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คํานํา
หญาคืออาหารหลักของโค แตเจาของโคสวนใหญมักไมเห็นความสําคัญ
ของการปลูกหญา ถึงแมจะปลูกกันบาง ก็ทากั
ํ นอยางไมจริงจัง เพระคิดวาอยางไรก็ตาม
หญาก็ตองชวยตัวเองได แมแตมูลโคที่เลี้ยงอยูแทนที่จะใสกลับคืนแปลงหญาบางก็นําไป
บํ ารุ ง พื ช อื่ น หมด แต ใ นความเป น จริ ง แล ว หญ า คื อ พื ช เศรษฐกิ จ ชนิ ด หนึ่ ง ที่ ต  อ งการ
การจัดการที่ดี ตองการปุย และนําเหมื
้ อนพืชอืน่ ๆ ถาผูปลูกทําอยางถูกตองและบํารุงดูแล
อยางดีแลว หญาจะเปนพืชเงินพืชทองที่ใหผลตอบแทนไมแพพืชอื่นๆ ทีเดียว เอกสารที่
ทานถืออยูนี้เปนเพียงคําแนะนําอยางยอๆ ที่เรียบเรียงขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ
สําหรับเกษตรกรรายยอย ถึงแมบางสิง่ บางอยางจะคลาดเคลือ่ นไปจากทฤษฎีบา ง แตก็ได
ผลดีในการปฏิบตั จิ ริง ซึ่งเกษตรกรหลายรายทําไดผลมาแลว
(ปรารถนา พฤกษะศรี)

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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แปลงหญาเลี้ยงโค
รศ. ปรารถนา พฤกษะศรี

ความสําคัญของการปลูกหญา
การปลูกหญาเพื่อใชเลี้ยงโคนั้น ในสมัยกอนแทบไมมคี วามจําเปนเลย เนือ่ ง
จากสมั ย นั้ น เกษตรกรสามารถหาหญ า ที่ ขึ้น อยู โดยธรรมชาติ จากทุงหญาสาธารณะพื้นที่
วางเปลา หรือบนพื้นที่ทําการเกษตรของเกษตรกรเองก็ตาม แตในปจจุบนั เมือ่ จํานวนประชากร
เพิ่มมากขึ้น ความตองการทีด่ นิ ในการทําการเกษตร อุตสาหกรรมและเปนทีอ่ ยูอ าศัยมีมากขึน้
จึงไมมีพื้นที่วางเปลาเหลืออยู ทํ าใหเกษตรกรไมสามารถที่จะหาหญาจากแหลงดังกลาวได
ความจําเปนในการปลูกหญาเพื่อใชในการเลี้ยงโคจึงมากขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับการเลี้ยงโค
ในปจจุบันไดเปลี่ยนรูปแบบมาเปนการเลีย้ งเพือ่ ขายเนือ้ แทนการเลีย้ งเพือ่ ใชงาน ปจจัยสําคัญ
ปจจัยหนึ่งที่จะทําใหธรุ กิจการเลีย้ งโคประสบความสําเร็จ ขึน้ อยูก บั อาหาร หญาเปนอาหารหลัก
ที่สํ าคัญและมีราคาถูกสํ าหรับเลี้ยงโค ดังนั้นถาเกษตรกรสามารถปลูกหญาที่มีคุณภาพและ
ปริมาณเพียงพอก็จะทําใหธุรกิจการเลีย้ งโคประสบความสําเร็จไปกวาครึง่ หนึง่ แลว โดยเฉพาะ
เกษตรกรทีอ่ ยูใ นเขตชลประทาน ซึง่ มีน้าให
ํ ใชตลอดทัง้ ป ถึงแมวา จะตองลงทุนปลูกหญา แต
ผลตอบแทนที่ไดรับก็คุมคามาก เพราะสามารถควบคุมหญาที่ปลูกใหมีคุณภาพและปริมาณ
สมํ่าเสมอได นอกจากนัน้ ยังสามารถควบคุมพยาธิใบไมในตับทีต่ ดิ มากับหญา รวมทั้งประหยัด
เวลาที่จะตองไปหาหญาจากแหลงธรรมชาติที่อยูไกลออกไปอีกดวย

ชนิดหญาที่ควรเลือกปลูก
หญาบางชนิดปลูกครัง้ เดียว ถาบํารุงรักษาอยางถูกตองจะสามารถใชประโยชน
ไดนานนับ 10 ป ในทีน่ เ้ี รียกวาหญาถาวร แตหญาบางชนิดใชประโยชนได 3-5 ครัง้ หรือภาย
ใน 1 ป ก็ตอ งปลูกกันใหมเรียกวาหญาชั่วคราว นอกจากนั้นการที่จะเลือกชนิดหญามาปลูกยัง
ขึ้นอยูกับจุดประสงควาจะปลูกเพื่อตัดมาใหสตั วกนิ หรือเพื่อใหสตั วลงแทะเล็ม ถาจะตัดมาให
สัตวกินตองเลือกหญาที่ใหผลผลิตสูงและสามารถตัดหรือเกี่ยวไดงาย สวนหญาที่จะปลอยสัตว
ลงแทะเล็มควรจะเปนหญาที่มีลาต
ํ นไมสงู นัก และทนตอการเหยียบยํา่ ซึง่ หญาตางๆ ดังกลาว
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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มี ม ากมายหลายชนิ ด แต ใ นที่ นี้ จ ะกล า วเพี ย งบางชนิ ด ที่ เ หมาะสมและเป น ที่ นิ ย มอยู  ใ น
ประเทศไทย

ทีด่ อน

หญารูซี่ (คองโก)

ที่ลุม

หญาขน (มอริชสั )

ทีด่ อน

หญากินนี หญาเนเปยร

ที่ลุม

หญาขน

ทีด่ อน

หญาซอกัม้

แทะเล็ม

หญาถาวร
ตัด, เกีย่ ว

หญาจัมโบ

หญาชั่วคราว – ตัด, เกีย่ ว

หญาสปดฟด
หญาไขมุก
หญานิวตริฟด
ที่ลุม

ไมมี

แผนภูมแิ สดงพันธุหญาตางๆ ทีค่ วรปลูกในสภาพพืน้ ทีด่ อนและทีล่ มุ

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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ในบรรดาหญาที่ปลูกไวเพื่อใหสัตวลงแทะเล็ม หญารูซ่ี เปนหญาทีน่ ยิ มปลูก
กันมากที่สุดในประเทศไทยขณะนี้ เพราะเมล็ดมีความงอกดี เปนหญาที่ทนตอการเหยียบยํ่า
และทนตอความแหงแลง ถึงแมสตั วจะแทะเล็มจนเหลือแตตอ เมือ่ ฝนตกลงมาหญารูซก่ี จ็ ะแตก
ใบออนขึ้นมาใหม ทั้งนี้เพราะมีเหงาอยูใตดิน อีกทั้งหนวยงานราชการไดมีการผลิตเมล็ด
จําหนายหรือจายแจกอีกดวย อยางไรก็ตามหญาชนิดนีเ้ หมาะสําหรับปลูกในทีไ่ มมนี ้ําขังเทานัน้
สวนที่ชื้นแฉะหรือมีนาขั
ํ้ งเปนครัง้ คราวหรือทีน่ าควรปลูกหญาขนจะเหมาะทีส่ ดุ เมล็ดหญาขนมี
ความงอกตํ่ามากจึงไมนยิ มใชเมล็ดปลูก แตจะใชตนปลูกแทนเพราะตนพันธุหญาขนสามารถหา
ไดทั่วไปและปลูกไดงายมาก

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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หญาที่เหมาะสําหรับปลูกไวเพื่อเกี่ยวหรือตัดสดมาใหโคกินคือหญากินนีและ
หญาเนเปยร หญาเนเปยรเจริญเติบโตเร็วกวาหญากินนี ผลผลิตตอไรสงู มาก แตผลผลิตจะสูง
อยูเพียงประมาณ 2 ปเทานัน้ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก หลังจากตัดหญาไปแลวตนใหมจะแตกกอออกจาก
ตนเกาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนในทีส่ ดุ พุม ของกอหญาจะใหญมาก แตมโี คนและรากเพียงเล็กนอย ซึ่ง
ตางกับหญากินนี กลาวคือถึงแมจะไดผลผลิตตํ่ากวาหญาเนเปยร แตถาหากไดรับการบํารุง
รักษาอยางถูกตอง ผลผลิตจะคงทีอ่ ยูไ ดนานกวา 10 ป ทัง้ นีเ้ พราะเมือ่ หนอเกาตายไป หนอ
ใหมจะแตกจากพื้นดินขึ้นมาแทนที่เรื่อยๆ หญากินนีท่ีมีปลูกกันอยูใ นประเทศไทยขณะนีม้ อี ยู 4
ชนิดดวยกันคือ
กินนีธรรมดา ใบเล็กเรียว ดอกสีเขียว
เฮมิลกินนี (กินนียักษ) ตนใหญ ใบใหญและแข็ง ดอกสีเขียว
กินนีสีมวง ใบใหญและนิ่ม ดอกมีสมี ว ง
กินนีสีนวล ใบใหญคอ นขางแข็ง ดอกมีสเี ขียวนวล
สําหรับขอดีขอ เสียของหญากินนีท้ัง 4 ชนิดนัน้ พอสรุปไดวา
1. ในสภาพที่นํ้าและปุย สมบูรณ หญากินนีธรรมดาและหญากินนีสีมว งใหผล
ผลิตใกลเคียงกัน ใบนิม่ และโคชอบกินพอๆ กัน
2. ในสภาพการปลูกแบบปราณีต ของเกษตรกรรายยอยจะไมนิยมหญากินนี
ยักษ เพราะแตกกอนอย ตนใหญและแข็ง
3. ในสภาพทั่วไป ทีไ่ มมกี ารใหน้าให
ํ ปุย หญากินนียักษเหมาะสมกวา
4. หญากินนีสีนวล ผลผลิตสูงสุด แตใบคอนขางแข็ง
5. โดยปกติในฤดูหนาวคือเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ หญากินนีจะออกดอก
ทําใหผลผลิตตําลงมาก
่
แตหญากินนีสมี ว งออกดอกนอยทีส่ ดุ และชวงเวลาสัน้ ทีส่ ดุ ผลผลิตจึงลด
ลงไมมากนัก

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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หญาในตระกูลขางฟาง ไดแกหญาซอกั้ม, หญาจัมโบ และหญาสปดฟด
เมล็ดมีความงอกดีและเติบโตเร็วมาก สามารถตัดมาใหสตั วกนิ หลังจากปลูกเพียง 35-45 วัน
แตมีขอเสียคือตัดไดเพียง 3-5 ครัง้ ก็ตอ งปลูกกันใหม คือตองปลูกใหมทกุ ๆ ป และโดยธรรม
ชาติของพืชตระกูลขางฟางจะมีกรดไฮโดรไซยานิค ซึ่งเปนสารพิษอยูโดยเฉพาะอยางยิ่งหากพืช
แคระแกรนเนื่องจากกระทบแลงก็จะมีสารพิษชนิดนี้สะสมอยูมาก ดังนั้นในการนํ ามาเปน
อาหารโคจึงควรตองระวังเรื่องนี้เปนพิเศษ ถาโคยังไมเคยกินหญาชนิดนี้มากอนก็ควรใหกิน
อยางคอยเปนไป ไมควรใหกนิ อยางเต็มทีอ่ ยางทันทีทนั ใด เกษตรกรผูเ ลีย้ งโคขุนบางรายกลาว
วา หญาประเภทนี้ทาให
ํ โคขุนทองอืดบอยครัง้ อาจจะเปนเพราะตนและใบอวบนํามากนั
้
น่ เอง
อยางไรก็ตามหญาประเภทนี้นับวาเหมาะสมสําหรับผูท เ่ี ริม่ ตนเลีย้ งโค ซึง่ ตองการใชหญาอยาง
รีบดวน กอนที่หญาถาวรจะใชประโยชนได
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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ถาหากปลอยใหติดเมล็ด เมล็ดหญาซอกั้มสามารถนํามาปลูกได สวนเมล็ด
หญาจัมโบและหญาสปดฟด ไมควรนํามาปลูกเพราะเปนหญาลูกผสม หากนําเมล็ดมา
ปลูกจะไดตน หญาทีม่ กี ารเจริญเติบโตไมสมําเสมอ
่

หญาซอกัม้

หญาจัมโบ

หญานิวตริฟด

หญาไขมุก

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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หญาอีกชนิดหนึ่งที่เพิ่งจะรูจักกันในประเทศไทยและกําลังไดรับความสนใจใน
ขณะนีค้ อื หญาไขมุก (Pearl millet) หญาชนิดนีเ้ ปนหญาชัว่ คราวเชนกัน มีขอ ดีคอื มีโปรตีน
คอนขางสูงกวาหญาชนิดอื่นๆ และถาปลอยใหตดิ เมล็ดจะสามารถเก็บเมล็ดไวปลูกใหมไดโดย
ไมกลายพันธุ หญาประเภทเดียวกันนี้มีบริษัทเอกชนไดนาเมล็
ํ ดพันธุเ ขามาจําหนาย โดยใชชื่อ
วานิวตริฟด

การปลูก การใชประโยชนและการบํารุง
หญากินนี

• 1. การปลูก
หญากินนีสามารถปลูกโดยใชเมล็ดหรือแยกกอปลูกก็ได แตเมล็ดจะมีอัตรา
ความงอกคอนขางตํา่ ดังนัน้ สําหรับเกษตรกรรายยอยและรายขนาดกลาง ซึง่ ปลูกแบบปราณีต
บนพื้นที่ไมมากนัก การแยกกอปลูกจะเหมาะสมกวา เพราะไมเสีย่ งตออัตราความงอกของเมล็ด
และสามารถปลูกไดเปนระเบียบ จึงสะดวกตอการบํารุงรักษาและเก็บเกี่ยวหรือจะใชวิธีเพาะ
กลาจากเมล็ดในพืน้ ทีน่ อ ยๆ แลวแยกกลาไปปลูกก็ได
การปลูกหญาใหไดผลดีนั้น ตองมีความคิดในเบือ้ งตนวาหญาคือพืชเศรษฐกิจ
ของเรา ดังนัน้ จึงจําตองเตรียมดินใหดี เชนเดียวกับการปลูกขาวโพด หรือพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ถา
พื้นที่ไมสมําเสมอ
่
ควรจะตองปรับใหเรียบเสียกอน เพือ่ สะดวกในการใหนาในภายหลั
้ํ
ง เพราะ
หญาที่ปลูกนีส้ ามารถใชประโยชนไดยาวนานเกิน 10 ป จากนัน้ ควรไถและตากดินไว 1-2
สัปดาห เพื่อใหวัชพืชแหงตาย แลวทําการพรวนยอยดินใหละเอียด จากนัน้ ก็ยกรองแบบรอง
ออย ใหแนวสันรองหางกัน 150 เซนติเมตร ตนพันธุท จ่ี ะนํามาปลูกควรจะเปนตนทีไ่ มออ นนัก
เพราะตนพันธุที่ออน และอวบนํา้ (เนือ่ งจากไดรบั ปุย ไนโตรเจนสูง) จะออนแอ ควรตัดใบของ
ตนพันธุอ อกจนเหลือตนพันธุย าวประมาณ 1 คืบ แลวนําไปปลูกแบบปกดํา (เชนเดียวกับการ
ปลูกตะไคร) ทีข่ อบรองแตละดานใหแตละหลุมมีตน พันธุ 2-3 ตนตอหลุม โดยใหมีระยะปลูก
ระหวางแถว 75 เซนติเมตร และระยะหางระหวางตน 50 เซนติเมตร
วิธีการปลูกใหรวดเร็วคือ ใหคนหนึง่ สับจอบลงแลวงางดามจอบเล็กนอย ก็จะ
เกิดหลุมขึ้นที่ใตจอบ อีกคนหนึง่ นําตนพันธุใ สลงไปในหลุมจอบ เมือ่ คนแรกดึงจอบขึน้ แลว คน
ที่สองก็ใชเทาเหยียบดินกลบปากหลุม ทําเชนนีเ้ รือ่ ยไปจนกระทัง่ ปลูกเสร็จจึงปลอยนํ้าเขาตาม
รองได ใหน้าซึ
ํ มถึงแนวปลูกหญา การปลูกหญาที่สามารถใหนาได
ํ้ เชนนี้ สามารถทําไดทุกฤดู
กาล (ในฤดูฝนไมจาเป
ํ นตองใหนา้ํ สวนในฤดูแลงควรใหนาแก
้ํ หญา ประมาณ 10 วันตอครัง้ )
หลังจากปลูกไปแลว 15-20 วัน ควรจะทํารุน (ถากวัชพืช) พรอมกับใสปยุ
ยูเรียบริเวณโคนตน กอละ 1 ชอนชา แลวใหนาทั
ํ้ นทีหรือจะใสปุยหลังจากใหนํ้าเสร็จใหมๆ ก็ได

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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*** ภาพแสดงขัน้ ตอนการทําแปลงหญากินนี ***

พรวนและปรับพื้นที่ใหเรียบเพื่อสะดวกในการใหนาในแปลง
ํ้
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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ยกรองปลูก

ปรับรองปลูก

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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ลักษณะตนพันธุที่ใชปลูก

คนหนึง่ สับจอบ
แลวงางดามจอบ
เล็กนอย อีกคน
หนึง่ นําตนพันธุใส
ลงในรองไดจอบ

ใชเทาเหยียบ
เพือ่ ใหดนิ แนน

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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กําจัดวัชพืชหลังปลูก 2 สัปดาห

ใสปุยบริเวณโคนตนกอละ 1 ชอนชา
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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•

2. การใชประโยชน

การปลูกหญากินนีระบบเติมนัน้ จะสามารถเกีย่ วมาใชประโยชนไดหลังจากปลูก
2-3 เดือน แตการปลูกแบบปราณีตดังกลาวแลวจะสามารถเกี่ยวไดหลังจากปลูก 45-50 วัน
เทานั้น ผูเขียนไดเปรียบเทียบระดับความสูงของการเกี่ยวหญา 3 ระดับ คือ 5, 15 และ 25
เซนติเมตรจากพืน้ ดิน พบวาการเกี่ยวที่ระดับ 15 เซนติเมตร เหมาะสมทีส่ ดุ คือ หญาแตก
กอดี และใหผลผลิตสูง ในระยะแรกๆ กอยังไมขยายใหญ นําหนั
้ กตอกอของหญาทีเ่ กีย่ วได
จะนอย แตหลังจากเกีย่ วไปแลว 3 ครัง้ จะไดนาหนั
้ํ กไมต่ากว
ํ า 1 กิโลกรัมตอกอ (ยกเวนใน
ฤดูหนาว ซึง่ หญาออกดอก) ถาใหนาและปุ
้ํ
ย อยางถูกตองจะสามารถเกีย่ วหญามาใชเลีย้ งโคได
ทุกๆ 25-30 วัน ถาหญาเหลือใชกส็ ามารถชะลอไดโดยการงดใหปยุ และนํา้ พื้นที่ 1 ไร เมือ่
ปลูกหญาระยะ 50 x 75 เซนติเมตร จะไดหญาประมาณ 4,000 กอ คิดเฉลีย่ กอละ 1 กิโลกรัม
ก็จะไดหญา 4,000 กิโลกรัมตอ 30 วัน หรือ วันละ 133.3 กิโลกรัม ถาโคขุน 1 ตัวกินหญา
วันละประมาณ 20 กิโลกรัม ดังนัน้ หญา 1 ไร สามารถเลีย้ งโคขุนไดถงึ 6.6 ตัว แตในทาง
ปฏิบัติทั่วไป นํ้าและปุย อาจจะไมสมบูรณนกั จึงประมาณวาหญา 1 ไร สามารถเลีย้ งโคขุนได
4-5 ตัว สวนแมโคซึ่งกินหญาอยางเดียวโดยไมมีอาหารขนจะกินหญาไดประมาณ 10
เปอรเซ็นตของนําหนั
้ กตัวหรือประมาณวันละ 40 กิโลกรัม ดังนัน้ หญากินนี 1 ไรสามารถเกีย่ ว
มาเลีย้ งแมโคได 3 ตัว คน 1 คน สามารถเกีย่ วหญากินนีโดยเฉลีย่ ไดชว่ั โมงละประมาณ
200-250 กิโลกรัม ถาเลี้ยงโคหลายตัวอาจจะใชเครื่องตัดหญาแบบสะพายหลังตัดแทนการ
เกี่ยวก็จะประหยัดเวลาลงไดมาก

•

3. การบํารุงรักษา

โคพันธุดีถาไดรับอาหารและการดูแลไมดี ผลที่ไดจะตํ่ากวาโคพืน้ เมืองเชนเดียว
กับหญากินนี ถาปลูกแลวไมไดบารุ
ํ งรักษาอยางดี ผลผลิตก็สูหญาขน หรือหญาธรรมชาติอน่ื ๆ
ไมได ในระยะแรกปลูกจําเปนจะตองกําจัดวัชพืชอยางนอย 1-2 ครัง้ เมือหญาแตกกอดีแลว
วัชพืชจะไมสามารถเจริญไดอกี ตอไป การใสปุยจะมากนอยแคไหน ขึน้ อยูก บั ความสมบูรณของ
พื้นดินนั้น แตพอจะมีหลักใหปฏิบตั ดิ งั นีค้ อื เอามูลโคทีเ่ ลีย้ งนัน้ ทะยอยใสแปลงหญาอยางนอย
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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ปละ 1 ครัง้ และใหปุยสูตรครบธาตุเชน 15-15-15, 20-20-15 ปละ 1 ครัง้ เชนกัน โดยวิธี
ขุดหลุมฝงบริเวณโคนกอหญาละ 15 กรัม หรือ 1 ชอนโตะ นอกจากนัน้ จําเปนจะตองใหปยุ
ยูเรีย (46-0-0) ทุกครั้งหลังจากเกี่ยว ในปริมาณกอละ 7 กรัม โดยใชชอนนมผงตัก 1 ชอน
พอดีหยอดลงบริเวณโคนตน ใกลรอ งนํา้ โดยไมจาเป
ํ นตองขุดหลุมฝง เพราะจะเสียเวลามาก
ในฤดูฝนอาจจะใชวิธีหวานทั้งแปลงก็ได แตมีขอควรระวังอยางหนึง่ ในการหวานปุย แปลงหญา
คือ ควรหวานตอนสาย ๆ หลังจากนํ้าคางที่เกาะอยูตามใบหญาแหงหมดแลว มิฉะนั้นจะทําให
ใบหญาไหม แตถา มีฝนตกมาลางปุย ทีต่ ดิ อยูก บั ใบหญาออกไปก็จะไมเกิดปญหาดังกลาว
สวนใหญจะเกิดปญหาหญาไดรับปุยไมเพียงพอ ทําใหใบเหลือง และผลผลิตตํา่
แตในทางตรงกันขามถาหญาไดรับปุยไนโตรเจน (เชนยูเรีย) มากเกินไปจนหญานําไปใช
ประโยชนไมหมด ไนโตรเจนนัน้ จะถูกเปลีย่ นเปนไนเตรท ซึง่ เปนสารพิษสะสมอยูใ นหญานัน้
ถาโคไดรบั สารไนเตรทเขาไปจํานวนมาก ก็จะเกิดอันตรายได

หญาเนเปยร

•

1. การปลูก

เนื่องจากหญาเนเปยรติดเมล็ดนอย ดังนั้นการปลูกจึงควรใชสวนของลําตน
(ซึ่งมีลักษณะเหมือนตนออย แตมขี นาดเล็กกวา) ปลูกจะใหผลดีกวา ตนหญาเนเปยรที่เตรียม
ไวสําหรับขยายพันธุควรปลอยใหยาวคือ อายุไมตากว
่ํ า 2 เดือน จากการตัดครัง้ กอนแตจะใหดี
ควรตัดเมือ่ มีอายุ 4-6 เดือน เพราะจะไดทอ นพันธุม ากขึน้
เมื่อตองการจะปลูกก็ทาการตั
ํ
ดตนพันธุช ดิ โคนตน ตัดยอดและใบออก แลวสับ
ตันพันธุเปนทอนๆ โดยใหแตละทอนมีขอ อยางนอย 2 ขอ
ตัดตนพันธุชิดโคนตน

บริเวณโคนตนมีรากลอย
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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ลักษณะทอนพันธุห ญาเนเปยร

การเตรียมดินทําเชนเดียวกับการปลูกหญากินนี แตเนื่องจากหญาเนเปยรแตก
กอใหญกวาหญากินนี ดังนั้นระยะระหวางรองจึงควรขยายเปน 2 เมตร และมีระยะหางระหวาง
แถว 75 เมตร

ภาพแสดงระยะปลูกหางแถวระหวางตนหญาเนเปยร
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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เมื่อเตรียมดินและเตรียมทอนพันธุเสร็จเรียบรอยแลว นําทอนพันธุมาปกลง
สองขางรอง การปกตองปกใหสว นโคนลึกลงไปในดินพอใหขอ หนึง่ เสมอดินหรือจมดินเล็กนอย
และควรปกใหเฉียงทํามุม 45-60 องศากับพืน้ ดิน แตละทอนปกใหหา งกันประมาณ 75
เซนติเมตร หลังจากปลูกเสร็จก็ปลอยนํ้าตามรองไดทนั ที อัตราการปลูกรอดของหญาเนเปยรสงู
กวาหญากินนี ถานํ้าทัว่ ถึงจะมีโอกาสงอกถึง 100 เปอรเซ็นต หลังจากปลูก 15-20 วัน หญา
จะเริ่มแตกยอดออกมาตามขอระยะนีค้ วรทํารุน กําจัดวัชพืช และใสปุยยูเรียกกอละหนึ่งชอนชา

•

2. การใชประโยชนและการบํารุงรักษา

ถ า หากมี นํ้ าและปุยอยางสมบูรณ หลั ง จากปลู ก ประมาณ 50-60 วั น
ก็สามารถตัดไปใหสัตวกินได และหลังจากนั้นก็สามารถตัดไดอีกประมาณเดือนละ 1 ครัง้
ถาปลอยใหอายุการตัดมากกวา 1 เดือน หญาเนเปยรจะเริ่มมีลําตนแข็งเปนปลอง ซึ่งโค
จะไมชอบกินและมีคุณคาทางอาหารตํ่าลงดวย หญาที่เจริญเติบโตเร็วและใหผลผลิตสูง ยอม
ตองการปุยในปริมาณสูงดวย ดังนัน้ หลังจากตัดหญาไปแลวตองใสปยุ บํารุงตนใหทกุ ครัง้ วิธีการ
ใหปุยทําเชาเดียวกับกรณีของหญากินนี และอาจจะตองใหในปริมาณมากกวาเล็กนอย เพราะ
ผลผลิตสูงกวาหญากินนี

หญารูซี่ (คองโก)

•

1. การเตรียมเมล็ดพันธุ

ควรจัดหาเมล็ดพันธุไวใหพรอมกอนถึงฤดูปลูก เกษตรกรรายยอยที่ตองการ
ปลูกในพื้นที่นอยๆ สามารถขอเมล็ดพันธุไ ดจากปศุสตั วอําเภอในทองถิน่ แตถา ตองการมากจะ
ตองซื้อในราคากิโลกรัมละ 60 บาท โดยติดตอผานปศุสตั วอําเภอ หรือจะติดตอตรงไปที่กอง
อาหารสัตว กรมปศุสตั ว ราชเทวี พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท 2511941 ก็ได
อีกหนวยงานหนึง่ ทีผ่ ลิตเมล็ดพันธุห ญารูซ่ี คือ กรป.กลาง จุดประสงคเพื่อแจกจายแกหนวยงาน
ราชการ หรือโครงการตางๆ หรือกลุมเกษตรกร แตไมแจกจายแกเกษตรทั่วไป และไมมี
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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จําหนาย ติดตอรายละเอียดไดทศ่ี ูนยสง เสริมการขยายพันธุส ตั ว กรป.กลาง สนามเสือปา
กรุงเทพฯ โทรศัพท 2828848
เมื่อไดเมล็ดพันธุแลวควรศึกษาขอมูลใหถี่ถวนวาเมล็ดหญานั้นพรอมจะปลูก
แลวหรือไม ถาเมล็ดเพิง่ เก็บมาใหมแลวนํามาปลูกเลยจะไมงอก เพราะโดยปกติเมล็ดหญารูซี่
ตองการเวลาพักตัวประมาณ 6 เดือนหลังเก็บเกีย่ ว และเพื่อใหแนใจวาเมล็ดหญาที่เตรียมไวนั้น
มีอัตราความงอกเปนทีน่ า พอใจหรือไม จึงควรทําการทดสอบหาเปอรเซ็นตความงอกกอนปลูก
จริง ทั้งนี้เพื่อลดการเสี่ยงตอความลมเหลว ซึ่งเทากับเปนการลงทุนเตรียมพื้นที่โดยไมไดผล
ตอบแทนเทาที่ควร และอาจจะทําใหลาชากวาฤดูกาล คือหมดฝนเสียกอน การทดสอบหา
เปอรเซ็นตความงอกทําไดงา ยๆ คือ
1. จัดหาภาชนะที่ปดฝาไดมิดชิด เชน กลองพลาสติก
2. เอากระดาษฟางหรือกระดาษเช็ดหนา (ทิชชู) พับซอนกัน 3-4 ชั้น
ใหขนาดเทาภาชนะนั้น วางกระดาษที่พับแลวลงในภาชนะ เอานํ้าหยดลงบนกระดาษใหชุม
นับเมล็ดหญาหรือถั่วที่ตองการทดสอบจํานวน 100 เมล็ด วางเรียงแถวบนกระดาษนัน้ แลวปด
ภาชนะใหมดิ ชิดไมใหนาระเหยออกได
้ํ
และทิ้งไว ณ อุณหภูมหิ องธรรมดา
3. หลังจากเริม่ ทดสอบ 7 วัน เปดภาชนะนัน้ ใชคมี หยิบเมล็ดทีง่ อกแลวออก
จากภาชนะและนับจํานวน แลวปดฝาไวเชนเดิม ถาหากความชื้นที่กระดาษมีไมเพียงพอก็ให
หยดนํ้าลงไปอีก 7 วันตอมาเปดฝาภาชนะและนับจํานวนเมล็ดงอกอีกครัง้ หนึง่ จํานวนเมล็ด
งอก 2 ครัง้ รวมกันคือ เปอรเซ็นตการงอกของเมล็ดหญา
จากการทดลองดังกลาวเมล็ดหญารูซท่ี ด่ี ี 100 เมล็ดควรงอกไมตากว
่ํ า 70
เมล็ด (70 เปอรเซ็นต) ซึง่ จะใชเมล็ดปลูกในอัตรา 2 กิโลกรัม/ไร อยางไรก็ตามถาพบวาเมล็ด
มีความงอกนอยกวานี้อีกครั้งหนึ่งก็ยังสามารถใชปลูกได แตควรจะเพิม่ อัตราการปลูกใหสงู ขึน้
ตามสวน

•

2. การปลูก

การเตรียมดินเพื่อปลูกหญาก็ทําเชนเดียวกับการเตรียมดินเพื่อปลูกพืชไรทั่วๆ
ไป คือ ทําใหดนิ รวนซุย และกําจัดวัชพืช โดยการไถ และพรวน ยิง่ ไปกวานัน้ การเตรียมดิน เพื่อ
ปลูกหญาจะตองทําใหดินละเอียดมากกวาการปลูกขาวโพดหรือขาวฟางเสียอีก เพราะเมล็ด
หญามีขนาดเล็กกวา และการงอกของหญาก็ชากวาขาวโพด และขาวฟางมาก ถาเตรียมดินไมดี
วัชพืชจะขึ้นมาขมหญาที่ปลูกไดงาย หลักการเตรียมดินพอจะสรุปเปนแนวทางกวางๆ คือ ถาจะ
ปลูกหญาแปลงไหนควรจะไถดวยผาน 3 ตั้งแตปลายฤดูฝนหรือชวงที่เมล็ดวัชพืชยังไมแกครั้ง
หนึ่ง แลวตากดินทิง้ ไวจนถึงตนฤดูฝนหนา เมือ่ มีวชั พืชงอกขึน้ มายังเปนตนเล็กๆ อยูก็ใหไถอีก
ครัง้ และพรวน 1-2 ครัง้ แลวจึงทําการหวานเมล็ด
ฤดูที่เหมาะสมในการปลูกคือ ตอนตนฤดูฝนคือประมาณเดือนพฤษภาคมมิถุนายน เพราะเปนชวงที่มีนํ้าเพียงพอสําหรับหญาและจะใชประโยชนจากหญานี้ไดในราว
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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ปลายฤดูฝนนั้น โดยทั่วไปเกษตรกรรายยอยนิยมการใชมือหวานเมล็ดไปทั่วๆ แปลงหญาที่
เตรียมไวทํ านองเดียวกับการหวานขาว แตตามหลักการที่ถูกตองแลวถาสามารถทําใหเมล็ด
หญาอยูใตผิวดินเล็กนอยก็จะเปนการดีมาก เพราะจะทําใหเมล็ดหญาจะงอกดีกวาการหวาน
มาก ทั้งนี้เนื่องจากเมล็ดไดรับความชื้นอยางสมํ่าเสมอและถูกรบกวนจาก นก หนู และมดนอย
ลง ดังนั้นในการปลูกหญาของเกษตรกรรายยอยควรจะตองยอมเสียเวลาใชจอบ หรือใชคราดทํา
ใหดินเปนรองลึก ประมาณ 1-2 นิว้ แตละรองหางกันประมาณ 30 เซนติเมตร เอาเมล็ดโรย
ตามรอง แลวใชเทาเกลีย่ ดินกลบรองเพียงบางๆ ใหเมล็ดอยูใ ตผวิ ดินประมาณครึง่ นิว้ การปลูก
วิธีนี้นอกจากเมล็ดจะงอกดีแลวจากงานวิจัยพบวาสามารถประหยัดเมล็ดและไดผลผลิตสูงกวา
การปลูกดวยวิธีหวานมากทีเดียว (ดูจากตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 แสดงการงอกของหญารูซท่ี ป่ี ลูกเปนแถว (ทํารองและกลบเมล็ด) กับการปลูกดวย
วิธีหวานดวยมือ ในสภาพการเตรียมดินตางกัน 3 ระดับ

การเตรียมดิน
ดินละเอียด
ดินปานกลาง
ดินหยาบ

จํานวนตนหญารูซ่ี / ตอตารางเมตร
อายุ 2 สัปดาห
อายุ 4 สัปดาห
ปลูกเปนแถว หวานดวยมือ
ปลูกเปนแถว หวานดวยมือ
250
157.5
225
152.5
200
140
206.7
135
180
107.5
178.3
105

ที่มา : วิสษิ ฐิพร (2533)
ถาความชื้นในดินมีมากพอ เมล็ดหญาก็จะงอกออกมาใหเห็นเปนแถวภายใน
7-14 วัน เมือ่ หญาตัง้ ตัวไดดแี ลวคือประมาณหนึง่ เดือนหลังจากปลูก ควรหวานปุยยูเรียอยาง
บางๆ ประมาณ 5-10 กิโลกรัมตอไร ควรหวานในวันทีฝ่ นตก หรือในขณะทีด่ นิ ยังเปยกชืน้ อยู
ถาดินแหงก็ควรใหนํ้าทันทีหลังจากหวานปุย การหวานปุยควรทําในขณะที่นํ้าคางบนใบหญา
แหงแลว เชนเดียวกับทีก่ ลาวไวในเรือ่ งหญากินนี

•

2. การใชประโยชนและการบํารุงรักษา

หญารูซี่เปนหญาที่เหมาะสํ าหรับปลอยโคลงแทะเล็ม หลังจากปลูกหญาได
ประมาณ 2 เดือน ก็สามารถปลอยโคลงแทะเล็มได ถารีบปลอยเร็วกวานัน้ รากของหญายังยึด
เกาะกับดินไมแข็งแรงพอ หญาอาจจะถูกถอนขึน้ มาทัง้ ตนทัง้ รากเลยทีเดียว การปลอยสัตวลง
แทะเล็มไมควรปลอยสัตวจานวนน
ํ
อยลงในพืน้ ทีแ่ ปลงหญาใหญๆ เพราะสัตวจะเลือกกิน ทําให
หญาไมสมํ่าเสมอและฝูงสัตวตอ งอยูใ นแปลงหญานัน้ นานกวาหญาจะหมด ดังนัน้ หลักการทีถ่ กู
ตองคือ ควรปลอยสัตวจานวนมากลงในแปลงหญ
ํ
าทีไ่ มใหญนกั เพียงระยะเวลาสัน้ ๆ เพื่อใหหญา
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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มีโอกาสฟน ตัว ทําไดโดยการกัน้ แปลงหญาเปนแปลงยอยๆ (ถาสามารถทําได) พอจะประมาณ
ไดวาแมโค 20 แมอยูในแปลงหญา 1 ไรเปนเวลา 2 วัน แลวยายไปแปลงถัดไปเรื่อยๆ ในฤดู
ฝนหรือในในฤดูแลง แตมนี าให
้ํ หญาอยางเต็มทีจ่ ะสามารถปลอยโคลงแทะเล็มไดอกี ครัง้ ในเวลา
1 เดือน ถาปลอยไวจนหญาแก โปรตีนในหญาจะตําลงมากเยื
่
อ่ ใยหรือการจะมีมากขึน้ ซึง่ จะทํา
ใหยอยยาก ในทางตรงขามถาหญาอายุนอ ยเกินไป ถึงแมจะมีโปรตีนสูง ยอยงาย แตก็จะใหผล
ผลิตตํ่า
สําหรับผลผลิตหญารูซจ่ี ะผันแปรตางๆ กันขึ้นอยูกับหลายปจจัย จากตัวเลขใน
ตารางที่ 2 พบวาความละเอียดของการเตรียมดิน และวิธกี ารหวานเมล็ดจะมีผลกระทบตอ
ผลผลิตอยางมาก
ตารางที่ 2 แสดงผลผลิตหญารูซี่ที่ปลูกเปนแถว (ทํารองและกลบเมล็ด) และหวานดวยมือ ใน
สภาพดินทีเ่ ตรียมตางกัน 3 ระดับ เมือ่ อายุได 7 สัปดาห
ผลผลิตหญารูซี่ (กิโลกรัม / ไร)
ชนิดดิน
ดินละเอียด
ดินปานกลาง
ดินหยาบ

ปลูกเปนแถว
3,160
1,734.4
1,459.2

หวานดวยมือ
1,243.2
795.2
763.2

ที่มา : วิสษิ ฐิพร (2533)
ธาตุอาหารหลักที่พืชตองการคือ N (ไนโตรเจน) P (ฟอสฟอรัส) และ
K (โปตัสเซียม) ในการสรางใบและกิง่ กานนัน้ พืชตองการ ไนโตรเจนมากกวาธาตุอน่ื ๆ ดังนัน้
การใหปุยหญาจึงใหไนโตรเจนเปนหลัก อยางไรก็ตามหญาก็ยงั ตองการธาตุอน่ื ๆ ดวยแมจะ
ตองการในปริมาณเพียงเล็กนอย แตก็มีความจําเปนตอการเจริญเติบโตของหญา ถาเกี่ยวหญา
บอยๆ ครั้ง ธาตุอน่ื ๆ เหลานัน้ อาจจะหมดไปจากดิน ดังนัน้ จึงตองการใหปยุ สูตรทีม่ ที ง้ั N, P, K
และใหมลู โคดวย แปลงหญาทีป่ ลอยโคลงแทะเล็มตามกําหนดเรียบรอยแลวควรจะตองหวานปุย
ยูเรียใหในอัตราไรละ 20 กิโลกรัม และใหนาตามทั
ํ้
นที แลวใหนาซํ
ํ้ ้าอีกทุกๆ 7-10 วัน หากไม
ทํ าเชนนี้จะไมสามารถใชหญาไดเดือนละครั้งตามที่คาดหวัง นอกจากนั้นมูลโคที่มีอยูทั้งหมด
ควรจะนํามาทะยอยใสแปลงหญาอยางทั่วถึง และจะใหดีกวานี้ก็ควรจะใสปุยสูตร 15-15-15
หรือปุยสูตรสามตัวทํานองนีป้ ล ะ 50 กิโลกรัม/ไร

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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หญาขน

•

1. การปลูก

หญาขนตองปลูกดวยตน ซึ่งตนพันธุหญาขนหาไดทั่วไปและควรเลือกที่มีอายุ
ไมตํ่ากวา 1 เดือน หญาขนปลูกไดงา ยมาก เพียงใหสว นใดสวนหนึง่ ของตนหญาขนจมอยูใ นดิน
ที่มีความชื้นพอก็สามารถงอกได กอนปลูกตองเตรียมพืน้ ทีโ่ ดยการไถปรับที่ และยกคันเหมือน
แปลงนาเพราะการใหนํ้าหญาขนนิยมใหแบบทวมแปลงหรือใหนํ้ากระจายเปนผืนไปทั่วแปลง
ไมเหมาะที่จะใหนาตามร
ํ้
องเหมือนหญากินนี หรือ หญาเนเปยร การเตรียมดินก็ไมจาเป
ํ นตอง
ทําอยางปราณีตนัก
การปลูกหญาขนนัน้ ทําได 2 รูปแบบ แบบที่หนึ่งปลูกแบบแหง คือหลังจาก
เตรียมพื้นที่เสร็จเรียบรอยแลว ก็นําทอนพันธุ (หญาขนที่เกี่ยวมาทั้งตน ไมตอ งสับ) มาหวานลง
ในแปลง จนทั่วแปลง แลวทําการไถผาน 7 จาน หรือพรวนกลบหลังจากนัน้ ปลอยนําให
้ ทวม
แปลง อีกรูปแบบหนึ่งคือปลูกแบบเปยก หมายถึงปลอยนํ้าใหทวมแปลงจนดินแฉะเละกอน
โยนหญาขนครัง้ ละ 1 กํามือลงบนพืน้ ดินแลวใชเทาเหยียบใหหญาขนบางสวนจมลงในดิน หรือ
ถาตนพันธุมีนอยอาจจะใชวิธีสับทอนพันธุใหยาวประมาณ 8 นิว้ แลวนํามาปกลงในแปลงแบบ
เดียวกับการดํานาก็ไดเชนกัน

•

2. การใชประโยชนและดูแลรักษา

หลังจากปลูกแลวตองหมัน่ ใหนาให
้ํ ดนิ ชืน้ แฉะอยูเ สมอ ประมาณ 1 เดือน หลัง
จากปลูกควรทําการหวานปุย ยูเรียในอัตรา 20 กิโลกรัม/ไร ประมาณ 2 เดือน หลังจากปลูก
ก็สามารถใหสัตวลงแทะเล็มได ขอดีของหญาขนอยางหนึง่ คือ ถาหากดินแฉะเมื่อสัตวเหยียบ
ตนหญาจมดิน หญาก็จะแตกหนอใหมเพิ่มขึ้นอีก หลักการในการปลอยโคลงแทะเล็ม การใหปุย
และการใหนาทํ
้ํ าเชนเดียวกับทีก่ ลาวไวในเรือ่ งหญารูซ่ี แตหญาขนตองการนํามากกว
้
า หญาขน
ไมเหมาะสํ าหรับปลูกเพื่อเกี่ยวมาใหโคกินเพราะผลผลิตตํ่ าเมื่อเทียบกับหญากินนีและหญา
เนเปยร อีกทัง้ ลําตนเลือ้ ยทําใหเกี่ยวลําบากอีกดวย อยางไรก็ตามในสภาพทีล่ มุ จําเปนตองปลูก

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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หญาขนไวเพื่อเกี่ยว จากการทดสอบพบวาคน 1 คน ใชเคียวเกี่ยวหญาขนไดชั่วโมงละประมาณ
70 กิโลกรัม
การปลูกหญาขนแบบแหง

การปลูกหญาขนแบบเปยก

หญาชั่วคราวตางๆ

•

1. การเตรียมเมล็ดพันธุ
เมล็ดพันธุส ามารถหาซือ้ ไดจากแหลงตอไปนี้
หญาซอกัม้ : ซื้อจากกรมปศุสัตว
หญาไขมุก : ซื้อจากศูนยวิจัยขาวโพดขาวฟางแหงชาติ ต.กลางดง อ.ปากชอง
จ.นครราชสีมา (30130) โทร. 044-361108, 361770
หญาจัมโบ : ซื้อไดจากบริษัทเอกชนที่ผลิตเมล็ดพันธุหญาจําหนาย
หญานิวตริฟด
เมล็ดหญาเหลานีไ้ มตอ งการเวลาพักตัว ดังนัน้ จึงสามารถนํามาปลูกไดเลย
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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•

2. การปลูก

การเตรี ย มดิ น ทํ าเช น เดี ย วกั บ การปลู ก หญ า รู ซี่ และควรใส ปุ  ย คอกไร ละ
ประมาณ 1-3 ตัน พรอมกับปุยสูตร 15-15-15 อีกไรละ 25 กิโลกรัม การปลูกทําได 2 วิธี
คือ
2.1 ปลูกเปนแถว เปนวิธีที่ดีที่สุด โดยทํารองใหลกึ ประมาณ 1 นิว้ ระยะหาง
ระหวางรอง 50 เซนติเมตร โรยเมล็ดลงในรอง เมล็ดหญาประเภทนีม้ คี วามงอกดีมาก จึงไม
ควรโรยเมล็ดใหถเ่ี กินไป เพราะตนจะขึน้ มาแนนมากแลวจะไมโตควรโรยใหหา งกันเมล็ดละ 35 ซม. และโรยใหเปนแถว
เมื่อโรยเมล็ดแลวควรกลบดินบางๆ เพือ่ ใหเมล็ดไดรบั ความชืน้ ตลอดเวลาและ
ยังปองกันนก หนู และมดมาทําลายไดอกี ดวย
2.2 ปลูกแบบหวาน หลังจากเตรียมดินเรียบรอยแลวทําการหวานเมล็ดแบบ
เดียวกับการหวานขาว จากนั้นจึงพรวนกลบ
การปลูกทั้ง 2 วิธใี ชเมล็ดประมาณ 3-4 กิโลกรัม/ไร แตจากรายงานวิจัยพบ
วาอัตราการงอกและผลผลิตที่ไดจากการปลูกแบบเปนแถวจะสูงกวาการหวาน อีกทัง้ การเตรียม
ดินที่ละเอียดดี ก็มผี ลตอผลผลิตเชนเดียวกัน (ดูตารางที่ 3, 4)
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนตนหญาไขมกุ ที่ปลูกเปนแถว (ทํารองและกลบเมล็ด) และหวานดวย
มือเมือ่ อายุ 2 และ 3 สัปดาห ในสภาพดินทีเ่ ตรียมตางกัน 3 ระดับ

ชนิดดิน
ดินละเอียด
ดินปานกลาง
ดินหยาบ

จํานวนตนหญาไขมุก/ตอตารางเมตร
อายุ 2 สัปดาห
อายุ 4 สัปดาห
ปลูกเปนแถว หวานดวยมือ ปลูกเปนแถว หวานดวนมือ
498.3
390
481.3
372.5
293.3
212.2
285
220
286.7
162.5
300
175
ที่มา : วิสษิ ฐิพร (2533)

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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ตารางที่ 4 แสดงผลผลิตหญาไขมุกที่ปลูกเปนแถว (ทํารองและกลบเมล็ด) และหวานดวยมือ
ในสภาพดินทีเ่ ตรียมตางกัน 3 ระดับ เมือ่ อายุได 5 สัปดาห

ผลผลิตหญาไขมกุ (กิโลกรัม / ไร)
ชนิดดิน
ปลูกเปนแถว
ดินละเอียด
ดินปานกลาง
ดินหยาบ

6,172.8
2,478.4
2,809.6

หวานดวยมือ
4,020.8
1,588.8
1,560

ที่มา : วิสษิ ฐิพร (2533)
การปลูกตามวิธดี งั กลาวขางตน เหมาะสําหรับการปลูกแบบอาศัยนํ้าฝนหรือมี
การใหนํ้าแบบสปริงเกอร แตถาจะใหนํ้าแบบรองเหมือนการปลูกหญากินนีสามารถเตรียมดิน
เปนรองเชนเดียงกับหญากินนี และโรยเมล็ด 2 ขางรองไดเชนกัน

•

3. การใชประโยชนและการบํารุงรักษา

หลังจากปลูกได 30-45 วัน ก็สามารถตัดมาใหสตั วกนิ ได โดยตัดที่โคนตนให
เหนือพื้นดินประมาณ 15 เซนติเมตร และสามารถตัดครัง้ ตอๆ ไปไดทุกๆ 20-30 วัน ซึ่งจะตัด
ไดอีก 2-4 ครัง้ หลังจากตัดแตละครัง้ จะตองใสปยุ ยูเรียใหในอัตรา 20-25 กิโลกรัม/ไร หรือ
ถาดินเปนดางควรใชปุยแอมโมเนียมซัลเฟต ในอัตรา 40-50 กิโลกรัม/ไร เพื่อชวยในการ
เจริญเติบโตของหญา

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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ผลผลิตและคุณคาทางอาหาร
จากตารางที่ 5 จะเห็นไดวา หญาทุกชนิดมีคณ
ุ คาอาหารใกลเคียงกันเปนการ
ยืนยันวาพันธุห ญาไมมผี ลตอคุณคาทางอาหารของหญามากนัก แตอายุการตัดและการใหปุยจะ
มีผลมากกวา สรุปงายๆ วา หญาที่มีอายุการตัด 1 เดือนไดรบั ปุย และนําอย
้ างเพียงพอนัน้ ใน
หญา 100 กิโลกรัมจะมีนาอยู
้ํ ป ระมาณ 80 กิโลกรัม มีเนือ้ หญาแหงจริงๆ ประมาณ 20
กิโลกรัม และถาคิดตอเนื้อหญาแหง 100 กิโลกรัมจะมีโปรตีนอยูป ระมาณ 13 กิโลกรัม มีไขมัน
ประมาณ 2.5 กิโลกรัม และมีเยือ่ ใยประมาณ 30 กิโลกรัม
ในเรือ่ งผลผลิตนัน้ พบวาหญาเนเปยรใหผลผลิตสูงสุด คือใหนาหนั
้ํ กสดตอการ
ตัด 1 ครัง้ มากกวา 10 ตันตอไร หญากินนีสีนวลใหผลผลิตรองลงมาคือ ประมาณ 6 ตันตอไร
สวนหญาขนใหผลผลิตนอยที่สุด อยางไรก็ตามผูเ ขียนไดทดลองปลูกหญากินนี (แบบยกรอง)
หญาขน และหญารูซี่ ในแปลงใหญทม่ี นี ้ําสมบูรณและปลอยโคลงแทะเล็ม พบวาหญาขนกลับดี
ที่สุด ดังนั้นจึงกลางไดวาหญาแตละชนิดมีความเหมาะสมในสภาวะแวดลอมและการจัดการที่
ตางๆ กัน ในการเลือกชนิดหญาปลูกจึงควรคํานึงถึงเรือ่ งนีซ้ ง่ึ ไดกลาวไวแลวในเรือ่ ง “ชนิดหญา
ที่ควรเลือกปลูก”
ตารางที่ 5 คุณคาทางอาหารและผลผลิตของหญาชนิดตางๆ 1/
คุณคาทางอาหาร (% ของนน.แหง) 3/
ช นิ ด ความ
ชืน้
หญา

โปรตีน

ไขมัน

เยื่อใย NDF

ผลผลิตในการเกี่ยว 1 ครั้ง 2/ (กก.)
4/

ADF

5/

น น . นน.
สด
สด
ตอกอ ตอไร

น น . นน.
แหง
โปรตอไร
ตีน
ตอไร

กินนี
ธรรมดา
กินนี
สีมวง
กินนี
สีนวล
กินนียักษ
(เฮมิล)
เนเปยร
ขน
รูซี่

78.69 12.40 2.32 32.01 70.83 43.40 1.13

4,821

1,027

127.3

80.81 12.86 2.34 30.61 68.94 41.94 1.04

4,437

851

109.4

79.33 12.79 2.63 32.37 71.26 43.87 1.45

6,186

1,279

163.6

83.08 12.12 2.09 31.79 69.38 44.76 0.93

3,968

671

81.3

83.79 13.44 2.72 28.02 62.31 38.86 3.16
81.61 14.43 2.50 28.68 66.02 38.10 0.50
78.44 13.89 2.42 25.91 63.51 35.14 0.77

13,483
2,133
3,285

2,186
392
708

293.8
56.6
98.3

เฉลี่ย

80.82 13.13 2.43 29.91
1/

ขอมูลจากการปลูกหญาในแปลงทดลองของผูเ ขียน ดินมีความอุดมสมบูรณสงู คือใหปุยมูล
โคกอนปลูกกอละ 1 บุงกี๋ และใหปยุ ยูเรียกอละ 1 ชอนโตะ
๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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2/

ตัดหญาเดือนละครั้ง ตัวเลขทีแ่ สดงเปนคาเฉลีย่ ของการตัดหญาเดือนที่ 8-17 หลังจาก
การปลูก ซึง่ ระยะนี้ผลผลิตคอนขางจะคงที่ สวนเดือนที่ 1-6 ไมนามาคิ
ํ
ดเพราะนํ้าหนัก
หญาคอยๆ เพิม่ ขึน้ ทุกๆ เดือน
3/
คุณคาทางอาหารเปนคาเฉลีย่ ของตัวอยางหญาทีเ่ กีย่ ว 7 ครั้ง อายุการเกีย่ วแตละครัง้ 3033 วัน (เฉลี่ย 31.28 วัน)
4/
NDF เปนคาซึง่ บงบอกวาในเซลของหญามีผนังเซลมากนอยแคไหน ตัวเลขนอย = ดี ตัวเลข
มาก = ไมดี
5/
ADF เปนคาซึง่ บงบอกวาในผนังเซลมีลกิ นิน และเซลลูโลส มากนอยแคไหน ตัวเลขนอย =
ดี ตัวเลขมาก = ไมดี

แหลงพันธุหญา
กรมปศุสตั ว
1. ราคาเมล็ดพันธุห ญาและถัว่ (พ.ศ. 2533)
เมล็ดพันธุ
ราคา/กก.
เมล็ดพันธุ
รูซี่
60
บัฟเฟล
เฮมิล
60
ซอกั่มแดง
กินนี
60
ฮามาตา
พลิแคตุลม่ั
60
เซอราโตร
ซาบี้
60
เซนโตซีมา
โรด
60
กระถินตางประเทศ
เซทตาเรีย
80
แลปแลป

ราคา/กก.
80
6
50
40
30
20
5

2. สถานทีต่ ดิ ตอ
การซื้ อเมล็ดพั นธุหญาสามารถติ ดตอโดยตรงที่กองอาหารสัตว กรม
ปศุสัตว พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท 2511941 หรือจะติดตอที่ศูนยวิจัยอาหาร
สัตวและสถานีอาหารสัตว ซึง่ มีอยูท ว่ั ประเทศดังรายละเอียดตอไปนี้
2.1 ภาคกลาง
1. ศูนยวิจัยอาหารสัตวแกงกระจาน ถนนเพชรเกษม ต.เขาใหญ
อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี โทร. (032) 471218
2. ศูนยวิจัยอาหารสัตวชัยนาท ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
โทร. (056) 411162

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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2.2 ภาคเหนือ
1. ศูนยวิจัยอาหารสัตวลําปาง ถนนลําปาง-เชียงใหม อ.หางฉัตร
จ.ลําปาง
2. สถานีอาหารสัตวแพร ถนนสายรองกวาง-งาว ต.แพะหนองคาย
อ.รองกวาง จ.แพร
3. สถานีอาหารสัตวเพชรบูรณ ถนนสายสระบุรี-หลมสัก หมูที่ 4
ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ โทร. (056) 721558
4. สถานีอาหารสัตวสโุ ขทัย ต.สามพวง อ.คีรมี าศ จ.สุโขทัย
2.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. ศูนยวิจัยอาหารสัตวปากชอง หมูที่ 2 ต.ปากชอง อ.ปากชอง
จ.นครราชสีมา โทร. (044) 311612
2. ศูนยวิจัยอาหารสัตวขอนแกน สํานักงานเกษตรภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ จ.ขอนแกน
3. ศู นยวิจัยอาหารสัตวซับหวาย ถนนมิตรภาพ ต.ปากชอง
อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา โทร.(034) 311632
4. สถานีอาหารสัตวยโสธร ต.ทุงหายแห อ.คําเขือ่ นแกว จ.ยโสธร
5. สถานีอาหารสัตวสกลนคร ถนนอุดร-สกลนคร ต.หนองหลวง
อ.สวางแดนดิน จ.สกลนคร
6. สถานีอาหารสัตวมกุ ดาหาร ต.คําฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร
7. สถานีอาหารสัตวหนองคาย ต.นํ้าสวย จ.หนองคาย
8. สถานีอาหารสัตวเลย ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย
9. สถานีอาหารสัตวหวยสีทน หมูที่ 8 ต.ลําปาง อ.เมือง
จ.กาฬสินธุ
10. สถานีอาหารสัตวเชียงยืน ถนนขอนแกน-ยางตลาด
อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
11. สถานีอาหารสัตวกตุ รัง ต.บานกุตรัง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
12. สถานีอาหารสัตวหวยหลวง ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
13. สถานีอาหารสัตวทงุ กุลารองไห อ.สุวรรณภูมิ จ.รอยเอ็ด
14. สถานีอาหารสัตวทาอุเทน อ.ทาอุเทน จ.นครปฐม
1 5 . สถานี อ าหารสั ต ว อุ บ ลราชธานี ต.จาระแม อ.เมื อ ง
จ.อุบลราชธานี

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ
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2.4 ภาคใต
1. ศูนยวิจัยอาหารสัตวนราธิวาส หมูที่ 6 ต.ไพรวัล อ.ตากใบ
จ.นราธิวาส
2. สถานีอาหารสัตวชุมพร ถนนเพชรเกษม หมู 9 ต.สลุบ
อ.ทาแซะ จ.ชุมพร
3. สถานีอาหารสัตวตรัง ต.นาทามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง
4. สถานีอาหารสัตวสตูล ต.ทุง นุย อ.ควนกาหลง จ.สตูล

๐ กลับไปหนากอนนี้ ๐ หนาถัดไป ๐ กลับหนาหลัก/สารบัญ

