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5. บทคัดย่อ  
 ศึกษาอัตราปุ๋ยโพแทสเซียมที่เหมาะสมส าหรับการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตส าหรับข้าวโพดหวานพันธุ์
ชัยนาท 2 ในชุดดินราชบุรีและชุดดินเดิมบาง ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท อ าเภอสรรพยา และแปลงทดลองและ
ขยายพันธุ์พืชดงเกณฑ์หลวง อ าเภอวัดสิงห์ ด าเนินการระหว่างปี 2560-2561 โดยวางแผนการทดลองแบบ 
Randomized Complete Block จ านวน 4 ซ  า กรรมวิธีเป็นการใส่ปุ๋ยปุ๋ยโพแทสเซียม จ านวน 6 อัตรา ได้แก่       
1) อัตรา 30-7.5-7.5 (N-P2O5-K2O) กิโลกรัมต่อไร่ 2) อัตรา 30-7.5-10.0 (N-P2O5-K2O) กิโลกรัมต่อไร่ 3) อัตรา 
30-7.5-12.5 (N-P2O5-K2O) กิโลกรัมต่อไร่ 4) อัตรา 30-7.5-15.0 (N-P2O5-K2O) กิโลกรัมต่อไร่ 5) อัตรา 30-7.5-
17.5 (N-P2O5-K2O) กิโลกรัมต่อไร่ และ 6) อัตรา 30-7.5-20.0 (N-P2O5-K2O) กิโลกรัมต่อไร่ พบว่า ในชุดดิน
ราชบุรี และชุดดินเดิมบาง การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในทุกอัตราให้ผลผลิต องค์ประกอบของผลผลิต ความสูงต้น และ
ความสูงฝักไม่แตกต่างกันทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าทั ง 2 ชุดดิน ที่มีปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในระดับ
ปานกลาง-ต่ า (77 และ 32-46 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) การใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมอัตราตั งแต่ 7.5 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ 
เป็นปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ชัยนาท 2 โดยให้ผลผลิตฝักสดทั งเปลือก 
และปอกเปลือกในชุดดินราชบุรีเฉลี่ยระหว่าง 3,123-3,317 และ 1,806-1,897 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ        



ความกว้างฝักเฉลี่ยระหว่าง 4.92-4.96 ความยาวฝักเฉลี่ยระหว่าง 19.38-20.64 เซนติเมตร และอัตราแลกเนื อ
เฉลี่ยระหว่าง 53.01-56.48 และในชุดดินเดิมบางผลผลิตเฉลี่ยระหว่าง 3,429-3,564 กิโลกรัมต่อไร่ และ       
2 ,314-2 ,422 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ  ความกว้างฝัก และความยาวฝักเฉลี่ยระหว่าง 5.26-5.37 และ         
19.60-20.13 เซนติเมตร ตามล าดับ และอัตราแลกเนื อเฉลี่ยระหว่าง 58.13-60.68 เปอร์เซ็นต์ 
 

ค าส าคัญ: ข้าวโพดหวาน อัตราปุย๋ ผลผลติ 

 The experiment was carried out to examine growth and yield performances of 
potassium fertilizer rates for sweet corn Chai Nat 2 variety grown on Ratchaburi and Doem Bang 
soil series at the Chai Nat Field Crop Research Center, Sapphaya and Wat Sing District, Chai Nat 
Province, during 2017-2018. There were 6 treatments including 30-7.5-7.5 (N-P2O5-K2O) kg/rai 2), 
30-7.5- 10.0 (N-P2O5-K2O) kg/rai 3), 30-7.5-12.5 (N-P2O5-K2O) kg/rai, 30-7.5-15.0 (N-P2O5-K2O) kg/rai, 
30-7.5-17.5 (N-P2O5-K2O) kg/rai and 30-7.5-20.0 (N-P2O5-K2O) kg/rai. The results showed that there 
were no significant differences in yield, yield component, plant high and ear high in both soil 
series. However, the soil series had medium to low level of exchangeable potassium (77 and 
32-46 ml/kg respectively) it was recommended that the 7.5 kg K2O/rai was sufficient for yield 
and yield component of sweet corn, Chai Nat 2. In Ratchaburi soil series, there was yield with 
and without husk weight ranging from 3,123-3,317 and 1,806-1,897 kg/rai respectively, diameter 
and length of ear ranging from 4.92-4.96 and 19.38-20.64 cm respectively and percentage of 
cutting ranging from 53.01%-56.48%. Likewise, in Doem Bang soil series, there was yield with and 
without husk weight raging from 3,429-3,564 and 2,314-2,422 kg/rai respectively, diameter and 
length of ear ranging from 5.26-5.37 and 19.60-20.13 cm respectively and percentage of cutting 
ranging from 58.13%-60.68 %. 
 

Key words: Sweet corn, Fertilizer rates, Yield 
 

6. ค าน า 
 ข้าวโพดหวาน เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ปลูกได้ตลอดทั งปี ปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศ 
สภาพพื นที่ควรเป็นที่ราบสม่ าเสมอ สามารถเจริญเติบโตได้ดีในแทบทุกชนิด ดินที่ใช้ปลูกควรมีการระบายน  าและ
การถ่ายเทอากาศดี (กรมวิชาการเกษตร, 2545) สถานการณ์การผลิตของข้าวโพดหวานในปี 2560 พบว่า ประเทศ
ไทยมีพื นที่ปลูก 234,259 ไร่ ผลผลิตรวม 502,711 ตัน โดยในภาคกลางมีพื นที่ปลูก 55,004 ไร่ ผลผลิตรวม 
98,950 ตัน น้อยกว่าในปี 2559 ที่มีพื นที่ปลูก 55,093 ไร่ และผลผลิตรวม 103,246 ตัน (ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2560) ถึงแม้ว่าเกษตรกรไทยนิยมปลูก ข้าวโพดหวานเป็นจ านวนมาก แต่ก็ยังต้องเผชิญกับปัญหาต่าง 
ๆ เช่น ผลผลิตต่ า ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ น เนื่องจากปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยเคมี สารเคมีป้องกันก าจัด
วัชพืชและศัตรูพืชมีราคาแพง และปัญหาคุณภาพของผลผลิตไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากการระบาดของโรค แมลง 
และการจัดการธาตุอาหารที่ไม่เหมาะสม ส าหรับปัญหาการตลาด พบว่า ราคามีความผันผวนขึ นลงในแต่ละ



ช่วงเวลาของการรับซื อ และมีการกดราคารับซื อผลผลิตจากเกษตรกร ท าให้ก าไรที่ ได้จากการเพาะปลูก       
ข้าวโพดหวานของเกษตรกรลดลง เกษตรกรจึงเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืนทดแทน เช่น อ้อย และมันส าปะหลัง เป็นต้น 
หรือการที่เกษตรกรหันไปปลูกพืชที่อยู่ในโครงการประกันราคาของรัฐบาล จึงเป็นสาเหตุท าให้พื นที่เพาะปลูกและ
ผลผลิตข้าวโพดหวานมีแนวโน้มลดลงดังนั น จึงจ าเป็นต้องหาเทคโนโลยีในการเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ น         
เพ่ือทดแทนพื นที่ปลูกที่ลดลง  
 การจัดการธาตุอาหารส าหรับการปลูกข้าวโพดหวานเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ พื นที่ปลูก
ข้าวโพดหวานในภาคกลาง กรณีศึกษาใน 2 ชุดดิน คือชุดดินราชบุรี และชุดดินเดิมบาง พบว่ามีปริมาณ
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดินปานกลางและต่ า 77 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และ 46 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
ตามล าดับ (กรมวิชาการเกษตร , 2552) ซึ่งโดยทั่วไปแล้วในดินที่มีปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ช่วง       
100-120 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ถือว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อความต้องการของพืชโดยทั่วไปและไม่ส่งผลกระทบ
ต่อผลผลิต (ชูชาติ, 2558) จากข้อมูลดังกล่าว ชี ให้เห็นว่าในดินทั ง 2 ชุดดิน มีปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้
ในระดับที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของข้าวโพดหวาน ปริมาณความต้องการธาตุโพแทสเซียมในข้าวโพดส าหรับ
การปลูกข้าวโพดที่ให้ผลผลิต 1 ตัน/ไร่ คิดเป็น 23 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ (ชูชาติ, 2553) การจัดการธาตุอาหารจึงมี
ความส าคัญต่อการเจริญเติบโต การเพ่ิมผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตข้าวโพดหวาน โดยเฉพาะธาตุ
โพแทสเซียม ซึ่งเป็นธาตุอาหารที่ควบคุมหลายๆ กระบวนการเมแทบอลิซึมในเซลล์ มีบทบาทส าคัญในการกระตุ้น
กิจกรรมของเอนไซม์และเสริมสร้างการเคลื่อนย้ายการดูดซึมธาตุอาหาร และการสังเคราะห์โปรตีน (ยุงยุทธ , 
2552) ดังนั น ควรท าการศึกษาอัตราปุ๋ยโพแทสเซียมที่เหมาะสมส าหรับการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตข้าวโพด
หวาน ในชุดดินราชบุรี และชุดดินเดิมบาง เพ่ือประโยชน์ในการจัดการธาตุอาหาร และเป็นข้อมูลแนะน าส าหรับ
การปลูกข้าวโพดหวานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

7. วิธีด าเนินการ :  
- อุปกรณ์ 

 1. ข้าวโพดหวานพันธุ์ชัยนาท 2  
 2. ปุ๋ยเคมี สูตร 18-46-0, 0-0-60 และ ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) 
 3. สารเคมีป้องกันก าจัดโรคแมลงศัตรูพืช สารเคมีก าจัดวัชพืช 

- วิธีการ 
 วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block จ านวน 4 ซ  า 6 กรรมวิธี  ดังนี  
  1) อัตรา 30-7.5-7.5 (N-P2O5-K2O) กิโลกรัมต่อไร่  
  2) อัตรา 30-7.5-10.0 (N-P2O5-K2O) กิโลกรัมต่อไร ่
  3) อัตรา 30-7.5-12.5 (N-P2O5-K2O) กิโลกรัมต่อไร ่
  4) อัตรา 30-7.5-15.0 (N-P2O5-K2O) กิโลกรัมต่อไร ่
  5) อัตรา 30-7.5-17.5 (N-P2O5-K2O) กิโลกรัมต่อไร ่
  6) อัตรา 30-7.5-20.0 (N-P2O5-K2O) กิโลกรัมต่อไร ่



 ปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์ชัยนาท 2 ในชุดดินราชบุรีที่แปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท อ าเภอสรรพยา 

จังหวัดชัยนาท และชุดดินเดิมบาง ที่แปลงทดลองและขยายพันธุ์พืชดงเกณฑ์หลวง ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท อ าเภอ

วัดสิงห์ จังหวัดชัยนาทขนาดพื นที่แปลงย่อย 4.5x6 เมตร และขนาดพื นที่เก็บเกี่ยว 3x5 เมตร ใช้ระยะปลูก 75x25 

เซนติเมตร เมื่อข้าวโพดหวานอายุได้ 7 วัน ถอนให้เหลือหลุมละ 1 ต้น ใส่ปุ๋ยรองพื นก่อนปลูกตามกรรมวิธี           

ที่ก าหนด ส าหรับปุ๋ยไนโตรเจน ให้แบ่งใส่ 2 ครั ง คือใส่ปุ๋ยรองพื นก่อนปลูก 50 เปอร์เซ็นต์ และใส่อีก 50 

เปอร์เซ็นต์ เมื่อข้าวโพดมีอายุ 20-25 วัน ของทุกกรรมวิธี พ่นสารเคมีป้องกันก าจัดวัชพืช โรค แมลง ตาม

ค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร  

- การบันทึกข้อมูล 

 1. ค่าวิเคราะห์ดิน ได้แก่ ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (OM) ปริมาณฟอสฟอรัส

ที่เป็นประโยชน์ (available P) และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (exchangeable potassium)  

 2. ข้อมูลการเจริญเติบโต ที่ระยะข้าวโพดออกไหม 50 % ความสูงต้น และความสูงฝัก  
 3. ข้อมูลผลผลิต ความกว้างฝัก ความยาวฝัก ความยาวปลายฝัก ค่าความหวาน (Brix) เปอร์เซ็นต์        
การแลกเนื อ ผลผลิตฝักสดทั งเปลือกต่อไร่ และผลผลิตฝักสดปอกเปลือกต่อไร่ 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (analysis of variance, ANOVA) และเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan's new multiple range test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

- เวลาและสถานที่ : 2560-2561 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท อ าเภอสรรพยา และแปลงทดลองและขยายพันธุ์พืช
ดงเกณฑ์หลวง อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  
ปี 2560 

ชุดดินราชบุรี  
ผลวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดินก่อนปลูก พบว่า ดินมีค่าความเป็นกรด-ด่าง 6.81 อินทรียวัตถุ 1.27 

เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 23 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 77 มิลลิกรัม  
ต่อกิโลกรัม (Table 1)  

ผลของการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมต่อผลผลิต พบว่า การใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมทุกอัตรา ให้ผลผลิตฝักสดทั งเปลือก
และปอกเปลือกไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยผลผลิตฝักสดทั งเปลือกเฉลี่ยระหว่าง 3,232-3,593 กิโลกรัมต่อไร่ และ
ผลผลิตฝักสดปอกเปลือกเฉลี่ย 1,851-2,033 กิโลกรัมต่อไร่ (Table 2) ด้านองค์ประกอบของผลผลิต พบว่า     
การใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมทุกอัตรา ให้ความกว้างฝัก ความยาวฝัก ความยาวปลายฝัก ค่าความหวาน และอัตรา      
แลกเนื อ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีค่าความกว้าง และความยาวฝักเฉลี่ยระหว่าง 5.04-5.12 และ 
19.69-22.57 เซนติเมตร ตามล าดับ (Table 3) ค่าความยาวปลายฝักเฉลี่ยระหว่าง 0.82-2.00 เซนติเมตร          
ค่าความหวานเฉลี่ยระหว่าง 12.7-13.5 องศาบริกซ์ และอัตราแลกเนื อเฉลี่ยระหว่าง 51.42-54.87 เปอร์เซ็นต์ 
ส าหรับความสูงต้นและความสูงฝัก พบว่า ข้าวโพดหวานที่ระยะออกไหม 50% มีการเจริญเติบโตด้านความสูงต้น 



และความสูงฝักไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีความสูงต้นเฉลี่ยระหว่าง 239-253 เซนติเมตร และความสูง
ฝักเฉลี่ยระหว่าง 128-143 เซนติเมตร (Table 3)  

ชุดดินเดิมบาง 
ผลวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดินก่อนปลูก พบว่า ดินมีค่าความเป็นกรด-ด่าง 6.52 อินทรียวัตถุ 0.93 

เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัสที่ เป็นประโยชน์ 30 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 46 มิลลิกรัม        
ต่อกิโลกรัม (Table 1)  
 ผลของการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมต่อผลผลิต พบว่า การใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมทุกอัตรา ให้ผลผลิตฝักสดทั งเปลือก
และปอกเปลือกไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยผลผลิตฝักสดทั งเปลือกเฉลี่ยระหว่าง 3,421-3,680 กิโลกรัมต่อไร่ และ
ผลผลิตฝักสดปอกเปลือกเฉลี่ย 2,335-2,477 กิโลกรัมต่อไร่ (Table 4) ด้านองค์ประกอบของผลผลิต พบว่า     
การใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมทุกอัตรา ให้ความกว้างฝัก ความยาวฝัก ค่าความหวาน และอัตราแลกเนื อ ไม่มี           
ความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีค่าความกว้าง และความยาวฝักเฉลี่ยระหว่าง 5.03-5.18 และ 19.44-19.77 
เซนติเมตร ตามล าดับ (Table 5) ค่าความหวานเฉลี่ยระหว่าง 11.9-12.3 องศาบริกซ์ และอัตราแลกเนื อเฉลี่ย
ระหว่าง 54.95-60.11 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับค่าความยาวปลายฝักเฉลี่ย พบว่า การใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมที่ 12.5 และ 
15.0 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ ให้ค่าความยาวปลายฝักน้อยที่สุด โดยมีค่าความยาวปลายฝัก 0.62 และ 0.62 
เซนติเมตร ตามล าดับ ให้ค่าความยาวปลายฝักน้อยกว่าการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมที่ 7.5 10.0 และ 17.5 กิโลกรัม K2O 
ต่อไร่ ส าหรับความสูงต้นและความสูงฝัก พบว่า ข้าวโพดหวานที่ระยะออกไหม 50% มีการเจริญเติบโตด้าน    
ความสูงต้น และความสูงฝักไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีความสูงต้นเฉลี่ยระหว่าง 209-232 เซนติเมตร 
และความสูงฝักเฉลี่ยระหว่าง 119-134 เซนติเมตร 
 
 
 

ปี 2561 
ชุดดินราชบุรี  
ผลวิเคราะหป์ริมาณธาตุอาหารในดินก่อนปลูก พบว่า ดินมีค่าความเป็นกรด-ด่าง 6.63 อินทรียวัตถุ 1.36 

เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 29 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 77 มิลลิกรัม       ต่อ
กิโลกรัม (Table 6)  

ผลของการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมต่อผลผลิต พบว่า การใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมทุกอัตรา ให้ผลผลิตฝักสดทั งเปลือก
และปอกเปลือกไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยผลผลิตฝักสดทั งเปลือกเฉลี่ยระหว่าง 3,006-3,055 กิโลกรัมต่อไร่ และ
ผลผลิตฝักสดปอกเปลือกเฉลี่ย 1,733-1,777 กิโลกรัมต่อไร่ (Table 7) ด้านองค์ประกอบของผลผลิต พบว่า       
การใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมทุกอัตรา ให้ความกว้างฝัก ความยาวฝัก ความยาวปลายฝัก และอัตราแลกเนื อ ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ โดยมีค่าความกว้าง และความยาวฝักเฉลี่ยระหว่าง 4.76-4.87 และ 18.71-19.10 เซนติเมตร 
ตามล าดับ (Table 8) ค่าความยาวปลายฝักเฉลี่ยระหว่าง 1.90-2.34 เซนติเมตร และอัตราแลกเนื อเฉลี่ยระหว่าง 
54.10-58.11 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับความสูงต้นและความสูงฝัก พบว่า ข้าวโพดหวานที่ระยะออกไหม 50% มี      



การเจริญเติบโตด้านความสูงต้น และความสูงฝักไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีความสูงต้นเฉลี่ยระหว่าง 
235-242 เซนติเมตร และความสูงฝักเฉลี่ยระหว่าง 100-109 เซนติเมตร (Table 8)  

ชุดดินเดิมบาง 
ผลวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดินก่อนปลูก พบว่า ดินมีค่าความเป็นกรด-ด่าง 5.60 อินทรียวัตถุ 0.99 

เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัสที่ เป็นประโยชน์ 28 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 32 มิลลิกรัม        
ต่อกิโลกรัม (Table 6)  

ผลของการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมต่อผลผลิต พบว่า การใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมทุกอัตรา ให้ผลผลิตฝักสดทั งเปลือก
และปอกเปลือกไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยผลผลิตฝักสดทั งเปลือกเฉลี่ยระหว่าง 3,427-3,588 กิโลกรัมต่อไร่ และ
ผลผลิตฝักสดปอกเปลือกเฉลี่ย 2,293-2,419 กิโลกรัมต่อไร่ (Table 9) ด้านองค์ประกอบของผลผลิต พบว่า     
การใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมทุกอัตรา ให้ความกว้างฝัก ความยาวฝัก ความยาวปลายฝัก และอัตราแลกเนื อ ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ โดยมีค่าความกว้าง และความยาวฝักเฉลี่ยระหว่าง 5.47-5.60 และ 19.94-20.48 เซนติเมตร 
ตามล าดับ (Table 10) ค่าความยาวปลายฝักเฉลี่ยระหว่าง 0.09-0.37 เซนติเมตร และอัตราแลกเนื อเฉลี่ยระหว่าง 
57.05-61.30 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับความสูงต้นและความสูงฝัก พบว่า ข้าวโพดหวานที่ระยะออกไหม 50% มี      
การเจริญเติบโตด้านความสูงต้น และความสูงฝักไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีความสูงต้นเฉลี่ยระหว่าง 
201-214 เซนติเมตร และความสูงฝักเฉลี่ยระหว่าง 104-110 เซนติเมตร (Table 10)  

 

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนรวม (combine analysis) ของชุดดินราชบุรีทั ง 2 ปี (2560-2561) ของ
ผลผลิต องค์ประกอบของผลผลิต ความสูงต้น และความสูงฝัก พบว่า ไม่มีปฏิกริยาสัมพันธ์ระหว่างกรรมวิธี และ    
ปีที่ท าการทดลอง แสดงว่ากรรมวิธีการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมในอัตราต่างๆ ให้ผลผลิต องค์ประกอบของผลผลิต    
ความสูงต้น และความสูงฝัก ในแต่ละปีไม่แตกต่างกัน และในทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  ในทุก
กรรมวิธีให้ผลผลิตฝักสดทั งเปลือก และปอกเปลือกเฉลี่ยระหว่าง 3,123-3,317 กิโลกรัมต่อไร่ และ 1,806-1,897 
กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ (Table 11) โดยการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมที่เพ่ิมขึ นจากอัตราที่กรมวิชาการเกษตรแนะน าที่ 
7.5 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ เพ่ิมเป็นการใส่ที่อัตรา 10.0 12.5 15.0 17.5 และ 20 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ ผลผลิต        
ที่เพ่ิมขึ นไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ด้านองค์ประกอบของผลผลิต พบว่า ให้ค่าความกว้างฝัก และความยาวฝัก
เฉลี่ยระหว่าง 4.92-4.96 และ 19.38-20.64 เซนติเมตร ตามล าดับ (Table 12) และอัตราแลกเนื อเฉลี่ยระหว่าง 
53.01-56.48 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับความสูงต้นและความสูงฝัก พบว่า ข้าวโพดหวานที่ระยะออกไหม 50% มีการ
เจริญเติบโตด้านความสูงต้น และความสูงฝักไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีความสูงต้นเฉลี่ยระหว่าง 239-
246 เซนติเมตร และความสูงฝักเฉลี่ยระหว่าง 116-123 เซนติเมตร (Table 12) 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนรวม (combine analysis) ของชุดดินเดิมบางทั ง 2 ปี (2560-2561) ของ
ผลผลิต องค์ประกอบของผลผลิต ความสูงต้น และความสูงฝัก ให้ผลในท านองเดียวกับชุดดินราชบุรี พบว่า ไม่มี
ปฏิกริยาสัมพันธ์ระหว่างกรรมวิธี และปีที่ท าการทดลอง แสดงว่ากรรมวิธีการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมในอัตราต่างๆ     
ให้ผลผลิต องค์ประกอบของผลผลิต ความสูงต้น และความสูงฝัก ในแต่ละปีไม่แตกต่างกัน และในทุกกรรมวิธีไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติในทุกกรรมวิธีให้ผลผลิตฝักสดทั งเปลือก และปอกเปลือกเฉลี่ยระหว่าง 3,429-3,564 



กิโลกรัมต่อไร่ และ 2,314-2,422 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ (Table 13) โดยการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมที่เพ่ิมขึ นจาก
อัตราที่กรมวิชาการเกษตรแนะน าที่ 7.5 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ เพ่ิมเป็นการใส่ที่อัตรา 10.0 12.5 15.0 17.5 และ 
20 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ ผลผลิตที่เพ่ิมขึ นไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ด้านองค์ประกอบของผลผลิต พบว่า ให้ค่า
ความกว้างฝัก และความยาวฝักเฉลี่ยระหว่าง 5.26-5.37 และ 19.60-20.13 เซนติเมตร ตามล าดับ (Table 14) 
และอัตราแลกเนื อเฉลี่ยระหว่าง 58.13-60.68 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับความสูงต้นและความสูงฝัก พบว่า ข้าวโพด
หวานที่ระยะออกไหม 50% มีการเจริญเติบโตด้านความสูงต้น และความสูงฝักไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดย
มีความสูงต้นเฉลี่ยระหว่าง 209-221 เซนติเมตร และความสูงฝักเฉลี่ยระหว่าง 113-122 เซนติเมตร (Table 14) 

 

จากผลการทดลองการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมทั ง 6 อัตรา ได้แก่ 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20 กิโลกรัม K2O 
ต่อไร่ ส่งผลให้ความสูงต้น และความสูงฝัก ไม่แตกต่างกันทางสถิติ สอดคล้องกับการศึกษาของ ราเชนทร์ (2539) 
ที่ความต้องการโพแทสเซียมของข้าวโพดจะเริ่มตั งแต่ระยะเริ่มงอก โดยจะมีความต้องการสูงสุดในช่วงสัปดาห์ที่   
6-8 หลังจากงอก หลังจากนั นจะลดลง ส่งผลให้ความสูงไม่แตกต่างกันที่ระยะออกไหม 50%  นอกจากนี             
ปุ๋ยโพแทสเซียมทั ง 6 อัตรา ส่งผลให้ผลผลิต องค์ประกอบของผลผลิตไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ เนื่องจาก     
ชุดดินราชบุรี และชุดดินเดิมบางมีปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้เพียงพอต่อความต้องการของข้าวโพดหวาน 
ซึ่งจากผลการวิเรคราะห์ดินชุดดินราชบุรี มีอินทรียวัตถุ 1.27-1.36 เปอร์เซ็นต์ (Table 1 และ Table 6) และ
ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 77 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และชุดดินเดิมบางมี อินทรียวัตถุ 0.93-0.99 
เปอร์เซ็นต์ และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 32-46 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จากค าแนะน าของกรมวิชา  
การเกษตรในการใส่ปุ๋ยในข้าวโพดให้ใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมที่อัตรา 7 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ (กรมวิชาการเกษตร, 2552) 
จึงจะเพียงพอต่อความต้องการของข้าวโพด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประภัสสร และชูชาติ (2561) ท าการศึกษา
ผลของการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียม 4 อัตรา ได้แก่ 0 7.5 15 และ 30 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ ในข้าวโพดหวานพันธุ์ซูการ์
สตาร์พลัส ในชุดดินแม่สาย (Mae Sai series: Ms) ต าบลบ้านอ้อน อ าเภองาว จังหวัดล าปาง มีปริมาณ
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดินระดับต่ า (56.27 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) พบว่า การใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมอัตร       
7.5-30 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ ไม่ส่งผลให้การเจริญเติบโต องค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ดังนั น จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า การใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมอัตราตั งแต่ 7.5 กิโลกรัม K2O 
ต่อไร่ เป็นปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของข้าวโพดหวานพันธุ์ชัยนาท 2 ที่ปลูกในชุดดินราชบุรี และชุดดิน
เดิมบาง 

 
 
 
 
 
 



Table 1 ผลการวิเคราะห์ดินก่อนปลูกข้าวโพดหวานที่แปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท อ าเภอสรรพยา จังหวัด
ชัยนาท ปี 2560  

ชุดดิน pH เนื อดิน 
ธาตุอาหาร 

OM (%) P (มล./กก.) K (มล./กก.) 
ราชบุร ี 6.81 Clay 1.27 23 77 
เดิมบาง 6.52 Sand loam 0.93 30 46 

 

Table 2 ผลผลิตเฉลี่ยของข้าวโพดหวานพันธุ์ชัยนาท 2 ในชุดดินราชบุรี ปี 2560 

กรรมวิธ ี
ผลผลติ (กก./ไร่) 

ทั งเปลือก ปอกเปลือก 
อัตรา 30-7.5-7.5 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่ 3,232 1,851 
อัตรา 30-7.5-10.0 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่ 3,283 1,890 
อัตรา 30-7.5-12.5 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่  3,513 2,033 
อัตรา 30-7.5-15.0 (N-P2O5-K2O) kกก./ไร ่ 3,593 2,027 
อัตรา 30-7.5-17.5 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่  3,317 1,911 
อัตรา 30-7.5-20.0 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่  3,468 1,982 

CV. (%) 5.07 4.82 
 

Table 3  ลักษณะทางการเกษตร และองค์ประกอบของผลผลิตของข้าวโพดหวานพันธุ์ชัยนาท 2 ในชุดดินราชบุร ี
ปี 2560  

กรรมวิธ ี
ความสูง (ซม.) 

ความกว้าง
ฝัก (ซม.) 

ความยาว
ฝัก (ซม.) 

ความยาว
ปลายฝัก 

(ซม.) 

ความ
หวาน  
(°brix)  

อัตรา 
แลกเนื อ 

(%) 
ต้น ฝัก 

อัตรา 30-7.5-7.5 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่ 249 136 5.12 22.57 1.43 13.4 54.84 
อัตรา 30-7.5-10.0 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่ 239 131 5.12 20.51 1.23 13.5 53.35 
อัตรา 30-7.5-12.5 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่ 252 140 5.06 19.69 0.82 12.7 54.76 
อัตรา 30-7.5-15.0 (N-P2O5-K2O) kกก./ไร ่ 242 134 5.08 20.21 1.15 12.7 54.76 
อัตรา 30-7.5-17.5 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่ 253 143 5.07 20.14 1.48 13.1 51.42 
อัตรา 30-7.5-20.0 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่ 242 128 5.04 20.42 2.00 12.9 54.87 

CV. (%) 3.38 8.59 2.56 8.84 39.59 4.82 5.62 
 

Table 4 ผลผลิตเฉลี่ยของข้าวโพดหวานพันธุ์ชัยนาท 2 ในชุดดินเดิมบาง ปี 2560 

กรรมวิธ ี
ผลผลติ (กก./ไร่) 

ทั งเปลือก ปอกเปลือก 
อัตรา 30-7.5-7.5 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่ 3,421 2,335 
อัตรา 30-7.5-10.0 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่ 3,605 2,427 



อัตรา 30-7.5-12.5 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่ 3,680 2,477 
อัตรา 30-7.5-15.0 (N-P2O5-K2O) kกก./ไร ่ 3,464 2,364 
อัตรา 30-7.5-17.5 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่ 3,533 2,375 
อัตรา 30-7.5-20.0 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่ 3,616 2,389 

CV. (%) 5.72 4.89 
 

Table 5 ลักษณะทางการเกษตร และองค์ประกอบของผลผลิตของข้าวโพดหวานพันธุ์ชัยนาท 2 ในชุดดิน      
เดิมบาง ปี 2560 

กรรมวิธ ี
ความสูง (ซม.) ความกว้าง

ฝัก (ซม.) 
ความยาวฝัก 

(ซม.) 

ความยาว
ปลายฝัก 

(ซม.) 

ความ
หวาน  
(°brix)  

อัตรา 
แลกเนื อ (%) ต้น ฝัก 

อัตรา 30-7.5-7.5 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่ 223 121 5.15 19.44 1.48 b 11.9 59.74 
อัตรา 30-7.5-10.0 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่ 232 121 5.18 19.67 1.72 b 12.0 60.11 
อัตรา 30-7.5-12.5 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่ 222 120 5.11 19.70 0.62 a 12.0 58.70 
อัตรา 30-7.5-15.0 (N-P2O5-K2O) kกก./ไร ่ 221 127 5.03 19.77 0.62 a 12.3 59.89 
อัตรา 30-7.5-17.5 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่ 209 119 5.14 19.61 1.46 b 11.9 54.95 
อัตรา 30-7.5-20.0 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่ 228 134 5.04 19.25 1.63 b 11.9 59.92 

CV. (%) 5.57 8.78 2.10 3.13 40.83 6.10 6.62 
หมายเหตุ ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันท่ีตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 

Table 6 ผลการวิเคราะห์ดินก่อนปลูกข้าวโพดหวานที่แปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท อ าเภอสรรพยา จังหวัด
ชัยนาท ปี 2561 

ชุดดิน pH เนื อดิน 
ธาตุอาหาร 

OM (%) P (มล./กก.) K (มก./กก.) 
ราชบุร ี 6.63 Clay 1.36 29 77 
เดิมบาง 5.60 Sand loam 0.99 28 32 

 

Table 7 ผลผลิตเฉลี่ยของข้าวโพดหวานพันธุ์ชัยนาท 2 ในชุดดินราชบุรี ปี 2561 

กรรมวิธ ี
ผลผลติ (กก./ไร่) 

ทั งเปลือก ปอกเปลือก 
อัตรา 30-7.5-7.5 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่ 3,013 1,760 
อัตรา 30-7.5-10.0 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่ 3,055 1,738 
อัตรา 30-7.5-12.5 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่ 3,006 1,733 
อัตรา 30-7.5-15.0 (N-P2O5-K2O) kกก./ไร ่ 3,041 1,767 
อัตรา 30-7.5-17.5 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่ 3,020 1,762 
อัตรา 30-7.5-20.0 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่ 3,033 1,777 

CV. (%) 2.78 3.81 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Table 8  ลักษณะทางการเกษตร และองค์ประกอบของผลผลิตของข้าวโพดหวานพันธุ์ชัยนาท 2 ในชุดดินราชบุร ี

ปี 2561 

กรรมวิธ ี
ความสูง (ซม.) 

ความกว้าง
ฝัก (ซม.) 

ความยาวฝัก 
(ซม.) 

ความยาว
ปลายฝัก 

(ซม.) 

อัตรา 
แลกเนื อ 

(%)  
ต้น ฝัก 

อัตรา 30-7.5-7.5 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่ 242 109 4.80 18.71 2.01 58.11 
อัตรา 30-7.5-10.0 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่ 241 106 4.77 19.10 2.18 56.32 
อัตรา 30-7.5-12.5 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่ 236 105 4.80 19.06 1.90 54.74 
อัตรา 30-7.5-15.0 (N-P2O5-K2O) kกก./ไร ่ 236 101 4.76 19.00 1.90 54.10 
อัตรา 30-7.5-17.5 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่ 235 100 4.79 18.73 2.12 54.60 
อัตรา 30-7.5-20.0 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่ 237 103 4.87 18.89 2.34 55.06 

CV. (%) 2.60 4.24 1.78 2.57 28.54 8.61 
 

Table 9 ผลผลิตเฉลี่ยของข้าวโพดหวานพันธุ์ชัยนาท 2 ในชุดดินเดิมบาง ปี 2561 

กรรมวิธ ี
ผลผลติ (กก./ไร่) 

ทั งเปลือก ปอกเปลือก 
อัตรา 30-7.5-7.5 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่ 3,436 2,293 
อัตรา 30-7.5-10.0 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่ 3,427 2,321 
อัตรา 30-7.5-12.5 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่ 3,448 2,367 
อัตรา 30-7.5-15.0 (N-P2O5-K2O) kกก./ไร ่ 3,500 2,401 
อัตรา 30-7.5-17.5 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่ 3,588 2,419 
อัตรา 30-7.5-20.0 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่ 3,454 2,355 

CV. (%) 8.80 7.72 
 



Table 10 ลักษณะทางการเกษตร และองค์ประกอบของผลผลิตของข้าวโพดหวานพันธุ์ชัยนาท 2 ในชุดดิน      
เดิมบาง ปี 2561 

กรรมวิธ ี
ความสูง (ซม.) ความกว้างฝัก 

(ซม.) 
ความยาวฝัก 

(ซม.) 

ความยาว
ปลายฝัก 

(ซม.) 

อัตรา 
แลกเนื อ  

(%)  ฝัก ต้น 

อัตรา 30-7.5-7.5 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่ 212 110 5.51 20.18 0.10 59.61 
อัตรา 30-7.5-10.0 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่ 201 104 5.50 20.07 0.32 61.25 
อัตรา 30-7.5-12.5 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่ 206 106 5.60 20.27 0.33 59.76 
อัตรา 30-7.5-15.0 (N-P2O5-K2O) kกก./ไร ่ 209 109 5.51 20.48 0.11 57.05 
อัตรา 30-7.5-17.5 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่ 209 107 5.60 20.17 0.09 61.30 
อัตรา 30-7.5-20.0 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่ 214 109 5.47 19.94 0.37 57.86 

CV. (%) 6.67 7.47 1.46 2.29 96.05 6.57 
 
 
 
 
 
 
 

Table 11 ผลการวิเคราะห์รวมของผลผลิตข้าวโพดหวานพันธุ์ชัยนาท 2 ในชุดดินราชบุรี ระหว่างปี 2560-2561  

กรรมวิธ ี
ผลผลติ (กก./ไร่) 

ทั งเปลือก ปอกเปลือก 
อัตรา 30-7.5-7.5 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่ 3,123 1,806 
อัตรา 30-7.5-10.0 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่ 3,169 1,814 
อัตรา 30-7.5-12.5 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่ 3,260 1,883 
อัตรา 30-7.5-15.0 (N-P2O5-K2O) kกก./ไร ่ 3,317 1,897 
อัตรา 30-7.5-17.5 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่ 3,169 1,837 
อัตรา 30-7.5-20.0 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่ 3,251 1,880 

CV. (%) 4.22 4.40 
 

Table 12 ลักษณะทางการเกษตร และองค์ประกอบของผลผลิตของข้าวโพดหวานพันธุ์ชัยนาท 2 ในชุดดินราชบุรี 
ระหว่างปี 2560-2561  

กรรมวิธ ี
ความสูง (ซม.) ความกว้างฝัก 

(ซม.) 
ความยาวฝัก 

(ซม.) 
อัตราแลกเนื อ 

(%) ต้น ฝัก 
อัตรา 30-7.5-7.5 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่ 246 123 4.96 20.64 56.48 
อัตรา 30-7.5-10.0 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่ 240 119 4.95 19.81 54.84 
อัตรา 30-7.5-12.5 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่ 244 123 4.93 19.38 54.75 



อัตรา 30-7.5-15.0 (N-P2O5-K2O) kกก./ไร ่ 239 118 4.92 19.61 54.43 
อัตรา 30-7.5-17.5 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่ 244 122 4.93 19.44 53.01 
อัตรา 30-7.5-20.0 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่ 240 116 4.96 19.66 54.97 

CV. (%) 3.03 7.35 2.23 6.75 7.30 
 

Table 13 ผลการวิเคราะห์รวมของผลผลิตข้าวโพดหวานพันธุ์ชัยนาท 2 ในชุดดินเดิมบาง ระหว่างปี 2560-2561 

กรรมวิธ ี
ผลผลติ (กก./ไร่) 

ทั งเปลือก ปอกเปลือก 
อัตรา 30-7.5-7.5 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่ 3,429 2,314 
อัตรา 30-7.5-10.0 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่ 3,516 2,374 
อัตรา 30-7.5-12.5 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่ 3,564 2,422 
อัตรา 30-7.5-15.0 (N-P2O5-K2O) kกก./ไร ่ 3,482 2,383 
อัตรา 30-7.5-17.5 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่ 3,561 2,397 
อัตรา 30-7.5-20.0 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่ 3,535 2,372 

CV. (%) 7.39 6.44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 14 ลักษณะทางการเกษตร และองค์ประกอบของผลผลิตของข้าวโพดหวานพันธุ์ชัยนาท 2 ในชุดดิน     
เดิมบาง ระหว่างปี 2560-2561 

กรรมวิธ ี
ความสูง (ซม.) ความกว้างฝัก 

(ซม.) 
ความยาวฝัก 

(ซม.) 
อัตราแลกเนื อ 

(%) ต้น ฝัก 
อัตรา 30-7.5-7.5 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่ 218 116 5.33 19.81 59.68 
อัตรา 30-7.5-10.0 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่ 217 113 5.34 19.87 60.68 
อัตรา 30-7.5-12.5 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่ 214 113 5.36 19.99 59.23 
อัตรา 30-7.5-15.0 (N-P2O5-K2O) kกก./ไร ่ 215 118 5.27 20.13 58.47 
อัตรา 30-7.5-17.5 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่ 209 113 5.37 19.89 58.13 
อัตรา 30-7.5-20.0 (N-P2O5-K2O) กก./ไร ่ 221 122 5.26 19.60 58.89 

CV. (%) 6.11 8.26 1.79 2.73 6.60 

 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :  



 การปลูกข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ชัยนาท 2 ในชุดดินราชบุรี ที่ดินมีค่าความเป็นกรด-ด่าง 6.63-6.81 
อินทรียวัตถุ 1.27-1.36 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 23-29 มิลลิกรรมต่อกิโลกรัม และโพแทสเซียม     
ที่แลกเปลี่ยนได้ 77 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และชุดดินเดิมบาง ที่ดินมีค่าความเป็นกรด-ด่าง 5.60-6.52 อินทรียวัตถุ 
0.93-0.99 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 28-30 มิลลิกรรมต่อกิโลกรัม โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้     
32-46 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม การใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมอัตราตั งแต่ 7.5 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ เป็นปริมาณที่เพียงพอต่อ
ความต้องการของข้าวโพดหวานพันธุ์ชัยนาท 2 โดยในชุดดินราชบุรีให้ผลผลิตฝักสดทั งเปลือก และปอกเปลือก
เฉลี่ยระหว่าง 3,123-3,317 กิโลกรัมต่อไร่ และ 1,806-1,897 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ ให้ค่าความกว้างฝักเฉลี่ย
ระหว่าง 4.92-4.96 และ 19.38-20.64 เซนติเมตร ตามล าดับ อัตราแลกเนื อเฉลี่ยระหว่าง 53.01-56.48 
เปอร์เซ็นต์ ความสูงต้น และความสูงฝักเฉลี่ยระหว่าง 239-246 และ 116-123 เซนติเมตร และในชุดดินเดิมบาง 
ให้ผลผลิตฝักสดทั งเปลือก และปอกเปลือกเฉลี่ยระหว่าง 3,429-3,564 กิโลกรัมต่อไร่ และ 2,314-2,422 กิโลกรัม
ต่อไร่ ตามล าดับ ความกว้างฝักเฉลี่ยระหว่าง 5.26-5.37 และ 19.60-20.13 เซนติเมตร ตามล าดับ และอัตราแลก
เนื อเฉลี่ยระหว่าง 58.13-60.68 เปอร์เซ็นต์ ความสูงต้นเฉลี่ยระหว่าง 209-221 เซนติเมตร และความสูงฝักเฉลี่ย
ระหว่าง 113-122 เซนติเมตร 
 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์:  
 1. สามารถแนะน าเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ชัยนาท 2 ในชุดดินราชบุรี  และชุดดิน     
เดิมบาง เพ่ือให้ได้ผลผลิตสูง และคุณภาพฝักดีควรใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมที่อัตราตั งแต่ 7.5 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ ซ่ึงเป็น
ปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ชัยนาท 2  
 2. การใส่ปุ๋ย อัตรา 30-7.5-7.5 (N-P2O5-K2O) กิโลกรัมต่อไร่ เป็นปริมาณของธาตุอาหารที่เพียงพอต่อ
ความต้องการของข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ชัยนาท 2 ในชุดดินราชบุรี และชุดดินเดิมบาง 
 แต่อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้ข้าวโพดหวานได้รับธาตุอาหารเพียงพอ และลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรควร
วิเคราะห์ดินก่อนปลูกทุกครั ง 
 ส าหรับงานวิจัยนี ควรด าเนินการพัฒนาต่อในชุดดินอ่ืนๆ เพ่ือให้เป็นข้อมูลความต้องการธาตุอาหารโดย
เฉลี่ยของข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ชัยนาท 2 ต่อไป 
 
 
11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  : - 
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