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ผลของอายุการตัดอ้อยอาหารสัตว์พันธุ์ไบโอเทค 2 ต่อผลผลิตและคุณค่าทางโภชนะ 

ปฏิพัทธ์ อุดมสมุทรหิรัญ1/ , สมยศ ชุนเกษา2/ และ เฉลิมพล บุญเจือ1/ 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาผลของอายุการตัดอ้อยอาหารสัตว์พันธุ์ไบโอเทค2 ต่อผลผลิตและคุณค่าทางโภชนะ  
ท าการทดลองท่ีศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ.ด่านซ้าย จ.เลย ระหว่างเดือนเมษายน 2557-เมษายน 
2558 วางแผนการทดลองแบบ Randomized complete block design (RCBD)  แบ่งอายุการตัดเป็น 4 
ระยะได้แก่ 45, 60, 90 และ 120 วัน จ านวน 3 ซ้ า เก็บข้อมูลผลผลิตน้ าหนักสด ผลผลิตน้ าหนักแห้ง และ
วิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี  ผลการทดลองพบว่า อายุการตัดอ้อยอาหารสัตว์สายพันธุ์ไบโอเทค2 มีอิทธิพล
ต่อปริมาณผลผลิตและคุณค่าทางโภชนะ โดยการตัดอ้อยอาหารสัตว์เมื่ออายุ 45 วัน ส่งผลให้ปริมาณผลผลิต
น้ าหนักแห้งต่ าสุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P0.05) โดยมีค่าเท่ากับ 449.8 กก./ไร่/ปี แต่เมื่อเพ่ิมอายุการตัด
เป็น 60, 90 และ  120 วัน ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตน้ าหนักแห้งไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยมีค่าเท่ากับ 
1,253.2 , 1,078.2 และ 1,529.5  กก./ไร่/ปี ตามล าดับ   ในด้านส่วนประกอบทางเคมีพบว่าการตัดอ้อย
อาหารสัตว์ที่อายุ 45, 60, 90 และ 120 วัน ส่งผลให้ระดับโปรตีนลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(P0.01) โดย
มีค่าเท่ากับ 11.0, 9.8, 8.1 และ 5.4 % ตามล าดับ ส่วนระดับ Acid detergent fiber(ADF)และ Acid 
detergent lignin (ADL) ในอ้อยอาหารสัตว์ที่ตัดเมื่ออายุ 45 วัน ต่ ากว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
(P0.01)เมื่อเปรียบเทียบกับการตัดอ้อยอาหารสัตว์ที่อายุ 60, 90 และ 120 วัน โดยมีค่าเท่ากับ 39.4, 43.6, 
44.7 และ 43.4% ตามล าดับ และระดับ ADL มีค่าเท่ากับ 4.4, 5.9, 6.2 และ 6.0 % ตามล าดับ จึงสรุปได้ว่า
อ้อยอาหารสัตว์ไบโอเทค 2 สามารถตัดใช้ประโยชน์เพื่อการเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่อายุ 60-120 วัน โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อปริมาณผลผลิต ระดับ ADF และ ADL แต่มีผลกระทบต่อระดับโปรตีนที่ลดลงเมื่ออ้อยอาหารสัตว์ไบ
โอเทค2 มีอายุมากขึ้น  
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Effects of cutting intervals on yields and nutritive values of Biotec 2 forage sugarcane 

Patiphat Udomsamuthirun1/, Somyos Chunkesa2/, Chalermpol Boonjue1/ 

Abstract  

The objective of this experiment was to investigate the effects of cutting intervals on 
yields and nutritive values of Biotec 2 forage sugarcane.The experiment was conducted from  
April 2014 to April 2015 at Dansai Royal livestock and Development Center, Dansai, Loei 
province. The experiment was designed as randomized complete block design (RCBD) with 3 
replications. The treatment were 4 cutting intervals as 45, 60, 90 and 120 day. Harvested 
plant was weighed and analyzed for dry matter yield and chemical composition. The result 
showed that cutting intervals had effect on yields and nutritive values. The cutting interval at 
45 days showed significantly lowest total dry matter yields (P0.05) at  449.8 kg/rai/year. If 
increased in cutting intervals to 60, 90 and 120 day the dry matter yield were not significant 
different at 1,253.2 , 1,078.2 and 1,529.5 kg/rai/year, respectively.  In term of chemical 
composition showed that the protein of Biotec 2 forage sugarcane were significantly 
decrease(P0.01) by 11.0, 9.8, 8.1 and 5.4%  with increased in cutting intervals to 45, 60, 90 
and 120 day, respectively. The Acid detergent fiber (ADF) and Acid detergent lignin (ADL) of 
cutting intervals at 45 day significantly lower(P0.01) than cutting interval at 60, 90 and 120 
days, the ADF were 39.4, 43.6, 44.7 and 43.4%, respectively, the ADL were 4.4, 5.9, 6.2 and 
6.0%, respectively. In conclusion,the optimal cutting interval were at the range of 60-120 day 
without affected to yield, ADF and ADL level but affected to protein level when increased in 
cutting intervals.  
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บทที่ 1 

บทน า 

 อ้อยอาหารสัตว์(forage sugarcane) ถูกปรับปรุงขึ้นโดยส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) เพ่ือใช้ประโยชน์เป็นอาหารสัตว์ โดยเกิดจากการผสมพันธุ์กันระหว่างอ้อยพันธุ์ชัยนาท1 
(Saccharum officinalum) กับอ้อยป่า(Saccharum spontaneum) ท าให้ได้อ้อยที่มีลักษณะล าต้นเล็ก อ่อน
นุ่ม  มีใบมาก มีความน่ากินสูง ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบได้ดีทั้งในรูปสด และหมัก  โดยส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้น้อมเกล้าฯถวายท่อนพันธุ์อ้อยอาหารสัตว์ จ านวน 1.5 
ตัน แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือทรงใช้ในกิจการของโครงการต่างๆ ตามพระราช
อัธยาศัย  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานท่อนพันธุ์อ้อยอาหารสัตว์ดังกล่าวจ านวน 1.5 ตัน ให้แก่
โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งสถานีพัฒนาอาหารสัตว์เลย อ.
วังสะพุง จ.เลย เป็นผู้ปลูกและดูแลแปลงอ้อยอาหารสัตว์ 

ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริฯได้รับท่อนพันธุ์อ้อยอาหารสัตว์จ านวน  3 สายพันธุ์ได้แก่ พันธุ์ ไบ
โอเทค1, ไบโอเทค2 และไบโอเทค 3  มาทดลองปลูกและศึกษาการใช้ประโยชน์  แต่อย่างไรก็ตามพบว่ายังไม่มี
รายงานถึงอายุการตัดใช้ประโยชน์ในสัตว์เคี้ยวเอื้องที่ชัดเจน  โดย สวทช. ได้รายงานว่า อ้อยอาหารสัตว์ พันธุ์ไบ
โอเทค1, ไบโอเทค2 และไบโอเทค 3  สามารถตัดใช้ประโยชน์ในช่วงอายุ 90-165 วัน โดยให้ปริมาณผลผลิต 
14-16, 18-20 และ 15-17 ตัน/ไร่/ปี ตามล าดับ และมีเปอร์เซนต์โปรตีนที่ระดับ 4.8-5.5 %  ในเบื้องต้นศูนย์
พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริฯ ได้ทดลองตัดใช้ประโยชน์ที่อายุ 150-165 วัน พบว่าโคเลือกกินเฉพาะในส่วน
ของใบเนื่องจากล าต้นมีลักษณะแข็งจึงมีส่วนเหลือทิ้งอยู่มาก ด้วยเหตุนี้จึงมีความจ าเป็นต้องท าการศึกษาอายุ
การตัดอ้อยอาหารสัตว์ที่เหมาะสม  เพื่อให้ได้อ้อยอาหารสัตว์ที่มีคุณค่าทางโภชนะการสูงและโคสามารถใช้
ประโยชน์ได้มากข้ึน โดยเลือกอ้อยอาหารสัตว์สายพันธุ์ไบโอเทค  2 ที่สวทช.รายงานว่าให้ผลผลิตสูงมาใช้ใน
การศึกษาวิจัย 

 

วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือทราบอายุการตัดอ้อยอาหารสัตว์สายพันธุ์ไบโอเทค2 ที่เหมาะสมส าหรับการใช้เป็นอาหารสัตว์  

2. เพ่ือทราบผลของอายุการตัดต่อปริมาณผลผลิตและคุณค่าทางโภชนะ 
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บทที่ 2 

ตรวจเอกสาร 

2.1 อ้อยอาหารสัตว ์

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อยที่
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ปลูกพันธุ์อ้อยทางการค้าของไทย  โดย รศ.ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์  จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ด าเนินโครงการประเมินเชื้อพันธุกรรมอ้อย และการปรับปรุง
พันธุ์อ้อยโดยรวบรวมเชื้อพันธุกรรมอ้อยทั้งในและต่างประเทศ อ้อยพันธุ์การค้า  อ้อยพื้นเมือง อ้อยป่าและพืช
สกุลใกล้เคียง ได้ท้ังสิ้น 2,559 โคลนเป็นพันธุ์อ้อยจากต่างประเทศ 431 โคลน พันธุ์อ้อยในประเทศ 1,973 
โคลนพันธุ์อ้อยป่าและพืชสกุลใกล้เคียง 155 โคลนตรวจสอบพันธุกรรมโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลจ าแนกอ้อย
เป็น 47 กลุ่มเป็นพันธุ์อ้อยที่เก็บรวบรวมหลัก 300 โคลน ทั้งหมดรวบรวมไว้ที่สถานีผสมพันธุ์อ้อยบ้านทิพุเย ต.
ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีสภาพอากาศเหมาะสมต่อการออกดอกของอ้อยทุกพันธุ์  ในแต่
ละปีโครงการฯ ด าเนินการผสมพันธุ์ได้เมล็ดพันธุ์อ้อยไม่น้อยกว่า 1,500 คู่ผสม เมื่อน าเมล็ดอ้อยไปเพาะได้ต้น
กล้า 70,000-150,000 ต้นเชื้อพันธุกรรมอ้อยที่ได้เก็บรวบรวมไว้สามารถสืบประวัติย้อนหลังได้ 3-5 ชั่วการ
ผสมพันธุ์ท าให้ทราบความสัมพันธ์ทางเครือญาติของอ้อยแต่ละพันธุ์กับบรรพบุรุษดั้งเดิมและชนิดอ้อย ข้อมูล
ลักษณะทางการเกษตรและสัณฐานวิทยาและระบบฐานข้อมูลการผสมพันธุ์อ้อยที่ให้ข้อมูลคู่ผสมพันธุ์ช่วงเวลา
การออกดอก การเพาะเมล็ด และความดีเด่นของอ้อยในแต่ละคู่ผสมพันธุ์ 

เชื้อพันธุกรรมอ้อยทั้งหมดรองรับการผสมพันธุ์เพ่ือพัฒนาพันธุ์อ้อย 3 ชนิดแสดงดังตารางที่ 2.1  คือ
การปรับปรุงพันธุ์อ้อยน้ าตาลให้มีผลผลิตอ้อยและความหวานสูง มีปริมาณแป้งต่ า ต้านทานต่อโรคและแมลงไว้
ตอได้หลายครั้ง และปรับตัวได้ดีในแหล่งปลูกอ้อยที่ส าคัญของประเทศ เหมาะส าหรับใช้เป็นวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมการผลิตน้ าตาลการปรับปรุงพันธุ์อ้อยพลังงานให้ได้พันธุ์อ้อยใหม่ๆที่ให้ผลผลิตเอทานอลและเส้น
ใยสูงใช้สนับสนุนอุตสาหกรรมด้านพลังงานโดยตรงโดยน้ าอ้อยน าเข้าสู่กระบวนการผลิตเอทานอลและมี
ปริมาณชานอ้อยมากเพียงพอที่จะใช้ในโรงไฟฟ้าชีวมวล  อ้อยชนิดนี้เจริญเติบโตเร็ว เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทุก 8 
เดือน และการปรับปรุงพันธุ์อ้อยอาหารสัตว์ให้ได้พันธุ์อ้อยชนิดใหม่ที่เจริญเติบโตรวดเร็วให้ผลผลิตชีวมวลสูง 
เก็บเก่ียวผลผลิตได้ทุก 4 เดือน ใช้เป็นพืชอาหารหยาบทางเลือกหนึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตโคเนื้อและโคนม 

ส าหรับการพัฒนาสายพันธุ์อ้อยเพื่อมุ่งหวังให้เป็นอาหารสัตว์โดยเฉพาะ โดยพิจารณาจากลักษณะ
ผลผลิต คุณค่าทางโภชนะ และความสะดวกในการเก็บเก่ียว แต่วิธีการปลูกและการจัดการยังเหมือนกับอ้อย
ปลูกท่ัวไป  โฆษิตและคณะ(2555) รายงานว่า การปรับปรุงพันธุ์อ้อยอาหารสัตว์ได้ด าเนินการวิจัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2544 โดยคณะนักวิจัยจากภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยอ้อยอาหารสัตว์เกิด
จากการผสมข้ามชนิดของพันธุ์อ้อยปลูก (Saccharum spp.) กับอ้อยป่า (S. spontaneum) อ้อยอาหารสัตว์
จึงมีพ้ืนฐานทางพันธุกรรมส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ  50 ได้รับมาจากอ้อยป่า  อ้อยอาหารสัตว์จึงเป็นพืชที่มี
ลักษณะบางอย่างใกล้เคียงกับอ้อยพลังงาน  คือ ให้ผลผลิตสูงและมีปริมาณเส้นใยอยู่มาก  ทนแล้ง และทนทาน
ต่อโรคแมลง แตแ่ตกต่างกับอ้อยพลังงานที่ผลผลิตจะต้องมีความอ่อนนุ่ม  และมีคุณค่าทางโภชนาการท าให้สัตว์
ชอบกินโดยลักษณะประจ าพันธุ์ของอ้อยอาหารสัตว์ที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์แสดงดังตารางที่ 2.2 
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ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบพันธุ์อ้อย 3 ชนิดตามวัตถุประสงค์การน าไปใช้ประโยชน์ 

ลักษณะ อ้อยน้ าตาล อ้อยพลังงาน อ้อยอาหารสัตว ์
ผลผลิตอ้อย    
- เขตชลประทาน 18-25 ตัน/ไร ่ 25-40 ตัน/ไร ่ 25-30 ตัน/ไร ่
- เขตอาศัยน้ าฝน 10-15 ตัน/ไร่/ปี 15-20 ตัน/ไร่/ปี 15-20 ตัน/ไร่/ปี 
อายุเก็บเกี่ยว 12 เดือน (1 ปี เก็บเกี่ยวได้ 1

ครั้ง) 
8 เดือน (2 ปีเก็บเกี่ยวได้ 3 
ครั้ง) 

อายุ 4 เดือน (1 ปีเก็บเกี่ยวได้ 4 ครั้ง) 

ความหวาน 23-25 บริกซ์ 20-22 บริกซ์ 8-10 บริกซ ์
ปริมาณเส้นใย 10-14 เปอร์เซ็นต ์ 16-18 เปอร์เซ็นต ์ 15-20 เปอร์เซ็นต ์
ขนาดล า ปานกลางถึงใหญ ่ ปานกลาง มีเปลือกแข็ง เล็ก และอ่อนนุ่ม 
การแตกกอ 10,000-12,000 ล า/ไร ่ 23,000-28,000 ล า/ไร ่ 25,000-35,000 ล า/ไร ่
การไว้ตอ 3-5 ครั้ง 6-10 ครั้ง 6-10 ครั้ง 
การใช้ประโยชน ์ น้ าอ้อยใช้ผลิตน้ าตาล น้ าอ้อยใช้ผลิตเอทานอลโดยตรง 

ส่วนเส้นใยใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิต
กระแสไฟฟ้า 

ล าต้นและใบใช้เป็นอาหารหยาบท้ัง
ในรูปอ้อยสด และหมัก ส าหรับ เลี้ยง
โคเนื้อและโคนม 

ลักษณะที่ส าคัญอื่นๆ - ให้ผลผลิตเป็นน้ าตาลซูโครสสูง 
แต่มีเส้นใยปานกลาง จึงเหมาะ
ส าหรับอุตสาหกรรมน้ าตาล 
- น้ าอ้อยมีปริมาณแป้งต่ า 
- พันธุ์อ้อยปรับตัวได้ดีในแหล่ง
ปลูกอ้อยที่ส าคัญทั่วประเทศ 

- สะสมน้ าตาลเร็วภายใน 8 
เดือน และมีปริมาณเส้นใยมาก 
-   เก็บเกี่ยวผลผลิตได้หลาย
ตอ    ช่วยลดต้นทุน 
- ทนแล้ง และทนน้ าท่วม 
สามารถปลูกได้อย่างกว้างขวาง
ทั่วประเทศ 

-    สามารถสร้างทรงพุ่มใบได้เร็ว
และมีปริมาณมาก 
- ล าต้นและใบอ่อนนุ่มท าให้สัตว์ชอบ
กิน มีโปรตีน 5% และสัตว์สามารถ
ย่อยได้ด ี
- ทนแล้ง และทนน้ าท่วม สามารถ
ปลูกได้อย่างกว้างขวางทั่วประเทศ 

ที่มา : ประเสริฐ (2551) 

จากนั้นส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้น้อมเกล้าฯถวายท่อนพันธุ์
อ้อยอาหารสัตว์ จ านวน 1.5 ตัน แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือทรงใช้ในกิจการ
ของโครงการต่างๆ ตามพระราชอัธยาศัย ซึ่งพันธุ์อ้อยอาหารสัตว์ดังกล่าว มีค่าเฉลี่ยของผลผลิตน้ าหนักสดต่อไร่
สูง (15-20 ตัน/ไร่/ปี) มีคุณค่าด้านอาหารสัตว์ค่อนข้างดี และปรับตัวได้กว้างขวางในสภาพแวดล้อมของ
ประเทศไทย ตลอดจ นเก็บเก่ียวผลผลิตได้ทุก 4-5 เดือน ปลูกครั้งเดียวเก็บเก่ียวได้มากกว่า 6 ครั้ง ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานท่อนอ้อยอาหารสัตว์ดังกล่าวจ านวน 1.5 ตัน ให้แก่โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์
ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ เลย อ.วังสะพุง จ.เลย เป็นผู้ปลูกและ
ดูแลแปลงอ้อยอาหารสัตว์ 
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ตารางที่ 2.2 ลักษณะประจ าพันธุ์ของอ้อยอาหารสัตว์ 3 สายพันธุ์ 

 อ้อยอาหารสัตว์พันธุ ์
ไบโอเทค1 

อ้อยอาหารสัตว์พันธุ ์
ไบโอเทค2 

อ้อยอาหารสัตว์พันธุ ์
ไบโอเทค3 

สายต้นเดิม TByEFC01-0004 TByEFC01-0009 TByEFC01-0011 
พ่อพันธุ ์ ชัยนาท 1 ชัยนาท 1 ชัยนาท 1 
แม่พันธ์ุ อ้อยป่า 

(S. spontaneum L.) 
อ้อยป่า 

(S. spontaneum L.) 
อ้อยป่า 

(S. spontaneum L.) 
ผลิตอ้อย 
(ค่าเฉลี่ย,ตัน/ไร่/ปี) 

 
14-16 

 
18-20 

 
15-17 

-อ้อยปลูก  
(ตัน/ไร่/รอบการเก็บเกี่ยว) 

 
3-4 

 
3-4 

 
3-4 

-อ้อยตอ 
(ตัน/ไร่/รอบการเก็บเกี่ยว) 

 
5-6 

 
7-8 

 
5-6 

จ านวนล าต่อไร่ 
(ค่าเฉลี่ย,ล า/ไร่) 

 
21,000-22,000 

 
26,000-27,000 

 
20,000-21,000 

-อ้อยปลูก (ล า/ไร่) 15,000-16,000 15,000-16,000 12,000-13,000 
-อ้อยตอ (ล า/ไร่) 23,000-24,000 29,000-30,000 23,000-24,000 
ความสูง 
(ค่าเฉลี่ย,ซม.) 

 
180-190 

 
180-190 

 
175-185 

-อ้อยปลูก (ซม.) 130-140 120-130 110-120 
-อ้อยตอ(ซม.) 200-210 200-210 200-210 
เส้นผ่านศูนย์กลางล า(ซม.) 1.5-1.6 1.3-1.5 1.6-1.7 
สภาพดินที่เหมาะสม ดินเหนียว-ดินร่วนทราย ดินเหนียว-ดินร่วนทราย ดินเหนียว-ดินร่วนทราย 
ที่มา : ประเสริฐและคณะ (2551) 

2.2 วิธีการปลูกและการจัดการอ้อยอาหารสัตว์ (ชื่นจิต, 2555) 

 อ้อยอาหารสัตว์เป็นพืชที่สามารถปลูกได้ดีในสภาพแวดล้อมของประเทศไทยและยังมีความทนทานต่อ
สภาพแล้งได้ดี แต่การปลูกอ้อยอาหารสัตว์เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่ดีนั้นต้องขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ปลูกดังนี้ 

1) พ้ืนที่ปลูก อ้อยอาหารสัตว์เป็นพืชที่ปลูกได้อย่างกว้างขวางในสภาพแวดล้อมของประเทศไทย ซึ่ง
ค่อนข้างแห้งแล้ง และเหมาะสมกับเนื้อดินหลายแบบ เช่น ดินเหนียว ร่วนเหนียว ร่วน ร่วนปน
ทรายแป้ง ร่วนทราย เป็นต้น 

2) ฤดูปลูก ในเขตชลประทาน สามารถปลูกได้ตลอดปี ส่วนเขตอาศัยน้ าฝนควรเริ่มปลูกอ้อยอาหาร
สัตว์ในต้นฤดูฝน (พฤษภาคม-มิถุนายน) ให้อ้อยได้รับน้ าฝนอย่างเต็มที่เพ่ือการเจริญเติบโตของ
รากและล าต้น โดยจะมีผลต่อความสามารถในการไว้ตอและระดับผลผลิตของอ้อยตอด้วย 

3) การเตรียมพ้ืนที่ ควรปรับพื้นที่ให้มีความสม่ าเสมอ มีความลาดชันที่พอเหมาะ ระบายน้ าได้ดี ท า
การไถดะและแปรให้ดินมีความละเอียด ร่วนซุย เพ่ือให้ระบายน้ าและอากาศได้ดี จากนั้นยกร่อง
ให้มีความห่างระหว่างแถว 1.0-1.2 เมตร 
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4) การปลูก ท าได้ 2 วิธีคือ 
- การใช้ท่อนพันธุ์ โดยเตรียมท่อนพันธุ์อ้อยให้แต่ละท่อนมี 3 ตา ปลูกแบบวางท่อนเดี่ยว

หรือท่อนคู่ ระยะห่างท่อนพันธุ์ 0.5 เมตร  การปลูกวิธีนี้จะประหยัดท่อนพันธุ์ 
- ปลูกแบบวางท่อนพันธุ์ทั้งล าลงไปในร่อง โดยให้ท่อนพันธุ์เหลื่อมกัน แล้วใช้มีดสับท่อน

พันธุ์ทั้งล าให้มีความยาวประมาณ 30-40 เซนติเมตร วิธีนี้เปลืองท่อนพันธุ์และสารเคมี
ก าจัดวัชพืช 

5) การใส่ปุ๋ย อ้อยปลูกใหม่ใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง คือ ปุ๋ยรองพ้ืน ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัม/
ไร่ หรือปุ๋ยคอก อัตรา 1-2 ตัน/ไร่ ใส่โดยหว่านลงไปในแถวก่อนปลูกอ้อยและปุ๋ยแต่งหน้า ใส่
หลังจากปลูกอ้อยไปแล้ว 2 เดือน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 21-0-0 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่  อ้อยตอใส่ปุ๋ย
แต่งหน้าเพียง 1 ครั้งเท่านั้น โดยใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่ หรือ 21-0-0 อัตรา 
50 กิโลกรัม/ไร่ นอกจากนี้ยังใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักร่วมกันด้วย เพื่อลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี 

6) การให้น้ า ในเขตชลประทานอาจให้น้ าเดือนละ 1 ครั้ง หรือให้น้ าเมื่ออ้อยแสดงอาการเหี่ยว 
7) การเก็บเกี่ยว การปลูกอ้อยปลูกควรเริ่มเก็บเก่ียวที่อายุอ้อย 5-6 เดือน ส่วนอ้อยตอสามารถเก็บ

เกี่ยวได้ทุกๆ 4 เดือน 

2.3 ผลผลิตอ้อยอาหารสัตว์ และคุณค่าทางโภชนะ 

 วิโรจน์และคณะ (2552)   รายงานว่า อ้อยอาหารสัตว์เป็นอ้อยที่มีการพัฒนาสายพันธุ์เพ่ือใช้ประโยชน์
ส าหรับการเป็นอาหารสัตว์โดยเฉพาะ สามารถให้ผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่สูง มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อม 
สามารถเก็บเก่ียว ได้ในระยะเวลาสั้นเพียง 4-5 เดือน โดยภายในระยะเวลา 1 ปี เก็บเกี่ยวได้ 3-4 ครั้ง ล าต้น
อ้อยมีขนาดเล็กถึงปานกลาง มีอัตราการแตกกอดี 30,000-45,000 ล า/ไร่ สามารถไว้ตอได้นานถึง 6-10 ครั้ง
หรือมากกว่า ท าให้เก็บเก่ียวได้หลายครั้งเป็นการช่วยลดต้นทุนค่าพันธุ์อ้อยเป็นอย่างมาก    

ศิวัชและคณะ (2552) ศึกษาการปลูกอ้อยอาหารสัตว์ 3 สายพันธุ์  TByEFC01-0011(Biotec3) 
TByEFC01-0013 และ TByEFC04-0775 ในแปลงเกษตรกรในพื้นที่อาศัยน้ าฝนอ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี พบว่า 
อ้อยอาหารสัตว์สามารถให้ผลผลิตเฉลี่ย 1.3-13.1 ตัน/ไร่/การตัด 1 ครั้ง หรือ 5.3-22.7 ตัน/ไร่/ปี (ตารางที่ 
2.3) การทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าอายุและความถ่ีของการตัดอ้อยอาหารสัตว์ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตทั้งปี โดย
ผลผลิตเพ่ิมข้ึนตามอายุการตัดที่มากข้ึน  
 จิระและคณะ(2557)  ศึกษาการปลูกเปรียบเทียบการให้ผลผลิตชีวมวลสดของอ้อยอาหารสัตว์โคลน  
Phil 58-260 x K 84-200 กับโคลนอ่ืนๆ  ในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออกท่ีศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา  พบว่า
ผลผลิตรวมจากการเก็บเก่ียว  5 ครั้งในระยะเวลา  15 เดือนมีค่าใกล้เคียงกันระหว่าง  31.61 ถึง 36.23 ตัน/ไร่ 
แต่ในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันตกที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง  ผลการเก็บเกี่ยว  3 ครั้งใน
ระยะเวลา 11 เดือน พบว่า โคลน Phil 58-260 x K 84-200 ให้ผลผลิตได้สูงถึง  51.87 ตัน/ไร่ ในการศึกษาหา
ระยะห่างระหว่างแถวปลูกท่ีเหมาะสมพบว่าการใช้ระยะ  75 ซม. 100 ซม. และ 125 ซม. ไม่ท าให้ผลผลิตชี ว
มวลสดรวมจากการเก็บเก่ียว  3 ครั้งในระยะเวลา  15 เดือนมีความแตกต่างกันทางสถิติ  ส าหรับอายุเก็บเกี่ยวที่
เหมาะสมพบว่าการเก็บเก่ียวทุกๆ  4 เดือนให้ผลผลิตชีวมวลใน  1 ปีอยู่ในระดับสูงโดยยังมีคุณค่าทางโภชนะสา
หรับสัตว์เคี้ยวเอื้องสูงใกล้เคียงกับการเก็บเก่ียวทุก 3 เดือน ในกรณีการปลูกอ้อยอาหารสัตว์โคลนพันธุ์นี้เป็นพืช
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แซมระหว่างแถวยางพาราและระหว่างแถวปาล์มน้ ามันตั้งแต่เริ่มปลูกในปีแรก  พบว่าการปลูกห่างจากแถว
ยางพารา 1 เมตร และปลูกห่างจากแถวปาล์มน้ ามัน  1.5 เมตร เป็นวิธีการที่ได้ผลผลิตชีวมวลสดสูง  และไม่
กระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชประธาน 

ตารางที่ 2.3 ผลผลิตอ้อยอาหารสัตว์ (น้ าหนักสด) ในแปลงปลูกเกษตรกรในพื้นที่อาศัยน้ าฝน อ าเภอวังม่วง 
จังหวัดสระบุรี 

อายุการเก็บเกี่ยว(วัน) จ านวนการเก็บเก่ียว
(ครั้ง/ปี) 

ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวต่อครั้ง
(ตัน/ไร่) 

ผลผลิตรวม (ตัน/ไร่/ปี) 

90 4.1 1.3 5.3 
105 3.5 3.1 10.8 
120 3.0 4.2 12.6 
135 2.7 4.7 12.7 
150 2.4 6.7 16.2 
165 2.2 8.2 18.2 
180 2.0 8.6 17.5 
195 1.9 11.7 21.9 
210 1.7 13.1 22.7 

ที่มา : ดัดแปลงจาก ศิวัชและคณะ (2552) 

 ประเสริฐและคณะ ( 2552) ศึกษาการปลูกเพ่ือทดสอบอ้อยอาหารสัตว์สามสาย พันธุ์ คือ TByEF04-
0775; V1, TByEF01-0011; V2 และ TByEF01-0013;V3  ในแปลงของเกษตรกรและสุ่มเก็บตัวอย่างตาม
ระยะการตัดที่อายุ  90, 105, 120,135, 150, 165, 180, 195และ210 วัน ศึกษาการย่อยได้ในห้องปฏิบัติการ 
(in vitro digestibility) และคุณค่าทางโภชนะ พบว่า  หากเปรียบเทียบการย่อยได้ในห้องปฏิบัติการของอ้อย
อาหารสัตว์ทั้ง 3 สายพันธุ์ พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P < 0.05)   โดยค่าการย่อยได้
ของสายพันธุ์ V1 มีค่าสูงสุดที่ระดับ 52.7 % และ มีค่าเท่ากับ 47.7 และ 45.1 ในอ้อยอาหารสัตว์สายพันธุ์ V2 
และ V3 ตามล าดับ  ในแง่คุณค่าทางโภชนะของอ้อยพบว่าระดับโปรตีนของอ้อยอาหารสัตว์ทั้ง3สายพันธุ์ในช่วง
อายุ 90-150 วันมีความแตกต่างกัน โดยสายพันธุ์ V1 มีค่าโปรตีนสูงกว่าสายพันธุ์ V2 และ V3  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P < 0.05) โดยมีเปอร์เซ็นต์โปรตีนเมื่ออายุ 90 วันเท่ากับ 5.2, 4.8 และ 5.0 % ตามล าดับ 
เมื่ออายุ 150 วันมีเปอร์เซ็นต์โปรตีน 6.0, 5.5 และ 5.5% ตามล าดับ    แต่เมื่ออ้อยอาหารสัตว์มีอายุ165 วัน
ขึ้นไป พบว่า ระดับโปรตีนของทั้ง 3 สายพันธุ์ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P < 0.05)  ส่วนระดับของไขมันพบว่าไม่
มีผลกระทบการอายุและสายพันธุ์ของอ้อยอาหารสัตว์   ส่วนเยื่อใย NDF พบว่าสายพันธุ์ที่แตกต่างกันส่งผลให้
ระดับ NDF แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P < 0.05)  โดยเมื่อหาค่าเฉลี่ยของ NDF ทุกช่วงอายุการตัด
(90-210 วัน) พบว่า สายพันธุ์ V3 มีระดับ NDF สูงสุดที่ระดับ 70.9% เปรียบเทียบกับสายพันธุ์ V1และ V2ที่มี
ระดับ NDF 70.6 และ 69.5% ตามล าดับ ส่วนเยื่อใย ADF เฉลี่ยทุกช่วงอายุการตัด(90-210 วัน)  พบว่า อ้อย
อาหารสัตว์ทั้ง 3 สายพันธุ์มีระดับ ADF แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  โดยพบว่าสายพันธุ์ V3 มีค่า 
ADF สูงสุดที่ระดับ 40% เปรียบเทียบกับสายพันธุ์ V1 และ V2 ที่มีระดับ ADF 38.9 และ 37.6% ตามล าดับ 
ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาวิจัยจึงสรุปว่าอ้อยอาหารสัตว์ สายพันธุ์ V1 นี้ยังสามารถตัดเก็บเกี่ยว  ได้นานถึง 210 วันโดย
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ที่คุณค่าทางอาหาร และความย่อยได้ไม่ลดลง ในขณะที่สายต้น V2 และ V3 ควรเก็บเกี่ยวก่อนอายุ  165 วัน จึง
จะได้ผลผลิตสิ่งแห้งมากสุด และยังมีการย่อยได้อยู่ในระดับสูง 

 โฆษิตและคณะ(2555) ประเมินผลผลิตของอ้อยอาหารสัตว์  8 โคลนได้แก่  Biotec2, 28-2114, 28-
2113, 28-2106, 28-1744, 28-1727, 28-1720 และ 05-1746   ภายใต้สภาพที่มีน้ าชลประทาน  การศึกษา
วางแผนการทดลองแบบ  RCB จ านวน 4 ซ้ า เก็บเก่ียวอ้อย3 ครั้ง  คือ อ้อยปลูกเก็บเกี่ยวที่อายุ  6 เดือนหลัง
ปลูก อ้อยตอท่ี 1 และตอที่ 2  ซ่ึงเก็บเก่ียวที่อายุ  4 เดือนหลังไว้ตอ  ผลการทดลองพบว่า  การตัดอ้อยอาหาร
สัตว์ครั้งแรก (plant cane)ในอ้อยอาหารสัตว์ทุกโคลน ส่งผลให้ได้ผลผลิตสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับกับตัดครั้งที่ 
2 และ 3 หลังไว้ตอ(1 st ratoon, 2st ratoon)  โดยอ้อยอาหารสัตว์โคลน 7 โคลนให้ผลผลิตไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ ยกเว้นอ้อยโคลน 05-1746 ที่ให้ผลผลิต 15.32 ตัน/ไร่ ซึ่งต่ ากว่าอ้อยโคลนอื่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P ≤ 0.05) โดยค่าเฉลี่ยของผลผลิตการตัดอ้อยอาหารสัตว์ทุกโคลนเมื่อตัดครั้งแรก( plant cane)มีค่าเท่ากับ 
19.76 ตัน/ไร่  การตัดอ้อยอาหารสัตว์ครั้งที่ 2 (1 st ratoon) พบว่าผลผลิตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ยิ่งทางสถิติ (P ≤ 0.01)  จ านวน 3 กลุ่มคือ  กลุ่มท่ีให้ผลผลิตสูง ได้แก่ อ้อยอาหารสัตว์โคลน Biotec2, 28-
2114, 28-2113 และ 28-1727 โดยมีผลผลิต 11.57-13.50 ตัน/ไร่  กลุ่มที่ให้ผลผลิตปานกลาง ได้แก่  อ้อย
อาหารสัตว์โคลน 28-2106 และ 28-1744  กลุ่มท่ีให้ผลผลิตต่ าได้แก่  28-1720 และ 05-1746   โดยค่าเฉลี่ย
ของผลผลิตการตัดอ้อยอาหารสัตว์ทุกโคลนเมื่อตัดครั้งที่ 2 (1 st ratoon) มีค่าเท่ากับ 10.25 ตัน/ไร่  ในส่วน
ของการตัดอ้อยอาหารสัตว์ครั้งที่ 3 (2st ratoon)  พบอ้อยอาหารสัตว์โคลน  28-1720 และ 05-1746    ให้
ผลผลิตต่ ากว่าโคลนอื่นๆอีก 6 โคลน อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P ≤ 0.01)  จากผลการทดลองนี้จึงสามารถ
สรุปได้ว่า อ้อยอาหารสัตว์ที่ให้ผลผลิตสูงต่อเนื่องสม่ าเสมอจากการตัดอ้อยอาหารสัตว์ทั้ง 3 ครั้งได้แก่อ้อย
อาหารสัตว์โคลน  Biotec2, 28-2114 และ 28-2113    
 
2.4 การใช้ประโยชน์อ้อยอาหารสัตว์  

 ศิวัช และคณะ(2552) ศึกษา การใช้อ้อยอาหารสัตว์ในสูตรอาหารแบบรวม  (Total mixed ration, 
TMR) เปรียบเทียบกับการใช้ข้าวโพดหมัก  และฟางข้าวเป็นอาหารหยาบในสูตรอาหาร  โดยวางแผนการศึกษา
แบบจัตุรัสซ้ า  (Replicated Latin Square) ใช้โคนมสาวลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนจ านวน  12 ตัว อายุ 12-14 
เดือน น้ าหนักตัวเฉลี่ย  277.3 กิโลกรัม ให้อาหารแบบอาหารสูตรรวม  3 สูตร สูตรที่1 อาหารสูตรรวมที่ใช้ต้น
อ้อยสดสับเป็นแหล่งอาหารหยาบ  (TMRs) สูตรที่ 2 อาหารสูตรรวมที่ใช้ข้าวโพดหมักเป็นแหล่งอาหารหยาบ  
(TMRc) สูตรที ่3 อาหารสูตรรวมที่ใช้ฟางข้าวสับเป็นแหล่งอาหารหยาบ  (TMRr) มีระดับพลังงาน  TDN เท่ากับ 
68 % และโปรตีนรวมเท่ากับ  15 % เท่ากันทุกสูตร  พบว่าอัตราการกินได้ของโคสาวเมื่อได้รับอาหารสูตรอ้อย
สดและสูตรข้าวโพดหมักมีแนวโน้มแตกต่างจากสูตรฟางข้าว การทดลองพบว่าสูตรอ้อยสดจะท าให้โคสาวมีการ
เจริญเติบโตต่อวันและประสิทธิภาพในการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อได้สูงสุด ( 1.17 กก./วัน, 8.8 กก.อาหาร/กก.
น้ าหนักตัว ) แต่ไม่แตกต่างทางสถิติจากกลุ่มข้าวโพดหมัก  และดีกว่ากลุ่มท่ีใช้ฟางข้าวเป็นอาหารหยาบ
นอกจากนั้นเมื่อศึกษาในระดับการย่อยได้จะพบว่าสูตรอ้อยสดซึ่งปริมาณน้ าตาลและแป้งเป็นองค์ประกอบที่สูง
กว่า ซึ่งจะเพ่ิมประสิทธิภาพการหมักย่อยได้ดีเห็นได้จากมีค่าการย่อยได้อาหารที่  ชั่วโมง 48 (56.4%) และค่า
การย่อยได้ของโคมิคออกไซด์(71.1%)สูงกว่าสูตรฟางข้าวและกระเพาะหมักค่าความเป็นกรดด่างในเกณฑ์ปกติ
ปริมาณกรด acetic, propionic, butyric, isobutyric acids, และค่าBUN มีระดับไม่แตกต่างในทุกสูตร
อาหาร โคสาวที่ได้รับอาหารสูตรอ้อยสดจะมีต้นทุนการผลิตต่ าที่สุด (45 บาท/กิโลกรัมน้ าหนักโค ) ในขณะที่โค
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สาวที่ได้รับฟางข้าวจะมีนต้นทุนในการผลิตสูงสุด  (102 บาท/กก.น้ าหนักโค) ดังนั้นการใช้อ้อยอาหารสัตว์เพ่ือ
เป็นอาหารหยาบจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีความเป็นไปได้และมีศักยภาพที่สูง 
 ชื่นจิตและคณะ(2559) ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของอ้อยอาหารสัตว์หมักร่วมกับถ่ัวแลบแลบใ น
อัตราส่วนต่างๆ  โดยวางแผนการทดลองแบบ  (Completely Randomized Design; CRD) จ านวน 3 ซ้ า
ประกอบด้วย อัตราส่วนอ้อยอาหารสัตว์ต่อถั่วแลบแลบ  (5 ระดับ คือ 100: 0 75:25 50:50 25:75 และ0:100) 
ภายหลังการหมัก  30 วัน สุ่มตัวอย่างพืชหมักเพ่ือประเมินองค์ประกอบทางโภชนะ  องค์ประกอบทางเคมีแล ะ
ลักษณะทางกายภาพของพืชหมัก  ผลการศึกษาพบว่าสัดส่วนของถั่วแลบแลบในอ้อยอาหารสัตว์ส่งผลต่อ
คุณภาพของอ้อยหมัก เมื่อเพ่ิมสัดส่วนของถั่วแลบแลบจะท าให้ปริมาณโปรตีนเพิ่มขึ้นแต่ปริมาณวัตถุแห้ง  NDF 
และ ADF ของพืชหมักลดลง  ทุกต ารับทดลองมีสมบัติทางเคมีอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี  โดยมีค่า pH อยู่ในช่วง
มาตรฐาน (3.71-4.08) ความเข้มข้นของกรดแลคติก  กรดอะซีติก และกรดบิวทีริกมีค่าระหว่าง  3.81-5.00%, 
1.14-1.83 % และ 0.27-0.55 % ของกรดทั้งหมด  ตามล าดับ ในส่วนของคุณภาพทางกายภาพของพืชหมัก  
(กลิ่น เนื้อสัมผัส และสี) พบว่าทุกต ารับการทดลองมีคุณภาพดีมาก 
 ณัฐพงษ์และคณะ(2555) ศึกษาการใช้อ้อยอาหารสัตว์หมักท่ีมีอายุตัดแตกต่างกันเพื่อทดแทนข้าวโพ ด
หมักเพ่ือเป็นแหล่งอาหารหยาบในการเลี้ยงสัตว์ โดยท าการศึกษาในโคนมพันธุ์โฮสไตน์ฟรีเชี่ยน  จ านวน 15 ตัว
น้ าหนักตัวเฉลี่ย  465.5 ± 20.4 กิโลกรัม และมีวันให้น้ านม  133 ± 25 วัน วางแผนการทดลอง  3 × 3 ลาตินส
แควร์ ในแต่ละช่วงของการทดลองใช้เวลา 21 วัน โดยโคทดลองจะได้รับอาหารข้นโปรตีน  18 เปอร์เซ็นต์ ที่ถูก
ก าหนดให้กินในอัตราส่วนอาหารข้นต่อปริมาณน้ านม เท่ากับ 1:2 และถูกสุ่มให้ได้รับอาหารหยาบ  3 กลุ่ม ดังนี้ 
1. ข้าวโพดหมัก  (corn silage, CS) 2. อ้อยอาหารสัตว์อายุตัด  105 วันหมัก (sugarcane silage, SCS105) 
และ 3. อ้อยอาหารสัตว์อายุตัด  210 วันหมัก (sugarcane silage,SCS210) โดยให้กินแบบเต็มที่ พบว่ากลุ่ม 
โคท่ีได้รับ อาหารหยาบ  CS และ SCS105 มีปริมาณการกินได้สูงกว่า (P < 0.01) SCS210 (2.6, 2.4 และ 
1.4%BW ตามล าดับ) แต่ปริมาณผลผลิตน้ านม และองค์ประกอบของน้ านมไม่มีความแตกต่างกันดังนั้นสามารถ
เลือกใช้อ้อยอาหารสัตว์ที่มีอายุไม่เกิน  210 วันหมักเป็นอาหารหยาบทดแทนข้าวโพดหมัก  ที่ปริมาณน้อยและ
ขาดแคลนในช่วงฤดูแล้งได ้
  
2.5 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพพืชอาหารสัตว์ (ดัดแปลงจาก สุภาพรรณ,2555) 
 คุณภาพหญ้าอาหารสัตว์วัดได้จากปริมาณอาหารที่สัตว์กินเข้าไป และคุณค่าทางอาหารที่สัตว์ได้รับ
จากอาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อการกินได้  และคุณค่าทางอาหาร  จะผันแปรไปตามลักษณะพันธุกรรม 
สภาพแวดล้อม และการจัดการ ดังนี้ 
 1) พันธุกรรม หญ้าอาหารสัตว์เขตร้อน เมื่อเทียบกับหญ้าอาหารสัตว์เขตหนาวที่มีอายุการเจริญเติบโต
เท่ากัน หญ้าอาหารสัตว์เขตร้อนมีระดับโปรตีนรวมน้อยกว่า แต่มีเยื่อใยสูงกว่า หญ้าอาหารสัตว์เขตหนาว 
ขณะที่ผลผลิตน้ าหนักแห้งของหญ้าอาหารสัตว์เขตร้อนสูงกว่าของหญ้าอาหารสัตว์เขตหนาว 
 2) ชนิดพืช และต าแหน่งในทรงพุ่ม หญ้าอาหารสัตว์เขตร้อนแต่ละชนิดมีระดับโปรตีนรวมประมาณ
10–20 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นอยู่กับอายุและการจัดการ  (ตารางที่ 2.4) ระดับโปรตีนรวมของหญ้าอาหารสัตว์ต่ ากว่า
ของถั่วอาหารสัตว์ เช่นเดียวกับเปอร์เซ็นต์การย่อยได้ ทั้งนี้  เนื่องจากความแตกต่างภายในพืชและลักษณะทาง
กายภาพ 
 ส่วนของหญ้าอาหารสัตว์ ในต าแหน่งที่แตกต่างกันในทรงพุ่มจะมีระดับโปรตีนรวมแตกต่างกัน  ทั้งส่วน
ของโคนต้น ส่วนกลาง และปลายยอด (ตารางที่  2.5)  โดยที่ส่วนของโคนต้นจะมีระดับโปรตีน และเปอร์เซ็นต์
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การย่อยได้ ต่ ากว่าส่วนอื่นๆ (วีระ , 2536) นอกจากนี้ ชนิดของหญ้าอาหารสัตว์อาจมีผลต่อการกินได้ของสัตว์ 
ขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพของพืช การย่อยได้ และความน่ากิน ของหญ้าอาหารสัตว์ แม้ว่าหญ้าอาหารสัตว์
จะมีอายุเท่ากัน แต่การกินได้ของสัตว์มีปริมาณท่ีแตกต่างกัน 
 3) อายุและระยะการเจริญเติบโต หญ้าอาหารสัตว์เมื่อมีอายุมากขึ้น ระดับโปรตีนจะลดลง แต่ปริมาณ
เยื่อใยจะสูงขึ้น ขณะที่ค่าการย่อยได้ของวัตถุแห้งจะลดลง เมื่อเข้าสู่ระยะการเจริญพันธุ์ หญ้าอาหารสัตว์เจริญ
ทางล าต้นมากกว่าทางใบ ท าให้อัตราส่วนระหว่างใบต่อล าต้นลดลง จึงเป็นสาเหตุท าให้ระดับโปรตีนรวมและค่า
การย่อยได้ลดลงอย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้ปริมาณการกินได้ของสัตว์ลดลง เช่นเดียวกับคุณภาพหญ้าอาหารสัตว์
จะลดลงไปตามระยะการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งลดลงทุกๆ สองถึงสามวัน ประมาณ 0.5 เปอร์เซ็นต์ (Cecilia 
et al., 2007) 

4) อายุและความถ่ีของการตัด การตัดหญ้าอาหารสัตว์บ่อยครั้งจะท าให้หญ้ามีระดับโปรตีนรวม และ
เปอร์เซ็นต์การย่อยได้  สูงขึ้น เช่น หญ้าพาสพาลัมอุบลที่ตัดทุกๆ 30 วัน จ านวนหกครั้ง และตัดทุกๆ 45 วัน 
จ านวนสี่ครั้ง ให้ผลผลิตน้ าหนักแห้งรวมเท่ากับ 15.40 และ 13.01 กิโลกรัมต่อเฮกแตร์ และระดับโปรตีนรวม 
เท่ากับ 6.50 และ 4.78 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (Hare et al., 1999) 

5) การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนจะช่วยให้หญ้าอาหารสัตว์มีระดับโปรตีนรวม และปริมาณ
การกินได้ของสัตว์  เพ่ิมข้ึน แต่ไม่ท าให้ค่าการย่อยได้เพ่ิมข้ึน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะความแตกต่างในด้านผลผลิต 
ปริมาณใบ และระยะการเจริญเติบโต แต่การใส่ปุ๋ยมากเกินความต้องการอาจส่งผลเสียต่อต้นพืชและลดการ
ท างานของธาตุอาหารชนิดอื่นได้ 

6) ฤดูกาล Lee et al.(2017) รายงานว่า ฤดูกาลมีอิทธิพลต่อคุณค่าทางโภชนะของอ้อยอาหารสัตว์ 
โดยในช่วงฤดูร้อน ระดับ Acid detergent fiber (ADF) และ Neutral detergent fiber(NDF)จะต่ ากว่า
ในช่วงฤดูหนาว ส่วนในฤดูหนาวจะมีผลให้ระดับ protein, non-fibrous carbohydrate(NFC), starch และ 
water soluble carbohydrates(WSC) สูงกว่าในช่วงฤดูร้อน  แต่อย่างไรก็ตาม ประเสริฐ(2534) รายงานว่า
หญ้าขน และหญ้ากินนีที่ตัดในช่วงเดือนตุลาคมจะมีระดับโปรตีนต่ ากว่าเดือนอ่ืนๆ ทั้งนี้เนื่องจากช่วงเดือน
กันยายนเป็นต้นไปเป็นระยะท่ีหญ้าก าลังออกดอกอาจเป็นสาเหตุให้ระดับโปรตีนในหญ้าลดลง 

 
ตารางที่ 2.4 เปอร์เซ็นต์โปรตีน เยื่อใย และการย่อยได้ ของหญ้าอาหารสัตว์ที่มีอายุแตกต่างกัน 

ชนิดพืช 

อายุพืช 

เอกสารอ้างอิง 30 วัน 45 วัน 60 วัน 

%โปรตีน 
% 

เยื่อใย 
% การ
ย่อยได ้

%
โปรตีน 

% 
เยื่อใย 

% การ
ย่อยได ้

%
โปรตีน 

% 
เยื่อใย 

% การ
ย่อยได ้

หญ้าพาสพาลัม
อุบล 

10.9 28.4 63.9 7.2 28.0 56.3 6.9 29.3 57.5 
สุรชัย และคณะ 

(2544) 

หญ้าอะตราตัม 6.2 27.8 63.3 5.7 30.2 57.1 5.5 29.8 56.8 
แพรวพรรณ 
และคณะ 
(2548) 

หญ้ารูซี ่ 15.1 24.8 57.7 9.1 28.3 52.3 7.9 28.6 48.7 สุรชัย และคณะ 
(2544) หญ้ากินน ี 12.8 28.9 54.5 7.6 34.6 51.2 5.2 36.9 50.2 

หญ้าขน 11.3 26.6 52.7 6.5 30.7 49.3 5.7 29.9 49.1 
แพรวพรรณ 
และคณะ 
(2548) 

หญ้าพิแคทูลั่ม - - - 6.8 28.1 39.1 5.7 31.6 38.2 
อนันต์ และคณะ 

(2533) 
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ตารางที่ 2.5 เปอร์เซ็นต์โปรตีน และเปอร์เซ็นต์การย่อยได้ ของหญ้าอาหารสัตว์ที่อายุ 42 วัน 

ชนิดพืช 
ต าแหน่งใน

ทรงพุ่ม 
% โปรตีน 

% การย่อยได ้
ใบ ล าต้น 

หญ้าขน โคน 14.1 5.8 44.4 
  กลาง 16.8 6.6 45.4 
  ยอด 19.4 7.4 46.2 
หญ้ากินน ี โคน 13.4 10.8 51.8 
  กลาง 15.4 11.9 52.2 
  ยอด 17.3 12.8 51.0 
หญ้ารูซี ่ โคน 10.1 5.6 52.1 
  กลาง 11.9 6.3 51.5 
  ยอด 14.3 7.3 52.4 
ที่มา: วีระ (2536) 
 
2.6 ระบบการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในพืชอาหารสัตว์ (สายัณห์,2540) 

1. Proximate analysis หรือ Weendee proximate analysis ระบบนี้ใช้แพร่หลายมากกว่าร้อยปี 
โดยในระบบนี้ส่วนประกอบทางเคมีของพืชแบ่งออกเป็น 5 ส่วนด้วยกัน คือ โปรตีนรวม ( CP), 
ไขมัน(EE), เยื่อใย(CF), คาร์โบไฮเดรตที่ละลายได้ง่าย(NFE) และเถ้า (ash) 

- โปรตีนรวม เป็นการวิเคราะห์หาค่าความเข้มข้นของไนโตรเจนในพืช ซึ่งอาจมาจาก
โปรตีนและสารอ่ืนที่มิใช่โปรตีน แต่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ วิธีที่แพร่หลายได้แก่ วิธี 
micro-kjeldah แล้วน าค่าที่ได้ไปคูณด้วยตัวเลขคงท่ี 6.25 เพราะในโปรตีนจะมี
ไนโตรเจนอยู่ประมาณ 16 เปอร์เซ็นต์ จะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์โดยวิธีนี้ไม่สามารถบ่ง
บอกคุณภาพของโปรตีนได้เนื่องจากไม่ทราบชนิดของกรดอะมิโน อย่างไรก็ตามค่านี้มี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับค่าโปรตีนที่ย่อยได้ ซึ่งสามารถน ามาค านวณโดยการใช้
สมการรีเกรสชันได้ ดังนี้  ( Minson, 1990) 

ถั่ว : โปรตีนที่ย่อยได้ (DCP) = 0.93 X โปรตีนรวม - 3.99 
หญ้า : โปรตีนที่ย่อยได้ (DCP) = 0.90 X โปรตีนรวม -3.25 

- เยื่อใย ระบบนี้ถือว่า เยื่อใยเป็นส่วนที่ย่อยไม่ได้ ดังนั้นพืชที่มีเยื่อใยต่ า ถือว่ามีคุณค่าทาง
อาหารสูง  แต่โดยข้อเท็จจริงแล้ว อาจจะไม่เป็นไปตามนั้น เนื่องจากในขั้นตอนของการ
วิเคราะห์ท าให้ได้ค่าเยื่อใยผิดความจริง เนื่องจากโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตบางอย่างจะ
ละลายในกรดและด่างอ่อน ส่วนสารอินทรีย์ที่เหลือที่เรียกว่า crude fiber ประกอบด้วย
เซลลูโลสและลิกนินด้วย ดังนั้นการวิเคราะห์หาเยื่อใยโดยวิธีนี้จึงใช้ประโยชน์ได้น้อยลง 
นอกจากนั้นยังไม่สามารถแยกชนิดของเยื่อใยได้ พืชอาหารสัตว์ที่มีเยื่อใยเท่ากันไม่
จ าเป็นต้องมีค่าการย่อยได้เท่ากัน  

- ไขมัน มีอยู่ในปริมาณน้อย 1-3 % หรืออาจถึง 5-6% ไม่มีความส าคัญนัก แต่หาค่านี้เพ่ือ
ใช้ในการหาค่าคาร์โบไฮเดรตที่ละลายได้ ไขมันวิเคราะห์โดยใช้อีเทอร์เป็นตัวสกัด ซึ่งจะมี
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ทั้งไขมันแท้ และสารคล้ายไขมันถูกสกัดออกมา เช่น waxes และ pigment ต่างๆ ดังนั้น
จึงไม่ใช่ไขมันแท้ๆ 

- เถ้า เป็นส่วนของแร่ธาตุได้จากการเผาตัวอย่างที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส จะได้ค่า
โดยประมาณของแร่ธาตุทั้งหมด การวัดดังกล่าวมีคุณค่าจ ากัดในแง่ของคุณภาพอาหาร
สัตว์ และคุณค่าทางอาหาร แต่ใช้ประโยชน์มากในแง่ของการใช้ปุ๋ย และเป็นแนวทางใน
การให้แร่ธาตุเสริมแก่สัตว์ อย่างไรก็ตามธาตุอาหารที่มักได้จากการวิเคราะห์ ได้แก่ 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และซัลเฟอร์ 

- คาร์โบไฮเดรตที่ละลายได้ ได้จากการน าค่าองค์ประกอบอื่นๆ  คือ โปรตีน เยื่อใย เถ้า 
และไขมันไปลบจาก 100 เป็นแหล่งพลังงานที่ส าคัญส าหรับกิจกรรมต่างๆ เช่นการเดิน 
การเค้ียว และการรักษาอุณหภูมิต่างๆ เนื่องจากข้อผิดพลาดจากการประมาณค่าเยื่อใย 
ท าให้ค่านี้ผิดพลาดไปด้วย อนึ่งโปรตีนรวมสูงกว่าความจริงเพราะรวม non-protein 
nitrogen ด้วย ค่าเยื่อใยต่ ากว่าความจริงเพราะสูญเสีย hemicellulose ไปบางส่วนและ
ไขมันสูงกว่าความจริง 

2. Van Soest หรือ Detergent fiber analysis Van Soest (1967) ได้แบ่งส่วนประกอบของ
อาหารออกเป็น 2 ส่วน โดยยึดหลักการน าไปใช้ได้ของสัตว์ คือ  

(1) ส่วนของเซลล์ที่ละลายได้ ( cell soluble, CC) ซึ่งประกอบด้วย แป้ง โปรตีน น้ าตาล 
และส่วนประกอบอื่นๆ ที่ย่อยได้สูง 

(2) ส่วนที่ท าหน้าที่โครงสร้างของเซลล์ ( cell wall content, CWC) ซึ่งประกอบด้วย
เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส ลิกนิน โปรตีนส่วนที่ถูกสลายด้วยความร้อน คิวติน และซิลิกา 
เป็นต้น ซึ่งย่อยได้ต่ าแต่ในส่วนนี้จุลินทรีย์สามารถย่อยได้ แต่ข้ึนอยู่กับสัดส่วนของ
ลิกนิน เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และซิลิกา ดังนั้นส่วนผนังเซลล์พืช ( CWC) จึงเรียกอีก
อย่างว่า Neutral Detergent fiber(NDF) ซึ่งเมื่อน าไปสกัดด้วยสารละลายที่เป็นกรด 
(acid detergent solution) จะแยกสลายเฮมิเซลลูโลสออกไป ส่วนที่เหลือคือ acid 
detergent fiber (ADF) ซึ่งส่วนของ ADF ที่เหลือนี้จะรวมเอาเซลลูโลส โปรตีนส่วน
ที่ถูกสลายด้วยความร้อน ลิกนินและคิวตินด้วย ซึ่งสามารถแยกออกได้เป็นเซลลูโลส 
ลิกนินและคิวติน ในขึ้นตอนต่อไป โดยใช้กรด 72 % H2SO4 ย่อยสลาย ADF ส่วนที่
ถูกแยกออกไปคือ เซลลูโลส ส่วนที่เหลือประกอบไปด้วยลิกนินเป็นส่วนใหญ่เรียกว่า 
acid detergent lignin (ADL) และสามารถน าไปแยกคิวติน และซิลิก้าจากลิกนินได้
ในขั้นตอนต่อไป 

 
2.7 ผลของอายุการตัดต่อคุณภาพพืชอาหารสัตว์ 
 อภินันท์และคณะ(2553) ศึกษาอิทธิพลของระยะปลูกและอายุการตัดต่อผลผลิตหญ้ากินนีสีม่วงภายใต้
ร่มเงาสวนปาล์มน้ ามัน ผลการทดลองพบว่าอายุการตัดมีผลต่อผลผลิตน้ าหนักแห้ง และความสูงของหญ้ากินนีสี
ม่วงที่ปลูกภายใต้ร่มเงาสวนปาล์ม  โดยอายุการตัดที่เพ่ิมข้ึนส่งผลให้ปริมาณผลผลิตน้ าหนักแห้งเพิ่มขึ้นอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (P0.05)  โดยการตัดที่อายุ 60, 45 และ 30 วัน  มีผลผลิตน้ าหนักแห้งเท่ากับ  694.35, 
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498.93 และ 321.97 กิโลกรัมต่อสวนปาล์ม  1 ไร่ต่อปีตามล าดับ ส่วนองค์ประกอบทางเคมีพบว่าค่าโปรตีน

หยาบ (CP) ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ( P0.05)เมื่ออายุการตัดเพ่ิมข้ึน  โดยอายุการตัด 30, 45 และ 60 
วัน มีค่าโปรตีนเท่ากับ 15.82, 13.34 และ 12.12 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ   ค่า NDF มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ(P0.05) เมื่อหญ้ามีอายุเพิ่มขึ้น  ส่วนระดับฟอสฟอรัสมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ(P0.05) เมื่อหญ้ากินนีสีม่วงมีอายุเพิ่มขึ้น 
 ธันวาและมนตรี(2556)  ศึกษาปัจจัยอายุการตัดหญ้าแพงโกล่าต่อผลผลิตและคุณค่าโภชนะในเขต
จังหวัดนครสวรรค์  ศึกษาคุณค่าทางโภชนะของหญ้าแพงโกล่าที่มีการเจริญเติบโตต่างกัน  โดยวางแผนการ
ทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) แบ่งอายุการตัดเป็น  4 ระยะ ได้แก่ 25, 35, 
45 และ 60 วัน จ านวน 4 ซ้ าหาผลผลิตน้ าหนักแห้งรวม (TDMY) และน ามาวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี  ค่า
วัตถุแห้ง (DM), โปรตีน (CP), เยื่อใยรวม (NDF) และเยื่อใยที่ไม่ละลายในกรด  (ADF) ผลการทดลองปรากฏว่า  
การตัดหญ้าแพงโกล่าที่มีอายุการตัดเพ่ิมข้ึนท าให้ผลผลิตน้ าหนักแห้งรวม  (TDMY) เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ  
(P<0.05) โดยมีค่าเท่ากับ  4,865, 5,350, 5,385 และ 5,497 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี  แต่การตัดหญ้าแพงโกล่าที่มี
อายุการตัดเพ่ิมข้ึน  พบว่า DM และ CP ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ  (P<0.05) ส่วนค่า NDF และ ADF มีค่าเพ่ิมข้ึน
อย่างมีนัยส าคัญ (P<0.05)  
 ประนิดาและคณะ (2560) ศึกษาอิทธิพลของอายุการตัดต่อผลผลิตและคุณค่าทางโภชนะของหญ้าเน
เปียร์ปากช่อง 1 วางแผนการทดลองแบบ RCBD ที่อายุการตัด 3 ระยะคือ 25, 35 และ 45 วัน ผลการทดลอง
พบว่า อายุการตัดที่เพ่ิมข้ึนส่งผลให้ผลผลิตน้ าหนักสดและแห้งเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05)  ใน
ด้านคุณค่าทางโภชนะพบว่า เมื่อหญ้ามีอายุเพิ่มขึ้นส่งผลให้ระดับ โปรตีน และไขมัน ลดต่ าลงอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ(P<0.05)    แต่ปริมาณเยื่อใยรวม ( CF)  NDF ADF และลิกนินเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
(P<0.05)   
 Lounglawan et al.(2014)  ศึกษาผลของอายุและความสูงการตัดต่อปริมาณผลผลิตและคุณค่าทาง
โภชนะในหญ้าเนเปียร์คิงส์ (Pennisetum purpureum x Pennisetum americanum)  การตัดมี 3 ช่วงอายุ
คือ 30, 45 และ 60 วัน ความสูงการตัดมี 3 ระดับคือ 5 , 10 และ 15 เซนติเมตร จากพ้ืนดิน ผลการศึกษา
พบว่าอายุการตัดมีผลต่อปริมาณผลผลิตแห้ง โดยการตัดที่อายุมากขึ้นส่งผลให้ปริมาณผลผลิตแห้งเพิ่มข้ึน ใน
ด้านของคุณค่าทางโภชนะอายุพืชที่เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ปริมาณเยื่อใยรวม  ADF  NDF และ ADL เพ่ิมข้ึน ในทาง
กลับกันปริมาณโปรตีน และ เถ้ามีปริมาณลดลงตามอายุการตัดที่เพ่ิมข้ึน   ส่วนผลของความสูงการตัดพบว่าไม่
มีอิทธิพลต่อปริมาณผลผลิตแห้งและคุณค่าทางโภชนะ  
  

  Michael et al.(2013) ศึกษาผลของอายุการตัดต่อคุณภาพของหญ้าลูกผสม Brachiaria 3 สายพันธุ์ 
ได้แก่ Mulato2, Cayman และ BRO2/1794  ผลการศึกษาพบว่า อายุการตัดที่เพ่ิมข้ึนจาก 30, 45, 60 และ 
90 วัน ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตแห้งเพิ่มข้ึนในหญ้า  Brachiaria ลูกผสมทุกสายพันธุ์ ส่วนคุณค่าทางโภชนะ
พบว่า  ปริมาณโปรตีนลดลงตามอายุการตัดที่เพ่ิมข้ึน ส่วน NDF และ ADF มีปริมาณเพ่ิมข้ึนตามอายุการตัดที่
เพ่ิมมากข้ึน  หากเปรียบเทียบผลผลิตแห้งของหญ้าทั้ง 3 สายพันธุ์ พบว่าแม้ Mulato2 จะให้ปริมาณผลผลิต
แห้งรวมต่ ากว่าหญ้า Cayman และ BRO2/1794  แต่มีสัดส่วนของล าต้นน้อย และมีใบมากหากเปรียบเทียบ
กับหญ้าอีก 2 สายพันธุ์ ซึ่งคุณค่าทางโภชนะ ในส่วนของระดับโปรตีนพบว่าใบมีมากกว่าล าต้นในหญ้าลูกผสม
ทุกสายพันธุ์  
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บทที่ 3 

อุปกรณ์และวิธีการ 

3.1 การวางแผนการทดลอง 
ด าเนินการทดลองท่ีศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ระหว่างเดือน

เมษายน 2557-เมษายน 2558  วางแผนการทดลองแบบ  Randomized complete block design (RCBD) 
ประกอบด้วย 4 ทรีทเมนต์ๆละ 3 ซ้ า ดังนี้ 

Treatment 1 (T1)  ตัดที่อายุ 45 วัน    

Treatment 2 (T2)  ตัดที่อายุ 60 วัน   

Treatment 3 (T3)  ตัดที่อายุ 90 วัน   

Treatment 4 (T4)  ตัดที่อายุ 120 วัน  

3.2 การเตรียมแปลงทดลองและการจัดการ 

เตรียมแปลงย่อยขนาด  7x5 เมตรจ านวน 12 แปลง  ปลูกอ้อยอาหารสัตว์พันธุ์ไบโอเทค2 โดยใช้ท่อน
พันธุ์ วางท่อนพันธุ์ไขว้ 30 องศา หลุมละ 2 ท่อนโดยในแต่ละท่อนมี 2 ข้อระยะปลูก 80  x120 ซม.  ใส่ปุ๋ยคอก
อัตรา 2 ตันต่อไร่ และปุ๋ย 15-15-15 อัตรา 100 กก./ไร่ เป็นปุ๋ยรองพ้ืนก่อนปลูก  และปุ๋ย 46-0-0 หลังการตัด
ทุกครั้ง อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่ ปรับสภาพความเป็นกรดด่างของดินด้วยปูนโดโลไมท์อัตรา 131 กก./ไร่  ให้น้ า
ในระยะแรกของการปลูกซ่ึงเป็นช่วงหน้าแล้ง หลังจากนั้นอาศัยน้ าฝนธรรมชาติ 
 
3.3 การเก็บเกี่ยวผลผลิต 

ตัดปรับอ้อยอาหารสัตว์ที่อายุ 60 วัน  จากนั้นตัดอ้อยอาหารสัตว์ทุกๆ 45, 60, 90 และ 120 วัน ตาม  
ทรีทเมนต์  ยกเว้นขอบแปลงโดยตัดให้ชิดดิน บันทึกผลผลิตน้ าหนักสดของอ้อยอาหารสัตว์ทั้งแปลง จากนั้นสุ่ม
น้ าหนักอ้อยอาหารสัตว์สด 1,000 กรัม  น าไปอบที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส  จนหญ้าแห้งสนิทจึง บันทึก
น้ าหนักแห้ง เพ่ือหาเปอร์เซ็นต์ผลผลิตน้ าหนักแห้ง  
 
3.4 การวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี 

ส่งวิเคราะห์ตัวอย่างอ้อยอาหารสัตว์เพ่ือหาส่วนประกอบทางเคมี  ได้แก่ ค่าโปรตีนหยาบ  (Crude 
Protein ; CP) ตามวิธี in-house method on ISO 5983-2(2005),กาก AOAC 978.10(2005), วัตถุแห้ง 
Hot air oven based on ISO6496, เถ้า ISO 5984 (2002), Acid detergent fiber(ADF)  Neutral 
detergent fiber (NDF), Acid detergent lignin(ADL) และ Cellulose ตามวิธีของ Georing and Van 
Soest(1970) and Van Soest (1991) 
 
3.5 การเก็บตัวอย่างดินและข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 

 เก็บตัวอย่างดินก่อนเตรียมดินจ านวน  4 จุด เพ่ือส่งวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของดิน  คือ วิเคราะห์
หาปริมาณอินทรียวัตถุในดิน  (OM) ธาตุอาหารพืชฟอสฟอรัส  (P) โพแทสเซียม  (K) และค่าความเป็นกรดเป็น
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ด่างของดิน (pH)  ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่บันทึกในเขตอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ที่
เก็บข้อมูลโดยสถานีอุตุนิยมวิทยาเลย 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
ด าเนินการเก็บข้อมูลผลผลิตน้ าหนักสด ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 ปี  น าข้อมูลที่รวบรวมไปวิเคราะห์

ผลการทดลอง  โดย  ใช้โปรแกรม Statistical Analysis System (SAS) ตามแผนการทดลอง Randomized 
complete block design (RCBD) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดย  วิธี Duncan’s  new multiple range test 
( DMRT) 
 
3.7 สถานที่  ระยะเวลา และงบประมาณที่ใช้ในการศึกษา 

 ด าเนินการศึกษาวิจัย ณ ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชด าริ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ระหว่าง
มีนาคม 255 7 - มีนาคม 2559 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมพิเศษเพ่ือ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษาและวิจารณ ์

4.1 ผลของอายุการตัดต่อผลผลิตอ้อยอาหารสัตว์ไบโอเทค 2 

การศึกษาผลของอายุการตัดต่อปริมาณผลผลิตอ้อยอาหารสัตว์ไบโอเทค2 แสดงดังตารางที่ 4.1 ใน
สภาพที่อาศัยน้ าฝนธรรมชาติ การตัดอ้อยอาหารสัตว์ไบโอเทค2 ที่อายุ 45 วัน สามารถตัดผลผลิตในช่วงเดือน
มิถุนายน-ธันวาคม ได้ผลผลิต 5 ครั้งต่อปี มีปริมาณผลผลิตน้ าหนักสดรวม  2,866.5 กก./ไร่/ปี  การตัดอ้อย
อาหารสัตว์ไบโอเทค2 ที่อายุ 60 วัน  สามารถตัดผลผลิตได้ในช่วงเดือนมิถุนายน-ตุลาคม ได้ผลผลิต 3 ครั้งต่อปี 
มีปริมาณผลผลิตน้ าหนักสดรวม 6,416.7 กก./ไร่/ปี การตัดอ้อยอาหารสัตว์ไบโอเทค2 ที่อายุ 90 วัน สามารถ
ตัดผลผลิตได้ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม ได้ผลผลิต 2 ครั้งต่อปี มีปริมาณผลผลิตน้ าหนักสดรวม 5,941.0  
กก./ไร่/ปี   

Table 4.1  Effect of cutting intervals on yields of Biotec2 forage sugar cane. 

  Fresh yield (kg/rai)     
Cutting intervals 
(day) 45 60 90 120 

  Crop cycle         CV(%) P-value 
Plant-cane 583.3 2,871.5 3,871.5 5,468.8 

  1stratoon 916.7 1,795.1 2,069.4 2,121.5 
  2stratoon 534.7 1,750.0 

    3stratoon 555.6 
     4stratoon 276.2 
     Total(kg/rai/year) 2,866.5 6,416.7 5,941.0 7,590.3 33.02 0.093 

  Dry matter yield (kg/rai) 
  Plant-cane 91.9 538.0 702.2 1,103.3 
  1stratoon 143.4 387.2 376.0 426.3 
  2stratoon 83.3 328.0 

    3stratoon 88.1 
     4stratoon 43.1 
     Total(kg/rai/year) 449.8a 1,253.2b 1,078.2ab 1,529.5b 32.87  0.045 

a-b Means in row  with different superscripts are significant differences (P0.05) 

 การตัดอ้อยอาหารสัตว์ไบโอเทค2 ที่อายุ 120 วัน สามารถตัดผลผลิตได้ในช่วงเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 
ได้ผลผลิต 2 ครั้งต่อปี มีปริมาณผลผลิตน้ าหนักสดรวม 7,590.3 กก./ไร่/ปี  เมื่อเปรียบเทียบปริมาณผลผลิต
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พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ( P>0.05)  แต่อย่างไรก็ตามพบว่าการตัดอ้อยอาหารสัตว์ที่อายุ 
45 วัน มีแนวโน้มให้ปริมาณผลผลิตต่ าที่สุด( P=0.093) เมื่อเปรียบเทียบกับการตัดอ้อยอาหารสัตว์ที่อายุ 60, 
90 และ 120 วัน   สอดคล้องกับผลการทดลองของศิวัชและคณะ (2552)  ที่ได้ท าการศึกษาผลผลิตอ้อยอาหาร
สัตว์ (น้ าหนักสด) ในแปลงปลูกเกษตรกรในพื้นที่อาศัยน้ าฝน อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  พบว่า อายุและ
ความถี่ของการตัดอ้อยอาหารสัตว์ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตทั้งปี โดยผลผลิตเพิ่มข้ึนตามอายุการตัดที่มากข้ึน 
โดยการตัดอ้อยอาหารสัตว์ที่อายุ 90 วันให้ผลผลิตรวม 5.3 ตัน/ไร่/ปี (เก็บเก่ียวผลผลิต 4 ครั้ง/ปี) และการตัด
อ้อยอาหารสัตว์ที่อายุ 120 วันให้ผลผลิตรวม 12.6 ตัน/ไร่/ปี (เก็บเก่ียวผลผลิต 3 ครั้ง/ปี) ส่วนโฆษิตและคณะ
(2555) ได้รายงานการศึกษาผลผลิตชีวมวลของอ้อยอาหารสัตว์สายพันธุ์ไบโอเทค2 ในระบบให้น้ าตลอดท้ังปี 
พบว่า อ้อยอาหารสัตว์ไบโอเทค2 เป็นอ้อยอาหารสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มที่ให้ผลผลิตสูงเมื่อเปรียบเทียบกับอ้อย
อาหารสัตว์สายพันธุ์อ่ืนๆอีก 7 สายพันธุ์ โดยมีผลผลิตรวม 44.94 ตัน/ไร่/ปี จากการตัดอ้อยที่อายุ 120 วัน( 3
ครั้ง/ปี) โดยมีค่าความหวาน 9.47 บริกซ์ ดังนั้นการทดลองนี้จึงชี้ให้เห็นว่าในระบบการปลูกท่ีมีการให้น้ าได้
ตลอดทั้งปีจะส่งผลให้อ้อยอาหารสัตว์มีปริมาณผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นได้เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกในระบบที่
อาศัยน้ าฝนเท่านั้น 

 ในส่วนของผลผลิตน้ าหนักแห้งอ้อยอาหารสัตว์ไบโอเทค2 พบว่า อายุการตัดมีผลต่อผลผลิตน้ าหนัก

แห้ง โดยการตัดที่อายุ 45 วัน ให้ผลผลิตน้ าหนักแห้ง 449.8 กก./ไร่/ปี ต่ ากว่าอย่างมีนัยส าคัญ (P0.05) เมื่อ
เปรียบเทียบกับการตัดที่อายุ 60, 90 และ 120 วัน  แต่การตัดที่อายุ 60, 90 และ 120 วัน พบว่าให้ปริมาณ
ผลผลิตน้ าหนักแห้ง 1,253.2 1,078.2 และ 1,529.5 กก./ไร่/ปี ตามล าดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

4.2 ผลของอายุการตัดต่อคุณค่าทางโภชนะของอ้อยอาหารสัตว์ไบโอเทค 2 

Table 4.2  Effect of cutting intervals on nutritive values of Biotec2 forage sugar 
cane. 

Item Cutting intervals(day) CV(%) P-Value 
  45 60 90 120     
Dry matter(%) 16.1A 18.7B 18.1B 20.2C 2.91 0.0005 
Crude protein (%) 11.0A 9.8B 8.1C 5.4D 5.12 <0.0001 
Ash (%) 10.2 8.9 9.1 7.7 16.82 0.3286 
Ether extract (%) 1.1 1.1 0.8 0.9 12.13 0.1424 
Neutral detergent fiber(%) 75.3 77.8 78.2 73.9 2.23 0.0570 
Acid detergent fiber(%) 39.4A 43.6B 44.7B 43.4B 2.64 0.0052 
Hemicellulose(%) 35.9a 34.3a 33.5a 30.5b 4.49 0.0254 
Cellulose (%) 35.2 38.7 38.2 36.5 3.59 0.0558 
Acid detergent lignin(%) 4.4A 5.9B 6.2B 6.0B 4.97 0.0007 

a-b Means in row  with different superscripts are significant differences (P0.05) 

A-C Means in row  with different superscripts are significant differences (P0.01) 
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 จากตารางที่ 4.2 พบว่าการตัดอ้อยอาหารสัตว์ที่อายุต่างกันมีผลต่อคุณค่าทางโภชนะ โดยปริมาณวัตถุ

แห้งเพ่ิมข้ึนเมื่ออ้อยอาหารสัตว์มีอายุมากขึ้นซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P0.01) โดยการตัดที่
อายุ 45 วัน ส่งผลให้มีปริมาณวัตถุแห้งต่ าสุดที่ระดับ 16.1% และเพ่ิมข้ึนเป็น 18.7, 18.1 และ 20.2 % ในอ้อย
อาหารสัตว์ที่ตัดเมื่ออายุ 60, 90 และ 120 วันตามล าดับ  สอดคล้องกับผลการศึกษาของ  ประนิดาและคณะ 
(2560) และ Lounglawan et al.(2014)    ที่รายงานการศึกษาหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 และหญ้าเนเปียร์คิงส์
เมื่อตัดอายุมากขึ้นส่งผลให้ปริมาณวัตถุแห้งเพ่ิมข้ึนหรืออธิบายได้ว่าพืชที่แก่จะมีปริมาณน้ าน้อยลง โดยหญ้าเน
เปียร์ปากช่อง1 เมื่อตัดที่อายุ 25 และ 45 วันมีปริมาณวัตถุแห้ง 10.52 และ 15.86 % ตามล าดับ  ส่วนเนเปียร์
คิงส์เมื่อตัดที่อายุ 30 และ 60 วัน มีปริมาณวัตถุแห้ง 12.93 และ 18.65% ตามล าดับ   

ในส่วนของระดับโปรตีนพบว่าลดลงเมื่อตัดอ้อยอาหารสัตว์ที่อายุมากขึ้นซึ่งแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P0.01) โดยการตัดอ้อยอาหารสัตว์ที่อายุ 45, 60, 90 และ 120 วัน  มีระดับโปรตีน 
11.0,  9.8, 8.1 และ 5.4 % ตามล าดับ  บ่งชี้ว่าเมื่ออ้อยอาหารสัตว์มีอายุเพิ่มขึ้นระดับโปรตีนจะลดลง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฐพงษ์และคณะ(2555)  ที่รายงานการศึกษาการผลิตอ้อยอาหารสัตว์หมักท่ีอายุ 
105 วัน เปรียบเทียบกับ 210 วัน ซึ่งมีระดับโปรตีน 6.3 และ 5.6 % ตามล าดับ   ในส่วนของ ชื่นจิตและคณะ
(2559) รายงานว่าอ้อยอาหารสัตว์สายพันธุ์ TByEF04-0775 เมื่อตัดที่อายุ 90 วัน มีระดับโปรตีนเท่ากับ 7.89  
% ซึ่งใกล้เคียงกับการทดลองนี้ที่ระดับ 8.1%    

ส่วนระดับ Acid detergent fiber(ADF) พบว่าการตัดอ้อยอาหารสัตว์ที่อายุ 45 วันส่งผลให้มีระดับ 

ADF ต่ า ที่ 39.4% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ(P0.01) เมื่อเปรียบเทียบกับการตัดอ้อยอาหารสัตว์ที่
อายุ 60, 90 และ 120 วัน ซึ่งมีระดับ ADF 43.6, 44.7 และ 43.4% ตามล าดับ  สอดคล้องกับผลการทดลอง
ของณัฐพงษ์และคณะ(2555) ที่รายงานว่าเมื่อตัดอ้อยอาหารสัตว์ที่อายุมากขึ้นส่งผลให้ระดับ ADF เพ่ิมข้ึนอย่าง

มีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P0.01) โดยอ้อยอาหารสัตว์หมักท่ีอายุ 105 วันและ 210 วัน มีระดับ ADF เท่ากับ 
38.7 และ 41.8 % ตามล าดับ ส่วนชื่นจิตและคณะ(2559)  รายงานว่าอ้อยอาหารสัตว์ที่ตัดเมื่ออายุ 90 วัน 
ส่งผลให้ระดับ ADF มีค่าเท่ากับ 46.38%  

 นอกจากนี้พบว่าเมื่อตัดอ้อยอาหารสัตว์ที่อายุต่างกันพบว่าไม่มีผลกระทบ( P>0.05) ต่อปริมาณเถ้า  
ไขมัน Neutral detergent fiber (NDF) และ Cellulose  แต่การตัดอ้อยอาหารสัตว์ที่อายุต่างกันส่งผลต่อ

ระดับเฮมิเซลลูโลสอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P0.05) โดยพบว่าการตัดอ้อยอาหารสัตว์ที่อายุ 120 วัน ส่งผล
ให้ระดับเฮลิเซลลูโลสลดต่ าลงที่ระดับ 30.5 % เมื่อเปรียบเทียบกับการตัดอ้อยอาหารสัตว์ที่อายุ 45, 60 และ 
90 วันที่มีระดับเฮมิเซลลูโลส 35.9, 34.3 และ 33.5 % ตามล าดับ ส่วนระดับ Acid detergent lignin ( ADL) 

พบว่าการตัดอ้อยอาหารสัตว์ที่อายุ 45 วัน ส่งผลให้มีระดับ ADL ต่ าอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P0.01) ที่
ระดับ 4.4% เมื่อเปรียบเทียบกับการตัดอ้อยอาหารสัตว์ที่อายุ 60, 90 และ 120 วันซึ่งมีระดับ ADL 5.9, 6.2 
และ 6.0 % ตามล าดับ  การทดลองนี้จึงบ่งชี้ว่าอ้อยอาหารสัตว์ที่ตัดเมื่ออายุน้อยมีระดับ ADL ต่ ากว่าอ้อย
อาหารสัตว์ที่มีอายุมาก โดย ADL นั้นเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของพืชอาหารสัตว์เนื่องจากหากมีระดับ ADL สูง จะ
ส่งผลให้การย่อยได้ของโภชนะลดต่ าลง 
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4.3 สภาพภูมิอากาศระหว่างการทดลอง 

จากข้อมูลสภาพภูมิอากาศในตาราง ภาคผนวก ที่ 1 พบว่า ปริมาณน้ าฝนสะสมในช่วงการทดลองปี 
2557 และ 2558 ในพ้ืนที่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย มีค่าเท่ากับ 1,030.0 และ 1,151.4 มิลลิเมตร/ปี ตามล าดับ ซึ่ง
หากเปรียบเทียบเทียบกับการรายงานของปริมาณน้ าเฉลี่ยทั้งประเทศ ในช่วงปี 2524-2558 มีค่าเท่ากับ 1,467 
มิลลิเมตร/ปี(กรมทรัพยากรน้ า,2559) ซ่ึงต่ ากวา่ค่าเฉลีย่ปริมาณฝนเฉลีย่ท้ังประเทศ 29.7 และ 21.3 % 
ตามล าดับ ในช่วงดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยประสบกับปัญหาภัยแล้ง และส่งผล
กระทบต่อการศึกษาวิจัยที่ให้ปริมาณผลผลิตลดต่ าลงโดยการตัดอ้อยอาหารสัตว์ที่อายุ 120 วัน สามารถตัดได้
เพียง 2 ครั้ง/ปี และมีปริมาณผลผลิตน้ าหนักสด 7,590.3 กก./ไร่/ปี  เปรียบเทียบกับรายงานของโฆษิตและ
คณะ(2555) ที่ศึกษาวิจัยในปีที่ปริมาณน้ าฝนปกติและมีการให้น้ าในระบบชลประทาน รายงานว่า อ้อยอาหาร
สัตว์ไบโอเทค2 สามารถให้ผลผลิตสูงถึง 44.94 ตัน/ไร่/ปี จากการตัดอ้อยที่อายุ 120 วัน ตัดได้ 3ครั้ง/ปี   

4.4 คุณสมบัติทางเคมีของดิน 

 จากผลการวิเคราะห์ดินในตาราง ภาคผนวกที่ 2 จะเห็นได้ว่าปริมาณอินทรียวัตถุ( Organic matter) 
อยู่ในระดับต่ าเพียง 0.63 % ซึ่งมีผลต่อลักษณะทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดินซึ่งส่งผลกระทบต่อความ
อุดมสมบูรณ์ของดินเช่น ความสามารถในการอุ้มน้ า ปริมาณธาตุอาหาร และกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดิน เป็น
ต้น   ในด้านของปริมาณธาตุอาหารพบว่า ปริมาณธาตุฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียมต่ าเช่นกัน ด้วยเหตุนี้กลุ่ม
วิเคราะห์ดิน ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 จึงมีข้อแนะน าการใส่ปุ๋ยส าหรับการปลูกอ้อยอาหารสัตว์เพ่ือให้
เพียงพอต่อความต้องการธาตุอาหารของพืช  ด้านความเป็นกรดด่างของดินพบว่ามีค่าความเป็นกรด 4.6 ซึ่งมี
ความเป็นกรดต่ ามากอาจมีผลกระทบต่อความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารต่างๆในดิน จึงมีข้อแนะน าให้เติม
ปูนขาวในอัตรา 94 กก.ต่อไร่ หรือ โดโลไมท์อัตรา 131 กก.ต่อไร่ เพ่ือปรับปรุงสภาพความเป็นกรดในดิน 
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บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา 

 อายุการตัดอ้อยอาหารสัตว์สายพันธุ์ไบโอเทค2 มีอิทธิพลต่อปริมาณผลผลิตและคุณค่าทางโภชนะ โดย
การตัดอ้อยอาหารสัตว์เมื่ออายุ 45 วัน ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตน้ าหนักแห้งต่ าสุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

(P0.05) โดยมีค่าเท่ากับ 449.8 กก./ไร่/ปี แต่เมื่อเพ่ิมอายุการตัดเป็น 60, 90 และ  120 วัน พบว่าส่งผลให้
ปริมาณผลผลิตน้ าหนักแห้งไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยมีค่าเท่ากับ 1,253.2 , 1,078.2 และ 1,529.5  กก./ไร่/
ปี ตามล าดับ   ในด้านของคุณค่าทางโภชนะพบว่าอ้อยอาหารสัตว์ที่ตัดเมื่ออายุน้อยจะมีคุณค่าทางโภชนะสูง
เนื่องจากมีระดับโปรตีนสูง ปริมาณ Acid detergent fiber(ADF) และAcid detergent lignin (ADL)ต่ า โดย
การตัดอ้อยอาหารสัตว์ที่อายุ 45, 60, 90 และ 120 วัน ส่งผลให้ระดับโปรตีนลดลงอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ

(P0.01) โดยมีค่าเท่ากับ 11.0, 9.8, 8.1 และ 5.4% ตามล าดับ ส่วนระดับ ADFและ ADL ในอ้อยอาหารสัตว์
ที่ตัดเมื่ออายุ 45 วัน ต่ ากว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกับการตัดอ้อยอาหารสัตว์ที่อายุ 60, 90 
และ 120 วัน โดยมีค่าเท่ากับ39.4, 43.6, 44.7 และ 43.4 % ตามล าดับ และระดับ ADL ซึ่งมีค่าเท่ากับ 4.4, 
5.9, 6.2 และ 6.0 % ตามล าดับ จึงสรุปได้ว่าอ้อยอาหารสัตว์ไบโอเทค2 สามารถตัดใช้ประโยชน์เพื่อการเลี้ยง
สัตว์ตั้งแต่อายุ 60-120 วัน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิต ระดับ ADF และ ADL แต่มีผลกระทบต่อ
ระดับโปรตีนที่ลดลงเมื่ออ้อยอาหารสัตว์ไบโอเทค2 มีอายุเพิ่มขึ้น แต่หากต้องการอ้อยอาหารสัตว์ที่ให้ทั้ง
ผลผลิตและคุณค่าทางโภชนาการสูงควรเลือกตัดใช้ประโยชน์อ้อยอาหารสัตว์ไบโอเทค2 ที่อายุ 60 วัน ซึ่งจะให้
ผลผลิตน้ าหนักสดและแห้งสูงถึง 6,416.7 และ 1,253.2 กก./ไร่/ปี ตามล าดับ และมีระดับโปรตีนที่ 9.8% 

 

ข้อเสนอแนะ 

 เกษตรกรสามารถเลือกใช้อ้อยอาหารสัตว์สายพันธุ์ไบโอเทค 2 เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง  ปลูกโดยใช้
ท่อนพันธุ์ 2 ท่อนต่อหลุม ระยะปลูก 80x120 ซม. ควรมีการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยคอกอัตรา 2 ตัน/ไร่ ใส่ปุ๋ยสูตร 
15-15-15 อัตรา 100 กก./ไร่เป็นปุ๋ยรองพ้ืน และปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 40 กิโลกรัม/ไร่ทุกครั้งหลังการตัด เก็บ
เกี่ยวผลผลิตครั้งแรกหลังปลูก 60 วัน จากนั้นสามารถตัดเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องทุกๆ 60 วันโดยตัดชิดผิวดิน 
ในพ้ืนที่อาศัยน้ าฝนสามารถตัดใช้ประโยชน์ 3 ครั้ง/ปี ได้ผลผลิตอ้อยอาหารสัตว์น้ าหนักสดสูงถึง 6,416 กก./
ไร่/ปี หรือ ผลผลิตน้ าหนักแห้ง 1,253.2 กก./ไร่/ปี ที่ระดับโปรตีน 9.8%  ในพ้ืนที่ที่สามารถให้น้ าในช่วงฤดูแล้ง
จะสามารถตัดใช้ประโยชน์ได้หลายครั้งและมีผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้เกษตรกรอาจเลือกใช้ประโยชน์ใน
รูปแบบอ้อยอาหารสัตว์หมักเพ่ือเป็นการถนอมอ้อยอาหารสัตว์ที่มีมากในช่วงฤดูฝนไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

  

 

 



20 
 

เอกสารอ้างอิง 

กรมทรัพยากรน้ าและคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ. 2559.สรุปผลการป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ 
        ภัยแล้ง ปีพุทธศักราช 2558-2559 และ แนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง , น. 1-130, ในรายงาน

ประจ าปี 2559 กรมทรัพยากรน้ า. 
โฆสิต บุญเอก, กิตติมา รักโสภา, ชบา ทองไผ่ใหญ่ , ยุทธพงษ์ ตันทอง,กัญญาวีร์ ฤทธิ์ชารี และ  ประเสริฐ  ฉัตร

วชิระวงษ์ . 2555. การประเมินศักยภาพผลผลิตของพันธุ์อ้อยอาหารสัตว์ . แก่นเกษตร.  40 (ฉบับพิเศษ
3): 68-73.  

จิระ สุวรรณประเสริฐ , กลอยใจ คงเจี้ยง, ดาริกา ดาวจันอัด , สายชล จันมาก, จารุภา รอดทุกข์, สาราญ สะ
รุโณ, พรอุมา อุไรพันธ์ และ เกษตรชาติ ทองนุ้ย. 2557. ศักยภาพในการให้ผลผลิตและวิธีการเขตกรรม
ที่เหมาะสมสาหรับอ้อยอาหารสัตว์โคลน  Phil 58-260 x K 84-200. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ . 
1(3): 7-12 

ชื่นจิต แก้วกัญญา. 2555. อ้อยอาหารสัตว์ (Forage sugarcane, Forage cane) พืชทางเลือกเพ่ือการผลิตปศุ
สัตว์ในพ้ืนที่ขาดแคลนอาหารหยาบ. ข่าวสารเกษตรศาสตร์. 57(3): 58-67 

ชื่นจิต แก้วกัญญา, จินตนา ต๊ะย่วน, วัชรวิทย ์มีหนองใหญ่ และ ชนิสา พรวาปี. 2559. การใช้ถั่วแลบแลบเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพอ้อยอาหารสัตว์หมัก. แก่นเกษตร. 44(พิเศษ1): 382-388 

ณัฐพงษ์ หม้อทอง, วิโรจน ์ภัทรจินดา และ ศิวัช สังข์ศรีทวงษ์. 2555. ผลของอ้อยอาหารสัตว์หมักท่ีมีอายุการ
ตัดต่างกันเพื่อทดแทนข้าวโพดหมักต่อการให้ผลผลิตของโคนม. แก่นเกษตร.  40 (พิเศษ2): 133-136 

ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์. 2551.  แนวคิดการปรับปรุงพันธุ์และการใช้ประโยชน์อ้อยชนิดใหม่ “อ้อยพลังงาน
และอาหารสัตว์”. ข่าวสารเกษตรศาสตร์. 53(1) : 21-31 

ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์, สุรพล ถ้ ากระแสร์ และสุนี ศรีสิง. 2552. การปรับปรุงพันธุ์อ้อย. รายงานฉบับ
สมบูรณ์โครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. 

ประเสริฐ บุญพิทักษ์กิจ. 2534. อิทธิพลของชนิดและอัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่มีต่อผลผลิตและองค์ประกอบทาง
เคมีของหญ้ากินนีและหญ้าขนที่ปลูกบนชุดดินก าแพงแสนใจสภาพไร่นา. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประนิดา ธรรมษา, วรรณนิษา วงค์ทหาร, ทิพเนตร นาหนองตูม. 2560. ช่วงห่างเวลาการตัดของหญ้าเนเปียร์
ลูกผสมต่อลักษณะการเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบทางเคมีเพ่ือเป็นอาหารสัตว์กระเพาะ
เดี่ยว. ปัญหาพิเศษปริญญาตรี. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

แพรวพรรณ เครือมังกร  สุภาพร มนต์ชัยกุล  พิสุทธิ์ สุขเกษม. 2548. คุณค่าทางโภชนะของหญ้าอะตราตัม . 
รายงานผลงานวิจัยประจ าปี 2548. กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์. หน้า 181 – 201. 

วิโรจน ์ภัทรจินดา, ศิวัช สังข์ศรีทวงษ์, ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์, สมฤทัย สัพโพ และอานนท์ ปะเสระกัง. 2552.
การศึกษาอัตราการเจริญเติบของโคนมสาวเมื่อได้รับอ้อยอาหารสัตว์  ข้าวโพดหมักและฟางข้าวและ
อาหารหยาบ. โครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์พันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. 

วีระ สารติกุล. 2536. การศึกษาคุณภาพของหญ้าและถ่ัวอาหารสัตว์เขตร้อนบางชนิดที่ระยะการเจริญเติบโต
แตกต่างกัน. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

สายัณห์ ทัดศรี . 2540. พืชอาหารสัตว์เขตร้อนการผลิตและการจัดการ . กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 376 หน้า. 



21 
 

สุรชัย สุวรรณลี  กังวาน ธรรมแสง  อารีรัตน์ ลุนยา  และ วรพงษ์ สุริยจันทราทอง . 2544. การศึกษาคุณค่า
ทางอาหารของหญ้าอาหารสัตว์ในห้องปฏิบัติการด้วยวิธีการย่อยในถุงไนล่อนและการผลิตก๊าซ . รายงาน
การสัม มนาและเสวนาวิชาการ  งานแสดงเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ืออินโดจีน . คณะเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี. หน้า 190 –195. 

ศิวัช สังข์ศรีทวงษ์, ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์, วิโรจน ์ภัทรจินดา และสมฤทัย สัพโพ. 2552. การศึกษาคุณค่า
ทางอาหาร การกินได้ของอ้อยอาหารสัตว์ และการตอบสนองของสัตว์เมื่อใช้อ้อยอาหารสัตว์เป็นแหล่ง
อาหารหยาบ. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม, ส านักบริหารจัดการคลัสเตอร์, 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. 

สุภาพรรณ เพ็งเพชร. 2555. คุณภาพหญ้าอาหารสัตว์เพ่ือการเลี้ยงสัตว์. ปัญหาพิเศษปริญญาโท. มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี. 

อนันต์ ภู่สิทธิกุล  สายขิม แสงโชติ  สมจิตร อินทรมณี  และจันตกานต ์อรณนันท์. 2533. โภชนะท่ีย่อยได้ของ
หญ้าพลิแคทูลั่มส าหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง. รายงานผลการวิจัยประจ าปี 2533 กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์. 
หน้า 323-335. 

อภินันท์ จินดานิรดุล, ขบวน อินทรักษ์, อภิชาติ บุญเรืองขาวและ จุรีรัตน์ เงินแดง. 2553. อิทธิพลของระยะ
ปลูกและอายุการตัดต่อผลผลิตหญ้ากินนีสีม่วงภายใต้ร่มเงาสวนปาล์มน้ ามัน. รายงานผลการวิจัย
ประจ าปี 2553 กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์. หน้า 1-15. 

ธันวา ไวยบท และ มนตรี ทองเชื้อ. 2556. ผลของอายุการตัดหญ้าแพงโกล่าต่อผลผลิตและคุณค่าทางโภชนะ
ในเขตจังหวัดนครสวรรค์. แก่นเกษตร. 41(พิเศษ1) : 376-380. 

Cecilia, L.F., S.L. Amigot., M. Gaggiotti., L.A. Romero, and J.C. Basilico.  2007. Forage Quality: 
Techniques for Testing. Fresh produce. 1:121-131. 

Hare, M.D., P. Booncharern, P. Tatsapong, K. Wongpichet, C. Kaewkunya, and K. 
Thummasaeng. 1999. Performance of para grass (Brachiaria mutica) and Ubon paspalum 
(Paspalum atratum) on seasonally wet soils in Thailand. Tropical Grasslands.  33: 75 – 
81. 

Lee C.N., G.K. Fukumoto, M.S. Thorne, M.H. Stevenson, Y.S. Kim, M. Nakahata and R.M. Ogoshi. 
2017.  Nutrient Compositions of Sugarcane Forages were Influenced by Season and the 
Time of Harvest. Dairy and Vet Sci J. 2(1): 1-6 

Lounglawan, P., W. Lounglawan and W. Suksombat. 2014. Effect of Cutting Interval and 
Cutting Height on Yield and Chemical Composition of King Napier grass 
(Pennisetumpurpureum x Pennisetum americanum). APCBEE Procedia(8): 27-31. 

MICHAEL D. HARE, S. Phengphet, T. Songsiri, N. Sutin and E. STERN. 2013. Effect of cutting 
interval on yield and quality of three brachiaria hybrids in Thailand. Tropical Grasslands 
– Forrajes Tropicales 1 : 84−86 

 
 
 
 
 
 

 



22 
 

ภาคผนวก 

Appendix table 1  Climate during the experiment at Dansai destrict, Loei Province. 

Year Month Rainfall(mm) AverageTemp.(°c) Relative humidity (%) 
2557 January - 19.7 69 

 
February 1.5 25 61 

 
March 19.7 27.7 61 

 
April 78.5 28.7 66 

 
May 219.7 28.3 75 

 
June 87.8 28.5 76 

 
July 88.9 28 78 

 
August 213.9 27.3 80 

 
September 153.2 27.2 82 

 
October 91.9 26.3 77 

 
November 74.9 25.1 77 

  December - 22.1 70 
Total   1,030.0      

Average   103.0 26.2 72.7 
2558 January 26 20.6 67 

 
February 36 23.7 67 

 
March 34.9 27.5 66 

 
April 99 28.3 62 

 
May 148.1 29.3 70 

 
June 121.1 29.3 69 

 
July 153.9 28.1 76 

 
August 197.8 27.9 77 

 
September 188.4 27.3 82 

 
October 102.4 26.1 80 

 
November 8.7 26.2 75 

  December 35.1 23.9 73 
Total 

 
1,151.4      

Average   95.95 26.5 72.0 
ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย 
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Appendix table 2 Soil chemical properties at experimental area.  

Items level Very 
low 

low medium high Very high 

1. Organic matter(%) 0.63      
2. Phosphorus (ppm.) 3      
3. Potassium (ppm.) 12      
4. pH  4.6      
ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์ดิน ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 

 

 


