
 

 

การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ 
เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงและคุณภาพดี 



                                                                              
 

คู่มือการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงและคุณภาพดี 

  

  

โดย 

ดร. โชคชัย เอกทัศนาวรรณ  นางสาวแอนนา สายมณีรัตน์  
นางสาวสดใส ช่างสลัก  นางสาวแสงแข น้าวานิช และ นางชไมพร เอกทัศนาวรรณ 

ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ฝ่ายฝึกอบรม ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สนับสนุนโดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

ประจ าปงีบประมาณ 2557 



- 1 - 
 

ค ำน ำ 

เอกสารคู่มือเล่มนี้จัดท าขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่อง การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อให้
ได้ผลผลิตสูงและคุณภาพดีให้กับกลุ่มเกษตรกร โดยร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต าบล        
เขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว  ได้ใช้เป็นคู่มือประกอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพที่ดี เนื้อหาของคู่มือเล่มนี้รวมรวมจากข้อมูล
ประกอบการบรรยายในการฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อให้ได้ผลผลิต
สูงและคุณภาพดี เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ 

 ภายในคู่มือเล่มนี้ได้แยกเนื้อหาเป็น 7 บท โดยมีเอกสารอ้างอิงภายในบท ดังนี้ 

บทที่ 1 พันธุ์ การปลูกและการจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์      ดร. โชคชัย  เอกทัศนาวรรณ 
บทที่ 2 ดินและการปรับปรุงดินเพือ่ใช้ปลูกข้าวโพด  นางสาวปวีณา ทองเหลือง 
บทที่ 3 เครื่องจักรกลการเกษตร และการเตรียมดิน      นายชาญณรงค์  ตั้งคณาทรัพย์      
บทที่ 4 การจัดการน้ าชลประทานส าหรับข้าวโพด            นายชาญณรงค์  ตั้งคณาทรัพย์ 
บทที่ 5 โรคที่ส าคัญของข้าวโพดและการป้องกัน                  นางสาววราภรณ์  บุญเกิด 
บทที่ 6 แมลงศัตรูที่ส าคัญและการป้องกันก าจัด             นางสาวแสงแข  น้าวานิช 
บทที่ 7 วัชพืชที่ส าคัญ และการป้องกันก าจัด                        นางสาวสดใส  ช่างสลัก 
          
 ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติที่สนับสนุนทุนอุดหนุนการท ากิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2557 ในโครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงและคุณภาพดี 
  

คณะผู้จัดท า 
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บทน ำ 
 

 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญของประเทศไทย ปี 2556 มีพื้นที่ปลูก 7.37 
ล้านไร่ พื้นที่ร้อยละ 98.58 ปลูกโดยอาศัยน้ าฝน มีเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 415,025 
ครัวเรือน เฉลี่ยครัวเรือนละ 17.93 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 676 กก/ไร่ ผลผลิตรวม 4.98 ล้านตัน 
ผลผลิตมากกว่าร้อยละ 90 น าไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ ซึ่งแต่ละปีมีมูลค่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
46,733 ล้านบาท ในขณะที่โรงงานอาหารสัตว์มีความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากถึง 5.51 ล้าน
ตัน และยังมีปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่เพียงพออย่างต่อเนื่อง ปีที่ผ่านมามีการน าเข้าข้ าวโพด
เลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้านเพ่ือชดเชยในส่วนท่ีไม่เพียงพอจ านวน 0.159 ล้านตัน 
      นอกจากนี้ สภาพการผลิตของเกษตรกรยังคงประสบปัญหาด้านการผลิตโดยเฉพาะ
ต้นทุนการผลิตที่สูงมากกว่า 4,480 บาท/ไร่ หรือ 6.63 บาท/กก และมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆ 
คิดเป็นต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ประมาณร้อยละ 10 - 12 อีกทั้งราคาผลผลิตไม่มีเสถียรภาพ ฝน     
ทิ้งช่วง หรือฝนตกหนัก ปัญหาโรคระบาด  ผลผลิตเฉลี่ยค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับผลผลิตเฉลี่ยโลก  
830 กก/ไร่  พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จ านวน 5.48 ล้านไร่ หรือร้อยละ 74.23 ไม่มีความ
เหมาะสมในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หรือมีความเหมาะสมน้อย ส่งผลให้เกษตรกรมีต้นทุนการ
ผลิตที่สูงขึ้น ดังนั้น การส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ
เกษตรกร เป็นการสร้างความมั่นคงในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศ 
 ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้
ด าเนินการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบครึ่งศตวรรษ 
พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่สร้างช่ือเสียงให้แก่หน่วยงานและประเทศชาติ ได้เผยแพร่สู่เกษตรกร 
ภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มี 3 ประเภท คือ 1) พันธุ์ผสมเปิดที่เกษตรกร
สามารถก็บเมล็ดท าพันธุ์ต่อได้ ได้แก่ พันธุ์สุวรรณ 1 , สุวรรณ 2, สุวรรณ 3 และสุวรรณ 5        
2) พันธุ์ลูกผสม ได้แก่ พันธุ์สุวรรณ 2301, สุวรรณ 2602, สุวรรณ 3101, สุวรรณ 3504, สุวรรณ 
3601, สุวรรณ 3851, สุวรรณ 3853 และสุวรรณ 4452  3) ข้าวโพดสายพันธุ์แท้ เพื่อน าไปใช้ใน
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การสร้างพันธุ์ลูกผสมและการปรับปรุงพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์แท้เกษตรศาสตร์ 1 ถึง เกษตรศาสตร์ 
60  
 ดังนั้น การที่จะช่วยแก้ไขปัญหาของเกษตรกรดังกล่าว จ าเป็นจะต้องด าเนินการ
เผยแพร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวพันธุ์สุวรรณ 4452 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อ
รองรับการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อให้เกษตรกรสามารถปลูกข้าวโพด      
เลี้ยงสัตว์ต่อไปได้ภายใต้สภาวะการแข่งขัน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างเร่งด่วนในด้านการลด
ต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะการใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ดีท่ีให้ผลผลิตสูง มีเสถียรภาพใน
การให้ ผลผลิตสูง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม และมีคุณภาพดี เพื่อยกระดับรายได้
และลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยเฉพาะพันธุ์ข้าวโพด และเทคโนโลยีการผลิต สู่เกษตรกร โดย
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติร่วมมือกับองค์กรบริหารส่วนต าบล ซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับ
เกษตรกรมากที่สุด เพื่อยกระดับผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของเกษตรกร และได้ ผลผลิตที่มีคุณภาพดี
เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ แป้งข้าวโพด และน้ ามันข้าวโพด รวมทั้งอุตสาหกรรมอาหาร
สัตว์ เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยด้านอาหารและความมั่นคงด้านอาหารไปใช้
ประโยชน์เพื่อเพิ่มรายได้ของเกษตรกร และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจของประเทศ 
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พันธุ์ กำรปลูกและกำรจัดกำรข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 

ดร. โชคชัย  เอกทัศนาวรรณ1/ 

 ข้าวโพดเลีย้งสัตว์เป็นพืชเศรษฐกจิที่มีความส าคัญต่ออุตสาหกรรมการเลีย้งสัตว์และ
อาหารสตัว์ของประเทศไทย โดยเป็นผู้ส่งออกไก่และผลิตภัณฑอ์ันดบั 4 ของโลก มีความต้องการ
ใช้ข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ของโรงงานอาหารสตัว์ ปี 2555 4.67 ล้านตัน คดิเป็นร้อยละ 94 ของผลผลติ
ทั้งหมด และมีแนวโน้มความต้องการใช้ข้าวโพดเพิ่มสูงขึ้นในปี 2556 เป็นปริมาณ 4.74 ล้านตัน 
ปี 2555 ส่งออกในรูปของข้าวโพดเมล็ด 1.5 แสนตัน และปี 2556 มีแนวโน้มส่งออกเพิ่มขึ้นเป็น
ปริมาณ 2.0 แสนตัน นอกจากนี้ ยังมีการน าเข้าข้าวโพดในช่วงที่เกิดการขาดแคลนปี 2555 และ 
2556 ประมาณ 2 และ 3 แสนตัน ตามล าดับ ปี 2555 ผลผลิตข้าวโพดเลีย้งสัตวโ์ลกมีปริมาณ 
857.12 ล้านตัน และมีความต้องการใช้ข้าวโพดเลีย้งสัตว์โลกปรมิาณ 863.91 ล้านตัน ปี 2556 
ประมาณการผลผลิตข้าวโพดเลีย้งสัตว์โลกเพิ่มขึ้นเป็นปริมาณ 965.94 ล้านตัน เนื่องจากผลผลติ
ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ของประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นเป็นปริมาณ 359.17 ล้านตัน และมีความ
ต้องการใช้ข้าวโพดเลีย้งสัตว์โลกเพิ่มขึ้นเป็นปริมาณ 936.74 ล้านตัน โดยประมาณการความ
ต้องการใช้ของประเทศสหรัฐอเมรกิาเพิ่มขึ้นมีปรมิาณ 295.16 ลา้นตัน (ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2556) 

พื้นที่ปลูกข้าวโพดของประเทศไทย ร้อยละ 87 ปลูกในต้นฤดูฝน และร้อยละ 56 ปลูก
ในช่วงเดือน พ.ค.– มิ.ย. พื้นที่ปลูกประมาณร้อยละ 50 อยู่ในเขตพื้นที่เหมาะสมกับการปลูก
ข้าวโพด ผลผลิตร้อยละ 60 ออกสู่ตลาดในเดือน ส.ค. – ต.ค. ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้
ราคาทั้งปี 2555 9.35 บาท/กิโลกรัม และ ปี 2556 คาดว่าราคาลดลงเหลือ 8.24 บาท/กิโลกรัม 
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยประมาณร้อยละ 50-60 มีพื้นที่ปลูกเฉลี่ย 20-40 ไร่ 
ต้นทุนการผลิตต่อไร่ของเกษตรกรในปี พ.ศ. 2555 มีรายได้ต่อไร่เฉลี่ย 5,302 บาท/ไร่ ต้นทุนการ
ผลิตเฉลี่ย 4,257 บาท/ไร่ คิดเป็น 6.32 บาท/กิโลกรัม เนื่องจากอัตราค่าจ้างแรงงาน และราคา 

 

1/ นักวิชาการเกษตรเช่ียวชาญพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต าบลกลางดง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320 
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ปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย สารก าจัดวัชพืช น้ ามันเช้ือเพลิง ฯลฯ มีราคาสูงขึ้น โดยมีก าไรเฉลี่ย  
2,044 บาท/ไร่ ในปี พ.ศ. 2555 มีพื้นท่ีปลูกข้าวโพด 7.367 ล้านไร่ ผลผลิต 4.965 ล้านตัน และ
ผลผลิตเฉลี่ย  674  กิโลกรัม/ไร่  ในปี พ.ศ. 2556 ประมาณการพื้นท่ีปลูก 7.370 ล้านไร่ ผลผลิต 
4.985 ล้านตัน และผลผลิตเฉลี่ย  676  กิโลกรัม/ไร่  ในปี พ.ศ. 2555 จังหวัดสระบุรี มีพื้นท่ีปลูก
ข้าวโพด 1.811 แสนไร่ ผลผลิต 1.210 แสนตัน และผลผลิตเฉลี่ย 668 กิโลกรัม/ไร่ ปี พ.ศ. 2556 
ประมาณการพื้นที่ปลูกลดลงเหลือ 1.744 แสนไร่ ผลผลิต 1.169 แสนตัน และผลผลิตเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย  670 กิโลกรัม/ไร่ 

1.  ขั้นตอนกำรปลูก 

 1.1 ฤดูปลูก  มี 3 ฤดู ดังนี้ 

1.1.1   ต้นฤดูฝน เร่ิมเดือนมีนาคม - มิถุนายน   

การปลูกในฤดูนี้เสี่ยงต่อฝนทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมซึ่งเป็นช่วงที่ข้าวโพด
ก าลังออกดอก ถ้าฝนไม่ทิ้งช่วงข้าวโพดจะให้ผลผลิตสูงกว่าการปลูกในปลายฤดูฝนประมาณ   
ร้อยละ 20-25 เนื่องจากมีช่วงแสงยาวนานกว่า แต่มีปัญหาที่ต้องเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนสิงหาคม -
กันยายนซึ่งมีฝนตกหนักท าให้เก็บเกี่ยวล าบาก ท าให้ฝักหรือเมล็ดข้าวโพดที่เก็บเกี่ยวได้มีความ
เสี่ยงต่อการเข้าท าลายของเชื้อรา แอสเปอร์จิลลัส ฟลาวัส (Aspergillus flavus) เนื่องจากเมล็ด
มีความชื้นสูง 

1.1.2   ปลายฤดูฝน เร่ิมเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม   

การปลูกในฤดูนี้ เสี่ยงต่อฝนทิ้งช่วงน้อยมาก แต่อาจมีปัญหาโรคระบาดมากกว่าการ
ปลูกในต้นฤดูฝน และต้นข้าวโพดค่อนข้างสูงเมื่อมีฝนตกหนักและลมพัดแรงท าให้ต้นหักล้มง่าย  
แต่ฝักข้าวโพดที่เก็บเกี่ยวได้จะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน เพราะมีฝนตกน้อย และก าลัง
เข้าสู่ฤดูแล้ง ท าให้มีฝักหรือเมล็ดข้าวโพดมีคุณภาพด ีปลอดภยัจากเชื้อราแอสเปอร์จิลลัส ฟลาวัส 
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1.1.3 ฤดูแล้ง  เร่ิมเดือน พฤศจิกายน-มกราคม   

การปลูกในฤดูนี้ ส่วนใหญ่เป็นการปลูกหลังนาปี ซึ่งสามารถให้น้ าชลประทานได้ และ
ข้าวโพดใช้ปริมาณน้ าน้อยกว่านาปรัง ฝักข้าวโพดที่เก็บเกี่ยวได้อยู่ในช่วงเดือนมีนาคม -เมษายน 
ซึ่งค่อนข้างปลอดภัยต่อเช้ือรา แอสเปอร์จิลลัส ฟลาวัส มากกว่าการปลูกในต้นฤดูฝน แต่การปลูก
ต้องมีการเตรียมดินที่ดี เพราะพื้นที่นาเป็นดินเหนียว และต้องมีการระบายน้ าที่ดี เนื่องจาก
ข้าวโพดไม่ชอบน้ าขังหรือดินแฉะมากเกินไปเป็นเวลานานหลายวัน ท าให้มีผลกระทบต่อการ
หายใจของราก และลดความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน ซึ่งจะเป็นผลให้ต้นข้าวโพด 
แคระแกร็น และผลผลิตลดลง  

 1.2 กำรเลือกพื้นที่ปลกู 

1.2.1 ข้าวโพดสามารถปลูกได้ในดินทุกชนิด แต่ให้เลือกพื้นที่ที่มีเนื้อดินที่มีคุณสมบัติ
ทางกายภาพเป็นดินร่วน ร่วนปนเหนียว หรือ ร่วนปนทราย มีธาตุอาหารที่จ าเป็นในระดับที่
เพียงพอ และมีความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปานกลาง (pH 5.5-7.5)   

หากพบว่า  มีปริมาณธาตุอาหาร และหรือความเป็นกรดต่ ากว่าที่ก าหนด ต้องมีการ
ปรับปรุงดินเพื่อให้ข้าวโพดมีการเจริญเติบโตดี โดยใช้ปูนขาวหรือปูนมาร์ลหรือหินปูนบด ในดิน
ทรายหรือร่วนปนทรายใส่ 100-150 กิโลกรัม/ไร่ ดินเหนียวหรือร่วนปนเหนียวใส่ 150-300 
กิโลกรัม/ไร่ วิธีการใส่ให้หว่านแล้วพรวนผสมคลุกเคล้ากับดิน 3-4 ครั้ง/ปี โดยใส่ก่อนปลูก 15-20 
วัน   

ถ้าต้องการใช้ปุ๋ยในข้าวโพดอย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตนั้น เกษตรกร
ควรเก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์ที่ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ซึ่งมีอยู่ทุก
ภาคของประเทศ  หรือส่งไปที่ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และใส่ปุ๋ย
ตามค าแนะน าจากผลการวิเคราะห์ดิน  

การปลูกข้าวโพดซ้ าในพื้นที่เดิมที่มีการปลูกข้าวโพดในฤดูปลูกที่แล้ว ต้องมีการปฏิบัติ
เพื่อป้องกันปัญหาศัตรูพืชที่อยู่ในดินและซากข้าวโพด ในกรณีดินที่ปลูกมีความอุดมสมบูรณ์ต่ าให้
ปลูกพืชปรับปรุงบ ารุงดิน เช่น ถั่วเขียวก่อนหรือหลังปลูกข้าวโพด หรือถ้ามีปัญหาโรคและแมลง
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ระบาดสะสมอาจจะต้องมีการปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียนสลับ ถ้าปลูกพืชตระกูลถั่วหรือพืช       
ใบกว้างตามหลังข้าวโพด ให้ใช้สารเคมีควบคุมวัชพืชก่อนงอก  นอกจากนี้ อาจใช้ปุ๋ยคอกหรือ  
ปุ๋ยหมักที่ย่อยสลายแล้วในการปรับปรุงบ ารุงดิน 

1.2.2 ไม่ควรปลูกข้าวโพดในพื้นที่สูงชันมีความลาดเอียงมากกว่าร้อยละ 10 เพราะการ
ไถพรวนท าให้มีการชะล้างพังทลายของหน้าดินมากขึ้น ถ้าจ าเป็นต้องปลูกให้ปลูกตามแนวระดับ 
การปลูกข้าวโพดสลับ หรือปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมในร่องข้าวโพด หรือท าขั้นบันได และการใส่ปุ๋ย
ต้องแบ่งใส่มากครั้งกว่าการปลูกในพ้ืนท่ีราบ การปลูกในท่ีลุ่มหรือนาข้าว ต้องมีการระบายน้ าดี  

1.2.3 ไม่ปลูกข้าวโพดในพื้นที่ที่มีวัตถุอันตราย เพื่อมิ ให้มีการปนเปื้อนในผลผลิต
ข้าวโพดซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสัตว์และผู้บริโภค 

 1.3  กำรเตรียมดิน 

1.3.1 ห้ามจุดไฟเผาตอซัง เพราะจะสูญเสียธาตุอาหารที่อยู่ในตอซัง และซากตอซังยัง
ช่วยในการปรับปรุงโครงสร้างของดินไม่ให้แน่นแข็ง นอกจากนี้  การเผาตอซังยังท าให้
สภาพแวดล้อมเป็นพิษ โดยเฉพาะแปลงท่ีอยู่ใกล้ถนนอาจท าให้เกิดอันตรายต่อการจราจรได้ 

1.3.2  หลังจากฝนตกและดินมีความช้ืนเพียงพอ ให้ไถดะด้วยไถหัวหมูหรือผาล 3 หรือ
ผาล 4 ลึก 30 เซนติเมตร  เพื่อพลิกหน้าดินและกลบวัชพืช  ตากดินทิ้งไว้ 10-15 วัน เพื่อท าลาย
วัชพืช โรคและแมลง และสัตว์ศัตรูพืชที่อาศัยอยู่ในดิน  และไถแปรด้วยผาล 3 หรือผาล 4 หรือ
พรวนด้วยผาล 7 อีก 1-2 ครั้ง เพื่อย่อยซากพืชและให้ดินร่วนเหมาะในการเจริญเติบโตของต้น
ข้าวโพด โดยเฉพาะการปลูกในนาข้าวซึ่งเป็นดินเหนียว 

1.3.3  การปลูกบนที่สูงชัน ให้เตรียมดินโดยใช้สารเคมีควบคุมวัชพืชก่อนปลูก  

 1.4 กำรเลือกพันธุ ์

พันธุ์ที่เลือกใช้ปลูก ควรเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง ปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  
ต้านทานต่อโรคและแมลง มีระบบรากและล าต้นแข็งแรง เจริญเติบโตเร็ว ทนทานต่อสภาพ    
แห้งแล้ง และทนทานต่อสภาพน้ าท่วมขังพอสมควร ต้านทานต่อโรคฝักและเมล็ดเน่ า โดยขอ
ค าแนะน าเรื่องการใช้พันธุ์ หรือศึกษาข้อมูลจากผลการทดสอบพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตร และ
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือสังเกตและขอค าแนะน าเรื่องพันธุ์จากเกษตรกรที่อยู่ใกล้เคียงที่
เคยปลูกแล้วได้ผลดีเหมาะกับสภาพพ้ืนท่ีที่จะปลูก 

ถุงและกล่องบรรจุเมล็ดพันธ์ุอยู่ในสภาพดี มีชื่อบริษัทท่ีเชื่อถือได้มาตรฐาน สถานท่ีผลิต 
วันเดือนปีท่ีผลิต ที่ป้ายเมล็ดพันธ์ุมีความงอกสูงกว่าร้อยละ 90 มีการคลุกสารเคมีป้องกันโรคและ
แมลง ไม่มีร่องรอยการท าลายของแมลงและเชื้อรา  และเมล็ดมีขนาดสม่ าเสมอ 

พันธุ์ท่ีใช้ปลูกมี 2 ประเภท คือ  

พันธุ์ผสมเปิด เป็นพันธุ์ที่เกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดใช้ท าพันธุ์ต่อได้ และเมล็ดพันธุ์มี
ราคาถูก เช่น พันธุ์สุวรรณ 1 และพันธุ์สุวรรณ 5 (โชคชัย และคณะ, 2537) เป็นต้น ในเขตที่เสี่ยง
ฝนแล้ง หรือเกษตรกรมีทุนน้อยให้ปลูกพันธุ์ผสมเปิด   

พันธุ์ลูกผสม เป็นพันธุ์ที่มีความสม่ าเสมอของลักษณะต้นและฝักสูงกว่าพันธุ์ผสมเปิด 
พันธุ์ลูกผสมที่จ าหน่ายเป็นการค้ามากกว่าร้อยละ 95 เป็นชนิดพันธุ์ลูกผสมเดี่ยวที่ได้มาจากการ
ผสมระหว่ า งสายพันธุ์ แท้  2 สายพันธุ์  พันธุ์ ลู กผสมเดี่ ย วของภาครั ฐ  ได้ แก่ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เช่น พันธุ์สุวรรณ 4452 และกรมวิชาการเกษตร  เช่น พันธุ์
นครสวรรค์ 3  และของบริษัทเมล็ดพันธุ์ต่าง ๆ  เช่น พันธุ์ไพโอเนีย 80, NK 48, แปซิฟิค 339,   
ซีพี 888 ฯลฯ 

ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติได้เผยแพร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์สุวรรณ 4452 
สู่เกษตรกร ภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 (โชคชัย และคณะ, 2548) 

ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์สุวรรณ 4452 ได้จากการน าสายพันธุ์แท้เกษตรศาสตร์ 47 (Ki 
47 หรือ KS 6(S)C3-S8-554-2-1-2-1) ผสมกับสายพันธุ์แท้ Kei 0102 (3013-S8-57-1) จากผล
การทดสอบพันธุ์ในแหล่งปลูกข้าวโพดต่าง ๆ ในช่วง 4 ปี (พ.ศ. 2543-2546) พบว่า พันธุ์ สุวรรณ 
4452 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,151 - 1,430 กิโลกรัม/ไร่ สูงกว่าพันธุ์สุวรรณ 3851 (21.7%), ลูกผสม
เดี่ยวพันธุ์ CP-DK 888 (27.4%), ลูกผสมเดี่ยวพันธุ์นครสวรรค์ 72 (23.8%) และพันธุ์สุวรรณ 1 
(รอบคัดเลือกที่ 11, 12 และ 13) (38.4%) จากจ านวน 118 (4ปี), 76 (4 ปี), 49 (3 ปี) และ 29 
(3 ปี) การทดลอง ตามล าดับ  ผลการตรวจสอบค่าสัมประสิทธ์ิรีเกรซชัน (b) ของลักษณะผลผลิต
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ในช่วง 2 ปี (พ.ศ. 2544-2545) พบว่า พันธุ์ สุวรรณ 4452 ให้ค่า b อยู่ในช่วง 0.83 - 1.12 แสดง
ให้เห็นว่า พันธุ์นี้มีแนวโน้มสามารถปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมที่เลวถึงดี พันธุ์ สุวรรณ 4452 มี
ลักษณะทางเกษตรส่วนใหญ่ดีกว่าพันธุ์เปรียบเทียบ  มีอายุวันสลัดละอองเกสร 50% 54 วัน    
วันออกไหม 50%  54 วัน ความสูงต้น 217 เซนติเมตร ความสูงฝัก 130 เซนติเมตร ต้านทานโรค
ราน้ าค้าง และโรคราสนิม มีเปอร์เซ็นต์กะเทาะเมล็ด 81.9%  นอกจากนี้ พันธุ์ สุวรรณ 4452   
ยังมีเมล็ดสีส้มเหลืองหัวแข็ง  พันธุ์สุวรรณ 4452 เป็นพันธุ์ท่ียังคงให้ผลผลิตสูง ปรับตัวได้กว้างทั้ง
ในระดับสถานีทดลองและแปลงเกษตรกรในแหล่งปลูกข้าวโพด และใช้เป็นพันธุ์เปรียบเทียบใน
การทดสอบพันธุ์ร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน (กรอ.) และการทดสอบพันธุ์ ในไร่กสิกรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ห้ามเก็บเมล็ดจากพันธุ์ลูกผสมที่ปลูกหรือจากเพ่ือนบ้านไปใช้ท าเป็นเมล็ดพันธุ์เพ่ือ
ใช้ปลูกต่อ  เพราะผลผลิตจะลดลงประมาณร้อยละ 50 
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 1.5 กำรปลูก 

1.5.1 การปลูกโดยใช้วิธีการขุดหลุมด้วย จอบ เสียม หรือไม้ปลายแหลม วิธีนี้มีระยะ
ระหว่างต้นและหลุม และความลึกของการปลูกไม่สม่ าเสมอ ซึ่งแก้ไขได้โดยใช้เครื่องปลูกที่เรียกว่า 
แจ๊บ สามารถก าหนดระยะระหว่างหลุมและความลึกได้ และปลูกได้ 2-3 ไร่/คน/วัน 

1.5.2 การปลูกแบบชักร่อง ใช้ผาลหัวหมูติดท้ายรถแทรกเตอร์ หรือแรงงานสัตว์ท าร่อง
ปลูกเป็นแถว หยอดเมล็ดในร่อง แล้วใช้เท้าปาดผิวดินกลบเมล็ด การปลูกวิธีนี้มีระยะระหว่าง
หลุมและความลึกไม่สม่ าเสมอ แต่แก้ไขได้โดยใช้แจ๊บ 

1.5.3 การปลูกโดยใช้เครื่องปลูก โดยใช้เครื่องปลูกติดท้ายรถแทรกเตอร์ ปลูกได้เป็น
แถว มีระยะระหว่างแถวชัดเจน มีความสม่ าเสมอในระยะระหว่างหลุม และความลึกของหลุม 
ค่อนข้างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ต้องทดสอบการปลูกบนพื้นที่ราบก่อนปลูกจริง และปรับจานปลูก
และความเร็วของรถให้สัมพันธ์กัน เพื่อให้มั่นใจว่าเมล็ดข้าวโพดที่ปลูกได้ระยะตามที่ก าหนด ปกติ
เครื่องปลูกมีถังใส่ปุ๋ยรองพื้นด้วย เมื่อปลูกปุ๋ยจะอยู่ก้นหลุมและเมล็ดอยู่ด้านบน โดยมีดินคั่น
ระหว่างปุ๋ยและเมล็ด 

1.5.4 อัตราปลูกและระยะปลูก ใช้ระยะระหว่างแถว 75 เซนติเมตร ระยะระหว่างแถว 
25 เซนติเมตร ปลูก 1 เมล็ด/หลุม (ใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูง) จะได้จ านวนต้น 
8,533 ต้น/ไร่  

กรณีที่จ าเป็นต้องใช้เมล็ดพันธุ์ข้ามปี หรือไม่มั่นใจ ให้ทดสอบความงอกก่อน โดยเพาะ
เมล็ดจ านวน 100 เมล็ด ในกระบะทราย รดน้ า และนับจ านวนต้นที่งอกหลังจากเพาะ 1 สัปดาห์ 
ถ้าเมล็ดงอกต่ ากว่าร้อยละ 80 ให้ปลูก 2-3 เมล็ด/หลุม แล้วถอนแยกหลังจากปลูก 2 สัปดาห์   

กรณีที่ดินปลูกมีความอุดมสมบูรณ์สูง และเป็นพื้นที่ที่ไม่มีปัญหาเรื่องฝนแล้งและ     
น้ าท่วม และมีพันธุ์ท่ีมีระบบรากและล าต้นแข็งแรง ต้นเตี้ย และมีการจัดการที่ดีโดยเฉพาะมีการ
ใส่ปุ๋ยมากกว่าระยะปกติ อาจจะปลูกได้ถี่กว่านี้ประมาณ 10,000 ต้น/ไร่  ในดินเหนียวให้ปลูกลึก 
3-4 เซนติเมตร และดินร่วนร่วนปนเหนียว หรือดินร่วนปนทราย ให้ปลูกลึก 4-5 เซนติเมตร 
เพื่อให้ข้าวโพดงอกสม่ าเสมอ    
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ข้าวโพดส่วนใหญ่ปลูกภายใต้สภาพน้ าฝน ดังนั้น ควรให้ฝนตกก่อน  เพื่อให้ดินมี
ความช้ืนพอสมควร แล้วจึงปลูก และหลังจากปลูก ควรมีฝนตกตามประมาณ 20-40 มิลลิเมตร 
ภายใน 1-2 วัน จะท าให้เมล็ดงอกสม่ าเสมอ 

2. กำรปฏิบัติดูแลรักษำ 

 2.1 กำรก ำจัดวัชพืช 

2.1.1 การใช้สารเคมีควบคุมวัชพืชก่อนงอก เช่น ใช้อาทราซีน อัตรา 160-480 กรัม 
สารออกฤทธ์ิ/ไร่ หรือใช้อาลาคลอร์ อัตรา 240-400 กรัมสารออกฤทธ์ิ/ไร่ หรือใช้อาทราซีน ผสม
กับอาลาคลอร์อัตรา 160 + 480 กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่ ในดินเหนียวให้ใช้อัตราสูงกว่าดินทราย
หรือใช้ตามค าแนะน าในฉลาก เพื่อควบคุมวัชพืชใบแคบและใบกว้าง และต้องฉีดพ่นหลังจากปลูก
ข้าวโพดแล้วและดินยังมีความชื้น ในกรณีต้องการปลูกพืชใบกว้างตามหลังข้าวโพด เช่น ถั่วเขียว 
ถั่วเหลือง หรือ ฝ้าย ให้ใช้อาลาคลอร์อย่างเดียว 

2.1.2 ให้ก าจัดวัชพืชหรือท ารุ่นหลังจากข้าวโพดอายุ 25-30 วัน ก่อนใส่ปุ๋ยแต่งหน้า 
หรือท ารุ่นพร้อมใส่ปุ๋ยโดยใช้รถ ในกรณีจ าเป็นต้องใช้สารเคมีควบคุมวัชพืชหลังงอก เช่น        
พาราควอท ไกลโฟเสท ให้ใช้อัตราตามค าแนะน าในฉลาก การฉีดพ่นต้องระวังไม่ให้สารเคมีโดน
ต้นข้าวโพด โดยใช้ภาชนะหรือกะละมังครอบหัวฉีด และให้กดหัวฉีดเรี่ยพื้น เพื่อไม่ให้ลมพัด
ละอองสารเคมีไปโดนต้นข้าวโพด นอกจากน้ี ต้องหมั่นตรวจสอบไม่ให้ถังฉีดหรือข้อต่อรั่ว 

2.2 กำรใส่ปุ๋ย 

ให้ใส่ปุ๋ย 2 ระยะ คือ  
1) การใส่ปุ๋ยรองพื้น ให้ใส่พร้อมปลูกโดยใช้รถปลูกพร้อมใส่ปุ๋ย หรือใส่หลังจาก

ปลูก 1-2 สัปดาห์ โดยใส่ห่างจากโดนต้น 10 เซนติเมตร หรือ 1 ฝ่ามือ และ
ให้กลบปุ๋ยเพื่อป้องกันไม่ให้ปุ๋ยถูกชะล้างหรือถูกแสงแดด และเป็นประโยชน์
ต่อข้าวโพดมากท่ีสุด  
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2) การใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังจากปลูก 25-30 วัน ให้ใส่พร้อมรถท ารุ่น หรือหลังจาก
ท ารุ่นด้วยแรงงานคนหรือสัตว์ แล้วกลบปุ๋ย เป็นการพูนโคนข้าวโพด จะช่วย
ท าให้ข้าวโพดไม่ล้มง่าย  การใส่ปุ๋ยให้ใส่ในขณะที่ดินยังมีความช้ืน  

สูตรปุย๋และอัตราการใช้ตามผลการวิเคราะห์ดิน หรืออาจจะใส่สูตรปุ๋ยและอัตราการใช้ 
ดังนี ้

 ดินเหนียวสีด า  ดินเหนียวสีแดง  ดินร่วนเหนียวสีน้ าตาล  ให้ใส่ดังนี ้
 ปุ๋ยรองพื้น สูตร 16-20-0  อัตรา 40-50 กิโลกรัม/ไร่  
 ปุ๋ยแต่งหน้า     สูตร 46-0-0 หรือ ยูเรีย    อัตรา10 กิโลกรัม/ไร่ 
ดินทราย  ดินร่วนปนทราย  ให้ใส่ดังนี้   
 ปุ๋ยรองพื้น       สูตร 15-15-15           อัตรา 30-40 กิโลกรัม/ไร่  
 ปุ๋ยแต่งหน้า     สูตร 46-0-0 หรือ ยูเรีย    อัตรา 10-15 กิโลกรัม/ไร่ 

2.3 กำรควบคุมโรค  แมลง  และศัตรูของข้าวโพด   

วิธีการป้องกันโรคและแมลงที่ง่ายที่สุด และลดต้นทุนการผลิต คือ ให้ใช้พันธุ์ที่ต้านทาน
ต่อโรคราน้ าค้างหรือโรคใบลาย โรคใบไหม้ โรคราสนิม โรคล าต้นเน่า โรคฝักและเมล็ดเน่า และ
พันธุ์ที่ต้านทานต่อการเข้าท าลายของแมลง ในกรณีมีโรค แมลง และสัตว์ศัตรูพืชระบาด ให้ขอ
ค าแนะน าวิธีการป้องกันก าจัดจากเกษตรต าบล หรือส านักงานเกษตรอ าเภอ 

2.4 กำรให้น้ ำ 

น้ าที่ใช้ส าหรับการชลประทานในแปลงปลูกข้าวโพดต้องมาจากแหล่งที่ไม่มีสารเคมี
และ/หรือของเสียต่าง ๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดการปนเปื้อนในเมล็ดข้าวโพด และก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สัตว์และผู้บริโภค 

3. กำรเก็บเกี่ยว 

การเก็บเกี่ยว ให้เก็บเกี่ยวฝักข้าวโพดขณะที่ใบข้าวโพดแห้งทั้งต้น หรืออายุ 110-120 
วัน หลังจากปลูก เมื่อแกะเมล็ดจะเห็นเนื้อเยื่อสีด าอยู่ที่โคนเมล็ด แสดงให้เห็นว่า ข้าวโพดสุกแก่
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ทางสรีระ การสะสมน้ าหนักแห้งจะสิ้นสุดลง ไม่ต้องการน้ าและอาหารอีกต่อไป เป็นระยะที่
ข้าวโพดมีน้ าหนักแห้งสูงสุด   

การเก็บเกี่ยวข้าวโพดอายุ 115 วัน เมล็ดมีความช้ืนประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ จะท าให้
เกิดการปนเปื้อนของสารอะฟลาทอกซิระหว่างการเก็บรกัษาต่ า แต่ถ้าเก็บเกี่ยวที่อายุ 125 วัน จะ
มีความช้ืนประมาณ 23 เปอร์เซ็นต์หรือต่ ากว่า ค่อนข้างปลอดภัยต่อการปนเปื้อนของสารพิษ 
อะฟลาทอกซิน และถ้าเก็บเกี่ยวท่ีอายุมากกว่า 130 วัน เมล็ดจะมีความชื้นต่ ากว่า 20 เปอร์เซ็นต์   

ในกรณีปลูกต้นฤดูฝนและจ าเป็นต้องเก็บเร็วที่อายุ 90-100 วัน เนื่องจากสามารถ
จ าหน่ายข้าวโพดในราคาที่ดี หนีน้ าท่วม หรือต้องการปลูกพืชอื่นต่อ  ข้าวโพดจะเปียกเพราะมี
ความช้ืนมากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ให้สีหลังเก็บเกี่ยวทันทีแล้วส่งไซโลปลายทางเพื่ออบเมล็ดภายใน 
48 ช่ัวโมง จึงจะปลอดภัยจากการเกิดสารพิษอะฟลาทอกซิน 

วิธีกำรเก็บเกี่ยว   

1)  เก็บเกี่ยวโดยใช้แรงงานคน เป็นวิธีที่สะดวกและนิยมใช้มากที่สุด ส่วนใหญ่คิดราคา
เหมาเป็นกระสอบหรือเหมาเป็นรายวัน วิธีการเก็บใช้ไม้ปลายแหลมแทงเปลือกบริเวณปลายฝัก 
ต้องระวังอย่าให้โดนเมล็ด ปอกเปลือกแล้วใส่ในตะกร้า หรือกระสอบป่าน หรือวางกองไว้ก่อนโดย
ปูผ้าพลาสติกหรือใช้ซากต้นข้าวโพดรองพื้น ไม่วางฝักข้าวโพดบนพื้นที่ช้ืนแฉะ อย่าโยนฝัก
ข้าวโพดเพราะท าให้เกิดบาดแผลบนผิวของเมล็ดข้าวโพดหรือเมล็ดร้าวท าให้เช้ือราเข้าท าลาย
เมล็ดได้ง่าย ขณะเก็บเกี่ยวให้แยกฝักเน่า หรือมีเชื้อราเข้าท าลายออกจากฝักดี   

การเก็บเกี่ยวอีกวิธีหนึ่ง คือ หักข้าวโพดทั้งเปลือกแล้วจึงมาปอกเปลือกภายหลัง หรือ
เก็บไว้ท้ังเปลือก การเก็บเกี่ยววิธีนี้ท าได้เร็ว และช่วยป้องกันไม่ให้เมล็ดเกิดแผล หรือเมล็ดร้าวใน
ระหว่างการ      เก็บเกี่ยวหรือขนย้าย  นอกจากนี้เปลือกยังช่วยป้องกันไม่ให้เช้ือราและแมลง
สัมผัสเมล็ดโดยตรง 

2)  เก็บเกี่ยวโดยใช้เครื่องมือ ได้แก่ เครื่องปลิดฝักข้าวโพด เครื่องปลิดและรูดเปลอืกหุม้
ฝักข้าวโพด และเครื่องเกี่ยวนวดข้าวโพด เครื่องชนิดนี้จะปลิดฝักข้าวโพดออกจากต้น แล้วสี
ออกมาเป็นเมล็ด การใช้เครื่องเก็บเกี่ยวมีข้อดีในกรณีขาดแคลนแรงงานท าให้ค่าจ้างเก็บเกี่ยวสูง 
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สามารถเก็บเกี่ยวได้เร็ว และอาจท าให้ทันปลูกในปลายฤดูฝน แต่มีข้อเสียตรงที่ต้องเก็บเกี่ยวใน
พื้นที่ราบและสม่ าเสมอ ต้นข้าวโพดต้องหักล้มน้อย ยังมีอัตราการสูญเสียเนื่องจากฝักเก็บเกี่ยวไม่
หมด และมีการแตกหักของฝักและเมล็ด ท าให้เชื้อราเข้าท าลายได้ง่าย  นอกจากนี้ การเก็บเกี่ยว
ข้าวโพดที่ปลูกในต้นฤดูฝนอาจจะท าให้รถเข้าไปเก็บเกี่ยวได้ล าบากเพราะดินเปียก โดยเฉพาะรถ
เก็บเกี่ยวมีขนาดใหญ่ รถเก็บเกี่ยวยังมีราคาค่อนข้างแพงและไม่คุ้มค่าที่เกษตรกรรายเล็กจะซื้อไว้
ประจ าฟาร์ม จึงมีการจ้างเหมารถเก็บเกี่ยวโดยคิดราคาต่อกิโลกรัม หรือจ้างเหมาเป็นไร่ในบาง
จังหวัด เช่น เพชรบูรณ์ 

ห้ามเก็บเกี่ยวข้าวโพดในขณะที่ฝนตก ในขณะเก็บเกี่ยวถ้ามีฝนตก ให้ใช้ผ้าพลาสติก
หรือผ้าใบคลุมกองข้าวโพด และคลุมข้าวโพดที่อยู่บนรถบรรทุกที่ขนส่งระหว่างแปลงปลูกไปยัง
ลานตาก ยุ้ง หรือจุดนัดหมายเพื่อสีข้าวโพด 

4. กำรลดควำมชื้นฝักหรือเมล็ด 
การลดความช้ืนเมล็ดท าให้เก็บรักษาข้าวโพดได้นานขึ้นโดยไม่เสียหายจากโรค แมลง 

และเช้ือรา ประหยัดค่าใช้ในการขนส่ง และรักษาคุณภาพของเมล็ดให้เหมาะแก่การแปรรูป ถ้า
ข้าวโพดมีความช้ืนเกิน 25 เปอร์เซ็นต์ จะไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน ถึงแม้จะมีการระบาย
อากาศที่ดี กรณีนี้ การใช้พัดลม และเครื่องลดความชื้น จึงมีความจ าเป็น   

ขั้นตอนการลดความชื้นฝักหรือเมล็ดมีดังนี้ 

 4.1 กำรคัดฝักข้ำวโพด   
ฝักข้าวโพดที่เก็บเกี่ยวได้ให้คัดฝักที่มีหนอนแมลง หรือฝักที่มีเช้ือราเข้าท าลายออกไป 

มิฉะนั้น จะไปแพร่ระบาดในโรงเก็บได้ โดยเฉพาะฝักที่มีกลุ่มของสปอร์สีเหลืองปนเขียวเป็น   
เช้ือรา แอสเปอร์จิลลัส ฟลาวัส (Aspergillus flavus) กลุ่มของสปอร์สีฟ้าปนเขียวเป็นเช้ือรา  
เพนนิซิเลียม (Penicillium spp.) กลุ่มของสปอร์สีชมพูเป็นเชื้อรา ฟิวซาเรียม (Fusarium spp.) 
จะเป็นกลุ่มที่สร้างสารพิษเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ ฝักข้าวโพดที่มีเช้ือราเข้าท าลายให้เผา
ท าลายทิ้ง ห้ามทิ้งไว้ในแปลงหรือน าไปเลี้ยงสัตว์เด็ดขาด  
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4.2 กำรลดควำมชื้นเมล็ดข้ำวโพด มี 2 วิธี 
4.2.1 การลดความช้ืนโดยวิธีธรรมชาติ โดยการตากลมและตากแดด ในกรณีของ

เกษตรกรที่ตากบนลานดิน จะต้องใช้เสื่อหรือผ้าพลาสติกรองพื้น  ในกรณีของพ่อค้าท้องถิ่นที่ตาก
บนลานคอนกรีต   จะต้องท าลานคอนกรีตแบบลาดเอียง  โดยให้ตรงกลางนูนสูง และจะต้องท าคู
ระบายน้ ารอบ ๆ ลาน ในกรณีฝนตกหนัก ซึ่งจ าเป็นต้องคลุมข้าวโพดทิ้งไว้ในลาน  จะช่วยระบาย
น้ าออกได้  เมื่อตากข้าวโพดบนลาน จะต้องมีการเกลี่ยหรือกลับข้าวโพดทุก ๆ ช่ัวโมง จะท าให้
อัตราการลดความชื้นสูงกว่าการปล่อยข้าวโพดตากไว้โดยไม่กลับถึง 67 เปอร์เซ็นต์  การตากบน
ลานซิเมนต์มีข้อเสีย คือ ท าให้เมล็ดแตกหัก โดยเฉพาะเมื่อมีการใช้รถแทรกเตอร์ในการเกลี่ย
เมล็ด และรวบรวมเมล็ดบนลานตาก และในระหว่างการตาก หากมีฝนตก ต้องน าเมล็ดข้าวโพดที่
ตากมารวมเป็นกองแล้วคลุมด้วยผ้าใบหรือพลาสติก ท าให้เกิดความช้ืนและความร้อนสะสมใน
กองข้าวโพด ท าให้เช้ือราระบาดได้ โดยเฉพาะในกรณีที่ฝนตกติดต่อกันหลายชั่วโมงหรือหลายวัน 

4.2.2  การลดความช้ืนโดยใช้พัดลมเป่าอากาศ   ท่อลมจะถูกวางไว้ในยุ้ง   และ
เนื่องจากฝักข้าวโพดมีแรงต้านแรงลมน้อยกว่าเมล็ด  ดังนั้น ปริมาณลมที่เพียงพอจะได้จากพัดลม
ที่มีขนาดเล็กลงได้  ถ้าใช้พัดลมปริมาณลม 60 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที เป่าลมทุกวัน ๆ ละ 2 
ช่ัวโมง ข้าวโพดจะแห้งภายในสองสัปดาห์ ในยุ้งเก็บข้าวโพดขนาด 5 ตัน และปริมาณลม 30 
ลูกบาศก์เมตรต่อนาที เป่าพัดลมเฉพาะเวลากลางวันจะลดความช้ืนฝักข้าวโพดภายในเวลาสอง
สัปดาห์เช่นกัน การจัดวางท่อลมให้อยู่ในต าแหน่งที่สมดุลหรือกึ่งกลาง เพื่อให้การกระจายลม
อย่างสม่ าเสมอในทุกทิศทาง ในสภาพความช้ืนสัมพัทธ์สูง โดยเฉพาะช่วงฝนตกให้งดการเป่าลม
ลดความช้ืน ยกเว้นลดความช้ืนโดยใช้ลมร้อน ปริมาณลม 60 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที ใช้ลมร้อน
ประมาณ 50 องศาเซลเซียส สามารถลดความช้ืนฝักข้าวโพดได้วันละ 2 ช่ัวโมง ภายใน 9 วัน 

4.2.3 การลดความช้ืนโดยวิธีกลโดยใช้เครื่องอบเมล็ด      เป็นวิธีการแก้ปัญหาซึ่ง
เกิดจากจุดอ่อนของวิธีธรรมชาติ  เช่น แสงแดดไม่มีหรือมีน้อย  มีฝนตกหรือเก็บเกี่ยวในช่วง
ปลายฤดูฝน  ซึ่งมีฝนตกชุกและมีความช้ืนสัมพัทธ์ในอากาศสูง  ช่วยลดแรงงานในการตาก
ข้าวโพด  เครื่องอบข้าวโพดมีประโยชน์มากโดยเฉพาะในกรณีที่เกษตรกรที่ปลูกในต้นฤดูฝน  และ
จ าเป็นต้องเก็บเกี่ยวก่อนระยะที่แนะน า  หรือเมล็ดมีความช้ืนมากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะต้องสี
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ทันที แล้วส่งไซโลปลายทางเพื่อให้อบทันภายใน 48 ช่ัวโมง จะช่วยให้ปลอดภัยจากการปนเปื้อน
สารอะฟลาทอกซิน   

เทคนิคกำรลดควำมชื้นของข้ำวโพดโดยใช้เคร่ืองลดควำมชื้น 
1) การใช้เครื่องลดความช้ืนเมล็ดแบบไหลต่อเนื่อง ต้องใช้อุณหภูมิไม่เกินที่ผู้ผลิต

ก าหนด เพราะอุณหภูมิของเมล็ดต้องไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส 
2) หมั่นตรวจสอบการท างานของเครื่องสม่ าเสมอ โดยเฉพาะพัดลม ชุดถ่ายเมล็ดออก

จากเครื่อง และระบบล าเลียง ถ้าอย่างใดอย่างหน่ึงหยุดท างานอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ได้ 
3) ในขณะที่เครื่องท างานต้องมีเมล็ดบรรจุเต็ม  มิฉะนั้น ลมร้อนจะออกทางช่องว่าง

ของตะแกรงหรือท่อลม 
4) การบ ารุงรักษาชุดขับเคลื่อนต่าง ๆ ในระบบลูกปืนเพลาพัดลม และระบบล าเลียง

ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ก่อนใช้งานทุกครั้ง 
5) หมั่นท าความสะอาดท่อลมและชุดถ่ายเมล็ดทุกครั้งหลังการใช้งาน เพื่อป้องกันการ

สะสมของฝุ่นละอองที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ได้ 
6) เมล็ดที่ผ่านการลดความช้ืนใหม่ ๆ ไม่ควรน าไปแปรรูปทันที ควรทิ้งไว้ประมาณ 24 

ช่ัวโมง เพื่อให้แรงเครียดในเมล็ดสลายตวัเสียก่อน ซึ่งจะช่วยให้ความช้ืนเมล็ดลดลงอีกประมาณ 1 
เปอร์เซ็นต์ 

ไม่ควรน าเมล็ดที่ยังร้อนอยู่ไปเก็บในยุ้งฉางทันที เพราะเมล็ดที่ร้อนยังคงคายความช้ืน
ออกมา 

5.  กำรเก็บรักษำข้ำวโพด 

5.1 กำรเก็บรักษำข้ำวโพด   
เมล็ดข้าวโพดมีการหายใจ ถ้าอุณหภูมิต่ ากว่า 15 องศาเซลเซียส  และปริมาณความช้ืน

ในเมล็ดต่ ากว่า 15 เปอร์เซ็นต์   ต้นอ่อนยังมีชีวิตอยู่แต่หยุดการเจริญเติบโต ท าให้สามารถเก็บ
รักษาเมล็ดได้นานหลายปี แต่เมื่อมีอุณหภูมิและความช้ืนเพิ่มขึ้นต้นอ่อนจะเจริญเติบโตทันทีและ
น าแป้งและโปรตีนที่สะสมไว้ไปใช้  นอกจากนี้ เช้ือราและจุลินทรีย์ที่อยู่บนเมล็ดจะให้ความร้อน
และความช้ืนเมล็ดเพิ่มขึ้น ท าให้กองเมล็ดมีอุณหภูมิสูงขึ้นถึง 58 องศาเซลเซียส ท าให้เมล็ดเน่า
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เสีย และถ้ามีแมลงหรือไข่ของแมลงโดยเฉพาะมอดข้าวโพดจะถูกกระตุ้นให้เจริญเติบโตและ
ขยายพันธุ์ได้ในเมล็ดที่มีความช้ืนน้อยกว่า 14 เปอร์เซ็นต์ ยุ้ง โกดัง หรือไซโลที่เก็บฝักข้าวโพด
หรือเมล็ดต้องมีพื้นและผนัง หรือภายในไซโลที่ท าความสะอาดก่อนเก็บ 

5.2 กำรเก็บรักษำฝักข้ำวโพดของเกษตรกร 
5.2.1 การเก็บรักษาฝักข้าวโพดทีมีความช้ืนในเมล็ดต่ ากว่า 25 เปอร์เซ็นต์ จะช่วยให้

สามารถเก็บฝักข้าวโพดได้นานถึง 60 วัน โดยมีการปนเปื้อนของสารอะฟลาทอกซินในปริมาณต่ า
และพอจะยอมรับได้ 

5.2.2 การเก็บรักษาฝักข้าวโพดที่มีความช้ืนในเมล็ดต่ ากว่า 20 เปอร์เซ็นต์ จะไม่พบ
หรือมีการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินในปริมาณต่ าตลอดระยะเวลาในการเก็บรักษา 

5.2.3 การเก็บเกี่ยวและเก็บรักษาข้าวโพดที่มีความช้ืนสูงกว่าที่แนะน า จะท าให้เกิดการ
ปนเปื้อน อะฟลาทอกซินและมีปริมาณมากขึ้นตามระยะเวลาที่เก็บรักษาเนื่องจากเช้ือราเข้า
ท าลายภายในเมล็ดได้แล้ว 

5.2.4 การเก็บรักษาฝักข้าวโพดแบบมีเปลือกหุ้ม การลดความชื้นในเมล็ดข้าวโพดที่เก็บ
แบบปอกเปลือกและไม่ปอกเปลือกมีความช้ืนลดลงเล็กน้อย และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การ
เก็บรักษาฝักข้าวโพดแบบมีเปลือกหุ้มสามารถชะลอการเกิดอะฟลาทอกซิน (มีการปนเปื้อนน้อย
กว่า 20 พีพีบี) ได้นาน 3-6 สัปดาห์ ทั้งนี้ขึ้นกับระดับความรุนแรงของการเกิดอะฟลาทอกซินใน
แต่ละปีด้วย 

    5.3 กำรกะเทำะหรือสีเมล็ดข้ำวโพด   
การกะเทาะหรือสีเมล็ดข้าวโพดที่ได้เมล็ดที่สมบูรณ์ไม่แตกหัก หรือปราศจากการ

ท าลายของแมลง จะท าให้เชื้อราเข้าท าลายได้ช้าลง การกะเทาะให้เมล็ดแตกหรือฉีกน้อยที่สุดจะ
ช่วยลดโอกาสการเกิดอะฟลาทอกซิน ปริมาณเมล็ดข้าวโพดแตกหักจากการกะเทาะขึ้นกับ
ความช้ืนของเมล็ดและความเร็วของลูกกะเทาะ   ฝักข้าวโพดที่น ามากะเทาะต้องมีความช้ืนของ
เมล็ดต่ ากว่า 22 เปอร์เซ็นต์ และสูงสุดไม่เกิน 26 เปอร์เซ็นต์  ความเร็วของลูกกะเทาะอยู่ระหว่าง 
8-12 เมตรต่อวินาที หรือโดยเฉลี่ยประมาณ 10 เมตรต่อวินาที  ถ้าใช้ความเร็วของลูกกะเทาะต่ า
เกินไปจะท าให้ประสิทธิภาพการกะเทาะต่ า แต่ถ้าความเร็วสูงเกินไปจะท าให้เมล็ดแตกหักมากขึ้น  
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และถ้าความช้ืนของเมล็ดสูงจะท าให้เปอร์เซ็นต์การกะเทาะต่ าและเมล็ดแตกหรือฉีกเสียหาย
เพิ่มขึ้น 

5.4 กำรปรับปรุงยุ้งเก็บข้ำวโพดในระดับเกษตรกร มีดังนี ้
5.4.1 ปรับปรุงยุ้งฉางหรือที่เก็บใต้ถุนบ้าน ให้ยกพื้นสูงเพื่อป้องกันการไหลซึมของน้ า

จากพ้ืนดินขึ้นมาสู่กองข้าวโพด หรือป้องกันน้ าท่วม อย่ากองข้าวโพดให้หนาหรือสูงเกินไปเพื่อให้
ถ่ายเทอากาศได้ดี และกั้นตาข่ายรอบกองข้าวโพดเพื่อป้องกันการท าลายของหนู   

5.4.2 ปรับปรุงยุ้งผนังโปร่งที่ยกพ้ืน (มีใต้ถุน) ถ้าใต้ถุนเตี้ยให้ท าแคร่ยกพ้ืน ท าชายคายุ้ง
ยาวมากพอที่จะกันฝนสาดยุ้ง และกั้นตาข่ายป้องกันหนูรอบผนัง และท าฝาชีครอบเสายุ้งด้วย
อะลูมิเนียมเพื่อป้องกันหนูไต่  

5.4.3 ปรับปรุงยุ้งผนังโปร่งพื้นซีเมนต์ไม่ยกพื้น วิธีนี้ต้องยกแคร่ให้สูงพอที่จะป้องกัน
ความช้ืนจากพ้ืนปูนซีเมนต์ไม่ซึมขึ้นมาสู่กองข้าวโพดและเพื่อให้การระบายอากาศระบายดีขึ้น   

5.4.4 ยุ้งกลม-ผนังโลหะหรือคอนกรีต ถ้าเป็นยุ้งที่อยู่กลางแจ้งให้มีการระบายอากาศ
ทันกับการเปลี่ยนแปลงภายในยุ้ง เช่น ถ้าอากาศร้อนมากและอับช้ืนภายในให้ระบายอากาศทันที 
และให้ท าอย่างสม่ าเสมอจะลดหรือป้องกันการเสียหายจากเช้ือราได้ ข้าวโพดที่น าเข้ามาเก็บต้อง
ตากแดดหรืออบแห้งแล้ว มิฉะนั้น จะกลั่นตัวเป็นหยดน้ าในยุ้ง ช่องระบายอากาศให้ป้องกันหนู
เข้ามา การรมยาเพื่อป้องกันก าจัดแมลงให้ท าเป็นครั้งคราว และไม่บรรจุข้าวโพดที่เสียหาย
เนื่องจากเชื้อราปนเข้าไปเพราะจะไประบาดในยุ้ง 

5.4.5 เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ดี และระบายความร้อนและความช้ืนออกจากกอง
ข้าวโพดได้อย่างเพียงพอ จะท าให้บริเวณผิวของฝักข้าวโพดแห้งเร็วขึ้น จะช่วยป้องกันการ
เจริญเติบโตของเชื้อราที่อาจสร้างอะฟลาทอกซินได้ 

5.4.6 การติดตั้งท่อช่วยระบายอากาศภายในยุ้ง ลักษณะท่อท าด้วยโครงไม้และตีปิด
ด้วยไม้ไผ่ตีเว้นช่อง วางท่อภายในยุ้งในแนวนอนเพื่อให้ความหนาข้าวโพดลดลง ความหนาของ
ข้าวโพด 50 เซนติเมตร จะท าให้ความช้ืนระบายได้ดี ในฤดูแล้งความหนาของข้าวโพด 80 
เซนติเมตร จะท าให้ปลอดภัยเช่นกัน ส่วนด้านพื้นหรือผนังทึบให้หนาประมาณ 30 เซนติเมตร 
อาจเพิ่มได้เล็กน้อยถ้ายุ้งตั้งในที่ลมแรง หรือเป็นฤดูแล้ง 
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การติดตั้งอีกวิธีหนึ่ง โดยติดตั้งโพรงไม้ไว้ภายในกองข้าวโพดและมีปล่องลมต่อขึ้นทาง
ด้านบนช่วยระบายความร้อนและความช้ืนออกสู่ภายนอก วิธีนี้สามารถควบคุมการเกิดสาร    
อะฟลาทอกซินได้บ้าง ถึงแม้อัตราการลดความชื้นจะไม่เร็วนัก 

ก่อนเก็บข้าวโพดต้องท าความสะอาดยุ้งบริเวณพื้นและผนัง และข้าวโพดที่น ามาเก็บ
ต้องมีความชื้นเมล็ดต่ ากว่า 14 เปอร์เซ็นต์ 

5.5 กำรเก็บรักษำเมล็ดข้ำวโพดในระดับกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์   
การเก็บรักษาเมล็ดข้าวโพดในระดับกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ มีการปนเปื้อน      

อะฟลาทอกซินเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้มากที่สุด เพราะการกะเทาะฝักข้าวโพดท าให้เมล็ดบางส่วน
แตกหรือฉีกเสียหาย ท าให้เช้ือราสามารถเข้าท าลายได้รวดเร็วกว่าเมล็ดที่มีสภาพสมบูรณ์ และ
การกะเทาะเมล็ดยังท าให้เกิดการคลุกเคล้าสปอร์ของเช้ือราให้แพร่กระจายทั่วถึงมากขึ้น จึง
จ าเป็นต้องลดความชื้นของเมล็ดให้เร็วท่ีสุด โดยให้ปฏิบัติดังนี ้

5.5.1 ถ้าเมล็ดยังมีความช้ืนสูง ให้ลดลงความช้ืนลงให้ต่ ากว่า 18 เปอร์เซ็นต์ ภายใน
ระยะเวลา 48 ช่ัวโมงหลังจากกะเทาะ หากปล่อยไว้นานกว่านี้จะพบเช้ือรา แอสเพอร์จิลลัส 
ฟลาวัส ซึ่งมีสปอร์สีเหลืองปนเขียวบนกองข้าวโพดภายใน 4-5 วันหลังการกะเทาะ การเกิด   
อะฟลาทอกซินอาจจะยังไม่สูงมากนัก แต่หลังจากนั้นความช้ืนจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เมล็ดที่มี
ความช้ืนต่ ากว่า 18 เปอร์เซ็นต์ สามารถเก็บไว้ได้ช่ัวคราว แต่ความช้ืนเมล็ดที่ต่ ากว่า 14 
เปอร์เซ็นต์ เป็นระดับที่ปลอดภัยในการเก็บรักษา 

5.5.2 หากไม่สามารถลดความช้ืนในเมล็ดที่อยู่ในช่วง 20-30 เปอร์เซ็นต์ ให้ลงมาอยู่ใน
ระดับที่ปลอดภัยได้ มีวิธีชะลอการเน่าเสียและการเกิดอะฟลาทอกซินในเมล็ดที่มีความช้ืนสูงเป็น
การช่ัวคราวได้ โดยการรมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อัตรา 0.5 กิโลกรัมต่อเมล็ด 1 ตัน หรือดูด
อากาศภายในกองออกก่อนด้วยเครื่องดูดอากาศ แล้วจึงรมด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อัตรา 
0.3 กิโลกรัมต่อเมล็ด 1 ตัน จะสามารถรักษาคุณภาพของข้าวโพดได้อย่างน้อย 10 วัน  

        วิธีการรมก๊าซ มีขั้นตอนดังนี้ 
           1) กองข้าวโพดแบบกองพูนบนพ้ืนซิเมนต์เรียบ ให้ชายกองห่างจากฝาโกดังอย่าง
น้อย 1 เมตร เกลี่ยผิวกองให้เรียบสม่ าเสมอ เพื่อลดช่องว่างระหว่างผิวกองกับผืนพลาสติกจะช่วย
ประหยัดก๊าซ ส่วนขนาดของกองนั้นไม่จ ากัด ขึ้นกับขนาดของพลาสติกที่จะใช้คลุมกอง 
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           2) คลุมกองข้าวโพดด้วยผืนพลาสติกชนิดเดียวกับที่ใช้รมยาฆ่าแมลง หรือผืน
พีวีซี ท่ีมีความหนาตั้งแต่ 0.10 มิลลิเมตร อย่าใช้ผืนพีวีซีท่ีมีรูหรือรอยฉีกขาด คลุมให้ท่ัวกอง แล้ว
ใช้ม้วนกระสอบเปล่า (10 กระสอบต่อม้วน) หรือกระสอบทรายวางทับชายข้าวโพดจนรอบกอง 
เพื่อป้องกันการถ่ายเทอากาศ 
           3) รมก๊าซด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ อัตรา 0.5 กิโลกรัมต่อเมล็ด 1 ตัน และรม
ก๊าซเพียงข้างเดียวหลังจากคลุมกอง โดยใช้สายยางต่อจากถังก๊าซเข้าไปในกอง ให้ปลายอีกด้าน
หนึ่งเสียบเข้าไปในกองข้าวโพดลึกประมาณ 15-20 เซนติเมตร แล้วปล่อยก๊าซตามปริมาณที่
ต้องการ จากนั้นเอาสายยางออกแล้วปิดชายทับพลาสติกให้เรียบร้อย 

     ในกรณีที่เก็บรักษาเมล็ดข้าวโพดไว้นานอาจมีแมลงศัตรูข้าวโพดเข้าท าลายในโรงเก็บ มี
วิธีการปฏิบัติ 2 วิธี ดังนี้ 

1) ให้รมกองข้าวโพดด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อัตรา 2 กิโลกรัมต่อเมล็ด 1 ตัน เป็น
เวลา 15 วัน   

2) รมด้วยสารเคมีฟอสฟีน อัตรา 2 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยใช้แมกนีเซียมฟอสไฟด์ 
หรืออะลูมิเนียมฟอสไฟด์ จ านวน 2 เม็ดต่อลูกบาศก์เมตร เป็นเวลา 3-5 วัน โดยปฏิบัติดังนี้ 

2.1) กองข้าวโพดและคลุมกอง สถานที่รมให้อยู่ใต้หลังคาหรือโกดังเพื่อไม่ให้มี     
ลมแรงและไม่มีน้ าท่วมถึง 

    2.2) ข้าวโพดกองเล็กให้วางสารเคมี 1-2 จุด โดยน าสารเคมีใส่ในภาชนะรองรับ   
ถ้าความสูงกอง 15-20 เมตร ต้องมีระบบหมุนเวียนก๊าซโดยใช้ปั๊มแบบไม่ท าให้เกิดประกายไฟ 
โดยใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 98 เปอร์เซ็นต์ และต้องมีการติดตั้ง 

5.6 กำรปรับปรุงกำรเก็บรักษำเมล็ดข้ำวโพดในระดับกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์กำรเกษตร 
1) เมื่อซื้อเมล็ดข้าวโพดมาจากเกษตรกรแล้ว ก่อนเก็บหรือก่อนน าไปขายยังไซโล ให้ลด

ความช้ืนให้ต่ าลงมาถึง 14 เปอร์เซ็นต์ โดยเร็วที่สุด ถ้าแสงแดดมีไม่เพียงพอให้ใช้เครื่องลด
ความช้ืน เพื่อป้องกันการเกิดสารอะฟลาทอกซิน 

2) เมล็ดต้องสะอาดปราศจากสิ่งเจือปนและเมล็ดที่แตกหัก 
3) ตรวจสอบความช้ืนของเมล็ดก่อนเก็บ ไม่เอาเมล็ดเก่ามาผสมกับเมล็ดใหม่ หรือเมล็ด

ควรแห้งในระดับใกล้เคียงกันในการเก็บรักษา หรือส่งตลาดปลายทาง  
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4) ถ้าเก็บเมล็ดข้าวโพดไว้เป็นเวลานาน ให้รมกองข้าวโพดด้วยสารเคมีฆ่าแมลงและ
สารเคมีฆ่าเช้ือราเป็นระยะ และมีการสุ่มตัวอย่างเมล็ดมาตรวจสอบแมลงศัตรู และเช้ือราอย่าง
สม่ าเสมอ 

5) โกดังหรือไซโลที่เก็บเมล็ดต้องท าความสะอาดพื้นและผนัง มีระบบระบายอากาศที่ดี 
ก าจัดแมลงศัตรูข้าวโพดโดยเฉพาะมอดและผีเสื้อข้าวเปลือกก่อนใช้เก็บข้าวโพดด้วยสารเคมี     
มาลาไธออน 3% อัตรา 9.5 ลิตร ต่อพ้ืนท่ี 1,000 ตารางฟุต 

6) ยุ้งฉางหรือไซโลที่เก็บเมล็ดข้าวโพดต้องไมม่ีรอยรั่วและยุ้งฉางต้องมีกันสาด 
7) มีระบบการบรรจุและขนย้ายเมล็ดที่เหมาะสมและสะอาด ในกรณีเก็บรักษาเมล็ดใน

กระสอบป่านที่ใช้แล้วต้องท าลายแมลงศัตรูพืชที่ติดมา ไม่วางกระสอบติดผนังและพื้นของ
โรงเรือน จัดวางกระสอบเป็นหน่วยหรือเป็นกอง 20-25 กระสอบ ให้มีช่องว่างระหว่างกอง ผนัง 
และพื้นของโรงเรือน  ถ้าต้องการวางกระสอบสูงขึ้นไปอีก ควรมีวัสดุกั้นให้ระบายอากาศได้ 
เพราะการกองซ้อนกันสูง ๆ และติด ๆ กันเป็นกองใหญ่ไม่มีการระบายอากาศเพียงพอ จะท าให้
เกิดความร้อนและความช้ืนสะสม  และเกิดสารพิษอะฟลาทอกซินได้ 

8) ยุ้งฉางหรือไซโลต้องป้องกันนก หนู และกลิ่นอื่น ๆ 

6. กำรขนส่งเมล็ด 
    การขนส่งเมล็ดข้าวโพดจากฟาร์มเกษตรกรมายังลานตาก โกดัง หรือไซโลของพ่อค้าท้องถิ่น 
พ่อค้าคนกลาง หรือผู้รวบรวม สหกรณ์การเกษตร หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วส่งเมล็ด
ที่ตาก หรืออบแห้งแล้วไปยังตลาดปลายทาง ได้แก่ ผู้ประกอบกิจการไซโล ผู้ส่งออกข้าวโพด และ
ผู้ผลิตอาหารสัตว์ (โรงงานอาหารสัตว์) และผู้เลี้ยงสัตว์ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
    1) ให้ท าความสะอาด ก าจัดฝุ่นละออง หรือเศษขยะบนรถท่ีใช้บรรทุก พ้ืนและผนังรถต้องแห้ง 
    2) ใช้ผ้าใบปิดคลุมกระสอบเมล็ดข้าวโพดให้มิดชิดเพื่อป้องกันฝุ่นละออง ฝนตก และ น้ าค้าง  
    3) ขนส่งเมล็ดข้าวโพดที่แห้งที่มีความช้ืนน้อยกว่า 14 เปอร์เซ็นต์ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่ง ท าให้ขนส่งเมล็ดได้มากขึ้นต่อเที่ยว และไม่น าเมล็ดที่มีเช้ือราผสมกับเมล็ดดี จะช่วยลด
ปัญหาเช้ือราหรือแมลงศัตรูข้าวโพดระบาดในระหว่างการขนส่งท่ีท าให้ถูกตัดราคาหรือไม่รับซื้อ 
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7. กำรบันทึกข้อมูล 
     เกษตรกรควรมีการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่การปลูก ตลอดจนถึงการ
จ าหน่ายในแต่ละปี เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการปลูกปีต่อไป และใช้เป็นสถิติส าหรับ
เกษตรกรในระยะยาว  ข้อมูลส าคัญที่ควรบันทึกมีดังนี ้
    1) พื้นที่ปลูก และบริเวณที่ปลูก 
    2) วัน เดือน ปี ของวันปลูก วันท่ีพ่นสารเคมีก าจัดวัชพืช  วันท่ีใส่ปุ๋ยวันท่ีเก็บเกี่ยว และวันท่ี  
จ าหน่ายผลผลิต 
    3) โรค แมลง และสัตว์ศัตรูพืชที่ระบาดในแปลง 
    4) ชนิดและปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันก าจัดโรค แมลง และสตัว์ศัตรูพืช 
    5) ปริมาณน้ าฝน และจ านวนวนัท่ีฝนตกตลอดในช่วงฤดูปลูก หรอืท้ังปี 
    6) ต้นทุนการผลิต ได้แก่ ค่าเตรียมดิน ค่าเมล็ดพันธ์ุ ค่าปุ๋ย ค่าสารเคมีที่ใช้ในการป้องกัน 
ก าจัดโรค แมลง และสตัว์ศัตรูพืช ตลอดจนคา่จ้างแรงงาน และค่าน้ ามัน ฯลฯ 
    7) ผลผลิตต่อไร่ ได้แก่ น้ าหนักฝัก น้ าหนักเมล็ด และความชื้นเมล็ดในขณะที่จ าหน่าย 
    8) ราคาของผลผลิตที่จ าหน่ายได ้
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ดินและกำรปรับปรุงดินเพื่อใช้ปลูกข้ำวโพด 
 

 นางสาวปวีณา  ทองเหลือง1/ 

 

ดินในแต่ละบริเวณมีลักษณะแตกต่างกัน บางแห่งเหมาะส าหรับการท านา ปลูกไม้ผล 
หรือพืชไร่ แต่ดินบางบริเวณอาจมีลักษณะบางอย่างที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืช ส่วนดินที่
เหมาะสมต่อการปลูกพืชเมื่อถูกใช้ติดต่อกันยาวนาน โดยขาดการจัดการที่ถูกต้องเหมาะสม ดินก็
มักจะเสื่อมโทรมและเกิดปัญหาต่างๆ ในการปลูกพืช ดังนั้นเกษตรกรจะต้องรู้ถึงปัญหาต่างๆที่มี 
รวมทั้งวิธีการจัดการแก้ไขปรับปรุงอย่างถูกต้องเหมาะสม 

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเจริญเติบโตและกำรให้ผลผลิตของพืช 

1. พันธุ์พืช  พืชแต่ละพันธ์ุมีความแตกต่างหลากหลาย เช่น ให้ผลผลิตมากน้อยต่างกัน ชอบ
สภาพฟ้าอากาศต่างกัน ต้องการลักษณะดินต่างกัน ต้องการธาตุอาหารต่างกัน เป็นต้น 
ดังนั้น ผู้ปลูกควรรู้นิสัยของพืช เพื่อจะได้จัดการในการปลูก และดูแลรักษาให้ถูกต้อง
เหมาะสม 

2. แสงสว่าง เป็นแหล่งให้พลังงานในการสร้างอาหารของพืช พืชที่ให้ผลผลิตสูง โตเร็ว โดย
ปกติต้องการแสงมาก ถ้าได้รับแสงน้อยจะมีผลให้การเจริญเติบโตผิดปกติ เช่น ดอกผล
น้อย ล าต้นผอมสูง เป็นต้น  

3. อากาศ พืชต้องการก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเพื่อการสร้างอาหาร และต้องการ
ออกซิเจนเพื่อการหายใจ โดยทั่วไปพืชไม่มีปัญหาเรื่องการขาดอากาศ ยกเว้นส่วนของ
รากท่ีอยู่ในดิน ซึ่งรากต้องการอากาศเพื่อการหายใจด้วย 

4. อุณหภูมิ มีผลต่อการควบคุมกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องในการงอก การสร้างอาหาร 
การหายใจและการออกดอกผลของพืช  

5. ดิน เป็นตัวที่ให้รากพืชยึดเกาะท าให้พืชทรงล าต้นอยู่ได้ เป็นตัวให้น้ า ธาตุอาหารต่างๆ 
และอากาศแก่รากพืชด้วย 

 
1/ นักวิจัย ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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6. ปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลท าให้การเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชผิดปกติหรือเสียหาย เช่น 
โรค-แมลงศัตรูพืช วัชพืช ภัยพิบัติต่าง ๆ สัตว์หลายชนิด เช่น หนู นก กระรอก ค้างคาว 
ฯลฯ รวมทั้งคน (ขโมย) ด้วย 

ลักษณะดินที่เหมำะสมต่อกำรปลูกพืช 
1. ร่วนซุย ดินที่ร่วนซุยไม่แน่น มีการถ่ายเทอากาศดี จะท าให้รากพืชสามารถชอนไชได้ดี มี

รากมาก ท าให้สามารถเกาะยึดให้พืชทรงล าต้นได้ดี ไม่โค่นล้มง่าย  
2. มีธาตุอาหารต่าง ๆ ครบถ้วน เพียงพอและเหมาะสม  ในพ้ืนท่ีที่เป็นดินทราย หรือดินที่มี

การปลูกพืชมานาน มักจะมีธาตุอาหารบางธาตุหรือหลายธาตุไม่พอเพียง หรือมีบางธาตุ
มากเกินไป ท าให้พืชมีการเจริญเติบโตผิดปกติได้ 

3. ดินลึก  เพื่อให้รากสามารถชอนไชลงลึกได้ดี  
4. ไม่มีหินกรวดปะปนมาก  ดินบางบริเวณมีก้อนหิน ก้อนกรวดปะปนมาก ท าให้ส่วนที่เป็น

ดินมีน้อย และยังเป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของราก และการไถพรวนอีกด้วย 
5. ดินไม่เป็นกรด หรือด่างเกินไป 

เนื้อดิน 
1. ดินทราย  เป็นดินเนื้อหยาบ ข้อดีคือ ร่วนซุยไม่อัดแน่น ระบายน้ า -อากาศดี ข้อเสียคือ 

ดินขาดน้ า ขาดธาตุอาหารหลายธาตุ เมื่อรดน้ าใส่ปุ๋ยเพิ่มธาตุอาหารก็สูญเสียออกไปได้
ง่าย 
การจัดการดินทราย  ให้เก็บน้ าและธาตุอาหารได้ต้องเน้นการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก 
มูลวัว หรือเศษพืชต่าง ๆ แต่จะต้องใส่บ่อย ๆ และควรใช้ปุ๋ยเคมีเสริม 

2. ดินร่วน  เป็นพวกเนื้อดินปานกลาง ไม่ร่วนซุยหรือเหนียวมาก มีน้ าและธาตุอาหาร  ปาน
กลาง การระบายน้ าและอากาศค่อนข้างดี แต่ดินที่มีทรายแป้งมากอาจท าให้เกิดการจับ
ตัวเป็นแผ่นที่หน้าดินขัดขวางการงอกของเมล็ด หรือเกิดช้ันดานในดินล่างขัดขวางการ
ชอนไชของราก 

3. ดินเหนียว  เป็นดินเนื้อละเอียด มีธาตุอาหารมาก แต่ดินจับตัวกันแน่นทึบ มีช่องว่างใน
ดินที่เล็กมาๆ ท าให้การระบายน้ าและอากาศเลว ท าให้ดินลึกๆ ขาดอากาศรากพืชไม่
สามารถลงลึกได้  
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การจัดการดินเหนียว  ท าได้โดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ หรือวัสดุที่ท าให้ดินร่วนขึ้น เช่น     
ปุ๋ยหมัก ข้ีวัว แกลบ ขุยมะพร้าว แล้วไถพรวนให้เข้ากับดิน 

ธำตุอำหำรพืช 
1. ธาตุที่พืชได้จากน้ าและอากาศ  คือ คาร์บอน ออกซิเจน และไฮโดรเจน ซึ่งพืชต้องการ

มาก แต่ไม่ขาดแคลน เพราะพืชได้จากน้ าและอากาศ 
2. ธาตุที่พืชต้องการจากดิน  อีกอย่างน้อย 13 ธาตุ โดยธาตุหลักที่พืชต้องการมาก ๆ คือ 

ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) ธาตุรอง พืชต้องการค่อนข้างมาก 
และท าหน้าที่หลายอย่างเพื่อเสริมหน้าที่ของธาตุหลัก คือ แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม
(Mg) และซัลเฟอร์ (S)  

ปุ๋ย  
 ปุ๋ย คือ วัสดุที่ใช้ส าหรับให้ธาตุอาหารแก่ดินและพืช  

ปุ๋ยอินทรีย์  หมายถึง ปุ๋ยที่ได้จากเศษซากพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ โดยทั่วไปแล้วปุ๋ย
อินทรีย์มีธาตุอาหารน้อยกว่าปุ๋ยเคมีมาก เพียงแต่ปุ๋ยอินทรีย์ถือว่ามีธาตุอาหารครบทุกธาตุที่พืช
ต้องการ ส่วนปุ๋ยเคมี มีเพียงบางธาตุเท่านั้น  ปุ๋ยอินทรีย์  ได้แก่ 

1.  ปุ๋ยหมัก หมายถึง ปุ๋ยที่ได้จากการหมักเศษซากพืชจนย่อยสลาย ยุ่ยเป็นผงสีด าคล้ า 
เน้นการปรับปรุงสภาพดิน และการให้ธาตุรอง และจุลธาตุ 

2. ปุ๋ยคอก หมายถึง ปุ๋ยที่ได้จากมูลสัตว์ ไม่ควรน าไปใช้โดยตรงควรหมักทิ้งไว้หรือตาก
ให้แห้ง เพื่อลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อใส่ให้กับพืช เช่น เกิดความร้อน ปริมาณ
ธาตุอาหารในปุ๋ยคอกแตกต่างกันข้ึนอยู่กับอาหารที่สัตว์กิน 

3. ปุ๋ยพืชสด เป็นปุ๋ยที่ได้จากการไถกลบพืชที่ขึ้นบนพื้นที่นั้นคลุกลงไปในดิน ส่วนใหญ่
นิยมปลูกพืชตระกูลถั่ว หลังจากไถกลบประมาณ 3-4 สัปดาห์ ส่วนใหญ่ของเศษ
ซากถั่วเมื่อถูกย่อยสลายแล้ว สามารถปลูกพืชได้ 

4. ปุ๋ยชีวภาพ หมายถึง ปุ๋ยที่เป็นพวกจุลินทรีย์ต่างๆ เมื่อใส่ปุ๋ยพวกนี้ลงไปในดินจะช่วย 
เพิม่ธาตุอาหารแก่ดินหรือช่วยเพิ่มความสามารถในการดดูกินน้ าและธาตุอาหารของ
พืช 
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ปุ๋ยเคมี หมายถึง ปุ๋ยที่เป็นเกลือแร่ให้ธาตุอาหารตามชนิดของปุ๋ย มีลักษณะและสมบตัทิี่
แน่นอน 

 
คุณภำพ (ผลิตภำพ) ของดินในกำรปลูกพืชต้องพิจำรณำ 4 องค์ประกอบ ดังนี ้

1. ความอุดมสมบูรณ์ของดิน บ่งบอกถึงปริมาณธาตุอาหารในดินท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช ถ้ามี
เพียงพอเรียกว่า ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง แต่ถ้าขาดแคลนเรียกว่า ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ต่ าควรปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยการใช้ปุ๋ยเคมีเพราะประหยัดค่าใช้จ่าย 

2. คุณสมบัติทางกายภาพของดินได้แก่ ความโปร่งร่วนซุยความแข็งและความแน่นทึบของ
ดินซึ่งมีผลต่อการถ่ายเทอากาศการระบายน้ าของดิน และส่งผลโดยตรงต่อการ
เจริญเติบโตของรากพืชตลอดจนการดูดน้ าและธาตุอาหาร ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง 
ถ้าสมบัติทางกายภาพของดินไม่ดีรากพืชจะไม่เจริญเติบโตดูดน้ าและธาตุอาหารได้ไม่
เต็มที่ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพปุ๋ยที่เหลือจะถูกชะล้างไหลลงสู่
แม่น้ า ล าคลอง สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ และสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาการ
แก้ไขคุณสมบัติทางกายภาพของดินท าได้โดยใช้วัสดุปรับปรุงดินเช่นไถกลบเศษซากพืช
ลงไปในดินใส่ปุ๋ยอินทรีย์ หรือใช้ปุ๋ยพืชสดการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพจึงต้องปรับปรุง
คุณสมบัติทางกายภาพของดินให้ดีเสียก่อนพืชจึงจะตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยเคมีได้ดีขึ้น 

3. สมบัติทางเคมีของดินเช่นความเป็นกรด-ด่างความเค็มของดินหรือสารพิษต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นในดินถ้าคุณสมบัติเหล่านี้ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของรากพืชย่อมเป็น
อุปสรรคต่อการดูดน้ าและธาตุอาหารของรากพืช ประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ยเคมีจึง
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทางเคมีของดินด้วย ตัวอย่างของการแก้ไขคุณสมบัติทางเคมีของดิน 
ถ้าดินเป็นกรดรุนแรงให้ใช้วัสดุจ าพวกปูนเช่นปูนมารล์หินปูนปูนโดโลไมต์ปูนขาวฯลฯ ถ้า
เป็นดินเค็มมีเกลืออยู่มากให้ล้างเกลือด้วยน้ าเพื่อเอาความเค็มออกไปก่อนพืชจึงจะ
เจริญเติบโตไดเ้ป็นปรกติ ดินที่มีทั้งความอุดมสมบูรณ์สงูและคุณสมบัติทางกายภาพดี แต่
คุณสมบัติทางเคมีไม่เหมาะสมดินนั้นยังคงถูกจัดอยู่ในประเภท “ดินเลว” หรือดินที่มี     
ผลิตภาพต่ า 
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4. คุณสมบัติทางชีวภาพของดินเป็นสมบัติของดินที่ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์
ครอบคลุมตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปถึงจุลินทรีย์ที่หลากหลายจุลินทรีย์บางชนิดจะตรึง
ธาตุไนโตรเจนจากอากาศให้กับดินและช่วยย่อยสลายปลดปล่อยธาตุอาหารจาก
อินทรียวัตถุและละลายสารประกอบบางชนิดในดินให้อยู่ ในรูปที่พืชน าไปใช้ได้
ตัวอย่างเช่น พืชตระกูลถั่วจะเจริญเติบโตดีเมื่อมีจุลินทรีย์พวกไรโซเบียมช่วยตรึง
ไนโตรเจนจากอากาศให้มาอยู่ในรูปที่พืชใช้ประโยชน์ได้หรือจุลินทรีย์  ไมคอร์ไรซ่า ช่วย
ท าให้ฟอสฟอรัสในหินฟอสเฟตละลายออกมาให้พืชน าไปใช้ได้ดีขึ้น เป็นต้น 

ดินที่มีผลิตภาพสูง หรือ “ดินดี” ต้องมีทั้ง 4 องค์ประกอบดังกล่าวท่ีเหมาะสม ซึ่งแต่ละ
องค์ประกอบมีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลติของพืช ถึงแม้ว่าการใส่ปุ๋ยเคมีท า
ให้ดินอุดมสมบูรณ์ต่ ากลายเป็นดินอุดมสมบูรณ์สูงได้แต่เปลี่ยนดินเลวให้เป็นดินดีไม่ได้ถ้า
คุณสมบัติทางกายภาพเคมีและชีวภาพของดินนั้นไม่ได้รับการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อน ดังนั้น 
ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงจึงไม่จ าเป็นต้องเป็นดินดีเสมอไปถ้าดินนั้นมีองค์ประกอบอื่น  ๆ ไม่
เหมาะสม แต่ดินดีต้องเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง 

หลักกำรใช้ปุ๋ย 

 การใช้พื้นที่ดินเพื่อการปลูกพืชโดยปกติจะท าให้ดินเสื่อมโทรมมากขึ้นเรื่อย ๆ ธาตุ
อาหารลดน้อยลง ดินสูญเสียอินทรียวัตถุมากขึ้น การใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว ดินจะได้รับธาตุอาหาร
เพียงบางธาตุเท่านั้น หากใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมด้วยดินจะมีระดับอินทรียวัตถุท่ีเหมาะสม รักษาสภาพ
ดินไม่ให้เสื่อมลง ดังนั้น หลักการใช้ปุ๋ยทั่ว ๆ ไป คือ ต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และเสริมด้วยปุ๋ยเคมี 

ข้าวโพดเป็นพืชไร่ที่ค่อนข้างทนทาน ปลูกง่ายในสภาพดินฟ้าอากาศของเมืองไทย ถ้ามี
น้ าเพียงพอ ดินที่เหมาะในการปลูกข้าวโพดควรเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนปนทราย 
มีความอุดมสมบูรณ์สูง มีอินทรียวัตถุไม่น้อยกว่า 1.5% ฟอสฟอรัสไม่ต่ ากว่า 10 ส่วนในล้านส่วน 
โพแทสเซียมไม่ต่ ากว่า 60 ส่วนในล้านส่วน พื้นที่ปลูกข้าวโพดควรจะเป็นที่ดอนมีการระบายน้ า
และถ่ายเทอากาศได้ดี ถ้าเป็นที่ลุ่มควรยกร่องระบายน้ าอย่าให้น้ าขัง มีความเป็นกรดเป็นด่าง 
ปานกลาง (pH ประมาณ 5.5-7.0)  นอกจากนี้ ข้าวโพดยังเป็นพืชที่ปลูกได้ดีบนพื้นที่ลาดเอียง
หรือ สูง ๆ ต่ า ๆ อีกด้วย 
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เครื่องจักรกลกำรเกษตร กำรเตรียมดิน และชลประทำน 

ชาญณรงค์  ตั้งคณาทรัพย์1/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 1/ วิศวกรช านาญการ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร   
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ไถระเบิดดินดำน ไถหัวหมู 2 ทำง 

อุปกรณ์ปรับระดับดิน ขอบเขตของรำกข้ำวโพด 
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กำรพรวนคร้ังแรก (พรวนหยำบ) กำรพรวนคร้ังที่ 2 (พรวนละเอียด) 

ลักษณะดินหลังจำกกำรไถพรวน ไถทำงเดียว 

กำรยกร่อง 

กำรปลูกในแปลงทดลอง 
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กำรปลูกแบบใช้ลมดูดเมล็ด 
กำรปลูกแบบแถวเดียว 

 

สภำพพ้ืนที่ก่อนกำรใช้เคร่ืองปลูก 

 

กำรปลูกแบบใช้ลมดูดเมล็ด 

 

เคร่ืองพ่นสำรเคมีติดท้ำยรถแทรกเตอร์ เคร่ืองพ่นสำรเคมีควบคุมกำรงอกของ

วัชพืช 
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เคร่ืองพ่นสำรเคมีล้อสูง เคร่ืองตัดตอซังหลังกำรเก็บเกี่ยว 

เคร่ืองมือใส่ปุ๋ย-ก ำจัดวัชพืช-พูนโคน กำรให้น้ ำหลังกำรใส่ปุ๋ย 

เคร่ืองปลูกพืชบ ำรุงดิน พืชบ ำรุงดินปลูกโดยใช้เคร่ืองปลูก 
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ถั่วพร้ำ กำรไถกลบพืชบ ำรุงดิน 

โสนอินเดีย 

โสนอินเดีย 

ถั่วแปบ 

ถั่วแปบ 

ไมยรำพไร้หนำม โสนอินเดีย 
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กำรจัดกำรน้ ำชลประทำนส ำหรับข้ำวโพด 

นำยชำญณรงค์  ต้ังคณำทรัพย์1/ 
 

ควำมหมำยของหลักกำรชลประทำน 
การชลประทาน หมายถึง ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการน าน้ าจากแหล่งน้ าไปใช้ในการ

เพาะปลูกพืช ซึ่งในการจัดการน้ าชลประทานมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การส่งน้ าในปริมาณที่
เหมาะสม ส่งน้ าให้กับพื้นที่หรือบุคคลที่เหมาะสม และส่งในช่วงเวลาที่เหมาะสม  ซึ่งเมื่อศึกษา
แล้วจะสามารถตอบค าถามได้ว่า 

- เมื่อใดควรให้น้ าแก่พืช 
- จะต้องให้น้ าแก่พืชครั้งละเท่าใด 
- จะให้น้ านานครั้งละเท่าใด และกี่วันให้ครั้ง 
- จะให้อย่างไรถึงสม่ าเสมอและพอเพียง 
- จะพิจารณาแหล่งน้ าจากท่ีใด 
ระบบชลประทานโดยทั่วไปประกอบไปด้วย แหล่งน้ า ระบบกระจายน้ า และระบบให้

น้ า ดังภาพที่ 1 
1) แหล่งน้ า ท าหน้าที่เป็นน้ าต้นทุนให้กับระบบ อาจได้แก่ คลองชลประทาน บ่อน้ า

บาดาล หรือการสูบน้ าจากแม่น้ าโดยตรง 
2) ระบบกระจายน้ า ท าหน้าที่กระจายน้ าจากแหล่งน้ าสู่แปลงเพาะปลูก ซึ่งสามารถ

แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ระบบทางน้ าเปิด (ระบบคลอง-คูส่งน้ า) และระบบท่อส่งน้ า 
3) ระบบให้น้ า ท าหน้าที่น าน้ าที่ถูกส่งผ่านระบบกระจายไปให้กับพืช ซึ่งขึ้นกับ

เกษตรกรเจ้าของแปลงเป็นผู้เลือกวิธีการให้น้ าแก่พืช  โดยทั่ว ๆ ไป วิธีการให้น้ าแก่พืชที่ใช้กัน มี 
4 วิธี ประกอบด้วย 

 
1/ วิศวกรช านาญการ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ภำพที ่1  ลักษณะระบบชลประทานโดยทั่วไป 
 

1) แหล่งน้ า ท าหน้าที่เป็นน้ าต้นทุนให้กับระบบ ได้แก่ คลองชลประทาน บ่อน้ าบาดาล 
หรือการสูบน้ าจากแม่น้ าโดยตรง 

2) ระบบกระจายน้ า ท าหน้าที่กระจายน้ าจากแหล่งน้ าสู่แปลงเพาะปลูก สามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ระบบทางน้ าเปิด (ระบบคลอง-คูส่งน้ า) และระบบท่อส่งน้ า 

3) ระบบให้น้ า ท าหน้าท่ีน าน้ าท่ีถูกส่งผ่านระบบกระจายไปให้กับพืช ซึ่งนกับเกษตรกร
เจ้าของแปลงเป็นผู้เลือกวิธีการให้น้ าแก่พืช โดยทั่ว ๆ ไป วิธีการให้น้ าแก่พืชที่ใช้กัน มี 4 วิธี 
ประกอบด้วย 

(1) การให้น้ าทางผิวดิน (Surface Irrigation)  
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แบบท่วมเป็นผืน (Flooding) แบบท่วมในร่อง (Furrow) 

 
 

(2) การให้น ้าแบบสปริงเกอร์ (Sprinkler Irrigation)  
 

  
  

แบบสปริงเกอร ์ แบบลิเนียร์ 
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(3) การให้น้ าแบบไมโคร (Micro Irrigation)  

 

  
  

แบบน้ ำหยด แบบมินิสปริงเกอร ์
 

(4) การให้น้ าทางใต้ดิน (Sub-Surface Irrigation)  
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ระบบการให้น้ าทั้ง 4 แบบ ดังกล่าวยังแยกย่อยได้อีกหลายวิธี แต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสีย
ข้อจ ากัดแตกต่างกันไป ซึ่งการที่จะเลือกใช้ระบบให้น้ าแบบใดนั้นควรพิจารณาถึง ค่าลงทุน ความ
สะดวกในการใช้งาน การบ ารุงรักษา แรงงาน และความเหมาะสมกับกิจกรรมในพื้นที่ที่ท าอยู่ 
เพื่อให้การใช้น้ านั้นมีประสิทธิภาพที่ดี 
 

เอกสำรอ้ำงอิง 

วราวุธ  วุฒิวณิชย์.  2545.  กำรออกแบบระบบชลประทำนในไร่นำ .  ภาควิชาวิศวกรรม
ชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน.  2548.  มำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรแหล่งน้ ำเพ่ือกำรเกษตร
ขององค์ ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ น .  คณะวิ ศวกรรมศาสตร์  ก า แพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
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โรคที่ส ำคัญของข้ำวโพดและกำรป้องกัน 

วราภรณ์ บุญเกิด1/ 
1. โรครำน้ ำค้ำง (downy mildew) 
 เกิดจำกเชื้อรำ  Peronosclerospora sorghi (Weston & Uppal) C.G. SHaw 
 เป็นโรคที่ท าความเสียหายที่ร้ายแรงในพื้นที่ ที่ปลูกข้าวโพดหวาน เช่น กาญจนบุรี  
อุทัยธานี ชัยนาท ราชบุรี และนครราชสีมา ซึ่งท าให้ผลผลิตลดลง 30-80% โรคเข้าท าลายตั้งแต่
ระยะต้นกล้าอายุ 1-3 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะที่อ่อนแอต่อการเข้าท าลาย เมื่อข้าวโพดอายุมากกว่า 
1 เดือน จะมีความต้านทาน อัตราการเกิดจะโรคน้อยลง สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเกิด
โรค ได้แก่ ความช้ืนค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในบริเวณที่มีน้ าค้างและฝนตกชุกโดยเฉพาะในต้นฤดู
ฝน เชื้อโรคนี้จะเจริญได้ดีในอุณหภูมิค่อนข้างเย็น ประมาณ 20-24 0C  
 ลักษณะอำกำร 
 ใบข้าวโพดที่เป็นโรคจะมีลักษณะ เป็นทางลายสีเหลือง เขียวอ่อน และเขียวแก่สลับกัน
ตามความยาวใบ บริเวณผิวใบโดยเฉพาะทางด้านล่าง จะมีเส้นใยและสปอร์สีขาวของเช้ือราจับ
เป็นฝ้าเห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะในตอนเช้า ซึ่งมีน้ าค้างจัด ล าต้นแคระแกรน ต้นเตี้ย ใบผอมและ
ข้อสั้น ฝักมักจะมีขนาดเล็ก หรือเมล็ดติดน้อยหรือไม่ติดเมล็ดเลย ช่อดอกหรือยอดอาจจะแตก
เป็นพุ่ม 

 
 
 
 
  
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1/ นักวิจัย ศูนย์วิจัยข้าวโพดและขา้วฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

กำรแพร่ระบำด 

1) โดยลม และฝน conidia จะปลิวไปตามลมที่พักผ่าน 

    บริเวณที่มีโรคราน้ าคา้ง 

2) ติดไปกับเมล็ดพันธ์ุ แต่ถ้าความช้ืนของเมล็ดต่ ากว่า  
    9-13% เช้ือจะตาย 

3) อาศัยอยู่กับวัชพืช เช่น หญ้าเจ้าชู้ หญ้าพง หญ้าแขม 

    อ้อยเลา หญ้าคาหลวง ข้าวฟ่าง 
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กำรป้องกันก ำจัด 
1) ใช้พันธุ์ต้านทาน 
2) ก าจัดพืชอาศัย (host) เป็นการลดการอยู่ข้ามฤดูของเชื้อสาเหตุได้รวมทั้งต้นข้าวโพด

ที่หลงเหลือจากการเก็บเกี่ยว หรือต้นอ่อนที่งอกใหม่จากเมล็ดที่ร่วงหล่นในแปลง
ปลูก 

3) ใช้สารเคม ีMetalaxyl-M (Apron XL 350 ES) คลุกเมลด็อัตรา 3.5 มล./เมล็ด 1 
กก. 

4) พ่นด้วยสารเคมี dimethomoph 50% WP หลังข้าวโพดงอก  

2. โรคใบไหม้แผลใหญ่ (northern corn leaf blight) 
 เกิดจำกเชื้อรำ  Exserohilum turcicum (Pass.) K.J. Leonard & Suggs 
 โรคใบไหม้แผลใหญ่ของข้าวโพด มีรายงานการระบาดในหลายพื้น ส่วนใหญ่พบในช่วง
ฤดูฝนต่อฤดูหนาว ท าให้ข้าวโพดหวานผลผลิตลดลง 30-50% โรคนี้จะแพร่ระบาดรุนแรงในระยะ
เริ่มออกดอก สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเกิดโรคคือสภาพอากาศเย็น 18 -27 องศา
เซลเซียส และความช้ืนสัมพัทธ์สูง 
 ลักษณะอำกำร 
 ในระยะแรกจะเป็นจุดแผลสีน้ าตาล ต่อมาขยายใหญ่ขึ้น เนื้อเยื่อบริเวณแผลแห้งตาย
เป็นสีน้ าตาล หัวท้ายของแผลเรียวแหลมคล้ายรูปกระสวย ขอบแผลเรียบสม่ าเสมอ ถ้ามีความช้ืน
สภาพแวดล้อมเหมาะสม เชื้อราจะสร้างสปอร์ (conidia) บริเวณกลางแผล เมื่อเกิดแผลติดต่อกัน
หลาย ๆ แผลท าให้เกิดอาการใบไหม้ได้ทั้งใบ โดยเฉพาะข้าวโพดพันธ์ุอ่อนแอ  
 

 

กำรแพร่ระบำด 

1) โดยลมและฝน 

2) อาศัยอยู่ข้ามฤดูได้ในเศษซากพืชที่เป็นโรคหรือ 

    บนเมล็ดข้าวโพด 
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กำรป้องกันก ำจัด 
1. ใช้พนัธุ์ต้านทาน 
2. ใช้สารเคม ี - azoxystrobin+difenoconazole (ออติวา) 15 มล./น้ า 20 ลิตร 

 - ซินเฟซ (Zinfez) ช่ือสามัญ Zineb อัตรา 40 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
 - แอนทราโคล (Antracol 70% WP) อัตรา 30 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
 - tebuconazole+ trifloxystrobin (นาติโว) 15 มล./น้ า 20 ลิตร 

 
3. โรคใบไหม้แผลเล็ก (southern leaf blight) 
 เกิดจำกเชื้อรำ  Bipolaris  maydis (Nisik) Shoemaker 
 เป็นโรคที่ส าคัญโรคหนึ่ง ที่ท าให้เกิดแผลไหม้บนใบ  กาบใบ  และเปลือกหุ้มฝัก  ถ้าเป็น
รุนแรงจะท าให้ผลผลิตลดลงอย่างมาก ขนาดฝักเล็กลง เมล็ดตื้น รสชาติเสียไป และเก็บรักษาไว้
ได้ไม่นาน  ใน ปี พ.ศ. 2538 พบว่า มีการระบาดในแปลงปลูกข้าวโพดหวานฝักสดของเกษตรกร    
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และแปลงปลูกข้าวโพดหวานฝักสดของศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง
แห่งชาติ  โดยมากจะพบการระบาดในระยะข้าวโพดอายุ 3-5 สัปดาห์  และสามารถเข้าท าลายใน
ระยะออกดอกและระยะติดเมล็ดด้วยท าให้ผลผลิตลดลงและคุณภาพเสียไป สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมต่อการเกิดโรคได้ดี คือ สภาพอากาศร้อน มีความช้ืนสูง อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 30 
องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 90-100% 
 ลักษณะอำกำร 
 ลักษณะแผลเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามความยาวของใบมักจะถูกจ ากัดด้วยเส้นใบ ขอบ
แผลเป็นสีน้ าตาลแดงไม่เรียบ เนื้อใบบริเวณแผลจะแห้ง ขนาดแผลทั่ว ๆ ไป 0.6-1.0 x 1.9 ซม. 
เมื่อเกิดแผลหลาย ๆ แผลติดต่อกัน ท าให้เกิดใบไหม้ นอกจากนี้ยังเป็นได้กับส่วนอื่น ๆ อีก เช่น 
กาบใบ กาบฝัก ล าต้น และฝัก 
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 กำรป้องกันก ำจัด 

1) ท าลายเศษซากพืชที่เป็นโรคและพืชอาศัยอ่ืนๆ และรักษาแปลงให้สะอาดปราศจาก 
วัชพืช 

2) ใช้พันธุ์ต้านทาน 
3) ใช้สารเคม ี

- azoxystrobin+difenoconazole (ออติวา) 15 มล./น้ า 20 ลิตร 
- ซินเฟซ (Zinfez) ช่ือสามัญ Zineb อัตรา 40 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
- แอนทราโคล (Antraol 70% WP) ช่ือสามัญ Propineb อัตรา 20 กรัม/น้ า 

20 ลิตร 
 

4. โรคกำบและใบไหม้ (Banded leaf and sheath blight) 
 เกิดจำกเชื้อรำ  Rhizoctonia solani Kuhn.f.sp.sasakii Exner. 

เป็นโรคที่เข้าท าลายได้ทุกระยะการเจริญเติบโต และเข้าท าลายได้ทุกส่วนของข้าวโพด 
ใบ กาบใบ ฝัก เปลือกหุ้มฝัก รวมทั้งล าต้น พบในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกปลายฤดูฝนในหลาย
จังหวัด เช่น นครราชสีมา เพชรบูรณ์ ก าแพงเพชร นครสวรรค์ ลพบุรี และสระบุรี  
 ลักษณะอำกำร 

ถ้าเป็นโรคในระยะต้นกล้า ต้นจะเน่าหักพับ ที่ระดับคอดินมีรอยต้นเน่าแห้งตาย ใน
ระยะต้นโต พบแผลฉ่ าน้ ารูปร่างไม่แน่นอนบนใบ บริเวณโคนใบถึงกลางใบและมักพบจากใบล่าง 
ต่อมาแผลมีสีซีดจางขยายขนาด เมื่ออากาศร้อนขอบแผลจะแห้งเป็นสีน้ าตาล เมื่ออากาศช้ืนเช้ือ
จะเจริญต่อไปท าให้แผลมีสีฟางข้าว จึงมักพบแผลมีสองสีสลับกันเป็นช้ัน ๆ นอกจากนี้ มีการเกิด

กำรแพร่ระบำด 

1) โดยลมและฝน 

2) ติดไปกับเมล็ดพันธ์ุ 

3) เชื้อราสามารถอยูไ่ด้ในซากพืชบนดิน หรือในดินลึกตั้งแต่  
    2-8 น้ิว และสามารถมีชีวิตอยูบ่นใบข้าวโพดได้นานถึง 3  
    เดือน แต่จะอยู่บนเมล็ดข้าวโพดที่เก็บไว้ในห้องปฏิบัติการ 

    ได้นานกว่า 1 ปี นอกจากน้ียังอยู่บนพืชอาศัยบางชนิดได้ 
    เช่น หญ้าเดือย ข้าวสาลี บาร์เลย์ และข้าวโอ๊ด 
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แผลได้ทั้งบน กาบใบ และเปลือกหุ้มฝักที่ซ้อน ๆ กัน ด้านใต้กาบใบอาจพบเม็ด sclerotium ของ
เชื้อราซึ่งเป็นส่วนขยายพันธ์ุและอยู่ข้ามฤดู ถ้าเช้ือเข้าท าลายล าต้น แผลมีสีน้ าตาลเข้มถึงด า เช้ือ
เข้าท าลายภายในล าต้นได้มากท าให้ล าต้นหักพับง่าย  

 

 
 

วงจรของโรคเริ่มจากเม็ดสเคลอโรเตียมของเช้ือสาเหตุที่อยู่ในดินและเศษซากพืช หรือ
วัชพืชไปสัมผัสกับส่วนต่างๆ ของข้าวโพดต้นใหม่ เช้ือจะเริ่มเจริญสร้างเส้นใยเมื่อมีสภาพ
เหมาะสม และเจริญได้รวดเร็วที่อุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ์ 90-100% ถ้า
ต่ ากว่านี้จะเกิดโรคน้อย เม็ดสเคลอโรเตียมสามารถเข้าท าลายที่รากข้าวโพดและเมื่อเข้าถึงล าต้น
จนต้นหักพับ ฝักจะสัมผัสกับดิน มีโอกาสเน่าเสียได้ 
 กำรป้องกันก ำจัด 

- ไม่ใช้เมลด็พันธ์ุจากต้นที่เป็นโรค 
- หมั่นตรวจดูโรค หากพบให้ก าจัดออกจากแปลงและเผาท าลาย รวมทั้งท าลายเศษ

ซากพืชในแปลงท่ีพบโรค 
- ใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์เช่นไตรโคเดอร์มา (Trichoderma spp.) คลุกเมลด็และพ่นให้

ทั่วแปลงเพื่อย่อยท าลายเส้นใยของเชื้อสาเหตุโรค  
- ใช้สารเคมีคาร์เบ็นดาซิม (Carbendazim) พ่นบริเวณที่พบเชื้อ 
- ปลูกพืชหมุนเวียนตระกลูอื่นนอกจากตระกลูหญ้า 
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5. โรครำสนิม (Rust) 
 เกิดจำกเชื้อรำ  Puccinia polysora Underw. 
 พบระบาดมากในฤดูปลายฝน เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
ต่อการเกิดโรคคือมีสภาพอากาศร้อนและมีความช้ืนสูง โรคจะเข้าท าลายข้าวโพดในระยะก่อน
ออกดอกจนถึงระยะเก็บเกี่ยว ท าให้ผลผลิตลดลง 30-70% 
ลักษณะอำกำร 
 ใบข้าวโพดที่เป็นโรคจะเกิดแผลเป็นตุม่ (pustules) สีส้มคล้ายสนิมเหล็ก นูนจากผิว ซึ่ง
เป็นกลุ่มสปอร์ของเชื้อสาเหตุโรค สปอร์จะถูกลมพัดไปเป็นระยะทางไกลๆ ใบข้าวโพดที่เกิดแผล
มากขึ้นจะซีดเหลืองและแห้งในที่สุด 

 

 
 
 กำรป้องกันก ำจัด 

1) ใช้พันธุ์ต้านทาน 
2) ใช้สารเคมีฉีดพ่น 

- azoxystrobin+difenoconazole (ออติวา) 15 มล./น้ า 20 ลิตร 
- อามูเล่ ช่ือสามัญ โพรพิโคนาโซล + ไดฟิโนโคนาโซล อัตรา 15 มล./น้ า 20 

ลิตร 
- สกอร์ (Score) ช่ือสามัญ Difenoconazole อัตรา 5 มล./น้ า 20 ลิตร 

 
 

กำรแพร่ระบำด 

    แพร่ระบาดไปตามลมและตกคา้ง ตาม 

เศษซากพืชที่เป็นโรค 
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6. โรคใบด่ำงที่เกิดจำกเชื้อ Sugarcane mosaic virus (SCMV) 
 เช้ือ SCMV เดิมใช้เรียกช่ือเช้ือไวรัสที่พบในอ้อยที่แสดงอาการใบด่าง และเช้ือ
ดังกล่าวมีพืชอาศัยเป็นข้าวโพด ข้าวฟ่าง และวัชพืชตระกูลหญ้าหลายชนิด เช้ือนี้ท าให้เกิดอาการ
ใบด่างเป็นขีดสั้น ๆ สีซีด เรียงรายไปตามแนวยาวของใบ ในใบอ่อนมักพบอาการชัดเจนที่โคนใบ
ก่อน แล้วอาการจะแพร่กระจายต่อไปทางปลายใบจนทั่วทั้งใบ ถ้าเกิดโรคขณะข้ าวโพดเป็นต้น
กล้าพืชอาจมีสีเหลืองซีดไม่เจริญพัฒนาเป็นต้นใหญ่ หรือมีต้นเตี้ยแคระ แต่เดิมจึงเรียกโรคนี้ว่า
โรคใบด่างแคระ (Maize dwarf mosaic disease) และเรียกเช้ือสาเหตุโรคว่า Maize dwarf 
mosaic virus (MDMV) มักท าความเสียหายร้ายแรงถ้าข้าวโพดเป็นโรคนี้ในช่วงก่อนออกดอก 
โดยพบอาการใบด่างและยอดไหม้อย่างรุนแรง ต้นเตี้ยแคระ ฝักติดเมล็ดได้ไม่สมบูรณ์ ขนาดฝัก
เล็กลง และน้ าหนักฝักสดลดลงจากต้นพืชปกติ  ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2548 พบโรคใบด่างเกิดกับ
ข้าวโพดหวานสายพันธุ์ลูกผสมหลายสายพันธุ์ บางพื้นที่ผลผลิตเกิดความเสียหายถึง 100% เมื่อ
ตรวจสอบเช้ือสาเหตุของโรคด้วยแอนติซีรัมพบว่าเป็นเช้ือ SCMV ต่อมาพบการระบาดอย่าง
รุนแรงในหลายพื้นที่ปลูกทั่วประเทศ และเช้ือมีความผันแปรค่อนข้างหลากหลาย ท าให้เกิด
อาการบนข้าวโพดได้รุนแรงแตกต่างกัน  

 

       
 
ชีพจักรของเชื้อ SCMV เมื่อเก็บเกี่ยวข้าวโพดแล้วยังสามารถพบโรคนี้บนข้าวฟ่างที่

ขึ้นตามมาภายหลังในแปลงเดิม เชื้อเพิ่มปริมาณได้ดีในข้าวฟ่างและหญ้าโขย่ง รวมทั้งอาจพบเช้ือ
ได้ในหญ้าชนิดอื่นอีกด้วย แมลงพาหะได้แก่ เพลี้ยอ่อนข้าวโพด (Raphalosaiphum maydis) 
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และเพลี้ยอ่อนชนิดอื่นอีกกว่า 15 ชนิดทั้งที่เป็นตัวอ่อนและตัวแก ่เมื่อแมลงได้รับเชื้อจากใบท่ีเปน็
โรคและบินมาเกาะข้าวโพดต้นปกติ เพลี้ยอาจดูดกินน้ าเลี้ยงจากใบพืชและถ่ายทอดไวรัสได้
ภายในระยะเวลา 10-30 วินาที ดังนั้นแม้จะไม่พบเพลี้ยอ่อนอยู่ในแปลง หรือพบแมลงดังกล่าว
เพียงเล็กน้อย ก็เป็นไปได้อย่างยิ่งที่แมลงได้ถ่ายทอดเช้ือไปยังใบพืชต้นใหม่แล้ว เชื้อไม่สามารถพัก
ตัวอยู่ในเศษซากพืชได้นาน แต่มีวัชพืชหลายชนิดเป็นพืชอาศัย และสามารถติดไปกับเมล็ดได้ แต่
การถ่ายทอดไปยังต้นกล้าอยู่ในอัตราต่ ามาก 

 กำรป้องกันก ำจัด 
    1) การปลูกข้าวโพดช่วงฤดูแล้งซึ่งเป็นช่วงที่มีปริมาณแมลงพาหะระบาดมากควร

วางแผนก าจัดหรือควบคุมแมลงศัตรูในแปลงปลูกเพื่อป้องกันการถ่ายทอดโรค  

7. โรคล ำต้นเน่ำ (Bacterial stalk rot) 
 เกิดจำกเชื้อแบคทีเรีย Erwinia chrysanthemi pv. zeae  

มักพบกับข้าวโพดที่ปลูกในที่ราบต่ าหรือบนร่องน้ าจะเกิดโรครุนแรงเฉพาะในสภาพที่มี
ความช้ืนสูง  
 ลักษณะอำกำร 

อาการบนต้นที่เป็นโรคเริ่มจากใบไหม้จากปลายใบเข้ามาที่โคนใบ ส่วนยอดเหี่ยวเฉา 
เมื่ออาการรุนแรงมากขึ้นล าต้นมีลักษณะเป็นรอยช้ า ฉ่ าน้ า มีสีน้ าตาลเข้ม ต่อมาเนื้อเยื่อพืชถูก
ย่อยท าลายมีเมือกขึ้นไหลเยิ้มและมีกลิ่นเหม็น ล าต้นแตกหักล้มพับ ต้นตาย ถ้าเป็นโรคช่วงติดฝัก 
เมล็ดจะลีบ ฝักติดเมล็ดไม่สมบูรณ์ ผลผลิตเสียหายมาก 
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เช้ือแบคทีเรียชนิดนี้สามารถคงสภาพอยู่ในดินได้นานหลายสัปดาห์ ขึ้นกับสภาพดิน 
ความช้ืน และอุณหภูมิ แพร่ระบาดได้โดยติดไปกับเมล็ด ลม ฝน แมลง อุปกรณ์การเกษตร ถ้า
ระบบระบายน้ าไม่ดี ขาดการระบายอากาศ อุณหภูมิสูงประมาณ 30-35 องศาเซลเซียส เช้ือจะ
เจริญเพิ่มจ านวนได้ดี สามารถเข้าท าลายใบพืช และต้นพืชได้ทางรูเปิดธรรมชาติ ทางปากใบ และ
ทางบาดแผลหากสภาพไม่เหมาะสมเช้ือจะพักตัวอยู่ในเศษซากพืชและในดิน  
 
 กำรป้องกันก ำจัด 

1) หลีกเลี่ยงไม่ปลูกข้าวโพดสายพนัธุ์อ่อนแอในพื้นท่ีที่พบเคยพบการระบาดของโรค 
2) ปรับปรุงพื้นที่ปลูกให้มีการระบายน้ าได้ดี และเพิ่มอินทรีย์วัตถุ หรือใช้จุลินทรีย์ที่

เป็นประโยชน์เพื่อเพิ่มความต้านทานต่อโรคให้กับต้นพืช 
3) ถอนท าลายต้นท่ีเป็นโรคและน าไปเผาท าลายทันที รวมทั้งท าลายเช้ือท่ีอยู่ในดิน  

 
7.1 โรคล ำต้นเน่ำ (Charcoal stalk rot) 

       เกิดจำกเชื้อรำ  Macrophomina  phaseolina (Tassi) Goid. 
       โรคต้นเน่าสีด าพบทั่วไปในบริเวณที่มีอุณหภูมิค่อนข้างสูง พืชกระทบแล้งที่มี
ความเครียดจากการขาดน้ า ในประเทศไทยยังไม่พบว่าเป็นอุปสรรคต่อกสิกรที่ปลูกข้าวโพดมาก
นัก เช้ือราสาเหตุโรคมีพืชอาศัยหลายชนิดนอกจากข้าวโพด เช้ือราสามารถเข้าท าลายข้าวฟ่าง  
ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ทานตะวัน งา ผักและผลไม้  
       ลักษณะอำกำร 
                   เช้ือราเข้าท าลายข้าวโพดตั้งแต่ระยะกล้าหรือระยะข้าวโพดเริ่มแก่  จะแสดง
อาการที่รากโดยเกิดเป็นรอยฉ่ าน้ าสีน้ าตาล ต่อมาจะเปลี่ยนเป็นสีด า เมื่อข้าวโพดแก่เช้ือราจะ
แพร่ระบาดเข้าไปในบริเวณล าต้นบริเวณคอดิน ท าให้ข้าวโพดแก่ก่อนก าหนด ใบเหี่ยว บริเวณ
โคนต้นจะแตกออกพบเม็ดเล็กๆสีด า "สะเคลอโรเทีย" (ส่วนขยายพันธุ์ของเช้ือราซึ่งสามารถอยู่
ข้ามฤดู) ภายในล าต้นเป็นจ านวนมาก บางครั้งอาจพบเม็ดสีด าบนโคนต้นและรากด้วยเช้ือราเข้า
ท าลายเมล็ดท าให้เป็นสีด า 
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กำรแพร่ระบำด 
เชื้อราอยู่ข้ามฤดูบนเศษเหลือของข้าวโพดที่ตกอยู่ในดินได้นานถึง 18 เดือน เมื่อถึงฤดู

ปลูกเช้ือจะเข้าท าลายทางรากและเจริญเติบโตภายในล าต้นของข้าวโพด อุณหภูมิดินที่เหมาะสมที่ 
37 องศาเซลเซียส และจะแสดงอาการให้เห็นชัดเมื่อต้นข้าวโพดแก่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

7.2 โรคล ำต้นเน่ำ (Fusarium stalk rot) 
       เกิดจำกเชื้อรำ Fusarium moniliforme 
       โรคนี้เข้าท าลายทั้งต้นอ่อน ต้นแก่ และฝัก  
       ลักษณะอำกำร 
        อาการที่ฝักจะเห็นเส้นใยสีขาวเน่าไปทั้งฝักได้ ที่ล าต้นภายหลังเช้ือเข้าท าลาย ต้นจะ
เหี่ยว ดูลักษณะภายนอกล าต้นปล้องล่างๆ จะเห็นเป็นขีดๆ รอบล าต้น ฉีกล าต้นดูเนื้อเยื่อภายในจะ
เป็นสีชมพู ถ้าความช้ืนเหมาะสม ส่วนที่ถูกท าลายจะเป็นสีม่วง ขณะต้นเริ่มแสดงอาการ เหี่ยว ใช้มือ
โยกล าต้นจะหักบริเวณโคนต้น และต้นจะแห้งตาย 
 

โรคล ำตน้เน่ำจำกเช้ือ 
Macrophomina phaseolina

กำรป้องกันก ำจัด 
1) ในแหล่งที่มีการชลประทานหรือสามารถให้น้ าข้าวโพด 
    ได้ ควรให้น้ าข้าวโพดในระยะออกดอก เพื่อรักษา 
    ความช้ืนในดินสม่ าเสมอ 
2) รักษาความสมบูรณ์ในดินไม่ควรให้ปุ๋ยไนโตรเจนแก่ 
    ข้าวโพดสูงเกินไป 
3) หลีกเลี่ยงการปลูกข้าวโพดหนาแน่น  
4) ใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์เช่นไตรโคเดอร์มา (Trichoderma 
    spp.) คลุกเมลด็และพ่นให้ทั่วแปลงเพื่อย่อยซากพืชและ 
    ท าลายเส้นใยของเชื้อสาเหตุโรค  
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8. โรคฝักเน่ำ (Ear and kenel rots) 
 โรคฝักและเมล็ดเน่ำจำกเชื้อรำ (Ear and Kernal Rot by Fungi)  
 ฝักข้าวโพดที่เจริญเติบโต เต็มที่มักถูกท าลายได้โดยง่าย โดยเฉพาะเมื่อมีปัจจัย คือ 
ฝนตก น้ าค้างมาก เปลือกฝักที่หุ้มไม่มิด ต้นหักล้มฝักตกลงดิน นก แมลงท าให้เกิดบาดแผล การ
เน่าของฝักท าให้ผลผลิตลดลง คุณภาพเมล็ดไม่ดี และเชื้อราบางชนิดสร้างสารพิษเป็นอันตรายต่อ
การสุขอนามัยของผู้บริโภค 

               เชื้อรำสำเหตุโรคท่ีส ำคัญ ได้แก่ 

 Diplodia maydis 
               Fusarium moniliforme  
               Nigrospora oryzae 
               Penicillium oxalicum 
               Botryodiplodia theobromae 
               Rhizoctonia solani 
               Aspergillus spp.  
 ลักษณะอำกำร  
                ลักษณะฝักมสีีซีด เหลืองเฉา มีรอยเส้นใยของเชื้อราเจริญ เมื่อปอกเปลือกออกพบ

โรคล ำต้นเน่ำจำกเช้ือ 
Fusarium moniliforme

กำรป้องกันก ำจัด 

ใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ เช่น ไตรโคเดอร์มา  
(Trichoderma spp.) คลุกเมล็ดพันธุ์ และพ่นให้ท่ัว 
แปลงเพื่อย่อยท าลายเส้นใยของเชื้อสาเหตุโรค  
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เส้นใยของเชื้อราเจริญบนเมลด็ เมื่อเส้นใยแก่จะสร้างสปอร์ขึ้นปกคลมุ ถ้าความชื้นสูงพบเส้นใย
ตั้งแต่บนไหม เมล็ดข้าวโพดที่ถูกเช้ือราเข้าท าลาย เมื่อเก็บเกี่ยวรวมกันกับข้าวโพดปกต ิสปอร์
สามารถแพร่กระจาย และเจริญไดด้ีเมื่อมีความชื้นจากการระบายอากาศท่ีไม่ด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     
 
 

  กำรป้องกันก ำจัด 
1) ก าจัดแมลงที่ท าลายฝัก ป้องกันบาดแผลบนฝักและเมลด็ 
2) เก็บเกี่ยวข้าวโพดเมื่ออายคุรบก าหนด ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้นานในแปลง 

        หลีกเลี่ยง การเก็บเกี่ยวหลงัฝนตก ข้าวโพดไม่แห้งสนิท 
3) คัดฝักข้าวโพดที่มีเช้ือราปนเปื้อนออก ก่อนน าไปกะเทาะเมลด็เพือ่จ าหน่าย 
4) ตากเมล็ดให้แห้งสนิท  
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โรคฝักเน่ำที่เกิดจำก 

Fusarium moniliforme 

 

โรคฝักเน่ำที่เกิดจำก 

Botryodiplodia theobromae 

โรคฝักเน่ำที่เกิดจำก 

Aspergillus spp. 
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แมลงศัตรูที่ส ำคัญและกำรป้องกันก ำจัด 
 

นางสาวแสงแข น้าวานิช1/ 
 

ปัญหาที่ส าคัญมากอย่างหนึ่งในการปลูกข้าวโพด คือ ปัญหาแมลงศัตรูรบกวน ใน
ประเทศไทยมีรายงานว่าข้าวโพดมีแมลงศัตรูมากถึง 76 ชนิด (สุธรรม และคณะ, 2509) ซึ่งแต่ละ
ชนิดท าความเสียหายให้แก่ข้าวโพดในช่วงอายุข้าวโพดที่แตกต่างกัน แมลงศัตรูข้าวโพดที่มี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ เพลี้ยอ่อน (Rhopalosiphum maidis (Fitch)) เพลี้ยไฟ 
(Frankliniella williamsi Hood) หนอนเจาะล าต้นข้าวโพด (Ostrinia furnacalis Guenee) 
หนอนเจาะฝักข้าวโพด (Helicoverpa armigera HÜbner) และหนอนกระทู้กัดกินใบ 
(Spodoptera litura Frabricius) (แสงแข, 2555) 

 โดยทั่วไปการควบคุมแมลงศัตรูพืชมีหลายวิธี การตัดสินใจ การเลือกและการใช้วิธีใดวิธี
หนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกันโดยใช้ระบบวิธีผสมผสานเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืชให้มีระดับต่ ากว่า
ระดับเศรษฐกิจ (ระดับประชากรของแมลงศัตรูพืชที่จะต้องด าเนินการควบคุมเพื่อไม่ให้ปริมาณ
แมลงศัตรูพืชเพิ่มมากข้ึนจนถึงระดับความเสียหายทางเศรษฐกิจ) ผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจ วิธี
ดังกล่าวเป็นที่ยอมรับทางสังคม และท าลายสภาพแวดล้อมน้อยที่สุด เรามักนิยมเรียกว่า การ
จัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (integrated pest management) ซึ่งเป็นแนวทางในการควบคุม
ศัตรูพืชที่พอสรุปหลักการได้ คือ การจัดการศัตรูพืชไม่ได้มีเป้าหมายที่จะก าจัดศัตรูพืชให้สิ้นซาก 
ต้องพิจารณาทั้งระบบนิเวศและจัดการระบบนิเวศอย่างถูกต้องเพื่อให้สามารถควบคุมศัตรูพืชให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีเป้าหมายที่จะดัดแปลงสภาพแวดล้อมเพื่อให้ปัจจัยต่าง  ๆ ตาม
ธรรมชาติได้แสดงบทบาทในการควบคุมศัตรูพืช 

 

 
1/ นักวิจัยช านาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
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แนวทำงกำรจัดกำรแมลงศัตรูพืช (สุรเชษฐ และคณะ, 2543) 

1.  วิเคราะห์ความส าคัญของแมลงศัตรูพืชและการก าหนดระดับเศรษฐกิจ 
     ในขั้นต้นต้องแยกชนิดของแมลงให้ได้ว่าเป็นแมลงศัตรูพืช แมลงที่มีประโยชน์ และท าการ
ส ารวจ ส าหรับการก าหนดระดับเศรษฐกิจ จะช่วยให้ตัดสินใจว่าต้องด าเนินการอย่างไร เมื่อใด 
โดยปกติการก าหนดระดับเศรษฐกิจค่อนข้างซับซ้อน ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อระดับเศรษฐกิจได้แก่ 
ชนิดของแมลงศัตรูพืช ระยะของพืชที่แมลงศัตรูพืชเข้าท าลาย ความเสียหาย หรือความคุ้นเคยที่
ผู้ใช้หรือเกษตรกรแต่ละคนยอมรับได้ ซึ่งจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับประสบการณ์และข้อมูลที่เคย
ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อม หรือผลิตภัณฑ์ที่ผู ้บริโภคยอมรับได้ รูปแบบของการ
ท างานของเกษตรกรแต่ละคน หรือการท าเป็นธุรกิจเกษตร รวมทั้งความทนทานของพืชต่อแมลง
ศัตรูพืชแต่ละชนิดกับสารเคมีที่ใช้ 

2. การหาวิธีการต่าง ๆ ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชให้อยู่ต่ ากว่าระดับเศรษฐกิจ วิธีการควบคุม
ศัตรูพืช เช่น  

2.1 การใช้วิธีทางเขตกรรม  
การท าความสะอาดแปลงก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุแมลง ตัดแต่งกิ่งที่แมลงเข้าท าลาย การ
ไถพรวน การปลูกพืชหมุนเวียน (ข้าวโพดสลับถั่วเหลืองลดปัญหาหนอนเจาะล าต้น
ข้าวโพดแต่ไม่แก้ปัญหาหนอนเจาะฝักข้าวโพดหรือหนอนเจาะฝักถั่ว) เลือกวันปลูกที่
เหมาะสมในช่วงที่ไม่มีศัตรูพืชระบาด และการจัดการระบบการให้น้ า 

2.2 การควบคุมโดยชีววิธี 
อนุรักษ์ และเพิ่มปริมาณศัตรูธรรมชาติ, น าเข้าตัวห้ าและตัวเบียน  

2.3 การควบคุมโดยใช้สารเคมี 
พัฒนาเทคนิคการใช้สารเคมีควบคุมแมลง การส ารวจจ านวนศัตรูพืชหรือความเสียหาย 
ส ารวจศัตรูธรรมชาติ และปัจจัยในสภาพแวดล้อมที่มีความส าคัญ เลือกใช้สารเคมีที่ระดับ
เศรษฐกิจ พัฒนาสารเคมีที่สกัดจากธรรมชาติ และการใช้สารเคมีสลับกลุ่มกัน 

2.4 การควบคุมโดยวิธีกลและวิธีกายภาพ 
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ท าลายศัตรูพืชด้วยมือ ใช้มุ้งลวดหรือเครื่องป้องกันอื่น ๆ ใช้กับดัก ใช้เครื่องดูด กับดัก
แสงไฟ ใช้ความร้อน และใช้ความเย็น 

2.5 การใช้พันธุ์ต้านทาน 
2.6 การใช้เทคนิคท าให้แมลงเป็นหมัน (Male Sterile Technique) 
2.7 ใช้สารดึงดูดและไล่แมลง (Attractant and Repellent) 
2.8 การใช้สารเคมีควบคุมการเจริญเติบโตของแมลง (Insect Growth Regulator) 
2.9 ด่านกักกันพืช (Plant Quarantine) ควบคุมการระบาดของแมลง 

2. การหาวิธีการตรวจวัดระดับประชากร การเปลี่ยนแปลงระดับประชากรของศัตรูพืชเป็นข้อมูล
ที่ส าคัญส าหรับการตัดสินใจด าเนินการจัดการศัตรูพืช วิธีการตรวจวัดประชากรที่ถูกต้อง
แม่นย าหรือระดับความเสียหายที่เกิดขึ้น นอกจากจะช่วยให้ตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วยังมี
ความส าคัญในแง่ของการพยากรณ์สถานการณ์ศัตรูพืชด้วย 

3. การเตรียมหามาตรการแก้ไขปัญหาในกรณีเร่งด่วนโดยให้มีผลกระทบต่อระบบนิเวศน้อยที่สุด 
โดยทั่วไปในขั้นตอนที่สองจะช่วยแก้ปัญหาศัตรูพืชได้ แต่บางครั้งอาจมีความผิดปกติทาง
ธรรมชาติ และก่อให้เกิดการระบาดของศัตรูพืชชนิดนั้น หรือศัตรูพืชชนิดใหม่ขึ้นได้  

4. เลือกวิธีการก าจัดศัตรูพืชที่เหมาะสมที่มีอยู่ร่วมกับข้อมูลสนับสนุน (ชีววิทยา นิเวศวิทยา การ
ประเมินความเสียหาย การเก็บตัวอย่าง การศึกษาความเสียหายทางเศรษฐกิจ เป็นต้น) มา
ควบคุมศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าลายสภาพแวดล้อมน้อยที่สุด ลงทุนคุ้มค่ากับ
ผลตอบแทนและเป็นที่ยอมรับของสังคม 

กรณีศึกษำแมลงศัตรูข้ำวโพดที่ส ำคัญ 
1. หนอนเจำะล ำต้นข้ำวโพด (asiatic corn borer: Ostrinia  furnacalis (Guenee))  
    แม่ผีเสื้อจะวางไข่เป็นกลุ่ม (egg masses) กลุ่มละ 10-80 ฟอง ระยะไข่ 3-4 วัน จะฟัก
ออกเป็นตัวหนอน หนอนจะเจาะกินที่ใบข้าวโพด โดยเฉพาะยอดอ่อนของข้าวโพดที่อยู่ในระยะ
เจริญเติบโต (vegetative) เมื่อยอดอ่อนคลี่ออกจะสังเกตเห็นรูเล็กๆ เป็นแถวระดับเดียวกัน และ
เจาะเข้าไปกินภายในล าต้น ท าให้ล าต้นหักล้ม หนอนใช้เวลาเจริญเติบโต 15-21 วัน จึงเข้าดักแด้
ใช้เวลา 5-7 วัน จะฟักออกมาเป็นตัวเต็มวัยมีอายุประมาณ 7-14 วัน (สุรเชษฐ และ แสงแข, 
2555; อรนชุ และวัชรา, 2535) 
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ระดับเศรษฐกิจ  
 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวโพดฝักสดอายุ 21 วัน ส ารวจพบกลุ่มไข่ประมาณ 15 กลุ่ม
ต่อ 100 ต้น ในสภาพท่ีมีแมลงศัตรูธรรมชาติ คือ แตนเบียนไข่ 60 – 80 เปอร์เซ็นต์ หรือ  
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อายุ 21 - 30 วัน พบยอดอ่อนท่ียังไม่คลี่ถูกท าลาย 40 – 60 เปอร์เซ็นต์  
ข้าวโพดฝักสดอายุ 21 - 30 วัน พบยอดอ่อนท่ียังไม่คลี่ถูกท าลาย 20 เปอร์เซ็นต์ 
แมลงศัตรูธรรมชำติ 
1) แตนเบียนไข่ (Trichogramma spp.)  
2) แมลงหางหนีบ (Proreus simulans Stallen) 
3) ด้วงคล้ายมด (Anthicus sp.) 

1. หนอนเจำะฝักข้ำวโพด (corn ear worm : Helicoverpa armigera Hubner) แม่
ผีเสื้อจะวางไข่เดี่ยวๆ เพศเมียวางไข่เฉลี่ย 1,430 ฟอง เมื่อข้าวโพดอยู่ในระยะออกดอกและ
ติดฝัก ระยะไข่ประมาณ 2-5 วัน จะฟักออกมาเป็นตัวหนอน เจาะกินท่ีฝักข้าวโพด ประมาณ 
17-25 วัน จะเข้าดักแด้ในดินใช้เวลา 10-14 วัน จะฟักออกมาเป็นตัวเต็มวัย ประมาณ 10-
20 วัน  
ระดับเศรษฐกิจ  
หนอนเจาะฝักข้าวโพดจะเข้าท าลายในระยะข้าวโพดออกดอกและติดฝัก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
มักพบความเสียหายที่ปลายฝักเพียงเล็กน้อย อาจไม่จ าเป็นต้องป้องกันก าจัด กรณีข้าวโพด
หวานหรือฝักสดในระยะข้าวโพดออกดอก ส ารวจพบหนอน 0.5 – 1 ตัวต่อต้น จ าเป็นต้อง
ป้องกันก าจัด เช่น การจับหนอนท าลายเสีย หรือใช้สารเคมีป้องกันก าจัดควรใช้ในหนอนที่มี
ขนาดเล็ก ดังนั้น เกษตรกรต้องหมั่นส ารวจแปลงในระยะดังกล่าวเพื่อจะป้องกันก าจัดได้ทัน
ก่อนท่ีจะมีการระบาด 
แมลงศัตรูธรรมชำติ 
1) แตนเบียนไข่ (Trichogramma spp.) 
2) แมลงวันก้นขน 
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2. เพลี้ยไฟ (corn thrips : Frankliniella williamsi Hood)  
เพศเมียวางไข่ได้ประมาณ 64 ฟอง ไข่จะฟักเป็นตัวอ่อนภายใน 3-4 วัน เป็นตัวอ่อนมีอายุ
ประมาณ 7 วัน ระยะเตรียมเป็นดักแด้ 1-2 วัน ระยะดักแด้ประมาณ 3 วัน จึงฟักออกเป็น
ตัวเต็มวัย (อรนุช และวัชรา, 2540) ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ าเลี้ยงจากต้นอ่อนและต้น
ข้าวโพดที่โตแล้ว พบได้ตามซอกกาบใบ ช่อดอก และไหม ท าให้เกิดรอยแผลสีด่างเหลือง 
ข้าวโพดต้นอ่อนที่ถูกท าลายอย่างรุนแรงจะเหี่ยวและชะงักการเจริญเติบโต (แสงแข, 2555)  
ระดับเศรษฐกิจ  
ส ารวจพบเพลี้ยไฟเฉลี่ย 0.25 ตัวต่อต้น ให้ท าการป้องกันก าจัด เช่น ฉีดพ่นสารเคมี ให้น้ า
ชลประทานระบบฝนเทียม (Sprinkle) หรือในฤดูแล้งที่พบการระบาดของเพลี้ยไฟรุนแรง
เป็นประจ า สามารถคลุกเมล็ดด้วยสารเคมีก่อนปลูกได้ 
แมลงศัตรูธรรมชำติ 
1) มวนตัวห้ าเพลี้ยไฟ Orius sp. พบมากในระยะข้าวโพดออกไหม 

3. เพลี้ยอ่อน (corn aphids : Rhopalosiphum maidis (Fitch))  
เพศเมียของเพลี้ยอ่อน สามารถออกลูกเป็นตัวได้ประมาณ 19-45 ตัวต่อครั้ง ตัวอ่อนจะดูด
กินน้ าเลี้ยงของข้าวโพดตั้งแต่ข้าวโพดอยู่ในระยะเจริญเติบโต ที่ยอด ใบ ล าต้น กาบฝัก และ
ช่อดอกข้าวโพด ท าให้เกสรแห้งตาย กาบฝักแห้ง ตัวอ่อนมีอายุประมาณ 12 วัน จะเป็นตัว
เต็มวัย (ตัวเต็มวัยอายุ 5 วัน สามารถออกลูกใหม่ได้) (สุรเชษฐ และแสงแข, 2555) 
ระดับเศรษฐกิจ  
ข้าวโพดระยะก าลังมีช่อดอกตัวผู้ เมื่อส ารวจพบเพลี้ยอ่อน 25 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ใบ ให้
เลือกสารเคมีที่มีพิษน้อยท่ีสุดต่อแมลงศัตรูธรรมชาติ คือ ด้วงเต่า และแมลงวันดอกไม้ ท่ีเป็น
แมลงตัวห้ ากินเพลี้ยอ่อน  
แมลงศัตรูธรรมชำติ 
1) ด้วงเต่าลายหลัก (Menochilus sexmaculatus Fabricius หรือ Chilomenes 

 sexmaculata (Fabricius)) 
2) ด้วงเต่าสีส้ม (Micrapis sp.) 
3) ด้วงเต่าฮาร์โมเนีย (Harmonia octomaculata Fabricius และ Harmonia 
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 dimidiata Fabricius) 
4) ด้วงเต่าลายสมอ (Coccinella transversalis Fabricius) 
5) ด้วงเต่าสีน้ าเงิน (Curinus cueruleus Mulsant) 
6) แมลงวันดอกไม้  
7) มวนตาโต (Geocoris sp.) 

4. หนอดกัดกินใบข้ำวโพด (common cutworm: Spodoptera spp.)  
ตัวเต็มวัยจะวางไข่ได้ประมาณ 20-80 ฟอง ตั้งแต่ข้าวโพดอยู่ในระยะกล้า ไข่จะฟักเป็นตัว
หนอน ภายใน 2-3 วัน หนอนจะกัดกินใบข้าวโพด ถ้าท าลายมากข้าวโพดจะเหลือแต่ก้านใบ 
ท าให้ข้าวโพดเจริญเติบโตไม่เท่าที่ควร ตัวหนอนมีอายุ 14-17 วันจากนั้นจะเข้าดักแด้ในดิน 
5-7 วัน จึงจะฟักออกเป็นตัวเต็มวัย มีอายุประมาณ 13 วัน (ตัวเต็มวัยอายุ 3-5 วัน สามารถ
วางไข่ได้) (สุรเชษฐ และ แสงแข, 2555) 
ระดับเศรษฐกิจ  
ข้าวโพดอายุ 9 – 16 วัน ส ารวจพบข้าวโพดถูกท าลายมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ควรท าการ
ป้องกันก าจัด อย่างไรก็ตามในธรรมชาติ หนอนกัดกินใบข้าวโพด มีแมลงศัตรูธรรมชาติ คือ 
แตนเบียนหนอน ที่คอยควบคุมท าลายหนอนกัดกินใบข้าวโพดเป็นปกติ หากต้องท าการ
ป้องกันก าจัดด้วยสารเคมีให้เลือกสารที่มีความปลอดภัยต่อแตนเบียนหนอนด้วย  
แมลงศัตรูธรรมชำติ 
1) แตนเบียนหนอน (Cotesia sp.) 
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วัชพืชที่ส ำคัญ และกำรป้องกันก ำจัด 

นางสาวสดใส  ช่างสลัก1/ 

 วัชพืชที่พบในแปลงปลูกข้าวโพด มีทั้งวัชพืชประเภทใบแคบตระกูลหญ้า เช่น หญ้า
ขจรจบ หญ้าคา หญ้าขน หญ้าข้าวนก และหญ้าปากควาย หรืออาจเป็นวัชพืชใบกว้าง เช่น     
ผักโขม  ผักเบี้ย หงอนไก่ป่า กระต่ายจาม และตีนตุ๊กแก หรือเป็นวัชพืชในตระกูลกก เช่น แห้ว
หมู วัชพืชต่าง ๆ เหล่านี้ อาจเป็นวัชพืชปีเดียวหรือวัชพืชข้ามปี หรือเป็นวัชพืชพวกต้นตั้ง หรือ
วัชพืชพวกเถาเลื้อย วัชพืชที่ขึ้นในแปลงข้าวโพดจะแข่งขัน แย่งน้ า อาหาร และสภาพแวดล้อม
ต่าง ๆ ท าให้การเจริญเติบโตของข้าวโพดไม่เป็นไปตามปกติ และมีผลกระทบถึงผลผลิตและ
คุณภาพของข้าวโพด เช่น ท าให้ข้าวโพดแสดงอาการขาดธาตุอาหาร การติดเมล็ดไม่สมบูรณ์ และ
น้ าหนักเมล็ดลดลง  นอกจากนี้ วัชพืชยังเป็นที่อาศัยของโรคและแมลงศัตรูข้าวโพด รวมทั้งช่วย
ส่งเสริมให้หนูระบาดท าลายฝักข้าวโพดมากขึ้น วัชพืชที่ขึ้นอยู่ในระหว่างแถวข้าวโพดยังเป็น
อุปสรรคต่อการให้น้ าชลประทาน และยากล าบากต่อการเก็บเกี่ยวข้าวโพดอีกด้วย ความเสียหาย
ของข้าวโพดอันเนื่องมาจากวัชพืชขึ้นกับปัจจัยดังนี ้

1. ประเภทของวัชพืช  ลักษณะ และระยะการเจริญเติบโตของวัชพืชในแปลง 
2. ความหนาแน่นของวัชพืชในพื้นที่ปลูกข้าวโพด 
3. ช่วงระยะเวลาของการแข่งขันระหว่างข้าวโพดกับวัชพืช 
4. ความอุดมสมบูรณ์ของดิน รวมทั้งสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ

ข้าวโพด หรือวัชพืช 
5. ประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดวัชพืชในไร่ข้าวโพด 

ประเภทของวัชพืชในไร่ข้ำวโพด 
วัชพืชในไร่ข้าวโพดจ าแนกตามลักษณะใบ ชีพจักร และลักษณะการเจริญเติบโตได้ดังนี้ 
1. จ ำแนกตำมลักษณะพฤกษศำสตร์  จ าแนกตามจ านวนใบแรกที่วัชพืชงอกจาก

เมล็ดได้ 3 ประเภท คือ 
1/ นักวิจัยช านาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
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1.1 วัชพืชประเภทใบแคบ (narrow-leafed weeds หรือ grass weeds) เป็น
วัชพืชที่ใบมีลักษณะเรียวยาวและแคบ เส้นใบเรียงขนานกับเส้นกลางใบ    
ส่วนใหญ่จะเป็นวัชพืชใบเลี้ยงเดี่ยว และจัดเป็นพืชในตระกูลหญ้า เช่นเดียวกับ
ข้าวโพด ได้แก่ หญ้าขจรจบ หญ้าคา หญ้าตีนนก หญ้ารังนก และหญ้าโขย่ง 
เป็นต้น 

1.2 วัชพืชประเภทใบกว้าง (broad-leafed weeds) เป็นวัชพืชที่มีลักษณะใบ
กว้าง เส้นใบเป็นร่างแห  ส่วนใหญ่จะเป็นวัชพืชใบเลี้ยงคู่ ได้แก่ ผักยาง ผักเบี้ย 
โทงเทง สะอึก และสาบเสือ เป็นต้น 

1.3 วัชพืชประเภทกก (sedge family weeds) เป็นวัชพืชมีลักษณะใบแคบ มีหัว
หรือส่วนขยายพันธ์ุอยู่ใต้ดิน ได้แก่ แห้วหมู 

2. จ ำแนกตำมชีพจักร  การจ าแนกตามอายุการเจริญเติบโต  ตั้งแต่วัชพืชเริ่มงอกจน
ตายสามารถจ าแนกวัชพืชในไร่ข้าวโพด ได้ 2 ประเภท คือ 
2.1 วัชพืชฤดูเดียว (annual weeds) เป็นวัชพืชที่ส่วนใหญ่งอกจากเมล็ด เมื่อดินมี 

ความช้ืน วัชพืชจะเจริญงอกงาม หลังจากออกดอกและให้เมล็ดแล้วจะตาย
ภายใน 1 ฤดูหรือ 1 ปี เช่น หญ้าขจรจบ ผักยาง ผักโขม และผักเบี้ยหิน     
เป็นต้น 

2.2  วัชพืชอายุยาว (perennial weeds) เป็นวัชพืชที่ส่วนใหญ่จะมีเหง้า ไหล หรือ 
หัวอยู่ใต้ดิน มีการเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้ดีในช่วงฤดูฝนหรือเมื่อดินมี
ความช้ืน เช่น หญ้าคา และแห้วหมู เป็นต้น 

3.  จ ำแนกตำมลักษณะกำรเจริญเติบโตของทรงต้น  เป็นการจ าแนกตามลักษณะ 
ทรงต้น และลักษณะการเจริญเติบโตของวัชพืช จ าแนกวัชพืชได้ 3 ประเภท คือ 
3.1 วัชพืชประเภทต้นตั้งตรง (erect type) เป็นวัชพืชที่พบทั่ว ๆ ไป อาจขึ้นเป็น

ต้นเดี่ยวหรือเป็นกอ ได้แก่ ผักยาง และหญ้าขจรจบ เป็นต้น 
3.2 วัชพืชประเภทต้นราบดิน หรือทอดนอนไปกับดิน (runner) เป็นวัชพืชที่มี  

ล าต้นบนดิน (stolon) ได้แก่ ผักเบี้ยหิน แห้วหมู โคกกระสุน และผักปลาบ 
เป็นต้น 
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3.3 วัชพืชประเภทเถาเลื้อย (vines หรือ climbers) เป็นวัชพืชที่สามารถเลื้อย
บนดินหรือไต่ไปกับความสูงของต้นข้าวโพด  ส่วนใหญ่จะเป็นวัชพืชอายุยาว 
ได้แก่ สอึก ตูดหมูตูดหมา เป็นต้น มีบ้างท่ีเป็นวัชพืชล้มลุก 

วิธีกำรควบคุมและป้องกนัก ำจัดวัชพืช 
 วัชพืชที่ระบาดในไร่ข้าวโพด อาจเกิดจากเมล็ดหรือส่วนขยายพันธุ์อื่น ๆ ที่ตกค้างอยู่ใน
ดิน สามารถงอกได้ทันทีที่ได้รับความชื้น โดยอาจจะงอกก่อนหรืองอกพร้อมกับเมล็ดข้าวโพด  ซึ่ง
จะเป็นปัญหาอย่างรุนแรงกับต้นกล้าของข้าวโพด  นอกจากนี้ เมล็ดวัชพืชหรือส่วนขยายพันธ์ุอื่นๆ   
ที่อยู่ช้ันล่าง ๆ ของผิวดินหรือแพร่กระจายมาจากที่อื่น  จะงอกหลังจากข้าวโพดงอกแล้ว วัชพืช
พวกนี้จะเป็นอันตรายกับข้าวโพดน้อยกว่าวัชพืชที่ขึ้นมาพร้อมหรือก่อนข้าวโพดงอก การควบคุม
การแข่งขันของวัชพืชกับข้าวโพด และการป้องกันก าจัดวัชพืชให้ออกไปจากพื้นที่ปลูกข้าวโพด
สามารถท าได้ดังนี้ 
 1.  กำรเตรียมดินที่ดี การเตรียมดินที่ดีจะเป็นการช่วยให้เมล็ดหรือส่วนขยายพันธุ์    
อื่น ๆ ของข้าวโพด หรือต้นอ่อนของกล้าวัชพืชที่งอกมาแล้วถูกท าลาย ดังนั้น การไถพรวนดินที่มี
ประสิทธิภาพ จะช่วยลดการแข่งขันของวัชพืชกับต้นอ่อนของข้าวโพดได้อย่างดี 
 2.  กำรดำยหญ้ำและกำรพรวนดิน   เป็นการใช้เครื่องมือ เช่น จอบ หรือมีด หรืออาจ
ใช้เครื่องมือขนาดใหญ่ เช่น ผาลหัวหมูติดท้ายรถแทรกเตอร์ก าจัดวัชพืชที่งอกขึ้นมาแล้วในแปลง
ปลูกข้าวโพด โดยทั่วไปการดายหญ้าหรือการพรวนดินก าจัดวัชพืช จะท าหลังจากข้าวโพดงอก
มาแล้ว 3-4 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะที่ข้าวโพดเริ่มสร้างตาดอก รวมทั้งเป็นระยะที่มีการใส่ปุ๋ยเสริม
ให้กับข้าวโพด หากมีความจ าเป็นท่ีจะต้องท าการดายหญ้าให้กับข้าวโพดอีกครั้งหนึ่ง เมื่อข้าวโพด
มีอายุ 4-6 สัปดาห์ 
 3.  กำรใช้วิธีกล ได้แก่ การปล่อยน้ าให้ท่วมแปลงข้าวโพด หรือใช้ไฟเผาวัชพืช เป็นต้น 
วิธีการไขน้ าให้ขังแปลงปลูก น้ันจะเหมาะสมกับพื้นที่เล็ก ๆ แต่ข้าวโพดส่วนใหญ่จะปลูกในสภาพ
พื้นที่ไร่ในแปลงขนาดใหญ่ ส่วนการเผาเศษซากวัชพืช ถึงแม้จะท าลายวัชพืชได้และช่วยก าจัดโรค
และแมลงที่ติดมากับวัชพืชได้ แต่จะเป็นการท าลายธาตุอาหารและเป็นการท าลายคุณสมบัติทาง
กายภาพของดินอีกด้วย 



61 
 

 4.  กำรป้องกันก ำจัดวัชพืชโดยชีววิธี (biological control) หรืออาจเรียกว่าเป็น
การก าจัดวัชพืช โดยวิธีธรรมชาติ (natural control) ได้แก่ การใช้แมลงตัวห้ า ตัวเบียน หรือใช้
เช้ือโรคท าลายวัชพืช ข้อดีของการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธีนี้คือ เป็นการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม 
แต่จะมีข้อจ ากัดคือ เป็นการยากที่จะหาศัตรูธรรมชาติมาก าจัดท าลายวัชพืชได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 5.  กำรใช้สำรเคมีควบคุมและป้องกันก ำจัดวัชพืช   สารเคมีที่ใช้ในการควบคุมและ
ป้องกันก าจัดวัชพืชในไร่ข้าวโพด มีทั้งที่ใช้ในระยะก่อนการปลูกข้าวโพด (pre-planting) ได้แก่ 
พาราควอท และไกลโฟเสท หรือใช้หลังปลูกข้าวโพดแต่ก่อนที่ข้าวโพดงอก ได้แก่ อาทราซีน 
เพนดิเมธาลิน และอะลาคลอร์ หรือใช้สารเคมีหลังข้าวโพดงอกแล้ว ได้แก่ พาราควอท ไกลโฟเสท 
ฟลูร๊อกซิเพอร์ กลูโฟซิเนท และ 2,4-ดี อามีน เป็นต้น 
 สารเคมีที่ส าคัญที่ใช้ในการควบคุมและป้องกันก าจัดวัชพืชในไร่ข้าวโพด จะมีอัตราและ
วิธีการใช้ที่เหมาะสม รวมทั้งวิธีการใช้ที่ไม่เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ ติดอยู่ที่ข้างกล่องหรือขวด สารเคมี
ที่ใช้ควบคุมวัชพืชที่ส าคัญ แสดงในตารางที่ 1 
 สารเคมีที่ ใช้ในการป้องกันก าจัดวัชพืชมีอยู่หลายชนิด สารเคมีแต่ละชนิดจ ะมี
ประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดวัชพืชชนิดต่าง ๆ ได้ไม่เท่าเทียมกัน ตารางที่ 1 แสดงถึง
ประสิทธิภาพของสารเคมีที่ใช้ในระยะเวลาต่าง ๆ ในการควบคุมวัชพืชบางชนิด 
 สารเคมีที่ใช้ในการป้องกันก าจัดวัชพืชในข้าวโพดได้ดี คือ อาทราซีน (atrazine) ซึ่งเป็น
สารก าจัดวัชพืชประเภทเลือกท าลาย (selective herbicide)  มีลักษณะเป็นผงที่ใช้แบบพ่นก่อน
วัชพืชงอกในขณะที่ดินช้ืน จะสามารถควบคุมการงอกของเมล็ดวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างได้
อย่างดี แต่อาทราซีนมีผลตกค้าง (residual effect) อยู่ในดินนานถึง 4 เดือนหรือมากกว่า 
อาจจะมีผลกระทบต่อพืชที่ปลูกตามหลังข้าวโพด โดยเฉพาะพืชตระกูลถั่วและฝ้าย  ดังนั้น หาก
จะปลูกพืชที่อ่อนแอต่ออาทราซีน จึงควรใช้สารอะลาคลอร์ (alachlor) พ่นในแปลงปลูกข้าวโพด
ในระยะก่อนงอกเช่นเดียวกันจะดีกว่า 

ในปัจจุบันได้มีการกล่าวถึง การปนเปื้อนของอาทราซีนในน้ าใต้ดินอันเนื่องจากการ   
ฉีดพ่นในแปลงปลูกข้าวโพด โดยเฉพาะในบางประเทศของทวีปยุโรป ได้มีการห้ามใช้อาทราซีน 
จึงควรมีการป้องกันการใช้อาทราซีน ในพื้นที่ที่มีระดับน้ าใต้ดินสูง หรือบริเวณที่เกิดการชะล้าง
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หน้าดินสูง (run off)  นอกจากนี้ มีการพบว่ามีวัชพืชหลายชนิดที่ต้านทานต่อสารอาทราซีน  
ดังนัน้ จึงควรมีหลักการปฏิบัติในการใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัดวัชพืชด้วยอาทราซีน ดังนี้ 

1. ใช้สารอาทราซีนในอัตราที่ต่ าและใช้ผสมกับสารเคมีชนิดอื่นท่ีสามารถป้องกันก าจัด
วัชพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. มีการปลูกพืชหมุนเวียนที่ใช้สารเคมีชนิดอื่น ในพื้นที่ปลูกข้าวโพด 

ตำรำงที่ 1  การใช้สารเคมคีวบคมุวัชพืชส าหรับการปลูกข้าวโพด 

  การใช้สารควบคุมวัชพืช         สารเคม ี                            อัตรา                วัชพืชที่ 
                                         กรัม/ไร)่             ควบคุมได ้
1. จ ำแนกตำมระยะเวลำกำรใช้สำรเคมี 

1.1 ก่อนปลูกพืช พาราควอท   80-100 ใบแคบ 
                                                                                              และใบกว้าง 

(pre-planting) ฟลูร๊อกซีเพอร ์   24-32 ใบกว้าง 
 ไกลโฟเสท 480-720 ใบแคบ 
                                                                                        และใบกว้าง 

 1.2  ก่อนวัชพืชงอก อาทราซีน 160-480 ใบแคบ 
                                                                                                    และใบกว้าง 
  (pre-emergence) อาลาคลอร ์ 240-400 ใบแคบ 
                                                                                                   ดีกว่าใบกว้าง 
   ไซยานาซีน 200-400 ใบแคบ 
                                                                                                    และใบกว้าง 
   อะเซทโทคลอร ์ 160-240 ใบแคบ 
                                                                                                    และใบกว้าง 
   เพนดิเมทธาลิน 512-640 ใบแคบ 
   อาทราซีน + อาลาคลอร ์ 200+240 ใบแคบ 
                                                                                                    และใบกว้าง 
 1.3 หลังวัชพืชงอก 2,4-ดี อามีน   80-200 ใบกว้าง 
                                                                                                    และแห้วหม ู
  (post emergence) พาราควอท   80-100 ใบแคบ 
                                                                                                    และใบกว้าง 
   ไกลโฟเสท 480-720 ใบแคบ 
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ตำรำงที่ 1  การใช้สารเคมคีวบคมุวัชพืชส าหรับการปลูกข้าวโพด (ต่อ) 

  การใช้สารควบคุมวัชพืช             สารเคม ี                            อัตรา                วัชพืชที่ 
                                         กรัม/ไร)่             ควบคุมได ้
   ฟลูร๊อกซีเพอร ์    24-32 ใบกว้าง 
2. จ ำแนกตำมชนิดของวัชพืช 
   ใช้ก่อนปลูก                   ใช้ก่อนวัชพืชงอก ใช้หลัง 
                                                                                                      วัชพืชงอก 
 ใบแคบ ไกลโฟเสท อาลาคลอร์        ไกลโฟเสท 
 ใบกว้าง ฟลูร๊อกซีเพอร ์ อาทราซีน        2,4-D อามีน 
 ใบแคบและใบกว้าง พาราควอท อาทราซีน          ไกลโฟเสท 
   ไกลโฟเสท ไซยานาซีน        พาราควอท 
    อาทราซีน + อาลาคลอร ์

หมายเหตุ   อัตราการใช้ขอให้ศึกษาจากข้อ  1 
 
 ส าหรับวัชพืชที่ก าจัดได้ยากในแปลงปลูก ได้แก่  หญ้าแห้วหมู  หญ้าคา และ
ตดหมูตดหมา  ที่มีรากเหง้าแผ่กระจายทั้งด้านกว้างและด้านลึกในดิน ควรที่จะมีการใช้สาร 
ไกลโฟเสท  ซึ่งเป็นยาดูดซึมที่ท าลายวัชพืชนั้น ๆ  ได้ในระยะยาว  ส่วนการก าจัดหญ้าแห้วหมูที่
ขึ้นมารวบกวนต้นข้าวโพดในระหว่างฤดูปลูก  เกษตรกรอาจใช้สาร  2, 4-D พ่นในอัตราที่
เหมาะสมตรงท่ีแห้วหมู เมื่อข้าวโพดอายุประมาณ 4 สัปดาห์ แต่อย่าให้โดนยอดข้าวโพด เพราะ
จะท าให้หญ้าแห้วหมูเหลืองและชงักการเจริญเติบโตจนลดการท าลายข้าวโพดได้ 

สดใส และรังสิต (2546) รายงานว่า สาร pendimethalin สามารถควบคุมหญ้าโขย่ง
ได้ดี (83-90%) แต่ควบคุมผักยางได้ระดับปานกลาง (47-50%) ในขณะที่ atrazine ควบคุม    
ผักยางได้อย่างสมบูรณ์ (100%) แต่ควบคุมหญ้าโขย่งได้ปานกลาง (50-63%) การใช้สารร่วมกัน
ระหว่าง atrazine + pendimethalin สามารถควบคุมทั้งผักยางและหญ้าโขย่งได้ดีมาก (97-
100%) เช่นเดียวกับการก าจัดด้วยจอบ สาร alachlor ทั้งใช้เดี่ยวและใช้ร่วมกับ atrazine 
ควบคุมหญ้าโขย่งได้ปานกลางเท่านั้น (43-63%) สาร alachlor, atrazine และ 
pendimethalin ไม่มีผลกระทบต่อผลผลิตฝักสด ความสูงต้น ความสูงฝัก และวันดอกบาน 50% 
ของข้าวโพดข้าวเหนียว  
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การใช้สารควบคุมวัชพืช dimethenamid อัตรา 225, 247.5 และ 270 กรัม        
สารออกฤทธิ์/ไร่ ควบคุมวัชพืชรวมได้ดีใกล้เคียงกัน ตั้งแต่ 83-100% โดยเฉพาะหญ้าตีนติด 
(Brachialia reptans (L.) และหญ้าตีนกา (Eleusine indica (L.) การใช้สาร pendimethalin 
อัตรา 198 และ 264 กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่ และ atrazine+pendimethalin สามารถควบคุม
วัชพืชได้ดีเช่นเดียวกับ dimethenamid ทั้ง 3 อัตรา เมื่อประเมินที่ระยะ 4 สัปดาห์หลังพ่นสาร
และระยะเก็บเกี่ยว (77-100%) ส่วน alachlor และ atrazine ควบคุมวัชพืชได้ดีเฉพาะช่วง 4 
สัปดาห์หลังพ่นสาร (93% และ 69% ตามล าดับ) แต่ในระยะเก็บเกี่ยวประสิทธิภาพการควบคุม
ลดลงอยู่ระดับปานกลาง (67% และ 53% ตามล าดับ) ปริมาณวัชพืชในแปลงที่ใช้สารเคมีทุก
กรรมวิธีมีจ านวนน้อยกว่าแปลงไม่ก าจัดวัชพืช 2.7-6.3 ต้น/0.25 ตารางเมตร ซึ่งลดลงจากแปลง
ที่ไม่ก าจัดวัชพืช 86-94% และไม่มีผลกระทบต่อผลผลิตและลักษณะทางการเกษตรบางลักษณะ
ของข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2 (สดใส และคณะ, 2546)  

ต่อมา สดใส และคณะ (2553) รายงานว่าการใช้สารก าจัดวัชพืช glufosinate อัตรา 
800-1,400 กรัม/ไร่ สามารถควบคุมวัชพืชรวมได้ดี มีค่าตั้งแต่ 80-86 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งดีกว่าการใช้
ที่อัตรา 700 กรัมต่อไร่ และการก าจัดด้วยจอบ โดยท าให้ปริมาณวัชพืชลดลงมาก ตั้งแต่ 39 -76 
เปอร์เซ็นต์ และไม่มีผลกระทบต่อผลผลิตฝักสดทั้งเปลือก ผลผลิตฝักดี และจ านวนฝักดีของ
ข้าวโพดหวานพันธุ์ลูกผสมเดี่ยวอินทรี 2 ในปีเดียวกัน ได้ใช้สารก าจัดวัชพืช glufosinate และ 
paraquat สามารถก าจัดวัชพืช ผักยาง หญ้าโขย่ง ผักโขมหิน แห้วหมู และผักปราบ ได้ดีถึงดีมาก 
ดีกว่าใช้ pendimethalin คุมวัชพืชแบบก่อนงอกเพียงครั้งเดียว และไม่มีผลกระทบต่อผลผลิต
ฝักสดทั้งเปลือก และผลผลิตฝักดี ของข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวพันธุ์อินทรี 2 เมื่อพ่นที่ระยะ 6 
สัปดาห์หลังปลูก แต่หากพ่นสารที่ระยะ 7 สัปดาห์หลังปลูก ควรใช้อัตราต่ า 700-900 กรัม/ไร่ ก็
มีประสิทธิภาพก าจัดวัชพืชได้ดีถึงดีมาก ไม่มีผลกระทบต่อผลผลิตข้าวโพด แล้วยังลดต้นทุนการ
ผลิตได้ด้วย (สดใส และคณะ, 2554) ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของสดใส และคณะ (2555) พบว่า 
การใช้ pendimethalin ควบคุมวัชพืชก่อนงอกอย่างเดียวสามารถควบคุมวัชพืชได้เพียงเล็กน้อย 
30-33 เปอร์เซ็นต์ การใช้สารก าจัดวัชพืชครั้งที่ 2 คือ 2,4-D amine และ 2,4-D ester พ่นที่
ระยะ 2 และ 3 สัปดาห์หลังปลูก ควบคุมผักยางได้ระดับปานกลาง 50 -69 เปอร์เซ็นต์ ดีกว่าใช้
สารคุมวัชพืชอย่างเดียว และไม่มีผลกระทบต่อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สาร glufosinate ที่พ่น
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ระยะ 3 สัปดาห์หลังปลูก สามารถควบคุมวัชพืชได้ดีมาก 98 -100 เปอร์เซ็นต์ เช่นเดียวกับ 
glufosinate พ่นที่ 4 สัปดาห์หลังปลูก และการก าจัดวัชพืชด้วยจอบ ช่วยลดปริมาณวัชพืชได้สูง 
ตั้งแต่ 55-75 เปอร์เซ็นต์ มีน้ าหนักแห้งวัชพืชต่ าสุด และไม่มีผลกระทบต่อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ ผลผลิตฝักสดทั้งเปลือก ฝักดีทั้งเปลือก และจ านวนฝักดี ของข้าวโพดหวานและข้าวโพด 
ข้าวเหนียว ส่วนการใช้สารก าจัดวัชพืช paraquat อัตรา 200 – 800 มล./ไร่ และ glufosinate 
อัตรา 800 มล./ไร่ สามารถควบคุมวัชพืชรวมได้ดีถึงดีมาก ตั้งแต่ 85 – 95 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่มี
ความแตกต่างกับการก าจัดวัชพืชด้วยจอบ และควบคุมได้ดีกว่า pendimethalin ที่ใช้ก่อนวัชพืช
งอกอย่างเดียว และยังไม่มีผลกระทบต่อผลผลิตฝักสดทั้งเปลอืก น้ าหนักฝักดี น้ าหนักฝักใหญ่และ  
ฝักกลาง และจ านวนฝักต่อไร่ (สดใส และคณะ, 2556) 

 ตำรำงท่ี 2  ประมำณกำรค่ำสำรก ำจัดวัชพืชที่ใช้ในข้ำวโพด (บำทต่อไร่) 

ล าดับ 
ที ่

สารก าจดัวัชพืช ขนาด
บรรจ ุ

ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

อัตราการใช้ 
(มล., กรัม/ไร)่ 

ค่าสาร/
ไร ่

(บาท) 
1 อาทราซีน (อาทราซีน 80) 1 กก. 190 320-640 61-121 
2 อะลาคลอร ์(ดาต้า) 1 ลิตร 180 600 108 
3 เพนไดเมทธาลิน (สตอมป์) 1 ลิตร 260 640-800 166-208 
4 2,4-ดี+เมทริบูซิน(เซ็งคอร์  

คอมบี) 
500 กรัม 210 125-150 53-63 

5 พาราควอท (กรัมมอกโซน) 1 ลิตร 180 240-400 43-72 
6 ไกลโฟเสท (ราวด์ อัพ) 1 ลิตร 190 500-700 95-133 
7 ฟลูร๊อกซิเพอร ์ 

(สตารเ์รน 200) 
500 ซีซ ี 450 120-240 108-216 

8 กลูโฟซิเนท (บาสต้า เอ็กซ์) 1 ลิตร 450 800-1400 360-630 

  ที่มำ : ส ารวจราคาจากร้านค้าในตลาดปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสมีา ปี พ.ศ. 2554-55 
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รำยชื่อสำรก ำจัดวัชพืช 

   ชื่อสำมัญ                               ชื่อกำรค้ำ 

2, 4-ดี  อามีน 
ไชยานาซีน 
อาลาคลอร ์
อาทราซีน 
เพนดิเมทธาลิน 
ไดเมทินามิด 
อะเซทโทคลอร ์
พาราควอท 
ฟลูร๊อกซีเพอร ์
ไกลโฟเสท 
กลูโฟซิเนท 

ยู 46 ด,ี ฟลูอิด 
บลาเด็กซ ์
ดาต้า, แลสโซ,่ อะลาแนกซ,์ คาล่าร์, แลนเซอร ์
เกสาพรมิ 80, ซิลลิค-พรี 80, เอเทร็ก 90 
สตอมป์, บีเคแรงเจอร ์
ฟรอนเทียร ์
รีบาวด ์
กรัมม๊อกโซน, คอมโบโซน, น๊อกโซน, ฟิวโก้, ยิบอินโซน, เมโทรโซน 
สตารเ์รน 200 
ราวด์อัพ, ทัชดาวน์, ไกอัลคา, เบรซ, สติง สปาร์ค, แบนอิช 
บาสต้า เอ็กซ ์
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