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บทคัดยอ 
 
 ปลูกทดสอบศักยภาพการใหผลผลิตตนสดของขาวโพดและขางฟางเพ่ือใชเปนอาหารสัตว โดยการใช
พันธุขาวโพดจํานวน 4 พันธุ คือ พันธุแปซิฟก 283  นครสวรรค 2 สุวรรณ 5 และสุวรรณ 4452 ขาวฟางจํานวน  
2 พันธุ คือ พันธุสุพรรณบุรี 1 และ UTIS 23585 ดําเนินการท่ีจังหวัดพัทลุง และสงขลา ในป 2551-2552 เม่ือ
วิเคราะหคาเฉล่ียรวมจาก 4 แปลงทดลอง พบวา ขาวโพดพันธุนครสวรรค 2 ใหผลผลิตตนสดเฉลี่ยสูงสุด 4,264 
กก./ไร  โดยที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง พันธุสุวรรณ 5 ใหผลผลิตตนสดสูงสุด 3,677 กก./ไร และใน
แปลงเกษตรกร อ.ศรีนครินทร  พันธุแปซิฟก 283 ใหผลผลิตตนสดสูงสุด 4,246 กก./ไร สวนที่จังหวัดสงขลา ใน
สภาพอาศัยน้ําฝน ขาวโพดทุกพันธุมีศักยภาพในการใหผลผลิตไดเทาเทียมกัน ยกเวนพันธุแปซิฟก 283 ที่ใหผล
ผลิตต่ํากวา สวนการปลูกโดยมีการใหน้ํา พันธุนครสวรรค 2 ใหผลผลิตตนสดสูงสุด 5,645 กก./ไร สําหรับขาว
ฟาง พบวา ในป 2551 ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง ซึ่งปลูกดวยวิธีหวานและโรยแถว พบวา ขาวฟาง
ทั้งสองพันธุใหผลผลิตตนสดไมแตกตางกันทางสถิติทั้งสองวิธีการปลูก โดยการปลูกดวยวิธีโรยแถวพันธุ UTIS 
23585 มีผลผลิตตนสดสูงกวาพันธุสุพรรณบุรี 1 คือ 5,290 กก./ไร  สวนการปลูกดวยวิธีหวานพันธุสุพรรณบุรี 1 
ใหผลผลิตตนสดสูงกวาพันธุ UTIS 23585 คือ 3,876 กก./ไร สวนในแปลงเกษตรกร ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน 
พันธุสุพรรณบุรี 1 ใหผลผลิตตนสดสูงกวาพันธุ UTIS 23585 แตไมแตกตางกันทางสถิติ โดยมีผลผลิตตนสด  
4,622 กก./ไร ในป 2552 ผลการทดสอบทั้งในแปลงเกษตรกร ต.ลําปา จังหวัดพัทลุง และท่ี ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน 
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เพื่อเก็บเก่ียวตนสดพบวา ขาวฟางพันธุ UTIS 23585 ใหผลผลิตตนสดสูงกวาพันธุสุพรรณบุรี 1 แตไมแตกตาง
กันทางสถิติ โดยมีเปนอาหารสัตว ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพัทลุง โดยเฉพาะอยางย่ิงขาวฟางสามารถให
ผลผลิตไดสูงมาก ในขณะท่ีขาวโพดแมจะใหผลผลิตนอยกวาขาวฟาง แตใหคุณคาทางอาหารสูง เม่ือนํามาทํา
เปนอาหารหมัก  
  
คําสําคัญ : ขาวโพด ขาวฟาง อาหารหยาบ  

 
ATRACT 

 
 The yield trials were conducted to evaluate fresh plant yield potential of corn and sorghum 
varieties to be use as forage.  Four corn varieties, Pacific 283, Nakhonsawan 2, Suwan 5 and Suwan 
4452 and 2 sorghum varieties which were Suphanburi 1 and UTIS 23585 were used in the 
experiment. The trials were established in Phatthalung and Songkhla provinces during the year 2008-
2009. Results from combined analysis showed that among 4 corn varieties, Nakhonsawan 2 gave the 
highest fresh plant yield at an average of 4,264 kg/rai. At Phatthalung Agriculture Research and 
Development Center, Suwan 5 gave the highest yield of 3,677 kg/rai. whereas in farmer’s field in 
Srinakarin district, Pacific 283 was found to give the highest plant yield at 4,246 kg/rai.  In Songkhla 
province, under rain fed condition there was no significantly different on plant yield of 3 corn varieties 
except Pacific 283 which granted the lowest plant yield. However, when irrigation was applied 
Nakhonsawan 2 yielded the highest plant yield at an average of 5,645 kg/rai.  For sorghum, in 2008 
at Phattalung Agriculture Research and Development Center ,it has found that there was no 
significant effect of cultivated methods on plant yield. UTIS 23585 gave higher plant yield than 
Suphanburi 1 at average of 5,290 kg/rai in drill planting whereas Suphanburi 1 was found to give 
higher plant yield at 3,876 kg/rai in broadcasting method. In farmer’s field at Tumbol Phalame, 
Phakpayoon district, Suphanburi 1 also granted higher plant yield (4,622 kg/rai) than UTIS 23585 but 
not significantly different. In 2009 the result from both sites at farmer’s field in Tumbol Lumpum, 
Muang district and Tombol Phalame, Phakpayoon district showed that UTIS 23585 granted higher 
plant yield (4,971 and 10,514 kg/rai., respectively) than Suphanburi 1 but not significantly different. 
Therefore, both corn and sorghum have a potential for growing as forage crops in this region. 
Sorghum yield can be obtained particularly high yield whereas corn though not as high but yielding 
rich nutrition when produce as silage.   
 
Key Words : corn, sorghum, forage 
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คํานํา 
 

 จากสถิติการเล้ียงปศุสัตวประจําป 2552 พบวา 7 จังหวัดภาคใตตอนลาง มีเกษตรกรทําการปศุสัตว
จํานวน 231,594  ราย ไดแก โคนม โคเน้ือ กระบือ แพะ แกะ จํานวน 665,050 ตัว (http://www.did.go.th) การทํา 
ปศุสัตวในเขตภาคใตตอนลาง สวนใหญเล้ียงเพื่อเปนรายไดเสริมใหกับครอบครัวซึ่งมีอาชีพหลัก คือ การทําสวน
ยางพารา ปาลมน้ํามัน ไมผล และการทํานา แตปญหาที่สําคัญที่สุดในการเล้ียงโคเนื้อ-โคนม คือ การขาดแคลนอาหาร
หยาบในสภาวะท่ีเกิดน้ําทวมหรือฝนแลงจัด  จํานวนสัตวเล้ียงตอครัวเรือนจึงถูกจํากัดดวยเชนกัน การมีแหลง
อาหารหยาบท่ีไมเพียงพอ จําเปนตองเตรียมการสํารองอาหารหยาบไวในชวงวิกฤต แตเนื่องจากพื้นที่ปลูกพืช
อาหารสัตวมีอยูอยางจํากัด ดังนั้นการเลือกใชตนขาวโพดและขาวฟางเพื่อเปนอาหารสัตวจึงเปนอีกหนทางหน่ึงที่
ชวยแกปญหาได เนื่องจากตนขาวโพดจัดเปนพืชอาหารสัตวที่ใหผลผลิตเร็วในสภาพท่ีมีดินและน้ําสมบูรณ ขาวโพด
จะเจริญเติบโตเร็วสามารถนํามาใชไดในระยะส้ัน (45-50วัน) นอกจากน้ีขาวโพดยังเปนพืชที่มีความเหมาะสมใน
การทําพืชหมัก เนื่องจากเปนพืชที่ใหผลผลิตและคุณคาทางอาหารสูง ลําตนมีความนุม และมีรสหวาน เพราะมี
ปริมาณน้ําตาลในลําตนสูง (กรมปศุสัตว, 2547) สวนขาวฟางเปนพืชอาหารสัตวที่ใชประโยชนมากรองจากขาวโพด 
และใหน้ําหนักแหงสูง เปนอันดับ 4 รองจากหญาเนเปยร ออย และชูการบีท (Doggett, 1970) การเลือกใชพันธุ
ขาวโพดและขาวฟางที่เหมาะสม ปลูกเพื่อตัดตนสดใหสัตวกินโดยตรงหรือทําเปนอาหารหมัก จึงเปนแนวทางหน่ึง
ที่เกษตรกรสามารถปฏิบัติได โดยการปลูกในฤดูกาลที่เหมาะสมในพื้นที่วางระหวางแถวปาลมน้ํามัน ยางพารา 
และไมผลในระยะแรก ดังนั้ นจึงนําพันธุขาวโพดและขาวฟางมาปลูกทดสอบในพื้นที่จังหวัดสงขลา และพัทลุง 
เพื่อประเมินศักยภาพการใหผลผลิตตนสดเพื่อนําไปใชในวัตถุประสงคดังกลาวตอไป 

 
วัตถุประสงค 

 
 เพื่อทดสอบหาพันธุขาวโพดและขาวฟางตัดตนสดที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 

 
วิธีดําเนินการวจิัย 

 
 แบงพื้นที่ปลูกออกเปน 4 สวน สําหรับปลูกขาวโพด 4 พันธุ คือ นครสวรรค 2 สุวรรณ 5 สุวรรณ 4452 
และแปซิฟก 283 ใชระยะปลูก 75 x 20 เซนติเมตร จํานวน 1 ตนตอหลุม หลังปลูกฉีดพนดวยสารควบคุมวัชพืชอะ
ลาคลอร อัตรา 600  มิลลิลิตรตอไร หลังปลูก 14 วัน ใสปุยสูตร 15-15-15  อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร และใสปุย 
46-0-0 อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร เม่ือขาวโพดมีอายุได 35 วันพรอมการพูนโคน  เก็บเก่ียวโดยตัดตนสดทั้งตนเม่ือ
ขาวโพดอายุ 85-90 วัน โดยปลูกในสภาพใหน้ําและอาศัยน้ําฝน ที่แปลงทดลองศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร
สงขลา จํานวนสภาพละ 1 แปลง ในแปลงเกษตรกรจังหวัดพัทลุง จํานวน 2 แปลง เปรียบเทียบความแตกตาง
ทางสถิติดวยวิธีการ F-Test ในขาวฟางแบงพื้นที่แปลงปลูกออกเปน 2 สวน แลวปลูกพันธุละ 1 สวน ปลูกโดยการ
เปดรองต้ืนๆ โรยเมล็ดเปนแถวแลวกลบดวยดินบางๆ ใชระยะระหวางแถว 60 เซนติเมตร สําหรับป 2551 
ดําเนินการที่แปลงทดลองศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง และมีการปลูกดวยวิธีหวานเพื่อเปรียบเทียบดวย
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อีกหนึ่งวิธี หลังปลูกฉีดพนดวยสารควบคุมวัชพืช อาทราซีน อัตรา 600 กรัม/ไร เม่ือขาวฟางอายุได 10-14 วัน 
ถอนแยกใหเหลือประชากรประมาณ 10 ตนตอ ระยะ 1 เมตร และเม่ือขาวฟางอายุ 3 สัปดาห  ใสปุยสูตร 15-15-
15 อัตรา 30 กก/ไร แลวพรวนดินกลบปุย เก็บเก่ียวโดยตัดตนสดทั้งตนที่ระยะขาวฟางกําลังเร่ิมแทงชอดอก โดย
การตัดเหนือระดับผิวดินประมาณ  10 เซนติเมตร ดําเนินการ ปละ 2 แปลง 2 ป รวม 4 แปลง ที่ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรพัทลุง และในแปลงเกษตรกรจังหวัดพัทลุงและเปรียบเทียบความแตกตางระหวางพันธุ ดวย
วิธีการ  T-Test 

 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 
ผลผลิตตนขาวโพด 
 ผลการทดลองจาก 4 สภาพพื้นที่ ไดแก ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง แปลงเกษตรกร อ.ศรีนครินทร 
จ.พัทลุง ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา 2 แปลง ผลจากการวิเคราะหรวม พบวา ผลผลิตตนสดของขาวโพด
มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติในแตละแปลง (Table 1) ที่ ศวพ. พัทลุง ขาวโพดพันธุสุวรรรณ 5 มี
ผลผลิตตนสดสูงสุดโดยใหผลผลิตตนสด 3,677 กก./ไร ซึ่งใหผลผลิตใกลเคียงกันกับงานทดลองของวัฒนาวรรณ
และคณะ (2551) ที่ปลูกขาวโพดพันธุสุวรรณ 5 โดยใชระยะปลูก 30 x 40 เซนติเมตร จํานวน 1 ตน/หลุม พบวา
ใหผลผลิตตนสด 3,225 กก./ไร แตเม่ือเปรียบเทียบกับงานทดลองของสุมนและคณะ (2546) พบวา ขาวโพด
พันธุสุวรรณ 5 ตัดตนสดเม่ืออายุ 70 วัน ปลูกโดยการโรยเปนแถว มีระยะหางระหวางแถว 40 เซนติเมตร อัตรา
เมล็ด 3-4 กก./ไร ใหผลผลิตตนสด 13,918 กก./ไร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความอุดมสมบูรณของดินและสภาพภูมิอากาศ
ที่แตกตางกันในแตละพื้นที่รวมทั้งวิธีการปลูก ทําใหมีผลตอความหนาแนนและผลผลิตของขาวโพดดวย ที่แปลง
เกษตรกร อ.ศรีนครินทร จ.พัทลุง พันธุแปซิฟก 283 มีผลผลิตตนสดสูงสุด 4,246 กก./ไร ท่ีศวพ.สงขลา สภาพ
อาศัยน้ําฝน ขาวโพดพันธุ สุวรรณ 4452 มีผลผลิตตนสดสูงสุด คือ 4,619 กก./ไร และการปลูกโดยมีการใหน้ํา 
พันธุนครสวรรค 2 มีผลผลิตสูงสุด 5,645 กก./ไร และเม่ือวิเคราะหจาก 4 สภาพพื้นที่ พบวา ขาวโพดมีผลผลิต
ตนสดแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางสภาพพื้นที่ แสดงใหเห็นวาสภาพแวดลอมมีผลตอการเจริญเติบโต 
ของขาวโพด สวนคุณคาทางอาหารของขาวโพดหมัก จากการศึกษาเบื้องตน พบวา ขาวโพดพันธุสุวรรณ 4452 
และนครสวรรค 2 มีโปรตีนสูงกวาพันธุอื่นๆ คือ 6.80 และ 6.24% ตามลําดับ สวนพันธุนครสวรรค 2 มี NDF 
สูงสุดเทากับ 42.90% (Table 2) 
 
ผลผลิต จํานวนตนเก็บเกี่ยว ความสูงตนขาวฟาง ป 2551 
 ที่ศวพ.พัทลุง พบวา ขาวฟางพันธุ UTIS 23585 ที่ปลูกดวยวิธีการโรยแถว มีน้ําหนักตนสดสูงกวาพันธุ
สุพรรณบุรี 1 แตไมแตกตางกันทางสถิติ โดยพันธุ UTIS 23585 มีผลผลิตตนสด 5,290 กก./ไร สวนการปลูกดวย
วิธีหวาน ขาวฟางพันธุ สุพรรณบุรี 1 มีผลผลิตตนสด 3,876 กก./ไร ซึ่งสูงกวาพันธุ UTIS 23585 แตอยางไรก็ตาม 
การปลูกดวยวิธีโรยแถว ขาวฟางทั้งสองพันธุก็ใหผลผลิตตนสดสูงกวาการปลูกดวยวิธีหวาน ทั้งนี้เนื่องจากการ
ปลูกดวยวิธีหวานมีความหนาแนนสูง การใสปุยไมสามารถพูนกลบปุยไดทําใหเกิดการสูญเสียปุย ตนขาวฟางที่
ไดจึงมีขนาดเล็ก มีผลทําใหผลผลิตนอยกวาการปลูกดวยวิธีโรยแถว สําหรับจํานวนตนเก็บเก่ียวและความสูงตน
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นั้น ขาวฟางพันธุ UTIS 23585 ที่ปลูกดวยวิธีโรยแถวมีจํานวนตนเก็บเก่ียวและความสูงตนสูงกวาพันธุสุพรรณบุรี 
1 คือ 51,759 ตน/ไร และ 216.83 เซนติเมตร ตามลําดับ ซึ่งแตกตางทางสถิติกับพันธุสุพรรณบุรี 1 สวนการปลูก
ดวยวิธีหวานก็เปนไปในทิศทางเดียวกันกับการปลูกดวยวิธีโรยแถว คือขาวฟางพันธุ UTIS 23585 มีจํานวนตน
เก็บเก่ียว  56,316 ตน/ไร ซึ่งสูงกวาพันธุสุพรรณบุรี 1 แตไมแตกตางกันทางสถิติ การที่ขาวฟางพันธุ UTIS 23585 
ที่ปลูกดวยวิธีโรยแถว ใหผลผลิตตนสดสูงกวาพันธุสุพรรณบุรี 1 เนื่องจากมีจํานวนตนเก็บเก่ียวและความสูงตน
สูงกวาพันธุสุพรรณบุรี 1 (Table 3) 
 แปลงเกษตรกร ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ปลูกทดสอบดวยวิธีโรยแถว พบวา ขาวฟางพันธุ 
UTIS 23585และพันธุสุพรรณบุรี 1 มีผลผลิตตนสดไมแตกตางกันทางสถิติ แตพันธุสุพรรณบุรี 1 มีผลผลิตตนสด 
4,622 กก./ไร ซึ่งสูงกวาพันธุ UTIS 23585 ซึ่งมีผลผลิตตนสด 4,372กก./ไร สวนจํานวนตนเก็บเก่ียวและความสูง
ตนขาวฟางพันธุ UTIS 23585 มีจํานวนตนเก็บเก่ียวและความสูงตนสูงกวาพันธุสุพรรณบุรี 1 คือ 19,306 ตน/ไร 
และ 243.81 เซนติเมตร ตามลําดับ ซึ่งแตกตางกันทางสถิติกับพันธุสุพรรณบุรี 1 (Table 4) 
 
ผลผลิต จํานวนตนเก็บเกี่ยว ความสูงตนขาวฟาง ป 2552 

แปลงเกษตรกร ต.ลําปา อ.เมือง จ.พัทลุง ปลูกดวยวิธีการโรยแถว พบวา ขาวฟางพันธุ UTIS 23585 มี
ผลผลิตตนสด และจํานวนตนเก็บเก่ียวสูงกวาพันธุสุพรรณบุรี 1 แตไมแตกตางกันทางสถิติ คือ 4,971 กก/ไร และ 
9,580 ตนตอไร ตามลําดับ สวนความสูงตนก็เปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ พันธุ UTIS 23585 มีความสูง 204.63 
เซนติเมตร ซึ่งแตกตางกันทางสถิติกับขาวฟางพันธุสุพรรณบุรี 1 ความสูงแตกตางกันเนื่องจากเก็บเก่ียวขาวฟาง
ที่อายุ 70 วัน ซึ่งเปนระยะท่ีเมล็ดเริ่มเปนน้ํานม (Table 5) 
 แปลงเกษตรกร ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ปลูกดวยวิธีโรยแถว พบวา ขาวฟางพันธุ UTIS 23585 
มีผลผลิตตนสดสูงกวาพันธุสุพรรณบุรี 1 คือ มีผลผลิตตนสด 10,514 กก/ไร ซึ่งแตกตางกันทางสถิติกับขาวฟาง
พันธุสุพรรณบุรี1 ซึ่งมีผลผลิตตนสด 7,440 กก/ไร ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรมีการใชปุยคอกรวมดวย จึงทําใหขาว
ฟางพันธุ UTIS 23585 สามารถใหผลผลิตไดสูงกวาแปลงทดสอบที่อื่นๆ นั่นคือ หากมีการปฏิบัติอยางดี พันธุ 
UTIS 23585 มีศักยภาพในการใหผลผลิตไดสูงกวาพันธุ สุพรรณบุรี1 สวนความสูงตนขาวฟางพันธุ UTIS 23585 
และพันธุสุพรรณบุรี 1 มีความสูงไมแตกตางกันทางสถิติ คือ 199.44 และ171.54 เซนติเมตรตามลําดับ เนื่องจากทํา
การเก็บเก่ียวเม่ือขาวฟางมีอายุ 50 วัน ซึ่งพันธุ UTIS 23585 อยูในระยะเริ่มแทงชอดอก (Table 6) 
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Table 1 Comparison of fresh plant yield (kg/rai) of corn varieties among 4 locations from combine 
 analysis in the year 2008. 
     Fresh plant Yield (kg/rai)             
Varieties  PTL.ARDC. Srinakarin SK.ARDC2 SK.ARDC. Average 
    district,PTL.    (Rainy season) (Irrigation) from CA  
NS 2  3,265ab  3,588b  4,557a  5,645a  4,264        
SW 5  3,677a  2,196c  4,453a  3,308c  3,409 
SW4452  3,097b  3,671b  4,619a  3,864b  3,813 
PAC283  3,031b  4,246a  3,929b  3,830b  3,759 
CV (%)   13.1  13.5  9.4  10.2  3,811       
 
Means in the same column followed by a common letter are not significantly different at 5% level by 
DMRT. 
 
Table  2  Chemical composition (DM basis) of corn silage of 4 corn varieties. 

%DM 
Varieties   Protein  Crude fiber  NDF 1/  Ash 
NS 2    6.24   15.10   42.90  2.90 
SW 5    5.83   17.93   38.78  4.48 
SW4452    6.80   15.00   30.77  3.31 
PAC283    5.66   10.00   21.60  2.95 
 
1/ Neutral Detergen Fiber  
 
Table  3 Fresh plant yield (kg/rai), number of harvested plants and plant height (cm.) of sorghum at 
 Phatthalung Agriculture Research and Development Center in 2008. 
 Fresh plant Yield (kg/rai)    Number of harvested plants      Plant height (cm) Varieties 
  Drill planting   Broadcasting Drill planting    Broadcasting       Drill planting      Broadcasting 
Suphanburi 1 4,734        3,876    39,644         48,889         145.09          146.31 
UTIS 23585 5,290ns          3,215ns     51,759          56,316ns         216.83*        181.71*  
 *  = significant difference by t-test at   = 0.05 
 ns = non significant difference 
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Table  4 Fresh plant  yield (kg/rai), number of harvested plants and plant height (cm.) of sorghum  
 in farmer’s field at Tumbol Phalame, Phakpayoon district, Phattalung province in 2008. 
Varieties  Fresh plant Yield (kg/rai)  Number of harvested plants       Plant height (cm)  
Suphanburi1     4,622          16,124   160.81 
UTIS 23585     4,372          19,306*   243.81* 
*  = significant difference by T-test at  = 0.05 
ns = non significant difference 
 
Table  5 Fresh plant yield (kg/rai), number of harvested plants and plant height (cm.) of sorghum 
 in farmer’s field at Tumbol Lumpum, Muang district, Phatthalung province in 2009. 
Varieties  Fresh plant Yield (kg/rai)  Number of harvested plants      Plant height (cm)  
Suphanburi1     4,552          7,492   151.77  
UTIS 23585     4,971ns         9,580ns          204.63* 
*  = significant difference by T-test at   = 0.05 
ns = Non significant difference 
 
Table  6 Fresh plant yield (kg/rai) and plant height (cm.) of sorghum in farmer’s field at Tumbol 
 Phalame, Phakpayoon district, Phattalung province in 2009. 
Varieties        Fresh plant Yield (kg/rai)          Plant height (cm.)  
Suphanburi1       7,440     171.54      
UTIS 23585     10,514*   199.44ns      
*  = significant difference by T-test at   = 0.05 
ns = non significant difference 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 
 จากผลการทดลองสรุปไดวา ขาวโพดท้ัง 4 พันธุ มีศักยภาพในการใหผลผลิตตนสดไดเทาเทียมกัน
ขึ้นกับสภาพพื้นที่และภูมิอากาศรวมท้ังการดูแลรักษา โดยมีผลผลิตเฉล่ีย 3,409 – 4,264 กก./ไร แตเม่ือทําเปน
อาหารหมัก ขาวโพดพันธุสุวรรณ 4452 และนครสวรรค 2 มีโปรตีนสูงกวาพันธุอื่นๆ คือ 6.80 และ 6.24% 
ตามลําดับ และพันธุนครสวรรค 2 มี NDF สูงสุดเทากับ 42.90% สําหรับการปลูกขาวฟาง ในสภาพการดูแลทั่วไป
ของพื้นที่จังหวัดพัทลุง พบวา ขาวฟางทั้ง 2 พันธุ ใหผลผลิตตนสดไมแตกตางกัน แตถามีการปฏิบัติดูแลรักษา
อยางดี มีแนวโนมวาขาวฟางพันธุ UT23585 มีศักยภาพในการใหผลผลิตตนสดไดสูงกวาพันธุสุพรรณบุรี 1 คือ 
มีผลผลิตตนสด 4,372-10,514 กิโลกรัม/ไร พืชทั้งสองชนิดจึงมีศักยภาพในการปลูกเพื่อเก็บเก่ียวตนสดเปน
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อาหารสัตว ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพัทลุง โดยเฉพาะอยางยิ่งขาวฟางสามารถใหผลผลิตไดสูงมาก ในขณะท่ี
ขาวโพดแมจะใหผลผลิตนอยกวาขาวฟาง แตใหคุณคาทางอาหารสูง  เม่ือนํามาทําเปนอาหารหมัก  
 

เอกสารอางอิง 
 
กรมปศุสัตว.  2547.  หญาหมัก.  เอกสารคําแนะนํา กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 23 หนา. 
กรมปศุสัตว  กระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร.  2552.  ขอมูลปศุสัตว 2552 (ระบบออนไลน).  แหลงที่มา  
 http //www.did.go.th./ict /th/stat_web/yearly52/stock/province/report.xls (3 มีนาคม 2553). 
จินดา  สนิทวงศ ณ อยุธยา. 2539.  ขาวโพดและเศษเหลือจากขาวโพดเปนอาหารสัตว. กองอาหารสัตว   
 กรมปศุสัตว  กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 
วัฒนาวรรณ  ศรีสมพร และ ฆะฤทัย  จันทรธิบดี. 2551.  การทดสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตขาวโพด
 หมักสําหรับเกษตรกรรายยอยเพื่อจําหนายในพื้นท่ีจังหวัดรอยเอ็ด. เอกสารประกอบการเล่ือนระดับ. 
 สถานีพืชอาหารสัตวรอยเอ็ด.   
Doggett, H.  1970. Sorghum. Tropical Agriculture Series.  Western Printing Services Limited, Bristol, 
 London.  403 p. 
 
 


