
พืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ป่าโปร่ง 

 

พืชอาหารสัตว์ท่ีขึ้นอยู่ตามท้องทุ่ง ท่ีสาธารณะหรือในป่าล้วนแต่เป็นพันธุกรรมท่ีเป็นประโยชน์
ต่อชุมชน เกษตรกรได้อาศัยเป็นแหล่งอาหารส าหรับเลี้ยงสัตว์กันมาก ถึงแม้พันธุ์พืชพื้นเมืองจะมี
ข้อจ ากัดในการใช้ประโยชน์และผลผลิตต่ า แต่มีข้อดีหลายประการ เช่น  การติดเมล็ดดี มีความ
ต้านทานโรคและแมลงและมีคุณค่าทางอาหารสูง สามารถขึ้นได้ในสภาพดินท่ีมีน้ าท่วมขัง เป็นกรด
หรือทนแล้งได้ดี และในบางสภาพบางพื้นท่ีท่ีพืชอื่นไม่สามารถขึ้นได้ นอกจากใช้เป็นอาหารสัตว์แล้ว
ยังมีหลายพันธุ์ท่ีใช้เป็นพืชสมุนไพร webpage  นี้เป็นผลการส ารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์ตาม
โครงการความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืชอาหารสัตว์ โดย กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ มีเนื้อหา
ของพันธุ์พืชอาหารสัตว์พื้นเมือง ท้ังท่ีเป็นพืชในวงศ์ถั่ว  วงศ์หญ้า และวงศ์อื่นๆจะเน้นในเรื่องลักษณะ
ทางพฤกษศาสตร์และคุณค่าทางอาหาร เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และผู้สนใจ
ท่ัวไปทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หญ้ารูซี่ 
( Brachiaria ruziziensis ) 

   เป็นหญ้าท่ีมีอายุหลายปี มีลักษณะการเจริญเติบโตแบบต้นกึ่งเลื้อยกึ่งตั้ง สูง 60-100 
เซนติเมตร ล าต้นกลม แข็งเรียวเล็กไม่มีขนท่ีล าต้น มีรากและแตกแขนงบริเวณโคนต้น ใบสีเขียวอ่อนมี
ลักษณะคล้ายหอกอ่อนนุ่ม มีขนละเอียดคลุมท้ังด้านหน้าและหลังใบ ใบยาว 13-15 เซนติเมตร กว้าง 
0.8-2.5 เซนติเมตร ชอบอากาศในเขตร้อนท่ีฝนตก ต้องการดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ มีคุณค่าทางอาหาร
สัตว์สูง  ลักษณะเด่นของหญ้ารูซี่ คือ  สามารถผลิตเมล็ดได้มาก และเมล็ดมีความงอกสูง ท าให้สะดวก
ต่อการขยายพันธ์ุด้วยเมล็ดซึ่งเป็นผลให้มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปลูกหญ้ารูซี่ได้อย่างรวดเร็ว สามารถ
เจริญเติบโตในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ขึ้นได้ดีในพื้นท่ีดอน ดินมีการระบายน้ าดี ทนแล้งพอสมควร 
ทนต่อการเหยียบย่ าของสัตว์ ไม่ทนน้ าท่วมขัง ผลผลิตน้ าหนักแห้ง 2.0-2.5 ตันต่อไร่ป ี โปรตีน 7-10 
เปอร์เซ็นต์ 

 

 

 



 

  การเตรียมพื้นที่ปลูก 

  ท าการไถย่อยดินให้ละเอียดและร่วนซุยโดยท าการไถ 2 ครั้ง ๆ แรกเป็นการไถเพื่อกลับหน้า
ดินและเป็นการก าจัดวัชพืชท่ีคลุมดินอยู่ไปในตัวส่วนการไถครั้งท่ี 2 เพื่อก าจัดวัชพืชท่ีขึ้นมาใหม่ 

  การปลูก 

 สามารถท าได้ 2 วิธีคือ การปลูกด้วยเมล็ดเมล็ดและหน่อพันธุ์ แต่วิธีท่ีนิยมปลูกมากท่ีสุดคือ
การปลูกด้วยเมล็ดใช้เมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่อัตรา 2.0 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านหรือโรยเป็นแถวๆห่างกัน 50 
เซนติเมตร 
 
 การใส่ปุ๋ย 
 ก่อนปลูกควรมีการใส่ปุ๋ยรองพื้นสูตร 15-15-15  อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ และใส่ปุ๋ยคอก   
50-100  กิโลกรัมต่อไร่ ภายหลังการเก็บเกี่ยวควรใส่ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) อัตรา 10-20 กิโลกรัมต่อไร่  
 
 การก าจัดวัชพืช 

  ควรก าจัดวัชพืชภายหลังจากปลูกหญ้า 2-4 สัปดาห์  ควรท าในช่วงต้นฤดูฝนสังเกตุดูว่ามี
วัชพืชขึ้นหนาหรือไม่ถ้ามีวัชพืชขึ้นหนาก็ให้ท าการก าจัดได้ทันที 

 
 การใชป้ระโยชน์ 

  การตัดหญ้ารูซี่ไปใช้เลี้ยงสัตว์  ควรตัดครั้งแรก 60-70 วันหลังปลูก   โดยตัดสูงจากพื้นดิน 10-
15 เซนติเมตร ส าหรับการปล่อยสัตว์เข้าแทะเล็มในแปลงหญ้า ควรปล่อยเข้าครั้งแรกเมื่อหญ้าอายุ     
70-90 วัน หลังจากนั้นจึงท าการตัดหรือปล่อยสัตว์เข้าแทะเล็มหมุนเวียนทุก 30-45 วัน ในช่วงฤดูฝน
หญ้าโตเร็ว อาจตัดได้ท่ีอายุน้อยกว่า 30 วัน หญ้ารูซี่เหมาะส าหรับใช้เลี้ยงโค กระบือ ในรูปหญ้าสด 
หญ้าแห้งหรือหญ้าหมัก 
 
 

 
 
 



หญ้ากินนีสีม่วง 
Panicum  maximum   TD 58 

 

 

 

 

 

 

 

  

เป็นหญ้าท่ีมีอายหุลายปี ลักษณะเป็นกอตั้งตรงแตกกอดี มีใบขนาดใหญ่ ใบดกและอ่อนนุ่ม ส่วนของ
ข้อปล้อง กลุ่มดอก และเมล็ดมีสีม่วงอมเขียว เหมาะส าหรับปลูกบนพื้นท่ีดอนมีดินเหนียวจนถึงดิน
ทรายและในพื้นท่ีเขตชลประทาน ทนทานต่อสภาพพื้นท่ีแห้งแล้ง และสามารถเติบโตได้ในสภาพร่ม
เงา ปลูกขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและหน่อพันธุ์ตอบสนองต่อการให้น้ าและปุ๋ยได้ดี ให้ผลผลิตน้ าหนักแห้ง
ประมาณ 2.5 - 3 ตันต่อไร่ต่อปีมีโปรตีนประมาณ  8 - 10 เปอร์เซนต์ ของน้ าหนักแห้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 การเตรียมพื้นที่ปลูก  
 ไถย่อยดินให้ละเอียด ร่วนซุย เหมาะส าหรับการฝังตัวของเมล็ด โดยไถพรวน 2 ครั้ง การไถ
ครั้งท่ี 1 เป็นการไถเพื่อก าจัดวัชพืชท่ีปกคลุมอยู่ให้หมดไป และการไถครั้งท่ี 2 เพื่อท าลายวัชพืชท่ี
ขึ้นมาใหม่พร้อมท้ังท าให้ดินละเอียดเป็นการปรับสภาพแปลงหญ้าให้ราบเรียบ  

 การปลูก 

 สามารถปลูกได้ด้วยเมล็ดหรือหน่อพันธุ์ ปลูกโดยการหว่าน อัตรา 1-2 กิโลกรมัต่อไร่ หรือโรย
เมล็ดเป็นแถวระยะหว่างแถว 50 เซนติเมตร โดยไม่กลบเมล็ด ส่วนการเพาะกล้าใช้เมล็ด 1 กิโลกรัม 
เพาะในพื้นท่ี 200 ตารางเมตรเมื่ออายุต้นกล้า 1 เดือนให้ย้ายปลูกหลุมละ 3 ต้น ระยะปลูก 50x50 
เซนติเมตรจะปลูกได้ 3 ไร่ หรือใช้แยกหน่อจากต้นเก่ามาปลูกใช้ระยะปลูก 50x50 เซนติเมตรเช่นกัน 
แต่ต้นหญ้าจะโตช้ากว่าการปลูกด้วยต้นกล้าส่วนการปลูกด้วยหน่อพันธ์ุในพื้นท่ี 1 ไร่ ใช้หน่อพันธุ์
ประมาณ 400 กิโลกรัม ปลูกหลุมละ 3 ต้น 

  

การใส่ปุ๋ย 

 ก่อนปลูกควรมีการใส่ปุ๋ยรองพื้นสูตร 15-15-15 ในอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ นอกจากนี้อาจมี
การใส่ปุ๋ยคอกร่วมด้วยเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน หลังการตัดทุกครั้งควรใส่ปุ๋ยยูเรียในอัตรา 10 
กิโลกรัมต่อไร ่  

 การก าจัดวัชพืช 

 ก าจัดวัชพืชคร้ังแรก 3 - 4 สัปดาห์หลังปลูก และหากมีวัชพืชขึ้นมากอาจก าจัดวัชพืชคร้ังท่ี 2 
หลังจากครั้งแรก 2 เดือน 

 
 การใช้ประโยชน์ 
 การตัดหญ้ากินนีสีม่วงเพื่อน าให้สัตว์กินควรตัดครั้งแรกเมื่อหญ้ามีอายุ 60 วัน หลังจากนั้นจึง
จะท าการตัดทุกๆ 30-40 วัน โดยตัดสูงจากพื้นดิน 10-15 เซนติเมตร เหมาะส าหรับใช้เลี้ยงโค 
กระบือในรูปหญ้าสด ท าหญ้าหมักหรือปล่อยสัตว์เข้าแทะเล็มได้ 


