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การเปรียบเทียบในไรํเกษตรกรพันธุ์ข๎าวโพดหวานลูกผสมดีเดํนชุดปี 2557 
และชุดปี 2558 

Farm Trail of Hybrid Sweet Corn Variety: 2014 and 2015 Series 
กลอยใจ คงเจี้ยง1 สุคนธ์ วงศ์ชนะ1  ฉลอง เกิดศรี2  

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง                                ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 8 

 
ABSTRACT  

 
 Farm trail of hybrid sweet corn variety: 2014 and 2015 Series. This study was to 
select the hybrid sweet corn as it will be good Variety for cropping in the condition of 
Trang province. The experiment was done at Trang Agricultural Research and Develovment 
Center in  Su so sub-district of Palain District, Trang Province.  during growing season of 
2017 and 2018. The Randomized Completely Block Design was done with 3 replicates and 
10 treatments. The first year in 2017, the selection was done among four of selected 
hybrid sweet corn varieties; S1401 S1402 S1403 S1404 and six of commercial hybrid sweet 
corn varieties of 2014 ; Songkhla 84-1, Chainat 2, Jumbo sweet, Sweet 54, Sugarmax and 
Hybrix 3. The results showed that the hybrid S1403 provided the highest yield; pod with 
husk yield 2657 Kg/Rai, only pod yield  1,914 Kg/Rai. It also provided the highest score of 
favorite taste as same as commercial hybrid sweet corn varieties. The second year of 
experiment, in 2018, the selection was done among four of selected hybrid sweet corn 
Varieties of 2014 ; S1538, S1557, S1570, S1585 and four of commercial hybrid sweet corn 
varieties; Songkhla 84-1, Chainat 2, Sugarmax, Sweet 54, SM1351 and Hybrix 3. The results 
showed that the hybrid S1538 provided the highest yield; pod with husk yield 1,475 Kg/Rai, 
only pod yield  963 Kg/Rai, It also provided the high score of favorite taste as same as 
commercial hybrid sweet corn varieties. These conclude that the selected varieties of 
hybrid sweet corn in the condition of Trang province are ascendant. 
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บทคัดยํอ 
การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกรพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นชุดปี 2557 และชุดปี 2558 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเ์พ่ือคัดเลือกและเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมที่มีความสามารถให้
ผลผลิตสูง มีคุณภาพบริโภคดี และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในจังหวัดตรัง ท าการศึกษาที่ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรตรัง ต าบลสุโสะ อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง วางแผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์ภายในบล็อก (Randomized Completely Block Design: RCBD) จ านวน 3 ซ้ า มี 10 
กรรมวิธี ด าเนินการทดลอง 2 ปี โดยในปี พ.ศ. 2560 (กรกฎาคม-กันยายน 2560) ศึกษาข้าวโพดหวาน
ลูกผสมดีเด่นชุดปี 2557 ได้แก่ S1401 S1402 S1403 S1404 เปรียบเทียบกับลูกผสมพันุธ์การค้า
จ านวน 6 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์สงขลา 84-1 ชัยนาท 2 จัมโบ้สวีท หวาน 54 ซูการ์แม็กซ์ และไฮบริกซ์ 3 
และในปี พ.ศ. 2561 (มิถุนายน-กันยายน 2561) ศึกษาข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นชุดปี 2558 ได้แก ่
S1538 S1557 S1570 S1585 และข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้าจ านวน 6 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์สงขลา 
84-1 ชัยนาท 2 ซูการ์แม็กซ์ หวาน 54 SM1351 และไฮบริกซ์ 3  ผลการทดลอง พบว่า ในปี พ.ศ.2560
ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นพันธุ์ S1403 ให้ผลผลิตสูงที่สุด มีค่าผลผลิตน้ าหนักทั้งเปลือก 2,657 
กิโลกรัม/ไร่ และผลผลิตน้ าหนักฝักปอกเปลือก 1,914 กิโลกรัม/ไร่  โดยมีรสชาติฝักต้มได้รับความนิยม
สูงที่สุด และในปีพ.ศ. 2561 ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นพันธ์ S1538 ให้ผลผลิตสูงที่สุด มีค่าผลผลิต
น้ าหนักทั้งเปลือก 1,475 กิโลกรัม/ไร่ และผลผลิตน้ าหนักฝักปอกเปลือก 963 กิโลกรัม/ไร่ โดยมีรสชาติ
ฝักต้มได้รับความนิยมเทียบเท่าพันธุ์การค้า แสดงให้เห็นว่าข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นทั้ง 2 พันธุ์ที่
คัดเลือกที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง มีศักยภาพในการเจริญเติบโต การให้ผลผลิต และคุณภาพ
ผลผลิตใกล้เคียงกับข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้า 
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ค าน า 
ในประเทศไทยข้าวโพดหวานถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ เนื่องจากมีพ้ืนที่เพาะปลูก

ครอบคลุมอยู่ทุกภาค ท าให้สามารถสร้างรายได้เป็นจ านวนมากให้กับประเทศ ในปี 2561 มีพ้ืนที่
เพาะปลูกรวมทั้งปะเทศจ านวน 245,629 ไร่ มีเนื้อที่เก็บเกี่ยวจ านวน 242,729 ไร่ ให้ผลผลิตจ านวน 
535,365 ตัน ผลผลิต 2,206 กิโลกรัม/ไร่ (ฉันทานนท์, 2562) และยังเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวโพด
หวานอันดับ 1 ของโลกมาอย่างต่อเนื่องในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา โดยมีประเทศคู่แข่งที่ส าคัญคือ ฝรั่งเศส 
ฮังการี สหรัฐอเมริกา แต่ก็สู้ไทยไม่ได้ เพราะไทยมีศักยภาพในการผลิตข้าวโพดหวานที่มีคุณภาพ และมี
รสชาติที่ดีกว่า ตลอดจนมีการพัฒนาสายพันธุ์จนเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก มีข้อได้เปรียบในเรื่องสภาพ
ภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวโพดหวาน ส่งผลให้มีความได้เปรียบในเรื่อง
ช่วงเวลาการเพาะปลูกท่ีสามารถปลูกได้หลายครั้งในหนึ่งปี ขณะที่ประเทศคู่แข่งสามารถปลูกได้เพียงปี
ละหนึ่งครั้งเท่านั้น (อดุลย์, 2562) ในปี 2561 ประเทศไทยสามารถส่งออกข้าวโพดหวานได้จ านวน 
532,370 ตัน คิดเป็นมูลค่า 7,956 พันล้านบาท โดยปริมาณส่งออกเพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ร้อยละ 8.65 
คิดเป็นมูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.84 ในปี 2562 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ว่าการส่งออก
ข้าวโพดหวานเติบโตไปในทิศทางบวก เนื่องจากข้าวโพดหวานลูกผสมเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตและมี
ความต้องการข้าวโพดหวานปรุงแต่งเพ่ือส่งออก (ฉันทานนท,์ 2562)    

ส าหรับการปลูกข้าวโพดหวานในภาคใต้ในปี 2560 มีพ้ืนที่ปลูกจ านวน 20,969 ไร่ พ้ืนที่เก็บ
เกี่ยว 20,716 ไร่ รวมผลผลิต 33,977 ตัน ให้ผลผลิต 1,640 กิโลกรัม/ไร่ จังหวัดที่ปลูกมากที่สุดคือ
จังหวัดสุราษฎร์ธานีจ านวน 5,326 ไร่ มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 5,285 ไร่ รวมผลผลิต 10,005 ตัน ให้ผลผลิต 
1,893 กิโลกรัม/ไร่ ในขณะที่จังหวัดตรังมีพ้ืนที่ปลูกมากเป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ มีพ้ืนที่ปลูกจ านวน 
3,702 ไร่ เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 3,631 ไร่ รวมผลผลิต 5,530 ตัน ให้ผลผลิต 1,523 กิโลกรัม/ไร่  
(ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562) เกษตรกรในพ้ืนที่ภาคใต้นิยมปลูกข้าวโพดหวานเป็นอาชีพ
เสริม  เพ่ือสร้างรายได้เสริมจากการปลูกพืชหลักจ าพวกยางพารา ปาล์มน้ ามัน และนาข้าว โดย
ตัดสินใจปลูกพืชหมุนเวียนในนาข้าวสลับกับพืชล้มลุกอ่ืน ๆ และปลูกเป็นพืชแซมยางพาราบนที่ดอน  
เนื่องจากราคาผลผลิตสูงท าให้เกษตรกรมีผลตอบแทนสูง โดยมีราคาขายฝักสดสูงสุดถึงกิโลกรัมละ 20 บาท 
(สุนิสา, 2555) การปลูกและการดูแลรักษาไม่ยุ่งยาก  ไม่มีการระบาดของโรคและแมลงจนถึงกระทบ
ต่อผลผลิตและรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่พบการระบาดของโรคราน้ าค้างซึ่งเป็นโรคที่ส าคัญของ
ข้าวโพดหวาน รวมถึงผู้บริโภคและตลาดในพ้ืนที่ภาคใต้มีความต้องการผลผลิตฝักสดอยู่ในระดับสูง  
ผลผลิตที่ผลิตได้ในปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดและผู้บริโภคในท้องถิ่น รวมไปถึง
ผู้บริโภคท่ีเป็นนักท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (เพ่ือม และคณะ, 2555)  

จึงมีความจ าเป็นที่จะท าการเปรียบเทียบพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมในพ้ืนที่ภาคใต้ 
เนื่องมาจากเมล็ดพันธุ์ที่ใช้เป็นลูกผสมต้องซื้อทุกครั้ง เมื่อเกษตรกรต้องการปลูกไม่สามารถเก็บเมล็ด



39 

  

พันธุ์ไว้ท าพันธุ์ได้ เมล็ดพันธุ์ของเอกชนมีแนวโน้มราคาสูงขึ้นทุกปีราคาขายในท้องตลาดตั้งแต่ 700-
850 บาท/กิโลกรัม เอกชนยังมีการปรับปรุงพันธุ์และผลิตพันธุ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง 
ในขณะที่พันธุ์ข้าวโพดหวานของทางราชการมีให้เกษตรกรเลือกราคาตั้งแต่ 400-550 บาท/กิโลกรัม 
และมีพันธุ์ออกสู่ท้องตลาดน้อย ดังนั้น กรมวิชาการเกษตรจึงได้ปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานขึ้น  
เพ่ือให้เกษตรกรได้เลือกใช้  โดยมีพันธุ์ที่กรมวิชาการเกษตรแนะน าให้ปลูกในพ้ืนที่ภาคใต้ ได้แก่ 
ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์สงขลา 84-1 ในปัจจุบันมีพันธุ์ข้าวโพดหวานพันธุ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดหลาย
พันธุ์  ซึ่งแต่ละพันธุ์ย่อมมีการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของแหล่งปลูกและฤดูปลูกที่แตกต่างกัน   
การที่เกษตรกรจะตัดสินใจใช้พันธุ์ข้าวโพดหวานพันธุ์ใดนั้นต้องมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
และฤดูปลูกของที่นั้น ๆ เป็นเกณฑ์ขั้นต้นก่อนที่จะพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านอ่ืน ๆ ตามมา 
ดังนั้นจึงท าการศึกษาเปรียบเทียบในไร่เกษตรกรพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นชุดปี 2557 และชุดปี 
2558 เพ่ือคัดเลือกพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่น ที่สามารถให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพบริโภคที่ดี 
เพ่ือเป็นข้อมูลให้เกษตรกรสามารถเลือกใช้พันธุ์ได้ถูกต้องเหมาะสมกับฤดูกาลปลูกในเขตภาคใต้ และ
ช่วยลดต้นทุนการผลิตและให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 
 

วิธีด าเนินการ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการเปรียบเทียบในไร่เกษตรกรพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นชุดปี 

2557 ปลูกในปี 2560 จ านวน 10 พันธุ์ พันธุ์ดีเด่นจ านวน 4 พันธุ์ประกอบด้วย พันธุ์ S1401 S1402 
S1403 S1404 และพันธุ์การค้าที่เข้าร่วมทดสอบพันธุ์จ านวน 6 พันธุ์ ประกอบด้วย พันธุ์สงขลา 84-1 
ชัยนาท 2  จัมโบ้สวีท หวาน 54 ซูการ์แม็กซ์ ไฮบริกซ์ 3 และในปี 2561 การเปรียบเทียบในไร่
เกษตรกรพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมชุดปี 2558 พันธุ์ดีเด่นจ านวน 4 พันธุ์ ประกอบด้วยพันธุ์ S1538 
S1557 S1570 S1585 และพันธุ์การค้าที่เข้าร่วมทดสอบพันธุ์จ านวน 6 พันธุ์ ประกอบด้วยพันธุ์
สงขลา 84-1 ชัยนาท 2 ซูการ์แม็กซ ์หวาน 54 SM1351 และไฮบริกซ์ 3 สามารถปลูกและปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อมในแหล่งปลูกข้าวโพดหวานได้ดี  จึงได้น ามาทดลองปลูกเพ่ือเปรียบเทียบการให้ผล
ผลิตในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง ต าบลสุโสะ อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  ในปี 2560 ท า
การปลูกข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 และเก็บเกี่ยวระหว่าง วันที่ 13 - 23 
กันยายน 2560  ในปี 2561 ท าการปลูกข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 และ
เก็บเก่ียวระหว่างวันที่ 7-17 กันยายน 2561  โดยมีวิธีด าเนินการดังนี้  
อุปกรณ์ 

-ปี 2560 พันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นชุดปี 2557 ที่เป็นพันธุ์ดีเด่นจ านวน 4 พันธุ์
ประกอบด้วย พันธุ์ S1401 S1402 S1403 และ S1404 และพันธุ์การค้าที่เข้าร่วมทดสอบพันธุ์จ านวน 
6 พันธุ์ ประกอบด้วย พันธุ์สงขลา 84-1 ชัยนาท 2  จัมโบ้สวีท หวาน 54 ซูการ์แม็กซ์ และไฮบริกซ์ 3   
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-ปี 2561 พันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นชุดปี 2558  ที่เป็นพันธุ์ดีเด่นจ านวน 4 พันธุ์ 
ได้แก่ พันธุ์ S1538 S1557 S1570 S1585 และพันธุ์การค้าที่เข้าร่วมทดสอบพันธุ์จ านวน 6 พันธุ์ 
ประกอบด้วยพันธุ์สงขลา 84-1 ชัยนาท 2 ซูการ์แม็กซ์ หวาน 54 SM1351 และไฮบริกซ์ 3  

-ปุ๋ยเคมเีกรด 15-15-15  และ 46-0-0 
-สารป้องกันก าจัดวัชพืชประเภทก่อนงอก อะลาคลอร์ 
-วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลงานทดลอง ได้แก่ ตาชั่ง ไม้วัดความสูง ไม้บรรทัด 

สมุดบันทึก ปากกา ดินสอ 
วิธีการ 

ปี 2560 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในกลุ่ม (Randomized Complete Block 
Design, RCBD) มีจ านวน 3 ซ้ า 10 กรรมวิธี ดังนี้ 

กรรมวิธีที่ 1 = พันธุ์ S1401 
  กรรมวิธีที่ 2 = พันธุ์ S1402 

กรรมวิธีที่ 3 = พันธุ์ S1403  
กรรมวิธีที่ 4 = พันธุ์ S1404 
กรรมวิธีที่ 5 = พันธุ์สงขลา 84-1 
กรรมวิธีที่ 6 = พันธุ์ชัยนาท 2 
กรรมวิธีที่ 7 = พันธุ์จัมโบ้สวีท 
กรรมวิธีที่ 8 = พันธุ์หวาน 54 
กรรมวิธีที่ 9 = พันธุ์ซูการ์แม็กซ ์
กรรมวิธีที่ 10 = พันธุ์ไฮบริกซ ์3  

  ปี 2561 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในกลุ่ม (Randomized Complete Block 
Design: RCBD) มี จ านวน 3 ซ้ า 10 กรรมวิธี ดังนี้ 
  กรรมวิธีที่ 1 = พันธุ์ S1538 
  กรรมวิธีที่ 2 = พันธุ์ S1557 

กรรมวิธีที่ 3 = พันธุ์ S1570  
กรรมวิธีที่ 4 = พันธุ์ S1585 
กรรมวิธีที่ 5 = พันธุ์สงขลา 84-1 
กรรมวิธีที่ 6 = พันธุ์ชัยนาท 2 
กรรมวิธีที่ 7 = พันธุ์ซูการ์แม็กซ ์
กรรมวิธีที่ 8 = พันธุ์หวาน 54 
กรรมวิธีที่ 9 = พันธุ์ SM1351 
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กรรมวิธีที่ 10 = พันธุ์ไฮบริกซ ์3 
วิธีปฏิบัติการทดลองปี 2560 
1. ก่อนท าการปลูกข้าวโพดหวานสุ่มเก็บตัวอย่างดินที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร ส่ง

วิเคราะห์ธาตุอาหาร 
2. การเตรียมดิน ไถดะโดยใช้ไถผาล 3 จากนั้นตากดินไว้ 14 วัน ไถแปรโดยใช้ไถผาล 7 โดย

ไถขวางแนวไถดะ เตรียมแปลงย่อยขนาด 4.5×5 เมตร จ านวน 42 แปลง โดยแปลงที่ใช้ท าการ
ทดสอบจ านวน 30 แปลง จ านวน 12 แปลงใช้เป็นแปลงรอบนอก  

3. การปลูก ปลูกข้าวโพดหวานในแปลงย่อย ระยะระหว่างแถว 75 เซนติเมตร ระยะระหว่าง
ต้น 25 เซนติเมตร หยอดเมล็ดด้วยเครื่องหยอดเมล็ดจ านวน 2 เมล็ด/หลุม จ านวน 6 แถว/ แปลงย่อย  
ได้จ านวน 126 หลุม/แปลงย่อย เมื่อต้นข้าวโพดหวานมีอายุได้ 14 วันหลังปลูก ถอนแยกให้เหลือ 1 
ต้น/หลุม    

4. การก าจัดวัชพืช ฉีดพ่นสารก าจัดวัชพืชอะลาคลอร์อัตรา 250 กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่ ดังนั้น
ใช้อะลาคลอร์ (48% EC) จ านวน 520.80 มิลลิลิตร/ไร่ โดยผสมน้ า 60 ลิตร/ไร่ ฉีดพ่นครอบคลุมพ้ืนที่ท า
การทดลองภายหลังการหยอดเมล็ดข้าวโพดหวาน 

5. การใส่ปุ๋ย 
1) ขณะเตรียมดินหว่านปุ๋ยเคมีเกรด 15-15-15 ปริมาณ 700 กรัม/แปลงย่อย 

(อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่)  
2)  หลังปลูกข้าวโพดหวาน 28 วัน ใส่ปุ๋ยเคมีเกรด 46-0-0  ปริมาณ 300 กรัม/แปลงย่อย  

(อัตรา 22 กิโลกรัม/ไร่) ใส่ปุ๋ยโรยเป็นแถวยาวพร้อมพูนโคนกลบปุ๋ยเป็นร่องยาว 
3)  หลังปลูกข้าวโพดหวาน 42 วัน ใส่ปุ๋ยเคมีเกรด 46-0-0 ปริมาณ 300 กรัม/แปลงย่อย  

(อัตรา 22 กิโลกรัม/ไร่) ใส่ปุ๋ยโรยเป็นแถวยาวพร้อมพูนโคนกลบปุ๋ยเป็นร่องยาว 
6. การให้น้ า ให้น้ าแบบพน่ฝอย 7 วัน/ครั้ง ยกเว้นหากมีฝนตกจะเลื่อนระยะเวลาออกไป 
7. ส ารวจแมลงศัตรูข้าวโพดหวานทุกสัปดาห์ เมื่อพบการระบาดให้ใช้สารเคมีฉีดพ่นตาม

ค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 
8. การเก็บเกี่ยวผลผลิต เก็บเกี่ยวที่ระยะ 19 วัน หลังข้าวโพดออกไหมแล้วร้อยละ 50 ของ

พ้ืนทีเ่ก็บเก่ียว 2 แถวกลางเว้นหัวท้าย จ านวน 30 ต้น/แปลงย่อย โดยเว้นแถวริมขอบแปลง โดยหักให้
ถึงบริเวณก้านฝักติดล าต้นทุกต้นของพ้ืนที่เก็บข้อมูล 

วิธีปฏิบัติการทดลองปี 2561 
1. ก่อนท าการปลูกข้าวโพดหวานเก็บตัวอย่างดินที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร ส่ง

วิเคราะห์ธาตุอาหาร 
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2. การเตรียมดิน ไถดะโดยใช้ไถผาล 3 จากนั้นตากดินไว้ 14 วัน ไถแปรโดยใช้ไถผาล 7 โดย
ไถขวางแนวไถดะ เตรียมแปลงย่อยขนาด 3×4 เมตร จ านวน 42 แปลง โดยแปลงที่ใช้ท าการทดสอบ
จ านวน 30 แปลง จ านวน 12 แปลงใช้เป็นแปลงรอบนอก  

3. การปลูก ปลูกข้าวโพดหวานในแปลงย่อย ระยะระหว่างแถว 75 เซนติเมตร ระยะระหว่าง
ต้น 25 เซนติเมตร หยอดเมล็ดด้วยเครื่องหยอดเมล็ดจ านวน 2 เมล็ด/หลุม จ านวน 4 แถว/แปลงย่อย  
ได้จ านวน 68 หลุม/แปลงย่อย เมื่อต้นข้าวโพดหวานมีอายุได้ 14 วันหลังปลูก ถอนแยกให้เหลือ 1  
ต้น/หลุม    

4. การก าจัดวัชพืช ฉีดพ่นสารก าจัดวัชพืชอะลาคลอร์อัตรา 240 กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่ ดังนั้น
ใช้อะลาคลอร์ (48% EC) จ านวน 350.61 มิลลิลิตรต่อไร่ โดยผสมน้ า 60 ลิตร/ไร่ ฉีดพ่นครอบคลุม
พ้ืนที่ท าการทดลองภายหลังการหยอดเมล็ดข้าวโพดหวาน 

5. การใส่ปุ๋ย 
1) ขณะเตรียมดินหว่านปุ๋ยเคมีเกรด 15-15-15  ปริมาณ 375 กรัม/แปลงย่อย  

(อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่)  
2) หลังปลูกข้าวโพดหวาน 28 วัน ใส่ปุ๋ยเคมีเกรด 46-0-0 ปริมาณ 165 กรัม/แปลงย่อย  

 (อัตรา 22 กิโลกรัม/ไร่) ใส่ปุ๋ยโรยเป็นแถวยาวพร้อมพูนโคนกลบปุ๋ยเป็นร่องยาว 
3) หลังปลูกข้าวโพดหวาน 42 วัน ใส่ปุ๋ยเคมีเกรด 46-0-0 ปริมาณ 165 กรัม/แปลงย่อย  

(อัตรา 22 กิโลกรัม/ไร่ ) ใส่ปุ๋ยโรยเป็นแถวยาวพร้อมพูนโคนกลบปุ๋ยเป็นร่องยาว 
6. การให้น้ า  ให้น้ าแบบพ่นฝอย 7 วัน/ครั้ง ยกเว้นหากมีฝนตกจะเลื่อนระยะเวลาออกไป 
7. ส ารวจแมลงศัตรูข้าวโพดหวานทุกสัปดาห์ เมื่อพบการระบาดให้ใช้สารเคมีฉีดพ่นสัปดาห์ 

เมื่อพบการระบาดให้ใช้สารเคมฉีีดพ่นตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 
8. การเก็บเกี่ยวผลผลิต เก็บเกี่ยวที่ระยะ 19 วัน หลังข้าวโพดออกไหมแล้วร้อยละ 50 ของ

พ้ืนที่เก็บเก่ียว 4 แถว จ านวน 68 ต้น/แปลงย่อย โดยหักให้ถึงบริเวณก้านฝักติดล าต้นทุกต้นของพ้ืนที่
เก็บข้อมูล 

การบันทึกข๎อมูล 
1. เก็บข้อมูลดินเพ่ือวิเคราะห์ธาตุอาหาร 
2. อายุวันออกไหม (Silk) คือ จ านวนวันตั้งแต่วันปลูกถึงวันที่ไหมโผล่พ้นเปลือกหุ้มฝักเป็น

จ านวน 50 เปอร์เซ็นต์ ของจ านวนต้นทั้งหมดในแปลงย่อย 
3. อายุวันออกดอกตัวผู้ (Tass) คือ จ านวนวันตั้งแต่วันปลูกถึงวันที่อับละอองเกสรแตกเป็น

จ านวน 50 เปอร์เซ็นต์ ของจ านวนต้นทั้งหมดในแปลงย่อย 
4. ความสูงต้น (Plant) คือ วัดความสูงจากโคนต้นที่ระดับผิวดินถึงรอยต่อระหว่างกาบใบ

กับแผ่นใบ (leaf collar) ของใบธง เฉลี่ยจาก 10 ต้น มีหน่วยเป็นเซนติเมตร 
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5. ความสูงฝัก (Ear) คือ วัดความสูงจากโคนต้นที่ระดับผิวดินถึงข้อที่เป็นจุดก าเนิดของฝัก
บนสุดที่สามารถเก็บผลผลิตได้ เฉลี่ยจาก 10 ต้น มีหน่วยเป็นเซนติเมตร 

6. คะแนนสภาพเปลือกหุ้มฝัก (Hust cover) ดังนี้ 1 = ปลายฝักโผล่พ้นเปลือกหุ้มฝัก 2 = 
เปลือกหุ้มฝักปิดเสมอปลายฝัก 3 = เปลือกหุ้มฝักปิดเกินปลายฝักประมาณ 1 เซนติเมตร 4 = เปลือก
หุ้มฝักปิดเกินปลายฝักประมาณ 2 เซนติเมตร และ 5 = เปลือกหุ้มฝักปิดเกินปลายฝักเกิน 2 เซนติเมตร 
ขึ้นไป เฉลี่ยจาก 10 ฝัก 

7. จ านวนวันเก็บเกี่ยวผลผลิต (Days to harvest) คือจ านวนวันตั้งแต่วันปลูกถึงวันที่เก็บเกี่ยว
ผลผลิตในแต่ละแปลงย่อย ซึ่งจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อข้าวโพดมีอายุหลังวันออกไหมแล้ว 19 วัน ของแต่ละ
แปลงย่อย 

8. น้ าหนักฝักทั้งเปลือกของฝักที่เก็บเกี่ยวได้ในพ้ืนที่เก็บเกี่ยว  (Green weight)  ชั่งน้ าหนักของ
ฝักทั้งเปลือกที่เก็บเกี่ยวได้ทั้งหมดในพ้ืนที่เก็บเกี่ยวของแต่ละแปลงย่อย มีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อพ้ืนที่เก็บ
เกีย่ว 

9. น้ าหนักฝักที่ปอกเปลือกแล้วของฝักที่เก็บเกี่ยวได้ทั้งหมด (Yellow weight)  และมีส่วน
ติดเมล็ดเกิน 10 เซนติเมตรขึ้นไป มีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อพ้ืนที่เก็บเกี่ยวของแต่ละแปลงย่อย   

10. ความกว้างฝัก (Ear size; D) คือ วัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางฝักจากบริเวณกลางฝักของ
ฝักที่ปอกเปลือก เฉลี่ยจาก 10 ฝัก มีหน่วยเป็นเซนติเมตร 

11. ความยาวฝัก (Ear size; L1) คือ วัดความยาวจากโคนฝักถึงปลายสุดของฝักที่ปอก
เปลือกแล้ว เฉลี่ยจาก 10 ฝัก มีหน่วยเป็นเซนติเมตร  

12. ค่าความหวาน (Sweetness) วัดค่าความหวานจากน้ าคั้นเมล็ดข้าวโพดหวานสด โดยใช้
เครื่อง hand refractometer  มีหน่วยเป็นองศาบริกซ์ 
13. รสชาติฝักต้มสุก (Taste) ชิมรสชาติฝักต้มสุกของข้าวโพดหวาน โดยต้มข้าวโพดหวาน

ในน้ าที่เดือดแล้วนาน 8 นาที ให้คนชิมจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน พิจารณาคุณสมบัติโดยรวม เช่น 
ความหวาน ความนุ่ม ความกรอบ และกลิ่นหอม ให้คะแนนของรสชาติ ดังนี้  
  - รสชาติไม่อร่อย = 1 
  - รสชาติพอใช้ = 2 
  - รสชาติดี = 3 
  - รสชาติดีมาก = 4 
  - รสชาติยอดเยี่ยม = 5 

14. ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่จ าเป็นในช่วงการปลูก เช่น ปริมาณและจ านวนวันฝนตก ความเร็ว
ลม ความเข้มแสง อุณหภูมิกลางวันและกลางคืน ความชื้นสัมพัทธ์ เป็นต้น 
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การวิเคราะห์ข๎อมูล 
ใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance) และเปรียบเทียบความแตกต่าง

ของค่าเฉลี่ยโดยใช้วิธีการ DMRT (Duncan's multiple range test) 
เวลาและสถานที่ 

ระยะเวลา : เริ่มต้น ตุลาคม 2559 สิ้นสุด กันยายน 2561 
สถานที่ : พ้ืนที่วิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง ต าบลสุโสะ อ าเภอปะเหลียน 

จังหวัดตรัง 
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
ผลการเปรียบเทียบในไร่เกษตรกรพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นชุดปี 2557  ปลูกในพ้ืนที่

จังหวัดตรังปี 2560 ดังนี้ 
 

1. ผลการวิเคราะห์ดินกํอนการทดลอง  
ผลวิเคราะห์ดินพ้ืนที่แปลงปลูกข้าวโพดหวานลูกผสมในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง 

ต าบลสุโสะ อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง พบว่า เป็นชุดดินย่านตาขาว สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด
เล็กน้อย มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียว การระบายน้ า ค่อนข้างเลว การ
ไหลบ่าของน้ าบนผิวดินปานกลางถึงช้า การซึมผ่านได้ของน้ าเร็วปานกลาง (กรมพัฒนาที่ดิน, 2562)  
ซึ่งสอดกับฉลอง (2558) รายงานว่า ดินร่วนเหนียว เป็นดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวโพดหวาน 
เมื่อมีการไถพรวนบ่อยครั้งจะท าให้ดินอัดตัวกันแน่น การถ่ายเทอากาศระหว่างผิวดินและเนื้อดินไม่ดี 
ระบบการหายใจของรากข้าวโพดหวานถูกจ ากัด และท าให้การไหลซึมของน้ าลงด้านล่างไม่ดี อาจจะ
ท าให้ต้นข้าวโพดหวานขาดน้ าได้ง่าย เมื่อเกิดภาวะฝนตกการระบายน้ าอยู่ในระดับค่อนข้างเลว ท าให้
เกิดภาวะน้ าขังชื้นแฉะได้ง่าย ข้าวโพดหวานเจริญเติบโตได้ไม่ดี ใช้ธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินได้น้อย 
ข้าวโพดหวานเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนถึงดินร่วนปนทราย  

สมบัติทางเคมีของดินที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร ก่อนท าการทดลอง (ตารางที่ 1)   
พบว่า ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH) มีค่าอยู่ที่ 5.02 เป็นดินกรดจัดมากซึ่งไม่เหมาะสมกับ
ข้าวโพดหวาน ซึ่งสอดคล้องกับ ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ( 2555) รายงานว่า ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ของดิน (pH) ที่เหมาะสมส าหรับปลูกข้าวโพดหวานอยู่ที่ระหว่าง 5.5-6.8 มีอินทรียวัตถุมากกว่า 3 
เปอร์เซ็นต์ (กรมวิชาการเกษตร, 2547) อินทรีย์คาร์บอนอยู่ที่ 1.29 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณไนโตรเจนมี
ปริมาณธาตุอาหารร้อยละ 0.11 มีปริมาณธาตุไนไตรเจนในระดับต่ า ปริมาณฟอสฟอรัสที่พืชสามารถ
น ามาใช้ได้มีปริมาณ 99.18 มิลลิกรัม/กิโลกรัม มีปริมาณฟอสฟอรัสที่พืชสามารถน ามาใช้ได้ในระดับสูง 
ปริมาณโพแทสเซียมที่พืชสามารถน ามาใช้ได้มีปริมาณ 74.56 มิลลิกรัม/กิโลกรัม มีปริมาณโพแทสเซียม
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ที่พืชสามารถน ามาใช้ได้ในระดับปานกลาง (กรมวิชาการเกษตร, 2552) แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้อยู่ที่ 
1.02 cmolc/kg แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 0.42 cmolc/kg มีความต้องการปูน 600 กิโลกรัม/ไร่ การ
น าไฟฟ้า 0.04 ds/m  (ตารางที่ 1) เมื่อพิจารณาจากสมบัติทางเคมีของดินฟอสฟอรัสและ
โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์จะเหมาะสมกับปลูกข้าวโพดหวาน และปริมาณน้ าฝนในที่ท าการทดลอง
ไม่เหมาะสมที่จะปลูกข้าวโพดหวาน เนื่องจากในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2560 การกระจาย
ตัวของปริมาณน้ าฝนไม่สม่ าเสมอ ในช่วงฤดูปลูกและในการโปรยของละอองเกสรตัวผู้มีฝนตก
ต่อเนื่องกันหลายวัน ท าให้ไม่สามารถโปรยละอองเกสรได้อย่างเต็มที่ท าการติดเมล็ดไม่สมบูรณ์ ในทาง
ตรงกันข้ามถ้าพิจารณาจากอุณหภูมิเฉลี่ย พบว่า เหมาะสมกับการปลูกข้าวโพดหวาน (ตารางผนวกที่ 1) 
ฉลอง (2558) ได้แนะน าว่า สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรับปลูกข้าวโพดหวาน ดินควรมีความอุดม
สมบูรณ์ของปริมาณอินทรียวัตถุมากกว่าร้อยละ 3 ข้าวโพดหวานสามารถปลูกได้ได้ในเนื้อดินที่มีความ
เป็นกรด-ด่างอยู่ระหว่าง 5.5-7.3 แต่ที่เหมาะสมที่สุดควรอยู่ในช่วง 5.8-6.2 มีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์มากกว่า 20 มิลลิกรัม/กิโลกรัมดินอบแห้ง และมีปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้
มากกว่า 60 มิลลิกรัม/กิโลกรัมดินอบแห้ง ปริมาณน้ าฝนตลอดฤดูปลูกเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 260-300 
มิลลิเมตร ผลผลิตแต่ละพ้ืนที่จึงขึ้นอยู่กับปริมาณน้ าฝนและคุณลักษณะของดินที่ปลูกเป็นส าคัญ  
 
ตารางท่ี 1 สมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ของดินที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร ก่อนท าการทดลองใน 
              ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรังปี 2560  
 
              สมบัติของดิน ค่าสมบัติของดิน 
1. ความเป็นกรด - ด่าง       5.02 
2. อินทรีย์คาร์บอน (%)        1.29 
3. อินทรียวัตถุ (%)       2.22 
4. ไนโตรเจน (%)       0.11 
5. ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (mg/kg)     99.18 
6. โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (mg/kg)      74.56 
7. แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (cmolc/kg)       1.02 
8. แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (cmolc/kg)        0.42 
9. ความต้องการปูน (kg/rai)         600 
10. การน าไฟฟ้า (ds/m)       0.04 
11. เนื้อดิน  ดินร่วนเหนียว 
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2. จ านวนวันทีง่อกครบ 50 เปอร์เซ็นต์ การเจริญเติบโตด๎านความสูงต๎นและความสูงฝัก 
2.1 จ านวนวันที่งอกครบ 50 เปอร์เซ็นต์ 
จ านวนวันที่งอกครบ 50 เปอร์เซ็นต์ของข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่น พบว่า ข้าวโพดหวาน

ลูกผสมดีเด่นทุกพันธุ์และพันธุ์การค้ามีอายุวันงอกไม่แตกต่างกันทางสถิติ งอกครบ 50 เปอร์เซ็นต์ ที่
อายุ 5 วันหลังปลูกทุกพันธุ์ (ตารางที่ 2) แสดงให้เห็นว่าข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นทุกพันธุ์มีความ
สม่ าเสมอของพันธุ์  
 
ตารางที่ 2 จ านวนวันทีง่อกครบ 50 เปอร์เซ็นต์ของข้าวโพดหวานลูกผสม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ 
   เกษตรตรังปี 2560        
 

พันธุ์ งอก 50 เปอร์เซ็นต์ (วัน) 
                          S1401 5  
                          S1402 5  
                          S1403 5  
                          S1404 5  
                          สงขลา 84-1 5  
                          ชัยนาท 2 5  
                          จัมโบ้สวีท 
                          หวาน 54 

5  
                        5   

                          ซูการ์แมกซ์ 5  
                          ไฮบริกซ์ 3 5  
F-test  ns 
C.V. (%)  0.3 
 

หมายเหตุ ตัวเลขในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์โดยวิธี DMRT 
 

2.2 ความสูงต๎น 
ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นมีความสูงต้นอยู่ระหว่าง 189.05–211.66 เซนติเมตร มีความสูง

ต้นไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นพันธุ์ S1401 มีความสูงต้นสูงที่สุด 
เท่ากับ 211.66 เซนติเมตร รองลงมา ได้แก่ ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นพันธุ์ S1403 S1402 มีความ
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สูงต้น เท่ากับ 194.56 190.23 เซนติเมตร ตามล าดับ ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นพันธุ์ S1404 มีความ
สูงต้นน้อยที่สุด เท่ากับ 189.05 เซนติเมตร ในขณะที่ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้ามีความสูงต้น
อยู่ระหว่าง 170.61–184.07 เซนติเมตร ซึ่งข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้ามีความสูงต้นไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ โดยข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้า ชัยนาท 2 มีความสูงต้นสูงที่สุด เท่ากับ 
184.07 เซนติเมตร รองลงมาได้แก่ ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์สงขลา 84-1 ซูการ์แมกซ์ จัมโบ้สวีท 
และหวาน 54 มีความสูงต้น เท่ากับ 182.88 181.05 และ 173.83 เซนติเมตร ตามล าดับ ข้าวโพด
หวานลูกผสมพันธุ์การค้า ไฮบริกซ์ 3 มีความสูงต้นน้อยที่สุด เท่ากับ  170.61 เซนติเมตร (ตารางท่ี 3) 

2.3 ความสูงฝัก  
ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นมีความสูงฝักอยู่ระหว่าง 82.93-109.83 เซนติเมตร ข้าวโพด

หวานลูกผสมดีเด่นพันธุ์ S1402 มีความสูงฝักน้อยที่สุด เท่ากับ 82.93 เซนติเมตร โดยมีความสูงฝัก
แตกต่างกันทางสถิติกับข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นพันธุ์ S1401 มีความสูงฝักมากที่สุด เท่ากับ 
109.83 เซนติเมตร แต่มีความสูงฝักไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นพันธุ์ 
S1403 และ S1404 มีความสูงฝัก เท่ากับ 94.07 และ 94.76 เซนติเมตร ตามล าดับ ข้าวโพดหวาน
ลูกผสมพันธุ์การค้ามีความสูงฝักอยู่ระหว่าง 70.13–90.19 เซนติเมตร มีความสูงฝักไม่มีความแตกต่าง
กันทางสถิติ โดยข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้าพันธุ์หวาน 54 มีความสูงฝักน้อยท่ีสุด เท่ากับ 70.13 
เซนติเมตร รองลงมา ได้แก่ ซูการ์แมกซ์ จัมโบ้สวีท สงขลา 84-1 และชัยนาท 2 มีความสูงฝัก เท่ากับ 
76.41 77.46 86.88 และ 87.38 เซนติเมตร ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้า ไฮบริกซ์ 3 มีความสูง
ฝักมากที่สุด เท่ากับ 90.19 เซนติเมตร (ตารางที่ 3) ซึ่งในการคัดเลือกพันธุ์ข้าวโพดหวานจะคัดเลือก
ต้นข้าวโพดหวานที่มีลักษณะฝักต่ า เพ่ือลดโอกาสโค่นล่มของต้นข้าวโพดหวาน 
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ตารางที ่3 ความสูงต้น และความสูงฝักของข้าวโพดหวานลูกผสม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ 
              เกษตรตรังปี 2560 
 
พันธุ์ ความสูง (เซนติเมตร) ความสูงฝัก (เซนติเมตร) 
S1401 211.66 a 109.83 a 
S1402 190.23 ab 82.93 bc 
S1403 94.56 ab 94.07 ab 
S1404 189.05 ab 94.76 ab 
สงขลา 84-1 182.88 b 86.88 bc 
ชัยนาท 2 184.07 b 87.38 bc 
จัมโบ้สวีท 178.22 b 77.46 bc 
หวาน 54 173.83 b 70.13 c 
ซูการ์แมกซ์ 181.05 b 76.41 bc 
ไฮบริกซ์ 3 170.61 b 90.19 abc 
F-test    ns    * 
C. V. (%)    7.80 12.30 
 

หมายเหตุ ตัวเลขในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์โดยวิธี DMRT 
 
3. อายุวันออกดอกและเก็บเกี่ยวผลผลิต 

3.1 อายวัุนออกดอกตัวผู ๎ 
ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นมีอายุวันออกดอกตัวผู้ครบ 50 เปอร์เซ็นต์ อยู่ระหว่าง 48–53 

วันหลังปลูก มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นพันธุ์ S1401 มี
อายุวันออกดอกตัวผู้น้อยที่สุด เท่ากับ 48 วันหลังปลูก ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับข้าวโพด
หวานลูกผสมดีเด่นพันธุ์ S1404 และ S1403  ซึ่งมีอายุวันออกดอกตัวผู้ เท่ากับ 50 และ 51 วันหลัง
ปลูก ตามล าดับ แต่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ S1402 มีอายุวันออก
ดอกตัวผู้มากที่สุด เท่ากับ 53 วันหลังปลูก ในขณะที่ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้ามีอายุวันออก
ดอกตัวผู้ครบ 50 เปอร์เซ็นต์อยู่ระหว่าง 48–55 วันหลังปลูก มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมี
นัยส าคัญ ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้าซูการ์แมกซ์มีอายุวันออกดอกตัวผู้น้อยที่สุด เท่ากับ 48 วัน
หลังปลูก ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้า จัมโบ้สวีท สงขลา 84 -1 



49 

  

และหวาน 54 ซึ่งมีอายุวันออกดอกตัวผู้ เท่ากับ 50 51 และ 51 วันหลังปลูก ตามล าดับ แต่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติกับข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้า ไฮบริกซ์ 3 และชัยนาท 2 มีอายุวันออกดอก
ตัวผู้ เท่ากับ 52 และ 55 วันหลังปลูก ตามล าดับ (ตารางท่ี 4)  

3.2 อายวัุนออกไหม 
ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นมีอายุวันออกไหมครบ 50 เปอร์เซ็นต์ อยู่ระหว่าง 50–55 วันหลัง

ปลูก ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นพันธุ์ S1401 มีอายุวันออกไหมน้อยที่สุด เท่ากับ 50 วันหลังปลูก ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติกับข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นพันธุ์ S1404 และ S1403 มีอายุวันออกไหม 
เท่ากับ 52 และ 53 วันหลังปลูก ซึ่งมีความแตกต่างกันทางสถิติกับข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นพันธุ์ 
S1402 ที่มีอายุวันออกไหมมากที่สุด เท่ากับ 55 วันหลังปลูก ในขณะที่ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์
การค้ามีอายุวันออกไหมครบ 50 เปอร์เซ็นต์อยู่ระหว่าง 50– 57 วันหลังปลูก ข้าวโพดหวานลูกผสม
พันธุ์การค้าซูการ์แม็กมีอายุวันออกไหมน้อยที่ที่สุด เท่ากับ 50 วันหลังปลูก ไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติกับข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้าจัมโบ้สวีท สงขลา 84-1 และหวาน 54 ซึ่งมีอายุวันออกไหม 
เท่ากับ 52 53 และ 53 วันหลังปลูก ตามล าดับ ซ่ึงมีความแตกต่างกันทางสถิติกับข้าวโพดหวานลูกผสม
พันธุ์การค้า ไฮบริกซ์ 3 และชัยนาท 2 มีอายุวันออกไหม เท่ากับ 54 และ 57 วันหลังปลูก ตามล าดับ 
(ตารางที่ 4) 

3.3 อายุวันเก็บเกี่ยวผลผลิต 
ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นมีอายุวันเก็บเกี่ยวผลผลิตอยู่ระหว่าง 69-74 วันหลังปลูก มี

ความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นพันธุ์ S1401 มีอายุวันเก็บเกี่ยว
ผลผลิตน้อยที่สุด เท่ากับ 69 วัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นพันธุ์ S1404 
และ S1403 มีอายุวันเก็บเก่ียวผลผลิต เท่ากับ 71 และ 72 วันหลังปลูก ตามล าดับ ซึ่งมีความแตกต่าง
กันทางสถิติกับข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นพันธุ์ S1402 ซ่ึงมีอายุวันเก็บเกี่ยวผลผลิตมากที่สุด เท่ากับ 
74 วันหลังปลูก ในขณะที่ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้ามีอายุวันเก็บเกี่ยวผลผลิตอยู่ระหว่าง 69-
76 วันหลังปลูก มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้าซูการ์
แมกซ์มีอายุวันเก็บเกี่ยวผลผลิตน้อยที่สุด เท่ากับ 69 วันหลังปลูก ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับข้าวโพด
หวานลูกผสมพันธุ์การค้าจัมโบ้สวีท สงขลา 84-1 หวาน 54 และไฮบริกซ์ 3 มีอายุวันเก็บเกี่ยวผลผลิต 
เท่ากับ 71 72 72 และ 73 วันหลังปลูก ตามล าดับ ซึ่งมีความแตกต่างกันทางสถิติกับข้าวโพดหวาน
ลูกผสมพันธุ์การค้า ชัยนาท 2 ที่มีอายุวันเก็บเกี่ยวผลผลิตมากที่สุด เท่ากับ 76 วันหลังปลูก (ตารางที่ 4) 
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ตารางที่ 4  อายุวันออกดอกตัวผู้ อายุวันออกไหม และอายุวันเก็บเกี่ยวผลผลิตของข้าวโพดหวานลูกผสม 
   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรังปี 2560 
 

พันธุ์ 
อายุวันออกดอกตัวผู้ 

(วัน) 
อายุวันออกไหม 

 (วัน) 
อายุวันเก็บเกี่ยวผลผลิต 

(วัน) 
S1401          48 c        50 c            69 c 
S1402          53 ab        55 ab            74 ab 
S1403          51 bc        53 abc             72 abc 
S1404          50 bc        52 bc            71 bc 
สงขลา 84-1          51 bc        53 abc            72 abc 
ชัยนาท 2          55 a        57 a            76 a 
จัมโบ้สวีท          50 bc        52 bc             71 bc 
หวาน 54          51 bc        53 abc            72 abc 
ซูการ์แมกซ์            48 c        50 c            69 c 
ไฮบริกซ์ 3          52 b        54 ab            73 abc 
F-test            * *              * 
C.V. (%)           3.50        3.20            2.40 
 

หมายเหตุ ตัวเลขในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์โดยวิธี DMRT  
 

4. ผลผลิต 
4.1 ผลผลิตน้ าหนักฝักทั้งเปลือก 
น้ าหนักฝักทั้งเปลือกถือได้ว่าเป็นผลผลิตหนึ่งของข้าวโพดหวานที่มีความส าคัญมากที่สุด 

เนื่องจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานส่วนใหญ่ของประเทศ จะจ าหน่ายผลผลิตข้าวโพดหวานโดย
การชั่งน้ าหนักทั้งเปลือก การให้ผลผลิตน้ าหนักฝักทั้งเปลือกของข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นอยู่
ระหว่าง 2,381-2,657 กิโลกรัม/ไร่ ให้ผลผลิตน้ าหนักทั้งเปลือกไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติทุกพันธุ์ 
และไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้าทุกพันธุ์ ซึ่งข้าวโพดหวาน
ลูกผสมดีเด่นพันธุ์ S1403 ให้ผลผลิตทั้งเปลือกมากที่สุด เท่ากับ 2,657 กิโลกรัม/ไร่  รองลงมา ได้แก่ 
S1404 และ S1402 ให้ผลผลิตน้ าหนักฝักทั้งเปลือก เท่ากับ 2,495 และ 2,476 กิโลกรัม/ไร่ 
ตามล าดับ ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นพันธุ์ S1401 ให้ผลผลิตน้ าหนักฝักทั้งเปลือกน้อยที่สุด เท่ากับ 
2,381 กิโลกรัม/ไร่ ในขณะที่ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้าให้ผลผลิตน้ าหนักฝักทั้งเปลือกอยู่
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ระหว่าง 2,371–3,238 กิโลกรัม/ไร่ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติทุกพันธุ์ ซึ่งข้าวโพดหวานลูกผสม
พันธุ์การค้าซูการ์แมกซ์ให้ผลผลิตน้ าหนักฝักทั้งเปลือกมากที่สุด เท่ากับ 3,238 กิโลกรัม/ไร่ รองลงมา 
ได้แก่ หวาน 54 จัมโบ้สวีท สงขลา 84-1 และไฮบริกซ์ 3 ให้ผลผลิตน้ าหนักฝักทั้งเปลือก เท่ากับ 
2,743 2,676 2,643 และ 2,467 กิโลกรัม/ไร่ ตามล าดับ ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้าชัยนาท 2 
ให้ผลผลิตน้อยท่ีสุด เท่ากับ 2,371 กิโลกรัม/ไร่ (ตารางท่ี 5)  

4.2 ผลผลิตน้ าหนักฝักปอกเปลือก 
การให้ผลผลิตน้ าหนักฝักปอกเปลือกของข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นอยู่ระหว่าง 1,666-

1,914 กิโลกรัม/ไร่ ให้ผลผลิตน้ าหนักฝักปอกเปลือกไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติทุกพันธุ์ และไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติกับข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้าทุกพันธุ์ ซึ่งข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่น
พันธุ์ S1403 ให้ผลผลิตน้ าฝักปอกเปลือกมากที่สุด เท่ากับ 1 ,914 กิโลกรัม/ไร่ รองลงมา ได้แก่ 
ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นพันธุ์ S1404 และ S1401 ให้ผลผลิตน้ าหนักฝักปอกเปลือก เท่ากับ 1,886 
และ 1,852กิโลกรัม/ไร่ ตามล าดับ ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นพันธุ์ S1402 ให้ผลผลิตน้ าหนักฝักปอก
เปลือกน้อยที่สุด เท่ากับ 1,666 กิโลกรัม/ไร่ ในขณะที่ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้าให้ผลผลิต
น้ าหนักฝักปอกเปลือกอยู่ระหว่าง 1,152-2,210 กิโลกรัม/ไร่ ให้ผลผลิตน้ าหนักฝักปอกเปลือกไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติทุกพันธุ์ ซึ่งข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้าซูการ์แมกซ์ให้ผลผลิตน้ าหนัก
ฝักปอกเปลือกมากที่สุด เท่ากับ 2,210 กิโลกรัม/ไร่ รองลงมา ได้แก่ สงขลา 84-1 จัมโบ้สวีท หวาน 
54 และชัยนาท 2 ให้ผลผลิตน้ าหนักฝักปอกเปลือก เท่ากับ 2 ,081 1,919 1,914 และ 1,695
กิโลกรัม/ไร่ ตามล าดับ ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้าไฮบริกซ์ 3 ให้ผลผลิตน้ าหนักฝักปอกเปลือก
น้อยที่สุด เท่ากับ 1,152 กิโลกรัม/ไร่ (ตารางท่ี 5) 
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ตารางที่ 5  ผลผลิตน้ าหนักฝักทั้งเปลือก และน้ าหนักฝักปอกเปลือกของข้าวโพดหวานลูกผสม    
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรังปี 2560 

 
พันธุ์ ผลผลิตน้ าหนักฝักท้ังเปลือก 

(กิโลกรัม/ไร่) 
ผลผลิตน้ าหนักฝักปอกเปลือก 

(กิโลกรัม/ไร่) 
S1401 2,381  1,852  
S1402 2,476  1,666  
S1403 2,657  1,914  
S1404 2,495  1,886  
สงขลา 84-1 2,643  2,081  
ชัยนาท 2 2,371  1,695  
จัมโบ้สวีท 2,676  1,919  
หวาน 54 2,743  1,914  
ซูการ์แมกซ์ 3,283  2,210  
ไฮบริกซ์ 3 2,467  1,152  
F-test                      ns ns 
C.V. (%) 18.30 19.90 
 

หมายเหตุ ตัวเลขในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์โดยวิธี DMRT 
 
5. คุณภาพผลผลิต 

5.1 ความกว๎างฝัก 
ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นมีความกว้างฝักอยู่ระหว่าง 4.49-4.91 เซนติเมตร ไม่มีความ

แตกต่างกันทางสถิติทุกพันธุ์ ซึ่งข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นพันธุ์ S1403 มีความกว้างฝักมากที่สุด 
เท่ากับ 4.91 เซนติเมตร รองลงมา ได้แก่ S1404 และ S1401 มีความกว้างฝัก เท่ากับ 4.78 และ 
4.59 เซนติเมตร ตามล าดับ ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นพันธุ์ S1402 มีความกว้างฝักน้อยที่สุด เท่ากับ 
4.49 เซนติเมตร ในขณะที่ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้ามีความกว้างฝักอยู่ระหว่าง  4.81-5.10 
เซนติเมตร ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติทุกพันธุ์ ซึ่งข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้าซูการ์แมกซ์มี
ความกว้างฝักมากที่สุด เท่ากับ 5.10 เซนติเมตร รองลงมา ได้แก่ สงขลา 84-1 ชัยนาท 2 ไฮบริกซ์ 3 
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และจัมโบ้สวีท มีความกว้างฝัก เท่ากับ 4.99 4.91 4.89 และ 4.83 เซนติเมตร ตามล าดับ ข้าวโพด
หวานลูกผสมพันธุ์การค้าหวาน 54 มีความกว้างฝักน้อยที่สุด เท่ากับ 4.81 เซนติเมตร (ตารางที ่6) 

5.2 ความยาวฝัก  
ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นมีความยาวฝักอยู่ระหว่าง 17.19-20.70 เซนติเมตร มีความ

แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ และมีความแตกต่างกันทางสถิติกับข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์
การค้า ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่น S1402 มีความกว้างฝักมากที่สุด เท่ากับ 20.70 เซนติเมตร ซึ่งมี
ความแตกต่างกันทางสถิติกับข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นพันธุ์ S1401 และ S1403 มีความยาวฝัก 
เท่ากับ 18.53 และ 17.99 เซนติเมตร ตามล าดับ โดยข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นพันธุ์ S1402 มีความ
ยาวฝักน้อยที่สุด เท่ากับ 17.19 เซนติเมตร ในขณะที่ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้ามีความยาวฝักอยู่
ระหว่าง 16.81-19.29 เซนติเมตร ซึ่งข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้าซูการ์แมกซ์มีความยาวฝักมาก
ที่สุด เท่ากับ 19.29 เซนติเมตร ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับข้าวโพดหวานลูกผสม จัมโบ้สวีท ขัย
นาท 2 หวาน 54 และไฮบริกซ์ 3 มีความยาวฝัก เท่ากับ 18.81 18.62 18.40 และ 18.12 เซนติเมตร 
ตามล าดับ แต่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้า สงขลา 84-1 ซึ่งมีความ
ยาวฝักน้อยที่สุด เท่ากับ 16.81 เซนติเมตร (ตารางที่ 6) 

5.3 ระดับคะแนนเปลือกห๎ุมฝัก 
ระดับคะแนนเปลือกหุ้มฝักของข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นอยู่ระหว่าง 1.40-4.63 คะแนน มี

ความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นพันธุ์ S1401 มีคะแนนเปลือก
หุ้มฝักมากที่สุด เท่ากับ 4.63 คะแนน ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นพันธุ์ 
S1404 และ S1403 ระดับคะแนน เท่ากับ 4.40 และ 3.70 คะแนน มีความแตกต่างกันทางสถิติกับข้าว
โพดหวานลูกผสมดีเด่นพันธุ์ S1402 ซึ่งมีระดับคะแนนเปลือกหุ้มฝักน้อยที่สุด เท่ากับ 1.40 คะแนน 
ในขณะที่ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้ามีระดับคะแนนเปลือกหุ้มฝักอยู่ระหว่าง 3.50-5.00 คะแนน 
ซึ่งข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้าหวาน 54 มีคะแนนเปลือกหุ้มฝักมากที่สุด เท่ากับ 5 คะแนน ไม่
แตกต่างกันทางสถิติกับข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้าไฮบริกซ์ 3 สงขลา 84-1 จัมโบ้สวีท และซูการ์
แมก มคีะแนนเปลือกหุ้มฝัก เท่ากับ 4.97 4.93 4.77 และ 4.07 คะแนน ตามล าดับ มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติกับข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้าชัยนาท 2 ซึ่งมีระดับคะแนนเปลือกหุ้มฝักน้อยที่สุด 
เท่ากับ 3.50 คะแนน (ตารางท่ี 6) ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมนั้นจะคัดเลือกคะแนนหุ้ม
ฝักที่ระดับ 4-5 คะแนน เพราะเปลือกหุ้มฝักจะปิดปลายฝักได้สนิท เพ่ือป้องกันหนอนเจาะฝักเข้า
ท าลายฝักข้าวโพดหวานและจะท าให้ฝักไม่เน่าง่าย   
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5.4 รสชาติฝักต๎ม 
จากการทดสอบคุณภาพการบริโภคโดยการชิมฝักต้มของข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นและ

ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้า พบว่า ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นมีคะแนนรสชาติฝักต้มอยู่ระหว่าง 
1.8-4.6 คะแนน มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ และมีความแตกต่างกันทางสถิติกับข้าว
โพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้า ซึ่งข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นพันธุ์ S1403 มีคะแนนรสชาติฝักต้มสูง
ที่สุด เท่ากับ 4.6 คะแนน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นพันธุ์ S1402 มี
คะแนนรสชาติฝักต้ม เท่ากับ 4.2  แต่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นพันธุ์ 
S1404 และ S1401 ซึ่งมีคะแนนรสชาติฝักต้ม เท่ากับ 2.8 และ 1.8 คะแนน ตามล าดับ โดยข้าวโพด
หวานลูกผสมดีเด่นพันธุ์ S1401 คะแนนรสชาติฝักต้มน้อยที่สุด  ในขณะที่ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์
การค้ามีคะแนนรสชาติฝักต้มอยู่ระหว่าง 3.0-4.8 คะแนน มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ 
ซึ่งข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้าสงขลา 84-1 และหวาน 54 มีคะแนนรสชาติฝักต้มสูงที่สุด เท่ากับ 
4.80 คะแนน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้า จัมโบ้สวีท ไอบริกซ์ 
3 และชัยนาท 2 มีคะแนนรสชาติฝักต้ม เท่ากับ 4.4 3.8 และ 3.6 คะแนน ตามล าดับ ข้าวโพดหวาน
ลูกผสมพันธุ์การค้าซูการ์แมกซ์  มีคะแนนรสชาติฝักต้มน้อยที่สุด เท่ากับ 3.0 คะแนน ซึ่งมีความ
แตกต่างกันทางสถิติกับข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้า สงขลา 84-1 และหวาน 54 (ตารางท่ี 6) 
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ตารางท่ี 6 ความกว้างฝัก ความยาวฝัก และระดับคะแนนเปลือกหุ้มฝักข้าวโพดหวานลูกผสม 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรังปี 2560 

 

พันธุ์ 
ความกว้างฝัก  
(เซนติเมตร) 

  ความยาวฝัก     
   (เชนติเมตร) 

   ระดับคะแนน 
   เปลือกหุ้มฝัก (1-5)  

รสชาติฝักต้ม 
(คะแนน 1-5) 

S1401 4.59 ab    18.53 bc        4.63 ab     1.8 d 
S1402 4.49 b    20.70 a        1.40 d     4.2 abc 
S1403 4.91 ab    17.99 bcd        3.70 bc     4.6 a 
S1404 4.78 ab    17.19 cd        4.40 abc     2.8 cd 
สงขลา 84 -1 4.99 ab    16.81 d        4.93 a     4.8 a 
ชัยนาท 2 4.91 ab    18.62 bc        3.50 c     3.6 abc 
จัมโบ้สวีท 4.83 ab    18.81 bc        4.77 a     4.4 ab 
หวาน 54 4.81 ab    18.40 bcd        5.00 a     4.8 a 
ซูการ์แมกซ์   5.10 a    19.29 ab        4.07 abc     3 bcd 
ไฮบริกซ์ 3 4.89 ab    18.12 bcd        4.97 a     3.8 abc 
F-test  ns       **           **       ** 
C.V. (%) 5.40      4.80         12.70      21.9 
 

หมายเหตุ ตัวเลขในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์โดยวิธี DMRT 
 

ผลการเปรียบเทียบในไร่เกษตรกรพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมชุดปี 2558 ปลูกในพ้ืนที่
จังหวัดตรังปี 2561 ดังนี้ 
 
1. ผลการวิเคราะห์ดินกํอนการทดลอง  

ผลวิเคราะห์ดินพ้ืนที่แปลงปลูกข้าวโพดหวานลูกผสมในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง 
ต าบลสุโสะ อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง พบว่า เป็นชุดดินย่านตาขาว สภาพพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด
เล็กน้อย มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต ์ มีเนื้อดินเป็นดินเหนียว การระบายน้ า ค่อนข้างเลว การไหล
บ่าของน้ าบนผิวดินปานกลางถึงช้า การซึมผ่านได้ของน้ าเร็วปานกลาง (กรมพัฒนาที่ดิน, 2562) ซึ่ง
สอดกับฉลอง (2558) รายงานว่า ดินเหนียว เป็นดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวโพดหวาน เมื่อมี
การไถพรวนบ่อยครั้งจะท าให้ดินอัดตัวกันแน่น การถ่ายเทอากาศระหว่างผิวดินและเนื้อดินไม่ดี ระบบ
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การหายใจของรากข้าวโพดหวานถูกจ ากัด และท าให้การไหลซึมของน้ าลงด้านล่างไม่ดี อาจจะท าให้
ต้นข้าวโพดหวานขาดน้ าได้ง่าย เมื่อเกิดภาวะฝนตกการระบายน้ าอยู่ในระดับค่อนข้างเลว ท าให้เกิด
ภาวะน้ าขังชื้นแฉะได้ง่าย ข้าวโพดหวานเจริญเติบโตได้ไม่ดี ใช้ธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินได้น้อย ข้าวโพด
หวานเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนถึงดินร่วนปนทราย  

สมบัติทางเคมีของดินที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร ก่อนท าการทดลอง (ตารางที่ 7) 
พบว่า ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH) มีค่าอยู่ที่ 4.73 เป็นดินกรดจัดมากซึ่งไม่เหมาะสมกับ
ข้าวโพดหวาน ซึ่งสอดคล้องกับ ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ( 2555) รายงานว่า ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ของดิน (pH) ที่เหมาะสมส าหรับปลูกข้าวโพดหวานอยู่ที่ระหว่าง 5.5-6.8 มีอินทรียวัตถุมากกว่า 3 
เปอร์เซ็นต์ (กรมวิชาการเกษตร, 2547)  อินทรีย์คาร์บอนอยู่ที่ 1.31 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณไนโตรเจนมี
ปริมาณธาตุอาหารร้อยละ 0.11 มีปริมาณธาตุไนไตรเจนในระดับต่ า ปริมาณฟอสฟอรัสที่พืชสามารถ
น ามาใช้ได้มีปริมาณ 69.24 มิลลิกรัม/กิโลกรัม มีปริมาณฟอสฟอรัสที่พืชสามารถน ามาใช้ได้ในระดับสูง 
ปริมาณโพแทสเซียมที่พืชสามารถน ามาใช้ได้มีปริมาณ 61.75 มิลลิกรัม/กิโลกรัม มีปริมาณโพแทสเซียม
ที่พืชสามารถน ามาใช้ได้ในระดับปานกลาง (กรมวิชาการเกษตร, 2552)  แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้อยู่ที่ 
1.17 cmolc/kg แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 0.32 cmolc/kg มีความต้องการปูน 620 กิโลกรัม/ไร่ การ
น าไฟฟ้า 0.05 ds/m (ตารางท่ี 7) เมื่อพิจารณาจากสมบัติทางเคมีของดิน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม
ที่เป็นประโยชน์เหมาะสมกับปลูกข้าวโพด และเมื่อพิจารณาปริมาณน้ าฝนจากพ้ืนที่ท าการทดลองไม่
เหมาะสมที่จะปลูกข้าวโพดหวาน  ในทางตรงกันข้ามถ้าพิจารณาจากอุณหภูมิเฉลี่ย พบว่า เหมาะสมกับ
การปลูกข้าวโพดหวาน (ตารางผนวกที่ 1 ) ฉลอง (2558) ได้แนะน าว่า สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ส าหรับปลูกข้าวโพดหวาน ดินควรมีความอุดมสมบูรณ์ของปริมาณอินทรียวัตถุมากกว่าร้อยละ 3 
ข้าวโพดหวานสามารถปลูกได้ในเนื้อดินที่มีความเป็นกรด-ด่างอยู่ระหว่าง 5.5-7.3 แต่ที่เหมาะสมที่สุด
ควรอยู่ในช่วง 5.8-6.2 มีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์มากกว่า 20 มิลลิกรัม/กิโลกรัมดินอบแห้ง 
และมีปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้มากกว่า 60 มิลลิกรัม/กิโลกรัมดินอบแห้ง ปริมาณน้ าฝน
ตลอดฤดูปลูกเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 260-300 มิลลิเมตร ผลผลิตแต่ละพ้ืนที่จึงขึ้นอยู่กับปริมาณน้ าฝนและ
คุณลักษณะของดินที่ปลูกเป็นส าคัญ  
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ตารางท่ี 7 สมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ของดินที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร ก่อนท าการทดลองใน 
              ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรังปี 2561  
 
              สมบัติของดิน ค่าสมบัติของดิน 
1. ความเป็นกรด - ด่าง 4.73 
2. อินทรีย์คาร์บอน (%)  1.31 
3. อินทรียวัตถุ (%) 2.27 
4. ไนโตรเจน (%) 0.11 
5. ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (mg/kg) 69.24 
6. โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ (mg/kg)  61.75 
7. แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (cmolc/kg) 1.17 
8. แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (cmolc/kg)  0.32 
9. ความต้องการปูน (kg/rai)  620 
10. การน าไฟฟ้า (ds/m) 0.05 
11. เนื้อดิน  ดินเหนียว 

 
2. จ านวนวันทีง่อกครบ 50 เปอร์เซ็นต์ การเจริญเติบโตด๎านความสูงต๎นและความสูงฝัก 

2.1 จ านวนวันทีง่อกครบ 50 เปอร์เซ็นต์ 
จ านวนวันที่งอกครบ 50 เปอร์เซ็นต์ของข้าวโพดหวานลูกผสม พบว่า ข้าวโพดหวานลูกผสม

ดีเด่นและพันธุ์การค้าทุกพันธุ์มีอายุวันงอกไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ งอกครบ 50 เปอร์เซ็นต์ ที่
อายุ 5 วันหลังปลูกทุกพันธุ์ (ตารางที่ 8) แสดงให้เห็นว่าข้าวโพดหวานลูกผสมทุกพันธุ์มีความ
สม่ าเสมอของพันธุ์ 
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ตารางที ่8  จ านวนวันงอกครบ 50 เปอร์เซ็นต์ของข้าวโพดหวานลูกผสม ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
 การเกษตรตรังปี 2561 

     
 

พันธุ์ งอก 50 เปอร์เซ็นต์ (วัน) 
                          S1538 5  
                          S1557 5  
                          S1570 5  
                          S1585 5  
                          สงขลา 84-1 5  
                          ชัยนาท 2 

ซูการ์แมกซ์ 
5  
5  

                          หวาน 54 
                          SM1351 

5  
5  

ไฮบริกซ์ 3 5  
F-test                                 ns 
C.V. (%)                    0.3 
 

หมายเหตุ ตัวเลขในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์โดยวิธี DMRT 
 

2.2 ความสูงต๎น 
ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นมีความสูงต้นอยู่ระหว่าง 129.77-160.79 เซนติเมตร มีความสูง

ต้นแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่น S1570 มีความสูงต้นสูงที่สุด 
เท่ากับ 160.79 เซนติเมตร รองลงมา ได้แก่ ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นพันธุ์ S1538 S1557 มีความ
สูงต้น เท่ากับ 142.52 และ 130.36 เซนติเมตร ตามล าดับ ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นพันธุ์ S1570 มี
ความสูงต้นน้อยที่สุด เท่ากับ 129.77 เซนติเมตร ในขณะที่ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้ามีความสูง
ต้นอยู่ระหว่าง 145.05-177.72 เซนติเมตร มีความสูงต้นแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่ง
ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้าสงขลา 84-1 มีความสูงต้นมากที่สุด เท่ากับ 177.27 เซนติเมตร 
รองลงมา ได้แก่ ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้า หวาน 54 SM1351 ชัยนาท 2 และซูการ์แมกซ์ มี
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ความสูงต้น เท่ากับ 166.62 161.84 158.20 และ 147.63 เซนติเมตร ตามล าดับ ข้าวโพดหวาน
ลูกผสมพันธุ์การค้า ไฮบริกซ์ 3 มีความสูงต้นน้อยที่สุด เท่ากับ 145.05 เซนติเมตร (ตารางท่ี 9) 

2.2 ความสูงฝัก 
ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นมีความสูงฝักอยู่ระหว่าง 55.27-72.69 เซนติเมตร มีความสูงฝัก

แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่น S1570 มีความสูงฝักต้นน้อยที่สุด 
เท่ากับ 55.27 เซนติเมตร ซึ่งมีความสูงฝักไม่แตกต่างกันทางสถิติกับข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นพันธุ์ 
S1557 และ S1538 มีความสูงฝัก เท่ากับ 61.23 เซนติเมตร และ 62.85 เซนติเมตร ตามล าดับ แต่มี
ความสูงแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญกับข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นพันธุ์ S1585 มีความสูงฝัก
มากที่สุด เท่ากับ 72.69 เซนติเมตร ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้ามีความสูงฝักอยู่ระหว่าง 52.94-
81.20 เซนติเมตร ซึ่งมีความสูงฝักแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ โดยข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์
การค้าซูการ์แมกซ์มีความสูงฝักน้อยที่สุด เท่ากับ 52.94 เซนติเมตร มีความสูงฝักไม่แตกต่างกันทาง
สถิติกับข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้า SM1351 และหวาน 54  ซึ่งมีความสูงฝัก เท่ากับ 59.47 
และ 59.56 เซนติเมตร ตามล าดับ แต่มีความสูงฝักแตกต่างกันทางสถิติกับข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์
การค้าสงขลา 84-1 ซึ่งมีความสูงฝักมากที่สุด เท่ากับ 81.20 เซนติเมตร รองลงมา ได้แก่ ข้าวโพด
หวานลูกผสมพันธุ์การค้า ชัยนาท 2 และไฮบริกซ์ 3 มีความสูงฝัก เท่ากับ 68.84 และ 68.47 
เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางท่ี 9) ซึ่งในการคัดเลือกพันธุ์ข้าวโพดหวานจะคัดเลือกต้นข้าวโพดหวานที่
มีลักษณะฝักต่ า เพ่ือลดโอกาสโค่นล่มของต้นข้าวโพดหวาน 
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ตารางท่ี 9 ความสูงต้น และความสูงฝักของขา้วโพดหวานลูกผสม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง
ปี 2561  

 
พันธุ์ ความสูงต้น (เซนติเมตร) ความสูงฝัก (เซนติเมตร) 
S1538             142.52 ef                  62.85 bcd 
S1557             130.36 f                    61.23 bcd 
S1570             129.77 f                    55.27 cd 
S1580             160.79 bc                    72.69 ab 
สงขลา 84-1             177.72 a                     81.20 a 
ชัยนาท 2             158.20 bcd                    68.84 abc 
ซูการ์แมกซ์               147.63 cde                    52.94 d 
หวาน 54             166.62 ab             59.56 bcd 
SM1351             161.84 b             59.47 bcd 
ไฮบริกซ์ 3     145.05 de                    68.74 abc  
F-test                 **                        **                      
C.V. (%)                 5.0                       11.7 
 

หมายเหตุ ตัวเลขในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์โดยวิธี DMRT 
 
3. อายุวันออกดอกและเก็บเกี่ยวผลผลิต 

3.1 อายุวันออกดอกตัวผู๎ 
ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นมีอายุวันออกดอกตัวผู้ครบ 50 เปอร์เซ็นต์ อยู่ระหว่าง 54–57 

วันหลังปลูก ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติทุกพันธุ์ และไม่แตกต่างกันทางสถิติกับข้าวโพดหวาน
ลูกผสมพันธุ์การค้าทุกพันธุ์ ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นพันธุ์ S1585 มีอายุวันออกดอกตัวผู้น้อยที่สุด 
เท่ากับ 54 วันหลังปลูก รองลงมา ได้แก่ ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นพันธุ์ S1538 และ S1557 มีอายุ
วันออกดอกตัวผู้ เท่ากับ 56 และ 56 วัน ตามล าดับ ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นพันธุ์ S1570 มีอายุ 
วันออกดอกตัวผู้มากที่สุด เท่ากับ 57 วันหลังปลูก ในขณะที่ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้ามีอายุวัน
ออกดอกตัวผู้ครบ 50 เปอร์เซ็นต์อยู่ระหว่าง 52–55 วันหลังปลูก ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดย
ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้าสงขลา 84-1 มีอายุวันออกดอกตัวผู้น้อยที่สุด เท่ากับ 52 วันหลัง
ปลูก รองลงมา ได้แก่ ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้าชัยนาท 2 ซูการ์แมกซ์ SM1351 และไฮบริกซ์ 
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3 ซึ่งมีอายุวันออกดอกตัวผู้ เท่ากับ 53 54 54 และ 54 วันหลังปลูก ตามล าดับ ข้าวโพดหวานลูกผสม
พันธุ์การค้าหวาน 54 มีอายุวันออกดอกตัวผู้มากที่สุด เท่ากับ 55 วันหลังปลูก  (ตารางท่ี 10)  

3.2 อายุวันออกไหม 
ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นมีอายุวันออกไหมครบ 50 เปอร์เซ็นต์ อยู่ระหว่าง 56–59 วัน

หลังปลูก ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติทุกพันธุ์ และไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับข้าวโพดหวาน
ลูกผสมพันธุ์การค้าทุกพันธุ์ ซึ่งข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นพันธุ์ S1585 มีอายุวันออกไหมน้อยที่สุด 
เท่ากับ 56 วันหลังปลูก รองลงมา ได้แก่ ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นพันธุ์ S1557 มีอายุวันออกไหม
ครบ 50 เปอร์เซ็นต ์เท่ากับ 58  วันหลังปลูก ซึ่งข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นพันธุ์ S1538 และ S1570 
มีอายุวันออกไหมมากที่สุด เท่ากับ 59 วันหลังปลูก ในขณะที่ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้ามีอายุ
วันออกไหมครบ 50 เปอร์เซ็นต์อยู่ระหว่าง 54–57 วันหลังปลูก ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้า ไม่
มีความแตกต่างกันทางสถิติทุกพันธุ์ ซึ่งข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้า สงขลา 84-1 มีอายุวันออก
ไหมน้อยที่สุด เท่ากับ 54 วันหลังปลูก รองลงมา ได้แก่ ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้าชัยนาท 2 
และซูการ์แมกซ์ มีอายุวันออกไหมครบ 50 เปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 56 และ 56 วันหลังปลูก ตามล าดับ 
ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้าหวาน 54 SM1351 และไฮบริกซ์ 3 มีอายุวันออกไหมครบ 50 
เปอร์เซ็นต ์มากที่สุด เท่ากับ 57 วันหลังปลูก  (ตารางท่ี 10) 

3.3 อายุวันเก็บเกี่ยวผลผลิต    
ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นมีอายุวันเก็บเกี่ยวผลผลิตอยู่ระหว่าง 73 -77 วันหลังปลูก ไม่มี

ความแตกต่างกันทางสถิติทุกพันธุ์ และไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์
การค้าทุกพันธุ์ ซ่ึงข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นพันธุ์ S1570 มีอายุวันเก็บเกี่ยวผลผลิตน้อยที่สุด เท่ากับ 
73 วันหลังปลูก รองลงมา ได้แก่ ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นพันธุ์ S1585 และ S1538 มีอายุวันเก็บ
เกี่ยวผลผลิต เท่ากับ 75 และ 76 วันหลังปลูก ตามล าดับ ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นพันธุ์ S1557 มี
อายุวันเก็บเกี่ยวผลผลิตมากท่ีสุด เท่ากับ 77 วันหลังปลูก ในขณะที่ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้ามี
อายุวันเก็บเกี่ยวผลผลิตอยู่ระหว่าง 73-76 วันหลังปลูก ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติทุกพันธุ์ ซึ่ง
ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้า สงขลา 84-1 มีอายุวันเก็บเก่ียวผลผลิตน้อยท่ีสุด เท่ากับ 73 วันหลัง
ปลูก รองลงมา ได้แก่ ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้า ชัยนาท 2 ซูการ์แมกซ์ และSM 1351 มีอายุ
วันเก็บเก่ียวผลผลิต เท่ากับ 75 75 และ 76 วันหลังปลูก ตามล าดับ ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้า
หวาน 54 และไฮบริกซ์ 3 มีอายุวันเกี่ยวผลผลิตมากท่ีสุด เท่ากับ 76 วันหลังปลูก (ตารางท่ี 10) 
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ตารางที่ 10  อายุวันออกดอกตัวผู้ อายุวันออกไหม และอายุวันเก็บเกี่ยวผลผลิตของข้าวโพดหวาน 
  ลูกผสม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรังปี 2561 
 
   พันธุ์ อายุวันออกดอกตัวผู้ 

(วัน) 
อายุวันออกไหม  

(วัน) 
อายุวันเก็บเกี่ยวผลผลิต 

(วัน) 
S1538 56  59 76  
S1557 56  58 77  
S1570 57  59 73  
S1585 54  56 75  
สงขลา 84 -1 52  54 73  
ชัยนาท 2 53  56 75  
ซูการ์แมกซ์   54  56 75  
หวาน 54 55  57 76  
SM1351 54  57 76  
ไฮบริกซ์ 3 54  57 76  
F-test ns                                    ns ns 
C. V. (%)  4.7             4.3 5.4 
 

หมายเหตุ ตัวเลขในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์โดยวิธี DMRT  
 
4. ผลผลิต 

4.1 ผลผลิตน้ าหนักฝักทั้งเปลือก 
น้ าหนักฝักทั้งเปลือกถือได้ว่าเป็นผลผลิตหนึ่งของข้าวโพดหวานที่มีความส าคัญมากที่สุด 

เนื่องจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานส่วนใหญ่ของประเทศ จะจ าหน่ายผลผลิตข้าวโพดหวานโดย
การชั่งน้ าหนักทั้งเปลือก การให้ผลผลิตน้ าหนักฝักทั้งเปลือกของข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นอยู่
ระหว่าง 996-1,475 กิโลกรัม/ไร่ ให้ผลผลิตน้ าหนักฝักทั้งเปลือกไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติทุก
พันธุ์ ซ่ึงข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นพันธุ์ S1538 ให้ผลผลิตทั้งเปลือกมากที่สุด เท่ากับ 1,475 
กิโลกรัม/ไร่  รองลงมา ได้แก่ S1570 และ S1585 ให้ผลผลิตน้ าหนักฝักทั้งเปลือก เท่ากับ 1,288 และ 
1,200 กิโลกรัม/ไร่ ตามล าดับ ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นพันธุ์ S1557 ให้ผลผลิตน้ าหนักฝักท้ังเปลือก
น้อยที่สุด เท่ากับ 996 กิโลกรัม/ไร่ ในขณะที่ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้าให้ผลผลิตน้ าหนักฝักทั้ง
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เปลือกอยู่ระหว่าง 833 –1,867 กิโลกรัม/ไร่ มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งข้าวโพด
หวานลูกผสมพันธุ์การค้าสงขลา 84-1 ให้ผลผลิตน้ าหนักฝักทั้งเปลือกมากที่สุด เท่ากับ 1,867 
กิโลกรัม/ไร่ รองลงมา ได้แก่ SM135 หวาน 54 ซูการ์แมกซ์ และชัยนาท 2 ให้ผลผลิตน้ าหนักฝักทั้ง
เปลือก เท่ากับ 1,808 1,800 1,688 และ 1,500 กิโลกรัม/ไร่ ตามล าดับ โดยข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์
ไฮบริกซ์ 3 ให้ผลผลิตน้อยท่ีสุด เท่ากับ 833 กิโลกรัม/ไร่ และมีความแตกต่างกันทางสถิติกับข้าวโพดหวาน
ลูกผสมพันธุ์การค้าทุกพันธุ์ (ตารางที่ 11)  

4.2 ผลผลิตน้ าหนักฝักปอกเปลือก 
การให้ผลผลิตน้ าหนักฝักปอกเปลือกของข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นอยู่ระหว่าง 654-963

กิโลกรมั/ไร่ ให้ผลผลิตน้ าหนักฝักปอกเปลือกไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติทุกพันธุ์ ซึ่งข้าวโพดหวาน
ลูกผสมดีเด่นพันธุ์ S1538 ให้ผลผลิตน้ าฝักปอกเปลือกมากที่สุด เท่ากับ 963 กิโลกรัม/ไร่ รองลงมา 
ได้แก่ ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นพันธุ์ S1585 และ S1570 ให้ผลผลิตน้ าหนักฝักปอกเปลือก เท่ากับ 
792 และ 783 กิโลกรัม/ไร่ ตามล าดับ ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นพันธุ์ S1557 ให้ผลผลิตน้ าหนักฝัก
ปอกเปลือกน้อยที่สุด เท่ากับ 654 กิโลกรัม/ไร่ ในขณะที่ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้าให้ผลผลิต
น้ าหนักฝักปอกเปลือกอยู่ระหว่าง 525 -1,358 กิโลกรัม/ไร่ ให้ผลผลิตน้ าหนักฝักปอกเปลือกมีความ
แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้าสงขลา 84-1 ให้ผลผลิต
น้ าหนักฝักปอกเปลือกมากที่สุด เท่ากับ 1,358 กิโลกรัม/ไร่ รองลงมา ได้แก่ SM1351 หวาน 54 ชัยนาท 
2 และซูการ์แมกซ ์ให้ผลผลิตน้ าหนักฝักปอกเปลือก เท่ากับ 1,129 1,150 1,042 และ 971 กิโลกรัม/
ไร่ ตามล าดับ ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้าไฮบริกซ์ 3 ซึ่งมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมี
นัยส าคัญกับข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้าทุกพันธุ์ แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับข้าวโพด
หวานลูกผสมพันธุ์การค้าซูการ์แมกซ์ ให้ผลผลิตน้ าหนักฝักปอกเปลือกน้อยที่สุด เท่ากับ 525 
กิโลกรัม/ไร่ (ตารางท่ี 11) 

จากผลการเปรียบเทียบพันธุ์ในไร่เกษตรกร 2 ปี จะพบว่าข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นชุด 
ปี 2557 และชุดปี 2558 พบว่า ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่น และข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้า ปี 
2560 ให้ผลผลิตน้ าหนักฝักทั้งเปลือก และผลผลิตน้ าหนักฝักปอกเปลือกมากกว่าข้าวโพดหวาน
ลูกผสมดีเด่น และข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้าปี 2561 เนื่องมาจากข้าวโพดหวานลูกผสมปี 
2560 ปลูกในดินที่มีความเป็นกรด และความต้องการปูนน้อยกว่า ระยะต้นกล้าและตลอดฤดูปลูก
ได้รับน้ าเหมาะสม ในขณะปี 2561 ระยะต้นกล้าและระยะการเจริญเติบโตทางล าต้นนั้นมีฝนตกหนัก
ต่อเนื่องกันหลายวัน (ตารางผนวกที่ 1) ท าให้เกิดภาวะน้ าขังส่งผลให้ใบของต้นกล้าเหลือง และชะงัก
การเจริญเติบโตทางล าต้นก่อนออกดอก ซึ่งส่งผลให้ได้ผลผลิตต่อไร่ในปริมาณต่ า สอดคล้องกับ ฉลอง 
(2558) ได้แนะน าว่า สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรับปลูกข้าวโพดหวาน ดินควรมีความอุดมสมบูรณ์
ของปริมาณอินทรียวัตถุมากกว่าร้อยละ 3 ข้าวโพดหวานสามารถปลูกได้ได้ในเนื้อดินที่มีความเป็น
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กรด-ด่างอยู่ระหว่าง 5.5-7.3 แต่ที่เหมาะสมที่สุดควรอยู่ในช่วง 5.8-6.2 ปริมาณน้ าฝนตลอดฤดูปลูก
เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 260-300 มิลลิเมตร ผลผลิตแต่ละพ้ืนที่จึงขึ้นอยู่กับปริมาณน้ าฝนและคุณลักษณะ
ของดินที่ปลูกเป็นส าคัญ  
 
ตารางท่ี 11 ผลผลิตน้ าหนักฝักท้ังเปลือก และน้ าหนักฝักปอกเปลือกของข้าวโพดหวานลูกผสม 
                ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรังปี 2561 
 
พันธุ์ ผลผลิตน้ าหนักฝักท้ังเปลือก 

(กิโลกรัม/ไร่) 
ผลผลิตน้ าหนักฝักปอกเปลือก 

(กิโลกรัม/ไร่) 
S1538                1475 abc                  963 abcd  
S1557                996 cd                  654 cd 
S1570                1,288 abcd                  783 bcd 
S1585                1,200 bcd                  792 bcd 
สงขลา 84 -1                1,867 a  1358 a 
ชัยนาท 2                1,500 abc                  1,042 abc 
ซูการ์แมกซ์                1,688 ab                  971 abcd 
หวาน 54                1,800 ab                  1,150 ab 
SM1351                1,808 ab                  1,129 abc 
ไฮบริกซ์ 3                833 d                  525 d 
F-test                     *                     * 
C.V. (%)                   21.9                   26.7 
 

หมายเหตุ ตัวเลขในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์โดยวิธี DMRT 
 
5. คุณภาพผลผลิต 

5.1 ความกว๎างฝัก 
ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นมีความกว้างฝักอยู่ระหว่าง 4.07-4.72 เซนติเมตร มีความ

แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นพันธุ์ S1538 มีความกว้างฝักมาก
ที่สุด เท่ากับ 4.72 เซนติเมตร ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นพันธุ์ 
S1557 และ S1570 มีความกว้างฝัก เท่ากับ 4.33 และ 4.60 เซนติเมตร ตามล าดับ แต่มีความ
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แตกต่างกันทางสถิติกับข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นพันธุ์ S1585 ซึ่งมีความกว้างฝักน้อยที่สุด เท่ากับ 
4.07 เซนติเมตร ในขณะที่ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้ามีความกว้างฝักอยู่ระหว่าง 4.50-4.86 
เซนติเมตร ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติทุกพันธุ์ ซึ่งข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้า SM1351 มี
ความกว้างฝักมากที่สุด เท่ากับ 4.86 เซนติเมตร รองลงมา ได้แก่ ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้า 
สงขลา 84-1 หวาน 54 ชัยนาท 2 และไฮบริกซ์ 3 มีความกว้างฝัก เท่ากับ 4.78 4.78 4.68 และ 4.68 
เซนติเมตร ตามล าดับ ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้าซูการ์แมกซ์ มีความกว้างฝักน้อยที่สุด เท่ากับ 
4.50 เซนติเมตร (ตารางท่ี 12) 

5.2 ความยาวฝัก 
ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นมีความยาวฝักอยู่ระหว่าง 16.08-18.48 เซนติเมตร ไม่มีความ

แตกต่างกันทางสถิติทุกพันธุ์ ซึ่งข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นพันธุ์ S1538 มีความยาวฝักมากที่สุด 
เท่ากับ 18.48 เซนติเมตร รองลงมา ได้แก่ ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นพันธุ์ S1585 และ S1570 มี
ความยาวฝัก เท่ากับ 17.05 และ 16.08 เซนติเมตร ตามล าดับ ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นพันธุ์ 
S1557 มีความยาวฝักน้อยที่สุด เท่ากับ 18.48 เซนติเมตร  ในขณะที่ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้า
มีความยาวฝักอยู่ระหว่าง 15.13-19.01 เซนติเมตร มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่ง
ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้าหวาน 54 มีความยาวฝักมากที่สุด เท่ากับ 19.01 เซนติเมตร ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติกับข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้า SM1351 ซูการ์แมกซ์ ชัยนาท 2 และ
สงขลา 84-1 มีความยาวฝัก เท่ากับ 18.69 18.47 17.41 และ 16.84 เซนติเมตร ตามล าดับ แต่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติกับข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้าไฮบริกซ์ 3 ซึ่งมีความยาวฝักน้อยที่สุด 
เท่ากับ 15.13 เซนติเมตร (ตารางท่ี 12)    

5.3 ระดับคะแนนเปลือกห๎ุมฝัก 
ระดับคะแนนเปลือกหุ้มฝักของข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นอยู่ที่ระดับ 5 คะแนน ไม่มีความ

แตกต่างกันทางสถิติทุกพันธุ์ และไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้า 
แสดงให้เห็นว่าระดับคะแนนเปลือกหุ้มฝักของข้าวโพดหวานลูกผสมที่ใช้ในการเปรียบเทียบพันธุ์ใน
ครั้งนี้มีความเหมาะสมมาก เพราะถ้าเปลือกหุ้มฝักปิดฝักได้สนิทอยู่ในระดับดีมาก จะป้องกันการเข้า
ท าลายของหนอนเจาะฝักได้เป็นอย่างดี (ตารางท่ี 12) 
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ตารางท่ี 12 ความกว้างฝัก ความยาวฝัก และระดับคะแนนเปลือกหุ้มฝักของข้าวโพดหวานลูกผสม 
                ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรังปี 2561  
 

พันธุ์ ความกว้างฝัก 
(เซนติเมตร) 

ความยาวฝัก 
(เซนติเมตร)  

ระดับคะแนนเปลือกหุ้มฝัก              
(1-                 (1-5) 

S1538 
S1557 
S1570 
S1585 
สงขลา 84-1 
ชัยนาท 2 
ซูการ์แมกซ ์
หวาน 54 
SM1351 
ไฮบริกซ์ 3 
F-test 
C.V. (%) 

4.72 a 
4.33 ab 
4.60 ab 
4.07 b 
4.78 a 
4.67 ab 
4.50 ab 
4.78 a 
4.86 ab 
4.68 ab 
  ns 
  7 

18.48 ab 
16.08 ab 
16.93 abc 
17.05 abc 
16.84 abc 
17.41 abc 
18.47 ab 
19.01 a 
18.69 a 
15.13 c 
  * 
  7.5 

         5  
         5  
         5  
         5  
         5  
         5  
         5  
         5  
         5  
         5  
         ** 
        0.3 

 

หมายเหตุ ตัวเลขในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์โดยวิธี DMRT 
 

5. 4 คําความหวาน 
ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นมีค่าความหวานอยู่ระหว่าง 12.0-13.7 องศาบริกซ์  ไม่มีความ

แตกต่างกันทางสถิติทุกพันธุ์ ซึ่งข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่น S1557 มีค่าความหวานสูงที่สุด เท่ากับ 
13.7 องศาบริกซ์ รองลงมา ได้แก่ ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่น S1570 และ S1585 มีค่าความหวาน 
เท่ากับ 13.4 และ 12.7 เซนติเมตร ตามล าดับ ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่น S1538 มีค่าความหวานน้อย
ที่สุด เท่ากับ 12.0 องศาบริกซ์  ในขณะที่ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้ามีค่าความหวานอยู่ระหว่าง 
11.7-14.0 องศาบริกซ์ มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์
การค้าสงขลา 84-1 และไฮบริกซ์ 3 มีค่าความหวานสูงที่สุด เท่ากับ 14.0 องศาบริกซ์ ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติกับข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้า ซูการ์แมกซ์ และ SM1351 มีค่าความหวาน 
เท่ากับ 13.0 และ 13.4 องศาบริกซ ์ตามล าดับ แต่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับข้าวโพดหวานลูกผสม
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พันธุ์การค้า หวาน 54 และชัยนาท 2 ซึ่งมีค่าความหวาน เท่ากับ 12.0 และ 11.7 องศาบริกซ์ 
ตามล าดับ (ตารางท่ี 13) 

5.5 รสชาติฝักต๎ม 
จากการทดสอบคุณภาพการบริโภคโดยการชิมฝักต้มของข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นและ

ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้า พบว่า ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นมีคะแนนรสชาติฝักต้มอยู่ระหว่าง 
3.4-3.7 คะแนน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติทุกพันธุ์ และไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับข้าวโพด
หวานลูกผสมพันธุ์การค้า ซึ่งข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นพันธุ์ S1570 มีคะแนนรสชาติฝักต้มสูงที่สุด 
เท่ากับ 3.7 คะแนน รองลงมา ได้แก่ ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นพันธุ์ S1538 S1557 และ S1585 ซึ่ง
ทุกพันธุ์มีคะแนนรสชาติฝักต้มเท่ากัน คือ 3.4 คะแนน ในขณะที่ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้ามี
คะแนนรสชาติฝักต้มอยู่ระหว่าง 2.7-4.4 คะแนน มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่ง
ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้าสงขลา 84-1 มีคะแนนรสชาติฝักต้มสูงที่สุด เท่ากับ 4.4 คะแนน ไม่
มีความแตกต่างกันทางสถิติกับข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้าหวาน 54 SM1351 ซูการ์แมกซ์ และ
ชัยนาท 2 มีคะแนนรสชาติฝักต้ม เท่ากับ 4.0 3.7 3.4 และ 3.0 คะแนน ตามล าดับ ข้าวโพดหวาน
ลูกผสมพันธุ์การค้าไอบริกซ์ 3 มีคะแนนรสชาติฝักต้มน้อยที่สุด เท่ากับ 2.7 คะแนน ซึ่งมีความ
แตกต่างกันทางสถิติกับข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้าสงขลา 84-1 (ตารางท่ี 13)       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 

  

ตารางท่ี 13  ค่าความหวาน และรสชาติฝักต้มของข้าวโพดหวานลูกผสม ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
                 การเกษตรตรังปี 2561  
 
พันธุ์ ค่าความหวาน (องศาบริกซ์) รสชาติฝักต้ม (คะแนน 1-5) 
S1538 
S1557 
S1570 
S1585 
สงขลา 84-1 
ชัยนาท 2 
ซูการ์แมกซ ์
หวาน 54 
SM1351 
ไฮบริกซ์ 3 

        12.0 bc 
         13.7 ab 
         13.4 abc 
         12.7 abc 
         14.0 a 
         11.7 abc 
         13.0 abc 
         12.0 bc 
         13.4 abc 
         14.0 a 

        3.4 ab 
        3.4 ab 
        3.7 ab 
        3.4 ab 
        4.4 a 
        3.0 ab 
        3.4 ab 
        4.0 ab 
        3.7 ab 
        2.7 b 

F *           ns 
C.V. (%)          6.8          21.8 
 

หมายเหตุ ตัวเลขในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์โดยวิธี DMRT 

 
สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 

การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกรพันธุ์พันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นชุดปี 2557 และชุดปี 
2558 ปีละจ านวน 4 พันธุ์ เปรียบเทียบกับพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมการค้าจ านวน 6 พันธุ์ โดยผล
การเปรียบเทียบพันธุ์สรุปดังนี้  
ข๎าวโพดหวานลูกผสมดีเดํนชุดปี  2557 

1. ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นพันธุ์ S1403 มีความสูงต้น ความกว้างฝัก ความยาวฝัก  
ผลผลิตน้ าหนักทั้งเปลือก และผลผลิตน้ าหนักฝักปอกเปลือก ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับข้าวโพด
หวานลูกผสมพันธุ์การค้า 

2. ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่น S1403 มีความสูงฝัก อายุวันออกดอกตัวผู้ อายุวันออกไหม
อายุการเก็บเกี่ยวผลผลิต ระดับคะแนนเปลือกหุ้มฝัก และรสชาติฝักต้ม มีความแตกต่างกันทางสถิติ
อย่างมีนัยส าคัญกับข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์การค้า 
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3. ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นพันธุ์ S1403 ให้ผลผลิตน้ าหนักท้ังเปลือก และผลผลิตน้ าหนัก
ฝักปอกเปลือกสูงที่สุด เท่ากับ 2,657 และ 1,914 กิโลกรัม/ไร่  โดยมีรสชาติฝักต้มได้รับความนิยมสูง
ที่สุด เท่ากับ 4.6 คะแนน ซึ่งมีความเหมาะสมที่สุดในการปลูกในสภาพแวดล้อมของศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรตรัง ซึ่งเป็นชุดดินย่านตาขาว มีลักษณะพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความ
ลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียว การระบายน้ า ค่อนข้างเลว การไหลบ่าของน้ าบน
ผิวดินปานกลางถึงช้า การซึมผ่านได้ของน้ าเร็วปานกลาง  
ข๎าวโพดหวานลูกผสมดีเดํนชุดปี  2558 

1. ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นพันธุ์ S1538 มีอายุวันออกดอกตัวผู้ อายุวันออกไหม 
อายุการเก็บเกี่ยวผลผลิต ระดับคะแนนเปลือกหุ้มฝัก ผลผลิตน้ าหนักฝักปอกเปลือก ความกว้างฝัก 
ระดับคะแนนเปลือกหุ้มฝัก และรสชาติฝักต้ม ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับข้าวโพดหวานลูกผสม
พันธุ์การค้า 

2. ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นพันธุ์ S1538 มีความสูงต้น ความสูงฝัก ผลผลิตน้ าหนักท้ัง
เปลือก ความยาวฝัก และความหวาน มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญกับข้าวโพดหวาน
ลูกผสมพันธุ์การค้า 

3. ข้าวโพดหวานลูกผสมดีเด่นพันธุ์ S1538 ให้ผลผลิตน้ าหนักทั้งเปลือก และผลผลิตน้ าหนัก
ฝักปอกเปลือกสูงที่สุด เท่ากับ 1,475 และ 963 กิโลกรัม/ไร่ โดยมีค่าความหวาน เท่ากับ 12 องศาบริกซ์   
รสชาติฝักต้มได้รับความนิยม 3.4 คะแนน ซึ่งมีความเหมาะสมที่สุดในการปลูกในสภาพแวดล้อมของ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง ซึ่งเป็นชุดดินย่านตาขาว มีลักษณะพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด
เล็กน้อย มีความลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียว การระบายน้ า ค่อนข้างเลว การ
ไหลบ่าของน้ าบนผิวดินปานกลางถึงช้า การซึมผ่านได้ของน้ าเร็วปานกลาง  

ค าแนะน าส าหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวาน ไม่แนะน าให้ปลูกข้าวโพดหวานในพ้ืนที่ดิน
เหนียว และพ้ืนที่ราบลุ่มในช่วงฤดูฝน เนื่องมาจากระยะต้นกล้าและระยะการเจริญเติบโตทางล าต้น
นั้นหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องกันหลายวัน จะท าให้เกิดภาวะน้ าขังส่งผลให้ใบของต้นกล้าเหลือง และ
ชะงักการเจริญเติบโตทางล าต้นก่อนออกดอก ซึ่งส่งผลให้ได้ผลผลิตต่อไร่ในปริมาณต่ า 
 

ข๎อเสนอแนะ 
ในการทดลองนี้ควรที่จะมีการวัดค่าความหวานทุกครั้งที่เก็บผลผลิต และน าข้าวโพดหวาน

แต่ละพันธุ์ไปวิเคราะห์หาคุณค่าทางโภชนาการของข้าวโพดหวาน จะท าให้การทดลองนี้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมและขยายผลหลายพ้ืนที่ในจังหวัดภาคใต้ตอนบน และ
ภาคใต้ตอนล่าง เพ่ือให้มีข้อมูลครอบคลุมทั่วพ้ืนที่เป้าหมาย และเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้สัมผัสเพ่ือ
น าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม  
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การน าผลงานวิจัยไปใช๎ประโยชน์ 
1. ใช้เป็นค าแนะน าพันธุ์ที่เหมาะสมในพ้ืนที่ปลูกจังหวัดตรัง 
2. เป็นข้อมูลในการทดสอบและขยายผลในหลายพ้ืนที่  
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ภาคผนวก 
 
ตารางผนวกท่ี 1 ข้อมูลปริมาณน้ าฝน จ านวนวันฝนตก อุณหภูมิเฉลี่ย และความชื้นเฉลี่ย ในพื้นที่จังหวัดตรังในระหว่างปี 2560-2561 
 

ที่มา: สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง, 2561

 

เดือน 
ปี 2560 ปี 2561 

ปริมาณน้ าฝน
(มิลลิเมตร) 

จ านวนวันฝนตก
(วัน) 

อุณหภูมิเฉลี่ย 
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นเฉลี่ย 
(เปอร์เซ็นต์) 

ปริมาณน้ าฝน
(มิลลิเมตร) 

จ านวนวันฝนตก
(วัน) 

อุณหภูมิเฉลี่ย  
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นเฉลี่ย 
(เปอร์เซ็นต์) 

มกราคม      356 21 26.58 84.04 148 14 26.62 82.30 
กุมภาพันธ์      10.4          6 27.72 73.57        4         1 27.69 70.00 
มีนาคม      166.5 11 28.03 76.08 69.7         4 28.71 71.68 
เมษายน      202.3 24 27.25 85.80 98.2 11 28.55 77.05 
พฤษภาคม      391.4 26 27.81 86.46   264.8 23 27.64 85.31 
มิถุนายน      283.8 22 27.81 84.27   218.6 19 27.59 84.21 
กรกฎาคม      109.3 14 28.20 80.96   401.5 20 27.77 83.48 
สิงหาคม      376.4 19 27.55 84.59   158.4 15 28.14 80.63 
กันยายน      528.5 23 27.15 86.70        284.0 22 26.96 84.93 
ตุลาคม      122.0 15 27.56 82.80  299.9 20 26.99 85.93 
พฤศจิกายน      608.3 23 26.67 86.76  106.5 17 27.30 82.17 
ธันวาคม      66.7 15 26.62 80.83  261.4 19 27.26 82.24 
รวม     3221.6        219 328.95 331.22 2,315 185 992.86 969.93 
เฉลี่ย     268.47 18.25 27.41 82.74 192.92 15.42 27.60 80.83 
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 พันธุ์ S1401                              พันธุ์ S1402                               พันธุ์ S1403 
 

   
 พันธุ์ S4104 พันธุ์จัมโบ้สวีท                          พันธุ์ซูการ์แมกซ์ 
 

 
 พันธุ์ S1538 พันธุ์ S1557                   พันธุ์ S1570  
 
ภาพผนวกที่ 1 ลักษณะฝักทั้งเปลือกข้าวโพดหวานลูกผสมแต่ละพันธุ์ที่ท าการทดลอง  
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 พันธุ์ S1585   พันธุ์สงขลา 84-1           พันธุ์ชัยนาท 2 
 

 
 พันธุ์หวาน 54 พันธุ์ SM1351 พันธุ์ไฮบริกซ์ 
 
ภาพผนวกที่ 1 (ต่อ) ลักษณะฝักทั้งเปลือกข้าวโพดหวานลูกผสมแต่ละพันธุ์ที่ท าการทดลอง  
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        พันธุ์ S1401                              พันธุ์ S1402             พันธุ์ S1403 
 

 
        พันธุ์ S1404                              พันธุ์จัมโบ้สวีท                        พันธุ์ซูการ์แมกซ์ 
 

 
        พันธุ์ S1538                              พันธุ์ S1557                          พันธุ์ S1570  
 
ภาพผนวกที่ 2 ลักษณะฝักทั้งเปลือกข้าวโพดหวานลูกผสมแต่ละพันธุ์ที่ท าการทดลอง  
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        พันธุ์ S1585                              พันธุ์สงขลา 84-1                     พันธุ์ชัยนาท 2 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 พันธุ์หวาน 54                                   พันธุ์ SM1351                        พันธุ์ไฮบริกซ์ 3 
  
ภาพผนวกที่ 2 (ต่อ) ลักษณะฝักท้ังเปลือกข้าวโพดหวานลูกผสมแต่ละพันธุ์ที่ท าการทดลอง 


