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การทดสอบศักยภาพการใหผลผลิตของออยอาหารสัตว 2 โคลนพันธุ 
Field Testing on Yield Potential of 2 Forage Cane Clones 
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บทคัดยอ 
 

ทําการปลูกทดสอบศักยภาพการใหผลผลิตตนสดของออยอาหารสัตว 2 โคลนพันธุ คือ เบอร 1 (F166 
x G) กับเบอร 6 (Phil58-260 x K84-200) ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและสงขลาในป พ.ศ. 2551 และ 2552 พบวา
โคลนพันธุเบอร 6 ใหผลผลิตไดสูงกวาโคลนพันธุเบอร 1 เม่ือทําการเก็บเก่ียวท่ีอายุ 3 เดือน 4 เดือน และ 6 เดือน 
โดยโคลนพันธุเบอร 1 ใหผลผลิตเฉล่ีย 1,882 กก./ไร/เดือนที่จังหวัดพัทลุง และ 1,443 กก./ไร/เดือนที่จังหวัด
สงขลา ในขณะท่ีโคลนพันธุเบอร 6 ใหผลผลิตเฉล่ีย 2,054 กก./ไร/เดือนที่จังหวัดพัทลุง และ 1,909 กก./ไร/เดือน
ที่จงัหวัดสงขลา หรืออีกนัยหนึ่งคือการปลูกออยอาหารสัตวในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและสงขลาโดยอาศัยน้ําฝน สามารถ
ใหผลผลิตตนสดไดในชวงตั้งแต 17.3 ตัน/ไร/ป ถึง 24.6 ตัน/ไร/ป โดยโคลนพันธุเบอร 6 ซึ่งมีลักษณะลําตนขนาด
เล็กและมีใบมาก  มีศักยภาพในการใหผลผลิตไดสูงกวาโคลนพันธุเบอร 1 
 

คําสําคัญ :  ออยอาหารสัตว  ศักยภาพการใหผลผลิต 
 

Abstract 
 

 Yield potential of two forage cane clones, No.1 (F 166 x G) and No.6 (Phil 58-260 x K 84-
200) was investicated in the year 2008 and 2009 at Phattalung and Songkhla province. Yielding of 
harvesting at 3, 4 and 6 month interval revealed that clone No.1 yielded 1,882 kg/rai/month and 
1,443 kg/rai/month at Phattalung and Songkhla province, respectively. And clone No.6 yielded 2,054 
kg/rai/month and 1,909 kg/rai/month at Phattalung and Songkhla province, respectively. Thus, clone 
No.6 that gave more fresh weight yield (25 tons/rai/year compare to 22.5 tons/rai/year) and had  
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better agronomic characters than clone No.1 should be selected for alternative roughages source in 
the lower southern of Thailand. 
 
Key Words : forage cane,  yield potential 
 

บทนํา 
 

พื้นที่ภาคใตมักประสบกับปญหาการขาดแคลนอาหารหยาบในการเลี้ยงสัตวเค้ียวเอื้อง เนื่องจากลักษณะ 
ภูมิประเทศท่ีไมเอื้อตอการใชเปนทุงหญาเล้ียงสัตว ประกอบกับพื้นที่ดอนและเหมาะสมถูกใชไปในการปลูกยางพารา 
ปาลมน้ํามัน และพืชสวนยืนตนชนิดตาง ๆ ซึ่งปญหาจะเห็นไดชัดเจนในชวงฤดูแลงและชวงการเกิดภาวะน้ําทวม  
แตละคราวท่ีเกิดปญหารุนแรงก็ไมมีอาหารสํารองเพียงพอที่จะพึ่งพาตนเองไดในระดับภูมิภาค การสงเสริมใหทํา
แปลงหญามักไมสอดคลองกับพื้นที่ถือครองของเกษตรกรท่ีมีอยูอยางจํากัด ปญหาน้ีจึงเร้ือรังทําใหไมสามารถ
ขยายการเล้ียงสัตวเค้ียวเอื้องใหมากขึ้นได ขณะเดียวกันกลับมีปริมาณท่ีลดลงเร่ือยๆ ทั้ง ๆ ที่การเล้ียงสัตวควบคู
ไปกับการปลูกพืชเปนวิถีเก้ือกูลที่เหมาะสมมากสําหรับระบบฟารมของเกษตรกรภาคใต (ไพโรจน, 2542) ออย
อาหารสัตวเปนพืชใหมที่จะเขามาแกไขปญหาการขาดแคลนอาหารหยาบในการเล้ียงสัตวเค้ียวเอื้องได เนื่องจาก
มีคุณสมบัติที่ดีเดน คือ สรางตนและใบไดมากในเวลาอันส้ัน และการที่ออยอาหารสัตวสามารถเก็บเก่ียวไดหลาย
คร้ัง เชน ในระยะเวลา 4 ปสามารถเก็บเก่ียวไดถึง 11 คร้ัง และทนแลงไดดี สามารถงอกใหมจากลําตนใตดินเม่ือ
ไดรับน้ํา ทําใหงายตอการจัดการ จึงมีตนทุนการผลิตตํ่า ตางกับพืชอื่น เชน ขาวโพด หรือขาวฟางที่ตองปลูกใหม
ทุกครั้งหรือตัดไดแค 1 - 2 ครั้งเทานั้น (ประเสริฐ, ม.ป.ป.) จากการไดนําออยอาหารสัตว 6 โคลนพันธุจากศูนยวิจัย
พืชไรสุพรรณบุรีมาปลูกทดสอบการใหผลผลิตเบื้องตนที่ศูนยวิจัยพืชไรสงขลา พบวาการเก็บเก่ียวผลผลิตที่อายุ 3 เดือน 
ไดผลผลิตตนสดเฉล่ียประมาณ 4 ตัน/ไร และหากไปเก็บเก่ียวที่ 6 - 7 เดือน จะใหผลผลิตตนสดได 10 - 12 ตัน/ไร 
(จิระ และคณะ, 2551) ดังนั้น จึงนําออยอาหารสัตวบางโคลนพันธุที่ใหผลผลิตไดสูงในการปลูกศึกษาเบื้องตน
เขาทดสอบศักยภาพการใหผลผลิตในสภาพการผลิตจริงในแปลงใหญ เพื่อเปนขอมูลในการนําเสนอเปน
ทางเลือกใหมใหกับเกษตรกรที่สนใจตอไป 
 

วิธีดําเนินการวจิัย 
 
 ดําเนินการทดสอบโดยแบงพื้นที่แปลงปลูกขนาด 1 ไรออกเปน 2 สวนสําหรับการปลูกออยอาหารสัตว 
2 โคลนพันธุ คือ เบอร 1 (F166 x G) กับเบอร 6 (Phil58-260 x K84-200) โดยไถเตรียมพื้นที่แลวเปดรองปลูก
โดยวางทอนพันธุออยอาหารสัตวในรองทั้งลํา สับทอนพันธุใหขาดเปนทอนส้ัน ๆ ประมาณ 50-60 ซม. กลบดิน
หนาประมาณ 3 นิ้ว  หลังปลูกฉีดพนสารควบคุมวัชพืชไดยูรอนอัตรา 240 กรัมสารออกฤทธ์ิ/ไร หลังงอก 1 เดือน
ใสปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร ทําการเก็บเกี่ยวดวยการตัดชิดดิน โดยเก็บเกี่ยวออยปลูกที่อายุ 4 เดือน
หลังงอก  สวนออยตอเก็บเก่ียวที่อายุ 3 ถึง 4 เดือน และ 6 เดือน ขึ้นกับขนาดของความเติบโตและความตองการ
ใชประโยชนของผูรวมทดสอบ หลังตัดใสปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 30 กก./ไร สลับกับปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 50 
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กก./ไร หมุนเวียนไปตามรอบของการเก็บเก่ียว โดยการเก็บเก่ียวเปนการสุมจากพื้นที่จุดละ 15 ตารางเมตร 7 จุด
ตอพันธุ บันทึกขอมูลผลผลิตตนสด จํานวนตนตอพื้นที่ และความสูงเม่ือเก็บเก่ียว เปรียบเทียบความแตกตาง
ทางสถิติดวยวิธีการ t-test ดําเนินการทดสอบรวม 2 แปลงที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา โดยที่จังหวัดพัทลุง
ใชระยะระหวางแถว 1 เมตร ดําเนินการระหวางเดือนมิถุนายน 2551 ถึง พฤศจิกายน 2552 สวนที่จังหวัดสงขลา
ใชระยะระหวางแถว 1.3 เมตร  ดําเนินการระหวางเดือนมิถุนายน 2551 ถึง  กันยายน 2552 
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 
 ที่จังหวัดพัทลุง ทําการเก็บเก่ียวผลผลิตคร้ังแรก (ผลผลิตออยปลูก) ชวงตนเดือนตุลาคม 2551 ซึ่งออย
อาหารสัตวมีอายุประมาณ 4 เดือนหลังปลูก  พบวาออยอาหารสัตวเบอร 1 (F 166 x G) ใหผลผลิตน้ําหนักตน
สด 7,112 กก./ไร ในขณะที่ออยอาหารสัตวเบอร 6 (Phil 58-260 x K 84-200) ใหผลผลิตได 7,700 กก./ไร 
แตกตางกันทางสถิติดวยวิธีการ T-test ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ในการเก็บเก่ียวคร้ังที่ 2 (ออยตอ 1) ที่หลังการ
เก็บเกี่ยวคร้ังแรก 4 เดือน พบวาออยอาหารสัตวเบอร 1 ใหผลผลิต 5,673 กก./ไร ในขณะท่ีออยอาหารสัตวเบอร 
6 ใหผลผลิตไดถึง 7,363 กก./ไร ซึ่งมีความแตกตางกันทางสถิติเชนเดิม ตอมาในการเก็บเก่ียวผลผลิตครั้งที่ 3 (ออย
ตอ 2) ซึ่งเวลายืดออกไปถึง 6 เดือนหลังกการเก็บเก่ียวครั้งที่ผานมา  พบวาทั้ง 2 พันธุใหผลผลิตไมแตกตางกัน 
คือ เบอร 1 ใหผลผลิต 14,888 กก./ไร  เบอร 6 ใหผลผลิต 14,720 กก./ไร และในการเก็บเก่ียวครั้งที่ 4 (ออยตอ 
3) ซึ่งเปนชวงเวลาท่ีถัดออกไปอีก 3 เดือน ออยอาหารสัตวเบอร 1 ใหผลผลิตได 4,326 กก./ไร แตกตางทางสถิติ
กับเบอร 6 ที่ใหผลผลิตไดถึง 5,137 กก./ไร ซึ่งเม่ือเฉล่ียจากทุกคร้ังตลอดชวงเวลาการทดลอง 17 เดือน ออย
อาหารสัตวเบอร 1 และเบอร 6 ใหผลผลิตเฉล่ีย 1,882 และ 2,054 กก./ไร/เดือน ตามลําดับ และหากคิดเฉพาะ
ผลผลิตออยตอในชวงเวลา 13 เดือน ออยอาหารสัตวเบอร 1 และเบอร 6 ใหผลผลิตน้ําหนักตนสดได 24,885 
และ 27,220 กก./ไร ตามลําดับ (ตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1 อายุเก็บเก่ียว ผลผลิตตนสด และองคประกอบผลผลิตบางประการของออยอาหารสัตว โคลนพันธุ
 เบอร 1 และเบอร 6 ในการปลูกที่จังหวัดพัทลุง 
 คร้ังที่ /รุน วันเก็บเก่ียว นน.ตนสด จํานวนตน/ตรม ความสูง 
  (อายุ)  (กก./ไร) (ตน)   (ซม.) 
 เบอร 1 เบอร 6 เบอร 1 เบอร 6  เบอร 1 เบอร 6 
 1/ออยปลูก 10 ตค. 2551 7,112 7,700* - - - - 
     (4 เดือน) 
 2/ออยตอ 1 18 กพ. 2552 5,673 7,363* - - - - 
     (4 เดือน) 
 3/ออยตอ 2 14 สค. 2552 14,888 14,720 33.2 69.0 - - 
     (6 เดือน) 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
 คร้ังที่ /รุน วันเก็บเก่ียว นน.ตนสด จํานวนตน/ตรม ความสูง 
  (อายุ)  (กก./ไร) (ตน)   (ซม.) 
 เบอร 1 เบอร 6 เบอร 1 เบอร 6  เบอร 1 เบอร 6 
 4/ออยตอ 3 12 พย. 2552 4,326 5,173* 57.7 77.9 53.1 63.1 
     (3 เดือน) 
 รวมผลผลิตเฉพาะออยตอ 24,885 27,220 
 รวมผลผลิตตลอดการทดลอง 17 เดือน 31,997 34,920 
 ผลผลิตเฉลี่ยตอเดือน 1,882 2,054 
* แตกตางทางสถิติดวยวิธีการ T-test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 

ที่จังหวัดสงขลา ผลจากการเก็บเก่ียวออยปลูกและออยตออีก 3 คร้ังเชนเดียวกับที่จังหวัดพัทลุง แต
ชวงเวลาทั้งหมดรวม 15 เดือน พบวาออยอาหารสัตวเบอร 6 ใหผลผลิตสูงกวาเบอร 1 ใน 3 คร้ังแรก แตไม
แตกตางทางสถิติในคร้ังที่ 4 โดยผลผลิตตนสดของเบอร 1 มีคาอยูระหวาง 2,614 กก./ไร ถึง 8,779 กก./ไร 
ในขณะท่ีเบอร 6 ใหผลผลิตอยูระหวาง 5,299 กก./ไร  ถึง 9,030 กก./ไร (ตารางท่ี 2) คิดเปนผลผลิตเฉล่ีย 1,443 
และ 1,909 กก./ไร/เดือน ตามลําดับ และผลผลิตรวมของออยตอในระยะเวลา 11 เดือน เทากับ 17,562 และ 
22,172 กก./ไร ตามลําดับ 
 
 จากขอมูลทั้ง 2 สถานท่ีทําการศึกษาซึ่งเปนสภาพการปลูกโดยอาศัยน้ําฝน พบวาออยอาหารสัตวเบอร 6 
สามารถใหผลผลิตไดสูงกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในเกือบทุกคร้ังของการเก็บเก่ียว โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ
ชวงอายุการเก็บเก่ียวส้ันเพียง 3-4 เดือนและในระยะน้ันมีฝนทิ้งชวงบางเปนคร้ังคราว เม่ือปลอยใหออยอาหาร
สัตวเจริญเติบโตอยูในแปลงนานถึง 6 เดือน พบวาผลผลิตของพันธุเบอร 1 สูงขึ้นมากจนมีแนวโนมที่จะสูงกวา
พันธุเบอร 6 ได ทั้งนี้เพราะออยอาหารสัตวเบอร 1 เปนพันธุที่มีขนาดลําโตกวา แตมีจํานวนลําตอพื้นที่และ
จํานวนใบตอลํานอยกวาพันธุเบอร 6 ผลผลิตที่มากขึ้นจึงเปนเพราะสวนของลําที่มีการสะสมน้ําตาลมีขนาดใหญ 
แตการใชประโยชนเปนหญาอาหารสัตวจะมุงเนนที่การมีปริมาณใบมาก เพราะคุณคาทางอาหารสัตวที่สําคัญ
ไดมาจากสวนของใบเปนหลัก ผลผลิตของออยอาหารสัตวที่ไดในการทดลองครั้งนี้อยูในชวง 17-25 ตัน/ไร/ป 
คอนขางสูงกวาที่ประเสริฐ (ม.ป.ป.) รายงานวาออยอาหารสัตวจะใหผลผลิตอยูในชวง 12-20 ตัน/ไร/ปในเขต
อาศัยน้ําฝน และ 25-40 ตัน/ไร/ปในเขตชลประทาน ทั้งนี้นาจะเปนผลมาจากพันธุกรรมที่แตกตางกัน และ
สถานที่ปลูกในครั้งนี้อยูในพื้นที่ภาคใตทําใหไดรับน้ําฝนมากกวาและการตกของฝนมีการกระจายตัวที่ดีกวา 
สวนการใชระยะปลูกระหวางแถว 1.3 เมตรทําใหมีพื้นที่วางในชวงแรกของการเจริญเติบโตมากกวาการใชระยะ
ปลูกระหวางแถว 1 เมตร การคลุมเต็มพื้นที่โดยใบของออยอาหารสัตวตองใชเวลามากขึ้น เปดโอกาสใหวัชพืชขึ้น
แขงขันไดมากขึ้น และระยะปลูกที่กวางขึ้นอาจเปนเหตุผลอีกประการหน่ึงที่ทําใหผลผลิตเฉล่ียที่จังหวัดสงขลาตํ่า
กวาที่จังหวัดพัทลุง 



The Sixth National Agricultural Systems Seminar - Save the World to Save Life  2010 

 236 

ตารางที่  2 อายุเก็บเก่ียว ผลผลิตตนสด และองคประกอบผลผลิตบางประการของออยอาหารสัตวโคลน 
 พันธุเบอร 1 และเบอร 6 ในการปลูกที่จังหวัดสงขลา 
 คร้ังที่ /รุน วันเก็บเก่ียว นน.ตนสด จํานวนตน/ตรม ความสูง 
 (อายุ)  (กก./ไร) (ตน)   (ซม.) 
 เบอร 1 เบอร 6 เบอร 1 เบอร 6  เบอร 1 เบอร 6 
 1/ออยปลูก   6 ตค. 2551 4,082 6,462* - - - - 
     (4 เดือน) 
 2/ออยตอ 1   7 มค. 2552 2,614 5,299* - - - - 
     (3 เดือน) 
 3/ออยตอ 2 13 พค. 2552 6,169 7,843* 33.6 70.0 126.1 111.0 
     (4 เดือน) 
 4/ออยตอ 3 10 กย. 2552 8,779 9,030 28.6 96.6 156.4 117.3 
     (4 เดือน) 
 รวมผลผลิตเฉพาะออยตอ 17,562 22,172 
 รวมผลผลิตตลอดการทดลอง 15 เดือน 21,644 28,634 
 ผลผลิตเฉลี่ยตอเดือน 1,443 1,909 
*  แตกตางทางสถิติดวยวิธีการ T-test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 
ออยอาหารสัตวเบอร 6 มีศักยภาพในการใหผลผลิตไดสูงกวาเบอร 1 เม่ือเก็บเก่ียวที่อายุ 3 - 4 เดือน 

ประกอบกับการที่มีลําขนาดเล็ก รวมทั้งใหจํานวนลําและจํานวนใบตอพื้นที่มากกวา จึงมีความเหมาะสมสําหรับ
การปลูกเพื่อใชประโยชนเปนพืชอาหารสัตวทางเลือกที่ดีกวาออยอาหารสัตวเบอร 1 โดยการปลูกควรใชระยะ
ระหวางแถว 1 เมตร  ในการใชประโยชนสามารถตัดใหสัตวกินสดไดเลย  แตการเก็บเก่ียวท่ีอายุมากกวา 4 เดือน
สวนโคนของออยอาหารสัตวจะเปนลําที่ยาวและแข็งมากขึ้น  ดังนั้นการนําเขาเคร่ืองสับเพื่อหั่นยอยเปนชิ้นที่เล็ก
ลงจะชวยใหสัตวกินไดทั้งหมด และสามารถเก็บถนอมเปนอาหารหมักไวใชเม่ือตองการไดเชนเดียวกับหญาทั่วไป 
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