การผลิตและการกระจายพันธุข าวโพดลูกผสมสูเกษตรกร
อรรณพ กสิวิวัฒน1 สมชาย บุญประดับ1 และ พิเชษฐ กรุดลอยมา1
บทคัดยอ
การใชพันธุขาวโพดลูกผสมของราชการ นับวาเปนแนวทางหนึ่งในการเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยตอไร และผลผลิต
รวมของขาวโพดใหมีปริมาณเพียงพอตอการใชบริโภคภายในประเทศ และการสงออก รวมทัง้ สามารถชวยลดตนทุนการ
ผลิตโดยเฉพาะในสวนของตัวเมล็ดพันธุขาวโพด
จากผลการดําเนินงานทดสอบขาวโพดลูกผสมในไรเกษตรกร
จังหวัดเพชรบูรณ ผลปรากฏวา สายพันธุคูผสมดีเดนกรมวิชาการเกษตรหลายสายพันธุทใี่ หผลผลิตเฉลี่ยสูง และ
ใกลเคียงกับพันธุภาคเอกชนที่เกษตรกรนิยมปลูก โดยเฉพาะพันธุ NSX 982013 เปนพันธุที่ทนทานแลง ระบบราก
แข็งแรง และตานทานโรคราน้ําคาง แตมีจุดดอยดานความสูง และความเหนียวของขั้วฝกเมื่อเก็บเกี่ยวดวยมือ การ
ผลิตเมล็ดพันธุแทพอ/แมพันธุ การฝกอบรมเกษตรกร และการผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดลูกผสมในไรเกษตรกร ป
2547/2548 พบวา เกษตรกร 21 ราย 62.5 ไร 6 อําเภอ ในจังหวัดเพชรบูรณ สามารถผลิตเมล็ดพันธุไวใชเอง ให
ผลผลิตเฉลี่ย 176 กก./ไร ไดผลผลิตรวม 11,021 กก. จําหนายเมล็ดพันธุ 50 ราย/กก. ไดผลตอบแทนสุทธิ 4,594
บาท/ไร ตนทุนการผลิตเมล็ดพันธุ 4,206 บาท/ไร เปนคาแรงงาน 35% คาวัสดุ 46% และอื่นๆ 19% ตนทุนการผลิต
รวมเฉลี่ย 24 บาท/กก. ผลจากการกระจายพันธุดี เมล็ดพันธุผลิตไวใชเอง สามารถปลูกไดในพื้นที่ 3,500 ไร มูลคา
12 ลานบาท/ป

คํานํา
สถานการณผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว
ขาวโพดเลี้ยงสัตว นับวามีความสําคัญอยางยิ่งตอวงการอุตสาหกรรมอาหารสัตว แนวโนม
แตละปมีความตองการบริโภคสูงขึ้นมาก แตการปลูกลดลง คาดวาจะมีการใชประมาณปละ 4
ลานตันขึ้นไป หากปใดปริมาณความตองการไมพอใชก็มีการนําเขาเมล็ดขาวโพดจากประเทศเพื่อน
บาน (ศูนยสารสนเทศการเกษตร, 2542; สํานักสงเสริมการคาสินคาเกษตร, 2548; พิเชษฐ, 2549)
ในภาพรวมผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวในประเทศไทยคอนขางคงที่ พื้นที่ปลูกลดลง ผลผลิตเฉลี่ยตอไร
เพิ่มขึ้น เนื่องมาจากเกษตรกรใชพันธุขาวโพดลูกผสมพรอมกับการจัดการดูแลรักษาดีขึ้น แตการเพิ่ม
ของผลผลิตเฉลี่ยตอไรของเกษตรกรยังไมสูง
เมื่อเทียบกับศักยภาพของพันธุที่มีการจัดการดีใน
แปลงทดลองของสถานี สาเหตุมาจากสภาพการปลูก ระดับเกษตรกรประสบปญหาในการผลิต
หลายหลายปจจัยการผลิต เชน ปญหาโรค แมลง ปญหาทางสภาพแวดลอม ดินขาดความอุดม
สมบูรณ น้ําทวมขัง ความแหงแลง หรือฝนทิ้งชวง ปญหาดังกลาวทําใหเกษตรกรมีตนทุนการผลิตที่
สูงขึ้น โดยเฉพาะตนทุนในดานเมล็ดพันธุนับวามีราคาแพง เสียคาใชจายรอยละ 35 ของตนทุน
การผลิตตอไร การลดตนทุนการผลิตในดานเมล็ดพันธุจึงเปนสิ่งสําคัญอันดับแรก จากการ
รายงานผลิตงานวิจัยและปรับปรุงพันธุขาวโพดลูกผสมกรมวิชาการเกษตร ที่ผานมามีสายพันธุ
1

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
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ขาวโพดลูกผสมหลากหลายสายพันธุที่ใหผลผลิตสูงใกลเคียงกับภาคเอกชน ดังนั้น การเผยแพร
และสนับสนุนใหเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดลูกผสมดวยตนเอง จะชวยลดตนทุนการผลิต
และทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มมากขึ้น
ขั้นตอนและวิธีการ
- การปรับปรุงพันธุขาวโพดลูกผสม ศูนยวิจัยพืชไรเพชรบูรณ ไดรวมมือกับศูนยวิจัยพืช
ไรนครสวรรค ซึ่งรับผิดชอบงานวิจัยขาวโพดเลี้ยงสัตวตอเนื่องมานานกวา 20 ป มีขั้นตอนการปรับปรุง
พันธุขาวโพดเลี้ยงสัตว 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก การเปรียบเทียบมาตรฐานพันธุขาวโพด ขั้นตอนที่สอง
การเปรียบเทียบพันธุขาวโพดในทองถิ่น ขั้นตอนที่สาม การเปรียบเทียบพันธุขา วโพดในไรเกษตรกร และ
ขั้นตอนสุดทายคือ การทดสอบพันธุขาวโพดในไรเกษตรกร
จากผลการดําเนินงานของศูนยวิจัยพืชไรเพชรบูรณ ในขั้นตอนที่สาม ป 2546-2547 ทําการ
ทดสอบพันธุขาวโพดในไรเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ
โดยทดสอบพันธุขาวโพดลูกผสมกรมวิชาการ
เกษตร 5 สายพันธุ เทียบกับพันธุตรวจสอบ CP-DK 888 (ภาพที่ 1) จํานวน 3 แปลงทดลอง ในฤดูฝน
พบวา พันธุคูผสมกรมวิชาการเกษตร ใหผลผลิตใกลเคียงและผลผลิตสูงกวาพันธุตรวจสอบที่เกษตรกร
นิยมปลูก 1-23% โดยที่พันธุ NSX 022017 ใหผลผลิตสูงสุด 1,333 กก./ไร รองลงมาพันธุ
NSX 022027 ใหผลผลิต 1,252 กก./ไร พันธุ NSX 022031 ใหผลผลิต 1,247 กก./ไร พันธุ NS 72
ใหผลผลิต 1,203 กก./ไร พันธุ NSX 982013 (ภาพที่ 1) ใหผลผลิต 1,091 กก./ไร และพันธุ
ตรวจสอบ CP-DK 888 (ภาพที่ 1) ใหผลผลิต 1,084 กก./ไร ลักษณะการเจริญเติบโตของพันธุ
คูผสมกรมวิชาการเกษตร ระยะกลามีการตอบสนองตอปุยเคมีสูง เจริญเติบโตเร็ว ระบบราก
แข็งแรง ความสูงของตนตอฝก และเปอรเซ็นตกะเทาะ อยูในเกณฑใกลเคียงกับพันธุภาคเอกชน
จากผลการทดสอบดังกลาว จึงไดคัดเลือกพันธุคูผสมที่มีลักษณะทนทานตอความแหงแลง
เพื่อแนะนําใหเกษตรกรผลิตเปนเมล็ดพันธุขาวโพดลูกผสมไวใชเอง คือ NSX 982013 มีคุณสมบัติ
พิเศษในดานระบบรากแข็งแรง ตานทานโรคราน้ําคาง สามารถปรับตัวไดดีในพื้นที่ท่ีมีฝนทิ้งชวง
ระยะออกดอก ออกไหม แตมีขอดอย คือ ตนสูง ขั้วของฝกเหนียว เมื่อเก็บเกี่ยวในระยะลําตนยังไม
แหงสนิท
- การผลิตเมล็ดพันธุในไรเกษตรกร ศูนยวิจัยพืชไรเพชรบูรณ ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกรมวิชาการเกษตร และงบประมาณของจังหวัดเพชรบูรณ ป 2547-2548 โดยได
พิจารณาคัดเลือกพันธุที่ทนทานแลงในเขตจังหวัดเพชรบูรณ คือ พันธุคูผสม NSX 982013
(Nei 402011 x Nei 9202) เปนพันธุตานทานโรคราน้ําคาง ทนทานแลง และใหผลผลิตสูง
ใกลเคียงกับภาคเอกชน ผลผลิตเฉลี่ย 1,050 กก./ไร อายุเก็บเกี่ยว 110-115 วัน ขบวนการผลิต
ขาวโพดลูกผสมระดับเกษตรกร มีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
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ขั้นตอนแรก การพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ เปนพื้นที่ดินมีการระบายน้ําดี การใหน้ําระบบ
ชลประทาน ฤดูปลูก ปลูกในฤดูแลงชวงเดือน ต.ค.-ธ.ค. แปลงผลิตขาวโพดลูกผสมตองหางจากแปลง
ปลูกขาวโพดอื่นๆ 300 เมตร หรือปลูกเหลื่อมวันอยางนอย 3 สัปดาห
ขั้นตอนที่สอง การเตรียมดินโดยการไถพรวนปกติ ใหน้ํากอนปลูกหลังดินมีความชื้น
พอเพียง การปลูก ปลูกระยะ 75x25(1) ซม. อัตราเมล็ดพันธุพอ 1 กก./ไร เมล็ดพันธุแม 3 กก./ไร
พันธุพอปลูกกอนพันธุแม 4 วัน เนื่องจากพันธุแมมีอายุการออกไหมเร็วกวาการออกดอกของพันธุพอ
4 วัน แถวที่ปลูกพันธุพอตอพันธุ 1:4 ตลอดฤดูปลูกมีการใหน้ําชลประทาน 3-4 ครั้ง แบงใสปุยเคมี
15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร รองพื้นกอนปลูกและชวงกําจัดวัชพืช 3 สัปดาห หลังปลูกใหใสปุยเคมีสูตร
46-0-0 อัตรา 25 กก./ไร แบงใสระยะ 3 สัปดาหหลังปลูก และระยะออกดอก ออกไหม
ขั้นตอนที่สาม ระยะคัดพันธุปน ดําเนินการตัดตนปนโดยดูลักษณะประจําพันธุสายพันธุ
พอ/แม เปนสําคัญ ตั้งแตระยะกลาไปจนถึงชวงทํารุน เมื่อเขาสูระยะออกดอก ออกไหม ในสายพันธุ
แมกําจัดดอกตัวผูออกโดยการถอดยอดเปนระยะดอกตัวผูเริ่มจะคลี่ออก ดึงดอกตัวผูออกใหหมดใน
ทุกแถวสายพันธุแม
ขั้นตอนที่สี่ เปนระยะเก็บเกี่ยว ขาวโพดสายพันธุแมเก็บเกี่ยวอายุ 45 วันหลังออกดอก หรือ
95 วันหลังปลูก สําหรับตนพันธุพอใหตัดทิ้งกอนเก็บเกี่ยว 1 เดือน เพื่อปองกันการปลอมปน
ขั้นตอนที่หา นําฝกขาวโพดที่เก็บเกี่ยวระยะความชื้นในเมล็ด 23-25% หรือระยะเมล็ด
สุกแกทางสรีรวิทยา นําฝกมาลดความชื้นโดยการตากแดด 3-4 แดด พรอมคัดฝกและเมล็ดเสีย เมื่อ
ความชื้นเมล็ดในฝกประมาณ 17% นํามากะเทาะเมล็ดดวยความเร็วต่ํา ลดความชื้นเมล็ดเหลือ
10-12% มาคลุกสารเคมีปองกันแมลง และเชื้อรา โดยใชน้ําสะอาด 300 ซีซี ผสมกับสารเคมี
คลอรโพลิฟอส 2.5 ซีซี และแคปแทน 100 กรัม ผสมคลุกเมล็ดพันธุขาวโพด 100 กก. นําไปบรรจุ
ถุงพลาสติกที่ผนึกสุญญากาศถุงละ 5-10 กก. เก็บไวในอุณหภูมิหองปกติสามารถรักษาความงอก
ไดนาน 10-12 เดือน
ผลการทดลอง
1. ผลการทดสอบและพัฒนาพันธุขาวโพดลูกผสม จากการทดสอบพันธุขาวโพดเลี้ยง
สัตวลูกผสมในไรเกษตรกร ผลการทดลอง ชุดที่ 1, 2 และ 3 ป 2546-2547 พบวา สายพันธุคูผสมดีเดน
กรมวิชาการเกษตร ใหผลผลิตเฉลี่ยสูงกวาพันธุที่เกษตรกรนิยมปลูก CP-DK 888 จึงไดนําคูผสม
ดีเดนพันธุ NSX 982013 ไปขยายผลในไรเกษตรกร
2. ผลการผลิตเมล็ดพันธุขยายสายพันธุแทพอและแมพันธุ เมล็ดพันธุขยายสาย
พันธุพอ Nei 9202 และสายพันธุแม Nei 402011 มีศักยภาพการผลิตเปนสายพันธุพอและแม
พันธุได ถึงแมวาใหผลผลิต เมล็ดพันธุต่ําเฉลี่ย 50-100 กก./ไร แตถาผลิตเปนเมล็ดขาวโพดลูกผสม
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แลว เกษตรกรพอใจในคุณภาพเมล็ดพันธุ ลักษณะพันธุในดานการเจริญเติบโต ทนทานแลง ผลผลิต
น้ําหนักเมล็ด และสีเมล็ด
3. ผลการฝกอบรมเกษตรกร มีเกษตรกรสนใจผลิตเมล็ดพันธุ จํานวน 21 ราย พื้นที่
62.5 ไร หลังจากมีการบรรยายใหความรูขั้นตอนและวิธีการผลิตเมล็ดพันธุ เกษตรกรมีความ
พอใจ สามารถผลิตเมล็ดพันธุดวยตนเองได
4. ผลการผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวลูกผสมในไรเกษตรกร สามารถผลิต
เมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวลูกผสมพันธุ NSX 982013 จํานวน 11,021 กก. มีคุณภาพความงอก
เมล็ดพันธุเฉลี่ยสูงถึงรอยละ 95 ตนทุนการผลิตเมล็ดพันธุ 24 บาท/กก. จําหนายเปนเมล็ดพันธุ
ขาวโพดลูกผสมในราคา 50 บาท/กก. ใหผลตอบแทนสุทธิ 26 บาท/กก. สามารถลดตนทุนการผลิตใน
ดานเมล็ดพันธุรอยละ 50 จากเดิมเคยเสียคาใชจายเปนคาเมล็ดพันธุไรละ 300 บาท
5. ผลการกระจายเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวลูกผสมไปสูเกษตรกร เมื่อนํา
เมล็ดพันธุที่ผลิตได (NSX 982013) จํานวน 11,021 กก. ปลูกตอในฤดูฝนป 2548 ไดพื้นที่
3,500 ไร ไดเมล็ดนําไปใชในภาคอุตสาหกรรม 2,450 ตัน คิดเปนมูลคามากกวา 12,250,000 บาท
6. ปญหาในการผลิตเมล็ดพันธุที่สําคัญ คือ แหลงน้ํา เกษตรกรที่ประสบความสําเร็จ
ใหผลผลิตเมล็ดพันธุสูง เปนเกษตรกรที่ผลิตในแหลงน้ําที่มีน้ําอุดมสมบูรณ สามารถกําหนดระยะเวลา
ปลูกไดตามกําหนด ดังนั้น ถาเกษตรกรตองการทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุ ควรมีการปรับปรุงแหลงน้ําให
เพียงพอ (ภาพที่ 2 และ 3)

NSX 982013

NS 72

CP-DK 888
ภาพที่ 3 ลักษณะฝกขาวโพดลูกผสมพันธุ NSX 982013, นครสวรรค 72 และ CP-DK 888 ในศูนยวิจัยพืชไร
เพชรบูรณ

เกษตรเพื่อชุมชนและสิ่งแวดลอม พรอมรับโลกรอน
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ภาพที่ 1 ผลผลิตฝกแหงและเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวลูกผสม (NSX 982013) ในไรเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ
ป 2547/2548

คาสารเคมี

อื่นๆ
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13%

15%

คาสารเคมี
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ภาพที่ 2 อัตราสวนตนทุนการผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวลูกผสม (NSX 982013) ในไรเกษตรกรจังหวัด
เพชรบูรณ ป 2548
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