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ค าน า 

เอกสารคู่มือเล่มนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเผยแพร่ความรู้เรื่อง เทคโนโลยีการ
ผลิตข้าวโพดฝักอ่อนที่ไม่ต้องถอดยอดเพ่ือให้ได้ผลผลิตสูงและคุณภาพดีเพ่ือ
การส่งออก ให้กับกลุ่มเกษตรกร โดยร่วมมือกับสภาเกษตรกรจังหวัดนครปฐม 
ราชบุรี เพชรบุรี และกาญจนบุรี ได้ใช้เป็นคู่มือประกอบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวที่ไม่ต้องถอดยอดพันธุ์เกษตรศาสตร์ 3 
ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพท่ีดี เนื้อหาของคู่มือเล่มนี้รวบรวมและปรับปรุงจาก
ข้อมูลประกอบการบรรยายในการฝึกอบรมเกษตรกรในโครงการ  การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนที่ไม่ต้องถอดยอดเพ่ือให้ได้  
ผลผลิตสูงและคุณภาพดีเพ่ือการส่งออก ณ ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คู่มือเล่มนี้ได้แยกเนื้อหาเป็น 2 บท โดยมีบรรณานุกรมท้ายบท ดังนี้ 
บทที่ 1 ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวที่ไม่ต้องถอดยอด 
          พันธุ์เกษตรศาสตร์ 3 
บทที่ 2 เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนที่ไม่ต้องถอดยอดเพ่ือให้ได้ 

                    ผลผลิตสูงและคุณภาพดีเพ่ือการส่งออก   
 ศู น ย์ วิ จั ย ข้ า ว โ พ ด แ ล ะ ข้ า ว ฟุ า ง แ ห่ ง ช า ติ  ค ณ ะ เ ก ษ ต ร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ที่สนับสนุนทุนอุดหนุนการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยภายใต้
โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 ในโครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ข้าวโพดฝักอ่อนที่ไม่ต้องถอดยอดเพ่ือให้ได้ผลผลิตสูงและคุณภาพดีเพ่ือการ
ส่งออก 

คณะผู้จัดท า
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บทน า 
ข้าวโพดฝักอ่อนเป็นพืชผักส าคัญทางเศรษฐกิจอันดับสองของ

ประเทศไทย โดยเริ่มส่งออกข้าวโพดฝักอ่อนบรรจุกระป๋อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2511-2514 ในปริมาณที่ไม่มากนัก จนกระทั่งปี พ.ศ. 2515 ส่งออกได้ 378 
ตัน คิดเป็นมูลค่า 3.9 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2549 ส่งออกข้าวโพดฝักอ่อน
บรรจุกระป๋อง 46,345 ตัน คิดเป็นมูลค่า 2,145.1 ล้านบาท ข้าวโพดฝักอ่อน
สดแช่เย็น จ านวน 5,878 ตัน คิดเป็นมูลค่า 496.4 ล้านบาท และข้าวโพด  
ฝักอ่อนแช่แข็ง จ านวน 730 ตัน คิดเป็นมูลค่า 30.1 ล้านบาท โดยส่งไปยัง
ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุุน เนเธอร์แลนด์ แคนาดา ฯลฯ ในปี พ.ศ. 2555 
ส่งออกข้าวโพดฝักอ่อนบรรจุกระป๋องลดลงเป็น 32.74 พันตัน มูลค่า 
1,085.59 ล้านบาท ข้าวโพดฝักอ่อนสดแช่เย็น จ านวน 1,084 ตัน มูลค่า 
103.3 ล้านบาท และข้าวโพดฝักอ่อนแช่แข็ง จ านวน 3,220 ตัน มูลค่า 151.7 
ล้านบาท โดยส่งออกรวมปริมาณ 37,048 ตัน มูลค่า 1,340.7 ล้านบาท ในปี 
พ.ศ. 2556 ส่งออกข้าวโพดฝักอ่อนบรรจุกระป๋องเพ่ิมขึ้นเป็น 40.04 พันตัน 
มูลค่า 1,470.08 ล้านบาท และมีการบริโภคข้าวโพดฝักอ่อนสดในประเทศไม่
ต่ ากว่าปีละ 4,000 ตัน มูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาท ในปีเพาะปลูก 2555 
ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดฝักอ่อน 171,607 ไร่ ปริมาณผลผลิ ต 
241,326 ตัน และผลผลิตเฉลี่ย 1,434 กิโลกรัมต่อไร่ (ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2559)  มีปริมาณการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนปีละ 850 ตัน  

          การผลิตข้าวโพดฝักอ่อนเป็นการค้า ต้องใช้วิธีการถอดช่อดอกตัวผู้ 
(detasseling) เพ่ือเร่งให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วขึ้น เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ 
และปูองกันการผสมพันธุ์ซึ่งจะท าให้ฝักอ่อนที่ได้มีคุณภาพไม่เป็นที่ต้องการ
ของโรงงานเนื่องจากฝักอ่อนที่ได้มีเมล็ดบวมพอง แต่การใช้วิธีการถอดช่อดอก
ตัวผู้ต้องใช้แรงงานและสิ้นเปลืองเวลามาก และยังท าให้สูญเสียใบบางส่วนท า
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ให้ผลผลิตลดลง  การใช้วิธีการถอดยอดจะเป็นผลให้ไม่สามารถแข่งขันกับ
ประเทศที่มีค่าแรงงานต่ ากว่า เช่น ประเทศซิมบับเว อินเดีย เวียดนาม และ
จีน  ดังนั้น การใช้ลักษณะเพศผู้เป็นหมัน จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว ท าให้ลด
ต้นทุนการผลิตของเกษตรกร โดยเฉพาะการใช้พันธุ์ข้าวโพด ฝักอ่อนลูกผสม
เดีย่วที่มีลักษณะเพศผู้เป็นหมันที่ให้ผลผลิตสูง ช่วยให้เกษตรกรมีก าไรสุทธิต่อ
ไร่สูงขึ้น  มีความสม่ าเสมอของฝักและสีสูง ตรงความต้องการของโรงงาน และ
ยังสามารถเก็บเกี่ยวได้พร้อมกัน ท าให้สะดวกในการจัดการของเกษตรกรและ
โรงงาน  นอกจากนี้ การใช้ลักษณะเพศผู้เป็นหมันในการผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเป็นการค้าของภาครัฐไม่ต้องเสียค่าแรงงานในการถอด
ยอด ช่วยลดต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ และช่วยให้ประเทศไทยยังคงสามารถ
รักษาความเป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยีการผลิตโดยเฉพาะเรื่องพันธุ์ และเป็น
ผู้น าการส่งออกข้าวโพดฝักอ่อนอันดับหนึ่งของโลกต่อไป ซึ่งสอดคล้องหรือ
ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน) นโยบายรัฐบาล (การพัฒนาและ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม) และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็น
ด้านพืชสวน/พืชไร่) 

          การน าเชื้อพันธุกรรมลักษณะเพศผู้เป็นหมัน (cytoplasmic male 
sterility) มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อน โดยโครงการ
ปรับปรุง พันธุ์ ข้ าว โพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อนส าหรับฝักสดและ
อุตสาหกรรมแปรรูปของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด าเนินการมาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2535 สร้างพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวที่ไม่ต้องถอดยอดและให้  
ผลผลิตสูง เพ่ือช่วยแก้ปัญหาการถอดยอดของข้าวโพดฝักอ่อน ท าให้ต้นทุน
การผลิตของเกษตรกรลดลง และเกษตรกรมีก าไรสุทธิต่อไร่สูงขึ้น มีความ
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สม่ าเสมอของฝักและสีสูง ตรงความต้องการของโรงงานแปรรูปและผู้ส่งออก
ฝักสด และยังสามารถเก็บเกี่ยวได้พร้อมกัน สะดวกในการจัดการของ
เกษตรกรและโรงงานแปรรูป/ผู้ส่งออกฝักสด  นอกจากนี้ การใช้ลักษณะเพศผู้
เป็นหมันในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเป็นการค้า ไม่ต้องเสีย
ค่าแรงงานในการถอดยอด ช่วยลดต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ และช่วยให้
ประเทศไทยยังคงสามารถรักษาความเป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยีการผลิต
โดยเฉพาะเรื่องพันธุ์ รวมทั้งเป็นผู้น าการส่งออกข้าวโพดฝักอ่อนอันดับหนึ่ง
ของโลกต่อไป 
          ในปี พ.ศ. 2550 ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟุางแห่งชาติ ได้เผยแพร่
พันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวที่ไม่ต้องถอดยอดพันธุ์ใหม่ KBSC 605 หรือ
พันธุ์เกษตรศาสตร์ 3 สู่เกษตรกร และโรงงานแปรรูป พันธุ์เกษตรศาสตร์ 3 
เป็นพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูง และมีคุณภาพในการรับประทาน
ที่ดี มีลักษณะฝักอ่อนสวยงาม มีไข่ปลา (รังไข่) ขนาดเล็ก และไม่แยกเป็นร่อง
คู่ สีเหลืองอ่อนสวย สามารถใช้เป็นวัตถุดิบส าหรับการส่งออกเป็นข้าวโพด  
ฝักอ่อนสด และข้าวโพดฝักอ่อนในขวดแก้ว ซึ่งเป็นกลุ่มตลาดที่มีมูลค่าสูง เป็น
การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าข้าวโพดฝักอ่อน นอกจากนี้ พันธุ์เกษตรศาสตร์ 
3 ยังเป็นพันธุ์ที่มีลักษณะทางเกษตรที่ดี ต้านทานต่อโรคและแมลง ไม่หักล้ม
ง่าย และทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม และมีลักษณะเพศผู้เป็นหมัน 
100% ในขณะที่พันธุ์ที่จ าหน่ายเป็นการค้าในปัจจุบัน เป็นพันธุ์ข้าวโพด     
ฝักอ่อนที่ต้องถอดยอด และพันธุ์ที่ไม่ต้องถอดยอดแต่ยังมีลักษณะเพศผู้เป็น
หมันไม่ 100% ท าให้มีการสลัดละอองเกสรในระหว่างช่วงเก็บเกี่ยว เป็น
ลักษณะการบานของช่อดอกตัวผู้ช้า ท าให้มีการผสมพันธุ์เป็นเมล็ดอ่อนไม่เป็น
ที่ต้องการของตลาด  นอกจากนี้ พันธุ์เกษตรศาสตร์ 3 ยังเป็นพันธุ์ที่ให้น้ าหนัก
ต้นสดหลังการเก็บเกี่ยวต่อไร่สูง เหมาะที่จะใช้เป็นอาหารหยาบเพ่ือใช้เลี้ยง  
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โคเนื้อโคนม แลแพะ รวมทั้งเป็นการเพ่ิมรายได้ของเกษตรกรที่ขายต้น
ข้าวโพดฝักอ่อน  

          ดังนั้น  การเผยแพร่ความรู้เรื่องการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยว
ที่ไม่ต้องถอดยอดพันธุ์ใหม่ พันธุ์เกษตรศาสตร์ 3 สู่เกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพด  
ฝักอ่อน จะเป็นการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ช่วยให้
เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ และมีคุณภาพข้าวโพดฝักอ่อน
ตรงตามความต้องการของโรงงานแปรรูปรวมทั้งผู้ส่งออกฝักสด และการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวที่ไม่ต้องถอดยอดพันธุ์เกษตรศาสตร์ 3 
จะเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับความต้องการเมล็ดพันธุ์เพ่ือการผลิต
ข้าวโพดฝักอ่อนเป็นวัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมแปรรูปกระป๋อง แช่แข็ง และ
ส่งออกฝักสดได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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บทที ่1 
ข้าวโพดฝักออ่นลูกผสมเดีย่วที่ไมต่้องถอดยอดพันธุเ์กษตรศาสตร ์3 

 
ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวที่ไม่ต้องถอดยอดพันธุ์เกษตรศาสตร์ 3 

(ชื่อเดิมพันธุ์ (เคบีเอสซี 605) เป็นพันธุ์ที่ไม่ต้องถอดยอด เพราะใช้ลักษณะ
เพศผู้เป็นหมันเนื่องจากไซโตพลาสซึม พันธุ์เกษตรศาสตร์ 3 ได้มาจากการ
ผสมระหว่างสายพันธุ์แท้ข้าวโพดฝักอ่อน Ki 28 cms กับสายพันธุ์แท้ข้าวโพด
ฝักอ่อน PACB 421-S14-223 

  พันธุ์เกษตรศาสตร์ 3 ให้น้ าหนักฝักสดทั้งเปลือก 1,049 กก./ไร่  
น้ าหนักฝักสดปอกเปลือก 188 กก./ไร่ น้ าหนักฝักสดมาตรฐาน 164 กก./ไร่ 
น้ าหนักฝักเสีย 24 กก./ไร่ จ านวนฝักดี 26,052 ฝัก/ไร่ (90.61%) อัตรา   
แลกเนื้อ 5.65 อายุเก็บเกี่ยววันแรก 49.5 วัน ให้จ านวน 1.77 ฝัก/ต้น       
ฝักอ่อนสีเหลือง ปลายแหลม ไข่ปลาเรียงตัวสม่ าเสมอ มีความสูงต้น 190 ซม. 
ความสูงฝัก 104 ซม. ต้านทานการหักล้ม และโรคทางใบ มีลักษณะต้นที่ดี 
และให้น้ าหนักต้นสด 6,496 กก./ไร่  การใช้ประโยชน์ ส าหรับตลาดฝักสด 
เพ่ือใช้บริโภคภายในประเทศและเพ่ือการส่งออก รวมทั้งการแปรรูปบรรจุ
กระป๋องและขวดแก้ว นอกจากนี้ พันธุ์เกษตรศาสตร์ 3 ยังเป็นที่นิยมใช้ท าฝัก
หัวโต (ฝักปอกเปลือกและไว้ขั้วฝัก) เพ่ือจ าหน่ายตลาดฝักสดในประเทศ 

ผลงานวิจัยเรื่อง ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวที่ไม่ต้องถอดยอดพันธุ์ 
KBSC 605 หรือพันธุ์เกษตรศาสตร์ 3 ได้รับรางวัล รางวัลชมเชย ในการ
ประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 วันที่ 22 กรกฎาคม 
2552 
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ภาพที ่1 ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวที่ไม่ต้องถอดยอดพันธุ์เกษตรศาสตร์ 3 
 

 

 

 
ต้นเขียว ใบตั้ง ระบบรากและล าตน้แข็งแรง 

ต้านทานโรคและแมลง 
 ช่อดอกเพศผู้เป็นหมัน ไม่ต้องถอดยอด 

ลดค่าแรงงานในการถอดยอด 

 

 

 เก็บเกี่ยวหลังออกไหม 4 วัน  
ได้จ านวน 2 ฝักต่อต้น 

 เก็บเกี่ยวง่ายต้นไม่หัก ต้นใหญ่หนกั 3-6 
ตันต่อไร่ ขายหรือเลี้ยงโคนม โคเนือ้ แพะ 

 

 

 
เปลือกบาง อัตราแลกเนื้อสูง ฝักสเีหลือง   

ฝักมาตรฐานสูงกว่าร้อยละ 90 
 น้ าหนักฝักดี แถวเรียงตรง ปลายแหลม 

ไม่ช้ าง่าย ส่งตลาดฝักสด/โรงงานสง่ออก 
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บทที ่2 
เทคโนโลยกีารผลติขา้วโพดฝกัอ่อนทีไ่มต่้องถอดยอดเพื่อให้ไดผ้ลผลติสงู 

และคณุภาพดเีพื่อการสง่ออก 
 
ข้าวโพดฝักอ่อน เป็นข้าวโพดที่เก็บฝักมารับประทานเมื่อฝักยังอ่อน

อยู่ หรือหมายถึงแกนกลางฝัก (ซัง) ที่ยังไม่แข็ง เพราะเป็นช่อรังไข่ที่ยังไม่ได้
รับการผสมเกสร โดยจะเก็บมารับประทานได้ตั้งแต่ไหมยังไม่โผล่จากเปลือก
หุ้มฝัก จนกระทั่งไหมโผล่เพียงเล็กน้อย ด้วยเหตุนี้ การปลูก การดูแลรักษา
ทั่วไป จึงไม่แตกต่างจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือข้าวโพดฝักสดอ่ืน ๆ ยกเว้น 
การใส่ปุ๋ย การปูองกัน ก าจัดโรคหรือแมลง การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา
ภายหลังเก็บเกี่ยว และการใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ เพราะขนาดฝักที่ได้มาตรฐาน 
อีกท้ังความกรอบและความหวานของฝักอ่อน ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาเก็บเกี่ยวเป็น
ส าคัญ ดังนั้น การผลิตทางการเกษตรอย่างถูกต้องและเหมาะสมส าหรับ
ข้าวโพดฝักอ่อน เพ่ือให้ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐานของโรงงานและตลาดสด 
ตลอดจนปลอดภัยต่อตัวเกษตรกร ผู้บริโภค และงานและตลาดสด ตลอดจน
ปลอดภัยต่อตัวเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม จึงมีขั้นตอนการปฏิบัติ 
ดังนี้ 

1. แหล่งปลูก 
 แหล่งปลูกที่เหมาะสมส าหรับข้าวโพดฝักอ่อน ควรค านึงถึง

องค์ประกอบส าคัญ ดังนี้ 

1.1 สภาพพ้ืนที่  
 -  อยู่ในเขตชลประทาน หรือใกล้แหล่งน้ าที่สะอาด 
 -  พ้ืนที่ปลูกควรจะราบเรียบ มีความสม่ าเสมอ และมีความ 
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   ลาดเทไม่เกิน 2 เปอร์เซ็นต์ 
 -  มีการระบายน้ าดี 

1.2 ลักษณะดิน 
 -  ปลูกได้ในดินเกือบทุกชนิด แต่จะเจริญเติบโตได้ดีในดินที่ 
    มีการระบายได้ด ี
 -  หน้าดินลึกไม่น้อยกว่า 1 เมตร 
 -  มีความเป็นกรด หรือด่าง ระหว่าง 6.0 – 7.0  
 -  มีอินทรียวัตถุสูงกว่า 1.5 เปอร์เซ็นต์ 
 -  มีฟอสฟอรัส ไม่ต่ ากว่า 20 ส่วนในล้านส่วน  
 -  มีโพแทสเซียม ไม่ต่ ากว่า 100 ส่วนในล้านส่วน 

1.3 สภาพภูมิอากาศ 
 -  ปลูกได้ในช่วงอุณหภูมิ 10 – 40 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ 
    ที่เหมาะที่สุด 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าออกดอกช้า 
 -  มีอุณหภูมิกลางวันสูง และกลางคืนต่ า 
 -  ชอบแสงแดดจัด 

       -  ถ้าปลูกในฤดูที่มีความยาวของกลางวันน้อยกว่า 12 
ชั่วโมง การออกดอกจะเร็วขึ้น  

 -  ปลูกได้ในทุกภาคของประเทศไทย 
 -  ปลูกได้ตลอดปี หากมีน้ าเพียงพอ 

1.4 แหล่งน้ า 
 -  น้ าควรมีค่าความเป็นกรด-เบส ประมาณ 7.0 
           -  เป็นน้ าสะอาด ไม่มีสารเคมี เชื้อโรค หรือโลหะหนัก    

เจือปน 
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2. พันธุ์ 
 พันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อน สามารถแบ่งตามวิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์

เป็น 2 ประเภท คือ 
 1. พันธุ์ผสมเปิด การผลิตเมล็ดพันธุ์จะไม่มีการควบคุมการ

ผสมเกสร มีเพียงการตัดต้นทีไ่มต่้องการทิ้งก่อนออกดอก ดังนั้น การผสมเกสร
ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ จึงเป็นไปแบบสุ่มอิสระ เวลาเก็บเกี่ยว จะคัดเลือกฝัก
ที่ไม่ดีทิ้ง พันธุ์ข้าวโพดประเภทนี้ เกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดไว้ท าพันธุ์ต่อได้ 
2-3 รุ่น โดยผลลิตจะลดลงเพียงเล็กน้อย ถ้าเกษตรกรต้องการเก็บเมล็ดไว้ท า
พันธุ์ ต้องปลูกห่างจากพันธุ์อ่ืนไม่น้อยกว่า 200 เมตร หรือมีวันปลูกต่ างจาก
พันธุ์อ่ืนไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ แล้วคัดเลือกฝักตามที่ต้องการจากต้นที่คัดเลือก
ไว้อย่างน้อย 200 ต้น พันธุ์ประเภทนี้ มีลักษณะต่าง ๆ และขนาดฝัก ไม่
สม่ าเสมอ ดังนั้น ผลผลิตมักไม่เป็นที่ต้องการของโรงงานอุตสาหกรรม แต่
สามารถส่งขายในตลาดสดได้ 

 2. พันธุ์ลูกผสม เป็นข้าวโพดฝักอ่อนที่เกิดจากการผสม
ระหว่างสายพันธุ์แท้พ่อและแม่ที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว การผลิตเมล็ดพันธุ์ต้อง
มีการควบคุมการผสมเกสร และผลผลิตของสายพันธุ์แท้ค่อนข้างต่ า ท าให้
ราคาเมล็ดพันธุ์สูงกว่าพันธุ์ผสมเปิดมาก และเกษตรกรไม่สามารถเก็บเมล็ดไว้
ท าพันธุ์ต่อได้เพราะผลผลิตจะลดลง แต่พันธุ์ลูกผสมมีข้อดี คือ ลักษณะต่าง ๆ 
เช่น ความสูงต้น การออกดอก ขนาดฝัก และสีของฝัก มีความสม่ าเสมอสูง 
เป็นที่ต้องการของโรงงาน รวมทั้งให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ผสมเปิด 

 พันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนที่แพร่หลายในปัจจุบัน เกือบทั้งหมด
เป็นพันธุ์ลูกผสม  
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ประเภทของพันธุ์และพันธุ์ของข้าวโพดฝักอ่อนในตลาดปัจจุบัน 
พันธุ์ผสมเปิด พันธุ์ลูกผสม แหล่งผลิตพนัธุ ์

สุวรรณ 2 เกษตรศาสตร์ 3 ศูนย์วิจัยข้าวโพดและขา้วฟุางแห่งชาติ 
ไทยซูเปอร์สวีท
คอมพอสิต 1 

ดีเอ็มอาร์ 

 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 เอสจี 17 ซูเปอร์ บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จ ากัด 
 แปซิฟิค 271 บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพนัธุ์ จ ากัด 
 แปซิฟิค 321  
 ซี.พี.บี. 468 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพนัธุ์ จ ากัด 
 ซี.พี.บี 905  

* พันธุ์เกษตรศาสตร์ 3 มีช่อดอกเพศผู้เป็นหมัน ไม่ต้องถอดยอด3. วิธีการ
ปลูก 

 ก่อนปลูกข้าวโพดฝักอ่อน เกษตรกรจะต้องแน่ ใจว่ามีตลาด
รับซื้อที่แน่นอน และควรทยอยปลูกเป็นระยะ ๆ เพ่ือให้มีผลผลิตฝักอ่อนออก 
จ าหน่ายอย่างสม่ าเสมอตลอดทั้งปี 

 เกษตรกรควรรู้จักเลือกใช้พันธุ์ที่ดี ให้ผลผลิตสูง มีคุณภาพ
ตรงตามความต้องการของตลาดผู้บริโภค หรือตามมาตรฐานของโรงงาน
อุตสาหกรรม 

3.1 ฤดูปลูก 
 ปลูกได้ตลอดทั้งปี ถ้าสามารถให้น้ าชลประทานได้ 

3.2 การเตรียมดิน 

การเตรียมดินจะเป็นการช่วยก าจัดวัชพืชของข้าวโพดและตอซังที่
ตกค้างมาจากฤดูก่อน เป็นการย่อยเศษซากพืช และคลุกเคล้าอินทรียวัตถุให้
เข้ากันดีอีกท้ังยังเป็นการท าลายโรคและแมลงศัตรูของข้าวโพดฝักอ่อนที่อาศัย
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ในดิน ขณะเดียวกันยังช่วยส่งเสริมให้เมล็ดของข้าวโพดฝักอ่อนงอกอย่าง
สม่ าเสมอ และให้ผลผลิตดีเกษตรกรควรมีการเตรียมดินอย่างดี ดังนี้                                                        

-  ไถดะ 1 ครั้ง ตากดินไว้ประมาณ 1-2 สัปดาห์ แล้วท าการไถแปร 
หรือพรวนให้ดินร่วนอีก 1 – 2 ครั้ง 

-  จัดท าร่องปลูกหรือแถวปลูก 
- ในบางฤดูท่ีฝนตกชุกและดินชื้นแฉะเกินกว่าที่เกษตรกรจะเตรียมดิน

ได้ อาจใช้วิธีการปลูกแบบไม่ไถพรวนได้ แต่ต้องท าทางระบายน้ า หรือปลูก
โดยใช้ร่องเก่า อาจมีการใช้รถเปิดหน้าดินกลางร่อง  

3.3 ระยะปลูก 
การปลูกมี 2 วิธี :   

การปลูกแบบแถวเดี่ยว :  ระยะระหว่างแถว 75 เซนติเมตร ระยะ
ระหว่างหลุม 20 เซนติเมตร ปลูก 2 เมล็ดต่อหลุม ไม่ต้องถอนแยก ได้จ านวน 
21,333 ต้น/ไร่           

การปลูกแบบแถวคู่ :  ชักร่องกว้าง 80 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่าง
ร่องน้ า 30 เซนติเมตร ปลูกข้าง สันร่องทั้ง 2 ข้าง ระยะระหว่างหลุม 35 
เซนติเมตร ปลูก 2-3 เมล็ดต่อหลุม ไม่ต้องถอนแยก ได้จ านวน 20,779 ต้น/ไร่ 
อาจชักร่อง 100 เซนติเมตร ระยะระหว่างร่องน้ า 30 ซม. ระหว่างหลุม 30 
เซนติเมตร ปลูก 2-3 เมล็ดต่อหลุม ได้จ านวน 20,512 ต้น/ไร่ ถ้าปลูกถี่กว่านี้
ต้องมีการใส่ปุ๋ยเคมีเพ่ิม       

อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ ประมาณ 5-6 กิโลกรัมต่อไร่   
-  ในกรณีดินร่วนปนเหนียว ปลูกลึก 4-5 เซนติเมตร ดินเหนียว ปลูก

ลึก 3-4 เซนติเมตร  
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ก่อนท าการปลูก ควรทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์
ข้าวโพดก่อน เพ่ือค านวณปริมาณเมล็ดที่ใช้ปลูกให้เหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่
ปลูก และอัตราการหยอดเมล็ดต่อหลุม ไม่ต้องเสียเวลากับการปลูกซ่อมแทน
หลุมที่ไม่งอก 

ไม่ควรหยอดเมล็ดลึกเกินไป เพราะจะท าให้เมล็ดงอกช้า แต่
ถ้าหากหยอดตื้นเกินไป เมล็ดจะไม่งอก และจะถูกท าลายโดยนกและหนูได้ ถ้า
เป็นดินเหนียวควรหยอดเมล็ดให้ตื้นกว่าดินทรายเล็กน้อย 

 ถ้ามีการระบาดของโรคราน้ าค้าง ควรจะคลุกเมล็ดด้วย
สารเคมีเมตาแลกซิล ในอัตรา 7 กรัม ต่อน้ าหนักเมล็ด 1 กิโลกรัม คลุกโดยใช้
น้ าประมาณ 1 ช้อนแกง (10 มิลลิลิตร)  

4. การใส่ปุ๋ยและการบ ารุงดิน 
4.1 การใส่ปุ๋ย 
 ต้องใส่ให้ถูกต้องทั้งชนิด อัตรา และระยะเวลาตามความ

ต้องการของข้าวโพดฝักอ่อน ตั้งแต่ระยะเริ่มงอกจนถึงออกฝัก ดังค าแนะน านี้ 
หรือใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

ค าแนะน าการใส่ปุ๋ยข้าวโพดฝักอ่อน 

ครั้งที่ 
อายุ 

ข้าวโพดฝักอ่อน 
(วัน) 

ชนิดของปุ๋ย 
อัตรา 

(กก./ไร่) 
วิธีการใส่ปุ๋ย 

1 ขั้นเตรียมดิน 16-20-0* 40-50 
รองก้นหลุม 

ก่อนหยอดเมล็ด 

2 25 46-0-0 25-50 
โรยข้างแถวแล้ว
พรวนดินกลบปุ๋ย 

* ค าแนะน านี้ใช้ส าหรับดินร่วนเหนียว ถ้าปลูกในดินร่วนปนทราย ควรใช้ปุ๋ย
สูตร 15-15-15 แทน 
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ข้อแนะน าในการใส่ปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพ 
 1.  การใส่ปุ๋ย โดยเฉพาะปุ๋ยไนโตรเจน เมื่อใส่ลงดินแล้ว ควร

มีการกลบปุ๋ย เพ่ือปูองกันการสูญเสียไปโดยการระเหยเป็นก๊าซ หรือถูกน้ าชะ
ล้างออกไป ท าให้พืชไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

 2.   ใส่ปุ๋ ยตามค าแนะน า  เ พ่ือปูองกันการชะงักการ
เจริญเติบโตของพืช 

 3.  ไม่ควรใช้ปุ๋ยมากเกินความจ าเป็น เช่น แถบจังหวัด
สมุทรสาคร กรุงเทพฯ นครปฐม ปทุมธานี ควรใส่เฉพาะปุ๋ยไนโตรเจนก็พอ 
เพราะดินมีธาตุอาหารพวกฟอสฟอรัส โพแทสเซียม เพียงพอแล้ว 

 4.  ควรปรับความเป็นกรด – เบสของดินให้เหมาะสมกับ
ความเจริญเติบโตของพืชที่ปลูก ความเป็นกรด-เบสของดินที่สูงหรือต่ าเกินไป 
อาจท าให้เกิดผลเสียต่อความเป็นประโยชน์ของปุ๋ยที่ใส่ลงไป 

 5.  ควรมีการเก็บตัวอย่างดินส่งตรวจสอบทุก 2-3 ปี เพ่ือ
จัดการเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพดินมากท่ีสุด 

4.2 การบ ารุงดิน 
  การปลูกข้าวโพดฝักอ่อนต่อเนื่องในที่เดียวกันเป็น

เวลานาน ดินย่อมมีการเสื่อมสภาพทั้งทางเคมีและทางกายภาพ ซึ่งเป็นสาเหตุ
จ ากัดประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย และการสร้างผลผลิตที่สมบูรณ์ จึงจ าเป็นที่
จะต้องมีการบ ารุงดิน เพราะนอกจากช่วยปรับปรุงสภาพดินแล้ว ยังช่วยเก็บ
รักษาความชื้นในดินได้อีกด้วย ซึ่งวิธีบ ารุงดินสามารถท าได้ ดังนี้ 

 4.2.1 การใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วย
ปรับปรุงบ ารุงดิน ทั้งด้านคุณภาพการเสริมธาตุอาหาร และการปรับปรุง
คุณภาพดินทางกายภาพ การเพ่ิมอินทรียวัตถุในดินจะช่วยเพ่ิมความสามารถ
ในการยึดเก็บธาตุอาหารไว้ในดิน ไม่ให้สูญเสียจากการชะล้างด้วย 
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การใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักกับข้าวโพดฝักอ่อน* 
ชนิด ปริมาณ  

(กก./ไร่) 
ระยะเวลา วิธีการ 

ปุ๋ยมูลสัตว์ 
(มูลวัว)** 

500-1,000 ก่อนปลูก ใส่พร้อมการไถพรวนดิน 

ปุ๋ยมูลสัตว์ 
(มูลไก่) 

200-500 ก่อนปลูก ใส่พร้อมการไถพรวนดิน 

ปุ๋ยมูลสัตว์ 
(มูลสุกร) 

200-500 ก่อนปลูก ใส่พร้อมการไถพรวนดิน 

ปุ๋ยหมัก 
(ตอซังข้าวโพด) 

1,000 ก่อนปลูก ใส่พร้อมการไถพรวนดิน 

ปุ๋ยหมัก 
(ท่ัวไป) 

1,000 ก่อนปลูก ใส่พร้อมการไถพรวนดิน 

* ปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอกทุกชนิด ต้องปล่อยให้สลายตัวสมบูรณ์ก่อน จึงน ามาใช้ได้ 
อย่าน ามาใช้สด ๆ โดยตรงจะท าให้ต้นข้าวโพดชะงักการเติบโต หรืออาจถึง
ตายได ้

** การใช้ปุ๋ยมูลวัว อาจมีปัญหาเรื่องวัชพืช เนื่องจากวัวกินหญ้า ท าให้มีเมล็ด
วัชพืชปะปนอยู่ในมูลวัว 

 4.2.2 การไถกลบต้นและใบของพืชตระกูลถั่วที่ปลูกสลับกับ
การปลูกข้าวโพดฝักอ่อนในบางช่วง เพ่ือบ ารุงดินจะท าให้คุณสมบัติของดินดี
ขึ้น ขณะเดียวกนั ยังช่วยตัดวงจรการแพร่ระบายของโรค และแมลงได้อีกด้วย 
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5. การให้น้ าชลประทาน 

 ข้าวโพดฝักอ่อนเป็นพืชที่ต้องการน้ ามากตั้งแต่วันปลูกจน
เสร็จสิ้นการเก็บเกี่ยว หากขาดน้ าแล้ว ฝักอ่อนจะมีลักษณะผิดปกติ เช่น ผอม 
ลีบ หัวโต เป็นซังแห้ง ฯลฯ ในระยะแรกนับตั้งแต่วันปลูก ควรให้น้ าทุกวัน แต่
ครั้งละไม่มาก ท าเช่นเดียวกับการให้น้ าผัก และเว้นระยะห่างขึ้น เมื่อต้นใหญ่
สมบูรณ์ดีแล้ว ควรหมั่นสังเกตต้นข้าวโพดอย่างปล่อยให้ต้นเหี่ยว 

 ส าหรับดินเหนียวและการปลูกแบบยกร่องสวน เกษตรกร
สามารถให้น้ าโดยใช้เครื่องยนต์สูบน้ าติดตั้งบนเรือ พ่นน้ าออก 2 ข้างและลาก
จูงไปตามร่องน้ า จนทั่วทุกร่อง โดยให้น้ าวันละครั้ง ถ้าปลูกในพ้ืนที่นาดิน
เหนียว เกษตรกรมักจะพูนโคนท าเป็นร่องลูกฟูกเพ่ือสะดวกในการให้น้ าและ
การระบายน้ า สามารถให้น้ า 3 วันครั้ง และ 7 วันครั้ง ส าหรับดินรวนปน
หนียวหรือร่วนปนทรายที่ปลูกในพ้ืนทีไ่ร่ 

5.1 การให้น้ าข้าวโพดฝักอ่อนที่ปลูกแบบร่องลูกฟูกเกษตรกรควรให้
น้ าทันทีหลังปลูกเพ่ือให้เมล็ดข้าวโพดฝักอ่อนงอกได้อย่างสม่ าเสมอ โดยเปิด
น้ าเข้าร่องปลูกให้เต็มถึงสันร่อง กักน้ าไว้แล้วปล่อยให้น้ าซึมเข้าไปในดินทั่วทั้ง
แปลง ควรให้น้ าอย่างสม่ าเสมอตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว โดยให้น้ าทุก  5-7 
วัน ทั้งนี้ข้ึนกับสภาพดินและอากาศ 
5.2 การให้น้ าแบบพ่นฝอย เกษตรกรควรให้น้ าทันทีหลังหยอดเมล็ด และให้
น้ าทุก 2-4 วัน ให้ทั่วถึงและสม่ าเสมอทั้งแปลง ปริมาณน้ าและความถี่ในการ
ให้น้ า อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นกับชนิดของดินและสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ 
กระแสลมและปริมาณฝนที่ตก วิธีสังเกตความต้องการน้ าของข้าวโพดฝักอ่อน
อาจดูได้จากอาการเหี่ยวของใบ คือ ถ้าพบเห็นว่าใบข้าวโพดฝักอ่อนเหี่ยวใน
ตอนกลางวัน แม้ว่าจะสามารถฟ้ืนตัวในตอนกลางคืนก็ตาม 
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แสดงว่าจ าเป็นต้องให้น้ าทันที นอกจากนี้ ต้องให้น้ าทันทีหลังใส่ปุ๋ยทุกครั้ ง 
อย่าปล่อยให้น้ าท่วมขังในแปลงข้าวโพดฝักอ่อนนานเกิน 24 ชั่วโมง เพราะจะ
ท าให้ผลผลิตลดลง หรือต้นข้าวโพดฝักอ่อนเหลืองและอาจตายได้ 

6. การปูองกันก าจัดศัตรูข้าวโพดฝักอ่อน 

6.1 วัชพืชในข้าวโพดฝักอ่อน 

 6.1.1 ปัญหาของวัชพืช วัชพืชเป็นปัญหาศัตรูพืชที่ส าคัญ
อย่างหนึ่งที่มีผลต่อการให้ผลผลิตและคุณภาพของฝักอ่อน การที่วัชพืชแข่งขัน
กับต้นข้าวโพดฝักอ่อนอย่างรุนแรง สามารถท าให้ผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อน
ลดลงได้ 20 – 80 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากวัชพืชจะแย่งธาตุอาหาร น้ า แสงแดด 
อีกทั้งเป็นแหล่งอาศัยของโรค แมลง และสัตว์ศัตรูพืช เช่น หนู ท าให้ผลผลิต
ของข้าวโพดฝักอ่อนลดลง หรือท าให้ขนาดฝักไม่ได้มาตรฐาน 

 6.1.2 วัชพืชที่ส าคัญ วัชพืชที่พบมากและเป็นปัญหาในการ
ปลูกข้าวโพดฝักอ่อนโดยทั่วไปจะมีชนิดใบแคบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าตีน
ติด หญ้าตีนกา หญ้าตีนนก หญ้าปากควาย หญ้าไม้กวาด และชนิดใบกว้าง 
เช่น ผักโขม ผักเบี้ยหิน ผักเบี้ยใหญ่ หญ้ายาง เทียนนา หญ้าก ามะหยี่ โทงเทง 
กระเม็ง สะอึก ตดหมูตดหมา และวัชพืชประเภทกก เช่น แห้วหมู เป็นต้น 

 6.1.3  การปูองกันก าจัดวัชพืช การปูองกันก าจัดวัชพืชที่มี
ประสิทธิภาพ คือ ต้องปูองกันก าจัดไม่ให้มีวัชพืชขึ้นแข่งขันกับต้นข้าวโพด
ในช่วง 2 – 4 สัปดาห์แรกของการเจริญเติบโต ซึ่งวิธีการปูองกันก าจัดวัชพืช
ในข้าวโพดฝักอ่อนสามารถท าได้หลายวิธี แล้วแต่สภาพการปลูกและชนิด
วัชพืช  ดังนี้ 

 1.  การไถเตรียมดิน 1 – 2 ครั้งก่อนปลูก โดยไถครั้งแรก
และตากดินทิ้งไว้ 10 – 15 วัน เพ่ือก าจัดต้นวัชพืชที่ขึ้นอยู่ การไถครั้งที่สอง 
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เป็นการก าจัดวัชพืชที่งอกขึ้นมาภายหลังการไถครั้งแรก จากนั้นคราดหรือ
พรวนดิน ยกร่อง และหยอดเมล็ดพันธุ์ 

 2. การใช้แรงงานหรือเครื่องมือกลก าจัดวัชพืชระหว่างแถว
ปลูกในช่วงระยะประมาณ 25 – 30 วันหลังงอก 

 3. การใช้สารก าจัดวัชพืช ในกรณีไม่ใช้แรงงานหรือเครื่องมือ
ก าจัดวัชพืช อาจเลือกใช้สารก าจัดวัชพืชชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังนี้ 

ประเภทพ่นก่อนวัชพืชและข้าวโพดงอก โดยพ่นทันทีหลังปลูก ขณะ
ที่ดินมีความชื้น 

6.2 โรคข้าวโพดฝักอ่อน 

 โรคที่ส าคัญของข้าวโพดฝักอ่อน มีดังนี้ 
 6.2.1 โรคราน้ าค้าง หรือ โรคใบลาย เกิดจากเชื้อรา โรคนี้จะ

เป็นรุนแรงในระยะต้นอ่อน อาการที่เห็นเด่นชัด คือ ต้นแคระแกรน มีใบเป็น
ทางสีขาว เขียวอ่อน หรือเหลืองอ่อน ไปตามความยาวของใบ และจะพบผง
สปอร์สีขาวเป็นจ านวนมากบริเวณใต้ใบในเวลาเช้าที่มีความชื้นสูง ถ้าเป็นโรค
มากต้นข้าวโพดจะแห้งตายอย่างรวดเร็ว ถ้าอยู่รอดได้จะไม่ออกฝัก หรือ
รูปร่างฝักผิดปกติ 

วิธีการปูองกันก าจัด 
 1.  ในแหล่งปลูกที่มีชลประทานดี ควรปลูกข้าวโพดฝักอ่อน

ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ถึงเมษายน จะเป็นโรคน้อย 
 2.  หมั่นตรวจไร่ ถ้าพบต้นข้าวโพดเริ่มแสดงอาการเป็นโรค

ให้ถอน และเผาท าลายทันที 
 3 .   ใช้ เมล็ ด พันธุ์ ต้ านทานโรคราน้ าค้ า ง  เช่ น  พันธุ์

เกษตรศาสตร์ 3 
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 4.  คลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก ด้วยสารเคมีเมตาแลกซิล ใน
อัตรา 7 กรัม ต่อน้ าหนักเมล็ดข้าวโพด 1 กิโลกรัม 

 6.2.2 โรคใบไหม้แผลเล็ก เกิดจากเชื้อรา ส่วนใหญ่เกิดกับใบ
ล่าง โดยในระยะเริ่มแรก แผลจะเป็นจุดเล็ก ๆ สีเขียวอ่อน ฉ่ าน้ า ต่อมาแผลมี
สีเหลืองอมน้ าตาล ขยายไปตามเส้นใบ เกิดเป็นแผลไหม้ในที่สุด 

วิธีการปูองกันก าจัด 
 1.  ใช้เมล็ดพันธุ์ จากแหล่งที่ปราศจากโรค 
 2.  ก าจัดเศษซากพืชที่เป็นโรค 
 3.  คลุกเมล็ดด้วย แมนโคเซบ หรือ แคปแทน ก่อนปลูก  
 4.  ปูองกันการลุกลามของโรคโดยใช้สารเคมี ซาพรอล พ่น

บริเวณใบ 
 6.2.3 โรคราสนิม เกิดจากเชื้อรา อาการเป็นแผลจุดนูน สี

สนิม บนใบ กาบใบ และเปลือกหุ้มฝัก ถ้าเป็นมากจะท าให้ใบแห้งตายและ
เมล็ดลีบ  พันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนพันธุ์การค้าส่วนใหญ่ต้านทานโรคราสนิม 

วิธีการปูองกันก าจัด 
 1. ก าจัดวัชพืชในแปลงปลูก 
 2. เผาท าลายพืชที่เป็นโรคตายในระยะต้นอ่อน 
 3. ถ้ามีความจ าเป็นต้องใช้สารเคมี ให้ใช้สกอร์พ่นให้ทั่วใน

ระยะเริ่มเป็น 
 6.2.4 โรคโคนเน่าที่เกิดจากแบคทีเรีย เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย 

Erwinia chrysanthemi อาการที่เห็นเด่นชัด คือ ใบยอดเหี่ยว หักพับตาย 
บริเวณโคนต้นฉ่ าน้ า มีกลิ่นเหม็น โรคนี้จะระบาดมากในฤดูฝน 

วิธีการปูองกันก าจัด 
 1. ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ปราศจากโรค 
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 2. ในแหล่งที่ปลูกข้าวโพดฝักอ่อนติดต่อกันตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป 
ให้หมุนเวียนปลูกถ่ัว สลับกับข้าวโพด 

 3. หมั่นตรวจไร่ ถ้าพบต้นเป็นโรค ให้ถอนและเผาท าลาย
ทันท ี

6.3 แมลงศัตรูข้าวโพดฝักอ่อน 
 การปลูกข้าวโพดฝักอ่อน มีปัญหาเรื่องแมลงเข้าท าลายน้อย

มาก จึงไม่ควรใช้สารเคมีก าจัด หากไม่จ าเป็นจริง ๆ การพ่นสารปูองกันก าจัด
ศัตรูพืชในข้าวโพดฝักอ่อนนั้น เกษตรกรควรพ่นสารเคมีให้กระจายคลุมทั่วทั้ง
ต้น โดยเฉพาะบริเวณที่แมลงศัตรูพืชชอบอาศัย นอกจากนั้น เพ่ือเป็นการ
ปูองกนัไม่ให้หนอนเจาะเข้าท าลายต้น ควรท าการพ่นสารเคมีในระยะที่หนอน
เริ่มฟักออกจากไข่ จะให้ผลดียิ่งขึ้น 

อุปกรณ์และข้ันตอนการพ่นสารเคมี 
 เครื่องพ่นสารเคมีที่เกษตรกรนิยมใช้จะเป็นเครื่องยนต์พ่น

สารแบบแรงดันน้ า) จึงควรปรับเครื่องพ่นให้เหมาะสม เพ่ือการกระจาย
สารเคมี และเพ่ิมประสิทธิภาพการปูองกันก าจัด ดังนี้ 

 1. เลือกใช้หัวฉีดที่มี เส้นผ่าศูนย์กลางของรู ขนาด 1.5 
มิลลิเมตร หรือเทียบได้กับหัวฉีดมาตรฐาน เบอร์ D-4 

 2. ปรับความดันในระบบการพ่นให้อยู่ที่ 20-30 กิโลกรัม ต่อ
ตารางเซนติเมตร หรือ 300 – 450 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เพ่ือให้มีการกระจาย
ตัวของละอองเต็มท่ี 

 3. ปรับให้การพ่นกระจายของละอองกว้างเกือบสุด เพ่ือให้
ละอองพุ่งได้ไกลและกระจายคลุมต้นข้าวโพดได้ทั่ว 
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 4. เดินพ่นด้วยความเร็วสม่ าเสมอ ใช้อัตราการเดินพ่น
ประมาณ 1 ก้าวต่อวินาที และควรเน้นการพ่นไปยังต าแหน่งที่ศัตรูพืชชอบ
อาศัย 

6.5 การใช้สารปูองกันก าจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
 1. จ าแนกชนิดของศัตรูพืชที่จะปูองกันก าจัด 
 2. เลือกใช้สารให้เหมาะกับชนิดของศัตรูพืช โดยสารนั้น

จะต้องมีประสิทธิภาพดีในการก าจัดศัตรูพืชชนิดนั้น 
 3. ควรใช้สารก าจัดศัตรูพืชต่อเมื่อพบว่า ศัตรูพืชเข้าท าลาย

ในระดับท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิต 
 4. อ่านฉลากให้เข้าใจถึงวิธีใช้ และการปูองกัน โดยละเอียด 
 5. ให้ใช้สารตามอัตราที่ก าหนดไว้ในฉลาก หรือตาม

ค าแนะน าของทางราชการเท่านั้น ไม่ควรใช้เกินกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ 
 6. ในการพ่นสารแต่ละครั้ง ไม่ควรผสมสารเกิน 1 ชนิด 

ยกเว้นในกรณีท่ีทางราชการแนะน า 
 7. ห้ามน าเครื่องพ่นสารก าจัดวัชพืชไปใช้พ่นสารก าจัด

ศัตรูพืชชนิดอื่น 
 8. ตรวจอุปกรณ์เครื่องพ่นสารอย่างให้มีรอยรั้ว เพราะจะท า

ให้สารพิษเปียกเปื้อนเสื้อผ้าและร่างกายของผู้พ่นได้ 
 9. ต้องสวมเสื้อผ้าให้มิดชิด รวมทั้งสวมหน้ากากหรือผ้าปิด

จมูกและศรีษะ เพ่ือปูองกันอันตรายจากสารพิษ 
 10. ควรพ่นสารในช่วงเช้าหรือเย็นหรือตามค าแนะน า 

หลีกเลี่ยงการพ่นสารในเวลาแดดจัดหรือมีลมแรง และผู้พ่นสารจะต้องอยู่
เหนือลมตลอดเวลา 

 11. ควรเตรียมสารให้ใช้หมดในคราวเดียว ไม่ควรเหลือค้าง
ไว้ในถังพ่น 
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 12. ภายหลังการพ่นสารก าจัดศัตรูพืชทุกครั้ง จะต้องอาบน้ า
สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที เสื้อผ้าที่ใส่ขณะพ่นสารจะต้องซักให้สะอาดทุก
ครั้ง 

 13. น้ าที่ใช้ล้างถังพ่นสาร ให้เทลงดิน ห้ามเทลงแหล่งน้ า
ธรรมชาติโดยเด็ดขาด 

 14. สารปูองกันก าจัดศัตรูพืช ต้องปิดฝาให้สนิท เก็บไว้ในที่
มิดชิด ห่างจากสถานที่ปรุงอาหาร แหล่งน้ า  และต้องปิดกุญแจโรงเก็บ
สารเคมี ตลอดเวลา 

 15. ไม่เก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนสารที่ใช้จะสลายตัวถึงระดับ
ปลอดภัย โดยดูจากฉลากค าแนะน า 

7. สุขลักษณะและความสะอาด 
7.1 หมั่นดูแลความสะอาดและก าจัดวัชพืชในแปลงปลูก เพราะจะ

เป็นที่อาศัยของโรค แมลงและหนู 
7.2 ต้องล้างอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สะอาดทันทีภายหลังการใช้งาน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถังฉีดพ่นสารเคมีต่าง ๆ ควรท าความสะอาดทันที จะช่วย
ลดความเสียหายของถังอุปกรณ์ต่าง ๆ และการปนเปื้อนของสารเคมี 

7.3 เศษเหลือหรือภาชนะท่ีใช้บรรจุสารเคมีที่ใช้หมดแล้ว ต้องท าลาย
และฝังกลบให้มิดชิดในที่ปลอดภัย ห่างจากบ้านเรือน ที่เก็บอาหาร ที่เก็บ
ผลผลิต คอกสัตว์ และแหล่งน้ าธรรมชาติ 

7.4 เมื่อเก็บเกี่ยวฝักสดเสร็จแล้ว ต้นและเศษเหลือของข้าวโพดฝัก
อ่อนให้ตัดแล้วขนย้ายไปไว้นอกแปลงปลูก หรือไถกลบลงดินทันที 
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8. การเก็บเกี่ยว 
8.1 ระยะเก็บเก่ียวที่เหมาะสม 
 เกบ็เกี่ยวฝักอ่อนเมื่อเห็นไหมโผล่พ้นจากฝักประมาณ 3 – 4 

วัน หรือมีไหมยาว 8 – 10 เซนติเมตร อาจแตกต่างได้บ้างระหว่างพันธุ์ ดังนั้น 
เพ่ือความแน่ใจให้สุ่มเก็บแล้วปอกเปลือกดูขนาดของฝักว่าได้มาตรฐานก าหนด
หรือไม่ ทั้งนี้ เพ่ือก าหนดวันเก็บเกี่ยวที่แน่นอนต่อไป หากเก็บก่อนหรือหลัง
ช่วงที่เหมาะสมเกิน 1 วัน ขนาดฝักอาจเล็กหรือใหญ่เกินมาตรฐานได้ จึงควร
เก็บเก่ียวทันทีท่ีเก็บเก่ียวได้   

การเก็บระยะดังกล่าวพันธุ์เกษตรศาสตร์ 3 มีความยาวฝัก  
9 – 12  เซนติเมตร ให้น้ าหนักฝักทั้งเปลือก 2.0 - 2.6 ตันต่อไร่ น้ าหนักฝัก
ปอกเปลือก 330 - 430 กิโลกรัมต่อไร่ และมีอัตราแลกเนื้อ 5.5 – 6.0 

8.2 วิธีการเก็บเกี่ยว 
 เก็บเกี่ยวฝักชุดแรกให้ทั่วทั้งแปลง โดยเลือกเก็บเกี่ยวเฉพาะ

ฝักที่พร้อมเก็บเกี่ยวได้ โดยทั่วไปข้าวโพดฝักอ่อนจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ 2 -3 
ฝักต่อต้น เมื่อเก็บเก่ียวต้นใดแล้ว ในกรณีต้องตัดต้นหลังจากเก็บเกี่ยวเพ่ือขาย
หรือเลี้ยงโคเนื้อ/โคนม ห้ามท าต าหนิโดยหักส่วนยอดไว้ว่าได้เก็บฝักแรกไป
แล้ว หรือหักต้นเมื่อเก็บเก่ียวฝักหมดทั้งต้นแล้ว เนื่องจากจะท าให้ส่วนต้นที่หัก
เหี่ยวและน้ าหนักต้นลดลง   ในการเก็บฝักจากต้น ส่วนของก้านฝักจะถูกหัก 
หรือดึงแล้วบิดให้หลุดออกจากต้น และใส่ลงในภาชนะ เช่น ตะกร้า หรือถุง 
ข้อควรระวัง คือ ในตอนหักฝัก ต้องระวังและจับฝักให้ลึกลงไปถึงส่วนก้านฝัก
แล้วจึงหัก โดยหักให้ติดลด าต้น ถ้าจับเพียงส่วนปลายฝักแล้วหักฝัก จะท าให้
ฝักอ่อนหักตรงส่วนกลาง ท าให้ไม่สามารถขายหรือส่งเข้าโรงงานได้ 

 หลังจากที่ปลิดฝักสดออกจากต้นแล้ว ควรส่งถึงมือผู้บริโภค 
หรือโรงงานโดยเร็วที่สุดภายใน 24 ชั่วโมง 
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9. วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 
9.1 การคัดแยกฝัก 
 - ขนาดฝักที่ส่งเข้าโรงงานต้องได้มาตรฐานและสม่ าเสมอทั้ง

กอง (lot) 
 -  ฝักสดพร้อมเปลือกให้ได้ขนาด 12 – 15 ฝักต่อกิโลกรัม 
 -  ฝักต้องไม่มีรอยต าหนิจากการท าลายของโรคหรือแมลง 

และไม่มีสารพิษเจือปน 

9.2 การเก็บรักษา 
 -  ในระหว่างรอการขนส่ง รอการจ าหน่าย หรือรอการผลิต

ในโรงงาน ควรเก็บฝักข้าวโพดในร่ม ไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่กองสุม
กัน มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก และไม่ควรเก็บไว้นานเกิน 24 ชั่วโมง 

9.3 การขนส่ง 
 -  ก่อนลงมือเก็บเกี่ยว ควรเตรียมการเรื่องตลาดรับซื้อ และ

ยานพาหนะในการขนส่งไว้ล่วงหน้า 
 -  ในระหว่างการขนส่ง ให้หลีกเลี่ยงการตากแดดนาน ๆ 

หรือกองสุมกันมากเกินไป เพราะจะเกิดความร้อนสะสมในกองฝักข้าวโพดฝัก
อ่อน ท าให้คุณภาพลดลงอย่างรวดเร็ว 

 -  ถ้าเป็นไปได้ ควรขนส่งในเวลากลางคืน เพ่ือหลีกเลี่ยง
อากาศร้อนในเวลากลางวัน 

 -  หากขนส่งในปริมาณมาก ควรมีปล่องหรือท่อเจาะรู
ระบายอากาศ ตั้งไว้ในกองข้าวโพดหลาย ๆ จุด เพ่ือระบายความร้อนในกอง 

 -  ควรส่งถึงปลายทางภายในระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง 
นับจากปลิดฝักจากต้น 
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 -  การขนส่งระยะทางไกล ควรส่งโดยรถที่มีระบบห้องเย็น
ปรับอุณหภูมิที่ 15 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพันธ์ 58 – 90 เปอร์เซ็นต์ 

10. การใช้ประโยชน์จากต้นข้าวโพดฝักอ่อน 

10.1 ใช้เลี้ยงโคนม โคเนื้อ และแพะ 
 ภายหลังเก็บเกี่ยวฝักอ่อนไปแล้ว ต้น ใบ เปลือก ไหม และ

ช่อดอกตัวผู้ของข้าวโพดฝักอ่อนสามารถน าไปเลี้ยงโคนม โคเนื้อ และแพะได้ 
แต่ต้องภายหลังพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืชครั้งสุดท้าย ไม่น้อยกว่า 14 วัน 

10.2 ใช้ท าปุ๋ยหมัก 
 ให้ตัดต้นหรือเศษชิ้นส่วนของข้าวโพดฝักอ่อน น าไปท าปุ๋ย

หมักนอกแปลงปลูก 
 ในกรณีตัดต้นขายหรือใช้เป็นอาหารหยาบเลี้ยงโคนม โคเนื้อ 

หรือแพะ เป็นการน าธาตุอาหารออกไปจากดิน ต้องใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 
และควรมีการปลูกพืชตระกูลถั่วปรับปรุงดิน เช่น ถั่วเขียว ปอเทือง ถั่วพร้า 
มิฉะนั้น จะท าให้ดินเสื่อมอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการปลูกข้าวโพดฝักอ่อน 3-
4 ครั้ง/ปี จะท าให้ต้นแคระแกร็นและเตี้ยลง การปรับปรุงบ ารุงดินจะช่วยให้
การผลิตข้าวโพดฝักอ่อนยั่งยืน 

 พันธุ์เกษตรศาสตร์ 3 มีน้ าหนักต้น 3 – 6 ตันต่อไร่ 

11. การบันทึกข้อมูล 
 ควรบันทึก วันปลูก วันพ่นสารปูองกันก าจัดศัตรูพืชและวัน

ใส่ปุ๋ย บันทึกชนิด สูตร อัตรา และวิธีใช้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การปลูกข้าวโพดฝักอ่อน เพ่ือใช้ประเมินต้นทุนและก าไร บันทึกปัญหาที่พบใน
ระหว่างฤดูปลูก ส าหรับน าไปแก้ไขในฤดูต่อไป เพ่ือให้ได้ข้าวโพดฝักอ่อนที่มี
คุณภาพดี และไม่มีสารพิษตกค้างเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค 
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12. มาตรฐานข้าวโพดฝักอ่อนส าหรับส่งโรงงาน 
 โดยทั่วไปโรงงานอุตสาหกรรมข้าวโพดฝักอ่อนบรรจุกระป๋อง

ได้ก าหนดมาตรฐานการซื้อที่ใกล้เคียงกัน ลักษณะของฝักอ่อนเมื่อปอกเปลือก
แล้ว มีดังนี้ 

 1. ฝักอ่อนได้จากต้นที่มีความสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคหรือ
แมลงรบกวน 

 2. เปลือกไม่หนาเกินไป อัตราส่วนน้ าหนักฝักทั้งเปลือกต่อ
น้ าหนักฝักปอกเปลือก ไม่เกิน 7 : 1 

 3. ขนาดฝัก (ปอกเปลือกแล้ว) มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0 – 
1.5 เซนติเมตร 

 4. ความยาว 4 – 9 เซนติเมตร 
 5. ฝักรูปทรงกระบอก แต่ปลายฝักเรียวเล็ก 
 6. ลักษณะฝักสมบูรณ์ไม่หัก (โดยเฉพาะส่วนของปลายฝัก) 

ไม่บิดเบี้ยว คด หรืองอ 
 7. ฝักต้องสด ไม่เก็บไว้นานจนเหี่ยวแห้งหรือผ่านการแช่น้ า

มาก่อน 
 8. สีของแกนอ่อนมีสีเหลืองหรือสีครีม 
 9. การเรียงของไข่ปลาตรง และแถวชิดไม่แยกเห็นเป็นร่อง 
 อย่างไรก็ตามโรงงานอาจรับซื้อข้าวโพดที่มีความยาวถึง 11 

เซนติเมตรได้ ถ้ามีลักษณะอ่ืน ๆ ตรงตามความต้องการ 

13. มาตรฐานข้าวโพดฝักอ่อนสดส าหรับส่งออก 
 ข้าวโพดฝักอ่อนสดส าหรับส่งออกมีมาตรฐานเช่นเดียวกับ

โรงงานอุตสาหกรรมข้าวโพดฝักอ่อนบรรจุกระป๋อง โดยทั่วไปมีความยาวฝัก 
10 – 12 ซม. แต่บางตลาดส่งออกอาจต้องการความยาวฝัก 4 – 9  ซม. 
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ภาพที ่2  เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนที่ไม่ต้องถอดยอด 
                      เพ่ือให้ได้ผลผลิตสูงและคุณภาพดีเพ่ือการส่งออก 
 

 

 

 

การไถดะเพื่อก าจัดซากต้นขา้วโพดและ
วัชพืช 

 สภาพแปลงหลังการไถพรวน 

 

 

 
สภาพดินร่วนซุยหลังพรวนและพร้อมปลูก  การยกร่องเตรียมปลูก 

 

 

 

เกษตรกรภาคตะวันตกปลูกข้าวโพดข้าง
สันร่อง ปลูกแบบสลับฟนัปลา 

 เครื่องมือปลูกข้าวโพดที่เกษตรกรใช้ใน 
ภาคตะวันตก 
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ภาพที ่2  เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนที่ไม่ต้องถอดยอด 
                      เพ่ือให้ได้ผลผลิตสูงและคุณภาพดีเพ่ือการส่งออก (ต่อ) 

 

 

 

การให้น้ าของเกษตรกรภาคตะวันตก 
แบบไหลตามร่องหลังจากปลูก 

 การให้น้ าแบบพน่ฝอย ประหยัดน้ า 
แต่ต้นทุนสูงกว่าแบบไหลตามรอ่ง 

 

 

 
การฉีดพ่นสารควบคุมวัชพชืก่อนงอก

หลังจากปลูกและให้น้ า 
 การใส่ปุ๋ยแบบหว่าน สิ้นเปลืองปุ๋ยและ

ใบข้าวโพดถูกปุ๋ยอาจท าให้ใบไหม้ 

 

 

 
การใส่ปุ๋ยแบบหยอดข้างต้นข้าวโพด 
มีประสิทธิภาพสูงกวา่แบบหว่าน 

 การท ารุ่นก าจัดวัชพชืพร้อมใส่ปุย๋คร้ังที่ 
2 ใช้ปุ๋ยยูเรียเมื่อข้าวโพดอายุ 1 เดือน 
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ภาพที ่2  เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนที่ไม่ต้องถอดยอด 
                      เพ่ือให้ได้ผลผลิตสูงและคุณภาพดีเพ่ือการส่งออก (ต่อ) 
 

 

 

 
พันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนเพศผู้ไม่เปน็หมัน 

จะต้องถอดยอดก่อนการสลัดละอองเกสร 
 ช่อดอกตัวผู้หลังจากถอดยอด 

มีความยาวช่อดอกประมาณ 80 ซม. 

 

 

 
พันธุ์เกษตรศาสตร์ 3 มีช่อดอกเพศผู้ 

เป็นหมัน 100% ไม่ต้องถอดยอด 
 ลักษณะช่อดอกเพศผู้เป็นหมันของ

พันธุ์เกษตรศาสตร์ 3 

 

 

 
พันธุ์เกษตรศาสตร์ 3 ให้เก็บเก่ียวหลังจาก 
ออกไหม 3-4 วัน หรือไหมยาว 8-10 ซม. 

 พันธุ์เกษตรศาสตร์ 3 
เก็บตามค าแนะน า ฝักยาว 10-12 ซม. 
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ภาพที ่2  เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนที่ไม่ต้องถอดยอด 
                      เพ่ือให้ได้ผลผลิตสูงและคุณภาพดีเพ่ือการส่งออก (ต่อ) 
 

 

 

 
ข้าวโพดฝักอ่อนมีเมล็ดอ่อนจาก 

การผสมเกสรเพราะถอดยอดไม่หมด 
 ข้าวโพดฝักเสียเนื่องจากฝักอ่อนติด

เมล็ด ปลายฝักแบนหรือเป็นแฉก 

 

 

 
หลังจากเก็บเกี่ยวฝักเสร็จสิ้น เกษตรกร 
ตัดต้นใช้เลี้ยงโคนม โคเนื้อ หรือแพะ 

 การปลูกพืชตระกลูถั่ว เช่น ถั่วเขียว
เพื่อปรับปรุงดิน ควรท าปลีะ 1 รุ่น 

 

 

 
ข้าวโพดฝักอ่อนสด 

เพื่อส่งออกตลาดฝักสดต่างประเทศ 
 ข้าวโพดฝักอ่อนในขวดแก้ว 

เพื่อส่งออกตลาดต่างประเทศ 
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