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บทคัดย่อ 
ท าการทดลองบนดินร่วนเหนียว ชุดราชบุรี ณ แปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท วางแผนการทดลอง

แบบ Split plot in RCB จ านวน 3 ซ  า โดย Main plot เป็นฤดูปลูก 3 ฤดู คือ ฤดูแล้ง (มกราคม) ต้นฤดูฝน 
(เมษายน) และปลายฤดูฝน (สิงหาคม) Subplot ประกอบด้วย อายุการเก็บเกี่ยวหลังออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ 5 
ระยะ คือ 16, 18, 20, 22 และ 24 วันหลังออกไหม 50 เปอร์เซ็นต ์พบว่า ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างฤดูปลูก และ 

อายุเก็บเกี่ยว ในส่วนของน  าหนักฝักทั งเปลือก น  าหนักฝักปอกเปลือก น  าหนักฝักมาตรฐาน และความหวาน
ข้าวโพดหวานที่ปลูกในเดือนมกราคมและเมษายน มีน  าหนักฝักทั งเปลือกไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่สูงกว่าการ
ปลูกในเดือนสิงหาคม ประมาณ 9-15 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ทุกอายุการเก็บเกี่ยว มีน  าหนักฝักทั งเปลือกไม่แตกต่าง
ทางสถิติ มีค่าเฉลี่ย 2,604-2,782 กิโลกรัมต่อไร่ และทุกฤดูปลูก มีน  าหนักฝักปอกเปลือกไม่แตกต่างกันทางสถิต ิ
เฉลี่ย 1,828-2,206 กิโลกรัมต่อไร่ การเก็บเกี่ยวที่ 20, 22 และ 24 วัน มีน  าหนักฝักปอก สูงกว่าการเก็บเกี่ยวที่ 16 
และ 18 วัน ประมาณ 14-19 และ 7-11 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส่วนน  าหนักฝักมาตรฐาน พบว่า การปลูกข้าวโพด
หวานในเดือนมกราคม มีน  าหนักมาตรฐานสูงที่สุด คือ 2,204 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าการปลูกเดือนเมษายน และ
เดือนสิงหาคม ประมาณ 89 และ 41 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ การเก็บเกี่ยวที่อายุ 22 และ 24 วัน มีน  าหนักฝัก 

มาตรฐาน ไม่แตกต่างกันทาง แต่การเก็บเก่ียวที่อายุ 24 วันให้น  าหนักฝักมาตรฐาน สูงกว่าการเก็บเกี่ยวที่อายุ 16, 
18 และ 20 วัน ประมาณ 27, 17 และ 11 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ขณะที่การเก็บเกี่ยวที่อายุ 22 วัน มีน  าหนักฝัก
มาตรฐานไม่แตกต่างทางสถิติกับการเก็บเก่ียวที่อายุ 18 และ 20 วัน การปลูกในเดือนสิงหาคม มีค่าความหวานสูง 
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ที่สุด คือ 12.8 เปอร์เซ็นต์บริกซ์ สูงกว่าการปลูกในเดือนมกราคม และเมษายน ประมาณ 5-8 เปอร์เซ็นต์ แต่การ
เก็บเก่ียวที่ 18, 20, 22 และ 24 วัน มีค่าความหวานสูงกว่าการเก็บเกี่ยวที่ 16 วัน ประมาณ 7-9 เปอร์เซ็นต์ 

ค าน า 
ข้าวโพดหวาน จัดเป็นข้าวโพดฝักสดชนิดหนึ่ง นิยมบริโภคทั งบริโภคฝักสด และแปรรูปหลายรูปแบบ เช่น 

แปรรูปบรรจุกระป๋อง บรรจุทั งเมล็ดและฝัก ข้าวโพดครีม บรรจุฝักในถุงพลาสติกสุญญากาศ แช่แข็งทั งเมล็ดและ
ทั งฝัก คุณภาพของข้าวโพดหวาน จึงเป็นสิ่งส าคัญที่สุด โดยเฉพาะด้านความหวานของข้าวโพดหวาน การเก็บเกี่ยว 
จึงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสุดที่จะท าให้ข้าวโพดหวานมีคุณภาพดีหรือไม่ ซึ่งควรเลือกเก็บเก่ียวระยะที่มีน  าตาลสูงที่สุด
และคุณภาพดีที่สุด Szymanek (2012) รายงานว่า อายุการเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวาน ขึ นกับวัตถุประสงค์ของการ
น าไปใช้ เช่น เพ่ือส่งโรงงานแปรรูป หรือจ าหน่ายฝักสด ข้าวโพดหวานเพื่อส่งแปรรูปแบบแช่แข็ง จะเก็บเก่ียวที่
ระยะเดียวกับการเก็บเก่ียวเพ่ือบริโภคสด ขณะที่การเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวานเพื่อแปรรูปบรรจุทั งเมล็ดและฝัก และ
ข้าวโพดครีม จะเก็บเกี่ยวหลังระยะสุกแก่ไปแล้วเล็กน้อย การเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวานมีหลักพิจารณาอย่างง่าย คือ 
นับอายุการเก็บเก่ียว ซึ่งวิธีนี  ต้องทราบอายุการเก็บเกี่ยวของข้าวโพดหวานแต่ละพันธุ์ เช่น ข้าวโพดหวานพันธุ์
ไฮบริกซ์ 3 มีอายุเก็บเกี่ยว 65-70 วันหลังปลูก พันธุ์อินทรี 2 มีอายุเก็บเกี่ยว 66 วันหลังปลูก (ปัญญา, 2551) แต่
โดยทั่วไป จะเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวานเมื่อมีอายุ 18-20 วันหลังจากวันที่ข้าวโพดหวานออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ โดย
การนับต้นข้าวโพดหวานที่ออกไหมและถือว่าวันที่มีจ านวนต้นออกไหมครบ 50 เปอร์เซ็นต์เป็นวันออกไหม เพราะ
ที่ระยะนี  เมล็ดมีความเต่ง เปลือกเมล็ดไม่หนาเกินไป แต่ถ้าปลูกในช่วงอากาศหนาวเย็น อายุการเก็บเกี่ยวอาจยดื
ออกไปอีก 3-5 วัน (ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท, 2555) ข้าวโพดหวาน เป็นพืชที่มีช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยว
สั น ซึ่งคุณภาพจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเมื่อถึงจุดสูงสุด (peak) การเก็บเกี่ยวก่อนก าหนด จะท าให้อ่อนเกินไป 
เมล็ดเต็มไปด้วยน  า ไม่มีความหวาน และน  าหนักฝักน้อย การเก็บเก่ียวที่ระยะเหมาะสมตามก าหนด ข้าวโพดหวาน
มีคุณภาพการบริโภคดี เมล็ดมีความเต่ง สมบูรณ์ มีความอ่อนนุ่มและหวาน ขณะที่การเก็บเกี่ยวหลังระยะที่
เหมาะสมไปแล้ว คุณภาพการบริโภคของข้าวโพดหวานลดลงอย่างรวดเร็ว แต่ฝักมีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นเพียง
เล็กน้อยเท่านั น (Szymanek, 2012) และถ้าเก็บเก่ียวเลยหลังสุกแก่เกินไป แม้จะได้น  าหนักฝักมากขึ น แต่เปลือก
เมล็ดจะหนาและแข็ง เนื่องจากปริมาณน  าตาลลดลงและมีแป้งเพ่ิมขึ น Motes et al. (2007) รายงานว่า ฝกั
ข้าวโพดหวานที่เก็บเกี่ยวระยะที่ปลายฝัก (tip) มีความยาว 0.5 นิ ว จะมีความหวานและนุ่มมากกว่าการเก็บเกี่ยวที่
เมล็ดหุ้มมิดปลายฝัก นอกจากอายุเก็บเก่ียวจะมีผลต่อคุณภาพและผลผลิตข้าวโพดหวานแล้ว ช่วงวันปลูก ก็มีผล
เช่นกัน Kara (2011) รายงานว่า ช่วงวันปลูกมีผลต่อผลผลิตฝักสด และองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดหวาน 
การพัฒนาการด้านการเจริญเติบโตของพืชขึ นอยู่กับปัจจัยทางด้านพันธุ์ และสภาพแวดล้อม เช่น แสง ช่วงเวลาที่
ได้รับแสง และอุณหภูมิ  ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ได้ท าการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวาน และได้พันธุ์ข้าวโพดหวานที่มี
ลักษณะดีเด่นพันธุ์ CNSH 7566 แต่ยังขาดข้อมูลอายุการเก็บเก่ียวและฤดูปลูกที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต และ
ผลผลิต เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบค าแนะน าการผลิตข้าวโพดพันธุ์ดีเด่นพันธุ์ CNSH 7566 ต่อไป  
 
 
 



วิธีด าเนินการทดลอง 
อุปกรณ์ 

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน พันธุ์ CNSH 7566 ปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-21 ปุ๋ยเคมีสูตร 0-45-0 ปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-
60 ปุ๋ยยูเรีย เครื่องวัดความหวาน (Refractometer) ตู้อบตัวอย่างพืช ถุงกระดาษอบตัวอย่างพืช ไม้บรรทัด และ
อุปกรณ์เก็บตัวอย่างพืช สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
วิธีการ 

วางแผนการทดลองแบบ Split plot in RCB จ านวน 3 ซ  า วิเคราะห์ผลทางสถิติโดย ANOVA ของ
กรรมวิธี ด้วยโปรแกรม IRRISTAT for Dos 

Main plot เป็นฤดูปลูก 3 ฤดู คือ ฤดูแล้ง (ธันวาคม) ต้นฤดูฝน (เมษายน) และปลายฤดูฝน (สิงหาคม)  
Subplot ประกอบด้วย อายุการเก็บเกี่ยวหลังออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ 5 ระยะ คือ 16, 18, 20, 22 และ 

24 วันหลังออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ 
ด าเนินการบนดินร่วนเหนียว ชุดราชบุรี มีค่า pH 5.69 ปริมาณอินทรียวัตถุ 1.55 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณ

ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 14 มิลลิกรัมต่อดิน 1 กิโลกรัม และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดิน 69 
มิลลิกรัมต่อดิน 1 กิโลกรัม ท าการปลูกข้าวโพดหวานในฤดูแล้ง เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555  ต้นฤดูฝนเมื่อวันที่ 
27 เมษายน 2555 และปลายฤดูฝน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ขนาดแปลงย่อย 4.5x6 เมตร พื นที่เก็บเกี่ยว 3x5 
เมตร ก่อนท าการปลูกข้าวโพดหวาน สุ่มเก็บตัวอย่างดิน เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดิน และทุกแปลงปลูก
จะได้รับปุ๋ยเคมีอัตรา 20-20-20 กิโลกรัมต่อไร่ ของ N-P2O5-K2O ตามล าดับ ปลูกข้าวโพดโดยใช้ข้าวโพดหวาน
พันธุ์ดีเด่นของศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท พันธุ์ CNSH 7566 ตามกรรมวิธีที่ก าหนด คือ เดือนมกราคม เมษายน และ
สิงหาคม ระยะปลูกข้าวโพดหวาน 75x25 เซนติเมตร หลังข้าวโพดงอก ประมาณ 7 วัน ถอนแยกให้เหลือ 1 ต้นต่อ
หลุม และใส่ปุ๋ยยูเรีย อัตรา 20 กิโลกรัมไนโตรเจน เมื่อข้าวโพดหวานอายุ 20-25 วันหลังงอก  ระหว่างด าเนินการ
ทดลอง สุ่มเก็บตัวอย่างข้าวโพดที่ระยะออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ เพ่ือวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื นที่ใบ น  าหนัก
แห้งส่วนเหนือดิน เก็บเก่ียวตามกรรมวิธีที่ก าหนด พ่นสารเคมีป้องกันก าจัดโรคและแมลงตามความจ าเป็น 
การบันทึกข้อมูล  น  าหนักแห้งส่วนเหนือดิน ความสูงต้น ความสูงฝัก และดัชนีพื นที่ใบ ที่ระยะออกไหม 50% 
น  าหนักฝักก่อนและหลังปอกเปลือก จ านวนฝักมาตรฐาน น  าหนักฝักมาตรฐาน (ฝักมาตรฐาน เป็นฝักท่ีมีความยาว
ฝักมากกว่า 13 เซนติเมตร และความกว้างฝักมากกว่า 4.0 เซนติเมตร) ค่าความหวาน 
ระยะเวลาและสถานที่ท าการทดลอง 
ระยะเวลา : ตุลาคม 2553- กันยายน 2555  
สถานที่ด าเนินการ: ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท   

ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 
น้ าหนักแห้งส่วนเหนือดิน ดัชนีพื้นที่ใบ ความสูงต้น ความสูงฝักที่ระยะออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ 
 ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างฤดูปลูกและอายุเก็บเกี่ยวของข้าวโพดหวานพันธุ์ CNSH 7566 ในส่วนของน  าหนัก
แห้งส่วนเหนือดิน ดัชนีพื นที่ใบ และความสูงต้น การปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์ CNSH 7566 ในทุกฤดู และทุกอายุ
เก็บเก่ียวของข้าวโพดหวานพันธุ์ CNSH 7566 มีน  าหนักแห้งส่วนเหนือดิน และดัชนีพื นที่ใบที่ระยะออกไหม 50 



เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่างทางสถิติ โดยมีค่าเฉลี่ยน  าหนักแห้งส่วนเหนือดินเฉลี่ยทุกฤดูปลูกระหว่าง 437.8-512.6 กรัม
ต่อตารางเมตร และค่าเฉลี่ยทุกอายุการเก็บเกี่ยวระหว่าง 465.2-482.5 กรัมต่อตารางเมตร ส่วนค่าเฉลี่ยดัชนีพื นที่
ใบของทุกฤดูปลูกอยู่ระหว่าง 3.1-3.17 และค่าเฉลี่ยของอายุการเก็บเก่ียว ระหว่าง 3.03-3.17 (ตารางที่ 1) แต่
ความสูงต้นของข้าวโพดมีความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อปลูกในฤดูแตกต่างกัน การปลูกในฤดูแล้ง (เดือนมกราคม) 
และปลายฤดูฝน (เดือนสิงหาคม) มีความสูงต้นไม่แตกต่างกันทางสถิติ เท่ากับ 223.3 และ 226.7 เซนติเมตร 
ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าการปลูกในฤดูฝน (เดือนเมษายน) ประมาณ 10-11 เปอร์เซ็นต์ แสดงว่า ฤดูปลูกมีผลต่อความ
สูงต้น สอดคล้องกับขณะที่ทุกอายุเก็บเก่ียว มีความสูงต้นไม่แตกต่างกันทางสถิติ มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 217.4-221.2 
เซนติเมตร (ตารางที่ 1) ส่วนความสูงฝัก พบว่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างฤดูปลูกและอายุการเก็บเกี่ยวของข้าวโพด
หวาน โดยการปลูกข้าวโพดหวานในเดือนมกราคม และเก็บเก่ียวผลผลิตที่ระยะ 16 วันหลังออกไหม 50 
เปอร์เซ็นต์ มีความสูงฝักมากท่ีสุด แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับการเก็บเกี่ยวที่อายุ 18 วันหลังออกไหม 50 
เปอร์เซ็นต์ การเก็บเก่ียวที่อายุ 24 วันหลังออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ มีความสูงฝักต่ ากว่าการเก็บเกี่ยวที่อายุ 16 วัน 
ประมาณ 14 เปอร์เซ็นต์ แต่การปลูกในเดือนเมษายนและเก็บเกี่ยวที่อายุ 20 และ 24 วันหลังออกไหม 50 
เปอร์เซ็นต์ มีความสูงฝักไม่แตกต่างกันทางสถิติมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 123.3 และ 124.7 เซนติเมตร ซึ่งสูงกว่าการเกบ็
เกี่ยวที่อายุ 16 วันหลังออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ ประมาณ 12-13 เปอร์เซ็นต์ แต่การเก็บเกี่ยวทั ง 2 ระยะ มีความ
สูงฝักไม่แตกต่างทางสถิติกับการเก็บเก่ียวที่ระยะ 18 และ 22 วันหลังออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่การปลูกใน
เดือนสิงหาคม และเก็บเก่ียวที่ระยะ 22 และ 24 วันหลังออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ มีความสูงฝักไม่แตกต่างทางสถิติ 
ซึ่งสูงกว่าการเก็บเก่ียวที่ระยะ 18 วัน ประมาณ 9 เปอร์เซ็นต์ แต่การเก็บเกี่ยวที่ระยะ 22 และ 24 วัน มีความสูง
ฝักไม่แตกต่างทางสถิติกับการเก็บเก่ียวที่ระยะ 16 และ 20 วันหลังออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 2) 
ผลผลิตของข้าวโพดหวานพันธุ์ CNSH 7566 เมื่อปลูกฤดูปลูก และวันเก็บเกี่ยวต่างกัน 
 ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างฤดูปลูก และระยะเวลาเก็บเกี่ยว ในส่วนของน  าหนักฝักทั งเปลือกต่อไร่ น  าหนักฝัก
ปอกเปลือกต่อไร่ และน  าหนักฝักมาตรฐาน ซึ่งเป็นฝักท่ีมีความยาวฝักมากกว่า 13 เซนติเมตร และความกว้างฝัก
มากกว่า 4.0 เซนติเมตร ฝักสมบูรณ์ ไม่มีต าหนิใดๆ บนฝัก การปลูกข้าวโพดหวานในเดือนมกราคม และเมษายน 
มีน  าหนักฝักทั งเปลือกไม่แตกต่างกันทางสถิติ คือ 2,925 และ 2,728 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ สูงกว่าการปลูกใน
เดือนสิงหาคมที่ให้น  าหนักฝักทั งเปลือก เท่ากับ 2,470 กิโลกรัมต่อไร่ หรือประมาณ 10-18 เปอร์เซ็นต์ แต่ทุกระยะ
การเก็บเกี่ยว มีน  าหนักฝักทั งเปลือกไม่แตกต่างกันทางสถิติ มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 2,604-2,782 กิโลกรัมต่อไร่ ขณะที่
ทุกฤดูปลูก ไม่มีผลท าให้น  าหนักฝักปอกเปลือกแตกต่างกันทางสถิติ มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 1,828-2,206 กิโลกรัมต่อไร่ 
ชี ให้เห็นว่า การปลูกในเดือนมกราคม และเมษายน น  าหนักฝักทั งเปลือกที่สูงกว่า อาจเนื่องจากน  าหนักในส่วน
เปลือกสูงกว่า จึงท าให้การปลูกข้าวโพดหวานในทั ง 2 เดือนนี  มีน  าหนักฝักปอกเปลือกไม่แตกต่างทางสถิติกับการ
ปลูกในเดือนสิงหาคม อย่างไรก็ตาม การปลูกในเดือนมกราคม และเมษายน มีแนวโน้มให้ผลผลิตสูง ขณะที่อายุ
การเก็บเกี่ยวมีผลต่อน  าหนักฝักปอกเปลือกอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยการเก็บเกี่ยวที่ระยะ 20, 22 และ 24 วันหลัง
ออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ มีน  าหนักฝักปอกเปลือกไม่แตกต่างกันทางสถิติ มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 2,054-2,130 กิโลกรัม
ต่อไร่ แต่สูงกว่าการเก็บเก่ียวที่ระยะ 16 และ 18 วัน ประมาณ 14-19 และ 7-11 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ตารางที ่
3) ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองของ Trongpanich et al. (1996) ที่พบว่า ผลผลิต และความหวานของข้าวโพด



หวานพันธุ์อินทรี 1 ที่เก็บเกี่ยวระยะ 18, 20 และ 22 วันหลังการผสมเกสร ให้ผลผลิต และค่าความหวานไม่
แตกต่างกันทางสถิติ แต่ผลผลิตและความหวาน มีแนวโน้มเพ่ิมขึ นตามอายุเก็บเก่ียว ส่วนน  าหนักฝักมาตรฐาน 
พบว่า การปลูกข้าวโพดหวานในเดือนมกราคม มีน  าหนักมาตรฐานสูงที่สุด คือ 2,204 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าการ
ปลูกเดือนเมษายน (1,163 กิโลกรัมต่อไร่) และเดือนสิงหาคม (1,563 กิโลกรัมต่อไร่) ประมาณ 89 และ 41 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และการเก็บเก่ียวที่อายุ 22 และ 24 วันหลังออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ มีน  าหนักฝักมาตรฐาน 
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (1,710 และ 1,840 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ) แต่การเก็บเกี่ยวที่อายุ 24 วัน ให้น  าหนักฝัก
มาตรฐาน สูงกว่าการเก็บเกี่ยวที่อายุ 16, 18 และ 20 วัน ประมาณ 27, 17 และ 11 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ขณะที่
การเก็บเกี่ยวที่อายุ 22 วันให้น  าหนักฝักมาตรฐานไม่แตกต่างทางสถิติกับการเก็บเกี่ยวที่อายุ 18 และ 20 วัน ส่วน
การเก็บเกี่ยวที่อายุ 16 วัน มีน  าหนักฝักมาตรฐานต่ าที่สุด คือ 1,445 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 3) และเม่ือสุ่ม
ตัวอย่างฝักเพ่ือวิเคราะห์น  าหนักต่อฝัก และความหวาน พบว่า ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างฤดูปลูกและอายุเก็บเกี่ยว 
ในส่วนของน  าหนักฝักทั งเปลือกต่อฝัก น  าหนักฝักปอกเปลือกต่อฝัก และค่าความหวาน พบว่า การปลูกเดือน
มกราคม และเดือนเมษายน มีน  าหนักฝักทั งเปลือกต่อฝักไม่แตกต่างกันทางสถิติ เฉลี่ยเท่ากับ 421.6 และ 413.0 
กรัมต่อฝัก ซึ่งสูงกว่าการปลูกในเดือนสิงหาคม ประมาณ 12 และ 10 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และการเก็บเกี่ยวที่
ระยะ 20 วันหลังออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ มีน  าหนักฝักทั งเปลือกสูงที่สุด คือ 426.8 กรัมต่อฝัก สูงการเก็บเกี่ยวที่
ระยะ 16, 18, 22 และ 24 วนั ประมาณ 5-9 เปอร์เซ็นต์ แต่ทุกฤดูปลูก มีน  าหนักฝักปอกเปลือกต่อฝักไม่แตกต่าง
ทางสถิติ มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 275.6-290.9 กรัมต่อฝัก และการเก็บเกี่ยวที่ระยะ 18, 20, 22 และ 24 วัน หลังออก
ไหม 50 เปอร์เซ็นต์ มีน  าหนักฝักปอกเปลือกต่อฝักไม่แตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งสูงกว่าการเก็บเก่ียวที่อายุ 16 วัน 
(258.8 กรัมต่อฝัก) ประมาณ 9-17 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 4)  

ส าหรับค่าความหวานของข้าวโพดหวาน พบว่า เมื่อปลูกในฤดูปลูก และระยะการเก็บเกี่ยวที่ต่างกัน มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยการปลูกในเดือนสิงหาคม มีค่าความหวานสูงที่สุด คือ 12.8 เปอร์เซ็นต์ 
บริกซ์ สูงกว่าการปลูกในเดือนมกราคม และเมษายน ประมาณ 6-8 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่การเก็บเกี่ยวที่ระยะ 18, 
20, 22 และ 24 วัน มีค่าความหวานไม่แตกต่างกันทางสถิติ มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 12.3-12.6 เปอร์เซ็นต์บริกซ์ สูงกว่า
การเก็บเกี่ยวที่ระยะ 16 วัน ประมาณ 9-10 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 4) ส่วนน  าหนักเมล็ดต่อน  าหนักฝักทั งเปลือก 
หรือเรียกว่าอัตราแลกเนื อของข้าวโพดหวาน (%) ซึ่งเป็นร้อยละของน  าหนักเมล็ดต่อน  าหนักฝักทั งเปลือก พบว่า มี
ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างฤดูปลูกและอายุเก็บเกี่ยว โดยการปลูกในเดือนมกราคม และเก็บเกี่ยวที่อายุ 20, 22 และ 
23 วันหลังออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการแลกเนื อไม่แตกต่างกันทางสถิติ มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 46.83-51.05 ซึ่ง
สูงกว่าการเก็บเกี่ยวที่ระยะ 16 และ 18 วัน ประมาณ 54-68 และ 19-30  เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ แต่การปลูกใน
เดือนเมษายน เมื่อมีการเก็บเกี่ยวที่ระยะ 24 วันหลังออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการแลกเนื อสูงที่สุด คือ 
57.60 สูงกว่าการเก็บเก่ียวที่ระยะ 16, 18, 20 และ 22 วันหลังออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ ประมาณ 46, 21, 16 
และ 11 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ขณะที่การปลูกในเดือนสิงหาคม และเก็บเก่ียวที่ระยะ 24 วันหลังออกไหม 50 
เปอร์เซ็นต์ มีอัตราแลกเนื อสูงกว่าการเก็บเก่ียวที่ระยะ 16, 18, 20 และ 22 วัน ประมาณ 75, 28, 29 และ 8 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ตารางที่ 5)    



 พบว่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างฤดูปลูกและอายุเก็บเกี่ยวในส่วนของจ านวนฝักมาตรฐาน ซึ่งเป็นฝักที่มีความ
ยาวฝักมากกว่า 13 เซนติเมตร และความกว้างฝัก 4.0 เซนติเมตร โดยพบว่า ค่าเฉลี่ยจ านวนฝักมาตรฐานที่ปลูก
เดือนมกราคมสูงที่สุด (8,227 ฝัก/ไร่) รองลงมาเป็นการปลูกเดือนสิงหาคม (6,658 ฝักต่อไร่) ส่วนการปลูกเดือน
เมษายน มีจ านวนฝักมาตรฐานต่ าที่สุด (4,422 ฝักต่อไร่) โดยเมื่อเก็บเก่ียวข้าวโพดหวานในทุกระยะการเก็บเกี่ยวที่
ปลูกในเดือนมกราคม มีจ านวนฝักมาตรฐานไม่แตกต่างกันทางสถิติ มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 8,194-8,266 ฝักต่อไร่ แต่
ถ้าปลูกในเดือนเมษายน และเก็บเก่ียวที่ระยะ 24 วันหลังออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ มีจ านวนฝักมาตรฐานสูงที่สุด 
คือ 5,406 ฝักต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าการเก็บเกี่ยวที่ระยะ 16, 18, 20 และ 22 วัน ประมาณ 27, 30, 42 และ 28 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ตารางที่ 6) เมื่อค านวณเป็นเปอร์เซ็นต์จ านวนฝัก จ านวน 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก (ความ
ยาวฝักระหว่าง 13-15 เซนติเมตร) ขนาดกลาง (ความยาวฝักระหว่าง 15-17 เซนติเมตร) และขนาดใหญ่ (ความ
ยาวฝักมากกว่า 17 เซนติเมตร) การปลูกข้าวโพดหวานในเดือนมกราคม มีเปอร์เซ็นต์จ านวนฝักขนาดใหญ่มาก
ที่สุด (97.88 เปอร์เซ็นต์) แต่การปลูกในเดือนเมษายน มีเปอร์เซ็นต์จ านวนฝักขนาดใหญ่สูงที่สุด คือ 84.32 
เปอร์เซ็นต์ ขณะที่การปลูกในเดือนสิงหาคม มีเปอร์เซ็นต์จ านวนฝักขนาดใหญ่และกลางใกล้เคียงกัน คือ 46.47 
และ 37.87 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ตารางที่ 7) ชี ให้เห็นว่า และการเก็บเก่ียวทุกระยะมีเปอร์เซ็นต์จ านวนฝักขนาด
ใหญ่สูงที่สุด คือ 84.06, 80.77, 76.36, 73.50 และ 71.13 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับการเก็บเกี่ยวที่ระยะ 16, 18, 20, 
22 และ 24 วัน ตามล าดับ (ตารางที่ 7) ชี ให้เห็นว่า น  าหนักฝักมาตรฐานที่สูงเมื่อปลูกในเดือนมกราคม มาจากการ
เพ่ิมขึ นของจ านวนฝักขนาดใหญ่ และการปลูกในเดือนสิงหาคม มีเปอร์เซ็นต์จ านวนฝักทั ง 3 ขนาดใกล้เคียงกัน  

ในส่วนของความยาวฝัก ความกว้างฝัก ความกว้างซัง และความยาวปลายฝักพบว่า ไม่มีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างฤดูปลูกและอายุเก็บเกี่ยว โดยทุกฤดูการปลูก และทุกอายุเก็บเกี่ยว มีความยาวฝักไม่แตกต่างทางสถิติ โดย
มีความยาวฝักเฉลี่ยส าหรับทุกฤดูปลูก ระหว่าง 19.54-20.27 เซนติเมตร และทุกอายุการเก็บเก่ียว เฉลี่ยระหว่าง 
19.63-20.02 เซนติเมตร (ตารางที่ 8) ส่วนความกว้างฝัก พบว่า ทุกฤดูปลูกให้ค่าเฉลี่ยความกว้างฝักไม่แตกต่าง
ทางสถิติ มีค่าระหว่าง 5.03-5.08 เซนติเมตร แต่การเก็บเกี่ยวที่ระยะ 18, 20, 22 และ 24 วันหลังออกไหม 50 
เปอร์เซ็นต์ มีความกว้างฝักไม่แตกต่างกันทางสถิติ มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 5.01-5.20 เซนติเมตร ซึ่งสูงกว่าการเก็บเกี่ยว
ที่อายุ 16 วัน ประมาณ 4-8 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 8) ขณะที่การปลูกในเดือนมกราคม มีความกว้างซังสูงที่สุด คือ 
3.17 เซนติเมตร ซึ่งสูงกว่าการปลูกในเดือนเมษายน และสิงหาคม ประมาณ 9 และ 10 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
และการเก็บเก่ียวที่ระยะ 18 วันหลังออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ มีความกว้างซังสูงที่สุด คือเท่ากับ 3.05 เซนติเมตร 
ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติกับการเก็บเก่ียวที่ระยะ 16 และ 20 วันหลังออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ แต่การเก็บเกี่ยวที่
ระยะ 18 วัน มีความกว้างฝักมากกว่าการเก็บเกี่ยวที่ระยะ 22 และ 24 วันหลังออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ ประมาณ 
4 และ 5 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ตารางที่ 8) ส่วนความยาวปลายฝัก (tip length) เป็นความยาวปลายฝักจาก
ระยะสิ นสุดของเมล็ด จนถึงส่วนปลายสุดของฝัก (เป็นส่วนที่ไม่มีเมล็ด) พบว่า การปลูกในเดือนสิงหาคม มีความ
ยาวปลายฝักมากท่ีสุด คือ 2.12 เซนติเมตร ส่วนการปลูกในเดือนมกราคม และเมษายน มีความยาวปลายฝักต่ า
ที่สุด คือ 0.34 และ 0.42 เซนติเมตร ตามล าดับ  แต่การเก็บเก่ียวทุกระยะ มีความยาวปลายฝักไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.82-1.14 เซนติเมตร (ตารางที่ 8) แสดงว่า ฤดูปลูกไม่มีผลต่อน  าหนักฝักทั งเปลือก แต่มี
ผลต่อน  าหนักฝักปอกเปลือก และน  าหนักฝักมาตรฐาน การปลูกเดือนมกราคมและเมษายน มีน  าหนักฝักทั งเปลือก



สูงไม่แตกต่างกันทางสถิติ และสูงกว่าการปลูกในเดือนสิงหาคม แต่การปลูกในเดือนมกราคม มีน  าหนักฝัก
มาตรฐานสูงที่สุด รองลงมาเป็นการปลูกในเดือนสิงหาคม ส่วนเดือนเมษายน มีน  าหนักฝักมาตรฐานต่ าที่สุด   

สรุปผลการทดลอง 
การปลูกข้าวโพดหวานในเดือนมกราคม และเมษายน มีน  าหนักฝักทั งเปลือกสูงกว่าการปลูกในเดือน

สิงหาคม ประมาณ 10-18 เปอร์เซ็นต์ แต่ทุกระยะการเก็บเกี่ยว มีน  าหนักฝักทั งเปลือกไม่แตกต่างกันทางสถิติ  
การปลูกในเดือนมกราคม เมษายน และสิงหาคม มีน  าหนักฝักปอกเปลือกไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่การ

เก็บเก่ียวที่ระยะ 20, 22 และ 24 วันหลังออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ มีน  าหนักฝักปอกเปลือกสูงกว่าการเก็บเกี่ยวที ่
16 และ 18 วัน ประมาณ 14-19 และ 7-11 เปอร์เซ็นต์  

การปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์ CNSH7566 เพ่ือให้มีจ านวนฝักมาตรฐานขนาดใหญ่ ควรปลูกในเดือน
มกราคม (97.88 เปอร์เซ็นต์) และเดือนเมษายน (84.32 เปอร์เซ็นต์) และการเก็บเกี่ยวที่ระยะ 16, 18, 20, 22 
และ 24 วันหลังออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ ให้จ านวนฝักมาตรฐานขนาดใหญ่เท่ากับ 84.06, 80.77, 76.36, 73.50 
และ 71.13 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 

ส าหรับคุณภาพความหวาน ควรปลูกในเดือนสิงหาคม เพราะมีค่าความหวานสูงกว่าการปลูกในเดือน
มกราคม และเมษายน ประมาณ 6-8 เปอร์เซ็นต์ และควรเก็บเกี่ยวที่ระยะ 18, 20, 22 และ 24 วันหลังออกไหม 
50 เปอร์เซ็นต์ เพราะมีค่าความหวานสูงกว่าการเก็บเก่ียวที่ระยะ 16 วัน ประมาณ 8-10 เปอร์เซ็นต์ 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 การปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์ CNSH7566 ควรปลูกเดือนมกราคม และเมษายน และสามารถเก็บเกี่ยวได้
ทุกระยะหลังออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ ตั งแต่ 16, 18, 20, 22 และ 24 วันหลังออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์  
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ตารางที่ 1 น  าหนักแห้งส่วนเหนือดิน (กรัม/ตารางเมตร) ดัชนีพื นท่ีใบ ความสูงต้น (เซนติเมตร) ของข้าวโพดหวานพันธุ์ CNSH  

7566 ที่ระยะออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ ณ แปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ปี 2555 
 

กรรมวิธ ี น  าหนักแห้งส่วนเหนือดิน 
(กรัม/ตารางเมตร) 

ดัชนีพื นท่ีใบ 

 

ความสูงต้น 
(เซนติเมตร) 

ช่วงวันปลูก    
มกราคม 463.6 a 3.10 a 223.3 a 
เมษายน 512.6 a 3.17 a 203.6 b 
สิงหาคม 437.8 a 3.03 a 226.7 a 
F-test ns ns * 
CV (a) ช่วงวันปลูก  (%)                        21.1 2.9 9.3 
อายุเก็บเกี่ยวหลังออกไหม 50%     
16 วันหลังออกไหม 50% 469.2 a 3.11 a 219.5 a 
18 วันหลังออกไหม 50% 471.0 a 3.17 a 217.4 a 
20 วันหลังออกไหม 50% 482.5 a 3.12 a 221.2 a 
22 วันหลังออกไหม 50% 465.2 a  3.09 a 220.2 a 
24 วันหลังออกไหม 50% 468.8 a 3.03 a 211.1 a 
F-test ns ns ns 
AxB ns ns ns 
CV (b) ระยะเก็บเกี่ยวหลังออกไหม (%)      11.2 6.7 7.2 

ในสดมภเ์ดียวกนัคา่เฉลี่ยที่ตามดว้ยอกัษรเดียวกนั ไมมี่ความแตกตา่งทางสถิติที่ระดบั 5% จากการทดสอบคา่เฉลีย่โดยวิธี DMRT 
ns, * = non significant, significant at P<0.05 respectively. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.interchopen.com/books/Trends-in-Vital-Food-and-Control-
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ตารางที่ 2 ความสูงฝัก (เซนติเมตร) ของข้าวโพดหวานพันธุ์ CNSH 7566 ท่ีระยะออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์เมื่อปลูกช่วงวันปลูก 
และ 

เก็บเกี่ยวต่างกัน ณ แปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ปี 2555  

อายุเก็บเกี่ยวหลังออกไหม 50% 
ช่วงวันปลูก  

มกราคม เมษายน สิงหาคม ค่าเฉลี่ย 
16 วันหลังออกไหม 50% 130.4 a 110.1 b 116.9 ab 119.1 
18 วันหลังออกไหม 50% 124.9 ab 115.9 ab 113.8 b 118.2 
20 วันหลังออกไหม 50% 117.5 bc 123.3 a 117.1 ab 119.3 
22 วันหลังออกไหม 50% 115.6 bc 119.2 ab 124.5 a 119.7 
24 วันหลังออกไหม 50% 114.1 c 124.7 a 125.5 a 121.4 
ค่าเฉลี่ย 120.5 118.6 119.5  
CV (a) ช่วงวันปลูก 7.8% CV (b) อายุเก็บเกี่ยว 5.5%  

ในสดมภเ์ดียวกนัคา่เฉลี่ยที่ตามดว้ยอกัษรเดียวกนั ไมมี่ความแตกตา่งทางสถิติที่ระดบั 5% จากการทดสอบคา่เฉลีย่โดยวิธี DMRT 
LSD. (0.05) ส าหรบัคา่เฉลี่ยของวนัปลกูในแตล่ะระยะการเก็บเก่ียวหลงัออกไหม 50 เปอรเ์ซ็นต ์= 11.0 
LSD. (0.05) ส าหรบัคา่เฉลี่ยของระยะการเก็บเก่ียวหลงัออกไหม 50 เปอรเ์ซ็นตใ์นแตล่ะวนัปลกู = 9.4 

 
ตารางที่ 3 น  าหนักฝักทั งเปลือก น  าหนักฝักปอกเปลือก และน  าหนกัฝักมาตรฐานของข้าวโพดหวานพนัธุ์ CNSH 7566 เมื่อปลูก 

ช่วงวันปลูก และอายุเก็บเกีย่วต่างกัน ณ แปลงทดลองศูนย์วิจยัพืชไร่ชัยนาท ปี 2555 

กรรมวิธ ี
น  าหนักฝักทั งเปลือก 

(กิโลกรัม/ไร)่ 
น  าหนักฝักปอกเปลือก 

(กิโลกรัม/ไร)่ 
น  าหนักฝักมาตรฐาน 

(กิโลกรัม/ไร)่ 
ช่วงวันปลูก    
มกราคม 2,925 a 2,206 a 2,204 a 
เมษายน 2,728 a 1,947 a 1,163 c 
สิงหาคม 2,470 b 1,828 a 1,563 b 
F-test * ns ** 
CV (a) ช่วงวันปลูก (%) 15.9 14.5 25.8 
อายุเก็บเกี่ยวหลังออกไหม 50%   
16 วันหลังออกไหม 50% 2,604 a 1,794 c 1,445 c 
18 วันหลังออกไหม 50% 2,698 a 1,917 b   1,568 bc 
20 วันหลังออกไหม 50% 2,782 a 2,054 a 1,654 b 
22 วันหลังออกไหม 50% 2,754 a 2,074 a   1,710 ab 
24 วันหลังออกไหม 50% 2,699 a 2,130 a 1,840 a 
F-test ns ** ** 
AxB ns ns ns 
CV (b) อายุเก็บเกี่ยว (%) 5.5 5.6 11.0 

ในสดมภเ์ดียวกนัคา่เฉลี่ยที่ตามดว้ยอกัษรเดียวกนั ไมมี่ความแตกตา่งทางสถิติที่ระดบั 5% จากการทดสอบคา่เฉลีย่โดยวิธี DMRT 
ns, *, ** = non significant, significant at P<0.05 and P<0.01, respectively. 

 



 
ตารางที่ 4 น  าหนักฝักทั งเปลือก น  าหนักฝักปอกเปลือก และค่าความหวาน (% brix) ของข้าวโพดหวานพันธุ์ CNSH 7566 เมื่อ 

ปลูกวันปลูกตา่งกัน ณ แปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท 2555 

กรรมวิธ ี
น  าหนักฝักทั งเปลือก 

(กรัม/ฝัก) 
น  าหนักฝักปอกเปลือก 

(กรัม/ฝัก) 
ค่าความหวาน 

(% Brix) 
ช่วงวันปลูก    
มกราคม 421.6 a 290.9 a 12.1 b 
เมษายน 413.0 a 290.7 a 11.8 b 
สิงหาคม 375.5 b 275.6 a 12.8 a 
F-test * ns ** 
CV (a) ช่วงวันปลูก %                             11.8 10.0 3.6 
อายุเก็บเกี่ยวหลังออกไหม 50%    
16 วันหลังออกไหม 50% 388.5 b 258.8 b 11.4 b 
18 วันหลังออกไหม 50% 403.0 b 282.3 a 12.3 a 
20 วันหลังออกไหม 50% 426.8 a 301.9 a 12.5 a 
22 วันหลังออกไหม 50% 393.2 b 287.8 a 12.5 a 
24 วันหลังออกไหม 50% 405.3 b 297.8 a 12.6 a 
F-test ** ** ** 
AxB ns ns ns 
CV (b) อายุเก็บเกี่ยวหลังออกไหม %            5.2 7.0 5.3 

   ในสดมภเ์ดียวกนัคา่เฉลี่ยที่ตามดว้ยอกัษรเดียวกนั ไมมี่ความแตกตา่งทางสถิติที่ระดบั 5% จากการทดสอบคา่เฉลี่ยโดยวิธี DMRT 
ns, *, ** = non significant, significant at P<0.05 and P<0.01, respectively. 

 
ตารางที่ 5 น  าหนักเมลด็ต่อน  าหนกัฝักทั งเปลือก (%) ของข้าวโพดหวานพันธุ์ CNSH 7566 เมื่อปลูกวันปลูกต่างกัน ณ แปลง 

ทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท 2555 

อายุเก็บเกี่ยวหลังออกไหม 50% 
ช่วงวันปลูก 

ค่าเฉลี่ย 
มกราคม เมษายน สิงหาคม 

16 วันหลังออกไหม 50% 30.38 c 39.53 d 37.35 d 35.75 
18 วันหลังออกไหม 50% 39.20 b 47.43 c 51.38 c 46.00 
20 วันหลังออกไหม 50% 46.83 a 49.72 bc 50.73 c 49.09 
22 วันหลังออกไหม 50% 49.40 a 51.95 b 60.63 b 53.99 
24 วันหลังออกไหม 50% 51.05 a 57.60 a 65.72 a 58.13 
ค่าเฉลี่ย 43.37 49.25 53.16  
CV (a) ช่วงวันปลูก 9.3% CV (b) อายุเก็บเกี่ยวหลังออกไหม 50% 5.9%  

   ในสดมภเ์ดียวกนัคา่เฉลี่ยที่ตามดว้ยอกัษรเดียวกนั ไมมี่ความแตกตา่งทางสถิติที่ระดบั 5% จากการทดสอบคา่เฉลี่ยโดยวิธี DMRT 
LSD (0.05) ส าหรบัคา่เฉลี่ยของวนัในแตล่ะระยะการเก็บเก่ียวหลงัออกไหม 50 เปอรเ์ซ็นต ์=5.06.  
LSD (0..05) ส าหรับค่าเฉลี่ยระยะการเก็บเกี่ยวหลังออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ในแต่ละวันปลูก =4.14. 

 



 
ตารางที่ 6 จ านวนฝักมาตรฐาน (ฝัก/ไร)่ ซึ่งเป็นฝักที่มีความยาวฝักมากกว่า 13 เซนติเมตร ความกว้างฝักมากกว่า 4.0 เซนติเมตร 

ของข้าวโพดหวานพันธุ์ CNSH 7566 เมื่อปลูกวันปลูกต่างกัน ณ แปลงทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท 2555 

อายุเก็บเกี่ยวหลังออกไหม 50% 
ช่วงวันปลูก  

มกราคม เมษายน สิงหาคม ค่าเฉลี่ย 
16 วันหลังออกไหม 50% 8,194 a 4,267 b 6,085 a 6,182 
18 วันหลังออกไหม 50% 8,242 a 4,146 b 6,909 a 6,432 
20 วันหลังออกไหม 50% 8,218 a 3,879 b 6,982 a 6,360 
22 วันหลังออกไหม 50% 8,266 a 4,412 b 6,721 a 6,466 
24 วันหลังออกไหม 50% 8,242 a 5,406 a 6,594 a 6,747 
ค่าเฉลี่ย 8,227  4,422  6,658   
CV (a) ช่วงวันปลูก 15.8% CV (b) ระยะเก็บเกี่ยวหลังออกไหม 8.0%  

ในสดมภ์เดียวกันค่าเฉลีย่ที่ตามด้วยอักษรเดียวกัน ไม่มีความแตกต่างทางสถิตทิี่ระดับ 5% จากการทดสอบค่าเฉลีย่โดยวิธ ีDMRT 

LSD (0.05) ส  าหรบัคา่เฉลี่ยของวนัในแตล่ะระยะการเก็บเก่ียวหลงัออกไหม 50 เปอรเ์ซ็นต ์=1,021.  
LSD (0..05) ส าหรับค่าเฉลี่ยระยะการเก็บเกี่ยวหลังออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ในแต่ละวันปลูก =735. 

 
ตารางที่ 7 เปอร์เซ็นต์จ านวนฝักมาตรฐาน ฝักขนาดเล็ก (ความยาวฝัก 13-15 เซนติเมตร) ขนาดกลาง (ความยาวฝัก 15-17  

เซนติเมตร) ปละฝักขนาดใหญ่ (ความยาวฝักมากกว่า 17 เซนติเมตร) ของข้าวโพดหวานพันธุ์ CNSH 7566 เมื่อปลูก 
วันปลูกต่างกัน ณ แปลงทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท 2555 

กรรมวิธี ฝักขนาดเล็ก 
(%)  

ฝักขนาดกลาง 
(%)  

ฝักขนาดใหญ ่
(%) 

รวม (%) 

ปลูกเดือนมกราคม 0.06 2.06 97.88 100 
ปลูกเดือนเมษายน 1.21 14.47 84.32 100 
ปลูกเดือนสิงหาคม 15.66 37.87 46.47 100 
เก็บเกี่ยว 16 วันหลังออกไหม 50% 2.35 13.59 84.06 100 
เก็บเกี่ยว 18 วันหลังออกไหม 50% 6.16 13.07 80.77 100 
เก็บเกี่ยว 20 วันหลังออกไหม 50% 6.23 17.41 76.36 100 
เก็บเกี่ยว 22 วันหลังออกไหม 50% 6.50 20.00 73.50 100 
เก็บเกี่ยว 24 วันหลังออกไหม 50% 7.07 21.80 71.13 100 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 8 ความยาวฝัก (เซนติเมตร) ความกว้างฝัก (เซนติเมตร) ความกว้างซัง (เซนติเมตร) และความยาวปลาย (เซนติเมตร)ของ
ข้าวโพดหวานพันธุ์ CNSH 7566 เมื่อปลูกวันปลูกต่างกัน ณ แปลงทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท 2555 

กรรมวิธ ี ความยาวฝัก 
(เซนติเมตร) 

ความกว้างฝัก 
(เซนติเมตร) 

ความกว้างซัง 
(เซนติเมตร) 

ความยาวปลายฝัก 
(เซนติเมตร) 

ช่วงวันปลูก     
ปลูกเดือนมกราคม 20.27 a 5.08 a 3.17 a 0.34 b 
ปลูกเดือนเมษายน 19.56 a 5.04 a 2.90 b 0.42 b 
ปลูกเดือนสิงหาคม 19.54 a 5.03 a 2.87 b 2.12 a 
F-test ns ns ** ** 
CV (a) ช่วงวันปลูก (%)                     5.2 10.0 4.6 78.4 
ระยะเก็บเกี่ยวหลังออกไหม 50%    
16 วันหลังออกไหม 50% 19.70 a 4.81 b 3.00 ab 0.86 a 
18 วันหลังออกไหม 50% 19.77 a 5.01 a 3.05 a 1.14 a 
20 วันหลังออกไหม 50% 20.02 a 5.12 a 3.02 ab 0.82 a 
22 วันหลังออกไหม 50% 19.81 a 5.11 a 2.93 bc 0.99 a 
24 วันหลังออกไหม 50% 19.63 a 5.20 a 2.91 c 0.99 a 
F-test ns ** * ** 
AxB ns ns ns ns 
CV (b) ระยะเก็บเกี่ยวหลังออกไหม (%)     1.9 7.0 4.0 52.3 

ในสดมภ์เดียวกันค่าเฉลีย่ที่ตามด้วยอักษรเดียวกัน ไม่มีความแตกต่างทางสถิตทิี่ระดับ 5% จากการทดสอบค่าเฉลีย่โดยวิธ ีDMRT 

ns, *, ** = non significant, significant at P<0.05 and P<0.01, respectively. 
 


