
ศูนย์วจิัยและพฒันาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธาาน 

การผลิตข้าวโพดในพ้ืนที่
ปศุสัตว์เขต 8



ผลตอบแทนการผลิต
เมล็ดข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ 5

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี



ข้าวโพดพันธ์ุาสุวรรณ 5



ข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ 5
•ผลผลิตเมล็ดสูงสุดในกลุ่มพันธุ์ผสมเปิด
•ล้าต้นสูงใหญ่  ใบมีขนาดใหญ่และยาว   น้้าหนักสดและแห้งสูง
•ปรับตัวได้ดี  ระบบรากแข็งแรง   ต้านทานโรคราน้้าค้าง
• เก็บท้าพันธุ์ได้ 1 - 3 ชั่ว  
•อายุเก็บเกี่ยว  110 -120 วัน
•ความสูงของต้น 192 ซม



วิธา การ
•ไถพรวน 
•เวลาปลูก/ หยอดเมล็ด /ระยะปลูก
•ฉีดยาคลุมวัชพืช
•ปุ๋ย (15 -15 - 15 ) และ  (46 - 0 - 0 ) 
•ก้าจัดวัชพืชเมื่ออายุ 30 วัน
•เก็บเกี่ยว



ชุดดินสวี
•บริเวณที่พบ
•ลักษณะดิน
•ปฏิกริยาดินกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง



ปริมาณน้้าฝน 

0

100

200

300

400

500

พ.ค.-60

ม.ิย.-60

ก.ค.-60

ส.ค.-60

ก.ย.-60

รวม (469.9 มม)



เตรียมดิน/ปลูก



ดูแล



ก้าจัดวัชพืช



ปุ๋ย 15-15-15 และ 46 -0 -0



ใส่ปุ๋ย/พูนโคน



เก็บเกี่ยว



กะเทาะเมล็ด/ลดความชื้น/ท้าความสะอาด



ต้นทุนการผลิตต่อไร่  (บาท)   7,145

1.ค่าเสียโอกาสจากการเช่าที่ดิน  500

2.ค่าจ้างเหมาเตรียมดิน  3 ครั้งๆละ 400 บาท 1,200

3.ค่าเมล็ดพันธุ์  4 กก.ๆละ 30 บาท 120

4.ค่าปุ๋ย   80 กก.ๆละ 10.1 บาท 810

5.ค่าสารควบคุมวัชพืช   1 กก.ๆละ 195 บาท 195

6.ค่าถุงบรรจุเมล็ด   20 ถุงๆละ 10 บาท 200

7.ค่าแรงงานปลูกจนเก็บเกี่ยว  3,240

8.ค่าแรงงานหลังเก็บเกี่ยว 780

9.ค่าเช่าเครื่องกะเทาะเมล็ด  100



ผลตอบแทนการผลิต
รายการ เงนิ (บาท)

1.ผลผลิตเมล็ดข้าวโพดต่อไร่ (กก.) 377.8

2.ต้นทุนการผลิตต่อไร่ (บาท) 7,145

3.ต้นทุนการผลิตต่อกก.(บาท) 18.9

4.ราคาจ าหน่ายต่อกก. (บาท) 30

5.รายได้ต่อไร่ (บาท) 11,334

6.ผลตอบแทน ต่อไร่ (บาท) 4,189



สัดส่วนค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิตเมล็ดข้าวโพดพนัธ์ุาสุวรรณ 5
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ต้นทุนการผลิต
ข้าวโพดหมักพร้อมฝัก

ศูนย์วจิัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง



ข้าวโพดหมักพร้อมฝัก
• เป็นแหล่งอาหารสัตว์คุณภาพดี
•ตัดในระยะที่เมล็ดมีปริมาณแป้ง 50 % (50% Milk line) 
• โปรตีน  7.2 -7.5  %
• เยื่อใย ADF 28 -32 %
•NDF  55 - 63 %   
•พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ 60 %



ชุดดนิคลองเตง็
•บริเวณที่พบดิน
•ลักษณะดิน
•ปฏิกริยาของดินเป็นกรดจัดถึงจัดมาก



ปริมาณน้้าฝน



วิธีการ
•การเตรียมดิน
•ปลูกข้าวโพด 3พันธุ์
•ระยะปลูก
•ปุ๋ย 15 -15-15 อัตรา 50 กก./ไร่
•ปุ๋ย 46 - 0 -0 อัตรา 20 กก./ไร่
•เก็บเกี่ยว



ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ 3 พนัธ์ุ



เปรียบเทยีบข้าวโพดพนัธ์ุต่างๆ
พันธ์ุา ผลผลิต

เมล็ด
เกบ็เมล็ดไว้ท า

พันธ์ุา
ความสูง
ของต้น

การผลิตเป็น
ต้นข้าวโพด
พร้อมฝักหมัก

นครสวรค์ 3 สูง ไม่ได้ ไม่สูง ไม่ม ข้อมูล

สุวรรณ 5 สูง ได้ สูง ด 

แปซฟิิค 999
ซุปเปอร์

สูงมาก ไม่ได้ ไม่สูง ไม่ม ข้อมูล



เตรียมดิน           หยอดเมล็ด           ให้น้้า



milk line 50 %   สุ่มวัดผลผลิต



ชั่งน า้หนักต่อต้น         เตร ยมตัด           ตัดต้นข้าวโพด             



สับหมักต้นข้าวโพด



ต้นทุนการผลิตต้นข้าวโพดพร้อมฝักสด   นครสวรรค์ 
3

สุวรรณ
5

แปซิฟิก 999
ซูเปอร์

1.ค่าเมล็ดพันธุ์ (บาท) 210 90 570

2.ค่าเตรียมดิน (บาท) 1,200 1,200 1,200

3.ค่าปุ๋ย  (บาท) 1,020 1,020 1,020

4.ค่าแรงปลูก(เครื่องหยอดเมล็ด)  (บาท) 50 50 50

5.ค่าให้น้้า (บาท) 160 160 160

6.ค่าก้าจัดวัชพืช (บาท) 250 250 250

7.ค่าจ้างเหมาตัดและขนออกจากแปลง (บาท) 800 800 800

ต้นทุนต่อไร่ (บาท) 3,690 3,570 4,050

ผลผลิตน้้าหนักสดต่อไร่ (กก.) 4,930 4,619 4,440

ต้นทุนต่อกก. (บาท) 0.75 0.77 0.91



ต้นทุนการผลิตต้นข้าวโพดพร้อมฝักหมักต่อไร่   (บาท) นครสวรรค์ 
3

สุวรรณ
5

แปซิฟิก 999
ซูเปอร์

1. ค่าใช้จ่ายในการผลิตต้นข้าวโพดพร้อมฝักสด 3,690 3,570 4,050

2.ค่าแรงสับหญ้า  บรรจุถุง 1,232.5 1,154.8 1110.0

3.ค่าถุงหมัก 688.8 646.8 621.6

4.ค่าเชือก/ยางมัด 10 10 10

ค่าใช้จ่ายการผลิตต้นข้าวโพดพร้อมฝักหมักต่อไร่ 5,701.3 5,461.6 5,871.6

ผลผลิตน้้าหนักสดต่อไร่ (กก.) 4,930 4,619 4,440

ต้นทุนการผลิตต้นข้าวโพดพร้อมฝักหมักต่อกก. 1.16 1.18 1.32



ขอขอบคุณ
The  End







ดินชุดสวี
• พบทั่วไปในภาคใต้

• ดนิบนเป็นดนิร่วนปนทราย  

• ดนิล่างเป็นดนิร่วนเหน ยวปนทรายปนกรวดส น า้ตาลปนเหลือง

• เป็นกรดจัดมากถงึถงึกรดจัด (pH 4.5 – 5.5)



ดนิชุดคลองเตง็
•พบในภาคใต้และชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
• เป็นดินร่วนปนทรายแป้งปนดินเหนียวดิน
•สีดิน  สีน้้าตาล  เหลืองหรือสีแดง
•ปฏิกริยาของดินเป็นกรดจัดถึงจัดมาก



ดินชุดสวี

ลกัษณะและสมบตัิดิน 
ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย มีสีน า้ตาลหรือสี น า้ตาลปนเหลือง
ดินลา่งมีเนือ้ดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายปนกรวด มีสีน า้ตาลปนเหลือง
ดินชัน้ลา่งถดัลงไปมีเนือ้ดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายปนกรวดมาก
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถงึกรดปานกลาง (pH 4.5-6.0)



ดินชุดสวี

ลกัษณะดิน

ปฏกิิริยาดิน พืน้ท พบ



ดินชุดคลองเตง็

• พบในภาคใต้และชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก

• ดินบนมีเนือ้ดินเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทรายแป้งหรือดินร่วนปนดินเหนียว มีสีน า้ตาล

• ดินลา่งมีเนือ้ดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว มีสีน า้ตาลและมีสีผสมของสีหินดินดานผุพงั 

• พบชัน้หินพืน้ของหินดินดานภายในความลกึ 50 ซม.จากผิวดิน

• ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถงึเป็นกรดปานกลาง (pH 4.5-6.0)



วธีิการ
•ปลูกข้าวโพดเล ย้งสัตว์ 3 พนัธ์ุา
•ระยะปลูก 80 x 40 ซม.
•ปุ๋ย 15 -15-15 อัตรา 50 กก./ไร่
•ปุ๋ย 46 - 0 -0 อัตรา 20 กก./ไร่
•เกบ็เก ่ยวเมื่อ อายุ 82 วัน



ข้อดขีองพนัธ์ุต่างๆ

•พันธ์ุานครสวรรค์ 3 หกัฝักง่าย ขัว้ไม่เหน ยว ต้นไม่สูง ฝักยาวใหญ่  เมล็ดส 
สด ยนืต้นนาน   ทนแล้ง   ทนโรค 
•พันธ์ุาสุวรรณ 5 ผลผลิตสูง  เกบ็เมล็ดไว้ท าพันธ์ุา 1- 3 ชั่ว   ทนโรคราน า้ค้าง    
ต้นและฝักให้น า้หนักสูง
•พันธ์ุาแปซฟิิค 999 ซูเปอร์   ผลผลิตสูงมาก   หกัฝักง่าย  ต้นไม่สูง  เมล็ดตดิ
สุดถงึปลายฝัก   ต้นเข ยวจนถงึเกบ็เก ่ยว



ข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ 5

ลักษณะ

ผลผลิต

การปรับตัว
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ข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ 5

ลักษณะ

ผลผลิต

การปรับตัว


