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บทคัดย่อ 

ท าการทดลองบนดินร่วนทราย ชุดเดิมบาง ระหว่างปี 2556-2558 ณ แปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท 
วางแผนการทดลองแบบ Split plot จ านวน 4 ซ  า โดย Main plot เป็นฤดูปลูก 3 ฤดู คือ ฤดูแล้ง ต้นฤดูฝน และ
ปลายฤดูฝน Subplot ประกอบด้วย ระยะการเก็บเกี่ยวหลังออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ 5 ระยะ คือ 16, 18, 20, 22 
และ 24 วันหลังออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ โดยการทดลองในปี 2556-2557 ใช้ข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์ชัยนาท 84-
12 ส่วนปี 2558 ใช้ข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์ดีเด่นพันธุ์ WX142430501 ผลการทดลองปี 2556 ไม่พบปฏิสัมพันธ์
ระหว่างฤดูปลูกและอายุเก็บเกี่ยวในส่วนของน  าหนักฝักทั งเปลือก การปลูกในเดือนธันวาคมให้ผลผลิตฝักสดทั ง
เปลือกสูงที่สุด คือ 2,543 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าการปลูกในเดือนเมษายน และสิงหาคม ประมาณ 28 และ 37 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ แต่การเก็บเกี่ยวที่ระยะ 16 18 20 และ 22 วัน ให้น  าหนักฝักสดทั งเปลือกไม่แตกต่างทาง
สถิติ ระหว่าง 2,002-2,036  กิโลกรัมต่อไร่ ปี 2557 มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างฤดูปลูกและอายุเก็บเกี่ยวในส่วนของ
น  าหนักฝักสดทั งเปลือก  
การปลูกในเดือนธันวาคม และเก็บเกี่ยวที่ระยะ 22 วัน ให้น  าหนักฝักสดทั งเปลือกสูงที่สุด ซึ่งไม่แตกต่างกับการเก็บ
เกี่ยวที่ระยะ 24 วัน แต่สูงกว่าการเก็บเก่ียวที่ระยะ 16-20 วัน ประมาณ 8-17 เปอร์เซ็นต์ 
ขณะที่การปลูกในเดือนพฤษภาคม และสิงหาคม การเก็บเกี่ยวทุกระยะที่ก าหนดให้น  าหนักฝักทั งเปลือก ไม่
แตกต่างกัน ส าหรับผลการทดลอง ปี 2558 พบว่า ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างอายุเก็บเกี่ยวและฤดูปลูกในส่วนของ



น  าหนักฝักทั งเปลือก การปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์ดีเด่น WX142430501 ในเดือนพฤศจิกายน ท าให้น  าหนัก
ฝักทั งเปลือกสูงกว่าการปลูกในเดือนมิถุนายน และสิงหาคม ประมาณ 22 และ 21 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ แต่
น  าหนักฝักทั งเปลือกไม่มีความแตกต่างกันเมื่อเก็บเกี่ยวทุกระยะที่ก าหนด  

 
ค าหลัก: ข้าวโพดข้าวเหนียว ฤดูปลูก ช่วงวันปลูก อายุเก็บเกี่ยว  
 

ABSTRACT 
The experiment was carried out to investigate the effect of planting date and harvesting 

period on waxy corn on a sandy loam soil at Chai Nat Field Crops Research Center during 2013-
2015. Waxy corn variety Chai Nat 84-1 was use during 2013-2014 and WX142430501 variety use 
in 2015 experiment. A split plot design with 4 replicates was deployed. Main plots consisted of 
three planting dates: January, April or May or June and August. Subplots comprised five 
harvesting periods: 16, 18, 20, 22 and 24 days after silking. For 2013 experiment, no interaction 
between planting dates and harvesting periods was found in ear with husk. Good performance 
has been seen when planting dates at December with 2,543 kg rai-1, increasing by 28 and 37% 
of ear with husk fresh weight comparing with that of April and August. Waxy corn harvested at 
16, 18, 20 and 22 days after 50%silking showed no significant differences in ear with husk fresh 
weight among themselves, which ranging 2,002-2,036 kg rai-1. The results of 2014 showed that 
the significant interaction between planting dates and harvesting periods did occur in terms of 
ear with husk fresh weight. Planting in December and harvested at 22 and 24 days yielded no 
difference in ear with husk fresh weight, which were higher than those of 16-20 days by 8-17%. 
Whereas, all of harvesting periods that planting in May and August showed no significant 
differences in ear with husk. For 2015 experiment, waxy corn variety WX142430501 grown in 
November produced greater ear with husk weight than June and August about 22 and 21%, 
respectively. All of harvesting periods showed that there were no significant difference in ear 
with husk weight. 
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ค าน า 
ข้าวโพดข้าวเหนียว จัดเป็นข้าวโพดรับประทานฝักสดที่ได้รับความนิยมบริโภคมากชนิดหนึ่ง มีความเหนียว

นุ่ม รสหวานเล็กน้อย ขนาดฝักพอเหมาะ คุณภาพของข้าวโพดข้าวเหนียวขึ นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ความนุ่มและ
ความเหนียวของเอนโดสเปอร์มและเปลือกหุ้ ม เมล็ ด ปริมาณ น  าตาล และปริมาณ โพลีแซคคาไรด์ 
(polysaccharide) (บุบผา และคณะ, 2556) ระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม สัมพันธ์กับความแก่-อ่อน ขนาด 



รูปร่าง และรสชาติ มีหลักพิจารณาอย่างง่าย คือ การนับอายุเก็บเกี่ยว ซึ่งวิธีนี  ต้องทราบอายุการเก็บเกี่ยวของ
ข้าวโพดข้าวโพดข้าวเหนียว ปัจจุบันข้าวโพดข้าวเหนียวแต่ละพันธุ์มีอายุใกล้เคียงกัน คือ ออกดอก ประมาณ 35 -
40 วันหลังปลูก และเก็บเก่ียวเมื่อข้าวโพดข้าวเหนียวมีอายุประมาณ 65-70 วัน (ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท, 2548) แต่
โดยทั่วไป จะเก็บเกี่ยวข้าวโพดข้าวเหนียวเมื่อมีอายุ 20 วันหลังจากการถ่ายละอองเรณู (Ketthaisong et al., 
2013) หรือหลังการออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ โดยการนับต้นข้าวโพดข้าวเหนียวที่ออกไหมและถือว่าวันที่มีจ านวน
ต้นออกไหมครบ 50 เปอร์เซ็นต์เป็นวันออกไหม เพราะที่ระยะนี  เมล็ดมีความเต่ง เปลือกเมล็ดไม่หนาเกินไป แต่ถ้า
ปลูกในช่วงอากาศหนาวเย็น อายุการเก็บเกี่ยวอาจยืดออกไปอีก 3-5 วัน (ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท, 2548) ซึ่ง
คุณภาพของข้าวโพดข้าวเหนียวบางพันธุ์จะลดลงอย่างรวดเร็วภายใน 2-3 วันหลังระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมตาม
ก าหนด (Ketthaisong et al., 2013) การเก็บเกี่ยวก่อนก าหนด จะท าให้อ่อนเกินไป เมล็ดเต็มไปด้วยน  า ไม่มีความ
เหนียวนุ่ม และน  าหนักฝักน้อย การเก็บเก่ียวที่ระยะเหมาะสมตามก าหนด ข้าวโพดข้าวเหนียวมีคุณภาพการบริโภค
ดี เมล็ดมีความเต่ง สมบูรณ์ มีความอ่อนนุ่มและหวานเล็กน้อย นอกจากอายุเก็บเกี่ยวจะมีผลต่อคุณภาพและ
ผลผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวแล้ว ช่วงวันปลูก ก็มีผลต่อคุณภาพการบริโภคเช่นกัน มีรายงานในข้าวโพดหวาน ซึ่ง
เป็นข้าวโพดบริโภคฝักสดเช่นเดียวกับข้าวโพดหวาน พบว่า รายงานว่า ช่วงวันปลูกมีผลต่อผลผลิตฝักสด และ
องค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดหวาน การพัฒนาการด้านการเจริญเติบโตของพืชขึ นอยู่กับปัจจัยทางด้านพันธุ์ 
และสภาพแวดล้อม เช่น แสง ช่วงเวลาที่ได้รับแสง และอุณหภูมิ (Kara, 2011) วัตถุประสงค์ของการทดลอง เพ่ือ
ศึกษาอายุการเก็บเกี่ยวและฤดูปลูกที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตข้าวโพดหวานพันธุ์ชัยนาท 84-1 
และพันธุ์ดีเด่น เพ่ือเป็นข้อมูลแนะน าการปลูกต่อไป 

 
วิธีด าเนินการทดลอง  

อุปกรณ์ 
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์ชัยนาท 84-1 และพันธุ์ดีเด่นพันธุ์ WX142430501 ปุ๋ยเคมี 0-0-21 

ปุ๋ยเคมี 0-45-0 ปุ๋ยเคมี 0-0-60 ปุ๋ยยูเรีย ตู้อบตัวอย่างพืช ถุงกระดาษอบตัวอย่างพืช ไม้บรรทัด และอุปกรณ์เก็บ
ตัวอย่างพืช สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
วิธีการ 

วางแผนการทดลองแบบ Split plot จ านวน 4 ซ  า  
Main plot เป็นฤดูปลูก 3 ฤดู คือ ฤดูแล้ง (ธันวาคม) ต้นฤดูฝน (เมษายน ในปี 2556 ปี 2557 ปลูกเดือน

พฤษภาคม และ ปี 2558 ปลูกเดือนมิถุนายน) และปลายฤดูฝน (สิงหาคม)  
Subplot ประกอบด้วย อายุการเก็บเกี่ยวหลังออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ 5 ระยะ คือ 16, 18, 20, 22 และ 

24 วันหลังออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ 
ด าเนินการบนดินร่วนทราย ชุดเดิมบาง ปี 2556 มีค่า pH 5.22 OM 1.17% Avai. P 43 มิลลิกรัม/

กิโลกรัมดิน และ Exch. K 69 มิลลิกรัม/กิโลกรัมดิน ปี 2556 ท าการปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวในฤดูแล้งเดือน
ธันวาคม 2555  ต้นฤดูฝน เดือนเมษายน 2556 และปลายฤดูฝน เดือนสิงหาคม 2556 การทดลองในปี 2557 มีค่า 
pH 7.76 OM 1.06% Avai. P 13.8 มิลลิกรัม/กิโลกรัมดิน และ Exch. K 82.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัมดิน ท าการปลูก



ข้าวโพดข้าวเหนียวในฤดูแล้ง เดือนพฤศจิกายน 2556  ต้นฤดูฝนเดือนพฤษภาคม 2557 และปลายฤดูฝน เดือน
สิงหาคม 2557 การทดลองในปี 2558 มีค่า pH 6.1 OM 1.06% Avai. P 50.8 มิลลิกรัม/กิโลกรัมดิน และ Exch. 
K 99.8 มิลลิกรัม/กิโลกรัมดิน ท าการปลูกข้าวโพด    ข้าวเหนียวในฤดูแล้ง เดือนพฤศจิกายน 2557  ต้นฤดูฝน
เดือนมิถุนายน 2558 เนื่องจากประสบปัญหาด้วงท าลายต้นข้าวโพดในระยะกล้า ท าให้ต้องปลูกใหม่ในเดือน
มิถุนายน และปลายฤดูฝน เดือนสิงหาคม 2558 ขนาดแปลงย่อย 4.5x6 เมตร พื นที่เก็บเกี่ยว 3x5 เมตร ก่อนท า
การปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว สุ่มเก็บตัวอย่างดิน เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดิน และทุกแปลงปลูกจะได้รับ
ปุ๋ยเคมีอัตรา 20-20-20 กิโลกรัมต่อไร่ ของ N-P2O5-K2O ตามล าดับ ปลูกข้าวโพดโดยใช้ข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์
ชัยนาท 84-1 ตามกรรมวิธีที่ก าหนด ระยะปลูก 75x25 เซนติเมตร หลังข้าวโพดงอก ประมาณ 7 วัน ถอนแยกให้
เหลือ 1 ต้นต่อหลุม และใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในรูปยูเรีย อัตรา 20 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ เมื่อข้าวโพดหวานอายุ 20-
25 วันหลังงอก  ระหว่างด าเนินการทดลอง สุ่มเก็บตัวอย่างข้าวโพดที่ระยะออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ เพ่ือวิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงพื นที่ใบ น  าหนักแห้งส่วนเหนือดิน เก็บเกี่ยวผลผลิตตามกรรมวิธีที่ก าหนด คือ 16, 18, 20, 22 
และ 24 วันหลังออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์  พ่นสารเคมีป้องกันก าจัดโรคและแมลงตามความจ าเป็น 
การบันทึกข้อมูล  น  าหนักแห้งส่วนเหนือดิน ความสูงต้น ความสูงฝัก และดัชนีพื นที่ใบ ที่ระยะออกไหม 50% 
น  าหนักฝักก่อนและหลังปอกเปลือก น  าหนักฝักมาตรฐาน (ฝักมาตรฐาน เป็นฝั กที่มีความยาวฝักมากกว่า 10 
เซนติเมตร และความกว้างฝักมากกว่า 4.0 เซนติเมตร ไม่มีร่องรอยการท าลายของโรคแมลง)  
ระยะเวลาและสถานที่ท าการทดลอง 
ระยะเวลา : ตุลาคม 2555- กันยายน 2558  
สถานที่ด าเนินการ: ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท   
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ผลการทดลองปี 2556  
 ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างฤดูปลูกและอายุเก็บเกี่ยวในส่วนของน  าหนักฝักทั งเปลือก การปลูกในเดือน
ธันวาคมให้ผลผลิตฝักสดทั งเปลือกสูงที่สุด คือ 2,543 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าการปลูกในเดือนเมษายน และสิงหาคม 
ประมาณ 28 และ 37 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ แต่การเก็บเกี่ยวที่ระยะ 16 18 20 และ 22 วัน ให้น  าหนักฝักสดทั ง
เปลือกไม่แตกต่างทางสถิติ ระหว่าง 2,002-2,036  กิโลกรัมต่อไร่ (Table 1) มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างฤดูปลูกและอายุ
เก็บเกี่ยวในส่วนผลผลิตฝักปอกเปลือก พบว่า การปลูกในเดือนธันวาคม และเก็บเกี่ยวที่ระยะ 22 และ 24 วัน ให้
น  าหนักฝักปอกเปลือกสูงกว่าการเก็บเกี่ยวที่ระยะ 16 18 และ 20 วัน ประมาณ 17-18 10-11 และ 7-8 
เปอร์เซ็นต์ แต่การปลูกในเดือนเมษายนและเก็บเกี่ยวที่ระยะ 24 วัน ให้น  าหนักฝักปอกเปลือกสูงกว่าทุกระยะ 
ประมาณ  6-17 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่การปลูกในเดือนสิงหาคม และเก็บเกี่ยวที่อายุ 22 วันให้น  าหนักฝักทั งเปลือกสูง
กว่าที่อายุ 18 วัน ประมาณ 8 เปอร์เซ็นต์ แต่การเก็บเกี่ยวที่ 20 วันดังกล่าว ให้ผลผลิตฝักทั งเปลือกไม่แตกต่าง
จากการเก็บเกี่ยวที่อายุ 16 20 22 และ 24 วัน (Table 2) เมื่อพิจารณาผลผลิตฝักมาตรฐาน ซึ่งเป็นฝักหลังปอก
เปลือก ความยาวฝักมากว่า 10 เซนติเมตร และความกว้างฝักมากกว่า 4 เซนติเมตร ไม่มีร่องรอยการท าลายของ
โรคและแมลง (มาตรฐานของ มกอช.) พบว่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างฤดูปลูกและอายุเก็บเกี่ยว การปลูกในเดือน



ธันวาคม และเก็บเกี่ยวที่ระยะ 16 18 20 และ 22 วัน ให้น  าหนักฝักมาตรฐานสูงกว่าการเก็บเกี่ยวที่ระยะ 24 วัน 
แต่การปลูกในเดือนเมษายน ให้น  าหนักฝักมาตรฐานไม่แตกต่างกันในทุกอายุเก็บเกี่ยว ขณะที่การปลูกในเดือน
สิงหาคม การเก็บเก่ียวที่ระยะ 16 และ 18 วัน ให้น  าหนักฝักมาตรฐาน สูงกว่าการเก็บเกี่ยวที่ระยะ 20 22 และ 24 
วัน ประมาณ  56-65 และ 50-60 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (Table 3) ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างฤดูปลูกและอายุเก็บ
เกี่ยว ในส่วนของความยาวฝัก และความกว้างซัง แต่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างฤดูปลูกและอายุเก็บเกี่ยวในส่วนของ
ความกว้างฝัก การปลูกในเดือนธันวาคม มีความยาวและความกว้างซังมากท่ีสุด แต่การเก็บเกี่ยวทุกระยะ ให้ความ
ยาวฝักไม่แตกต่างกัน ขณะที่เก็บเกี่ยวระยะ 16 18 และ 24 วัน มีความกว้างซังมากกว่าที่ 20 วัน (Table 4) การ
ปลูกในเดือนธันวาคมและเก็บเกี่ยวที่ระยะ 22 และ 24 วัน ให้ความกว้างฝักมากกว่าทุกระยะ ขณะที่การปลูกใน
เดือนเมษายน ให้ความกว้างฝักมากที่สุดเมื่อเก็บเกี่ยวที่ระยะ 20 22 และ 24 วันความกว้างฝัก แต่การปลูกใน
เดือนสิงหาคมและเก็บเกี่ยวข้าวโพดข้าวเหนียวตั งแต่ระยะ 28 วันขึ นไป ข้าวโพดข้าวเหนียว มีความกว้างฝักสูง
ที่สุด (Table 5) ไมพ่บปฏิสัมพันธ์ระหว่างฤดูปลูกและอายุเก็บเกี่ยว ในส่วนของความสูงต้นและความสูงฝักที่ระยะ
ออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ การปลูกทั ง 3 ฤดู มีความสูงต้นและความสูงฝักไม่แตกต่างกัน และการเก็บเกี่ยวที่ระยะ 
16 และ 22 วัน มีความสูงต้นมากกว่าที่อายุ 24 วัน ขณะที่ทุกอายุเก็บเกี่ยว ให้ความสูงฝักไม่แตกต่างกัน (Table 
6) พบว่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างฤดูปลูกและอายุเก็บเกี่ยวในส่วนของน  าหนักแห้งส่วนเหนือดิน และดัชนีพื นที่ใบที่
ระยะออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ การปลูกในเดือนธันวาคมและเก็บเกี่ยวที่ระยะ 24 วัน ให้น  าหนักแห้งส่วนเหนือดิน
สูงที่สุด แต่การปลูกในเดือนเมษายนและเก็บเกี่ยวที่ระยะ  16 18 22 และ 24 วัน ให้น  าหนักแห้งส่วนเหนือดินไม่
แตกต่างกัน ขณะที่การปลูกในเดือนสิงหาคมและเก็บเกี่ยวทุกระยะ ให้น  าหนักแห้งส่วนเหนือดินไม่แตกต่างกัน 
(Table 7) ด้านดัชนีพื นที่ใบ การปลูกในเดือนธันวาคม ไม่ว่าจะเก็บเกี่ยวที่ระยะใด ให้ค่าดัชนีพื นที่ใบไม่แตกต่าง
กัน แต่การปลูกในเดือนเมษายน และเก็บเกี่ยวที่ระยะ 18 วัน และ 22 วัน มีค่าดัชนีพื นที่ใบสูงกว่าทุกระยะเก็บ
เกี่ยว ขณะที่การปลูกในเดือนสิงหาคม และเก็บเกี่ยวที่ระยะ 16 18 20 และ 22 วัน ให้ค่าดัชนีพื นที่ใบไม่แตกต่าง
กัน (Table 8) 
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มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างฤดูปลูกและอายุเก็บเกี่ยวในส่วนของน  าหนักฝักสดทั งเปลือก การปลูกในเดือน
ธันวาคม และเก็บเกี่ยวที่ระยะ 22 วัน ให้น  าหนักฝักสดทั งเปลือกสูงที่สุด ซึ่งไม่แตกต่างกับการเก็บเกี่ยวที่ระยะ 24 
วัน แต่สูงกว่าการเก็บเกี่ยวที่ระยะ 16-20 วัน ประมาณ 8-17 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่การปลูกในเดือนพฤษภาคม และ
สิงหาคม ทุกระยะการเก็บเกี่ยวให้น  าหนักฝักทั งเปลือกไม่แตกต่างกัน (Table 9) ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างฤดูปลูก
และอายุเก็บเกี่ยวในส่วนของน  าหนักฝักสดปอกเปลือก การปลูกในเดือนพฤษภาคม ให้น  าหนักฝักปอกเปลือกสูง
กว่าการปลูกในเดือนธันวาคม และสิงหาคม ประมาณ 8 และ 43 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และการเก็บเกี่ยวที่ระยะ 
22 และ 24 วัน ให้น  าหนักฝักปอกเปลือกไม่แตกต่างกัน แต่การเก็บเกี่ยวที่ระยะ 24 วัน ให้น  าหนักฝักปอกเปลือก
สูงกว่าการเก็บเกี่ยวที่ระยะ 16 18 20 วัน  ประมาณ 10-19 เปอร์เซ็นต์ (Table 12) ในส่วนของน  าหนักฝัก
มาตรฐาน พบมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างฤดูปลูกและอายุเก็บเกี่ยว การปลูกในเดือนธันวาคม และเก็บเกี่ยวที่ระยะ 22 
และ 24 วัน ให้น  าหนักฝักมาตรฐานไม่แตกต่างกัน แต่สูงกว่าการเก็บเกี่ยวที่ระยะ 16 -20 วัน ขณะมี่การปลูกใน
เดือนพฤษภาคม และเก็บเกี่ยวที่ระยะ 22-24 วัน ให้น  าหนักฝักมาตรฐานไม่แตกต่างกับการเก็บเกี่ยวที่ระยะ 18 



วัน แต่สูงกว่าการเก็บเกี่ยวที่ระยะ 16 และ 20 วัน ส่วนการปลูกในเดือนสิงหาคม และเก็บเกี่ยวที่ระยะ 16 วันให้
น  าหนักฝักมาตรฐานไม่แตกต่างกับการเก็บเกี่ยวที่ระยะ 22 วัน แต่สูงกว่าการเก็บเกี่ยวที่ระยะ 18 20 และ 24 วัน 
(Table 11) 
 ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างฤดูปลูกและอายุเก็บเกี่ยวในส่วนของความยาวฝัก และความกว้างซัง การปลูกใน
เดือนพฤษภาคม มีความยาวฝักมากกว่าการปลูกในเดือนธันวาคม และสิงหาคม แต่การปลูกในเดือนธันวาคม และ
พฤษภาคมให้ความกว้างซังมากกว่าปลูกในเดือนสิงหาคม ขณะที่การเก็บเกี่ยวทุกระยะให้ความยาวฝัก และความ
กว้างซัง ไม่แตกต่างกัน (Table 12) พบว่ามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างฤดูปลูกและอายุเก็บเกี่ยว ในส่วนของความกว้างฝัก 
การปลูกในเดือนธันวาคม และเก็บเกี่ยวที่ระยะ 22-24 วันให้ความกว้างฝักมากกว่าเก็บเก่ียวที่ระยะ 16-20 วัน แต่
การปลูกในเดือนพฤษภาคม และเก็บเกี่ยวที่ระยะ 18-24 วัน ให้ความยาวฝักไม่แตกต่างกัน ขณะที่การปลูกใน
เดือนสิงหาคม ไม่ว่าเก็บเกี่ยวที่ระยะใด ให้ความกว้างฝักไม่แตกต่างกัน (Table 13) การเจริญเติบโตที่ระยะออก
ไหม 50 เปอร์เซ็นต์ ไม่พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างฤดูปลูกและระยะเก็บเกี่ยวในส่วนของน  าหนักแห้งส่วนเหนือดิน ดัชนี
พื นที่ใบ และความสูงฝัก การปลูกในเดือนธันวาคม ให้ค่าน  าหนักแห้งส่วนเหนือดินสูงที่สุด ส่วนการปลูกในเดือน
สิงหาคม มีน  าหนักแห้งส่วนเหนือดินต่ าที่สุด แต่การปลูกในเดือนพฤษภาคม มีค่าดัชนีพื นที่ใบสูงที่สุด ส่วนการปลูก
ในเดือนสิงหาคม มีดัชนีพื นที่ใบต่ าที่สุด แต่การเก็บเกี่ยวทุกระยะ ให้น  าหนักแห้งส่วนเหนือดินไม่แตกต่างทางสถิติ 
การปลูกในเดือนธันวาคม และพฤษภาคม มีความสูงฝักไม่แตกต่างกัน แต่ทุกระยะเก็บเกี่ยวให้ค่าดัชนีพื นที่ใบและ
น  าหนักแห้งไม่แตกต่างกัน และการเก็บเกี่ยวที่ระยะ 18-24 วัน ให้ความสูงฝักไม่แตกต่างกัน (Table 14) ด้าน
ความสูงต้น พบมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างฤดูปลูกและระยะเก็บเกี่ยว การปลูกในเดือนธันวาคมและเก็บเกี่ยวที่ระยะ 16 
วัน มีความสูงต้นไม่แตกต่างกับการเก็บเกี่ยวที่ระยะ 18 20 และ 24 วัน แต่การปลูกในเดือนพฤษภาคม และเก็บ
เกี่ยวที่ระยะ 18 วัน ให้ความสูงต้นไม่แตกต่างทางสถิติกับการเก็บเกี่ยวที่ระยะ 20 และ 22 วันหลังออกไหม 50 
เปอร์เซ็นต์ ขณะที่การปลูกในเดือนสิงหาคม ทุกระยะเก็บเก่ียว มีความสูงต้น ไม่แตกต่างกัน (Table 15)  
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ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างอายุเก็บเกี่ยวและฤดูปลูกในส่วนของน  าหนักฝักทั งเปลือก น  าหนักฝักปอกเปลือก 
น  าหนักฝักมาตรฐาน ความกว้างฝัก ความยาวฝัก ความยาวปลายฝัก น  าหนักแห้งส่วนเหนือดิน ดัชนีพื นที่ใบ และ
ความสูงต้นที่ระยะออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ การปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวในเดือนพฤศจิกายน ท าให้น  าหนักฝักทั ง
เปลือกสูงกว่าการปลูกในเดือนมิถุนายน และสิงหาคม ประมาณ 22 และ 21 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ แต่น  าหนักฝัก
ทั งเปลือกไม่มีความแตกต่างกันเมื่อเก็บเกี่ยวทุกระยะที่ก าหนด ขณะที่น  าหนักฝักปอกเปลือก พบว่า การเก็บเกี่ยว
ที่ระยะ 22 และ 24 วัน ให้น  าหนักฝักปอกเปลือกสูงกว่าการเก็บเกี่ยวที่ระยะ 16 18 และ 20 วัน ประมาณ 19 13 
และ 7 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ขณะที่ทุกฤดูปลูก ให้น  าหนักฝักปอกเปลือกไม่แตกต่างกัน ด้านน  าหนักฝักมาตรฐาน 
การปลูกในเดือนสิงหาคม ให้น  าหนักฝักมาตรฐานสูงกว่าการปลูกในเดือนพฤศจิกายน และมิถุนายน ประมาณ 12 
และ 22 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ การเก็บเกี่ยวที่ระยะ 20 22 และ 24 วัน ให้น  าหนักฝักมาตรฐานไม่แตกต่างกัน  
แต่การเก็บเกี่ยวที่ระยะ 22 และ 24 วัน ให้น  าหนักฝักมาตรฐานมากกว่าการเก็บเกี่ยวที่ระยะ 16-18 วัน ประมาณ 
20-22 และ 11-13 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  (Table 16) ข้อสังเกตจากการเก็บเกี่ยวในเดือนนี  ที่ระยะ 16-18 วัน 
การพัฒนาการเติมเต็มเมล็ดยังไม่สมบูรณ์ ส่งผลท าให้ผลผลิตฝักมาตรฐานลดลง ชี ให้เห็นว่า การปลูกฤดูนี  ควรเก็บ



เกี่ยวที่ระยะ 20 วันหลังออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ขึ นไป ความยาวฝักมากที่สุดเมื่อปลูกในเดือนมิถุนายน แต่การ
ปลูกในเดือนสิงหาคมมีความยาวปลายฝักมากที่สุด ขณะที่ทุกฤดูปลูกมีความกว้างฝักไม่แตกต่างกัน แต่การเก็บ
เกี่ยวที่ระยะ 22 และ 24 วันมีความกว้างฝักมากกว่าทุกระยะ และการเก็บเกี่ยวตั งแต่ระยะ 20-24 วัน มีความยาว
ปลายฝักไม่แตกต่างกัน ขณะที่ทุกระยะเก็บเกี่ยวให้ความยาวฝักไม่แตกต่างกัน (Table 17) ด้านการเจริญเติบโตที่
ระยะออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ พบว่า การปลูกในเดือนพฤศจิกายน ข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์ดีเด่น มีน  าหนักแห้ง
ส่วนเหนือดิน และดัชนีพื นที่ใบสูงกว่าทุกฤดูปลูก แต่การปลูกในเดือนพฤศจิกายน ความสูงต้นไม่แตกต่างจากการ
ปลูกในเดือนสิงหาคม ขณะที่การเก็บเกี่ยวทุกระยะ ให้ค่าน  าหนักแห้งส่วนเหนือดิน ดัชนีพื นที่ใบ และความสูงต้น 
ไม่แตกต่างกัน (Table 18) 

เมื่อพิจารณาด้านรสชาติข้าวโพดข้าวเหนียว โดยให้คนชิมข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์ชัยนาท 84-1 ปี 2557 
พบว่า การปลูกในเดือนพฤษภาคม ผู้ชิม จ านวน 90-100 เปอร์เซ็นต์ มีความชอบและให้ความเห็นว่า ข้าวโพดข้าว
เหนียวที่เก็บเกี่ยวระยะ20-24 วันหลังออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ มีความเหนียวนุ่มมาก และเหนียวนุ่มปานกลางเมื่อ
เก็บเกี่ยวที่ระยะ 16 และ 18 วัน คิดเป็น 65 และ 95 เปอร์เซ็นต์ของผู้ชิม (Table 19) แต่เดือนสิงหาคม ผู้ชิม 
100 เปอร์เซ็นต์ ให้ความเห็นว่า ข้าวโพดข้าวเหนียวที่เก็บเกี่ยวระยะ 18-20 วัน มีความเหนียวนุ่มมาก  ระยะ 16 
และ 22 วัน มีความเหนียวนุ่มปานกลาง คิดเป็น 92 และ 77 เปอร์เซ็นต์ของผู้ชิม และมีความชอบมาก เมื่อเก็บ
เกี่ยวที่ระยะ 18 20 22 และ 24 วัน คิดเป็น 100 91 77 และ 54 เปอร์เซ็นต์ของผู้ชิม ตามล าดับ และมีความชอบ
ปานกลางเมื่อเก็บเกี่ยวที่ระยะ 16 วันหลังออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์  (Table 20) ปี 2558 ข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์
ดีเด่นพันธุ์ WX142430501 ที่ปลูกในเดือนพฤศจิกายน ไม่สามารถให้ชิมการเก็บเกี่ยวที่ระยะ 16 -20 วันได้ 
เนื่องจากเมล็ดอ่อนเกินไป การพัฒนาการเติมเต็มของเมล็ดไม่สมบูรณ์ ซึ่งไม่เหมาะส าหรับการบริโภค จึงสามารถ
ชิมได้เฉพาะการเก็บเกี่ยวระยะ 20-24 วัน โดยผู้ชิมให้ความเห็นว่า การเก็บเกี่ยวที่ระยะ 20 22 และ 24 วันมี
ความเหนียวนุ่มปานกลาง คิดเป็น 90 25 และ 40 เปอร์เซ็นต์ของผู้ชิม ตามล าดับ และมีความชอบปานกลาง เมื่อ
เก็บเกี่ยวที่ระยะ 20 และ 24 วัน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ และ 65 เปอร์เซ็นต์ของผู้ชิม ตามล าดับ แต่ผู้ชิมมี
ความชอบน้อยถึง 90 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเก็บเกี่ยวที่ระยะ 22 วันหลังออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ (Table 21) การปลูกใน
เดือนมิถุนายน ผู้ชิม จ านวน 54-77 เปอร์เซ็นต์ ให้ความเห็นว่า การเก็บเกี่ยวที่ระยะ 16-22 วัน ข้าวโพดมีความ
เหนียวนุ่มมาก แต่มีความชอบปานกลางในทุกระยะเก็บเกี่ยว แต่มีผู้ชิม จ านวน 27 เปอร์เซ็นต์ ที่มีความชอบมาก
เมื่อเก็บเกี่ยวที่ระยะ 20 วัน (Table 22) การปลูกในเดือนสิงหาคม พบว่า มีผู้ชิม จ านวน 85-100 เปอร์เซ็นต์ ให้
ความเห็นว่า การเก็บเกี่ยวที่ระยะ 20-24 วัน มีความเหนียวนุ่มมาก แต่ผู้ชิม จ านวน 65-100 เปอร์เซ็นต์ ให้
ความชอบทุกระยะเก็บเกี่ยว แต่ความชอบ 100 เปอร์เซ็นต์ของชิม ชอบมากเมื่อเก็บเกี่ยวที่ระยะ 20 และ 24 วัน 
(Table 23) 

 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 ข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์ชัยนาท 84-1 ปี 2556 ให้ผลผลิตฝักสดดีที่สุดเมื่อปลูกในเดือนธันวาคม โดยให้
ผลผลิตฝักสดทั งเปลือกสูงกว่าการปลูกในเดือนเมษายน และสิงหาคม ประมาณ 28 และ 37 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ และการเก็บเกี่ยวที่ระยะ 16-22 วันหลังออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ ให้น  าหนักฝักสดทั งเปลือกไม่แตกต่าง



กันทางสถิติ แต่ปี 2557 การปลูกในเดือนธันวาคม ให้ผลผลิตฝักสดทั งเปลือกสูงเมื่อเก็บเกี่ยวที่ระยะ 22-24 วัน 
แต่การปลูกในเดือนพฤษภาคมและสิงหาคม ทุกระยะการเก็บเกี่ยวให้ผลผลิตฝักทั งเปลือกไม่แตกต่างกัน  

ข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์ดีเด่นพันธุ์ WX142430501 เมื่อปลูกในเดือนพฤศจิกายน ให้ผลผลิตฝักทั งเปลือก
ดีที่สุด โดยให้ผลผลิตสูงกว่าการปลูกในเดือนมิถุนายน และสิงหาคม ประมาณ 22 และ 21 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
แตก่ารเก็บเกี่ยวทุกระยะท่ีก าหนด ให้ผลผลิตฝักทั งเปลือกไม่แตกต่างกัน 
 ด้านรสชาติความเหนียวนุ่ม และความชอบของผู้ชิม พบว่า การปลูกในฤดูแล้ง (เดือนพฤศจิกายน-
ธันวาคม) ควรเก็บที่ระยะ 20-24 วันหลังออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ ในฤดูฝน สามารถเก็บเกี่ยวตั งแต่ระยะ 16-24 
วัน แต่ผู้ชิมมีความชอบมากที่สุดคิดเป็น 27 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเก็บเกี่ยวที่ระยะ 20 วันหลังออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ 
ขณะที่ความชอบในปลายฤดูฝน (เดือนสิงหาคม) ผู้ชิมมีความชอบทุกระยะการเก็บเกี่ยว 
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 แนะน าการปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวโดยการจัดท าเป็นเอกสาร แนะน าการปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวฤดูแล้ง
ควรปลูกในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม ให้ผลผลิตดีที่สุด ฤดูฝนควรปลูกในเดือนพฤษภาคม และอายุการ
เก็บเกี่ยวขึ นอยู่กับฤดูปลูก หากปลูกในฤดูแล้ง ควรเก็บล่าช้าออกไปอีก โดยเก็บเกี่ยวที่ระยะ 20 -24 วันหลังออก
ไหม 50 เปอร์เซ็นต์ ส่วนในฤดูฝน สามารถเก็บเก่ียวตั งแต่ระยะ 16-24 วัน หลังออกไหม 50 เปอร์เซ็นต ์
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Table 1 Effects of planting dates and harvesting periods on ear with husk fresh weight  
            (kg/rai) of waxy corn variety Chai Nat 84-1 sown at Chai Nat Field Crops Research  
            Center in 2013. 

Treatment Ear with husk fresh weight (kg/rai) 
Planting date  
December 2,543 a 
April 1,836 b 
August  1,611 c 
CV (a) Planting date (%) 4.2 
Harvesting period  
16 days after 50%silking 2,036 a 
18 days after 50%silking   2,002 ab 
20 days after 50%silking   2,002 ab 
22 days after 50%silking 2,024 a 
24 days after 50%silking 1,918 b 
CV (b) Harvesting period (%)                                    5.3 

   In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 

 
 
 
Table 2 Effects of planting dates and harvesting periods on ear without husk weight  
            (kg/rai) for waxy corn variety Chai Nat 84-1 sown at Chai Nat Field Crops  
            Research Center in 2013. 

Harvesting periods 
Planting dates  

December April August Mean 
16 days after 50%silking 1,428 c 1,162 c  1,192 ab 1,261 
18 days after 50%silking 1,545 b 1,262 b 1,140 b 1,316 
20 days after 50%silking 1,600 b 1,300 b  1,188 ab 1,363 
22 days after 50%silking 1,742 a 1,317 b 1,236 a 1,431 
24 days after 50%silking 1,716 a 1,397 a  1,173 ab 1,429 
mean 1,606 1,287 1,186  
CV (a) Planting dates 4.5% CV (b) Harvesting periods 3.9%  



   In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 3 Effects of planting dates and harvesting periods on standard ear weight (kg/rai) 
   for waxy corn variety Chai Nat 84-1 sown at Chai Nat Field Crops Research  
   Center in 2013. 

Harvesting periods 
Planting dates  

December April August Mean 
16 days after 50%silking 1,361 a 725  599 a 895 
18 days after 50%silking 1,400 a 750  524 a 891 
20 days after 50%silking 1,354 a 651  261 b 755 
22 days after 50%silking 1,368 a 638  216 b 740 
24 days after 50%silking 1,114 b 696  209 b 673 
mean 1,319 692 362  
CV (a) Planting dates 14.3% CV (b) Harvesting periods 15.4%  
 In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 

 
 
 
Table 4 Effects of planting dates and harvesting periods on ear length and cob width for  
            waxy corn variety Chai Nat 84-1 sown at Chai Nat Field Crops Research Center in  
            2013. 

Treatment Ear length (cm) Cob width (cm) 
Planting date   
December 16.88 a 2.94 a 
April 16.99 a 2.59 c 
August 16.09 b 2.69 b 
CV (a) Planting date (%) 1.8 2.9 

Harvesting period   



16 days after 50%silking 16.54    2.76 ab 
18 days after 50%silking 16.60  2.78 a 
20 days after 50%silking 16.68  2.69 c 
22 days after 50%silking 16.60    2.72 bc 
24 days after 50%silking 16.84    2.75 ab 
CV (b) Harvesting period (%)                           2.1                     2.3 

   In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 

 
 
 
 
 
 
Table 5 Effect of planting dates and harvesting periods on ear width (cm) of waxy corn 

 variety Chai Nat 84-1 sown at Chai Nat Field Crops Research Center in 2013. 

Harvesting periods 
Planting dates 

Mean 
December April August 

16 days after 50%silking 4.6 c 4.3 b 4.4 b 4.4 
18 days after 50%silking  4.7 bc 4.4 b 4.6 a 4.6 
20 days after 50%silking 4.8 b 4.5 a 4.6 a 4.6 
22 days after 50%silking 5.0 a 4.6 a 4.7 a 4.8 
24 days after 50%silking 5.0 a 4.6 a 4.6 a 4.8 
Mean 4.8 4.47 4.6  
CV (a) planting dates 2.1% CV (b) harvesting period 1.8%  

In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 

 
 
 
Table 6 Effects of planting dates and harvesting periods on plant height (cm) and ear  
   height (cm) at 50% silking stage for waxy corn variety Chai Nat 84-1 sown at  

  Chai Nat Field Crops Research Center in 2013. 
Treatment Plant height (cm) Ear height (cm) 
Planting date   



December 163.0  86.8  
April 163.2  99.3  
August 162.5  90.0  
CV (a) Planting date (%)                            14.6 20.2 

Harvesting period   
16 days after 50%silking 167.1 a 95.4  
18 days after 50%silking   161.8 ab 92.0  
20 days after 50%silking    160.7 ab 89.6  
22 days after 50%silking 167.0 a 94.6  
24 days after 50%silking  157.8 b 88.7  
CV (b) Harvesting period (%)                        4.9 8.2 

   In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 

 
 
 
 
 
 
 
Table 7 Effects of planting dates and harvesting periods on total dry weight (g/m2) at  
            50% silking stage for waxy Corn variety Chai Nat 84-1 sown at Chai Nat Field  
            Crops Research Center in 2013. 

Harvesting periods 
Planting dates  

December April August Mean 
16 days after 50%silking 547.8 b  289.0 ab 277.6  371.4 
18 days after 50%silking 596.5 b  303.2 ab 249.6  383.1 
20 days after 50%silking 585.4 b 253.6 b 256.3  365.1 
22 days after 50%silking 541.7 b 335.8 a 268.6  382.0 
24 days after 50%silking 676.2 a   277.7 ab 218.5  390.8 
mean 589.5 291.9 254.1  
CV (a) Planting dates 27.8% CV (b) Harvesting periods 10.4%  
In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 

 
 



 
Table 8 Effects of planting dates and harvesting periods on leaf area index at 50% silking  
            stage for waxy Corn variety Chai Nat 84-1 sown at Chai Nat Field Crops Research  
            Center in 2013. 

Harvesting periods 
Planting dates  

December April August Mean 
16 days after 50%silking 2.06 a 2.70 b 1.93 ab 2.23 
18 days after 50%silking 2.23 a 3.16 a 1.90 ab 2.43 
20 days after 50%silking 2.11 a 2.54 b 1.86 ab 2.17 
22 days after 50%silking 2.02 a 3.00 a 2.04 a 2.36 
24 days after 50%silking 2.12 a 2.71 b 1.74 b 2.19 
mean 2.11 2.82 1.90  
CV (a) Planting dates 26.7% CV (b) Harvesting periods 7.2%  
In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Table 9 Effects of plantings date and harvesting periods on ear with husk fresh weight  
            (kg/rai) for waxy corn variety Chai Nat 84-1 sown at Chai Nat Field Crops  
            Research Center in 2014. 

Harvesting periods 
Planting dates  

December May August Mean 
16 days after 50%silking 2,548 c 2,202  1,166  1,972 
18 days after 50%silking 2,570 c 2,259  1,118  1,982 
20 days after 50%silking 2,795 b 2,121  1,125  2,014 
22 days after 50%silking 3,052 a 2,216  1,132  2,133 



24 days after 50%silking 2,970 ab 2,109  1,093  2,057 
mean 2,787 2,181 1,127  
CV (a) Planting dates 27.8% CV (b) Harvesting periods 10.4%  
In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 

 
 
 
Table 10 Effects of plantings date and harvesting periods on ear without husk fresh  
              weight for waxy corn variety Chai Nat 84-1 sown at Chai Nat Field Crops  
              Research Center in 2014. 

Treatment Ear without husk fresh weight (kg/rai) 
Planting date  
December 1,391 b 
May 1,519 a 
August   866 c  
CV (a) Planting date (%) 5.4 

Harvesting period  
16 days after 50%silking 1,112 c 
18 days after 50%silking 1,239 b 
20 days after 50%silking 1,235 b 
22 days after 50%silking  1,332 ab 
24 days after 50%silking 1,374 a 
CV (b) Harvesting period (%)                                              9.0 

   In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 

 
 
 
 
 
 
Table 11 Effect of planting dates and harvesting periods on standard ear weight (kg/rai)  
    of waxy corn variety Chai Nat 84-1 sown at Chai Nat Field Crops Research  
    Center in 2014. 

Harvesting periods Planting dates Mean 



December May August 
16 days after 50%silking 983 d 1,147 b 426 a   852 
18 days after 50%silking 1,087 cd  1,284 ab 214 b   862 
20 days after 50%silking 1,179 bc 1,201 b 212 b   864 
22 days after 50%silking 1,303 ab 1,382 a  279 ab   988 
24 days after 50%silking   1,409 a 1,373 a 258 b 1,016 
Mean   1,192 1,279 278  
CV (a) planting dates 9.6% CV (b) harvesting period 11.5%  

In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 

 
 
 
Table 12 Effects of plantings date and harvesting periods on length of ear (cm) and Cob  
     width (cm) for waxy corn variety Chai Nat 84-1 sown at Chai Nat field Crops  
     Research Center in 2014. 
Treatment Ear length (cm) Cob width (cm) 
Planting date   
December  16. 6 b 3.0 a 
May 17.7 a 2.8 a 
August 15.5 c 2.5 b 
CV (a) Planting date (%)                       6.4 9.8 
Harvesting period   
16 days after 50%silking 16.5  2.7  
18 days after 50%silking 16.4  2.7  
20 days after 50%silking 16.6  2.9  
22 days after 50%silking 16.6  2.7  
24 days after 50%silking 16.8  2.7  
CV (b) Harvesting period (%)                        6.6 2.3 
In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 

 
 
 
 
 
 



 

Table 13 Effect of planting dates and harvesting periods on ear width (cm) for waxy corn  
   variety Chai Nat 84-1 sown at Chai Nat field Crops Research Center in 2014.   

Harvesting periods 
Planting dates  

December May August Mean 
16 days after 50%silking 4.3 c 4.5 b 4.2  4.3 
18 days after 50%silking 4.4 b  4.6 ab 4.1  4.4 
20 days after 50%silking 4.6 b 4.7 a 4.2  4.5 
22 days after 50%silking 4.8 a 4.7 a 4.3  4.6 
24 days after 50%silking 4.8 a 4.7 a 4.3  4.6 
Mean 4.6 4.6 4.2  
CV (a) Planting dates 2.0% CV (b) Harvesting periods 2.2%  

In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 

 
 
 
Table 14 Effects of planting dates and harvesting periods on ear height (cm), total dry  
    weight (g/m2) and leaf area index at 50% silking stage for waxy corn variety Chai  
      Nat 84-1 sown at Chai Nat Field Crops Research Center in 2014. 

Treatment Ear height (cm) Dry weight (g/m2) Leaf area index 
Planting date    
December   99.9 a  425.0 a 1.98 b 
May 105.8 a  349.2 b 2.21 a 
August   69.9 b 162.6 c 0.98 c 
CV (a) Planting date (%)                     11.7 12.0 11.5 

Harvesting period    
16 days after 50%silking  86.3 b 309.4  1.76  
18 days after 50%silking 94.7 a 308.2  1.73  
20 days after 50%silking   90.9 ab 300.9  1.65  
22 days after 50%silking   92.7 ab 331.8  1.81  
24 days after 50%silking 94.8 a 310.9  1.67  
CV (b) Harvesting period (%)               9.0 11.9 11.0 

In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 

 



 
 
 
 
 
 
Table 15 Effects of plantings date and harvesting periods on plant height (cm) for waxy  
             corn variety Chai Nat 84-1 sown at Chai Nat Field Crops Research Center in 
             2014. 

Harvesting periods 
Planting dates  

December May August Mean 
16 days after 50%silking 197.6 a 169.0 b 139.4  168.6 
18 days after 50%silking   191.0 ab 190.7 a 136.4  175.7 
20 days after 50%silking   187.3 ab  185.1 ab 137.9  170.1 
22 days after 50%silking 179.0 b  184.1 ab 147.5  170.2 
24 days after 50%silking  189.5 ab 172.1 b 146.2  169.2 
mean 188.9 180.2 141.5  
CV (a) Planting dates 9.5% CV (b) Harvesting periods 6.7%  
In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 

 
 
 
Table 16 Effects of planting dates and harvesting periods on ear with-, without husk 
     fresh weight and standard ear weight for promising waxy corn variety  
     WX142430501 in 2015. 

Treatments 
Ear with husk fresh 

weight (kg/rai) 
Ear without husk 

fresh weight (kg/rai) 
Standard ear 

weight 
(kg/rai) 

Planting date    
November 2,241 a 1,148  971 b 
June 1,754 b 1,111   859 c 
August 1,774 b 1,154 1,107 a 
CV (a) (%) 6.7 6.5 9.8 



Harvesting period after 50%silking   
16 days  1,863 998 b 843 c 
18 days  1,932 1,072 b 930 b 
20 days  1,947 1,146 b   999 ab 
22 days  1,977 1,238 a 1,075 a 
24 days  1,896 1,233 a 1,050 a 
CV (b) (%)                            8.7           7.5 10.6 

   In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 

 
 
 
 
Table 17 Effects of planting dates and harvesting periods on ear width, ear length and  
     tip length (cm) for promising waxy corn variety WX142430501 in 2015. 

Treatments Ear width  (cm) Ear length (cm) Tip length (cm) 
Planting date    
November 4.16 16.08 c 0.01 c 
June 4.10 17.07 a 0.35 b 
August 4.13 16.70 b 0.85 a 
CV (a) (%) 3.2 2.3 86.17 

Harvesting period after 50%silking   
16 days   3.99 c 16.70  0.19 c 
18 days   4.05 c 16.54   0.23 bc 
20 days   4.15 b 16.57   0.53 ab 
22 days    4.18 ab 16.58  0.66 a 
24 days   4.26 a 16.70     0.41 abc 
CV (b) (%)                                  2.3             2.0                91.2 

   In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 

 
 
 
Table 18 Effects of planting dates and harvesting periods on total dry weight, leaf area  
              index and plant height for promising waxy corn variety WX142430501 in 2015. 

Treatment Total dry weight  Leaf Area Index Plant height 



(g/m2) (cm) 
Planting date    
November 446.9 a 2.62 a 192.6 a 
June 342.9 b 2.12 b 175.2 b 
August 338.4 b 1.31 b 205.8 a 
CV (a) (%) 13.9 15.9 9.7 

Harvesting period after 50%silking   
16 days  393.7 2.46  192.1 
18 days  377.6 2.34 188.2 
20 days  366.4 2.39 191.7 
22 days  374.2 2.35 188.8 
24 days  368.5 2.21 195.3 
CV (b) (%)                            7.7             8.4 6.0 

   In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 

 
 
 
Table 19 Percentage of consumer’s satisfaction for waxy corn variety Chai Nat 84-1  
    sown at Chai Nat field Crops Research Center in the rainy season of 2014.   
Harvesting 

periods 
Sticky and tender (%) Total 

(%) 
Liking score (%) Total 

(%) Very much moderately slightly Very much moderately slightly 
16 DAS 25 65 10 100 25 65 10 100 
18 DAS 5 95 0 100 5 95 0 100 
20 DAS 100 0 0 100 100 0 0 100 
22 DAS 100 0 0 100 100 0 0 100 
24 DAS 90 10 0 100 90 10 0 100 
Remark: DAS= Day after 50%silking 

 
 
 
Table 20 Percentage of consumer’s satisfaction for waxy corn variety Chai Nat 84-1  
    sown at Chai Nat field Crops Research Center in the late rainy season of 2014.   
Harvesting 

periods 
Sticky and tender (%) Total 

(%) 
Liking score (%) Total 

(%) Very much moderately slightly Very much moderately slightly 
16 DAS 0 92 8 100 0 67 33 100 



18 DAS 100 0 0 100 100 0 0 100 
20 DAS 100 0 0 100 91 9 0 100 
22 DAS 23 77 0 100 77 23 0 100 
24 DAS 38 46 16 100 54 23 23 100 
Remark: DAS= Day after 50%silking 

 
 
 
Table 21 Percentage of consumer’s satisfaction for waxy corn variety WX142430501 
    sown at Chai Nat field Crops Research Center in the dry season of 2015.   
Harvesting 

periods 
Sticky and tender (%) Total 

(%) 
Liking score (%) Total 

(%) Very much moderately slightly Very much moderately slightly 
20 DAS 0 90 10 100 0 100 0 100 
22 DAS 0 25 75 100 0 10 90 100 
24 DAS 0 40 60 100 0 65 35 100 
Remark: DAS= Day after 50%silking 

 
 
 
 
 
 
Table 22 Percentage of consumer’s satisfaction for waxy corn variety WX142430501 
    sown at Chai Nat field Crops Research Center in the rainy season of 2015.   
Harvesting 

periods 
Sticky and tender (%) Total 

(%) 
Liking score (%) Total 

(%) Very much moderately slightly Very much moderately slightly 
16 DAS 54 46 0  0 62 38 100 
18 DAS 75 25 0  0 71 29 100 
20 DAS 77 23 0  27 50 23 100 
22 DAS 77 23 0  0 77 23 100 
24 DAS 34 59 0  0 59 34 100 
Remark: DAS= Day after 50%silking 

 
 
 



Table 23 Percentage of consumer’s satisfaction for waxy corn variety WX142430501 
    sown at Chai Nat field Crops Research Center in the late rainy season of 2015.   
Harvesting 

periods 
Sticky and tender (%) Total 

(%) 
Liking score (%) Total 

(%) Very much moderately slightly Very much moderately slightly 
16 DAS 22 13 65 100 65 35 0 100 
18 DAS 57 43 0 100 76 24 0 100 
20 DAS 85 15 0 100 100 0 0 100 
22 DAS 91 6 0 100 91 1 8 100 
24 DAS 100 0 0 100 100 0 0 100 
Remark: DAS= Day after 50%silking 

 


