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บทคัดยอ
 ทาํการทดลองท่ีคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัย
อุบลราชธานี ในชวงป 2551/2552 มีเปาหมายเพื่อศึกษา
การปลูกถั่วแบบสลับเปนแถวยกรอง ที่มีตอผลผลิตของ
หญาพืชอาหารสัตว ในสภาพพ้ืนท่ีลุม โดยใชแผนการ
ทดลองแบบ Randomized Complete Block Design 
(RCBD) มี 4 ซํ้า ประกอบดวย 8 วิธีการ คือ (T1) หญาพาส
พาลัมอบุล (T2) หญาพาสพาลัมอบุล+ถัว่ (T3) หญาพลิแค
ทูลัม (T4) หญาพลิแคทูลัม+ถั่ว (T5) หญาซีตาเรีย (T6) 
หญาซีตาเรีย+ถั่ว (T7) หญาขน และ(T8) หญาขน+ถั่ว 

ผลการทดลองพบวา ตาํรบัการทดลอง T2 ใหผลผลตินํา้หนกั
แหงทั้งหมดของหญา และผลผลิตรวมของหญาและถ่ัวพืช
อาหารสัตว สงูสดุ คอื 7,245.71 และ 7,989.3 กก./ไร ตาม
ลําดับ (P<0.05) สวนผลผลิตนํ้าหนักแหงของถ่ัวทา
พระสไตโล สูงสุด คือ 904.1 กก./ไร ในตํารับการทดลอง 
T4 แตไมแตกตางกันทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับ T2, T6 
และ T8 ที่ใหผลผลิตน้ําหนักแหงของถั่วทาพระสไตโล
เทากับ 743.6, 865.7 และ 891.4 กก./ไร ตามลําดับ

คําสําคัญ: ถั่วพืชอาหารสัตว หญาพืชอาหารสัตว ผลผลิต 
ยกรองปลูก พื้นที่ลุม

Abstract
 The experiment was conducted during 
on 2008/2009 at the experimental station of the 
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani Univer-
sity. The study was aimed to increase yields and 
persistent of pastures on lowland areas decided 
in RCBD comprise 4 replication and 8 treatments 
included: T1: Ubon paspalum grass, T2: Ubon 
paspalum grass + legume, T3: Plicutulum grass, 
T4: Plicatulum grass + legume, T5: Setaria grass, 
T6: Setaria grass + legume, T7: Para grass, and T8: 
Para grass + legume. The results showed a signifi -
cant effect of treatment and the T2 technique had 
a highest total grass DM and total DM yield of 
7,245.71 and 7,989.32 Kg/Rai, respectively (p<0.05). 
According to the total DM of the legume, there 
was no signifi cant different of this trait among 
treatments.
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บทนํา
 สําหรับการปลูกสรางทุงหญาผสมถั่วในสภาพ
พื้นที่ลุมของจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกลเคียงนั้น
เปนเร่ืองคอนขางยาก และจากการศึกษาท่ีผานมายังไม มี
วิธีปลูกหญาผสมถ่ัวที่เหมาะสม รวมทั้งไมมีถั่วท่ีเปนพืช
อาหารสัตวสายพันธุใดท่ีสามารถปลูกรวมแปลงหญาอาหาร

สัตวในสภาพดังกลาวไดเปนผลสําเร็จ ทําใหเกษตรกรไมมี
อาหารหยาบเพียงพอสําหรับเลี้ยงโคและกระบือในฤดูฝน
และฤดูแลง ซึ่งสงผลกระทบตอการเจริญเติบโตและตนทุน
การผลิตปศุสัตว
 Hare และคณะ (1999) รายงานวา การทําฟารม
โคนมของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใตของ
ประเทศไทย มกัประสบปญหาดานการถือครองพืน้ท่ีตอครวั
เรอืนนอย สภาพพืน้ทีเ่ปนทีลุ่ม ดนิเปนกรด และมคีวามอดุม
สมบูรณตํ่า ในฤดูฝนดินเปยกแฉะ และฤดูแลงดินแหงเปน
ดนิดาน ซึง่เกษตรกรในจังหวัดอบุลราชธานีและใกลเคียง มี
พื้นที่แปลงหญาเฉล่ีย 1.68 ไรตอฟารม ในขณะท่ีมีจํานวน
โค-กระบือ เฉลี่ย 6.34 ตัวตอฟารม ทําใหเกษตรกรใช

ประโยชนจากแปลงหญาพืชอาหารสัตวที่มีอยูคอนขาง
รุนแรง สงผลใหแปลงหญาพืชอาหารสัตวไมคงทน มีอายุ
การใชประโยชน เพียง 1-2 ปเทานั้น
 Macleod และ Cook (2004) ไดศึกษาการปลูก
ถั่วผสมในทุงหญาธรรมชาติ พบวาทําใหผลผลิตและ
คุณภาพของหญาพืชอาหารสัตวเพิ่มขึ้น และประพนธและ
คณะ (2548) ไดทําการศึกษา โดยใชถั่วพืชอาหารสัตว
ปรับปรุงผลผลิตแปลงหญารูซีท่ีใ่ชประโยชนผานมาแลว 3 ป 

พบวา การปลูกถั่วกลุมสไตโลชนิดตางๆ ทําใหผลผลิตนํ้า
หนักแหงและคุณคาทางโภชนะของหญารูซี่สูงขึ้น ศศิธร 
และ ศรัณยา (2534) รายงานวา การใชเมลด็ถัว่แกรมสไตโล 
อตัรา 5 กก./ไร ปลกูรวมในแปลงหญารูซีท่ีม่จีาํนวนกอเฉล่ีย 
25 กอตอพื้นที่ 1 ตารางเมตร สามารถใหผลผลิตนํ้าหนัก

แหงรวมของหญาผสมถ่ัวสูงสุดเทากับ 5,861 กก./ไร 
เนื่องมาจากการไดรับธาตุไนโตรเจนเพ่ิมจากการปลูกถั่ว
ผสม ซึ่งถั่วสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได

 Tobisa และคณะ(2005) ศึกษาผลผลิตนํ้าหนัก
แหง และคุณคาทางโภชนะ ของถั่วพืชอาหารสัตวที่
ทนตอสภาพพื้นที่ลุมแปลงนาระบายนํ้าดี โดยปลูกถ่ัว 

Aeschynomene Americana cv. Glenn และ Macroptilium 

lathyroides cv. Murray รวมและไมปลูกรวมกับขาวฟาง 
ขาวฟางไขมกุ และขาวโพด พบวาการปลกูถ่ัว Glenn อยางเดยีว
ใหผลผลิตน้ําหนักแหงเทากับการปลูกขาวฟางอยางเดียว 
แตการปลูกถั่วผสมกับพืชปลูกชนิดตางๆ ทําใหความ
สามารถในการยอยไดของผลผลิตนํ้าหนักแหงสูงกวาการ
ปลูกพชืชนดิตางๆอยางเดยีว และใหผลผลิตปรมิาณโปรตีน
หยาบสูงกวา สวน Hare และคณะ (2003) รายงานวา ถั่ว 
Stylosanthes guianensis cv. Tha Phra (CIAT 184) 
เปนพืชอายุหลายป (perennial) และยังคงความเขียวได
ตลอดป โดยถั่วทาพระใหผลผลิตนํ้าหนักแหง และมีคุณคา
ทางโภชนะท่ีสงูกวาถัว่ฮามาตาเปนอยางมาก โดยเฉพาะใน
ฤดูแลง และถ่ัวชนิดนีส้ามารถอยูไดถงึฤดูแลงปถดัไปในบาง
แหงเทานั้น ขณะที่ไมมีถั่วชนิดใดเจริญเติบโตไดดีพอที่จะ
แนะนําใหปลูกภายใตสภาพน้ําทวมขัง
 ทวี และวัชระ (2549) ศึกษาการจัดการและ
ปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตเมล็ดพันธุถั่วมะแฮะในดินชุด
ชยับาดาล พบวา การปลูกถัว่มะแฮะแบบยกรอง ใหผลผลติ
เมล็ดเฉลี่ย 3 ป สูงสุดเทากับ 230.17 กิโลกรัมตอไร สวน
การปลูกแบบไมยกรองใหผลผลิตเมล็ดตํ่าสุด เทากับ 
193.87 กิโลกรัมตอไร ขณะที่ Whiteman และคณะ 
(1985) รายงานวา ถั่วกรีนเดสโมเดียม สามารถตรึงธาตุ
ไนโตรเจนไดเทากบั 84, 193 และ 172 กโิลกรมัตอเฮกแตร 

ในปที ่1, 2 และ 3 ทีไ่มใสปุย ไนโตรเจนในแปลงหญาผสมถัว่ 

ตามลําดับ ซึ่งไดแสดงใหเห็นถึงปริมาณไนโตรเจนท่ีถั่ว

ตรึงได
 ดงันัน้คณะวิจยัจงึไดทาํการศกึษาอทิธพิลของการ
ปลูกถั่วแบบสลับเปนแถวยกรองตอผลผลิตของหญาพืช

อาหารสัตว ในสภาพพื้นที่ลุม เพื่อหาแนวทางในการปลูก
หญาผสมถัว่ในสภาพพืน้ท่ีดงักลาว และเปนการเพิม่ผลผลิต

และคุณคาทางโภชนะของพืชอาหารสัตวอีกทางเลือกหนึ่ง
 อุปกรณและวิธีการ
 ดําเนินการทดลอง ในพื้นที่ลุมของฟารมเกษตร 

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี ในชวงเดือน 
พฤษภาคม 2551 ถงึ เมษายน 2552 โดยใชแผนการทดลอง 
Randomized Complete Block Design (RCBD) 
ประกอบดวย (T1) การปลูกหญาพาสพาลัมอบุลอยางเดียว 



อิทธิพลของการปลูกถั่วแบบสลับเปนแถบยกรองที่มีตอผลผลิตของหญาพืชอาหารสัตวในสภาพพ้ืนที่ลุม 49

วารสารวิชาการ ปขมท. ปที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2558)

(T2) การปลูกหญาพาสพาลัมอบุลและถ่ัวแบบสลับเปนแถว
ยกรอง (T3) การปลูกหญาพิแคทูลัมอยางเดียว (T4) การ
ปลูกหญาพิแคทูลัมและถั่วสลับแบบเปนแถวยกรอง (T5) 
การปลูกหญาซตีาเรียอยางเดียว (T6) การปลูกหญาซีตาเรีย
และถ่ัวสลับแบบเปนแถวยกรอง (T7) การปลูกหญาขน
อยางเดยีว (T8) การปลกูหญาขนและถัว่สลับแบบเปนแถว
ยกรอง และทําการทดลอง 4 ซํ้า
 การปลูกและการเก็บเกี่ยว
 การปลกูสรางแปลงหญาพชือาหารสตัว ไถเตรยีม
ดิน 3 ครั้ง ไดแก ไถดะ ไถแปร และไถพรวน ไดแบงพื้นที่
แปลงปลูกหญาทดลองใหมีขนาด2x4 ตารางเมตร และใส
ปุยรองพื้น ในอัตรา 20, 20 และ 16 กิโลกรัม N, P และK 
ตอไร ตามลําดับ ใสปูนขาวและยิปซัมอัตรา 250 และ 40 
กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ และ ใสปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 
25 กิโลกรัมตอไรหลังการตัดหญาทุกครั้ง
 กอนเขาสูฤดฝูน ปลกูหญาโดยใชลาํตนปลูกอตัรา 
3 ตนตอหลุม และปลูกถ่ัวทาพระสไตโลอัตรา 2 กิโลกรัม
ตอไร โดยการหยอดเมล็ดเปนหลุมบนคันคูแบบสลับเปน
แถวยกรอง ที่มีขนาดฐานกวางและสูง 50 เซนติเมตร ใช
ระยะปลูก 50 X 20 เซนติเมตร

 การเกบ็เกีย่วพชือาหารสตัวครัง้แรก เมือ่อาย ุ60 วนั

หลังการงอก และตัดครั้งตอไปทุก ๆ 45 วัน เวนแตใน
ชวงฤดูแลงจะตัดทุก ๆ 60 วัน ในการเก็บเกี่ยวจะสุมเก็บ
พืชตัวอยางของพื้นที่ขนาด 0.5X0.5 ตารางเมตร 4 จุดตอ
แปลง ตดัหญาและถัว่ใหมคีวามสงู 15 เซนตเิมตร จากระดบั
พืน้ดนิ บนัทกึจํานวนตนหญาและถ่ัว แยกสวนลําตนและใบ 

ชั่งนํ้าหนักสดและใสถุงกระดาษพรอมระบุรายละเอียด
ขอมูล และนําไปอบแหงที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 48 ชั่วโมง ทิ้งไวใหเย็น แลวชั่งนํ้าหนักแหง เพื่อหา
ผลผลติแหงใบ และตน อตัราสวนผลผลติน้ําหนักแหงใบตอ

ตน ผลผลตินํา้หนกัแหงหญาและถัว่ รวมทัง้ผลผลตินํา้หนกั
แหงรวมหญาและถั่ว เปนตน
 การวิเคราะหขอมูล
 นําขอมูลมาวิเคราะหความแปรปรวนขอมูล 
(Analysis of variance) ตามแผนการทดลองแบบ RCBD 

และเปรยีบเทยีบความแตกตางระหวางตาํรบัทดลองโดยวธิ ี

Least signifi can difference (LSD)ที่ระดับความเช่ือมั่น
ทางสถิติ 95 เปอรเซ็นต (Gomez และ Gomez, 1984)
 ขอบเขตการทําวิจัย
 ทาํการทดลอง 2 ฤด ูไดแก ฤดฝูนและฤดูแลง ใน
ป 2551/2552 มีสภาพภูมิอากาศทั่วไปดังนี้ปริมาณ
ความช้ืนสัมพทัธเฉล่ีย 87.73 เปอรเซน็ต ชวงเดอืนสงิหาคม 
ถึง กันยายน 2550 มีคาความช้ืนสัมพัทธสูงสุดคือ 90.80-
92.80 เปอรเซ็นต อุณหภูมิสูงสุดและต่ําสุดเฉล่ีย 31.73 
และ 20.99 องศาเซลเซียส ตามลําดับ ดานคุณสมบัติทาง
เคมีและกายภาพของดินที่ทําการทดลอง ลักษณะเนื้อดิน
เปนดินรวนปนทราย (Loamy sand) มีคาความเปนกรด-
ดางประมาณ 5.52 และมีเปอรเซ็นตอินทรียวัตถุและ
ไนโตรเจนในดิน 0.43 และ 0.02 เปอรเซ็นต ตามลําดับ

ผลการทดลอง
 ผลผลิตนํ้าหนักแหงตน นํ้าหนักแหงใบ และอัต
ราสวนนํ้าหนักแหงใบตอตน ผลผลิตนํ้าหนักแหงทั้งหมด
ของหญาพืชอาหารสัตว ในการเก็บเก่ียวผลผลิตท้ังหมด 
4 ครั้ง มีแนวโนมเปล่ียนแปลงดังนี้

ผลผลิตน้ําหนักแหง
 พบวา การปลูกหญาพาสพาลัมอุบล+ถั่ว ใหผล
ผลิตน้ําหนักแหงทั้งหมดของหญาสูงสุด คือ 7,245.71 
กโิลกรัมตอไร และแตกตางอยางมีนยัสําคญัทางสถิตกิบัการ
ปลูกหญาพาสพาลัมอบุลอยางเดียว, การปลูกหญาขนอยาง
เดียว และการปลูกหญาขน+ถั่ว ซึ่งใหผลผลิตนํ้าหนักแหง

ทั้ งหมดของหญา  เท า กับ  5 ,061.08,  4 ,620.42 

และ4,689.71 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ แตไมแตกตางกับ
การปลูกหญาพลิแคทูลัมอยางเดียว, การปลูกหญาพลิแค
ทูลัม+ถั่ว, การปลูกหญาซีตาเรียอยางเดียว และการปลูก
หญาซตีาเรีย+ถัว่ ทีใ่หผลผลิตน้ําหนักแหงทัง้หมดของหญา 

เทากับ 5,662.81, 6,976.41, 5,751.49และ 6,025.95 
กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ สวนการปลูกหญาขนอยางเดียว 
ใหผลผลิตน้ําหนักแหงทัง้หมดของหญาตํา่สดุ และการปลูก
หญาพาสพาลัมอุบล, หญาพลิแคทูลัม, หญาซีตาเรีย และ
หญาขนอยางเด่ียว ใหผลผลิตนํ้าหนักแหงทั้งหมดไมแตก

ตางกัน (ตารางที่ 1)
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 การปลูกหญาซีตาเรีย+ถัว่ ใหผลผลิตนํา้หนักแหง
ลาํตนของหญา สงูสดุ คอื 3,394.48 กโิลกรมัตอไร และแตก
ตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กับการปลูกหญาพาสพาลั
มอุบลอยางเดียว และการปลูกหญาพาสพาลัมอุบล+ถั่ว ที่
ใหผลผลิตนํ้าหนักแหงลําตน เทากับ 1,356.68 และ 
2,086.24 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ แตไมแตกตางกับการ
ปลูกหญาพลิแคทูลัม, การปลูกหญาพลิแคทูลัม+ถั่ว, การ
ปลูกหญาซีตาเรีย , การปลูกหญาขน และการปลูกหญาขน
+ถั่ว ที่ใหผลผลิตนํ้าหนักแหงลําตนเทากับ 2,464.38, 
3,039.51, 3,249.71, 3,285.03 และ 3,314.73 กิโลกรัม
ตอไร ตามลําดับ สวนการปลูกหญาพาสพาลัมอุบลอยาง
เดียว ใหผลผลิตนํ้าหนักแหงลําตนตํ่าสุด (ตารางที่ 1)
 การปลูกหญาพาสพาลัมอุบล+ถั่ว ใหผลผลิตนํ้า
หนักแหงใบของหญาสูงสุด คือ 5,159.49 กิโลกรัมตอไร 
และแตกตางอยางมนียัสาํคญัทางสถิตกิบัการปลูกหญาพาส
พาลัมอุบล, การปลูกหญาพลิแคทูลัม, การปลูกหญาพลิแค
ทลูมั+ถัว่, การปลกูหญาซีตาเรยี, การปลกูหญาซีตาเรยี+ถัว่, 
การปลกูหญาขน และการปลกูหญาขน+ถัว่ ซึง่ใหผลผลตินํา้

หนักแหงใบ เทากับ 3,704.40, 3,198.46, 3,936.90, 
2,501.78, 2,631.60, 1,335.39 และ 1,374.98 กิโลกรัม
ตอไร ตามลําดับ สวนการปลูกหญาพาสพาลัมอุบล, การ
ปลูกหญาพลิแคทูลัม, การปลูกหญาพลิแคทูลัม+ถั่ว ไม
ทาํใหผลผลิตนํา้หนกัแหงใบแตกตางกนัทางสถิต ิและพบวา 
การปลูกหญาพาสพาลัมอุบล, หญาพลิแคทูลัม, หญาซีตา
เรีย, หญาขน และปลูกถั่วสลับเปนแถวแบบยกรอง มีแนว
โนมทําใหผลผลิตนํ้าหนักแหงใบเพิ่มขึ้น(ตารางที่ 1)
 อัตราสวนน้ําหนักแหงใบตอตนของหญาสูงสุด
เทากับ 2.73 เม่ือปลูกหญาพาสพาลัมอุบลอยางเดียว และ

แตกตางอยางมนียัสําคญัทางสถติกิบัการปลกูหญาพาสพาลมั

อุบล+ถั่ว, การปลูกหญาพลิแคทูลัม, การปลูกหญาพลิแค
ทลูมั+ถัว่, การปลกูหญาซตีาเรยี, การปลกูหญาซตีาเรยี+ถัว่, 
การปลูกหญาขน และการปลูกหญาขน+ถัว่ ซึง่ใหอตัราสวน
นํ้าหนักแหงใบตอลําตนเทากับ 2.46, 1.31, 1.32, 0.78, 
0.79, 0.42 และ 0.41 ตามลําดบั สวนการปลูกหญาขน+ถัว่ 
ใหอัตราสวนนํ้าหนักแหงใบตอลําตนตํ่าสุด (ตารางที่ 1)

ตารางท่ี 1  คาเฉล่ียผลผลิตน้ําหนกัแหงใบตอตน นํา้หนกัแหงตน นํา้หนกัแหงใบ และผลผลิตนํา้หนกัแหงท้ังหมดของหญา 
พืชอาหารสัตว ในการเก็บเก่ียวผลผลิตทั้งหมด 4 ครั้ง1/

ตํารับการทดลอง2/ ผลผลิตนํ้าหนักแหงใบ
ตอตน3/

ผลผลิตนํ้าหนักแหง
ตน(กก./ไร)

ผลผลิตนํ้าหนักแหง
ใบ(กก./ไร)

ผลผลิตนํ้าหนักแหง
ทั้งหมด(กก./ไร)

T1
T2
T3
T4
T5

T6

T7
T8

2.73a
2.47b
1.31c
1.32c

0.78d

0.79d
0.42e
0.41e

1,356.68c
2,086.24bc
2,464.38ab
3,039.51a

3,249.71a
3,394.48a
3,285.03a

3,314.73a

3,704.40b
5,159.49a
3,198.46bc

3,936.90b
2,501.78c
2,631.60c

1,335.39d

1,374.98d

5,061.08b
7,245.71a
5,662.81ab
6,976.41a
5,751.49ab

6,025.95ab

4,620.42b
4,689.71b

LSD
(.05)

CV(%)
0.24
12.68

950.80
23.31

1,020.00
23.27

1,783.00
21.08

1/ เก็บเกี่ยวผลผลิตพืชอาหารสัตวงานทดลอง ในวันที่ 19 ก.ค, 4 ก.ย. 19ต.ค. (ป2551) และ 20 ธ.ค. 2552

2/ (T1) การปลูกหญาพาสพาลัมอบุลอยางเดียว (T2) การปลูกหญาพาสพาลัมอบุลและถ่ัวแบบสลับเปนแถวยกรอง (T3) การปลูกหญาพแิคทลูั

มอยางเดยีว (T4) การปลกูหญาพแิคทลูมัและถ่ัวแบบสลบัเปนแถวยกรอง (T5) การปลกูหญาซตีาเรยีอยางเดยีว (T6) การปลกูหญาซตีาเรยีและ
ถั่วแบบสลับเปนแถวยกรอง (T7) การปลูกหญาขนอยางเดียว (T8) การปลูกหญาขนและถั่วแบบสลับเปนแถวยกรอง 

3/อัตราสวนระหวางผลผลิตนํ้าหนักแหงใบตอผลผลิตนํ้าหนักแหงตนของหญาพืชอาหารสัตว
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 ดานผลผลิตนํ้าหนักแหงของถั่วทาพระสไตโลที่
ปลูกแบบสลับเปนแถวยกรอง พบวามีนํ้าหนักแหง สูงสุด 
คือ 904.08 กิโลกรัมตอไร เมื่อทําการปลูกหญาพลิแคทูลัม
+ถัว่ แตไมแตกตางกนัทางสถติกิบัการปลกูหญาพาสพาลมั
อบุล+ถัว่, การปลกูหญาซีตาเรยี+ถัว่ และการปลกูหญาขน
+ถัว่ ซึง่ใหผลผลิตน้ําหนกัแหงของถ่ัวทาพระสไตโล เทากบั 
743.61, 865.67 และ 891.37 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ 
สวนการปลูกหญาซีตาเรีย+ถั่ว ใหจํานวนแขนงตอตนกอ
ของถั่ว สูงสุด คือ 29.66 แขนง แตไมแตกตางกันทางสถิติ 
(ตารางที่ 2) 

 ผลผลติน้ําหนกัแหงรวมของหญาและถัว่พชืสงูสุด 
คือ 7,989.32 กิโลกรัมตอไร เม่ือปลูกหญาพาสพาลัมอุบล
+ถั่ว และแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กับการปลูก
หญาขน+ถั่ว ที่ใหผลผลิตนํ้าหนักแหงรวมของหญาและถ่ัว 
เทากับ 5,581.09 กิโลกรัมตอไร แตไมแตกตางทางสถิติกับ 
การปลูกหญาพลิแคทูลัม+ถั่ว และการปลูกหญาซีตาเรีย
+ถั่ว ที่ใหผลผลิตน้ําหนักแหงรวมของหญาและถ่ัวเทากับ 
7,880.50 และ 6,891.62 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ สวน
การปลูกหญาขน+ถั่ว ใหผลผลิตนํ้าหนักแหงรวมของหญา
และถั่วพืชอาหารสัตวตํ่าสุด (ตารางที่ 2)

ตารางท่ี 2 คาเฉล่ียจาํนวนแขนงตอตน ผลผลิตนํ้าหนักแหงถั่ว และผลผลิตนํ้าหนักแหงรวมของหญาและถ่ัวพืชอาหาร  
สัตวในการเก็บเก่ียวผลผลิตตลอดการทดลอง

ตํารับการทดลอง1/ จํานวนแขนงตอตนของถั่ว ผลผลิตนํ้าหนักแหงถั่ว
(กก./ไร)

ผลผลิตนํ้าหนักแหงรวมหญา
และถั่ว (กก./ไร)

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

-
19.83
-
25.91
-
29.66
-
23.95

-
743.61
-
904.08
-
865.67
-
891.37

5,061.07c
7,989.32a
5,662.81bc
7,880.50a
5,751.49bc
6,882.62ab
4,620.42c
5,581.09bc

LSD
(0.05)

CV (%)
Ns
18.89

Ns
24.23

1,767.00
19.44

1/ (T1) การปลูกหญาพาสพาลัมอุบลอยางเดียว (T2) การปลูกหญาพาสพาลัมอุบลและถ่ัวแบบสลับเปนแถวยกรอง (T3) การปลูกหญาพิแคทูลัม
อยางเดียว (T4) การปลูกหญาพิแคทูลัมและถั่วแบบสลับเปนแถวยกรอง (T5) การปลูกหญาซีตาเรียอยางเดียว (T6) การปลูกหญาซีตาเรียและ
ถั่วแบบสลับเปนแถวยกรอง (T7) การปลูกหญาขนอยางเดียว (T8) การปลูกหญาขนและถั่วแบบสลับเปนแถวยกรอง 

ผลและวิจารณผลการทดลอง
 1. การปลูกหญาพาสพาลัมอุบลและถั่วแบบ
สลบัเปนแถวยกรอง ใหผลผลิตนํา้หนกัแหงทัง้หมดของหญา
และผลผลิตนํา้หนักแหงรวมของหญาและถ่ัวพชือาหารสัตว 
สงูสดุ คอื 7,245.71 และ7,989.32 กโิลกรมัตอไร และเพิม่
ขึน้แตกตางอยางมนียัสาํคญัทางสถิต ิกบัการปลูกหญาพาส

พาลัมอุบล, การปลูกหญาขน และการปลูกหญาขนและถั่ว
แบบสลบัเปนแถวยกรอง และพบวาการปลกูหญาพาสพาลมั
อุบล หญาพลิแคทูลัม หญาซีตาเรีย หญาขน และถั่วแบบ

สลับเปนแถวยกรอง ทําใหผลผลิตนํ้าหนักแหงทั้งหมดของ
หญาพืชอาหารสัตวมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ
รายงานของ Macleod และ Cook (2004) ที่ไดทําศึกษา
การปลกูถัว่ผสมในทุงหญาธรรมชาต ิทาํใหเพิม่ผลผลิตและ
คณุภาพของหญาพชือาหารสตัว และสอดคลองกบัรายงาน
ของ ประพนธ และคณะ (2546) ที่พบวา การปลูกถั่วพืช
อาหารสตัวผสม 1, 2 และ 3 ชนดิ ทาํใหผลผลตินํา้หนกัแหง
ทั้งหมดของหญารูซี่เพิ่มสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

รวมทัง้ ศศิธร และ คณะ (2534) รายงานวา การใชเมล็ดถัว่
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แกรมสไตโล อัตรา 5 กก./ไร ปลูกรวมในแปลงหญารูซี่ที่มี

จาํนวนกอเฉล่ีย 25 กอตอพืน้ที ่1 ตารางเมตร ใหผลผลิตนํา้
หนักแหงรวมของหญาผสมถั่วเพิ่มข้ึนสูงสุด ขณะที่การ
ศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ยังพบวา การปลูกหญาพาสพาลัมอุบล
และถั่วแบบสลับเปนแถวยกรอง ไมทําใหผลผลิตนํ้าหนัก
แหงรวมของหญาและถัว่พชือาหารสตัวเพิม่ขึน้แตกตางทาง
สถติ ิกบัการปลกูหญาพลแิคทลูมัและถัว่แบบสลบัเปนแถว
ยกรอง และการปลูกหญาซีตาเรียและถ่ัวแบบสลับเปนแถว
ยกรอง (7,880.50 และ 6,891.62 กโิลกรมัตอไร ตามลาํดบั) 
 2. การปลูกหญาซีตาเรียและถั่วแบบสลับเปน
แถวยกรอง ใหผลผลิตนํ้าหนักแหงตนของหญาพืชอาหาร
สตัวสงูสดุ คอื 3,394.48 กโิลกรมัตอไร และเพิม่ขึน้แตกตาง
อยางมนียัสาํคญัทางสถิต ิสวนการปลูกหญาพาสพาลัมอบุล 
ใหผลผลิตนํ้าหนักแหงลําตนตํ่าสุด 
 3.  การปลูกหญาพาสพาลัมอุบลและถั่วแบบ
สลับเปนแถวยกรอง ใหผลผลิตนํ้าหนักแหงใบของหญาพืช
อาหารสัตว สงูสดุ คอื 5,159.49 กโิลกรมัตอไร และเพิม่ขึน้
แตกตางอยางมนียัสาํคญัทางสถิต ิสวนการปลูกหญาขน ให
ผลผลิตนํ้าหนักแหงใบตํ่าสุด และพบวา การปลูกหญาพาส
พาลมัอบุล หญาพลแิคทลูมั หญาซีตาเรยี หญาขน และปลกู
ถั่วแบบสลับเปนแถวยกรอง ทําใหผลผลิตนํ้าหนักแหงใบ
เพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด ทํานองเดียวกับ ศศิธร และศรัณยา 
(2534) ที่รายงานวา การใชเมล็ดถั่วแกรมสไตโล อัตรา 
5 กก./ไร ปลูกรวมในแปลงหญารูซี่ที่มีจํานวนกอเฉล่ีย 25 
กอตอพ้ืนที่ 1 ตารางเมตร ใหผลผลิตนํ้าหนักแหงรวมของ

หญาผสมถั่วสูงสุด 5,861 กก./ไร ทั้งนี้เปนผลเนื่องมาจาก

การไดรับธาตุไนโตรเจนเพ่ิมจากการปลูกถ่ัวผสม ซึ่งถ่ัว
สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได
 4.  การปลูกหญาพลิแคทูลัมและถ่ัวแบบสลับ
เปนแถวยกรอง ใหผลผลติน้ําหนักแหงของถ่ัวทาพระสไตโล 

สงูสดุ คอื 904.08 กโิลกรมัตอไร แตไมแตกตางทางสถติ ิซึง่
สอดคลองกบัการศกึษาวจิยัของ Tobisa และ คณะ (2005) 
ที่พบวาการปลูกถั่ว Aeschynomene Americana cv. 
Glenn และ Macroptilium lathyroides cv. Murray 
รวมและไมปลกูรวมกับขาวฟาง ขาวฟางไขมกุ และขาวโพด 

ใหผลผลิตนํ้าหนักแหงถั่วไมแตกตางกัน 

สรุปผลการทดลอง
 การปลูกหญาพาสพาลัมอุบลและถ่ัวแบบสลับ
เปนแถวยกรอง ทําใหผลผลิตนํ้าหนักแหงทั้งหมดของหญา
พืชอาหารสัตวสูงสุด เทากับ 7,245.71 กิโลกรัมตอไร 
แตไมแตกตางทางสถิตกิบัการปลูกหญาพลแิคทลูมัอยางเดยีว
การปลูกหญาพลิแคทูลัมและถ่ัวแบบสลับเปนแถวยกรอง 
การปลูกหญาซีตาเรียอยางเดียว การปลูกหญาซีตาเรีย
และถ่ัวแบบสลับเปนแถวยกรอง และแตกตางทางสถิตอิยาง
มีนัยสําคัญกับการปลูกหญาพาสพาลัมอุบลอยางเดียว 
การปลูกหญาขนอยางเดียว และการปลูกหญาขนและถ่ัว
แบบสลับเปนแถวยกรอง  ขณะที่การปลูกหญาพาสพาลัม
อบุลและถัว่แบบสลบัเปนแถวยกรอง ใหผลผลตินํา้หนกัแหง
รวมของหญาและถ่ัวพืชอาหารสัตวสงูสดุ เทากับ 7,989.32 
กิโลกรัมตอไร แตไมแตกตางทางสถิติกับการปลูกหญา
พลิแคทูลัมและถั่วแบบสลับเปนแถวยกรอง การปลูกหญา
ซีตาเรียและถั่วแบบสลับเปนแถวยกรอง และแตกตางทาง
สถิติอยางมีนัยสําคัญกับ การปลูกหญาอุบลพาสพาลัม
อยางเดียว การปลูกหญาขน และการปลูกหญาขนและถ่ัว
แบบสลับเปนแถวยกรอง 
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