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บทคัดย่อ 
 การผลิตขา้วโพดเลีย้งสตัวใ์หไ้ดผ้ลผลิตสงูสดุ ตอ้งมีการจดัการดา้นเขตกรรมอย่างเหมาะสม ระยะปลกูหรือ
อตัราประชากรมีความส าคญัเป็นอย่างมากต่อผลผลิตขา้วโพด ดงันัน้จึงไดท้  าการศกึษาอตัราประชากรที่เหมาะสมต่อ
การเจรญิเติบโตและผลผลิตของขา้วโพดเลีย้งสตัวล์กูผสมพนัธุน์ครสวรรค ์5 การทดลองนีด้  าเนินการปลกูในตน้ฤดฝูน 
ปี พ.ศ.2564 วางแผนการทดลองแบบ Randomized complete block จ านวน 4 ซ า้ ประกอบดว้ยระยะปลกู 6 ระยะ 
โดยจะมีระยะแถวปลกู 70 และ 75 เซนติเมตร ระยะปลกูระหว่างตน้ 15 20 และ 25 เซนติเมตร (15,238 14,222 11,429 
10,667 9,143 และ 8,533 ตน้ต่อไร)่ ผลการทดสอบพบว่า การเพิ่มอตัราประชากรในการปลกูขา้วโพดเลีย้งสตัวล์กูผสม
พนัธุน์ครสวรรค ์5 ท าใหไ้ดผ้ลผลิตขา้วโพดเลีย้งสตัวเ์พิ่มขึน้ 24.13 เปอรเ์ซ็นต ์โดยเฉพาะอตัราประชากรที่ 15,238 ตน้
ต่อไร ่ใหผ้ลผลิตถึง 1,703 กิโลกรมัต่อไร ่ซึ่งสงูกว่าอตัราประชากรที่เป็นค าแนะน าของกรมวิชาเกษตร 10,667 ตน้ต่อไร ่
ที่ใหผ้ลผลิต 1,501 กิโลกรัมต่อไร่ หรือคิดเป็น 13.46  เปอรเ์ซ็นต ์ดังนั้นอัตราประชากรที่เหมาะสมส าหรับแนะน า
เกษตรกรใหป้ลกูขา้วโพดเลีย้งสตัวล์กูผสมพนัธุน์ครสวรรค ์5 คือ อตัราประชากร 14,222 หรือ 15,238 ตน้ต่อไร ่
ค าส าคัญ: อตัราประชากร ขา้วโพดเลีย้งสตัวล์กูผสม 
 

Abstract 
Maximizing yield for maize production needs the proper agricultural management. Plant spacing or 

population rate is important factor that, contribute maize yield. Therefore, this study aimed to find an optimum 
population rate for Nakhon Sawan 5 hybrid maize. This experiment had started on early rainy season. The 
experiment was conducted in a randomized complete block design with 4 replications. It consisted of 6 plant 
spacing, with row spacing of 70 and 75 centimeters, plant spacing of 15, 20 and 25 centimeters (15,238, 
14,222, 11,429, 10,667, 9,143 and 8,533 plants rai-1). The results showed that grain yield of Nakhon Sawan 
5 hybrid maize increased along with the increasing of population rate. The population rate of 15,238 plants 
rai-1, yielded 1,703 kg rai-1 which was higher than the recommended population rate of the Department of 
Agriculture (10,667 plants rai-1 with the grain 1,501 kg rai-1). Therefore, we recommend the optimum 
population rate for Nakhon Sawan 5 hybrid maize was 14,222 and 15,238 plants rai-1. 
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ค าน า 
ขา้วโพดเลีย้งสตัวเ์ป็นพืชเศรษฐกิจที่ส  าคญัของประเทศไทย โดยใชเ้ป็นวตัถุดิบหลกัในอุตสาหกรรมผลิต

อาหารสตัว ์ประเทศไทยประสบภาวะขาดแคลนขา้วโพดเลีย้งสตัวม์าโดยตลอด  ในช่วงปี 2559/60 - 2563/64 มี
พืน้ที่ปลูกเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.27 ต่อปี และผลผลิตรวมเพิ่มขึน้เพียงรอ้ยละ 1.23 ต่อปี แต่ก็ยังมีผลผลิตต่อไร่ที่ต  ่า 
ลดลงรอ้ยละ 1.02 ต่อปี (ส  านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564)  เมื่อเทียบกบัประเทศในกลุ่มอาเซียน ในปี 2561 
ประเทศไทยมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร ่4.72 ตนัต่อเฮกตาร ์ซึ่งต ่ากว่าสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว (5.18 ตนั
ต่อเฮกตาร)์ และกัมพูชา (5.70 ตนั/เฮกตาร)์ ในขณะที่ผลผลิตเฉลี่ยของไทย ใกลเ้คียงกับเวียดนาม (4.65 ตนัต่อ
เฮกตาร)์ และสงูกว่าเมียนมาร ์(3.85 ตนัต่อเฮกตาร)์ และฟิลิปปินส ์(3.10 ตนัต่อเฮกตาร)์ (ASEAN Plus Security 
Information System, 2020) ในขณะที่มีความต้องการใช้ข้าวโพดเลีย้งสัตว์เพิ่มขึน้ จาก 7.59 ล้านตัน ในปี 
2557/58 เป็น 8.51 ลา้นตนั ในปี 2561/62 หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.85 ต่อปี  

ขา้วโพดเลีย้งสตัวล์กูผสมพนัธุน์ครสวรรค ์5 ไดร้บัการรบัรองพนัธุจ์ากกรมวิชาการเกษตรเม่ือปี 2562 เกิด
จากการผสมขา้มระหว่างขา้วโพดเลีย้งสตัวส์ายพนัธุแ์ท ้Nei462013 (ตากฟ้า 7) เป็นพันธุแ์ม่ และขา้วโพดเลีย้ง
สัตว์สายพันธุ์แท้ Nei452009  (ตากฟ้า 5) เป็นพันธุ์พ่อ เป็นข้าวโพดเลีย้งสัตว์ลูกผสมเดี่ยวอายุค่อนข้างสั้น 
สามารถเก็บเก่ียวเมื่ออายุ 95-100 วัน ใหผ้ลผลิตเฉลี่ย 1,459 กิโลกรมัต่อไร่ ในสภาพที่มีการใหน้ า้เสริม และใน
สภาพแล้งให้ผลผลิตเฉลี่ย 749 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งปลูกในระยะปลูกที่กรมวิชาการเกษตรแนะน า คือ 75x20 
เซนติเมตร หรือจ านวนอตัราประชากร 10,667 ตน้ต่อไร ่(ศนูยวิ์จยัพืชไรน่ครสวรรค,์ 2563) 

การผลิตขา้วโพดเลีย้งสตัวใ์หไ้ดผ้ลผลิตสงูสดุ การจดัการทางดา้นเขตกรรมมีความส าคญัเป็นอย่างมาก 
ระยะปลกูหรืออตัราประชากรจดัเป็นงานเขตกรรมชนิดหนึ่งที่สง่ผลต่อผลผลิตของขา้วโพดเลีย้งสตัว ์โดยมีรายงาน
ศึกษาพบว่า การปลูกในระยะชิดท าใหเ้กิดการแข่งขันกันในการรบัปัจจยัการผลิตมากกว่าการปลกูในระยะห่าง 
Abuzar et al. (2011) พบว่า อัตราประชากรที่ต ่าท าใหม้ีจ  านวนเมล็ดต่อแถว จ านวนเมล็ดต่อฝัก และน า้หนัก 
1,000 เมล็ดมากกว่าอตัราประชากรที่สงูอย่างมีนยัส  าคญั นอกจากนีส้ปุราณี และคณะ (2553, 2554), Sangoi et al. 
(2002), Lashkari et al. (2011) และ Shafi et al. (2012) รายงานเช่นเดียวกนัว่า ถึงแมว่้าอตัราประชากรที่เพิ่มขึน้ 
จะท าใหจ้  านวนเมล็ดต่อแถว จ านวนเมล็ดต่อฝัก ความกวา้งและความยาวฝัก และน า้หนกัต่อฝักลดลง แต่ในอตัรา
ประชากรที่เพิ่มขึน้ท าใหม้ีจ  านวนตน้ต่อพืน้ที่มากกว่า ส่งผลใหไ้ดจ้  านวนฝัก และผลผลิตเมล็ดต่อพืน้ที่เพิ่มขึน้ 
ดังนั้น งานวิจัยชิน้นีจ้ึงมีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาอัตราประชากรที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของ
ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์ลกูผสมพนัธุน์ครสวรรค ์5 เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการจดัการอตัราประชากรในการปลกูที่เหมาะสม
ในการผลิตขา้วโพดเลีย้งสตัว ์
 

อุปกรณแ์ละวิธีการ 
การปลูกข้าวโพดเลีย้งสัตว ์

วางแผนการทดลองแบบ Randomized complete block จ านวน 4 ซ า้ ส  าหรับกรรมวิธี ประกอบดว้ย
ระยะปลกู 6 ระยะ โดยจะมีระยะแถวปลกู 70 และ 75 เซนติเมตร ระยะปลกูระหว่างตน้ 15 20 และ 25 เซนติเมตร 
ซึ่งส่งผลใหม้ีอัตราประชากร 15,238 14,222 11,429 10,667 9,143 และ 8,533 ต้นต่อไร่ ด าเนินการในแปลง



ทดลองศนูยวิ์จยัพืชไร่นครสวรรค ์ต.สขุส  าราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ปลกูฤดตูน้ฝน ปี พ.ศ.2564 เตรียมพืน้ที่
โดยการไถดะ ไถแปร และปรับระดับพืน้ที่ให้เสมอด้วยเครื่องพรวนดิน ปลูกข้าวโพดเลีย้งสัตว์ลูกผสมพันธุ์
นครสวรรค ์5 โดยแปลงย่อยมีขนาด 27 ตารางเมตร ปลกูขา้วโพดเลีย้งสตัว ์6 แถว แต่ละแถวยาว 6 เมตร ใชร้ะยะ
ปลกูตามกรรมวิธีที่ก าหนด ใส่ปุ๋ ยไนโตรเจน 1.5 เท่า ปุ๋ ยฟอสเฟตและปุ๋ ยโพแทช 1 เท่าตามค่าวิเคราะหด์ิน โดยใส่
ปุ๋ ยรองพืน้ก่อนปลกูดว้ยปุ๋ ยไนโตรเจน 1/3 อตัรา สว่นปุ๋ ยฟอสเฟตและปุ๋ ยโพแทชใสเ่ต็มอตัรา เม่ือขา้วโพดอาย ุ3-4 
สปัดาห ์ใส่ปุ๋ ยครัง้ที่ 2 ดว้ยปุ๋ ยไนโตรเจน 1/3 อตัรา และใส่ปุ๋ ยครัง้ที่ 3 ดว้ยปุ๋ ยไนโตรเจน 1/3 อตัรา เมื่อขา้วโพดมี
อายุ 40-45 วนั ดแูลรกัษาแปลงทดลองดว้ยวิธีการตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร (สถาบนัวิจยัพืชไร่และ

พืชทดแทนพลงังาน, 2563) ใหน้  า้เสรมิตามความตอ้งการน า้ของขา้วโพดดว้ยระบบน า้หยด และมีการใชส้ารเคมี
และสารก าจดัศตัรูพืชตามความจ าเป็น เก็บเก่ียวผลผลิตขา้วโพดเลีย้งสตัวท์ี่อาย ุ100 วนั 
การบันทกึข้อมูลและการวิเคราะหค์่าทางสถิติ 

เก็บตวัอย่างดินที่ระดบัความลกึ 0-20 และ 20-50 ซม. น ามาผึ่งใหแ้หง้ และรอ่นผ่านตะแกรงช่องเปิดขนาด 2 
มิลลิเมตร เพื่อวิเคราะหส์มบตัิทางเคมี ไดแ้ก่ พีเอช (ดิน:น า้=1:1) อินทรียวตัถ ุ(Walkley and Black) ฟอสฟอรสัที่เป็น
ประโยชน ์(Bray II) โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได ้(1M NH4OAc pH 7) (จ าเป็น และจกัรกฤษณ,์ 2559) บนัทึกขอ้มลู
การปฏิบตัิในแปลงทดลอง การเจริญเติบโต การใหผ้ลผลิตและองคป์ระกอบผลผลิตของขา้วโพด ไดแ้ก่ ความสูงตน้ 
จ านวนตน้เก็บเก่ียวต่อแปลง จ านวนฝักเก็บเก่ียวต่อแปลง จ านวนฝักที่ติดเมล็ดนอ้ยกว่า 50% ของฝัก จ านวนฝักเน่า
เสียที่มีโรค/แมลง น า้หนกัฝัก ผลผลิต ความชืน้เมล็ดขณะเก็บเก่ียว เปอรเ์ซ็นตก์ะเทาะ และวิเคราะหค์วามเขม้ขน้ของ
ธาตุอาหารพืช โดยเก็บใบที่อยู่ดา้นตรงข้ามดา้นล่างของฝักในระยะออกไหม (จ าเป็น และจักรกฤษณ์, 2559) น า
ข้อมูลที่ไดไ้ปวิเคราะหห์าค่าความแปรปรวนทางเดียวดว้ยวิธี  One-way ANOVA และเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างกรรมวิธีโดยวิธี Duncan's New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และเปรียบเทียบ
ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรโ์ดยใชอ้ตัราผลตอบแทนก าไรสงูสดุ (value cost ratio, VCR) 

 
ผลการทดลองและวิจารณ ์

ผลการวิเคราะหคุ์ณสมบัติทางเคมีของดินก่อนปลูก 

ตวัอย่างดินก่อนปลูกขา้วโพดในพืน้ที่ศูนยว์ิจยัพืชไร่นครสวรรค์ ที่ระดบัความลึก 0-20 และ 20-50 
เซนติเมตร พบว่า ดินชั้นบนที่ระดับความลึก 0-20 เซนติเมตร มีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.22 มี
อินทรียวัตถุ 1.61 เปอรเ์ซ็นต ์มีฟอสฟอรสัที่เป็นประโยชน ์8 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั และมีโพแทสเซียมที่
แลกเปลี่ยนได ้64 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั ในขณะที่ดินชัน้ล่าง ที่ระดบัความลึก 20-50 เซนติเมตร มีค่าความ
เป็นกรด-ด่าง (pH) 7.25 อินทรียวัตถุ 1.61 เปอรเ์ซ็นต ์ฟอสฟอรสัที่เป็นประโยชน ์6 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั 
และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได ้55 มิลลิกรมัต่อกิโลกรมั (Table 1) จากผลที่ไดร้บั จึงใส่ปุ๋ ย N-P2O5-K2O 
ตามค่าวิเคราะหดิ์น ที่อตัรา 15-10-10 กิโลกรมัต่อไร ่

 
 
 



Table 1 Basic soil properties at Nakhon Sawan Field Crops Research Center prior planting. 
Soil depth (cm) pH Organic matter (%) Avail. P (mg kg-1) Exch. K (mg kg-1) 

0-20 7.22 1.61 8 64 
20-50 7.25 1.61 6 55 

 Soil:water (1:1) Walkley and Black Bray II 1 N NH4OAC pH 7 
 
ผลของอัตราประชากรต่อความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบข้าวโพดเลีย้งสัตว ์

จากการศึกษา พบว่า อตัราประชากรที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความเขม้ขน้ของฟอสฟอรสัในใบข้าวโพด
เลีย้งสตัวล์กูผสมพนัธุน์ครสวรรค ์5 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 0.26 เปอรเ์ซ็นต ์ขณะที่อตัราประชากรที่แตกต่างกันมี
ผลต่อความเขม้ขน้ของไนโตรเจน และโพแทสเซียมในใบขา้วโพดเลีย้งสตัวอ์ย่างมีนยัส  าคญั โดยอตัราประชากรที่
เพิ่มขึน้ท าใหค้วามเขม้ขน้ของไนโตรเจน และโพแทสเซียมในใบขา้วโพดเลีย้งสตัวล์ดลง (Table 2) เนื่องจากเกิด
การแข่งขนักนัในการดดูใชธ้าตอุาหารพืชที่มีอยู่ในดินอย่างจ ากดั ดงันัน้การเพิ่มอตัราประชากรจะตอ้งมีการจดัการ
ปุ๋ ยที่เหมาะสมควบคู่ไปดว้ยกนั 

 
ผลของอัตราประชากรต่อผลผลิตและการเจริญเติบโตของข้าวโพดเลีย้งสัตวล์ูกผสมพันธุน์ครสวรรค ์5 

จากการศกึษา พบว่า อตัราประชากรที่แตกต่างกนัไม่มีผลต่อ ความสงูตน้ ความสงูฝัก และน า้หนกัตน้สด
ของข้าวโพดเลีย้งสัตวล์ูกผสมพันธุ์นครสวรรค ์5 โดยมีค่าเฉลี่ย ความสูงตน้ 211 เซนติเมตร ความสูงฝัก 120 
เซนติเมตร และน า้หนักตน้สด 3,128 กิโลกรมัต่อไร่ ขณะที่อัตราประชากรที่เพิ่มขึน้ส่งผลใหจ้ านวนฝักเก็บเก่ียว
เพิ่มขึน้อย่างมีนยัส  าคญั โดยอตัราประชากรที่ 15,238 และ 14,222 ตน้ต่อไร่ มีจ  านวนฝักเก็บเก่ียว 15,619 และ 
14,911 ตามล าดับ ซึ่งมีค่าสูงกว่าอัตราประชากรอื่น ๆ อีกทัง้อัตราประชากรที่เพิ่มขึน้ก็ส่งผลใหเ้ปอรเ์ซ็นตฝั์กดี
เพิ่มขึน้ และเปอรเ์ซ็นตฝั์กเสียลดลงอย่างมีนยัส  าคญั (Table 3) นอกจากนีใ้นอตัราประชากรที่แตกต่างกนัไม่มีผล
ต่อความชืน้เมล็ดขณะเก็บเก่ียวและเปอรเ์ซ็นตก์ะเทาะ โดยมีค่าเฉลี่ย 32.61 และ 77.92 เปอรเ์ซ็นต ์ตามล าดบั แต่
อัตราประชากรที่เพิ่มขึน้มีผลให้ผลผลิตเมล็ดที่ความชืน้  15 เปอรเ์ซ็นต์ เพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญ โดยอัตรา
ประชากร 15,238 ตน้ต่อไร่ ใหผ้ลผลิตอยู่ที่ 1,703 กิโลกรมัต่อไร่ ซึ่งสงูกว่า 24.13 เปอรเ์ซ็นต ์ของอตัราประชากร
8,533 ตน้ต่อไร่ และยังสูงกว่าอัตราประชากรอื่น ๆ แต่ไม่แตกต่างกับอัตราประชากรที่ 14,222 ตน้ตอ้ไร่ ที่ไดผ้ล
ผลิตเท่ากบั 1,639 กิโลกรมัต่อไร ่(Table 4) 

 
 
 
 
 
 
 



Table 2 Effect of population rates on nutrient content in leaves of Nakhon Sawan 5 hybrid maize. 
Population rates (plant rai-1) Total N (%) Total P (%) Total K (%) 

15,238 2.42 bc 0.26 1.55 b 
14,222 2.38 bc 0.25 1.55 b 
11,429 2.36 c 0.26 1.90 a 
10,667 2.47 bc 0.26 1.65 ab 
9,143 2.50 ab 0.27 1.65 ab 
8,533 2.59 a 0.27 1.68 ab 
Mean 2.45 0.26 1.66 
F-test * NS * 

C.V. (%) 3.1 5.2 9.8 
Within a column, mean values in denoted by different letters differ significantly 
* = significant at p≤0.05 ; NS = not significant at p>0.05 
 
 
Table 3 Effect of population rates on agricultural characteristics of Nakhon Sawan 5 hybrid maize. 

Population rates 
(plant rai-1) 

height (cm.) 
Total Ear Normal ear (%) Rotten ear (%) 

Plant weight 
(kg rai-1) Plant Ear 

15,238 212 122 15,619 a 97.88 a 2.12 b 3,317 
14,222 216 124 14,911 a 96.90 a 3.10 b 3,295 
11,429 205 116 12,429 b 94.42 a 5.58 b 2,993 
10,667 213 122 11,622 c 95.41 a 4.59 b 3,093 
9,143 210 120 11,572 c 86.28 b 13.72 a 3,024 
8,533 210 115 11400 c 85.79 b 15.21 a 3,048 
Mean 211 120 12,925 92.61 7.39 3,128 
F-test NS NS * * * NS 

C.V. (%) 3.4 4.6 3.6 4.0 50.3 7.7 
Within a column, mean values in denoted by different letters differ significantly 
* = significant at p≤0.05 ; NS = not significant at p>0.05 
 
 
 
 



ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรจ์ากการเพิ่มอัตราประชากรของข้าวโพดเลีย้งสัตวล์ูกผสมพันธุน์ครสวรรค ์5 
ในการประเมินหาผลตอบแทนจากการเพิ่มอตัราประชากรของขา้วโพดเลีย้งสตัวล์กูผสมพนัธุน์ครสวรรค ์

5 โดยพิจารณาจากราคาผลผลิตกิโลกรมัละ 8 บาท และเมล็ดพันธุ์ขา้วโพดเลีย้งสตัวล์กูผสมพันธุ์นครสวรรค ์5 

กิโลกรมัละ 70 บาท ที่เมล็ดขนาด 18/64 นิว้ จะมี 3,415 เมล็ดต่อกิโลกรมั จากการศึกษา พบว่า การเพิ่มอัตรา
ประชากรช่วยใหม้ีผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรท์ี่คุม้ค่า โดยการปลูกข้าวโพดเลีย้งสตัวท์ี่อัตราประชากร 
15,238 และ 14,222 ตน้ต่อไร ่จะท าใหม้ีรายไดเ้พิ่มขึน้สงูถึง 2,511 และ 2,019 บาทต่อไร ่เม่ือเปรียบเทียบกับการ
ปลกูขา้วโพดเลีย้งสตัวท์ี่อตัราประชากร 8,533 ตน้ต่อไร ่(Table 5) 
 
Table 4 Effect of population rates on grain yield of Nakhon Sawan 5 hybrid maize. 

Population rates 
(plant rai-1) 

Grain moisture (%) Grain yield (kg rai-1) % Shelling 100-Grain weight (g) 

15,238 32.65 1,703 a 77.83 32.39 bc 
14,222 32.26 1,639 ab 78.24 31.92 c 
11,429 32.29 1,479 c 77.55 32.89 bc 
10,667 32.32 1,501 bc 78.13 33.16 bc 
9,143 33.37 1,441 c 78.24 34.23 ab 
8,533 32.74 1,372 c 77.61 35.19 a 
Mean 32.61 1,522 77.92 33.3 
F-test NS * NS * 

C.V. (%) 2.7 6.6 0.7 3.7 
Within a column, mean values in denoted by different letters differ significantly 
* = significant at p≤0.05 ; NS = not significant at p>0.05 
 

สรุปผลและเสนอแนะ  
การเพิ่มอตัราประชากรในการปลกูขา้วโพดเลีย้งสตัวล์กูผสมพนัธุน์ครสวรรค ์5 จาก 8,533 เป็น 15,238 

ต้นต่อไร่ ท าให้ได้ผลผลิตข้าวโพดเลีย้งสัตว์เพิ่มขึน้ 24.13 เปอรเ์ซ็นต์ ส่งผลใหม้ีรายไดเ้พิ่มขึน้ โดยการปลูก
ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ลูกผสมพันธุ์นครสวรรค์ 5 ที่ระยะปลูก 70x15 เซนติเมตร (15,238 ต้นต่อไร่) และ 75x15 
เซนติเมตร (14,222 ตน้ต่อไร่) ท าใหไ้ดผ้ลผลิตต่อไร่สูงที่สุด ดังนั้นการแนะน าเกษตรกรใหน้ าไปใช้ประโยชน์
สามารถแนะน าใหป้ลกูไดท้ี่ระยะปลกู 70x20 เซนติเมตร (14,222 ตน้ต่อไร่) หรือ 70x15 เซนติเมตร (15,238 ตน้
ต่อไร)่ ทัง้นีก้ารเพิ่มอตัราประชากรยงัจ าเป็นตอ้งมีจดัการปุ๋ ยอย่างเหมาะสม เพื่อใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการธาตุ
อาหารของขา้วโพดเลีย้งสตัวท์ี่มีจ  านวนอตัราประชากรเพิ่มขึน้ 
 



Table 5 Value to cost ratio from increasing the population rates for grain yield of Nakhon Sawan 5 hybrid 
maize. 

Population 
rate  

(plant rai-1) 

Cost on 
seed 

(baht rai-1) 

Grain yield 
(kg rai-1) 

Income 
(baht rai-1) 

Increase 
income 
(baht rai-1) 

Increase 
cost 

(baht rai-1) 

Benefit 
(baht rai-1) 

VCR 

15,238 312 1,703 13,624 2,648 137 2,511 19.3 
14,222 292 1,639 13,112 2,136 117 2,019 18.3 
11,429 234 1,479 11,832 856 59 797 14.4 
10,667 219 1,501 12,008 1,032 44 988 23.6 
9,143 187 1,441 11,528 552 13 539 44.1 
8,533 175 1,372 10,976 - - - - 

**  Seed of Nakhon Sawan 5 hybrid maize 70 baht kg-1 (3,415 seed kg-1 at seed size 18/64 inch) 
**  Yield at 15% moisture 8 baht kg-1 
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