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หญ้าแพงโกลา (Pangola grass) เป็นสินค้าเกษตรพืชอาหารสัตว์ที่มีปริมาณโปรตีนสูง และมีปริมาณใยพืชต่ า 

เหมาะส าหรับการใช้เป็นอาหารหยาบในการเล้ียงสัตว์ หญ้าแพงโกลาสดมีเพียงพอให้สัตว์กินเฉพาะช่วง

ฤดูฝนเท่านั้น เพื่อให้มีหญ้าแพงโกลาเพียงพอต่อความต้องการของผู้เล้ียงสัตว์ในฤดูแล้ง มีการผลิตหญ้า

แพงโกลาแห้งเชิงการค้าขึ้น คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร จึงเห็นสมควรจัดท ามาตรฐานสินค้าเกษตร

เกี่ยวกับหญ้าแพงโกลาแห้ง ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมให้มีการผลิตหญ้าแพงโกลาแห้งเพื่อใช้เล้ียงสัตว์ 

และเป็นแนวทางควบคุมคุณภาพของหญ้าแพงโกลาแห้ง เพื่อให้ผู้ เกี่ยวข้องปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  

ถูกสุขลักษณะ และมีประสิทธิภาพ ท าให้สัตว์มีสุขภาพดี ซึ่งจะท าให้ผลผลิตมีความปลอดภัยต่อการน าไป

เป็นอาหารส าหรับผู้บริโภค  

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ก าหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง  

กรมปศุสัตว์. 2553. รายงานการศึกษาเกณฑ์การผลิตหญ้าแพงโกล่าแห้งให้มีคุณภาพส าหรับเล้ียงสัตว์ 

ของส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ร่วมกับกองอาหารสัตว์  กรมปศุสัตว์ กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์.  

มกษ. 8800-2554. มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หญ้าแพงโกลาสด. ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร

และอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

มกษ. 8900-2554. มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับหญ้าแพงโกลา. 

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  
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มาตรฐานสินค้าเกษตร 

หญ้าแพงโกลาแห้ง  
 

1.  ขอบข่าย 

1.1 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ครอบคลุมหญ้าแพงโกลา (Pangola grass) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Digitaria eriantha 

Steud. อยู่ในวงศ์ Gramineae พันธุท์ี่ผลิตเพื่อการค้าในลักษณะหญ้าแห้ง ส าหรับเป็นอาหารสัตว์ 

1.2 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ไม่ครอบคลุมเกณฑ์คุณภาพส าหรับหญ้าแพงโกลาสด 

2.  นิยาม 

ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หญ้าแพงโกลาสด  

(มกษ. 8800)  มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับหญ้าแพงโกลา (มกษ. 8900) 

และดังต่อไปนี้ 

2.1 ส่ิงแปลกปลอม (foreign matter) หมายถึง ส่ิงอื่นๆ ที่มิใช่หญ้าแพงโกลาแห้ง เช่น วัชพืช ใบไม้ 

โลหะ เศษเชือก พลาสติก ดิน แก้ว  

2.2 ใยเอดีเอฟ (acid detergent fiber, ADF) หมายถึง ใยที่เป็นส่วนของผนังเซลล์พืช ซึ่งไม่ละลายใน

สารละลายที่เป็นกรด ประกอบด้วยเซลลูโลส ลิกนิน คิวทิน และอาจมีแร่ธาตุบางชนิดด้วย 

2.3  รุ่นสินค้า (lot) หมายถึง หญ้าแพงโกลาแห้งที่ผลิตจากแปลงในพื้นที่เดียวกัน ภายใต้กระบวนการ

จัดการแปลง มีระยะการเจริญเติบโตและอายุการตัดเดียวกัน รวมทั้งการท าแห้ง การอัดฟ่อน และเก็บรักษา

พร้อมกัน  

2.4 วัชพืช (weed) หมายถึง พืชทุกชนิดที่ไม่ต้องการให้พบภายในแปลงปลูกหญ้าแพงโกลา 

3. คุณภาพ 

3.1  ข้อก าหนดขั้นต้น  

หญ้าแพงโกลาแห้งทุกชั้นคุณภาพ ต้องมลัีกษณะดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะมีข้อก าหนดเฉพาะของแต่ละชั้น  

(1) ตรงตามพันธุ์ 

(2) มีความแห้งอย่างสม่ าเสมอ  
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(3)  มีความนุ่ม มีกล่ินหอม และมีสีของหญ้าแห้งตามธรรมชาติ ไม่มีกล่ินหรือสีที่ผิดปกติ  

(4) ไม่เห็นเชื้อรา เมื่อมองด้วยตาเปล่า 

3.2 ช้ันคุณภาพ 

หญ้าแพงโกลาแห้ง ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ทุกชั้นคุณภาพมีความชื้นไม่เกิน 15 % แบ่งเป็น 4 ชั้น  

(เอ  บี  ซี และดี) ตามร้อยละของปริมาณโปรตีนต่อน้ าหนักแห้ง (dry matter basis) และในแต่ละชั้น

คุณภาพแบ่งเป็นชั้นคุณภาพย่อย (1, 2 และ 3) ตามร้อยละของปริมาณใยเอดีเอฟ (ADF) ต่อน้ าหนักแห้ง 

ดังตารางท่ี 1   
 

ตารางที่ 1 ชั้นคุณภาพของหญ้าแพงโกลาแห้ง 

 

%โปรตีน 
1/

  

(Crude Protein) 

%เอดีเอฟ 
1/ 

<35.0 35.0-40.0 >40.0 

> 13.0  เอ
2/

1 (A1)  เอ
2/
2 (A2)  เอ

2/
3 (A3) 

10.0 – 13.0 บี 1 (B1) บี 2 (B2) บี 3 (B3) 

7.0 – 9.9  ซี 1 (C1) ซี 2 (C2) ซี 3 (C3) 

< 7.0 ดี 1 (D1) ดี 2 (D2) ดี 3 (D3) 

 

3.3 ส่ิงแปลกปลอม 

 3.3.1 ทุกชั้นคุณภาพ ต้องไม่พบเศษโลหะ แก้ว พลาสติก 

 3.3.2 ชั้นคุณภาพเอ อาจพบส่ิงแปลกปลอมอื่นๆ รวมถึงวัชพืช
3
 ได้ไม่เกิน 5% ของน้ าหนักแห้ง 

ส่วนชั้นคุณภาพ บี  ซี และดี ไม่เกิน 10% ของน้ าหนักแห้ง 

 

 
1/ คุณภาพของหญ้าแห้งท่ีดี ต้องมีปริมาณโปรตีนสูง (โปรตีน หมายถึง โปรตีนหยาบท่ีได้จากการวิเคราะห์หาปริมาณ
ไนโตรเจนแล้วคูณด้วยค่าแฟคเตอร์ 6.25) เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการโปรตีนของสัตว์ และมีปริมาณใยเอดีเอฟ

ต่ าเนื่องจากใยเอดีเอฟมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับค่าการย่อยได้ของวัตถุแห้งในสัตว์ 
2/ 
ชั้นคุณภาพเอ ต้นหญ้าแพงโกลาต้องมีความยาวไม่เกิน 50 เซนติเมตร (cm) ควรเป็นหญ้าที่ตัดท่ีอายุไม่เกิน 45 วัน 

ต้นหญ้ามีใบมากและผ่านการจัดการแปลงท่ีดี มีการใส่ปุ๋ยตามคุณภาพของดินและความต้องการธาตุอาหารของพืช 
3/ หมายถึงวัชพืชอ่ืนๆ รวมถึงวัชพืชท่ีเป็นพิษต่อสัตว์ เช่น วัชพืชสกุลไมยราบ น้ านมราชสีห์ หญ้าปากควาย โคกกระสุน 
ผักเบ้ียใหญ่ ผักแว่น สาบหมาโดยเฉพาะม้า และกระต่าย จะมีความไวต่อสารพิษท่ีมีอยู่ในวัชพืชดังกล่าว 
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3.4 ลักษณะสินค้า 

หญ้าแพงโกลาแห้งอัดเป็นฟ่อน ฟ่อนต้องอัดแน่น ไม่ใช้ลวดเป็นวัสดุในการมัด ฟ่อนหญ้าแห้งต้องไม่หลุด

ขณะขนย้าย มีขนาดและน้ าหนักต่อฟ่อนสม่ าเสมอ 

4.  เครื่องหมายและฉลาก 

4.1 ฉลากหรือเอกสารก ากับสินค้า 

อย่างน้อยต้องมีข้อความท่ีระบุในฉลากหรือเอกสารก ากับการน าส่งหญ้าแพงโกลาแห้ง ทีม่องเห็นได้ง่าย

อ่านได้ชัดเจน ไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวง ดังต่อไปนี้ 

(1)  ช่ือผลิตผล  

ให้ระบุข้อความว่า “หญ้าแพงโกลาแห้ง” 

(2)  ชั้นคุณภาพ  

(3) รุ่นสินค้า 

(4)  น้ าหนักสุทธิเป็นกิโลกรัม (kg) หรือตัน (t) น้ าหนักสุทธิต่อฟ่อน 

(5)  ข้อมูลผู้ผลิต และ/หรือผู้จ าหน่าย 

ให้ระบุชื่อและที่ต้ังของสถานที่ผลิต หรือแบ่งบรรจุ หรือจัดจ าหน่าย ทั้งนี้อาจแสดงชื่อและที่ตั้งส านักงานใหญ่
ของผู้ผลิต หรือผู้แบ่งบรรจุก็ได้ กรณีที่น าเข้า ให้ระบุชื่อและที่ต้ังของผู้น าเข้า 

(6) ข้อมูลแหล่งผลิต 

ให้ระบุประเทศผู้ผลิต ยกเว้นกรณีที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศ 

(7)  วัน เดือน ปี (ที่เก็บเกี่ยว) 

(8) ภาษา 

กรณีที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศ ต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้ 

กรณีที่ผลิตเพื่อการส่งออกให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 
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4.2 เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 

การใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดลักษณะของ

เครื่องหมาย การใช้เครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2553 

และประกาศส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้อง 

5.  สารพิษตกค้าง 

ชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างในหญ้าแพงโกลาแห้ง ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

และมาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง สารพิษตกคาง: ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด (มกษ. 9002) และมาตรฐาน 

สินคาเกษตร เรื่อง สารพิษตกคาง: ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดที่ปนเปอนจากสาเหตุที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได้ 
(มกษ. 9003)   

6. สุขลักษณะ 

การผลิต การเก็บรักษาหญ้าแพงโกลาแห้งให้ปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะ โดยเป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 

เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับหญ้าแพงโกลา (มกษ. 8900) เพื่อให้ได้หญ้าแพงโกลาแห้งที่มี

คุณภาพเหมาะสม และลดการปนเปื้อนทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว ์ 
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7. วิธีวิเคราะห์และชักตัวอย่าง 

7.1 วิธีวิเคราะห์ 

ให้ใช้วิธีท่ีก าหนดในตารางท่ี 2 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 2 วิธีวิเคราะห์ 

 

รายการ วิธีวิเคราะห ์ หลักการ 

1.  คุณภาพขั้นต้น ตรวจพินิจ   Sensory 

2.  ส่ิงแปลกปลอม คัดแยก ชั่งน้ าหนัก หาร้อยละ   Gravimetry 

3.  ความชื้น Association of Official Analytical 

Chemists (AOAC) 930.15 หรือ 

ใช้วิธทีี่มีความถูกต้องเทียบเท่า 

(equivalent methods) 

 Gravimetry 

4.  โปรตีน Association of Official Analytical 

Chemists (AOAC) 984.13 หรือ 

ใช้วิธีท่ีมีความถูกต้องเทียบเท่า

(equivalent methods) 

 Titrimetry (Kjeldahl) 

5.  ใยเอดีเอฟ  Association of Official Analytical 

Chemists (AOAC) 973.18 หรือ 

ใช้วิธีท่ีมีความถูกต้องเทียบเท่า

(equivalent methods) 

 Gravimetry (Van Soest) 

7.2 วิธีชักตัวอย่าง 

การชักตัวอย่าง ให้เป็นไปตามภาคผนวก ก 
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ภาคผนวก ก  

การชักตัวอย่างหญ้าแพงโกลาแห้ง 

ก.1   เครื่องมือ 

ก.1.1   หลาวเจาะฟ่อนหญ้าแห้ง (probe) แบบ push type 

ก.1.2   หลาวเจาะฟ่อนหญ้าแห้ง แบบ drill type 

ก.1.3   หลาวเจาะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.95 cm (3/8 นิ้ว) ถึง 1.9 cm (3/4 นิ้ว)   

ก.2   วิธีการ 

ก.2.1  กรณีฟ่อนหญ้าแห้งรูปส่ีเหล่ียม (rectangular bale) ให้เก็บตัวอย่างโดยใช้หลาวเจาะ ที่มีฟันคม 

เจาะที่ต าแหน่งกึ่งกลางของปลายฟ่อน ในแนวขนานกับพื้นดิน ให้มีความลึกประมาณ 30 cm (12 นิ้ว) 

ถึง 46 (18 นิ้ว)  

ก.2.2  กรณีฟ่อนหญ้าแห้งแท่งกลม (round bale) ให้เก็บตัวอย่าง โดยใช้หลาวเจาะ มีฟันคม เจาะที่

ต าแหน่งกึ่งกลางด้านข้างฟ่อน ในแนวขนานกับพื้นดิน ให้มีความลึกประมาณ 30 cm (12 นิ้ว) ถึง 46 cm (18 นิ้ว)  
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ภาพที่ ก.1 แสดงการเจาะฟ่อนหญ้าแห้งรูปสี่เหลี่ยม และฟ่อนหญ้าแห้งแท่งกลม  
ก.2.3 ถ้าในหนึ่งรุ่น ประกอบด้วยหญ้าแพงโกลาแห้งจ านวนไม่เกิน 20 ฟ่อน ในการชักตัวอย่างเพื่อ

ส่งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ต้องสุ่มตัวอย่างจากทุกฟ่อนแล้วน ามารวมกันเป็น 1 ตัวอย่าง แต่ถ้าในหนึ่งรุ่น 

มีมากกว่า 20 ฟ่อน ให้สุ่มตัวอย่าง อย่างน้อยจาก 20 ฟ่อน แล้วรวมกันเป็น 1 ตัวอย่าง ที่มีน้ าหนักไม่

น้อยกว่า 500 g (กรัม) บรรจุลงในถุงพลาสติก ปิดปากถุงให้สนิท ระบุเลขรหัสรุ่น และวันที่เก็บตัวอย่าง 

ก.2.4 การชักตัวอย่างต้องเป็นการสุ่มแบบอิสระ (random) ทั้งในแนวตั้งและแนวนอนของกอง  

และต้องท าเครื่องหมายติดไว้ท่ีฟ่อนที่ถูกสุ่มตัวอย่าง เพื่อไม่ให้สุ่มตัวอย่างซ้ า 
ก.2.5 หน่วยงานที่ตรวจหรือให้การรับรองจะต้องเก็บรักษาตัวอย่างไว้อย่างน้อย 1 ป ี
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 ภาคผนวก ข 

ภาพฟ่อนหญ้าแพงโกลาแห้ง  
 

 
 

ภาพที่ ข.1 แสดงลักษณะฟ่อนหญ้าแพงโกลาแห้งรูปสี่เหล่ียม 
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ภาพที่ ข.2 แสดงลักษณะการขนส่งฟ่อนหญ้าแพงโกลาแห้ง 
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