
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองสิ้นสุดปี 2555 
ชุดโครงการวิจัย  วิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืน 
โครงการวิจัย วิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่ใช้น้้าฝน 
กิจกรรม วิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่ใช้น้้าฝนในภาคใต้ตอนล่าง 
กิจกรรมย่อย พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดหวานในระบบเกษตรที่มีข้าวเป็นพืชหลักของ

ภาคใต้ตอนล่างเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต 
ชื่อการทดลอง พัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีด้านเขตกรรมข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ใหม่ที่

เหมาะสมกับพ้ืนที่นาภาคใต้ตอนล่าง 
 

คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง ฉลอง เกิดศรี 
ผู้ร่วมงาน สรายุทธ ช่วงพิมพ์  พวงผกา เกียรติขวัญบุตร  เพ่ือม วุ่นซิ้ว 
 

บทคัดย่อ 
ข้าวโพดหวานลูกผสมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ จ้านวน 4 พันธุ์ ได้แก่ ฉลุง5617 ฉลุง5638 

ฉลุง1740 และฉลุง3640 ได้ถูกน้ามาทดสอบการให้ผลผลิตที่ระยะปลูก 20 25 และ 30 เซนติเมตร 
โดยจัดการทดลองแบบ 4x3 แฟคทอเรียล ในแผนการทดลองสุ่มในบล็อคสมบูรณ์ จ้านวน 3 ซ้้า ใน
สภาพพ้ืนที่นาในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง จังหวัดพัทลุง ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง
สิงหาคม 2555 พบว่า ข้าวโพดหวานลูกผสมส่วนใหญ่มีความเหมาะสมต่อการปลูกที่ระยะปลูก 20 
เซนติเมตร ยกเว้น ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ฉลุง3640 มีความเหมาะสมต่อการปลูกที่ระยะปลูก 25 
เซนติเมตร และข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ฉลุง3640 และฉลุง5638 เป็นพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมที่มี
ศักยภาพในการให้ผลผลิตสูงในสภาพพ้ืนที่นาหลังเก็บเก่ียวข้าว 

 
ค าน า 

ผลผลิต (yield) ของพืชที่ผลิตได้เป็นผลรวมของปฏิกริยาสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์ (genotype) 
การจัดการ (management) และสิ่งแวดล้อม (environment) สิ่งแวดล้อมจัดได้ว่าเป็นสิ่งที่เรา
ควบคุมได้ยากมากกว่าสิ่งอ่ืนๆ การผลิตข้าวโพดหวานในพื้นที่นาหลังการเก็บเกี่ยวข้าว เป็นการผลิตใน
สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นฤดูแล้งของภาคใต้ตอนล่าง ลักษณะที่ลุ่มดินเหนียว คล้ายคลึงกัน ผลผลิตของ
ข้าวโพดหวานจึงขึ้นอยู่กับพันธุ์และการจัดการ การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมให้เหมาะสมกับ
การผลิตในเขตภาคใต้ตอนล่างนั้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลาได้ด้าเนินการปรับปรุงพันธุ์
ข้าวโพดหวานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544  โดยเริ่มจากการสร้างประชากรพ้ืนฐาน และการน้าสายพันธุ์
ผสมตัวเองชั่วแรกๆ จากศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ และศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่เข้ามาสกัดเป็นสาย
พันธุ์แท้ (ฉลอง และ สมพงษ์, 2544, 2545, 2546; ฉลอง, 2546)  จากนั้นได้ทดลองพัฒนาลูกผสม



และประเมินสมรรถนะการผสมของสายพันธุ์แท้  (ฉลอง และคณะ, 2550, 2551 ก, 2553) การ
ทดสอบศักยภาพของลูกผสมเดี่ยวที่พัฒนาขึ้น (ฉลอง และ สมพงษ์, 2547; ฉลอง และคณะ, 2551 ข; 
ฉลอง, 2554)  ทั้งการผลิตในฤดูแล้งและฤดูฝน รวมถึง การผลิตในสภาพไร่ดินดอนและสภาพลุ่มดิน
นา พบว่า ข้าวโพดหวานลูกผสมที่มีศักยภาพสูงในการให้ผลผลิตในสภาพที่ลุ่มดินนาหน้าแล้ง ได้แก่ 
ฉลุง1740 ฉลุง3640 ฉลุง1756 และฉลุง3856 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีลักษณะแตกต่างกัน คือ พันธุ์ฉลุง1740 
ฉลุง3640 และ ฉลุง3856 เป็นพันธุ์ที่มีลักษณะฝักขนาดใหญ่ ในขณะที่พันธุ์ ฉลุง5617 เป็นพนัธุ์ที่มี
ลักษณะฝักขนาดปานกลาง จึงต้องมีการจัดการที่แตกต่างกันเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงและคุณภาพบริโภคดี
เหมาะสมกับพันธุ์แต่ละพันธุ์ 

 
การปลูกข้าวโพดหวานมักปลูกให้เป็นแถวที่มีระยะห่างระหว่างแถว 75 เซนติเมตร แต่

ระยะระหว่างต้นมีความแตกต่างกัน เช่น กรมวิชาการเกษตร (2545) แนะน้าที่ระยะ 25 เซนติเมตร 
แต่เกษตรกรในบางพ้ืนที่ เช่น ในจังหวัดสงขลานิยมปลูกที่ระยะระหว่างต้น 30 เซนติเมตร ส่วน
สมชาย (2542) ได้ท้าการศึกษาระยะห่างระหว่างต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกในพ้ืนที่นา พบว่า ระยะท่ี
เหมาะสมที่สุด คือ 20 เซนติเมตร 

ดังนั้น จึงท้าการศึกษาเพ่ือให้ได้ทราบถึงการจัดระยะปลูกที่กับพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสม
ดีเด่นที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต 
และเพ่ิมผลก้าไรให้แก่เกษตรกรในท่ีสุด 

 
วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ 
ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 
ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 
สารก้าจัดวัชพืชอะลาคลอร์ 
วัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการบันทึกข้อมูลงานทดลอง 
เครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพดด้วยมือระยะ 25 เซนติเมตร 

วิธีการ จัดการทดลองรูปแบบ 4x3 แฟคทอเรียลในแผนการทดลองสุ่มในบล็อค
สมบูรณ์ (4x3 Factorial Experiment in Randomized Complete Block 
Design)  จ้านวน 3 ซ้้า ขนาดแปลงย่อย 6.0 x 8.0 เมตร  

กรรมวิธีประกอบด้วย  2 ปัจจัย 
ปัจจัยที่ 1 ข้าวโพดหวานลูกผสมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ จ้านวน 4 พันธุ์ ได้แก่ 

ฉลุง5617 ฉลุง5638 ฉลุง1740 และ ฉลุง3640 
ปัจจัยที่ 2 ระยะปลูกระหว่างต้น 20 25 และ 30 เซนติเมตร 



ปลูกข้าวโพดหวานลงในแปลงย่อยขนาด 6.0 x 8.0 เมตร โดยปลูกเป็นแถวจ้านวน 8 แถว 
แถวยาว 8.0 เมตร ระยะหว่างแถว 75 เซนติเมตร ระยะระหว่างต้น 20 25 และ 30 เซนติเมตร ตาม
ก้าหนดในกรรมวิธี จ้านวน 1 ต้นต่อหลุม ฉีดพ่นสารก้าจัดวัชพืชอะลาคลอร์อัตรา 250 กรัมสารออก
ฤทธิ์ต่อไร่ หลังการปลูก ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากปลูกแล้ว 14 วัน 
ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากปลูกแล้ว 30 วัน และใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 
อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากปลูกแล้ว 45 วัน ให้น้้าแบบร่องคู (furrow) ทุก 7 วัน 
เก็บเก่ียวผลผลิตหลังจากวันออกไหมแล้ว 20 วัน บันทึกข้อมูลที่ส้าคัญ ได้แก่ น้้าหนักฝักท้ังเปลือก 
น้้าหนักฝักท่ีปอกเปลือก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางฝัก ความยาวฝัก วัดปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ 
(Total soluble solids) ในน้้าคั้นของเมล็ดข้าวโพดหวาน และข้อมูลประกอบการตัดสินใจคัดเลือก
พันธุ์ เช่น อายุวันเก็บเกี่ยว ความสูงต้นความสูงฝัก สภาพเปลือกหุ้มฝัก การติดเมล็ดบนฝัก น้้าหนัก
เมล็ดสด รสชาติฝักต้ม ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในพ้ืนที่ใกล้เคียงกับแปลงปลูกที่จ้าเป็น เช่น ปริมาณและ
จ้านวนวันฝนตก ความเร็วลม ความเข้มแสง อุณหภูมิกลางวันและกลางคืน ความชื้นสัมพัทธ์ เป็นต้น 

เวลาและสถานที่ 
เริ่มต้น  กุมภาพันธ์ 2555 
สิ้นสุด   สิงหาคม 2555 

ด้าเนินการในพ้ืนที่นาภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง จังหวัดพัทลุง 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ความสูงต้น 

การแสดงออกของพันธุ์และระยะปลูกมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ ไม่มี
ปฏิกริยาสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์และระยะปลูก การแสดงออกของพันธุ์ที่มีระยะปลูก พบว่า เมื่อระยะ
ปลูกห่างมีแนวโน้มความสูงต้นน้อยกว่าที่ระยะปลูกแคบ (ตารางที่ 1)  สอดคล้องกับงานทดลองของ
พัชราพร และคณะ (2549) ซึ่งพบว่า เมื่อระยะห่างระหว่างต้นแคบลงหรือมีอัตราประชากรสูงขึ้น ต้น
ข้าวโพดหวานมีแนวโน้มสูงขึ้นกว่าระยะต้นห่างหรือที่ระดับอัตราประชากรต่้า ที่ระยะปลูก 30 
เซนติเมตร พบว่า ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ฉลุง3640 มีความสูงต้นน้อยที่สุด เท่ากับ 130 
เซนติเมตร แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ฉลุง5638 ที่มีความสูงต้นเท่ากับ 136 
เซนติเมตร แต่ข้าวโพดหวานลูกผสมทั้งสองพันธุ์มีความสูงต้นน้อยกว่าข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ฉลุง
1740 และฉลุง5617 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ซึ่งมีความสูงต้นเท่ากับ 149 และ 151 เซนติเมตร 
ตามล้าดับ ที่ระยะปลูก 25 เซนติเมตร ข้าวโพดหวานลูกผสมทุกพันธุ์มีความสูงต้นมากกว่าที่ระยะ
ปลูก 30 เซนติเมตร ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ฉลุง5617 มีความสูงต้นมากท่ีสุดเท่ากับ 152 
เซนติเมตร มากกว่าข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ฉลุง5638 (148 เซนติเมตร) ฉลุง1740 (148 
เซนติเมตร) และฉลุง3640 (140 เซนติเมตร) อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ข้าวโพดหวานลูกผสมฉลุง
5617 และฉลุง1740 มีการเพิ่มข้ึนของความสูงต้นน้อยเมื่อระยะปลูกแคบลง แต่ข้าวโพดหวานลูกผสม



ฉลุง5638 และฉลุง3640 มีการเพิ่มขึ้นของความสูงต้นมาก โดยมีความสูงเพิ่มมากข้ึนจากท่ีระยะปลูก 
30 เซนติเมตร เท่ากับ 12 และ 10 เซนติเมตร ตามล้าดับ ที่ระยะปลูก 20 เซนติเมตร ข้าวดพดหวาน
ลูกผสมพันธุ์ฉลุง3640 มีความสูงต้นน้อยที่สุดเท่ากับ 140 เซนติเมตร ไม่แตกต่างทางสถิติกับข้าวโพด
หวานลูกผสมพันธุ์ฉลุง1740 ที่มีความสูงต้นเท่ากับ 148 เซนติเมตร แต่มีความสูงน้อยกว่าข้าวโพด
หวานลูกผสมพันธุ์ฉลุง5617 (152 เซนติเมตร) และฉลุง5638 (158 เซนติเมตร) อย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติ ข้าวโพดหวานลูกผสมส่วนใหญ่เมื่อระยะปลูกแคบลงจาก 25 เซนติเมตร เป็น 20 เซนติเมตร 
ความสูงต้นจะไม่เพ่ิมขึ้น ยกเว้น ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ฉลุง5638 ที่ยังคงมีความสูงต้นเพิ่มขึ้น 

ตารางที่ 1 ความสูงต้นข้าวโพดหวานลูกผสมที่ระยะปลูกต่าง ๆ (เซนติเมตร) 

 ระยะปลูก (เซนติเมตร) ค่าเฉลี่ย 
 พันธุ์ 20 25 30   ของพันธุ์ 

ฉลุง5617 152 a 152 a 151 a 152 
ฉลุง5638 158 a 148 b 136 b 147 
ฉลุง1740 148 ab 148 b 130 b 148 
ฉลุง3640 140 b 140 b 130 b 137 

ค่าเฉลี่ยของระยะปลูก 150 147 141 146 

C.V. = 7.4     LSD.05 = 11 
ในคอลัมน์เดยีวกันตัวเลขท่ีตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกตา่งทางสถิติที่ระดับ 5% โดยวิธี DMRT 

ผลผลิตน้้าหนักฝักท้ังเปลือก 
การแสดงออกของพันธุ์และระยะปลูกมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ มี

ปฏิกริยาสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์และระยะปลูก แสดงว่า ข้าวโพดหวานลูกผสมแต่ละพันธุ์มีความ
เหมาะสมต่อการให้ผลผลิตสูงสุดที่ระยะปลูกแตกต่างกัน ข้าวโพดหวานลูกผสมส่วนใหญ่ให้ผลผลิตสูง
ที่ระยะปลูก 20 เซนติเมตร (ตารางท่ี 2) อันเนื่องจากการเพิ่มจ้านวนต้นต่อไร่ ซึ่งมีจ้านวนต้นต่อไร่
เท่ากับ 10,666 ต้น ในขณะที่ระยะปลูก 25 และ 30 เซนติเมตร จ้านวนต้นต่อไร่เท่ากับ 8,533 และ 
7,111 ต้น ตามล้าดับ ที่ระยะปลูก 30 เซนติเมตร ข้าวโพดหวานลูกผสมทุกให้ผลผลิตน้้าหนักฝักทั้ง
เปลือกไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยให้ผลผลิตอยู่ระหว่าง 1,935 - 2,063 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ที่ระยะ
ปลูก 25 เซนติเมตร ข้าวโพดหวานลูกผสมให้ผลผลิตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ฉลุง3640 ให้ผลผลิตสูงสุดเท่ากับ 2,895 กิโลกรัมต่อไร่ เพ่ิมขึ้นจากท่ีระยะ
ปลูก 30 เซนติเมตร เท่ากับ 960 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาได้แก่ พันธุ์ฉลุง5638 และฉลุง5617 ซ่ึง
ให้ผลผลิตเท่ากับ 2,660 และ 2,383 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล้าดับ และมีผลผลิตเพ่ิมข้ึน 597 และ 427 



กิโลกรัมต่อไร่ ตามล้าดับ ในขณะที่ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ฉลุง1740 ให้ผลผลิตน้อยที่สุดเท่ากับ 
2,212 กิโลกรัมต่อไร่ เพ่ิมขึ้นจากที่ระยะปลูก 30 เซนติเมตร เพียง 171 กิโลกรัมต่อไร่ 

ที่ระยะปลูก 20 เซนติเมตร ข้าวโพดหวานลูกผสมส่วนใหญ่มีแนวโน้มให้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 
ยกเว้น ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ฉลุง3640 ให้ผลผลิตลดลงจากท่ีระยะ 25 เซนติเมตร เท่ากับ 235 
กิโลกรัมต่อไร่ โดยให้ผลผลิตเพียง 2,660 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ฉลุง1740 
ให้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 299 กิโลกรัมต่อไร่ โดยให้ผลผลิตเท่ากับ 2,511 กิโลกรัมต่อไร่ ข้าวโพดหวาน
ลูกผสมพันธุ์ฉลุง5638 ให้ผลผลิตสูงสุดเท่ากับ 2,767 กิโลกรัมต่อไร่ มากกว่าการให้ผลผลิตของ
ข้าวโพดหวานพันธุ์ฉลุง1740 และฉลุง5617 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ นอกจากนี้ข้าวโพดหวาน
ลูกผสมพันธุ์ฉลุง5617 ฉลุง5638 และฉลุง1740 ยังมีแนวโน้มสามารถเพ่ิมผลผลิตได้โดยการเพ่ิมอัตรา
ประชากรต่อไร่ให้สูงขึ้นได้อีก ดังเช่นงานทดลองของพัชราพร และคณะ (2549) ซึ่งพบว่า เมื่อเพ่ิม
อัตราประชากรให้สูงขึ้นจาก 10,666 ต้นต่อไร่ เป็น 12,800 ต้นต่อไร่ ยังท้าให้ข้าวโพดหวานมีผลผลิต
น้้าหนักฝักท้ังเปลือกสูงขึ้นได้ 

ตารางที่ 2 ผลผลิตน้้าหนักฝักท้ังเปลือกของข้าวโพดหวานลูกผสมที่ระยะปลูกต่าง ๆ (กิโลกรัมต่อไร่) 

 ระยะปลูก (เซนติเมตร) ค่าเฉลี่ย 
 พันธุ์ 20 25 30   ของพันธุ์ 

ฉลุง5617 2,425 c 2,383 c 1,956 a 2,255 
ฉลุง5638 2,767 a 2,660 b 2,063 a 2,496 
ฉลุง1740 2,511 bc 2,212 c 2,041 a 2,255 
ฉลุง3640 2,660 ab 2,895 a 1,935 a 2,497 

ค่าเฉลี่ยของระยะปลูก 2,591 2,537 1,999 2,376 

C.V. = 9.3     LSD.05 = 192 
ในคอลัมน์เดยีวกันตัวเลขท่ีตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกตา่งทางสถิติที่ระดับ 5% โดยวิธี DMRT 

ผลผลิตน้้าหนักฝักปอกเปลือก 
การแสดงออกของพันธุ์และระยะปลูกมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ มี

ปฏิกริยาสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์และระยะปลูก ข้าวโพดหวานลูกผสมส่วนใหญ่ให้ผลผลิตสงูที่ระยะปลูก 
20 เซนติเมตร (ตารางที่ 3) อันเนื่องจากการเพ่ิมจ้านวนต้นต่อไร่ เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับ
ลักษณะผลผลิตน้้าหนักฝักท้ังเปลือก ที่ระยะปลูก 30 เซนติเมตร ข้าวโพดหวานลูกผสมทุกให้ผลผลิต
น้้าหนักฝักปอกเปลือกไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยให้ผลผลิตอยู่ระหว่าง 1,442 - 1,591 กิโลกรัมต่อไร่ 
แต่ที่ระยะปลูก 25 เซนติเมตร ข้าวโพดหวานลูกผสมให้ผลผลิตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ฉลุง3640 ให้ผลผลิตสูงสุดเท่ากับ 2,145 กิโลกรัมต่อไร่ เพ่ิมข้ึน



จากที่ระยะปลูก 30 เซนติเมตร เท่ากับ 703 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาได้แก่ พันธุ์ฉลุง5638 และฉลุง
5617 ซึ่งให้ผลผลิตเท่ากับ 2,102 และ 1,804 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล้าดับ และมีผลผลิตเพ่ิมขึ้น 532 
และ 256 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล้าดับ ในขณะที่ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ฉลุง1740 ให้ผลผลิตน้อยที่สุด
เท่ากับ 1,719 กิโลกรัมต่อไร่ เพ่ิมข้ึนจากท่ีระยะปลูก 30 เซนติเมตร เพียง 128 กิโลกรัมต่อไร่ 

ที่ระยะปลูก 20 เซนติเมตร ข้าวโพดหวานลูกผสมส่วนใหญ่มีแนวโน้มให้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 
ยกเว้น ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ฉลุง3640 ให้ผลผลิตลดลงจากท่ีระยะ 25 เซนติเมตร เท่ากับ 107 
กิโลกรัมต่อไร่ โดยให้ผลผลิตเพียง 2,038 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ฉลุง1740 
ให้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 234 กิโลกรัมต่อไร่ โดยให้ผลผลิตเท่ากับ 1,953 กิโลกรัมต่อไร่ ข้าวโพดหวาน
ลูกผสมพันธุ์ฉลุง5638 ให้ผลผลิตสูงสุดเท่ากับ 2,187 กิโลกรัมต่อไร่ มากกว่าการให้ผลผลิตของ
ข้าวโพดหวานพันธุ์ฉลุง1740 และฉลุง5617 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติจาก
ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ฉลุง3640  

ตารางที่ 3 ผลผลิตน้้าหนักฝักปอกเปลือกของข้าวโพดหวานลูกผสมที่ระยะปลูกต่าง ๆ (กิโลกรัมต่อไร่) 

 ระยะปลูก (เซนติเมตร) ค่าเฉลี่ย 
 พันธุ์ 20 25 30   ของพันธุ์ 

ฉลุง5617 1,789 b 1,804 b 1,548 a 1,747 
ฉลุง5638 2,187 a 2,102 a 1,570 a 1,953 
ฉลุง1740 1,953 b 1,719 b 1,591 a 1,754 
ฉลุง3640 2,038 ab 2,145 a 1,442 a 1,875 

ค่าเฉลี่ยของระยะปลูก 2,017 1,952 1,538 1,832 

C.V. = 9.3     LSD.05 = 192 
ในคอลัมน์เดยีวกันตัวเลขท่ีตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกตา่งทางสถิติที่ระดับ 5% โดยวิธี DMRT 

ความกว้างฝัก 
การแสดงออกของพันธุ์มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ แต่การแสดงออกของ

ระยะปลูกมีความแตกต่างกันทางสถิติ และไม่มีปฏิกริยาสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์และระยะปลูก แสดงว่า 
ที่ระยะปลูกใดก็ตามพันธุ์ใดความกว้างฝักของแต่ละพันธุ์จะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามระยะปลูก ข้าวโพด
หวานลูกผสมที่มีความกว้างฝักมากที่สุด คือ ฉลุง5638 โดยมีค่าเท่ากับ 4.8 เซนติเมตร ข้าวโพดหวาน
ลูกผสมพันธุ์อ่ืน ๆ มีความกว้างฝักเท่ากับ 4.6 เซนติเมตร จากตารางที่ 4 พบว่า การปลูกข้าวโพด
หวานลูกผสมที่ระยะปลูกห่างมีแนวโน้มความกว้างฝักมากกว่าที่ระยะปลูกแคบ อันเนื่องจากท่ีระยะ
ปลูกห่างมีการแก่งแย่งน้้า ธาตุอาหาร และแสงแดด น้อยกว่าที่ระยะปลูกแคบ ท้าให้ต้นข้าวโพดหวาน
สร้างอาหารและพัฒนาฝักได้อย่างเต็มที่ 



 

ตารางที่ 4 ความกว้างฝักของข้าวโพดหวานลูกผสมที่ระยะปลูกต่าง ๆ (เซนติเมตร) 

 พันธุ์ ค่าเฉลี่ย 
 ระยะปลูก (ซม.) ฉลุง5617 ฉลุง5638 ฉลุง1740 ฉลุง3640 ของพันธุ์ 

20 4.6 a 4.8 a 4.6 a 4.5 a 4.6 
25 4.6 a 4.8 a 4.6 a 4.6 a 4.7 
30 4.6 a 4.8 a 4.7 a 4.6 a 4.7 

ค่าเฉลี่ยของระยะปลูก 4.6 4.8 4.6 4.6 4.7 

C.V. = 4.1 %      LSD.05 = 0.1 
ในคอลัมน์เดยีวกันตัวเลขท่ีตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกตา่งทางสถิติที่ระดับ 5% โดยวิธี DMRT 

ความยาวฝัก 
 การแสดงออกของพันธุ์และระยะปลูกไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่ปฏิกริยาสัมพันธ์

ระหว่างพันธุ์และระยะปลูก แสดงว่า เมื่อปลูกพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมในระยะปลูกที่เหมาะสมต่อ
พันธุ์จะมีความฝักสูงสุด จากตารางที่ 5 พบว่า การปลูกข้าวโพดหวานลูกผสมที่ระยะปลูกแคบจะมี
ค่าเฉลี่ยความยาวฝักน้อยกว่าการปลูกที่ระยะปลูกห่าง อันเนื่องจากการแก่งแย่งปัจจัยในการ
เจริญเติบโตและสร้างอาหาร ที่ระยะปลูก 20 และ 30 เซนติเมตร ข้าวโพดหวานลูกผสมทุกพันธุ์มี
ความยาวฝักไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่ที่ระยะปลูก 25 เซนติเมตร พันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมมีความ
ยาวฝักแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ กล่าวคือ ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ฉลุง3640 มีความ
ยาวฝักมากที่สุดเท่ากับ 17.0 เซนติเมตร มากกว่าข้าวโพดหวานพันธุ์ฉลุง1740 อวึ่งมีความยาวฝัก
เท่ากับ 15.2 เซนติเมตรอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับข้าวโพดหวานลูกผสม
พันธุ์ฉลุง5617 และฉลุง5638 ที่มีความยาวฝักเท่ากับ 16.1 เซนติเมตร เมื่อพิจารณาข้าวโพดหวาน
ลูกผสมแต่ละพันธุ์จะพบว่า ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ฉลุง5617 เมื่อปลูกที่ระยะใดก็ตามความยาวฝัก
จะไม่เปลี่ยนแปลง ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ฉลุง5638 มีความยาวฝักสูงสุดเมื่อปลูกท่ีระยะ 25 
เซนติเมตร ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ฉลุง1740 มีความยาวฝักสูงสุดเมื่อปลูกที่ระยะ 30 เซนติเมตร 
และ ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ฉลุง3640 มีความยาวฝักสูงสุดเมื่อปลูกท่ีระยะ 25 เซนติเมตร 
นอกจากนี้ยังพบว่า ลักษณะความยาวฝักของข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ฉลุง3640 มีผลโดยตรงต่อ
ผลผลิตน้้าหนักฝักปอกเปลือกมากกว่าลักษณะความกว้างฝัก 

 



 

ตารางที่ 5 ความยาวฝักของข้าวโพดหวานลูกผสมที่ระยะปลูกต่าง ๆ (เซนติเมตร) 

 ระยะปลูก (เซนติเมตร) ค่าเฉลี่ย 
 พันธุ์ 20 25 30   ของพันธุ์ 

ฉลุง5617 16.2 a 16.1 ab 16.2 a 16.2 
ฉลุง5638 15.2 a 16.1 ab 15.8 a 15.7 
ฉลุง1740 15.7 a 15.2 b 16.1 a 15.6 
ฉลุง3640 15.8 a 17.0 a 16.7 a 16.5 

ค่าเฉลี่ยของระยะปลูก 15.7 16.1 16.2 16.1 

C.V. = 6.2     LSD.05 = 0.9 
ในคอลัมน์เดยีวกันตัวเลขท่ีตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกตา่งทางสถิติที่ระดับ 5% โดยวิธี DMRT 

ค่าความหวานของน้้าคั้นเมล็ดสด 
การแสดงออกของพันธุ์และระยะปลูกมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส้าคัญ มี

ปฏิกริยาสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์และระยะปลูก แสดงว่า ข้าวโพดหวานลูกผสมแต่ละพันธุ์จะมีค่าความ
หวานสูงที่สุดเมื่อปลูกที่ระยะปลูกเหมาะสม จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่า การปลูกข้าวโพดหวาน
ลูกผสมที่ระยะปลูก 30 เซนติเมตร มีแนวโน้มให้ค่าความหวานสูงกว่าที่ระยะปลูก 20 และ 25 
เซนติเมตร ที่ระยะปลูก 30 เซนติเมตร ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ฉลุง5638 มีค่าความหวานมากที่สุด
เท่ากับ 15.8 องศาบริกซ์ มากกว่าข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ฉลุง1740 และฉลุง3640 ซึ่งมีค่าความ
หวานเท่ากับ 14.2 และ 14.8 องศาบริกซ์ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติจาก
ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ฉลุง5617 ที่มีค่าความหวานเท่ากับ 15.1 องศาบริกซ์ ส่วนที่ระยะปลูก 25 
เซนติเมตร ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ฉลุง5617 มีค่าความหวานสูงที่สุดเท่ากับ 14.8 องศาบริกซ์ 
มากกว่าข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ฉลุง1740 และฉลุง3640 ซึ่งมีค่าความหวานเท่ากับ 13.4 และ 
13.8 องศาบริกซ์ ตามล้าดับ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติจากข้าวโพดหวาน
ลูกผสมพันธุ์ฉลุง5638 ที่มีค่าความหวานเท่ากับ 14.6 องศาบริกซ ์ในขณะที่ระยะปลูก 20 เซนติเมตร 
ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ฉลุง5617 มีค่าความหวานสูงที่สุดเท่ากับ 14.8 องศาบริกซ์ แต่ไม่แตกต่าง
ทางสถิติจากข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ฉลุง5638 และฉลุง3640 ซึ่งมีค่าความหวานเท่ากับ 14.1 และ 
13.9 องศาบริกซ์ ตามล้าดับ แต่มากกว่าข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ฉลุง1740 ซึ่งมีค่าความหวาน
เท่ากับ 13.4 องศาบริกซ์ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ  

 



 

ตารางที่ 6 ค่าความหวานของน้้าคั้นเมล็ดสดของข้าวโพดหวานลูกผสมที่ระยะปลูกต่าง ๆ (องศาบริกซ์) 

 ระยะปลูก (เซนติเมตร) ค่าเฉลี่ย 
 พันธุ์ 20 25 30   ของพันธุ์ 

ฉลุง5617 14.8 a 14.8 a 15.1 ab 14.9 
ฉลุง5638 14.1 ab 14.6 ab 15.8 a 14.8 
ฉลุง1740 13.4 b 13.4 c 14.2 b 13.7 
ฉลุง3640 13.9 ab 13.8 bc 14.8 b 14.2 

ค่าเฉลี่ยของระยะปลูก 14.1 14.2 15.0 14.4 

C.V. = 4.1     LSD.05 = 0.9 
ในคอลัมน์เดยีวกันตัวเลขท่ีตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกตา่งทางสถิติที่ระดับ 5% โดยวิธี DMRT 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
ข้าวโพดหวานลูกผสมที่พัฒนาขึ้นใหม่พันธุ์ฉลุง5638 ฉลุง5617 และ ฉลุง1740 มีความ

เหมาะสมต่อการปลูกท่ีระยะห่างระหว่างต้น 20 เซนติเมตร ส่วนพันธุ์ฉลุง3640 เหมาะสมที่ระยะปลูก 
25 เซนติเมตร  

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1. ใช้เป็นข้อมูลส้าหรับการพัฒนาเทคโนโลยีเขตกรรมข้าวโพดหวาน ให้เหมาะสมส้าหรับ

พันธุ์ที่เฉพาะเจาะจงต่อการผลิตในสภาพพ้ืนที่นา 
2. ข้อมูลการปลูกอย่างเฉพาะเจาะจงส้าหรับข้าวโพดหวานลูกผสมที่ได้พัฒนาพันธุ์ขึ้นใหม่

นั้น สามารถน้าไปใช้ประกอบการขอรับรองพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรได้ 
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