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บทคัดย่อ 
ช่วงวนัปลูกสำยพันธุพ์่อ-แม่ขำ้วโพดหวำนพันธุส์งขลำ 84-1 ต่อกำรเจริญเติบโตและใหผ้ลผลิต 

เมล็ดพนัธุใ์นเขตภำคใต ้เพ่ือศกึษำฤดกูำลปลกูตอ่กำรเจรญิเติบโต และกำรใหผ้ลผลิตสำยพนัธุพ์่อ-แม่ของ
ขำ้วโพดหวำนลูกผสมพันธุ์สงขลำ 84-1 ส ำหรบัเป็นขอ้มูลพืน้ฐำนและเป็นแนวทำงในกำรผลิตขำ้วโพด
หวำนลกูผสมฝักสดและกำรผลิตเมล็ดพนัธุใ์นเขตภำคใต้ ด ำเนินกำรท่ีศนูยว์ิจยัและพฒันำกำรเกษตรตรงั 
อ ำเภอปะเหลียน จงัหวดัตรงั  ระหว่ำงเดือนตลุำคม 2561 –กนัยำยน 2562 วำงแผนกำรทดลองแบบ split-
plot 3 ซ ำ้ ปัจจยัหลกั คือ ชว่งเวลำปลกู มี 4 ระยะคือปลกูใน ตลุำคม-ธนัวำคม มกรำคม-มีนำคม เมษำยน-
มิถนุำยน และกรกฎำคม-กนัยำยน ปัจจยัรอง คือ สำยพนัธุ ์มี 2 สำยพนัธุ ์คือสำยพนัธุพ์่อ (CLei0838) และ
สำยพันธุ์แม่ (CLei0856) ของขำ้วโพดหวำนลูกผสมพันธุ์สงขลำ 84-1  โดยปลูกสำยพันธุ์พ่อและแม่ใน
เดือนตลุำคม  มกรำคม  เมษำยน และกรกฎำคม พบว่ำกำรเจริญเติบโตของสำยพนัธุ์ CLei0838 ช่วงเวลำ
ปลกูมกรำคม-มีนำคม  มีคำ่เฉล่ียควำมสงูตน้สงูสดุเท่ำกบั 206 เซนตเิมตร ชว่งเวลำปลกูมกรำคม-มีนำคม 
มีค่ำเฉล่ียของผลผลิตเมล็ดพันธุ์สูงท่ีสุดเท่ำกับ 126 กิโลกรัม/ไร่ ส่วนกำรเจริญเติบโตของสำยพันธุ์  
CLei0856 ในช่วงเวลำปลูกมกรำคม-มีนำคม  และเมษำยน-มิถุนำยน  มีค่ำเฉล่ียควำมสูงตน้สูงสุด 141
เซนติเมตร  ผลผลิตของสำยพันธุ์ CLei0838 ผลผลิตสำยพันธุ์ CLei0856 ในช่วงเวลำปลูกมกรำคม-
มีนำคม  มีคำ่เฉล่ียของผลผลิตเมล็ดพนัธุส์งูสดุ 51.50  กิโลกรมั/ไร ่ 

 
ค าน า 

ขำ้วโพดหวำนเป็นพืชเศรษฐกิจตวัหนึ่งท่ีปลกูไดต้ลอดทัง้ปี และปลกูไดท้ั่วไปทุกภำคของประเทศ 
ในปี 2556 ประเทศไทยมมีพืน้ท่ีปลกูขำ้วโพดหวำน 214,959 ไร ่ผลผลิต 386,191 ตนั (ส ำนกังำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตร, 2557) โดยมีแหล่งผลิตท่ีส ำคัญอยู่ในภำคเหนือ มีผลผลิต 182,603 ตัน (44.42%) ภำค
ตะวันตกหรือภำคกลำง 104,733 ตนั (25.48%) และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 102,121 ตนั (24.84%) 
และในภำคใต ้21,644 ตนั (5.25%)  

ส ำหรบัภำคใตก้ำรปลกูขำ้วโพดหวำนจะกระจำยทั่วไปทัง้ 14 จงัหวดั โดยปลกูมำกในพืน้ท่ีภำคใต้
ทำงฝ่ังตะวนัออก  จงัหวดัท่ีมีกำรปลกูมำกท่ีสดุ คือ  สรุำษฎรธ์ำนี  รองลงมำคือ สงขลำ  นครศรีธรรมรำช   
1 ศนูยว์ิจยัและพฒันำกำรเกษตรตรงั อ ำเภอปะเหลียน จงัหวดัตรงั 92120 
2 ศนูยว์ิจยัพืชไรส่งขลำ อ ำเภอหำดใหญ่ จงัหวดัสงขลำ 90110 



และนรำธิวำส ตำมล ำดบั  ภำคใตท้ำงฝ่ังตะวนัตกจงัหวดัท่ีมีกำรปลกูมำกท่ีสดุ คือ สตลู  รองลงมำ
คือ  ตรงั  เกษตรกรทุกพืน้ท่ีดงักล่ำวปลูกขำ้วโพดหวำนในช่วงหนำ้แลง้  ภำยหลังกำรท ำนำ เกษตรกร
ประมำณรอ้ยละ 45-60 ปลูกโดยอำศยัแหล่งน ำ้ธรรมชำติ และน ำ้ฝนเป็นหลกั เกษตรกรในภำคใตท่ี้ปลูก
ขำ้วโพดหวำนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรำยย่อย โดยปลกูเป็นอำชีพรองมำกกว่ำอำชีพหลกั  และขำยในรูป
ของฝักสด มำกกว่ำกำรส่งเขำ้โรงงำนอุตสำหกรรม ซึ่งจะแตกต่ำงจำกภำคอ่ืนๆ โดยเฉพำะแหล่งท่ีผลิต
ขำ้วโพดฝักสดอย่ำงเช่นท่ีจงัหวัดชยันำท กำรผลิตขำ้วโพดหวำนส่วนใหญ่หรือรอ้ยละ 80 จะผลิตเพ่ือส่ง
โรงงำนอตุสำหกรรมเป็นหลกั ไม่เนน้กำรบริโภคฝักสดเหมือนทำงภำคใต ้ซึ่งทำงภำคใตร้อ้ยละ 90 จะผลิต
เพ่ือบริโภคฝักสด  พันธุ์ซูกำร ์75 ซึ่งเป็นพันธุ์ท่ีเกษตรกรในภำคใตน้ิยมปลูกมำกกว่ำ พันธุ์อ่ืน ๆ ของ
ภำคเอกชน (กนกวรรณ, 2550) มีรำคำเมล็ดพนัธุท่ี์ขำยใน ทอ้งตลำดปี 2548 เท่ำกบั 757 บำทตอ่กิโลกรมั 
ในขณะท่ีเกษตรกร บำงสว่นนิยมใชพ้นัธุอิ์นทรี 2 ซึ่งเป็นพนัธุท่ี์พฒันำขึน้โดย มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์ท่ี
มีรำคำเมล็ดพนัธุต์  ่ำกวำ่พนัธุซ์ูกำร ์75 โดย มีรำคำในขณะนัน้ เทำ่กบั 500 บำทตอ่กิโลกรมั (สนุิสำ, 2550) 
ขำ้วโพดหวำนเป็นพืชท่ีเกษตรกรในภำคใตใ้หค้วำมสนใจมำกชนิดหนึ่ง เน่ืองจำกใหผ้ลตอบแทนสงู โดยมี
รำคำขำยฝักสดสงูถึงกิโลกรมัละ 10-20 บำท สำมำรถปลกูไดต้ลอดปี อำทิเช่นท่ีอ ำเภอควนเนียง จ.สงขลำ 
เกษตรกรสำมำรถปลกูขำ้วโพดหวำนไดปี้ละ 4 ครัง้ อีกทัง้ยงัไม่มีกำรระบำดของโรคและแมลงท่ีกระทบตอ่
ผลผลิตและรำยได ้โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งไม่มีกำรระบำดของโรครำน ำ้คำ้งซึ่งเป็นโรคท่ีส ำคญัของขำ้วโพด
หวำนและควำมตอ้งกำรผลผลิตฝักสดของตลำดและผูบ้ริโภคในพืน้ท่ีภำคใตอ้ยู่ในระดบัสูง แต่ผลผลิตท่ี
ผลิตไดใ้นปัจจุบนัยงัไม่เพียงพอต่อควำมตอ้งกำรของตลำดและผูบ้ริโภคในทอ้งถ่ิน รวมถึงผูบ้ริโภคท่ีเป็น
นกัท่องเท่ียวทัง้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ และยิ่งปัจจุบนักระแสเรื่องกำรดแูลสขุภำพท่ีผูบ้ริโภคให้
ควำมส ำคญัมำกขึน้ ท ำใหต้ลำดอำหำรเพ่ือสุขภำพเติบโตขึน้ และดว้ยคุณสมบตัิของขำ้วโพดหวำนท่ีมี
คณุคำ่ทำงอำหำร ซึ่งเป็นประโยชนต์อ่รำ่งกำย เพรำะกำรบรโิภคขำ้วโพดหวำนฝักสดจะมีสำรตอ่ตำ้นอนมุลู
อิสระ ซึ่งช่วยลดปัจจยัเส่ียงท่ีอำจจะก่อใหเ้กิดโรคมะเร็งได้ (นิรนำม. 2552) จึงท ำใหข้ำ้วโพดหวำนไดร้บั
ควำมนิยม และเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑอ์ำหำรเพ่ือสุขภำพท่ีผูบ้ริโภคใหก้ำรยอมรบัและมีควำมตอ้งกำรสูง  
ส่งผลใหต้ลำดและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัขำ้วโพดหวำนเติบโตขึน้ตำมไปดว้ย  ดงันัน้นโยบำยกำรส่งเสริมของ
ภำครฐัและองคก์ำรบริหำรส่วนทอ้งถ่ินหลำยจงัหวัดจึงพยำยำมผลกัดนัใหเ้ป็นสินคำ้ประจ ำ ถ่ินในแต่ละ
ทอ้งท่ีของภำคใต ้และเป็นกำรเพิ่มโอกำสของกำรขยำยตวักำรผลิตขำ้วโพดหวำนในอนำคต 

ท่ีผ่ำนมำศนูยว์ิจยัพืชไร่สงขลำไดพ้ฒันำพนัธุ์ขำ้วโพดหวำนลูกผสมเพ่ือสนบัสนุนควำมตอ้งกำร
ปลกูขำ้วโพดหวำน โดยสำมำรถพฒันำพนัธุข์ำ้วโพดหวำนลกูผสมพนัธุส์งขลำ 84-1 ซึ่งเป็นพนัธุแ์นะน ำของ
กรมวิชำกำรเกษตรเม่ือ พ.ศ. 2555 (ฉลองและคณะ, 2557) เกษตรกรและผูบ้ริโภคมีควำมนิยมสงูมำจนถึง
ปัจจุบัน  ประกอบกับเมล็ดพันธุ์รำคำถูกกว่ำของเอกชนท ำให้ควำมตอ้งกำรเมล็ดพันธุ์ข้ำวโพดหวำน
ลูกผสมพันธุ์สงขลำ 84-1 เพิ่มขึน้แต่กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ไม่เพียงพอกับควำม ตอ้งกำร  กำรติดเมล็ดไม่
สม ่ำเสมอสง่ผลใหผ้ลผลิตตอ่ไรต่  ่ำ  จำกกำรผลิตท่ีผ่ำนมำไดผ้ลผลิตเมล็ดพนัธุส์งูสดุไม่เกิน 70 กิโลกรมัต่อ



ไร่  ขำ้วโพดหวำนลูกผสมพันธุส์งขลำ 84-1 เป็นพนัธุท่ี์ปรบัปรุงใหม่ยงัไม่มีกำรศึกษำเรื่องฤดกูำลปลูกท่ี
เหมำะสมส ำหรบักำรผลิตเมล็ดพนัธุ ์ ดงันัน้กำรศกึษำกำรเจริญเติบโตและกำรใหผ้ลลิตในแตฤ่ดกูำลปลูก
ของสำยพนัธุพ์่อ-แม่ของขำ้วโพดหวำนพนัธุส์งขลำ 84-1 วตัถุประสงคเ์พ่ือท่ีจะไดเ้ป็นขอ้มูลพืน้ฐำนและ
เป็นแนวทำงในกำรผลิตขำ้วโพดหวำนฝักสดและเมล็ดพนัธุใ์นเขตภำคใตต้อ่ไป 

 
วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ ์
- ขำ้วโพดหวำนสำยพนัธุพ์อ่ (CLei0838) และสำยพนัธุแ์ม ่(CLei0856) ของขำ้วโพดหวำน

ลกูผสมพนัธุส์งขลำ 84-1 
- ปุ๋ ยเคมีสตูร 15-15-15 และ 46-0-0 
- สำรปอ้งกนัและก ำจดัศตัรูพืช 

วิธีการ 
วำงแผนกำรทดลองแบบ split-plot 3 ซ ำ้ ปัจจยัหลกั คือ ชว่งเวลำปลกู มี 4 ระยะคือปลกูใน 

ตลุำคม-ธันวำคม มกรำคม-มีนำคม เมษำยน-มิถนุำยน และกรกฎำคม-กนัยำยน ปัจจยัรอง คือ สำยพนัธุ ์มี 
2 สำยพนัธุ ์ คือสำยพนัธุพ์อ่ (CLei0838) และสำยพนัธุแ์ม ่ (CLei0856) ของขำ้วโพดหวำนลกูผสมพนัธุ์
สงขลำ 84-1  โดยปลกูสำยพนัธุพ์อ่และแม่ขำ้วโพดหวำนลกูผสมพนัธุส์งขลำ 84-1 ในเดือน ตลุำคม  
มกรำคม  เมษำยน และกรกฎำคม ขณะเตรียมดนิหว่ำนปุ๋ ยเคมีรองพืน้โดยใชปุ้๋ ย 15-15-15 อตัรำ 50 
กิโลกรมัตอ่ไร ่ ระยะปลกู 0.75 x 0.25 เมตร หยอดเมล็ดจ ำนวน 2 เมล็ดตอ่หลมุ  ฉีดพน่สำรก ำจดัวชัพืช
ประเภทก่อนงอกหลงักำรปลกูเม่ือดนิมีควำมชืน้ เม่ือตน้ขำ้วโพดหวำนมีอำยไุด ้ 2 สปัดำหห์ลงัปลกู ถอน
แยกใหเ้หลือ 1 ตน้ตอ่หลมุ เม่ือตน้ขำ้วโพดหวำนมีอำยไุด ้4 สปัดำห ์และ 6 สปัดำห ์ ใสปุ่๋ ยเคมีสตูร 46-0-0 
อตัรำ 22 กิโลกรมัตอ่ไร ่ เก็บเก่ียวผลผลิตโดยดจูำกลกัษณะเมล็ดท่ีเริ่มเปล่ียนสี น ำมำกะเทำะคดัแยกเมล็ดดี
และเมล็ดเสีย  

การบันทกึข้อมูล 
1. วันปลูก คือ วันท่ีใหน้  ำ้ครัง้แรก หรือ วันท่ีดินมีควำมชืน้เพียงพอส ำหรบักำรงอก
หลงัจำกกำรหยอดเมล็ด 
2. จ ำนวนวนัออกไหม คือ จ ำนวนวนัตัง้แต่วนัปลูกถึงวันท่ีไหมโผล่พน้เปลือกหุม้ฝัก
เป็นจ ำนวน 50% ของจ ำนวนตน้ทัง้หมด 
3. จ ำนวนวนัออกดอกตวัผู ้ คือ จ ำนวนวนัตัง้แต่วนัปลูกถึงวนัท่ีอับละอองเกสรแตก
เป็นจ ำนวน 50% ของจ ำนวนตน้ทัง้หมด 
4. ควำมสงูตน้  คือ วดัควำมสงูจำกโคนตน้ท่ีระดบัผิวดินถึงรอยตอ่ระหว่ำงกำบใบกบั
แผน่ใบ (leaf collar) ของใบธง เฉล่ียจำก 5-10 ตน้ มีหนว่ยเป็นเซนตเิมตร 
5. ควำมสงูฝัก คือ วดัควำมสงูจำกโคนตน้ท่ีระดบัผิวดินถึงขอ้ท่ีเป็นจุดก ำเนิดของฝัก
บนสดุท่ีสำมำรถเก็บผลผลิตได ้เฉล่ียจำก 5-10 ตน้ มีหนว่ยเป็นเซนตเิมตร 



6. จ ำนวนฝักท่ีเก็บเก่ียวไดท้ัง้หมดในพืน้ท่ีเก็บเก่ียว 
7. จ ำนวนเมล็ด/ฝัก ทดสอบคณุภำพของเมล็ด 
8. ข้อมูลอุตุนิยมวิทยำท่ีจ ำเป็นในช่วงกำรปลูก เช่น ปริมำณและจ ำนวนวันฝนตก 

อณุหภมูิ ควำมชืน้สมัพทัธ ์เป็นตน้ 
เวลาและสถานทีด่ าเนินการ  

ตลุำคม 2561 – กนัยำยน 2562 ศนูยว์ิจยัและพฒันำกำรเกษตรตรงั อ ำเภอปะเหลียน จงัหวดัตรงั   
 

ผลการทดลองและวิจารณ ์
กำรเจริญเติบโตของสำยพนัธุ์ CLei0838 ช่วงเวลำปลูกมกรำคม-มีนำคม  มีค่ำเฉล่ียควำมสูงตน้

สงูสดุเท่ำกบั 206 เซนติเมตร ช่วงเวลำปลกูกรกฎำคม-กันยำยน  มีคำ่เฉล่ียควำมสงูตน้ต ่ำสุดเท่ำกบั 137 
เซนตเิมตร  สว่นกำรเจรญิเตบิโตของสำยพนัธุ ์CLei0856 ในชว่งเวลำปลกูมกรำคม-มีนำคม  และเมษำยน-
มิถนุำยน มีคำ่เฉล่ียควำมสงูตน้สงูสดุ 141 เซนติเมตร  ในช่วงเวลำปลกูเดือนตลุำคม-ธันวำคม มีคำ่เฉล่ีย
ควำมสงูตน้ต ่ำสดุเท่ำ 99 เซนตเิมตร ในทกุชว่งปลกูสำยพนัธุ ์CLei0838 ใหค้ำ่ควำมสงูตน้เฉล่ียสงูกว่ำสำย
พนัธุ ์CLei0856 มีควำมสูงเฉล่ียเท่ำกับ 165 และ 127 เซนติเมตร ในช่วงปลูกมกรำคม-มีนำคม ควำมสูง
เฉล่ียทัง้สองสำยพนัธุจ์ะมีควำมสงูเฉล่ียสงูสดุ 173 เซนติเมตร ส่วนช่วงปลกูตลุำคม-ธันวำคม ใหค้วำมสงู
เฉล่ียตน้ต ่ำสดุเฉล่ีย 127 เซนตเิมตร (ตำรำงท่ี 1) 

ผลผลิตของสำยพันธุ์ CLei0838 ในช่วงเวลำปลูกมีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ ช่วงเวลำปลูก
มกรำคม-มีนำคม  มีคำ่เฉล่ียของผลผลิตเมล็ดพนัธุส์งูท่ีสดุเทำ่กบั 126 กิโลกรมั/ไร ่ ชว่งเวลำปลกูกรกฎำคม
ถึงกันยำยนใหผ้ลผลิตต ่ำสุดเท่ำกับ 14.2 กิโลกรมั/ไร่  ส่วนผลผลิตสำยพนัธุ์ CLei0856 ในช่วงเวลำปลูก
มกรำคม-มีนำคม มีค่ำเฉล่ียของผลผลิตเมล็ดพันธุ์สูงสุด แต่ไม่มีควำมแตกต่ำงทำงสถิติท่ีปลูกช่วง
มกรำคม-มีนำคม  และเมษำยน-มิถุนำยน มีค่ำเฉล่ียของผลผลิตเมล็ดพันธุ์เท่ำกับ 51.50  48.37  และ 
43.73 กิโลกรมั/ไร่ ตำมล ำดบั ช่วงเวลำปลูกกรกฎำคมถึงกันยำยนใหค้่ำเฉล่ียผลผลิตเมล็ดพันธุ์ต  ่ำสุด
เท่ำกบั 18.13 กิโลกรมั/ไร่  ในทกุช่วงปลกูสำยพนัธุ ์CLei0838 ใหค้ำ่เฉล่ียผลผลิตเมล็ดพนัธุเ์ฉล่ียมำกกวำ่
สำยพันธุ์ CLei0856 มีค่ำเฉล่ียผลผลิตเมล็ดพันธุ์เท่ำกับ 78.18 และ 40.43 กิโลกรมั/ไร่  ช่วงเวลำปลูก
มกรำคม-มีนำคม มีค่ำเฉล่ียของผลผลิตเมล็ดพันธุ์สูงสุดเท่ำกับ 89.22 กิโลกรัม/ไร่  ช่วงเวลำปลูก
กรกฎำคม-กนัยำยน  มีคำ่เฉล่ียของผลผลิตเมล็ดพนัธุต์  ่ำสดุเทำ่กบั 16.17 กิโลกรมั/ไร ่(ตำรำงท่ี 2) 

เปอรเ์ซ็นตค์วำมงอกของเมล็ดข้ำวโพดหวำนสำยพันธุ์ CLei0838 ท่ีได้จำกลูกช่วงเวลำปลูก
กรกฎำคม-กนัยำยน  มีคำ่เฉล่ียของควำมงอกสงูท่ีสดุเท่ำกบั 96 เปอรเ์ซ็นต ์แตไ่มมี่ควำมแตกตำ่งทำงสถิติ
กับช่วงเวลำปลูกตุลำคม-ธันวำคม  มีค่ำเฉล่ียของควำมงอกเท่ำกับ 94 เปอรเ์ซ็นต ์ควำมงอกของเมล็ด
ขำ้วโพดหวำนสำยพนัธุ ์CLei0838 ช่วงเวลำปลูกเมษำยน-มิถุนำยน และกรกฎำคม-กันยำยน มีค่ำเฉล่ีย
ของควำมงอกไม่แตกตำ่งกนัทำงสถิติ มีคำ่เท่ำกบั 93 และ 91 เปอรเ์ซ็นต ์ส่วนควำมงอกของเมล็ดขำ้วโพด



หวำนทัง้สองสำยพนัธุเ์ฉล่ียในทุกช่วงเวลำปลูกค่ำเฉล่ียของควำมงอกไม่แตกต่ำงกนัทำงสถิติมีค่ำเท่ำกบั 
83.75  และ 83.5 เปอรเ์ซ็นต ์ ชว่งเวลำปลกูกรกฎำคม-กนัยำยน  มีคำ่เฉล่ียควำมงอกสงูสดุมีคำ่เท่ำกบั 94 
เปอรเ์ซ็นต ์ (ตำรำงท่ี 3) 

ดชันีควำมงอกของเมล็ดขำ้วโพดหวำนสำยพนัธุ ์CLei0838 ในชว่งเวลำปลกูเดือนตลุำคม-ธนัวำคม 
มีคำ่ดชันีควำมงอกของเมล็ดสงูท่ีสดุเท่ำกบั 16 ดชันีควำมงอกของเมล็ดท่ีปลกูมกรำคม-มีนำคม   มีคำ่ดชันี
ควำมงอกของเมล็ดต ่ำท่ีสดุเท่ำกบั 10  ดชันีควำมงอกของเมล็ดขำ้วโพดหวำนสำยพนัธุ ์CLei0856 ในช่วง
เวลำปลกูเมษำยน-มิถนุำยน  มีคำ่ดชันีควำมงอกสงูสดุ 16  ดชันีควำมงอกของเมล็ดในชว่งเวลำปลกูเดือน
ตลุำคม-ธันวำคม 2561 มีค่ำดชันีควำมงอกของเมล็ดต ่ำสุดเท่ำกับ 12  ดชันีควำมงอกของเมล็ดขำ้วโพด
หวำนสำยพนัธุ ์CLei0838 และสำยพนัธุ ์CLei0856 เฉล่ียในทุกช่วงเวลำปลูกค่ำเฉล่ียไม่แตกต่ำงกันทำง
สถิติมีคำ่เท่ำกบั 13 และ 14 ทัง้สำยพนัธุ ์CLei0838 และสำยพนัธุ ์CLei0856 ท่ีในช่วงเวลำปลกูเมษำยน-
มิถุนำยน  มีค่ำดชันีควำมงอกเฉล่ียสูงสุด 15 และดชันีควำมงอกท่ีปลูกมกรำคม-มีนำคม มีค่ำต ่ำสุด 12   
(ตำรำงท่ี 4) 

 
Table 1  Plant height of inbred line Clei0838 and CLei0856 in different seasons at Trang 

research and development center in 2019 
 

Mont/inbred line CLei0838 CLei0856 Mont-Mean 
Oct-Dec (cm) 155 99 127 b 
Jan-Mar (cm) 206 141 173 a 
Apr-Jun (cm) 163 141 152 ab 
Jul-Sep (cm) 137 128 133 b 

inbred line-Mean 165 127 147 
C.V. (a) =20.91        C.V. (b) =  18.5% 
In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 

 
Table 2  Yield of inbred line Clei0838 and CLei0856 in different seasons at Trang research and 

development center in 2019 
 

Mont/inbred line CLei0838 CLei0856 Mont-Mean 
Oct-Dec (kg/rai) 92.93 b 48.37 a 70.65 
Jan-Mar(kg/rai) 126.93 a 51.50 a 89.22 
Apr-Jun (kg/rai) 78.67 c 43.73 a 61.20 



Jul-Sep (kg/rai) 14.20 d 18.13 b 16.17 
inbred line-Mean 78.18 40.43 59.13 

C.V. (a) =27.30        C.V. (b) =  12.1% 
In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 
 

Table 3  Germination of inbred line Clei0838 and CLei0856 in different seasons at Trang research 
and development center in 2019 

 

Mont/inbred line CLei0838 CLei0856 Mont-Mean 
Oct-Dec (%) 94 a 71 c 83 
Jan-Mar (%) 66 b 79 bc 72 
Apr-Jun (%) 79 b 93 a 86 
Jul-Sep (%) 96 a 91 ab 94 

inbred line-Mean 83.75 83.5 83.75 
C.V. (a) = 5.70%        C.V. (b) =  8.8% 
In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 

 
Table 4  Germination index of inbred line Clei0838 and CLei0856 in different seasons at Trang 
research and development center in 2019 
 

Mont/inbred line CLei0838 CLei0856 Mont-Mean 
Oct-Dec 16 a 12 b 14 
Jan-Mar 10 c 14 ab 12 
Apr-Jun 13 b 16 a 15 
Jul-Sep 14 ab 13 b 13 

inbred line-Mean 13 14 14 
C.V. (a) = 6.89%        C.V. (b) =  9.9% 
In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 

 
สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 

กำรเจริญเติบโตของสำยพนัธุ์ CLei0838 ช่วงเวลำปลูกมกรำคม-มีนำคม มีค่ำเฉล่ียควำมสูงตน้
สงูสดุเท่ำกบั 206 เซนติเมตร กำรเจริญเติบโตของสำยพนัธุ์ CLei0856 ในช่วงเวลำปลกูมกรำคม-มีนำคม  
และเมษำยน-มิถนุำยน มีคำ่เฉล่ียควำมสงูตน้สงูสดุ 141 เซนตเิมตร   



ผลผลิตของสำยพนัธุ์ CLei0838 ช่วงเวลำปลกูมกรำคม-มีนำคม มีคำ่เฉล่ียของผลผลิตเมล็ดพนัธุ์
สงูท่ีสดุเท่ำกบั 126 กิโลกรมั/ไร ่ ผลผลิตสำยพนัธุ์ CLei0856 ในช่วงเวลำปลกูมกรำคม-มีนำคม มีคำ่เฉล่ีย
ของผลผลิตเมล็ดพนัธุส์งูสดุ 51.50  กิโลกรมั/ไร ่ 

ควำมงอกของเมล็ดข้ำวโพดหวำนสำยพันธุ์ CLei0838 ท่ีไดจ้ำกลูกช่วงเวลำปลูกกรกฎำคม-
กันยำยน  มีค่ำเฉล่ียของควำมงอกสูงท่ีสุดเท่ำกับ 96 เปอรเ์ซ็นต ์ควำมงอกของเมล็ดขำ้วโพดหวำนสำย
พนัธุ ์CLei0838 ชว่งเวลำปลกูเมษำยน-มิถนุำยน  มีคำ่เฉล่ียของควำมงอกเทำ่กบั 93 เปอรเ์ซ็นต ์ 

ดัชนีควำมงอกของเมล็ดข้ำวโพดหวำนสำยพันธุ์ CLei0838 ในช่วงเวลำปลูกเดือนตุลำคม-
ธันวำคม มีคำ่ดชันีควำมงอกของเมล็ดสงูท่ีสดุเท่ำกบั 16  ดชันีควำมงอกของเมล็ดขำ้วโพดหวำนสำยพนัธุ ์
CLei0856 ในชว่งเวลำปลกูเมษำยน-มิถนุำยน มีคำ่ดชันีควำมงอกสงูสดุ 16   

 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน ์

 จำกผลกำรวิจยัช่วงเวลำท่ีเหมำะสมในกำรปลกูขำ้วโพดหวนในจงัหวดัตรงัควรจะปลกูในชว่งเดือน
มกรำคม-มีนำคม จะท ำใหก้ำรเจรญิเตบิโตและผลผลิตสงูกวำ่ปลกูในชว่งเดือนอ่ืน 
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