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ข้าวโพดไร่ ของแปซิฟคิ จำนวน 109 รางวัล มูลค่ารวมกว่า
2,000,000 บาท ผมต้องขอแสดงความยินดีกับผู้แทนจำหน่าย
รายย่อย ทีไ่ ด้รบั รางวัลทุกท่านและขอขอบคุณผูแ้ ทนจำหน่ายทุกท่าน
ทีม่ าร่วมงานเป็นสักขีพยานในการจับรางวัล เช่นเดียวกันขอแสดงความ
ยินดีกบั ผูแ้ ทนจำหน่ายหลายท่านทีม่ าร่วมงานโชคดี ได้รบั โทรศัพท์มอื ถือ
Samsung Galaxy S10 เป็นของรางวัลกลับบ้านแปซิฟคิ เมล็ดพันธุ์
ได้นำลูกค้าผูแ้ ทนจำหน่ายไปท่องเทีย่ วทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
หลายกลุ่ม ผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับความสะดวก และมีความสุข
กั บ การท่ อ งเที ่ ย วได้ พ ั ก ผ่ อ นและมี ก ิ จ กรรมร่ ว มกั บ ที ม งาน
ของแปซิฟคิ เมล็ดพันธุแ์ ละให้ทา่ นมัน่ ใจได้ในการบริการของทีมงานทุกคน

ข้าวโพดหวานไฮบริกซ์ 33

ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์แปซิฟคิ 278

เพื่อทำให้ท่านพึงพอใจในการทำธุรกิจกับเราจากผลของการพัฒ
นาพันธุ์ที่ทำมาอย่างต่อเนื่องในปีนเ้ี ราได้เปิดตัวพันธุใ์ หม่ๆตัง้ แ
ต่ขา้ วโพดหวานทีไ่ ด้เปิดตัวพันธุ์ “ไฮบริกซ์ 33” และ “ไฮบริกซ์ 71”
ซึ่งทั้งสองพันธุ์ยังคงลักษณะเด่นของข้าวโพดหวานแปซิฟิคฯ
ที่ฝักใหญ่ ทรงกระบอก เมล็ดติดเต็มถึงปลายฝัก สีเหลืองเข้ม
แกะเมล็ดได้งา่ ย เปลือกสีเขียวเข้ม ทีส่ ำคัญปลูกดูแลรักษาง่ายทนโรคได้ดี
ผมหวังว่าจะมีสว่ นช่วยให้เกษตรกร มีโอกาสใช้พนั ธุด์ แี ละมีผลตอบแทน
ทีเ่ พิม่ ขึน้ นอกจากนีพ้ นั ธุข์ า้ วโพดฝักอ่อน “แปซิฟคิ 371” เริม่ ได้รบั
ความนิยมมีกระแสตอบรับทีด่ เี พิม่ มากขึน้ และผมเชือ่ ว่าจะเป็นพันธุ์
ทีไ่ ด้รบั ความนิยมในอนาคตอันใกลันี้
เช่นเดียวกันกับพันธุ์ข้าวโพดไร่พันธุ์ใหม่ “แปซิฟิค 278”
ทีจ่ ะเปิดตัวในปีนท้ี ม่ี คี ณ
ุ สมบัตใิ ห้ผลผลิตสูง ต้นแข็งแรงยืนต้นดี
และแกนเล็กเมล็ดลึก เพิ่มเป็นตัวเลือกให้กับเกษตรกรได้ปลูก
ข้าวโพดไร่พันธุ์ดีอีกพันธุ์หนึ่งด้วยความพร้อมและความชำนาญ
ของทีมงานปรับปรุงพันธุ์พืชของแปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ ผมเชื่อมั่น
ว่าเราสามารถพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดไร่,ข้าวโพดหวานและข้าวโพด
ฝักอ่อนพันธุ์ใหม่ ที่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรได้อย่าง
ต่อเนือ่ ง และเพิม่ โอกาสให้เกษตกรได้เข้าถึงเมล็ดพันธุพ์ ชื คุณภาพดี
อย่างต่อเนือ่ ง ผมและทีมงานทุกคนขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน
ทีใ่ ห้การสนับสนุน บริษทั แปซิฟคิ เมล็ดพันธุ์ จำกัด ด้วยดีเสมอมา
และเราจะพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดีอย่างต่อ
เนื่องขึ้นไปเพื่อให้ลูกค้าทุกภาคส่วนประสบความสำเร็จและมีผล
ตอบแทนที่ดีในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

MD Talk
สวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านพบกับวารสารแปซิฟคิ นิวส์
ฉบับที่ 9 ที่นำเสนอข่าวสารในแวดวงเมล็ดพันธุ์และธุรกิจ
ในวงการเกษตรที่เกี่ยวข้องและเป็นการนำเรื่องที่อยู่ในความ
สนใจในช่ ว งที ่ ผ ่ า นมา รวมทั ้ ง เหตุ ก ารณ์ ส ำคั ญ ที ่ อ าจมี ผ ล
กระทบต่อทิศทางของธุรกิจเกษตรโดยเฉพาะสภาวะการปลูกพืชไร่
สำคัญทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากศัตรูพชื ใหม่ๆ และสภาพ ของภาวะอากาศ
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากเดิมทีเ่ ป็นตัวแปรสำคัญในการเพาะปลูกทำ
ให้ทกุ ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องต้องมีการปรับตัวเพือ่ ให้ผา่ นผลกระทบ
นีใ้ ห้ได้ตอ่ ไป ฤดูฝนปีนก้ี ารปลูกข้าวโพดในประเทศไทยพบปัญหา
การระบาดของหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด (Fall armyworm)
ในวงกว้าง ซึง่ ได้ทำความเสียหายให้กับแปลงปลูกข้าวโพดแทบ
ทุกจังหวัดโดยเฉพาะในเขตพืน้ ทีเ่ กษตรกรไม่ได้เตรียมการป้องกัน

การระบาดของหนอนกระทูล้ ายจุด
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เนือ่ งจากไม่พบปัญหานีใ้ นปีทแ่ี ล้ว ทัง้ หน่วยงานราชการและเอกชนได้
ประชาสัมพันธ์ถึงภัยของหนอนกระทู้ลายจุดนี้มาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่พบการระบาดครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน ปี 2561
วิธกี ารปัองกันทีแ่ นะนำในปัจจุบนั นีค้ อื การฉีดสารเคมีในกลุม่ ต่างๆ
เพื่อกำจัดหนอนที่มีวงจรชีวิตสั้นและขยายพันธุ์ได้รวดเร็วในพืช
อาศัยหลายชนิด ในฉบับนี้ทีมงานวิจัยและพัฒนาของแปซิฟิค
ได้นำเสนอข้อมูลเรือ่ งหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด ซึง่ เชือ่ ว่าจะเป็น
ประโยชน์ในการทำความเข้าใจกับปัญหาและนำข้อมูลไปแนะนำ
เกษตรกรในการป้องกันหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดได้อย่างมี
ประสิทธภาพ เนือ่ งจากเป็นการระบาดในช่วงแรกๆ ซึง่ ทุกภาคส่วน
ยังขาดประสบการณ์ตรงของการเข้าทำลายข้าวโพดตลอดจน
การใช้สารเคมี ฉีดพ่นป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผมเชือ่ ว่าการทำ
งานร่วมมือกันในทุกภาคส่วนในทางวิชาการเพือ่ หาข้อสรุปของแนว
ทางในการปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสมเพือ่ แก้ไขปัญหาหนอนกระทูล้ ายจุดนี้
ได้ในอนาคตอันใกล้น้ี ในต้นเดือนพฤษภาคมทีผ่ า่ นมา บริษทั แปซิฟคิ ฯ
ได้จัดงานจับรางวัลคูปองชิงโชค “ยิ่งซื้อยิ่งรวย ด้วยแปซิฟิค”
ณ โรงแรมเขาใหญ่ครี ธี ารทิพย์ รีสอร์ท จ.นครราชสีมา โดยเป็นการ
มอบโชคให้ ก ั บ ร้ า นค้ า ตั ว แทนรายย่ อ ยที ่ จ ำหน่ า ยเมล็ ด พั น ธุ ์

คติประจำใจ

แผนขยายธุรกิจ
จริงๆ มีแผนจะขยายเพิม่ แต่ดว้ ยสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนั
ที่ไม่แน่นอนคิดว่าจะประคับประคองไปก่อนหากมีโอกาสก็จะ
ขยายตามกำลั ง ผมเริ ่ ม มาด้ ว ยธุ ร กิ จ ของเคมี เ กษตร
เมล็ดพันธุ์ อาหารสัตว์ เพราะฉะนั้นการที่จะเดินไปข้างหน้า
ให้ปลอดภัยคือจะต้องรักษา 3 จุดตรงนี้ให้แข็งพอในสภาพ
ที่ไม่มั่นคง แล้วถ้าปีหน้าทุกอย่างดี ก็จะนำแผนขยายธรุกิจ
ขึ้นมาปัดฝุ่นและลุยต่อไป

มี 2 คำ ซื่อตรง และไม่หยุดนิ่ง ซื่อตรงคือซื่อตรงกับ
ตัวเองและลูกค้า ซื่อตรงต่อตัวเองจะรู้ว่าของที่นำเข้ามาดี
หรือไม่ดีแต่หากหวังกำไร นี่คือการไม่ซื่อตรงต่อตัวเองจะ
อยูไ่ ด้ไม่นานและซือ่ ตรงต่อบริษทั เพราะบริษทั คูค่ า้ ทีส่ นับสนุน
เรามาเป็ น อย่ า งดี เราต้ อ งไม่ ต ลบหลั ง เขาในภายหลั ง
บริษัทคู่ค้าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเป็นมืออาชีพมากขึ้น
และการซื่อตรงต่อลูกค้า เช่น การแนะนำสิ่งที่ดีให้กับลูกค้า
อันไหนดีเราจะแนะนำให้ถือว่าลูกค้าเป็นผู้มีพระคุณที่ทำ
ให้เรามีวันนี้

ฝากถึงนักธุรกิจรุน่ ใหม่
ขอฝากน้องๆ นักธุรกิจรุน่ ใหม่ๆ ว่า คำว่าลำบากจะเจอ
ตลอดชี ว ิ ต อยู ่ แ ล้ ว อยู ่ ท ี ่ ว ่ า จะสู ้ แ ละสร้ า งความเข้ ม แข็ ง
เพือ่ ทีจ่ ะอยูก่ บั มันหรือจะถอยออกไปเรือ่ ยๆ ลดอีโก้ทอ่ี ยูใ่ นตัวเอง
อย่าหวาดกลัวที่จะลงมือทำหากเจออุปสรรคใดๆ ขอให้ปรับ
ทัศนคติ เพราะไม่มีอะไรที่ได้ดั่งใจเราทุกอย่างเราจำเป็นต้อง
ปรับทัศนคติ ให้เข้ากับงานสนุกกับงานและอยู่กับงานให้ได้
อย่ากลัวความลำบาก เพราะเราจะหนีมนั ไม่พน้ สูเ้ ป็นทางออก
ทางเดียว ทีท่ ำให้ธรุ กิจของเราอยู่ได้ยาวนาน
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ประวัติ

อุปสรรคและปัญหา

ร้านเราเริ่มก่อตั้งปี 2522 จนมาถึงวันนี้ก็ประมาณ 40 ปี
ได้แล้ว ร้านเดิมจะอยู่ในตลาดลาดยาว มีคูหาหน้ากว้าง
4 เมตร ก่อนหน้านัน้ เราขายเคมีเกษตร อาหารสัตว์ เรายังไม่
เล็งเห็นในส่วนของเมล็ดพันธุ์ แต่พอเกษตรกรเริม่ ทีจ่ ะเข้ามา
หากันเรือ่ ยๆ เริม่ ตัง้ แต่พนั ธุถ์ ว่ั ข้าวฟ่าง งา และด้วยความ
ที่เราต้องการมีให้ครบทุกตลาดก็เลยนำพันธุ์ข้าวโพดเข้ามา
แรกเริม่ ยังไม่ได้มคี วามนิยมมาก เพราะเป็นของทีน่ ยิ มอยูใ่ น
ตระกูลพืชไร่ เนือ่ งด้วยฝนยังดีนำ้ ยังดี ประกอบกับโครงการ
ข้าวโพดหลังนาเข้ามาส่งเสริมราคา ส่งเสริมการเพาะปลูก
ต่ อ มาในระยะหลั งๆ จะมีการขยายของตลาดเลยทำให้
ของทีเ่ ราขายอยูแ่ ล้ว เราไม่สามารถปล่อย หรือวางตลาดได้เลย
ต้องมีการขยายต่อไปเรื่อยๆ ก็เลยเป็นที่มาว่าพอเริ่มขยาย
ตลาดทำให้เกิดจุดต่อยอด ทีย่ า้ ยมาอยูท่ น่ี ใ่ี นปี 2552 เพราะ
เป็นเรื่องของทำเลและความหลากหลายของสินค้าไม่พอที่
จะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าจึงย้ายมาอยู่ที่นี่ปัจจุบัน
ด้านหลังจะมีโกดังเก็บสินค้า เราได้รับความเป็นมืออาชีพ
จากบริษัทคู่ค้ามากขึ้น ทำให้เรามีช่องทางการจัดจำหน่าย
ที่เพิ่มมากขึ้น มีประสิทธิภาพในการจัดจำหน่ายแล้วเราก็ได้
ทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพ ผมและพี่เข้ามาช่วยงาน
ประมาณปี 2552 ปัจจุบันในส่วนของร้านจะเป็นพี่วัชระ
และร้านในตลาดลาดยาวจะเป็นผมทีด่ แู ล เราแบ่งกันดูแลตลาด
กันอย่างชัดเจน

ตั้งแต่ที่เรามารับช่วงต่อเราเจอปัญหากันมาเยอะ
มาก และต้องใช้ความอดทนต่อปัญหานั้นๆ ปัญหาใหญ่
หากเราค่ อ ยๆแก้ ไ ปที ล ะเล็ ก ที ล ะน้ อ ยปั ญ หาทั ้ ง หมดจะ
ค่อยๆ หมดไปเอง ปัญหาหนักที่สุดจะเป็นปัญหาเรื่องคน
รองลงมาจะเป็นเรื่องการเงิน และปัญหาที่จะเล็กแต่ไม่เล็ก
ก็คือการตลาด ทุกองค์กรคนสร้างยาก ไกล่เกลี่ยกันยาก
และทำความเข้าใจกันยาก ผมเจอหลากหลายรูปแบบมากๆ
แต่การเจอไม่ว่าจะประเภทไหน มันทำให้เป็นภูมิคุ้มกัน
ให้ ม องคนออกได้ ว ่ า เป็ น คนแบบไหน แต่ เ จออุ ป สรรค
ก็จะปรึกษากับทางคุณพ่อตลอด นำปัญหาแต่ล่ะอย่างมา
ปรึกษากันหาทางออกเอาร่วมกันให้ดที ส่ี ดุ คุณพ่อจะบริหารงาน
กับเราเป็นเหมือน เจ้านายกับลูกน้องมากกว่าทีจ่ ะให้เราเป็น
เหมือนลูกเจ้าของกิจการ

คุณวัชระ และคุณวีระ อังวัชรปราการ
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คุณอมรรัตน์ และโกดังสินค้า

คติประจำใจ คือมีเป้าหมายและจะผลักดันให้บรรลุเป้า

หมายที ่ ต ั ้ ง ไว้ ให้ ไ ด้ โดยร้ า นจะเน้ น คุ ณ ภาพเป็ น หลั ก
และราคายุติธรรม ซึ่งจะทำให้ลูกค้าซื้อขายกับที่ร้านได้
อย่างมัน่ ใจและยาวนาน

แผนขยายธุรกิจ ปัจจุบัน ร้านมี 2สาขามีการเพิ่มราย

การสินค้าให้หลากหลายให้รองรับความต้องการของลูกค้า
ในหลายๆ อำเภอ หลายๆ จังหวัด และในประเทศลาวอีกด้วย
พร้อมมีการจัดระบบการดูแลผลประโยชน์ให้ลูกค้า อาทิ เช่น
แคมเปญการท่องเที่ยว หรือแจกของกำนัล ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่
กับความเหมาะสมสภาพการตลาดของแต่ละปี
ฝากถึงนักธุรกิจรุนุ่ ใหม่ 1 คือ การบริหารเงินของเด็ก
รุ่นใหม่กับการค้าที่ก้าวกระโดดและภาวะที่เปลี่ยนแปลงค่อน
ข้างเร็วในปัจจุบัน 2 คือ การควบคุมคุณภาพของสินค้า
ให้มาตรฐานอยู่เสมอ จะเป็นการค้าที่ยั่งยืน

บรรยากาศภายในร้านแสงศิรอิ บุ ล เคมีการเกษตร มีลกู ค้าเข้ามาแวะเวียนซือ้ ยา สารเคมีและเมล็ดพันธุก์ นั อย่างต่อเนือ่ งไม่ขาดสาย
ถือว่าเป็นร้านขายปลีกที่ขายดีอีกร้านหนึ่งเลยทีเดียวใน จ. อุบลราชธานี
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บริษัท แสงศิริอุบลเคมีเกษตร จำกัด

เน้นคุณภาพ ราคายุติธรรม ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า
ประวัติ

ร้านเปิดมาตัง้ แต่ 2520 ช่วงแรกจะเป็นร้าน
ขายปลีกอยูห่ ลังตลาดอำเภอวารินชำราบ เริม่ ต้นจากการซือ้ มา
ขายไป ต่อมาก็ได้เป็นตัวแทนบริษทั เจียไต๋ จำกัด จำหน่ายทัง้ ปุย๋ ยา
และเมล็ดพันธุ์ หลังจากนั้น ก็ได้เป็นตัวแทนของ บริษัท เคมี
เกษตรหลายๆบริษัทและทางร้านก็เริ่มขยายพื้นที่ตลาดออกไป
รอบนอก ทัง้ ขายส่งและปลีก ในขณะนัน้ ร้านค้าเคมีเกษตรยังไม่เยอะ
มาก การแข่งขันยังน้อย ทีร่ า้ นก็ถอื ว่าขายดี งานก็ถอื ว่าหนักและ
ค่อนข้างมีปัญหาที่จอดรถ เดิมทำงานเป็นวิศวกรเกี่ยวกับการ
ก่อสร้างปิโตรเคมี ทีช่ ลบุรี ปี2547 ได้ตดั สินใจลาออกจากงาน
มาช่วยธุรกิจครอบครัว มาขยายสาขาเพิ่มที่คลังสินค้าเดิม
เพิ ่ ม หน้ า ร้ า น ขยายพื ้ น ที ่ เ ก็ บ ของ เน้ น เป็ น จุ ด ขายส่ ง
เริ่มทำระบบการขายใหม่

ปัญหาและอุปสรรค แรกๆ ทีจ่ ดั ทำระบบใหม่กม็ ปี ญั หา

ทางความคิด และวิธกี ารระหว่างระบบเก่าและระบบใหม่ เช่น
เรือ่ งสต๊อก บิลชือ้ ขาย ช่วงแรกๆ ก็รสู้ กึ อึดอัดกับปัญหาความขัด
แย้งและการไม่ยอมรับวีธกี ารระหว่างกันพอสมควรแต่กพ็ ยายาม
ผลักดันต่อไปจน กิจการมีการเติบโตดีขน้ึ เรือ่ ยๆระบบก็เริม่ เข้าที่
เข้าทางได้ในระดับที่พอใจ

คุณอมรรัตน์ กาญจนวัฒน์ ทายาทรุ่นที่ 2
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แนวทางในการสนับสนุนการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์แก่เกษตรกร
กลุ่มใหม่ ผมคิดว่าโครงการข้าวโพดหลังนาเป็นโครงการที่ทำให้
เกษตรกรหันมาปลูกข้าวโพดมากขึน้ หากรัฐบาลยังมีการสนับสนุนโครง
การอย่างต่อเนื่อง และเชื่อว่าจะสร้างกลุ่มลูกค้ารายใหม่ให้เพิ่ม
มากขึ้นด้วยครับ
ปัจจัยที่ส่งเสริมในโครงการข้าวโพดหลังนาประสบความสำเร็จ
การใช้น้ำน้อยกว่าข้าวข้าวโพดเมื่อเทียบกับข้าวแล้วสามารถใช้น้ำ
บาดาลในการเพาะปลูกได้ ราคาข้าวโพดต่อไร่สูงกว่าราคาข้าวเพราะ
ข้าวโพด มีการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ถือเป็นสิ่งจำเป็นในเชิง คุณภาพ
และเป็นปัจจัยหลักในการรับซื้อเมล็ดพันธุ์เพราะเราอยากได้สินค้า
ที่มีคุณภาพ ปัจจุบันเกษตรกรหันมาสนใจข้าวโพดเยอะ เพราะข้าว
มีการแข่งขันเชิงราคาในตลาดโลก ผมคิดว่าทัง้ 3 ปัจจัยนีเ้ อือ้ ให้ขา้ วโพด
หลังนาเติบโตมากขึ้น ภาครัฐมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนโครงการ
ข้าวโพดหลังนามากในส่วนของการเสริมรายได้แก่เกษตรกรและนโยบาย
เชิงมหภาคทีป่ อ้ งกันวัตถุดบิ ข้างเคียงจากต่างประเทศทีส่ ง่ ผลให้ราคา
ข้าวโพดตกต่ำลงหากรัฐบาลไม่สนับสนุนโครงการนี้อาจไม่ยั่งยืน
หากราคาข้าวโพดตกต่ำติดต่อกันหลายปี ส่งผลต่อบริษทั ผมหรือบริษทั อืน่ ๆ
โดยตรงอนาคตทางเราอาจจะหยุดซื้อข้าวโพดจากเกษตรกร ซึ่งความ
สัมพันธ์ 3 ส่วน ในด้านเศรษฐกิจคือ เกษตรกร,บริษัท,และรัฐบาล
จะต้องก้าวไปพร้อมกันจึงจะอยู่รอด

โครงการในอนาคต
ปีนี้มีการเพิ่มเติมคือเมล็ดพันธุ์การจำกัดแบรนด์ทางเลือก
ให้แคบลง โดยเน้นคุณภาพสินค้ามากขึ้นเริ่มคุยกับบริษัทปุ๋ย
เพื่อให้ได้ราคาปุ๋ยเป็นมิตรกับเกษตรกร โดยหน้าที่หลักของเรา
คือทำให้ต้นทุนรวมต่อกิโลกรัมของเมล็ดข้าวโพดถูกลงก่อน
ซึง่ ปัจจุบนั ต้นทุนรวมยังสูงกว่าต่างประเทศ โลกปัจจุบนั ได้เปลีย่ น
ไปแต่เดิมเอเชียเป็นผู้ส่งออกสินค้าทางการเกษตรหลักของโลก
เพราะต้นทุนเราถูกกว่า ซึง่ วันนีต้ า่ งประเทศมีเมล็ดพันธุแ์ ละปุย๋
ทีถ่ กู กว่า เนือ่ งจากมีการใช้เทคโนโลยีในแทบทุกส่วนของการผลิต
ต้นทุนค่าแรงต่อกิโลกรัมข้าวโพดจึงถูกกว่า ในทางกลับกันต้นทุน
ค่าแรงของเราสูงกว่าต่างประเทศโดยต้นทุนค่าแรงต่างประเทศ
ต่อวันอาจจะแพงกว่าเรา 10 เท่าก็จริงแต่ต้นทุนต่อกิโลกรัม
เมล็ดข้าวโพดถูกกว่า ฉะนัน้ เมล็ดพันธุ,์ ปุย๋ , และค่าแรงเขาถูกกว่า
หมดรัฐบาลจึงต้องแก้ไขปัญหาในด้านนี้ โดยแนะนำความรูใ้ หม่ๆ
แก่เกษตรกรเพือ่ ให้เกษตรกรได้ผล ผลิตสูงสุด ลดต้นทุนการผลิต
และเพิ่มมูลค่าของผลผลิต
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สถานการณ์การใช้อาหารสัตว์และแนวโน้มราคาในปีนแ้ี ละปีหน้า
การใช้ อ าหารสั ต ว์ ใ นประเทศเชิ ง ปริ ม าณผมคิ ด ว่ า มี
อัตราเพิ่มขึ้นและลดลงตามปริมาณของสัตว์ซึ่งมีภาวะเรื่องโรค
ระบาดของหมูอยูบ่ า้ ง ปริมาณการใช้อาหารจึงลดลง เนือ่ งด้วยบริษทั
ของเราทำเกี่ยวกับไก่ จึงไม่มีผลกระทบอะไรมากบวกลบนิดหน่อย
เชิงปริมาณ แนวโน้มในเชิงราคาปีนี้ราคาเฉลี่ยของข้าวโพดหรือ
พืชอืน่ ๆต่ำกว่าปี พ.ศ.2561 เพราะปีทแ่ี ล้วเราซือ้ ข้าวโพดในราคา
9 บาทกว่า ปีนล้ี ดลงมา 8 บาทกว่า ซึง่ ต่ำลงพอสมควรในช่วงข้าวโพด
หลังนา แนวโน้มในราคาในปีหน้าคงคาดการณ์ได้ยากเพราะทุกวันนี้
ราคาวัตถุดบิ สินค้าทางการเกษตรมีปจั จัยทีค่ าดเดายาก ซึง่ เกิดจาก
ปัจจัยภายนอกประเทศ เช่น ประเทศไทยมีปริมาณการนำเข้า
อาหารสัตว์ในปริมาณทีส่ งู ขึน้ ฉะนัน้ จะมีคา่ ความแปรปรวนทีม่ าก
ขึ้นจึงคาดเดาสถานการณ์ได้ยาก
มุมมองของบริษทั ในเรือ่ งทีร่ ฐั บาลสนับสนุนโครงการข้าวโพด
หลังนาข้าว ผมคิดว่าเป็นโครงการทีด่ ซี ง่ึ ผมทำโครงการในลักษณะ
คล้ายกันอยูแ่ ล้ว คือ การรับประกันการซือ้ และประกันราคาทีแ่ น่นอน
แก่สมาชิก แต่หากบางปีราคาตลาดสูงกว่าราคาประกัน เราจะรับซือ้
ตามราคาตลาดโดยเราจะไม่มีการผูกมัดเกษตรกร ปัจจุบันสมาชิก
ในโครงการมีมากกว่า 2,000 ครอบครัว ถือเป็นการเติบโตแบบก้าว
กระโดด ต่อมาในปีพ.ศ.2561 รัฐบาลได้มีการสนับสนุนโครงการ
ข้าวโพดหลังนาข้าว โดยสนับสนุน ไร่ละ 2,000 บาท ทำให้เกษตรกร
ได้กำไรที่เพิ่มขึ้นจากทั้งภาครัฐและราคาข้าวโพดที่สูง ณ จุดนั้น
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จึงทำให้เกษตรกรสนใจในการปลูกข้าวโพดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แต่สง่ิ สำคัญทีท่ างเราได้รับคือความผูกพันและความไว้วางใจจาก
เกษตรกร
ปัญหาและอุปสรรค
1.คุณภาพ การรับซื้อที่ความชื้นสากลข้าวโพดทั่วไปคือ 14.5 %
จะมีเกณฑ์มาตรฐานในเกษตรกรจะคิดว่าเราเอาเปรียบซึง่ มีทง้ั คน
ที่เข้าใจและไม่เข้าใจแต่ปัจจุบันผมเชื่อว่าเกษตรกรมีความเข้าใจ
มากขึ้นว่าราคาและคุณภาพนั้นสัมพันธ์กันซึ่งต้องอาศัยเวลาใน
การทำความเข้าใจร่วมกัน
2.เป็นเกษตรกรรายเล็กเสียส่วนใหญ่ เนื่องจากยอดผลิตเราเพิ่ม
สูงขึ้นทุกปี ด้วยความที่เรารับจากเกษตรกรรายเล็กจึงเกิดปัญหา
เรื่องจำนวนและความชื้นมากขึ้นเพราะไม่ได้ผ่านการคัดกรองมา
เราต้องปรับเปลีย่ นพืน้ ทีใ่ นโรงงาน ,ระบบการจัดการ, การรับของ
ซึ่งในช่วงแรกพนักงานของเราทำงานกันอย่างหนักพอสมควร
แต่ด้วยเรามีการรับมือกับปัญหาและเข้าใจว่าโครงการนี้เป็น
โครงการที ่ ด ี ไ ม่ ใ ช่ แ ค่ ผ ลกำไรทางธุ ร กิ จ ของเราแต่ เ พื ่ อ สั ง คม
ที่อยู่รอบๆ ตัวเราด้วย
3.ปัญหาเรื่องการโอนเงิน ส่วนใหญ่เกษตรกรต้องการเงินสด
เงินเร็ว ซึ่งการโอนเงินผลผลิตแก่เกษตรกรเราต้องโอนเงิน
วันต่อวัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้ยากแต่โดยส่วนตัวแล้วเข้าใจว่า
เกษตรกรมีภาระและความจำเป็นในการใช้เงินที่แตกต่างกัน
ความต้องการใช้เงิน จึงมีความต้องการสูงตามไปด้วยแต่ปัญหา
ก็คลีค่ ลายไปได้ดว้ ยดี เพราะเกษตรยังไม่รรู้ ะบบขัน้ ตอนของเรา

รายการทัวร์ Dealer ที่ประเทศไต้หวัน โดย บ.แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด

แปซิฟิคจัดประชุมให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่เร่งงกระจายสินค้าในช่วงฤดูเพาะปลูก

เมื่อเข้าฤดูเพาะปลูกทางบริษัทฯ ก็เร่งจัดส่งให้ทันต่อความต้องการ
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Pac News ฉบับนีก้ เ็ ป็นฉบับที่ 009 แต่ละฉบับก็มี
เนือ้ หาสาระทีแ่ ตกต่างกันไปรวมทัง้ บทความทีไ่ ด้รบั เกียรติจาก
ลูกค้าบุคคลสำคัญหลาย ๆ ท่านหมุนเวียนไป เพื่อเพิ่ม
ความหลากหลายในความเป็นวารสารที่เป็นเอกลักษณ์
ของเรา รวมทัง้ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ทา่ นผูแ้ ทนจำหน่าย
และผู้สนใจได้รับทราบ
ช่วงต้นปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ก็ได้จัดรายการทัวร์ให้
ลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เชิญร่วมประชุมที่ไต้หวัน
เมือ่ วันที่ 28 - 31 มีนาคม 2562 ซึง่ ถือเป็นคณะใหญ่ทส่ี ดุ
เปิดตัว Campaign ปี 2562/63 ในโอกาสครบรอบ 45 ปี
การจำหน่ายเมล็ดพันธุท์ กุ 1 กิโลกรัม จะนำรายได้จำนวน
1 บาท ขึ้นทูลเกล้าฯถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
และเมือ่ ซือ้ เมล็ดพันธุท์ กุ ๆ 2 ลังหรือ 40 กก. รับฟรีเสือ้ โปโล
1 ตัว จากนัน้ ก็จดั ทัวร์ตอ่ เนือ่ ง โดยแยกเป็น ฮ่องกง เซินเจิน้
2 กรุป๊ เกาหลี 1 กรุป๊ , มัลดีฟส์ 1 กรุป๊ และ สหราชอาณาจักร
1 กรุป๊ สำหรับการจัดทัวร์ เรามีการปรับปรุงเพิม่ เติมบริษทั ฯ
ทัวร์ใหม่ๆ เข้ามาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
มากขึน้ รวมทัง้ มีแบบประเมินผลเพือ่ นำไปปรับปรุงให้ดยี ง่ิ ขึน้
เรื่อยๆ ในอนาคต
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สำหรับการขายและการตลาดปีนี้ หลายเขตประสบกับภัย
แล้งและหนอนกระทู้ข้าวโพดระบาด ทางบริษัทฯ ก็ได้ร่วม
กับร้านค้า บริษัทเคมีเกษตรและภาครัฐในการจัดประชุม
ให้ความรู้แก่เกษตรกรให้มีความเข้าใจในเชิงการป้องกัน
กำจัดเพื่อให้เกษตรกรเกิดทักษะเชิงป้องกันอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่มีพายุละมุนเข้ามา
ก็ทำให้เกษตรกรในหลายพืน้ ทีล่ มื ตาอ้าปากรอดพ้นภัยแล้ง
รวมทั้งมีการปลูกในหลายพื้นที่และทำให้การระบาดของ
หนอนลดลงบางส่วน ทางบริษัทฯ เองก็เร่งกระจายสินค้า
สู่ Sub Dealer และเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตามทางบริษัท ฯ จะพยายามหาข้อมูล
ทีเ่ ป็นประโยชน์เพิม่ เติมในวารสารนีอ้ ย่างต่อเนือ่ ง และหวัง
เป็นอย่างยิง่ ว่าจะเกิดประโยชน์ตอ่ ท่านผูอ้ า่ นไม่มากก็นอ้ ย
ทางคณะผู้จัดทำก็พร้อมน้อมรับคำติชมครับพบกันใหม่
ฉบับหน้าครับขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

PACIFIC ON TOUR

รับข้อมูลข่าวสารได้ที่
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นำคณะผู้เเทนจำหน่ายทัวร์ไต้หวัน

นั่งรถไฟสู่กรุงไทเป

ไหว้พระขอพรเสร็จแล้วถ่ายรูปที่ระลึกกันหน่อย

เกาหลีอากาศเย็นสบาย
บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด ได้จัดทัวร์ลูกค้า พาลัดเลาะจากแถบทวีปเอเชียไปจนถึงยุโรป ตั้งแต่ประเทศไต้หวัน
ซึง่ เชิญลูกค้าร่วมประชุมเปิดแคมเปญประจำปี 2562/63 ถึง 4 วัน 3 คืน และยังได้ลอ่ งเรือชมปลาโลมา ช็อปปิง้ กันอย่างสนุกสนาน
กรุ๊ปเกาหลีก็ช็อป กิน เที่ยวกันอย่างสนุกสนาน กับสภาพอากาศที่เย็นสบาย และฮ่องกงอีก 2 กรุ๊ปถึงแม้ว่าจะเจอฝนอยู่เล็กน้อย
แต่ทุกคนก็ยังสนุกสนานกับการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะไปไหว้พระ หรือ ช็อปปิ้ง ก็ไม่ถอยกันเลยทีเดียว และกรุ๊ปสุดท้าย ณ
สหราชอาณาจักร โดยกรุ๊ปนี้คุณพาโชค และ คุณยงค์ยุทธ นำทีมพาลูกค้าเที่ยวสถานที่ประวัติศาสตร์ และสนามฟุตบอล
ของ 2 ทีมสโมสรชื่อดังของอังกฤษ ทุกกรุ๊ปลูกค้าได้ท่องเที่ยว ช็อปปิ้งกันอย่างสนุกสนานและอบอุ่น
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การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดหวาน ไฮบริกซ์ 33 และ
ไฮบริกซ์ 71 เริ่มจากการนำสายพันธุ์พ่อแม่ของพันธุ์
ไฮบริกซ์ 3 (ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพ
ฝักสดดีเยี่ยมแต่ไม่ต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่) และ
ไฮบริกซ์ 59 มาปรับปรุงใหม่โดยผสมเข้ากับสายพันธุ์
ที่มีความต้านทานโรค และทำการคัดเลือกจนได้สาย
พันธุ์พ่อแม่ใหม่ที่มีความต้านทานโรคและมีคุณภาพฝัก
สดดี จากนั้นนำสายพันธุ์ที่ได้มาผสมเพื่อสร้างพันธุ์
ข้าวโพดหวาน ไฮบริกซ์ 33 และ ไฮบริกซ์ 71 พันธุ์ข้าว
โพดหวานลูกผสม ไฮบริกซ์ 33 และ ไฮบริกซ์ 71 ได้
ผ่านการทดสอบความต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่
อย่างต่อเนือ่ งไม่นอ้ ยกว่า 3 ปีโดยทดสอบความต้านทาน
โรคในสภาพแปลงเกษตรกร ทีอ่ ำเภอพบพระ จังหวัดตาก
อำเภอแม่ แ ตง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ จนแน่ ใ จว่ า พั น ธุ ์
ข้ า วโพดหวานทั ้ ง สองพั น ธุ ์ มี ค วามทนทานต่ อ โรค
ใบไหม้แผลใหญ่ นอกจากนี้พันธุ์ข้าวโพดหวาน ไฮบริกซ์
33 และ ไฮบริกซ์ 71 ยังได้ผ่านการทดสอบในเรื่อง
การให้ผลผลิตในสภาพแปลงเกษตรกร ทัง้ ในเขตภาคเหนือ
ภาคกลางและภาคตะวันตก ที่มีการปลูกข้าวโพดหวาน
อย่างต่อเนื่อง การทดสอบได้ทำอย่างต่อเนื่องไม่น้อย
กว่า 3 ปี จนมีความมั่นใจว่าพันธุ์ข้าวโพดหวานทั้ง
สองพันธุ์สามารถให้ผลผลิตสูงและสามารถปรับตัวได้ดี
ในทุกภาคที่มีการปลูกข้าวโพดหวานในประเทศไทย
พันธุข์ า้ วโพดหวานไฮบริกซ์ 33 และ ไฮบริกซ์ 71
ยังได้ผ่านการทดสอบคุณสมบัติการแปรรูปทั้งการบรรจุ
กระป๋องและการแช่แข็ง โดยมีความร่วมมือกับโรงงาน
แปรรูป เพือ่ นำฝักข้าวโพดตัวอย่างเข้าแปรรูป ซึง่ ผลการ
ทดสอบพบว่าพันธุข์ า้ วโพดหวานทัง้ สองพันธุม์ คี ณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมเพื่อการแปรรูปทั้งบรรจุกระป๋องและแช่แข็ง

แปลงสาธิตพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสม
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ทางโครงการ
ปรับปรุงพันธุข์ า้ วโพดหวาน ได้เรียนเชิญ ผูแ้ ทนโรงงาน
แปรรูปข้าวโพดหวานทัว่ ทุกภาคของประเทศไทยเข้าร่วม
งานวันสาธิตพันธุข์ า้ วโพดหวานของบริษทั ฯ ภายในงานแขก
ผูร้ ว่ มงานได้รบั ฟังการบรรยาย เรือ่ งโครงการฯและการ
ปรับปรุงพันธุข์ า้ วโพดหวานรวมทัง้ การพัฒนาพันธุข์ า้ ว
โพดหวานลูกผสมพันธุใ์ หม่ๆ จากโครงการฯ นอกจากนี้
แขกผูร้ ว่ มงานยังได้เยีย่ มชมแปลงสาธิตพันธุข์ า้ วโพดหวาน
ในสถานีวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯพันธุ์ข้าวโพดหวาน
ในแปลงสาธิ ต ประกอบไปด้ ว ยพั น ธุ ์ ข ้ า วโพดหวาน
ท่ีจำหน่ายในปัจจุบันและพันธ์ุใหม่ที่กำลังจะจำหน่าย
ในตลาดรวมทั้งพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพที่จะเป็นพันธุ์
จำหน่ายเพือ่ การค้าในอนาคต พันธุข์ า้ วโพดหวานลูกผสม
ที่ได้รับความสนใจและเป็นที่ยอมรับของผูร้ ว่ มงาน ได้แก่
ไฮบริกซ์ 33 และ ไฮบริกซ์ 71 ทั้งสองพันธุ์มีลักษณะ
ทรงต้นทีด่ ี ต่ำแหน่งฝักไม่สงู รากลำต้นแข็งแรงไม่หกั ล้ม
เปลือกหุม้ ฝักมิดชิดและมีสเี ขียวเข้ม เมล็ดติดเต็มถึงปลาย
ไม่มลี กั ษณะปลายเน่า เมล็ดมีสสี วย มีขนาดเมล็ดค่อนข้าง
ใหญ่ คุณภาพฝักสดดี หวานและนุม่ ในพันธุไ์ ฮบริกซ์ 33
หวานและกรอบ ในพันธุไ์ ฮบริกซ์ 71 พันธุอ์ น่ื ๆ ที่อยู่ใน
ความสนใจของผู้ร่วมงานได้แก่ ไฮบริกซ์ 59 ซึ่งมีราก
ลำต้นแข็งแรง ต้านทานโรค คุณภาพฝักสดดี พันธุใ์ หม่ๆ
ในโครงการทีไ่ ด้รบั ความสนใจได้แก่ PACS15004,
PACS18095, PACS16108, PACS116175A
และ PACS16178A เป็นต้น

เรียบเรียงโดย คุณไพศาล หิรญ
ั มาศสุวรรณ
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โครงการปรับปรุงพันธุข์ า้ วโพดหวานของ บริษทั แปซิฟคิ เมล็ดพันธุ์ จำกัด
มีเป้าหมายที่จะพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมที่สามารถปรับตัว ได้ดี
ในเขตร้อนชื้น ( tropical condition ) และมีคุณภาพฝักสดดีกว่า
หรือเท่าเทียมกับข้าวโพดหวานลูกผสมจากต่างประเทศในเขตอบอุ่น
(temperate condition) เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศใน
สหภาพยุโรป โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานของบริษัท ฯ ได้เริ่ม
โครงการเมือ่ ปี พ.ศ. 2536 ซึง่ ในช่วงแรกของโครงการ ฯ ได้ทำการรวบรวม
เชื้อพันธุกรรมข้าวโพดหวานในประเทศไทยเข้ามาใช้ในโครงการ ฯ
ต่อมาได้นำพันธุข์ า้ วโพดหวานลูกผสมทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีจากต่างประเทศเข้ามา
ร่วมใช้ในโครงการ ฯ จนปัจจุบนั ทางโครงการสามารถพัฒนาเชือ้ พันธุกรรม
ข้าวโพดหวานในโครงการให้มีเอกลัษณ์เฉพาะมีคุณภาพฝักสดดีและ
สามารถปรับตัวได้ดใี นเขตร้อนชืน้ ทางโครงการสามารถพัฒนาพันธุข์ า้ ว
โพดหวานลูกผสมที่เป็นที่นิยมของตลาดมากมายหลายพันธุ์ ดังเช่น
ไฮบริกซ์ 10 , ไฮบริกซ์ 3 , ไฮบริกซ์ 53, ไฮบริกซ์ 58 และ ไฮบริกซ์ 59
ข้าวโพดหวานลูกผสม ไฮบริกซ์ 33 และ ไฮบริกซ์ 71 การพัฒนา
พันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมของโครงการฯเป็นไปอย่างต่อเนื่องและ
สามารถปล่อยพันธุข์ า้ วโพดหวานลูกผสมพันธุใ์ หม่ๆ ออกสูต่ ลาดได้ในทุกๆ
2-3 ปี ซึง่ ในปี 2562 ทางโครงการได้ปล่อยพันธุข์ า้ วโพดหวานลูกผสม
พันธุใ์ หม่เข้าสูต่ ลาดจำนวน 2 พันธุ์ คือ ไฮบริกซ์ 33 และ ไฮบริกซ์ 71
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งานจับรางวัล

เมือ่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ทางบริษทั แปซิฟคิ เมล็ดพันธุ์
จำกัด ได้จัดงานจับรางวัลผู้แทนจำหน่ายรายย่อย ซึ่งในงานมี
การจับรางวัล มูลค่ารวมกว่า 2,000,000 บาท ทั้งนี้ในงาน
คุณพาโชค พงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการ ได้เข้าร่วมเป็นประธาน
ในการจับรางวัลผู้แทนจำหน่ายรายย่อยรวมถึงบรรยายเกี่ยวกับ
สายพันธุใ์ หม่ของแปซิฟคิ ฯ ทีต่ อบสนองความต้องการของเกษตรกร
ในหลายๆ พืน้ ทีพ่ ร้อมด้วยการบรรยายพิเศษจาก คุณมนตรี คงแดง
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา เกี่ยวกับการระบาดของหนอนกระทู้
ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ นับว่าเป็นการบรรยายที่เป็นประโยชน์
อย่างมากต่อผู้จัดจำหน่ายและร้านค้าที่ต้องพบเจอกับปัญหา
หนอนกระทู้ในพื้นที่ขายของตัวเอง และอีกไฮไลท์หนึ่งของงานนี้
ก็คือ นายสุระ แสนคำ หรือ”เขาทราย กาแล็คซี่” พรีเซ็นเตอร์
ทีอ่ ยูค่ กู่ บั แปซิฟคิ ฯ มาอย่างยาวนานทีม่ าร่วมสร้างสีสนั ถ่ายภาพกับ
เหล่าผูแ้ ทนจำหน่ายรายย่อยอย่างเป็นกันเอง สร้างบรรยากาศสนุก
สนานได้เป็นอย่างดี รางวัลผู้แทนจำหน่ายรายย่อยได้ประกาศ
ทาง Website และ FACEBOOK รวมถึ ง LINE official
แปซิฟคิ เมล็ดพันธุ์ ทีเ่ ป็นแหล่งกระจายข่าวสารทีร่ วดเร็วและเข้าถึง
ของทางบริ ษ ั ท ขอแสดงความยิ น ดี ก ั บ ผู ้ โ ชคดี ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ รางวั ล
ทุกท่านครับ
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งานมอบรางวัล
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อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์

อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

อ.เวียงสา จ.น่าน

อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

คุณพาโชค พงษ์พานิช กล่าวเปิดงาน

คุณมนตรี คงแดง บรรยายพิเศษแก่ผู้เข้ามร่วมงาน

เขาทราย กาแล็คซี่ ถ่ายภาพร่วมกับผู้ร่วมงาน

กดไลท์กันหน่อยเจอเขาทรายทั้งที

ทีมงานแปซิฟิคแจกของที่ระลึกกับผู้เข้าร่วมงาน

ถ่ายภาพร่วมกับมาสคอตข้าวโพดจากแปซิฟิคฯ

พี่เขาทรายจัดให้ได้ถ่ายรูปทุกคนนะครับ

ลุ้นรางวัลใหญ่กับแปซิฟิคเมล็ดพันธุ์
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กลุม่ 22 : เช่น Indoxacrab (อินดอกซาคาร์บ)
ระยะที่ 4 ช่วงหลังข้าวโพดออกดอกจนถึงเก็บเกีย่ วช่วงนี้ ถ้าเห็นว่ายัง
มีหนอนอยูบ่ า้ ง แต่ไม่มากจนกระทบต่อผลผลิต ก็ไม่จำเป็นต้องฉีดพ่น
สารเคมี แต่ถา้ จำเป็นต้องฉีดพ่นสามารถกลับไปใช้สารเคมีกลุม่ 1A
1B, 3Aและ 3B
คำแนะนำและข้อควรปฏิบัติในการใช้สารเคมีกำจัดหนอนกระทู้
ช่วง 30 วันแรกของข้าวโพดเป็นช่วงวิกฤตต่อการเข้าทำลายของ
หนอนที่สุด ดังนั้นเกษตรกรจึงควรหมั่นเข้าสำรวจข้าวโพดตั้งแต่
เริ่มงอก ถ้าพบว่าข้าวโพดโดนกัดกินถึงระดับ 3 ของเดวิดสเกล
(David Scale) เป็น จำนวน 5-10 % ของจำนวนต้นทั้งหมด
หนอนกระทู้ลายจุด เป็นหนอนที่มีการดื้อยาได้ง่ายมาก
ให้เริ่มฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกาจัดหนอนทันที
ดังนัน้ การใช้สารเคมีปอ้ งกันและกาจัดหนอนชนิดนี้ จึงต้องระมัดระวัง
และควรปฏิบตั ติ ามคำแนะนำ หนอนกระทูล้ ายจุด จะมีวงจรชีวติ ประมาณ
30-40 วัน ในช่วงวงจรชีวิตที่ต่อกันไม่ควรได้รับสารเคมีที่อยู่ใน
กรุ๊ปโหมดการทำลายเดียวกัน (MOA) ไม่เช่นนั้นอาจทำให้หนอน
ดื้อยาได้เร็วขึ้นเริ่มจากการแบ่งช่วงของการปลูกและการเจริญ
เติบโตของข้าวโพดเพื่อให้สัมพันธ์กับวงจรชีวิตของหนอน
ระยะที่ 1: ก่อนปลูกข้าวโพด
ระยะที่ 2: ช่วงการเจริญเติบโตช่วงแรกของข้าวโพด (ตั้งแต่ปลูก
ถึงอายุ 25 วัน)
ระยะที่ 3: ช่วงการเจริญเติบโตทางลำต้นช่วงหลัง (อายุ 26-55 วัน)
ระยะที่ 4: ช่วงการสร้างส่วนการขยายพันธุ์ (ออกไหม ถึงเก็บเกี่ยว)
สารเคมีใช้ป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ลายจุด
ระยะที่ 1 ก่อนปลูกข้าวโพด ถ้ามีเศษซากพืชจากฤดูทแ่ี ล้วหรือเศษซาก
ในแต่ละช่วงระยะของข้าวโพด (ตามระยะทีแ่ สดงด้านบนตามอายุ
วัชพืชที่อาจมีหนอนหรือไข่หนอน สามารถฉีดพ่นสารเคมีที่มี
ข้าวโพด) ควรฉีดพ่นสารเคมีที่แตกต่างกันไป
MOA กลุม่ 1A, 1B และ 3A กลุม่ 1B เช่น Chlorpyrifor (คลอไพ
หนอนกระทู้ลายจุดมีช่วงอายุประมาณ 30 วัน ดังนั้นในช่วง
ริฟอส), Dichlovos (ไดคลอวอส) กลุม่ 3A เช่น beta-Cypermethrin
30 วันที่ติดต่อกันไม่ควรพ่นสารเคมีที่มีโหมดการทำลาย (MOA)
(เบต้าไซเปอร์เมทริน)
กลุ่มเดียวกัน
ระยะที่ 2 ตัง้ แต่ขา้ วโพดงอก ถึงอายุ 25 วันถ้าเห็นว่าใบข้าวโพดเริ่มมี
ถ้ า ต้ อ งพ่ น สารเคมี ห ลายครั ้ ง ในแต่ ล ะช่ ว งของ 30 วั น
หนอนกัดกินถึงระดับ 3 ของเดวิดสเกล ให้ฉีดพ่นสารเคมีป้องกัน
ก็ไม่ควรใช้สารเคมีกลุ่ม (MOA) เดียวกันซ้าหลายครั้งควรเปลี่ยน
กำจัดหนอนทันที โดยฉีดพ่นสารเคมี MOA กลุม่ 28 หรือกลุม่ 14
ใช้สารเคมีกลุม่ อืน่ สลับด้วย (สารเคมีกลุม่ เดียวกันฉีดพ่นไม่ควรเกิน
กลุ่ม 28 : เช่น Chlorantraniliprole (คลอแรนทรานิลิโพรล)
2 ครั้ง แล้วควรสลับกลุ่มสารเคมี)
กลุม่ 14 : เช่น Cartap hydrochloride (คาร์แทป ไฮโดรคลอไรด์)
ระยะที่ 3 ช่วงข้าวโพดอายุตั้งแต่ 25 วัน ไปจนถึงก่อนออกดอก
ให้ฉีดพ่นด้วยสารเคมีกลุ่ม 5, กลุ่ม 6, กลุ่ม 15 หรือ กลุ่ม 22
กลุ่ม 5 : เช่น Spinetoram (สไปนีโทแรม)
โดย คุณมนตรี คงแดง
กลุ่ม 6 : เช่น Emamectin benzoate (อีมาเมคตินเบนโซเอท)
ผู้จัดการวิจัยและพัฒนา
กลุ่ม 15 : เช่น Lufenuron (ลูเฟนนูรอน), Diflubenzuron
บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด
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พันธุ์ใหม่

