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 หญาเนเปยรปากชอง 1 เปนหญาลูกผสมเนเปยรสายพันธุหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการ 

ผสมขามพันธุระหวางหญาเนเปยรยักษและหญาไขมุก เปนพืชอาหารสัตวที่มีศักยภาพสูง 

ทั้งในแงการใหผลผลิต และมีคุณคาทางอาหารสัตวดีตามที่สัตวตองการ เหมาะสำหรับ 

ใชเลี้ยงสัตว โดยเฉพาะสัตวเคี้ยวเอื้อง เชน โคนม โคเนื้อ กระบือ แพะ และแกะ 

 ปจจุบันกรมปศุสัตวไดสนับสนุนสงเสริมใหเกษตรกรปลูกกันอยางแพรหลาย          

ทั่วประเทศไทย หญาเนเปยรสายพันธุนี้มีอายุหลายปโตเต็มที่สูงประมาณ 4 เมตร มีระบบ 

รากที่แข็งแรง แผกระจายอยูในดิน ดูดซึมน้ำและปุยไดดี ลักษณะลำตนและทรงตนตั้งตรง 

ปลูกขยายพันธุ โดยใชทอนพันธุ 
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ลักษณะเดน            
 เติบโตเร็ว ใหผลผลิตตอไรสูง โปรตีนสูง มีความนากินสูง สัตวชอบกิน 

ตอบสนองตอการใหน้ำและปุยดิี แตกกอดี แกชา ทนแลง ในฤดูหนาวยังเติบโตไดดีไมชงัก 

ไมมีระยะพักตัว   ใบและลำตนออนนุม ขอบใบไมคมไมมีขน ท่ีทำใหเกิดอาการคันคาย 

ระยะออกดอกส้ัน ไมติดเมล็ด   ใหผลผลิตตลอดท้ังป มีปริมาณน้ำตาลในใบและลำตนสูง 

ทำเปนหญาหมักโดยไมจำเปนตองเติมสารเสริมใดๆ ปรับตัวไดดีในดินหลายสภาพ 

ไมมีโรคและแมลงรบกวน เก็บเก่ียวงาย ปลูกคร้ังเดียวสามารถเก็บเก่ียวไดนานถึง 6-7 ป 

เหมาะกับเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีจำกัด 

ขอบใบไมคมไมมีขน ลำตนออนนุม

เก็บเกี่ยวงาย ตอบสนองตอน้ำและปุยดี
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สม พื้นที่ปลูกที่เหมาะสม
 ปลูกไดทั่วทุกภาคของประเทศไทย เจริญเติบโตไดดีในดินหลายประเภท ไมวา 

จะเปนดินรวนปนทราย ดินเหนียว หรือดินลูกรัง ชอบดินที่มีการระบายน้ำดีและมีความ

อุดมสมบูรณ ทนแลง แตไมทนน้ำทวมขัง ตองการน้ำฝน ประมาณ 1,000 มิลลิเมตร/ป 

เมื่อเปรียบเทียบกับออยที่ตองการน้ำฝน 1,200-1,500 มิลลิเมตร/ป 

 กลาวไดวาในพ้ืนท่ีแหงแลงท่ีปลูกออยไดก็สามารถปลูกหญาเนเปยรสายพันธุน้ีได 

สำหรับพื ้นที ่ลุ มหรือที ่นาที ่น้ำอาจจะทวมขังใหยกรองเพื ่อระบายน้ำก็จะสามารถ 

ปลูกไดเชนกัน         

 หญาเนเป ยร สายพ ันธ ุ น ี ้ต องการแสงแดดเพ ื ่อใช  ในการเจร ิญเต ิบโต 

พบวาการปลูกใกลรมเงาหรือที่รมในสวนผลไมจะใหผลผลิตไมมาก จึงควรปลูกใน 

บริเวณพื้นที่ที่มีแสงแดดสองถึงอยางเพียงพอ  
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ชวงเวลาปลูก 
 ในเขตชลประทานหรือเขตท่ีทำการใหน้ำได สามารถปลูกไดตลอดท้ังป  

สวนการปลูกในเขตอาศัยน้ำฝนควรปลูกตนฤดูฝน ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม  

เขตชลประทานหรือมีแหลงน้ำ

ปลูกไดตลอดทั้งป

นอกเขตชลประทานไมมีแหลงน้ำ

ปลูกในตนฤดูฝน
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การเตรียมดิน
 เพื่อใหหญาที่ปลูกไดรับแสงแดดอยางเต็มที่ พื้นที่ที่จะปลูกควรโลงเตียน ไมควรมี 

ตนไมใหญขึ้นบัง ในกรณีที่ตองการวางแผนใหน้ำแบบรองลูกฟูก พื้นที่ควรมีความลาดเท 

เพียงพอ ที่จะสามารถใหน้ำไดสะดวก 

 

 

 หญาเนเปยรสายพันธุนี้เปนพืชที่ปลูกเพียงครั้งเดียว สามารถไวตอ และเก็บเกี่ยว 

ผลผลิตไดตอเนื่องนาน 6-7 ป โดยไมตองปลูกใหม  การเตรียมดินสำหรับปลูก 

มีหลักการสำคัญคือ ตองไถดินใหลึกมากที่สุดเทาที่จะทำได โดยเฉพาะในกรณีที่ 

ปลูกปลายฝน แตถาปลูกตนฤดูฝนก็ไมจำเปนตองไถใหดินแตกมากนัก การไถดิน 

แตกละเอียดเกินไป จะทำใหหนาดินเกาะกันเปนแผนเมื่อฝนตก มักเกิดการไหลบา 

ทวมผิวดินมากขึ้นและน้ำซึม ลงใตดินไดนอยลง
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 เครื่องมือประกอบการไถเตรียมดินที่ใชกันมาก คือ ไถจาน ทั้งแบบ 4 จาน  

และ 7 จาน หรือไถหัวหมู การใชไถจานจะสามารถไถกลบดินไดดี แตมักมีปญหาสำคัญ 

อยูที่ไถดิน ไดตื้นกวาไถหัวหมู หากมีตอไม หิน และกรวดจะทำใหเครื่องมือเสียหายงาย 

และมักเสียเวลาทำงานมาก กอนการไถเตรียมดินควรเก็บ กรวด หิน และตอไม 

ออกจากแปลงเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องมือ

 

 

 

 ในพื ้นที ่ท ี ่ม ีการปลูกพืชชนิดอื ่นมาเปนเวลานานและมีเคร ื ่องจักรกล 

เขาทำงานในแปลงบอยๆ ทำใหเกิดการอัดตัวของดินจนเปนชั้นดินดานแข็งลาง 

ควรมีการไถระเบิดชั้นดินดาน ซึ่งไถดินไดลึกไมต่ำกวา 40 เซนติเมตร 

จะชวยใหรากหญาที่ปลูกหยั่งลงไปในดินไดลึกยิ่งขึ้น ทำใหหญาสามารถใชน้ำใตดิน 

ไดอยางเต็มที่ นอกจากนี้พบวาดินดานบนมักจะแนนมาก มีผลใหปจจัยในดิน 

ที่จำเปนสำหรับการเจริญเติบโตของหญาที่ปลูกซึ่งไดแก น้ำ อากาศ และอินทรียวัตถุ 

อยูในสัดสวนที่ไมเหมาะสม
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1.ไถกำจัดวัชพืช 2.ตากดินทิ้งไวประมาณ 5-7 วัน

3.ใสปุยคอก ปุยหมัก 4.คลุกเคลาใหเขากัน

 การเตรียมดินและการปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดินจึงเปนสิ่งจำเปน 

โดยการไถพรวนที่เหมาะสม และการเติมอินทรียวัตถุลงในดิน เพื่อชวยใหดินรวนซุยขึ้น 

อินทรียวัตถุที่ใชเติมลงในแปลงปลูกมีหลายชนิด เชน ปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสด 

กากตะกอนของบอแกสชีวภาพจากโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร   อัตราปุยคอกและ 

ปุยหมักที่แนะนำ 2,000 กิโลกรัม/ไร หรือใสปุยรองพื้นโดยใชปุยเคมีสูตร 15-15-15 

อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร 

ขั้นตอนการเตรียมดิน

   

 หญาเนเปยรสายพันธุนี้เจริญเติบโตไดดี ในดินที่มีความเปนกรดเปนดาง 6.0 - 

7.5  แปลงที่จะปลูกถาเคยปลูกพืชชนิดอื่นและใสปุยเคมีมาเปนเวลานานอาจทำใหดิน 

มีปฏิกิริยาเปนกรดได ถาหากระดับความเปนกรดสูงเกินไปหรือมี pH ต่ำจะทำให 

ธาตุอาหารพวกฟอสฟอรัส แคลเซียม และแมกนีเซียม อยูในรูปที่ไมละลายน้ำ 

ซึ่งทำใหหญาที่ปลูก ไมสามารถนำไปใชประโยชนในการเจริญเติบโตได ขณะที่ธาตุ 

อาหารอีกกลุมหนึ่ง คือ เหล็ก ทองแดง แมงกานีส สังกะสี และอะลูมิเนียม จะละลาย 

ออกมาอยูในสารละลายดินมากเกินไปจนอยูในระดับที่เปนพิษกับหญาที่ปลูกได 
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ดินที่เปนกรดสามารถจัดการปรับเปลี่ยนไดโดยการใสปูนขาวลงในดิน ซึ่งนอกจาก 

จะชวยลดระดับความเปนกรดของดินแลว ยังเพิ่มธาตุอาหารพืช โดยเฉพาะ 

แคลเซียมใหแกดินดวย ในทางกลับกันดินที่ใชปลูกบางชุด ที่มีปฏิกิริยาเปนดางมาก 

หรือมี pH สูงเกินไป จะทำใหธาตุอาหารจำพวกเหล็ก ทองแดง แมงกานีส และสังกะสี 

เปลี่ยนไปอยูในรูปที่ไมละลายน้ำพืชก็ไมสามารถใชประโยชนได นอกจากนี้ปฏิกิริยา 

ดินยังอาจทำใหสมดุลของปริมาณจุลินทรียในดินเปลี่ยนแปลงจนทำใหเกิดผลลบกับ 

หญาที่ปลูกได การปรับระดับความเปนกรดเปนดางของดินใหอยูในระดับที่เหมาะสม 

จะสามารถทำใหหญาเจริญเติบโตไดอยางรวดเร็วและใหผลผลิตสูง

การเตรียมวัสดุปลูก
            การเตรียมตนพันธุสำหรับปลูกนับวาเปนขั้นตอนหนึ่ง ที่มีผลตอความสำเร็จ 

หรือลมเหลวของการปลูกหญาเนเปยรสายพันธุนี้ ตนพันธุที่ใชควรมาจากแปลง 

เพาะพ ันธ ุ ท ี ่ ม ีความสมบ ูรณ แข ็ งแรงและท อนพ ันธ ุ  ต องม ีตาท ี ่ สมบ ูรณ  

ทอนพันธุควรอายุประมาณ 3-4 เดือน
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การปลูก
 ทำไดโดยใชแรงงานคน หรือปลูกดวยเครื่องปลูก 

-    สำหรับการปลูกพื้นที่ขนาดเล็กและใชแรงงานคน
   ภายหลังจากที่เตรียมดินเสร็จ เพื่อปองกันการสูญเสียความชื้นจากดินควรปลูก 

ทันที ตนพันธุที่เตรียมไวใหตัดเปนทอนๆ ใหมีขอติดอยูทอนละ 2 ขอ นำไปปลูกโดย       

ใชระยะปลูกระหวางแถว 120 เซนติเมตร ระหวางตน 80 เซนติเมตร ปลูกหลุมละ 2 ทอน 

ปกไขวทอนพันธุเอียง 30 องศา ให 1 ขอจมอยูในดินประมาณ 1-2 นิ้ว                

ตัดทอนพันธุ ใหมีขอติดอยู 2 ขอ

120 เซนติเมตร 

ปกไขวทอนพันธุเอียง 30 องศา ให 1 ขอจมอยูในดินประมาณ 1-2 นิ้ว

80 เซนติเมตร
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 -  การยกรองปลูกหรือปลูกแบบออย
 เปนวิธีการปลูกอีกวิธีหนึ่งที่ชวยการปฏิบัติงานสะดวกมากขึ้น ทั้งในการปลูก 

การใหน้ำ และการระบายน้ำ ซึ่งจะชวยใหรากสามารถหยั่งลึกลงไปในดินไดดี 

 การยกรองควรวางแนวรอง ขวางแนวลาดเอียงของพื้นที่ เพื่อลดการพัดพา 

ของดินเนื่องจากน้ำและทำใหน้ำซึมลงดินไดดีขึ้น การปลูกปลายฝนตองไถใหลึกและ 

ยกรองใหสูง ภายหลังจากการยกรองเสร็จควรปลูกทันที อยาเปดรองไวนาน 

เพื่อปองกันการสูญเสียความชื้นจากดิน การปลูกลึกจะชวยใหทนแลงไดดี ผลผลิตสูง 

และไวตอ ไดนานกวาการปลูกตื้น  การปลูกโดยการยกรองปลูก ระยะรองหางกัน 

ประมาณ 85 เซนติเมตร นำตนพันธุทั้งลำวางลงในรองลำตอลำ แลวใชมีดสับ 

ใหลำตนขาดออกจากกัน ภายหลังจากวางตนพันธุเรียบรอยแลว ควรกลบดินใหมี 

ความหนาพอประมาณ ถาปลูกขามแลงจะตองกลบดินใหหนากวาการปลูกตนฝน  

85 เซนติเมตร

ระยะรองหางกัน 85 เซนติเมตร ใชมีดสับใหลำตนขาด ออกจากกัน

หญาเริ่มงอกตามรอง
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 - การปลูกในพื้นที่ขนาดใหญอาจปลูกโดยใชเครื่องปลูก

 ซึ่งสามารถปลูกไดรวดเร็วและสม่ำเสมอ เครื่องปลูกสามารถทำงานไดหลาย 

อยางคือเริ่มตั้งแตเปดรอง ตัดตนพันธุทั้งลำออกเปนทอน วางทอนพันธุ ใสปุยและกลบ 

ในเวลา 1 ชั่วโมงสามารถปลูกไดประมาณ  3-4 ไร  

  การปลูกอาจมีวิธีการปลูก ระยะปลูก และอัตราปลูกแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับ 

ความพรอมของเกษตรกร สภาพแวดลอม พื้นที่ปลูก และความสะดวกในการ 

ใชเครื่องมือปลูก ชวงแรกของการปลูก ทอนพันธุตองการน้ำมาก ควรรดน้ำ 

ใหชุมทุกวัน จะทำใหอัตรางอกดี แตอยาใหน้ำทวมขังแปลงปลูก จะทำใหทอนพันธุเนา 

และตายได
กา

รป
ลูก
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กา

รก
ำจ

ัดว
ัชพ

ืช
การกำจัดวัชพืช

 วัชพืชเปนปญหาอยางหนึ ่งที ่มีความสำคัญและสงผลใหผลผลิตของหญา 

เนเปยรสายพันธุนี้ลดต่ำลงเปนอันมาก ควรจะมีการกำจัดวัชพืชตั้งแตยังมีขนาดเล็กอยู 

เพราะวัชพืชอายุมากความยุงยากในการกำจัดก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ และทำใหผลผลิต 

ลดลง  ใหกำจัดวัชพืชครั้งแรก หลังจากปลูกประมาณ 2-3 สัปดาห  โดยใชแรงงานคน 

แรงงานสัตว หรือเครื่องจักรกลเกษตร  การใชแรงงานคนเปนวิธีที่ใชกันอยูทั่วไป ไดแก 

ใชมือถอน หรือใชจอบถาก วิธีนี้เหมาะสมสำหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกนอยๆ 

แตในพื้นที่ขนาดใหญอาจจะทำไดชา ไมทันเวลากับการเติบโตของหญาที่ปลูก สวนการ 

ใชแรงงานสัตวนั้นเปนการใชวัวควายลากไถ เพื่อพรวนดินและกำจัดวัชพืช วิธีนี้สะดวก 

กวาแรงคน และควรทำในขณะที่วัชพืชไมโตจนเกินไป อยางไรก็ตามการใชแรงงาน 

ส ัตว จะม ีความสะดวกบนดินเน ื ้อหยาบหร ือด ินเน ื ้อทรายมากกว าด ินเหนียว 

ในทางปฏิบัติมักทำควบคูไปกับการใชแรงงานคน โดยใชจอบถากวัชพืชที่อยูใกล 

บริเวณตนหญาที่ปลูก การปลูกที่มีพื้นที่ขนาดใหญอาจใชเครื่องจักรกลเกษตร เชน 

รถไถดินเดินตาม หรือแทรกเตอรขนาดใหญติดเครื่องมือพรวน (จอบหมุนตีนเปด 

หรือคราดสปริง) เขากำจัดวัชพืชโดยวิ่งไประหวางแถวหญาที่ปลูก สวนใหญจะกำจัด 

วัชพืชแคครั้งเดียว

 หลังจากกำจัดวัชพืชใหใสปุยยูเรีย (46-0-0) กอละ 1 ชอนโตะ เรงใหหญาตั้งตัว 

และเจริญเติบโตเร็ว แตกกอดี ใบเขียวเขมดกงาม ลำตนสูงใหญ ทำใหคลุมวัชพืช 

ที่เกิดขึ้นอีกในแปลงได ซึ่งวัชพืชจะชะงักการเจริญเติบโตและตายไป 

กำจัดวัชพืชโดยใชแรงงานคน กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร
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กา
รใ

หน
้ำ

การใหน้ำ
 หญาเนเปยรสายพันธุนี้ตอบสนองตอการใหน้ำไดดีมาก ถาสามารถวางระบบ 

การใหน้ำในแปลงปลูกไดจะมีการเจริญเติบโต และใหผลผลิตสูงตอเนื่องตลอดทั้งป 

การใหน้ำสามารถใหไดหลายระบบ เชน สปริงเกิ้ลน้ำเหวี่ยง มินิสปริงเกิ้ล ทอน้ำหยด 

เทปน้ำพุง หรือปลอยไหลไปตามรองหนาดิน 

มินิสปริงเกิ้ล

 การใหน้ำแบบระบบน้ำหยดหากสามารถใสปุยไปพรอมกับน้ำไดเลย จะยิ่งชวย 

ประหยัดเวลา และทำใหการใสปุยไดผลดีมากขึ้น พบวาการใหน้ำแบบระบบสปริงเกิ้ล 

น้ำเหวี่ยง และ มินิสปริงเกิ้ล ทุกๆ 3-5 วัน หรือปลอยน้ำไหลไปตามรองหนาดินทุกๆ 

7-10 วัน  ทำใหหญาสามารถใหผลผลิตไดตลอดทั้งป

สปริงเกิ้ลน้ำเหวี่ยง

เทปน้ำพุง ปลอยไหลไปตามรองหนาดิน
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กา

รเ
ก็บ

เก
ี่ยว

ผล
ผล

ิต

การเก็บเกี่ยวผลผลิต

 เพื่อใหระบบรากของหญาพัฒนาเจริญเติบโตและแข็งแรงเต็มที่ ใหตัดครั้งแรก 

หลังปลูก ประมาณ 75 วัน จากนั้น ใหตัดทุกๆ 45-60 วัน การตัดหญาทำไดโดยการใช 

มีด เคียว เครื่องตัดหญาสะพายไหล เครื่องเก็บเกี่ยว Double Chopper หรือ 

เครื่องเก็บเกี่ยว M-I  

 การเก็บเกี่ยวหญาเนเปยรสายพันธุนี้ ตองตัดใหชิดดินที่สุด เพื่อให 

แตกหนอใหมจากใตดิน จะทำใหมีขนาดโตอวบอวน แลวจะกลายเปนลำตนที่สมบูรณ 

ใหผลผลิตสูง ถาตัดสูงเหลือขอไวจะมีแขนงออกมาจากขางขอ ลำตนเล็กทำให 

ไดผลผลิตต่ำ       

 การปลูกในเขตชลประทานหรือเขตที่ทำการใหน้ำไดและมีการใสปุยสม่ำเสมอ 

ตัดไดปละ 5-6 ครั้ง ใหผลผลิตน้ำหนักสดประมาณ 100 ตัน/ไร/ป   

การปลูกในพื้นที่ 1 ไรพบวาสามารถเลี้ยงโคได 7-8 ตัว ตลอดทั้งป

การตัดหญาดวยวิธีตางๆ

มีด หรือ เคียว เครื่องตัดหญาสะพายไหล เครื่องเก็บเกี่ยว Double Chopper

ตองตัดใหชิดดินที่สุด เพื่อไดลำตนที่สมบูรณใหผลผลิตสูง



กา
รใ

สป
ุยห

ลัง
เก

็บเ
กี่ย

วผ
ลผ

ลิตการใสปุยหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต
 หลังการตัดหญาทุกครั้งใหใสปุยคอกและปุยยูเรีย เพื่อหญาแตกกอมาก 

ไดขนาดลำตนใหญอวบ ใบดกเขียวเขมงาม ทำใหผลผลิตสูง และมีโปรตีนสูงสม่ำเสมอ

  การใสปุยคอกควรใสประมาณครึ่งบุงกี๋โปะลงไปที่โคนกอ ไมวาจะเปนในรูปสด 

หรือแหง แลวรีบใหน้ำทันที หรือทำบอเกรอะรองรับขี้วัวและน้ำฉีดลางคอก 

ใหไหลมารวมกัน  แลวสูบไปรดแปลงหญาโดยตรงเลยก็ได

สำหรับปุยยูเรียใหใสหลังจากหนอใหมท่ีแตกจากใตดินโผลข้ึนมา ประมาณ 2 สัปดาห 

โดยใสกอละ 1 ชอนโตะ  เม่ือเก็บเก่ียวไปครบ 3 รอบ ถาจะใหดีควรสลับมาใหปุยสูตร 

15-15-15 แทนปุยยูเรียบาง  ท้ังน้ีเพ่ือรักษาความสมดุลของธาตุอาหารหลักในแปลงหญา

ปุยคอก ใสปุยโปะลงไปที่โคนกอ

ปุยยูเรียใหใสหลังจากแตกหนอใหม หยอดปุยลงไปที่โคนกอ
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การผลิตหญาหมัก
 เนื่องจากหญาเนเปยรสายพันธุนี้ใหผลผลิตตอไรสูง ผลผลิตหญาสดที่เหลือจาก 

การเลี้ยงสัตว ใหเก็บถนอมหญาไวเลี้ยงสัตวในยามขาดแคลน โดยวิธีการทำหญาหมัก  

เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาการเนาเสีย และหญาหมักมีน้ำมากเกินไป ใหทำดังนี้      

 - ใหตัดหญาเมื่ออายุประมาณ 60 วัน หรือใหตัดแลวผึ่งหญาไวในรม 1 วัน 

- สับดวยเครื่องสับใหเปนชิ้นๆ ขนาดยาว 2-3 เซนติเมตร

- บรรจุในภาชนะ เชน ถุงพลาสติคที่หุมดวยถุงสาน ถังเก็บหญาหมัก หรือบอหมัก  

กา
รผ

ลิต
หญ

าห
มัก
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- ใชเครื่องดูดอากาศออก หรือไลอากาศออกมากที่สุด

- ปดภาชนะใหสนิท แลวนำไปเก็บในที่รมประมาณ 21 วันจึงนำมาใชเลี้ยงสัตว                 

กา
รใ

ชเ
ลี้ย

งส
ัตว
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การใชเลี้ยงสัตว

 หญาเนเปยรสายพันธุนี้ ใชเลี้ยงสัตวไดทั้งในรูปหญาสดและหญาหมัก หญาที่ 

เก็บเกี่ยวเมื่ออายุนอยประมาณ 45 วัน นำไปใหโคกินสดไดเลย โดยไมตองบดสับ 

ถาเก็บเกี่ยวเมื่ออายประมาณ 60 วัน ขึ้นไปควรเขาเครื่องสับเสียกอน เพื่อชวยใหสัตว 

กินไดหมดทุกสวน ทำใหสัตวสามารถใหผลผลิตไดอยางเต็มที่ 



ขอ
เป

รีย
บเ

ทีย
บ
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 คุณคาทางโภชนะของหญาเนเปยรปากชอง 1 กับหญาอื่นๆ

รายการ วัตถุแหง

(%)

% วัตถุแหง

โปรตีน ไขมัน เยื่อใยรวม เถา
คารโบไฮเดรต

ที่ละลายน้ำได
  เนเปยรปากชอง 1

     ตัดที่อายุ 45 วัน

     ตัดที่อายุ 60 วัน

  รูซี่

     ตัดที่อายุ 45 วัน

     ตัดที่อายุ 60 วัน

  กินนีสีมวง

     ตัดที่อายุ 45 วัน

     ตัดที่อายุ 60 วัน

  แพงโกลา

     ตัดที่อายุ 45 วัน

     ตัดที่อายุ 60 วัน

14.9

18.3

21.2

25.6

22.6

24.6

25.2

27.9

15.9

12.6

8.6

6.6

7.9

7.1

7.8

7.5

1.3

1.2

1.8

1.4

1.2

1.2

1.6

1.6

35.8

42.6

30.0

31.9

35.5

33.4

32.3

35.1

14.5

12.3

8.8

9.0

10.7

10.0

8.1

8.8

36.5

33.3

50.8

51.1

44.7

48.3

50.2

47.0 

ที่มา: เฉลา พิทักษสินสุข  จริยา บุญจรัชชะ  และ จีรพัฒน  วงศพิพัฒน .2553. 

การรวบรวมและจัดทำขอมูลดานคุณคาทางโภชนะของพืชอาหารสัตว.รายงานผลงานวิจัยประจำป 2553.

กองอาหารสัตว   กรมปศุสัตว  กระทรวงเกษตรและสหกรณ.77 หนา.

ขอเปรียบเทียบกับหญาเนเปยรสายพันธุอื่นๆ
   ปจจุบันในประเทศไทยมีการปลูกหญาเนเปยรหลายสายพันธุ เชน หญาบานา 

หญาอาลาฟล หญาเนเปยรยักษ ซึ่งลักษณะประจำพันธุดังนี้

 - หญาบานา เติบโตเร็ว ใหผลผลิตสูง ลำตนใหญอวบ  แตการตอบสนองตอการใหน้ำ

 ในหนาหนาวไมดีนัก จึงใหผลผลิตต่ำในหนาหนาว และมีขนที่ใบมากทำใหเกิดการ    

คันคายเมื่อสัมผัส

- หญาอาลาฟล เติบโตเร็ว ใหผลผลิตสูง และใบดกนุม แตถากระทบอากาศหนาว 

ก็ออกดอกทันที ถึงแมจะตัดแลวใหน้ำใหปุย ตนที่เกิดออกมาใหมก็จะออกดอก จึงให 

ผลผลิตต่ำในหนาหนาว 

- หญาเนเปยรยักษ  เติบโตเร็ว ใหผลผลิตสูง ลำตนใหญอวบ มีขนที่ใบมาก ทำใหเกิด 

การคันคายเมื่อสัมผัส แกเร็ว ลำตนและใบแข็งเมื่ออายุมาก
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คาใชจายในการปลูกหญาเนเปยรปากชอง1 (บาท/ไร)

 รายการ                                             รูปแบบการใสปุย 

                                                           ปุยเคมี              ปุยคอก

1. คาไถ (จางเหมาเตรียมพื้นที่)

- ไถจาน 4                                               300                   300

- ไถจาน 7                                               300                   300

- ไถพรวน                                                300                   300

2. คาวัสดุการเกษตร

- คาทอนพันธุ กก.ละ 3 บาท                       1,200                 1,200

- คาปุยเคมีสูตร 15-15-15 กก.ละ 16 บาท        800

- คาปุยคอกรองพื้น กก.ละ 2 บาท                                         4,000

3. คาแรงงานในการปลูก

- คาปลูก/เตรียมทอนพันธุ                            750                    750

4. คากำจัดวัชพืช

- จอบหมุนติดรถไถ                                    300                    300

คาใชจายรวม (บาท)                                 3,950                 6,350

คา
ใช

จา
ยใ

นก
าร

ปล
ูก

หมายเหตุ : ขอมูลคาใชจายจัดทำขึ้นเมื่อป 2554



20เครื่องจักรกลเกษตรและวัสดุอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของ
 เครื่องจักรกลเกษตรและวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ใชในการปลูกหญาและ 

ทำหญาหมัก ในแตละขั้นตอนมีตอไปนี้  

1) การเตรียมดิน ไดแก รถแทรกเตอร จาน 4 จาน 7 และจอบหมุนตีนเปด

2) การปลูก ไดแก รถแทรกเตอร และเครื่องปลูก

3) การกำจัดวัชพืช ไดแก จอบ เสียม รถแทรกเตอร จอบหมุนตีนเปด และคราดสปริง 

4) การเก็บเกี่ยว ไดแก มีด เคียว รถแทรกเตอร เครื่องเก็บเกี่ยว double chopper 

และเครื่องเก็บเกี่ยว M-I

5) การทำหญาหมัก ไดแก เครื่องดูดอากาศ เครื่องอัดหญาหมัก ถุงพลาสติคใส 

และถุงพลาสติคสาน

เค
รื่อ

งจ
ักร

กล
/ว

ัสด
ุอุป

กร
ณ




