
การเตรียมดิน
ในการเตรียมดินแบบเต็มรูปแบบ ต้องไถดะครั้งแรกเพื่อเปิดหนา้ดิน ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้รถแทรกเตอรข์นาดใหญ่ตดิผาน 3 หรือ 4 หรอื

ไถหัวหมู เพ่ือพลิกหนา้ดินและกลบเศษพืชและวัชพืช โดยทั่วไปจะไถท่ีความลึกประมาณ 30 เซนติเมตร แล้วตากดินไว้ 7-10 วัน หลังจากนั้นจึง
ไถแปรและไถพรวนเพื่อย่อยดินใหแ้ตกและคลุกเคลา้เศษซากพืชและอินทรีย์วัตถุให้สม่า่เสมอ และหากไถแปรแล้วดินยังไม่ละเอียดเพียงพอควรจะ
มีการพรวนอีก 1 ครั้ง

 ฤดูปลูกข้าวโพดที่เหมาะสม
การปลูกข้าวโพดส่วนใหญ่เป็นการปลูกแบบอาศัยน้่าฝน ซึ่งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปลูกและการให้ผลผลิต ของข้าวโพดจึงขึ้นอยู่กับ

ปริมาณน้่าฝนและการกระจายของฝนที่ตกตลอดฤดูปลูก ส่าหรับเขตชลประทาน สามารถปลูกข้าวโพด ได้ตลอดปี โดยทั่วไปการปลูกต้นฤดูฝน 
(เมษายน - พฤษภาคม) มักจะได้ผลผลิตดีกว่า ไม่มีโรคราน้่าค้างระบาดและปัญหาวัชพืช น้อยกว่าปลูกปลายฤดูฝน (กรกฎาคม – สิงหาคม) แต่มี
ข้อเสียคือ ในระยะเก็บเกี่ยวจะมีฝนชุก ท่าให้ข้าวโพดช้ืน จะเกิดปัญหา สารอะฟลาทอกซิน เพราะตากข้าวโพดไม่แห้ง แต่ปลูกปลายฤดูฝน จะมี
ปัญหาเตรียมดินไม่สะดวก เพราะฝนชุกและโรคต้นกล้าเน่า ฤดูแล้งปลูกได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์

การเตรียมดิน
ในการเตรียมดินแบบเต็มรูปแบบ ต้องไถดะครั้งแรกเพื่อเปิดหนา้ดิน ซึ่งส่วนใหญ่จะ

ใช้รถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่ตดิผาน 3 หรอื 4 หรือไถหัวหมู เพื่อพลิกหน้าดินและกลบเศษพืช
และวัชพืช โดยทั่วไปจะไถท่ีความลึกประมาณ 30 เซนติเมตร แล้วตากดินไว้ 7-10 วัน 
หลังจากนั้นจึงไถแปรและไถพรวนเพื่อย่อยดินให้แตกและคลุกเคลา้เศษซากพืชและอินทรีย์วัตถุ
ให้สม่่าเสมอ และหากไถแปรแล้วดินยังไม่ละเอียดเพยีงพอควรจะมกีารพรวนอีก 1 ครั้ง

การปลูกข้าวโพดที่ปฏิบัติกันสามารถท าได้ 3 วิธี
 การขุดหลุมปลูก เปน็วิธีการปฏิบตัิแบบเก่า โดยใช้จอบ เสียม หรือไม้ปลายแหลมขุด
เป็นหลุม การปลูกวิธีนี้ท่าให้ระยะระหว่างต้น ระหว่างหลุม และความลึกของเมล็ดที่ปลกูไม่
สม่่าเสมอ ปจัจุบันได้มีเครื่องมือปลูกเรียกว่า corn jab ที่สามารถกา่หนดระยะปลกูและความ
ลึกในการปลูกได้

การปลกูแบบชักร่อง ใช้ไถหัวหมูตดิรถแทรกเตอร์หรอืรถไถเดินตาม หรือใช้แรงงาน
สัตว์ท่าร่อง ปลูกเป็นแถว ใช้แรงงานคนในการหยอดเมล็ดปลกูในร่องแล้วใช้เท้าปาดผิวดินกลบ 
การปลกูวิธีนี้จะไดร้ะยะระหว่างแถวสม่่าเสมอ แต่ระยะระหว่างหลมุและความลกึในการปลูกไม่
สม่่าเสมอ

การปลกูโดยใช้เครื่องปลูก (planter) โดยใช้เครื่องปลูกติดทา้ยรถแทรกเตอร์ ปลูก
เป็นแถว สามารถกา่หนดระยะระหว่างแถว ระหว่างหลุม และความลึกในการปลูกได้ค่อนข้าง
สม่่าเสมอ

อัตราปลูกเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีเป็นตัวก่าหนด
ผลผลิตต่อพ้ืนท่ี ดังนั้นในการปลูกข้าวโพดจึง
ควรจัดระยะปลูกระหว่างแถว และระหว่าง

หลุมให้เหมาะสม โดยระยะทีแ่นะน่าคือ ระยะ
ระหว่างแถว 75 เซนติเมตร และระหว่างหลุม 
25 เซนติเมตร จะใช้จ่านวนต้นตอ่หลุม 1 ต้น
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การป้องกันและก าจัดวัชพืช
1. หลังจากปลูกข้าวโพด ก่อนขา้วโพดงอก (และก่อนหญ้า

งอกหรือหญา้งอกต้นเลก็ไม่เกิน 3 ใบ) ให้พ่นสารควบคุมวัชพืชขณะดิน
ช้ืน โดยใช้สารอาทราซิน อัตรา 500 กรัม / ไร่ หรอือะลาคลอร์ อัตรา 
600 ซีซี / ไร่ หรือใช้ทั้งสองอย่างรวมกันโดยใช้อาทราซีน 350 กรมั + 
อะลาคลอร์ 500 กรัม / ไร่

2. ควรมีการท ารุ่นพูนโคน เมื่อข้าวโพดอายุประมาณ 25 –
30 วัน เพื่อเป็นการกา่จัดวัชพืชที่งอกใหม่ โดยการใช้ผานหัวหมู หรอืใช้
จอบถาก
 3. การก าจัดวัชพืช ถ้ามีวัชพืชในแปลงข้าวโพดมากอาจใช้
สารพาราควอท(กรมัม็อกโซน) ฉีดพ่นเพ่ือฆ่าหญา้ โดยใช้อัตรา 80 ซีซี / 
น้่า 20 ลิตร ( 8 ช้อนแกง / น้่า 1 ป๊ีบ ) ทั้งนี้การฉีดพ่นจะต้องใช้ด้วย
ความระมัดระวัง ไม่ให้สารโดนต้นข้าวโพดเพราะจะทา่ให้ข้าวโพดไหม้
ตายได้

 การให้ปุ๋ย
ควรมีการใส่ปุ๋ยให้ต้นขา้วโพด เพื่อให้มีธาตุอาหารใช้ในการสร้างผลผลิตให้เพิ่มขึ้น ซึ่ง

การใส่ปุย๋ควรแบ่งใส่ 2 ครั้ง
ปุ๋ยรองพื้น ควรใส่รองก้นหลุมหรือโรยเป็นแถวแล้วกลบพรอ้มปลูก ถ้าใช้เครื่องปลูกจะมถีัง
ส่าหรับใส่ปุย๋พร้อมอยู่แล้ว ถ้าปลกูด้วยมือ ควรหยอดปุ๋ยทีก่้นหลุมแล้วกลบดินบางๆ ก่อนหยอด
เมล็ด ไม่ควรให้ปุ๋ยสัมผสักับเมล็ดโดยตรง เพราะอาจทา่ให้เมล็ดเนา่ได้ ปุ๋ยรองพื้นที่ใช้ อาจใช้
สูตร 16 – 20 – 0,  15 – 15 – 15 ,  20 – 20 – 0 หรือสูตรอื่นๆ ตามความเหมาะสมถา้
เป็นไปได้ ควรมีการวิเคราะหด์ิน เพื่อหาสูตรปุ๋ยที่เหมาะกับพื้นที่ โดยปุ๋ยรองพื้น ควรใส่อัตรา
ประมาณ 25 – 30 กิโลกรัม/ไร่ 

ปุ๋ยแต่งหน้า หลังจากปลูกประมาณ 25 – 30 วัน ควรมีการใส่ปุย๋อีกครั้งหนึ่ง โดยใช้
ปุ๋ยยูเรีย (46 – 0 – 0) โรยข้างตน้ในอัตรา 20 – 25 กิโลกรมั/ไร่ ใส่ขณะดินมคีวามช้ืนหรือใส่
แล้วกลบด้วยเครื่องท่ารุ่นพูนโคน
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การให้น  าข้าวโพด
1. การให้น  าครั งแรกเมื่อปลกู ในการปลกูข้าวโพด 

หลังจากไถพรวนเตรียมแปลงเสร็จแล้ว ควรให้น่้าก่อนปลูกข้าวโพด
โดยให้น้่า 50-65 ลูกบาศก์เมตร/ไร่ แล้วจึงหยอดขา้วโพดขณะดินมี
ความช้ืนพอเหมาะ ถ้าจ่าเป็นต้องหยอดข้าวโพดก่อนให้น้า่ ควรให้น้า่
ประมาณ 35-50 ลูกบาศก์เมตร/ไร่ ถ้าให้น้า่มากกว่านี้ จะต้องรีบ
ระบายน้่าออกจากแปลงทันที

2. การให้น  าในช่วงระยะการเจรญิเติบโตของข้าวโพด 
หลังจากขา้วโพดงอกแล้วควรให้น้่า 65-80 ลกูบาศก์เมตร /ไร่ / 
สัปดาห์ โดยให้อีก 11-12 ครั้ง (สัปดาห์) การให้น่้าแต่ละครั้งไม่ควร
ให้น่้าท่วมขัง หรือดินช้ืนแฉะเป็นเวลานาน ถ้าให้น่้ามากเกินไป ควรรีบ
ระบายน้่าออกจากแปลงทันที


