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โดยวางแผนการทดลองแบบ Factorial in Randomised Complete Block มี 3 ซ า้ มี 2x4 วิธีการ ปัจจยัท่ี 1 
ไดแ้ก่ วิธีการใสปุ่๋ ย 2 แบบ คือ ใสปุ่๋ ยเคมีสตูร 15-15-15 อตัรา 25 กิโลกรมัตอ่ไรแ่ละใส่ปุ๋ ยเคมีสตูร 15-15-15 
อตัรา 25 กิโลกรมัตอ่ไรร่ว่มกบัการใส่ปุ๋ ยคอกมลูโค 1 ตนัตอ่ไร ่(ใส่ปุ๋ ยอตัราเดมิทกุครัง้หลงัเก็บเก่ียวตน้ปอ) 
ปัจจยัท่ี 2  เก็บเก่ียว 4 วิธีการ คือ  ท่ีอาย ุ 40, 50, 60 และ 70 วนั  

ดนิท่ีปลกูปอพบว่า มีสภาพคอ่นขา้งเป็นกลาง มี pH ระหวา่ง 5.79-7.22 อินทรียวตัถคุอ่นขา้งต ่า 
0.7491-1.2543% มีไนโตรเจนรวมต ่า 0.0375-0.0627%  ธาตฟุอสฟอรสัสงูมาก 268-447 มิลลิกรมัตอ่กิโลกรมั
และโพแทสเซียมสงูระหวา่ง 67-138 มิลลิกรมัตอ่กิโลกรมั  

ผลการทดลอง พบวา่ ผลผลิตตน้สดและตน้แหง้ ความสงูและจ านวนตน้ของแตล่ะวิธีการแตกตา่งกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตใินการเก็บเก่ียวครัง้แรก โดยผลผลิตตน้สดอยูร่ะหว่าง 3.07-4.47 ตนัตอ่ไร ่ผลผลิตตน้
แหง้อยูร่ะหว่าง 320-797 กิโลกรมัตอ่ไร ่ผลผลิตและลกัษณะทางเกษตรในการเก็บเก่ียวครัง้ท่ี 2 ก็แตกตา่งกนัทาง
สถิติ  ผลผลิตตน้สดอยู่ระหว่าง 1.15-2.49 ตนัตอ่ไร ่ผลผลิตตน้แหง้อยูร่ะหวา่ง 182-362 กิโลกรมัตอ่ไร ่ผลผลิต
และลกัษณะทางเกษตรในการเก็บเก่ียวครัง้ท่ี 3  ก็แตกตา่งกนัทางสถิติ  ผลผลิตตน้สดอยู่ระหวา่ง 0.52-2.85 ตนั
ตอ่ไร ่ผลผลิตตน้แหง้อยูร่ะหวา่ง 78-385 กิโลกรมัตอ่ไร ่วิธีการตดัปอท่ีอาย ุ70 วนัใหผ้ลผลิตตน้ปอนอ้ยท่ีสดุ  

ผลผลิตรวมเก็บเก่ียว 3 ครัง้ พบวา่ ผลผลิตตน้สดอยูร่ะหวา่ง 5.60-9.46 ตนัตอ่ไร ่ (เฉล่ีย 7.17 ตนัตอ่ไร)่ 
ผลผลิตตน้แหง้อยู่ระหวา่ง 887-1,147 กิโลกรมัตอ่ไร ่(เฉล่ีย 1,039 กิโลกรมัตอ่ไร)่ วิธีการตดัท่ีอาย ุ50 วนัให้
ผลผลิตตน้สดและตน้แหง้สงูท่ีสดุ รองลงมา คือ ท่ีอายตุดั 70, 40 และ 60 วนั ตามล าดบั วิธีการใส่ปุ๋ ยเคมีรว่มกบั
ปุ๋ ยคอกใหผ้ลผลิตมากกวา่วิธีการใสปุ่๋ ยเคมีอยา่งเดียวเล็กนอ้ย    

ผลการวิเคราะหค์ณุคา่ทางโภชนะของตน้ปอ พบวา่ เหมาะท่ีจะใชเ้ลีย้งสตัวไ์ดโ้ดยมีน า้หนกัวตัถแุหง้ 
(Dry matter) ของตน้ปอสดอยูร่ะหวา่ง 12.1-16.5 % มีคา่โปรตีนหยาบ (Crude protein) 10.6-21.9%  มีคา่เย่ือ
ใย NDF 35.9-54.7% และคา่ ADF 25.2-38.8% มีคา่ Cellulose 21.9-34.0% มีลิกนิน (ADL) 3.1-5.3%  วิธีการ
ใสปุ่๋ ยเคมีรว่มกบัปุ๋ ยคอกท าใหป้อมีคณุคา่ทางโภชนะดีกว่า คือ มีคา่โปรตีนหยาบสงูกว่า แตเ่ย่ือใยและเซลลโูลส
ต ่ากว่าวิธีการใสปุ่๋ ยเคมีอยา่งเดียว ผลการทดลองน าตน้ปอไปเลีย้งโคนม พบวา่ โคชอบกินตน้ปอสดสบัมากกวา่
ตน้ปอสดทัง้ตน้ ซึ่งโคจะกินเฉพาะยอดและใบ โดยเหลือสว่นของล าตน้  โคชอบกินตน้ปอสบัตากแหง้พอ ๆ กบั
ตน้ปอสดสบั 



เม่ือประมาณการณต์น้ทนุและผลตอบแทนตอ่ไรจ่ากการปลกูปอเพ่ือเป็นอาหารสตัว ์พบวา่ ตน้ทนุการ
ปลกูและเก็บเก่ียวพรอ้มสบัตน้ปอไรล่ะ 6,000 บาท ถา้สามารถจ าหนา่ยตน้สดท่ีผลผลิต 7 ตนั กิโลกรมัละ 2 บาท 
จะมีรายไดไ้รล่ะ 14,000 บาท มีก าไรสทุธิไรล่ะ 8,000 บาท  เม่ือประเมินผลผลิตตน้ปอสบัแหง้ท่ีผลผลิต 1.00 
และ 1.75 ตนั (รอ้ยละ 25 ของน า้หนกัตน้ปอสด) ราคากิโลกรมัละ 5 บาท จะมีรายไดไ้รล่ะ 5,000 และ 8,750 
บาท ขาดทนุ/มีก าไรสทุธิไรล่ะ -1,000 และ 2,750 บาท ตามล าดบั เกษตรกรสามารถปลกูเพ่ือใชเ้องในฟารม์ 
หรือปลกูเพ่ือจ าหน่ายแก่ภาคปศสุตัวเ์พ่ือเป็นอาหารเสริม อยา่งไรก็ตาม ควรมีตลาดแนน่อนก่อน 

 
ค าน า 

 ปัจจบุนัคา่อาหารขน้ท่ีผลิตจากสตัวแ์ละพืชมีราคาแพง ท าใหก้ารผลิตสตัวมี์ตน้ทนุท่ีสงูมาก ซึ่งเป็น
ปัญหาส าหรบัเกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัวร์ายยอ่ยโดยเฉพาะในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ การใชพื้ชเกษตรท่ีผลิตไดม้าก
ในประเทศ เชน่ มนัส าปะหลงัทัง้ยอด ใบและหวั ใบกระถิน ยอดออ้ย  จะชว่ยเพิ่มมลูคา่พืชเกษตรและเศษเหลือ
ใชท้างการเกษตรใหส้งูขึน้ อยา่งไรก็ตาม พืชเหลา่นัน้พืชใดพืชหนึ่ง หรือหลายพืช ก็ยงัไมเ่พียงพอท่ีจะใชเ้ป็น
อาหารสตัวไ์ดต้ลอดปีในฟารม์ท่ีมีขนาดกลาง-ใหญ่ ปอควิบา นา่จะเป็นพืชท่ีเสรมิเขา้ไปในระบบการจดัการ
อาหารสตัว ์ เน่ืองจากปอปลกูง่าย ไมต่อ้งใชส้ารเคมีในการผลิตนอกจากปุ๋ ยเคมี ท่ีอาจจะใชปุ้๋ ยคอกในฟารม์แทน
ได ้เกษตรกรสามารถปลกูปอเพ่ือเป็นอาหารสตัวเ์องได ้หรืออาจจะผลิตเพ่ือจ าหนา่ยยอดและใบปอเพ่ือเลีย้งสตัว ์ 
การแปรรูปปอโดยสบัตากแหง้ หรือหมกัจะชว่ยใหเ้ก็บรกัษาไดน้านขึน้ ลดการขาดแคลนอาหารสตัวใ์นฤดแูลง้ 
ตน้ปอคิวบายงัมีโปรตีนสงูกวา่หญา้ ปอควิบาสามารถเพิ่มผลผลิตนม สตัวช์อบกิน ย่อยง่าย ท าใหส้ตัวส์ขุภาพดี 
ฯลฯ มีหลายประเทศสนใจน าปอไปท าอาหารสตัวรู์ปแบบตา่ง ๆ    แมป้อควิบาจะมีปัญหาไสเ้ดือนฝอยในดนิ
ทรายบา้ง แตก็่ไมไ่ดท้  าลายตน้ปอจนเสียหายหมด ปอควิบาก็ยงัมีปลกูในดนิทรายภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมา
จนปัจจบุนั  

การตรวจเอกสาร 

ในตา่งประเทศ เชน่ มาเลเซีย สหรฐัอเมรกิา มีการปลกูปอควิบาเพ่ือใชท้ัง้ตน้อ่อนเลีย้งสตัวส์ด ๆ หรือ
แปรรูปตากแหง้ หรือหมกั เพ่ือผลิตเป็นอาหารสตัว ์ เน่ืองจากตน้และใบปอมีโปรตีนสงูกวา่พืชตระกลูหญา้ท่ีมี
โปรตีนต ่า  โดยการปลอ่ยใหส้ตัวเ์ขา้ไปแทะเล็ม หรือตดัตน้สดไปเป็นอาหารสตัว ์ หรือน าไปอัดเม็ดแหง้ อดัเป็น
กอ้นแหง้ โดยสามารถตดัไดปี้ละ 2-3 ครัง้ 

งานวิจยัในสหรฐั พบวา่ อาหารปอสามารถเพิ่มผลผลิตนมโคได ้ตน้ปอท่ีอาย ุ 60-70 วนัมีโปรตีนสงูมาก
และมีกรดอะมิโนสงูใกลเ้คียงกบัหญา้อลัฟาฟ่า  นอกจากนี ้ดร.วิลเล่ียม เอ ฟิลิปส ์จากสถาบนัวิจยัของกระทรวง
เกษตรสหรฐัท่ีรฐัโอกลาโฮมา่ ใหข้อ้มลูวา่ ตน้ปอมีรสชาดดี อ่อนนุม่ อวบน า้ จงึเหมาะท่ีจะใชเ้ป็นอาหารสตัวท่ี์ดี
มาก  โปรตีนหยาบในปอจะลดลงจากเม่ือปออายมุากขึน้จาก 80 ถึง 244 วนั  มีรายงานวา่ผลผลิตตน้ปอจะอยู่
ระหวา่ง  2.14-2.22 ตนัตอ่ไรท่ี่อาย ุ98 วนั 



งานวิจยัปอเป็นอาหารสตัวข์องมาเลเซีย พบวา่ โปรตีนหยาบในปอจะลดลงจากเม่ือปออายมุากขึน้จาก 
30, 25 และ 20%  เม่ือปออาย ุ4, 6 และ 8 สปัดาห ์ตามล าดบั ซึ่งสงูใกลเ้คียงอลัฟาฟ่าท่ีมีโปรตีนหยาบ 25% 
ผลผลิตปอเพิ่มขึน้อย่างรวดเรว็จาก 340 กิโลกรมั เป็น 800 กิโลกรมัตอ่ไร ่ท่ีอาย ุ4 และ 8 สปัดาห ์ตามล าดบั ปอ
ควรเก็บเก่ียวท่ีอาย ุ 7 สปัดาหเ์พ่ือใหไ้ดผ้ลผลิตและคณุภาพดีเหมาะแก่การใชเ้ป็นอาหารสตัว ์ โดยจะไดน้  า้หนกั
แหง้และ โปรตีนหยาบ 522 และ 109 กิโลกรมัตอ่ไร ่ ตามล าดบั สามารถใชแ้ทนอลัฟาฟ่าแหง้ หรือโปรตีนจาก
กากถั่วเหลืองไดส้งูสดุ 66 % เม่ือใชเ้ป็นอาหารแม่โค (dairy heifer) โดยไมมี่ผลตอ่ประสิทธิภาพการใชอ้าหาร 
อยา่งไรก็ตาม ไมค่วรใชป้อแทนอลัฟาฟ่าแหง้ หรือโปรตีนจากกากถั่วเหลืองเพ่ือเลีย้งแมโ่คในระยะใหน้ม 
(Lactating dairy cow) เพราะมีผลตอ่การกินอาหารและการใหผ้ลผลิตและคณุภาพนมของแมโ่ค 
(Chantiratikul, 2004) 

ดร. ไมเคลิ อาร ์ ดิคส ์ แหง่มหาวิทยาลยัโอกลาโฮมา่ ไดศ้กึษาการปลกูปอตามหลงัขา้วสาลี พบวา่ ได้
ผลผลิตตน้ปออาย ุ45-60 วนัเป็นอาหารสตัว ์800-1,200 กิโลกรมัตอ่ไร ่เม่ือปลกูโดยใชเ้มล็ด 2.4-6 กิโลกรมัตอ่ไร ่
บางรายงานวา่ไดผ้ลผลิต 2-2.8 ตนัตอ่ไร ่ โดยสามารถปลอ่ยสตัวล์งไปแทะเล็ม ตดัตน้สดมาเลีย้งสตัว ์  ตดัไป
ท าอาหารหมกั ท าเป็นอาหารแหง้ในรูปฟ่อน กอ้น และอดัเม็ด หรือน าไปผสมกบัอาหารขน้ได ้ท าเป็นอาหารเสรมิ  
ตน้ปอจะงอกไดอี้กหลงัตดัครัง้แรก โดยตดัไดอี้กหลงัจากนัน้ 60-70 วนั  มีขอ้มลูวา่อาหารปอสามารถเพิ่มผลผลิต
น า้นมได ้ หากมีการจดัการใหส้ดัสว่นอาหารปอและอาหารชนิดตา่ง ๆ อย่างเหมาะสม เชน่ โปรตีน อาหารขน้ 
วิตามิน เกลือแร ่ เป็นตน้ การใหอ้าหารปออยา่งถกูตอ้งเหมาะสม สามารถเพิ่มการเจรญิเตบิโตและท าใหว้วัสาว 
(replacement heifer) มีสขุภาพดี ควบคมุปอ้งกนัโรคตา่ง ๆ ในววันมได ้ เชน่ รกติด (retained placenta)  การ
เป็นสดัลดลง (reduced fertility)  เตา้นมอกัเสบ (milk fever) นอกจากนีย้งัเพิ่มประสิทธิภาพการเลีย้งววัอีกดว้ย 
ท าใหไ้ขมนัในนมดี เพิ่มเปอรเ์ซ็นตต์กลกู (calf crop) สามารถเพิ่มน า้หนกัลกูววัท่ีหยา่นมแลว้ ท าใหแ้มว่วั
สมบรูณแ์ละมีอายกุารใหน้มนานขึน้ ลดตน้ทนุคา่อาหาร เพิ่มก าไร และเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการฟารม์ 

อาหารปอใชไ้ดดี้กบัโค แพะ และกระบือ เน่ืองจากมีโปรตีนสงู 25-30% รสชาดดีเน่ืองจากตน้ปอออ่นจะ
ออ่นนุม่และเป็นกรดจงึมีรสเปรีย้ว สตัวจ์ะชอบกิน  การยอ่ยอาหารจะดี เน่ืองเป็นใบและยอดอ่อน คณุคา่ทาง
อาหารสงู เน่ืองจากมีกรดอะมิโนในสดัส่วนท่ีสมดลุคลา้ยอลัฟาฟ่า นอกจากนีย้งัมีแคโรทีนและวิตามินหลายชนิด
ในปรมิาณสงู อดุมไปดว้ยแรธ่าตแุละสารอาหารหลายชนิด เชน่ แคลเซียม ฟอสฟอรสั ความสามารถในการย่อย
ตน้ปอจะสงู 80% (in vivo) 

ในแตล่ะสว่นของตน้ปอจะมีปรมิาณโปรตีนหยาบแตกตา่งกนับา้ง โดยในสว่นใบจะมีโปรตีนหยาบ 18-
30% สว่นล าตน้มี 5.8-12.1% และทัง้ตน้ปอมี 11-25% บางรายงานวา่มี 21-34%,  
10-12% และ 16-23% ในใบ ล าตน้และทัง้ตน้ ตามล าดบั 

ท่ีเมืองลาโดเนีย รฐัเท็กซสั มีการปลกูปอบนพืน้ท่ี 62 ไร ่โดยใชร้ะยะแถว 25 เซนตเิมตร ไดผ้ลผลิตตน้ปอ 
1.64 ตนัตอ่ไร ่ เม่ือใชร้ะยะแถวกวา้งขึน้เป็น 76 เซนตเิมตรไดผ้ลผลิตเพิ่มขึน้เป็น 2.24 ตนัตอ่ไร ่ เม่ือเก็บเก่ียวท่ี
อาย ุ97 วนั  



 การท าปออดัเม็ดจะเพิ่มความหนาแนน่ ท าใหล้ดตน้ทนุการขนสง่และเก็บรกัษาได ้ โดยตน้ปอท่ีมีความ
หนาแนน่เบือ้งตน้ 0.31 กรมัตอ่ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร เม่ืออดัเป็นเม็ดดว้ยเครื่องอดัเม็ดมาตรฐานใหมี้ขนาด
เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 1.30 เซนตเิมตร มีความหนาแนน่เป็น 1.21 กรมัตอ่ลกูบาศกเ์ซนติเมตรเทา่กบัความหนาแนน่
เพิ่มขึน้ 390% 
 ตน้ปอสามารถน ามาหมกัไดดี้ โดยจะท าใหก้ารยอ่ยดีและมีปรมิาณโปรตีนท่ีสามารถยอ่ยไดส้งู มีการน า
ปอหมกัไปเลีย้งแพะสเปน (Spanish goat) การย่อยมวลตน้ปอแหง้และโปรตีนหยาบอยูร่ะหวา่ง 53-58% และ 
59-71% ตามล าดบั การใชอ้าหารปอป่น (kenaf meal) เสรมิแทนขา้วในการเลีย้งแกะจะไดผ้ลดีพอ ๆ กบัการใช้
อาหารท่ีมีอลัฟาฟ่าป่น (alfafa meal) เป็นส่วนผสม 
 งานวิจยัปอในญ่ีปุ่ น พบว่า อาหารหมกัจากใบปอมีคา่ความเป็นกรดดา่ง 3.2 คา่โปรตีนหยาบ 21.6% 
ไขมนั 4.8% เสน้ใย 19.7% และไนโตรเจน 45.2% ท าใหป้อเหมาะท่ีจะใชเ้ป็นอาหารสตัวเ์คีย้วเอือ้ง  อาหารปอ
สามารถเพิ่มผลผลิตนมววัไดส้งูถึง 45% เน่ืองจากมีโปรตีนสงู 22-25% เทียบกบัหญา้ซึ่งมีโปรตีนเพียง 12% 
เทา่นัน้  ญ่ีปุ่ นสนใจอาหารสตัวจ์ากปอ แทนการใชโ้ปรตีนจากสตัวท่ี์ท าใหเ้กิดโรคววับา้ (2005 Brazil Kenaf 
Project.htm) 
 รฐับาลมาเลเซียใหค้วามส าคญัของงานวิจยัปอเพ่ือเป็นอาหารสตัวม์าก โดยเฉพาะแพะเพื่อผลิตนมโดย
เห็นวา่ปอมีศกัยภาพมาก โดยมีคณุคา่ทางโภชนาการดีกวา่หญา้อาหารสตัว ์ มีโปรตีนหยาบ (crude protein) 
19.5-24.3% เหมาะส าหรบัสตัวเ์คีย้วเอือ้งท่ีเลีย้งเป็นการคา้ เชน่ ววั ควาย แพะ แกะ สามารถย่อยไดดี้กว่า 
สามารถพฒันาเป็นอาหารสตัวแ์บบหญา้แหง้ (fodder) สามารถสรา้งงานใหช้มุชนและเป็นการเกษตรแบบยั่งยืน 
นอกจากนีป้อเป็นพืชท่ีโตเร็ว ตอ้งการปุ๋ ยนอ้ย ทนตอ่การเก็บเก่ียวหลายครัง้ไดห้ากสิ่งแวดลอ้มเหมาะสม  
มาเลเซียมีการคดัเลือกพนัธุป์อ มีการใชเ้ครื่องจกัรทกุขัน้ตอนในการผลิตตัง้แตก่ารปลกูจนถึงเก็บเก่ียวเพ่ือลด
แรงงานและตน้ทนุในการผลิต  โดยผลิตปอเป็นอาหารสตัวไ์ดห้ลายรูปแบบ ทัง้แบบกอ้นส่ีเหล่ียม (extruded 
cubes) เม็ด (meal pellets) แทง่ (wafers) แหง้ หมกัและผสมกบัมลูไก่ การแปรรูปเป็นกอ้น และเป็นเม็ดจะมี
ความหนาแนน่สงูขึน้ท าใหส้ะดวกและประหยดัตน้ทนุในการขนสง่ 

ท่ีมหาวิทยาลยัมิสซิสซิปป้ีมีการทดลองตดัยอดปอทกุ 30 วนั ในปี 1996 มีกลุม่เกษตรกรในสหรฐัท่ีสนใจ
ปอว่ามีขอ้ดีตา่ง ๆ จะลองท าอาหารปอแหง้เป็นกอ้น มีการผสมกบัเศษพืชเกษตร จดัอบรม ท าเทป หนงัสือ
ภาษาองักฤษและสเปนคูมื่อเกษตรกรรายยอ่ยเป็นวิธีการใชป้อเลีย้งแพะ แกะ และววั  

งานวิจยัในไตห้วนัรายงานว่า ผลผลิตตน้ปอได ้6.08-13.12 ตนัตอ่ไรเ่ม่ือเก็บเก่ียวท่ีอาย ุ150 วนั 

งานวิจยัการใชป้อแกว้พนัธุข์อนแก่น 50 เป็นอาหารสตัวโ์ดย Chantiratikul  et al. (2009)  จาก
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม พบว่า ผลผลิตตน้แหง้ปอและโปรตีนหยาบของตน้ปออายเุดือนครึง่ถึง 3 เดือน อยู่
ระหวา่ง 19-342 และ 3.2-22.4 กิโลกรมัตอ่ไร ่ตามล าดบั โปรตีนหยาบของตน้ปอ (14.34-6.58%) ลดลงเม่ือปอ
อายมุากขึน้  ปรมิาณเสน้ใยในพืชท่ียอ่ยไดโ้ดยจลุินทรียใ์นกระเพาะสตัว ์ (Neutral Detergent Fiber: NDF) และ
เสน้ใยพืชสว่นเหลือจากการน าไปยอ่ยไดด้ว้ยกรด (Acid   detergent  fiber: ADF) (มีคา่อยูร่ะหวา่ง 41.99-
48.74 และ 27.20-30.57%) เพิ่มขึน้เม่ือตน้ปออายมุากขึน้   คณะผูศ้กึษาสรุปวา่ ตน้ปออาย ุ 2 เดือนครึง่ ให้



น า้หนกัตน้แหง้ 152 กิโลกรมัตอ่ไร ่ มีโปรตีนหยาบ 10% เหมาะท่ีจะใชเ้ป็นอาหารแหง้เลีย้งสตัวเ์คีย้วเอือ้ง  
(http://www.pjbs.org/pjnonline/fin1343.pdf 5 กรกฎาคม 2555) 

อย่างไรก็ตาม ผลผลิตปอแกว้ของ Chantiratikul  et al. (2009)  ต  ่ามาก ๆเม่ือเทียบกบังานวิจยัของ
มาเลเซียโดย Najid and Ismawaty (2001) ท่ีพบวา่การใชป้อควิบาพนัธุข์อนแก่น 60 เก็บเก่ียวได ้4 ครัง้ ท่ีอาย ุ3 
เดือนใหผ้ลผลิตตน้แหง้สงูถึง 6.5  ตนัตอ่ไร ่ อายเุก็บเก่ียวท่ีเหมาะสมเม่ือค านงึถึงคณุภาพและปรมิาณผลผลิตอยูท่ี่ 
2 เดือนครึง่ถึง 3 เดือน โดยมีคา่โปรตีนหยาบ 15% (Phillips et al., 1999) 

(http://www.pjbs.org/pjnonline/fin1343.pdf 5 กรกฎาคม 2555) 

มีรายงานชิน้หนึ่ง เปรียบเทียบผลผลิตปอกบัหญา้แพงโกล่าท่ีใชเ้ลีย้งโค กระบือ มา้ แพะ แกะ พบวา่ หญา้
แพงโกล่าเม่ือปลกูในสภาพท่ีดอนจะตดัได ้ 5 ครัง้ ใหผ้ลผลิต 2-2.5 ตนัตอ่ไร ่ เม่ือปลกูในสภาพท่ีลุม่หรือใหน้  า้แบบ
สปรงิเกอร ์4-6 ชั่วโมงทกุวนั จะไดผ้ลผลิต 3-5 ตนัตอ่ไร ่ ซึ่งผลผลิตก็อาจจะนอ้ยกว่าหรือใกลเ้คียงกบัปอ แตป่อไม่
สามารถเก็บเก่ียวไดถ้ึง 5 ครัง้  

ขอ้มลูของส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ รายงานวา่ ผลผลิตหญา้แพงโกลา่สด
ประมาณ 20-28 ตนัตอ่ไร ่น า้หนกัแหง้ 5-7 ตนัตอ่ไรต่อ่ปี และมีปรมิาณโปรตีนประมาณ 7-10% ปัจจบุนัราคาซือ้
ขายหญา้แพงโกลา่สด กิโลกรมัละ 1-2 บาท หญา้แหง้เกรดเอ กก.ละ 5 บาท หรือฟ่อนละ 100 บาท  

คณุคา่ทางโภชนะของหญา้จกัรพรรด ิหรือหญา้เมืองจีน เป็นหญา้สกลุเนเปียร ์ มีโปรตีนหยาบ 18.46 % 
โปรตีนละเอียด 16.68 % ไขมนั 1.74 % เถา้ 9.91 % เย่ือใย 17.7 % พลงังาน 3.54/กก. เย่ือใยรวมทัง้หมด 
25.26 % พืน้ท่ี 1 ไรจ่ะไดน้  า้หนกัสด 40-50 ตนั/ปี (http://www.gdhzc.com/tp.htm, 
http://www.thailivestock.com) 

พืชตระกลูหญา้ท่ีนิยมปลกูในประเทศไทยหลายชนิดมีโปรตีนหยาบ 8-14 % 
(http://www.kasetporpeang.com/forums/.......) มีรายงานวา่ หญา้เนเปียรไ์ตห้วนัและหญา้ขนมีโปรตีนหยาบ 
19.5 % (จรูญโรจน ์และคณะ, 2552) 

มีตวัอยา่งความส าเรจ็ของเกษตรกรในการผลิตหญา้อาหารสตัวเ์พ่ือจ าหนา่ย คือ นายเหวย ออ่นละมนุ
เกษตรกรท่ีอ าเภอเสิงสาง จงัหวดันครราชสีมาผูป้ลกูหญา้เนเปียรไ์ตห้วนั 40 ไร ่และหญา้ขน 30 ไรเ่พ่ือสง่สวน
สตัวน์ครราชสีมาตัง้แตปี่ 2550 เป็นตน้มา โดยไดผ้ลผลิตหญา้เนเปียรไ์ตห้วนัและหญา้ขนสด (ตดัท่ีอาย ุ40-45 
วนั)  8-10 และ 3.0-3.5 ตนัตอ่ไร ่ตามล าดบั จ าหนา่ยในราคากิโลกรมัละ 2 บาท โดยมีการใหน้  า้และดแูลจดัการ
อยา่งดี สามารถท ารายไดใ้หเ้กษตรกรไดเ้ป็นอยา่งดี (จรูญโรจน ์และคณะ, 2552) 
 ในบางพืน้ท่ี เชน่ ภาคใต ้ มีการน าปอไปปลกูเพ่ือเป็นอาหารแพะ แตไ่มมี่งานวิจยัดา้นนีม้าก่อน ซึ่ง
ปัจจบุนัอาหารสตัวมี์ราคาสงูมาก เน่ืองจากน า้มนัเชือ้เพลิงมีราคาแพง  เพ่ือลดตน้ทนุในการเลีย้งสตัว ์
จ  าเป็นตอ้งใชพื้ชเกษตรท่ีผลิตไดใ้นพืน้ท่ีมาทดแทนอาหารขน้ท่ีมีราคาแพง  ปอนา่จะเป็นพืชทดแทนหรือเสรมิได ้
เน่ืองจากปอปลกูง่าย และมีคณุคา่ทางโภชนาการสงู เชน่ มีโปรตีนสงูและมีขอ้ดีอ่ืน ๆ อีกมากท่ีตา่งประเทศ
คน้พบและสนใจ  ภาคใตมี้ปรมิาณฝนดีและชว่งฝนยาวนานจงึนา่จะเหมาะท่ีจะน าไปสง่เสรมิใหเ้กษตรกรปลกู

http://www.pjbs.org/pjnonline/fin1343.pdf%205%20กรกฎาคม%202555
http://www.pjbs.org/pjnonline/fin1343.pdf%205%20กรกฎาคม%202555
http://www.gdhzc.com/tp.htm
http://www.thailivestock.com/
http://www.kasetporpeang.com/forums/.......)%20มี


เป็นพืชอาหารสตัว ์  แมแ้ตใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเอง ก็ควรปลกูปอไวเ้ป็นอาหารสตัวห์ากขอ้มลูท่ีเราจะ
ศกึษาบง่ชีว้า่ใหผ้ลผลิตดีคุม้คา่ 

 คณุภาพพืชอาหารสตัวป์ระเมินไดจ้ากปรมิาณเสน้ใยในพืชท่ียอ่ยไดโ้ดยจลุินทรียใ์นกระเพาะสตัว ์
(Neutral Detergent Fiber: NDF) และเสน้ใยพืชสว่นเหลือจากการน าไปย่อยไดด้ว้ยกรด คือ คา่ 
Acid   detergent  fiber (ADF) 

NDF หมายถึง เสน้ใย หรือกลุม่ของสารเคมีท่ีเป็นส่วนประกอบของผนงัเซลลข์องพืช  ไดแ้ก่ cellulose, 
hemicellulose  และ lignin  รวมทัง้ cutin, silica และ tannin  โดยปกตสิตัวก์ระเพาะเดี่ยว ไมส่ามารถจะยอ่ย 
หรือย่อยไดน้อ้ย สว่นสตัวเ์คีย้วเอือ้ง หรือสตัวก์ระเพาะรวม มีจลุินทรียใ์นกระเพาะท่ีสามารถจะย่อยบางสว่น
ของ NDF ไดบ้า้ง  แตค่วามสามารถย่อยไดม้ากนอ้ย แคไ่หนขึน้อยู่กบัปรมิาณของ lignin cutin และ silica ท่ีอยู่
ในอาหารนัน้ ๆ  ดงันัน้ อาหารสตัวท่ี์มีระดบัของ NDF สงูจะยอ่ยยาก หรือมีคณุภาพต ่ากว่าอาหารท่ีมี NDF ต ่า 
เชน่ อาหารหยาบมีปรมิาณของ NDF สงูกวา่ในอาหารขน้ พืชอาหารสตัวต์ระกลูหญา้มีปรมิาณของ NDF สงูกวา่
พืชตระกลูถั่ว หรือพืชอาหารสตัวท่ี์มีอายมุาก ปรมิาณของ NDF ก็สงูกวา่พวกท่ีตดัเม่ืออายนุอ้ย  

ADF คือ สว่นท่ีเหลือจากการน าตวัอย่างพืชไปยอ่ยดว้ยกรดเขม้ขน้ โดยโปรตีนในเซลลพื์ช ไขมนัและเม็ด
สีตา่ง ๆจะถกูย่อยไป  สว่นท่ีเหลือท่ีไมล่ะลายในกรด ไดแ้ก่ cellulose, lignin  cutin และขีเ้ถา้ 
(Acid  Insoluble  ash) ADF ไมร่วม hemicellulosesในพืช   ADF จะมีคา่มากเม่ือพืชอายมุาก 

ผลการศกึษาอายตุดัตน้ปอคิวบาท่ีเหมาะสมเพ่ือเป็นอาหารสตัว ์ท่ีศนูยว์ิจยัพืชไรข่อนแก่นในปี  2554  
พบวา่ ผลผลิตตน้สดท่ีเก็บเก่ียว 2 ครัง้ อยู่ระหวา่ง 6.33-8.15 ตนัตอ่ไร ่ผลผลิตตน้แหง้อยูร่ะหว่าง 1.00-1.53 ตนั
ตอ่ไร ่ผลผลิตตน้สดเก็บเก่ียวท่ีอาย ุ60 วนั และ 105 วนัใกลเ้คียงกนั (7.7 ตนัตอ่ไร)่ วิธีการเก็บเก่ียวท่ีอาย ุ105 
วนัมีตน้แหง้สงูท่ีสดุแตมี่สดัส่วนล าตน้สงูและสดัสว่นใบต ่า รองลงมา คือ วิธีการเก็บเก่ียวท่ีอาย ุ60 วนั (1.27 ตนั
ตอ่ไร)่ จากผลการทดลองนีพ้อจะสรุปเบือ้งตน้วา่ ควรเก็บเก่ียวปอเม่ืออาย ุ60 วนั ซึ่งจะไดผ้ลผลิตปอคณุภาพดี
ท่ีสดุ (แฉลม้ และคณะ 2554) 

ผลการวิเคราะหค์ณุคา่ทางโภชนะตน้ปอแหง้ พบว่า มีน า้หนกัวตัถแุหง้ (Dry matter) อยูร่ะหว่าง 81.8-
92.4 % มีคา่โปรตีนหยาบ (Crude protein) 9.5-15.9% ปอพนัธุ ์977-044 มีคา่โปรตีนหยาบสงูท่ีสดุและสงูกว่า
พนัธุข์อนแก่น 60 ท่ีอายเุทา่กนั (60 วนั) ปออายนุอ้ย 60-75 วนัมีคา่โปรตีนหยาบมากกวา่เม่ือปออายมุาก 90 
และ 105 วนัท่ีมีคา่โปรตีนหยาบนอ้ยท่ีสดุ  มีคา่เถา้ 7.1-18.8% มีคา่ NDF 44.1-69.1% มีคา่ ADF 30.4-54.6% 
มีคา่ Cellulose 26.9-49.0% ปอพนัธุ ์977-044 มีคา่ Cellulose นอ้ยท่ีสดุ  มีคา่  ADL 3.1-5.9% (แฉลม้ และ
คณะ 2554) 
วิธีด าเนินการทดลอง 
อุปกรณ ์

      เมล็ดพนัธุป์อควิบาขอนแก่น 60  ปุ๋ ยเคมีสตูร 15-15-15  ปุ๋ ยคอกมลูโค เครื่องยนตส์บัตน้ปอ 



วิธีปฏิบัตกิาร 
วางแผนการทดลองแบบ Factorial in Randomised Complete Block มี 3 ซ า้ มี 2x4 วิธีการ ปัจจยัท่ี 1 

ไดแ้ก่ วิธีการใสปุ่๋ ย 2 แบบ คือ ใสปุ่๋ ยเคมีสตูร 15-15-15 25 กิโลกรมัตอ่ไรแ่ละใส่ปุ๋ ยเคมีสตูร 15-15-15 25 
กิโลกรมัตอ่ไรร่ว่มกบัการใสปุ่๋ ยคอกมลูโค 1,000 กิโลกรมัตอ่ไร ่ ปัจจยัท่ี 2 ไดแ้ก่ วิธีการเก็บเก่ียว 4 วิธีการท่ีอาย ุ
40, 50, 60 และ 70 วนั 

ปลกูปอคิวบาพนัธุข์อนแก่น 60 ตามกรรมวิธีท่ีก าหนดเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2555 ใหน้  า้ตน้ปอในวนัท่ี 

20 เมษายน 1 ครัง้ หลงัปลกูไดพ้น่สารควบคมุการงอกของวชัพืชแลนโซใ่นอตัรา 500 ซีซีตอ่น า้ 60 ลิตร ก่อนปลกู
ไดใ้สปุ่่ ยคอกมลูโคนมรองพืน้อตัรา 1 ตนัตอ่ไร ่ ถอนแยกปอวนัท่ี 1-3  พฤษภาคมเก็บเก่ียวตน้ปอ 3 ครัง้ตาม
กรรมวิธี เก็บเก่ียวครัง้แรกเม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 7 มิถนุายน  18 มิถนุายน  และ 27 มิถนุายน และเก็บเก่ียว
ครัง้ท่ี 2 เม่ือ 4, 20 และ 27 กรกฎาคม และ 15 สิงหาคม และเก็บเก่ียวครัง้ท่ี 3 เม่ือ 30 สิงหาคม 4, 13 และ 27 
กนัยายน ส าหรบัวิธีการเก็บเก่ียวท่ีอาย ุ40, 50, 60 และ 70 วนั ตามล าดบั โดยตดัล าตน้สงูจากพืน้ดนิ 50, 60, 
70 และ 80 เซนตเิมตร ส าหรบัวิธีการเก็บเก่ียวท่ีอาย ุ40, 50, 60 และ 70 วนั ตามล าดบั หลงัเก็บเก่ียวครัง้ท่ี 1 
และ 2 ท าการก าจดัวชัพืชและใสปุ่๋ ยเคมีและปุ๋ ยคอกตามอตัราท่ีก าหนดขา้งตน้ 

ขนาดแปลงทดลอง 3.5 x 3.60 เมตร พืน้ท่ีเก็บเก่ียว 2.5x3.0 เมตร เวน้แถวรมิ/ปลายแถวทกุครัง้ท่ีเก็บ
เก่ียว  ชั่งน า้หนกัตน้สด ก่อนน าไปสบัละเอียดดว้ยเครื่องยนตแ์ลว้ตากแหง้ก่อนชั่งอีก  

เม่ือเก็บเก่ียวปอไดท้ดลองน าตน้ปอสดทัง้ตน้ ตน้ปอสดสบั และตน้ปอสบัตากแหง้ไปเลีย้งโคนมท่ีฟารม์
บา้นเนินทอง อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น เพ่ือศกึษาความเป็นไปไดใ้นการใชต้น้ปอเลีย้งโคนม 

บนัทกึขอ้มลู  วนัปลกู วนังอก วนัเก็บเก่ียว จ านวนครัง้และจ านวนตน้เก็บเก่ียว ความสงูตน้ ผลผลิตตน้สด
และแหง้ ผลผลิตตน้แหง้ไดจ้ากการน าตน้สดไปสบัดว้ยเครื่องยนตแ์ลว้น าไปตากใหแ้หง้ สง่ตวัอยา่งตน้ปอไป
วิเคราะหค์ณุคา่ทางโภชนะท่ีศนูยว์ิจยัพืชอาหารสตัวข์อนแก่น  วิเคราะหข์อ้มลูโดยใช ้  analysis of variance  
เปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียใช ้Duncan, s New Multiple Range Test   

 
ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 

ผลการวิเคราะหด์นิท่ีปลกูปอพบวา่ มีสภาพคอ่นขา้งเป็นกลาง มี pH ระหวา่ง 5.79-7.22 อินทรียวตัถุ
คอ่นขา้งต ่า 0.7491-1.2543% มีไนโตรเจนรวมต ่า 0.0375-0.0627%  ธาตฟุอสฟอรสัสงูมาก 268-447 มิลลิกรมั
ตอ่กิโลกรมัและโพแทสเซียมสงูระหวา่ง 67-138 มิลลิกรมัตอ่กิโลกรมั (ตารางท่ี 1) 

ผลการทดลอง พบวา่ ผลผลิตตน้สดและตน้แหง้ ความสงูและจ านวนตน้ของแตล่ะวิธีการแตกตา่งกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติในการเก็บเก่ียวครัง้แรก โดยผลผลิตตน้สดอยูร่ะหว่าง 3.07-4.47 ตนัตอ่ไร ่ผลผลิตตน้
แหง้อยูร่ะหว่าง 320-797 กิโลกรมัตอ่ไร ่วิธีการใสปุ่๋ ยเคมีรว่มกบัปุ๋ ยคอกใหผ้ลผลิตสงูกวา่วิธีการใสปุ่๋ ยเคมีอยา่ง
เดียว ความสงูตน้ปออยูร่ะหวา่ง 120-216 เซนตเิมตร ประชากรพืชอยูร่ะหวา่ง 46,453-102,773 ตน้ตอ่ไร ่ 
(ตารางท่ี 2) 



ผลผลิตและลกัษณะทางเกษตรในการเก็บเก่ียวครัง้ท่ี 2 ก็แตกตา่งกนัทางสถิติ  ผลผลิตตน้สดอยูร่ะหว่าง 
1.15-2.49 ตนัตอ่ไร ่ผลผลิตตน้แหง้อยูร่ะหวา่ง 182-362 กิโลกรมัตอ่ไร ่วิธีการใส่ปุ๋ ยเคมีรว่มกบัปุ๋ ยคอกให้
ผลผลิตสงูกวา่วิธีการใส่ปุ๋ ยเคมีอย่างเดียวในบางวิธีการ ความสงูตน้ปออยู่ระหวา่ง 106-141 เซนตเิมตร จ านวน
ยอดท่ีเก็บเก่ียวอยูร่ะหวา่ง 51,733-113,067 ยอดตอ่ไร ่เน่ืองจากตน้ปอจะแตกก่ิงหลงัเก็บเก่ียวครัง้แรก (ตารางท่ี 
3) 

ผลผลิตและลกัษณะทางเกษตรในการเก็บเก่ียวครัง้ท่ี 3  ก็แตกตา่งกนัทางสถิติ  ผลผลิตตน้สดอยู่
ระหวา่ง 0.52-2.85 ตนัตอ่ไร ่ผลผลิตตน้แหง้อยู่ระหวา่ง 78-385 กิโลกรมัตอ่ไร ่วิธีการตดัปอท่ีอาย ุ70 วนัให้
ผลผลิตตน้ปอนอ้ยท่ีสดุ ความสงูตน้ปออยูร่ะหวา่ง 129-150 เซนตเิมตร จ านวนยอดท่ีเก็บเก่ียวอยูร่ะหวา่ง 
50,133-138,613 ยอดตอ่ไร ่(ตารางท่ี 4) หลงัเก็บเก่ียวครัง้นี ้ตน้ปอก็แหง้ตาย อาจจะเน่ืองจากความแหง้แลง้
ในชว่งปลายฤด ู

ผลผลิตรวมเก็บเก่ียว 3 ครัง้ ผลผลิตตน้สดอยูร่ะหว่าง 5.60-9.46 ตนัตอ่ไร ่ (เฉล่ีย 7.17 ตนัตอ่ไร)่ ซึ่ง
คอ่นขา้งสงู เน่ืองจากปีนีส้ภาพฝนคอ่นขา้งดี ท าใหส้ามารถเก็บเก่ียวไดถ้ึง 3 ครัง้ ในการผลิตจรงิ อาจจะตอ้งมี
แหลง่น า้เพ่ือใหน้  า้ช่วยในชว่งท่ีฝนแลง้   
 ผลผลิตตน้แหง้อยู่ระหวา่ง 887-1,147 กิโลกรมัตอ่ไร ่(เฉล่ีย 1,039 กิโลกรมัตอ่ไร่) จะคอ่นขา้งต ่ากวา่ท่ี
ควรจะเป็น  วิธีการตดัท่ีอาย ุ50 วนัใหผ้ลผลิตตน้สดและตน้แหง้สงูท่ีสดุ รองลงมา คือ ท่ีอายตุดั 70, 40 และ 60 
วนั ตามล าดบั วิธีการใส่ปุ๋ ยเคมีรว่มกบัปุ๋ ยคอกใหผ้ลผลิตมากกวา่วิธีการใส่ปุ๋ ยเคมีอย่างเดียวเล็กนอ้ย (ตารางท่ี 
5)   

ผลการวิเคราะหค์ณุคา่ทางโภชนะของตน้ปอ พบวา่ ตน้ปอเหมาะท่ีจะใชเ้ป็นอาหารสตัวไ์ด ้โดยมีน า้หนกั
วตัถแุหง้ (Dry matter) ของตน้ปอสดอยูร่ะหวา่ง 12.1-16.5 % มีคา่โปรตีนหยาบ (Crude protein) 10.6-21.9% 
ซึ่งคอ่นขา้งต ่ากวา่ท่ีคาดไว ้มีคา่เย่ือใย NDF 35.9-54.7% และคา่ ADF 25.2-38.8% มีคา่ Cellulose 21.9-
34.0% มีลิกนิน (ADL) 3.1-5.3%  วิธีการใสปุ่๋ ยเคมีรว่มกบัปุ๋ ยคอกมีคา่โปรตีนหยาบสงูกวา่ แตเ่ย่ือใยและ
เซลลโูลสต ่ากวา่วิธีการใสปุ่๋ ยเคมีอย่างเดียว (ตารางท่ี 6) 

ผลการทดลองน าตน้ปอสดทัง้ตน้ ตน้ปอสดสบั และตน้ปอสบัตากแหง้ไปเลีย้งโคนม พบวา่ โคชอบกินตน้
ปอสดสบัมากกวา่ตน้ปอสดทัง้ตน้ ซึ่งโคจะกินเฉพาะยอดและใบ โดยเหลือส่วนของล าตน้  โคชอบกินตน้ปอสบั
ตากแหง้พอ ๆ กบัตน้ปอสดสบั 

เม่ือประมาณการณต์น้ทนุและผลตอบแทนตอ่ไรจ่ากการปลกูปอเพ่ือเป็นอาหารสตัว ์พบวา่ ตน้ทนุการ
ปลกูและเก็บเก่ียวพรอ้มสบัตน้ปอไรล่ะ 6,000 บาท ถา้สามารถจ าหนา่ยตน้สดท่ีผลผลิต 7 ตนั กิโลกรมัละ 2 บาท 
จะมีรายไดไ้รล่ะ 14,000 บาท มีก าไรสทุธิไรล่ะ 8,000 บาท  เม่ือประเมินผลผลิตตน้ปอสบัแหง้ท่ีผลผลิต 1.00 
และ 1.75 ตนั (รอ้ยละ 25 ของน า้หนกัตน้ปอสด) ราคากิโลกรมัละ 5 บาท จะมีรายไดไ้รล่ะ 5,000 และ 8,750 
บาท ขาดทนุ/มีก าไรสทุธิไรล่ะ -1,000 และ 2,750 บาท ตามล าดบั เกษตรกรสามารถปลกูเพ่ือใชเ้องในฟารม์ 
หรือปลกูเพ่ือจ าหน่ายแก่ภาคปศสุตัวเ์พ่ือเป็นอาหารเสริม อยา่งไรก็ตาม ควรมีตลาดแนน่อนก่อน (ตารางท่ี 7)   
 



สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 
  การปลกูปอเป็นอาหารสตัวโ์ดยอาศยัน า้ฝนสามารถเก็บเก่ียวได ้3 ครัง้ ไดผ้ลผลิตตน้สดและตน้แหง้
ประมาณ 7 และ 1 ตนัตอ่ไร ่ตามล าดบั อายตุดัท่ีเหมาะสม คือ 50 วนั และการใสปุ่๋ ยเคมี 15-15-15 อตัรา 25 
กิโลกรมัตอ่ไรร่ว่มกบัปุ๋ ยคอก 1 ตนัตอ่ไร ่(โดยใสค่รัง้แรกก่อนเก็บเก่ียวและใส่หลงัเก็บเก่ียวครัง้ท่ี 1 และ 2) ท า
ใหผ้ลผลิตสงูกว่าและมีคณุคา่ทางโภชนะดีกวา่การใสปุ่๋ ยเคมีอย่างเดียว 
เอกสารอ้างอิง 
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ของตน้ปอและพนมฟารม์ บา้นเนินทอง อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่นท่ีใหค้วามรว่มมือในการทดลองใชต้น้ปอ
เป็นอาหารเสรมิของโคนม 
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ตารางที่ 1   ผลการวเิคราะหด์ินก่อนปลกูปอคิวบา ศนูยว์ิจยัพชืไรข่อนแก่นปี 2555 

วิธีการ pH 
Organic 

Matter (%) 
Total N 

% 
Available P 
(มก./กก.) 

Exch. K  
(มก./กก.) 

1 5.79 0.9016 0.0451 321 87 
2 6.36 0.7491 0.0375 280 73 
3 6.59 0.9888 0.0494 268 97 
4 7.13 0.8852 0.0443 291 98 
5 7.22 1.0323 0.0516 325 80 
6 6.76 1.0323 0.0516 292 117 
7 6.50 1.2543 0.0627 390 67 
8 6.58 1.2135 0.0607 447 138 

 
ตารางที่ 2  ผลผลติและลกัษณะทางเกษตรของปอทีเ่ก็บเก่ียวครัง้ที่ 1 ศนูยว์จิยัพืชไรข่อนแก่น ปี 2555 
วิธีการ (ใสปุ่๋ ย 15-15-15, 25 กก./ไร ่ทกุวิธีการ) 
 

นน.ตน้แหง้ 
 (กก./ไร)่ 

นน. ตน้สด 
 (ตนั/ไร)่ 

ความสงู
ตน้ (ซม.) 

จ านวน 
ตน้/ไร ่

1 ตดัอาย ุ40 วนั (28 พฤษภาคม) 320 d 3.19 b 143 e 72480 bc 

2 ตดัอาย ุ50 วนั (7 มิถนุายน ) 530 bc 4.30 a 172 cd  67840 bc 

3 ตดัอาย ุ60 วนั (18 มิถนุายน)   502 bc 3.07 b 189 bc 46453 c 

4 ตดัอาย ุ70 วนั (27 มิถนุายน) 749 a 4.47 a 203 ab  63360 bc 

5 ปุ๋ ยคอก 1 ตนั/ไร ่ตดัอาย ุ40 วนั (28 พฤษภาคม) 408 cd 3.16 b 120 f 102773 a 

6 ปุ๋ ยคอก 1 ตนั/ไร ่ตดัอาย ุ50 วนั (7 มิถนุายน ) 552 bc 4.16 a 170 d  77707 ab 

7 ปุ๋ ยคอก 1 ตนั/ไร ่ตดัอาย ุ60 วนั (18 มิถนุายน)   561 b 3.12 b 196 b 59200 bc 

8 ปุ๋ ยคอก 1 ตนั/ไร ่ตดัอาย ุ70 วนั (27 มิถนุายน) 797 a 4.42 a 
 

216 a 66400 bc 

C.V. (%) 17.92 12.65 7.43 
 

27.45 

 
  



ตารางที ่3  ผลผลิตและลกัษณะทางเกษตรของปอท่ีเก็บเก่ียวครัง้ท่ี 2 ศนูยว์ิจยัพืชไรข่อนแก่น ปี 2555 

วิธีการ (ใส่ปุ๋ ย 15-15-15, 25 กก./ไร ่ 
                                         ทกุวิธีการ) 

นน.ตน้แหง้ 
 (กก./ไร)่ 

นน. ตน้สด 
 (ตนั/ไร)่ 

ความสงู
ตน้ (ซม.) 

จ านวน 
ยอด/ไร ่

1 ตดัอาย ุ40 วนั 362 a 2.49a 124c 78933bc 

2 ตดัอาย ุ50 วนั 330 ab 2.31ab 129a-c 82453b 

3 ตดัอาย ุ60 วนั 192 cd 1.36de 129a-c 51733c 

4 ตดัอาย ุ70 วนั 182 c 1.15e 129a-c 67787bc 

5 ปุ๋ ยคอก 1 ตนั/ไร ่ตดัอาย ุ40 วนั 310 ab 2.10a-c 106d 113067a 

6 ปุ๋ ยคอก 1 ตนั/ไร ่ตดัอาย ุ50 วนั 311 ab 2.11a-c 126bc 87840ab 

7 ปุ๋ ยคอก 1 ตนั/ไร ่ตดัอาย ุ60 วนั 210 cd 1.65c-e 137ab 76000bc 

8 ปุ๋ ยคอก 1 ตนั/ไร ่ตดัอาย ุ70 วนั 264 bc 1.79b-d 141a 76160bc 

C.V. (%) 20.59 19.16 6.77 23.83 

หมายเหตุ : เก็บเก่ียวครัง้ท่ี 2 เม่ือ 4, 20 และ 27 กรกฎาคม และ 15 สิงหาคม ส าหรบัวิธีการเก็บเก่ียวท่ี 
อาย ุ40, 50, 60 และ 70  วนั ตามล าดบั 

  



ตารางที่ 4  ผลผลติและลกัษณะทางเกษตรของปอทีเ่ก็บเก่ียวครัง้ที่ 3 ศนูยว์จิยัพืชไรข่อนแก่น ปี 2555 

วิธีการ (ใสปุ่๋ ย 15-15-15, 25 กก./ไร ่ 
                              ทกุวิธีการ) 

นน.ตน้แหง้ 
 (กก./ไร)่ 

นน. ตน้สด 
 (ตนั/ไร)่ 

ความสงู
ตน้ (ซม.) 

 
จ านวน 
ยอด/ไร ่

คะแนนเป็นโรค 
(1-5= นอ้ย-มาก)  

1 ตดัอาย ุ40 วนั 385a 2.59 a 148 a 77760 b 2.88 abc 

2 ตดัอาย ุ50 วนั 288ab 2.85 a  150 a 138613 a 2.63  abc 

3 ตดัอาย ุ60 วนั 194b 1.17 bc 146 a  54613 b 2.25  bc 

4 ตดัอาย ุ70 วนั 78c 0.52 c  137 ab 50133 b 2.00  c 

5 ปุ๋ ยคอก 1 ตนั/ไร ่ตดัอาย ุ40 วนั 270b 1.74 b 129 b 87413 b  3.38  a 

6 ปุ๋ ยคอก 1 ตนั/ไร ่ตดัอาย ุ50 วนั 184bc 1.55 b 136 ab 83467 b 3.13  ab 

7 ปุ๋ ยคอก 1 ตนั/ไร ่ตดัอาย ุ60 วนั 249b 1.54 b 149 a 78453 b 2.25  bc 

8 ปุ๋ ยคอก 1 ตนั/ไร ่ตดัอาย ุ70 วนั 84c  0.57 c 140 ab  51147 b 2.00   c 

C.V. (%) 34.25 30.28 7.71 33.69 27.56 

หมายเหตุ :  1  เก็บเก่ียวครัง้ที่ 3 เมื่อ 30 สงิหาคม 4, 13 และ 27 กนัยายน ส าหรบัวิธีการเก็บเก่ียวที่อาย ุ40, 50, 60 และ 70 วนั  
  ตามล าดบั 

        2  ประเมินการตน้โรคโคนเนา่เมื่อวนัท่ี 13  กนัยายน  2555  

  



ตารางที ่5  ผลผลติตน้ปอท่ีเก็บเก่ียวรวม 3 ครัง้ 

วิธีการ  
(ใสปุ่๋ ย 15-15-15, 25 กก./ไร ่ทกุวิธีการ) 

นน.ตน้แหง้ 
 (กก./ไร)่ 

นน. ตน้สด 
 (ตนั/ไร)่ 

1 ตดัอาย ุ40 วนั 1066 8.26 

2 ตดัอาย ุ50 วนั 1147 9.46 

3 ตดัอาย ุ60 วนั 887 5.60 

4 ตดัอาย ุ70 วนั 1009 6.14 

5 ปุ๋ ยคอก 1 ตนั/ไร ่ตดัอาย ุ40 วนั 988 7.01 

6 ปุ๋ ยคอก 1 ตนั/ไร ่ตดัอาย ุ50 วนั 1047 7.82 

7 ปุ๋ ยคอก 1 ตนั/ไร ่ตดัอาย ุ60 วนั 1020 6.31 

8 ปุ๋ ยคอก 1 ตนั/ไร ่ตดัอาย ุ70 วนั 1145 6.78 

เฉล่ีย 1039 7.17 

อายุตัด   

1 ตดัอาย ุ40 วนั 1027 7.64 

2  ตดัอาย ุ50 วนั 1097 8.64 

3 ตดัอาย ุ60 วนั 954 5.96 

4 ตดัอาย ุ70 วนั 1077 6.46 

วิธีการใส่ปุ๋ย   

1  ปุ๋ ย 15-15-15, 25 กก./ไร ่ 1027 7.37 

2  ปุ๋ ย 15-15-15, 25 กก./ไร+่ปุ๋ ยคอก 1 ตนั/ไร ่ 1050 6.98 
 
 

  



ตารางที ่6  คณุคา่ทางโภชนะของตน้ปอสด พนัธุข์อนแก่น 60 ท่ีอายตุา่ง ๆ กนั  ปี 2555 
 วิธีการ DM % C P NDF ADF Cellulose ADL 

1 อาย ุ40 วนั ปุ๋ยเคมี 16.5 16.5 35.9 25.2 22.0 3.2 

2 อาย ุ50 วนั ปุ๋ยเคมี 12.2 15.9 45.7 32.5 29.4 3.1 

3 อาย ุ60 วนั ปุ๋ยเคมี 14.9 12.1 54.0 37.9 32.8 5.1 

4 อาย ุ70 วนั ปุ๋ยเคมี 16.4 10.6 54.7 38.8 34.0 4.9 

5 อาย ุ40 วนั ปุ๋ยเคมี+ปุ๋ยคอก 14.3 21.9 39.4 26.7 23.3 3.4 

6 อาย ุ50 วนั ปุ๋ยเคมี+ปุ๋ยคอก  15.3 21.6 37.2 25.3 21.9 3.5 

7 อาย ุ60 วนั ปุ๋ยเคมี+ปุ๋ยคอก 12.1 13.6 50.5 33.9 28.9 4.9 

8 อาย ุ70 วนั ปุ๋ยเคมี+ปุ๋ยคอก 15.4 14.2 50.0 36.5 31.4 5.3 

หมายเหต ุ NDF = Neutral detergent  fiber 
ADF = Acid detergent fiber 
ADL = Acid detergent lignin 

หมายเหตุ : ปุ๋ ย 15-15-15, 25 กก./ไร ่และ ปุ๋ ย 15-15-15, 25 กก./ไร+่ปุ๋ ยคอก 1 ตนั/ไร ่
ตารางที่ 7  ประมาณการณต์น้ทนุและผลตอบแทนตอ่ไรจ่ากการปลกูปอเพื่อเป็นอาหารสตัว ์
ต้นทุน บาท/ไร่ 
1.คา่ไถพรวนเตรยีมดิน 600 
2.คา่ปลกูหวา่นแลว้พรวนกลบเมลด็ 600 
3.คา่เมลด็พนัธุ ์ 300 
4.คา่ปุ๋ ยคอกและปุ๋ ยเคมี 1,500 
5.คา่เก็บเก่ียว 3 ครัง้ และสบัดว้ยเครือ่ง 3,000 
           รวมตน้ทุน 6,000 

รายรับ/ผลตอบแทน  
1.รายรบัตน้สดสบั (7,000 กก.x2 บาท) 14,000 
   รายได้สุทธิจากตน้ปอสดสบั  
               (14,000- 6,000 บาท) 8,000 
2.รายรบัจากตน้สบัตากแหง้  
    2.1 ถา้ผลผลติ 1,000 กก.x5 บาท 
           (หมายเหต:ุ  ไมคุ่ม้การลงทนุ) 

5,000 
 

   2.2 ถา้ผลผลติ 1,750 กก.x5 บาท 
 

8,750 
 

   รายได้สุทธิจากตน้ปอสบัแห้ง  
   2.1   (5,000- 6,000 บาท) -1,000 
   2.2   (8,750- 6,000 บาท) 2,750 
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