
ข้าวโพดพันธุ์ใหม่
และความกา้วหน้าในการพัฒนาพันธุ์ของ

ข้าวโพดเลีย้งสัตวแ์ละขา้วโพดฝักสด.

สุริพัฒน์ ไทยเทศ

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน





แผนงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพด 

การพัฒนาพันธุ์
ข้าวโพด

หวาน

ข้าวโพด

ข้าวเหนยีว

ข้าวโพด

ฝักอ่อน
ข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์
เทคโนโลยีการผลิต







เ พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ปลูก

และระบบการผลิตของเกษตรกร

เพ่ือลดต้นทุนการผลิต ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจคุ้มค่า

แก่การลงทุน

เพ่ือส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสม 

และการกระจายพันธุ์ สู่กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์
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Improved population

Line development

Line selection

Line evaluation

Selected lines

Population formation & improvement

Hybrid formationHybridsHybrid evaluation

Commercial hybrid

Biotechnology &
Other purpose

Specific production
management

Seed production
technology

Germplasm

Selection

Testing

Farmer

การปรับปรุงพันธุ์ลูกผสม

Seed
production

ดัดแปลงจาก : ฉลอง เกิดศรี



ผลงานวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์

พันธุ์รับรอง
กรมวิชาการเกษตร ปี 2562

พันธุ์ดีเดน่ เข้าสู่กระบวนการ
รับรองพันธุ์

ประชากรขา้วโพด 
แหลง่พันธกุรรม



ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม

พันธุ์นครสวรรค์ 4

อายุเก็บเกี่ยวยาวและทนแล้ง 

พันธุ์นครสวรรค์ 5

อายุเก็บเกี่ยวส้ันและทนแล้ง 

ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม

พันธุ์ชัยนาท 2

เมล็ดสีขาวปนม่วง เหนียวนุ่มดี 

พันธุ์รบัรอง กรมวชิาการเกษตร ปี 2562



ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธ์ุดีเด่น

NSX152067

อายุเก็บเกี่ยวยาวและทนแล้ง 

NSX151008

อายุเก็บเกี่ยวส้ันและทนแล้ง 

พันธุ์ดเีด่น เข้าสู่กระบวนการรบัรองพันธุ์

ผลผลิต  สภาพปกติ 1,265 กก./ไร่
สภาพแล้ง 778 กก./ไร่

อายุวันออกไหม 53 วัน

อายุเก็บเกี่ยว 110-120 วัน

%กะเทาะ 79 %

ความช้ืนท่ี 120 วัน 24 %

ผลผลิต สภาพปกติ 1,121 กก./ไร่
สภาพแล้ง 616 กก./ไร่

อายุวันออกไหม 51 วัน

อายุเก็บเกี่ยว 95-100 วัน

%กะเทาะ 81 %

ความช้ืนท่ี 100 วัน 26 %



ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมพันธุ์ดีเด่น

CNW18178

ข้าวโพดข้าวเหนียวเมล็ดสีขาว

UT121122 

ข้าวโพดข้าวเหนียวเมล็ดสีม่วง

พันธุ์ดเีดน่ เข้าสู่กระบวนการรับรองพันธุ์

ผลผลิต   ท้ังเปลือก 2,586 กก./ไร่
ปอกเปลือก 1,521 กก./ไร่

ความยาวฝัก 15.9 ซม.
ความกว้างฝัก 4.8 ซม.
คุณภาพการบริโภค ดี
ล าต้นแข็งแรง

ผลผลิต  ท้ังเปลือก 2,175 กก./ไร่
ปอกเปลือก 1,424  กก./ไร่

ความยาวฝัก 17.1 ซม.
ความกว้างฝัก 4.5 ซม.
คุณภาพการบริโภค เหนียวนุ่ม 
อายุเก็บเกี่ยว 62-64 วัน



ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสม

พันธุ์ดเีดน่ เข้าสู่กระบวนการรับรองพันธุ์

HY084656 มันปูอุทัยธานี

ผลผลิต
ท้ังเปลือก 2,054  กก./ไร่

ปอกเปลือก 356   กก./ไร่
ให้ผลผลิตฝักท่ีได้มาตรฐานสูง

ข้าวโพดเทียนพ้ืนเมือง รอบคัดเลือกที่ 3

คัดเลือกหมู่ประยุกต์ 
ผลผลิต
ท้ังเปลือก 1,618  กก./ไร่

ปอกเปลือก 1,135   กก./ไร่



ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ดเีด่น

พันธุ์ดเีดน่ เข้าสู่กระบวนการรับรองพันธุ์

ผลผลิต

ท้ังเปลือก 2,903   กก./ไร่

ปอกเปลือก 1,998    กก./ไร่

ความหวาน 14.9 องศาบริกซ์

S18004 

เพ่ือบริโภคฝักสดในภาคใต้ 



ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ดเีด่น

พันธุ์ดเีดน่ เข้าสู่กระบวนการเปรียบเทยีบพันธุ์

ผลผลิต
ท้ังเปลือก 2,782  กก./ไร่

ปอกเปลือก 1,851   กก./ไร่
ความหวาน 13.9 องศาบริกซ์

อุตสาหกรรมแปรรูป

S20057 S20077

(ข้ันตอนเปรียบเทียบมาตรฐาน)

ผลผลิต
ท้ังเปลือก 2,757  กก./ไร่

ปอกเปลือก 1,827   กก./ไร่
ความหวาน 13.8  องศาบริกซ์



ประชากรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การคัดเลือกแบบหมุนเวียนสลับ รอบที่ 7

ประชากรข้าวโพด แหล่งพันธกุรรม

NP99201 NP99202

ผลผลิต 1,203 กก./ไร่
สมรรถนะการผสมท่ัวไป (GCA) 
มีค่าสูง 
เหมาะส าหรับการพัฒนาเป็น
พันธุ์ผสมเปิด

ผลผลิต 1,217 กก./ไร่
สมรรถนะการผสมเฉพาะสูง (SCA) 
ในรอบคัดเลือกที่ 6
สายพันธุ์แท้ท่ีได้ พัฒนาเป็น
สายพันธุ์พ่อแม่



ประชากรข้าวโพดหวาน ต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่ รอบคัดเลือกที่ 2

ประชากรข้าวโพด แหล่งพันธกุรรม

- แตกต่างทางพันธุกรรมแบบ
เฮตเทอโรซีส
- เกิดจากการรวมตัวของ
สายพันธุ์ที่เกิดโรคที่ใบ <20%
- สามารถใช้เป็นแหล่ง
พันธุกรรมในการปรับปรุงพันธุ์





การใช้ประโยชนด์า้นการผลติของข้าวโพดลูกผสม



พันธุ์ สายพันธุแ์ท ้(ตัน) พ้ืนที่ปลูกผลิตเมล็ดพันธุ์

ลูกผสม (ไร)่ 1/ 
ได้รับเมลด็พันธุ์ 

(ตัน) 2/

ปลูกไนพ้ืนที ่(ไร่)3/

สายพันธุ์

แม่

สายพันธุพ่์อ

นครสวรรค์ 4 18 6 6,000 1,200 342,850

นครสวรรค์ 5 8.6 3.2 3,200 640 182,850

รวม 26.6 9.2 9,200 1,840 525,700

การใชป้ระโยชนส์ายพันธุแ์ท ้พ่อแม่ ปี 2562-2565

2/ ค านวณจาก ผลคูณพ้ืนท่ีปลูกและผลผลิตเฉลี่ยในการผลิตเมล็ดพันธุ์ (200 กก./ไร่)

1/ ค านวณจาก อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ แม่ : พ่อ    3:1 กก. / ไร่

3/ อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ ประมาณ 3.5 กก./ไร่

เกษตรกรรายย่อย 21%

วิสาหกิจชุมชน 1%

สหกรณ์การเกษตร 18%

ภาครัฐ 27%

เอกชน 33%

หน่วยงานทีม่กีารน าไปใชป้ระโยชน์



ลูกผสม ปริมาณเมลด็

พันธุ ์(ตัน)

ข้าวโพดเล้ียงสัตว์นครสวรรค์ 4 5.89

ข้าวโพดเล้ียงสัตว์นครสวรรค์ 5 8.89

ข้าวโพดข้าวเหนียวชัยนาท 2 0.37

การใช้ประโยชน์ข้าวโพดลูกผสม ปี 2562-2565

เกษตรกร 84% ภาครัฐ16%

หน่วยงานทีม่กีารน าไปใชป้ระโยชน์

ด้านการวิจยัและพัฒนา

หน่วยงานวิจัย น าพันธุ์/สายพันธุ์แท้ ไปพัฒนาต่อยอด ใชเ้ป็นแหล่งพันธุกรรม เช่น ความ

ต้านทานโรค ความทนแล้ง อายุเก็บเก่ียวส้ัน

เป็นพันธุ์เปรียบเทียบมาตรฐาน ในโครงการวิจัย ต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน




