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7 วัน 14 วัน 21 วัน 28 วัน 35 วัน 42 วัน 49 วัน 56 วัน 63 วัน 70 วัน 77 วัน 

ขั นตอนการปลูกและปฏิบัติดูแลรักษาข้าวโพดหวาน/ข้าวโพดข้าวเหนียว 

การเตรียมดนิ 
-ไถดิน และตากดิน 7-10 วัน แล้วท าการไถให้ดินร่วนอกี 1-2 
ครั้ง ปรับระดับดินให้สม่ าเสมอ เก็บเศษวัชพืชออกจากแปลง 

การเตรียมเมล็ดพนัธุ ์
- ความงอกสูงกว่า 90 % 
- หยอด 1-2 เมล็ด/หลุม ประมาณ 1.0-1.5 กก/ไร ่
- ประมาณ 10-14 วัน ถอนแยกให้เหลอืหลมุละ 1 ตน้  
- คลุกเมล็ดพนัธุ์ด้วยเมตาแลกซิล 35 % 7กรัม/เมลด็               
1 กก. กอ่นปลกู 
 
 

วิธีการปลูก  
แถวเดี่ยว - แบบที่ 1 75 x 25 ซม. 1 ต้น/หลุม 
            - แบบที่ 2 50 x 50 ซม. 1 ต้น/หลุม 
แถวคู่     - ระยะ 120 ซม. (2 แถว) x 30-35   
              ซม.            
              1 ต้น/หลุม 

การใส่ปุ๋ย 
- รองกน้หลุมด้วยปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 (ส าหรับ
ดินร่วนหรอืดินร่วนเหนียวปนทราย) หรือสตูร 
15-15-15 (ส าหรับดินร่วนปนทราย) อัตรา 50 
กก./ไร ่
- ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 50 กก./ไร ่เมือ่อายุ 
25-30 วัน 

การให้น้ า 
- ให้ตามรอ่งทนัทีหลังปลกู 
- หลังจากนั้นให้น้ าทกุ 10-14 วัน และหลังการใส่ปุ๋ย 
- อย่าปล่อยให้น้ าทว่มขังในแปลงนานเกนิ 24 ชั่วโมง 
 

การป้องกนัก าจัดวัชพืช 
- พ่นวัชพชืกอ่นปลกู 7-15 วัน 
- พ่นหลุมดนิหลังปลูก  
- พ่นหลังจาก 20 วนั หรอื
ขณะมีวชัพืชมี 3-4 ใบ 

การเก็บเกี่ยว 
- เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 18-20 วันหลังจาก
วันทีข่้าวโพดออกไหม 
- ท าการปลิดฝกัสดออกจากต้น ควรส่งถึง
ผู้บริโภคหรือโรงงานภายใน 24 ชั่วโมง 
- ควรเก็บฝกัในทีร่่ม ไม่ให้ถูกแดดโดยตรง
และไม่กองสุมกัน มอีากาศถ่ายเทได้
สะดวก 

การป้องกนัก าจัดโรคพืช 
1. ราน้ าค้าง ใช้คลกุเมล็ดพนัธุ์กอ่นปลกูด้วยเมทาแลคซิล 7 กรัม/เมล็ด 1 กก.  
2. โรคใบ้ไหม้แผลใหญ่ ป้องกนัก าจัดโดยใชส้าร ได้แก่ คารเ์บนดาซิม 25 มล./น้ า 20 ลติร อซ๊อก
ซีสโตรบิน+ไดฟิโนโคลนาโซล 15 มล./น้ า 20 ลิตร และ โพลพโิคลนาโซล 15 มล./น้ า 20 ลิตร 

การป้องกนัก าจัดแมลง 
1. หนอนเจาะล าต้นข้าวโพด ใช้ ไซเปอรเ์มทริล 15% 10 มล. พน่เมือ่พบพบยอด
ข้าวโพดถกูท าลาย 30% ในระยะกอ่นออกดอกตวัผู้ หรอืพบหนอนเฉลี่ย 50-100 ตัว 
2. หนอนเจาะสมอฝ้าย ใชเ้ชือ้ NPV  30 มล. หรือ ฟิโพลนิล 20 มล. ตอ่น้ า 20 ลิตร 
3. เพลี้ยอ่อน ใช้คาร์บาริล 50 กรัม หรือ คาร์โบซัลแฟน อัตรา 40 มล.   

การเก็บเกี่ยว 
- เมือ่อายุ 18-20 
วันหลังจากวนั
ออกไหม 
- ควรเก็บฝกัในที่
ร่ม  
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 การปลูกและดูแลรักษาข้าวโพดฝักสด  
 
ข้าวโพดฝักสดเพื่อบริโภคแบ่งออก 3 ชนิด ได้แก่ 1) ข้าวโพดหวาน 

2) ข้าวโพดฝักอ่อน และ 3) ข้าวโพดข้าวเหนียว  ในที่นี้จะขอกล่าวถึงชนิดที่ 
1) และ 3) เท่ านั้น เนื่ องจากข้าวโพดฝักอ่อนอุตสาหกรรมการผลิต
ภายในประเทศเริ่มเบาบางลงไป  การผลิตข้าวโพดฝักสดส่วนใหญ่ผลิตเพื่อ
ป้อนผลผลิตไว้ใช้ภายในประเทศ และเพื่ออุตสาหกรรมการแปรรูปเพื่อการ
ส่งออกซึ่งมีในหลายรูปแบบ ได้แก่ เมล็ดในกระป๋อง ครีมข้าวโพด ซุป
ข้าวโพด ข้าวโพดแช่แข็ง ข้าวโพดทั้งฝัก และข้าวโพดต้มหรือนึ่ง  สิ่งที่ส าคัญ
นอกจากผลิตให้ได้ผลผลิตสูงแล้วต้องพิจารณาเรื่องคุณภาพด้วย ได้แก่ 
ขนาดฝัก รสชาติ เช่น ต้องหวาน กรอบ หวานนิ่ม เหนียวนุ่ม และความ
หวานจะต้องอยู่ได้นาน  ดังนั้นเกษตรกรผู้เพาะปลูกต้องมีการพัฒนาและมี
วิธีการผลิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับข้อก าหนดของ “เกษตรดีที่เหมาะสม 
(Good Agricultural Practices, GAP)” ตลอดจนมีการจดบันทึกข้อมูลใน
ทุกขั้นตอนการผลิต ได้แก่ วิธีการปลูก การดูแลรักษา การใช้สารเคมี การ
เก็บเก่ียว การขนส่ง การบรรจุหีบห่อ การวางตลาด 
ข้าวโพดหวาน 

ข้าวโพดหวาน (sweet corn) เป็นข้าวโพดที่นิยมปลูก และน ามา
รับประทานมากที่สุดเนื่องจากให้ความหวานสูง ไขมันต่ า สามารถน ามาปรุง
เป็นอาหารแปรรูปได้หลากหลายอย่าง โดยประเทศไทยมีแหล่งเพาะปลูก
ส าคัญ ได้แก่ ภาคเหนือ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จังหวัดหนองคาย นครพนม ภาคกลาง เช่น 
จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี ส่วนภาคใต้ เช่น จังหวัด
ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสตูล 

ประโยชน์ และคุณค่าทางอาหาร 
ข้าวโพดหวานต้มช่วยลดความเสี่ยง โรคหัวใจ และมะเร็งได้  

สามารถปลดปล่อยสารต้านอนุมูลอิสระที่ส าคัญชื่อ กรดเฟอรูลิก ซึ่งเป็นสาร
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ที่ช่วยระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังนิยมใช้ส าหรับ
ต้านการแก่ของเซลล์ ป้องกันเซลล์มะเร็ง โรคหัวใจ ไข้หวัด ต้านผลกระทบ
จากรังสีอัลตราไวโอเลต ช่วยป้องกันมะเร็งผิวหนังจากแสงแดด  

 

ข้าวโพดข้าวเหนียว 
ข้าวโพดข้าวเหนียว (waxy corn) เป็นข้าวโพดที่ตลาดมีความ

ต้องการเพิ่มสูงขึ้น  ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกประมาณ 100,000 ไร่มีความ
ต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ปีละประมาณ 150 ตัน เมล็ดนั้นมีลักษณะเหมือนขี้ผึ้ง 
แป้งจะเป็นอะไมโลเพคตินมากกว่า 98% และมีความหนืดท าให้การ
รับประทานหลังการหุงต้มมีรสเหนียวนุ่มน่ารับประทาน  จากข้อมูลพบ
ชาวเอเชียมีการบริโภคมาอย่างยาวนาน ได้แก่ จีน ไทย เวียดนาม 
ฮ่องกง และเกาหลีใต้ เป็นต้น คาดว่ามีไม่น้อยกว่า 300-600 ล้านคน 
ยังพบว่ามีคุณค่าทางสารอาหารที่จ าเป็นต่อมนุษย์ เช่น มีวิตามินอีสูงที่
ส าคัญยังพบสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงอีกด้วยจึง
นับว่าข้าวโพดข้าวเหนียวก าลังเป็นพืชที่สามารถเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ได้ดี และมีความนิยมเพาะปลูกเพ่ิมมากขึ้น   
 

การผลิตข้าวโพดฝักสดในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
1. ผลิตฝักสดเพื่อบริโภคโดยตรง โดยทั่วไปเกษตรกรจะปลูกปีละ
ประมาณ 3 ครั้ง คือ 1) ต้นฤดูฝน (เมย.) 2) ปลายฤดูฝน (สค.) และต้น
ฤดูหนาว (พย.) (ภาพท่ี 1) 

 
 
 

 
 
ภาพที่ 1 แสดงลักษณะลักษณะฝักและต้นข้าวโพดฝักสด 
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2. ผลิตฝักสดเพื่อส่งโรงงานอุตสาหกรรมการแปรรูป เป็นการผลิตที่มี
ระบบและมาตรฐานพบในพื้นที่ที่มีชลประทาน เช่น ในภาคตะวันตก ราชบุรี 
กาญจนบุรี นครปฐม และในภาคเหนือ ล าพูน ล าปาง เชียงใหม่ และพะเยา 
เป็นต้น (ภาพที่ 2) 

 
 
 
 

 

   

    
ภาพที่ 2 แสดงลักษณะฝัก การเกบ็เกี่ยว และการแปรรูปข้าวโพดฝกัสด 

 

โดยการผลิตเพื่อส่งโรงงานส่วนใหญ่เป็นข้าวโพดหวานจ าเป็น
จะต้องมีวัตถุดิบมาป้อนอย่างสม่ าเสมอ และเนื่องจากเป็นของสด เสื่อม
คุณภาพอย่างรวดเร็วหลังจากเก็บเกี่ยว ดังนั้น จะต้องมีการจัดระบบการ
ผลิต การปลูก และมีพันธุ์ที่ เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
สม่ าเสมอ หรือกล่าวได้ว่าเกษตรกรต้องมีการวางแผนการผลิตและมีความรู้
เก่ียวกับข้าวโพดหวานอย่างดี 

   

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjiqaTW16vWAhVFN48KHdOfBkYQjRwIBw&url=http://www.edenbrothers.com/store/corn_seeds_silver_queen.html&psig=AFQjCNHxIeydQDBNks34Yj-oVS4FTy3zQQ&ust=1505719254702484
https://www.thairath.co.th/content/541591
http://www.star-agritech.com/groupproduct2.asp?gID=9
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjckLrK2KvWAhWMP48KHXPDC7MQjRwIBw&url=http://www.meekhuntv.com/?p=4020&psig=AFQjCNHxIeydQDBNks34Yj-oVS4FTy3zQQ&ust=1505719254702484
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEsIL02KvWAhXKto8KHVGSBPgQjRwIBw&url=http://topicstock.pantip.com/food/topicstock/2011/04/D10475431/D10475431.html&psig=AFQjCNELFfMlKnv7c8ntuuPavN4CS5IkRA&ust=1505719631930653
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjt9riD2avWAhVIro8KHXDLBjYQjRwIBw&url=http://topicstock.pantip.com/food/topicstock/2009/07/D8058801/D8058801.html&psig=AFQjCNELFfMlKnv7c8ntuuPavN4CS5IkRA&ust=1505719631930653
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การวางแผนการผลิต  
การผลิตข้าวโพดหวานส่งโรงงานเกษตรกรต้องรูม้าตรฐานต้องรู้จัก

พันธุ์ที่ตลาดต้องการ และรู้วิธีการรับซื้ออย่างไรต้องมีการวางแผนการผลิต
ให้มีปริมาณและคุณภาพตามความต้องการของตลาดสามารถสรุปได้ดังนี้  

 ติดต่อโรงงานหรือผู้รวบรวมผลผลิตไว้ล่วงหน้า เพื่อทราบจ านวน 
มาตรฐานของพันธุ์ที่ต้องการ แนวทางปฏิบัติที่โรงงานต้องการ  

 ปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการโรงงาน   
เกษตรกรต้องทราบระยะการเจริญเติบโตของข้าวโพดเพื่อวาง

แผนการผลิตให้ถูกต้อง  โดยระยะการเจริญเติบโตจะผันแปรเล็กน้อยตาม
พันธุ์ ดิน และสภาพแวดล้อม เป็นต้น (ตารางที่ 1 และ ภาพที่ 3) 
     ตารางที่ 1 ระยะการเจริญเติบโตและระยะวิกฤตของข้าวโพดฝักสด  

ระยะการเจริญเติบโต  ข้าวโพดฝักสด (วัน) 
ระยะเร่ิมงอก  3-5 
ระยะสร้างช่อดอก  25-40 
ระยะออกดอก  53-58 
ระยะแรกเก็บเก่ียว  72-75 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 3 แสดงระยะการเจริญเติบโตข้าวโพดฝักสด 
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การเลือกพันธุ์  
การที่เกษตรกรจะประสบผลส าเร็จนั้นที่ส าคัญที่สุดคือ การเลือก

พันธุ์เพราะตลาดมีความต้องการคุณภาพผลผลิตของแต่ละพันธุ์ที่แตกตา่งกนั
ในปัจจุบันพันธุ์ที่น ามาใช้เป็นพันธุ์ลูกผสมทั้งสิ้น (ภาพที่ 4, 5 และ 6) ดังนั้น 
ผู้ที่สนใจปลูกควรศึกษารายละเอียดในการเลือกพันธุ์มีหลักใหญ่ ๆ ดังนี้  

 เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตและคุณภาพสูงตรงตามตลาดหรือโรงงาน 
 เป็นพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของแหล่งปลูก  

  

พันธุ์ บิ๊กไวท์ 852 
ผู้ผลิต  

อีส เวสท์ ซีดซ์ จ ากัด 

  

พันธุ์ แฟนซี สีม่วง 111 
ผู้ผลิต  

บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพนัธุ์ จ ากัด 

  

พันธุ์ ชัยนาท 2 
ผู้ผลิต  

กรมวิชาการเกษตร 

  

พันธุ์ สุพรีม 
ผู้ผลิต  

บริษัท เจียไต๋ จ ากัด 

      ภาพที่ 4 ตัวอย่างพนัธุ์ และผู้ผลติข้าวโพดข้าวเหนียวในประเทศไทย 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkg_G3kabWAhUHJJQKHdkvDFkQjRwIBw&url=https://www.nanagarden.com/shop/3884/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%94-corn/21006&psig=AFQjCNHV6BX3Ui9trkRn4l-6UrekMD6dZQ&ust=1505528650225718
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-1cvikqbWAhUDGZQKHVmvBbQQjRwIBw&url=https://ascannotdo.wordpress.com/tag/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7-%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B5/&psig=AFQjCNHOz6MVmfdqBgxABIicI0csDgGuHw&ust=1505529005473623
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSs5OVk6bWAhXCJZQKHVvKCPIQjRwIBw&url=http://doa.go.th/pibai/pibai/n15/v_4-may/jakfam.html&psig=AFQjCNE8Kta1yBI6iDYfBpQn89P3GszKeg&ust=1505529116876531
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNl8TPk6bWAhXEqJQKHdi7CdAQjRwIBw&url=https://www.thairath.co.th/content/541591&psig=AFQjCNFZ9rz1leVa3aNvInuCT6E5Hi09vg&ust=1505529241332872
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พันธุ์ อินทรีย์ 2 
ผู้ผลิต 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 

พันธุ์ Sugar 65 
ผู้ผลิต 

บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จ ากัด 

 

พันธุ์ ไฮ-บริกซ์ 59, 58, 53, 3 
ผู้ผลิต 

บริษัท แปซิฟิคเมลด็พันธ์ุ จ ากัด 

 

พันธุ์ ชัยนาท 2 
ผู้ผลิต 

กรมวิชาการเกษตร 

ภาพที่ 5 ตัวอย่างพนัธุ์ และผู้ผลติข้าวโพดหวานในประเทศไทย 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4qfTd6KXWAhXGs48KHXR1BngQjRwIBw&url=https://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1466152716&psig=AFQjCNEsqQAuGMb4dYGCoCcpaChZkHWWZw&ust=1505517713659845
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwis9L_46KXWAhWGuY8KHR-NCcwQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=MdJTk1WF6G4&psig=AFQjCNGRt4mszAMv_EtEcGuU6oMCxP01BQ&ust=1505517780079226
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พันธุ์ UPWX2-1 
ผู้ผลิต 

มหาวิทยาลยัพะเยา 

     

พันธุ์ UPWX7-1 
ผู้ผลิต 

มหาวิทยาลยัพะเยา 

     

พันธุ์ UPWX12-1 
ผู้ผลิต 

มหาวิทยาลยัพะเยา 

ภาพที่ 6 ตัวอย่างพนัธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยพะเยา 
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การเลือกพื นที่  
แม้ว่าข้าวโพดฝักสดสามารถขึ้นได้ดีในดินแทบทุกชนิด อย่างไรก็

ตามเพื่อให้ได้ผลผลิตและคุณภาพสูงดินที่ใช้ปลูกควรมีลักษณะ ดังนี้  
 ดินร่วน ดินร่วนปนทราย หรือดินร่วนเหนียวปนทราย มีการ
ระบายน้ าและถ่ายเทอากาศดี  

 ความอุดมสมบูรณ์สูงมีปริมาณอินทรียวัตถุสูงกว่า 1.5 %  
 ระดับหน้าดินลึกประมาณ 25-30 ซม.  
 ค่าความเป็นกรดด่างระหว่าง 5.5-6.8  

นอกจากนี้ ในแต่ละขั้นตอนการผลิตข้าวโพดฝักสดจะต้องมีน้ าให้
อย่างเพียงพอตลอดฤดู ดั้งนั้น พื้นที่ๆ จะปลูกควรมีน้ าชลประทาน หรือมี
แหล่งน้ าส าหรับให้อย่างเพียงพอถ้าพื้นที่ที่ปลูกมีความลาดชันเล็กน้อยก็จะ
เหมาะสมยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันน้ าขัง หรือฝนตกหนัก เพราะการที่มีน้ าขังใน
แปลงปลูกแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาไม่นานจะมีผลต่อการงอก  ผลผลิตและ
คุณภาพอย่างมาก ปัจจัยเกี่ยวกับพื้นที่ปลูกที่ควรพิจารณาอีกปัจจัยหนึ่ง คือ 
พื้นที่ปลูกไม่ควรห่างจากแหล่งรับซื้อหรือโรงงานมากนัก เพราะจะท าให้เสีย
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูง และการขนส่งใช้เวลานาน (ภาพที่ 7) 
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ลักษณะ
พื นที่ไร่ 

 

ลักษณะ
พื นที่ดอน 

 

ลักษณะ
พื นที่นา 

 ภาพที่ 7 ลักษณะพืน้ทีป่ลูกข้าวโพดในภูมิประเทศตา่งกัน 
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การเตรียมดินส้าหรับพื นที่นา (ภาพที่ 8) 
ในการปลูกข้าวโพดฝักสดควรมีการเตรียมดินอย่างดี เพื่อช่วยก าจัด

วัชพืชย่อยเศษซากพืชและคลุกเคล้าอินทรียวัตถุ อีกทั้งยังเป็นการท าลาย  
ศัตรูพืชบางชนิดที่อาศัยอยู่ในดินอีกทั้งยังช่วยให้เมล็ดงอกอย่างสม่ าเสมอ
และให้ผลผลิตดี โดยทั่วไปควรปฏิบัติ ดังนี้  

 ไถด้วยผาลสาม 1 คร้ัง ลึก 20-30 ซม. และตากดิน  
 7-10 วัน แล้วพรวนด้วยผาลเจ็ด 1 ครั้ง ปรับระดับดินให้สม่ าเสมอ 
หรือมีความลาดชันเล็กน้อย  

 ถ้าดินมีอินทรียวัตถุต่ ากว่า 1.5 ให้ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกที่ย่อย
สลายดีแล้ว อัตรา 500-1,000 กก.ต่อไร่ แล้วพรวนดินกลบ  

  

  

  
ภาพที่ 8 การเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวโพดในสภาพพืน้ทีน่า 
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ฤดูปลูกหลังนา  
แม้ว่าการปลูกข้าวโพดฝักสดสามารถท าได้ตลอดปีถ้ามีแหล่งน้ า

เพียงพอ อย่างไรก็ตามผลผลิตและคุณภาพอาจจะแตกต่างไปตามฤดูกาล 
นอกจากนี้ พันธุ์บางพันธุ์อาจตอบสนองต่อฤดูปลูกแตกต่างกัน แต่เมื่อจะท า
การเพาะปลูกหลังการท านาสามารถปลูกได้ใน 2 ช่วงเดือน ได้แก่  

 เดือน พย.-กพ. โดยผลผลิตจะต่ ากว่าปกติเนื่องจากอากาศเย็นแต่
การจัดการน้ าสามารถท าได้ง่าย  

 เดือน มีค.- เมย. โดยผลผลิตต่ ากว่าปกติเนื่องจากเติบโตในช่วง
อากาศร้อนถึงร้อนจัด  

 

วิธีการปลูก (ภาพที่ 9) 
 เมล็ดพันธุ์ควรมีความงอกสูงกว่า 85 %  
 หยอด 1-2 เมล็ดต่อหลุม ใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 1.0-1.2 กก.ต่อไร่  
 หยอดลึกประมาณ 3-5 ซม.  
 ควรคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเมทาแลคซิล 7 กรัม/เมล็ด 1 กก. เพื่อ
ป้องกันโรคราน้ าค้าง  

 อัตราปลูกที่เหมาะสมของข้าวโพดฝักสดควรอยู่ในช่วง 8,500-
11,00 ต้นต่อไร่ โดยมีระยะปลูกได้แก่  

1) ระยะระหว่างแถว 75 ซม.ระหว่างต้น 20-25 ซม. เมื่อ
อายุประมาณ 10-14 วัน ถอนแยกให้เหลือ 1 ต้นต่อหลุม 
จะได้จ านวนประมาณ 8,533-10,667 ต้นต่อไร่  

2) ระยะระหว่างแถว และระหว่างต้นเท่ากัน คือ ประมาณ 
40 ซม. เมื่ออายุประมาณ 10-14 วัน ถอนแยกให้เหลือ 1 
ต้นต่อหลุม จะได้จ านวนประมาณ 10,000 ต้นต่อไร่  

อย่างไรก็ตามการปลูกในอัตราที่สูง เช่น 12,767 ต้นต่อไร่ พบว่า 
จ านวนฝักจะมีขนาดเล็ก ซึ่งนอกจากอัตราปลูกแล้วยังพบว่า ฤดูปลูก และ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน เป็นปัจจัยที่เก่ียวข้องกับขนาดและคุณภาพด้วย  
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ภาพที่ 9 วิธีการปลูกข้าวโพดดว้ยวิธีที่แตกต่างกัน 

 
การให้น ้า (ภาพที่ 10) 

การขาดน้ าในทุกระยะการเจริญเติบโตจะมีผลให้ผลผลิตและ
คุณภาพของข้าวโพดลดลง ดังนั้น ผู้ปลูกต้องมีแหล่งน้ าที่เพียงพอ และรู้จัก
วิธีการให้น้ าที่เหมาะสมซึ่งก่อนปลูกเกษตรกรต้องมีการวางแผนวิธีการให้น้ า
ที่เหมาะสมกับสภาพแปลงปลูก โดยทั่ว ๆ ไป การให้น้ ามีหลักปฏิบัติดังนี้  

 ให้น้ าทันทีหลังปลูก และหลังการใส่ปุ๋ยทุกครั้งซึ่งวิธีการให้น้ าที่
เกษตรกรปฏิบัติอยู่โดยทั่วไป มี 2 แบบ  
1) ให้น้ าตามร่องคู  
2) ให้น้ าแบบพ่นฝอย   

 ถ้าดินเป็นดินทรายหรือดินร่วนทรายควรให้น้ าถี่กว่าดินเหนียว  
 ถ้าสภาพอากาศมีอุณหภูมิสูง หรือมีลมแรงควรมีการให้น้ าถี่ข้ึน  
 ถ้าสังเกตพบว่า ใบข้าวโพดหวานเห่ียวหรือม้วนในช่วงเช้าหรือเย็น 
แสดงว่าขาดน้ าต้องรีบให้น้ าทันที  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwij9pjv96XWAhULi7wKHZ28DD4QjRwIBw&url=http://changthongkk.blogspot.com/p/sohkcid.html&psig=AFQjCNFjOvFaaLkMm_CTDtabirXjFuI4tg&ust=1505521760505098
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiunJiD-KXWAhVHQLwKHSMKD6IQjRwIBw&url=https://www.truck2hand.com/index.php?actions=content/view&content_id=42876&psig=AFQjCNFjOvFaaLkMm_CTDtabirXjFuI4tg&ust=1505521760505098
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 ต้องระวังไม่ให้น้ าท่วมขังในแปลงนานเกิน  24 ชั่วโมง เพราะ
ข้าวโพดจะชะงักการเจริญเติบโต  

 อย่าให้ขาดน้ าในช่วงการเจริญเติบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงผสม
เกสรและติดเมล็ด เพราะจะท าให้ผลผลิตลดลงอย่างมาก  

 หยุดให้น้ าก่อนเก็บเก่ียวข้าวโพดหวานประมาณ 2-3 วัน  
นอกจากที่กล่าวมาแล้วการให้น้ ายังสามารถก าหนดได้โดยดู

ลักษณะและความรู้สึกสัมผัสของดินจะท าให้ทราบความชุ่มชื้นของดินได้
โดยประมาณ ซึ่งถ้าหากเกษตรกรมีความคุ้นเคยกับลักษณะของดินที่มี
ความชื้นขนาดต่าง ๆ กันดีพอแล้วก็สามารถบอกได้ทันทีว่า ดินในขณะนั้น
แห้งพอที่จะให้น้ าได้หรือยัง (ตารางที่ 2) 

  

  
ภาพที่ 10 วิธีการให้น้ าข้าวโพดฝักสดในสภาพพื้นที่นา 

 

 



 
 

 ตารางที่ 2 ลักษณะและความรู้สึกสัมผัสของดินที่มีความช้ืนท่ีพืชน าไปใช้ได้ในระดับต่าง ๆ 

ความชื นที่พืชน้าไป 
ใช้ได้ที่มีอยู่ในดิน 

ลักษณะและความรูส้ึกสัมผัส  

ดินเนื อหยาบ  ดินเนื อค่อนข้าง
หยาบ  

ดินเนื อปานกลาง  ดินเนื อละเอียดและละเอียด
มาก  

0%  แห้ง ร่วน ไม่เกาะกันเป็น
ก้อน  

แห้ง ร่วน ไม่เกาะกัน  แห้งเป็นผง หรือเกาะกัน
เป็นก้อน แต่ให้แตกเป็น
ผงได้ง่าย  

แห้ง แข็ง มีรอยแตกร้าว บางที
มีก้อนร่วนเล็ก ๆ บนผิวหน้า  

50% หรือต่ ากว่า  ดูแห้ง ก าใหแ้น่นในมือไม่
เป็นก้อน  

ดูแห้ง ก าใหแ้น่นใน
มือไม่เป็นก้อน  

ค่อนข้างร่วน แต่ก าให้
แน่นจะเกาะกันเป็นกอ้น
ได้  

ค่อนข้างนุ่ม ก าให้แน่นเป็น
ก้อนได ้ 

50% ถึง 70%  ดูแห้ง ก าใหแ้น่นในมือไม่
เป็นก้อน  

ก าให้แน่นเป็นกอ้นได้ 
แต่แตกง่าย ไม่เกาะ
กัน  

ก าเป็นก้อนได ้ค่อนข้าง
เหนียว เมื่อบีบจะลื่น
เล็กน้อย  

ก าเป็นก้อน ใช้นิ้วรีดเป็นแผ่น
บาง ๆ ได ้ 

75% ถึง Field Capacity  เกาะกันบา้ง ก าเป็นก้อน
แต่แตกง่าย  

ก าเป็นก้อน แต่แตก
ง่าย  

ก าเป็นก้อน อ่อนนุ่มมาก 
ถ้ามีดินเหนียวมากจะลื่น  

รีดเป็นแผ่นระหว่างนิ้วมือได้
ง่าย รู้สึกลื่น  

ที ่Field Capacity (100%)  บีบไม่มีน้ าออกมา แต่
เปียกมือ  

เหมือนดินเนื้อหยาบ  เหมือนดินเนื้อหยาบ  เหมือนดินเนื้อหยาบ  

เกิน Field Capacity  สลัดในมือจะมีน้ ากระเด็น
ออกมา  

นวดดินจะมีน้ า
ออกมา  

บีบจะมีน้ าออกมา  เป็นโคลน มีน้ าบนผิว  

~ 14 ~ 
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การใส่ปุ๋ย การปรับปรุงดินกับข้าวโพดฝักสด (ภาพที่ 11) 
1) ในกรณีที่ทราบผลการวิเคราะห์ดินที่ปลูกข้าวโพดฝักสด โดยที่มี

อินทรียวัตถุต่ ากว่า 1.8 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ ากว่า 10 
ppm และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้น้อยกว่า 40 ppm  

 ให้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ส าหรับดินร่วน หรือดินร่วน
เหนียวปนทราย 

 สูตร 15-15-15 ส าหรับดินร่วนปนทรายอัตรา 50 กก./ไร่ 
รองก้นร่องพร้อมปลูก เมื่อข้าวโพดอายุ 20-25 วัน  

 สูตร 46-0-0 (ปุ๋ยยูเรีย) อัตรา 50 กก./ไร่ หรือสูตร 21-0-
0 อัตรา 100 กก./ไร่  

 โรยข้างต้นหรือข้างแถวแล้วพรวนกลบ ในกรณีที่ใส่ปุ๋ ย
ครั้งที่ 2 ไปแล้ว และไม่กระทบกับภาวะดินน้ าขัง แต่
ข้าวโพดยังมีการเติบโตไม่ดี ใบมีอาการเขียวอมเหลืองทั้ง
ต้นหรือใบส่วนล่าง ๆ มีสี เหลือง แสดงอาการขาด
ไนโตรเจน ให้ใส่ปุ๋ยอีกครั้งหนึ่ง อัตรา 25 กก./ไร่ เมื่อ
ข้าวโพดอายุประมาณ 40-45 วัน  

2) ควรมีการใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยพืชสดร่วมด้วย เพราะโดยทั่วไป 
พบว่า ดินที่ปลูกพืชไร่มีอินทรียวัตถุปานกลางจนถึงต่ าจึงจ าเป็นที่จะต้องเพิ่ม
อินทรียวัตถุให้แก่ดิน โดยใช้ปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์ หรือปุ๋ยจากเศษพืชหรือพืช
สดเพื่อช่วยท าให้โครงสร้างของดินดีขึ้น สามารถอุ้มน้ าและระบายน้ าได้ดีขึ้น  

3) การปรับปรุงดินในแปลงปลูกข้าวโพดฝักสด ยังสามารถท าได้
โดยการปลูกพืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วพุ่ม ถั่วแปบ เป็นต้น สลับกับการปลูก
ข้าวโพดฝักสด ไถกลบพืชตระกูลถั่วเมื่อเริ่มออกดอกประมาณ 2 สัปดาห์
ก่อนปลูกข้าวโพดฝักสด และหากมีมูลวัวแห้ง ให้ใช้อัตรา 500-1,000 กก.ต่อ
ไร่ต่อปี หว่านให้ทั่วแปลง เพื่อปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับการปลูกข้าวโพด
ฝักสดมากยิ่งขึ้น 
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ภาพที่ 11 วิธีการใส่ปุ๋ยข้าวโพดฝักสดในสภาพพื้นที่นา 

 

การเก็บเกี่ยว (ภาพที่ 12) 
การเก็บเกี่ยวในช่วงเวลาที่เหมาะสมจะสัมพันธ์กับความแก่-อ่อน 

ขนาด รูปร่าง รสชาติ และน้ าหนักของข้าวโพดรวมทั้งการรักษาคุณภาพของ
ผลผลิต  การเก็บก่อนหรือหลังช่วงเหมาะสม 1-2 วัน จะท าให้คุณภาพและ
ผลผลิตของฝักไม่ได้มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ  โดยอายุการเก็บเกี่ยวจะ
แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพันธุ์ ฤดูปลูก เกษตรกรต้องทราบวันปลูกปัจจุบัน
ข้าวโพดแต่ละพันธุ์มีอายุใกล้เคียงกัน คือ จะออกดอกประมาณ 45-50 วัน
หลังปลูก และเก็บเกี่ยวมีอายุไม่เกิน 75 วัน ซึ่งการก าหนดระยะเวลาการ
เก็บเก่ียวที่เหมาะสมสามารถท าได้โดย  

 ระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม : เมื่อข้าวโพดพร้อมเก็บส่วนปลายฝัก
จะยุบตัวโดยทั่วไปจะเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 18-20 วันหลังออกไหม 
(ส าหรับฤดูหนาวจะเก็บช้าไปอีก 3-5 วัน) เกษตรกรต้องจดบันทึก
วันออกไหม  โดยถือวันที่มีจ านวนต้นออกไหมครบ 50 เปอร์เซ็นต์ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYj8W5g6bWAhWGNJQKHTLzCuoQjRwIBw&url=http://leafagro.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%8B%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87/&psig=AFQjCNHcf8eKroPEfiIMrREGolAJ6zvFPQ&ust=1505524828470660
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1jKHFhKbWAhXKn5QKHbMJBBsQjRwIBw&url=https://www.truck2hand.com/index.php?actions=content/view&content_id=42876&psig=AFQjCNFrPpIPTztNXlRC6zNWnp53Wzmvqw&ust=1505525183285631
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เป็นวันออกไหม แล้วน ามาก าหนดวันเก็บเกี่ยว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพันธุ์ 
สามารถสังเกตได้โดยดูว่าไหมมีสีน้ าตาลเข้มหรือยัง  

 วิธีการเก็บเกี่ยว : ท าการปลิดออกจากต้นไม่ต้องปอกเปลือกซึ่งจะ
ยังคงความสดได้ประมาณ 24 ชั่วโมง แต่ถ้าปอกเปลือกแล้วความ
สดจะลดลงตามอายุการเก็บเกี่ยว หลังเก็บเกี่ยวควรส่งถึงผู้บริโภค
หรือโรงงานภายใน 24 ชั่วโมง ในกรณีเก็บเพื่อส่งตลาดควรตัดให้
ติดโคนฝักประมาณ 20 ซม. จะช่วยยืดความสดและความหวานได้
อีกประมาณ 24 ชั่วโมง รวมเป็น 48 ชั่วโมงและควรเก็บไว้ในที่ร่มมี
อากาศถ่ายเทได้สะดวก  

 ลักษณะฝักมาตรฐานที่ตลาดต้องการ : มาตรฐานของข้าวโพด
หวานโดยทั่ว ๆ ไปที่ส่งมอบให้โรงงานมีลักษณะ ดังนี้  

1) เป็นฝักที่ไม่ควรมีลักษณะ ฝักเน่า ฝักกัดแทะ ขนาดเล็ก 
หนอนเจาะ แก่หรืออ่อนเกินไป เมล็ดไม่เต็มฝัก เป็นต้น  

2) ขนาดของฝักเมื่อปอกเปลือกแล้ว มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 4-5 
ซม. ยาว 15-18 ซม. น้ าหนักไม่ต่ ากว่า 250 กรัม  

3) ฝักเป็นรูปทรงกระบอก  
4) ฝักมีเมล็ดเรียงเป็นระเบียบ 12 ถึง 16 แถว  
5) เส้นไหมร่วงจากเมล็ดได้ง่าย และไม่ติดค้างตามร่องเมล็ด  
6) สีเมล็ดสม่ าเสมอทั้งฝัก สม่ าเสมอตรงตามพันธุ์  

 การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว  
1) หลังเก็บเกี่ยวให้รีบน าฝักข้าวโพดเข้าเก็บไว้ในที่ร่มการ

เก็บในสภาพอุณหภูมิต่ าจะท าให้คุณภาพของข้าวโพดคง
สภาพไว้ได้นานขึ้น  

2) สถานที่เก็บควรมีการถ่ายเทอากาศดี ห่างไกลจากสารเคมี 
ปุ๋ย และมูลสัตว์  

3) ไม่กองสุมฝักข้าวโพดสูงเกินไป  
4) ภาชนะที่ใช้บรรจุฝักกระสอบต้องล้างท าความสะอาด  
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ภาพที่ 12 แสงดการเก็บเก่ียวข้าวโพดฝักสด 

 

การใช้ประโยชน์จากส่วนเหลือของข้าวโพดฝักสด (ภาพที่ 13) 
ในการปลูกข้าวโพดฝักสดจะมีเศษเหลือของส่วนต่าง ๆ ที่ไม่ได้ใช้

ในอุตสาหกรรมแปรรูป เช่น ส่วนต้นและใบที่ยังคงเหลืออยู่ในแปลง  ซึ่งส่วน
ต่าง ๆ เหล่านี้สามารถน ามาเป็นอาหารสัตว์  หรือไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด 
โดยทั่วไปในการปลูกข้าวโพฝักสด 1 ไร ่ส่วนต้นที่เหลือจะมีน้ าหนักประมาณ 
2,500 กก./ไร่ ซึ่งสามารถน าไปเลี้ยงสัตว์ หรือไถกลบได้อย่างดี จากข้อมูล
ของข้าวโพดหวานที่เข้าสู่โรงงานจ านวน 1 ตัน สามารถจ าแนกออกเป็น 

 ส่วนเมล็ดส าหรับการแปรรูป ร้อยละ 33-36  
 ส่วนเปลือกและไหม  ร้อยละ 27-35  
 ส่วนซังสด   ร้อยละ 30-40  
เมื่อน าเศษเหล่านี้ไปวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ พบว่า ส่วน

เหลือจากข้าวโพดหวานมีปริมาณโปรตีนสูงกว่า ฟางข้าวและหญ้าขน และมี
คุณสมบัติความย่อยได้ไม่แตกต่างจากหญ้าอาหารสัตว์ชนิดอื่น ๆ  

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjprqj4hqbWAhWDLpQKHWE5AAQQjRwIBw&url=http://www.rakbankerd.com/webboard/webboard_detail.php?topic_id=766&psig=AFQjCNFWCMz66-86H1khaUnSIGXtct_j7w&ust=1505525653092804
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiinuXFhqbWAhWBvpQKHZ8SDp4QjRwIBw&url=https://www.aliexpress.com/item/sweet-corn-seed-maize-seeds-Vegetables-yellow-fruit-raw-corn-very-taste-easy-growing-20Pcs/32627138287.html&psig=AFQjCNFWCMz66-86H1khaUnSIGXtct_j7w&ust=1505525653092804
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjS8qGZiabWAhWDmZQKHTP3B5gQjRwIBw&url=https://www.kasetkaoklai.com/home/2017/06/%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3/&psig=AFQjCNHlS7XR_boevUzx6hyhqoz5YzMahg&ust=1505526432341333
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ภาพที่ 13 แสดงการใช้ส่วนเหลือของข้าวโพดฝักสดมาใช้ประโยชน์ 

 

การบันทึกข้อมูล  
ในการผลิตข้าวโพดฝักสดเกษตรกรควรบันทึกการปฏิบัติงานใน

ขั้นตอนการผลิตต่าง ๆ ให้มีการตรวจสอบได้ หากเกิดข้อบกพร่องขึ้น จะได้
สามารถจัดการแก้ไขหรือปรับปรุงได้ทันท่วงที (ตารางที่ 3) ได้แก ่ 

 สภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ าฝน 
 ชื่อพันธุ์ วันปลูก วันออกดอก และวันเก็บเก่ียว  
 วันให้ปุ๋ย วันก าจัดศัตรูพืช  
 ชนิดและอัตราการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช  
 การระบาดของศัตรูพืช เช่น ชื่อโรคและแมลง วันที่ระบาด 
ชนิดและปริมาณ  

 ค่าใช้จ่าย คุณภาพ ปริมาณ และราคาผลผลิต  
 ปัญหาอุปสรรคอ่ืน ๆ  
 
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvvPDDiabWAhWGOJQKHZgQA8AQjRwIBw&url=https://www.matichon.co.th/news/501486&psig=AFQjCNF5MeGSyBDoy3f8sP2fIiyUQ9UCdg&ust=1505526518000486
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg1Z7UiabWAhUENpQKHRZnDDwQjRwIBw&url=http://oho.ipst.ac.th/bookroom/agri/cornxx/corn15.htm&psig=AFQjCNF5MeGSyBDoy3f8sP2fIiyUQ9UCdg&ust=1505526518000486
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh4Y_9iabWAhVHHJQKHbCOBBoQjRwIBw&url=http://www.rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=1121&s=tblanimal&psig=AFQjCNF5MeGSyBDoy3f8sP2fIiyUQ9UCdg&ust=1505526518000486
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq1ZKUiqbWAhXGJ5QKHZ2oAg8QjRwIBw&url=http://lanpanya.com/sutthinun/archives/4477&psig=AFQjCNF5MeGSyBDoy3f8sP2fIiyUQ9UCdg&ust=1505526518000486
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การวางแผนการปลูกข้าวโพดฝักสดส้าหรับเกษตรกรรายย่อย  
การปลูกข้าวโพดฝักสดจะใช้เวลาตั้งแต่การเตรียมดิน การปลูก 

การจัดการเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ  85-90 วัน เกษตรกรรายย่อยที่มี
แรงงานในครัวเรือน 2-3 คน สามารถปลูกข้าวโพดฝักสดได้สัปดาห์ละ 1 ไร่ 
และใช้พื้นที่ประมาณ 12-13 ไร ่เมื่อครบอายุเก็บเก่ียว ( 70-75 วันหลังปลูก) 
ข้าวโพดแต่ละชุดจะใช้เวลาเก็บเกี่ยวภายใน 1-2 วัน ท าให้เกษตรกรมีเวลา
ส าหรับปฏิบัติดูแลรักษา และมีผลตอบแทนคิดเป็นรายสัปดาห์ในอัตราที่สูง 
ส าหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่มากหรือน้อยไปกว่านี้ สามารถก าหนดสัดส่วนการ
ปลูกได้ตามความเหมาะสมของขนาดพื้นที่ แรงงานและปัจจัยการผลิตที่
สามารถเอ้ืออ านวยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
 
 

 
 

 

 

 



 
 

ตารางที ่3 แสดงปัญหา สาเหตุ และค าแนะน าการปลูกข้าวโพดฝกัสด 
ปัญหา  สาเหตุของปัญหา  ค้าแนะน้า  

1. ระยะปลูกถึงระยะงอก  
1.1 เมล็ดงอกน้อยหรอืงอกไม่สม่ าเสมอ 1.1 เมล็ดพันธุ์มีเปอรเ์ซ็นต์ความงอกต่ า  1.1 ใช้เมล็ดพันธุ์ใหม่ คุณภาพด ี
1.2 การเตรียมดนิไม่ด ี 1.2 ไถพรวนดนิให้ละเอียด   
1.3 ความชื้นของดนิไม่เพียงพอส าหรับการงอก  1.3 ให้น้ าทันทีหลังปลูก   
1.4 มีศัตรูพวกมดหรือหนูกัดกิน เมล็ด  1.4 คลุกเมลด็ด้วยสารเคมกี่อนปลูก   
1.5 ปลูกในพื้นดนิมีปัญหา เช่น เป็นจอมปลวกหรอืดินเค็ม   1.5 ปรับปรุงบ ารุงดินโดยใส่ปุ๋ยอินทรีย์   
2. ระยะหลังงอกถึงระยะก่อนออกไหม   
2.1 การเจรญิเติบโตทางล าตน้ไม่สมบูรณ์ 2.1 ดินขาดความอุดมสมบูรณ ์ 2.1 ควรพิจารณาใส่ปุ๋ย  
2.2 ใบซีดหรือเหลือง  2.2 ดินขาดความชื้น ให้น้ าไม่เพียงพอ  2.2 ควรให้น้ าอย่างสม่ าเสมอ  
2.3 โคนต้นเน่า  2.3 ดินมีน้ าท่วมขัง  2.3 ควรระบายน้ าออกทันท ี
2.4 ใบเป็นรอยจุดหรือวงไหม้ลายโดยไม่มีเชื้อโรค 2.4 ถูกเพลี้ยไฟดูดน้ าจากใบ ด้วงท าลาย หรือ

หนอน 
2.4 แนะน าให้ใช้สารเคมีก าจัดแมลง 

3. ระยะเก็บเกี่ยวฝัก  
3.1 ฝักไม่ได้ขนาดและฝกัไม่สมบูรณ์   3.1 ฝักเลก็หรอืใหญ่เกินไป 2-3 ซม. 3.1 เก็บฝักทกุวันเมือ่เห็นไหมโผล ่ 
3.2 เก็บฝักไดน้้อย  3.2 ดินขาดความอุดมสมบูรณ ์ 3.2 ควรใส่ปุ๋ยตามค าแนะน า 
3.3 ดินขาดความชื้น  3.3 ควรให้น้ าอย่างพอเพียง   
3.4 ขนาดฝกัไม่ได้มาตรฐาน 3.4 ดินขาดความอุดมสมบูรณ ์ขาดน้ า น้ าทว่ม 

ปลูกถี ่
3.4 ใส่ปุ๋ยรองพื้น ปุ๋ยเสริม  ให้น้ าสม่ าเสมอ ไม่ควรปลูก
ถี่ 3.5 ราน้ าค้าง ราสนมิ ใบไหม้ ต้นเน่า 3.5 ข้าวโพดเป็นโรคระบาด 3.5 ปลูกในแหล่งที่มีโรคราน้ าค้างระบาด ใช้สารเคมีคลกุ
เมล็ด 3.6 ฝักแก่หรอืออ่นเกนิไป  3.6 เก็บเกี่ยวกอ่นก าหนด  เก็บเกี่ยวช้าท าให้ฝัก

แก ่
3.6 ข้าวโพดหวานแต่ละพันธุ์จะมีอ่ายุเก็บเกี่ยวเฉพาะ  

3.7 ติดเมล็ดไมเ่ต็มฝกัหรอืฟันหรอ  3.7 เกสรตัวผู้หมดกอ่น ฝนตกชุก 3.7 ใช้พันธุ์ลูกผสมจะลดปัญหาหลีกเลี่ยงไมใ่ห้เกสรตวัผู้
เปียก 3.8 หนอนหรือแมลงกัดกนิไหมหรอืไหมไม่โผล่พ้นกาบหุ้มฝกั

หรือไหม 
3.8 ใช้สารเคมทีี่มีผลตกค้างน้อยในการป้องกัน
ก าจัด 

 
3.9 ดินขาดความอุดมสมบูรณ ์ 3.9 เพิ่มปุ๋ยรองพืน้และเพิ่มปุ๋ยเสริม   
3.10 ข้าวโพดขาดน้ าโดยเฉพาะชว่งการสร้างเมล็ด   3.10 ให้น้ าอย่างสม่ าเสมอ   
3.11 มีโรคระบาดในข้าวโพดราสนิม เขม่าด า และโรคจาก
แบคทีเรีย 

3.11 โรคที่ส าคัญได้แก ่ราน้ าค้าง  3.11 ใช้สารเคมีตามค าแนะน า และ ควรใช้พันธุ์
ต้านทาน 
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ค้าแนะน้าส้าหรับผู้ปลูกข้าวโพดฝักสด 
 วางแผนการปลูกตามความต้องการของโรงงานและตลาด โดยติดต่อ
ผู้รับซื้อก่อนปลูก 

 ดินควรมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง-สูง และมีน้ าเพียงพอส าหรับใช้
ตลอดฤดูปลูก  

 พื้นที่ปลูกควรมีการคมนาคมสะดวก ใกล้แหล่งรับซื้อ หรือใกล้โรงงาน
อุตสาหกรรม  

 ควรวางแผนการปลูก การใช้แรงงานในการดูแลรักษา และการเก็บ
เก่ียวให้เหมาะสม  

 คุณภาพของข้าวโพดขึ้นอยู่กับพันธุ์  และการดูแลรักษาอย่าง
สม่ าเสมอตลอดฤดูปลูก  

 เก็บเก่ียวให้ได้มาตรฐานตรงตามที่โรงงานหรือตลาดต้องการ  
 การปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว ต้องสะอาดทุกขั้นตอน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการปอกเปลือก การขนส่ง การบรรจุหีบห่อ เพื่อป้องกันการ
ปนเปื้อนของเชื้อโรค  

 
 
 
 
 
 


