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เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

1.	พันธุ์ลูกผสม  เป็นพันธุ์ที่มีลักษณะทางการเกษตรสม�่าเสมอ  

ให้ผลผลิตและคุณภาพสูง ตอบสนองต่อการใช้ปุ ๋ยได้ดี ไม่สามารถ 

เก็บเมล็ดไว้ท�าพันธุ์ได้

	 ข้าวโพดลูกผสมพันธุ์นครสวรรค์	3  ทนแล้งระยะออกดอก  

ต้านทานโรคราน�้าค้าง และโรคราสนิม เก็บเก่ียว 

ด ้ วยมือง ่ าย  ความสู งต ้น  234 เซน ติ เมตร  

อายุวันออกไหม 52 วัน  

เมล็ดชนิดหัวแข็ง สีส้ม อาย ุ

เก็บเกี่ยว 110–120 วัน

	 ข้าวโพดลูกผสมพนัธ์ุนครสวรรค์	4  ทนแล้ง 

ระยะออกดอก ต้านทานปานกลางต่อโรคราน�้าค้าง  

โรคใบไหม้แผลใหญ่ และโรคราสนิม ระบบราก 

แข็งแรง ทนต่อการหักล้ม ล�าต้นสูง 187 เซนติเมตร  

อายุถึงวันออกไหม 53 วัน เมล็ดชนิดหัวแข็ง สีส้ม  

อายุเก็บเก่ียว 110–120 วัน

	 ข้าวโพดลูกผสมพันธุ์นครสวรรค์	5  อายุ 

เก็บเกี่ยวสั้น ทนแล ้งระยะออกดอก ต ้านทาน 

โรคใบไหม้แผลใหญ่ และโรคราสนิม ต ้านทาน 

ปานกลางต่อโรคราน�้าค ้าง และโรคใบด่างจาก 

เช้ือไวรัส ฝักแห้งเร็วในขณะท่ีต้นยังเขียวสด ล�าต้น

สูง 200 เซนติเมตร อายุถึงวันออกไหม 53 วัน  

เมล็ดชนิดกึ่งหัวแข็ง สีส ้มเหลือง อายุเก็บเกี่ยว 

95–100 วัน
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2.	พันธุ์ผสมเปิด  ลักษณะทางการเกษตรไม่สม�่าเสมอ และผลผลิต 

ต�่ากว่าเมื่อเทียบกับพันธุ ์ลูกผสม เมล็ดพันธุ ์ราคาถูกกว่าพันธุ ์ลูกผสม  

สามารถเก็บเมล็ดไว้ท�าพันธุ์ในฤดูถัดไปได้อีกประมาณ 3 ครั้ง

	 ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ผสมเปิดพนัธ์ุนครสวรรค์	1  ต้านทานโรคราน�า้ค้าง  

ให้ผลผลิตเฉลี่ย 700 กิโลกรัมต่อไร่ ล�าต้นสูง 190–

200 เซนติเมตร อายุถึงวันออกไหม 52–54 วัน  

เมล็ดชนิดหัวแข็ง สีส้มเหลือง  

อายุเก็บเก่ียว 100–110 วัน

เทคโนโลยีการผลิต

พื้นที่ที่เหมาะสม พื้นที่ดอน หรือที่ลุ ่มไม่มีน�้าท่วมขัง ดินมีความ 

อุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง ดินโปร่งร่วนซุย มีการระบายน�้าดี หน้าดินลึก 

มากกว่า 60 เซนติเมตร ไม่มีชั้นดินดาน มีค่าความเป็นกรด–ด่าง 5.5–7.5  

อุณหภูมิที่เหมาะสม 25–35 องศาเซลเซียส ปริมาณน�้าฝนกระจายตัว 

สม�่าเสมอ 1,000–1,200 มิลลิเมตรต่อปี

การเตรียมดิน	ไถด้วยผาลสาม 1 ครั้ง ลึก 20–30 เซนติเมตร  

ตากดิน 7–10 วัน พรวนดินด้วยผาลเจ็ด 1 ครั้ง ปรับระดับดินให้สม�่าเสมอ  

คราดเก็บเศษวัชพืชออกจากแปลง วิเคราะห์ดินก่อนปลูก ถ้าดินมีความ

เป็นกรด–ด่าง ต�่ากว่า 5.5 ให้หว่านปูนขาว  

100 กิโลกรัมต่อไร่ แล้วพรวนกลบ ถ้าดินเป็น 

ดินทราย หรือร่วนปนทราย ให้หว่านปุ๋ยคอก 

หรือปุ๋ยหมัก 700–1,000 กิโลกรัมต่อไร่

การปลูก	ปลูกด้วยแรงงานคน ใช้จอบ 

ขุดเป็นหลุม หรือรถไถเดินตาม หรือแทรกเตอร์  

ติดหัวเปิดร่องระยะระหว่างแถว 75 เซนติเมตร  
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ระยะระหว่างหลุม 20 เซนติเมตร หยอดเมล็ดหลุมละ 1–2 เมล็ด  

ใช ้ เมล็ดพันธุ ์  3–4 กิโลกรัมต ่อไร ่ ถอนแยกให้เหลือ หลุมละ 1 ต ้น  

เมื่อข้าวโพดอายุประมาณ 14 วันหลังงอก

ปลูกด้วยเคร่ืองปลกู ใช้รถแทรกเตอร์ลากจงู 

เครื่องปลูกพร้อมใส่ปุ ๋ยติดท้ายปรับให้มีระยะ

ระหว่างแถว 75 เซนติเมตร ระยะระหว่างหลุม  

20 เซนติเมตร หยอดหลุมละ 1 เมล็ด ใช้เมล็ด  

2.5–3 กิโลกรัมต่อไร่

การดูแลรักษา

การใส่ปุย๋	ดนิเหนียวสดี�า ใส่ปุย๋ 15–15–15 อัตรา 40 กิโลกรมัต่อไร่  

รองก้นร่อง ใส่ปุย๋ 46–0–0 อตัรา 15 กโิลกรมัต่อไร่ หรอืปุย๋ 21–0–0 อัตรา  

20 กิโลกรัมต่อไร่ โรยข้างแถวหลังปลูก 20–25 วัน แล้วพรวนดินกลบ

ดินเหนียวสีแดงหรือหรือดินร่วนเหนียว ใส่ปุ๋ย 15–15–15 อัตรา  

50 กิโลกรัมต่อไร่ รองก้นร่อง ใส่ปุ๋ย 46–0–0 อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่  

โรยข้างแถวหลังปลูก 20–25 วัน แล้วพรวนดินกลบ

ดินร่วนปนทราย ใส่ปุ๋ยเคมี 15–15–15 อัตรา 60 กิโลกรัมต่อไร่  

รองก้นร่อง ใส่ปุ๋ย 46–0–0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ โรยข้างแถวหลังปลูก  

20–25 วัน แล้วพรวนดินกลบ

การจัดการศัตรูพืช

โรคที่ส�าคัญและการป้องกันก�าจัด

1.	 โรคราน�า้ค้าง	ท�าลายข้าวโพดต้ังแต่งอกจนถงึอายุประมาณ 1 เดือน  

ท�าให้ต้นแคระแกรน ใบเป็นทางยาวสีขาว เขียวอ่อน หรือเหลืองอ่อน 

ไปตามความยาวของใบ ช่อดอก หรือยอดอาจแตกเป็นพุ่ม ติดเมล็ดน้อย  

หรอืไม่ติดเลย ระบาดในฤดูฝน ทีม่อีณุหภมูติ�า่ และความชืน้สงู การป้องกนัก�าจดั  
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ใช ้พันธุ ์ต ้ านทาน ถ ้าพบต ้นเป ็นโรคให ้ถอนและเผาท�าลายทันที  

คลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารป้องกันก�าจัดโรคพืช เมทาแลกซิล 35%  

ดีเอส อัตรา 7–10 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม หรือ เมทาแลกซิล–เอ็ม 35%  

อีเอส อัตรา 3.5 มิลลิลิตร

ต ่ อ เ มล็ ด  1  กิ โ ลก รั ม 

หรือ ไดเมโทมอร์ฟ 50% 

ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30 กรัม 

ต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม

2.	โรคใบไหม้แผลใหญ่ เกิดแผลขนาดเล็กสีคล้ายฟางข้าวบนใบ  

ต่อมาแผลจะขยายมีขนาดใหญ่ ท�าให้ใบข้าวโพดแห้ง สามารถเกิดแผล 

บนกาบฝัก ข้าวโพดที่เป็นโรครุนแรงท�าให้ฝักไม่สมบูรณ์ ระบาดรุนแรง 

ในฤดูแล ้ง (ธันวาคม–มีนาคม) การป้องกันก�าจัด ใช ้พันธุ ์ต ้านทาน  

ควรหลีกเลี่ยงการปลูกในแหล่งที่มีการระบาด

3.	 โรคราสนิม ระบาดรุนแรงในช่วงปลายฤดูฝนจนถึงต้นฤดูหนาว  

ระยะแรกพบจุดนูนสีน�้าตาลอ่อนด้านบนและใต้ใบ ต่อมาเปลี่ยนเป็น 

สนี�า้ตาลแดง เมือ่จดุนนูแตก 

มผีงสคีล้ายสนิม การป้องกนั 

ก�าจัด ใช้พนัธุต้์านทาน ควร

หลีกเลี่ยงการปลูกในแหล่ง 

ท่ีมีการระบาด
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4.	โรคกาบและใบไหม้	เกิดแผลฉ�่าน�้า รูปร่างไม่แน่นอน บริเวณ 

กาบใบล่าง ต่อมาเปลีย่นเป็นสนี�า้ตาลอ่อน ขอบแผลมสีนี�า้ตาลเข้มล้อมรอบ  

แผลจะขยายขึ้นไปตามทางยาวของใบ ท�าให้ใบแห้ง หากระบาดรุนแรง 

จะลุกลามขึ้นสู่ฝัก ระบาดรุนแรงเมื่อมีอุณหภูมิ 25–30 องศาเซลเซียส  

และความชื้นสูง การป้องกันก�าจัด  

เกบ็เศษซากข้าวโพดทีเ่ป็นโรคเผาท�าลาย  

ไถพรวนดินตากแดด ใส่อินทรียวัตถุ 

ในแปลงปลูก หลีกเลี่ยงการปลูกพืช 

หนาแน่น ใส่ปุ๋ยให้ปริมาณธาตุอาหาร 

สมดลุ ลดการใส่ปุย๋ไนโตรเจนปริมาณสูง

แมลงศัตรูท่ีส�าคัญและการป้องกันก�าจัด

1.	หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด	 เริ่มพบท�าลายตั้งแต่ข้าวโพดอายุ  

6–7 วัน จนถึงระยะออกดอก ติดฝัก โดยหนอนกัดกินใบ มักท�าลายอยู ่

ในส่วนยอด ท�าลายช่อดอกตัวผู้ ไหมและฝัก ท�าลายรุนแรงระยะต้นเล็ก  

ท�าให้ข้าวโพดตายได้ ระบาดได้ตลอดทัง้ปี การป้องกนัก�าจดั คลกุเมลด็พนัธุ ์

ด้วยสารไซแอนทรานิลิโพรล 20% เอสซี (กลุ ่ม 28) เมื่อข้าวโพดอายุ 

ประมาณ 21 วัน หากยังมีการระบาดโดยพบต้นที่มีใบถูกท�าลายมากกว่า  

20% ของจ�านวนต้นทั้งหมด ให้พ่นสารป้องกันก�าจัดแมลง การพ่นสาร 

ต้องเลือกสารต่างกลุ่มกับสารคลุกเมล็ด กรณีที่ไม่ใช้สารคลุกเมล็ด ให้ใช้วิธี 

การพ่นสารทางใบ กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงตามค�าแนะน�า โดยเน้นพ่นสารลงใน 

กรวยยอด พ่นครั้งแรกเมื่อข้าวโพดอายุ 6–7 วัน หลังงอก หรือ พิจารณา 

จากสภาพการระบาดในแต่ละฤดูซึ่งอาจมีความรุนแรงแตกต่างกัน พ่นซ�้า 

ตามความจ�าเป็น ต้องสลับกลุ่มสารทุก 30 วัน ตามวงรอบชีวิต เพื่อลด 

ความต้านทานต่อสารฆ่าแมลง
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สารป้องกันก�าจัดแมลงพ่นทางใบที่แนะน�า มีดังนี้ สไปนีโทแรม  

12% เอสซ ีหรอื สไปนีโทแรม 25% ดบับลวิจ ี(กลุม่ 5) อิมาเมกตนิเบนโซเอท  

1.92% อีซี หรือ อิมาเมกตนิเบนโซเอท 5% ดับบลวิจี (กลุม่ 6) คลอร์ฟีนาเพอร์  

10% เอสซี (กลุ่ม 13) อินดอกซาคาร์บ 15% เอสซี (กลุ่ม 22) เมทอกซ ี

ฟีโนไซด์ + สารสไปนีโทแรม 30% + 6% เอสซ ี(กลุม่18+5) หรือ คลอแรน 

ทรานิลิโพรล 5.17% เอสซี หรือ ฟลูเบนไดอะไมด์ 20% ดับบลิวจี  

(กลุม่ 28) ในแปลงทีไ่ม่ใช้สารเคมี พ่นด้วยสารชีวภณัฑ์ ได้แก่ เชือ้บที ีหรอื 

ใช้แมลงตัวห�้า เช่น แมลงหางหนีบ หรือ มวนเพชฌฆาต หรือ มวนพิฆาต

2.	หนอนเจาะล�าต้นข้าวโพด	 ท�าลายใบ ช่อดอกตัวผู้ และล�าต้น  

ท�าให้ชะงกัการเจริญเตบิโต หกัล้มง่าย เมือ่มกีารระบาดรนุแรงจะเข้าท�าลายฝัก  

มักพบในสภาพอากาศแล้ง หรือฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน การป้องกันก�าจัด  

พ่นสารเดลทาเมทริน 3% อีซี คลอร์ฟลูอาซูรอน 5% อีซี หรือ ฟิโปรนิล  

5% เอสซี หรือใช้ศัตรูธรรมชาติ เช่น แมลงหางหนีบ หรือแมลงช้างปีกใส  

หรือแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา

  หนอนกระทู้ 
ข้าวโพดลายจุดและ
ลักษณะการท�าลาย

 การท�าลายของหนอนเจาะล�าต้น  แมลงหางหนีบ  แตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา
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 หนอนกระทู้หอม  แตนเบียนหนอนบราโคนิค

3.	หนอนกระทู้หอม	ท�าลายข้าวโพดอายุ 1–2 สัปดาห์ หนอนกัดกิน 

ทุกส่วนในระยะต้นอ่อน จะท�าความเสียหายรุนแรงเมื่อหนอนมีความยาว 

ตั้งแต่ 2 เซนติเมตร ระบาดรุนแรงในสภาพอากาศแล้ง หรือฝนท้ิงช่วง 

เป็นเวลานาน การป้องกันหรือใช้ศัตรูธรรมชาติ เช่น แมลงหางหนีบ หรือ 

แมลงช้างปีกใส หรือแตนเบียนหนอนบราโคนิค หรือพ่นสารนิวเคลียร์ 

โพลีฮีโดรซิส ไวรัส หรือเบตาไซฟลูทริน 2.5% อีซี

4.	มอดดิน	 กัดกินใบและต้นอ่อนตั้งแต่เริ่มงอกถึงอายุประมาณ  

14 วัน ท�าให้ต้นอ่อนตาย หรือชะงักการเจริญเติบโต ต้นที่รอดตาย  

จะเก็บเกี่ยวได้ล่าช้า ระบาดในพื้นที่ดินร่วนทราย ในสภาพอากาศแล้ง  

การป้องกันก�าจัด ในแหล่งที่เคยมีการระบาด ก่อนปลูกให้คลุกเมล็ดพันธุ ์

ด้วยอิมิดาโคลพริด 70% ดับบลิวเอส อัตรา 5 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม  

หากยังพบปริมาณแมลงสูงอยู ่โดยสังเกตจากรอยท�าลาย พบต้นที่ใบ 

ถูกท�าลายเสียหาย 50 เปอร์เซ็นต์ ของต้นท้ังหมด ให้พ่นด้วยคาร์บาริล  

85% ดับบลิวพี ให้ทั่วต้นอ่อนและรอบๆ บริเวณโคนต้น 

 มอดดิน  การท�าลาย
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วัชพืชและการป้องกันก�าจัด

วัชพืชฤดูเดียว เป็นวัชพืชที่ครบวงจรชีวิตภายในฤดูเดียว ส่วนมาก 

ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด เช่น ขจรจบดอกใหญ่ หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนนก  

เป็นต้น

 ขจรจบดอกใหญ่  หญ้านกสีชมพู  หญ้าตีนนก

 หญ้าคา  ตดหมูตดหมา  แห้วหมู

5.	หนู กัดกินเมล็ดที่เพ่ิงปลูกหรือเริ่มงอกใหม่ และในระยะติดฝัก 

จะกัดต้นให้ล้มเพื่อกินเมล็ด หรือ ปีนต้นขึ้นไปกัดกินเมล็ดตั้งแต่ฝักอ่อน 

จนถึงเก็บเกี่ยว รวมถึงท�าลายในยุ้งฉางที่เก็บฝัก ความเสียหายเกิดจากการ 

ถูกกัดกินเป็นอาหาร และการปนเปื้อนของเสียจากหนู ป้องกันก�าจัดโดย 

ใช้เหยื่อพิษ เช่น ซิงค์ฟอสไฟด์ หรือโปรมาดินโอโลน หรือโฟลคูมาเฟน  

หรือไดฟีไทอาโลน หรือใช้ศัตรูธรรมชาติ

วัชพืชข้ามปี เป็นวัชพืชที่ส่วนมากขยายพันธุ์ด้วยต้น ราก เหง้า หัว 

และไหล ได้ดีกว่าการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด เช่น หญ้าคา ตดหมูตดหมา 

แห้วหมู เป็นต้น
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การป้องกันก�าจัด ก�าจัดวัชพืชด้วยแรงงานหรือเครื่องจักรกลโดยไถดะ 

1 ครั้ง ตากดิน 7–10 วัน ไถพรวน 1 ครั้ง แล้วคราดเก็บเศษซาก ราก 

เหง้า หัวและไหลของวัชพืชข้ามปี ออกจากแปลง ก�าจัดวัชพืชระหว่างแถว

ปลูกด้วยแรงงานหรือเครื่องจักรกล เมื่อข้าวโพดอายุ 20–25 วันก่อนหรือ

พร้อมกับการใส่ปุ๋ย 

การใช้สารก�าจัดวัชพืช ก่อนปลูกหรือก่อนเตรียมดิน 7–15 วัน  

พ่นกลูโฟซิเนต แอมโมเนียม 15% เอสแอล หลังปลูกพ่นสารอะลาคลอร์ 

48% อีซี หรืออะเซโทคลอร์ 50% อีซี หรือเมโทลาคลอร์ 40% อีซี หรือ

เพนดิเมทาลิน 33% อีซี พ่นคลุมดินหลังปลูก ก่อนข้าวโพดและวัชพืชงอก 

ขณะพ่นดินต้องมีความชื้น

การเก็บเกี่ยว

เก็บเก่ียวเม่ือข้าวโพดแก่จัด หรือแห้งหมดทั้งแปลงแล้ว 7 วัน เมล็ด 

จะมีความชื้นประมาณร ้อยละ 23 ถ ้าต ้องการใช ้พื้นที่ปลูกพืช อ่ืน 

ตามข้าวโพด ควรเก็บเกี่ยวเม่ือใบข้าวโพดเปลี่ยนเป็นสีฟางข้าวร้อยละ 90 

ของทัง้แปลง เมลด็จะมคีวามชืน้ต�า่กว่าร้อยละ 25 ไม่ควรเกบ็เกีย่วข้าวโพด 

หลังฝนตก เพราะเมล็ดจะมีความชื้นสูง ควรปล่อยให้ฝักและต้นข้าวโพด

แห้งก่อน

  ใบข้าวโพดแห้ง 
หมดทั้งแปลง

ใบแห้งร้อยละ 90  
ของทั้งแปลง

วิธีการเก็บเก่ียว	 เก็บเกี่ยวโดยใช้แรงคน ใช้ไม้หรือเหล็กแหลมแทง 

ปลายฝัก ปอกเปลือก แล้วหักฝักข้าวโพดใส่กระสอบ น�าไปเทกองรวมไว ้

ในยุ้งฉาง หรอืการเกบ็เกีย่วโดยใช้เครือ่งจกัร ม ี2 แบบ เคร่ืองเก็บเก่ียวแบบ 
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ปลิดฝักต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์ขนาด 60–80 แรงม้า เครื่องเก็บเกี่ยวแบบ 

เก่ียวนวดอัตโนมัติ

การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

ตากฝักข้าวโพดบนลานซเีมนต์ทีแ่ห้งและสะอาด มแีสงแดดจดั 2–3 วัน  

เพื่อให้ฝักข้าวโพดมีความชื้นในเมล็ดต�่ากว่าร้อยละ 23 ซึ่งจะปลอดภัย 

จากการปนเปื้อนของสารอะฟลาทอกซิน หรือพบในปริมาณน้อยกว่า 50  

ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ควรเก็บฝักข้าวโพดไว้ในยุ้งฉางที่มีหลังคาและมีการ 

ถ่ายเทอากาศได้ดี 

การกะเทาะฝักข้าวโพดด้วยเครื่องกะเทาะ หลังการกะเทาะแล้ว 

ต้องลดความชื้นเมล็ดข้าวโพดให้ต�่ากว่าร้อยละ 15 หากไม่สามารถลด 

ความชืน้ของเมล็ดข้าวโพดได้ ควรน�ามากองไว้ในทีร่่ม และใช้ผ้าพลาสตกิใส  

หนา 0.1 มิลลิเมตร คลุมและทับชายพลาสติกรอบกอง แล้วรมด้วย 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อัตรา 0.5 กิโลกรัมต่อเมล็ด 1,000 กิโลกรัม  

หรือใช้เครือ่งดดูฝุน่ หรอืเครือ่งดูดอากาศ ดูดอากาศจากกองออกแล้วรมด้วย 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อัตรา 0.3 กิโลกรัมต่อเมล็ด 1,000 กิโลกรัม  

และต้องน�าไปลดความชื้น ภายใน 1–2 วัน

 ใช้คนเก็บเกี่ยว  เครื่องเก็บเกี่ยวพ่วงแทรกเตอร์  เครื่องเก็บเกี่ยวนวดอัตโนมัติ



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน โทรศัพท์ 0 2579 3930–1 

ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0 5624 1019

http://www.doa.go.th/fcri/
http://www.doa.go.th/fc/nakhonsawan/
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