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บทคัดย่อ 

บทความฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้ในการท านาหญ้าเพื่อผลิต
เมล็ดพันธุ์ เพื่อเป็นอาชีพทางเลือกให้กับเกษตรกรท่ีสนใจ โดยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การผลิตพืช
อาหารสัตว์หรือหญ้า วิธีการปลูก การจัดการ สถานการณ์การผลิต ต้นทุนการผลิต และผลตอบแทนท่ีได้รับจาก
การท านาหญ้าเพื่อจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ ซ่ึงพบว่าปัจจุบันประเทศไทยมีจ านวนสัตว์เค้ียวเอื้องเพิ่มขึ้นในขณะท่ี
พื้นท่ีปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อใช้เลี้ยงสัตว์กลับมีน้อยลง โดยในแต่ละปียังต้องการพืชอาหารสัตว์เพิ่มอีกประมาณ 
16 – 17 ล้านตัน ถึงจะเพียงพอต่อความต้องการของสัตว์ ส่งผลให้มีความต้องการเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อ
ใช้ในการปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์หรือแปลงหญ้าส าหรับเลี้ยงสัตว์เพิ่มมากขึ้น ในขณะท่ีปริมาณผลผลิต
เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ท้ังประเทศยังมีปริมาณท่ีน้อยและไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ดังน้ัน
โอกาสท่ีจะปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์จ าหน่ายยังมีความเป็นไปได้ ประกอบกับการปลูกสร้างแปลง
หญ้ามีวิธีการปลูก การจัดการ และวิธีการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ท่ีไม่ต่างจากพืชชนิดอื่นมากนัก และมีข้อดีคือ เป็น
พืชท่ีต้องการน้ าน้อย ไม่ต้องใช้สารเคมีในการก าจัดวัชพืชและศัตรูพืช ต้นทุนการผลิตอยู่ในระดับปานกลาง
ใกล้เคียงกับข้าวหอมมะลิ และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และได้รับผลตอบแทนท่ีสูงกว่าพืชชนิดอื่นท่ีนิยมปลูกกัน 
นอกจากน้ันเกษตรกรยังสามารถมีรายได้เสริมจากการขายหญ้าสดในช่วงก่อนปิดแปลงเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ หรือ
สามารถตัดหญ้าสดไปเลี้ยงสัตว์ได้ ดังน้ันการท านาหญ้าเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์จ าหน่ายจึงเป็นอีกหน่ึงอาชีพ
ทางเลือกท่ีน่าสนใจส าหรับเกษตรกร 

ค าส าคัญ : เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ผลผลิต การปลูกและการจัดการ ต้นทุนการผลิต ผลตอบแทน 
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Abstract 

The objective of this article is to look at the potential of forages grown for seed 
production to become an alternative cash crop for farmers in Thailand. The study analyzed 
data of the situation in forage production, planting and harvesting management, forage seed 
production, cost and profit of forage seed production in Thailand. We found that the number 
of ruminants had increased but the area in pastures had decreased, and did not meet the 
livestock requirements for forages. More than 16-17 million tons per year of forages are 
needed to meet the requirements of livestock. There is an increasing demand for forage 
seeds to plant to produce forage by farmers to feed their livestock. The current forage seed 
production in Thailand is low and does not meet the market demands for seed. There is a 
high potential to produce forage seed for sale. Planting and harvesting management of forage 
seed production is similar to that for rice and corn, but the requirement for water is low and 
no pesticides need to be used. The overall management costs for forage seed production are 
similar to rice and corn production but the income from forage seeds is much higher than 
that from rice or corn. In addition, extra income can be generated before the forage seeds are 
harvested by selling forage or using the forage to feed the farmers’ animals. Forage seed 
production can be an alternative career for Thai farmers. 

Keywords: Forage seed, yield, planting and management, cost, profit 
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1. บทน า 
ปัจจุบันเกษตรกรไทยประสบปัญหาใน

หลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะเกษตรกรในภาคอีสาน 
ไม่ว่าจะเป็นปริมาณผลผลิตลดลง ราคาสินค้า
เกษตรตกต่ า และปัจจัย ท่ีใช้ในการผลิตมีราคา
สูงขึ้น เช่น แรงงาน ปุ๋ย และสารเคมี เป็นต้น ท า
ให้เกษตรกรมีรายได้ลดลงหรือขาดทุน และท าให้
เกิดปัญหาหน้ีสินตามมา ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลท าให้
เกิดน้ าท่วม และฝนแล้ง ดังนั้นเกษตรกรจึงมีความ
จ าเป็นท่ีจะต้องมีการปรับตัวตามสถานการณ์ต่างๆ 
ท่ีเปลี่ยนไป โดยเฉพาะสภาพภูมิอากาศ และสภาพ
เศรษฐกิจ ซ่ึงการมองหาพืชชนิดอื่น ๆ ท่ีเหมาะกับ
สภาพพื้นท่ี สภาพภูมิอากาศท่ีแห้งแล้งหรือใช้น้ า
น้อย เลือกพืชท่ีมีต้นทุนในการผลิตต่ าหรือผลผลิต
ได้ราคาดี มาปลูกทดแทนพืชชนิดเดิมหรือปลูก
เสริมในพื้นท่ีน้ัน ๆ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ ท่ี
เพิ่มขึ้น และการปลูกหญ้าอาหารสัตว์เพื่อจ าหน่าย
หญ้ าสด หรือเพื่อจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์  เป็นอีก
ทางเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจและมีรายได้ท่ีดี เน่ืองจาก
เกษตรกรของประเทศไทยส่วนใหญ่มีการเลี้ยงสัตว์
จ าพวกโค กระบือ แพะ และแกะ รวมไปถึงพวก
ช้าง และม้าท่ีกินพืชเป็นอาหารโดยพืชอาหารสัตว์ 
(หญ้าและถั่ว) ถือเป็นอาหารหยาบหลักท่ีใช้เลี้ยง
สัตว์ท่ีมีต้นทุนต่ าสุด ซ่ึงในปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยง
สัตว์ส่วนใหญ่จะปล่อยสัตว์ไปแทะเล็มตามทุ่งหญ้า
ธรรมชาติหรือทุ่งหญ้าสาธารณะ แต่ปัจจุบันทุ่ง
หญ้าธรรมชาติมีพื้นท่ีลดลง ประกอบกับหญ้า
ธรรมชาติมีคุณภาพท่ีต่ าซ่ึงมีคุณค่าทางอาหารไม่
เพียงพอต่อความต้องการของสัตว์  จึงท าให้
เกษตรกรหันมาปลูกสร้างแปลงหญ้ ามากขึ้น 
เพราะหญ้าท่ีปลูกมีคุณภาพท่ีดีกว่าและให้ผลผลิต
ท่ีสูงกว่าหญ้าธรรมชาติ จึงท าให้มีความต้องการ
เมล็ดพันธุ์หญ้าอาหารสัตว์เป็นจ านวนมาก เพื่อใช้
ในการปลูกสร้างแปลงหญ้าส าหรับเลี้ยงสัตว์ และ
ส าหรับเกษตรกรท่ีปลูกหญ้าสดขายให้กับผู้เลี้ยง
สัตว์ท่ีไม่มีพื้นท่ีในการปลูกหญ้าหรือมีไม่เพียงพอ 
เนื่องจากการปลูกสร้างแปลงหญ้าโดยใช้เมล็ดพันธุ์
เป็นวิธีท่ีท าได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วกว่าการ 

 
ปลูกโดยใช้ท่อนพันธุ์ แต่ปัจจุบันเมล็ดพันธุ์หญ้า
อาหารสัตว์ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
เกษตรกร จากการรายงานของกรมปศุสัตว์พบว่า
ผลผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ในแต่ละปีของ
กรมปศุสัตว์ จากปี 2551 ถึงปี 2557 มีการผลิต
เมล็ดพันธุ์ได้น้อยกว่าเป้าหมายท่ีวางไว้ ท าให้เมล็ด
พันธุ์พืชอาหารสัตว์ไม่เพียงพอต่อการจ าหน่าย
ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ [1] ซ่ึงสอดคล้องกับ
การรายงานของโครงการวิจัยพืชอาหารสัตว์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่ีกล่าวว่าเมล็ดพันธุ์พืช
อาหารสัตว์ท่ีผลิตได้ในแต่ละปีไม่เพียงพอต่อการ
จ าหน่ายเช่นกัน [2] ดังน้ันการปลูกพืชอาหารสัตว์
หรือการท านาหญ้าเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์จ าหน่าย
หรือเพื่อผลิตหญ้าสดจ าหน่าย จึงน่าจะเป็นอาชีพ
ทางเลือกท่ีน่าสนใจและมีความเป็นไปได้ส าหรับ
เกษตรกร  

 
2. สถานการณ์การเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้องและพื้นที่
ปลูกพืชอาหารสัตว์ 

Table 1. The number of ruminants, forage 
and natural pastures from 2012 to 2015 

Years 
Ruminant 

(Head) Forage (Rai) Natural (Rai) 
2555 8,699,553 1,135,650 2,225,591 
2556 6,402,801 1,724,255 2,299,630 
2557 6,173,298 736,581 2,278,049 
2558 6,390,094 624,502 2,252,450 

Note: Department of Livestock development[3]  

จาก Table 1 จะเห็นได้ว่าจ านวนสัตว์
เค้ียวเอื้องท่ีเลี้ยงในประเทศไทยมีจ านวนท่ีลดลง
จากปี  2555 จนถึงปี  2558 แต่ในปี  2558 เริ่ม
กลับมีจ านวนการเลี้ยงสัตว์มากขึ้นอีกครั้ง และ
คาดว่าในอนาคตมีแนวโน้มท่ีเกษตรกรจะหันมา
เลี้ยงสัตว์เค้ียวเอื้องจ านวนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะ
โคเน้ือ เน่ืองจากในปัจจุบันเน้ือโคมีปริมาณไม่
เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ท าให้เน้ือ
โคเป็นท่ีต้องการของตลาดในจ านวนมาก ประกอบ
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กับรัฐบาลได้มีการสนับสนุนโครงการต่างๆ ให้กับ
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เช่น การจัดต้ังโครงการฟาร์ม
ต้นแบบภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เป็น
ต้น ประกอบกับปัจจุบันบางพื้นท่ีในภาคอีสานมี
การเลี้ยงแพะกันมากขึ้น ซ่ึงในการเพิ่มขึ้นของ
จ านวนโคเนื้อ กระบือ และแพะน้ี คาดการณ์ได้ว่า
ความต้องการอาหารจะมากขึ้นตามไปด้วย และ
เมื่อพิจารณาจากพื้นท่ีการปลูกพืชอาหารสัตว์และ
ทุ่งหญ้าธรรมชาติกับจ านวนสัตว์เค้ียวเอื้องแล้ว 
(Table 1) จะเห็ น ได้ ว่ าจ านวนสัตว์มี จ านวน
มากกว่าปริมาณผลผลิตพืชอาหารสัตว์ท่ีคาดว่าจะ
ผลิตได้ (กรมปศุสัตว์ได้แนะน าพื้นท่ีเลี้ยงสัตว์ต่อ
อัตราการปล่อยสัตว์เท่ากับ 2-3 ไร่ต่อตัว) เมื่อคิด
อัตราการปล่อยสัตว์ต่อพื้นท่ีปลูกพืชอาหารสัตว์จะ
อยู่ ท่ี 9 ตัวต่อไร่ ซ่ึงถือว่ามีอัตราการปล่อยสัตว์
มากกว่าท่ีกรมปศุสัตว์แนะน า หรือแม้แต่การปลูก
แปลงพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีท่ี 1 ไร่ สามารถ
เลี้ ยงสัตว์ ได้  1-2 ตั ว ยั งไม่ เพี ยงพอต่อความ
ต้องการของสัตว์ ท าให้คาดว่าในอนาคตพืชอาหาร
สัตว์จะไม่เพียงพอต่อความต้องการของสัตว์ และ
หากลองพิจารณาจากปี 2558 เมื่อค านวณผลผลิต
น้ าหนักแห้งของพื้นท่ีปลูกพืชอาหารสัตว์จะให้ผล
ผลิตน้ าหนักแห้งประมาณ 1,249,004 ตัน/ปี ส่วน
พื้นท่ีทุ่งหญ้าสาธารณะให้ผลผลิตน้ าหนักแห้ง
ประมาณ 4,504,900 ตัน/ปี  จะได้ผลผลิตรวม
ท้ังหมดประมาณ  5,753,904 ตัน/ปี  (คิดจาก
ผลผลิตน้ าหนักแห้งเฉลี่ย 2 ตันต่อไร่ต่อปี) และ
เมื่อเทียบกับความต้องการพืชอาหารสัตว์จาก
จ านวนสัตว์ท้ังหมด ในหน่ึงปีสัตว์ต้องการพืช
อาหารสัตว์ประมาณ 19.17 ล้านตัน (คิดจาก
ปริมาณความต้องการอาหาร 3% ของน้ าหนักตัว) 
จะเห็นได้ว่ายังมีความต้องการพืชอาหารสัตว์อีก
ประมาณ 13-14 ล้านตัน ถึงจะเพียงพอต่อจ านวน
สัตว์ จึงคาดว่าจะต้องมีการปลูกสร้างแปลงหญ้า
มากขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของสัตว์ 
เมื่อเกษตรกรต้องการปลูกพืชอาหารสัตว์มากขึ้น
ท าให้ความต้องการเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์
เพิ่มขึ้นตามไปด้วย เน่ืองจากการปลูกสร้างแปลง
พืชอาหารสัตว์ส่วนใหญ่นิยมหว่านด้วยเมล็ดพันธุ์

มากกว่าการปลูกด้วยท่อนพันธุ์ เพราะเป็นวิธี ท่ี
สะดวกและรวดเร็ว ท าให้เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์
มีความส าคัญอย่างมากในการปลูกสร้างแปลงพืช
อาหารสัตว์และการปรับปรุงทุ่งหญ้าสาธารณะ  
 
3. สถานการณ์การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ 

ส าหรับประเทศไทยหน่วยงานท่ีส่งเสริม
ให้เกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อ
จ าหน่ายมีเพียงกองอาหารสัตว์ของกรมปศุสัตว์ 
และบริษัทอุบลฟอเรจซีด จ ากัด (โครงการวิจัยพืช
อาหารสัตว์) ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเท่าน้ัน 
ในแต่ละปีท้ัง 2 หน่วยงานจะมีการวางเป้าหมาย
การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ไว้เพื่อไม่ให้เมล็ด
พันธุ์มากเกินความต้องการ อย่างไรก็ตามจาก 
Figure 1 แสดงให้ เห็นว่าผลผลิตเมล็ดพันธุ์พืช
อาหารสัตว์ในแต่ละปีของกรมปศุสัตว์มีการผลิต
เมล็ดพันธุ์ได้น้อยกว่าเป้าหมายท่ีวางไว้ 

 
Figure 1. Show the plan and results of 
forage seeds production during 2008 to 

2014 [1] 
 

ในส่วนของบริษัทอุบลฟอเรจซีด จ ากัด 
ได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์พืช
อาหารสัตว์ ซ่ึงมีปริมาณการผลิตตามจ านวนท่ีจะ
ส่งออกหรือตามจ านวนท่ีสั่งจองล่วงหน้า และเผื่อ
ไว้อีกจ านวนหน่ึงเพื่อขายภายในประเทศ และจาก 
Table 2 จะเห็นได้ว่าจ านวนประเทศท่ีบริษัท
ส่งออกเมล็ดพันธุ์ไปจ าหน่ายเพิ่มขึ้นทุกปี ส่วน
ปริมาณผลผลิตท่ีส่งออกยังมีปริมาณไม่คงท่ีอาจมี
ผลมาจากปริมาณความต้องการเมล็ดพันธุ์ในแต่ละ
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ปีไม่เท่ากัน โดยการผลิตเมล็ดพันธุ์ในแต่ละปียังมี
ปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด
โดยเฉพาะหญ้ามูลาโต้ 2 และหญ้ากินนีมอมบาซ่า 
ท่ีต้องการเมล็ดพันธุ์ไม่ต่ ากว่า 100 ตัน/ปี 
Table 2. Show the number of countries 
and forage seeds for export in 2012 to 
2015 

Note: Ubon Forage Seeds Co.,Ltd [4] 

            ดังน้ันจะเห็นได้ว่าท้ังกรมปศุสัตว์ และ
บริษัทอุบลฟอเรจซีด จ ากัด ยังมีผลผลิตเมล็ดพันธุ์
พืชอาหารสัตว์ในปริมาณท่ีไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการท้ังในและต่างประเทศ อาจมีสาเหตุมาจาก
จ านวนเกษตรกรท่ีผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์
ลดลง เพราะขาดการส่งเสริมจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ท าให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชชนิดอื่น
แทน ในทางกลับกันคาดว่าในอนาคตจะมีความ
ต้องการเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น เน่ืองจาก
ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหาร
สัตว์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว ประเทศ
ไทยสามารถขยายฐานการผลิตและการลงทุน
สินค้าประเภทเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ได้มากขึ้น 
และเป็น ท่ียอมรับของประเทศสมาชิก  จึ งมี
แนวโน้มท่ีจะท าให้ไทยส่งออกเมล็ดพันธุ์พืชอาหาร
สัตว์ไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนได้มากขึ้นด้วย 
และคาดว่าจะมีความต้องการเมล็ดพันธุ์พืชอาหาร
สัตว์เพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่า 200 ตัน/ปี เน่ืองจากใน
ปัจจุบันได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ 
โดยเฉพาะโคเน้ือ กระบือ และแพะ มากขึ้น และมี
การสนับสนุนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปลูกสร้าง
แปลงพืชอาหารสัตว์เพื่อ ใช้ เลี้ยงสัตว์เหล่าน้ัน 

รวมท้ังการขยายตลาดเมล็ดพันธุ์สู่ประเทศอาเซียน
ด้วย 
4. การผลิตพืชอาหารสัตว์ 

4.1 การปลูกและการจัดการแปลงพืชอาหาร
สัตว์ 

การปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์เพื่อ
ผลิตเมล็ดพันธุ์มีวิธีการปลูกคล้ายกับปลูกข้าวคือ 
การท าแปลงกล้าและปักด าโดยใช้ระยะปลูก 1x1 
เมตร ส่วนการจัดการหลังการปลูกเหมือนกับข้าว
และพืชท่ัวไปคือ มีการก าจัดวัชพืชตามความ
จ าเป็น มีการให้ปุ๋ย โดยปุ๋ยท่ีแนะน าคือสูตร 15-
15-15 ในอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ และอาจใส่ปุ๋ย
คอกเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน [1], [4] และมี
การให้ น้ าหากฝนท้ิงช่วงเป็นเวลานาน ซ่ึงพืช
อาหารสัตว์เป็นพืชท่ีมีการเจริญเติบโตเร็ว ต้องการ
น้ าน้อย ทนแล้ง และถ้าปลูกในพื้นท่ีอุดมสมบูรณ์
จะใช้ปุ๋ยในปริมาณท่ีน้อยเมื่อเทียบกับพืชชนิดอื่น 
ส่วนการก าจัดวัชพืชถ้ามีการเตรียมแปลงที่ดีวัชพืช
จะสามารถขึ้นได้น้อยมากเพราะพืชอาหารสัตว์
สามารถเจริญเติบโตได้เร็วคลุมพื้นท่ีแปลงท าให้
วัชพืชไม่สามารถขึ้นแทรกได้ และการปลูกพืช
อาหารสัตว์ยังไม่ต้องใช้สารเคมีเพื่อก าจัดศัตรูพืช
เนื่องจากเป็นพืชท่ีไม่มีศัตรูพืชมารบกวน หลังจาก
วันตัดปิดแปลงจะปล่อยให้เจริญเติบโตเพื่อผลิต
เมล็ดโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือนจนถึง
วันท่ีเก็บเกี่ยว ซ่ึงจะเห็นได้จากการรายงานของ 
ศุภชัย และพิมพาพร ท่ีได้ท าการศึกษาผลของวัน
ตัดปิดแปลงท่ีมีต่อช่วงเวลาการออกดอก ผลผลิต 
และคุณภาพเมล็ดพันธุ์หญ้ากินนีมอมบาซา โดยมี
ระยะ เวล าการตั ดปิ ดแปลง  6 ระยะ  คือ  1 
กรกฎาคม 15 กรกฎาคม 1 สิงหาคม 15 สิงหาคม 
1 กันยายน และไม่ตัด ซ่ึงพบว่าช่วงเวลาการตัดปิด
แปลง 15 สิงหาคมและเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ในช่วง
วันท่ี 11-31 ตุลาคม ให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์สูงท่ีสุด 
(103.5 กิ โลกรัมต่อไร่ ) และผลผลิตเมล็ดพันธุ์
บริสุทธิ์ ท่ีงอกได้สูง ท่ีสุด (88.1 กิ โลกรัมต่อไร่ ) 
รองลงมาคือ 1 สิงหาคม และให้ผลผลิตต่ าสุดคือ 
1, 15 กรกฎาคม และ 1 กันยายน [5] และแปลง
พืชอาหารสัตว์น้ีสามารถใช้เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ได้

Years Country 
(No.)  

Forage seeds 
(Kg) 

2555 22 56,821 
2556 24 103,154 
2557 26 76,000 
2558 26 150,000 
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ประมาณ 2-3 ปีโดยไม่ต้องปลูกสร้างใหม่ เพื่อให้
ได้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ท่ีดีเท่าเดิมควรท าการปลูก
ใหม่ เพราะผลผลิตเมล็ดพันธุ์จะลดลงเรื่อยๆ ตาม
อายุท่ีเพิ่มขึ้น  

วิธีการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์สามารถท าได้
หลายวิธีขึ้นอยู่กับความสะดวกของเกษตรกร 
ได้แก่ การเก็บเกี่ยวโดย การเคาะ (Figure 2) การ
ใช้เคียวเกี่ยว และการปล่อยให้เมล็ดสุกแก่ร่วงลง
ดินแล้วกวาดจากพื้น  [6]  ซ่ึงผลผลิตท่ี ได้ โดย
ภาพรวมจะได้เมล็ดพันธุ์ ท่ีมีคุณภาพดี ไม่ค่อยมี
สิ่งเจือปน  
 

 
Figure 2. Harvesting of Guinea grass [4] 

นอกจากน้ี ในช่วงเวลาท่ีเหลือหลังจาก
เก็บเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เสร็จแล้ว มีระยะเวลา
อีกประมาณ 8-9 เดือน ในแต่ละปียังสามารถใช้
ประโยชน์เพื่อผลิตพืชอาหารสัตว์สด หรือหญ้าสด
ขายเป็นรายได้เสริม หรือใช้ส าหรับเลี้ยงสัตว์ท่ีมีได้
อีกด้วย ซ่ึงหากมีการให้ น้ าในแปลงหญ้ากินนี
ส าม ารถ ตั ด ส ด ได้ ค รั้ ง แ รก ป ระม า ณ เดื อ น
พฤศจิกายนถึงธันวาคม และสามารถตัดได้ทุก 40-

50 วัน (สอบถามโดยตรงจากเกษตรกร อ.วารินช า
ราบ) หรือหากมีการรดด้วยน้ าส่าเหล้าในแปลง
หญ้ากินนีสามารถตัดได้ทุก 20-25 วัน (สอบถาม
โดยตรงจากเกษตรกร อ.สว่างวีระวงศ์) ซ่ึงปกติ
การตัดสดขายหรือตัดไปให้สัตว์กินจะตัดท่ีอายุ 
30-45 วัน [1] ขึ้นอยู่กับชนิดพืชอาหารสัตว์และ
ฤดูกาล หรือหากไม่ต้ อ งการผลิต เมล็ดพันธุ์
จ าหน่าย สามารถท าเป็นนาหญ้าเพื่อขายหญ้าสด
เพียงอย่างเดียวได้เช่นกัน ซ่ึงส่วนมากจะขายให้กับ
เกษตรกรท่ีเลี้ยงสัตว์แต่ไม่มีพื้นท่ีปลูกหญ้าหรือมี
แต่ไม่เพียงพอ และขายให้กับสวนสัตว์  

อย่างไรก็ตามพืชอาหารสัตว์แต่ละชนิด
จะเหมาะกับสภาพพื้นท่ีท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ
บางชนิดเหมาะกับสภาพท่ีลุ่มและบางชนิดเหมาะ
กับสภาพท่ีดอน ดังน้ันพืชอาหารสัตว์หรือหญ้าท่ี
เหมาะกับปลูกในท่ีลุ่มสามารถปลูกในนาข้าวเดิมท่ี
ให้ผลผลิตต่ าได้ เช่น หญ้าพาสพาลัมอุบล และ
หญ้าพลิแคทูลัม เป็นต้น และพืชอาหารสัตว์หรือ
หญ้าท่ีเหมาะกับท่ีดอนสามารถปลูกในสวนหรือ
แปลงพืชไร่ชนิดอื่นท่ีให้ผลผลิตต่ าได้ เช่น หญ้า
กินนีสีม่วง หญ้ากินนีมอมบาซา และหญ้ารูซ่ี เป็น
ต้น  รวมถึ งสามารถปลูกในพื้ น ท่ีว่างเปล่ าได้
เช่นเดียวกัน   
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4.2 ต้นทุนการผลิต และผลตอบแทนจากการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์

Table 3 Show the estimated cost and net income from rice, cassava, corn and forage seeds in 
Thailand  

Note: 1 Inquired from farmers, 2 Inquired from Ubon Forage Seeds Co.,Ltd, * cassava root  

จาก  Table 3 แสดงให้ เห็ นว่ าพื ช ท่ี
เกษตรกรท่ีนิยมในปัจจุบันคือ ข้าว มันส าปะหลัง 
และข้าวโพด จะท่ีให้ผลผลิตต่อไร่ท่ีสูง แต่มีราคา
ต่อกิโลกรัมท่ีต่ า ในขณะท่ีพืชอาหารสัตว์จะให้ผล
ผลิตต่อไร่ต่ า แต่จะมีราคาต่อกิโลกรัมสูง ซ่ึงเมื่อคิด
เป็นผลตอบแทนท่ีเกษตรกรได้รับแล้วผลตอบแทน
จากการขายเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์จะสูงกว่าพืช
ท่ีนิยม อาจจะไม่สูงกว่ามากนัก แต่อย่างไรก็ตาม
ราคาของข้าวหอมมะลิ มันส าปะหลัง และข้าวโพด
อาหารสัตว์ น้ันยังขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตในแต่
ละปี และความต้องการของตลาดรวมท้ังสภาวะ
เศรษฐกิจของแต่ละปีอีกด้วย [7] ในขณะท่ีเมล็ด
พันธุ์พืชอาหารสัตว์มีราคาค่อนข้างคงท่ีเพราะรับ
ซ้ือในราคาประกัน และผลผลิตในแต่ละปีท้ัง 

 

 

หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนจะมีการ
ก าหนดเป้าหมายการผลิตไว้ล่วงหน้า ท าให้รู้ว่าใน
แต่ละปีมีความต้องการเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์แต่
ละชนิดมากน้อยเพียงใด ท าให้เกษตรกรสามารถ
เลือกปลูกชนิดพืชอาหารสัตว์และค านวณรายได้ท่ี
จะได้รับในแต่ละครั้งหลังการผลิตเมล็ดพันธุ์ได้
ล่วงหน้า ในส่วนของต้นทุนการผลิตมีต้นทุนในการ
ผลิตใกล้เคียงกันเกือบทุกชนิด อาจเป็นเพราะมี
ขั้นตอนการจัดการท้ังก่อนและหลังการปลูก
ค่อนข้างเหมือนกัน แต่ในส่วนของข้าว มันส าหลัง
ปะหลัง และข้าวโพด จะมีการใช้สารเคมีเพื่อก าจัด
วัชพืชและศัตรูพืชด้วย จึงอาจท าให้ต้นทุนสูงขึ้น 
ในขณะท่ีพืชอาหารสัตว์จะไม่มีการใช้ยาหรือ
สารเคมีเลยจึงท าให้เกษตรกรปลอดภัยจากสารพิษ 
และนอกจากน้ีเกษตรกรยังมีรายได้เสริมจากการ
ขายหญ้าสด ในช่วงท่ีไม่มีการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์
หรือช่วงก่อนปิดแปลงเพื่อเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์อีก
ด้วย 

Species Seed yield 
(Kg/rai) 

Price 
(Baht/Kg) 

Cost 
(Baht/rai) 

Income 
(Baht/ 

rai) 

Net income 
(Baht/rai) 

Rice 1 350 12 3,256 4,200 944 

Cassava* 1 4,500 2 6,090 9,000 2,910 

Corn 1 462 8.25 2,655 3,812 1,157 

Ubon Paspalum 
2 

80 100 3,630 8,000 4,370 

Purple guinea 2 70 100 3,630 7,000 3,370 

Mombasa 
guinea 2 

70 100 3,630 7,000 3,370 

Ubon stylo 2 80 100 3,830 8,000 4,170 
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จากการรายงานพบว่าเกษตรกรผลิต
หญ้ากินนีมอมบาซ่าเพื่อจ าหน่ายหญ้าสด ท่ีมีการ
ตัดหญ้าสดทุก 30 วัน ได้ผลผลิตน้ าหนักสดเฉลี่ย 
24,435 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
ประมาณ 9,261 บาทต่อไร่ต่อปี ซ่ึงปกติหญ้าสด
จะขายกิโลกรัมละ 1-3 บาท ขึ้นอยู่กับฤดูกาล จึง
ได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยเท่ากับ 39,608.90 บาทต่อ
ไร่ต่อปี (ตัด 9 รอบต่อปี) [8] เมื่อคิดต่อรอบการ
ตัดจะเท่ากับ 4,401 บาท ในกรณีของเกษตรกรท่ี
ปลูกหญ้ากินนีเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ หลังจากเก็บ
เกี่ยวเมล็ดพันธุ์เสร็จแล้วหรือมีช่วงเวลาก่อนท่ีจะ
ปิดแปลงเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ หากแปลงหญ้ากินนี
น้ันอยู่ ในเขตชลประทานหรือมีการให้ น้ าจะ
สามารถตัดสดได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
กรกฎาคมโดยตัดได้ ท่ีอายุประมาณ 40 วัน (6 
รอบต่อปี) จึงคาดว่าเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่ม
ประมาณ 26,406 บาท แต่หากไม่ ได้อยู่ในเขต
ชลประทานหรือไม่มีการให้น้ าอาศัยเพียงน้ าฝน
เพียงอย่างเดียวสามารถตัดได้ เพียงช่วงเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมเท่าน้ัน (2 รอบต่อปี) 
ซ่ึงคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มประมาณ 8,802 บาท แต่
อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี 
หากฝนมาช้าอาจจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก
การตัดสดเพื่อขาย ก่อนท่ีจะปิดแปลงเพื่อรอเก็บ
ผลผลิตเมล็ดพันธุ์โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 3-4 
เดือน ในการปิดแปลงจนถึงเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ 
หรือสามารถน าหญ้ าสดไปใช้ เลี้ ย งสัตว์ของ
เกษตรกรเองได้ ซ่ึงหากเกษตรกรไม่อยากเก็บเกี่ยว
เมล็ดพันธุ์สามารถท านาหญ้าเพื่อขายหญ้าสดเพียง
อย่างเดียวได้เช่นกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. สรุป  
การท านาหญ้าเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืช

อาหารสัตว์ สามารถเป็นอีกอาชีพทางเลือกของ
เกษตรกรได้ เพราะในปัจจุบันและอนาคตเมล็ด
พันธุ์พืชอาหารสัตว์ยังมีความต้องการอีกมากท้ังใน
และต่างประเทศ เพื่อใช้ในการปลูกสร้างแปลง
หญ้าส าหรับเลีย้งสัตว์ท่ีมีอยู่น้อยเมื่อเปรียบเทียบ
กับสถานการณ์การเลี้ยงสัตว์เค้ียวเอื้องในปัจจุบัน
ของประเทศไทยท่ีมีจ านวนเพิ่มขึ้น และการผลิต
เมล็ดพันธุ์ท้ัง 2 หน่วยงาน คือ กรมปศุสัตว์ และ
บริษัทอุบลฟอเรจซีด จ ากัด ยังมีปริมาณผลผลิตท่ี
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ประกอบ
กับวิธีการปลูก การจัดการหลังการปลูก และการ
เก็บเกี่ยวผลผลิตท่ีไม่ยุ่งยากและไม่ต่างจากพืชชนิด
อื่นท่ีนิยมปลูกกัน นอกจากนี้ยังใช้น้ าน้อย ไม่ต้อง
ใช้สารเคมที าให้เกษตรกรมีสุขภาพท่ีด ีและเมื่อ
พิจารณาจากต้นทุนการผลิตแล้วไม่ต่างจากพืช
ชนิดอื่นมากนัก แต่ผลตอบแทนท่ีได้รับจะสูงกว่า
พืชชนิดอื่นท่ีเกษตรกรนิยมปลูกกัน และเกษตรกร
ยังสามารถมีรายได้เสริมจากการขายหญ้าสด หรือ
สามารถน าไปเลี้ยงสัตว์ได้อีกด้วย ดังน้ันการท านา
หญ้าเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์จ าหน่ายในนาข้าวเดิมหรือ
แปลงพืชชนิดอื่นท่ีให้ผลผลิตต่ าหรือในท่ีดินว่าง
เปล่า จึงมีความเป็นไปได้สูงท่ีจะเป็นอาชีพ
ทางเลือกส าหรับเกษตรกรไทยในปัจจุบัน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 บทความน้ีเสร็จสมบูรณ์ได้ดีเพราะได้รับ
ความอนุเคราะห์ข้อมูลจากเกษตรกร และบริษัท
อุบลฟอเรจซีด จ ากัด รวมท้ังนักศึกษาท่ีช่วยในการ
สัมภาษณ์เกษตรกร ผู้เขียนจึงขอขอบพระคุณเป็น
อย่างสูงมา ณ โอกาสน้ี  
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