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เลี้ยงสัตวลูกผสมเดี่ยวพันธุ “สุวรรณ 4452” ใหมีผลผลิตสูงกวาพันธุสุวรรณ 3851 มีเสถียรภาพสูงในการใหผล
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มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร อ.ปากชอ ง จ.นครราชสีม า
เปด เผยถึงการวิจัย และพัฒ นาขาวโพดเลี้ยงสัต วลูก ผสม
เดี่ยวพันธุ “สุวรรณ 4452” วา พันธุขาวโพดลูกผสมเดี่ยวมี
บทบาทสําคัญมากที่สุดในการเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยตอไร และ
ผลผลิตรวมของประเทศไทย เพื่อใหมีปริมาณเพียงพอใน
การใชภายในประเทศและการสงออก การวิจัยครั้งนี้จึงมี
วัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวลูกผสม
เดี่ยวใหมีผลผลิตสูงกวาพันธุสุวรรณ 3851 อยางนอย 10%
และมีเสถียรภาพ (stability) สูงในการใหผลผลิตในแหลง
ปลูกขาวโพดตาง ๆ
ขาวโพดลูกผสมเดี่ยวพันธุสุวรรณ 4452 ไดจากการนําสายพันธุ
แท เกษตรศาสตร 47 ผสมกับสายพันธุแท Kei 0102 พันธุรวมทดสอบ
ไดแก พันธุลูกผสมของศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ ศูนยวิจัย
พืชไรนครสวรรค และบริษัทเมล็ดพันธุตางๆ ในการทดสอบพันธุลูกผสม
รวมกันระหวางภาครัฐและเอกชน (21 พันธุ) การทดสอบพันธุลูกผสมที่
ดีเดนของ มก. (8 พันธุ) และการทดสอบพันธุลูกผสมกึ่งการคา (20 พันธุ)
พันธุเปรียบเทียบ จํานวน 4 พันธุ ไดแก ลูกผสมเดี่ยวพันธุสุวรรณ 3851
ลูกผสมเดี่ยวพันธุการคา CP-DK 888 ลูกผสมเดี่ยวพันธุนครสวรรค 72
และพันธุสุวรรณ 1 รอบคัดเลือกที่ 11, 12 และ 13
ผลการทดสอบพัน ธุในแหลงปลูกขาวโพดตาง ๆ ในชว ง 4 ป

(พ.ศ. 2543-2546) พบวา พันธุสุวรรณ 4452 ใหผลผลิตเฉลี่ย 1,151-1,430 กิโลกรัม/ไร สูงกวาพันธุสุวรรณ
3851 (21.7%), ลูกผสมเดี่ยวพันธุ CP-DK 888 (27.4 %),
ลูกผสมเดี่ยวพันธุนครสวรรค 72 (23.8%) และพันธุสุวรรณ 1
(รอบคัดเลือก 11,12 และ 13) (38.4 %) จากจํานวน 118 (4
ป) , 76 (4 ป) , 49 ( 3 ป) และ 29 (3 ป) การทดลอง ตามลําดับ
ผ ลก า ร ต ร ว จ สอ บ ค า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ รี เ ก ร ซชั น
(regression coefficient, b) ของลักษณะผลผลิตในชวง 2 ป
(พ.ศ. 2544-2545) พบวา พันธุสุวรรณ 4452 ใหคา b อยู
ในชวง 0.83-1.12 แสดงใหเห็นวา พันธุนี้มีแนวโนมสามารถ
ปรับตัวไดดีในสภาพแวดลอมที่เลวถึงดี พันธุสุวรรณ 4452 มี
อายุวันสลัดละอองเกสร 50% 54 วัน วันออกไหม 50% 54 วัน
ความสูงตน 217 เซนติเมตร ความสูงฝก 130 เซนติเมตร และ
ใหลักษณะทางเกษตรบางอยางดีกวาพันธุสุวรรณ 3851 ไดแก
ต า นทานการหั ก ล ม ต า นทานโรคราน้ํ า ค า ง โรคทางใบ
โดยเฉพาะโรคราสนิม เปลือกหุมฝกมิดชิด ลักษณะตนและฝก
ดีกวา ฝกเนานอยกวา จํานวนฝก/ตนสูงกวา และมีเปอรเซ็นตกะเทาะเมล็ดสูงกวาถึง 81.9% นอกจากนี้ พันธุ
สุวรรณ 4452 ยังมีเมล็ดสีสมเหลืองหัวแข็ง
“จากการประเมินความทนทานแลงของขาวโพดลูกผสมจํานวน 36 พันธุ โดยใหขาดน้ําเมื่อขาวโพด
ออกไหมเปน เวลา 2 สัปดาห พบว าพัน ธุ
สุวรรณ 4452 ใหผลผลิตในสภาพแลง 765
กิโลกรัม/ไรและสภาพปกติ 1,511 กิโลกรัม/
ไร ในขณะที่ พั น ธุ CP-DK 888 และ
นครสวรรค 72 ใหผลผลิตในสภาพแลง 366
และ 422 กิโ ลกรัม/ไร และในสภาพปกติ
1,322 และ 1,108 กิโลกรัม/ไร ตามลําดับ”
นายโชคชัย กลาว
ดร.โชคชัย กลาวตอไปวา เมล็ดพันธุ
สุวรรณ 4452 ราคากิโลกรัมละ 70 บาท ซึ่งจะถูกกวาเมล็ดพันธุใหม ๆ ของเอกขนดวย การปลูกจะปลูก 1 เมล็ด
ตอหลุม โดยระยะหางระหวางแถว 75 เซนติเมตร ระหวางรอง 20-25 เซนติเมตร เมล็ดพันธุนี้สามารถปลูก
หนาแนนไดและเปนที่นิยมของเกษตรกร การปลูกนั้นจะใชประมาณ 2.5 กิโลกรัมตอไร เพราะฉะนั้นถาพื้นที่

นั้นมีฝนตกสม่ําเสมอและการดูแลรักษาที่ดีพอสมควร พันธุนี้จะใหผลผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ คือใหผลผลิต
สูงถึง 1,500 กิโลกรัมตอไร สําหรับการ
ทดลองในการให เ ป น ส ว นผสมใน
อาหารสัต วนั้น ยังไมไดทําการทดลอง
โดยตรง แต โ ดยทั่ ว ไปข า วโพดจะให
โปรตีน 7 % และน้ํามัน 4-4.5 % ใน
เกณฑเฉลี่ย
สําหรับการเก็บเกี่ยวนั้น จะใช
เวลา 110-120 วัน ถาเปนการเก็บเมล็ด
แห ง แต พั น ธุ นี้ นั้ น แนะนํ า ให ป ลู ก ทํ า
ขาวโพดหมัก คือถาปลูกไปแลวก็จะไปตัดตนเมื่อใบเริ่มแหงแลว อายุประมาณ 85 วันหลังจากการปลูก โดยจะ
เริ่มนับจากวันที่ใหน้ําเปนวันที่ 1 ไปอีก 85 วันจึงจะตัดตน โดยจะตัดใหชิดโคนตน (ขอแรกที่โผลขึ้นมา) ถาเปน
เกษตรกรรายใหญ เชน ฟารมโชคชัย จะมีการใชรถตัด จากนั้น
จะมีตัวสับและพนเปนฝอยมาลงในเทรเลอร แลวเอาไปหมักใน
หลุมหมัก ใหญ จากนั้น เอาผาใบป ด และใช ร ถเหยีย บเพื่อไล
ออกซิเจนออก เมื่อใหพวกที่ไมใชออกซิเจนมายอยจะทําใหได
ขา วโพดหมั ก ที่มี คุ ณ ภาพดี ใช เ วลาเพีย ง 1 เดื อน คือ จะมี
คารโบไฮเดรตที่ยอยไดสูง และเปอรเซ็นตโปรตีนก็สูงเทียบกับ
พืชอาหารสัต วอื่น ๆ ดังนั้นขาวโพดหมักเปนอาหารสัตวที่ใ ช
เลี้ยงโคเนื้อและโคนมที่ดีมาก อยางไรก็ตามปจจุบันนี้เกษตรกร
ตองใชตนทุนการผลิตที่สูง เพราะใชอาหารขน 70 % แตถาใช
ขาวโพดหมักก็จะชวยลดสูตรตัวนี้ออกไปได และชวยประหยัด
ไดมาก เพราะถายังไมมีการเปดใชก็จ ะไมเสีย และโคจะชอบ
มากเนื่ อ งจากมี ก ลิ่ น เปรี้ ย วของอาหาร ซึ่ ง พบว า ญี่ ปุ น
สวิตเซอรแลนด ออสเตรเลีย และนิวซีแลนดมีการใชขาวโพด
หมักไปเลี้ยงวัวนม
ขณะนี้ศูนยวิจัยฯ ไดทําขาวโพดหมักสงออกอยูที่วังน้ํา
เขียว ซึ่งเปนที่เดียวที่มีการสงออกสายพันธุแทที่พัฒนามาจาก
พันธุสังเคราะห เกษตรศาสตร เบอร 6 สายพันธุพอจะตานทานโรคดีมาก เชน โรคราสนิม ความตานทานตอการ
หักลมและใบเลี้ยงแคบ ในแปลงผลิตนั้นจะปลูกพันธุแม 4 แถว สลับกับพันธุพอ 1 แถว และจะไปถอดยอดตัว
แมกอนที่จะออกละอองเกสร และตองปลอดละอองเกสรจากแปลงอื่น เพื่อใหไดพันธุที่บริสุทธิ์ หรือตองหาง

จากพันธุอื่นประมาณ 300-400 เมตร หรือปลูกหางวันกัน 3 อาทิตย จากนั้นเมื่อถอดยอดตัวแมแลวพันธุพอก็จะ
ลงไปผสม ลูกที่ออกมาจะไดเปนพันธุสุวรรณ 4452 ซึ่งจะมีลักษณะที่แข็งแรงกวาพอแม
หลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จก็จะนําไปปนใหซากขาวโพดลงดินและพรวนกลบ เพราะซากตนขาวโพดจะมี
ธาตุ NPK อยูประมาณ 1 % และที่สําคัญการปลูกขาวโพดแตไมมีการปรับปรุงดินก็จะทําใหดินจืด รวมทั้ง
เกษตรกรควรมีการรื้อดินดาน เนื่องจาก
ในแตละปจะมีรถมาเหยียบย่ําทําใหดิน
เริ่มแข็ง ซึ่งรากเจาะลงไปไมไดทําให
ขาวโพดลมเมื่อเจอลมแรง ดังนั้นจึงควร
ใชรถระเบิดดินดานซึ่งจะมีตัวคลายลิ่ม
เจาะลงไปในดิน และจะไปรื้อดินดานที่
แข็งออก ทําใหขาวโพดไดวางรากได
ลึก มากขึ้น และทําใหแข็งแรงสมบูร ณ
ขึ้น
“ถาตองการปลูกเพื่อเก็บเมล็ดก็
คงจะปลูกตนเดือนส.ค. จากนั้นเดือนก.ย. ก็จะออกตนไดเต็มที่ พอถึงเดือนพ.ย.ก็จะเริ่มออกดอก ซึ่งการสาธิต
พืชคลุมดิน นั้นไดนําถั่วแปบและโสนมาใชดวย เพราะฉะนั้น พวกนี้จะหนัก 2-3 ตัน ตอไร และจะมีการตรึง
ไนโตรเจนจากอากาศ ลงมาสรางเปนไนโตรเจนอยูในปมของรากของพืชตระกูลถั่ว ซึ่งถาทําอยางนี้ทุกปจะชวย
ลดการใสปุยไดมาก และจะทําใหอินทรียวัตถุในดินเพิ่มขึ้น ในประเทศไทยมีอินทรียวัตถุในดินประมาณ 1.5-2
% และหากเกษตรกรตองการจะเก็บขาวโพดใหหวานถั่วลงไปกอน โดยเฉพาะถั่วเขียวจะไวมากประมาณ 1
เดือน ถาถั่วออกดอกก็ไถกลบลงไปเลย รอเวลาอีก 2 อาทิตยก็ยอยสลาย จากนั้นเริ่มเตรียมดินได เพราะฉะนั้นใช
เวลาไมเกิน 1 เดือนก็สามารถปลูกได และถาปลูกขาวโพดหวานจะปลูกไดถึง 3 รุน”
สําหรับศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติไดเผยแพรพันธุสุวรรณ 4452 สูเกษตรกร ภาครัฐ และ
เอกชน ตั้งแตป พ.ศ.2546 ซึ่งเกษตรกรมีโอกาสเลือกใชพันธุขาวโพดลูกผสมเดี่ยวที่ดี เพื่อเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยตอไร
และผลผลิตรวมของประเทศ เพื่อใหเพียงพอในการใชภายในประเทศและการสงออก ทั้งนี้ ในป พ.ศ. 2545 มี
ปริมาณการใชเมล็ดพันธุลูกผสม 99.12 % ของพื้นที่ปลูกขาวโพดทั้งประเทศ 7.317 ลานไร สวนใหญเปนพันธุ
ลูกผสมเดี่ยว มีพื้นที่ปลูกมากกวา 90 % ของพื้นที่ปลูกขาวโพดลูกผสมทั้งหมด ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในชวงสอง
ทศวรรษที่ผานมาเปนผลจากการใชพันธุลูกผสม โดยเฉพาะพันธุลูกผสมเดี่ยว และการใชเทคโนโลยีการผลิตที่ดี
ขึ้น เปนผลจากความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนในการสงเสริมใหมีการใชเมล็ดพันธุลูกผสมเดี่ยวเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็ว
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