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บทคัดยอ 
การพัฒนาพันธุขาวโพดหวานลูกผสมของศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา เริ่มต้ังแตป 2543 เปน

ตนมา โดยเริ่มจากการสกัดสายพันธุแทจากประชากรขาวโพดหวานที่ไดพัฒนาข้ึนใหม จากน้ันทําการคัดเลือก
สายพันธุแทที่เหมาะสมสําหรับการใชเปนพอแมพันธุในการผลิตพันธุลูกผสม นําลูกผสมที่ไดจากพอแมดังกลาว
ไปทดสอบศักยภาพในการใหผลผลิตทั้งภายในศูนยฯ และภายนอกศูนยฯ พบวา มีลูกผสมที่มีศักยภาพในการ
นําไปผลิตในสภาพดินนาได จํานวน 5 พันธุ ไดแก ฉลุง1740 ฉลุง0656 ฉลุง1756 ฉลุง3656 และ ฉลุง3856 
จึงไดนําไปทดสอบในสภาพพื้นที่ของเกษตรกร พบวา ฉลุง3656 เปนขาวโพดหวานลูกผสมที่แสดงศักยภาพสูง
ในการใหผลผลิตในสภาพพื้นที่นา 
 
คําสําคัญ: ขาวโพดหวาน, พืชหลังนา  
 
Abstract   

The sweet corn hybrid development of Songkhla Agricultural Research and 
Development Center has begun since 2000. The inbred lines were extracted from the new 
sweet corn populations.  These inbred lines were tested, and the suitable inbred lines were 
used as parent lines of hybrid production. The hybrid potential was tested in- and out- 
station. There are five hybrids (CL1740, CL0656, CL1756, CL3656, and CL3856) which have 
high potential hybrids for planting in paddy field condition.  And these hybrids were also 
tested in farmer field after rice harvesting. The result showed that the new sweet corn 
hybrid, CL3656, was the highest yield potential hybrid in paddy field condition. 
 
Keywords: sweet corn, after rice harvesting 
 
บทนํา 

การทํานาในพื้นที่ภาคใตน้ัน เปนการทํานาเพื่อปลูกขาวสําหรับการบริโภคในครัวเรือนเปนหลัก เมื่อ
ผลิตไดมากกวาปริมาณความตองการบริโภคในครัวเรือน จึงจะขายนํารายไดสูครอบครัว ซึ่งชาวนาแตละรายมี
พื้นที่ทํานาไมมากนักเฉลี่ยเพียงรายละไมเกิน 10 ไร และไดผลผลิตโดยเฉลี่ยเพียง 38 ถังตอไร หรือ 380 
กิโลกรัมตอไรเทาน้ัน ทําใหชาวนาในภาคใตมีรายไดจากการทํานานอยมาก ชาวนาในภาคใตบางรายมีรายได
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จากการทํานาเฉลี่ยเพียง 100 บาทตอคนตอไรตอเดือน ชาวนาสวนใหญจึงเปลี่ยนพื้นที่นาไปเปนสวนยางพารา 
หรือปาลมนํ้ามัน พื้นที่ทํานาของชาวนาบางรายก็ไดถูกเปลี่ยนแปลงไปเปนกรรมสิทธ์ิของ พอคา กลุมทุน นําไป
ลงทุนพัฒนาเปนการทํานากุง โรงงานอุตสาหกรรม สิ่งปลูกสราง บานจัดสรร ที่อยูอาศัย หรือบางรายก็เลิกทํา
นาจนกลายเปนพื้นที่นารกรางวางเปลาในที่สุด 

จากสถานการณดังกลาวขางตนจึงสงผลใหพื้นที่นาของภาคใต และจํานวนชาวนาในภาคใตลดลง
อยางตอเน่ือง ในอัตราที่สูงข้ึนทุกป และมีแนวโนมตองซื้อขาวจากแหลงผลิตอื่นของประเทศเขามาในภาคใต
เพิ่มข้ึนทุกป ที่สุดแลวอาจจะเกิดภาวะขาวยากหมากแพงไดในอนาคต หนวยงานภาครัฐตางๆ ไดเล็งเห็นถึง
ความสําคัญจึงไดพยายามหาหนทางและวิธีการตางๆ เพื่อดํารงวิถีชีวิตชาวนาภาคใตไวมิใหสูญหายไป นโยบาย
หน่ึง คือ การเพิ่มรายไดใหแกชาวนาภายหลังฤดูกาลปลูกขาว ดวยการปลูกพืชไรอาหารที่มีอายุสั้นและตองการ
นํ้านอย เพื่อใหเปนการใชพื้นที่ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ขาวโพดหวาน เปนพืชทางเลือกหน่ึงของเกษตรกรที่ตองการปลูกหลังการเก็บเกี่ยวขาว เพื่อเสริม
รายไดใหแกครอบครัว เน่ืองจาก เปนพืชที่ใหผลตอบแทนสูง โดยมีราคาขายฝกสดสูงถึงกิโลกรัมละ 10-20 
บาท (สุนิสา, 2550)  การปลูกและการจัดการดูแลรักษาไมยุงยาก อีกทั้ง ยังไมมีการระบาดของโรคและแมลง 
จนถึงกระทบตอผลผลิตและรายได โดยเฉพาะอยางย่ิงไมมีการระบาดของโรครานํ้าคาง ซึ่งเปนโรคที่สําคัญของ
ขาวโพดหวาน (ฉลอง, 2549) และมียังความตองการผลผลิตฝกสดของตลาดและผูบริโภคในพื้นที่ภาคใตอยูใน
ระดับสูง ผลผลิตที่ผลิตไดในปจจุบันยังไมเพียงพอตอความตองการของตลาดและผูบริโภคในทองถ่ิน รวมไปถึง
ผูบริโภคที่เปนนักทองเที่ยวทั้งภายในประเทศและตางประเทศ  นโยบายการสงเสริมจากภาครัฐและองคการ
บริหารสวนทองถ่ินของหลายจังหวัด จึงไดพยายามผลักดันใหเปนสินคาประจําถ่ินในแตละทองที่ของภาคใต จงึ
เปนการเพิ่มโอกาสของการขยายตัวในอนาคต รวมถึง มีหนวยงานของกรมวิชาการเกษตรใหการสนับสนุนทาง
วิชาการอยูในพื้นที่หลายหนวยงาน จึงเปนการงายตอการพัฒนาและแกไขปญหาไดทันทวงที อยางไรก็ตาม 
ปญหาการผลิตขาวโพดหวานในภาคใตที่สําคัญ คือ ปจจัยการผลิตมีราคาสูงข้ึนเปนลําดับ โดยเฉพาะอยางย่ิง
เมล็ดพันธุขาวโพดหวานลูกผสมที่มีจําหนายในทองตลาดเปนพันธุที่พัฒนาข้ึนโดยบริษัทเอกชน ซึ่งมีแนวโนม
ราคาสูงข้ึนทุกป กรมวิชาการเกษตรไดเล็งเห็นความสําคัญที่จะลดตนทุนการผลิตในสวนของราคาเมล็ดพันธุ จึง
มีนโยบายใหศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลาพัฒนาพันธุขาวโพดหวานลูกผสมใหเกษตรกรในภาคใตไดใช
เพื่อลดตนทุนการผลิตและเพิ่มรายได  

 
วัตถุประสงค 

เพื่อพัฒนาพันธุขาวโพดหวานลูกผสมเด่ียวใหเหมาะสมกับการผลิตในพื้นที่นาภาคใต 
 
วิธีการศึกษา 

1. การสกัดสายพันธุแท โดยคัดเลือกตนที่มีลักษณะทางเกษตรกรรมดี ทําการผสมตัวเองโดยการ
ควบคุมละอองเกสร เพื่อใหไดสายพันธุแทที่มีความคงตัวทางพันธุกรรม ดําเนินการในระหวางป 2549-51 
(ฉลอง, 2554) 

2. การคัดเลือกสายพันธุแท คัดเลือกสายพันธุแทที่มีลักษณะทางเกษตรกรรมดี ทดลองจับคูผสมขาม
พันธุโดยคํานึงถึงวันออกดอกที่ใกลเคียงกัน และพื้นฐานทางพันธุกรรมที่แตกตางกัน จากน้ันทดสอบศักยภาพ
การใหผลผลิตของลูกผสม โดยในตนฤดูฝนป 2551 ปลูกทดสอบศักยภาพการใหผลผลิตของลูกผสม จํานวน 75 
ลูกผสม รวมกับพันธุขาวโพดหวานลูกผสมที่เปนการคา จํานวน 6 พันธุ โดยวางแผนการทดลองแบบ 9x9 
simple lattice ตามวิธีการสรางแผนที่เสนอโดย Robinson และ Watson (1949 อางโดย สุรพล, 2526)  
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และวิเคราะหความแปรปรวนของการทดลองตามคําอธิบายของสุรพล (2526)  สวนการทดลองปลายฤดูฝนนํา
ลูกผสมทดลองที่ไดจากการผสมขามสายพันธุแบบพบกันหมดของสายพันธุแทที่คัดเลือกไว จํานวน 9 สายพันธุ 
ไดลูกผสมเด่ียว จํานวน 36 ลูกผสม และลูกผสมทดลองที่ไดจากการจับคูผสมขามสายพันธุตามความเหมาะสม
ของอายุวันออกดอก และความแตกตางทางพันธุกรรมของสายพันธุแทขาวโพดหวาน 10 สายพันธุ จํานวน 45 
ลูกผสม รวมพันธุลูกผสมทดลอง จํานวน 81 คูผสม  ปลูกทดสอบศักยภาพการใหผลผลิตของลูกผสม รวมกับ
พันธุขาวโพดหวานลูกผสมที่เปนการคา จํานวน 9 พันธุ โดยโดยวางแผนการทดลองแบบ 9x10 simple 
rectangular lattice ตามวิธีการสรางแผนที่เสนอโดย Robinson และ Watson (1949 อางโดย       สุรพล, 
2526)  และวิเคราะหความแปรปรวนของการทดลองตามคําอธิบายของสุรพล (2526)   คัดเลือกสายพันธุแทที่
ใหลูกผสมที่ดีสําหรับใชเปนสายพันธุพอแม    ดําเนินการในระหวางป 2551-52  (ฉลอง, 2554) 

3. การคัดเลือกสายพันธุพอแม โดยนําสายพันธุแทที่ผานการคัดเลือกมาผสมแบบพบกันหมดโดยไม
สลับพอแม และประเมนิสมรรถนะการผสมของลักษณะผลผลิตนํ้าหนักฝกทั้งเปลือก และนํ้าหนักฝกปอก
เปลือก ตามวิธีการของ Griffing (1956) วิธีการที่ 4 แบบหุนที ่1 (Method 4, Model 1) ซึ่งมีรายละเอียดการ
วิเคราะหอธิบายไวโดย Singh และ Chaudhary (1985) ดําเนินการในป 2552 (ฉลอง และคณะ, 2553) 

4. การทดสอบศักยภาพของลูกผสมเด่ียว โดยคัดเลือกขาวโพดหวานลูกผสมที่เกิดจากสายพันธุพอ
แมที่ผานการคัดเลือก นํามาทดสอบศักยภาพในการใหผลผลิตรวมกับพันธุลูกผสมที่เปนการคา จํานวน 4 พันธุ 
ในสภาพดินไรและดินนา โดยวางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณในบล็อค จํานวน 3 ซ้ํา วิเคราะหความ
แปรปรวนรวมทั้งสองสภาพดินของการใหผลผลิตนํ้าหนักฝกทั้งเปลือกและผลผลิตนํ้าหนักฝกปอกเปลือก 
ดําเนินการในป 2553 (ฉลอง และคณะ, 2554) 

5. การทดสอบศักยภาพของพันธุขาวโพดหวานลูกผสมเด่ียวในพื้นที่นาของเกษตรกรภาคใต โดยนํา
ขาวโพดหวานลูกผสมที่มีศักยภาพในการใหผลผลิตสูงและมีคุณภาพบริโภคดี เขาทดสอบในพื้นที่นาของ
เกษตรกรภาคใต โดยวางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณในบล็อค จํานวน 3 ซ้ํา ดําเนินการในป 2554 

 
ผลการศึกษา 

1. การสกัดสายพันธุแท ไดสายพันธุผสมตัวเองช่ัวที่ 5 จํานวน 225 สายพันธุ  และคัดเลือกสายพันธุ
ที่มีลักษณะดีเดน และไมมีความใกลชิดทางเครือญาติ จํานวน 14 สายพันธุ 

2. การคัดเลือกสายพันธุแท จากผลการทดสอบศักยภาพของลูกผสมที่เกิดสายพันธุแทที่ไดคัดเลือก
ไวทั้งสองฤดูกาล พบวา ขาวโพดหวานลูกผสมเด่ียวที่พัฒนาข้ึนใหมน้ัน มีศักยภาพในการใหผลผลิตและคุณภาพ
ผลผลิตใกลเคียงกับพันธุขาวโพดหวานลูกผสมที่เปนการคา และเปนพันธุขาวโพดหวานลูกผสมที่มีศักยภาพใน
การใหผลผลิตและคุณภาพผลผลิตสูง ซึ่งขาวโพดหวานลูกผสมที่ไดรับการพัฒนาข้ึนใหมที่มีศักยภาพสูงมี
ลักษณะที่ดี ดังน้ี ใหผลผลิตนํ้าหนักฝกทั้งเปลือกอยูระหวาง 3,040-3,386 กิโลกรัมตอไร ในขณะที่ขาวโพด
หวานลูกผสมที่เปนการคาบางพันธุเชน ไฮบริกซ-3 และเอทีเอส-5 ใหผลผลิต 3,310 และ 2,806 กิโลกรัมตอไร 
ตามลําดับ และขาวโพดหวานลูกผสมดังกลาวใหผลผลิตนํ้าหนักฝกปอกเปลือกอยูระหวาง 2,140-2,275 
กิโลกรัมตอไร มีความกวางฝก 5.1-5.3 เซนติเมตร มีความยาวฝก 18.5-21.6 เซนติเมตร มีแกนเล็ก เมล็ดลึก 
ไดปริมาณเมล็ดสดตอฝกมาก มีความหวานสูง และรสชาติการบริโภคดีถึงดีมาก จึงไดคัดเลือกสายพันธุแทจาก
ขอมูลศักยภาพของลูกผสม เพื่อประเมินความสามารถในการใชเปนสายพันธุพอแม จํานวน 9 สายพันธุ ไดแก 
CL0803 CL0806 CL0836 CL0838 CL0840 CL0848 CL0855 CL0856 และ CL0864 

3. การคัดเลือกสายพันธุพอแม จากผลการประเมินสมรรถนะการผสมของสายพันธุแทขาวโพดหวาน
ที่ไดรับการคัดเลือก จํานวน 9 สายพันธุ ดังกลาวขางตน พบวา สายพันธุแทที่ใหคาสมรรถนะการผสมทั่วไปสูง
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ทั้งลักษณะการใหผลผลิตนํ้าหนักฝกทั้งเปลือกและผลผลิตนํ้าหนักฝกปอกเปลือก ไดแก สายพันธุแท CL0803 
CL0806 CL0836 CL0838 และ CL0840 คูผสมที่มีคาสมรรถนะการผสมเฉพาะสูงทั้งสองลักษณะ ไดแก 
CL0806xCL0855 CL0836xCL0840 CL0836xCL0856 CL0838xCL0848 และ CL0840xCL0864 คูผสม 
CL0836xCL0840 เปนคูผสมที่ดีที่สุดเกิดจากสายพันธุพอแมที่มีคาสมรรถนะการผสมของสายพันธุแทสูงทั้ง
สองแบบ ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาใหเปนพันธุขาวโพดหวานลูกผสมเด่ียวที่ใหผลผลิตสูง สายพันธุแท 
CL0836 และ CL0840 สามารถนําไปใชเปนตัวทดสอบเพื่อคัดเลือกสายพันธุพอแมในโครงการปรับปรุงพันธุ
ลูกผสมไดในอนาคต 

4. การทดสอบศักยภาพของลูกผสมเด่ียว จํานวน 4 ลูกผสม ที่เกิดจากสายพันธุพอแมที่ผานการ
คัดเลือกจํานวน 5 สายพันธุ และขาวโพดหวานลูกผสมที่มีศักยภาพในการใหผลผลิตสงูจากการทดสอบใน
ข้ันตอนตางๆ จํานวน 6 ลูกผสม ผลการทดสอบศักยภาพของขาวโพดหวานลูกผสมเด่ียวมีดังน้ี  

ผลผลิตนํ้าหนักฝกทั้งเปลือก 
จากผลการวิเคราะหความแปรปรวนรวม พบวา การใหผลผลิตนํ้าหนักฝกทั้งเปลือกของพันธุขาวโพด

หวานในสภาพดินไรและในสภาพดินนามีความแตกตางกันทางสถิติ การใหผลผลิตของขาวโพดหวานแตละพันธุ
ในแตละสถานที่การผลิตมีความแตกตางกันทางสถิติ และมีปฏิกริยาสัมพันธระหวางสถานที่การผลิตกับพันธุ
ขาวโพดหวาน แสดงวา มีขาวโพดหวานบางพันธุที่ใหผลผลิตสูงในสภาพไรที่ดอน แตใหผลผลิตตํ่าในสภาพที่ลุม
ดินนา หรือมีขาวโพดหวานบางพันธุที่ใหผลผลิตตํ่าในสภาพไรที่ดอน แตใหผลผลิตสูงในสภาพที่ลุมดินนา  

จากตารางที่ 1. พบวา การผลิตขาวโพดหวานในสภาพดินไร พันธุขาวโพดหวานที่ใหผลผลิตนํ้าหนัก
ฝกทั้งเปลือกสูงสุด คือ เอทีเอส-5 ใหผลผลิตเทากับ 3,390 กิโลกรัมตอไร มากกวาขาวโพดหวานทุกพันธุอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ รองลงมา คือ ไฮบริกซ-51 ซึ่งใหผลผลิตเทากับ 3,030 กิโลกรัมตอไร แตไมมีความแตกตาง
ทางสถิติกับขาวโพดหวานลูกผสมที่เปนการคาพันธุวิน-99 และขาวโพดหวานลูกผสมที่พัฒนาข้ึนใหม จํานวน 2 
พันธุ ไดแก ฉลุง3640 และ ฉลุง3656 ซึ่งขาวโพดหวานพันธุดังกลาวใหผลผลิต เทากับ 2,910 2,970 และ 
2,880 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ขาวโพดหวานลูกผสมที่พัฒนาข้ึนใหม จํานวน 3 พันธุ ไดแก ฉลุง3640 ฉลุง
3656 และ ฉลุง0640 สามารถใหผลผลิตไดสูงกวาขาวโพดหวานลูกผสมที่เปนการคาพันธุอินทร-ี2 (2,570 
กิโลกรัมตอไร) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งขาวโพดหวานพันธุดังกลาวใหผลผลิต 2,970 2,880 และ  2,790 
กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ 

สวนในสภาพดินนา พบวา ขาวโพดหวานลูกผสมที่เปนการคาพันธุไฮบริกซ-51 ใหผลผลิตนํ้าหนักฝก
ทั้งเปลือกสูงที่สุด เทากับ 2,860 กิโลกรัมตอไร แตไมมีความแตกตางทางสถิติกับพันธุขาวโพดหวานที่ไดรับการ
พัฒนาข้ึนใหม จํานวน 8 พันธุ ไดแก ฉลุง306 ฉลุง5536 ฉลุง0640 ฉลุง1740 ฉลุง3640 ฉลุง0656 ฉลุง3656 
และ ฉลุง3856 ใหผลผลิตอยูระหวาง 2,740-2,840 กิโลกรัมตอไร ซึ่งใหผลผลิตสูงกวาขาวโพดหวานลูกผสมที่
เปนการคาพันธุอินทร-ี2 (2,280 กิโลกรัมตอไร) และวิน-99 (2,510 กิโลกรัมตอไร) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
นอกจากน้ี ขาวโพดหวานที่ไดรับการพัฒนาข้ึนใหมพันธุฉลุง3640 (2,840 กิโลกรัมตอไร) ยังใหผลผลิตสูงกวา
ขาวโพดหวานลูกผสมที่เปนการคาพันธุเอทีเอส-5 (2,620 กิโลกรัมตอไร) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

เมื่อเปรียบเทียบการใหผลผลิตนํ้าหนักฝกทั้งเปลือกของพันธุขาวโพดหวานแตละพันธุในสภาพไรที่
ดอน และในสภาพที่ลุมดินนา พบวา ขาวโพดหวานลูกผสมที่ไดรับการพัฒนาข้ึนใหมฉลุง1740 ใหผลผลิตใน
สภาพดินนาสูงกวาการผลิตในสภาพดินไรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยใหผลผลิตสูงกวา 230 กิโลกรัมตอไร 
ในทางกลับกันขาวโพดหวานลูกผสมที่เปนการคาพันธุอินทร-ี2 วิน-99 และเอทีเอส-5 ใหผลผลิตในสภาพไรที่
ดอนสูงกวาการผลิตในสภาพที่ลุมดินนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยใหผลผลิตสูงกวา 290 400 และ 770 
กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ 
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Table 1. SxV table of means for unhusked weight (kg/rai), average over 3 replications 
Location 

Variety Upland soil    Paddy soil Difference 
Chalung0306 2,580  fgh 2,730  abc -150 
Chalung0636 2,410  h 2,510  d -100 
Chalung5536 2,740  d-g 2,730  abc 10 
Chalung0640 2,790  cde 2,760  abc 30 
Chalung1740 2,560  gh 2,790  ab -230 * 
Chalung3640 2,970  bc 2,840  a   130 
Chalung0656 2,500  h 2,670  a-d -170 
Chalung1756 2,600  e-h 2,570  cd 30 
Chalung3656 2,880  bcd 2,740  abc   140 
Chalung3856 2,760  def 2,760  abc   0 

INSEE-2 2,570 fgh 2,280  e   290 ** 
WIN-99 2,910 bcd 2,510  d   400 ** 
HiBrix-51 3,030  b 2,860  a   170 
ATS-5 3,390  a 2,620  bcd   770 ** 
Location mean 2,764 2,670 94 

In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5%level by DMRT.  
LSD .05 = 191 kg/rai and LSD .01 = 266 kg/rai. 
* and ** = significant at 5% and 1% level, respectively. 

 
ผลผลิตนํ้าหนักฝกปอกเปลือก 
จากผลการวิเคราะหความแปรปรวนรวม พบวา การใหผลผลิตนํ้าหนักปอกเปลือกในสภาพดินไร

และในสภาพดินนา มีความแตกตางกันทางสถิติ การใหผลผลิตของขาวโพดหวานแตละพันธุในแตละสถานที่
การผลิตมีความแตกตางกันทางสถิติ และมีปฏิกริยาสัมพันธระหวางสถานที่การผลิตกับพันธุขาวโพดหวาน 
แสดงวา มีขาวโพดหวานบางพันธุที่ใหผลผลิตสูงในสภาพดินไร แตใหผลผลิตตํ่าในสภาพดินนา หรือมีขาวโพด
หวานบางพันธุที่ใหผลผลิตตํ่าในสภาพดินไร แตใหผลผลิตสูงในสภาพดินนา  

จากตารางที่ 2. พบวา ในสภาพดินไรน้ัน พันธุขาวโพดหวานที่ใหผลผลิตนํ้าหนักฝกปอกเปลือกสูงสุด 
คือ เอทีเอส-5 และไฮบริกซ-51 ใหผลผลิตเทากับ 2,380 และ 2,270 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ มากกวา
ขาวโพดหวานทุกพันธุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ รองลงมา คือ ขาวโพดหวานลูกผสมที่พัฒนาข้ึนใหมฉลุง3856 
ซึ่งใหผลผลิตเทากับ 2,150 กิโลกรัมตอไร แตไมมีความแตกตางทางสถิติกับขาวโพดหวานลูกผสมที่เปนการคา
พันธุวิน-99 ซึ่งใหผลผลิต เทากับ 2,130 กิโลกรัมตอไร ขาวโพดหวานลูกผสมที่พัฒนาข้ึนใหม จํานวน 8 พันธุ 
ไดแก ฉลุง5536 ฉลุง0640 ฉลุง1740 ฉลุง3640 ฉลุง0656 ฉลุง1756 ฉลุง3656 และ ฉลุง3856 สามารถให
ผลผลิตไดสูงกวาขาวโพดหวานลูกผสมที่เปนการคาพันธุอินทร-ี2 (1,660 กิโลกรัมตอไร) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ซึ่งขาวโพดหวานพันธุดังกลาวใหผลผลิตอยูระหวาง 1,780-2,150 กิโลกรัมตอไร  

สวนในสภาพดินนา พบวา ขาวโพดหวานลูกผสมที่เปนการคาพันธุไฮบริกซ-51 ใหผลผลิตนํ้าหนักฝก
ปอกเปลือกสูงที่สุด เทากับ 2,290 กิโลกรัมตอไร มากกวาขาวโพดหวานทุกพันธุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
รองลงมา คือ ขาวโพดหวานลูกผสมที่พัฒนาข้ึนใหมฉลุง3856 ซึ่งใหผลผลิตเทากับ 2,130 กิโลกรัมตอไร 
มากกวาขาวโพดหวานทุกพันธุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวน ใหผลผลิตนอยกวาพันธุไฮบริกซ-51 อยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติ ขาวโพดหวานลูกผสมที่พัฒนาข้ึนใหม จํานวน 7 พันธุ ไดแก ฉลุง0306 ฉลุง0640 ฉลุง1740 
ฉลุง3640 ฉลุง0656 ฉลุง1756 และ ฉลุง3656 ใหผลผลิตไมมีความแตกตางทางสถิติกับขาวโพดหวานลูกผสม
ที่เปนการคาพันธุวิน-99 และเอทีเอส-5 ซึ่งใหผลผลิต เทากับ 1,990 และ 1,940 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ 
ขาวโพดหวานที่ไดรับการพัฒนาข้ึนใหมทุกพันธุ ใหผลผลิตสูงกวาขาวโพดหวานลูกผสมที่เปนการคาพันธุอินทร-ี
2 (1,540 กิโลกรัมตอไร) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวน พันธุฉลุง0636 ซึ่งใหผลผลิตเทากับ 1,640 กิโลกรัม
ตอไร 

เมื่อเปรียบเทียบการใหผลผลิตนํ้าหนักฝกปอกเปลือกของพันธุขาวโพดหวานแตละพันธุในสภาพดิน
ไร และในสภาพที่ลุมดินนา พบวา ขาวโพดหวานลูกผสมที่ไดรับการพัฒนาข้ึนใหม จํานวน 4 พันธุ ไดแก ฉลุง
0306 ฉลุง1740 ฉลุง0656 และ ฉลุง1756 ใหผลผลิตในสภาพดินนาสูงกวาการผลิตในสภาพดินไรอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยใหผลผลิตสูงกวา 170 160 160 และ 210 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ ในทางกลับกัน
ขาวโพดหวานลูกผสมที่ไดรับการพัฒนาข้ึนใหม จํานวน 2 พันธุ ไดแก ฉลุง5536 และ ฉลุง3640 รวมถึง 
ขาวโพดหวานลูกผสมที่เปนการคาพันธุอินทรี-2 วิน-99 และเอทีเอส-5 ใหผลผลิตในสภาพดินไรสูงกวาการผลิต
ในสภาพดินนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยใหผลผลิตสูงกวา 220 100 120 140 และ 440 กิโลกรัมตอไร 
ตามลําดับ 
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Table 2. SxV table of means for husked weight (kg/rai), average over 3 replications 
Location 

Variety   Upland soil   Paddy soil Difference 
Chalung0306 1,730  ef 1,900  c -170  ** 
Chalung0636 1,630  f 1,640  de   -10 
Chalung5536 1,930  d 1,710  d   220  ** 
Chalung0640 1,940  d 1,960  c   -20 
Chalung1740 1,780  e 1,940  c -160 ** 
Chalung3640 2,020  cd 1,920  c   100 ** 
Chalung0656 1,790  e 1,950  c -160 ** 
Chalung1756 1,790  e 2,000  c -210 ** 
Chalung3656 2,010  d 1,970  c    40 
Chalung3856 2,150  b 2,130  b    20 

INSEE-2 1,660  f 1,540  e   120 ** 
WIN-99 2,130  bc 1,990  c   140 ** 
HiBrix-51 2,270  a 2,290  a   -20 
ATS-5 2,380 a 1,940  c   440 ** 
Location mean 1,943 1,920 94 

In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT.  
LSD .05 = 59 kg/rai and LSD .01 = 83 kg/rai. 

** = significant at 1% level 
 
จากผลการทดลองขางตนจึงสรุปไดวา ขาวโพดหวานลูกผสมที่ไดรับการพัฒนาข้ึนใหมมีศักยภาพใน

การใหผลผลิตในสภาพดินไรและดินนาแตกตางกัน พันธุที่เหมาะสมสําหรับการปลูกในสภาพดินไร ไดแก ฉลุง
5536 และ ฉลุง3640 พันธุที่เหมาะสมสําหรับการปลูกในสภาพดินนา ไดแก ฉลุง1740 ฉลุง0656 และ ฉลุง
1756 สวนพันธุฉลุง3656 และ ฉลุง3856 สามารถปลูกไดทั้งสภาพดินไรและดินนา และลูกผสมที่มีศักยภาพใน
สภาพดินนาจึงควรไดรับการทดสอบในสภาพไรนาของเกษตรกรตอไป 

5. การทดสอบศักยภาพของพันธุขาวโพดหวานลูกผสมเด่ียวในพื้นที่นาของเกษตรกรภาคใต จํานวน 
8 แปลงทดสอบ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล สามารถเก็บเกี่ยวและวิเคราะหผลการทดลองได 
จํานวน 1 แปลงทดสอบ คือ ที่จังหวัดสตูล สวนแปลงทดสอบที่เหลือยังอยูในระยะการติดเมล็ด จากการ
ทดสอบขาวโพดหวานลูกผสมจํานวน 8 พันธุ ไดแก ฉลุง1740 ฉลุง3606 ฉลุง3640 ฉลุง3836 ฉลุง5617 ฉลุง
5636 ฉลุง5638 และ ฉลุง47336 รวมกับขาวโพดหวานลูกผสมที่เปนการคา คือ อินทรี2 และ ซูการ75 ปรากฎ
ผลในตารางที่ 3 (Table 3) ดังน้ี 

ลักษณะผลผลิตนํ้าหนักฝกทั้งเปลือก 
ขาวโพดหวานลูกผสมฉลุง3640 ใหผลผลิตสูงที่สุด เทากับ 2,944 กิโลกรัมตอไร แตไมมีความ

แตกตางกันทางสถิติกับฉลุง5636 ซึ่งใหผลผลิตรองลงมา เทากับ 2,858 กิโลกรัมตอไร ขาวโพดหวานลูกผสม
ดีเดนทั้งสองใหผลผลิตสูงกวาพันธุอื่นๆ และพันธุขาวโพดหวานลูกผสมที่เปนการคาอินทร2ี (2,090 กิโลกรัมตอ
ไร) และซูการ75 (2,517 กิโลกรัมตอไร) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ขาวโพดหวานลูกผสมฉลุง1740 ฉลุง3606 
และ ฉลุง47336 ใหผลผลิตไมแตกตางจากพันธุซูการ75 โดยใหผลผลิตเทากับ 2,432 2,517 และ 2,688 
กิโลกรัมตอไรตามลําดับ 
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ลักษณะผลผลิตนํ้าหนักฝกปอกเปลือก 
ขาวโพดหวานลูกผสมฉลุง47336 ใหผลผลิตสูงที่สุด เทากับ 2,078 กิโลกรัมตอไร สูงกวาพันธุ

ขาวโพดหวานลูกผสมที่เปนการคาอินทร2ี (1,506 กิโลกรัมตอไร) และซูการ75 (1,822 กิโลกรัมตอไร) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติแตไมมีความแตกตางกันทางสถิติกับขาวโพดหวานลูกผสมดีเดนฉลุง3640 ฉลุง5636 และ 
ฉลุง5638 ซึ่งใหผลผลิตรองลงมา เทากับ 1,933 1,992 และ 1,933 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ นอกจากน้ี 
ขาวโพดหวานลูกผสมดีเดนอื่นๆ ยังใหผลผลิตไมแตกตางจากพันธุซูการ75 แตใหผลผลิตสูงกวาพันธุอินทร2ี 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ลักษณะความกวางฝก 
ขาวโพดหวานลูกผสมดีเดนฉลุง5638 มีความกวางฝกเฉลี่ย 4.80 เซนติเมตร มากกวาขาวโพดหวาน

ลูกผสมทุกพันธุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ขาวโพดหวานลูกผสมดีเดนฉลุง3606 มีความกวางฝกเฉลี่ยนอยที่สุด
เทากับ 4.17 เซนติเมตร นอยกวาขาวโพดหวานลูกผสมทุกพันธุอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวน ไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติกับขาวโพดหวานลูกผสมพันธุอินทร2ี ซึ่งมีความกวางฝกเฉลี่ย 4.27 เซนติเมตร สวน
ขาวโพดหวานลูกผสมดีเดนอื่นๆ น้ัน มีความกวางฝกเฉลี่ยไมแตกตางจากขาวโพดหวานลูกผสมที่เปนการคา
พันธุซูการ75 ซึ่งมีความกวางฝกเฉลี่ย 4.43 เซนติเมตร 

ลักษณะความยาวฝก 
ขาวโพดหวานลูกผสมดีเดนจํานวน 4 ลูกผสม ไดแก ฉลุง3606 ฉลุง3640 ฉลุง5636 และ ฉลุง

47336 มีคาเฉลี่ยความยาวฝกไมแตกตางทางสถิติกับขาวโพดหวานลูกผสมที่เปนการคาพันธุซูการ75 (17.93 
เซนติเมตร) โดยมีคาเฉลี่ยความยาวฝกเทากับ 17.53 17.70 18.13 และ 18.27 เซนติเมตร ตามลําดับ แตมี
คาเฉลี่ยความยาวฝกมากกวาพันธุอินทร2ี (15.97 เซนติเมตร) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

คาความหวาน 
จากการวัดคาความหวานจากนํ้าค้ันของเมล็ดสดขาวโพดหวาน โดยการใชเครื่องมือ hand 

refractometer พบวา กับขาวโพดหวานลูกผสมที่เปนการคาพันธุอินทร2ี มีคาความหวานสูงที่สุดเทากับ 17.0 
องศาบริกซ แตไมมีความแตกตางทางสถิติกับขาวโพดหวานลูกผสมดีเดนจํานวน 6 ลูกผสม ไดแก ฉลุง1740 
ฉลุง3640 ฉลุง5617 ฉลุง5636 ฉลุง5638  และ ฉลุง47336 โดยมีคาความหวานเทากับ 16.0 16.9 16.6 15.2 
15.6 และ 16.4 องศาบริกซ ตามลําดับ ขาวโพดหวานลูกผสมดีเดนดังกลาวขางตน ยกเวน ฉลุง5636 มีคา
ความหวานสูงกวาขาวโพดหวานลูกผสมที่เปนการคาพันธุซูการ75 ซึ่งมีคาความหวาน เทากับ 13.7 องศาบริกซ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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Table 3. means for yield (unhusked ear weight and husked ear weight), ear 
diameter,  ear length and sweetness at Satun province, average over 3 
replications 

Unhusked   Husked Diameter Length Sweetness 
Variety  kg/rai   cm %Brix 

Chalung1740 2,432  d 1,822  bcd 4.60  b  16.83  b 16.0  ab 
Chalung3606 2,517  cd 1,719  d 4.17  f  17.53  a 14.0  cd 
Chalung3640 2,944  a 1,933  abc 4.57  bc  17.70  a 16.9  a 
Chalung3836 2,389  d 1,792  cd 4.40  cde  16.63  bc 14.4  bcd 
Chalung5617 2,346  d 1,719  d 4.37  de  16.63  bc 16.6  a 
Chalung5636 2,858  ab 1,992  ab 4.47  bcd 18.13  a 15.2  a-d 
Chalung5638 2,432  d 1,933  abc 4.80 a  16.03  c 15.6  abc 
Chalung47336 2,688  bc 2,078  a 4.43  b-e  18.27  a 16.4  a 
INSEE2 2,090  e 1,506  e 4.27  ef  15.97  c 17.0  a 
SUGAR75 2,517  cd 1,822  bcd 4.43  b-e  17.93  a 13.7  d 

Mean 2,521 1,832 4.45  17.17    15.6 
In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level 
by DMRT.   
 

วิจารณและสรุปผล 
จากการทดสอบศักยภาพของพันธุขาวโพดหวานลูกผสมเด่ียวในพื้นที่นาของเกษตรกรภาคใต 

จํานวน 1แปลงทดสอบ ที่จังหวัดสตูล พบวา ขาวโพดหวานลูกผสมดีเดนฉลุง5636 มีศักยภาพในการผลิตใน
พื้นที่นา สอดคลองกับผลการทดสอบศักยภาพของลูกผสมเด่ียว (ฉลอง และคณะ, 2554) แตยังมีขอดอย คือ มี
คาความหวานไมสูงนัก ในขณะที่ขาวโพดหวานลูกผสมดีเดนฉลุง3640 ซึ่งฉลอง และคณะ (2554) ไดสรุปไววา 
เหมาะสมสําหรับการปลูกในสภาพไรมากกวาสภาพพื้นที่นา กลับแสดงศักยภาพการใหผลผลิตของพันธุสูงมาก
ในพื้นที่จังหวัดสตูลในแปลงทดสอบน้ี ทั้งน้ีอาจเปนผลมาจากลักษณะเน้ือดินของแปลงทดสอบในพื้นที่นามี
ความแตกตางกัน กลาวคือ การทดสอบศักยภาพของลูกผสมเด่ียว (ฉลอง และคณะ, 2554) ทําการทดสอบที่
จังหวัดพัทลุง ซึ่งเปนดินชุดบางนรา (Bang Nara series : Ba) เน้ือดินเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง สวนการ
ทดสอบศักยภาพของพันธุขาวโพดหวานลูกผสมเด่ียวในพื้นที่นาของเกษตรกรภาคใตที่จังหวัดสตูลเปนดินชุด
โคกเคียน (Khok Khian series : Ko) ซึ่งมีเน้ือดินเปนดินรวนปนทราย ในทํานองเดียวกันขาวโพดหวานลูกผสม
ดีเดนฉลุง1740 ซึ่งฉลอง และคณะ (2554) ไดสรุปไววา เหมาะสมสําหรับการปลูกในสภาพพื้นที่นากลับไมได
แสดงศักยภาพในการใหผลผลิตเหนือกวาพันธุอื่นๆ อยางเดนชัดในพื้นที่แปลงทดสอบจังหวัดสตูล 

อยางไรก็ตาม จากการพัฒนาพันธุขาวโพดหวานลูกผสมเด่ียวในภาคใต สามารถพัฒนาพันธุที่มี
ศักยภาพในการใหผลผลิตสูงหลายลูกผสม ซึ่งยังตองไดรับการทดสอบศักยภาพการผลิตในพื้นที่นาหลังการเก็บ
เกี่ยวขาวในพื้นที่ตางๆ ของภาคใตใหกวางขวางมากข้ึน เพื่อแนะนําพันธุที่ดีแกเกษตรกรผูสนใจปลูกขาวโพด
หวานในภาคใตตอไป 
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