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ระบบนิเวศทุ่งหญ้า 

 
 

ทุง่หญา้จดัไดว้่าเป็นระบบนิเวศแบบหน่ึง ดงันัน้จงึควรทาํความเขา้ใจกบันิเวศวทิยา

ทุ่งหญ้าพอเป็นสังเขป ทุ่งหญ้าประกอบไปด้วยพืชและสัตว์ ซึ่งต่างก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มี

ความสมัพนัธ์ซึ่งกันและกัน การศึกษาเรื่องของทุ่งหญ้าจึงจําเป็นต้องอาศัยพื้นฐานทาง

นิเวศวทิยา 

ปกตสิตัว์ที่นําเขา้ไปเลี้ยงในทุ่งหญ้าถงึแมจ้ะไม่ใช่ปจัจยัแวดล้อมทางธรรมชาติใน

สงัคมนัน้ แต่เมื่อนําเขา้ไปเลี้ยงในที่นัน้แล้วก็ย่อมถือได้ว่า เป็นส่วนหน่ึงของระบบนิเวศที่มี

สว่นสามารถก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ ขึน้ได ้ผูเ้ลีย้งสตัวห์รอืนกัจดัการทุ่งหญา้จงึตอ้ง

เข้าใจและรับรู้แน่แก่ใจว่าการนําสัตว์เข้าไปเลี้ยงในทุ่งหญ้าย่อมจะมีผลทําให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทุ่งหญ้านัน้ไม่มากก็น้อย การจัดการทุ่งหญ้าจึงจําเป็นต้องศึกษาถึงความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและปรบัปรุงแก้ไขให้บงัเกิดผลดีตามที่มนุษย์ต้องการในทุก ๆ ด้าน  

จากการใชป้ระโยชน์ทุ่งหญา้นัน้ ๆ จะเหน็ว่าสตัวท์ีห่ากนิในทุ่งหญา้ เป็นสิง่แวดลอ้มอยา่งหน่ึง

ของพชื ขณะเดยีวกนัพชืในทุง่หญา้กเ็ป็นสิง่แวดลอ้มอยา่งหน่ึงของสตัว ์ตราบใดทีพ่ชืและสตัว์

ยงัอาศยัอยู่ร่วมกนัในสงัคมกย็่อมจะต้องพึง่พาอาศยัซึ่งกนัและกนั ดงันัน้การจดัการทุ่งหญ้า

อย่างมปีระสทิธภิาพนัน้จะมุ่งจดัการเฉพาะพชืหรอืสตัวอ์ย่างใดอย่างหน่ึงแต่เพยีงอย่างเดยีว

ยอ่มไม่ได ้จาํเป็นตอ้งจดัการและเหน็ความสาํคญัของทุกอย่างพรอ้มกนัไป เน่ืองจากปจัจยัแต่

ละอย่างในสงัคมต่างเป็นส่วนหน่ึงของระบบนิเวศ ย่อมจะมคีวามสมัพนัธก์นัอย่างใกลช้ดิ การ

เปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อส่วนหน่ึงส่วนใดของระบบนิเวศ ย่อมจะมผีลกระทบต่อส่วนอื่น ๆ ใน

ระบบนัน้อยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้การจดัการทุง่หญา้จงึตอ้งยดึหลกัการจดัการอยา่งเป็นระบบ 
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โครงสรา้งของระบบนิเวศทุ่งหญ้า 1.  
 

โครงสรา้งของระบบนิเวศทุ่งหญ้า ก็เช่นเดยีวกบัโครงสรา้งของระบบนิเวศอื่นๆ ที่

ประกอบไปด้วยโครงสร้างส่วนที่มชีีวติและไม่มชีีวติ ส่วนที่ไม่มชีวีิตที่สําคญัในระบบนิเวศ    

ทุ่งหญ้า ได้แก่ ลมฟ้าอากาศ สภาพภูมปิระเทศ ดนิและไฟ ปจัจยั (Parameters) ที่ใช้ใน

การศกึษาโครงสรา้งส่วนทีไ่ม่มชีวีติดงักล่าว ไดแ้ก่ อุณหภูม ิความชืน้ แสงสว่าง ลม ปรมิาณ

น้ําฝน ระดบัความสูง ดา้นลาด ความลาดชนัของพืน้ที ่ชนิดและความอุดมสมบูรณ์ทัง้ในดา้น

ฟิสกิสแ์ละเคมขีองดนิ เป็นตน้ ปจัจยัต่าง ๆ ดงักล่าวมอีทิธพิลอยา่งมาก และสมัพนัธก์นัอยา่ง

ใกล้ชดิต่อการเจรญิเติบโตและการอยู่รอดของโครงสรา้งส่วนที่มชีวีติอนัได้แก่ พชืและสตัว ์

ปกติทุ่ งหญ้ามักจะมีสภาพลมฟ้าอากาศ

ค่อนขา้งแหง้แล้ง ฝนตกน้อย ลมแรงและไดร้บั

แสงเต็มที่ ดินมักมีความอุดมสมบูรณ์ตํ่ า ไม่

เหมาะแก่การเพาะปลูกพชืหรอืทําการเกษตร

และมุ่งใช้ประโยชน์สําหรบัเป็นที่แทะเล็มของ

สตัวเ์ลีย้งและสตัวป์า่เป็น สว่นใหญ่ 

 

ส่วนโครงสรา้งทีม่ชีวีติในระบบนิเวศทุ่งหญา้ ไดแ้ก่ พชื สตัว ์รวมทัง้มนุษย ์ซึ่งเป็น

ตวัควบคุมและเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศทีส่ําคญัยิง่ ปจัจยัทีใ่ชใ้นการศกึษาโครงสรา้งส่วนที่มี

ชวีติทีส่าํคญั ไดแ้ก่ ชนิด จํานวน ความหนาแน่น การกระจาย เพศ ชัน้อายุ รปูชวีติ อตัราการ

เกดิ การตาย การอพยพเขา้-ออก และมวลชวีภาพ เป็นตน้ พชืทีใ่ชเ้ป็นอาหารสตัวใ์นทุ่งหญา้

แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภทดว้ยกนั ไดแ้ก่ หญา้ (Grass) พชืใบกวา้งขนาดเลก็ (Forb) และ

ใบไมห้รอืยอดอ่อนของไมพุ้่ม (Browse) ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของพชือาหารสดหรอืแหง้กไ็ด ้

โดยทัว่ไปแลว้มวลชวีภาพของพชืในระบบนิเวศทุ่งหญา้จะสะสมอยูใ่ตพ้ืน้ดนิมากกว่าสว่นทีอ่ยู่

เหนือดิน ซึ่งตรงกันข้ามกับระบบนิเวศป่าไม้ที่มวลชีวภาพบนดินมีมากกว่าใต้ดิน การที ่     

ทุ่งหญ้าสามารถรกัษาตัวเองให้คงสภาพของทุ่งหญ้าอยู่ได้นัน้ก็เน่ืองจากมไีฟไหม้อยู่เป็น

ประจาํ ซากเหลอื (Litter) ทีต่กหล่นอยูต่ามพืน้ดนิเป็นเชือ้เพลงิไดเ้ป็นอยา่งด ีซากเหลอืในทุ่ง
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หญ้านอกจากใช้เป็นอาหารสัตว์และผุสลายจาการกระทําของผู้ย่อยสลายอินทรีย์สาร 

(Decomposers) แลว้ ทีเ่หลอืกจ็ะถูกไฟไหมเ้สยีเป็นสว่นใหญ่ 

สําหรบัสตัว์ทีห่ากนิอยู่ในทุ่งหญ้ากอ็าจจะมทีัง้สตัวเ์ลี้ยงและสตัวป์่าพวกกนิพชืและ

พวกกนิเน้ือเป็นอาหาร พวกหลงัน้ีมกัจะเป็นสตัวป์่าทีเ่ป็นศตัรขูองสตัวเ์ลีย้ง เช่น หมาจิง้จอก 

เสอื และสงิโต เป็นต้น สิง่มชีวีติต่าง ๆ เหล่าน้ีเมื่อร่วงหล่นตายไป ก็จะทบัถมและถูกผูย้่อย

สลายอนิทรยีส์ารทาํลายและสลายตวัแยกเป็นธาตุต่าง ๆ กลบัไปสูด่นิ กลายเป็นอาหารพชือกี

ครัง้หน่ึง 

     
 

หน้าท่ีของระบบนิเวศทุ่งหญ้า 2.  
 

หน้าที่สําคญัยิ่งของระบบนิเวศโดยทัว่ไปรวมทัง้ระบบนิเวศทุ่งหญ้า ได้แก่ การ

ถ่ายเทพลงังานและการหมนุเวยีนของธาตุอาหาร ปกตนิอกจากสิง่ไมม่ชีวีติแลว้ โครงสรา้งของ

ระบบนิเวศทุ่งหญ้าที่สําคญัคือ พืชและสตัว์ซึ่งเป็นผลิตผลโดยตรงจากทุ่งหญ้า สิ่งมีชีวิต

ทัง้หลายในโลกจะดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการดํารงชีวิตได้ก็ด้วยการใช้พลงังานในการ

ประกอบการ จุดเริม่แรกของพลงังานมาจากดวงอาทติยใ์นรูปของแสง ประมาณว่าพลงังาน

แสงอาทติยท์ีผ่่านมาถงึผวิบรรยากาศของโลกมคี่าเท่ากบั 2 แคลลอรีต่่อตารางเซนตเิมตร ต่อ

นาท ีหรอืทีเ่รยีกวา่ Solar constant รวมแลว้โลกไดร้บัพลงังานทัง้หมด 13 X 1023 แคลลอรีต่่อ

ปี แต่ความเป็นจรงิมเีพยีงรอ้ยละ 48 เท่านัน้ทีล่งมาถงึพืน้โลก ประมาณรอ้ยละ 33 จะสะทอ้น

กลบัไป เน่ืองจากถูกเมฆบงั รอ้ยละ 9 จะสะทอ้นหรอืกระจายกลบัไปสู่บรรยากาศ เน่ืองจาก
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ฝุ่นละอองในบรรยากาศ อกีรอ้ยละ 10 จะดูดซบัโดยโอโซน ออกซเิจน คาร์บอนไดออกไซด ์

และไอน้ําในบรรยากาศ 

การถ่ายเทพลงังานในส่วนของผูผ้ลติ (Primary producer) พชืใบเขยีวทุกชนิด

สามารถตรงึพลงังานจากแสงโดยการสงัเคราะหแ์สง และเปลีย่นพลงังานแสงมาเป็นพลงังาน

ทางชวีเคม ีโดยมคีารบ์อนไดออกไซดก์บัน้ําเป็นวตัถุดบิในการสงัเคราะหแ์ป้งและน้ําตาล แลว้

ปลอดปล่อยออกซเิจนออกมา ผลผลติจากการสงัเคราะหแ์สงน้ีเรยีกว่า ผลผลติรวมขัน้ปฐมภูม ิ

(Gross primary production) พลงังานทีพ่ชืสะสมไวใ้นรปูของคารโ์บไฮเดรท โปรตนี หรอื

ไขมนั ทีสุ่ดจะถูกปลดปล่อยออกมาจากการเผาผลาญโดยกระบวนการหายใจ และพลงังานที่

ปลดปล่อยออกมาน้ีเอง ทีพ่ชืนํามาใชใ้นกจิกรรมต่าง ๆ ในการดาํรงชวีติ พลงังานทีเ่หลอืจาก

การหายใจ จะถูกนําไปใช้ในการสร้างผลผลิตในพชืที่เรยีกว่าผลิตผลสุทธิข ัน้ปฐมภูม ิ(Net 

primary production) ซึง่ไดแ้ก่ ใบ ดอก ผล และส่วนอื่น ๆ ของพชื การถ่ายเทพลงังานใน

ระบบนิเวศทุ่งหญ้าในระดบัผูผ้ลตินัน้ พลงังานถูกถ่ายทอดผ่านระบบรากที่อยู่ใต้ดนิมากกว่า

ส่วนที่อยู่เหนือดนิ แต่ถึงแมพ้ลงังานจะสะสมหรอืถ่ายทอดผ่านระบบรากมากกว่าก็จรงิ แต่

อตัราการผุสลายของส่วนที่อยู่ใต้ดนินัน้สูงกว่าส่วนที่อยู่เหนือดนิเป็นอนัมาก อย่างไรก็ตาม   

ในระบบนิเวศทีอ่ยูใ่นดุลยภาพ (dymanic equilibrium) หรอืถงึจุดไคลแมกซ ์(Climax) นัน้ 

พลงังานทีร่ะบบนิเวศไดร้บักบัพลงังานทีส่ญูหายไปจากระบบนิเวศจะสมดุลกนั 

2.1 การถ่ายเทพลงังานในส่วนของผูบ้ริโภค (Consumers) พลงังานทีพ่ชืสะสม

ไวใ้นรูปของอนิทรยีวตัถุที่เป็นผลติผลสุทธขิ ัน้ปฐมน้ี จะถูกถ่ายทอดไปยงัสตัว์ในฐานะที่เป็น

อาหารสตัว์ สตัว์ได้ใช้พลงังานที่พชืสะสมไว้น้ีไปเพื่อการเจรญิเติบโตและใหผ้ลผลติจําพวก 

เน้ือ นมและผลติภณัฑอ์◌ื◌่น ๆ จากสตัว ์ผลติผลของสตัวเ์หล่าน้ีรวมเรยีกว่า ผลผลติขัน้ทุตยิ

ภูม ิ(Secondary production) เน่ืองจากสตัวไ์ม่สามารถปรุงอาหารไดเ้องเหมอืนพชื จงึใช้

พลงังานจากแสงทางออ้มโดยกนิพชืหรอืกนิสตัวท์ีก่นิพชือกีทอดหน่ึง อาหารสตัวท์ีก่นิเขา้ไป

ทัง้หมดเรยีก Gross energy บางสว่นของอาหารจะยอ่ยได ้บางสว่นจะไมย่อ่ยและถูกขบัถ่าย

ออกมาในรปูของมลูสตัว ์พลงังานสว่นทีค่งเหลอือยูใ่นสตัวเ์รยีก Digestible energy  

จากนัน้พลังงานบางส่วนจะสูญไปในกระบวนการเมตาโบลิซึม โดยถูกขบั

ออกมาในรปูของเหลว (urine) และแก๊ส (methane) เมื่อนําเอาพลงังานทัง้หมดทีส่ญูไปในรปู
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ของแขง็ ของเหลว และแก๊ส หกัออกจากพลงังาน (อาหาร) ทัง้หมดทีส่ตัวบ์รโิภคแลว้ พลงังาน

ทีเ่หลอืเรยีกว่า Metabolizable energy และเมื่อหกัพลงังานทีส่ญูเสยีไปในรปูของความรอ้น 

(Heat Increment) ทีเ่กดิขึน้ในสตัวก์จ็ะไดพ้ลงังานสุทธ ิ(Net energy) พลงังานสุทธน้ีิ เป็น

พลงังานส่วนที่สตัว์ใช้เพื่อการดํารงชวีติ การเจรญิเตบิโต การผลติน้ํานม ผลติเน้ือ ขน และ 

เขาสตัว ์การออกลูกออกหลาน ตลอดจนการสญัจรไปมา และใชใ้นกระบวนการทางสรรีวทิยา

อื่น ๆ ของสตัว ์ซึ่งกล่าวโดยสรุปไดว้่า สตัวไ์ดใ้ชพ้ลงังานสุทธน้ีิไปในการดํารงชพีและใชเ้พื่อ

การเจรญิเติบโตและสบืพนัธุ์ ส่วนความร้อนที่เกิดขึ้นในสตัว์ จะไม่สูญไปเสยีทีเดียว พวก

สตัว์เลอืดอุ่นจะใช้ความรอ้นน้ีไปปรบัอุณหภูมขิองตวัเองให้เขา้กบัอุณหภูมขิองสิง่แวดล้อม

เพือ่ใหอ้ยูใ่นภาวะทีส่มดุล (Thermodynamics equilibrium) 

2.2 การหมุนเวียนของธาตุอาหารในระบบนิเวศทุ่ งหญ้า หลักการและ

วตัถุประสงค์อกีประการหน่ึงในการจดัการทุ่งหญ้า ได้แก่การเพิม่ประสทิธิภาพในการตรงึ

พลงังานและธาตุอาหารในระดบัของผู้ผลิต พวกสตัว์กินพชืใช้ธาตุอาหารในพชืหมุนเวียน

เปลีย่นไปตามห่วงโซ่อาหาร (Food chain) แลว้ปล่อยกลบัสู่ดนิเพื่อใหพ้ชืนํากลบัไปใชเ้ป็น

อาหารไดอ้กี ธาตุอาหารแต่ละชนิดหมุนเวยีนผ่านไปในพชืและสตัว์ แล้วกลบัสู่ดนิตามวงจร

ของมนัโดยเฉพาะ ทัง้น้ีเน่ืองจากธาตุอาหารแต่ละอย่างทําหน้าทีแ่ตกต่างกนัไป ถ้าหากไม่มี

สตัวเ์ขา้มาเกีย่วขอ้ง ธาตุอาหารจะเคลื่อนยา้ยจากดนิสู่พชื ผ่านการเป็นซากเหลอืแลว้กลบัสู่

ดนิโดยอาศยัผูย้่อยสลายอนิทรยีส์าร การหมุนเวยีนของธาตุอาหารจงึอยู่ในวงจรสัน้ แต่ถ้ามี

สตัว์กนิพชื สตัวเ์มื่อกนิอาหารเขา้ไป ธาตุอาหารบางส่วนจะถูกขบัออกมาในรูปของแขง็และ

ของเหลว อตัราการผุสลายของสิ่งขบัถ่ายเหล่าน้ีย่อมแตกต่างไปจากการผุสลายของพืช

โดยตรง เมื่อสตัว์ตายหรอืถูกสตัว์ด้วยกนักินเป็นอาหารหรอืบางครัง้ธาตุอาหารเหล่าน้ีถูก

เคลื่อนยา้ยออกไปจากระบบนิเวศในรปูของเน้ือ นม ขนและหนงัสตัว ์ยอ่มทาํใหก้ารหมุนเวยีน

ของธาตุอาหารเป็นไปในลกัษณะยุง่ยากสลบัซบัซอ้นยิง่ขึน้ และกนิเวลาอกีนานกวา่ธาตุอาหาร

เหล่านัน้จะกลบัคนืสู่ดนิ หมุนเวยีนไปสู่พชือกี วงจรการหมุนเวยีนกจ็ะยดืยาวออกไป รวมทัง้

อตัราการหมนุเวยีนของธาตุอาหารกเ็ปลีย่นแปลงไปดว้ย 

สว่นการเพิม่ขึน้ของปรมิาณธาตุอาหารในระบบนิเวศ อาจเน่ืองมาจากกจิกรรม

ของมนุษย ์เช่น การใส่ปุ๋ ย การใหอ้าหารเสรมิแก่สตัว ์หรอืตดิมากบัฝุน่ละอองและน้ําฝนทีถู่ก
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พดัพาเขา้มา การตรงึธาตุอาหารบางชนิดของพวกแบคทเีรยีและการผุสลายตวัของวตัถุต้น

กําเนิดดนิ ซึง่เป็นกระบวนการทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิอย่างไรกด็ ีธาตุอาหารส่วนใหญ่จะ

สะสมอยู่ในดนิ ถงึแมธ้าตุอาหารจะไดห้มุนเวยีนผ่านเขา้ไปในตวัสตัวเ์ป็นจํานวนมาก แต่ธาตุ

อาหารส่วนใหญ่ทีผ่า่นเขา้ไปในสตัว ์จะกลบัสู่ดนิในรปูของมลูสตัวแ์ละของเหลวทีส่ตัวข์บัถ่าย

ออกมา ปรมิาณธาตุอาหารทีส่ะสมอยูใ่นสตัวจ์รงิ ๆ มเีป็นสว่นน้อย 

 

การจดัการทุ่งหญ้า 3.  
 

การจดัการทุ่งหญ้าต้องอาศยัการเรยีนรูแ้ละประสบการณ์ตลอดจนการประยุกต์เอา

วชิาการต่าง ๆ มาใชใ้หเ้หมาะกบัสภาพแวดลอ้มในแต่ละทอ้งทีซ่ึ่งแตกต่างกนัไป แต่พอสรุป

หลกัการจดัการทีค่วรพจิารณาไดด้งัน้ี 

การจดัการเก่ียวกบัพืชในทุ่งหญ้า 3.1 

วตัถุประสงคท์ีส่ําคญัอย่างหน่ึงในการจดัการทุ่งหญา้ ไดแ้ก่การผลติพชือาหาร

สาํหรบัสตัวเ์ลีย้งและสตัวป์า่ การทีจ่ะผลติสตัวอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพนัน้ จาํเป็นตอ้งคาํนึงถงึพชื

อาหารสตัวท์ีอ่ยู่ในทุ่งหญ้า ทัง้ในดา้นปรมิาณและคุณภาพ นอกจากนัน้ความรูค้วามเขา้ใจใน

ดา้นคุณค่าอาหารทีจ่ําเป็นต่อความต้องการของสตัวก์ม็คีวามสําคญัไม่น้อย จะเหน็ว่าผลติผล

และรายไดจ้ากการเลี้ยงสตัว์ย◌่อมขึน้อยู่กบัความสําเรจ็ในการผลติพชือาหารสตัว์ทีม่คีุณค่า

จากทุง่หญา้ในปรมิาณทีเ่พยีงพอแก่ความตอ้งการเป็นสาํคญั 

ขอ้มลูทีจ่าํเป็นตอ้งใชใ้นการจดัการเกีย่วกบัพชืในทุ่งหญา้ ไดแ้ก่สภาพแวดลอ้ม

ทางกายภาพ  เช่น  ลักษณะลมฟ้าอากาศ  สภาพภูมิประเทศ  ลักษณะดิน  หิน  และ

สภาพแวดล้อมด้านชวีภาพ เช่น ลกัษณะของสงัคมพชืและอทิธพิลของสตัว์ที่มต่ีอพชืในทุ่ง

หญ้า เป็นต้น นอกจากนัน้ควรจะไดศ้กึษาศกัยภาพของทุ่งหญ้าและพชือาหารสตัว ์ตลอดจน

สภาพและแนวโน้มของทุ่งหญา้ โดยมุ่งศกึษาทีช่นิด องคป์ระกอบของสงัคมพชืและพชือาหาร

ประเภททีส่ตัวช์อบกนิ รวมตลอดถงึปจัจยัแวดลอ้มต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติผลของทุ่งหญ้า 

เช่น ปริมาณน้ําฝน คุณสมบัติของดิน และวิธีการที่ใช้ในการจดัการ ข้อมูลเหล่าน้ีช่วยให้

สามารถนําไปกําหนดจํานวนและชนิดสตัว ์รวมทัง้ปรบัปรุงแกไ้ขวธิกีารทีใ่ชใ้นการจดัการให้
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เหมาะสมยิง่ขึน้ โดยใชแ้นวความคดิและพื้นฐานในเรื่องการทดแทน (Succession) และการ

เปลีย่นแปลงของชนิดสงัคมพชืเป็นหลกั ทาํใหส้ามารถประมาณไดว้่า ระบบนิเวศทุ่งหญา้ทีอ่ยู่

ภายใตก้ารจดัการนัน้มแีนวโน้มและสมรรถนะในการผลติอยา่งไรบา้ง 

สําหรบัคุณภาพของพืชอาหารสตัว์นัน้ ขึ้นอยู่กับชนิดและประเภทของพืช

อาหารสตัว ์ปกตพิชือาหารสตัวม์อียู่สามประเภทคอื หญา้ พชืใบกวา้งขนาดเลก็และยอดอ่อน

ของไมพุ้ม่ คุณค่าพชือาหารในทุ่งหญา้จะเปลีย่นแปลงแตกต่างกนัไปตามวนั เวลาและสถานที ่

รวมทัง้ฤดูกาล การเจรญิเติบโตในแต่ละท้องที่ก็มกัจะแตกต่างกนั ปกติพชืจะมคีุณค่าด้าน

อาหารสูงในช่วงที่กําลงัเจรญิเตบิโต และจะลดลงเมื่อพชืมอีายุมากขึน้ เน่ืองจากธาตุอาหาร

และถูกชะลา้งเกดิจากการเปลีย่นแปลงองคป์ระกอบทางเคมใีนพชื อตัราการชะลา้งขึน้อยู่กบั

ปจัจยัลมฟ้าอากาศ โดยเฉพาะฝน พชืจาํพวกลม้ลุก หญา้ และพชืใบกวา้งขนาดเลก็โดยทัว่ไป

มกัมคีุณคา่ลดลงดว้ยเหตุผลดงักล่าว สาํหรบัพวกไมพุ้ม่ ซึง่มฤีดกูารเจรญิเตบิโตยาวนาน และ

สามารถเก็บรกัษาคุณค่าอาหารได้นานกว่า โดยเฉพาะไม้พุ่มที่ไม่ผลดัใบ อาจรกัษาระดบั

คุณค่าอาหารไดต้ลอดปี บทบาทของพชืจําพวกไมพุ้่มที่สําคญัคอื ทําหน้าทีเ่ป็นแหล่งอาหาร

จําพวกโปรตีนและวติามนิแก่สตัว์ในฤดูแล้ง ซึ่งขณะนัน้พวกหญ้าและพชืใบกว้างขนาดเล็ก   

อื่น ๆ กําลงัอยู่ในระยะฟกัตวัและเป็นระยะทีทุ่่งหญ้ากําลงัขาดแคลนพชือาหารจําพวกโปรตนี

และวติามนิเอ จงึอาจกล่าวไดว้่า คุณค่าพชือาหารในทุ่งหญ้าเปลี่ยนแปลงไปเน่ืองจากปจัจยั

ต่าง ๆ ดงัน้ี คือ ฤดูกาล การชะล้าง ปจัจยัแวดล้อมที่พืชอาศยัอยู่และชนิดพืชพรรณซึ่งมี

องค์ประกอบทางเคมีไม่เหมือนกัน อย่างไรก็ตามธาตุอาหารที่อยู่ในขัน้วิกฤติ (Critical 

nutrients) ของสตัวท์ีห่ากนิอยู่ในทุ่งหญ้าโดยทัว่ไปมอียู่ 4 ชนิด คอื อาหารโปรตนีทีย่่อยได ้

(Digestible protein) อาหารพลงังานทีย่อ่ยได ้(Digestible energy) วติามนิเอและฟอสฟอรสั 

ประกอบกบัปรมิาณและคุณภาพพชือาหารสตัว์

มกัจะเกดิการขาดแคลนไม่ช่วงหน่ึงกช็่วงใดใน

แต่ละปี ดงันัน้การเพิม่ผลผลติจากการเลีย้งสตัว์

จะทําได้ก็โดยยอมรับความจริงข้อ น้ี  แล้ว

พยายามชว่ยโดยการใหอ้าหารเสรมิในฤดทูีข่าด

แคลนตามควรแก่กรณ ี
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การจดัการเก่ียวกบัสตัวใ์นทุ่งหญ้า 3.2 

การทีทุ่ง่หญ◌้าจะอาํนวยผลใหไ้ดส้งูสุดโดยไมท่าํใหท้รพัยากรอื่น ๆ ในทุ่งหญา้

ตอ้งเสื่อมดอ้ยถอยลงนัน้ ขึน้อยู่กบัวธิกีารจดัการเกีย่วกบัสตัวแ์ละการปฏบิตัต่ิอทุ่งหญ้า ซึง่มี

สาระสาํคญัทีค่วรคาํนึงอยู ่4 ประการดว้ยกนัคอื 

3.2.1 การเลือกชนิดสตัวท่ี์เหมาะสมกบัทุ่งหญ้า สตัวท์ีแ่ทะเลม็หากนิในทุ่ง

หญ้า จะเป็นสตัว์เลี้ยงหรอืสตัว์ป่ากด็ ีจะมลีกัษณะบางอย่างที่แสดงใหเ้หน็ความแตกต่างใน

ดา้นความสามารถปรบัตวัต่อการใชป้ระโยชน์ทุ่งหญ้าประเภทต่าง ๆ ซึ่งไม่เหมอืนกนั ความ

แตกต่างเหล่าน้ีจะสะทอ้นใหเ้หน็ถงึอทิธพิลของสตัวท์ีม่ต่ีอทุ่งหญา้และอทิธพิลของทุ่งหญา้ทีม่ี

ต่อสตัวน์ัน้ ปจัจยัสําคญัทีช่ีใ้หเ้หน็ว่า สตัว์ชนิดใดเหมาะแก่ทุ่งหญ้าใดหรอืไม่นัน้ ไดแ้ก่ ชนิด

พชืพรรณต่าง ๆ ในทุง่หญา้ทีใ่ชพ้ชืเป็นอาหาร สตัวแ์ต่ละชนิดไมไ่ดช้อบกนิพชืทีเ่หมอืน ๆ กนั 

และมกัไมเ่ลอืกกนิพชืชนิดเดยีวกนั หากมโีอกาสเลอืก 

3.2.2 การกาํหนดจาํนวนสตัวใ์นทุ่งหญ้า การแทะเลม็ของสตัวย์อ่มมผีลทํา

ใหป้รมิาณและคุณภาพพชือาหารในทุ่งหญ้าลดลง อกีทัง้ทําใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงในดา้นที่

อยู่อาศยั (Habitat) ของสตัว์ รวมทัง้การตอบสนองของทุ่งหญ้าที่มต่ีอสตัว์ในอนาคตดว้ย 

ดงันัน้ การควบคุมหรอืกาํหนดจาํนวนสตัวท์ีป่ล่อยใหห้ากนิในทุ่งหญา้ จงึเป็นเรื่องสาํคญัและมี

ความจําเป็นต่อการจดัการทุ่งหญ้าอย่างยิง่ อย่างไรกต็าม การควบคุมจํานวนสตัวเ์พยีงอย่าง

เดยีวอาจไมไ่ดผ้ล หากไมค่าํนึงถงึชนิดสตัว ์ฤดกูาลเลีย้งสตัว ์และการปล่อยสตัวใ์หก้ระจายไป

ในทุ่งหญ้าอย่างทัว่ถงึดว้ย การปล่อยสตัว์เขา้แทะเลม็เป็นจํานวนมาก หรอืถงึจะเป็นจํานวน

น้อยแต่อยูใ่นทีจ่าํกดัและเกดิการแทะเลม็อยา่งหนกัจนเกนิไป ยอ่มทาํใหพ้ชืขาดความแขง็แรง 

และที่สุดพืชที่เราต้องการก็จะค่อย ๆ ลดน้อยลงและหมดไปในที่สุดเป็นเหตุให้ทุ่งหญ้า               

เริ่มเสื่อมคุณภาพลงพร้อมทัง้เกิดพืชที่มีคุณค่าอาหารตํ่าเข้ามาแทนที่คุณค่าของทุ่งหญ้า                

จะคอ่ยๆ ลดลง 

3.2.3 การเลือกฤดูกาลเลี้ยงสตัวใ์นทุ่งหญ้า การแทะเล็มของสตัว์จะมี

ผลกระทบต่อทุ่งหญา้แตกต่างกนัไปตามฤดูกาลทีป่ล่อยสตัวเ์ขา้ไปแทะเลม็ ระยะเริม่แรกของ

การเจรญิเตบิโตนบัเป็นชว่งทีม่คีวามสาํคญัทีส่ดุ ซึง่จะตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเป็นพเิศษในการ
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ปล่อยสตัว์เขา้ไปแทะเลม็ในทุ่งหญ้า ทัง้น้ีเพื่อว่าพชืในทุ่งหญ้าจะไดฟ้ื้นตวัจากที่ได้หยุดการ

เตบิโตมาตลอดฤดูแลง้ เป็นการเปิดโอกาสใหพ้ชืไดส้ะสมคารโ์บไฮเดรท ไปทดแทนในส่วนที่

ใช้ไปในตอนเริ่มงอกใหม่ๆ ทุ่งหญ้าจะได้มีพืชอาหารสมบูรณ์ให้สัตว์แทะเล็มต่อไปได ้

นอกจากนัน้ควรพ◌ิจารณาชนิดของสงัคมพชืดว้ย เช่น ทุ่งหญ้าทีเ่ป็นพวกไมพุ้่ม หรอืผลติใบ

และยอดออ่นสาํหรบัเป็นอาหารสตัวพ์วกน้ี เหมาะสาํหรบัใชแ้ทะเลม็ในฤดแูลง้ เน่ืองจากไมพุ้ม่

ยงัคงเขยีวชอุม่และมคีุณคา่อาหารสงู ขณะทีพ่วกหญา้สว่นใหญ่ไดเ้หีย่วแหง้ตายไป สาํหรบัพชื

อาหารจําพวกใบกวา้งขนาดเลก็จะใหผ้ลผลติเพิม่มากขึน้หากปล่อยสตัวเ์ขา้แทะเลม็ในฤดูการ

เจรญิเติบโต เน่ืองจากพวกน้ีส่วนมากอายุสัน้ และจะหายไปจากทุ่งหญ้าในเวลาอนัรวดเรว็ 

รวมทัง้คุณค่าอาหารกล็ดลงอย่างมากเมื่ออายุมากขึน้ พชืใบกวา้งขนาดเลก็นับเป็นพชือาหาร

สาํคญัสว่นหน่ึงของทุง่หญา้ปา่ไม ้(Forest range) สว่นทุง่หญา้ทีม่พีชือาหารจาํพวกหญา้นบัว่า

เหมาะจะให้สตัว์แทะเล็มในฤดูการเจริญเติบโต เพราะกําลงัมีคุณค่าอาหารสูงและหญ้ามี

ประสทิธภิาพในการฟ้ืนตวัได้ดกีว่าพชืประเภทอื่น โดยทัว่ไปสามารถใหส้ตัว์แทะเล็มได้ทุก

ฤดูกาล เพยีงแต่คุณค่าอาหารในฤดูแลง้จะตํ่ามากเท่านัน้ นอกจากนัน้ควรไดพ้จิารณาสภาพ

ความพรอ้มของทุ่งหญ้า (Range readiness) สภาพภูมอิากาศและลกัษณะภูมปิระเทศ

ประกอบด้วย เพื่อที่จะได้อพยพเคลื่อนย้ายสตัว์จากทุ่งหญ้าแห่งหน่ึงไปยงัอีกแห่งหน่ึงได้

ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามปริมาณและคุณค่าอาหารในแต่ละฤดูกาลจะมี

ผลกระทบต่อผลติผลของสตัวเ์ป็นอนัมาก ดงันัน้การปล่อยสตัวแ์ทะเลม็ใหถู้กตอ้งตามฤดกูาลที่

เหมาะสม รวมทัง้การช่วยใหอ้าหารเสรมิในฤดูกาลทีข่าดแคลนอาหารจงึนับว่ามคีวามสําคญั

และจาํเป็นต่อการผลติสตัวไ์มน้่อย 
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3.2.4 การกระจายสตัวใ์นทุ่งหญ้า การที่ทุ่งหญ้าได้รบัการแทะเลม็มาก

จนเกนิไปนัน้ ไม่ไดเ้น่ืองมาจากมจีํานวนสตัวม์ากเกนิไปเท่านัน้ แต่อาจเกดิขึน้เน่ืองจากการ

แทะเลม็ของสตัวก์ระจายไม่ตลอดทัว่ทัง้พืน้ทีอ่ย่างเหมาะสม ปกตสิตัวช์อบหากนิรวมกลุ่มอยู่

ในบรเิวณทีส่ะดวกสบาย เช่น ใกลแ้หล่งน้ํา แหล่งอาหาร เป็นตน้ ในทุ่งหญา้ทีใ่ชเ้ลีย้งววั พวก

ววัจะชอบเดนิหากินรอบบรเิวณที่ราบตามหุบเขา ที่ราบระหว่างลําธาร บรเิวณที่อยู่รอบ ๆ 

แหล่งน้ําหรอืตามทีร่าบบนภเูขา สาํหรบับรเิวณทีล่าดชนัและหา่งไกลจากแหล่งน้ํามาก ๆ สตัว์

มกัไม่ไปแทะเลม็ในบรเิวณนัน้ บางครัง้ทุ่งหญ้าบรเิวณนัน้เกอืบไม่ไดร้บัการใชป้ระโยชน์จาก

สตัวเ์ลย ทัง้น้ีเพราะบรเิวณทีช่นัมาก ๆ สตัวเ์ดนิไปถงึไดย้ากและเป็นบรเิวณทีไ่ม่สามารถทน

ต่อการแทะเลม็อย่างหนักได ้ตรงกนัขา้มกบับรเิวณทีร่าบเชงิเขาซึ่งสะดวกสบาย และไม่เป็น

อนัตรายต่อการปีนปา่ย สตัวก์ม็กัจะรมุกนัแทะเลม็ในทีน่ัน้มากจนเกนิไป สาํหรบัฝงูแกะทีไ่มไ่ด้

รบัการตอ้นเลี้ยง กม็กัจะแทะเลม็อยู่รอบ ๆ บรเิวณทีพ่กัแรมของแกะ พวกแกะจะวนเวยีนหา

กนิอยูร่อบ ๆ และกลบัมาพกัหลบันอนทีเ่ดมิทุกคนื ทาํใหพ้ชืพรรณบรเิวณนัน้เบาบางและบาง

ทกีไ็ม่สามารถขึน้อกีได ้จงึควรมกีารควบคุมต้อนสตัวแ์ละเปลีย่นทีพ่กัแรมอยู่เสมอ จะเหน็ว่า

ทุ่งหญ้าทีม่สีตัว์อยู่มากกส็ามารถปรบัปรุงใหอ้ยู่ในสภาพดขีึน้ไดโ้ดยไม่จําเป็นต้องลดจํานวน

สตัวล์ง หากไดม้กีารแกไ้ขในดา้นการกระจายของสตัวใ์หแ้ทะเลม็หากนิอย่างสมํ่าเสมอ ตลอด

ทัว่ทัง้พืน้ที ่

 ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกทีแ่ทะเลม็ของสตัวม์หีลายอย่าง เช่น สภาพภูมปิระเทศ 

โดยเฉพาะความลาดชนัและความยาวของดา้นลาด ปรมิาณและการกระจายของแหล่งน้ําและ

เกลอืแร่ ชนิดพชือาหาร ทศิทางลมและชนิดของสตัว ์ทีห่ากนิในทุ่งหญ้า เป็นต้น สําหรบัวธิทีี่

จะช่วยสง่เสรมิใหส้ตัวห์ากนิกระจายไปในทุ่งหญา้อย่างทัว่ถงึ ไดแ้ก่ การกระจายของแหล่งน้ํา

และเกลอืแรอ่ยา่งเหมาะสม การพฒันาแหล่งน้ําใหเ้พยีงพอแก่ความตอ้งการของสตัว ์การตอ้น

สตัว ์การสรา้งทางเดนิทีส่ะดวกต่อการหากนิของสตัว ์การใชปุ้๋ ย การกัน้ร ัว้ รวมทัง้การเปลีย่น

ชนิดสตัวท์ีเ่หมาะสม เพือ่ชว่ยใหก้ารแทะเลม็กระจายอยา่งสมํ่าเสมอทัว่ทุง่หญา้ 
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การพฒันาทุ่งหญ้าและผลผลิตจากสตัว ์4.  
 

พชือาหารสตัว์ที่อยู่ในทุ่งหญ้านับเป็นทรพัยากรที่สําคญัอย่างหน่ึง ในการผลติสตัว์
เพือ่เป็นอาหารของมนุษย ์แต่ก่อนน้ีการเลีย้งสตัวม์กัปราศจาการจดัการและควบคุม ทาํใหเ้กดิ
การแทะเลม็มากเกนิไปในทีบ่างแห่ง ขณะเดยีวกนัในอกีหลาย ๆ แห่งทีพ่ชือาหารสตัว์ในทุ่ง
หญ้ากลบัไม่ไดร้บัการใชป้ระโยชน์เท่าที่ควร ปจัจุบนันักวทิยาศาสตรท์ุ่งหญ้าไดพ้ยายามหา
วธิกีารปรบัปรุงและจกัการใหท้รพัยากรทุ่งหญา้สามารถอํานวยประโยชน์แก่มนุษยม์ากยิง่ขึน้ 
การปรับปรุงให้ผลผลิตของทุ่งหญ้าสูงขึ้น ทําได้โดยพยายามกําจัดพืชที่เราไม่ต้องการ 
(Undesirable plants) ใหเ้หลอืน้อยลง ขณะเดยีวกนักพ็ยายามส่งเสรมิใหม้พีชืทีเ่ราตอ้งการ 
(Desirable) เพิม่มากขึน้ รวมทัง้หาวธิป้ีองกนัไม่ใหด้นิพงัหรอืเสื่อมคุณค่า จดัหาและพฒันา
แหล่งน้ําใหม้มีากขึน้ ปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะเป็นทีอ่ยูอ่าศยัหากนิของสตัวเ์ลีย้งหรอื
สตัวป์่าตามความต้องการ และบรกิารในดา้นการใชทุ้่งหญา้เป็นทีพ่กัผ่อนหย่อนใจดว้ย ซึ่งจะ
ทาํใหม้ผีลติผลและรายไดจ้ากทุง่หญา้เพิม่มากขึน้ 

วธิกีารปรบัปรงุและพฒันาทุง่หญา้เพือ่เพิม่ผลผลติจากสตัวอ์าจจาํเป็นตอ้งควบคุมและ
กําจดัพชือาหารในทุ่งหญ้าที่เราไม่ต้องการ พร้อมกบัเปลี่ยนแปลงชนิดสงัคมพชืให้เป็นไป
ตามทีเ่ราตอ้งการ การกาํจดัชนิดพชืทีเ่ราไมต่อ้งการ อาจทาํไดโ้ดยใชเ้ครื่องจกัรกล ใชส้ารเคม ี
การแทะเล็มอย่างหนักจากสัตว์ และกําจัดโดยใช้ไฟเผา เป็นต้น สําหรับการปรับปรุง 
บํารุงรกัษาพชืที่เราต้องการ อาจทําไดโ้ดยช่วยส่งเสรมิในการกระจายพนัธุ์ การหว่านเมล็ด 
การเพิม่ความอุดมสมบูรณ์แก่ดนิ รวมทัง้การรกัษาระดบัความชื้นในดนิ โดยวธิกีารอนุรกัษ์ 
ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้ไฟเผานับเป็นวิธีการจดัการกบัพชืในทุ่งหญ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพที่ราคาถูกที่สุด จะเห็นว่าระบบนิเวศในธรรมชาติที่มีอาหารสตัว์อย่างอุดม
สมบูรณ์ มักมีสัตว์ชุกชุมและเป็นระบบที่มีไฟไหม้อยู่เป็นประจํา เช่น ทุ่งหญ้าประเภท 
Grassland, Shrubland และ Woodland เป็นตน้ ปา่ทีแ่น่นทบึในเขตอบอุ่น และปา่ดงดบิใน
เขตรอ้น รวมทัง้บรเิวณที่เป็นทะเลทราย ไฟมกัจะไม่ค่อยไหมบ้รเิวณดงักล่าว จงึมสีตัว์แทะ
เลม็หากนิอยู่เป็นจํานวนน้อย เน่ืองจากพชือาหารสตัวม์จีํากดันัน่เอง ดงันัน้ไฟจงึเป็นปจัจยัที่
ทาํใหเ้กดิการววิฒันาการของพชืและสตัวท์ีส่าํคญัยิง่ การปรบัปรุงและพฒันาทุ่งหญา้โดยใชไ้ฟ
ช่วย จะเสยีค่าใชจ้่ายน้อยกว่าวธิอีื่นหากไดม้กีารควบคุมการเผาอย่างรอบคอบ อย่างไรกต็าม 
ไฟจะมผีลกระทบต่ออุณหภมู ิความชืน้ อนิทรยีว์ตัถุ และธาตุอาหารในดนิ รวมทัง้การพงัทลาย
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ของดนิดว้ย ซึง่จะสง่ผลไปถงึพชืและสตัวใ์นทีส่ดุ ดงันัน้การใชไ้ฟเพื่อประโยชน์ในการปรบัปรุง
ทุง่หญา้ จงึควรใชด้ว้ยความระมดัระวงั และรอบคอบ 

 

 
 

การจดัการทุ่งหญ้าแบบอเนกประสงค ์
การจดัการทุ่งหญ้าไม่ได้มวีตัถุประสงค์เพื่อการเลี้ยงสตัว์เพยีงอย่างเดยีว ทุ่งหญ้า

หลาย ๆ แห่งในโลกสามารถนํามาใชป้ระโยชน์ไดห้ลาย ๆ ทางสุดแทแ้ต่วตัถุประสงคข์องการ
จดัการและความต้องการของสงัคมของแต่ละประเทศซึ่งไม่เหมอืนกนั ประเทศทีก่ําลงัพฒันา 
หากจําเป็นตอ้งเพิม่ผลผลติอาหารโปรตนีจากสตัว ์กค็วรใหค้วามสาํคญัในการจดัการทุ่งหญา้ 
เพ◌ื◌่อการเลีย้งสตัวใ์หม้ากขึน้ สาํหรบัประเทศทีพ่ฒันาแลว้ หรอืไม่ขาดแคลนอาหารโปรตนี
จากสตัว์ ก็อาจพจิารณานําผลติผลจากทุ่งหญ้าในด้านอื่น ๆ มาใช้ประโยชน์ใหม้ากขึน้ตาม
ความตอ้งการของสงัคม เชน่ จดัทุง่หญา้เพือ่นนัทนาการ เพื่อการอนุรกัษ์ดนิและน้ํา เป็นแหล่ง
ต้นน้ําลําธาร เป็นที่อาศยัแทะเล็มของสตัว์ป่าหรอืใช้เลี้ยงสตัว์ควบคู่กบัการผลติไม ้เป็นต้น 
ดงันัน้จึงเป็นหน้าที่ของนักจดัการทุ่งหญ้าหรอืผู้มีหน้าที่ใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะที่ต้อง
พยายามหาวธิกีารทีเ่หมาะสมใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ทรพัยากรหลาย ๆ อยา่งรว่มกนั อยา่งมี
ประสทิธภิาพมากทีส่ดุ และพยายามลดผลกระทบในทางลบใหน้้อยลงมากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทาํได ้

เป็นที่ยอมรบักนัว่า ไม่มกีารใช้ประโยชน์ทุ่งหญ้าด้านใดจะให้ผลกระทบต่อการใช้
ประโยชน์ดา้นอื่น ๆ ของทุ่งหญ้าเท่ากบัการแทะเลม็ของสตัว ์ดงันัน้การใชป้ระโยชน์ทุ่งหญ้า
เพื่อการเลีย้งสตัวจ์งึตอ้งใชด้ว้ยความระมดัระวงัเป็นพเิศษ มทีุ่งหญา้อกีไม่น้อยทีม่สี่วนสาํคญั
ในการผลติไมอ้ยูด่ว้ย โดยเฉพาะทุ่งหญา้ประเภท Forest range และเน่ืองจากการจดัการป่า
ไม้มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการจัดการทุ่งหญ้า เพระฉะนัน้ผู้มีหน้าที่ใช้
ประโยชน์ทีด่นิทุง่หญา้จงึควรมคีวามรูใ้นดา้นการจดัการทุง่หญา้และการจดัการปา่ไมด้ว้ย 

ในทางปฏบิตัทิี่ดนิทุ่งหญ้าบางแห่งอาจอยู่ในบรเิวณต้นน้ําลําธาร ถงึแมทุ้่งหญ้าส่วน
ใหญ่จะอยู่ในเขตแหง้แลง้และไมค่่อยจะมลีําธารทีม่น้ํีาไหลตลอดปีกต็าม แต่กอ็าจเกดิการไหล
บ่าของน้ําและการพดัพาเอาหน้าดนิขณะเกดิพายุฝนที่เกดิขึน้เป็นครัง้คราวได ้ทําใหเ้กดิผล
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กระทบต่อปรมิาณและคุณภาพของน้ําทีไ่หลในลําธารได ้ทุ่งหญา้บางแหง่อาจอยู่ในบรเิวณตน้
น้ําของแม่น้ําสายสําคญั ๆ หรอืเป็นต้นกําเนินของแหล่งน้ําที่จําเป็นสําหรบัชุมชน ในกรณี
เช่นน้ี วตัถุประสงค์หลกัของการใช้ประโยชน์ทุ่งหญ้าจงึควรมุ่งเพื่อการอนุรกัษ์ดิน น้ําและ
จดัเป็นแหล่งตน้น้ําลําธาร ส่วนการเลีย้งสตัวน่์าจะจดัเป็นวตัถุประสงคร์องลงมา เป็นทีท่ราบดี
ว่าการอนุรกัษ์ดนิมสี่วนสมัพนัธก์บัการอนุรกัษ์น้ําเป็นอย่างมาก ดงันัน้หากไดม้กีารจดัการทุ่ง
หญ้าที่ดีย่อมหมายถึงได้มีการจัดการลุ่มน้ําที่ดีด้วย เพราะหากพื้นที่ลุ่มน้ําได้ร ับการใช้
ประโยชน์จากกรแทะเลม็ของสตัวอ์ย่างเหมาะสม ผลกระทบในดา้นการไหลบ่าของน้ําและการ
พงัทลายของดนิ กจ็ะเบาบางลง สาํหรบัปญัหาน้ําท่วมนัน้ ไมม่ใีครสามารถควบคุมและป้องกนั
ไมใ่หเ้กดิขึน้โดยเดด็ขาดได ้เพราะขึน้อยูก่บัปรมิาณและความหนกัเบาของฝนทีต่ก แต่แน่นอน
ที่สุดหากมกีารใช้ประโยชน์ที่ดนิอย่างไม่ถูกต้อง ย่อมจะส่งผลทําให้น้ําท่วมรุนแรงและเกิด
บ่อยครัง้มากขึน้ ถึงปรมิาณฝนตกจะเป็นไปโดยปกติกต็าม ในปจัจุบนัน้ีการใช้ประโยชน์ทุ่ง
หญ้าด้านนันทนาการในประเทศที่พ◌ัฒนาแล้ว ได้เพิ่มความสําคัญมากขึ้นทุกที ดังนัน้
นโยบายการจดัการทุ่งหญ้าในปจัจุบนัจงึควรเน้นการใชป้ระโยชน์ทุ่งหญ้าแบบอเนกประสงค์
เป็นหลกั 
 

การจดัการทุ่งหญ้าในประเทศไทย 5.  
 

มนุษยไ์ดอ้าศยัทุ่งหญา้เป็นทีเ่ลีย้งสตัวม์าชา้นาน เพราะในทุ่งหญา้มอีาหารทีส่ตัวช์อบ

กนิอยู่มากมายหลายชนิด สุดแลว้แต่ประเภทของทุ่งหญ้า สําหรบัประเทศไทย การเลีย้งสตัว์

ในทุ่งหญา้เป็นจํานวนมาก ๆ ยงัไม่แพร่หลายเหมอืนในประเทศอื่น ๆ จะมบีา้งกเ็มื่อถงึฤดูทํา

นา ชาวบา้นโดยเฉพาะภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมกัจะปล่อยสตัวเ์ขา้ไปหากนิใน

ทุ่งหญา้ และป่าทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงเท่านัน้ การจดัการทุ่งหญ้าเพื่อการเลีย้งสตัวใ์นประเทศไทย ยงั

ไม่ค่อยได้รบัความสนใจอย่างจรงิจงัเลย ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะเทศไทย มทีี่ดนิอุดสมบูรณ์ที่จะ

บุกเบิกอยู่มาก การทํากสิกรรมทํารายได้ดีกว่าการเลี้ยงสตัว์ การเลี้ยงสตัว์ในทุ่งหญ้าให้

ผลผลติตํ่า สว่นการเลีย้งสตัวใ์นทุง่ปศุสตัวถ์งึจะใหผ้ลผลติสงู แต่เป็นธุรกจิทีต่อ้งลงทุนสงู ตอ้ง

ใชพ้◌ื◌้นทีก่วา้งใหญ่ เกษตรกรไทยสว่นมากยากจนไมม่ทีีด่นิเป็นของตวัเอง จงึเป็นการยากที่

จะสง่เสรมิกจิการเลีย้งสตัวใ์หเ้จรญิเช่นต่างประเทศได ้การเลีย้งสตัวใ์นประเทศไทยจงึเลีย้งไว้

เพือ่ใชง้านเป็นสว่นใหญ่ 

GE 317 213 



อย่างไรกต็ามปจัจุบนัเป็นทีท่ราบกนัดวี่าป่าไมถู้กทําลายจนหมดสภาพป่า ทีด่นิทีถู่ก

บุกรุกบางแห่งถูกละทิ้งภายหลงัการทํากสกิรรมไม่ไดผ้ล ป่าที่เสื่อมโทรมหรอืป่า secondary 

growth รวมทัง้ปา่ตน้น้ําลําธารทีถู่กชาวเขาทาํลาย ทุ่งหญา้ (savanna) ทีก่ระจายอยูต่ามภาค

ต่าง ๆ ของประเทศ ตลอดจนพื้นที่ที่ไม่เหมาะที่จะใช้ในการเพาะปลูกอื่น ๆ พื้นที่ดงักล่าว

เหล่าน้ีย่อมใชเ้ป็นทุ่งหญ้าเพื่อการเลี้ยงสตัว์ได ้หากได้มกีารปรบัปรุงจดัการและส่งเสรมิกนั

อย่างจริงจงั ก็จะมีปริมาณพืชอาหารสตัว์และพื้นที่สําหรบัเลี้ยงสตัว์อย่างมีประสิทธิภาพ

เพิม่ขึ้น ทําให้เกษตรกรสามารถเพิม่จํานวนสตัว์เลี้ยงมากขึ้นตามปรมิาณพชือาหารสตัว์ที่

เพิม่ขึน้ ซึง่เทา่กบัเป็นการเพิม่รายไดใ้หป้ระชาชนมากขึน้ดว้ย ประโยชน์จงึตกอยูก่บัประชาชน

ทีย่ากจนมากกวา่การจดัการแบบทุง่ปศุสตัวซ์ึง่นายทุนในรปูของบรษิทั องคก์ารหรอืหน่วยงาน

ของรฐัเทา่นัน้ทีจ่ะทาํได ้
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