บทที่ 4
วิจารณ
1. การเจริญเติบโต
ในป 2543 จังหวัดสงขลามีสภาพอากาศผิดปกติไปจากปอน่ื ๆ กลาวคือ มีปริมาณนําฝนค
้
อน
ขางมากในชวงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ซึง่ ปกติเปนฤดูแลงของภาคใต (ภาพที่ 1) และในชวง
เดือนตุลาคม – ธันวาคม ซึง่ เปนฤดูฝน มีปริมาณนําฝนมากผิ
้
ดปกติ โดยเฉพาะในเดือน
พฤศจิกายนมีปริมาณนํ้าฝนมากถึง 1,150 มิลลิเมตร สภาพแวดลอมเชนนีส้ ง ผลกระทบตอการ
เจริญเติบโตของขาวโพดหวานเปนอยางมาก ดังจะเห็นไดจากการทีข่ า วโพดหวานทีว่ ันปลูกเดือน
ตุลาคมซึ่งเปนวันปลูกที่ไดรับปริมาณนํ้าฝนมากตลอดชวงอายุการเจริญเติบโตมีเปอรเซ็นตตน กลา
รอดตายนอยที่สุดเมื่อเทียบกับวันปลูกอื่น ๆ (ตารางที่ 3) ความสูงลําตนและความสูงฝกบนของ
ขาวโพดหวานที่วันปลูกเดือนพฤษภาคม ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม นอยกวาวันปลูกอืน่ ๆ
(ตารางที่ 4) เนือ่ งจากสภาพทีฝ่ นตกชุกและมีแสงแดดนอยทําใหขา วโพดหวานมีการเจริญเติบโต
การสะสมมวล ชีวภาพ และความสูงลําตนลดลง (Andrew and Burns, 1978) นอกจากนี้ ขาว
โพดหวานในวันปลูกที่มีปริมาณนําฝนมากมี
้
จานวนต
ํ
นไมใหผลผลิตมากดวย (ตารางที่ 4) ดังจะ
เห็นไดจากวันปลูกเดือนพฤษภาคม พฤศจิกายน และธันวาคม ที่มีจํานวนตนไมใหผลผลิตสูง เนือ่ ง
จากมีฝนตกหนักในระยะตัง้ ตัวของตนกลา การไดรบั ปริมาณนําฝนมากและบางช
้
วงมีนําท
้ วมขัง
ระหวางแปลงทําใหการเจริญเติบโตลดลง ใบซีดจาง และเปลีย่ นเปนสีเหลือง อาการของขาวโพด
หวานที่ปรากฏสอดคลองกับรายงานของ Tsai และ Chu (1992) ทีว่ า ขาวโพดไรที่อยูในสภาพนํา้
ทวมขังมักขาดธาตุไนโตรเจน และใบมีสีซีดจาง (chlorosis) Lizaso และ Ritchie (1997) รายงาน
วา ขาวโพดไรที่อยูในสภาพนําท
้ วมขังมีการขยายของแผนใบ การสังเคราะหแสง และการสะสม
มวล ชีวภาพลดลง
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ภาพที่ 2 อุณหภูมิสูงสุดและอุณหภูมิตาสุ
ํ่ ดเฉลีย่ ในรอบป 2543 และเดือนมกราคม –
กุมภาพันธ 2544 ทีส่ ถานีตรวจอากาศเกษตรคอหงส อําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา
ที่มา : สถานีตรวจอากาศเกษตรคอหงส (2543, 2544)

เมื่อพิจารณาการเจริญเติบโตของขาวโพดหวานลูกผสมพันธุ ATS-2 โดยภาพรวมในรอบป
พบวา
ขาวโพดหวานพันธุน ส้ี ามารถเจริญเติบโตไดดภี ายใตสภาพแวดลอมของจังหวัดสงขลา
ตนกลาขาวโพดหวานสามารถเจริญเติบโตจนใหผลผลิตมากกวา 97.32 % ขึ้นไปทุกวันปลูก ปจจัย
ที่สงเสริมใหตน กลาขาวโพดหวานมีเปอรเซ็นตตน กลารอดตายสูง เชน เมล็ดพันธุที่ใชมีเปอรเซ็นต
ความงอกในแปลงสูง จากการนับเมล็ดพันธุที่ปลูกในแตละหลุม ๆ ละ 3 เมล็ด สวนใหญงอก
เปนตนกลา 2-3 ตน ทุกหลุม และตนกลาทีง่ อกขึน้ มามีการตัง้ ตัวไดดี นอกจากนี้ หลังการถอนแยก
พรอมทั้งใสปุย พบวาตนขาวโพดหวานมีการเจริญเติบโตไดดี มีความสูงลําตนและความสูงฝกบน
ของขาวโพดหวานในวันปลูกเดือนสิงหาคมมากทีส่ ดุ เนื่องจากขาวโพดหวานทีว่ นั ปลูกดังกลาวได
รับปริมาณนํ้าฝนคอนขางนอย และมีการกระจายสมําเสมอ
่
จึงเหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโต
ของขาวโพดหวานมากทีส่ ดุ อยางไรก็ตาม ความสูงลําตนและความสูงฝกบนของขาวโพดหวานที่
วันปลูกเดือนสิงหาคมนอยกวารายงานของสุรเชษฐ เดื(2542)
อน ที่ขาวโพดหวานลูกผสมพันธุ ATS-2 มี
ความสูงลําตนและความสูงฝกบน 178 และ 88 เซนติเมตร ตามลําดับ (ตารางที่ 2) ความแตกตาง
นี้ อาจเนื่องจากความอุดมสมบูรณของดินในแตละพืเดืน้ อทีน่ การดูแลรักษา และสภาพแวดลอมที่ตาง
กัน ขาวโพดหวานลูกผสมพันธุ ATS-2 มีระบบรากและลําตนแข็งแรง ซึ่งเปนลักษณะเดนของขาว
โพดหวานพันธุนี้ (สุรเชษฐ, 2542) การลมของตนขาวโพดหวานในวันปลูกเดือนกันยายนเนือ่ งจาก
เกิดฝนตกหนักมากอยางผิดปกติในระยะทีฝ่ ก ขาวโพดหวานพัฒนาเต็มทีแ่ ละใกลเก็บเกีย่ วในเดือน
พฤศจิกายน อยางไรก็ตาม ยังสามารถใหผลผลิตฝกทั้งเปลือกและผลผลิตฝกปอกเปลือก 2,090
และ 1,409 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ
ขาวโพดหวานลูกผสมพันธุ ATS-2 ที่ปลูกในจังหวัดสงขลามีอายุออกดอก 50 % และอายุออก
ไหม 50 % แตกตางกันไมเกิน 1 วัน สงผลดีตอ การผสมเกสรและการติดเมล็ด ทําใหไดเมล็ดเต็ม
ฝกและผลผลิตเมล็ดสูง สภาพวันปลูกทีท่ ําใหขา วโพดหวานไดรบั ปริมาณนํ้าฝนมากหรือมีอุณหภูมิ
ตํ่า (ภาพที่ 1 และ 2) ทําใหอายุออกดอก 50 % และอายุออกไหม 50 % เพิ่มขึ้น (Arnold, 1969;

ทวีศักดิ์, 2540) เชน วันปลูกเดือนมกราคม – พฤษภาคม ทีม่ อี ายุออกดอก 50 % และอายุออกไหม
50 % มากกวา 50 วัน (ตารางที่ 3) โดยเฉพาะวันปลูกเดือนตุลาคม – ธันวาคม ทีม่ อี ายุออกดอก
50 % และอายุออกไหม 50 % มากกวา 53 วัน ในขณะทีว่ ันปลูกเดือนมิถนุ ายน – กันยายน ตน
ขาวโพดหวานไดรบั ปริมาณนํ้าฝนนอยและมีอุณหภูมิคอนขางสูง ทําใหมีอายุออกดอก 50 % และ
อายุออกไหม 50 % นอยกวา 50 วัน การปลูกขาวโพดหวานในชวงดังกลาวทําใหสามารถเก็บเกีย่ ว
ขาวโพดหวานไดเร็วขึน้
โดยสรุป ขาวโพดหวานลูกผสมพันธุ ATS-2 มีการเจริญเติบโตไดดใี นการปลูกทีจ่ งั หวัดสงขลา
ตลอดป โดยความสูงตน ความสูงฝกบนตํ่ากวาและมีอายุออกไหม 50 % มากกวาลักษณะประจํา
พันธุ (สุรเชษฐ, 2542)
2. ผลผลิต
ขาวโพดหวานลูกผสมพันธุ ATS-2 ที่ปลูกในจังหวัดสงขลา ในรอบป 2543 สามารถใหผลผลิต
ฝกทั้งเปลือกในชวง 1,584 – 2,439 กิโลกรัมตอไร ใกลเคียงกับรายงานของสุรเชษฐ (2542) ทีอ่ ยู
ในชวง 1,500 – 2,000 กิโลกรัมตอไร (ตารางที่ 2) ผลผลิตขาวโพดหวานแตละวันปลูกที่แตกตาง
กัน เกิดจากอิทธิพลของสภาพอากาศ โดยเฉพาะปริมาณนําฝน
้ กลาวคือ วันปลูกทีข่ าวโพดหวาน
ไดรบั ปริมาณนํ้าฝนคอนขางนอย มีการกระจายสมําเสมอ
่
เชน วันปลูกเดือนมกราคม กุมภาพันธ
พฤษภาคม มิถนุ ายน กรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน (ภาพที่ 1) ทําใหขา วโพดหวานใหผลผลิต
ฝกทั้งเปลือกมากกวา 1,900 กิโลกรัมตอไร (ตารางที่ 4) ซึ่งใกลเคียงกับรายงานผลผลิตขาวโพด
หวานลูกผสมที่มียีน bt1 ไดแกพันธุ KSSC 923 พันธุ KSSC 941 พันธุ KSSC 942 และพันธุซูการ
74 ที่แปลงทดลองสถานีวิจัยพืชไรสงขลา จังหวัดสงขลา ในป 2542 ของสมชัย และคณะ ( 2544ก)
ทีใ่ หผลผลิตฝกทัง้ เปลือก 2,400 2,044 1,867 และ 1,991 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ขาวโพดหวาน
ในวันปลูกเดือนมกราคม กุมภาพันธ และพฤษภาคม – กันยายน ใหฝก ทัง้ เปลือกขนาดใหญ และมี
นํ้าหนักฝกมาตรฐานทัง้ เปลือกสูง โดยเฉพาะวันปลูกเดือนสิงหาคมทีใ่ หผลผลิตฝกมาตรฐานทัง้
เปลือกมากกวา 2,000 กิโลกรัมตอไร นอกจากนี้ ขาวโพดหวานในวันปลูกดังกลาวยังมีขนาดฝก
ปอกเปลือก นํ้าหนักฝกปอกเปลือก นําหนั
้ กฝกขนาดใหญมากกวาวันปลูกอืน่ ๆ ทีไ่ ดรบั ปริมาณนํ้า
ฝนมากกวาดวย
วันปลูกเดือนมีนาคม เมษายน ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม ทําใหขา วโพดหวานไดรบั
สภาพอากาศคลายคลึงกันคือ มีปริมาณนําฝนมาก
้
แตวนั ปลูกเดือนมีนาคมและเมษายนซึง่ ปกติ
เปนฤดูแลงของภาคใต สําหรับป 2543 มีฝนหลงฤดูทําใหขา วโพดหวานทีป่ ลูกในวันปลูกดังกลาว

ไดรับปริมาณนํ้าฝนมาก และอุณหภูมอิ ากาศตอนกลางวันคอนขางสูงตลอดชวงการเจริญเติบโต
และการสรางผลผลิต (ภาพที่ 1 และ 2) ซึง่ สงผลกระทบตอผลผลิตของขาวโพดหวานในทางลบ
(Olsen et al., 1990) สําหรับวันปลูกเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม ซึง่ เปนฤดูฝน มี
ปริมาณนํ้าฝนมากกวาชวงอืน่ ๆ ของป และมีแสงแดดนอย ทําใหผลผลิตตํ่าลง ขาวโพดหวานใน
วันปลูกเดือนมีนาคม เมษายน ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม ใหผลผลิตฝกทั้งเปลือกเพียง
1,584 – 1,608 กิโลกรัมตอไร ผลผลิตฝกมาตรฐานทัง้ เปลือก 695 – 1,144 กิโลกรัมตอไร ผลผลิต
ฝกปอกเปลือก 1,146 – 1,339 กิโลกรัมตอไร และผลผลิตฝกขนาดใหญ 178 – 548 กิโลกรัมตอไร
เทานั้น นอกจากนี้ ขาวโพดหวานในวันปลูกดังกลาวยังใหฝก ทีม่ ขี นาดเล็ก และผลผลิตเมล็ดนอย
กวาวันปลูกอืน่ ๆ ดวย
เมื่อพิจารณาการใหผลผลิตของขาวโพดหวานที่ปลูกในรอบป พบวา วันปลูกเดือนมกราคม
กุมภาพันธ พฤษภาคม มิถนุ ายน กรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน เหมาะสมสําหรับการปลูกขาว
โพดหวานมากกวาวันปลูกอืน่ ๆ เนื่องจากขาวโพดหวานใหผลผลิตฝกทั้งเปลือกและผลผลิตฝก
ปอกเปลือกสูง 1,983 – 2,439 และ 1,509 – 1,714 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ อีกทัง้ ใหจํานวนฝก
ตอไร ผลผลิตฝกมาตรฐานทัง้ เปลือก และผลผลิตฝกขนาดใหญสูง โดยวันปลูกเดือนสิงหาคม
เหมาะสมสําหรับการปลูกขาวโพดหวานในจังหวัดสงขลามากทีส่ ดุ
เนื่องจากขาวโพดหวานทีว่ นั
ปลูกนี้ใหผลผลผลิตฝกทั้งเปลือก ผลผลิตฝกมาตรฐานทัง้ เปลือก ผลผลิตฝกปอกเปลือก และผล
ผลิตฝกขนาดใหญสูง 2,382 2,294 1,714 และ 1,116 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ถึงแมวันปลูก
เดือนสิงหาคมขาวโพดหวานมีจานวนฝ
ํ
กทัง้ หมดนอย แตเนื่องจากมีฝก ทีม่ ขี นาดใหญทง้ั กอนและ
หลังปอกเปลือก ทําใหมีนํ้าหนักฝกมาตรฐานทัง้ เปลือกและนํ้าหนักฝกปอกเปลือกสูงทีส่ ดุ การที่
ขาวโพดหวานที่วันปลูกเดือนสิงหาคมใหนํ้าหนักฝกขนาดใหญนอยกวาวันปลูกเดือนกุมภาพันธ
เล็กนอย โดยไมแตกตางทางสถิติ หากพิจารณานํ้าหนักฝกขนาดกลาง พบวา ขาวโพดหวานทีว่ นั
ปลูกเดือนสิงหาคมมีนํ้าหนักฝกขนาดกลางมากกวา จึงไดเปรียบกวาวันปลูกเดือนกุมภาพันธ
3. คุณภาพผลผลิต
ขาวโพดหวานลูกผสมพันธุ ATS-2 ที่ปลูกในจังหวัดสงขลา ในรอบป 2543 มีการติดเมล็ดดี สี
เมล็ดสมํ่าเสมอ เมล็ดเรียงตัวเปนระเบียบ และฝกขาวโพดหวานมีความเสียหายจากการทําลาย
ของโรคและแมลงนอยทุกวันปลูก การเจริญเติบโตทีส่ มํ่าเสมอ การออกดอกและออกไหมใกลเคียง
และสมํ่าเสมอทั้งแปลงทําใหฝก ขาวโพดหวานติดเมล็ดสมําเสมอทั
่
้งฝก นับเปนจุดเดนของขาวโพด
หวานลูกผสม อยางไรก็ตาม ขาวโพดหวานทีว่ นั ปลูกเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนมีความ

สมํ่าเสมอและการเรียงตัวของเมล็ดตํากว
่ าวันปลูกอืน่ ๆ นาจะมีสาเหตุมาจากสภาพอากาศที่มี
ปริมาณนํ้าฝนมากและแสงแดดนอย (ภาพที่ 1) ในระยะผสมเกสรและสรางเมล็ดของขาวโพด
หวานทั้งสองวันปลูก สําหรับวันปลูกเดือนธันวาคมมีความสมําเสมอและการเรี
่
ยงตัวของเมล็ดสูง
กวาวันปลูกทั้งสองขางตน ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากขาวโพดหวานในวันปลูกเดือนธันวาคมไดรบั ปริมาณนํ้า
ฝนมากในระยะเจริญเติบโตกอนการออกดอกเทานั้น แตในระยะออกดอกและสรางเมล็ดมีปริมาณ
นํ้าฝนลดลง (ภาพที่ 1)
ขาวโพดหวานที่ปลูกในรอบป สวนใหญมคี วามหวานมากกวา 17 %บริกซ ซึ่งสูงกวาการ
ทดลองของสุรเชษฐ (2542) (15 %บริกซ) วิไลวรรณ และคณะ (2542) (16 %บริกซ) และสมชัย
และคณะ (2544ก) (15.3 %บริกซ) การทีผ่ ลการทดลองครัง้ นีส้ ามารถวัดความหวานไดสงู อาจเกิด
จากความแตกตางของสภาพแวดลอม อยางไรก็ตาม บางวันปลูกมีคา ความหวานนอยกวา 17 %
บริกซ เนื่องจากในการทดลองครัง้ นีไ้ ดเก็บเกีย่ วฝกขาวโพดหวานทีอ่ ายุ 20 วันหลังออกไหม 50 %
ทุกวันปลูก ในขณะที่สภาพแวดลอมในแตละวันปลูกทําใหเมล็ดสุกแกไมพรอมกัน สําหรับขาวโพด
หวานที่วันปลูกเดือนมิถุนายน กันยายน และธันวาคม มีความหวานนอย คือ 15.97 13.72 และ
15.14 %บริกซ ตามลําดับ เนือ่ งจากมีฝนตกกอนวันเก็บเกีย่ ว โดยเฉพาะวันปลูกเดือนกันยายนที่
เก็บเกี่ยวในเดือนพฤศจิกายนซึง่ เปนชวงทีม่ ปี ริมาณนําฝนมากที
้
่สุด (ภาพที่ 1) ปริมาณนําฝนที
้
่
มากกอนการเก็บเกี่ยวทําใหความหวานของเมล็ดขาวโพดหวานนอยลง เนือ่ งจากปริมาณของแข็ง
ที่ละลายนํ้าไดสัมพันธกับความชื้นภายในเมล็ด (Drake and Nelson, 1979 อางโดย Ghorpade
et al., 1998) ในการทดลองทั่วไปจึงมักเก็บเกี่ยวฝกขาวโพดหวานในขณะที่เมล็ดมีความชื้น
ประมาณ 72 % (Arnold, 1975; Olsen et al., 1990) ซึ่งเปนระยะที่เหมาะสมสําหรับการบริโภค
(Olsen et al., 1990)
4. การตอบสนองของขาวโพดหวานลูกผสมตอสภาพแวดลอมของจังหวัดสงขลา
จากการปลูกขาวโพดหวานลูกผสมพันธุ ATS-2 ที่จังหวัดสงขลา ในรอบป 2543 พบวา ปจจัย
สภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของขาวโพดหวานลูกผสมมากที่
สุดคือ ปริมาณนํ้าฝน วันปลูกเดือนพฤษภาคม ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม มีฝนตกหนักตัง้
แตปลูกจนถึงระยะแรกของการเจริญเติบโต ทําใหขา วโพดหวานงอกไมสมําเสมอ
่
การตัง้ ตัวของตน
กลาไมดี ความสูงลําตนและความสูงฝกบนของขาวโพดหวานทีว่ นั ปลูกดังกลาวจึงนอยกวาวันปลูก
อื่น ๆ อีกทั้งยังมีจํานวนตนไมใหผลผลิตสูงดวย ขาวโพดหวานลูกผสมพันธุ ATS-2 ทีว่ นั ปลูกทีไ่ ด
รับปริมาณนํ้าฝนมากตลอดอายุการเจริญเติบโต ไดแก เดือนมีนาคม เมษายน ตุลาคม

พฤศจิกายน และธันวาคม มีผลผลิตฝกทัง้ เปลือก ผลผลิตฝกปอกเปลือก และผลผลิตฝกขนาด
ใหญ ตํ่ากวาวันปลูกทีไ่ ดรบั ปริมาณนํ้าฝนนอยและมีการกระจายสมําเสมอ
่
ไดแก เดือนมกราคม
กุมภาพันธ พฤษภาคม มิถนุ ายน กรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน นอกจากนี้ ในชวงที่มีฝนตก
หนักตอเนือ่ งหลายวันมีชวงแสงแดดนอย ทําใหการสังเคราะหแสงของขาวโพดหวานเกิดขึน้ นอย
ฝกขาวโพดหวานจึงมีขนาดเล็กและผลผลิตฝกตํ่า (Andrew and Burns, 1978; Rachain et al.,
1992 อางโดย ราเชนทร, 2539) สําหรับอิทธิพลของอุณหภูมอิ ากาศตอการเจริญเติบโตและการให
ผลผลิตของขาวโพดหวานลูกผสมพันธุ ATS-2 ไมคอยชัดเจน เนือ่ งจากในชวงเดือนมีนาคมและ
เมษายน ซึ่งปกติเปนฤดูแลงที่มีอุณหภูมิสูง แตกลับมีฝนตกในบางชวง ทําใหอณ
ุ หภูมิอากาศลดลง
อุณหภูมิเฉลีย่ ของแตละวันปลูกในรอบปจงึ ไมแตกตางกันมากนัก
5. วันปลูกที่เหมาะสมสําหรับการผลิตขาวโพดหวานในภาคใต
จากการปลูกขาวโพดหวานลูกผสมพันธุ ATS-2 ในรอบป 2543 ที่แปลงทดลองภาควิชาพืช
ศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
เดือนละครั้ง ทุกวันที่ 15 ของเดือน พบวา สามารถปลูกขาวโพดหวานลูกผสมพันธุ ATS-2 ได
ตลอดทั้งป โดยมีผลผลิตฝกทั้งเปลือกและผลผลิตฝกปอกเปลือกเฉลี่ย 1,980 และ 1,426 กิโลกรัม
ตอไร ตามลําดับ สภาพอากาศในวันปลูกชวงปลายฤดูฝน ไดแก เดือนมกราคมและกุมภาพันธ
และวันปลูกชวงตนฤดูฝน ไดแก เดือนพฤษภาคม มิถนุ ายน กรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน ที่มี
ปริมาณนํ้าฝนนอย และมีการกระจายสมําเสมอ
่
ทําใหขาวโพดหวานลูกผสมพันธุ ATS-2 มีนํ้าหนัก
ฝกทั้งเปลือก นํ้าหนักฝกมาตรฐานทัง้ เปลือก นํ้าหนักฝกปอกเปลือก และนํ้าหนักฝกขนาดใหญสงู
สภาพอากาศในวันปลูกฤดูแลง ไดแก เดือนมีนาคมและเมษายน ที่มีอุณหภูมิสูงและฝนหลงฤดู
และวันปลูกชวงกลางฤดูฝน ไดแก เดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม ที่มีปริมาณนํ้าฝนมาก
ทําใหขาวโพดหวานลูกผสมพันธุ ATS-2 มีผลผลิตตํ่า อยางไรก็ตาม ในการปลูกขาวโพดหวานเพือ่
การแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม จําเปนตองมีผลผลิตขาวโพดหวานปอนโรงงานอุตสาหกรรมอยางตอ
เนื่อง
การจัดการระบบปลูกทีด่ ใี นการปลูกขาวโพดหวานในวันปลูกฤดูแลงและปลายฤดูฝนจะ
สามารถยกระดับผลผลิตในวันปลูกเหลานี้ใหเพิ่มขึ้นได เชน การใหนาอย
้ํ างเพียงพอหากขาวโพด
หวานขาดนํ้าในฤดูแลง หรือการปลูกแบบยกรองเพือ่ ชวยระบายนํ้าในแปลงในฤดูฝน เนื่องจากผล
การทดลองพบวา ขาวโพดหวานมีความออนแอตอสภาพนําท
้ วมขังมาก

เมื่อนําผลการทดลองครั้งนี้มาพิจารณา นาจะกลาวไดวา การปลูกขาวโพดหวานในจังหวัด
สงขลาเพื่อปอนโรงงานอุตสาหกรรมมีความเปนไปไดคอ นขางสูง เนื่องจากสามารถผลิตขาวโพด
หวานเปนวัตถุดบิ ไดตลอดทัง้ ป อยางไรก็ตาม ปจจุบนั ยังไมมโี รงงานแปรรูปขาวโพดหวานใน
ภาคใต การปลูกขาวโพดหวานลูกผสมเพื่อจําหนายฝกสดก็สามารถทําได จากผลการทดลองนีพ้ บ
วา ขาวโพดหวานทีว่ นั ปลูกตาง ๆ ทีม่ ผี ลผลิตฝกทัง้ เปลือกและฝกปอกเปลือกสูง มีผลผลิตฝกมาตร
ฐานทั้งเปลือกและผลผลิตฝกขนาดใหญซึ่งเปนลักษณะที่ตองการสําหรับการจําหนายฝกสดสูง
ดวย นอกจากนี้ ยังมีปจจัยเสริมอื่น ๆทีเ่ พิม่ โอกาสการผลิตขาวโพดหวานในภาคใต เชน การปลูก
เปนพืชแซมยางพาราขณะที่มีอายุไมเกิน 3 ป ในแตละปมกี ารโคนสวนยางเพือ่ ขอสงเคราะหปลูก
ใหมไมตํ่ากวา 200,000 ไร หรือการปลูกเปนพืชแซมปาลมนํามั
้ นในขณะที่ตนยังเล็ก ซึ่งรัฐบาลมี
เปาหมายวาตั้งแตป 2545 – 2549 ใหมกี ารปลูกทดแทนปาลมนํ้ามันทีม่ อี ายุมากหรือปาลมนํามั
้ น
ที่ไมมีคุณภาพถึง 750,500 ไร (ประภาส และศิริกุล, 2544) อยางไรก็ตาม การปลูกขาวโพดหวาน
ใหไดผลผลิตสูงตองคํานึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกดวย สุพรรณ (2544) รายงานวา จาก
การหาพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับขาวโพดอุตสาหกรรมในภาคใตดว ยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร พบ
วา มีพื้นที่เหมาะสมถึง 273,991 ไร นอกจากนี้ ยังมีปจ จัยบางประการทีเ่ ปนอุปสรรคในการปลูก
ขาวโพดหวานในภาคใต เชน สภาพแวดลอมที่มีความแปรปรวนคอนขางสูง อาจมีฝนหลงฤดู การ
ปลูกขาวโพดหวานเปนพืชหมุนเวียนในนาขาวอาจไดรับผลผลิตไมเต็มที่เนื่องจากนําท
้ วมขัง นอก
จากนี้ ยังตองคํานึงถึงสภาพทางสังคมของเกษตรกรในภาคใตทเ่ี คยชินกับการปลูกไมยนื ตนทีใ่ ช
ความความละเอียดในการดูแลรักษานอย
การสงเสริมใหปลูกพืชผักอยางขาวโพดหวานอาจ
ประสบปญหาได แนวทางการสงเสริมใหเกษตรกรในภาคใตหนั มาปลูกขาวโพดหวานเพิม่ ขึน้ เชน
การชี้ใหเห็น ศักยภาพของขาวโพดหวานทีม่ คี วามตองการของตลาดบริโภคฝกสดอยูส งู การเปน
ทางเลือกในการประกอบอาชีพเพื่อเปนรายไดเสริมนอกเหนือจากการปลูกพืชหลักที่มีความเสี่ยง
จากสภาพแวดลอมและราคาทีแ่ ปรปรวน นอกจากนี้ หนวยงานทีจ่ ะสงเสริมตองถายทอด
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของทองถิ่น เพือ่ ใหเปนทีย่ อมรับของ
เกษตรกร และควรหาวิธกี ารลดตนทุนการผลิต เชน กรณีเมล็ดพันธุมีราคาแพง เกษตรกรมักหยอด
เมล็ดพันธุหลุมละ 3 – 4 เมล็ด แลวถอนแยกในภายหลัง ทําใหตน ทุนการผลิตสูง การฝกอบรมให
เกษตรรูจักการเก็บรักษาเมล็ดพันธุท ถ่ี กู ตอง ความประณีตในขัน้ ตอนเตรียมดินและปลูก สามารถ
ลดอัตราการใชเมล็ดพันธุ และชวยลดตนทุนการผลิตได นอกจากนี้ การรวมกลุม ของเกษตรกรเพือ่
ระดมเงินทุน จัดหาปจจัยการผลิต เชน เมล็ดพันธุ ปุย สารเคมี และเครือ่ งจักรกลเกษตร ตลอดจน
ทําหนาที่จัดหาตลาดเพื่อจําหนายผลผลิต นาจะเปนวิธกี ารทีช่ ว ยใหเกษตรกรหันมาปลูกขาวโพด
หวานเพิ่มขึ้นได

