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ค าน า 

         เอกสารวิชาการเรื่อง การผลิตพืชในพ้ืนที่นาโดยใช้แหล่งน้ําในระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นเอกสารวิชาการที่ได้จัดทําขึ้นตามคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานจัดการความรู้ 

(KM Team)  ปี 2565   โดยสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี มีเนื้อหา 5 บท โดยบทที่ 1 

ข้อมูลพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วยเนื้อหาข้อมูลด้านกายภาพ ภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ 

ข้อมูลด้านการเกษตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง บทที่ 2 แนวคิดระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ประกอบด้วยเนื้อหาหลักการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่หนึ่ง ขั้นที่สอง และขั้นที่สาม เป็นต้น 

บทที่ 3 การปลูกพืชหลังนาในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วยเนื้อหาวิธีการปลูกพืชหลัง

นาชนิดต่าง ได้แก่  3.1 การปลูกมันแกวหลังนา 3.2 การปลูกถั่วลิสงหลังนา 3.3 การปลูกถั่วเขียวหลังนา 3.4 

การปลูกข้าวโพดฝักสดหลังนา 3.5 การปลูกมันเทศหลังนา บทที่ 4 ความต้องการน้ําของพืชหลังนา และแหล่ง

น้ําในระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ประกอบด้วยเนื้อหา คือ ความต้องการน้ําของพืชไร่ชนิดที่สําคัญต่างๆ ได้แก่ ถั่ว

ลิสง ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดฝักสด งา เป็นต้น รวมถึงชนิดของแหล่งน้ําชนิดต่างๆ ใน

ระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ บทที่ 5 การผลิตพืชในพ้ืนที่นาโดยใช้แหล่งน้าในระบบเกษตรทฤษฎีใหม่  นับเป็นบท

สําคัญหลักของเอกสารวิชาการเรื่อง การผลิตพืชในพ้ืนที่นาโดยใช้แหล่งน้ําในระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วยคําแนะนํา ขั้นตอนการการผลิตพืชในพ้ืนที่นาโดยใช้แหล่งน้ําใน

ระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ รูปแบบการให้น้ําแบบต่างๆ รวมทั้งข้อดี ข้อเสีย ของรูปแบบการให้น้ําแบบต่างๆ  

ทั้งนีเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้น้ําพืชในระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ 

         สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารวิชาการเรื่อง การผลิตพืชในพ้ืนที่

นาโดยใช้แหล่งน้ําในระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน อัน

ได้แก่ เกษตรกร นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานต่างๆ รวมถึงประชาชนผู้สนใจ สามารถ

นําองค์ความรู้นี้ไปใช้หรือประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรหรือ

กลุ่มเกษตรกรที่ดําเนินกิจกรรมการเกษตรในระบบเกษตรทฤษฎีใหม่นั่นเอง 

 

                                                                    

                                                                         ( นางสาวฉันทนา คงนคร) 

                                                    ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 4 อุบลราชธานี 
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บทท่ี 1  
ข้อมูลพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

โดย นายไพฑูรย์ บุปผาดา  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอ านาจเจริญ 

  
1. ข้อมูลด้านกายภาพ 

1.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 

ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ 

         ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบไปด้วย 9 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม 

ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี และอํานาจเจริญมีประชากรรวม 12,013,671 ค น  ข น า ด

พ้ืนที่ 84,469 ตารางกิโลเมตร หรือ 52,793,125 ไร่ ความหนาแน่นของประชากร 146 คนต่อตาราง

กิโลเมตร พ้ืนที่ทําการเกษตร36,118,159 ไร่ แบ่งเป็น นาข้าว 26,306,262 ไร่ พืชไร่ 5,947,842 ไร่ พืชสวน 

1,981,459 ไร่ และเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่นๆอีก 1,882,596 ไร่  

อาณาเขต ทิศเหนือ ติดเขตจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมุกดาหาร 

ทิศตะวันออกติดเขตประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตามแนวฝั่งแม่น้ําโขงด้านอําเภอ

ชานุมานจังหวัดอํานาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานีที่อําเภอเขมราฐ อําเภอนาตาล อําเภอโพธิ์ไทร อําเภอศรี

เมืองใหม ่และอําเภอโขงเจียม ทิศตะวันตกติดเขตจังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัด

ปราจีนบุรี ทิศใต้ติดเขตจังหวัดสระแก้วและประเทศกัมพูชา 

สภาพพื้นที่ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างตั้งอยู่บนแอ่งโคราช โดยลาดเอียงมาจากทิวเขาเพชรบูรณ์ทางทิศ

ตะวันตกของภูมิภาค ลงไปยังแม่น้ําโขง ซึ่งก้ันประเทศลาวทางทิศตะวันออกของภูมิภาค และทิศใต้กั้นประเทศ

กัมพูชาด้วยทิวเขาพนมดงรัก แอ่งโคราชมีแม่น้ําสายหลัก คือ แม่น้ํามูล และแม่น้ําชี ทิศเหนือของแอ่งโคราชจะ

จรดแอ่งสกลนครโดยมีเทือกเขาภูพานกั้นไว้ ดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่เป็นทราย ประกอบกับ

แหล่งสะสมเกลือเป็นจํานวนมาก ภูมิประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ใน

ระดับความสูงระหว่าง 120-400 เมตรจากระดับน้ําทะเลบางส่วนเป็นภูเขา โดยแบ่งลักษณะภูมิประเทศ

ออกเป็น 4 ประเภทหลักได้แก่  

1.ภูเขา 
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1.1 ภูเขารูปโต๊ะเป็นภูเขายอดราบ เป็นลักษณะเฉพาะของภูเขาโดดที่เกิดจากหินชั้นประกอบด้วยหิน

ชั้นหลายชนิดที่มีความคงทนต่อการกัดเซาะผุพังไม่เท่ากัน เรียงตัวซ้อนกันในแนวราบ การสึกกร่อนของหินทํา

ให้ไหล่เขาชันขึ้นไปตามความสูง  แต่ยอดเขาจะมีลักษณะแนวราบคล้ายโต๊ะ 

1.2 ภูเขารูปอีโต้ มีลักษณะภูเขาสูงชัน สันด้านหนึ่งลาดเอียงและยาว โดยมีขอบผาชันมากทางทิศใต้

และค่อยๆ ลาดเอียงลงไปทางด้านทิศเหนือซึ่งเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกมีพลาญหินซึ่งประกอบด้วย

หินทรายกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป 

2.พ้ืนที่ดอนภูมิประเทสที่ต่อจากภูเขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะเป็นโคก โนน เนินครอบคลุม

พ้ืนที่มากที่สุด ภูมิประเทศเหล่านี้มีความต่างระดับและมีความลาดชันไม่มาก ดั้งเดิมจะปกคลุมด้วยปุาเต็งรัง 

ปัจจุบันใช้เป็นพื้นที่เพาะปลูก ทําไร่ ทําสวน ทํานาดอน เลี้ยงสัตว์ และตั้งบ้านเรือน 

3.พ้ืนที่ราบภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ราบขนาดเล็กแทรกสลับอยู่ระหว่างโคกโนนส่วนที่ราบ

ขนาดใหญ่จะเป็นที่ราบแม่น้ําสําคัญ 

4.พ้ืนที่ราบลุ่มมีความสัมพันธ์กับลําน้ําขนาดใหญ่ทั้ง 2 ฝั่ง โดยเฉพาะบริเวณคุ้งน้ําหรือที่คดเคี้ยวของ

ร่องน้ําจะมีบึงหรือกุด ซึ่งใช้ประโยชน์ในการหาปลาและเป็นแหล่งน้ําใช้ในครัวเรือน 

                             
               ภาพที่ 1 แสดงลักษณะทางภูมิศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

1.2 ลักษณะภูมิอากาศ  

ลักษณะภูมิอากาศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะแบบทุ่งหญ้าสะวันนา (Aw) คือ มีอากาศร้อน

ชื้นสลับกับฤดูแล้ง มีฝนตกปานกลาง ช่วงอุณหภูมิเฉลี่ยตั้งแต่ 30.2 องศาเซลเซียส ถึง 19.6 องศาเซลเซียส ฤดู

หนาว  ช่ ว ง เดื อนตุ ลาคม - กุมภาพันธ์  อากาศหนาว เย็ น เนื่ องจากได้ รั บ อิทธิพลจ ากลมมรสุ ม

ตะวันออกเฉียงเหนือ ฤดูฝน ช่วงเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากจากพายุดีเปรสชันฤดู

ร้อน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม อากาศจะร้อนและแห้งแล้งมาก เพราะอยู่ไกลจากทะเล  
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1.3 แหล่งน้ าธรรมชาติ  

ลําน้ําสาขาหลักของแม่น้ําโขงในประเทศไทย ได้แก่ แม่น้ํามูล และแม่น้ําชี แม่น้ํามูลไหลมาจาก

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมา และไหลไปทางทิศตะวันออก บรรจบกับแม่น้ําโขงในจังหวัด

อุบลราชธานี มีความยาวประมาณ 641 กิโลเมตร แม่น้ําอีกสายหนึ่ง คือ แม่น้ําชี ซึ่งไหลผ่านตอนกลางของ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อนที่จะไหลไปทางใต้เพ่ือบรรจบกับแม่น้ํามูลในจังหวัดศรีสะเกษ มีความยาว

ประมาณ 765 กิโลเมตร 

1.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ 

1. ทรัพยากรดิน ดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นดินทรายและขาดธาตุอาหาร ใต้ดินมีเกลือหินทํา

ให้ดินเค็มและแห้ง  

2. ทรัพยากรน้ํา เนื่องจากดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายไม่สามารถอุ้มน้ําได้ 

จึงทําให้ขาดแคลนน้ําเป็นสําคัญ จึงต้องอาศัยการชลประทานเข้ามาช่วยมีการสร้างเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ําขนาด

ใหญ่เพ่ือเก็บกักน้ํา 

2. ข้อมูลด้านการเกษตรที่ส าคัญ 

     2.1 ด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจรายจังหวัด ปีการผลิต 62/63 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลการปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 62/63 

จังหวัด 

เนื้อที่เพาะปลูก 
(ไร)่ 

เนื้อที่เก็บเกี่ยว 
(ไร)่ 

ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 

ต่อเนื้อที่
ปลูก 

ต่อเนื้อที่
เก็บ 

ยโสธร 1,338,008 1,071,448 385,878 288 360 

อํานาจเจริญ 1,051,308 967,422 336,807 320 348 

อุบลราชธานี  3,940,858 3,621,494 1,302,467 331 360 

ศรีสะเกษ  3,002,790 2,904,394 1,006,455 335 347 

สุรินทร์  3,076,991 2,880,510 1,076,468 350 374 

บุรีรัมย์  2,884,034 2,293,871 795,719 276 347 

มหาสารคาม  2,106,457 1,938,581 697,799 331 360 

ร้อยเอ็ด  3,085,728 2,458,025 846,372 274 344 

นครราชสีมา  3,558,809 2,057,120 748,184 210 364 

รวม/เฉลี่ย 24,044,983 20,192,865 7,196,149 302 356 
ที่มา สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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ตารางท่ี 2 ข้อมูลการปลูกมันสําปะหลังโรงงาน ปีการผลิต 62/63 

จังหวัด 

เนื้อที่เพาะปลูก 

(ไร)่ 

เนื้อที่เก็บเกี่ยว 

(ไร)่ 

ผลผลิต 

(ตัน) 

ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 

ต่อเนื้อที่
ปลูก 

ต่อเนื้อที่
เก็บ 

ยโสธร 101,244  94,175  347,932  3,437  3,695 

อํานาจเจริญ 104,672  101,608  355,759  3,399  3,501 

อุบลราชธานี  470,839  457,930  1,700,045  3,611  3,712 

ศรีสะเกษ  148,021  145,169  524,574  3,544  3,614 

สุรินทร์  120,337  118,570  481,394  4,000  4,060 

บุรีรัมย์  259,556  253,208  1,022,085  3,938  4,037 

มหาสารคาม  135,824  134,456  438,884  3,231  3,264 

ร้อยเอ็ด  56,795  55,658  194,487  3,424  3,494 

นครราชสีมา  1,431,615  1,413,314  5,325,614  3,720  3,768 

รวม/เฉลี่ย 2,828,903 2,774,088 10,390,774 3,589 3,683 
ที่มา สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ตารางท่ี 3 ข้อมูลการปลูกอ้อยโรงงาน ปีการผลิต 62/63  

จังหวัด 
พื้นที่ปลูกอ้อย 

(ไร่) 

ปริมาณอ้อย

ทั้งหมด (ตัน) 

พื้นที่เก็บเกี่ยวอ้อย

ส่งโรงงาน (ไร่) 

ปริมาณอ้อยส่ง

โรงงาน (ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 

(ตัน/ไร่) 

ยโสธร  95,418 729,948 80,151 613,156 7.65 

อํานาจเจริญ  94,660 728,882 79,514 612,261 7.70 

อุบลราชธานี  14,613 98,502 12,275 82,741 6.74 

ศรีสะเกษ  32,815 220,731 27,565 185,414 6.73 

สุรินทร์  206,126 1,389,216 173,146 1,166,942 6.74 

บุรีรัมย์  228,838 1,607,092 192,224 1,349,957 7.02 

มหาสารคาม  171,360 1,204,564 143,942 1,011,834 7.03 

ร้อยเอ็ด  171,775 1,386,258 144,291 1,164,457 8.07 

นครราชสีมา  679,737 4,699,890 570,979 3,947,908 6.91 

รวม/เฉลี่ย 1,695,342 12,065,083 1,424,087 10,134,670 7.18 
ที่มา สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย 
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ตารางท่ี 4 ข้อมูลการปลูกยางพารา ปีการผลิต 61/62  

จังหวัด 
เนื้อที่ยืนต้น 

(ไร)่ 
เนื้อที่กรีด 

(ไร)่ 
ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตต่อไร่ 
(กก.) 

ยโสธร  97,939  92,775  19,297  208 

อํานาจเจริญ  75,535  72,027  15,054  209 

อุบลราชธานี  453,758  427,510  91,915  215 

ศรีสะเกษ  312,759  290,330  65,905  227 

สุรินทร์  181,945  140,737  30,962  220 

บุรีรัมย์  227,180  197,648  44,076  223 

มหาสารคาม  11,007  8,805  1,409  160 

ร้อยเอ็ด  89,365  82,348  14,411  175 

นครราชสีมา  52,687  44,943  9,078  202 

รวม/เฉลี่ย 1,502,175 1,357,123 292,107 204 

ที่มา สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ตารางท่ี 5 ข้อมูลการปลูกปาล์มน้ํามัน ปีการผลิต 62/63 

จังหวัด 
เนื้อที่ยืนต้น 

(ไร)่ 
เนื้อทีใ่ห้ผล 

(ไร)่ 
ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตต่อไร่ 

(กก.) 

ยโสธร  3,685  3,648  3,935  1,079  

อํานาจเจริญ  6,594  5,403  6,908  1,279  

อุบลราชธานี  21,620  18,384  28,702  1,561  

ศรีสะเกษ  8,429  7,392  9,946  1,346  

สุรินทร์  5,805  4,818  6,087  1,263  

บุรีรัมย์  7,074  6,713  10,307  1,535  

มหาสารคาม  265  171  115  673  

ร้อยเอ็ด  1,930  1,617  2,350  1,453  

นครราชสีมา  10,294  5,783  10,011  1,731  

รวม/เฉลี่ย 65,696 53,929 78,361 1,324 

ที่มา สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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บทท่ี 2  
แนวคิดระบบเกษตรทฤษฎีใหม ่

โดย นางสาววิภาลัย พุฒจันทึก นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอ านาจเจริญ 

 
         ปัญหาหลักของเกษตรกรในอดีต จนถึงปัจจุบันที่สําคัญประการหนึ่ง คือ การขาดแคลนน้ําเพ่ือ
เกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพ้ืนที่เกษตรที่อาศัยน้ําฝน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของประเทศที่อยู่ในเขต 
ที่มีฝนค่อนข้างน้อยและส่วนมากเป็นนาข้าวและพืชไร่ เกษตรกรยังคงทําการเพาะปลูก ได้ปีละครั้งในช่วงฤดู
ฝนเท่านั้น และมีความเสี่ยงกับความเสียหาย อันเนื่องมาจากความแปรปรวนของดินฟูาอากาศและฝนทิ้งช่วง 
แม้ว่าจะมีการขุดบ่อหรือสระเก็บน้ําไว้ใช้บ้างแต่ก็มีขนาดเพียงพอ หรือมีปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เป็นปัญหาให้มีน้ําใช้ไม่
เพียงพอ รวมทั้งระบบการปลูกพืชไม่มีหลักเกณฑ์ใด ๆ และส่วนใหญ่ปลูกพืชชนิดเดียว  ด้วยเหตุนี้
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงได้พระราชทานพระราชดําริ เพ่ือเป็นการ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบความยากลําบาก ให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤติ โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ํา
ได้ โดยไม่เดือดร้อนและยากลําบากนัก พระราชดํารินี้ ทรงเรียกว่า "ทฤษฎีใหม่" ซึ่งเป็นแนวทางหรือหลักการ
ในการบริหารการจัดการที่ดินและน้ํา เพ่ือการเกษตรในที่พ้ืนที่ขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
         มีการบริหารและจัดแบ่งที่ดินแปลงเล็กออกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของเกษตรกร    
ซึ่งไม่เคยมีใครคิดมาก่อน มีการคํานวณโดยหลักวิชาการ เกี่ยวกับปริมาณนํ้าที่จะกักเก็บให้พอเพียงต่อการ
เพาะปลูกได้ตลอดปี มีการวางแผนที่สมบูรณ์แบบ สําหรับเกษตรกรรายย่อยการจัดสรรพ้ืนที่อยู่อาศัย       
และที่ทํากิน 
 

ล าดับขั้นของเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 1.ทฤษฎีใหม่ขั้นที่หนึ่ง 
         ให้แบ่งพ้ืนที่ ออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน 30: 30: 30: 10 ซึ่งหมายถึง พ้ืนที่ส่วนที่หนึ่ง ประมาณ 
30% ให้ขุดสระเก็บกักน้ํา เพ่ือใช้เก็บกักน้ําฝนในฤดูฝนและ ใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง ตลอดจนการเลี้ยง
สัตว์น้ําและพืชน้ําต่าง ๆ พ้ืนที่ส่วนที่สอง ประมาณ 30% ให้ปลูกข้าวในฤดูฝน เพ่ือใช้เป็นอาหารประจําวัน 
สําหรับครอบครัวให้เพียงพอตลอดปี เพ่ือตัดค่าใช้จ่ายและสามารถพ่ึงตนเองได้  พ้ืนที่ส่วนที่สาม ประมาณ 
30% ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ เพ่ือใช้เป็นอาหารประจําวัน หากเหลือบริโภคก็
นําไปจําหน่าย พ้ืนที่ส่วนที่สี่ ประมาณ 10% เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์และโรงเรือนอื่น ๆ 
         หลักการและแนวทางส าคัญ 
          เป็นระบบการผลิตแบบพอเพียง ที่เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้ในระดับที่ประหยัดก่อน ทั้งนี้ชุมชน
ต้องมีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทํานองเดียวกับการ "ลงแขก" แบบดั้งเดิม เพ่ือ
ลดค่าใช้จ่าย เนื่องจากข้าวเป็นปัจจัยหลักที่ทุกครัวเรือนจะต้องบริโภค ดังนั้น จึงประมาณว่าครอบครัวหนึ่งทํา
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นา 5 ไร่ จะทําให้มีข้าวพอกินตลอดปี โดยไม่ต้องซื้อหาในราคาแพง เพ่ือยึดหลักพ่ึงตนเองได้อย่างมีอิสรภาพ 
ต้องมีน้ําเพ่ือการเพาะปลูกสํารองไว้ใช้ในฤดูแล้ง หรือระยะฝนทิ้งช่วงได้อย่างพอเพียง ดังนั้น จึงจําเป็นต้องกัน
ที่ดินส่วนหนึ่งไว้ขุดสระน้ํา โดยมีหลักว่าต้องมีน้ําเพียงพอที่จะทําการเพาะปลูกได้ตลอดปี ทั้งนี้ได้พระราชทาน
พระราชดําริเป็นแนวทางว่า ต้องมีน้ํา 1,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อการเพาะปลูก 1 ไร่ โดยประมาณ ฉะนั้น เมื่อ
ทํานา 5 ไร่ ทําพืชไร่หรือไม้ผลอีก 5 ไร่ (รวมเป็น 10 ไร่) จะต้องมีน้ํา 10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ดังนั้น หากมี
พ้ืนที่ 15 ไร่ จึงมีสูตรคร่าว ๆ ว่า แต่ละแปลงประกอบด้วย นา 5 ไร่ พืชไร่พืชสวน 5 ไร่ สระน้ํา 3 ไร่ ลึก 4 
เมตร จุประมาณ 19,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็น ปริมาณน้ําที่เพียงพอที่จะสํารองไว้ใช้ยามฤดูแล้ง  ที่อยู่อาศัย
และอ่ืน ๆ 2 ไร่ รวมทั้งหมด 15 ไร่ 
         การจัดแบ่งแปลงที่ดินเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ทรงคํานวณและคํานึงจากอัตราถือครองที่ดินถัวเฉลี่ย ครัวเรือนละ 15 ไร่ อย่างไรก็ตาม หาก
เกษตรกรมีพ้ืนที่ถือครองน้อยกว่าหรือมากกว่านี้ ก็สามารถใช้อัตราส่วน 30:30:30:10 ไปเป็นเกณฑ์ปรับใช้ได้ 
กล่าวคือ 30% ส่วนแรก ขุดสระน้ํา (สามารถเลี้ยงปลา ปลูกพืชน้ํา เช่น ผักบุ้ง ผักกะเฉด ฯลฯ ได้ด้วย) 
30% ส่วนที่สอง ทํานา  30% ส่วนที่สาม ปลูกพืชไร่ พืชสวน (ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ใช้สอย ไม้สร้างบ้าน พืชไร่ 
พืชผัก สมุนไพร เป็นต้น)  10% สุดท้าย เป็นที่อยู่อาศัยและอ่ืน ๆ (ถนน คันดิน กองฟาง ลานตาก กองปุ๋ยหมัก 
โรงเรือน โรงเพาะเห็ด คอกสัตว์ ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักสวนครัวหลังบ้าน เป็นต้น)  
 

                          
                         ภาพที ่2 แสดงการแบ่งสัดส่วนที่ดินตามกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 
         อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนดังกล่าวเป็นสูตรหรือหลักการโดยประมาณเท่านั้น สามารถปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับสภาพของพ้ืนที่ ดิน ปริมาณน้ําฝนและสภาพแวดล้อม เช่น ใน
กรณีภาคใต้ที่มีฝนตกชุกกว่าภาคอ่ืน หรือหากพ้ืนที่ที่มีแหล่งน้ํามาเติมสระได้ต่อเนื่อง ก็อาจลดขนาดของบ่อ
หรือสระน้ําให้เล็กลง เพ่ือเก็บพ้ืนที่ไว้ใช้ประโยชน์อื่นต่อไปได้  
 
 
 



14 
 

 

เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่สอง 
         เมื่อเกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ปฏิบัติในที่ดินของตนจนได้ผลแล้ว ก็ต้องเริ่มขั้นที่สอง คือ ให้
เกษตรกรรวมพลังกันในรูป กลุ่ม หรือ สหกรณ์ ร่วมแรง ร่วมใจกันดําเนินการในด้านการผลิต (พันธุ์พืช เตรียม
ดิน ชลประทาน ฯลฯ) เกษตรกรจะต้องร่วมมือใน 
         1.การผลิตโดยเริ่มตั้งแต่ ขั้นเตรียมดิน การหาพันธุ์พืช ปุ๋ย การหาน้ํา และอ่ืน ๆ เพื่อการเพาะปลูก 
         2.การตลาด (ลานตากข้าว ยุ้ง เครื่องสีข้าว การจําหน่ายผลผลิต) 
           เมื่อมีผลผลิตแล้ว จะต้องเตรียมการต่าง ๆ เพ่ือการขายผลผลิตให้ได้ประโยชน์สูงสุด เช่น การเตรียม
ลานตากข้าวร่วมกัน การจัดหายุ้งรวบรวมข้าว เตรียมหาเครื่องสีข้าว ตลอดจนการรวมกันขายผลผลิตให้ได้
ราคาดี และลดค่าใช้จ่ายลงด้วย 
         3.ความเป็นอยู่(กะปิ น้ําปลา อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ) 
            ในขณะเดียวกันเกษตรกรต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควร โดยมีปัจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต เช่น 
อาหารการกินต่าง ๆ กะปิ น้ําปลา เสื้อผ้า ที่พอเพียง 
         4.สวัสดิการ (สาธารณสุข เงินกู้) 
           แต่ละชุมชนควรมีสวัสดิภาพและบริการที่จําเป็น เช่น มีสถานีอนามัยเมื่อยามปุวยไข้ หรือมีกองทุนไว้
กู้ยืมเพ่ือประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 
         5.การศึกษา (โรงเรียน ทุนการศึกษา) 
           ชุมชนควรมีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษา เช่น มีกองทุนเพ่ือการศึกษาเล่าเรียนให้แก่เยาวชนของ
ชุมชนเอง 
         6.สังคมและศาสนา 
           ชุมชนควรเป็นที่รวมในการพัฒนาสังคมและจิตใจ โดยมีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยว  กิจกรรมทั้งหมด
ดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าส่วนราชการ องค์กรเอกชน ตลอดจน
สมาชิกในชุมชนนั้นเป็นสําคัญ 
 
ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สาม 
         เมื่อดําเนินการผ่านพ้นขั้นที่สองแล้ว เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรก็ควรพัฒนาก้าวหน้าไปสู่ขั้นที่สาม
ต่อไป คือ ติดต่อประสานงาน เพ่ือจัดหาทุน หรือแหล่งเงิน เช่น ธนาคาร หรือบริษัท ห้างร้านเอกชน มาช่วยใน
การลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ ทั้งฝุายเกษตรกรและฝุายธนาคารกับบริษัท จะได้รับประโยชน์ร่วมกัน 
กล่าวคือ เกษตรกรขายข้าวได้ในราคาสูง (ไม่ถูกกดราคา) ธนาคารกับบริษัทสามารถซื้อข้าวบริโภคในราคาต่ํา 
(ซื้อข้าวเปลือกตรงจากเกษตรกรและมาสีเอง) เกษตรกรซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคได้ในราคาต่ํา เพราะรวมกันซื้อ
เป็นจํานวนมาก (เป็นร้านสหกรณ์ ราคาขายส่ง) ธนาคารกับบริษัทจะสามารถกระจายบุคลากร (เพ่ือไป
ดําเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดผลดียิ่งขึ้น) 
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ประโยชน์ของทฤษฎีใหม่ 
         จากพระราชดํารัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้
พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ นั้น พอจะสรุปถึงประโยชน์ของทฤษฎีใหม่ได้ ดังนี้ให้ประชาชนพออยู่พอกิน
สมควรแก่อัตภาพในระดับที่ประหยัด ไม่อดอยาก และเลี้ยงตนเองได้ในหน้าแล้งมีน้ําน้อยก็สามารถเอาน้ําที่
เก็บไว้ในสระ มาปลูกพืชผักต่าง ๆ ได้ แม้แต่ข้าวก็ยังปลูกได้ โดยไม่ต้องเบียดเบียนชลประทาน ในปีที่ฝนตก
ตามฤดูกาลโดยมีน้ําดีตลอดปี ทฤษฎีใหม่นี้ก็สามารถสร้างรายได้ให้ร่ํารวยขึ้นได้ ในกรณีที่เกิดอุทกภัยก็สามารถ
ที่จะฟ้ืนตัว และช่วยตัวเองได้ในระดับหนึ่ง โดยทางราชการไม่ต้องช่วยเหลือมากเกินไป อันเป็นการประหยัด
งบประมาณด้วย  
 
ข้อส าคัญท่ีควรพิจารณา  
         การดําเนินการตามทฤษฎีใหม่นั้น มีปัจจัยประกอบหลายประการ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในแต่ละ
ท้องถิ่น ฉะนั้นเกษตรกรควรขอรับคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่ด้วย 
การขุดสระน้ํานั้น จะต้องสามารถเก็บกักน้ําได้ เพราะสภาพดินในแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกัน เช่น ดินร่วน ดิน
ทราย ซึ่งเป็นดินที่ไม่สามารถอุ้มน้ําได้ หรือเป็นดินเปรี้ยว ดินเค็ม ซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับพืชที่ปลูกได้ ฉะนั้น 
จะต้องพิจารณาให้ดีและควรขอรับคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก่อน 
         ขนาดของพ้ืนที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงคํานวณและ
คํานึงจากอัตราการถือครองที่ดิน ถัวเฉลี่ยครัวเรือนละ 15 ไร่ แต่ให้พึงเข้าใจว่าอัตราส่วนเฉลี่ยขนาดพ้ืนที่นี้มิใช่
หลักตายตัว หากพ้ืนที่การถือครองของเกษตรกรจะมีน้อยกว่าหรือมากกว่านี้ ก็สามารถนําอัตราส่วนนี้ 
(30:30:30:10) ไปปรับใช้ได ้
           

                      
                                   ภาพที ่3 แสดงลําดับขั้นของเกษตรทฤษฎีใหม่ 
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         การปลูกพืชหลายชนิด เช่น ข้าวซึ่งเป็นพืชหลัก ไม้ผล พืชผัก พืชไร่ และพืชสมุนไพร อีกทั้งยังมีการ
เลี้ยงปลา หรือสัตว์อ่ืน ๆ ซึ่งเกษตรกรสามารถนํามาบริโภคได้ตลอดทั้งปี เป็นการลดค่าใช้จ่ายในส่วนของ
อาหารสําหรับครอบครัวได้ และส่วนที่เหลือสามารถจําหน่ายได้เป็นรายได้แก่ครอบครัวได้อีก 
ความร่วมมือร่วมใจของชุมชน จะเป็นกําลังสําคัญในการปฏิบัติตามหลักทฤษฎีใหม่ เช่น การลงแรงช่วยเหลือ
กัน หรือที่เรียกว่าการลงแขก นอกจากจะทําให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชนแล้ว ยังเป็นการลดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างแรงงานได้อีกด้วย 
         ในระหว่างการขุดสระน้ํา จะมีดินที่ถูกขุดขึ้นมาเป็นจํานวนมาก หน้าดินซึ่งเป็นดินดีควรนําไปกองไว้
ต่างหาก เพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชต่าง ๆ ในภายหลัง โดยนํามาเกลี่ยคลุมดินชั้นล่างที่เป็นดินไม่ดี 
ซึ่งอาจนํามาถมทําขอบสระน้ําหรือยกร่องสําหรับปลูกไม้ผล เงื่อนไขหรือปัญหา 
 
ตัวอย่างพ้ืนที่ท่ีควรปลูกและสัตว์ที่ควรเลี้ยง 
         ไม้ผลและผักยืน ต้น : มะม่วง มะพร้าว มะขาม ขนุน ละมุด ส้ม กล้วย น้อยหน่า มะละกอ กะท้อน แค
บ้าน มะรุม สะเดา ขี้เหล็ก กระถิน เป็นต้น 
ผักล้มลุกและดอกไม้ : มันเทศ เผือก ถั่วฝักยาว มะเขือ มะลิ ดาวเรือง บานไม่รู้โรย กุหลาบ รัก และซ่อนกลิ่น 
เป็นต้น 
         เห็ด : เช่น เห็ดนางฟูา เห็ดฟาง เห็ดเป๋าฮื้อ เป็นต้น 
         สมุนไพรและเครื่องเทศ : หมาก พลู พริกไทย บุก บัวบก มะเกลือ ชุมเห็ด หญ้าแฝก และพืชผักบาง
ชนิด เช่น กระเพรา โหระพา สะระแหน่ แมงลัก และตะไคร้ เป็นต้น 
         ไม้ใช้สอยและเชื้อเพลิง : ไผ่ มะพร้าว ตาล มะขามเทศ สะแก ทองหลาง จามจุรี กระถิน ยูคาลิบตัส 
สะเดา ขี้เหล็ก ประดู่ ชิงชัน และยางนา เป็นต้น 
         พืชไร่ : ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วพุ่ม ถั่วมะแฮะ อ้อย มัน สําปะหลัง ละหุ่ง นุ่น เป็นต้น พืชไร่
หลายชนิดอาจเก็บเกี่ยวเมื่อผลผลิตยังสดอยู่ และจําหน่ายเป็นพืชประเภทผักได้และมีราคาดีกว่าเก็บเมื่อแก่ 
พืชไร่เหล่านี้ ได้แก่ ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วพุ่ม ถั่วมะแฮะ อ้อย และมันสําปะหลัง เป็นต้น 
         พืชบํารุงดิน และพืชคลุมดิน : ถั่วมะแฮะ ถั่วฮามาต้า โสนแอฟริกัน โสนพ้ืนเมือง ปอเทือง ถั่วพร้า 
ขี้เหล็ก กระถิน รวมทั้งถั่วเขียว และถั่วพุ่ม เป็นต้น 
หมายเหตุ : พืชหลายชนิดใช้ทําประโยชน์ได้มากกว่าหนึ่งชนิด และการเลือกปลูกพืชควรเน้นพืชยืนต้นด้วย 
เพราะการดูแลรักษาในระยะหลังจะลดน้อยลง มีผลผลิตทยอยออกตลอดปี หากเลือกพืชยืนต้นชนิดต่าง ๆ กัน 
และให้ความร่มเย็นและชุ่มชื้นกับท่ีอยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม 
สัตว์เลี้ยงอ่ืน ๆ ได้แก่ 
         สัตว์น้ํา เช่น ปลาไน ปลานิล ปลาตะเพียนขาว ปลาดุก เพ่ือเป็นอาหารเสริมประเภทโปรตีน และยัง
สามารถนําไปจําหน่ายเป็นรายได้เสริมได้อีกด้วย ในบางพ้ืนที่สามารถเลี้ยงกบได้ 
สุกร หรือ ไก่ เลี้ยงบนขอบสระน้ํา ทั้งนี้มูลสุกรและไก่สามารถนํามาเป็นอาหารปลา บางแห่งอาจเลี้ยงเป็ดได้  
ทฤษฎีใหม่ที่สมบูรณต์ามลําดับ 
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บทท่ี 3  
การปลูกพืชหลังนาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนล่าง 

3.1 การปลูกมันแกวหลังนา 
โดย ว่าที่ ร.ต.อนุชา  เหลาเคน นักวิชาการเกษตรช านาญการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม 
 

มันแกวเจริญเติบโตได้ในดินฟูาอากาศหลายชนิด ชอบอากาศค่อนข้างร้อน มีฝนปานกลาง ถ้าเป็นช่วง

หน้าแล้ง เกษตรกรจะปลูกในที่ลุ่มใกล้น้ํา ถ้าปลูกในฤดูฝนก็จะย้ายไปปลูกในพ้ืนที่ดอนเพ่ือปูองกันโรคเน่า 

ในช่วงที่อากาศเย็น ระยะเจริญเติบโตจะยาวนานออกไปในรอบ 1 ปี ฤดูการปลูกมันแกวของเกษตรกรมี 3 ช่วง

(ตารางท่ี 1) คือปลูกต้นฝน ระหว่างเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน ให้ผลผลิตสูงถึงไร่ละ 10 ตัน รุ่น 2 ปลูกปลาย

ฝน ระหว่างเดือน กันยายน-เดือนตุลาคม ผลผลิตจะได้ 5-6 ตันต่อไร่ และรุ่น 3 ปลูกฤดูแล้ง ระหว่างเดือน

มกราคม-กุมภาพันธ์ ผลผลิตจะอยู่ที่ 4-5 ตันต่อไร่ เริ่มเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุ 90-120 วัน โดยเฉลี่ยราคาขาย

กิโลกรัมละ 3-9 บาท ซึ่งเกษตรกรที่ปลูกมันปลายฝนและฤดูแล้งจะขายได้ราคาดี เนื่องจากผลผลิตจะออกสู่

ตลาดในช่วงปีใหม่และสงกรานต์ ราคาจําหน่าย สูงถึงกิโลกรัมละ 9 บาท พอหลังเทศกาลจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 

3-5 บาท(กรมส่งเสริมการเกษตร, 2556)ในการผลิตหัวมันแกวต้องการวันสั้น ถ้าปลูกในที่ที่มีวันยาวถึง 14-15 

ชั่วโมง การเจริญเติบโตดี แต่ไม่ผลิตหัว ควรปลูกในระยะต้นถึงปลายฤดูฝน เพ่ือเก็บหัวในฤดูแล้ง ถ้าปลูกฤดู

แล้งหลังจากฝนหมดแล้ว จะมีหัวในเวลาไม่นานนัก เช่น ปลูกเดือนพฤศจิกายน จะเก็บหัวได้ในราวเดือน

มกราคม หรือกุมภาพันธ์ แต่จะได้หัวเล็ก เพ่ือให้ได้หัวโต ควรปลูกราวเดือนมิถุนายน (สารานุกรมไทยสําหรับ

เยาวชนฯ, มปป) อย่างไรก็ตามเกษตรกรจะมีจัดสรรพ้ืนที่และเวลาปลูกให้ได้เก็บเกี่ยวให้ทันและตรงกับในช่วง

เทศกาล ซึ่งมันแกวจะสามารถขายได้มากและมีราคาดี ในส่วนของสภาพพ้ืนที่ที่เกษตรกรใช้ในการผลิตมันแกว 

พบว่าฤดูกาลจะเป็นตัวกําหนดสภาพพ้ืนที่ที่ใช้ปลูกมันแกว เกษตรกรส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 48 จะปลูกทั้งใน

ที่ดอนซึ่งเป็นสภาพพ้ืนที่ไร่ และที่ลุ่มในพ้ืนที่นาซึ่งจะทําการปลูกมันแกวหลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปี ดินที่ใช้ปลูก

ส่วนใหญ่ร้อยละ 76เป็นดินทราย/ร่วนปนทราย ร้อยละ 74 มีบ่อขุด/สระ เพ่ือใช้ในการปลูกมันแกว และจะมี

ระบบการปลูกมันแกวในพ้ืนที่ปลูกแบบหมุนเวียนกันไป คิดเป็นร้อยละ 78 เนื่องจากการปลูกมันแกวซ้ําใน

พ้ืนที่เดิมติดต่อกันเป็นเวลานานจะทําให้ดินเสื่อมสภาพ สะสมโรคและแมลง ส่งผลทําให้ผลผลิตมันแกวเสื่อม

คุณภาพและผลผลิตลดลง (สํานักเศรษฐกิจการเกษตร, 2538) 

 

 

 

http://kanchanapisek.or.th/kp6/index.php
http://kanchanapisek.or.th/kp6/index.php
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ตารางท่ี 6 ปฏิทินการผลิตมันแกวในรอบหนึ่งปีของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม 

รายการ 

              เดือน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ปลูกช่วงต้นปี (มกราคม -เมษายน) 

   - การเตรียมดิน             

   - การปลูก             

   - การใส่ปุ๋ย

อินทรีย ์

            

   - การใส่ปุ๋ยเคมี             

   - การก าจัดวัชพืช             

   - การเก็บเกี่ยว             

ปลูกช่วงกลางปี (พฤษภาคม -สิงหาคม) 

   - การเตรียมดิน             

   - การปลูก             

   - การใส่ปุ๋ย

อินทรีย ์

            

   - การใส่ปุ๋ยเคมี             

   - การก าจัดวัชพืช             

   - การเก็บเกี่ยว             

ปลูกช่วงปลายปี (กันยายน -ธันวาคม) 

   - การเตรียมดิน             

   - การปลูก             

   - การใส่ปุ๋ย

อินทรีย ์

            

   - การใส่ปุ๋ยเคมี             

   - การก าจัดวัชพืช             

   - การเก็บเกี่ยว             
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วิธีการเตรียมดินและระยะปลูก 
สภาพพ้ืนที่ที่เกษตรกรใช้ในการปลูกมันแกวพบว่าฤดูกาลจะเป็นตัวกําหนดสภาพพ้ืนที่ที่ใช้ปลูกมัน

แกวเกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกในทีลุ่่มพื้นที่นาซึ่งจะทําการปลูกมันแกวหลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปีและที่ดอนซึ่งเป็น
สภาพพ้ืนที่ไร่ ลักษณะดินเป็นร่วนปนทรายมีบ่อขุด/สระเพ่ือใช้ในการปลูกมันแกวและจะมีระบบการปลูกมัน
แกวในพ้ืนที่ปลูกแบบหมุนเวียนกันไปเนื่องจากการปลูกมันแกวซ้ําในพ้ืนที่เดิมติดต่อกันเป็นเวลานานจะทําให้
ดินเสื่อมสภาพสะสมโรคและแมลงส่งผลทําให้ผลผลิตมันแกวเสื่อมคุณภาพและผลผลิตลดลง  (สํานักเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2538)  

มันแกวชอบดินร่วนทรายที่มีการระบายน้ําดีมีการเตรียมดินดีไม่ชอบดินเหนียวไม่ชอบน้ําขังการเตรียม
ดินก็เหมือนกับการปลูกพืชไร่อ่ืนๆมีการไถพรวน พรวนให้ดินร่วนโปร่งเก็บวัชพืชออกให้หมดและยกร่องเพ่ือ
ปลูกมันแกวบนสันร่องการไถเตรียมดินเกษตรกรส่วนใหญ่มีการไถเตรียมดินโดยใช้รถไถเดินตามมีการเตรียม
ดินค่อนข้างดีเพราะส่วนใหญ่มีการไถเตรียมดิน 2-3 ครั้งโดยครั้งแรกจะเป็นการไถดะโดยรถไถผาล 6 ครั้งที่ 2 
เป็นการไถแปรครั้งที่ 3 เป็นการไถแปรเพ่ือเก็บหญ้าและทําการยกร่องหยอดหลุมปลูกหลุมละ 1 เมล็ดระยะ
ปลูกที่ใช้ 10x10 เซนติเมตรปลูกบนสันร่องกว้างประมาณ 70 เซนติเมตรมีระยะระหว่างร่อง 90เซนติเมตร
และก้นร่องกว้าง 20 เซนติเมตรจะได้ 6 แถวมีจํานวนต้นต่อไร่ประมาณ 84,000 ต้นต่อไร่ใช้เมล็ดในการปลูก
ประมาณ 14 กิโลกรัม 
 
การใส่ปุย๋ 

โดยทั่วไปเกษตรใช้ปุ๋ยคอกปริมาณมากน้อยขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดินแต่ละแห่ง มีการใส่
ปุ๋ยเคมีหลากหลายสูตร เช่น 15-15-15, 16-16-8, 16-8-8 และ 46-0-0 อัตราเฉลี่ย 48 กก./ไร่ ในขณะที่
คําแนะนําโดยทั่วไป แนะนําให้ใส่ แอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) หลุมละ 1 ช้อนแกงใส่พร้อม การหยอดเมล็ด
พันธุ์และหว่านปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 หรือ 15-15-15 อีก 20-30 กก./ไร่เมื่อต้นมันแกวเริ่มเลื้อย 

จากข้อมูลการสัมภาษณ์การใส่ปุ๋ยของเกษตรกรผู้ปลูกมันแกวในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 50 

ราย อนุชา (2553) พบว่า เกษตรกรมีการใส่ปุ๋ยทุกรายโดยมีการใส่ปุ๋ยเคมีคิดเป็นร้อยละ 100  ปุ๋ยอินทรีย์ร้อย

ละ 96 และสารชนิดอ่ืนๆ ร้อยละ 20 การใส่ปุ๋ยอินทรีย์พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีการใส่ปุ๋ยคอก และปุ๋ย

ชีวภาพ คิดเป็นร้อยละ 96 และ ร้อยละ 12 ตามลําดับโดยปุ๋ยคอกท่ีใส่ส่วนใหญ่เป็นมูลสัตว์ซึ่งเป็นมูลวัว อัตรา

ที่ใช้ส่วนใหญ่อยู่ที่ 500-1,000 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนปุ๋ยชีวภาพเกษตรกรส่วนใหญ่จะมีการใส่ร่วมกับปุ๋ยเคมี ใน

อัตราตั้งแต่ 25-50 กิโลกรัมต่อไร่ อัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 36 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่โดยวิธีการหว่านหลังจากไถแปรครั้งที่ 

2 คิดเป็นร้อยละ 98 วิธีการโรยร้อยละ 2 หลังยกร่องแปลงปลูก และเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 71 ไม่กลบปุ๋ย

ทันทีเนื่องจากจะมีการไถยกร่องอยู่แล้ว 

จากผลการศึกษาอิทธิพลของการใช้ปุ๋ยน้ําสกัดมูลสุกรเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและผลผลิตของมันแกวในพ้ืนที่

จังหวัดมหาสารคามอนุชา และคณะ (2555) พบว่าด้านความสูงทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ 
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ด้านขนาดของหัว(ความสูงหัว และความยาวรอบหัว) พบว่าการใส่ปุ๋ยผสมเกรด 12-24-12 และ 13-13-21 

ร่วมกับฉีดพ่นน้ําปุ๋ยหมักชีวภาพ (น้ําสกัดมูลสุกรเจือจาง)ทุกๆสัปดาห์ และวิธีเกษตรกรให้ค่าขนาดของหัวมาก

ที่สุด เช่นเดียวกับน้ําหนักเฉลี่ยต่อหัว และผลผลิตต่อไร่ พบว่าการใส่ปุ๋ยผสมเกรด 12-24-12 และ 13-13-21 

ร่วมกับฉีดพ่นน้ําปุ๋ยหมักชีวภาพ (น้ําสกัดมูลสุกรเจือจาง) ทุกๆสัปดาห์ให้ผลผลิตสูงสุด โดยให้ค่าผลผลิตอยู่ที่ 

0.15 กิโลกรัมต่อหัว และ 7.23 ตันต่อไร่ ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในมูลสุกรแห้งนั้นมีปริมาณธาตุอาหาร

ต่างๆทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงกว่ามูลสัตว์อ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่าง

เปอร์เซ็นต์ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ดังแสดงในผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในมูลสุกรแห้งจึงส่งผลทํา

ให้มันแกวมีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้มากที่สุด อย่างไรก็ตามผลผลิตไม่แตกต่างกันในทางสถิติกับวิธี

เกษตรกรแต่มีแนวโน้มว่าการพ่นน้ําหมักชีวภาพ (น้ําสกัดมูลสุกรเจือจาง) ทุกๆสัปดาห์ ร่วมกับการใส่ปุ๋ยผสม

เกรด 12-24-12 และ 13-13-21 จะให้ผลผลิตมันแกวมากท่ีสุด และจากการศึกษาการใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม

ร่วมกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ในการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพของมันแกวในแปลงทดลองศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเกษตรมหาสารคาม เป็นการดําเนินงานเพื่อศึกษาการใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมร่วมกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ย

อินทรีย์ ในการลดต้นทุน และเพ่ิมผลผลิต คุณภาพมันแกว พบว่าแปลงที่มีการใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม (สาย

พันธุ์DASA16003 DASA16006 และ DASA16009) ที่มีประสิทธิภาพการตึงไนโตรเจนให้ค่าเฉลี่ย ARA 

ระหว่าง 6.47- 44.21 ไมโครโมลเอทิลีน /2 ต้น/ชั่วโมง (เทียบเท่ากับการตรึงในโตรเจนของไรโซเบียม        

ถั่วเหลือง) ส่งผลทําให้มันแกวมีน้ําหนักผลผลิตและคุณภาพเพ่ิมสูงขึ้นมากกว่าแปลงมันแกวที่ไม่มีการใช้ปุ๋ย

ชีวภาพไรโซเบียม 

 

                      
                       ภาพที ่4 แสดงปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมสําหรับมันแกว 
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                  ภาพที ่5 แสดงขั้นตอนการตรึงไนโตรเจนจากอากาศของเชื้อไรโซเบียม 

 

การดูแลรักษาและป้องกันก าจัดศัตรูมันแกว 

การปูองกันกําจัดวัชพืชเกษตรกรมีการกําจัดโดยวิธีกลคิดเป็นร้อยละ 86 ส่วนใหญ่จะทําการกําจัด 2 

ครั้ง รองลงมาคือ  3 ครั้ง และครั้งเดียว คิดเป็นร้อยละ 53 ,25 และ 20 ตามลําดับ มีการใช้สารเคมีคิดเป็น

ร้อยละ 11 ซึ่งมีการกําจัดเพียงครั้งเดียว ในส่วนของโรคและแมลงศัตรูพบว่าเกษตรกรร้อยละ 52 พบโรคและ

แมลงเข้าทําลายทําแกวและร้อยละ 42 ไม่พบโรคและแมลง โดยที่พบร้อยละ 85 เป็นแมลงศัตรู เป็นโรคร้อย

ละ 4 และพบทั้งโรคและแมลงร้อยละ 11 ในส่วนที่พบโรคและแมลงพบว่ามีการกําจัดร้อยละ 35 ไม่มีการ

กําจัดร้อยละ 65 ในส่วนของโรคท่ีพบส่วนใหญ่ในระบบการผลิตมันแกว ได้แก่ โรคโคนเน่า และหัวเน่า คิดเป็น

ร้อยละ 75 และ 25 ของจํานวนแปลงที่พบโรค ตามลําดับ และเกษตรกรร้อยละ 100 ไม่มีการกําจัดใดๆ ใน

ส่วนของแมลงศัตรูในระบบการผลิตมันแกว พบว่าเกษตรกรร้อยละ 50 ไม่มีแมลงศัตรูการเข้าทําลายมันแกว

มากนัก และอีกร้อยละ 50 พบแมลงศัตรูเข้าทําความเสียหายแก่มันแกว ซึ่งแมลงศัตรูสําคัญที่พบส่วนใหญ่ คือ 

เสี้ยนดิน, ด้วง/ด้วงเต่าทอง, และหนอนกินใบ/ม้วนใบ คิดเป็นร้อยละ 84 ,28 และ 16 ตามลําดับ และในรายที่

พบแมลงศตัรูพบว่าเกษตรกรไม่มีการปูองกันกําจัด คิดเป็น   ร้อยละ 64 อีกร้อยละ 36 มีการปูองกันกําจัด ซึ่ง

มีทั้งการใช้สารเคมี และวิธีกลได้แก่ การใช้ปูนขาว และฟูราดาน ในการปูองกันกําจัดเสี้ยนดิน คิดเป็นร้อยละ 

67 และ 11 ตามลําดับ ใช้แลนเลทและฟอสดิน คิดเป็นร้อยละ 11 ในการปูองกันกําจัดด้วงและหนอน และ

ร้อยละ 11 ใช้วิธีกลโดยใช้มือบีบจากผลการทดสอบในสภาพแปลงของ อนุชา (2558) การใช้เนื้อมะพร้าวแก่

คลุกกับไส้เดือนฝอยใส่กระปุกเจาะรูทําเป็นกับดักอาหารเหยื่อล่อเสี้ยนดินฝั่งไว้ในดินบริเวณแปลงปลูกมันแกว
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เมื่อมันแกวอายุประมาณ 45-60 วันพบว่าเสี้ยนดินได้เข้ามากินอาหารในกับดักอาหารเหยื่อล่อที่คลุกไส้เดือน

ฝอยไว้ ส่งผลทําให้เสี้ยนดินที่กินอาหารในกับดักตายภายใน 1วัน โดยการฝั่งกับดักอาหารเหยื่อล่อร่วมกับ

ไส้เดือนฝอย จํานวน 4 จุด ต่อพ้ืนที่ 42 ตร.ม. สามารถลดความเสียหายของผลผลิตมันแกวได้ 35 % เมื่อ

เทียบกับการที่ไม่มีการปูองกันกําจัด และจากผลการดําเนินงานดังกล่าวทําให้ได้แนวทางในการลดความ

เสียหายของผลผลิตมันแกวโดยใช้ผลิตผลชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยพันธุ์ไทยในการควบคุมเสี้ยนดิน 

 

การให้น้ า 
1.   ปล่อยน้ําไปตามร่องปลูก  วิธีนี้จะใช้น้ําในปริมาณมากและแปลงไม่ควรจะลาดเอียงมาก 
2.   ให้น้ําโดยใช้สปิงเกอร์วิธีนี้ต้นทุนจะสูง  เนื่องจากอุปกรณ์ของระบบการให้น้ํารวมทั้งค่าน้ํามัน

เชื้อเพลิง  แต่ทําให้ผลผลิตสูงขึ้น 
 

การตัดดอก 
          1.ฤดูฝน  มันแกวจะออกดอกเม่ืออายุ 2  เดือนครึ่ง เกษตรกรจะใช้ไม้ตีเพ่ือที่จะทําให้ดอกร่วง 
          2.ฤดูแล้ง  มันแกวจะไม่ออกดอก 
 
การเก็บเกี่ยว 
          พันธุ์เบาอายุเก็บเกี่ยว  3  เดือน  โดยใช้คราด  คราดใบออกก่อนแล้วจึงใช้เสียมหรือมือถอนทีละต้น
แล้วนํามามัดรวมกันเป็นมัดๆละประมาณ  4  กก.ถ้าหัวไหนมีตําหนิหรือถูกเสี้ยนดินทําลายก็จะคัดออก 
ผลผลิตเฉลี่ย 3,000 – 6,000 กก./ไร ่
 
การขาย 

1. ขายเหมาไร่ละ 10,000-20,000  บาทในสภาพการเจริญเติบโตปกติ 
2. ขายให้พ่อค้าที่มารับซื้อเพ่ือส่งต่อไปที่กรุงเทพฯ  กิโลกรัมละ 8 บาท ถ้าเป็นหน้าเทศกาลกิโลกรัม

ละ  12  บาท (หัวใหญ่ประมาณ 3 หัว/กิโลกรัม) 
3. ขายให้แม่ค้าขายปลีกท่ีขายตามข้างทางกิโลกรัมละ  10  บาท (หัวเล็ก) 
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                                       ภาพที ่6 แสดงแปลงปลูกมันแกวหลังนา 

 

 

 

                                                ภาพที ่7 แสดงหัวมันแกวท่ีเก็บเกี่ยวแล้ว 
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3.2 การปลูกถ่ัวลิสงหลังนา 
โดย นางสาวศรีนวล สุราษฎร์  นักวิชาการเกษตรช านาญการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง  
 

         ถั่วลิสง (Arachishypoganea L.) หรือ ถั่วดินเป็นพืชตระกูลถั่วที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีโปรตีน

ในเมล็ด 24-32 เปอร์เซ็นต์ น้ํามัน 40-59 เปอร์เซ็นต์ ถั่วลิสงมีความสําคัญต่ออุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์

อาหารของประเทศ และอุตสาหกรรมในด้านนี้ของไทยยังมีศักยภาพอีกมากในการผลิต เพ่ือบริโภคและส่งออก

ในปี 2559/60ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกถั่วลิสง 123,909 ไร่ ผลผลิตรวม 33,379 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 269 กิโลกรัม

ต่อไร่ (ศูนย์สารสนเทศการเกษตร,2560)ถั่วลิสงเป็นพืชที่ปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย นิยมปลูกในดิน

ร่วน ดินร่วนปนทราย หรือดินร่วนเหนียวปนทราย ที่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีการระบายน้ําและถ่ายเท

อากาศดี การปลูกถั่วลิสงหลังนา นอกจากจะสร้างรายได้เสริมนอกเหนือจากการผลิตพืชหลักแล้ว ยังสามารถ

ช่วยบํารุงรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและลดการใช้ปุ๋ย เนื่องจากถั่วลิสงมีปมรากที่เป็นที่อาศัยของไร

โซเบียมที่สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศมาใช้เป็นปุ๋ยสําหรับพืชได้ณ  

           ปัจจุบันถั่วลิสงมีการผลิตลดลงอย่างต่อเนื่อง ทําให้ประเทศไทยต้องนําเข้าถั่วลิสงในปริมาณที่เพ่ิมขึ้น 

ปัญหาการผลิตในประเทศคือ การขาดแคลนพันธุ์ดีและเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพเหมาะแก่การเพาะปลูก ตลอดจน

เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวที่ลดการสูญเสีย และประหยัดแรงงาน โดยเฉพาะการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรขนาด

เล็กในการปลูกและเก็บเกี่ยว ดังนั้นเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการผลิตถั่วลิสง จึงควรมีการพัฒนาระบบการผลิต

ถั่วลิสงเพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยด้วยระบบการปลูกพืชหมุนเวียน (Crop Rotation) 

และเพ่ือให้ปลอดภัยจากสารอะฟลาทอกซิน(Aflatoxin)การลดต้นทุนการผลิต และการเพ่ิมผลตอบแทนแก่

เกษตรกรเพ่ือจะจูงใจให้ยังคงพ้ืนที่ปลูกในไร่นาเกษตรกรต่อไป 

เทคโนโลยีการผลิต 

1. แหล่งปลูก 

1.1 สภาพพื้นที่ ควรเป็นพ้ืนที่ดอน หรือที่ลุ่มไม่มีน้ําท่วมขัง ความสูงจากระดับน้ําทะเลไม่เกิน 800 

เมตร ความลาดเอียงไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ อยู่ห่างไกลจากแหล่งมลพิษ การคมนาคมสะดวก สามารถนําผลผลิต

ออกสู่ตลาดได้รวดเร็ว 

1.2 ลักษณะดิน ดินร่วน ดินร่วนปนทราย หรือดินร่วนเหนียวปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 

มีอินทรียวัตถุไม่ต่ํากว่า 1.0 เปอร์เซ็นต์ มีฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์มากกว่า 5 ส่วนในล้านส่วน โพแทสเซียมที่
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แลกเปลี่ยนได้มากกว่า 40 ส่วนในล้านส่วน มีแคลเซียมมากกว่า 120 ส่วนในล้านส่วน การระบายน้ําและ

ถ่ายเทอากาศด ีระดับหน้าดินลึกประมาณ 30 เซนติเมตร ค่าความเป็นกรดด่างระหว่าง 5.5-6.5 

1.3 สภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิมีความสําคัญต่อการเจริญเติบโตของถั่วลิสงมาก อุณหภูมิที่เหมาะสม

เฉลี่ย 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิกลางวัน/กลางคืน ประมาณ 35/25 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝนกระจาย

สม่ําเสมอ 1,000-1,500 มิลลิเมตรต่อปี มีแสงแดดจัด 

          1.4 แหล่งน้ า มีน้ําเพียงพอสําหรับใช้เมื่อจําเป็น และต้องเป็นน้ําที่สะอาดปราศจากสารอินทรีย์ และ

สารอนินทรีย์ที่มีพิษปนเปื้อน 

 

2.พันธุ์ถั่วลิสง 

 พันธุ์เป็นปัจจัยที่สําคัญในการปลูกถั่วลิสง ซึ่งแต่ละพันธุ์จะมีลักษณะดีเด่นและข้อจํากัดแตกต่างกันไป 

สิ่งที่เกษตรกรควรคํานึงถึงในการเลือกพันธุ์ถั่วลิสงเพ่ือปลูกคือ ต้องเป็นพันธุ์ที่เป็นที่ต้องการของตลาดหรือเมื่อ

ปลูกแล้วมีตลาดรับซื้อแน่นอน และสามารถซื้อหาเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีได้ง่าย พันธุ์ถั่วลิสงที่นิยมปลูกหลังฤดู

ทํานา มีดังนี ้

1. พันธุ์ไทนาน 9 เป็นถั่วลิสงฝักแห้ง เหมาะสําหรับใช้ในรูปกะเทาะเปลือก ฝักมี 2 เมล็ด เปลือกบาง 

ผิวเปลือกเรียบ เมล็ดสีชมพู อายุเก็บเกี่ยว 95-105 วัน น้ําหนัก 100 เมล็ด 42 กรัม ผลผลิตฝักแห้ง 260 

กิโลกรัมต่อไร่ ปรับตัวได้ดี สามารถปลูกได้ทุกสภาพแวดล้อม แต่มีข้อจํากัดคือ อ่อนแอต่อโรคยอดไหม้ ราสนิม 

และใบจุด ดังนั้นพ้ืนที่ที่พบการระบาดของโรคดังกล่าว ควรหลีกเลี่ยงการปลูกพันธุ์นี้ อย่างไรก็ตาม พันธุ์ไท

นาน 9 เป็นพันธุ์ที่ตลาดมีความต้องการและนิยมปลูก 

 

 
ภาพที ่8 แสดงลักษณะฝักและเมล็ดพันธุ์ไทนาน 9 

 

2.พันธุ์ขอนแก่น 5 เป็นถั่วลิสงฝักแห้ง ลายฝักชัด ฝักมี 2 เมล็ด เมล็ดสีชมพู น้ําหนัก 100 เมล็ด 51 

กรัม อายุเก็บเกี่ยว 90-110 วัน ผลผลิตฝักแห้ง 300 กิโลกรัมต่อไร่ ในฤดูแล้งที่มีการให้น้ําชลประทานให้

ผลผลิตสูงและเมล็ดโตกว่าในฤดูฝน ทนทานต่อโรคยอดไหม้ได้ดีกว่าไทนาน 9 
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ภาพที ่9 แสดงลักษณะฝักและเมล็ดพันธุ์ขอนแก่น 5 

3. พันธุ์ขอนแก่น 6 เป็นถั่วลิสงเมล็ดโต เหมาะสําหรับใช้ในรูปถั่วฝักแห้งหรือฝักต้ม ลายฝักปานกลาง 

น้ําหนัก 100 เมล็ด 83 กรัม ฝักมี 2-3 เมล็ด เมล็ดสีชมพู อายุเก็บเกี่ยว 109-120 วัน ผลผลิตฝักแห้ง 580 

กิโลกรัมต่อไร่ เมล็ดมีการพักตัวประมาณ 4 สัปดาห์หลังเก็บเกี่ยว ต้านทานโรคยอดไหม้ 

 

 
ภาพที ่10 แสดงลักษณะฝักและเมล็ดพันธุ์ขอนแก่น 6 

4. พันธุ์ขอนแก่น 84-7 เป็นถั่วลิสงฝักแห้ง ลายฝักปานกลาง ฝักมี 2 เมล็ด เมล็ดมีขนาดโตกว่าพันธุ์

ขอนแก่น 5 น้ําหนัก 100 เมล็ด 54 กรัม อายุเก็บเก่ียว 98-125 วัน ผลผลิตฝักแห้ง 315 กิโลกรัมต่อไร่ เมล็ดมี

การพักตัว 

 

 
ภาพที ่11 แสดงลักษณะฝักและเมล็ดพันธุ์ขอนแก่น 84-7 

5. พันธุ์ขอนแก่น 84-8 เป็นถั่วลิสงฝักต้ม ฝักยาว ลายฝักชัด มี 2-4 เมล็ด เมล็ดสีชมพู อายุเก็บเกี่ยว

ฝักสด 85-90 วัน ฝักแห้ง 95-110 วัน น้ําหนัก 100 เมล็ด 50 กรัม ผลผลิตฝักสด 785 กิโลกรัมต่อไร่ ฝักแห้ง 

290 กิโลกรัมต่อไร่ 
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ภาพที่ 12 แสดงลักษณะต้นและฝักพันธุ์ขอนแก่น 84-8 

6. พันธุ์ขอนแก่น 9 เป็นถั่วลิสงฝักแห้ง เมล็ดปานกลาง ลายฝักชัด ฝักมี 2 เมล็ด เมล็ดมีขนาดโตกว่า

ขอนแก่น 5 และไทนาน 9 น้ําหนัก 100 เมล็ด 52.8 กรัม อายุเก็บเกี่ยว 95-115 วัน ผลผลิตฝักแห้ง 264 

กิโลกรัมต่อไร่อ่อนแอต่อโรคยอดไหม้ ราสนิม และใบจุด ดังนั้นพ้ืนที่ที่พบการระบาดของโรคดังกล่าว ควร

หลีกเลี่ยงการปลูกพันธุ์นี้ 

 

 
ภาพที ่13 แสดงลักษณะฝักและเมล็ดพันธุ์ขอนแก่น 9 

 

7. พันธุ์กาฬสินธุ์ 1 เป็นถั่วลิสงฝักต้ม ฝักยาว อวบ มี 2-3 เมล็ด เปลือกเรียบ เมล็ดมีสีแดง อายุเก็บ

เกี่ยว 80-85 วัน น้ําหนัก 100 เมล็ด 40 กรัมผลผลิตฝักสด 460 กิโลกรัมต่อไร่ 

 
ภาพที ่14 แสดงลักษณะฝักและเมล็ดพันธุ์กาฬสินธุ์ 1 



28 
 

 

8.พันธุ์กาฬสินธุ์ 2 เป็นถั่วลิสงฝักต้ม ฝักยาว มี 3-4 เมล็ด ลายชัดลึก เปลือกหนาแข็ง เมล็ดสีชมพู

ลายขีดสีม่วง อายุเก็บเก่ียว 100-110 วัน น้ําหนัก 100 เมล็ด 39 กรัม ผลผลิตฝักสด 530-650 กิโลกรัมต่อไร่ 

 

 
ภาพที ่15 แสดงลักษณะฝักและเมล็ดพันธุ์กาฬสินธุ์ 2 

3. การปลูก 

3.1 การเตรียมดินหลังการเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วให้ตัดตอซังข้าวออกจากแปลงนาจะช่วยให้น้ําที่ขัง

อยู่แปลงนา (ถ้ามี) หรือความชื้นหน้าดินที่มากเกินไปแห้งเร็วขึ้นพอเหมาะสําหรับการไถพรวน ไถพรวนดิน 3-4 

ครั้ง โดยการไถแต่ละครั้งจะคราดทันทีและตากดินให้แห้งนาน 5-7 วัน แล้วจึงไถรอบต่อไป หน้าดินจะอยู่ใน

สภาพร่วนซุย จึงเป็นการตัดสายน้ําไม่ให้ความชื้นสูญเสียออกไปจากดินชั้นลึก และเหมาะสมที่ถั่วลิสงจะแทง

เข็มลงไปในดินเพ่ือเจริญเติบโตเป็นฝัก 

เมื่อไถพรวนแล้ว ควรยกร่องปลูกจะทําให้โครงสร้างดินโปร่ง ร่วนซุยขึ้น และสะดวกต่อการให้น้ําและ

ระบายน้ํา โดยเฉพาะในเขตที่ฝนมาเร็ว ถ้าปลูกในนาดินร่วนทรายอาจไม่ต้องยกร่องแต่ทําทางระบายน้ําเป็น

ระยะให้สามารถระบายน้ําออกจากแปลงปลูกได้ พ้ืนที่ปลูกที่มีวัชพืชหนาแน่นมากควรมีการไถไว้ล่วงหน้า 1-2 

ครั้ง แต่ถ้ามีวัชพืชน้อยสามารถทําการไถเปิดร่องแล้วหยอดเมล็ดโดยไม่ต้องเตรียมดิน จะได้ผลผลิตใกล้เคียงกับ

การไถพรวนปกต ิ

การปลูกถั่วลิสงหลังนาโดยอาศัยน้ําชลประทาน (ธันวาคม-มกราคม) ให้เตรียมดินโดยไถ 1 ครั้ง ลึก 

10-20 เซนติเมตร ตากดิน 7-10 วัน พรวน 1 ครั้ง โดยยกร่องปลูกสูง 20-25 เซนติเมตร เพ่ือให้น้ําได้สะดวก 

ในขณะที่การปลูกถ่ัวลิสงหลังนาโดยอาศัยความชื้นในดิน (ตุลาคม-พฤศจิกายน) ต้องเตรียมดินให้ละเอียด โดย

ไถดิน 2 ครั้ง และพรวน 1-2 ครั้ง 

3.2 วิธีการปลูก ยกร่องปลูก ถ้าดินแน่นทําสันร่องกว้าง 60-90 เซนติเมตร ถ้าดินร่วนซุยสันร่องกว้าง 

1.5 เมตร ปลูกด้วยเมล็ดที่มีความงอกมากกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ อัตราปลูก 13-14 กิโลกรัมต่อไร่ สําหรับพันธุ์ถั่ว
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ลิสงฝักสด และ 17-18 กิโลกรัมต่อไร่ สําหรับพันธุ์ถั่วลิสงฝักแห้ง ปลูกเป็นแถว ระยะระหว่างแถว 50 

เซนติเมตร ระยะระหว่างหลุม 20 เซนติเมตร คลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเคมีคาร์เบนดาซิมหรือ ไอโปรไดโอน 

อัตรา 5 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม และคลุกเชื้อไรโซเบียม อัตรา 200 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 12 กิโลกรัม ปลูก

ในหลุมลึก 5-8 เซนติเมตร จํานวน 2-3 เมล็ดต่อหลุม จะได้จํานวน 32,000-48,000 ต้นต่อไร่ ถ้าปลูกในฤดู

แล้งโดยอาศัยความชื้นในดินควรปลูกให้ลึก 10 เซนติเมตร คราดหน้าดินหลังปลูกให้สม่ําเสมอ เพ่ือช่วยให้

เมล็ดงอกดีข้ึน 

 

 
ภาพที ่16 แสดงการคลุกเมล็ดด้วยไรโซเบียม และแปลงถั่วลิสง 

 

4. การดูแลรักษา 

 4.1 การให้ปุ๋ย การปลูกถั่วลิสงหลังเก็บเกี่ยวข้าวอาจจะไม่ใส่ปุ๋ยเคมีก็ได้ โดยอาศัยปุ๋ยที่เหลือตกค้าง

จากการใส่ให้กับข้าว แต่ถ้าจะให้ได้ผลผลิตสูงขึ้นควรใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ โดยใส่

ในร่องพร้อมกับการหยอดเมล็ด 

 ดินที่มีปริมาณธาตุอาหารต่ํากว่า ตามที่ระบุในข้อ 1.2 ให้ปุ๋ยเคมีสูตร 0-46-0 อัตรา 15-20 กิโลกรัม

ต่อไร่ หรือหินฟอสเฟตสูตร 0-3-0 อัตรา 200-300 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-60 อัตรา 5-10 

กิโลกรัมต่อไร่ หากไม่มีปุ๋ยดังกล่าว อาจใช้ปุ๋ยสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ หรือสูตร 16-16-8 อัตรา 

35 กิโลกรัมต่อไร่ รองก้นหลุมก่อนปลูก หรือโรยข้างแถวแล้วพรวนดินกลบหลังถั่วลิสงงอก 10-15 วัน 

 ดินที่มีปริมาณแคลเซียมต่ํากว่า 120 ส่วนในล้านส่วน ควรหว่านปูนขาวอัตรา 100-200 กิโลกรัมต่อไร่ 

แล้วพรวนดินก่อนปลูก หรือโรยยิปซัมบนต้นถั่วลิสงในช่วงออกดอก อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ เพ่ือลดเปอร์เซ็นต์

เมล็ดลีบ และเพ่ิมเปอร์เซ็นต์การกะเทาะ 
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 4.2 การให้น้ า การปลูกในฤดูแล้ง ควรให้น้ําทันทีหลังปลูกจนเต็มสันร่อง เพ่ือให้ถั่วลิสงงอกสม่ําเสมอ 

ควรให้น้ําทุก 7 วันในเดือนแรก หลังจากนั้นให้น้ําทุก 10 วัน สูงถึงระดับเศษ 3 ส่วน 4 ของความลึกร่องน้ํา 

โดยไม่ต้องระบายน้ําออก และต้องไม่ให้ถ่ัวลิสงขาดน้ําช่วงอายุ 30-60 วันหลังงอก ซึ่งเป็นระยะที่อยู่ในช่วงแทง

เข็ม สร้างฝักและเมล็ด 

 

 
ภาพที ่17 การให้น้ําถั่วลิสงแบบท่วมแปลง 

 

 4.3 การพรวนดิน พรวนดินข้างแถวถั่วลิสงหลังออกดอกและก่อนแทงเข็ม ช่วงอายุ 30-40 วันหลัง

งอก เพ่ือปรับหน้าดินให้เหมาะสมต่อการแทงเข็มและสร้างฝัก ไม่ควรพรวนดินกลบกิ่งแรก เพราะจะทําให้การ

ออกดอกและการติดฝักลดลง 

 4.4 การป้องกันก าจัดวัชพืช  

- การเตรียมดิน ไถ 1 ครั้ง ตากดิน 7-10 วัน แล้วคราดเก็บเศษซาก ราก เหง้า หัว และไหลของวัชพืช

ข้ามปีออกจากแปลง  

- การกําจัดวัชพืชด้วยแรงงานคน 1-2 ครั้ง เมื่อ 15 วัน หรือ 30-40 วัน หลังถั่วลิสงงอก โดยใช้จอบ

ดายระหว่างแถว และใช้มือถอนระหว่างต้น ต้องระวังไม่ให้รากและต้นของถั่วลิสงกระทบกระเทือน  

- ในกรณีที่กําจัดวัชพืชด้วยแรงงานคนหรือเครื่องจักรกล ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ควรพ่นสารกําจัด

วัชพืชก่อนหรือหลังปลูกถั่วลิสงตามคําแนะนําในตาราง หลีกเลี่ยงการพ่นสารกําจัดวัชพืชโดยตรงไปที่ต้น 

ถั่วลิสง 
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ตารางท่ี 7 การใช้สารกําจัดวัชพืชในไร่ถั่วลิสง 

วัชพืช สารกําจัดวัชพืช อัตราการใช้/น้ํา 20 ลิตร วิธีการใช้/ข้อควรระวัง 
วัชพืชฤดูเดียว อะลาคลอร์ (48%EC) 

อิมาเซทาเพอร์ (5%AS) 
โคลมาโซน (48%EC) 
ออกซีฟลูออร์เฟน (23.5%EC) 
แลกโทแผน (24%EC) 

125-175 มิลลิลิตร 
80-100 มิลลิลิตร 
40-60 มิลลิลิตร 
40-50 มิลลิลิตร 
20-40 มิลลิลิตร 

พ่นคลุ ม ดิ นหลั งปลู ก 
ก่อนถั่วลิสงและวัชพืช
งอก ขณะพ่นดินต้องมี
ความชื้น 

วัชพืชฤดูเดียว 
(ใบแคบ) 

ฟลูอะซิฟอป-บิวทิล (35%EC) 
ฮาโลซีฟอป-เมทิล (25.5%EC) 
คลีโทดิม (24%EC) 
ฟีโนซาพรอป-พี-เอทิล (7.5%EC) 

30-40 มิลลิลิตร 
20-40 มิลลิลิตร 
25-50 มิลลิลิตร 
30-40 มิลลิลิตร 

พ่นเมื่อวัชพืชมี 3-5 ใบ 

วัชพืชข้ามปี ไกลโฟเสท (48%SL) 
กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม (15%SL) 

120-200 มิลลิลิตร 
400-600 มิลลิลิตร 

พ่นก่อนปลูก หรือก่อน
เตรียมดิน 7-15 วัน 

 

5. ศัตรูของถั่วลิสงและการป้องกันก าจัด 

 5.1 โรคที่ส าคัญและการป้องกันก าจัด 

 5.1.1โรคโคนเน่า หรือโคนเน่าขาด สาเหตุเกิดจากเชื้อรา ลักษณะอาการ ต้นเหี่ยวเหลือง ยุบตัว โคน

ต้นเป็นแผลสีน้ําตาล ระบาดรุนแรงในระยะกล้า อายุ 7-28 วัน การปูองกันโดยคลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วยสาร

ปูองกันกําจัดไอโปรไดโอน 50%WP 3-5 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม 

 

 
ภาพที ่18 โรคโคนเน่าขาด 
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5.1.2 โรคล าต้นเน่า หรือโคนเน่าขาวเกิดจากเชื้อรา ลักษณะอาการ ยอด กิ่ง และลําต้นเหี่ยวยุบเป็นหย่อมๆ 

พบแผลเน่าส่วนที่สัมผัสผิวดินมีเส้นใยสีขาว พบระบาดมากในฤดูฝน การปูองกันกําจัด ถอนต้นแสดงอาการเผา

ทําลาย ไม่ให้น้ําท่วมขังแปลงปลูกช่วงติดฝักถึงเก็บเกี่ยว ปลูกพืชหมุนเวียนที่ไม่ใช่พืชตระกูลถั่ว เช่น ข้าวฟุา ง 

พ่นสารเคมีเมทาแลกซิล+แมนโคเซบ(8%+64%) 15-20 กรัมต่อน้ํา 20 ลิตร หรือไอโปรไดโอน 50%WP 40 

กรัมต่อน้ํา 20 ลิตร 

 

 
ภาพที่ 19 ฝักและเมล็ดที่โดนเชื้อราสาเหตุโรคลําต้นเน่าเข้าทําลาย 

 

 5.1.3 โรคราสนิม ลักษณะอาการเป็นตุ่มสีน้ําตาลถึงน้ําตาลเข้ม กระจายทั่วบนใบคล้ายสนิมเหล็ก

จํานวนมาก ระบาดรุนแรงในฤดูฝน ปูองกันกําจัดโดยใช้สารคลอโรธาโรนิล 75%WP 40 กรัมต่อน้ํา 20 ลิตร 

หรือแมนโคเซบ80%WP 30-40 กรัมต่อน้ํา 20 ลิตร 

 

 
ภาพที ่20 โรคราสนิม 

 

 5.1.4 โรคใบจุดสีด า เกิดจากเชื้อรา ลักษณะอาการ แผลเป็นจุดสีดํา เริ่มจากใบล่าง ถ้าเป็นรุนแรงจะ

ทําให้ใบเหลือง ขอบใบบิดเบี้ยว ไหม้แห้งดํา และร่วงก่อนกําหนด ปูองกันกําจัดโดยพ่นสารเบโนมิล50%WP 

15-20 กรัมต่อน้ํา 20 ลิตรหรือแมนโคเซบ80%WP 20-30 กรัมต่อน้ํา 20 ลิตร 
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ภาพที ่21 โรคใบจุดสีดํา 

 5.1.5 โรคยอดไหม้ เกิดจากเชื้อไวรัส โดยมีเพลี้ยไฟเป็นแมลงพาหะ ลักษณะอาการ ยอดอ่อนและใบ

ยอดเปูนแผล ก้านใบโค้งและงอ พบทุกระยะการเจริญเติบโต การปูองกัน ใช้พันธุ์ต้านทานขอนแก่น 6 เพ่ิม

อัตราการปลูก หรือฉีดพ่นสารกําจัดเพลี้ยไฟ อะซีเฟต75%SP 20 กรัมต่อน้ํา 20 ลิตร หรือไตอะโซฟอส

40%EC 50 มิลลิลิตรต่อน้ํา 20 ลิตร 

 

 
ภาพที ่22 โรคยอดไหม้ 

 

 5.2 แมลงศัตรูที่ส าคัญและการป้องกันก าจัด 

 5.2.1 เพลี้ยไฟ ลักษณะการทําลาย ดูดกินน้ําเลี้ยง ทําให้ยอดและใบหงิกงอ บิดเบี้ยว มีรอยขีดข่วน 

ต้นถั่วชะงักการเจริญเติบโต เป็นพาหะนําโรคยอดไหม้ และโรคใบจุดเหลือง เมื่อมีการระบาดรุนแรง พ่นสาร

ไตรอะโซฟอส40%EC 50 มิลลิลิตรต่อน้ํา 20 ลิตร อะซีเฟต75%SP 20 กรัมต่อน้ํา 20 ลิตร 
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ภาพที ่23 เพลี้ยไฟพาหะโรคยอดไหม้ 

 

 5.2.2 เพลี้ยอ่อนถั่ว ลักษณะการทําลาย ดูดน้ําเลี้ยง ทําให้ต้นแคระแกร็น ใบอ่อน และยอดอ่อนหงิก

งอ ดอกร่วง ระบาดรุนแรงในสภาพอากาศแห้งแล้ง ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน เมื่อมีการระบาดรุนแรง ฉีดพ่นสาร

ไตรอะโซฟอส40%EC 40 มิลลิลิตรต่อน้ํา 20 ลิตร แลมดา-ไซฮาโลทริน 2.5%EC 10 มิลลิลิตร ต่อน้ํา 20 ลิตร 

หรือ อิมิดาโคลพริด70%WS 2 มิลลิลิตรต่อน้ํา 20 ลิตร 

 

 
ภาพที ่24 เพลี้ยอ่อนถั่ว 

  

5.2.3 หนอนชอนใบถั่ว ลักษณะการทําลาย กัดกินเนื้อเยื่อของใบ พับใบถั่ว หรือชักใยเอาใบถั่วมารวมกัน 

อาศัยกัดกินและเข้าดักแด้ในใบนั้น ระบาดรุนแรงในสภาพอากาศแห้งแล้ง ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน เมื่อมีการ

ระบาดรุนแรงพ่นสารไตรอะโซฟอส40%EC 40 มิลลิลิตรต่อน้ํา 20 ลิตร หรือพ่นเมื่อใบถูกทําลายมากกว่า 

30% พ่นซ้ํา 1-2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน 

 
ภาพที ่25 หนอนชอนใบถั่ว 
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 5.2.4 เสี้ยนดิน ลักษณะการทําลาย เจาะเปลือกถั่วเป็นรู แล้วกัดกินเมล็ดในฝัก นําดินเข้าไปไว้ในฝัก

แทนเมล็ดที่ถูกทําลาย ระบาดรุนแรงในพ้ืนที่ปุาเปิดใหม่ การปูองกันกําจัดโดยการใช้มะพร้าวทั้งผลผ่าซีกคว่ํา

ฝังดินลึกจนถึงด้านบนกะลามะพร้าว หากพบเสี้ยนดินให้นําผลมะพร้าวทําลาย หรือพ่นสารควินาลฟอส5%G 

อัตรา 4 กิโลกรัมต่อไร่ 

 

 
ภาพที ่26 เสี้ยนดิน 

 

 5.3 หนู ลักษณะการทําลายขุดกินถั่วลิสงระยะปลูกหยอดเมล็ด ระยะฝักอ่อนโดยกินทั้งฝัก ระยะเก็บ

เกี่ยวจะกัดกินเฉพาะเมล็ด ระบาดรุนแรงในฤดูแล้ง ใช้วิธีปูองกันกําจัดแบบผสมผสานคือ ใช้กรงดัก หรือกับดัก

ร่วมกับการใช้เหยื่อพิษ หรือพ่นสารซิงค์ฟอสไฟต์ หรือโฟลคูมาเฟน หรือโบรมาดิโอโลน หรือไดฟิทิอาโลน หรือ

โปรโตซัวกําจัดหนู 

6. การเก็บเกี่ยว 

 การนับอายุขึ้นอยู่กับพันธุ์ ฤดูปลูก และสถานที่ หรือสังเกตสีของเปลือกฝักที่เปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลดํา

มากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ โดยสุ่มถอนต้นถั่วลิสง 1 ต้นต่อจุด สํารวจ 10 จุดต่อไร่ การปลูกในฤดูแล้งจะมีอายุ

เก็บเก่ียวนานกว่าปลูกในฤดูฝน 5-10 วัน  

วิธีการเก็บเกี่ยว ถอนหรือขุดต้นถั่วลิสงในขณะดินมีความชื้น ต้องระวังไม่ให้ฝักเกิดรอยแผล ปลิดฝัก

ด้วยมือหรือเครื่องปลิด ร่อนดินออกแล้วคัดฝักเสียฝักเน่า และฝักที่เป็นแผลทิ้ง นําถั่วลิสงไปตากฝักแห้งบน

ตะแกรงตาข่าย แคร่ หรือผ้าใบ อย่าให้ฝักสัมผัสพ้ืนดิน กองถั่วหนาไม่เกิน 5 เซนติเมตร พลิกกลับกองถั่ววันละ 

2-3 ครั้ง เพื่อให้ฝักแห้งสม่ําเสมอทั่วทั้งกอง ในช่วงที่แดดจัดใช้เวลาตากประมาณ 3-5 วัน ทําให้ความชื้นลดลง

ต่ํากว่า 9 เปอร์เซ็นต์ หลังจากปลิดฝักถั่วแล้ว ต้นถั่วสามารถใช้เลี้ยงสัตว์ หรือไถกลบบํารุงดิน ทําให้พืชที่ปลูก

ตามมีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตเพิ่มข้ึน 
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7. การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 

 ถั่วลิสงฝักสด บรรจุในกระสอบปุานที่สะอาด ส่งตลาดภายใน 24 ชั่วโมง เพ่ือรักษาคุณภาพด้าน

รสชาติ ไม่ควรกองถั่วไว้นานเกิน 1 วันเพราะอาจเกิดเชื้อราที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

 ถั่วลิสงฝักแห้ง ถ้าจะเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์ เก็บในรูปฝัก ถั่วลิสงเมล็ดขนาดกลางจะเก็บรักษาได้นานกว่า

เมล็ดขนาดใหญ่และขนาดเล็ก เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ในถุงพลาสติกหนา อาคารโปร่ง อากาศถ่ายเทดี ปูองกันฝน

ได้ ไม่มีมอด หนู หรือสัตว์เลี้ยงเข้ารบกวน ถ้าเป็นพื้นซีเมนต์ให้หาวัสดุรองกระสอบปุาน เช่นไม้ไผ่ เสาคอนกรีต 

เพ่ือไม่ให้ถ่ัวลิสงดูดความชื้นจากพ้ืนซีเมนต์ ซึ่งจะทําให้ถั่วเกิดเชื้อราได้ 
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พืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 10 หน้า. 

สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร. 2559. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง ทิศทางพืช

เศรษฐกิจไทยในอาเซียน. บริษัท พรทรัพย์การพิมพ์ จํากัด. กรุงเทพฯ. 160 หน้า. 
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3.3 การปลูกถั่วเขียวหลังนา 
                                                        โดย นางสุทธิดา  บูชารัมย์ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ 
 
การเลือกพื้นที่:ปลูกได้ในดินทุกสภาพพ้ืนที่ ทั้งท่ีราบลุ่ม ที่ราบเชิงเขาและท่ีดอน 
ลักษณะดิน: ดินร่วน ดินเหนียว ดินร่วนเหนียว หรือดินร่วนเหนียวปนทราย ค่าความเป็นกรดด่างของดิน 
               ประมาณ 6.5-7.0 
สภาพภูมิอากาศ ถั่วเขียวไม่ทนต่อสภาพอากาศหนาว อุณหภูมิต่ํากว่า 20 องศาเซลเซียส จะชะงัก 
               การเจริญเติบโต 
พันธุ์:        1.ถั่วเขียวผิวมัน ได้แก่ ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 72ชัยนาท 84-1ชัยนาท 3 กําแพงแสน 1  
                 และกําแพงแสน 2 
               2.ถั่วเขียวผิวดํา (เหมาะสําหรับทําถั่วงอก) ได้แก่ ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท2, 4, 6 และ 80 
อายุเก็บเกี่ยว: 65 – 75 วัน 
ผลผลิต:    100 -120 กิโลกรัม/ไร่ 

อัตราเมล็ดพันธุ์ : 5 กก./ไร ่
ฤดูปลูก:     ปลูกได้ตลอดปี แต่การกําหนดวันปลูกต้องคํานึงถึงความชื้นในดิน ปริมาณน้ําที่พอเพียงในช่วง 
               ออกดอก และช่วงเก็บเกี่ยวไม่โดนฝน การปลูกเพ่ือให้ได้ผลผลิตสามารถปลูกได้ 3 ครั้ง/ปี คือ  
               ต้นฤดูฝน ปลายฤดูฝนและฤดูแล้งหลังนา 
วิธีปลูกฤดูแล้งหลังนา: ควรปลูกไม่เกินเดือนมกราคมไถดะและไถพรวนขณะที่ดินมีความชื้น ไถกลบตอซังข้าว 
               และวัชพืชทิ้งไว้ 5-7 วัน และปรับพื้นที่ให้สม่ําเสมอ นาดินเหนียว-ร่วนเหนียวหรือนาดินภูเขาไฟที ่
               มีบ่อน้ําสํารองให้นําน้ําเข้าท่วมขังในนา 1-2 วัน จนดินอ่ิมตัว หว่านเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวแช่น้ําไว้ 1  
               คืน แล้วระบายน้ําออก  นาดินร่วนหรือดินร่วนเหนียวปนทราย หว่านเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวแล้วพรวน 
               กลบข้อดีของการปลูกถ่ัวเขียวฤดูนี้คือ โอกาสผลผลิตเสียหายเนื่องจากโดนฝนมีน้อย ข้อควรระวัง 
               แมลงศัตรูพืชระบาดโดยเฉพาะแมลงปากดูดที่เป็นพาหะของโรคใบด่างถ่ัวเขียว 
การให้น้ า: ถ้าดินแห้งเกินไป ให้น้ํา 1 ครั้ง ช่วงเตรียมดินปลูกและตลอดฤดูปลูกอาศัยฝนธรรมชาติ 2-3 ครั้ง  
การใส่ปุ๋ย : สูตร 15-15-15 อัตรา 30 กก./ไร่ หว่านพร้อมเมล็ดพันธุ์  
ศัตรูพืชที่พบระบาดประจ าและการป้องกันก าจัด:  
              1.โรคใบด่างถั่วเขียวเกิดจากเชื้อไวรัส มีแมลงปากดูดเป็นพาหะ เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยจักจั่น  
               อาการของโรค ใบมีลักษณะด่างเหลือง ทําให้ออกดอกและติดฝักน้อย หากพบระบาดในระยะก่อน 
               ออกดอก ควรไถกลบ และปลูกพืชอ่ืนเพื่อตัดวงจรโรค หากพบระบาดในระยะใกล้เก็บเกี่ยว  
               ผลผลิตที่ได้ควรเก็บไว้เพ่ือบริโภคเท่านั้น ไม่ควรนําไปปลูกต่อ 
              2.เพลี้ยอ่อน เข้าทําลายทุกระยะการเจริญเติบโต พ่นสารคาร์โบซัลแฟนหรือ แลมบ์ด้า-ไซฮาโลทริน 
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               อัตรา 50 ซีซี/น้ํา 20 ลิตรเมื่อพบเพลี้ยอ่อนปริมาณมาก พ่น 1-2 ครั้ง  ห่างกัน 7-10 วัน พ่นก่อน 
               เก็บเก่ียว 14 วัน 
              3.หนอนกระทู้ผัก แทะกินผิวใบ พ่นสารไตรอะโซฟอส 40% EC อัตรา 40 มล./น้ํา 20 ลิตร 
               จํานวน 1-2 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน 
              4.หนอนเจาะฝักพ่นสารแลมบ์ด้า-ไซฮาโลทรินอัตรา 20ซีซี/น้ํา 20 ลิตรพ่นเมื่อดอกและฝักถูก 
               ทําลาย 30% พ่น 1-2 ครั้ง ห่างกนั 10 วันพ่นก่อนเก็บเก่ียว 8 วัน 
              5.มวนเขียวถั่ว พบระบาดช่วงติดฝักอ่อนพ่นสารไตรอะโซฟอส 40% EC อัตรา 40 มล./น้ํา 20 
               ลิตร จํานวน 1-2 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน 
การเก็บเกี่ยว : ปลิดฝักแก่ที่เปลี่ยนเป็นสีดํา เก็บ 2 ครั้ง เมื่ออายุ  65 และ 75 วัน ตากฝัก 2-3 แดด  
               นําไปกะเทาะเปลือก โดยใช้รถยนต์ปล่อยลมยางอ่อนวิ่งผ่าน หรือใช้ไม้ทุบ ทําความสะอาดโดย  
               การร่อนและฝัด นําเมล็ดตากไล่ความชื้น 1-2 แดด บรรจุกระสอบสะอาดเพ่ือเก็บรักษา หรือ 
               จําหน่าย 
การเก็บรักษา : การเก็บเพ่ือเป็นเมล็ดพันธุ์เก็บใส่ถังพลาสติกปิดฝาให้สนิท สามารถเก็บในสภาพธรรมชาติได้
นานถึง 1 ปี  
 

ข้อดีของการปลูกถั่วเขียวหลังนา 
          1.ลดการใช้น้ําเมื่อเทียบกับข้าวนาปรัง  

     2.ช่วยอนุรักษ์ดินและน้ํา ถั่วเขียวเป็นพืชไร่ตระกูลถั่วสามารถตรึงไนโตรเจนได้ดี เป็นการเพ่ิมปุ๋ย  
     ไนโตรเจนให้กับดินเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดินได้โดยผลตกค้างของปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์ที่ใส่ 
     ในช่วงปลูกและเศษซากพืชที่หลงเหลืออยู่ในแปลง ทําให้คุณสมบัติและโครงสร้างของดินดีขึ้น 
     3.ลดการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูพืช : แมลงศัตรูข้าวที่สําคัญและทําความเสียหายแก่ผลผลิต 
     ข้าวในแตล่ะปีมากที่สุด คือเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล การปูองกันกําจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลมีหลาย 
     วิธี ได้แก่ ปลูกข้าวพันธุ์ต้านทาน การใช้สารเคมีปูองกันกําจัด การตัดวงจรพืชอาศัยในรอบการ 
     ผลิต คือ การเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังเป็นพืชไร่ที่ใช้น้ําน้อย 
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    ภาพที ่27 ถั่วเขียวหลังนาอายุ 30 วัน หลังงอก             ภาพที่ 28 ฝักถั่วเขียวแก่พร้อมเก็บเกี่ยว 

                          

    ภาพที ่29 อาการโรคใบด่างถั่วเขียว                             ภาพที่ 30 เพลี้ยอ่อน 

               

    ภาพที่ 31 การทําความสะอาดเมล็ดด้วยการ                  ภาพที่ 32 การฝัดทําความสะอาดเมล็ด 

               กวาดเปลือกและเศษปลอมปนทิ้ง                             และเก็บสิ่งเจือปนออก 
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3.4 การปลูกข้าวโพดฝักสดหลังนา 
โดย นางสาวกุหลาบทิพย์ ชาหอมชื่น นักวิชาการเกษตรช านาญการ  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด  
 

ข้าวโพดฝักสด (Specialty corns) ประกอบด้วย ข้าวโพดหวาน (Sweet corn) ข้าวโพดหวานพิเศษ 
(Super sweet corn) ข้าวโพดฝักอ่อน (Baby corn) ข้าวโพดเทียน/ข้าวโพดข้าวเหนียว (Waxy corn) และ
ข้าวโพดคั่ว (Popcorn) ข้าวโพดฝักสดเป็นพืชที่มีศักยภาพสูง ปลูกง่าย ใช้ระยะเวลาการผลิตสั้นประมาณ 65-
75 วัน สําหรับข้าวโพดหวานและ 45-50 วัน สําหรับข้าวโพดฝักอ่อน เป็นพืชที่มีความเสี่ยงต่ํา การผลิตใช้
สารเคมีน้อย ผลตอบแทนสูง ข้าวโพดนับว่าเป็นพืชไร่ชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพที่จะใช้ปลูกในฤดูแล้งหลังการเก็บ
เกี่ยวเนื่องจากประหยัดการใช้น้ํามากกว่าการทํานาปรัง โดยทั่วไปการทํานาปรังจะใช้ปริมาณน้ําตั้งแต่ปลูก
จนถึงเก็บเกี่ยว 1,600 ลูกบาศก์เมตร เปรียบเทียบกับข้าวโพดซึ่งต้องการปริมาณน้ําเพียง 450-500 ลูกบาศก์
เมตรเทา่นั้น สามารถตัดวงจรการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูข้าวได้ โดยเฉพาะเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล และให้ผล
ผลิตสูง การปลูกข้าวโพดในฤดูแล้งจะให้ผลผลิตสูงกว่าการปลูกในฤดูฝนประมาณ 15-20 เปอร์เซ็นต์ ภายใต้
สภาพที่มีการจัดการเหมือนกันข้าวโพดฝักสดที่สําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย คือ ข้าวโพดหวานและ
ข้าวโพดฝักอ่อน จัดอยู่ในกลุ่มพืชเพ่ือการส่งออก มีการแปรรูปหลากหลายแบบ เช่น บรรจุกระป๋องทั้งเมล็ด
และฝัก ข้าวโพดครีม บรรจุฝักในถุงพลาสติกสุญญากาศ แบบแช่แข็งทั้งเมล็ด แช่แข็งทั้งฝัก เป็นต้น ส่วน
ข้าวโพดเทียนและข้าวโพดข้าวเหนียว ส่วนใหญ่จะปลูกเพ่ือรับประทานภายในประเทศเป็นหลัก นอกจาก
ผลผลิตข้าวโพดฝักสดที่ได้จะสร้างรายได้แก่เกษตรกรแล้วในส่วนของต้น ใบ เปลือกและฝักเสียหายของ
ข้าวโพดสามารถนําไปใช้ในอุตสาหกรรมเลี้ยงโคเนื้อโคนมกันได้เช่นกัน 

 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของข้าวโพด 

ข้าวโพดจัดอยู่ในวงค์Gramineaeในสกุล-วงค์Zea mays รากของข้าวโพดเป็นระบบรากฝอยไม่มีราก
แก้ว มีลําต้นแข็งแรงไส้แน่นไม่กลวง มีความสูงตั้งแต่ 60 เซนติเมตรขึ้นไปถึง 400 เซนติเมตร แล้วแต่พันธุ์ ใบ
ข้าวโพดเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวเช่นเดียวกับหญ้า ทําหน้าที่ปรุงอาหารและเป็นที่ระเหยของน้ํา ดอกข้าวโพดเป็นแบบ 
monoeciousคือมีดอกตัวผู้และดอกตัวเมียอยู่บนต้นเดียวกัน แต่อยู่คนละตําแหน่ง ดอกตัวผู้อยู่ร่วมกันเป็นช่อ
เรียกว่า ดอกตัวผู้หรือดอกหัว (Tassel) อยู่บนสุดของลําต้น ดอกตัวเมียมีลักษณะเป็นช่อมักเกิดที่บริเวณข้อ
กลางลําต้น ดอกตัวเมียจะมีความยาวประมาณ 5-15 เซนติเมตร ปกติเรียกว่าฝักหรือที่ชาวบ้านมักเรียกว่า แอ้ 
ประกอบด้วยรังไข่และเส้นไหมที่พร้อมจะผสมเกสรตัวผู้เมื่อเส้นไหมโผล่พ้นปลายฝัก รังไข่ที่ได้รับการผสมจะ
เจริญเติบโตและพัฒนาเป็นเมล็ด  
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ข้าวโพดฝักสด  
ข้าวโพดฝักสด ที่นิยมบริโภคมีหลายชนิดได้แก่ 
1) ข้าวโพดหวาน(Zea mays L. saccharata) การกําเนิดของข้าวโพดหวานมาจากการผ่าเหล่า  

(Mutation) ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากยีนข่ม (dominance gene) ไปเป็นยีนด้อย (recessive gene) การผ่า
เหล่านี้มีผลทําให้กระบวนการสังเคราะห์คาร์โบไฮเดรตในเอนโดสเปิร์มของข้าวโพดไม่สมบูรณ์โดยปกติข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์คาร์โบไฮเดรตที่สะสมในเอนโดสเปิร์มส่วนใหญ่จะเป็นพวกแปูงแต่เมื่อเกิดการผ่าเหล่าขึ้นขั้นตอนการ
เปลี่ยนน้ําตาลซูโครสไปเป็นแปูงจะถูกจํากัดคือไม่มีกระบวนการเปลี่ยนซูโครสไปเป็นแปูงในเอนโดสเปิร์มหรือ
เกิดอย่างไม่สมบูรณ์ในยีนบางตัวมีผลทําให้การสะสมน้ําตาลซูโครสภายในเมล็ดมีมากขึ้นการที่มีน้ําตาลในเมล็ด
มากนี้เองมีผลทําให้เมล็ดมีลักษณะเหี่ยวย่น (Shrinkle or Shrunken) เมื่อแก่เต็มที่ยีนที่เกิดจากการผ่าเหล่า
และมีผลต่อกระบวนการสังเคราะห์คาร์โบไฮเดรตในอินโดสเปิร์มของข้าวโพดนี้เท่าที่พบในปัจจุบันมีหลายตัว  
เช่น sugary 1 (su1), sugary 2 (su2), shrunken 1 (sh1), shrunken 2 (sh2), brittle 1 (bt1), brittle 2 
(bt2),  ซ่ึงแต่ละยีนอยู่ต่างๆโครโมโซมกันยีนแต่ละตัวและการรวมตัวของแต่ละยีน(recombination)จะให้ผลที่
แตกต่างกันไปในด้านปริมาณซูโครสและส่วนประกอบอ่ืนๆของคาร์โบไฮเดรต ข้าวโพดหวานเป็นพืชเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยที่ปลูกไดต้ลอดทั้งปี และปลูกได้ทั่วไปทุกภาคของประเทศการบริโภคสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จาก
ข้าวโพดหวานมีเพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากมีความหวานตามธรรมชาติ และมีคุณค่าทางโภชนาการ 
 
 

  
ภาพที ่33 ลักษณะต้นข้าวโพดหวาน ภาพที ่34 ลักษณะฝักข้าวโพดหวาน 

 
 

2) ข้าวโพดฝักอ่อนเป็นข้าวโพดที่เก็บฝักมารับประทานเมื่อฝักยังอ่อนอยู่ หรือหมายถึงแกนกลางฝัก 
(ซัง) ที่ยังไม่แข็ง เพราะเป็นช่อรังไข่ที่ยังไม่ได้รับการผสมเกสร การดูแลรักษาทั่วไป จึงไม่แตกต่างจากข้าวโพด
ฝักสดอื่น ๆ ยกเว้นการใส่ปุ๋ย การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาภายหลังเก็บเกี่ยว ทั้งนี้เพราะขนาดฝักที่ได้มาตรฐาน
อีกท้ังความกรอบและความหวานของฝักอ่อน ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาเก็บเกี่ยวเป็นสําคัญโดยจะเก็บมารับประทาน
ได้ตั้งแต่ไหมยังไม่โผล่จากเปลือกหุ้มฝักจนกระทั่งไหมโผล่เพียงเล็กน้อยพ้นจากฝักประมาณ3-4 วัน หรือมีไหม
ยาว 8-10 เซนติเมตร ซึ่งอาจแตกต่างได้บ้างระหว่างพันธุ์การผลิตข้าวโพดฝักอ่อนเป็นการค้าต้องใช้พันธุ์
ข้าวโพดฝักอ่อนที่ลักษณะเพศผู้เป็นหมันหรือใช้วิธีการถอดช่อดอกตัวผู้ (detasseling) เพ่ือเร่งให้สามารถเก็บ
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เกี่ยวผลผลิตได้เร็วขึ้น เพ่ิมผลผลิตต่อไร่และปูองกันการผสมพันธุ์ซึ่งจะทําให้ฝักอ่อนที่ได้มีคุณภาพไม่เป็นที่
ต้องการของโรงงานเนื่องจากฝักอ่อนที่ได้มีเมล็ดบวมพอง 
 
 

  
ภาพที ่35 ลักษณะต้นข้าวโพดฝักอ่อน ภาพที ่36 ลักษณะฝักข้าวโพดฝักอ่อน 

 
 

3) ข้าวโพดข้าวเหนียว/ข้าวโพดเทียน  (Zea mays L. ceratina)เป็นขา้วโพดฝักสดพื้นบ้านของ 
ประเทศไทยที่ได้รับความนิยมบริโภคมากชนิดหนึ่ง เนื่องจากมีความเหนียวนุ่ม มีกลิ่นหอม และมีรสหวาน
เล็กน้อย ซึ่งลักษณะความเหนียวนุ่มของเมล็ดข้าวโพดข้าวเหนียว เป็นผลจากองค์ประกอบของแปูงส่วนใหญ่
เป็นอะไมโลเพคติน (amylopectin) มีสัดส่วนของอะไมโลเพคตินต่ออะไมโลส73:27 เปอร์เซ็นต์เป็นลักษณะที่
ถูกควบคุมด้วยยีน waxy (recessive gene; wxwx) อยู่บนโครโมโซมคู่ที่ 9 โดยการเปลี่ยนแปลงจากยีนข่ม 
(dominance gene; WxWx) ไปเป็นยีนแฝง มีผลทําให้มีอะไมโลเพคตินแทนที่อะไมโลสในเอนโดสเปิร์มและ
ในละอองเกสร ส่งผลให้ เมล็ดมีลักษณะขุ่น และทึบแสงนอกจากนี้ยังส่ งผลให้มี water soluble 
polysaccharides ในสัดส่วนที่สูง เช่น พวก dextrinที่มีความเหนียวเป็นเมือก ทําให้น่ารับประทาน ข้าวโพด
ข้าวเหนียวแม้จะมีความหวานไม่เท่ากับข้าวโพดหวาน แต่ยีน waxy ก็ยังมีผลทําให๎มี reducing sugar เพ่ิมขึ้น
จากข้าวโพดธรรมดา (Wx_) เล็กน้อยพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวและข้าวโพดเทียน ไม่สามารถแยกออกจาก
กันได้อย่างชัดเจน เกษตรกรนิยมปลูกเพ่ือรับประทานและจําหน่ายในท้องถิ่น เพาะปลูกง่าย ใช้สารเคมีน้อย 
อายุเก็บเกี่ยวสั้นปลูกได้ตลอดปี ทั้งในพ้ืนที่ไร่และในเขตชลประทานพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวในอดีตเป็นพันธุ์
ผสมเปิดที่เกษตรกรมักเก็บพันธุ์ไว้ปลูกเอง หรือซื้อมาจากพ่อค้าในท้องถิ่นใกล้เคียง ซึ่งพันธุ์ที่เกษตรกรนิยม 
เช่น กาบบัวอุบลราชธานี แปดแถว ข้าวเหนียวสําลีเจ๊หลีข้าวเหนียวสําลีอีสาน พันธุ์ตักหงาย-ท่าลี่ รัชตะ1เป็น
ต้น ปัจจุบันเกษตรกรนิยมปลูกพันธุ์ประเภทลูกผสมซึ่งตลาดมีความต้องการมาก พันธุ์ที่ได้รับการปรับปรุงมีทั้ง
จากภาครัฐและเอกชน ทําให้ไดพั้นธุ์ขา้วโพดขา้วเหนียวที่ให้ผลผลิตสูง มีความสม่ําเสมอของพันธุ์ สามารถเก็บ
เกี่ยวไดพ้ร้อมกันและมีคุณภาพการบริโภคดี เป็นที่ยอมรับของเกษตรกร  
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ภาพที ่37 ข้าวโพดเทียน ภาพที ่38 ข้าวโพดข้าวเหนียว 

 

4) ข้าวโพดคั่ว(Zea maysL.everta) มีถ่ินกําเนินอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกากลาง 
ข้าวโพดคั่วเป็นข้าวโพดอุตสาหกรรมตัวใหม่ที่กําลังได้รับความนิยมอย่างสูงเพ่ือเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมขนม
หวานผลิตเป็นอาหารขบเคี้ยว (snack) ข้าวโพดคั่วเคลือบคาราเมลและข้าวโพดคั่วสําเร็จรูป แต่วัตถุดิบและ
พันธุ์ที่ใช้ส่วนใหญ่ยังต้องนําเข้าจากต่างประเทศ ปีละประมาณ 5 ล้านตัน ข้าวโพดที่ใช้สําหรับการทําเป็น
ข้าวโพดคั่วเป็นพันธุ์เฉพาะที่มีสมบัติแตกฟูได้ดีเมื่อถูกความร้อน มีความหนาแน่นของเนื้อข้าวโพดต่ํา และ
ความหนาของเปลือกเมล็ดมีความสําคัญต่อการค่ัวแตก เนื่องจากเปลือกของเมล็ดควบคุมความดันภายในเมล็ด
และการขยายตัวของแปูงเมื่อได้รับความร้อน คุณภาพข้าวโพดคั่วที่ดีนั้นจะต้องมีลักษณะที่มองเห็นแล้วดูดี 
รสชาติดี มีเนื้อสัมผัสดี ไม่ติดเปลือก ไม่มีเมล็ดที่คั่วไม่แตกติดมาด้วย และมีปริมาตรการขยายตั วเมื่อคั่วแตกดี
ด้วยโดยทั่วไปเมล็ดข้าวโพดที่ใช้ทําข้าวโพดคั่วนั้นมีการขยายตัวประมาณ 30 -35 เท่าของปริมาตรของเมล็ด
ข้าวโพดเมื่อยังไม่พองตัว 
 

 
พันธุ์ข้าวโพด 

แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 
1. พันธุ์ผสมเปิด (Open pollinated variety: OP) เป็นพันธุ์ที่มีลักษณะทางการเกษตรไม่คงที่ มี

ความแปรปรวนให้ผลผลิตต่ํากว่าลูกผสม เมล็ดพันธุ์มีราคาถูก สามารถเก็บไว้ทําพันธุ์ต่อได้อีก 2-3 รุ่น โดย
ปลูกห่างจากพันธุ์อ่ืนไม่น้อยกว่า 200 เมตร หรือทิ้งช่วงการปลูกจากพันธุ์อ่ืนไม่น้อยกว่า 21 วัน แล้วคัดเลือก
ฝักที่มีลักษณะตรงตามพันธุ์อย่างน้อย 200 ต้น/ไร ่

2. พันธุ์ลูกผสม (Hybrid variety) เป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกมากกว่าพันธุ์ผสมเปิด ในระยะเริ่มแรกของการ
ผลิตข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อน พันธุ์ที่เกษตรกรใช้ทั้งหมดจะเป็นพันธุ์ผสมเปิด  ต่อมาได้มีการพัฒนา
เป็นพันธุ์ลูกผสมซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีลักษณะทางการเกษตรสม่ําเสมอ เช่น ขนาดฝัก ความสูงต้น ความสูงฝัก อายุ
วันออกดอกตัวผู้และวันออกไหม วันเริ่มเก็บเกี่ยว และช่วงระยะเวลาเก็บเกี่ยว  นอกจากนี้ ยังให้ผลผลิตและ
คุณภาพสูงกว่าพันธุ์ผสมเปิด และเป็นที่ต้องการของตลาดและโรงงานอุตสาหกรรมการแปรรูป  เมื่อพันธุ์
ลูกผสมเริ่มมีบทบาทมากขึ้นทําให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนได้มีการพัฒนาพันธุ์ลูกผสมขึ้นมากมาย  จนถึง
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ปัจจุบันนี้พันธุ์ที่เกษตรกรใช้เพ่ือผลิตข้าวโพดส่งโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป หรือตลาดภายในประเทศเป็นพันธุ์
ลูกผสมแทบทั้งสิ้น 
การคัดเลือกพันธุ์ 

การเลือกพันธุ์ข้าวโพดฝักสดให้ตรงตามความต้องการของตลาดนับว่าเป็นปัจจัยสําคัญในการผลิต 
เพราะตลาดมีความต้องการคุณภาพผลผลิตของข้าวโพดแต่ละชนิดที่แตกต่างกัน และข้าวโพดแต่ละพันธุ์ก็มี
ลักษณะและคุณภาพแตกต่างกันด้วยในปัจจุบันพันธุ์ที่นํามาใช้เป็นพันธุ์ลูกผสมทั้งสิ้น ดังนั้นผู้ที่สนใจปลูกควร
ศึกษารายละเอียดในการเลือกพันธุ์มีหลักใหญ่ๆ คือเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตและคุณภาพสูงตรงตามตลาดหรือ
โรงงานเป็นพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของแหล่งปลูก 
การเลือกพืน้ที ่

แม้ว่าข้าวโพดฝักสดสามารถขึ้นได้ดีในดินแทบทุกชนิด แต่เพ่ือให้ได้ผลผลิตและคุณภาพสูง พ้ืนที่ใช้
ปลูกควรมีลักษณะ ดังนี้ 

- ดินร่วน ดินร่วนปนทราย หรือดินร่วนเหนียวปนทราย มีการระบายน้ําและถ่ายเทอากาศดี 
- ความอุดมสมบูรณ์สูงมีปริมาณอินทรียวัตถุสูงกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์

มากกว่า 15-30 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 80-120 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัมแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 400-1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 
50-150 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมค่าความเป็นกรดด่างระหว่าง 5.5-6.8  
นอกจากนี้ในแต่ละข้ันตอนการผลิตข้าวโพดฝักสดจะต้องมีน้ําให้อย่างเพียงพอตลอดฤดูดั้งนั้น  

พ้ืนที่ๆ จะปลูกควรมีน้ําชลประทาน หรือมีแหล่งน้ําสําหรับให้อย่างเพียงพอถ้าพ้ืนที่ที่ปลูกมีความลาดชัน
เล็กน้อยก็จะเหมาะสมยิ่งขึ้นเพ่ือปูองกันน้ําขัง หรือฝนตกหนัก เพราะการที่มีน้ําขังในแปลงปลูกแม้ว่าจะเป็น
ระยะเวลาไม่นานจะมีผลต่อการงอก ผลผลิตและคุณภาพอย่างมาก ปัจจัยเกี่ยวกับพ้ืนที่ปลูกที่ควรพิจารณาอีก
ปัจจัยหนึ่งโดยเพาะการปลูกข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อนเพื่อส่งโรงงานอุตสาหกรรมการแปรรูป คือพ้ืนที่
ปลูกไม่ควรห่างจากแหล่งรับซื้อหรือโรงงานมากนัก เพราะจะทําให้เสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูงและการขนส่ง
ใช้เวลานาน 
การเตรียมดิน 

การเตรียมดินจะชวยกําจัดวัชพืชยอยเศษซากพืชและคลุกเคลาอินทรียวัตถุ อีกทั้งยังเปนการทําลาย
โรคและแมลงบางชนิดที่เปนศัตรูขาวโพดฝกสดที่อาศัยอยูในดิน นอกจากนี้การเตรียมดินที่ดียังชวยใหเมล็ด
งอกกอยางสม่ําเสมอและใหผลผลิตดี โดยทั่วไป ในการเตรียมดินควรปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ไถดวยผาลสาม 1 ครั้ง ลึก 20-30 เซนติเมตร และตากดิน 7-10 วัน แลวพรวนดวยผาลเจ็ด 1 ครั้ง 
ปรับระดับดินใหสม่ําเสมอ หรือมีความลาดชันเล็กนอย แลวคราดเก็บเศษซากรากเหงาหัว ไหล ของวัชพืชออก
จากแปลงใหหมด 

2. ถาพบวาดินมีคาความเปนกรดดางต่ํากวา 5.5 ใหหวานปูนขาวอัตรา 100-200 กิโลกรัมตอไร หรือ
โดโลไมท์อัตรา 100กิโลกรัมตอไร โดยหว่านให้ทั่วพ้ืนที่ก่อนไถเตรียมดินถาดินมีอินทรียวัตถุต่ําใหใสปุยหมัก
หรือปยุคอกท่ียอยสลายดีแลว อัตรา 500-1,000 กิโลกรัมตอไร แลวไถกลบก่อนปลูก 
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การเตรียมเมล็ดพันธุ์ 
 ใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีความงอกสูงกว่า 85 เปอร์เซ็นต์ คลุกเมล็ดด้วยสารเมทาแลกซิล 35 เปอร์เซ็นต์อีเอส 
อัตรา 7 มิลลิลิตร ต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม เพื่อปูองกันโรคราน้ําค้าง คลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารอิมิดาโคลพริด 70 
เปอร์เซ็นต์ ดับเบิ้ลยูเอส อัตรา 5 กรัม ต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม เพื่อปูองกันแมลงศัตรูทําลายต้นอ่อน หรือคลุก
เมล็ดด้วยปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-วัน อัตรา 500 กรัม ต่อเมล็ดพันธุ์ 3-4 กิโลกรัม ก่อนนําไปปลูกเพ่ือช่วยเพ่ิม
พ้ืนที่ผิวรากเพ่ิมการดูดน้ําและปุ๋ย เพ่ิมผลผลิต   ทําให้ต้นพืชแข็งแรง เพ่ิมประสิทธิภาพในการดูดปุ๋ยต้านทาน
โรคและแมลงศัตรูพืช 
 

  
ภาพที ่39 เมล็ดที่คลุกสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ภาพที ่40 เมล็ดที่คลุกปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-วัน 

 
การปลูก 

การปลูกข้าวโพดฝักสดเพ่ือบริโภคโดยตรง เกษตรกรจะปลูกเป็นทยอยปลูกข้าวโพดเป็นรุ่นและพ้ืนที่
ปลูกไม่มาก โดยทั่วไปจะปลูกได้ปีละ 3 ครั้ง คือต้นฤดูฝน ประมาณเดือนเมษายน ปลายฤดูฝนประมาณต้น
เดือนสิงหาคม และต้นฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายน การปลูกข้าวโพดหากใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีความงอกสูง
กว่า 85 เปอร์เซ็นต์ หยอด 1 เมล็ดต่อหลุม ใช้เมล็ดพันธุ์อัตรา 1 -1.2 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ถ้าเมล็ดพันธุ์มีความ
งอกต่ํากว่า 85 เปอร์เซ็นต์ ควรหยอดเมล็ด 1-2 เมล็ดต่อหลุม ใช้เมล็ดพันธุ์อัตรา 1.5-2 กิโลกรัมต่อไร่ และ
หยอดลึกประมาณ 3-5 เซนติเมตร เมื่อขาวโพดมีอายุประมาณ 10-14 วัน ถอนแยกใหเหลือ 1 ตนตอหลุม จะ
ไดจํานวนประชากรประมาณ 8,533-10,667 ตนตอไร่ 
 การปลูกแบบแถวเดี่ยวใชระยะระหวางแถว 75 เซนติเมตร และระยะระหวางตน 20-25 เซนติเมตร  

การปลูกแบบแถวคู่ใช้ระยะระหวางแถว 75 เซนติเมตร ระยะระหว่างสันร่อง 120 เซนติเมตรและ
ระยะระหวางตน25 เซนติเมตร  
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ภาพที ่41 การปลูกแถวเดี่ยวบนสันร่อง ภาพที ่42 การปลูกแบบแถวเดี่ยวข้างร่อง 

 
 

  
 ภาพที ่43 การปลูกแบบแถวคู่บนร่อง ภาพที ่44 การปลูกแบบแถวคู่ไม่ยกร่อง 

 
การให้น้ า 

ให้น้ําทันทีหลังปลูกและหลังการใสปุยทุกครั้ง หลังจากนั้นให้น้ําทุก 7-10 วัน ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ 
ซึ่งวิธีการให้น้ําที่เกษตรกรปฏิบัติอยูโดยทั่วไป มีทั้งแบบให้น้ําตามรองคู แบบปล่อยท่วมแปลง ให้น้ําแบบ       
พนฝอย (sprinkler) หรือแบบน้ําหยด การให้น้ําแตละครั้งขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศและชนิดของดิน เชน       
ถาดินที่ปลูกขาวโพดเปนดินทรายหรือดินรวนทรายควรให้น้ําถี่กวาดินเหนียวหรือดินรวนเหนียว เพราะดินชนิด
ดังกลาวมีความสามารถเก็บความชื้นไวใหขาวโพดใชไดนอยกวา นอกจากนี้ถาในชวงการเจริญเติบโตสภาพ
อากาศมีอุณหภูมิสูง หรือมีลมแรง ก็ควรมีการให้น้ําถี่ขึ้น เพราะในสภาพดังกลาวขาวโพดมีความตองการใช้น้ํา
มาก 

ถาสังเกตพบวาใบขาวโพดเหี่ยวหรือมวนในชวงเชาหรือเย็น แสดงวาขาดน้ําตองรีบให้น้ําทันทีหลังการ
ให้น้ําตองระวังไมให้น้ําทวมขังในแปลงนานเกิน 24 ชั่วโมง เพราะขาวโพดฝกสดชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิต
ลดลง หรืออาจตายไดอยาใหขาวโพดขาดน้ําในชวงการเจริญเติบ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงผสมเกสรและติด
เมล็ด เพราะจะทําใหผลผลิตและคุณภาพผลผลิตลดลงอยางมากแมการขาดน้ําจะเปนชวงสั้น ๆและไมรุนแรง
หยุดให้น้ํากอนเก็บเก่ียวขาวโพดฝกสดประมาณ 2-3 วัน 

 
การใส่ปุ๋ย 
 การใส่ปุ๋ยข้าวโพด ควรแบ่งใส่ 2 ครั้ง  
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          ครั้งที่  1 ใส่ปุ๋ยรองพ้ืนหรือรองก้นหลุมก่อนปลูก ให้มีธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียม ครบทั้ง 3 ธาตุ เช่น สูตร 18-46-0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ และสูตร 0-0-60 อัตรา 35 กิโลกรัม
ต่อไร่ หรือใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 67 กิโลกรัมต่อไร่ โดยใส่ก่อนการไถแปร หรือไถพรวน หรือก่อนการ
หยอดเมล็ดพันธุ์ ครั้งที่ 2 ใส่ปุ๋ยเมื่อข้าวโพดอายุ 25-30 วัน โดยใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 22-25 กิโลกรัมต่อไร่ 
โดยโรยข้างแถวปลูกแล้วพรวนดินกลบ 
 
การจัดการศัตรูพืช 
โรคที่ส าคัญและการป้องกันก าจัด 
 1.โรคราน้ํ าค้าง (Downy mildew)สาเหตุ เกิดจากเชื้อรา Peronosclerosporasorghi 
(Weston&Uppal) C.G. Shaw โรคราน้ําค้างหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าโรคใบลาย ระบาดทําความเสียหายแก่
ข้าวโพดมากที่สุด เชื้อเข้าทําลายข้าวโพดได้ตั้งแต่ระยะต้นกล้าจนถึงออกดอก พบการระบาดมากโดยเฉพาะ
ช่วงฤดูฝน ในพ้ืนที่ที่พบการระบาดรุนแรงจะสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตถึง 100 เปอร์เซ็นต์ข้าวโพดหวาน
และข้าวโพดเทียนเป็นพันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรคนี้มากท่ีสุด 

ลักษณะอาการ มักพบอาการในระยะที่เริ่มเพาะปลูกถึงระยะที่ต้นข้าวโพดมีอายุ 30 วัน ระยะแรกต้น
กล้าจะพบจุดสีขาวหรือสีเหลืองอ่อนบนใบเลี้ยงและใบจริง 2-3 ใบแรก ต่อจากนั้นจุดนี้จะขยายออกเป็นสีขาว
ลุกลามไปยังโคนใบ ระยะที่สองบนใบที่ผลิออกมาใหม่จะพบลายทางสีขาว เขียวอ่อนหรือเหลืองอ่อนเกิดขึ้น
จากโคนใบถึงปลายใบ ซึ่งอาจยาวติดต่อกันไปหรือขาดเป็นช่วง บางครั้งอาจพบลักษณะอาการเป็นปื้นสีขาว
จากโคนใบไปยังปลายใบ ในกรณีที่เชื้อราติดมากับเมล็ดจะพบผงสีขาวเป็นจํานวนมากบนใบที่ 1-2 ในช่วงเช้าที่
มีอากาศค่อนข้างเย็น ความชื้นสูง อาการระยะที่สองเป็นระยะที่ข้าวโพดเกิดความเสียหายอย่างมาก 

การปูองกันและกําจัด ก่อนปลูกคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดด้วยสารเมทาแลกซิล 35% ดีเอส อัตรา         
7 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม หรือ สารเมทาแลกซิล–เอ็ม 35% อีเอสอัตรา 3.5 มิลลิลิตรต่อเมล็ดพันธุ์       
1 กิโลกรัมหรือ เมื่อข้าวโพดอายุ7 วัน พ่นสารไดเมโทมอร์ฟ 50% ดับเบิ้ลยูพ ีอัตรา 20 กรัมต่อน้ํา 20 ลิตร ทุก 
7 วัน จํานวน3–4 ครั้งถ้าพบการระบาดในพ้ืนที่ปลูกให้ถอนต้นกล้าข้าวโพดที่แสดงอาการของโรคออกไปเผา
ทําลายนอกแปลงปลูกทันที 

 
 

 
ภาพที ่45 เชื้อสาเหตุและอาการโรคราน้ําค้าง 
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        2.โรคใบไหม้แผลใหญ่ (Northern corn leaf blight) สาเหตุเกิดจากเชื้อรา 
Exserohilumturcicum(Pass.) K.J. Leonard & Suggs พบการระบาดในบางพ้ืนที่ที่มีการปลูกข้าวโพด  

ลักษณะอาการ เกิดโรคได้กับทุกส่วนของข้าวโพดโดยเฉพาะบนใบ กาบใบ ลําต้น และฝัก โดยเกิดเป็น
แผลขนาดใหญ่สีเทา หรือสีน้ําตาล มีลักษณะยาวตามใบ หัวท้ายเรียวคล้ายรูปกระสวย อาการจะเกิดกับใบล่าง
ก่อนแผลยาว 2.5-15 เซนติเมตร ใบที่มีอาการรุนแรงแผลจะขยายตัวรวมกันเป็นแผลใหญ่ทําให้ใบไหม้และแห้ง
ตายในที่สุด กรณีท่ีเกิดกับลําต้นในพันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรคจะพบอาการลําต้นเน่าและตายการแพร่ระบาด เชื้อรา
สร้างสปอร์บนแผล สปอร์แพร่ไปโดยลม ฝน เมื่อมีความชื้นสปอร์จะงอกเข้าทําลายใบข้าวโพดถ้าข้าวโพดเกิด
โรคก่อนออกไหมจะทําให้ผลผลิตลดลง 50 เปอร์เซ็นต์ เชื้อราอยู่ข้ามฤดูในเศษซากข้าวโพดได ้

การปูองกันและกําจัด เมื่อเริ่มพบอาการของโรค ให้พ่นสารอะซอกซีสโตรบิน+ไดฟีโนโคนาโซล 
20+12.5%เอสซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ํา 20 ลิตร หรือโพรพิโคนาโซล 25% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ํา 
20 ลิตร ทุก 7 วัน 

 

 
ภาพที ่46 เชื้อสาเหตุและอาการโรคใบไหม้แผลใหญ่ 

 

3.โรคราสนิม(Southern corn rust)สาเหตุเกิดจากเชื้อรามี 3 ชนิด พบมากที่สุดจากจากเชื้อ 
Pucciniapolysoraโรคราสนิมจะระบาดช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่ความเหมาะสม
ต่อการเกิดโรคราสนิม ที่ความชื้น 95-100 เปอร์เซ็นตแ์ละอุณหภูมิที่ 24-28 องศาเซลเซียส 

ลักษณะอาการ พบเกือบทุกส่วนของต้นข้าวโพด คือ ใบ ลําต้น กาบใบ ฝัก ช่อดอกตัวผู้ โดยแสดง
อาการเป็นจุดนูนเล็กสีน้ําตาลแดง ขนาดของแผล 0.2-2.0 มิลลิเมตร แผลจะเกิดด้านบนใบมากกว่าด้านล่าง 
เมื่อเป็นโรคในระยะแรกจะพบเป็นจุดนูนเล็ก ต่อมาแผลจะแตกออกมองเห็นเป็นผงสีสนิม เหล็กในกรณีที่เป็น
โรครุนแรงจะทําให้ใบแห้งตายในที่สุดการแพร่ระบาด เชื้อรา P. polysoraต้องอาศัยพืชที่มีชีวิตหรือส่วนของ
พืชที่ยังมีชีวิต เชื้อไม่สามารถเจริญเติบโตบนเศษซากพืชที่ตายแล้ว ดังนั้นการแพร่ระบาดของเชื้อนี้จะแพร่
ออกไปจากแผลที่ใบ กาบใบ และเปลือกหุ้มฝัก เมื่อเชื้อปลิวไปตกบนพืชอาศัยที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมจะ
ทําเกิดการระบาดของโรคได้  

การปูองกันและกําจัดหมั่นตรวจแปลงอยู่เสมอตั้งแต่ระยะกล้า เมื่อเริ่มพบการระบาดของโรค หรือพบ
จุดสนิม 3-4 จุดต่อใบให้พ่นด้วยสารเคมี ให้พ่นสารไดฟีโนโคนาโซล (25% อีซี) อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ํา 20 
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ลิตร หรือแมนโคเซป80%ดับเบิ้ลยูพีอัตรา 40 กรัมต่อน้ํา 20 ลิตร พ่นทุก 7 วัน จํานวน 2-4 ครั้ง โดยพ่นสาร
บริเวณท่ีใบมีอาการของโรคราสนิม 

 
 

 
ภาพที ่47 เชื้อสาเหตุและอาการโรคใบราสนิม 

 
แมลงศัตรูที่ส าคัญและการป้องกันก าจัด 
 1.หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด(fall armyworm)ชื่อวิทยาศาสตร์ Spodopterafrugiperda (J.E. 
Smith) เป็นศัตรูพืชที่สําคัญของข้าวโพดพบแพร่กระจายทั่วไปในทวีปอเมริกา แพร่ระบาดเข้าสู่ประเทศไทย
เมื่อช่วงเดือนธันวาคม 2561 วงจรชีวิตของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดหนึ่งรอบใช้เวลา 30-40 วันเมื่อผสม
พันธุ์แล้วเพศเมียจะวางไข่ในเวลากลางคืน ใต้ใบและบนพืช 100-200 ฟอง และมีขนสีน้ําตาลอ่อนปกคลุม เพศ
เมียหนึ่งตัวจะวางไข่ได้ 1,500-2,000 ฟอง ระยะไข่ 2-3 วัน หนอนมี 6 วัยระยะหนอน 14-22 วัน หนอนโต
เต็มที่มีลําตัวยาว 3.2-4.0 เซนติเมตร หนอนจะทิ้งตัวลงดินเพ่ือเข้าดักแด้ ระยะดักแด้ 7-13 วัน จึงออกเป็นตัว
เต็มวัย และมีชีวิตอยู่ได้ 10-21 วัน ตัวเต็มวัยสามารถบินได้เฉลี่ย 100 กิโลเมตรต่อคืน 
 ลักษณะอาการที่เกิดจากการเข้าทําลายของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดจะพบอาการตั้งแต่ข้าวโพด
อายุ 7 วัน จนกระท่ังออกฝัก การเข้าทําลายในระยะที่เป็นตัวหนอนเท่านั้น โดยกัดกินยอดและใบข้าวโพด ตัว
หนอนหลบซ่อนอยู่ที่ยอดหรือโคนกาบใบข้าวโพด ความเสียหายที่ปรากฏชัดเจน คือ ในระยะต้นอ่อน ทําให้พืช
ตายระยะต้นแก่พืชจะไม่เจริญเติบโต ฝักลีบเล็กไม่สมบูรณ์ หากระบาดรุนแรงจะทําให้ผลผลิตเสียหาย 73 
เปอร์เซ็นต์ 
 การปูองกันกําจัดระยะก่อนปลูกไถพรวนและตากดินเพ่ือกําจัดระยะดักแด้ที่อยู่ในดินคลุกเมล็ดพันธุ์
ก่อนปลูก ด้วยสารคลอแรนทรานิลิโพรล (Cyantraniliprole) 20 % เอสซีอัตรา 20 มิลลิลิตรต่อเมล็ดพันธุ์ 1 
กิโลกรัม โดยใส่สารลงไปในถุงพลาสติก ปิดปากถุงให้สนิทรีดกระจายสารให้ถั่วถุง จากนั้นเปิดปากถุงใส่เมล็ด
พันธุ์ข้าวโพดลงไป ทําให้ถุงพองลมแล้วมัดปากถุงให้แน่น เขย่าเมล็ดพันธุ์คลุกกับสารจนทั่ว เปิดปากถุง ผึ่ ง
เมล็ดพันธุ์ให้แห้งในที่ร่ม แล้วจึงนําไปปลูก  ส่วนในระยะหลังปลูกหมั่นสํารวจแปลงปลูก ตั้งแต่เริ่มงอก หากพบ
กลุ่มไข่และตัวหนอนทําการเก็บทําลายทันทีปล่อยแมลงศัตรูธรรมชาติ เช่น แตนเบียนไตรโคแกรมม่า แมลง
หางหนีบ แมลงตัวห้ํา เช่น มวนพิฆาต และมวนเพชฌฆาตเป็นต้นควรพ่นสารชีวภัณฑ์ในช่วงเย็น จะเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดหากพบการระบาดอย่างรุนแรงใช้สารเคมีปูองกันกําจัดแมลง ตามคําแนะนําของกรม
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วิชาการเกษตรใช้อัตราพ่นให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของข้าวโพด ขณะพ่นสาร ต้องพ่นให้ละอองสารลงสู่
กรวยยอดมากท่ีสุด 

โดยวิธีใช้สารเคมีก าจัดแมลงต้องพ่นสารฆา่แมลงทุก 7 วัน ติดต่อกัน 2-4 ครั้ง และต้องสลับกลุ่มสาร 
ทุก 30 วัน (1 วงรอบชีวิต) เพ่ือลดความต้านทานสารเคมีกําจัดแมลงควรพ่นสารฆ่าแมลงในช่วงเย็น ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาที่หนอนออกจากที่หลบซ่อน ขณะพ่นสารผู้พ่นควรอยู่เหนือลมเสมอ ผู้พ่นสารควรสวมใส่อุปกรณ์
ปูองกันอันตรายจากสารเคมีกําจัดแมลงสําหรับข้าวโพดอายุ 30 วันขึ้นไป หนอนเริ่มโตเจาะเข้าไปอยู่ในยอด 
ใ ห้ พ่ น ส า ร ฆ่ า แ ม ล ง เ ข้ า ไ ป ใ น ก ร ว ย ส า ร เ ค มี ก า จั ด แ ม ล ง ที่ แ น ะ น า ใ ห้ พ่ น ท า ง ใ บ ไ ด้ แ ก่ 
         1. สารสไปนีโทแรม (spinetoram)12 % เอสซีอัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ํา20 ลิตร(สารในกลุ่ม 5) 
หรือสารสไปนีโทแรม(spinetoram) 25 % เอสซีอัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ํา20 ลิตร (สารในกลุ่ม5) 
          2. สารคลอแรนทรานิลิโพรล(chlorantraniliprole) 5.17 % เอสซีอัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ํา20 ลิตร 
(สารในกลุ่ม28)หรือสารฟลูเบนไดอะไมท์ (flubendiamide) 20 % ดับเบิ้ลยูพอัีตรา 6 กรัมตอ่น้ํา20 ลิตร 
 (สารในกลุ่ม 28) 
          3. สารคลอร์ฟีนาเพอร์ (chlorfenapyr) 10 % เอสซีอัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ํา20 ลิตร (สารกลุ่ม 13) 
          4. สารอินดอกซาคาร์บ (indoxacarb) 15 % เอสซี อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ํา20 ลิตร (สารกลุ่ม 22) 
 
สารชีวภัณฑ์ที่แนะนําให้ใช้ได้แก่เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัสทูริงเจนซิล(Bt)สายพันธุ์ไอซาไว หรือ สายพันธุ์เคอร์สตา
กี้(Bacillus truringiensiscv. Aizawai, Bacillus truringiensiscv. kurstaki)อัตรา 80 กรัมต่อน้ํา20 ลิตร 
(สารในกลุ่ม 11A) 
 

 
ภาพที ่48 ลักษณะของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดและความเสียหายจากทําลาย 
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         2. หนอนระทู้หอม (beet armyworm) ชื่อวิทยาศาสตร์Spodopteraexigua(Hubner) เป็นศัตรู
สําคัญของข้าวโพดในระยะ 7-30 วัน ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนสีน้ําตาลปนเทา มีจุดสีน้ําตาลอ่อนที่กลางปีก
คู่หน้า 2 จุด ระยะตัวเต็มวัย 7-10 วัน ตัวเมียวางไข่เป็นกลุ่ม ๆ ละ 20-25 ฟอง ปกคลุมด้วยขนสีน้ําตาลอ่อน
ระยะไข2่-3 วัน หนอนที่ฟักจากไข่ใหม่จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม กัดกินผิวใบ 1-2 วัน จึงจะแพร่กระจายไปสู่ใบอ่ืน
หรือต้นข้างเคียง หนอนมีผิวเรียบมันหลายสี ขึ้นกับอาหารและระยะการลอกคราบอาจมีสีเขียวอ่อน เทาปนดํา
น้ําตาลออ่นและน้ําตาลดํา เข้าทําลายพืชในเวลากลางคืน กลางวันหลบตามซอกใบและยอดข้าวโพด ขนาดโต
เต็มที่ 2x20 มิลลิเมตร ระยะหนอน 15-18 วัน หนอนเข้าดักแด้ใต้ดินใกล้ต้นพืช ระยะดักแด้ 5-7 วัน 
ลักษณะอาการหนอนกระทู้หอมจะกัดกินใบและลําต้นทําให้เกิดความเสียหายอย่างมาก ถ้ามีการเข้า 
ทําลายโดยไม่มีการปูองกันกําจัดข้าวโพดจะตายในที่สุด 
         การปูองกันกําจัดในข้าวโพดอายุ 1–2 สัปดาห์ หากพบหนอนเฉลี่ย 2–3 ตัวต่อต้น ให้พ่นไวรัสเอ็นพีวี
ของหนอนกระทู้หอม(NPV : nuclear polyhedrosis virus)  อัตรา 10–20 มิลลิลิตรต่อน้ํา 20 ลิตร จํานวน 
1–2 ครั้ง พ่นห่างกัน 5 วันหรือพ่นสารเคมีกําจัดแมลงดังกล่าวควรพ่นเมื่อพบหนอนเฉลี่ย2-3 ตัวต่อต้น พ่น
เพียง 1-2ครั้ง ห่างกัน 7 วัน โดยพ่นในข้าวโพดอายุ 1-2 สัปดาห์สารเคมีก าจัดแมลงที่แนะน าได้แก่ 
          1. สารเบตาไซฟลูทริน (beta-cyfluthrin) 2.5% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ํา 20 ลิตร  
          2. สารฟลูเฟนนอกซูรอน (flufenoxuron) 5% อีซี อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ํา 20 ลิตร  
          3. สารคลอร์ฟลูอาซูรอน (chlorfluazuron) 5% อีซี อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ํา 20 ลิตร 
 

 
ภาพที ่49 ลักษณะของหนอนระทู้หอมและความเสียหายจากทําลาย  

 
         3. หนอนเจาะลําต้นข้าวโพด (corn borer) ชื่อวิทยาศาสตร์OstriniafumacalisGueneeเป็นแมลง
ศัตรูพืชที่สําคัญชนิดหนึ่งของข้าวโพด โดยเฉพาะในแปลงที่มีการปลูกข้าวโพดอย่างต่อเนื่องการปลูกข้าวโพด
ในช่วงปลายฤดูฝนจะพบการระบาดของหนอนชนิดนี้มากกว่าช่วงต้นฤดูฝน ผีเสือวางไข่เป็นกลุ่มซ้อนกันคล้าย
เกล็ดปลาสีขาวนวลด้านใต้ใบตั้งแต่ข้าวโพดอายุ 30 วัน ถึงระยะออกดอก ไข่ฟักเป็นตัวภายใน 3-4 วัน หนอน
มีขนาดโตเต็มที่ยาว 20 มิลลิเมตร ลําตัวมีสีขาวนวลอมชมพูและมีจุดตามตัว ระยะหนอน 15-21 วันเข้าดักแด้
ในลําต้น ตามปกติดักแด้จะมีใยสีขาวหุ้มรอบ ๆ ระยะดักแด้ 5-7 วัน ออกเป็นผีเสื้อมีอายุ 7-14 วัน ตัวเต็มวัย 
ลําตัวด้านบนสีน้ําตาลอ่อนด้านท้องมีสีนวล ลําตัวยาว 1.45 เซนติเมตร เพศผู้มีสีเข้มกว่าเพศเมียเล็กน้อย 
ลําตัวยาว 1.35 เซนติเมตร 
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          ลักษณะอาการหนอนชนิดนี้เข้าเจาะฝักข้าวโพด โดยเจาะกินที่ก้านฝักหรือโคนฝัก ถ้าพบการระบาด 
รุนแรงมากหนอนเข้าทําลายฝักข้าวโพด เข้าทําลายลําต้นข้าวโพดในช่วงการเจริญเติบโต ระยะติดผลและติด 
เมล็ด โดยที่หนอนจะเจาะกินที่ใบส่วนยอด ภายในช่อดอกและเจาะเข้าภายในลําต้น หนอนที่ฟักออกจากไข่ 
ระยะแรกจะกัดกินใบที่ม้วนอยู่ แต่ถ้าหนอนระบาดในระยะที่ข้าวโพดกําลังออกเกสรตัวผู้ หนอนจะอาศัยและ 
กัดกินที่ช่อดอกตัวผู้ จากนั้นจึงเจาะเข้าลําต้นบริเวณก้านใบเหนือข้อและโคนฝัก ในสภาพที่มีการเจาะทําลาย 
3-6 รูต่อต้น จะทําให้ผลผลิตลดลง 10-40 เปอร์เซ็นต ์
          การปูองกันกําจัดเริ่มพ่นสารเคมีกําจัดแมลงเมื่อพบกลุ่มไข่ 15 กลุ่มต่อ 100 ต้น หรือหากพบการ
ทําลายของข้าวโพดระยะก่อนออกดอก ยอดหรือใบถูกทําลาย 30 ต้นต่อข้าวโพด100 ต้น ระยะออกดอกพบ 
หนอนมากกว่า 50 ตัวต่อ 100 ต้นหรือรูเจาะมากกว่า 50 รูต่อ 100 ต้น โดยสารเคมีก าจัดแมลงที่แนะน า
ได้แก่ 
          1. เชื้อแบคทีเรียบาซิลัส ทูริงเยนซิส(Bacillus thuringiensis) อัตรา 100 มิลลิลิตรต่อน้ํา 20 ลิตร 
          2. สารฟิโพรนิล (fipronil) 5% เอสซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ํา20 ลิตร  
          3. สารคลอร์ฟลูอาซูรอน (chlorfluazuron) 5% อีซี อัตรา 25 มิลลิลิตรต่อน้ํา 20 ลิตร 
          4. สารเดลทาเมทรนิ (deltamethrin) 2.5%อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ํา 20 ลิตร 
          5. สารไตรฟลูมูรอน(triflumuron) 25%ดับเบ้ิลยูพี อัตรา30 กรัมต่อน้ํา 20 ลิตร 
          6. สารเทฟลูเบนซูรอน (teflubenzuron) 5%อีซี อัตรา25 มิลลิลิตรต่อน้ํา 20 ลิตร 
          7. สารไซเพอร์แมทริน (cypermethrin) 15 %อีซี อัตรา 5 มิลลิลิตรต่อน้ํา20 ลิตร 
 

 
ภาพที ่50 ลักษณะหนอนเจาะลําต้นข้าวโพดและความเสียหายจากทําลาย 

 
         4. หนอนเจาะฝักข้าวโพด (corn earworm) ชื่อวิทยาศาสตร์HelicoverpaarmigeraHubnerผีเสื้อ
หนอนเจาะฝักข้าวโพดวางไข่ในเวลากลางคืน โดยวางไข่เดี่ยวบนใบส่วนมากว่างไข่บนยอดหรือตาที่พ่ึงแตกใหม่ 
ไข่มีสีเหลืองครีม ผีเสื้อ 1 ตัว วางไข่เฉลี่ย 1,100 ฟอง ระยะไข่ 2-5 วัน ขนาดตัวหนอนที่โตเต็มที่ยาว 35-40 
มิลลิเมตร กว้าง 3 มิลลิเมตรสีแตกต่างกันเช่น เหลือง น้ําตาล ชมพู ขาวนวล เขียว ดําระยะหนอน 17-25 วัน 
ระยะเริ่มเป็นดักแด้มีสีเขียวลําตัวนิ่ม จากนั้นเปลี่ยนเป็นสีเหลือง สีน้ําตาล ผิวแข็งขึ้นและเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาล
ดํา จึงออกเป็นผีเสื้อ ระยะดักแด้ 10-14 วัน ตัวเต็มวัย 10-20 วัน ผีเสื้อออกหากินในเวลาพลบค่ํา 
         ลักษณะอาการหนอนชนิดนี้กัดกินช่อดอกและเส้นไหมที่ออกใหม่ หนอนชนิดนี้จะระบาดในระยะที่ฝัก
ยังไม่ผสมเกสรเต็มที่จึงทําให้ฝักนั้นติดเมล็ดไม่สมบูรณ์ ถ้าหนอนระบาดในระยะที่ฝักได้รับการผสมเกสรแล้วจะ
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ไม่มีผลกระทบต่อการติดเมล็ด 
          การปูองกันและกําจัดโดยทั่วไปหนอนชนิดนี้สร้างความเสียหายที่ส่วนปลายฝัก ไม่มีผลกระทบต่อ
ผลผลิตโดยตรง ดังนั้นควรมีการสํารวจการระบาดของหนอนชนิดนี้ก่อนพ่นสารเคมีกําจัดแมลง ควรพ่นสารเคมี
กําจัดแมลงเมื่อพบการระบาดของหนอนและพ่นในระยะที่หนอนยังเล็กจึงจะได้ผลดีหรือพ่นสารเฉพาะฝักที่เส้น
ไหมถูกทําลาย หยุดการพ่นสารก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างน้อย 7 วันโดยสารเคมีก าจัดแมลงท่ีแนะน า
ได้แก่ 
          1. เชื้อไวรัสเอ็นพีวีของหนอนเจาะสมอฝูาย (NPV : nuclear polyhedrosis virus)  อัตรา 20–30 
มิลลิลิตรต่อน้ํา 20 ลิตร 
          2. สารฟิโพรนิล (fipronil)5% เอสซี อัตราอัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ํา20 ลิตร 
          3. สารสารฟลูเฟนนอกซูรอน (flufenoxuron) 5 % อีซอัีตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ํา20 ลิตร 
 
 

 
ภาพที ่51 ลักษณะหนอนเจาะฝักข้าวโพดและความเสียหายจากทําลาย 

 
         5. เพลี้ยอ่อนข้าวโพด (corn leaf aphid) ชื่อวิทยาศาสตร์RhopalosiphummaidisFitch. ตัวอ่อน
และตัวเต็มวัยมีลักษณะคล้ายกัน ตัวเต็มวัยมีสีเขียวอ่อนตลอดทั้งตัว พบทั้งชนิดที่มีปีกและไม่มีปีก เพลี้ยอ่อนที่
มีปีกจะมีลําตัวเล็กกว่าที่ไม่มีปีก มีความยาว 0.7-2 มิลลิเมตร ส่วนของหัว อก หนวดและขามีสีดํา ส่วนท้องมีสี
เขียวอ่อนและจุดสีดําทั่วไป ที่ส่วนท้ายของลําตัวมีท่อเล็ก ๆ 2 อัน ซึ่งเป็นท่อขับถ่ายน้ําหวานที่เกิดจากการดูด
กินน้ําเลี้ยงจากท่ออาหารของพืช เพลี้ยอ่อนขยายพันธุ์โดยการออกลูกเป็นตัว ซึ่งมีเพศเมียเพียงเพศเดียว ตัว
อ่อนที่ไม่มีปีกจะลอกคราบไม่เกิน 4 ครั้ง เป็นตัวเต็มวัยที่สมบูรณ์ ถ้ามีการลอกคราบครั้งที่ 5 จะเป็นเพลี้ยอ่อน
ที่มีปีก ซึ่งจะพบเพลี้ยอ่อนระยะนี้ในสภาพที่มีพืชอาหารไม่สมบูรณ์การพัฒนาตัวอ่อนถึงตัวเต็มวัยใช้เวลา        
12 วัน หลังจากเป็นตัวเต็มวัย เพลี้ยอ่อน 1 ตัว ออกลูกได้ 45 ตัว 
         ลักษณะอาการเพลี้ยอ่อนข้าวโพดจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพ่ือดูดกินน้ําเลี้ยงจากยอด กาบใบ โคนใบ กาบ
ฝักของต้นข้าวโพด ซึ่งจะพบมากท่ีสุดบริเวณช่อดอก บริเวณท่ีเพลี้ยอ่อนดูดกินน้ําเลี้ยงจะแสดงอาการจุดสี
เหลืองปนแดง ถ้าช่อดอกท่ีมีการเข้าทําลายรุนแรงจะทําให้ช่อดอกไม่บาน การติดเมล็ดน้อยและทําให้เมล็ดแก่
เร็ว นอกจากนี้น้ําหวานที่เกิดจากเพลี้ยอ่อนจะดึงดูดให้แมลงศัตรูพืชชนิดอ่ืน เช่น หนอนเจาะฝัก หนอนเจาะ
ลําต้นข้าวโพด เข้ามาวางไข่ที่ไหมข้าวโพดเพ่ิมขึ้น ทําให้ข้าวโพดเกิดความเสียหายเพ่ิมขึ้น 



54 
 

 

         การปูองกันและกําจัดหากพบความหนาแน่นของเพลี้ยอ่อนระยะก่อนออกดอกมากกว่า 25% ของพ้ืนที่
ใบทั้งต้นหรือระยะออกดอกมากกว่า 25% ของช่อ ให้ฉีดพ่นสารเคมีตามคําแนะนําและหยุดพ่นสารก่อน 
การเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างน้อย 14 วันโดยสารเคมีก าจัดแมลงที่แนะน า ได้แก่ 
          1. สารคาร์บาริล(carbaryl) 85% ดับเบ้ิลยูพี อัตรา 50 กรัมต่อน้ํา 20 ลิตร 
          2. สารเบตาไซฟลูทริน(beta-cyfluthrin) 2.5% อีซี อัตรา40 มิลลิลิตรต่อน้ํา 20 ลิตร 
          3. สารไดอะซินอน (Diazinon) 60% อีซี 15 มิลลิลิตรต่อน้ํา 20 ลิตร 
 

 
ภาพที ่52 ลักษณะเพลี้ยอ่อนข้าวโพดและความเสียหายจากทําลาย 

 
สัตว์ศัตรูข้าวโพด 
         หนู เป็นสัตว์ฟันแทะศัตรูสําคัญชนิดหนึ่งของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทําลายตั้งแต่ เริ่มปลูกโดยคุ้ยดินกัดกิน
เมล็ดที่เพ่ิงปลูกหรือเริ่มงอกใหม่ๆ เมื่อข้าวโพดอยู่ในระยะติดฝักจะกัดต้นให้ล้มเพ่ือแทะกินเมล็ด หรือ ปีนต้น
ข้าวโพดขึ้นไปกัดกินเมล็ดตั้งแต่ฝักอ่อนจนถึงเก็บเกี่ยวโดยทั่วไปหนูที่ทําลายข้าวโพดมีด้วยกัน 3 สกุล ได้แก่ 

1.สกุลของหนูพุก กัดโคนต้นให้ล้ม แล้วกัดกินฝัก 
2. สกุลหนูท้องขาว ได้แก่ หนูบ้านท้องขาว หนูนาใหญ่ หนูนาเล็ก 
3. สกุลหนูหริ่ง ปีนกัดแทะฝักบนต้น 
ช่วงเวลาการระบาดระบาดรุนแรงในฤดูแล้งโดยเฉพาะพ้ืนที่ไม่มีพืชอาหารชนิดอ่ืน 
ใช้วิธีการปูองกันกําจัดแบบผสมผสานร่วมกันหลายวิธีการปูองกันกําจัดโดยกําจัดวัชพืชบริเวณแปลง

ปลูก และพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือไม่ให้เป็นที่อาศัยของหนูใช้กรงดักหรือกับดักเมื่อสํารวจพบร่องรอย รูหนู 
ประชากรหนู และความเสียหายอย่างรุนแรงของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้ใช้วิธีปูองกันกําจัดแบบผสมผสาน คือ ใช้
กรงดักหรือกับดัก ร่วมกับการใช้เหยื่อพิษตามคําแนะนํา (ตารางท่ี 1) และ/หรือ เหยื่อโปรโตซัวกําจัดหนู  

 

 
ภาพที ่53 หนูและความเสียหายจากทําลาย 
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ตารางที่ 8 การใช้สารปูองกันกําจัดสัตว์ศัตรูข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
สัตว์ศัตรูพืช สารปูองกันกําจัด

สัตว์ศัตรูพืช1/ 
อัตราการใช้ วิธีการใช้/ข้อควรระวัง 

 
 
 
หนูพุกใหญ่ 
หนูพุกเล็ก 
หนูบ้านท้องขาว 
หนูนาใหญ ่
หนูนาเล็ก 
หนูหร่ิงนาหางยาว  
หนูหร่ิงนาหางสัน้ 

 
 
ซิงค์ฟอสไฟด ์
(80% ชนิดผง) 

 
ใช้เป็นเหยื่อพิษ ประกอบด้วย
สารซิงค์ฟอสไฟด์ผสมปลาย
ข้าวและรําข้าว อัตราส่วน 
1:77:2 โดยน้ําหนัก 

สารออกฤทธิ์เร็ว ใช้ลดประชากรหนูก่อนปลูก 
หรือเมื่อมีการระบาดรุนแรงโดยวางเหยื่อพิษเป็น
จุดตามร่องรอยหนู หรือวางจุดละ 1 ช้อนชา 
ห่างกัน 5-10 เมตร ใช้แกลบรองพื้นและกลบ
เหยื่อพิษ อย่างละ 1 กํามือ เนื่องจากเป็นเหยื่อ
พิษที่ท าให้หนูเขด็ขยาด จึงไมค่วรใช้บ่อยครั้ง 

โฟลคูมาเฟน 
 (0.005%) 

 
 
เหยื่อพิษสําเร็จรูป (ชนิดขี้ผึ้ง) 
ก้อนละ 5 กรัม 

สารออกฤทธิ์ช้า ใช้ลดประชากรหนูที่เหลือ
หลังจากใช้สารออกฤทธิ์เร็ว โดยวางเหยื่อพิษใน
ภาชนะตามร่องรอยหนู จุดละ 15-20 ก้อน ห่าง
กัน 10-20 เมตร เติมเหยื่อทุกสัปดาห์ และหยุด
เติมเมื่อการกินเหยื่อน้อยกว่า10% 

โบรมาดโิอโลน  
(0.005%) 
ไดฟิทิอาโลน  
(0.0025%) 

1/ในวงเล็บ คือ เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์และสูตรของสารปูองกันกําจัดสัตว์ศัตรูพืช 
 
ตารางที่ 9 การใช้เหยื่อโปรโตซัวกําจัดหนูชนิดสําเร็จรูป 
ชนิดหน ู เหยื่อโปรโตซัวกําจัดหน ู อัตราการใช้ วิธีการใช้ / ข้อควรระวัง 
 
 
 
หนพุกใหญ่  
หนูพุกเล็ก  
หนูท้องขาว 
หนูนาเล็ก  
หนูจี้ด 

 

 

เป็นเหยื่อก้อนแปูงนุ่มที่มีสปอร์โรซีสต์
ของปรสิต โปรโตซวั
, Sarcocystissingaporensis จํานวน 
200,000 ซีสต์/ก้อน เหยื่อ 

 

 

25 ก้อน/ไร ่

ทําให้หนูปุวยตายภายหลังกนิเหยื่อชนิดนี้แล้ว 
10-15 วัน สามารถใช้หลังจากใช้เหยื่อพิษ
ออกฤทธิ์เร็ว 1-2 สัปดาห์ โดยวางในรูหนูที่
มีขุยดินใหม่ๆ รูละ 2 ก้อน หรือวางในภาชนะ
ใส่เหยื่อตามทางเดินหนู หรือบริเวณ ที่พบ
การกัดแทะข้าวโพด จดุละ 4 ก้อน แต่ละจุด
ห่างกัน 10-20 เมตร เดือนละ 1 คร้ัง 
ห้ามวางเหยื่อโปรโตซัวในขณะฝนตกหรือในที่
เปียกแฉะ เพราะก้อนจะเหม็นเปรี้ยวได้งา่ย 
และหนูจะไม่กินเหยื่อ 
เหยื่อโปรโตซัว เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
ต่อสัตว์นักล่าหนูเป็นอาหารทุกชนิด และทํา
ให้หนูพุก และหนูท้องขาวปุวยตายเท่านั้น 
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การเก็บเกี่ยว 
 เก็บเกี่ยว 18–20 วันหลังออกไหม 50% ของพ้ืนที่ปลูก ขึ้นอยู่กับพันธุ์และสภาพอากาศสําหรับฤดู
หนาวจะเก็บชาไปอีก 3-5 วันเมื่อขาวโพดพรอมเก็บเกี่ยวสวนปลายฝกจะยุบตัวไดงายเมื่อใชนิ้วหัวแมมือกดลง
เมล็ดภายในจะเตงมีสีเหลืองออนสดใสเพราะเปนชวงเวลาที่เมล็ดมีความเตง เปลือกเมล็ดไมหนาเกินไป หรือ
สังเกตจากสีของไหมจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลเข้ม เมื่อฉีกเปลือกข้าวโพดฝักบนสุดเมล็ดที่อยู่ปลายสุดของฝักจะมี
สีเหลืองอ่อนใส หากเป็นสีขาวมากแสดงว่ายังอ่อนเกินไป ใช้มือหักฝักสดให้ถึงบริเวณก้านฝักที่ติดลําต้นการใช
พันธุขาวโพดลูกผสมซึ่งมีชวงการออกดอกสม่ําเสมอทําใหเกษตรกรสามรถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดเสร็จสิ้นภายใน 
1-2 วัน เมื่อถึงอายุเหมาะสมในกรณีที่ปลูกขาวโพดหวานพันธุผสมเปด ซึ่งจะออกดอกไหมไม่พรอมเพรียงกัน 
อาจจะมีชวงการออกดอกถึง 7 วัน จะตองทยอยเก็บเกี่ยว 2-3 ครั้ง ดังนั้น การเก็บเกี่ยวจึงตองดูแตละตนโดย
ดูวาไหมมีสีน้ําตาลเขมหรือยัง สวนปลายฝกจะยุบตัวไดงายเมื่อใชมือบีบและเพ่ือใหแนใจก็ตองฉีกเปลือกขาว
โพดฝกบนสุดดู ถาใชเล็บกดที่เมล็ดสวนปลายฝกจะมีน้ํานมไหลออกมา แสดงวาพร้อมเก็บเกี่ยว แตถาสีเมล็ด
ยังขาวอยกู็แสดงวายังออนเกินไปและถามีสีเหลืองและเมล็ดเริ่มเหี่ยวก็แสดงวาแกจัดเกินไป 
 ลักษณะของผลผลิตข้าวโพดที่ดี ฝักมีความสมบูรณ์ ไม่มีร่องรอยทําลายของโรคหรือแมลง ขนาดฝักสด
ปอกเปลือก ควรมีเส้นผ่านศูนย์กลาง4–5 เซนติเมตร ความยาว 18–20 เซนติเมตร ฝักรูปทรงกระบอกเมล็ดติด
เต็มปลายฝัก เมล็ดเรียงเป็นระเบียบ เส้นไหมหลุดออกจากเมล็ดง่ายและไม่ติดตามร่องเมล็ด สีเมล็ดสม่ําเสมอ 
และตรงตามพันธุ์ ซังขนาดเล็ก ถ้าส่งโรงงานแปรรูปความหวานไม่ตํ่ากว่า 12 องศาบริกซ ์
 

การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 
หลังการปลิดฝ กสดออกจากต นไม ต องปอกเปลือก หรือตัดให้ส่วนต้นที่ติดกับฝักประมาณ              

20 เซนติเมตร การเก็บรักษาขาวโพดในที่ร่มอุณหภูมิหอง ถาเก็บไวโดยไมปอกเปลือกจะยังคงสภาพความสด  
ไวไดประมาณ 24 ชั่วโมงแตถาเก็บในสภาพที่ปอกเปลือกแลว ความสดของขาวโพดจะลดลงตามอายุของขาว
โพดหลังการเก็บเกี่ยว และให้รีบนําฝักข้าวโพดในที่ร่ม เพ่ือไม่ให้ถูกแสงแดด สถานที่เก็บชั่วคราวควรมีอากาศ
ถ่ายเทดี ห่างไกลจากสิ่งปฏิกูลสารปูองกันกําจัดศัตรูพืช ปุ๋ยเคมี และมูลสัตว์ไม่ควรกองสุมฝักข้าวโพดสูงเกินไป 
ควรมีการถ่ายเทอากาศภายในกองภาชนะที่ใช้บรรจุฝักข้าวโพดหลังจากเก็บเกี่ยวขาวโพดแลวควรสงถึง         
ผูบริโภคหรือโรงงานโดยเร็วที่สุดภายใน24 ชั่วโมง ในกรณีเก็บเพ่ือสงตลาด การตัดใหมีสวนของลําตนติดโคน   
ฝกประมาณ 20 เซนติเมตร จะชวยยืดความสดและความหวานไดอีกประมาณ 24 ชั่วโมง รวมเปน 48 ชั่วโมง 
ควรไถกลบซากต้นข้าวโพดหวาน เพ่ืออนุรักษ์ดิน ปรับปรุงโครงสร้างดิน และคืนธาตุอาหารลงสู่ดิน 
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3.5 การปลูกมันเทศหลังนา 
     โดย นางสาวจิรัสชญาพร รณเรืองฤทธิ์ นักวิชาการเกษตรช านาญการ  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์  

 

มันเทศ  (Sweet potato)  มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Ipomoea batatas L. เป็นพืชอาหารที่มี

ความสําคัญอันดับ 7 ของโลก รองจากข้าวสาลี ข้าว ข้าวโพด มันฝรั่ง ข้าวบาร์เลย์ และมันสําปะหลัง มีถิ่น

กําเนิดในเขตร้อนแถบอเมริกากลางและอเมริกาใต้ มันเทศมีประโยชน์ในด้านการบริโภค ใช้เป็นอาหารของ

มนุษย์และอาหารสัตว์ได้ทั้งหัว เถา ใบ และยอดอ่อน ในประเทศไทยมันเทศใช้ประกอบอาหารได้หลายชนิด 

ทั้งคาวหวาน เช่น แกงเลียง แกงคั่ว มันทอด มันเทศสามารถทําเป็นแปูงมันเทศ ส่วนผสมอาหารเด็ก อาหาร

ว่างชนิดต่างๆ เส้นก๋วยเตี๋ยวมันเทศ แอลกอฮอล์ สุรามันเทศ และทําเป็นกาว เป็นต้น   

มันเทศเป็นพืชหัวที่มีคุณค่าอาหารสูง ทั้งหัวและใบ โดยเฉพาะในมันเทศเนื้อสีเหลืองหรือสีส้มจะมี

สารเบตาแคโรทีนสูง ช่วยบํารุงสายตา และมันเทศเนื้อสีม่วงมีสารแอนโทไซยานินสูง ซึ่งสารดังกล่าวมี

คุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ นอกจากนี้มันเทศยังสามารถใช้เป็นอาหารสัตว์ได้หลายชนิด เช่น สุกร วัว 

ควาย แพะ แกะ กระต่าย เป็ด ไก่ และปลา เป็นต้น 

 มันเทศเป็นพืชหัวที่ปลูกง่าย ปลูกได้ในดินแทบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นดินเหนียว ดินร่วน ดินร่วนปน
ทราย และดินทรายริมแม่น้ําก็สามารถปลูกมันเทศได้ ดินที่เหมาะสมที่สุดเป็นดินร่วมปนทรายระบายน้ําดี มัน
เทศเป็นพืชที่ต้องการน้ําเพ่ือการเจริญเติบโตค่อนข้างน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับข้าวหรือพืชไร่บางชนิด มัน
เทศต้องการน้ําเฉพาะช่วงแรกของการเจริญเติบโตเท่านั้น ถ้ามันเทศมีเถาเลื้อยคลุมแปลง หรือ เริ่มลงหัวแล้ว
ถึงแม้มันเทศจะขาดน้ําบ้างก็อยู่ได้ ในประเทศไทยเรานั้นสามารถปลูกมันเทศได้ทั่วทุกภาค และปลูกได้ตลอดปี  
ขั้นตอนการปลูกมันเทศ 
         ขั้นตอนที่ 1 การเลือกพื้นที่ ( 3 - 4  สัปดาห์ก่อนปลูก ) 

 การเลือกพ้ืนที ่มันเทศเป็นพืชหัวที่ข้ึนได้ในดินหลายชนิดไม่ว่าเป็นดินเหนียว ดินร่วน ดินร่วนปนทราย  

และดินทรายริมแม่น้ํา  แต่การปลูกมันเทศในดินร่วนปนทราย มีการระบายน้ําดีมันเทศจะมีการลงหัวได้ดีกว่า

ชนิดอื่น ตลอดทั้งสะดวกในการเตรียมแปลงและการเก็บเกี่ยวได้ง่ายอีกด้วย นอกจากนี้ควรเลือกพ้ืนที่ปลูกมัน

เทศที่อยู่ใกล้แหล่งน้ํา เพราะจะสะดวกในการให้น้ําเพราะมันเทศต้องการน้ําในการเจริญเติบโตในช่วงแรก 
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         ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมดินและเตรียมแปลงปลูก ( 2 - 3 สัปดาห์ก่อนปลูก ) 

การเตรียมดิน มันเทศเป็นพืชที่มีระบบรากอยู่ใต้ดินเป็นที่สะสมอาหารขยายตัวเป็นหัว ในการเตรียม

แปลงนั้น ควรไถดะตากดิน 10-20 วัน เพ่ือทําลายวัชพืช แล้วจึงไถแปร หรือไถพรวน ยกแปลงปลูกมันเทศให้

สูงขึ้นเป็นรูปสามเหลี่ยม สูง 45-50 เซนติเมตร  ระยะห่างระหว่างแถว 100 เซนติเมตร  

 

    

                             ภาพที่ 54 แสดงการยกแปลงปลูกมันเทศ 

         ขั้นตอนที่ 3 การเตรียมท่อนพันธุ์ ( 1 สัปดาห์ก่อนปลูก ) 

การเตรียมยอดพันธุ์มันเทศ หลังจากตัดยอดมันเทศมาใหม่ๆ ไม่ควรจะนํายอดมันเทศเหล่านั้นไปปลูก

ลงแปลงทันที เพราะว่ายอดพันธุ์มันเทศที่ตัดมาใหม่นั้น ยังไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของแปลงปลูก

เนื่องจากยังไม่มีราก จะมีผลทําให้มันเทศชะงักการเจริญเติบโต และตั้งตัวลงหัวได้ช้า ฉะนั้นเกษตรกรผู้ปลูกมัน

เทศเป็นควรจะนํายอดพันธุ์มันเทศดังกล่าวมาเก็บรวบรวมกันไว้ในที่ร่มเงาหรือใต้ต้นไม้ รดน้ําให้ความชื้น 1-2 

วัน พอสังเกตเห็นมีรากงอกตามข้อก็นํายอดพันธุ์มันเทศทั้งหมดไปปลูกลงแปลงได้ จะทําให้การเจริญเติบโต

และลงหัวได้เร็วขึ้น ในพ้ืนที่ 1 ไร่ จะใช้ท่อนพันธุ์ประมาณ 5,400 – 6,670 ยอด ทั้งนี้ขึ้นกับระยะปลูก ถ้าปลูก

ถี่จะใช้ยอดพันธุ์มาก 
 

                                     

                                      ภาพที่ 55 แสดงการเตรียมท่อนพันธุ์มันเทศ 
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         ขัน้ตอนที่ 4 การจัดการในการปลูก ( สัปดาห์ที่ปลูก ) 

 การปลูก  ปลูกมันเทศบนสันร่องที่เตรียมไว้จํานวน 1 ต้นต่อหลุม ใช้ระยะปลูก ระหว่างต้น 30 

เซนติเมตร ระหว่างแถว 100 เซนติเมตร จะใช้ยอดพันธุ์ประมาณ  5,400 ยอดต่อไร่ 

 การให้น้ํา    ในกรณีที่ดินมีความชื้นน้อยควรมีการให้น้ําทันทีหลังปลูก 

         

                  ภาพที่ 56 การปลูกแบบปักตรง         ภาพที่ 57 การปลูกแบบวางขวาง 

 

         ขั้นตอนที่ 5 การจัดการในระยะการเจริญเติบโต  ( 1 - 4 สัปดาห์หลังปลูก ) 

 การใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ออายุได้ 1 เดือน โดยวิธีการโรยบนสัน

ร่องก่อนการให้น้ํา 

 การให้น้ํา  ในระยะแรกของการปลูกมันเทศ ควรให้น้ํา 1 ครั้งเมื่ออายุได้  3 - 4 สัปดาห์หลังปลูก  

 การตลบเถามันเทศ โดยปกติเถามันเทศจะมีการเลื้อยไปตามดินคลุมแปลง ในกรณีปลูกมันเทศโดย

อาศัยความชื้นในดินไม่ควรมีการตลบเถามันเทศขึ้นหลังแปลง เพราะจะทําให้มันเทศชะงักการเจริญเติบโต ถ้า

แปลงปลูกมันเทศแห้งเร็ว มันเทศจะลงหัวได้น้อย ส่วนการปลูกมันเทศที่มีการให้น้ําควรมีการตลบเถาขึ้นหลัง

แปลง เพ่ือให้มันเทศมีการลงหัวได้ดีขึ้น 

 การกําจัดวัชพืช   ในระยะนี้ควรมีการกําจัดวัชพืชในแปลงมันเทศโดยใช้แรงงานคน 1-2 ครั้ง ขึ้นอยู่

กับชนิดและปริมาณวัชพืช 

 

         ขั้นตอนที่ 6 การจัดการในระยะสร้างหัว  ( 5 - 12 สัปดาห์หลังปลูก ) 

 การใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 50-80 กิโลกรัมต่อไร่ โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง ที่อายุ 2 เดือน  

และ 3 เดือน โดยวิธีการโรยบนสันร่องก่อนการให้น้ํา  

 การให้น้ํา  ควรให้น้ํามันเทศอย่างสม่ําเสมอ เดือนละ 1 ครั้ง หลังการใส่ปุ๋ย 
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 การกําจัดวัชพืช ในระยะนี้ควรมีการกําจัดวัชพืชในแปลงมันเทศโดยใช้แรงงานคน 1-2 ครั้ง ขึ้นอยู่กับ

ชนิดและปริมาณวัชพืช 
 

         ขั้นตอนที่ 7 การจัดการในระยะเก็บเกี่ยว ( 13 สัปดาห์หลังปลูกเป็นต้นไป ) 

อายุเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวมันเทศจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับพันธุ์ และสภาพแวดล้อม โดยทั่วไปจะเก็บ

เกี่ยวมันเทศเมื่ออายุได้ 90-150 วัน หลังจากการปลูก ถ้าไม่ทราบอายุการเก็บเกี่ยวของมันเทศแต่ละพันธุ์อาจ

ใช้วิธีการสังเกตดูท่ีผิวดินบริเวณโคนต้น ถ้ามีรอยดินแตกแยกและมองเห็นหัวมันเทศแสดงว่ามันเทศเริ่มแก่เก็บ

เกี่ยวผลผลิตได้ หรือจะใช้วิธีทดลองขุดดู 2-3 หลุม  สังเกตการลงหัวของมันเทศมีมากน้อยเพียงใด หัวเล็กหรือ

ใหญ่ มีแมลงทําลายเสียหายหรือไม่ หรือจะใช้มีดตัดส่วนหัวดูยางที่ไหลออกมาจากหัว ถ้ามียางน้อยไหลช้า แห้ง

เร็ว เริ่มขุดเก็บเก่ียวผลผลิตได้  

วิธีการเก็บเกี่ยว  การเก็บเกี่ยวมันเทศจะช้าจะเร็วขึ้นอยู่กับพันธุ์  และสภาพแวดล้อม  โดยทั่ว ไปจะ

เก็บเก่ียวมันเทศเมื่ออายุ  90-150  วัน  หลังจากการปลูกไม่ทราบอายุการเก็บเกี่ยวของมันเทศแต่ละสายพันธุ์

อาจใช้วิธีสังเกตดูที่ผิวดินบริเวณโคนต้น ถ้ามีรอยดินแตกแยกและมองเห็นหัวมันเทศแสดงว่ามันเทศเริ่มแก่และ

เก็บเก่ียวผลผลิตได้ หรือจะใช้วิธีทดลองขุดดู 2-3 หลุม สังเกตการณ์ลงหัวของมันเทศมีมากเพียงใด หัวเล็กหรือ

ใหญ่ มีแมลงทําลายเสียงหายหรือไม่ หรือจะใช้มีดตัดส่วนหัวดูยาง ที่ไหลออกมาจากหัว ถ้ามียางไหลช้าแห้งเร็ว 

เริ่มเก็บเก่ียวผลผลิตได้เลย 

 

           

                  ภาพที่ 58 แสดงการขุดหัวมันเทศ                               ภาพที่ 59 หัวมันเทศ           
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โรคมันเทศที่ส าคัญ 

 1. โรคหัวเน่า 

 สาเหตุเกิดจากเชื้อราหลายชนิด เช่น Fusarium sp. โดยที่เชื้อราจะเข้าทําลายหัวมันเทศได้ทาง

บาดแผล ซึ่งบาดแผลที่หัวมันเทศอาจเกิดจากถูกจอบ แมลงในดินหรือหนูทําลาย เป็นต้น แผลเหล่านี้จะเริ่ ม

เปลี่ยนจากสีน้ําตาลอ่อนเป็นสีดําผิวของหัวจะนุ่มในระยะแรก ภายหลังจะแห้งแข็งกระด้าง 

 การปูองกันกําจัด 

       1. จะต้องระมัดระวังอย่าให้หัวมันเทศเป็นบาดแผลหรือบอบช้ําในขณะที่ขุด หรือเก็บเกี่ยว

ผลผลิตตลอดทั้งการขนส่งจากไร่สู่ตลาด 

       2. เก็บรักษาหัวมันเทศไว้ในอากาศถ่ายเทสะดวกไม่กองสุมกันเป็นปริมาณมาก และหากพบหัวใด

เป็นโรคเน่าควรคัดทิ้งให้หมด อย่าให้ปะปนกับมันเทศหัวปกต ิ

 2. โรคใบจุด   

 สาเหตุเกิดจากเชื้อรา Cercospora sp. เริ่มแรกใบมันเทศจะเป็นจุดสีน้ําตาล ลักษณะแผล รูปร่างไม่

แน่นอน ถ้าเป็นมากใบแก่จะร่วงก่อนกําหนด ทําให้ลําต้นอ่อนแอ มันเทศลงหัวน้อย 

 การปูองกันกําจัด ใช้สารเคมี ได้แก่ สารแมนโคเซ็บ อัตรา 50-100 กรัมต่อน้ํา 20 ลิตร พ่นเป็นครั้ง

คราวเมื่อพบว่ามีโรคใบจุดระบาด 

3. โรคยอดหงิกและใบด่าง 

 เป็นโรคที่ระบาดเฉพาะแหล่ง ไม่พบทั่วไปจะมีระบาดมากในประเทศเขต อบอุ่น หรือกึ่งร้อน สําหรับ

ประเทศไทยมีพบบ้างเป็นบางแหล่ง 

 สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งมีแมลงศัตรูประเภทปากดูด เช่น เพลี้ยอ่อน และแมลงหวี่ขาว เป็น

พาหนะนําเชื้อโรคให้แพร่ระบาดติดต่อกันได้ จัดว่าเป็นโรคที่สําคัญอีกโรคหนึ่ง พืชจะแสดงอาการใบสีเขียว 

และเหลืองด่างลายประปรายทั่วไป และเนื้อใบหยักเป็นคลื่น ใบเล็กลง ยอดตั้งชัน หงิกงอ และชะงักการ

เจริญเติบโต มีผลให้มันเทศลงหัวน้อย ผลผลิตต่ํา 

การปูองกันกําจัด เนื่องจากโรคนี้มีแมลงศัตรูพืชประเภทปากดูดเป็นพาหะนําโรคนี้ ฉะนั้นจึงควรมีการ

ใช้สารเคมี พ่นทําลายเพลี้ยอ่อน และแมลงพาหะอ่ืนๆ และมีการถอนทําลายต้นมันเทศที่แสดงอาการเป็นโรค

ไปเผาทําลาย 
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แมลงศัตรูมันเทศที่ส าคัญ 

1. ด้วงงวงมันเทศ (Cylas formicarius (F.)) 

เป็นแมลงศัตรูมันเทศที่สําคัญที่สุด ที่ทําลายส่วนเถา และหัวมันเทศ พบระบาดทั่วทุกภาคของประเทศ

ไทยและในเขตร้อนทั่วทุกแห่งในโลก ที่มีการปลูกมันเทศ ทําให้มันเทศลงหัวน้อย หัวมีคุณภาพต่ํา มีกลิ่นเหม็น 

และมีรสขม ไม่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค 

 ลักษณะ เป็นแมลงปีกแข็งขนาดเล็ก ส่วนปีกสีน้ําเงินดํา คอสีน้ําตาลแดง ส่วนหัวยาวยื่นออกคล้ายงวง 

ชอบเล่นไฟในเวลากลางคืน วางไข่ตามโคนต้นมันเทศ จากไข่เจริญเป็นตัวหนอนสีขาว หัวสีน้ําตาล เจาะเข้าไป

ในเถาและหัวมันเทศแล้วเจริญเติบโตเป็นดักแด้และตัวเต็มวัย 

 การทําลาย ตัวเต็มวัยจะกัดกินเถามันเทศ ตัวอ่อนอยู่ภายในหัวมัน ทําให้มันเทศชะงักการเจริญเติบโต 

ลงหัวน้อย และหัวมันเทศมีกลิ่นเหม็น รสขม ตลอดทั้งยังเป็นช่องทางให้เชื้อจุลินทรีย์ในดินเข้าทําลายรอยแผล 

และทําให้หัว มันเทศเน่าได้ในที่สุด แมลงชนิดนี้จะระบาดมากในเขตท่ีปลูกมันเทศติดต่อกันหลายปี 

การปูองกันกําจัด มีหลายวิธี ดังนี้ 

          1. ควรคัดเลือกปลูกมันเทศเฉพาะพันธุ์ที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นเพ่ือหลีกเลี่ยงการเข้าทําลายของด้วง

งวงมันเทศ เช่น พันธุ์ พจ.115-1 พันธุ์ พจ.106-35 พันธุ์ พจ.223-6 พันธุ์ต่อเผือก พันธุ์อีดก เป็นต้น 

           2. ไม่ควรปลูกมันเทศซ้ําที่เดิม หรือปลูกมันเทศติดต่อกันเป็นเวลานานหลายปี ซึ่งถ้าจําเป็นต้องปลูก

ซ้ําที่เดิมควรมีการปลูกพืชชนิดอื่น เช่น พืชตระกูลถั่ว ข้าว ข้าวโพด หมุนเวียนบ้าง 

  3. ในแหล่งที่ปลูกมันเทศในเขตชลประทานที่สามารถปล่อยน้ําเข้าแปลงมันเทศได้ เช่น การปลูกมัน
เทศหลังนา หรือการปลูกมันเทศเป็นสวนยกร่อง ควรมีการปล่อยน้ําเข้าแปลงก่อนปลูกและหลังปลูกทุก 20-30 
วันต่อครั้ง จะสามารถทําลายไข่ ตัวอ่อน และตัวแก่ของด้วงงวงมันเทศได้โดยไม่ต้องใช้สารเคมี 

 4. ในการปลูกมันเทศช่วงฤดูแล้งไม่ควรปล่อยในแปลงมันเทศมีดินแตกระแหง เพราะช่องว่างของดิน
ดังกล่าวจะเป็นช่องทางให้แมลงศัตรูเข้าทําลายหัวมันเทศได้ง่ายขึ้น ฉะนั้น ควรรดน้ํามันเทศในฤดูแล้งเป็น
ระยะเพ่ือไม่ให้ดินแตกระแหง และถ้าเป็นไปได้ควรมีการพรวนดินข้างแปลง หรือบริเวณทางเดินขึ้นมากลบ
หลังแปลงจะช่วยลดการทําลายของด้วงงวงมันเทศได้ 
   5. จุ่มยอดพันธุ์มันเทศก่อนปลูกนาน 5 นาที ด้วยสารฟิโปรนิล อัตรา 30 มิลลิลิตร ต่อน้ํา 20 ลิตร 

   6. เมื่อถึงอายุการเก็บเกี่ยวมันเทศแล้ว ควรดําเนินการเก็บเกี่ยวได้เลย ซึ่งถ้าขุดมันเทศล่าช้ากว่า

ปกติ อาจจะทําให้แมลงศัตรูดังกล่าวเข้าทําลายหัวมันเทศเสียหายได้ 

  7. หลังจากขุดเก็บเกี่ยวมันเทศแล้ว ควรไถแปลงมันเทศทันที ไม่ควรปล่อยให้มีเศษหัวและเถามัน

เทศที่ถูกด้วงงวงมันเทศทําลายไว้ในแปลง เพราะจะเป็นแหล่งสะสมด้วงงวงมันเทศ ซึ่งจะเป็นตัวทําลายมันเทศ
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ที่จะปลูกใหม่ในฤดูต่อไป ตลอดทั้งอาจเข้าทําลายมันเทศแปลงอ่ืนๆ ที่ปลูกภายหลังที่ยังไม่เก็บเกี่ยวผลผลิตอีก

ด้วย 

   8. พ่นสารปูองกันกําจัดด้วงงวงมันเทศ โดยทําการพ่นสารทุกๆ  7-10 วัน หรือเมื่อพบการระบาด 

โดยใช้สารฟิโปรนิล อัตรา 30-50  มิลลิลิตร ต่อน้ํา 20 ลิตร โดยหยุดพ่นสารปูองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชก่อน

เก็บผลผลิต 2-3 สัปดาห์ 

2. หนอนเจาะเถามันเทศ (Omphisa anastomosalis (Guenee)) 

 ลักษณะและการท าลาย  หนอนเจาะเถามันเทศเป็นหนอนของผีเสื้อกลางคืน ขนาดตัวยาว 2 

เซนติเมตร ตัวแก่จะวางไข่ตามใบ ก้านใบ และเถามันเทศ จากไข่จะเจริญเติบโตเป็นตัวหนอนเจาะเถากัดกินใน

เถามันเทศ ทําลายท่อน้ําท่ออาหาร เมื่อเถามันเทศถูกแมลงชนิดนี้ทําลาย สังเกตที่บริเวณโคนต้นของมันเทศ 

จะมีขนาดใหญ่ผิดปกติหรือบวมเป็นปุุมปม ซึ่งภายในปุุมปมจะมีหนอนเจาะทําลายอยู่อย่างเห็นได้ชัด ใบมัน

เทศจะลู่ลง เหี่ยว และตายทั้งเถา มีผลให้มันเทศมีการลงหัวน้อย 

 การปูองกันกําจัด  ใช้สารเคมี ได้แก่ สารฟิโปรนิล อัตรา 30 มิลลิลิตร ต่อน้ํา 20 ลิตร พ่นบริเวณโคน

เถาเป็นครั้งคราวเมื่อมีหนอนเจาะเถาระบาด 

3. เพลี้ยอ่อน (Aphis sp) 

 ลักษณะและการเข้าท าลาย เป็นแมลงขนาดเล็ก ตัวอ่อนมีสีสันต่างกัน ส่วนใหญ่จะมีสีเขียว เพลี้ย

อ่อนจะดูดกินน้ําเลี้ยงตามใบและยอดอ่อน ทําให้ใบมันเทศมีรูปร่างผิดปกติ อีกทั้งยังเป็นพาหะนําเชื้อไวรัส ทํา

ให้มันเทศเป็นโรคใบหงิกและใบด่าง มีผลให้ผลผลิตลดลง 

 การป้องกันก าจัด  ใช้สารเคมี ได้แก่ สารฟิโปรนิล อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ํา 20 ลิตร หรือใช้สารคาร์

บาริล อัตรา 40 กรัมต่อน้ํา 20 ลิตร พ่นเป็นครั้งคราว เมื่อพบเพลี้ยอ่อนระบาด 

4. หนอนกระทู้ผัก (Spodoptera litura F.) 

 เป็นหนอนของผีเสื้อ ลําตัวอ้วน ตัวโตเต็มที่ยาว 3-4 เซนติเมตร ลําตัวค่อนข้างใสมีจุดดําทั้งตัว พบ

มากในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน หนอนกระทู้ผักจะกัดกินใบผักบุ้งจีนเป็นรูพรุนไปหมด 

 การป้องกันก าจัด ใช้สารเดลต้าเมทริน อัตรา 15 ซีซีต่อน้ํา 20 ลิตร พ่นในช่วงที่พบมีหนอนกระทู้ผัก 
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บทท่ี 4 
ความต้องการน้ าของพืชหลังนา และแหล่งน้าในระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ 

โดย นายบงการ พันธุ์เพ็ง นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 

 
        ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกข้าวร้อยละ 50 ของพ้ืนทีท่ําการเกษตร ทํารายได้ปีละประมาณ 2 แสนล้านบาท 
อย่างไรก็ตามเกษตรกรในเขตพ้ืนที่ชลประทานนิยมปลูกข้าวมากกว่า 2 ครั้งต่อปี หรือปลูกข้าวอย่างต่อเนื่อง 
ปัจจุบันเกิดวิกฤติการขาดแคลนน้ําอย่างรุนแรงในการปลูกข้าว อีกทั้งการปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องกระทบต่อ
ระบบนิเวศน์ เกิดปญัหาดินเสื่อมโทรม พบการระบาดของข้าววัชพืชตลอดจนโรคและแมลงศัตรูอย่างต่อเนื่อง 
          การปลูกพืชไร่ เพ่ือลดปริมาณการใช้น้ําในการปลูกพืช โดยเน้นพืชที่ใช้น้ําน้อยเมื่อเทียบกับการปลูก
ข้าว หรือการปลูกผัก พืชไร่ นับเป็นพืชที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสม คือ อายุเก็บเกี่ยวสั้น ใช้น้ําน้อย และยังเพ่ิม
ความอุดมสมบูรณ์ของดินได้ แต่การนําพืชไร่ซึ่งโดยธรรมชาติต้องการดินร่วนซุย มีการระบายน้ําดี และมีน้ําขัง
ในบางครั้ง จึงต้องมีการปรับปรุงวิธีการเขตกรรมและการดูแลรักษาให้เหมาะสม 
        ในภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรงขึ้น การกระจายตัวของฝนเปลี่ยนแปลงไป 
ฝนไม่ตกตามฤดูกาล  เกิดวิกฤตความแห้งแล้ง เป็นปัญหาและอุปสรรคที่สําคัญต่อการผลิตพืช 
น้ําเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญมากต่อการให้ผลผลิตของพืช ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ได้วิเคราะห์และจัดทํา
ข้อมูลปริมาณความต้องการน้ําของพืชไร่ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการระบบการปลูกพืชและการใช้น้ํา
ตามความต้องการของพืชในแต่ละช่วงอายุการเจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ตารางที่ 10 แสดงปริมาณความต้องการน้ําของถั่วเขียว 
ปริมาณความต้องการน้ําของถั่วเขียว 
สัปดาห์ที ่ Kc ถั่วเขียว 

(Blaney-Criddle) 
ปริมาณความต้องการน้ําของถั่วเขียว 
มิลลิเมตร ต่อวัน ลูกบาศก์เมตร ต่อไร่ ต่อวัน 

1 0.65 4.1 6.6 
2 0.70 4.6 7.3 
3 0.80 5.2 8.3 
4 1.11 7.2 11.4 
5 1.58 10.2 16.3 
6 1.51 9.7 15.5 
7 0.97 6.2 9.8 
8 0.62 3.9 6.2 
9 0.31 1.9 3.1 
ปริมาณความต้องการน้ําของถั่วเขียว รวม 370 มิลลิเมตร/ฤดูปลูก (592 ลูกบาศก์เมตร/ไร่/ฤดูปลูก ) 
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ตารางที่ 11 แสดงปริมาณความต้องการน้ําของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ปริมาณความต้องการน้ําของข้าวโพดเลี้ยงสตัว ์

สัปดาห์ที ่ Kc ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์
(Blaney-Criddle) 

ปรมิาณความต้องการน้ําของข้าวโพดเลี้ยงสตัว ์
มิลลิเมตร ต่อวัน ลูกบาศก์เมตร ต่อไร่ ต่อวัน 

1 0.67 4.1 6.6 
2 0.80 4.8 7.6 
3 0.93 5.5 8.8 
4 1.12 6.7 10.7 
5 1.39 8.3 13.3 
6 1.56 9.2 14.8 
7 1.70 10.1 16.1 
8 1.81 10.7 17.1 
9 1.80 10.6 17.0 
10 1.71 10.1 16.2 
11 1.62 9.2 14.7 
12 1.31 7.3 11.8 
13 1.04 5.9 9.4 
14 0.79 4.5 7.1 

ปริมาณความต้องการน้ําของข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ รวม 749 มิลลิเมตร/ฤดูปลูก 
(1,198ลูกบาศก์เมตร/ไร่/ฤดูปลกู ) 

 

                          
 
                                                  ภาพที ่60 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
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ตารางที่ 12 แสดงปริมาณความต้องการน้ําของข้าวโพดเลี้ยงหวาน 
ปริมาณความต้องการน้ําของข้าวโพดหวาน 

สัปดาห์ที ่ Kc ข้าวโพดหวาน 
(Blaney-Criddle) 

ปริมาณความต้องการน้ําของข้าวโพดหวาน 
มิลลิเมตร ต่อวัน ลูกบาศก์เมตร ต่อไร่ ต่อวัน 

1 0.66 4.2 6.8 
2 0.84 5.4 8.6 
3 1.03 6.6 10.5 
4 1.18 7.5 12.0 
5 1.20 7.5 12.0 
6 1.15 7.2 11.5 
7 1.10 6.9 11.0 
8 0.90 5.7 9.1 
9 0.67 4.2 6.7 
10 0.44 2.7 4.4 
11 0.21 1.3 2.0 

ปริมาณความต้องการน้ําของข้าวโพดหวาน รวม 414 มิลลิเมตร/ฤดูปลูก  
(662ลูกบาศก์เมตร/ไร่/วัน/ฤดปูลูก ) 

 
 

                              
 
                                             ภาพที ่61 ข้าวโพดหวาน 
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ตารางที่ 13 แสดงปริมาณความต้องการน้ําของถั่วเหลือง 

ปริมาณความต้องการน้ําของถั่วเหลือง 

สัปดาห์ที ่ Kc ถั่วเหลือง 

(Blaney-Criddle) 

ปริมาณความต้องการน้ําของถั่วเหลือง 

มิลลิเมตร ต่อวัน ลูกบาศก์เมตร ต่อไร่ ต่อวัน 

1 0.85 4.4 7.0 

2 0.84 4.3 6.9 

3 1.06 5.4 8.6 

4 1.28 6.7 10.7 

5 1.59 8.4 13.5 

6 1.77 9.6 15.4 

7 1.82 10.1 16.2 

8 1.65 9.1 14.6 

9 1.55 9.0 14.4 

10 1.35 8.0 12.8 
11 1.05 6.2 9.8 
12 0.86 5.1 8.2 
13 0.82 4.8 7.7 
14 0.78 4.9 7.8 

ปริมาณความต้องการน้ําของถั่วเหลือง รวม 672 มิลลิเมตร/ฤดูปลูก (1,076 ลูกบาศก์เมตร/ไร่/ฤดูปลูก ) 

 

                          
                                                  ภาพที่ 62 ถั่วเหลือง 
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ตารางที่ 14 แสดงปริมาณความต้องการน้ําของงา 

ปริมาณความต้องการน้ําของงา 

สัปดาห์ที ่ Kc งา 

(Blaney-Criddle) 

ปริมาณความต้องการน้ําของงา 

มิลลิเมตร ต่อวัน ลูกบาศก์เมตร ต่อไร่ ต่อวัน 

1 0.69 4.3 6.8 

2 0.82 4.9 7.8 

3 1.04 6.2 9.9 

4 1.42 8.5 13.6 

5 1.53 9.1 14.6 

6 1.61 9.5 15.3 

7 1.58 9.4 15.0 

8 1.57 9.3 14.8 

9 1.39 8.2 13.1 

10 1.21 7.2 11.4 

11 0.86 4.9 7.8 

12 0.60 3.4 5.4 

13 0.69 4.3 6.8 

14 0.82 4.9 7.8 

15 1.04 6.2 9.9 
16 1.42 8.5 13.6 

ปริมาณความต้องการน้ําของงา 593 มิลลิเมตร/ฤดูปลูก (948 ลูกบาศก์เมตร/ไร่/ฤดูปลูก ) 

 

 

 
                                                            ภาพที่ 63 งา 
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ตารางที่ 15 แสดงปริมาณความต้องการน้ําของพืชไร่ และพชืผกัที่สําคัญ 

พืช ปริมาณความต้องการน้ า (ลูกบาศก์
เมตร/ไร่/ฤดูปลกู) 

แหล่งอ้างอิง 

มันเทศ 750 กรมสงเสริมการเกษตร 
ถั่วลิสง 627 กรมวิชาการเกษตร 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 595 - 749 กรมวิชาการเกษตร 
ข้าวโพดหวาน 414 กรมวิชาการเกษตร 

ถั่วเขียว 370 กรมวิชาการเกษตร 
ถั่วเหลือง 672 กรมวิชาการเกษตร 

งา 593 กรมวิชาการเกษตร 
มะเขือเทศ 838 Horti Thai 
พริกชี้ฟ้า 758 Horti Thai 

คะน้า 350 Horti Thai 
กวางตุ้ง 350 Horti Thai 
หอมแบ่ง 515 Horti Thai 
ฟักทอง 655 Horti Thai 

ถัวฝักยาว 450 Horti Thai 
ผักบุ้ง 200 Horti Thai 

 

แหล่งน้ าในระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ 

        ประเทศไทยมีพ้ืนที่ทําการเกษตรประมาณ 149.25 ล้านไร่ซึ่งภายใต้พ้ืนที่การเกษตรดังกล่าวเป็น 

พ้ืนที่ที่มีระบบชลประทานประมาณ 32.79 ล้านไร่ หรือร้อยละ 21.97 ของพ้ืนที่ทําการเกษตร ส่วนพื้นที่ท่ี 

เหลือ 116.45 ล้านไร่ หรือร้อยละ 78.02 เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน1 

นอกจากนี้พ้ืนที่เกษตรกรรมที่มีการพัฒนาระบบชลประทานแล้ว ยังมีพ้ืนที่ชลประทานบางส่วนที่มีปัญหาการ

ขาดแคลนน้ํา มีน้ําใช้เพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอตลอดทั้งปีขาดแคลนน้ําในฤดูแล้ง ทั้งนี้ การทําการเกษตร น้ํา

จึงจัดเป็นปัจจัยสําคัญในระบบการผลิตทางการเกษตรและเป็นสิ่งจําเป็นในการอุปโภคและบริโภค ส่งผลต่อ

ความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศ 

         ในการดําเนินงานกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรกรจํานวนมากมีสระน้ํา แหล่งน้ําเพ่ือใช้ในการให้น้ํา

พืชเป็นของตนเองซึ่งมีขนาด ความจุปริมาณน้ําที่จะกักเก็บได้แตกต่างกันไปตามขนาดของสระซึ่งเกษตรกรราย

เดียวอาจมีสระน้ําได้มากกว่า 1 สระ  

           แต่ก็มีเกษตรกรจํานวนมากที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะขุดบ่อหรือขุดสระเองได้ จึงต้องเข้าร่วม

โครงการฯต่างๆของรัฐบาลที่จะช่วยอํานวยความสะดวกและลดต้นทุนในการขุดสระสร้างแหล่งน้ําได้ เช่น 
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ กรมพัฒนาที่ดินจัดทําโครงการแหล่งน้ําในไร่นานอกเขต

ชลประทาน โดยการขุดสระน้ําในไร่นา ขนาด 1 ,260 ลูกบาศก์เมตร และให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการออก

ค่าใช้จ่าย 2,500 บาท/บ่อ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ํา และ

เพ่ิมประสิทธิภาพ การเก็บกักน้ําในพื้นที่ทําการเกษตรของเกษตรกร เพ่ือเกษตรกรในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน

ได้มีแหล่งน้ําที่เหมาะสม กับการเกษตร เป็นการสนับสนุนการทําเกษตรแบบผสมผสานตามหลักทฤษฎีใหม่อัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ โดยกรมพัฒนาที่ดินดําเนินการคัดเลือกพ้ืนที่เปูาหมาย ดังนี้  

       1. พ้ืนที่ซึ่งจะดําเนินการก่อสร้างแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทานขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ต้อง

เป็นของเกษตรกรที่เป็นผู้ถือครองที่ดิน หรือเกษตรกรที่เป็นเจ้าของที่ดิน โดยต้องมีหลักฐานเอกสารสิทธิ์ที่

หน่วยงานรัฐเป็นผู้ออกให้ ได้แก่  โฉนด น.ส.3 น.ส.3 ก. น.ส.2 น.ส.2 ก. ส.ป.ก. 4-01 ส.ป.ก.4-14 ส.ป.ก.4-18 

น.ค.3 ก.ส.น.5 ส.ค.1 คทช. และพ้ืนที่โครงการพระราชดําริ ที่มีการจัดสรรที่ดินทํากินให้เกษตรกร สําหรับ 

น.ส.2 และ น.ส.2 ก. ต้องมีการตรวจสอบ ดังนี้ 

    1.1 ผู้มีความประสงค์จะให้กรมพัฒนาที่ดิน ดําเนินการขุดสระน้ํา ต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้มีสิทธิ

ตามเอกสารสิทธิในที่ดินประเภทใบจอง เว้นแต่กรณี ผู้มีสิทธิดังกล่าวเสียชีวิตแล้ว ผู้รับมรดกโดยชอบด้วย

กฎหมายอาจเป็นผู้ยื่นคําขอดังกล่าวแทนได้ (เอกสารสิทธิประเภทใบจองไม่สามารถทําการซื้อขายหรือให้โดย

เสน่หาได้) 

    1.2 ต้องมีการตรวจสอบว่าผู้รับใบจองหรือผู้รับมรดกโดยชอบด้วยกฎหมาย ได้เข้าทําประโยชน์ใน

พ้ืนที่ดังกล่าวแล้วจริง 

   2. เป็นพ้ืนที่ที่อยู่นอกเขตชลประทาน ขาดแคลนระบบที่จะจัดส่งน้ําไปถึงได้ตลอดปี และประสบปัญหา

ขาดแคลนน้ําเป็นประจํา หรือแล้งซ้ําซาก ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการเข้าไปตรวจสอบพ้ืนที่ หรือสอบถาม

เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานในพื้นท่ี โดยสถานีพัฒนาที่ดิน ควรจะมีการทํารายงานบันทึกข้อสังเกตไว้ 

   3. คัดเลือกพ้ืนที่ก่อสร้างแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทานตามเงื่อนไขของโครงการ เป็นลําดับแรก 

คือเป็นพื้นที่ท่ีมีประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ํา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของดิน หลีกเลี่ยงพ้ืนที่เป็นดินทราย

จัด พ้ืนที่เกลือขึ้นเป็นดินเค็ม พ้ืนที่ซึ่งมีก้อนหินขนาดใหญ่ ซึ่งหากก่อสร้างไปจะทําให้ไม่สามารถเก็บกักน้ําไว้

ใช้ได้นาน และคุณภาพน้ําไม่ดี และควรพักการปลูกพืช เพ่ือความสะดวกในการเข้าไปดําเนินการก่อสร้าง โดย

เจ้าหน้าที่บริษัทผู้รับจ้างร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินและหมอดินอาสา จะเข้าไปตรวจสอบพ้ืนที่ที่คัดเลือกและ

สอบถามเกษตรกร 

   4. พ้ืนที่ดําเนินการควรมีขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 40 ตารางเมตร โดยจะใช้ก่อสร้างสระอย่างน้อย 20 x 

30 x 2.1 เมตร เพ่ือให้เครื่องจักรสามารถทํางานได้โดยสะดวก และสามารถทําการเกลี่ยดิน ตกแต่งคันบ่อได้

อย่างเรียบร้อย 
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   ทั้งนี้ พ้ืนที่ดําเนินการควรมีการจัดกลุ่มเปูาหมายการจัดสรรพ้ืนที่ก่อสร้างให้มีขนาดของกลุ่มและ การ

กระจายตัวของสระเก็บน้ําให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการเครื่องจักรกล ได้แก่ การจัดชุด เครื่องจักรกลเข้า

ทํางาน การเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลให้มีขนาดเหมาะสมกับระดับเศรษฐกิจ (Economy of Scale) ซึ่งจะมีผล

ต่อการดําเนินการที่ทันเวลา และคุ้มค่ากับการลงทุน ทั้งในเขตพัฒนาที่ดินและยุทธศาสตร์จังหวัดอย่างสัมฤทธิ์

ผล 

        ซึ่งมีเกษตรกรจํานวนมากที่รับบริการขุดสระโดยกรมพัฒนาที่ดิน ทําให้มีสระน้ําขนาด 1,260 ลูกบาศก์

เมตร เป็นแหล่งกักเก็บน้ําภายในระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ และไร่ นา ของเกษตรกร 

 

                     
                   ภาพที ่64 แสดงสระน้ําขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตรซึ่งขุดโดยกรมพัฒนาที่ดิน 

 

         นอกจากนั้นยังมีโครงการฯ สนับสนุนเกษตรกรโครงการฯ อ่ืนๆ เช่น โครงการ 1 ตําบล 1 กลุ่มเกษตร

ทฤษฎีใหม่ ที่สนับสนุนการขุดสระให้แก่เกษตรกรโดยมีขนาดสัดส่วนตามพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ 3 - 5 ไร่ ทําให้

สระน้ํามีขนดใหญ่กว่า 1,260 ลูกบาศก์เมตร เช่น 2,100 ลูกบาศก์เมตร เป็นต้น 
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                     ภาพที่ 65 แสดงสระน้ําขนาด 2,100 ลูกบาศก์เมตรซึ่งขุดโดยกรมพัฒนาที่ดิน 

                                ตามโครงการ 1 ตําบล 1 กลุม่เกษตรทฤษฎีใหม่ 

 

          นอกจากแหล่งน้ําซึ่งเป็นสระกักเก็บน้ําแล้ว เกษตรกรจํานวนมากยังมีแหล่งน้ําอ่ืนๆ ที่สามารถใช้เป็น

แหล่งน้ําสํารองได้ ซึ่งไม่ถือว่าผิดหลักเกณฑ์ของระบบเกษตรทฤษฎีใหม่แต่อย่างไร เช่น น้ําบาดาล ห้วย หนอง

คลอง บึง หรือ แหล่งน้ําตามธรรมชาติอ่ืนๆ ทั้งนี้ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชดําริเป็นแนวทางว่า 

ต้องมีน้ํา 1,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อการเพาะปลูก 1 ไร่ โดยประมาณ ฉะนั้น เมื่อทํานา 5 ไร่ ทําพืชไร่หรือไม้ผล

อีก 5 ไร่ (รวมเป็น 10 ไร่) จะต้องมีน้ํา 10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งหากสระกักเก็บน้ําของเกษตรกรมีขนาด

ไม่เพียงพอจึงอาจจําเป็นต้องใช้แหล่งน้ําสํารองอ่ืน ๆ เป็นต้น 

          ในข้อเท็จจริงแล้ว การจัดสรรพื้นที่ในการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ ๑ ซึ่งเป็นขั้นพ้ืนฐานสําคัญ 

แบ่งออกเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่อาศัยน้ําฝน และเกษตรทฤษฎีใหม่อาศัยน้ํา เขตชลประทาน(สามารถเติมน้ําได้) 

เกษตรทฤษฎีใหม่อาศัยน้ําชลประทาน(เตมิน้ําได้) การทําทฤษฎีใหม่สามารถยืดหยุ่นปรับสัดส่วนการใช้พ้ืนที่ให้

มีความเหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่ เช่น พ้ืนที่ภาคใต้ที่มีฝนตกชุกกว่าภาคอ่ืนหรือพ้ืนที่ที่มีแหล่งน้ํามาเติมได้

หรือมีระบบชลประทานเข้าถึงสัดส่วนของสระน้ําอาจเล็กลงแล้วเพ่ิมเติมพ้ืนที่ปลูกไม้ผล  พืชไร่  พืชผักแทน

โดยอาจแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 4 ส่วนตามอัตราส่วน 16:24:50:10 เป็นต้น  

          ในขณะที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลแนะนําวิธีการเติมน้ําลงสระโดยใช้รูปแบบของการเติมน้ําใต้ดินโดย

ระบบเติมน้ําผ่านสระ เป็นวิธีการเติมน้ําโดยการขุดสระให้ลึกลงไปถึงชั้นน้ําใต้ดินระดับตื้น เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ในการ

ซึมของน้ํา โดยสระนี้จะทําหน้าที่เหมือนแก้มลิงที่ช่วยกักเก็บและชะลอน้ําให้มีเวลาซึมผ่านลงสู่ชั้นน้ําใต้ดินใน

พ้ืนที่ที่มีแหล่งน้ําดิบที่มีปริมาณน้ําและคุณภาพที่เหมาะสม ซึ่งน้ําที่เติมผ่านระบบสระจะถูกนําลงไปกักเก็บไว้

ในชั้นน้ําใต้ดิน จึงเปรียบเสมือนแก้มลิงใต้ดินด้วยเช่นกัน  
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                          ภาพที่ 66 แสดงระบบเติมน้ําผ่านสระ (กรมทรัพยากรน้ําบาดาล) 

 

          สอดคล้องกับหลักการการที่จะทําให้ทฤษฎีใหม่สมบูรณ์ได้นั้นคือ สระเก็บกักน้ําจะต้องทําหน้าที่ได้

อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ โดยอาจต้องมีแหล่งน้ําขนาดใหญ่ที่สามารถเพ่ิมเติมน้ําในสระเก็บ

กักน้ําให้เต็มอยู่ เสมอ ดังเช่นในกรณีของการทดลองที่วัดมงคลชัยพัฒนา จังหวัดสระบุรี ซึ่งพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ทรงเสนอวิธีการดังนี้ 

 

                  
                   ภาพที่ 67 แสดงระบบทฤษฏีใหม่ที่สมบูรณ์ อ่างใหญ่เติมอ่างเล็ก อ่างเล็กเติมสระน้ํา 
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        จากภาพวงกลมเล็กคือสระน้ําที่เกษตรกร ขุดขึ้นตามทฤษฎีใหม่ เมื่อเกิดช่วงขาดแคลนน้ําในฤดูแล้ง 

เกษตรกรสามารถสูบน้ํามาใช้ประโยชน์ได้ และหากน้ําในสระน้ําไม่เพียงพอก็ขอรับน้ําจากอ่างห้วยหินขาว (อ่าง

เล็ก) ซึ่งได้ทําระบบส่งน้ําเชื่อมต่อลงมายังสระน้ําที่ได้ขุดไว้ในแต่ละแปลงซึ่งจะ ช่วยให้สามารถมีน้ําใช้ตลอดปี 

        กรณีที่เกษตรกรใช้น้ํากันมาก อ่างห้วยหินขาว (อ่างเล็ก) ก็อาจมีปริมาณน้ําไม่พอเพียง หากโครงการ

พัฒนาลุ่มน้ําปุาสักหรือมีโครงการใหญ่ที่สมบูรณ์แล้ว ก็ใช้วิธีการผันน้ําจากปุาสัก คืออ่างใหญ่ ต่อลงมายังอ่าง

เก็บน้ําห้วยหินขาว (อ่างเล็ก) ก็จะช่วยให้มีปริมาณน้ําใช้มากพอตลอดปีสําหรับสระของเกษตรกร 
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บทท่ี 5 
การผลิตพืชหลังนาโดยใช้แหล่งน้ าในระบบเกษตรทฤษฎีใหม ่

โดย นายบงการ พันธุ์เพ็ง นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 

 
         สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี ไดด้ําเนินงานวิจัยพัฒนาและขยายผลเทคโนโลยี
การผลิตพืชในพ้ืนที่นาโดยใช้แหล่งน้ํา ในระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปี 2563 – 
2564 ประกอบด้วย 7 ทดลองใน 7 จังหวัด ได้แก่ 1.อ.สว่างวีระวงศ์จ.อุบลราชธานี ดําเนินวิจัย 2 ระบบ คือ 
1.ข้าว – ถั่วลิสง  2.ข้าว – ข้าวโพดฝักสด พบว่า ระบบข้าว – ถั่วลิสง เป็นระบบที่เกษตรกรให้การยอมรับ 
เฉลี่ย 2 ปี ให้ผลผลิตเฉลี่ย  466 กก./ไร่ โดยมีต้นทุนเฉลี่ย 2,316 บาท/ไร่ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเฉลี่ย   
11,650 บาท/ไร่ คิดเป็นกําไรเฉลี่ยเท่ากับ 9,334 บาท/ไร่ คิดเป็นค่า Benefit Cost Ratio (BCR) เฉลี่ยเท่ากับ  
5.0  2.อ.บรบือ และ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม ดําเนินวิจัย 2 ระบบ คือ 1.ข้าว – ถั่วลิสง 2.ข้าว – ข้าวโพด
ฝักสด พบว่าระบบข้าว – ถั่วลิสงเป็นระบบที่เกษตรกรให้การยอมรับ โดยให้ผลตอบแทนทั้งระบบเฉลี่ย 8,544 
บาท/ไร่ 3.อ.ค้อวัง จ.ยโสธร ดําเนินวิจัย 2 ระบบ คือ 1.ข้าว – ถั่วลิสง  2.ข้าว – ข้าวโพดฝักสด พบว่าระบบ
ข้าว - ข้าวโพดฝักสด เป็นระบบที่เกษตรกรให้การยอมรับ เฉลี่ย 2 ปี ได้ผลผลิตเฉลี่ย 763 กิโลกรัมต่อไร่ 
เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 9,930 บาทต่อไร่ คิดเป็นกําไรสุทธิ 4,547 บาทต่อไร่ เกษตรกรใช้ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
5,322 บาทต่อไร่ และให้ค่า Benefit Cost Ratio เฉลี่ยเท่ากับ 1.88  4. อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ดําเนินวิจัย 2 
ระบบ คือ1.ข้าว – ถั่วลิสง2.ข้าว – มันเทศ  พบว่าระบบข้าว – ถั่วลิสง เป็นระบบที่เกษตรกรให้การยอมรับ 
เฉลี่ย 2 ปี ให้ผลผลิตเฉลี่ย  268 กก./ไร่ โดยมีต้นทุนเฉลี่ย 4,339 บาท/ไร่ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเฉลี่ย  
9,383 บาท/ไร่ คิดเป็นกําไรเฉลี่ยเท่ากับ 5,044 บาท/ไร่ คิดเป็นค่า Benefit Cost Ratio (BCR) เฉลี่ยเท่ากับ  
1.8  5.อ.ลืออํานาจ จ.อํานาจเจริญ ดําเนินวิจัย 2 ระบบ คือ 1.ข้าว – ถั่วลิสง  2.ข้าว – ข้าวโพดฝักสด พบว่า
ระบบข้าว – ถั่วลิสงเป็นระบบที่เกษตรกรให้การยอมรับมากท่ีสุด เฉลี่ย 2 ปี  ให้ผลผลิตเฉลี่ย 490 กิโลกรัม/ไร่ 
รายได้ 13,360 บาท/ไร่ คิดเป็นกําไรสุทธิ 9,950 บาทต่อไร่  และค่า BCR เฉลี่ย 4.0  6.อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
ดําเนินวิจัย 2 ระบบ คือ 1.ข้าว – ถั่วลิสง  2.ข้าว – ข้าวโพดฝักสด พบว่าระบบข้าว –ข้าวโพดฝักสด เป็น
ระบบที่เกษตรกรให้การยอมรับมากท่ีสุด เฉลี่ย 2 ปี  ให้ผลผลิตเฉลี่ย 2,155 กิโลกรัม/ไร่ รายได้ 21,552 บาท/
ไร่ คิดเป็นกําไรสุทธิ 17,885 บาทต่อไร่  และค่า BCR เฉลี่ย 6.0 7 อ.สีคิ้ว อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ดําเนิน
วิจัย 2 ระบบ คือ 1.ข้าว – ถั่วลิสง  2.ข้าว – ข้าวโพดฝักสด พบว่าระบบข้าว – ข้าวโพดฝักสด เป็นระบบที่
เกษตรกรให้การยอมรับ เฉลี่ย 2 ปี ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,588 กก./ไร่ โดยมีต้นทุนเฉลี่ ย 5,706 บาท/ไร่ สร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรเฉลี่ย 13,066 บาท/ไร่ คิดเป็นกําไรเฉลี่ยเท่ากับ 7,361 บาท/ไร่ คิดเป็นค่า Benefit 
Cost Ratio (BCR) เฉลี่ยเท่ากับ  2.3   
         จากการดําเนินงานสามารถคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบได้การทดลองละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 7 คน และเกิด
กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายผู้ผลิตพืชในพ้ืนที่นาโดยใช้แหล่งน้ําในระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ 7 กลุ่ม รวมทั้งได้จัดทํา
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ระบบ QR เกษตรกรผ่านการรับรองการผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP จํานวน 59 ราย และได้จัดทําระบบ QR 
code เพ่ือใช้เชื่อมโยงการตลาดและใช้เป็นฐานข้อมูลการผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP ของเกษตรกร  
          สําหรับแหล่งน้ําในระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เกษตรกรใช้ในการปลูกพืชนั้น มีเกษตรกร 32 ราย ที่มี
ปริมาณน้ําเพียงพอสําหรับการปลูกพืชหลังนา เกษตรกรส่วนใหญ่อีก 38 ราย มีปริมาณน้ําในสระน้ําไม่เพียงพอ
สําหรับการปลูกพืชหลังนา  จึงมีความจําเป็นต้องใช้น้ําจากแหล่งน้ําสํารองอ่ืนช่วยเสริมในการปลูกพืชหลังนา 
เช่น ใช้น้ําจากน้ําบาดาล น้ําจากแหล่งน้ําอื่น ๆ 
ขั้นตอนการปลูกพืชหลังนาในระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ 
         จากการทดลองดังกล่าวทําให้สามารถกําหนดขั้นตอนการปลูกพืชหลังนาในระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ได้
ดังนี้ 
 
        ขั้นตอนที่ 1 รู้ความต้องการน้ าของพืช 
                       เช่น ถั่วลิสงมีความต้องการน้ํารวม  627,000   ลิตรต่อไร่ นับตั้งแต่ปลูกจนกระทั่งถึงอายุ
เก็บเกี่ยว (90-100 วัน) อย่างไรก็ตามหากมีข้อมูลทางวิชาการที่มากพอว่าพืชที่จะปลูกนั้นมีความต้องการน้ํา
มากน้อยเพียงใดในแต่ละสัปดาห์ของการเจริญเติบโต ก็สามารถที่จะกําหนดการให้น้ําแบบละเอียดแก่พืชที่
ต้องการปลูกได้ ดังเช่น ตารางแสดงปริมาณความต้องการน้ําของพืชในบทที่ 4 (แต่มีเงื่อนไขคือเกษตรกร
จําเป็นต้องทราบค่า Kc และเกษตรกรต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างสูงในเรื่องการให้น้ําพืช รวมทั้งมีระบบการ
ควบคมุการให้น้ําพืชได้อย่างแม่นยํา)  
 
        ขั้นตอนที่ 2 รู้ปริมาณน้ าต้นทุนที่มี 
                        เกษตรกรต้องรู้ปริมาณน้ําในสระที่มี  โดยคํานวณจากขนาดความจุของสระ คือ ความ
กว้าง x ความยาว x ความลึกของสระหรือระดับน้ําในสระ เช่น สระมีขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึก 4 
เมตร =  10 ม. X 20 ม. X 4 ม. = 800 ลบ.ม. ( 1 ลบ.ม. = 1,000 ลิตร) นั่นคือสระน้ํามีความจุเท่ากับ 800 x 
1,000 = 800,000 ลิตร แต่เนื่องจากน้ําในสระจะมีการระเหยทุกวัน หากคิดอัตราการระเหยที่ 5 มม.ต่อวัน = 
5 x 10 (ความกว้างสระ) x 20 (ความยาวสระ) = 1,000 นั้นคือน้ําระเหยไปจากสระวันละ 1,000 ลิตร เป็น
เวลา 90 วัน (อายุปลูกถั่วลิสง) เท่ากับ 1,000 ลิตร x 90 วัน = 90,000 ลิตร ปริมาณน้ําใช้จะเท่ากับ 800,000 
ลิตร(ปริมาณน้ําในสระ – 90,000 ลิตร(ปริมาณน้ําที่ระเหย) = 710,000 ลิตร ในขณะที่ถั่วลิสงมีความต้องการ
น้ํารวม  627,000  ลิตรต่อไร่ นั่นคือมีน้ําพอเพียงต่อการปลูกถั่วลิสง 1 ไร่ 
 
          ขั้นตอนที่ 3 ปรับขนาดพื้นที่ปลูกให้พอดีกับปริมาณน้ าที่มี 
                         หากคํานวณปริมาณน้ําที่มีในสระแล้ว พบว่าไม่พอเพียงต่อการปลูกถั่วลิสง 1 ไร่ ก็
สามารถลดขนาดพื้นที่ปลูกลงได้  เช่น ปริมาณน้ําใช้จะเท่ากับ 400,000 ลิตร ในขณะที่ถั่วลิสงมีความต้องการ
น้ํารวม 627,000    ลิตรต่อไร่ ก็อาจลดการปลูกลงเหลือครึ่งไร่  ปริมาณน้ําที่ข้าวโพดฝักสดต้องการก็จะเท่ากับ  
627,000   หาร 2 =  313,500 ลิตร เป็นต้น 
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          ขั้นตอนที่ 4 วิธีการปลูกพืชหลังนา 
                         เกษตรกรต้องรู้วิธีการปลูกพืชหลังนาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดจากการปลูกพืชหลังนา เช่น การปลูกถ่ัวลิสงหลังนา ข้าวโพดฝักสดหลังนา หรือถั่วเขียวหลังนา เป็นต้น 
          การคํานวณการใช้น้ําตามคําแนะนํานี้เป็นการคํานวณเบื้องต้น ทั้งนี้การใช้น้ํา และการให้น้ําพืชยัง
ขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืน ๆ อีก เช่น ชนิดของดิน ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ฤดูกาล ฯลฯ เป็นต้น ดังนั้นจึงควรมี
แหล่งน้ําสํารอง เช่น น้ําบาดาล และหากสามารถให้น้ําแบบน้ําหยดได้ก็ควรให้น้ําในระบบน้ําหยด ทั้งนี้เพ่ือเป็น
การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ํา 
 

ระบบการให้น้ าพืช 
         อย่างไรก็ตามหากเกษตรกรต้องการให้น้ําพืชอย่างมีประสิทธิภาพที่สูงแล้ว เกษตรกรต้องมีความรู้ความ
เข้าใจอย่างสูงในเรื่องการให้น้ําพืช และต้องมรีะบบการให้น้ําพืชที่ดี ซึ่งระบบการให้น้ําพืช เป็นวิวัฒนาการทาง
เทคโนโลยีวิศวกรรมเกษตรประเภทหนึ่ง ที่มีการพัฒนาขึ้นเพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร ช่วยให้ใช้น้ํา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยให้น้ําเท่าที่พืชต้องการ ลดภาระด้านแรงงาน และช่วยลดความเสียหายของพืชอัน
เนื่องมาจากการขาดน้ํา ปัจจุบันนิยมใช้ระบบการให้น้ําพืชเพ่ือลดภาระงานและลดความเสี่ ยงจากภัยแล้งกัน
อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสวนผลไม้ สวนผัก และพืชไร่ พืชทุกชนิดมีความต้องการน้ํา โดยน้ําเป็น
ปัจจัยอย่างหนึ่งของขบวนการสังเคราะห์แสงของพืช เป็นตัวละลายธาตุอาหารในดินเพ่ือให้รากดูดขึ้นไปสร้าง
การเจริญเติบโต และคายน้ําเพ่ือระบายความร้อน นอกจากนี้ยังเป็นปัจจัยสําคัญในการกําหนดปริมาณผลผลิต
ของพืชด้วย ซึ่งพืชแต่ละชนิดมีความต้องการปริมาณน้ําแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิด พันธุ์ และอายุของพืช 
ดังนั้นจึงจําเป็นต้องให้น้ําอย่างเหมาะสมกับความต้องการน้ําของพืช 
           ระบบการให้น้ําที่ดีจะต้องสนองความต้องการน้ําของพืชได้อย่างเพียงพอ อีกทั้งยังต้องเป็นระบบที่

เหมาะสมกับปัจจัยอ่ืนๆ ที่เป็นความสะดวกของผู้ใช้ระบบด้วย เช่น ชนิดของแหล่งน้ํา ข้อจํากัดของเครื่องสูบ

น้ํา และเวลาในการให้น้ํา เป็นต้น ระบบการให้น้ําที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดน้ํา และสําหรับพืชไร่จะมี

ระบบการให้น้ําที่เหมาะสมอยู่ 2 ระบบ ได้แก่ ระบบน้ําหยดและระบบสปริงเกอร์ นั้นคือสามารถแบ่งได้เป็น

ประเภท ได้แก่ 

          1.  การให้น้ําแบบฉีดฝอย (Sprinkler Irrigation) เป็นการให้น้ําแบบวงกว้างโดยฉีดน้ําขึ้นไปบนอากาศ

เหนือต้นพืชกระจายเป็นฝอยแล้วให้เม็ดน้ําตกลงมาบนพ้ืนที่เพาะปลูก โดยเครื่องสูบน้ําเป็นอุปกรณ์ส่งน้ําผ่าน

ระบบท่อด้วยแรงดันที่สูงเพื่อให้น้ําฉีดเป็นฝอยออกทางหัวปล่อยน้ําได้แก่ สปริงเกลอร์ (Sprinkler)  
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                               รูปที่ 68 แสดงการให้น้ําถั่วลิสงโดยการพ่นแบบฉีดฝอย 

 

         2.  การให้น้ําแบบเฉพาะจุด (Localize Irrigation) เป็นการให้น้ําบริเวณรากพืชโดยตรงน้ําจะถูกปล่อย

จากหัวปล่อยน้ําสู่ดินให้น้ําชุ่มไปในดินบริเวณเขตรากพืช ระบบนี้เป็นระบบที่ประหยัดได้อย่างแท้จริงเนื่องจาก

จะเกิดการสูญเสียน้ําจากปัจจัยอื่นน้อยมากและแรงดันที่ใช้กับระบบต่ําประมาณ 5 – 20 เมตร ทําให้ประหยัด

ค่าใช้จ่ายในด้านต้นกําลังสูบน้ํา ได้แก่ มินิสปริงเกลอร์ (Mini Sprinkler) ไมโครสเปรย์และเจ็ท ( Micro Spray 

& Jet) และน้ําหยด (Drip) 

         ลักษณะการใช้งานในลักษณะต่าง ๆ ของระบบน้ําหยด ได้แก่ 

              1.ใช้ให้น้ําในภาคการเกษตร โดยอาจประยุกต์กับเครื่องตั้งเวลา หรือทําระบบเปิด-ปิดปั๊มจากที่ไกล 

ได้ เพื่อความสะดวกสบายของเกษตรกร 

              2.สามารถประยุกต์ใช้กับการให้ปุ๋ยและยากําจัดศัตรูพืชต่าง ๆ ได้ 

              3.ช่วยเแก้ปัญหาพ้ืนที่ที่ดินไม่กักเก็บน้ํา ดินแห้ง หรือไม่อุ้มน้ํา ให้ดินมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลา 

              4.สามารถประยุกต์ใช้กับการให้น้ําต้นไม้ในสวน หรือไม้กระถางได้ดี 

          ข้อดีของระบบน้ําหยด ได้แก่ 

              1.ประหยัดเวลา 

              2.สามารถกําหนดเวลาและปริมาณน้ําได้ 

              3.สามารถทําได้ง่ายกว่าระบบพ่นหมอก เพราะระบบน้ําหยดไม่ต้องอาศัยแรงดันน้ํามากนัก จึงทํา

ให้มีราคาย่อมเยากว่าในการใช้งานต่อพ้ืนที่ที่เท่ากัน 
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                         รูปที่ 69 แสดงการให้น้ําข้าวโพดโดยการให้น้ําแบบเฉพาะจุด 

 

         ระบบการให้น้ําพืชเป็นกลไกท่ีสามารถจัดการควบคุมปริมาณการให้น้ําพืชได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและ

สะดวก อันจะเกิดผลดังนี้ 

         1. พืชเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ 

         2. พืชไม่ชะงักการเจริญเติบโต 

         3. เพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 

         4. กําหนดเวลาการเก็บผลผลิตได้ 

         5. การใช้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

         6. สะดวกและประหยัดเวลาการให้น้ํา 

         7. ลดความเสี่ยงในอาชีพเกษตรกรรม 
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ตารางที่ 15 แสดงข้อดี ข้อเสีย ของระบบการให้น้ําแบบสปริงเกลอร์ มินิสปริงเกลอร์ ไมโครสเปรย์และเจ็ท  

           และระบบน้ําหยด 

ระบบ ข้อดี ข้อเสีย 

สปริงเกลอร์ 

-ใช้แรงดันตั้งแต่ 20 เมตร ขึ้นไป 

-อัตราการไหลของหัวใจปล่อยน้ํา

ตั้งแต่ 250 ลิตรต่อชั่วโมงข้ึนไป 

-ใช้เวลาน้อยในการให้น้ํา 

-เหมาะสําหรับการให้น้ําพืชไร่และ

พืชผัก 

-เหมาะกับสภาพแหล่งที่มีปริมาณ

มากเพียงพอ คุณภาพน้ําปานกลาง 

-เสียน้ําจากการระเหยและกระจาย

ไปตามลม 

-มีค่าการลงทุนสูงใช้พลังงานมาก 

มินิสปริงเกลอร์ 

-ใช้แรงดัน 10-20 เมตร 

-อัตราการไหลของหัวปล่อยน้ํา    

20-300 ลิตรต่อชั่วโมง 

-มิใบหมุนช่วยน้ํากระจายเป็นวง

กว้าง 

-เหมาะสําหรับพืชผักที่ปลูกเป็น

แปลงแบบหว่านหรือแบบต้นกล้า

และไม้ผลทีมีระยะปลูกตั้งแต่ 5 

เมตร ขึ้นไป 

-เหมาะกับสภาพแหล่งน้ําที่มี

ปริมาณจํากัด คุณภาพน้ําดี 

-ถ้าใบหมุนชํารุดจะใช้งานไม่ได้ 

-ต้องใช้เครื่องกรองละเอียดปาน

กลางและล้างไส้กรองทุกวัน 

ไมโครสเปรย์และเจ็ท 

-ใช้แรงดัน 10-20 เมตร 

-อัตราการไหลของหัวปล่อยน้ํา    

10-200 ลิตรต่อชั่วโมง 

-เหมาะสําหรับพืชที่ปลูกระยะชิด

และไม้ผลระยะไม่เกิน 5 เมตร 

-เหมาะกับสภาพแหล่งน้ําที่มี

ปริมาณจํากัด คุณภาพน้ําดี 

-สูญเสียน้ําจากาการกระจายไป

ตามลม 

-ต้องใช้เครื่องกรองน้ําละเอียด

ค่อนข้างมาก และล้างไส้กรองทุก

วัน 

น้ าหยด 

-ใช้แรงดัน 10-20 เมตร 

-อัตราการไหลของหัวปล่อยน้ํา      

1-8 ลิตรต่อชั่วโมง 

-ประหยัดน้ําและใช้พลังงานน้อย

ที่สุด 

-เหมาะสําหรับการให้น้ําพืชไร่

พืชผักที่ปลูกเป็นแถวชิดหรอไม้ผล

บางชนิด 

-เหมาะกับสภาพแหล่งน้ําที่มี

ปริมาณจํากัด คุณภาพน้ําดี 

-อุดตันง่ายต้องใช้เครื่องกรอง

ละเอียดมาก ตรวจสอบและล้างไส้

กรองทุกวัน 

-การวางบนพื้นดินทําให้ตรวจสอบ

การอุดตันได้ค่อนข้างยาก ซึ่งอาจ

พบ การอุดตันเมื่อพืชเกิดความ

เสียหายแล้ว 
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