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3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) ผลกระทบของโรคใบไหม้แผลใหญ่ที่เกิดจากเชื้อรา Exserohilum  
    turcicum ต่อผลผลิตและคุณภาพของข้าวโพดหวานพันธุ์ต่างๆ 
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4. คณะผู้ด าเนินงาน 
   หัวหน้าการทดลอง  เชาวนาถ พฤทธิเทพ    ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท 
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5. บทคัดย่อ  

ด าเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ในฤดูแล้งปี 2556-2558 วางแผนการทดลองแบบ Split plot 
จ านวน 3 ซ้ า Main plots คือ ระดับความรุนแรงของการเกิดโรคใบไหม้แผลใหญ่ 4 ระดับ ได้แก่ ใบแสดงอาการ
เป็นโรค 1-10 11-25 26-50 และ 51-100 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ใบ Subplot ได้แก่ ข้าวโพดหวานลูกผสม 3 พันธุ ์
ได้แก่ ชยันาท 2 ไฮบริกซ์ 3 และหวาน 54 ผลการทดลองพบว่าไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างระดับความรุนแรงของการ
เกิดโรคและพันธุ์ข้าวโพดหวาน พบว่าความสูงต้นและความสูงฝักที่เป็นโรคในระดับต่างๆ กันไม่มีความแตกต่างกัน
ระหว่าง 177-193 และ 86-98 เซนติเมตร พันธุ์ไฮบริกซ์ 3 มีความสูงฝักสูงสุด 102 เซนติเมตร การเกิดโรคที่ระดับ 
1-10 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ใบ ให้น้ าหนักฝักท้ังเปลือกสูงสุด 1,481 กิโลกรัมต่อไร่ ด้านน้ าหนักฝักปอกเปลือก ไม่มี
ความแตกต่างกันในทุกระดับของการเกิดโรคระหว่าง 1,001-1,041 กิโลกรัมต่อไร่ พันธุ์หวาน 54  ให้น้ าหนักฝักท้ัง
เปลือกและน้ าหนักฝักปอกเปลือกสูงสุด 2,013 และ 1,454 กิโลกรัมต่อไร่ พบว่าพันธุ์หวาน 54 ให้อัตราแลกเนื้อ 
42.8 เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่างจากพันธุ์ชัยนาท 2 ทีใ่ห้อัตราแลกเนื้อ 39.9 เปอร์เซ็นต์ ค่าความหวานของข้าวโพด
หวานที่ระดับความรุนแรงของการเกิดโรคไม่แตกต่างกันระหว่าง 11.6-12.4 เปอร์เซ็นต์บริกซ์ และพันธุ์หวาน 54 
ให้ค่าความหวานสูงสุด 13.6 เปอร์เซ็นต์บริกซ์ ที่ระดับความรุนแรงของการเกิด โรคที่ต่างกันเฉลี่ยทุกระดับ ให้
เปอร์เซ็นต์จ านวนฝักขนาดเล็กมากที่สุด 76.0 เปอร์เซ็นต์ ข้าวโพดหวานพันธุ์ หวาน 54 ให้เปอร์เซ็นต์จ านวนฝัก
ขนาดกลางและขนาดฝักใหญ่สูงสุด คือ 37.4 และ 0.3 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่พันธุ์ไฮบริกซ์ 3 ให้เปอร์เซ็นต์จ านวน
ฝักขนาดเล็กสูงสุด 86.6 เปอร์เซ็นต์ ระดับความรุนแรงของการเกิดโรค 1-10 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ใบให้ความยาว
ฝักเฉลี่ยสูงสุด 18.2 เซนติเมตร ความกว้างฝัก พบว่าไม่แตกต่างกันอยู่ระหว่าง 4.4-4.6 เซนติเมตร ข้าวโพดหวาน



 

ทุกพันธุ์มีความยาวฝักและความกว้างฝักไม่แตกต่างกันระหว่าง 15.7-16.6 และ 4.3-4.6 เซนติเมตร พันธุ์หวาน 54 
ให้ความยาวปลายฝักต่ าสุด 2.5 เซนติเมตร  

ค าหลัก: ข้าวโพดหวาน โรคใบไหม้แผลใหญ ่ผลผลิต น้ าหนักฝัก ความหวาน  

 

 

ABSTRACT 
The experiment was conducted at Chiang Mai Field Corps Research Center in dry season, 

during 2013 and 2015. The experiment was designed as split plot with three replications with 
main plot comprising four severity levels of Northern corn leaf blight including 1-10 percent, 11-
25 percent, 26-50 percent and 51-100 percent of the subplot leaf area of three sweet corn 
varieties including Chainat 86-1, Hibrix 3 and Wan 54. The experiment result revealed that there 
was no certain interaction between the severity level of disease and sweet corn varieties. It also 
showed that there was no difference between the plant height and ear height ranging from 177-
193 centimeters and 86-98 centimeters. The Hibrix 3 possessed the maximum height of 102 
centimeters. The severity level of leaf blight remained at 1-10 percent per leaf and the 
maximum ear with husk fresh weight was measured to remain at 1,481 kilograms per rai. The 
husk fresh weight showed no difference in all severity levels of disease between 1,001-1,041 
kilograms per rai. For the Wan 54, the ear with/without husk fresh weight remained at 2,013 
kilograms and 1,454 kilograms per rai, respectively. The percent kernels cutting of sweet corn 
shared no difference between 39.8-41.1 percent, where the highest rate was 42.8 percent. The 
sweetness rate shared no difference in terms of the severity level of leaf blight between 11.6-
12.4 percent brix. The Wan 54 had the maximum sweetness rate of 13.6 percent brix at all 
severity levels of disease, where the number of small ear size remained at 76.0 percent. The 
Wan 54 gave the highest percentage of medium size and large size of ear with 37.4 percent and 
0.3 percent, respectively. The Hibrix 3 gave the highest percentage of small ear size of 86.6 
percent at the severity level of disease of 1-10 percent leaf area infected, with the average 
maximum ear length of 18.2 centimeters. The ear width also shared no difference between 4.4-
4.6 centimeters. All sweet corn varieties shared no difference in length and width between 15.7-
16.6 centimeters and 4.3-4.6 centimeters, respectively. The Wan 54 had 2.5 centimeters as the 
minimum of tip length. 

Keywords: sweet corn, Northern corn leaf blight, yield, fresh weight, sweetness 
 



6. ค าน า 
 โรคใบไหม้แผลใหญ่ของข้าวโพดเกิดจากเชื้อรา Exserohilum turcicum (Pass.) Leonard & Suggs 
เป็นโรคที่ท าความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานของไทย ข้าวโพดที่เป็นโรคจะเกิดแผลไหม้บนใบ 
นอกจากนี้อาจพบแผลที่กาบใบ ล าต้น และฝัก แผลที่เกิดบนใบอาจเกิดเดี่ยวๆ หรืออาจซ้อนรวมกันก็ได้ เมื่อพ้ืนที่
ใบถูกท าลายมากๆ จะท าให้ฝักมีขนาดเล็กเรียวลีบที่ปลาย เมล็ดไม่เต็มฝักและมีขนาดเล็กลง ในพันธุ์อ่อนแอแผล
จะขยายตัวรวมกันเป็นแผลใหญ่ท าให้ใบไหม้และแห้งตายในที่สุด (กองโรคพืชและจุลชีววิทยา, 2545) ตั้งแต่ปี 
2548 พบการระบาดของโรคใบไหม้แผลใหญ่และท าความเสียหายต่อผลผลิตและคุณภาพข้าวโพดหวานในแหล่ง
ผลิตที่ส าคัญของประเทศไทยอย่างรุนแรงในพ้ืนที่เพาะปลูกทางภาคเหนือ และจังหวัดอ่ืนๆ เช่น กาญจนบุรี 
เชียงใหม่ และเชียงราย ปัจจุบันพบการระบาดมากขึ้นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง โดยเฉพาะใน
แหล่งที่มีการปลูกข้าวโพดหวานติดต่อกันหลายปีและพบการระบาดได้ตลอดฤดูกาลเพาะปลูก (พีระวรรณ และ
คณะ, 2550; ศิวิไล, 2551) โรคจะระบาดรุนแรงมากโดยเฉพาะในช่วงที่มีอุณหภูมิระหว่าง 18-27 องศาเซลเซียส
และความชื้นสูง (Lipps and  Mills, 2002) ความเสียหายที่เกิดจากโรคใบไหม้แผลใหญ่ต่อผลผลิตมีความผันแปร
ขึ้นอยู่กับพันธุ์ สภาพแวดล้อม และการจัดการ (Juliatti et al., 2007) และพบว่าผลผลิตข้าวโพดหวานเสียหาย
ตั้งแต่ 20-90 เปอร์เซ็นต์ (Cox,1956; Raid, 1990) ความเสียหายจะรุนแรงถ้าระบาดในระยะก่อนออกไหมและใบ
บนเหนือฝักถูกท าลาย (Shurtleff, 1980) คิดเป็นมูลค่าความเสียหายสูงถึง 800 ล้านบาทต่อปี (ทวีศักดิ์, 2551) 
นอกจากนี้โรคดังกล่าวยังมีผลต่อคุณภาพของฝัก ต้นที่เป็นโรคท าให้ขนาดฝักไม่ได้มาตรฐาน (Raid, 1991) ข้อมูล
การศึกษาผลกระทบของโรคใบไหม้แผลใหญ่ต่อผลผลิตข้าวโพดหวานยังมีน้อยมาก และปัจจุบันมีพันธุ์การค้าที่มี
ระดับความต้านทานต่อโรคใบไหม้แผลใหญ่แตกต่างกันไป การศึกษาผลกระทบของโรคใบไหม้แผลใหญ่ที่เกิดจาก
เชื้อรา Exserohilum turcicum ต่อผลผลิตและคุณภาพของข้าวโพดหวานพันธุ์ต่างๆ จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการ
ป้องกันก าจัดโรคใบไหม้แผลใหญ่และลดความสูญเสียของผลผลิตโดยการใช้พันธุ์ต้านทานโรคต่อไป 
 
7. วิธีด าเนินการ 
- อุปกรณ์ 

1. เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสม 3 พันธุ์ ได้แก่ ชัยนาท 2  ไฮบริกซ์ 3 และหวาน 54 
2. เชื้อรา Exserohilum turcicum 
3. อาหารเลี้ยงเชื้อรา Potato Dextrose Agar (PDA) และ Water Agar (WA) 
4. เมล็ดข้าวฟ่างส าหรับเลี้ยงขยายเชื้อรา 
5. อุปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการปลูกเชื้อรา 
6. ปุ๋ยเคมเีกรด 15-15-15 และ 46-0-0 
7. สารเคมี azoxystrobin+difenoconazole (ออติวา) 
8. สารเคมีป้องกันก าจัดวัชพืชและแมลง 
9. Hand Refractometer (เครื่องวัดความหวาน) 

- วิธีการ 



 

วางแผนการทดลองแบบ Split plot จ านวน 3 ซ้ า  
Main plots ได้แก่ ระดับความรุนแรงของการเกิดโรคใบไหม้แผลใหญ่ จ านวน 4 ระดับ ได้แก่ 

1. ใบแสดงอาการเป็นโรค 1-10% ของพ้ืนที่ใบ 
2. ใบแสดงอาการเป็นโรค 11-25% ของพ้ืนที่ใบ  
3. ใบแสดงอาการเป็นโรค 26-50% ของพ้ืนที่ใบ  
4. ใบแสดงอาการเป็นโรค 51-100% ของพ้ืนที่ใบ  

Subplot ได้แก่ ข้าวโพดหวานลูกผสม จ านวน 3 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ชัยนาท 2  ไฮบริกซ์ 3 และหวาน 
54     

ส ารวจและเก็บตัวอย่างใบข้าวโพดหวานที่เป็นโรคใบไหม้แผลใหญ่ จากแหล่งปลูกในไร่เกษตรกร แยกเชื้อ
ราโดยวิธี tissue transplanting method จากส่วนของขอบแผลจากใบที่เป็นโรค โดยตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมขนาด 
2x2 มิลลิเมตร ฆ่าเชื้อด้วยสารละลาย sodium hypochlorite (Clorox 10%) นาน 3 นาทีแล้วล้างด้วยน้ ากลั่น
นึ่งฆ่าเชื้อ จากนั้นจึงวางชิ้นส่วนพืชบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA (Potato Dextrose Agar) ทุกขั้นตอนปฏิบัติงานโดย
เทคนิคปลอดเชื้อ น าไปบ่มไว้ในอุณหภูมิห้อง  หลังจากที่มีเชื้อเจริญออกมาจากชิ้นส่วนพืช น าเส้นใยเชื้อราที่แยก
ได้มาเลี้ยงบนอาหาร PDA จนได้เชื้อบริสุทธิ์ น าเชื้อที่แยกได้ไปตรวจสอบลักษณะของเชื้อภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 
และท าการพิสูจน์โรค เมื่อได้เชื้อราสาเหตุโรคใบไหม้แผลใหญ่แล้ว ท าการเลี้ยงเพ่ิมปริมาณเชื้อราบนอาหาร PDA 
เตรียมเชื้อราส าหรับปลูกเชื้อ โดยเลี้ยงเชื้อ E. turcicum บนเมล็ดข้าวฟ่างที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อ ที่อุณหภูมิ 121 
องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นเวลา 120 นาที บ่มเชื้อไว้ที่ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส จนเชื้อ
ราเจริญบนเมล็ดข้าวฟ่างเต็มที่ บดเมล็ดข้าวฟ่างเพ่ือความสะดวกในการหยอดยอดข้าวโพดหวาน 

ปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์ไฮบริกซ์ 3 ซึ่งอ่อนแอต่อโรคใบไหม้แผลใหญ่เป็นแถวรอบนอกเพ่ือเป็นแหล่งปลูก
เชื้อ ปลูกเชื้อราสาเหตุโรคใบไหม้แผลใหญ่โดยการหยอดยอดข้าวโพดหวานด้วยเมล็ดข้าวฟ่างที่มีเชื้อราเจริญปกคลุม
เต็มที่เมื่อข้าวโพดหวานแถวรอบนอกอายุต่างๆ กันร่วมกับการพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืชเพ่ือควบคุมระดับการเป็น
โรคใบไหม้แผลใหญ่ ปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์ทดสอบหลังปลูกแถวรอบนอก 3 สัปดาห์ ในพ้ืนที่แปลงย่อยขนาด 4.5x6 
เมตร จ านวน 6 แถวต่อแปลงย่อย โดยใช้ระยะห่างระหว่างแถวเท่ากับ 75 เซนติเมตร ระยะระหว่างต้น 25 
เซนติเมตร จ านวน 1 ต้นต่อหลุม ใส่ปุ๋ยเคมีเกรด 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ก่อนปลูก และใส่ปุ๋ยเคมีเกรด 
46-0-0 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ แบ่งใส่ 2 ครั้งเมื่อข้าวโพดหวานอายุ 25 วันและ 40 วันหลังงอก พ่นสารเคมี 
azoxystrobin+difenoconazole (20+12.5%SC) (ออติวา) อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร เพื่อควบคุมระดับ
ความรุนแรงของโรคให้อยู่ในระดับที่ก าหนด บันทึกข้อมูลการเกิดโรคในระดับต่างๆ ระดับละ 20   ต้น บันทึกข้อมูล
ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตจากการเกิดโรคในระดับต่าง  ๆ
 
- เวลาและสถานที่ 
 เดือนตุลาคม 2555 - กันยายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการโรคพืช ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท และแปลงทดลอง 
ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 
 



8. ผลการทดลองและวิจารณ์   
 ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างระดับความรุนแรงของการเกิดโรคใบไหม้แผลใหญ่และพันธุ์ข้าวโพดหวาน ในส่วน
ของความสูงต้น ความสูงฝัก น้ าหนักฝักท้ังเปลือกต่อไร่ และน้ าหนักฝักปอกเปลือกต่อไร่ พบว่าที่ระดับความรุนแรง
ของการเกิดโรคที่ต่างกัน 4 ระดับ ได้แก่  1-10 11-25 26-50 และ 51-100 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ใบ  ท าให้ความสูง
ต้นและความสูงฝักไม่แตกต่างกัน ระหว่าง 177.3-192.8 และ 85.7-98.4  เซนติเมตร พันธุ์ข้าวโพดหวาน 3 พันธุ ์
ได้แก่ ชัยนาท 2 ไฮบริกซ์ 3 และหวาน 54 มีความสูงต้นไม่แตกต่างกัน ระหว่าง 182.8-190.5 เซนติเมตร แต่
ความสูงฝักมีความแตกต่างกัน โดยพบว่าพันธุ์ไฮบริกซ์ 3 มีความสูงฝักสูงสุด 102.1 เซนติเมตร สูงกว่าพันธุ์ชัยนาท 
2 และหวาน 54 ที่มีความสูงฝักไม่แตกต่างกัน คือ 91.7 และ 82.2 เซนติเมตร ด้านน้ าหนักฝักท้ังเปลือกต่อไร่ 
พบว่ามีความแตกต่างกันในแต่ละระดับของการเกิดโรค การเกิดโรคที่ระดับ 1-10 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ใบ ให้
น้ าหนักฝักท้ังเปลือกสูงสุด 1,481 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าการเกิดโรคท่ีระดับ 11-25 และ 26-50 เปอร์เซ็นต์ของ
พ้ืนที่ใบ ที่ให้น้ าหนักฝักท้ังเปลือกเฉลี่ย 1,421 และ 1,392 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่การเกิดโรคท่ีระดับ 51-100 
เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ใบ ท าให้น้ าหนักฝักท้ังเปลือกต่ าสุด 1,331 กิโลกรัมต่อไร่ ด้านน้ าหนักฝักปอกเปลือก พบว่าไม่
มีความแตกต่างกันในทุกระดับของการเกิดโรค ระหว่าง 1,001-1,041 กิโลกรัมต่อไร่ (Table 1) 

ด้านพันธุ์ พบว่าน้ าหนักฝักทั้งเปลือกและน้ าหนักฝักปอกเปลือกต่อไร่ มีความแตกต่างกันในแต่ละพันธุ์ 
พันธุ์หวาน 54  ให้น้ าหนักฝักทั้งเปลือกสูงสุด 2,013 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ชัยนาท 2 ที่ให้น้ าหนักฝักทั้งเปลือก 
1,459 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่พันธุ์ไฮบริกซ์ 3 ให้น้ าหนักฝักท้ังเปลือกต่ าสุด 748 กิโลกรัมต่อไร่ เช่นเดียวกับ
น้ าหนักฝักปอกเปลือกต่อไร่ที่พบว่าพันธุ์หวาน 54 ให้น้ าหนักฝักปอกเปลือกต่อไร่สูงสุด 1,454 กิโลกรัมต่อไร ่
รองลงมาคือพันธุ์ชัยนาท 2 ที่ให้น้ าหนักฝักปอกเปลือก 1,054 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่พันธุ์ไฮบริกซ์ 3 ให้น้ าหนัก
ฝักปอกเปลือกต่อไร่ต่ าสุด 566 กิโลกรัมต่อไร่ (Table 1) 

เมื่อสุ่มตัวอย่างฝักเพ่ือวิเคราะห์น้ าหนักต่อฝัก อัตราแลกเนื้อของข้าวโพดหวาน และค่าความหวาน พบว่า 
ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างระดับความรุนแรงของการเกิดโรคใบไหม้แผลใหญ่และพันธุ์ข้าวโพดหวาน โดยพบว่าที่
ระดับความรุนแรงของการเกิดโรคที่แตกต่างกัน ท าให้น้ าหนักฝักท้ังเปลือกและน้ าหนักฝักปอกเปลือกต่อฝักไม่
แตกต่างกันทางสถิติ ระหว่าง 228.8-243.1 และ 169.0-175.5 กรัมต่อฝัก ตามล าดับ ด้านพันธุ์พบว่า น้ าหนักฝัก
ทั้งเปลือกและน้ าหนักฝักปอกเปลือกต่อฝัก มีความแตกต่างทางสถิติ พบว่าพันธุ์หวาน 54  ให้น้ าหนักฝักท้ังเปลือก
สูงสุด 304.6 กรัมต่อฝัก สูงกว่าพันธุ์ชัยนาท 2 ที่ให้น้ าหนักฝักท้ังเปลือก 230.7 กรัมต่อฝัก ในขณะที่พันธุ์ไฮบริกซ์ 
3 ให้น้ าหนักฝักท้ังเปลือกต่ าสุด 169.5 กรัมต่อฝัก เช่นเดียวกับน้ าหนักฝักปอกเปลือกต่อฝัก ที่พบว่า พันธุ์หวาน 
54  ให้น้ าหนักฝักปอกเปลือกสูงสุด 210.8 กรัมต่อฝัก รองลงมาคือพันธุ์ชัยนาท 2 และพันธุ์ไฮบริกซ์ 3 ที่ให้
น้ าหนักฝักปอกเปลือก 170.7 และ 132.4 กรัมต่อฝัก ตามล าดับ (Table 2) 

อัตราแลกเนื้อของข้าวโพดหวาน (% kernels cutting) ซึ่งเป็นร้อยละของน้ าหนักเมล็ดต่อน้ าหนักฝักท้ัง
เปลือก พบว่าที่ระดับความรุนแรงของการเกิดโรคที่ต่างกัน อัตราแลกเนื้อของข้าวโพดหวานไม่แตกต่างกัน ระหว่าง 
39.8-41.4 ด้านพันธุ์ พบว่า อัตราแลกเนื้อของข้าวโพดหวาน มีความแตกต่างทางสถิติ พบว่าพันธุ์หวาน 54  ให้
อัตราแลกเนื้อของข้าวโพดหวานสูงสุดเท่ากับ 42.8 ไม่แตกต่างจากพันธุ์ชัยนาท 2 ที่ให้อัตราแลกเนื้อของข้าวโพด
หวาน คือ 39.9 ในขณะที่พันธุ์หวาน 54 ให้อัตราแลกเนื้อต่ าสุด คือ 36.8  (Table 2) ส าหรับค่าความหวานของ



 

ข้าวโพดหวาน พบว่าที่ระดับความรุนแรงของการเกิดโรค 1-10 11-25 และ 26-50 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ใบ ให้ค่า
ความหวานของข้าวโพดหวานไม่แตกต่างกันทางสถิติ ระหว่าง 11.6-12.4  เปอร์เซ็นต์บริกซ์ แต่สูงกว่าที่ระดับ
ความรุนแรงของการเกิดโรค 51-100 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ใบ ที่ให้ค่าความหวานต่ าสุดเท่ากับ 10.7 เปอร์เซ็นต์บ
ริกซ์ ด้านพันธุ์ พบว่าพันธุ์หวาน 54 ให้ค่าความหวานสูงสุดเท่ากับ 13.6 เปอร์เซ็นต์บริกซ์ สูงกว่าพันธุ์ไฮบริกซ์ 3 
และชัยนาท 2 ที่ให้ค่าความหวานเท่ากับ 11.3 และ 10.6 เปอร์เซ็นต์บริกซ์ ตามล าดับ (Table 2) 

เมื่อพิจารณาเปอร์เซ็นต์จ านวนฝักมาตรฐาน จ านวน  3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก หรือ S (ความยาวฝัก
ระหว่าง 10-15 เซนติเมตร) ขนาดกลาง หรือ M (ความยาวฝักมากกว่า 15-20 เซนติเมตร) และขนาดใหญ่ หรือ L 
(ความยาวฝักมากกว่า 20 เซนติเมตร) พบว่า ที่ระดับความรุนแรงของการเกิดโรคที่ต่างกันเฉลี่ยทั้ง 4 ระดับ ให้
เปอร์เซ็นต์จ านวนฝักขนาดเล็กมากที่สุด คือ 76.0 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือเปอร์เซ็นต์จ านวนฝักขนาดกลาง คือ 
23.8 เปอร์เซ็นต์ และต่ าสุดคือเปอร์เซ็นต์จ านวนฝักขนาดใหญ่ คือ 0.3 เปอร์เซ็นต์ เมื่อพิจารณาพันธุ์ พบว่า
ข้าวโพดหวานพันธุ์หวาน 54 ให้เปอร์เซ็นต์จ านวนฝักขนาดกลางและขนาดฝักใหญ่สูงสุด คือ 37.4 และ 0.3 
เปอร์เซน็ต์ ในขณะที่พันธุ์ไฮบริกซ์ 3 ให้เปอร์เซ็นต์จ านวนฝักขนาดเล็กสูงสุด 86.6 เปอร์เซ็นต์ และไม่พบฝักขนาด
ใหญ่ (Table 3) 

ด้านความยาวฝัก ความกว้างฝัก และความยาวปลายฝัก พบว่าไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างระดับความรุนแรง
ของการเกิดโรคใบไหม้แผลใหญ่และพันธุ์ข้าวโพดหวาน พบว่ามีความแตกต่างทางสถิติของความยาวฝักและความ
ยาวปลายฝักท่ีระดับความรุนแรงของการเกิดโรคต่างๆ กัน ที่ระดับความรุนแรงของการเกิดโรค 1-10 เปอร์เซ็นต์
ของพ้ืนที่ใบให้ความยาวฝักเฉลี่ยสูงสุด 18.2 เซนติเมตร สูงกว่าระดับความรุนแรงของการเกิดโรค 11-25 26-50 
และ 51-100 เปอรเ์ซ็นต์ของพ้ืนที่ใบที่ให้ความยาวฝักเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน ระหว่าง 15.4-16.2 เซนติเมตร ด้าน
ความยาวปลายฝักพบว่า ที่ระดับความรุนแรงของการเกิดโรค 1-10 11-25 และ 26-50 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ใบ ให้
ความยาวปลายฝักเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน ระหว่าง 2.8-3.5 เซนติเมตร ในขณะที่ระดับความรุนแรงของการเกิดโรค 
51-100 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ใบให้ความยาวปลายฝักสูงสุด 3.8 เซนติเมตร ด้านความกว้างฝัก พบว่าที่ระดับความ
รุนแรงของการเกิดโรคที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความกว้างฝัก อยู่ระหว่าง 4.4-4.6 เซนติเมตร  

เมื่อพิจารณาพันธุ์ข้าวโพดหวาน พบว่า ความยาวฝักและความกว้างฝักของข้าวโพดหวานทั้ง 3 พันธุ์ไม่
แตกต่างกันระหว่าง 15.7-16.6 และ 4.3-4.6 เซนติเมตร ตามล าดับ ด้านความยาวปลายฝัก พบว่า พันธุ์หวาน 54 
ให้ความยาวปลายฝักต่ าสุด เฉลี่ย 2.5 เซนติเมตร ในขณะที่พันธุ์ชัยนาท 2 และไฮบริกซ์ 3 ให้ความยาวปลายฝัก 
3.4 และ 4.3 เซนติเมตร ตามล าดับ (Table 4) จากผลการทดลองที่ได้แสดงให้เห็นว่า ผลกระทบของผลผลิต
ข้าวโพดหวานขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของการเกิดโรคและพันธุ์ข้าวโพดหวาน ซึ่งผลการทดลองนี้สามารถใช้ใน
การแนะน าพันธุ์ที่มีผลกระทบจากการเข้าท าลายของโรคต่ าสุด ส าหรับปลูกในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค และเพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลในการป้องกันก าจัดเพื่อลดความรุนแรงของการเกิดโรคท่ีจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตต่อไป  
 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

1. ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างระดับความรุนแรงของการเกิดโรคใบไหม้แผลใหญ่และพันธุ์ข้าวโพดหวาน ใน
ส่วนการเจริญเติบโตของต้น ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตข้าวโพดหวาน  



2. การเกิดโรคที่ระดับ 1-10 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ใบ ให้น้ าหนักฝักทั้งเปลือกสูงสุด 1,481 กิโลกรัมต่อไร่ 
โดยพันธุ์หวาน 54  ให้น้ าหนักฝักท้ังเปลือกและน้ าหนักฝักปอกเปลือกสูงสุด 2,013 และ 1,454 กิโลกรัมต่อไร่  

3. อัตราแลกเนื้อของข้าวโพดหวานไม่แตกต่างกัน ระหว่าง 39.8-41.4 โดยพันธุ์หวาน 54  ให้อัตราแลก
เนื้อของข้าวโพดหวานสูงสุด 42.8 ค่าความหวาน 13.6 เปอร์เซ็นต์บริกซ์ เปอร์เซ็นต์จ านวนฝักขนาดกลางและ
ขนาดฝักใหญ่สูงสุด 37.4 และ 0.3 เปอร์เซ็นต ์และให้ความยาวปลายฝักต่ าสุด เฉลี่ย 2.5 เซนติเมตร 

 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ข้อมูลผลกระทบของโรคใบไหม้แผลใหญ่ต่อผลผลิตและคุณภาพของข้าวโพดหวานพันธุ์ต่างๆ ที่ได้ 
สามารถน าไปใช้ในการก าหนดแนวทางในการป้องกันก าจัดโรคใบไหม้แผลใหญ่ โดยการใช้พันธุ์ที่ทนทานต่อโรค 
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Table 1 Effect of disease severity of Northern corn leaf blight and sweet corn varieties on plant  

height, ear height, ear with husk fresh weight and ear without husk fresh weight sown at  
Chiang Mai Field Crops Research Center, dry season, 2015. 
Treatment Plant height 

(cm) 
Ear height 

(cm) 
Ear with husk fresh 

weight (kg/rai) 
Ear without husk 

fresh weight (kg/rai) 
Disease severity    
1-10% leaf area infected 192.8 98.4 1,481 a 1,041 
11-25% leaf area infected 192.5 93.9 1,421 b 1,037 
26-50% leaf area infected 182.2 90.1 1,392 b 1,020 
51-100% leaf area infected 177.3 85.7 1,331 c 1,001 
F-test ns ns * ns 
CV (a) Disease severity (%)     15.3 20.2 23.6 14.6 
Sweet corn varieties     
Chai Nat 2   190.5 91.7 b 1,459 b 1,054 b 
Hibrix 3 182.8 102.1 a   748 c 566 c 
Wan 54 185.3 82.2 b 2,013 a 1,454 a 
F-test ns * * * 
AxB ns ns ns ns 
CV (b) Varieties (%)                         6.5 12.5 17.4 14.5 
    Mean different letter(s) in each trait are significantly at P<0.05 by DMRT. 
    ns, * = non significant and significant at P<0.05, respectively. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Table 2 Effects of disease severity of Northern corn leaf blight and sweet corn varieties on ear with  
 husk fresh weight, ear without husk fresh weight, % kernels cutting and sweetness sown at  
 Chiang Mai Field Crops Research Center, dry season, 2015. 

Treatment ear with husk 
fresh weight 

(g/ear) 

ear without husk 
fresh weight 

(g/ear) 

% kernels 
cutting 

Sweetness 
(% Brix) 

Disease severity     
1-10% leaf area infected 243.1 173.5 41.4  12.4 a 
11-25% leaf area infected 240.6 169.0 40.3  12.0 ab 
26-50% leaf area infected 228.8 175.5 41.2  11.6 ab 
51-100% leaf area infected 234.6 169.1 39.8  10.7 b 
F-test ns ns ns * 
CV (a) Disease severity (%)     25.0 19.0 22.8 9.6 
Sweet corn varieties     
Chai Nat 2   230.7 b 170.7 b 39.9 ab 10.6 b 
Hibrix 3 169.5 c 132.4 c 42.8 a 11.3 b 
Wan 54 304.6 a 210.8 a 36.8 b 13.6 a 
F-test * * * * 
AxB ns ns ns ns 
CV (b) Varieties (%)                         21.0 20.0 14.6 9.7 

Mean different letter(s) in each trait are significantly at P<0.05 by DMRT. 
ns, * = non significant and significant at P<0.05, respectively. 

 

Table 3 Percentage of ears number per rai of each ear size for disease severity of Northern corn leaf  
Blight and three sweet corn varieties sown at Chiang Mai Field Crops Research Center, dry  
season, 2015. 

Treatment S size (%) 
(10-15 cm) 

M size (%) 
(>15-20 cm) 

L size (%) 
(>20 cm) 

Total (%) 

Disease severity     
1-10% leaf area infected 72.3 27.2 0.6 100 
11-25% leaf area infected 82.4 17.1 0.5 100 
26-50% leaf area infected 75.9 24.1 0.0 100 
51-100% leaf area infected 73.2 26.8 0.0 100 



 

Mean 76.0 23.8 0.3 100 
Sweet corn varieties     
Chai Nat 2   79.0 20.6 0.4 100 
Hibrix 3 86.6 13.4 0.0 100 
Wan 54 62.2 37.4 0.3 100 

Mean 75.9 23.8 0.2 100 
 
 
 
 
Table 4 Effects of disease severity of Northern corn leaf blight and sweet corn varieties on length of  

ear, width of ear, diameter of cob and length of tip sown at Chiang Mai Field Crops Research  
Center, dry season, 2015. 

Treatment Ear length (cm) Ear width (cm) Tip length (cm) 
Disease severity    
1-10% leaf area infected 18.2 a 4.5 2.8 a 
11-25% leaf area infected 16.2 b 4.4 3.2 a 
26-50% leaf area infected 15.9 b 4.6  3.5 ab 
51-100% leaf area infected 15.4 b 4.5 3.8 b 
F-test * ns * 
CV (a) Disease severity (%)     21.8 4.2 16.4 
Sweet corn varieties    
Chai Nat 2   17.9 4.5 3.4 b 
Hibrix 3 15.7 4.3 4.3 b 
Wan 54 16.6 4.6 2.5 a 
F-test ns ns * 
AxB ns ns ns 
CV (b) Varieties (%)                         20.1 7.0 18.4 

Mean different letter(s) in each trait are significantly at P<0.05 by DMRT. 
ns, * = non significant and significant at P<0.05, respectively. 
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