บทที่ 2
การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา
วีระพงษ์ เย็นอ่วม1/ และ นิลุบล ทวีกุล2/
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (Zea mays L.) จัดเป็นธัญพืชที่รู้จักกันในชื่อ Maize ที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์เป็นอาหารมนุษย์และสัตว์ ปลูกได้ตั้งแต่เขตอากาศอบอุ่น (temperate) เขตอากาศ
กึ่งร้อนชื้น (sub-tropic) และพื้นที่ราบเขตร้อน (lowland tropic) สามารถปรับตัวได้ดีกับสภาพแวดล้อมที่
กว้างขวาง ตั้งแต่เขตละติจูด 55 องศาเหนือ ถึง 40 องศาใต้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นับเป็นพืชไร่ชนิดหนึ่งที่มี
ศักยภาพ ที่จะใช้ปลูกในพื้นที่นาหลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปี เนื่องจากมีอายุสั้นประมาณ 100-120 วัน และใช้น้า
น้อยกว่าการทานาประมาณ 2-3 เท่า นอกจากนี้ยังเป็นการลดการระบาดของโรคและแมลง รวมทั้งเพิ่ม
ปริมาณการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการทั้งในประเทศและการส่งออกจาหน่ายต่างประเทศ
ข้อพิจารณาและการปฏิบัติในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา
1. แหล่งน้้า ควรเลือกพื้นที่ปลูกที่มีแหล่งน้าเพียงพอตลอดฤดูกาล เช่น เขื่อนชลประทาน อ่างเก็บน้า
ฝายโครงการสูบน้าด้วยไฟฟ้า บ่อน้าบาดาลหรือบ่อน้าตื้น และแหล่งน้าตามธรรมชาติ เช่น บึงขนาดเล็ก
2. การเลือกพื้นที่ ควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ราบลุ่มต่าและระบายน้ายาก หลีกเลี่ยงดินเหนียวถึงเหนียวจัด
และดินกรดถึงกรดจัด (pH ต่ากว่า 5.5) หรือควรปรับความเป็นกรดด่างของดิน ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อ
การผลิตข้าวโพด คือ pH 5.5-7.0 ชุดดินไร่ที่เกษตรกรใช้ทานาอยู่ในปัจจุบันนั้น ไม่เหมาะสาหรับการทานาปรัง
เนื่องจากการกักเก็บน้าไม่ดี แต่มีความเหมาะสมสาหรับการปลูก ข้าวโพดหลังนาและให้ผลผลิตค่อนข้างสูง
เนื่องจากลักษณะดินมีการระบายน้าค่อนข้างดี
3. การวางแผนการผลิตข้าวและข้าวโพดหลังนา ควรกาหนดวันปลูกข้าวและข้าวโพดไว้ล่วงหน้า เช่น
หากต้องการปลูกข้าวโพดในเดือนตุลาคม เกษตรกรจะต้องปลูกข้าวในเดือนมิถุนายน ในกรณีที่เกษตรกรปลูก
ข้าวที่ไวต่อช่วงแสงโดยเฉพาะข้าวขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งจะออกดอกประมาณปลายเดือนตุลาคม เกษตรกรจะ
เก็บเกี่ยวให้เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนจึงจะปลูกข้าวโพดได้ หากเก็บเกี่ยวในเดือนธันวาคมอาจจะทาให้
การปลูกข้าวโพดล่าช้าถึงเดือนมกราคม ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวโพดทั้ง
ปริมาณและคุณภาพ
ช่วงที่เหมาะสมในการปลูกข้าวโพดในฤดูแล้ง คือ เดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม ดังนั้นควรกาหนด
วันเก็บเกี่ยวข้าวให้แล้วเสร็จก่อนที่จะปลูกข้าวโพด หากปลูกข้าวได้เร็วจะทาให้ต้นข้าวโพดมีการเจริญเติบโตดี
และระยะออกดอกไม่ตรงกับช่วงอุณหภูมิสูงเกินไป จนเป็นอุปสรรคต่อการออกดอกและผสมเกสร ประกอบกับ
ในช่วงฤดูแล้งท้องฟ้าไม่ค่อยมีเมฆมาก ต้นข้าวโพดได้รับแสงอย่างเต็มที่ ทาให้ได้ผลผลิตสูง นอกจากนี้ยังเป็นการ
ประหยัดการใช้น้าได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม การปลูกข้าวโพดในช่วงนี้มีข้อเสียบางประการคือ ในปีที่มีอุณหภูมิ
----------------------------1/
นักวิชาการเกษตรชานาญการ สวพ.5
2/
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคกลาง สวพ.5
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ค่อนข้างต่าทาให้เมล็ดข้าวโพดงอกช้ากว่าปกติ หรือแสดงอาการใบสีม่วง เนื่องจากการขาดธาตุฟอสฟอรัสใน
ระยะต้นกล้า ส่วนการปลูกข้าวโพดล่าช้ากว่าเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์ อาจประสบปัญหาการระบาดของ
แมลงศัตรู ต่าง ๆ เช่น เพลี้ยจักจั่นเขียว หรือแมลงศัตรูพืชอุบัติใหม่ รวมถึงการเผชิญฝนตกในช่วงเก็บเกี่ยว ทา
ให้ผลผลิตเสียหายหรือเมล็ดมีคุณภาพต่า มีการปนเปื้อนเชื้อราและสารพิษที่เกิดจากเชื้อรา โดยเฉพาะสารอะฟ
ลาทอกซินที่เป็นอันตรายต่อสัตว์และมนุษย์
4. พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การเลือกพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อปลูกหลังนา มีหลักในการพิจารณา
โดยทั่วไป คือ ผลผลิตสูง มีลักษณะทางการเกษตรดี เช่น จานวนต้นหักล้มน้อย ระบบรากและลาต้นแข็งแรง
ทนต่อ น้ าท่ ว มขัง ทนแล้ ง กาบหุ้ ม ปลายฝั กมิ ด ต้ านทานต่อ โรคและแมลงศั ต รู พื ช ที่ มี การระบาดในพื้ น ที่
เจริญเติบโตดีเหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศ มีอายุการเก็บเกี่ยวเหมาะสมกับระบบการผลิตพืช เป็นต้น
พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ลูกผสม และพันธุ์ผสมเปิด
พันธุ์ลูกผสม เป็นพันธุ์ที่นิยมปลูก มาก ประมาณ 95 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ปลูกทั้งหมดมีลักษณะ
ทางการเกษตรสม่าเสมอ ได้แก่ ขนาดฝัก ความสูงฝัก ความสูงต้น อายุถึงวันออกไหมและเก็บเกี่ยว ให้ผลผลิต
สูงกว่าพันธุ์ผสมเปิดทั้งปริมาณคุณภาพ และตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยได้ดี พันธุ์ข้าวโพดลูกผสมของภาครัฐ เช่น
นครสวรรค์ 3 และสุวรรณ 4452 พันธุ์ของเอกชน เช่น ซีพี 888 นิว ไพโอเนีย 30บี80 และ แปซิฟิค 339 เป็น
ต้น ราคาเมล็ดพันธุ์ของภาครัฐกิโลกรัมละ 70-90 บาท ถูกกว่าพันธุ์ของเอกชน ที่มีราคากิโลกรัมละ 150-200
บาท
พันธุ์ผสมเปิด เป็นพันธุ์ที่มีความสม่าเสมอของลักษณะทางการเกษตรต่า เมื่อเทียบกับพันธุ์ลูกผสม แต่
มี ข้ อ ดี คื อ ต้ า นทานต่ อ โรคราน้ าค้ า ง เมล็ ด พั น ธุ์ ร าคาถู ก กว่ า พั น ธุ์ ลู ก ผสม และมี ค วามสามารถในการ
เปลี่ยนแปลงและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ง่าย หรือมีความอ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อมน้อย กล่าวคือ ถึงแม้
จะมีผลผลิตไม่ค่อยสูงเหมือนพันธุ์ลูกผสม แต่เมื่อปลูกในสภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น ดินกรดหรือด่าง วัชพืช มาก
พันธุ์ผสมเปิดยังคงให้ผลผลิตอยู่ในระดับปานกลาง ไม่ถึงกับเสียหายทั้งแปลง นอกจากนี้เกษตรกรสามารถเก็บ
พันธุ์ไว้ปลูกในฤดูต่อไปได้เอง พันธุ์ผสมเปิดที่นิยมปลูก เช่น นครสวรรค์ 1 และสุวรรณ 5
เนื่องจากการปลูกข้าวโพดหลังนามีการจัดการปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ค่อนข้างสมบูรณ์ เช่น ปุ๋ย และน้า
ชลประทาน จึงควรเลือกใช้พันธุ์ข้าวโพดลูกผสม ซึ่งมีศักยภาพในการให้ผลผลิตสูงกว่า ลักษณะพันธุ์ข้าวโพดที่
เหมาะสมสาหรับพื้นที่นา คือ มีลาต้นและระบบรากแข็งแรง เจริญเติบโตดี ไม่หักล้มง่าย ทนทานต่อน้าท่วมขัง
กาบหุ้มปลายฝักมิด และต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรู พืช นอกจากนี้ เมล็ดพันธุ์ควรมีความงอกมากกว่า 90
เปอร์เซ็นต์ และมีความแข็งแรงสูง การนาพันธุ์ข้าวโพดมาปลูกทดสอบในพื้นที่ของตนเอง ก่อนที่จะนามาปลูก
เป็นแปลงใหญ่ เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะทาให้ทราบว่า พันธุ์ข้าวโพดดังกล่าวมีความเหมาะสมสาหรับพื้นที่ของ
เกษตรกรแต่ละรายหรือไม่
5. การเตรี ย มเมล็ ด พั น ธุ์ การเลื อ กซื้อ เมล็ ดพั น ธุ์ ใ ห้ ซื้ อ จากหน่ ว ยงานหรือ บริ ษั ทเมล็ ด พัน ธุ์ ที่ มี
มาตรฐานเชื่อถือได้ โดยได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมวิชาการเกษตร และถุงบรรจุเมล็ดพันธุ์ต้องระบุชื่อหน่ วยงาน
หรือบริษัท สถานที่ผลิต วัน เดือนและปีที่ผลิตไว้อย่างชัดเจน เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดี คือมีความงอกกว่า 90
เปอร์เซ็นต์ และมีความแข็งแรงสูง เนื่องจากการปลูกข้าวโพดฤดูแล้ง โดยอาศัยความชื้นในดินที่หลงเหลืออยู่
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หลังเก็บเกี่ยวข้าว เป็นภาวะที่ดินมีความชื้นค่อนข้างจากัด หากใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพต่า ความงอกไม่ดี อาจทา
ให้เกษตรกรต้องปลูกใหม่ ทาให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น และทาให้ฤดูปลูกล่าช้ากว่ากาหนด ส่งผลให้การออก
ดอกของข้าวโพดตรงกับช่วงอุณหภูมิสูง เป็นอุปสรรคต่อการสร้างและผสมเกสร และช่วงเก็บเกี่ยวจะอยู่ในช่วง
ที่มฝี นตก ทาให้ได้ผลผลิตต่าทั้งปริมาณและคุณภาพ นอกจากนั้นเมล็ดพันธุ์ที่ใช้จะต้องมีขนาดเมล็ดที่สม่าเสมอ
เพื่อให้สะดวกในการปลูกโดยเฉพาะการใช้เครื่องปลูก และเนื่องจากโรคราน้าค้างเป็นโรคที่ทาความเสียหาย
รุนแรงกับผลผลิตข้าวโพด เชื้อราสาเหตุโรคติดไปกับเมล็ดพันธุ์ ดังนั้น จึงจาเป็นต้องคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสาร
ป้องกันกาจัดเชื้อราสาเหตุโรค โดยทั่วไปเมล็ดพันธุ์การค้าที่จาหน่ายจะคลุกเมล็ดด้วยสารป้องกันกาจัดโรครา
น้าค้างเรียบร้อยแล้ว หรืออาจมีการแนบซองบรรจุสารเคมีมาพร้อมเมล็ดพันธุ์ เกษตรกรต้องคลุ กเมล็ดพันธุ์
ด้วยสารเคมีที่แนบมาตามคาแนะนาอย่างเคร่งครัด
การตรวจสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก โดยการนาเมล็ดพันธุ์จานวน 100 เมล็ด 4 ซ้า
มาเพาะในกระบะหรือกล่องพลาสติก ที่ใช้ทรายผสมน้าสะอาดให้ชื้นเป็นวัสดุเพาะ โดยการคลุกเคล้าทรายกับ
น้าให้เข้ากัน ใช้มือกาทรายหากไม่มีน้าซึมออกตามร่องมือ และเมื่อแบมือออกทรายยังจับตัวเป็นก้อนไม่แตก
แสดงว่าความชื้นเหมาะสมกับการเพาะเมล็ดพันธุ์ แต่หากกาทรายแล้วมีน้าซึมตามร่องมือแสดงว่าน้ามาก
เกินไป ต้องเติมทราย หรือหากขณะกาทรายไม่มีน้าซึมตามร่องมือและเมื่อแบมือก้อนทรายแตก แสดงว่า
ความชื้นต่าเกินไปต้องเติมน้า นาทรายชื้นที่เตรียมไว้ใส่ภาชนะและเกลี่ยให้สม่าเสมอ ความหนาของชั้นทราย
ประมาณ 2-3 เซนติ เ มตร วางเมล็ ด ให้ เ ป็ น แถวกลบด้ ว ยทรายชื้ น ความหนาของชั้ น ทรายประมาณ 2
เซนติเมตร ปิดภาชนะทิ้งไว้และเปิดออกเมื่อเมล็ดพันธุ์งอก นับจานวนต้นกล้างอกครั้งแรกที่ 7 วัน และอีกครั้ง
ที่ 10 วันหลังเพาะ เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดคุณภาพดีควรมีจานวนต้นที่งอกที่สมบูรณ์ทั้งระบบรากและลาต้น ไม่ต่า
กว่าร้อยละ 90 และต้นกล้ามีความแข็งแรงสูง โดยพิจารณาจากค่าความงอกสูงจากการนับครั้งแรก ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงการงอกเร็วและมีความสม่าเสมอในการงอก
6. การเตรี ยมดิ น ดิน นาที่เหมาะสมสาหรับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ดินร่วน ดินร่ว น
เหนียวหรือดินร่วนทราย เนื่องจากมีการระบายน้าดีและมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง การปลูกข้าวโพดในนา
ควรหลี ก เลี่ ย งพื้น ที่ ดิ น เหนี ย วหรื อ ดิน เหนี ย วจัด เนื่อ งจากการระบายน้ าไม่ดี โดยดิ นนาที่ เป็ นดิ นเหนี ย ว
ส่วนใหญ่ลักษณะของดินหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวจะเหนียวติดเท้าเมื่อดินเปียกน้า และแตกระแหงเมื่อดินแห้ง ดิน
เหนียวจะมีคุณสมบัติในการกักเก็บน้าได้ดี และมีอินทรียวัตถุสูงกว่าดินทราย แต่จะลาบากต่อการเตรียมดิน
เพราะอาจเกิดภาวะน้าท่วมขังได้ง่าย ส่วนดินที่เป็นทรายจัดจะขาดความอุดมสมบูรณ์และข้าวโพดมักขาดน้า
เนื่องจากความสามารถในการเก็บกักน้าต่า
เนื่องจากสภาพแปลงนาเป็นดินที่อัดตัวกันแน่นและระบายน้ายาก ซึ่งเป็นผลมาจากการเตรียมดิน
สาหรับการทานา ในขณะที่ข้าวโพดชอบดินที่ มีลักษณะโปร่งและระบายน้าดี โดยทั่ว ไปวิธีการเตรียมดินที่
เหมาะสมสาหรับการปลูกข้าวโพดหลังนา คือ การไถดะโดยใช้รถไถผาล 3 หรือรถไถเดินตาม หลังเก็บเกี่ยวข้าว
ตากแปลงไว้ 5-7 วัน เพื่อทาลายวัชพืช จากนั้นจึงไถพรวนด้วยผาล 7 เพื่อเก็บกักความชื้นและย่อยดินให้ร่วนซุย
ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ในดินทุกชนิด โดยเฉพาะดินร่วน ร่วนทราย และร่วนเหนียว หากความชื้นในดินเหมาะสม
หลังจากการไถดินจะแตกร่วน หากดินมีความชื้นเกินไปดินจะจับเป็นแผ่นหรือก้อนขนาดใหญ่ หากมีเศษฟาง
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และตอซังข้าวหนา อาจเป็นอุปสรรคในการใช้เครื่องหยอดเมล็ด เกษตรกรควรหมักฟางข้าวให้เปื่อยในระหว่าง
การเตรียมดิน โดยใช้โรตารีตีหมกฟางคลุกลงดิน แล้วสูบน้าใส่ให้ท่วมหมักทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ แล้วไขน้าออก ตาก
ดินไว้ประมาณ 2 สัปดาห์ จนดินหมาดแล้วเตรียมดินตามปกติ ควรหลีกเลี่ยงการเผาฟางข้าวในแปลงนา เพื่อ
เป็นการอนุรักษ์ดินและน้าในดิน
ในพื้นที่นาที่ไม่สม่าเสมอ จาเป็นต้องมีการเตรียมดินตั้งแต่ฤดูการทานา คือ ไถดะและไถแปรพื้นที่นา
เพื่อกาจัดวัชพืช และปรับพื้นที่ให้ราบเรียบสม่าเสมอ ไม่มีแอ่งน้า หรือส่วนที่เป็น เนินและที่ดอน เพื่อสะดวกใน
การให้น้าและระบายน้าออกจากแปลง พื้นที่นาควรมีหน้าดินลึกไม่ต่ากว่า 30 เซนติเมตร เพื่อให้รากข้าวโพด
สามารถเจริญดูดใช้น้าและอาหารจากหน้าดินได้ดี รวมทั้งสามารถช่วยอุ้มน้า กรณีที่ดินนาเป็นกรดหรือกรดจัด
(pH < 5.5) ควรปรับปรุงดินก่อนทานา หรือก่อนปลูกข้าวโพดโดยการใส่ปูนขาว หรือปูนมาร์ล ในอัตราตาม
ความต้องการปูน
นอกจากนี้เกษตรกรควรทาร่องส่งน้าและระบายน้ารอบแปลงนา เพื่อสะดวกในการส่งน้าเข้าแปลง
และระบายน้าออกจากแปลง สาหรับแปลงนาที่มีขนาดใหญ่หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 3-5 ไร่ ขึ้นไป ควรทาการตัดร่อง
ส่งน้าและระบายน้ากลางแปลงทุก ๆ 20-40 แถว หรือประมาณ 15-30 เมตร ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่และเนื้อดิน
โดยกาหนดทิศทางของร่องแปลงให้ขนานกับแถวปลูกข้าวโพด ความกว้างของร่องประมาณ 1-2 เมตร ข้อดี
ของการตัดร่องกลางแปลง คือ เพื่อใช้สาหรับการส่งน้าเข้าแปลงได้อย่างทั่วถึง และสามารถใช้เป็นร่องระบาย
น้าในกรณีที่มีฝนตกหรือให้น้ามากเกินไป

การไถกลบเศษฟางข้าว

การพรวนดิน 1-2 ครั้ง เพื่อย่อยดิน

7. การปลูกและดูแลรักษาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
7.1 การปลูก วิธีการที่เหมาะสมสาหรับการปลูกข้าวโพดในสภาพพื้นที่นา คือ การปลูกแบบเป็นแถว
โดยใช้แรงคน รถไถ หรือรถไถเดินตามขนาดเล็ก ติดท้ายด้วยเครื่องปลูก พร้อมกับการใส่ปุ๋ยรองพื้น ระยะปลูก
ที่เหมาะสมสาหรับการปลูกข้าวโพดในสภาพหลังนา คือ ระยะระหว่างแถว 70-75 เซนติเมตร ระยะระหว่าง
หลุม 20 เซนติเมตร จานวน 1 ต้นต่อหลุม หรือปลูกให้ได้จานวนต้นข้าวโพด 10,666-11,428 ต้นต่อไร่ อัตรา
เมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสม คือ 3-4 กิโลกรัมต่อไร่ การปลูกสามารถทาได้ทั้งแบบปลูกบนพื้นราบ และแบบยกร่อง
ซึ่งการปลูกแบบยกร่องจะสะดวกในการให้น้า และทาให้ข้าวโพดได้รับน้าอย่างสม่าเสมอ แต่มีต้นทุนการเตรียม
ดินที่สูงกว่าปลูกแบบไม่ยกร่อง

การจัดการความรู้ เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาในเขตพื้นที่ภาคกลาง

ข้อควรระวัง
1) ไม่ควรให้น้าหลังการปลูกทันที เพราะอาจเป็นอุปสรรคต่อการงอก เนื่องจากดินอัดแน่น เมล็ดไม่
สามารถงอกได้ ทาให้เมล็ดเน่าเสียหาย
2) หากปลูกช่วงที่มีอุณหภูมิค่อนข้างต่า เมล็ดอาจงอกช้า
3) การปลูกล่าช้า หลังเดือนธันวาคม ทาให้ระยะออกดอกตรงกับช่วงอุณหภูมิสูง อาจทาให้ช่อดอกและ
ไหมแห้ง ผสมไม่ติด ทาให้เมล็ดติดไม่เต็มฝัก
4) เลือกจานหยอดของเครื่องหยอดเมล็ด ให้มีความเหมาะสมกับขนาดของเมล็ดพันธุ์ ตามคาแนะนาที่
ระบุมากับเมล็ดพันธุ์ หากจาเป็นต้องมีการปลูกซ่อมควรดาเนินการในช่วง 7-10 วันหลังปลูก เพื่อให้ต้น
ข้าวโพดเจริญเติบโตและสุกแก่พร้อมกัน

การปลูกข้าวโพดหลังนาโดยใช้แรงคน ใช้เครื่องปลูกติดรถไถ และรถไถเดินตาม
7.2 การใส่ปุ๋ย
ปุ๋ยเป็นแหล่งให้ธาตุอาหารที่สาคัญโดยเฉพาะธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโปแตสเซียม
ในการผลิตพืชรวมถึงข้าวโพด การเข้าใจบทบาทหน้าที่ของธาตุอาหารหรือปุ๋ยแต่ละชนิด ที่ข้าวโพดต้องการ
รวมถึงการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องโดย ใช้ให้ถูกสูตร ถูกเวลา ถูกวิธี และถูกปริมาณ จะนาไปสู่การเพิ่มผลผลิตและ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
7.2.1 การใช้ปุ๋ยให้ถูกสูตร
ปุ๋ยไนโตรเจน เป็นปุ๋ยที่ช่วยให้ราก ลาต้นและใบเจริญอย่างรวดเร็ว ช่วยในการตั้งตัวของพืช และการ
ให้ผลผลิต ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต้องการไนโตรเจนแตกต่างกัน ตามระยะการเจริญเติบโต โดยในระยะแรกของการ
เจริญเติบโตจะต้องการเพียงเล็กน้อย และจะต้องการมากขึ้นตามอัตราการเจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้น และจะใช้มาก
ที่สุดในช่วงออกดอกและสร้างเมล็ด การขาดไนโตรเจนในระยะที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีความสูงประมาณ 20
เซนติเมตร จะทาให้จานวนแถวเมล็ดในฝักข้าวโพดลดลง (Arnon, 1975) ดังนั้นการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนพร้อมปลูก
จึงมีความสาคัญและถึงแม้ปุ๋ยไนโตรเจนสูญเสียไปกั บการชะล้างได้ง่าย โดยเฉพาะปุ๋ย ที่อยู่ในรูปไนเตรท แต่
ข้าวโพดก็สามารถดูดใช้ได้ง่าย และในปริมาณมากในระยะเวลาอันสั้นได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน
ต้องแบ่งใส่อย่างน้อย 2 ครั้ง ครั้งแรกใส่พร้อมปลูก ครั้งที่ 2 ใส่แต่งหน้าเมื่อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีอายุ 20-25 วัน
พร้อมกาจัดวัชพืช หรือใส่ที่ความสูงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประมาณ 30 เซนติเมตร และหลักที่สาคัญ คือ ต้องใส่ปุ๋ย
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ในขณะที่ดินมีความชื้น หากดินแห้งสามารถยืดเวลาใส่ออกไปได้ ในกรณีที่ต้องใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเป็นปริมาณ
มากควรแบ่งใส่ 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 3 ใส่ในช่วงก่อนออกดอก หรือที่อายุประมาณ 45 วัน หลังปลูก
ปุ๋ยฟอสเฟต ให้ธาตุฟอสฟอรัสซึ่ง ทาหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานในพืช ช่วยส่งเสริมการเจริญของราก
เช่นเดียวกับไนโตรเจน ช่วยในการแบ่งเซลล์ส่วนยอด ปลายราก และเซลล์สืบพันธุ์ ช่วยการตั้งตัวของพืช และ
ช่วยการออกดอกและติดผล ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะดูดใช้ ธาตุฟอสฟอรัส ตลอดระยะการเจริญเติบโต โดยดูดใช้
สูงสุดในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ถึงสัปดาห์ที่ 6 ของการเจริญเติบโต (Arnon, 1975) แต่ธาตุฟอสฟอรัสมีความสาคัญ
อย่างยิ่งในระยะแรกของการเจริญเติบโตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะในช่วงที่รากยังมีปริมาณน้อย ยังไม่
สามารถดูดธาตุอาหารได้เพียงพอกับความต้องการ ในขณะเดียวกันปริมาณความเข้มข้นของปุ๋ยฟอสเฟตใน
สารละลายดินนั้นมีอยู่อย่างเจือจาง ไม่เพียงพอต่อความต้องการในระยะแรกของการเจริญเติบโต ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์จะดูดฟอสฟอรัสไปสะสมไว้ในเนื้อเยื่อของลาต้น และจะนาออกมาใช้ในภายหลังเมื่อเกิดการขาดแคลน
(Arnon, 1975; Grant e al., 2001) ดังนั้นจึงต้องใส่ปุ๋ยฟอสเฟตทั้งหมดเป็นปุ๋ยรองพื้น โดยใส่พร้อมปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต้องการฟอสฟอรัสอย่างพอเพียง ในระยะแรกของการเจริญเติบโตจนถึงระยะใบที่ 6 คลี่บาน
เต็มที่ (24-30 วัน) เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุด เนื่องจากฟอสฟอรัสอาจจะมีผลต่อขนาดของเนื้อเยื่อเจริญ
(Meristem) ที่กาลังพัฒนา การขาดฟอสฟอรัสทาให้เนื้อเยื่อเจริญมีขนาดเล็กลง ส่งผลให้การสร้างจานวน
เมล็ดลดลงตามไปด้วย การขาดปุ๋ยฟอสเฟตในระยะเริ่มการสร้างฝักซึ่งตรงกับระยะใบที่ 6-7 คลี่บานเต็มที่ จะ
มีผลต่อขนาดฝัก และจานวนเมล็ดต่อฝัก (Arnon, 1975) ดังนั้นการใส่ปุ๋ยฟอสเฟตให้พอเพียงในช่วงแรก โดย
การใส่ร องพื้นพร้ อมปลู ก จึงเป็ นวิธีการที่ข้าวโพดเลี้ยงสั ตว์จะได้รับปุ๋ยฟอสเฟตอย่างพอเพียงและทัน กับ
ความต้องการใช้
ปุ๋ ยโพแทสเซี ยม มี บทบาทส าคั ญในการกระตุ้ นการท างานของเอนไซม์ ซึ่ งเป็ นพื้ นฐานส าคั ญของ
กระบวนการเผาผลาญอาหาร โดยเฉพาะการผลิตโปรตีนและน้าตาล การควบคุมปริมาณน้า เพื่อรักษาความแข็งแรง
และความตึงของแต่ละเซลล์ ช่วยในการขนย้ายแป้งและโปรตีนไปยังแหล่งเก็บ และช่วยให้พืชแข็งแรงต้านทาน
โรค ข้าวโพดจะเริ่มดูดใช้โพแทสเซียมในปริมาณมากตั้งแต่เริ่มงอกจนถึงช่วง 3-6 สัปดาห์ หลังจากนั้นปริมาณ
การดูดใช้จะเริ่มลดลง ช่วงออกไหมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะสะสมโพแทสเซียมถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณที่ดูด
ใช้ทั้งหมด และจะหยุดดูดใช้หลังออกไหม 10-15 วัน (Arnon, 1975) โพแทสเซียมช่วยให้การออกไหมของ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เร็วขึ้น และยืดระยะเวลาการสะสมน้าหนักนานขึ้น (Amstrong, 1998) ทาให้น้าหนัก 1,000
เมล็ดและผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น (Brar et al., 2012)
ดังนั้นการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมเป็นปุ๋ยรองพื้นจึงมีความสาคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้รับ
โพแทสเซียมในปริมาณที่เพียงพอและทันเวลา โดยจะใส่เป็นปุ๋ยรองพื้นทั้งหมดเพียงครั้งเดียว หรือแบ่งใส่เท่า ๆ
กัน 2 ครั้ง ในกรณีที่ใส่เป็นปริมาณมาก หรือในดินทราย โดยครั้งที่ 2 ใส่เมื่อข้าวโพดมีอายุ 20-25 วัน พร้อม
กาจัดวัชพืช หรือใส่ที่ความสูงข้าวโพดประมาณ 30 เซนติเมตร
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7.2.2 ใส่ถูกวิธี
การใส่ปุ๋ยให้ตรงจุดเพื่อให้พืชดูดไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความสาคัญมาก การใส่ปุ๋ยที่ไม่ถูกวิธี
นอกจากจะทาให้พืชดูดใช้อาหารได้ช้าและไม่ทันกับความต้องการใช้แล้ว ทาให้เกิดการสูญเสียปุ๋ยไปกับการชะ
ล้าง หรือสูญเสียจากการระเหิดได้ ทาให้ความเป็นประโยชน์ต่อพืชน้อยลง และที่สาคัญควรกลบปุ๋ยทุกครั้ง ที่ใส่
หลักในการพิจารณาใส่ปุ๋ยแต่ละชนิด มีดังนี้
ปุ๋ยไนโตรเจน สามารถเคลื่อนที่ได้ง่าย เมื่อใส่ลงดินที่มีความชื้นจะละลายอยู่ในสารละลายดิน และ
เคลื่อนไปกับน้า พืชสามารถดูดใช้ได้สะดวก แต่ก็มีโอกาสจะสูญเสียจากการชะล้างได้ง่ายเช่นกัน การใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจนครั้งที่ 1 ใส่พร้อมปลูก โดยใส่รองก้นหลุม แล้วเขี่ยดินกลบ ก่อนหยอดเมล็ดเพื่อป้องกันไม่ให้เมล็ด
สัมผัสกับปุ๋ยโดยตรง หรือรองก้นร่องข้างแถวปลูก ครั้งที่ 2 โรยบนผิวดินข้างแถวปลูก แล้วพูนดินกลบ ในกรณี
ที่แบ่งใส่ปุ๋ย 3 ครั้ง การใส่ปุ๋ยครั้งที่ 3 ทาในระยะก่อนข้าวโพดออกดอก โดยโรยปุ๋ยข้างแถวข้าวโพดในขณะ
ที่ดินมีความชื้นหรือหลังฝนตก
ปุ๋ยฟอสเฟต เนื่องจากธาตุฟอสฟอรัสเคลื่อนที่ในดินได้น้อยมากเพียง 5 เซนติเมตร เพราะถูกอนุภาค
ดินจับยึดเอาไว้ การใส่ปุ๋ยฟอสเฟตให้ใส่ครั้งเดียวพร้อมปลูก โดยใส่รองก้นหลุมหรือรองก้นร่องข้างแถวปลูก
โดยใส่ให้ใกล้กับเมล็ดพืชมากที่สุด การหว่านหรือโรยปุ๋ยฟอสเฟตไว้บนดินจะเกิดประโยชน์กับข้าวโพดได้ช้า
ปุ๋ยโพแทสเซียม เคลื่อนที่ได้มากกว่าปุ๋ยฟอสฟอรัส แต่มักจะถูกยึดไว้โดยอนุภาคดิน ทาให้ไม่สูญเสีย
ง่ายเหมือนปุ๋ยไนโตรเจน ในกรณีใส่ครั้งเดียวพร้อมปลูก ให้ใส่รองก้นหลุม หรือรองก้นร่องข้างแถวปลูก ในกรณี
แบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ใส่รองก้นหลุมหรือรองก้นร่องข้างแถวปลูก ครั้งที่ 2 โรยบนผิวดินข้างแถวปลูกแล้วพูน
ดินกลบ
7.2.3 ใช้ปุ๋ยถูกปริมาณ
ใส่ปุ๋ยให้มีธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ให้ครบและเพียงพอแก่ความต้องการ
ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นสิ่งจาเป็น เพราะถ้าขาดธาตุอาหารธาตุใดธาตุหนึ่ง ธาตุนั้นจะเป็นตัวจากัดผลผลิต
การใส่ปุ๋ยให้ครบ ทันเวลา และเพียงพอจะทาให้ผลผลิตของพืชเพิ่มสูงขึ้น ทาให้ต้น ทุนการผลิตต่อหน่วยของ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลง เกษตรกรจะมีรายได้สุทธิมากขึ้น ถึงแม้ค่าปุ๋ยจะสูงขึ้นก็ตาม
ค้าแนะน้าการใส่ปุ๋ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของกรมวิชาการเกษตร มี 2 แบบ ดังนี้
1. ตามเนื้อดิน
ดินเหนียวสีด้า ครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ย 15-15-15 อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่ โดยใส่รองก้นร่องพร้อมปลูก ครั้งที่
2 ใส่ปุ๋ย 46-0-0 อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่พร้อมการทารุ่น โดยโรยปุ๋ยข้างแถวหลังปลูก 20-25 วัน แล้ว
พรวนดินกลบหรือใส่ปุ๋ยที่ผสมจากแม่ปุ๋ย (ตามรายละเอียดที่แสดงในเรื่องการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ) ใน
อัตรา 6-6-6 กิโลกรัมของ N-P2O5-K2O รองก้นร่องพร้อมปลูกและใส่ครั้งที่ 2 อัตรา 7 กิโลกรัม ของ N
ดินเหนียวสีแดงหรือดินร่วนเหนียว ใส่ปุ๋ย 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ โดยใส่รองก้นร่อง
พร้อมปลูก ครั้งที่ 2 ใส่ปุ๋ย 46-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่พร้อมการทารุ่นโดยโรยปุ๋ยข้างแถวหลังปลูก
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20-25 วัน แล้วพรวนดินกลบหรือใส่ปุ๋ยที่ผสมจากแม่ปุ๋ย ในอัตรา 7.5-7.5-7.5 กิโลกรัมของ N-P2O5-K2O รอง
ก้นร่องพร้อมปลูก และใส่ครั้งที่ 2 อัตรา 9.2 กิโลกรัมของ N
ดินร่วนทราย ใส่ปุ๋ย 15-15-15 อัตรา 60 กิโลกรัมต่อไร่ โดยใส่รองก้นร่องพร้อมปลูก ครั้งที่
2 ใส่ปุ๋ย 46-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่พร้อมการทารุ่นโดยโรยปุ๋ยข้างแถวหลังปลูก 20-25 วัน แล้วพรวน
ดินกลบ หรือใส่ปุ๋ยที่ผสมจากแม่ปุ๋ยในอัตรา 9-9-9 กิโลกรัมของ N-P2O5-K2O รองก้นร่องพร้อมปลูก และใส่
ครั้งที่ 2 อัตรา 9.2 กิโลกรัมของ N
2. การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
โดยเก็บตัวอย่างดินส่งวิเคราะห์ธาตุอาหารในห้องปฏิบัติการ แล้วนาค่าที่ได้ไปเทียบค่าอัตราปุ๋ยที่
ต้องใส่ ตามคาแนะนาของ กรมวิชาการเกษตร (2553) ดังรายละเอียดในตารางที่ 5
ตารางที่ 7 คาแนะนาปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมตามค่าวิเคราะห์ดิน
รายการวิเคราะห์
อัตราปุ๋ยที่ใส่
1) อินทรียวัตถุ
(เปอร์เซ็นต์)
น้อยกว่า 1
ปุ๋ยไนโตรเจน 20 กิโลกรัมต่อไร่
1 ถึง 2
ปุ๋ยไนโตรเจน 15-10 กิโลกรัมต่อไร่
มากกว่า 2
ปุ๋ยไนโตรเจน 5-10 กิโลกรัมต่อไร่
2) ฟอสฟอรัส
(มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
น้อยกว่า 10
ปุ๋ยฟอสฟอรัส 10 กิโลกรัมต่อไร่
10 ถึง 15
ปุ๋ยฟอสฟอรัส 10-15 กิโลกรัมต่อไร่
มากกว่า 15
ปุ๋ยฟอสฟอรัส 5-0 กิโลกรัมต่อไร่
3) โพแทสเซียม
(มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
น้อยกว่า 60
ปุ๋ยโพแทสเซียม 10 กิโลกรัมต่อไร่
60 ถึง 100
ปุ๋ยโพแทสเซียม 10-5 กิโลกรัมต่อไร่
มากกว่า 100
ปุ๋ยโพแทสเซียม 5-0 กิโลกรัมต่อไร่
ที่มา : กรมวิชาการเกษตร (2553)

วิธีการใส่ปุ๋ย
ใส่ปุ๋ย N ปริมาณ 2 ใน 3 ส่วนรองก้นหลุม
ตอนปลูก และส่วนที่เหลือใส่เมื่อข้าวโพด
อายุได้ 30 วัน

ใส่รองก้นหลุมตอนปลูก

ใส่รองก้นร่องตอนปลูก

8. การให้น้า
การปลูกข้าวโพดหลังนาโดยอาศัยความชื้นในดิน ที่หลงเหลืออยู่หลังเก็บเกี่ยวข้าว ควรตรวจสอบ
ความชื้นของดินหลังการเก็บเกี่ยวข้าว หากความชื้นของดินไม่เพียงพอสาหรับการงอก และการเจริญเติบโตใน
ระยะแรก (1-2 สัปดาห์) ควรมีการให้น้าก่อนปลูก การให้น้าชลประทานมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และ
ผลผลิตข้าวโพดในสภาพหลังนาอย่างชัดเจน ทั้งนี้เนื่องจากข้าวโพดเป็นพืชที่ไม่ชอบน้าท่วมขัง โดยเฉพาะใน
ระยะแรกของการเจริญเติบโต ในระยะที่ยอดยังไม่โผล่พ้นดิน ดังนั้นจึงควรให้น้าครั้งแรกหลังจากการพรวนดิน
พูนโคน เมื่อต้นข้าวโพดอายุได้ประมาณ 3 สัปดาห์ หรืออาจจะสังเกตอาการเหี่ยวของใบข้าวโพดที่เกิดขึ้น
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ในช่วงบ่าย ใช้เป็นตัวชี้วัดการให้น้าครั้งแรกและครั้งต่อไปได้ หลังจากนั้นการให้น้าก็จะเป็นไปตามปกติอีก
ประมาณ 3-6 ครั้ง ขึ้นอยู่กับชนิดของดินและสภาพภูมิอากาศ
ข้าวโพดมีความต้องการน้าตลอดฤดูปลูกประมาณ 450-500 มิลลิเมตร หรือ 720-800 ลูกบาศก์
เมตรต่อไร่ หากเกษตรกรเคยปลูกข้าวนาปรังมาแล้ว สามารถคานวณปริมาณน้าที่ใช้ในพื้นที่ปลูกข้าวโพดหลัง
นาได้ โดยอัตราปริมาณน้าที่ใช้ 1 : 3 เช่น หากเคยใช้น้าปลูกข้าวนาปรัง 1 ไร่ สามารถใช้ปลูกข้าวโพดได้พื้นที่
ประมาณ 3 ไร่ หรืออาจจะได้พื้นที่มากกว่านี้ ข้อควรระวังเมื่อข้าวโพดเริ่มออกดอกตัวผู้และออกไหม (อายุ
ประมาณ 7-8 สัปดาห์หลังปลูก) ซึ่งเป็นช่วงที่ข้าวโพดต้องการธาตุอาหารและน้าอย่างเพียงพอ ดังนั้น ควรให้
น้าอย่างสม่าเสมอ โดยให้ตามร่องคูพร้อมกับใส่ปุ๋ยแต่งหน้าครั้งที่ 2
9. การป้องกันก้าจัดวัชพืชในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา
วัชพืชที่ระบาดในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อาจเกิดมาจากเมล็ดหรือส่วนขยายพันธุ์ พืชอื่น ๆ ที่ตกค้างอยู่
ในดิน และสามารถงอกได้ทัน ทีที่ได้รั บ ความชื้นในดิน ปริมาณวัชพืช มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการให้น้าด้ว ย
เช่นเดียวกัน การให้น้าบ่อยครั้งมีแนวโน้มทาให้ปริมาณวัชพืชเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะเมื่อมีการให้น้า
แบบท่วมสันร่อง การให้น้าโดยไม่ให้ท่วมสันร่องจะช่วยลดปริมาณวัชพืชลงได้ นอกจากนั้นการเก็บเกี่ยวข้าวที่
ล่าช้าจะทาให้เมล็ดข้าวร่วงหล่นในแปลง และงอกกลายเป็นวัชพืชในแปลงข้าวโพด การเก็บเกี่ยวข้าวในระยะ
พลับพลึงจะช่วยลดปัญหาได้ ช่วงวิกฤตที่ข้าวโพดอ่อนแอต่อวัชพืชที่สุดคือระยะ 13-25 วัน หลังงอก ระยะนี้
ถ้ามีวัชพืชรบกวนจะทาให้ผลผลิตข้าวโพดเสียหายสูงสุด การใช้สารเคมีกาจัดวัชพืชเป็นทางเลือกในการจัดการ
วัชพืชในการปลูกข้าวโพดหลังนา ครั้งที่ 1 ใช้สารควบคุมวัชพืชหลังปลูก ก่อนข้าวโพดและวัชพืชงอก และครั้ง
ที่ 2 การทารุ่นเป็นการกาจัดวัชพืชระหว่างแถวปลูกด้วยแรงงานหรือเครื่องจักรกล เมื่อข้าวโพดอายุ 20-25 วัน
พร้อมให้ปุ๋ยหรืออาจใช้สารเคมีหลังวัชพืชและข้าวโพดงอก ซึ่งต้องใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และระมัดระวัง
กรมวิชาการเกษตรแนะนาสารเคมีที่ใช้ในการกาจัดวัชพืชในข้าวโพดหลังนา ดังแสดงในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 การใช้สารป้องกันกาจัดวัชพืชในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
วัชพืช

สารก้าจัดวัชพืช

อัตราการใช้ต่อน้้า 20 ลิตร

วิธีการใช้/ข้อควรระวัง

วัชพืชฤดูเดียว

อะลาคลอร์ (48% EC)
เมโทลาคลอร์ (40% EC)
อะเซโทคลอร์ (50% EC)

125-150 มิลลิลติ ร
150-200 มิลลิลติ ร
80-120 มิลลิลติ ร

พ่น คลุ ม ดิน หลังปลูก ก่ อ นข้ า วโพดและ
วัชพืชงอก ขณะพ่นดินต้องมีความชื้น

วัชพืชฤดูเดียว/
วัชพืชข้ามปี

พาราควอท (27.6% SL)

75-100 มิลลิลติ ร

ไกลโฟเสท (48% SL)
กลูโฟซิเนท-แอมโมเนียม
(15% SL)

120-160 มิลลิลติ ร

อะทราซีน (55 % SC)

300-400 มิลลิลติ ร
70-80 กรัม

ที่มา: กรมวิชาการเกษตร (2547)
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พ่ น ก่ อ นเตรี ย มดิ น 3-7 วั น หรื อ พ่ น
ระหว่างแถวหลังปลูก 20-25 วัน ขณะ
วัชพืชมี 3-4 ใบ หรือก่อนวัชพืชออกดอก
ระวังละอองสารสัมผัสใบและต้นข้าวโพด
ใช้ในแหล่งที่พบวัชพืชหนาแน่น โดยพ่น
ก่อนปลูก หรือก่อนเตรียมดิน 7-15 วัน
หลังงอกและให้น้า ที่อายุ 25-30 วัน

ข้อพิจารณาในการใช้สารก้าจัดวัชพืชให้มีประสิทธิภาพ
1) การไถเตรียมแปลงปลูกที่ดี เพื่อช่วยลดปริมาณวัชพืช
2) เลือกหัวพ่นสารให้เหมาะสม โดยหัวพ่นแบบพัดแบน (Flat fan Nozzle) พ่นสารกาจัดวัชพืช
ประเภทก่อนงอก และหัวพ่นแบบปะทะ (Anvil Nozzle) พ่นสารกาจัดวัชพืชประเภทหลังงอก
3) ใช้ปริมาณน้าที่เหมาะสม 60-80 ลิตรต่อไร่ เป็นปริมาณที่สามารถพ่นได้ครอบคลุมพื้นที่ อัตราการ
ใช้ตามปริมาณที่กาหนดไว้ข้างฉลาก หากใช้อัตราที่สูงกว่าคาแนะนา พืชปลูกอาจเป็นอันตรายและสิ้นเปลือง
แต่ถ้าใช้น้อยกว่าทาให้ประสิทธิภาพลดลง หรือควบคุมไม่ได้
4) ควรพ่นสารกาจัดวัชพืชขณะที่ดินมีความชื้น จะทาให้มีประสิทธิภาพในการ ควบคุมวัชพืชมากขึ้น
การพ่นสารกาจัดวัชพืชประเภทหลังงอก ต้องการช่วงเวลาปลอดฝนหลังจาก พ่นสารอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง
เพื่อให้วัชพืชสามารถดูดซับสารกาจัดวัชพืช
10. การเก็บเกี่ยว
โดยทั่วไปข้าวโพดจะมีการสุกแก่ทางสรีรวิทยาประมาณ 45 วันหลังออกไหม ซึ่งเป็นระยะที่ เมล็ด
ข้าวโพดหยุดการเจริญเติบโต และมีการสะสมน้าหนักแห้งสูงสุด สังเกตได้จากส่วนโคนเมล็ดจะมีเนื้อเยื่อสีดา
(black layer) ทาให้การส่งผ่านธาตุอาหารจากส่วนต่างๆ ของต้นข้าวโพดสู่เมล็ดสิ้นสุดลง หลังจากนั้น
ความชื้นภายในเมล็ดจะเริ่มลดลงเรื่อย ๆ จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับ อุณหภูมิของอากาศและความชื้นสัมพัทธ์ ควร
เก็บเกี่ยวข้าวโพดที่อายุ 110-120 วัน โดยสามารถสังเกตได้จากใบและต้นที่เปลี่ยนเป็นสีฟางข้าวทั้งแปลง ซึ่งจะมี
ความชื้นเมล็ดประมาณ 20-25 เปอร์เซ็นต์ ควรหลีกเลี่ยงการเก็บเกี่ยวข้าวโพดหลังฝนตก เพราะเมล็ดจะมีความชื้น
ค่อนข้างสูง ควรปล่อยให้ฝักและต้นข้าวโพดแห้งก่อน ปัจจุบันเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดหลังนาจะจ้างเครื่องเกี่ยว
นวดในการเก็บเกี่ยว และส่งเมล็ดข้าวโพดจาหน่ายในแหล่งรับซื้อในท้องถิ่น โดยไม่มีการจัดการหลังเก็บเกี่ยว
ทั้งในด้านการลดความชื้นและอื่น ๆ
ข้อควรระวัง
1. ไม่ควรให้น้าอีกเมื่อข้าวโพดถึงระยะการสุกแก่ทางสรีรวิทยา เพราะไม่ช่วยเพิ่มผลผลิต และยัง
จะมีผลให้ความชื้นในฝักลดลงช้า
2. มักจะมีพายุฤดูร้อนในช่วงใกล้เก็บเกี่ยว ทาให้เกิดปัญหาต้นหักล้มได้

การให้น้า

การกาจัดวัชพืชด้วยเครื่องมือ
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การกาจัดวัชพืชด้วยแรงงานคน

Black layer

ระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยา

การเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด
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