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การทดสอบการใช้สารละลายไคโตซานทดแทนการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชของการผลิตข้าวโพดฝักสด 

กัญญรตัน์  จ ำปำทอง1  รังษี  เจริญสถำพร1  สุพรรณณี เป็งค ำ2 
ปิยะรัตน์ จังพล1 มนตรี ปำนตู1  อรทัย วรสุทธิศำล1 

    ------------------------------------------ 

บทคัดย่อ 
  ศึกษำกำรใช้สำรละลำยไคโตซำนทดแทนกำรใช้สำรเคมีป้องกันก ำจัดศัตรูพืชของกำรผลิตข้ำวโพดฝักสด 
ท ำกำรทดลอง 2 ปี ระหว่ำงเดือนสิงหำคม 2556 ถึง เดือนกันยำยน 2557  ปีที่1 ท ำกำรทดลองที่ศูนย์วิจัยพืชไร่
เชียงใหม่ โดยใช้สำรละลำยไคโตซำนจ ำนวน  6 ชนิด ได้แก่ สำรละลำยไคโตซำน height molecular weight 
สำรละลำยไคโตซำน medium molecular weight สำรละลำยไคโตซำน low molecular weight  สำรละลำย
ไคโตซำนที่ไม่ฉำยรังสี สำรละลำยไคโตซำนที่ฉำยรังสี และผลิตภัณฑ์สำรละลำยไคโตซำน  ไคโตซำนแต่ละชนิด  
วำงแผนกำรทดลองแบบ RCBD จ ำนวน 3 ซ  ำ มี 5 กรรมวิธี คือ กำรใช้สำรเคมีตำมวิธีเกษตรกร กำรใช้สำรเคมี
ตำมวิธี เกษตรกร  100% 80% 75% 60% และ 0% ผลกำรทดลองพบว่ำ  สำรละลำยไคโตซำน height 
molecular weight มีจ ำนวนฝัก และน  ำหนักฝักเฉลี่ยต่อไร่เฉลี่ยทุกกรรมวิธีมีค่ำสูงกว่ำกำรใช้สำรละลำยไคโตซำน
ชนิดอ่ืน โดยกรรมวิธีกำรใช้สำรเคมีร่วมกับสำรละลำยไคโตซำน มีจ ำนวนฝัก และน  ำหนักฝักสูงกว่ำกำรไม่ใช้
สำรเคมี และกำรใช้สำรเคมี 100 % และกรรมวิธีกำรใช้สำรเคมี 80% มีจ ำนวนฝักที่แมลงเข้ำท ำลำยน้อยที่สุด 
และมีควำมหวำนมำกที่สุด และกำรใช้ผลิตภัณฑ์ไคโตซำน มีจ ำนวนฝักมำตรฐำน มีจ ำนวนฝักที่แมลงเข้ำท ำลำย 
และน  ำหนักฝักท่ีแมลงเข้ำท ำลำยน้อยที่สุด และมีควำมหวำนเฉลี่ยทุกกรรมวิธีมำกที่สุด  
 ในปีที่ 2 ท ำกำรทดลองที่แปลงเกษตรกร จ.กำญจนบุรี โดยใช้ข้อมูลจำกแปลงทดลองในปีที่ 1 วำง
แผนกำรทดลองแบบ RCBD จ ำนวน 4 ซ  ำ มี 5 กรรมวิธี คือ กำรใช้สำรเคมีตำมวิธีเกษตรกร กำรใช้สำรเคมีตำมค ำ
แนะค ำของกรมวิชำกำรเกษตร กำรใช้สำรเคมีตำมค ำแนะน ำฯร่วมกับสำรละลำยไคโตซำน height molecular 
weight กำรใช้สำรเคมีตำมค ำแนะน ำฯร่วมกับผลิตภัณฑ์ไคโตซำน และน  ำเปล่ำ ผลกำรทดลองพบว่ำ กำรใช้
สำรละลำยไคโตซำนเพ่ือชักน ำควำมทนทำนต่อศัตรูพืชของข้ำวโพดฝักสด มีจ ำนวนฝัก น  ำหนักฝักของผลผลิตไม่
แตกต่ำงจำกกรรมวิธีของเกษตรกร และกรรมวิธีของกรมวิชำกำรเกษตร แต่กำรใช้สำรเคมีฯร่วมกับสำรละลำยไคโต
ซำน height molecular weight ของกรมวิชำกำรเกษตร สำมำรถเพ่ิมควำมทนทำนต่อแมลงศัตรูพืช โดยปริมำณ
รวมของแมลงศัตรูพืชต่ ำสุด และน  ำหนักฝักที่ถูกแมลงศัตรูพืชเข้ำท ำลำยต่อ 1 ฝัก ลดลงไปน้อยที่สุด รวมทั งลด
จ ำนวนครั งกำรฉีดพ่นสำรเคมี และต้นทุนกำรผลิตให้เกษตรกร 
ค าส าคัญ :  ข้ำวโพดฝักสด ไคโตซำน 

1ค าน ำ 

                                                           
1 สถำบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงำน  50 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
2ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่  
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ค าน ำ 
ไคโตซำน(Chitosan) เป็นไบโอโพลิ เมอร์ธรรมชำติอย่ำงหนึ่ งที่มีองค์ประกอบส ำคัญ ในรูปของ             

D-glucosamine ซึ่งแปรรูปมำจำกสำรไคติน (Chitin) ที่เป็นองค์ประกอบอยู่ในเปลือกนอกหรือกระดองของสัตว์
พวกกุ้ง ปู แมลงและเชื อรำ รวมทั งเป็นองค์ประกอบอยู่ในกระดองปลำหมึกด้วย ดังนั นไคโตซำนจึงเป็นวัสดุชีวภำพ 
(biomaterials) ที่สำมำรถถูกย่อยสลำยตำมธรรมชำติ มีควำมปลอดภัยสูง ในกำรน ำมำใช้กับพืช มนุษย์ และสัตว์ 
ไม่เกิดผลเสีย และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมไม่เกิดกำรแพ้ ไม่ไวไฟ และไม่เป็นพิษต่อพืช นอกจำกนี ยังส่งเสริมกำร
เพ่ิมปริมำณสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์อีกด้วย 

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไคโตซำนเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบหรือส่วนผสม จ ำเป็นต้องรู้หรือเข้ำใจอย่ำงท่องแท้ใน
คุณสมบัติส ำคัญที่ต้องกำรของไคโตซำน ยกตัวอย่ำงจำกประสบกำณ์กำรผลิตไคโตซำนส ำหรับอำหำรเสริมเพ่ือลด
น  ำหนัก คุณสมบัติที่ส ำคัญคือกำรดักจับไขมัน (Fat blinding) ไคโตซำนที่ได้จำกเปลือกกุ้ง ปู หรือปลีหมึก จะ
ให้ผลไม่เท่ำกัน หรือแม้กระทั่งจำกวัตถุดิบตัวเดียวกัน แต่ค่ำคุณสมบัติบำงตัวแตกต่ำงกันเช่น %DD หรือ 
Molecular weight ก็มีผลต่อคุณสมบัติดังกล่ำว คุณสมบัติที่ส ำคัญของไคโตซำนด้ำนกำรเกษตรคงไม่พ้นเรื่อง 
%DD (Degree of deacetylation)  และ  MW (Molecular Weight)  หรือ Viscosity ไคโตซำนที่ประยุกต์ใช้
ด้ำนกำรเกษตรจะมีลักษณะเฉพำะ คิอ ไคโตซำน พอลิเมอร์ (สีขำว/เหลือง/เหลืองเข้ม) ส ำหรับใช้ต่อเนื่อง  ไคโต
ซำน ออริโกเมอร์ (สีด ำ) เหมำะส ำหรับกระตุ้นกำรเจริญเติบโตที่ต้องกำรเห็นผลทันไวใจ   ไคติน-ไคโตซำน ปรับ
สภำพดินก่อนกำรเพำะปลูก  

กำรใช้ไคโตซำนกับกำรเกษตรด้ำนพืช ควำมสำมำรถในกำรยับยั งและสร้ำงภูมิต้ำนทำนโรค  เนื่องจำกไค
โตซำนมีสมบัติในกำรออกฤทธิ์เป็นตัวกระตุ้น (elicitor) ต่อพืช ท ำให้สำมำรถกระตุ้นระบบป้องกันหรือช่วย
เสริมสร้ำงระบบภูมิต้ำนทำนในพืช ท ำให้พืชผลิตเอนไซม์และสำรเคมีเพ่ือป้องกันตนเองออกมำ ท ำให้พืชลดโอกำส
ที่จะถูกคุกคำมโดยจุลินทรีย์ที่เป็นสำเหตุโรคพืชจ ำพวก แบคทีเรีย ไวรัส และเชื อรำบำงชนิด โดยกลไกท ำงำนคือ 
ไคโตซำนจะซึมผ่ำนเข้ำทำงผิวใบและหรือทำงล ำต้นพืช และไปช่วยยับยั งกำรเกิดโรคพืชในกรณีที่พืชได้รับเชื อและ
มีอำกำรของโรคพืชแล้ว หรือคือกำรรักษำโรคพืช ส่วนในพืชที่ยังไม่เป็นโรคหรือติดเชื อ กำรใช้ไคโตซำนจะช่วยเพ่ิม
ควำมต้ำนทำนโรคให้แก่กับพืชได้ ควำมต้ำนทำนของพืชต่อแมลงศัตรูพืช จะสังเกตเห็นได้ว่ำพืชที่มีกำรใช้ไคโตซำน
อย่ำงสม่ ำเสมอ พืชจะสำมำรถป้องกันตัวเองจำกกำรท ำลำยของแมลงศัตรูพืชได้ดีกว่ำ ทั งนี เนื่องจำกไคโตซำนจะไป
กระตุ้นให้มีกำรผลิตสำรลิกนินและแทนนินในชั นผนังเซลล์ของพืชมำกขึ น โดยจะสังเกตเห็นได้ว่ำมีแวกซ์เคลือบที่
ผิวใบของพืช นอกจำกนี กำรใช้ไคโตซำนยังช่วยเพ่ิมปริมำณจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน โดยไคโตซำนสำมำรถ
ส่งเสริมกำรเพ่ิมปริมำณจุลินทรีย์ เช่น เชื อ Actiomycetes sp. Trichoderma spp. ท ำให้เกิดกำรลดปริมำณของ
จุลินทรีย์ที่เป็นเชื อโรคพืช เช่น เชื อ ( Furarium ) Phythophthora spp. ฯลฯ 

วิธีด าเนินการ 
 ศึกษำกำรใช้สำรละลำยไคโตซำนทดแทนกำรใช้สำรเคมีป้องกันก ำจัดศัตรูพืชของกำรผลิตข้ำวโพดฝักสด 
ท ำแปลงทดลองที่ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ และกำรขยำยผลเทคโนโลยีกำรผลิตข้ำวโพดฝักสด ท ำแปลงทดลองที่
แปลงเกษตรกร จ.กำญจนบุรี 
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1. ศึกษาการใช้สารละลายไคโตซานทดแทนการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชของการผลิตข้าวโพด
ฝักสด ท ำกำรทดลองท่ีศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ระหว่ำงเดือนสิงหำคม 2556 ถึง เดือนกุมภำพันธ์ 2557  
 อุปกรณ์ 

1. เมล็ดพันธุ์ข้ำวโพดลูกผสม พันธุ์ไฮบริด 53  

2. ไคโตซำน จ ำนวน 6 ชนิด   

3. สำรเคมีป้องกันก ำจัดโรคพืช ได้แก่ เมทำแล็กซิล แมนโคเซ็บ คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์  

4. สำรเคมีป้องกันก ำจัดแมลงศัตรูพืช ได้แก่ คลอฟูอำซูรอน เมตำไซฟลูทริน ไซเปอร์เมทริน และคำร์บำริล 

5. สำรเคมีป้องกันก ำจัดวัชพืช ได้แก่ ไกลโฟเสท อะลำคลอร์ 

6. ปุ๋ยเคมีสูตร 18-46-0 และ 46-0-0 

7. วัสดุในแปลงทดลอง เช่น ป้ำยแปลง ไม้วัดควำมสูง ถุงตำข่ำยฟ้ำ เครื่องชั่งผลผลิต เครื่องมือวัดควำมหวำน 

8. วัสดุ/อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติกำร 
 วิธีการ 
 ศึกษำกำรใช้สำรละลำยไคโตซำนทดแทนกำรใช้สำรเคมีป้องกันก ำจัดศัตรูพืชของกำรผลิตข้ำวโพดฝักสด 
โดยใช้สำรละลำยไคโตซำนจ ำนวน  6 ชนิด แบ่งเป็นไคโตซำนของกรมวิชำกำรเกษตร 3 ชนิด ได้แก่ สำรละลำยไค
โตซำน height molecular weight (น  ำหนักโมเลกุลมำกกว่ำ 100,000 ดำลตัน) สำรละลำยไคโตซำน medium 
molecular weight (น  ำหนักโมเลกุลมำกกว่ำ 50,000-100,000 ดำลตัน) และสำรละลำยไคโตซำน low 
molecular weight (น  ำหนักโมเลกุล 50,000 ดำลตัน) ไคโตซำนของสถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ 3 ชนิด 
ได้แก่ สำรละลำยไคโตซำนที่ไมฉ่ำยรังสี (น  ำหนักโมเลกุลมำกกว่ำ 100,000 ดำลตัน)  สำรละลำยไคโตซำนที่ฉำย
รังสี (น  ำหนักโมเลกุล 50,000 ดำลตัน)  และผลิตภัณฑ์สำรละลำยไคโตซำน (น  ำหนักโมเลกุล 50,000 ดำลตัน)  
โดยสำรละลำยไคโตซำนทั ง 6 ชนิด มีควำมเข้มข้น 60 ppm. วำงแผนกำรทดลองแบบ RCB จ ำนวน 3 ซ  ำ 5 
กรรมวิธี  
 กรรมวิธีที่ 1 คือ กำรใช้สำรเคมีตำมวิธีเกษตรกร (ฉีดพ่น 5 ครั ง) 
 กรรมวิธีที่ 2 คือ กำรใช้สำรเคมีตำมวิธีเกษตรกร แต่ฉีดพ่นจ ำนวนครั งลดลงเหลือ 80% (ฉีดพ่น 4 ครั ง) 
 กรรมวิธีที ่3 คือ กำรใช้สำรเคมีตำมวิธีเกษตรกร แต่ฉีดพ่นจ ำนวนครั งลดลงเหลือ 75% (ฉีดพ่น 3 ครั ง) 
 กรรมวิธีที ่4 คือ กำรใช้สำรเคมีตำมวิธีเกษตรกร แต่ฉีดพ่นจ ำนวนครั งลดลงเหลือ 60% (ฉีดพ่น 2 ครั ง) 
 กรรมวิธีที่ 5 คือ ไม่ใช้สำรเคมี แต่ใช้สำรละลำยไคซำนทดแทนกำรใช้สำรเคมีตำมสำรเคมีตำมวิธีเกษตรกร  
   (ฉีดพ่น 5 ครั ง) 
กำรป้องกันก ำจัดโรคและแมลงของข้ำวโพดฝักสดตำมวิธีเกษตรกร (อัตรำต่อน  ำ 20 ลิตร) 

1. เริ่มเป็นใบจริง - เมทำแลคซิลอัตรำกำรใช้ 20 g แมนโคเซ็บ อัตรำกำรใช้ 30 g   
  - ไซเปอร์เมทริน อัตรำกำรใช้ 10 cc 
2. อำยุ 28 วัน - เมทำแลคซิล อัตรำกำรใช้ 20 g แมนโคเซ็บ อัตรำกำรใช้ 30 g  
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  - คลอร์ฟลูอำซูรอน อัตรำกำรใช้ 30 ml คำร์บำริล อัตรำกำรใช้ 50 g 
3. อำยุ 35-42 วัน - แมนโคเซ็บ อัตรำกำรใช้ 20 g  คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ อัตรำกำรใช้ 20 g 
  - ไซเปอร์เมทริน อัตรำกำรใช้ 10 cc 
4. เริ่มติดฝัก/วันออกไหม - แมนโคเซ็บ อัตรำกำรใช้ 20 g คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ อัตรำกำรใช้ 20 g 
  - ไซเปอร์เมทริน อัตรำกำรใช้  10 cc 
5. หลังติดไหม 50%  - แมนโคเซ็บ อัตรำกำรใช้  20 g คอปเปอร์ไฮดรอกไซด ์อัตรำกำรใช้  20 g   
  - ไซเปอร์เมทริน อัตรำกำรใช้ 10 cc 

 กำรเตรียมแปลง เตรียมแปลงปลูกข้ำวโพดฝักสดที่ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ระยะปลูก 75x25 เซนติเมตร 
ขนำดพื นที่แปลงย่อย 4.5x5 เมตร พื นที่เก็บเกี่ยว 3x4 เมตร โดยใช้พันธุ์ข้ำวโพดลูกผสมพันธุ์ไฮบริด 53 ดูแลแปลง
พร้อมก ำจัดวัชพืชภำยในแปลง ประเมินควำมรุนแรงของโรคและแมลงศัตรูพืชที่ส ำคัญ บันทึกข้อมูลชนิด และ
ปริมำณของแมลงศัตรูพืชที่ส ำรวจพบ ทุก 7 วัน  เก็บผลผลิตและวิเครำะห์คุณภำพ วิเครำะห์ต้นทุนกำรผลิต 
วิเครำะห์ข้อมูล และจัดท ำรำยงำน  

บันทึกข้อมูลชนิด และปริมำณของแมลงศัตรูพืชที่ส ำรวจพบ วันปลูก วันงอก วันออกไหม 50% ผลผลิต
ฝักสดต่อไร่ จ ำนวนต้นเก็บเกี่ยว จ ำนวนฝักท่ีเก็บเก่ียว และควำมหวำน 

 2. การขยายผลเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดฝักสด ท ำกำรทดลองที่แปลงเกษตรกร จ.กำญจนบุรี 
ระหว่ำงเดือนพฤษภำคม 2556 ถึง เดือนกันยำยน 2557  
 อุปกรณ์ 

1. เมล็ดพันธุ์ข้ำวโพดลูกผสม พันธุ์ไฮบริด 3  
2. ไคโตซำน จ ำนวน 2 ชนิด   
3. สำรเคมีป้องกันก ำจัดโรคพืช ได้แก่ เมทำแล็กซิล แมนโคเซ็บ อะบำเม็กติน ไดเมโทรมอร์ฟ และไซโปร
โคลนำโซล 
4. สำรเคมีป้องกันก ำจัดแมลงศัตรูพืช ได้แก่ ไซเปอร์เมทริน คำร์เบนดำซิม และคำร์บำริล  
5. สำรเคมีป้องกันก ำจัดวัชพืช ได้แก่ ไกลโฟเสท อะลำคลอร์ 
6. ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 และ 46-0-0 
7. วัสดุในแปลงทดลอง เช่น ป้ำยแปลง ไม้วัดควำมสูง ถุงตำข่ำยฟ้ำ เครื่องชั่งผลผลิต เครื่องมือวัดควำมหวำน 
8. วัสดุ/อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติกำร 

 วิธีการ 
 กำรขยำยผลเทคโนโลยีกำรผลิตข้ำวโพดฝักสด น ำข้อมูลจำกกำรศึกษำกำรใช้สำรละลำยไคโตซำน
ทดแทนกำรใช้สำรเคมีป้องกันก ำจัดศัตรูพืชของกำรผลิตข้ำวโพดฝักสด มำทดสอบในแปลงเกษตรกร วำงแผนกำร
ทดลองแบบ RCBD จ ำนวน 4 ซ  ำ 5 กรรมวิธี  
 กรรมวิธีที่ 1 คือ กำรใช้สำรเคมีตำมวิธีเกษตรกร 
 กรรมวิธีที่ 2 คือ กำรใช้สำรเคมีตำมคู่มือของกรมวิชำกำรเกษตร  
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 กรรมวิธีที่ 3 คือ กำรใช้สำรเคมีตำมคู่มือของกรมวิชำกำรเกษตร ร่วมกับผลิตภัณฑ์สำรละลำยไคโตซำน
ของสถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ  
 กรรมวิธีที่ 4 คือ กำรใช้สำรเคมีตำมคู่มือของกรมวิชำกำรเกษตร ร่วมกับสำรละลำยไคโตซำน height 
molecular weight ของกรมวิชำกำรเกษตร   
 กรรมวิธีที่ 5 น  ำเปล่ำ 

กำรเตรียมแปลง คัดเลือกพื นที่ปลูก เตรียมแปลงปลูกข้ำวโพดฝักสดที่แปลงเกษตรกร จังหวัดกำญจนบุรี 
ปลูกเป็นแถวคู่ ระยะระหว่ำงร่อง 120 เซนติเมตร ระยะระหว่ำงหลุม 40 เซนติเมตร ขนำดพื นที่แปลงย่อย 6x6 
เมตร พื นที่เก็บเกี่ยว 3.6x4.4 เมตร โดยใช้พันธุ์ข้ำวโพดลูกผสมพันธุ์ไฮบริด 3 ดูแลแปลงพร้อมก ำจัดวัชพืชภำยใน
แปลง ประเมินควำมรุนแรงของโรคและแมลงศัตรูพืชที่ส ำคัญ เก็บผลผลิตและวิเครำะห์คุณภำพ  วิเครำะห์
ต้นทุนกำรผลิต วิเครำะห์ข้อมูล และจัดท ำรำยงำน  

บันทึกข้อมูลชนิด และปริมำณของแมลงศัตรูพืชที่ส ำรวจพบ วันปลูก วันงอก วันออกไหม 50% ผลผลิต
ฝักสดต่อไร่ จ ำนวนต้นเก็บเกี่ยว จ ำนวนฝักท่ีเก็บเก่ียว และควำมหวำน 
ระยะเวลา 
 เริ่มต้น สิงหำคม 2556 – กันยำยน 2558 
สถานที่ท าการทดลอง 
 สถำบันวิจัยพืชไร่ และพืชทดแทนพลังงำน ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ และแปลงเกษตรกรจังหวัดกำญจนบุรี 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
1. ศึกษาการใช้สารละลายไคโตซานทดแทนการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชของการผลิตข้าวโพดฝักสด  
 ประเมินความรุนแรงของโรคและแมลงศัตรูพืชที่ส าคัญ ส ำรวจที่อำยุ 14 28 35 42 และ 56 วันหลัง
ปลูก 
 ด้วงหมัดกระโดด จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ พบว่ำ กำรใช้สำรละลำยไคโตซำนทั ง 6 ชนิด ทุก
กรรมวิธีมีจ ำนวนด้วงหมัดกระโดดเข้ำท ำลำยไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ กำรใช้สำรละลำยไคโตซำน low molecular 
weight กรรมวิธีที่ใช้สำรเคมี 100% พบจ ำนวนด้วงหมัดกระโดด สูงที่สุด 1,422 ตัวต่อไร่ รองลงมำคือกำรใช้
สำรละลำยไคโตซำน medium molecular weight กรรมวิธีที่ใช้สำรเคมี 80% และสำรละลำยไคโตซำนที่ฉำย
รังสี กรรมวิธีที่ใช้สำรเคม ี80% และ 75% พบจ ำนวนด้วงหมัดกระโดด 1,138 ตัวต่อไร่ กำรใช้สำรละลำยไคโตซำน 
height molecular weight กรรมวิธีที่ใช้สำรเคมี 100% และผลิตภัณฑ์ไคโตซำน กรรมวิธีที่ใช้สำรเคมี 80%  พบ
จ ำนวนด้วงหมัดกระโดด 853 ตัวต่อไร่ และกำรใช้ไคโตซำนที่ไม่ฉำยรังสี กรรมวิธีที่ใช้สำรเคมี 100% และ 0% พบ
จ ำนวนด้วงหมัดกระโดดน้อยที่สุด 284 ตัวต่อไร่ (ตำรำงที ่1) 
 เพลี ยอ่อน จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ พบว่ำ กำรใช้สำรละลำยไคโตซำนทั ง 6 ชนิด ทุกกรรมวิธีมี
จ ำนวนเพลี ยอ่อนเข้ำท ำลำยไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ กำรใช้สำรละลำยไคโตซำนที่ไม่ฉำยรังสี กรรมวิธีที่ใช้สำรเคมี 
100% พบจ ำนวนเพลี ยอ่อนสูงที่สุด 15,929 ตัวต่อไร่ รองลงมำคือกำรใช้สำรละลำยไคโตซำน low molecular 

weight กรรมวิธีที่ใช้สำรเคมี 100% พบจ ำนวนเพลี ยอ่อน 7,111 ตัวต่อไร่ กำรใช้สำรละลำยไคโตซำน medium 
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molecular weight กรรมวิธีที่ใช้สำรเคมี 80% พบจ ำนวนเพลี ยอ่อน 4,267 ตัวต่อไร่ กำรใช้ผลิตภัณฑ์ไคโตซำน 
กรรมวิธีที่ใช้สำรเคมี 60% พบจ ำนวนเพลี ยอ่อน 3,129 ตัวต่อไร่ กำรใช้สำรละลำยไคโตซำนที่ฉำยรังสี กรรมวิธีที่
ใช้สำรเคมี 60% พบจ ำนวนเพลี ยอ่อน 2,844 ตัวต่อไร่ และกำรใช้สำรละลำยไคโตซำน  height molecular 
weight กรรมวิธีทีใ่ช้สำรเคมี 100% พบจ ำนวนด้วงหมัดกระโดดน้อยที่สุด 2,276 ตัวต่อไร่ (ตำรำงที ่1)  
 หนอนเจำะล ำต้น จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ พบว่ำ กำรใช้สำรละลำยไคโตซำนทั ง 6 ชนิด ทุก
กรรมวิธีมีจ ำนวนหนอนเจำะล ำต้นเข้ำท ำลำยไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ กำรใช้สำรละลำยไคโตซำน medium 

molecular weight ในกรรมวิธีที่ไม่ใช้สำรเคมี พบจ ำนวนหนอนเจำะล ำต้นสูงที่สุด 5,404 ตัวต่อไร่ รองลงมำคือกำร
ใช้สำรละลำยไคโตซำน low molecular weight กรรมวิธีที่ไม่ใช้สำรเคมี พบจ ำนวนหนอนเจำะล ำต้น 4,836 ตัวต่อ
ไร่ กำรใช้สำรละลำยไคโตซำนที่ฉำยรังสี กรรมวิธีที่ไม่ใช้สำรเคมี พบจ ำนวนหนอนเจำะล ำต้น 3,698 ตัวต่อไร่ กำร
ใช้สำรละลำยไคโตซำน height molecular weight กรรมวิธีที่ใช้สำรเคมี 60% พบจ ำนวนหนอนเจำะล ำต้น 
3,413 ตัวต่อไร่ และกำรใช้ผลิตภัณฑ์ไคโตซำน กรรมวิธีที่ไม่ใช้สำรเคมี พบจ ำนวนด้วงหมัดกระโดดน้อยที่สุด 
3,129 ตัวต่อไร่ (ตำรำงที ่1)  

ตารางที่ 1 แสดงจ ำนวนด้วงหมดักระโดด เพลี ยอ่อน และหนอนเจำะล ำต้น (ตวัต่อไร่) ส ำรวจที่อำยุ 14 28 35 42 และ 56 วัน
หลังปลูกข้ำวโพดหวำน แปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไรเ่ชียงใหม ่ปี 2556 

ชนิดแมลง
ศัตรูพืช 

กรรมวิธ ี จ ำนวนแมลงศัตรูพืช (ตัวต่อไร่) 

ไคโตซำน  
height 

ไคโตซำน  
medium 

ไคโตซำน 
low 

ไคโตซำน 
ไม่ฉำยรังส ี

ไคโตซำน 
ฉำยรังส ี

ผลิตภณัฑ ์
ไคโตซำน 

ด้วงหมัด 1. สำรเคมี 100% 853a 285a 1422a 284a 284a 284a 
กระโดด 2. สำรเคมี 80% 284a 1138a 284c 0a 1138a 853a 
 3. สำรเคมี 75% 0a 284a 854b 0a 1138a 0a 
 4. สำรเคมี 60% 0a 284a 0c 0a 284a 284a 
 5. สำรเคมี 0% 284a 569a 0c 284a 284a 0a 
 CV (%) 177.4 93.8 56.9 113.9 86.3 177.4 

เพลี ยอ่อน 1. สำรเคมี 100% 2276a 1422a 7111a 15929a 1707a 2560a 
 2. สำรเคมี 80% 853a 4267a 1422a 2844a 1138a 569a 
 3. สำรเคมี 75% 854a 2844a 3129a 5689a 569a 2844a 
 4. สำรเคมี 60% 1707a 2276a 4551a 2276a 2844a 3129a 
 5. สำรเคมี 0% 1138a 1138a 2276a 5404a 2276a 1138a 
 CV (%) 109.5 151.5 100.1 175.1 117.1 101.5 

หนอนเจำะ 1. สำรเคมี 100% 2560a 2844b 3413a 1707a 3413a 3129a 
ล ำต้น 2. สำรเคมี 80% 1138a 1991b 1991a 2844a 1422a 1422b 

 3. สำรเคมี 75% 3129a 1991b 1422a 1991a 1707a 2844a 
 4. สำรเคมี 60% 3413a 2844b 3129a 2560a 3129a 1138b 
 5. สำรเคมี 0% 1707a 5404a 4836a 3413a 3698a 3129a 



7 
 

 CV (%) 67.0 25.3 58.2 37.3 75.7 30.6 

หมำยเหตุ ตัวเลขท่ีตำมด้วยตัวอักษรเหมือนกันทำงด้ำนสดมภ์ ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับควำมเชื่อมัน 95 %  

การเจริญเติบโตของข้าวโพดหวาน 
ความสูงต้น และความสูงฝัก 
 ควำมสูงต้น จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ พบว่ำ กำรใช้สำรละลำยไคโตซำนทั ง 6 ชนิด ทุกกรรมวิธีให้
ควำมสูงต้นไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ กำรใช้สำรละลำยไคโตซำน height molecular weight กรรมวิธีกำรใช้
สำรเคมี 80% มีควำมสูงมำกที่สุด 179.7 เซนติเมตร กำรใช้สำรละลำยไคโตซำน medium molecular weight 
กรรมวิธีกำรใช้สำรเคมี 75% มีควำมสูงมำกที่สุด 179.5 เซนติเมตร กำรใช้สำรละลำยไคโตซำน low molecular 
weight กรรมวิธีกำรใช้สำรเคมี 100% มีควำมสูงมำกที่สุด 170.5 เซนติเมตร กำรใช้สำรละลำยไคโตซำนไม่ฉำย
รังสี กรรมวิธีกำรใช้สำรเคมี 80% มีควำมสูงมำกที่สุด 173.3 เซนติเมตร กำรใช้สำรละลำยไคโตซำนฉำยรังสี กรรม
วิธีกำรใช้สำรเคมี 80% มีควำมสูงมำกที่สุด 173.2 เซนติเมตร กำรใช้ผลิตภัณฑ์ไคโตซำน กรรมวิธีกำรใช้สำรเคมี 
100% มีควำมสูงมำกที่สุด 173.4 เซนติเมตร (ตำรำงท่ี 2) 
  ควำมสูงฝัก จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ พบว่ำ กำรใช้สำรละลำยไคโตซำน height molecular 
weight ควำมสูงฝักไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ  กรรมวิธีกำรใช้สำรเคมี 100% มีควำมสูงมำกที่สุด 72.7 
เซนติเมตร กำรใช้สำรละลำยไคโตซำน medium molecular weight กรรมวิธีกำรใช้สำรเคมี 80% มีควำมสูง
มำกที่สุด 68.3 เซนติเมตร กำรใช้สำรละลำยไคโตซำน low molecular weight กรรมวิธีที่ไม่ใช้สำรเคมี มีควำม
สูงมำกที่สุด 68.6 เซนติเมตร กำรใช้สำรละลำยไคโตซำนไม่ฉำยรังสี กรรมวิธีกำรใช้สำรเคมี 80% มีควำมสูงมำก
ที่สุด 71.5 เซนติเมตร กำรใช้สำรละลำยไคโตซำนฉำยรังสี กรรมวิธีกำรใช้สำรเคมี 100% มีควำมสูงมำกที่สุด 71.3 
เซนติเมตร กำรใช้ผลิตภัณฑ์ไคโตซำน กรรมวิธีกำรใช้สำรเคมี 60% มีควำมสูงมำกที่สุด 72.3 เซนติเมตร (ตำรำงที่ 3) 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 2 แสดงควำมสูงต้นของข้ำวโพดหวำน (เซนติเมตร) แปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ปี 2556 

กรรมวิธ ี
ควำมสูงต้น (เซนติเมตร) 

ไคโตซำน height 
molecular weight 

ไคโตซำน medium 
molecular weight 

ไคโตซำน low 
molecular weight 

ไคโตซำน 
ไม่ฉำยรังส ี

ไคโตซำน 
ฉำยรังส ี

ผลิตภณัฑ ์
ไคโตซำน 

1. สำรเคมี 100% 173.1a 171.1a 170.5a 166.7a 172.3a 173.4a 

2. สำรเคมี 80% 179.7a 171.7a 165.1a 173.3a 173.2a 157.4b 

3. สำรเคมี 75% 1691a 179.5a 168.3a 169.5a 168.3a 166.9a 

4. สำรเคมี 60% 168.9a 169.1a 168.0a 162.1a 165.2a 167.2a 
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5. สำรเคมี 0% 167.8a 166.0a 165.1a 172.3a 169.0a 170.3a 

CV (%) 4.5 5.6 3.9 5.0 5.1 2.6 

หมำยเหตุ ตัวเลขท่ีตำมด้วยตัวอักษรเหมือนกันทำงด้ำนสดมภ์ ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับควำมเชื่อมัน 95 %  

 
ตารางท่ี 3 แสดงควำมสูงฝักของข้ำวโพดหวำน (เซนติเมตร) แปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ปี 2556 

กรรมวิธ ี
ควำมสูงต้น (เซนติเมตร) 

ไคโตซำน height 
molecular weight 

ไคโตซำน medium 
molecular weight 

ไคโตซำน low 
molecular weight 

ไคโตซำน 
ไม่ฉำยรังส ี

ไคโตซำน 
ฉำยรังส ี

ผลิตภณัฑ ์
ไคโตซำน 

1. สำรเคมี 100% 72.7a 67.1a 63.6a 68.1a 71.3a 60.2b 

2. สำรเคมี 80% 66.1a 68.3a 66.5a 71.5a 67.3a 69.1ab 

3. สำรเคมี 75% 70.8a 64.3a 65.2a 65.3a 67.2a 66.2ab 

4. สำรเคมี 60% 66.4a 61.6a 61.9a 66.1a 66.8a 72.3a 

5. สำรเคมี 0% 64.9a 67.7a 68.6a 69.8a 69.9a 68.0ab 

CV (%) 9.4 8.3 6.4 10.9 11.6 6.7 

หมำยเหตุ ตัวเลขท่ีตำมด้วยตัวอักษรเหมือนกันทำงด้ำนสดมภ์ ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับควำมเชื่อมัน 95 %  

ผลผลิตของข้าวโพดหวาน 
 จ ำนวนฝัก และน  ำหนักฝักต่อไร่ จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ พบว่ำ กำรใช้สำรละลำยไคโตซำน 
height molecular weight กรรมวิธีกำรใช้สำรเคมี 75% และกำรไม่ใช้สำรเคมี มีจ ำนวนฝักเฉลี่ยสูงที่สุด 8,178 
ฝักต่อไร่ แต่น  ำหนักฝักเฉลี่ยของกรรมวิธีกำรใช้สำรเคมี 75% ให้น  ำหนักฝักเฉลี่ยสูงกว่ำกำรไม่ใช้สำรเคมี คือ 
2,436 กิโลกรัมต่อไร่ แตกต่ำงจำกกรรมวิธีกำรใช้สำรเคมี 100 % ที่มีจ ำนวนฝัก และน  ำหนักฝักเฉลี่ยต่อไร่ 7,200 
ฝักต่อไร่ และ 2,119 กิโลกรัมต่อไร่ ตำมล ำดับ 
 กำรใช้สำรละลำยไคโตซำน medium molecular weight กรรมวิธีที่ใช้สำรเคมี 75% มีจ ำนวนฝัก และ
น  ำหนักฝักเฉลี่ยต่อไร่ 7,600 ฝักต่อไร่ และ 2,557 กิโลกรัมต่อไร่ ตำมล ำดับ ไม่แตกต่ำงจำกกรรมวิธีกำรใช้สำรเคมี 
100 %ที่มจี ำนวนฝัก และน  ำหนักฝักเฉลี่ยต่อไร่ 7,911 ฝักต่อไร่ และ 2,424 กิโลกรัมต่อไร่ ตำมล ำดับ  
 กำรใช้สำรละลำยไคโตซำน low molecular weight มีควำมแตกต่ำงทำงสถิติทุกกรรมวิธี กรรมวิธีกำรใช้
สำรเคมี 80% มีจ ำนวนฝัก และน  ำหนักฝักเฉลี่ยต่อไร่ สูงที่สุด 7,467 ฝักต่อไร่ และ 2,413 กิโลกรัมต่อไร่ 
ตำมล ำดับ 
 กำรใช้สำรละลำยไคโตซำนไม่ฉำยรังสี กรรมวิธีไม่ใช้สำรเคม ีมีควำมแตกต่ำงทำงสถิติทุกกรรมวิธี มีจ ำนวน
ฝัก และน  ำหนักฝักเฉลี่ยต่อไร่ สูงที่สุด 7,111 ฝักต่อไร่ และ 2,263 กิโลกรัมต่อไร่ ตำมล ำดับ  
 กำรใช้สำรละลำยไคโตซำนฉำยรังสี กรรมวิธีที่ใช้สำรเคมี 75% มีจ ำนวนฝัก และน  ำหนักฝักเฉลี่ยต่อไร่ สูง
ที่สุด 7,200 ฝักต่อไร่ และ 2,251 กิโลกรัมต่อไร่ ตำมล ำดับ แตกต่ำงจำกกรรมวิธีกำรใช้สำรเคมี 100 % ทีมี่จ ำนวน
ฝัก และน  ำหนักฝักเฉลี่ยต่อไร่ 6,089 ฝักต่อไร่ และ 1,868 กิโลกรัมต่อไร่ ตำมล ำดับ 
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 กำรใช้ผลิตภัณฑ์ไคโตซำน มีควำมแตกต่ำงทำงสถิติทุกกรรมวิธี กรรมวิธีที่ไม่ใช้สำรเคมี มีจ ำนวนฝัก และ
น  ำหนักฝักเฉลี่ยต่อไร่ สูงที่สุด แตกต่ำงทำงสถิติทุกกรรมวิธี 8,133 ฝักต่อไร่ และ 2,370 กิโลกรัมต่อไร่ ตำมล ำดับ 
(ตำรำงท่ี 4 และ 5) 
 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ ำนวนฝักของข้ำวโพดหวำน (ฝักต่อไร่) แปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ปี 2556 

กรรมวิธ ี
จ ำนวนฝัก (ฝักต่อไร่) 

ไคโตซำน height 
molecular weight 

ไคโตซำน medium 
molecular weight 

ไคโตซำน low 
molecular weight 

ไคโตซำน 
ไม่ฉำยรังส ี

ไคโตซำน 
ฉำยรังส ี

ผลิตภณัฑ ์
ไคโตซำน 

1. สำรเคมี 100% 7200b 7911a 6222b 6578ab 6089c 6933c 
2. สำรเคมี 80% 7689ab 7067b 7467a 6311b 6756ab 6757bc 
3. สำรเคมี 75% 8178a 7600a 6756b 6400ab 7200a 7600ab 
4. สำรเคมี 60% 7556b 7200b 5378c 5467c 7067a 7067bc 
5. สำรเคมี 0% 8178a 6489c 4889c 7111a 6311bc 8133a 

CV (%) 3.6 2.4 4.9 6.1 4.1 4.0 
หมำยเหตุ ตัวเลขท่ีตำมด้วยตัวอักษรเหมือนกันทำงด้ำนสดมภ์ ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับควำมเชื่อมัน 95 %  

ตารางท่ี 5 แสดงน  ำหนักฝักของข้ำวโพดหวำน (กิโลกรัมต่อไร่) แปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่  
ปี 2556 

กรรมวิธ ี
น  ำหนักฝัก (กิโลกรัมต่อไร่) 

ไคโตซำน height 
molecular weight 

ไคโตซำน medium 
molecular weight 

ไคโตซำน low 
molecular weight 

ไคโตซำน 
ไม่ฉำยรังส ี

ไคโตซำน 
ฉำยรังส ี

ผลิตภณัฑ ์
ไคโตซำน 

1. สำรเคมี 100% 2119b 2424ab 2093b 1843b 1868b 2129ab 

2. สำรเคมี 80% 2236ab 2177bc 2413a 2040ab 2044ab 2109ab 

3. สำรเคมี 75% 2436a 2557a 2175ab 1849b 2251a 2089ab 

4. สำรเคมี 60% 2353ab 2034c 1674c 1776b 2112ab 2027b 

5. สำรเคมี 0% 2173b 1995c 1600c 2263a 2092ab 2370a 

CV (%) 5.5 6.2 7.9 8.5 8.7 6.8 

หมำยเหตุ ตัวเลขท่ีตำมด้วยตัวอักษรเหมือนกันทำงด้ำนสดมภ์ ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับควำมเชื่อมัน 95 %  

 จ ำนวนฝักมำตรฐำน และน  ำหนักฝักมำตรฐำนเฉลี่ย จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ พบว่ำ กำรใช้
สำรละลำยไคโตซำน height molecular weight มีจ ำนวนฝักมำตรฐำน และน  ำหนักฝักมำตรฐำนเฉลี่ย ไม่มีควำม
แตกต่ำงทำงสถิติทุกกรรมวิธี กรรมวิธีกำรใช้สำรเคมี 60% มีจ ำนวนฝักมำตรฐำน และน  ำหนักฝักมำตรฐำนเฉลี่ย 
สูงที่สุด 6,533 ฝักต่อไร่ 1335 กิโลกรัมต่อไร่ ตำมล ำดับ 
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 กำรใช้สำรละลำยไคโตซำน medium molecular weight กรรมวิธีที่ใช้สำรเคมี 100% มีจ ำนวนฝัก
มำตรฐำน และน  ำหนักฝักมำตรฐำนเฉลี่ย มีควำมแตกต่ำงทำงสถิติกับทุกกรรมวิธี มีจ ำนวนฝักมำตรฐำน และ
น  ำหนักฝักมำตรฐำนเฉลี่ย สูงที่สุด 7,333 ฝักต่อไร่ 1,602 กิโลกรัมต่อไร่ ตำมล ำดับ 
 กำรใช้สำรละลำยไคโตซำน low molecular weight กรรมวิธีกำรใช้สำรเคมี 80% มีจ ำนวนฝักมำตรฐำน 
และน  ำหนักฝักมำตรฐำนเฉลี่ย มีควำมแตกต่ำงทำงสถิติทุกกรรมวิธี มีจ ำนวนฝักมำตรฐำน และน  ำหนักฝัก
มำตรฐำนเฉลี่ย สูงที่สุด 6,489 ฝักต่อไร่ 1,472 กิโลกรัมต่อไร่ ตำมล ำดับ 
 กำรใช้สำรละลำยไคโตซำนไม่ฉำยรังสี จ ำนวนฝักมำตรฐำนเฉลี่ยในกรรมวิธีไม่ใช้สำรเคมี มีควำมแตกต่ำง
กันทำงสถิติทุกกรรมวิธี มีจ ำนวนฝักมำตรฐำนเฉลี่ยสูงที่สุด 6,267 ฝักต่อไร่ ส่วนน  ำหนักฝักมำตรฐำนเฉลี่ย ไม่มี
ควำมแตกต่ำงทำงสถิติทุกกรรมวิธี กรรมวิธีไมใ่ช้สำรเคมนี  ำหนักฝักมำตรฐำนเฉลี่ยสูงที่สุด 1,348 กิโลกรัมต่อไร่  
 กำรใช้สำรละลำยไคโตซำนฉำยรังสี มีจ ำนวนฝักมำตรฐำน และน  ำหนักฝักมำตรฐำนเฉลี่ย มีควำมแตกต่ำง
กันทำงสถิติทุกกรรมวิธี กรรมวิธีที่ใช้สำรเคมี 75% มีจ ำนวนฝักมำตรฐำน และน  ำหนักฝักมำตรฐำนเฉลี่ย สูงที่สุด 
6,844 ฝักต่อไร่ 1,471 กิโลกรัมต่อไร่ ตำมล ำดับ 
 กำรใช้ผลิตภัณฑ์ไคโตซำน มีจ ำนวนฝักมำตรฐำนเฉลี่ย มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติทุกกรรมวิธี กรรมวิธีที่
ไม่ใช้สำรเคมีมีจ ำนวนฝักมำตรฐำนเฉลี่ย สูงที่สุด 7,333 ฝักต่อไร่ ส่วนน  ำหนักฝักมำตรฐำนกรรมวิธีที่ไม่ใช้สำรเคมี 
มีน  ำหนักฝักมำตรฐำนเฉลี่ยสูงที่สุด 1,775 กิโลกรัมต่อไร่ ตำมล ำดับ (ตำรำงท่ี 6 และ 7) 

ตารางท่ี 6 แสดงจ ำนวนฝักมำตรฐำนของข้ำวโพดหวำน (ฝักต่อไร่) แปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ปี 2556 

กรรมวิธ ี
จ ำนวนฝักมำตรฐำน (ฝักต่อไร่) 

ไคโตซำน height 
molecular weight 

ไคโตซำน medium 
molecular weight 

ไคโตซำน low 
molecular weight 

ไคโตซำน 
ไม่ฉำยรังส ี

ไคโตซำน 
ฉำยรังส ี

ผลิตภณัฑ ์
ไคโตซำน 

1. สำรเคมี 100% 5558a 7333a 5422b 5200ab 5511b 6400b 
2. สำรเคมี 80% 5556a 5733b 6489a 5422ab 5733b 6444b 
3. สำรเคมี 75% 6133a 5200b 5733b 5378ab 6844a 6578ab 
4. สำรเคมี 60% 6533a 5422b 4889c 4489b 5155b 5955b 
5. สำรเคมี 0% 5956a 4800b 4444c 6267a 5600b 7333a 

CV (%) 10.3 8.9 5.1 11.8 4.8 6.7 
หมำยเหตุ ตัวเลขท่ีตำมด้วยตัวอักษรเหมือนกันทำงด้ำนสดมภ์ ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับควำมเชื่อมัน 95 %  
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ตารางท่ี 7 แสดงน  ำหนักฝักมำตรฐำนของข้ำวโพดหวำน (กิโลกรัมต่อไร่) แปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่  

ปี 2556 

กรรมวิธ ี
น  ำหนักฝักมำตรฐำน (กิโลกรัมต่อไร่) 

ไคโตซำน height 
molecular weight 

ไคโตซำน medium 
molecular weight 

ไคโตซำน low 
molecular weight 

ไคโตซำน 
ไม่ฉำยรังส ี

ไคโตซำน 
ฉำยรังส ี

ผลิตภณัฑ ์
ไคโตซำน 

1. สำรเคมี 100% 1230a 1602a 1216ab 1071a 1267ab 1587ab 
2. สำรเคมี 80% 1310a 1252b 1472a 1009a 1268ab 1595ab 
3. สำรเคมี 75% 1269a 1279b 1038b 1125a 1471a 1631ab 
4. สำรเคมี 60% 1335a 1172b 1058b 954a 1160b 1315b 
5. สำรเคมี 0% 1311a 1153b 984b 1348a 1303ab 1775a 

CV (%) 15.3 9.6 13.7 31.2 8.6 10.4 
หมำยเหตุ ตัวเลขท่ีตำมด้วยตัวอักษรเหมือนกันทำงด้ำนสดมภ์ ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับควำมเชื่อมัน 95 %  

 จ ำนวนฝักที่แมลงเข้ำท ำลำย และน  ำหนักฝักที่แมลงเข้ำท ำลำย จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ  พบว่ำ 
กำรใช้สำรละลำยไคโตซำน height molecular weight มีจ ำนวนฝักทีแ่มลงเข้ำท ำลำย และน  ำหนักฝักท่ีแมลงเข้ำ
ท ำลำย ไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ แต่กรรมวิธีกำรใช้สำรเคมี 80% มีจ ำนวนฝักที่แมลงเข้ำท ำลำย น้อยที่สุด 
356 ฝักต่อไร่ ส่วนกรรมวิธีกำรใช้สำรเคมี 75% มีน  ำหนักฝักที่แมลงเข้ำท ำลำยน้อยที่สุด 77 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่ง
น  ำหนักฝักจะมำกหรือน้อยขึ นอยู่กับขนำดฝักที่โดนท ำลำย  
 กำรใช้สำรละลำยไคโตซำน medium molecular weight มีจ ำนวนฝักทีแ่มลงเข้ำท ำลำย และน  ำหนักฝัก
ที่แมลงเข้ำท ำลำย มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ กรรมวิธีกำรใช้สำรเคมี 60% มีจ ำนวนฝักที่แมลงเข้ำท ำลำย น้อย
ที่สุด 45 ฝักต่อไร่ ส่วนกรรมวิธีที่ไม่ใช้สำรเคม ีมีน  ำหนักฝักท่ีแมลงเข้ำท ำลำยน้อยที่สุด 5 กิโลกรัมต่อไร่ 
 กำรใช้สำรละลำยไคโตซำน low molecular weight มีจ ำนวนฝักที่แมลงเข้ำท ำลำย และน  ำหนักฝักที่
แมลงเข้ำท ำลำยมีควำมแตกต่ำงทำงสถิติ กรรมวิธีที่ไม่ใช้สำรเคมี มีจ ำนวนฝักที่แมลงเข้ำท ำลำย และน  ำหนักฝักที่
แมลงเข้ำท ำลำย น้อยที่สุด 45 ฝักต่อไร่ และ 11 กิโลกรัมต่อไร่ ตำมล ำดับ 
 กำรใช้สำรละลำยไคโตซำนไม่ฉำยรังสี มีจ ำนวนฝักทีแ่มลงเข้ำท ำลำย และน  ำหนักฝักที่แมลงเข้ำท ำลำย ไม่
มีควำมแตกต่ำงทำงสถิติ กรรมวิธีที่ใช้สำรเคมี 100% มีจ ำนวนฝักที่แมลงเข้ำท ำลำย และน  ำหนักฝักที่แมลงเข้ำ
ท ำลำย น้อยที่สุด 134 ฝักต่อไร่ และ 38 กิโลกรัมต่อไร่ ตำมล ำดับ 
 กำรใช้สำรละลำยไคโตซำนฉำยรังสี มีจ ำนวนฝักที่แมลงเข้ำท ำลำย มีควำมแตกต่ำงทำงสถิติ กรรมวิธีที่ใช้
สำรเคมี 75% มีจ ำนวนฝักที่แมลงเข้ำท ำลำย น้อยที่สุด 178 ฝักต่อไร่ ส่วนน  ำหนักฝักที่แมลงเข้ำท ำลำย ไมม่ีควำม
แตกต่ำงทำงสถิติ กรรมวิธีที่ใช้สำรเคม ี75% มีน  ำหนักฝักท่ีแมลงเข้ำท ำลำยน้อยที่สุด 37 กิโลกรัมต่อไร่ 
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 กำรใช้ผลิตภัณฑ์ไคโตซำน มีจ ำนวนฝักที่แมลงเข้ำท ำลำย และน  ำหนักฝักที่แมลงเข้ำท ำลำย มีควำม
แตกต่ำงทำงสถิติ กรรมวิธีที่ใช้สำรเคมี 100% และ 80% มีจ ำนวนฝักที่แมลงเข้ำท ำลำย และน  ำหนักฝักที่แมลงเข้ำ
ท ำลำย น้อยที่สุด 1 ฝักต่อไร่ และ 0.2 กิโลกรัมต่อไร่ ตำมล ำดับ (ตำรำงท่ี 8 และ 9) 

 

 

 

ตารางท่ี 8 แสดงจ ำนวนฝักท่ีแมลงเข้ำท ำลำยของข้ำวโพดหวำน (ฝักต่อไร่) แปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 
ปี 2556 

กรรมวิธ ี
จ ำนวนฝักท่ีแมลงเข้ำท ำลำย (ฝักต่อไร่) 

ไคโตซำน height 
molecular weight 

ไคโตซำน medium 
molecular weight 

ไคโตซำน low 
molecular weight 

ไคโตซำน 
ไม่ฉำยรังส ี

ไคโตซำน 
ฉำยรังส ี

ผลิตภณัฑ ์
ไคโตซำน 

1. สำรเคมี 100% 844a 267ab 489b 134a 222a 1a 
2. สำรเคมี 80% 356a 267ab 533b 222a 222a 1a 
3. สำรเคมี 75% 489a 1600c 578b 400a 178a 400ab 
4. สำรเคมี 60% 889a 45a 267ab 533a 889b 622b 
5. สำรเคมี 0% 578a 489b 45a 534a 533ab 400ab 

CV (%) 53.4 32.7 51.5 74.6 67.3 93.2 
หมำยเหตุ ตัวเลขท่ีตำมด้วยตัวอักษรเหมือนกันทำงด้ำนสดมภ์ ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับควำมเชื่อมัน 95 %  

ตารางท่ี 9 แสดงน  ำหนักฝักที่แมลงเข้ำท ำลำยของข้ำวโพดหวำน (กิโลกรัมต่อไร่) แปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่
เชียงใหม่ ปี 2556 

กรรมวิธ ี
น  ำหนักฝักท่ีแมลงเข้ำท ำลำย (กิโลกรัมต่อไร่) 

ไคโตซำน height 
molecular weight 

ไคโตซำน medium 
molecular weight 

ไคโตซำน low 
molecular weight 

ไคโตซำน 
ไม่ฉำยรังส ี

ไคโตซำน 
ฉำยรังส ี

ผลิตภณัฑ ์
ไคโตซำน 

1. สำรเคมี 100% 93a 46a 143bc 38a 52a 0.2a 
2. สำรเคมี 80% 132a 54a 91ab 87a 65a 0.2a 
3. สำรเคมี 75% 77a 61a 204c 81a 37a 83ab 
4. สำรเคมี 60% 143a 402b 63ab 142a 219a 130b 
5. สำรเคมี 0% 172a 5a 11a 107a 152a 121b 

CV (%) 58.3 35.1 54.7 61.9 90.8 71.2 
หมำยเหตุ ตัวเลขท่ีตำมด้วยตัวอักษรเหมือนกันทำงด้ำนสดมภ์ ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับควำมเชื่อมัน 95 %  

คุณภาพผลผลิต 
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 ควำมหวำน จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ พบว่ำ กำรใช้สำรละลำยไคโตซำน height molecular 
weight ควำมหวำนไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ แต่กรรมวิธีกำรใช้สำรเคมี 80% มีเปอร์เซ็นต์ควำมหวำนมำก
ที่สุด 11.85 brix และกรรมวิธีที่ใช้สำรเคมีร่วมกับสำรละลำยไคโตซำนมีเปอร์เซ็นต์ควำมหวำนมำกว่ำกำรใช้
สำรเคมี 100% และกำรไม่ใช้สำรเคมี  
 กำรใช้สำรละลำยไคโตซำน medium molecular weight ควำมหวำนไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ แต่
กรรมวิธีกำรใช้สำรเคมี 100% มีเปอร์เซ็นต์ควำมหวำนมำกที่สุด 10.87 brix และกรรมวิธีที่ใช้สำรเคมีร่วมกับ
สำรละลำยไคโตซำนมีเปอร์เซ็นต์ควำมหวำนมำกว่ำกำรไม่ใช้สำรเคมี 
 กำรใช้สำรละลำยไคโตซำน low molecular weight ควำมหวำนมีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ กรรม
วิธีกำรใช้สำรเคมี 80% มีเปอร์เซ็นต์ควำมหวำนมำกที่สุด 11.25 brix 
 กำรใช้สำรละลำยไคโตซำนไม่ฉำยรังสี ควำมหวำนไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ แต่กรรมวิธีกำรใช้
สำรเคมี 80% มีเปอร์เซ็นต์ควำมหวำนมำกที่สุด 10.90 brix  
 กำรใช้สำรละลำยไคโตซำนฉำยรังสี ควำมหวำนไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ แต่กรรมวิธีกำรใช้สำรเคมี 
80% มีเปอร์เซ็นต์ควำมหวำนมำกที่สุด 12.07 brix 
 กำรใช้ผลิตภัณฑ์ไคโตซำน ควำมหวำนไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติ แต่กรรมวิธีกำรใช้สำรเคมี 75% มี
เปอร์เซ็นต์ควำมหวำนมำกที่สุด 12.65 brix (ตำรำงท่ี 8 และ 9) 

ตารางท่ี 10 แสดงควำมหวำน (%brix) ของข้ำวโพดหวำน แปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ปี 2556 

กรรมวิธ ี
ควำมหวำน (% brix) 

ไคโตซำน height 
molecular weight 

ไคโตซำน medium 
molecular weight 

ไคโตซำน low 
molecular weight 

ไคโตซำน 
ไม่ฉำยรังส ี

ไคโตซำน 
ฉำยรังส ี

ผลิตภณัฑ ์
ไคโตซำน 

1. สำรเคมี 100% 10.00a 10.87a 10.08ab 9.88a 11.97a 11.65a 

2. สำรเคมี 80% 11.85a 10.63a 11.25a 10.90a 12.07a 11.72a 

3. สำรเคมี 75% 11.63a 10.50a 8.52b 10.32a 8.78a 12.65a 

4. สำรเคมี 60% 11.05a 10.57a 10.55ab 9.78a 9.03a 12.00a 

5. สำรเคมี 0% 10.33a 10.10a 10.15ab 9.92a 9.38a 11.22a 

CV (%) 9.3 11.1 10.4 10.3 25.0 9.0 

หมำยเหตุ ตัวเลขท่ีตำมด้วยตัวอักษรเหมือนกันทำงด้ำนสดมภ์ ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับควำมเชื่อมัน 95 %  

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 จำกกำรทดลอง พบว่ำ กำรใช้สำรละลำยไคโตซำน height molecular weight มีจ ำนวนฝัก และน  ำหนัก
ฝักเฉลี่ยต่อไร่ในกรรมวิธีกำรใช้สำรเคมี 75% สูงที่สุด 8,178 ฝักต่อไร่ และ 2,436 กิโลกรัมต่อไร่ ตำมล ำดับ โดย
จ ำนวนฝักและน  ำหนักฝักต่อไร่เฉลี่ยในทุกกรรมวิธีมีค่ำสูงกว่ำกำรใช้สำรละลำยไคโตซำนชนิดอ่ืน โดยกรรม
วิธีกำรใช้สำรเคมีร่วมกับสำรละลำยไคโตซำน มีจ ำนวนฝัก และน  ำหนักฝักสูงกว่ำกำรไม่ใช้สำรเคมี และกำรใช้
สำรเคมี 100 % ส่วนจ ำนวนฝักมำตรฐำน และน  ำหนักฝักมำตรฐำนเฉลี่ยของกรรมวิธีกำรใช้สำรเคมี 60% สูงที่สุด 
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6,533 ฝักต่อไร่ 1335 กิโลกรัมต่อไร่ ตำมล ำดับ ส่วนจ ำนวนฝักที่แมลงเข้ำท ำลำยน้อยที่สุด คือกรรมวิธีกำรใช้
สำรเคมี 80% 356 ฝักต่อไร่ และกรรมวิธีกำรใช้สำรเคมี 75% มีน  ำหนักฝักที่แมลงเข้ำท ำลำยน้อยที่สุด ซ่ึงน  ำหนัก
ฝักจะมำกหรือน้อยขึ นอยู่กับขนำดฝักที่โดนท ำลำย และเปอร์เซ็นต์ควำมหวำนของกรรมวิธีกำรใช้สำรเคมี 80% มี
ควำมหวำนมำกที่สุด 11.85 brix ซ่ึงกรรมวิธีที่ใช้สำรเคมีร่วมกับสำรละลำยไคโตซำนมีเปอร์เซ็นต์ควำมหวำนมำก
ว่ำกำรใช้สำรเคมี 100% และกำรไม่ใช้สำรเคมี  
 กำรใช้สำรละลำยไคโตซำน medium molecular weight กรรมวิธีที่ใช้สำรเคมี 75% มีจ ำนวนฝัก และ
น  ำหนักฝักเฉลี่ยต่อไร่ มำกที่สุด 7,600 ฝักต่อไร่ และ 2,557 กิโลกรัมต่อไร่ ตำมล ำดับ แต่ไม่แตกต่ำงจำกกรรม
วิธีกำรใช้สำรเคมี 100 % ส่วนกรรมวิธีที่ใช้สำรเคมี 100% มีจ ำนวนฝักมำตรฐำน และน  ำหนักฝักมำตรฐำนเฉลี่ยสูง
ที่สุด 7,333 ฝักต่อไร่ 1,602 กิโลกรัมต่อไร่ ตำมล ำดับ กรรมวิธีกำรใช้สำรเคมี 60% มีจ ำนวนฝักทีแ่มลงเข้ำท ำลำย 
น้อยที่สุด 45 ฝักต่อไร่ ส่วนกรรมวิธีที่ไม่ใช้สำรเคมี มีน  ำหนักฝักที่แมลงเข้ำท ำลำยน้อยที่สุด 5 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วน
กรรมวิธีกำรใช้สำรเคมี 100% มีเปอร์เซ็นต์ควำมหวำนมำกที่สุด 10.87 brix และกรรมวิธีที่ใช้สำรเคมีร่วมกับ
สำรละลำยไคโตซำนมีเปอร์เซ็นต์ควำมหวำนมำกว่ำกำรไม่ใช้สำรเคมี 
 กำรใช้สำรละลำยไคโตซำน low molecular weight กรรมวิธีกำรใช้สำรเคมี 80% มีจ ำนวนฝัก น  ำหนัก
ฝักสูงที่สุด 7,467 ฝักต่อไร่ และ 2,413 กิโลกรัมต่อไร่ ตำมล ำดับ และมีจ ำนวนฝักมำตรฐำน น  ำหนักฝักมำตรฐำน
สูงที่สุด 6,489 ฝักต่อไร่ 1,472 กิโลกรัมต่อไร่ ตำมล ำดับ ส่วนจ ำนวนฝักที่แมลงเข้ำท ำลำย และน  ำหนักฝักที่แมลง
เข้ำท ำลำยในกรรมวิธีที่ไม่ใช้สำรเคมี มีน้อยที่สุด 45 ฝักต่อไร่ และ 11 กิโลกรัมต่อไร่ ตำมล ำดับ ส่วนควำมหวำน
กรรมวิธีกำรใช้สำรเคมี 80% มีเปอร์เซ็นต์ควำมหวำนมำกที่สุด 11.25 brix 
 กำรใช้สำรละลำยไคโตซำนไม่ฉำยรังสี กรรมวิธีที่ไม่ใช้สำรเคมีมีจ ำนวนฝัก และน  ำหนักฝักเฉลี่ยต่อไร่ 
จ ำนวนฝักมำตรฐำนเฉลี่ย และน  ำหนักฝักมำตรฐำนเฉลี่ยสูงที่สุด และมีจ ำนวนฝักที่แมลงเข้ำท ำลำย และน  ำหนัก
ฝักที่แมลงเข้ำท ำลำยน้อยที่สุด แตก่รรมวิธีกำรใช้สำรเคมี 80% มีเปอร์เซ็นต์ควำมหวำนมำกที่สุด 10.90 brix 
 กำรใช้สำรละลำยไคโตซำนฉำยรังสี กรรมวิธีที่ใช้สำรเคมี 75% มีจ ำนวนฝัก และน  ำหนักฝักเฉลี่ยต่อไร่ สูง
ที่สุด 7,200 ฝักต่อไร่ และ 2,251 กิโลกรัมต่อไร่ ตำมล ำดับ มีจ ำนวนฝักมำตรฐำน และน  ำหนักฝักมำตรฐำนเฉลี่ย 
สูงที่สุด 6,844 ฝักต่อไร่ 1,471 กิโลกรัมต่อไร่ ตำมล ำดับ และยังมีจ ำนวนฝักที่แมลงเข้ำท ำลำย และน  ำหนักฝักที่
แมลงเข้ำท ำลำย น้อยที่สุด 178 ฝักต่อไร่ และ 37 กิโลกรัมต่อไร่ ตำมล ำดับ ส่วนควำมหวำนกรรมวิธีกำรใช้
สำรเคมี 80% มีเปอร์เซ็นต์ควำมหวำนมำกที่สุด 12.07 brix 
 กำรใช้ผลิตภัณฑ์ไคโตซำน กรรมวิธีที่ไม่ใช้สำรเคมี มีจ ำนวนฝัก และน  ำหนักฝักเฉลี่ยต่อไร่ สูงที่สุด 8,133 
ฝักต่อไร่ และ 2,370 กิโลกรัมต่อไร่ ตำมล ำดับ มีจ ำนวนฝักมำตรฐำน และน  ำหนักฝักมำตรฐำนเฉลี่ยสูงที่สุด 7,333 
ฝักต่อไร่ และ 1,775 กิโลกรัมต่อไร่ ตำมล ำดับ ส่วนจ ำนวนฝักทีแ่มลงเข้ำท ำลำย และน  ำหนักฝักที่แมลงเข้ำท ำลำย 
ในกรรมวิธีที่ใช้สำรเคมี 100% และ 80% มีจ ำนวนฝักที่แมลงเข้ำท ำลำย และน  ำหนักฝักที่แมลงเข้ำท ำลำยเฉลี่ย 
น้อยที่สุด 1 ฝักต่อไร่ และ 0.2 กิโลกรัมต่อไร่ ตำมล ำดับ ในเรื่องของควำมหวำนกรรมวิธีกำรใช้สำรเคมี 75% มี
เปอร์เซ็นต์ควำมหวำนมำกที่สุด 12.65 brix 
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2. การขยายผลเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดฝักสด ท ำกำรทดลองที่แปลงเกษตรกร จ.กำญจนบุรี ระหว่ำง
เดือนพฤษภำคม 2556 ถึง เดือนกันยำยน 2557  
 ประเมินความรุนแรงของโรคและแมลงศัตรูพืชที่ส าคัญ  
 จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ พบว่ำ กำรใช้สำรเคมีตำมค ำแนะน ำของกรมวิชำกำรเกษตรร่วมกับ
สำรละลำยไคโตซำน height molecular weight  มีแมลงศัตรูพืชเข้ำท ำลำยน้อยที่สุดเฉลี่ย 443,093 ตัว ไม่
แตกต่ำงกันทำงสถิติจำกกำรใช้สำรเคมีตำมค ำแนะน ำของกรมวิชำกำรเกษตร กำรใช้สำรเคมีตำมวิธีเกษตรกร และ
กำรใช้สำรเคมีตำมค ำแนะน ำของกรมวิชำกำรเกษตรร่วมกับผลิตภัณฑ์สำรละลำยไคโตซำน ซ่ึงมีแมลงศัตรูพืชเข้ำ
ท ำลำยเฉลี่ย 67,393 67,576 และ 115,328 ตัว (ตำรำงที ่11)  
ตารางท่ี 11 แสดงจ ำนวนแมลงศัตรูพืชที่ส ำคัญของข้ำวโพดหวำน (ตัวต่อไร่) แปลงเกษตรกร จ.กำญจนบุรี ปี 

2557 
 จ ำนวนแมลงศัตรูพืช (ตัวต่อ10ต้น) 

 ด้วงหมัด
กระโดด 

เพลี ยอ่อน หนอน 
กระทู้หอม 

หนอนเจำะ 
ล ำต้น 

รวม 
ทั งหมด 

1. สำรเคมีตำมวิธีเกษตรกร 10 1,311 5 5 1,330a 
2. สำรเคมีตำมคู่มือ doa 13 760 9 2 783a 
3. สำรเคมีตำมคู่มือ doa + 
ผลิตภณัฑ์ไคโตซำน 14 784 5 5 808a 
4. สำรเคมีตำมคู่มือ doa + 
สำรละลำยไคโตซำน height 
molecular weight  7 501 4 5 517a 
5. น  ำเปล่ำ (control)  15 1,080 5 2 1,101a 

CV (%)     76.9 
หมำยเหตุ ตัวเลขท่ีตำมด้วยตัวอักษรเหมือนกันทำงด้ำนสดมภ์ ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับควำมเชื่อมัน 95 %  

การเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวโพด 
ความสูง 
  ส ำหรับควำมสูงต้น จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิต ิพบว่ำ กำรใช้สำรเคมีตำมค ำแนะน ำของกรมวิชำกำร
เกษตรร่วมกับผลิตภัณฑ์สำรละลำยไคโตซำน มีควำมสูงต้นเฉลี่ย มำกที่สุด 198.5 เซนติเมตร ไม่แตกต่ำงกันทำง
สถิติจำกกำรใช้สำรเคมีตำมวิธีเกษตรกร กำรใช้สำรเคมีตำมค ำแนะน ำของกรมวิชำกำรเกษตร และกำรใช้สำรเคมี
ตำมค ำแนะน ำของกรมวิชำกำรเกษตรร่วมกับสำรละลำยไคโตซำน height molecular weight มีควำมสูงต้นเฉลี่ย 
194.3 193.0 และ 192.0 กิโลกรัมต่อไร่ ตำมล ำดับ (ตำรำงที ่12) 
 ส ำหรับควำมสูงฝัก จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ พบว่ำ กำรใช้สำรเคมีตำมค ำแนะน ำของกรมวิชำกำร
เกษตร มีควำมสูงฝักมำกที่สุด เฉลี่ย  125.8 เซนติเมตร ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติจำกกำรใช้สำรเคมีตำมค ำแนะน ำ
ของกรมวิชำกำรเกษตรร่วมกับผลิตภัณฑ์สำรละลำยไคโตซำน กำรใช้สำรเคมีตำมค ำแนะน ำของกรมวิชำกำรเกษตร 
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ร่วมกับสำรละลำยไคโตซำน height molecular weight และกำรใช้สำรเคมีตำมวิธีเกษตรกร มีควำมสูงฝักเฉลี่ย 
117.0 113.6 และ 113.1 กิโลกรัมต่อไร่ ตำมล ำดับ (ตำรำงที ่12) 
 
ตารางท่ี 12 แสดงผลกำรเจริญเติบโตของข้ำวโพดหวำน แปลงเกษตรกร จ.กำญจนบุรี ปี 2557 

กรรมวิธี  ควำมสูงต้น 
(ซม.)  

ควำมสูงฝัก 
(ซม.) 

1. สำรเคมีวิธีเกษตรกร 194.3  113.1  
2. สำรเคมีตำมคู่มือ doa 193.0  125.8  
3. สำรเคมีตำมคู่มือ doa + ผลิตภัณฑไ์คโตซำน 198.5  117.0  

4. สำรเคมีตำมคู่มือ doa + สำรละลำยไคโตซำน 
height molecular weight  

192.0  113.6 

5. น  ำเปล่ำ (control)  191.6  113.3 
CV (%) 3.8 9.4 

หมำยเหตุ ตัวเลขท่ีตำมด้วยตัวอักษรเหมือนกันทำงด้ำนสดมภ์ ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับควำมเชื่อมัน 95 %  

ผลผลิตข้าวโพด 
 ส ำหรับจ ำนวนฝักต่อไร่ จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ พบว่ำ กำรใช้สำรเคมีตำมค ำแนะน ำของกรม
วิชำกำรเกษตร มีจ ำนวนฝักมำกที่สุด เฉลี่ย 6,717 ฝักต่อไร่ ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติจำกกำรใช้สำรเคมีตำม
ค ำแนะน ำของกรมวิชำกำรเกษตรร่วมกับผลิตภัณฑ์สำรละลำยไคโตซำน กำรใช้สำรเคมีตำมค ำแนะน ำของกรม
วิชำกำรเกษตรร่วมกับสำรละลำยไคโตซำน height molecular weight แต่ให้ผลผลิตมำกกว่ำกำรใช้สำรเคมีตำม
วิธีเกษตรกร ซึ่งมีจ ำนวนฝักเฉลี่ย 6,465 6,313 และ 6,237 ฝักต่อไร่ ตำมล ำดับ (ตำรำงที ่13)  
 ส ำหรับน  ำหนักฝักข้ำวโพดต่อไร่ จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ พบว่ำ กำรใช้สำรเคมีตำมวิธีเกษตรกร 
ให้น  ำหนักฝักมำกที่สุด เฉลี่ย  2,785 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติจำกกำรใช้สำรเคมีตำมค ำแนะน ำของ
กรมวิชำกำรเกษตรร่วมกับผลิตภัณฑ์สำรละลำยไคโตซำน กำรใช้สำรเคมีตำมค ำแนะน ำของกรมวิชำกำรเกษตร 
และกำรใช้สำรเคมีตำมค ำแนะน ำของกรมวิชำกำรเกษตรผสมสำรละลำยไคโตซำน height molecular weight ซึ่ง
ให้น  ำหนักฝักเฉลี่ยฝัก 2,725 2,699 และ 2,644 กิโลกรัมต่อไร่ ตำมล ำดับ (ตำรำงที ่13) 

 

 

ตารางท่ี 13 แสดงจ ำนวนฝักต่อไร่ น  ำหนักฝักต่อไร่ แปลงเกษตรกร จ.กำญจนบุรี ปี 2557 

กรรมวิธี  จ ำนวนฝักต่อไร ่
(ฝัก/ไร่)  

น  ำหนักฝักต่อไร ่
(กก./ไร่) 

1. สำรเคมีวิธีเกษตรกร 6,237 a 2,785 a  
2. สำรเคมีตำมคู่มือ doa 6,717 a 2,699 ab  
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3. สำรเคมีตำมคู่มือ doa + ผลิตภัณฑไ์คโตซำน 6,465 a 2,725 ab  

4. สำรเคมีตำมคู่มือ doa + สำรละลำยไคโตซำน 
height molecular weight  

6,313 a 2,644 ab  

5. น  ำเปล่ำ (control)  5,732 a 2,381 b  
CV (%) 9.9  8.8  

หมำยเหตุ ตัวเลขท่ีตำมด้วยตัวอักษรเหมือนกันทำงด้ำนสดมภ์ ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับควำมเชื่อมัน 95 %  

 ส ำหรับจ ำนวนฝักที่ได้มำตรฐำน จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ พบว่ำ กำรใช้สำรเคมีตำมค ำแนะน ำของ
กรมวิชำกำรเกษตร มีจ ำนวนฝักที่ได้มำตรฐำนมำกที่สุด เฉลี่ย  4,495 ฝักต่อไร่ (ตำรำงที่ 14) แต่ไม่แตกต่ำงกันทำง
สถิติจำกกำรใช้สำรเคมีตำมวิธีเกษตรกร และกำรใช้สำรเคมีตำมค ำแนะน ำของกรมวิชำกำรเกษตรร่วมกับ
สำรละลำยไคโตซำนทั ง 2 ชนิด  
 ส ำหรับน  ำหนักฝักที่ได้มำตรฐำน จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ พบว่ำ กำรใช้สำรเคมีตำมวิธีเกษตรกร 
ให้น  ำหนักฝักที่ได้มำตรฐำนมำกที่สุด เฉลี่ย 1,423 กิโลกรัมต่อไร่ (ตำรำงที่ 14) ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติจำกกำรใช้
สำรเคมีตำมค ำแนะน ำของกรมวิชำกำรเกษตร และกำรใช้สำรเคมีตำมค ำแนะน ำฯ ร่วมกับสำรละลำยไคโตซำนทั ง 
2 ชนิด 
 ส ำหรับจ ำนวนฝักที่แมลงท ำลำย จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ พบว่ำ กำรใช้สำรเคมีตำมวิธีเกษตรกร 
มีจ ำนวนฝักที่แมลงท ำลำยน้อยที่สุด เฉลี่ย 1,869 ฝักต่อไร่ ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติจำกกำรใช้สำรเคมีตำม
ค ำแนะน ำของกรมวิชำกำรเกษตร กำรใช้สำรเคมีตำมค ำแนะน ำของกรมวิชำกำรเกษตรร่วมกับสำรละลำยไคโตซำน 
height molecular weight และสำรเคมีตำมค ำแนะน ำของกรมวิชำกำรเกษตรร่วมกับผลิตภัณฑ์สำรละลำยไคโต
ซำน ซึ่งมีจ ำนวนฝักทีแ่มลงท ำลำยเฉลี่ย 2,273 2,652 และ 2,702 ฝักต่อไร่ ตำมล ำดับ (ตำรำงที ่14)  
 ส ำหรับน  ำหนักฝักที่แมลงท ำลำย จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ พบว่ำกำรใช้สำรเคมีตำมวิธีเกษตรกร 
ให้น  ำหนักฝักที่แมลงท ำลำยน้อยที่สุด เฉลี่ย 530 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติจำกกำรใช้สำรเคมีตำม
ค ำแนะน ำฯ ร่วมกับผลิตภัณฑ์สำรละลำยไคโตซำน กำรใช้สำรเคมีตำมค ำแนะน ำของกรมวิชำกำรเกษตร กำรใช้
สำรเคมีตำมค ำแนะน ำฯ ร่วมกับสำรละลำยไคโตซำน height molecular weight และ ซึ่งมีน  ำหนักฝักที่แมลง
ท ำลำยเฉลี่ย 534 586 และ 687 กิโลกรัมต่อไร่ ตำมล ำดับ (ตำรำงที ่14) 
คุณภาพผลผลิต 
 ส ำหรับควำมหวำน จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ พบว่ำ กำรใช้สำรเคมีตำมค ำแนะน ำของกรมวิชำกำร
เกษตร มีควำมหวำนมำกที่สุด ควำมหวำนเฉลี่ย 15.03 % brix ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติจำกกำรใช้สำรเคมีตำม
ค ำแนะน ำฯ ร่วมกับสำรละลำยไคโตซำน height molecular weight กำรใช้สำรเคมีตำมค ำแนะน ำฯ ร่วมกับ
ผลิตภัณฑ์สำรละลำยไคโตซำน และกำรใช้สำรเคมีตำมวิธีเกษตรกร ซึ่งมีควำมหวำนเฉลี่ย 14.95 14.78 และ 
14.55 % brix ตำมล ำดับ (ตำรำงที ่15)  
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ต้นทุนการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดโรคและแมลง 
 ส ำหรับต้นทุนกำรใช้สำรเคมีป้องกันก ำจัดโรคและแมลง พบว่ำ กำรใช้สำรเคมีตำมค ำแนะน ำของกรม
วิชำกำรเกษตรร่วมกับสำรละลำยไคโตซำนทั ง 2 ชนิด มีต้นทุนกำรใช้สำรเคมีน้อยที่สุด 1,495 บำทต่อไร่ และกำร
ใช้สำรเคมีตำมค ำแนะน ำของกรมวิชำกำรเกษตร มีต้นทุนกำรใช้สำรเคมี 1,780 บำทต่อไร่ และกำรใช้สำรเคมีตำม
วิธีเกษตรกร มีต้นทุนกำรใช้สำรเคมีมำกที่สุด 2,954 บำทต่อไร่ ตำมล ำดับ (ตำรำงที ่16)  

ตารางท่ี 14 แสดง จ ำนวนฝักท่ีได้มำตรฐำน น  ำหนักฝักที่ได้มำตรฐำน จ ำนวนฝักท่ีแมลงท ำลำย น  ำหนักฝักท่ีแมลง
ท ำลำยของข้ำวโพดหวำน แปลงเกษตรกร จ.กำญจนบุรี ปี 2557 

กรรมวิธี  จ ำนวนฝัก 
ที่ได้มำตรฐำน 

(ฝัก/ไร่)  

น  ำหนักฝัก 
ที่ได้มำตรฐำน 

(กก./ไร่) 

จ ำนวนฝักท่ี
แมลงท ำลำย 

(ฝัก/ไร่) 

น  ำหนักฝักท่ี
แมลงท ำลำย 

(กก./ไร่) 

 น  ำหนักฝักท่ี
แมลงท ำลำย 

(ก./ฝัก) 

%ค่ำเฉลี่ยของน  ำหนัก
ฝักท่ีลดลงเมื่อเทียบกับ
น  ำหนักฝักมำตรฐำน 

1. สำรเคมีวิธีเกษตรกร 4,394 1,423 1,869 530  40 40 

2. สำรเคมีตำมคู่มือ 
doa 

4,495 1,373 2,273 586  50 50 

3. สำรเคมีตำมคู่มือ 
doa + ผลิตภณัฑไ์คโต
ซำน 

3,813 1,192 2,702 534  110 110 

4. สำรเคมีตำมคู่มือ 
doa + สำรละลำยไคโต
ซำน height 
molecular weight  

3,712 1,074 2,652 687  30 30 

5. น  ำเปล่ำ (control)  3,384 1,076 2,348 518  100 100 

CV (%) 20.5  24.0  36.1%  46.7/18.1    
หมำยเหตุ ตัวเลขท่ีตำมด้วยตัวอักษรเหมือนกันทำงด้ำนสดมภ์ ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับควำมเชื่อมัน 95 %  

ตารางท่ี 15 แสดงควำมหวำน (%brix) ของข้ำวโพดหวำน แปลงเกษตรกร จ.กำญจนบุรี ปี 2557 

กรรมวิธี  ควำมหวำน 
(% brix)  

1. สำรเคมีตำมวิธีเกษตรกร 14.55 ab  
2. สำรเคมีตำมคู่มือ doa 15.03  a  
3. สำรเคมีตำมคู่มือ doa + ผลิตภัณฑไ์คโตซำน 14.78 ab  

4. สำรเคมีตำมคู่มือ doa + สำรละลำยไคโตซำน height 
molecular weight  

14.95 ab  

5. น  ำเปล่ำ (control)  14.03  b  
CV (%) 4.0  
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หมำยเหตุ ตัวเลขท่ีตำมด้วยตัวอักษรเหมือนกันทำงด้ำนสดมภ์ ไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับควำมเชื่อมัน 95 %  

 

 

 

ตารางท่ี 16 แสดงต้นทุนกำรใช้สำรเคมีป้องกันก ำจัดวัชพืช โรค และแมลงศัตรูพืชของข้ำวโพดฝักสด แปลง
เกษตรกร จ.กำญจนบุรี ปี 2557 

กรรมวิธี  จ ำนวนครั งท่ี
พ่นสำรเคม ี

ค่ำสำรเคมีป้องกันก ำจัดโรคและ
แมลงศัตรูพืช 
(บำทต่อไร่) 

ค่ำสำรละลำย 
ไคโตซำน 

(บำทต่อไร่) 

รวมทั งหมด 

1. วิธีเกษตรกร 5 2,954 0 2,954 
2. คู่มือปฏิบัติ doa 5 1,780 0 1,780 
3. คู่มือปฏิบัติ doa + ผลิตภณัฑ์ไค
โตซำน 

4 1,324 171 1,495 

4. คู่มือปฏิบัติ doa + สำรละลำยไค
โตซำน  
height molecular weight  

4 1,324 171 1,495 

5. น  ำเปล่ำ (control)  5 0 0 0 

 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 จำกกำรทดลอง พบว่ำ กำรใช้สำรละลำยไคโตซำนเพ่ือชักน ำควำมทนทำนต่อศัตรูพืชของข้ำวโพดฝักสด มี

จ ำนวนฝัก น  ำหนักฝักของผลผลิตไม่แตกต่ำงจำกกรรมวิธีของเกษตรกร และกรรมวิธีของกรมวิชำกำรเกษตร แต่

กำรใช้สำรเคมีฯร่วมกับสำรละลำยไคโตซำน height molecular weight ของกรมวิชำกำรเกษตร สำมำรถเพ่ิม

ควำมทนทำนต่อแมลงศัตรูพืช โดยปริมำณรวมของแมลงศัตรูพืชต่ ำสุด และน  ำหนักฝักที่ถูกแมลงศัตรูพืชเข้ำท ำลำย

ต่อ 1 ฝัก ลดลงไปน้อยที่สุด รวมทั งลดจ ำนวนครั งกำรฉีดพ่นสำรเคมี และต้นทุนกำรผลิตให้เกษตรกร 

ค าขอบคุณ  
 ขอขอบคุณ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ และคุณอ้อย อินทรโสภำ  เกษตรกรจังหวัดกำญจนบุรี  ที่อนุเครำะห์
แปลงทดลอง 
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