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ช่วงห่างเวลาการตัดต่อลักษณะการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณค่า
ทางโภชนะของหญ้า cv. Mahasarakham ภายใต้ระบบชลประทาน
ในช่วงฤดูหนาว
Cutting intervals on growth characteristics, yields and nutritive values
of cv. Mahasarakham grass under irrigation system during cold season
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บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาช่วงห่างเวลาการตัดหญ้า Pennisetum purpureum cv. Mahasarakham ที่ 4, 6, 8,
และ 10 สัปดาห์ ต่อลักษณะการเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบทางโภชนะที่ปลูกโดยการให้น�้ำช่วงฤดูหนาว ด้วย
แผนการทดลอง Randomized Complete Block Design (RCBD) จ�ำนวน 3 บล็อก ตามความลาดเอียงของพื้นที่ ผลการ
ศึกษาพบว่าหญ้าชนิดนี้มีลักษณะการเจริญเติบโตของกอ ล�ำต้น ข้อ ปล้อง และใบคล้ายกับหญ้าในตระกูลเนเปียร์อื่นๆ
และมีเส้นผ่านศูนย์กลางล�ำต้น ความยาวปล้อง ความสูงยอด ความยาวล�ำต้น ความยาวใบ ความกว้างของใบ จ�ำนวนใบ
ต่อต้น สัดส่วนใบต่อล�ำต้น ผลผลิตสดและแห้ง ผลผลิตโปรตีน และระดับเยื่อใยลิกโนเซลลูโลสเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ระดับ
โปรตีนลดลงเมือ่ ช่วงห่างการตัดนานขึน้ (P<0.05) จากข้อมูลสามารถจ�ำแนกลักษณะการเจริญเติบโตได้ 2 ระยะ คือ ระยะ
4 ถึง 6 สัปดาห์ หลังตัด จะมีการเพิ่มจ�ำนวนล�ำต้น ข้อ และพัฒนาส่วนล�ำต้นและใบอย่างช้าๆ ท�ำให้ผลผลิตน้อย แต่ระดับ
โปรตีนสูง เหมาะส�ำหรับเป็นอาหารสัตว์อายุน้อยหรือสัตว์ที่ต้องการโภชนะสูง และระยะ 8 ถึง 10 สัปดาห์ จะมีการเจริญ
และพัฒนาขนาดและความยาวของล�ำต้น ข้อ ปล้อง และใบเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ผลิตเพิ่มขึ้นด้วย แต่ระดับโปรตีนจะต�่ำ
เหมาะส�ำหรับใช้เป็นอาหารสัตว์โตเต็มวัยที่ไม่ต้องการโภชนะสูงมากนัก
ค�ำส�ำคัญ: เนเปียร์, หญ้าหวาน, สัดส่วนใบต่อล�ำต้น, ความยาวปล้อง, โปรตีนหยาบ
ABSTRACT: The objective of this study was to investigate the effect of cutting intervals at 4, 6, 8, and 10 weeks on
the growth characteristics, yields and nutritive values of a grass named Pennisetum purpureum cv. Mahasarakham
under irrigation system during cold season. Randomized Complete Block Design (RCBD) was used with 3 blocks
according to area slope. The results showed that this grass has growth characteristics including clump, stem, node,
internode and leaf similar to those of Napier family and its stem diameter, internode length, top height, stem length,
leaf length and width, number of leaves per stem, leaf and stem ratio, fresh and dry yield, protein yield and ADF
raised while protein content declined when extend the cutting intervals (P<0.05). The growth characteristics of this
grass can be distinguished into 2 stages: 4 to 6 weeks of cutting intervals, the grass develops the amount of stems
and nodes but slowly increases the size of stems and leaves resulting in low yield but high protein content which
is suitable to be fed for young or high nutrient required animals. Then during 8 to 10 weeks, the grass increases its
stems and leaves more quickly resulting in high fresh and dry yields but low protein. These cutting intervals are
recommended to be practical for feeding mature or low nutrient need animals.
Keywords: Napier, Sweet grass, leaf and stem ratio, length of internode, crude protein
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บทน�ำ

วิธีการศึกษา

ปัจจุบันเกษตรกรให้ความส�ำคัญกับแหล่งอาหาร
หยาบส�ำหรับสัตว์เลี้ยงของตนเป็นอย่างมาก หญ้าเน
เปียร์ก�ำลังได้รับความนิยมปลูกเพราะให้ผลผลิตได้
หลายปี โตเร็ว ผลผลิตมาก มีความน่ากิน มีโปรตีนและ
คุณค่าทางอาหารสูง จึงมักถูกน�ำมาใช้เพื่อเป็นอาหาร
สัตว์ (กรมปศุสัตว์, 2556) ในการจัดการใช้ประโยชน์
หญ้าเนเปียร์ความถี่หรืออายุการตัดส่งผลต่อลักษณะ
การเจริญเติบโตและคุณภาพของหญ้า โดยทัว่ ไปหญ้า
ที่ อ ายุ ม ากขึ้ น จะให้ ผ ลผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น แต่ คุ ณ ค่ า ทาง
โภชนะน้อย และสัตว์ไม่ชอบกิน ส�ำราญ และพรชัย
(2554) และ จักรพงษ์ และคณะ (2556) รายงานว่า ถ้า
ขยายช่วงเวลาระหว่างการตัดหญ้าแต่ละครั้งออกไป
ท�ำให้ผลผลิตและเยือ่ ใยเพิม่ ขึน้ แต่สดั ส่วนใบต่อล�ำต้น
เปอร์เซ็นต์โปรตีน ปริมาณแร่ธาตุลดลง และส่งผล
ให้การย่อยได้และการกินได้ของสัตว์ลดลงตามไปด้วย
ในประเทศไทยยังมีหญ้าอีกหลายชนิดที่ยังไม่มีการ
ศึกษาถึงคุณลักษณะทางด้านการเจริญเติบโต ผลผลิต
และคุณค่าทางโภชนะเพื่อใช้เป็นอาหารของสัตว์ มี
หญ้าชนิดหนึง่ ซึง่ มีลกั ษณะกอ ล�ำต้น ใบ ข้อปล้อง และ
การให้ ผ ลผลิ ต คล้ า ยหญ้ า ในตระกู ล เนเปี ย ร์ ซึ่ ง
เกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม กาฬสินธุ์ และจังหวัด
ใกล้เคียงนิยมปลูก เรียกว่า หญ้าหวาน ซึ่ง เชาวฤทธิ์
และเมธา (2560) ได้ ร ะบุ ชื่ อ สามั ญ หญ้ า หวานว่ า
Sweet grass และชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Pennisetum
purpureum cv. Mahasarakham บางพืน้ ทีเ่ รียก หญ้า
ม้า เนื่องจากมีลักษณะคล้ายหางม้า สันนิษฐานว่ามี
แหล่ ง ก� ำ เนิ น จากประเทศปากี ส ถานและอิ ส ราเอล
หญ้าหวานสามารถปลูกเป็นอาหารสัตว์ได้เป็นอย่างดี
แต่ ยั ง ขาดข้ อ มู ล ทางด้ า นการเจริ ญ เติ บ โต การให้
ผลผลิต และคุณค่าทางโภชนะเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์
ดังนัน้ วัตถุประสงค์ของการทดลองนีเ้ พือ่ ศึกษาช่วงห่าง
เวลาการตั ด ต่ อ ลั ก ษณะการเจริ ญ เติ บ โต ลั ก ษณะ
ผลผลิต และองค์ประกอบทางโภชนะของหญ้าชนิดนี้
ที่ปลูกในระบบชลประทานช่วงฤดูหนาว

ใช้แปลงหญ้า Pennisetum purpureum cv.
Mahasarakham ทีส่ ม�ำ่ เสมอ อายุ 2 ปี บนชุดดินโคราช
(Korat series: Kt) ในพื้นที่หยกฟาร์ม บ้านมอดินแดง
ต�ำบลโพนทอง อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในช่วงฤดู
หนาว (พฤศจิกายนถึงมกราคม) มีปริมาณน�้ำฝนเฉลี่ย
0.1 มิลลิเมตร และอุณหภูมิเฉลี่ย 25.4 องศาเซลเซียส
(กรมอุตุนิยมวิทยา, 2560) ปลูกระยะห่างระหว่างแถว
65 เซนติเมตร ระหว่างกอ 30 ถึง 40 เซนติเมตร ให้น�้ำ
และปุ๋ยโดยการปล่อยท่วมในร่องคู (Furrow) ใช้น�้ำที่
ผ่านการบ�ำบัดด้วยยูเรียจากโรงงานแป้งมันส�ำปะหลัง
โดยพิจารณาตามความชื้นในดิน ท�ำการตัดปรับหญ้า
ด้วยมีดสูงจากพืน้ ดิน 3 เซนติเมตร ใช้พนื้ ทีท่ งั้ หมด 820
ตารางเมตร (กว้าง 20 เมตร และยาว 41 เมตร) แบ่ง
เป็น 36 แปลงย่อย ใช้แผนการทดลองแบบสุม่ ในบล็อก
สมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design;
RCBD) ประกอบด้วย 3 บล็อก ตามความลาดเอียงและ
การได้รบั น�ำ้ แต่ละบล็อกมี 3 ซ�ำ้ ท�ำการศึกษาช่วงห่าง
เวลาการตัดที่แตกต่างกัน ได้แก่ 4, 6, 8 และ 10
สัปดาห์ ต่อลักษณะการเจริญเติบโต ผลผลิต และ
คุณค่าทางโภชนะของหญ้า
ข้อมูลลักษณะการเจริญเติบโตของหญ้าโดยสุ่ม
หญ้าจากแปลงย่อยละ 10 กอ กอละ 2 ต้น วัดความสูง
ยอดของล�ำต้นที่สูงที่สุด ความยาวของล�ำต้นที่สูงที่สุด
เส้นผ่านศูนย์กลางล�ำต้นทีส่ งู ทีส่ ดุ ต�ำแหน่งกลางล�ำต้น
ความยาวปล้อง ความยาวและความกว้างของใบ นับ
จ�ำนวนต้นที่มีใบจริงขยายเต็มที่ต่อกอ จาก 10 กอต่อ
แปลง จ�ำนวนใบต่อต้น (ประณต และคณะ, 2558;
อัญชลี และนันทนา, 2554) และค�ำนวณสัดส่วนใบต่อ
ล�ำต้น ข้อมูลผลผลิตท�ำการชั่งน�้ำหนักสดในแต่ละ
แปลงย่อย สุม่ ตัวอย่าง 200 กรัม เพือ่ วิเคราะห์วตั ถุแห้ง
(Dry matter) ค�ำนวณผลผลิตน�้ำหนักสดและแห้งต่อ
ไร่ และผลผลิตโปรตีนต่อไร่ วิเคราะห์คณ
ุ ค่าทางโภชนะ
ได้แก่ โปรตีนหยาบ (Crude protein) เถ้า (Ash) โดย
วิธี Proximate Analysis (AOAC, 1998) ลิกโนเซลล์
ลูโลส (ADF) ผนังเซลล์ (NDF) โดยวิธีของ Van Soest
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(1994) ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ภาค
วิ ช าเท ค โ น โ ลยี ก า ร เ ก ษ ต ร ค ณ ะเ ท ค โ น โ ล ยี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (Analysis of variance, ANOVA) และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในแต่ละกลุ่ม
ทดลองด้วยวิธี Duncan’s new multiple range test
โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป Statistical Analysis System
(SAS, 1996)
ผลการศึกษา
ลักษณะการเจริญเติบโต
ช่วงห่างการตัดที่แตกต่างกัน 4, 6, 8 และ 10
สัปดาห์ หญ้ามีความสูงยอดมากขึน้ ตามช่วงห่างทีม่ าก
ขึ้น (P<0.05) และการตัดที่ 10 สัปดาห์ ความยาว
ล�ำต้นมากกว่าที่ 8 สัปดาห์ และที่ 4 และ 6 สัปดาห์ มี
ส่วนล�ำต้นสัน้ ทีส่ ดุ (P<0.05) และการตัดที่ 10 สัปดาห์
หญ้ามีความยาวปล้องมากที่สุด คือ 2.90 เซนติเมตร

ในขณะที่ 4 และ 6 สัปดาห์ ไม่สามารถวัดความยาว
ปล้องได้ (P<0.05) นอกจากนั้นการตัดที่ 10 สัปดาห์
หญ้ามีเส้นผ่านศูนย์กลางล�ำต้นมากที่สุด (P<0.05)
การตัดที่ 8 และ 10 สัปดาห์ หญ้ามีความยาวใบ
มากกว่าที่ 4 และ 6 สัปดาห์ (P<0.05) ในขณะที่การ
ตัดที่ 6, 8 และ 10 สัปดาห์ มีความกว้างใบมากกว่าที่
4 สัปดาห์ (P<0.05) การตัดหญ้าทีช่ ว่ งห่าง 10 สัปดาห์
มีจ�ำนวนใบต่อต้นมากกว่าการตัดที่ 8 สัปดาห์ (11.98
และ 11.07 ตามล�ำดับ) ส่วนที่ 4 และ 6 สัปดาห์ มี
จ� ำ นวนใบต่ อ ต้ น น้ อ ยที่ สุ ด (P<0.05) การตั ด ที่ 6
สัปดาห์ หญ้ามีจ�ำนวนต้นต่อกอเท่ากับ 43.01 ซึ่ง
มากกว่าการตัดที่ 4, 8 และ 10 สัปดาห์ (P<0.05) และ
การตัดที่ 6, 8 และ 10 สัปดาห์ มีสัดส่วนใบต่อล�ำต้น
น�้ำหนักสดมากกว่า (P<0.05) การตัดที่ 4 สัปดาห์
อย่างไรก็ตามสัดส่วนใบต่อล�ำต้นโดยน�้ำหนักแห้งสูง
ที่สุดเมื่อตัดที่ 10 สัปดาห์ และต�่ำที่สุดที่ 4 และ 6
สัปดาห์ (P<0.05) (Table 1)

Table 1 Cutting intervals on growth characteristics of Pennisetum purpureum cv. Mahasarakham under irrigation
during cold season
Cutting intervals (week)
Growth characteristics
SEM P-value
4
6
8
10
Height of top clump (cm)
84.25d
99.25c
120.87b
132.22a
3.50
0.0140
c
c
b
a
Length of stem (cm)
35.04
30.34
44.93
61.49
2.64
0.0001
Length of internode (cm)
0.00c
0.00c
2.04b
2.90a
0.23
0.0001
Diameter of stem (cm)
1.37c
1.40c
1.86b
2.26a
0.06
0.0001
c
b
a
ab
Length of leaf (cm)
61.44
69.11
74.40
71.51
0.96
0.0001
Leaf width (cm)
2.37b
3.00a
2.96a
3.14a
0.06
0.0001
c
c
b
a
No. of leaves per stem
9.56
9.55
11.07
11.98
0.21
0.0001
No. of stem per clump
28.56b
43.01a
32.23b
31.67b
1.13
0.0020
b
a
a
a
Leaf and stem ratio (fresh basis)
0.75
0.94
0.87
0.86
0.04
0.0225
b
b
ab
a
Leaf and stem ratio (dry basis)
1.25
1.33
1.44
1.69
0.11
0.0128
a,b,c,d
Note:
the letter difference in each row means significant difference (P<0.05)

ผลผลิตและคุณค่าทางโภชนะ
ผลผลิตน�้ำหนักสดและแห้งต่อไร่หญ้าเพิ่มสูงขึ้น
ตามช่วงห่างการตัดที่มากขึ้น การตัดที่ 8 และ 10

สัปดาห์ ผลผลิตน�้ำหนักสดและแห้งต่อไร่มากกว่าการ
ตัดที่ 4 และ 6 สัปดาห์ (P<0.05) และผลเป็นไปในทาง
เดียวกันกับผลผลิตโปรตีน (P<0.05) วัตถุแห้งของหญ้า
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ตัดที่ 4, 6, 8 และ 10 สัปดาห์ ไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ ในขณะที่การตัดที่ 4 สัปดาห์ หญ้ามีระดับ
โปรตีนหยาบสูงทีส่ ดุ (23.79 เปอรเซ็นต์) และ ADF ต�ำ่
ที่สุด (20.23 เปอร์เซ็นต์) เปรียบเทียบกับช่วงห่างการ
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ตัดอืน่ ๆ (P<0.05) อย่างไรก็ตาม NDF ของหญ้าไม่แตก
ต่างกันทางสถิติ ส่วนเถ้าพบว่าการตัดที่ 6 สัปดาห์ มี
เถ้าสูงที่สุด (P<0.05) (Table 2)

Table 2 Cutting intervals on yields and nutritive values of Pennisetum purpureum cv. Mahasarakham under
irrigation during cold season
Cutting intervals (week)
Parameters
SEM
P-value
4
6
8
10
Fresh yield (kg/rai)
2,755.30c
4,156.20b
5,926.20a
6,290.70a
303.3
0.0012
b
b
a
a
Dry yield (kg/rai)
277.02
367.16
595.92
630.16
31.55
0.0021
Protein yield (kgDM/rai) 68.32b
68.32b
92.99a
98.14a
8.29
0.0320
Dry matter (%)
10.05
9.50
10.31
10.41
0.11
0.1840
CP (%DM)
23.79a
18.39b
15.94b
15.57b
0.72
0.0215
NDF (%DM)
40.69
50.48
46.83
50.46
0.98
0.1620
ADF (%DM)
20.23b
30.47a
30.13a
29.08a
0.85
0.0437
b
a
c
c
Ash (%DM)
18.89
19.77
16.60
17.02
0.25
0.0402
a,b,c
Note: the letter difference in each row means significant difference (P<0.05)

วิจารณ์
ลักษณะการเจริญเติบโตของหญ้า
หญ้า Pennisetum purpureum cv. Mahasarakham มีลกั ษณะการเจริญของกอ ล�ำต้น ข้อปล้อง และ
ใบคล้ายกับหญ้าในตระกูลเนเปียร์ ซึ่งใกล้เคียงกับ
เชาวฤทธิ์ และเมธา (2560) รายงานว่า หญ้าหวานมี
ใบกว้ า ง 2 ถึ ง 3 เซนติเมตร และยาว 20 ถึง 50
เซนติเมตร อย่างไรก็ตามลักษณะการเจริญของหญ้า
หวานค่อนข้างต�่ำกว่าหญ้าเนเปียร์แคระที่สูงเฉลี่ย 99
เซนติเมตร (เพ็ญศรี และคณะ, 2549) หญ้าเนเปียร์
ยักษ์ที่สูงเฉลี่ย 209 เซนติเมตร (Wadi et al., 2004)
และหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 จักรพงษ์ และคณะ (2559)
พบว่าความสูง เส้นผ่านศูนย์กลางล�ำต้น และความยาว
ปล้องเท่ากับ 150, 2.73 และ 10.25 เซนติเมตร ตาม
ล�ำดับ และประนิดา และคณะ (2560) พบว่าความสูง
ยอด เส้นผ่านศูนย์กลางล�ำต้น ความยาวใบ และความ
กว้างใบเท่ากับ 31 ถึง 91, 1.26 ถึง 1.57, 79 ถึง 103
และ 2.9 ถึง 4.3 เซนติเมตร ตามล�ำดับ และยังพบว่า
หญ้ามีขนาดและความยาวล�ำต้นและใบ และการ

ขยายข้อปล้องเพิ่มขึ้นตามช่วงห่างการตัดที่เพิ่มขึ้น
เนือ่ งจากมีระยะเวลาในการเจริญสร้างกิง่ ก้าน และใบ
เพิ่มขึ้นทั้งขนาดและจ�ำนวน สร้างแขนงหรือหน่อเพิ่ม
ขึ้น (สายัณห์, 2546) อย่างไรก็ตาม ตัดหญ้าที่ 4 และ
6 สัปดาห์ ไม่สามารถวัดความยาวของปล้องได้ อาจ
เนื่องจากมีช่วงห่างเวลาการตัดที่สั้นและเป็นลักษณะ
เด่ น ที่ ส� ำ คั ญ ที่ แ ตกต่ า งจากหญ้ า เนเปี ย ร์ อื่ น ๆ ซึ่ ง
สอดคล้องกับ เชาวฤทธิ์ และเมธา (2560) รายงานว่า
หญ้ า หวานมี ข ้ อ สั้ น ความยาวปล้ อ งเฉลี่ ย 2 ถึ ง 3
เซนติเมตร
การตัดหญ้าที่ 4, 6, 8 และ 10 สัปดาห์ มีสัดส่วน
ใบต่อล�ำต้นน�้ำหนักแห้งใกล้เคียงกับ เชาวฤทธิ์ และ
เมธา (2560) รายงานว่าหญ้าหวานตัดที่ 45 และ 60
วัน มีสัดส่วนใบต่อล�ำต้น 1.4 ถึง 1.6 อย่างไรก็ตาม
จ�ำนวนต้นต่อกอ จ�ำนวนใบต่อต้น สัดส่วนใบต่อล�ำต้น
น�้ำหนักสดแตกต่างจากหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 จาก
รายงานของ จักรพงษ์ และคณะ (2559) มีจ�ำนวนต้น
ต่อกอเฉลี่ย 14.7 และ ประนิดา และคณะ (2560) มี
จ�ำนวนต้นต่อกอเฉลีย่ 28 จ�ำนวนใบต่อต้นเฉลีย่ 10.83
และสัดส่วนใบต่อล�ำต้นน�้ำหนักสดเฉี่ย 2.67 และยัง
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พบว่า จ�ำนวนล�ำต้นต่อกอและสัดส่วนใบต่อล�ำต้นน�้ำ
หนักสดสูงทีส่ ดุ ในสัปดาห์ที่ 6 แสดงว่าเป็นช่วงทีม่ กี าร
แตกหน่อเพิ่มจ�ำนวนต้นในกอ (Table 1) ในขณะที่
จ�ำนวนใบต่อต้นและสัดส่วนใบต่อล�ำต้นน�้ำหนักแห้ง
สูงสุดในสัปดาห์ที่ 10 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการเพิ่มจ�ำนวน
และขนาดของใบ ในขณะที่หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1
ประนิดา และคณะ (2560) รายงานว่า ตัดที่ 25, 35
และ 45 วัน จ�ำนวนต้นต่อกอไม่แตกต่างกัน จ�ำนวนใบ
ต่อต้นเพิม่ ขึน้ และสัดส่วนใบต่อล�ำต้นน�ำ้ หนักสดลดลง
ตามช่วงห่างการตัด และ Filho et al. (2000) รายงาน
ว่า หญ้าเนเปียร์ยกั ษ์ทอี่ ายุมากขึน้ จาก 40 เป็น 100 วัน
ล�ำต้นเพิ่มขึ้นจาก 26.6 เป็น 54.8 เปอร์เซ็นต์
ผลผลิตของหญ้า
ผลผลิตน�ำ้ หนักสดและแห้งต่อไร่หญ้าเฉลีย่ 5,935
และ 597 กิโลกรัม ซึ่งต�่ำกว่าผลผลิตน�้ำหนักแห้งหญ้า
หวานของ เชาวฤทธิ์ และเมธา (2560) เท่ากับ 670 ถึง
820 กิโลกรัมต่อไร่ ตัดที่ 45 และ 60 วัน และต�่ำกว่า
หญ้าเนเปียร์พนั ธุอ์ นื่ ๆ อย่างไรก็ตามผลผลิตเพิม่ สูงขึน้
ตามช่วงห่างการตัดที่มากขึ้น สอดคล้องกับผลผลิต
หญ้าเนเปียร์แคระ 2,880, 3,966 และ 3,995 กิโลกรัม
ต่อไร่ตอ่ ปี ตัดที่ 2, 3 และ 4 สัปดาห์ (เพ็ญศรี และคณะ,
2549) หญ้าเนเปียร์ธรรมดาผลผลิตน�้ำหนักแห้ง 426,
1,663, 2,272, 3,315, 4,586 และ 7,374 กิโลกรัมต่อ
ไร่ ตัดที่ 2, 4, 6, 8, 10 และ 12 สัปดาห์ (ภัทราวรรณ,
2540) หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ผลผลิตน�้ำหนักสด
2,407, 5,598 และ 7,806 และผลผลิตน�้ำหนักแห้ง
381, 1,077 และ 1,701 กิโลกรัมต่อไร่ ตัดที่ 25, 35
และ 45 วัน (อ�ำนาจ และคณะ, 2560) หญ้าเนเปียร์
ยักษ์ผลผลิตน�้ำหนักแห้ง 3.1 และ 4.9 ตันต่อไร่ ตัดที่
40 และ 100 วัน (Fliho et al., 2000) และผลผลิตน�้ำ
หนักแห้ง 5,230, 9,252, 10,778 และ 12,042 กิโลกรัม
ต่อไร่ต่อปี ตัดที่ 25, 35, 45 และ 55 วัน (ส�ำราญและ
พรชัย, 2554) ซึ่งสอดคล้องกับความสูง ขนาดและ
จ�ำนวนล�ำต้น ปล้อง และใบที่เพิ่มขึ้นด้วย (Table 1)
เนือ่ งจากมีการแตกแขนงหรือหน่อเพิม่ ขึน้ และการยืด
ขยายและเพิม่ จ�ำนวนของใบและล�ำต้น ผลผลิตจึงเพิม่

แก่นเกษตร 46 ฉบับพิเศษ 1 : (2561).

ขึ้น (Ward and Blaser, 1961; Alcãtara, 1986)
คุณค่าทางโภชนะของหญ้า
หญ้า Pennisetum purpureum cv. Mahasarakham มีความชื้นเฉลี่ยสูงถึง 89.93 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูง
กว่ารายงานของ เชาวฤทธิ์ และเมธา (2560) เท่ากับ
85 ถึง 87 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่โปรตีนหยาบหญ้าลดลง
เมื่อช่วงห่างการตัดมากขึ้น และตัดที่ 4 สัปดาห์ มี
โปรตีนหยาบสูงถึง 23.79 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ เชาวฤทธิ์
และเมธา (2560) รายงานว่า โปรตีนหยาบหญ้าหวาน
เท่ากับ 12.5 และ 15.2 เปอร์เซ็นต์ ตัดที่ 45 และ 60
วัน และสูงกว่าหญ้าเนเปียร์ธรรมดาเท่ากับ 18.60,
12.70 และ 6.4 เปอร์เซ็นต์ ตัดที่ 2, 4 และ 8 สัปดาห์
(ภัทราวรรณ, 2540) หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เท่ากับ
20.1, 15.5 และ 13.9 เปอร์เซ็นต์ ตัดที่ 25, 35 และ 45
วัน (อ�ำนาจ และคณะ, 2560) และเท่ากับ 15.86,
16.94 และ 17.25 เปอร์เซ็นต์ ตัดที่ 30, 45 และ 60 วัน
(จักรพงษ์ และคณะ, 2559) และหญ้าเนเปียร์แคระ
18.7, 15.3 และ 14.3 เปอร์เซ็นต์ ตัดที่ 2, 3 และ 4
สัปดาห์ (เพ็ญศรี และคณะ, 2549)
NDF และ ADF ของหญ้าเฉลีย่ เท่ากับ 47.12 และ
27.48 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งต�่ำกว่าหญ้าหวานของ เชาวฤทธิ์
และเมธา (2560) NDF เท่ า กั บ 59.5 และ 61.3
เปอร์เซ็นต์ ตัดที่ 45 และ 60 วัน และต�ำ่ กว่าหญ้าเนเปีย
ร์ปากช่อง 1 NDF เท่ากับ 47.2, 53.7 และ 57.6
เปอร์เซ็นต์ และ ADF เท่ากับ 45.6, 46.7 และ 50.1
เปอร์เซ็นต์ ตัดที่ 25, 35 และ 45 วัน (อ�ำนาจ และคณะ,
2560) และ ADF เท่ากับ 27.73, 36.49 และ 34.34
เปอร์เซ็นต์ ตัดที่ 30, 45 และ 60 สัปดาห์ (จักรพงษ์ และ
คณะ, 2559) หญ้าเนเปียร์แคระ NDF เท่ากับ 34.3,
57.8 และ 59.6 เปอร์เซ็นต์ และ ADF เท่ากับ 28.4,
31.3 และ 32.0 เปอร์เซ็นต์ ตัดที่ 2, 3 และ 4 สัปดาห์
(เพ็ญศรี และคณะ, 2549) และหญ้าเนเปียร์ธรรมดา
NDF เท่ า กั บ 60.67, 65.37, 66.41 และ 72.00
เปอร์เซ็นต์ ตัดที่ 4, 6 และ 8 สัปดาห์ (ศศิธร และคณะ,
2538) ซึ่ง ADF หญ้าสูงสุดในสัปดาห์ที่ 6 สอดคล้อง
กับการเพิ่มขึ้นของใบและสัดส่วนของใบต่อล�ำต้นน�้ำ
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หนักแห้ง (Table 1) และ ส�ำราญ และพรชัย (2551)
และ (2554) รายงานว่า เมือ่ ยืดอายุการตัดของหญ้าเน
เปียร์ท�ำให้ผนังเซลล์และลิกโนเซลลูโลสเพิ่มขึ้น ใน
ขณะทีเ่ ถ้าหญ้าสูงสุดในสัปดาห์ที่ 6 หลังจากนัน้ จะลด
ลง สอดคล้องกับการเพิ่มจ�ำนวนล�ำต้น (Table 1)
สรุป
หญ้า Pennisetum purpureum cv. Mahasarakham มีลกั ษณะการเจริญเติบโตคล้ายกับตระกูลหญ้า
เนเปียร์ แต่มีจ�ำนวนใบต่อต้นและสัดส่วนใบต่อล�ำต้น
มากกว่า ช่วงห่างการตัดที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ 4, 6, 8 และ
10 สัปดาห์ ท�ำให้การเจริญของล�ำต้น ใบ ข้อปล้อง
จ� ำ นวนใบต่ อ ต้ น และสั ด ส่ ว นใบต่ อ ล� ำ ต้ น เพิ่ ม ขึ้ น
ผลผลิตน�้ำหนักสดและแห้ง ผลผลิตโปรตีนและเยื่อใย
มากขึ้น แต่ระดับโปรตีนลดลง จากข้อมูลสามารถ
จ�ำแนกการเจริญเติบโตได้ 2 ระยะ ได้แก่ การตัดที่ 4
ถึง 6 สัปดาห์ หญ้าจะมีการเจริญเพิม่ จ�ำนวนล�ำต้น ข้อ
ปล้อง และใบ ท�ำให้ผลผลิตน้อย แต่ระดับโปรตีนสูง
เหมาะส� ำ หรั บ น� ำ ไปเลี้ ย งสั ต ว์ อ ายุ น ้ อ ยหรื อ สั ต ว์ ที่
ต้องการโภชนะสูง และการตัดที่ 8 ถึง 10 สัปดาห์ หญ้า
จะมีการขยายขนาดของล�ำต้น ข้อปล้อง และใบอย่าง
ชัดเจน ส่งผลให้ผลผลิตและเยือ่ ใยสูง แต่ระดับโปรตีน
ต�ำ่ เหมาะส�ำหรับน�ำไปเลีย้ งสัตว์อายุมากทีไ่ ม่ตอ้ งการ
โภชนะสูงมากนัก
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