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ข้าวโพด (Zea mays L.)  
พันธุ์สุวรรณ 5819 (Suwan 5819) 

 
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู ่ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-579-5548 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 ข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ 5819 เป็นข้าวโพดลูกผสมเดี่ยว เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่าง Ki64 
x Ki60 มีทีม่าจากการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวผลผลิตสูง ภายใต้ชุดโครงการวิจัย ‘การเพ่ิม
ผลผลิตและคุณภาพของข้าวโพดภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง’ งบประมาณวิจัย 3 ปี (ปี พ.ศ. 2559 -
2561) จากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยโครงการวิจัยมุ่งเน้นการสกัดสายพันธุ์แท้
เพ่ือสร้างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวที่ให้ผลผลิตสูง ทั้งนี้เนื่องจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยมากกว่า 
95 เปอร์เซ็นต์ พันธุ์ที่ปลูกเป็นข้าวโพดลูกผสมเดี่ยวและมาจากภาคเอกชนเกือบทั้งหมด พันธุ์จากภาครัฐมีน้อยมาก 
ดังนั้นถ้าภาครัฐมีพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวที่ให้ผลผลิตในระดับเดียวกับพันธุ์จากภาคเอกชนก็จะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อเกษตรกร มีพันธุ์ข้าวโพดให้เกษตรกรเลือกใช้มากขึ้น และถ้าพันธุ์มีความเหมาะสมกับ
พ้ืนที่ปลูกนั้นๆ จะเป็นการเพิ่มโอกาสของการเพิ่มผลผลิตได้อีกวิธีหนึ่ง นอกจากนี้ ภาคเอกชนรายย่อย (SMEs) 
ที่ไม่มีโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหรือเมล็ดพันธุ์พ่อแม่เป็นของตนเอง และมีความสนใจในการผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวเพ่ือการค้า พันธุ์ข้าวโพดเหล่านี้สามารถเป็นทางเลือกหนึ่งของภาคเอกชน
รายย่อยในการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อการค้า 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ข้าวโพด ชื่อวิทยาศาสตร์ Zea mays L. วงศ ์Poaceae พืชไร่ 
ราก ระบบรากฝอย (fibrous root system) 
ล าต้น ล าต้นตั้งตรง มีความสูงต้นเฉลี่ย 218 เซนติเมตร 
ใบ ใบเดี่ยวมีลักษณะใบใหญ่ ค่อนข้างตั้งตรง (semi-erect) ใบรองฝักบนสุด มีความกว้าง

เฉลี่ย 12.2 เซนติเมตร และยาวเฉลี่ย 100.9 เซนติเมตร 
ดอก ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง โดยวัดจากฐานใบธงถึงปลายยอดของ

เกสรตัวผู้ มีความยาวเฉลี่ย 46.2 เซนติเมตร มีอายุออกดอกตัวผู้ที่ 56 วัน และความยาว
ของไหมวัดจากปลายฝักยาวเฉลี่ย 16.8 เซนติเมตร มีอายุออกไหม 56 วัน 

ผล/ฝัก ความสูงฝักโดยวัดจากพ้ืนดินถึงข้อฝักบนสุด มีความสูงเฉลี่ย 136 เซนติเมตร ความกว้าง
ฝักเฉลี่ย 4.8 เซนติเมตร ความยาวฝักเฉลี่ย 23 เซนติเมตร ความยาวติดเมล็ดเฉลี่ย 22.7 
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เซนติเมตร จ านวนเมล็ดต่อแถวเฉลี่ย 46 เมล็ด และจ านวนแถวต่อฝักเฉลี่ย 16 แถว  
มีอายุเก็บเก่ียว 110 – 120 วัน 

เมล็ด เมล็ดมีสีส้มเหลืองกึ่งหัวแข็ง มีเปอร์เซ็นต์การกะเทาะสูงเฉลี่ย 83 เปอร์เซ็นต์  และมี
น้ าหนักเมล็ดเฉลี่ย 1,586 กิโลกรัมต่อไร่ 

 

 
ข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ 5819 (Suwan 5819) 
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ข้าวโพด (Zea mays L.)  
พันธุ์สุวรรณ 5731 (Suwan 5731) 

 
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู ่ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-579-5548 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 ข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ 5731 เป็นข้าวโพดลูกผสมเดี่ยว เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่าง Ki63 
x Ki48 มีที่มาจากการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวผลผลิตสูง ภายใต้ชุดโครงการวิจัย ‘การเพ่ิม
ผลผลิตและคุณภาพของข้าวโพดภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง’ งบประมาณวิจัย 3 ปี (ปี พ.ศ. 2559 -
2561) จากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยโครงการวิจัยมุ่งเน้นการสกัดสายพันธุ์แท้
เพ่ือสร้างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวที่ให้ผลผลิตสูง ทั้งนี้เนื่องจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยมากกว่า 
95 เปอร์เซ็นต์ พันธุ์ที่ปลูกเป็นข้าวโพดลูกผสมเดี่ยวและมาจากภาคเอกชนเกือบทั้งหมด พันธุ์จากภาครัฐมีน้อยมาก 
ดังนั้นถ้าภาครัฐมีพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวที่ให้ผลผลิตในระดับเดียวกับพันธุ์จากภาคเอกชนจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อเกษตรกร มีพันธุ์ข้าวโพดให้เกษตรกรเลือกใช้มากขึ้น และถ้าพันธุ์มีความเหมาะสมกับ
พ้ืนที่ปลูกนั้นๆ จะเป็นการเพ่ิมโอกาสของการเพ่ิมผลผลิตได้อีกวิธีหนึ่ง นอกจากนี้ ภาคธุรกิจเอกชนรายย่อย 
(SMEs) ที่ไม่มีโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหรือเมล็ดพันธุ์พ่อแม่เป็นของตนเอง และมีความสนใจในการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวเพ่ือการค้า พันธุ์ข้าวโพดเหล่านี้สามารถเป็นทางเลือกหนึ่งของ
ภาคเอกชนรายย่อยในการผลิตเมล็ดพันธุ์เพ่ือการค้า 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ข้าวโพด ชื่อวิทยาศาสตร์ Zea mays L. วงศ์ Poaceae พืชไร่ 
ราก ระบบรากฝอย (fibrous root system) 
ล าต้น ล าต้นตั้งตรง มีความสูงต้นเฉลี่ย 218 เซนติเมตร 
ใบ ใบเดี่ยวมีลักษณะยาวรี ตั้งตรง (erect) ใบรองฝักบนสุดมีขนาดปานกลาง ความกว้าง

เฉลี่ย 10.2 เซนติเมตร และยาวเฉลี่ย 90.6 เซนติเมตร 
ดอก ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง โดยวัดจากฐานใบธงถึงปลายยอดของ

เกสรตัวผู้ มีความยาวเฉลี่ย 49 เซนติเมตร มีอายุออกดอกตัวผู้ 55 วัน และความยาวของ
ไหมวัดจากปลายฝักยาวเฉลี่ย 13.4 เซนติเมตร มีอายุออกไหม 55 วัน 

ผล/ฝัก ความสูงฝักโดยวัดจากพ้ืนดินถึงข้อฝักบนสุด มีความสูงเฉลี่ย 122 เซนติเมตร ความกว้าง
ฝักเฉลี่ย 4.7 เซนติเมตร ความยาวฝักเฉลี่ย 21.4 เซนติเมตร ความยาวติดเมล็ดเฉลี่ย 
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21.4 เซนติเมตร จ านวนเมล็ดต่อแถวเฉลี่ย 40.8 เมล็ด และจ านวนแถวต่อฝักเฉลี่ย 14 แถว 
มีอายุเก็บเก่ียว 110 – 120 วัน 

เมล็ด เมล็ดมีสีส้มเหลืองกึ่งหัวแข็ง มีเปอร์เซ็นต์การกะเทาะสูงเฉลี่ย 82 เปอร์เซ็นต์ และมี
น้ าหนักเมล็ดเฉลี่ย 1,586 กิโลกรัมต่อไร่ 

 

 
ข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ 5731 (Suwan 5731) 

 


