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บทที่ 1  
บทน า 

 
พืชอาหารสัตว์ หมายถึงกลุ่มพืชที่ปลูกเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง 

เช่น โค กระบือ แพะ แกะ เป็นต้น จึงอาจเรียกว่า อาหารหยาบ 
ประกอบด้วยหญ้าและถั่วอาหารสัตว์กว่า 500 ชนิด แต่ที่มีการนํามาปลูก
และใช้ประโยชน์กันอย่างแพร่หลายมีประมาณ 20 ชนิด ที่ผ่านมาการเลี้ยง
สัตว์เคี้ยวเอื้องของประเทศไทย ให้ความสําคัญในด้านอาหารหยาบน้อยมาก 
ไม่ค่อยมีแปลงหญ้าหรือทุ่งหญ้า เนื่องจากเกษตรกรไม่นิยมปลูกพืชอาหาร
สัตว์ แต่จะเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้องโดยอาศัยหญ้าพันธุ์พื้นเมืองตามธรรมชาติ เช่น 
ตามที่สาธารณะ หรือตามข้างถนน เป็นต้น ในปัจจุบันพืชอาหารสัตว์มีหลาย
ชนิด เหมาะสําหรับสัตว์แต่ละชนิดแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความต้องการโภชนะ
ของสัตว์ชนิดนั้นว่ามีมากน้อยเพียงใด เช่น กลุ่มเกษตรกรที่มีการเลี้ยงโคนม 
ใช้หญ้าเนเปียร์และมีการปรับปรุงพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ซึ่งเป็นที่นิยม
ของเกษตร เนื่องจากเป็นหญ้าที่มีโปรตีนสูง ให้ผลผลิตต่อไร่สูง มีความน่ากิน
สูง และเป็นหญ้าที่ไม่มีขน รวมทั้งปริมาณน้ําตาลในใบและลําต้นสูง สามารถ
นํามาทําหญ้าหมักโดยไม่จําเป็นต้องเติมสารเสริมใด ๆ และยังปรับตัวได้ดีใน
ดินหลายสภาพ ขยายพันธุ์โดยใช้ท่อนพันธุ์ มีคุณค่าทางโภชนะที่เหมาะสมแก่
การเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 

เนเปียร์สีม่วงเป็นหญ้าลูกผสมเนเปียร์สายพันธุ์หนึ่ง (Pennisetum 
purpureum ‘Prince’) มีความแตกต่างจากหญ้าเนเปียร์สายพันธุ์อื่น คือใบ
และลําต้นมีสีม่วงและลําต้นมีลักษณะกึ่งแคระ  ซึ่งสารสีม่วงคือ สารแอนโท
ไซยานิน (anthocyanin) เป็นสารสี (pigment) ที่พบในดอกและผลของพืช 
จัดอยู่ในกลุ่มฟลาโวนอยด์ flavonoids แอนโทไซยานินให้สีแดง น้ําเงิน ม่วง 
สามารถละลายน้ําได้ดี ปัจจุบนันี้แอนโทไซยานินจัดเป็นสารสีที่ได้รับความ
สนใจจากนักวิจัยเป็นอันมาก เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ 
(antioxidant) และจากการที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระทําให้แอนโทไซยานิน 
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มีบทบาทต่อการป้องการการเกิดโรคเรื้อรังต่าง ๆ เช่น โรคเกี่ยวกับหลอด
เลือดหัวใจ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน (Celi et al., 2014) เป็นต้น การใช้สาร
ต้านอนุมูลอิสระอาจจะเป็นทางเลือกในการปรับสมดุลของกระบวนการ
ออกซิเดชัน และสมรรถภาพในการให้ผลผลิตของสัตว์ 

ดังนั้นคณะผู้จัดทํา สนใจที่จะแนะนําสภาพการปลูกหญ้าเนเปียร์สี
ม่วง ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจ ได้รับทราบข้อมูล
เกี่ยวกับการปลูกหญ้าหญ้าเนเปียร์สีม่วง อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สามารถปลูก
หญ้าเนเปียร์สีม่วง ในการเลี้ยงสัตว์ได้อย่างมีคุณภาพและเพียงพอต่อความ
ต้องการต่อไป 
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บทที่ 2 
ประโยชนข์องสารแอนโทไซยานิน 

 
แอนโทไซยานินมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการจัดเป็นอาหาร

เชิงหน้าที่ (functional food) เพราะสารนี้มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 
(antioxidant) ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิด โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน 
และโรคมะเร็ง (Tsuda et al., 2003) ซึ่งเมื่อผู้โภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มี
สารแอนโทไซยานินเป็นส่วนประกอบก็สามารถที่ช่วยในการลดการเกิดโรค
ดังกล่าวได้และสามารถใช้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับผู้บริโภคที่ให้ความสนใจ
ในเรื่องสุขภาพเพื่อที่จะช่วยให้มีสุขภาพที่ดีข้ึนปราศจากโรคภัย  
 การดูดซึมและการเผาผลาญของแอนโทไซยานิน ผ่านการขนส่ง
ของไกลโคไซด์ ผ่านทางโซเดียม-กลูโคส หรือการไฮโดรไลซิส extracellular 
ของไกลโคไซด์ (Gee et al., 2000) แอนโทไซยานินจะไม่ถูกดูดซึมโดยการ
แพร่กระจายแบบพาสซีฟ เนื่องจากมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีคุณสมบัติชอบน้ํา 
ดังนั้นการดูดซึมแอนโทไซยานินจึงทําได้โดยทั่วไปผ่านกลไกการเคลื่อนย้าย
มิฉะนั้นโมเลกุลขนาดใหญ่จะถูกไฮโดรไลซ์เป็น β-glycoside ก่อนการดูดซึม 
(Riaz et al., 2016) anthocyanin glycosides ที่ถูกไฮโดรไลซ์อาจรวมตัว
กันเป็นของเหลวซีโรซอล (serosal) ก่อนการขนส่งหรือเข้าสู่การไหลเวียน
ของระบบเป็นอะไกลโคน (aglycone) กลไกที่เป็นไปได้อีกประการหนึ่ง
สําหรับการดูดซึมของแอนโทไซยานินคือการขนส่งร่วมกับของโซเดียมและ
กลูโคส (Hollman, 2001; Williamson et al., 2000) 

เมแทบอลิซึมของแอนโทไซยานินในสัตว์เคี้ยวเอื้อง  
 มีงานเกี่ยวกับเมแทบอลิซึม และการย่อยได้ในสัตว์เคี้ยวเอื้องน้อยมาก 

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาของ Hosoda et al. (2009) พบว่า  
แอนโทไซยานินจากข้าวโพดไม่มีการย่อยในรูเมน สอดคล้องกับรายงานของ 
Song et al. (2012) ซึ่งศึกษาพบว่าสารแอนโทไซยานินไม่ถูกทําลายใน
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ของเหลวจากกระเพาะหมักในการศึกษาในหลอดแก้ว (in vitro) ซึ่งเป็นผลดี
คือไม่ถูกทําลายโดนจุลินทรีย์ในกระเพาะหมัก ทําให้สามารถดูดซึมได้ดีที่
ลําไส้เล็ก 

 
ความสัมพันธ์ระหว่างแอนโทไซยานินกับอนุมูลอิสระ  

ในภาวะปกติ Superoxide (O2
-.) จะถูกเปลี่ยนแปลงเป็นไฮโดรเจน

เปอรอ์อกไซด์ (hydrogen peroxide, H2O2) โดยเอ็นไซม์ superoxide 
dismutase (SOD) และเปลี่ยนไปเป็นน้ํา โดยกิจกรรมการทํางานของ
เอ็นไซม์ glutathione peroxidase (GPX) และ catalase (CAT; รูปที่ 1)  
อย่างไรก็ตาม ในสภาวะที่มีกระบวนการเมแทบอไลซ์สูง ความไม่สมดุลของ
โภชนะ จะมีการกระตุ้นกิจกรรมการทํางานของเอ็นไซม์ NADPH oxidase 
ส่งผลให้เกิดความเครียดออกซิเดทีพ เมื่ออนุมูลอิสระไม่ถูกนําเข้าระบบการ
กําจัด ส่งผลต่อเมแทบอลิซึมของกลูโคส ทําให้มีผลต่อวัฏจักรของ NADPH 
dependent metabolic และเมแทบอลิซึมของพลังงาน ระบบการทํางาน
ของระบบภูมคุ้มกัน ความสามารถในการต่อต้านอนุมูลอิสระ และสมดุลของ
แคลเชียม จากสองบทบาทหน้าที่หลักคือ (1) การปรับสมดูลของอนุมูลอิสระ
ผ่านการต่อต้านอนุมูลอิสระ (the neutralization of FRs by 
antioxidants); (2) การลดโมเลกุลที่ถูกออกซิไดซ์ผ่านระบบการทํางานของ
เอ็นไซม์ ส่วนกลไกการกําจัดอนุมูลอิสระ ของแอนโทไซยานิน คือ (1) สาร
กลุ่มพีโนลิคไฮดรอกซิล ทําหน้าที่ในการกําจัดออกซิเจนจากอนุมูลอิสระ และ 
(2) ปรับปรุงเอ็นไซม์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการกําจัดอนุมูลอิสระ 
(Sakano et al., 2005; Soobrattee et al., 2005) 
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รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างแอนโทไซยานินและอนุมูลอิสระ  

              ที่มา: ดัดแปลงจาก Celi et al. (2014) 
 

ผลของการเสริมสารแอนโทไซยานินในอาหารแพะ 
ผลของแอนโทไซยานินต่อการเจริญเติบโตของแพะดังแสดงไว้ ใน

ตารางที่ 1 จากการศึกษาของ Gomez et al. (2018) พบว่าผลของแอนโท
ไซยานินไม่ได้ส่งผลกระทบในทางลบต่อการเจริญเติบโตของแพะ ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Roberta et al. (2018) ก็พบว่าให้ผลไปใน
ทิศทางเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาของ Nallely et al. (2018) 
พบว่าผลของแอนโทไซยานินมีแนวโน้มที่จะส่งผลในการปรับปรุงการ
เจริญเติบโตของแพะซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Ngamba et al. (2013) 
พบว่าให้ผลไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจากผลของแอนโทไซยานินที่มีแนวโน้ม
ในการปรับปรุงการเจริญเติบโตของแพะนั้น  
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ตารางท่ี 1  ผลของแอนโทไซยานินต่อการเจริญเติบโตของแพะ 
ที่มา ทรีทเมนต ์ นน. เริ่มต้น (kg) นน.

สุดท้าย 
(kg) 

ADG 
(g/d) 

Gomez et al. 
(2018) 

กลุ่มควบคุม 41.9 118 295 

กลุ่มแอนโท
ไซยานิน 

45.3 116 283 

Nallely et al. 
(2018) 

กลุ่มควบคุม 23.95 35.64 292 

 กลุ่มแอนโท
ไซยานิน 

23.48 35.53 301 

Roberta et al. 
(2018) 

กลุ่มควบคุม 69.8 179 90 

กลุ่มแอนโท
ไซยานิน 

68.9 186 100 

ADG = อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน (กรัมต่อวัน) 
 
เนื่องจากแอนโทไซยานินสามารถจับกับโปรตีนได้เมื่อสัตว์ได้รับ

อาหารที่มีส่วนประกอบของแอนโทไซยานินในปริมาณที่เหมาะสม จะเป็น
ประโยชน์ต่อตัวสัตว์คือทําให้มีการถูกทําลายของแอนโทไซยานินที่จับกับ
โปรตีนในกระเพาะรูเมนลดลง จึงเกิดการไหลผ่านไปที่กระเพาะจริงมากขึ้น 
ทําให้มีการดูดซึมที่ลําไส้เล็ก ส่งผลทําให้สัตว์ได้รับโปรตีนหรือกรดอะมิโน
ต่างๆมากขึ้นทําให้ร่างกายของสัตว์สามารถสร้างภูมิต้านทานและป้องกันโรค
ได้ 
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ตารางที่ 2 การศึกษาของ Gomez et al. (2018) พบว่าผลของ
แอนโทไซยานินมีแนวโน้มที่จะช่วยเพิ่มกรดไขมันที่มีประโยชน์ ได้แก่ กรด
ไขมันไม่อิ่มตัวสายยาว (polyunsaturated fatty acids, PUFA) ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Andrea et al. (2019) และ Roberta et al. 
(2018) ซึ่งให้ผลไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ Roberta 
et al. (2018) ก็พบว่าให้ผลไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งผลของแอนโทไซยานิน
ต่อกรดไขมัน จะไปช่วยทําให้กระบวนการไบโอไฮโดรจิเนชันของจุลินทรีย์ที่
เปลี่ยนกรดไขมันไม่อิ่มตัวให้เป็นกรดไขมันอิ่มตัวเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะทําให้ช่วย
ปรับปรุงคุณภาพของเนื้อแพะได้เนื่องจากเป็นกรดไขมันที่มีประโยชน์ทั้งต่อ
ตัวสัตว์เองและมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคได้อีกด้วย ซึ่งกรดไขมันดังกล่าวจะไป
ช่วยป้องกันโรคมะเร็ง, โรคเส้นเลือดอุดตัน, ปรับปรุงภูมิคุ้มกันและควบคุม
อัตราการไหลของเลือด 
ตารางท่ี 2 ผลของแอนโทไซยานินต่อกรดไขมันในเนื้อแพะ 

เอกสาร 
อ้างอิง 

ทรีทเมนต์ C18:1 cis-
9 

C18:1 
tran-11 

MUFA PUFA 

Gomez et 
al. (2018) 

กลุ่มควบคุม - 1.75 37.6 26.3 

แอนโทไซยานิน - 2.10 34.9 28.4 

Kafantaris 
et al. 
(2018) 

กลุ่มควบคุม 29.85 1.67 34.93 18.73 

แอนโทไซยานิน 32.33 1.39 37.50 16.39 

Roberta 
et al. 
(2018) 

กลุ่มควบคุม 27.61 1.08 34.35 16.47 

แอนโทไซยานิน 36.01 1.64 42.22 18.26 

Andrea et 
al. (2019) 

กลุ่มควบคุม 25.79 1.74 36.45 10.94 

แอนโทไซยานิน 26.20 1.55 33.96 15.21 

หมายเหตุ : C18:0 : กรดสเตียริก, C18:1 cis-9 : กรดโอเลอิก, C18:1 tran-11 : กรดวัคซีนิก, SFA : กรด
ไขมันอิ่มตัว, MUFA : กรดไขมันไม่อิ่มตัวมีพันธะคู่เดี่ยว, PUFA : กรดไขมันไม่อิ่มตัวมีพันธะคู่หลายคู่ 
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บทที่ 3 
ลักษณะทั่วไปของหญ้าเนเปียร์สีม่วง 

 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
1. หญ้าเนเปียร์สีม่วงสายพันธุ์ SUT 1 

ชื่อสามัญ เนเปียร์สีม่วง SUT 1 
ชื่ออื่นๆ เนเปียร์สีม่วง 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pennisetum purpureum ‘Prince’ 
ชื่อวงศ์ Poaceae 

            
รูปที่ 2 หญ้าเนเปียร์สีม่วง (SUT1) 

หญ้าเนเปียร์สีม่วงสายพันธุ์ SUT1 (Pennisetum purpureum 
‘Prince’) นั้นเป็นหญ้าเนเปียร์ชนิดหนึ่งที่ใบมีสีม่วงและลําต้นมีลักษณะกึ่ง
แคระ (semi-dwarf) ปลูกโดยใช้ท่อนพันธุ์สามารถเจริญเติบโตได้ดีใน USDA 
hardiness zones 8-10 ซึ่งเป็นแถบอุณหภูมิเมืองร้อนของไทย หญ้าเนเปียร์
สีม่วงมีความสูงอยู่ระหว่าง 94-200 เซนติเมตร ภายใต้สภาพแวดล้อมที่
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แตกต่างกัน และมีความสูงเฉลี่ย 159 เซนติเมตร เส้นรอบวงของกอหญ้ามีค่า
อยู่ระหว่าง 66-259 เซนติเมตร ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 157 เซนติเมตร มีจํานวน
หน่อ 20-91 หน่อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 52 หน่อ การแผ่กระจายของใบด้านบน 
หรือเส้นผ่านศูนย์กลางของใบโค้งที่ด้านบนของหญ้ามีค่าอยู่ระหว่าง 138-
259 เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 186 เซนติเมตร หญ้ามีความแข็งแรงทนทาน
มากโดยให้ผลผลิต 40 หน่อ ใน 1 ปี เมื่อปลูกในพื้นที่นอกเขตชลประทาน
และเมื่อปลูกในเขตชลประทานสามารถให้ผลผลิตได้ 2 เท่า ใบมีความยาวอยู่
ระหว่าง 84-86 เซนติเมตร ภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ความยาว
เฉลี่ย 84 เซนติเมตร ใบมีความกว้าง 29-35 มิลลิเมตร ความกว้างเฉลี่ย 31 
มิลลิเมตร โรคที่พบในการปลูกหญ้าเนเปียร์สีม่วง โรคใบจุด 
(Helminthosporium leaf spot) (Hanna et al., 2008) 
 
2. หญ้าเนเปียร์สีม่วงสายพันธุ์ SUT 2 

ชื่อสามัญ เนเปียร์สีม่วง SUT 2 
ชื่ออื่นๆ อ้อยดํา 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Saccharum sinense Roxb. 
ชื่อวงศ์ Graminae 
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รูปที่ 3 หญ้าเนเปียร์สีม่วง (SUT2) 

 
เป็นไม้ล้มลุกสูงประมาณ 2-5 เมตร มักขึ้นเป็นกอ ลําต้นแข็งแรง 

ต้นมีลักษณะคล้ายต้นอ้อยทั่วไป แต่จะมีสีม่วงแดง ถึงดํา มีไขสีขาวปกคลุม 
ไม่แตกกิ่งก้าน ลําต้นกลมยาว เห็นข้อและปล้องชัดเจน แต่ละปล้องอาจยาว
หรือสั้นก็ได้  ผิวเรียบ เปลือกสีแดงอมม่วง มีตาออกตามข้อ ลําต้นแข็งเป็น
มัน เนื้ออ่อน ฉ่ําน้ํา เปลือกมีรสขม น้ําไม่ค่อยหวานแหลมเหมือนอ้อยธรรมดา 
มักมีรากอากาศอยู่ประปราย ใบเดี่ยว ออกที่ข้อแบบเรียงสลับ และร่วงง่าย 
จึงพบเฉพาะปลายยอด โดยมีกาบใบโอบหุ้มข้ออยู่ ใบรูปขอบขนาน แคบยาว
เรียว มีขนสากคายทั้งสองด้านของใบ แผ่นใบสีม่วงเข้ม มีไขสีขาวปกคลุม ไม่
แตกกิ่งก้าน กว้าง 2.5-5 เซนติเมตร ยาว 100-150 เซนติเมตร ปลายใบ
แหลม โคนใบหุ้มลําต้น กลางใบเป็นร่อง ขอบใบจักละเอียดและคม เส้นกลาง
ใบใหญ่ เป็นสีขาวมีขน ดอกเป็นดอกช่อใหญ่ ออกที่ปลายยอด ลําต้นจะออก
ดอกเม่ือแก่เต็มที่ ช่อดอกตั้งยาว 40-80 เซนติเมตร  
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บทที่ 4 
การปลูกและการดูแลรักษาหญ้าเนเปียร์สีมว่ง 

 
พื้นที่ปลูกที่เหมาะสม สามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย 

เจริญเติบโตได้ดีในดินหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นดินร่วนปนทราย ดินเหนียว 
หรือดินลูกรัง ชอบดินที่มีการระบายน้ําดีและมีความอุดมสมบูรณ์ ทนแล้ง แต่
ไม่ทนน้ําท่วมขัง ต้องการน้ําฝน ประมาณ 1,000 มิลลิเมตร/ปี เมื่อ
เปรียบเทียบกับอ้อยที่ต้องการน้ําฝน 1,200-1,500 มิลลิเมตร/ปี กล่าวได้ว่า
ในพื้นที่แห้งแล้งที่ปลูกอ้อยได้ก็สามารถปลูกหญ้าเนเปียร์สายพันธุ์นี้ได้สําหรับ
พื้นที่ลุ่มหรือที่นาที่น้ําอาจจะท่วมขังให้ยกร่องเพื่อระบายน้ําก็จะสามารถปลูก
ได้เช่นกัน หญ้าเนเปียร์สายพันธุ์นี้ต้องการแสงแดดเพื่อใช้ในการเจริญเติบโต
พบว่าการปลูกใกล้ร่มเงาหรือท่ีร่มในสวนผลไม้จะให้ผลผลิตไม่มาก จึงควร
ปลูกในบริเวณพื้นที่ที่มีแสงแดดส่องถึงอย่างเพียงพอ ในเขตชลประทานหรือ
เขตที่ทําการให้น้ําได้ สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี ส่วนการปลูกในเขตอาศัย
น้ําฝนควรปลูกต้นฤดูฝน (เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม)  
การเตรียมดิน 

พื้นที่ที่จะปลูกควรโล่งเตียน ไม่ควรมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นบัง ในกรณีที่
ต้องการวางแผนให้น้ําแบบร่องลูกฟูก พื้นที่ควรมีความลาดเทเพียงพอ ที่จะ
สามารถให้น้ําได้สะดวก หญ้าเนเปียร์สายพันธุ์นี้เป็นพืชที่ปลูกเพียงครั้งเดียว 
สามารถไว้ตอ และเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ต่อเนื่องนาน 6-7 ปี การเตรียมดิน
สําหรับปลูกมีหลักการสําคัญคือ ต้องไถดินให้ลึกมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ 
โดยเฉพาะในกรณีที่ปลูกปลายฝน แต่ถ้าปลูกต้นฤดูฝนก็ไม่จําเป็นต้องไถให้
ดินแตกมากนัก การไถดินแตกละเอียดเกินไป จะทําให้หน้าดินเกาะกันเป็น
แผ่นเมื่อฝนตก มักเกิดการไหลบ่าท่วมผิวดินมากขึ้นและน้ําซึม ลงใต้ดินได้
น้อยลง เพื่อช่วยให้ดินร่วนซุยขึ้นอินทรียวัตถุที่ใช้เติมลงในแปลงปลูกมีหลาย
ชนิด เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด กากตะกอนของบ่อแก๊สชีวภาพจาก
โรงงานอุตสาหกรรมเกษตร เป็นต้น อัตราปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักที่แนะนํา 
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2,000 กิโลกรัม/ไร่ หรือใส่ปุ๋ยรองพื้นโดยใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 
กิโลกรัม/ไร่  หญ้าเนเปียร์สายพันธุ์นี้เจริญเติบโตได้ดี แปลงที่จะปลูกถ้าเคย
ปลูกพืชชนิดอื่นและใส่ปุ๋ยเคมีมาเป็นเวลานานอาจทําให้ดินมีปฏิกิริยาเป็น
กรดได้ ถ้าหากระดับความเป็นกรดสูงเกินไป (pH ต่ํา) จะทําให้ธาตุอาหารอยู่
ในรูปที่ไม่ละลายน้ํา ซึ่งทําให้หญ้าที่ปลูก ไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการ
เจริญเติบโตได้ ดินที่เป็นกรดสามารถจัดการปรับเปลี่ยนได้โดยการใส่ปูนขาว
ลงในดิน ในทางกลับกันดินที่ใช้ปลูกบางชุด ทีม่ีปฏิกิริยาเป็นด่างมาก (pH 
สูง) จะทําให้ธาตุอาหารเปลี่ยนไปอยู่ในรูปที่ไม่ละลายน้ําพืชก็ไม่สามารถใช้
ประโยชน์ได้ การปรับระดับความเป็นกรดเป็นด่างของดินให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสมจะสามารถทําให้หญ้าเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วและให้ผลผลิตสูง 
ซึ่งดินที่มีความเป็นกรดเป็นด่าง 6.0-7.5 เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของ
หญ้าสายพันธุ์นี้ 
 

 
รูปที่ 4 การเตรียมพื้นที่สําหรับปลูกหญ้าเนเปียร์สีม่วง 

 
การเตรียมต้นพันธุ์ 

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีความสําคัญต่อความสําเร็จหรือล้มเหลว
ของการปลูกหญ้าเนเปียร์สายพันธุ์นี้ ต้นพันธุ์ที่ใช้ควรมาจากแปลงเพาะพันธุ์
ที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงควรมีอายุประมาณ 3-4 เดือนและท่อนพันธุ์ต้องมี
ตาที่สมบูรณ์ 
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วิธีปลูก 
 การปลูกพื้นที่ขนาดเล็กและใช้แรงงานคน ภายหลังจากที่เตรียมดิน
เสร็จควรทําการปลูกหญ้าทันทีเพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้นจากดิน ต้น
พันธุ์ที่เตรียมไว้ให้ตัดเป็นท่อนๆ ให้มีข้อติดอยู่ท่อนละ 2 ข้อ นําไปปลูกโดยใช้
ระยะปลูกระหว่างแถว 120 เซนติเมตร ระหว่างต้น 80 เซนติเมตร ปลูกหลุม
ละ 2 ท่อน ปักไขว้ท่อนพันธุ์เอียง 30 องศา ให้ 1 ข้อจมอยู่ในดินประมาณ 1-
2 นิ้ว การยกร่องปลูกหรือปลูกแบบอ้อย เป็นวิธีการปลูกอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยการ
ปฏิบัติงานสะดวกมากขึ้น ทั้งในการปลูกการให้น้ํา และการระบายน้ํา ซึ่งจะ
ช่วยให้รากสามารถหย่ังลึกลงไปในดินได้ดี การยกร่องควรวางแนวร่อง ขวาง
แนวลาดเอียงของพื้นที่ เพื่อลดการพัดพาของดินเนื่องจากน้ําและทําให้น้ําซึม
ลงดินได้ดีขึ้น การปลูกปลายฝนต้องไถให้ลึกและยกร่องให้สูง ภายหลังจาก
การยกร่องเสร็จควรปลูกทันที อย่าเปิดร่องไว้นาน เพื่อป้องกันการสูญเสีย
ความชื้นจากดิน การปลูกลึกจะช่วยให้ทนแล้งได้ดี ผลผลิตสูง และไว้ตอ ได้
นานกว่าการปลูกตื้น การปลูกโดยการยกร่องปลูก ระยะร่องห่างกันประมาณ 
85 เซนติเมตร นําต้นพันธุ์ทั้งลําวางลงในร่องลําตอ่ลํา แล้วใช้มีดสับให้ลําต้น
ขาดออกจากกัน ภายหลังจากวางต้นพันธุ์เรียบร้อยแล้ว ควรกลบดินให้มี
ความหนาพอประมาณ ถ้าปลูกข้ามแล้งจะต้องกลบดินให้หนากว่าการปลูก
ต้นฤดูฝน 
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 รูปที่ 5 การเตรียมแปลง ขุดหลุมและปลูกหญ้าเนเปียร์สีม่วง 

 
การปลูกในพื้นที่ขนาดใหญ่อาจปลูกโดยใช้เครื่องปลูก ซึ่งสามารถ

ปลูกได้รวดเร็วและสม่ําเสมอ เครื่องปลูกสามารถทํางานได้หลายอย่างคือเริ่ม
ตั้งแต่เปิดร่อง ตัดต้นพันธุ์ทั้งลําออกเป็นท่อน วางท่อนพันธุ์ ใส่ปุ๋ยและกลบใน
เวลา 1 ชั่วโมงสามารถปลูกได้ประมาณ 3-4 ไร่ แต่ทั้งนี้การปลูกอาจมีวิธีการ
ปลูก ระยะปลูก และอัตราปลูกแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความพร้อมของ
เกษตรกร สภาพแวดล้อม พื้นที่ปลูก และความสะดวกในการใช้เครื่องมือ
ปลูก ช่วงแรกของการปลูกควรรดน้ําให้ชุ่มทุกวันเพราะท่อนพันธุ์ต้องการน้ํา
มาก จะทําให้อัตรางอกดีแต่อย่าให้น้ําท่วมขังแปลงปลูกเพราะจะทําให้ท่อน
พันธุ์เน่าและตายได้ 
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 รูปที่ 6 หญ้าเนเปียร์สีม่วงหลังการปลูก 60 วัน 

 
การก าจัดวัชพืช    

ควรจะมีการกําจัดวัชพืชตั้งแต่ยังมีขนาดเล็กอยู่เพราะวัชพืชอายุมาก
ความยุ่งยากในการกําจัดก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ และทําให้ผลผลิตลดลง ควร
กําจัดวัชพืชครั้งแรกหลังจากปลูกประมาณ 2-3 สัปดาห์ โดยใช้แรงงานคน
แรงงานสัตว์ หรือเครื่องจักรกลเกษตร การใช้แรงงานคนเป็นวิธทีี่ใช้กันอยู่
ทั่วไป ได้แก่ ใช้มือถอน หรือใช้จอบถาก วิธีนี้เหมาะสมสําหรับเกษตรกรที่มี
พื้นที่ปลูกขนาดเล็ก แต่ในพื้นที่ขนาดใหญ่อาจจะทําได้ช้าไม่ทันเวลากับการ
เติบโตของหญ้าที่ปลูก ส่วนการใช้แรงงานสัตว์นั้นเป็นการใช้วัวควายลากไถ 
เพื่อพรวนดินและกําจัดวัชพืช วิธีนี้สะดวกกว่าแรงคนและควรทําในขณะที่
วัชพืชไม่โตจนเกินไป อย่างไรก็ตามการใช้แรงงานสัตว์จะมีความสะดวกบน
ดินเนื้อหยาบหรือดินเนื้อทรายมากกว่าดินเหนียวในทางปฏิบัติมักทําควบคู่ไป
กับการใช้แรงงานคน โดยใช้จอบถากวัชพืชที่อยู่ใกล้บริเวณต้นหญ้าที่ปลูก 
การปลูกที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่อาจใช้เครื่องจักรกลเกษตร เช่น รถไถดินเดินตาม 
หรือแทรกเตอร์ขนาดใหญ่ติดเครื่องมือพรวน (จอบหมุนตีนเป็ดหรือคราด
สปริง) เข้ากําจัดวัชพืชโดยวิ่งไประหว่างแถวหญ้าที่ปลูก ซึ่งส่วนใหญ่จะกําจัด
วัชพืชแค่ครั้งเดียว 
การใส่ปุ๋ย  
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          หลังจากกําจัดวัชพืชให้ใส่ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) กอละ 1 ช้อนโต๊ะ เร่งให้
หญ้าตั้งตัวและเจริญเติบโตเร็ว แตกกอดี ใบเขียวเข้มดกงาม ลําต้นสูงใหญ่ 
ทําให้คลุมวัชพืชที่เกิดขึ้นอีกในแปลงได้ ซึ่งวัชพืชจะชะงักการเจริญเติบโตและ
ตายไป สําหรับการใส่ปุ๋ยหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต หลังการตัดหญ้าทุกครั้งให้ใส่
ปุ๋ยคอกและปุ๋ยยูเรีย เพื่อหญ้าแตกกอมากได้ขนาดลําต้นใหญ่อวบ ใบดกเขียว
เข้มงาม ทําให้ผลผลิตสูง และมีโปรตีนสูงสม่ําเสมอ การใส่ปุ๋ยคอกควรใส่
ประมาณครึ่งบุ้งกี๋โปะลงไปที่โคนกอ ไม่ว่าจะเป็นในรูปสดหรือแห้งแล้วรีบให้
น้ําทันที หรือทําบ่อเกรอะรองรับขี้วัวและน้ําฉีดล้างคอกให้ไหลมารวมกันแล้ว
สูบไปรดแปลงหญ้าโดยตรง สําหรับปุ๋ยยูเรีย ให้ใส่หลังจากหน่อใหม่ที่แตก
จากใต้ดินโผล่ขึ้นมาประมาณ 2 สัปดาห์ โดยใส่กอละ 1 ช้อนโต๊ะ เมื่อเก็บ
เกี่ยวครบ 3 รอบ ควรสลับมาใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 แทนปุ๋ยยูเรีย เพื่อรักษา
ความสมดุลของธาตุอาหารหลักในแปลงหญ้า 
การให้น้ า 
        หญ้าเนเปียร์สายพันธุ์ นี้ตอบสนองต่อการให้น้ําได้ดีมาก ถ้าสามารถ
วางระบบการให้น้ําในแปลงปลูกได้จะมีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูง
ต่อเนื่องตลอดทั้งปีการให้น้ําสามารถให้ได้หลายระบบ เช่น สปริงเกิ้ลน้ํา
เหวี่ยง มินิสปริงเกิ้ล ท่อน้ําหยด เทปน้ําพุ่ง หรือปล่อยไหลไปตามร่องหน้าดิน 
เป็นต้น การให้น้ําแบบระบบน้ําหยดหากสามารถใส่ปุ๋ยไปพร้อมกับน้ําได้เลย 
จะยิ่งช่วยประหยัดเวลาและทําให้การใส่ปุ๋ยได้ผลดีมากขึ้น พบว่าการให้น้ํา
แบบระบบสปริงเกิ้ลน้ําเหวี่ยง และ มินิสปริงเกิ้ล ทุก ๆ 3-5 วัน หรือปล่อย
น้ําไหลไปตามร่องหน้าดินทุก ๆ 7-10 วัน ทําให้หญ้าสามารถให้ผลผลิตได้
ตลอดทั้งปี 
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บทที่ 5 
การเก็บเกี่ยวหญ้าเนเปียรส์ีม่วง 

 
เพื่อให้ระบบรากของหญ้า พัฒนาเจริญเติบโตและแข็งแรงเต็มท่ี ให้

ตัดครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 75 วัน จากนั้นให้ตัดทุก ๆ 45-60 วัน การตัด
หญ้าทําได้โดยการใช้ มีด เคียว เครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่ เครื่องเก็บเกี่ยว 
Double Chopper หรือ เครื่องเก็บเกี่ยว M-I การเก็บเกี่ยวหญ้าเนเปียร์สาย
พันธุ์นี้ต้องตัดให้ชิดดินที่สุด เพื่อให้แตกหน่อใหม่จากใต้ดิน จะทําให้มีขนาด
โตอวบอ้วนแล้วจะกลายเป็นลําต้นที่สมบูรณ์ให้ผลผลิตสูง ถ้าตัดสูงเหลือข้อไว้
จะมีแขนงออกมาจากข้างข้อลําตน้เล็กทําให้ได้ผลผลิตต่ํา การปลูกในเขต
ชลประทานหรือเขตที่ทําการให้น้ําได้และมีการใส่ปุ๋ยสม่ําเสมอตัดได้ปีละ 5-6 
ครั้ง ให้ผลผลิตน้ําหนักสดประมาณ 100 ตัน/ไร่/ปี การปลูกในพื้นที่ 1 ไร่
พบว่าสามารถเลี้ยงโคได้ 7-8 ตัว ตลอดทั้งปี หญ้าเนเปียร์สายพันธุ์นี้ ใช้เลี้ยง
สัตว์ได้ทั้งในรูปหญ้าสดและหญ้าหมัก หญ้าที่เก็บเกี่ยวเมื่ออายุน้อยประมาณ 
45 วัน นําไปให้โคกินสดได้เลย โดยไม่ต้องบดสับ 

ถ้าเก็บเกี่ยวเมื่ออายุประมาณ 60 วัน ขึ้นไปควรเข้าเครื่องสับเสียก่อน 
เพื่อช่วยให้สัตว์กินได้หมดทุกส่วน ทําให้สัตว์สามารถให้ผลผลิตได้อย่างเต็มที่ 

 
ตารางที่ 3 องค์ประกอบทางเคมีหญ้าเนเปียร์สีม่วง 
รายการ วัตถุ

แห้ง
(%) 

วัตถุแห้ง (%) DMD1 
(%) 

แอนโทไซยา
นิน
(mg/gDM) โปรตีน เซลลโูลส เฮมิ

เซลลโูลส 
ลิกนิน เถ้า 

หญ้าสด 

อายุ 45 
วัน 

20.48 10.94 40.60 19.02 11.52 13.96 72.9 1.898 

อายุ 60 
วัน 

21.72 9.39 42.21 27.99 9.83 11.17 69.8 1.058 
 

หมายเหตุ: 1 DMD = การย่อยได้ของวัตถุแห้ง (%) 
ที่มา: Paengkoum et al. (Unpublished) 
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 รูปที่ 7 การตัดหญ้าเนเปียร์สีม่วงหลังการปลูก 60 วัน (ฤดูฝน) 
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บทที่ 6 
การเก็บถนอมพืชอาหารสัตว ์

 
หญ้าแห้งและการท าหญ้าแห้ง  

หญ้าแห้ง หมายถึง พืชอาหารสัตว์ต่างๆ ทั้งพืชตระกูลหญ้า พืช
ตระกูลถั่ว หรือหญ้าผสมถั่ว ที่นํามาแปรรูปปรับปรุงสภาพโดยการทําให้แห้ง
ทันทีหลังจากการเก็บเกี่ยว วิธีทําให้แห้งที่นิยมคือการตากให้พืชได้รับความ
ร้อนจากแสงแดดต่อเนื่องกัน 1-3 วัน ทําให้ความชื้นในพืชลดลงเหลือไม่เกิน 
15 เปอร์เซ็นต์ แล้วจึงมัดเป็นฟ่อนเก็บไว้เป็นเสบียงสําหรับนํามาเลี้ยงสัตว์ใน
ช่วงเวลาที่ต้องการ ข้อดีของหญ้าแห้ง ได้แก่ (1) เก็บรักษาพืชอาหารสัตว์ไว้
ใช้ในยามขาดแคลน เนื่องจากหญ้าแห้งสามารถเก็บรักษาไว้ได้เป็นเวลานาน
หลายปี โดยคุณภาพของหญ้าแห้งมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก (2) หญ้าแห้งมี
ปริมาณวัตถุแห้งกินได้สูง เนื่องจากการระเหยน้ําออกไป ทําให้น้ําหนักเบา 
เก็บรักษาและขนย้ายไม่ยุ่งยาก (3) คุณค่าทางอาหารสูญเสียระหว่างการแปร
รูปและเก็บรักษาน้อย หากมีการผลิตหญ้าแห้งในช่วงที่พืชอาหารสัตว์มี
คุณภาพดีที่สุด และใช้วิธีผลิตที่ถูกต้อง ทําให้พืชแห้งอย่างรวดเร็ว คุณค่าทาง
อาหารในพืชจะสูญเสียน้อย คุณภาพของหญ้าแห้งจึงต่ํากว่าหญ้าสดเพียง
เล็กน้อย ระหว่างการขนย้ายและการเก็บรักษาหญ้าแห้งมีโอกาสเสื่อม
คุณภาพและสูญเสียน้อย (4) ค่าใช้จ่ายในการผลิตหญ้าแห้งค่อนข้างต่ํา 
โดยเฉพาะการผลิตหญ้าแห้งโดยใช้แสงแดด ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ใช้
เครื่องจักร อุปกรณ์ และเทคโนโลยีต่ํากว่าการผลิตหญ้าหมัก และ (5) หญ้า
แห้งมีคุณภาพคงที่ เนื่องจากในการผลิตหญ้าแห้งนั้นตัดหญ้าในช่วงที่หญ้ามี
ผลผลิตและคุณภาพสูงที่สุด โดยตัดหญ้าทั้งแปลงพร้อมกัน คุณภาพของหญ้า
แห้งจึงเท่ากันและมีความคงที่ เมื่อนํามาใช้เลี้ยงสัตว์จะทําให้สัตว์ได้รับโภชนะ
สม่ําเสมอ แต่จุดอ่อนของการผลิตหญ้าแห้งสําหรับการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ (1) 
ต้องอาศัยความเหมาะสมของดินฟ้าอากาศ การผลิตหญ้าแห้งจําเป็นต้อง
อาศัยความร้อนจากแสงแดดในการทําแห้ง ช่วงเวลาการทําหญ้าแห้งจะต้องมี
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แสงแดดและฝนไม่ตกต่อเนื่องกัน 2-3 วัน หากเกิดฝนตกหญ้าแห้งทั้งหมดที่
ผลิตในช่วงนั้นจะเสีย การผลิตหญ้าแห้งจึงทําได้เพียงบงฤดูเท่านั้น (2) การ
เก็บรักษาและขนส่ง หญ้าแห้งมีน้ําหนักเบา ปริมาตรมาก การเก็บรักษาจึงใช้
พื้นที่กว้าง การขนส่งได้น้ําหนักน้อยแต่ปริมาตรมาก จึงไม่เหมาะที่จะขนส่ง
เป็นระยะทางไกลๆ การผลิตหญ้าแห้งเพื่อการจําหน่ายจึงขึ้นอยู่กับระยะทาง
ขนส่ง (3) ความน่ากินต่ํา หญ้าแห้งที่เก็บไว้เป็นระยะเวลานาน หรือผลิตจาก
พืชอาหารสัตว์คุณภาพต่ํา มักมีความน่ากินต่ํา สัตว์บางตัวอาจจะปฏิเสธการ
กิน  

หลักการผลิตพืชอาหารสัตว์ที่สําคัญมี 3 ประการ คือ 1) ให้ได้
ผลผลิตวัตถุแห้งต่อหน่วยพื้นที่สูงสุด 2) ให้ได้ผลผลิตโปรตีนต่อหน่วยพื้นที่
สูงสุด 3) ให้ได้ผลผลิตเยื่อใยรวมต่อหน่วยพื้นที่ต่ําสุด แต่ในทางปฏิบัติแล้ว
เป็นการยากมากที่จะรวมจุดประสงค์ ทั้งสามอย่างเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ตาม
เป้าหมาย จึงต้องมีการเสียประกอบกันทั้งสามอย่าง เช่น ในขณะที่จะได้
ผลผลิตของสิ่งแห้งต่อหน่วยพื้นที่สูงสุด ปริมาณเยื่อใยต่อหน่วยของวัตถุแห้ง
เริ่มเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เมื่อพืชโตเต็มที่แล้วปริมาณวัตถุแห้งสูงตามด้วย 
รวมทั้งปริมาณเยื่อใยก็เพิ่มขึ้นทําให้ตน้พืชแข็งแรง ปริมาณของคาร์โบไฮเดรท
จะสูงขึ้น แต่การย่อยได้ของไนโตรเจนฟรีเอกซ์แทรก (NFE) และการย่อยของ
เยื่อใยหยาบ (CV) ลดลงเนื่องจากการเพิ่มของอายุพืช ปริมาณโปรตีนจะเริ่ม
ลดลงด้วยเนื่องจากอายุพืชเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นจริงเสมอไปในพืชพวกหญ้า
มากกว่าพวกถั่วอาหารสัตว์ 

 
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีในช่วงการตากแห้งของหญ้าแห้ง 

เทคนิคในการตากแห้งใช้เวลาสั้นมากเท่าใด การสูญเสียโภชนะก็จะ
น้อยลงเท่านั้น ในทางตรงกันข้ามการตากแห้งที่ใช้เวลายาวนานเป็นการ
สูญเสียโภชนะมากเท่านั้น สาเหตุที่สําคัญในการสูญเสียโภชนะนั้นเกิดขึ้น
เนื่องจากออกซิเจน หลังจากการตัดแล้วการหายใจยังคงเกิดขึ้นต่อไปอีกเป็น
เวลานาน การตากแห้งจะลดการหายใจลง การได้รับความชื้นเนื่องจากหมอก
หรือเม็ดฝนจะกระตุ้นการเกิดต่อของการหายใจ โภชนะที่สูญเสียคือพวกแป้ง
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ที่ละลายได้ (soluble carbohydrate) ปริมาณของน้ําตาลซูโครสและเดกส
โตรสอาจสูญเสียทั้งหมด รวมไปถึงปริมาณแป้งและเดกซ์ตริน (dextrin) ถ้ามี
การตากนานเกินไปการสูญเสียของโปรตีนมักจะไม่เกิดขึ้นนอกจากมีการตาก
แห้งนานเกินไปหรือมีการตากที่ไม่สม่ําเสมอ เช่น มีฝนตกระหว่างการตาก 
อย่างไรก็ตามอาจมีการเปลี่ยนโปรตีนแท้ให้เป็นไนโตรเจนของโปรตีนไม่แท้ 
(NPN) และมีการสูญเสียไขมัน แต่ไม่มีการสูญเสียเยื่อใยรวมหรือเถ้า 

การสูญเสียพวกไวตามินหรือสารเริ่มต้นของมันเป็นเรื่องที่สําคัญ
มาก ไวตามินเอซึ่งอยู่ในรูปของแคโรทีนจะถูกทําลายในระยะการตากแห้ง 
นอกจากนั้นอัตราการถูกทําลายของแคโรทีนจะเร็วมากที่อุณหภูมิสูง 
ความชื้นสูง และถูกเผาของแสงอาทิตย์เป็นเวลานานๆใ ในทางตรงกันข้าม
การผึ่งแดดของหญ้าแห้งจะทําให้สารเริ่มต้นของไวตามิน คือ เออโกสะเตอ
โรล (ergosterol) ถูกเปลี่ยนให้ยุในรูปของแคลซิเฟอโรล (calciferol) หรือไว
ตามินดี 2 ซึ่งสามารถทําหน้าที่ได้ ถ้ามีฝนตกจะทําให้มีการสูญเสียโภชนะ 
เช่น โปรตีนและน้ําตาล ไปโดยการชะล้าง (leaching) สูงถึง 25 และ 30 
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ 

 
ลักษณะของหญ้าแห้งที่มีคุณภาพดี 

1. เป็นหญ้าแห้งที่ตัดทําจากพืชที่มีอายุพอเหมาะจะทําให้มีปริมาณ
ธาตุอาหารสูง 
  2. มีใบมาก ส่วนของลําต้นอ่อนนิ่ม ส่วนของใบพืชจะมีธาตุอาหาร
สูงและมีลักษณะนิ่มน่ากิน 
  3. มีสีเขียวอ่อนและกลิ่นหอม เป็นหญ้าแห้งที่มีคุณภาพดี สีเขียว
ปนเหลืองมีคุณภาพปานกลาง สีเหลืองคุณภาพต่ํา สีเหลืองขาว เสื่อม
คุณภาพไม่เหมาะนํามาใช้เลี้ยงสัตว์ 
  4. ปราศจากวัชพืชอื่น ๆ เพราะจะทําให้สัตว์กินหญ้าแห้งน้อยลง 
โดยเฉพาะจะต้องไม่มีวัชพืชที่ระบาดร้ายแรงและวัชพืชที่เป็นพิษกับสัตว์ เช่น 
หญ้าขจรจบ ต้นสาบเสือ ต้นกระเพราะป่า ต้นไมยราบ เป็นต้น 
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  5. ไม่เป็นรา และมีความชื้นมากเกินไป จนเกิดลักษณะการหมักเน่า 
จะเป็นอันตรายต่อสัตว์ หรือสัตว์ไม่กิน 

6. ไม่มีวัตถุต่าง ๆ ปลอมปน เช่น เศษไม้ ถ่าน ฝุ่น เป็นต้น 
 

วิธีการท าหญ้าแห้ง 
 หลักการสําคัญในการทําหญ้าแห้ง คือ การลดความชื้น ซึ่งสามารถ
ทําได้ 2 วิธี คือ 

1. การท าหญ้าแห้งแบบวิธีผึ่งแดด เป็นวิธีที่ทํากันโดยทั่วไปใน
ประเทศไทย เพราะค่าใช้จ่ายน้อยและสะดวก ซึ่งสําหรับขั้นตอนการทําหญ้า
แห้งแบบผึ่งแดดสามารถแบ่งออกได้ 3 ขั้นตอนคือ 

ขั้นตอนที่ 1 การตัดหญ้า จะทําการตัดหญ้าในวันที่อากาศแห้ง การ
ตากและการเก็บควรเป็นช่วงเวลาเช้าหลังน้ําค้างแห้ง เพื่อให้หญ้าได้ตาก
ตลอดวันซึ่งจะทําให้ความชื้นลดลงเร็วขึ้น อีกทั้งยังป้องกันการสูญเสีย
คาร์โบไฮเดรตอันเนื่องจากการหายใจของพืช 

ขั้นตอนที่ 2 การตาก หลังจากตัดควรตากจนหญ้าเหี่ยวหรือหมาด 
และควรกระจายหญ้าเพื่อให้แห้งเร็วควรมีการกลับหญ้าอย่างน้อยวันละ 1-3 
ครั้งเพื่อให้หญ้าแห้งเร็วขึ้น 

ขั้นตอนที่ 3 การอัดฟ้อน ซึ่งจะดําเนินการหลังหญ้าแห้ง ส่วนมาก
มักจะอัดเป็นรูปสี่เหลี่ยม ซึ่งความยาวประมาณ 90 เซนติเมตร น้ําหนัก 10 – 
15  กิโลกรัมต่อก้อน โดยใช้เครื่องอัดหญ้า ซึ่งปัจจุบันมี 2 ชนิด คือ แบบติด
รถทรกเตอร์ และแบบติดตั้งอยู่กับที่ 

2. การท าหญ้าแห้งแบบวิธีใช้เครื่องมือช่วย ปกติจะมี 2 วิธี คือ 
 2.1 การใช้ลมเป่า ซึ่งอาจเป็นลมธรรมดาหรือลมร้อนก็ได้ ทําได้โดย
การกองหญ้าไว้อย่างโปร่งๆ ในโรงเก็บหรืออาจทําเป็นชั้นๆ มีท่อลมผ่าน ซึ่ง
การทําวิธีนี้ต้องใช้เวลานานประมาณ 7-14 วัน ขึ้นอยู่กับหญ้าที่ตัดมาว่ามีการ
ปล่อยให้แห้งในแปลงมากน้อยแค่ไหน และการใช้ลมธรรมดาหรือลมร้อน 
ทั้งนี้การทําหญ้าแห้งด้วยวิธีการนี้สามารถทําหญ้าแห้งคุณภาพดีขณะที่ดิน 
ฟ้า อากาศไม่อํานวย มีการสูญเสียจากการทําลายของแสงแดดน้อยลง ทําให้
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ได้หญ้าแห้งทีคุณภาพดีกว่า แต่มีค่าใช้จ่ายสูง ทั้งค่าอุปกรณ์และค่าแรงงานใน
การขนพืชในกระบวนการทํา 
 2.2 การใช้เครื่องอบแห้ง วิธีการนี้จะช่วยลดการสูญเสียเกือบทั้งสิ้น 
และได้หญ้าแห้งที่มีคุณภาพสูง โดยสาเหตุที่ตัดพืชและนํามาทําให้แห้งทันที 
แต่ค่าใช้จ่ายสูงมาก 
 
อาหารหมัก (silage) 
       พืชอาหารหมัก (silage) เป็นอาหารที่เตรียมโดยอาศัยกระบวนการ
หมัก (fermentation) ของพืชอาหารที่มีความชื้นสูง ขบวนการทําอาหาร
หมักเรียกว่า ensilage ที่หมักเรียกว่า silo ซึ่งมีหลายแบบและสามารถ
ดัดแปลงนํามาใช้ได้ ขบวนการหมักเกิดขึ้นเนื่องจากการควบคุมให้มีการ
ทํางานของแบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติค ซึ่งแบคทีเรียเหล่านี้จะมีติดอยู่กับพืช
สด หือเกิดขึ้นโดยการจํากัดขบวนการหมักโดยการตากลดความชื้น (pre-
wilting) ของพืชหรือจํากัดโดยการเติมสารเคมี (additive) ซึ่งกระบวนการ
หมักนี้จะต้องอยู่ในสภาพปราศจากออกซิเจน (anaerobic) พืชเกือบทุกชนิด
จะสามารถนํามาหมักได้ ที่นิยมนํามาใช้มากที่สุด คือ หญ้า ถั่วต่างๆพวก
ธัญพืช และเศษเหลือของผลไม้ เป็นต้น  
 
ข้อดีของการท าพืชอาหารสัตว ์

1. เพิ่มความน่ากิน สัตว์จะสามารถกินอหารหมักได้ในปริมาณมาก ยิ่ง
ถ้าให้ร่วมกับเมล็ดธัญพืชแล้วจะทําให้สัตว์กินได้มากยิ่งขึ้น 

2. ถ้าให้ร่วมกับอาหารที่มีลักษณะแห้งมาก จะช่วยลดความเป็น 
ฝุ่นของอาหารนั้น ทําให้สัตว์กินได้มาก 

3. ช่วยลดแนวโน้มที่อาจจะเกิดโรคท้องอืดได้ (bloat) โดยเฉพาะ 
ถ้าพืชที่นํามาหมักนั้นเป็นพวกตระกูลถั่ว 

4. อาจจะเป็นวิธีในการลดสารพิษ (detoxifying) ที่มีอยู่ในพืชนั้นๆ  
เช่น กรดไซยานิคในมันสําปะหลัง 

5. สามารถถนอมเก็บรักษาพืชอาหารไว้ใช้ได้เป็นเวลานานๆ 
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โดยเฉพาะในช่วงที่ขาดแคลนอาหารสัตว์ 
 
ข้อเสียของการท าพืชอาหารสัตว ์

1. สัตว์ที่กินพืชอาหารหมักเข้าไปแล้วอาจจะทําให้มูลเหลว (laxative 
effect) บางครั้งจึงจําเป็นต้องหลีกเลี่ยงการให้อาหารหมัก เช่น ช่วยก่อน
คลอดหรือหลังคลอด 

2. ในสภาพที่มีอากาศร้อน ถ้าสัตว์กินอาหารหมักไม่หมดจะทํา 
ให้เกิดเชื้อราและเน่าเสียได้ง่าย 

3. จะต้องมีการเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพของพืชก่อนนํามา 
หมัก เช่น การสับ มิฉะนั้นจะทําให้สัตว์เลือกกินได้ 
 
คุณสมบัติของหญ้าเนเปียร์สีม่วงที่น ามาหมัก 

1. มีความชื้นประมาณ 60-75% เพื่อเพิ่ม osmotic pressure ซึ่งจะ
ขัดขวางการทํางานของจุลินทรีย์ที่ย่อยโปรตีน หากความชื้นสูงเกินไปควรผึ่ง
แดด 1-2 แดด 

2. มีคุณค่าทางโภชนะที่ดี คือ อยู่ในช่วงการเจริญเติบโตที่ 
เหมาะสม อายุ 60-75 วัน 

3. ควรสับพืชให้มีความยาวประมาณ 3-5 ซม. 
4. ควรกองอัดพืชให้แน่นโดยปราศจากอาหาร 

หลังจากที่เริ่มมีการหมักแล้ว แบคทีเรียกลุ่มนี้จะมีการแบ่งตัวอย่าง
รวดเร็ว และหมักจะสลายพวกแป้งที่ละลายน้ําได้ (water soluble 
carbohydrate) จะได้กรดอินทรีย์ ส่วนใหญ่ คือ กรดแลคติก ความเป็นกรด
เป็นด่าง (pH) ของอาหารหมักจะลดลงทันที pH นับว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญ
มากในระดับความชื้นที่ไม่เหมาะสม pH จะแสดงความวิกฤตที่จุดหนึ่งๆ โดย
กรดอินทรีย์จะชงักการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ pH 3.8-4 กิจกรรมของ
จุลินทรีย์จะหยุดทั้งหมด ทําให้ได้พืชอาหารหมักที่มีสภาพดีและลักษณะ
เหมาะสม ซึ่งสามารถเก็บไว้ได้นานถ้ายังคงสภาพปราศจากออกซิเจน 
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ถ้า pH ไม่คงที่แบคทีเรียพวก Saccharolytic clostridia ซึ่งติดมา
กับอาหารในรูปของสปอร์ตั้งแต่แรกจะทําการแบ่งตัว และใช้ประโยชน์จาก
กรดแลคติกและแป้ง ทําให้ pH สูงขึ้น นอกจากนี้แบคทีเรียพวก less-acid-
tolerant proteolytic clostridia จะเริ่มมสีมรรถภาพ พวก Clostridia นี้
จะเจริญเติบโตได้ดีในสภาวะที่มีความชื้นสูง ถ้านําพืชที่มีความชื้นสูงถึง 85% 
มาหมักจนได้อาหารหมักที่มีคุณภาพต่ํา 
การสูญเสียโภชนะในช่วงการหมัก 
1. การสูญเสียในช่วงเก็บเกี่ยว  
   ถ้ามีการเก็บเกี่ยวและหมักในวันเดียวกัน ปริมาณโภชนะจะสูญเสีย
น้อยมาก หรือมีการตากลดความชื้น สิ่งแห้งที่เสียไปจะไม่มากกว่า 1 หรือ 
2% ถ้ามีการตากนานกว่า 48 ซม. โภชนะจะสูญเสียมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่
กับลักษณะอากาศ ถ้าตากแดดเป็นเวลา 5 วัน จะสูญเสียสิ่งแห้งไป 6% ถ้า
ตากนาน 8 วัน จะสูญเสียสิ่งแห้งไป 10% โภชนะที่สูญเสียมากที่สุดคือ แป้ง
และโปรตีน ซึ่งถูกไฮโดรไลซ์เป็นกรดแอมมิโน 
2. การสูญเสียเนื่องจากการหายใจ  

เป็นการสูญเสียเนื่องจากการทํางานของน้ําย่อย/ เอ็นไซม์ในพืช 
และของจุลินทรีย์ในการย่อยแป้งในสภาวะที่มีออกซิเจน ผลที่ ได้คือ 
คาร์บอนไดออกไซด์และน้ํา ปกติแล้วถ้ามีการกองพืชอัดแน่นดี  จะมีการ
สูญเสียประมาณ 1% การที่ส่วนของพืชหมักถูกอากาศเป็นระยะเวลานาน 
โดยเฉพาะด้านข้างและด้านบนของกองหมักจะทําให้ส่วนนั้นเสีย สัตว์ไม่ชอบ
กิน การสูญเสียในส่วนนี้อาจมากถึง 75% ของสิ่งแห้ง 
3. การสูญเสียเนื่องจากการหมัก  

การสูญเสียของสิ่งแห้งจะเกิดขึ้นน้อยกว่า 5% ส่วนพลังงานนั้น
สูญเสียน้อยกว่าอีก ทั้งนี้เพราะมีการผลิตสารประกอบที่ให้พลังงานสูง เช่น 
เอธานอล ถ้ามีแบคทีเรียพวก Clostridia จะทําให้มีการสูญเสียมากกว่า
เพราะมีการผลิตแก๊ชต่างๆ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรเจน และ
แอมโมเนีย  
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4. การสูญเสียในส่วนของของเหลวที่รั่วไหลออก  
การไหลซึมของของเหลวจากที่เก็บ จะเป็นการนําเอาพวกโภชนะ

ออกไปด้วย การสูญเสียของโภชนะในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับความชื้นของพืชที่นํามา
หมัก โภชนะที่ประกอบอยู่ในของเหลว คือ พวกน้ําตาล สารประกอบ
ไนโตรเจน แร่ธาตุ และกรดที่เกิดขึ้นจากการหมัก ซึ่งสารประกอบเหล่านี้มี
คุณค่าทางโภชนะมาก ถ้านําพืชที่มีความชื้นประมาณ 85 % มาหมักจะ
สูญเสียสิ่งแห้งไปประมาณ 10 % แต่ถ้าพืชนั้นมีความชื้นประมาณ 70 % จะ
มีการสูญเสียสิ่งแห้งน้อยลงมาก 

 
การเติมสารเสริมในพืชอาหารหมัก  

การเติมสารเสริมเข้าไปในอาหารหมัก จะช่วยเร่งให้กระบวนการหมัก
เกิดขึ้น และได้พืชอาหารหมักที่มีคุณสมบัติที่ดี เหมาะสมตามความต้องการ 
สารเสริมมี 2 ประเภท 

1. สารเสริมกระตุ้น  
สารพวกนี้จะทําให้ขบวนการการหมักขึ้นดี และเป็นการเพิ่มพลังงาน

ด้วย ที่นิยมใช้มากคือ กากน้ําตาล (molasses) แต่การใช้อาจจะทําให้มีกรด
แลคติกในปริมาณสูงเกินไป สารเสริมอื่นๆ เช่น limestone   ยูเรีย และ
แอมโมเนีย เป็นต้น 

2. สารเสริมเพ่ือควบคุม  
มีการใช้กรดชนิดต่างๆ เพื่อเป็นการรักษาสภาพของอาหารหมัก และ

ทําให้เกิดการหมักที่เหมาะสม กรดที่ใช้อยู่ในรูปลักษณะแข็ง ที่นิยมนํามาใช้ 
เช่น sodium metabisulphite, calcium formate, sodium nitrite, 
sulphamic acid เป็นต้น 
คุณสมบัติที่ดีของอาหารหมัก 

1. มี pH อยู่ระหว่าง 3.8-4.1 
2. มีสีน้ําตาลเข้ม 
3. มีกลิ่นหอมออกเปรี้ยว 
4. มีความชื้นอยู่ระหว่าง 60-67% 
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การผลิตหญ้าหมัก 

 เนื่องจากหญ้าเนเปียรส์ีม่วง ซึ่งสายพันธุ์นี้ให้ผลผลิตต่อไร่สูง 
ผลผลิตหญ้าสดที่เหลือจากการเลี้ยงสัตว์ ให้เก็บถนอมหญ้าไว้เลี้ยงสัตว์ในยาม
ขาดแคลน โดยวิธีการทําหญ้าหมัก เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการเน่าเสีย และ
หญ้าหมักมีน้ํามากเกินไป ให้ทําดังนี้ 

1) ตัดหญ้าเนเปียร์สีม่วงอายุ ประมาณ 60-75 วัน 

 รูปที่ 8 หญ้าเนเปียร์สีม่วงทีต่ัดเมื่ออายุ 60-75 วัน  
 



 

 

28 

 

2)  สับด้วยเครื่องสับให้เป็นชิ้นๆ 

 รูปที่ 9 หญ้าเนเปียร์สีม่วงที่สับให้มีชิ้นขนาด 3-5 เซนติเมตร  
 
3)  บรรจุในภาชนะ เช่น ถุงพลาสติคที่หุ้มด้วยถุงสาน ถังเก็บหญ้าหมัก หรือ
บ่อหมักใช้เครื่องดูดอากาศออก หรือไล่อากาศออกมากที่สุดปิดภาชนะให้
สนิท แล้วนําไปเก็บในที่ร่มประมาณ 21 วันจึงนํามาใช้เลี้ยงสัตว์ 
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 รูปที่ 10 การบรรจุหญ้าเนเปียร์สีม่วงให้มีชิ้นในถัง โดยอัดให้แน่น และ  
             ปิดฝาให้สนิท  
 
การค านวณต้นทุนการผลิตหญ้าเนเปียร์สีม่วงหมัก 
-ต้นทุนรวมหญ้าเนเปียรส์ีม่วงสด = 1200 บาท/1000 กิโลกรัม  
-การผลิตหญ้าสด จ่ายค่าแรงงาน = 200 บาท/1000 กิโลกรัม 
-การผลิตหญ้าหมัก จ่ายค่าแรงงาน = 300 บาท/1000 กิโลกรัม 
  ดังนั้นการผลิตหญ้าหมัก 1000 กิโลกรัม มีต้นทุน = 1700 บาท 
     หรือการผลิตหญ้าเนเปียร์สีม่วงหมัก = 1.70 บาท/ 1 กิโลกรัม 
            อย่างไรก็ตามการคํานวณต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ต่อหน่วยนั้น 
รวมถึงอาหารสัตว์ที่สูญเสีย ในระหว่างการผลิตไว้ด้วย จะต้องคํานวณต้นทุน
การผลิตที่สูญเสียระหว่างการหมักด้วย  
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บทที่ 7 
ผลของการใช้เนเปียร์สีม่วงในการเลี้ยงแพะ 

 
กิจกรรมของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ 

กิจกรรมของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระในพลาสมาแสดงในตารางที่ 4 
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระโดยรวม (TAC) ซึ่งเป็นตัวแทนของ
ระบบต้านอนุมูลอิสระที่ไม่ใช่เอนไซม์ของพลาสมากิจกรรมพลาสมาของ 
superoxide dismutase (SOD) ซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการแยกตัวของ
ไอออนลบออกไซด์ superoxide และ malondialdehyde (MDA) ใน
ตัวอย่างพลาสมา  

แพะที่ได้รับการบําบัด T3 ให้แอนโทไซยานินในปริมาณมากที่สุดจึง
เพิ่ม TAC และลด SOD และ MDA ในพลาสมาด้วย P <0.05 แต่ CAT, 
GST, GSH และคอเลสเตอรอลไม่มีนัยสําคัญ แอนโทไซยานินมีผลต่อ
กิจกรรมของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ SOD, TAC และ MDA แต่มี
แนวโน้มที่จะส่งผลต่อ CAT, GR, GSH และคอเลสเตอรอล การศึกษาของ 
Hosada et al. (2012a, 2012b, 2012c) แสดงการปรับปรุงค่าของ TAC 
และ SOD เมือ่เสริมอาหารสัตว์ที่มีเม็ดสีแอนโทไซยานิน 
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ตารางที่ 4 ผลของอาหารทดลองต่อการทํางานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระใน
พลาสมาของแพะนม 

รายการ T1 T2 T3 SEM P-value 
TAC nmole/μl 0.25b 0.32b 0.36a 0.06 0.00 
SOD unit/ml 40.89a 34.34b 31.97b 0.72 0.03 
MDA nmole/μl 0.44a 0.40ab 0.37b 0.05 0.05 
CAT unit/ml 244.0 305.9 365.6 2.96 0.10 
GR umole/ml/min 192.4 239.3 284.0 2.57 0.10 
GSH unit/ml 2.0 2.4 2.9 0.26 0.11 
Cholesterol mg% 68.1 62.4 61.2 1.07 0.58 

a, b ค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันที่มีตัวยกต่างกันต่างกัน (p <0.05) T1: หญ้าหมักเนเปียร์ T2: Anthocyanin 
อุดมไปด้วยหญ้าหมักเนเปียร์โดยไม่ต้องเติมแต่ง T3: Anthocyanin หญ้าเนเปียร์หญ้าหมักที่มีสารเติมแต่ง, 
TAC = ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระทั้งหมด SOD = superoxide dismutase MAD = 
Malondialdehyde, CAT = catalase, GR = กลูตาไธโอน reductase, GST = กลูตาไธโอน S-
transferase SEM = ข้อผิดพลาดมาตรฐานของค่าเฉลี่ย 
ที่มา: Paengkoum et al. (Unpublished) 
 
การศึกษาในแพะนม 

ทําการทดลองทั้งหมด 3 treatment ได้แก่  
1. Control คือ กลุ่มแพะนมที่ได้รับหญ้าเนเปียร์ปากช่องหมัก 100% 
2.  50% คือ กลุ่มแพะนมที่ได้รับการทดแทนด้วยหญ้าเนเปียร์สีม่วง

หมัก 50%  
3. PN 100% คือ กลุ่มแพะนมที่ได้รับหญ้าเนเปียร์สีม่วงหมัก 100% 
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ตารางที่ 5 องค์ประกอบทางเคมีและสารแอนโทไซยนินในหญ้าเนเปียร์สีม่วง
หมักเปรียบเทียบกับหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 
Items เนเปียร์ปากช่อง เนเปียร์สีม่วง 
Chemical composition ------- On dry basis %------ 

  DM (%) 23.30 22.10 

  OM (% DM) 88.83 85.95 

  CP (% DM) 8.85 9.26 

  NDF (% DM) 77.52 68.02 

  ADF (% DM) 45.04 43.80 

  Hemicellulose (% DM) 32.47 24.21 

  Ash (% DM) 14.14 11.57 

  EE (% DM) 1.26 1.77 

  CF (% DM) 34.66 32.07 

  ME (kJ/g DM) 2,387.80 2,253.97 

  DE (kJ/g DM) 2,911.95 2,748.75 

  GE (kJ/g DM) 3,740.93 3,404.82 

Anthocyanin composition (mg/kg DM)   

  C3G 307.91 813.64 

  P3G 58.04 153.36 

  Del 50.31 132.94 

  Peo3G 109.58 289.57 

  M3G 34.43 90.97 

  Cya 54.20 143.23 

  Pel 55.93 147.80 

  Mal 223.43 590.41 

  Total 893.84 2,361.92 

NPC1: Napier Pak Chong 1 silage, PN: Purple Napier silage 
ที่มา: Paengkoum et al. (Unpublished) 
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ตารางที่ 6 ปริมาณการกินได้ ผลผลิตน้ํานมและองค์ประกอบของน้ํานมของ
แพะนมที่เลี้ยงด้วยหญ้าเนเปียร์สีม่วงหมักเปรียบเทียบกับหญ้าเนเปียร์ปาก
ช่อง 1 
Items Treatment SEM p-

value
s 

  

 Control PN 50% PN 100%   L Q 
DMI (kg/d) 1.21 1.16 1.13 0.026 0.106 0.039 0.815 
Milk yield 
(kg/d) 

1.68 1.65 1.64 0.047 0.767 0.483 0.905 

3.5% FCM 
(kg/d) 

1.82 1.73 1.67 0.057 0.071 0.025 0.740 

Fat (g/d) 67.79a 62.47ab 59.05b 2.304 0.011 0.003 0.646 
Protein (g/d) 56.56 58.33 59.47 1.526 0.327 0.148 0.845 
Lactose (g/d) 76.22 79.65 82.43 2.745 0.446 0.216 0.937 
Total solid 
(g/d) 

200.57 200.46 200.95 6.026 0.997 0.960 0.963 

SNF (g/d) 132.78 137.98 141.89 4.135 0.346 0.156 0.902 
MEC (MJ/kg) 3.10 3.08 3.07 0.018 0.883 0.630 0.949 
ECM (kg/d) 1.62 1.59 1.57 0.048 0.662 0.382 0.882 
MEO (MJ/d) 5.20 5.10 5.05 0.157 0.729 0.445 0.889 
Milk 
efficiency 

       

Milk-DMI 1.39 1.42 1.45 0.028 0.634 0.352 0.974 
ECM-DMI 1.34 1.37 1.39 0.026 0.731 0.441 0.967 
Control = control of goats fed Napier Pak Chong 1 silage; PN 50% = treatment of goats fed 
Napier Pak Chong 1 silage replaced with purple Napier silage 50%; PN 100% = treatment 
of goats fed purple Napier silage 100%. The same as below. 
L = Linear; Q = Quadratic. 
ที่มา: Paengkoum et al. (Unpublished) 
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หญ้าเนเปียร์สีม่วงหมักมีองค์ประกอบทางเคมี เช่น โปรตีน รวมทั้ง
สารประกอบแอนโทไซยานินประเภทต่างๆ สูงกว่าหญ้าเนเปียร์ (ตารางที่ 5) 
ส่วนผลผลิตน้ํานมและองค์ประกอบน้ํานมพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ (ตารางที่ 6) อย่างไรก็ตามพบว่าแพะนมกลุ่มที่ได้รับสารแอนโทไซยานิน 
ทําให้สารต่อต้านอนุมูลอิสระในน้ํานมสูงขึ้น (Tian et al., 2019) ซึ่งส่งผลดี
ต่อสุขภาพผู้บริโภค 
 
 

บรรณานุกรม 
ไกรลาศ เขียวทอง. 2554. คู่มือการปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1. 20 น. 
ณราวิชญ์ อ่อนใจเอื้อ, ศิวพร แพงคํา และ ปราโมทย์ แพงคํา. 2561. ผลของแอนโทไซยา

นินจากหญ้าเนเปียร์  สีม่วง (Pennisetum purpureum “Prince”) ต่อ
กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน ผลผลิตน้ํานม องค์ประกอบน้ํานม และ
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในเลือดของแพะนม. สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางสัตว์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 26 น. 

Andrea, I., A. Di Luca, C. Martino, F. Bennato, E. Marone, L. Grotta, A. 
Cichelli.  

And G. Martino. 2019. Dietary supplementation of dried grape 
promance increases the amount of linoleic acid in beef reduces 
the lipid oxidation and modifies the volatile profile animals. 
9,578. 

Celi, P., S.S. Chauhan, J.J. Cottrell, F.R. Dunshea, I.J. Lean, B.J. Leury and F. 
Liu 2014. Oxidative stress in ruminants: enhancing productivity 
through antioxidant supplementation. Broad. Hori. 124: 2587–2593. 

Gee, J.M., M.S. DuPont, A.J. Day, G.W. Plumb,G. Williamson and J.T. 
Johnson.  
 2000. Intestinal transport of quercetin glycosides in rats involves  
 both deglycosylation and interaction with the hexose transport  
 pathway. J. Nutr. 130: 2765-2711. 
Gomez, P., C. Guerra rivas, B. Gallardo, P. Lavin, A.R. Mantecon, M.A. de la  



 

 

35 

 

 Fuenta. and T. Manso. 2018. Grape promance in ewes diet: 
Effects on  
 meat quality and the fatty acid profile of their suckling lambs. 
Food 

research international. 113 : 36-42. 
Hanna, W.W., and J.M. Ruter. 2008. Pennisetum purpureum ‘Prince’. United 

States Plant Patent: US PP18,509 P3. Available source: 
https://patentimages.storage.googleapis.com/pdfs/USPP18509.pdf
, 20 april 2016. 

Hollman, P.C.H. 2001. Evidence for health benefits of plant phenols: local 
or systemic effects?. J. Sci. Food and Agric. 81: 842–852 

Homhual, S. 2010. อ้อยดํา. ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แหล่งที่มา: http://www.thaicrudedrug.com/ 
main.php?action=viewpage&pid=150. 

Hosoda, K., B. Eruden, H. Matsuyama and S. Shioya. 2009. Silage 
fermentative quality and characteristics of anthocyanin stability in 
anthocyanin-rich corn (Zea mays L.). Asian-Aust. J. Anim. Sci. 22(4): 
528–533. 

Hosoda, K., B. Eruden, H. Matsuyama and S. Shioya. 2012a. Effect of 
anthocyanin-rich corn silage on digestibility, milk production and 
plasma enzyme activities in lactating dairy cows. Anim. Sci. J. 83(6): 
453–459. 

Hosoda, K., M. Matsuo, M. Miyaji, H. Matsuyama, H. Maeda, H. Ohta, H.Kato  
and K. Nonaka. 2012b.Fermentative quality of purple rice (Oryza 
sativa l.) silage and its effects on digestibility, ruminal 
fermentation and oxidative status markers in sheep: a preliminary 
study. Grassland Sci. 58(3): 161–169 

Konczak, I., and W. Zhang. 2004. Anthocyanins-more than natures colours. 
J. Biomed Biotechnol. 5: 239-240. 

Lule, S.U., and W. Xia. 2005. Food phenolics, pros and cons: A review. Food 
Reviews International. 21: 367-388. 

Nallely, S., G. David Mendoz, J. Martinez, P. Hernandez, L. Camacho, H. Lee- 

http://www.thaicrudedrug.com/


 

 

36 

 

 Rangel, A. Vazqnez. and R. Ramirez.2018. Effect of caesalpinia 
coriaria  
 fruits and soybean oil on finishing lamb performance and meat  

    characteristics. Biomed research international. 10.1155. 
Riaz, M., M.Z.U. Haq and B. Saad. 2016. Anthocyanins and Human Health:  
 Biomolecular and therapeutic aspects. Springer Nature 
Switzerland AG. 

 138 p. 
Roberta, C., C. Barone, S. Claps, E. Varricehio, D. Rufrano, M. Caroprese, M.  
 Albenzio, P. Palo, G. Campanile. And. G. Neglia. 2018. Effects of 
dietary  
 supplementation with polyphenols on meat quality in sanan goat 
kids.  
 BMC Veterinary Research. 14 : 181. 
Sakano, K., M. Mizutani, M. Murata, S. Oikawa, Y. Hiraku and S. Kawanishi. 

2005. Procyanidin B2 has anti-and pro-oxidant effects on metal-
mediated DNA damage. Free Radi. Bio. Med. 39 (8): 1041–1049. 

Song, T.H., T.L. Park, D.W. Kim, C. Yoon, K.J. Kim and K.H. Park. 2012. 
Anthocyanin stability and silage fermentation quality of colored 
barley. Journal of the Korean Society of Grassland and Forage 
Science, 32: 335–342. 

Soobrattee, M.A., V.S. Neergheen, A. Luximon-Ramma, O.I. Aruoma and T. 
Bahorun. 2005. Phenolics as potential antioxidant therapeutic agents: 
mechanism and actions. Muta. Res. 579 (1): 200–213. 

Tian, X. Z., P. Paengkoum, S. Paengkoum, S. Chumpawadee, C. Ban, and S.  
Thongpea. 2019. Short communication: Purple corn (Zea mays 
L.) stover silage with abundant anthocyanins ransferring 
anthocyanin composition to the milk and increasing antioxidant 
status of lactating 
dairy goats. J. Dairy Sci. 102:413–418. 

Tsuda T. 2012. Dietary anthocyanin-rich plants: biochemical basis and 
recent  
 progress in health  benefits studies. Mol. Nutr. Food Res. 56,  



 

 

37 

 

159–170.  
Tsuda T., Horio F., Uchida K., Aoki H., Osawa T. 2003. Dietary cyanidin 3-O- 

β-D-glucoside-rich purple corn color prevents obesity and 
ameliorates hyperglycemia in mice. J. Nutr. 133, 2125–2130.  

Williamson, G., A.J. Day,G.W. Plumb and D. Couteau. 2000. Human 
metabolic pathways of dietary flavonoids and cinnamates. 
Biochem. Soc. Tran. 28: 16–22 

 


