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ผลของอายุการตัดหญ้าแพงโกล่าต่อผลผลิตและคุณค่าทางโภชนะในเขต
จังหวัดนครสวรรค์
Effects of cutting intervals on yields and nutritive values of Pangola
(Digitaria eriantha) in Nakhon Sawan Province

ธันวา ไวยบท1* และ มนตรี ทองเชื้อ1

Thunwa Wiyabot1* and Monterr Thongchuea1

บทคัดย่อ: การศึกษาปัจจัยอายุการตัดหญ้าแพงโกล่าต่อผลผลิตและคุณค่าโภชนะในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ศึกษาคุณค่า
ทางโภชนะของหญ้าแพงโกล่าที่มีการเจริญเติบโตต่างกัน ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระหว่างเดือนเมษายน 2554 ถึงเดือนพฤษภาคม 2555 โดยวางแผนการทดลองแบบ
Randomized Complete Block Design (RCBD) แบ่งอายุการตัดเป็น 4 ระยะ ได้แก่ 25, 35, 45 และ 60 วัน จ�ำนวน
4 ซ�้ำ หาผลผลิตน�้ำหนักแห้งรวม (TDMY) และน�ำมาวิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี ค่าวัตถุแห้ง (DM), โปรตีน (CP),
เยื่อใยรวม (NDF) และเยื่อใยที่ไม่ละลายในกรด (ADF) ผลการทดลองปรากฏว่า การตัดหญ้าแพงโกล่าที่มีอายุการตัด
เพิ่มขึ้นท�ำให้ผลผลิตน�้ำหนักแห้งรวม (TDMY) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ (P<0.05) โดยมีค่าเท่ากับ 4,865, 5,350, 5,385
และ 5,497 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี แต่การตัดหญ้าแพงโกล่าที่มีอายุการตัดเพิ่มขึ้น พบว่า DM และ CP ลดลงอย่างมีนัย
ส�ำคัญ (P<0.05) ส่วนค่า NDF และ ADF มีค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ (P<0.05) ดังนั้นอายุการตัดหญ้าแพงโกล่าต่อ
ผลผลิตและคุณค่าโภชนะในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ควรตัดในช่วงอายุ 35 - 45 วัน โดยจะท�ำให้มีผลผลิตน�้ำหนักแห้งรวม
เท่ากัน 5,350 – 5,385 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี และมีระดับค่า CP, DM, ADF และ NDF เท่ากับ 13.4 - 11.4, 25.80-31.81,
34.81 – 35.66 และ 60.65 - 63.35 เปอร์เซ็นตามล�ำดับ
ค�ำส�ำคัญ: ผลผลิตและคุณค่าโภชนะ หญ้าแพงโกล่า อายุการตัด
ABSTRACT: The objective of this experiment was to investigate the effects of cutting intervals on yields and
nutritive values of Pangola (Digitaria eriantha) in Nakhon Sawan province. The experiment in nutritive value of
different growth pangola (Digitaria eriantha) was conducted at Faculty of Agricultural Technology and Industrial
Technology, Nakhon Sawan Rajabhat Uniwversity, from April 2011 to May 2012. The experiment was designed as
randomized complete block design (RCBD) with 4 replications. The treatment were 4 cutting intervals as 25, 35,
45 and 60 day, and analyzed for total dry matter yields (TDMY), DM, CP, NDF, and ADF. The result showed the
total dry matter yields (TDMY) significantly increased (P<0.05) with an increase in cutting intervals. The TDMY of
Pangola (Digitaria eriantha) were 4,865, 5350, 5,385 and 5497 kg./rai/year for cutting intervals of 25, 35, 45 and
60 day, respectively. CP and DM significantly decreased (P<0.05) with an increase in cutting intervals while NDF
and ADF were contradictory (P<0.05). Thus, the optimal cutting interval were at the range of 35-45 day. These could
be obtained TDMY of 5,350-5,385 kg./rai/year and the content of CP, DM, NDF and ADF were 13.4 - 11.4, 25.80
-31.81, 34.81 – 35.66 and 60.65 - 63.35%, respectively.
Keywords : Yields and nutritive values, Pangola (Digitaria eriantha), cutting intervals.
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บทน�ำ
ทรัพยากรอาหารสัตว์และวัสดุอื่นๆ ที่สามารถน�ำ
มาใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์ในแต่ละฤดูกาลถือว่า
มีความส�ำคัญต่อการผลิตปศุสัตว์ของเกษตรกรราย
ย่อยเป็นอย่างมาก ซึง่ ทัง้ ด้านปริมาณและคุณภาพของ
อาหารจะเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง (เมธา, 2552) การพัฒนา
ศั ก ยภาพการผลิ ต พื ช อาหารสั ต ว์ จึ ง มี ค วามส� ำ คั ญ
โดยเฉพาะการจัดการพืชอาหารสัตว์ให้เพียงพอและ
มีคุณภาพเหมาะสมต่อประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ใน
ปัจจุบัน ส�ำหรับการเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้องในเขตจังหวัด
นครสวรรค์ปัจจุบันพบว่ามีความต้องการพืชอาหาร
สัตว์ที่มีคุณภาพดีเหมาะสมต่อการผลิตสัตว์อย่างต่อ
เนือ่ ง ดังนัน้ เมือ่ พิจารณาพืน้ ทีใ่ นเขตจังหวัดนครสวรรค์
จึงสมควรปลูกหญ้าแพงโกล่า (Digitaria eriantha)
เพราะอยู่ในเขตพื้นที่ลุ่ม (ธันวา และสมเจตน์, 2553)
และหญ้าแพงโกล่าเป็นหญ้า ทนต่อน�้ำท่วมขัง มีอายุ
หลายปี มีใบดกอ่อนนุ่ม สัตว์ชอบกิน เหมาะส�ำหรับ
ท�ำหญ้าแห้งเป็นหญ้าที่มีล�ำต้นทอดนอนไปตามผิว
ดินขยายพันธุ์โดยใช้ส่วนของล�ำต้น มีปล้องจ�ำนวน
7-13 ปล้อง แต่ละปล้องยาว 3-8 เซนติเมตร แตกราก
และหน่อตามข้อ (เสน่ และคณะ, 2550) โดยคุณภาพ
ของหญ้าแพงโกล่าแห้งจะมีโปรตีนเฉลี่ย 7.88 %,
TDN 61.9, ADF 35.7 %, NDF 63.3%, Ca 0.44 %
และ P 0.3 % (กรมปศุสัตว์, 2546) ส่วน กรมปศุสัตว์
(2545) รายงานว่า หญ้าแพงโกล่า เมื่อตัดหญ้าใน
ที่ลุ่มและที่ดอนแต่ละครั้งจะให้ผลผลิตน�้ำหนักแห้ง
เฉลี่ย 800-1,200 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีและเมื่อน�ำไปใช้
ประโยชน์ พบว่า โคมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย วัน
ละ 612 กรัมต่อตัวต่อวัน พบว่า มีเกษตรกรบางราย
ได้มีการปรับเปลี่ยนมาปลูกหญ้าแพงโกล่าจ� ำหน่าย
เพราะสามารถตัดได้ปีละ 7-9 ครั้ง จึงเป็นการเพิ่มราย
ได้ให้แก่เกษตรกรอีกทาง แต่การผลิตหญ้าแพงโกล่ายัง
ต้องศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อคุณภาพและผลผลิตทีเ่ หมาะ
สมในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันอยู่ (วรรณา และ
คณะ, 2549)

ดังนั้น เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพของหญ้าแพงโก
ล่าในเขตจังหวัดนครสวรรค์ จึงควรศึกษาปัจจัยด้าน
การตัดที่เหมาะสม เพื่อข้อพิจารณาเปรียบเทียบการ
ด�ำเนินการจัดการของหญ้าแพงโกล่าต่อไป
วิธีการศึกษา
ด� ำ เนิ น งานทดลอง ณ สาขาเทคโนโลยี ผ ลิ ต
สัตว์ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี
การเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ อ�ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
ระหว่างเดือนเมษายน 2554 ถึง เดือนพฤษภาคม 2555
ในแปลงทดลองเป็นดินร่วนปนทราย มีองค์ประกอบ
ทางเคมีดังนี้ ความเป็นกรด-ด่าง (PH 1:1) เท่ากับ 7.9
เป็นด่างเล็กน้อย, ธาตุอาหารพืชมีฟอสฟอรัส เท่ากับ
2 mg kg-1 มีค่าต�่ำมาก, โพแทสเซียม 2 mg kg-1 มีค่า
ต�่ำมาก, และแคลเซียม 3.9 mg kg-1 มีปริมาณสูง โดย
วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete
Block Design (RCBD) แบ่งอายุการตัดเป็น 4 ระยะ
treatmentได้แก่ 25, 35, 45 และ 60 วัน จ�ำนวน 4
ซ�้ำ ขนาดแปลง 3 x 4 ตารางเมตร ในการทดลองก่อน
ปลูกท�ำการปรับเตรียมดินท�ำเทือก ปรับระดับน�้ำให้
สูง 10-15 เซนติเมตร ใช้ท่อนพันธุ์อัตราไร่ละ 200-250
กิโลกรัม หว่านท่อนพันธุ์ให้ทั่วทั้งแปลง แล้วนาบ กด
ท่อนพันธุ์ให้จมน�้ำ แช่ทิ้งไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ แล้ว
ระบายน�้ำออก (กรมปศุสัตว์, 2549 ก) เมื่อสังเกตตาม
ข้อพบรากหญ้าสีขาว งอกยาวประมาณ 3-5 เซนติเมตร
ทิง้ แปลงทดลองไว้ เมือ่ หญ้าแพงโกล่าอายุประมาณ 1
เดือน จึงให้นำ�้ โดยขังน�ำ้ ไว้ 2 วัน ใส่ปยุ๋ เคมีสตู ร 15-1515 อัตราไร่ละ 25 กิโลกรัมหว่าน ให้ทั่วทั้งแปลง หลัง
จากนั้น 10-15 วัน ให้น�้ำครั้งที่ 2 และหว่านปุ๋ยยูเรีย
(46-0-0) อัตราไร่ละ 10 กิโลกรัม (กรมปศุสัตว์, 2549
ข) ท�ำการตัดปรับหญ้าแพงโกล่า โดยตัดชิดดินหลัง
จากการปลูกหญ้าแพงโกล่า 70 วัน เพื่อให้หญ้าแพง
โกล่ามีอัตราการเจริญเติบโตสม�่ำเสมอและท�ำการตัด
ครั้งต่อไปตามช่วงอายุ 25 วัน, 35 วัน, 45 วัน และ
60 วัน เพื่อวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะพร้อมบันทึก
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ข้อมูล น�้ำหนักหญ้าสด, ความสูง, จ�ำนวนหน่อของ
กอหญ้า ก่อนท�ำการตัดหญ้าแพงโกล่าทุกครั้ง โดย
สุ่มเก็บตัวอย่างหญ้าแพงโกล่าก่อนการตัด น�ำแยก
ใบ-ล�ำต้น เพื่อหาเปอร์เซ็นล�ำต้น เปอร์เซ็นใบ สัดส่วน
ของใบต่อต้น (Leaf – Stem ratio : LSR) ส�ำหรับการ
วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะของอายุการตัดหญ้าแพง
โกล่า ได้สุ่มเก็บตัวอย่าง จ�ำนวน 500 กรัม น�ำไปอบที่
อุณหภูมิ 60 องศาแซลเซียส เพือ่ ใช้คำ� นวณหาผลผลิต
น�้ำหนักแห้ง จากนั้นน�ำไปวิเคราะห์ องค์ประกอบทาง
เคมี เพือ่ หาปริมาณโปรตีนหยาบ (Crude Protein : CP)
โดยวิธีของ AOAC (1984) เยื้อใย Neutral Detergent
Fiber (NDF) และ Acid Detergent Fiber (ADF) โดย
วิธีของ Goering and Van Soest (1970) และท�ำการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) โดย
ใช้โปรแกรม Statistical Analysis System (SAS) ตาม
แผนการทดลอง RCBD และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดย
วิธี DMRT

ผลการศึกษา
ผลผลิตน�้ำหนักแห้งของหญ้าแพงโกล่าในเขต
จั ง หวั ด นครสวรรค์ การตั ด หญ้ า แพงโกล่ า ในเขต
จังหวัดนครสวรรค์ที่มีอายุต่างกัน พบว่าการเพิ่มอายุ
การตัดหญ้าแพงโกล่าจาก 25 เป็น 35, 45 และ 60 วัน
ท�ำให้ ผลผลิตน�้ำหนักแห้งรวม (TDMY) เพิ่มขึ้นอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P<0.05) เท่ากับ 4865, 5350,
5,385 และ 5,497 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี (Figure 1)

เปอร์เซ็นต์ ใบ, ต้น และสัดส่วนของใบต่อล�ำต้น
ของหญ้าแพงโกล่าในเขตจังหวัดนครสวรรค์
การตัดหญ้าแพงโกล่าในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่
มีอายุตา่ งกัน พบว่า มีผลต่อเปอร์เซ็นใบและสัดส่วนใบ
และล�ำต้น โดยการเพิม่ อายุการตัดหญ้าแพงโกล่าจาก
25 วัน เป็น 45 วันท�ำให้เปอร์เซ็นใบ และสัดส่วนของใบ
กับล�ำต้น (Leaf – stem ratio : LSR) เพิ่มขึ้นแตกต่าง
ผลการศึกษาอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P<0.05) ซึ่งการตัดหญ้า
แพงโกล่าที่ 45 วัน มีผลต่อเปอร์เซ็นใบและสัดส่วนใบ
ผลผลิตน้ําหนักแหงของหญาแพงโกลาในเขตจังหวัดนครสวรรค การตัดหญาแพงโกลาในเขตจังหวัดนครสวรรค
และล�ำต้น (LSR) เท่ากับการตัดหญ้าแพงโกล่าที่ 60
ที่มีอายุตางกันพบวา การเพิ่มอายุการตัดหญาแพงโกลาจาก 25 เปวันน 35,
45 าและ
วันมีทํนาัยให
ตน้ําหนัตกิ แห
แตกต่
งอย่60
างไม่
ส�ำผลผลิ
คัญทางสถิ
(P>งรวม
0.05)
(TDMY) เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) เทากับ 4865,(Table
5350, 1)
5,385 และ 5,497 กิโลกรัมตอไรตอป (Figure
1)
TDMY (kg./rai)
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เปอรเซ็นต ใบ, ตน และสัดสวนของใบตอลําตนของหญาแพงโกลาในเขตจังหวัดนครสวรรค
การตัดหญาแพงโกลาในเขตจังหวัดนครสวรรค ที่มีอายุตางกัน พบวา มีผลตอเปอรเซ็นใบและสัดสวนใบและลํา
ตน โดยการเพิ่มอายุการตัดหญาแพงโกลาจาก 25 วัน เปน 45 วันทําใหเปอรเซ็นใบ และสัดสวนของใบกับลําตน (Leaf –

ตน โดยการเพิ่มอายุการตัดหญาแพงโกลาจาก 25 วัน เปน 45 วันทําใหเปอรเซ็นใบ และสัดสวนของใบกับลําตน (Leaf –
stem ratio : LSR) เพิ่มขึ้นแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ซึ่งการตัดหญาแพงโกลาที่ 45 วัน มีผลตอ
เปอรเซ็นใบและสัดสวนใบและลําตน (LSR) เทากับการตัดหญาแพงโกลาที่ 60 วัน แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
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(P> 0.05) (Table 1)

Table 1 Effects of cutting intervals on leaf, stem and leaf - stem ratio (LSR) of Pangola (Digitaria eriantha)
Sawan province.
คุinณNakhon
คาทางโภชนะของหญ
าแพงโกลาในเขตจังหวัดนครสวรรค
cutting intervals
การตั
ดหญาแพงโกลาในเขตจังหวัดนครสวรรค ที่มีอายุตางกัน พบวา มีผลตอคุณคาโภชนะของหญP-valve
าแพงโกลา
item
25
35
45
60
โดยคา CP และ NDF ที่อายุการตัด 25, 35 และ 45c วัน เทากับ14.1%
และ 60.2%,
13.4% และa 60.65%, 10.4% และ
leaf (%)
25
96b
132a
149
*
63.35
%,
ตามลํ
า
ดั
บ
ดี
ก
ว
า
อายุ
ก
ารตั
ด
ที
่
60
วั
น
(7.2%
และ
65.35%)
แตกต
า
งอย
า
งมี
น
ย
ั
สํ
า
คั
ญ
ทางสถิ
ต
ิ
(P<0.05)
stem (%)
13
19
15
18
ns
c
a นอยางไมมีนัยสําคัญ
สําหรัleaf
บคุณ
คาโภชนะอื
่น พบวา อายุการตัดหญา1.92
แพงโกล
าที่ 25,5.05
35,b 45 และ 8.8
60 aวันมีคาแตกต
8.27างกั
*
- stem
ratio (LSR)
a-c
Means
in row (Table
with different
superscripts are significant differences (P<0.05)
ทางสถิ
ติ (P>0.05)
2)
Table 2

Effects of cutting intervals on yields and nutritive values of Pangola (Digitaria eriantha)
in Nakhon Sawan province.
สิ่งที่ศึกษา

a-c

DM %
CP %
ADF %
NDF %
ADL %
Ca %
P%
Means in row with

25
25.00c
14.1a
34.0
60.2b
3.69
0.35
0.25
different superscripts are

อายุการตัด (วัน)
35
45
60
25.80c
31.81b
42.51a
13.4a
11.4b
7.2c
34.81
35.66
38.31
b
a
60.65
63.35
65.35a
3.70
3.95
3.81
0.38
0.45
0.30
0.26
0.25
0.15
significant differences (P<0.05)

P-valve
*
*
ns
*
ns
ns
ns

คุณค่าทางโภชนะของหญ้าแพงโกล่าในเขตจังหวัด
ผลการศึกษาและวิจารณ์
นครสวรรค์
ผลการศึกษาและวิจารณ
การตัดหญ้าแพงโกล่าในเขตจังหวัดนครสวรรค์
การศึกษาผลผลิตน�้ำหนักแห้งรวม (TDMY) ของ
การศึกษาผลผลิตน้ําหนักแหงรวม (TDMY) ของหญาแพงโกลาในเขตจังหวัดนครสวรรค ชวงเดือนเมษายน 2554
ที่มีอายุต่างกัน พบว่า มีผลต่อคุณค่าโภชนะของหญ้า หญ้าแพงโกล่าในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ช่วงเดือน
ถึงเดือานพฤษภาคม
2555NDF
โดยภาพรวมของการผลิ
งหวัด พบว2554
า มีผลผลิ
ต ต่อํานพฤษภาคม
กวา จัง หวัด อื่น2555
(เสนห โดยภาพ
และคณะ,
แพงโกล่
โดยค่า CP และ
ที่อายุการตัด 25, 35ตของจัเมษายน
ถึงเดื
วิเคราะห
คุณภาพดิ
สํานัก13.4%
งานที่ดินและ
เขต 9 นครสวรรค
พบวามีตคของจั
ุณภาพต่
นดาตงเล็
นอาย,
และ2550)
45 วัเมืน่อเท่
ากับ14.1%
และนโดย
60.2%,
รวมของการผลิ
งหวัํา ดโดยค
พบว่าาPHมีผเปลผลิ
ต�่ำกกว่
-1
-1
60.65%,
10.4%
และ 63.35
ดับ ดีมีกคว่าาต่อายุ
จังอหวั
ดอื่นชโพแทสเซี
(เสน่ห์ และคณะ,
่อวิเคราะห์
ธาตุอาหารพื
ชฟอสฟอรั
ส เทา%,
กับตามล�
2 mgำkg
ํามาก, ธาตุ
าหารพื
ยม 2 mg kg2550)
มีคาต่ําเมืมาก,
แตมีธาตุ
การตั
ด
ที
่
60
วั
น
(7.2%
และ
65.35%)
แตกต่
า
งอย่
า
งมี
คุ
ณ
ภาพดิ
น
โดย
ส�
ำ
นั
ก
งานที
ด
่
น
ิ
เขต
9
นครสวรรค์
พบ
-1
อาหารพืชแคลเซียม 3.9 mg kg สูง อาจทําใหผลผลิตจากการศึกษาครั้งนี้มีปริมาณ สําหรับคุณคาทางโภชนะของหญา
นัยส�ำคัญทางสถิติ (P<0.05) ส�ำหรับคุณค่าโภชนะอื่น ว่ามีคุณภาพต�่ำ โดยค่า PH เป็นด่างเล็กน้อย, ธาตุ
งหวัาดแพงโกล่
นครสวรรค
ําการตั
อายุและ
ตางกัน พบว
า มีผลทํ
าใหคุณคสาตเท่
างกั
-1 าแพงโกลา ที่
พบว่แพงโกล
า อายุากในเขตจั
ารตัดหญ้
าทีท่ ี่ท25,
35,ด45
อาหารพื
ชฟอสฟอรั
ากันบโดยการตั
2 mg kgดหญ
มีค่าต�่ำมาก,
-1
และา45
า CP
แตกตางอย
มีนัยอสําหารพื
าคัญทางสถิ
ติ (P>0.05)
สอดคล
และ
60 อายุ
วันมี25,
ค่า35
แตกต่
งกัวันนอย่พบว
างไม่
มีนและ
ัยส�ำNDF
คัญทางสถิ
ติ างไมธาตุ
ชโพแทสเซี
ยม 2 mg
kg อมีงกัคา่ บต�วรรณา
ำ่ มาก, แต่
-1
(P>0.05)
(Tableได2)
ชแคลเซี
ยม 3.9 mg
สูง อาจท�
ำให้น
คณะ (2549)
รายงานว า การตัด หญ า แพงโกลา ที่อ ายุ 45มีธวัาตุ
น อถืาหารพื
อ เป นการจั
ดการแปลงหญ
าที่ kg
ดี เพราะมี
คา โปรตี
ผลผลิ
กษาครั
้งนี้มดีปการผลิ
ริมาณตพืส�ชำอาหารสั
หรับคุณตค่วใาน
10.46% จัดเปนหญาคุณภาพดี และหญาแพงโกลาที่มีอายุการตั
ดสูงตจากการศึ
ดังนั้นการพั
ฒนาการจั
ทางโภชนะของหญ้าแพงโกล่าในเขตจังหวัดนครสวรรค์
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แก่นเกษตร 41 ฉบับพิเศษ 1 : (2556).

ที่ท�ำการตัดอายุต่างกัน พบว่า มีผลท�ำให้คุณค่าต่าง
กัน โดยการตัดหญ้าแพงโกล่า ที่อายุ 25, 35 และ 45
วัน พบว่า CP และ NDF แตกต่างอย่างไม่มีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ (P>0.05) สอดคล้องกับ วรรณา และคณะ
(2549) รายงานว่า การตัดหญ้าแพงโกล่าที่อายุ 45
วัน ถือเป็นการจัดการแปลงหญ้าทีด่ ี เพราะมีคา่ โปรตีน
10.46% จัดเป็นหญ้าคุณภาพดี และหญ้าแพงโกล่าที่
มีอายุการตัดสูง ดังนั้นการพัฒนาการจัดการผลิตพืช
อาหารสัตว์ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ โดยการส่งเสริม
การผลิตหญ้าแพงโกล่า จึงมีความส�ำคัญโดยเฉพาะ
ส�ำหรับการจัดการคุณภาพโภชนะพืชอาหารสัตว์ที่
เหมาะสมและเพียงพอในช่วงฤดูแล้ง
สรุป
การศึกษาผลของอายุการตัดหญ้าแพงโกล่าต่อ
ผลผลิตและคุณค่าทางโภชนะในเขตจังหวัดนครสวรรค์
สามารถสรุปได้ดังนี้
1. การตัดหญ้าแพงโกล่าที่มีอายุการตัดเพิ่มขึ้น
ท�ำให้ ผลผลิตน�้ำหนักแห้งรวม (TDMY) เพิ่มขึ้น อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยมีค่าเท่ากับ 4865,
5350, 5385 และ 5497 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี แต่การตัด
หญ้าแพงโกล่าที่มีอายุการตัดเพิ่มขึ้น พบว่า DM และ
CP ลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ (P<0.05) ส่วนค่า NDF
และ ADF มีค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ (P<0.05)
2. อายุการตัดหญ้าแพงโกล่าต่อผลผลิตและ
คุณค่าทางโภชนะในเขตจังหวัดนครสวรรค์ พบว่าควร
ตัดในช่วงอายุ 35-45 วัน โดยจะท�ำให้มผี ลผลิตน�ำ้ หนัก
แห้งรวมเท่ากับ 5,350 – 5,385 กิโลกรัมต่อไร่ตอ่ ปีและ
มีระดับค่า DM, CP, ADF และ NDF เท่ากับ 25.8031.81, 13.4-11.4, 34.81-35.66 และ 60.65-63.35
เปอร์เซ็นตามล�ำดับ
ค�ำขอบคุณ
ขอขอบคุณ สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะ
เทคโนโลยี ก ารเกษตรและเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทีอ่ นุเคราะห์ผชู้ ว่ ยและ

สถานทีท่ ดลอง ขอขอบคุณกลุม่ วิเคราะห์ดนิ ส�ำนักงาน
พัฒนาที่ดิน เขต 9 จังหวัดนครสวรรค์ ที่อนุเคราะห์
ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดินในการทดลองครั้งนี้
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