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บทคัดย่อ
อ้ อยด าพื้ นเมือ งนิ ย มปลู ก เพื่ อ ใช้ เ ป็ นพื ช สมุ น ไพร ซี่ ง ปั จ จุ บัน มีการใช้ พื ช สมุ น ไพรเป็ นพื ช อาหารสัต ว์ อย่ าง
แพร่หลาย ดั้งนั้นการศึกษาเพื่อประเมินศักภาพการเจริญเติบโตและผลผลิตของของอ้ อยดาพื้นเมืองในสภาพแปลง โดย
ปลูกทดสอบอ้ อยดาพื้นเมือง หญ้ าเนเปี ยร์พันธุ์ปากช่ อง1 และอ้ อยปลูกพันธุ์ขอนแก่น 3 วางแผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์ ทาซา้ จานวน 8 ซา้ ผลการทดลองพบว่าอ้ อยดาพื้นเมืองมีจานวนต้ นต่อกอ นา้ หนักสดต้ น นา้ หนักสดใบ นา้ หนัก
สดรวม นา้ หนักแห้ งต้ น นา้ หนักแห้ งใบ และนา้ หนักแห้ งรวมของอ้ อยดาพื้นเมืองไม่แตกต่างกับหญ้ าเนเปี ยร์พันธุป์ ากช่อง
1 ที่อายุ 3 เดือนหลังจากเก็บเกี่ยว ดั้งนั้นผลผลิตของอ้ อยดาพื้นเมืองสามารถพัฒนาเป็ นพืชอาหารสัตว์ต่อไป
คาสาคัญ: อ้ อยดา หญ้ าเนเปี ยร์ อาหารสัตว์
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Abstract
Local black sugarcane was usually planted as plant herb. Recently, the plant herbs were wildly for
animal feed. The experiment of this study was evaluate the growth and yield in local black sugarcane in field.
The three plants: local black sugarcane, Nepier Pak-chong1 and sugarcane KhonKaen3 were tested in
Randomized Complete Block Design model with eight replications. The results showed that the number of tillers
per hill, stem fresh weight, leaf fresh weight, total fresh weight, stem dry weight, leaf dry weight and total dry
weight were’t diifered among local black sugarcane and Nepier Pak-chong1 after three month planting. So, the
yield of local black sugar could be developed for animal feed.
Keywords: Local black sugarcane, Nepier, Animal feed
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
การศึกษานี้ดาเนินการทดสอบที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ ว อาเภอวัฒนา
นคร จังหวัดสระแก้ ว โดยศึกษาประเมินการเจริญเติบโต และผลผลิตของอ้ อยดาพื้นเมืองเพื่อพัฒนาเป็ นพืชอาหารสัตว์
ดาเนินการวิจัยวางแผนการทดลองแบบสุ่มบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design; RCBD) ทาซา้ จานวน
8 ซา้ ทดสอบพืช 3 ชนิดคือ อ้ อยดาพื้นเมือง พันธุห์ ญ้ าเนเปี ยร์พันธุป์ ากช่อง1 (พันธุเ์ ปรียบเทียบมาตรฐาน) และอ้ อย
ปลูกพันธุข์ อนแก่น3 (พันธุเ์ ปรียบเทียบมาตรฐาน) ทดสอบในแปลง โดยมีการไถพรวนปรับให้ พ้ ืนที่น้นั มีความสม่าเสมอ
โดยใช้ พาน 3 ไถครั้งแรกเพื่อกาจัดวัชพืชและพลิกหน้ าดินจะตากหน้ าดินประมาณ 3 วัน การไถรอบที่ 2 จะใช้ พาน 7 ไถ
3 รอบ เพื่อทาให้ ให้ มีดินเล็กลงโดยจะตากดินประมาณ 3 - 4 วัน และจะใช้ จอบหมุนในการตีดินให้ ละเอียดมากขึ้นโดย
เครื่องปลูกยกร่ องขึ้นแปลงทดลองตามแผนการทดลองที่กาหนดไว้ จากนั้นนาท่อนพันธุ์อ้อยดาพื้นเมือง พันธุ์หญ้ าเน
เปี ยร์พันธุป์ ากช่อง1 และอ้ อยปลูกพันธุข์ อนแก่น3 ปลูกเป็ นท่อน โดยให้ แต่ละท่อนจะมีข้อติดอยู่ 2 ข้ อ วิธปี ลูกจะปลูก 2
ต้ นต่อหลุมมีลักษณะเป็ น รูปตัว V ปลูกมีการให้ นา้ ทั่วทั้งแปลงให้ นา้ ให้ ดินมีความชื้นสม่าเสมอ เมื่อพืชทั้ง 3 ชนิดอายุ 3
เดือน ดาเนินการเก็บข้ อมูลโดยประเมินการความสูง จานวนหน่ อต่อกอ นา้ หนักสดต้ น นา้ หนักสดใบ นา้ หนักสดรวม
น้าหนักแห้ งต้ น น้าหนักแห้ ง ใบ และน้าหนักแห้ งรวม จากนั้นนาข้ อมูลวิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธี analysis of variance
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของสิ่งที่ทดลองโดยใช้ วิธี LSD ที่ความเชื่อมั่น 95 %
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บทนา
อ้ อยเป็ นพืชที่สาคัญของประชากรในภูมภิ าคเอเชียและอเมริกาใต้ ซึ่งสาคัญต่ออุตสาหกรรมการผลิตนา้ ตาลของ
โลก อ้ อยจัดเป็ นพืชตระกูลหญ้ า อยู่ในสกุล Sacchrum แบ่งเป็ นหลายชนิดเช่น อ้ อยป่ า อ้ อยจีน อ้ อยอินเดีย ชนิดที่นิยม
ปลูกตระกูล Sacharum officinarum L. เพราะมีลาต้ นอวบใหญ่ มีปริมาณนา้ ตาลสูง อ้ อยจะเจริญเติบโตได้ ดีในเขตร้ อน
และกิ่งร้ อนในดินเกือบทุกประเภท จากการศึกษาของ Plate (1981) องค์ประกอบทางเคมีของอ้ อยพบว่า มีวัตถุแห้ งร้ อย
ละ 30 โปรตีนหยาบ (CP) 3.3-3.5 % NDF 44.8 -49.2 % และ ADF 28.3 – 30.6 % ส่วนอ้ อยปลูกในประเทศไทย
พบว่ ามีวัตถุแห้ ง 29.5% โปรตีนหยาบ (CP) 1.9% NDF 37.8% และ ADF 23.2 % (Kavashima et al., 1996) แต่
เมื่อศึกษาในหญ้ าอาหารสัตว์ท่เี กษตรกรปลูกคือ หญ้ าเนเปี ยร์พันธุป์ ากช่อง1 (Pennisetum purpureum Schum) เป็ นพันธุ์
หญ้ าเนเปี ยร์ท่ไี ด้ จากการนาเข้ าจากประเทศไต้ หวันโดย เป็ นหญ้ าเนเปี ยร์ลูกผสมสายพันธุห์ นึ่งซึ่งเกิดจากการผสมข้ าม
ระหว่างหญ้ าเนเปี ยร์ยักษ์ และหญ้ าไข่มุก หญ้ าเนเปี ยร์พันธุป์ ากช่อง1 มีคุณค่าทางโภชนาการที่สงู ทาให้ เกษตรกรมีความ
นิยมปลูกเพื่อเป็ นอาหารสัตว์ โดยมีคุณค่าทางโภชนาการ มีท้งั โปรตีนสูง และเป็ นหญ้ าที่ไม่มขี น รวมถึงปริมาณนา้ ตาลใน
ใบและลาต้ นสูง สามารถนามาทาหญ้ าหมักโดยไม่จาเป็ นต้ องเติมสารใด ๆ และยังปรับตัวได้ ดีในสภาพขยายโดยใช้ ท่อน
พันธุ์ มีคุณค่าทางอาหาร คือ มีระดับเปอร์เซ็นต์โปรตีน 15.9 % วัตถุแห้ ง ไขมัน 1.3% วัตถุแห้ ง เยื่อใยรวม 35.8% วัตถุ
แห้ ง เถ้ า 14.5 % วัตถุแห้ ง คาร์โบไฮเดรต 36.5 % วัตถุแห้ ง (ไกรลาศ และคณะ, 2556) ซึ่งจะเห็นได้ ว่าอ้ อยมีค่าโภชน
การใกล้ เคียงกับหญ้ าเนเปี ยร์ท่เี ป็ นพืชอาหารสัตว์ จากการสารวจพืชพื้นเมืองในจังหวัดสระแก้ วและจังหวัดใกล้ เคียงพบว่า
มีพันธุอ์ ้ อยพื้นเมืองที่เกษตรกรนิยมเรียกเรียกว่าอ้ อยดา ซึ่งเกษตรกรนิยมปลูกไว้ บริเวณบ้ านและในไร่ มีลักษณะสาคัญคือ
เจริญเติบโตง่าย ทนแล้ ง มีคุณสมบัตริ ักษาโรค จากข้ อมูลสรรพคุณของอ้ อยดาในการรักษาแผลเน่าเปื่ อย แผลเรื้อรัง และ
รักษาฝี อกั เสบบวม ทาให้ สามารถสันนิษฐานได้ ว่าอ้ อยดาน่าจะมีฤทธิ์ในการยับยั้งการอักเสบได้ จาการศึกษายังพบว่าใน
อ้ อ ยด ามี ร ายงานการพบสารส าคั ญ ได้ แ ก่ naringenin tricin apigenin luteolin syringaresinol medioresinol coniferyl
alcohol sinapyl alcohol แ ล ะ 3-hydroxy-1-(4-hydroxy3,5-dimethoxyphenyl)-I-propanone (Nakasone et al.,
1996; Duarte-Almeida et al., 2007; Takara et al., 2007) ดั ง นั้ น การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ จึ ง ได้ ท าการประเมิ น การ
เจริญเติบโตและผลผลิตของอ้ อยดาพื้นเมือง เพื่อนาไปสู่การประเมินศักยภาพในการพัฒนาเป็ นพืชอาหารสัตว์ต่อไป
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ผลการศึกษา
ผลการทดลองที่อายุเก็บเกี่ยว 3 เดือน พบว่าอ้ อยดาพื้นเมืองมีความสูงมากกว่ าหญ้ าเนเปี ยร์พันธุป์ ากช่อง1 และ
อ้ อยปลูกพันธุข์ อนแก่น3 (รูปที่ 1) ส่วนจานวนต้ นต่อกอพบว่าอ้ อยดาพื้นเมืองมีจานวนต้ นต่อกอไม่แตกต่างกับหญ้ าเน
เปี ยร์พันธุ์ปากช่ อง1 แต่มีจานวนต้ นต่อกอน้ อยกว่าอ้ อยปลูก พันธุ์ขอนแก่น3 (รูปที่ 2) แต่เมื่อประเมินนา้ หนักสดรวม
พบว่าอ้ อยดาพื้นเมืองไม่มีความแตกต่างกับหญ้ าเนเปี ยร์ พันธุป์ ากช่อง1 และอ้ อยปลูกพันธุข์ อนแก่น3 (รูปที่ 3) แต่เมื่อ
ประเมินนา้ หนักสดต้ นและนา้ หนักสดใบพบว่านา้ หนักสดต้ นอ้ อยดาพื้นเมืองไม่แตกต่างกับหญ้ าเนเปี ยร์พันธุป์ ากช่ อง1
แต่นา้ หนักสดต้ นอ้ อยดาพื้นเมืองมากกว่ าอ้ อยปลูกพันธุ์ขอนแก่น3 (รูปที่ 4) ส่วนนา้ หนักสดใบในอ้ อยดาพื้นเมืองไม่
แตกต่ า งกับ หญ้ า เนเปี ยร์ พั น ธุ์ป ากช่ อ ง1 แต่ มี น้า หนั ก สดใบน้ อ ยกว่ า อ้ อ ยปลู ก พั น ธุ์ข อนแก่ น 3 (รู ป ที่ 5) ซึ่ ง เมื่ อ
เปรียบเทียบนา้ หนักแห้ งรวม นา้ หนักแห้ งใบ นา้ หนักแห้ งราก พบว่าอ้ อยดาพื้นเมืองไม่มีความแตกต่างกับหญ้ าเนเปี ยร์
พันธุป์ ากช่อง1 และอ้ อยปลูกพันธุข์ อนแก่น3 (รูปที่ 6 7 และ 8)
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รูปที่ 1 ความสูงในอ้ อยดาพื้นเมือง หญ้ าเนเปี ยร์พันธุป์ ากช่อง1 และอ้ อยปลูกพันธุข์ อนแก่น3 ที่อายุ 3 เดือน
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อ้ อยดา

174

เนเปี ยร์

อ้ อยปลูก

รูปที่ 2 จานวนต้ นต่อกอในอ้อยดาพื้นเมือง หญ้ าเนเปี ยร์พันธุป์ ากช่อง1 และอ้ อยปลูกพันธุข์ อนแก่น3 ที่อายุ 3 เดือน
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รูปที่ 3 นา้ หนักสดรวมในอ้ อยดาพื้นเมือง หญ้ าเนเปี ยร์พันธุป์ ากช่อง1 และอ้ อยปลูกพันธุข์ อนแก่น3 ที่อายุ 3 เดือน
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รูปที่ 4 นา้ หนักสดต้ นในอ้ อยดาพื้นเมือง หญ้ าเนเปี ยร์พันธุป์ ากช่อง1 และอ้ อยปลูกพันธุข์ อนแก่น3 ที่อายุ 3 เดือน

น้ าหนักสดใบ (กรัมต่อกอ)
1000
800
600

200
0
อ้ อยดา

เนเปี ยร์

อ้ อยปลูก

รูปที่ 5 นา้ หนักสดใบในอ้อยดาพื้นเมือง หญ้ าเนเปี ยร์พันธุป์ ากช่อง1 และอ้ อยปลูกพันธุข์ อนแก่น3 ที่อายุ 3 เดือน
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น้ าหนักแห้งรวม (กรัมต่อกอ)
600
500
400
300
200

100
0
อ้ อยดา

เนเปี ยร์

อ้ อยปลูก

รูปที่ 6 นา้ หนักแห้ งรวมในอ้ อยดาพื้นเมือง หญ้ าเนเปี ยร์พันธุป์ ากช่อง1 และอ้ อยปลูกพันธุข์ อนแก่น3 ที่อายุ 3 เดือน
น้ าหนักแห้งต้น (กรัมต่อกอ)
300
250
200
150
100
50
0
อ้ อยดา

เนเปี ยร์

อ้ อยปลูก

รูปที่ 7 นา้ หนักแห้ งต้ นในอ้ อยดาพื้นเมือง หญ้ าเนเปี ยร์พันธุป์ ากช่อง1 และอ้ อยปลูกพันธุข์ อนแก่น3 ที่อายุ 3 เดือน

น้ าหนักแห้งใบ (กรัมต่อกอ)
300
250
200
150
100
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50

176

0
อ้ อยดา

เนเปี ยร์

อ้ อยปลูก

รูปที่ 8 นา้ หนักแห้ งใบในอ้ อยดาพื้นเมือง หญ้ าเนเปี ยร์พันธุป์ ากช่อง1 และอ้ อยปลูกพันธุข์ อนแก่น3 ที่อายุ 3 เดือน

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

อภิปรายผลการศึกษา
พื ชอาหารสัตว์ท่เี กษตรกรนิยมปลูกต้ องเป็ นพื ชที่ให้ ผลผลิตสูง โตไว และดูแลจัดการง่ าย โดยหญ้ าเนเปี ยร์
อาหารสัตว์เป็ นพืชหนึ่งที่มีลักษณะดังกล่าว (ไกรลาศ และคณะ, 2556) นอกจากนี้มีการศึกษาพันธุอ์ ้ อยมาทดสอบเป็ น
พืชอาหารสัตว์เคียวเอื้องพบว่าสามารถให้ ผลผลิตที่สงู ทนทานต่อสภาพแล้ ง และสามารถเก็บผลผลิตได้ เร็ว (ศิวัช และ
คณะ, 2551) ซึ่งสอดคล้ องกับงานทดลองที่จะสามารถนาอ้ อยดาพื้นเมืองเพื่อพั ฒนาเป็ นพืชอาหารสัตว์ โดยผลการ
ทดสอบแสดงให้ เห็นว่าจานวนต้ นต่อกอ นา้ หนักสดต้ น นา้ หนักสดใบ นา้ หนักสดรวม นา้ หนักแห้ งต้ น นา้ หนักแห้ งใบ
และนา้ หนักแห้ งรวมของอ้ อยดาไม่มีความแตกต่างกับหญ้ าเนเปี ยร์พันธุ์ ปากช่อง1 ที่อายุเก็บเกี่ยว 3 เดือนหลังจากปลูก
นั่นแสดงให้ ให้ ว่าพืชตระกูลอ้ อยดาสามารถที่พัฒนาต่ อยอดไปใช้ ในพืชอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องต่อไป แต่อย่ างไรก็ตาม
งานวิจัยยังอยู่ในเบื้องต้ นของการทดลอง ซึ่งการทดลองต้ องไปต้ องทดสอบผลผลิตที่ได้ จากการตัดตอต่อไปและทดสอบ
โภชนศาสตร์ของอ้ อยดาต่อไป
สรุปผลการศึกษา
อ้ อยดาพื้นเมืองมีศักภาพในด้ านการเจริญเติบโตและผลผลิตไม่แตกต่างกับหญ้ าเนเปี ยร์พันธุป์ ากช่อง1 ซึ่งมี
แนวโน้ มที่สามารถพัฒนาเป็ นพืชอาหารสัตว์หรือนาไปใช้ ในต่อยอดด้ านอื่น ๆ ต่อไป
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