
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พันธุ์สุวรรณ 5731 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวพันธุ์สุวรรณ 5731 (Suwan 5731) ได้จาก

การผสมพันธุ์ระหว่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้เกษตรศาสตร์ 63 (Ki 63) กับ
สายพันธุ์แท้เกษตรศาสตร์ 48 (Ki 48) ล าต้นตั้งตรง มีความสูงต้น เฉลี่ย 218 
เซนติเมตร ใบมีลักษณะยาวรี ตั้งตรง (Erect) ความกว้างของใบรองฝักบนสุดมี
ขนาดปานกลาง เฉลี่ย 10.2 เซนติเมตร และยาวเฉลี่ย 90.6 เซนติเมตร ความยาว
ของก้านช่อดอกเกสรตัวผู้ที่จากฐานใบธงถึง ปลายยอดของเกสรตัวผู้เฉลี่ย 49 
เซนติเมตร วันสลัดละอองเกสรตัวผู้ 55 วัน และความยาวของไหม เฉลี่ย 13.4 
เซนติเมตร  ความสูงฝัก เฉลี่ย 122 เซนติเมตร วันออกไหม (ดอกตัวเมีย) 55 วัน 
ความกว้างฝักเฉลี่ย4.7 เซนติเมตร ความยาวฝักเฉลี่ย 21.4 เซนติเมตร ความยาวติด
เมล็ดเฉลี่ย 21.4 เซนติเมตร จ านวนเมล็ดต่อแถวเฉลี่ย 40.8 เมล็ด และมีจ านวน
แถวต่อฝักเฉลี่ย 14 แถว  เมล็ดมีสีส้มเหลืองกึ่งหัวแข็ง มีเปอร์เซ็นต์การกะเทาะสูง
เฉลี่ย 82 เปอร์เซ็นต์ และมีผลผลิตเมล็ดเฉลี่ย 1,586 กิโลกรัม/ไร (15 เปอร์เซ็นต์
ความชื้น) มีอายุเก็บเกี่ยว 110-120 วัน 

ลักษณะเด่นของพันธุ์ 
1. ผลผลิตสูงเฉลี่ยที่ความชื้น 15 เปอร์เซ็นต์ 1,586 กก./ไร่ 
2. อายุออกดอกตัวผู้และตัวเมียพร้อมกัน 53-57  วัน 
3. อายุเก็บเกี่ยว 110-120 วัน 
4. มีเปอร์เซ็นต์การกะเทาะสูง 82 เปอร์เซ็นต์ 
5. ต้านทานโรคราน้ าค้าง และโรคทางใบได้ดี 
6. เมล็ดใหญ่ เมล็ดแห้งมีน้ าหนักดี 
7. เหมาะส าหรับปลูกในฤดูต้นฝน  
8. สามารถน าไปใช้ปลูกท าข้าวโพดหมักได้ดี 
9. เมล็ดเป็นสีส้มเหลืองและกึ่งหัวแข็ง 

 
การเตรียมดิน 

การเตรียมดินมีวัตถุประสงค์ เพื่อท าให้โครงสร้างของดินมีสภาพที่เหมาะ
ต่อการเจริญเติบโตของพืช ควบคุมและก าจัดวัชพืช เตรียมผิวดินให้เหมาะแก่การ
ชลประทาน และเป็นการเพิ่มปุ๋ย หากมีการไถกลบซากพืชหรือพืชสดลงในดิน อีกทั้ง
เป็นการควบคุมโรคและแมลงที่เป็นศัตรูพืช มีวิธีการดังนี้  

1. ไถดะหรือไถบุกเบิกด้วยผาล 3 และตากดินไว้ระยะหนึ่งประมาณ 1-2 
สัปดาห์ จะช่วยลดปริมาณวัชพืชและซากวัชพืชหรือก าจัดโรคและแมลงที่เคยระบาด
ได ้

2. ไถแปรหรือไถบุพรวนด้วยผาล 7 แล้วตามด้วยจอบหมุน (Rotary 
Tillers) และตากดินไว้ระยะหนึ่งจะช่วยลดปริมาณวัชพืชและซากพืชหรือก าจัดโรค
และแมลงที่เคยระบาดได้ 

3. กรณีที่ดินไม่สามารถระบายน้ าได้ดีหรือมีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ สามารถ
ยกร่องปลูกได้ตามต้องการ 

นอกจากนี้ยังสามารถปลูกได้โดยไม่ไถเตรียมดินโดยเฉพาะในดินร่วน ดิน
ร่วนปนทรายและร่วนเหนียวเป็นวิธีการที่ดีกว่าการปลูกโดยไถพรวนตามปกติ  

เนื่องจากสามารถช่วยลดต้นทุนในการไถพรวนและยังช่วยให้ปลูกข้าวโพด
ได้เร็วขึ้นด้วย ซ่ึงการปลูกตามได้ทันทีหลังเก็บเกี่ยวข้าวโดยอาศัยความชื้นในดินที่
หลงเหลืออยู่ สามารถประหยัดการใช้น้ าได้อย่างดี  
หมายเหตุ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต้องการดินที่มีค่า pH ระหว่าง 5.6-6.8 ปริมาณวิกฤติ

ของธาตุอาหารหลักส าหรับการเจริญเติบโต ดังนี้ ไนโตรเจน (N) = 3.0 %, 
ฟอสฟอรัส (P) = 0.25 % และ โพแทสเซียม (K) = 1.9 % ธาตุอาหาร
รอง ได้แก่แคลเซียม (Ca) = 0.4 % แมกเนเซียม (Mg) = 15 ppm. และ 
ก ามะถัน (S) = 1.5 ppm. ธาตุอาหารจุลธาตุ/อาหารเสริม ได้แก่ 
แมงกานีส (Mn) = 15 ppm. เหล็ก (Fe) = 25 ppm. ทองแดง (Cu) = 5 
ppm. โบรอน (B) 10-14 ppm. สังกะสี (Zn) = 15-20 ppm.และ โม
ลิบดินั่ม (Mo) = 0.5-1.0 ppm. 

  

การปลูกและวิธีปลูก 
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยคนปลูกอาจใช้จอบสับเป็นหลุม หรือใช้อุปกรณ์

ปลูก เรียกว่า แจ๊ป หยอดหลุมละ 1-2 เมล็ด กลบดินหนา ประมาณ 1-2 ซม. เมื่อ
ข้าวโพดอายุได้ประมาณ 15 วัน ควรถอดต้นที่ไม่สมบุรณ์ เหลือไว้หลุมละ 1 ต้น (หลุม
ไหนไม่งอกให้ชดเชยหลุมถัดไป คือเหลือไว้ 2 ต้น) (1 ไร่ ใช้เมล็ดพันธุ์ 3-3.5 กก.)  

การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยใช้รถแทรกเตอร์พ่วงเครื่องปลูกพร้อมใส่ปุ๋ย
รองพื้น เป็นการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ปลูกขนาดใหญ่ แต่ต้องปลูกด้วย
ความระมัดระวัง เครื่องปลูกต้องปรับตั้งให้ดี เพราะเมล็ดพันธุ์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
เปราะบางต่อการเสียดสีของจานปลูก โดยปลูกแบบร่องคู่ หรือร่องเด่ียว ดังนี้ 

1. การปลูกแบบแถวเดี่ยว ระยะระหว่างแถว 70-75 ซม. ระยะระหว่าง
หลุม 20-25 ซม. ปลูก 1 ต้นต่อหลุม การเตรียมแถวปลูกโดยการขีดร่องในฤดูแล้ง
ช่วงเดือน พฤศจิกายน-มีนาคม และยกร่องในฤดูฝนช่วงเดือนเมษายน – ตุลาคม  

2. การปลูกแบบแถวคู่  ชักร่องกว้าง 110-120 ซม. ระยะห่างระหว่างหลุม 35-40 
ซม.  ปลูก 1 ต้นต่อหลุม โดยปลูกข้างสันร่องทั้งสองข้าง ระยะระหว่างหลุม 30 ซม. 

ก่อนปลูกคลุกเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ป้องกันเชื้อรา (Fungicide)  ที่ ช่วย
ป้องกันโรคราน้ าค้าง ที่ปนมากับเมล็ด และสารป้องกันกันก าจัดแมลง (Insecticide) 
และสารประกอบอื่น ๆ ต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กก. ดังนี้ 1. แคปแทน (Captan) อัตรา 1 
กรัม 2. เมทาแลกซิล  (Metalaxyl) อัตรา 7 กรัม 3. แอกทาลิก((pirimiphos-
methyl) 50% W/V อัตรา 0.05 ซีซี 4. น้ าสะอาด อัตรา 5 ซีซี 5. PEG (Poly 
ethylene glycol 400) (ถ้ามี) อัตรา 1 กรัม  
หมายเหตุ ในกรณีพื้นที่ที่มีการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (FAW) อาจ
คลุกเมล็ดพันธุ์ด้วย ไซแอนทรานิลิโพล (cyantraniliprole 20% SC.) อัตรา 20 ซีซี 
สามารถป้องกันได้ 15-20 วัน 
 

ฤดูปลูกและวันปลูก 
โดยทั่วไปฤดูปลูกที่เหมาะสมในการปลูกข้าวโพด มี 3 ฤดู คือ  

1. ฤดูแล้ง  ปลูกตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 
2. ฤดูต้นฝนปลูกตั้งแต่ เดือนมีนาคม - มิถุนายน 
3. ฤดูปลายฝนปลูกตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 

แต่ฤดูปลูกที่เหมาะสมต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ได้แก่ ปลายฤดูฝน และ
ฤดูแล้ง หลักการส าคัญก็คือข้าวโพดจะต้องไม่ขาดน้ าขณะออกดอกและติดเมล็ด 

 
การควบคุมวัชพืช 

การควบคุมก าจัดวัชพืชและการอารักขาพืช โดยทั่วไปการพ่นสารเคมี
ป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยฉีดพ่นสารควบคุมวัชพืชก่อนข้าวโพดงอก หลังจากให้น้ า
ด้วย เพนดิมิทาลีน (Pendimethalin 33% W/V EC) อัตรา 300-350 มล./ไร่ และ
อาทราซิน (Atrazing 90% WG)  อัตรา 300-400 กรัม/ไร่ หรือสารควบคุมวัชพืช
อื่นๆ ตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร ที่ส าคัญต้องค านึงถึงช่วงเวลาในการฉีด
พ่นด้วย เช่น การฉีดยาคุมวัชพืชควรฉีดทันทีหลังปลูกและให้น้ าวันแรก ซ่ึงเป็นช่วง
ที่ดินมีความชื้นจะท าให้ยามีประสิทธิภาพมากขึ้น การถอนแยกและปลูกซ่อม การ
พูนโคน  ในกรณีที่มีการใช้สารเคมี ต้องศึกษาและเลือกใช้ให้เหมาะสม 

ช่วงวิกฤติที่ข้าวโพดอ่อนแอกว่าวัชพืชที่สุดคือ ระยะ 13-25 วันหลังงอก 
ระยะนี้ถ้ามีวัชพืชรบกวนจะท าให้ผลผลิตข้าวโพดเสียหายสูงสุด ดังนั้นการปลูกข้าวโพด
ให้ได้ผลผลิตสูงจึงต้องให้แปลงปลอดวัชพืชตลอดช่วง 1 เดือนแรกตั้งแต่ปลูก 

 
โรคและแมลง 

โรค ปัญหาที่พบคือ โรคราน้ าค้าง โรคราสนิม และโรคใบไหม้ เกษตรกร
อาจพ่นด้วยสารป้องกันโรคพืชคือ ไดเมทโทม๊อบ ฟังกูราน สกอร์ แคปแทน และแคง
เคอร์ X ตามชนิดของโรค  

แมลง ศัตรูที่พบคือ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ หนอนเจาะล าต้นและหนอนเจาะ
ฝัก ควรพ่นด้วย เชฟวิน 85 อิมิดาโดลพริด, เบต้าไซฟลูทริน เดลทาเมทริน ตัวใดตัว
หนึ่งตามการระบาดของแมลงศัตรู  
หมายเหตุ ในกรณีพื้นที่ที่มีการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (FAW) 

สารเคมีที่ใช้ ได้แก่ 1. อิมาเม็คตินเบนโซเอท (Emamectin Benzoate) 
20% WG. 2. สไปนีโทรแรม (Spinetoram) 12%W/V SC. 3. คลอแรนท
รานิลิโพล (Chlorantraniliprole) 20% WG. +ไทอะมีท๊อกแซม 
(Thiamethpxam) 20% WG. 4. เมทอกซีฟีโนไซด์ (Methoxyfenozide) 
30% w/v + สไปนีโทแรม  (Spinetoram 6% w/v. 5 อินด๊อกซาคาร์บ 
(Indoxacarb) 15% W/V EC อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยฉีดพ่นทุกๆ 5-7 วัน 
หลังมีการระบาด โดยฉีดในระหว่างที่ข้าวโพดมีอายุ 15-45 วันหลังปลูก 
ทั้งนี้ เกษตรกรควรศึกษาการใช้แล้วิธีการใช้สารเคมีตามค าแนะน าของกรม
วิชาการเกษตรประกอบด้วย 

 

การท ารุ่น 
การท ารุ่น เป็นการพรวนดินดายหญ้าหลังข้าวโพงอกแล้วแต่ท าก่อนที่ข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ถึงระยะวิกฤติ (20-30 วันหลังปลูก) โดยใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ เช่น 
จอบ รถไถเดินตาม และรถแทรกเตอร์พ่วงจอบหมุน หรือเครื่องพูนโคน อย่างไรก็ตามการใช้
ไถพูนโคนมักมีวัชพืชในแถวหลงเหลืออยู ่จึงต้องใช้จอบดายตามอกีครั้ง พร้อมกับการใสปุ่ย๋ 
สูตร 46-0-0 อัตรา 30-50 กก./ไร่ 



ปุ๋ย และ การใส่ปุ๋ยบ ารุงดิน 
การใส่ปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพ ควรท าการวิเคราะห์ดินว่าขาดธาตุอาหารชนิด

ใด  โดยพิจารณาเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ให้
เพียงพอแก่ความต้องการ  

1. การใส่ปุ๋ยรองพื้น หมายถึง ใส่ปุ๋ยก่อนปลูกข้าวโพดการโดยจะหว่านปุ๋ย 
ในบริเวณที่จะปลูก แล้วพรวนดินกลบ จากนั้นจึงปลูกข้าวโพด ท าให้ปุ๋ยคลุกเคล้าอยู่
ในดิน เมื่อรากข้าวโพดออกมาจากเมล็ด จะสามารถได้รับปุ๋ยทันที ซ่ึงการใส่ปุ๋ยรอง
พื้นครั้งแรกควรมีทั้ง N-P-K ปุ๋ย P และ K นั้นเป็นปุ๋ยที่ไม่มีการเคลื่อนย้ายในดิน จึง
จ าเป็นต้องใส่ให้คลุกเคล้าอยู่ในดินการใส่ปุ๋ยที่มี P และ K ภายหลัง ปุ๋ยจะอยู่ที่ผิว
ดิน และไม่เป็นประโยชน์ กับข้าวโพด ปุ๋ยรองพื้น ในแต่ละพื้นที่สูตรปุ๋ยและอัตราที่
เหมาะสมขึ้นกับการวิเคราะห์ดินและระดับผลผลิตที่ต้องการในทางปฏิบัติเพื่อความ
สะดวก เช่น ให้ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15, 16-20-0, 16-16-16 หรือ 20-20-0 ใน
การรองก้นหลุมก่อนปลูก อัตรา 20-30 กก./ไร่  

2. การใส่ปุ๋ยหลังปลูก หมายถึง การใส่ปุ๋ยหลังปลูกข้าวโพดวันแรก 20-25 
วัน พร้อมท ารุ่นหรือพูนโคน ใส่ปุ๋ยยูเรียสูตร 46-0-0 อัตรา 30-40 กก./ไร่ อาจ
กระท าโดยใช้รถใส่ปุ๋ยท ารุ่นหรือการแซะดินให้หา่งจากโคนต้นข้าวโพดประมาณ 15-
20 เซนติเมตร แล้วกลบดิน 
แหล่งท่ีมา: ทวีศักด์ิ ภู่หล า https://www.facebook.com/taweesak.pulam 
 
น้ าและการจัดการน้ า  

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นพืชที่ต้องการน้ าตลอดอายุการเจริญเติบโต ดังนั้น
แปลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ควรมีแหล่งน้ าเพื่อการชลประทาน ไม่ควรใช้น้ าฝน
เพียงอย่างเดียวเพราะการขาดน้ าจะมีผลถึงผลผลิตและคุณภาพเมล็ดอย่างชัดเจน  
ส่วนใหญ่การขาดน้ าในช่วงที่ข้าวโพดออกดอกและติดเมล็ดจะกระทบกระเทือนต่อ
ผลผลิตมากที่สุด “ข้าวโพดต้องการน้ าตลอดช่วงอายุ 400-600 มม.” โดยช่วงวิกฤต
ของข้าวโพดเมื่อขาดน้ า ผลผลิตจะลดลงอย่างมาก คือ 

  1. ก่อนหน้าการออกดอก 2 อาทิตย์ 
 2. หลังการออกดอก 2 อาทิตย์ 
 

ตาราง ผลการขาดน้ าที่มีต่อผลผลิตข้าวโพด 
ระยะการเจรญิเตบิโตของข้าวโพด เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตที่ลดลง 
1. ระยะต้นกล้าถึงระยะหวัเข่า  5-10 
2. ระยะเร่ิมเห็นเร่ิมเห็นช่อดอกตัวผู้โผล ่ 10-25 
3. ระยะออกไหม หรอืผสมเกสร  40-50 
4. ระยะเป็นเมล็ดใส 30-40 
5. ระยะแป้งแข็ง 20-30 

แหล่งท่ีมา:  Classen, M.M.,and R.H.Shaw. 1970. Water deficit effects on  corn. II. Grain  
components. Agron. J. 62: 652-655. 

 
 
 

การให้น้ า 
การให้น้ าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีหลายวิธีขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ ต้นทุน และ

ความสามารถของผู้ปลูก แต่ระยะเวลาในการให้น้ าแต่ละครั้งต้องดูชนิดของดิน   ถ้า
เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง ให้น้ า 5-7 วันต่อครั้ง หรือถ้าเป็นดินร่วนปนทราย 
ควรให้ 3-4 วันต่อคร้ัง โดยทั่วไปมีวีการดังนี้ 

1. การให้น้ าทางผิวดิน เช่น การให้น้ าแบบท่วมเป็นผืน (Flooding)  และ 
แบบไหลผ่านร่อง (Furrow) 

2. การให้น้ าแบบสปริงเกอร์ หรือฝนเทียม 
3. การให้น้ าแบบไมโคร เช่น แบบน้ าหยด มินิสปริงเกอร์ และแบบสายน้ าพุ่ง 
4. การให้น้ าทางใต้ดิน 

ทั้งนี้การให้น้ าทั้ง 4 ระบบนั้นมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปและที่ส าคัญการจะ
เลือกใช้ระบบน้ าระบบใดระบบหนึ่งเกษตรกรควรค านึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่ 
ต้นทุนและการจัดการ ปริมาณน้ า และอื่นๆ ประกอบด้วยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดกับตัวเกษตรกรเอง 

 
การเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

ควรเก็บเกี่ยวข้าวโพดเมื่อแก่จัด เฉลี่ย 110-120 วัน หลังปลูกและให้น้ าวัน
แรก โดยใช้แรงงานคน หรือเครื่องจักรกลทางการเกษตร (เครื่องเกี่ยวนวด) ในกรณี
ที่เกษตรกรต้องการเก็บเมล็ดไว้ใช้ท าอาหารสัตว์เอง ควรเก็บเฉพาะฝักแล้วน ามา
ตากแดด 2-3 วัน เพื่อไล่ความชื้น หรือจนกว่าข้าวโพดจะแห้งสนิท โดยทั่วไปแล้ว
ความชื้นเมล็ดข้าวโพดต้องไม่เกิน 15% จึงน ามากะเทาะเมล็ดด้วยเครื่องกะเทาะ
เมล็ด ก่อนบรรจุในถุงหรือยุ้งฉาง สามารถเก็บรักษาได้ 3- 6 เดือน ทั้งนี้ในระหว่าง
การเก็บรักษาต้องมีการรมสารเคมีป้องกันแมลงศัตรูพืช เช่น มอด หรือด้วงงวงช้าง
ทุกๆ 2 เดือน และระวังอย่าให้ถูกฝนหรือมีความชื้นสูงเพราะจะท าให้เกิดเชื้อราซ่ึง
อาจเป็นพิษต่อคนหรือสัตว์ที่กินเข้าไป 
 

 

 
เอกสารค าแนะน า  

การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
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