
5. การดูแลรักษา

ฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาพันธุกรรมพืชและสัตว์ 
สํานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาพันธุกรรมพืชและสัตว ์
สํานักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 
โทรศัพท์ 0-5349-8169

หรือ เสกสรร สงจันทึก 08-6190-3535

การผลิตข้าวโพดหวาน
ฝักสด 2 สี

สนใจเมล็ดพันธุและขอคําปรึกษาวิธีการปลูกและดูแลรักษาไดที่

1. ใหนํ้าทุก 5-7 วันตอครั้ง

2. พนสารเคมีปองกันและกําจัดโรคและแมลงศัตรู เมื่อ
ขาวโพดอายุได 14, 21 และ 28 วัน

3. เมือ่ขาวโพดอายไุด 30-40 วนั ตนจะมกีารแตกแขนงหนอ
ขางลําตนใหเด็ดออก และเมื่อขาวโพดติดฝกควรเด็ดฝก
ใหเหลือฝกบนเพยีง 1 ฝก และควรตรวจแปลงอยางสมํา่เสมอ 
เพราะอาจมีการเขาทําลายของโรคราสนิม โรคใบไหม
แผลใหญ และหนอนเจาะลําตนและฝกขาวโพด

ภาพที่ 13-15 การใสปุยขาวโพดหวาน และพูนดินกลบโคน

ภาพที่ 16-18 การเด็ดหนอแขนงออก และการเด็ดฝกที่สองทิ้ง

1. การเก็บเก่ียวโดยสงัเกตดเูสนไหมจะเร่ิมแหงเปนสนํีา้ตาล 
นับจากอายุวันออกไหม 50 เปอรเซ็นต 18-20 วัน สุม
ตวัอยางบบีเมลด็สวนปลายจะมนีํา้สีขาวขุน ควรมกีารสุม
ตัวอยางหลาย ๆ จุดทั้งแปลง

6. การเก็บเกี่ยว

ภาพที่ 19-21 การเก็บเกี่ยวผลผลิตขาวโพดหวาน

ภาพที่ 22-24 โรคที่สําคัญของขาวโพดหวาน โรครานํ้าคาง โรคใบไหมแผลใหญ 
และโรคราสนิม



พันธุลูกผสม หวานแมโจ 84 F
1
 และ MJU. No. 6306 F

1

ลักษณะทัว่ไป ฝกมเีมล็ด 2 ส ีสเีหลอืงสลบัขาว มคีวามหวานและ
นุมไมติดฟน ความหวานประมาณ 14-17 
องศาบริกซ

ฤดูปลูก ปลูกไดตลอดทั้งป สําหรับเขตชลประทาน (ฤดูที่
เหมาะสม ฤดปูลายฝน ฤดูฝน และฤดูแลง ตามลําดบั)

ความเปนกรดและดางของดิน  pH 6.0-6.5

ชนิดของดิน รวนปนทรายหรือดินรวน ดินระบายคอนขางดี

อายกุารเกบ็เกีย่ว ฤดแูลงและฤดฝูน 60-65 วนั ฤดปูลายฝนหรือ
ฤดูหนาว  65-70 วัน

3.1 แบบยายกลา

1. การเพาะกลาในถาดเพาะขนาด 104 หลุมตอถาด โดยใช
วัสดุเพาะกลา เมื่อตนกลามีใบจริงประมาณ 2 ใบ จึงยาย
ปลูก

2. การยายกลาควรปลอยนํ้าเขารองแปลงกอนและรดนํ้า
ในหลุมใหเปยก

3. ควรฉดีพนสารเคมปีองกนักาํจดัวชัพชื (ยาคลมุหญา) กอน
ยายกลา

3. การปลูกขาวโพดหวาน

4.1 แบบยายกลา

1. การใสปุยครั้งที่ 1 หลังยายกลาได 7 วัน โดยใชปุยสูตร 
46-0-0 อัตรา 5 กก./ไรผสมกับ สูตร 15-15-15 อัตรา 
10 กก./ไร โดยการละลายในนํ้า 200 ลิตร รดบริเวณขาง
โคนตน หรือใชวิธีการหยอดที่โคนตน

2. การใสปุยครั้งที่ 2 หลังยายกลาได 14 วัน ใชปุยสูตรเดี่ยว
กันกับครั้งที่ 1 

3. การใสปุยครั้งที่ 3 หลังยายกลาได 21 วัน ใชปุยสูตรเดี่ยว
กันกับครั้งที่ 1

4. การใสปุยครัง้ที ่4 หลงัยายกลา 28 วนั ใชปุยสตูร 46-0-0 
อตัรา 15 กก./ไร ผสมกบัสตูร 15-15-15 อตัรา 20 กก./ไร 
พรอมทั้งกําจัดวัชพืชและทําการคลุมโคน

5. การใสปุยครั้งที่ 5  สูตร 13-13-21 อัตรา 15 กิโลกรัม
ตอไร (ชวงขาวโพดติดฝก)

4.2 แบบหยอดเมล็ด

1. การใสคร้ังที ่1 รองพืน้สตูร 15-15-15  อตัรา 50 กโิลกรัม
ตอไร  

2. การใสครั้งที่ 2 สูตร 46-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร 
(ขาวโพดมีอายุ 25-30 วัน)

3. การใสครั้งที่ 3 สูตร 13-13-21 อัตรา 15 กิโลกรัมตอไร 
(ชวงขาวโพดติดฝก)

ภาพที่ 1-3  วิธีการเตรียมแปลงปลูกขาวโพด การพรวนดิน 
การทําเปดรองใสปุยกอนปลูก และการยกรอง

ภาพที่ 7-9 วิธีการปลูกขาวโพดหวาน การปลูกแบบหยอดเมล็ด                   

และการปลูกแบบยายกลา

2. การเตรียมแปลง

1. ขอมลูการผลิต

1. การเตรียมดินไถดวยผาน 3 ลึก 20-30 ซม. 1 ครั้ง ตาก

ดินไว 7-15 วัน แลวไถแปรดวยผาน 7 อีก 1 ครั้ง หรือ

อาจจะใชจอบหมุนปนดิน 1-2  ครั้ง การเตรียมดินขึ้นอยู

กบัสภาพพืน้ทีแ่ละเลือกวธิกีารใหเหมาะสมกบัสภาพพืน้ที่

2. การยกรองแปลงปลกูในกรณีทีป่ลกูขาวโพดในเขตชลประทาน

- แถวเดี่ยว ระยะหางระหวางรอง 75 เซนติเมตร 
ระยะหางระหวางตน 25 เซนติเมตร    

- แถวคู ระยะหางระหวางรอง 110-120 เซนติเมตร 
ระยะหางระหวางตน 30 เซนติเมตร  

ภาพที่ 4-6 การเพาะกลาปลูกขาวโพดหวานและตนกลาที่พรอมยายปลูก

3.2 แบบหยอดเมล็ด 

1. การคลุกเมล็ดดวยสารเคมี ไดเมธโธมอรฟ (ฟอรัม) เพื่อ
ปองกนัโรคราน้ําคาง อัตรา 7-14 กรัมตอเมลด็ 1 กิโลกรมั 

2. การหยอดเมล็ด 1-2 เมล็ด/หลุม กลบดิน 1-2 เซนติเมตร  
แลวถอนแยกใหเหลือ 1  ตนตอหลุม

3. การฉดีพนสารกาํจดัวัชพชื (ยาคลมุหญา) อะทราซนี 90% 
ผสมกับอะลาคลอร ควรฉีดพนในขณะดินเปยกกอน
เมล็ดงอก

4. การใสปุย

ภาพที่ 10-12 วิธีการใหนํ้าแบบตางๆ แบบปลอยเขารอง แบบสายนํ้าพุง        

และแบบนํ้าหยด


