
CROP  REQUIREMENT : ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

 

ลําดับที่ รายการ ความเหมาะสม ขอจํากัด 

1. สภาพพื้นที ่ 1. ปลูกไดผลดีที่สุดในเขตอบอุน (temperate  zone) 

คือระหวางเสนแวง  ที่  30 – 40  เหนือและใต 

2. พื้นที่ดอน  หรือที่ลุมไมมีน้ําขัง 

3. ความสูงจากระดับน้าํทะเลไมเกิน  1,000  เมตร 

4. ความลาดเอยีงไมเกนิ  5  เปอรเซ็นต 

5. การคมนาคมสะดวก 

- ถาน้ําทวมขัง  การดูดธาตุอาหารไปใชในการเจริญเติบโตไมด ี

- ถาความลาดชันของพื้นที่สูง  จะมีความสญูเสียความอุดมสมบูรณของดิน 

จากการชะลางพังทลายของหนาดิน 

- ถาปลูกในพืน้ที่นา (ฤดแูลง) หลังจากเกบ็เกี่ยวขาว  ควรปลูกประมาณ

เดือนพฤศจกิายน - ธันวาคม 

2. อุณหภูม ิ 1. อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตเฉลี่ย  25 – 35  องศาเซลเซียส 

2. แสงแดดจัด 
- 

3. ความตองการน้ํา 

และแหลงน้ํา 

ปลูกในพื้นที่ไร  (อาศัยน้ําฝน) 

1. ปริมาณการกระจายของน้าํฝนสม่ําเสมอ  1,000 – 1,200  มิลลิเมตรตอป 

จะใหผลผลิตที่สูง 

2. ตองการน้ําตลอดฤดูประมาณ  450 - 500  มิลลิเมตร 

3. ชวงการเจรญิเติบโตปริมาณการกระจายของน้ําฝน  350 – 400  มิลลิเมตร 

ปลูกในพื้นที่นาฤดูแลง  (ใชน้ําชลประทาน) 

- ตองการน้ําตลอดฤดูประมาณ  720 – 800  ลูกบาศกเมตร 

 

- ชวงอายุ 50 - 55 วัน (ออกดอกหัว)  ถาขาดน้ําจะทําใหผลผลิตลดลง 50 % 

- ถาเก็บเกีย่วในชวงฝนตก  หรือมีความชืน้สูงจะทําใหเกิดสารพิษ 

อะฟลาทอกซิน 
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ลําดับที่ รายการ ความเหมาะสม ขอจํากัด 

4 ลักษณะดิน 1. ระดับหนาดนิลึกไมนอยกวา 25 เซนติเมตร 

2. ดินรวน  ดนิรวนเหนยีว  ดินรวนทราย  และดินเหนยีว 

3. ความอุดมสมบูรณปานกลาง  มีอินทรียวตัถุไมต่ํากวา 1.0 เปอรเซ็นต 

ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนไมนอยกวา  10  สวนในลานสวน 

และโพแทสเซยีมที่แลกเปลีย่นไดไมนอยกวา  60 สวนในลานสวน 

4. การระบายน้ําและถายเทอากาศด ี

5. คาความเปนกรด – ดาง (pH)  5.5 – 7.0 

 

 

 

- 

 

เรียบเรียงโดย    ณรงค  วุฒิวรรณ  และอํานาจ  จันทรครุฑ  สวนสงเสริมการผลิตพืชไร  สํานักสงเสรมิและจัดการสินคาเกษตร 

 กรมสงเสริมการเกษตร  โทร 0-2579-6635 

จัดทํา ตุลาคม  2549 

เอกสารประกอบการเรียบเรียง 

1. กรมสงเสริมการเกษตร  2546  การสัมมนาเจาหนาที่และวิทยาการเกษตรกร  โครงการสงเสริมการผลิตขาวโพดชุมชนในนา  21 - 24 มกราคม 2546  ณ โรงแรมบูรพา  จังหวัดเพชรบูรณ 

2. กรมสงเสริมการเกษตร  2546 การผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวที่ถูกสุขลักษณะที่ควบคุมการปนเปอนของอะฟลาทอกซิน 

3. กรมวิชาการเกษตร  2524  ขาวโพด  เอกสารวิชาการเลมที่ 4 

 4. กรมวิชาการเกษตร  2544  เกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับขาวโพดเลี้ยงสัตว  ลําดับที่ 14  (2545) 

 5. กรมวิชาการเกษตร  2547  เอกสารวิชาการขาวโพดเลี้ยงสัตว  ลําดับที่ 11/2547 

 6. ราเชนทร  ถิรพร 2539  ขาวโพด.  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 



ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

 

ความสําคัญของสินคา 

 ขาวโพดเลี้ยงสตัวเปนพืชเศรษฐกิจทีใ่ชในอตุสาหกรรมผลิตอาหารสัตวของประเทศ  ในแตละปประเทศไทย

สามารถผลิตไดประมาณ  4  ลานตัน  สําหรับในป 2549/50  ผลิตไดประมาณ  3.649  ลานตัน  เนื่องจากมีพืชแขงขัน  

ไดแก  มันสําปะหลัง  และออย  ผลผลิตรอยละ  95  ใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว  เนื่องจากกจิการ

ปศุสัตวของประเทศเติบโตอยางรวดเรว็ 

สภาพแวดลอมท่ีเหมาะตอการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว 

สภาพภูมิอากาศ

 - ปลูกไดผลดทีี่สุดในเขตอบอุน (temperate  zone)  คือระหวางเสนแวงที่30 – 40  เหนือและใต 

 - อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของขาวโพดเลีย้งสัตวเฉล่ีย  25 – 35  องศาเซลเซียส 

 - มีแสงแดดจดั 

 - ปลูกในพื้นทีไ่ร (ฤดูฝน)  ตองมีปริมาณการกระจายของน้ําฝนสม่ําเสมอ  1,000 – 1,200  มิลลิเมตร

ตอป  และชวงการการเจริญเติบโตตองมีปริมาณการกระจายของน้ําฝน  350 – 400  มิลลิเมตร 

 - ปลูกในพื้นที่นา (ฤดูแลงใชน้ําชลประทาน)  หลังเก็บเกี่ยวขาว  ตองการน้ํา  720 – 800  ลูกบาศกเมตร 

ตลอดฤดู  (ขาวนาปรังใชน้ํา  1,600ลูกบาศกเมตร) 

สภาพพืน้ท่ี 

 - พื้นที่ดอน  หรือที่ลุมไมมีน้ําขัง 

 - ความสูงจากระดับน้ําทะเลไมเกิน  1,000  เมตร 

 - ความลาดเอยีงไมเกิน  5  เปอรเซ็นต 

 - การคมนาคมสะดวก 

ลักษณะดิน 

 - คุณสมบัติทางกายภาพเปนดินรวน  ดินรวนเหนยีว  ดนิรวนทราย  และดินเหนยีว 

 - ความอุดมสมบูรณปานกลาง  มีอินทรียวัตถุไมต่ํากวา 1.0 เปอรเซ็นต  ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน

ไมนอยกวา  10  สวนในลานสวน  และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดไมนอยกวา  60 สวนในลานสวน 

 - ระดับหนาดนิลึกไมนอยกวา  25  เซนติเมตร 

 - การระบายน้าํและถายเทอากาศด ี

 - คาความเปนกรด – ดาง (pH)  5.5 – 7.0 

แหลงผลิตท่ีสาํคัญ 

 - ภาคเหนือ  จงัหวัดเพชรบูรณ  นครสวรรค  เชียงราย  และจังหวัดพษิณุโลก 

 - ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  จังหวดันครราชสีมา  ศรีสะเกษ  ชัยภูมิ  และจังหวัดเลย 

 - ภาคกลาง  จงัหวัดลพบุรี  และจังหวัดสระบุรี 
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 - ภาคตะวนัออก  จังหวัดสระแกว  และจังหวัดจันทบุรี 

 - ภาคตะวนัตก  จังหวัดกาญจนบุรี  และจังหวัดสุพรรณบรีุ 

การเพาะปลูกและเก็บเก่ียว 

 - ฤดูปลูก ตนฝนเมษายน – มิถุนายน  ปลายฝนกรกฎาคม – สิงหาคม  ฤดูแลง(พืน้ที่นา) 

พฤศจิกายน – มกราคม  

 - การเตรียมดนิ  2  ครั้ง  ไถดะ 1 คร้ัง  และไถแปรหรือพรวน 1 คร้ัง  ปลูกในพื้นทีน่าบางพื้นที ่

ไมไถพรวน 

 - อัตราเมล็ดพนัธุ  3  กิโลกรัมตอไร  ควรใชพันธุลูกผสมเดี่ยวเพราะตอบสนองตอปุยและใหผลผลิตสูง 

 - ระยะปลกู (ระหวางหลุม x ระหวางแถว)  75 x 75 ซม.  3 ตน/หลุม  ,  75 x 50 ซม. 2 ตน/หลุม , 75 x 25 ซม. 

1 ตน/หลุม 

 - พันธุลูกผสมเดี่ยวของหนวยงานราชการ  (ศูนยวิจยัขาวโพดขาวฟางแหงชาติ  และศูนยวิจยัพืชไร

นครสวรรค)  และพันธุที่ผลิตโดยภาคเอกชน 

 - การใชปุยใหมีประสิทธิภาพและประหยดัควรใสตามคาวิเคราะหดิน 

 - เก็บเกี่ยวเมื่อขาวโพดแกจดั  หรือเมื่ออายุ  120  วันขึ้นไป 

 

 ตนทุนการผลิต 

รายการ 2547 2548 2549 
ตนทุนรวมตอไร (บาท) 2,008.63 2,349.65 2,526.58 

ตนทุนรวมตอกก.(บาท) 3.35 4.00 4.09 

 ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

 ปริมาณการสงออก

รายการ 2547 2548 2549 (มค.-กย.)

ปริมาณ (ตัน) 871,792 58,662 98,076 

มูลคา (ลานบาท) 4,651.50 347.92 555.30 

 ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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มาตรฐานของสินคา  (ขาวโพดเลี้ยงสตัว) 

ทายประกาศกระทรวงพาณชิย เร่ือง กําหนดใหขาวโพดเปนสินคามาตรฐานและมาตรฐานสินคาขาวโพด 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ขอ ๑.  คํานิยาม  

(๑) “ขาวโพด” หมายความวา เมล็ดของขาวโพดที่กะเทาะออกจากฝกแลว 

(๒) “เมล็ดด”ี หมายความวา เมล็ดที่ไมลีบ ไมเสีย ไมถูกแมลงทําลาย ไมแตก และไมใชเมล็ดสีอ่ืน 

(๓) “เมล็ดสีอ่ืน” หมายความวา เมล็ดที่มีสีไมตรงตามที่ตกลงกัน  

(๔) “เมล็ดลีบ” หมายความวา เมล็ดที่มีลักษณะลีบผิดปกติ  

(๕) “เมล็ดเสียบางสวน” หมายความวา เมล็ดเนาขึ้นรา หรือไมมีแปงแตบางสวน 

(๖) “เมล็ดเสียมาก” หมายความวา เมล็ดเนาขึ้นรา หรือไมมีแปงทั้งเมล็ดหรืองอก 

(๗) “เมล็ดที่ถูกแมลงทําลาย” หมายความวา เมล็ดที่ถูกแมลงกัดหรือเจาะ 

 (๘)“เมล็ดแตก” หมายความวา เมล็ดที่แตกเปนชิ้นเหลืออยูนอยกวากึ่งหนึ่งของเมล็ดเต็มที่มีลักษณะ

สมบูรณตามพันธุและไมใชเมล็ดลีบ เมล็ดเสีย หรือเมล็ดที่ถูกแมลงทําลาย  

(๙) “วัตถุอ่ืน” หมายความวา วัตถุที่ไมใชขาวโพด  

ขอ ๒.  ใหแบงมาตรฐานสินคาขาวโพดออกเปน ๒ ช้ัน ดังนี้  

(๑) ขาวโพดชั้นหนึ่ง  

(๒) ขาวโพดชั้นสอง  

ขอ ๓.  ใหกําหนดมาตรฐานสินคาของขาวโพดแตละชัน้ไว ดังตอไปนี้  

ก. ขาวโพดชั้นหนึ่ง ตองเปนเมล็ดดี หากจะมี  

(๑) เมล็ดสีอ่ืน ตองไมเกินรอยละ ๑.๐ โดยน้ําหนัก  

(๒) เมล็ดเสียบางสวนและเมล็ดเสียมากรวมกัน ตองไมเกิน รอยละ ๔.๐ โดยน้ําหนัก แตเมล็ดเสียมาก

ตองไมเกินรอยละ ๑.๕ โดยน้ําหนัก 

(๓) เมล็ดที่ถูกแมลงทําลาย ตองไมเกินรอยละ ๒.๐ โดยน้ําหนัก  

(๔) เมล็ดแตกและเมล็ดลีบรวมกัน ตองไมเกินรอยละ ๒.๐ โดยน้ําหนัก  

(๕) วัตถุอ่ืน ตองไมเกินรอยละ ๑.๕ โดยน้ําหนัก และตองไมมีเมล็ดพืชน้ํามันหรือวัตถุมีพิษ 

*
    

ความเดมิถูกยกเลิกโดยประกาศกระทรวงพาณิชย เร่ือง กําหนดใหขาวโพดเปนสินคามาตรฐานและมาตรฐาน 

สินคาขาวโพด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกาศในราชกิจจานเุบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม ๑๑๘ ตอนที ่๗๘ง 

วันที ่๒๗ กันยายน ๒๕๔๔ และใหใชความใหมแทน ดังที่พิมพไวนี ้

ข. ขาวโพดชั้นสอง ตองเปนเมล็ดดี  หากจะมี  

(๑) เมล็ดสีอ่ืน ตองไมเกินรอยละ ๓.๐ โดยน้ําหนัก  
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(๒) เมล็ดเสียบางสวนและเมล็ดเสียมากรวมกันตองไมเกินรอยละ ๖.๐ โดยน้ําหนัก แตเมล็ดเสียมากตอง

ไมเกินรอยละ ๒.๐ โดยน้ําหนัก 

(๓) เมล็ดที่ถูกแมลงทําลาย ตองไมเกินรอยละ ๓.๐ โดยน้ําหนัก  

(๔) เมล็ดแตก และเมล็ดลีบรวมกันตองไมเกินรอยละ ๓.๐ โดยน้ําหนัก 

(๕) วัตถุอ่ืน ตองไมเกินรอยละ ๒.๐ โดยน้ําหนัก และตองไมมีเมล็ดพืชน้ํามัน หรือวัตถุมีพิษ  

(๖) ความชื้น ตองไมเกินรอยละ ๑๕.๕ โดยน้ําหนัก  

ขอ ๔.  ในกรณีที่มีขอโตแยงหรือปญหาขอพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับขอ ๓. ใหถือตัวอยางที่สํานักงานมาตรฐาน

สินคาจัดทําขึ้นครั้งหลังสุดเปนมาตรฐาน  

 ขอ ๕.  ในกรณีที่มีการซื้อขายขาวโพดตามตัวอยาง หรือเงื่อนไขที่คูกรณีตกลงกันไวตองไดรับความ

เห็นชอบจากสํานักงานมาตรฐานสินคา และขาวโพดนั้นตองมี มาตรฐานไมต่ํากวาตัวอยางหรือเงื่อนไขที่คูกรณีตกลงกัน

ไว 

 ขอ ๖.  ในกรณีที่สงขาวโพดออกโดยบรรจุกระสอบปาน กระสอบที่ใชบรรจุตองเปนกระสอบใหมที่มี

ลักษณะ ขนาด และน้ําหนักเชนเดียวกับกระสอบบรรจุขาวสารอยูในสภาพเรียบรอยเหมาะสําหรับการสงออก ไม

ขาด ไมร่ัว 

ไมมีกลิ่นเหม็น และตองเย็บปากกระสอบใหแนนดวยเชือกปานเย็บกระสอบสองเสนคู เย็บ ไปและกลับ ดังนี้ 

๖.๑ เที่ยวละไมนอยกวา ๘ เข็ม สําหรับกระสอบที่มีความกวางไมเกิน ๖๐ เซนติเมตร  

๖.๒ เที่ยวละไมนอยกวา ๑๑ เข็ม สําหรับกระสอบที่มีความกวางเกินกวา ๖๐ เซนติเมตร แตไมเกิน ๘๖ 

เซนติเมตร ในกรณีที่ใชกระสอบหรือวัตถุที่ใชบรรจุหุมหอ ตลอดจนการเย็บ ปดผนึกไวเปนอยางอื่นใหผูทําการคา

ขาออกแจงรายละเอียดไวในคํารองขอใหออกใบรับรองมาตรฐานสินคาในกรณีที่สงขาวโพดออกโดยไมบรรจุ

กระสอบ แตมีความจําเปนตองใชกระสอบบรรจุขาวโพดบรรทุกไปกับเรือใหญบางสวน เพื่อปองกันการ

เคล่ือนไหวของขาวโพดในระวางเรือที่บรรทุกออกไป กระสอบที่ใชบรรจุขาวโพดนั้นจะเปนกระสอบที่ใชแลวก็ได

แตตอง แข็งแรงทนทานอยูในสภาพเรียบรอย ไมขาด ไมร่ัว ไมมีกล่ินเหม็น และตองเย็บปากกระสอบใหแนน เพื่อ

ปองกันมิใหขาวโพดในกระสอบไหลหรือทะลักออกมาไดระหวางการขนถาย 
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