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5.  บทคัดย่อ 

ท าการศึกษาวธีิการปลูกและเก็บเก่ียวตน้ปอคิวบาท่ีเหมาะสมเพื่อเป็นอาหารสัตว ์ในปี 2556  ท่ี
ศูนยว์จิยัพืชไร่ขอนแก่น  โดยปลูกปอเป็นแปลงใหญ่เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2556 โดยโรยเป็นแถวระยะ 50 
เซนติเมตรโดยใชเ้มล็ดอตัรา 3 กิโลกรัมต่อไร่ ใชป้อคิวบา 2 พนัธ์ุ คือ พนัธ์ุจีนและพนัธ์ุขอนแก่น 60 มี 2 
การทดลองยอ่ย ๆท่ี 1 เปรียบเทียบวธีิการตดัตน้ปอสูงจากพื้นดิน 2 วธีิการ คือ 50 และ 70 เซนติเมตร เก็บ
เก่ียว 8 ซ ้ า 2 คร้ังท่ีอาย ุ50 และ 99 วนัและการทดลองยอ่ยท่ี 2 ตดัตน้ปอสูงจากพื้นดิน 10 และ 50 เซนติเมตร 
เก็บเก่ียว 8 ซ ้ าไดค้ร้ังเดียวท่ีอาย ุ63 วนั  วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชว้ธีิการ Randomised Complete Block ผลการ
ทดลองยอ่ยท่ี 1 พบวา่ การเก็บเก่ียวคร้ังแรกไดผ้ลผลิตตน้สด 2.02-2.48 ตนัต่อไร่ ผลผลิตตน้แหง้ 175-249 
กิโลกรัมต่อไร่ การเก็บเก่ียวคร้ังท่ี 2 ไดผ้ลผลิตตน้สด 774-1,140 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตตน้แหง้ 154-228 
กิโลกรัมต่อไร่ ผลการเก็บเก่ียวทั้ง 2 คร้ัง ได ้ผลผลิตตน้สด 2.99-3.40 ตนัต่อไร่ ผลผลิตตน้แหง้ 360-433 
กิโลกรัมต่อไร่ ปอจีนใหผ้ลผลิตตน้สดและตน้แหง้สูงกวา่ปอขอนแก่น 60 เล็กนอ้ยเท่ากบั 5.52 และ 9.69% 
ตามล าดบั วธีิการตดัตน้สูง 50 เซนติเมตรให้ผลผลิตตน้สดและตน้แหง้สูงกวา่ตดัตน้ท่ี 70 เซนติเมตรในปอ
จีน ตรงกนัขา้มกบัปอขอนแก่น 60 ท่ีวธีิการตดัตน้สูง 70 เซนติเมตรใหผ้ลผลิตตน้สดและตน้แหง้สูงกวา่ตดั
ตน้ท่ี 50 เซนติเมตร  อยา่งไรก็ตาม วธีิการตดัตน้ท่ี 50 และ 70 เซนติเมตร ให้ผลผลิตตน้สดและตน้แหง้
ใกลเ้คียงกนั  ผลการทดลองยอ่ยท่ี 2 พบวา่ ผลผลิตค่อนขา้งสูง ไดต้น้สด 2.77-4.19 ตนัต่อไร่ ตน้แหง้ 514-
808 กิโลกรัมต่อไร่ วธีิการตดัตน้สูง 10 เซนติเมตรใหผ้ลผลิตตน้สดและตน้แหง้สูงกวา่ตดัตน้ท่ี 50 
เซนติเมตรเน่ืองจากล าตน้ท่ียาวกวา่  ปอจีนและปอขอนแก่น 60 ใหผ้ลผลิตตน้สดและตน้แหง้ใกลเ้คียง  
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ศูนยว์จิยัพืชไร่ขอนแก่นไดเ้ผยแพร่ผลงานวจิยัโดยเชิญเกษตรกรเจา้ของฟาร์มโคนมมาศึกษาดู
งานการปลูกปอคิวบาเป็นอาหารสัตว ์ปรากฏวา่ มีเกษตรกรจ านวน 11 รายมาร่วมกิจกรรม ทางศูนย ์ฯได้
แจกเมล็ดพนัธ์ุปอขอนแก่น 60 ใหเ้กษตรกรรายละ 100 กรัมเพื่อขยายพนัธ์ุและทดลองปลูก นอกจากน้ีไดส่้ง
ตน้ปอสดสับ 3 ตนัไปทดลองเล้ียงโคนมในลกัษณะอาหารเสริมระหวา่งปลายเดือนกรกฎาคม-กนัยายน 
จ านวน 10 คร้ัง พบวา่ น ้านมมีคุณภาพมาตรฐานส่งเขา้โรงงานสูงข้ึน โดยน ้านมในเดือนสิงหาคมมีค่าไขมนั 
โปรตีน แลคโตส ธาตุน ้านม เน้ือนม และสัดส่วนไขมนัต่อโปรตีนสูงข้ึน  

Abstract 

Studies on optimal planting and harvesting methods of kenaf as feed were  conducted at Khon 
Kaen Field Crops Research Center in 2013.  Kenaf was planted in a large plot on 22nd May 2013 by using 
row spacing of 50 cm.  Three kg/rai of seeds were planted.  Two kenaf varieties i.e. Chinese kenaf and 
Khon Kaen 60 were used.  Two experiments were conducted.  In experiment 1, cutting plant heights at 50 
and 70 cm above ground were compared.  Kenaf plants were harvested at 50 and 99 days of ages.  In 
experiment 2, cutting plant heights at 10 and 50 cm above ground were compared.  Only one harvest at 63 
days of age was conducted.  Four treatments of random sampling of 8 replications were analysed in a 
randomized complete block design. Results in experiment 1 showed that kenaf green stem and dry stem 
yields from the first harvest ranged from 2.02-2.48 t/rai and 175-249 kg/rai, respectively. Yields from the 
second harvest ranged from 774-1,140  and 154-228 kg/rai, respectively. Results from two harvests 
showed that yields ranged from 2.99-3.40 t/rai and 360-433 kg/rai, respectively.  Chinese kenaf offered 
slightly higher green stem and dry stem yields than those of Khon Kaen 60 by 5.52 and 9.69%, 
respectively.  Cutting height at 50 cm offered higher green stem and dry stem yields than those of 70 cm 
in Chinese kenaf.  In contrast, cutting height at 70 cm offered higher green stem and dry stem yields than 
those of 50 cm in Khon Kaen 60 kenaf.  However, both cutting height offered comparable yields.  Results 
in experiment 2 showed that kenaf green stem and dry stem yields were slightly higher ranged from 2.77-
4.19 t/rai and 514-808 kg/rai, respectively.  Cutting height at 10 cm offered higher green stem and dry 
stem yields than those of 50 cm due to longer stem.  Both Chinese kenaf and Khon Kaen 60 offered 
comparable green stem and dry stem yields. 

Khon Kaen Field Crops Research Center had invited dairy farmers in Khon Kaen to visit the 
kenaf demonstration plot and attend the presentation of kenaf feed production.  Eleven farmers came 
along.  One hunred grams of kenaf seeds were distributed to each farmer for multiplication and 
experimentation.  Three tons of machine chopped green kenaf plants from 10 harvests were sent to feed 
dairy cows in a farm nearby during late July to September.  Results showed that milk quality was 
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improved with the increased of fat, protein, lactose, solid not fat, total solid and fat/protein especially in 
August milk sampled analysis.    
6. ค าน า 

ปัจจุบนัค่าอาหารขน้จากสัตวแ์ละพืชมีราคาแพง ท าใหก้ารผลิตสัตวมี์ตน้ทุนท่ีสูงมาก ซ่ึงเป็นปัญหา
ส าหรับเกษตรกรผูเ้ล้ียงสัตวร์ายยอ่ยโดยเฉพาะในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ การใชพ้ืชเกษตรท่ีผลิตไดม้าก
ในประเทศ เช่น มนัส าปะหลงัทั้งยอด ใบและหวั ใบกระถิน ยอดออ้ย  จะช่วยเพิ่มมูลค่าพืชเกษตรและเศษ
เหลือใชท้างการเกษตรใหสู้งข้ึน อยา่งไรก็ตาม พืชเหล่านั้นพืชใดพืชหน่ึง หรือหลายพืช ก็ยงัไม่เพียงพอท่ีจะ
ใชเ้ป็นอาหารสัตวไ์ดต้ลอดปีในฟาร์มท่ีมีขนาดกลาง-ใหญ่ ปอคิวบา น่าจะเป็นพืชท่ีเสริมเขา้ไปในระบบการ
จดัการอาหารสัตว ์ โดยเฉพาะในสัตวเ์ค้ียวเอ้ือง เช่น โคนม เน่ืองจากปอคิวบามีโปรตีนสูง สัตวช์อบกิน 
สามารถเพิ่มผลผลิตนมไดห้ากมีการจดัการสัดส่วนอาหารขน้และอาหารหยาบท่ีเหมาะสม ปอจะท าใหส้ัตว์
มีสุขภาพดี ปอปลูกง่าย ไม่ตอ้งใชส้ารเคมีในการผลิตนอกจากปุ๋ยเคมี ท่ีอาจจะใชปุ๋้ยคอกในฟาร์มแทนได ้
เกษตรกรสามารถปลูกปอเพื่อเป็นอาหารสัตวเ์องได ้ หรืออาจจะเป็นการผลิตเพื่อจ าหน่ายยอดและใบปอ
ส าหรับใชเ้ล้ียงสัตว ์  จะช่วยลดการขาดแคลนอาหารสัตว ์ แมป้อคิวบาจะมีปัญหาไส้เดือนฝอยในดินทราย
บา้ง แต่ก็ไม่ไดท้  าลายตน้ปอจนเสียหายหมด ปอคิวบาก็ยงัมีปลูกในดินทรายภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมาจน
ปัจจุบนั ๆ มีงานวิจยัการใชป้อเป็นอาหารสัตวม์ากทั้งในและต่างประเทศ เช่น สหรัฐ มาเลเซีย ออสเตรเลีย 
เกาหลี ในช่วง 2-3 ปีมาน้ี มีเอกชนไทยท าวสัดุรองคอกสัตวเ์ล้ียงและมา้และวสัดุดูดซบัน ้ามนัจากแกนปอ
เป็นการคา้ในประเทศ และส่งออกยอดและใบแหง้ปออดัเมด็เป็นอาหารสัตว ์ และเส้นใยตีฝอยท่ีลอกเปลือก
จากตน้แหง้ (แบบไม่ไดแ้ช่น ้ า) เพื่อไปผสมซีเมนตท์ าอิฐมวลเบายงัประเทศเกาหลี 

ผลการศึกษาอายตุดัตน้ปอคิวบาท่ีเหมาะสมเพื่อเป็นอาหารสัตว ์ท่ีศูนยว์จิยัพืชไร่ขอนแก่นในปี  2554  
พบวา่ ผลผลิตตน้สดท่ีเก็บเก่ียว 2 คร้ัง อยูร่ะหวา่ง 6.33-8.15 ตนัต่อไร่ ผลผลิตตน้แหง้อยูร่ะหวา่ง 1.00-1.53 
ตนัต่อไร่ ผลผลิตตน้สดเก็บเก่ียวท่ีอาย ุ60 วนั และ 105 วนัใกลเ้คียงกนั (7.7 ตนัต่อไร่) วธีิการเก็บเก่ียวท่ีอาย ุ
105 วนัมีตน้แหง้สูงท่ีสุดแต่มีสัดส่วนล าตน้สูงและสัดส่วนใบต ่า รองลงมา คือ วธีิการเก็บเก่ียวท่ีอาย ุ60 วนั 
(1.27 ตนัต่อไร่) ผลการทดลองน้ีพอจะสรุปไดว้า่ ควรเก็บเก่ียวปอเม่ืออาย ุ60 วนั ซ่ึงจะใหผ้ลผลิตปอคุณภาพดี 
(แฉลม้ และคณะ 2554ก) 

การวเิคราะห์คุณค่าทางโภชนะตน้ปอแหง้ พบวา่ มีน ้าหนกัวตัถุแหง้ (Dry matter)  81.8-92.4 % มีค่า
โปรตีน (Crude protein) 9.5-15.9% ปอพนัธ์ุ 977-044 มีค่าโปรตีนสูงท่ีสุดและสูงกวา่พนัธ์ุขอนแก่น 60 ท่ีอายุ
เท่ากนั (60 วนั) ปออายนุอ้ย 60-75 วนัมีค่าโปรตีนมากกวา่ปออายมุาก ๆ 90 และ 105 วนัมีโปรตีนนอ้ยท่ีสุด  มี
ค่าเถา้ 7.1-18.8% มีค่า Neutral Detergent Fiber (NDF) 44.1-69.1% มีค่า Acid Detergent Fiber (ADF) 30.4-
54.6% มีค่า Cellulose 26.9-49.0% ปอพนัธ์ุ 977-044 มีค่า Cellulose นอ้ยท่ีสุด  มีค่า Acid Detergent Lignin 
(ADL) 3.1-5.9% (แฉลม้ และคณะ 2554ก) 

ผลการศึกษาความสูงในการตดัปอพนัธ์ุขอนแก่น 60 ท่ีศูนยว์จิยัพืชไร่ขอนแก่น ในปี 2553 พบวา่
ผลผลิตตน้สดท่ีเก็บเก่ียว 2 คร้ังได ้6.97, 7.73 และ 6.60 ตนัต่อไร่ และผลผลิตตน้แหง้ 850, 1,009 และ 848 
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กิโลกรัมต่อไร่ ท่ีความสูงในการตดัตน้ท่ี 50, 70 และ 90 เซนติเมตร ตามล าดบั  ความสูงตน้ท่ี 70 เซนติเมตรให้
ผลผลิตตน้สดและตน้แหง้สูงท่ีสุด รองลงมา คือ ท่ีความสูงในการตดัท่ี 50 และ 90 เซนติเมตร ตามล าดบั 
(แฉลม้ และคณะ 2554ข) 
   ในปี 2554 ผลการเก็บเก่ียว 2 คร้ังไดผ้ลผลิตตน้สดรวม 2.10-7.82 ตนัต่อไร่ ผลผลิตตน้แหง้ 306-853 
กิโลกรัมต่อไร่ พนัธ์ุ 977-044 ใหผ้ลผลิตตน้สดและตน้แห้งสูงกวา่พนัธ์ุขอนแก่น 60  31 และ 25 % ตามล าดบั   
ความสูงตน้ท่ี 70 เซนติเมตรใหผ้ลผลิตตน้สดและตน้แหง้สูงกวา่ท่ี 90 เซนติเมตร 56 และ 45 % ตามล าดบั  
(แฉลม้ และคณะ 2554ข) 

สรุปผลการทดลองทั้งสองปี พบวา่ ปอพนัธ์ุ 977-044 ใหผ้ลผลิตตน้สดและตน้แหง้สูงกวา่พนัธ์ุ
ขอนแก่น 60 ประมาณ 1 ตนัตน้สด และ 130 กิโลกรัมตน้แหง้ พนัธ์ุน้ีจึงเหมาะท่ีจะใชเ้ป็นอาหารสัตว ์การตดั
ตน้ท่ีความสูง 70 เซนติเมตรใหผ้ลผลิตตน้สดและตน้แหง้สูงกวา่ท่ี 90 เซนติเมตร ประมาณ 2 ตนัตน้สด และ 
212 กิโลกรัมตน้แหง้  วธีิการน้ีจึงน่าจะใชเ้ป็นค าแนะน าในการปลูกปอเป็นอาหารสัตว ์(แฉลม้ และคณะ 2554
ข) 

7.  วธีิด าเนินการ                         :  
ส่ิงทีใ่ช้ในการทดลอง  

เมล็ดพนัธ์ุปอคิวบา 2 พนัธ์ุ คือ ปอจีน  และขอนแก่น 60  ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  ปุ๋ยมูลโค 
แบบและวธีิการทดลอง 

การทดลองน้ีแบ่งเป็น 2 การทดลองยอ่ย 
ปลูกปอเป็นแปลงใหญ่ 2 ซ ้ ำ โดยมี 4 กรรมวธีิ มี 2 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ ปอจีน และขอนแก่น 60 และเก็บ

เก่ียวปอ 2 วธีิการ คือ  
การทดลองยอ่ยท่ี 1 ตดัปอสูงจากพื้นดิน 50 และ 70 เซนติเมตร  

การทดลองยอ่ยท่ี 2 ตดัปอสูงจากพื้นดิน 10 และ 50 เซนติเมตร เน่ืองจากเกษตรกรไดใ้หค้  าแนะน า
ในการตดัปอท่ีระดบัชิดดิน  

วเิครำะห์ขอ้มูลโดยใชแ้ผนกำรทดลองแบบ Randomised Complete Block 4 วธีิการ 8 ซ ้ า 
ในขณะเตรียมดินได้ใส่ปุ๋ยคอกมูลโคอตัรา 1 ตนัต่อไร่ก่อนปลูกปอตามกรรมวิธีท่ีก าหนด  ใส่

ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ในอตัรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ หลงัปลูกประมาณ 2 สัปดาห์  และใส่ปุ๋ยเคมีอตัราเดิมหลงั
เก็บเก่ียว  

ขนาดแปลงเท่ากบั 42X86 เมตร ขนาดแปลงยอ่ย 20x20 เมตร เวน้ทางเดิน 2 เมตรระหวา่งแปลงยอ่ย 
สุ่มเก็บขอ้มูลผลผลิตในพื้นท่ี 2x5 เมตรจ านวน 4 จุดในแต่ละวิธีการแต่ละซ ้ า เวน้แถวริม/ปลายแถวทุกคร้ังท่ี
เก็บเก่ียว พื้นท่ีๆ เหลือเก็บเก่ียวตน้เพื่อชัง่น ้าหนกัสดและสับดว้ยเคร่ืองยนตเ์พื่อส่งไปเล้ียงโคนม  

 ปลูกปอ 3 คร้ังเม่ือวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์และ 20 มีนาคม และ 22 พฤษภาคม 2556 เน่ืองจาก 2 คร้ังแรก
ฝนทิ้งช่วงนานท าให้ตน้ปองอกไม่ดี จึงปลูกใหม่เป็นคร้ังท่ี 3 ซ่ึงตน้ปอมีการเจริญเติบโตดีแมจ้ะมีช่วงแลง้ 
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ปลูกปอโดยหยอดเมล็ดในร่องท่ีเปิดดว้ยรถแทรกเตอร์ ร่องมีระยะห่าง 50 เซนติเมตรใชเ้มล็ดอตัรา 3 
กิโลกรัมต่อไร่ เก็บเก่ียว 4 จุดในแต่ละซ ้ า 

การทดลองยอ่ยท่ี 1  เก็บเก่ียวปอ 2 คร้ัง ท่ีอาย ุ50 วนั (วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2556) และ 99 วนั (วนัท่ี 
29 สิงหาคม 2556) 

การทดลองยอ่ยท่ี 2  เก็บเก่ียวปอคร้ังเดียวท่ีอาย ุ63 วนัเม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม  2556  หลงัจากนั้นเกิด
ความแหง้แลง้ ปอชะงกัการเจริญและออกดอกติดฝัก   

 เก็บตวัอยา่งดินไปวเิคราะห์ก่อนปลูก และบนัทึกขอ้มูลวนัปลูก วนัเก็บเก่ียว จ านวนตน้/ยอดเก็บเก่ียว 
ความสูงตน้/ความยาวยอด น ้ าหนกัผลผลิตตน้สดและตน้แห้งท่ีค  านวณจากน ้ าหนกัตวัอยา่งตน้แห้งท่ีสุ่มตน้
สด 1 กิโลกรัมไปอบท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 24 ชัว่โมง หลงัตาก 3-4 วนัเพื่อลดความช้ืนลงบางส่วน
แลว้ ฯลฯ ส่งตวัอยา่งตน้ปอไปวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะท่ีศูนยว์จิยัพืชอาหารสัตวข์อนแก่น วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใช ้ analysis of variance  เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียใช ้Duncan, s New Multiple Range 

ศูนยว์จิยัพืชไร่ขอนแก่นไดเ้ชิญเกษตรกรเจา้ของฟาร์มเล้ียงโคนมผา่นสหกรณ์โคนมขอนแก่นเพื่อมา
ศึกษาวธีิการปลูกปอคิวบาเพื่อเป็นอาหารสัตวแ์ละชมแปลงปอสาธิต มีเกษตรกรบางรายให้ความเห็นวา่ ควร
จะปลูกเป็นแปลงขนาดใหญ่จึงจะคุม้ค่าแก่การลงทุน และควรตดัตน้ปอชิดพื้น จึงเป็นท่ีมาของการทดลอง
ยอ่ยท่ี 2 แต่ผูว้ิจยัไดต้ดัปอท่ีระดบัสูงจากพื้น 10 เซนติเมตร โดยหวงัจะให้ตน้ปอสามารถแตกยอดใหม่เพื่อ
จะไดเ้ก็บเก่ียวไดอี้ก แต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้น  

 ไดเ้ก็บเก่ียวตน้ปอแลว้สับดว้ยเคร่ืองยนตก่์อนน าไปทดลองเล้ียงโคนมในฟาร์มท่ีบา้นเนินทอง  
จงัหวดัขอนแก่นท่ีมีโคนมอยู ่40 ตวั 
 ท าการทดลองระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์-ตุลาคม 2556 ท่ีศูนยว์จิยัพืชไร่ขอนแก่น 
8. ผลการทดลองและวจิารณ์ 

ผลการวเิคราะห์ดินก่อนปลูกปอ ศูนยว์จิยัพืชไร่ขอนแก่นปี 2556 พบวา่ ดินค่อนขา้งเป็นกรด มี
อินทรียวตัถุต ่า มีฟอสฟอรัสปานกลาง แต่โพแทสเซียมปานกลาง-สูง ดงัแสดงในตาราง  

ตวัอยา่งดินท่ี pH Organic Matter% Total N % 
 

Avail. P (mg/kg) Exch. K(mg/kg) 

1 5.06 0.6315 0.0316 76 107 
2 4.66 0.5289 0.0264 56 62 
3 4.83 0.5886 0.0294 53 49 
4 5.35 0.7274 0.0364 58 78 
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การทดลองย่อยที ่1 

ผลการทดลอง พบวา่ ความสูงในการตดัตน้ท่ี 50 และ 70 เซนติเมตร เก็บเก่ียวคร้ังแรกท่ีอาย ุ50 วนั

ไดผ้ลผลิตตน้สด 2.02-2.48 ตนัต่อไร่ ผลผลิตตน้แหง้ 175-249 กิโลกรัมต่อไร่ วธีิการตดัตน้สูง 50 

เซนติเมตรให้ผลผลิตตน้สดและตน้แหง้สูงกวา่ตดัตน้ท่ี 70 เซนติเมตร  พนัธ์ุปอจีนให้ผลผลิตตน้สดและตน้

แหง้สูงกวา่พนัธ์ุขอนแก่น 60 เล็กนอ้ยเน่ืองจากปอจีนมีตน้ท่ียาวกวา่ปอขอนแก่น 60 (ตารางท่ี 1) 

เก็บเก่ียวคร้ังท่ี 2 ไดผ้ลผลิตค่อนขา้งนอ้ย ตน้สด 774-1,140 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตตน้แหง้ 154-228 
กิโลกรัมต่อไร่ คร้ังน้ีวธีิการตดัตน้สูง 70 เซนติเมตรใหผ้ลผลิตตน้สดและตน้แหง้สูงกวา่ตดัตน้ท่ี 50 
เซนติเมตร  พนัธ์ุปอจีนให้ผลผลิตตน้สดและตน้แหง้สูงกวา่พนัธ์ุขอนแก่น 60 เล็กนอ้ยเหมือนการเก็บเก่ียว
คร้ังแรก (ตารางท่ี 1) 

ผลการเก็บเก่ียวทั้ง 2 คร้ัง ได ้ผลผลิตตน้สด 2.99-3.40 ตนัต่อไร่ ผลผลิตตน้แหง้ 360-433 กิโลกรัม
ต่อไร่ ปอจีนใหผ้ลผลิตตน้สดและตน้แหง้สูงกวา่ปอขอนแก่น 60 เท่ากบั 5.52 และ 9.69% ตามล าดบั วธีิการ
ตดัตน้สูง 50 เซนติเมตรใหผ้ลผลิตตน้สดและตน้แหง้สูงกวา่ตดัตน้ท่ี 70 เซนติเมตรในปอจีน ตรงกนัขา้มกบั
ปอขอนแก่น 60 ท่ีวธีิการตดัตน้สูง 70 เซนติเมตรใหผ้ลผลิตตน้สดและตน้แหง้สูงกวา่ตดัตน้ท่ี 50 เซนติเมตร  
อยา่งไรก็ตาม โดยรวมแลว้วิธีการตดัตน้ท่ี 50 และ 70 เซนติเมตร ใหผ้ลผลิตตน้สดและตน้แหง้ใกลเ้คียงกนั
(ตารางท่ี 2) 

ผลผลิตตน้สดและตน้แหง้ในการทดลองน้ีนอ้ยกวา่ผลการทดลองท่ีผา่น ๆมามาก ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ความแหง้แลง้ ปริมาณฝนปีน้ีนอ้ยกวา่ปกติ (เพียง 800.2 มิลลิเมตร) ท าใหก้ารเจริญเติบโตของปอลดลง 

การทดลองย่อยที ่2 

ผลการทดลองตดัตน้ท่ีความสูง 10 และ 50 เซนติเมตร พบวา่ การเก็บเก่ียวท่ีอาย ุ63 วนัไดผ้ลผลิต
ตน้สด 2.77-4.19 ตนัต่อไร่ ผลผลิตตน้แหง้ 514-808 กิโลกรัมต่อไร่ วธีิการตดัตน้สูง 10 เซนติเมตรให้
ผลผลิตตน้สดและตน้แหง้สูงกวา่ตดัตน้ท่ี 50 เซนติเมตรเน่ืองจากล าตน้ท่ียาวกวา่  ปอจีนใหผ้ลผลิตตน้สด
ใกลเ้คียงกบัปอขอนแก่น 60 แต่ตน้แหง้สูงกวา่ปอขอนแก่น 60 เล็กนอ้ยแมจ้  านวนตน้ปอจีนจะนอ้ยกวา่ปอ
ขอนแก่น 60 มาก (ตารางท่ี 3) พบแนวโนม้วา่วธีิการตดัตน้สูง 10 เซนติเมตรท าให้ตน้ปอบางส่วนตายหลงั
เก็บเก่ียว เน่ืองจากเกิดความแหง้แลง้และมีโรคตน้เน่า 

เม่ือเปรียบเทียบการเก็บเก่ียวปอ 2 คร้ังท่ีอาย ุ50 และ 99 วนั กบัการเก็บเก่ียวปอคร้ังเดียวท่ีอาย ุ63 
วนัพบวา่การเก็บเก่ียวคร้ังเดียวใหผ้ลผลิตสูงกวา่ แต่จากขอ้มูลเดิมพบวา่คุณค่าทางโภชนะของตน้ปอจะสูง
กวา่เม่ือตน้ปออายนุอ้ยกวา่  อยา่งไรก็ตาม ปีน้ีปริมาณฝนและการกระจายของฝนนอ้ยกวา่ปกติมากท าให้
ขอ้มูลท่ีไดไ้ม่สมบูรณ์  
การดูงานปอของเกษตรกร 

ก่อนการเก็บเก่ียวคร้ังท่ี 1 ในวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2556  มีเกษตรกรเจา้ของฟาร์มเล้ียงโคนมขอนแก่น
จ านวน 11 รายมาศึกษาดูงานวธีิการปลูกปอ ศกัยภาพการปลูกปอคิวบาเป็นอาหารเสริม ฟังการบรรยายและ
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ชมแปลงปลูกปอสาธิต ทางศูนย ์ฯไดแ้จกเมล็ดพนัธ์ุปอขอนแก่น 60 ใหเ้กษตรกรรายละ 100 กรัมเพื่อน าไป
ขยายพนัธ์ุและทดลองปลูกต่อไป  
การทดลองใช้ปอเลีย้งโคนม 

ไดส่้งตน้ปอสดสับไปเล้ียงโคนมในลกัษณะอาหารเสริมระหวา่งปลายเดือนกรกฎาคม-กนัยายน 
จ านวน 10 คร้ัง ประมาณ 3 ตนัท่ีฟาร์มของนายพนม พรมเสน  เพื่อดูความชอบและคุณภาพของน ้านม จาก
ขอ้มูลเบ้ืองตน้ พบวา่ ฟาร์มน้ี มีน ้านมท่ีไดคุ้ณภาพมาตรฐานส่งเขา้โรงงานสูงข้ึน โดยพบวา่น ้านมในเดือน
สิงหาคมหลงัจากท่ีโคไดกิ้นตน้ปอสดมีค่าไขมนั โปรตีน แลคโตส ธาตุน ้านม เน้ือนม และสัดส่วนไขมนัต่อ
โปรตีนสูงข้ึน (ตารางท่ี 4)  
ตารางที ่1  ผลผลิตและลกัษณะทางเกษตรของปอ 2 พนัธ์ุ เก็บเก่ียว 2 คร้ัง 

วธีิการปลูกและเก็บเก่ียว นน.ตน้สด(ตนั/ไร่) นน.ตน้แหง้(กก./ไร่) จ านวนตน้/ไร่ ความสูงตน้ (ซม.) 

เก็บเก่ียวคร้ังท่ี 1 (11 กรกฎาคม  2556 อาย ุ50 วนั) 

พนัธ์ุปอจนี      
1 ตดัสูง 50 ซม. 2.48 249 51,460 124 
2 ตดัสูง 70 ซม. 2.03 193 53,540 126 
เฉลีย่ 2.25 221 52,500 125 

พนัธ์ุขอนแก่น 60     

3 ตดัสูง 50 ซม. 2.22 206 57,140 111 

4 ตดัสูง 70 ซม. 2.02 175 48,680 117 
เฉลีย่ 2.12 191 52,910 114 

เฉลีย่รวม 2.15 206 52,705 120 

C.V. (%) 11.0 10.1 11.4 6.58 

เก็บเก่ียวคร้ังท่ี 2 (29 สิงหาคม  2556 อาย ุ99 วนั) 
พนัธ์ุปอจนี      
1 ตดัสูง 50 ซม. 0.918 184 64,540 108 
2 ตดัสูง 70 ซม. 1.064 212 53,460 139 
เฉลีย่ 0.991 198 59,000 124 

พนัธ์ุขอนแก่น 60     

3 ตดัสูง 50 ซม. 0.774 154 65,700 108 
4 ตดัสูง 70 ซม. 1.140 228 69,740 142 
เฉลีย่ 0.957 191 67,720 125 

เฉลีย่รวม 0.974 195 63,360 125 

C.V. (%) 21.8 20.1 5.1 13.1 



8 

 

 
  



9 

 

ตารางที ่2  ผลผลิตตน้สดและตน้แหง้ปอ 2 พนัธ์ุ เก็บเก่ียว 2 คร้ัง 

 
ตารางที ่3  ผลผลิตและลกัษณะทางเกษตรของปอ 2 พนัธ์ุ เก็บเก่ียววนัท่ี 24 กรกฎาคม  2556 อาย ุ63 วนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

วธีิการปลูกและเก็บเก่ียว นน.ตน้สด (ตนั/ไร่) นน.ตน้แหง้(กก./ไร่) 
เกบ็เกีย่วคร้ังที ่ 1 2 รวม 1 2 รวม 

พนัธ์ุปอจนี        
1 ตดัสูง 50 ซม. 2.48 0.918 3.40 249 184 433 
2 ตดัสูง 70 ซม. 2.03 1.064 3.09 193 212 405 
เฉลีย่ 2.25 0.991 3.25 221 198 419 

พนัธ์ุขอนแก่น 60       

3 ตดัสูง 50 ซม. 2.22 0.774 2.99 206 154 360 

4 ตดัสูง 70 ซม. 2.02 1.140 3.16 175 228 403 
เฉลีย่ 2.12 0.957 3.08 191 191 382 

เฉลีย่รวม 2.15 0.974 3.17 206 195 401 

วธีิการปลูกและเก็บเก่ียว 
 

นน.ตน้สด 
(ตนั/ไร่) 

นน.ตน้แหง้ 
(กก./ไร่) 

จ านวน 
ตน้/ไร่ 

ความยาวยอด 
 (ซม.) 

พนัธ์ุปอจนี      
1 ตดัสูง 10 ซม. 3.91a 787ab 47,140 148 
2 ตดัสูง 50 ซม. 2.98b 601bc 62,720 156 
เฉลีย่ 3.45 694 54,930 152 

พนัธ์ุขอนแก่น 60     
3 ตดัสูง 10 ซม. 4.19a 808a 56,760 142 

4 ตดัสูง 50 ซม. 2.77b 514c 59,260 133 
เฉลีย่ 3.48 661 58,010 138 

เฉลีย่รวม 3.46 678 56,470 145 
C.V.(%) 15.4 9.22 15.4 7.16 
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ตารางที ่4  คุณภาพน ้ านมระหวา่งเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2556 ฟาร์มนายพนม พรมเสน บา้นเนินทอง  
  อ. เมือง จ. ขอนแก่น  

ล าดบัท่ี วนัท่ี
ตรวจ 

Freezing 
Point 

pH % fat % 
protein 

% 
lactose 

%SNF %TS SCC 
(x103) 

สดัส่วน 
Fat/ protein 

1 3 มิ.ย. -0.530 6.59 3.68 2.70 4.67 8.07 11.75 375 1.36 
2 1 ก.ค. - - 3.66 2.68 4.71 8.09 11.75 467 1.37 
3 5 ส.ค. -0.531 6.63 4.23 2.77 4.76 8.23 12.46 - 1.53 
4 7 ต.ค.  -0.523 6.59 3.94 2.82 4.67 8.19 12.13 368 1.40 
5 4 พ.ย. -0.530 6.70 3.65 2.80 4.70 8.19 11.84 280 1.30 

หมายเหตุ   
1.  Freezing Point  การตรวจจุดเยอืกแขง็ของน ้านมเพื่อตรวจการปลอมปนน ้า ปกติจุดเยอืกแขง็

ของน ้านมโคจะต ่ากวา่น ้าและมีอุณหภูมิเฉล่ียประมาณ -0.55 องศาเซลเซียส ถา้มีค่าใกล ้0 (-0.520 ถึง -0.525 
องศาเซลเซียส) มีน ้าปน หรือโคมีภาวะเตา้นมอกัเสบ  (>-0.525 องศาเซลเซียส)  
  2.  pH  น ้านมมีความเป็นกรด-ด่าง ท่ีระดบัค่อนขา้งเป็นกลาง คือท่ี 6.6-6.8 จากโคนมท่ีเป็นโรคเตา้
นมอกัเสบ จะมีฤทธ์ิเป็นด่าง 

3.  % fat ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 3.2 (เปอร์เซ็นตไ์ขมนั อยูร่ะหวา่ง 3.20-3.50) 
4.  % protein ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 2.8   
5.  % lactose ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 4.5 
6.  %SNF  % ธาตุน ้านมไม่รวมมนัเนย (solid not fat) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 8.25 
7.  % TS  (Total solid) เน้ือนมทั้งหมด ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 12 เปอร์เซ็นตข์องแขง็ไม่รวมไขมนั อยู่

ระหวา่ง  7.15-8.50 
8.  Somatic cell count (SCC) น ้านมปกติมีค่าไม่เกิน 200,000 เซลล/์มิลลิลิตร เป็นค่าบ่งช้ีภาวะเตา้

นมอกัเสบ  ระดบัเซลลโ์ซมาติกท่ีใชค้วบคุมนั้น หากเป็นน ้านมรวมของฝงูตอ้งใหมี้ค่าไม่เกิน 500,000 เซลล ์
ต่อมิลลิลิตร และถา้เป็นน ้านมแต่ละตวั ตอ้งมีไม่เกิน 250,000 เซลล ์ต่อมิลลิลิตร 

9.  สัดส่วน fat/protein ดชันีวดัสมดุลของพลงังานในอาหารโคนม 1-1.25 สมดุลของพลงังาน
เหมาะสม  >1.25-<1.5  โคขาดอาหารพลงังานในช่วงใหน้มสูงสุด 

 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :  

ตน้ปอปอจีนใหผ้ลผลิตใกลเ้คียง หรือสูงกวา่ปอขอนแก่น 60 เล็กนอ้ย โดยสามารถตดัได ้1 ถึง 2  

คร้ัง ไดผ้ลผลิตตน้สดรวม 3.17-3.45 ตนัต่อไร่ ไดต้น้แหง้ปอ 401-678 กิโลกรัมต่อไร่ ซ่ึงผลผลิตค่อนขา้ง

นอ้ยเม่ือเทียบกบัปีท่ีปลูกเร็วและมีสภาพฝนดีท่ีตดัไดถึ้ง 3 คร้ัง วธีิการตดัท่ีเหมาะสม คือ ความสูง 50-70 

เซนติเมตร ทั้งปอจีนและปอขอนแก่น 60 เหมาะท่ีจะใชเ้ล้ียงโคนม เพราะเม่ือให้โคนมกินตน้ปอสดสับ 



11 

 

คุณภาพน ้านมดีข้ึน ท าใหไ้ดน้ ้านมท่ีมีคุณภาพมาตรฐานส่งเขา้โรงงานสูงข้ึน (คือไม่ตอ้งเทน ้านมทิ้ง หรือ

ขายราคาถูกเพื่อเป็นอาหารโคนม) ควรมีงานวจิยัยนืยนัผลผลิตปอทั้งสองพนัธ์ุในสภาพท่ีเหมาะสม คือ ฝนดี 

และควรมีการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะของปอคิวบาจีนเปรียบเทียบกบัพนัธ์ุขอนแก่น 60 ในการเก็บเก่ียว

ทุกคร้ัง ควรมีการปลูกเป็นแปลงขนาดใหญ่และศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนของการผลิตตั้งแต่ปลูกจนเก็บ

เก่ียว สับ หรือแปรรูป เช่น อบ/ตากแหง้ อดักอ้น อดัเมด็ หมกั เป็นตน้ 

10. การน าผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์ 

1. ไดเ้ชิญเกษตรกรมารับทราบขอ้มูลการปลูกปอคิวบาเพื่อเป็นอาหารสัตว ์ชมแปลงปลูกปอสาธิต 
และไดแ้จกเมล็ดพนัธ์ุปอขอนแก่น 60 ใหเ้กษตรกรไปขยายพนัธ์ุเพื่อทดลองปลูก  

2.ไดส้าธิตการเล้ียงโคนมดว้ยปอเป็นอาหารเสริม อยา่งไรก็ตาม ควรเผยแพร่ขอ้มูลการใชป้อเล้ียงโค
นมใหก้วา้งขวางข้ึน เพื่อให้เกษตรกรยอมรับมากข้ึน และตอ้งใหค้วามรู้เกษตรกรดว้ยวา่การใชป้อเป็นอาหาร
เสริมจะตอ้งใหส้ารอาหารโคนมในสัดส่วนท่ีเหมาะสม 

3. ไดเ้ผยแพร่ผลงานวิจยัน้ีให้ภาครัฐและบริษทัเอกชนเป็นขอ้มูลสนบัสนุนการใช/้จ าหน่ายปอเป็น
อาหารสัตว ์

4. ไดเ้ผยแพร่ผลงานวจิยัน้ีให้ผูส้นใจโดยเขียนบทความเผยแพร่ในเวป็ไซดข์องศูนยว์ิจยัพืชไร่
ขอนแก่น 

11.  ค าขอบคุณ  
คณะผูว้จิยัขอขอบคุณคุณพนม และคุณรัตนา พรมเสนเจา้ของฟาร์มโคนมท่ีไดร่้วมมือในการ 

ทดลองใหโ้คนมกินอาหารตน้ปอสับ ท าใหผ้ลงานวจิยัมีความสมบรูณ์มากข้ึน และขอขอบคุณดร. ศุจิรัตน์ 
สงวนรังศิริกุล นกัวชิาการเกษตรช านาญการพิเศษท่ีไดเ้ผยแพร่บทความการใชป้อเป็นอาหารสัตวใ์นเวป็
ไซดข์องศูนยว์จิยัพืชไร่ขอนแก่น 
12.  เอกสารอ้างองิ  
แฉลม้ มาศวรรณา ศรีสุดา ทิพยรักษ ์เพียงเพญ็ ศรวตั และวรัิช อะโน.  2554ก. อายเุก็บเก่ียวท่ีเหมาะสมของ 
 ปอคิวบาเพื่อเป็นอาหารสัตว.์  รายงานผลการวจิยัปี 2554, ศูนยว์จิยัพืชไร่ขอนแก่น สถาบนัวจิยัพืช 
 ไร่และพืชทดแทนพลงังาน กรมวชิาการเกษตร.  หนา้ 465-477. 
แฉลม้ มาศวรรณา ศรีสุดา ทิพยรักษ ์เพียงเพญ็ ศรวตั และวรัิช อะโน.  2554ข.  การศึกษาวธีิการ 

ปลูกและเก็บเก่ียวตน้ปอคิวบาท่ีเหมาะสมเพื่อเป็นอาหารสัตว.์  รายงานผลการวจิยัปี 2554, ศูนยว์จิยั
พืชไร่ขอนแก่น สถาบนัวจิยัพืชไร่และพืชทดแทนพลงังาน กรมวชิาการเกษตร.  หนา้ 458-464. 

 
 
 


