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คํานํา 

 

กรมปศุสัตว โดยสํานักพัฒนาอาหารสัตว ไดกําหนดใหมีการจัดทําแปลงทดสอบสาธิตพืชอาหารสัตว

พันธุดีโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือตองการรวบรวม เก็บรักษาและขยายเชื้อพันธุพืชอาหารสัตว สําหรับนําไปใชเพ่ือ

การวิจัยปรับปรุงพันธุพืชอาหารสัตวและนําไปใชประโยชนในการกระจายพันธุใหเกษตรกรปลูกสําหรับเลี้ยง

สัตว การดําเนินการดังกลาวชวยทําใหมีแหลงเชื้อพันธุพืชอาหารสัตวพันธุดีของตนเองสําหรับนําไปใช

ประโยชนในการสงเสริมและกระจายพันธุดีใหแกเกษตรกร 

กลุมวิจัยและพัฒนาพืชอาหารสัตว สํานักพัฒนาอาหารสัตว กรมปศุสัตว จึงจัดทําคูมือฉบับนี้ข้ึนเพ่ือ

ใชเปนคูมือการปฏิบัติงานใหแกเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจัดทําแปลงทดสอบสาธิตพืชอาหารสัตวพันธุดี โดยหวัง

เปนอยางยิ่งวาขอมูลในเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ในการจัดทํา

แปลงทดสอบสาธิตพืชอาหารสัตวพันธุดีใหถูกตองและเปนไปตามหลักวิชาการและคงรักษาไวซ่ึงพันธุพืช

อาหารสัตวพันธุดีท่ีตรงตามพันธุตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

         กลุมวิจัยและพัฒนาพืชอาหารสัตว 
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แปลงทดสอบสาธิตพืชอาหารสัตวพันธุดี 

 

สํานักพัฒนาอาหารสัตว กรมปศุสัตว เปนหนวยงานท่ีมีการแลกเปลี่ยนเชื้อพันธุ นําเขา คัดเลือก และ

ปรับปรุงพันธุพืชอาหารสัตว โดยเฉพาะการนําเขาพันธุพืชอาหารสัตว ซ่ึงพืชจากประเทศหนึ่ง สามารถจะ

ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมของอีกประเทศหนึ่งไดเม่ือสภาพภูมิอากาศของประเทศเหลานั้นมีความใกลเคียง

กัน ดังนั้นการนําเขาพันธุเปนวิธีการท่ีทํากันอยูทุกประเทศ เพ่ือหาพันธุใหม ๆ ท่ีดีกวามาทดแทนพันธุเดิมและ

ยังเปนการนําเอาลักษณะบางอยางของพืชเขามา เพ่ือวัตถุประสงคในการผสมพันธุ ใหมๆ ข้ึนใชเอง

ภายในประเทศ ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการรวบรวม เก็บรักษาและขยายเชื้อพันธุพืชอาหารสัตว 

สําหรับนําไปใชเพ่ือการวิจัยปรับปรุงพันธุพืชอาหารสัตวและนําไปใชประโยชนในการกระจายพันธุใหเกษตรกร

ปลูกสําหรับเลี้ยงสัตวตอไป การดําเนินการดังกลาวชวยทําใหประเทศไทยมีความม่ันคง มีแหลงเชื้อพันธุ และ

พืชอาหารสัตวพันธุดีของตนเองสําหรับนําไปใชประโยชนในการสงเสริมและกระจายพันธุดีใหแกเกษตรกร

ตอไป  

แปลงทดสอบสาธิตพืชอาหารสัตวพันธุดี หรือมักเรียกโดยยอวาแปลงรวมรวมพันธุพืชอาหารสัตว หรือ

แปลง 40 พันธุ ดําเนินการข้ึนเพ่ือรวบรวม เก็บรักษาแหลงพันธุกรรมพืชอาหารสัตวพันธุดีท่ีมีอยูไว ตลอดจน

อนุรักษและพัฒนาการใชประโยชนอยางยั่งยืนและเหมาะสม และขยายพันธุพืชอาหารสัตวพันธุดีตรงตามพันธุ

ใหกับเกษตรกรปลูกสําหรับเลี้ยงสัตว นอกจากนั้นยังเปนจุดสาธิต เปนจุดศึกษาดูงานในรูปแบบนิทรรศการมี

ชีวิตของพืชอาหารสัตวพันธุดีท่ีรวบรวมไวสําหรับเกษตรกรและผูสนใจ 

1. การดําเนินการจัดทําแปลงสาธิตพืชอาหารสัตว 

1. มีการดําเนินการจัดทําแปลงพืชอาหารสัตวพันธุดีตามจํานวนหรือมากกวา 40 ชนิดพันธุตอหนวยงาน 

2. มีการกําหนดขนาดของแปลงอยางชัดเจน ขนาดแปลงไมควรนอยกวา 3 x 4 เมตร พิจารณาตามความ

เหมาะสมของขนาดพ้ืนท่ี ขอบแปลงอาจกออิฐเพ่ือเปนแนวก้ันขอบแปลง หรือยกเปนคันดินเพ่ือ

กําหนดขนาดแปลง 

3. มีทางเดินระหวางแปลงท่ีเหมาะสมเพ่ืองายตอการเขาเยี่ยมชมแปลงเพ่ือดูลักษณะพันธุพืชอาหารสัตว

แตละชนิดไดโดยสะดวก 

4. มีปายชื่อพันธุพืชอาหารสัตวประจําแปลง แสดงชื่อภาษาไทย และ ชื่อวิทยาศาสตร อยางถูกตอง วัสดุ

อาจเปนเหล็ก พลาสติก ไม หรืออ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
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5. มีผูรับผิดชอบท่ีปฏิบัติงานในการดูแลแปลง เพ่ือดูแลจัดการแปลงใหสวยงาม เพ่ือใชเปนฐานเรียนรู 

จุดสาธิต และเปนนิทรรศการมีชีวิตดานพืชอาหารสัตว และเก็บขอมูลผลผลิต พรอมท้ังมีผูรับผิดชอบ

ในการอธิบายขอมูลพันธุพืชอาหารสัตวแตละชนิดใหผูเขาเยี่ยมชมแปลงไดรับทราบ 

6. มีการวางระบบการใหน้ําในแปลงพืชอาหารสัตวพันธุดี เพ่ือใหแปลงสาธิตมีการใหผลผลิตไดตลอดป 

โดยเฉพาะการใหน้ําในชวงฤดูแลง และเปนการใหพืชอาหารสัตวพันธุดีแสดงศักยภาพการใหผลผลิต

ไดอยางเต็มท่ี 

7. มีการจัดและปรับภูมิทัศน ใหสวยงาม เพ่ือสรางจุดดึงดูด เชน มีจุดถายภาพ มีปายแสดงแปลงทดสอบ

สาธิต หรือแปลงรวบรวมพันธุพืชอาหารสัตวท่ีโดดเดนชัดเจน มีซุมหรือฐานเรียนรูดานพืชอาหารสัตว 

มีการทําสื่อดิจิตอล เชน QR code เพ่ือแสดงองคความรูดานพืชอาหารสัตว หรือดานอ่ืนๆ 

8. มีการจัดทําแบบบันทึกขอมูลผูเขามาศึกษาดูงาน หรือเขาเยี่ยมชมแปลงทดสอบสาธิตพืชอาหารสัตว

พันธุดี เพ่ือเปนขอมูลการใหบริการและคําแนะนํา พรอมท้ังรายงานใหสํานักพัฒนาอาหารสัตวทราบ

ทุกๆ เดือน 

9. การเก็บขอมูลตางๆของแปลง ใหดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานหรือแผนการปฏิบัติงานในแปลง

ทดสอบสาธิตพืชอาหารสัตวพันธุดี เชน แผนการปลูกใหมหรือปลูกเพ่ิมเติม แผนการปรับปรุงระบบน้ํา 

แผนการกําจัดวัชพืช แผนการตัดวัดผลผลิตและใสปุย เปนตน เพ่ือเสนอให ผอ.ศูนยฯ รับทราบและ

รายงานใหสํานักพัฒนาอาหารสัตวทราบ (เอกสาร 1) 

10.  มีการจัดทําผังแปลงทดสอบสาธิตพืชอาหารสัตว พรอมระบุชนิดพืช ชื่อวิทยาศาสตร ตามผังการ

จัดทําแปลง เพ่ือเสนอให ผอ.ศูนยฯ รับทราบและรายงานชนิดของพืชอาหารสัตวพันธุดีตามผังแปลง

ใหสํานักพัฒนาอาหารสัตวทราบ (เอกสาร 2) 

11. ในการตัดวัดผลผลิตในแตละครั้งของแตละปงบประมาณ (เชน ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) การ

เก็บเก่ียวผลผลิตท่ีอยูภายในแปลง โดยการตัดผลผลิตขอบแปลงออกดานละ 50 เซนติเมตร เก็บเก่ียว

ผลผลิตสวนท่ีไดเพ่ือชั่งน้ําหนัก บันทึกน้ําหนักสดท่ีไดพรอมพ้ืนท่ีการตัด คํานวณเปนผลผลิตน้ําหนัก

สดตอไร การพิจารณาอายุการตัดในพืชตระกูลหญาดําเนินการตัดท่ีอายุประมาณ 45 วัน ยกเวนใน

หญาท่ีมีลักษณะตนใหญ อวบน้ํา เชน หญาเนเปยรตัดท่ีอายุประมาณ 60 วัน สวนในพืชตระกูลถ่ัวตัด

ท่ีอายุประมาณ 60 วัน ท้ังนี้ข้ึนกับแผนการปฏิบัติงานและฤดูกาลในแตละพ้ืนท่ี 

12. การหาผลผลิตน้ําหนักแหงโดยการสุมตัวอยางผลผลิตพืชอาหารสัตวท่ีตัดกองรวมไวและยังไมไดสับ 

สํารวจรอบกอง กําหนดจุดการสุมตัวอยางจากรอบกองอยางนอย 5 จุด จุดละประมาณ 1 กิโลกรัม 

นํามากองรวมกัน จากนั้นสุมจากกองรวมนี้อีกครั้งใหเหลือน้ําหนักประมาณ 2 กิโลกรัม ในพืชท่ีมี
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ลักษณะตนใหญ อวบน้ํา เชน เนเปยร ขาวโพด ขาวฟาง สวนในพืชท่ีมีลักษณะตนเล็ก ใบเล็ก ไมอวบ

น้ํา เชน รูซ่ี กินีสีมวง แพงโกลา ใหสุมตัวอยางอยางนอย 5 จุด จุดละประมาณ 1 กิโลกรัม นํามากอง

รวมกัน จากนั้นสุมจากกองรวมนี้อีกครั้งใหเหลือน้ําหนักประมาณ 1 กิโลกรัม ตัวอยางท่ีไดนํามาหั่น

เปนชิ้นเล็ก 1-2 นิ้ว แลวนําไปอบดวยตูอบตัวอยางพืชอาหารสัตวหรือตากแดดใหแหงจนน้ําหนักคงท่ี 

ชั่งน้ําหนักแหง คํานวณน้ําหนักแหงตอไร บันทึกจัดเก็บขอมูลลงในตารางเก็บขอมูลผลผลิต น้ําหนัก

สด น้ําหนักแหง อายุการตัด และการใชปุย เพ่ือเสนอให ผอ.ศูนยฯ รับทราบและรายงานใหสํานัก

พัฒนาอาหารสัตวทราบทุกๆ ไตรมาส ท่ี nutrition4@dld.go.th (เอกสารแนบ 3) 

 

2. การทดสอบการผลิตพืชอาหารสัตวคุณภาพดี 

มีเปาหมายในการพัฒนากระบวนการผลิต พืชอาหารสัตวคุณภาพดี เพ่ือศึกษารูปแบบการเขตกรรม 

คุณคาทางโภชนะของพืชอาหารสัตว และลักษณะทางพฤกษศาสตรของพืชอาหารสัตวท่ีเกษตรกรนิยมปลูกใน

เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือเปนขอมูลในการใหคําแนะนํากระบวนการผลิตพืชอาหารสัตวคุณภาพดีแกเกษตรกร

ตอไป ซ่ึงประกอบดวยหลักในการดําเนินการดังนี้ 

- การคัดเลือกพันธุพืชอาหารสัตวท่ีเหมาะสม มีศักยภาพ และเปนท่ีนิยมปลูก 

- การเขตกรรม หรือการจัดการแปลงท่ีเหมาะสม เชน ดิน น้ํา ปุย สภาวะอากาศ อายุการตัด เปนตน 

- การเก็บขอมูลดานปริมาณผลผลิตและคุณภาพผลผลิต 

- การนําขอมูลท่ีไดไปสงเสริมการผลิตของเกษตรกร 

การดําเนินการ 

1. คัดเลือกแปลงพืชอาหารสัตวจํานวนอยางนอย 10 ชนิดพันธุ (10 แปลงยอย) จากแปลงทดสอบสาธติ

พืชอาหารสัตวพันธุดีของศูนยฯ พิจารณาจากพืชอาหารสัตวท่ีเกษตรกรนิยมปลูกในแตละพ้ืนท่ี

รับผิดชอบ 

2. ดําเนินการจัดการแปลงแบบประณีต เชน การใหน้ํา ดินและปุย กําจัดวัชพืช และอายุการเก็บเก่ียวท่ี

เหมาะสม พรอมบันทึกการจัดการแปลงโดยละเอียด เพ่ือใชเปนขอมูลดานการจัดการแปลง 

3. กอนดําเนินการตัดวัดผลผลิตในแตละครั้งใหดําเนินการเก็บขอมูลลักษณะทางพฤกษศาสตรกอนการ

ตัด เชน ความสูงกอ ความกวางกอ จํานวนแขนง จํานวนใบ ความกวางใบ ความยาวใบ สัดสวน ใบ:

ตน (สด) สัดสวน ใบ:ตน (แหง) น้ําหนักสด/ไร น้ําหนักแหง/ไร เปนตน (เอกสารแนบ 4) 
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4. ดําเนินการสุมเก็บตัวอยางพืชอาหารสัตวท้ัง 10 ชนิด ในแตละครั้งของการตัด การสุมตัวอยางผลผลิต

พืชอาหารสัตวแตละชนิดท่ีตัดกองรวมไวและยังไมไดสับ ใหสํารวจรอบๆกอง กําหนดจุดการสุม

ตัวอยางจากรอบกองอยางนอย 5 จุด จุดละประมาณ 1 กิโลกรัม นํามากองรวมกัน จากนั้นสุมจาก

กองรวมนี้อีกครั้งใหเหลือน้ําหนักประมาณ 2 กิโลกรัม ในพืชท่ีมีลักษณะตนใหญ อวบน้ํา เชน เนเปยร 

ขาวโพด ขาวฟาง สวนในพืชท่ีมีลักษณะตนเล็ก ใบเล็ก ไมอวบน้ํา เชน รูซ่ี กินีสีมวง แพงโกลา ใหสุม

ตัวอยางจากกองอยางนอย 5 จุด จุดละประมาณ 1 กิโลกรัม นํามากองรวมกัน จากนั้นสุมจากกอง

รวมนี้อีกครั้งใหเหลือน้ําหนักประมาณ 1 กิโลกรัม ตัวอยางท่ีไดนํามาหั่นเปนชิ้นเล็กขนาด 1-2 นิ้ว  

5. กรณีมีตูอบ บันทึกน้ําหนักตัวอยางสด นําตัวอยางใสถุงผา หรือถุงกระดาษ นําไปอบดวยตูอบตัวอยาง

พืชอาหารสัตวท่ีมีพัดลมระบายอากาศ ท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 24-48 ชั่วโมง พลิกกลับถุง

ตัวอยาง อยางนอยวันละ 2 ครั้ง จนน้ําหนักแหงคงท่ี (การตรวจสอบน้ําหนักคงท่ี ใหสุมชั่งตัวอยาง

แหง ระยะเวลาหางกันประมาณ 2 ชั่วโมง มีน้ําหนักแหงคงท่ี) บันทึกน้ําหนักแหง ใชสําหรับคํานวณ

ผลผลิตน้ําหนักแหง และการคํานวณคาวัตถุแหง กรณีไมมีตูอบ บันทึกน้ําหนักตัวอยางสด นําตัวอยาง

ใสถุงตาขายไนลอนขนาดความถ่ี 16 ชองตอตารางนิ้ว นําไปแขวนหรือผึ่งแดดใหแหง หม่ันพลิกกลับ

ตัวอยาง เพ่ือใหตัวอยางแหงสมํ่าเสมอตลอดท้ังถุง จนน้ําหนักคงท่ี ชั่งน้ําหนักแหง 

6. นําตัวอยางพืชอาหารสัตวท้ัง 10 ชนิด ท่ีแหงแลว มาบดดวยเครื่องบดตัวอยางพืชอาหารสัตว ใหมี

ขนาด 1-2 มิลลิเมตร ใสถุงเก็บตัวอยางรวบรวมไว ดําเนินการเชนเดียวกันนี้ในทุกครั้งท่ีตัดของใน

ปงบประมาณนั้น  

7. การสงตัวอยางเพ่ือวิเคราะหคุณคาทางโภชนะ ดําเนินการโดยการพิจารณาวาตัวอยางพืชอาหารสัตวท่ี

ไดจากการตัดในครั้งนั้นๆมาจากชวงฤดูฝนหรือชวงฤดูแลงของพ้ืนท่ีๆนั้น ดําเนินการรวมตัวอยางของ

พืชชนิดเดียวกันท่ีตัดในฤดูฝนมารวมกันเปน 1 ตัวอยาง และดําเนินการรวมตัวอยางของพืชชนิด

เดียวกันท่ีตัดในฤดูแลงมารวมกันเปน 1 ตัวอยาง (1 ชนิดพืชมี 2 ตัวอยาง คือตัวอยางในฤดูแลง และ

ตัวอยางในฤดูฝน) นําตัวอยางสงวิเคราะหคุณคาทางโภชนะ ไดแก การวิเคราะหพืชอาหารสัตวแบบ 

Proximate Analysis ไดแก ความชื้น โปรตีนหยาบ ไขมัน เถา และ NFE และการวิเคราะหเยื่อใยพืช

อาหารสัตวแบบ Detergent fiber Analysis ไดแก NDF  ADF  ADL นําขอมูลวิเคราะหคุณคาทาง

โภชนะพืชอาหารสัตวและขอมูลลักษณะทางพฤกษศาสตรท่ีไดเสนอให ผอ.ศูนยฯ รับทราบและ

รายงานใหสํานักพัฒนาอาหารสัตวทราบท่ี nutrition4@dld.go.th 

8. ดําเนินการประเมินศักยภาพของพืชอาหารสัตวแตละชนิดจากการจัดการแปลงแบบประณีตท่ีมีผลตอ

ปริมาณผลผลิตและคุณภาพของผลผลิต เพ่ือใชเปนขอมูลในการผลิตพืชอาหารสัตวคุณภาพดีของ

หนวยงาน และใชเปนขอมูลการใหคําแนะนําในการสงเสริมการผลิตพืชอาหารสัตวคุณภาพดีสําหรับ

เกษตรกรตอไป 
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เอกสารแนบ ๔ 




