
การผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดลูกผสม

ความรวมมือระหวางกรมวิชาการเกษตร 
และสถาบันพัฒนาชนบท สาธารณรัฐเกาหลี
โครงการเสริมสรางความรวมมือดานอาหาร

และเกษตรแหงอาเซียน (AFACI) สาธารณรัฐเกาหลี

เอกสารเผยแพรเพ่ือสงเสริมศักยภาพเกษตรกร
โครงการหมูบานเมล็ดพันธุขาวโพดในประเทศไทย

(Maize Seed Village in Thailand)



ความเปนมา
โครงการหมูบานเมล็ดพันธุขาวโพดในประเทศไทย (Maize Seed Village in 

Thailand) เปนความรวมมือระหวางกรมวิชาการเกษตร และสถาบันพัฒนาชนบทสาธารณรัฐเกาหลี 
(Rural Development Administrative, RDA) ภายใตโครงการเสริมสรางความรวมมือดานอาหารและ
เกษตรแหงอาเซียน (Asian Food Agriculture Cooperation Initiative, AFACI) ของสาธารณรัฐ
เกาหลี โดย RDA เปนผูสนับสนุนงบประมาณ ดําเนินโครงการตั้งแตป 2553-2556 เพ่ือพัฒนาความ
ม่ันคงทางอาหารในภูมิภาคอาเซียน โครงการหมูบานเมล็ดพันธุขาวโพดในประเทศไทย มี
วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาความรูและทักษะของเกษตรกรในการผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดเล้ียงสัตว
ลูกผสมเพ่ือใชเองและในชุมชน ดําเนินการใน 4 จังหวัด ไดแก นครสวรรค เชียงใหม เพชรบูรณ 
และสุโขทัย

เอกสารเผยแพรฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือเปนคูมือและแนวทางสําหรับเกษตรกรใน
โครงการฯ รวมท้ังผูท่ีสนใจผลิตเมล็ดพันธุใชเอง หรือใชในชุมชน ขอขอบคุณนักวิชาการเกษตร 
ศูนยวิจัยพืชไรนครสวรรค ท่ีใหความอนุเคราะหขอมูลและภาพประกอบในการจัดทําเอกสาร 
สําหรับการดําเนินงาน ในพ้ืนท่ีไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากศูนยวิจัยพืชไรนครสวรรค ศูนยวิจัย
พืชไรเชียงใหม ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ และศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย 
ขอขอบคุณโครงการ AFACI โดย RDA สาธารณรัฐเกาหลี ผูใหการสนับสนุนงบประมาณ
ดําเนินงาน คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฯ ฉบับน้ีจะเปนประโยชนตอเกษตรกรผูผลิต
เมล็ดพันธุและผูสนใจ รวมท้ังเปนแรงบันดาลใจใหชุมชนตาง ๆ ตระหนักถึงความสําคัญในการผลิต
เมล็ดพันธุใชเอง เพ่ือการพ่ึงพาตนเอง เสริมสรางความเขมแข็ง และความยั่งยืนในการผลิตขาวโพด
ของชุมชนตอไป
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คํานํา

ขาวโพดเล้ียงสัตวลูกผสมทนทานแลงพันธุ "นครสวรรค 3"

เปนขาวโพดพันธุลูกผสม เกิดจากการสมระหวางสาย
พันธุแทพันธุแม "ตากฟา 1" และสายพันธุพอ "ตากฟา 3" 
ขาวโพดเล้ียงสัตวลูกผสม "นครสวรรค 3" มีลักษณะเดน 
คือ ทนทานแลงในระยะออกดอก ตานทานโรครานํ้าคาง
สูง ตานทานโรคราสนิม และเก็บเกี่ยวงาย ใหผลผลิต
เมล็ดในสภาพปกติเฉล่ีย 1,106 กิโลกรัมตอไร และ
ผลผลิตในสภาพขาดนํ้าในระยะออกดอก 836 กิโลกรัม
ตอไร อายุออกดอกตัวผู 54 วัน อายุออกไหม 55 วัน อายุ
เก็บเกี่ยว 110-115 วัน ความสูงของฝก 110 ซม. ความสูง
ของตน 196 ซม. จํานวนฝก 1 ฝกตอตน จํานวนแถวเมล็ด 
14 แถวตอฝก จํานวนเมล็ดตอแถว 36 เมล็ด เปอรเซ็นต
กะเทาะ 82.7%

              ปจจุบันการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวมีความเล้ียงตอการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ       อาทิ ฝน
แลง นํ้าทวม   ซึ่งเม่ือไดรับความเสียหายและตองปลูกใหม ทําใหเกษตรกรตองสิ้นเปลืองเมล็ดพันธุ     
ขณะเดียวกันเมล็ดพันธุมีราคาแพง และบางครั้งขาดแคลน ในป 2553 กรมวิชาการเกษตร ไดทําการ
รับรองเมล็ดพันธุขาวโพดเล้ียงสัตวลูกผสมพันธุใหม "นครสวรรค 3" ซึ่งมีลักษณะเดนคือ ทนทาน
แลงในระยะออกดอก ผลผลิตสูง และตานทานโรครานํ้าคาง ดังน้ันหากเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุไวใช
เอง จะสามารถลดตนทุนการผลิตในดานคาเมล็ดพันธุ แกปญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุจําหนายใน
กลุมหรือหมูบานใกลเคียง เปนการเพ่ิมรายไดใหอีกดวย
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การผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดลูกผสม "นครสวรรค 3”
"เมล็ดพันธุ" แตกตางจาก "เมล็ดพืช“  เพราะเมล็ดพันธุตองมีชีวิต มีความงอกสูง ใหตนกลาแข็งแรง 
ลักษณะตรงตามพันธุ แตเมล็ดพืชอาจเปนเมล็ดตาย หรือมีความงอกต่ํา ตนกลาออนแอ อาจมีเมล็ด
พืชอ่ืน หรือดิน ทรายปะปน การใชเมล็ดพันธุคุณภาพดีจึงทําใหไดจํานวนตนตอไรสูงกวา ประหยัด
เมล็ดพันธุ ตนกลาทนตอสภาพแวดลอมไดดี ลักษณะตรงตามพันธุ ตานทานโรค และใหผลผลิตสูง 
การผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพดี จึงตองดูแลรักษาแปลงผลิตเมล็ดพันธุอยางถูกตองและเหมาะสม 
ตรวจสอบทุกขั้นตอนตั้งแตการเลือกพ้ืนท่ีปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยว       และการปฏิบัติหลังการ
เก็บเกี่ยว

ปลูกหางเวลาปองกันการปนพันธุ ปลอยใหเมล็ดคางแปลงงอกแลวไถกําจัด

การทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุ
เพ่ือใหไดเมล็ดพันธุคุณภาพดีตองคํานึงถึงความพรอมในหลายดาน ดังตอไปน้ี
1. สภาพภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมสําหรับขาวโพดคือ แสงแดดจัด อุณหภูมิและปริมาณนํ้าพอเหมาะ 
การกระจายของฝนดี สําหรับแปลงผลิตเมล็ดพันธุ ถาในระยะโปรยละอองเกสรตัวผูฝนตก
ติดตอกัน หรือขาดนํ้าและอุณหภูมิสูง อาจทําใหการผสมเกสรไมดี ติดเมล็ดนอย
2. การเลือกพื้นท่ี
ดินควรมีความอุดมสมบูรณ อุมนํ้าและระบายนํ้าดี ปรับ
ระดับพ้ืนท่ีปลูกใหสมํ่าเสมอเพ่ือความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน เวนระยะปลูกหางจากแปลงขาวโพดพันธุอ่ืน 
3 สัปดาห เพ่ือใหปลอดละอองเกสรตัวผู หรือระยะแปลง
หางกัน 300 เมตร การเดินทางไปยังแปลงสะดวกเพราะ
ตองตรวจแปลงตัดพันธุปน  กําจัดชอดอกตัวผู  ขนยาย
เมล็ดพันธุท่ีผลิตได  พ้ืนท่ีไมควรปลูกขาวโพดมากอน 
เพราะจะทําใหเกิดพันธุปนไดถากําจัดตนปนไมหมด  
หากหลีกเล่ียงไมได ตองปลอยใหเมล็ดขาวโพดท่ีเหลือ
ในแปลงปลูกงอกกอน  แลวจึงไถกําจัดในชวงเตรียม
แปลงปลูก

เตรียมดินใหละเอียดเพ่ือใหเมล็ดงอก
สมํ่าเสมอ
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3. การปลูกและการดูแลรักษา
3.1 การปลูก
    ควรวางแถวปลูกใหลมพัดละอองเกสรตัวผูจาก
แถวสายพันธุพอผสมเกสรกับแถวสายพันธุแมไดดี 
ปลูกสายพันธุแทพันธุแม (ตากฟา 1) และพันธุพอ 
(ตากฟา 3) วันเดียวกัน โดยใชอัตราแถวปลูกสายพันธุ
แมตอพอ 4:1 และเพ่ือปองกันการสับสนของเมล็ด
พันธุระหวางการปลูกควรแยกเมล็ดพันธุพอ และแม
ใสถุงตางชนิดกัน และทําเครื่องหมายแยกถุงให
ชัดเจน ถาใชแรงงานคนปลูกควรแยกผูปลูกสายพันธุ
แม และสายพันธุพอ การปลูกดวยเครื่องตองแยกถัง
หรือเครื่องปลูก และตองทําความสะอาดถังปลูก
ไมใหมีเมล็ดขาวโพดอ่ืนปน ปกไมท่ีหัวแถวสายพันธุ
พอเพ่ือเปนเครื่องหมายปองกันการสับสนกับแถวสาย
พันธุแม

ควรปลูกแถวสายพันธุพอเพ่ิมรอบ
แปลงเพ่ือกันละอองเกสรจากพันธุอ่ืน และชวยเพ่ิม
ละอองเกสรใหผสมติดเมล็ดดี ใชระยะปลูกระหวาง
แถวและระหวางตน 75x20 เซนติเมตร 1 ตนตอหลุม 
สามารถปรับระ ยะระหวางแถวระหวาง 65-7 5 
เซนติเมตร และระยะระหวางตนระหวาง 15-20 
เซ นติ เมต ร  ขึ้ นกั บค ว า มอุด มส ม บูร ณ ข อง ดิ น 
สภาพแวดลอม และความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
การเพ่ิมจํานวนตนตอพ้ืนท่ีโดยใชระยะแถวแคบลงท่ี
ระยะ 65x15 เซนติเมตร 1 ตนตอหลุม ถาปฏิบัติดูแล
อยางเหมาะสม จะชวยเพ่ิมผลผลิตไดรอยละ 20 
นอกจากน้ียังมีเทคนิคการปลูกแทรก โดยปลูกแถวแม
เต็มพ้ืนท่ีและปลูกแถวพอแทรกระหวางแถวแมโดย
ขยายระยะหางเฉพาะแถวแมท่ีปลูกแถวพอแทรก 
สามารถเพ่ิมผลผลิตไดสูงสุดรอยละ 28

ใชถุงตางสีปองกันการสับสน

ปกไมหนาแถวสายพันธุพอ

อัตราแถวสายพันธุแมตอพอ 4:1
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3.2 การใสปุย 
      ควรวิเคราะหดินกอนปลูกเพ่ือทราบปริมาณธาตุอาหาร
ในดิน และพิจารณาสูตรปุยและอัตรา ท่ีควรใสอย าง
เหมาะสม สําหรับแปลงผลิตเมล็ดพันธุผลผลิตสูงแลว ยัง
ตองคํานึงถึงความอุดมสมบูรณและคุณภาพเมล็ดพันธุอีก
ดวย ควรเลือกใสปุยพรอมปลูกใหเหมาะสมเพราะสามารถ
เรงหรือชะลอการเจริญเติบโตได อยาใสปุยติดกับเมล็ดพันธุ
เพราะจะทําใหเมล็ดเนา ความงอกลด ควรใสปุยเม่ือดินมี
ความช้ืน ไมควรใสปุยในระยะขาวโพดออกดอกหรือติด
เมล็ดแลว เพราะไมทําใหผลผลิตเพ่ิมและยังสิ้นเปลือง
คาใชจายในดินท่ีมีความอุดมสมบูรณสูง การใสปุยอาจเห็น
ผลไมชัดเจนเม่ือเปรียบเทียบกับดินท่ีมีความอุดมสมบูรณต่ํา 
โดยท่ัวไปสายพันธุแทมักมีระบบรากท่ีออนแอกวาพันธุ
ลูกผสมในสภาพธาตุอาหารในดินไมสมดุล จึงมักแสดง
อาการขาดธาตุอาหารในระยะแรกของการเจริญมากกวา
พันธุลูกผสม ตัวอยางการขาดธาตุอาหาร เชน ขาดธาตุ
ไนโตรเจน ใบลางจะมีสีเหลืองซีด โดยเริ่มท่ีปลายใบกอน 
แลวลามไปสูใบยอด ปลายใบแหงลามเขาสูกลางใบ มักเกิด
ในสภาพนํ้าขังหรือท่ีท่ีมีการชะลางมาก อากาศเย็น ดินมี
ความอุดมสมบูรณต่ํา และไมมีการปรับปรุงดินดวยปุย
อินทรียจากพืชหรือสัตว

ขาดธาตุฟอสฟอรัส  มักเกิดระยะตนกลาใน
สภาพดินแฉะหรือแหงเกินไป ดินท่ีแนนเกินไปหรือ
มีการเขาทํางายของแมลงกัดกินรากหรือรากขาดจาก
การใชเครื่องมือทํารุนก็จะทําใหแสดงอาการขาดธาตุ
น้ีดวย ถาอาการไมมากตนจะแคระแกร็น ถาอาการ
มากใบจะเปนสีมวงแดง อาการจะหายไปเม่ือขาวโพด
มีอายุมากขึ้น

ขาดฟอสฟอรัส

ใสปุยรองพื้น

พูนโคนกลบปุย

ใสปุยหางจากโคนตน
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ขาดธาตุโพแทสเซียม ใบลางมีอาการ
เหลือง และเปนเหตุใหออนแอตอโรคตนเนา
ดวย ทําใหตนหักลม มักเกิดในดินทราย ดิน
แฉะหรือดินแนนเกินไป

ขาดธาตุสังกะสี  มักเกิดระยะกลาถึง 1 
เดือน ตนกลามีขอสั้น ลําตนไมแข็งแรง ใบมี
แถบจางบริเวณขางเสนกลางใบ แตเสนใบ 
ขอบใบ ใบยอดยังเขียวใบท่ีแตกใหมมีสีขาว

ขาดธาตุโพแทสเซียม ใบลางมีอาการเหลือง และเปนเหตุใหออนแอตอโรคตนเนาดวย ทําใหตน
หักลม มักเกิดในดินทราย ดินแฉะหรือดินแนนเกินไป

บางครั้งพบขอบใบและขอท่ีลําตนมีสีมวง มักเกิดในดินท่ีมีฟอสฟอรัสสูง ดินดาง การระบายนํ้าไมดี 
ดินท่ีมีอินทรียวัตถุต่ําและอากาศเย็น แปลงปลูกควรระบายนํ้าไดดี มีการบํารุงดินดวยปุยคอก ปุย
หมักและปุยพืชสด หรือฉีดพนดวยสังกะสีซัลเฟต อัตรา 20-30 กรัมตอนํ้า 20 ลิตร

ขาดสังกะสีรวมกับฟอสฟอรัส

3.3 การใหนํ้า
การปลูกในสภาพให นํ้าชลประทานควร
วางแผนใหนํ้าอยางสมํ่าเสมอโดยคํานึงถึง 
โครงสรางของดิน ความลึก สภาพอากาศและ
ความตองการของพืช การใหนํ้าชวงแรกชวย
ใหตนกลางอกสมํ่าเสมอ เจริญเติบโตและ
ออกดอกพรอมกัน ทําใหลดระยะเวลาในการ
กําจัดชอดอกตัวผูในแถวสายพันธุแทพันธุแม 
ระวังอยาใหนํ้าทวมขัง  เพราะเพราะสายพันธุ
แทมีความออนแอตอสภาพปลูก อาจชะงัก
การเจริญเติบโต  จะทําใหโปรยละอองเกสร
และออกไหมไมพรอมกัน ติดเมล็ดนอย ใน
ร ะ ย ะ ออก ด อ ก และ ติ ด เม ล็ด ค วร ให นํ้ า
สมํ่าเสมอ เพราะจะชวยใหฝกติดเมล็ดดี

ใหนํ้าหลังปลูกเพื่อใหงอกสมํ่าเสมอ
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อาการผิดปกติท่ีอาจพบในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ
อาการผิดปกติของตนออนจากการใชสารคุมวัชพืชบางชนิดมากเกินไป
ตนออนมีอาการใบมวนเปนหลอดไมคลายออก หรือมีรากบิดมวน รากงอกมาและสั้นผิดปกติ 
ควรลดอัตราการใชสารคุมวัชพืช เน่ืองจากขาวโพดแตละพันธุมีความออนแอตอสารไมเทากัน

อาการตนเนา มักเกิดใกลระยะท่ีขาวโพดออกดอก กลางลําตนมีลักษณะเปนรอยชํ้า เน้ือเยื่อ
ถูกทําลาย มีกล่ินเหม็นเกิดจากเช้ือแบคทีเรียซึ่งสามารถอยูในดิน มักเกิดในสภาพอากาศรอน/
แลง สลับช้ืนรวมกับการใสปุยไนโตรเจนสูง ควรถอนตนออกจากแปลงแลวทําลายท้ิง

อาการฝกมากหรือนอยผิดปกติ ฝกท่ีเกิดมากผิดปกติ อาจเน่ืองจากไมไดรับการผสมละออง
เกสร จึงสรางฝกเพ่ือชดเชย อาจมีสาเหตุจากฝนตกตลอดระยะเวลาโปรยละอองเกสรตัวผู หรือ
อากาศรอนจัด ฝนท้ิงชวงทําใหละอองเกสรตัวผูตาย สําหรับฝกท่ีเกดนอยหรือไมมีฝก อาจเกิด
จากการปลูกแนนเกินไป ทําใหเกิดการแขงขันในการเจริญเติบโต การใสปุยไมเพียงพอทําให
ขาวโพดแยงธาตุอาหารท่ีมีอยูในดินจํากัด การเจริญทางลําตนไมสมบูรณ

โรคตนเนา อาการฝกมาก อาการไมติดฝก
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4. การตรวจแปลงและการแยกพันธุปน
      เปนขั้นตอนท่ีสําคัญท่ีสุดในการผลิตเมล็ดพันธุ 
จุดประสงคเพ่ือใหไดเมล็ดพันธุตรงตามพันธุและความ
บริสุทธ์ิของพันธุโดยใชมีดตัดตนท่ีมีลักษณะไมตรงตาม
พันธุในแถวสายพันธุพอและแมออก การตัดพันธุปนยัง
ชวยลดการเกิดโรคและวัชพืชดวย ควรตัดพันธุปน 5 
ครั้งเพราะแตละระยะของการเจริญจะเห็นลักษณะ
ปลอมปนเดนชัดตางกัน ควรตัดตนปนกอนโปรยละออง
เกสรตัวผู สําหรับแถวคลุมรอบแปลงก็ตองตัดพันธุปน
ดวย การตรวจคัดพันธุปนมี 5 ระยะสําคัญ ดังน้ี

4.1 ระยะหลังงอกประมาณ 2-3 สัปดาห ระยะน้ีจะเห็น
ความแตกตางของขนาดตน สีโคนตน สีใบ และตนท่ี
งอกนอกแถวปลูก ซึ่งการคัดพันธุปนสามารถทําไป
พรอมกับการถอนแยก ใสปุย พูนโคนได

ตัดตนปนท้ิง

4.2 ระยะเจริญทางลําตน-กอนการออกดอก ตั้งแต 1 เดือนถึง 40 วัน ระยะน้ีสามารถเห็นลักษณะ
แตกตางอ่ืน ๆ เชน การพัฒนาของราก ลําตน ความสูงต่ําของตน ตนออนแอ ทรงใบ สีใบ สีตน ขนบน
ตน การเกิดโรคและแมลง การตัดพันธุปนในระยะน้ีชวยลดภาระในการตัดพันธุปนในชวงออกดอกซึ่ง
ถือเปนระยะวิกฤติไดมาก

ตนผิดปกติ กําจัดตนสูงใหญผิดปกติ

พันธุปนระยะหลังงอก

ความแตกตางของสีตน

ความแตกตางของสีใบ

7



4.4 ระยะติดฝก ลักษณะท่ีคัด เชน ทรงฝก การติด
ฝก ความสูงของฝก การเกิดโรคและแมลง

4.5 ระยะกอนเก็บเกี่ยว เปนการคัดพันธุปนครั้ง
สุดทายกอนเก็บเกี่ยว ดูความสมํ่าเสมอของการ
แก การแหงของตนรวมท้ังตัดตนเปนโรคท้ิง

4.3 ระยะออกดอก เปนลักษณะและทรงชอดอกตัวผู สีชอดอก 
และสีไหมไดชัดเจน สําหรับชอดอกตัวผูท่ีผิดลักษณะประจํา
พันธุ ตองกําจัดท้ิงกอนโปรยละอองเกสร

ความแตกตางของทรงชอ/สีชอดอก สีไหม

ออกดอกเร็วผิดปกติ ฝกเปนโรค

เมล็ดเปนโรค
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ลักษณะ สายพันธุแทพันธุแม
(ตากฟา 1)

สายพันธุแทพันธุพอ
(ตากฟา 3)

1. สีตนกลา แดง มวง
2. สีใบ เขียวเขม เขียวออน
3. อายุวันออกดอกตัวผู (วัน) 58 58
4. อายุวันออกไหม (วัน) 57 59
5. สีไหม มวง มวง
6. สีกาบดอกยอย เขียว เขียว
7. ความสูงตน (ซม.) 152 166
8. ความสูงฝก (ซม.) 78 87
9. ตนหักลม (%) 0.6 0.7
10. อายุถึงวันเก็บเกี่ยว (วัน) 120-125 120-125
11. เปอรเซ็นตกะเทาะ 82.3 79.6
12. ฝกตอตน (ฝก) 1.0 1.2
13. จํานวนแถวตอฝก (แถว) 12 14
14. จํานวนเมล็ดตอแถว (เมล็ด) 23 25
15. ผลผลิตตอไร 515 541
16. สีเมล็ด สมเหลือง เหลืองสม

ลักษณะประจําพันธุสายพันธุแท
ขอมูลลักษณะประจําพันธมีความสําคัญมากสําหรับผูทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุ เพราะการจะตัด
พันธุปนไดน้ันตองทราบลักษณะประจําพันธุของสายพันธแทพันธุแมและพันธุพอกอนจึงจะ
ตัดพันธุปนไดไมผิดพลาด ลักษณะประจําพันธุสายพันธุแทมีดังน้ี
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สายพันธุแทพันธุแม ตากฟา 1 สายพันธุแทพันธุพอ ตากฟา3
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สายพันธุแทพันธุแม ตากฟา 1 สายพันธุแทพันธุพอ ตากฟา 3
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สายพันธุแทพันธุแม ตากฟา 1สายพันธุแทพันธุพอ ตากฟา 3

ภาพแสดงความแตกตางขนาดฝก รูปรางฝก และสีเมล็ดของขาวโพดเล้ียงสัตว      
สายพันธุแทพันธุแม ตากฟา 1 สายพันธุแทพันธุพอ ตากฟา 3 และพันธุลูกผสม 
นครสวรรค 3
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5. การกําจัดชอดอกตัวผูในแถวสายพันธุแทพันธุแม
           ชวงสายพันธุแทพันธุแมเริ่มมีชอดอกตัวผู เปนเวลา
ท่ีสําคัญมาก เพราะถาละอองเกสรของตนแมโปรยผสม
ภายในตนหรือแถวแม จะไมไดลักษณะพันธุลูกผสมท่ี
ตองการ ไหมของตนสายพันธุแมจะตองผสมกับละออง
เกสรตัวผู จากตนสายพันธุพอเทาน้ัน ดังน้ันจึงตองกําจัดชอ
ดอกตัวผูทุกชอในแถวสายพันธุแมกอนโปรยละอองเกสร 
ระยะเวลากําจัดชอดอกตัวผูประมาณ 1-2 สัปดาห ขึ้นกับ
ปจจัยหลายดาน ถาเมล็ดงอกสมํ่าเสมอ การเจริญเติบโตดี 
ออกดอกพรอมกัน ก็สามารถกําจัดชอดอกไดภายใน 1 
สัปดาห แตกี่กําจัดชอดอกตัวผูอาจนานขึ้น กรณีเมล็ดงอก
ไ ม พร อ มกั น  ค วา มอุ ด มส มบู ร ณ ข อ ง ดิ น  ห รื อก า ร
เจริญเติบโตไมสมํ่าเสมอ นํ้าขังแปลง อากาศไมเหมาะสม
ในชวงออกดอกหรือการระบาดของโรคและแมลงท่ีทําให
ชะงักการเจริญเติบโต การกําจัดชอดอกตัวผูมีขอพึงปฏิบัติ 
ดังน้ี

1. ตองกําจัดชอดอกตัวผูทุกวัน ไมวาสภาพอากาศจะ
เปนเชนไร
2. ดึงชอดอกตัวผูออกท้ังชอ อยาใหเหลือแมแตกานชอ
เล็ก ๆ เพราะสามารถโปรยละอองเกสรได
3. ชอดอกตัวผูท่ีดึงออกแลวใสลงในถุงท่ีเตรียมไว ไม
ถือชอดอกเปลาเดินตอไปในแถว เพ่ือปองกันพันธุปน
4. เม่ือดึงชอดอกไมควรใหใบหลุด หากมีใบหลุด 2-3 
ใบ อาจทําใหผลผลิตลดลง รอยละ 2-25
5. หากมีพ้ืนท่ีผลิตมากและแรงงานจํากัด เม่ือกําจัดชอ
ดอกตัวผูไดรอยละ 90-95 อาจดึงชอดอกท่ีเหลือท้ิง
ท้ังหมดเพ่ือประหยัดแรงงาน

ดึงชอดอกตัวผูของตนแม

เกษตรกรกําจัดชอดอกตัวผูในแถวแม

ใสชอดอกตัวผูในถุง

ไมควรมีใบติดมากับชอดอก
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6. การผสมเกสร
ระยะผสมเกสรเปนระยะสําคัญท่ีจะทํา
ใหฝกติดเมล็ดมากหรือนอย แปลงผลิต
เมล็ดพันธุขาวโพดมีแถวสายพันธุแท
พันธุพอจํ ากัด  จึ งวางแนวปลูกขวาง
ทิศทางลมเพ่ือใหลมชวยพัดละอองเกสร
ตัวผูปลิวไปผสมกับไหมไดดีในสภาพ
ลมสงบอาจชวยผสมเกสรโดยใชอุปกรณ 
เชน เครื่องพนสารเคมีแบบสะพายหลังท่ี
มีลมเปา  เ พ่ือใหละอองเกสรตัวผู ฟุ ง
กระจาย หรือใชไมเล็กๆ เคาะท่ีโคนชอ
ดอกเบาๆ ก็ไดในสภาพอากาศรอนจัด 
การติดเมล็ดลดลงเน่ืองจากอุณหภูมิสูง
ทําใหเกสรตัวผูตาย ผูปลูกจึงตองวางแผน
ปลูกอยางรอบคอบ เชน การปลูกลาชา
ตั้งแตเดือนมกราคม ขาวโพดจะออกดอก
ในเดือนมีนาคม-เมษายน ซึ่งอากาศรอน
จัดจะทําใหผลผลิตต่ํา หรือการปลูกใน
ฤดูฝนแตฝนตกตลอดระยะเวลาการโปรย
ละอองเกสรตัวผูก็ทําใหขาวโพดติดเมล็ด
นอยเน่ืองจากเกสรตัวผูเปยกฝน

7. การตัดตนสายพันธุแทพันธุพอท้ิง
หลังการโปรยละอองผสมเกสรแลว ควรตัดตนสายพันธุแทพันธุพอท้ิง เพ่ือลดการแยงนํ้า
และอาหารกับตนสายพันธุแทพันธุแม นอกจากน้ียังชวยลดการปนพันธุขณะเก็บเกี่ยว เม่ือ
ตัดแถวพอออกแลวควรนําตนออกมานอกแปลงเพ่ือไมใหตนเนาและลดการสะสมของโรค
และแมลงในแปลง

ตัดแถวสายพันธุพอท้ิงหลังโปรยละอองเกสร

นําตนสายพันธุพอออกนอกแปลง
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8. การเก็บเกี่ยว
เก็บเกี่ยวเฉพาะฝกจากตนสายพันธุแทพันธุแมทํา
เมล็ดพันธุเทาน้ัน สังเกตจากฝกเปล่ียนเปนสีฟาง
ขาว เม่ือหักแกะดูท่ีขั้วเมล็ดจะมีสีนํ้าตาลเขม ท่ี
ระยะน้ีตนและใบอาจยังไมแหงท้ังตน ความช้ืน
เมล็ดท่ีระยะน้ียังคงสูงแตเปนท่ีระยะท่ีเมล็ดพันธุ
มีคุณภาพสูงสุด ถาไมมีฝนอาจปลอยใหตนและ
ใบแหงอีกเล็กนอยจึงเก็บเกี่ยว แตการปลอยฝก
ใหแหงในแปลงนานเกินไปจะมีผลทําใหความ
งอกและความแข็งแรงของเมล็ดลดลงควรทํา
ความสะอาดและตรวจสอบถุงกระสอบและ
เครื่องมือกอนปฏิบัติงานและทุกขั้นตอนหลังเก็บ
เกี่ยวเพ่ือใหแนใจวา ไมมีเมล็ดอ่ืนตกคางเพ่ือ
ปองกันการปนพันธุและเก็บเกี่ยวเฉพาะฝกท่ี
สมบูรณ ไมเปนโรค

9. การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ
การลดความชื้น
แปลงผลิตท่ีดูแลรักษาอยางดี ถาขาดการจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยวท่ีดี ก็ทําใหเมล็ดพันธุคุณภาพต่ํา
ได ควรปลอกเปลือกตากฝกทันทีบนลานตากยก
พ้ืนเ พ่ือลดค วามช้ืน อย าสุมห รือเก็ บฝกใน
กระสอบ จะทําใหเกิดความรอน และเช้ือรา ความ
งอกและความแข็งแรงเมล็ดลดลง ระหวางการ
ตากสามารถคัดฝกผิดปกติ เปนโรค ไมตรงตาม
พันธุ โดยพิจารณาจาก ขนาดฝก รูปรางฝก สี
เมล็ด เม่ือตากลดความช้ืนฝกพอเหมาะแกการ
กะเทาะแลวจึงนําฝกมากะเทาะเมล็ด

ลักษณะตนและเมล็ดที่ระยะเก็บเกี่ยว

คัดฝกดีและตาก
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การกะเทาะเมล็ด
กอนกะเทาะเมล็ดตองทําความสะอาดเครื่องกะเทาะ
เพ่ือไมใหมีเมล็ดอ่ืนหรือขาวโพดพันธุอ่ืนปะปน ใน
ขั้นตอนน้ีตองระมัดระวัง ถาใชเครื่องกะเทาะเมล็ด 
เพราะการกะเทาะเมล็ดรุนแรงจะทําใหเมล็ดราวหรือ
แตกหักเสียหายทําใหความงอกและความแข็งแรงตน
กลาลดลง
- การทําความสะอาดและคัดขนาดเมล็ด
หลังการกะเทาะยังจะมีสิ่งเจือปนอยู เชน ซัง เปลือก 
เมล็ดแตก หิน ดิน เมล็ดวัชพืช ตองนําไปคัดแยกออก
ใหเหลือเฉพาะเมล็ดดีเทาน้ัน โดยใชเครื่องคัดขนาดท่ี
ประกอบดวยตะแกรงรูเปดขนาดตางๆ เชน 16/64, 
18/64 และ 20/64 น้ิว พรอมท้ังเปาสิ่งสกปรกหรือ
สิ่งเจือปนออกไปโดยอาศัยแรงลม

การคลุกเมล็ดพันธุ
เมล็ดพันธุ ท่ีจํ าหนายใชสาร เคมีคลุก เมล็ดเพ่ือ
ปองกันโรคและแมลงในโรงเก็บ และปองกันตน
ออนขณะเมล็ดพันธุงอก สําหรับขาวโพดลูกผสม
พันธุนครสวรรค 3 มีความตานทานโรครานํ้าคาง
แลว จึงไมตองคลุกสารเคมีปองกันโรครานํ้าคางอีก 
สารเคมีปองกันกําจัดเช้ือราและแมลงท่ีใชคลุกเมล็ด
พันธุเพ่ือเก็บรักษา ไดแก แคปเทน50 WP อัตรา 1 
กรัมตอเมล็ดพันธุ 1 กิโลกรัม และเฟนิโตรไทออน 
50% อีซี หรือ คลอรไพริฟอสเมทิล 50% อีซี อัตรา 
2 ซีซีตอเมล็ดพันธุ 100 กิโลกรัม สารกําจัดเช้ือรา
สํ า ห รั บ ค ลุ ก เ ม ล็ ด พั น ธุ น้ั น จ ะ ผ ส ม สี เ พ่ื อ ใ ห
สังเกตเห็นงาย ปองกันอันตรายจากการสัมผัสและ
จากการนําเมล็ดพันธุไปบริโภค

กะเทาะเมล็ดแลวตาก

เมล็ดพันธุคางตะแกรงรูเปดขนาด
ตางๆ กัน

คลุกสารเคมีและไมคลุกสารเคมี

16



การเก็บรักษา
ควรเก็บรักษาโดยบรรจุถุงวางกองเปนช้ัน เวน
ระยะระหวางกองเพ่ือความสะดวกตอการดูแล
ขนยาย และการถายเทอากาศ  ความช้ืนของ
เมล็ดพันธุท่ีเก็บรักษาไมควรเกินรอยละ 12 
สภาพเก็บรักษาเมล็ดพันธุท่ีเหมาะสมคือ ท่ี
แหงและเย็น มีการระบายถายเทอากาศดี ยก
พ้ืนเพ่ือปองกันเมล็ดพันธุดูดความช้ืนจากพ้ืน 
กันแมลง หนูและฝนไดดี หากมีหลายกองควร
ติดปายกองควรติดปายกองเมล็ดพันธุ เ พ่ือ
ปองกันการสับสน

10. คุณภาพเมล็ดพันธุ
เมล็ดพันธุขาวโพดเล้ียงสัตว ท่ีจําหนายใน
ทองตลาด กําหนดมาตรฐานความงอกไมต่ํา
กวารอยละ 75 ความช้ืนไมเกินรอยละ 12 และ
ความบริสุทธ์ิไมต่ํากวารอยละ 98 สําหรับเมล็ด
พันธุท่ีผลิตใหมและคุณภาพดีจะมีความงอกสูง
กวารอยละ 95 การทดสอบความงอก ทําได
โด ย เพา ะเมล็ด พันธุ  1 00  เม ล็ด 4  ซ้ํ า ใน
กระดาษ/ทราย/หรือดินท่ีชุมช้ืน ท่ี 4 วัน และ 7 
วัน หลังเพาะนับจํานวนตนออนปกติท่ีมีราก 
ยอด  ตน  และใบสมบูรณ  นํ ามา รวมเป น
เปอรเซ็นตงอกและเฉล่ียจาก 4 ซ้ํา สําหรับตน
ออนท่ีมีตน/ใบบิด มวนงอ รากกุด เปนโรค ไม
นับเปนตนออนปกติ

จัดกองเมล็ดพันธุวางบนยกพื้น

การทดสอบความงอกในทราย กระดาษ และในแปลง
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1. การใสปุย
ดินแตละชนิดมีความอุดมสมบูรณของดินแตกตางกัน การใส
ปุยเคมีกับขาวโพดจึงควรใสปุยใหถูกชนิด สูตร อัตราและ
เวลา การนําดินไปวิเคราะหเพ่ือรับคําแนะนําการใชปุยจะทํา
ใหขาวโพดไดรับธาตุอาหารอยางพอเพียง ประหยัดตนทุน
และไดผลกําไรสูงสุด อยางไรก็ตาม การใสปุยเพื่อผลิตเมล็ด
พันธุ  นอกจากใหผลผลิตสูงแลว ยังตองคํานึงถึงความ
สมบูรณของเมล็ดพันธุอีกดวย ดังน้ัน คําแนะนําการใสปุย
ตามคาวิเคราะหดิน จึงเปนเพียงคําแนะนําเบื้องตนสําหรับ
ผูผลิตเมล็ดพันธุ เทาน้ัน สําหรับคําแนะนําเพ่ือเปนแนว
ทางการใสปุยในขาวโพดโดยท่ัวไปใหเหมาะกับดินแตละ
ชนิด มีดังน้ี

ดินเหนียวสีดํา ใสปุยยเูรีย (46-0-0) อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร 
หรือปุยแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร 
โรยขางแถวหลังปลูก 20-25 วัน แลวพรวนดินกลบ

ดินเหนียวสีแดง ดินเหนียวสีนํ้าตาล หรือดินรวน
เหนียวสีนํ้าตาล ใสปุยสูตร 16-20-0 หรือสูตร 16-16-8 
อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร รองกนรองพรอมปลุก และใสปุย
แอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร หรือ
ปุยยูเรีย (46-0-0) อัตรา 10 กิโลกรัมตอไร โรยขางแถวหลัง
ปลูก 20-25 วัน แลวพรวนดินกลบ

ดินทราย หรือดินรวนปนทราย ใสปุยเคมีสูตร 16-16-8 
หรือสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร รองกนรอง
พรอมปลูก และใสปุยแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) อัตรา 30 
กิโลกรัมตอไร โรยขางแถวหลังปลูก 20-25 วัน  แลวพรวน
ดินกลบ

การดูแลรักษาและการปองกันกําจัดศัตรูขาวโพด

ดินเหนียวสีดํา

ดินเหนียวสีแดง
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วิธีเก็บตัวอยางดินเพื่อการวิเคราะห
ควรเก็บตัวอยางดินกอนปลูกพืช 2-3 เดือน หรือหลังเก็บเกี่ยวแลว 
หากไมสามารถเก็บไดตรงตามเวลาดังกลาว อาจเก็บหลังการไถเตรียม
แปลงกอนปลูกขาวโพด โดยท่ัวไปวิธีการเก็บตัวอยางดิน มีดังน้ี
1. แบงพ้ืนท่ีเก็บตัวอยางโดยดูจาก สีดิน ความลาดเทของพ้ืนท่ี
2. พ้ืนท่ีไมเกิน 10 ไรเก็บตัวอยางดิน 10 จุดแลวรวมเปน 1 ตัวอยาง
3. เก็บดินโดยทําความสะอาดผิวดินบริเวณท่ีจะเก็บตัวอยาง ใชจอบ
พล่ัวหรือเสียม สับดินเปนรูปตัววี (V) ลึก15 เซนติเมตร (หรือ
ประมาณ 1 หนาจอบ) สับดินครั้งท่ี 1 ท้ิง แลวสับดินครั้งท่ี 2 เพ่ือเก็บ
ตัวอยางท่ี 1
4. เก็บตัวอยางท่ี 2-10 เชนเดียวกับขอ 3 โดยใหแตละจุดกระจาย
ครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ี ดังรูป
5. เ ม่ือครบ 10 ตัวอยางแลว เทดินลงบนแผนกระดาษหรือแผน
พลาสติกท่ีสะอาดคลุกเคลา แลวแบงดินออกเปน 4 สวน เก็บ 1 สวน 
(ประมาณ 0.5-1 กิโลกรัม) นําไปผ่ึงในท่ีรมใหแหงกอนบรรจุใน
ถุงพลาสติกท่ีสะอาด (หามใชถุงปุย ถุงปูน หรือถุงสารปรับสภาพดิน) 
ถายังไมสงตัวอยางดินไปวิเคราะหควรเก็บดินไวในรม
6. เขียนช่ือ ท่ีอยูของผูสงตัวอยาง สถานท่ีเก็บดิน ประวัติการใชปุย 
การปลูกพืช การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช รายการท่ีตองการวิเคราะห 
วัตถุประสงคในการวิเคราะห สงตรวจไดท่ี สํานักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตร ศูนยวิจัยพืชไร หรือ สถานีพัฒนาท่ีดิน
จะสงดินไปวิเคราะหไดท่ีไหน
เม่ือทานเก็บตัวอยางดินตามวิธีการดังกลาวมาแลวทุกขั้นตอนใหสง
ตัวอยางดินน้ันใหแกหมอดินหรือสถานีพัฒนาท่ีดิน หรือสํานักงาน
พัฒนาท่ีดินเขตใกลบานทานหรือสงกองวิเคราะหดิน กรมพัฒนาท่ีดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว            
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

วิธีสงอาจทําไดโดย
1. นําไปสงดวยตนเอง
2. สงผานหมอดินอาสาประจําหมูบาน
3. สงผานเจาหนาท่ีของกรมพัฒนาท่ีดิน ท่ีออกไปใหบริการแกทานใน
หมูบาน
4. สงผานสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต หรือสถานีพัฒนาท่ีดินในจังหวัด
ใกลบานทาน

ตัวอยางดินกอนแบงเพื่อการวิเคราะห

แบงตัวอยางดินออกเปน 4 สวนเก็บ 1 สวน
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การใชปุยพืชสดและปุยอินทรีย
การใชปุยพืชสด เชน ปอเทือง ถ่ัวพุม ถ่ัวพรา ปลูก
กอนแลวไถกลบจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของปุยเคมี
ใหดียิ่งขึ้น การปลูกขาวโพดควรมีการปลูกหมุนเวียน
รวมกับการปลูกถ่ัวลิสง ถ่ัวเหลืองและถ่ัวเขียว เพ่ือ
ชวยปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินใหดีอยูเสมอ 
ปุยมูลสัตว เชน มูลไก มูลสุกร มูลวัว และมูลควาย 
สามารถใชรวมกับปุยเคมีได กรณีใชปุยมูลสัตวบํารุง
ดิน ไดแก มูลไก มูลวัว และควาย ควรใชอัตรา 1-2 
ตันตอไร สําหรับปุยมูลสุกรมีปริมาณธาตุอาหารสูง
กวามูลวัว มูลควายและมูลไก ควรใชอัตราต่ํากวา
ประมาณ 0.5-1.0 ตันตอไร

2. วัชพืชและปองกันกําจัด
ชวงวิกฤตท่ีขาวโพดออนแอกวาวัชพืชท่ีสุดคือ 
ระยะ 1 เดือนแรกหลังงอก ถามีวัชพืชรบกวนจะทํา
ใหผลผลิตขาวโพดเสียหายสูงสุด ควรเลือกกําจัด
วัชพืชท่ีเหมาะสมดวยการไถพรวน การทํารุน และ
การใชสารปองกันกําจัดวัชพืช ซึ่งสามารถทําได 
ดังน้ี

1. ไถ 1 ครั้ง ตากดิน 7-10 วัน พรวน 1 ครั้ง แลว
คราดเก็บเศษซาก ราก เหงา หัวและไหลของวัชพืช
ขามปออกจากแปลงกอนปลูก
2. กําจัดวัชพืชระหวางแถวดวยแรงงาน  หรือ  
เครื่องจักรกลกอนใสปุย เม่ือขาวโพดอายุ 20-25 วัน
3 .  ใ น ก ร ณี กํ า จั ด วั ช พื ช ด ว ย แ ร ง ง า น ห รื อ
เครื่องจักรกลไมเพียงพอควรใชสารกําจัดวัชพืชตาม
คําแนะนํา

ปลูกพืชตระกูลถั่วบํารุงดินกอนเก็บเกี่ยว

ไถกลบปุยพืชสด
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วัชพืช สารกําจัดวัชพืช1/ อัตราการใช/
นํ้า 20 ลิตร2/

วิธีการใช/ขอควรระวัง

วัชพืชฤดูเดียว อะลาคลอร
(48% อีซี)

125-150
มิลลิลิตร

พนคลุมดินหลังปลูกกอนขาวโพด
และวัชพืชงอก ขณะพนดินตองมี

เมโทลาคลอร
(40% อีซี)

125-150
มิลลิลิตร

ความช้ืน

อะเซโทคลอร
(40% อีซี)

80-120
มิลลิลิตร

 

พาราควอท
(27.6% เอสแอล)

75-100
มิลลิลิตร

พนกอนเตรียมดิน 3-7 วัน หรือพน
ระหวางแถวหลังปลูก 20-25 วัน 
ขณะวัชพืชมี 3-4 ใบ หรือกอน
วัชพืชงอก ระวังละอองสารสัมผัส
ใบและตนขาวโพด

วัชพืชฤดูเดียว
วัชพืชขามป

ไกลโฟเสท
(48% เอสแอล)

120-160
มิลลิลิตร

ใชในแหลงท่ีพบวัชพืชหนาแนน
โดยพนกอนปลูก หรือกอนเตรียม
ดิน 7-15 วัน

กลูโฟซิเนต
แอมโมเนียม

(15% เอสแอล)

300-400
มิลลิลิตร

1/ ในวงเล็บ คือ เปอรเซ็นตสารออกฤทธ์ิ และสูตรของสารกําจัดศัตรูพืช
2/ ใชนํ้าอัตรา 80 ลิตรตอไร

ตารางแสดงการใชสารกําจัดวัชพืชในไรขาวโพดเล้ียงสัตว
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3. โรคขาวโพดและการปองกันกําจัด
โรคขาวโพดมีสาเหตุจากเช้ือโรคหลายชนิด ขาวโพด
สามารถเกิดโรคไดตั้งแตงอกจนเก็บเกี่ยว ทําใหเกิดความ
เสียหายตอผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ โรคบางชนิดพบ
ท่ัวไปแตไมกอใหเกิดความเสียหาย ในขณะท่ีบางโรค
กอใหเกิดความเสียหายรุนแรง โรคขาวโพดท่ีสําคัญ มีดังน้ี

1. โรครานํ้าคาง
"โรครานํ้าคาง" หรือท่ีเรียกกันวา "โรคใบลาย" ทําความ
เสียหายแกขาวโพดมากท่ีสุด เช้ือโรคสามารถเขาทําลายได
ตั้งแตระยะตนกลาจนถึงออกดอก

ลักษณะอาการ   ระยะแรกเม่ือขาวโพดเปนตนกลาจะเกิดจุดสีขาวหรือสีเหลือง
ออนบนใบเล้ียงและใบจริงสองสามใบแรก แลวขยายเปนทางสีขาวลามไปยังฐานใบระยะท่ี 2 ใบ
ใหมจะมีทางสีขาวเขียวออน หรือเหลืองออน เกิดขึ้นจากฐานใบถึงปลายใบ อาจพบปนสีขาวจาก
ฐานใบไปยังปลายใบขาวโพดท่ีเปนโรค ในระยะตนกลาจะแหงตายในท่ีสุด สวนท่ีเปนโรคเม่ือ
โตแลวอาจแหงตายกอนออกดอก ออกฝก หรือแมจะมีฝกก็ไมสมบูรณหรือไมมีเมล็ด อาการอยาง
อ่ืนท่ีพบ ไดแก สวนยอดและดอกแตกเปนพุม กานฝกยาวมาก หรือมีจํานวนฝกมากกวาปกติ แต
ไมสมบูรณ
การปองกันกําจัด
1. หลีกเล่ียงการใชเมล็ดพันธุจากแหลงท่ีมีโรคระบาดมาทําพันธุ และใชเมล็ดพันธุท่ีตากแหง
สนิทมาทําพันธุเพ่ือปองกันเช้ือท่ีติดมากับเมล็ด
2. ถอนตนท่ีเปนโรคมาทําลายนอกแปลง

โรครานํ้าคาง
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2. โรคตนเนาจากเชื้อแบคทีเรีย
โรคน้ีพบไดท่ัวไป มักเกิดในสภาพอากาศรอน ขาดนํ้า
สลับกับฝน ซึ่งทําใหขาวโพดออนแอ อาการจะรุนแรง
เม่ือมีฝนตกติดตอกันหลายสัปดาห และตนขาวโพดเกิด
บาดแผลจากลมพัดแรง โดยเฉพาะขาวโพดท่ีปลูกใน
พ้ืนท่ีราบต่ําหรือในรองนํ้า

           ลักษณะอาการ    มักเกิดบริเวณขอท่ีอยูเหนือดิน 
เปนรอยชํ้าสีนํ้าตาลแดง ถึงนํ้าตาลเขม มีนํ้าเมือกไหล
เยิ้ม กล่ินเหม็น ใบขาวโพดแหง ขาวโพดยืนตนตายหรือ
หักลม ฝกไมสมบูรณ ตนท่ีแสดงอาการในระยะแรกใบ
ยังคงมีสี เขียวอยูไดหลายวัน มักเกิดเม่ือตนโตแลว
ประมาณปลายฤดูปลูก

การปองกันและกําจัด
1. หลีกเล่ียงการปลูกขาวโพดสายพันธุแทในแหลงท่ีเคย
มีการระบาด
2. ถอนแลวเผาทําลายตนท่ีเปนโรคทันทีท่ีพบ เพ่ือ
ปองกันการแพรระบาดไปยังตนอ่ืน หลังถอนตนเปน
โรคออกแลวใชปูนขาวโรยกนหลุม
3. ทํารองระบายนํ้าไมใหนํ้าขังในแปลงชวงท่ีมีฝนตกชุก
หลีกเล่ียงการใชปุยไนโตรเจนปริมาณสูงและปลุกแนน 
เพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน เพ่ือปรับใหมีการแขงขันของ
จุลินทรีย

ใบยอดแหง ดึงยอดหลุดออก

โคนตนเนา และหักลม
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3. โรคใบไหมแผลเล็ก
ลักษณะอาการ ระยะแรกเกิดจุดฉ่ํานํ้าเล็กๆ สีเขียวออนแลวขยาย
ออกตามความยาวใบโดยดานกวางของแผลขนานไปตามเสนใบ 
กลางแผลมีสีเทา ขอบแผลมีสีนํ้าตาล ขนาดของแผลไมแนนอน 
กวาง 6-12 มิลลิเมตร ยาว 6-27 มิลลิเมตร กรณีขาวโพดเปนโรค
รุนแรง แผลจะขยายตัวขนาดใหญทําใหใบแหงตาย เม่ือเกิดโรค
กับตนกลาพรอมกันทุกใบ จะเหี่ยวแหงตายภายใน 3-4 สัปดาห
หลังปลูก ถาเกิดกับตนแกอาการจะเกิดกับใบลางกอน และยัง
เกิดกับตน กาบใบ ฝก เมล็ดอีกดวย
การปองกันกําจัด
1. หม่ันตรวจแปลงตั้งแตระยะกลา เม่ือพบโรคเริ่มระบาดให
ถอนแลวเผาทําลาย จากน้ันพนดวยสารไตรโฟรีน 20           (ซา
พรอล) อัตรา 60 ซีซี ตอนํ้า 20 ลิตร
2. ทําลายพืชอาศัยของโรค เชน หญา เดือย
3. ทําลายเศษซากขาวโพดหลังเก็บเกี่ยว เพราะเช้ือราสามารถอยู
ขาวฤดูบนเศษซากขาวโพด

4. โรคใบไหมแผลใหญ
ลักษณะอาการ เกิดโรคไดกับทุกสวน โดยเฉพาะบนใบ 
นอกจากน้ีพบท่ีกาบใบ ลําตน และฝก โดยเกิดเปนแผลขนาด
ใหญสีเทา หรือสีนํ้าตาล มีลักษณะยาวตามใบ หัวทายเรียวคลาย
รูปกระสวย อาการจะเกิดกับใบลาง ๆ กอน แผลมีขนาด 2.5-15 
เซนติเมตร ใบท่ีมีอาการรุนแรงแผลจะขยายตัวรวมกันเปนแผล
ใหญ ทําใหใบไหมและแหงตายได
การปองกันกําจัด
หม่ันตรวจแปลงตั้งแตระยะกลาในแหลงท่ีมีโรคระบาดรุนแรง 
เชน ในภาคเหนือ ภาคตะวันตก      เม่ือพบโรคใหพนดวยสาร
โพรพิโคนาโซล หรือ อะซอกซี่สโตรบิน + ไดฟโนโคนาโซล
อัตรา 15 ซีซี ตอนํ้า 20 ลิตร หรือ คารเบนดาซิม + อีพอกซี่โคนา
โซล  อัตรา 25 ซีซีตอนํ้า 20 ลิตร

ใบไหมแผลเล็ก

ใบไหมแผลใหญ

สายพันธุแทท่ีทนโรคไมแสดง
อาการ (ขวามือ)
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5. โรคกาบและใบไหม
มักพบบริเวณท่ีมีฝนตกชุก ลักษณะอาการคือ 
ท่ีโคนใบถึงกลางใบเกิดแผลไหม  ขอบสี
นํ้าตาลขวางตามใบเปนช้ันๆ ทําใหใบไหมท้ัง
ใบ กาบใบเปนแผลสีฟางขาว อาจพบเสนใย
ของเช้ือรา หรือเม็ดเช้ือราคลายเม็ดผักกาดบน
แผล อาการบนลําตน เกิดจุดแผลสีนํ้าตาลบน
เปลือกของลําตน ทําใหลําตนเปราะ หักงาย 
นอกจากน้ีโรคเกิดไดกับกาบฝก และฝก

การปองกันและกําจัด
1. หม่ันตรวจไรอยูเสมอในระยะตนขาวโพด
อายุได 40-50 วัน เม่ือพบโรคระบาดใหถอน
และเผาทําลายในระยะออกฝก หากพบฝกเปน
โรคมีเม็ดเช้ือรารวงหลนในแปลงเพราะจะ
แพรโรคตอไป
2. ทําลายเศษเหลือของตนขาวโพดหลังการ
เก็บเกี่ยว กอนปลูกฤดูตอไปใหไถพลิกดิน
ขึ้นมาตากแดดหลายๆ ครั้ง
3. หลีกเล่ียงการปลูกพืชหนาแนน ลดการใช
ปุยไนโตรเจนปริมาณสูง
4. ปลูกพืชหมุนเวียนท่ีไมใชพืชอาศัยของโรค
น้ี ไดแก ขาว ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง ถ่ัวตาง ๆ และ
ออย
5. ใสอินทรียวัตถุในแปลงปลูก เตรียมดินใหมี
การระบายนํ้าดี
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6. โรคราสนิม
โรคน้ีจะระบาดปลายฤดูฝนตนฤดูหนาว ความช้ืนใน
อากาศสูง และอุณหภูมิคอนขางเย็น
        ลักษณะอาการ ระยะแรกใบลําตน กาบใบ ฝก ชอดอก
ตัวผู เปนจุดนูนเล็กๆ ขนาดแผล 0.2-2.0 มิลลิเมตร แผลจะ
เกิดดานบนใบมากกวาดานลางของใบ ตอมาแผลจะแตก
ออกมองเห็นเปนผงสีสนิมเหล็กกรณีท่ีเปนโรครุนแรงจะ
ทําใหใบแหงตายในท่ีสุด
การปองกันและกําจัด
1. กําจัดวัชพืช และทําลายตนพืชท่ีเปนโรคโดย การเผา
2. หม่ันตรวจแปลงระยะกลา เม่ือเริ่มพบโรคระบาดมีจุด
สนิม 3-4 จุดตอใบ พนดวยสารเคมีไดฟโนโคนาโซล 
(สกอร) 250 อีซี อัตรา 20 ซีซี หรือแมนโคเซบ 80% WP 

อัตรา 40 กรัมตอนํ้า 20 ลิตร พนทุก 7 วัน จํานวน 2-4 ครั้ง

7. โรคฝกและเมล็ดเนาจากเชื้อรา
มักเกิดเม่ือฝนตกชุก มีนํ้าคางมาก เปลือกหุมฝกไมมิด ตน
หักลม ฝกตกลงบนดิน มีนก แมลง ทําใหเกิดบาดแผล การ
เนาของฝกทําใหผลผลิตลดลง คุณภาพเมล็ดไมดี เกิดการ
ปนเปอนของเช้ือรา และสารพิษบางชนิด ซึ่งเปนอันตราย
ตอสุขภาพอนามัยของผูบริโภค
         ลักษณะอาการ ฝกมีสีซีดเหลืองเฉา มีรอยเสนใยของ
เช้ือราเจริญ เม่ือปอกเปลือกออกพบเสนใยของเช้ือราเจริญ
บนเมล็ด ถาความช้ือสูง พบเสนใยตั้งแตบนไหม

อาการเร่ิมตนของราสนิม

อาการราสนิมท่ีทําใหใบแหงตาย

โรคฝกและเมล็ดเนา
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การปองกันและกําจัด
1. กําจัดแมลงท่ีทําลายฝก ปองกันบาดแผลบนฝกและเมล็ด
2. เก็บเกี่ยวขาวโพดเม่ืออายุครบกําหนด ไมควรปลอยท้ิงไวในแปลง หลีกเล่ียงการเก็บเกี่ยวหลัง  
   ฝนตก หรือการเก็บขาวโพดท่ีฝกยังไมแหงสนิท
3. คัดฝกขาวโพดท่ีมีเช้ือราปนเปอนออก กอนนําไปกะเทาะเมล็ด
4. ตากเมล็ดใหแหงสนิท



8. อาการท่ีไมใชโรค
อาจมีลักษณะของสายพันธุแทท่ีทําใหสับสน ไดแก สาย
พันธุแทมีจุดเหลืองออนกระจายบนใบอยูท่ัวไปคลาย
โรคใบจุด อาการดังกลาว เปนลักษณะประจําพันธุ เกิด
จากการปองกันการเกิดโรคของพันธุเอง ผูปลูกจึงไม
จําเปนตองปองกันกําจัดแตอยางใด

อาการท่ีใบแตฝกไมมีอาการ

อาการท่ีใบแตไมใชโรค
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4. แมลงศัตรูขาวโพดและการปองกันกําจัด
แมลงศัตรูสําคัญของขาวโพดท่ีพบเสมอในสภาพการปลูกขาวโพดเล้ียงสัตวในปจจุบัน มี
ดังตอไปน้ี

1. เพลี้ยไฟ
รูปรางลักษณะ เพล้ียไฟเปนแมลงตัวเล็ก ๆ มีรูปรางเรียวยาว ขนาดประมาณ 1-3 มิลลิเมตร ตัวออน
มีสีเหลืองเขม เม่ือเปนตัวเต็มวัยจะมีสีดํา อาศัยอยูตามซอกกาบใบ และตามชอดอก เพล้ียไฟทําลาย
ขาวโพดโดยการดูดนํ้าเล้ียงท่ีใบ ทําใหเปนรอยดางสีเหลืองซีดเปนหยอมๆ อยูท่ัวไป และใบจะ
เหี่ยวแหงตายไปในท่ีสุด
การแพรระบาดและการปองกันกําจัด
การระบาดของเพล้ียไฟ มักจะเกิดในระยะฝนแลงเทาน้ัน ถามีความชุมช้ืนพอเพียงก็จะไมมีปญหา
ในเรื่องเพล้ียไฟ ถามีเพล้ียไฟเกิดระบาดขึ้นอยางรุนแรงและคุมคาท่ีจะทําการพนสารฆาแมลงเพ่ือ
รักษาขาวโพดน้ันไวได สามารถเลือกสารฆาแมลงชนิดใดชนิดหน่ึงตามคําแนะนําของกรมวิชาการ
เกษตร พนเม่ือพบเพล้ียไฟระบาดจะใหผลปองกันไดประมาณ 5-10 วัน หลังจากน้ันหากยังมีเพล้ีย
ไฟหลงเหลืออยูมาก จึงคอยพนซ้ํา

2. เพลี้ยออนขาวโพด
รูปรางลักษณะ เพล้ียออนขาวโพดเปนแมลงขนาดเล็ก เคล่ือนไหวชา ตัวเต็มวัยมีสีเขียวออนตลอด
ท้ังตัว และพบท้ังชนิดท่ีมีปก มีความยาว 0.7-2 มิลลิเมตร
การแพรระบาดและการปองกันกําจัด
มักจะพบเกาะเปนกลุมๆ ดูดกินนํ้าเล้ียงจากสวนตาง ๆ ของตนขาวโพด เชน ยอด กาบใบ โคนตน 
กาบใบ และจะพบมากท่ีสุดบริเวณชอดอก ทําใหบริเวณท่ีถูกดูดกินแสดงอาการเปนจุดสีเหลืองปน
แดง ถาชอดอกมีเพล้ียดูดกินอยูมากจะทําใหชอดอกไมบาน การติดเมล็ดนอยและทําใหเมล็ดแกเร็ว
ท้ังๆ ท่ีเมล็ดยังไมเต็มฝก

เพลี้ยไฟดูดกินนํ้าเลี้ยงท่ีใบ เพลี้ยออนดูดกินนํ้าเลี้ยงท่ีใบ
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แตถาการระบาดของเพล้ียออนเกิดขึ้นในระยะท่ีขาวโพดกําลังจะมีเกสรตัวผู และเกิดฝนท้ิงชวง
ในระยะน้ี ก็อาจจําเปนตองใชสารฆาแมลงตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตรในการปองกัน
กําจัด เพ่ือลดความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น การพนไมควรพนคลุมท้ังพ้ืนท่ี ควรพนเปนจุดๆ ท่ีมี
เพล้ียออนระบาดอยูเทาน้ัน

เพลี้ยออนดูดกินนํ้าเลี้ยงท่ีชอดอกตัวผู

3. หนอนเจาะลําตนขาวโพด
รูปรางลักษณะ ตัวเต็มวัยเปนแมลงพวกผีเสื้อกลางคืน แม
ผีเสื้อวางไขเปนกลุมซอนกันคลายเกล็ดปลาสีขาวนวลดานใต
ใบขาวโพดตั้งแตขาวโพดอายุประมาณ 30 วัน ไปจนถึง
กระท่ังระยะออกดอก หนอนขนาดโตเต็มท่ียาวประมาณ 20 
มิลลิเมตร ตัวมีสีขาวนวลอมชมพูและมีจุดตามตัว

การแพรระบาดและการปองกันกําจัด
สามารถเขาทําลายในชวงการเจริญเติบโตทางลําตน ระยะติด
ดอกและติดเมล็ด โดยท่ีหนอนจะเจาะกินใบในสวนยอด เจาะ
กินภายในชอดอก และเจาะเขาทําลายภายในลําตนทําให
ขาวโพดหักลมงายเม่ือลมพัดแรง นอกจากน้ันยังเจาะทําลาย
ฝก ซึ่งมักเจาะกินท่ีกานฝกหรือโคนฝก หากมีการระบาด
รุนแรงมากจะเจาะกินท่ีตัวฝกดวยถาไมระบาดรุนแรงจริงๆ 
แลว ก็ไมจําเปนตองใชสารฆาแมลงในการปองกันกําจัด 
โดยเฉพาะอยางยิ่งหากการระบาดเกิดหลังจากติดเมล็ด
เรียบรอยแลว ซึ่งไมมีผลกระทบกระเทือนตอผลผลิตการทําลายของหนอนเจาะลําตน
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4. หนอนเจาะฝกขาวโพด
รูปรางลักษณะ ผีเสื้อหนอนเจาะฝกขาวโพด
วางไขตามใบพืช สวนมากพบตามยอดพืช
บนผิวดานนอกของพืชหรือตาท่ีเพ่ิงแตก
ใหมๆ ลักษณะตัวหนอน มีขนขึ้นประปราย 
ลายท่ีพาดตามลําตัวเห็นไดชัด สีของหนอนมี
สีต าง ๆ กัน  จ าก สี เขี ยวออนไ ปจ นถึง สี
คอนขางดํา     ขนาดตัวหนอนโตเต็มท่ียาว 
35-40 มิลลิเมตร

การแพรระบาดและการปองกันกําจัด
มักจะพบหนอนชนิดน้ีกัดกินอยูกับชอ
ดอกตัวผูและเสนไหมท่ีออกใหมๆ เม่ือ
เ ส น ไ ห ม ท่ี ป ล า ย ฝ ก ถู ก กั ด กิ น ข า ด
หมดแลวหนอนก็จะกัดกินปลายฝก
ตอไป ซึ่งถามีหนอนเจาะฝกระบาด ใน
ระยะท่ีฝกยังไมระบาดเต็มท่ีก็จะทําให
ฝก น้ันติด เม ล็ดไม สมบูร ณ  เกิ ด เป น
ขาวโพดฟนหลอขึ้น ถามีหนอนระบาด
ในระยะท่ีฝกไดรับการผสมเกสรแลวก็
ไมมีผลกระทบกระเทือนตอการติดเมล็ด

หนอนเจาะฝกขาวโพด

การทําลายของหนอนเจาะฝก
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5. หนอนกระทูขาวโพด
รูปรางลักษณะ ตัวเต็มวัยของหนอนกระทูขาวโพดเปนผีเสื้อ
กลางคืน แมผีเสื้อจะวางไขบนตนขาวโพด ตั้งแตขาวโพด
อายุประมาณ 20 วันไปจนกระท่ังขาวโพดออกฝก หนอน
เม่ือโตเต็มท่ียาว 35-40 มิลลิเมตร

การแพรระบาดและการปองกันกําจัด
การระบาดรุนแรงมักจะพบท่ียอดใบใกลจะคล่ีแลวและใน
ระยะท่ีกําลังออกไหม โดยตัวหนอนจะกัดกินใบทําใหใบ
แหวงว่ิน ถาระบาดรุนแรงจะเหลือแตกานใบ ในเวลา
กลางวันมักจะพบตัวหนอนหลบซอนอยู ในยอดของ
ขาวโพดหรือตามโคนกาบใบ โคนฝก และหลบซอนอยูตาม
บริเวณพ้ืนดินใกลโคนตน ในเวลากลางคืนจึงออกมาหากิน 
โดยท่ัวไปหนอนกระทูชนิดน้ีไมมีผลกระทบกระเทือนตอ
ผลผลิตขาวโพดมากนัก

6. หนอนกระทูหอม หรือหนอนหลอดหอม
รูปรางลักษณะ หนอนกระทูหอม ตัวเต็มวัยเปนผีเสื้อ
กลางคืน ตัวเมียวางไขเปนกลุม หนอนท่ีฟกจากไขใหมๆ จะ
อยูรวมเปนกลุม กัดกินผิวใบ 1-2 วัน จึงจะกระจายไปยังใบ
อ่ืนหรือตนใกลเคียง ลักษณะหนอนมีผิวเรียบมัน หลายสี
ขึ้นกับอาหาร ชอบออกทําลายพืชในเวลากลางคืน สวน
กลางวันชอบหลบตามซอกใบและยอดขาวโพด ขนาดโต
เต็มท่ี ยาวประมาณ 20 มิลลิเมตร

การแพรระบาดและการปองกันกําจัด
เปนศัตรูสําคัญของขาวโพดในระยะ 7-30 วัน กัดกินใบและตนทําใหเสียหายมาก ถาปลอยใหเขา
ทําลายโดยไมมีการปองกันกําจัด ขาวโพดจะตายในท่ีสุด การปองกันกําจัดหนอนกระทูหอม
ไดผลดีท่ีสุดคือ ใชเช้ือไวรัส NPV ของหนอนกระทูหอมอัตรา 20 มิลลิลิตรตอนํ้า 20 ลิตร      พน 
3 ครั้งเวลาเย็นแตละครั้งหางกัน 7 วันหรือใชสารฆาแมลงตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร 
พนเม่ือพบหนอนเฉล่ีย 2-3 ตัวตอตนเพียง 1-2 ครั้งหางกัน 7 วัน ในระยะขาวโพดอายุประมาณ   
1-2 สัปดาห หลังจากน้ันจะมีแตนเบียนชวยควบคุมหนอนไมมีความจําเปนตองใชสารฆาแมลง

หนอนกระทูขาวโพด

หนอนกระทูหอม
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ศัตรูพืช ช่ือสามัญ ช่ือการคา อัตราการใช/
น้ํา 20 ลิตร

วิธีการใช หมายเหตุ

เพลี้ยไฟขาวโพด คารบาริล เซฟวิน 85 ดับบลิวพี 40 กรัม พนเมื่อเพล้ียไฟ เพลี้ยไฟขาวโพดและเพลี้ยไฟ
เพลี้ยไฟ คารโบซัลแฟน พอสซ 40 มล. ระบาด พนซ้ําตาม ระบาดในระยะขาวโพดตนเล็ก
เพลี้ยไฟดอกไม คลอรไพริฟอส ลอรสแบน 40 อีซี 20 มล. ความจําเปน และเม่ือเกิดฝนแลง เพลี้ยไฟ
ฮาวาย อิมิดาโคลพริด คอนฟดอร 100 เอสแอล 20 มล. ดอกไมฮาวายระบาดในระยะ

ฟโปรนิล แอสเซ็นต 15 มล. ขาวโพดออกฝก ชอบทําลาย
ท่ีไหม ทําใหฝกไมติดเมล็ด
ใหพนเฉพาะบริเวณปลายฝก

เพลี้ยออนขาวโพด คารบาริล เซฟวิน 85 ดับบลิวพี 50 กรัม ระยะกอนออก ควรหลีกเลี่ยงการพนสารเม่ือ
เพลี้ยออนออย เบตาไฟลูทริน โฟลิเทค 025 อีซี 40 มล. ดอก พนเฉพาะ ตรวจพบดวงเตาและแมลงหาง

ไดอะซินอน บาซดิูน 60 อีซี 15 มล. จุดเม่ือพบความ หนีบซึ่งเปนตัวหํ้าของเพล้ียออน
หนาแนนของเพลี้ย
ออนมากกวา 25% 

ของพื้นท่ีใบท้ังตน 
ระยะออกดอก พน
เฉพาะจุดเม่ือพบ
ความหนาแนน
ของเพลี้ยออน
มากกวา 25%

ของชอ

หลังจากขาวโพดติดฝกแลว

คําแนะนําการใชสารฆาแมลงในการปองกันกําจัดแมลงศัตรูขาวโพด
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ศัตรูพืช ชื่อสามัญ ชื่อการคา อัตราการใช/
น้ํา 20 ลิตร

วิธีการใช หมายเหตุ

หนอนกระทูหอม เบตาไซฟลูทริน โฟลิเทค 025 อีซี 40 กรัม พนเมื่อพบหนอน ทําลายในระยะขาวโพด 1-2
ฟลูเฟนนอกซูรอน แคสเคด 30 มล. เฉล่ีย 2-3 ตัว/ตน สัปดาห หลังจากนั้นจะมีแตน
คลอรฟลูอาซูรอน อาทาบรอน 30 มล. พนซ้ําตามความ เบียนชวยควบคุมหนอน จึงไม
นิวเคลียรโพลีฮีโดร
ซิส ไวรัส

จําเปน ศึกษา
คําแนะนําการใช
เชื้อไวรัสกับหนอน
กระทูหอมอยาง
ละเอียดกอนใช
หนอนเจาะทําลาย 
2 ระยะ

จําเปนตองใชสารฆาแมลง

หนอนเจาะลําตน เดลทาเมทริน เดซิส 3 10 มล. ก. ระยะกอนออก ปกติในขาวโพดฝกออนพบ
ขาวโพด ไตรฟลูมูรอน อัลซีสติน 30 กรัม ดอกพนเมื่อพบยอด ปริมาณแมลงทําลายนอยจึงไม

เทฟลูเบนซูรอน แซดคิลเลอร 25 มล. ขาวโพดถูกทําลาย จําเปนตองใชสารฆาแมลง
คลอรฟลูอาซูรอน อาทาบรอน 25 มล. มากกวา 50 ตน
ฟโปรนิล แอสเซ็นด 20 มล. จากขาวโพด 100 ตน

ข. ระยะออกดอกพน
เมื่อพบหนอน 2 ตัว/
ตน หรือรูเจาะ 2 รู/
ตน

มีพิษรายแรงตอแมลงหางหนีบ

หนอนเจาะสมอ
ฝาย  หนอนเจาะ
ฝกขาวโพด

ฟลูเฟนนอกซูรอน แคสเคด 20 มล. พนเฉพาะฝกท่ี
หนอนลงทําลาย
ไหม พนซ้ําตาม
ความจําเปน

สําหรับขาวโพดเล้ียงสัตว เมื่อ
ฝกติดเมล็ดแลวไมจําเปนตอง
ใชสารฆาแมลง

ฟโปรนิล แอสเซ็นด มีพิษรายแรงตอแมลงหางหนีบ

หมายเหตุ การพนสารฆาแมลงดวยเครื่องพนสารแบบสูบโยกสะพายหลัง
ระยะขาวโพด
อายุ 1-2 สัปดาห ใชนํ้าไรละ 30-40 ลิตร
อายุ 3-4 สัปดาห ใชนํ้าไรละ 40-50 ลิตร
อายุ 5 สัปดาหขึ้นไป  ใชนํ้าไรละ 60-80 ลิตร
หลังขาวโพดออกฝก หรือใกลเก็บเกี่ยว พนเฉพาะฝก ใชนํ้าไรละ 60-80 ลิตร

ท่ีมา : คําแนะนําการปองกันกําจัดแมลงและสัตวศัตรูพืช ป 2553
สํานักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร หนา 5-7.
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รวบรวมและเรียบเรียง
1. นางสาวชุติมา คชวัฒน สถาบันวิจัยพืชไร
2. นางสาวดารารัตน มณีจันทร สถาบันวิจัยพืชไร
3. นางสาวอมรา ไตรศิริ ศูนยวิจัยพืชไรนครสวรรค
4. นายสาธิต อารีรักษ ศูนยวิจัยพืชไรนครสวรรค
5. นายสุริพัฒน ไทยเทศ ศูนยวิจัยพืชไรนครสวรรค
6. นางสาวศิวิไล ลาภบรรจบ ศูนยวิจัยพืชไรนครสวรรค
ดําเนินงาน
1. นางสาวชุติมา คชวัฒน สถาบันวิจัยพืชไร
2. นางสาวอมรา ไตรศิริ ศูนยวิจัยพืชไรนครสวรรค
3. นางกัลยา ภาพินธุ ศูนยวิจัยพืชไรนครสวรรค
4. นายธนวัฒน ศุภสุทธิรางกุล ศูนยวิจัยพืชไรนครสวรรค
5. นางสาวสุทัศนีย วงศศุปไทย ศูนยวิจัยพืชไรนครสวรรค
6. นางสาวปทมพร วาสนาเจริญ ศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม
7. นางสาวโสพิศ ใจปาละ ศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม
8. นายสุรศักดิ์ วัฒนพันธุสอน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย
9. นางสาวดวงประทีป มะลิดวง ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย
10. นางสาวเพ็ญรัตน เทียมเพ็ง ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ
11. นายสําราญ ทองคํา ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ
ท่ีปรึกษา
1. นายจิรากร โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
2. นายสมชาย ชาญณรงคกุล (อดีต) อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
3. นายดํารงค จิระสุทัศน รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
4. นายเทวา เมาลานนท ผูอํานวยการสถาบันวิจัยพืชไร
5. นายพิเชษฐ กรุดลอยมา ผูอํานวยการสถาบันวิจัยพืชไรนครสวรรค
6. นายพรศักดิ์ ดวงพุดตาน ผูอํานวยการศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม
7. นายสมเพชร พรมเมืองดี ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย
8. นายรัฐพล ชูยอด ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ 

ขอมูลเพิ่มเติมติดตอ :
สถาบันวิจัยพืชไร 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 0-2579-3930 โทรสาร 0-2579-0604
ไปรษณียอิเล็กโทรนิคส: fcri@doa.in.th
จัดทําเม่ือ : มีนาคม 2554
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