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บทคัดย่อ 

การทดสอบปัจจัยการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่หลังนาในเขตภาคเหนือตอนล่างด าเนินการในแปลง
เกษตรกรขนาดใหญ่ ในจังหวัดก าแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลกและอุตรดิตถ์ โดยปลูกทดสอบข้าวโพดในแต่ละแปลง
ระยะเวลา 2 ปี ประกอบด้วย 4 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีที่1 ใช้ระยะปลูก 75 x 20 ซม. 1 ต้น/หลุม ร่วมกับการใช้ปุ๋ย
ไนโตรเจนอัตรา 10 กก./ไร่ กรรมวิธีที่2  ระยะปลูก 75 x 20 ซม. 1 ต้น/หลุม ร่วมกับ การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา  
20 กก./ไร่   กรรมวิธีที่3 ใช้ระยะปลูก 70 x 20 ซม. 1 ต้น/หลุม ร่วมกับการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 10  กก./ไร่  
และกรรมวิธีที่4 ระยะปลูก 70 x 20 ซม. 1 ต้น/หลุมร่วมกับการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา  20 กก./ไร่  ซึ่งทั้ง 4 
จังหวัดได้ปัจจัยที่เหมาะสมในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 3 ที่น ามาทดสอบแตกต่างกัน ทั้งนี้
เนื่องจากสภาพดินและสภาพแวดล้อมแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ พบว่า จังหวัดก าแพงเพชร ในปี 2555 ปัจจัยที่
เหมาะสม คือ ระยะ 70x20 ซม. ร่วมกับการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน 20 กก./ไร่  ซึ่งแตกต่างจากปี 2556ได้ระยะ 75x20 



ซม. ร่วมกับการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน 20 กก./ไร่ เนื่องจากสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน และจังหวัดอุตรดิตถ์ ในปี 2555 
ปัจจัยที่เหมาะสม คือ ระยะ 75x20 ซม. ร่วมกับการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน 20 กก./ไร่  ซึ่งแตกต่างจากปี 2556 ได้ระยะ 
75x20 ซม. ร่วมกับการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน 10 กก./ไร่ เนื่องจากสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน  ส าหรับ จังหวัดพิษณุโลก
และจังหวัดพิจิตร ในปี 2555และปี 2556 ปัจจัยที่เหมาะสม คือ ระยะ 70x20 ซม. ร่วมกับการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน 20 
กก./ไร ่ ซึ่งทั้ง 2 ปีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

 

ค าน า 

 
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีแนวโน้มลดลงตามล าดับ โดยในปีเพาะปลูก 

2539/40 มีพ้ืนที่ปลูก 8.665 ล้านไร่  ปริมาณการผลิต 4.53 ล้านตัน เปรียบเทียบกับปีเพาะปลูก 2545/46 มี
พ้ืนที่ปลูก 7.317 ล้านไร่  ปริมาณการผลิต 4.23 ล้านตัน  (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2546) สาเหตุที่ท าให้
พ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลง นอกจากมีการแข่งขันกับพืชไร่ชนิดอ่ืนๆ เช่น อ้อย มันส าปะหลัง ท าให้ไม่
สามารถขยายพ้ืนที่ปลูกได้แล้ว ยังมีปัญหาในการผลิตข้าวโพดต้นฤดูฝน โดยเฉพาะความแปรปรวนของปริมาณ
น้ าฝนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิตได้ประมาณร้อยละ 90 ใช้เป็นวัตถุดิบทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร
สัตว์  โดยในปี 2533/2534 ถึง 2542/2543 มีความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 3.73 ต่อปี  
เนื่องจากอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ขยายตัวเพิ่มขึ้น  ท าให้ความต้องการใช้ข้าวโพดเป็นวัตถุดิบเพ่ิมขึ้นด้วย ส่งผล
ให้ปริมาณการผลิตไม่เพียงพอต่อการใช้บริโภคภายในประเทศ จึงจ าเป็นต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศ (เกรียงศักดิ์
, 2544) ดังนั้นแนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตให้เพียงพอได้ คือ การขยายพื้นท่ีปลูกเพ่ิมข้ึน 
โดยเฉพาะพ้ืนที่นาหลังเก็บเกี่ยวข้าว ทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทานที่มีแหล่งน้ าเพียงพอ ใน
ขณะเดียวกันประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปรังประมาณ 7 ล้านไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทานภาคเหนือ
ตอนล่างและภาคกลาง โดยมีพ้ืนที่นาปรังที่มีศักยภาพส าหรับใช้ในการปลูกพืชอายุสั้นและพืชใช้น้ าน้อยได้มากกว่า
ครึ่งหนึ่งของพ้ืนที่นาปรังทั้งหมด โดยเฉพาะพ้ืนที่นาเขตภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นาที่มีลักษณะของ
ดินที่มีการระบายน้ าคอ่นข้างดีเหมาะส าหรับปลูกพืชอายุสั้น (สมชาย, 2544) 

ภาคเหนือตอนล่างมีโครงการชลประทานที่ส าคัญ คือ โครงการชลประทานพิษณุโลก ซึ่งเป็นโครงการ
พัฒนาลุ่มแม่น้ าน่านระยะที่ 2 ต่อจากเขื่อนสิริกิตต์ลงมาประมาณ 176 กิโลเมตร โครงการนี้ให้ประโยชน์กับพ้ืนที่
การเกษตรบริเวณสองฝั่งแม่น้ าน่านรวม 3 จังหวัด คือ พิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค์ ให้ประโยชน์พื้นที่
การเกษตรของจังหวัดพิษณุโลก นอกจากนี้ยังมีการชลประทานอ่ืนๆ อีก ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 628,950 ไร ่
หรือคิดเป็นร้อยละ 21.1 ของพื้นที่ทางการเกษตร ระบบชลประทานที่ส าคัญ คือ 1) โครงการชลประทานขนาด
ใหญ่มี 2 โครงการ พ้ืนที่รวม 312,700 ไร่ ประกอบด้วย 2 โครงการ คือ โครงการเขื่อนนเรศวร มีพ้ืนที่รวม 
94,700 ไร่ และโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพลายชุมพล มีพ้ืนที่ 218,000 ไร่ 2) โครงการชลประทานขนาด
กลาง มีพ้ืนที่ชลประทาน 172,800 ไร่ 3) โครงการชลประทานขนาดเล็ก มีพ้ืนที่ชลประทาน 64,377 ไร่ 4) หนอง
บึงต่างๆ รวมทั้งสิ้น 320 แห่ง มีพ้ืนที่รวม 32,772 ไร่  (นงคราญ, 2540) 



พ้ืนที่นาในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยเฉพาะในเขตชลประทาน เกษตรกรนิยมปลูกข้าวตลอดทั้งปี 
เนื่องจากมีแหล่งน้ าชลประทานจากเขื่อนและโครงการส่งน้ าต่างๆ รวมทั้งโครงการสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ใน
ขณะเดียวกันเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปรัง มักประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าและมีการระบาดของเพลี้ยกระโดดสี
น้ าตาลและหอยเชอรี่ ท าความเสียหายให้แก่พ้ืนที่ปลูกข้าวอย่างมาก ประกอบกับราคาข้าวค่อนข้างตกต่ า  ในขณะ
ที่พ้ืนที่นาเขตนอกเขตชลประทาน ซึ่งเกษตรกรมักเพาะปลูกข้าวเพียงปีละครั้งในฤดูท านา หลังจากนั้น จะท้ิงแปลง
ไว้จนกระท่ังถึงฤดูการท านาในปีต่อไป ท าให้พื้นที่ถูกทิ้งไว้ว่างเปล่าโดยปราศจากการใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ ทั้งๆ ที่
ในพ้ืนที่นาเหล่านี้บางแห่งมีบ่อน้ าตื้น บ่อน้ าบาดาลขนาดเล็ก และแหล่งเก็บน้ าขนาดเล็ก เช่น หนอง บึง เป็นต้น 
ท าให้สามารถน าน้ ามาใช้ประโยชน์ได้ในการปลูกพืชในช่วงหลังการท านา ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีเพียงพอส าหรับปลูกพืช
ชนิดอื่นได้ เพ่ือเป็นการใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว (สมชาย และ
คณะ, 2532) 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ นับว่าเป็นพืชไร่ชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพท่ีจะใช้ปลูกในพ้ืนที่นาหลังเก็บเก่ียวข้าวนาปี 
เนื่องจากมีอายุสั้น ประมาณ 100-110 วัน และใช้น้ าน้อยกว่าการท านาประมาณ 2-3 เท่า นอกจากนี้ยังช่วยลด
การแพร่ระบาดของแมลง คุณภาพเมล็ดดีปราศจากสารพิษแอฟลาทอกซิน มีราคาดีเนื่องจากมีผลผลิตออกสู่ตลาด
น้อย และผลผลิตสูงกว่าการปลูกในฤดูฝนประมาณ 15-20 % เนื่องจากสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมและการ
จัดการที่ดี และผลตอบแทนสูงกว่าการท านา รวมทั้งเพ่ิมปริมาณการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการใช้บริโภคใน
ประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศ (Boonpradub et al. 1998) 
        ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งทั้งหมด 199,251 ไร่ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2545) 
ภาคเหนือนับว่าเป็นแหล่งปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งแหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยเฉพาะ ภาคเหนือตอนล่าง 
ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ ก าแพงเพชร อุตรดิตถ์ พิจิตร ตาก  และสุโขทัย มีพ้ืนที่ปลูกรวมกัน
มากกว่าร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ปลูกทั้งประเทศ เกษตรกรส่วนใหญ่ในเขตนี้นิยมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้งใน
พ้ืนที่นาหลังเก็บเก่ียวข้าวนาปี ทั้งในเขตชลประทาน และนอกเขตชลประทาน โดยอาศัยน้ าจากแหล่งน้ าต่าง ๆ 
เช่น โครงการชลประทาน โครงการสูบน้ าด้วยไฟฟ้า บ่อน้ าตื้น และแหล่งเก็บน้ าขนาดเล็กต่าง ๆ (สมชาย, 2544)  

แต่อย่างไรก็ตามจากการส ารวจและรับทราบปัญหาจากเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในพ้ืนที่นาใน
เขตภาคเหนือตอนล่าง พบว่า ข้าวโพดที่ปลูกในพ้ืนที่นายังคงให้ผลผลิตอยู่ในเกณฑ์ต่ า โดยเฉลี่ย 795 กก./ไร่ 
(Ekasingh et al., 2003) เมื่อเปรียบเทียบกับศักยภาพในการให้ผลผลิตของข้าวโพดในช่วงฤดูแล้ง แต่นอกจากนี้  

        จากสาเหตุที่กล่าวมาท าให้ผลผลิตต่ า ท าให้เกษตรกรมีผลตอบแทนค่อนข้างต่ า ดังนั้นจึงควรท าการ
ทดสอบปัจจัยการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก่อนนาที่เหมาะสม สามารถช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตเพ่ิมขึ้น ท าให้ผล
ผลิตเพ่ิมข้ึน และผลตอบแทนสูงขึ้น 

 

วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 
1) เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมนครสวรรค์ 3  



2) ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 
3) สารก าจัดวัชพืช 
4) สารก าจัดแมลงศัตรู 

  5) แปลงทดสอบขนาดใหญ่ 

วิธีการ 
ด าเนินการในแปลงเกษตรกรขนาดใหญ่ ในจังหวัดก าแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลกและอุตรดิตถ์ โดยปลูก

ทดสอบข้าวโพดในแต่ละแปลง ประกอบด้วย 4 กรรมวิธี คือ  
1) ใช้ระยะปลูก 75 x 20 ซม. 1 ต้น/หลุม (10,666 ต้น/ไร่) ร่วมกับ การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 10 กก./

ไร่ (ใช้ปุ๋ยเคมีรองพ้ืนสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กก./ไร่ (พร้อมปลูก) และใช้ปุ๋ยแต่งหน้าสูตร 15-15-
15 อัตรา 25 กก./ไร่ร่วมกับ 46-0-0 อัตรา 6 กก./ไร่เมื่อข้าวโพดอายุ 1 เดือน) 

2) ระยะปลูก 75 x 20 ซม. 1 ต้น/หลุม (10,666 ต้น/ไร่) ร่วมกับ การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา  20 กก./ไร่ 
(ใช้ปุ๋ยเคมีรองพ้ืนสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กก./ไร่ (พร้อมปลูก) และใช้ปุ๋ยแต่งหน้าสูตร 15-15-15 
อัตรา 25 กก./ไร่ร่วมกับ 46-0-0 อัตรา 27 กก./ไร่เมื่อข้าวโพดอายุ 1 เดือน) 

3) ใช้ระยะปลูก 70 x 20 ซม. 1 ต้น/หลุม (11,428 ต้น/ไร่) ร่วมกับ การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 10  กก./
ไร่ (ใช้ปุ๋ยเคมีรองพ้ืนสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กก./ไร่ (พร้อมปลูก) และใช้ปุ๋ยแต่งหน้าสูตร 15-15-
15 อัตรา 25 กก./ไร่ร่วมกับ 46-0-0 อัตรา 6 กก./ไร่เมื่อข้าวโพดอายุ 1 เดือน) 

4) ระยะปลูก 70 x 20 ซม. 1 ต้น/หลุม (11,428 ต้น/ไร่) ร่วมกับ การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา  20 กก./ไร่ 
(ใช้ปุ๋ยเคมีรองพ้ืนสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กก./ไร่ (พร้อมปลูก) และใช้ปุ๋ยแต่งหน้าสูตร 15-15-15 
อัตรา 25 กก./ไร่ร่วมกับ 46-0-0 อัตรา 27 กก./ไร่เมื่อข้าวโพดอายุ 1 เดือน) 

 วิธีปฏิบัติการทดลอง   
1) เตรียมเมล็ดพันธุ์และวัสดุการเกษตร ด าเนินการเตรียมพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมที่จะใช้ทดลอง

ปลูก โดยเลือกใช้พันธุ์นครสวรรค์ 3 ของกรมวิชาการเกษตร  
2) การปฏิบัติดูแลรักษา เตรียมแปลงปลูก โดยการไถเตรียมตามปกติ ปลูกพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม

นครสวรรค์ 3 โดยใช้ระยะปลูกและการใช้ปุ๋ยเคมีตามกรรมวิธีที่ก าหนด พ่นสารก าจัดวัชพืช อลาคลอร์อัตรา 240 
กรัมของสารออกฤทธิ์ต่อไร่ทันทีหลังปลูก  พ่นสารเคมีป้องกันก าจัดโรคแมลงตามความจ าเป็น     

การบันทึกข้อมูล   
- วันปลูก วันงอก วันออกดอก วันเก็บเก่ียว 
- วันปฏิบัติการดูแลรักษาต่าง ๆ 
- ความสูงของต้นและฝักเมื่อเก็บเก่ียว 
- องค์ประกอบผลผลิต เช่น เปอร์เซ็นต์กะเทาะ จ านวนต้นเก็บเก่ียว จ านวนฝัก/ไร่  
   จ านวนเมล็ด/ฝัก น้ าหนัก 100 เมล็ด (กรัม) 
- สุ่มเก็บผลผลิตพ้ืนที่ 3 x 4 เมตร จ านวน 4 จุดต่อกรรมวิธี วัดผลผลิตน้ าหนักแห้ง 



   ที่ระดับความชื้น 15%  
-  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในระหว่างปฏิบัติการ 
-  เก็บตัวอย่างดินก่อนปลูกเพ่ือวิเคราะห์สมบัติของดิน และข้อมูลอากาศ 
  

เวลาและสถานที่ด าเนินการ 

เริ่มต้น ตุลาคม 2554 สิ้นสุด กันยายน 2556 รวม 2 ปี  

 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

 ปี 2555 

 ก าแพงเพชร     ด าเนินการที่ต าบลท่าขุนราม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  จ านวน 1 ไร่  ผลการ
ทดสอบปัจจัยการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก่อนนา พบว่า  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 3  ที่ใช้ระยะปลูก 
70*20 ซม. 1ต้น/หลุม ใส่ปุ๋ย N 20 กก./ไร่ ให้ผลผลิตสูงสุดคือ 1,006 กก./ไร่ รองลงมาคือ ใช้ระยะปลูก 70*20 
ซม. 1ต้น/หลุม ใส่ปุ๋ย N 10 กก./ไร่ ให้ผลผลิต 988 กก./ไร่  ใช้ระยะปลูก 75*20 ซม. 1ต้น/หลุม ใส่ปุ๋ย N 20 
กก./ไร่ ให้ผลผลิต 838  กก./ไร่ และใช้ระยะ 75*20 ซม. 1ต้น/หลุม ใส่ปุ๋ย N 10 กก./ไร่ ซึ่งให้ผลผลิตต่ าสุด 810 
กก./ไร(่ตารางท่ี1) 

พิษณุโลก ด าเนินการที่ต าบลวังยาง อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 1 ไร่  ผลการทดสอบ
ปัจจัยการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก่อนนา พบว่า  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 3  ที่ใช้ระยะปลูก 70*20 ซม. 1
ต้น/หลุม ใส่ปุ๋ย N 20 กก./ไร่ ให้ผลผลิตสูงสุดคือ 1,002  กก./ไร่ รองลงมาคือ ใช้ระยะปลูก 70*20 ซม. 1ต้น/
หลุม ใส่ปุ๋ย N 10 กก./ไร่ ให้ผลผลิต 845 กก./ไร่  ใช้ระยะปลูก 75*20 ซม. 1ต้น/หลุม ใส่ปุ๋ย N 20 กก./ไร่ ให้
ผลผลิต 800  กก./ไร่ และใช้ระยะ 75*20 ซม. 1ต้น/หลุม ใส่ปุ๋ย N 10 กก./ไร่ ซึ่งให้ผลผลิตต่ าสุด 620 กก./ไร่
(ตารางท่ี1) 

พิจิตร ด าเนินการที่ต าบลห้วยแก้ว อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร  จ านวน 1 ไร่  ผลการทดสอบปัจจัย
การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก่อนนา พบว่า  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 3  ที่ใช้ระยะปลูก 70*20 ซม. 1ต้น/
หลุม ใส่ปุ๋ย N 20 กก./ไร่ ให้ผลผลิตสูงสุดคือ 1,340  กก./ไร่ รองลงมาคือ ใช้ระยะปลูก 70*20 ซม. 1ต้น/หลุม ใส่
ปุ๋ย N 10 กก./ไร่ ให้ผลผลิต 1,306 กก./ไร่  ใช้ระยะปลูก 75*20 ซม. 1ต้น/หลุม ใส่ปุ๋ย N 10 กก./ไร่ ให้ผลผลิต 
1,290  กก./ไร่ และใช้ระยะ 75*20 ซม. 1ต้น/หลุม ใส่ปุ๋ย N 20 กก./ไร่ ซึ่งให้ผลผลิตต่ าสุด 1,258 กก./ไร่(ตาราง
ที่1) 

 อุตรดิตถ์  ด าเนินการที่ต าบลสองคอน อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 1 ไร่  ผลการทดสอบ
ปัจจัยการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก่อนนา พบว่า  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 3  ที่ใช้ระยะปลูก 75*20 ซม. 1
ต้น/หลุม ใส่ปุ๋ย N 20 กก./ไร่ ให้ผลผลิตสูงสุดคือ 1,063  กก./ไร่ รองลงมาคือ ใช้ระยะปลูก 70*20 ซม. 1ต้น/
หลุม ใส่ปุ๋ย N 10 กก./ไร่ ให้ผลผลิต 964 กก./ไร่  ใช้ระยะปลูก 75*20 ซม. 1ต้น/หลุม ใส่ปุ๋ย N 10 กก./ไร่ ให้



ผลผลิต 953  กก./ไร่ และใช้ระยะ 70*20 ซม. 1ต้น/หลุม ใส่ปุ๋ย N 20 กก./ไร่ ซึ่งให้ผลผลิตต่ าสุด 876 กก./ไร่
(ตารางท่ี1) 

ตารางที่1 ผลผลิตเมล็ด(กก./ไร่)ของแต่ละปัจจัยการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สภาพก่อนนา ปี 2555 

กรรมวิธ ี ผลผลิตเมล็ด(กก./ไร่) 

 ก าแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร อุตรดิตถ ์ เฉลี่ย 

ระยะ 75x20 ซม.  N10 กก./ไร ่ 810 620 1,290 953 918.25 

ระยะ 75x20 ซม.  N20 กก./ไร ่ 838 800 1,258 1,063 989.75 

ระยะ 70x20 ซม.  N10 กก./ไร ่ 988 845 1,306 964 1,025.75 

ระยะ 70x20 ซม.  N20 กก./ไร ่ 1,006 1,002 1,340 876 1056.00 

การทดสอบปัจจัยการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สภาพก่อนนาในแต่ละปัจจัยการผลิต เฉลี่ย 4 จังหวัด ในปี 
2555 พบว่า การทดสอบปัจจัยการผลิตระยะ 70x20 ซม.  N20 กก./ไร่ ให้ผลผลิตมากที่สุดคือ 1,056 กก./ไร่ 
รองลงมา ระยะ 70x20 ซม.  N10 กก./ไร่  ระยะ75x20 ซม.  N20  กก./ไร่    และระยะ 75x20 ซม.  N10 กก./
ไร่ เท่ากับ 1,025.75  989.75   และ 918.25 กก./ไร่ ตามล าดับ(ตารางท่ี1) 

ปี 2556 

 ก าแพงเพชร ด าเนินการที่ต าบลลานดอกไม้ตก อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร  จ านวน 1 ไร่  ผล
การทดสอบปัจจัยการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก่อนนา พบว่า  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 3  ที่ใช้ระยะปลูก 
75*20 ซม. 1ต้น/หลุม ใส่ปุ๋ย N 20 กก./ไร่ ให้ผลผลิตสูงสุดคือ 1,069  กก./ไร่ รองลงมาคือ ใช้ระยะปลูก 70*20 
ซม. 1ต้น/หลุม ใส่ปุ๋ย N 20 กก./ไร่ ให้ผลผลิต 939 กก./ไร่  ใช้ระยะปลูก 75*20 ซม. 1ต้น/หลุม ใส่ปุ๋ย N 10 
กก./ไร่ ให้ผลผลิต 880  กก./ไร่ และใช้ระยะ 70*20 ซม. 1ต้น/หลุม ใส่ปุ๋ย N 10 กก./ไร่ ซึ่งให้ผลผลิตต่ าสุด 869 
กก./ไร(่ตารางท่ี2) 

 

 พิษณุโลก ด าเนินการที่ต าบลวังยาง อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก  จ านวน 1 ไร่  ผลการทดสอบ
ปัจจัยการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก่อนนา พบว่า  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 3  ที่ใช้ระยะปลูก 70*20 ซม. 1
ต้น/หลุม ใส่ปุ๋ย N 20 กก./ไร่ ให้ผลผลิตสูงสุดคือ 920  กก./ไร่ รองลงมาคือ ใช้ระยะปลูก 75*20 ซม. 1ต้น/หลุม 
ใส่ปุ๋ย N 20 กก./ไร่ ให้ผลผลิต 802 กก./ไร่  ใช้ระยะปลูก 70*20 ซม. 1ต้น/หลุม ใส่ปุ๋ย N 10 กก./ไร่ ให้ผลผลิต 
759  กก./ไร ่และใช้ระยะ 75*20 ซม. 1ต้น/หลุม ใส่ปุ๋ย N 10 กก./ไร่ ซึ่งให้ผลผลิตต่ าสุด 750 กก./ไร(่ตารางท่ี2) 

พิจิตร ด าเนินการที่ต าบลห้วยแก้ว อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร  จ านวน 1 ไร่  ผลการทดสอบปัจจัย
การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก่อนนา พบว่า  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 3  ที่ใช้ระยะปลูก 70*20 ซม. 1ต้น/
หลุม ใส่ปุ๋ย N 20 กก./ไร่ ให้ผลผลิตสูงสุดคือ  804   กก./ไร่ รองลงมาคือ ใช้ระยะปลูก 70*20 ซม. 1ต้น/หลุม ใส่



ปุ๋ย N 10 กก./ไร่ ให้ผลผลิต 707 กก./ไร่  ใช้ระยะปลูก 75*20 ซม. 1ต้น/หลุม ใส่ปุ๋ย N 20 กก./ไร่ ให้ผลผลิต 
678  กก./ไร ่และใช้ระยะ 75*20 ซม. 1ต้น/หลุม ใส่ปุ๋ย N 10 กก./ไร่ ซึ่งให้ผลผลิตต่ าสุด 627 กก./ไร(่ตารางท่ี2) 

 อุตรดิตถ์  ด าเนินการที่ต าบลน้ าไคร้ อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ ์ จ านวน 1 ไร่  ผลการทดสอบปัจจัย
การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก่อนนา พบว่า  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 3  ที่ใช้ระยะปลูก 75*20 ซม. 1ต้น/
หลุม ใส่ปุ๋ย N 10 กก./ไร่ ให้ผลผลิตสูงสุดคือ 1,372 กก./ไร่ รองลงมาคือ ใช้ระยะปลูก 75*20 ซม. 1ต้น/หลุม ใส่
ปุ๋ย N 20 กก./ไร่ ให้ผลผลิต 1,105 กก./ไร ่ ใช้ระยะปลูก 70*20 ซม. 1ต้น/หลุม ใส่ปุ๋ย N 10 กก./ไร่ ให้ผลผลิต 
1,014  กก./ไร ่และใช้ระยะ 70*20 ซม. 1ต้น/หลุม ใส่ปุ๋ย N 20 กก./ไร่ ซึ่งให้ผลผลิตต่ าสุด 925 กก./ไร(่ตารางที่
2) 

ตารางที2่  ผลผลิตเมล็ด(กก./ไร่)ของแต่ละปัจจัยการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สภาพก่อนนา ปี 2556 

กรรมวิธ ี ผลผลิตเมล็ด(กก./ไร่) 

 ก าแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร อุตรดิตถ ์ เฉลี่ย 

ระยะ 75x20 ซม.  N10 กก./ไร ่ 880 750 627 1,372 907.25 

ระยะ 75x20 ซม.  N20 กก./ไร ่ 1,069 802 678 1,105 913.50 

ระยะ 70x20 ซม.  N10 กก./ไร ่ 869 759 707 1,014 837.25 

ระยะ 70x20 ซม.  N20 กก./ไร ่ 939 920 804 925 897.00 

การทดสอบปัจจัยการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สภาพก่อนนาในแต่ละปัจจัยการผลิต เฉลี่ย 4 จังหวัด ในปี 
2556 พบว่า การทดสอบปัจจัยการผลิตระยะ 75x20 ซม.  N20 กก./ไร่ ให้ผลผลิตมากที่สุดคือ 913.5 กก./ไร่ 
รองลงมา ระยะ 75x20 ซม.  N10 กก./ไร่  ระยะ70x20 ซม.  N20  กก./ไร่    และระยะ 70x20 ซม.  N10 กก./
ไร่ เท่ากับ 907.25  897.00  และ 837.25 กก./ไร่ ตามล าดับ(ตารางท่ี2) 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

จาการทดสอบปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ก่อนนาพบว่า ได้ปัจจัยที่
เหมาะสมในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 3 ที่น ามาทดสอบใน 4 จังหวัดแตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจาก
สภาพดินและสภาพแวดล้อมแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

จังหวัดก าแพงเพชร ในปี 2555 ปัจจัยที่เหมาะสม คือ ระยะ 70x20 ซม.  N20 กก./ไร่  ซึ่งแตกต่างจากปี 2556

ได้ระยะ 75x20 ซม.  N20 กก./ไร่ เนื่องจากสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน 

จังหวัดพิษณุโลก ในปี 2555และปี 2556 ปัจจัยที่เหมาะสม คือ ระยะ 70x20 ซม.  N20 กก./ไร ่ ซ่ึงทั้ง 2 
ปีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

จังหวัดพิจิตร ในปี 2555และปี 2556 ปัจจัยที่เหมาะสม คือ ระยะ 70x20 ซม.  N20 กก./ไร ่ ซึ่งทั้ง 2 ปี
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 



จังหวัดอุตรดิตถ์ ในปี 2555 ปัจจัยที่เหมาะสม คือ ระยะ 75x20 ซม.  N20 กก./ไร่  ซึ่งแตกต่างจากปี 2556ได้

ระยะ 75x20 ซม.  N10 กก./ไร่ เนื่องจากสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน 

  
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 

ได้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ก่อนนา และเป็นที่ยอมรับของ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ก่อนนาที่เป็นแหล่งปลูกที่ส าคัญ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 

 
 

ค าขอบคุณ 

การด าเนินงานวิจัยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัย ผู้อ านวยการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ
ของ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรและศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรอุตรดิตถ์ ที่อ านวยความสะดวกและช่วยในการด าเนินงานต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วง 
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