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บทคัดย่อ 

ไดท้  าการทดสอบพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวลู์กผสมในสภาพไร่เขตภาคเหนือตอนล่าง ด าเนินการในไร่
เกษตรกรจงัหวดัพิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ และตาก ในปี 2554-2555 ผลการทดลอง พบวา่ พนัธ์ุ
นครสวรรค3์ ใหค้วามสูงของตน้เฉล่ียสูงสุด 204 เซนติเมตร รองลงมา คือ พนัธ์ุ CP888, PAC999, DK979 
และ DK919 ใหค้วามสูงของตน้เฉล่ีย 201, 194, 187 และ 183 เซนติเมตร ตามล าดบัโดยใหค้่าไม่แตกต่างทาง
สถิติ และพนัธ์ุนครสวรรค3์ ใหค้วามสูงของฝักเฉล่ียสูงสุด 114 เซนติเมตร รองลงมา คือ พนัธ์ุ CP888, 
PAC999, DK979 และ DK919 ใหค้วามสูงของฝักเฉล่ีย 113, 106, 101 และ 97 เซนติเมตร ตามล าดบั โดยให้
ค่าไม่แตกต่างทางสถิติ  ในขณะท่ีพนัธ์ุ DK979 ใหน้ ้าหนกัเมล็ดแหง้มีความแตกต่างกนัทางสถิติ เม่ือ
เปรียบเทียบกบัพนัธ์ุตรวจสอบ CP888 และใหน้ ้าหนกัเมล็ดแหง้เฉล่ียสูงสุด 1,028 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา 
คือ พนัธ์ุ PAC999, DK919 และนครสวรรค3์ ใหน้ ้าหนกัเมล็ดแหง้เฉล่ีย 1,002, 944 และ 942 กิโลกรัมต่อไร่ 
ตามล าดบั โดยมีพนัธ์ุ CP888 ใหน้ ้าหนกัเมล็ดแหง้เฉล่ียต ่าสุด 940 กิโลกรัมต่อไร่  จากผลการทดลอง 
สามารถสรุปไดว้า่  พนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวลู์กผสม DK979 เป็นพนัธ์ุท่ีเหมาะสมส าหรับใชป้ลูกในสภาพไร่
เขตภาคเหนือตอนล่าง ทั้งน้ีเน่ืองจากใหผ้ลผลิตเมล็ดแหง้สูงสุด โดยใหน้ ้าหนกัเมล็ดแหง้เฉล่ียสูงกวา่พนัธ์ุ
ตรวจสอบ CP888 ร้อยละ 9.4   
 

รหสัโครงการวจิยั  
1 ศูนยว์จิยัพืชไร่เพชรบูรณ์    
2 ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรตาก   
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ค าน า 
ขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์ป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2502 มี พ.ท.ปลูก 1.2 ลา้นไร่ 

และเพิ่มถึง 10 ลา้นไร่ ในปี 2525 แต่ในช่วง 10 ปี ท่ีผา่นมา ลดระดบั พ.ท. ปลูกเหลือเพียงปีละ 8 ลา้นไร่ แต่
ผลผลิตรวมยงัคงอยูท่ี่ประมาณ 4 ลา้นตนั/ปี โดยมีผลผลิตเฉล่ียต่อไร่สูงข้ึนจาก 434 กก./ไร่ ในปี 2534/35 
เป็น 569 กก./ไร่ ในปี 2542/43 (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2544) และจากแผนยทุธศาสตร์ขา้วโพดเล้ียง
สัตว ์ปี 2545 – 2549    ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งเป้าหมายการผลิตไวว้า่จะรักษาระดบัพื้นท่ีปลูก
ปีละ 7.5 ลา้นไร่ มีผลผลิตเพิ่มข้ึนจาก 4.3 ลา้นตนั เป็น 5.2 ลา้นตนั โดยมีผลผลิตเฉล่ียเพิ่มข้ึนจาก 573 กก./
ไร่ ในปี 2544/45 เป็น 693 กก./ไร่ ในปี 2548/49 (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2545) จากขอ้มูลดงักล่าว
จะเห็นไดว้า่มีปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ขเร่งด่วน คือ ตอ้งท าการเพิ่มผลผลิตใหเ้พียงพอกบัการใชภ้ายในประเทศ และ
คงระดบัส่งออก 1 แสนตนั/ปี เพื่อรักษาตลาดไว ้

การเพิ่มผลผลิตโดยการขยายพื้นท่ีปลูก เป็นส่ิงท่ีท าไดค้่อนขา้งยาก และพื้นท่ีปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว์
นบัวนัจะยิ่งลดนอ้ยลงเน่ืองจากจะตอ้งแข่งขนักบัการปลูกพืชชนิดอ่ืน ๆ โดยเฉพาะออ้ย และมนัส าปะหลงั 
ดงันั้นการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงข้ึนในแหล่งปลูกเดิม จึงน่าจะเป็นทางออกท่ีดีท่ีสุด โดยเฉพาะระบบการ
ปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ต้นฤดูฝนตามด้วยพืชไร่อายุสั้ น เช่น ถั่วเขียว ทานตะวนั ข้าวฟ่าง เป็นต้น หรือ
ขา้วโพดตามขา้วโพด ซ่ึงเป็นระบบท่ีเกษตรกรในเขตอาศยัน ้ าฝนนิยมปฏิบติัอยู่โดยทัว่ไป ส าหรับปัจจยั
ส าคญัท่ีควบคุมการเจริญเติบโตและผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์ส าคญั คือ  พนัธ์ุ การจดัการ และส่ิงแวดลอ้ม 
เช่น สภาพดิน ฟ้าอากาศ แสงแดด แหล่งน ้ า การแพร่ระบาดของโรค แมลง วชัพืช และศตัรูขา้วโพด ซ่ึงส่ิง
ต่าง ๆ เหล่าน้ีมีความจ าเพาะเฉพาะถ่ินและมีการเปล่ียนแปลงตลอดมา  

ภาคเหนือตอนล่าง เป็นแหล่งปลูกข้าวโพดต้นฤดูฝนท่ีส าคัญของประเทศไทย ได้แก่  จงัหวดั
เพชรบูรณ์ ตาก ก าแพงเพชร พิษณุโลก  อุตรดิตถ์ สุโขทยั และพิจิตร  และส่วนใหญ่อยู่ในเขตท่ีตอ้งพึ่งพา
อาศยัน ้าฝน จึงมกัประสบกบัภาวะฝนทิ้งช่วงหรือฝนแลง้ (3 สัปดาห์หรือมากกวา่) Benchaphun et al  (2002) 
พบว่า  ปัญหาสภาพฝนแล้งหรือการกระจายตวัของฝนไม่สม ่าเสมอ เป็นปัญหาส าคญัท่ีสุดในการผลิต
ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ รองลงมาได้แก่ การจัดการดินและน ้ า และปุ๋ยในระดับเกษตรกรยงัไม่ เหมาะสม 
นอกจากน้ียงัไดป้ระเมินโอกาสความส าเร็จในการแกปั้ญหาฝนแลง้ พบวา่ การใชพ้นัธ์ุขา้วโพดท่ีเหมาะสม 
การจดัการปรับปรุงสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน ตลอดจนการเล่ือนวนัปลูก เพื่อหลีกเล่ียงช่วงฝนทิ้งช่วง 
จะช่วยลดความเสียหายของผลผลิตขา้วโพดในสภาพของการกระจายตวัของฝนไม่แน่นอน 

ขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์ป็นพืชไร่ท่ีไม่ทนแลง้ ซ่ึงความเสียหายของผลผลิตแตกต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บัชนิด
ของพนัธ์ุ (เช่น พนัธ์ุผสมเปิด พนัธ์ุลูกผสม) ระยะการเจริญเติบโตท่ีกระทบแลง้ และความรุนแรงของการ
ขาดน ้า (Edmeades et al., 1992 ; NeSmith and Ritchie. 1992 ; Westgate, 1996) ในปัจจุบนัการปรับปรุงพนัธ์ุ
ขา้วโพดเพื่อใหไ้ดพ้นัธ์ุทนแลง้ยงัมีจ  ากดั และพบวา่ทางราชการมีพนัธ์ุขา้วโพดทนแลง้ดีเด่นท่ีสามารถให้
ผลผลิตค่อนขา้งสูงอยูห่ลายพนัธ์ุ ซ่ึงสามารถใหผ้ลผลิตสูงเม่ือปลูกในสภาพท่ีมีฝนตกปรกติมีน ้าเพียงพอ
และใหผ้ลผลิตค่อนขา้งดีเม่ือกระทบกบัฝนแลง้ในฤดูปลูก เพื่อแนะน าเกษตรกร (ธีรศกัด์ิ และคณะ, 2541) 
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รวมทั้งมีเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมส าหรับการผลิตขา้วโพดในเขตมกัเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงในฤดูปลูก (drought – 
prone area) เช่นกนั (เสน่ห์ และคณะ,2543)  นอกจากน้ี วธีิการปลูก การดูแลรักษา เช่น การจดัการ ดิน ปุ๋ย 
และวชัพืช เป็นตน้ ท่ีไม่ถูกตอ้งและเหมาะสม ยอ่มมีผลต่อการใหผ้ลผลิตของขา้วโพดท่ีปลูกในฤดูฝน (หร่ิง 
และคณะ, 2535 ; เสน่ห์ และคณะ, 2537) รวมทั้งปัญหาการเส่ือมความอุดมสมบูรณ์ของดิน เป็นปัญหาส าคญั
อีกประการหน่ึงในการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นฤดูฝน  

แต่อยา่งไรก็ตามจากการส ารวจและรับทราบปัญหาจากเกษตรกรท่ีปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ ในพื้นท่ี
ไร่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง พบวา่ ขา้วโพดท่ีปลูกในพื้นท่ีไร่ยงัคงใหผ้ลผลิตอยูใ่นเกณฑต์ ่า โดยเฉล่ีย 600 
กก./ไร่ (Ekasingh et al., 2004)  จากสาเหตุท่ีกล่าวมาท าใหผ้ลผลิตต ่า ท าใหเ้กษตรกรมีผลตอบแทนค่อนขา้ง
ต ่า ดงันั้นจึงควรท าการทดสอบพนัธ์ุขา้วโพดลูกผสมท่ีเหมาะสมในสภาพไร่ สามารถช่วยใหป้ระสิทธิภาพ
การผลิตเพิ่มข้ึน ท าใหผ้ลผลิตเพิ่มข้ึน และผลตอบแทนสูงข้ึน   
         

วธีิด าเนินการและอุปกรณ์ 
อุปกรณ์  
1. เมล็ดพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวลู์กผสม 5 พนัธ์ุ 
2. ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 และ 46-0-0 
3. สารก าจดัวชัพืช 
4. สารก าจดัแมลงศตัรูพืช  
วธีิการ 

ทดสอบแปลงใหญ่ ประกอบดว้ย พนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวลู์กผสม 5  พนัธ์ุ คือ DK979, นครสวรรค ์
3, PAC 999 และ DK 919 โดยมีพนัธ์ุ CP 888 เป็นพนัธ์ุตรวจสอบ ขนาดแปลงยอ่ย 15 x 20 เมตร สุ่มเก็บ
เก่ียวพื้นท่ี 3 x 4 เมตร จ านวน 10 จุดต่อแปลงยอ่ย  

ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

1) คดัเลือกพื้นท่ี ด าเนินการในพื้นท่ีเป้าหมายทั้ง 4 จงัหวดั 
2) คดัเลือกเกษตรกรและเตรียมปัจจยัการผลิต ด าเนินการคดัเลือกเกษตรกรพร้อมกบัประชุมช้ีแจง

เก่ียวกบังานทดสอบ พร้อมกบัเตรียมเมล็ดพนัธ์ุขา้วโพดและวสัดุการเกษตรกร 
3) เตรียมแปลงและปลูก  ปลูกเดือนพฤษภาคม ไถเตรียมดินตามปกติ ใส่ปุ๋ยเคมีรองพื้นสูตร 15-15-

15 อตัรา 50 กก./ไร่และใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อตัรา 25 กก./ไร่ เป็นปุ๋ยแต่งหนา้และก าจดัวชัพืชเม่ือขา้วโพด
อาย ุ4 สัปดาห์ ใชร้ะยะระหวา่งแถว 75  ซม. ระยะระหวา่งหลุม 20 ซม. จ  านวน 1 ตน้ต่อหลุม  

4) การปฏิบติัดูแลรักษา พน่สารก าจดัวชัพืชก่อนงอกทนัทีหลงัปลูกทุกแปลง และพน่สารก าจดั
แมลงศตัรูพืชตามความจ าเป็น 
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5) การบนัทึกขอ้มูล วนัปฏิบติัการต่าง ๆ ไดแ้ก่ วนัปลูก วนังอก วนัออกดอก วนัเก็บเก่ียว วนั
ปฏิบติัการดูแลรักษาต่าง ๆ ความสูงของตน้และฝักเม่ือเก็บเก่ียว จ านวนตน้เก็บเก่ียว  ผลผลิตเมล็ดเม่ือเก็บ
เก่ียว และความช้ืนของเมล็ด 

6) น าขอ้มูลการทดลองไปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ  โดยท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียดว้ยวธีิ t-test  

 
ระยะเวลา (เร่ิมต้น-ส้ินสุด) 

ระยะเวลาเร่ิมตน้  ตุลาคม 2553    ส้ินสุด  กนัยายน  2555         รวม        2            ปี 
 

สถานทีด่ าเนินการ 
ด าเนินการในไร่เกษตรกรจงัหวดัก าแพงเพชร จงัหวดัพิษณุโลก จงัหวดัเพชรบูรณ์ และจงัหวดัตาก  
 

ผลการทดลองและวจิารณ์ 
ผลการทดสอบปี 2554 

1) พนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวลู์กผสมทั้ง 5 พนัธ์ุใหค้วามสูงของตน้ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ เม่ือ
เปรียบเทียบกบัพนัธ์ุตรวจสอบ CP888 โดยพนัธ์ุ CP888 ใหค้วามสูงของตน้เฉล่ียสูงสุด 208 เซนติเมตร 
รองลงมา คือ พนัธ์ุ นครสวรรค3์, PAC999, DK979 และ DK919 ใหค้วามสูงของตน้เฉล่ีย 203, 201, 195 
และ 185 เซนติเมตร ตามล าดบั (ตารางท่ี 1)   

2) พนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวลู์กผสมทั้ง 5 พนัธ์ุใหค้วามสูงของฝักไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ เม่ือ
เปรียบเทียบกบัพนัธ์ุตรวจสอบ CP888 โดยพนัธ์ุ CP888 ใหค้วามสูงของฝักเฉล่ียสูงสุด 116 เซนติเมตร 
รองลงมา คือ พนัธ์ุ นครสวรรค3์, PAC999, DK979 และ DK919 ใหค้วามสูงของฝักเฉล่ีย 110, 106, 103 และ 
95 เซนติเมตร ตามล าดบั (ตารางท่ี 1)    

3) พนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวลู์กผสม DK979 ใหน้ ้าหนกัเมล็ดแหง้มีความแตกต่างกนัทางสถิติ เม่ือ
เปรียบเทียบกบัพนัธ์ุตรวจสอบ CP888 โดยพนัธ์ุ DK979 ใหน้ ้าหนกัเมล็ดแหง้เฉล่ียสูงสุด 898 กิโลกรัมต่อไร่ 
รองลงมา คือ พนัธ์ุ DK919, PAC999 และ CP888 ใหน้ ้าหนกัเมล็ดแหง้เฉล่ีย 876, 861 และ 789 กิโลกรัมต่อ
ไร่ ตามล าดบั โดยมีพนัธ์ุ นครสวรรค3์ ใหน้ ้าหนกัเมล็ดแหง้เฉล่ียต ่าสุด 784 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางท่ี 1)  
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ตารางท่ี 1   น ้าหนกัเมล็ดท่ีความช้ืน 15% ความสูงของตน้ และความสูงของฝักของพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตว์
ลูกผสมในพื้นท่ีไร่เกษตรกรจงัหวดัก าแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และตาก ในปี 2554 

  

*, ns =  มีและไม่มีความแตกต่างทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  
 

ผลการทดสอบปี 2555 
1) พนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวลู์กผสมทั้ง 5 พนัธ์ุใหค้วามสูงของตน้ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ เม่ือ

เปรียบเทียบกบัพนัธ์ุตรวจสอบ CP888 โดยพนัธ์ุนครสวรรค3์ ใหค้วามสูงของตน้เฉล่ียสูงสุด 205 เซนติเมตร 
รองลงมา คือ พนัธ์ุ CP888, PAC999, DK919 และ DK979 ใหค้่าความสูงของตน้เฉล่ีย 193, 186, 181 และ 
178 เซนติเมตร ตามล าดบั (ตารางท่ี 2)  

2) พนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวลู์กผสมทั้ง 5 พนัธ์ุใหค้วามสูงของฝักไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ เม่ือ
เปรียบเทียบกบัพนัธ์ุตรวจสอบ CP888 โดยพนัธ์ุนครสวรรค3์ ใหค้วามสูงของฝักเฉล่ียสูงสุด 118 เซนติเมตร 
รองลงมา คือ พนัธ์ุ CP888, PAC999, DK979 และ DK919 ใหค้่าความสูงของฝักเฉล่ีย 110, 106, 99 และ 99 
เซนติเมตร ตามล าดบั (ตารางท่ี 2)  

3) พนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวลู์กผสมทั้ง 5 พนัธ์ุ ใหน้ ้าหนกัเมล็ดแหง้ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ 
เม่ือเปรียบเทียบกบัพนัธ์ุตรวจสอบ CP888 โดยพนัธ์ุ DK979 ใหน้ ้าหนกัเมล็ดแหง้เฉล่ียสูงสุด 1,157 กิโลกรัม
ต่อไร่ รองลงมา คือ พนัธ์ุ PAC999, นครสวรรค3์ และ CP888 ใหน้ ้าหนกัเมล็ดแหง้เฉล่ีย 1,143, 1,099 และ 
1,091 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดบั โดยมีพนัธ์ุ DK919 ใหน้ ้าหนกัเมล็ดแหง้เฉล่ียต ่าสุด 1,012 กิโลกรัมต่อไร่ 
(ตารางท่ี 2)  

 
 
 
 
 
 

พนัธ์ุ 
น ้าหนกัเมล็ด 

(กก./ไร่) 
t-test ความสูงตน้ 

(ซม.) 
t-test ความสูงฝัก 

(ซม.) 
t-test 

DK979 898 * 189 ns 103 ns 

PAC999 861 ns 201 ns 106 ns 

DK919 876 ns 185 ns 95 ns 

NS3 784 ns 203 ns 110 ns 

CP888 789 - 208 - 116 - 
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ตารางท่ี 2   น ้าหนกัเมล็ดท่ีความช้ืน 15% ความสูงของตน้ และความสูงของฝักของพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตว์
ลูกผสมในพื้นท่ีไร่เกษตรกรจงัหวดัก าแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และตากในปี 2555 

  

*, ns =  มีและไม่มีความแตกต่างทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  
 
ผลการทดลองปี 2554-55 

1) พนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวลู์กผสมทั้ง 5 พนัธ์ุใหค้วามสูงของตน้ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ เม่ือ
เปรียบเทียบกบัพนัธ์ุตรวจสอบ CP888 โดยพนัธ์ุนครสวรรค3์ ใหค้วามสูงของตน้เฉล่ียสูงสุด 204 เซนติเมตร 
รองลงมา คือ พนัธ์ุ CP888, PAC999, DK979 และ DK919 ใหค้วามสูงของตน้เฉล่ีย 201, 194, 187 และ 183 
เซนติเมตร ตามล าดบั (ตารางท่ี 3)  

2) พนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวลู์กผสมทั้ง 5 พนัธ์ุใหค้วามสูงของฝักไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ เม่ือ
เปรียบเทียบกบัพนัธ์ุตรวจสอบ CP888 โดยพนัธ์ุนครสวรรค3์ ใหค้วามสูงของฝักเฉล่ียสูงสุด 114 เซนติเมตร 
รองลงมา คือ พนัธ์ุ CP888, PAC999, DK979 และ DK919 ใหค้วามสูงของฝักเฉล่ีย 113, 106, 101 และ 97 
เซนติเมตร ตามล าดบั (ตารางท่ี 3)  

3) พนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวลู์กผสม DK979 ใหน้ ้าหนกัเมล็ดแหง้มีความแตกต่างกนัทางสถิติ เม่ือ
เปรียบเทียบกบัพนัธ์ุตรวจสอบ CP888 โดยพนัธ์ุ DK979 ใหน้ ้าหนกัเมล็ดแหง้เฉล่ียสูงสุด 1,028 กิโลกรัมต่อ
ไร่ รองลงมา คือ พนัธ์ุ PAC999, DK919 และนครสวรรค3์ ใหน้ ้าหนกัเมล็ดแหง้เฉล่ีย 1,002, 944 และ 942 
กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดบั โดยมีพนัธ์ุ CP888 ใหน้ ้าหนกัเมล็ดแหง้เฉล่ียต ่าสุด 940 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางท่ี 3)  

 
  
 
 
 
 

พนัธ์ุ 
น ้าหนกัเมล็ด 

(กก./ไร่) 
t-test ความสูง

ของตน้ 
(ซม.) 

t-test ความสูง
ของฝัก 
(ซม.) 

t-test 

DK979 1,157 ns 178 ns 99 ns 

PAC999 1,143 ns 186 ns 106 ns 

DK919 1,012 ns 181 ns 99 ns 

NS3 1,099 ns 205 ns 118 ns 

CP888 1,091 - 193 - 110 - 
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ตารางท่ี 3  น ้าหนกัเมล็ดท่ีความช้ืน 15% ความสูงของตน้ และความสูงของฝักของพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตว์
ลูกผสมในพื้นท่ีไร่เกษตรกรจงัหวดัก าแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และตากในปี 2554-55 

  

*, ns =  มีและไม่มีความแตกต่างทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  
 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการทดสอบพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวลู์กผสมในสภาพไร่ สามารถสรุปไดว้า่  พนัธ์ุขา้วโพด
เล้ียงสัตวลู์กผสม DK979 เป็นพนัธ์ุท่ีเหมาะสมส าหรับใชป้ลูกในสภาพไร่เขตภาคเหนือตอนล่าง ทั้งน้ี
เน่ืองจากใหผ้ลผลิตเมล็ดแหง้สูงสุด โดยใหน้ ้าหนกัเมล็ดแหง้เฉล่ียสูงกวา่พนัธ์ุตรวจสอบ CP888 ร้อยละ 9.4   
  

การน าผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์ 
เทคโนโลยท่ีีไดจ้ากการทดลองน้ี สามารถน าไปแนะน าใหเ้กษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์น

สภาพไร่ปฏิบติัไดใ้นทุกพื้นท่ีของภาคเหนือตอนล่าง สามารถช่วยเพิ่มผลผลิตได ้ ท าใหเ้กษตรกรมีรายได้
เพิ่มข้ึน 
 

เอกสารอ้างองิ 
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พนัธ์ุ 
น ้าหนกัเมล็ด 

(กก./ไร่) 
t-test ความสูง

ของตน้ 
(ซม.) 

t-test ความสูง
ของฝัก 
(ซม.) 

t-test 

DK979 1,028 * 187 ns 101 ns 

PAC999 1,002 ns 194 ns 106 ns 

DK919 944 ns 183 ns 97 ns 

NS3 942 ns 204 ns 114 ns 

CP888 940 - 201 - 113 - 
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