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ค�ำน�ำ

 คูม่อืการปลกูหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เพือ่ท�าหญ้าหมักส�าหรับสตัว์เลีย้งฉบับนี้
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ในการใช้อาหารสัตว์ในช่วงที่ขาดแคลนพืชอาหารสัตว์หรือช่วงหน้าแล้ง เพื่อให้

สัตว์เลี้ยงได้บริโภคอาหารที่ดี มีราคาถูกและเป็นการลดต้นทุนในการเลี้ยง ภายใน

คู่มือฉบับนี้ประกอบไปด้วย วิธีการปลูก การดูแลรักษาหญ้าอาหารสัตว์ รวมไปถึง

เทคนิคต่างๆ ในการท�าหญ้าหมักเพื่อเป็นอาหารสัตว์  
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		1.	บทน�ำ

 หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เป็นพชือาหารสตัว์ทีม่กีารเจรญิเตบิโตเรว็ ตอบสนอง

ต่อการให้น�้าและปุ๋ยดี แตกกอดี แก่ช้า ทนแล้ง ใบและล�าต้นอ่อนนุ่ม ให้ผลผลิต

ตลอดท้ังปี มผีลผลติต่อไร่สงู ปลกูครัง้เดียวสามารถเกบ็เกีย่วได้นานถึง 6-7 ปี อกีท้ัง

มีคุณค่าทางอาหารสัตว์ที่ดีตามที่สัตว์ต้องการ เหมาะส�าหรับใช้เลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง 

เช่น โคนม โคเนื้อ กระบือ แพะ และแกะ นอกจากหญ้าเนเปียร์จะให้ผลผลิตต่อไร่

สูงแล้ว ผลผลิตหญ้าสดที่เหลือจากการเลี้ยงสัตว์ สามารถน�ามาเก็บถนอมไว้เลี้ยง

สัตว์ได้ในยามขาดแคลนหรือช่วงหน้าแล้ง โดยวิธีการท�าหญ้าหมักเพื่อหลีกเลี่ยง

ปัญหาการเน่าเสีย

 งานปศสุตัว์ ศนูย์ศึกษาการพฒันาพกิลุทองฯ ได้สนบัสนนุส่งเสริมให้เกษตรกร

ในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ศูนย์สาขา และพื้นที่ที่มีพระราชด�าริให้ด�าเนินการ ริเริ่ม

ปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 โดยมีการส่งเสริมการเลือกพื้นที่ปลูก แนะน�าการปลูก 

การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยวรวมถึงการแปรรูปหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ให้เป็น

หญ้าหมัก เพ่ือใช้เป็นอาหารสัตว์ส�ารองในยามที่ขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ ท�าให้

เกษตรกรมีอาหารเลี้ยงสัตว์เพียงพอส�าหรับการเลี้ยงสัตว์ตลอดทั้งปี และสามารถ

ลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์ได้เป็นอย่างดี 
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		2.	หญ้ำเนเปียร์ปำกช่อง	1

 หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เป็นหญ้า

ลูกผสมเนเปียร์สายพันธุห์นึง่ ซึง่เกดิจาก

การผสมข้ามพันธุ์ระหว่างหญ้าเนเปียร์

ยักษ์และหญ้าไข่มุก เป็นพืชอาหารสัตว์

ที่มีศักยภาพสูง ทั้งในแง่การให้ผลผลิต 

และคุณค่าทางอาหารสัตว์ดีตามที่สัตว์

ต้องการ เหมาะส�าหรับใช้เลี้ยงสัตว์

เคีย้วเอือ้ง เช่น โคนม โคเนือ้ กระบอื แพะ และแกะ ปัจจบุนังานปศสุตัว์ ศนูย์ศกึษา

การพัฒนาพิกุลทองฯ ได้สนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเพื่อเป็นพืชอาหารสัตว์

ส�าหรับสัตว์เลี้ยง

2.1	ลักษณะทั่วไปของหญ้ำเนเปียร์

 หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เป็นสายพันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตเร็ว ให้ผลผลิต

ต่อไร่สูง ใบและล�าต้นอ่อนนุ่ม ขอบใบไม่คมและไม่มีขน ตอบสนองต่อการให้น�้า

และปุ๋ยดี แตกกอดี แก่ช้า ปรับตัวได้ดีในดินหลายสภาพ ไม่ว่าจะเป็นดินร่วน

ปนทราย ดินเหนียว หรือดินลูกรัง ชอบดินที่มีการระบายน�้าดี และมีความ

อุดมสมบูรณ์ ทนแล้ง แต่ไม่ทนน�้าท่วมขัง ต้องการปริมาณน�้าฝน ประมาณ

1,000 มิลลิเมตรต่อปี เมื่อเทียบกับอ้อยที่ต้องการน�้าฝน 1,200-1,500 มิลลิเมตร

ต่อปี ไม่มีโรคและแมลงรบกวน เก็บเกี่ยวง่าย ปลูกครั้งเดียวสามารถเก็บเกี่ยว

ได้นานถึง 6-7 ปี เหมาะส�าหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่จ�ากัด

2.2	กำรเตรียมดิน

 ระยะเวลาที่เหมาะต่อการเตรียมดินคือช่วงปลายฝนต้นหนาว ตั้งแต่

ปลายเดอืนตุลาคมถึงปลายเดือนพฤศจิกายน ดินมคีวามชืน้พอเหมาะง่ายกบัการใช้

อุปกรณ์การเตรียมดินและไม่เสี่ยงกับฝนตกในขณะปฏิบัติงาน การเตรียมดินท่ีดี

ถูกต้องเหมาะสมควรปฏิบัติดังนี้
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      1) ก่อนไถเตรียมดิน ควรเก็บ

กรวด หิน ตอไม้ ออกจากแปลงปลูกให้

หมด เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

กบัเคร่ืองจกัรกลการเกษตรและอุปกรณ์

ต่างๆ ขณะเข้าท�างานในแปลง

       2) ควรประเมนิความหนาแน่น

รวมของดินหรือชั้นดินดาน เกษตรกร

ต้องเก็บตวัอย่างดนิส่งให้ห้องปฏบิติัการวเิคราะห์ดิน ส�านกังานพฒันาทีด่นิของกรม

พัฒนาที่ดินเขตใกล้บ้าน เพื่อหาคุณสมบัติทางเคมี เช่น ปริมาณอินทรีย์วัตถุ ความ

เป็นกรด-ด่าง (pH) และธาตุอาหารต่างๆ ในดิน

         • ถ้าดินมีปริมาณอินทรียวัตถุต�่ากว่า 1.5 เปอร์เซ็นต์ ใส่ปุ๋ยคอกหรือ

ปุ๋ยอินทรีย์ที่สลายตัวดีแล้ว อัตรา 2,000-4,000 กิโลกรัมแห้งต่อไร่ หรือใส่กาก

ตะกอนทีไ่ด้จากบ่อก๊าซชวีภาพของโรงงานก๊าซชวีภาพ อตัรา 2,000-3,000 กโิลกรมั

แห้งต่อไร่อินทรีย์วัตถุเหล่านี้ ช่วยอุ้มน�้าและปลดปล่อยธาตุอาหารให้หญ้าเนเปียร์

          • ถ้า pH ของดินต�า่กว่า 6.0 ต้องใส่ปูนขาวลงไปในแปลงปลกู ในอตัรา

ที่แนะน�าโดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน ภายหลังการวิเคราะห์ดิน หญ้าเนเปียร์

ปากช่อง 1 เจริญเติบโตได้ดีถ้าดินมีค่า pH ประมาณ 6.8

        • เพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน โดยใส่น�้าท้ิงจากฟาร์ม

ปศุสัตว์ที่มีทั้งธาตุอาหารพืชและจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ส�าหรับพืช

      3) การปรับหน้าดินแปลงปลูกให้ราบเรียบสม�่าเสมอ ช่วยให้พ้ืนท่ีมีการ

ระบายน�้าได้ดี การเข้าท�างานในแปลงง่ายและสะดวกข้ึน ลดความเสียหายของ

เครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์ต่างๆ แนวระนาบของพื้นดินช่วยให้สามารถ

ตรวจสุขภาพของต้นหญ้าด้านความสูงเฉลี่ยเมื่อต้นหญ้าโตขึ้น และเมื่อต้องการ

จะเก็บเกี่ยวหญ้าด้วยรถเก็บเกี่ยวจะช่วยลดการสึกหรอของอุปกรณ์ได้ดี

    4) ถ้าดินชั้นล่างเป็นดินดานหรือหลังการรื้อตอเพื่อเตรียมดินปลูกใหม่

ทกุคร้ัง ต้องระเบดิดนิดานก่อนชัน้ดนิดานมกัเกดิขึน้หลังจากการใช้พืน้ท่ีท�าการเกษตร

เป็นเวลานาน ท�าให้น�า้ฝนทีต่กลงมาไม่สามารถซึมลงไปเก็บดนิช้ันล่างได้และรากพืช
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กไ็ม่ สามารถลงไปหาอาหารได้ เพ่ือให้รากพชืสามารถหยัง่ลกึลงไปหาอาหาร และน�า้

ในดนิชัน้ล่างได้อย่างเต็มที ่จึงต้องใช้ไถระเบดิดินดานรปิเปอร์ท�าลายช้ันดินดาน ซ่ึงมี

ลกัษณะเป็นขาเหลก็แขง็แรง ยดึอยูบ่นคาน จ�านวน 3-5 ขา ใช้ตดิกบัรถแทรกเตอร์ 

ท�างานทีค่วามลึกไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร เมือ่ช้ันดนิดานถูกท�าลายน�า้ฝนซึมผ่าน

ไปเกบ็ไว้ใต้ดนิได้ เม่ือเข้าสูฤ่ดูแล้งหญ้าเนเปียร์สามารถดดูมาใช้ได้ และท�าให้รากหญ้า

สามารถหาอาหารได้ลกึขึน้ รวมทัง้แตกรากเพิม่ขึน้ เพิม่ความสามารถในการดดูน�า้

และธาตอุาหารในดนิมาใช้ในการเจรญิเตบิโตมากข้ึนจงึให้ผลผลติเพิม่ข้ึน และลดอตัรา

การตายของหญ้าเนเปียร์จากดินไม่อุ้มน�า้หรือฝนขาดช่วง ปลายเลบ็ของไถระเบิดดนิ

ดานรปิเปอร์เป็นปีกใต้ดินท�าให้ลดแรงกดของแทรกเตอร์ ไอน�า้ในดนิช้ันล่างระเหยข้ึน

บนได้ดี ท�าให้ดินมีความชื้นเพียงพอสามารถปลูกหญ้าเนเปียร์ได้ แม้อยู่ไกลจาก

แหล่งน�า้และอาศยัเฉพาะน�า้ฝนเท่าน้ัน ไถระเบดิดินดานรปิเปอร์ใช้แทนผานบุกเบิก 

เช่น ไถผาน 3 หรอื 4 จานได

      5) หลงัการไถระเบดิดินดานท�าลายชัน้ดินดานแล้ว ข้ันตอนต่อมาคอืการตี

ดนิหยาบโดยใช้ไถพรวน 22 จานซึง่ติดต้ังทีค่านลากของรถแทรกเตอร์ มลีกัษณะเป็น

พรวน 2 ชุด จานเป็นแบบจักร น�า้หนักจานของชดุพรวน ท�าให้งานพรวนดนิดมีากข้ึน 

ดนิแปลงปลกูจะมีความละเอียดมากขึน้

    6) หลังจากการตีดินหยาบแล้ว ตีดินละเอียดโดยใช้เคร่ืองพรวนดิสก์

คอมบายติดกับรถแทรกเตอร์ที่มีระบบไฮดรอลิก เหมาะส�าหรับการเตรียมดินใน

ดินร่วนปนทราย เพือ่แก้ปัญหาความชืน้ในดินระเหยไปไว การใช้พรวนแบบอืน่อาจ

ท�าให้ดนิแห้งเรว็ เน่ืองจากไม่สามารถเก็บความช้ืนไว้ได้ 

 ในกรณทีีแ่ปลงปลกูเป็นดนิเหนยีวให้ใช้เครือ่งพรวนโรตารีม่นิคิอมบายหรอืพรวน

เพาเวอร์แฮโร่ส์ ซ่ึงตดิกบัรถแทรกเตอร์ทีม่รีะบบไฮดรอลกิแบบ3 จดุซ่ึงพรวนแบบอืน่ๆ 

ไม่สามารถท�าให้ดินแตกละเอยีดพอท่ีจะหุม้ตาท่อนพนัธุห์ญ้าได้ จงึจ�าเป็นต้องใช้พรวน

แบบนีม้ลีกัษณะคล้ายจอบหลายๆ อนั ดินอยูร่อบเพลาหมนุและสบัดนิเป็นก้อนเลก็ๆ

การเตรยีมดนิให้ดลีะเอียดร่วนซยุตลอดทัง้แปลง ท�าให้ท่อนพนัธุท์ีป่ลกูมเีปอร์เซน็ต์

ความงอกด ีถ้าไม่พรวนเปอร์เซน็ต์ความงอกจะต�า่เน่ืองจากหน่อหญ้าจากท่อนพนัธุไ์ม่

สามารถแทงรากลงพืน้ดินได้
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2.3	กำรเตรียมพันธุ์ส�ำหรับปลูก

 ถ้ามีแผนจะปลูกเป็นพื้นที่ขนาด

ใหญ่ ควรจัดท�าแปลงพันธุ์เอง เพื่อลด

ต้นทุนการซ้ือท่อนพันธุ์และการขนส่ง

จากแหล่งอื่นมาปลูก

      • ใช้ท่อนพนัธ์ุหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 จากแหล่งท่ีเช่ือถือได้ ท่ีมกีารจดัการ

ดูแลแปลงอย่างถูกต้องตามหลกัวิชาการ อายขุองท่อนพนัธุท์ีเ่หมาะสมทีน่�ามาปลกู 

อยู่ในช่วงประมาณ 90-110 วัน

      • ช่วงหญ้าอายุ 1-90 วัน ควรส�ารวจดูแลรักษาแปลงพันธุ์อย่างสม�่าเสมอ 

ให้มีการเจริญเติบโตดี ปราศจากโรคแมลง ตาตามข้อสมบูรณ์ และควรมีกาบใบหุ้ม

ในระหว่างการขนส่ง

      • อายุของท่อนพันธุ์ที่ผลิตจากแปลงพันธุ์ที่เหมาะสม อยู่ในช่วงประมาณ 

90-110 วัน ท่อนพันธุ์จะเริ่มงอกรากออกมาก่อนและงอกตาตามทีหลัง ระบบราก

ที่แข็งแรงจะปลูกขึ้นดี ถ้ามีการจัดการดูแลอย่างดีแปลงพันธุ์ 1 ไร่ ตัดแต่ละครั้งให้

ผลผลิตได้ประมาณ 15,000 กิโลกรัมต่อไร่

     • ใช้มีดตัด เครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่ หรือเครื่องตัดท่อนพันธุ์ ตัดล�าต้น

หญ้าชิดโคนต้น แล้วตัดส่วนยอดต�่ากว่าคอใบสุดท้ายที่คลี่เต็มที่แล้วประมาณ

25 เซนตเิมตร ลอกกาบใบ แล้วน�าไปปลกูทัง้ล�าในแปลงปลกูหรือปลกูด้วยเครือ่งปลกู

      • เมื่อตัดท่อนพันธุ์แล้ว ต้องปลูกให้เสร็จภายใน 4-5 วัน ถ้าทิ้งไว้จะท�าให้

จุดเจริญของรากและตาเสียไป

2.4	ฤดูปลูกและวิธีกำรปลูก

     1) ฤดูปลูก แบ่งเป็น 2 ฤดู คือ

     (1) เขตชลประทานหรือเขตที่ให้น�้าได้ ปลูกต้นฤดูฝนระหว่างเดือน

เมษายน-พฤษภาคม

        (2) เขตอาศยัน�า้ฝนตามธรรมชาต ิปลกูปลายฤดแูล้ง เป็นการปลกูข้ามแล้ง 

ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ในพื้นที่ที่เป็นดินร่วนปนทราย
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      2) วิธีการปลูกปัจจุบันมี 2 วิธีคือ

การใช้คนปลูกและการใช้เครื่องปลูก

        • ใช้เครื่องยกร่อง ยกร่องให้มี

ระยะห่างระหว่างร่อง 120 เซนติเมตร

การยกร่องควรวางแนวร่อง ขวางแนวลาดเอียง

ของพ้ืนที ่เพือ่ลดการพัดพาของดินเน่ืองจากน�า้และท�าให้น�า้ซึมลงดนิดข้ึีน ถ้ายกร่อง

แล้วต้องรีบปลูกและกลบร่องทันทีเพื่อรักษาความชื้นในดิน

         • ถ้าดินมีความอุดมสมบูรณ์ต�่ามาก ก่อนวางท่อนพันธุ์ในร่องควรใส่

ปุย๋คอกหรอืปุย๋อนิทรีย์ทีส่ลายตัวดีแล้วโรยก้นร่อง อตัรา 100-200 กโิลกรมัแห้งต่อไร่

       • เตรียมท่อนพันธุ์โดยลอกกาบใบ น�าไปวางคู่ในร่องท้ังล�าให้ยอดหัน

ไปทางเดียวกัน วางโคนซ้อนปลายประมาณ 30 เซนติเมตร ใช้มีดคมสับเป็นท่อนๆ 

ละ 2-3 ตา ใช้ท่อนพันธุ์ อัตราประมาณ 500-600 กิโลกรัมต่อไร่ ดินร่วนปนทราย

ให้ใส่ปุ๋ย สูตร 16-16-18 รองก้นร่องพร้อมปลูก อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ ถ้าปลูกต้น

ฤดฝูนกลบดนิให้แน่นพอประมาณ หนา 3-5 เซนตเิมตร โดยใช้รถกลบ หรอืแรงงาน

คนกลบท่อนพันธุ์

          • เพ่ือให้ท่อนพนัธุง์อกดีและลดปัญหาทีจ่ะต้องปลกูซ่อมภายหลงั การปลกู

ด้วยแรงงานคน เกษตรกรต้องเตรียมความพร้อม ตั้งแต่การยกร่อง วางท่อนพันธุ์ 

โรยปุ๋ย และกลบท่อนพันธุ์ แต่ละขั้นตอนท�าด้วยความรวดเร็ว หากช้าจะท�าให้

ความชื้นรอบท่อนพันธุ์ไม่สม�่าเสมอ ท�าให้ปุ่มรากของท่อนพันธุ์งอกเฉพาะบริเวณ

ดินมีความชื้นเท่านั้น

          • การลดปัญหาการมอีตัราการงอกต�า่หรอืท่อนพนัธุไ์ม่งอกถ้าฝนท้ิงช่วง

ระหว่างการปลูก ท�าได้โดยการน�าท่อนพันธุ ์มากองสุมกันในที่ร่มบริเวณใกล้

แปลงปลูก ประมาณ 2 สัปดาห์ รดน�้าให้ชุ่มสัปดาห์ละ 2 ครั้งเพื่อบ่มให้ปุ่มรากของ

ท่อนพันธ์ุงอกราก และตาท่ีอยูต่ามข้อแตกเป็นหน่ออ่อนข้ึนมาก่อน เมือ่ฝนตกตดิต่อ

กัน 2-3 วัน และดินที่ยกร่องไว้มีความชื้นเพียงพอ ให้คัดเลือกท่อนพันธุ์ที่มีรากงอก

ออกมาที่มีความสมบูรณ์ น�าไปปลูกในแปลงที่เตรียมไว้ จะท�าให้ลดปัญหาการมี

อัตราการงอกต�่าหรือท่อนพันธุ์ไม่งอกได้
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         • ในบางพื้นที่ถ้ามีน�้าสามารถ

ปลูกได้โดยการปล่อยน�้าเข้าตามร่องก่อน

ปลูกหญ้า เมื่อดินแห้งหมาดๆ แล้วจึงปลูก

โดยวางท่อนพันธุ์และกลบดินให้แน่นพอ

ประมาณหนา 3 - 5 เซนติเมตร

         • ช่วงแรกของการปลูกท่อนพันธุ์ ต้องการน�้ามาก ควรรดน�้าให้ชุ่มทุก

วัน จะท�าให้งอกดี แต่อย่าให้น�้าท่วมขังแปลงปลูก ท่อนพันธุ์จะเน่าและตายได้

         • เมื่อกลบท่อนพันธุ์แล้ว ขณะดินมีความชื้นพอควรฉีดพ่นสารเคมี

ควบคมุวชัพชื เช่น อามทิรนี อาทราซีน เมทรบิลซูนี หรอืไดยรูอน เป็นต้น ถ้าปฏิบตัิ

และเลอืกใช้สารเคมอีย่างเหมาะสมจะควบคุมวชัพชืได้นาน 70 - 100 วนั ควรปฏบิตัิ

ตามค�าแนะน�าข้างซองหรือขวดสารเคมีอย่างเคร่งครัด เพื่อประสิทธิภาพของการ

ใช้และความปลอดภัยของผู้ใช้เอง

2.5	กำรดูแลรักษำหญ้ำมีกำรเจริญเติบโต	3	ระยะ	คือ

 ระยะที่ 1 ระยะงอก เริ่มปลูก - 1 เดือน (1 - 4 สัปดาห์) หญ้าใช้อาหารจาก

ท่อนพันธุ์ และความชื้นในดิน ปุ๋ยรองพื้นช่วยให้รากแข็งแรง

 ระยะที่ 2 ระยะแตกกอ หญ้าอายุ 1 - 1 เดือนครึ่ง (4 - 6 สัปดาห์) ต้องการ

น�้าและปุ๋ยไนโตรเจนมากเพื่อช่วยให้แตกกอและการเจริญเติบโตของหน่อ

 ระยะที่ 3 ระยะย่างปล้องและสุกแก่ หญ้าอายุ 1 เดือนครึ่ง - 2 เดือน               

(6 - 8 สัปดาห์) ระยะที่ก�าหนดขนาดและน�้าหนักของใบและล�าต้น เป็นช่วงที่หญ้า

เจริญเติบโตเร็วที่สุด ถึงเก็บเกี่ยวจะเป็นระยะสะสมน�้าตาลจึงต้องการปัจจัยต่างๆ 

เพื่อการเจริญเติบโต ทั้งแสงแดด อุณหภูมิ น�้าและปุ๋ย

      1) การใส่ปุ๋ยเป็นสิ่งที่จ�าเป็นอย่างยิ่ง ชนิดปุ๋ยที่จะใส่และอัตราการใส่         

อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดินแต่ละท้องที่ ค�าแนะน�าเกี่ยว

กับการใส่ปุ๋ยรองพื้นพร้อมปลูก หลังปลูกหรือหลังแต่งตอ มีดังนี้
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           • ควรใช้สูตรที่มีไนโตรเจนและฟอสฟอรัสสูง เพื่อเร่งรากให้แข็งแรง         

และเร่งการแตกหน่อ ดินร่วนปนทรายใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-8 พร้อมปลูก อัตรา 20 

กิโลกรัมต่อไร่ และในหญ้าตอหลังแต่งตอ 2 สัปดาห์อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่

สองเมือ่อาย ุ2 เดอืน อตัรา 20 กโิลกรมัต่อไร่ ถ้าเป็นหญ้าตอหลงัตดัแต่งตอ 1 เดอืน 

ให้เพิ่มปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ 21-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อ

ไร่หญ้าตอหลังตัดแต่งตอทุกครั้งใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยชีวภาพท่ีผลิตจากกากตะกอน 

ที่ได้จากบ่อก๊าซชีวภาพของโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่

           • ดนิร่วนหรอืดินร่วนเหนยีว ใส่ปุ๋ยสตูร 20-20-0 พร้อมปลกู หรอืหลงั

แต่งตอ 1 เดือน อัตรา 35 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่สองเมื่ออายุ 2 เดือน อัตรา 40 

กิโลกรัมต่อไร่ ถ้าเป็นหญ้าตอหลังตัดแต่งตอ 1 เดือนให้เพิ่มปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 

10 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ 21-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ หญ้าตอหลังตัดแต่งตอทุก

คร้ังใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยชีวภาพที่ผลิตจากกากตะกอน ท่ีได้จากบ่อก๊าซชีวภาพ       

ของโรงงานก๊าซชีวภาพ อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่

           • เมื่อสิ้นปีแต่ละปี ควรสลับใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 แทนสูตร 46-0-0 

หรือ 21-0-0 บ้าง ทั้งนี้เพื่อรักษาความสมดุลของธาตุอาหารหลักในแปลงหญ้า

           • การใส่ปุ๋ยเคมีทุกครั้งทั้งหญ้าปลูกครั้งแรกและหญ้าตอควรใส่ปุ๋ย

ขณะดินมีความชื้น โดยโรยข้างแถวหญ้าห่างประมาณ 10 เซนติเมตร และต้องฝัง

กลบปุ๋ยทุกครั้ง

      2) การให้น�า้ในฤดฝูนทีม่ฝีนตก

สม�่าเสมอและปริมาณฝนเพียงพอ ไม่ต้อง

ให้น�้าถ้าฝนทิ้งช่วงและในฤดูแล้ง ในแหล่ง

ปลูกที่มีน�้าชลประทานหรือแหล่งน�้าตาม

ธรรมชาติ พบว่าลักษณะดินร่วนหรือดิน

ร่วนเหนียว ให้น�า้ทกุๆ 5-6 วนัๆ ละ 2 ชัว่โมง 

อตัราประมาณ 300 ควิบคิเมตรต่อไร่ หญ้าสามารถเจรญิเติบโตและให้ผลติได้ตลอด

ทัง้ปี อตัราการให้น�า้อาจแตกต่างกนัไป ขึน้อยูกั่บความสามารถในการอุม้น�า้ของดนิ

แต่ละท้องที่ ค�าแนะน�าทั่วๆ ไป มีดังนี้
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            • ถ้าสามารถวางระบบการให้น�า้ใน
แปลงปลูกได้จะมีการเจรญิเตบิโตและให้ผลผลติ
สูงต่อเนื่องตลอดทั้งปี การให้น�้าสามารถให้ได้
หลายวิธี เช่น ระบบน�้าหยด ระบบฟลัดฟลูม
ปล่อยน�า้ไหลไปตามร่องปลกู ระบบการปล่อยน�า้
เข้าร่องปลูกด้วยท่อผ้า ระบบสปริงเกิ้ลข้อเหวี่ยง หรือระบบ Pivot
           • ควรให้น�้าตามร่องทันทีหลังปลูก กรณีที่ไม่สามารถปรับพื้นที่ให้  
ลาดเอียงได้ ควรให้น�้าแบบสปริงเกิ้ลข้อเหวี่ยง
           • การให้น�้าแบบระบบน�้าหยด สามารถใส่ปุ๋ยไปพร้อมกับน�้าได้เลย
จะยิ่งช่วยประหยัดเวลาและท�าให้การใส่ปุ๋ยได้ผลดีมากขึ้น
           • ไม่ควรให้หญ้าขาดน�้าติดต่อกันนานกว่า 20 วัน
           • งดให้น�า้ก่อนเกบ็เกีย่ว 1 สปัดาห์ ถ้าฝนตกหนกัต้องระบายน�า้ออกทนัที
           • ให้น�้าทันทีหลังตัดแต่งตอหญ้า
      3) การควบคุมและก�าจัดวัชพืชเป็นสิ่งจ�าเป็นมากในช่วง 1-2 เดือนแรก 
หากควบคุมไม่ดี มีวัชพืชขึ้นแซมมากจะท�าให้หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ตั้งตัวช้าและ
แตกกอน้อย ท�าให้ได้ผลผลติไม่มากตามทีค่วรจะเป็น การก�าจดัวชัพชือาจใช้แรงงาน
คน หรือเครื่องทุ่นแรง เช่น เครื่องพรวนก�าจัดวัชพืช จอบหมุน คราดสปริงหนวด
กุ้งก�าจดัลกูหญ้าบริเวณแถวปลกู ปัจจุบนันิยมใช้สารเคมคีวบคมุก�าจดัวชัพชืมากกว่า
ใช้แรงงานคน เพราะประหยดัและรวดเรว็กว่าอย่างไรกต็ามการใช้สารเคมีอาจท�าให้
ชะงักการเจรญิเตบิโตในระยะแรก และผลผลติลดลงบ้าง การตกค้างท�าให้ดนิเสือ่ม
เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม สารเคมีที่ใช้ในการก�าจัดวัชพืช แบ่งเป็น           
2 ประเภท ได้แก่
           (1) ยาคมุหญ้า ใช้เมือ่ปลกูหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ใหม่ๆ หญ้าวชัพชื
ยังไม่งอก ยาที่ใช้ ได้แก่ อามีทรีน อาทราซีน และเมทริบรูซีน ใช้ในอัตราที่แนะน�า
ข้างซองหรือขวดที่บรรจุ
           (2) ยาฆ่าและคุมหญ้า ใช้เมื่อปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 งอกแล้ว 
และมีอายุไม่เกิน 4 สัปดาห์ ได้แก่อามีทรีน อามีทรีนผสมอาทราซีน เมทริบรูซีน
ผสม 2-4 ดี ใช้ในอัตราแนะน�าข้างซองหรือขวดที่บรรจุ
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2.6	กำรเก็บเกี่ยว

 เพือ่ให้ระบบรากของหญ้าทีป่ลกูใหม่มี

ระยะเวลาเจริญเติบโตแข็งแรง และยึดติด

กับดินแน่นหนาพอที่จะไม่ท�าให้กอหญ้าถูก

ถอนขึน้เมือ่เกบ็เกีย่ว ควรเกบ็เก่ียวหญ้าครัง้

แรกที่อายุ 3 เดือนหลังปลูกถ้าเป็นหญ้าตอ 

ให้เก็บเกี่ยวทุกๆ อายุ 45-60 วัน ซึ่งเป็น

ระยะเวลาอายุที่กรมการพัฒนาพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน พบว่าเหมาะสมที่

จะน�าไปใช้ในขบวนการผลิตก๊าซชีวภาพวิธีการเก็บเกี่ยว ในปัจจุบันมี 2 วิธี คือ

1) ใช้เครื่องเก็บเกี่ยว 2) ใช้แรงงานคน

      1)	ใช้เคร่ืองเก็บเก่ียว ใช้เคร่ืองเกบ็เกีย่วหญ้าเนเปียร์ (Napier Chopper) 

ต่อพ่วงกับเพลาอ�านวยก�าลังของรถแทรคเตอร์เกษตรหรือเครื่องเก็บเกี่ยวแบบ

ไม่ต้องต่อพ่วงกบัเพลาอ�านวยก�าลงัของรถแทรคเตอร์เกษตร จะต้องเป็นเครือ่งจกัร

ทีม่นี�า้หนักเบาเพ่ือสามารถเข้าไปในแปลงหญ้าได้สะดวก เครือ่งเกบ็เกีย่วจะสบัย่อย

หญ้าตามขนาดที่โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพต้องการ พ่นใส่เทรเลอร์รับหญ้าสับ

เมื่อบรรจุเต็มเทรเลอร์ ท�าการขนส่งเข้าโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ ภายใน 1 วัน

ตัดหญ้าให้ชิดดินมากที่สุด เพื่อให้หญ้าตอแตกหน่อใหม่จากใต้ดินซึ่งมีขนาดโต

กลายเป็นล�าต้นที่สมบูรณ์ ให้ผลผลิตสูงในรอบการเก็บเกี่ยวต่อๆ ไป

      2)	ใช้แรงงำนคน โดยการใช้มีด 

หรือเคร่ืองตัดหญ้าสะพายไหล่ ตัดหญ้าให้

ชดิดนิมากทีส่ดุหรอืใช้เชอืกฟางมดัโคนและ

ปลายต้นหญ้า มดัละ 20-25 ล�าหรือพิจารณา

ว่าไม่หนกัเกนิไปส�าหรบัการยกวางเรียงในไร่ 

แล้วใส่รถบรรทุกส่งเข้าโรงงานผลิตก๊าซ

ชวีภาพ ภายใน 1 วัน โรงงานจะสบัย่อยหญ้า

เองตามขนาดที่ต้องการ
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2.7	กำรบ�ำรุงรักษำตอ

 หญ้าเนเป ียร ์ปากช่อง 1 

เป็นสายพันธุ์ที่ปลูกแล้วสามารถ

บ�ารุงรักษาไว้ได้หลายปี โดยการ

แตกหน่อใหม่เป็นหญ้าตอผลก�าไร

ของเกษตรกรผู ้ปลูกหญ้าอยู ่ ที่

การไว้ตอหญ้าได้หลายครั้ง โดย

ผลผลิตไม่ลดลง การบ�ารุงรักษาตอหญ้ามีขั้นตอน ดังนี้

      1) หลงัจากเก็บเกีย่วหญ้าแล้ว ถ้ามีตอโผล่เหนอืบนดนิต้องรบีสบัตอบนดนิ

ทันที หรือภายใน 2 วันการตัดสับตอเหลือใช้เครื่องตัดตอ จะท�าให้หญ้าตอเจริญ

เติบโตสม�่าเสมอ หน่อหญ้าที่งอกจากตาใต้ดินจะแข็งแรงกว่าหน่อหญ้าที่งอกจาก

ตาเหนือดิน

      2) เพ่ือท�าให้ดินร่วนซยุดินไม่อดัแน่น ใช้รปิเปอร์หรอืไถสิว่ไถลากระหว่าง

แถวหญ้า และเพ่ือเป็นการตัดรากเก่าให้ขาด กระตุ้นให้เกดิรากใหม่ ทีเ่รยีกว่า Root 

pruning technique จะเป็นการเพิ่มก๊าซออกซิเจนเข้าไปในดิน จะท�าให้ดิน

มสีขุภาพด ีท�าให้มสีดัส่วนของดิน : น�า้ : ออกซเิจนในดนิเป็นประมาณ 50 : 25 : 25

เปอร์เซ็นต์ ซึ่งพบว่าท�าให้มีการแตกหน่อใหม่มากและต้นหญ้าเติบโตแข็งแรงดี

      3) ควรใส่ทั้งปุ๋ยคอกและปุ๋ยยูเรีย(46-0-0) ทุกครั้งหลังเก็บเกี่ยว ปุ๋ยคอก

ใส่ในอัตราประมาณ 100-200 กิโลกรัมต่อไร่โรยบริเวณโคนกอ แล้วรีบให้น�้าทันที 

ส�าหรบัปุย๋ยเูรยีให้ใส่หลงัจากหน่อใหม่ทีแ่ตกจากใต้ดินโผล่ข้ึนมาประมาณ 1 สปัดาห์ 

ใส่ในอัตราประมาณ 10-20 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ลึกลงไปในดิน 3-4 เซนติเมตร หรือ

ใช้เครื่องหยอดปุ๋ยก็ได้

      4) ปุย๋ชวีภาพทีผ่ลติจากกากตะกอน ทีไ่ด้จากบ่อก๊าซชวีภาพ ของโรงงาน

ก๊าซชวีภาพ สามารถน�ามาแทนปุย๋คอกได้ ใส่ทกุครัง้หลงัเกบ็เกีย่วในอัตราประมาณ 

100-200 กิโลกรัมต่อไร่โรยบริเวณโคนกอ แล้วรีบให้น�้าทันที

     5) หรือถ้ามีน�้าทิ้งจากฟาร์มปศุสัตว์ เช่น ฟาร์มหมู ฟาร์มโค สามารถน�า

มาใส่แทนปุ๋ยคอกและปุ๋ยยูเรียแทนปุ๋ยน�้าท่ีออกจากบ่อก๊าซชีวภาพได้ ใส่ทุกครั้ง
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หลังเก็บเก่ียวในอัตราประมาณ 200-300 คิวบิกเมตรต่อไร่ ปล่อยราดท่ัวแปลง

แล้วรีบให้น�้าปกติที่ให้ทันที

      6) ควรสลับมาให้ปุ ๋ยสูตร

ที่มีธาตุ เอ็น-พี-เค ครบ เช่น ปุ๋ยสูตร 

15-15-15 และ 16-16-16 แทนปุ๋ย

ยเูรยีบ้างเมือ่เกบ็เกีย่วไป 6 รอบ ทัง้นี้

เพื่อรักษาความสมดุลของธาตุอาหาร

หลักในแปลงหญ้า

       7) จ�านวนครัง้ทีไ่ว้ตอ ขึน้อยู่

กับหลุมตายว่ามีมากน้อยเพียงใด ถ้ามีหลุมตายมากกว่า 25-30 เปอร์เซ็นต์

ควรรื้อปลูกใหม่

      8) เพ่ือให้ได้ผลผลติหญ้าสงูต่อเนือ่งสม�า่เสมอยาวนาน เกษตรกรควรเกบ็

ตัวอย่างดนิ ตวัอย่างหญ้าทีผ่ลติจากแปลงส่งให้ห้องปฏบิตักิารวเิคราะห์ดนิ วเิคราะห์

พืชอาหารสัตว์ ตรวจวเิคราะห์เป็นระยะๆ เพือ่จะได้ให้ค�าแนะน�าการจดัการ ดนิ ปุย๋ 

ที่เหมาะสม
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		3.	กำรท�ำหญ้ำหมัก

 หญ้าหมัก หมายถึง พืชอาหารสัตว์ต่างๆ 

ที่เก็บรักษาไว้ในสภาพความชื้นสูงในที่ไม่มี

อากาศ หรือในภาชนะปิดที่ป้องกันอากาศ ซึ่ง

จะช่วยท�าให้คุณค่าทางอาหารของพืชเหล่านั้น

คงอยู ่ การท�าหญ้าหมักเนเปียรปากช่อง 1

เป็นทางเลือกหนึ่ง ที่ศูนย์ฯ ได้มีการส่งเสริมแนะน�าให้เกษตรกรในพื้นท่ีขยายผล

ทัง้หมูบ้่านรอบศนุย์ฯ ศนูย์สาขา และพืน้ทีท่มีพระราชด�ารใิห้ด�าเนนิการ จดัท�าหญ้าหมกั

จากหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เพือ่เป็นอาหารส�ารองในยามท่ีขาดแคลนพชือาหารสตัว์ 

3.1	 ประเภทของหญ้ำหมัก	สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามวธิกีารท�า คอื

    1) หญ้าหมัดสด คือ หญ้าหมักท่ีได้จากการใช้พืชสด มีความช้ืนสูงจาก

การตัดโดยตรงแล้วน�ามาหมัก

      2) หญ้าหมกัแห้ง คือ หญ้าหมักทีไ่ด้จากการใช้พชืสดน�ามาผึง่แดดระยะสัน้ 

เพือ่ไล่ความชืน้ออกให้เหลอืความชืน้ ประมาณ 25-55% แล้วจงึน�ามาบรรจหุลมุหมกั 

และต้องสบัให้ส้ันกว่าชนดิแรกเพือ่ให้การอดัแน่นเป็นไปด้วยด ีเนือ่งจากความช้ืนต�า่ 

กจิกรรมจลิุนทรย์ีจงึค่อนข้างจ�ากัด อาจจะผลติกรดแลคตคิน้อย pH จงึอาจลดลงเพยีง

เลก็น้อย หญ้าหมกัชนดินีต้้องเก็บในหลมุหมกัอย่างดเีพือ่ป้องกนัไม่ให้อากาศเข้าได้

3.2	กำรเตรียมกำรก่อนท�ำหญ้ำหมัก 

    1) การเลือกพนัธุห์ญ้า ควรเลอืกพนัธุ์

หญ้าที่มีแป้งและน�้าตาลมาก เช่น ต้นข้าวฟ่าง

ข้าวโพด นอกจากนั้นอาจใช้หญ้าเนเปียร์หญ้า

มอริชัส หรือหญ้าอื่นๆ ที่มีลักษณะอวบน�้าแต่

การใช้ต้นหญ้าเหล่าน้ีจ�าเป็นจะต้องเติมกาก

น�้าตาลด้วย เพราะหญ้าเหล่านี้มีแป้งเป็นส่วน

ประกอบน้อย การหมักอาจได้ผลไม่ดีพอ
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    2) การเตรียมอุปกรณ์ อุปกรณ์
ท�าหญ้าหมกัประกอบด้วยอปุกรณ์การตดั การหัน่
หลุมหมัก วัสดุคลุมปิดหลุม เช่น แผ่นผ้า
พลาสติกหรือดิน กากน�้าตาล และอุปกรณ์
ส�าหรับขนหญ้าลงหลุมหมักอุปกรณ์การตัด
และหัน่หญ้า ฟาร์มขนาดเลก็อาจใช้มดีตัดหัน่หญ้าเป็นช้ินเลก็ๆ แต่ฟาร์มขนาดใหญ่
มจี�านวนโคมาก จะใช้เครือ่งตัดหัน่หญ้าโดยเฉพาะ อปุกรณ์ดงักล่าวใช้ก�าลงังานจาก
รถแทรกเตอร์ มีใบมีดตัดต้นพืชและห่ันเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วมีเครื่องพ่นชิ้นหญ้า
ออกจากเครือ่ง กล่าวคือ ในอปุกรณ์ชิน้เดียวกนัจะท�างานทัง้การตดัต้นพชื หัน่เป็นชิน้ 
และพ่นออกจากเครื่องโดยอัตโนมัติ แต่ราคาสูงมาก
      3) การเตรียมหลุมหญ้าหมัก หลุมหญ้าหมักมีหลายแบบ เช่น 
        - แบบปล่อง ก่อด้วยคอนกรีตสงู 2-3 เมตร หรอืมากกว่า ส่วนความจุ
มีตั้งแต่ 10-20 ตัน แล้วแต่ขนาดของฟาร์ม 
          - หลุมแบบร่องในดินเป็นแบบที่ต้องขุดร่องลึกตามที่ต้องการและสร้าง
ผนังคอนกรีต เป็นร่องป้องกันดินพังทลายความกว้างและความยาวของหลุมขึ้นกับ
ขนาดของฟาร์ม หรือจ�านวนสัตว์ที่เลี้ยง 
          - หลุมแบบรางบนผิวดินมีลักษณะเช่นเดียวกับแบบร่องในดิน แต่สร้าง
บนผิวดินแทน ปัจจุบันนิยมท�าแบบรางบนผิวดิน เพราะสะดวกต่อการท�างาน เช่น 
การขนหญ้าลงหมกั การกลบดินและการไหลของน�า้เสยี ขนาดของหลมุแบบรางบน
ผิวดินมีความสัมพันธ์กับปริมาณหญ้าหมัก 
    4) การตัดหากใช้ข้าวโพดหรือข้าวฟ่าง
ควรคัดเลือกตัดเม่ือพืชเหล่านี้เริ่มมีเมล็ดอ่อนๆ
เน้ือในเมล็ดยังมีลักษณะเหนียวข้น ไม่ถึงกับเป็น
เมลด็แขง็ ถ้าเลยระยะนีไ้ปจะมกีากมากและน�า้ตาล
ในล�าต้นมีน้อย การหั่นต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ขนาด
ยาว 3-5 น้ิว เพ่ือสะดวกต่อการอัดให้แน่น เป็นขั้นตอนส�าคัญมาก ถ้าห่ันหญ้า
ยาวเกินไป ท�าให้การอัดไม่แน่น ไล่อากาศออกไม่หมดอากาศเข้าออกได้จะท�าให้
เชื้อราเจริญ และหญ้าเน่ากลายเป็นปุ๋ยหมัก
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3.3	เทคนิคกำรท�ำหญ้ำหมกัเพือ่เป็นเสบยีงอำหำรสตัว์	การท�าหญ้าหมกั เพือ่เป็น
เสบียงอาหารสัตว์สามารถแบ่งได้เป็น 2 เทคนิค ดังนี้
      1) เทคนิคการท�าหญ้าหมักเพื่อเป็นเสบียงอาหารสัตว์ในถุงพลาสติก
อุปกรณ์ที่ใช้ในการท�าหญ้าหมัก
           (1) มีดส�าหรับสับหญ้า
           (2) ถุงด�าหรือถุงพลาสติก หรือเท่าที่มีตามท้องถิ่น เพื่อบรรจุหญ้า
               ส�าหรับหมัก
             (3) สารเสริมที่ท�าให้การหมักดีขึ้น เช่น กากน�้าตาล 1 กิโลกรัม เกลือ 
               500 กรัม เพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพของหญ้าหมัก
           (4) กระสอบยางรัดของ

วิธีกำรหมัก
           (1) หัน่หรอืสบัหญ้าสดให้มขีนาด 
               2-3 เซนติเมตร
           (2) บรรจุหญ้าสดท่ีหัน่แล้วลงใน
               ถุงพลาสติก
           (3) อดัให้แน่นเพ่ือไล่อากาศออก
                ให้หมด ในขณะท่ีบรรจุหญ้า
             ลงในถุง ให้ใส่กากน�้าตาล
                เกลอื ลงไปด้วย โดยแบ่งใส่
               เป็นชัน้ๆ เพือ่ช่วยให้การหมกั
               ดียิ่งขึ้น
           (4) ใช้ยางรดัปิดปากถงุ ทีบ่รรจุ
          หญ้าให้สนิท เพื่อป้องกัน
               อากาศและน�้าเข้าน�าไปเก็บไว้ในที่ร่ม ระวังอย่าให้ถุงมีรอยรั่วซึม 
               เพราะจะท�าให้เกิดรา และเน่าเสีย
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           (5) หมักไว้ 3-4 สัปดาห์ หญ้าเหล่านั้นจะกลายเป็นหญ้าหมัก น�ามา
                ใช้เลี้ยงสัตว์ได้
           (6) กรณีเริ่มใช้หญ้าหมัก เลี้ยงควรแบ่งให้วันละน้อยและเพิ่มขึ้นเมื่อ
                     สัตว์เคยชิน

ข้อควรระวังในกำรท�ำหญ้ำหมัก
           (1) การอัดหญ้าลงในภาชนะที่ใช้หมักต้องอัดให้แน่นเพื่อไล่อากาศ
          ที่มีอยู่ในภาชนะออกให้มากที่สุด ซ่ึงจะช่วยให้การหมักเกิดได้ดี 
               และหญ้าหมักเสียน้อยที่สุด
           (2) การปิดภาชนะที่บรรจุต้องท�าให้มิดชิดเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศ
               จากภายนอกเข้าไปในกองหญ้าหมัก
           (3) เมือ่เปิดภาชนะควรใช้ให้หมดในระยะเวลาอนัส้ัน และเปิดภาชนะ
               อย่าให้กว้างมาก เพื่อช่วยให้หญ้าหมักเสื่อมช้าลง
           (4) หญ้าที่มาใช้หมักไม่ควรจะมีความชื้นสูงมากเพราะจะท�าให้เกิด
               น�้าในภาชนะหมักมากเกินไป และหญ้าหมักเก็บได้ไม่นาน
           (5) ระมดัระวังหนูหรือแมลงสาบทีจ่ะมากดัภาชนะหรอืพลาสตกิท่ีปิด
                ให้เป็นรู อากาศจะเข้าไปท�าให้หญ้าหมักเสียได้
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      2) เทคนิคการท�าหญ้าหมักเพื่อเป็นเสบียงอาหารสัตว์ในถังพลาสติก

อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรท�ำหญ้ำหมัก
        (1) เครื่องตัดหญ้า หรือมีด
ส�าหรับสับหญ้า
          (2) ถงัพลาสตกิ 200 ลติรหรือ 
ถังที่มีตามท้องถิ่น เพื่อบรรจุหญ้าส�าหรับ
หมัก
                (3) สารเสรมิทีท่�าให้การหมกัดีขึน้ เช่น กากน�า้ตาลร�าละเอยีดมนัเส้น 
เพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพของหญ้าหมัก
                   (4) ผ้าพลาสติกส�าหรบัปิดภาชนะ หรอือุปกรณ์ส�าหรบัปิดปากภาชนะ
อย่างอื่นเพื่อป้องกันอากาศจากภายนอก

วิธีกำรหมัก
           (1) หั่นหรือสับหญ้าสดให้มีขนาด 2-3 เซนติเมตร
           (2) บรรจุหญ้าสดที่หั่นแล้วลงในถังหมัก
           (3) ย�่าอัดให้แน่นเพื่อไล่อากาศออกให้หมด ในขณะท่ีบรรจุหญ้าลง
ในถัง ละลายกากน�้าตาล ร�าละเอียด มันเส้น ลงไปด้วย โดยท�าเป็นชั้นๆ เพื่อช่วย
ให้การหมักดียิ่งขึ้น
                 (4) ปิดฝาถังบรรจุหญ้า
ให้สนิทแล้วปิดทบัด้วยแผ่นพลาสติกให้
มิดชิดเพื่อป้องกันอากาศและน�้าเข้า
                (5) หมักไว้ 3-4 สัปดาห์ 
หญ้าเหล่านัน้จะกลายเป็นหญ้าหมกั น�า
มาใช้เลี้ยงสัตว์ได้
                 (6) กรณีเริ่มใช้หญ้าหมักเลี้ยงควรแบ่งให้วันละน้อยและเพิ่มขึ้น
เมื่อสัตว์เคยชิน



ศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

คู่มือการปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เพื่อท�าหญ้าหมักส�าหรับสัตว์เลี้ยง......................................

18

ข้อควรระวังในกำรท�ำหญ้ำหมัก
      (1) การอัดหญ้าลงในภาชนะที่ใช้หมักต้องอัดให้แน่นเพื่อไล่อากาศที่มีอยู่
          ในภาชนะออกให้มากท่ีสดุ ซึง่จะช่วยให้การหมกัเกิดได้ด ีและหญ้าหมกั
          เสียน้อยที่สุด
            (2) การปิดภาชนะที่บรรจุต้องท�าให้มิดชิดเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศจาก
          ภายนอกเข้าไปในกองหญ้าหมัก
            (3) เมือ่เปิดภาชนะควรใช้ให้หมดในระยะเวลาอนัสัน้ และเปิดภาชนะอย่าให้
                กว้างมาก เพื่อช่วยให้หญ้าหมักเสื่อมช้าลง
           (4) หญ้าที่น�ามาใช้หมักไม่ควรจะมีความชื้นสูงมากเพราะจะท�าให้เกิดน�้า
          ในภาชนะหมักมากเกินไป และหญ้าหมักเก็บได้ไม่นาน
     (5) ระมัดระวังหนูหรือแมลงสาบที่จะมากัดภาชนะหรือพลาสติกที่ปิดให้
          เป็นรูอากาศจะเข้าไปท�าให้หญ้าหมักเสียได้

3.4	ข้อดีของหญ้ำหมัก
 1) สามารถท�าได้ทุกฤดูกาล
 2) สามารถใช้ทุกส่วนของต้นพืชให้เป็นประโยชน์
 3) ใช้พื้นที่ในการเก็บรักษาน้อย
 4) หญ้าหมักมีลักษณะอวบน�้าสัตว์ชอบกิน
 5) ลดอันตรายจากอัคคีภัย
 6) สามารถเก็บรักษาได้นาน
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      2) เทคนิคการท�าหญ้าหมักเพื่อเป็นเสบียงอาหารสัตว์ในถังพลาสติก

อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรท�ำหญ้ำหมัก
           (1) เครื่องตัดหญ้า หรือมีดส�าหรับสับหญ้า
           (2) ถังพลาสติก 200 ลิตร หรือถังที่มีตามท้องถิ่น เพื่อบรรจุหญ้า
ส�าหรับหมัก
           (3) สารเสริมที่ท�าให้การหมักดีขึ้น เช่น กากน�้าตาลร�าละเอียดมัน
เส้น เพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพของหญ้าหมัก
           (4) ผ้าพลาสติกส�าหรับปิดภาชนะ หรืออุปกรณ์ส�าหรับปิดปาก
ภาชนะอย่างอื่นเพื่อป้องกันอากาศจากภายนอก

วิธีกำรหมัก
 (1) หั่นหรือสับหญ้าสดให้มีขนาด 2-3 เซนติเมตร
 (2) บรรจุหญ้าสดที่หั่นแล้วลงในถังหมัก
 (3) ย�า่อดัให้แน่นเพือ่ไล่อากาศออกให้หมด ในขณะทีบ่รรจหุญ้าลงในถงั ละลาย
กากน�า้ตาล ร�าละเอยีด มนัเส้น ลงไปด้วย โดยท�าเป็นชัน้ๆ เพือ่ช่วยให้การหมกัดยีิง่ข้ึน
 (4) ปิดฝาถังบรรจุหญ้าให้สนิทแล้วปิดทับด้วยแผ่นพลาสติกให้มิดชิดเพื่อ
ป้องกันอากาศและน�้าเข้า
 (5) หมักไว้ 3-4 สัปดาห์ หญ้าเหล่านั้นจะกลายเป็นหญ้าหมัก น�ามาใช้
เลี้ยงสัตว์ได้
 (6) กรณเีริม่ใช้หญ้าหมกัเลีย้งควรแบ่งให้วนัละน้อยและเพิม่ข้ึนเมือ่สตัว์เคยชิน
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