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บทคัดย่อ 
 

การทดสอบพนัธ์ุขา้วโพดหวานในพ้ืนท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ ้ า 5 ส่ิง
ทดลอง  เป็นพนัธ์ุขา้วโพดหวาน 5 พนัธ์ุ  โดยในปี 2554 ด าเนินการในพ้ืนท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  มีส่ิงทดลอง ไดแ้ก่ 
พนัธ์ุไฮบริกซ์3  พนัธ์ุแฟนซีสวที  พนัธ์ุฮนัน่ีสวที  พนัธ์ุเอทีเอส5  และพนัธ์ุ CNSH440 (พนัธ์ุทดสอบ)  และในปี 2555 
ด าเนินการในพ้ืนท่ีจงัหวดัอุทยัธานี  มีส่ิงทดลอง ไดแ้ก่ พนัธ์ุไฮบริกซ์3  พนัธ์ุชูการ์75  พนัธ์ุฮนัน่ีสวีท  พนัธ์ุโกลเดน้ท9์5  
และพนัธ์ุ CNSH7566 (พนัธ์ุทดสอบ)  จากการทดลองพบวา่ ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (2554) พนัธ์ุไฮบริกซ์3 ให้
ผลผลิตฝักทั้งเปลือกและฝักปอกเปลือกต่อพ้ืนท่ีสูงสุด คือ 32.01 และ  22.20 กิโลกรัมต่อ 24 ตารางเมตร โดยไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติกบัพนัธ์ุเอทีเอส5 และพนัธ์ุแฟนซีสวที  นอกจากน้ีพนัธ์ุไฮบริกซ์3 ยงัให้ความยาวฝักทั้งเปลือก ความ
ยาวฝักปอกเปลือก และความยาวส่วนท่ีติดเมลด็มากท่ีสุด โดยความยาวฝักทั้งเปลือกมีความแตกต่างทางสถิติกบัพนัธ์ุ 
CNSH440  และพนัธ์ุเอทีเอส5  ส่วนความยาวฝักปอกเปลือกทุกพนัธ์ุไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ  ส าหรับการทดลอง
ในพ้ืนท่ีจงัหวดัอุทยัธานี (2555) พบวา่  ผลผลิตฝักทั้งเปลือกและฝักปลอกเปลือกของพนัธ์ุ CNSH7566 สูงสุด โดยมี
น ้ าหนกัต่อฝักทั้งเปลือก 357.88  กรัม/ฝัก และน ้ าหนกัฝักปอกเปลือก  264.13 กรัม/ฝัก  สูงกวา่พนัธ์ุชูการ์ 75 อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ  ส่วนขนาดฝักพนัธ์ุ CNSH7566 ไม่แตกต่างกบัทุกพนัธ์ุ  แตมี่ความยาวของส่วนท่ีติดเมลด็มากท่ีสุด 
คือ 18.04 เซนติเมตร ไม่แตกต่างทางสถิติกบัพนัธ์ุไฮบริกซ์3 และพนัธ์ุฮนัน่ีสวที  นอกจากน้ีอายวุนัเก็บเก่ียวพนัธ์ุ 
CNSH7566 และพนัธ์ุไฮบริกซ์3 มีอายวุนัเก็บเก่ียวสั้นท่ีสุด แตกต่างกบัทุกพนัธ์ุ  ส าหรับอตัราการแลกเน้ือ และ
เปอร์เซ็นตค์วามหวานในทุกพนัธ์ุไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ  

 
 
 

 
 
 
 
 
 



ค าน า 
 

ขา้วโพดหวาน เป็นพืชอายสุั้นท่ีใหผ้ลตอบแทนแก่เกษตรกรผูป้ลูกค่อนขา้งสูง สามารถจ าหน่ายไดใ้นตลาด
บริโภคสดและโรงงานอุตสาหกรรม ผลผลิตขา้วโพดหวานประมาณร้อยละ 50 จะถูกน าไปแปรรูปเป็นผลิตภณัฑข์า้วโพด
หวานส่งไปจ าหน่ายต่างประเทศ ปี 2542 คิดเป็นปริมาณ 27,600 ตนั คิดเป็นมูลค่า 729 ลา้นบาท ซ่ึงจดัอยูใ่นล าดบัท่ี 4 ของ
ประเทศผูส่้งออกขา้วโพดหวานของตลาดโลก ประเทศไทยสามารถรักษาระดบัและเพ่ิมปริมาณการส่งออกขา้วโพดหวาน
ดงักล่าวในตลาดการคา้เดิม และขยายเพ่ิมการส่งออกในตลาดการคา้ใหม่ ภายใตก้ารปกป้องสิทธิประโยชน์ทางการคา้ใน
รูปแบบของมาตรการสุขอนามยั และสุขอนามยัพืช (Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures) 
ไดน้ั้นจะตอ้งมีการพฒันากระบวนการผลิต   เพ่ือพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสุขอนามยัตามระบบ
มาตรฐานสากล เช่น GMP HACCP ฯลฯ (มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 2542) 

ในปี 2548 ประเทศไทยส่งออกขา้วโพดหวาน โดยมีปริมาณการส่งออกขา้วโพดหวานรวม 109,774 ตนั เป็น
มูลค่า 3,200 ลา้นบาท ส าหรับพ้ืนท่ีปลูกในปี 2546/47 ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปลูกขา้วโพดหวาน 223,843 ไร่ ผลผลิตเฉล่ีย 
1,726 กิโลกรัมต่อไร่ 

อุตสาหกรรมขา้วโพดหวานยงัมีแนวโนม้การเติบโตต่อไปในอนาคต เน่ืองจากประเทศไทยมีขอ้ไดเ้ปรียบท่ีส าคญั 
2 ประการ เม่ือเทียบกบัผูผ้ลิตและส่งออกรายใหญ่ คือ สหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส ฮงัการี และแคนาดา เป็นประเทศท่ีผลิตใน
ฤดูกาลผลิตสั้นประมาณ 60 วนั ในช่วง 1 ปี เน่ืองจากขา้วโพดหวานเป็นพืชท่ีตอ้งการแสงมาก ในประเทศเมืองหนาวจึงปลูก
ไดเ้ฉพาะในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น ส่วนขอ้ไดเ้ปรียบท่ีส าคญัอีกประการ คือ ค่าใชจ่้ายทางดา้นขนส่งทางเรือต ่ากวา่มาก 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตลาดในเอเชีย เช่น ญ่ีปุ่น เกาหลี ไตห้วนั ท่ีมีความตอ้งการน าเขา้สินคา้ขา้วโพดหวานเป็นปริมาณมาก 

ปี 2551 ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปลูกขา้วโพดหวาน สูงเป็นอนัดบั 8 ของโลก  โดยมีพ้ืนท่ีปลูก 236,130 ไร่ มีปริมาณ
ผลผลิต 359,486 ตนั แหล่งปลูกท่ีส าคญัส่วนใหญ่อยูใ่นพ้ืนท่ีภาคตะวนัตก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ 

จงัหวดัอุทยัธานีเป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมีการปลูกขา้วโพดหวาน ในปีเพาะปลูก  2552/2553 มีพ้ืนท่ีปลูก  1,861 ไร่  
ผลผลิตประมาณ 5,151 กก.  ผลผลิตต่อไร่  2.768 กก.ต่อไร่  และมีแนวโนม้ลดลงทั้งพ้ืนท่ีปลูก จึงควรมีการพฒันาพนัธ์ุให้
เหมาะสมกบัพ้ืนท่ี และเป็นพืชทางเลือกในการปลูกพืชหมุนเวยีนในการปลูกขา้วส าหรับตดัวงจรชีวติของเพล้ียกระโดดสี
น ้ าตาลท่ีใหมู้ลค่าต่อพ้ืนท่ีสูง อีกทั้งเป็นการสนบัสนุนการผลิตขา้วโพดหวานท่ีมีคุณภาพเพ่ือการบริโภคเพ่ิมข้ึน และเป็น
วตัถุดิบในกระบวนการแปรรูปใหไ้ดม้าตรฐานเพ่ือการส่งออก ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งท าการทดสอบ
พนัธ์ุขา้วโพดหวานในพ้ืนท่ีจงัหวดัอุทยัธานี 

 

วธีิด าเนินการ 
 
อุปกรณ์ 

- เมลด็พนัธ์ุขา้วโพดฝักสด 5 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ ไฮบริกซ์3 ชูการ์75 ฮนัน่ีสวที โกลเดน้ท9์5 และ CNSH7566 
- ปุ๋ยเคมี สูตร 16-16-16 และปุ๋ยยเูรีย 
- สารเคมีอ่ืนในการป้องกนัก าจดัโรคและแมลงศตัรูขา้วโพด เช่น สารเมตาแลคซิล ฯลฯ 

วธีิการ 
- วางแผนการทดลองแบบ RCBD  4 ส่ิงทดลอง 5 ซ ้ า  ส่ิงทดลอง คือ พนัธ์ุขา้วโพดหวาน มี 5 พนัธ์ุ  ไดแ้ก่  

ไฮบริกซ์3 ชูการ์75 ฮนัน่ีสวที โกลเดน้ท9์5 และ CNSH7566  แปลงทดลองยอ่มีขนาด 6X8 เมตร 
- วธีิปฏิบติัการทดลอง   

 



การเตรียมดิน 
- ปลูกบนพ้ืนราบ ไถดว้ยผาลสาม 1 คร้ัง ลึก 20-30 เซนติเมตร ตากดิน 7-10 วนั พรวนดว้ยผาลเจ็ด 1 

คร้ัง  แลว้ยกร่องปลูกสูง 25-30 เซนติเมตร ถา้ปลูกเป็นแถวเด่ียว ใหมี้ระยะระหวา่งร่อง 75 เซนติเมตร ถา้ปลูกเป็นแถวคู่ 
ใหมี้ระยะระหวา่งร่อง 120 เซนติเมตร 

- ปลูกบนร่องสวน เป็นการปลูกบนร่องสวนกวา้ง 4-5 เมตร ตามความยาวของพ้ืนท่ี โดยใชจ้อบ
หรือรถไถเดินตาม เปิดหนา้ดินลึก 15-20 เซนติเมตร ตากดิน 7-10 วนั ยอ่ยดินดว้ยแรงงาน 

 ปรับระดบัดินใหส้ม ่าเสมอ แลว้คราดเก็บเศษซาก ราก เหงา้ หวัและไหล ของวชัพืชออกจากแปลง 
 ใส่ปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยคอกท่ียอ่ยสลายดีแลว้ อตัรา 500 กิโลกรัมต่อไร่  
วธีิการปลูก 
ก่อนปลูกทุกคร้ัง ตอ้งคลุกเมลด็พนัธ์ุดว้ยสารป้องกนัก าจดัโรคราน ้ าคา้ง โดยใชส้ารเมตาแลกซิล 

(35%ดีเอส) 7 กรัม ต่อเมลด็ 1 กิโลกรัม 
- ปลูกบนพ้ืนท่ีราบ 
 เมล็ดพนัธ์ุท่ีมีความงอกสูงกว่า 85 เปอร์เซ็นต์ ให้หยอด 1 เมล็ดต่อหลุม ใช้เมล็ดพนัธ์ุ 1.0-1.5 

กิโลกรัมต่อไร่ ถา้เมล็ดพนัธ์ุมีความงอกต ่ากวา่ 85 เปอร์เซ็นต ์ใหห้ยอด 1-2 เมลด็ต่อหลุม ใชเ้มลด็พนัธ์ุ 1.5-2.5 กิโลกรัม
ต่อไร่  

 เม่ือขา้วโพดหวานมีอายปุระมาณ 14 วนั ถอนแยกใหเ้หลือหลุมละ 1 ตน้  
การดูแลรักษา 
- การใหปุ๋้ย 
 ใหปุ๋้ยเคมีสูตร 15-15-15 ส าหรับดินร่วนปนทราย อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ รองกน้ร่องพร้อมปลูก  
 เม่ือขา้วโพดหวานอาย ุ20 วนั ใหปุ๋้ยเคมีสูตร 46-0-0 อตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ โรยขา้งตน้หรือขา้ง

แถว แลว้พรวนกลบ  
 ในกรณีท่ีมีการระบายน ้ าดี แต่ขา้วโพดหวานมีลกัษณะตน้เต้ียและใบเหลือง ควรใหปุ๋้ยเคมีสูตร 46-

0-0 อตัรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ เม่ือขา้วโพดหวานอาย ุ40-45 วนั  
- การใหน้ ้ า  บนพ้ืนท่ีราบ ใหน้ ้ าแบบพน่ฝอย ควรใหน้ ้ าทุก 7-10 วนั ตลอดฤดูปลูก  เพื่อใหเ้มลด็งอก

สม ่าเสมอ หลงัจากนั้นใหน้ ้ าทุก 3-5 วนั ส าหรับดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย หรือ 7-10 วนั ส าหรับดินร่วนเหนียวปน
ทราย ไม่ควรปล่อยใหน้ ้ าท่วมขงัในแปลงนานเกิน 24 ชัว่โมง เพราะขา้วโพดหวานจะชะงกัการเจริญเติบโตและผลผลิต
จะลดลง หรืออาจตาย 

- การก าจดัวชัพืช ถา้แปลงปลูกขา้วโพดมีวชัพืชข้ึนมากจะท าใหข้า้วโพดไม่สมบูรณ์ ผลผลิตจะ
ลดลง จึงควรมีการก าจดัวชัพืชในแปลงปลูก วธีิการก าจดัวชัพืชสามารถท าไดด้ว้ยการฉีดยาคุมวชัพืช  ใช ้อลาคลอร์  ฉีด
พน่ลงดินหลงัจากปลูกก่อนท่ีวชัพืชจะงอกขณะฉีดพน่ดินควรมีความช้ืนเพ่ือท าใหย้ามีประสิทธิภาพดีข้ึน ใชว้ธีิการเขต
กรรม  ถา้หากจ าเป็นตอ้งใชส้ารเคมีควรไดรั้บค าแนะน าจากนกัวชิาการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือเจา้หนา้ท่ีโรงงานผูส่้งเสริมการ
ปลูก 

การเก็บเก่ียว โดยปกติขา้วโพดจะเก็บเก่ียวเม่ือมีอายุประมาณ 70-75 วนัหลงัปลูก  แต่ระยะท่ีเหมาะสม
ส าหรับการเก็บเก่ียวท่ีสุด คือ ระยะ 18-20 วนัหลงัขา้วโพดออกไหม 50 % (ขา้วโพด 100 ตน้ออกไหม 50 ตน้) 

การบนัทึกขอ้มูล   
วนัปลูก วนังอก วนัออกไหม และวนัเก็บเก่ียว วเิคราะห์องคป์ระกอบของผลผลิต และผลผลิต ไดแ้ก่ 

ความสูงตน้ ความสูงฝัก จ านวนตน้เก็บเก่ียว จ านวนฝักเก็บเก่ียว จ านวนฝักต่อตน้ น ้าหนกัฝักทั้งเปลือกต่อไร่ และ
น ้ าหนกัฝักปอกเปลือกต่อไร่  ค่าความหวาน (Brix) บนัทึกขอ้มูลอตุุนิยมวทิยาและผลตอบแทน  



เวลาและสถานที่ 
  
 ระยะเวลา เร่ิมตน้ ตุลาคม 2554 – กนัยายน 2555 
 สถานท่ีด าเนินการ  
- แปลงศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรพระนครศรีอยธุยา  ต าบลบา้นเกาะ  อ าเภอเมือง  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา    
- แปลงศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรอุทยัธานี  ต าบลระบ า  อ าเภอลานสกั  จงัหวดัอุทยัธานี 
 

ผลการทดลอง 
 

 การทดสอบพนัธ์ุขา้วโพดหวานในพ้ืนท่ีจงัหวดัอุทยัธานี ด าเนินการทดลองใน 2 พ้ืนท่ี คือในปี 2554 ด าเนินการ
ทดลองในพ้ืนท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และในปี 2555 ด าเนินการทดลองในพ้ืนท่ีจงัหวดัอุทยัธานี โดยมีผลการ
ทดลองดงัน้ี 
 ในปี 2554 การทดสอบพนัธ์ุขา้วโพดหวานในพ้ืนท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  ด าเนินการปลูกตั้งแต่วนัท่ี  5   
พฤษภาคม  2554  และเก็บผลผลิตระหวา่งวนัท่ี 13 – 14 กรกฏาคม  2554  พบวา่ 

- น ้าหนกัฝักทั้งเปลือก พบวา่ พนัธ์ุฮนัน่ีสวที  ใหน้ ้ าหนกัต่อฝักทั้งเปลือกสูงท่ีสุด คือ 336.54 กรัม  รองลงมา
คือ พนัธ์ุแฟนซีสวที  พนัธ์ุไฮบริกซ์3  พนัธ์ุเอทีเอส5  และพนัธ์ุ CNSH440  โดยมีน ้ าหนกัฝักทั้งเปลือกเฉล่ีย 296.16  
269.23  261.54  และ 226.92  กรัมตามล าดบั  มีความแตกต่างทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ โดยพนัธ์ุฮนัน่ีสวที มีน ้ าหนกั
ฝักทั้งเปลือกสูงสุด แตกต่างทางสถิติกบัทุกพนัธ์ุยกเวน้พนัธ์ุ แฟนซีสวที  ส่วนพนัธ์ุ  CNSH440 ใหน้ ้ าหนกัฝักทั้งเปลือก
ไม่แตกต่างทางสถิติกบัพนัธ์ุไฮบริกซ์3 และพนัธ์ุเอทีเอส5 (ตารางท่ี 1) 

 
 ตารางท่ี 1 น ้ าหนกัต่อฝักของขา้วโพดหวานในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 

กรรมวธีิ น า้หนัก/ฝัก (กรัม) 
ทั้งเปลือก ปอกเปลือก 

ฮนัน่ีสวที 336.54a 225.25a 
ไฮบริกซ์3 269.23bc 186.54bc 
CNSH440 226.92c 151.92c 
แฟนซีสวที 296.16ab 200.00ab 
เอทีเอส5 261.54bc 190.39ab 
CV(%) 7.86 8.05 

 
- น ้าหนกัฝักปอกเปลือก พบวา่ พนัธ์ุฮนัน่ีสวที  ใหน้ ้ าหนกัต่อฝักทั้งเปลือกสูงท่ีสุด คือ 225.25 กรัม  รองลงมา

คือ พนัธ์ุแฟนซีสวที  พนัธ์ุเอทีเอส5  พนัธ์ุไฮบริกซ์3  และพนัธ์ุ CNSH440  โดยมีน ้ าหนกัฝักทั้งเปลือกเฉล่ีย 200.00  
190.39  186.54  และ 151.92 กรัมตามล าดบั  มีความแตกต่างทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ (ตารางท่ี 3) โดยพนัธ์ุฮนัน่ีสวที  
มีน ้ าหนกัฝักทั้งเปลือกสูงสุด ไม่แตกต่างทางสถิติกบัพนัธ์ุแฟนซีสวที  และพนัธ์ุเอทีเอส5  ส่วนพนัธ์ุ  CNSH440 ให้
น ้ าหนกัฝักทั้งเปลือกไม่แตกต่างทางสถิติกบัพนัธ์ุไฮบริกซ์3 (ตารางท่ี 1) 

 
 



ตารางท่ี 2 ความยาวฝักทั้งเปลือก ความยาวฝักปอกเปลือก และความยาวเฉพาะส่วนท่ีติดเมลด็ 
 
กรรมวธีิ ความยาวฝัก (cm) 

ทั้งเปลือก ปอกเปลือก ส่วนทีต่ดิเมลด็ 
ฮนัน่ีสวที 23.75a 20.93 18.88ab 
ไฮบริกซ์3 23.38a 19.61 13.94c 
CNSH440 21.75b 18.83 15.78b 
แฟนซีสวที 24.13a 20.05 17.33ab 
เอทีเอส5 21.09b 19.35 16.38b 
CV(%) 2.74 6.13 4.52 
 
- ความยาวฝักทั้งเปลือก พบวา่พนัธ์ุแฟนซีสวที ใหค้วามยาวต่อฝักทั้งเปลือกสูงท่ีสุด คือ 24.13 เซ็นติเมตร 

รองลงมาคือ พนัธ์ุฮนัน่ีสวที  พนัธ์ุไฮบริกซ์3  พนัธ์ุ CNSH440  และพนัธ์ุเอทีเอส5  โดยมีความยาวฝักทั้งเปลือกเฉล่ีย 
23.75  23.38  21.75  และ 21.09  เซ็นติเมตรตามล าดบั  มีความแตกต่างทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ (ตารางท่ี 3) โดย
พนัธ์ุแฟนซีสวที  มีน ้ าหนกัฝักทั้งเปลือกสูงสุด ไม่แตกต่างทางสถิติกบั พนัธ์ุฮนัน่ีสวที  และพนัธ์ุไฮบริกซ์3  ส่วนพนัธ์ุ  
CNSH440 ใหน้ ้ าหนกัฝักทั้งเปลือกไม่แตกต่างทางสถิติกบัพนัธ์ุเอทีเอส5 (ตารางท่ี 2) 

- ความยาวฝักหลงัปอกเปลือก พบวา่พนัธ์ุฮนัน่ีสวที ใหค้วามยาวฝักหลงัปอกเปลือกเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 20.93 
เซ็นติเมตร รองลงมาคือ พนัธ์ุแฟนซีสวที  พนัธ์ุไฮบริกซ์3  พนัธ์ุเอทีเอส5  และพนัธ์ุ CNSH440  โดยมีความยาวฝักหลงั
ปอกเปลือกเฉล่ีย  20.05  19.61  19.35  และ 18.83  เซ็นติเมตรตามล าดบั  โดยไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (ตารางท่ี 2) 

- ความยาวส่วนท่ีติดเมลด็ พบวา่พนัธ์ุฮนัน่ีสวที ใหค้วามยาวส่วนท่ีติดเมลด็เฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 18.88 เซ็นติเมตร 
รองลงมาคือ พนัธ์ุแฟนซีสวที  พนัธ์ุเอทีเอส5  พนัธ์ุ CNSH440  และพนัธ์ุไฮบริกซ์3  โดยมีความยาวส่วนท่ีติดเมลด็เฉล่ีย  
17.33  16.38  15.78  และ 13.94  เซ็นติเมตรตามล าดบั  โดยพนัธ์ุฮนัน่ีสวทีมีความแตกต่างกนัทางสถิติกบัพนัธ์ุไฮบริกซ์
3 (ตารางท่ี 2) 

 
ตารางท่ี 3 ความกวา้งต่อฝักทั้งเปลือก, ความกวา้งต่อฝักปอกเปลือก และ แกนกลางฝัก ของขา้วโพดหวานใน

เขตพ้ืนท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 

กรรมวธีิ ความกว้างฝัก (cm) 
ทั้งเปลือก ปอกเปลือก 

ฮนัน่ีสวที 6.04a 5.05b 

ไฮบริกซ์3 6.21a 5.44a 

CNSH440 5.46b 4.89bc 

แฟนซีสวที 5.85ab 5.03b 

เอทีเอส5 5.74ab 4.80c 

CV(%) 4.15 1.71 
 
- ความกวา้งฝักทั้งเปลือก พบวา่พนัธ์ุไฮบริกซ์3 ใหค้วามกวา้งฝักทั้งเปลือกเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 6.21 เซนติเมตร 

รองลงมาคือ พนัธ์ุฮนัน่ีสวที พนัธ์ุแฟนซีสวที  พนัธ์ุเอทีเอส5  และพนัธ์ุ CNSH440  โดยมีความกวา้งฝักทั้งเปลือกเฉล่ีย  



6.04  5.85  5.74  และ  5.46  เซนติเมตรตามล าดบั  โดยพนัธ์ุไฮบริกซ์3  ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติกบัทุกพนัธ์ุ
ยกเวน้พนัธ์ุ CNSH440 (ตารางท่ี 3)   

- ความกวา้งฝักหลงัปอกเปลือก พบวา่พนัธ์ุไฮบริกซ์3 ใหค้วามกวา้งฝักหลงัปอกเปลือกเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 5.44 
เซนติเมตร รองลงมาคือ พนัธ์ุฮนัน่ีสวที  พนัธ์ุแฟนซีสวที  พนัธ์ุ CNSH440  และพนัธ์ุเอทีเอส5  โดยมีความกวา้งฝักหลงั
ปอกเปลือกเฉล่ีย  5.05  5.03  4.89  และ  4.80  เซนติเมตรตามล าดบั  โดยพนัธ์ุไฮบริกซ์3  มีความแตกต่างกนัทางสถิติ
กบัทุกพนัธ์ุ  ส่วนพนัธ์ุ CNSH440  ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกบัทุกพนัธ์ุยกเวน้พนัธ์ุไฮบริกซ์3 (ตารางท่ี 3) 

 

ตารางท่ี 4 ผลผลิตของขา้วโพดหวานในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 

กรรมวธีิ ผลผลติ (กก./24 ม
2
)  

ผลผลติ (กก./ไร่) 

ทั้งเปลือก ปอกเปลือก ทั้งเปลือก ปอกเปลือก 
ฮนัน่ีสวที 26.65bc 17.77bc  1776.93bc 1184.28bc 
ไฮบริกซ์3 32.01a 22.20a  2134.13a 1479.57a 
CNSH440 22.87c 15.31c  1524.56c 1020.58c 
แฟนซีสวที 31.15ab 21.07a  2076.70ab 1404.56a 
เอทีเอส5 28.18ab 20.54ab  1878.92ab 1368.88ab 
CV(%) 11.05 10.16  11.55 10.06 

 

- ปริมาณผลผลิตทั้งเปลือก พบวา่ พนัธ์ุไฮบริกซ์3 ใหป้ริมาณผลผลิตทั้งเปลือกต่อพ้ืนท่ี 24 ตารางเมตรเฉล่ียสูง
ท่ีสุดคือ 32.01  กิโลกรัม  รองลงมาคือ  พนัธ์ุแฟนซีสวที  พนัธ์ุเอทีเอส5  พนัธ์ุฮนัน่ีสวที  และพนัธ์ุ CNSH440  โดยมี
ปริมาณผลผลิตทั้งเปลือกต่อพ้ืนท่ี 24 ตารางเมตรเฉล่ีย  31.15  28.18  26.65  และ  22.87  กิโลกรัมตามล าดบั  โดยพนัธ์ุ
ไฮบริกซ์3  ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติกบัพนัธ์ุฮนัน่ีสวที และพนัธ์ุ CNSH440   ส่วนพนัธ์ุ CNSH440  มีค่าเฉล่ียต ่า
ท่ีสุด มีความแตกต่างทางสถิติกบัทุกพนัธ์ุยกเวน้พนัธ์ุฮนัน่ีสวที (ตารางท่ี 4) 

- ปริมาณผลผลิตหลงัปอกเปลือก พบวา่ พนัธ์ุไฮบริกซ์3 ใหป้ริมาณผลผลิตหลงัปอกเปลือกต่อพ้ืนท่ี 24 ตาราง
เมตรเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 22.20  กิโลกรัม  รองลงมาคือ  พนัธ์ุแฟนซีสวที  พนัธ์ุเอทีเอส5  พนัธ์ุฮนัน่ีสวที  และพนัธ์ุ 
CNSH440  โดยมีปริมาณผลผลิตหลงัปอกเปลือกต่อพ้ืนท่ี 24 ตารางเมตรเฉล่ีย  21.07  20.54  17.77  และ  15.31  
กิโลกรัมตามล าดบั  โดยพนัธ์ุไฮบริกซ์3  มีความแตกต่างกนัทางสถิติกบัพนัธ์ุฮนัน่ีสวที และพนัธ์ุ CNSH440   ส่วนพนัธ์ุ 
CNSH440  มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด มีความแตกต่างทางสถิติกบัทุกพนัธ์ุยกเวน้พนัธ์ุฮนัน่ีสวที (ตารางท่ี 4) 

 

 ในปี 2555 การทดสอบพนัธ์ุขา้วโพดหวานในพ้ืนท่ีจงัหวดัอุทยัธานี  ด าเนินการปลูกตั้งแต่วนัท่ี  9 มิถุนายน  
2555 และเก็บผลผลิตระหวา่งวนัท่ี 17 – 18 สิงหาคม  2555  พบวา่ 

- ความงอก (%) จากผลการทดลองพบวา่ พนัธ์ุชูการ์75 เปอร์เซ็นตค์วามงอกสูงท่ีสุด 98.54 %  รองลงมาคือ 
พนัธ์ุ CNSH7566  ไฮบริกซ์3  ฮนัน่ีสวที และ โกลเดน้ท9์5  โดยมีเปอร์เซ็นตค์วามงอกเป็น 97.92  97.19  91.88 และ 
91.36เปอร์เซ็นต ์โดยพนัธ์ุซูการ์75 ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกบัพนัธ์ุ CNSH7566 และ ไฮบริกซ์3 (ตารางท่ี 5) 

- ความสูงฝัก จากผลการทดลองพบวา่ พนัธ์ุ CNSH7566 มีความสูงฝักสูงท่ีสุด คือ 90.00 เซ็นติเมตร  
รองลงมาคือ พนัธ์ุ  ไฮบริกซ์3  ฮนัน่ีสวที  ชูการ์75 และ โกลเดน้ท9์5  โดยมีความสูงฝักเป็น 87.38  72.00  66.75 และ 
62.18 เซ็นติเมตร  โดยพนัธ์ุ CNSH7566 มีแตกต่างทางสถิติกบัทุกพนัธ์ุ ยกเวน้พนัธ์ุไฮบริกซ์3 (ตารางท่ี 5) 

 



 
ตารางท่ี 5 ตารางแสดงผลการเจริญเติบโตของขา้วโพดหวานในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัอุทยัธานี 
 
กรรมวธีิ ความงอก (%) ความสูง (cm) 

ความสูงฝัก ความสูงต้น 
ไฮบริกซ์3 97.19 a 87.38 a 171.85 a 
ชูการ์75 98.54 a 66.75 b 168.62 a 
ฮนัน่ีสวที 91.88 bc 72.00 b 173.27 a 
โกลเดน้ท9์5 91.36 c 62.18 b 167.43 a 
CNSH7566 97.92 a 90.00 a 179.93 a 

CV(%) 3.86 12.51 5.93 
 
- ความสูงตน้ จากผลการทดลองพบวา่ พนัธ์ุ CNSH7566 มีความสูงตน้สูงท่ีสุด คือ 179.93 เซ็นติเมตร  

รองลงมาคือ พนัธ์ุฮนัน่ีสวที  ไฮบริกซ์3  ชูการ์75 และ โกลเดน้ท9์5  โดยมีความสูงตน้เป็น 173.27  171.85  168.62 และ 
167.43 เซ็นติเมตร  โดยทุกพนัธ์ุไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (ตารางท่ี 5) 

 
ตารางท่ี 6 อายดุอกตวัผูบ้าน อายดุอกตวัเมียบาน และอายเุก็บเก่ียวผลผลิต ของขา้วโพดหวานในเขตพ้ืนท่ี

จงัหวดัอทุยัธานี 
กรรมวธีิ อายุดอกบาน 50% (วนั) อายุเกบ็เกีย่ว (วนั) 

ช่อดอกตวัผู้ ช่อดอกตวัเมยี 
ไฮบริกซ์3 50.25a 51.50a 70.50a 
ชูการ์75 50.00a 51.25a 72.50b 
ฮนัน่ีสวที 50.25a 51.00a 72.50b 
โกลเดน้ท9์5 51.25b 52.50b 73.25c 
CNSH7566 50.25a 51.25a 70.50a 

CV(%) 0.92 1.24 0.31 
 
- อายดุอกบาน 50% (วนั) พบวา่ พนัธ์ุโกลเดน้ท9์5 มีอายดุอกตวัผูแ้ละอายดุอกตวัเมียบาน 50% มากท่ีสุดท่ี 51.25 

วนั และ 52.50 วนั ตามล าดบั โดยมีความแตกต่างทางสถิติกบัทุกพนัธ์ุ  จึงท าใหเ้ก็บเก่ียวไดช้า้กวา่พนัธ์ุอ่ืนและมีความ
แตกต่างทางสถิติกบัทุกพนัธ์ุเช่นเดียวกนั (73.25 วนั) (ตารางท่ี 6) 

- น ้าหนกัฝัก (กรัม) พบวา่ ขา้วโพดพนัธ์ุ CNSH7566 ใหน้ ้ าหนกัฝักทั้งเปลือกและน ้ าหนกัฝักปอกเปลือกสูง
ท่ีสุด คือ 357.88 และ 264.13 กรัมตามล าดบั โดยมีน ้ าหนกัฝักทั้งเปลือกไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติกบัพนัธ์ุไฮบริกซ์
3 ฮนัน่ีสวที และโกลเดน้ท9์5 (353.88 337.88 และ 314.00 กรัมตามล าดบั) ส่วนน ้ าหนกัฝักปอกเปลือกไม่มีความ
แตกต่างกนัทางสถิติกบัพนัธ์ุฮนัน่ีสวที และ ไฮบริกซ์3 (243.13 และ 241.00 กรัมตามล าดบั) (ตารางท่ี 7) 

 
 
 
 



 
ตารางท่ี 7 น ้ าหนกัฝักของขา้วโพดหวานในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัอุทยัธานี 
 

กรรมวธีิ น า้หนักฝัก (กรัม) 
ทั้งเปลือก ปอกเปลือก 

ไฮบริกซ์3    353.88ab    241.00ab 
ชูการ์75    305.13b    219.38b 
ฮนัน่ีสวที    337.88ab    243.13ab 
โกลเดน้ท9์5    314.00ab    219.07b 
CNSH7566 357.88a  264.13a 

CV(%) 10.22 10.98 
 
- ความยาวฝัก พบวา่พนัธ์ุไฮบริกซ์3 ใหค้วามยาวฝักทั้งเปลือกสูงท่ีสุด คือ 27.53 เซนติเมตร รองลงมาคือ 

พนัธ์ุฮนัน่ีสวที โกลเดน้ท9์5 และ CNSH7566 (26.60  25.35 และ 25.26 เซนติเมตร ตามล าดบั)  และความยาวต่อฝักปอก
เปลือกทุกพนัธ์ุไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (ตารางท่ี 8) 

 
ตารางท่ี 8 ความยาวฝักทั้งเปลือก ความยาวฝักปอกเปลือก และความยาวส่วนท่ีติดเมลด็ 
 
กรรมวธีิ ความยาวฝัก (cm) 

ทั้งเปลือก ปอกเปลือก ส่วนท่ีติดเมลด็ 
ไฮบริกซ์3 27.53a 20.33 16.48ab 
ชูการ์75 24.90b  21.80 16.02b 
ฮนัน่ีสวที  26.60ab 20.43 17.19ab 
โกลเดน้ท9์5  25.35ab 19.49 16.17b 
CNSH7566  25.26ab 20.08 18.04a 

CV(%) 5.73 10.98 6.57 
 
- ความยาวฝักเฉพาะส่วนท่ีติดเมลด็ พบวา่พนัธ์ุ CNSH7566 ใหค้วามยาวเฉพาะส่วนท่ีติดเมลด็สูงท่ีสุดคือ 

18.04 เซนติเมตร แต่ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติกบัพนัธ์ุฮนัน่ีสวที และ ไฮบริกซ์3 (17.19 และ16.48 เซนติเมตร 
ตามล าดบั) (ตารางท่ี 8) 

- ความกวา้งต่อฝักทั้งเปลือก พบวา่ พนัธ์ุไฮบริกซ์3 ใหค้วามกวา้งต่อฝักทั้งเปลือกสูงท่ีสุดคือ 6.49 เซนติเมตร 
แต่ไม่แตกต่างกนัทางสถิติกบัพนัธ์ุ CNSH7566, โกลเดน้ท9์5 และ ฮนัน่ีสวที (6.45, 6.26 และ 6.25 เซนติเมตร 
ตามล าดบั) (ตารางท่ี 9) 

- ความกวา้งฝักปอกเปลือก พบวา่พนัธ์ุไฮบริกซ์ และ CNSH7566 ใหค้วามกวา้งต่อฝักปอกเปลือกสูงท่ีสุดคือ 
5.32 และ 5.25 เซนติเมตร แต่ไม่แตกต่างกนัทางสถิติกบัพนัธ์ุฮนัน่ีสวทีและชูการ์75 (5.09 และ 4.97 เซนติเมตร 
ตามล าดบั) (ตารางท่ี 9) 

 
 



 
ตารางท่ี 9 ความกวา้งต่อฝักทั้งเปลือก, ความกวา้งต่อฝักปอกเปลือก และ แกนกลางฝัก ของขา้วโพดหวานใน

เขตพ้ืนท่ีจงัหวดัอุทยัธานี 
 
กรรมวธีิ ความกว้างฝัก (cm) 

ทั้งเปลือก ปอกเปลือก แกนกลางฝัก 
ไฮบริกซ์3 6.49a 5.32a 3.63a 
ชูการ์75 6.09b 4.97ab  3.24bc 
ฮนัน่ีสวที 6.25ab 5.09ab 3.45abc 
โกลเดน้ท9์5 6.26ab 4.82b  3.19c 
CNSH7566 6.45ab 5.25a 3.55ab 

CV(%) 3.85 5.07 5.84 
 
- แกนกลางฝัก พบวา่ พนัธ์ุโกลเดน้ท9์5  มีขนาดแกนกลางฝักเลก็ท่ีสุดคือ 3.19 เซนติเมตร แต่ไม่แตกต่างกนัทาง

สถิติกบัพนัธ์ุชูการ์75  และพนัธ์ุฮนัน่ีสวที (3.24 และ 3.45 เซนติเมตร ตามล าดบั) (ตารางท่ี 9) 
 
ตารางท่ี 10 ผลผลิตของขา้วโพดหวานในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัอุทยัธานี 
 

กรรมวธีิ ผลผลติ (กก./24 ม
2
)  

ผลผลติ (กก./ไร่) 

ทั้งเปลือก ปอกเปลือก ทั้งเปลือก ปอกเปลือก 
ไฮบริกซ์3 40.13a 28.93a  2675.0a 1928.3a 
ชูการ์75 30.85b 19.55b  2056.7ab 1302.1b 
ฮนัน่ีสวที 36.08ab 22.10b  1822.2b 1473.3b 
โกลเดน้ท9์5 32.20ab 20.58b  2146.7ab 1371.7b 
CNSH7566 37.15ab 24.45ab  2476.7ab 1630.0ab 

CV(%) 16.14 18.98  24.03 18.97 
 
- ผลผลิตต่อพ้ืนท่ีเก็บเก่ียว 24 ตารางเมตร พบวา่พนัธ์ุ ไฮบริกซ์3 ใหผ้ลผลิตทั้งเปลือกและผลผลิตปอกเปลือก

ต่อพ้ืนท่ีเก็บเก่ียว 24 ตารางเมตร สูงท่ีสุด คือ 40.13 และ 28.93 กิโลกรัม จึงส่งผลใหมี้ผลผลิตต่อไร่สูงท่ีสุดตามไปดว้ย 
(2675 และ 1928.3 กิโลกรัม ตามล าดบั) แต่ยงัพบวา่ผลผลิตทั้งเปลือกต่อพ้ืนท่ีเก็บเก่ียว พนัธ์ุไฮบริกซ์3 ไม่มีความ
แตกต่างกนัทางสถิติกนัพนัธ์ุ CNSH7566, ฮนัน่ีสวที, และโกลเดน้ท ์95 (37.15, 36.08 และ 32.20 กิโลกรัม ตามล าดบั) 
ส่วนผลผลิตปอกเปลือกต่อพ้ืนท่ีเก็บเก่ียว พนัธ์ุไฮบริกซ์3 ไม่มีความแตกต่างกนักบัพนัธ์ุ CNSH7566 (24.45 กิโลกรัม) 
และผลผลิตต่อไร่ทั้งปอกเปลือกและไม่ปอกเปลือกเป็นไปในท านองเดียวกนักบัผลผลิตต่อพ้ืนท่ีเก็บเก่ียว (ตารางท่ี 10) 

 
 
 
 



 
ตารางท่ี 11 คุณภาพผลผลิตของขา้วโพดหวานในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัอุทยัธานี 
 

กรรมวธีิ อตัราการแลกเน้ือ (%) Brix (%) 
ไฮบริกซ์3  52.788 14.535 
ชูการ์75 55.520 14.502 
ฮันนี่สวที  52.110 14.393 
โกลเด้นท์95  54.587 13.715 
CNSH7566 55.278 13.752 

CV(%) 5.91 4.22 
 
- อตัราการแลกเน้ือ (%) และ Brix (%) พบวา่ทุกพนัธ์ุไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (ตารางท่ี 11) 
 

สรุปผลการทดลอง 
 

ในพื้นทีจ่งัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
- พนัธ์ุฮนัน่ีสวที  มีน ้ าหนกัฝักทั้งเปลือก น ้ าหนกัฝักปอกเปลือก  ความยาวฝักปอกเปลือก  และความยาวส่วน

ท่ีติดเมลด็  โดยมีผลผลิตต่อไร่ไม่แตกต่างทางสถิติกบัพนัธ์ุอ่ืนๆ ยกเวน้พนัธ์ุไฮบริกซ์ 3  
- พนัธ์ุไฮบริกซ์3  มี ความกวา้งฝักทั้งเปลือก  น ้ าหนกัฝักทั้งเปลือก  และน ้ าหนกัฝักปอกเปลือก  โดยมีผลผลิต

ต่อไร่ แตกต่างทางสถิติกบั ไม่แตกต่างทางสถิติกบัพนัธ์ุแฟนซีสวที และ พนัธ์ุเอทีเอส5 
ในพื้นทีจ่งัหวดัอุทยัธาน ี

- พนัธ์ุ 7566  มีความสูงฝัก น ้ าหนกัฝัก ความยาวส่วนท่ีติดเมลด็ ความกวา้งฝักทั้งปอกเปลือกและไม่ปอก
เปลือก โดยมีผลผลิตต่อไร่ไม่แตกต่างทางสถิติกบัพนัธ์ุไฮบริกซ์ 3ท่ีใหผ้ลผลิตสูงสุด  

- อายดุอกบาน 50 % และอายเุก็บเก่ียว พนัธ์ุโกลเดน้ท ์95 เป็นพนัธ์ุท่ีมีอายดุอกบาน 50 % นานท่ีสุดจึงส่งผล
ใหมี้อายเุก็บเก่ียวนานท่ีสุดตามไปดว้ย 

- พนัธ์ุไฮบริกซ์ 3 มีความยาวฝักมากท่ีสุด แต่พนัธ์ุ 7566 มีส่วนท่ีติดเมลด็ยาวท่ีสุด 
- ความกวา้งฝัก พนัธ์ุไฮบริกซ์ 3 และพนัธ์ุ7566 มีความกวา้งฝักทั้งปอกเปลือกและไม่ปอกเปลือกกวา้งท่ีสุด 

ส่วนพนัธ์ุโกลเดน้ท9์5มีแกนกลางฝักเลก็ท่ีสุด 
- ผลผลิตต่อไร่ พนัธ์ุไฮบริกซ์3 ใหผ้ลผลิตต่อไร่สูงท่ีสุดแต่ไม่แตกตา่งทางสถิติกบัพนัธ์ุ 7566 
- อตัราแลกเน้ือและ Brix ทุกพนัธ์ุไม่มีความแตกต่างกนั 
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ภาคผนวก 
 
ผลการวิเคราะห์ดนิแปลงวจิัยข้าวโพดหวาน  ต าบลบ้านเกาะ  อ าเภอเมือง  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

 

ลกัษณะทีว่เิคราะห์ ผลวเิคราะห์ก่อนปลูก ผลวเิคราะห์หลงัปลูก 
เน้ือดิน Clay Clay 
pH (1:1) 4.76 4.66 
Total N 0.208 0.173 

EC (1:5) ds/m at 25oC 0.32 0.38 
อินทรียวตัถุ (%) 4.16 3.47 
ฟอสฟอรัส (ppm) 12 30 
โพแทสเซียม (ppm) 205 280 
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พนัธ์ุโกลเดน้ท9์5 

 
พนัธ์ุ CNSH7566 
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