
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองสิ้นสุดปี 2555 
 
ชุดโครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืน 
โครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่ใช้น้้าฝน 
กิจกรรม การวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่ใช้น้้าฝนภาคใต้ตอนล่าง 
กิจกรรมย่อย การวิจัยและพัฒนาการปลูกพืชไร่อาหารสัตว์เป็นทางเลือกใหม่ในระบบเกษตรภาคใต้ตอนล่าง 
ชื่อการทดลอง การศึกษาระยะห่างท่ีเหมาะสมระหว่างอ้อยอาหารสัตว์กับพืชประธาน 
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บทคัดย่อ 
 ผลการศึกษาหาระยะห่างจากแถวพืชประธานที่เหมาะสมและผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช
ประธานในการปลูกอ้อยอาหารสัตว์แซมยางพาราและปาล์มน้้ามันปลูกใหม่ที่จังหวัดตรัง  นราธิวาส  และกระบี่  
วางแผนการทดลองแบบ  RCB 4 ซ้้า  กรรมวิธีประกอบด้วยการปลูกห่างจากแถวพืชประธาน 1.0 เมตร  1.5 เมตร  
2.0 เมตร  2.5 เมตร  และการไม่ปลูกอ้อยอาหารสัตว์เป็นพืชแซม  พบว่าการปลูกห่างจากแถวยางพารา 1.0 เมตร
ให้ผลผลิตน้้าหนักต้นสดของอ้อยอาหารสัตว์สูงที่สุด 25.34 ตัน/ไร่  โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช
ประธาน  ส่วนการปลูกแซมระหว่างแถวปาล์มน้้ามันพบว่าการปลูกห่างจากแถวพืชประธาน 1.5-2.0 เมตรให้
ผลผลิตน้้าหนักต้นสดของอ้อยอาหารสัตว์ระหว่าง 9.77-11.75 ตัน/ไร่  โดยการปลูกอ้อยอาหารสัตว์แซมปาล์ม
น้้ามันก็ไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชประธานเช่นกัน 
 

ค าน า 
 อ้อยอาหารสัตว์เป็นพืชทางเลือกใหม่ส้าหรับการใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบในการเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง  
เนื่องจากมีความดีเด่นหลายประการคือ 1. ผลผลิตชีวมวลสดสูงท้าให้ใช้พื้นที่ปลูกน้อยลง  การดูแลและจัดการ

                                                           
1 ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา   สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน 
2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง  ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 
3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ  ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที 8 
4 ศูนย์วิจัยปาล์มน้า้มันกระบี่  สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน 



แปลงท้าได้ง่าย  2. ใบและล้าต้นมีความอ่อนนุ่มท้าให้สัตว์ชอบกิน  3. เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ง่ายทั้งใช้แรงงานคนและ
เครื่องจักร  4. เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทุก 4 เดือนหลังการไว้ตอ  5. ปลูกครั้งเดียวเก็บได้หลายครั้ง  ท้าให้ลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมดิน  ค่าท่อนพันธุ์  และแรงงานในการปลูกลงได้  6. ทนทานต่อสภาวะแห้งแล้งได้ดี  เมื่อ
กระทบแล้งก็ไม่ตายเนื่องจากมีล้าต้นใต้ดิน  หลังจากได้รับน้้าฝนก็สามารถเจริญเติบโตต่อได้อย่างรวดเร็วทันที   
(โฆสิต และคณะ, 2555)  ในเขตพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างซึ่งเกษตรกรนิยมเลี้ยงสัตว์ทั้งวัว-ควาย  แพะ-แกะเพ่ือ
เป็นรายได้เสริมอยู่เดิมก็เริ่มปรับเปลี่ยนเป็นการเลี้ยงเชิงพานิชย์มากข้ึน  เพ่ือรองรับการขยายตัวของตลาดสินค้า
อาหารฮาลาล  ปัญหาหญ้าอาหารสัตว์ไม่เพียงพอก็เป็นตัวจ้ากัดท่ีส้าคัญประการหนึ่ง  การปลูกอ้อยอาหารสัตว์เพ่ือ
เป็นทางออกในการแก้ปัญหานี้ก็ต้องใช้พื้นที่ในการปลูกเช่นกัน  ซึ่งพ้ืนที่ว่างระหว่างแถวยางพาราและปาล์มน้้ามัน
ในระยะแรกที่ยังไม่เกิดการบังแสง  มีความเหมาะสมที่จะน้ามาใช้ได้เนื่องจากมีปริมาณมากและกระจายอยู่ทั่วไป  
แต่ยังไม่เคยมีการศึกษาถึงการปลูกอ้อยอาหารสัตว์เป็นพืชแซมในระหว่างแถวยางพารา  และปาล์มน้้ามันปลูกใหม่
มาก่อนว่าจะสามารถให้ผลผลิตต่อพ้ืนที่มากน้อยเพียงไร  และจะเกิดผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชประธาน
หรือไม่  และในการปลูกควรจะเว้นระยะระหว่างแถวพืชประธานกับพืชแซมเท่าไร 
 

วิธีการด าเนินการ 
 อุปกรณ์      พันธุ์อ้อยอาหารสัตว์โคลน Phil 58-260 x K84-200 
 ปุ๋ยเคมีสูตร  15-15-15  และ 46-0-0 
 ปุ๋ยมูลวัว 
 ตู้อบ 
 อุปกรณ์ในการชั่ง  ตวง  วัด 
 วิธีการ   วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้้า 5 กรรมวิธี  ประกอบด้วย 
  1. ปลูกอ้อยอาหารสัตว์ห่างจากแถวพืชประธาน 1.0 เมตร 
  2. ปลูกอ้อยอาหารสัตว์ห่างจากแถวพืชประธาน 1.5 เมตร 
  3. ปลูกอ้อยอาหารสัตว์ห่างจากแถวพืชประธาน 2.0 เมตร 
  4. ปลูกอ้อยอาหารสัตว์ห่างจากแถวพืชประธาน 2.5 เมตร 
  5. ไม่มีการปลูกอ้อยอาหารสัตว์เป็นพืชแซม 
  สร้างแปลงปลูกพืชประธานใหม่ตามระยะแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร  ปลูกอ้อยอาหารสัตว์
โดยมีระยะห่างจากแถวพืชประธานตามกรรมวิธีการทดลอง  ในสว่นของอ้อยอาหารสัตว์ใช้ระยะระหว่างแถว 1 
เมตร  ปลูกโดยวางล้าคู่ลงในร่องที่เปิดไว้  สับต้นพันธุ์เป็นท่อนๆ ยาวประมาณ 50-60 ซม. กลบดินหนาประมาณ 
3 นิ้ว  หลังปลูกฉีดพ่นสารก้าจัดวัชพืช diuron อัตรา 240 กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่ หลังงอก 2-4 สัปดาห์ใส่ปุ๋ยสูตร 
15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่  เก็บเก่ียวผลผลิตที่อายุ 4 เดือนหลังงอก  และทุก 4 เดือนหลังเก็บเกี่ยวแต่ละครั้ง  
ในอ้อยตอใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กก./ไร่ร่วมกับปุ๋ยมูลวัวอัตรา 800 กก./ไร่ สลับกับการใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 
อัตรา 30 กก./ไร่  บันทึกข้อมูล  วันปลูก  วันงอก  และการปฏิบัติการทุกอย่าง  เก็บเกี่ยวผลผลิตจากพ้ืนที่ 3x5 



ตารางเมตร  แล้วค้านวณผลผลิตต่อไร่ของพ้ืนที่ปลูกท้ังระบบการปลูก  ความสูงในแปลงปลูก  น้้าหนักสด  จ้านวน
ต้นต่อตารางเมตร  น้้าหนักแห้ง  และการเจริญเติบโตของพืชประธาน 
  เวลาและสถานที่ 
  เริ่มต้น   ตุลาคม 2553 
  สิ้นสุด    กันยายน 2555 
  ด้าเนินการที่  แปลงทดลองที่บาเจาะของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ  จ.นราธิวาส 
         แปลงทดลองท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง  อ.ปะเหลียน  จ.ตรัง 
         แปลงทดลองท่ีศูนย์วิจัยปาล์มน้้ามันกระบี่   อ.คลองท่อม  จ.กระบี่ 
 
 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 การปลูกแซมยางพาราปลูกใหม่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง 
 ปลูกอ้อยอาหารสัตว์แซมระหว่างแถวยางที่ปลูกด้วยเมล็ดเพ่ือติดตาในแปลง  โดยปลูกเมื่อ 29 มิถุนายน 
2554  งอก 50% เมื่อ 19 กรกฎาคม 2554  เก็บเก่ียวผลผลิตทุก 4 เดือน  รวม 3 ครั้งพบว่าผลผลิตน้้าหนักสด
ตลอดช่วง 12 เดือนของวิธีการที่มีการปลูกห่างจากแถวยาง 1 เมตรให้ผลผลิตได้สูงที่สุด 25.34 ตัน/ไร่ของพ้ืนที่
ปลูกยาง  แตกต่างทางสถิติกับการปลูกห่างจากแถวยาง 1.5 เมตร  2.0 เมตร  และ 2.5 เมตร  โดยการปลูกห่าง
จากแถวยาง 2.5 เมตรซึ่งมีพ้ืนที่เหลือส้าหรับการปลูกอ้อยอาหารสัตว์น้อยที่สุด  ท้าให้ได้ผลผลิตต้นสดของอ้อย
อาหารสัตว์ต่อพ้ืนที่ปลูกยาง 1 ไร่ต่้าที่สุดเพียง 9.26 ตัน/ไร่  ส่วนค่าเฉลี่ยจ้านวนต้น/ตารางเมตรของอ้อยอาหาร
สัตว์ในกรรมวิธีต่างๆ อยู่ระหว่าง 50.0 ถึง 55.5 ต้น/ตารางเมตร ไม่แตกต่างทางสถิติ (ตารางที่ 1)  ทั้งนี้เนื่องจาก
ระยะระหว่างแถวในอ้อยอาหารสัตว์ของทุกกรรมวิธีใช้ระยะเท่ากันคือ 1 เมตร  และหากน้าค่าผลผลิตต้นสดต่อไร่
สูงสุดมาเฉลี่ยเป็นการให้ผลผลิตต่อไร่ในเวลา 1 เดือน  การปลูกอ้อยอาหารสัตว์แซมระหว่าแถวยางพาราปลูกใหม่
ตามกรรมวิธีนี้ท้าให้ได้ผลผลิต 2.11 ตัน/ไร่/เดือน  ซึ่งเป็นผลผลิตที่เมื่อเทียบเป็นการปลูกเต็มพ้ืนที่ได้ 2.95 ตัน/
ไร่/เดือน หรือ 35.45 ตัน/ไร่ในเวลา 1 ปี  ทั้งนี้เนื่องจากแปลงทดลองมีสภาพทางกายภาพของดินเหมาะสม  ความ
อุดมสมบูรณ์ค่อนข้างดี  และได้รับน้้าฝนที่มีการกระจายตัวดีสม่้าเสมอตลอดปี  ส้าหรับการเจริญเติบโตของต้น
ยางพาราปลูกใหม่  พบว่ากรรมวิธีต่างๆ ไม่ท้าให้เกิดความแตกต่างระหว่างแปลงที่มีการปลูกแซมด้วยอ้อยอาหาร
สัตว์กับแปลงที่ไม่มีการปลูกอ้อยอาหารสัตว์  ซึ่งเป็นไปในท้านองเดียวกันกับการปลูกอ้อยคั้นน้้าแซมยางพาราปลูก
ใหม่  โดยปลูกห่างจากแถวยาง 1.5 และ 2.2 เมตร เป็นเวลา 3 ปีก็ไม่ท้าให้การเจริญเติบโตด้านความสูง  เส้นรอบ
วงโคนต้นแตกต่างทางสถิติกับวิธีการที่ไม่มีการปลูกแซมด้วยอ้อยคั้นน้้า (จิระ  และคณะ, 2548)  แต่การที่ไม่พบ
ความแตกต่างในการทดลองปลูกแซมด้วยอ้อยอาหารสัตว์ครั้งนี้อาจเกิดจากระยะการทดลองทีส่ั้นเพียง 1 ปีเท่านั้น  
ทั้งท่ีวางแผนการด้าเนินงานตลอดระยะเวลา 3 ปีเช่นกัน  แต่ต้องหยุดด้าเนินการเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างของชุดโครงการวิจัยการวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนเสียก่อน 
  



 การปลูกแซมปาล์มน้้ามันที่แปลงทดลองบาเจาะ 
 ท้าการปลูกอ้อยอาหารสัตว์เมื่อ 19 กรกฎาคม 2554  งอก 50% เมื่อ 11 สิงหาคม 2554 เก็บเกี่ยว
ผลผลิตครั้งแรกหลังงอก 4 เดือนเมื่อ 10 ธันวาคม 2554  และเก็บเกี่ยวครั้งที่ 2 เมื่อ 10 กรกฎาคม 2555 เป็น
ระยะเวลา 7 เดือนหลังการเก็บเก่ียวครั้งที่ 1 รวมเวลาตลอดช่วงการเก็บเกี่ยว 333 วันหรือประมาณ 11 เดือน  
พบว่ากรรมวิธีทีป่ลูกห่างจากแถวปาล์มน้้ามัน 1 เมตรและ 1.5 เมตรให้ผลผลิตน้้าหนักต้นสดสูงที่สุด 11.68 และ 
11.75 ตัน/ไร่  ส่วนการปลูกห่างจากแถวปาล์มน้้ามัน 2 เมตรให้ผลผลิต 9.77 ตันต่อไร่ไม่แตกต่างทางสถิติกับ
กรรมวิธีอ่ืนๆ (ตารางที่ 2)  จากผลผลิตต้นสดของกรรมวิธีที่ปลูกห่างจากแถวปาล์ม 1 เมตร  1.5 เมตร และ 2 
เมตรให้ค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ  ในการน้าไปปฏิบัติในแปลงผลิตจริงจึงควรเว้นระยะแถวปลูกจากแถวปาล์ม
น้้ามัน 1.5-2 เมตร ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดท่อนพันธุ์และค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษามากกว่ากรรมวิธีที่ปลูกห่างเพียง 
1 เมตร  ในส่วนของผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชประธานคือปาล์มน้้ามันในที่นี้  พบว่าการวัดการ
เจริญเติบโตของปาล์มน้้ามันจากการเพ่ิมขึ้นของจ้านวนทางใบระหว่างการทดลองในช่วงแรกระหว่าง 11 ตุลาคม 
2554 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2555 มีค่าระหว่าง 5.2 ถึง 5.8  ทางใบ  ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  และการเพ่ิมข้ึน
ระหว่าง 16 กรกฎาคม 2555 ถึง 7 พฤศจิกายน 2555 มีค่าระหว่าง 15.9 ถึง 16.9  ทางใบ  ไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ (ตารางที่ 2)  แสดงให้เห็นว่าการปลูกอ้อยอาหารสัตว์แซมระหว่างแถวปาล์มน้้ามันด้วยระยะห่างจากแถว
พืชประธานต่างกันในการทดลองท่ีบาเจาะไม่กระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชประธาน 
 
 การปลูกแซมปาล์มน้้ามันที่ศูนย์วิจัยปาล์มน้้ามันกระบี่ 
 เริ่มปลูกอ้อยอาหารสัตว์เมื่อ 28 กรกฎาคม 2554  เก็บเกี่ยวผลผลิตจ้านวน 3 ครั้ง  ครั้งแรกเมื่อ 28 
พฤศจิกายน 2554  หลังงอก 100 วัน  และตัดทุก 4 เดือนอีก 2 ครั้ง  รวมระยะเวลาตลอดช่วงอายุการเก็บเกี่ยว 
340 วัน  พบว่าการปลูกอ้อยอาหารสัตว์ห่างจากแถวปาล์มน้้ามัน 1.0-2.5 เมตร  ให้ผลผลิตต้นสดระหว่าง 9.33 
ถึง 12.92 ตัน/ไร่  แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  ทั้งนี้เนื่องจากมีความแปรปรวนของความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินภายในแต่ละซ้้าของแปลงทดลองอยู่พอสมควร  นอกจากนี้แล้วเกิดความผิดพลาดในการใส่ปุ๋ยให้กับอ้อยอาหาร
สัตว์เป็นจ้านวนเท่ากันในทุกแปลงย่อยทั้งๆที่พ้ืนที่ปลูกอ้อยอาหารสัตว์ของแต่ละกรรมวิธีไม่เท่ากัน  จึงเป็นไปได้ที่
การปลูกห่างจากแถวปาล์มน้้ามัน 1 เมตรที่มีค่าเฉลี่ยผลผลิตต่้าเพียง 9.33 ตัน/ไร่ซึ่งในความเป็นจริงน่าจะเป็น
กรรมวิธีให้ผลผลิตน้้าหนักสดในระดับท่ีสูงกว่ากรรมวิธีอ่ืนๆ ดังเห็นได้จากผลการทดลองปลูกแซมปาล์มน้้ามัน
เหมือนกันที่แปลงทดลองอ.บาเจาะ (ตารางที่ 2)  ในส่วนของลักษณะจ้านวนต้นต่อตารางเมตรซึ่งมีค่าใกล้เคียงกัน
ตั้งแต่ 49.8 ถึง 51.7 ต้น  ก็เป็นข้อมูลที่ยืนยันได้ว่าน้้าหนักผลผลิตต้นสดที่มากน้อยน่าจะเป็นผลมาจากน้้าหนักต่อ
ต้นและพ้ืนที่ปลูกที่แตกต่างกันในแต่ละกรรมวิธี  ส้าหรับผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของปาล์มน้้ามันที่เป็นพืช
ประธานนั้น  พบว่าไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตเช่นเดียวกันกับผลการทดลองท่ีแปลงบาเจาะ  โดยเห็นได้
จากการเพ่ิมข้ึนของจ้านวนทางใบปาล์มน้้ามันเมื่อวัดหลังการเก็บเก่ียวอ้อยอาหารสัตว์แต่ละครั้งและผลรวมการ
เพ่ิมข้ึนทั้งหมดตลอดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 3) 
 
ตารางท่ี 1    ผลผลิตน้้าหนักต้นสด ( ตัน/ไร่)  และจ้านวนต้นต่อพ้ืนที่ของอ้อยอาหารสัตว์ 



                 โคลน Phil 58-260 x K84-200  เมื่อปลูกแซมยางพาราปลูกใหม่ที่ศวพ.ตรัง 

 กรรมวิธี น้้าหนักต้นสด จ้านวนต้นต่อพ้ืนที่ 
 (ตัน/ไร่) (ต้น/ตรม.) 

ปลูกห่างจากแถวยาง 1.0 เมตร 25.34 a 55.5 
ปลูกห่างจากแถวยาง 1.5 เมตร 16.85 b 55.3 
ปลูกห่างจากแถวยาง 2.0 เมตร 14.58 b 50.0 
ปลูกห่างจากแถวยาง 2.5 เมตร 9.26 c 50.2 

  F-test ** ns 
  C.V. (%) 12.6 6.8 
     ค่าเฉลี่ยทีต่ามด้วยตัวอักษรเหมือนกันในแนวตั้งไม่มีความแตกตา่งกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% โดยวิธีการ DMRT 

    **  แตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% 
    ns  ไม่แตกต่างทางสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 2    ผลผลิตน้้าหนักต้นสด ( ตัน/ไร่)  และจ้านวนต้นต่อพ้ืนที่ของอ้อยอาหารสัตว์โคลน Phil 58-260 x  
                 K84-200  และการเพิ่มข้ึนของทางใบปาล์มน้้ามันที่แปลงทดลองบาเจาะของศวพ.รือเสาะ 
กรรมวิธ ี น้้าหนักต้นสด จ้านวนต้นต่อพ้ืนท่ี จ้านวนทางใบที่เพ่ิมขึ้นของปาล์มน้้ามัน (ใบ) 
 (ตัน/ไร่) (ต้น/ตรม.) 11ตค.54-2กพ.55 16กค.55-7พย.55 

ปลูกห่าง 1.0 เมตร 11.68 a 48.2 5.8 16.7 
ปลูกห่าง 1.5 เมตร 11.75 a 47.8 5.5 16.7 
ปลูกห่าง 2.0 เมตร 9.77 ab 52.0 5.2 16.9 
ปลูกห่าง 2.5 เมตร 8.47 b 51.8 5.2 16.7 
ไม่ปลูกพืชแซม - - 5.6 15.9 

   F-test * ns ns ns 
   C.V. (%) 17.7 16.6 9.5 5.2 

     ค่าเฉลี่ยทีต่ามด้วยตัวอักษรเหมือนกันในแนวตั้งไม่มีความแตกตา่งกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% โดยวิธีการ DMRT 

    ns  ไม่แตกต่างทางสถิติ 



 
 
ตารางท่ี 3    ผลผลิตน้้าหนักต้นสด ( ตัน/ไร่)  และจ้านวนต้นต่อพ้ืนที่ของอ้อยอาหารสัตว์โคลน Phil 58-260 x  
                 K84-200  และการเพิ่มข้ึนของทางใบปาล์มน้้ามันที่แปลงทดลองศวป.กระบี่ 
กรรมวิธี น้้าหนักต้นสด จ้านวนต้นต่อพื้นที่ จ้านวนทางใบที่เพิ่มข้ึนของปาล์มน้้ามัน (ใบ) 
 (ตัน/ไร่) (ต้น/ตรม.) หลังเก็บเกี่ยวครั้งที่ 1 หลังเก็บเกี่ยวครั้งที่ 2 หลังเก็บเกี่ยวครั้งที่ 3 รวม 3 ครั้ง 

ปลูกห่าง 1.0 เมตร  9.33 49.8 9.1 7.6 9.0 25.7 
ปลูกห่าง 1.5 เมตร 12.92 51.7 8.9 7.6 9.1 25.6 
ปลูกห่าง 2.0 เมตร 10.48 50.7 8.4 8.1 9.0 25.4 
ปลูกห่าง 1.5 เมตร 9.52 50.0 8.7 8.0 9.0 25.6 
ไม่ปลูกพืชแซม - - 9.0 7.4 9.0 25.4 

   F-test ns ns ns ns  ns 
   C.V. (%) 26.2 11.3 8.2 5.9 7.4 3.6 

 ns  ไม่แตกต่างทางสถิติ 
 
 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 1. การปลูกอ้อยอาหารสัตว์เป็นพืชแซมไม่กระทบต่อการเจริญเติบโตของยางพาราปลูกใหม่  โดยการปลูก
ห่างจากแถวยาง 1 เมตรเป็นวิธีการที่ให้ผลผลิตได้สูงที่สุด 
 2. การปลูกอ้อยอาหารสัตว์เป็นพืชแซมไม่กระทบต่อการเจริญเติบโตปาล์มน้้ามันในระยะเริ่มแรก  โดย
ระยะปลูกที่เหมาะสมควรปลูกห่างจากแถวปาล์มน้้ามัน 1.5-2 เมตร 
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. ใช้เป็นค้าแนะน้าในการปลูกอ้อยอาหารสัตว์แซมยางพาราและปาล์มน้้ามันปลูกใหม่ 
 2. เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาวิจัยต่อเนื่องหรือยืนยันผล 
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