
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด ปงีบประมาณ 2561 

1. แผนงานวิจัย   :  วิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดฝักสด (โครงการวิจัยเดี่ยว) 

2. โครงการวิจัย  :  วิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดฝักสด 

กิจกรรม   :  การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียว 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์ของข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงลูกผสมดีเด่น

และสายพันธุ์พ่อแม ่

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)  : Study on the characteristics of the hybrids and 

parent in purple waxy corn 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  สุภาพร  สุขโต  สังกัด ศวพ.อุทัยธานี 

ผู้ร่วมงาน                            :  จันทรา เติมสุข  สังกัด ศวพ.อุทัยธานี 

      สมบัติ บวรพรเมธี สังกัด ศวพ.อุทัยธานี 

  ก าพลศักดิ์ สุขโต  สังกัด ศวพ.อุทัยธานี 

 สงัด ดวงแก้ว  สังกัด ศวพ.อุทัยธานี 

   

5. บทคัดย่อ   :  การศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงลูกผสมดีเด่นและสายพันธุ์พ่อแม่

เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะประจ าพันธุ์ของข้าวโพดข้าวเหนียวดีเด่นเปรียบเทียบกับพันธุ์พ่อแม่ ด าเนินงานวิจัย ณ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี ปี 2561 โดยการปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมดีเด่นและสายพันธุ์

พ่อแม่ แถวยาว 5 เมตร จ านวน 6 แถว บันทึกข้อมูลลักษณะประจ าพันธุ์ รวม 3 ระยะ ตั้งแต่ระยะต้นกล้า 

ระยะออกดอก และ ระยะสุกแก่ทางสรีระวิทยา บันทึกข้อมูลลักษณะตามแบบแสดงลักษณะประจ าพันธุ์พืชที่

ขอจดทะเบียน (คพ.2) ของกองคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร พบว่าลูกผสม UT121120 และ 

UT121122 ในระยะต้นกล้ามีลักษณะประจ าพันธุ์ที่เหมือนกับพันธุ์พ่อแม่ ทั้งสีของโคนต้นอ่อนระยะใบแรกคลี่ 

และรูปร่างใบแรก ในระยะออกดอก พบว่าทั้ง 2 พันธุ์ มีอายุดอกบาน และอายุออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ เร็ว

กว่าพันธุ์ พ่อแม่ และมีความยาวของช่อดอกตัวผู้วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลาง ความ

กว้างสุดของช่อดอกหลังจากหมดละอองเกสรแล้ว ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความแน่นของช่อดอกตัวผู้ ความแน่น

ของดอกย่อยบนแกนกลาง สีของกาบดอกย่อย สีเปลือกดอกย่อย สีเส้นไหม ความสูงฝัก ความสูงต้น ความยาว

ของก้านฝักบนสุด และระยะสุกแก่ทางสรีระวิทยา มีสีที่สันด้านบนของเมล็ด สีที่ผิวของเมล็ดด้านตรง

ข้ามคัพภะ และสีซัง ที่แตกต่างจากพันธุ์พ่อหรือพันธุ์แม่ ซึ่งเป็นลักษณะของลูกผสมทั้ง 2 สายพันธุ์ 



Abstract  : Study on the characteristics of the hybrids and parent in purple waxy corn. In 

order to know the characteristics of the purple waxy corn hybrids compared to the parents, 

conducting research at Uthai Thani Agricultural Research and Development Center in 2018. 

Planting purple waxy corn hybrids and parents, 5 meters long, 6 rows and record the 

characteristics of the varieties, including 3 stages, from seedling stage, flowering period and 

physiological maturity. Records of the characteristics of the plant varieties registration form 

of Department of Agriculture found that in the seedling stage, UT121120 and UT121122, 

which have the same characteristics as the parents thus color at base of seedling and shape 

of first leaf. In the flowering period, the both hybrids were 50% faster than the parents and 

length of tassel from the lowest side branch to the tip of main axis, tassel width after 

complete shedding, tassel type, tassel compactness, floret density on central spike, glume 

color, lemma color, ear height, plant height and length of ear shank of uppermost ear. 

Finally, physiological maturity found that the color of kernel cap, color of kernel at 

abgerminal site and cob color, which is different from parents. 
 

6. ค าน า  :  การปรับปรุงพันธ์ข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีแอนโทไซยานิน และเบต้า

แคโรทีนสูง และเพ่ือให้ได้ข้าวโพดที่เหมาะสมส าหรับการ แปรรูปเป็นอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ ทั้งนี้การ

ปรับปรุงพันธุ์พืชเมื่อได้พันธุ์พืชดีเด่นและต้องการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชพันธุ์ ใหม่ ต้องท าการศึกษาลักษณะ

ประจ าพันธุ์ เพ่ือประกอบการขึ้นทะเบียน ซึ่งพืชแต่ละชนิดมีลักษณะแตกต่างกัน การเจริญเติบโตแตกต่างกัน 

แม้แต่ชนิดเดียวกัน แตกต่างพันธุ์ก็มีลักษณะประจ าพันธุ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องศึกษา

ลักษณะประจ าพันธุ์ของข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมพันธุ์ดีเด่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะ

ประจ าพันธุ์ของข้าวโพดข้าวเหนียวดีเด่นเปรียบเทียบกับพันธุ์พ่อแม่ 

7. วิธีด าเนินการ :  

- อุปกรณ ์ 

- ปุ๋ยเคมีท่ีใช้ได้แก่ 46-0-0, 18-46-0, 0-0-60 

- สารเคมีที่ใช้ในการป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูข้าวโพด 
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการ เช่น ถุงเก็บฝักข้าวโพด ป้ายชื่อ เชือกฟาง กรรไกร มีดคัดเตอร์ เครื่องชั่ง 

เวอร์เนีย ถุงพลาสติก ถุงซิบ เทปวัดระยะ และอุปกรณ์การให้น้ า 



- เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์ลูกผสมดีเด่น UT121120 UT121122 และสายพันธุ์พ่อแม่ 
UT11 UT20 และ UT22 

- วิธีการ 
ท าการปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมดีเด่นและสายพันธุ์พ่อแม่ แถวยาว 5 เมตร จ านวน 6 แถว 

ศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์ของแต่ละตัวอย่าง บันทึกข้อมูลลักษณะประจ าพันธุ์ รวม 3 ระยะ ตั้งแต่ระยะต้น
กล้า ระยะออกดอก และ ระยะสุกแก่ทางสรีระวิทยา บันทึกข้อมูลลักษณะตามแบบแสดงลักษณะประจ าพันธุ์
พืชที่ขอจดทะเบียน (คพ.2) ของกองคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร 

- วิธีปฏิบัติการทดลอง 
ขณะเตรียมดินใส่ปุ๋ยเคมีรองพ้ืนสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ หยอดเมล็ดเป็นแถว 

ระยะห่างระหว่างแถว 0.75 เมตร หยอดเมล็ดด้วยเครื่องหยอดเมล็ดด้วยมือจ านวน 2 เมล็ดต่อหลุม ระยะห่าง
ระหว่างต้น 0.25 เมตร ฉีดพ่นสารก าจัดประเภทก่อนงอกหลังการปลูก เมื่อต้นข้าวโพดมีอายุได้ 2 สัปดาห์หลัง
ปลูก ถอนแยกให้เหลือ 1 ต้นต่อหลุม เมื่อต้นข้าวโพดมีอายุได้ 4 สัปดาห์ ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าโดยใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 46-
0-0 อัตรา 22 กิโลกรัมต่อไร่ และเมื่อมีอายุได้ 6 สัปดาห์ ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าโดยใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 46 -0-0 อัตรา 22 
กิโลกรัมต่อไร่ ให้น้ าชลประทานอย่างน้อย 5 วันต่อครั้ง ฉีดพ่นสารป้องกันก าจัดโรคและแมลงตามความจ าเป็น 

- การบันทึกข้อมูล 
บันทึกข้อมูลตามแบบแสดงลักษณะประจ าพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียน (คพ.2) กองคุ้มครองพันธุ์พืช        

กรมวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ดังนี้ 
1) สีของโคนต้นอ่อนระยะใบแรกคลี่ (color at base of seedling) ประเมินและบันทึกลักษณะใน

ระยะที่ข้าวโพดมีใบแรกคลี่สมบูรณ์ คือ มีอายุประมาณ 7-10 วัน หลังงอก ตรวจสอบสีของโคนต้นอ่อนโดย
สังเกตภาพรวม แล้วบันทึกลักษณะส่วนใหญ่ที่ปรากฏเป็น ตัวแทนของพันธุ์ ซึ่งมีสีดังนี้  

1 = เขียวอ่อน (light green)                  
2 = เขียว (green)                  
3 = ชมพู (pink)                  
4 = แดง (red)                  
5 = ม่วง (purple) 

2) รูปร่างใบแรก (shape of first leaf) ประเมินและบันทึกลักษณะในระยะข้าวโพดมีใบแรกคลี่
สมบูรณ์ คือ มีอายุประมาณ 7-10 วัน หลังงอก ตรวจสอบรูปร่างของใบข้าวโพดใบแรกโดยสังเกตภาพรวม 
แล้วบันทึกลักษณะส่วนใหญ่ที่ปรากฏ เป็นตัวแทนของพันธุ์ ที่มีลักษณะดังนี้ แหลม (acute) ทู่ (muticous) 
มน (obtuse) มนกลม (round to obtuse) ใบพาย (spathulate) 



 
3) มุมใบของใบแรกเหนือฝักบนสุด (leaf angle of the first leaf above the top ear) ประเมิน

และบันทึกลักษณะในระยะที่ดอกตัวผู้เริ่มบานประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ของจ านวนต้นทั้งหมด โดยสุ่มวัดการ
ท ามุมของใบแรกที่อยู่เหนือฝักบนสุด จ านวน 20 ต้น แล้วน าค่าท่ีได้มาเฉลี่ยเป็นค่าตัว แทนของพันธุ์ ดังนี้  

1 = น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 องศา หมายถึง แคบมาก (very narrow)         
2 = อยู่ระหว่าง 6-25 องศา หมายถึง แคบ (narrow)              
3 = อยู่ระหว่าง 26-50 องศา หมายถึง ปานกลาง (medium)               
4 = อยู่ระหว่าง 51-75 องศา หมายถึง กว้าง (broad)              
5 = เท่ากับหรือมากกว่า 76 องศา หมายถึง กว้างมาก (very broad) 

 
 

4) การโค้งของใบแรกเหนือฝัก (leaf curve of the first leaf above the top ear) ประเมินและ
บันทึกลักษณะในระยะที่ดอกตัวผู้เริ่มบานประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ของจ านวนต้นทั้งหมด ตรวจสอบการโค้ง
ของใบแรกเหนือฝักโดยสังเกตภาพรวม แล้วบันทึกลักษณะส่วนใหญ่ที่ปรากฏเป็น ตัวแทนของพันธุ์ ดังนี้  ตรง 
(erect) ค่อนข้างตรง (semi-erect) แนวระนาบ (horizontal) ใบตก (drooping) ใบตกมาก (drooping 
strongly) 

 



 
5) สีกาบใบที่ต าแหน่งฝักบนสุด (color of leaf sheath at top ear position) ประเมินและบันทึก

ลักษณะในระยะที่ดอกตัวผู้เริ่มบานประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ของจ านวนต้นทั้งหมด ตรวจสอบสี กาบใบที่
ต าแหน่งฝักบนสุดโดยสังเกตภาพรวม แล้วบันทึกลักษณะส่วนใหญ่ที่ปรากฏเป็นตัวแทน ของพันธุ์ ดังนี้  เขียว
อ่อน (light green) เขียว (green) ชมพู (pink) แดง (red) ม่วง (purple) 

 
 

6) จ านวนวันที่ช่อดอกตัวผู้ เริ่มบานเป็น 50 เปอร์เซ็นต์ (days to 50% anthesis from first 
irrigation) ของจ านวนต้นทั้งหมดนับตั้งแต่วันที่ให้น้ าครั้งแรก ประเมินและบันทึกลักษณะ โดยนับอายุตั้งแต่
วันที่ให้น้ าต้นข้าวโพดเป็นครั้งแรกถึงวันที่ช่อดอกตัว ผู้เริ่มบาน ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ของจ านวนต้น
ทั้งหมด แล้วใช้ค่าเฉลี่ยที่ได้เป็นค่าตัวแทนของพันธุ์ ดังนี้  

1 = น้อยกว่าหรือเท่ากับ 35 วัน หมายถึง น้อยมาก (very few)    
2 = อยู่ระหว่าง 36-45 วัน หมายถึง น้อย (few)     
3 = อยู่ระหว่าง 46-55 วัน หมายถึง ปานกลาง (medium)    
4 = อยู่ระหว่าง 56-65 วัน หมายถึง มาก (many)    
5 = เท่ากับหรือมากกว่า 66 วัน หมายถึง มากที่สุด (most)             
6 = ตัวผู้เป็นหมัน หมายถึง ตัวผู้เป็นหมัน (male sterile) 

7) ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากฐานใบธงถึงโคนแขนงล่างสุดของช่อดอก
ตัวผู้ (peduncle length between collar of flag leaf and base of first tassel branch) ประเมินและ
บันทึกลักษณะในช่วงประมาณ 7-10 วัน หลังจากปล่อยละอองเกสรแล้วประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ของจ านวน
ต้นทั้งหมด โดยวัดความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธงตรงต าแหน่งข้อ หลังจากที่ลอกกาบในธง
ข้อสุดท้ายออก จ านวน 20 ต้น แล้วน าค่าท่ีได้มาเฉลี่ยเป็นค่าตัวแทน ของพันธุ์ ดังนี้  

1 = น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 เซนติเมตร หมายถึง สั้นมาก (very short)         
2 = อยู่ระหว่าง 6-8 เซนติเมตร หมายถึง สั้น (short)        
3 = อยู่ระหว่าง 9-11 เซนติเมตร หมายถึง ปานกลาง (medium)        
4 = อยู่ระหว่าง 12-14 เซนติเมตร หมายถึง ยาว (long)        



5 = เท่ากับหรือมากกว่า 15 เซนติเมตร หมายถึง ยาวมาก (very long) 

 
 

8) ความยาวของช่อดอกตัวผู้ วัดจากโคนแขนงล่างสุด ถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลาง  (length of 
tassel from the lowest side branch to the tip of main axis) ประเมินและบันทึกลักษณะในช่วง
ประมาณ 7-10 วัน หลังจากปล่อยละอองเกสรแล้วประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ของจ านวนต้นทั้งหมด โดยวัด
ความยาวของช่อดอกตัวผู้ จากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อ ดอกตัวผู้ช่อกลาง จ านวน 20 ต้น แล้วน าค่าที่
ได้มาเฉลี่ยเป็นค่าตัวแทนของพันธุ์ ดังนี้  

1 = น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 เซนติเมตร หมายถึง สั้นมาก (very short)        
2 = อยู่ระหว่าง 11-13 เซนติเมตร หมายถึง สั้น (short)        
3 = อยู่ระหว่าง 14-16 เซนติเมตร หมายถึง ปานกลาง (medium)       
4 = อยู่ระหว่าง 17-19 เซนติเมตร หมายถึง ยาว (long)       
5 = เท่ากับหรือมากกว่า20 เซนติเมตร หมายถึง ยาวมาก (very long) 

 



9) ความกว้างสุดของช่อดอก หลังจากหมดละอองเกสรแล้ว  (tassel width after complete 
shedding) ประเมินและบันทึกลักษณะในช่วงประมาณ 7-10 วัน หลังจากปล่อยละอองเกสรแล้วประมาณ 50 
เปอร์เซ็นต์ ของจ านวนต้นทั้งหมด โดยวัดความกว้างของช่อดอกตัวผู้ ส่วนที่กว้างที่สุด จ านวน 20 ต้น แล้วน า
ค่าท่ีได้มาเฉลี่ยเป็นค่าตัวแทนของพันธุ์ ดังนี้  

1 = น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 เซนติเมตร หมายถึง แคบมาก (very narrow)    
2 = อยู่ระหว่าง 11-20 เซนติเมตร หมายถึง แคบ (narrow)   
3 = อยู่ระหว่าง 21-30 เซนติเมตร หมายถึง ปานกลาง (medium)  
4 = มากกว่าหรือเท่ากับ 31 เซนติเมตร หมายถึง กว้าง (broad) 

10) สีฐานดอกย่อย (color of the ring of glume) ประเมินและบันทึกลักษณะในช่วงหลังจาก
ปล่อยละอองเกสรแล้วประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ของจ านวนต้น ทั้งหมด ตรวจสอบสีฐานดอกย่อยโดยสังเกต
จากภาพรวม แล้วบันทึกลักษณะส่วนใหญ่ที่ปรากฏเป็น ตัวแทนของพันธุ์ ดังนี้  

1 = เขียวอ่อน (light green)       
2 = เขียว (green)       
3 = ชมพู (pink)       
4 = แดง (red)                 
5 = ม่วง (purple) 

 
 

11) ความยาวของช่อดอกตัวผู้ จากโคนแขนงบนสุด ถึงปลายสุด (length of main axis from the 
top side branch to the tip of the tassel) ประเมินและบันทึกลักษณะในช่วงประมาณ 7-10 วัน หลังจาก
ปล่อยละอองเกสรแล้วประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ของจ านวนต้นทั้งหมด โดยวัดความยาวของช่อดอกตัวผู้ จาก
โคนแขนงบนสุดถึงปลายสุด จ านวน 20 ต้น แล้วน าค่าท่ีได้มาเฉลี่ยเป็นค่าตัวแทนของพันธุ์ ดังนี้  

1 = น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 เซนติเมตร หมายถึง สั้นมาก (very short)      
2 = อยู่ระหว่าง 6-10 เซนติเมตร หมายถึง สั้น (short)     
3 = อยู่ระหว่าง 11-15 เซนติเมตร หมายถึง ปานกลาง (medium)     
4 = อยู่ระหว่าง 16-20 เซนติเมตร หมายถึง ยาว (long)    
5 = มากกว่าหรือเท่ากับ 21 เซนติเมตร หมายถึง ยาวมาก (very long) 



 
 

12) มุมของก้านช่อดอกตัวผู้ (angle of tassel branch from main axis) ประเมินและบันทึก
ลักษณะในช่วงประมาณ 7-10 วัน หลังจากปล่อยละอองเกสรแล้วประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ของจ านวนต้น
ทั้งหมด วัดการท ามุมของก้านช่อดอกตัวผู้กับช่อดอกตัวผู้ โดยวัดจากโคน แขนงล่างสุดถึงช่อดอกตัวผู้ช่อกลาง 
จ านวน 20 ต้น แล้วน าค่าท่ีได้มาเฉลี่ยเป็นค่าตัวแทนของพันธุ์ ดังนี้ 

1 = น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 องศา หมายถึง แคบมาก (very narrow)       
2 = อยู่ระหว่าง 6-25 องศา หมายถึง แคบ (narrow)      
3 = อยู่ระหว่าง 26-50 องศา หมายถึง ปานกลาง (medium)      
4 = อยู่ระหว่าง 51-75 องศา หมายถึง กว้าง (broad)      
5 = เท่ากับหรือมากกว่า76 องศา หมายถึง กว้างมาก (very broad) 

 
 

13) ลักษณะช่อดอกตัวผู้ (tassel type) ประเมินและบันทึกลักษณะในช่วงประมาณ 7-10 วัน 
หลังจากปล่อยละอองเกสรแล้วประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ของจ านวนต้นทั้งหมด ตรวจสอบลักษณะช่อดอกตัวผู้ 
โดยสังเกตจากภาพรวม แล้วบันทึกลักษณะ ส่วนใหญ่ที่ปรากฏเป็นตัวแทนของพันธุ์ ดังนี้  

1 = ตรง (erect)     
2 = ค่อนข้างตรง (semi-erect)     
3 = แนวระนาบ (horizontal)     
4 = โค้งปานกลาง (drooping)     
5 = โค้งมาก (drooping strongly) 



 
 

14) ความแน่นของช่อดอกตัวผู้ (tassel compactness) ประเมินและบันทึกลักษณะเมื่อข้าวโพด
ปล่อยละอองเกสรแล้วประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ของจ านวนต้น ทั้งหมด ตรวจสอบลักษณะความแน่นของช่อ
ดอกตัวผู้โดยสังเกตจากภาพรวม แล้วบันทึกลักษณะส่วน ใหญ่ที่ปรากฏเป็นตัวแทนของพันธุ์ ดังนี้ 

  3 = หลวม (sparse)   5 = ปานกลาง (intermediate)   7 = แน่น (dense) 
15) จ านวนแขนงหลักในช่อดอกตัวผู้  (number of primary tassel branches) ประเมินและ

บันทึกลักษณะในช่วงประมาณ 7-10 วัน หลังจากปล่อยละอองเกสรแล้วประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ของจ านวน
ต้นทั้งหมด โดยนับจ านวนแขนงหลักในช่อดอกตัวผู้ จ านวน 20 ต้น แล้วใช้ ค่าเฉลี่ยที่ได้เป็นค่าตัวแทนของ
พันธุ์ ดังนี้ 

1 = น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 หมายถึง น้อยมาก (very few)  
2 = อยู่ระหว่าง 4-10 หมายถึง น้อย (few) 
3 = อยู่ระหว่าง 11-15 หมายถึง ปานกลาง (medium)  
4 = อยู่ระหว่าง 16-20 หมายถึง มาก (many) 
5 = เท่ากับหรือมากกว่า 21 หมายถึง (most) 

 
 

16) ความแน่นของดอกย่อยบนแกนกลาง (floret density on central spike) ประเมินและบันทึก
ลักษณะในระยะข้าวโพดปล่อยละอองเกสรแล้วประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ของจ านวนต้น ทั้งหมด ดูความ
หนาแน่นของดอกย่อยบนแกนกลางของช่อดอกตัวผู้โดยสังเกตจากภาพรวม แล้วบันทึกลักษณะส่วนใหญ่ที่
ปรากฏเป็นตัวแทนของพันธุ์ ดังนี้  



3 = น้อย (few)  5 = ปานกลาง (medium)  7 = มาก (many)  

 
 
17) สีของกาบดอกย่อย (glume color) ประเมินและบันทึกลักษณะในระยะข้าวโพดปล่อยละออง

เกสรแล้วประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ของจ านวนต้น ทั้งหมด ตรวจสอบสีกาบดอกย่อยโดยสังเกตจากภาพรวม 
แล้วบันทึกลักษณะส่วนใหญ่ที่ปรากฏเป็น ตัวแทนของพันธุ์ ดังนี้  

1 = เขียวอ่อน (light green)   
2 = เขียว (green)   
3 = ชมพู (pink)   
4 = แดง (red)   
5 = ม่วง (purple) 

18) สีเปลือกดอกย่อย (lemma color) ประเมินและบันทึกลักษณะในระยะข้าวโพดปล่อยละออง
เกสรแล้วประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ของจ านวนต้น ทั้งหมด ตรวจสอบสีเปลือกดอกย่อยโดยสังเกตจากภาพรวม 
แล้วบันทึกลักษณะส่วนใหญ่ที่ปรากฏเป็น ตัวแทนของพันธุ์ ดังนี้  

1 = เขียวอ่อน (light green)   
2 = เขียว (green)   
3 = ชมพู (pink)   
4 = แดง (red)   
5 = ม่วง (purple) 

19) สีอับเรณู (anther color) ประเมินและบันทึกลักษณะในระยะข้าวโพดปล่อยละอองเกสรแล้ว
ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ของจ านวนต้นทั้งหมด ตรวจสอบสีอับเรณูโดยสังเกตจากภาพรวม แล้วบันทึก
ลักษณะส่วนใหญ่ที่ปรากฏเป็นตัวแทนของพันธุ์ ดังนี้ 

1 = เขียว (green)   
2 = เหลือง (yellow)   
3 = ชมพู (pink)   
4 = แดง (red)   



5 = ม่วง (purple)  
20) จ านวนวันออกไหมเป็น 50 เปอร์เซ็นต์ ของจ านวนต้นทั้งหมดนับตั้งแต่ให้น้ าครั้งแรก (days to 

50% silking from first irrigation) ประเมินและบันทึกลักษณะ โดยนับอายุตั้งแต่วันที่ให้น้ าต้นข้าวโพดเป็น
ครั้งแรกถึงวันออกไหม ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ของจ านวนต้นทั้งหมด แล้วใช้ค่าเฉลี่ยที่ได้เป็นค่าตัวแทนของ
พันธุ์ ดังนี้ 

1 = น้อยกว่าหรือเท่ากับ 35 วัน หมายถึง น้อยมาก (very few)  
2 = อยู่ระหว่าง 36-45 วัน หมายถึง น้อย (few) 
3 = อยู่ระหว่าง 46-55 วัน หมายถึง ปานกลาง (medium) 
4 = อยู่ระหว่าง 56-65 วัน หมายถึง มาก (many) 
5 = เท่ากับหรือมากกว่า 66 วัน หมายถึง มากที่สุด (most) 

21) สีเส้นไหมเมื่อออกไหมครบ 50 เปอร์เซ็นต์ ของจ านวนต้นทั้งหมดในแปลง (silk color) ประเมิน
และบันทึกลักษณะ ในระยะที่ข้าวโพดออกไหมประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ของจ านวนต้นทั้งหมดของพันธุ์ 
ตรวจสอบสีเส้นไหมจากภาพรวม แล้วบันทึกลักษณะส่วนใหญ่ที่ปรากฏเป็นตัวแทนของพันธุ์ ดังนี้ 

1 = เขียวอ่อน (light green)      
2 = เหลือง (yellow)      
3 = ชมพู (pink)      
4 = แดง (red)      
5 = ม่วง (purple) 

 
 

22) ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด (เซนติเมตร) (ear height from soil surface 
to uppermost ear node) ประเมินและบันทึกลักษณะในระยะที่ต้นข้าวโพดมีอายุประมาณ 2-3 สัปดาห์
หลังจากท่ีต้น ข้าวโพดออกไหมแล้วประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ของจ านวนต้นทั้งหมด วัดความสูงของฝักข้าวโพด
โดยวัดจาก ระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด จ านวน 20 ต้น แล้วใช้ค่าเฉลี่ยที่ได้เป็นค่าตัวแทนของพันธุ์ ดังนี้  



1 = น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 เซนติเมตร หมายถึง เตี้ยมาก (very short)    
2 = อยู่ระหว่าง 31-60 เซนติเมตร หมายถึง เตี้ย (short)  
3 = อยู่ระหว่าง 61-90 เซนติเมตร หมายถึง ปานกลาง (medium)   
4 = อยู่ระหว่าง 91-120 เซนติเมตร หมายถึง สูง (high)   
5 = เท่ากับหรือมากกว่า 121 เซนติเมตร หมายถึง สูงมาก (very high) 

23) ความสูงต้น (plant height) วัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธง (เซนติเมตร) ประเมินและบันทึก
ลักษณะ ในระยะที่ดอกตัวผู้เริ่มบานประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ของจ านวนต้นทั้งหมด โดยวัดความสูงต้นจาก
ระดับคอดินถึงคอใบธง จ านวน 20 ต้น แล้วใช้ค่าเฉลี่ยที่ได้เป็นตัวแทนของพันธุ์ ดังนี้ 

1 = น้อยกว่าหรือเท่ากับ 75 เซนติเมตร หมายถึง เตี้ยมาก (very short)   
2 = อยู่ระหว่าง 76-125 เซนติเมตร หมายถึง เตี้ย (short)  
3 = อยู่ระหว่าง 126-175 เซนติเมตร หมายถึง ปานกลาง (medium)  
4 = อยู่ระหว่าง 176-225 เซนติเมตร หมายถึง สูง (high)  
5 = เท่ากับหรือมากกว่า 226 เซนติเมตร หมายถึง สูงมาก (very high) 

24) ความกว้างใบรองฝักบนสุด (leaf width of the uppermost ear) ประเมินและบันทึกลักษณะ
ในระยะท่ีต้นข้าวโพดมีอายุประมาณ 2-3 สัปดาห์ หลังจากท่ีต้น ข้าวโพดออกไหมแล้วประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ 
ของจ านวนต้นทั้งหมด วัดความกว้างของใบรองฝักข้าวโพดที่ อยู่บนสุดโดยวัดส่วนที่กว้างที่สุด จ านวน 20 ใบ 
แล้วใช้ค่าเฉลี่ยที่ได้เป็นค่าตัวแทนของพันธุ์ ดังนี้ 

1 = น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7 เซนติเมตร หมายถึง แคบมาก (very narrow) 
2 = อยู่ระหว่าง 8-9 เซนติเมตร หมายถึง แคบ (narrow) 
3 = อยู่ระหว่าง 10-11 เซนติเมตร หมายถึง ปานกลาง (medium) 
4 = อยู่ระหว่าง 12-13 เซนติเมตร หมายถึง กว้าง (broad) 
5 = เท่ากับหรือมากกว่า 14 เซนติเมตร หมายถึง กว้างมาก (very broad) 

 
 



25) ความยาวของก้านฝักบนสุด (length of ear shank of uppermost ear) ประเมินและบันทึก
ลักษณะในระยะเก็บเก่ียว โดยวัดความยาวของก้านฝักข้าวโพดที่อยู่บนสุด จ านวน 20 ฝัก แล้วใช้ค่าเฉลี่ยที่ได้
เป็นตัวแทนของพันธุ์ ดังนี้ 

1 = น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4 เซนติเมตร หมายถึง สั้นมาก (very short)    
2 = อยู่ระหว่าง 5-6 เซนติเมตร หมายถึง สั้น (short)   
3 = อยู่ระหว่าง 7-8 เซนติเมตร หมายถึง ปานกลาง (medium)   
4 = อยู่ระหว่าง 9-10 เซนติเมตร หมายถึง ยาว (long)  
5 = เท่ากับหรือมากกว่า 11 เซนติเมตร หมายถึง ยาวมาก (very long) 

 
 

26) ลักษณะของล าต้น (stalk appearance) ประเมินและบันทึกลักษณะในระยะที่ดอกดอกตัวผู้
เริ่มบานประมาณ 50% ของจ านวนต้นทั้งหมด ดูลักษณะของล าต้นโดยสังเกตจากภาพรวม แล้วบันทึกลักษณะ
ที่สังเกตได้เป็นตัวแทนของพันธุ์ ดังนี้ได้แก่ ตรง (straight) สลับฟันปลา (zigzag)  

27) สีรากค้ า (color of brace root) ประเมินและบันทึกลักษณะในระยะที่ดอกตัวผู้ เริ่มบาน
ประมาณ 50% ของจ านวนต้นทั้งหมด ตรวจสอบสี รากค้ าโดยสังเกตจากภาพรวม แล้วบันทึกลักษณะที่สังเกต
ได้เป็นตัวแทนของพันธุ์ ดังนี้  

1 = เขียวอ่อน (light green)   
2 = เขียว (green)   
3 = ชมพู (pink)   
4 = แดง (red)   
5 = ม่วง (purple) 

 



 
28) ความยาวฝักบนสุดที่ระยะเก็บเกี่ยว (ear length of uppermost ear) ประเมินและบันทึก

ลักษณะในระยะเก็บเก่ียว โดยวัดความยาวฝักข้าวโพดที่อยู่บนสุด จ านวน 20 ฝัก แล้วใช้ค่าเฉลี่ยที่ได้เป็นค่าตัว
แทนของพันธุ์ ดังนี้               

1 = น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 เซนติเมตร หมายถึง สั้นมาก (very short)   
2 = อยู่ระหว่าง 11-13 เซนติเมตร หมายถึง สั้น (short) 
3 = อยู่ระหว่าง 14-16 เซนติเมตร หมายถึง ปานกลาง (medium) 
4 = อยู่ระหว่าง 17-19 เซนติเมตร หมายถึง ยาว (long) 
5 = เท่ากับหรือมากกว่า 20 เซนติเมตร หมายถึง ยาวมาก (very long) 

 
 

29) ความกว้างฝักบนสุดวัดที่กึ่งกลางฝัก (mid ear diameter) ประเมินและบันทึกลักษณะในระยะ
เก็บเก่ียว โดยวัดความกว้างกึ่งกลางฝัก จ านวน 20 ฝัก แล้วใช้ ค่าเฉลี่ยที่ได้เป็นค่าตัวแทนของพันธุ์ ดังนี้   

1 = น้อยกว่า 3 เซนติเมตร หมายถึง แคบ (narrow)    
2 = อยู่ระหว่าง 3-4 เซนติเมตร หมายถึง ปานกลาง (medium)   
3 = อยู่ระหว่าง 5-6 เซนติเมตร หมายถึง กว้าง (broad)   
4 = มากกว่า 6 เซนติเมตร หมายถึง กว้างมาก (very broad) 



 
 

30) รูปทรงฝักบนสุด (shape of uppermost ear) ประเมินและบันทึกลักษณะในระยะเก็บเกี่ยว 
ตรวจสอบรูปทรงฝักโดยสังเกตจากภาพรวม แล้วบันทึก ลักษณะที่สังเกตได้เป็นแทนของพันธุ์ ดังนี้ 

1 = ทรงกระบอก (cylindrical)     
2 = กึ่งทรงกรวยกึ่งทรงกระบอก (semi-cylindrical)     
3 = ทรงกรวย (conical)     
4 = ทรงกลม (round) 

 
 

31) ลักษณะการเรียงของเมล็ด (kernel row arrangement) เป็นลักษณะที่ต้องใช้กับทุกสายพันธุ์
หรือพันธุ์ ประเมินและบันทึกลักษณะในระยะเก็บเกี่ยว ตรวจสอบการเรียงตัวของเมล็ดโดยสังเกตจากภาพรวม 
แล้วบันทึกลักษณะที่สังเกตได้เป็นแทนของพันธุ์ ดังนี้  

แถวตรง (straight) แถวเกลียว (spiral) ไม่เป็นแถว (irregular) 



 
32) จ านวนแถวเมล็ด (number of kernel row) ประเมินและบันทึกลักษณะในระยะเก็บเกี่ยว โดย

นับจ านวนแถวบนฝัก จ านวน 20 ฝัก แล้วใช้ ค่าเฉลี่ยที่ได้เป็นค่าตัวแทนของพันธุ์ ดังนี้   
1 = น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 แถว หมายถึง น้อยมาก (very few)   
2 = 12 แถว หมายถึง น้อย (few) 
3 = 14 แถว หมายถึง ปานกลาง (medium) 
4 = 16 แถว หมายถึง มาก (many) 
5 = เท่ากับหรือมากกว่า 18 แถว หมายถึง มากที่สุด 

33) ชนิดของเมล็ดบริเวณกึ่งกลางฝัก (kernel type at mid ear) มี 4 ได้แก่ กลุ่มข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
มีลักษณะเมล็ดหัวบุบ (dent) กึ่งหัวบุบ (semi-dent) กึ่งหัวแข็ง (semi-flint) หัวแข็ง (flint) กลุ่มข้าวโพด
หวาน มีลักษณะเมล็ดย่น (wrinkle) ย่นมาก (shrunken) ลีบ (collapse) กลุ่มข้าวโพดคั่ว มีลักษณะเมล็ด
ปลายแหลม (rice type) กลม (pearl) และกลุ่มข้าวโพดข้าวเหนียว (waxy corn) 

 
 



34) สีที่สันด้านบนของเมล็ด (color of kernel cap) ประเมินและบันทึกลักษณะในระยะเก็บเกี่ยว 
ดูสีสันด้านบนของเมล็ด โดยสังเกตจากภาพรวม แล้วบันทึกลักษณะที่สังเกตได้เป็นตัวแทนของพันธุ์ ดังนี้ 

1 = ขาว (white)     
2 = เหลืองอ่อน (light yellow)     
3 = เหลือง (yellow)    
4 = ส้มเหลือง (yellowish orange)     
5 = ส้ม (orange)     
6 = ส้มแดง (reddish orange)     
7 = แดง (red)     
8 = แดงเข้ม (dark red)     
9 = ม่วง (purple) 

 
 

35)  สีที่ผิวของเมล็ดด้านตรงข้ามคัพภะ (color of kernel at abgerminal site) ประเมินและ
บันทึกลักษณะในระยะเก็บเกี่ยว ตรวจสอบสีที่ผิวเมล็ดบริเวณตรงข้ามคัพภะโดยสังเกตจากภาพรวม แล้ว
บันทึกลักษณะที่สังเกตได้เป็นตัวแทนของพันธุ์ ดังนี้  

1 = ขาว (white)     
2 = เหลืองอ่อน (light yellow)     
3 = เหลือง (yellow)     
4 = ส้มเหลือง (yellowish orange)     
5 = ส้ม (orange)     
6 = ส้มแดง (reddish orange)     
7 = แดง (red)     
8 = แดงเข้ม (dark red)     



9 = ม่วง (purple) 
36) สีซัง (cob color) ประเมินและบันทึกลักษณะในระยะเก็บเกี่ยว ดูสีซังข้าวโพดโดยสังเกตจาก

ภาพรวม แล้วบันทึก ลักษณะที่สังเกตได้เป็นตัวแทนของพันธุ์ ดังนี้ 
1 = ขาว (white)     
2 = แดง (red)     
3 = น้ าตาล (brown)     
4 = ม่วง (purple)     
5 = ลาย (variegated)  

 
 

37) น้ าหนัก 1,000 เมล็ด จากกลางฝักที่ความชื้น 10 เปอร์เซ็นต์ (1,000 kernel weight from 
middle of ear at 10% moisture content, MC, g) ค านวณน้ าหนักเมล็ดข้าวโพดหลังเก็บเกี่ยว ที่เก็บมา
จากบริเวณกลางฝัก ที่ความชื้นเมล็ด 10 เปอร์เซ็นต์ โดยการสุ่มตัวอย่างมาตรวจสอบจ านวน 20 ฝัก ฝักละ 50 
เมล็ด รวมเป็น 1,000 เมล็ด คิดน้ าหนักเป็นกรัม 

- เวลาและสถานที่   
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 สถานที่ท าการทดลอง แปลงทดลองของ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

การศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมดีเด่น 2 สายพันธุ์ ได้แก่ UT121120 และ 

UT121122 กับพันธุ์พ่อแม่ 3 พันธุ์ ได้แก่ UT11 UT20 และ UT22 บันทึกข้อมูลลักษณะประจ าพันธุ์พืชที่ขอ

จดทะเบียน (คพ.2) ของกองคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร 37 ลักษณะดังนี้  

1. สีของโคนต้นอ่อนระยะใบแรกคลี่ พบว่า พันธุ์ลูกผสมดีเด่นทั้ง 2 พันธุ์ มีสีใบต้นอ่อนระยะใบแรก

คลี่เป็นสีม่วง เหมือนกันกับพันธุ์พ่อแม่ทั้ง 3 พันธุ์ (ภาพท่ี 1) 



2. รูปร่างใบแรก พบว่า พันธุ์ลูกผสมดีเด่นทั้ง 2 พันธุ์ มีรูปร่างใบแรกเป็นมนกลม เหมือนกันกับพันธุ์
พ่อแม่ท้ัง 3 พันธุ์ (ภาพท่ี 2) 

3. มุมใบของใบแรกเหนือฝักบนสุด พบว่า พันธุ์ลูกผสมดีเด่นทั้ง 2 พันธุ์ มุมใบของใบแรกเหนือฝัก
บนสุดแบบแคบ เหมือนกันกับพันธุ์พ่อแม่ท้ัง 3 พันธุ์ (ภาพท่ี 3) 

4. การโค้งของใบแรกเหนือฝัก พบว่า พันธุ์ลูกผสมดีเด่นทั้ง 2 พันธุ์ มีการโค้งของใบแรกเหนือฝัก
แบบค่อนข้างตรง เหมือนกันกับพันธุ์พ่อแม่ท้ัง 3 พันธุ์ (ภาพท่ี 4) 

5. สีกาบใบที่ต าแหน่งฝักบนสุด พบว่า ข้าวโพดลูกผสมดีเด่นพันธุ์ UT121120 มีสีกาบใบที่ต าแหน่ง
ฝักบนสุดเป็นสีม่วง เช่นเดียวกับพันธุ์แม่ UT11 ส่วนพันธุ์  UT121122 มีสีกาบใบที่ต าแหน่งฝักบนสุดเป็นสี
เขียวอ่อน เช่นเดียวกันกับพันธุ์พ่อ UT22 (ภาพท่ี 5) 

6. จ านวนวันที่ช่อดอกตัวผู้เริ่มบาน 50 เปอร์เซ็นต์ ของจ านวนต้นทั้งหมดนับตั้งแต่ให้น้ าครั้งแรก 
พบว่าข้าวโพดลูกผสมดีเด่นพันธุ์ UT121120 มีจ านวนวันที่ช่อดอกตัวผู้เริ่มบาน 50 เปอร์เซ็นต์อยู่ในช่วง 36-
45 วัน ถือว่าออกดอกเร็วมีจ านวนวันออกดอกน้อย เช่นเดียวกันกับพันธุ์แม่ UT11 และออกดอกเร็วกว่าพันธุ์
พ่อ UT20 ที่มีจ านวนวันที่ช่อดอกตัวผู้เริ่มบาน 50 เปอร์เซ็นต์อยู่ระหว่าง 46-55 วันอยู่ในระดับปานกลาง 
ส่วนข้าวโพดลูกผสมดีเด่นพันธุ์ UT121122 มีจ านวนวันที่ช่อดอกตัวผู้เริ่มบาน 50 เปอร์เซ็นต์อยู่ในช่วง 36-45 
วัน ถือว่าออกดอกเร็วมีจ านวนวันออกดอกน้อย เช่นเดียวกันกับพันธุ์แม่ UT11 และออกดอกเร็วกว่าพันธุ์พ่อ 
UT22 ที่มีจ านวนวันที่ช่อดอกตัวผู้เริ่มบาน 50 เปอร์เซ็นต์อยู่ระหว่าง 46-55 วันอยู่ในระดับปานกลาง (ตาราง
ที่ 1) 

7. ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากฐานใบธงถึงโคนแขนงของช่อดอกตัวผู้ 
พบว่า พันธุ์ลูกผสมดีเด่นทั้ง 2 พันธุ์ มีความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธงแบบสั้น เหมือนกันกับ
พันธุ์พ่อแม่ท้ัง 3 พันธุ์ (ภาพท่ี 6)  

8. ความยาวของช่อดอกตัวผู้วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลาง พบว่า ข้าวโพด
ลูกผสมดีเด่นพันธุ์ UT121120 มีความยาวของช่อดอกตัวผู้วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อ
กลาง แบบสั้นเช่นเดียวกับพันธุ์แม่ UT11 ซึ่งต่างจากพันธุ์พ่อ UT20 ที่มีความยาวของช่อดอกตัวผู้วัดจากโคน
แขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลางมีความยาวปานกลาง ส่วนพันธุ์ UT121122 มีความยาวของช่อดอก
ตัวผู้วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลางแบบปานกลาง ซึ่งยาวกว่าพันธุ์พ่อ UT22 ที่มีความ
ยาวของช่อดอกตัวผู้วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลางแบบสั้น (ภาพท่ี 7) 

9. ความกว้างสุดของช่อดอก หลังจากหมดละอองเกสรแล้ว พบว่า ข้าวโพดลูกผสมดีเด่นพันธุ์ 
UT121120 มีความกว้างสุดของช่อดอกแบบกว้าง ซึ่งเหมือนกันกับพันธุ์พ่อแม่  UT20 และ UT11 ส่วน
ข้าวโพดลูกผสมดีเด่นพันธุ์ UT121122 มีความกว้างสุดของช่อดอกแบบกว้าง เหมือนกันกับพันธุ์แม่ UT11 แต่
ต่างจากพันธุ์พ่อ UT22 ที่มคีวามกว้างสุดของช่อดอกแบบปานกลาง (ภาพท่ี 8) 

10. สีฐานดอกย่อย พบว่า ข้าวโพดลูกผสมดี เด่นพันธุ์  UT121120 มีสีฐานดอกย่อยสีม่วง
เช่นเดียวกันกับพันธุ์แม่ UT11 และต่างจากพันธุ์พ่อที่มีสีฐานดอกย่อยเป็นสีเขียวอ่อน ส่วนข้าวโพดลูกผสม
ดีเด่นพันธุ์ UT121122 มีสีฐานดอกย่อยสีม่วงเช่นเดียวกันกับพันธุ์พ่อ UT22 และพันธุ์แม่ UT11 (ภาพท่ี 9) 



11. ความยาวของช่อดอกตัวผู้ จากโคนแขนงบนสุดถึงปลายสุด พบว่า ข้าวโพดลูกผสมดีเด่นทั้ง 2 
พันธุ์ มีความยาวของช่อดอกตัวผู้ จากโคนแขนงบนสุดถึงปลายสุดแบบยาวมากเช่นเดียวกันกับพันธุ์พ่อแม่ท้ัง 3 
พันธุ์ (ภาพที่ 10) 

12. มุมของก้านช่อดอกตัวผู้ พบว่า ข้าวโพดลูกผสมดีเด่นทั้ง 2 พันธุ์ มีมุมของก้านช่อดอกตัวผู้ แบบ
กว้างเช่นเดียวกันกับพันธุ์พ่อแม่ท้ัง 3 พันธุ์ (ภาพที่ 11) 

13. ลักษณะช่อดอกตัวผู้ พบว่า ข้าวโพดลูกผสมดีเด่นพันธุ์ UT121120 มีลักษณะช่อดอกตัวผู้แบบ
แนวระนาบเช่นเดียวกันกับพันธุ์พ่อ UT20 แต่ต่างจากพันธุ์แม่ UT11 ที่มลีักษณะช่อดอกตัวผู้แบบค่อนข้างตรง 
ส่วนข้าวโพดลูกผสมดีเด่นพันธุ์ UT121122 มีลักษณะช่อดอกตัวผู้แบบแนวระนาบเช่นเดียวกันกับพันธุ์พ่อ 
UT22 แต่ต่างจากพันธุ์แม่ UT11 ที่มลีักษณะช่อดอกตัวผู้แบบค่อนข้างตรง (ภาพท่ี 12) 

14. ความแน่นของช่อดอกตัวผู้ พบว่า ข้าวโพดลูกผสมดีเด่นพันธุ์ UT121120 มีความแน่นของช่อ
ดอกตัวผู้แบบหลวมเช่นเดียวกันกับพันธุ์พ่อแม่ UT20 และ UT11 ส่วนข้าวโพดลูกผสมดีเด่นพันธุ์ UT121122 
มีความแน่นของช่อดอกตัวผู้แบบหลวมเช่นเดียวกันกับพันธุ์แม่ UT11 แต่แตกต่างกันกับพันธุ์พ่อ UT22 ที่มี
ความหนาแน่นของช่อดอกตัวผู้แบบแน่น (ตารางท่ี 1) 

15. จ านวนแขนงหลักในช่อดอกตัวผู้ พบว่า ข้าวโพดลูกผสมดีเด่นทั้ง 2 พันธุ์ มีจ านวนแขนงหลักใน
ช่อดอกตัวผู้ปานกลางเช่นเดียวกันกับพันธุ์พ่อแม่ท้ัง 3 พันธุ์ (ภาพที่ 13) 

16. ความแน่นของดอกย่อยบนแกนกลาง พบว่า ข้าวโพดลูกผสมดีเด่นพันธุ์ UT121120 มีความ
แน่นของดอกย่อยบนแกนกลางแบบแน่นมาก เช่นเดียวกันกับพันธุ์พ่อ UT20 แต่แตกต่างจากพันธุ์แม่ UT11 ที่
มีความแน่นของดอกย่อยบนแกนกลางแบบแน่นปานกลาง ข้าวโพดลูกผสมดีเด่นพันธุ์ UT121122 มีความแน่น
ของดอกย่อยบนแกนกลางแบบแน่นมากเช่นเดียวกันกับพันธุ์พ่อ UT22 แต่แตกต่างจากพันธุ์แม่ UT11 ที่มี
ความแน่นของดอกย่อยบนแกนกลางแบบปานกลาง (ภาพท่ี 14) 

17. สีของกาบดอกย่อย พบว่า ข้าวโพดลูกผสมดีเด่นพันธุ์ UT121120 มีสีของกาบดอกย่อยเป็นสี
ม่วง เช่นเดียวกันกับพันธุ์แม่ UT11 แต่แตกต่างจากพันธุ์พ่อที่มีสีของกาบดอกย่อยสีเขียวอ่อน ส่วนข้าวโพด
ลูกผสมดีเด่นพันธุ์ UT121122 มีสีของกาบดอกย่อยเป็นสีม่วงเช่นเดียวกันกับพันธุ์พ่อแม่ UT22 และ UT11 
(ตารางที่ 1) 

18. สีเปลือกดอกย่อย พบว่า ข้าวโพดลูกผสมดีเด่นพันธุ์ UT121120 มีสีเปลือกดอกย่อยเป็นสีม่วง 
เช่นเดียวกันกับพันธุ์แม่ UT11 แต่แตกต่างจากพันธุ์พ่อที่มีสีเปลือกดอกย่อยสีเขียวอ่อน ส่วนข้าวโพดลูกผสม
ดีเด่นพันธุ์ UT121122 มีสีเปลือกดอกย่อยเป็นสีเขยีวอ่อน เช่นเดียวกับพันธุ์พ่อ UT22 แต่แตกต่างจากพันธุ์แม่ 
UT11 (ตารางท่ี) 

19. สีอับเรณู  พบว่า ข้าวโพดลูกผสมดีเด่นทั้ง 2 พันธุ์ มีสีอับเรณูเป็นสีเหลือง  เช่นเดียวกันกับพันธุ์
พ่อแม่ท้ัง 3 พันธุ์ (ตารางที่) 

20. จ านวนวันออกไหม 50% ของจ านวนต้นทั้งหมด นับตั้งแต่ให้น้ าครั้งแรก พบว่า ข้าวโพดลูกผสม
ดีเด่นพันธุ์ UT121120 มีจ านวนวันออกไหมอยู่ระหว่าง 36-45 วัน ถือว่าคืออกไหมได้เร็ว เช่นเดียวกันกับพันธุ์ 
UT11 แต่แตกต่างกันกับพันธุ์ UT22 ที่ออกไหมช้ากว่า โดยมีจ านวนวันออกไหมอยู่ระหว่าง 46-55 วัน ส่วน



ข้าวโพดลูกผสมดีเด่นพันธุ์ UT121122 มีจ านวนวันออกไหมอยู่ระหว่าง 36-45 วันเช่นเดียวกันกับพันธุ์แม่ 
UT11 และพันธุ์พ่อ UT22 (ตารางท่ี 1) 

21. สีเส้นไหม พบว่า ข้าวโพดลูกผสมดีเด่นพันธุ์ UT121120 มีสีเส้นไหมสีแดง ซึ่งแตกต่างจากพันธุ์
พ่อ UT20 ที่มีเส้นไหมสีเขียวอ่อน และพันธุ์แม่ UT11 ที่มีเส้นไหมสีม่วง ส่วนข้าวโพดลูกผสมดีเด่นพันธุ์ 
UT121122 มีเส้นไหมสีแดง ซึ่งแตกต่างจากพันธุ์พ่อ UT22 ที่มีเส้นไหมสีเขียวอ่อน และพันธุ์แม่ UT11 ที่มี
เส้นไหมสีม่วงเช่นกัน (ภาพท่ี 15) 

22. ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด พบว่า ข้าวโพดลูกผสมดีเด่นพันธุ์ UT121120 มี
ความสูงฝักอยู่ในระดับสูง เช่นเดียวกันกับพันธุ์พ่อ UT20 และสูงกว่าพันธุ์แม่ UT11 ที่มีความสูงฝักในระดับ
ปานกลาง ส่วนข้าวโพดลูกผสมดีเด่นพันธุ์ UT121122 มีความสูงฝักในระดับสูงเช่นเดียวกันกับพันธุ์พ่อ UT22 
และสูงกว่าพันธุ์แม่ UT11 ที่มีความสูงฝักในระดับปานกลาง (ตารางท่ี) 

23. ความสูงต้น พบว่า ข้าวโพดลูกผสมดีเด่นพันธุ์ UT121120 มีความสูงต้นในระดับสูงเช่นเดียวกัน
กับพันธุ์พ่อ UT20 และสูงกว่าพันธุ์แม่ UT11 ที่มีความสูงต้นในระดับปานกลาง ส่วนข้าวโพดลูกผสมดีเด่นพันธุ์ 
UT121122 มีความสูงต้นในระดับสูงเช่นเดียวกันกับพันธุ์พ่อ UT22 และสูงกว่าพันธุ์แม่ UT11 ที่มีความสูงต้น
ในระดับปานกลาง (ตารางท่ี) 

24. ความกว้างของใบรองฝักบนสุด พบว่า ข้าวโพดลูกผสมดีเด่นพันธุ์ UT121120 มีความกว้างของ
ใบรองฝักบนสุดแบบแคบมากเช่นเดียวกันกับพันธุ์พ่อ UT20 และพันธุ์แม่ UT11 ส่วนข้าวโพดลูกผสมดีเด่น
พันธุ์ UT121122 มีความกว้างของใบรองฝักบนสุดแบบแคบเช่นเดียวกันกับพันธุ์พ่อ UT22 แต่มีความกว้าง
ของใบรองฝักบนสุดกว้างกว่าพันธุ์แม่ที่มีความกว้างของใบรองฝักบนสุดแบบแคบมาก (ภาพท่ี 16) 

25. ความยาวของก้านฝักบนสุด พบว่า ข้าวโพดลูกผสมดีเด่นพันธุ์ UT121120 มีความยาวของก้าน
ฝักบนสุดแบบปานกลางซึ่งสั้นกว่าพันธุ์พ่อ UT20 ที่มคีวามยาวของก้านฝักบนสุดยาวมาก แต่ยาวกว่าพันธุ์แม่ที่
มีความยาวของก้านฝักบนสุดสั้น ส่วนข้าวโพดลูกผสมดีเด่นพันธุ์ UT121122 มีความยาวของก้านฝักบนสุดยาว
ปานกลางซึ่งยาวกว่าพันธุ์พ่อ UT22 และพันธุ์แม่ UT11 ที่มคีวามยาวของก้านฝักบนสุดแบบสั้น (ภาพท่ี 17) 

26. ลักษณะของล าต้น พบว่า ข้าวโพดลูกผสมดีเด่นทั้ง 2 พันธุ์ มีลักษณะของล าต้นตรงเช่นเดียวกัน
กับพันธุ์พ่อแม่ท้ัง 3 พันธุ์ (ภาพที่ 18) 

27. สีรากค้ า พบว่า ข้าวโพดลูกผสมดีเด่นพันธุ์ UT121120 มีสีรากค้ าสีม่วงเช่นเดียวกันกับพันธุ์แม่ 
แต่แตกต่างกันกับพันธุ์พ่อ UT20 ที่มีสีรากค้ าสีเขียวอ่อน ส่วนข้าวโพดลูกผสมดีเด่นพันธุ์ UT121122 มีสีราก
ค้ าสีม่วงเช่นเดียวกันกับพันธุ์พ่อ UT22 และพันธุ์แม่ UT11 (ภาพท่ี 19) 

28. ความยาวของฝักบนสุดที่ระยะเก็บเกี่ยว พบว่า ข้าวโพดลูกผสมดีเด่นทั้ง 2 พันธุ์ มีความยาวของ
ฝักบนสุดที่ระยะเก็บเกี่ยวแบบสั้น เช่นเดียวกันกับพันธุ์พ่อแม่ท้ัง 3 พันธุ์ (ภาพที่ 20) 

29. ความกว้างฝักบนสุดวัดที่กึ่งกลางฝัก พบว่า ข้าวโพดลูกผสมดีเด่นทั้ง 2 พันธุ์ มีความกว้างฝัก
บนสุดวัดที่ก่ึงกลางฝักแบบปานกลาง เช่นเดียวกันกับพันธุ์พ่อแม่ท้ัง 3 พันธุ์ (ภาพที่ 21) 

30. รูปทรงฝักบนสุด พบว่า ข้าวโพดลูกผสมดีเด่นทั้ง 2 พันธุ์ มีรูปทรงฝักบนสุดแบบกึ่งทรงกรวยกึ่ง
ทรงกระบอก เช่นเดียวกันกับพันธุ์พ่อแม่ท้ัง 3 พันธุ์ (ภาพที่ 22) 



31. ลักษณะการเรียงของเมล็ด พบว่า ข้าวโพดลูกผสมดีเด่นทั้ง 2 พันธุ์ มีลักษณะการเรียงของเมล็ด
แบบแถวเกลียว เช่นเดียวกันกับพันธุ์พ่อแม่ท้ัง 3 พันธุ์ (ภาพที่ 23) 

32. จ านวนแถวเมล็ด พบว่า ข้าวโพดลูกผสมดีเด่นพันธุ์ UT121120 มีจ านวนแถวเมล็ดน้อย
เช่นเดียวกันกับพันธุ์พ่อ UT20 และพันธุ์แม่ UT11 ส่วนข้าวโพดลูกผสมดีเด่นพันธุ์ UT121122 มีจ านวนแถว
เมล็ดมากที่สุดเช่นเดียวกันกับพันธุ์พ่อ UT22 และมีจ านวนแถวเมล็ดมากกว่าพันธุ์แม่ UT11 ที่มีมีจ านวนแถว
เมล็ดน้อย (ตารางท่ี) 

33. ชนิดของเมล็ดบริเวณกึ่งกลางฝัก พบว่า ข้าวโพดลูกผสมดีเด่นทั้ง 2 พันธุ์ ชนิดของเมล็ดบริเวณ
กึ่งกลางฝัก เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวเช่นเดียวกันกับพันธุ์พ่อแม่ท้ัง 3 พันธุ์ (ตารางที่) 

34. สีที่สันด้านบนของเมล็ด พบว่า ข้าวโพดลูกผสมดีเด่นพันธุ์ UT121120 มีสีที่สันด้านบนของ
เมล็ดเป็นสีม่วงเช่นเดียวกันกับพันธุ์แม่ UT11 และต่างจากพันธุ์พ่อ UT20 ที่มีสีที่สันด้านบนของเมล็ดเป็นสี
เหลือง ส่วนข้าวโพดลูกผสมดีเด่นพันธุ์ UT121122 มีสีที่สันด้านบนของเมล็ดเป็นสีม่วงเช่นเดียวกันกับพันธุ์แม่ 
UT11 และต่างจากพันธุ์พ่อ UT20 ที่มสีีที่สันด้านบนของเมล็ดเป็นสีเหลืองอ่อน (ตารางท่ี) 

35)  สีที่ผิวของเมล็ดด้านตรงข้ามคัพภะ พบว่า ข้าวโพดลูกผสมดีเด่นพันธุ์ UT121120 มีสีที่ผิวของ
เมล็ดด้านตรงข้ามคัพภะเป็นสีแดงเข้ม ซึ่งแตกต่างจากพันธุ์พ่อ UT20 ที่มีสีที่ผิวของเมล็ดด้านตรงข้ามคัพภะ
เป็นเหลืองอ่อน และพันธุ์แม่ UT11 ที่มีสีที่ผิวของเมล็ดด้านตรงข้ามคัพภะเป็นสีม่วง ส่วนข้าวโพดลูกผสมดีเด่น
พันธุ์ UT121122 มีสีที่ผิวของเมล็ดด้านตรงข้ามคัพภะเป็นสีแดงเข้ม ซึ่งแตกต่างจากพันธุ์พ่อ UT22 ที่มีสีที่ผิว
ของเมล็ดด้านตรงข้ามคัพภะเป็นเหลืองอ่อน และพันธุ์แม่ UT11 ที่มีสีที่ผิวของเมล็ดด้านตรงข้ามคัพภะเป็นสี
ม่วง (ภาพท่ี 24) 

36) สีซัง พบว่า ข้าวโพดลูกผสมดีเด่นพันธุ์ UT121120 มีสีซังเป็นสีม่วงเช่นเดียวกันกับพันธุ์แม่ 
UT11 และต่างจากพันธุ์พ่อ UT20 ที่มีสีซังเป็นสีขาว ส่วนข้าวโพดลูกผสมดีเด่นพันธุ์ UT121122 มีสีซังเป็นสี
ม่วงเช่นเดียวกันกับพันธุ์แม่ UT11 และต่างจากพันธุ์พ่อ UT22 ที่มีสีซังเป็นสีขาว (ภาพท่ี 25) 

 
ตารางที่ 1 จ านวนวันที่ช่อดอกตัวผู้เริ่มบาน 50 เปอร์เซ็นต์ ของจ านวนต้นทั้งหมดนับตั้งแต่ให้น้ าครั้งแรก ของ
ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมดีเด่นและพันธุ์พ่อแม่ 

ลักษณะ พันธุ์พ่อแม่ พันธุ์ลูกผสมดีเด่น 
UT11 UT20 UT22 UT121120 UT121122 

 อายุดอกบาน 36-45 วัน 
2 = น้อย  

(few) 

46-55 วัน 
3 = ปานกลาง 
(medium) 

46-55 วัน 
3 = ปานกลาง 
(medium) 

36-45 วัน 
2 = น้อย  

(few) 

36-45 วัน 
2 = น้อย  

(few) 
 วันออกไหม 36-45 วัน 

2 = น้อย  
(few) 

46-55 วัน 
3 = ปานกลาง 
(medium) 

36-45 วัน 
2 = น้อย  

(few) 

36-45 วัน 
2 = น้อย  

(few) 

36-45 วัน 
2 = น้อย  

(few) 
 ความแน่น

ของช่อดอก
3 = หลวม 
(sparse) 

3 = หลวม 
(sparse) 

7 = แน่น 
(dense) 

3 = หลวม 
(sparse) 

3 = หลวม 
(sparse) 



ตัวผู ้

 สีของกาบ
ดอกย่อย 

5 = ม่วง  
(purple) 

1 = เขียวอ่อน  
(light green) 

5 = ม่วง  
(purple) 

5 = ม่วง  
(purple) 

5 = ม่วง  
(purple) 

 สีเปลือกดอก
ย่อย 

5 = ม่วง  
(purple) 

1 = เขียวอ่อน  
(light green) 

1 = เขียวอ่อน  
(light green) 

5 = ม่วง  
(purple) 

1 = เขียวอ่อน  
(light green) 

 สีอับเรณ ู 2 = เหลือง 
(yellow) 

2 = เหลือง 
(yellow) 

2 = เหลือง 
(yellow) 

2 = เหลือง 
(yellow) 

2 = เหลือง 
(yellow) 

 ความสูงฝัก  4 = สูง (high) 3 = ปานกลาง 
(medium) 

4 = สูง (high) 3 = ปานกลาง 
(medium) 

4 = สูง (high) 

 ความสูงต้น  3=ปานกลาง 
(medium) 

3=ปานกลาง 
(medium) 

3=ปานกลาง 
(medium) 

3=ปานกลาง 
(medium) 

4=สูง (high) 

 จ าน วน แ ถ ว
เมล็ด 

2 = น้อย 
(few) 

2 = น้อย 
(few) 

5 = มากที่สุด 2 = น้อย 
(few) 

5 = มากที่สุด 

 ชนิดของเมล็ด
บ ริ เ ว ณ
กึ่งกลางฝัก 

10 = ข้าวโพด
ข้าวเหนียว 

(waxy corn) 

10 = ข้าวโพด
ข้าวเหนียว 

(waxy corn) 

10 = ข้าวโพด
ข้าวเหนียว 

(waxy corn) 

10 = ข้าวโพด
ข้าวเหนียว 

(waxy corn) 

10 = ข้าวโพด
ข้าวเหนียว 

(waxy corn) 
 สีที่สันด้านบน

ของเมล็ด 
9 = ม่วง 
(purple) 

3 = เหลือง 
(yellow) 

3 = เหลือง 
(yellow) 

9 = ม่วง 
(purple) 

9 = ม่วง 
(purple) 

 
 

 
5 = ม่วง (purple) 

 

 
5 = ม่วง (purple) 

 

 
5 = ม่วง (purple) 

 

 
5 = ม่วง (purple) 

 

 
5 = ม่วง (purple) 

UT11 UT20 UT22 UT121120 UT121122 

ภาพที่ 1 สีของโคนต้นอ่อนระยะใบแรกคลี่ ของข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมดีเด่นและพันธุ์พ่อแม่ 
 

 

 
4 = มนกลม  

(round to obtuse) 

 

 
4 = มนกลม  

(round to obtuse) 

 

 
4 = มนกลม  

(round to obtuse) 

 

 
4 = มนกลม  

(round to obtuse) 

 

 
4 = มนกลม  

(round to obtuse) 
UT11 UT20 UT22 UT121120 UT121122 

ภาพที่ 2 รูปร่างใบแรกของข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมดีเด่นและพันธุ์พ่อแม่ 
 



 
 

 

 
2 = แคบ (narrow) 

 

 
2 = แคบ (narrow) 

 

 
2 = แคบ (narrow) 

 

 
2 = แคบ (narrow) 

 

 
2 = แคบ (narrow) 

UT11 UT20 UT22 UT121120 UT121122 

ภาพที่ 3 มุมใบของใบแรกเหนือฝักบนสุดของข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมดีเด่นและพันธุ์พ่อแม่ 
 

 

 
2 = ค่อนข้างตรง  

(semi-erect) 

 

 
2 = ค่อนข้างตรง  

(semi-erect) 

 

 
2 = ค่อนข้างตรง  

(semi-erect) 

 

 
2 = ค่อนข้างตรง  

(semi-erect) 

 

 
2 = ค่อนข้างตรง  

(semi-erect) 
UT11 UT20 UT22 UT121120 UT121122 

ภาพที่ 4 การโค้งของใบแรกเหนือฝักของข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมดีเด่นและพันธุ์พ่อแม่ 
 

 

 
5 = ม่วง  
(purple) 

 

 
1 = เขียวอ่อน  
(light green) 

 

 
1 = เขียวอ่อน  
(light green) 

 

 
5 = ม่วง  
(purple) 

 

 
1 = เขียวอ่อน  
(light green) 

UT11 UT20 UT22 UT121120 UT121122 

ภาพที่ 5 สีกาบใบที่ต าแหน่งฝักบนสุด ของข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมดีเด่นและพันธุ์พ่อแม่ 

 
2 = สั้น (short) 

 
2 = สั้น (short) 

 

 
2 = สั้น (short) 

 
2 = สั้น (short) 

 
2 = สั้น (short) 

UT11 UT20 UT22 UT121120 UT121122 



ภาพที่ 6 ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง ของข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมดีเด่นและพันธุ์พ่อ
แม่ 
 

 
2 = สั้น  
(short) 

 
3 = ปานกลาง 
(medium) 

 
1 = สั้นมาก  
(very short) 

 
2 = สั้น  
(short) 

 
3 = ปานกลาง 
(medium) 

UT11 UT20 UT22 UT121120 UT121122 

ภาพที่ 7 ความยาวของช่อดอกตัวผู้วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลางของข้าวโพดข้าว
เหนียวลูกผสมดีเด่นและพันธุ์พ่อแม่ 
 

 
4 = กว้าง (broad) 

 
4 = กว้าง (broad) 

 
3 = ปานกลาง(medium) 

 
4 = กว้าง (broad) 

 
4 = กว้าง (broad) 

UT11 UT20 UT22 UT121120 UT121122 

ภาพที่ 8 ความกว้างสุดของช่อดอกของข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมดีเด่นและพันธุ์พ่อแม่ 
 

 
5 = ม่วง  
(purple) 

 
1 = เขียวอ่อน 
(light green) 

 
5 = ม่วง  
(purple) 

 
5 = ม่วง  
(purple) 

 
5 = ม่วง  
(purple) 

UT11 UT20 UT22 UT121120 UT121122 
ภาพที่ 9 สีฐานดอกย่อย ของข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมดีเด่นและพันธุ์พ่อแม่ 
 

 
5 = ยาวมาก 

 
5 = ยาวมาก 

 
5 = ยาวมาก 

 
5 = ยาวมาก 

 
5 = ยาวมาก 



(very long) (very long) (very long) (very long) (very long) 

UT11 UT20 UT22 UT121120 UT121122 
ภาพที่ 10 ความยาวของช่อดอกตัวผู้ของข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมดีเด่นและพันธุ์พ่อแม่ 

 
4 = กว้าง (broad) 

 
4 = กว้าง (broad) 

 
4 = กว้าง (broad) 

 
4 = กว้าง (broad) 

 
4 = กว้าง (broad) 

UT11 UT20 UT22 UT121120 UT121122 
ภาพที่ 11 มุมของก้านช่อดอกตัวผู้ของข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมดีเด่นและพันธุ์พ่อแม่ 
 

 
2 = ค่อนข้างตรง 

(semi-erect) 

 
3 = แนวระนาบ 
(horizontal) 

 
3 = แนวระนาบ 
(horizontal) 

 
3 = แนวระนาบ 
(horizontal) 

 
2 = ค่อนข้างตรง 

(semi-erect) 

UT11 UT20 UT22 UT121120 UT121122 
ภาพที่ 12 ลักษณะช่อดอกตัวผู้ของข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมดีเด่นและพันธุ์พ่อแม่ 
 
3 = หลวม (sparse) 3 = หลวม (sparse) 7 = แน่น (dense) 3 = หลวม (sparse) 3 = หลวม (sparse) 

UT11 UT20 UT22 UT121120 UT121122 
 
 

 
3 = ปานกลาง 
(medium) 

 
3 = ปานกลาง 
(medium) 

 
3 = ปานกลาง 
(medium) 

 
3 = ปานกลาง 
(medium) 

 
3 = ปานกลาง 
(medium) 

UT11 UT20 UT22 UT121120 UT121122 
ภาพที่ 13 จ านวนแขนงหลักในช่อดอกตัวผู้ของข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมดีเด่นและพันธุ์พ่อแม่ 
 
 



 
5 = ปานกลาง 
(medium) 

 
7 = มาก  
(many) 

 
7 = มาก  
(many) 

 
7 = มาก  
(many) 

 
7 = มาก  
(many) 

UT11 UT20 UT22 UT121120 UT121122 
ภาพที่ 14 ความแน่นของดอกย่อยบนแกนกลางของข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมดีเด่นและพันธุ์พ่อแม่ 
 
 

5 = ม่วง  
(purple) 

1 = เขียวอ่อน  
(light green) 

5 = ม่วง  
(purple) 

5 = ม่วง  
(purple) 

5 = ม่วง  
(purple) 

UT11 UT20 UT22 UT121120 UT121122 
 
 

5 = ม่วง  
(purple) 

1 = เขียวอ่อน  
(light green) 

1 = เขียวอ่อน  
(light green) 

5 = ม่วง  
(purple) 

1 = เขียวอ่อน  
(light green) 

UT11 UT20 UT22 UT121120 UT121122 
 
 
2 = เหลือง (yellow) 2 = เหลือง (yellow) 2 = เหลือง (yellow) 2 = เหลือง (yellow) 2 = เหลือง (yellow) 

UT11 UT20 UT22 UT121120 UT121122 
 
 

 
5 = ม่วง  
(purple) 

 
1 = เขียวอ่อน  
(light green) 

 
1 = เขียวอ่อน  
(light green) 

 
4 = แดง  

(red) 

 
4 = แดง  

(red) 

UT11 UT20 UT22 UT121120 UT121122 
ภาพที่ 15 สีเส้นไหม ของข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมดีเด่นและพันธุ์พ่อแม่ 
 
 
ล าดับ ลักษณะ UT11 UT20 UT22 UT121120 UT121122 



22 ความสู งฝั ก  วั ดจาก
ระดับผิวดินถึงข้อฝัก
บนสุด  

3 = ปานกลาง 
(medium) 

4 = สูง (high) 4 = สูง (high) 3 = ปานกลาง 
(medium) 

4 = สูง (high) 

23 ค ว า ม สู ง ต้ น  (plant 
height) 

3=ปานกลาง 
(medium) 

4 = สูง (high) 3=ปานกลาง 
(medium) 

4 = สูง (high) 4=สูง (high) 

 
 

 
1 = แคบมาก 
(very narrow) 

 
1 = แคบมาก 
(very narrow) 

 
2 = แคบ  
(narrow) 

 
1 = แคบมาก 
(very narrow) 

 
2 = แคบ  
(narrow) 

UT11 UT20 UT22 UT121120 UT121122 
ภาพที่ 16 ความกว้างของใบรองฝักบนสุด ของข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมดีเด่นและพันธุ์พ่อแม่ 
 
 

 
2 = สั้น  
(short) 

 
5 = ยาวมาก  
(very long) 

 
2 = สั้น  
(short) 

 
3= ปานกลาง 
(medium) 

 
3= ปานกลาง 
(medium) 

UT11 UT20 UT22 UT121120 UT121122 
ภาพที่ 17 ความยาวของก้านฝักบนสุด ของข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมดีเด่นและพันธุ์พ่อแม่   
 
 

 
1 = ตรง (straight) 

 
1 = ตรง (straight) 

 
1 = ตรง (straight) 

 
1 = ตรง (straight) 

 
1 = ตรง (straight) 

UT11 UT20 UT22 UT121120 UT121122 
ภาพที่ 18 ลักษณะของล าต้น ของข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมดีเด่นและพันธุ์พ่อแม่ 



 
 
 

 
5 = ม่วง (purple) 

 
1 = เขียวอ่อน  
(light green) 

 
5 = ม่วง (purple) 

 
5 = ม่วง (purple) 

 
5 = ม่วง (purple) 

UT11 UT20 UT22 UT121120 UT121122 
ภาพที่ 19 สีรากค้ า ของข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมดีเด่นและพันธุ์พ่อแม่ 
 
 
 

 
2 = สั้น (short) 

 
2 = สั้น (short) 

 
2 = สั้น (short) 

 
2 = สั้น (short) 

 
2 = สั้น (short) 

UT11 UT20 UT22 UT121120 UT121122 
ภาพที่ 20 ความยาวของฝักบนสุดที่ระยะเก็บเกี่ยว ของข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมดีเด่นและพันธุ์พ่อแม่ 
 
 
 

 
2 = ปานกลาง 
(medium) 

 
2 = ปานกลาง 
(medium) 

 
2 = ปานกลาง 
(medium) 

 
2 = ปานกลาง 
(medium) 

 
2 = ปานกลาง 
(medium) 

UT11 UT20 UT22 UT121120 UT121122 
ภาพที่ 21 ความกว้างฝักบนสุดวัดที่ก่ึงกลางฝัก ของข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมดีเด่นและพันธุ์พ่อแม่ 
 
 
 



 
2 = กึ่งทรงกรวยกึ่ง

ทรงกระบอก 
(semi-cylindrical) 

 
2 = กึ่งทรงกรวยกึ่ง

ทรงกระบอก 
(semi-cylindrical) 

 
2 = กึ่งทรงกรวยกึ่ง

ทรงกระบอก 
(semi-cylindrical) 

 
2 = กึ่งทรงกรวยกึ่ง

ทรงกระบอก 
(semi-cylindrical) 

 
2 = กึ่งทรงกรวยกึ่ง

ทรงกระบอก 
(semi-cylindrical) 

UT11 UT20 UT22 UT121120 UT121122 
ภาพที่ 22 รูปทรงฝักบนสุดของข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมดีเด่นและพันธุ์พ่อแม่ 
 
 
 

 
2 = แถวเกลียว 

(spiral) 

 
2 = แถวเกลียว 

(spiral) 

 
2 = แถวเกลียว 

(spiral) 

 
2 = แถวเกลียว 

(spiral) 

 
2 = แถวเกลียว 

(spiral) 

UT11 UT20 UT22 UT121120 UT121122 
ภาพที่ 23 ลักษณะการเรียงของเมล็ด ของข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมดีเด่นและพันธุ์พ่อแม่ 
 
 
 

2 = น้อย (few) 2 = น้อย (few) 5 = มากที่สุด 2 = น้อย (few) 5 = มากที่สุด 

UT11 UT20 UT22 UT121120 UT121122 
 
 

10 = ข้าวโพดข้าว
เหนียว (waxy corn) 

10 = ข้าวโพดข้าว
เหนียว (waxy corn) 

10 = ข้าวโพดข้าว
เหนียว (waxy corn) 

10 = ข้าวโพดข้าว
เหนียว (waxy corn) 

10 = ข้าวโพดข้าว
เหนียว (waxy corn) 

UT11 UT20 UT22 UT121120 UT121122 
 
 

9 = ม่วง (purple) 3 = เหลือง (yellow) 3 = เหลือง (yellow) 9 = ม่วง (purple) 9 = ม่วง (purple) 



UT11 UT20 UT22 UT121120 UT121122 
 

 

 

 
9 = ม่วง  

 
2 = เหลืองอ่อน  

 
2 = เหลืองอ่อน  

 
8 = แดงเข้ม  

 
8 = แดงเข้ม  

UT11 UT20 UT22 UT121120 UT121122 
ภาพที่ 24 สีที่ผิวของเมล็ดด้านตรงข้ามคัพภะของข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมดีเด่นและพันธุ์พ่อแม่ 

 

 
4 = ม่วง (purple) 

 
1 = ขาว (white) 

 
1 = ขาว (white) 

 
4 = ม่วง (purple) 

 
4 = ม่วง (purple) 

UT11 UT20 UT22 UT121120 UT121122 
ภาพที่ 25 สีซังของข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมดีเด่นและพันธุ์พ่อแม่ 
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ: การศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงลูกผสม

ดีเด่นและสายพันธุ์พ่อแม่เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะประจ าพันธุ์ของข้าวโพดข้าวเหนียวดีเด่นเปรียบเทียบกับพันธุ์

พ่อแม่ พบว่าลูกผสม UT121120 และ UT121122 ในระยะต้นกล้ามีลักษณะประจ าพันธุ์ที่เหมือนกับพันธุ์พ่อ

แม่ ทั้งสีของโคนต้นอ่อนระยะใบแรกคลี่ และรูปร่างใบแรก ในระยะออกดอก พบว่าทั้ง 2 พันธุ์ มีอายุดอกบาน 

และอายุออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ เร็วกว่าพันธุ์ พ่อแม่ มีความยาวของช่อดอกตัวผู้วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึง

ปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลาง ความกว้างสุดของช่อดอก หลังจากหมดละอองเกสรแล้ว ลักษณะช่อดอกตัวผู้ 

ความแน่นของช่อดอกตัวผู้ ความแน่นของดอกย่อยบนแกนกลาง สีของกาบดอกย่อย สีเปลือกดอกย่อย สีเส้น

ไหม ความสูงฝัก ความสูงต้น ความยาวของก้านฝักบนสุด และระยะสุกแก่ทางสรีระวิทยา มีสีที่สันด้านบนของ

เมล็ด สีที่ผิวของเมล็ดด้านตรงข้ามคัพภะ และสีซัง ที่แตกต่างจากพันธุ์พ่อหรือพันธุ์แม่ ซึ่งเป็นลักษณะของ

ลูกผสมทั้ง 2 สายพันธุ์ 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

นักวิจัย สามารถน าข้อมูลที่ได้ไปไปใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนพันธุ์ข้าวโพดสีม่วงลูกผสมพันธุ์ใหม่ได้ 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี) -  



12. เอกสารอ้างอิง 

กรมวิชาการเกษตร. 2559. คู่มือตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช ข้าวโพด (Zea mays L.). กลุ่มวิจัยคุ้มครอง

พันธุ์พืช ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร. 61 หน้า.  

 


