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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 
การศึกษาอิทธิพลของฤดูและความเข้มข้นของน ้าตาลต่อการติดเมลด็และพัฒนาฝักข้าวโพดหวานฮอกไกโด วางแผนการ

ทดลองแบบสุ่มในบล็อคสมบูรณ์ จัดสิ่งทดลองแบบแฟคทอเรียล มี 4 ซ ้า สองปัจจัยคือ ฤดูปลูก (ฤดูฝน และปลายฤดฝูน ) และ 
วิธีการผสมเกสร (การช่วยผสมเกสร การพ่นน ้าก่อนช่วยผสมเกสร พ่นสารละลายน ้าตาลความเข้มข้น 5 และ 10 เปอรเ์ซ็นต ์ก่อน
การช่วยผสมเกสร โดยการผสมเกสรตามธรรมชาติเป็นสิ่งทดลองควบคุม) ผลการทดลองพบว่าฤดูปลกูมีผลต่อน ้าหนักฝัก ขนาดฝัก 
และปรมิาณของแข็งที่ละลายน ้าได้ โดยการปลูกในฤดูฝนให้น ้าหนักฝักและขนาดฝักมากกว่าการปลูกในปลายฤดฝูนแตม่ีความหวาน
น้อยกว่า ส่วนเปอร์เซ็นต์การติดเมล็ดพบว่าฝักท่ีปลูกในฤดฝูนมีการติดเมล็ดมากกว่าฝักในปลายฤดฝูน  การให้น ้าและสารละลาย
น ้าตาลในปลายฤดฝูนช่วยให้มีการติดเมล็ดและมีคะแนนความสมบูรณ์ของฝักเพิ่มขึ น แตส่ารละลายน ้าตาลไมม่ีผลต่อความหวาน
ของขา้วโพด 
ค้าส้าคัญ: ข้าวโพดหวานฮอกไกโด การช่วยผสมเกสร สารละลายน า้ตาล 
 

ค้าน้า 
ข้าวโพดหวานเป็นพืชอาหารเศรษฐกิจท่ีมีความส้าคัญของประเทศไทย ข้าวโพดหวานเป็นพืชอายุสั นให้ผลตอบแทน

ค่อนข้างสูง สามารถจ้าหน่ายได้ทั งตลาดบริโภคสดและส่งโรงงานอุตสาหกรรมบรรจุกระป๋องเพื่อน้าไปแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ข้าวโพด
หวาน เช่น ซุปข้าวโพด เมล็ดข้าวโพดในน ้าเกลือ และน ้านมข้าวโพด ปัจจุบันมีการพัฒนาข้าวโพดหวานสายพันธุ์ใหม่ๆ  เพิ่มมากขึ น 
เช่น ข้าวโพดหวานท่ีสามารถบรโิภคสดไดโ้ดยไมต่้องท้าให้สุกก่อน (นิรนาม, 2562) ข้าวโพดหวานสายพันธ์ุเพียวไวท์ฮอกไกโดซึ่งมี
เมลด็สีขาวทีน่้าเมลด็มาจากประเทศญี่ปุ่น เป็นข้าวโพดหวานรับประทานสดที่นิยมปลูกในประเทศไทยเนื่องจากมีรสชาติหวาน 
ผลผลติข้าวโพดหวานที่มคีุณภาพดีต้องเมลด็เต็มฝักซึ่งเป็นผลมาจากการผสมเกสรทีส่มบูรณ์ โดยสาเหตุของการผสมเกสรที่ไม่
สมบูรณ์อาจเกดิจากสภาพอากาศไม่เหมาะสม อากาศท่ีร้อนหรือความชื นต่้าท้าให้ไหม (silk) เหี่ยวหรือแห้งก่อนท่ีจะรับละอองเรณู 
ไหมหรือก้านชูเกสรเพศเมยี มีลักษณะเป็นเส้นยาวและมีขน (trichrome) ท้าหน้าที่ในการจับละอองเกสรเพศผู้ (Nielson, 2020) 
ไหมของข้าวโพดหวานมีน ้าเป็นองค์ประกอบ 89 เปอร์เซ็นต์ (Senphan และคณะ, 2019)  ดังนั นความชื นของไหมมผีลต่อการ
ถ่ายละอองเรณู การปฏิสนธขิองเมล็ดข้าวโพด การตดิเมล็ดและการพัฒนาฝักท่ีดีขึ น (Anderson et al., 2004) จากการวิจัยที่ผ่าน
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มาพบว่าการฉีดพ่นสารละลายน ้าตาลและนมผงช่วยเพิ่มการติดผลและการหลดุร่วงของผลมะม่วงนอกฤดูผล (นิรนาม, 2563) ใน
การวิจัยนี มุ่งศึกษาผลของฤดูและระดับความเข้มข้นของน ้าตาลที่เหมาะสมเพื่อช่วยในการผสมเกสรทีส่่งผลต่อการตดิเมล็ดของ
ข้าวโพดหวานฮอกไกโด เพื่อใหไ้ดแ้นวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มผลผลติและคุณภาพของข้าวโพดหวานรับประทานสด 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

วางแผนการทดลองแบบ RCBD จัดสิ่งทดลองแบบแฟคทอเรียลประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ 1) ฤดู (ฤดูฝน เดือนมิถุนายน 
ถึง สิงหาคม และปลายฤดฝูน เดอืนกันยายน ถึง พฤศจิกายน 2562) และ 2) วิธีการผสมเกสร ได้แก่ การช่วยผสมเกสร การให้น ้า 
การให้สารละลายน า้ตาลความเขม้ข้น 5 และ 10 % ก่อนการช่วยผสมเกสร และการผสมเกสรตามธรรมชาติเป็นสิ่งทดลองควบคุม 
การทดลองมี 4 ซ ้า โดยเพาะเมล็ดข้าวโพดหวานฮอกไกโดในถาดเพาะ เมื่ออายุต้นกล้า 5 วันหลังจากงอก ย้ายปลูกลงในแปลง
ขนาด 1x1.6 เมตร ระยะปลูก 75x20 ซม. ใส่ปุ๋ยรองพื นสูตร 16-16-16 ปริมาณ 5 กรัมต่อต้น ใส่ปุย๋สูตร 46-0-0 ปริมาณ 5 กรัม
ต่อต้น ร่วมกับปุ๋ยอินทรยี์อัดเม็ด อัตรา 25 กรัมต่อต้น หลังย้ายกล้า 14 วัน  และใส่ปุ๋ยสตูร 16-16-16 ปริมาณ 5 กรัมต่อต้นร่วมกับ
ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 25 กรัมต่อต้น หลังย้ายกล้า 29 วัน เมื่อต้นอายุได้ 37 วันหลังย้ายกล้า ใส่ปุ๋ยสตูร 8-24-24 ปริมาณ 5 
กรัมต่อต้นร่วมกับปุ๋ยอินทรยี์อัดเมด็ อัตรา 25 กรัมต่อต้น เมื่อข้าวโพดอายุประมาณ 40 วันหลังจากเพาะเมล็ด จะสังเกตเห็นไหม
หรือยอดเกสรเพศเมียยาวประมาณ 1 ซม. จึงท้าการฉีดพ่นน ้าหรือพ่นสารละลายน ้าตาลความเข้มข้น 5 และ 10 % แล้วผสมเกสร 
ซึ่งการผสมเกสรตามธรรมชาตเิปน็สิ่งทดลองควบคุม เก็บเกี่ยวฝักข้าวโพดที่อายุ 20 วันหลังจากผสมเกสร บันทึกน ้าหนักฝักก่อน
และหลังปอกเปลือก ขนาดฝัก ความหวานและความสมบูรณ์ของฝกั (kernel set) ให้คะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยฝักท่ีเมล็ดติดเต็ม
พื นที่ทั งหมดของฝักให้คะแนน 100 % ส่วนฝักท่ีเมล็ดติดประมาณ 1 ใน 4 ของฝัก ให้คะแนน 70 % (Figure 1) 
 

ผลการทดลอง 
น ้าหนักและขนาดของฝักแตกต่างกันใน 2 ฤดูปลูก โดยการปลูกในฤดูฝนให้น ้าหนักฝักทั งเปลือก (276.38 – 320.25 

กรัม) น ้าหนักฝักปอกเปลือก (190.50 -235.75 กรัม) เส้นผา่ศูนยก์ลางของฝัก (4.52 -4.78 ซม.) ความยาวของฝกั (18.43 -19.21 
ซม.) มากกว่าการปลูกในปลายฤดูฝน ส่วนการให้น ้าและสารละลายน ้าตาลไมม่ีผลต่อน ้าหนักและขนาดของข้าวโพดหวานฮอกไกโด 
และไม่มีปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างการให้สารละลายกับฤดูปลูก (Table 1) ส้าหรับความหวาน (TSS) พบว่ามีความแตกต่างกันใน 2 
ฤดู โดยการปลูกในฤดฝูนมีค่าความหวานอยู่ระหว่าง 16.50-18.00 องศาบริกซ์ ซึ่งต่้ากว่าการปลูกในปลายฤดฝูนเล็กน้อย 
(17.88-19.38 องศาบริกซ์) ส่วนการให้น ้าและสารละลายน า้ตาลไมม่ีผลต่อความหวาน และไม่มีปฏิกริิยาสมัพันธ์ระหว่างฤดูปลูกกับ
การใหส้ารละลายน า้ตาล ด้านความสมบรูณ์ของฝักมีความแตกต่างกันทั ง 2 ฤดูปลูก การปลูกในฤดูฝนมีการตดิเมล็ดมากกว่าใน
ปลายฤดฝูน โดยมีค่าคะแนนความสมบรูณ์ของฝักระหว่าง 86.95-96.10  ส่วนการปลูกในปลายฤดูฝนมคีะแนนความสมบรูณ์
ระหว่าง 72.50-94.00  และมีปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างฤดูปลูกกับการให้สารละลาย โดยการปลูกในปลายฤดฝูนร่วมกบัให้น ้าและ
สารละลายน ้าตาลใหฝ้ักท่ีมีความสมบูรณ์ของฝักมากกว่า (Table 2) 
 

วิจารณ์ผลการทดลอง 
จากการทดลองพบว่าฤดูปลูกมีปฏกิิริยาสมัพันธ์กับน ้าหนักและขนาดของฝัก ฤดูปลูกส่งผลต่อการสงัเคราะห์แสง การ

สร้างอาหาร และการเจริญเติบโตของต้น ท้าให้มีขนาดผลผลิตทีแ่ตกต่างกัน โดยต้นข้าวโพดที่ปลกูในฤดูฝนมีความสูงมากกว่าต้น
ข้าวโพดที่ปลูกปลายฤดฝูน ส่งผลให้ฝักมีขนาดใหญ่กว่า (ไมไ่ด้แสดงข้อมูล) สอดคล้องกับการทดลองของ Buriro และคณะ (2015) 
ที่พบว่าต้นข้าวโพดที่ปลูกในเดือนตุลาคม มีความสูงมากกว่าและใหข้นาดฝักใหญ่กว่าต้นข้าวโพดที่ปลกูในเดือนพฤศจิกายน   ส่วน
ฤดูปลูกมผีลต่อความหวานของข้าวโพดหวานฮอกไกโด จากการวัดปริมาณของแข็งที่ละลายน ้าได้ พบว่าการปลูกในฤดฝูนมีความ
หวานน้อยกว่าการปลูกในปลายฤดูฝน ความหวานของพืชเกี่ยวข้องกับปริมาณน ้าและความชื นของสภาพการเพาะปลูก การปลูกพืช
ใสภาพท่ีมีความชื นน้อยจะมีความหวานมากกว่าการปลูกในที่มสีภาพความชื นสูง (รัตติกาลและคณะ, 2564) ส้าหรับความสมบูรณ์
ของฝัก พบว่าปลายฤดฝูนมีความสมบรูณ์ของฝักน้อยกว่าฤดูฝน และการให้น า้และสารละลายน ้าตาลช่วยให้คะแนนความสมบรูณ์
ของฝักเพิ่มขึ น อาจเนื่องจากความชื นและน ้าตาลมสี่วนช่วยในการงอกของเรณูข้าวโพดหวาน (พรชัยและคณะ, 2562)    
 

สรุปผล  
ฤดูมีผลต่อการพัฒนาขนาดและน า้หนักของฝักข้าวโพดหวาน และการให้น ้าและสารละลายน า้ตาลช่วยส่งเสริมให้มีถ่าย

ละอองเรณูมากขึ นในปลายฤดฝูน ส่งผลใหม้ีการพัฒนาฝักท่ีสมบรูณม์ากขึ น 
 



ว. วิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 52 ฉบับที่ 1 (พิเศษ) พฤษภาคม – สิงหาคม 2564 343 

ค้าขอบคุณ 
ขอขอบคณุวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ให้เงินทุนสนับสนุนในการวิจัย 

 
เอกสารอ้างอิง 

นิรนาม, 2562, เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีขาว Pure White [สืบค้น],http://cat-seeds-preorder.blogspot.com/2016/01/ 
pre-order-pure-white.html [25/May/19]. 

นิรนาม, 2563, เปิด 3 เทคนิคง่ายๆ เพิ่มผลผลิตมะม่วงนอกฤดู ขายได้ราคาดีเท่าตัว , เส้นทางเศรษฐีออนไลน์ , [สืบค้น], 
https://www.sentangsedtee.com/farming-trendy/article_139745 [1/May/21]. 

พรชัย  หาระโคตร จุฬารัตน์  หมื่นสุข เยาวพา จิระเกียรติกุล และพลัง  สุริหาร , 2562, ความมีชีวิตและการเก็บรักษาเรณูในเชื อ
พันธุกรรมข้าวโพดหวานพิเศษจากเขตอบอุ่น, วารสารแก่นเกษตร, 47(4):705-714. 

รัตติกาล  เสนน้อย ฐิติพร  ต่ายสันเทียะ และวรากร  อ่อนนนท์, 2564, อิทธิพลของฤดูปลูกต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของ
แก่นตะวันพันธุ์อายุสั น, วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, 39(1): 57-64. 

Anderson, S.R., Lauer, M.J., Schoper, J.B. and Shibles, R., 2004, Pollination Timing Effects on Kernel Set and Silk 
Receptivity in Four Maize Hybrids, Crop Science, 44(2): 464-493. 

Buriro, M., Bhutto, T.A., Gandahi, A.W., Kumbhar, I.A., and Shar, M.U., 2015, Effect of Sowing Dates on Growth, 
Yield and Grain Quality of hybrid Maize, Journal of Basic and Applied Sciences, 11: 553-558 

Nielsen, R.L., 2020, Silk Development and Emergence in Corn, Corney News Network, Purdue Extension 
[Online], Available at http://www.kingcorn.org/news/timeless/Silks.html [May 1, 2021]. 

Senphan T., Yakong, N., Aurtae, K., Songchanthuek, S., Choommongkol, V., Fungpaiboon, N., Phing, P.L. and 
Yarnpakdee, S. , 2019, Comparative Studies on Chemical Composition and Antioxidant activity of Corn 
Silk from Two Varieties of Sweet Corn and Purple waxy Corn as Influenced by Drying Methods, Food 
and Applied Bioscience Journal, 7(3): 64-80. 

 

Table 1 Effect of season and method of pollination on ear weight (g.) and ear size (cm.) 

 

Treatment 
Ear weight (g.) Ear size (cm.) 

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 

A x B 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 
 

TSS 
( ̊brix) 

 
Kernel set (%) 

A : rainy season B: control 16.50 b 86.95 bcd 
   hand pollination 17.75 ab 93.58 ab 

  water 17.63 ab 93.20 abc 
  5 % sugar 18.00 ab 94.00 a 
  10 % sugar 17.88 ab 96.10 a 

A: late rainy  B: control 18.38 a 72.50 e  
   hand pollination 18.13 a 83.88 d 

  water 17.88 ab 86.63 cd 
  5 % sugar 19.13 a 93.00 abc 
  10 % sugar 19.38 a 94.00 a 
A * * 
B ns * 

A x B ns * 
C.V. (%) 4.47 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 
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