ความเปนไปไดในการผลิตมันสําปะหลังและออยอาหารสัตวในพื้นที่ภาคใตตอนลาง
The Possibility of Cassava and Forage cane Production in Lower Southern Thailand
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Abstract
High-cost of livestock feeding materials and insufficient roughage are the big problems for livestock
production in the south of Thailand, due to far from main field crops production area and a limitation of
grassland. To get through these problems and make a self-sufficient production at fram and area levels,
cassava and forage cane production were examined at Songkhla field crops research center. Among 3 cassava
varieties, Rayong 7, Rayong 9 and HuayBong 60, a twelve-month yielding were 40.6 t/ha, 41.9 t/ha and 71.3
t/ha, respectively. And a eighteen-month yielding were 58.8 t/ha, 60.6 t/ha and 105 t/ha, respectively. For
forage cane, clone no.6 (phil 58-260 x k 84-200) gave average fresh weight yield 62.5 t/ha at 6 month-age, and
21.9-30.6 t/ha for first ratoon yield at 3 month-age. These reveal that cassava and forage cane production in
the south of Thailand are the possibility and better than in the main area.
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บทคัดยอ
ภาวะการขาดแคลนและวัตถุดิบอาหารสัตวมีราคาแพง รวมทั้งปริมาณอาหารหยาบไมเพียงพอสําหรับ
การเลี้ยงสัตวในภาคใตไดทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในปจจุบัน ดังนั้นเพื่อหาทางออกใหกับเกษตรกร ศูนยวิจัยพืชไร
สงขลาจึงไดทําการศึกษาศักยภาพการใหผลผลิตของมันสําปะหลังและออยอาหารสัตว พบวามันสําปะหลังพันธุ
ระยอง 7 ระยอง 9 และหวยบง 60 สามารถใหผลผลิตได 6.5, 6.7 และ 11.4 ตัน/ไร ตามลําดับ เมื่อเก็บเกี่ยวที่
อายุ 12 เดือน และใหผลผลิตได 9.4, 9.7 และ 16.8 ตัน/ไร ตามลําดับ เมื่อเก็บเกี่ยวที่อายุ 18 เดือน โดยสูงกวา
ผลผลิตเฉลี่ยของประเทศป 2550/2551 ซึ่งอยูที่ 3,781 กก./ไร รวมทั้งสูงกวาเปาหมายของแผนยุทธศาสตร
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มันสําปะหลังป 2548 – 2551 ซึ่งตั้งเปาไวที่ 5 ตัน/ไร สวนออยอาหารสัตวพบวาพันธุเบอร 6 (Phil58-260 x
K84-200) สามารถใหผลผลิตตนสดของออยปลูกเฉลี่ย 10 ตัน/ไร เมื่อเก็บเกี่ยวที่อายุ 6 เดือน และใหผลผลิตตนสด
ออยตอ 1 ที่อายุ 3 เดือนระหวาง 3.5 ถึง 4.9 ตัน/ไร ซึ่งในขณะนี้ทั้งสองพืชมีเกษตรกรในจังหวัดพัทลุงและ
สงขลาใหความสนใจนําไปปลูกเพื่อการขยายพันธุและใชประโยชนแลว
คําสําคัญ : การผลิตมันสําปะหลัง การผลิตออยอาหารสัตว ภาคใตตอนลาง
คํานํา
ลักษณะพื้นที่ ระบบการปลูกพืช และทําเลทางภูมิศาสตรของภาคใต ทําใหมีพื้นที่ทุงหญาและการ
ผลิตพืชไรอาหารสัตวอยางจํากัด รวมทั้งหางไกลจากแหลงผลิตสําคัญมากกวาในสวนอื่น ๆ ของประเทศ การ
ขาดแคลนอาหารหยาบสําหรับสัตวเคี้ยวเอื้องจึงมีความรุนแรงมากในสภาวะที่เกิดความแหงแลงหรือน้ําทวมเปน
เวลานานเชนกรณีของจังหวัดพัทลุงในป 2548 และปริมาณอาหารหยาบเปนปจจัยจํากัดที่สําคัญในการเพิ่ม
ปริมาณการเลี้ยงสัตวเคี้ยวเอื้อง ในขณะที่วัตถุดิบที่ใชเปนสวนผสมอาหารสัตว เชน รําขาว ปลายขาวในพื้นที่มี
ราคาสูงและหาซื้อไดยาก เนื่องจากการผูกขาดลวงหนาโดยบริษัทขนาดใหญ การตองพึ่งพาวัตถุดิบจากภาคกลาง
ทําใหเกษตรกรมีตนทุนการผลิตสูง เพราะตองเพิ่มตนทุนการขนสงที่มีปญหาน้ํามันเชื้อเพลิงราคาสูงขึ้นโดย
ตลอด รวมถึงการแกงแยงวัตถุดิบระหวางการใชเปนพืชพลังงานกับพืชอาหารสัตวเชนมันสําปะหลังยิ่งทําให
ขาดความสมดุลมากยิ่งขึ้น การใชพื้นที่วางระหวางแถวพืชหลักที่มีระยะกวาง เชน ยางพารา ปาลมน้ํามัน หรือ
ไมผล - ไมยืนตนในระยะเริ่มแรกมาผลิตพืชเพื่อใชเปนอาหารสัตวจึงเปนหนทางออกอยางหนึ่งเพื่อการพึ่งพา
ตนเอง และสรางความมั่นคงดานวัตถุดิบอาหารสัตวทั้งในระดับฟารมและระดับภูมิภาค จึงไดทดสอบศักยภาพ
การใหผลผลิตของมันสําปะหลังและออยอาหารสัตวเมื่อปลูกในเขตพื้นที่ภาคใตตอนลางขึ้นเพื่อเปนขอมูลใน
การพัฒนาใหไดเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งเปนแหลงขอมูลและแหลงพันธุใหกับเกษตรกร
ผูสนใจ ทั้งนี้เนื่องจากมันสําปะหลังในรูปของมันเสนเปนวัตถุดิบแหลงพลังงานที่สหกรณผูเลี้ยงโคนม และสุกร
ในจังหวัดพัทลุงสั่งซื้อมาใชอยูแลวถึงประมาณเดือนละ 55 ตัน และมันสําปะหลังเปนพืชที่ปลูกงาย ใหผลผลิต
ไดสูง ตองการการดูแลรักษานอย นอกจากนี้แลวการปลูกมันสําปะหลังเพื่อใชใบเปนแหลงอาหารโปรตีน
สําหรับสัตวก็เปนเทคโนโลยีหนึ่งที่มีการพัฒนาจนถึงขั้นนํามาใชประโยชนแลวอยางกวางขวางในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ออยอาหารสัตว เปนออยลูกผสมที่สามารถสรางลําตนและใบไดมากในเวลาอันสั้น ปลูกแลวเก็บเกี่ยว
ไดหลายครั้ง ทนแลงไดดี สามารถงอกใหมจากลําตนใตดินเมื่อไดรับน้ํา ปลูกและดูแลรักษางาย ทําใหมีตนทุน
การผลิตต่ํา (ประเสริฐ, ม.ป.ป.) จึงเปนพืชชนิดใหมที่จะเขามาชวยแกปญหาการขาดแคลนอาหารหยาบในการ
เลี้ยงสัตวเคี้ยวเอื้องได ออยอาหารสัตวเปนผลมาจากทั้งการมุงหมายพัฒนาพันธุโดยตรง และผลพลอยไดจาก
การผสมพันธุใหไดออยที่สามารถสรางผลผลิตชีวมวลไดมาก ซึ่งงานลักษณะนี้มีการพัฒนากาวหนาไปมากใน
ตางประเทศเชนกรณีของ Monster cane ในประเทศญี่ปุน (Terajima et al., 2005) ปจจุบันในประเทศไทยก็มี
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โครงการวิจัยทั้งดานพันธุและศึกษาคุณคาทางอาหารสัตวของออยอาหารสัตวดําเนินการอยูหลายโครงการ
ซึ่งจะเปนประโยชนตอเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวเปนอยางมากตอไป
อุปกรณและวิธีการ
อุปกรณ
1. พันธุมันสําปะหลัง ระยอง 7 ระยอง 9 และหวยบง 60
2. พันธุออยอาหารสัตว
เบอร 1 (F166 x G)
เบอร 2 (671 OP)
เบอร 3 (CP89-237 x RT99-76)
เบอร 4 (RT99-14 x RT98-151)
เบอร 5 (H44-3098 x RT99-109)
เบอร 6 (Phil58-260 x K84-200)
3. ปุยเคมีสูตร 15 – 15 – 15 และ 46 – 0 - 0
4. อุปกรณการบันทึกขอมูล
วิธีการ

การทดสอบศักยภาพการใหผลผลิตของมันสําปะหลัง 3 พันธุ
นํามันสําปะหลัง 3 พันธุคือ ระยอง 7 ระยอง 9 และหวยบง 60 ปลูกเปรียบเทียบกันในแปลงทดลอง
ของศูนยวิจัยพืชไรสงขลา โดยใชระยะปลูก 1 x 1 เมตร พื้นที่ปลูกพันธุละ 800 ตารางเมตร หลังปลูก 1 เดือน
ใสปุยสูตร 15 – 15 -15 อัตรา 50 กก./ไร และพูนโคนกลบปุย สุมเก็บเกี่ยวผลผลิตที่อายุ 12 และ 18 เดือน
การทดสอบศักยภาพการใหผลผลิตของออยอาหารสัตว 6 พันธุ
นําพันธุออยอาหารสัตวที่ผานการคัดเลือกเบื้องตนจากศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุรีชุดที่ 1 จํานวน 6 พันธุ
มาปลูกขยายและบันทึกศักยภาพการใหผลผลิต โดยใชระยะปลูก 1.3 x 0.5 เมตร สุมเก็บผลผลิตที่อายุ 3 เดือน
และ 7 เดือน และนําไปปลูกทดสอบการใหผลผลิตในสภาพการเปนพืชแซมระหวางแถวยางพาราปลูกใหมโดย
ใชระยะปลูก 1 x 0.5 เมตร โดยใหแถวออยอยูหางจากแถวยางพารา 2 เมตร ใสปุยสูตร 15 – 15 – 15 อัตรา 50
กก./ไรหลังปลูก 1 เดือน และใสปุยสูตร 46 – 0 – 0 อัตรา 25 กก./ไร หลังงอก 2 เดือน พรอมทําการถากกลบปุย
สุมเก็บเกี่ยวผลผลิตออยปลูกที่อายุ 6 เดือน ออยตอ 1 ที่อายุ 3 เดือน และ 4 เดือน และเก็บเกี่ยวผลผลิตออยตอ 2
ที่อายุ 4 เดือน
โดยดําเนินการระหวางเดือนกันยายน 2548 ถึง ตุลาคม 2550 ในบริเวณพื้นที่ศูนยวิจัยพืชไรสงขลา
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ผลการทดลองและวิจารณ
การทดสอบศักยภาพการใหผลผลิตของมันสําปะหลัง 3 พันธุ
ในการปลูกมันสําปะหลังทั้ง 3 พันธุ ซึ่งเริ่มตนในเดือนเมษายน 2549 พบวาในชวง 4 เดือนแรกฝนมีการ
กระจายตัวสม่ําเสมอ ทําใหทุกพันธุมีการเจริญเติบโตดีและเริ่มพัฒนารากสะสมอาหารจนดินบริเวณโคนตน
เกิดรอยแตกเห็นไดทั่วแปลง ฝนทิ้งชวงใน 3 เดือนถัดมา ประกอบกับแปลงปลูกซึ่งเปนดินในชุดดินหาดใหญมี
หนาดินตื้น ทําใหเกิดการขาดน้ําจนมันสําปะหลังทิ้งใบเหลือเฉพาะบริเวณสวนยอด แตเมื่อไดรับน้ําฝนก็มีการ
ฟนตัวและพัฒนาการเจริญเติบโตทางลําตนอีกระยะหนึ่ง ผลการสุมเก็บเกี่ยวผลผลิตที่อายุ 12 เดือน พบวา
พันธุหวยบง 60 ของมูลนิธิมันสําปะหลังแหงประเทศไทยเปนพันธุที่ใหผลผลิตไดสูงที่สุด 11.4 ตัน/ไร สวน
พันธุระยอง 7 และระยอง 9 ใหผลผลิตใกลเคียงกันคือ 6.5 และ 6.7 ตัน/ไร และเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตที่อายุ 18
เดือนในเดือนตุล าคม 2550 ก็พบวาลักษณะการใหผลผลิตของแตละพั นธุยังเปนไปในรูปแบบเดิมคือ พันธุ
หวยบง 60 ใหผลผลิตไดสูงที่สุดเทากับ 16.8 ตัน/ไร สวนระยอง 7 และระยอง 9 ใหผลผลิตใกลเคียงกันคือ 9.4
และ 9.7 ตัน/ไร ในเบื้องตนนี้พันธุหวยบง 60 จึงเปนพันธุที่โดดเดนที่สุด ซึ่งนาจะเปนที่พันธุมันสําปะหลัง
ใหม ๆ มีความจําเพาะตอสภาพแวดลอมสูง (โอภาษ, 2550) ในการทดสอบครั้งนี้แมจะกระทําในศูนยวิจัย
แตสภาพทางกายภาพและความอุดมสมบูรณของดินในแปลงปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษาก็ไมตางไปจากการ
ปฏิบัติตามปกติของเกษตรกรในเขตการปลูกมันสําปะหลัง การที่ผลผลิตของทุกพันธุที่อายุ 12 เดือนสูงกวา
เปาหมายของแผนยุทธศาสตรมันสําปะหลังป 2548 – 2551 ซึ่งตั้งเปาไวที่ 5 ตัน/ไร (สถาบันวิจัยพืชไร, 2548)
นาจะเปนความไดเปรียบที่ภาคใตมีปริมาณน้ําฝนและจํานวนวันฝนตกสูงกวาในเขตปลูกมันสําปะหลังอื่น ๆ
จึงทําใหคาดหวังไดวาผลผลิตเฉลี่ยของมันสําปะหลังในเขตภาคใตจะสูงกวาในพื้นที่อื่น โดยการเลือกใชพันธุที่
เหมาะสมเฉพาะพื้นที่จะยิ่งทําใหไดผลผลิตมากขึ้นและมีตนทุนการผลิตตอหนวยต่ําลง
การทดสอบศักยภาพการใหผลผลิตของออยอาหารสัตว 6 พันธุ
ผลจากการนําออยอาหารสัตวมาปลูกขยายพันธุและทดสอบผลผลิตที่ศูนยวิจัยพืชไรสงขลา พบวา
ในการปลูกครั้งแรกโดยใชระยะ 1.3 x 0.5 เมตร และเก็บเกี่ยวที่อายุ 7 เดือน ออยอาหารสัตวสายพันธุตาง ๆ
สามารถใหผลผลิตไดระหวาง 3.8 ถึง 12.1 ตัน/ไร และไดสุมเก็บเกี่ยวผลผลิตออยปลูกของพันธุเบอร 1 และ
เบอร 6 ซึ่งเปนสายพันธุที่มีการเจิรญเติบโตรวดเร็วที่อายุ 3 และ 4 เดือนดวย พบวาที่อายุ 3 เดือนทั้ง 2 พันธุ
สามารถใหผลผลิตไดมากกวา 4 ตัน/ไร และที่อายุ 4 เดือน ออยเบอร 1 ใหผลผลิตไดถึง 6.5 ตัน/ไร (ตารางที่ 1)
ดังนั้นแมจะมีขอมูลวา ควรจะตัดออยอาหารสัตวที่เปนออยปลูกครั้งแรกเมื่ออายุ 6 – 8 เดือนก็ตาม (ประเสริฐ,
ม.ป.ป.) แตสําหรับพันธุเบอร 1 และเบอร 6 ซึ่งมีการเจริญเติบโตรวดเร็วจึงสามารถเก็บเกี่ยวใหสัตวกินไดตั้งแต
ระยะ 3 – 4 เดือนหลังปลูก
จากการที่ออยอาหารสัตวเบอร 6 มีลักษณะการแตกกอดี แตละลํามีใบมากและปลายใบโคงลงเล็กนอย
แตกตางจากออยเบอร 1 ที่แมจะใหผลผลิตไดสูงแตลักษณะทรงตนที่เปนแบบใบตั้งและใบผอมยาว ทําให
เกษตรกรที่พบเห็นมีความตองการปลูกออยเบอร 6 มากกวา จึงไดนําพันธุเบอร 6 ไปปลูกทดสอบเปรียบเทียบ
กับพันธุเบอร 5 ซึ่งเปนพันธุที่ทนแลง ไมแสดงอาการใบมวนแมจะขาดน้ําจนพันธุอื่น ๆ แสดงอาการอยาง
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ชัดเจนแลวก็ตาม โดยนําไปปลูกในระหวางแถวยางพาราปลูกใหม ใชระยะปลูก 1 x 0.5 เมตร ใหแถวริมสุด
หางจากแถวยาง 2 เมตร เก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งแรกที่อายุ 6 เดือน พบวาพันธุเบอร 6 ใหผลผลิต 9.99 ตัน/ไร
ในขณะพันธุที่เบอร 5 ใหผลผลิตได 6.13 ตัน/ไร และเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตออยตอ 1 ที่อายุ 3 เดือน และ 4 เดือน
และเก็บเกี่ยวออยตอ 2 ที่อายุ 4 เดือน ซึ่งในชวง 4 เดือนหลังนี้ เปนระยะที่ฝนทิ้งชวงทําใหไดผลผลิตลดต่ําลง
พบวาออยเบอร 6 ใหผลผลิตได 3.5 ตัน/ไร, 9.7 ตัน/ไร และ 3.7 ตัน/ไร ตามลําดับ ซึ่งรวมแลวสูงกวาออยเบอร
5 อยางชัดเจน (ตารางที่ 2) ลักษณะการปลูกแซมในพื้นที่ระหวางแถวยางพาราที่อาศัยน้ําฝนธรรมชาติเชนนี้คือ
ลักษณะที่จะเกิดขึ้นจริงในสภาพแปลงเกษตรกร ดังนั้นจึงมั่นใจไดวาการปลูกโดยเกษตรกรจะใหผลผลิต
ใกลเคียงกับการปลูกทดสอบครั้งนี้
ตารางที่ 1
สายพันธุ
เบอร 1

ผลผลิตน้ําหนักสดออยปลูกของออยอาหารสัตวสายพันธุตาง ๆ
เมื่อเก็บเกี่ยวที่อายุตาง ๆ กัน
พันธุกรรม
อายุเก็บเกี่ยว
ผลผลิตน้ําหนักสด
(ตัน/ไร)
(F166 x G)
3 เดือน
4.2
4 เดือน
6.5
7 เดือน
12.1

เบอร 2

(671 OP)

เบอร 3

7 เดือน

8.5

(CP89-237 x RT99-76)

-

-

เบอร 4

(RT99-14 x RT98-151)

7 เดือน

7.1

เบอร 5

(H44-3098 x RT99-109)

7 เดือน

3.8

เบอร 6

(Phil58-260 x K84-200)

3 เดือน
7 เดือน

4.9
10.1

6
ตารางที่ 2

ผลผลิตน้ําหนักสดของออยปลูกและออยตอของออยอาหารสัตวพันธุเบอร 5
และเบอร 6 ในการปลูกแซมระหวางแถวยางพารา
เบอร 5
เบอร 6
ระยะเก็บเกี่ยว
(ตัน/ไร)
(ตัน/ไร)
ออยปลูกอายุ 6 เดือน
6.13
9.99
ออยตอ 1 อายุ 3 เดือน
3.0
3.5
ออยตอ 1 อายุ 4 เดือน
5.7
9.7
ออยตอ 2 อายุ 4 เดือน
4.3
3.7
สรุป
1. มันสําปะหลังพันธุหวยบง 60 เปนพันธุที่ใหผลผลิตไดสูงที่สุดในการทดสอบนี้ คือ 11.4 ตัน/ไรที่
อายุ 12 เดือน และ 16.8 ตัน/ไรที่อายุ 18 เดือน แตทุกพันธุที่ใชในการทดสอบก็ใหผลผลิตหัวสดสูง
กวาเปาหมายในแผนยุทธศาสตรมันสําปะหลังป 2548 - 2551
2. ออยอาหารสัตวพันธุเบอร 6 (Phil58-260 x K84-200) สามารถใหผลผลิตไดสูงทั้งในออยปลูกและ
ออยตอ มีลักษณะใบและทรงตนเปนที่ยอมรับของเกษตรกร และสามารถเก็บเกี่ยวออยปลูกครั้งแรก
ไดตั้งแตอายุ 3 – 4 เดือน
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