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บทนํา 

ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร โดยการสนับสนุนของศูนยวิจัยและปรับปรุงพันธุขาวโพด
ขาวสาลีนานาชาติ (CIMMYT) ไดดําเนินการศึกษาดานการวิจัยและพัฒนาขาวโพดในประเทศไทย  
รวมท้ังศึกษาการผลิตขาวโพดในพื้นที่แหลงผลิตสําคัญ มาต้ังแตป พ.ศ. 2541 ผลการศึกษา เปนที่
ประจักษวา แมวาท้ังภาครัฐและเอกชนของไทยไดมีการพัฒนาและปรับปรุงพันธุขาวโพดจากพันธุ
ผสมเปดเปนพันธุลูกผสมที่ใหผลผลิตสูงมากในระยะหลัง และเกษตรกรสวนใหญไดปรับเปลี่ยนไปใช
พันธุขาวโพดพันธุลูกผสมแลวก็ตาม แตในภาพรวมยังพบวาผลผลิตขาวโพดตอพื้นที่ของเกษตรกรเพิ่ม
ขึ้นไมมากนัก โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับผลการทดสอบพันธุในสถานีทดลอง ทั้งนี้ยังมีปญหาขอ
จํากัดอยูหลายประการในการเพิ่มผลผลิต 

วัตถุประสงค 
  เพื่อกําหนดทิศทางการวิจัยและพัฒนาการผลิตขาวโพดของประเทศไทยใหเหมาะสม  สอด
คลองกับสถานการณและความตองการของเกษตรกร  โครงการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคที่จะนําผลที่ได
จากการศึกษาในพื้นที่มาดําเนินการจัดลําดับความสําคัญของงานวิจัยขาวโพดเลี้ยงสัตว เพื่อสามารถ
กําหนดทิศทางของงานวิจัยท่ีจําเปนและเกิดประโยชนแกเกษตรกร อุตสาหกรรมขาวโพด และ
เศรษฐกิจของประเทศไทยตอไป 

วิธีการศึกษา 
นําผลการศึกษาท่ีไดจากการสํารวจพื้นที่และสัมภาษณครัวเรือนผูปลูกขาวโพดในแหลงผลิต

สําคัญ โดยวิธี  RRA/PRA ในป พ.ศ. 2541 – 2543  ครอบคลุม  32 ตําบล 18 อําเภอ 12 จังหวัด มาใช
เปนขอมูลประกอบขั้นตอนการวิเคราะหเพื่อจัดลําดับความสําคัญของงานวิจัยขาวโพด โดย 

1. จัดประชุมนักวิชาการผูเก่ียวของดานขาวโพดทั้งภาครัฐและเอกชน ในเดือนสิงหาคม 2544 
มีการระดมความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาขอจํากัดในการผลิตขาวโพดเพิ่มเติมจากผลการศึกษาโดยวิธี 
RRA/PRA  ไดจัดลําดับความสําคัญของปญหาเบ้ืองตนในแตละพื้นที่ ประมาณการปริมาณผลผลิต
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ขาวโพดท่ีคาดวาจะเพิ่มขึ้นถาแตละปญหาไดรับการแกไข โดยใชความรูและประสบการณของผูเขา
ประชุม เพื่อนําผลไปใชในการวิเคราะหจัดลําดับความสําคัญของปญหา  จากนั้นไดหาแนวทางการแก
ไขปญหาและโอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จในการแกไขปญหาพรอมระบุหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

2. วิเคราะหเพื่อจัดลําดับความสําคัญของปญหาในแตละพื้นที่ ตามวิธีการและแนวคิดของ 
Pingali and Pandey (2001) โดยใชขอสรุปที่ไดจากการประชุม วิเคราะหรวมกับขอมูลทุติยภูมิจาก
แหลงตางๆ   

ในการวิเคราะหจัดลําดับความสําคัญของปญหา Pingali and Pandey  (2001) ไดใชดัชนี 3 ตัว 
ไดแก ดัชนีความมีประสิทธิภาพ ดัชนีความยากจน และดัชนีประเภทการผลิตขาวโพด (เพื่อยังชีพหรือ
การคา) มาใชในการจัดลําดับความสําคัญ คาสัดสวนท่ีใหกับดัชนีทั้ง 3 เทากับ 0.5  0.3 และ 0.2 ตาม
ลําดับ สวนการวิเคราะหกรณีประเทศไทยครั้งนี้ ไดใชดัชนีเพียง 2 ตัว คือดัชนีความมีประสิทธิภาพ
และดัชนีความยากจน เนื่องจากการผลิตขาวโพดของประเทศไทยเกือบทั้งหมดเปนการผลิตเพื่อการ
คา ซึ่งวิธีการคํานวณคาดัชนีทั้ง 2 คานี้ แสดงในตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1  วิธีการหาคาดัชนีความมีประสิทธิภาพ และดัชนีความยากจนท่ีใชในการวิเคราะห 
ดัชนีความมีประสิทธิภาพ ไดจาก ดัชนีความยากจน ไดจาก ผลรวม 
- ลําดับความสําคัญของปญหา/ขอจํากัด 

- ปริมาณผลผลิตขาวโพดท่ีเพ่ิมขึ้นเมื่อแตละ
ปญหาไดรับการแกไข 
- ผลผลิตขาวโพดรวมในแตละเกษตรนิเวศน 
- ความนาจะเปนหรือโอกาสท่ีจะประสบความ
สําเร็จในการแกไขปญหาแตละปญหา 

- ดัชนีความมีประสิทธิภาพ และคาความ
ยากจนในแตละพ้ืนท่ี (โดยท่ี ดัชนีความ
ยากจน เทากับ 1 � สัดสวนของคาเฉล่ีย
รายไดครัวเรือนผูปลูกขาวโพดในแตละ
พ้ืนท่ี ตอคาเฉล่ียของรายไดครัวเรือนผู
ปลูกขาวโพดในทุกพ้ืนท่ี 

คํานวณโดย 
0.7 * ดัชนีความมี
ประสิทธิภาพ  
+0.3 * ดัชนีความ
ยากจน 

 

ผลการศึกษา 

4.1 การจําแนกพื้นที่ศึกษา ที่ประชุมไดจําแนกพื้นที่ศึกษาตามเขตนิเวศเกษตร โดยอาศัย
สภาพพื้นที่  ที่ต้ัง และศักยภาพในการผลิต เปน 13 เขต  ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  ผลการจําแนกพื้นที่ศึกษา ตามเขตนิเวศเกษตร 
พ้ืนท่ีดอนอาศัยนํ้าฝน ภาค พ้ืนท่ีราบชล

ประทาน สภาพการผลิตดี (FU) สภาพการผลิตไมดี (MU)
พ้ืนท่ีลาดชัน/เขา
อาศัยฝน 

เหนือตอนบน (UN) UN-I UN-FU UN-MU 
เหนือตอนลาง (LN) LN-I LN-FU LN-MU LN-H 
ตอ./เหนือตอนบน (UNE) - UNE-FU - UNE-H 
ตอ./เหนือตอนลาง (LNE) - LNE-FU LNE-MU - 
กลาง (C) - C-FU C-MU - 
หมายเหตุ:  UN-I = ต. หงาว อ.เทิง จ. เชียงราย, LN-I =   ต. หนองโสน อ. สามงาม จ.พิจิตร, UN-FU = ต. เวียง อ.เทิง จ. เชียงราย และ 
ต.ชองแคบ อ. พบพระ จ.ตาก, UN-MU = ต. หวยซอ  อ. เชียงของ จ. เชียงราย และ ต. เมืองนะ อ. เชียงดาว  จ. เชียงใหม,   LN-FU =   
ต. โพธิ์ปราสาท   ต. วังขอย อ. ไพสาลี จ. นครสวรรค  ต. เขาชายธง ต. สุขสําราญ  อ. ตากฟา  จ.นครสวรรค  ต. หนองไผ  ต. บัววัฒนา 
อ. หนองไผ จ. เพชรบูรณ   ต. นาบอคํา  อ. เมือง จ. กําแพงเพชร  และ  ต. เมืองการุง  อ. บานไร จ. อุทัยธาน,  LN-MU = ต. หนองปลิง  
อ. เมือง  จ. กําแพงเพชร,  LN-H =  ต. ชนแดน ต. พุทธบาท  ต.ทาขาม  อ. ชนแดน จ. เพชรบูรณ, UNE-FU = ต. น้ําสวย  ต. นาดินดํา   
อ. เมือง จ. เลย,  UNE-H =ต. ดานซาย  ต. วังยาว  ต. โคกงาม อ. ดานซาย จ. เลย,  LNE-FU = ต. ปากชอง  ต. วังกะทะ อ. ปากชอง     
จ. นครราชสีมา ,  LNE-MU =  ต. หนองสาหราย  อ. ปากชอง และ ต. หวยบง  ต. ตะเคียน  อ.  ดานขุนทด  จ. นครราชสีมา,   C-FU =   
ต. ชอนนอย  อ. พัฒนานิคม  จ. ลพบุรี และ  ต. ไทยอุดม  อ. คลองหาด  จ. สระแกว ,  C-MU = ต. ชัยบาดาล  อ. ชัยบาดาล  และ ต. 
พัฒนานิคม  อ. พัฒนานิคม จ. ลพบุรี 

 4.2 ผลการวิเคราะหจัดลําดับความสําคัญของปญหา การใชเพียงดัชนีความมีประสิทธิภาพ 
และใชดัชนีความมีประสิทธิภาพถวงน้ําหนักดวยดัชนีความยากจน ใหผลใกลเคียงกัน ซึ่งในที่นี้ไดนํา
เสนอเพียง 12 ลําดับ (ตารางที่ 3) พื้นที่ที่มีความสําคัญในลําดับตนๆ คือ การผลิตบนพื้นที่ดอนใน
ภาคเหนือตอนลางที่มีสภาพการผลิตคอนขางดี โดยมีปญหาสําคัญคือ ปญหาโรคราสนิม ดินเสื่อม
ความอุดมสมบูรณ และปญหาฝนแลงฝนทิ้งชวง สวนพื้นที่อ่ืนจะแตกตางกันบางในปญหาในการผลิต  

ตารางที่  3   ผลการจัดลําดับความสําคัญของปญหาขอจํากัด  
ใชเฉพาะดัชนีความมีประสิทธิภาพ ใชดัชนีความมีประสิทธิภาพรวมกับดัชนีความยากจน

ลําดับ นิเวศนเกษตร ปญหา/ขอจํากัด ลําดับ นิเวศนเกษตร ปญหา/ขอจํากัด 
1 LN-FU โรคราสนิม 1 LN-FU โรคราสนิม 
2 LN-FU ดินเส่ือมความอุดมสมบูรณ 2 LN-FU ดินเส่ือมความอุดมสมบูรณ
3 LN-FU ฝนแลง /ฝนท้ิงชวง 3 LN-FU ฝนแลง /ฝนท้ิงชวง
4 UN-FU ตนขาวโพดลม     4 UN-FU ตนขาวโพดลม     
5 LN-FU นํ้าทวมขัง 5 UN-FU Banded leaf/ sheath blight, BSR
6 C-FU ชนิดปุย /วิธีใสปุยไมเหมะสม 6 LN-FU นํ้าทวมขัง 
7 C-MU ดินเส่ือมความอุดมสมบูรณ 7 C-FU ชนิดปุย /วิธีใสปุยไมเหมะสม 
8 UN-FU BLSB, BSR 8 UN-FU โรคราสนิม 
9 C-MU ชนิดปุย /วิธีใสปุยไมเหมะสม 9 C-MU ดินเส่ือมความอุดมสมบูรณ
10 UN-FU โรคราสนิม 10 C-MU ชนิดปุย /วิธีใสปุยไมเหมะสม 
11 C-MU การเตรียมดินไมถูกวิธี 11 C-MU การเลือกใชพันธุไมเหมาะสม 
12 C-FU การเลือกใชพันธุไมเหมาะสม 12 C-MU ชนิดปุย /วิธีใสปุยไมเหมะสม 
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 4.3 แนวทางในการแกไขปญหา  

จากผลการจัดลําดับความสําคัญของปญหาท่ีไดในขอ 4.2 ไดนําไปสูการระดมความคิดเห็น 
เพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหา รวมท้ังโอกาสประสบความสําเร็จในการแกปญหา และหนวยงาน 

รับผิดชอบโดยไมแยกเปนพื้นที่ ผลการประชุมไดขอสรุปดังแสดงในตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4   แนวทางในการแกไขปญหา/ขอจํากัด โอกาสประสบความสําเร็จในการแกปญหา และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

   ปญหา/ขอจํากัด แนวทางในการแกปญหา โอกาสสําเร็จ หนวยงานที่รับผิดชอบ 
1. ใชเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม 100 %  BIOTEC, มก., ธุรกิจผลิตเมล็ดพันธุ โรคกาบใบไหม  
2. ใชสารเคมีควบคุม    90 %  บริษัทคาสารเคมี ,  กรมวิชาการเกษตร 

 3.  MAS-BT 90 %   มก., กรมวิชาการเกษตร, ธุรกิจผลิตเมล็ดพันธุ 
1. เลือกใชพันธุตานทานโรคน้ี  90 % กรมวิชาการเกษตร, มก., ธุรกิจเมล็ดพันธุ 
2.  ปรับเปล่ียนชวงเวลาปลูก 80 %  มก., กรมวิชาการเกษตร, ธุรกิจเมล็ดพันธุ 

  โรคราสนิม 
  โรครานํ้าคาง 
 3.  ใชสารเคมีควบคุม 80 % ธุรกิจคาสารเคมี , กรมวิชาการเกษตร , มก. 

1. ใชปุยตามผลการวิเคราะหดิน 80 % กรมวิชาการเกษตร 
2. ปลูกพืชหมุนเวียน 80 %  กรมวิชาการเกษตร 

 ดินเส่ือมความอุดม  
   สมบูรณ 

3. ใชปุยอินทรีย ปุยพืชสด 50 %  กรมวิชาการเกษตร 
 การเตรียมดินไมถูกวิธี  1. ใชเคร่ืองมือ Sub Soiler 20 %  กรมสงเสริมการเกษตร 

 2.  ทํา Contour 10 %  กรมพัฒนาท่ีดิน   
 3. Minimize Low Spot 30 % กรมวิชาการเกษตร  

คุณภาพเมล็ดพันธุ 
(ปลอมปน/ 
เปอรเซ็นตการงอก
ต่ํา) 

1. บังคับกฎหมาย/เครงครัดกับผู
ผลิตเมล็ดพันธุปลอม 
2. เปล่ียนแปลงกฏหมายเก่ียวกับ
เปอรเซ็นตการงอกของเมล็ดพันธุ
ใหสูงขึ้น 

80 % 
 

80 % 

กรมวิชาการเกษตร 
 
กรมวิชาการเกษตร 

ฝนแลง/ฝนท้ิงชวง 1. ปรับเล่ือนชวงเวลาการปลูก 35 % เกษตรกรรวมกับภาครัฐและธุรกิจเอกชน  
 2. เลือกใชพันธุใหเหมาะสม 50 % ธุรกิจเอกชน รวมกับภาครัฐและเกษตรกร 
 3. ปรับปรุงโครงสรางดิน 40 % เกษตรกรและหนวยงานของรัฐ 

1.  เตรียมดินใหถูกวิธี    60 % กรมสงเสริมการเกษตร, กรมวิชาการเกษตร  
2. ใชระบบระบายนํ้า    60 % กรมสงเสริมการเกษตร, กรมวิชาการเกษตร  

นํ้าทวมขัง 

3. ใชปุยเคมีในการฟนฟูดิน    30 % กรมวิชาการเกษตร  

 



วิธีการและผลการจัดลําดับความสําคัญของงานวิจัยขาวโพดในประเทศไทย 5 

อภิปรายผลและเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะหจัดลําดับความสําคัญคร้ังนี้ พบวาปญหาการผลิตขาวโพดในภาคเหนือตอน
ลาง มีความสําคัญในลําดับตนๆ สาเหตุหน่ึงจากพื้นท่ีการผลิตและผลผลิตที่ไดในพื้นที่นี้ มีปริมาณ
คอนขางสูงกวาพื้นที่อ่ืนๆ ทั้งนี้ผลที่ไดจากการวิเคราะห  หนวยงานที่เก่ียวของสามารถนําไปใชเปน
แนวทาง  เบ้ืองตนในการวางแผนการวิจัย หรือใชเปนมาตรการในการแกไขปญหาขอจํากัดในการผลิต
ขาวโพด  อยางไรก็ตามขอสรุปที่ไดในครั้งนี้ยังจะไดนําเสนอตอนักวิชาการที่เก่ียวของและเกษตรกรผู
ปลูกขาวโพดเพื่อวางแผนรวมกันในการจัดลําดับความสําคัญของงานวิจัยขาวโพดท่ีชัดเจนตอไป 
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