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Growing Better, Together.

ปลูกขาวโพดเจียไต ให ได

ผลผลิตดี มีกําไร!

มาทําความรูจักขาวโพดสายพันธุคุณภาพจากเจียไต พรอมเคล็ดลับการ
ปลูกเพื่อใหไดผลผลิตดีที่สุด เพียงทําตามเคล็ดลับหลักๆ 2 ขอนี้ แคนี้ก็
ทําใหปลูกขาวโพดออกมาไดสวยงามไดผลผลิตอยางมีคุณภาพ

1
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เก็บเกี่ยวในระยะเวลาที่พอดี
เช็คระยะเวลาเก็บเกี่ยวใหดี ศึกษาแตละสายพันธุเพื่อดูระยะเวลา
ในการหักฝกและคอยหมั่นสังเกตปลายฝก เพื่อใหไดผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ

ตัดแตงฝกใหเหลือ 1 ฝกในระยะไหมบาน
สําหรับขาวโพดเขตอบอุน และเขตกึง่ รอน (Temperate, Semi-Tropical)
เชน สวีท ลาวา 720 และ 2 สี ดีลักซ 382 เพื่อใหฝกเติบโตอยางแข็งแรง
และสมบูรณ
ปริมาณนํ้าที่เหมาะสม

2 ครั้งตออาทิตย

จุดเดน

ของ
ขาวโพดเจียไต

ฤดูกาลปลูกให ไดผลดีที่สุด

ม.ค.-ก.พ. และ พ.ค.-ธ.ค.
(หลีกเลี่ยงฤดูรอน)

ตนแข็งแรง

ผลผลิตสูง
รสชาติอรอย

ขาวโพดสีขาวทานสด เทรนด ใหมสุดฮอต!!
ขาวโพดหวานฮอกไกโดคุณภาพพรีเมีย่ ม

เก็บเกี่ยวเพียง 60-65 วัน ขายไดราคา

สวีท ลาวา 720

รสชาติหวานกรอบอรอย!

การเพาะปลูก

ขาวโพดเจียไต
ขาวโพดหวาน

Sweet Corn

“ตนแข็งแรง หวานกรอบอรอย”
สายพันธุหลักของขาวโพดมีทั้งหมด 3 ชนิด โดยแบงตาม
พื้นที่การเพาะปลูกที่แตกตางกัน ซึ่งไดแก
ขาวโพดเขตอบอุน , ขาวโพดเขตกึง่ รอน และ ขาวโพดเขตรอน

ขาวโพดเขตอบอุน (Temperate)
ขาวโพดเขตอบอุน ขาวโพดชนิดนี้เจริญเติบโตไดดีในเขตเสนรุงที่สูงกวา 32-36 องศาเหนือ
และใต อุณหภูมิอากาศในฤดูปลูกคอนขางตํ่าและไดรับแสงชวงยาวขาวโพดในกลุมนี้ ไดแก
ขาวโพดที่ปลูกในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และจีน
ขาวโพดเขตกึ่งรอน (Semi-tropical)
ขาวโพดเขตกึ่งรอน เปนขาวโพดที่ปลูกในระหวางเสนรุง 23-32 องศาเหนือและใต อุณหภูมิ
ของอากาศไมสูงมากนัก
ขาวโพดเขตรอน (Tropical)
ขาวโพดเขตรอน เปนขาวโพดทีป่ ลูกบริเวณตัง้ แตเสนศูนยสตู รจนถึงเสนรุง ที่ 23 องศาเหนือ
และใต บริเวณที่ปลูกขาวโพดชนิดนี้ ไดแก แอฟริกา อเมริกาใต และเอเชีย

หวานเจียไต 1

ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตตอไร
ราคาเฉลี่ยตอกิโลกรัม
ความหวาน
Type

เคล็ดลับการปลูก

ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตตอไร
ราคาเฉลี่ยตอกิโลกรัม
ความหวาน
Type

พรีเมี่ยม 384

70-75 วัน
2.5-3 ตัน
8 บาท
14 %Brix
Tropical

เริ่มติดฝกออกไหม ที่อายุ 50-55 วัน และเก็บเกี่ยวไดที่อายุ 70-75 วัน

รากดี ทนลม มีสารแอนโทไซยานินที่เปนประโยชน
เมล็ดเปนสีมวง ทนโรคทั่วไปดี ผลผลิตสูง

เคล็ดลับการปลูก

รอยัล ริช 737

ขาวโพดหวาน ฝกรูปทรงกระบอกสวย
รสชาติหวาน ปรับตัวไดดีในสภาพอากาศเขตรอน
ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตตอไร
ราคาเฉลี่ยตอกิโลกรัม
ความหวาน
Type

Sweet Corn
2 สี ดีลักซ 382

64-68 วัน
2-2.5 ตัน
14 บาท
14-15 %Brix
Semi-tropical
เริ่มติดฝกออกไหม ที่อายุ 50-55 วัน และเก็บเกี่ยวไดที่อายุ 64-68 วัน

เคล็ดลับการปลูก

68-70 วัน
2.5-3 ตัน
13 บาท
17 %Brix
Tropical

• แนะนําใหใสปุยเร็วกวาขาวโพดสายพันธุอื่น เนื่องจากอายุการเก็บเกี่ยวเร็ว
เริ่มใสครั้งแรก 7-10 วัน
• แนะนําใหมีการตัดแตงฝก ใหเหลือ 1 ฝกตอตอในระยะไหมบาน
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เริ่มติดฝกออกไหม ที่อายุ 50-55 วัน และเก็บเกี่ยวไดที่อายุ 68-70 วัน

สวีท ลาวา 720

• แนะนําใหมีการตัดแตงฝก ใหเหลือ 1 ฝกตอตอในระยะไหมบาน

64-68 วัน
2-2.5 ตัน
10 บาท
16 %Brix
Semi-tropical

เริ่มติดฝกออกไหม ที่อายุ 45-50 วัน และเก็บเกี่ยวไดที่อายุ 64-68 วัน
• แนะนําใหใสปุยเร็วกวาขาวโพดสายพันธุอื่น เนื่องจากอายุการเก็บเกี่ยวเร็ว
เริ่มใสครั้งแรก 7-10 วัน
• แนะนําใหมีการตัดแตงฝก ใหเหลือ 1 ฝกตอตอในระยะไหมบาน

ขาวโพดหวานสีขาว ทานสดอรอย
รสชาติหวานกรอบ เมล็ดติดเต็มปลายฝก
ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตตอไร
ราคาเฉลี่ยตอกิโลกรัม
ความหวาน
Type

ขาวโพดหวาน คุณภาพการกินดี ตนแข็งแรง ฝกรูปทรง กระบอกสวย
เมล็ดสีเหลืองมันวาว เมล็ดติดเต็มปลายฝก เปลือกหุม ปลายฝกดี
ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตตอไร
ราคาเฉลี่ยตอกิโลกรัม
ความหวาน
Type

เคล็ดลับการปลูก

ขาวโพดหวาน

รากดี ใบเขม ทนโรคราสนิม และใบไหมแผลใหญ
ติดเมล็ดเต็มปลายฝก เมล็ดสีเหลืองเปนเงา
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60-65 วัน
2-2.5 ตัน
45 บาท
18-20 %Brix
Temperate

เริ่มติดฝกออกไหม ที่อายุ 50-55 วัน และเก็บเกี่ยวไดที่อายุ 60-65 วัน

เคล็ดลับการปลูก

• แนะนําใหปลูกในพื้นที่ดินเหนียว ไมเหมาะกับดินทราย
• แนะนําใหใสปุยเร็วกวาขาวโพดสายพันธุอื่น เนื่องจากอายุการเก็บเกี่ยวเร็ว เริ่มใส
ครัง้ แรก 7-10 วัน แนะนําใหมกี ารตัดแตงฝก ใหเหลือ 1 ฝกตอตอในระยะไหมบาน

ขาวโพดขาวเหนียว

Waxy Corn

“ตนแข็งแรง ผลผลิตสูง เหนียวนุมอรอย”

เคล็ดลับการปลูก

สามสี เจียไต 1

62-65 วัน
1.5 ตัน
7-8 บาท
เริ่มติดฝกออกไหม ที่อายุ 40-45 วัน และเก็บเกี่ยวไดที่อายุ 62-65 วัน

• ควรเก็บเกี่ยวเมื่อฝกมีสีมวงประมาณ 75% ของฝก เพื่อคุณภาพในการกินสูงสุด

“หวานนุมเหนียว เคี้ยวหนึบ”

ขาวโพดขาวเหนียวฝกเล็กสามสี เมล็ดติดเต็มปลายฝก
เปลือกหุมปลายฝกมิดชิด เหนียว นุม หวาน อรอย
เก็บผลผลิตเปลือกเขียวถึงเปลือกเหลือง
ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตตอไร
ราคาเฉลี่ยตอกิโลกรัม

เคล็ดลับการปลูก

การปลูกแบบแถวคู
มีการยกรองสูง ระยะหางระหวางรอง 120 ซม.
ปลูกเปนสองแถวขางรองระยะหาง 30 ซม.
ระยะระหวางตน 20-25 ซม. ปลูก 1-2 ตนตอหลุม
จะมีจํานวนตนประมาณ 8,500-10,600 ตน/ไร และใช
เมล็ดประมาณ 3.0-3.5 กก.ตอไร การใหนํ้าจะปลอย
นํ้าตามรอง

การเตรียมแปลง

62-72 วัน
1.2 ตัน
8-10 บาท

• ไถปรับหนาดิน
• ไถเตรียมดินใหดินลึกประมาณ 30 ซม. และ
ตากดินทิ้งไว 7-10 วัน
• ถาใหนํ้าตามรองใหชักรอง
• รองพื้นดวยปุย 15-15-15 ในอัตรา 30-50 กก.ตอไร

• เริ่มเก็บเกียวไดตั้งแตเปลือกยังสีเขียวที่อายุประมาณ 62 วัน จนถีง
เปลือกสีเหลืองที่อายุประมาณ 70 วัน

เหนียวมวงหวาน 2

ฝกใหญ สวย ทรงกระบอก เมล็ดติดเต็มปลายฝก
รสชาติ เหนียว นุม หวาน อรอย เก็บเกี่ยวเปลือกเขียว

เคล็ดลับการปลูก

การปลูกแบบแถวเดี่ยว
ระยะหางระหวางแถว 75 ซม. ระยะหางระหวางตน
20-25 ซม. หยอดเมล็ดละ 1 เมล็ด/หลุม
(จํานวนตนตอไรประมาณ 7,500-8,500 ตน จะใชเมล็ด
ประมาณ 1 กก.ตอไร)

เริ่มติดฝกออกไหม ที่อายุ 40-45 วัน และเก็บเกี่ยวไดที่อายุ 62-72 วัน

“เหนียวหวานเต็มฝก อรอยเต็มคํา”
ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตตอไร
ราคาเฉลี่ยตอกิโลกรัม

การปลูก

ซูพรีม 1565

“เหนียวมวง สุขภาพได อรอยดวย”

ขาวโพดขาวเหนียวสีมวง เต็มเปยมไปดวยสารแอนโทไซยานิน
ชวยตานอนุมูลอิสระเนื้อนุม อรอย
มีหวานแทรก 25% กินอรอย ไดสุขภาพ
ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตตอไร
ราคาเฉลี่ยตอกิโลกรัม

วิธีปลูกขาวโพด

62-65 วัน
1.5 ตัน
7-8 บาท
เริ่มติดฝกออกไหม ที่อายุ 40-45 วัน และเก็บเกี่ยวไดที่อายุ 62-65 วัน
• เก็บเกี่ยวเมื่อฝกยังสีเขียว ที่อายุประมาณ 62-63 วัน

การคลุกเมล็ด
วิธีการคลุกเมล็ด
1. นําเมล็ดมาใสถุงพลาสติก
2. ใสนํ้าลงไปใหเมล็ดเปยกเล็กนอย
3. ใสสารเคมีฟอรัมอัตรา 20 กรัม ตอเมล็ด 1 กก. คลุกเมล็ดลงไปตามอัตรา
ที่กําหนด เพื่อปองกันโรครานํ้าคาง
4. ปดปากถุงและเขยาถุงเพื่อคลุกเคลาใหสารเคมีติดเมล็ดอยางสมํ่าเสมอ

การใสยา

การใสปุย

การดูแล

หยอดเมล็ด
0-7 วัน
ตรวจสอบความงอก ถาพบวาเมล็ดมี
เปอรเซนตความงอกตํ่า สามารถปลูก
ซอมได ในระยะไมเกิน 4 วันหลังหยอด
เมล็ด จะทําใหอายุตนกลาไมแตกตางกันมาก

ระยะกลา
8-19 วัน

ระยะเจริญเติบโต
20-25 วัน

ถอนแยกเพื่อจัดระยะและถอน
ตนไมสมบูรณออก แนะนําไมควร
เกิน 15 วัน หลังหยอดเมล็ด

สารเคมีที่แนะนํา
อะเซโทคลอร

ปองกันเชื้อรา
เมทาแลกซิล
ปองกันแมลง
ไซเพอรเมทธิน

ครั้งที่ 2

ปองกันเชื้อรา
ไพราโคลสโตรบิน
ปองกันแมลง
คลอแรนทรานิลิโพรล

* หยอดเมล็ดหลุมละ 1 เมล็ด ที่ระยะระหวางแถว 75 ซม. และระยะระหวางตน 25 ซม.
ใหนํ้าทันทีหลังจากการหยอดเมล็ด
* คลุกเมล็ดกอนหยอดดวยสารเคมีเพื่อปองกันโรครานํ้าคาง อัตรา 20 ก. ตอเมล็ด 1 กก.
* พนสารเคมีควบคุมวัชพืชกอนเมล็ดงอก 1 ครั้ง หลังการหยอดเมล็ดและใหนํ้าครั้งแรก
แนะนําใหดินมีความชื้นกอนพนสารเคมี เพื่อประสิทธิภาพการควบคุมที่ดี
* พนสารเคมีปองกันกําจัดวัชพืช 1 ครั้ง เมื่อขาวโพดอายุประมาณ 20 วัน
* พนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทุก ๆ 10 วัน : สารเคมีปองกันกําจัดเชื้อรา สารเคมีปองกัน
กําจัดแมลง และแนะนําใหฉีดพนธาตุอาหารรองฮอรโมนไปพรอมกันดวย

เก็บเกี่ยวผลผลิต
อายุเก็บเกี่ยวฝกหลังจากออกไหม
ประมาณ 18-20 วัน
ควรไถกลบลําตนหลังเก็บเกี่ยว
เพื่อเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุลงในดิน
สําหรับการปลูกครั้งตอไป

ใสปุยครั้งที่ 1
ครั้งที่ 1

ระยะพัฒนาเมล็ด
60-75 วัน

กําจัดวัชพืช

ใสปุยรองพื้น
พนสารเคมีควบคุมวัชพืช
กอนเมล็ดงอก

ระยะสรางตาดอก (ติดฝก)
40-45 วัน

ครั้งที่ 3

ปองกันเชื้อรา
โพรพิเนบ
ปองกันแมลง
อีมาเมกติน เบนโซเอท

ใสปุยครั้งที่ 2
ครั้งที่ 4

ครั้งที่ 5

ปองกันเชื้อรา
ปองกันเชื้อรา
อะซอกซีสโตรบิน
ไพราโคลสโตรบิน
+ไดฟโนโคนาโซล
ปองกันแมลง
ปองกันแมลง
อีมาเมกติน เบนโซเอท,
เดลทาเมทริน, อิมิดาโคลพริด อมิดาโคลพริด

ครั้งที่ 6

ปองกันเชื้อรา
อะซอกซีสโตรบิน+ไดฟโนโคนาโซล
ปองกันแมลง
อินดอกซาคารบ

การใสปุย
ใสปุยรองพื้น
ใสปุยครั้งที่ 1 ระยะเจริญเติบโต
ใสปุยครั้งที่ 2 ระยะสรางตาดอก

สูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร
ปุยยูเรีย 46-0-0 อัตรา 25-30 กก./ไร
ปุยยูเรีย 46-0-0 อัตรา 20-25 กก./ไร

* ใหปุยทุก ๆ 7-10 วัน เพื่อบํารุงตนในระยะกลา และระยะการเจริญเติบโต (เปนการใหปุยหลักๆ)
* การใหปุย 2 ครั้งแรกเพื่อเรงการเจริญเติบโต และความแข็งแรงของตน อาจมี
การเพิ่มปุยทางใบเสริมเพื่อเพิ่มความหวานในระยะกอนการเก็บเกี่ยว 10-15 วัน

โรคและแมลงที่สําคัญ

ตนทุนและผลตอบแทน

โรคตางๆที่สําคัญ ที่สามารถพบเจอเมื่อปลูกขาวโพด
โรคและแมลง

ลักษณะอาการ

โรครานํ้าคาง

พบจุดเล็กๆ สีเขียวฉํ่านํ้าบนใบออน
ตอมาใบขาวโพดมีสีเหลืองซีด
โดยเฉพาะใบยอด หรือ ใบลาย
เปนทางสีเขียวออนสลับสีเขียวแก
ในเวลาเชามักพบสวนของเชื้อรา
ลักษณะเปนผงสีขาวจํานวนมากบนใบ
มักพบการเกิดโรคตั้งแต
ขาวโพดเริ่มงอกจนถึงอายุ 30 วัน

- คลุกเมล็ดดวยสารเคมี Dimethomorph
อัตรา 20 กรัม ตอเมล็ด 1 กิโลกรัมกอน
การหยอดเมล็ด
- กอนการหยอดเมล็ด ใหเกษตรกรถอน
ตนกลาขาวโพด ที่แสดงลักษณะอาการ
ของโรคไปเผาทําลายนอกแปลงปลูกทันที

โรคใบไหมแผลใหญ

เปนแผลขนาดใหญสีเทาหรือ
สีนํ้าตาลยาวไปตามใบ หัวทายเรียว
คลายรูปกระสวย
แผลมีขนาด 2-20 เซนติเมตร
เมื่อมีอาการรุนแรงแผลจะขยายตัว
รวมกันเปนแผลใหญ
ทําใหใบไหมและแหงตาย
พบไดตลอดฤดูปลูก

- เมื่อเริ่มพบขาวโพดเริ่มแสดงอาการของ
โรคพนดวยสารปองกันกําจัดเชื้อรา ใช
สารเคมีฉีดพนบนใบแบบสัมผัส
- ไมควรฉีดพนซํ้าเกิน 2 ครั้ง เพราะอาจ
ทําใหเชื้อดื้อยา

อาการเปนจุดนูนเล็กๆ สีนํ้าตาลแดง
ขนาด 0.2-2 มม. แผลสวนมากจะเกิด
ดานบนของใบมากกวาดานลางของใบ
เมื่อขาวโพดเปนโรคในระยะแรกๆ
จะพบเปนจุดนูนเล็กๆตอมาแผล
จะแตกออก มองเห็นเปนผงสีสนิมเหล็ก
พบไดตลอดฤดูปลูก

- หมัน่ สํารวจแปลงอยูเ สมอ ตัง้ แตระยะกลา
เมื่อเริ่มพบโรคระบาดมีจุดสนิม 3-4 จุด
ตอใบ ใหฉดี พนดวยสารกําจัดโรคพืช ทุก
7 วัน จํานวน 2-4 ครัง้ ตามความรุนแรง
ของโรค

โรคราสนิม

หนอนกระทู
ขาวโพดลายจุด

วิธีปองกันและควบคุม

จะพบตัวหนอนหลบซอนแสงอยูท ยี่ อด - ลดปริมาณการระบาดโดยการเก็บกลุม ไข
และหนอนขนาดเล็กไปทําลายทิง้ สวนตัว
หรือโคนกาบใบขาวโพด
เต็มวัยสามารทําลายไดโดยใชกับดักกาว
ความเสียหายทีไ่ ดรบั คือทําใหตน ออนตาย
ตนแกไมเจริญเติบโต ฝกลีบเล็กไมสมบูรณ เหนียวสีเหลืองจํานวน 80 กับดักตอไร
และใชสารเคมีปองกันและกําจัดแมลง
หากระบาดรุนแรงจะทําให
ผลผลิตเสียหายถึงรอยละ 73 ของพืน้ ที่
ผีเสื้อหนอนกระทูขาวโพดลายจุดจะ
วางไขมากในชวงระยะ 3 สัปดาหแรก
หลังจากขาวโพดงอก

ตารางผลตอบแทนเปรียบสําหรับคาเฉลี่ยในการปลูกขาวโพดแบบ Open field ตอหนึ่งไร
ตนทุน

ขาวโพดหวาน

คาเตรียมแปลง
คาเมล็ดพันธุ
คาปุย
คายา
คาแรงงาน
อื่นๆ
รวมตนทุน

650
750
1,750
300
1,000
400
4,850

650
900
1,300
300
1,000
500
4,650

650
2500
1,750
300
2,000
400
4,650

11,150
70-75
1 กิโลกรัม
เหมาะสมทุกฤดู

10,350
62-65
1.3 กิโลกรัม
เหมาะสมทุกฤดู

28,400-59,900
60-65
1 กิโลกรัม
เหมาะสมทุกฤดู ม.ค.-มี.ค.
แนะนําปลูกในโรงเรือน

กําไร (บาท)
ระยะเวลา (วัน)
ปริมาณเมล็ดตอไร
ฤดูเพาะปลูก

ขาวโพดขาวเหนียว ขาวโพดหวานทานสด

ผลตอบแทนเปรียบเทียบสําหรับพื้นที่ปลูก 1 ไร
ผลตอบแทน

ขาวโพดหวาน

ผลผลิต (กก.)
ราคา (บาท/กก.)
รายไดเบื้องตน

2,000
8
16,000

*เงื่อนไขราคาขึ้นอยูกับสภาพแปลงและการปลูกในแตละพื้นที่

ขาวโพดขาวเหนียว ขาวโพดหวานทานสด
1,500
10
15,000

1,500
24-45
36,000-67,500

