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บทคัดย่อ 

 ไดท้  าการทดสอบพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวลู์กผสมหลงันาในเขตภาคเหนือตอนล่าง ด าเนินการในไร่
เกษตรกรจงัหวดัพิษณุโลก พิจิตร ก าแพงเพชร และอุตรดิตถ ์ ในปี 2554-2555 ผลการทดลอง พบวา่ พนัธ์ุ 
NK48 ใหค้วามสูงของตน้เฉล่ียสูงสุด 206 เซนติเมตร รองลงมา คือ พนัธ์ุ PAC999, DK919, นครสวรรค3์ 
และ CP888 ใหค้วามสูงของตน้เฉล่ีย 204, 202, 194 และ 193 เซนติเมตร ตามล าดบั โดยใหค้่าไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติ และพนัธ์ุ PAC999 ใหค้วามสูงของฝักเฉล่ียสูงสุด 116 เซนติเมตร รองลงมา คือ พนัธ์ุ 
DK919, NK48, นครสวรรค3์ และ CP888 ใหค้วามสูงของฝักเฉล่ีย 112, 107, 105 และ 104 เซนติเมตร 
ตามล าดบั โดยใหค้่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ในขณะท่ีพนัธ์ุ  NK48 ใหน้ ้าหนกัเมล็ดแหง้มีความแตกต่าง
กนัทางสถิติ เม่ือเปรียบเทียบกบัพนัธ์ุตรวจสอบ CP888 โดยพนัธ์ุ NK48 ใหน้ ้าหนกัเมล็ดแหง้เฉล่ียสูงสุด 
1,352 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา คือ พนัธ์ุ PAC999, นครสวรรค3์ และ CP888ใหน้ ้าหนกัเมล็ดแหง้เฉล่ีย 
1,252, 1,248 และ 1,206 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดบั โดยมีพนัธ์ุ DK919 ใหน้ ้าหนกัเมล็ดแหง้เฉล่ียต ่าสุด 1,176 
กิโลกรัมต่อไร่ จากผลการทดลองสรุปไดว้า่  พนัธ์ุ NK48 เป็นพนัธ์ุท่ีเหมาะสมส าหรับใชป้ลูกในพื้นท่ีหลงั
นาเขตภาคเหนือตอนล่าง ทั้งน้ีเน่ืองจากใหผ้ลผลิตเมล็ดแหง้สูงสุดและสูงกวา่พนัธ์ุตรวจสอบ CP888 ร้อยละ 
12.1   
 

รหสัโครงการวจิยั  
1 ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรพิจิตร    
2 ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรอุตรดิตถ ์   
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ค าน า 
พื้นท่ีปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวมี์แนวโนม้ลดลงตามล าดบั โดยในปีเพาะปลูก 2539/40 มีพื้นท่ีปลูก 

8.665 ลา้นไร่  ปริมาณการผลิต 4.53 ลา้นตนั เปรียบเทียบกบัปีเพาะปลูก 2545/46 มีพื้นท่ีปลูก 7.317 ลา้นไร่  
ปริมาณการผลิต 4.23 ลา้นตนั  (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2546) สาเหตุท่ีท าใหพ้ื้นท่ีปลูกขา้วโพดเล้ียง
สัตวล์ดลง นอกจากมีการแข่งขนักบัพืชไร่ชนิดอ่ืนๆ เช่น ออ้ย มนัส าปะหลงั ท าใหไ้ม่สามารถขยายพื้นท่ี
ปลูกไดแ้ลว้ ยงัมีปัญหาในการผลิตขา้วโพดตน้ฤดูฝน โดยเฉพาะความแปรปรวนของปริมาณน ้าฝนมี
แนวโนม้เพิ่มข้ึน ขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์ผลิตไดป้ระมาณร้อยละ 90 ใชเ้ป็นวตัถุดิบทางดา้นอุตสาหกรรมอาหาร
สัตว ์  โดยในปี 2533/2534 ถึง 2542/2543 มีความตอ้งการใชข้า้วโพดเล้ียงสัตวเ์พิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ 3.73 
ต่อปี  เน่ืองจากอุตสาหกรรมการเล้ียงสัตวข์ยายตวัเพิ่มข้ึน  ท าใหค้วามตอ้งการใชข้า้วโพดเป็นวตัถุดิบเพิ่มข้ึน
ดว้ย ส่งผลใหป้ริมาณการผลิตไม่เพียงพอต่อการใชบ้ริโภคภายในประเทศ จึงจ าเป็นตอ้งน าเขา้มาจาก
ต่างประเทศ (เกรียงศกัด์ิ, 2544) ดงันั้นแนวทางหน่ึงท่ีสามารถช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตใหเ้พียงพอได ้คือ การ
ขยายพื้นท่ีปลูกเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะพื้นท่ีนาหลงัเก็บเก่ียวขา้ว ทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทานท่ี
มีแหล่งน ้าเพียงพอ ในขณะเดียวกนัประเทศไทยมีพื้นท่ีปลูกขา้วนาปรังประมาณ 7 ลา้นไร่ ส่วนใหญ่อยูใ่น
เขตชลประทานภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง โดยมีพื้นท่ีนาปรังท่ีมีศกัยภาพ ส าหรับใชใ้นการปลูกพืช
อายสุั้นและพืชใชน้ ้านอ้ยไดม้ากกวา่คร่ึงหน่ึงของพื้นท่ีนาปรังทั้งหมด โดยเฉพาะพื้นท่ีนาเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีนาท่ีมีลกัษณะของดินท่ีมีการระบายน ้าค่อนขา้งดีเหมาะส าหรับปลูกพืชอายุ
สั้น เช่น ขา้วโพด ถัว่เหลือง ถัว่เขียว ถัว่ลิสง พืชผกัต่างๆ (สมชาย และคณะ, 2532) 

ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์นบัวา่เป็นพืชไร่ชนิดหน่ึงท่ีมีศกัยภาพท่ีจะใชป้ลูกในพื้นท่ีนาหลงัเก็บเก่ียวขา้วนา
ปี เน่ืองจากมีอายสุั้น ประมาณ 100-110 วนั และใชน้ ้านอ้ยกวา่การท านาประมาณ 2-3 เท่า นอกจากน้ียงัช่วย
ลดการแพร่ระบาดของแมลง คุณภาพเมล็ดดีปราศจากสารพิษแอฟลาทอกซิน มีราคาดีเน่ืองจากมีผลผลิตออก
สู่ตลาดนอ้ย และผลผลิตสูงกวา่การปลูกในฤดูฝนประมาณ 15-20 % เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสม
และการจดัการท่ีดี และผลตอบแทนสูงกวา่การท านา รวมทั้งเพิ่มปริมาณการผลิตใหเ้พียงพอต่อความ
ตอ้งการใชบ้ริโภคในประเทศ และส่งออกไปยงัต่างประเทศ (Boonpradub et al. 1998) 
        ประเทศไทยมีพื้นท่ีปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวฤ์ดูแลง้ทั้งหมด 199,251 ไร่ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 
2545) ภาคเหนือนบัวา่เป็นแหล่งปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวฤ์ดูแลง้แหล่งใหญ่ท่ีสุดของประเทศ โดยเฉพาะ 
ภาคเหนือตอนล่าง ซ่ึงประกอบดว้ยจงัหวดัพิษณุโลก เพชรบูรณ์ ก าแพงเพชร อุตรดิตถ ์ พิจิตร ตาก  และ
สุโขทยั มีพื้นท่ีปลูกรวมกนัมากกวา่ร้อยละ 60 ของพื้นท่ีปลูกทั้งประเทศ เกษตรกรส่วนใหญ่ในเขตน้ีนิยม
ปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นฤดูแลง้ในพื้นท่ีนาหลงัเก็บเก่ียวขา้วนาปี ทั้งในเขตชลประทาน และนอกเขต
ชลประทาน โดยอาศยัน ้าจากแหล่งน ้าต่าง ๆ เช่น โครงการชลประทาน โครงการสูบน ้าดว้ยไฟฟ้า บ่อน ้าต้ืน 
และแหล่งเก็บน ้าขนาดเล็กต่าง ๆ (สมชาย, 2544)  
 แต่อยา่งไรก็ตามจากการส ารวจและรับทราบปัญหาจากเกษตรกรท่ีปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นพื้นท่ี
นา ในเขตภาคเหนือตอนล่าง พบวา่ เกษตรกรมกัประสบผลผลิตอยูใ่นเกณฑต์ ่าเฉล่ีย 800 กิโลกรัมต่อไร่  
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(สมชาย, 2548) สอดคลอ้งกบัรายงานของ Ekasingh et al. (2004) พบวา่ ในพื้นท่ีนา พบวา่ ขา้วโพดเล้ียงสัตว์
ท่ีปลูกในพื้นท่ีนาเขตภาคเหนือตอนล่าง ยงัคงใหผ้ลผลิตอยูใ่นเกณฑต์ ่า โดยเฉล่ีย 795 กก./ไร่ เม่ือ
เปรียบเทียบกบัศกัยภาพในการใหผ้ลผลิตของขา้วโพดในช่วงฤดูแลง้ ท าใหเ้กษตรกรไดผ้ลตอบแทน
ค่อนขา้งต ่า แมว้า่จะใชพ้นัธ์ุลูกผสมเด่ียวซ่ึงมีศกัยภาพในการใหผ้ลผลิตสูงแลว้ก็ตาม ทั้งน้ีเน่ืองจากเกษตรกร
มีการใชพ้นัธ์ุขา้วโพดท่ีไม่เหมาะสม (สมชาย, 2544)  จึงควรท าการทดสอบพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวลู์กผสมท่ี
เหมาะสมในพื้นท่ีหลงันา สามารถช่วยใหผ้ลผลิตเพิ่มข้ึน ส่งผลใหเ้กษตรกรมีผลตอบแทนสูงข้ึน 
วตัถุประสงคข์องการทดลองน้ี เพื่อใหไ้ดพ้นัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์เหมาะสมในสภาพหลงันาในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง  
 

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 NK 48, นครสวรรค ์3, 
PAC 999 และ DK 919 โดยมีพนัธ์ุ CP 888 เป็นพนัธ์ุตรวจสอบ ขนาดแปลงยอ่ย 15 x 20 เมตร สุ่มเก็บเก่ียว
พื้นท่ี 3 x 4 เมตร จ านวน 0  จุดต่อแปลงยอ่ย  

ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

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

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

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

4) การปฏิบติัดูแลรักษา ใหน้ ้าชลประทานอยา่งพอเพียง พน่สารก าจดัวชัพืชก่อนงอกทนัทีหลงัปลูก
ทุกแปลง และพน่สารก าจดัแมลงศตัรูพืชตามความจ าเป็น 

5) การบนัทึกขอ้มูล วนัปฏิบติัการต่าง ๆ ไดแ้ก่ วนัปลูก วนังอก วนัออกดอก วนัเก็บเก่ียว วนั
ปฏิบติัการดูแลรักษาต่าง ๆ ความสูงของตน้และฝักเม่ือเก็บเก่ียว จ านวนตน้เก็บเก่ียว  ผลผลิตเมล็ดเม่ือเก็บ
เก่ียว และความช้ืนของเมล็ด 
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6) น าขอ้มูลการทดลองไปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ  โดยท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียดว้ยวธีิ t-test  

 
ระยะเวลา (เร่ิมต้น-ส้ินสุด) 

ระยะเวลาเร่ิมตน้  ตุลาคม 2553    ส้ินสุด  กนัยายน  2555         รวม        2            ปี 
 

สถานทีด่ าเนินการ 
ด าเนินการในจงัหวดัก าแพงเพชร จงัหวดัพิษณุโลก จงัหวดัอุตรดิตถ ์และจงัหวดัพิจิตร  
 

ผลการทดลองและวจิารณ์ 
ผลการทดสอบปี 2554 

1) พนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวลู์กผสมทั้ง 5 พนัธ์ุใหค้วามสูงของตน้ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ เม่ือ
เปรียบเทียบกบัพนัธ์ุตรวจสอบ CP888 โดยพนัธ์ุนครสวรรค3์ ใหค้วามสูงของตน้เฉล่ียสูงสุด 200 เซนติเมตร 
รองลงมา คือ พนัธ์ุ NK48, PAC999, CP888 และ DK919 ใหค้วามสูงของตน้เฉล่ีย 196, 188, 187 และ 182 
เซนติเมตร ตามล าดบั (ตารางท่ี 1) โดยทัว่ไปพนัธ์ุท่ีใหค้วามสูงของตน้สูงมีแนวโนม้ใหผ้ลผลิตสูงตามไป
ดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Boonpradub and Senthong (2001) รายงานวา่ ความสูงของตน้มีสหสัมพนัธ์ใน
ทางบวกกบัผลผลิตอยา่งมีนยัส าคญั เม่ือขา้วโพดเจริญเติบโตในสภาพไดรั้บน ้าอยา่งเพียงพอ 

2) พนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวลู์กผสมทั้ง 5 พนัธ์ุใหค้วามสูงของฝักไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ เม่ือ
เปรียบเทียบกบัพนัธ์ุตรวจสอบ CP888 โดยพนัธ์ุนครสวรรค3์ ใหค้วามสูงของตน้เฉล่ียสูงสุด 115 เซนติเมตร 
รองลงมา คือ พนัธ์ุ NK48, PAC999, CP888 และ DK919 ใหค้วามสูงของตน้เฉล่ีย 102, 102, 100 และ 96 
เซนติเมตร ตามล าดบั (ตารางท่ี 1)  

3) พนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวลู์กผสม NK48 ใหน้ ้าหนกัเมล็ดแหง้มีความแตกต่างกนัทางสถิติ เม่ือ
เปรียบเทียบกบั พนัธ์ุตรวจสอบ CP888 โดยพนัธ์ุ NK48 ใหน้ ้าหนกัเมล็ดแหง้เฉล่ียสูงสุด 1,188 กิโลกรัมต่อ
ไร่ รองลงมา คือ พนัธ์ุ PAC999, นครสวรรค3์ และ DK919 ใหน้ ้าหนกัเมล็ดแหง้เฉล่ีย 1,132, 1,124 และ 
1,050 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดบั โดยมีพนัธ์ุ CP888 ใหน้ ้าหนกัเมล็ดแหง้เฉล่ียต ่าสุด 1,037 กิโลกรัมต่อไร่ 
(ตารางท่ี 1)  
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ตารางท่ี 1   น ้าหนกัเมล็ดท่ีความช้ืน 15% ความสูงของตน้ และความสูงของฝักของพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตว์
ลูกผสมในพื้นท่ีหลงันาไร่เกษตรกรจงัหวดัก าแพงเพชร พิษณุโลก อุตรดิตถแ์ละพิจิตร ในปี 
2554 

  

*, ns =  มีและไม่มีความแตกต่างทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  
 
 

ผลการทดสอบปี 2555 
1) พนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวลู์กผสมทั้ง 5 พนัธ์ุใหค้วามสูงของตน้ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ เม่ือ

เปรียบเทียบกบั พนัธ์ุตรวจสอบ CP888 โดยพนัธ์ุ CP888 ใหค้วามสูงของตน้เฉล่ียสูงสุด 216 เซนติเมตร 
รองลงมา คือ พนัธ์ุ NK48, นครสวรรค3์, DK919 และ PAC999 ใหค้่าความสูงของตน้เฉล่ีย 215, 209, 204 
และ 200 เซนติเมตร ตามล าดบั (ตารางท่ี 2)  

2) พนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวลู์กผสมทั้ง 5 พนัธ์ุใหค้วามสูงของฝักไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ เม่ือ
เปรียบเทียบกบั พนัธ์ุตรวจสอบ CP888 โดยพนัธ์ุ CP888 ใหค้วามสูงของฝักเฉล่ียสูงสุด 123 เซนติเมตร 
รองลงมา คือ พนัธ์ุ นครสวรรค3์, NK48, DK919 และ PAC999 ใหค้วามสูงของฝักเฉล่ีย 117, 112, 111 และ 
107 เซนติเมตร ตามล าดบั (ตารางท่ี 2)  

3) พนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวลู์กผสม NK48 ใหน้ ้าหนกัเมล็ดแหง้มีความแตกต่างกนัทางสถิติ เม่ือ
เปรียบเทียบกบั พนัธ์ุตรวจสอบ CP888 โดยพนัธ์ุ NK48 ใหน้ ้าหนกัเมล็ดแหง้เฉล่ียสูงสุด 1,515 กิโลกรัมต่อ
ไร่ รองลงมา คือ พนัธ์ุ CP888, นครสวรรค3์ และ PAC999 ใหน้ ้าหนกัเมล็ดแหง้เฉล่ีย 1,374, 1,372 และ 
1,371 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดบั โดยมีพนัธ์ุ DK919 ใหน้ ้าหนกัเมล็ดแหง้เฉล่ียต ่าสุด 1,302 กิโลกรัมต่อไร่ 
(ตารางท่ี 2)  

  
 
 

พนัธ์ุ 
น ้าหนกัเมล็ด 

(กก./ไร่) 
t-test ความสูง

ของตน้ 
(ซม.) 

t-test ความสูง
ของฝัก 
(ซม.) 

t-test 

NK48 1,188 * 196 ns 102 ns 

Pac.999 1,132 ns 188 ns 102 ns 

DK919 1,050 ns 182 ns 96 ns 

NS3 1,124 ns 200 ns 115 ns 

CP888 1,037 - 187 - 100 - 
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ตารางท่ี 2   น ้าหนกัเมล็ดท่ีความช้ืน 15% ความสูงของตน้ และความสูงของฝักของพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตว์
ลูกผสมในพื้นท่ีหลงันาไร่เกษตรกรจงัหวดัก าแพงเพชร พิษณุโลก อุตรดิตถแ์ละพิจิตร ในปี 
2555 

  

*, ns =  มีและไม่มีความแตกต่างทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  
 
ผลการทดลองปี 2554-55 

1) พนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวลู์กผสมทั้ง 5 พนัธ์ุใหค้วามสูงของตน้ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ เม่ือ
เปรียบเทียบกบั พนัธ์ุตรวจสอบ CP888 โดยพนัธ์ุ NK48 ใหค้วามสูงของตน้เฉล่ียสูงสุด 206 เซนติเมตร 
รองลงมา คือ พนัธ์ุ PAC999, DK919, นครสวรรค3์ และ CP888 ใหค้วามสูงของตน้เฉล่ีย 204, 202, 194 และ 
193 เซนติเมตร ตามล าดบั (ตารางท่ี 3)  

2) พนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวลู์กผสมทั้ง 5 พนัธ์ุใหค้วามสูงของฝักไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ เม่ือ
เปรียบเทียบกบั พนัธ์ุตรวจสอบ CP888 โดยพนัธ์ุ PAC999 ใหค้วามสูงของฝักเฉล่ียสูงสุด 116 เซนติเมตร 
รองลงมา คือ พนัธ์ุ DK919, NK48, นครสวรรค3์ และ CP888 ใหค้วามสูงของฝักเฉล่ีย 112, 107, 105 และ 
104 เซนติเมตร ตามล าดบั (ตารางท่ี 3)  

3) พนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวลู์กผสม NK48 ใหน้ ้าหนกัเมล็ดแหง้มีความแตกต่างกนัทางสถิติ เม่ือ
เปรียบเทียบกบั พนัธ์ุตรวจสอบ CP888 โดยพนัธ์ุ NK48 ใหน้ ้าหนกัเมล็ดแหง้เฉล่ียสูงสุด 1,352 กิโลกรัมต่อ
ไร่ รองลงมา คือ พนัธ์ุ PAC999, นครสวรรค3์ และ CP888 ใหน้ ้าหนกัเมล็ดแหง้เฉล่ีย 1,252, 1,248 และ 
1,206 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดบั โดยมีพนัธ์ุ DK919 ใหน้ ้าหนกัเมล็ดแหง้เฉล่ียต ่าสุด 1,176 กิโลกรัมต่อไร่ 
(ตารางท่ี 3) สอดคลอ้งกบัรายงานของ สมชาย (2549) รายงานวา่ พนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวลู์กผสมท่ีใหผ้ลผลิต
สูงเม่ือปลูกในพื้นท่ีนาคือ พนัธ์ุ DK979, PIO.30Y87, BIG949, NK48, DK959, NK31, KSX4452, CP989, 
PIO.30D55, PIO.30N11, CP9774, PAC.984 และนครสวรรค ์ 2 ซ่ึงเป็นพนัธ์ุท่ีใหผ้ลผลิตเฉล่ียสูงกวา่พนัธ์ุ
ตรวจสอบ NSX 982013 (945 กก./ไร่)  ร้อยละ 21 - 37    

 

พนัธ์ุ 
น ้าหนกัเมล็ด 

(กก./ไร่) 
t-test ความสูง

ของตน้ 
(ซม.) 

t-test ความสูง
ของฝัก 
(ซม.) 

t-test 

NK48 1,515 * 215 ns 112 ns 

Pac.999 1,371 ns 200 ns 107 ns 

DK919 1,302 ns 204 ns 111 ns 

NS3 1,372 ns 209 ns 117 ns 

CP888 1,374 - 216 - 123 - 
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ตารางท่ี 3  น ้าหนกัเมล็ดท่ีความช้ืน 15% ความสูงของตน้ และความสูงของฝักของพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตว์

ลูกผสมในพื้นท่ีหลงันาไร่เกษตรกรจงัหวดัก าแพงเพชร พิษณุโลก อุตรดิตถแ์ละพิจิตร  ในปี 
2554-55 

  

*, ns =  มีและไม่มีความแตกต่างทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  
 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการทดสอบพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตวลู์กผสมหลงันา สามารถสรุปไดว้า่  พนัธ์ุขา้วโพดเล้ียง
สัตวลู์กผสม NK48 เป็นพนัธ์ุท่ีเหมาะสมส าหรับใชป้ลูกในพื้นท่ีนาหลงัเก็บเก่ียวขา้วเขตภาคเหนือตอนล่าง 
ทั้งน้ีเน่ืองจากใหผ้ลผลิตเมล็ดแหง้สูงสุด โดยใหน้ ้าหนกัเมล็ดแหง้เฉล่ียสูงกวา่พนัธ์ุตรวจสอบ CP888 ร้อยละ 
12.1   
  

การน าผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์ 
1) เทคโนโลยท่ีีไดจ้ากการทดลองน้ี สามารถน าไปแนะน าใหเ้กษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวห์ลงั

นาปฏิบติัไดใ้นทุกพื้นท่ีของภาคเหนือตอนล่าง สามารถช่วยเพิ่มผลผลิตได ้ท าใหเ้กษตรกรมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 
2) วทิยากรบรรยายในหวัขอ้ “เทคโนโลยกีารปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นนา” ภายใตโ้ครงการ

จดัระบบการปลูกขา้วของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี 2555 ใหแ้ก่นกัวชิาการและเจา้หนา้ท่ีส่งเสริม
การเกษตรในพื้นท่ีเขตชลประทานภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง จ านวน 11 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดั
ก าแพงเพชร นครสวรรค ์พิจิตร พิษณุโลก  ชยันาท  พระนครศรีอยธุยา  ลพบุรี  สระบุรี  สิงห์บุรี  อ่างทอง  
และสุพรรณบุรี  รวมทั้งส้ิน 550 คน แบ่งเป็น 4 รุ่นๆ ละประมาณ  150 คน ดงัน้ี  รุ่นท่ี 1 วนัท่ี 15-17  
กุมภาพนัธ์ 2555 รุ่นท่ี 2 วนัท่ี 22-24 กุมภาพนัธ์ 2555 รุ่นท่ี 3 วนัท่ี 1-3 มีนาคม 2555 และ รุ่นท่ี 4  วนัท่ี   8-
10  มีนาคม 2555 ณ โรงแรมบา้นสวนรีสอร์ท อ.เมือง จ.นครสวรรค ์โดยนกัวชิาการและเจา้หนา้ท่ีส่งเสริม

พนัธ์ุ 
น ้าหนกัเมล็ด 

(กก./ไร่) 
t-test ความสูง

ของตน้ 
(ซม.) 

t-test ความสูง
ของฝัก 
(ซม.) 

t-test 

NK48 1,352 * 206 ns 107 ns 

Pac.999 1,252 ns 204 ns 116 ns 

DK919 1,176 ns 202 ns 112 ns 

NS3 1,248 ns 194 ns 105 ns 

CP888 1,206 - 193 - 104 - 
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การเกษตร ท่ีผา่นการฝึกอบรมน าความรู้ท่ีไดไ้ปเป็นวทิยากรฝึกอบรมแก่เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ
จดัระบบการปลูกขา้วใหม่ ในพื้นท่ีรับผดิชอบของแต่ละจงัหวดั รวมทั้งส้ิน 50,000 คน      
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