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อิทธิพลของฤดูและความเข้มข้นของน้าตาลต่อการติดเมล็ดและพัฒนาฝักของข้าวโพดหวานฮอกไกโด
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Abstract
The effect of season and sugar concentration on kernel set and ear development of ‘Hokkaido’
sweet corn was conducted. The experiment was set up in factorial in RCBD with 4 replications and 2
factors ,1) season; rainy and late rainy and 2) method of pollination; hand pollination, spraying water and
spraying 5 and 10% of sugar prior hand pollination. The treatment without hand pollination was a control.
The results showed that season effected on ear weight, ear size and total soluble solids content (TSS).
Growing in rainy season observed higher weight and bigger ear yield than that in late rainy but less TSS.
Percentage of kernel set was found that ear yield in wet season was higher kernel set than late rainy.
Applying water and sugar solution increased kernel set and score of fully developed ear in late rainy season.
Spraying sugar did not affect the TSS of kernel.
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บทคัดย่อ
การศึกษาอิทธิพลของฤดูและความเข้มข้นของน้าตาลต่อการติดเมล็ดและพัฒนาฝักข้าวโพดหวานฮอกไกโด วางแผนการ
ทดลองแบบสุ่มในบล็อคสมบูรณ์ จัดสิ่งทดลองแบบแฟคทอเรียล มี 4 ซ้า สองปัจจัยคือ ฤดูปลูก (ฤดูฝน และปลายฤดูฝน ) และ
วิธีการผสมเกสร (การช่วยผสมเกสร การพ่นน้าก่อนช่วยผสมเกสร พ่นสารละลายน้าตาลความเข้มข้น 5 และ 10 เปอร์เซ็นต์ ก่อน
การช่วยผสมเกสร โดยการผสมเกสรตามธรรมชาติเป็นสิ่งทดลองควบคุม) ผลการทดลองพบว่าฤดูปลูกมีผลต่อน้าหนักฝัก ขนาดฝัก
และปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได้ โดยการปลูกในฤดูฝนให้น้าหนักฝักและขนาดฝักมากกว่าการปลูกในปลายฤดูฝนแต่มีความหวาน
น้อยกว่า ส่วนเปอร์เซ็นต์การติดเมล็ดพบว่าฝักที่ปลูกในฤดูฝนมีการติดเมล็ดมากกว่าฝักในปลายฤดูฝน การให้น้าและสารละลาย
น้าตาลในปลายฤดูฝนช่วยให้มีการติดเมล็ดและมีคะแนนความสมบูรณ์ของฝักเพิ่มขึน แต่สารละลายน้าตาลไม่มีผลต่อความหวาน
ของข้าวโพด
ค้าส้าคัญ: ข้าวโพดหวานฮอกไกโด การช่วยผสมเกสร สารละลายนา้ ตาล
ค้าน้า
ข้าวโพดหวานเป็นพืชอาหารเศรษฐกิจที่มีความส้าคัญของประเทศไทย
ข้าวโพดหวานเป็นพืชอายุสันให้ผลตอบแทน
ค่อนข้างสูง สามารถจ้าหน่ายได้ทงตลาดบริ
ั
โภคสดและส่งโรงงานอุตสาหกรรมบรรจุกระป๋องเพื่อน้าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวโพด
หวาน เช่น ซุปข้าวโพด เมล็ดข้าวโพดในน้าเกลือ และน้านมข้าวโพด ปัจจุบันมีการพัฒนาข้าวโพดหวานสายพันธุ์ใหม่ๆ เพิ่มมากขึน
เช่น ข้าวโพดหวานที่สามารถบริโภคสดได้โดยไม่ต้องท้าให้สุกก่อน (นิรนาม, 2562) ข้าวโพดหวานสายพันธุ์เพียวไวท์ฮอกไกโดซึ่งมี
เมล็ดสีขาวทีน่ ้าเมล็ดมาจากประเทศญี่ปุ่น
เป็นข้าวโพดหวานรับประทานสดที่นิยมปลูกในประเทศไทยเนื่องจากมีรสชาติหวาน
ผลผลิตข้าวโพดหวานที่มคี ุณภาพดีต้องเมล็ดเต็มฝักซึ่งเป็นผลมาจากการผสมเกสรทีส่ มบูรณ์
โดยสาเหตุของการผสมเกสรที่ไม่
สมบูรณ์อาจเกิดจากสภาพอากาศไม่เหมาะสม อากาศที่ร้อนหรือความชืนต่้าท้าให้ไหม (silk) เหี่ยวหรือแห้งก่อนที่จะรับละอองเรณู
ไหมหรือก้านชูเกสรเพศเมีย มีลักษณะเป็นเส้นยาวและมีขน (trichrome) ท้าหน้าที่ในการจับละอองเกสรเพศผู้ (Nielson, 2020)
ไหมของข้าวโพดหวานมีน้าเป็นองค์ประกอบ 89 เปอร์เซ็นต์ (Senphan และคณะ, 2019) ดังนันความชืนของไหมมีผลต่อการ
ถ่ายละอองเรณู การปฏิสนธิของเมล็ดข้าวโพด การติดเมล็ดและการพัฒนาฝักที่ดีขึน (Anderson et al., 2004) จากการวิจัยที่ผ่าน
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มาพบว่าการฉีดพ่นสารละลายน้าตาลและนมผงช่วยเพิ่มการติดผลและการหลุดร่วงของผลมะม่วงนอกฤดูผล (นิรนาม, 2563) ใน
การวิจัยนีมุ่งศึกษาผลของฤดูและระดับความเข้มข้นของน้าตาลที่เหมาะสมเพื่อช่วยในการผสมเกสรทีส่ ่งผลต่อการติดเมล็ดของ
ข้าวโพดหวานฮอกไกโด เพื่อให้ได้แนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของข้าวโพดหวานรับประทานสด
อุปกรณ์และวิธีการ
วางแผนการทดลองแบบ RCBD จัดสิ่งทดลองแบบแฟคทอเรียลประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ 1) ฤดู (ฤดูฝน เดือนมิถุนายน
ถึง สิงหาคม และปลายฤดูฝน เดือนกันยายน ถึง พฤศจิกายน 2562) และ 2) วิธีการผสมเกสร ได้แก่ การช่วยผสมเกสร การให้น้า
การให้สารละลายนา้ ตาลความเข้มข้น 5 และ 10 % ก่อนการช่วยผสมเกสร และการผสมเกสรตามธรรมชาติเป็นสิ่งทดลองควบคุม
การทดลองมี 4 ซ้า โดยเพาะเมล็ดข้าวโพดหวานฮอกไกโดในถาดเพาะ เมื่ออายุต้นกล้า 5 วันหลังจากงอก ย้ายปลูกลงในแปลง
ขนาด 1x1.6 เมตร ระยะปลูก 75x20 ซม. ใส่ปุ๋ยรองพืนสูตร 16-16-16 ปริมาณ 5 กรัมต่อต้น ใส่ปยุ๋ สูตร 46-0-0 ปริมาณ 5 กรัม
ต่อต้น ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 25 กรัมต่อต้น หลังย้ายกล้า 14 วัน และใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-16 ปริมาณ 5 กรัมต่อต้นร่วมกับ
ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 25 กรัมต่อต้น หลังย้ายกล้า 29 วัน เมื่อต้นอายุได้ 37 วันหลังย้ายกล้า ใส่ปุ๋ยสูตร 8-24-24 ปริมาณ 5
กรัมต่อต้นร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 25 กรัมต่อต้น เมื่อข้าวโพดอายุประมาณ 40 วันหลังจากเพาะเมล็ด จะสังเกตเห็นไหม
หรือยอดเกสรเพศเมียยาวประมาณ 1 ซม. จึงท้าการฉีดพ่นน้าหรือพ่นสารละลายน้าตาลความเข้มข้น 5 และ 10 % แล้วผสมเกสร
ซึ่งการผสมเกสรตามธรรมชาติเป็นสิ่งทดลองควบคุม เก็บเกี่ยวฝักข้าวโพดที่อายุ 20 วันหลังจากผสมเกสร บันทึกน้าหนักฝักก่อน
และหลังปอกเปลือก ขนาดฝัก ความหวานและความสมบูรณ์ของฝัก (kernel set) ให้คะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยฝักที่เมล็ดติดเต็ม
พืนที่ทังหมดของฝักให้คะแนน 100 % ส่วนฝักที่เมล็ดติดประมาณ 1 ใน 4 ของฝัก ให้คะแนน 70 % (Figure 1)
ผลการทดลอง
น้าหนักและขนาดของฝักแตกต่างกันใน 2 ฤดูปลูก โดยการปลูกในฤดูฝนให้น้าหนักฝักทังเปลือก (276.38 – 320.25
กรัม) น้าหนักฝักปอกเปลือก (190.50 -235.75 กรัม) เส้นผ่าศูนย์กลางของฝัก (4.52 -4.78 ซม.) ความยาวของฝัก (18.43 -19.21
ซม.) มากกว่าการปลูกในปลายฤดูฝน ส่วนการให้น้าและสารละลายน้าตาลไม่มีผลต่อน้าหนักและขนาดของข้าวโพดหวานฮอกไกโด
และไม่มีปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างการให้สารละลายกับฤดูปลูก (Table 1) ส้าหรับความหวาน (TSS) พบว่ามีความแตกต่างกันใน 2
ฤดู โดยการปลูกในฤดูฝนมีค่าความหวานอยู่ระหว่าง 16.50-18.00 องศาบริกซ์ ซึ่งต่้ากว่าการปลูกในปลายฤดูฝนเล็กน้อย
(17.88-19.38 องศาบริกซ์) ส่วนการให้น้าและสารละลายนา้ ตาลไม่มีผลต่อความหวาน และไม่มีปฏิกริ ิยาสัมพันธ์ระหว่างฤดูปลูกกับ
การให้สารละลายนา้ ตาล ด้านความสมบูรณ์ของฝักมีความแตกต่างกันทัง 2 ฤดูปลูก การปลูกในฤดูฝนมีการติดเมล็ดมากกว่าใน
ปลายฤดูฝน โดยมีค่าคะแนนความสมบูรณ์ของฝักระหว่าง 86.95-96.10 ส่วนการปลูกในปลายฤดูฝนมีคะแนนความสมบูรณ์
ระหว่าง 72.50-94.00 และมีปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างฤดูปลูกกับการให้สารละลาย โดยการปลูกในปลายฤดูฝนร่วมกับให้น้าและ
สารละลายน้าตาลให้ฝักที่มีความสมบูรณ์ของฝักมากกว่า (Table 2)
วิจารณ์ผลการทดลอง
จากการทดลองพบว่าฤดูปลูกมีปฏิกิริยาสัมพันธ์กับน้าหนักและขนาดของฝัก ฤดูปลูกส่งผลต่อการสังเคราะห์แสง การ
สร้างอาหาร และการเจริญเติบโตของต้น ท้าให้มีขนาดผลผลิตทีแ่ ตกต่างกัน โดยต้นข้าวโพดที่ปลูกในฤดูฝนมีความสูงมากกว่าต้น
ข้าวโพดที่ปลูกปลายฤดูฝน ส่งผลให้ฝักมีขนาดใหญ่กว่า (ไม่ได้แสดงข้อมูล) สอดคล้องกับการทดลองของ Buriro และคณะ (2015)
ที่พบว่าต้นข้าวโพดที่ปลูกในเดือนตุลาคม มีความสูงมากกว่าและให้ขนาดฝักใหญ่กว่าต้นข้าวโพดที่ปลูกในเดือนพฤศจิกายน ส่วน
ฤดูปลูกมีผลต่อความหวานของข้าวโพดหวานฮอกไกโด จากการวัดปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได้ พบว่าการปลูกในฤดูฝนมีความ
หวานน้อยกว่าการปลูกในปลายฤดูฝน ความหวานของพืชเกี่ยวข้องกับปริมาณน้าและความชืนของสภาพการเพาะปลูก การปลูกพืช
ใสภาพที่มีความชืนน้อยจะมีความหวานมากกว่าการปลูกในที่มสี ภาพความชืนสูง (รัตติกาลและคณะ, 2564) ส้าหรับความสมบูรณ์
ของฝัก พบว่าปลายฤดูฝนมีความสมบูรณ์ของฝักน้อยกว่าฤดูฝน และการให้นา้ และสารละลายน้าตาลช่วยให้คะแนนความสมบูรณ์
ของฝักเพิ่มขึน อาจเนื่องจากความชืนและน้าตาลมีส่วนช่วยในการงอกของเรณูข้าวโพดหวาน (พรชัยและคณะ, 2562)
สรุปผล
ฤดูมีผลต่อการพัฒนาขนาดและนา้ หนักของฝักข้าวโพดหวาน และการให้น้าและสารละลายนา้ ตาลช่วยส่งเสริมให้มีถ่าย
ละอองเรณูมากขึนในปลายฤดูฝน ส่งผลให้มีการพัฒนาฝักที่สมบูรณ์มากขึน
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Table 1 Effect of season and method of pollination on ear weight (g.) and ear size (cm.)
Ear weight (g.)
Ear size (cm.)
Treatment
husk
unhusk
diameter
length
A : rainy season B: control
276.38 a
190.50 a
4.52 a
18.43 a
hand pollination
304.63 a
213.63 a
4.55 a
19.07 a
water
320.25 a
235.75 a
4.78 a
19.21 a
5 % sugar
286.88 a
209.63 a
4.47 a
18.60 a
10 % sugar
316.25 a
220.63 a
4.59 a
18.52 a
A: late rainy
B: control
157.88 b
113.88 b
3.79 b
14.65 b
hand pollination
162.38 b
119.25 b
3.83 b
15.06 b
water
159.63 b
118.88 b
3.85 b
15.09 b
5 % sugar
210.00 b
164.00 b
4.11 b
16.89 b
10 % sugar
201.13 b
155.25 b
4.11 b
16.72 b
A
*
*
*
*
B
ns
ns
ns
ns
AxB
ns
ns
ns
ns
C.V. (%)
12.89
15.71
6.33
6.33
Means within the same column followed by the same letter(s) are not significantly different at 5% level
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Table 2 Effect of season and method of pollination on TSS ( ̊brix) and kernel set (%)
Treatment
A : rainy season

A: late rainy

TSS
( ̊brix)
16.50 b
17.75 ab
17.63 ab
18.00 ab
17.88 ab
18.38 a
18.13 a
17.88 ab
19.13 a
19.38 a
*
ns
ns
4.47

B: control
hand pollination
water
5 % sugar
10 % sugar
B: control
hand pollination
water
5 % sugar
10 % sugar
A
B
AxB
C.V. (%)

Kernel set (%)
86.95 bcd
93.58 ab
93.20 abc
94.00 a
96.10 a
72.50 e
83.88 d
86.63 cd
93.00 abc
94.00 a
*
*
*
4.77

Means within the same column followed by the same letter(s) are not significantly different at 5% level

Kernel set

100 %

90 %

80 %

70%

Fig. 1 Score of kernel set from 100 to 70 percent

