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คำนิยม 

นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ 

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  ประเทศไทยมีผืนดินอุดมสมบูรณ์  และมีสภาพอากาศเหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืชผัก 

หลายชนิด  คนไทยจึงยึดอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักมาช้านาน  บรรพบุรุษของเราสั่งสม 

ภูมิปัญญาความรู้ด้านเกษตรกรรมมาตั้งแต่อดีต และถ่ายทอดความรู้เหล่านั้นมายังลูกหลาน ทำให้ 

คนไทยมีฝมือและเชี่ยวชาญการเกษตร  สินค้าเกษตรนานาชนิด ทั้งผัก ผลไม้ ดอกไม้ และเนื้อสัตว์ 

ถูกส่งออกไปขายหลายประเทศทั่วโลก ทำรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมหาศาล การปลูกฝังให้เด็ก

และเยาวชนเหน็ความสำคญัและรกัอาชพีเกษตรกรรม ซึง่เปน็อาชพีหลกัของคนไทยจึงเป็นสิ่งสำคัญ 

 หนังสือชุด เกษตรกรรมลองทำดู ที่ท่านถืออยู่ในมือนี้  จะช่วยแนะนำให้เด็กและเยาวชนรู้จัก 
พชืผกัและสตัว ์ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่สำคัญของประเทศไทย  เนื้อหาในหนังสือประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

ความรู้ทั่วไปและการลงมือปฏิบัติ ที่จะจุดประกายให้เด็กและเยาวชนอยากปลูกพืชผักหรือเลี้ยงสัตว์ 

ด้วยตนเอง  นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาด้านโภชนาการ ความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตคนไทย รวมถึงวิธีเลือกซื้อ

สินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพ สด สะอาด และปลอดภัยด้วย 

  หากเราเริ่มปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญ รัก และสนใจอาชีพเกษตรกรรมตั้งแต่ 

วันนี้  เชื่อว่าประเทศไทยจะยังคงเป็นดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ สมกับคำว่า  “ในน้ำมีปลา  ในนามีข้าว” 

และเติบโตขยายสู่การเป็น “ครัวของโลก” ได้ไม่ยาก 

 



คำนิยม

	 หนังสือชุด	 เกษตรกรรมลองทำดู: ข้าวโพด	 ซ่ึงนานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์	 ร่วมกับกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์พิมพ์ข้ึนน้ี	 เป็นหนังสือท่ีทรงคุณค่าและน่าอ่าน	เพราะให้ความรู้ในเร่ืองท่ีใกล้ตัวและเก่ียวข้อง 

กับชีวิตประจำวัน	ได้แก่	“ข้าวโพด”	ได้อย่างครบถ้วนทุกแง่มุม

	 คนไทยทุกคนคงจะรู้จัก	“ข้าวโพด”	เป็นอย่างดี	 เพราะเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญ	หาซ้ือได้ง่าย	นำไป 

ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายท้ังในรูปของฝักสดและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง	ๆ 	 เช่ือได้ว่าคนไทยส่วนใหญ่ 

เคยรับประทาน	“ข้าวโพด”	มาแล้วท้ังน้ัน 

	 เม่ือได้อ่านหนังสือชุด	 เกษตรกรรมลองทำดู : ข้าวโพด	 แล้ว	จะรู้สึกว่าได้รับความรู้เก่ียวกับ 

“ข้าวโพด”	 เพ่ิมเติมอีกหลายแง่มุม	สมดังเจตนารมณ์ของบริษัทผู้พิมพ์	 คือ	นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์	และ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ท่ีต้องการให้เรารู้จัก	“ข้าวโพด”	เร่ิมต้ังแต่รูปร่างหน้าตา	ประวัติความเป็นมา 

ของข้าวโพด	การปลูก	การเจริญเติบโต	การแปรรูป	 คุณค่าทางโภชนาการ	และวิธีเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ 

จาก	“ข้าวโพด”	ให้ได้ของดี	 เรียกได้ว่าครบท้ังเน้ือหาสาระ	องค์ความรู้วิชาการงานเกษตร	และความรู้ 

รอบตัว	 อีกท้ังภาพประกอบก็สวยงามเหมาะสม	ส่ือความหมายได้ครบถ้วน

	 ความรู้ท่ีได้จากหนังสือชุดน้ีจึงเหมาะสำหรับผู้เรียนและผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี	รวมท้ังผู้สนใจโดยท่ัวไป	 ท้ังยังจะเป็นแนวทางท่ีจะทำให้นำความรู้จากห้องเรียนไปสู่การ

ประกอบอาชีพ	และการสร้างรายได้แก่ครอบครัวอีกด้วย

ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ



 

 

คำนำÊำนัก¾ิม¾� 

  ขา้วโพดเปน็ธญัพชืทีส่ำคญัอนัดบั 4 ของโลก รองจากขา้วสาล ีขา้วบารเ์ลย ์และขา้ว  ประเทศไทย 

ก็เป็นประเทศหนึ่งที่นิยมปลูกข้าวโพด  เพราะปลูกง่าย  ปลูกได้ทุกภาค  โดยเฉพาะข้าวโพดหวาน 

ซึ่งประเทศไทยส่งออกมากเป็นอันดับ 4 ของโลก ข้าวโพดจึงนับเป็นพืชที่มีความสำคัญและน่าสนใจ 

ไมน่อ้ยเลย  

  นานมีบุ๊คส์ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าสู่โลกของข้าวโพดในแบบฉบับน่ารักสดใสที่ใคร   ๆ  ก็อ่านได ้

กับหนังสือชุด  เกษตรกรรมลองทำดู: ข้าวโพด  ซึ่งจะพาไปเรียนรู้ตั้งแต่ประวัติศาสตร์การเพาะปลูก 
ข้าวโพด ทำความรู้จักข้าวโพดแต่ละชนิด วิธีการลงมือปลูกข้าวโพดหวาน การแปรรูป ตลอดจนคุณค่า 

ทางอาหารทีเ่ราไดจ้ากขา้วโพด 

  หนังสือเล่มนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายท่านหลายหน่วยงาน  ซึ่งช่วยสนับสนุน 

ให้คำปรึกษา และประสานงาน จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี  สำนักพิมพ์ขอขอบคุณ นสพ. ยุคล ลิ้มแหลมทอง 

อดตีปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์และคุณเมทน ีสุคนธรกัษ์ อดตีผู้อำนวยการสำนกัมาตรฐานสนิคา้

เกษตรและอาหารแห่งชาติ ที่ให้การสนับสนุนและชี้แนะแนวทางการจัดทำหนังสือชุดนี้  ขอขอบคุณ 

ดร.โชคชัย  เอกทัศนาวรรณ นักวิชาการเกษตร  (ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ) จากศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง 

แห่งชาติ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

จังหวัดนครราชสีมา ที่ช่วยตรวจแก้และให้ข้อมูล  ดร.โชคชัยเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องข้าวโพดหวานคนหนึ่ง 

ของประเทศไทย  ปัจจุบันท่านเป็นหัวหน้าโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อน ซึ่งม ี

ผลงานด้านการปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวโพดหวานมานานกว่า 30 ป  และขอขอบคุณ คุณฤทัย จงสฤษดิ ์

จากสำนกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิทีช่ว่ยตรวจแกเ้นือ้หาและความถกูตอ้ง รวมถงึ

ทกุทา่นทีม่สีว่นรว่มในการจดัทำหนงัสอืเลม่นีด้ว้ยใจจรงิ 

  นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือชุดนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกท่านและสังคมไทย

สบืไป 

 

 

นานมีบุคส์พับลิเคชั่นส์ 

 



 

 

  ข้าวโพดเป็นพืชที่สำคัญชนิดหนึ่งซึ่งคนไทยรู้จักกันดี  เพราะมีแทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำวันโดยที ่

บางครั้งเราก็ไม่รู้ตัว ลองเข้าไปสำรวจในห้องครัวดูสิ  จะต้องมีข้าวโพดอยู่อย่างแน่นอน  ไม่ว่าจะเป็น 

ข้าวโพดฝักสด ฝักอ่อน ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวโพด  เช่น แป้ง น้ำมัน สบู่ ถ่าน  นอกจากนี้ข้าวโพด 

ยังนำไปทำสิ่งของเครื่องใช้และผลิตเป็นแก๊สโซฮอล์ได้อีกด้วย  ข้าวโพดมีประโยชน์มากมายขนาดนี ้

แลว้จะดแีคไ่หน ถา้เราปลกูในบรเิวณบา้นกไ็ดด้ว้ย 

  หนงัสอืเลม่นีจ้งึถอืกำเนดิขึน้  เพือ่ใหผู้อ้า่นใชเ้ปน็คูม่อืการปลกูขา้วโพดเองในบรเิวณบา้น ซึง่นำเสนอ 
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 ถ้ามีการประกวดพืชที่ใช้ประโยชน์ได้มากมายมหาศาล เชื่อเถอะว่า 
ข้าวโพดจะเปนพืชชนิดหนึ่งที่รอชิงตำแหน่งนี้อยู่อย่างแน่นอน ลองสังเกต 
รอบ  ๆ  ตัวดูสิ จะเห็นว่าข้าวโพดเปนส่วนประกอบของอาหารทั้งคาวหวาน 
ที่สำคัญข้าวโพดยังเปนอาหารหลักของประเทศในแถบอเมริกากลางและ 
อเมริกาใต้ เช่น เม็กซิโก ชิลี อาร์เจนตินา เปรู อีกด้วย 
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