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พืชอาหารสัตวพันธุดี



 การใชพชือาหารสตัวคณุภาพดสีามารถเพิม่ผลผลติและลดตนทนุ

คาอาหารสัตวลงไดมาก การที่จะใหมีปริมาณพืชอาหารสัตวเพียงพอนั้น

เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวจําเปนตองปลูกสรางแปลงพืชอาหารสัตวไวใชเอง 

โดยเกษตรกรตองรูจักเลือกใชพันธุพืชอาหารสัตวและวิธีการจัดการที่

เหมาะสม 



 เอกสารเลมนี้ไดมีการปรับปรุงใหมีความสมบูรณ และเปนปจจุบัน

มากขึน้ โดยรวบรวมขอมลูเกีย่วกบัลกัษณะประจาํพนัธุ วธิกีารปลกู การจดัการ 

ตลอดจนการใชประโยชนจากพชือาหารสตัวแตละชนดิ เพือ่เปนแนวทางใหแก

เกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตวพันธุดีอยางมีประสิทธิภาพ
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หญารูซี่
(Brachiaria ruziziensis)

 เปนหญาที่มีอายุหลายป ตนกึ่งเลื้อยกึ่งตั้ง สามารถเจริญเติบโต

ในดนิทีม่คีวามอดุมสมบรูณตํา่ได ขึน้ไดดใีนพืน้ทีด่อน ดนิมกีารระบายนํา้ดี 

ทนแลงพอสมควร ทนตอการเหยียบยํ่าของสัตว ไมทนนํ้าทวมขัง 

ผลผลิตนํ้าหนักสด 8.0-10 ตันหรือนํ้าหนักแหง 2.0 – 2.5 ตันตอไรป 

โปรตีน 7-10 เปอรเซ็นต 
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การปลูก
 ใชเมล็ดพันธุหญารูซี่อัตรา 2.0 กิโลกรัมตอไร หวานหรือโรย

เปนแถวๆ หางกัน 50 เซนติเมตร

การใสปุย
 กอนปลูกควรมีการใสปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 50-100 กิโลกรัม

ตอไรเปนปุยรองพื้น และใสปุยคอกรวมดวย ควรใสปุยยูเรีย (46-0-0) 

อัตรา 10-20 กิโลกรัมตอไร หลังการตัดทุกครั้ง

การกําจัดวัชพืช
 ควรมีการกําจัดวัชพืชหลังปลูกหญา 2-4 สัปดาห 

การใชประโยชน
 การตดัหญารซูีไ่ปใชเลีย้งสตัว ควรตดัครัง้แรก 60-70 วนัหลงัปลกู 

โดยตดัสงูจากพืน้ดนิ 10-15 เซนตเิมตร สาํหรบัการปลอยสตัวเขาแทะเลม็

ในแปลงหญา ควรปลอยเขาครั้งแรกเมื่อหญาอายุ 70-90 วัน หลังจากนั้น

จึงทําการตัดหรือปลอยสัตวเขาแทะเล็มหมุนเวียนทุก 30-45 วัน ในชวง

ฤดูฝนหญาโตเร็ว อาจตัดไดที่อายุนอยกวา 30 วัน หญารูซี่เหมาะ

สําหรับใชเลี้ยงสัตวในรูปหญาสด หญาแหงหรือหญาหมัก
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 เปนหญาที่มีอายุหลายป ตนเปนกอตั้งตรง แตกกอดี ใบใหญ 

ใบดกออนนุ ม เติบโตไดในสภาพรมเงา เหมาะสําหรับปลูกในเขต

ชลประทาน ผลผลิตนํ้าหนักสด 10-12 ตันหรือนํ้าหนักแหง 2.5 – 3.0 

ตันตอไรตอป โปรตีน 8-10 เปอรเซ็นต

หญากินนีสีมวง

(Panicum maximum TD58)
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การปลูก
 ใชเมล็ดอัตรา 1.0-2.0 กิโลกรัมตอไร โรยเปนแถวๆ หางกัน 

50 เซนติเมตร 

การใสปุย
 กอนปลูกควรใสปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 50-100 กิโลกรัมตอไร 

เปนปุยรองพื้น ควรใสปุยคอกรวมดวย และใสปุยยูเรีย (46-0-0) อัตรา 

10-20 กิโลกรัมตอไร หลังการตัดทุกครั้ง

การกําจัดวัชพืช
 กําจัดวัชพืชครั้งแรกหลังจากปลูกหญา 3-4 สัปดาห และ

หลังจากนี้ 1-2 เดือน หากยังมีวัชพืชขึ้นอยูหนาแนน ควรทําการกําจัด

วัชพืชอีกครั้งหนึ่ง

การใชประโยชน
 การตัดหญากินนีสีมวงไปใชเลี้ยงสัตว ควรตัดครั้งแรก 60-70 วัน 

หลังปลูกและตัดครั้งตอไปทุกๆ 30-40 วัน ในชวงฤดูฝนหญาโตเร็ว 

สามารถตัดไดทุก 20-30 วัน โดยตัดสูงจากพื้นดิน 10-15 เซนติเมตร 

หญากินนีสีมวงเหมาะสําหรับใชเลี้ยงสัตวในรูปหญาสด หญาหมัก 

หรือจะปลอยสัตวเขาแทะเล็มก็ได
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 เปนหญาที่มีอายุหลายป ตนตั้งเปนกอ กอใหญ ใบกวาง 

ขอบใบคม ทนตอสภาพดินที่เปนดินกรด ทนนํ้าทวมขัง ทนแลง ผลผลิต

นํ้าหนักสด 10-14 ตันหรือนํ้าหนักแหง 2.5–3.5 ตันตอไรตอป โปรตีน 

7–8 เปอรเซ็นต 

หญาอะตราตัม

(Paspalum atratum)
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การปลูก
 ใชเมลด็พนัธุอตัรา 1-2 กโิลกรมัตอไร หวานหรอืโรยเมลด็เปนแถวๆ 

หางกัน 50 เซนติเมตร 

การใสปุย
 กอนปลูกควรใสปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 50-100 กิโลกรัมตอไร 

เปนปุ ยรองพื้น ควรใสปุ ยคอกรวมดวย และใสปุ ยยูเรีย (46-0-0) 

อัตรา 10-20 กิโลกรัมตอไร หลังการตัดทุกครั้ง

การกําจัดวัชพืช
 กําจัดวัชพืชครั้งแรกหลังจากปลูกหญา 3-4 สัปดาห และ

หลังจากนี้ 1-2 เดือน กําจัดวัชพืชอีกครั้งหนึ่ง ถามีวัชพืชขึ้นหนาแนน

การใชประโยชน
 หญาอะตราตัมมีการเจริญเติบโตรวดเร็ว ถาปลอยไวใหมี

อายุมากใบจะหยาบกระดางและขอบใบคม ควรตัดครั้งแรกประมาณ 

60 วันหลังปลูก และตัดครั้งตอไปทุกๆ 30-40 วัน โดยตัดสูงจากพื้นดิน 

5-10 เซนติเมตร ช วงฤดูฝนโตเร็ว สามารถตัดไดทุก 25-30 วัน 

หญาอะตราตมัเหมาะสาํหรบัใชเลีย้งสตัวในรปูหญาสด หรอืทาํหญาหมกั 

แตไมเหมาะสําหรับทําหญาแหง
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 เปนหญาที่มีอายุหลายป ตนตั้งเปนกอ เจริญเติบโตไดใน

ดินทรายที่มีความอุดมสมบูรณตํ่า ทนตอสภาพแหงแลง ทนนํ้าทวมขัง 

ผลผลิตนํ้าหนักสด 6-8 ตัน หรือนํ้าหนักแหง 1.5-2.0 ตันตอไรตอป 

โปรตีน 7-8 เปอรเซ็นต

หญาพลิแคทูลั่ม

(Paspalum plicatulum)
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การปลูก
 ใชเมล็ดพันธุอัตรา 2.0 กิโลกรัมตอไร หวานหรือโรยเปนแถวๆ 

หางกัน 50 เซนติเมตร

การใสปุย
 กอนปลูกควรมีการใสปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 50-100 กิโลกรัม

ตอไร เปนปุยรองพื้น ควรใสปุยคอกรวมดวย และใสปุยยูเรีย (46-0-0) 

อัตรา 10-20 กิโลกรัมตอไร หลังการตัดทุกครั้ง

การกําจัดวัชพืช
 ควรมีการกําจัดวัชพืชหลังปลูกหญา 2-4 สัปดาห 

การใชประโยชน
 การตัดหญาพลิแคทูลั่มไปใชเลี้ยงสัตว ควรตัดครั้งแรก 60-70 วัน

หลังปลูก โดยตัดสูงจากพื้นดิน 10-15 เซนติเมตร สําหรับการปลอยสัตว

เขาแทะเล็มในแปลงหญา ควรปลอยเขาครั้งแรกเมื่อหญาอายุ 70-90 วัน 

หลังจากนั้นจึงทําการตัด หรือปลอยสัตวเขาแทะเล็มหมุนเวียนทุก 

30-45 วนั หญาพลแิคทลูัม่เหมาะสาํหรบัใชเลีย้งโค กระบอื ในรปูหญาสด 

หญาแหง หรือหญาหมัก
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 เปนหญาที่มีอายุหลายป ทนแลงไดดี ทนตอสภาพนํ้าขังไดเปน

ครั้งคราว ทนตอการแทะเล็มได ดี  ทนตอสภาพดินเค็มได ดีกว า

หญาอื่นๆ หลายชนิด ผลผลิตนํ้าหนักสด 8-10 ตันหรือนํ้าหนักแหง 

2.0-2.5 ตันตอไรตอป โปรตีน 8-10 เปอรเซ็นต

หญาโรด
(Chloris gayana)
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การปลูก
 ใชเมล็ดพันธุอัตรา 2 กิโลกรัมตอไร หวานหรือโรยเปนแถวๆ 

หางกัน 50 เซนติเมตร เมล็ดพันธุหญาโรดมีขนและเบามากกอนหวาน

แนะนําใหผสมเมล็ดพันธุกับขี้เลื้อยหรือทราย

การใสปุย
 กอนปลูกควรมีการใสปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 50-100 กิโลกรัม

ตอไร เปนปุยรองพื้น ควรใสปุยคอกรวมดวย และใสปุยยูเรีย (46-0-0) 

อัตรา 10-20 กิโลกรัมตอไร หลังการตัดทุกครั้ง

การกําจัดวัชพืช
 ควรมีการกําจัดวัชพืชหลังปลูกหญา 2-4 สัปดาห 

การใชประโยชน
 การตัดหญาโรดไปใชเลี้ยงสัตว ควรตัดครั้งแรก 60-70 วัน

หลังปลูก โดยตัดสูงจากพื้นดิน 10-15 เซนติเมตร สําหรับการปลอยสัตว

เขาแทะเล็ม ควรปลอยเขาครั้งแรกเมื่อหญาอายุ 70-90 วัน หลังจากนั้น

จึงทําการตัด หรือปลอยสัตวเขาแทะเล็มหมุนเวียนทุก 30-45 วัน 

ในชวงฤดูฝนหญาโตเร็ว อาจตัดใชประโยชนไดที่อายุนอยกวา 30 วัน 

หญาโรดเหมาะสําหรับใชเลี้ยงโค กระบือ ในรูปหญาสด หญาแหงหรือ

หญาหมัก
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 เปนหญาที่มีอายุหลายป สายพันธุที่นิยมปลูก คือ หญาเนเปยร

แคระ (P. purpureum cv. Mott) และหญาเนเปยรลกูผสม (P. Purpureum  x  

P. americanum) หญาเนเป ยร แคระสูง 1-2 เมตร แตกกอดี 

ใบมาก เนเปยรลูกผสม ซึ่งมีหลายสายพันธุ เชน เนเปยรยักษ บานา 

อาลาฟล และเนปยรไตหวัน มีลักษณะตนสูง 3-4 เมตร ทุกสายพันธุ

หญาเนเปยร

(Pennisetum purpureum)



15พืชอาหารสัตวพันธุดี

เจริญเติบโตไดดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณสูง เหมาะสําหรับปลูก

ในเขตชลประทาน ผลผลิตนํ้าหนักสด 12-16 ตันหรือนํ้าหนักแหง 

3.0-4.0 ตันตอไรตอป โปรตีน 8–10 เปอรเซ็นต 

การปลูก
 ปลูกไดดวยทอนพันธุ   ระยะปลูก 75x75 เซนติเมตร ปลูก

หลุมละ 2 ทอน ใหขออยูใตดินลึก 1-2 นิ้ว ในพื้นที่ 1 ไร ใชทอนพันธุ 

300-500 กิโลกรัม

การใสปุย
 กอนปลูกควรใสปุ ยสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร 

เปนปุ ยรองพื้น ควรใสปุ ยคอกรวมดวย และใสปุ ยยูเรีย (46-0-0) 

อัตรา 10-20 กิโลกรัมตอไร หลังการตัดทุกครั้ง

การกําจัดวัชพืช
 ควรกําจัดวัชพืชภายหลังจากปลูกหญา 2-4 สัปดาห

การใชประโยชน
 การตัดหญาเนเปยรไปเลี้ยงสัตว ควรตัดครั้งแรก 60-70 วัน

หลังปลูก และตัดหญาครั้งตอไปทุก 30-45 วัน ชวงฤดูฝนหญาโตเร็ว 

อาจตัดอายุนอยกวา 30 วัน โดยตัดชิดดิน หญาเนเปยรเหมาะสําหรับ

ใชเลี้ยงโค กระบือ ในรูปหญาสด หรือหญาหมัก ไมเหมาะสําหรับทํา

หญาแหง



พืชอาหารสัตวพันธุดี16

 เปนหญาอายุที่มีหลายป ตนกึ่งตั้งกึ่งเลื้อย ลําตนเล็ก ไมมีขน 

ใบเล็กเรียวยาว ใบดกออนนุม เหมาะสําหรับทําหญาแหง ทนนํ้าทวมขัง 

เจริญเติบโตดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณสูง เหมาะสําหรับปลูกในเขต

ชลประทาน ผลผลิตนํ้าหนักสด 20-28 ตัน นํ้าหนักแหง 5.0-7.0 ตันตอไร

ตอป โปรตีน 7-10 เปอรเซ็นต

หญาแพงโกลา

(Digitaria eriantha)



17พืชอาหารสัตวพันธุดี

การปลูก
 ใชทอนพันธุ  อัตรา 200-250 กิโลกรัมตอไร พื้นที่ลุ ม ทําเทือกแบบ
นาหวานนํ้าตม ปรับระดับนํ้าใหสูง 10-15 เซนติเมตร หวานทอนพันธุใหทั่วแปลง 
แลวนาบกดทอนพันธุใหจมนํ้า แชทิ้งไวประมาณ 1 สัปดาห แลวระบายนํ้าออก

พืน้ทีด่อน หลงัจากไถพรวนแลว ชกัรองหางกนั 30 เซนตเิมตร ลกึประมาณ 
10 เซนติเมตร วางทอนพันธุ 3-5 ทอน เรียงตอกันเปนแถว ใชดินกลบเล็กนอยและ
เหยียบใหแนน หรือหวานทอนพันธุอยางสมํ่าเสมอทั่วแปลงแลว ไถพรวนกลบดวย
ไถผาน 7 ซึ่งปรับหนาผานใหเสมอแลว

การใสปุย
พื้นที่ลุม  ควรใสปุยหลังจากระบายนํ้าออกแลวปลอยแปลงทิ้งไว ประมาณ 
1 เดือน จนดินแหงจึงใหนํ้าโดยใหนํ้าขังไว 2 วัน และใสปุยสูตร 15-15-15 อัตรา
ไรละ 15-25 กิโลกรัม หวานใหทั่วแปลงหลังจากนั้น 10-15 วัน เมื่อดินเริ่มแหง 
จึงใหนํ้าครั้งที่ 2 และหวานปุยยูเรีย (46-0-0) อัตราไรละ 10 กิโลกรัม ในแตละรอบ
ของการตัดควรใสปุยยูเรีย (46-0-0) 2 ครั้งๆ ละ 10 กิโลกรัมตอไร และใสปุยสูตร 
15-15-15 อัตราไรละ 15-25 กิโลกรัมหลังตัด

พื้นที่ดอน ก อนไถพรวนดินครั้ งสุดท าย ใส ปุ ยสูตร 15-15-15 อัตรา 
50-100 กิโลกรัมตอไรเปนปุยรองพื้นและพรวนกลบกอนปลูก ควรใสปุ ยคอก
รวมดวยในแตละรอบของการตัด และใสปุยยูเรีย (46-0-0) 2 ครั้งๆ ละ 10 กิโลกรัม
ตอไร ครั้งแรกหลังตัด 1 วัน และครั้งที่ 2 หลังตัด 10-15 วัน

การกําจัดวัชพืช
 หลงัจากปลกู 45-60 วนั โดยการตดัปรบั ถามกีารเตรยีมดนิทีด่จีะไมมวีชัพชื
ถามีวัชพืชใหตัดหญา 1-2 ครั้ง วัชพืชจะหมดไปเอง 

การใชประโยชน
 การตดัหญาแพงโกลาไปใชเลีย้งสตัว ควรตดัหญาครัง้แรก 60 วนัหลงัปลกู 
และตัดครั้งตอไปทุกๆ 40 วัน โดยตัดสูงจากพื้นดิน 5-10 เซนติเมตร การปลอยสัตว
เขาแทะเล็มครั้งแรกควรปลอยเมื่อหญาอายุ 90 วัน หญาแพงโกลาเหมาะสําหรับ
ใชเลี้ยงสัตวในรูปหญาสด หญาแหง หรือหญาหมัก



พืชอาหารสัตวพันธุดี18

 เปนถั่วที่มีอายุ 2-3 ป พุมเตี้ยตั้งตรง แตกกิ่งกานแผคลุมพื้นที่

ไดกวาง ทนทานตอสภาพแหงแลง ทนดินกรด ทนทานตอการแทะเล็ม

เหยียบยํ่าของสัตวไดดี ไมทนตอสภาพพื้นที่ดินชื้นแฉะ และไมทนสภาพ

รมเงา ผลผลิตนํ้าหนักสด 6-8 ตันหรือนํ้าหนักแหง 1.5-2.0 ตันตอไรตอป 

โปรตีน 16-18 เปอรเซ็นต

ถั่วฮามาตา

(Stylosanthes hamata cv. Verano)



19พืชอาหารสัตวพันธุดี

การปลูก
 ใชเมล็ดพันธุ อัตรา 1.5-2.0 กิโลกรัมตอไร  หวานหรือโรย

เปนแถวๆ หางกัน 30-50 เซนติเมตร กอนปลูกตองแชเมล็ดในนํ้ารอน

อุณหภูมิประมาณ 80 องศาเซลเซียส นาน 5-10 นาที

การใสปุย
 กอนปลูกควรใสปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 30-50 กิโลกรัมตอไร 

เปนปุยรองพื้น ควรใสปุยคอกรวมดวย ในปตอๆ ไป และใสปุยทริปเปล

ซุปเปอรฟอสเฟต (0-46-0) อัตรา 20-30 กิโลกรัมตอไร ชวงตนฤดูฝน

ของทุกป

การกําจัดวัชพืช
 กําจัดวัชพืชครั้งแรกหลังจากปลูกถั่ว 3-4 สัปดาห และกําจัด

วัชพืชครั้งที่ 2 หลังจากครั้งแรกประมาณ 1-2 เดือน

การใชประโยชน
 การตัดถั่วฮามาตามาใชเลี้ยงสัตว ควรตัดครั้งแรก 60-75 วัน

หลังปลูก โดยตัดสูงจากพื้นดิน 10-15 เซนติเมตร หลังจากนั้น

ทาํการตดัทกุ 45-60 วนั หรอืปลอยใหสตัวเขาแทะเลม็ครัง้แรกเมือ่ถัว่อายุ 

90 วัน เขาแทะเล็มเปนชวงๆ ทุก 30-45 วัน ถั่วฮามาตาเหมาะสําหรับ

ใชเลี้ยงสัตวในรูปถั่วสดหรือแหง



พืชอาหารสัตวพันธุดี20

 เปนถั่วที่มีอายุ 2–3 ป พุมตั้ง ขนาดตนและทรงพุมใหญกวา

ถั่วฮามาตา ไมทนดินเค็มและดินดาง (pH มากกวา 8.5) ผลผลิตสูงใน

ดินรวนปนทราย ทนสภาพดินกรดไดดี ผลผลิตนํ้าหนักสด 6-10 ตัน หรือ

นํ้าหนักแหง 1.5 – 2.5 ตันตอไรตอป โปรตีน 16-20 เปอรเซ็นต

ถั่วทาพระสไตโล

(Stylosanthes guianensis CIAT 184)



21พืชอาหารสัตวพันธุดี

การปลูก
 ใชเมล็ดพันธุอัตรา 2 กิโลกรัมตอไร หวานหรือโรยเปนแถวๆ 

หางกันประมาณ 30 เซนติเมตร กอนปลูกตองแชเมล็ดในนํ้ารอน

อุณหภูมิประมาณ 80 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที 

การใสปุย
 ควรใสปุยผสมสูตร 12-24-12 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร เปนปุย

รองพื้น และควรใสปุยคอกรวมดวย ในปตอๆ ไป และใสปุยทริปเปล

ซุปเปอรฟอสเฟต อัตรา 20-30 กิโลกรัมตอไร ชวงตนฤดูฝนของทุกป

การกําจัดวัชพืช
 กําจัดวัชพืชครั้ งแรกหลังจากปลูกถั่ว  3-4 สัปดาห   และ

หลังจากนั้น 1-2 เดือน กําจัดวัชพืชอีกครั้งหนึ่ง ถายังมีวัชพืชขึ้นหนาแนน

การใชประโยชน
 การตัดถั่วท าพระสไตโลไปใช  เลี้ยงสัตว   ควรตัดครั้งแรก 

80-90 วันหลังปลูก หลังจากนั้นตัดหรือปลอยสัตวแทะเล็มได ทุกๆ 

45-60 วัน ควรตัดสูงจากพื้นดิน 15-20 เซนติเมตร ถั่วทาพระสไตโล

เหมาะสําหรับใชเลี้ยงโค กระบือ ในรูปถั่วสด หรือถั่วแหง สามารถนํา

ใบถั่วทาพระสไตโลแหงบดละเอียดใชในสูตรอาหารเลี้ยงสัตวปกได



พืชอาหารสัตวพันธุดี22

 เปนถั่วที่มีอายุฤดูเดียว เถาเลื้อย ใบดก ใบจะไมรวงหลนงายเมื่อ

ทําแหง เหมาะสําหรับใชทําถั่วแหงอัดฟอน ใหผลผลิตนํ้าหนักสด 4 ตัน 

หรือนํ้าหนักแหงประมาณ 1 ตันตอไรตอป โปรตีน 16-18 เปอรเซ็นต 

ถั่วคาวาลเคด

(Centrosema pascuorum cv. Cavalcade)



23พืชอาหารสัตวพันธุดี

การปลูก
 ใชเมล็ดพันธุหวานหรือโรยเปนแถวในอัตรา 4 กิโลกรัมตอไร 

โรยเปนแถวๆ หางกัน 25-50 เซนติเมตร 

การใสปุย
 กอนปลูกควรมีการใสปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร 

เปนปุยรองพื้น และควรใสปุยคอกรวมดวย 

การกําจัดวัชพืช
 ควรกําจัดวัชพืชเมื่อถั่วมีอายุ 3-4 สัปดาห และอาจมีการ

กําจัดวัชพืชอีกครั้งหนึ่งถายังมีวัชพืชขึ้นหนาแนน 

การใชประโยชน
 ถั่วคาวาลเคดเหมาะสําหรับใชเลี้ยงโค กระบือ ในรูปถั่วสด 

หรือถั่วแหง

 การตัดถั่วคาวาลเคดทุกครั้งใหสังเกตจากใบลางเริ่มเหลืองและ

ตัดสูงจากพื้นดินประมาณ 10 เซนติเมตร ในการปลอยสัตวเขาแทะเล็ม 

ควรใหถั่วมีอายุ 90 วันขึ้นไป หลังจากนั้นควรตัดหรือปลอยสัตวแทะเล็ม

ไมตํ่ากวา 30 วัน



พืชอาหารสัตวพันธุดี24

 เปนถั่วมีอายุหลายป เปนไมพุมคอนขางตั้งตรง สูง 2.0–3.5 เมตร 

ใบและดอกคลายกระถิน แตมีขนาดเล็กกวา เจริญเติบโตไดดีในดินที่มี

ความอุดมสมบูรณคอนขางสูง ไมทนตอสภาพนํ้าทวมขัง ไมทน

ดินกรดจัด ผลผลิตนํ้าหนักสด 8-12 ตัน นํ้าหนักแหง 2.0 – 3.0 ตันตอไร

ตอป โปรตีน 16-18 เปอรเซ็นต 

ถั่วไมยรา
(Desmanthus virgatus)



25พืชอาหารสัตวพันธุดี

การปลูก
 ใชเมล็ดพันธุ อัตรา 2 กิโลกรัมตอไร โรยเปนแถวๆ หางกัน 

30-60 เซนติเมตร กอนปลูกตองแชเมล็ดในนํ้าร อนอุณหภูมิ 80 

องศาเซลเซียส นาน 5 นาที 

การใสปุย
 ควรใสปุยผสมสูตร 12-24-12 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร เปนปุย

รองพื้น ควรรใสปุยคอกรวมดวย ในปตอๆ ไป และใสปุยเชนเดียวกัน

กับปแรกในชวงตนฤดูฝน

การกําจัดวัชพืช
 ควรกําจัดวัชพืชหลังจากปลูก 2-4 สัปดาห และหากยังมีวัชพืช

ขึ้นหนาแนน ควรมีการกําจัดวัชพืชตามความจําเปน

การใชประโยชน
 การตัดถั่วไมยราไปใชเลี้ยงสัตว ควรตัดครั้งแรก 60-70 วัน

หลังปลูก และตัดครั้งตอไปทุกๆ 30-45 วัน โดยตัดสูงจากพื้นดินประมาณ 

30 เซนติเมตร ถั่วไมยราเหมาะสําหรับใชเลี้ยงโค กระบือ ในรูปถั่วสด 

หรือถั่วแหง



พืชอาหารสัตวพันธุดี26

 เปนถั่วที่มีอายุหลายป ที่นิยมปลูกมีอยู 2 ชนิด คือ Arachis 

pinto : cv. Amarillo และ Arachis glabrata เจริญเติบโตคลุมดินไดอยาง

หนาแนนขึ้นไดดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณปานกลาง และมีความชื้น

สูง ทนตอสภาพรมเงาทนตอการแทะเล็มและเหยียบยํ่าของสัตวไดดีมาก 

ขยายพนัธุดวยเมลด็และสวนของลาํตน ใหผลผลตินํา้หนกัสด 4-8 ตนั หรอื

นํา้หนกัแหงประมาณ 1-2 ตนัตอไรตอป เหมาะสาํหรบัปลอยสตัวแทะเลม็ 

มีโปรตีนประมาณ 15-21 เปอรเซ็นต

ถั่วลิสงเถา

(Arachis spp.)



27พืชอาหารสัตวพันธุดี

การปลูก
 ปลูกโดยหยอดเมล็ดเปนแถวอัตรา 2 กิโลกรัมตอไร ระยะหาง

ระหวางแถว 30-50 หรือใชท อนพันธุ ปลูก ระยะระหวางตนและ

ระหวางแถวหางกัน 50 เซนติเมตร

การใสปุย
 กอนปลูกควรมีการใสปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร 

เปนปุยรองพื้น ควรมีการใสปุยคอกรวมดวย ในการดูแลรักษาแปลงถั่ว

ควรใสปุยทริปเปลซุปเปอรฟอสเฟต ในชวงตนฤดูของทุกป ในอัตรา 

20 กิโลกรัมตอไร

การกําจัดวัชพืช
 กาํจัดวัชพชืครั้งแรกในระยะ 3-4 สัปดาหแรกหลังปลูก และกาํจัด

วัชพืชครั้งที่ 2 หลังจากครั้งแรกอีก 2 เดือน

การใชประโยชน
 ควรปลอยแทะเล็มครั้งแรกที่ถั่วอายุ 70-90 วันหลังจากนั้นจึงจะ

ทําการปลอยสัตวแทะเล็มทุกๆ 30-45 วัน
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 เปนถัว่ยนืตน มคีณุคาทางอาหารสงู และสามารถใหผลผลติในชวง
แลงได เนื่องจากมีระบบรากลึก สามารถเจริญเติบโตไดดีในดินที่มี
ความอุดมสมบูรณคอนขางสูง การระบายนํ้าดี และมีหนาดินลึก ไมทน
ดินเปนกรดจัด ผลผลิตนํ้าหนักสด 4.8 - 6 ตัน นํ้าหนักใบแหง 1.2-1.5 
ตันตอไรตอป โปรตีน 24 เปอรเซ็นต 

กระถิน
(Leucaena leucocephala K636)
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การปลูก
  ใชเมล็ดพันธุกระถินอัตรา 1 กิโลกรัมตอไร ที่ผานการแชนํ้า 1 คืน 

และผึ่งลมในที่รมใหเมล็ดแหงสนิท แลวจึงนําไปปลูกโดยหยอดเมล็ด

เปนแถว ใชระยะปลูกระหวางแถว 1 เมตร และระยะระหวางตน 

25-30 เซนติเมตร ปลูกหลุมละ 2-3 เมล็ด ไมควรกลบเมล็ดลึกเกิน 

1.5 เซนติเมตร

การใสปุย 
 ในปแรกควรใสปุ ยสูตร 12-24-12 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร 

เปนปุยรองพื้นกอนปลูก โดยโรยตามแถวที่จะปลูก สําหรับในดินที่มี

ความอุดมสมบูรณตํ่าควรใสปุยคอกหรือปุยหมักอัตรา 2-4 ตันตอไร 

(ควรใสปุยคอกกอนปลูกพืชอยางนอย 4 สัปดาห) แลวพรวนดินกลบ 

สวนในปตอๆ ไป ใสปุยสูตร 12-24-12 อัตรา 20 – 50 กิโลกรัมตอไร 

ชวงตนฤดูฝนของทุกป 

การกําจัดวัชพืช 
 ควรกําจัดวัชพืชเดือนละครั้ง ในชวง 2-3 เดือนแรกของการปลูก 

และหลังจากนั้นกําจัดวัชพืชตามความเหมาะสม 

การใชประโยชน 
 การตัดกระถินไปใชเลี้ยงสัตว ควรตัดครั้งแรกเมื่ออายุประมาณ 

6-8 เดือน และตัดครั้งตอไปทุก 3 เดือน โดยตัดสูงจากพื้นประมาณ 

50 เซนตเิมตร กระถนิเหมาะสาํหรบัใชเลีย้งสตัวในรปูกระถนิรวมกิง่สบัแหง 

สวนการใชในรูปกระถินสดนิยมใชเสริมในสัตวเคี้ยวเอื้อง
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พันธุพืช
สภาพพื้นที่ การใชประโยชน

ที่ลุม ที่ดอน ตดัใหกนิ ปลอยแทะเล็ม หญาแหง หญาหมัก

 หญารูซี่ 0 ** * ** ** **

 หญากินนีสีมวง * ** ** * * **

 หญาอะตราตัม ** ** ** * 0 *

 หญาพลิแคทูลั่ม ** ** ** * * *

 หญาเนเปยร * ** ** 0 0 **

 หญาแพงโกลา ** * ** ** ** *

 หญาโรด * ** ** * ** *

 ถั่วฮามาตา 0 ** * ** * 0

 ถั่วทาพระสไตโล * ** ** * * 0

 ถั่วคาวาลเคด 0 ** ** 0 ** 0

 ถั่วไมยรา * ** ** * * 0

 ถั่วลิสงเถา * ** * * ** 0

 กระถิน 0 ** ** * * *

หมายเหตุ   ** เหมาะสม   * พอใช    0 ไมเหมาะสม

ความเหมาะสมของพชือาหารสตัวชนดิตางๆ
สําหรับการนําไปปลูกและใชประโยชน
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พันธุพืช

สภาพแวดลอมที่จะปลูกพืช

สภาพ

รมเงา

ดินกรด

จัด

ชื้นแฉะ

นํ้าทวมขัง

ดิน

เหนียว

ดิน

ทราย

ดิน

ทรายจัด

พื้นที่

แหงแลง

หญารูซี่ * 0 0 * ** * *

หญากินนีสีมวง ** * * ** * 0 **

หญาเนเปยร 0 * 0 ** * 0 *

หญาแพงโกลา 0 0 ** ** * * *

หญาพลิแคทูลั่ม 0 * ** * ** ** **

หญาอะตราตัม 0 ** ** * ** ** **

หญาโรด 0 0 ** ** ** * **

ถั่วฮามาตา * * 0 0 ** ** **

ถั่วทาพระสไตโล * ** * ** ** * **

ถั่วคาวาลเคด * ** * * ** * **

ถั่วไมยรา 0 0 0 ** 0 0 0

ถั่วลิสงเถา ** 0 0 * * * 0

กระถิน 0 0 0 * * 0 *

หมายเหตุ   ** เหมาะสม   * พอใช    0 ไมเหมาะสม

ความทนทานของพืชอาหารสัตวชนิดตางๆ
ภายใตสภาพแวดลอมที่จํากัด
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กองอาหารสัตว ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร. 0-2653-4491

สถานที่ตั้งหนวยงานของ
กองอาหารสัตว กรมปศุสัตว

หนวยงาน สถานที่ตั้ง โทรศัพท

1.  ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวชัยนาท เขื่อนเจาพระยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 10700 โทร. 0-5640-5056

2.  สถานีพัฒนาอาหารสัตวสุพรรณบุรี อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี 72180 โทร. 0-3548-1147

3.  สถานีพัฒนาอาหารสัตวเพชรบูรณ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ 67000 โทร. 0-5672-1558

4.  สถานีพัฒนาอาหารสัตวสุโขทัย อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160 โทร. 0-5561-3687

5.  สถานีพัฒนาอาหารสัตวพิจิตร อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 โทร. 0-5661-8403

6.  ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสระแกว อ.คองหาด จ.สระแกว 27260 โทร. 0-3725-1755

7.  ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครราชสีมา อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 30130 โทร. 0-4431-1612

8.  สถานีพัฒนาอาหารสัตวรอยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ จ.รอยเอ็ด 45130 โทร. 0-4358-1454

9.  สถานีพัฒนาอาหารสัตวบุรีรัมย อ.ปะคํา จ.บุรีรัมย 31220 โทร. 0-4464-6077

10.  สถานีพัฒนาอาหารสัตวยโสธร อ.คําเขื่อนแกว จ.ยโสธร 35110 โทร. 0-4579-1578

11.  ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวขอนแกน สํานักงานเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จ.ขอนแกน 40260

โทร. 0-4326-1123

12.  สถานีพัฒนาอาหารสัตวมหาสารคาม อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160 โทร. 0-4378-1322

13.  สถานีพัฒนาอาหารสัตวกาฬสินธุ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ 46000 โทร. 0-4387-1249

14.  สถานีพัฒนาอาหารสัตวอุดรธานี อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250 โทร. 0-4291-0155

15.  สถานีพัฒนาอาหารสัตวเลย อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร. 0-4280-1294

16.  สถานีพัฒนาอาหารสัตวมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร. 0-4264-0099

17.  สถานีพัฒนาอาหารสัตวหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทร. 0-4242-1373

18.  สถานีพัฒนาอาหารสัตวนครพนม อ.ทาอุเทน จ.นครพนม 48120 โทร. 0-4258-1285

19.  สถานีพัฒนาอาหารสัตวสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทร. 0-4272-5124

20.  ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวลําปาง อ.หางฉัตร จ.ลําปาง 52190 โทร. 0-5422-2695

21.  สถานีพัฒนาอาหารสัตวแพร อ.รองกวาง จ.แพร 54140 โทร. 0-5465-4660

22.  ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบุรี อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 76120 โทร. 0-3259-4052

23.  สถานีพัฒนาอาหารสัตวประจวบคีรีขันธ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ 77150 โทร. 0-3268-1990-1

24.  ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสุราษฎรธานี อ.ทาฉาง จ.สุราษฎรธานี 84150 โทร. 0-7729-2094

25.  สถานีพัฒนาอาหารสัตวชุมพร อ.ทาแซะ จ.ชุมพร 86140 โทร. 0-7761-1063

26.  ศูนยวิจัและพัฒนาอาหารสัตวนราธิวาส อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110 โทร. 0-7353-8204

27.  สถานีพัฒนาอาหารสัตวสตูล อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 โทร. 0-7479-7070

28.  สถานีพัฒนาอาหารสัตวตรัง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทร. 0-7528-4150

29.  สถานีพัฒนาอาหารสัตวพัทลุง อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190 โทร. 0-7468-9143
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