
ศนูยว์จัิยพชืไร่นครสวรรค ์20/06/62

วัน ระยะการ
เจริญเตบิโต

กิจกรรม/การเฝ้าระวัง รายละเอียด การบันทึกขอ้มลู หมายเหตุ

พ้ืนที่ปลูกที่เหมาะสม พื้นที่ดอน หรือที่ลุ่มไม่มีน้้าทว่มขัง มีความอุดมสมบรูณ์         
ปานกลาง-สูง ความเปน็กรดด่างของดิน (pH) 5.5 – 7.5

ข้อมูลชุดดิน ความ
อุดมสมบรูณ์ของดิน

เก็บตัวอย่างดินเพื่อวเิคราะหค์วามอุดมสมบรูณ์

การเตรยีมดิน

ก่อนปลูก >ไถดะผาล 3 ไถดะด้วยผาล 3 ลึกประมาณ 20-30 เซนติเมตร ตากดิน 7-10 วนั แล้วไถพรวน

>ไถพรวนผาล 7 ไถพรวนด้วยผาล 7 เพื่อปรับระดับดินใหส้ม่้าเสมอ เตรียมดินดีและสม่้าเสมอ ถ้าดินก้อนใหญ่จะเปน็
อุปสรรคตอนหยอดได้

การเตรยีมเมล็ดพันธุ์ พนัธุลู์กผสม ใหผ้ลผลิตสูง เจริญเติบโตดีเหมาะกับแหล่งปลูก
เมล็ดพนัธุค์วรมีความงอกมากกวา่ 90 เปอร์เซ็นต์ และมีความ
แข็งแรงสูง

อัตราการใช้เมล็ดพนัธุ ์ประมาณ 3 กิโลกรัม/ไร่

1

ปลูก

การปลูกและการใส่ปุ๋ยรอง
พ้ืนพรอ้มปลูก

เคร่ืองหยอดพว่งติดแทรกเตอร์ ปรับใหม้ีระยะระหวา่งแถว 75 
เซนติเมตร ระยะระหวา่งหลุม 20 เซนติเมตร จ้านวน 1 ต้นต่อ
หลุม และเลือกรูจานหยอดใหเ้หมาะกับขนาดของเมล็ดพนัธุ ์ซ่ึง
ระบไุวท้ี่ถุง

วนัปลูก ดินต้องมีความชื้นเพยีงพอส้าหรับการงอก (ข้าวโพด
ต้องการน้้าปริมาณ 28 มิลลิเมตร/สัปดาหใ์นการ
งอก)

ปุ๋ยรองพ้ืนพรอ้มปลูก ปุ๋ยรองพื้นพร้อมปลูก ใส่ครบทั้ง 3 ธาตุ N-P-K เช่น ปุ๋ย 
15-15-15 อัตราปุ๋ย ใส่ตามค่าวเิคราะหดิ์น หรือความอุดม
สมบรูณ์ของดิน

อัตราปุ๋ยที่ใส่ ใส่ตามค่าวเิคราะหดิ์น หรือค้าแนะน้าทั่วไป         
ดินเหนียวสีด้าใส่ปุ๋ย15-15-15 อัตรา 40 กก./ไร่ 
ดินเหนียวสีแดงหรือดินร่วนเหนียว ใส่ปุ๋ย 15-15-15
 อัตรา 50 กก./ไร่                                       
ดินร่วนทรายใส่ปุ๋ย 15-15-15 อัตรา 60 กก./ไร่ 

2 การพ่นสารควบคุมวัชพืชหลัง
ปลูก ก่อนข้าวโพดและวัชพืช

งอก

พน่คลุมดินหลังปลูก ก่อนข้าวโพดและวชัพชืงอก ขณะดินมี
ความชื้น

วนัพน่สารเคมี ชนิด
สาร และอัตราที่ใช้

ค้าแนะน้าทั่วไป                                  อะทรา
ซีน และอะลาคลอร์ อัตรา 300 กรัม+500 ซีซี/ไร่ 

การปฏบิัติดูแล และบันทึกข้อมูลในการปลูกข้าวโพดเลีย้งสัตว์แปลงใหญ่ ในสภาพแปลงน้้าฝน

1



ศนูยว์จัิยพชืไร่นครสวรรค ์20/06/62

วัน ระยะการ
เจริญเตบิโต

กิจกรรม/การเฝ้าระวัง รายละเอียด การบันทึกขอ้มลู หมายเหตุ

3

4 วันงอก ถ้าดินมีความชื้นเพยีงพอส้าหรับการงอก ข้าวโพดจะเร่ิมงอก
ประมาณ 3-5 วนั หลังจากหยอดเมล็ด

วนังอก

5 ปอ้งกันก้าจัดตามค้าแนะน้าของกรมวชิาการเกษตร

6

7

8 เฝ้าระวังการระบาดของ

9 โรคและแมลง ปอ้งกันก้าจัดตามค้าแนะน้าของกรมวชิาการเกษตร

10 ระยะกล้า

11

12

13

14 หนอนกระทู้หอม ท้าลายในระยะข้าวโพดอายุ 1-2 สัปดาห์ ปอ้งกันก้าจัดตามค้าแนะน้าของกรมวชิาการเกษตร

15

16 % ต้นที่โรค เมื่อพบต้นเปน็โรค ใหถ้อนต้นไปท้าลายนอกแปลง

17

18

19

20

21

หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด เร่ิมท้าลายในระยะข้าวโพดอายุ 1
 สัปดาห ์จนถึงระยะติดฝัก ตัวเต็มวยัสามารถวางไข่ต่อเนื่อง
หลายรุ่น โดยเฉพาะในช่วงข้าวโพดอายุ 1 เดือนแรกหลังงอก 
ควรมีการตรวจแปลงสม่้าเสมอ

เพลี้ยไฟ ตัวอ่อนของเร่ิมเข้าท้าลายต้น โดยอาศัยอยู่ตามซอก
กาบใบและช่อดอก ดูดกินน้้าเล้ียงท้าใหใ้บซีดขาว และเกิดเปน็
รอยด่างเหลืองซีดเปน็หย่อมๆ เพล้ียไฟจะระบาดมาก 
โดยเฉพาะในภาวะแหง้แล้ง หากมีความชุ่มชื้นในดินพอควร จะ
ไม่มีปญัหาเร่ืองเพล้ียไฟ

โรคราน้้าค้าง เข้าท้าลายต้ังแต่ข้าวโพดงอกจนถึงข้าวโพดมีอายุ
ประมาณ 1 เดือน ลักษณะอาการ ใบจะมีทางสีขาว เขียวอ่อน 
หรือเหลืองอ่อน ข้าวโพดที่เปน็โรคจะไม่ไหผ้ลผลิต แม้จะมีฝักก็
ไม่สมบรูณ์หรือไม่มีเมล็ด

วนัพน่สารเคมี ชนิด
สาร และอัตราที่ใช้

วนัพน่สารเคมี ชนิด
สาร และอัตราที่ใช้

วนัพน่สารเคมี ชนิด
สาร และอัตราที่ใช้
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ศนูยว์จัิยพชืไร่นครสวรรค ์20/06/62

วัน ระยะการ
เจริญเตบิโต

กิจกรรม/การเฝ้าระวัง รายละเอียด การบันทึกขอ้มลู หมายเหตุ

22 ระยะกล้า อัตราปุ๋ยที่ใส่

23
24

25

26

27

28

29 เฝ้าระวังการระบาดของ หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ปอ้งกันก้าจัดตามค้าแนะน้าของกรมวชิาการเกษตร

30 แมลง

31 ขึ้นกับวัตถุประสงค์
ของงาน

วัดการเจรญิเติบโตทางล้าต้น 
ที่อายุ 30 วัน

สุ่มวดั จ้านวน 10 ต้น/จุด วดัจากพื้นดินถึงใบที่หใูบ (leaf 
collar) กางเต็มที่

วดัความสูงต้น      
มีหน่วยเปน็ ซม.

จ้านวนจุดเก็บข้อมูล พจิารณาตามความเหมาะสม
กับขนาดพื้นที่

32
33 เฝ้าระวังการระบาดของ หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ปอ้งกันก้าจัดตามค้าแนะน้าของกรมวชิาการเกษตร
34 โรคและแมลง
35 % ต้นที่โรค เก็บต้นเปน็โรค ไปท้าลายนอกแปลงปลูก
36 เตรียมแปลงใหม้ีการ ระบายน้้าดี  ใส่ปุ๋ยอินทรีย์
37 หลีกเล่ียงการปลูกพชื หนาแน่น
38 ไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในอัตราสูง
39
40
41
42
43

ระยะก่อนออก
ดอกตัวผู้ และไหม

การทา้รุน่พรอ้มใส่ปุ๋ย ครัง้ที่ 2 เปน็การก้าจัดวชัพชืระหวา่งแถวปลูกด้วยแรงงานหรือ
เคร่ืองจักรกล เมื่อข้าวโพดอายุ 20-25 วนั พร้อมใส่ปุ๋ย คร้ังที่ 2

การใส่ปุ๋ยคร้ังที่ 2 เฉพาะปุ๋ยไนโตรเจน             
ใส่ตามค่าวเิคราะหดิ์น หรือค้าแนะน้าทั่วไป         
ดินเหนียวสีด้าใส่ปุ๋ย 46-0-0 อัตรา 15 กก./ไร่ หรือ
 21-0-0 อัตรา 20 กก./ไร่
ดินเหนียวสีแดง หรือดินร่วนเหนียว ใส่ปุ๋ย 46-0-0 
อัตรา 15 กก./ไร่                                        
ดินร่วนทรายใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยเคมี 46-0-0 อัตรา 20 
กก./ไร่

โรคต้นเน่าจากเชื้อแบคทเีรยี (อาการเน่าเปยีก ฉ่้าน้้า ล้าต้นยุ่ย 
มีกล่ินเหม็น) มักพบในแปลงที่มีการระบายน้้าไม่ดี พื้นที่ลุ่ม การ
ปลูกพชืหนาแน่น ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในอัตราสูง  
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ศนูยว์จัิยพชืไร่นครสวรรค ์20/06/62

วัน ระยะการ
เจริญเตบิโต

กิจกรรม/การเฝ้าระวัง รายละเอียด การบันทึกขอ้มลู หมายเหตุ

44 จ้านวนต้น/แปลงย่อย

45

46

47

48

49

50
51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

ขึ้นกับวัตถุประสงค์
ของงาน

วัดการเจรญิเติบโตทางล้าต้น 
ที่อายุ 60 วัน

สุ่มวดั จ้านวน 10 ต้น/จุด วดัจากพื้นดินถึงข้อใบธง วดัความสูงต้น       
มีหน่วยเปน็ ซม.

บนัทกึข้อมูลในแปลงย่อยที่ tag หรือท้าเคร่ืองหมาย
ใวจ้ากการเก็บข้อมูลที่ผ่านมา

นับจ้านวนต้นในพื้นที่กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการบนัทกึข้อมูล โดย
นับจ้านวนต้นทั้งหมดเมื่อข้าวโพดมีอายุประมาณ 45-50 วนั 
ก่อนออกดอก นับรวมต้นที่เปน็โรคหรือมีแมลงท้าลาย 
(เพื่อประโยชน์ในการนับวนัออกดอก)

จ้านวนต้นทั้งหมด ก้าหนดขนาดแปลงย่อยที่ต้องการบนัทกึข้อมูล โดย
ท้าการสุ่มจ้านวน 5 แถว ๆ ยาว 5 เมตร/จุดที่เก็บ
ข้อมูล  (จ้านวนจุดเก็บข้อมูล พจิารณาตามความ
เหมาะสมกับขนาดพื้นที)่                              *
ในพื้นที่เก็บข้อมูลควร tag หรือท้าเคร่ืองหมาย 
เพื่อท้าการเก็บข้อมูลในหลายๆ ลักษณะ ในช่วง
ระยะเวลาต่างๆ

ระยะออกดอก
ตัวผู้ และไหม

วันออกไหม นับจากวนัปลูกถึงวนัที่จ้านวนต้นมากกวา่คร่ึงหนึ่ง
ของจ้านวนต้นทั้งหมดในแต่ละแปลงย่อย  เมื่อมีไหมโผล่พน้
กาบหุ้มฝักออกมา                                                     
วันออกดอกตัวผู้ นับจากวนัปลูกถึงวนัที่จ้านวนต้นมากกวา่
คร่ึงหนึ่งของจ้านวนต้นทั้งหมดในแต่ละแปลงย่อย ดอกตัวผู้เร่ิม
โปรยละอองเกสร

         วันออกดอกตัวผู้        
     และไหม 50 %

ระยะก่อนออก
ดอกตัวผู้ และไหม

จ้านวนวนัออกดอก
ตัวผู้ และวนัออกไหม

บนัทกึข้อมูลในแปลงย่อยที่ tag หรือท้าเคร่ืองหมาย
ใวจ้ากการเก็บข้อมูลจ้านวนต้นที่ผ่านมา การเข้า
ตรวจนับจนถึงวนัที่มีจ้านวนต้นที่ออกดอกเกินกวา่
คร่ึงหนึ่งของจ้านวนต้นทั้งหมดในแต่ละแปลงย่อย 
อาจใช้ระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห ์นับจากการ
ตรวจนับคร้ังแรก

 ข้าวโพดต้องการน้้าปริมาณ 70 มิลลิเมตร/สัปดาห์
ในระยะออกดอก
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ศนูยว์จัิยพชืไร่นครสวรรค ์20/06/62

วัน ระยะการ
เจริญเตบิโต

กิจกรรม/การเฝ้าระวัง รายละเอียด การบันทึกขอ้มลู หมายเหตุ

61 เฝ้าระวังการระบาดของ ท้าลายซากข้าวโพด หลังเก็บเกี่ยว

62 โรคและแมลง เตรียมแปลง ใหม้ีการ ระบายน้้าดี

63 ไม่ใส่ ปุ๋ยไนโตรเจน ปริมาณสูง เพิ่ม ปุ๋ยโปตัสเซียม

64 หลีกเล่ียงการปลูกแน่น

65-95 ระยะการสะสม
น้้าหนักเมล็ด

90 วัดความสูงต้นและความสูงฝัก ความสูงต้น สุ่มวดัจ้านวน 10 ต้น/จุด วดัจากพื้นดินถึงข้อใบธง 
ความสูงฝัก สุ่มวดัจ้านวน 10 ต้น/จุด วดัจากพื้นดินถึงถึงข้อของ
ฝักบนสุด

ความสูงต้น      
ความสูงฝัก          
มีหน่วยเปน็ ซม.

บนัทกึข้อมูลในแปลงย่อยที่ tag หรือท้าเคร่ืองหมาย
ใวจ้ากการเก็บข้อมูลที่ผ่านมา

91
92
93
94
95
96

97
98 นับจ้านวนต้นล้ม นับจ้านวนต้นที่โคนต้นเอียงจากแนวด่ิงเกิน 45 องศา % ต้นล้ม

99

100

ระยะสุกแก่ทางสรีระ (physiological maturity) 
เกิด Black layer เมล็ดมีการเจริญเติบโตเต็มที่  
ความชื้นเมล็ดที่ระยะนี้จะสูง มากกวา่ 30% ถ้ามี
ฝนตกชุกในช่วงนี้ จะส่งเสริมใหเ้กิดโรคฝักเน่า

ระยะสุกแก่ทาง
สรรีะวิทยา

นับจ้านวนต้นก่อนเก็บเกี่ยว นับรวมต้นที่ไม่ติดฝัก หรือต้นที่เปน็
โรค หรือมีแมลงท้าลาย

นับจ้านวนต้นเก็บเก่ียว จ้านวนต้นเก็บเกี่ยว

นับจ้านวนต้นที่ล้าต้นหกัตรงต้าแหน่งที่ต้่ากวา่ฝักบนสุดลงมาไม่
นับต้นที่หกัเหนือฝักบนสุด

นับจ้านวนต้นหกั % ต้นหกั

ระยะออกดอก
ตัวผู้ และไหม

โรคต้นเน่าจากเชื้อรา (อาการเน่าแหง้) โรคต้นเน่า จากเชื้อรา 
Macrophomina phaseolina มักแสดงอาการระยะออกดอก
  ท้าใหต้้นหกัล้ม

% ต้นที่โรค
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วัน ระยะการ
เจริญเตบิโต

กิจกรรม/การเฝ้าระวัง รายละเอียด การบันทึกขอ้มลู หมายเหตุ

110-120 ระยะเก็บเก่ียว จ้านวนฝักเก็บเก่ียว นับจ้านวนฝักทั้งหมดที่เก็บเกี่ยวในแต่ละแปลงย่อย จ้านวนฝักเก็บเกี่ยว

ผลผลิตต่อไร่ ค้านวณผลผลิตเมล็ดต่อไร่ ที่ความชื้น 15 %

น้้าหนักเมล็ด

โดยวดัจากตัวอย่างของเมล็ดที่กะเทาะจากฝักที่เก็บเกี่ยว วดั
ความชื้นทนัทหีลังจากชั่งน้้าหนักเมล็ด

ความชื้นเมล็ด มี
หน่วยเปน็เปอร์เซ็นต์

ความชื้นเมล็ดขณะเก็บเก่ียว

สัดส่วนน้้าหนักเมล็ดต่อน้้าหนักฝัก มีหน่วยเปน็เปอร์เซ็นต์ 
((น้้าหนักเมล็ด/น้้าหนักฝัก) x 100)

เปอรเ์ซ็นต์กะเทาะ (Shelling) มีหน่วยเปน็
เปอร์เซ็นต์

น้้าหนักเมล็ด มี
หน่วยเปน็กิโลกรัม

ชั่งน้้าหนักเมล็ดทั้งแปลงย่อยเมื่อกะเทาะจากฝักแล้ว

      ข้าวโพดที่ฝักแก่จัดและแหง้สนิท ต้นและใบจะ
เปล่ียนเปน็สีฟางข้าวทั้งแปลง มีความชื้นประมาณ 
20-25 %                                                  
     ถ้าต้องการใช้พื้นที่ปลูกพชือื่นตามข้าวโพด ควร
เก็บเกี่ยวเมื่อใบข้าวโพดเปล่ียนเปน็สีฟางข้าว  
80-90 % เมล็ดจะมีความสมบรูณ์แล้ว

ความชื้นในเมล็ดต้่ากวา่ 23 %  จะปลอดภยัจาก
การปนเปื้อนของสารอะฟลาทอกซิน หรือพบใน
ปริมาณน้อยกวา่ 50 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม

ผลผลิตเมล็ดต่อไร่ 
ที่ความชื้น 15 %   
มีหน่วยเปน็กก./ไร่

* พื้นที่เก็บเกี่ยว = จ้านวนแถวที่เก็บ X ความยาว
แถวที่เก็บ (เมตร) x ระยะระหวา่งแถว (เมตร)

นับจ้านวนฝักที่ติดเมล็ดน้อยกวา่คร่ึงหนึ่งของฝัก ฝักที่มีโรค/
แมลงท้าลาย

จ้านวนฝักเสีย

ชั่งน้้าหนักฝักเมื่อเก็บเกี่ยวทั้งแปลงย่อย (การชั่งน้้าหนักฝัก และ
น้้าหนักเมล็ดควรท้าใหเ้สร็จส้ินภายในวนัเดียวกัน)

น้้าหนักฝักต่อแปลงย่อย

จ้านวนฝักเสีย

น้้าหนักฝัก มีหน่วย
เปน็กิโลกรัม
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