่วมเป็นผืน 

ภาพที่ 4.6 การให้น้ าทางผิวดิน (ภาพถ่าย: ผู้เขียน) 
    

การให้น้ าแบบสปริงเกลอร์  
  การให้น้ าแบบสปริงเกลอร์ น้ าจะถูกสูบจากแหล่งน้ าผ่านท่อส่งน้ าไปยังหัวปริงเกลอร์
แล้วพ่นเป็นฝอยไปในอากาศ ดังแสดงในภาพที่ 4.7 ซึ่งต้องมีอุปกรณ์ประกอบส าคัญ 4 อย่าง ได้แก่ 
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เครื่องสูบน้ า (Pumping unit) ท่อส่งน้ าหลัก (Mainline pipe unit) ท่อย่อย (Lateral pipe unit) 
และหัวฉีดน้ า (Sprinkler nozzle)  การให้น้ าแบบสปริงเกลอร์เป็นการให้น้ าในระบบท่อที่ต้องการ
ความดันค่อนข้างสูงประมาณ 2-8 บาร์ (bars) จึงจ าเป็นต้องใช้เครื่องสูบน้ าที่มีความดันสูง (บพิตร 
และรัตนา, 2553; วันชัย, 2555) 
 

 
ภาพที่ 4.7 การให้น้ าแบบสปริงเกลอร์ (ภาพถ่าย: ผู้เขียน) 

 
การให้น้ าแบบหยด  
การให้น้ าแบบหยด (Drip/Trickle) การให้น้ าแบบประหยัดน้ ามีชื่อเรียกเป็น

ภาษาอังกฤษว่า Micro Irrigation เป็นการให้น้ าในระบบท่อแรงดัน จ่ายน้ าโดยหัวจ่ายน้ าซึ่งต้องการ
ความดันใช้งานต่ าประมาณ 1-3 บาร์ น้ าจะไหลออกเป็นลักษณะหยดน้ าหรือเป็นสายน้ าเส้นเล็กๆไหล
เอ่ือยๆ โดยทั่วไปหัวน้ าหยดมีอัตราการไหล 2 –12 ลิตร/ชั่วโมง หรือสามารถให้น้ าได้สูงถึง 2, 4, 8 
ลิตร/ชั่วโมง ทั้งนี้สามารถปรับอัตราการไหลได้น้ าหยดได้ ระบบน้ าหยดมีวัสดุและอุปกรณ์หลักได้แก่ 
เครื่องสูบน้ าหรือถังน้ าสูง เครื่องกรองน้ า ท่อหลัก ท่อรอง ท่อแขนง และหัวจ่าย (วันชัย, 2555) ดัง
แสดงในภาพที่ 4.8 

 

 
ภาพที่ 4.8 การให้น้ าแบบหยด (ภาพถ่าย: ผู้เขียน) 
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 การใส่ปุ๋ย 
การผลิตพืชอาหารสัตว์โดยทั่วไปเกษตรกรนิยมใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต การใช้ติดต่อกันเป็น

เวลานานจะท าให้สภาพแวดล้อมเกิดมลภาวะทั้งในดิน น้ า และอากาศ ท าให้ผลผลิตและคุณภาพของ
พืชอาหารสัตว์ไม่เสถียร โดยเพ่ิมความเป็นกรดของดิน เช่น ปุ๋ยที่มี NH4+ เป็นองค์ประกอบจะถูก 
oxidize ให้เปลี่ยนรูปเป็น NO3- และ H+ โดยทั่วไป ปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรทท าให้ค่าความเป็นกรด-
ด่าง ของดินลดลง จึงท าให้ความเป็นประโยชน์ของธาตุฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม 
ในดินลดลง ส่วนปุ๋ยคอกจะเพ่ิมอินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม (สุรเดช และคณะ, 
2557) โดยถั่วพืชอาหารสัตว์ที่ปลูกร่วมกับหญ้าในทุ่งหญ้าผสม สามารถตรึง N2 จากบรรยากาศท าให้
ไนโตรเจนในดินเพ่ิมขึ้นและหญ้าที่ปลูกผสมถั่วมีธาตุไนโตรเจนเพ่ิมขึ้นเช่นกัน (สุรเดช และคณะ, 
2557) นอกจากนี้พืชอาหารสัตว์ส่วนใหญ่ปลูกในพ้ืนที่ทรุดโทรม เพ่ือให้ได้ผลผลิตสูงจึงจ าเป็นต้องใส่
ปุ๋ยเพื่อบ ารุงแปลงหญ้า ทั้งนี้เนื้อหาเรื่องดินและปุ๋ยจะกล่าวอย่างละเอียดในบทที่ 7 
 

 
ภาพที่ 4.9 การใส่ปุ๋ยยูเรียบ ารุงกอหญ้าเนเปียร์หลังตัด (ภาพถ่าย: ผู้เขียน) 
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ภาพที่ 4.10 การใส่ปุ๋ยคอกบ ารุงกอหญ้าเนเปียร์หลังตัด (ภาพถ่าย: ผู้เขียน) 

 
การก าจัดวัชพืช 
วัชพืชในแปลงพืชอาหารสัตว์หมายถึงต้นพืชที่เราไม่พึงประสงค์ที่จะแย่งชิงสารอาหารตลอด

ทั้งแย่งชิงปัจจัยเพ่ือการเจริญเติบโตต่างๆ  ได้แก่  ธาตุอาหารในดิน น้ า และแสงแดด  เมื่อมีวัชพืชขึ้น
แก่งแย่งแข่งขัน  พืชปลูกได้รับปัจจัยในการเจริญเติบโตไม่เต็มที่เป็นสาเหตุให้ผลผลิตลดลง วัชพืชที่
พบในแปลงพืชอาหารสัตว์ สามารถจ าแนกตามวงจรชีวิตเป็น 2 ประเภท ได้แก่ วัชพืชฤดูเดียว ได้แก่ 
หญ้าขจรจบ หญ้าตีนนก หญ้าตีนกา ประเภทที่ 2 คือวัชพืชข้ามปี ส่วนใหญ่ขยายพันธุ์โดยใช้ส่วนหัว 
หรือล าต้นใต้ดิน ได้แก่ หญ้าคา หญ้าแห้วหมู และหญ้าแพรก การควบคุมวัชพืชประเภทวัชพืชฤดูเดียว
ที่ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด ต้องรีบก าจัดวัชพืชก่อนออกดอกติดเมล็ด เพ่ือลดจ านวนเมล็ดวัชพืชในแปลง
พืชอาหารสัตว์ นอกจากนี้ยังมีวัชพืชที่สามารถงอกรากตามข้อปล้อง เช่นหญ้าแพรก หญ้าปากควาย 
การควบคุมไม่ควรใช้แรงงานดายหญ้า หรืใช้รถไถพรวน เนื่องจากจะท าให้มีชิ้นส่วนของหญ้าถูกสับ
เป็นชิ้นเล็กๆ ซึ่งจะท าให้วัชพืชนั้นแผ่ขยายได้มากยิ่งขึ้น (ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช, 2559) 
นอกจากนี้การก าจัดวัชพืชควรท าในวันที่อากาศร้อย และดินแห้งมากๆ เพราะจ าท าให้วัชพืชเหี่ยวและ
ตายได้เร็วยิ่งขึ้น 

 ในการปลูกพืชอาหารสัตว์มักจะประสบปัญหาวัชพืชในช่วงแรงของการปลูกเนื่องจากหญ้าที่
ปลูกมีขนาดเล็ก อัตราการเจริญเติบโตช้า การให้น้ าในระยะแรกของการปลูกมีความส าคัญเนื่องจาก
น้ าเป็นปัจจัยส าคัญในการชักน าให้เกิดชนิดวัชพืชต่าง ๆ ในแปลงหญ้า  เนื่องจากความชื้นในดินมีส่วน
ช่วยให้เมล็ดหรือส่วนขยายพันธุ์ของวัชพืชงอกได้ ภายหลังที่พืชอาหารสัตว์เจริญเติบโตมากขึ้นจะปก
คลุมพ้ืนที่ท าให้วัชพืชลดลงเป็นการควบคุมวัชพืชได้ ที่ส าคัญไม่ควรใช้สารก าจัดวัชพืชเพราะอาจ
ตกค้างในพืชอาหารสัตว์ ส่งผลร้ายต่อตัวสัตว์ได้  
 หลักการส าคัญในการจัดการแปลงหญ้าคือควรตัดหรือปล่อยสัตว์เข้าแทะเล็มแบบหมุนเวียน
ทุก 30-50 วัน  เพ่ือกระตุ้นให้พืชอาหารสัตว์งอกใหม่ซึ่งจะท าให้คุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าพืช
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อาหารสัตว์อายุมาก หลักการตัดหรือปล่อยสัตว์เข้าแทะเล็มหญ้าจะกล่าวอย่างละเอียดในบทที่ .. . 
ต่อไป 
 

สรุป 
 ปัจจุบันพ้ืนที่สาธารณะส าหรับการเลี้ยงสัตว์มีปริมาณลดลงร้อยละ 25 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 
พ.ศ. 2552 ทั้งนี้พบว่าปัจจุบันเหลือพ้ืนที่สาธารณะน้อยกว่า 2.5 ล้านไร่ ส่งผลท าให้มีผลผลิตพืช
อาหารสัตว์ไม่เพียงพอต่อความต้องการของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง ดังนั้นเกษตรกรจึงจ าเป็นต้องปลูกพืช
อาหารสัตว์เพ่ือเป็นแหล่งอาหารหยาบ ซึ่งจะช่วยลดการใช้จ่ายอาหารข้นได้ ก่อนปลูกพืชอาหารสัตว์
เกษตรกรจ าเป็นต้องไถเพ่ือเตรียมดิน  การไถจะช่วยให้ดินร่วนซุย ช่วยให้รากพืชซอนไซตามเนื้อดิน
เพ่ือดูดซึมสารอาหารส่งไปเลี้ยงต้นพืชต่อไป ก่อนปลูกพืชอาหารสัตว์ต้องเลือกหลักการขยายพันธุ์พืช
อาหารสัตว์ให้เหมาะสม เช่น หญ้าเนปียร์ หญ้าแพงโกลาเหมาะที่จะใช้ท่อนพันธุ์ หญ้าซิกแนบสามารถ
ใช้ไหลหรือเมล็ด ทั้งนี้พืชวงศ์ถั่วส่วนใหญ่จะขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดเป็นต้น ส่วนระบบน้ าที่นิยมใช้ใน
แปลงพืชอาหารสัตว์มีระบบให้น้ าตามร่องน้ า แบบสปริงเกลอร์ หรือระบบน้ าหยด ซึ่งควรเลือกให้
เหมาะสมกับพ้ืนที่และชนิดของพืชอาหารสัตว์    
  
แบบฝึกหัด 

1. ให้นักศึกษาวางแผนเลือกใช้เครื่องมือในการเตรียมแปลงพืชอาหารสัตว์กรณีที่ดินแห้งและ
แข็งมาก  

2. ให้นักศึกษาวางแผนเลือกใช้เครื่องมือในการเตรียมแปลงพืชอาหารสัตว์กรณีที่เป็นดินดานที่
อัดแน่น  

3. ให้นักศึกษาเลือกพืชอาหารสัตว์ที่เหมาะส าหรับปลูกโดยใช้ท่อนพันธุ์, ไหล, แขนงที่ติดราก 
และเมล็ด 

4. ให้นักศึกษาเลือกพืชอาหารสัตว์ที่เหมาะส าหรับปลูกในที่ลุ่มและที่ดอน 

5. ให้นักศึกษาเลือกพืชอาหารสัตว์ที่เหมาะส าหรับปลูกตัดให้กิน หรือปล่อยให้แทะเล็ม 

6. ให้นักศึกษาเลือกพืชอาหารสัตว์ที่เหมาะส าหรับปลูกท าแห้งหรือท าพืชหมัก 

7. ให้นักศึกษาเลือกพืชอาหารสัตว์ที่เหมาะส าหรับปลูกในที่ร่มเงา, ดินกรด หรือสภาพดินอ่ืนๆ 
ได้อย่างเหมาะสม 

8. ให้นักศึกษาอธิบายขั้นตอนการปลูกพืชอาหารสัตว์โดยใช้ท่อนพันธุ์อย่างละเอียด 
9. ให้นักศึกษาอธิบายขั้นตอนการปลูกพืชอาหารสัตว์โดยใช้เมล็ดอย่างละเอียด 
10. ให้นักศึกษาอธิบายการจัดการระบบน้ าและการใส่ปุ๋ยพืชอาหารสัตว์ 
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หมายเหตุ: ทบทวนบทเรียนเพิ่มเติมจากแอพพลิเคชั่น Kahoot โดยสแกน QR Code  
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แผนการสอนประจ าบทที่  5 
พืชอาหารสัตว์ที่ส าคัญในประเทศไทย 

 
 

หัวข้อเนื้อหา  

1.  หญ้าพืชอาหารสัตว์ 
2.  ถั่วพืชอาหารสัตว์ 
3.  สรุป 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
เมื่อนักศึกษาได้ศึกษาบทที่ 5 แล้ว  นักศึกษาสามารถแสดงพฤติกรรมได้ดังต่อไปนี้ 
1.  อธิบายลักษณะประจ าพันธุ์ของหญ้าหรือถั่วพืชอาหารสัตว์ได้ 
2.  นักศึกษาสามารถอ่าน, วิเคราะห์ และอภิปรายผลจากข้อมูลในตารางที่ก าหนดให้ได้ 
3.  เมื่อให้นักศึกษาลงไปแปลงรวบรวมสายพันธุ์พืชอาหารสัตว์สามารถระบุชื่อของพืชอาหาร

สัตว์ได้อย่างถูกต้อง 
 

วิธีการสอน และกิจกรรมการสอน 
1.  ศึกษา  อ่าน  และท าความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของบทที่ 5 
2.  บรรยายผ่าน PowerPoint เรื่องพืชอาหารสัตว์ที่ส าคัญในประเทศไทย 
3.  อ่านผลและวิเคราะห์ผลงานวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมีในพืชอาหารสัตว์ที่ส าคัญใน

ประเทศไทย 
4.  อภิปรายร่วมกัน ซักถาม เสนอแนะแนวความคิด และสรุปเนื้อหาประจ าบท 
5.  สอนผ่านแอพพลิเคชั่น Kahoot เรื่อง พืชอาหารสัตว์ที่ส าคัญในประเทศไทย 

 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์ บทที่ 5 
2. PowerPoint ประกอบการบรรยายเรื่องพืชอาหารสัตว์ที่ส าคัญในประเทศไทย 
3. บทความผลงานค้นคว้าเกี่ยวกับพืชอาหารสัตว์ที่ส าคัญในประเทศไทย 
4. แอพพลิเคชั่น Kahoot เรื่อง พืชอาหารสัตว์ที่ส าคัญในประเทศไทย 
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การวัด และประเมินผล 
1. พฤติกรรมการเข้าเรียน แบบประเมินการเข้าชั้นเรียน  
2. คะแนนการตอบค าถามในชั้นเรียน 
3. คะแนนงานมอบหมาย จากการท ารายงานค้นคว้าเกี่ยวกับพืชอาหารสัตว์ที่ส าคัญในประเทศ

ไทย 
4. คะแนนจากแอพลิเคชั่น Kahoot



บทท่ี 5  
พืชอาหารสัตว์ที่ส าคัญในประเทศไทย 

 
 

 พืชอาหารสัตว์ที่ใช้เลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอ้ือง และสัตว์ไม่เคี้ยวเอ้ืองในประเทศไทยส่วนเป็นพืช
อาหารสัตว์น าเข้าจากต่างประเทศ เนื่องจากมีผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีอย่างเช่น โปรตีน สูง 
ขณะที่มีเยื่อใยต่ า แต่พืชอาหารสัตว์น าเข้าแต่ละชนิดมีลักษณะที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรศึกษาชนิด
และลักษณะของพืชอาหารสัตว์ให้เข้าใจเพ่ือที่จะเลือกพืชอาหารสัตว์ให้เหมาะสมแต่ละพ้ืนที่ และ
วัตถุประสงค์การใช้งาน ดังนั้นบทที่ 5 นี้จะกล่าวถึงพืชอาหารสัตว์ที่ส าคัญในประเทศไทย ลักษณะ
ประจ าพันธุ์ และองค์ประกอบทางเคมีดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
หญ้าอาหารสัตว์ 

1. หญ้ากินนี 
หญ้ากินนี (Panicum maximum) มีถิ่นก าเนิดที่แอฟริกาตะวันออก (East Africa) ประเทศ

ไทยเริ่มน าเข้าหญ้ากินนีจากประเทศมาเลเซียตั้งแต่ปี พ.ศ. 2444 โดย Chaophya Suravong (ส านัก
พัฒนาอาหารสัตว์, 2560) หลังจากนั้นประเทศไทยก็ได้น าเข้าหญ้ากินนีอีกหลายพันธุ์ เช่นหญ้ากินนีสี
ม่วง (Panicum maximum TD58) ถูกน าเข้าจากไอวอรีโคสต์ (Ivory Coast) หรือมีชื่อทางการว่า 
สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ (ฝรั่งเศส: République de Côte d'Ivoire) ซึ่งเป็นประเทศในทวีปแอฟริกา 
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1975 โดยนายกีร์ โรแบร์ ดังแสดงในตารางที่ 5.1 (ส านักพัฒนาอาหารสัตว์, 2559) กรม
ปศุสัตว์เริ่มส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วงในปี พ.ศ. 2536 ปรากฏว่าเกษตรกร
สามารถผลิตและเก็บเมล็ดพันธุ์ได้คุณภาพอย่างดี จึงเริ่มมีการผลิตเพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ  
 

 
ภาพที่ 5.1 หญ้ากินนี (ภาพถ่าย: ผู้เขียน) 
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หญ้าในกลุ่มกินนีมีอยู่ประมาณ 500 ชนิด (species) หญ้าในกลุ่มกินนีที่ปรับตัวได้ดีใน
ประเทศไทยได้แก่ หญ้ากินนีสีม่วง (Panicum maximum TD58) หญ้ากินนีมอมบาซา (Panicum 
maximum cv. Mombasa) หญ้ากินนีโคโลเนียว (Panicum maximum cv. Coloniao) และหญ้า
กินนีเฮมิล (Panicum maximum cv. Hamil) (ส านักพัฒนาอาหารสัตว์, 2560) 

 
ตารางท่ี 5.1 ประวัติการน าเข้าหญ้ากินนีในประเทศไทย 

ช่ือวิทยาศาสตร ์ พันธุ ์ วันท่ี ผู้น าเข้า จากประเทศ 

Panicum maximum   พ.ศ. 2444 Chaophya Suravong มาเลเซีย 

Panicum maximum  พ.ศ. 2547 R.P. Jones มาเลเซีย 

Panicum maximum Creeping guinea ส.ค. 2510 Chanchai Manidool ออสเตรเลีย 

Panicum maximum TD 58 พ.ศ. 2518 นายกีร์ โรแบร ์ ไอวอรีโคสต ์
Panicum maximum Bambatsipanic ม.ค. 2518 Northern Regional 

Agri. Center 
ออสเตรเลีย 

Panicum maximum Hamil ก.ย. 2530 DLD ออสเตรเลีย 

Panicum maximum SG-01 ก.พ. 2532 Chanchai Manidool ญี่ปุ่น 

Panicum maximum   มี.ค. 2542 Chirawat Khemsawat อินโดนีเซีย 

Panicum maximum Natsuyutaka มิ.ย. 2542 Chaisang Phaikaew ญี่ปุ่น 

Panicum maximum C1 มิ.ย. 2542 Chaisang Phaikaew ออสเตรเลีย 

Panicum maximum Natsuyutaka มิ.ย. 2543 Weerasak Chinosaeng ญี่ปุ่น 

ที่มา: ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ (2560) 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ 

 หญ้ากินนีมีล าต้นลักษณะตั้งตรง และมีหน่อ (Tiller) เป็นหญ้าที่มีอายุหลายปี แตกออกท าให้
มองดูคล้ายกอตะไคร้ ที่ระบบรากจะมีเง้าหรือแง่งอยู่ใต้ดินสั้น ๆ ล าต้นอาจสูงถึง 230 เซนติเมตร มี
ขนสีขาวบริเวณข้อของล าต้น ใบสีเขียว ตัวใบและกาบใบยาวเรียว และค่อนข้างละเอียด เยื่อก้ันน้ าฝน 
(Ligule) เป็นแบบเยื่อสูงประมาณ  4-6 มิลลิเมตร ช่อดอกเป็นแบบ Panicle มีรูปทรงแบบปิรามิด
ยาวประมาณ 40 เซนติเมตร (Chen and Hutton, 1992) ในประเทศไทยจะเริ่มออกดอกระหว่างต้น
เดือนกันยายน โดยตั้งแต่เริ่มออกดอกจนถึงช่อดอกโผล่ใช้เวลา 23 วัน ทั้งนี้ สายัณห์ (2548) ได้
รายงานข้อแตกต่างของหญ้ากินนีแต่ละพันธุ์ที่ปลูกในประเทศไทย ดังแสดงในตารางที่ 5.2 ผลผลิต
น้ าหนักแห้ง 2.5 – 3.0 ตันต่อไร่ต่อ 
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ตารางท่ี 5.2 ลักษณะข้อแตกต่างของหญ้ากินนี แต่ละสายพันธุ์ที่ปลูกในประเทศไทย 

ลักษณะ 
หญ้ากินนีสายพันธุ์ 

ธรรมดา เฮมิล โคโลนีโอ กินนีสีม่วง 
ความสูงของต้น 1.8-2.0 เมตร 

ทรงพุ่มตั้งตรง ล า
ต้นเล็กกว่าพันธุ์
อ่ืนๆ 

3.0-3.5 เมตร ล า
ต้นและใบมีขนาด
ใหญ่ 

2.5-3.0 เมตร ล า
ต้นและใบมีขนาด
ใหญ่ เช่นล าต้นมี
สี ม่ ว งที่ บ ริ เ วณ
โคนล าต้น 

1 .8 -2 . 4  เมตร 
ทรงพุ่มใบตั้งตรง 
ล าต้นมีขนาดเล็ก 

ใบ 
- สีใบ 
- ยาว 
- กว้าง 
- ขนบนผิวใบ 
- ขนบนกาบใบ 

 
- เขียวอ่อน 
- 70-80 ซม. 
- 15-18 มม. 
- มีเล็กน้อย 
- มีปานกลางพบ
มากบริเวณข้อ 

 
- เขียวเข้ม 
- 70-80 ซม. 
- 24-26 มม. 
- มีขนเล็กน้อย 
- มีขนเล็กน้อย 

 
- เขียวเข้ม 
- 80-90 ซม. 
- 25-30 มม. 
- ไม่มี 
- พบตรงรอยต่อ
ใบและกาบใบ 

 
- เขียวเข้ม 
- 80-85 ซม. 
- 20-22 มม. 
- ไม่มี 
- ไม่มี 

ขนบนล าต้น ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
ช่อดอก 
- ยาว 
- กว้าง 
- สี 

 
- 15-40 ซม. 
- 12-30 ซม. 
- เขียว 

 
- 20-60 ซม. 
- 15-40 ซม. 
- เขียวเข้ม 

 
- 20-50 ซม. 
- 15-30 ซม. 
- เขียวเข้ม 

 
- 15-40 ซม. 
- 12-30 ซม. 
- ม่วง 

กลุ่มดอก 
ขนบนภายนอกสุด 

 
ไม่มี 

 
มีจ านวนมาก 

 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

ที่มา: สายัณห์ (2548) 
 
 องค์ประกอบทางเคมี 

 คุณค่าทางอาหารของหญ้ากินนีเหมือนกับหญ้าพันธุ์อ่ืน ๆ คือ เมื่ออายุของพืชมากขึ้นไปมี
เปอร์เซ็นต์โปรตีนกลับลดลง โดยหญ้ากินนีในระยะต้นอ่อน และต้นแก่ มีเปอร์เซ็นต์โปรตีนประมาณ 
14 และ 8 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 5.3 
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ตารางท่ี 5.3 ผลของอายุการตัดหญ้ากินนีสีม่วงต่อองค์ประกอบทางเคมี 

ที่มา: วรรณา และคณะ (2551) 
 

 นอกจากนี้จากการรายงานของ ศศิพร และคณะ (2559) พบว่าหญ้ากินนีเป็นหญ้าที่มี α-
Linoleic acid หรือ ALA เป็นกรดไขมันไม่อ่ิมตัว ซึ่งเป็นกรดไขมันจ าเป็นในกลุ่มกรดไขมันโอเมก้า 3 
เช่นเดียวกับกรดไขมันอีพีเอ (Eicosapentaemic acid: EPA) สูงถึง 20 กรัม/กิโลกรัมของวัตถุแห้ง 
ดังแสดงในตารางที่ 5.4 

 

ตารางท่ี 5.4 ชนิดและปริมาณกรดไขมันในหญ้าอาหารสัตว์ที่อายุการตัด 45 วัน 

กรดไขมัน 
ปริมาณกรดไขมันไขมันในหญ้า (กรัม/กิโลกรัมของวัตถุแห้ง) 
รูซี่ กินนี กินนีมอมบาซา แพงโกลา เนเปียร์ 

Lauric acid  0.7 0.8 0.5 0.4 1.0 
Myristic acid  0.4 0.6 0.4 0.3 0.5 
Palmitic acid  17.0 16.3 16.1 15.5 21.5 
Steric acid  1.9 1.6 1.5 2.1 1.7 
Arachidic acid  0.6 1.3 0.4 0.6 0.8 
Behenic acid  1.5 0.8 0.6 1.6 1.5 
Lignoceric acid  1.3 0.8 0.7 0.7 1.1 
Palmitoleic acid  0.4 0.5 0.5 0.8 1.0 
Oleic acid  2.3 1.8 2.1 1.6 2.5 
Linoleic acid  16.7 10.0 11.7 11.9 17.1 

-Linoleic acid 0.4 0.2 0.2 0.2 0.4 

α-Linoleic acid 44.7 20.7 17.6 26.2 49.0 

ที่มา: ศศิพร และคณะ (2559) 
 

 อายุการตัด 
30 วัน 45 วัน 60 วัน 

องค์ประกอบทางเคมี (เปอร์เซ็นต์วัตถุแห้ง)    
วัตถุแห้ง 17.1 19.5 25.3 
โปรตีน 12.5 11.4 8.3 
ไขมัน 1.5 1.1 1.1 
เถ้า 11.1 10.9 10.4 
เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกรด 39.6 41.5 43.2 
เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกลาง 67.8 69.5 72.4 
ลิกนิน 3.8 4.0 4.5 

  การย่อยได้ของอินทรียวัตถุในห้องปฏิบัติการ    
พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ (เมกะจูล/กิโลกรัมวัตถุแห้ง) 8.1 7.5 7.4 
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2. หญ้าซิกแนล 
 หญ้าซิกแนลตั้ง (Brachiaria brizantha (A. Rich.) Stapf) น าเข้าจากประเทศออสเตรเลีย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ส านักพัฒนาอาหารสัตว์, 2560) หญ้า                  
ซิกแนลนอน (Brachiaria decumbens Stapf)  น าเข้าจากฮ่องกงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499 โดย Hudson 
(ส านักพัฒนาอาหารสัตว์, 2560) หญ้าซิกแนลนอนเป็นหญ้าพ้ืนเมืองของประเทศอูกานดา และน าเข้า
ไปปลูกทดสอบทางดินแดนตอนเหนือของรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1936 
ส าหรับในประเทศไทยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ได้น าเข้ามาอีกครั้ง เมื่อ
ปี พ.ศ. 2511 
 ลักษณะประจ าพันธุ์ 
 หญ้าซิกแนลตั้งเป็นหญ้าที่มีอายุหลายปี มีต้นก าเนิดในแอฟริกา (Rchultze-Kraft, 1992)  
ล าต้นตั้งตรง กอตั้งสูง 60-75 เซนติเมตร แต่มีล าต้นใต้ดิน ใบและล าต้นมีขนน้อยหรือไม่มีเลย ใบยาว 
15-30 เซนติเมตร ปลายแหลมฐานมน กาบใบยาวกว่าปล้อง ช่อดอกแบบ Raceme (สายัณห์, 2548)
โดยหญ้าซิกแนลตั้งจะออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม (สดุดี และกานดา, 2559) สามารถ
ปลูกใต้ต้นไม้ได้ กรมปศุสัตว์เคยแนะน าส่งเสริมให้ปลูกร่วมกับถั่วลายในสวนมะพร้าวทางภาคใต้มี
ความทนแล้งดีกว่า หญ้ามอริชัส ขึ้นได้ดีในดินหลายชนิดแม้จะเป็นดินทรายจัด และทนร่มเงาได้ดี  
 

 
ภาพที่ 5.2 หญ้าซิกแนล (ภาพถ่าย: ผู้เขียน) 

 
 องค์ประกอบทางเคมี 
 หญ้าซิกแนลตั้งมีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุดระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม หลังจากนั้น
การเจริญเติบโตจะลดลงในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ ซึ่งอัตราการเจริ ญเติบโตจะมี
ความสัมพันธ์กับปริมาณน้ าฝนที่ได้รับ หญ้าซิกแนลตั้งที่ปลูกในดินที่ไม่อุดมสมบูรณ์จะให้ผลผลิตต่ า 
ดังนั้นจึงตอบสนองต่อปุ๋ยได้ดีผลผลิตที่ได้อาจถึง 7-8 ตัน/ไร่/ปี ส าหรับคุณค่าทางอาหารของหญ้ามี
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เปอร์เซ็นต์โปรตีนประมาณ 10-12 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อแก่ อาจเหลือเพียง 7 เปอร์เซ็นต์หรือต่ ากว่า
นั้น ดังแสดงในตารางที่ 5.5 
 หญ้าซิกแนลนอนเป็นหญ้าที่มีอายุหลายปี มีการเจริญเติบโตของล าต้นแบบต้นเลื้อย 
(Creeping)  จัดเป็นพวกที่สามารถขยายพันธุ์โดยใช้ไหล (Stoloniferous) ตาที่อยู่บริเวณข้อที่ทอด
ขนานไปตามพ้ืนดินจะเจริญเติบโตตั้งตรงขึ้นมา และมีรากหยั่งลึกลงไปในดิน เมื่อมีหน่อเจริญขึ้นมา
มากท าให้หญ้าเป็นกลุ่มกอหนาแน่นขึ้น ล าต้นสูงประมาณ 30-45 เซนติเมตร ตัวใบมีขนขาวปกคลุม
ทั่วไปรวมทั้งกาบใบและข้อ เมื่อสัมผัสจะรู้สึกนุ่มมือ ใบยาว 4-8 เซนติเมตร กว้าง 8-16 มิลลิเมตร ลิ้น
ใบ (Ligule) แบบขนแข็ง ช่อดอกแบบ Raceme (สายันต์, 2548) โดยหญ้าซิกแนลนอนจะออกดอก
ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคมเช่นเดียวกับหญ้าซิกแนลตั้ง (สดุดี และกานดา, 2559) หญ้า   
ซิกแนลนอนปรับตัวได้ดีในเขตร้อนชื้น ที่มีฝนตกเฉลี่ย 1,500 มิลลิเมตรขึ้นไป อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อ
การเจริญเติบโต ประมาณ 25-30 องศาเซลเซียส แต่สามารถทนแล้งได้ 
 
ตารางท่ี 5.5 ผลของอายุการตัดหญ้าซิกแนลตั้งต่อองค์ประกอบทางเคมี 

ที่มา: วรรณา และคณะ (2551) 
 
 หญ้าซิกแนลนอนเป็นหญ้าที่ให้ผลผลิตสูง จากการศึกษาของ ศศิธร (2531) ซึ่งท าการศึกษา
ภายใต้สภาพแวดล้อมของศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ปากช่อง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า 
หญ้าซิกแนลนอนให้ผลผลิตน้ าหนักสดมากกว่าหญ้ารูซี่ ประมาณ 10 ตัน/ไร่/ปี นอกจากนี้ วรรณา 
และคณะ (2551) ยังรายงานว่าหญ้าซิกแนลนอนมีโปรตีน 7-12 เปอร์เซ็นต์ โดยโปรตีนจะลดลงตาม
อายุของหญ้าที่เพ่ิมข้ึนดังแสดงในตารางที่ 5.6 
 
 
 
 

 อายุการตัด 
30 วัน 45 วัน 60 วัน 

องค์ประกอบทางเคมี (เปอร์เซ็นต์วัตถุแห้ง)    
วัตถุแห้ง 16.6 22.0 24.5 
โปรตีน 12.8 10.0 7.5 
ไขมัน 1.5 1.3 1.2 
เถ้า 9.8 9.1 8.3 
เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกรด 35.0 35.6 38.8 
เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกลาง 63.6 64.6 69.2 
ลิกนิน 3.7 3.7 4.4 

  การย่อยได้ของอินทรียวัตถุในห้องปฏิบัติการ 64.3 61.7 57.6 
พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ (เมกะจูล/กิโลกรัมวัตถุแห้ง) 8.5 8.2 7.7 
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ตารางท่ี 5.6 ผลของอายุการตัดหญ้าซิกแนลนอนต่อองค์ประกอบทางเคมี 

ที่มา: วรรณา และคณะ (2551) 
 

3. หญ้าเนเปียร์ 
หญ้าเนเปียร์ (Pennisetum purpureum) น าเข้าจากประเทศมาเลเซียตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2472 

โดย R.P. Jones (ส านักพัฒนาอาหารสัตว์, 2560) หญ้าในกลุ่ม Pennisetum มีทั้งหมดประมาณ 
120-130 ชนิด เป็นพืชพ้ืนเมืองของอาฟริกาเขตร้อนและกึ่งร้อน และอินเดีย ปัจจุบันแพร่กระจาย
ทั่วไปในเขตร้อนและกึ่งร้อนของโลก มีอยู่หลายพ้ืนที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ ได้แก่ พันธุ์เนเปียร์ธรรมดา  
เนเปียร์ลูกผสม เนเปียร์แคระ เนเปียร์ไต้หวัน A25 พันธุ์เมอคีรอน เนเปียร์ยักษ์ (King grass) บานา 
(Bana grass) พันธุ์แทนคันธิมา ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เป็นหญ้าพันธุ์
ลูกผสมระหวางหญาเนเปยรยักษและหญาไขมุกซึ่งปัจจุบันได้เกษตรกรได้สนใจปลูกอย่างกว้างขวาง 
(ไกรลาศ และคณะ, 2556) 
 ลักษณะประจ าพันธุ์ 
 หญ้าเนเปียร์ เป็นหญ้าประเภทกอตั้ง มีอายุยืนหลายปี ล าต้นมีขนาด ใหญ่ แข็งแรง 
ประกอบด้วยล าต้นใต้ดินสั้น ๆ และล าต้นที่ตั้งตรงขึ้นไปสูง 2-6 เมตร โดยแต่ละ ต้นจะมีจ านวนข้อ
ประมาณ 15-20 ข้อ ใบมีสีเขียวอ่อน ยาว 70-90 เซนติเมตร กว้าง 2-3 เซนติเมตร และมีเส้นกลางใบ
ขนาดใหญ่ กาบใบมีขนเล็ก ๆ นุ่มมือ ลิ้นใบมีขนเล็ก ๆ สีขาวแข็ง ไม่มีเขี้ยวใบ ช่อดอกแบบ 
Contracted panicle ท าให้มองดูคล้าย Spike ยาวรูปทรงกระบอก ดอกย่อยอาจอยู่เดี่ยว หรือ
รวมกัน 2-3 กลุ่ม มีหางยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ช่อดอกมีสีเหลือง ยาว 15-22 เซนติเมตร หนา 2-
3 เซนติเมตร หญ้าเนเปียร์ติดเมล็ดน้อยมาก เมล็ดมีขนาดเล็กและ เมล็ดไม่สมบูรณ์ ดังนั้นจึงต้อง
ขยายพันธุ์ด้วยส่วนของต้นเพียงอย่างเดียว 
 
 
 

 อายุการตัด 
30 วัน 45 วัน 60 วัน 

องค์ประกอบทางเคมี (เปอร์เซ็นต์วัตถุแห้ง)    
วัตถุแห้ง 14.9 23.2 26.3 
โปรตีน 12.8 9.9 7.2 
ไขมัน 1.4 1.3 1.3 
เถ้า 10.5 9.5 8.7 
เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกรด 36.6 37.9 39.6 
เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกลาง 64.5 67.0 70.0 
ลิกนิน 4.1 4.3 4.8 

  การย่อยได้ของอินทรียวัตถุในห้องปฏิบัติการ 62.0 59.5 57.9 
พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ (เมกะจูล/กิโลกรัมวัตถุแห้ง) 8.2 7.9 7.7 
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ภาพที่ 5.3 หญ้าเนเปียร์ (ภาพถ่าย: ผู้เขียน) 

 
 องค์ประกอบทางเคมี 
 การตัดหญ้าเนเปียร์ไปเลี้ยงสัตว์ ควรตัดครั้งแรก 60-70 วันหลังปลูก และตัดหญ้าครั้งต่อไป
ทุก 30-45 วัน ช่วงฤดูฝนหญ้าโตเร็ว อาจตัดอายุน้อยกว่า 30 วัน โดยตัดชิดดิน เนื่องจากองค์ประกอบ
ทางเคมีของหญ้าเนเปียร์ผันแปรตามอายุการตัด ทั้งนี้พบว่าหญ้าเนเปียร์ที่ตัดทุก 30 วัน มีโปรตีน
ประมาณ 13 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่การตัดหญ้าเนเปียร์อายุ 60 วัน จะมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบเพียง 9 
เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงในตารางที่ 5.7 และ 5.8  เนื่องจากต้นหญ้าเนเปียร์มีลักษณะอวบเหมาะส าหรับ
ใช้เลี้ยงโคนม โคเนื้อ กระบือ ในรูปหญ้าสด หรือหญ้าหมัก ไม่เหมาะส าหรับท าหญ้าแห้ง 
 
ตารางท่ี 5.7 เปรียบเทียบผลผลิตหญ้าเนเปียร์ 8 สายพันธุ์ 

พันธุ์หญ้าเนเปียร์ ผลผลิตวัตถุแห้งต่อเก็บเกี่ยว (ตัน/เฮกตาร์) รวมผลผลิตแห้ง
(ตัน/เฮกตาร์) ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 

หญ้าเนเปียร์พันธุ์แคระ  6.6 6.9 4.1 9.5 27.1 
หญ้าเนเปียร์พันธุ์มวกเหล็ก  7.3 9.5 3.4 15.1 35.1 
หญ้าเนเปียร์พันธุ์บาน่า  13.6 15.5 4.5 15.5 49.1 
หญ้าเนเปียร์พันธุ์ไต้หวัน  14.6 15.4 6.3 15.2 51.5 
หญ้าเนเปียร์พันธุ์ธรรมดา  16.0 13.3 6.7 15.3 51.4 
หญ้าเนเปียร์พันธุ์รุกโวน่า 13.6 15.8 4.9 17.8 52.1 
หญ้าเนเปียร์พันธุ์ทีฟตัน  17.2 15.6 6.7 18.8 58.4 
หญ้าเนเปียร์พันธุ์ก าแพงแสน  10.9 13.3 5.1 16.8 46.3 

ที่มา: Rengsirikul et al. (2013) 
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ตารางท่ี 5.8 องค์ประกอบทางเคมีของล าต้นและใบของหญ้าเนเปียร์ 
 Mohammed et al. (2015)  Ansah et al. (2010) 

ล าต้น ใบ ทั้งต้นและใบ  ล าต้น ใบ 
วัตถุแห้ง - - -  49.99 50.00 
เถ้า 1.75 4.00 6.34  7.76 5.12 
โปรตีน 6.18 6.31 9.06  12.22 6.18 
เซลลูโลส 38.75 29.36 34.21  36.28 40.69 
เฮไมเซลลูโลส 19.76 15.96 20.44  24.00 22.63 
ลิกนิน 26.99 30.09 24.34  10.58 12.85 

 
จากการตรวจสอบเอกสารพบว่าหญ้าเนเปียร์มีระดับโปรตีนประมาณ 5.94 – 12.76 

เปอร์เซ็นต์ และมีเยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกลาง (NDF) ประมาณ 54.90 – 71.50 
เปอร์เซ็นต์ (กันยารัตน์, 2546; วีณา, 2548;  มาเหยด, 2559; Kahindi et al., 2007; Shem et al., 
2008; Manane et al.,  2009) ดังแสดงในตารางที่ 5.9 
 
ตารางท่ี 5.9 องค์ประกอบทางเคมีของหญ้าเนเปียร์  

เอกสารอ้างอิง DM CP Ash NDF ADF 
 ------------------- เปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้ง ------------------- 

กันยารัตน์ (2546 ) 16.90 12.30 6.70 66.00 43.70 
วีณา (2548 ) 20.90 12.76 13.69 - - 
มาเหยด (2559 ) 28.87 6.74 4.24 54.90 27.90 
Kahindi et al. (2007) 25.00 5.94 9.90 71.31 44.02 
Shem et al. (2008) 38.00 7.80 15.20 66.80 25.60 
Manaye et al. (2009) 16.80 12.00 14.60 71.50 40.60 

หมายเหตุ:  DM= วัตถุแห้ง; CP= โปรตีนหยาบ; Ash= เถา้; NDF= เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกท่ี
เป็นกลาง; ADF= เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกรด 

 
สอดคล้องกับการรายงานของ วรรณา และคณะ (2551) ที่ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของ

หญ้าเนเปียร์แคระที่อายุการตัด 30, 45 และ 60 วัน พบว่าหญ้าเนเปียร์มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบ
ประมาณ 13, 12 และ 9 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 5.10 
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ตารางท่ี 5.10 ผลของอายุการตัดหญ้าเนเปียร์แคระต่อองค์ประกอบทางเคมี 

ที่มา: วรรณา และคณะ (2551) 
 
 แต่อย่างไรก็ตามจากการรายงานของ แพรวพรรณ และคณะ (2556) พบว่าหญ้าเนเปียร์ที่ตัด
ที่อายุ 60 วันท าให้โปรตีนสะสมในหญ้าเนเปียร์มีสัดส่วนลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับหญ้าเนเปียร์ที่ตัดที่
อายุ 30 วัน ดังแสดงในตารางที่ 5.11 และ 5.12 
  
ตารางท่ี 5.11 ผลของอายุการตัดหญ้าเนเปียร์แคระต่อองค์ประกอบทางเคมี 

ที่มา: แพรวพรรณ และคณะ (2556) 
 
 

 อายุการตัด 
30 วัน 45 วัน 60 วัน 

องค์ประกอบทางเคมี (เปอร์เซ็นต์วัตถุแห้ง)    
วัตถุแห้ง 11.4 16.9 23.3 
โปรตีน 13.5 12.4 9.4 
ไขมัน 2.1 1.8 1.5 
เถ้า 13.7 13.1 11.2 
เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกรด 35.7 37.4 40.1 
เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกลาง 60.4 63.2 67.8 
ลิกนิน 3.8 4.1 4.1 

  การย่อยได้ของอินทรียวัตถุในห้องปฏิบัติการ 68.0 68.5 65.9 
พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ (เมกะจูล/กิโลกรัมวัตถุแห้ง) 8.9 9.0 8.8 

 อายุการตัด 
30 วัน 45 วัน 60 วัน 

ผลผลิตน้ าหนักแห้ง (กิโลกรัม/ไร่) 201.2 242.2 672.9 
องค์ประกอบทางเคมี (เปอร์เซ็นต์วัตถุแห้ง)    

วัตถุแห้ง 86.9 86.1 87.7 
โปรตีน 16.4 14.2 12.1 
ไขมัน 1.4 1.1 0.7 
เถ้า 20.3 17.6 11.9 
เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกรด 37.3 41.4 50.5 
เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกลาง 59.6 66.5 76.3 
ลิกนิน 4.3 7.7 5.6 

  การย่อยได้ของอินทรียวัตถุ 68.9 72.1 64.7 
พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ (เมกะจูล/กิโลกรัมวัตถุแห้ง) 8.2 8.4 7.9 
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ตารางท่ี 5.12 ผลของอายุการตัดต่อองค์ประกอบทางเคมีของหญ้าเนเปียร์ 
เอกสารอ้างอิง อายุ (วัน) CP NDF ADF 

  ----------- เปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้ง ---------- 
สมพงษ์ และ Buelon (2542) 35 

42 
49 
56 

8.75 
7.21 
6.24 
6.58 

63.69 
66.41 
66.24 
71.81 

35.26 
35.51 
37.27 
39.28 

ส าราญ และ พรชัย (2554) 25 
35 
45 
55 

18.00 
12.80 
11.10 
8.10 

37.20 
41.70 
43.20 
45.80 

62.00 
67.00 
69.80 
71.80 

Muia et al. (2001a) 70 
105 

8.18 
5.33 

54.21 
63.37 

30.52 
36.01 

Muia et al.  (2001b) 70 
105 

8.30 
5.30 

54.10 
63.30 

30.30 
35.70 

หมายเหตุ: CP= โปรตีนหยาบ; NDF= เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกลาง; ADF= เยื่อใยที่ไม่
ละลายในสารฟอกที่เป็นกรด 
 

4. หญ้าแพงโกลา 

หญ้าแพงโกลา (Digitaria eriantha ชื่อเดิม D. decumbens) เป็นหญ้าเขตร้อน มีต้นก าเนิด
จากแม่น้ าแพงโกลา (Pangola River) ของแอฟริกาใต้ (South Africa) (Tikam et al. , 2013) 
ประเทศไทยน าเข้าในเดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ. 1953 จากประเทศฟิลิปปินส์ โดยกรมปศุสัตว์ (ส านัก
พัฒนาอาหารสัตว์, 2560)  

ลักษณะประจ าพันธุ์ 
มีใบดก ล าต้นเล็กไม่มีขนปล้องยาว 3–8 เซนติเมตร อ่อนนุ่ม เหมาะส าหรับท าหญ้าแห้ง แตก

ราก และหน่อตามข้อ ต้นอ่อนตั้งตรง เมื่ออายุมากขึ้นล าต้นจะทอดนอนไปตามผิวดิน ตัวใบมีลักษณะ
เรียวเล็ก ยาว 12–19 เซนติเมตร กว้างประมาณ 4 มิลลิเมตร กาบใบยาว 2–6 เซนติเมตร ขยายพันธุ์
ด้วยท่อนพันธุ์ เจริญเติบโตได้ดีในพ้ืนที่ลุ่มฝนตกเฉลี่ยมากกว่า 1,000 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิอยู่
ในช่วง 19-35 องศาเซลเซียส ขึ้นได้ในดินหลายชนิดตั้งแต่ดินทรายจนถึงดินเหนียว ทนแล้งได้ดี แต่ก็
สามารถเจริญเติบโตได้ในพ้ืนที่ชื้นแฉะ ที่ชุ่มน้ า ทนน้ าขัง เหมาะส าหรับปลูกในดินที่มีความอุดม
สมบูรณ์สูง และสามารถควบคุมการให้น้ าได้ตลอดท้ังปี ดังนั้น การปลูกหญ้าแพงโกลา จึงสามารถปลูก
ได้ทั้งในพื้นที่ลุ่ม และพ้ืนที่ดอน การตัดหญ้าแพงโกลาเมื่ออายุ 40 วัน ในที่ลุ่มและที่ดอน แต่ละครั้งได้
ผลผลิตน้ าหนักแห้ง 800–1,200 กิโลกรัมต่อไร่ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม  

 



94    ภัทยา นาปะเสริฐ                                                                   เทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์ 
 

 
ภาพที่ 5.4 หญ้าแพงโกลา (ภาพถ่าย: ผู้เขียน) 

 
องค์ประกอบทางเคมี 
หญ้าแพงโกลามีโปรตีนหยาบประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ เยื่อใย 29 เปอร์เซ็นต์ ใกล้เคียงกับการ

ขึ้นอยู่กับายุการตัด ทั้งนี้หากตัดหญ้าแพงโกลาที่อายุ 30 และ 45 วัน มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบ
ประมาณ 9-11 เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงในตารางที่ 5.13 
 
ตารางท่ี 5.13 ผลของอายุการตัดหญ้าแพงโกลาต่อองค์ประกอบทางเคมี 

ที่มา: วรรณา และคณะ (2551) 
 
 ทั้งนี้ จันทกานต์ และคณะ (2553) ได้รายงานผลของอายุการตัดต่อองค์ประกอบทางเคมีของ
หญ้าแพงโกลาพบว่าหญ้าแพงโกลาที่ตัดเมื่ออายุ 14 วัน จะมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบประมาณ 13 

 อายุการตัด 
30 วัน 45 วัน 60 วัน 

องค์ประกอบทางเคมี (เปอร์เซ็นต์วัตถุแห้ง)    
วัตถุแห้ง 14.2 24.8 25.9 
โปรตีน 11.2 9.5 7.8 
ไขมัน 2.0 1.7 1.6 
เถ้า 10.3 9.0 8.4 
เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกรด 41.2 39.8 38.5 
เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกลาง 67.2 66.4 66.3 
ลิกนิน 5.2 4.9 4.8 

  การย่อยได้ของอินทรียวัตถุในห้องปฏิบัติการ 62.5 54.6 58.5 
พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ (เมกะจูล/กิโลกรัมวัตถุแห้ง) 8.3 7.2 7.8 
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เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ระดับโปรตีนในหญ้าแพงโกลาจะลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่ออายุเพ่ิมสูงขึ้น และโปรตีนใน
หญ้าแพงโกลาจะเหลือเพียง 6 เปอร์เซ็นต์เมื่ออายุมากกว่า 61 วัน ดังแสดงในตารางที่ 5.14 
 
ตารางท่ี 5.14 ผลของอายุต่อองค์ประกอบทางเคมีของหญ้าแพงโกลา 

 < 14 15-21 22-28 29-35 36-45 46-60 > 61 
CP 13.6 11.4 9.5 8.7 7.6 6.2 6.5 
NDF 62.6 63.3 66.4 65.8 64.1 64.2 63.2 
ADF 35.1 35.6 36.9 36.3 36.1 35.8 34.1 

ที่มา: จันทกานต์ และคณะ (2553) 
 

5. หญ้ารูซี่ 
หญ้ารูซี่ (Brachiaria ruziziensis) น าเข้าจากประเทศออสเตรเลียตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปี 

ค.ศ. 1953 โดย Lamai Utayananon (ส านักพัฒนาอาหารสัตว์, 2560) 
 ลักษณะประจ าพันธุ์ 

หญ้ารูซี่มีลักษณะการเจริญเติบโตคล้ายหญ้าขน คือ ล าต้นแบบกึ่งเลื้อย กึ่งตั้ง แต่ใบเล็กและ
ดกกว่าหญ้าขน มีเหง้าที่มีข้อสั้น กาบใบยาวกว่าปล้องของล าต้น และมีขน ปกคลุม แผ่นใบมีขนยาว
นุ่มปกคลุมหนาแน่น ลิ้นใบมีลักษณะแบบขนแข็ง ลักษณะช่อดอก คล้ายหญ้าซิกแนล คือมีช่อดอก
แบบ Raceme กลุ่มดอกมีขนปกคลุมและ Lower glume สั้น (ยาวไม่ถึงครึ่งหนึ่งของดอก) น้ าหนัก
เมล็ด 1 กิโลกรัมประกอบด้วยเมล็ดจ านวน 270,000 เมล็ด 

หญ้ารูซี่เป็นหญ้าที่มีอายุหลายปี เป็นหญ้าพืชอาหารสัตว์ที่เกษตรกรในประเทศไทยปลูกกัน
อย่างแพร่หลายมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากกองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้
ท าการผลิตเมล็ดในปริมาณที่มากกว่าหญ้าชนิดอ่ืน ๆ และได้แนะน าให้เกษตรกรใช้ปลูกบนดินที่มีการ
ระบายน้ าดี เพ่ือเลี้ยงสัตว์ เช่น โคนม โคเนื้อ และกระบือ 

 

 
ภาพที่ 5.5 หญ้ารูซี่ (ภาพถ่าย: ผู้เขียน) 
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 องค์ประกอบทางเคมี 
 หญ้ารูซี่เป็นหญ้าที่กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเพ่ือเลี้ยงสัตว์ 
เพราะมีคุณสมบัติดีกว่าหญ้าชนิดอ่ืน ๆ เป็นหญ้าที่มีอายุหลายปีปลูกได้กับทุกภาคของประเทศไทย 
ทนต่อความแห้งแล้งพอสมควร แต่ไม่ทนต่อสภาพน้ าท่วมขังถ้าปลูกในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์และมี
น้ าเพียงพอจะมีการเจริญเติบโตเร็วมาก ให้ผลผลิตน้ าหนักแห้ง 2-3 ตัน/ไร่/ปี ชุติมา (2542) ได้ศึกษา
ผลกระทบของการตัดที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของหญ้ารูซี่ ท าการทดลองปลูกหญ้าในกระถาง โดย
ใช้ดินชุดโคราชภายใต้สภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า ผลผลิตน้ าหนักแห้งของหญ้ารูซี่ที่
ช่วงเวลาการตัด 60 วัน รองลงมา 40 วัน และต่ าสุดที่ช่วงเวลาการตัด 20 วัน คือ 87.34, 52.52 และ 
36.19 กรัม/กระถาง ตามล าดับ กานดา และคณะ (2545)รายงานว่าหญ้ารูซี่ที่ได้รับปุ๋ยฟอสฟอรัส 
หรือโปแตสเซียมอย่างใดอย่างหนึ่งอัตรา 10 กิโลกรัมP2O5 หรือ K2O ให้ผลผลิตน้ าหนักแห้งเฉลี่ยคือ 
4,076 หรือ 4,303 กิโลกรัม/ไร่/ปี สูงกว่าไม่ได้รับปุ๋ยทั้งสองชนิดแต่การใส่ปุ๋ยดังกล่าวสูงกว่านี้ไม่มีผล
ต่อผลผลิตส าหรับคุณค่าทางอาหารของหญ้ารูซี่ ชุติมา (2542) รายงานว่าหญ้ารูซี่ที่ตัดทุก 40 วัน มี
ระดับโปรตีนประมาณ 8.01 เปอร์เซ็นต์ ใกล้เคียงกับการรายงานของ จีระวัชร์ และคณะ (2548) 
รายงานว่าหญ้ารูซี่มีโปรตีนประมาณ 7-10 เปอร์เซ็นต์ สอกคล้องกับการรายงานของ วรรณา และ
คณะ (2551) ที่พบว่าการตัดหญ้าที่อายุ 30-45 วันจะมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบประมาณ 10-13 
เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงในตารางที่ 5.15 

ดังนั้นพอสรุปได้ว่าหญ้ารูซี่ที่ปลูกในประเทศไทยให้ผลผลิตน้ าหนักแห้ง 2.00-4.30 ตัน/ไร่/ปี 
และมีโปรตีน 7-10 เปอร์เซ็นต์ 
 
ตารางท่ี 5.15 ผลของอายุการตัดหญ้ารูซี่ต่อองค์ประกอบทางเคมี 

ที่มา: วรรณา และคณะ (2551) 
 

 นอกจากอายุจะส่งผลต่อองค์ประกอบทางเคมีของหญ้ารูซี่แล้วยังพบว่าการถนอมอาหารสัตว์
ในรูปแบบหญ้าหมัก และหญ้าแห้งท าให้กรดไขมันในหญ้ารูซี่ลดลงดังแสดงในตารางที่ 5.16 
 

 อายุการตัด 
30 วัน 45 วัน 60 วัน 

องค์ประกอบทางเคมี (เปอร์เซ็นต์วัตถุแห้ง)    
วัตถุแห้ง 17.6 21.2 26.1 
โปรตีน 13.9 10.9 7.8 
ไขมัน 1.5 1.3 1.3 
เถ้า 10.2 9.7 9.4 
เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกรด 34.7 34.9 37.0 
เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกลาง 60.7 62.6 65.8 
ลิกนิน 4.3 4.5 4.6 

  การย่อยได้ของอินทรียวัตถุในห้องปฏิบัติการ 62.8 60.8 59.9 
พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ (เมกะจูล/กิโลกรัมวัตถุแห้ง) 8.4 8.1 8.0 
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ตารางท่ี 5.16 ผลของการท าแห้งและหมักต่อปริมาณกรดไขมันไขมันของหญ้ารูซี่ 

กรดไขมัน 
ปริมาณกรดไขมันไขมัน (กรัม/กิโลกรัมของวัตถุแห้ง) 

รูซี่สด รูซี่แห้ง รูซี่หมัก 
กรดลอริก (Lauric acid) 1.5 0.5 0.5 
กรดปาลมิติก (palmitic acid) 19.8 17.7 18.2 
กรดสเตียริก (Stearic acid) 3.1 1.7 2.2 
กรดอะราคิโดนิก (Arachidonic acid) 1.1 0.5 0.5 
กรดลิโนเลอิก (Linoleic acid) 2.3 1.9 2.0 
กรดโอเลอิก (Oleic acid) 2.9 1.8 2.5 
กรดลิโนเลอิก (Linoleic acid) 18.6 15.6 19.7 

-กรดลิโนเลอิก 0.2 0.1 0.2 

α -กรดลิโนเลอิก 43.1 37.4 40.4 

ที่มา: ศศิพร และคณะ (2559) 
 

6. หญ้าอะตราตั้ม 
หญ้าอะตราตั้ม (Paspalum atratum) น าเข้าจากประเทศออสเตรเลียตั้งแต่เดือนเมษายน 

ปี ค.ศ. 1993 โดย T. Gibson (ส านักพัฒนาอาหารสัตว์, 2560) หญ้าในกลุ่มพาสพาลัม มีอยู่ประมาณ 
200-250 ชนิด พบว่าอยู่ในเขตร้อนและเขตหนาวของโลก ชอบขึ้นบริเวณที่มีความชุ่มชื้น มีล าต้นใต้
ดิน และบนดิน หญ้าในกลุ่มนี้ที่มีการปลูกเพ่ือใช้เลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยที่ส าคัญ ๆ ได้แก่ หญ้าพลิเค 
ทูลั่ม (Paspalum plicatulum) หญ้าแคลลิส (Paspalum dilatatum) และหญ้าอะตราตั้มหรือ
อุบล พาสพาลัม (Paspalum atratum cv. Ubon) หญ้าอะตราตั้มเป็นหญ้าพ้ืนเมืองของประเทศ
บราซิล และน าเข้า มาในประเทศไทยโดย ดร. M.D. Hare จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปี พ.ศ. 
2537 หลังจากปลูกทดสอบแล้วพบว่าให้ผลผลิตสูงและปรับตัวได้ดีจึงตั้งชื่อว่า พาสพาลัมพันธุ์อุบล 
แต่เรียกทั่วไปว่าอุบลพาสพาลัม หรือหญ้าอะตราตัม แหล่งปลูกพบในภาคอิสานตอนล่าง และอยู่ใน
ระหว่างการขยายพ้ืนที่ปลูกไปยังส่วนอื่น ๆ ของประเทศไทย 
 ลักษณะประจ าพันธุ์ 

หญ้าอะตราตัมหรืออุบลพาสพาลัม มีลักษณะล าต้นตั้งเป็นกอ สูงประมาณ 1 เมตร แต่ถ้าไม่
ตัดปล่อยไว้ออกดอกจะสูงถึง 2 เมตร มีกอใหญ่ ทรงพุ่มของกอมี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10-30 
เซนติเมตร มีระบบรากฝอย แผ่นใบกว้าง 3-4 เซนติเมตร ใบยาว 30-40 เซนติเมตร เริ่มออกดอก
เดือนตุลาคม มีช่อดอกแบบ Raceme  

หญ้าอะตราตั้มเป็นหญ้าอาหารสัตว์อายุหลายปี วงศ์ Poaceae มีจ านวนโครโมโซม เป็น 
obligate apomict tetraploid (2n=4x=40) มีระบบรากฝอยที่หนาแน่น ล าต้นเจริญเติบโตเป็นกอ
ขนาดใหญ่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 10-30 ซม. ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นในการปลูก อายุ และระดับการ
แทะเล็มหรือการตัดเล็มหรือการตัด ถ้าปล่อยไว้ไม่ตัด ทรงพุ่มใบสามารถเจริญเติบโตได้สูงถึง 1 เมตร 
และก้านช่อดอกสามารถเจริญเติบโตได้สูงกว่า 2 เมตร แต่ละกอมีประมาณ 20-50 หน่อ 
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 ใบดก มีสีเขียวสดและเป็นมัน แผ่นใบที่ตั้งขึ้นอาจยาวได้ถึง 50 ซม. และกว้าง 3-4 ซม. 
หญ้าที่ถูกแทะเล็มอย่างหนักอาจจะสูงเพียง 10-12 ซม. โดยที่ใบอาจจะเจริญเติบโตเกือบราบไปบน
พ้ืนดิน ใบทั่วไปไม่มีขน แต่กาบใบล่าง ๆ มีขนเล็กน้อยและขอบใบค่อนข้างคม เยื่อก้ันน้ าบนใบมีความ
ยาว 1-2 มม.  

 ออกดอกช่วงเดือนกันยายน (ในประเทศไทย) ช่อดอกเป็นแบบ Panicle สูงประมาณ 1.8-
2.3 เมตรจากระดับพ้ืนดิน ช่อดอกยาว 20-30 ซม. ประกอบด้วยก้านแขนง (Raceme) 5-12 ก้าน 
ยาว 8-12 ซม. โดยมีประมาณ 60-150 ดอกย่อย (Spikelet)/ก้านแขนง ดอกย่อยเกิดเป็นคู่ หญ้านี้
เป็นพืชผสมตัวเอง 
  

 
ภาพที่ 5.6 หญ้าอะตราตัม (ภาพถ่าย: ผู้เขียน) 

 
 องค์ประกอบทางเคมี 

จากการรวบรวมงานวิจัยพบว่าอายุและความถี่ของการตัด การตัดหญ้าอาหารสัตว์บ่อยครั้ง
จะท าให้หญ้ามีระดับโปรตีนรวม และเปอร์เซ็นต์การย่อยได้ สูงขึ้น เช่น หญ้าอะตราตั้มที่ตัดทุกๆ 30 
วัน จ านวนหกครั้ง และตัดทุกๆ 45 วัน จ านวนสี่ครั้ง ให้ผลผลิตน้ าหนักแห้งรวมเท่ากับ 15.40 และ 
13.01 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ และระดับโปรตีนรวม เท่ากับ 6.50 และ 4.78 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
(Hare et al., 1999) ใกล้เคียงกับการรายงานของ วรรณา และคณะ (2551) ที่พบว่าหญ้าอะตราตั้มที่
ตัดช่วงอายุ 30-60 วันมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบประมาณ 7-10 เปอร์เซ็นต์ดังแสดงในตารางที่ 5.17 
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ตารางท่ี 5.17 ผลของอายุการตัดหญ้าอะตราตัมต่อองค์ประกอบทางเคมี 

ที่มา: วรรณา และคณะ (2551) 
 

ถั่วอาหารสัตว์ 
1. ถั่วคาวาลเคด 

ถั่วคาวาลเคด (Centrosema pascuorum cv. Cavalcade) น าเข้าจากประเทศออสเตรเลีย
ตั้งแต่เดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2528 โดย Mongkol Harnkla (ส านักพัฒนาอาหารสัตว์, 2560) 
 ลักษณะประจ าพันธุ์ 

 ถั่วคาวาลเคดเป็นถั่วอายุสั้นฤดูเดียว (Annual) ล าต้นเป็นเถาเลื้อยพัน เถายาวมากกว่า 2 
เมตร ใบเป็นแบบ Trifoliate ใบกว้าง 0.8-1.2 ซม. ยาว 9-13 ซม. ล าต้นและก้านใบไม่มีขน (ถั่วบันดี
มีขน) ดอกสีแดงเข้มจนเกือบม่วง ฝักยาว 3.5-7.0 ซม. สีเขียว เมื่อฝักเริ่มแก่จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้ม
และเป็นสีน้ าตาลเมื่อแก่เต็มที่ ใน 1 ฝักมีเมล็ดอย่างน้อย 15 เมล็ด เรียงเป็นแถวเดี่ยว เมล็ดเป็นรูป
วงรีและนูน (ถ่ัวบันดีเมล็ดเป็นรูปสี่เหลี่ยมและแบน) น้ าหนัก 1,000 เมล็ดประมาณ 23-25 กรัม ใน 1 
กิโลกรัม มีเมล็ดประมาณ 48,000 เมล็ด ถั่วคาวาลเคดจะเริ่มออกดอกประมาณปลายเดือนกันยายน
เป็นต้นไป (ถั่วบันดีจะออกดอกช้ากว่า 2 สัปดาห์) จะเริ่มติดฝักราวกลางเดือนตุลาคม สามารถทยอย
เก็บฝักแก่ได้ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป  
 

 อายุการตัด 
30 วัน 45 วัน 60 วัน 

องค์ประกอบทางเคมี (เปอร์เซ็นต์วัตถุแห้ง)    
วัตถุแห้ง 15.8 17.5 22.3 
โปรตีน 10.3 8.4 7.4 
ไขมัน 1.1 1.0 0.9 
เถ้า 11.5 11.5 11.3 
เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกรด 40.0 38.3 39.6 
เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกลาง 65.9 65.2 66.4 
ลิกนิน 5.1 4.2 4.7 

  การย่อยได้ของอินทรียวัตถุในห้องปฏิบัติการ 58.5 59.0 56.5 
พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ (เมกะจูล/กิโลกรัมวัตถุแห้ง) 7.7 7.7 7.5 
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ภาพที่ 5.7 ถั่วคาวาเคด (ภาพถ่าย: ผู้เขียน) 

 
 องค์ประกอบทางเคมี 

 โดยทั่วไปถั่วคาวาลเคดให้ผลผลิตน้ าหนักแห้งไร่ละ 1,000-3,000 กก./ไร่ หรือคิดเป็นถ่ัวสด
ไร่ละ 4,000-5,200 กก. ถ้าปลูกล่าช้าอาจตัดได้เพียง 2 ครั้งให้ผลผลิตแห้ง 800-1,000 กก./ไร่ ในการ
ตัดแต่ละครั้งให้ผลผลิตน้ าหนักแห้งดังนี้ ตัดครั้งที่ 1และ 2 ประมาณครั้งละ 400-500 กก./ไร่ ครั้งที่ 3 
ประมาณ 200-300 กก./ไร่ ทั้งนี้พบว่าถั่วคาวาลเคดมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบประมาณ 12-14 
เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงในตารางที่ 5.18 
 
ตารางท่ี 5.18 ผลของอายุการตัดถั่วคาวาลเคดต่อองค์ประกอบทางเคมี 

ที่มา: เพ็ญศรี และคณะ (2554) 

 อายุการตัด 
45 วัน 60 วัน 75 วัน 

องค์ประกอบทางเคมี (เปอร์เซ็นต์วัตถุแห้ง)    
วัตถุแห้ง 83.8 84.9 84.5 
โปรตีน 14.8 13.7 12.9 
ไขมัน 1.3 1.4 1.4 
เถ้า 7.0 7.5 7.8 
เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกรด 42.1 41.9 41.7 
เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกลาง 58.2 57.7 57.9 
ลิกนิน 8.9 8.6 9.0 

พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ (เมกะจูล/กิโลกรัมวัตถุแห้ง) 7.6 7.9 7.1 
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2. ถั่วสไตโล  
ประเทศไทยน าเข้าถั่วตระกูล Stylosanthes หลายชนิด  เช่นน าเข้าถั่วฮามาต้า 

(Stylosanthes hamata) จากประเทศออสเตรเลีย ตั้งแต่ พ.ศ. 2513 แล้วน าเข้าถั่วเวอราโน 
(Stylosanthes hamata cv. Verano)  ในปี พ.ศ. 2537 จากประเทศออสเตรเลีย โดย JICA ดัง
แสดงในตารางที่ 5.19 (ส านักพัฒนาอาหารสัตว์, 2560) 
 
ตารางท่ี 5.19 ประวัติการน าเขา้หญ้ากินนีในประเทศไทย 

ชื่อวิทยาศาสตร์ พันธุ์ พ.ศ. ผู้น าเข้า จากประเทศ 

Stylosanthes capitata 2523 Chanchai Manidool CIAT, โคลัมเบีย 

Stylosanthes gracilis 2502 Kasetsart Univ. ออสเตรเลีย 
Stylosanthes guianensis 2518 Northern Regional Agri. 

Center 
ออสเตรเลีย 

Stylosanthes guianensis 2538 Werner Stur CIAT, โคลัมเบีย 

Stylosanthes hamata 2513 Max Shelton ออสเตรเลีย 
Stylosanthes hamate cv. 

Verano 
2537 JICA ออสเตรเลีย 

Stylosanthes humilis 2509 J.C. Gerring ออสเตรเลีย 

Stylosanthes macrocephala 2524 Chanchai Manidool CIAT, โคลัมเบีย 

Stylosanthes scabra 2537 JICA ออสเตรเลีย 
ที่มา: ส านักพัฒนาอาหารสัตว์ (2560) 
 

ลักษณะประจ าพันธุ์ 
ถั่วตระกูล Stylosanthes เป็นถั่วพุ่มเตี้ยตั้งตรงมีอายุ 2-3 ปี ทนทานต่อสภาพแห้งแล้ง 

ทนทานต่อการแทะเล็ม หรือการเหยียบย่ าของสัตว์ได้ดี แต่ไม่ทนในสภาพชื้นแฉะ หรือที่ร่มเงา ความ
สูงของแต่ละพันธุ์มีความแตกต่างกัน เช่นถั่ว  Stylosanthes guianensis cv. Cook มีความสูง
ประมาณ 3.7 เซนติเมตร และการแผ่ขยายของกอประมาณ 6.3 เซนติเมตร เล็กกว่า Stylosanthes 
hamata cv. Verano มีความสูงประมาณ 4.3 เซนติเมตร และการแผ่ขยายของกอประมาณ 8.7 
เซนติเมตร (Njarui and Wandera, 2004) ดังแสดงในตารางที่ 5.20 
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ภาพที่ 5.8 ถั่วฮามาต้า (ภาพถ่าย: ผู้เขียน) 

 
ตารางท่ี 5.20 ความสูงและการแผ่ขยายกอของถั่วตระกูล Stylosanthes 
 ความสูง (ซม.) การแผ่ขยาย (ซม.) 
Stylosanthes guianensis cv. Cook 3.7 6.3 
Stylosanthes hamata cv. Verano 4.3 8.7 
Stylosanthes scabra cv. Fitzroy 7.3 13.0 

ที่มา: Njarui and Wandera (2004) 
 
 ถั่วตระกูล Stylosanthes มีลกัษณะของฝักหุ้มเมล็ดแตกต่างกัน แต่ทุกสายพันธุ์มีลักษณะ
ปลายยอดโค้งเหมือนเหมือนเคียว ดังแสดงในภาพที่ 5.9 
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ภาพที่ 5.9 ลักษณะฝักหุ้มเมล็ดของถั่วตระกูล Stylosanthes 
ที่มา:  Mannetje (1984) 

 
 ใบของถั่วตระกูล Stylosanthes เป็นใบประกอบมี 3 ใบย่อย ลักษณะยาวและแคบ ปลายใบ
แหลมคล้ายรูปหอก มีหูใบและฐานใบโค้งมาโอบล้อมรอบล าต้น (Amplexicaul stipule) ฝักหุ้มเมล็ด
ของถัว่ตระกูล Stylosanthes ส่วนใหญ่มีลักษณะปลายยอดโค้งคล้ายเคียว ดังแสดงในภาพที่ 5.10 
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A: กิ่งพร้อมช่อดอกรวม ; B: ใบพร้อมหูใบและฐานใบโค้งมาโอบล้อมรอบล าต้น (amplexicaul 
stipule); C: ช่อดอกรวม (inflorescence); D: ใบประดับ (bract); E: ฝัก (pod); F:เมล็ด (seed) – 
ภาพวาดโดย Bruno Manara. 

ภาพที่ 5.10 ภาพวาดถั่ว Stylosanthes guianensis 
ที่มา: Calles and Schultze-Kraft (2010) 
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A: กิ่งพร้อมช่อดอกรวม ; B: ใบพร้อมหูใบและฐานใบโค้งมาโอบล้อมรอบล าต้น (amplexicaul 
stipule); C: ช่อดอกรวม (inflorescence); D: ใบประดับ (bract); E: ฝัก (pod); F:เมล็ด (seed) – 
ภาพวาดโดย Bruno Manara. 

ภาพที่ 5.11 ภาพวาดถั่ว Stylosanthes hamata 
ที่มา: Calles and Schultze-Kraft (2010) 
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A: กิ่งพร้อมช่อดอกรวม ; B: ใบพร้อมหูใบและฐานใบโค้งมาโอบล้อมรอบล าต้น (amplexicaul 
stipule); C: ช่อดอกรวม (inflorescence); D: ใบประดับ (bract); E: ฝัก (pod); F:เมล็ด (seed) – 
ภาพวาดโดย Bruno Manara. 

ภาพที่ 5.12 ภาพวาดถั่ว Stylosanthes scabra 
ที่มา: Calles and Schultze-Kraft (2010) 
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A: กิ่งพร้อมช่อดอกรวม ; B: ใบพร้อมหูใบและฐานใบโค้งมาโอบล้อมรอบล าต้น (amplexicaul 
stipule); C: ช่อดอกรวม (inflorescence); D: ใบประดับ (bract); E: ฝัก (pod); F:เมล็ด (seed) – 
ภาพวาดโดย Bruno Manara. 

ภาพที่ 5.13 ภาพวาดถั่ว Stylosanthes humilis 
ที่มา: Calles and Schultze-Kraft (2010) 
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A: กิ่งพร้อมช่อดอกรวม ; B: ใบพร้อมหูใบและฐานใบโค้งมาโอบล้อมรอบล าต้น (amplexicaul 
stipule); C: ช่อดอกรวม (inflorescence); D: ใบประดับ (bract); E: ฝัก (pod); F:เมล็ด (seed) – 
ภาพวาดโดย Bruno Manara. 

ภาพที่ 5.14 ภาพวาดถั่ว Stylosanthes capitata 
ที่มา: Calles and Schultze-Kraft (2010) 
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องค์ประกอบทางเคมี 
ถั่วตระกูล Stylosanthes ที่ตัดเมื่ออายุ 45 วัน พบว่ามีโปรตีนประมาณ 15-18 เปอร์เซ็นต์ 

ทั้งนี้อาจมีระดับโปรตีนสูงกว่านี้หากได้รับการบ ารุงและใส่ปุ๋ยในระหว่างการปลูก ทั้งนี้พบว่าเยื่อใยที่ไม่
ละลายในสารฟอกที่เป็นกลางมีค่าค่อนข้างต่ าประมาณ 47-54 เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงในตารางที่ 5.21
นอกจากนี้ถั่วฮามาต้า (Stylosanthes hamata cv. Verano) และถั่วท่าพระสไตโลเป็นพืชอาหาร
สัตว์ ชนิดหนึ่งที่กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้แนะน าส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเนื่องจากสามารถ
เจริญเติบโตได้ในดินหลายชนิด ปรับตัวและเจริญเติบโตได้ดีในประเทศไทยจนเป็นที่รู้จักและปลูก
อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน (อุดร และคณะ, 2551; พิมพาพร และคณะ, 2552; สมเกียรติ และคณะ, 
2554)  

 
ตารางท่ี 5.21 ผลของอายุการตัดถั่วตระกูล Stylosanthes ต่อองค์ประกอบทางเคมี 
 ถั่วตระกูล Stylosanthes 

ฮามาต้า1,2 ท่าพระสไตโล2,3 
องค์ประกอบทางเคมี (เปอร์เซ็นต์วัตถุแห้ง)   

วัตถุแห้ง 23.6 20-24 
โปรตีน 15-17 17-18 
ไขมัน 1.3 1.3 
เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกรด 33-38 34-41 
เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกลาง 49.4 47-54 
ลิกนิน 6.5 8-10 

การย่อยได้ของอินทรียวัตถุ (เปอร์เซ็นต์วัตถุแห้ง) 64 61 

ที่มา: 1อุดร และคณะ (2551);  2พิมพาพร และคณะ, 2552; 3สมเกียรติ และคณะ (2554) 
 

สรุป 

พืชอาหารสัตว์ที่ส าคัญในประเทศไทยได้แก่ หญ้ากินนี หญ้าซิกแนล หญ้ารูซี่ หญ้าเนเปียร์ 
หญ้าแพงโกลา ถั่วคาวาเคด ถั่วสกุลสไตโลแซนเธส (Stylosanthes spp.) เช่นถั่วฮามาต้า เป็นต้น พืช
อาหารสัตว์เหล่านี้ได้รับการศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวาง จากผลการค้นคว้าจะพบว่าพืชอาหารสัตว์
ส่วนใหญ่จะมีโปรตีนสูงเมื่ออายุน้อยแล้วค่อยลดลงเมื่ออายุมากข้ึนโดยส่วนใหญ่แนะน าให้ตัดที่อายุ 30 
- 45 วัน พืชอาหารสัตว์บางชนิดเหมาะสมส าหรับท าพืชอาหารสัตว์หมัก เช่นหญ้าเนเปียร์ หญ้ารูซี่ 
หญ้ากินนี ขณะที่หญ้าบางชนิดเหมาะส าหรับท าพืชอาหารสัตว์แห้ง เช่นหญ้าแพงโกลา ถั่วคาวาเคด 
เป็นต้น 
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แบบฝึกหัด 
1. ให้นักศึกษาบอกลักษณะประจ าพันธุ์ของหญ้ากินนี รูซี่ แพงโกลา   
2. ให้นักศึกษาบอกลักษณะประจ าพันธุ์ของถั่วคาวาเคด และถ่ัวสกุลสไตโลแซนเธส 
3. ให้นักศึกษายกตัวอย่างพืชอาหารสัตว์ที่เหมาะส าหรับท าพืชอาหารสัตว์หมัก พร้อมให้เหตุผล

ประกอบว่า เหตุใดจึงเหมาะส าหรับท าพืชอาหารสัตว์หมัก 
4.  ให้นักศึกษายกตัวอย่างพืชอาหารสัตว์ที่เหมาะส าหรับท าพืชอาหารสัตว์แห้ง พร้อมให้เหตุผล

ประกอบว่า เหตุใดจึงเหมาะส าหรับท าพืชอาหารสัตว์แห้ง 
5. เหตุใดจึงมกีารน าเข้าพืชอาหารสัตว์เข้าสู่ประเทศไทยจ านวนหลายชนิด 

 
 
หมายเหตุ: ทบทวนบทเรียนเพิ่มเติมจากแอพพลิเคชั่น Kahoot โดยสแกน QR Code  
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แผนการสอนประจ าบทที่  6 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพของพืชอาหารสัตว์  

 
 

หัวข้อเนื้อหา  

1.  สายพันธุ์ของพืชอาหารสัตว์ต่อคุณภาพของพืชอาหารสัตว์ 
2.  อายุของพืชอาหารสัตว์ต่อคุณภาพของพืชอาหารสัตว์ 
3.  ความถี่ของการตัดต่อคุณภาพของพืชอาหารสัตว์ 
4.  ฤดูกาลต่อคุณภาพของพืชอาหารสัตว์ 
5. การใส่ปุ๋ยบ ารุงต่อคุณภาพของพืชอาหารสัตว์ 
6.  สรุป 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
เมื่อนักศึกษาได้ศึกษาบทที่ 6 แล้ว  นักศึกษาสามารถแสดงพฤติกรรมได้ดังต่อไปนี้ 
1. อธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของพืชอาหารสัตว์ได้ 
2. เปรียบเทียบผลของสายพันธุ์พืชอาหารสัตว์ต่อองค์ประกอบทางเคมีและคุณภาพของพืช

อาหารสัตว์ได้ 
3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอายุของพืชอาหารสัตว์ต่อองค์ประกอบทางเคมีและคุณภาพ

ของพืชอาหารสัตว์ได้ 
4. อธิบายและวิเคราะห์หลักการที่ท าให้ฤดูกาลที่ส่งผลต่อคุณภาพของพืชอาหารสัตว์ได้ 
5. เมื่อก าหนดชนิดของพืชอาหารสัตว์ให้ นักศึกษาสามารถเลือกระยะเวลาการตัดได้อย่าง

เหมาะสม พร้อมทั้งอธิบายหลักการเลือกระยะการตัดได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
6. เมื่อยกตัวอย่างบทความวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพพืชอาหารสัตว์นักศึกษา

วิเคราะห์ตาราง หรือรูปภาพผลงานทดลองและสามารถอภิปราย สรุปผลได้ 
 

วิธีการสอน และกิจกรรมการสอน 
1.  ศึกษา  อ่าน  และท าความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของบทที่ 6 
2.  บรรยายผ่าน PowerPoint เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของพืชอาหารสัตว์ 
3.  อภิปรายร่วมกัน ซักถาม เสนอแนะแนวความคิด และสรุปเนื้อหาประจ าบท 
4. ให้นักศึกษาลงไปศึกษาพืชอาหารสัตว์ในแปลงรวบรวมพันธุ์  
5. มอบหมายให้นักศึกษาศึกษาเปรียบเทียบการตัดพืชอาหารสัตว์ที่ตัดเมื่ออายุ 30, 45 และ 60 

วัน เพ่ือศึกษาผลผลิต สัดส่วนใบต่อล าต้น พร้อมทั้งอภิปรายผล 
6. อ่านผลวิเคราะห์ผลงานทดลองจากบทความวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพพืชอาหาร

สัตว์ 
7. สอนผ่านแอพพลิเคชั่น Kahoot เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของพืชอาหารสัตว์ 
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สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์ บทที่ 6 
2. Power Point ประกอบการบรรยายเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของพืชอาหารสัตว์ 
3. พันธุ์พืชอาหารสัตว์ ของฟาร์มปศุสัตว์สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
4. บทความวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพพืชอาหารสัตว์ 
5. แอพพลิเคชั่น Kahoot เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของพืชอาหารสัตว์ 

 

การวัด และประเมินผล 
1. พฤติกรรมการเข้าเรียน แบบประเมินการเข้าชั้นเรียน 
2. คะแนนตอบค าถาม และอภิปรายผลในชั้นเรียน 
3. คะแนนงานมอบหมาย จากการท ารายงานผลการศึกษาเปรียบเทียบการตัดพืชอาหารสัตว์ที่

ตัดเมื่ออายุ 30, 45 และ 60 วัน เพ่ือศึกษาผลผลิต สัดส่วนใบต่อล าต้น 
4. คะแนนที่นักศึกษาได้จากการเล่น Kahoot  
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บทท่ี 6 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพของพืชอาหารสัตว ์

 
 
 พืชอาหารสัตว์แต่ละชนิด หรือแต่ระยะของการเจริญเติบโตล้วนส่งผลโดยตรงต่อผลผลิตและ
คุณภาพของพืชอาหารสัตว์ ทั้งนี้จากการค้นคว้าข้อมูลพบว่ามีหลายปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของพืช
อาหารสัตว์ เช่น  สายพันธุ์ อายุของการตัด ความถี่ของการตัด ฤดูกาล ตลอดทั้งการใส่ปุ๋ยบ ารุง ดังนั้น
เพ่ือให้สามารถเลือกตัดสินใจตัดพืชอาหารสัตว์เพ่ือให้ได้ผลผลิต และคุณภาพของพืชอาหารสัตว์ที่
เหมาะสม นักศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของพืชอาหารสัตว์ดังรายละเอียดที่
จะน าเสนอต่อไปนี้ 
 

สายพันธุ์ของพืชอาหารสัตว์ 
พืชอาหารสัตว์สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ พืชวงศ์หญ้า และพืชวงศ์ถั่ว  แต่ละ

ชนิดมีรูปร่างลักษณะ และลักษณะการเจริญเติบโตที่แตกต่างกัน (สายัณห์, 2540) ส่งผลท าให้พืช
อาหารสัตว์มีองค์ประกอบทางเคมี รวมทั้งความสามารถในการย่อยได้โดยสัตว์แตกต่างกัน  ดังการ
รายงานของ Evitayani et al. (2004) ที่ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของพืชวงศ์หญ้าและพืชวงศ์ถั่วที่
เจริญเติบโตในฤดูฝนของประเทศอินโดนีเซียพบว่า พืชวงศ์หญ้ามีโปรตีนเป็นองค์ประกอบประมาณ 
12 เปอร์เซ็นต์ ต่ ากว่าพืชวงศ์ถั่วที่มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบประมาณ 21 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยัง
พบว่าพืชวงศ์หญ้ามีเยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกลาง เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกรด 
และลิกนิน ประมาณ 60.2, 39.4 และ 5.3 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าพืชวงศ์หญ้า ทั้งนี้พบว่าพืชวงศ์หญ้ามี
เซลลูโลส และเฮไมเซลลูโลสประมาณ 20 และ 34 เปอร์เซ็นต์ เป็นสาเหตุท าให้ความสามารถในการ
ย่อยได้ของวัตถุแห้ง การย่อยได้ของอินทรียวัตถุ และการย่อยได้ของโปรตีนของพืชวงศ์หญ้าต่ ากว่า
วงศ์ถ่ัว ดังแสดงในตารางที่ 6.1  
 นอกจากนี้จากการศึกษาพบว่าพืชอาหารเขตร้อนและพืชอาหารสัตว์เขตหนาวก็ส่งผลต่อ
องค์ประกอบทางเคมี และคุณภาพของพืชอาหารสัตว์ ดังการรายงานของ Tedeschi et al. (2001) ที่
ศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีของหญ้าเขตร้อนและหญ้าเขตหนาวพบว่าหญ้าเขตร้อนมี
โปรตีนเป็นองค์ประกอบประมาณ 5 – 15 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่หญ้าเขตหนาวมีโปรตีนประมาณ 15-25 
เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังพบว่าถั่วเขตร้อนก็มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบประมาณ 17-20 เปอร์เซ็นต์ 
ขณะที่ถ่ัวเขตหนาวมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบประมาณ 16-24 เปอร์เซ็นต์ ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงมี
การน าเข้าพืชอาหารเขตหนาวหลายชนิดมาปลูก หรือน ามาปรับปรุงพันธุ์เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทย ก่อนจะแนะน าให้เกษตรกรปลูกเพ่ือเลี้ยงสัตว์ต่อไป 
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ตารางที่ 6.1 การเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีของพืชวงศ์หญ้า และพืชวงศ์ถ่ัว 

พืชอาหารสัตว์ OM CP EE NDF ADF ADL DMD OMD CPD 
พืชวงศ์หญ้า          

หญ้ากัมบ้า 89.3 6.6 2.7 59.3 41.5 5.9 49.9 51.9 50.5 
หญ้ามาเลเซีย 88.0 10.6 3.9 58.0 38.2 6.9 56.2 56.7 56.9 
หญ้าซิกแนลนอน 89.1 12.8 2.9 57.8 32.1 5.4 56.2 57.2 58.1 
หญ้าสตาร์ 89.1 16.2 3.2 57.2 36.8 6.7 62.2 64.4 60.1 
หญ้ากินนี 90.2 15.1 2.7 62.7 47.3 3.6 56.1 55.6 60.3 
หญ้าเนเปียร์ 89.9 14.4 2.7 66.2 40.6 3.7 56.3 62.7 58.6 
ค่าเฉลี่ย 89.2 12.6 3.0 60.2 39.4 5.3 56.2 58.1 57.4 

พืชวงศ์ถ่ัว          
ซีรูเลียม 89.6 18.3 3.4 55.6 33.9 6.8 59.1 65.2 67.2 
ถั่วเซนโตรซีมา 89.1 18.9 2.8 51.1 43.1 4.7 60.8 68.6 68.5 
แคร 87.3 17.5 3.8 40.7 27.1 6.5 66.8 65.7 68.2 
กระถิน 88.6 29.1 4.6 24.4 20.1 4.9 71.8 70.5 716 
ถั่วเสี้ยนป่า 89.9 23.2 4.3 46.3 28.4 5.4 69.7 72.0 70.1 
ค่าเฉลี่ย 88.9 21.6 3.9 42.7 29.6 5.7 65.6 68.4 69.2 

OM = อินทรียวัตถุ, CP = โปรตีน, EE = ไขมัน, NDF = เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกลาง, 
ADF = เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกรด, ADL = ลิกนิน, DMD = การย่อยได้ของวัตถุแห้ง, 
OMD = การย่อยได้ของอินทรียวัตถุแห้ง, CPD = การย่อยได้ของโปรตีน 
ที่มา: Evitayani et al. (2004) 
 

นอกจากนี้ยังพบว่าพืชชนิดเดียวกันแต่ต่างสายพันธุ์ก็มีองค์ประกอบทางเคมีที่แตกต่างกันดัง
การรายงานของ ภรรทรทร (2553) ที่ศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีของใบ, ก้าน และ ใบ
รวมก้านของมันส าปะหลัง  4 สายพันธุ์ พบว่าโปรตีนพบมากในใบ รองลงมาคือ ใบรวมก้านและ ก้าน
ใบตามล าดับ โดยใบมันส าปะหลังล้วนมีโปรตีนประมาณ  24 -25 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ใบรวมก้าน และ
ก้านใบ  มีโปรตีนประมาณ 16 และ 4 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ สอดคล้องกับปริมาณแทนนินที่พบว่าใบ
ล้วนมีสารแทนนินสูงที่สุด ประมาณ 4 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ ใบรวมก้าน และก้าน มีประมาณ 2.5 
และ 0.4 เปอร์เซ็นต์  แต่อย่างไรก็ตามพบว่าเยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกท่ีเป็นกลาง (NDF) พบว่าพบ
มากที่สุดในก้านใบประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ ใบรวมก้าน และใบล้วน มีประมาณ 36 และ 
31 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 6.2  
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ตารางท่ี 6.2 องค์ประกอบทางเคมีของใบ, ก้าน และ ใบรวมก้านของมันส าปะหลังแต่ละสายพันธุ์   

พันธุ์มันส าปะหลัง 
ส่วนของใบมัน

ส าปะหลัง 
เปอร์เซ็นต์วัตถุแห้ง 

CP NDF ADF Tannin 
พันธุ์ระยอง 5 ใบล้วน 24.70 31.39 25.33 4.33 

 ก้าน 4.49 40.78 33.63 0.43 

 ใบรวมก้าน 16.49 36.80 27.40 2.68 

พันธุ์ระยอง 9 ใบล้วน 25.05 31.24 25.41 4.22 

 ก้าน 4.54 40.43 33.03 0.44  

 ใบรวมก้าน 16.41 36.45 27.68 2.52 

พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ใบล้วน 24.85 31.42 25.30 4.19 

 ก้าน 4.51 40.57 33.51 0.49 

 ใบรวมก้าน 16.66 36.67 27.10 2.62 

พันธุ์ห้วยบง 60 ใบล้วน 24.75 31.62 25.52 4.40 

 ก้าน 4.54 40.51 33.28 0.51 

 ใบรวมก้าน 16.53 36.51 27.26 2.74 

หมายเหตุ: CP = โปรตีน, NDF = เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกลาง, ADF = เยื่อใยที่ไม่
ละลายในสารฟอกที่เป็นกรด, Tannin = แทนนิน  

ที่มา: ภรรทรทร (2553) 
  

อายุของพืชอาหารสัตว์ต่อคุณภาพของพืชอาหารสัตว ์

อายุของพืชส่งผลโดยตรงต่อองค์ประกอบทางเคมีของต้นพืช การตัดพืชอาหารสัตว์จึงจ าเป็น
ต้นพิจารณาอายุที่เหมาะสมต่อการตัดพืช นอกจากนี้ต้องพิจารณาถึงช่วงที่พืชให้ผลผลิตต่อหน่วยพ้ืนที่
สูง และมีคุณค่าทางอาหารสูง จากผลการรวบรวมงานวิจัยแสงดให้เห็นว่าพืชอ่อนจะมีจ านวนใบ
มากกว่าพืชแก่ นอกจากนี้พืชอ่อนยังมีระดับโปรตีนสูงกว่าพืชแก่อีกด้วย ขณะที่พืชแก่กับพบมีเยื่อใย
สูงกว่า แต่ก็ให้ผลผลิตต่อไร่สูงสุด (Snyman and Joubert, 1996; Kuoppala et al., 2008; Arslan 
and Essiz, 2009) ดังนั้นอายุที่เหมาะสมในการตัดพืชจึงควรอยู่ตรงกลางระหว่างผลผลิตสูงสุดกับ
คุณค่าทางอาหารสูงสุด ดังแสดงในตารางที่ 6.3  
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ตารางท่ี 6.3 ผลของระยะการตัดหญ้าต่อผลผลิต องค์ประกอบทางเคมี และผลผลิตจากกระบวนการ
หมัก 

 อายุตัดครั้งแรก (วัน)  อายุตัดครั้งที่ 2 (วัน) 
46 58  42 56 

จ านวนใบ (กรัม/กิโลกรัมวัตถุแห้ง)    
หญ้า Timothy 489 340  639 529 
ความสูงของหญ้า (เซนติเมตร) 42 75  54 71 
ผลผลิต (กิโลกรัมวัตถุแห้ง/แฮกตาร์) 3,300 5,100  3,100 3,800 
องค์ประกอบทางเคมี (เปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้ง)    

โปรตีน 16.0 12.7 15.9 13.0 
เยื่อใย NDF 49.8 59.4 51.8 53.0 
เยื่อใย NDF ที่ย่อยไม่ได้ 5.0 9.7 6.0 7.9 
การย่อยได้ของอินทรียวัตถุ 76.7 69.2 73.4 68.9 

NDF = เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกท่ีเป็นกลาง 
ที่มา: Kuoppala et al. (2008) 
 

จากการค้นคว้าเอกสารพบว่าอายุของพืชอาหารสัตว์ส่งผลต่อคุณค่าทางโภชนะในพืชอาหาร
สัตว์ ทั้งนี้พบว่าพืชอาหารสัตว์เมื่อมีอายุมากขึ้น ระดับโปรตีนจะลดลง ขณะที่ปริมาณเยื่อใยจะสูงขึ้น 
ส่งผลท าให้ความสามารถในการย่อยได้ของวัตถุแห้งจะลดลง ดังการรายงานของ ส าราญ และคณะ 
(2554)  ที่พบว่าการตัดหญ้าเนเปียร์ที่อายุ 25, 35, 45 และ 55 วัน ส่งผลต่อองค์ประกอบทางเคมี
ของหญ้าเนเปียร์ ทั้งนี้พบว่าหญ้าเนเปียร์ที่ตัดเมื่ออายุ 25 วัน มีระดับโปรตีนสูงสุดประมาณ 18.00 
เปอร์เซ็นต์ ขณะที่การตัดหญ้าเนเปียร์ที่อายุ 55 วัน มีระดับโปรตีนต่ าสุด คือ 8.10 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้
พบว่าหญ้าเนเปียร์ที่มีอายุตั้งแต่ 25 – 45 วัน จะมีระดับโปรตีนที่สูงกว่าหญ้าเนเปียร์ที่มีอายุตั้งแต่ 49 
– 105 วัน และมีระดับเยื่อใยที่ต่ ากว่า หญ้าเนเปียร์ที่มีอายุตั้งแต่ 49 – 105 วัน ทั้งนี้ส่วนใหญ่จะ
แนะน าให้ตัดพืชอาหารสัตว์ทุก 30-45 วัน เนื่องจากหากสัตว์เคี้ยวเอ้ืองได้รับหญ้าอ่อน หรือหญ้าที่ใบ
ดก สัตว์เคี้ยวเอื้องจะย่อยได้สูง ส่งผลให้สัตว์มีปริมาณการกินได้สูง ดังแสดงในตารางที่ 6.4 
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ตารางท่ี 6.4 ผลของอายุการตัดต่อองค์ประกอบทางเคมีของหญ้าเนเปียร์ 

เอกสารอ้างอิง อายุ (วัน) CP NDF ADF 
 ----------- เปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้ง ---------- 

สมพงษ์ และ Buelon (2542) 35 
42 
49 
56 

8.75 
7.21 
6.24 
6.58 

63.69 
66.41 
66.24 
71.81 

35.26 
35.51 
37.27 
39.28 

ส าราญ และ พรชัย (2554) 25 
35 
45 
55 

18.00 
12.80 
11.10 
8.10 

37.20 
41.70 
43.20 
45.80 

62.00 
67.00 
69.80 
71.80 

Muia et al. (2001a) 70 
105 

8.18 
5.33 

54.21 
63.37 

30.52 
36.01 

Muia et al.  (2001b) 70 
105 

8.30 
5.30 

54.10 
63.30 

30.30 
35.70 

หมายเหตุ: CP= โปรตีนหยาบ; NDF= เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกลาง; ADF= เยื่อใยที่ไม่
ละลายในสารฟอกที่เป็นกรด 

 
ทั้งนี้ Wang et al. (2014) ได้กล่าวถึงสาเหตุที่ท าให้หญ้าเนเปียร์ที่มีอายุมากมีเยื่อใยที่เพ่ิมขึ้น

และระดับโปรตีนลดลงเพราะว่าพืชจะมีการสะสมโปรตีนไว้ในส่วนของ  คลอโรพลาสต์ สอดคล้องกับ
การรายงานของ Amane  and Barry (1990) ที่กล่าวว่ามีการสะสมไนโตรเจนที่มีในคลอโรพลาส 
ประมาณ 75 – 80 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากนี้มีการสะสมไนโตรเจนในคลอโรพลาสจึงท าให้ลักษณะใบ
ของพืชมีสีเขียวและใบที่มีสีเขียวมากก็จะบงบอกได้ว่าพืชมีการสะสมโปรตีนไว้มาก เนื่องจากพืชที่มี
อายุน้อยจะมีการสะสมโปรตีนไว้มากกว่าพืชที่มีอายุมากจึงท าไปใบมีสีเขียวมากกว่า ทั้งนี้พืชที่มีอายุ
มากมีลักษณะของใบจะมีสีเขียวปนเหลืองซึ่งบงบอกได้ว่ามีการสะสมโปรตีนได้น้อยและลักษณะทาง
กายภาพของใบจะมีลักษณะแห้งแสดงให้ถึงระดับเยื่อใยที่เพ่ิมข้ึนแทนระดับโปรตีน  และนอกจากอายุ
ของหญ้าเนเปียร์ที่มีผลต่อระดับโปรตีนแล้ว ยังพบการให้ปุ๋ยยูเรียไนโตรเจนยังมีผลที่ท าให้ระดับ
โปรตีนของหญ้าเปียร์เพ่ิม  

จากการตรวจเอกสารพบว่าพืชอายุอ่อนจะมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบอยู่สูงกว่าพืชอายุมาก 
ดังการรายงานของ ส าราญ และพรชัย (2554)  ที่พบว่าการตัดหญ้าเนเปียร์ที่อายุ 25, 35, 45 และ 
55 วัน ส่งผลต่อองค์ประกอบทางเคมีของหญ้าเนเปียร์ ทั้งนี้พบว่าหญ้าเนเปียร์ที่ตัดเมื่ออายุ 25 วัน มี
ระดับโปรตีนสูงสุดประมาณ 18.00 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่การตัดหญ้าเนเปียร์ที่อายุ 55 วัน มีระดับ
โปรตีนต่ าสุด คือ 8.10 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้พบว่าหญ้าเนเปียร์ที่มีอายุตั้งแต่ 25 – 45 วัน จะมีระดับ
โปรตีนที่สูงกว่าหญ้าเนเปียร์ที่มีอายุตั้งแต่ 49 – 105 วัน และมีระดับเยื่อใยที่ต่ ากว่า หญ้าเนเปียร์ที่มี
อายุตั้งแต่ 49 – 105 วัน ดังแสดงในภาพที่ 6.1 และ 6.2 
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ภาพที่ 6.1 โปรตีนในหญ้าเนเปียร์ที่อายุตัดที่แตกต่างกัน 
ที่มา: N1 = สมพงษ์ และ Buelon (2542); N2 = ส าราญ และพรชัย (2554); 

N3 = Lounglawan et al. (2014) 
 

 
ภาพที่ 6.2 เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกท่ีเป็นกลาง (NDF) ในหญ้าเนเปียร์ที่อายุตัดที่แตกต่างกัน 
ที่มา: N1 = สมพงษ์ และBuelon (2542); N2 = ส าราญ และพรชัย (2554); N3 = Lounglawan 

et al. (2014) 
 

เนื่องจากเมื่อต้นพืชอาหารสัตว์เข้าสู่ระยะการเจริญพันธุ์ หญ้าอาหารสัตว์เจริญทางล าต้น
มากกว่าทางใบ ท าให้อัตราส่วนระหว่างใบต่อล าต้นลดลง จึงเป็นสาเหตุท าให้ระดับโปรตีนรวมและค่า
การย่อยได้ลดลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้จากการรายงานของ Methu et al. (2001); Tang et al. (2008); 
Sun et al. (2009) และ Li et al. (2014) ที่รายงานว่าส่วนประกอบของพืชอาหารสัตว์แต่ละส่วนมี
องค์ประกอบทางเคมีที่แตกต่างกันโดยโปรตีนจะพบมากที่ใบ รองลงมาคือกาบใบ ดังแสดงในตารางที่ 
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ตารางท่ี 6.5 องค์ประกอบทางเคมีของส่วนประกอบของต้นข้าวโพด 

เอกสารอ้างอิง 
CP OM NDF ADF ADL WSC 

------------------- เปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้ง -------------------  
ใบข้าวโพด   

Methu et al. (2001) 8.30 98.81 82.10 49.80 5.8 - 
Tang et al. (2008) 14.62 86.81 56.50 35.20 - - 
Sun et al. (2009) 14.20 - - 34.50 - 5.30 

Li et al. (2014) 9.95 92.46 62.28 31.12 4.43 - 
กาบใบข้าวโพด       

Methu et al. (2001) 5.4 91.80 84.70 49.50 5.00 - 
Tang et al. (2008) 4.20 88.56 70.80 43.90 - - 
Sun et al. (2009) 6.20 - - 43.20 - 6.40 

Li et al. (2014) 4.25 93.78 74.81 39.01 5.17  

เปลือกข้าวโพด       

Tang et al. (2008) 3.62 96.33 77.85 40.50 - - 
Li et al. (2014) 2.26 96.92 82.69 43.34 3.60 - 

ต้นข้าวโพดทั้งต้น       

Sun et al. (2009) 10.80 - - 35.20 - 8.5 

Li et al. (2014) 4.05 95.16 71.39 41.36 6.26 - 
หมายเหตุ:  CP= โปรตีนหยาบ; EE= สารละลายในอีเทอร์; OM= อินทรีย์วัตถุ; NDF= เยื่อใยที่ไม่

ละลายในสารฟอกที่เป็นกลาง; ADF= เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกท่ีเป็นกรด; ADL=
ลิกนิน WSC= คาร์โบไฮเดรตที่ละลายในน้ า 

 
 การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของจ านวนใบส่งผลโดยตรงต่อปริมาณการกินได้ จากการรายงานของ 
Minson (1990) พบว่าสัตว์เคี้ยวเอื้องสามารถกินส่วนของใบพืชได้มากกว่าส่วนของล าต้น เนื่องจากใบ
พืชเป็นส่วนที่ย่อยได้ง่าย และคงอยู่ในกระเพาะรูเมนในระยะเวลาสั้นกว่าส่วนล าต้น ท าให้กระเพาะ
ว่างซึ่งสามารช่วยกระตุ้นให้สัตว์หิวอาหารและกินอาหารได้เพ่ิมข้ึนดังแสดงในตารางที่ 6.6 
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ตารางท่ี 6.6 ปริมาณการกินได้และการคงอยู่ในกระเพาะรูเมนของใบและล าต้นของพืชอาหารสัตว์ 
พืชอาหารสัตว์ สัตว์ ใบ ล าต้น ความแตกต่าง 
ปริมาณการกินได้ (กรัม/กิโลกรัมน้ าหนักตัว0.75)  

หญ้าแพงโกลา แกะ 58 40 18 
 แกะ 44 34 10 
 แกะ 51 44 7 
 โค 68 49 19 
หญ้าโร้ด แกะ 57 45 12 
 แกะ 36 29 7 
 แกะ 49 38 11 
 โค 76 57 19 
ถั่วแปบม่วง แกะ 91 53 38 
 โค 91 51 40 
หญ้าไรย์ แกะ 74 62 12 
 โค 74 60 14 
ถั่วอัลฟัลฟ่า โค 84 42 42 
หญ้ากินนีสีม่วง แกะ 64 47 17 
หญ้าซีตาเรีย แกะ 59 32 27 

 แกะ 41 27 14 
การคงอยู่ในกระเพาะรูเมน (ชั่วโมง) แกะ 27 33 6 
 โค 35 45 10 

ที่มา: Minson (1990) 
 
 นอกจากนี้ Minson (1990) ยังรายงานว่าใบพืชที่อยู่ในระยะที่โตไม่เต็มที่มีลิกนินต่ ากว่าใบ
พืชที่อยู่ในระยะโตเต็มที่ ยิ่งไปกว่านั้นยังพบว่าปริมาณลิกนินในใบพืชมีต่ ากว่าที่พบในล าต้น ส่งผลท า
ให้สัตว์กินใบได้มากกว่าล าต้นดังแสดงในตารางที่ 6.7 
 
ตารางท่ี 6.7 ผลของระยะการตัด และชิ้นส่วนของพืชอาหารสัตว์ต่อการกินได้และระยะเวลาคงอยู่ใน

กระเพาะรูเมน 
 ส่วนของพืชอาหารสัตว์ 

ใบ  ล าต้น 
ยังไม่โตเต็มที่ โตเต็มที่  ยังไม่โตเต็มที่ โตเต็มที่ 

ลิกนิน (เปอร์เซ็นต์) 27 37  35 51 
การกินได้ (ก./กก. น้ าหนักตัว0.75) 69 52  49 35 
การคงอยู่ในกระเพาะรูเมน (ชม.) 18 21  23 34 

ที่มา: Minson (1990) 
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จากข้อมูลเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าพืชเมื่อเข้าสู่ระยะเริ่มออกดอก (Early bloom) ระยะออก
ดอกเต็มที่ (Full bloom) ระยะเมล็ดเป็นน้ านม (Milk stage) ระยะเมล็ดแป้ง (Dough stage) ระยะ
โตเต็มที่ (Mature) และระยะเมล็ดแก่เต็มที่ (Over ripe) จะมีสัดส่วนของใบลดลง ท าให้สัตว์กิน
อาหารลดลงดังแสดงในภาพที่ 6.3 
 

 
ภาพที่ 6.3 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะการเจริญเติบโต สัดส่วนระหว่างใบและล าต้น ต่อปริมาณการ

กินได้ของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง 
ที่มา: Minson (1990) 

 
พืชอาหารสัตว์ที่อยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างดอก พบว่าบริเวณเนื้อเยื่อเจริญ

ปลายยอดมีการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสมากขึ้น จนพัฒนาดอกเสร็จสมบูรณ์ ในระหว่างนี้ก็จะมีการ
พัฒนาของเมล็ดพันธุ์ ท าให้มีการสะสมส่วนที่เป็นแป้งและน้ าตาลเพ่ิมขึ้น ในขณะที่สะสมโปรตีนลดลง 
(Arslan and Essiz, 2009) ดังแสดงในตารางที่ 6.8 

 
ตารางที่ 6.8 ผลของระยะการตัดพืชอาหารสัตว์ต่อผลผลิต องค์ประกอบทางเคมี และผลผลิตจาก

กระบวนการหมัก 

 ช่วงเวลาที่ตัด 
ก่อนออกดอก เริ่มออกดอก ออกดอกแล้ว 

ผลผลิต (เปอร์เซ็นต์วัตถุแห้ง) 26.4 30.3 34.2 
องค์ประกอบทางเคมี (เปอร์เซ็นต์วัตถุแห้ง)    

เถ้า 9.1 8.7 9.0 
อินทรียวัตถุ 90.8 91.3 90.9 
โปรตีน 13.4 11.9 10.9 
เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกท่ีเป็นกลาง 49.9 51.2 52.3 
สารสกัดที่ปราศจากไนโตรเจน 44.4 45.9 45.5 

ที่มา: Arslan and Essiz (2009) 
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 สอดคล้องกับการรายงานของ Snyman and Joubert (1996) พบว่าพืชอาหารสัตว์อายุมาก
ท าให้การย่อยได้ลดต่ าลง เนื่องจากมีเยื่อใยสูง ในขณะที่มีคาร์โบไฮเดรตที่ละลายน้ าสูงกว่าพืชอาหาร
สัตว์ในระยะก่อนออกดอก เนื่องจากในระหว่างการเจริญเติบโตและการพัฒนาของเมล็ดพันธุ์ เมล็ดจะ
มีการสะสมอาหารและการใช้อาหาร ทั้งนี้ในระยะแก่ของเมล็ดถือว่าเป็นระยะที่สิ้นสุดการสะสม
อาหาร เมล็ดมีน้ าหนักค่อนข้างคงที่และมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีรวิทยาและรูปร่าง ดังแสดงใน
ตารางที่ 6.9  
 
ตารางที่ 6.9 ผลของระยะการตัดข้าวฟ่างต่อผลผลิต องค์ประกอบทางเคมี และผลผลิตจาก

กระบวนการหมัก 

 ระยะการตัด 
ล าต้นที่ยังไม่ออกดอก ออกดอก เมล็ดสุก 

องค์ประกอบทางเคมี (เปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้ง)   
วัตถุแห้งทั้งหมด  9,100 12,230 10,200 
โปรตีน 1,150 1,180 900 
คาร์โบไฮเดรตที่ละลายในน้ า 6.5 8.7 10.1 
เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกท่ีเป็นกลาง 65.9 66.5 66.1 

การย่อยได้ของวัตถุแห้งในหลอดทดลอง (%) 67.4 61.1 58.0 

ที่มา: Snyman and Joubert (1996) 
 
 ทั้งนี้ Griffiths and Burns (2004) ได้แนะน าระยะตัดถั่วอัลฟาฟ่าที่เหมาะสมส าหรับท าถั่ว
อัลฟ่าฟ่าหมักคือช่วงที่พืชอาหารสัตว์ก าลังขึ้นตุ่มดอก (Budding) เนื่องจากเป็นระยะที่ให้ผลผลิต
ประมาณ 2.5 ตันของวัตถุแห้งต่อเฮกตาร์ ในขณะที่ระดับโปรตีนประมาณ 21-22 เปอร์เซ็นต์ และ
พลังงานประมาณ 10 เมกะจูลต่อกิโลกรัมของวัตถุแห้ง ซึ่งคุณค่าทางโภชนะไม่ได้ลดต่ ามากจนเกินไป 
ดังแสดงในภาพที่ 6.4 
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ภาพที่ 6.4 ผลของระยะตัดต่อผลผลิต พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ และระดับโปรตีนในต้นถั่วอัลฟาฟ่า 
ที่มา: Griffiths and Burns (2004) 

  
ในต่างประเทศนิยมปลูกต้นข้าวโพดเพ่ือท าเป็นอาหารหมักส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ือง โดยมี

การศึกษาระยะตัดต้นข้าวโพดเพ่ือหาระยะการตัดที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากเส้นน้ านม (Milkline) 
โดยศึกษาระยะตัดระหว่างระยะน้ านม (early milk และ late milk stage) ระยะแป้งอ่อน (dough 
stage) ระยะสุกแก่เก็บเกี่ยว (harvest maturity) เป็นระยะที่ต้นและใบของข้าวโพด รวมทั้งกาบหุ้ม
ฝักแห้ง ฝักคลายตัวจากกาบหุ้ม เมล็ดมีการลดความชื้นอย่างต่อเนื่องตามสภาพอุณหภูมิและความชื้น
ของบรรยากาศ ซึ่งแต่ละระยะของการเจริญเติบโตมีองค์ประกอบทางเคมีแตกต่างกันดังแสดงใน
ตารางที่ 6.10 ทั้งนี้ Filya (2004) ได้แนะน าระยะการตัดข้าวโพดโดยพิจารณาตัดที่ต้นข้าวโพดที่มี
เมล็ดข้าวโพดที่มีเส้นน้ านม (Milkline) ในพ้ืนที่ 2 ใน 3 ของเมล็ดข้าวโพด (ต้นข้าวโพดที่มีเมล็ด
ข้าวโพดค่อนข้างแก่) 
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ตารางท่ี 6.10 ผลของระยะตัดต้นต่อผลผลิต องค์ประกอบทางเคมีของต้นข้าวโพดก่อนและหลังหมัก 
 ระยะของต้นข้าวโพด 

Early dent 1/3 Milkline 2/3 Milkline Blackline 

อายุต้นข้าวโพด (วัน) 75 93 107 117 
ผลผลิต (วัตถุแห้ง ตัน/แฮกตาร์) 16.7 22.8 30.1 35.9 
องค์ประกอบทางเคมีก่อนหมัก (เปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้ง)   

วัตถุแห้ง 22.8 29.5 37.1 42.9 
คาร์โบไฮเดรตที่ละลายน้ า 9.7 7.8 5.5 3.0 
เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกท่ีเป็นกลาง 55.6 52.3 48.4 43.5 
โปรตีน 7.7 6.9 6.2 5.6 

องค์ประกอบทางเคมีหลังหมัก 90 วัน (เปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้ง)   
วัตถุแห้ง 21.3 28.6 36.1 42.3 
คาร์โบไฮเดรตที่ละลายน้ า 2.8 1.6 1.3 1.0 
เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกท่ีเป็นกลาง 52.7 49.6 46.2 42.1 
โปรตีน 8.0 7.2 6.5 5.8 

การสูญเสียน้ าหนักของวัตถุแห้ง 2.9 1.2 0.8 0.7 
หมายเหตุ: Early dent = ต้นข้าวโพดที่มีเมล็ดข้าวโพดค่อนข้างอ่อน; 1/3 Milkline = ต้นข้าวโพดที่
มีเมล็ดข้าวโพดที่มีเส้นน้ านม (Milkline) ในพ้ืนที่ 1 ใน 3 ของเมล็ดข้าวโพด (ต้นข้าวโพดที่มีเมล็ด
ข้าวโพดอ่อน); 2/3 Milkline = ต้นข้าวโพดที่มีเมล็ดข้าวโพดที่มีเส้นน้ านม (Milkline) ในพ้ืนที่ 2 ใน 3 
ของเมล็ดข้าวโพด (ต้นข้าวโพดที่มีเมล็ดข้าวโพดค่อนข้างแก่) ; Blackline = ต้นข้าวโพดที่มีเมล็ด
ข้าวโพดที่แก่เต็มที ่
ที่มา: Filya (2004) 
 
 แต่อย่างไรก็ตามจากการรายงานของ Bal et al (1997) พบว่าต้นข้าวโพดในระยะค่อนข้าง
อ่อน (Early dent) มีประมาณแป้งและน้ าตาลต่ ากว่าต้นข้าวโพดที่มีเมล็ดข้าวโพดที่มีเส้นน้ านม 
(Milkline) ในพ้ืนที่ 1 ใน 4 ของเมล็ดข้าวโพด (ต้นข้าวโพดที่มีเมล็ดข้าวโพดอ่อน) ; 2/3 Milkline = 
ต้นข้าวโพดที่มีเมล็ดข้าวโพดที่มีเส้นน้ านม (Milkline) ในพ้ืนที่ 2 ใน 3 ของเมล็ดข้าวโพด (ต้นข้าวโพด
ที่มีเมล็ดข้าวโพดค่อนข้างแก่) โดยมีปริมาณน้ าตาลและแป้งประมาณ 28.8, 32.3, 65.1 และ 35.2 
เปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้งตามล าดับ แต่อย่างไรก็ตามพบว่าต้นข้าวโพดในระยะค่อนข้างอ่อน (Early 
dent) ท าให้มีความเป็นกรด-ด่างต่ าที่สุดคือ 3.73 รองลงมาคือ ต้นข้าวโพดที่มีเมล็ดข้าวโพดที่มีเส้น
น้ านม (Milkline) ในพ้ืนที่ 1 ใน 4 ของเมล็ดข้าวโพด (ต้นข้าวโพดที่มีเมล็ดข้าวโพดอ่อน) ดังแสดงใน
ตารางที่ 6.11 
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ตารางท่ี 6.11 ผลของระยะตัดต้นต่อผลผลิต องค์ประกอบทางเคมีของต้นข้าวโพดก่อนและหลังหมัก 
 ระยะของต้นข้าวโพด 

Early dent 1/4 Milkline 2/3 Milkline Blackline 

องค์ประกอบทางเคมีก่อนหมัก (เปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้ง)   
อินทรียวัตถุ 91.5 91.6 91.6 91.7 
โปรตีน 18.2 18.1 18.0 18.0 
เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกท่ีเป็นกลาง 29.1 26.5 25.2 25.5 
แป้งและน้ าตาลกลูโคสอิสระ 28.8 32.3 35.1 35.2 
กรดแลคติค 5.5 4.6 4.1 3.95 

ความเป็นกรด-ด่าง 3.7 3.9 4.1 4.1 
การย่อยได้ของโภชนะในทางเดินอาหารสตัว์ (เปอร์เซ็นต์)   

การย่อยได้ของวัตถุแห้ง 61.8 32.1 61.4 58.5 
การย่อยได้ของโปรตีน 64.9 63.8 33.6 29.4 
การย่อยได้ของแป้ง 94.1 92.9 92.2 87.7 

หมายเหตุ: Early dent = ต้นข้าวโพดที่มีเมล็ดข้าวโพดค่อนข้างอ่อน; 1/3 Milkline = ต้นข้าวโพดที่
มีเมล็ดข้าวโพดที่มีเส้นน้ านม (Milkline) ในพ้ืนที่ 1 ใน 4 ของเมล็ดข้าวโพด (ต้นข้าวโพดที่มีเมล็ด
ข้าวโพดอ่อน); 2/3 Milkline = ต้นข้าวโพดที่มีเมล็ดข้าวโพดที่มีเส้นน้ านม (Milkline) ในพ้ืนที่ 2 ใน 3 
ของเมล็ดข้าวโพด (ต้นข้าวโพดที่มีเมล็ดข้าวโพดค่อนข้างแก่) ; Blackline = ต้นข้าวโพดที่มีเมล็ด
ข้าวโพดที่แก่เต็มที ่
ที่มา: Bal et al (1997) 
 
 จากการรวบรวมเอกสารมาแสดงให้เห็นว่าพืชอาหารสัตว์ในแต่ละระยะมีองค์ประกอบทาง
เคมีแตกต่างกัน แต่มีทิศทางเดียวกันคือพืชอาหารสัตว์อายุอ่อนจะให้ผลผลิตต่ า แต่มีโปรตีนเป็น
องค์ประกอบสูง ในขณะที่มีเยื่อใยเป็นองค์ประกอบต่ า ในทางกลับกันพืชอายุมากจะมีผลผลิตและเยื่อ
ใยสูง แต่มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบต่ า ทั้งนี้ เวอร์นเนอร์ ดับเบิลยู. สเตอร์ และปีเตอร์ เอ็ม.ฮอร์น. 
(2554) ได้แนะน าระยะตัดพืชอาหารสัตว์ในช่วงก่อนออกดอกเนื่องจากมีใบเขียวจ านวนมาก มีการ
ย่อยได้ปานกลาง แต่ให้ผลผลิตสูง ดังแสดงในภาพที่ 6.5 
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ภาพที่ 6.5 ระยะเวลาตัดพืชอาหารสัตว์เพ่ือให้ได้ผลผลิตและคุณภาพดี 
ที่มา: เวอร์นเนอร์ ดับเบิลยู. สเตอร์ และปีเตอร์ เอ็ม.ฮอร์น. (2554)  

 

ความถี่ของการตัดต่อคุณภาพของพืชอาหารสัตว์ 
ความถี่ของการตัดพืชอาหารสัตว์ส่งผลต่อองค์ประกอบทางเคมีและคุณภาพของพืชอาหาร

สัตว์โดยตรง เนื่องจากการตัดหญ้าอาหารสัตว์บ่อยครั้งนั่นหมายถึงการตัดพืชอาหารสั ตว์อายุน้อย
นั่นเอง ซึ่งแน่นอนว่าจะท าให้หญ้ามีระดับโปรตีนรวม และเปอร์เซ็นต์การย่อยได้สูงขึ้น เช่น การตัด
หญ้าพาสพาลัมอุบลทุกๆ 30 วัน (ตัดทุก 4 สัปดาห์) และตัดทุกๆ 56 วัน (ตัดทุก 8 สัปดาห์) ให้
ผลผลิตน้ าหนักแห้งและปริมาณเยื่อใยเพ่ิมข้ึนเนื่องจากพืชมีอายุเพ่ิมสูงขึ้น  ในขณะที่ระดับโปรตีนและ
ความสามารถในการย่อยได้กับลดลง ทั้งนี้ Man and Wiktorsson (2003) และ Manyawu et al. 
(2003) ที่รายงานว่าหญ้าเนเปียร์ที่ตัดทุก 4 สัปดาห์จะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าการตัดทุก 8 
สัปดาห์ ทั้งนี้ความถ่ีที่เหมาะสมที่จะตัดพืชอาหารสัตว์ควรเป็นการตัดทุก 6 สัปดาห์ ดังแสดงในตาราง
ที่ 6.12 
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ตารางท่ี 6.12 ผลของความถ่ีในการตัดต่อองค์ประกอบทางเคมีของหญ้าเนเปียร์ 
วัตถุแห้ง ความถี่ในการตัด (สัปดาห์) เอกสารอ้างอิง 

4 6 8 

วัตถุแห้ง (เปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้ง)     
หญ้าเนเปยีร ์ 13.2 13.2 14.9 Man and Wiktorsson (2003) 
หญ้าเนเปยีร ์ 16.6 14.9 18.5 Manyawu et al. (2003) 

ความสามารถในการย่อยได้ของวัตถุแห้ง (เปอร์เซ็นต์)  
หญ้าเนเปยีร ์ 65.2 64.6 57.7 Man and Wiktorsson (2003) 
หญ้าเนเปยีร ์ 72.8 70.5 69.4 Manyawu et al. (2003) 

โปรตีน (เปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้ง)     
หญ้าเนเปยีร ์ 15.5 11.4 7.7 Man and Wiktorsson (2003) 
หญ้าเนเปยีร ์ 14.3 12.6 9.2 Manyawu et al. (2003) 

เยื่อใยที่ไมล่ะลายในสารฟอกที่เปน็กลาง (เปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้ง)  
หญ้าเนเปยีร ์ 63.6 69.6 72.6 Man and Wiktorsson (2003) 
หญ้าเนเปยีร ์ 73.5 75.9 78.5 Manyawu et al. (2003) 

 
 เนื่องจากความถี่ในการตัดพืชอาหารสัตว์สะท้อนถึงอายุของพืชในขณะที่ถูกตัด ซึ่งส่งผลต่อ
ปริมาณการกินได้ของสัตว์ ดังการรายงานของ Minson (1990) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ของระยะห่างใน
การตัดต่อการกินได้พบว่าพืชอาหารสัตว์ที่มีระยะห่างในการตัดทุก 28 วัน จะมีการกินได้สูงกว่า การ
ตัดทุก 42 , 56 และ 70 วัน ตามล าดับ ดังแสดงในภาพที่ 6.6  
 

 
ภาพที่ 6.6  ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการตัดต่อปริมาณการกินได้ของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง 
ที่มา:  Minson (1990) 
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ฤดูกาลต่อคุณภาพของพืชอาหารสัตว์ 
 ฤดูกาลเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของพืชอาหารสัตว์ เนื่องจากพืชอาหารสัตว์บาง
ชนิดเป็นพืชวันสั้นซึ่งจะออกดอกในช่วงฤดูหนาวท าให้ผลผลิตและคุณภาพหญ้าลดลง จากการรายงาน
ของ Rodrigues et al. (2004) ที่ศึกษาผลของฤดูกาลต่อผลผลิต สัดส่วนใบต่อล าต้น  และจ านวน
หน่อของหญ้าพืชอาหารสัตว์พบว่า หญ้ามูลาโต้ หญ้าซิกแนล หญ้ารูซี่ และหญ้ากัมบ้า มีผลผลิต และ
สัดส่วนใบต่อล าต้นในฤดูฝนสูงกว่าในฤดูแล้ง ดังแสดงในตารางที่ 6.13 
 
ตารางท่ี 6.13 ผลของฤดูกาลต่อผลผลิต สัดส่วนใบต่อล าต้น  และจ านวนหน่อของพืชอาหารสัตว์ 

หญ้า 
ผลผลติหญ้า  

(กก. วัตถุแห้ง/แฮกแตร์) 
 
 

ใบ:ล าต้น  จ านวนหน่อ/ตารางเมตร 

หน้าฝน หน้าแล้ง  หน้าฝน หน้าแล้ง  หน้าฝน หน้าแล้ง 
หญ้ามลูาโต ้ 20,850 5,180  5.6 8.2  168.9 169.1 
หญ้าซิกแนล 13,375 2,668  4.7 5.9  168.7 105.9 
หญ้ารูซี ่ 13,098 1,803  4.2 7.7  126.8 81.7 
หญ้ากัมบ้า 17,025 2,981  1.7 6.0  174.7 281.7 

ที่มา: Rodrigues et al. (2004) 
  

สอดคล้องกับการรายงานของ Evitayani et al. (2004) ที่พบว่าหญ้าพืชอาหารสัตว์ส่วนใหญ่
จะมีอินทรียวัตถุและโปรตีนสูงในฤดูฝน อาทิ หญ้ากัมบ้า หญ้ามาเลเซีย หญ้าซิกแนลนอน และหญ้า
กินนี ดังแสงดในตารางที่ 6.14 
 
ตารางท่ี 6.14 ผลของฤดูกาลต่อองค์ประกอบทางเคมีของหญ้าพืชอาหารสัตว์ 

พันธุ์หญ้า 
อินทรีย์วัตถุ 

 
โปรตีน 

ฤดูแล้ง ฤดูฝน ฤดูแล้ง ฤดูฝน 

หญ้ากัมบ้า 86.8 90.0  8.5 11.1 
หญ้ามาเลเซีย 88.1 86.6  12.7 14.8 
หญ้าซิกแนลนอน 90.4 93.3  6.5 7.8 
หญ้าแพรก 86.2 88.5  13.8 12.7 
หญ้ากินนี 89.9 88.7  14.4 12.9 
หญ้าเนเปียร์ 92.2 90.0  12.4 13.7 

ที่มา: Evitayani et al. (2004) 
 
เนื่องจากพืชอาหารสัตว์บางชนิดมีการตอบสนองต่อช่วงแสงตามฤดูกาล ดังการศึกษาของ 

Wolabu and Tadege (2016) ที่ศึกษาการเจริญเติบโตของข้าวฟ่างในช่วงวันสั้น (ฤดูหนาว) และช่วง
วันยาว (ฤดูฝน และฤดูแล้ง) พบว่าข้าวฟ่างที่ปลูกในช่วงวันสั้นมีอัตราการเจริญเติบโตช้ากว่าข้าวฟ่างที่
ปลูกในช่วงวันยาว ทั้งนี้พบว่าใบและล าต้นของข้าวฟ่างที่ปลูกในช่วงวันยาวมีขนาดและความยาว
มากกว่าข้าวฟ่างท่ีปลูกในช่วงวันสั้นดังแสดงในภาพที่ 6.7 
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ภาพที่ 6.7 การตอบสนองของข้าวฟ่างต่อช่วงวันสั้น (SD) และช่วงวันยาว (LD) 
ที่มา: Wolabu and Tadege (2016) 

 
การใส่ปุ๋ยต่อคุณภาพของพืชอาหารสัตว์ 

การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนจะช่วยให้หญ้าอาหารสัตว์มีระดับโปรตีนรวม และ
ปริมาณการกินได้ของสัตว์ เพ่ิมขึ้น แต่ไม่ท าให้ค่าการย่อยได้เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะความ
แตกต่างในด้านผลผลิต ปริมาณใบ และระยะการเจริญเติบโต แต่การใส่ปุ๋ยมากเกินความต้องการอาจ
ส่งผลเสียต่อต้นพืชและลดการท างานของธาตุอาหารชนิดอ่ืนได้ จากการรายงานของ Lemus et al. 
(2008) พบว่าการเสริมปุ๋ยไนโตรเจนที่ระดับ 100 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อเฮกตาร์ท าให้ได้ผลผลิตสูงถึง 
4.9 ตันต่อเฮกตาร์ ดังแสดงในตารางที่ 6.15 
 
ตารางท่ี 6.15 ผลของปุ๋ยต่อผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของพืชอาหารสัตว์ 
 ผลผลิต (ตัน/เฮกตาร์) เฮไมเซลลูโลส (%) เซลลูโลส (%) ไนโตรเจน (%) เถ้า (%) 
ปุ๋ยไนโตรเจน (กิโลกรัมไนโตรเจน/เฮกตาร์)    
0 3.90 32.25 38.06 0.48 0.51 
50 4.50 31.84 38.96 0.45 0.47 
100 4.90 31.80 38.45 0.46 0.48 
200 5.20 30.77 39.61 0.51 0.46 

ที่มา: Lemus et al. (2008) 
 
 นอกจากนี้จากการรายงานของ Lemus et al. (2008) ที่ท าการศึกษาผลของการเสริมปุ๋ย            
ยูเรียที่ระดับ 0, 50, 100 และ 200 กิโลกรัมไนโตรเจน/เฮกตาร์ ใน 2 พ้ืนที่คือเมือง Lucas ตั้งอยู่
ระหว่าง (40°55N,93°23W)  และเมือง Wayne ตั้งอยู่ (40°50N,93°15W) พบว่าผลผลิตของหญ้า 
Switchgrass ที่ได้รับปุ๋ยยูเรียที่ระดับ 200 กิโลกรัมไนโตรเจน/เฮกตาร์ให้ผลผลิตสูงที่สุดรองลงมาคือ
การให้ปุ๋ยยูเรียที่ระดับ 100, 50 และ 0 กิโลกรัมไนโตรเจน/เฮกตาร์ ตามล าดับ ดังแสดงในภาพที่ 6.8 
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ภาพที่ 6.8 ผลการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนที่ระดับ 0, 50, 100 และ 200 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อเฮกตาร ์
ที่มา: Lemus et al. (2008) 

 
 การผลิตหญ้าอาหารสัตว์ในแต่ละพ้ืนที่ย่อมได้คุณภาพที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัย
ต่างๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพหญ้าอาหารสัตว์ ทั้งด้านปริมาณการกินได้ของสัตว์และคุณค่าทางอาหาร 
ดังนั้น เกษตรกรจึงควรเลือกชนิดหญ้าอาหารสัตว์ให้เหมาะสมต่อพ้ืนที่ปลูกและมีคุณค่าทางอาหารสูง 
ทั้งนี้ Minson (1990) รายงานว่าเมื่อเปรียบเทียบพืชอาหารสัตว์ชนิดเดียวกันที่ได้รับการใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจนในระดับสูงการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในระดับต่ าส่งผลต่อปริมาณการกินได้ของแกะ ดังแสดงใน
ตารางที่ 6.16 ทั้งนี้พบว่าแกะที่ได้รับหญ้าที่ได้รับปุ๋ยไนโตรเจนในระดับที่สูงมีปริมาณการกินได้สูงกว่า
แกะกลุ่มท่ีได้รับพืชอาหารสัตว์ที่ได้รับปุ๋ยไนโตรเจนน้อยกว่า เนื่องจากปุ๋ยไนโตรเจนเป็นปุ๋ยที่มีบทบาท
ส าคัญต่อการเร่งใบ ดังนั้นเมื่อพืชได้รับปุ๋ยไนโตรเจนในระดับสูงจึงมีจ านวนใบมากกว่า ท าให้มีความ
น่ากินสูงกว่า ประกอบกับใบพืชสามารถย่อยได้ง่ายและคงอยู่ในกระเพาะสัตว์ไม่นานจึงสามารถ
กระตุ้นปริมาณการกินได้ให้สูงขึ้น  
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ตารางท่ี 6.16  ผลการการใส่ปุ๋ยในแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ต่อปริมาณการกินได้ของแกะ 

 ปริมาณการกินได้ (กรัม/กิโลกรัมน้ าหนักตัว0.75) 
ไนโตรเจนระดับต่ า ไนโตรเจนระดับสูง 

ปุ๋ยไนโตรเจน   
หญ้าบัฟเฟล 14 15 
หญ้าโร้ด Chloris gayana 63 66 
หญ้าแพงโกลา 36 46 
หญ้าแพงโกลา 50 53 
หญ้าแพงโกลา 61 65 
หญ้ามาการิมาการิ 50 53 

ปุ๋ยฟอสฟอรัส   
หญ้าแพงโกลา 42 43 
ถั่วสไตโล 75 84 

ที่มา: Minson (1990) 
 
 รายละเอียดเรื่องปุ๋ยต่อองค์ประกอบและคุณภาพของพืชอาหารสัตว์จะได้น าเสนออีกครั้งใน
บทที่ 7 เรื่อง ดิน และปุ๋ย  
 

สรุป 

พืชอาหารสัตว์แต่ละชนิด หรือแต่ระยะของการเจริญเติบโตล้วนส่งผลโดยตรงต่อผลผลิตและ
คุณภาพของพืชอาหารสัตว์ ทั้งนี้พบว่าพืชวงศ์หญ้ามีโปรตีนเป็นองค์ประกอบต่ ากว่าพืชวงศ์ถั่ว ยิ่งไป
กว่านี้ยังพบว่าพืชเขตร้อนมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบต่ ากว่าพืชเขตหนาว นอกจากนี้ยังพบว่าอายุของ
พืชอาหารสัตว์ก็ส่งผลต่อองค์ประกอบทางเคมีโดยพืชอายุน้อยจะมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบสูงกว่าพืช
อายุมาก และมีเยื่อใยเป็นองค์ประกอบต่ า ทั้งนี้ควรตัดที่อายุ 30-60 วัน หรือก่อนพืชออกดอกบาน
เต็มที ่หรือตัดต้นข้าวโพดที่มีเมล็ดข้าวโพดที่มีเส้นน้ านม (Milkline) ในพ้ืนที่ 2 ใน 3 ของเมล็ดข้าวโพด 
ทั้งนี้พืชอาหารสัตว์ที่ตัดในฤดูฝนจะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าพืชอาหารสัตว์ในฤดูหนาว และพืช
อาหารสัตว์ที่ได้รับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนจะท าให้มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบเพ่ิมสูงขึ้น  
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แบบฝึกหัด 
1. ให้นักศึกษาอธิบายผลของสายพันธุ์พืชอาหารสัตว์ต่อคุณภาพของพืชอาหารสัตว์ 
2. ให้นักศึกษาอธิบายผลของอายุของพืชอาหารสัตว์ต่อคุณภาพของพืชอาหารสัตว์พร้อมทั้งระบุ

ระยะการตัดที่เหมาะสม 
3. ให้นักศึกษาอธิบายผลของความถี่ของการตัดพืชอาหารสัตว์ต่อคุณภาพของพืชอาหารสัตว์

พร้อมทั้งระบุระยะการตัดที่เหมาะสม 
4. ให้นักศึกษาอธิบายผลของฤดูกาลต่อคุณภาพของพืชอาหารสัตว์ 
5. ให้นักศึกษาอธิบายผลของการใส่ปุ๋ยต่อคุณภาพของพืชอาหารสัตว์ 

 
หมายเหตุ: ทบทวนบทเรียนเพิ่มเติมจากแอพพลิเคชั่น Kahoot โดยสแกน QR Code 
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แผนการสอนประจ าบทที่  7 
การจัดการดิน และปุ๋ย 

 
 

หัวข้อเนื้อหา  

1.  นิยามค าว่า “ดิน” 
2.  ส่วนประกอของดิน 
3.  ความลึกของดิน 
4.  นิยามค าว่า “ปุ๋ย” 
5.  ประเภทของปุ๋ย 
6.  ดินที่มีปัญหาและแนวทางการจัดการ 
7.  สรุป 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
เมื่อนักศึกษาได้ศึกษาบทที่ 7 แล้ว  นักศึกษาสามารถแสดงพฤติกรรมได้ดังต่อไปนี้ 
1.  ให้ค าจัดกัดความของค าว่าดินและปุ๋ยได้ 
2.  บอกส่วนประกอบของดิน และอธิบายส่วนประกอบของดินได้   
3.  อธิบายประเภทของปุ๋ย บอกจุดดี จุดด้อย และเลือกใช้ปุ๋ยได้อย่างเหมาะสม 
4.  สามารถบอกความส าคัญของธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม พร้อมทั้งอธิบายว่า

หากดินขาดแร่ธาตุดังกล่าวจะส่งผลอย่างไรต่อพืชได้ 
5.  เมื่อน าตัวอย่างดินมาให้ตรวจสภาพความเป็นกรด-ด่าง นักศึกษาสามารถบอกได้ว่าเป็นดิน

กรด, ดินด่าง หรือดินเป็นกลาง พร้อมให้บอกแนวทางการปรับปรุงดินได้อย่างถูกต้อง 
 

วิธีการสอน และกิจกรรมการสอน 
1.  ศึกษา  อ่าน  และท าความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของบทที่ 7 
2.  บรรยายผ่าน PowerPoint เรื่องการจัดการดิน และปุ๋ย 
3.  อภิปรายร่วมกัน ซักถาม เสนอแนะแนวความคิด และสรุปเนื้อหาประจ าบท 
4.  ให้นักศึกษาลงไปศึกษาพืชอาหารสัตว์ในแปลงรวบรวมพันธุ์ ส ารวจ และเก็บตัวอย่างดินมา

วิเคราะห์ พร้อมทั้งอภิปรายผล และบอกแนวทางการปรับปรุงดิน 
5.  สอนผ่านแอพพลิเคชั่น Kahoot เรื่อง การจัดการดิน และปุ๋ย 
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สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์ บทที่ 7 
2. PowerPoint ประกอบการบรรยายเรื่องการจัดการดิน และปุ๋ย 
3. ดินภายในของฟาร์มปศุสัตว์สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
4. ชุดตรวจค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน 
5. แอพพลิเคชั่น Kahoot เรื่อง การจัดการดิน และปุ๋ย 

 

การวัด และประเมินผล 
1. พฤติกรรมการเข้าเรียน แบบประเมินการเข้าชั้นเรียน 
2. คะแนนจากการอภิปราย ตอบค าถามในชั้นเรียน 
3. คะแนนงานมอบหมาย จากการท ารายงานผลการศึกษาการตรวจสภาพดินในพื้นท่ีฟาร์มปศุ

สัตว์สาธิต  
4. คะแนนที่นักศึกษาได้จากการเล่น Kahoot  
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บทท่ี 7 
การจัดการดิน และปุ๋ย 

 
 
 การปลูกพืชอาหารสัตว์ให้ประสบความส าเร็จจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการดิน น้ า และปุ๋ย เพ่ือที่จะสามารถปรับปรุงดินให้เหมาะสมส าหรับการเจริญเติบโต
ของพืชเพ่ือให้ได้ผลผลิตและคุณภาพสูง เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงนิยามของค าว่า ดิน ปุ๋ย สภาพดินที่
พบในประเทศไทย การจัดการปุ๋ยเพ่ือปรับปรุงดิน นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการจัดการระบบน้ าในแปลง
พืชอาหารสัตว์ เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจ และสามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ าวันต่อไป 
  
นิยามค าว่า “ดิน” 

นิยามของค าว่าดินมีหลายแบบขึ้นอยู่กับนักวิทยาศาสตร์คนที่ ให้ค านิยามนั้นเช่น
นักวิทยาศาสตร์ทางดินได้ให้นิยามของค าว่าดินว่า ดินคือหินขนาดเล็กที่มีสิ่งนี้ที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่
และเป็นแหล่งที่อยู่รวมทั้งเป็นสารอาหารให้กับพืชชั้นสูงขณะที่นักปฐพีวิทยาได้ให้นิยามว่าดินคือ
ชั้นนอกสุดของเปลือกโลกที่ประกอบด้วยสารอินทรีย์ น้ า แก๊สชนิดต่างๆ ดินเกิดจากการผุพังของหิน
บริเวณเปลือกโลกซึ่งเป็นกรรมวิธีรวมกันทางด้านกายภาพเคมีและชีวภาพท่านกลายเป็นหินขนาดเล็ก
ที่มีสารประกอบที่สลับซับซ้อนประกอบด้วยสารอนินทรีย์และสารอินทรีย์น้ าและอากาศรวมถึง
สิ่งมีชีวิต  (สุบัณฑิต, 2549) นอกจากนี้ กอบเกียรติ และคณะ (2554) รายงานว่าดินมีองค์ประกอบที่
ส าคัญ 4 ส่วนคือ อนินทรียวัตถุ เกิดจากการสลายตัวของหิน หรือแร่ต่างๆ ขนาดของอินทรียวัตถุ ซึ่ง
เป็นส่วนประกอบที่มีปริมาณมากที่สุดในดินคิดเป็น 45 เปอร์เซ็นต์  ส่วนที่ 2 คืออินทรียวัตถุ 
ครอบคลุมตั้งแต่ซากพืชซากสัตว์ที่เน่าสลาย จัดเป็นแหล่งส าคัญของธาตุอาหารส าหรับพืช เป็นตัวบ่งชี้
ถึงระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน  ส่วนที่ 3 คือ น้ าในดิน พบได้ในช่องว่างระหว่างอนุภาคดิน  มี
บทบาทช่วยในการละลายของธาตุอาหารต่างๆ และมีส่วนส าคัญในการดูดซึมสารอาหารจากรากไปสู่
ส่วนต่างๆของพืช ส่วนประกอบสุดท้ายคืออากาศในกิน คือส่วนของแก๊สต่างๆ ที่แทรกตัวอยู่ในอยู่
ระหว่างเม็ดดิน แก๊สที่พบในดินส่วนใหญ่ได้แก่ แก๊สไนโตรเจน ออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึง
รากพืช รวมถึงจุลินทรีย์ในดินใช้ในกระบวนการหายใจ และสังเคราะห์พลังงานในการด ารงชีวิต    

จากนิยามของดินที่กล่าวมาสามารถกล่าวได้ว่าดินเกิดจากการผุพังของอนินทรียวัตถุที่ชั้น
เปลือกโลกให้มีขนาดเล็กลง หรือเกิดจากการเน่าเปื่อยของเศษอินทรียวัตถุต่างๆ เช่น ต้นไม้  ใบไม้ ใน
ดินประกอบด้วย อนินทรียวัตถุ อินทรียวัตถุ อากาศ และน้ า ผันแปรไปตามแต่ละพ้ืนที่ 

ทั้งนี้ดินที่เหมาะสมส าหรับการปลูกพืชควรมีความอุดมสมบูรณ์หมายถึงดินที่มีแร่ธาตุอาหาร
พืชต่างๆในปริมาณและสัดส่วนที่เหมาะสม สมดุลรวมเคมีและธาตุต่างๆที่พืชต้องการอย่างครบถ้วน 
นางสารีดินควรมีโครงสร้างของดินที่ดี เนื้อดินไม่อยากหรือละเอียดเกินไปหน้าดินลึก ร่วนซุย อุ้มน้ า
และถ่ายเทอากาศได้ดีเหมาะต่อการต่อการชอนไชของรากพืช (มุกดา,  2544) 
 จากการรายงานของ กอบเกียรติ และคณะ (2554) ได้แบ่งชนิดดินที่พบในภูมิภาคต่างๆ ของ
ประเทศไทยพบว่าประเทศไทยส่วนใหญ่มีดินเป็นแบบดินร่วนปนทราย เช่นภาคเหนือมีดอนร่วนปน
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ทรายสูงที่สุกคือประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีดินดินร่วน
ปนทรายประมาณ 39 เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงในตารางที่ 7.1  
 
ตารางท่ี 7.1 ชนิดดินที่พบในประเทศไทย 

ภาค 
ปริมาณน้ าฝน 
(มม./ปี) 

วันฝนตก 
(วัน/ปี) ชนิดดิน (%ของพ้ืนที่) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1,035-2,500 101-132 ดินร่วนปนทราย (39.5) 
ดินทรายปนร่วน (14.2) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1,040-1,600 99-124 ดินร่วนปนทราย (31.0) 
ดินทรายปนร่วน (26.3) 
ดินเหนียว (12.7) 

ตะวันออก 1,124-3,270 105-168 ดินร่วนปนทราย (23.1) 
ดินร่วนปนเหนียว (12.5) 
ดินทรายปนร่วน (12.3) 

เหนือ 1,070-1,490 101-162 ดินร่วนปนทราย (60.3) 
ดินทรายปนร่วน (10.0) 

กลาง 890-1,830 92-162 ดินทรายปนร่วน (17.8) 
ดินร่วนปนทราย (16.0) 
ดินร่วนปนเหนียว (10.2) 

ที่มา: กอบเกียรติ และคณะ (2554) 
 

ส่วนประกอบของดิน  
 ดินเป็นสารที่มีส่วนประกอบสลับซับซ้อนและแตกต่างกันไปในแต่ละแหล่งหรือแม้แต่ใน
บริเวณเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามส่วนประกอบหลีกของดินมี 5 อย่าง ดังนี้ สารอนินทรีย์ (หินและแร่
ธาตุ) สารอินทรีย์ น้ า อากาศ และสิ่งมีชีวิต (สุบัณฑิต, 2549) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) อินทรียวัตถุ เป็นส่วนประกอบของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และสารอ่ืนๆ ที่ได้มา
จากซากของจุลินทรีย์ พืช และสัตว์ โดยส่วนใหญ่มาจากพืช โดยเฉพาะรากพืชที่ตายแล้ว สารอินทรีย์
ที่พบมากที่สุดในดินคือฮิวมัส ซึ่งมีสีด า ดินส่วนใหญ่ที่ใช้เพาะปลูกพืชในประเทศไทยมีอินทรียวัตถุ
เพียง 1-3 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักดินแห้ง โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดินส่วนใหญ่มี
อินทรียวัตถุน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักดินแห้ง ดังนั้นการปลูกพืชอาหารสัตว์จึงจ าเป็นต้องมี
การเพ่ิมอินทรียวัตถุให้แก่ดิน นอกจากนี้สารอินทรีย์ยังท าให้ดินไม่เกาะตัวแน่นเกินไป และช่วยเพ่ิมรู
พรุนในดิน ช่วยในการหมุนเวียนอากาศและน้ าได้ดียิ่งขึ้น (สุบัณฑิต, 2549 ; ทัศนีย์ และประทีป, 
2554)   

2) อนินทรียวัตถุ เป็นส่วนที่ได้จากการผุพังสลายตัวของหินและแร่เป็นแหล่งธาตุอาหารพืช
ที่ส าคัญที่สุ ดินส่วนใหญ่ที่ใช้ปลูกพืชในประเทศไทยมีอนินทรียวัตถุเป็นส่วนประกอบประมาณ 97-99 
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เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักดินแห้ง เป็นแหล่งก าเนิดธาตุอาหารพืชและควบคุมโครงสร้างของดิน (สุบัณฑิต
, 2549; ทัศนีย์ และประทีป, 2554, กรมส่งเสริมการเกษตร, 2559) 

3) น้ าในดินจะอยู่บริเวณช่องว่างของเนื้อดิน และน้ าจะแทนที่อากาศในดินบริเวณนั้นๆ ท า
หน้าที่ช่วยละลายธาตุอาหารพืชในดิน และจ าเป็นส าหรับใช้ในการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารและ
สารประกอบต่างๆ ในต้นพืช แต่หากบริเวณใดที่มีน้ าท่วมขังจะท าให้ออกซิเจนซึมลงสู่ดินได้ลดลง 
บริเวณที่มีน้ าท่วมขังนานๆ ดินบริเวณนั้นจะกลายเป็นดินที่ ไม่มีออกซิเจน ท าให้จุลินทรีย์กลุ่มที่ไม่ใช้
ออกซิเจนเจริญเติบโตได้ดีกว่าจุลินทรีย์กลุ่มใช้ออกซิเจน (สุบัณฑิต, 2549; ทัศนีย์ และประทีป, 2554) 

4) อากาศในดิน  เป็นส่วนของแก๊สต่างๆ รวมถึงแก๊สออกซิเจนที่จ าเป็นต่อพืชและจุลินทรีย์
ดินส าหรับใช้ในการหายใจ นอกจากนี้ยังมีแก๊สในเนื้อดินอีกด้วย โดยแก๊สส่วนใหญ่เป็นแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ ขณะที่แก๊สออกซิเจนมีปริมาณเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้ปริมาณแก๊สในดินขึ้นอยู่กับการ
หายใจของจุลินทรีย์ในดิน และความสามารถในการแพร่กระจายตัวของแก๊สในดิน (สุบัณฑิต, 2549 ; 
ทัศนีย์ และประทีป, 2554, กรมส่งเสริมการเกษตร, 2559) 

5) สิ่งมีชีวิต และจุลินทรีย์ในดิน ประกอบด้วย แบคทีเรีย เชื้อรา สาหร่าย โปรโตซัว และ
ไวรัส  ในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงสามารถตรวจพบเชื้อจุลินทรีย์ได้มมากถึง 1,000 ล้านเซลล์ต่อดิน 
1 กรัม จุลินทรีย์ในดินเหล่านี้จะช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ ให้ได้ เป็นสารอนินทรีย์ ได้แก่ แก๊ส
แอมโมเนีย น้ า คาร์บอนไดออกไซด์ ไนเตรท ฟอสเฟต และแคลเซี่ยม ซึ่งสารอนินทรีย์เหล่านี้จะเป็น
สารอาหารส าหรับพืชต่อไป (สุบัณฑิต, 2549) 

ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตร (2559) กล่าวว่าดินในอุดมคติที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ
พืช ควรมีส่วนประกอบตามสัดส่วนโดยปริมาตร ดังนี้ อนินทรียวัตถุหรือแร่ธาตุ 45 เปอร์เซ็นต์, น้ า
หรือสารละลาย 25 เปอร์เซ็นต์, อากาศ 25 เปอร์เซ็นต์ และอินทรียวัตถุ 5 เปอร์เซ็นต์ 

 

ความลึกของดิน 
 ความลึกของดินมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช เนื่องจากรากพืชจะแทรกตัวลงไปตามความ
ลึก และยึดเกาะกับอนุภาคของดิน หากดินตื้นจะเป็นตัวจ ากัดการเดินทางของราก ในทางการเกษตร
ได้แบ่งความลึกของดินออกเป็น 5 ชั้น โดยยึดเอาความลึกที่วัดจากผิวดินถึงชั้นที่ขัดขวางการ
เจริญเติบโตหรือการชอนไชของรากพืช ได้แก่  ชั้นหินพ้ืน ชั้นดานแข็ง ชั้นศิลาแลง ชั้นกวาด ชั้นเศษ
หนิ หรือชั้นลูกรังที่หนาแน่นมากๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) ดินตื้นมาก คือดินที่มีชั้นขัดขวางที่ความลึก 25 เซนติเมตร จากผิวดิน 
2) ดินตื้น คือดินที่มีชั้นขัดขวางที่ความลึก 25-50 เซนติเมตร จากผิวดิน 
3) ดินลึกปานกลาง คือดินที่มีชั้นขัดขวางที่ความลึก 50-100 เซนติเมตร จากผิวดิน 
4) ดินลึก คือดินที่มีชั้นขัดขวางที่ความลึก 100-150 เซนติเมตร จากผิวดิน 
5) ดินลึกมาก คือดินที่มีชั้นขัดขวางที่ความลึกมากกว่า 150 เซนติเมตร จากผิวดิน  ทั้งนี้ดิน

ลึกจะมีพ้ืนที่ให้พืชหยั่งรากและดูดธาตุอาหารได้มากกว่าดินตื้น (ทัศนีย์ และประทีป, 2554) ดังแสดง
ในภาพที่ 7.1 
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ภาพที่ 7.1 ระดับความลึกของดิน 
ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน (2556) 

 
 สภาพดินของฟาร์มปศุสัตว์สาธิต ของศูนย์การศึกษาสามพร้าว มีลักษณะเป็นดินตื้น มีชั้น
ลูกรัง ก้อนกวาด เศษหินปะปนในเนื้อดิน ท าให้มีปริมาตรของดินน้อย ท าให้ดินอุ้มน้ าได้น้อย ที่ส าคัญ
คือดินชั้นล่างค่อนข้างแน่นทึบ รากพืชชอนไชได้ล าบาก ส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้ไม่ดี การ
ปรับปรุงท าได้โดยใช้ปุ๋ยอินทรียวัตถุ และวัสดุธรรมชาติ เช่นปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก น้ าหมักชีวภาพ 
ที่ส าคัญจ าเป็นต้องงเลือกปลูกพืชที่เหมาะสม ได้แก่ ปลูกหญ้ารูซี่ ถั่วเวอราโน ถ่วสไตโล เป็นต้น (ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ, 2559)  

ดินแต่ละชนิดมีความสามารถในการอุ้มน้ าได้แตกต่างกัน ระดับน้ าในดินส่งผลโดยตรงต่อพืช
อาหารสัตว์ทั้งนี้พบว่าดินทรายมีความสามารถในการอุ้มน้ าประมาร 0.65-1.5 มิลลิเมตร 
 
ตารางท่ี 7.2 ความสามารถในการอุ้มน้ าของดินทั้งหมดส่วนที่พืชสามารถน าไปใช้ได้ และใช้ไม่ได้ของ

ดินแต่ละชนิด  
เนื้อดิน ความสามารถในการอุ้มน้ าของดิน ( มม./ซม. ดิน) 

รวมทั้งหมด พืชน าเอาไปใช้ได้ พืชน าไปใช้ไม่ได้ 
ดินทราย 0.65-1.50 0.35-0.85 0.30-0.65 
ดินร่วนปนทราย 1.50-2.30 0.75-1.15 0.75-1.00 
ดินร่วน 2.30-3.40 1.15-1.70 1.15-1.50 
ดินร่วนปนดินเหนียว 3.40-4.00 1.70-2.00 1.70-2.00 
ดินเหนียวปนตะกอนทราย 3.60-4.15 1.50-1.80 2.10-2.35 
ดินเหนียว 3.80-4.15 1.50-1.60 2.30-2.5 

ที่มา: ดิเรก และคณะ (2545) 
 

นิยามค าว่า “ปุ๋ย” 
 พระราชบัญญัติ ปุ๋ย (ฉบับที่ 2) ปี พ.ศ. 2550 ได้ให้ความหมายของค าว่า “ปุ๋ย” ว่าเป็น
สารอินทรีย์ สารอินทรียสังเคราะห์ อนินทรีย์ หรือจุลินทรีย์ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือท าขึ้นก็
ตาม ส าหรับใชเปนธาตุอาหารพืชไดไมวาโดยวิธีใด หรือท าใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี กายภาพ 
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หรือชีวภาพในดินเพ่ือบ ารุงความเติบโตแกพืช ขณะที่ ทัศนีย์ และประทีป (2554) รายงานว่า ปุ๋ย คือ
วัสดุที่มีธาตุอาหารพืชเป็นองค์ประกอบ หรือสิ่งมีชีวิตที่ก่อให้เกิดธาตุอาหารพืช เมื่อใส่ลงไปในดินแล้ว
ปลดปล่อย หรือสังเคราะห์ธาตุอาหารที่จ าเป็นให้แก่พืช  
 

ประเภทของปุ๋ย 
จากการศึกษาพบว่าปุ๋ยสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือปุ๋ยเคมี, ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ย

ชีวภาพ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. ปุ๋ยเคมี  
คือสารประกอบอนินทรีย์เคมีที่ให้ธาตุอาหารพืช เป็นสารประกอบที่ผ่านกระบวนการผลิต

ทางอุตสาหกรรม เมื่อใส่ลงไปในดินที่มีความชื้นเหมาะสม ปุ๋ยเคมีจะละลายให้พืชดูดไปใช้อย่างรวดเร็ว 
ปุ๋ยเคมีที่มีจ าหน่ายในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือแม่ปุ๋ย และปุ๋ยผสม  แม่ปุ๋ยคือ
สารประกอบที่มีธาตุอาหารพืชหนึ่งธาตุ หรือมากกว่ามีสูตรชัดเจนทละลายน้ าง่ายทและพืชน าธาตุ
อาหารเหล่านั้นไปใช้ได้ทันทีเกษตรกรสามารถน าไปใช้ได้โดยตรงทหรือน าไปผลิตเป็นปุ๋ยผสมต่อไปได้  
ตัวอย่างแม่ปุ๋ยได้แก่ปุ๋ยไนโตรเจน (แม่ปุ๋ยเอ็น) เช่นปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยฟอสฟอรัส (แม่ปุ๋ยพี) เช่นปุ๋ยทริปเปิล
ซุปเปอร์ฟอสเฟต และปุ๋ยโพแทสเซียม (แม่ปุ๋ยเค) เช่น ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ เป็นต้น ทั้งนี้เมื่อน า
แม่ปุ๋ยอย่างน้อย 2 ชนิดมาผสมรวมกันตามสัดส่วนของธาตุอาหาร เอ็น-พี-เค ตามที่ต้องการ เช่น ปุ๋ย
สูตร 15-15-15 เป็นต้น (ทัศนีย์ และประทีป, 2554) 

1.1 ปุ๋ยไนโตรเจน (N) เป็นแร่ธาตุที่ส าคัญต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเพราะไนโตรเจนเป็น
องค์ประกอบพ้ืนฐานของโปรตีน และกรดนิวคลีอิค โดยทั่วไปในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตมีธาตุไนโตรเจน
ประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ แต่อย่างไรก็ตามธาตุไนโตรเจนจัดเป็นธาตุที่พืชขาดแคลนมากที่สุด ถึงแม้ว่า
ไนโตรเจนเป็นส่วนผสมหลักของบรรยากาศมากถึง 78 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือแก๊สออกซิเจนคิดเป็น 
20 เปอร์เซ็นต์ (กรมควบคมมลพิษ, 2547) แม้แก๊สไนโตรเจนจะมีมากในบรรยากาศแต่พืชไม่สามารถ
น าไปใช้ได้ ท าให้พืชแสดงอาการขาดธาตุไนโตรเจนเสมอ ในสภาพปกติปริมาณไนโตรเจนที่สะสมอยู่
ในดินส่วนใหญ่ได้มาจากซากพืชหรือซากสัตว์ที่ตายแล้วและอยู่ในรูปอินทรีย์ไนโตรเจนมากถึง 90 
เปอร์เซ็นต์ โดยจะประกอบด้วยสารประกอบอะมิโนหรือโปรตีน กรดอะมิโนอิสระ น้ าตาลอะมิโนพวก
กลูโคซามีนและแกแลคโตซามีน ซึ่งได้มาจากกรดนิวคลีอิค จุลินทรีย์ในดินได้แก่ จุลินทรีย์ในสกุล 
bacillus, Arthrobacter Streptomyces, Asperaillus Nitrobacter และNitrosomonas จะสร้าง
น้ าย่อยพวก Protease เพ่ือ เปลี่ยนโปรตีนให้เป็นกรดอะมิโน น้ าตาล Ribose และ Deoxyribose ซ่ึง
สารดังกล่าวนี้ส่วนหนึ่งเป็นอาหารของจุลินทรีย์เพ่ือเพ่ิมจ านวนเซลล์ และอีกส่วนหนึ่งแปรสภาพต่อไป
เป็นอนินทรีย์ไนโตรเจน ซึ่งเป็นรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ได้แก่ แอมโมเนียม และไนเตรทนอกจากนี้
สารประกอบอะมิโนจะสามารถรวมตัวกับสารควิโนนกลายเป็นสารประกอบฮิวมัส ซึ่งเป็นอินทรียสาร
ที่เป็นแหล่งพลังงานของจุลินทรีย์ดิน และมีบทบาทส าคัญต่อการควบคุมเสถียรภาพของโครงสร้างดิน
และเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน นอกจากนี้จุลินทรีย์ดินบางชนิดสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศ
เปลี่ยนให้เป็นสารประกอบไนโตรเจน ซึ่งมีประโยชน์ต่อพืชได้ เช่นแบคทีเรียในสกุล Azotobacter 
Beijerinckia Spirillumและ Clostridium จุลินทรีย์ดินที่ส าคัญอีกชนิดหนึ่งคือแบคทีเรียในสกุล 
rhizobium มีความสามารถพิเศษในการตรึงไนโตรเจนแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยโดยสร้างปมที่รากพืช
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ตระกูลถั่วและไรโซเบียมจะเปลี่ยนไนโตรเจนที่ตรึงจากอากาศให้เป็นแอมโมเนียมและกรดอะมิโน ซึ่ง
จะใช้สังเคราะห์โปรตีนและสารประกอบอินทรีย์ไนโตรเจน โดยส่วนหนึ่งจะใช้ในการเจริญและแบ่ง
เซลล์ของไรโซเบียม อีกส่วนหนึ่งจะเป็นประโยชน์กับพืชตระกูลถั่วท าให้มีการเจริญเติบโตดีและ
ผลผลิตเพ่ิมข้ึน และบางส่วนปลดปล่อยออกมาสู่ดิน (สรพงค์ เบญจศรี, 2553) 
 นอกจากนี้ธาตุไนโตรเจนมีความส าคัญต่อการะบวนการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ เนื่องจาก
องค์ประกอบของคลอโรฟิลล์มีไนโตรเจนเป็นแกนกลางจ านวน 4 โมเลกุล ดังแสดงภาพที่ 7.2 (Fiedor 
et al., 2008) ดังนั้นหากพ้ืนที่ใดขาดปุ๋ยไนโตรเจนจะท าให้การสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ลดลง จึงเห็นใบ
พืชมีสีเหลือง ซีด เนื่องจากขาดรงควัตถุสีเขียวอย่างคลอโรฟิลล์นั่นเอง 
 

 
ภาพที่ 7.2 โครงสร้างของคลอโรฟิลล์ 
ที่มา:  Fiedor et al. (2008) 

 
 สอดคล้องกับการรายงานของ Hokmalipour and Darbandi (2011) ที่ท าการศึกษาผล
การเสริมปุ๋ยไนโตรเจนต่อดัชนีพ้ืนที่ใบ และระดับคลอโรฟิลล์พบว่าการเสริมปุ๋ยไนโตรเจนที่ระดับ 0, 
60, 120 และ 180 กิโลกรัม/เฮกตาร์ ท าให้พืชมีระดับคลอโรฟิลล์เท่ากับ 25.44, 24.10, 28.77 และ 
36.44 ตามล าดับ นอกจากนี้ไนโตรเจนยังส่งผลต่อขนาดของใบพืชด้วยโดยการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนที่
ระดับ 120 และ 160 กิโลกรัม/เฮกตาร์ ท าให้ดัชนีพ้ืนที่ใบของพืชเพ่ิมขึ้นเป็น 4.6-4.9 ขณะที่การไม่
ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมีพ้ืนที่ใบเพียง 2.8 ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 7.3 
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ตารางท่ี 7.3 ผลของธาตุไนโตรเจนต่อดัชนีพื้นที่ใบ คลลอโรฟิลล์ และผลผลิตใบ 

ระดับเป็นไนโตรเจน (กิโลกรัม/เฮกตาร์) การวัดค่าดัชนีพื้นที่ใบ คลอโรฟิลล์ ใบ (%วัตถุแห้ง) 
0 2.88 25.44 182.00 
60 3.91 27.10 215.40 
120 4.60 28.77 257.40 
180 4.92 36.44 296.30 

ที่มา: Hokmalipour and Darbandi (2011) 
 

 จากการรายงานของ Aydin and Uzun (2005) พบว่าการปลูกพืชตระกูลถั่วบางครั้งการใส่
ปุ๋ยไนโตรเจนที่เพ่ิมขึ้นกับไม่ส่งผลเพ่ิมระดับโปรตีนในต้นถั่ว ขณะที่การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนกับส่งผล
โดยตรงต่อระดับโปรตีนในพืชวงศ์หญ้า โดยระดับโปรตีนในพืชวงศ์หญ้าจะเพ่ิมสูงขึ้นตามระดับการใส่
ปุ๋ยไนโตรเจนดังแสดงในตารางที่ 7.4 สาเหตุที่การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนไม่ส่งผลต่อระดับโปรตีนในพืชวงศ์
ถั่ว เพราะถั่วสามารถตรึงไนโตรเจนโดยเชื้อไรโซเบียนที่อาศัยอยู่บริเวณปมรากถั่ว เมื่อไนโตรเจนถูก
ตรึงจากชั้นบรรยากาศลงสู่ดิน รากถั่วจึงดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้ แต่การปลูกพืชเป็นเวลานานแร่ธาตุ
หลายตัวถูกดูดซึมไปใช้ ท าให้ระดับแร่ธาตุต่างๆ ลดลงจึงต้องเสริมปุ๋ยเพ่ือป้องกันพืชขาดแร่ธาตุ 
 
ตารางท่ี 7.4 ผลของการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสต่อระดับโปรตีนในพืชวงศืหญ้าและพืชวงศ์ถ่ัว 

สัดส่วนการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน : ฟอสฟอรัส 
(กิโลกรัมไนโตรเจน : กิโลกรัมฟอฟอรัส) ต่อเฮกตาร์ 

โปรตีน (เปอร์เซ็นต์) 
พืชวงศ์ถ่ัว พืชวงศ์หญ้า 

0 : 0 16.03 85.3 
0 : 60 16.03 8.62 
0 : 120 16.72 8.96 
0 : 180 16.54 9.99 
26 : 0 16.37 7.75 
26 : 60 17.58 8.96 
26 : 120 16.38 9.13 
26 : 180 16.38 11.72 
52 : 0 16.10 9.48 
52 : 60 16.72 8.96 
52 : 120 16.88 11.37 
52 : 180 18.10 11.20 

ที่มา: Aydin and Uzun (2005) 
 
 จากการายงานของกรมพัฒนาที่ดิน (2548) กล่าวว่าความต้องการธาตุไนโตรเจนของพืช
มีความแตกต่างกันตามระยะการเจริญเติบโต โดยพืชในระยะเพ่ิงงอก และต้นอ่อนจะการเจริญเติบโต
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ทางใบมาก พืชระยะนี้จะมีความต้องการธาตุไนโตรเจนสูง เมื่อต้นพืชผ่านการเจริญของใบแล้วความ
ต้องการธาตุไนโตรเจนก็จะลดลง 

1.2 ปุ๋ยฟอสฟอรัส (P) 
จากการรายงานของ กรมพัฒนาที่ดิน (2548) พบว่าปริมาณของฟอสฟอรัสในดินชัน

ไถพรวนโดยปกติจะต่ ากว่าระดับไนโตรเจนและโพแทสเซียม ทั้งนี้ฟอสฟอรัสจะถูกปลดปล่อยจาก
ขบวนการผุพังของแร่ธาตุที่มีฟอสฟอรัสป็นองค์ประกอบ ทั้งนี้ฟอสฟอรัสที่ใช้ประโยชน์ได้จะอยู่ในรูป
ที่ละลาย นอกจากนี้ยังตรวจพบฟอสฟอรัสที่อยู่ในรูปที่พืชไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ เพราะเกิด
จากการตกตะกอนฟอสฟอรัสกับแคทไอออนต่างๆ ในดิน ได้สารประกอบใหม่ที่ละลายน้ าได้ยาก 
(พักตร์เพ็ญ, 2557)  นอกจากนี้ยังพบว่าปุ๋ยฟอสฟอรัสที่ใส่ลงไปในดินจะมีเพียง 10-25 เปอร์เซ็นต์ 
เท่านั้นที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ส่วนอีกประมาณ 75-90 เปอร์เซ็นต์ จะถูกเปลี่ยนไปอยู่ในรูปอ่ืนๆ ที่พืช
ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้  (กรมพัฒนาที่ดิน, 2548) เนื่องจากฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบส าคัญของ
ส าคัญต่อสารพลังงานสูง (Adenosine Triphosphate, ATP), เป็นองค์ประกอบส าคัญของเยื่อหุ้ม
เซลล์ จึงส่งผลต่อการเจริญเติบโต นอกจากนี้ยังมีบทบาทส าคัญในการสังเคราะห์แสง การหายใจ และ
การแบ่งเซลล์เป็นไปอย่างปกติ ช่วยเร่งการออกดอก ติดผล และยังเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของ
สารเคมีต่างๆ ภายใยเซลล์ของพืช (Vaccari, 2009) เมื่อพืชขาดฟอสฟอรัสจะท าให้ล าต้นแคระแกร็น 
เกิดสีม่วงตามขอบใบ ไม่ติดดอกออกผล อย่างไรก็ตามหากมีปริมาณฟอสฟอรัสในดินมากเกินไปก็อาจ
ส่งผลกระทบต่อการดูดซับธาตุอาหารส ารองของพืช เช่น ทองแดง สังกะสี และเหล็ก (กรมพัฒนา
ที่ดนิ, 2548) 
 เนื่องจากธาตุฟอสฟอรัสสามารถท าปฏิกิริยากับธาตุอ่ืนได้ง่าย เช่นในดินกรด เหล็กและ
อะลูมินั่ม จะท าปฏิกิริยากับฟอสฟอรัสเกิดเป็นสารประกอบซับซ้อนที่ไม่ละลายน้ า ส่วนในดินด่าง 
แคลเซียมจะท าปฏิกิริยาเกิดสารในรูปที่ละลายได้น้อยเช่นกัน สารประกอบกลุ่มอินทรีย์ฟอสฟอรัสซึ่ง
ไม่มีประโยชน์ต่อพืช จะอยู่ในรูปของ Phytin และ Phosphoricacid ปกติจุลินทรีย์ในดินจะสร้าง
น้ าย่อย Phytase หรือ Phosphatase เพ่ือแปรสภาพอินทรีย์ฟอสฟอรัสให้อยู่ในรูปของอนินทรีย์
ฟอสฟอรัสที่ เ รี ยกว่ า  orthophosphate ซึ่ ง เป็นพวก mono และ dihydrogen phosphate 
นอกจากนี้ สารประกอบอนินทรีย์ฟอสฟอรัสบางชนิดอยู่ในรูปของหินฟอสเฟตซึ่งพืชยังไม่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ดังนั้นมีจุลินทรีย์บางชนิดในสกุล Bacillus และ Aspergillus สร้างกรดอินทรีย์
พวกก ามะถัน ละลายฟอสฟอรัสออกมาให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืชได้ (สรพงค์, 2553) ดังนั้น
ก่อนใส่ปุ๋ยจึงควรตรวจสอบระดับความเป็นกรด-ด่างของดินเพ่ือปรับสภาพให้มีค่าความเป็นกรด-ด่าง
ประมาณ 6.5-7.0 เพราะเป็นช่วงที่ธาตุฟอสฟอรัสจะเป็นประโยชน์ต่อพืชมากท่ีสุด 

1.3 ปุ๋ยโพแทสเซียม (K) 
โพแทสเซียมเป็นธาตุเดียวที่ไม่ได้เป็นองค์ประกอบในโครงสร้างรของเซลล์ พืช หรือ

ในสารโมเลกุลของสารอินทรีย์อย่างใดอย่างกนึ่งในพืช แต่โพแทสเซียมที่ได้ชื่อว่าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาใน
พืช ท าหน้าที่ส าคัญในกระบวนการเมทเบอลิซึมของพืชหลายอย่าง เช่น การสร้างแป้ง น้ าตาล  แต่
อย่างไรก็ตามพบว่าปริมาณโพแทสเซียมในน้ าหนักแห้งของพืชมากกว่าฟอสฟอรั ส แต่น้อยกว่า
ไนโตรเจน ส าหรับปริมาณของโพแทสเซียมในดินที่ท าการเกษตรมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของ
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หิน และแร่ที่ผุพัง ส าหรับประเทศไทยปัญหาการขาดแคลนธาตุโพแทสเซียมไม่ค่อยพบ เนื่องจากดินมี
แร่ธาตุต่างๆ ที่มีโพแทสเซียมเป็นองค์ประกอบอยู่จ านวนมาก ยกเว้นในดินทรายจัด 

ถึงอย่างไรก็ตามธาตุไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียมก็มีความส าคัญต่อการปลูกพืช
อาหารสัตว์ เมื่อรากพืชจะดูดธาตุอาหารจากดินไปใช้ในการเจริญเติบโตและถูกเก็บสะสมไว้ในส่วน
ต่างๆ ของพืช เช่น ใบ และล าต้น เป็นต้น เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตออกจากพ้ืนที่ ธาตุอาหารพืชย่อมถูก
นาออกไปจากพ้ืนที่ด้วย ซึ่งในการผลิตหญ้าแพงโกลาแห้ง 1 ตัน ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและ
โพแทสเซียม จะถูกดึงจากดินประมาณ 12.7 กิโลกรัม N ต่อ ไร่ 3.3 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ และ 13 
กิโลกรัม K2O ต่อไร่ ตามลาดับ (นพวรรณ และคณะ, 2549) 

2. ปุ๋ยอินทรีย์  
ปุ๋ยอินทรีย์ คือ สารประกอบที่ได้จากสิ่งมีชีวิตที่ให้ธาตุอาหารพืช ได้แก่ พืช สัตว์ และ

จุลินทรีย์ และผ่านกระบวนการผลิตทางธรรมชาติ ปุ๋ยอินทรีย์สามารถแบ่งได้ 3 ประเภทคือ ปุ๋ยคอก, 
ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยพืชสด วัตถุประสงค์ของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ คือ เพ่ือปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน 
เพ่ือให้ดินโปร่ง ร่วนซุย รากพืชจึงซอนไซหาธาตุอาหารได้ง่ายขึ้น ปุ๋ยอินทรีย์มีปริมาณธาตุอาหารอยู่
น้อยเม่ือเปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมี และธาตุอาหารพืชส่วนใหญ่อยู่ในรูปของสารประกอบอินทรีย์เมื่อผุพัง
สลายตัวก็จะปลดปล่อยธาตุอาหารพืชออกมาในรูปแบบเดียวกันกับปุ๋ยเคมี รากพืชจึ งสามารถดูดไป
ใช้ได้  จากข้อมูลของกรมวิชาการเกษตรพบว่าปริมาณ เอ็น-พี-เค ในปุ๋ยอินทรีย์โดยเฉลี่ยมีประมาณ 
2-1-1 ตามล าดับเท่านั้น (ทัศนีย์ และประทีป, 2554)  

จากการรายงานของ บุญฤทธิ์ และสมยศ (2559) พบว่ามูลสัตว์แต่ละชนิดมีระดับธาตุ
ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับอัตราการย่อยได้ของอาหารสที่สัตว์
ได้รับ หากสัตว์ได้รับอาหารที่ย่อยยาก แน่นอนว่าแร่ธาตุบางอย่างต้องตกค้างในมูลสัตว์ แต่อย่างไรก็
ตามพบว่ามูลแพะมีระดับของธาตุไนโตรเจนค่อนข้างสูงกว่ามูลโค ดังแสดงในตารางที่ 7.5 
 
ตารางท่ี 7.5 องค์ประกอบทางเคมีของมูลสัตว์ 
 pH N (%) P (%) K (%) เอกสารอ้างอิง 
มูลไก่ 6.08 2.74 0.68 1.70 บุญฤทธิ์ และสมยศ (2559) 
 - 0.85 1.24 0.68 Hammad et al. (2010) 
 - 2.21 2.98 2.05 Adeniyan et al. (2011) 
มูลโค 7.5 0.18 0.03 0.17 ทวีทรัพย์ และคณะ (2556) 
 6.78 0.19 0.25 0.24 บุญฤทธิ์ และสมยศ (2559) 
 - 1.30 0.58 2.15 Adeniyan et al. (2011) 
มูลแพะ - 3.00 1.00 2.00 Jebarathnam and Kathiresan (2006) 
 - 4.90 4.10 1.90 Awodun et al. (2007) 

 
3. ปุ๋ยชีวภาพ  
ปุ๋ยชีวภาพคือปุ๋ยที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิต และมีคุณสมบัติพิเศษสามารถสังเคราะห์

สารประกอบธาตุอาหารพืชได้เอง หรือสามารถเปลี่ยนธาตุอาหารพืชที่อยู่ในรูปที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อ
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พืชให้มาอยู่ในรูปที่พืชสามารถดูดไปใช้ได้ จากการรายงานของ นพวรรณ และคณะ (2553) พบว่าการ
ใส่ปุ๋ยชีวภาพที่ระดับ 120-240 ลิตร/ไร่ ให้จ านวต้นต่อตารางเมตรใกล้เคียงกับการใส่ปุ๋ยเคมี แต่
อย่างไรก็ตามพบว่าการใส่ปุ๋ยชีวภาพท าให้ผลผลิตน้ าหนักแห้งของพืชน้อยกว่าการใส่ปุ๋ยเคมี แต่สูงกว่า
การไม่ใส่ปุ๋ยดังแสดงในตารางที่ 7.6 
 
ตารางที่ 7.6 ผลของการไม่ใส่ปุ๋ยเคมีเปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยชีวภาพต่อการเจริญเติบโต

ของพืช 
 ความสูงของ

ต้น (ซม.) 
จ านวน

ต้น/ตร.ม. 
สัดส่วนของ

ใบ/ต้น 
ผลผลิตน้ าหนัก
แห้ง (กก./ไร่/ปี) 

ไม่ใส่ปุ๋ยเคม ี 59.0 2,919 1.3 3,483 
ใส่ปุ๋ยเคมี ½ ของอัตราแนะน า* 66.8 3,133 1.2 5,198 
ใส่ปุ๋ยเคมีตามอัตราแนะน า* 72.1 3,261 1.2 5,671 
ใส่ปุ๋ยน้ าชีวภาพ 120 ลิตร/ไร่/รอบ 66.8 3,101 1.3 4,728 
ใส่ปุ๋ยน้ าชีวภาพ 240 ลิตร/ไร่/รอบ 64.9 3,108 1.2 4,771 

*ค าแนะน าการใส่ปุ๋ยในแต่ละรอบการตัดจะใส่ปุ๋ยเคมี 2 ครั้ง ครั้งแรกใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15–15–15 อัตรา 20 กิโลกรัม
ต่อไร่ และใส่ปุ๋ยยูเรีย 10 กิโลกรัมต่อไร่ หลังการให้น้าครั้งแรก และครั้งท่ีสองใส่ปุ๋ยยูเรียอัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ หลัง
การให้น้าครั้งท่ีสอง 
ที่มา: นพวรรณ และคณะ (2553) 
 
 นอกจากนี้จากการรายงานของ สัมพันธ์ และคณะ (2555) ที่ศึกษาผลการใช้ปุ๋ยชีวภาพ
ร่วมกับปุ๋ยไนโตรเจนต่อความสูงเฉลี่ยของหญ้ารูซี่พบว่า การใส่ปุ๋ยชีวภาพที่ระดับ 0, 2 และ 4 ตันต่อ
ไร่ท าให้หญ้ารูซี่มีความสูงเพ่ิมขึ้นเป็น 47, 55 และ 64 เซนติเมตร ตามล าดับ ขณะที่การใสปุ๋ย
ไนโตรเจนที่ระดับ 0, 5, 10 และ 15 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ก็ท าให้หญ้ารูซี่สูงเพิ่มข้ึนเป็น 47, 69, 78 
และ 82 เซนติเมตร ตามล าดับ ทั้งนี้พบว่าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนร่วมกับปุ๋ยชีวภาพท าให้ความสูงของห้า
รูซี่ไม่แตกต่างจากการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเพียงชนิดเดียว ดังแสดงในตารางที่ 7.7  ดังนั้นสามาถเลือกใส่
ปุ๋ยไนโตรเจน หรือปุ๋ยชีวภาพอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะท าให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายได้  
 
ตารางท่ี 7.7 อิทธิพลร่วมระหว่างปุ๋ยหมักชีวภาพและปุ๋ยไนโตรเจนอัตราต่างๆ กันที่มีต่อความสูง

เฉลี่ย 2 ปี ของหญ้ารูซี่ (เซนติเมตร) 
ปุ๋ยไนโตรเจน 
(กก.ไนโตรเจน/ไร่/รอบ) 

ปุ๋ยชีวภาพ (ตัน/ไร่/ปี) 
0 2 4 

0 47 55 64 
5 69 79 79 
10 78 82 83 
15 82 86 83 

ที่มา: สัมพันธ์ และคณะ (2555)  
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 นอกจากนี้จากการรายงานของ สัมพันธ์ และคณะ (2555) ได้รายงานผลการใช้ปุ๋ยชีวภาพ
ร่วมกับปุ๋ยไนโตรเจนต่อจ านวนแขนงต่อกอเฉลี่ยของหญ้ารูซี่พบว่า การใส่ปุ๋ยชีวภาพที่ระดับ 0, 2 และ 
4 ตันต่อไร่ ท าให้หญ้ารูซี่มีจ านวนแขนงต่อกอเพ่ิมขึ้นเป็น 71, 95 และ 116 แขนงต่อกอ ตามล าดับ 
ขณะที่การใสปุ๋ยไนโตรเจนที่ระดับ 0, 5, 10 และ 15 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ก็ท าให้หญ้ารูซี่มีจ านวน
แขนงต่อกอเพ่ิมขึ้นเป็น 71, 127, 135 และ 155 แขนงต่อกอ ตามล าดับ ทั้งนี้พบว่าการใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจนอย่างเดียวที่ระดับ 15 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ท าให้มีการแตกแขนงต่อกอมากที่สุด ดัง
แสดงในตารางที่ 7.8 
 
ตารางท่ี 7.8 อิทธิพลร่วมระหว่างปุ๋ยหมักชีวภาพและปุ๋ยไนโตรเจนอัตราต่างๆ กันที่มีต่อจ านวนแขนง

ต่อกอเฉลี่ย 2 ปีของหญ้ารูซี่ (แขนง/กอ) 
ปุ๋ยไนโตรเจน 
(กก.ไนโตรเจน/ไร่/รอบ) 

ปุ๋ยชีวภาพ (ตัน/ไร่/ปี) 
0 2 4 

0 71 95 116 
5 127 146 136 
10 135 147 146 
15 155 142 141 

ที่มา: สัมพันธ์ และคณะ (2555) 
 
 ยิ่งไปกว่านี้ สัมพันธ์ และคณะ (2555) ได้รายงานผลการใช้ปุ๋ยชีวภาพร่วมกับปุ๋ยไนโตรเจนต่อ
ผลผลิตน้ าหนักแห้งเฉลี่ยของหญ้ารูซี่พบว่า การใส่ปุ๋ยชีวภาพที่ระดับ 0, 2 และ 4 ตันต่อไร่ ท าให้หญ้า
รูซี่มีจ านวนแขนงต่อกอเพ่ิมขึ้นเป็น 2.5, 3.9 และ 5.0 ตันแห้งต่อไร่ต่อปี ตามล าดับ ขณะที่การใสปุ๋ย
ไนโตรเจนที่ระดับ 0, 5, 10 และ 15 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ก็ท าให้หญ้ารูซี่มีผลผลิตน้ าหนักแห้ง
เพ่ิมขึ้นเป็น 2.5, 6.0, 7.8 และ 8.2 ตันแห้งต่อไร่ต่อปี ตามล าดับ ทั้งนี้พบว่าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนที่
ระดับ 10 กิโลกรัมนโตรเจนต่อไร่ ร่วมกับการใส่ปุ๋ยชีวภาพที่ระดับ 4 ตันต่อไร่ท าให้มีผลผลิตน้ าหนัก
แห้งสูงที่สุดคือ 9.6 กิโลกรัมแห้งต่อไร่ ดังแสดงในตารางที่ 7.9 
 
ตารางท่ี 7.9 อิทธิพลร่วมระหว่างปุ๋ยหมักชีวภาพและปุ๋ยไนโตรเจนอัตราต่างๆกันที่มีต่อผลผลิต

น้ าหนักแห้งเฉลี่ย 2 ปี ของหญ้ารูซี่ (ตัน/ไร่) 
ปุ๋ยไนโตรเจน 
(กก.ไนโตรเจน/ไร่/รอบ) 

ปุ๋ยชีวภาพ (ตัน/ไร่/ปี) 
0 2 4 

0 2.5 3.9 5.0 
5 6.0 6.7 6.8 
10 7.8 8.8 9.6 
15 8.2 8.7 8.5 

ที่มา: สัมพันธ์ และคณะ (2555) 
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 จากการรายงานผลการรวบรวมงานวิจัยที่ศึกษาถึงผลของการใช้ปุ๋ยในการปลูกพืชจะเห็นว่า
ปุ๋ยเคมีมีคุณสมบัติในการช่วยให้พืชมีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตที่ดีกว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ย
ชีวภาพ แต่อย่างไรก็ตามปุ๋ยเคมีไม่มีคุณสมบัติการการปรับปรุงลักษณะทางกายวิภาคของดิน ดังนั้น
แม้จะใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกพืช แต่ควรพิจารณาใส่ปุ๋ยชีวภาพ หรือปุ๋ยคอกเพ่ือปรังปรุงดินด้วย ทั้งนี้ได้
รวบรวมข้อเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของปุ๋ยต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 7.10 
 
ตารางท่ี 7.10 เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของปุ๋ยอินทรีย์ 
ข้อดี ข้อเสีย 
ปุ๋ยอินทรีย์  

1. ช่วยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน 1. มีปริมาณธาตุอาหารพืชต่ า 
2. อยู่ในดินนาน (ค่อยๆ ปลดปล่อยธาตุ

อาหารให้แก่พืชอย่างต่อเนื่อง) 
2. ใช้เวลานานกว่าธาตุอาหารจะเป็นประโยชน์

ต่อพืช 
3. ช่วยให้ปุ๋ยเคมีเป็นประโยชน์มากขึ้น 3. ราคาแพง เมื่อเปรียบเทียบต่อหน่วยธาตุ

อาหารพืช 
4. ส่งเสริมสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ในดิน 4. หายาก ถ้าต้องการในปริมาณมาก 
5. มีจุลธาตุ 5. ไม่สะดวกในการน าใช้ 

ปุ๋ยเคมี  
1. มีปริมาณธาตุอาหารพืชสูงมาก (ใช้ใน

ปริมาณน้อยก็เพียงพอ) 
1. ปุ๋ยแอมโมเนียท าให้ดินเป็นกรด เมื่อใช้

ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน 
2. ราคาถูก เมื่อเปรียบเทียบต่อหน่วยธาตุ

อาหารพืช 
2. ไม่มีผลท าให้ดินโปร่ง ร่วนซุย ระบายน้ า และ

ถ่ายเทอากาศได้ดี 
3. หาซื้อง่าย 3. มีความเค็ม 
4. ใช้สะดวก 4. ผู้ใช้ต้องมีความรู้พอสมควร 
5. ได้ผลเร็ว  

ที่มา: ทัศนีย์ และประทีป (2554) 
 

ดินที่มีปญัหาและแนวทางการจัดการ 
 ดินมีปัญหา คือ ดินซึ่งมีสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ไม่เหมาะสมอย่างที่ไม่
เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยต่อการเจริญเติบโตของพืช ประเภทของดินมีปัญหา ได้แก่ 

1. ดินเค็ม หมายถึง ดินที่มีปริมาณเกลือละลายในสารละลายดินมากเกินไป จนมีผลต่อ
การเจริญเติบโตของพืช การจัดการแก้ไข ควรเลือกปลูกพืชอาหารสัตว์ที่ทนเค็ม เช่นหญ้าชันอากาศ 
(Panicum repens) (อรุณี และคณะ, 2542) นอกจากนี้ควรให้ระบบน้ าหยด คลุมดินเพ่ือรักษา
ความชื้น และเพ่ิมอินทรียวัตถุให้แก่ดินโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และวัสดุอินทรีย์เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืช
สด แกลบ ขี้เถ้าแกลบ กากอ้อย (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2559) 

2. ดินกรดและดินด่าง การจัดดินตามความเป็นกรด-ด่าง โดยพิจารณาจากค่าพีเอช 
(pH) ของดิน โดยจะบอกเป็นตัวเลขตั้งแต่ 0–14 ถ้าวัด pH แล้วได้ค่าน้อยกว่า 7 แสดงว่าดินนั้นเป็น
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ดินกรด ยิ่งมีค่าน้อยกว่า 7 มาก ก็จะเป็นกรดมาก ถ้าวัด pH แล้วได้ค่ามากกว่า 7  แสดงว่าเป็นดิน
ด่าง ยิ่งมีค่ามากกว่า 7 มาก ก็จะเป็นด่างมาก หากวัดค่าแล้วได้ค่า pH เท่ากับ 7 พอดีแสดงว่าดินเป็น
กลาง ความเป็นกรดเป็นด่างของดินที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชจะมีค่าอยู่ในช่วง 5.2 ถึง 
7.3 ความเป็นกรดเป็นด่างของดินมีความส าคัญต่อการปลูกพืชมากเพราะเป็นตัวควบคุม การละลาย
ธาตุอาหารในดินออกมาอยู่ในสารละลายหรือน้ าในดิน ถ้าดินมีความเป็นกรดเป็นด่างไม่เหมาะสม ธาตุ
อาหารในดินอาจจะละลายออกมาได้น้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช หรือในทางตรงกันข้าม 
ธาตุอาหารบางชนิดอาจจะละลายออกมามากเกินไป จนเป็นพิษต่อพืชได้ดังแสดงในภาพที่ 7.3 

 

 
ภาพที่ 7.3 ความเป็นกรดเป็นด่างของดินต่อการละลายตัวของแร่ธาตุในดิน 
ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร (2559) 
 

ดินกรด จะมีข้อจ ากัดในด้านความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารบางชนิด เช่น แคลเซียม 
แมกนีเซียม และธาตุอาหารบางชนิดอาจละลายมากจนเป็นพิษกับพืช เช่น เหล็ก แมงกานีส สามารถ
แก้ไขโดยใช้ปูนเพ่ิมอินทรียวัตถุให้แก่ดิน และเลือกชนิดพืช และพันธุ์พืชที่เจริญเติบโตได้ดีในดินกรด 
เช่นเลือกปลูกพืชที่ทนความเป็นกรด เช่น หญ้าอะตราตัม ถั่วท่าพระสไตโล และถั่วคาวาเคด เป็นต้น 
(กรมส่งเสริมการเกษตร, 2559) ขณะที่ดินด่าง ส่วนใหญ่พบบริเวณเขาหินปูน เช่น จังหวัดสระบุรี
ลพบุรี  การจัดการแก้ไข เช่น ใส่ธาตุก ามะถันในขณะที่ดินชื้น ไถดินให้ลึกเพ่ือ พลิกดินบนลงข้างล่าง
และใส่ปุ๋ยพวกท่ีมีฤทธิ์ตกค้างเป็นกรดเช่น แอมโมเนียมซัลเฟต (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2559) 

3. ดินตื้น หมายถึง ดินที่พบชั้นลูกรัง ชั้นกรวด ชั้นเศษหิน ชั้นหินพ้ืน ในระดับตื้นกว่า 50 
เซนติเมตร ดินมีปริมาณของเนื้อดินน้อย ส่งผลให้มีการเกาะยึด ตัวของดินไม่ดีเกิดการชะล้างพังทลาย
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ของดินได้ง่าย มีปัญหาในการไถพรวน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าและความสามารถในการดูดซับน้ าต่ า 
การเตรียมดินปลูกไม้ผลควรขุดหลุมปลูกให้มีขนาดใหญ่กว่าปกติน้ าหน้าดินจากที่อ่ืนมาใส่ก้นหลุม 
พร้อมกับการใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก ผสมดินรองก้นหลุมช่วยให้ระบบรากพืชเจริญเติบโตแผ่ขยายได้เพ่ิม
อินทรียวัตถุคลุมดินรักษาความชื้น (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2559) 
 

สรุป 
 ดินเกิดจากการผุพังของอนินทรียวัตถุที่ชั้นเปลือกโลกให้มีขนาดเล็กลง หรือเกิดจากการเน่า
เปื่อยของเศษอินทรียวัตถุต่างๆ เช่น ต้นไม้ ใบไม้ ในดินประกอบด้วย อนินทรียวัตถุ อินทรียวัตถุ 
อากาศ และน้ า ผันแปรไปตามแต่ละพ้ืนที่  ทั้งนี้ดินที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ควรมี
ส่วนประกอบตามสัดส่วนโดยปริมาตร ดังนี้ อนินทรียวัตถุหรือแร่ธาตุ 45 เปอร์เซ็นต์, น้ าหรือ
สารละลาย 25 เปอร์เซ็นต์, อากาศ 25 เปอร์เซ็นต์ และอินทรียวัตถุ 5 เปอร์เซ็นต์ ดินที่มีความลึกมาก
จะช่วยให้รากพืชชอนไชรากลงไปในดินได้ลึกมีโอกาสผี่รากเพ่ือดูดซึมสารอาหารได้มากกว่าพืชที่ปลูก
ในดินตื้น  
 ปุ๋ย คือวัสดุที่มีธาตุอาหารพืชเป็นองค์ประกอบ หรือสิ่งมีชีวิตที่ก่อให้เกิดธาตุอาหารพืช เมื่อใส่
ลงไปในดินแล้วปลดปล่อย หรือสังเคราะห์ธาตุอาหารที่จ าเป็นให้แก่พืช แร่ธาตุที่มักขาดในพืชได้แก่ 
ธาตุไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ตามล าดับ เกษตรกรนิยมใช้ปุ๋ยเคมีที่ผ่านกระบวนการ
ผลิตทางอุตสาหกรรม เพ่ือบ ารุงพืช เนื่องจากปุ๋ยเคมี ละลายได้ง่าย และพืชดูดซึมไปใช้ได้ดี แต่ไม่ช่วง
ปรับปรุงโครงสร้างของดิน ดังนั้นจึงจ าเป็นพิจารณาใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยชีวภาพเพ่ือช่วยปรับโครงสร้าง
ดินด้วย ทั้งนี้การใส่ปุ๋ยต้องพิจารณาว่าดินเป็นดินกรด, ดินด่าง หรือ ดินกลาง เพราะค่าความเป็นกรด-
ด่างของดินส่งผลต่อการดูดซึมแร่ธาตุในดิน 
 

แบบฝึกหัด 

1. ให้นักศึกษาให้นิยามของค าว่าดิน และปุ๋ย 
2. ให้นักศึกษาบอกลักษณะดินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมทั้งบอกแนวทางการ

ปรับปรุงดินของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างหมาะสม 
3. บอกส่วนประกอบของดินและบอกความส าคัญของส่วนประกอบต่างๆ ของดิน 
4. อธิบายว่าอินทรียวัตถุในดินมาจากอะไร และบอกวิธีเพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน 
5. น้ ามีความส าคัญต่อการปลูกพืชอาหารสัตว์ แต่เหตุในบริเวณท่ีมีน้ าท่วมขังพืชอาหารสัตว์ส่วนใหญ่

จึงตาย 
6. อธิบายความส าคัญของสิ่งมีชีวิต และจุลินทรีย์ในดิน 
7. หากพ้ืนดินที่จะปลูกพืชอาหารสัตว์เป็นดินตื้นเราจะมีแนวทางการแก้ไข ปรับปรุงอย่างไร 
8. อธิบายความส าคัญของธาตุไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม  
9. บอกข้อดี ข้อด้อยของปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ 
10. อธิบายการหลักเกณฑ์การจัดดินกรด, ดินด่าง และดินกลาง พร้อมบอกผลกระทบต่อพืช ตลอดทั้ง

แนวทางการปรับปรุง 
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2.  ไนเตรท-ไนโตรเจน 
3.  มิโมซิน 
4.  สรุป 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
เมื่อนักศึกษาได้ศึกษาบทที่ 8 แล้ว  นักศึกษาสามารถแสดงพฤติกรรมได้ดังต่อไปนี้ 
1.  ยกตัวอย่างพืชอาหารสัตว์ที่พบสารพิษในพืชอาหารสัตว์ได้ 
2.  อธิบายกลไกการผลิตสารพิษของพืชและผลจากการที่สัตว์ได้รับสารพิษจากพืชอาหารสัตว์ได้ 
3.  เมื่อก าหนดพืชอาหารสัตว์ให้ นักศึกษาสามารถเลือกวิธีลดพิษในพืชอาหารสัตว์ได้อย่าง

เหมาะสม 
4.  เมื่อยกตารางหรือภาพจากผลงานวิจัยนักศึกษาสามารถอ่านผล วิเคราะห์ และอภิปรายได้ 

  

วิธีการสอน และกิจกรรมการสอน 
1.  ศึกษา  อ่าน  และท าความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของบทที่ 8 
2.  บรรยายผ่าน PowerPoint เรื่องสารพิษที่พบในพืชอาหารสัตว์ 
3.  อภิปรายร่วมกัน ซักถาม เสนอแนะแนวความคิด และสรุปเนื้อหาประจ าบท 
4.  ให้นักศึกษาค้นคว้างานวิจัยเกี่ยวกับสารพิษในพืชอาหารสัตว์ แล้วให้อ่านผล วิเคราะห์ และ

อภิปราย 
5. สอนผ่านแอพพลิเคชั่น Kahoot เรื่อง สารพิษที่พบในพืชอาหารสัตว์ 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์ บทที่ 8 
2. PowerPoint ประกอบการบรรยายเรื่องสารพิษท่ีพบในพืชอาหารสัตว์ 
3. พันธุ์พืชอาหารสัตว์ ของฟาร์มปศุสัตว์สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
4. งานวิจัยเกี่ยวกับการถนอมพืชอาหารสัตว์ 
5. แอพพลิเคชั่น Kahoot เรื่อง สารพิษท่ีพบในพืชอาหารสัตว์ 

 

การวัด และประเมินผล 
1. พฤติกรรมการเข้าเรียน แบบประเมินการเข้าชั้นเรียน 
2. คะแนนงานมอบหมาย จากการท ารายงานเรื่องสารพิษท่ีพบในพืชอาหารสัตว์ 
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3.  การอภิปรายผลงานวิจัยเกี่ยวกับสารพิษที่พบในพืชอาหารสัตว์ 
4. คะแนนที่นักศึกษาได้จากการเล่น Kahoot  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์                                                                   ภัทยา นาปะเสริฐ    163 

บทท่ี 8 
สารพิษที่พบในพืชอาหารสัตว ์

 
 
 สารพิษในพืชอาหารสัตว์ หมายถึงสารบางชนิดที่พืชสังเคราะห์ขึ้นตามธรรมชาติ เมื่อสัตว์กิน
เข้าไปแล้วนอกจากสัตว์จะใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วยังเป็นโทษต่อสัตว์ โดยอาจจะเกิดจากการที่สาร
เหล่านี้ไปขัดขวางการใช้ประโยชน์ของสารอาหารต่างๆ หรือเกิดจากการสะสมของสารเหล่านี้ใน
ปริมาณมากในร่างกายสัตว์จนเป็นพิษต่อสัตว์ ในบทนี้จะน าเสนอสารพิษในพืชอาหารสัตว์ได้แก่กรด
ไฮโดรไซยานิค, ไนเตรท-ไนโตรเจน และสารมิโมซิน โดยจะกล่าวถึงกลไกล และผลกระทบต่อตัวสัตว์ 
และการลดสารพิษเพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถน าความรู้ไปใช้ได้ในการเลี้ยงสัตว์ได้ต่อไป  
 

กรดไฮโดรไซยานิค 
  กรดไฮโดรโดรไซยานิค (Hydrocyanic acid) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กรดพลัสสิค (Prussic 
acid)  พบในพืชบางชนิด ได้แก่ มันส าปะหลัง ข้าวฟ่าง หญ้าซอกั้ม หญ้าเพ็ก เป็นต้น แต่ในพืชจะไม่
พบในรูปกรดไฮโดรไซยานิกอิสระ แต่จะอยู่ในรูปของ Cyanogenic glucoside หรือ Cyanogenic 
glycosides (CNGs) ซึ่งถูกเก็บอยู่ในแวคิวโอล (Vacuole) ของเซลล์พืช เมื่อสัตว์กินพืชที่มีสารพิษนี้
เข้าไป Cyanogenic glucoside จะถูกย่อยโดย -glucosidases and -hydroxynitrile lyases 
จนได้ Hydrogen cyanide (HCN) (Zagrobelny et al., 2004) ดังแสดงในภาพที่ 8.1  
 

 
ภาพที่ 8.1 กระบวนการสังเคราะห์ไฮโดรเจนไซยาไนด์ (HCN) 
ที่มา: Zagrobelny et al. (2004) 
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ในมันส าปะหลัง พบ Cyanogenic glucoside ในรูปของลินามาริน (Linamarin) ประมาณ 
95 เปอร์เซ็นต์ และอยู่ในรูปของโลทอสตราลิน (Lotaustralin) ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ (Montagnac 
et al., 2009) ที่ส าคัญคือมันส าปะหลังมีเอนไซม์ลินามาริเนส (Linamarinase) ตามส่วนต่างๆ ของ
พืชเมื่อต้นมันส าปะหลังถูกรบกวน เช่นถูกสับ หรือบด จะผลิตเอนไซม์ลินามาริเนสย่อยลินามารินไป
เป็นไฮโดรเจนไซยาไนด์ซึ่งเป็นพิษได้ ดังแสดงในภาพ 8.2  
 

 
ภาพที่ 8.2 เอนไซม์ลินามาริเนสย่อยลินามารินไปเป็นไฮโดรเจนไซยาไนด์ 
ที่มา: Montagnac et al. (2009) 

 
ไซยาไนด์ที่เกิดขึ้นมีความเป็นพิษต่อสัตว์เนื่องจากไซยาไนด์สามารถจับกับ Cytochrome 

oxidase ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในกระบวนการหายใจในไมโทรคอนเดีย ท าให้กระบวนการหายใจระดับ
เซลล์หยุด ดังแสดงในภาพที่ 8.3 

 

 
ภาพที่ 8.3 ผลของโพแทสเซียมไซยาไนด์ในการยับยั้งการบริโภคออซิเจนของเซลล์ 
ที่มา: Leavesley et al. (2008) 
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นอกจากนี้ไซยาไนด์ยังสามารถเข้าจับกับไมโอโกลบิน (Myoglobin) ซึ่งเป็นรงควัตถุ 
(Pigment) ในกล้ามเนื้อสัตว์ ที่ท าให้เนื้อสัตว์มีสีแดง หรือสีชมพู เมื่อไซยาไนด์เข้าจับกับไมโอโกลบิน
จะได้เมทไมโอโกลบินที่ไม่สามารถจับกับออกซิเจน ส่งผลท าให้เซลล์ขาดออกซิเจน ดังแสดงในภาพที่ 
8.4 (Young and West, 2001) ดังนั้นอาการของสัตว์ที่ได้รับสารพิษของกรดไฮโดรไซยานิค คือ 
กล้ามเนื้อขาดออกซิเจนท าให้หายใจขัด ตัวสั่น ชักกระตุก และอาจถึงตายได้ในรายที่รุนแรง จะแสดง
อาการภายใน 10-15 นาที และตายภายใน 2-3 นาที หลังจากแสดงอาการ ระดับต่ าสุดของกรดไฮโดร
ไซยานิคที่สามารถท าให้เกิดความเป็นพิษต่อสัตว์ คือ 2.315 มิลลิกรัม/น้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม  และถ้า
สัตว์ได้รับปริมาณกรดไฮโดรไซยานิค 4 มิลลิกรัม/น้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม จะท าให้เกิดพิษรุนแรงต่อ
สัตว์ และอาจท าให้สัตว์ตายได้ (กฤษณา และศศิพร, 2538) ขณะที่ Zagrobelny et al. (2004) 
รายงานว่าสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังหากได้รับไซยาไนด์ที่ระดับ 35-150 mol ต่อกโิลกรัม จะท าให้เกิด
อันตรายถึงตายได้ 
 

 
ภาพที่ 8.4 ไซยาไนด์ท าปฏิกิริยากับไมโอโกลบินได้เมทไมโอโกลกบิน 
ที่มา: Dou et al. (1996)  

 
พืชจะมีการผลิตปริมาณกรดไฮโดรไซยานิคสูงสุดในระยะเริ่มแรกของการเจริญเติบโต และจะ

ลดลงเมื่อพืชเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว (ภาพท่ี 8.5) นอกจากนี้ความเข้มข้นของปริมาณแร่ธาตุในดิน มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดไฮโดรไซยานิคเช่นเดียวกัน พืชที่ขึ้นในดินที่อุดมสมบูรณ์จะมีกรด
ไฮโดรไซยานิคสูงกว่าในดินที่ไม่อุดมสมบูรณ์ และในพืชต้นเดียวกันส่วนยอดจะมีปริมาณกรดไฮโดรไซ
ยานิคสูงสุด รองลงมาคือ ใบ ต้น ราก ก้านใบ หัว และเปลือกตามล าดับ น้อยที่สุดได้แก่ส่วนต้นและกิ่ง 
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ภาพที่ 8.5 ระดับไฮโดรเจนไซยาไนด์ และลินามารินในเมล็ดและต้นอื่นพืช 
ที่มา: Selmar et al. (1988) 

 
 เนื่องจากพืชที่มีไฮโดรไซยานิคอาจเป็นอันตรายต่อสัตว์ ดังนั้นจึงมีนักวิจัยท าการศึกษาการ
ลดพิษเพ่ือน าใช้เลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้มีหลากหลายวิธีลดพิษ ดังการรายงานของ  Ravindran (1993) พบว่า
ใบมันส าปะหลังสดหลังตัดที่ไม่ได้สับจะมีกรดไฮโดรไซยานิคประมาณ 173 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมวัตถุ
แห้ง แต่การสับจะท าให้ปริมาณกรดไฮโดรไซยานิคลดลงประมาณ 36.99 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้หากปล่อย
ให้แห้ง 3 วันจะท าให้ปริมาณกรด ไฮโดรไซยานิคลดลงเหลือประมาณ 93 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมวัตถุ
แห้ง ขณะที่ใบมันส าปะหลังสับแล้วปล่อยให้แห้ง 3 วัน ลดกรดไฮโดรไซยานิคได้ประมาณ 43 
เปอร์เซ็นต์ แสดงในตารางที่  8.1 เนื่องจากการสับมันส าปะหลังท าให้เอนไซม์ลินามาริเนส 
(Linamarinase) ท างานได้ลดลง ส่งผลให้ เกิดการย่อยสลายลินามารินเป็นไซยาไนด์ลดลง 
(Zagrobelny et al., 2004) 
 
ตารางท่ี 8.1 ผลของการสับใบมันส าปะหลังต่อปริมาณกรดไฮโดรไซยานิค 

วัน 
การตากแดด (มก./กก. วัตถุแห้ง) เปอร์เซ็นต์ที่ลดลงของ       

กรดไฮโดรไซยานิค ใบมันส าปะหลังไม่สับ ใบมนัส าปะหลังสับ 
0 173 109 36.99 
1 141 88 37.59 
2 114 72 36.84 
3 3 53 43.01 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Ravindran (1993) 
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นอกจากนี้การตากแดดก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถลดพิษจากไฮโดรไซยานิตได้ ดังการรายงาน
ของ Fasuyi (2005) ที่พบว่า ใบมันส าปะหลังสับแล้วผึ่งแดด เป็นวิธีการที่สามารถลดปริมาณกรด
ไฮโดรไซยานิคได้มากที่สุด 96.30 เปอร์เซ็นต์ แต่ควรเลือกใช้ใบมันส าปะหลังผึ่งแดด 2-3 วัน ซึ่งมีการ
ลดลงของกรดไฮโดรไซยานิค 93.2 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ก็เพราะว่าถึงแม้ใบมันส าปะหลังผึ่งแดด 2-3 วัน 
จะมีการลดลงของกรดไฮโดรไซยานิคน้อยกว่าใบมันส าปะหลังสับแล้วผึ่งแดด 2-3 วัน 2 เปอร์เซ็นต์ 
แต่มีกรรมวิธีในการลดกรดไฮโดรไซยานิคในใบมันส าปะหลังที่ง่ายและไม่ยุ่งยาก ดังแสดงในตารางที่ 
8.2 
 
ตารางท่ี 8.2 ปริมาณกรดไฮโดรไซยานิคในใบมันส าปะหลังที่ผ่านกระบวนการลดสารพิษด้วยวิธีต่างๆ 

เมื่อเปรียบเทียบกับใบมันส าปะหลังสด 

ใบมันส าปะหลัง ปริมาณ HCN 
มก./100 กก. 

การลดลงของ 
HCN (%) 

ใบมันส าปะหลังสด 60.6 0 
ใบมันส าปะหลังผึ่งแดด 2-3 วัน 4.1 93.2 
ใบมันส าปะหลังอบแห้ง 80-90 องศาเซลเซียส 24 ชั่งโมง 39.3 35.1 
ใบมันส าปะหลังอบด้วยไอน้ า 30 นาที 45.2 25.4 
ใบมันส าปะหลังสับ 30.8 49.1 
ใบมันส าปะหลังอบด้วยไอน้ าแล้วผึ่งแดด 2-3 วัน 26.1 56.9 
ใบมันส าปะหลังสับแล้วผึ่งแดด 2-3 วัน 2.9 95.2 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Fasuyi (2005) 
 

นอกจากนี้ยังพบว่าระยะเวลาการเก็บใบมันส าปะหลังแห้ง ในอุณหภูมิประมาณ 22-28 องศา
เซลเซียส ส่งผลต่อปริมาณโปรตีนและกรดไฮโดรไซยานิค ทั้งนี้พบว่าปริมาณโปรตีนในใบมันแห้งมี
ปริมาณลดลงประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ปริมาณกรดไฮโดรไซยานิคภายหลังเก็บรักษานาน 8 
เดือน จะลดลงประมาณ 58 เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงในตารางที่ 8.3 
 
ตารางท่ี 8.3 ปริมาณโปรตีนและกรดไฮโดรไซยานิคในใบมันส าปะหลังที่เก็บรักษาในช่วงเวลาต่างๆ  
ระยะเวลาการเก็บ 

(เดือน) 
โปรตีน 
(%) 

ไฮโดรไซยานิค HCN 
(มก./กก.) 

เปอร์เซ็นต์ที่ลดลงของ
กรดไฮโดรไซยานิค 

0 22.7 91 - 
2 22.6 68 25.27 
4 21.7 49 46.15 
6 20.9 40 56.04 
8 20.3 38 58.24 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Ravindran (1993) 
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นอกจากนี้ พิชิตพล (2552) รายงานว่าการหมักมันส าปะหลังสามารถลดปริมาณไซยาไนด์ได้
ทั้งนี้ในมันส าปะหลังหมักจาก 829.44 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จะลดลงประมาณ 50 และ 60 เปอร์เซ็นต์ 
เมื่อหมักใบมันส าปะหลังนาน 14 และ 28 วัน นอกจากนี้ยังพบว่าปริมาณแทนนิน มีปริมาณลดลงอีก
ด้วย ดังแสดงในตารางที่ 8.4 
 
ตารางท่ี 8.4 ปริมาณไซยาไนด์และแทนนินในใบมันส าปะหลังหมักที่เก็บรักษาในช่วงเวลาต่างๆ 

วัน 
ไซยาไนด์ 
(มก./กก.) 

เปอร์เซ็นต์ที่ลดลงของ
ไซยาไนด์ 

แทนนิน 
(ก./กก.) 

เปอร์เซ็นต์ที่ลดลง
ของแทนนิน 

0 829.44a 0.00 32.83 0.00 
7 711.09b 14.27 33.33 -1.52 
14 408.65c 50.71 29.85 9.08 
21 335.97d 59.50 32.09 2.26 
28 327.80d 60.48 30.71 4.46 
60 229.70e 72.30 31.17 5.06 

ที่มา: ดัดแปลงจาก พิชิตพล (2552) 
 
 จากการตรวจเอกสารมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าการลดพิษของไซยาไนด์ในพืชอาหารสัตว์
สามารถท าได้หลายวิธี เช่นการสับ การบด การตากแดด หรือการหมั กพืชอาหารสัตว์ ดังที่  
Montagnac et al. (2009) ได้น าเสนอในภาพที่ 8.6 
 

 
ภาพที่ 8.6 สรุปวิธีการลดพิษในหัวมันส าปะหลัง 
ที่มา: Montagnac et al. (2009) 
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ไนเตรท-ไนโตรเจน 

ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) ไม่ได้เป็นพิษต่อสัตว์ แต่ในกระเพาะของสัตว์เคี้ยว
เอ้ืองมีจุลินทรีย์ที่จะเปลี่ยนไนเตรทเป็นไนไตรท์ (Nitrite) ซึ่งเป็นสารพิษ เนื่องจากไนไตรท์จะท า
ปฏิกิริยากับฮีโมโกลบินในเลือด ได้เป็นเมทฮีโมโกลบิน ที่ไม่สามารถปลดปล่อยออกซิเจนให้กับเนื้อเยื่อ
ได้ ดังแสดงในภาพที่ 8.7 และ 8.8 

 

 
ภาพที่ 8.7 กระบวนการเมแทบอลิซึมไนเตรทในสุกร 
ที่มา: Cockburn et al. (2013) 

 
 

Hb: hemoglobin 
MetHb: methemoglobin; 
MetHb reductase: methemoglobin reductase 
 



170    ภัทยา นาปะเสริฐ                                                                   เทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์ 
 

 
ภาพที่ 8.8 กระบวนการเมแทบอลิซึมไนเตรท ไนเตต์ในโค 
ที่มา: Cockburn et al. (2013) 

 
พืชอาหารสัตว์หลายชนิดมีไนเตรทสูง ได้แก่ ข้าวฟ่าง เถามันเทศ ผักโขม ไมยราบไร้หนาม 

ทองหลางใบมน และข้าวโอ๊ด เป็นต้น ดังแสดงในตารางที่ 8.5 และ 8.6 
 
ตารางท่ี 8.5 ปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจนที่ของหญ้าในแต่ละฤดูกาล 

 โปรตีน ไนโตรเจนที่ไม่ใช่โปรตีน ไนเตรท-ไนโตรเจน 
--------------- (กรัมต่อกิโลกรัมวัตถุแห้ง) --------------- 

ฤดูร้อน    
หญ้าไรย์ (Perennial ryegrass) 221 8.6 3.3 
หญ้ากิกูยู (Kikuyu) 253 11.4 5.2 

ฤดูใบไม้ร่วง    
หญ้าไรย์ (Perennial ryegrass) 240 8.8 3.5 
หญ้ากิกูยู (Kikuyu) 293 5.6 4.9 
หญ้าพาสพาลัม (Paspalum) 198 2.2 1.7 

ฤดูหนาว    
หญ้าไรย์ (Perennial ryegrass) 243 8.9 1.1 

ฤดูใบไม้ผลิ    
หญ้าไรย์ (Perennial ryegrass) 263 12.9 1.3 
หญ้ากกิูยู (Kikuyu) 228 12.8 1.7 
หญ้าพาสพาลัม (Paspalum) 229 9.8 1.4 

ที่มา: Fulkerson et al. (2007) 

Hb: hemoglobin  
MetHb: methemoglobin 
MetHb reductase: methemoglobin reductase 
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ตารางท่ี 8.6 ปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจนที่ของถั่วในแต่ละฤดูกาล 

 โปรตีน ไนโตรเจนที่ไม่ใช่โปรตีน ไนเตรท-ไนโตรเจน 
 -------------- (กรัมต่อกิโลกรัมวัตถุแห้ง) -------------- 

ฤดูร้อน    
ถั่วอัลฟาฟ่า (Alfalfa) 206 8.2 1.3 
โคลเวอร์แดง (Red clover) 242 22.2 0.8 
โคลเวอร์ขาว (White clover) 242 16.1 0.8 

ฤดูหนาว    
ถั่วอัลฟาฟ่า (Alfalfa) 301 19.4 0.2 
โคลเวอร์แดง (Red clover) 303 15.7 0.4 
โคลเวอร์ขาว (White clover) 298 15.5 0.7 

ฤดูใบไม้ผลิ    
ถั่วอัลฟาฟ่า (Alfalfa) 290 16.1 1.0 
โคลเวอร์แดง (Red clover) 289 8.4 0.6 
โคลเวอร์ขาว (White clover) 281 14.5 0.8 

ที่มา: Fulkerson et al. (2007) 
 
 จากตารางที่ 8.5 แสดงให้เห็นว่าปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจนที่พบในหญ้ามีปริมาณแตกต่างกัน 
นอกจากนี้ยังพบว่าฤดูกาลส่งผลต่อระดับไนเตรท-ไนโตรเจนในพืชโดยหญ้าไรย์ในฤดูร้อน และฤดูใบไม้
ร่วงมีไนเตรท-ไนโตรเจนสูงถึง 3.3-3.5 กรัมต่อกิโลกรัมวัตถุแห้ง ตามล าดับ ขณะที่ถั่วอัลฟาฟ่ากลับ
พบว่าจะตรวจพบไนเตรท-ไนโตรเจนต่ าสุดในฤดูหนาวประมาณ 0.2 กรัมต่อกิโลกรัมวัตถุแห้ง
(Fulkerson et al., 2007) นอกจากนี้ปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจนยังขึ้นอยู่กับปริมาณการใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจนในระหว่างการปลูกพืช ดังการรายงานของ Miceli and Miceli (2014) ที่พบว่าการใส่
ปุ๋ยเคมีเพ่ิมมากขึ้นท าให้มีการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์และไนเตรท-ไนโตรเจนเพ่ิมมากขึ้น ดังแสดงใน
ตารางที่ 8.7 
 
ตารางท่ี 8.7 ผลของการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนต่อสีเขียว, คลอโรฟิลล์และไนเตรทในผัก  
ระดับปุ๋ยไนโตรเจน 

(กก./เฮกตาร์) 
a* 

(-a เขียว; +a แดง) 
คลอโรฟิลล์ 

(มก.%น้ าหนักสด) 
ไนเตรท-ไนโตรเจน 

(มิลลิกรัม/กิโลกรัมสด) 
0 -20.1 30.5 495.1 
50 -19.1 33.4 476.7 
100 -19.0 33.6 1,873 
150 -20.0 32.6 2,513 
200 -19.8 32.1 2,640 

ที่มา: Miceli and Miceli (2014) 
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สัตว์ที่ได้รับสารไนเตรท-ไนโตรเจนจะถูกย่อยสลายจนได้เป็นสารไนไตรท์ ซึ่งไนไตรท์มี
ความสามารถในการเข้าจับตัวกับฮีโมโกลบินซึ่งมีหน้าที่ล าเลียงออกซิเจนในเลิด ดังนั้นเมื่อฮีโมโกลบิน
ถูกสารไนไตรท์จับเกิดเป็นเมทไมโอโกลบินจึงไม่สามารถจับออกซิเจนได้ สิ่งที่สังเกตุได้คือเลือดมี
ลักษณะด าคล้ า ทั้งนี้หากสัตว์ได้รับสารไนเตรท-นโตรเจนจ านวนมากจะท าให้เกิดเมทไมโอโกลบินเพ่ิม
สูงขึ้น กรณีท่ีเกิดเมทไมโอโกลบิน 20 เปอร์เซ็นต์ จะท าให้เกิดอาการปวดหัว และวินเวียน แต่หากเกิด
เมทไมโอโกลบินถึง 80 เปอร์เซ็นต์อาจท าให้สัตว์ตายได้ ดังแสดงในตารางที่ 8.8 และภาพท่ี 8.9 
 
ตารางท่ี 8.8 เปอร์เซ็นต์การเกิดเมทไมโอโกลบินและอาการ 
การเกิดเมทไมโอโกลบิน (%) อาการ 

20-40 ปวดหัว  อ่อนแอ วินเวียน 
40-60 ความง่วง หัวใจเต้นช้า กดระบบทางเดินหายใจ มีอาการมึนงง 
60-80 ชัก โคม่า และตายได้ 

ที่มา: Bryson (1996) 
 

 
ภาพที่ 8.9  เปอร์เซ็นต์การเกิดเมทไมโอโกลบิน 
ที่มา: Patton et al. (2016) 

 
 Lee and Beauchemin (2014) ได้รายงานจ านวนของสารไนเตรทต่อการเกิดกระบวนการ
เมทไมโอโกลบินดังแสดงในภาพที่ 8.10 
 

 
ภาพที่ 8.10 ผลการเกิดเมทไมโอโกลบินในสัตว์ที่ได้รับสารไนไตรทต่อน้ าหนักตัวสัตว์ 
ที่มา: Lee and Beauchemin (2014) 
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มิโมซีน 
 มิโมซิน (Mimosine) เป็นกรดอะมิโน พบในกระถินประมาณ 4 - 5.5 เปอร์เซ็นต์ ของวัตถุ
แห้ง เมื่อสารมิโมซินลงสู่กระเพาะจะถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายได้ DHP (3-OH, 4-(1H)- pyridine  ซึ่งจะ
ไปกระตุ้นกระบวนการสังเคราะห์ไทรอกซิน เป็นเหตุให้ไทรอยด์มีขนาดใหญ่ขึ้น (Dryden, 2008) ดัง
แสดงในภาพที่ 8.11 
 

 
ภาพที่ 8.11 กลไกการสลายมิโมซินในสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
ที่มา: Paul (2000) 

 
 มิโมซินส่วนใหญ่พบในกระถิน และไมยราบ แต่ปริมาณที่ตรวจพบในแต่ละสายพันธุ์จะ
แตกต่างกัน และแต่ละส่วนของพืชก็จะตรวจพบสารมิโมซินแตกต่างกัน ดังการายงานของ Xuan et 
al. (2006) ที่ท าการวิเคราะห์ชิ้นส่วนต่างๆ ของต้นกระถินพบว่าสารมิโมซินพบมากในใบอ่อนของ
กระถิน รองลงมาคือเมล็ดกระถินที่โตเต็มที่ โดยตรวจพบมิโฒซินประมาณ 2.66 และ 2.38 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่าหากน าใบอ่อนไปแช่น้ านาน 1 ชั่วโมง จะช่วยให้สารมิโมซินถูกปลอด
ปล่อยออกมามากถึง 11.05 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่อย่างไรก็ตามพบว่าบางส่วนของต้นกระถินเมื่อน าไป
แช่น้ ากลัยไม่สามารถละลายสารมิซินออกมาได้ เช่น ท่อล าเลียงน้ าและแร่ธาตุ (Xylem), ล าต้น และ 
เปลือกต้นกระถิน ดังแสดงในตารางที่ 8.9  นอกจากการแช่น้ าแล้วเพ่ือลดสารมิโมซินในกระถิน
สามารถก าจัดได้อีกหลายวิธี  เช่น แช่น้ า แช่ในน้ าอุ่น ตากแห้ง และการหมัก ทั้งนี้ Adekojo et al. 
(2014) พบว่าการน าใบกระถินแช่น้ าอุ่น 60 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง ช่วยลดสารพิษมิโมซินได้ 
100 เปอร์เซ็นต์ แต่การตากแห้งช่วยลดสารมิโมซินได้น้อยที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 8.10 
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ตารางท่ี 8.9 ปริมาณสารมิโมซินในชิ้นส่วนของต้นกระถิน และปริมาณมิโมซินหลังแช่น้ า 1 ชั่วโมง 

ส่วนของต้นกระถิน มิโมซิน (%) ปริมาณมิโมซินที่ถูกปล่อยออกมาหลัง
แช่น้ า 1 ชั่วโมง (mg/L) 

ท่อล าเลียงน้ าและแร่ธาตุ 0.11 0.00 
ท่อล าเลียงน้ าและแร่ธาตุของราก 0.18 1.06 
คอร์เทกซ์ในราก  0.66 0.52 
ล าต้นที่ยังไม่โตเต็มที่ 1.50 6.16 
ล าต้นโตเต็มที่ 0.54 0.00 
เปลือกไม้  0.68 0.00 
ดอก 1.17 4.84 
ตาดอก  1.34 5.58 
ฝักที่ยังไม่โตเต็มที่ 0.88 3.68 
ฝักที่โตเต็มที่ 0.67 0.00 
เมล็ดที่ยังไม่แก่เต็มที่  1.00 4.11 
เมล็ดโตเต็มที่ 2.38 1.79 
ใบอ่อน 2.66 11.05 
ใบแก่ 0.47 0.00 

ที่มา: Xuan et al. (2006) 
 

 จากการรายงานของ : Adekojo et al. (2014) แสดงให้เห็นว่าสามารถลดพิษของมิ
โมซินในกระถินได้หลายวิธี  เช่น การตากแดด การแช่น้ าธรรมดา การแช่น้ าอุ่น หรือการท ากระถิน
หมัก ทั้งนี้พบว่าการแช่น้ าอุ่นที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียา นาน 24 ชั่วโมงช่วยลดพิษของมิโมซินได้ 
100 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่การตากแดดช่วยลดพิษของมิโมซินได้น้อยที่สุดคือ 38.10 เปอร์เซ็นต์ ดังแสดง
ในตารางที่ 8.10  Angthong et al. (2007) พบว่าการหมักใบกระถินนาน 21 วันสามารถลดพิษจาก
มิโมซินได้ประมาณ 92.74 ใกล้เคียงกับการหมักใบกระถินที่อายุ 111 วัน ดังนั้นหากต้องการหมักใบ
กระถินเพ่ือลดพิษสามารถท าการหมักที่ 21 วัน 
 
ตารางท่ี 8.10 วิธีการลดสารพิษมิโมซินในใบกระถิน 

กระบวนการ 
สารมิโมซิน 

มิลลิกรัม% %การลดลง 
ใบกระถินสด 0.42 0.00 
ใบกระถินตากแห้ง (Air dried) 0.26 38.10 
ใบกระถินแช่น้ า 36 ชั่วโมง 0.09 78.57 
ใบกระถินแช่น้ าอุ่น 60 ºC 24 ชั่วโมง 0.00 100.00 
ใบกระถนิหมัก 5 วัน 0.14 66.67 

ที่มา: Adekojo et al. (2014) 
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นอกจากนี้  Hertrampf and Piedad-Pascual (2000) รายงานว่าการแช่กระถินเป็น
เวลานาน 24 ชั่วโมง ตรวจพบสารมิโมซินประมาณ 2.49-4.35 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังพบว่าหลัง
ตากแดดนาน 2 วัน ตรวจพบสารมิโมซินประมาณ 3.00 เปอร์เซ็นต์   

จากการตรวจสอบถึงระดับการกินได้ที่ปลอดภัยของสารพิษมิโมซินพบว่า Aung (2007) ได้
รายงานถึงปริมาณการได้รับมิโมซินของสัตว์แต่ละชนิดในแต่ละวันสัตว์แต่ละชนิดพบว่าแกะสามารถ
รับมิโมซินได้น้อยสุดคือ 0.14  กรัม ต่อกิโลกรัมน้ าหนักตัวต่อวัน ขณะที่กระต่ายสามารถรับสารมิ
โมซินได้มากที่สุดคือ 0.23 กรัม ต่อกิโลกรัมน้ าหนักตัวต่อวัน ดังแสดงในตารางที่ 8.11 
 
ตารางท่ี 8.11 แสดงปริมาณการได้รับมิโมซินของสัตว์แต่ละชนิดในแต่ละวัน 
 ปริมาณการกินมิโมชินที่ยอมรับได้  (ก./กก.น้ าหนักตัว/วัน) น้ าหนักตัว (กก.) 
ไก่กระทง 0.16 0.8 
ไก่ไข่ 0.21 1.6 
กระต่าย 0.23 1.3 
โค 0.18 150 
แพะ 0.18 16.5 
แกะ 0.14 33.5 

ที่มา: Aung (2007) 
 
 หากสัตว์ได้รับมิโมซินมากกว่าที่ก าหนด สารพิษมิโมซินจะส่งผลต่อยับยั้งกระบวนการ
สังเคราะห์ฮอร์โมนไทรอกซิน ดังแสดงในตารางที่ 8.12 ท าให้ต่อมไทรอยด์ขยายใหญ่ เกิดเป็นโ รคคอ
หอยพอก นอกจากนี้จากการรายงานของ Jetana et al. (2012) ที่พบว่ากระบือปลักที่ได้รับสารมิ
โมซินที่ระดับ 1 กรัมของมิโมซินต่อน้ าหนักตัวเมแทบอลิซึมท าให้กระบือผลิตไตรไอโอโดไทโรนีนและ
ไทรอกซิน สูงประมาณ 1-1.2 ng/ml และ 40-50 ng/ml ตามล าดับ จากนั้นปริมาณการผลิตไตรไอโอ
โดไทโรนีนลดลงตามระดับมิโมซินที่สัตว์ได้รับ ดังแสดงในภาพที่ 8.12 
 

  
ภาพที่ 8.12 ผลของการกินได้ของมิโมซินต่อปริมาณการสังเคราะห์ไตรไอโอโดไทโรนีนและไทรอกซิน 
ที่มา: Jetana et al. (2012) 
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สอดคล้องการรายงานของ Ghosh et al. (2007) ที่พบว่าโคนมที่ไดรับมิโมซินต่อเนื่องนาน 1 เดือน 
ท าให้ระดับไตรไอโอโดไทโรนีน และไทรอกซินในเลือดโคนมลลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้พบว่าแม้จะให้
โคนมหยุดกินกระถินยังสามารตรวจเจอมิโมซินตกค้างในเลือดถึง 14 วัน ทั้งนี้เมื่อโคนมไม่ได้รับสารมิ
โมซินพบว่าระดับไตรไอโอโดไทโรนีน และไทรอกซินในเลือดค่อยเพ่ิมสูงขึ้นเป็นปกติ ดังแสดงในตาราง
ที่ 8.12 
 
ตารางที่ 8.12  ผลของการได้รับมิโมซินต่อระดับมิโมซิน, ไตรไอโอโดไทโรนีน และไทรอกซินในเลือด

โคนม 

สัปดาห์ มิโมซินที่กินได้ 
(กรัม/กิโลกรัม น้ าหนักตัว) 

มิโมซิน 
(ng/ml) 

ไตรไอโอโดไทโรนีน 
(ng/ml) 

ไทรอกซิน 
 (ng/ml) 

0 - - 2.0 67 
1 0.08 25 1.9 36 
2 0.15 28 1.5 41 
3 0.24 47 0.9 24 
4 0.15 71 0.7 24 
5 หยุดให้กิน 28 0.6 34 
6 หยุดให้กิน 4 1.4 37 
7 หยุดให้กิน - 1.6 61 

ที่มา: Ghosh et al. (2007) 
 

แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่าสัตว์แต่ละชนิดมีระดับฮอร์โมน ไตรไอโอโดไทโรนีน และ
ไทรอกซินที่แตกต่างกัน โดยโคจะมีระดับฮอร์โมน ไตรไอโอโดไทโรนีน และไทรอกซินประมาณ 2 -3 
และ 38-55 ng/ml ดังแสดงในตารางที่ 8.13   
  
ตารางท่ี 8.13 ระดับฮอร์โมนไตรไอโอโดไทโรนีนและไทรอกซินในโคนม 

 
ผลผลิตน้ านม 
(กิโลกรัม/วัน) 

ไตรไอโอโดไทโรนีน 
(ng/ml) 

ไทรอกซิน 
(ng/ml) 

โคนมระยะให้นม แต่ไม่ตั้งท้อง 27.7 2.97 38.4 

โคนมเริ่มการตั้งท้อง 18.4 3.41 55.9 

โคนมช่วงกลางของการตั้งท้อง 16.7 3.31 42.5 

โคนมช่วงท้ายของการตั้งท้อง 9.4 2.99 40.8 

ที่มา: Akasha (2008) 
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 ในขณะที่แพะมีระดับระดับฮอร์โมน ไตรไอโอโดไทโรนีนและไทรอกซินขึ้นอยู่กับอายุและ
สภาพของสัตว์ในขณะนั้น เช่น แพะอายุน้อยจะตรวจพบไตรไอโอโดไทโรนีนและไทรอกซินสูงกว่าสัตว์
อายุ 3-6 ปี ดังแสดงในตารางที่ 8.14 
 
ตารางท่ี 8.14 ระดับฮอร์โมนไตรไอโอโดไทโรนีนและไทรอกซินในแพะ 

อายุ  
ไตรไอโอโดไทโรนีน 

(ng/ml) 
ไทรอกซิน 
(ng/ml) 

เอกสารอ้างอิง 

น้อยกว่า 1 ปี 2.82 86.50 Todini (2007) 
1 ปี 2.75 69.3  

2 ปี 2.57 63.5  

3 ปี 1.93 70.4  

4 ปี 1.78 69.8  

5 ปี 1.73 69.3  

มากกว่า 6 ปี 1.57 56.7  

อายุแพะ 30 วัน 1.49 69.01 Kostelič et al. (2009) 
อายุแพะ 100 วัน 1.23 66.27  

อายุแพะ 1 ปี 1.00 35.97  

แพะไม่ตั้งท้อง 1.21 31.75  

แพะตั้งท้อง 1.22 33.14  

แพะระยะให้นม 0.97 33.77  

 
นอกจากนี้สารพิษมิโมซินยังท าให้ประสิทธิภาพการย่อยเยื่อใยของแบคทีเรียในกระเพาะรูเมน

ลดลงท าให้สัตว์เจริญเติบโตช้า ส่วนในสัตว์กระเพาะเดี่ยว เช่น ม้า สุกร เป็ด ไก่ กระต่าย จะมีอาการ
ขนร่วง ทั้งนี้เพราะมิโมซีนไปยับยั้งการท างานของเอนไซม์บางตัวจึงเป็นสาเหตุท าให้ขนร่วง 

จากที่รวบรวมเอกสารข้างต้นจะเห็นว่าพืชหลายชนิดมีการสร้างสารพิษในปริมาณที่แตกต่างกัน
ตามช่วงอายุและสายพันธุ์ทั้งนี้สามารถสรุปปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณสารพิษในพืชอาหารสัตว์ ได้ดังนี้ 

1. ชนิดพืช พืชอาหารสัตว์แต่ละชนิด แต่ละสายพันธุ์มีปริมาณสารพิษท่ีแตกต่างกัน 
2. ระยะการตัด หรืออายุของพืช ในพืชที่ก าลังเจริญเติบโตจะมีสารพิษในระดับสูงกว่าพืชที่

เจริญเติบโตเต็มที่ หรือพืชที่แก่แล้ว 
3. ระดับปุ๋ย การใส่ปุ๋ยที่มีปริมาณไนโตรเจนสู. จะท าให้ปริมาณกรดไฮโดไซยานิก และไนเตรท

ในพืชเพ่ิมสูงขึ้น 
4. สภาพของพืช การตัดให้สัตว์กินสดๆ กินแห้งมีต่างกัน 
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สรุป 
 พืชอาหารสัตว์บางชนิดมีสารพิษที่หากสัตว์ได้รับจ านวนมากจะถูกสะสมและก่อให้เกิดโรคใน
สัตว์ได้ สารพิษที่ส าคัญได้แก่ กรดไฮโตรไซยานิค ไนเตรท-ไนโตรเจน และมิโมซิน ทั้งนี้เพ่ืลดพิษในพืช
อาหารสัตว์สามารมถท าได้หลายวิธีเช่นการสับ การบด การตากแดด การต้น นึ่ง หรือการหมัก 
นอกจากนี้หากจัดการระดับการให้ที่ไม่มากเกินไปก็จะไม่กระทบต่อตัวสัตว์ ปัจจัยที่มีผลต่อระดับของ
สายพิษได้แก่ อายุการตัด พันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่แตกต่างกันก็จะท าให้มีสารพิษที่แตกต่างกัน  
นอกจากนี้อายุของพืชก็ส่งผลท าให้มีสารพิษในปริมาณท่ีแตกต่างกัน 
 

แบบฝึกหัด 

1. ให้นักศึกษาให้อธิบายเกี่ยวกับสารพิษและกลไกการออกฤทธิ์ของกรดไฮโดรไซยานิคต่อสัตว์ 
2. ให้นักศึกษาให้อธิบายเกี่ยวกับสารพิษและกลไกการออกฤทธิ์ของไนเตรท-ไนโตรเจนต่อสัตว์ 
3. ให้นักศึกษาให้อธิบายเกี่ยวกับสารพิษและกลไกการออกฤทธิ์ของมิโมซินต่อสัตว์ 
4. ให้นักศึกษาบอกกรรมวิธีในการก าจัดพิษของกรดไฮโดรไซยานิคในพืชอาหารสัตว์ 
5. ให้นักศึกษาบอกกรรมวิธีในการก าจัดพิษของไนเตรท-ไนโตรเจนในพืชอาหารสัตว์ 
6. ให้นักศึกษาบอกกรรมวิธีในการก าจัดพิษของมิโมซินในพืชอาหารสัตว์ 
7. ใฟ้นักศึกษาอธิบายการปัจจัยที่มีผลต่อระดับสารพิษในพืชอาหารสัตว์ 
 
หมายเหตุ: ทบทวนบทเรียนเพิ่มเติมจากแอพพลิเคชั่น Kahoot โดยสแกน QR Code  
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แผนการสอนประจ าบทที่ 9 
การถนอมพืชอาหารสตัว์ 

 
 

หัวข้อเนื้อหา  

1.  การถนอมพืชอาหารสัตว์ 
2.  การท าพืชอาหารสัตว์หมัก 
3.  ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของพืชอาหารสัตว์หมัก 
4.  ชนิดของหลุมหมักหรือถังหมัก 
5. ลักษณะเชิงคุณภาพของหญ้าหมักท่ีดี 
6.  สรุป 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
เมื่อนักศึกษาได้ศึกษาบทที่ 9 แล้ว  นักศึกษาสามารถแสดงพฤติกรรมได้ดังต่อไปนี้ 
1.  อธิบายหลักการการถนอมพืชอาหารสัตว์ได้ 
2.  วิเคราะห์กระบวนการการท าพืชอาหารสัตว์หมักได้  
3.  ยกตัวอย่างปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของพืชอาหารสัตว์หมักได้ 
4.  บอกความแตกต่างชนิดของหลุมหมักหรือถังหมักได้ 
5.  สามารถเลือกพืชอาหารสัตว์ในแปลงรวบรวมพันธุ์ที่เหมาะสมส าหรับท าพืชหมัก 
6.  เมื่อก าหนดพืชอาหารสัตว์ให้ นักศึกษาสามารถเลือกสารเสริมที่เหมาะสมเพ่ือปรับปรุง

คุณภาพพืชอาหารสัตว์หมัก พร้อมทั้งอธิบายหลักการเลือกใช้สารเสริมนั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง 
7. เมื่อก าหนดชนิดของพืชหมักให้ ต้องสามารถประเมิน วิเคราะห์คุณภาพของพืชหมักนั้นๆ ได้

อย่างน้อย 50 เปอร์เซ็นต์  
8. เมื่อยกตารางหรือภาพจากผลงานวิจัยนักศึกษาสามารถอ่านผล วิเคราะห์ และอภิปรายได้ 

  

วิธีการสอน และกิจกรรมการสอน 
1.  ศึกษา  อ่าน  และท าความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของบทที่ 9 
2.  บรรยายผ่าน PowerPoint เรื่องการถนอมพืชอาหารสัตว์ 
3.  อภิปรายร่วมกัน ซักถาม เสนอแนะแนวความคิด และสรุปเนื้อหาประจ าบท 
4.  ให้นักศึกษาลงไปศึกษาพืชอาหารสัตว์ในแปลงรวบรวมพันธุ์ และเลือกพืชที่เหมาะสมส าหรับ

ท าพืชหมักอย่างน้อย 5 ชนิด พร้อมอธิบายเหตุผล 
5.  มอบหมายให้นักศึกษาศึกษาเปรียบเทียบการท าพืชอาหารสัตว์หมักโดยใช้สารเสริมและไม่ใช้

สารเสริม พร้อมทั้งอภิปรายผล 
6.  ให้นักศึกษาค้นคว้างานวิจัยเกี่ยวกับการถนอมพืชอาหารสัตว์ แล้วให้อ่านผล วิเคราะห์ และ

อภิปราย 
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7. สอนผ่านแอพพลิเคชั่น Kahoot เรื่อง การถนอมพืชอาหารสัตว์ 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์ บทที่ 7 
2. PowerPoint ประกอบการบรรยายเรื่องการถนอมพืชอาหารสัตว์ 
3. พันธุ์พืชอาหารสัตว์ ของฟาร์มปศุสัตว์สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
4. สารเสริมเพ่ือปรับปรุงพืชอาหารสัตว์หมัก 
5. งานวิจัยเกี่ยวกับการถนอมพืชอาหารสัตว์ 
6. แอพพลิเคชั่น Kahoot เรื่อง การถนอมพืชอาหารสัตว์ 

 

การวัด และประเมินผล 
1. พฤติกรรมการเข้าเรียน แบบประเมินการเข้าชั้นเรียน 
2. คะแนนการเลือกพืชอาหารสัตว์ที่เหมาะสมส าหรับท าพืชหมัก 
3. คะแนนการเลือกใช้สารเสริมเพ่ือปรับปรุงคุณภาพพืชอาหารสัตว์หมัก  
4. คะแนนงานมอบหมาย จากการท ารายงานผลการศึกษาเปรียบเทียบการท าพืชอาหารสัตว์

หมักโดยใช้สารเสริม และไม่ใช้สารเสริม 
5. การอภิปรายผลงานวิจัยเกี่ยวกับการถนอมพืชอาหารสัตว์ 
6. คะแนนที่นักศึกษาได้จากการเล่น Kahoot  
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บทท่ี 9 
การถนอมพืชอาหารสตัว์ 

 
 
  การจัดการพืชอาหารสัตว์มี 2 รูปแบบ คือการตัดแล้วขนไปให้สัตว์กิน และการปล่อยสัตว์
แทะเล็มในแปลงพืชอาหารสัตว์ ในบทนี้จะกล่าวถึงการตัดพืชอาหารสัตว์ตามช่วงเวลาที่เหมาะสมเพ่ือ
เลี้ยงและการถนอมพืชอาหารสัตว์ เนื่องจากพืชอาหารสัตว์ส่วนใหญ่สามารถเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 
ให้ผลผลิต และคุณภาพสูงในฤดูฝน ขณะที่ในฤดูแล้งพืชอาหารสัตว์เจริญเติบโตช้า และให้ผลผลิตได้
ค่อนข้างต่ า ดังนั้นการเก็บถนอมพืชอาหารสัตว์สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ใน
ยามแห้งแล้งได้ ทั้งนี้จึงควรท าความเข้าใจถึงความถึงความส าคัญของและหลักการในการถนอมพืช
อาหารสัตว์ เพื่อที่จะสามารถจัดการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

การถนอมพืชอาหารสัตว์ 
การถนอมพืชอาหารสัตว์ (Forage preservation) หมายถึง การเก็บเกี่ยวพืชอาหารสัตว์ทั้ง

จากพืชตระกูลหญ้าและพืชตระกูลถั่วในระยะที่เหมาะสมแล้วน ามาเก็บรักษาเพ่ือป้องกันการเน่าเสีย 
และรักษาคุณค่าทางโภชนาการให้คงอยู่ จากการค้นคว้าพบว่าการเก็บถนอมพืชอาหารสัตว์ โดยทั่วไป
มี 2 วิธี การการท าพืชอาหารสัตว์หมัก และการท าพืชอาหารสัตว์แห้ง ดังแสดงในตารางที่ 9.1 
 
ตารางท่ี 9.1 การเปรียบเทียบรูปแบบการถนอมพืชอาหารสัตว์ต่อองค์ประกอบทางเคมีของพืชอาหาร

สัตว์ตามธรรมชาติ (Poa pratensis, Poa trivialis และ Lolium perenne) 
 หญ้าสด หญ้าหมัก หญ้าแห้ง 
องค์ประกอบทางเคมี (เปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้ง)    

วัตถุแห้ง  - 21.3 89.3 
อินทรียวัตถุ 93.1 92.1 93.6 
เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกท่ีเป็นกลาง 52.4 52.7 54.1 
เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกท่ีเป็นกรด 30.7 34.1 31.5 
ลิกนิน 3.8 3.0 2.7 
เฮไมเซลลูโลส 21.7 18.6 25.6 
เซลลูโลส 26.9 31.1 28.8 
โปรตีน 13.2 13.5 10.5 

ที่มา: VerbicÏ et al. (1999) 
 
 จากตารางที่ 9.1 จะเห็นได้ว่าการสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการจะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บไม่
ว่าจะถนอมพืชอาหารสัตว์ในรูปแบบหมักหรือแบบแห้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัยประกอบกัน เช่น 
กระบวนการเมแทบอลิซึมภายหลังการเก็บเกี่ยว และระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บ ทั้งนี้นักวิจัยได้
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พยายามศึกษาค้นคว้ากรรมวิธีในการถนอมพืชอาหารสัตว์เพ่ือให้สามารถรักษาคุณค่าทางโภชนาการ
ในพืชอาหารสัตว์ให้คงอยู่มากที่สุด 
 

การท าพืชอาหารสัตว์หมัก  
การท าพืชอาหารสัตว์หมัก (Silage) หมายถึง การน าพืชอาหารสัตว์สดต่าง ๆ เช่น หญ้า               

เนเปียร์ ต้นข้าวโพด หญ้า หรือพืชต่างๆ ทั้งนี้ก่อนน ามาหมักจ าเป็นสับให้มีขนาดเล็กลง และลด
ความชื้นให้เหมาะสม จากนั้นน าอัดแน่นในสภาพสุญญากาศ จากนั้นจุลินทรีย์กลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจน 
โดยเฉพาะจุลินทรีย์กลุ่มผลิตกรดแลคติค (Lactic acid bacteria) จะเข้าย่อยสลายแป้งและน้ าตาลใน
ต้นพืชและปลดปล่อยกรดแลคติค ท าให้สามารถถนอมพืชอาหารสัตว์ไว้ในสภาพหมักดอง เมื่อพืช
อาหารสัตว์เหล่านี้ได้เปลี่ยนสภาพเป็นหญ้าหมักแล้วสามารถอยู่ได้เป็นเวลานาน การท าหญ้าหมักมี
หลักการที่ส าคัญ 2 ประการคือ 

1. ลดการสูญเสียซึ่งเกิดข้ึนจากกิจกรรมของจุลินทรีย์ประเภทที่ต้องการออกซิจน และลดการ
ออกซิเดชั่นที่เกิดขึ้นในเอนไซม์ของพืช โดยต้องพยายามไล่อากาศท่ีมีเหลืออยู่ภายในไซโลหรือกองพืช
ที่ต้องการหมักให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ ซึ่งเป็นหลักการที่ส าคัญมากของการท าหญ้าหมัก 

2. ลดกิจกรรมของ Clostridial bacteria ซึ่งเป็นแบคทีเรียพวกที่ท าลายโปรตีนในพืชอาหาร
สัตว์ แบคทีเรียมีชีวิตอยู่ได้ในสภาพไร้อากาศ สามารถท าได้โดยการลดความชื้นในพืชอาหารสัตว์ พืชที่
ใช้หมักควรมีน้ าหนักแห้งประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ถ้าหากพืชมีความชื้นสูง ๆ จะท าให้น้ าไหลซึม
ออกมาในช่วงกระบวนการหมัก ซึ่งน้ า ดังกล่าวได้ละลายโภชนะต่าง ๆ ที่มีคุณค่าออกมาจากพืชท าให้
พืชหมักมีคุณภาพเลวและมีน้ ามาก สัตว์ไม่ชอบกิน ในทางตรงกันข้ามหากพืชที่น ามาหมักมีความแห้ง
มาก ท าให้การอัดพืชลงไซโลล าบากและอาจไล่อากาศไม่หมด เกษตรกรสามารถแก้ไขโดยการสับพืช
ให้เป็นท่อนสั้น ๆ และอาจทุบให้แตกเพ่ือให้อัดแน่นได้ง่าย นอกจากนี้ต้องเพ่ิมศักยภาพการท างาน
ของ Lactic acid bacteria เพ่ือให้สังเคราะห์กรดลคติค เนื่องจากพืชอาหารสัตว์หมักที่มีคุณภาพดี 
ต้องมีกรดแลคติคในปริมาณที่พอเพียงต่อการรักษา pH ให้อยู่ในระดับ 3.5-4.2 สามารถเก็บรักษาได้
นาน ทั้งนี้ปริมาณกรดแลคติคที่จ าเป็นในการท าพืชหมักมีความแตกต่างกันตามชนิดของพืช และอายุ
ของพืชขณะเก็บเก่ียว 
 ปัจจุบันการท าพืชอาหารสัตว์หมักได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางถึงแม้ว่าสัตว์เคี้ยวเอ้ืองจะ
สามารถกินพืชหมักได้ต่ ากว่าพืชสด (ตารางที่ 9.2) ในกรณีที่ฤดูฝนมีผลผลิตพืชอาหารสัตว์สูงหากมี
เกินความต้องการของสัตว์แล้วการปล่อยให้อายุหญ้าเพ่ิมสูงขึ้นจะท าให้คุณค่าทางโภชนาการในหญ้า
ลดต่ าลง ผู้เลี้ยงสัตว์จ าเป็นต้องตัดพืชอาหารสัตว์เมื่อถึงระยะที่เหมาะสมจากนั้นต้องท าการถนอม
อาหารไม่ว่าจะในรูปของพืชอาหารสัตว์แห้ง หรือพืชอาหารสัตว์หมัก  แต่อย่างไรก็ตามการเก็บพืช
อาหารสัตว์ในรูปแบบแห้งมีข้อจ ากัดเนื่องจากฤดูฝนมีความชื้นสูงอาจท าให้เกิดเชื้อราในระหว่าง
กระบวนการท าแห้งได้ ดังนั้นการท าพืชอาหารสัตว์หมักจึงเป็นวิธีการถนอมอาหารที่ได้รับความนิยม  
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ตารางท่ี 9.2 ผลเปรียบเทียบปริมาณการกินได้ของพืชอาหารสัตว์สดและหมักในสัตว์เคี้ยวเอื้อง  

พืชอาหารสัตว์ ปริมาณการกินได้ (กรัม/กิโลกรัมน้ าหนักตัว0.75) 
พืชอาหารสัตว์สด พืชหมัก 

Dactylis glomerata 74 23 
Festuca pratensis 47 19 
Lolium multiflorum 69 16 
Lolium perenne 48 36 
Phleum pretense 59 34 
Medicago sativa 60 41 
Trifolium pretense 82 64 
หญ้าเขตหนาว 66 52 
พืชอาหารสัตว์เขตหนาว 65 63 

ที่มา: Minson (1990) 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของพืชอาหารสัตว์หมัก 
การท าหญ้าหมักให้มีคุณภาพดี มีเงื่อนไขและปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง เช่น ชนิดของพืช

อาหารสัตว์ อายุการตัดพืชอาหารสัตว์ที่ เหมาะสม มีความชื้นในระดับที่ เหมาะสม มีระดับ
คาร์โบไฮเดรตที่ละลายได้ในปริมาณที่เหมาะสม เป็นต้น 

คาร์โบไฮเดรตที่ละลายน้ า 

คาร์ โบไฮเดรตที่ละลายน้ า  (Water soluble carbohydrate)  คือโพลิ เมอร์ฟรุกโตส 
(Fructan) ที่ประกอบด้วยน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว และน้ าตาลโมเลกุลคู่ เช่น น้ าตาลซูโครส (Sucrose), 
น้ าตาลกลูโครส (Glucose) และฟรุกโตส (Fructose) ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ 
(Prebiotics) (Xue et al., 2008; Arrizon et al., 2010) พืชอาหารสัตว์ที่มีคาร์โบไฮเดรตที่ละลายน้ า
สูงจะท าให้เกิดการสะสมกรดได้เร็วและมี pH ต่ าพอที่จะหยุดการท างานของจุลินทรีย์ได้ ดังการ
รายงานของ Yang et al. (2006) ที่ศึกษาเปรียบเทียบผลของคาร์โบไฮเดรตที่ละลายได้ที่ระดับ 1.4-
10 เปอร์เซ็นต์ พบว่าพืชอาหารสัตว์ที่มีคาร์โบไฮเดรตที่ละลายน้ าที่ระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ มีการลดลง
ของความเป็นกรด-ด่างอย่างรวดเร็ว และท าให้มีค่าความเป็นกรด-ด่างต่ ากว่าพืชอาหารสัตว์ที่มี
คาร์โบไฮเดรตที่ละลายน้ าที่ระดับ 1.4 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังตรวจพบจ านวนจุลินทรีย์กลุ่มผลิต
กรดแลคติค (Lactic acid bacteria) จ านวนมากกว่ากลุ่มพืชอาหารสัตว์ที่มีคาร์โบไฮเดรตที่ละลายน้ า
ที่ระดับ 1.4 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังพบว่าการหมักต้นข้าวสาลีที่มีคาร์โบไฮเดรตที่ละลายได้ที่ระดับ 
1.4 เปอร์เซ็นต์ ท าให้มีกรดแลคติคเพียง 7.8 กรัม/กิโลกรัมน้ าหนักสด ขณะที่ต้นข้าวสาลีที่มี
คาร์โบไฮเดรตที่ละลายได้ที่ระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ ท าให้มีกรดแลคติคประมาณ 9.1 กรัม/กิโลกรัม
น้ าหนักสดดังแสดงในภาพที่ 9.1 
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ภาพที่ 9.1 การเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด-ด่าง (ก) และการเปลี่ยนแปลงจ านวนจุลินทรีย์ (ข) ใน

ระหว่างกระบวนการหมักของต้นข้าวสาลีที่มีคาร์โบไฮเดรตที่ละลายน้ าได้แตกต่างกัน 
ที่มา: Yang et al. (2006) 

 
 พืชอาหารสัตว์แต่ละชนิดมีระดับของคาร์โบไฮเดรตที่ละลายน้ าได้ในปริมาณที่แตกต่างกัน ดัง
การรายงานของวลัยกานต์ และคณะ (2557) ที่พบว่าหญ้าแพงโกลาอายุ 40 วันมีคาร์โบไฮเดรตที่
ละลายน้ าประมาณ 8.4 เปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้ง ทั้งนี้พบว่าคาร์โบไฮเดรตที่ละลายน้ าในหญ้าแพงโก
ลาจะลดลงตามอายุของหญ้าแพงโกลาที่เพ่ิมขึ้น ในขณะที่หญ้าเนเปียร์ที่อายุน้อยจะมีคาร์โบไฮเดรตที่
ละลายน้ าในระดับต่ ากว่าหญ้าเนเปียร์ที่อายุ 60 วัน ทั้งนี้พบว่าเนเปียร์ที่อายุ 40 และ 60 วันมีระดับ
คาร์โบไฮเดรตที่ละลายน้ าเท่ากับ 7 และ 8-9 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 9.3 
 
ตารางท่ี 9.3 ค่าเฉลี่ยคาร์โบไฮเดรตที่ละลายน้ าได้ (เปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้ง) ของพืชอาหารสัตว์ที่อายุ

การตัดต่างๆ กัน 
 อายุการตัดพืชอาหารสัตว์ 

40 วัน 50 วัน 60 วัน 
หญ้าแพงโกลา 8.4 7.8 6.9 
หญ้ากินนีสีม่วง 3.2 2.7 3.3 
หญ้ารูซี่ 5.6 6.8 6.1 
หญ้าเนเปียร์ยักษ ์ 7.0 8.6 9.5 
หญ้าเนเปียร์แคระ 7.4 8.0 8.5 
ถั่วคาวาลเคด 4.0 4.9 5.2 
ถั่วท่าพระสไตโล 2.5 3.1 2.7 

ที่มา: วลัยกานต์ และคณะ (2557) 
 

(ก) (ข) 
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 นอกจากนี้จากการรายงานของ Abdelhadi and Tricarico (2009) ที่รายงานว่าการตัดต้น
ข้างฟ่างที่ระยะเมล็ดเป็นน้ านม (Milk stage) ท าให้ได้ผลผลิตและคาร์โบไฮเดรตที่ละลายน้ าต่ ากว่า
ข้าวฟ่างในระยะเมล็ดแป้ง (Dough stage) แต่อย่างไรก็ตามภายหลังหมักข้าวฟ่างพบว่าข้าวฟ่างใน
ระยะน้ านมมีค่าความเป็นกรด-ด่างประมาณ 4.13 ต่ ากว่าการหมักข้าวฟ่างในระยะเมล็ดแป้ง  

ชนิดของพืชอาหารสัตว์ 
พืชอาหารสัตว์แต่ละชนิดมีคุณสมบัติ และองค์ประกอบทางเคมีที่แตกต่างกัน ส่งผลให้

คุณภาพพืชอาหารสัตว์แตกต่างกัน ทั้งนี้พบว่าไม่ค่อยน าพืชวงศ์ถั่วมาท าพืชอาหารสัตว์เนื่องจากพืช
วงศ์ถั่วมีคาร์โบไฮเดรตที่ละลายน้ าต่ า ขณะที่พืชวงศ์ถั่วมีความสามารถของบัฟเฟอร์ที่จะทนต่อการ
เปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรด-ด่าง (Buffering capacity) สูงกว่าพืชวงศ์หญ้า ดังการรายงานของ 
Dewhurst et al. (2003), Lee et al. (2009) และ Kuoppala et al. (2009) ที่พบว่าพืชวงศ์หญ้ามี
คาร์โบไฮเดรตที่ละลายน้ าสูงกว่าพืชวงศ์ถั่ว ส่งผลท าให้พืชวงศ์ถั่วหมักมีค่าความเป็นกรด-ด่างสูงกว่า
พืชวงศ์หญ้า ดังแสดงในตารางที่ 9.4 
 
ตารางท่ี 9.4 การเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีของพืชวงศ์หญ้า และพืชวงศ์ถ่ัว 

 พืชวงศ์หญ้า พืชวงศ์ถ่ัว เอกสารอ้างอิง 
คาร์โบไฮเดรตที่ละลายน้ า (%) 7.6 1.8 Dewhurst et al. (2003) 
 12.6 7.1 Lee et al. (2009) 
 6.1 1.6 Kuoppala et al. (2009) 
โปรตีน (%) 14.0 19.6 Dewhurst et al. (2003) 
 16.8 18.6 Lee et al. (2009) 
 13.4 21.2 Kuoppala et al. (2009) 
กรดแลคติค (%) 6.6 7.4 Dewhurst et al. (2003) 
 6.2 5.0 Kuoppala et al. (2009) 
ความเป็นกรด-ด่าง 4.0 4.24 Dewhurst et al. (2003) 
 3.72 4.22 Lee et al. (2009) 
 4.0 4.2 Kuoppala et al. (2009) 

 
นอกจากนี้ Wang et al. (2009) ที่กล่าวว่าถั่วอัลฟาฟ่ามีความสามารถของบัฟเฟอร์ที่จะทน

ต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรด-ด่างประมาณ 46 มิลลิอิควิวาเลนท์ต่อกรัมของวัตถุแห้ง และมี
คาร์โบไฮเดรตที่ละลายน้ าต่ า ท าให้พืชตระกูลถั่วหมักมีคุณภาพต่ ากว่าพืชตระกูลหญ้า ดังแสดงใน
ตารางที่ 9.5 
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ตารางที่ 9.5 ระดับความสามารถของสารละลายบัฟเฟอร์ที่จะทนต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็น
กรด-ด่าง ในพืชตระกูลถั่ว 

 Buffer capacity 
(meq/100 g DM) pH 

Lactate 
(g/Kg DM) 

NH3-N 
(% of total N) 

หญ้าไรย์ 64.7 4.2 28.9 6.2 
ถั่วไวท์ โคลเวอร์ (White clover) 91.9 4.3 41.5 5.8 
ถั่วเรด โคลเวอร์ (Red clover) 88.3 4.4 42.0 4.9 
ถั่วอัลฟาฟ่า 89.2 4.6 30.6 8.0 

ที่มา: Weisbjerg et al. (2012) 
 
 สอดคล้องกับการรายงานของ Cherney et al. (2004) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความสามารถของบัฟเฟอร์ที่จะทนต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรด-ด่าง ต่อค่าความเป็นกรด-
ด่างของพืชอาหารสัตว์หมักท้ังนี้พบว่าพืชที่มีความสามารถของบัฟเฟอร์ที่จะทนต่อการเปลี่ยนแปลงค่า
ความเป็นกรด-ด่าง ต่ าจะท าให้ค่าความเป็นกรด-ด่างต่ า ขณะที่ความสามารถของบัฟเฟอร์ที่จะทนต่อ
การเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรด-ด่าง สูงจะท าให้ค่าความเป็นกรด-ด่างของพืชหมักสูง ดังแสดงใน
ภาพที่ 9.2 
 

 
ภาพที่ 9.2 ความสามารถของบัฟเฟอร์ที่จะทนต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรด-ด่าง 
ที่มา: Cherney et al. (2004) 

 
จากการศึกษาของ Koehler et al. (2013) ที่ศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีของพืช

หมักระหว่างหญ้า ข้าวโพด และถั่วอัลฟาฟ่า พบว่าถั่วอัลฟาฟ่าเป็นพืชอาหารสัตว์ที่มีโปรตีนเป็น
องค์ประกอบสูงกว่าหญ้า และข้าวโพด นอกจากนี้ยังพบว่าต้นถั่วอัลฟาฟ่าหมักมีค่าความเป็นกรด-ด่าง 
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สูงกว่าหญ้าหรือข้าวโพดหมัก ดังแสดงในตารางที่ 9.6 ดังนั้นหากผู้เลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอ้ืองต้องการน าพืช
วงศ์ถั่วมาท าพืชหมักจ าเป็นต้องศึกษากรรมวิธีการปรับปรุงคุณภาพพืชหมัก เพ่ือรักษาคุณค่าทาง
โภชนาการ และป้องกันการเน่าเสียในระหว่างกระบวนการหมัก โดยใช้สารเสริมซึ่งจะได้กล่าวในล าดับ
ต่อไป 
 
ตารางท่ี 9.6 เปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีของพืชสดและพืชหมักของพืชวงศ์หญ้าและวงศ์ถ่ัว 
 หญ้า  ข้าวโพด  ถั่วอัลฟาฟ่า 

ค่าเฉลี่ย ต่ าสุด-สูงสุด  ค่าเฉลี่ย ต่ าสุด-สูงสุด  ค่าเฉลี่ย ต่ าสุด-สูงสุด 
องค์ประกอบทางเคมีของพืชสด, เปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้ง     

วัตถุแห้ง  31.6 22.9-50.3  35.6 29.5-45.1  31.6 22.2-38.5 
โปรตีน  17.6 13.7-23.7  7.2 6.1-7.9  19.9 15.2-22.5 
เยื่อใย ADF 30.0 21.3-33.8  25.0 18.9-29.4  36.9 35.6-38.2 

องค์ประกอบทางเคมีของพืชหมัก, เปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้ง     
วัตถุแห้ง 29.3 22.3-41.9  35.6 28.6-44.1  35.2 26.8-40.9 
กรดแลคติค 5.5 2.3-12.9  4.8 2.6-6.9  7.2 4.6-9.4 
กรดอะซิติค 2.2 0.7-5.0  1.7 0.7-3.8  3.0 1.8-5.0 
กรดโพรพิโอนิค 0.3 0.2-0.5  - -  0.4 0.2-0.5 

ความเป็นกรด-ด่าง 4.4 3.8-4.8  3.9 3.7-4.3  4.7 4.4-5.3 

ที่มา: Koehler et al. (2013) 
  
 นอกจากพืชวงศ์หญ้าและพืชวงศ์ถ่ัวจะส่งผลต่อคุณภาพของพืชอาหารสัตว์หมักแล้ว ชนิดของ
หญ้าที่แตกต่างกันก็ส่งผลต่อองค์ประกอบทางเคมีที่แตกต่างกันโดยหญ้าเขตหนาวจะมีคาร์โบไฮเดรต
ที่ละลายน้ าสูงกว่าหญ้าเขตร้อน ขณะที่หญ้าเขตหนาวมีความสามารถของสารละลายบัฟเฟอร์ที่จะทน
ต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรด-ด่างมีค่าต่ ากว่าดังแสดงในตารางที่ 9.7  
 
ตารางท่ี 9.7 เปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีของหญ้าเขตร้อนและหญ้าเขตหนาว 

 หญ้าเขตร้อน หญ้าเขตหนาว 

องค์ประกอบทางเคมีของพืชสด (เปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้ง)  
วัตถุแห้ง 24.6 22.1 
โปรตีน 7.1 9.3 
คาร์โบไฮเดรตที่ละลายน้ า 2.7 3.1 

Buffering capacity (meqDM) 266.8 252.2 
กรดแลคติค (เปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้ง) 0.9 1.9 
ความเป็นกรด-ด่าง 5.5 3.9 

หมายเหตุ: Buffering capacity = ความสามารถของสารละลายบัฟเฟอร์ที่จะทนต่อการเปลี่ยนแปลง
ค่าความเป็นกรด-ด่างเมื่อเติมสารละลายกรดหรือด่างลงไป 
ที่มา: Yahaya et al. (2004) 
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 นอกจากนี้ Kaiser (2004) ได้รวบรวมระดับของคาร์โบไฮเดรตที่ละลายน้ าและความสามารถ
ของสารละลายบัฟเฟอร์ที่จะทนต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรด-ด่างของหญ้าเขตหนาวและหญ้า
เขตร้อน พบว่าหญ้าเขตหนาวส่วนใหญ่มีคาร์โบไฮเดรตที่ละลายน้ าสูงกว่าหญ้าเขตร้อน ในขณะที่หญ้า
เขตหนาวมีความสามารถของสารละลายบัฟเฟอร์ที่จะทนต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรด-ด่าง
ประมาณ 300-500 มิลลิอิควิวาเลนท์ต่อกิโลกรัมของวัตถุแห้ง ดังแสดงในตารางที่ 9.8 
 
ตารางที่ 9.8 เปรียบเทียบคาร์โบไฮเดรตที่ละลายน้ าและความสามารถของสารละลายบัฟเฟอร์ที่จะ

ทนต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรด-ด่างในหญ้าเขตร้อนและเขตหนาว 
 WSC (%) Buffer capacity (meq/kgDM) 

Min-Max ค่าเฉลี่ย Min-Max ค่าเฉลี่ย 
พืชเขตหนาว (Temperate forages)     

หญ้าไรย์อิตาเลียน (Italian ryegrass) 7.5 - 31.5 18.1 265-589 386 
หญ้าไรย์เพอเรนเนียว (Perennial ryegrass) 4.6 - 34.1 19.6 231-428 313 
หญ้าทิโมธี (Timothy) 5.3 - 19.9 11.0 - - 
หญ้าคอกฟุต (Cockfoot) 5.0 - 19.1 7.9 209-438 302 
ถั่วอัลฟาฟ่า (Lucerne) 4.5 - 11.6 7.2 297-595 505 
ถั่วไวท์ โคลเวอร์ (White clover) 5.1 - 9.1 6.7 512 512 

พืชเขตร้อน (Tropical forages)     
หญ้าคิคูยู (Kikuyu grass) 2.3 - 6.8 4.5 225-496 351 
หญ้าซีตาเรีย (Setaria) 3.5 - 6.2 4.8 - - 
หญ้าโร๊ด (Rhodes grass) 2.7 - 3.2 3.0 435 435 
หญ้าซิกแนล (Signal grass) 8.6 8.6 - - 
หญ้าเนเปียร์ (Napier grass) 9.9 9.9 - - 
ถั่วแลบแลบ (Lablab) 4.6 - 5.6 5.1 - - 

หมายเหตุ: WSC = คาร์โบไฮเดรตที่ละลายน้ า; Buffering capacity = ความสามารถของสารละลาย
บัฟเฟอร์ที่จะทนต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรด-ด่างเมื่อเติมสารละลายกรดหรือด่างลงไป; Min-
Max = ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด 
ที่มา: Piltz and Kaiser (2004)  
  

นอกจากนี้ยังพบว่าพืชชนิดเดียวกันแต่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ก็ส่งผลท าให้มีคุณค่าทาง
โภชนาการ และคุณสมบัติของพืชอาหารสัตว์แตกต่างกัน ก็ส่งผลต่อคุณภาพของพืชอาหารสัตว์หมั ก
ดังการรายงานของ Amer et al. (2012) ที่ศึกษาเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวฟ่างที่ปรับปรุงพันธุ์ให้มี
คาร์โบไฮเดรตสูงก็พบว่าช่วยท าให้มีการสะสมกรดแลคติคสูงกว่าพันธุ์ดั้งเดิม ดังแสดงในตารางที่ 9.9 
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ตารางที่ 9.9 ผลของระดับคาร์โบไฮเดรตที่ละลายในน้ าของข้าวฟ่าง 2 สายพันธุ์ ต่อผลผลิตและ
คุณภาพหลังการหมัก 

 สายพันธุ์ข้าวฟ่าง 
พันธุ์ดั้งเดิม พันธุ์ปรับปรุงให้มีคาร์โบไฮเดรตสูง 

ผลผลิต (วัตถุแห้ง ตัน/แฮกตาร์) 13.0 16.9 
องค์ประกอบทางเคมี (เปอร์เซ็นต์)  

วัตถุแห้ง  36.1 29.4 
คาร์โบไฮเดรตที่ละลายน้ า 0.7 13.9 
เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกท่ีเป็นกลาง 60.8 58.3 
โปรตีน 10.8 8.9 

ความเป็นกรด-ด่าง 4.1 3.8 
กรดแลคติค (เปอร์เซ็นต์) 2.9 4.7 

ที่มา: Amer et al. (2012) 
 

อายุที่เหมาะสมต่อการตัดพืช 
อายุของพืชส่งผลโดยตรงต่อองค์ประกอบทางเคมีของต้นพืช การตัดพืชอาหารสัตว์จึงจ าเป็น

ต้นพิจารณาอายุที่เหมาะสมต่อการตัดพืช นอกจากนี้ต้องพิจารณาถึงช่วงที่พืชให้ผลผลิตต่อหน่วยพ้ืนที่
สูง และมีคุณค่าทางอาหารสูง จากผลการรวบรวมงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าพืชอ่อนจะมีจ านวนใบ
มากกว่าพืชแก่ นอกจากนี้พืชอ่อนยังมีระดับโปรตีนสูงกว่าพืชแก่อีกด้วย ขณะที่พืชแก่กับพบมีเยื่อใย
สูงกว่า แต่ก็ให้ผลผลิตต่อไร่สูงสุด (Snyman and Joubert, 1996; Kuoppala et al., 2008; Arslan 
and Essiz, 2009) ดังนั้นอายุที่เหมาะสมในการตัดพืชจึงควรอยู่ตรงกลางระหว่างผลผลิตสูงสุดกับ
คุณค่าทางอาหารสูงสุด ดังแสดงในบทที่ 6 ทั้งนี้ส่วนใหญ่จะแนะน าให้ตัดพืชอาหารสัตว์ทุก 30-45 วัน 
เนื่องจากหากสัตว์เคี้ยวเอ้ืองได้รับหญ้าอ่อน หรือหญ้าที่ใบดก สัตว์เคี้ยวเอ้ืองจะย่อยได้สูง ส่งผลให้
สัตว์มีปริมาณการกินได้สูง  

ความชื้นที่เหมาะสม 
ความชื้นในพืชอาหารสัตว์ส่งผลต่อคุณภาพของพืชหมัก จากการรวบรวมงานวิจัยพบว่ามี

การศึกษาระดับความชื้นที่เหมาะสมในการท าพืชหมัก ทั้งนี้พบว่าระดับความชื้นที่เหมาะสมคือที่ระดับ
ไม่เกินร้อยละ70 หรือมีน้ าหนักแห้งประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากการหมักพืชที่มีความชื้นสูงจะ
ท าให้เกิดการสูญเสียของวัตถุแห้งมากขึ้นดังการรายงานของ Yahaya et al. (2002a) ที่รายงานว่า
การท าพืชอาหารสัตว์หมักท่ีระดับความชื้น 80 เปอร์เซ็นต์ ท าให้วัตถุแห้งในวันที่ 3 และ วันที่ 91 หลัง
หมักมีค่าเท่ากับ 20.4 และ 18.3 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นการสูญเสียของวัตถุแห้ง (Dry matter loss)
ประมาณ 12.7 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่การท าพืชหมักที่ระดับความชื้นเท่ากับ 70 เปอร์เซ็นต์ มีการสูญเสีย
ของวัตถุแห้งเท่ากับ 5.7 เปอร์เซ็นต์  นอกจากนี้ยังพบว่าที่ระดับความชื้น 70 เปอร์เซ็นต์มีค่าความ
เป็นกรด-ด่างต่ ากว่าที่ระดับความชื้น 55 และ 80 เปอร์เซ็นต์ ยิ่งไปกว่านี้ยังพบว่าความชื้นของพืช
อาหารสัตว์ที่ระดับ 70 เปอร์เซ็นต์มีระดับกรดแลคติคสูงกว่าพืชอาหารสัตว์หมักที่มีความชื้นที่ระดับ 
55 และ 80 เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงในตารางที่ 9.10  



194    ภัทยา นาปะเสริฐ                                                                   เทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์ 
 

ตารางท่ี 9.10 ผลของระดับความชื้นต่อองค์ประกอบทางเคมี และคุณภาพหญ้าหมัก 
 ความช้ืน 55 %  ความช้ืน 70 %  ความช้ืน 80 % 

3 วัน 91 วัน  3 วัน 91 วัน  3 วัน 91วัน 
องค์ประกอบทางเคมี (เปอร์เซ็นตข์องวัตถุแห้ง)       

วัตถุแห้ง 44.1 42.9  32.6 31.6  20.4 18.3 
โปรตีน 12.7 11.2  12.1 10.5  10.9 10.3 
เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกท่ีเป็นกลาง 54.9 49.4  53.4 46.5  50.3 43.9 
คาร์โบไฮเดรตที่ละลายน้ า 7.1 4.7  5.0 1.7  1.2 1.1 

แอมโมเนีย (เปอร์เซ็นต์ของไนโตรเจน) 3.5 9.5  6.8 21.7  10.9 64.0 
กรดแลคติค 1.1 4.3  5.7 7.2  2.6 1.8 
ความเป็นกรด-ด่าง 6.3 5.1  6.2 4.7  5.5 5.8 
การสูญเสียของวัตถุแห้ง 0.7 4.5  1.2 5.7  0.7 12.7 

ที่มา: Yahaya et al. (2002a) 
 
 นอกจากนี้ Yahaya et al. (2002b) การท าพืชอาหารสัตว์หมักที่ระดับความชื้น 65 และ 76 
เปอร์เซ็นต์ไม่ส่งผลต่อการสูญเสียของวัตถุแห้ง โดยมีการสูญเสียประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยัง
พบว่าพืชอาหารสัตว์ที่มีความชื้นที่ระดับ 76 เปอร์เซ็นต์ ท าให้ค่าความเป็นกรด-ด่างลดลงถึงระดับ 
3.9 และมีกรดแลคติคสูงถึง 7 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักสด ทั้งนี้พบว่าที่ระดับความชื้นที่เพ่ิมขึ้นท าให้
ระดับแอมโมเนียในพืชอาหารสัตว์หมักเพ่ิมสูงขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 9.11 ดังนั้นในกรณีที่พืชอาหาร
สัตว์มีความชื้นมากเกินไปอาจแก้ไขลดความชื้นโดยน าพืชมาผึ่งหรือตากแดด หรือใส่สารพวกดูดซับ
ความชื้น เช่น ร าละเอียด ข้าวโพดบด มันเส้น ฟางข้าว เป็นต้น โดยผสมกับพืชหมักในอัตราร้อยละ 
10-25 กรณีพืชอาหารสัตว์มีความชื้นต่ า อาจเพิ่มความชื้นในพืชที่หมัก ดังจะกล่าวต่อไปในเนื้อหาส่วน
สารเสริมในพืชอาหารหมักต่อไป 
 
 ตารางท่ี 9.11 ผลของระดับความชื้นของพืชอาหารสัตว์ต่อการท าหญ้าหมัก 
 ระดับความชื้นของพืชอาหารสัตวต์่อการท าหญ้าหมัก 

40 % 65 % 76 % 
องค์ประกอบทางเคมี (เปอร์เซ็นตข์องวัตถุแห้ง)   

วัตถุแห้ง 60.3 35.5 23.7 
โปรตีน 13.7 13.6 13.5 
เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกท่ีเป็นกลาง 52.5 51.7 50.4 
คาร์โบไฮเดรตที่ละลายน้ า 4.9 1.7 1.6 
การสูญเสียของวัตถุแห้ง 2.2 3.3 3.3 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง 4.5 4.0 3.9 
กรดแลคติค (เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักสด) 2.5 5.5 7.0 
แอมโมเนีย (เปอร์เซ็นต์ของไนโตรเจนท้ังหมด) 4.8 5.4 6.1 

ที่มา: Yahaya et al. (2002b) 
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 ขนาดชิ้นที่เหมาะสม 
 การท าพืชอาหารสัตว์หมักจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องลดขนาดของอาหารหยาบ เนื่องจากการสับ
อาหารหยาบเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่ผิวสัมผัสช่วยให้มีพ้ืนที่ยึดเกาะส าหรับจุลินทรีย์ แต่การเปลี่ยนแปลง
ลักษณะทางกายภาพของอาหารเยื่อใยให้มีขนาดเล็กลง ส่งผลท าให้เยื่อใยมีประสิทธิภาพ (Effective 
fiber) ลดลง ลดการกระตุ้นการเคี้ยวเอ้ือง  ดังนั้นการท าพืชอาหารสัตว์หมักจึงควรพิจารณาถึงขนาด
ของเยื่อใยที่เหมาะสมซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้สัตว์เคี้ยวเอ้ือง มีการบดเคี้ยวอาหาร การเคี้ยวเอ้ือง และ
หลั่งน้ าลาย ซึ่งจะท าให้กระเพาะรูเมนมีความสมดุล เกิดนิเวศน์วิทยาที่เหมาะสม ช่วยส่งเสริมให้การ
ท างานของจุลินทรีย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพในการ
ให้ผลผลิตที่ดีข้ึนในที่สุด 
 เมธา  (2538) ได้รายงานว่าลักษณะของอาหารหยาบที่จะน ามาใช้เลี้ยงสัตว์นั้นต้องยังคง
ขนาดที่เหมาะสม คงคุณสมบัติของเยื่อใย และสามารถเกิดการประสานตัวภายในกระเพาะรูเมนได้
เป็นอย่างดี (Matrix forming in the rumen) หากโคนมได้รับอาหารหยาบ ต่ออาหารข้นในปริมาณ
ที่ต่ า หรือได้รับอาหารหยาบที่ขนาดไม่เหมาะสม และไม่มีคุณสมบัติในการกระตุ้นการเคี้ยวเอ้ืองจะ
ส่งผลต่อสุขภาพของสัตว์ เนื่องจากกระเพาะรูเมนท างานผิดปกติ   เพราะกิจกรรมการเค้ียวเอ้ืองลดลง 
ส่งผลให้การหลั่งน้ าลายลดลง ท าให้กระเพาะรูเมนเกิดสภาวะความเป็นกรด (Acidosis) ส่งผลกระทบ
ต่อจ านวนประชากรของจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน และกระบวนการหมักภายในกระเพาะรูเมน ท าให้
กระบวนการเมทธาบอลิซึมของสัตว์ผิดปกติ  (Mertens, 1995; Beauchemin et al., 1997; Yang 
et al., 2001)   สอดคล้องกับการรายงานของ Lammers et al.   (1995)  ที่กล่าวว่าโคนมที่ได้กิน
อาหารที่มีเยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกลาง ในประมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ แต่อาหาร
หยาบที่มีขนาดเล็กเกินไปจะท าให้โคนมแสดงอาการคล้ายกับเกิดความผิดปกติจากระบวนการเมทธา
บอลิซึม (Metabolic disorder)  ฉะนั้น โคนมควรได้รับอาหารหยาบที่เพียงพอ และมีขนาดที่
เหมาะสม เพ่ือกระตุ้นให้กระเพาะรูเมนสามารถท างานได้ตามปกติ ดังนั้น Allen (2000) ได้แนะน าว่า
ควรสับพืชอาหารสัตว์หรือ อาหารหยาบให้มีขนาดที่ไม่สั้นกว่า 1 เซนติเมตร จึงไม่ก่อให้เกิดสภาวะ
เป็นกรดในกระเพาะรูเมน และไม่ส่งผลกระทบถึงประชากรของจุลินทรีย์ภายในกระเพาะรูเมน  
Mertens (1997) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง การสับอาหารหยาบ ต่อกิจกรรมการเคี้ยวเอื้อง ว่า
หากสับอาหารหยาบขนาด 40, 20, 5 และ 1 มิลลิเมตร จะลดกิจกรรมการเคี้ยวเอื้องลงเหลือ 80, 70, 
50 และ 25 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ นอกจากนี้ Minson (1990) ได้ศึกษาผลของขนาดเยื่อใยต่อ
ปริมาณการกินได้ในสัตว์เคี้ยวเอ้ืองพบว่าการสับพืชอาหารสัตว์จะช่วยให้ปริมาณการกินได้เพ่ิมสูงขึ้น 
นอกจากนี้จากการรายงานของ Kaiser (2004) ยังพบว่าการสับพืชอาหารสัตว์ให้มีขนาดเล็กจะช่วยให้
การบดอัดพืชหมักให้แน่นมากยิ่งขึ้นซึ่งช่วยลดการคงเหลือของออกซิเจนในหลุมพืชอาหารสัตว์หมัก 
ท าให้เข้าสู่ภาวะไร้ออกซิเจนได้เร็วยิ่งขึ้น ส่งเสริมกระบวนการหมักโดยจุลินทรีย์กลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจน 
และช่วยลดการสูญเสียของพืชอาหารสัตว์ได้ ดังแสดงในตารางที่ 9.12  
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ตารางที่ 9.12 ผลของความยาวของพืชอาหารสัตว์ต่อคุณภาพของพืชอาหารสัตว์หมักและปริมาณ
การกินได้ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง 

 ไม่สับ สับ เอกสารอ้างอิง 
ความแน่นของพืชหมัก (Kg DM/m3) 176.0 192.0 Kaiser (2004) 
การสูญเสียของวัตถุแห้ง (%) 8.3 7.0  
ความเป็นกรด-ด่าง 4.5 4.3  
ปริมาณการกินได้ของวัตถุแห้ง (กรัม/กิโลกรัมน้ าหนักตัว0.75) Minson (1990) 

แกะ 38.0 54.0  
โคสาว   69.0 84.0  
โคนม 98.0 110.0  

  
 ทั้งนี้จากการตรวจเอกสารพบว่าการสับพืชอาหารสัตว์ให้มีขนาดประมาณ 1-2 เซนติเมตร
ช่วยท าให้ข้าวโพดหมักมีความเป็นกรด-ด่างสูงกว่าการสับพืชอาหารสัตว์ขนาดเล็กกว่า 1 เซนติเมตร 
ในขณะที่การสับต้นข้าวโพดหมักขนาด 1-2 เซนติเมตรท าให้มีระดับกรดแลคติคสูงกว่าการสับละเอียด
ดังแสดงในตารางที่ 9.13 
 
ตารางท่ี 9.13 ผลของการสับข้าวโพดต่อความเป็นกรด-ด่าง และกรดแลคติคในต้นข้าวโพดหมัก  
 พืชอาหารสัตว์ ขนาดของพืชอาหารสัตว์ เอกสารอ้างอิง 

 1 ซม. > 1-2 ซม. 
ความเป็นกรด-ด่าง ข้าวโพด 4.1 3.8 Fernandez et al. (2004) 
 ข้าวโพด 4.1 4.0 Zebeli et al. (2009) 
 ข้าวโพด 3.7 3.7 Herrmann et al. (2012) 
 บาร์เลย์ 3.9 4.0 Addah et al. (2014) 
กรดแลคติค (%) ข้าวโพด 3.0 3.9 Fernandez et al. (2004) 
 ข้าวโพด 4.0 4.7 Zebeli et al. (2009) 
 ข้าวโพด 5.1 4.1 Herrmann et al. (2012) 
 บาร์เลย์ 7.0 8.4 Addah et al. (2014) 

 
นอกจากนี้ขนาดชิ้นที่เหมาะสม ขนาดชิ้นของพืชหมักมีความส าคัญต่อการอัดแน่นและการ

เกิดสภาพใช้ออกซิเจน พืชพวกล าต้นหนา เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ควรหั่นให้มีชิ้นเล็กประมาณ  1-2 
เซนติเมตร เพ่ือให้คาร์โบไฮเดรตที่ละลายได้ง่ายในพืชถูกน ามาใช้เป็นอาหารของจุลินทรีย์ได้รวดเร็ว 
ท าให้มีการสร้างกรดแลคติคมาก และสามารถอัดแน่นได้ง่าย แต่หากการหั่นชิ้นส่วนพืชอาหารสัตว์
หยาบเกินไป ท าให้มีออกซิเจนในหลุมหมักมาก เกิดการหายใจของพืชสดจจนเกิดความร้อนสะสม 
หากอุณหภูมิสูงเกิน 40 องศาเซลเซียส ส่งผลท าให้โปรตีนถูกท าลาย ใช้ประโยชน์ไม่ได้ ซึ่งสามารถ
สังเกตได้จากการที่พืชหมักมีสีน้ าตาลถึงด า มีกลิ่นน้ าตาลไหม้และท าให้จุลินทรีย์พวกทนร้อน
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เจริญเติบโตได้ดี เช่น จุลินทรีย์พวกรา และแบคทีเรีย เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อคุณภาพพืชหมักท าให้มี
คุณค่าทางอาหารลดลง 

สารเสริมในพืชอาหารสัตว์หมัก 
การท าพืชหมักถ้ามีเงื่อนไขและปัจจัยที่เหมาะสมกับการหมัก ก็ไม่จ าเป็นต้องใช้สารเสริมเพ่ือ

ช่วยในการหมัก แต่ในบางกรณีอาจไม่เอ้ือต่อการท าพืชหมัก เช่นพืชมีสภาพแก่หรืออ่อนเกินไป ส่งผล
ท าให้ระดับความชื้นของพืชหมักไม่เหมาะสมกับการหมัก หรือพืชที่จะน ามาหมักมีปริมาณน้ าตาลไม่
เพียงพอ เป็นต้น กรณีดังกล่าวการใช้สารเสริมอาจจะช่วยให้ปรับปรุงคุณภาพพืชหมักได้บ้าง ตลอดจน
ช่วยยืดอายุการใช้งานของพืชหมัก เช่น ชะลอการเน่าเสียของพืชหมักที่น าออกจากหลุมหมักเพ่ือใช้
เลี้ยงสัตว์ได้ จากการรายงานของ Kaiser (2004) สามารถแบ่งกลุ่มของสารเสริมที่ใช้ในการท าพืชหมัก
แบ่งออกได้ 4 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่  

1) สารกระตุ้นการหมัก ได้แก่ คาร์โบไฮเดรตแหล่งของน้ าตาล เอนไซม์ และ เสริมอาหาร
ส าหรับจุลินทรีย์ เอนไซม์ และเชื้อจุลินทรีย์ 

2) สารยับยั้งจุลินทรีย์กลุ่มที่ไม่ต้องการ ได้แก่ กรด หรือเกลือของกรดอินทรีย์ และสารเคมี
ที่มีคุณสมบัติเป็นตัวยับยั้ง 

3) สารยับยั้งการเสื่อมสภาพขณะที่มีออกซิเจน ได้แก่ กรด หรือเกลือของกรดอินทรีย์ 
รวมถึงเชื้อจุลินทรีย์ 

4) สารอาหารส าหรับจุลินทรีย์ได้แก่ ยูเรีย แอมโมเนีย ธัญพืช รวมถึงแร่ธาตุ 
5) สารดูดซับความชื้น ได้แก่ ธัญพืชบด เช่น ข้าวโพดบด ร าข้าว มันส าปะหลังบด หรือฟาง

ข้าว 
จากที่กล่าวมาข้างต้นพบว่าสารบางอย่างมีหลายคุณสมบัติ เช่น ข้าวโพดบด มันส าปะหลังบด

นอกจากจะเป็นสารอาหารส าหรับจุลินทรีย์แล้วยังมีคุณสมบัติช่วยดูดซับความชื้นได้อีกด้วย ดังแสดง
ในตารางที่ 9.14 ปัจจุบันสารที่นิยมเสริมในกระบวนการหมักพืชอาหารสัตว์ได้แก่ จุลินทรีย์กลุ่มผลิต
กรดแลคติค ปัจจุบันมีผู้ผลิตท าการแยกเชื้อจุลินทรีย์บริสุทธ์เพ่ือจ าหน่ายและน าใช้อย่างแพร่หลาย 
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ตารางท่ี 9.14 ชนิดและบทบาทของสารเสริมในกระบวนการหมัก 

สารเสริม บทบาท ชนิดของสารเสริม 
สารกระตุ้นการหมัก   

คาร์โบไฮเดรตแหล่งของน้ าตาล ก, ข, ค กากน้ าตาล, ซูโคส, กลูโคส, กากสับปะรด 
เอนไซม์ ก, ข เซลลูเลส, เฮไมเซลลูเลส, อะไมเลส 
เชื้อจุลินทรีย์ ก, ข, ค จุลินทรีย์ที่ผลิตกรดแลคติค 

สารยับยั้งจุลินทรีย์กลุ่มที่ไม่ต้องการ   
กรด หรือเกลือของกรดอินทรีย์ ก, ข, ค, ง กรดไฮโดรคลอริค, กรดฟอร์มิค, กรดอะซิติค, 

กรดแลคติค, แคลเซียมฟอร์เมต, กรดโพรพิโอ
นิค, โพรพิโอเนต 

สารเคมีที่มีคุณสมบัติเป็นตัวยับยั้ง ก, ข, ค, ง ฟอร์มาลดีไฮด์, เกลือโซเดียมไนไทรต์, โซเดียม
เมแทไบซัลไฟต ์

สารยับยั้งการเสื่อมสภาพขณะที่มี
ออกซิเจน 

ข, ค, ง กรดโพรพิโอนิค, โพรพิโอเนต, กรดอะซิติค, 
แอมโมเนีย, จุลินทรีย์ 

สารอาหาร ค ยูเรีย, แอมโมเนีย, ธัญพืช, แร่ธาตุ 
สารดูดซับความชื้น ข ธัญพืช, ฟางข้าว,  

หมายเหตุ: ก = ปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการหมัก ; ข = ลดการสูญเสียในกระบวนการหมัก ;        
ค = ปรับปรุงคุณค่าทางโภชนะ; ง = ลดการสูญเสียในระหว่างมีออกซิเจน 

ที่มา: Kaiser (2004)  
 
 สารกระตุ้นการหมัก 
 สารกระตุ้นการหมักที่ได้รับการศึกษาและน าใช้เพ่ือปรับปรุงคุณภาพพืชอาหารสัตว์หมักแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ คาร์โบไฮเดรตแหล่งของน้ าตาล เอนไซม์ และเชื้อจุลินทรีย์ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

1) คาร์โบไฮเดรตแหล่งของน้ าตาล เป็นการเสริมอาหารส าหรับจุลินทรีย์เพ่ือกระตุ้นการผลิต
กรดแลคติค เนื่องจากจุลินทรีย์ในสกุลแลคโตบาซิลลัสจะผลิตกรดแลคติคจากน้ าตาลแลคโตส 
(Lactose), น้ าตาลเฮกโซส (Hexose) และน้ าตาลเพนโตส (Pentose) ดังนั้นเพื่อกระตุ้นการผลิตกรด
แลคติคในพืชหมักจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเสริมแหล่งของแป้งและน้ าตาลเพ่ือให้จุลินทรีย์ย่อยสลายและ
ผลิตกรดแลคติค จากการรวบรวมงานวิจัยพบว่ามีการเสริมแป้งและกากน้ าตาล ทั้งนี้พบว่าการเสริม
แป้งหรือกากน้ าตาลช่วยท าให้ค่าความเป็นกรด-ด่างลดลงกว่ากลุ่มที่ไม่เสริม นอกจากนี้พบว่าการเสริม
แป้งหรือกากน้ าตาลจะช่วยเพ่ิมระดับคาร์โบไฮเดรตที่ละลายน้ าในพืชหมัก โดยมีข้อแนะน าให้เสริม
กากน้ าตาลที่ระดับ 20-40 กิโลกรัมต่อตันในพืชที่มีคาร์โบไฮเดรตละลายน้ าในระดับสูง และควรเสริม
กากน้ าตาลที่ระดับ 50-60 กิโลกรัมต่อตันในพืชอาหารสัตว์ที่มีคาร์โบไฮเดรตที่ละลายได้ต่ า (Kaiser, 
2004) เพ่ือช่วยท าให้มีการสะสมกรดแลคติคในพืชอาหารสัตว์สูงขึ้นอีกด้วย ในขณะที่การเสริมแป้ง
หรือกากน้ าตาลยังสามารถช่วยลดระดับแอมโมเนียไนโตรเจนในพืชอาหารสัตว์ ช่วยให้พืชอาหารสัตว์
หมักมีคุณภาพดีขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 9.15  
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ตารางที่ 9.15 ผลของการเสริมคาร์โบไฮเดรตแหล่งของน้ าตาลต่อผลผลิตสุดท้ายในพืชอาหารสัตว์
หมัก 

 กลุ่มควบคุม เสริมคาร์โบไฮเดรต เอกสารอ้างอิง 
ความเป็นกรด-ด่าง 4.0 4.0 Islam et al. (2001) 
 3.7 4.0 Baytok et al. (2005) 
 4.9 4.0 Bilal (2009) 
 4.3 4.3 Yuan et al. (2015) 
กรดแลคติค (%DM) 1.4 1.9 Islam et al. (2001) 
 1.0 3.8 Baytok et al. (2005) 
 3.6 4.0 Bilal (2009) 
 3.7 3.8 Yuan et al. (2015) 
แอมโมเนียไนโตรเจน (%DM) 4.6 2.7 Islam et al. (2001) 
 1.0 1.4 Baytok et al. (2005) 
 5.0 4.6 Yuan et al. (2015) 

 
2) การเสริมเอนไซม์เพ่ือกระตุ้นกระบวนการหมักในหลุมพืชอาหารสัตว์หมัก โดยเอนไซม์ที่

ได้รับความนิยมเสริมในการหมักพืชอาหารสัตว์ได้แก่เอนไซม์เซลลูเลส (Cellulases) เพ่ือย่อยสลาย
เซลลูโลสได้กลูโคส และมอลโตส ขณะที่เอนไซม์เฮไมเซลลูเลส (Hemicellulases) จะย่อยสลาย             
เฮไมเซลลูโลสได้น้ าตาลเพนโตสได้แก่ ไซโลส (Xylose) ไซแลน (Xylan) และอะราบิโนส (Arabinose) 
ขณะที่เอนไซม์กลูโคซิเดรส (Glucose oxidase) เพ่ือช่วยย่อยเยื่อใยได้เป็นกลูโคส จากนั้นจุลินทรีย์
น าไปผ่านกระบวนการเมทธาบอลิซึมได้กรดแลคติคในที่สุด (Lynd et al., 2002; Kaiser, 2004) ทั้งนี้
พบว่าการเสริมเอนไซม์ท าให้ความเป็นกรด-ด่างลดต่ ากว่ากลุ่มที่ไม่เสริมเอนไซม์ นอกจากนี้ยังพบว่า
การเสริมเอนไซม์ยังช่วยให้มีการสะสมกรดแลคติคในพืชอาหารสัตว์หมักสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เสริมพืช
อาหารสัตว์ ในขณะที่มีระดับแอมโมเนียต่ ากว่ากลุ่มที่ไม่เสริมเอนไซม์ดังแสดงในตารางที่ 9.16 
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ตารางที่ 9.16 ผลของการเสริมเอนไซม์ในการหมักพืชอาหารสัตว์ต่อความเป็นกรด-ด่าง กรดแลคติค 
และแอมโมเนียไนโตรเจน 

 กลุ่มควบคุม เอนไซม์ เอกสารอ้างอิง 
ความเป็นกรด-ด่าง 3.8 3.8 Jacobs et al. (1991) 
 4.8 4.0 Tamada et al. (1999) 
 4.0 4.1 Islam et al. (2001) 
 4.2 3.7 Kaiser (2004) 
 4.3 4.1 Sun et al. (2009) 
 3.7 3.6 Sun et al. (2012) 
กรดแลคติค (%DM) 12.8 13.3 Jacobs et al. (1991) 
 1.3 2.2 Tamada et al. (1999) 
 1.4 1.6 Islam et al. (2001) 
 7.0 11.0 Kaiser (2004) 
 5.7 6.3 Sun et al. (2009) 
 1.6 1.8 Sun et al. (2012) 
แอมโมเนียไนโตรเจน (%DM) 0.2 0.1 Jacobs et al. (1991) 
 12.6 8.4 Tamada et al. (1999) 
 4.6 3.4 Islam et al. (2001) 
 8.7 6.1 Kaiser (2004) 

 
3) จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ที่เสริมนี้จะช่วยในการหมักเกิดขึ้นได้เร็วและมากยิ่งขึ้นเพราะสาร

ดังกล่าวจะช่วยให้พืชหมักเกิดกรดแลคติคมาก pH ลดต่ าจนจุลินทรีย์ทุกชนิดไม่เจริญ ท าให้ถนอมพืช
หมักให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมได้ สารเหล่านี้ได้แก่ จุลินทรีย์กลุ่มผลิตกรดแลคติค สอดคล้องกับการ
รายงานของ Bureenok et al. (2005) พบว่าการหมักหญ้ากินนีโดยใช้น้ าหมักที่มีจุลินทรีย์กลุ่มผลิต
กรดแลคติคเสริมด้วยกากน้ าตาลที่ระดับ 5 เปอร์เซ็นต์ท าให้หญ้าหมักมีความเป็นกรดลดลงจาก 5.83 
เป็น 4.12 เนื่องจากมีการสะสมของกรดแลคติคเพ่ิมขึ้นเป็น 15.42 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สอดคล้อง
กับการรายงานของ Wang et al. (2009) ที่รายงานว่าถั่วอัลฟ่าฟ่าที่ไม่ใส่สารเสริมมีค่าความเป็นกรด-
ด่างประมาณ 5.4 ขณะที่กลุ่มที่เสริมน้ าหมักที่มีจุลินทรีย์กลุ่มผลิตกรดแลคติคจากการท าหญ้าหมักใน
ครั้งที่ผ่านมาท าให้มีความเป็นกรด-ด่างลดลงเหลือ 4.8 เนื่องจากมีการสะสมกรดแลคติคเพ่ิมขึ้นจาก 
1.9 เป็น 3.0 กรัมต่อเปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้ง  

จากการรวบรวมผลงานวิจัยพบว่าปัจจุบันมีการศึกษาการเสริมเชื้อจุลินทรีย์กลุ่มที่ผลิตกรด
แลคติค เช่น แบคทีเรียในสกุลแลคโตบาซิลลัส ที่ระดับ 105-106 CFU/กรัม (Kaiser, 2004) เพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพของพืชอาหารสัตว์หมัก เพ่ือรักษาคุณภาพและคุณค่าทาโภชนาการในพืชอาหารสัตว์ 
นอกจากนี้ในปัจจุบันมีการการแยกเชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์เ พ่ือผลิตพืชอาหารสัตว์จ าหน่ายอย่าง
แพร่หลาย จากการรวบรวมผลงานวิจัยที่เติมเชื้อจุลินทรีย์ในการผลิตพืชอาหารสัตว์หมักแสดงใน
ตารางที่ 9.17 
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ตารางท่ี 9.17 ผลของการเสริมจุลินทรีย์ในการหมักพืชอาหารสัตว์ต่อความเป็นกรด-ด่าง กรดแลคติค 
และแอมโมเนียไนโตรเจน 

 กลุ่มควบคุม เสริมจุลินทรีย์ เอกสารอ้างอิง 
ความเป็นกรด-ด่าง 5.4 4.3 Yahaya et al. (2004) 
 5.4 4.9 Wang et al. (2009) 
 3.8 3.7 Tabacco et al. (2011) 
 3.6 3.5 Ávila et al. (2014) 
กรดแลคติค (%DM) 0.9 3.5 Yahaya et al. (2004) 
 1.9 2.6 Wang et al. (2009) 
 4.5 4.9 Tabacco et al. (2011) 
 4.6 4.9 Ávila et al. (2014) 
แอมโมเนียไนโตรเจน (%DM) 5.0 4.6 Sebastian et al. (1996) 
 5.7 3.4 Wang et al. (2009) 
 4.6 5.2 Tabacco et al. (2011) 

  
สารยับยั้งกระบวนการหมัก  
เนื่องจากการพืชสดมีจุลินทรีย์ปนเปื้อนอยู่หลากหลายกลุ่มดังการรายงานของ Pahlow et 

al. (2003) พบว่าในพืชสดมีจุลินทรีย์กลุ่มที่ใช้ออกซิเจนมากกว่า 10 ล้าน CFU ต่อพืชสด 1 กรัม 
ในขณะที่พบจุลินทรีย์กลุ่มผลิตกรดแลคติคประมาณ 10 – 1 ล้าน CFU ดังแสดงในตารางที่ 9.18  

 
ตารางท่ี 9.18 ประชากรจุลินทรีย์และฟังไจที่พบในพืชก่อนหมัก 
กลุ่มจุลินทรีย์ ประชากร (CFU/กรัม) 
จุลินทรีย์กลุ่มใช้ออกซิเจน (Total aerobic bacteria)  >10,000,000 
จุลินทรีย์กลุ่มผลิตกรดแลคติค (Lactic acid bacteria) 10-1,000,000 
จุลินทรีย์กลุ่มเอนเทอโรแบคเตอร์ (Enterobacteria) 1,000-1,000,000 
ยีสต์ และยีสต์ที่คล้ายฟังไจ (Yeasts and yeast-like fungi) 1,000-100,000 
รา (Molds) 1,000-10,000 
คลอสตริเดียม ในระยะสปอร์ (Endospores) 100-1,000 
จุลินทรีย์กลุ่มผลิตกรดอะซิติค (Acetic acid bacteria) 100-1,000 
จุลินทรีย์กลุ่มผลิตกรดโพรพิโอนิค (Propionic acid bacteria) 10-100 

ที่มา: Pahlow et al. (2003) 
 

เพ่ือควบคุมจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการได้แก่ ยีสต์ รา เนื่องจากเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดภาวะ
เน่าเสียในภาวะที่มีออกซิเจน นอกจากนี้ยังมีจุลินทรีย์บางกลุ่มที่ท าให้พืชหมักมีคุณภาพไม่ดี เช่น 
แบคทีเรียที่ผลิตกรดบิวทีริค (Butyric acid bacteria) ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มคลอสตริเดียม ได้แก่ 
Clostridium tyrobutyricum และ C. butyricum (Dunière et al., 2013) จากการรายงานของ 
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Zhu and Yang (2004) พบว่า C. tyrobutyricum ที่เลี้ยงในความเป็นกรด - ด่าง 6.3 ที่ท าให้มีการ
ผลิตบิวเรทสูงถึง 57.9 กรัมต่อลิตร หรือให้ผลผลิตเท่ากับ 0.38-0.59 กรัมต่อไซโลส 1 กรัม ขณะที่  
C. tyrobutyricum ที่เลี้ยงภายใต้ความเป็นกรด - ด่างต่ ากว่า 5.7 จะมีการผลิตบิวทีเรทต่ า แต่มีการ
ผลิตอะซิเตท และแลคเตทเพ่ิมสูงขึ้น นอกจากนี้ Ingram and Robinson (1951) รายงานว่าที่ความ
เป็นกรด-ด่างต่ ากว่า 5 จะไม่มีการเจริญเติบโตของเชื้อคลอสตริเดียม ดังนั้นเพ่ือควบคุมจุลินทรีย์กลุ่ม
ที่ไม่ต้องการ นักวิจัยบางส่วนได้ศึกษาการเสริมกรดสังเคราะห์เพ่ือควบคุมประชากรจุลินทรีย์ที่ไม่
สามารถทนกรดได้ จากการรวบรวมงานวิจัยพบว่ามีการเติมกรดฟอร์มิค (Formic acid) หรือกรดอะซิ
ติค (Acetic acid) ที่ระดับ  1.5-3 ลิตรต่อตัน (Kaiser, 2004) เพ่ือลดค่าความเป็นกรด-ด่าง ดังแสดง
ในตารางที่ 9.19 
 
ตารางท่ี 9.19 ผลของการเสริมกรดในการหมักพืชอาหารสัตว์ต่อความเป็นกรด-ด่าง กรดแลคติค และ

แอมโมเนียไนโตรเจน 

 กลุ่มควบคุม กรดฟอร์มิค เอกสารอ้างอิง 
ความเป็นกรด-ด่าง 5.1 4.6 Baytok et al. (2003) 
 4.4 4.1 Adesogan andSalawu (2004) 
 3.7 3.9 Baytok et al. (2005) 
 4.4 3.8 Guo et al. (2008) 
 4.1 3.9 Pursiainen and Tuori (2008) 
กรดแลคติค (%DM) 2.0 3.0 Baytok et al. (2003) 
 4.7 3.2 Adesogan andSalawu (2004) 
 1.1 1.5 Baytok et al. (2005) 
 11.4 4.9 Pursiainen and Tuori (2008) 
แอมโมเนียไนโตรเจน (%DM) 1.0 0.8 Baytok et al. (2005) 
 6.6 2.7 Guo et al. (2008) 

 
 สารยับยั้งการเสื่อมสภาพขณะที่มีออกซิเจน  
 ภาวะที่มีออกซิเจน (Aerobic) และภาวะไร้ออกซิเจน (Anaerobic) ส่งผลโดยตรงต่อ
ประชากรจุลินทรีย์ในบ่อหมัก ดังนั้นจ าเป็นต้องเสริมสารยับยั้งการเสื่อมในภาวะที่ยังคงมีออกซิเจนอยู่ 
(Aerobic spoilage inhibitor) เนื่องจากในภาวะที่มีออกซิเจนจะเกิดกระบวนการออกซิเดชั่น 
(Oxidation) โดยจุลินทรีย์กลุ่มที่ใช้ออกซิเจน ได้แก่ กลุ่มบาซิลไล (Bacilli) รา (Moulds) ยีสต์ 
(Yeasts) และจุลินทรีย์กลุ่มผลิตกรดอะซิติค (Acetic acid bacteria) ได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2) และน้ า (H2O) นอกจากนี้กลุ่มรายังมีการผลิตไมโครทอกซิน (Mycotoxins) ซึ่งเป็นพิษ ที่ส่งผล
ท าให้เกิดอันตรายสิ่งมีชีวิตได้ ป็นสาเหตุท าให้เกิดการเน่าเสียได้ ดังนั้นเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิ ดการเน่า
เสีย ต้องท าการก าจัดออกซิเจนออกจากบ่อหมักให้เร็วที่สุด เพ่ือกระตุ้นกระบวนการหมักของจุลินทรีย์
กลุ่มไม่ใช้ออกซิเจน เมื่อเข้าสู่ภาวะไร้ออกซิเจนจุลินทรีย์กลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจนจะค่อยๆ เพ่ิมจ านวน
ประชากร เช่นจุลินทรีย์กลุ่มผลิตกรดแลคติค (Lactic acid bacteria) หรือจุลินทรีย์ที่ผลิตกรด             
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โพรพิ โอนิค  (Propionic acid)  นอกจากนี้ ยั งพบการ เ พ่ิมขึ้ นของประชากรจุลิ นทรีย์กลุ่ ม 
Enterobacteria และกลุ่มคลอสตริเดียม ยิ่งไปกว่านี้ยังสามารถตรวจพบจุลินทรีย์กลุ่มลิสทีเรีย 
(Listeria) และยีสต์อีกด้วย (Merry and Davies, 1999) ดังแสดงในภาพที่ 9.3 
 

 
ภาพที่ 9.3 ประชากรจุลินทรีย์กลุ่มที่เจริญในภาวะที่มีออกซิเจนและภาวะไร้ออกซิเจน 
ที่มา: Merry and Davies (1999) 

 
 สารอาหารและสารดูดซับความชื้น 

 โดยทั่วไปแล้วจุลินทรีย์จะย่อยสลายคาร์โบไฮเดรตให้ได้น้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวก่อนดูดซึมเข้าสู่
เซลล์ ดังการรายงานของ Wu et al. (2016) พบว่าแบคทีเรีย Escherichia coli สามารถน าใช้ไซโลส
เป็นแหล่งพลังงานโดยผ่านวิถีเพนโทสฟอสเฟต (Pentose Phosphate Pathway) (ภาพท่ี 7.4) 
 

 
ภาพที่ 9.4 กระบวนการเมทาบอลิซึมไซโลสโดยแบคทีเรีย E. coli ผ่านวิถีเพนโทสฟอสเฟต 
ที่มา: Wu et al. (2016) 
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นอกจากนี้จากการรายงานของ Desvaux et al. (2000) พบว่าแบคทีเรีย Clostridium 
cellulolyticum สามารถดูดซึมสายกลูโคสที่มีขนาด 1-7 โมเลกุล เข้าสู่เซลล์ได้ ทั้งนี้แบคทีเรียจะต้อง
ย่อยสลายคาร์โบไฮเดรตสายสั้นให้เป็นน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวก่อนเข้าสู่วิถีไกลโคลิซีส (Glycolysis) หรือ
บางครั้งเรียกว่าเอมบ์เดน-ไทเยอร์ฮอฟ พาทเวย์ (Embden-Meyerhof Parnas Pathway) เพ่ือสร้าง
พลังงาน หรือ Adenosine Triphosphate (ATP) ดังแสดงในภาพที่ 7.5  
 

 
ภาพที่ 9.5 กระบวนการย่อยสลายเซลลูโลสโดย C. cellulolyticum 
ที่มา: Desvaux et al. (2000) 
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นอกจากจะใช้น้ าตาลกลูโคส (Glucose) ไซโลส (Xylose) เซลลูไบโอส (Cellobiose) อะราบิ
โนส (Arabinose) แล้วจุลินทรีย์ยังสามารถย่อยสลายเซลลูโลส (Cellulose) เป็นแหล่งสังเคราะห์
พลังงานส าหรับจุลินทรีย์ได้อีกด้วยดังแสดงในภาพที่ 9.6  
 

 
ภาพที่ 9.6 เอนไซม์ส าหรับย่อยสลายคาร์โบไฮเดรตโครงสร้างเพ่ือใช้เป็นแหล่งพลังงานของจุลินทรีย์ 
ที่มา: Flint et al. (2012) 
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ชนิดของหลุมหมักหรือถังหมัก 
หลุมหรือถังส าหรับใช้หมักพืชเรียกว่า ไซโล (Silo) มีหลายแบบ ดังนี้ 
1) ไซโลแบบแนวตั้ง มีหลายชนิด ได้แก่ ไซโลหอคอย (Tower silo) ไซโลหลุม หรือพิทไซโล 

(pit silo) ไซโลหอคอย มีรูปร่างทรงกระบอกคล้ายหอคอย อยู่เหนือพ้ืนดิน ผนังของไซโลแบบนี้จะ
ฉาบด้วยคอนกรีต ที่พ้ืนมีช่องเปิดพร้อมติดตั้งสกรูล าเลียงเพ่ือน าพืชอาหารสัตว์หมักออกจากไซโล
ไซโลมีขนาดแตกต่างกันไป มีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสูง นิยมใช้กันมากในประเทศแถบหนาว การท า
พืชหมักจ าเป็นต้องสับให้มีขนาดเล็กก่อนจากนั้นพืชอาหารสัตว์จะถูกสายพานล าเลียงขนส่งพืชสับเข้า
เครื่องล าเลียงเพ่ือส่งพืชอาหารสัตว์ขึ้นไปตามความสูงของไซโล ดังแสดงในคลิปวีดิโอที่ 9.1 ภายใน
ไซโลจะมีอุปกรณ์ส าหรับกระจายพืชสับให้กระจายเต็มพ้ืนที่ตามขนาดไซโล ดังแสดงในคลิปวีดิโอที่ 
9.2  กรณีที่ไซโลไม่มีเครื่องช่วยกระจายพืชอาหารสัตว์จ าเป็นต้องใช้แรงงานคนเกลี่ยพืชอาหารสัตว์ให้
กระจายสม่ าเสมอ เมื่อล าเลียงพืชอาหารสัตว์ได้ตามความจุของไซโลแล้วท าการคลุมพืชอาหารสัตว์
หมักด้วยพลาสติกเพ่ือท าให้เกิดภาวะไร้ออกซิเจน ดังแสดงในคลิปวีดิโอที่ 9.3 เมื่อต้องการน าพืช
อาหารสัตว์หมักไปใช้จะมีเครื่องมือล าเลียงพืชอาหารสัตว์ออกจากไซโล ดังแสดงในคลิปวีดิโอที่ 9.4 

 

 
 

 
คลิปวิดีโอที่ 9.1 การล าเลียงพืชอาหารสัตว์ขึ้นบรรจุบนไซโลแบบหอคอย สแกน QR เพ่ือรับชม 
ที่มา: 65882Plus2 (2009) 

 

  
 

คลิปวิดีโอที่ 9.2 การกระจายพืชอาหารสัตว์ภายในไซโลแบบหอคอย สแกน QR เพ่ือรับชม 
ที่มา: Classharvester (2008) 
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คลิปวิดีโอที่ 9.3 การปิดพืชหมักด้วยพลาสติกภายในไซโลแบบหอคอย สแกน QR เพ่ือรับชม 
ที่มา: Wide open outdoors (2016) 

 

 
 

 
คลิปวิดีโอที่ 9.4 การเปิดใช้และการล าเลียงพืชหมักจากไซโลแบบหอคอย สแกน QR เพ่ือรับชม 
ที่มา: FarmerSchneck (2008) 

 
ไซโลหลุมหรือพิทไซโล จัดเป็นไซโลแนวตั้ง แต่ขุดเป็นหลุมลงไป ใต้ดิน ผนังของหลุมอาจมี

การฉาบหรือไม่ก็ได้ ไซโลชนิดนี้เหมาะส าหรับท้องที่ที่มีน้ าใต้ดินไม่สูงนัก มิฉะนั้นอาจมีน้ าซึมเข้ามาใน
หลุมหมักได้ 

2) ไซโลแบบแนวนอน มีหลายชนิดได้แก่ บังเกอร์ไซโล (bunker silo) และเทรนซ์ไซโล 
(trench silo) บังเกอร์ไซโล เป็นไซโลแนวนอนที่อยู่เหนือพ้ืนดิน ส่วนใหญ่ท าเป็นพ้ืนเป็นคอนกรีตก่อ
ผนัง 3 ด้าน และมักมีความสูงระหว่าง 2-3 เมตร ความกว้างของบังเกอร์ไซโลอย่างน้อยต้องให้
สามารถขับรถแทรกเตอร์เพ่ือบดอัดให้แน่นก่อนปิดด้วยพลาสติก ดังแสดงในคลิปวีดิโอที่ 9.5 และใช้
วัตถุหนักๆ เช่น ล้อรถ หรือกระสอบทราย เพ่ือให้พลาสติกแนบติดกับพืชอาหารสัตว์หรือผนังก าแพง 
หรือป้องกันลมพัดถุงพลาสติกปลิว ซึ่งจะท าให้พืชหมักสัมผัสกับออกซิเจนเป็นสาเหตุของการเน่าเสีย
ได้ ไซโลแบบนี้ควรมีความลาดเทประมาณ 5 องศาเพ่ือระบายน้ าที่ตกค้างในบ่อหมักจะช่วยป้องกัน
การเน่าเสียได้  
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คลิปวิดีโอที่ 9.5 การท าพืชหมักกรณีไซโลแบบแนวนอน สแกน QR เพ่ือรับชม 
ที่มา: Bigtractorpower (2015) 

 
 จากการรวบรวมงานวิจัยพบว่าการท าพืชอาหารสัตว์หมักในบังเกอร์ไซโล หรือไซโลหอคอย 
ท าให้องค์ประกอบทางเคมีของพืชอาหารสัตว์แตกต่างกันไม่ค่อยมาก (Gordon et al., 1959) แต่จาก
การรายงานของ Wilkins (2005) พบว่าการท าพืชอาหารสัตว์หมักแบบหลุมท าให้เกิดการสูญเสียของ
วัตถุแห้งสูงกว่าการหมักใน บังเกอร์ไซโล ดังแสดงในตารางที่ 9.20 
 
ตารางท่ี 9.20 ผลของชนิดของไซโลต่อการสูญเสียของวัตถุแห้ง 
 หลุมหมัก บังเกอร์ไซโล ไซโลหอคอย เอกสารอ้างอิง 
องค์ประกอบทางเคมี (เปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้ง)  Gordon et al. 

(1959)  วัตถุแห้ง - 23.8 25.2 
โปรตีน - 13.4 13.2  
ไขมัน - 3.3 3.3  
เยื่อใย - 26.5 26.6  
กรดบิวทีริค - 0.3 0.4  
กรดอะซิติค - 1.3 1.4  
กรดโพรพิโอนิค - 0.1 0.1  
กรดแลคติค - 5.2 5.0  

แคโรทีน, g/g ของวัตถุแห้ง - 226.4 214.6  

แอมโมเนียไนโตรเจน (%ของ
ไนโตรเจนทั้งหมด) 

- 8.9 7.5  

ความเป็นกรด-ด่าง - 4.2 4.2  
การสูญเสียของวัตถุแห้ง (%) 27.0 16.0 20.0 Wilkins (2005) 

 
3) ไซโลแบบชั่วคราว เป็นไซโลเหนือพ้ืนดินมีหลายชนิด ได้แก่ แบบกองปิด แบบบรรจุ

ถุงพลาสติกขนาดใหญ่ บรรจุลงถัง เป็นต้น 
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แบบกองตั้งอยู่เหนือพ้ืนดิน ภายหลังบดอัดพืชอาหารสัตว์จนแน่น ท ากองนูนแบบหลังเต่า
เพ่ือป้องกันน้ าขัง แล้วจึงคลุมปิดด้วยพลาสติก หรือผ้าใบ ให้สนิท ข้อควรระวังคือพลาสติกที่คลุม
จะต้องไม่ฉีกขาดหรือรั่ว มิฉะนั้นจะท าให้พืชหมักสูญเสียคุณภาพได้ ดังแสดงในคลิปวีดิโอที่ 9.6 
 

 
 

 
คลิปวิดีโอที่ 9.6 การท าพืชหมักแบบกองตั้งอยู่เหนือพ้ืนดิน สแกน QR เพ่ือรับชม 
ที่มา: Aaron Zenner (2016) 

 
 นอกจากนี้ในต่างประเทศยังมีการท าพืชหมักบรรจุในถุงพลาสติกขนาดยาวโดยการบรรจุพืช
อาหารสัตว์บดละเอียดลงในถุงขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Grain Bagger การอัดแน่นของหญ้าจะช่วยไล่
ออกซิเจนจากถึง นอกจากนี้ถุงดังกล่าวยังสามารถทนแสงแดดได้ดี ท าให้สามารถวางไว้ตามแปลงหญ้า
เลี้ยงสัตว์ได้ ดังแสดงในคลิปวีดิโอที่ 9.7 
 

 

 
 

คลิปวิดีโอที่ 9.7 การท าพืชหมักแบบกองตั้งอยู่เหนือพ้ืนดิน สแกน QR code เพ่ือรับชม 
ที่มา: Eurobagging (2016) 

 
แบบบรรจุในถุงหรือถัง พลาสติก การหมักแบบนี้ใช้ถุงพลาสติกขนาดใหญ่น าหญ้าที่จะหมักใส่

ถุงพลาสติก วิธีนี้ใช้ได้แต่ไม่ค่อยทนทานเพราะถุงพลาสติกอาจฉีกขาดหรือรั่วได้ง่าย  หลังจากบรรจุ
หญ้าเรียบร้อยแล้วต้องไล่อากาศออกให้หมด หรือสามารถใช้ปั๊มดูดฝุ่นเพ่ือดูดอากาศออกให้มากที่สุด 
จากนั้นมัดปากถุงให้แน่น แบบนี้นิยมท าในระดับเกษตรกรรายย่อย 
 

การเปลี่ยนแปลงของพืชอาหารสัตว์ในหลุมหมัก 
การเปลี่ยนแปลงของพืชอาหารสัตว์ในหลุมหมัก เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมี

โดยกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากการบรรจุพืชอาหารสัตว์ในไซโลประกอบด้วย 4 ระยะ คือ 
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ระยะที่มีออกซิเจน (Aerobic) ระยะหมัก (Fermentation)  ระยะคงที่ (Stable) และระยะเปิดออก
ใช้ (Feedout) ดังแสดงในภาพที่ 9.7 
 

 
ภาพที่ 9.7 การเปลี่ยนแปลงของระยะต่างๆ ของการหมักพืชอาหารสัตว์ 
ที่มา: Piltz and Kaiser (2004) 

 
ระยะที่มีออกซิเจน 
การท าพืชอาหารสัตว์หมักเมื่อท าการบดอัดพืชอาหารสัตว์จนแน่แล้วจะท าการปิดพืชหมัก

หรือไซโล ซึ่งในระยะนี้ภายในไซโล หรือถุงหมักจะยังคงมีออกซิเจน (O2) หลงเหลืออยู่ หากท าการอัด
พืชอาหารหมักจนแน่นก็จะมีออกซิเจนหลงเหลือน้อย แต่หากอัดไม่แน่นก็จะมีออกซิเจนอยู่ภายในกอง
พืชหมักมาก ในระยะนี้ทั้งจุลินทรีย์กลุ่มที่ต้องการออกซิเจนและเซลล์ของพืชอาหารสัตว์ที่ ยังไม่ตาย 
จะมีใช้ออกซิเจน มีการท างานของเอนไซม์ ย่อยสลายคาร์โบไฮเดรต ได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
น้ า (H2O) และความร้อน (heat loss) ดังสมการ 

 
Water soluble carbohydrate (WSC) + O2 ==> CO2 + H2O + heat loss (16 MJ / WSC) 

(Piltz and Kaiser, 2004) 
นอกจากนี้ยังมีจุลินทรีย์พวกยีสต์ (yeast) และเชื้อรา (mould , Fungi) ที่สามารถเพ่ิม

จ านวนมากขึ้นจนกระทั่งอากาศถูกใช้หมดไป ที่ส าคัญคือจุลินทรีย์กลุ่มที่ใช้ออกซิเจนเป็นสาเหตุของ
การเน่าเปื่อย มีกลิ่นเหม็น ดังนั้นในกระบวนการท าหญ้าหมักจึงต้องไล่อากาศออกจากหลุมหมักให้
เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้ ท าให้เกิดการสูญเสียคาร์โบไฮเดรตผ่านกระบวนการหายใจน้อยและ
อุณหภูมิไม่สูงเกินไป ท าให้คุณภาพหญ้าหมักดี 

ระยะการหมัก 
เมื่อออกซิเจนถูกใช้โดยจุลินทรีย์หมดจะเข้าสู่ระยะที่ 2 คือระยะหมักซ่ึงเป็นกระบวนการที่ไม่

ใช้อากาศโดยการท างานของจุลินทรีย์กลุ่มไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic organism) เช่น Lactobacilli 
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ในระยะนี้จะมีการเพ่ิมจ านวนของจุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติค (Lactic acid bacteria) จุลินทรีย์จะท า
การหมักคาร์โบไฮเดรตได้กรดแลคติค ดังแสดงในภาพที่ 9.8  
 

 
ภาพที่  9 .8  กระบวนการหมักคาร์ โบไฮเดรตโดยจุลินทรี ย์ กลุ่ มที่ ผลิ ตกรดแลคติค  (a) 

Homofermentative metabolism ข อ ง น้ า ต า ล แ ฮ ก โ ท ส ผ่ า น วิ ถี  Emden–
Meyerhoff pathway, (b) Heterofermentative metabolism ของน้ าตาลแฮกโท
สผ่ านวิ ถี  phosphoketolase pathway, (c)  Homofermentative metabolism 
ข อ ง น้ า ต า ล เ พ น โ ท ส ผ่ า น วิ ถี  pentose phosphate pathway ( d) 
Heterofermentative metabolism ของน้ าตาลเพนโทสผ่านวิถี phosphoketolase 
pathway 

ที่มา: Ganzle (2015) 
 

เมื่อมีการสะสมกรดแลคติคเพ่ิมขึ้นท าให้ค่าความเป็นกรด-ด่างลดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อค่า
ความเป็นกรด-ด่างลดลงเหลือ 3.4-4.2 จุลินทรีย์จะหยุดกิจกรรมต่างๆ ดังการรายงานของ Giraud et 
al. (1991) ที่รายงานว่าจุลินทรีย์ Lactobacillus plantarum จะหยุดกิจกรรมต่างๆ เมื่อค่าความ
เป็นกรด-ด่างลดลงต่ ากว่า 3.4 ท าให้หญ้าหมักยังคงสภาพ นอกจากนี้จากการรายงานของ Russell 
and Diez-Gonzalez (1998) ค่าความเป็นกรด-ด่างในพืชอาหารสัตว์หมักจะช่วยควบคุมจุลินทรีย์
บางกลุ่ม ได้แก่ Streptococcus bovis และ Escherichia coli  ดังแสดงในภาพที่ 9.9 
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(ก) 
 

(ข) 
ภาพที่ 9.9 ผลของค่าความเป็นกรด-ด่างต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ 
ที่มา: (ก) Giraud et al. (1991); (ข) Russell and Diez-Gonzalez (1998) 

 
 เมื่อเปิดใช้พืชอาหารสัตว์หมักจะท าให้พืชหมักสัมผัสกับออกซิเจนจนกระตุ้นการท างานของ
จุลินทรีย์กลุ่มที่ใช้ออกซิเจนท าให้เกิดการเน่าเสียได้ ดังการรายงานของ Tabacco et al. (2011) 
พบว่าการเปิดใช้หมักข้าวโพดท าให้การสูญเสียของวัตถุแห้งเพ่ิมสูงขึ้นตามระยะเวลาการเปิดข้าวโพด
หมักโดยหลังเปิดข้าวโพดหมักได้ 14 วันท าให้เกิดการสูญเสียของวัตถุแห้งประมาณ 450 กิโลกรัมต่อ
เมกกะกรัมของวัตถุแห้งเริ่มต้น หรือคิดเป็น 45 เปอร์เซ็นต์ แต่อย่างไรก็ตามการเสริม Lactobacillus 
buchneri ช่วยลดการสูญเสียได้ ดังแสดงในภาพที่ 9.10  
 

 
ภาพที่ 9.10  ผลของการเปิดหลุมพืชอาหารสัตว์หมักต่อการสูญเสียของวัตถุแห้ง ณ วันที่ 7 และ 14 

หลังเปิดหลุม; ไม่เสริม (C), เสริมเชื้อ Lactobacillus plantarum (LP), เสริมเชื้อ 
Lactobacillus buchneri (LB) 

ที่มา: Tabacco et al. (2011) 
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ลักษณะเชิงคุณภาพของหญ้าหมักที่ดี 
ลักษณะเชิงคุณภาพของหญ้าหมักที่ดี จากการประเมินด้วยสายตา และลักษณะทางกายภาพ

ที่สัมผัสได้ เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกในการตัดสินคุณภาพของหญ้าหมักเกษตรกรสามารถท าได้ ทั้งนี้
หญ้าหมักที่มีคุณภาพดีควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1) กลิ่นหอมชวนกิน ไม่ควรมีกลิ่นแอมโมเนีย หรือกลิ่นเหม็นของกรด butyric 
2) รส ควรมีรสอร่อย สัตว์ชอบกิน และไม่มีรสขมหรือรสเปรี้ยวจัดเกินไป 
3) ไม่มีรา และส่วนที่เน่าเสีย 
4) สี ควรมีสีเหลือง หรือสีเขียวปนเหลือง 
5) ความชื้นไม่มากเกินไป เมื่อใช้มือก าแล้วบีบจะไม่มีน้ าเยิ้มไหลออกมาระหว่างนิ้ว เมื่อคลาย

มือออกจะไม่จับกันเป็นก้อน 
 ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ (2547) ได้ท าแบบประเมินคุณภาพของพืชอาหารสัตว์หมักโดยพิจารณาจาก
ลักษณะทางกายภาพ ดังแสดงในตารางที่ 9.21 
 
ตารางท่ี 9.21 ประเมินคุณภาพพืชหมักจากลักษณะทางกายภาพ 
ลักษณะ ลักษณะทางกายภาพ 
กลิ่น 1. หอมคล้ายกลิ่นผลไม้ดองหรือน้ าส้มสายชู (12 คะแนน) 
 2. ไม่หอม มีกลิ่นฉุนเล็กน้อย (8 คะแนน) 
 3. มีกลิ่นฉุนมาก และเหม็นเล็กน้อย (4 คะแนน) 
 4. เหม็นเน่า หรือมีกลิ่นรา (0 คะแนน) 
เนื้อพืชหมัก 1. แน่น มีส่วนใบและล าต้นที่ยังคงสภาพเดิม และไม่มีสิ่งเจือปน (4 คะแนน) 
 2. แน่น ส่วนใบและล าต้นเปื่อยยุ่ยเล็กน้อย ลื่นเป็นเมือก (2 คะแนน) 
 3. แน่น ส่วนใบและล าต้นเปื่อยยุ่ยมาก มีสิ่งเจือปน (1 คะแนน) 
 4. เละเป็นเมือก และสกปรกมาก (0 คะแนน) 
สี 1. เหลืองอมเขียว หรือสีกากี (3 คะแนน) 
 2. เขียวอมเหลือง หรือเขียวเข้ม (2 คะแนน) 
 3. น้ าตาลทอง (1 คะแนน) 
 4. น้ าตาลเขม้ หรือด า (0 คะแนน) 
ความเป็นกรด-ด่าง 1. 3.5 – 4.2 (6 คะแนน) 
 2. 4.4 – 4.7 (4 คะแนน) 
 3. 4.7 – 5.1 (2 คะแนน) 
 4. > 5.1 (0 คะแนน) 

หมายเหตุ คะแนน 20-25 ลักษณะทางกายภาพ ดีมาก 
คะแนน 15-19 ลักษณะทางกายภาพ ดี 
คะแนน 6-14 ลักษณะทางกายภาพ ปานกลาง 
คะแนน 0-5 ลักษณะทางกายภาพ ต่ า 

ที่มา: กรมปศุสัตว์ (2547) 
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 นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ (2547) ยังได้ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินพืชอาหารสัตว์หมักโดย
พิจารณาจากระดับกรดอะซิติค กรดบิวทีริค และกรดแลคติคดังแสดงในตารางที่ 9.22 
 
ตารางท่ี 9.22 ประเมินคุณภาพของพืชหมักจากปริมาณกรดแลคติค กรดอะซิติค และกรดบิวทิริค 

กรดแลคติค 
(%ของกรดทั้งหมด) 

คะแนน  กรดอะซติิค 
(%ของกรดทั้งหมด) 

คะแนน  กรดบิวทีริค 
(%ของกรดทั้งหมด) 

คะแนน 

0.0-25.0 0  0-15 20  0-1.5 50 
25.1-30.0 2  15.1 20  1.6-3.0 30 
30.1-34.0 4  20.1-24 16  3.1-4.0 20 
34.1-38.0 6  24.1-28 13  4.1-6.0 15 
38.1-42.0 8  28.1-32 10  6.1-8.0 10 
42.1-46.0 10  32.1-36 7  8.1-10.0 9 
46.1-50.0 12  36.1-40.0 4  10.1-12.0 8 
50.1-54.0 14  40.1-45.0 2  12.1-14.0 7 
54.1-58.0 16  45.1-50.0 0  14.1-16.0 6 
58.1-62.0 18     16.1-18.0 4 
62.1-66.0 20     18.1-20.0 2 
66.1-70.0 24     20.1-30.0 0 
70.1-75.0 28       
มากกว่า 75 30       

หมายเหตุ คะแนน 81-100 ลักษณะทางกายภาพ ดีมาก 
คะแนน 61-80 ลักษณะทางกายภาพ ดี 
คะแนน 41-60 ลักษณะทางกายภาพ ปานกลาง 
คะแนน 21-40 ลักษณะทางกายภาพ พอใช้ 
คะแนน 0-20 ลักษณะทางกายภาพ ต่ า 

ทีม่า: กรมปศุสัตว์ (2547) 
 

สรุป 
การท าพืชอาหารสัตว์หมัก (Silage) หมายถึง การน าพืชอาหารสัตว์สดต่าง ๆ เช่น หญ้า               

เนเปียร์ ต้นข้าวโพด หญ้า หรือพืชต่างๆ ทั้งนี้ก่อนน ามาหมักจ าเป็นสับให้มีขนาดเล็กลง และลด
ความชื้นให้เหมาะสม จากนั้นน าอัดแน่นในสภาพสุญญากาศ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดกระบวนการหมักใน
ภาวะไร้ออกซิเจนได้กรดแลคติค เมื่อมีการสะสมกรดแลคติคมากขึ้นจะท าให้ค่าความเป็นกรดด่าง
ลดลงเหลือประมาณ 3.4-4.2 จะช่วยเก็บถนอมและรักษาคุณค่าทางโภชนะของพืชอาหารสัตว์หมักได้ 
ทั้งนี้คุณภาพของพืชอาหารสัตว์หมัก ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ ระดับคาร์โบไฮเดรตที่ละลายน้ า 
ชนิดของพืชอาหารสัตว์ อายุการตัดพืช ความชื้น ขนาดชิ้น สารเสริมในพืชอาหารสัตว์หมัก สาร
กระตุ้นการหมัก สารยับยั้งกระบวนการหมัก สารยับยั้งการเสื่อมสภาพขณะที่มีออกซิเจน สารอาหาร
และสารดูดซับความชื้น นอกจากนี้ชนิดของหลุมหมักหรือถังหมักก็มีความส าคัญ จ าเป็นต้องเข้าใจ
หลักการเพื่อให้สามารถเลือกท าการหมักพืชอาหารได้อย่างเหมาะสม 
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แบบฝึกหัด 
1. ให้นักศึกษาอธิบายหลักการถนอมพืชอาหารสัตว์ 
2. ให้นักศึกษาอธิบายกระบวนการท าพืชอาหารสัตว์หมัก 
3. ให้นักศึกษาระบปุัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของพืชอาหารสัตว์หมักได้อย่างละเอียด 
4. ให้นักศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับคาร์โบไฮเดรตที่ละลายน้ าต่อคุณภาพพืชอาหารสัตว์หมัก 
5. ให้นักศึกษาอธิบายเกี่ยวกับชนิดของพืชอาหารสัตว์ต่อคุณภาพพืชอาหารสัตว์หมัก 
6. ให้นักศึกษาอธิบายผลของอายุการตัดพืชต่อคุณภาพของพืชอาหารสัตว์หมัก 
7. ให้นักศึกษาอธิบายหลักการความชื้นของพืชอาหารสัตว์ต่อคูณภาพพืชหมัก 

8. ให้นักศึกษาอธิบายหลักการเกี่ยวกับขนาดชิ้นของพืชอาหารสัตว์ต่อคุณภาพพืชหมัก 
9. ให้นักศึกษายกตัวอย่างและอธิบายหลักการการใส่สารกระตุ้นต่อคุณภาพพืชอาหารสัตว์หมัก 
10. ให้นักศึกษายกตัวอย่างและอธิบายหลักการการใส่สารยับยั้งกระบวนการหมักต่อคุณภาพพืช

อาหารสัตว์หมัก 
 
หมายเหตุ: ทบทวนบทเรียนเพิ่มเติมจากแอพพลิเคชั่น Kahoot โดยสแกน QR Code  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



216    ภัทยา นาปะเสริฐ                                                                   เทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์ 
 

เอกสารอ้างอิง 
 
 
กรมปศุสัตว์.  2547.  มาตรฐานพืชอาหารสัตว์หมักคุณภาพดี.  โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง

ประเทศไทย. กรุงเทพ.  23 หน้า.  
วลัยกานต์ เจียมเจตจรูญ, ร าไพร นามสีลี , และฉายแสง ไผ่แก้ว. 2557. การศึกษาปริมาณ

คาร์โบไฮเดรตที่ละลายน้ าได้และความชื้นของพืชอาหารสัตว์ชนิดต่างๆ เพ่ือการท าพืชหมัก. 
รายงานผลงานวิจัยส านักพัฒนาอาหารสัตว์ ประจ าปี พ.ศ. 2557 กรมปศุสัตว์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ หน้า 1-11.   

เมธา วรรณพัฒน์..  2538.  อาหารหยาบกับประสิทธิภาพการผลิตโคนม.  วารสารโคนม,   2: 44-53. 
65882Plus2. 2009.  Filling Silo. Available online (6 July 2017). URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=6p8q_5Drw2Q. 
Aaron Zenner.  2016.  CY Harvesting, Chopping Silage 2016.  .  Available online (6 July 

2016). URL: https://www.youtube.com/watch?v=I6BrG8Se3oQ. 
Abdelhadi, L.O. , and J.M.  Tricarico.   2009.   Effects of stage of maturity and microbial 

inoculation at harvest on nutritive quality and degradability of grain sorghum 
whole-plant and head-chop silages. Animal Feed Science and Technology 152: 
175–185. 

Addah, W., J. Baah, E.K. Okine, and T.A. McAllister.  2015.  Effect of barley silage chop 
length and inoculation on growth performance, feeding behavior, and ruminal 
acidosis in finishing feedlot steers.  Journal of Animal Science 93:2309–2321. 

Addah, W., J. Baah, E.K. Okine, F.N. Owens, and T.A. McAllister.  2014. Effects of chop-
length and a ferulic acid esterase- producing inoculant on fermentation and 
aerobic stability of barley silage, and growth performance of finishing feedlot 
steers. Animal Feed Science and Technology 197:34–46. 

Adesogan, A. T. , and M. B.  Salawu.   2004.  Effect of applying formic acid, heterolactic 
bacteria or homolactic and heterolactic bacteria on the fermentation of bi-crops 
of peas and wheat. Journal of the Science of Food and Agriculture 84:983–992. 

Allen, M.S.  2000. Effect of diet on short-term regulation of feed intake by lactating 
dairy cattle.  J. Dairy Sci.  83: 1598-1624. 

Amer, S. , F. Hassanat, R. Berthiaume, P. Seguinc, and A.F. Mustafa.  2012.  Effects of 
water soluble carbohydrate content on ensiling characteristics, chemical 
composition and in vitro gas production of forage millet and forage sorghum 
silages. Animal Feed Science and Technology 177: 23–29 

https://www.youtube.com/watch?v=6p8q_5Drw2Q
https://www.youtube.com/watch?v=I6BrG8Se3oQ


เทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์                                                                   ภัทยา นาปะเสริฐ    217 

Arrizon, J. , S.  Morel, A.  Gschaedler, and P.  Monsan.   2010.  Comparison of the water-
soluble carbohydrate composition and fructan structures of Agave tequilana 
plants of different ages. Food Chemistry 122:123–130. 

Arslan, C., and D. Essiz.  2009.  Establishing the optimum cutting date and additives for 
pasture grass silage and its mycotoxin levels.  Kafkas. Univ. Vet. Fak. Derg. 15:531-
538. 

Ávila, C.L.S., B.F. Carvalho, J.C. Pinto, W.F. Duarte, and R.F. Schwan.  2014. The use of 
Lactobacillus species as starter cultures for enhancing the quality of sugar cane 
silage. Journal of Dairy Science 97:940–951. 

Bal, M.A., J.G. Coors, and R.D. Shaver.  1997.  Impact of the maturity of corn for use as 
silage in the diets of dairy cows on intake, digestion, and milk production.  Journal 
of Dairy Science 80:2497–2503. 

Baytok, E., and H. Muruz.  2003.  The effects of formic acid or formic acid plus molasses 
additives on the fermentation quality and DM and ADF degradabilities of grass 
silage.  Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 27: 425-431. 

Baytok, E., T. Aksu, M.A. Karsli, H. Muruz.  2005.  The effects of formic acid, molasses 
and inoculant as silage additives on corn silage composition and ruminal 
fermentation characteristics in sheep.   Turkish Journal of Veterinary and Animal 
Sciences 29:469-474. 

Beauchemin, K.A., and L.M. Rode.  1997.  Minimum versus optimum concentration of 
fiber in dairy cow diets based on barley silage and concentrate of barley and 
corn.     Journal of Dairy Science  80: 1629-1638. 

Bigtractorpower. 2015. Corn Silage Bunker. Available online (6 July 2017). URL:  
https://www.youtube.com/watch?v=RuwHUC9VBfA. 

Bilal, M.Q.  2009.  Effect of molasses and corn as silage additives on the characteristics 
of Mott dwarf elephant grass silage at different fermentation periods.  Pakistan 
Veterinary Journal 29:19-23. 

Bureenok, S., T. Namihira, M. Tamaki, S. Mizumachi, Y. Kawamoto, and T. Nakada. 2005.  
Fermentative quality of Guineagrass silage by using fermented juice of the 
epiphytic lactic acid bacteria (FJLB) as a silage additive.  Asian-Aust. J. Anim. Sci. 
18: 807-811. 

Charmley, E. 2001. Towards improved silage quality – A review. Can. J. Anim. Sci. 81: 
157–168. 

Cherney, D.J.R., J.H. Cherney, and W.J. Cox.  2004.  Fermentation characteristics of corn 
forage ensiled in mini-silos. Journal of Dairy Science 87:4238–4246. 

https://www.youtube.com/watch?v=RuwHUC9VBfA


218    ภัทยา นาปะเสริฐ                                                                   เทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์ 
 

Classharvester.  2008.  Filling silo 2008.  Available online (6 July 2017). URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=KptTBidTxUI. 

Couderc, J.J. , D.H.  Rearte, G.F.  Schroeder, J. I.  Ronchi, and F.J.  Santini.   2006.   Silage 
chop length and hay supplementation on milk yield, chewing activity, and 
ruminal digestion by dairy cows. Journal of Dairy Science 89:3599–3608. 

Desvaux M. , E.  Guedon, and H.  Petitdemange.  2000.   Cellulose Catabolism by 
Clostridium cellulolyticum Growing in Batch Culture on Defined Medium. Applied 
and Environmental Microbiology 66: 2461–2470. 

Dewhurst, R.J., W.J. Fisher, J.K.S. Tweed, and R.J. Wilkins.  2003.  Comparison of grass 
and legume silages for milk production.  1.  production responses with different 
levels of concentrate. Journal of Dairy Science 86: 2598–2611. 

Dunière, L. , J.  Sindou, F.  Chaucheyras-Durand, I.  Chevallier, D.  Thévenot- Sergentet.  
2 0 13 .  Silage processing and strategies to prevent persistence of undesirable 
microorganisms. Animal Feed Science and Technology 182:1– 15. 

Eurobagging.  2016.  Grain Bagger D-9. Available online (6 July 2017). URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=hnJU_syRegU. 

FarmerSchneck.  2008.  How a silo unloader works.  Available online (6 July 2017). 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=P2ZHMfQml_k. 

Fernandez, I., C. Martin, M. Champion, and B. Michalet-Doreau.  2004. Effect of Corn 
Hybrid and Chop Length of Whole-Plant Corn Silage on Digestion and Intake by 
Dairy Cows. Journal of Dairy Science 87:1298–1309. 

Filya, I. 2004.  Nutritive value and aerobic stability of whole crop maize silage harvested 
at four stages of maturity.  Animal Feed Science and Technology 116: 141–150. 

Flint, H.J., K.P. Scott, S.H. Duncan, P. Louis, and E. Forano.  2012. Microbial degradation 
of complex carbohydrates in the gut. Gut Microbes 3: 289-306. 

Ganzle, M.G. 2015.  Lactic metabolism revisited: metabolism of lactic acid bacteria in 
food fermentations and food spoilage. Current Opinion in Food Science 2:106–
117. 

Giraud, E., B. Lelong, and M. Raimhault.  1991.  Influence of pH and initial lactate 
concentration on the growth of Lactobacillus plantarum.  Applied Microbiology 
and Biotechnology 36:96-99. 

Gordon, C.H., E.A.Kane, J.C.Derbyshire, W.C.Jacobson, C.G.Melin, and J.R. McCalmont. 
1959.  Nutrient Losses, Quality, and Feeding Values of Wilted and Direct- cut 
Orchardgrass Stored in Bunker and Tower Silos. Journal of Dairy Science 42:1703-
1711. 

https://www.youtube.com/watch?v=KptTBidTxUI
https://www.youtube.com/watch?v=hnJU_syRegU
https://www.youtube.com/watch?v=P2ZHMfQml_k


เทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์                                                                   ภัทยา นาปะเสริฐ    219 

Guo, X.S., W.R. Ding, J.G. Han, and H. Zhou.  2008. Characterization of protein fractions 
and amino acids in ensiled alfalfa treated with different chemical additives.  
Animal Feed Science and Technology 142: 89–98. 

Herrmann, C., M. Heiermann, C. Idler, and A. Prochnow.  2012.  Particle size reduction 
during harvesting of crop feedstock for biogas production i:  effects on ensiling 
process and methane yields.  BioEnergy Research 5:926–936. 

Holzer, M. , E.  Mayrhuber, H.  Danner, and R.  Braun.  2003.   The role of Lactobacillus 
buchneri in forage preservation. TRENDS in Biotechnology 21: 282-287. 

Ingram, M. , and R.H.M. Robinson. 1951. The growth of clostridium botulinum in acid 
bread media. Journal of Applied Microbiology 14:62–72.  

Islam, M., O. Enishi, A. Purnomoadi, K. Higuchi, N. Takusari, and F. Terada.  2001. Energy 
and protein utilization by goats fed Italian ryegrass silage treated with molasses, 
urea, cellulase or cellulase + lactic acid bacteria.  Small Ruminant Research 42: 
49–60 

Jacobs, J.L. , J.E.  Cook, and A.B.  Mcallan.   1991.   Enzymes as silage additives 2.  The 
effect of grass dry matter content on silage quality and performance in sheep. 
Grass and Forage Science 46: 191 – 199. 

Kaiser, A.G.  2004. Principles of silages preservation.  In:  A.G.  Kaiser, J.  W.  Piltz, H.  M. 
Burns and N. W. Griffiths (eds). Top Fodder Successful silage. Pp. 25 -26. Dairy 
Australia and New South Wales Department of Primary Industries Orange, NSW. 

Koehler, B. , M.  Diepolder, J.  Ostertag, S.  Thurner, and H.  Spiekers.  2013. Dry matter 
losses of grass, lucerne and maize silages in bunker silos.  Agricultural and Food 
Science, 22: 145-150. 

Kruse, S., A. Herrmann, A. Kornher, and F. Taube.  2008.  Genotypic and environmental 
variation in water soluble carbohydrate content of silage maize.  Field Crops 
Research 106: 191–202. 

Kuoppala, K. , M.  Rinne, J.  Nousiainen, and P.  Huhtanen.   2008.  The effect of cutting 
time of grass silage in primary growth and regrowth and the interactions between 
silage quality and concentrate level on milk production of dairy cows. Livestock 
Science 116: 171–182. 

Kuoppala, K., S. Ahvenjärvi, M. Rinne, and A. Vanhatalo.  2009. Effects of feeding grass 
or red clover silage cut at two maturity stages in dairy cows. 2. Dry matter intake 
and cell wall digestion kinetics Journal of Dairy Science 92: 5634- 5644.  

Lammers, B.P., D.R. Buckmaster, and A.J. Heinrichs.  1995.  A simple method for the 
analysis of particle sizes of forage and total mixed rations.  Journal of Dairy 
Science 79: 922-928. 



220    ภัทยา นาปะเสริฐ                                                                   เทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์ 
 

Lee, M.R.F., P.R. Evans, G.R. Nute, R.I. Richardson, N.D. Scollan.  2009.  A comparison 
between red clover silage and grass silage feeding on fatty acid composition, 
meat stability and sensory quality of the M.  Longissimus muscle of dairy cull 
cows. Meat Science 81: 738–744. 

Lynd, L.R. , P.J.  Weimer, W.H.  van Zyl, and I.S.  Pretorius.   2002.   Microbial cellulose 
utilization: fundamentals and biotechnology. Microbiology and Molecular Biology 
Reviews 66: 506–577. 

Merry, R. J.  and D. R.  Davies.  1999.   Propionibacteria and their role in the biological 
control of aerobic spoilage in silage.  Lait 79: 149-164. 

Mertens, D.R.  1995.  Defining effective fiber and fiber recommendations for dairy 
cows.  (Cited 18 August 2003)  Available from  URL: http: // www. Dfrc. Wise. 
Edu/RS95_pdf/fu2. 

Mertens, D.R.  1997.  Creating a system for meeting the fiber requirements of dairy 
cows.           J. Dairy Sci.  80: 1463-1481. 

Minson, D.J. 1990. Forage in Ruminant Nutrition. Academic Press, San Diego, USA. 483p. 
Muck, R.E.  2010.  Silage microbiology and its control through additives. Revista 

Brasileira de Zootecnia 39: 183-191. 
Pahlow, G. , R. E.  Muck, F.  Driehuis, S. J. W. H. O.  Elferink, and S. F.  Spoelstra.  2003. 

Microbiology of ensiling. In: D.R. Buxton, R.E. Muck, J.H. Harrison (Editors). Silage 
Science and Technology.  American Society of Agronomy, Inc, Crop Science 
Society of America, Inc., Soil Science Society of America, Inc. Publishers. Madison, 
WI (USA), pp. 31–94. 

Piltz, J. W.  and A. G.  Kaiser.   2004.   Principles of silage preservation.  In Top Fodder 
Successful Silage. A.G. Kaiser, J.W. Piltz, H.M. Burns, N.W. Griffiths. Dairy Australia 
and New South Wales Departmant of Primary Industries. 2nd Edition. Chapter 2: 
Principles of silage preservation. pp. 24-56. 

Prückler, M., C. Lorenz, A. Endo, M. Kraler, K. Dürrschmid, K. Hendriks, F.S. da Silva, E. 
Auterith, W.  Kneifel, and H.  Michlmayr.   2015.   Comparison of homo-  and 
heterofermentative lactic acid bacteria for implementation of fermented wheat 
bran in bread. Food Microbiology 49:211-219. 

Pursiainen, P., and M. Tuori.  2008.  Effect of ensiling field bean, field pea and common 
vetch in different proportions with whole- crop wheat using formic acid or an 
inoculant on fermentation characteristics. Grass and Forage Science 63:60–78. 

Russell, J.B., and F. Diez-Gonzalez. 1998. The effects of fermentation acids on bacterial 
growth.  Advances in Microbial Physiology 39: 205-234. 



เทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์                                                                   ภัทยา นาปะเสริฐ    221 

Sebastian, S., L.E. Phillip, V. Fellnel, and E.S. Idziaki.  1996.  Comparative assessment 
of bacterial inoculation and propionic acid treatment on aerobic stability and 
microbial populations of ensiled high- moisture ear corn.  Journal of Animal 
Science 74:447-456. 

Snyman, L. D. , and H. W.  Joubert.   1996.   Effect of maturity stage and method of 
preservation on the yield and quality of forage sorghum.  Animal Feed Science 
Technology 57: 63-73. 

Sun Q. , F.  Gao, Z.  Yu, Y.  Tao, S.  Zhao, and Y.  Cai.  2012.  Fermentation quality and 
chemical composition of shrub silage treated with lactic acid bacteria inoculants 
and cellulase additives. Animal Science Journal 83: 305–309 

Sun, Z.H., S.M. Liu , G.O. Tayo, S.X. Tang, Z.L. Tan , B. Lin, Z.X. He, X.F. Hang, Z.S. Zhou, 
and M.  Wang.   2009.   Effects of cellulase or lactic acid bacteria on silage 
fermentation and in vitro gas production of several morphological fractions of 
maize stover. Animal Feed Science and Technology 152: 219–231 

Tabacco, E., F. Righi, A. Quarantelli, and G. Borreani.  2011. Dry matter and nutritional 
losses during aerobic deterioration of corn and sorghum silages as influenced by 
different lactic acid bacteria inocula. Journal of Dairy Science 94 :1409–1419. 

Tamada, J., H. Yokota, M. Ohshima, and M. Tamaki.  1999. Effect of Additives, storage 
temperature and regional defference of ensiling on the fermentation quality of 
Napier grass (Pennisetum purpureum) silage.  Asian-Australasian Journal of Animal 
Sciences 12: 28-35.  

VerbicÏ, J., E.R. Erskov , J. ZÏ Gajnar , X.B. Chen , and V. ZÏ NidarsÏicÏ-Pongrac.  1999.  The 
effect of method of forage preservation on the protein degradability and 
microbial protein synthesis in the rumen.  Animal Feed Science and Technology 
82: 195-212.  

Wang, J. , J.Q.  Wang, H.  Zhou, and T.  Feng.   2009.   Effects of addition of previously 
fermented juice prepared from alfalfa on fermentation quality and protein 
degradation of alfalfa silage. Animal Feed Science and Technology 151: 280–290. 

Weisbjerg, M.R., N.B. Kristensen, K. Søegaard, and R. Thøgersen.  2012.  Effect of forage 
type on silage fermentation characteristics assessed by vacuum bag ensiling. 
Proceedings of the XVI International Silage Conference Hämeenlinna, Finland, 2-
4 July 2012. P 60-61. 

Wide open outdoors.  2016.  Capping the Silo. Available online (6 July 2017). URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=Rxq05pkzcPw. 

https://www.youtube.com/watch?v=Rxq05pkzcPw


222    ภัทยา นาปะเสริฐ                                                                   เทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์ 
 

Wilkins, R. J.  2005.  Silage:  A Global Perspective in Grasslands:  Development 
Opportunities Perspectives.  Food and Agriculture Organization of the United 
Nations. pp. 111–132. 

Wu, Y. , X.  Shen, Q.  Yuan, and Y.  Yan.   2016.  Metabolic Engineering Strategies for Co-
Utilization of Carbon Sources in Microbes.  Bioengineering 3:  10 
doi:10.3390/bioengineering3010010. 

Xue, G.P., C.L. McIntyre, C.L.D. Jenkins, D. Glassop, A.F. van Herwaarden, and R. Shorter. 
2008. Molecular dissection of variation in carbohydrate metabolism related to 
water-soluble carbohydrate accumulation in stems of wheat. Plant Physiology 
146:441–454. 

Yahaya, M.S. , M.  Goto, W.  Yimiti, B.  Smerjai and Y.  Kawamoto.   2004.  Evaluation of 
Fermentation Quality of a Tropical and Temperate Forage Crops Ensiled with 
Additives of Fermented Juice of Epiphytic Lactic Acid Bacteria ( FJLB) .  Asian-
Australasian Journal of Animal Sciences 17: 942-946. 

Yahaya, M.S., M. Kawai, J. Takahashi, and S. Matsuoka.  2002a. The effects of different 
moisture content and ensiling time on silo degradation of structural carbohydrate 
of Orchardgrass.   Asian-Australasian Journal of Animal Sciences 2002.  15:  213-
217. 

Yahaya, M.S., M. Kawai, J. Takahashi, and S. Matsuoka.  2002b. The effect of different 
moisture contents at ensiling on silo degradation and digestibility of structural 
carbohydrates of orchardgrass.  Animal Feed Science and Technology 101:  127–
133.  

Yang, H.Y., X.F. Wang, J.B. Liu, L.J. Gao, M. Ishii, Y. Igarashi, and Z.J. Cui.  2006. Effects 
of water- soluble carbohydrate content on silage fermentation of wheat straw.  
Journal of Bioscience and Bioengineering 101: 232–237. 

Yang, W.Z., K.A. Beauchemin, and L.M. Rode.  2001. Effects of grain processing, forage 
to concentrate ration, and forage particle size on rumen pH and digestion by 
dairy cows.  Journal of Dairy Science  84: 2203-2216. 

Yuan, X.J., G. Guo, A.Y. Wen, S.T. Destaa, J.Wang, Y. Wanga, and T. Shaoa.  2015.  The 
effect of different additives on the fermentation quality, in vitro digestibility and 
aerobic stability of a total mixed ration silage.  Animal Feed Science and 
Technology 207:41–50. 

Zebeli, Q., B.N. Ametaj, B. Junck, and W. Drochner. 2009. Maize silage particle length 
modulates feeding patterns and milk composition in loose- housed lactating 
Holstein cows. Livestock Science 124:33–40. 



เทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์                                                                   ภัทยา นาปะเสริฐ    223 

Zhu, Y., and S.-T. Yang.  2004.  Effect of pH on metabolic pathway shift in fermentation 
of xylose by Clostridium tyrobutyricum. Journal of Biotechnology 110:143–157.



224    ภัทยา นาปะเสริฐ                                                                   เทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์ 
 



เทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์                                                                   ภัทยา นาปะเสริฐ    225 

แผนการสอนประจ าบทที ่10 
การท าพืชอาหารสัตว์แห้ง 

 
 

หัวข้อเนื้อหา  
1.  การท าพืชอาหารสัตว์แห้ง 
2.  ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของพืชอาหารสัตว์แห้ง 
3.  ลักษณะเชิงคุณภาพของหญ้าหมักที่ดี 
4.  สรุป 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
เมื่อนักศึกษาได้ศึกษาบทที่ 10 แล้ว  นักศึกษาสามารถแสดงพฤติกรรมได้ดังต่อไปนี้ 
1.  วิเคราะห์กระบวนการการท าพืชอาหารสัตว์หมักได้ 
2.  ยกตัวอย่างปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของพืชอาหารสัตว์หมักได้ 
3.  สามารถเลือกพืชอาหารสัตว์ในแปลงรวบรวมพันธุ์ที่เหมาะสมส าหรับท าพืชอาหารสัตว์แห้งได้ 
4.  เมื่อเห็นตัวอย่างพืชอาหารสัตว์แห้ง ต้องสามารถประเมิน วิเคราะห์คุณภาพของพืชหมักนั้นๆ 

ได้อย่างน้อย 50 เปอร์เซ็นต์ 
5. เมื่อน าบทความวิจัยเกี่ยวกับการท าแห้งพืชอาหารสัตว์ให้พิจารณา นักศึกษาสามารถอ่านผล 

วิเคราะห์และอภิปรายผลได้ 
 

วิธีการสอน และกิจกรรมการสอน 
1.  ศึกษา  อ่าน  และท าความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของบทที่ 10 
2.  บรรยายผ่าน PowerPoint เรื่องการท าพืชอาหารสัตว์แห้ง 
3.  อภิปรายร่วมกัน ซักถาม เสนอแนะแนวความคิด และสรุปเนื้อหาประจ าบท 
4.  ให้นักศึกษาลงไปศึกษาพืชอาหารสัตว์ในแปลงรวบรวมพันธุ์ และเลือกพืชที่เหมาะสมส าหรับ

ท าพืชออาหารสัตว์แห้งอย่างน้อย 5 ชนิด พร้อมอธิบายเหตุผล 
5.  ให้นักศึกษาสรุปผลการศึกษาเปรียบเทียบการท าพืชอาหารสัตว์แห้งแบบตากในร่มและกลาง

แดด พร้อมอภิปรายผล 
6.  ฉายคลิปวิดีโอเกี่ยวกับขั้นตอนการท าพืชอาหารสัตว์แห้งเพ่ือให้นักศึกษาอภิปราย และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
7.  ให้นักศึกษาอ่านผลบทความวิจัยเกี่ยวกับการท าแห้งพืชอาหารสัตว์ 
8.  สอนแอพพลิเคชั่น Kahoot เรื่อง การท าพืชอาหารสัตว์แห้ง 
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สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์ บทที่ 10 
2. PowerPoint ประกอบการบรรยายเรื่องการท าพืชอาหารสัตว์แห้ง 
3. พันธุ์พืชอาหารสัตว์ ของฟาร์มปศุสัตว์สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
4. บทความวิจัยเกี่ยวกับการท าแห้งพืชอาหารสัตว์ 
5. แอพพลิเคชั่น Kahoot เรื่อง การท าพืชอาหารสัตว์แห้ง 

 

การวัด และประเมินผล 
1. พฤติกรรมการเข้าเรียน แบบประเมินการเข้าชั้นเรียน 
2. คะแนนการเลือกพืชอาหารสัตว์ที่เหมาะสมส าหรับท าพืชอาหารสัตว์แห้ง 
3. คะแนนงานมอบหมาย จากการท ารายงานผลการศึกษาเปรียบเทียบการท าพืชอาหารสัตว์

สัตว์แห้งแบบตากในร่มแลละตากกลางแดด 
4. คะแนนการ่วมอภิปรายผลในห้องเรียน 
5.   คะแนนที่นักศึกษาได้จากการเล่น Kahoot 
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บทท่ี 10 
การท าพืชอาหารสัตว์แห้ง 

 
 
 พืชอาหารสัตว์ส่วนใหญ่มีความชื้นเป็นองค์ประกอบประมาณ 75-85 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้การท า
พืชอาหารสัตว์แห้ง จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความชื้นในพืชอาหารสัตว์ให้อยู่ในระดับที่ต่ า จาก
มาตรฐานสินค้าเกษตรมีการจัดชั้นคุณภาพหญ้าแพงโกลาแห้ง ได้ก าหนดให้หญ้าแพงโกลาแห้งมี
ความชื้นไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้เพ่ือหยุดกิจกรรมของเอนไซม์จากพืช และจุลินทรีย์ได้  เมื่อ
เอนไซม์หยุดท างานกระบวนการเมทธาบอลิซึมก็หยุดลง ท าให้สามารถเก็บรักษาได้นานจัดเป็นวิธีการ
ถนอมพืชอาหารสัตว์ที่ง่ายกว่าวิธีอ่ืน (Pelletier et al., 2010) นอกจากนี้การท าพืชอาหารสัตวืแห้ง
ยังได้รับความนิยมในหลายประเทศที่มีสภาพภูมิอากาศแบบแห้ง เช่น สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย 
(Alonso et al., 2013)  แต่ในประเทศเขตร้อนชื้นการท าพืชอาหารสัตว์แห้งมักมีข้อจ ากัดเนื่องจาก 
พืชอาหารสัตว์จะมีมากและคุณภาพดีในช่วงฤดูฝนซึ่งไม่เหมาะต่อการท าพืชอาหารสัตว์แห้ง เพราะ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องจะท าให้พืชสูญเสียคุณค่าทางอาหารในระหว่างกระบวนการตากแห้ง และอาจเกิดมี
เชื้อราที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ได้ ดังนั้นจึงควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของพืช
อาหารสัตว์แห้ง ขั้นตอนการท าพืชอาหารสัตว์แห้ง และการประเมินคุณภาพของพืชอาหารสัตว์แห้ง 
เพ่ือให้สามารถท าพืชอาหารสัตว์แห้งที่มีคุณภาพต่อไป 

คุณภาพของพืชอาหารสัตว์ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ดังได้กล่าวในบทที่ 6 แต่ในบืนี้จะน าเสนอ
ผลการรวบรวมปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการท าพืชอาหารสัตว์แห้ง ทั้งนี้การท าพืชอาหารสัตว์แห้งให้มี
คุณภาพดี มีหลายปัจจัยที่ต้องควบคุมและปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งนี้ในบทนี้ได้รวบรวมปัจจัยที่
มีผลต่อคุณภาพของพืชอาหารสัตว์แห้งไว้ดังนี้ 
 

อายุของพืชอาหารสัตว์ 
อายุของพืชอาหารสัตว์ขณะตัดมาท าพืชอาหารสัตว์แห้ง  จากการรวบรวมเอกสารมาแสดงให้

เห็นว่าพืชอาหารสัตว์ในแต่ละระยะมีองค์ประกอบทางเคมีแตกต่างกัน แต่มีทิศทางเดียวกันคือพืช
อาหารสัตว์อายุอ่อนจะให้ผลผลิตต่ า แต่มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบสูง ในขณะที่มีเยื่อใยเป็น
องค์ประกอบต่ า ในทางกลับกันพืชอายุมากจะมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบต่ า แต่มีผลผลิตและเยื่อใยสูง 
โดยเฉพาะการเพ่ิมขึ้นของลิกนิน ส่งผลต่อคุณภาพของพืชอาหารสัตว์ ทั้งนี้ เวอร์นเนอร์ ดับเบิลยู. 
สเตอร์ และปีเตอร์ เอ็ม.ฮอร์น. (2554) ได้แนะน าระยะตัดพืชอาหารสัตว์ในช่วงก่อนออกดอกเนื่องจาก
มีใบเขียวจ านวนมาก มีการย่อยได้ปานกลาง แต่ให้ผลผลิตสูง โดยส่วนใหญ่แนะน าให้ตัดหญ้าที่อายุ 
40-60 วัน เนื่องจากการตัดพืชที่อายุน้อยเกินไปจะได้ผลผลิตต่อไร่ต่ า และหญ้าจะมีความชื้นสูง อาจ
ท าให้เกิดเชื้อราในระหว่างกระบวนการท าแห้งได้ ดังแสดงในตารางที่ 10.1  
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ตารางท่ี 10.1 ผลของอายุต่อองค์ประกอบทางเคมี และผลผลิตของหญ้าหญ้าซิกแนลเลื้อย 

อายุ (วัน) เปอร์เซ็นต์  ผลผลิต (กิโลกรัมวัตถุแห้ง/ไร่) 
วัตถุแห้ง โปรตีน NDF  ใบ ล าต้น 

20 18.88 13.53 62.96  9.45 3.01 
40 18.30 8.52 72.65  26.90 15.08 
60 21.91 6.83 78.84  81.43 58.86 
80 21.75 5.68 78.81  107.34 78.15 
100 23.22 5.17 79.58  234.91 116.75 

ที่มา: Chobtang et al. (2008) 
 

หากเกษตรกรตัดหญ้าที่อายุมากกว่า 100 วัน จะมีเยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกลาง 
(NDF), เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกรด (ADF) และลิกนิน (ADL) สะสมในผนังเซลล์สูงขึ้น 
(ตารางท่ี 10.1 และภาพท่ี 10.1) ท าให้คุณภาพของพืชอาหารสัตว์แห้งลดลง ดังการก าหนดมาตรฐาน
ชั้นคุณภาพของถั่วแห้ง หญ้าแห้ง และหญ้าผสมถั่วแห้งที่ก าหนดโดย Hay Market Task Force of 
the American Forage and Grassland Council ก าหนดให้พืชอาหารสัตว์แห้งเกรดยอดเยี่ยมต้อง
มีเยื่อใย NDF และ ADF ไม่มากกว่า 40 และ 31 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ดังจะกล่าวต่อไปในหัวข้อ
มาตรฐานการจัดชั้นคุณภาพของพืชอาหารสัตว์แห้งต่อไป 
 

 
ภาพที่ 10.1 ผลของอายุต่อระดับลิกนินในผนังเซลล์ของพืชอาหารสัตว์ 

ที่มา: Hatfield et al. (2007) 
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กระบวนการท าให้พืชอาหารสัตว์แห้ง 

 การท าให้พืชอาหารสัตว์แห้งที่ท ากันมาตั้งแต่อดีตคือการตากกลางแดด แต่ปัจจุบันมี
การศึกษาการท าแห้งหลายวิธี เช่นการอบลมร้อน, การใช้รังสีอินฟาเรด, การตากในร่ม และการท า
แห้งแบบแช่เยือกแข็ง (freeze dehydration หรือ lyophilization) ซึ่งจากการรายงานของ Ratti 
(2001) ที่ได้รวบรวมผลงานวิจัยที่ศึกษาเปรียบเทียบการท าแห้งโดยใช้วิธีต่างๆ พบว่าการท าแห้งโดย
ใช้วิธีการท าแห้งแบบแช่เยือกแข็งช่วยรักษาคุณค่าทางโภชนาการและคงสภาพสีของพืชได้ใกล้เคียงกับ
สภาพก่อนการท าแห้งมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตามพบว่าการท าพืชอาหารสัตว์แห้งส่วนใหญ่ยังคงใช้
วิธีการตากแดด หรือตากในร่ม เนื่องจากเครื่องมือในการท าแห้งแบบแช่เยือกแข็งมีราคาแพงมาก 
ทั้งนี้จากการตรวจเอกสารพบว่าการท าพืชอาหารสัตว์แห้งโดยใช้วิธีที่ตากและการอบรมร้อนมีสามารถ
เก็บรักษาคุณค่าทางโภชนาการได้ใกล้เคียงกัน ดังแสดงในตารางที่ 10.2 
 
ตารางท่ี 10.2 ผลของอุณหภูมิต่อองค์ประกอบทางเคมีของต้นกระถิน 
องค์ประกอบทางเคมี (%) ตากในร่ม ตากกลางแดด อบลมร้อน (55 องศาเซลเซียส) 

วัตถุแห้ง 90.6 90.5 91.1 
อินทรียวัตถุ 91.9 92.0 91.7 
เยื่อใย NDF 29.2 27.4 47.8 
เยื่อใย ADF 17.4 13.4 27.6 
เฮไมเซลลูโลส 11.8 14.0 20.2 
เซลลูโลส 8.3 6.3 10.6 
ลิกนิน (ADL) 9.1 7.0 17.0 
ไนโตรเจน 4.0 4.0 4.1 
IVDMD 72.1 77.9 59.2 
IVOMD 71.4 76.8 57.7 

IVDMD = การย่อยได้ของวัตถุแห้งในห้องปฏฺบัติการ, IVOMD = การย่อยได้ของอินทรียวัตถุในห้องปฏฺบัติการ 
ที่มา: Hove et al. (2003) 
 
 นอกจากนี้จากการรายงานของ Moguel-Ordóñez et al. (2015) ยังพบว่าการตากหญ้า
หวาน (Stevia rebaudiana) (Bertoni) โดยการตากในร่มส่งผลท าให้หญ้าหวานคงสีเขียว (a*) 
มากกว่าการตากกลางแดด และหญ้าหวานที่ตากในร่มมีความสว่างมากกว่าการตากกลางแดดอีกด้วย 
(ตารางท่ี 10.3) สาเหตุที่การตากพืชกลางแดดท าให้พืชแห้งมีสีเขียวลดลงเนื่องจากคลอโรฟิลล์ในเซลล์
พืชจะถูกท าลายโดยรังสียูวีที่มาจากแสงแดด (Sarghein et al., 2008) ดังนั้นการตากพืชอาหารสัตว์
ในที่ร่มจะช่วยรักษาระดับคลอโรฟิลล์ในพืชอาหารสัตว์แห้งได้ อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องควบคุมให้ดีในการท า
พืชอาหารสัตว์แห้งคือระดับความชื้นและความร้อนที่เกิดขึ้นในพืชอาหารสัตว์อัดฟ่อน เพราะความชื้น
และความร้อนที่เกิดขึ้นจะกระตุ้นให้เกิดกระบวนการที่เรียกว่า Maillard products ท าให้การใช้
ประโยชน์ได้ของโปรตีนลดลง (Samadi and Yu, 2011)  
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 ตารางท่ี 10.3 ผลของการตากต่อองค์ประกอบทางเคมีและคุณภาพทางกายภาพของหญ้าหวาน 

 ตากในร่ม ตากกลางแดด 
สีของพืชอาหารแห้ง   

L* (100 = สว่าง, 0 = ด า) 61.29 53.86 
a* (-a = เขียว, +a = แดง) -7.71 -2.85 
b* (-b = ฟ้า, +b = เหลือง) 29.51 29.52 

องค์ประกอบทางเคมี, เปอร์เซ็นต์   
ความชื้น 7.72 6.97 
เถ้า 7.89 8.63 
ไขมัน 3.81 3.76 
โปรตีน 14.57 12.30 
เยื่อใย 10.00 10.65 
สารสกัดปราศจากไนโตรเจน (NFE) 63.73 64.66 

ที่มา: Moguel-Ordóñez et al. (2015) 
  
 นอกจากนี้การตากพืชอาหารสัตว์ในร่มยังช่วยรักษาระดับเบต้าแคโรทีนในพืชอาหารสัตว์ให้
สูงกว่าการตากกลางแดดอีกด้วย ดังแสดงในภาพที่ 10.2 เนื่องจากเบต้าแคโรทีนสามารถถูกท าลายได้
ง่าย ดังการรายงานของ Dutta et al. (2009) ที่กล่าวว่าสารกลุ่มแคโรทีนที่สามารถตรวจพบและ
จ าแนกได้มีประมาณ 500-600 ชนิด แต่ที่พบในอาหารทั่วไปมีเพียง 24 ชนิด ได้แก่ เบต้าแคโรทีน (β-
carotene), เบต้าคริปโตแซนทีน (β-cryptoxanthin), ไลโคปีน (Lycopene), ลูทีน (Luein) และ  
ไวโอแลกแซนทิน (violaxanthin) ทั้งนี้ เบต้าแคโรทีน จะถูกออกซิเดชั่นได้ Epoxy carotenoids 
และถูกสลายต่อเนื่องจนได้เป็นสารอนุภาคเล็ก (Low molecular mass compounds) เ พ่ือ
ป้องกันเบต้าแคโรทีนถูกสลายจึงจ าเป็นต้องท าการตากแห้งพืชอาหารสัตว์โดยตากในร่มหรือหลีกเลี่ยง
การตากช่วงแสงแดดแรงในช่วงเที่ยงเป็นต้น 
 

 
ภาพที่ 10.2 ผลของการตากหญ้าหวานต่อระดับของคลอโรฟิลล์และเบต้าแคโรทีน 
ที่มา: Moguel-Ordóñez et al. (2015) 
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 แต่อย่างไรก็ตามพบว่าการตากพืชอาหารสัตว์ในร่มหรือกลางแดดท าให้ความชื้นของพืช
อาหารสัตว์ลดลงมากกว่า 50 เปอร์ซ็นต์ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นความชื้นในพืชอาหารจะลดลง
อย่างช้าๆ โดยจะใช้เวลาประมาณ 3-4 วัน ความชื้นของพืชอาหารสัตว์จะลดลงเหลือประมาณ 20 
เปอร์เซ็นต์ดังแสดงในภาพที่ 10.3 
 

 
ภาพที่10.3 ผลของการตากหญ้าหวาน (Stevia rebaudiana) ในที่ร่มและกลางแดดต่อเปอร์เซ็นต์

ความชื้น 
ที่มา: Moguel-Ordóñez et al. (2015) 
 

นอกจากนี้มีการศึกษาผลของการพลิกกลับพืชอาหารสัตว์ต่อระดับความชื้นในพืชอาหารสัตว์
แห้งพบว่าการตากพืชอาหารสัตว์แห้งในร่ม และพลิกกลับวันละ 1 ครั้งท าให้พืชอาหารสัตว์มีความชื้น
ลดลงมากกว่าการไม่พลิกกลับ (Neres et al., 2010) แสดงให้เห็นว่าการพลิกกลับพืชอาหารสัตว์ช่วย
ท าให้พืชระเหยน้ าออกจากเซลล์ได้มากขึ้น ท าให้มีเปอร์เซ็นต์วัตถุแห้งสูงกว่าพืชอาหารสัตว์ที่ไม่พลิก
กลับ ดังแสดงในภาพที่ 10.4 
  

 
ภาพที่ 10.4 ผลของการตากในร่ม (-), ไม่มีการพลิกกลับ (), การพลิกกลับ 1 ครั้ง () และการ

พลิกกลับ 2 ครั้ง () ต่อเปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้งของถั่วอัลฟาฟ่า 
ที่มา: Neres et al. (2010) 
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 ทั้งนี้จากการตรวจเอกสารพบว่าอัตราการแห้งของพืชอาหารสัตว์ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น
สภาพภูมิอากาศ, อุณหภูมิ, ความชื้นในอากาศ, ความชื้นในดิน, รังสีจากดวงอาทิตย์ ( Solar 
Radiation) และแรงลม นอกจากนี้ยังพบว่าขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของพืชแต่ละชนิด, ระยะการ
เจริญเติบโต และสัดส่วนใบต่อล าต้น อีกด้วย 
 

การอัดฟ่อนและห่อพืชอาหารสัตว์แห้ง 

 การเก็บรักษาพืชอาหารสัตว์แห้งส่วนใหญ่นิยมเก็บในรูปฟ่อนรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า (square 
bales) หรือเป็นก้อนกลมทรงกระบอก (Round bales) (ภาพที่ 10.5) ทั้งนี้ในประเทศไทยส่วนใหญ่
จะพบเห็นการใช้ฟ่อนหญ้าแบบรูปทรงสี่เหลี่ยนผืนผ้ามากกว่า เนื่องจากฟ่อนขนาดไม่ใหญ่มาก ง่ายต่อ
การขนส่ง และที่ส าคัญราคาเครื่องจักรไม่แพงมากเกินไป เกษตรกรสามารถซื้อน ามาใช้ได้ ขณะที่
ต่างประเทศนิยมใช้แบบก้อนทรงกระบอกขนาดใหญ่ที่มีน้ าหนักถึง 1,000 กิโลกรัม เนื่องจาก
ต่างประเทศมีเครื่องจักรหรือเครื่องทุ่นแรงช่วยในการจัดการท าให้มีความสะดวกในการท างานมากข้ึน  
 

 
(ก) การอัดฟ่อนแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

 
(ก) การอัดฟ่อนแบบก้อนทรงกระบอก 

ภาพที่ 10.5 รูปทรงการอัดพืชอาหารสัตว์แห้งที่นิยมท าในปัจจุบัน 
ที่มา: Wikipedia (2016) 

 
 การอัดฟ่อนพืชอาหารสัตว์แห้งแบบสี่หลี่ยมผืนผ้า เป็นวิธีนี้นิยมท ากันโดยทั่วไปทั้งในประเทศ
ไทย โดยน าเครื่องอัดฟ่อนที่ตัดอยู่ท้ายรถ ท าหน้าที่บีบอัดพืชอาหารสัตว์แห้งให้ออกมาเป็นก้อน
สี่เหลี่ยมหนักประมาณ 12-15 กิโลกรัม จากนั้นเครื่องจะท าการมัดให้หญ้าแห้งคงอยู่ในรูปฟ่อน การ
อัดพืชแบบนี้ช่วยประหยัดเนื้อที่ในการเก็บรักษาตลอดจนสะดวกต่อการขนส่ง ขณะที่การอัดก้อนกลม
แบบทรงกระบอกวิธีนี้ในปัจจุบันได้รับความนิยมในต่างประเทศและในฟาร์มขนาดใหญ่ของประเทศ
ไทย เพราะมีความทนทานต่อการเก็บได้ดีมีการสูญเสียเฉพาะพ้ืนที่ผิวเท่านั้น 
 การอัดฟ่อนพืชอาหารสัตว์แห้งต้องมีเครื่องจักรกลในการท างาน ทั้งนี้ปัจจุบันได้มีหลาย
บริษัทผลิตเครื่องจักรจ าหน่ายให้เกษตรกรหลักการและขั้นตอนการอัดฟ่อนพืชอาหารสัตว์แบบรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าแสดงในคลิปวิดีโอต่อไปนี้ 
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คลิปวิดีโอที่ 10.1 การอัดฟ่อนพืชอาหารสัตว์แห้งแบบสี่เหลี่มผืนผ้า สแกน QR เพ่ือรับชม 
ที่มา: AGCO Corp (2012) 

 

 
 

คลิปวิดีโอที่ 10.2 การอัดฟ่อนพืชอาหารสัตว์แห้งแบบก้อนทรงกระบอก สแกน QR เพ่ือรับชม 
ที่มา: John Deere (2015) 

 
 เนื่องจากการอัดฟ่อนแบบก้อนทรงกระบอกมีน้ าหนักมากจ าเป็นต้องใช้รถแทคเตอร์ในการ
ยกจึงจะเห็นการอัดฟ่อนแบบนี้ในฟาร์มขนาดใหญ่ ทั้งนี้เกษตรกรจ าเป็นต้องสร้างรางส าหรับวางพืช
อาหารสัตว์โดยรางวางฟ่อนพืชอาหารสัตว์แบบก้อนทรงกระบอกนิยมใช้ดังภาพที่ 10.6 
 

  
ภาพที่ 10.6 รางส าหรับวางฟ่อนพืชอาหารสัตว์แห้งแบบก้อนทรงกระบอกขนาดใหญ่ 
ที่มา: Buskirk et al. (2003) 

 
จากการรายงานของ Martinson et al. (2011) ที่ท าการศึกษาผลของการห่อฟ่อนพืชอาหาร

สัตว์แห้งต่อการเกิดราในฟ่อนฟางพบว่าการห่อฟ่อนฟางด้วยพลาสติกมีผลช่วยลดการเกิดเชื้อราใน
ฟ่อนอาหารหยาบสัตว์แห้งได้ ดังแสดงในตารางที่  10.4 สาเหตุที่ฟ่อนอาหารสัตว์แห้งที่ถูกห่อหุ้มด้วย
พลาสติกมีการเกิดเชื้อราน้อยเพราะว่าเชื้อราส่วนใหญ่ต้องการออกซิเจนเพ่ือใช้ในการเจริญเติบโต 
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การหุ้มด้วยพลาสติคจะท าให้ระดับออกซิเจนในฟ่อนพืชอาหารสัตว์แห้งมีอย่างจ ากัดท าให้การเกิดเชื้อ
ราลดลง (Lanyasunya et al., 2005) 
 
ตารางที่ 10.4 ผลของความชื้นเริ่มต้นในการท าหญ้าแห้งและการห่อต่อองค์ประกอบทางเคมีและ

ปริมาณเชื้อราของหญ้าแห้ง 
 ไม่ห่อหญ้าแห้ง ห่อหญ้าแห้ง 

ความช้ืน
ต่ า 

ความช้ืน
ปานกลาง 

ความช้ืน
สูง 

ความช้ืน
ต่ า 

ความช้ืน
ปานกลาง 

ความช้ืน
สูง 

องค์ประกอบทางเคมี, เปอรเ์ซ็นต ์      
โปรตีน 9.3 7.9 9.0 9.7 7.4 8.3 
เยื่อใย NDF 58.2 60.7 66.4 58.2 55.8 55.3 
เยื่อใย ADF 35.8 36.0 42.7 36.4 34.6 35.0 
เชื้อรา (โคโลนี (CFU)/กรัม) 2.6 x 104 7.1 x 106 5.3 x 106 5.1 x 104 1.9 x 104 2.6 x 105 

ความช้ืนต่ า = ความช้ืน 12 เปอร์เซ็นต์, ความช้ืนปานกลาง = ความช้ืน 18-21 เปอร์เซ็นต์, ความช้ืนสูง = ความช้ืน 
25-33 เปอร์เซ็นต์ 
ที่มา: Martinson et al. (2011) 
 

การจัดชั้นคุณภาพของพืชอาหารสัตว์ 
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออก

ประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตร หญ้าแพงโกลาสด ตั้งแต่วันที่ วันที่ 25 ตุลาคม 2554 หลังจากนั้นอีก 
2 ปี จึงได้ออกประกาศเรื่องก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: หญ้าแพงโกลาแห้ง ในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 130 ตอนพิเศษ 14 ง วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556 สาเหตุที่มีออก
ประกาศเรื่องมาตรฐานหญ้าแพงโกลาสดและแห้ง เนื่องจากหญ้าแพงโกลาเป็นสินค้าเกษตรพืชอาหาร
สัตว์ที่มีปริมาณโปรตีนสูง และมีปริมาณใยพืชต่ าเหมาะส าหรับการใช้เป็นอาหารหยาบในการเลี้ยงสัตว์ 
ส่วนใหญ่หญ้าแพงโกลาสดมีเพียงพอให้สัตว์กินเฉพาะช่วงฤดูฝนเท่านั้น เพ่ือให้มีหญ้าแพงโกลา
เพียงพอต่อความต้องการของผู้เลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้ง จึงมีการผลิตหญ้าแพงโกลาแห้งเชิงการค้าขึ้น 
คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร จึงเห็นสมควรจัดท ามาตรฐานสินค้าเกษตรเกี่ยวกับหญ้าแพงโก
ลาแห้งขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางการส่งเสริมให้มีการผลิตหญ้าแพงโกลาแห้งเพ่ือใช้เลี้ยงสัตว์ และเป็น
แนวทางควบคุมคุณภาพของหญ้าแพงโกลาแห้ง เพ่ือให้ผู้ เกี่ยวข้องปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ถูก
สุขลักษณะ และมีประสิทธิภาพ ท าให้สัตว์มีสุขภาพดี ซึ่งจะท าให้ผลผลิตมีความปลอดภัยต่อการน าไป 
เป็นอาหารส าหรับผู้บริโภค 

การจัดชั้นคุณภาพพืชแห้งในประเทศไทย 
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้ออกประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตร

มีการจัดชั้นคุณภาพหญ้าแพงโกลาแห้ง โดยก าหนดให้ทุกชั้นคุณภาพมีความชื้นไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ 
แบ่งเป็น 4 ชั้น (เอ บี ซี และดี) ตามเปอร์เซ็นต์ของโปรตีนต่อน้ าหนักแห้ง (dry matter basis) และ
ในแต่ละชั้นคุณภาพแบ่งเป็นชั้นคุณภาพย่อย (1, 2 และ 3) ตามร้อยละของปริมาณใยเอดีเอฟ (ADF) 
ต่อน้ าหนักแห้ง ดังตารางที่ 10.5 
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ตารางท่ี 10.5 ชั้นคุณภาพของหญ้าแพงโกลาแห้งของประเทศไทย 

%โปรตีน1/ 
(Crude protein) 

% เอดีเอฟ1/ 

<35.0 35.0-40.0 >40.0 
>13.0 เอ2/1 (A1) เอ2/2 (A2) เอ2/3 (A3) 

10.0-13.0 บี 1 (B1) บี 2 (B2) บี 3 (B3) 
7.0-9.9 ซี 1 (C1) ซี 2 (C2) ซี 3 (C3) 
<7.0 ดี 1 (D1) ดี 2 (D2) ดี 3 (D3) 

1/ คุณภาพของหญ้าแห้งท่ีดี ต้องมีปริมาณโปรตีนสูง (โปรตีน หมายถึง โปรตีนหยาบที่ได้จากการวิเคราะห์หาปรมิาณ 
ไนโตรเจนแล้วคูณด้วยค่าแฟคเตอร์ 6.25) เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการโปรตีนของสัตว์ และมีปริมาณใยเอดี
เอฟ ต่ าเนื่องจากใยเอดีเอฟมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับค่าการย่อยได้ของวัตถุแห้งในสัตว์ 

2/ช้ันคุณภาพเอ ต้นหญ้าแพงโกลาต้องมีความยาวไม่เกิน 50 เซนติเมตร (cm) ควรเป็นหญ้าที่ตัดที่อายุไม่เกิน 45 วัน 
ต้นหญ้ามีใบมากและผ่านการจัดการแปลงที่ดี มีการใส่ปุ๋ยตามคุณภาพของดินและความต้องการธาตุอาหารของ
พืช 

 
การชักตัวอย่างหญ้าแพงโกลาแห้ง 
1. เครื่องมือ 

1.1 หลาวเจาะฟ่อนหญ้าแห้ง (probe) แบบ push type 
1.2 หลาวเจาะฟ่อนหญ้าแห้ง แบบ drill type 
1.3 หลาวเจาะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.95 cm (3/8 นิ้ว) ถึง 1.9 cm (3/4 
นิ้ว) 

2. วิธีการ 
2.1 กรณีฟ่อนหญ้าแห้งรูปสี่เหลี่ยม (rectangular bale) ให้เก็บตัวอย่างโดยใช้หลาวเจาะ 

ที่มีฟันคมเจาะที่ต าแหน่งกึ่งกลางของปลายฟ่อน ในแนวขนานกับพ้ืนดิน ให้มีความลึกประมาณ 30 
เซนติเมตร (12 นิ้ว)ถึง 46 (18 นิ้ว) 

2.2 กรณีฟ่อนหญ้าแห้งแท่งกลมทรงกระบอก (round bale) ให้เก็บตัวอย่าง โดยใช้หลาว
เจาะ มีฟันคม เจาะที่ต าแหน่งกึ่งกลางด้านข้างฟ่อน ในแนวขนานกับพ้ืนดิน ให้มีความลึกประมาณ 
30 เซนติเมตร (12 นิ้ว) ถึง 46 cm (18 นิ้ว) 

2.3 ถ้าในหนึ่งรุ่น ประกอบด้วยหญ้าแพงโกลาแห้งจานวนไม่เกิน 20 ฟ่อน ในการชัก
ตัวอย่างเพ่ือส่งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ต้องสุ่มตัวอย่างจากทุกฟ่อนแล้วนามารวมกันเป็น 1 ตัวอย่าง 
แต่ถ้าในหนึ่งรุ่นมีมากกว่า 20 ฟ่อน ให้สุ่มตัวอย่าง อย่างน้อยจาก 20 ฟ่อน แล้วรวมกันเป็น 1 ตัวอย่าง 
ที่มีน้าหนักไม่ น้อยกว่า 500 กรัม บรรจุลงในถุงพลาสติก ปิดปากถุงให้สนิท ระบุเลขรหัสรุ่น และวันที่
เก็บตัวอย่าง 

2.4 การชักตัวอย่างต้องเป็นการสุ่มแบบอิสระ (random) ทั้งในแนวตั้งและแนวนอนของ
กอง และต้องทาเครื่องหมายติดไว้ที่ฟ่อนที่ถูกสุ่มตัวอย่าง เพ่ือไม่ให้สุ่มตัวอย่างซ้า 

2.5 หน่วยงานที่ตรวจหรือให้การรับรองจะต้องเก็บรักษาตัวอย่างไว้อย่างน้อย 1 ปี 
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(ก) 

 
(ข) 

ภาพที่ 10.7 การชักตัวอย่างหญ้าแพงโกลาแห้งกรณีฟ่อนหญ้าแห้งรูปสี่เหลี่ยม (ก) และแท่งกลม (ข) 
ที่มา: ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (2554) 

 
การจัดชั้นคุณภาพพืชแห้งในต่างประเทศ 
การจัดชั้นคุณภาพพืชแห้งในต่างประเทศ มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะท าให้เกิดความเป็น

ธรรมในด้านราคาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ท าให้ผู้ผลิตพืชแห้งได้ตระหนักถึงความส าคัญและต้องเอาใจ
ใส่ในการผลิตเพ่ือให้ได้พืชแห้งที่มีคุณภาพ เพราะสามารถจ าหน่ายได้ง่าย เนื่องจากผู้ซื้อมักต้องการพืช
แห้งที่มีคุณภาพมากกว่าพืชแห้งที่มีคุณภาพต่ า ซึ่งถ้าน าพืชแห้งที่มีคุณภาพไปเลี้ยงสัตว์จะสามารถลด
ต้นทุนการผลิตสัตว์ได้ ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับตลาดพืชแห้งของต่างประเทศ ปัจจุบันสามารถสืบค้นได้
ง่ายทาง internet ส าหรับในฉบับต่อไปจะเป็นเรื่องของปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อลักษณะทางกายภาพ 
และส่วนประกอบทางเคมีของพืชแห้งดังกล่าว รวมทั้งเทคนิคการสุ่มตัวอย่างพืชแห้งเพ่ือให้ได้ผล
วิเคราะห์ที่ถูกต้อง 

จากการตรวจเอกสารพบว่าหลายประเทศๆ ได้ก าหนดมาตรฐานของพืชแห้งเพ่ือสะดวกใน
การก าหนดราคาพืชแห้ง อีกทั้งเกิดความเป็นธรรมต่อผู้ซื้อและผู้ขาย และที่ส าคัญที่สุด คือ ปลอดภัย
ต่อสัตว์เลี้ยง  
 มาตรฐานชั้นคุณภาพพืชแห้งของสหรัฐอเมริกา 
 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ก าหนดมาตรฐานชั้นคุณภาพพืชแห้งโดยพิจารณาจากระดับของ
โปรตีน ตลอดทั้งพิจารณาจากระดับเยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกที่เป็นกลาง (NDF) และเเยื่อใยที่ไม่
ละลายในสารฟอกที่เป็นกรด (ADF) โดยประเทศสหรัฐอเมริกาได้ก าหนดลักษณะของถั่วแห้งเมื่อตัดที่
ระยะการเจริญต่างกัน และได้ก าหนดลักษณะของหญ้าแห้งเมื่อตัดที่ระยะการเจริญต่างกันและ
มาต ร ฐ านคุณภ า พที่ ก า หน ด โ ด ย  Hay Market Task Force of the American Forage and 
Grassland Council โดยถั่วพืชอาหารสัตว์แห้งจะก าหนดโดยพิจารณาจากระยะการเจริญเติบโต โดย
ถั่วในระยะเริ่มเห็นตาดอกถึงดอกที่ 1 (Prebloom) ต้องมีใบประมาณ 40-50 เปอร์เซ็นต์ มีสีเขียง มี
สิ่งแปลกปลอมน้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ ที่ส าคัญคือต้องไม่มีเชื้อรา ทั้งนี้ระดับโปรตีนในถั่วพืชอาหาร
สัตว์ต้องมีการกว่า 19 เปอร์เซ็นต์ มีเยื่อใย NDF แล ADF ไม่มากกว่า 40 และ 31 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ จึงจะจัดเป็นถั่วพืชอาหารสัตว์ชั้นคุณภาพยอดเยี่ยม ขณะที่การท าพืชอาหารสัตว์หมักที่นะ
ยะออกดอกเต็มที่ทุกแขนง (Full bloom) มีใบน้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ พืชแห้งมีสีน้ าตาลถึงเขียว มี
สิ่งปลอมปนน้อยกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ ที่ส าคัญคือไม่มีเชื้อราและฝุ่น พืชอาหารสัตว์คุณภาพชั้นนี้จะมี
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โปรตีนประมาณ 11-13 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่มีเยื่อใย NDF และ ADF ประมาณ 54-60 และ 41-42 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 10.6  
 
ตารางท่ี 10.6 ลักษณะของถั่วแห้งเมื่อตัดที่ระยะการเจริญต่างกันและมาตรฐานคุณภาพที่ก าหนดโดย

Hay Market Task Force of the American Forage and Grassland Council 

ระยะการเจริญ ลักษณะ 
ส่วนประกอบทางเคมี (%วัตถุแห้ง) ชั้น

คุณภาพ %CP %NDF %ADF 
Prebloom : เริ่มเห็น
ตาดอกถึงดอกที่ 1 โดย
เริ่มจากการยืดยาวของ
ล าต้นก่อนออกดอก 

มีใบ 40-50% สีเขียว มี
สิ่งปลอมปนน้อยกว่า 
5% ไม่มีราและฝุ่น 

>19 <40 <31 ยอด
เยี่ยม 

Early bloom : เริ่ม
ออกดอกจนถึงครึ่งหนึ่ง
ของแขนงท้ังหมดออก
ดอก 

มีใบ 35-45% สีเขียว
อ่อนถึงเขียว มีสิ่ง
ปลอมปนน้อยกว่า 
10% ไม่มีราและฝุ่น 

17-19 40-46 31-35 1 

Mid-bloom : แขนง
จ านวนครึ่งหนึ่งออก
ดอกจนถึงเกือบทุก
แขนง 

มีใบ 25-40% สีเขียว 
เหลือง มีสิ่งปลอมปน
น้อยกว่า 15% ไม่มีรา
และฝุ่น 

14-16 47-53 36-40 2 

Full bloom : ทุก
แขนงออกดอก 

มีใบน้อยกว่า 30% สี
น้ าตาล ถึงเขียวมีสิ่ง 
ปลอมปนน้อยกว่า 
20% ไม่มีราและฝุ่น 

11-13 54-60 41-42 3 

ที่มา: จันทกานต์ อรณนันท์ (2553) 
 
 นอกจากนี้ Hay Market Task Force of the American Forage and Grassland Council 
ยังได้ก าหนดลักษณะของหญ้าแห้งที่ระยะการตัดที่แตกต่างกันโดยหญ้าแห้งที่ตัดในระยะที่เจริญเติบโต
เต็มที่ก่อนแทงช่อดอกโดยเห็นได้จากการยืดยาวของล าต้นจนถึงก่อนแทงช่อดอก (Prehead) มีโปรตีน
มากกว่า 13 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่มีเยื่อใย NDF และ ADF เท่ากับ 47-53 และ 36-40 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ หญ้าแห้งในชั้นนี้จะมีใบประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ หรือมากกว่าสีเขียว มีสิ่งปลอมปนน้อย
กว่า 5 เปอร์เซ็นต์ ที่ส าคัญคือไม่มีเชื้อราและฝุ่น สิ่งที่น่าสังเกตุคือหญ้าแห้งมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบ
ต่ า ก า รจั ดชั้ นที่  Hay Market Task Force of the American Forage and Grassland Council 
ก าหนดจึงไม่ถูกจัดอยู่ในชั้นยอดเยี่ยมเหมือนการจัดชั้นคุณภาพของถั่วแห้ง ดังแสดงในตารางที่ 10.7 
 
 



238    ภัทยา นาปะเสริฐ                                                                   เทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์ 
 

ตารางท่ี 10.7 ลักษณะของหญ้าแห้งเมื่อตัดที่ระยะการเจริญต่างกันและมาตรฐานคุณภาพที่ก าหนด
โดยHay Market Task Force of the American Forage and Grassland Council 

ระยะการเจริญ ลักษณะ 
ส่วนประกอบทางเคมี (%วัตถุแห้ง) ชั้น

คุณภาพ %CP %NDF %ADF 
Prehead : 
เจริญเติบโตเต็มที่ 
จนถึงก่อนแทงช่อ
ดอกโดยเห็นได้จาก
การยืดยาวของล าต้น
จนถึงก่อนแทงช่อ
ดอก 

มีใบ 50% หรือ
มากกว่าสีเขียว มีสิ่ง
ปลอมปนน้อยกว่า 
5% ไม่มีราและฝุ่น 

>13 47-53 36-40 2 

Early head : เริ่ม
แทงช่อดอกถึงเห็น
ช่อดอกเล็กน้อยดูได้ 
จากช่อดอกโผล่
ครึ่งหนึ่ง 

มีใบ 40% สีเขียว
อ่อนถึงเขียว มีสิ่ง
ปลอมปนน้อยกว่า 
10% ไม่มีราและฝุ่น 

11-13 54-60 41-42 3 

Head : เมล็ดเป็น
น้ านม โดยครึ่งหนึ่ง
ของช่อดอกท้ังหมด 
หรือมากกว่าครึ่งอยู่
ในระยะออกดอก 

มีใบ 30% หรือ
มากกว่าสีเขียว
เหลืองมีสิ่งปลอมปน 
น้อยกว่า 15% ไม่มี
ราและฝุ่นมีใบน้อย
กว่า 30% 

8-10 61-65 43-45 4 

Post head : เมล็ด
แข็ง 

สีน้ าตาลถึงเขียว มี
สิ่งปลอมปนน้อยกว่า 
20% มีกลิ่นอับ 
และมีฝุ่นเล็กน้อย 

<8 >65 >45 5 

ที่มา: จันทกานต์ อรณนันท์ (2553) 
 
 นอกจากนี้ Hay Market Task Force of the American Forage and Grassland Council 
ได้ก าหนดมาตรฐานชั้นคุณภาพของถั่วแห้ง หญ้าแห้ง และหญ้าผสมถั่วแห้ง โดยจัดออกเป็น 6 ชั้น
คุณภาพ ได้แก่ ชั้นยอดเยี่ยม ชั้นคุณภาพ 1 – 5 โดยพิจารณาจากองค์ประกอบทางเคมีและลักษณะ
ทางกายภาพ นอกจากนี้ยังเพ่ิมข้อก าหนดเรื่อง คุณค่าทางอาหารสัมพันธ์” (relative feed value, 
RFV) หากค านวนณคุณค่าทางอาหารสัมพันธ์ มีค่าเท่ากับ 100 แสดงว่าคุณค่าทางอาหารชนิดนั้นมีค่า
เทียบเท่ากับ อัลฟัลฟ่าเฮย์ (alfalfa hay) เนื่องจากอัลฟัลฟ่าเฮย์มีคุณค่าทางอาหารส าหรับสัตว์เคี้ยว
เอ้ืองที่ดี แต่หากมีค่าน้อยกว่า 100 แสดงว่า คุณค่าทางอาหารหยาบชนิดนั้นๆ ยังไม่ดี และถ้ามีค่า
มากกว่า 100 แสดงว่า คุณค่าทางอาหารหยาบชนิดนั้นดีมาก ดังแสดงในตารางที่ 10.8  
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ตารางท่ี 10.8 มาตรฐานชั้นคุณภาพของถั่วแห้ง หญ้าแห้ง และหญ้าผสมถ่ัวแห้งที่ก าหนดโดย Hay 
Market Task Force of the American Forage and Grassland Council 

ชั้นคุณภาพ RFV1 
ADF NDF 

DMD,%2 
DMI, %of 

BW3 % of DM 
ยอดเยี่ยม >151 <31 <40 >65 >3.0 

1 151-125 31-35 40-46 62-65 3.0-2.6 
2 124-103 36-40 47-53 58-61 2.5-2.3 
3 102-87 41-42 54-60 56-57 2.2-2.0 
4 86-75 43-45 61-65 53-55 1.9-1.8 
5 <75 >45 >65 <53 <1.8 

1RFV = Relative feed value ค านวณโดย (DDM x DMI)/1.29 
2DDM = Dry matter digestibility, %DDM = 88.9-(0.779 x ADF%) 
3DMI = Dry matter intake, %DMI of body weight = 120/NDF (% of DM) 
ที่มา: จันทกานต์ อรณนันท์ (2553) 
 

มาตรฐานชั้นคุณภาพพืชแห้งของออสเตรเลีย 
การก าหนดชั้นมาตรฐานพืชแห้งของออสเตรเลียมีการก าหนดโดยใช้ค่าอัตราการย่อยได้ของ

วัตถุแห้ง และค่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้เป็นตัวจัดชั้นมาตรฐานร่วมกับโปรตีน โดยพืชแห้งชั้น A1 
ต้องมีอัตราการย่อยได้ของวัตถุแห้งมากกว่า 66 เปอร์เซ็นต์ ขณที่มีค่าพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้
มากกว่า 9.5 เมกะจูลต่อกิโลกรัม และมีโปรตีนมากกว่า 19 เปอร์เซ็นต์  แต่หากมีโปรตีนประมาณ 8-
13 เปอร์เซ็นต์จะถูกจัดอยู่ชั้น A3 ดังแสดงในตารางที่ 10.9 

 
ตารางท่ี 10.9 มาตรฐานพืชแห้งที่ก าหนดโดย Australian Fodder Industry Association (AFIA) 

DMD% ME (MJ/kg) %CP 
>19 14-19 8-13 8-13 

>66 >9.5 A1 A2 A3 A4 
60-66 8.7-9.5 B1 B2 B3 B4 
53-59 7.4-8.4 C1 C2 C3 C4 
<53 <7.4 D1 D2 D3 D4 

ที่มา: จันทกานต์ อรณนันท์ (2553) 
 

มาตรฐานพืชแห้งเพื่อการส่งออกของประเทศออสเตรเลีย 
 นอกจากนี้ออสเตรเลียได้ก าหนดชั้นมาตรฐานพืชแห้งเพ่ือการส่งออก โดยแบ่งออกเป็น 4 ชั้น
คุณภาพ ได้แก่ ชั้นดีเลิศ, ดีเยี่ยม, ดี และ พอใช้ โดยในแต่ละชั้นแบ่งออกเป็น 4 เกรดย่อย ได้แก่ A-D  
โดยพืชแห้งชั้นดีเลิศ เกรด A คือพืชแห้งที่มีเยื่อใย ADF และ NDF น้อยกว่า 27 และ 34 เปอร์เซ็นต์ 
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ตามล าดับ ที่ส าคัญคือต้องมีโปรตีนมากกว่า 19 เปอร์เซ็นต์ พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้มาก 9.6 เมกะ
จูลต่อกิโลกรัม และการย่อยได้ของวัตถุแห้งต้องมากกว่า 66 เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงในตารางที่ 10.10  
 
ตารางท่ี 10.10 มาตรฐานพืชแห้งเพ่ือการส่งออกของประเทศออสเตรเลีย 

ชั้นคุณภาพ Type %ADF %NDF %CP ME %DMD 
Supreme A <27 <34 19> 9.6> 66> 

(ดีเลิศ) B 26-29 33-36 10-18 8.7-9.5 60-65 
 C 28-32 37-40 5-9 7.4-8.6 53-59 
 D >33 >41 <4 <7.3 <52 

Premium A <27 <34 19> 9.6> 66> 
(ดีเยี่ยม) B 26-29 33-36 10-18 8.7-9.5 60-65 

 C 28-32 37-40 5-9 7.4-8.6 53-59 
 D >33 >41 <4 <7.3 <52 

Good A <27 <34 19> 9.6> 66> 
(ด)ี B 26-29 33-36 10-18 8.7-9.5 60-65 
 C 28-32 37-40 5-9 7.4-8.6 53-59 
 D >33 >41 <4 <7.3 <52 

Average A <27 <34 19> 9.6> 66> 
(พอใช้) B 26-29 33-36 10-18 8.7-9.5 60-65 

 C 28-32 37-40 5-9 7.4-8.6 53-59 
 D >33 >41 <4 <7.3 <52 

Supreme : พืชอายุน้อยมาก, ก่อนออกดอก ล าต้นอ่อนนุ่ม ใบมาก คุณค่าทางอาหารสัตว์สูงโดยดูจากค่า ในตาราง
ข้างบน สีเขียวสวย ไม่มีสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสัตว์และไม่มีสิ่งปนเปื้อน 

Premium : เริ่มเจริญเติบโต, ก่อนดอกบานในถั่วและก่อนแทงช่อดอกในหญ้า ล าต้นอ่อนนุ่ม ใบมาก คุณค่าทาง
อาหารสัตว์สูงโดยดูจากค่าในตารางข้างบน สีเขียวสวย ไม่มีสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสัตว์และไม่มีสิ่ง
ปนเปื้อน 

Good : เจริญเติบโตเต็มที่, ดอกบานแล้ว ล าต้นแข็ง ใบน้อย คุณค่าทางอาหารสัตว์ดูจากค่าในตารางข้างบน สีเขียว
สวย ไม่มีสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสัตว์และมีสิ่งปนเปื้อนน้อยมาก 

Average : พืชเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว กรณีถั่วเห็นได้จากฝักถ่ัวแก่ได้ที่หรือถ้าเป็นหญ้าก็ติดเมล็ดสมบูรณเ์มล็ดแกแ่ลว้ 
ล าต้นแข็ง คุณค่าทางอาหารสัตว์ดูจากค่าในตารางข้างบนและอาจมีวัชพืชปนหรือมีรา 

ที่มา: จันทกานต์ อรณนันท์ (2553) 
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สรุป 
การท าพืชอาหารสัตว์แห้งเป็นเทคนิคท่ีใช้มานาน อาศัยหลักการลดความชื้นในพืชอาหารสัตว์

ให้ต่ าว่า 15 เปอร์เซ็นต์ เพ่ือหยุดกระบวนการท างานของเอนไซม์ ทั้งนี้มีหลายกรรมวิธีในการท าแห้ง
พืชอาหารสัตว์ เช่นการท าแห้งแบบแช่แข็ง การอบลมร้อน การตากในร่ม หรือการตากกลางแดด ทั้งนี้
พบว่าการท าแห้งแบแช่แข็งแห้งเพ่ือให้น้ าระเหิดไปช่วยรักษาคุณค่าทางโชนาการได้ดีที่สุด แต่วิธีนี้ไม่
เป็นที่นิยในการท าแห้งพืชอาหารสัตว์เนื่องจากเครื่องมือมีราคาสูง ดังนั้นการท าแห้งพืชอาหารสัตว์
ส่วนใหญ่ยังเป็นการตากแห้งพืชอาหารสัตว์โดยวิธีการตากในร่มหรือการตากกลางแจ้ง ทั้งนี้พบว่าการ
พลิกกลับจะช่วยลดความชื้นได้ดีกว่าการไม่พลิกกลับ และการห่อมัดพืชอาหารสัตว์แห้งจะช่วยลด
ปริมาณเชื้อราในฟ่ฟอนพืชอหารสัตว์แห้งได้ดีกว่าการไม่ห่อหุ้มด้วยพลาสติก ทั้งนี้ส านักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ของประเทศได้ออกประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตรมีการจัดชั้น
คุณภาพหญ้าแพงโกลาแห้ง โดยก าหนดให้ทุกชั้นคุณภาพมีความชื้นไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ 

  
แบบฝึกหัด 

1. ให้นักศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยด้านอายุของพืชอาหารสัตว์ต่อคุณภาพของพืชอาหารสัตว์
แห้ง 

2. ให้นักศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการตากพืชอาหารสัตว์ต่อคุณภาพของพืชอาหารสัตว์แห้ง 
3. ให้นักศึกษาอธิบายว่าท าหมพืชที่ตกกลางแดดจึงมีโปรตีนและสีเขียวต่ ากว่าการตากในร่ม 
4. ให้นักศึกษาวิเคราะห์ท าไมพืชอาหารสัตว์ที่ถูกห่อหุ้มด้วยพลาสติกจึงมีเชื้อราน้อยกว่าพืชที่

ไม่ได้ห่อด้วยพลาสติก 
5. ให้นักศึกษาอธิบายขั้นตอนการท าพืชอาหารสัตว์อัดฟ่อน 
6. ให้นักศึกษาอธิบายหลักการจัดชั้นคุณภาพของพืชอาหารสัตว์แห้ง 

 
หมายเหตุ: ทบทวนบทเรียนเพิ่มเติมจากแอพพลิเคชั่น Kahoot โดยสแกน QR Code  
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แผนการสอนประจ าบทท่ี  11 
การจัดการทุ่งพืชอาหารสัตว์ปลอ่ยแทะเล็ม 

 

 
หัวข้อเนื้อหา  

1.  การจัดการทุ่งหญ้าแทะเล็ม 
2.  ทุ่งหญ้าส าหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
3.  ปริมาณการกินน้ าของสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
4. การเตรียมแปลงพืชอาหารสัตว์ส าหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
5. หน่วยปศุสัตว ์
4.  สรุป 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
เมื่อนักศึกษาได้ศึกษาบทที่ 11 แล้ว  นักศึกษาสามารถแสดงพฤติกรรมได้ดังต่อไปนี้ 
1.  วางแผนจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์ปล่อยแทะเล็มได้ 
2.  ยกตัวอย่างปัจจัยที่มีผลต่อสัตว์ที่ปล่อยแทะเล็มพืชอาหารสัตว์ในแปลงได้ 
3.  สามารถค านวณหน่วยปศุสัตว์ได้ 
4.  เมื่อก าหนดจ านวนสัตว์ น้ าหนักสัตว์ ในฟาร์มนักศึกษาสามารถค านวณหน่วยปศุสัตว์และ

วางแผนจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์ได้ตลอดระยะเวลา 1 ปี 
 

วิธีการสอน และกิจกรรมการสอน 
1.  ศึกษา  อ่าน  และท าความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของบทที่ 11 
2.  บรรยายผ่าน PowerPoint เรื่องการจัดการทุ่งหญ้าแทะเล็ม 
3.  อภิปรายร่วมกัน ซักถาม เสนอแนะแนวความคิด และสรุปเนื้อหาประจ าบท 
4.  ให้นักศึกษาลงไปศึกษาฟาร์มปศุสัตว์สาธิต พร้อมเลือกพ้ืนที่ท าแปลงพืชอาหารสัตว์แทะเล็ม 

และเลือกพืชอาหารสัตว์ที่เหมาะส าหรับท าแปลงแทะเล็ม พร้อมอธิบายเหตุผล 
5.  ให้นักศึกษาสรุปผลการศึกษาเปรียบเทียบการการปล่อยสัตว์แทะเล็มแบบต่อเนื่องและแบบ

หมุนเวียนต่อผลผลิตของพืชอาหารสัตว์ 
6.  เล่น Kahoot เพ่ือทบทวนบทเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์ บทที่ 11 
2. PowerPoint ประกอบการบรรยายเรื่องการจัดการทุ่งหญ้าแทะเล็ม 
3. พันธุ์พืชอาหารสัตว์ ของฟาร์มปศุสัตว์สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
4. แอพลิเคชั่น Kahoot เรื่อง การจัดการทุ่งหญ้าแทะเล็ม 
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การวัด และประเมินผล 
1. พฤติกรรมการเข้าเรียน แบบประเมินการเข้าชั้นเรียน 
2. คะแนนการเลือกเลือกพ้ืนที่ท าแปลงพืชอาหารสัตว์แทะเล็ม และเลือกพืชอาหารสัตว์ที่เหมาะ

ส าหรับท าแปลงแทะเล็ม 
3. คะแนนงานมอบหมาย จากการท ารายงานผลการศึกษาเปรียบเทียบการการปล่อยสัตว์แทะ

เล็มแบบต่อเนื่องและแบบหมุนเวียนต่อผลผลิตของพืชอาหารสัตว์ 
4. คะแนนการร่วมอภิปรายผลในห้องเรียน 
5.   คะแนนที่นักศึกษาได้จากการเล่น Kahoot 
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บทท่ี 11 
การจัดการทุ่งพืชอาหารสัตว์ปลอ่ยแทะเล็ม 

 
 

การเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอ้ืองมีปัจจัยที่สส าคัญคือการจัดการพืชอาหารหยาบให้มีความเหมาะสม
และเพียงพอต่อความต้องการของสัตว์ภายในฟาร์ม ทั้งทางด้านคุณภาพและปริมาณ จากการค้นคว้า
พบว่ารูปแบบการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์ส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ืองมี 2 รูปแบบคือการตัดแล้วขนมา
ให้สัตว์กินและรูปแบบการปล่อยแทะเล็ม การวางระบบการตัดแล้วขนมาให้สัตว์กินเป็นรูปแบบที่ได้
กล่าวมาแล้วในบทที่ 9  ในบททนี้จะกล่าวถึงการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์แบบปล่อยแทะเล็ม 
ปริมาณการกินน้ าของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง การเตรียมแปลงพืชอาหารสัตว์ส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ือง และการ
ค านวณหน่วยปศุสัตว์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

 

ทุ่งพืชอาหารสัตว์ส าหรับสัตว์เค้ียวเอื้อง 
 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าการผลิตพืชอาหารสัตว์เพ่ือสัตว์เคี้ยวเอ้ืองมี 2 รูปแบบใหญ่ๆ คือ การ
ตัดและขนมาให้สัตว์กิน (Cut and carry) และการปล่อยสัตว์แทะเล็มพืชอาหารสัตว์ (Grazing) ดัง
แสดงในภาพที่ 11.1 เนื่องจากการเก็บเกี่ยวพืชอาหารสัตว์จ าเป็นต้องใช้เครื่องจักรและแรงงานท าให้
ต้องมีค่าใช้จ่ายสูง เมื่อเปรียบเทียบกับการท าแปลงพืชอาหารสัตว์เพ่ือให้สัตว์แทะเล็ม แต่อย่างไรก็
ตามการท าแปลงหญ้าแทะเล็มต้องมีพ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์อย่างเพียงพอต่อความต้องการของสัตว์
ภายในฟาร์ม 
 

การผลิต 
(Production) 

 

การเก็บเกี่ยว 
(Harvesting) 

สัตว์กินพืช 
(Herbivores) 

แทะเล็มพืชอาหารสัตว์ 
(Grazed forage production) 

 

การจัดการแทะเล็ม 
(Grazing management) 

 

 

พืชอาหารสัตว์ 
(Forages) 

 การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง 

 
เก็บเก่ียวพืชอาหารสัตว์ 

(Harvest forage production) 

 
การใช้เครื่องมือในการเก็บเกี่ยว 

(Mechanical harvesting) 

 

 
ภาพที่ 11.1 การจัดการผลิตพืชอาหารสัตว์และการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชอาหารสัตว์เพ่ือสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
ที่มา: Vallentine et al. (2001) 
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 จากการรายงานของ Ramankutty et al. (2008) แสดงถึงระดับทุ่งหญ้าตามประเทศต่างๆ 
ทั้งนี้จะเห็นว่าประเทศไทยและประเทศในกลุ่ม AEC (Asean Economic Community) มีพ้ืนที่ทุ่ง
หญ้าประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ดังแสดงในภาพที่ 11.2  
 

 
ภาพที่ 11.2 การกระจายของทุ่งหญ้าในประเทศต่างๆ 
ที่มา: Ramankutty et al. (2008)   

 
ทั้งนี้การจัดการทั้ง 2 รูปแบบมีข้อเด่น และข้อด้อยที่แตกต่างกัน เช่นการตัดและขนมาให้สัตว์

กินต้องใช้เครื่องจักรและคนงานในการจัดการสูงกว่าการปล่อยแทะเล็ม แต่การปล่อยสัตว์แทะเล็ม
ฟาร์มต้องมั่นใจว่ามีแปลงหญ้าอย่างเพียงพอเพ่ือปล่อยสัตว์แทะเล็ม นอกจากนี้จากการศึกษาของ 
Pincay-Figueroa (2016) ที่ท าการศึกษาเปรียบเทียบการเลี้ยงโคนมระหว่างการตัดและขนมาให้สัตว์
กิน (Cut and carry) และการปล่อยสัตว์แทะเล็มพืชอาหารสัตว์ (Grazing) พบว่าการเลี้ยงแบบปล่อย
แทะเล็มท าให้ได้รับผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่ายสูงกว่าการเลี้ยงด้วยการตัดแล้วขนมาให้สัตว์กิน ดังแสดง
ในตารางที่ 11.1 
 
ตารางที่ 11.1  ท าการศึกษาเปรียบเทียบการเลี้ยงโคนมระหว่างการตัดและขนมาให้สัตว์กิน (Cut 

and carry) และการปล่อยสัตว์แทะเล็มพืชอาหารสัตว์ (Grazing) ในการผลิตโคนม 
 ตัดและขนมาให้สัตว์กิน การปล่อยสัตว์แทะเล็ม 
องค์ประกอบทางเคมีของพืชอาหารสัตว์ (เปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้ง)  

โปรตีน  12.16 22.16 
เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกท่ีเป็นกลาง 41.78 44.10 
เยื่อใยที่ไม่ละลายในสารฟอกท่ีเป็นกรด 15.67 14.51 

ผลผลิตน้ านมปรับโควาเรียน (กก./โค/วัน) 19.92 17.64 
องค์ประกอบน้ านม (เปอร์เซ็นต์)   

ไขมันนม 3.48 3.43 
โปรตีน 3.15 3.29 

ผลตอบแทน/ค่าใช้จ่าย (เหรียญสหรัฐ) 1.73 2.12 

ที่มา: Pincay-Figueroa (2016) 
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ปริมาณการกินน้ าของสัตว์เค้ียวเอื้อง 
 เพ่ือให้สามารถจัดการปริมาณน้ าได้อย่างเพียงพอส าหรับสัตว์เคี้ยวเอ้ืองที่ปล่อยแทะเล็มพืช
อาหารสัตว์ เราจ าเป็นต้องทราบความต้องการน้ าของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง จากการรายงานของ de Araújo 
et al. (2010) แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อความต้องการปริมาณน้ าของสัตว์เคี้ยว
เอ้ือง โดยในที่มีอุณหภูมิสูงท าให้สัตว์ดื่มน้ าเพ่ิมสูงขึ้น ทั้งนี้โคเนื้อและโคนมที่แทะเล็มพืชอาหารสัตว์
ต้องการน้ าประมาณ 55 – 110 ลิตรต่อตัวต่อวัน (Undersander et al., 2014) ดังแสดงในภาพที่ 
11.3 
 

 
ภาพที่ 11.3  ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการกินน้ าของแกะต่ออุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม 
ที่มา: de Araújo et al. (2010) 

 
 นอกจากนี้ de Araújo et al. (2010) ยังพบว่าปริมาณการกินได้ของวัตถุแห้งที่สัตว์ได้รับยัง
ส่งผลต่อความต้องการน้ าของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง โดยแกะที่ได้รับวัตถุแห้งประมาณ 1.0 กิโลกรัมต่อตัวต่อ
วันท าให้แกะมีความต้องการน้ าดื่มประมาณ 1-3 กิโลกรัมต่อวัน ขณะที่แกะที่ได้รับวัตถุแห้งที่ระดับ 
2.0 กิโลกรัมวัตถุแห้งต่อตัวต่อวันท าให้แกะมีความต้องการน้ าเพิ่มข้ึนเป็น 6-7 กิโลกรัมต่อตัวต่อวัน ดัง
แสดงในภาพที่ 11.4  
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ภาพที่ 11.4  ความสัมพันธ์ระหว่างการกินได้ของน้ าและการกินได้ของวัตถุแห้งในแกะระยะให้น้ านม

ที่ได้รับอาหารหยาบหมัก () อาหารหยาบอัดเม็ด () หรืออาหารหยาบเส้นใยขนาด
ใหญ่ () 

ที่มา: de Araújo et al. (2010) 
 

ดังนั้นผู้เลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอ้ืองปล่อยสัตว์แทะเล็มจ าเป็นต้องทราบปริมาณน้ าดื่มให้เพียงพอ
ส าฟรับสัตว์ เพราะหากสัตว์อยู่ในภาวะขาดน้ าจะส่งผลท าให้สัตว์กินอาหาร และการย่อยได้ของวัตถุ
แห้งลดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออัตราการเจริญเติบโตของสัตว์เคี้ยวเอ้ืองได้ ดังแสดงในตารางที่ 11.2 
(Maloiy et al., 2008) 

 
ตารางท่ี 11.2 ผลของอุณหภูมิและการจ ากัดน้ าต่อการกินได้และการย่อยได้ของสัตว์เคี้ยวเอ้ือง 
 อุณหภูมิ 22 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิ 22-40 องศาเซลเซียส 
 ให้น้ าเต็มที่ ให้น้ าจ ากัด  ให้น้ าเต็มที่ ให้น้ าจ ากัด 
ปริมาณการกินได้ของวัตถุแห้ง     

แพะ 3.01 1.26  1.79 1.19 
แกะ 2.54 1.32  2.80 1.03 
โค 1.66 0.83  0.83 0.60 

ปริมาณการย่อยได้ของวัตถุแห้ง     
แพะ 67 59  67 60 
แกะ 66 60  60 61 
โค 59 63  60 55 

ที่มา: Maloiy et al. (2008) 
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การเตรียมแปลงพืชอาหารสัตว์ส าหรับสัตว์เค้ียวเอื้อง 
 เพ่ือเตรียมแปลงพืชอาหารสัตว์ได้อย่างเหมาะสมผู้เลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอ้ืองควรค านึงถึงระยะพัก
แปลงหญ้าเพื่อให้พืชอาหารสัตว์ได้ฟ้ืนตัวหลังการแทะเล็มทั้งนี้จากค าแนะน าในบทที่ 6 เรื่องปัจจัยที่มี
ผลต่อคุณภาพของพืชอาหารสัตว์จะพบว่าควรท าการตัดพืชอาหารสัตว์ที่อายุตัด 30-60 วัน หรือตัด
ทุก 45 วัน เนื่องจากจะได้พืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพและมีปริมาณสูง การจัดการแปลงหญ้าแทะเล็ม
พืชอาหารสัตว์ก็เช่นเดียวกันแต่ละแปลงพืชอาหารสัตว์ควรมีระยะพักฟ้ืนตัว  กรณีที่ฟาร์มมีแปลงพืช
อาหารสัตว์เพียง 1 แปลงเพื่อปล่อยแทะเล็ม แปลงนั้นถือว่าถูกปล่อยแทะเล็ม 100 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่
มีระยะพักเพ่ือฟ้ืนตัว แต่กรณีที่มีแปลงพืชอาหารสัตว์จ านวน 2 แปลงย่อยสามารถท าการหมุนเวียน
ระหว่าง 2 แปลงย่อยการจัดการแบบนี้แปลงพืชอาหารสัตว์จะมีโอกาสพักฟ้ืนตัว 50 เปอร์เซ็นต์ แต่
หากมีแปลงย่อยจ านวน 4 แปลงย่อยแต่ละแปลงจะมีโอกาสพักฟ้ืน 75 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ในระหว่างการ
พักแปลงพืชอาหารสัตว์ควรท าการใส่ปุ๋ย รดน้ าเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืชอาหารสัตว์จะช่วยท าให้
เกิดการฟื้นฟูของแปลงพืชอาหารสัตว์ได้ดียิ่งขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 11.5 
 

 
ภาพที่ 11.5  ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนแปลงหญ้าย่อยต่อระยะการพักตัวของแปลงหญ้าหลังการ

แทะเล็ม 
ที่มา: Undersander et al. (2014) 
 

นาอกจากนี้จากการรายงานของ Eaton et al. (2011) ที่พบว่าแปลงพืชอาหารสัตว์ที่ได้รับ
การการหมุนเวียนจะท าให้พืชอาหารสัตว์มีผลผลิตของวัตถุแห้งสูงกว่าแปลงพืชอาหารสัตว์ที่ปล่อย
แทะเล็มแบบต่อเนื่อง โดยเฉพาะในฤดูฝนแปลงพืชอาหารสัตว์ที่มีการหมุนเวียนท าให้มีผลผลิตพืช
อาหารสัตว์สูงกว่าแปลงพืชอาหารสัตว์ที่ปล่อยให้แทะเล็มแบบต่อเนื่องโดยไม่มีระยะพักฟ้ืน ท าให้ดัง
แสดงในภาพที่ 11.6 
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ภาพที่ 11.6  ผลของการปล่อยสัตว์แทะเล็มแบบต่อเนื่องและแบบหมุนเวียนต่อผลผลิตของพืชอาหาร

สัตว์ 
ที่มา: Eaton et al. (2011) 
 
 ยิ่งไปกว่านี้ Eaton et al. (2011) ยังพบว่าโคที่ปล่อยแทะเล็มในแปลงพืชอาหารสัตว์ที่มีการ
หมุนเวียนท าให้โคมีน้ าหนักเฉลี่ย และสัดส่วนโคตั้งท้องสูงกว่าโคกลุ่มที่ปล่อยให้แทะเล็มในแปลงพืช
อาหารสัตว์แบบต่อเนื่อง ดังแสดงในภาพที่ 11.7 
 

 
ภาพที่ 11.7  ผลของการปล่อยสัตว์แทะเล็มแบบต่อเนื่อง (Continuous) และแบบหมุนเวียน 

(Rotation) ต่อน้ าหนักสัตว์ที่ปล่อยแทะเล็ม และสัดส่วนการตั้งท้องของสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
ที่มา: Eaton et al. (2011) 
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 ทั้งนี้การจัดแปลงแบบหมุนเวียนผู้เลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอ้ืองต้องท าแผนผังการหมุนเวียนให้
เหมาะสมโดยควรมีทางเดินส าหรับโคที่ไม่ต้องเหยียบย่ าแปลงเก่า และในแต่ละแปลงย่อยควรมีแหล่ง
น้ าส าหรับสัตว์ ดังแสดงในภาพที่ 11.8  
 

 
ภาพที่ 11.8 การจัดการแปลงหญ้าย่อยเพ่ือการปล่อยแทะเล็ม 
ที่มา: Undersander et al. (2014) 

 
 ทั้งนี้ผู้เลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้องสามารถค านวณแปลงพืชอาหารสัตว์ย่อยให้เพียงพอต่อจ านวนสัตว์
สามารถค านวณได้ดังสูตรต่อไปนี้ 

การค านวณจ านวนแปลงย่อย = (ระยะพักแปลงหญ้า) + จ านวนฝูงสัตว์ 
                              (ระยะเวลาแทะเล็ม) 

ตัวอย่าง ต้องการให้แปลงหญ้ามีระยะพักนาน 30 วัน มีระยะแทะเล็มเท่ากับ 3 วัน โดยมีฝูง
สัตว์ 1 ฝูง สามารถค านวณได้ดังนี้ 

การค านวณจ านวนแปลงย่อย  = 30 + 1 
                          3 
     = 10+1 
     = 11 แปลงย่อย 
 

หน่วยปศุสัตว์  
 หน่วยปศุสัตว์ (Livestock Unit (LSU) หรือ Animal Unit (AU)เนื่องจากสัตว์ชนิดต่างๆ มี
ขนาดและน้ าหนักแตกต่างกัน แม้แต่สัตว์ชนิดเดียวกันก็ยังแยกตามขขนาด อายุ ดังนั้นเพ่ือให้อยู่บน
พ้ืนฐานเดียวกันจึงมีการก าหนดค่ามาตรฐานที่เรียกว่า “หน่วยปศุสัตว์” หรือ Livestock Unit หรือ 
Animal Unit ทั้งนี้พบว่ามีการก าหนดหน่วยปศุสัตว์หลายวิธี ทั้งนี้พบว่าวิธีของ FAO เป็นวิธีที่ได้รับ
การค านวณหน่วยปศุสัตว์อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ได้จ าแนกหน่วยปศุสัตว์ออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ หน่วย
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ปศุสัตว์เฉพาะ (System specific Unit) และ หน่วยปศุสัตว์อ้างอิง (Reference Unit) ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

1. หน่วยปศุสัตว์เฉพาะ หมายถึงหน่วยที่ใช้เปรียบเทียบกับสัตว์ประเภทต่างๆ เฉพาะ
ภายในสัตว์ชนิเดียวกัน (ยกเว้นไก่) โดยก าหนดให้สัตว์พ่อพันธุ์ และแม่พันธุ์มีค่าเท่ากับ 
1 ส่วนสัตว์ประเภทอ่ืน มีค่าลดลงตามพลังงานที่ร่างกายสัตว์จ าเป็นต้องใช้เพ่ือการด ารง
ชีพ และเจริญเติบโต 

2. หน่วยปศุสัตว์อ้างอิง หมายถึงหน่วยที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างสัตว์ทุกชนิด โดยค านวณ
จากพลังงานที่ร่างกายสัตว์ต้องการ  

การก าหนดหน่วยปศุสัตว์มีความส าคัญเนื่องจากสามารถใช้เพ่ือวางแผนการผลิตพืชอาหาร
สัตว์ให้เพียงพอกับสัตว์ที่ใช้พืชอาหารสัตว์เป็นอาหารหยาบหลัก ทั้งนี้ได้มีการปรับใช้หน่วยปศุสัตว์เป็น
หน่วย Animal Unit (AU) ซึ่งคิดจากหน่วยน้ าหนัก 1 AU เท่ากับโคน้ าหนัก 450 กิโลกรัม (สมเพชร 
และจินตนา, 2552) 
  
ตารางท่ี 11.3 แสดงมาตรฐานหน่วยปศุสัตว์ 

ชนิดสัตว ์ หน่วยปศุสัตว์ น้ าหนักเฉลี่ย (กิโลกรัม/ตัว) 
โคเนื้อ – โคนม   
1. พ่อพันธุ๋ 1.8 800 
2. แม่พันธุ์ 1.0 450 
3. โครุ่น โคสาว 0.6 260 
4. ลูกโค 0.3 120 

ที่มา: สมเพชร และจินตนา (2552) 
 
 ตัวอย่างการค านวณการหาปริมาณพ้ืนที่ที่ใช้เลี้ยงโคพ่อพันธุ์, โคแม่พันธุ์, โครุ่น และโคเล็กท่ีมี
น้ าหนักเฉลี่ยเท่ากับ 750, 450, 240 และ 70 กิโลกรัมตามล าดับ ดังแสดงในตารางต่อไปนี้  
 
ค านวณหน่วยปศุสัตว์ (AU) 

ชนิด น้ าหนักเฉลี่ย (กก.) จ านวน (ตัว) หนว่ยปศุสัตว์ (AU) หน่วยปศุสัตว์รวม 
พ่อพันธุ์ 750 1 1.8 1.8 
แม่พันธุ์ 450 4 1.0 4.0 
โครุ่น 240 3 0.6 1.8 
โคเล็ก 70 2 0.3 0.6 

 รวม 10 รวม 8.2 

 
การค านวณขนาดพ้ืนที่แปลงหญ้าที่เหมาะสมในการเลี้ยงโค 8.2 AU เพ่ือก าหนดแผนการ

เลี้ยงดูโคเนื้อในฟาร์มตลอดระยะเวลา 365 วัน 
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 ฤดูฝน จัดการเลี้ยงปล่อย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่เสริมอาหารข้น ตั้งแต่ 16 มิถุนายน – 15 
ธันวาคม รวมระยะเวลา 183 วัน 
 ฤดูแล้ง จัดการเลี้ยงปล่อยร่วมกับการเสริมอาหารข้น 1.5 กิโลกรัมน้ าหนักสด ตั้งแต่ 16 
ธันวาคม – 15 มิถุนายน รวมระยะเวลา 182 วัน 
 

1. ค านวณความต้องการอาหารหยาบในฤดูฝน 
1.1 ค านวณอาหารแห้งที่ได้เฉลี่ยวันละ 3.0 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว 

โคหนัก 100 กิโลกรัม กินอาหารแห้งได้เฉลี่ยวันละ  3.0 กิโลกรัมวัตถุแห้ง 
โคหนัก 450 กิโลกรัม (1AU) กินอาหารแห้งได้ = 450 x 3 

                                                                                100  
         = 13.5 กิโลกรัมวัตถุแห้ง 

1.2 ค านวณผลผลิตหญ้าเพื่อหาพ้ืนที่ปลูกหญ้าที่เหมาะสม 
ความต้องการพ้ืนที่แทะเล็มในแปลงหญ้าในฤดูฝนนาน 183 วัน โดยไม่เสริมอาหารข้น 

ยกตัวอย่างกรณีปลูกหญ้ารูซี่ที่ให้ผลผลิตหญ้าสดเฉลี่ย 6,000 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี สามารถค านวณ
ความต้องการแทะเล็มในแปลงหญ้าได้ดังนี้ 

โค 1 AU ต้องการอาหารแห้งวันละ 13.5 กิโลกรัมของวัตถุแห้ง 
หญ้ารูซี่  25 กิโลกรัมของวัตถุแห้ง ได้มาจากหญ้ารูซี่สด 100 กิโลกรัมสด 
โคต้องการหญ้ารูซี่ 13.5 กิโลกรัมของวัตถุแห้ง มาจากหญ้าสด = 100 x 13.5 

         25  
 = 54 กิโลกรัมสด 

 ดังนั้น โคต้องได้รับหญ้ารูซี่สดเท่ากับ 54 กิโลกรัมน้ าหนักสด/ตัว/ต่อวัน 
  

ค านวณผลผลิตหญ้าตลอดระยะเวลา 183 วัน ได้ดังนี้ 
 ในระยะเวลา 1 วัน โคต้องได้รับหญ้ารูซี่สดเท่ากับ 54 กิโลกรัมน้ าหนักสด/ตัว 
 ในระยะเวลา 183 วัน โคต้องได้รับหญ้ารูซี่สดเท่ากับ 54 x 183 วัน = 9,882 กิโลกรัม 
 ดังนั้นโคแทะเล็มในฤดูฝนนาน 183 วัน สัตว์ 1 AU ต้องการหญ้ารูซี่สดเท่ากับ 9,882 
กิโลกรัมน้ าหนักสด 
 
 ส ารองการสูญเสียที่สัตว์แทะเล็มที่ 50 เปอร์เซ็นต์ (9,882/2 = 4,941 กิโลกรัมน้ าหนักสด)  

ดังนั้นหญ้าเพื่อแทะเล็มและส ารองการสูญเสีย = 9,882+4,941 กิโลกรัมน้ าหนักสด/ตัว 
         = 14,823 กิโลกรัมน้ าหนักสด/ตัว 
 

ในฟาร์มมีสัตว์จ านวน 8.2 AU ดังนั้นสามารถค านวณความต้องการหญ้าทั้งหมดในฟาร์มได้
ดังนี้ 
ความต้องการหญ้าส าหรับสัตว์ 8.2 AU = 8.2 x 14,823 กิโลกรัมน้ าหนักสด 
          = 121,549 กิโลกรัมน้ าหนักสด 
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กรณีหญ้ารูซี่ที่ปลูกให้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 6,000 กิโลกรัมน้ าหนักสด/ไร่/ปี ดังนั้นสามาถ
ค านวณหาพื้นที่ปลูกหญ้าเพ่ือปล่อยแทะเล็มได้ดังนี้ 
 พ้ืนที่ปลูกหญ้าแทะเล็ม = 121,549 

 6,000  
          = 20 ไร ่
 สรุปคือต้องเตรียมพ้ืนที่ปลูกหญ้าจ านวน 20 ไร่ ส าหรับเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยแทะเล็มในฤดูฝน 
 

2. ค านวณความต้องการอาหารหยาบในฤดูแล้ง 
ค านวณความต้องการพ้ืนที่แปลงหญ้าส าหรับเตรียมหญ้าหมักใช้ในฤดูแล้งจ านวน 182 วัน 

ร่วมกับการเสริมอาหารข้น 1.5 กิโลกรัมน้ าหนักสด 
 2.1 ก าหนดให้โคกินอาหารคิดเป็นน้ าหนักแห้ง 3.0 เปอร์เซ็นต์น้ าหนักตัว 

ค านวณอาหารแห้งที่ได้เฉลี่ยวันละ 3.0 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว 
โคหนัก 100 กิโลกรัม กินอาหารแห้งได้เฉลี่ยวันละ  3.0 กิโลกรัมวัตถุแห้ง 
โคหนัก 450 กิโลกรัม (1AU) กินอาหารแห้งได้ = 450 x 3 

     100  
                 = 13.5 กิโลกรัมวัตถุแห้ง 

2.2 ค านวณวัตถุแห้งของอาหาร 1.5 กิโลกรัมน้ าหนักสดว่ามีก่ีเปอร์เซ็นต์ของวัตถุแห้ง 
(อาหารข้นมีวัตถุแห้ง 90 เปอร์เซ็นต์) ดังนี้ 
อาหารข้น 100 กิโลกรัม มีวัตถุแห้ง  = 90 กิโลกรัม 
อาหารข้น 1.5 กิโลกรัม มีวัตถุแห้ง = 1.5 x 90 

 100 
     = 1.35 กิโลกรัมวัตถุแห้ง 
ดังนั้นอาหารข้น 1.5 กิโลกรัมน้ าหนักสด มีน้ าหนักเท่ากับ 1.35 กิโลกรัมวัตถุแห้ง 

2.3 ค านวณหาปริมาณอาหารเยื่อใยที่สัตว์ต้องได้รับเมื่อหักน้ าหนักของอาหารข้นได้ดังนี้ 
       ปริมาณอาหารหยาบที่สัตว์ต้องได้รับ = 13.5 – 1.35 กิโลกรัมวัตถุแห้ง 
             = 12.15 กิโลกรัมวัตถุแห้ง 

สรุป โค 1 AU จะได้รับอาหารหยาบในฤดูแล้งเท่ากับ 12.15 กิโลกรัมวัตถุแห้ง 
2.4 ยกตัวอย่างให้ในฤดูแล้งใช้อาหารหยาบ 2 รูปแบบคืออาหารหยาบหมักและอาหาร

หยาบแห้ง โดยก าหนดสัดส่วนการใช้อาหารหยาบหมักต่ออาหารหยาบแห้งเท่ากับ 40 ต่อ 60 
2.4.1 การค านวณความต้องการอาหารหยาบหมัก 
อาหารหยาบที่โคต้องการใน 100 กิโลกรัม เป็นพืชอาหารสัตว์หมัก 40 กิโลกรัม 
อาหารที่โคต้องการจริงๆ ใน 1 วัน คือ 12.15 กิโลกรัมวัตถุแห้ง คิดเป็นหญ้าหมักได้ดังนี้ 
โคต้องการหญ้าหมัก = 40 x 12.15 

     100  
             = 4.86 กิโลกรัมวัตถุแห้ง 
2.4.2 การค านวณความต้องการอาหารหยาบแห้ง 
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อาหารหยาบที่โคต้องการใน 100 กิโลกรัม เป็นพืชอาหารสัตว์แห้ง 60 กิโลกรัม 
อาหารที่โคต้องการจริงๆ ใน 1 วัน คือ 12.15 กิโลกรัมวัตถุแห้ง คิดเป็นหญ้าแห้งได้ดังนี้ 
โคต้องการหญ้าหมัก = 60 x 12.15 

     100  
   = 7.29 กิโลกรัมวัตถุแห้ง 
สรุป  
โคต้องกินอาหารหยาบหมักเท่ากับ 4.86 กิโลกรัมวัตถุแห้ง และต้องได้รับอาหารหยาบ
แห้งเท่ากับ 7.29 กิโลกรัมวัตถุแห้ง (รวมอาหารหยาบเท่ากับ 12.15 กิโลกรัมวัตถุแห้ง) 

 
 2.5 หาวัตถุแห้งของอาหารหยาบหมัก 

กรณีหญ้าหมักมีค่าวัตถุแห้งเท่ากับ 30 เปอร์เซ็นต์ สามารถหากิโลกรัมน้ าหนักสดได้ดังนี้ 
หญ้าหมัก 30 กิโลกรัมวัตถุแห้ง ได้มาจากหญ้าหมักสด 100 กิโลกรัม 
หญ้าหมัก 4.86 กิโลกรัมวัตถุแห้ง ได้มาจากหญ้าหมักสด = 4.86 x 100 

         30 
          หญ้าหมักสด = 16.2 กิโลกรัมน้ าหนักสด 
ส ารองการสูญเสีย 20 เปอร์เซ็นต์ 
หญ้าหมัก 100 กิโลกรัม ส ารองการสูญเสีย 20 กิโลกรัม 
หญ้าหมัก 16.2 กิโลกรัม ส ารองการสูญเสีย = 16.2 x 20 

            100 
       ส ารองการสูญเสีย = 3.24 กิโลกรัมน้ าหนักสด 
จ านวนอาหารหยาบหมักที่สัดต้องการ 1 วัน เท่ากับจ านวนที่สัตว์กินและส ารองสูญเสีย

ดังนั้นสามารถค านวณอาหารหยาบได้ดังนี้ 
จ านวนอาหารหยาบทั้งหมดต่อสัตว์ 1 AU = 16.2 + 3.24 กิโลกรัมน้ าหนักสด 
         = 19.44 กิโลกรัมน้ าหนักสด/1AU/วัน 
 

สรุป 
 การผลิตพืชอาหารสัตว์เพ่ือสัตว์เคี้ยวเอ้ืองมี 2 รูปแบบใหญ่ๆ คือ การตัดและขนมาให้สัตว์กิน 
(Cut and carry) และการปล่อยสัตว์แทะเล็มพืชอาหารสัตว์ (Grazing) การเก็บเกี่ยวพืชอาหารสัตว์
จ าเป็นต้องใช้เครื่องจักรและแรงงานท าให้ต้องมีค่าใช้จ่ายสูง เมื่อเปรียบเทียบกับการท าแปลงพืช
อาหารสัตว์เพ่ือให้สัตว์แทะเล็ม แต่อย่างไรก็ตามการท าแปลงหญ้าแทะเล็มต้องมีพ้ืนที่ปลูกพืชอาหาร
สัตว์อย่างเพียงพอต่อความต้องการของสัตว์ภายในฟาร์ม การปล่อยสัตว์แทะเล็มในสถานที่ที่มี
อุณหภูมิสูงต้องมีน้ าให้สัตว์อย่างเต็มที่เพ่ือป้องกันการขาดน้ าซึ่งจะส่งผลลดปริมาณการกินและการ
ย่อยได้ของสัตว์ ทั้งนี้โคเนื้อและโคนมที่แทะเล็มพืชอาหารสัตว์ต้องการน้ าประมาณ 55 – 110 ลิตรต่อ
ตัวต่อวัน นอกจากนี้ควรมีการปลูกสร้างแปลงหญ้าให้มีมากกว่า 1 แปลง เพ่ือให้สามารถหมุนเวียน
ระหว่างแปลงพืชอาหารสัตว์ ท าให้มีระยะพักฟ้ืนตัวของแปปลงพืชอาหารสัตว์ ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถ
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เตรียมแปลงพืชอาหารสัตว์ส าหรับบแทะเล็มได้อย่างเพียงพอผู้เลี้ยงต้องสามารถค านวนหน่วยปศุสัตว์
ได้อย่างถูกต้อง เพ่ือประมาณการเตรียมพืชอาหารสัตว์ให้เพียงพอต่อสัตว์ภายในฟาร์ม 
 

แบบฝึกหัด 
1. ให้นักศึกษาค้นคว้าข้อดีข้อด้อยของการจัดการผลิตพืชอาหารสัตว์ระหว่างการตัดและขนมา

ให้สัตว์กิน (Cut and carry) และการปล่อยสัตว์แทะเล็มพืชอาหารสัตว์ (Grazing) 
2. ให้นักศึกษาอธิบายผลกระทบของการ าด้รับน้ าอย่างจ ากัดในสัตว์เคี้ยวเอื้องที่ปล่อยแทะเล็ม 
3. ให้นักศึกษาอธิบายผลกระทบของอุรหภูมิของสิ่งแวดล้อมต่อความต้องการน้ าดื่มในสัตว์เคี้ยว

เอ้ืองที่ปล่อยแทะเล็มในแปลงพืชอาหารสัตว์ 
4. ให้นักศึกษาวางแผนจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์จ านวน 20 ไร่  ในการเลี้ยงโคจ านวน 4 ตัว 

โดยมีโคแม่พันธุ์หนัก 450 กิโลกรัม จ านวน 1 ตัว โคสาวหนัก 130 กิโลกรัมจ านวน 2 ตัว 
และโคหนัก 70 กิโลกรัมจ านวน 1 ตัว ให้นักศึกษาค านวนหน่วยปศุสัตว์แล้ววางแผนจัดการ
แปลงพืชอาหารสัตว์เพ่ือให้สามารถมีอาหารหยาบเลี้ยงสัตว์ตลอดทั้งปี 

 
หมายเหตุ: ทบทวนบทเรียนเพิ่มเติมจากแอพพลิเคชั่น Kahoot โดยสแกน QR Code  
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