
การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
       หญ้าเป็นอาหารของสัตว์หลายชนิด ไม่เฉพาะแต่ช้าง มา้ วัว ควาย แพะ แกะ ซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่ สัตว์

ตัวเล็กๆ เช่น กระต่าย หรอืหนูบางชนิด ก็กินหญ้าเช่นเดียวกัน บางครั้งเด็ก ๆ อาจจะเคยเห็นแมวหรอื

สุนัขที่บ้านเล็มยอดหญ้า พอกินไปได้สักครู่ มันก็อ้วกออกมา มีหญ้าออกมาด้วย หญ้าบางชนิดเป็นยา 

ซึ่งแมวและสุนัขรู้จักดี เวลามันไม่สบายเล็ก ๆ นอ้ย ๆ มันก็หายากินเอง เพื่อรักษาตัว แต่ถ้ามันเป็นมาก 

ๆ มันดูแลตัวเองไม่ไหว คนก็ต้องช่วยพามันไปหาหมอ และรักษาจนกว่าจะหาย 

     นอกจากหญ้าจะช่วยคลุมดิน ท าให้เป็นสนามสวยงามแล้ว หญ้ายังเป็นยา และอาหาร ส าหรับสัตว์

ด้วย สัตว์พวกตัวโต ๆ ตอ้งการเนื้อที่กว้าง ๆ ส าหรับกินหญ้า เพื่อมันจะได้เลือกกินหญ้าอ่อน ๆ ซึ่งคง

จะอร่อย เหมอืนเวลาเรารับประทานยอดผักกรอบ ๆ หวานปะแล่ม ๆ เกษตรกรผูเ้ลี้ยงสัตว์ จึงมักจะพา

วัวควายของเขาไปกินหญ้ากลางทุ่ง สัตว์เหล่านั้นจะได้เลือกกินหญ้าได้ตามใจชอบ แตบ่างครั้ง หญ้าที่

ขึน้อยู่ตามธรรมชาติมีไม่พอ หรอืที่มอียู่ก็ใหคุ้ณค่าอาหารแก่สัตว์เหล่านั้นได้ไม่มากนัก จงึมีผู้คิดหาวิธี

ปลูกหญ้า ท าทุ่งเลีย้งสัตว์ เตรยีมหญ้าอาหารสัตว์ที่มคีุณภาพ และมีจ านวนมาก เพียงพอกับฝูงสัตว์ที่

เลี้ยงไว้  

     การปลูกหญ้าท าทุ่งเลี้ยงสัตว์ใหม้ีคุณภาพที่เอื้อประโยชน์แก่สัตว์ เป็นเรื่องที่ใช้ความรู้ ทั้งด้านพืช 

ดิน ปุ๋ย รวมทั้งการเลี้ยง และดูแลสัตว์ด้วย พื้นที่ที่จะใช้ปลูก อาจท าได้ในพืน้ที่ขนาดต่าง ๆ เช่น อาจ

ปลูกแบบหญ้าสวนครัว ในพืน้ที่ที่ว่าง ส าหรับตัดใหส้ัตว์กิน หรอืปลูกเป็นทุ่งใหญ่ ส าหรับปล่อยสัตว์เข้า

ไปแทะเล็ม หรอือาจปลูกผสมผสานแซมในสวนไม้ผล เช่น มะพร้าว มะม่วงหมิพานต์ แล้วเลีย้งสัตว์

ควบคู่กันไป ท าให้เกิดรายได้เสริมแก่ผูเ้ลี้ยงสัตว์ไปในตัว 

    หญ้าที่จะน ามาปลูก ก็จะต้องผา่นการคัดเลือก เพื่อให้ได้ พันธุ์ที่ด ีและมีคุณภาพ เกษตรกรต้อง

ศกึษา เพื่อคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสม และยังตอ้งเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมดนิ การปลูก รวมทั้งการดูแล 

ให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สุด เพื่อประโยชน์ของสัตว์เหล่านั้น 

 การเลือกพันธุ์หญ้า  

ในการเลือกพันธุ์หญ้า เพื่อจะน ามาปลูกเป็นอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพนั้น มีเกณฑ์ในการเลือกดังนี้ 

 ๑. เลือกพันธุ์หญ้าให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ เช่น ในที่ดอน อาจใช้หญ้าต่าง ๆ ได้หลายพันธุ์ เชน่ กินน ีรู

ซี ซิกแนล ถั่วลาย หรอืพันธุ์อื่น ๆ ที่สังเกตได้ว่า ขึน้งามในที่ดอน 

        • ในพืน้ที่ลุ่ม การระบายน้ าไม่ดี อาจใช้พันธุ์ปุลิแคตูลัม หรือหญ้าขน 

        • ในที่เนินสูง อาจใชห้ญ้าซิกแนล เซตาเรีย และกัวเตมาลา 

        • ในพืน้ที่สวนไม้ผล ซึ่งมีร่มเงา แสงแดดน้อย เช่น สวนมะพร้าว อาจใช้หญ้า กรีนแพนิค กินนี ถั่ว

ลาย และหญ้าซิกแนล 



๒. เลือกพันธุ์ให้เหมาะกับวิธีการเลีย้งสัตว์ เชน่ การเลีย้งโคกระบือแบบปล่อยทุ่ง ให้สัตวแ์ทะเล็มไป

เรื่อย ๆ ควรใช้หญ้าที่ทนต่อการเหยียบย่ าแทะเล็ม เช่น ซิกแนล รูซี กินนี และถั่วฮามาตา เป็นต้น 

 ถ้าเลีย้งโดยวิธีตัดหญ้าให้กิน แบบหญ้าสวนครัว ควรเลือกพันธุ์ที่มลีักษณะเป็นกอ ไม่เลื้อย เพื่อ

สะดวกแก่การตัดหรอืเกี่ยวด้วยมือ เชน่ หญ้าเนเปียร์ เฮมิล และเซตาเรีย เป็นต้น 

๓. เลือกพันธุ์หญ้าที่มคีุณค่าอาหารสูง พันธุ์หญ้าที่กล่าวมาแล้วในข้อ ๑ และ ๒ ล้วนเป็นพันธุ์ที่ได้ผา่น

การคัดเลือกแล้วว่า มคีุณภาพดี และให้คุณค่าอาหารสูง เพียงเลือกให้เหมาะกับพื้นที่ที่ตอ้งการปลูก 

และควรใช้พืชในกลุ่มถั่วปลูกปนด้วยเสมอ เพราะมีสารอาหารประเภทโปรตนีสูง 

๔. เลือกพันธุ์หญ้าให้เหมาะกับการใชป้ระโยชน์ ควรค านึงว่า จะต้องการหญ้าไปท าอะไร เช่น ใชป้ลูก 

เพื่อการแทะเล็ม หรอืท าหญ้าหมัก หญ้าแห้ง ถ้าต้องการท าหญ้าหมัก ควรใช้ต้นข้าวโพด ข้าวฟ่าง 

หญ้าเนเปียร์ อย่างไรก็ตาม การท าหญ้าหมักอาจใช้หญ้าอื่น ๆ ก็ได้ แตอ่าจตอ้งมวีิธีการท าเป็นพิเศษ 

เชน่ เตมิสารบางอย่างลงไปผสม 

๕. เลือกพันธุ์หญ้าให้เหมาะกับชนิดสัตว์เลีย้ง เช่น การเลี้ยงโค กระบือ ควรเลือก พันธุ์ที่ทนต่อการ

เหยียบย่ า เพราะโคกระบือแทะเล็มและเหยียบย่ าท าลายทุ่งหญ้าอย่างรุนแรง ควรปลูกหญ้าซิกแนล 

กินนี และฮามาตา จะเหมาะสม ในกรณีการเลี้ยงแกะ ไม่ควรใชห้ญ้ารูซี เพราะมีสารพิษจากเชื้อราบาง

ชนิดซึ่ง แกะแพ้มาก หรอืการเลี้ยงสุกร ไม่ควรใช้ใบกระถินเลี้ยง เพราะจะท าให้การผสมพันธุ์ผลิตลูกไม่

ดีเท่าที่ควร  เมื่อเลอืกพันธุ์ได้แลว้ ตอ่ไปเกษตรกรก็จะต้องเตรยีมดิน เตรยีมเมล็ดพันธุ์ และลงมอืปลูก 

รวมทั้งดูแลรักษา เพื่อให้ได้ผลติผลอย่างเต็มที่ ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 

การเตรยีมดิน 

  เนื่องจากพืชอาหารสัตว์ต้องการแสงแดดในการเจรญิเติบโต ดังนั้นในแปลงปลูกหญ้า จ าเป็นต้องโค่น

ตัดต้นไม้ออกให้มากที่สุด แต่ควรเหลอืต้นไมใ้หญ่ไว้เป็นร่มเงาแก่สัตว์ดว้ย ประมาณ ๑ ต้น ตอ่พืน้ที่ ๕ 

ไร่ เมื่อโค่นแล้ว จะต้องเก็บเผาเศษไม้ให้หมด มิฉะนั้นเศษไม้จะท าให้อุปกรณ์การไถปลูกหญ้าเสียหาย

หลังจากโค่นตัดตน้ไม้แลว้ จะต้องไถและพรวนย่อยดินให้ละเอียด เพื่อให้เมล็ดหญ้าฝังตัวลงในดินได้

สะดวก เมล็ดหญ้าบางพันธุ์ มขีนาดเล็ก ก้อนดนิที่โตมากจะทับถมเมล็ดหญ้าลึกเกินไป ท าให้เมล็ดเน่า

เสียหายได้ นอกจากนั้น การไถยังเป็นการท าลายวัชพืชอีกด้วย การไถพรวนดินควรไถในช่วงต้นฤดูฝน 

เพราะดินไม่ชืน้มากเกินไป ฝนชุก จะท าให้เนือ้ดินเสีย เป็นหลุมเป็นบ่อ และจับตัวแข็ง ไม่เหมาะกับการ

งอกของเมล็ดหญ้า 

 

 

 

 



 

พืน้ที่ที่เป็นที่ลาดเขา ควรไถตามแนวขวางของที่ลาดเขา เพื่อป้องกันฝนชะล้างดิน 

ในกรณีพื้นที่ทุ่งหญ้ามีขนาดเล็ก เกษตรกรใช้โคหรอืกระบือไถเตรยีมดิน แต่ปัจจุบันมีฟาร์มเลี้ยงโค

ขนาดใหญ่เกิดขึน้มาก จึงต้องใชเ้ครื่องจักร ประกอบด้วยรถแทรกเตอร์ จานไถ และจานพรวน ค่าจ้าง

ไถเตรียมด้วยเครื่องจักร ใน พ.ศ.๒๕๓๒ ประมาณไร่ละ ๒๕๐ บาท โดยไถ ๒ ครั้ง 

 

 
 

 
 

 


