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5. บทคัดย่อ 

ด าเนินการศึกษาอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมพันธุ์
ชัยนาท 84-1 วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ  า มีระยะเก็บเกี่ยว 6 ระยะ ได้แก่ 30, 35, 40, 45, 50 
และ 55 วันหลังออกไหมของสายพันธุ์แม่ 50 เปอร์เซ็นต์ ด าเนินการทดลองที่แปลงทดลองและขยายพันธุ์
ดงเกณฑ์หลวง อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ปลูกในช่วงฤดูปลายฝนปี 2559 โดยปลูกวันที่ 20 -24 ตุลาคม 2559 
โดยใช้อัตราปลูกแถวสายพันธุ์แท้พันธุ์แม่ต่อสายพันธุ์แท้พันธุ์พ่อ 4:1  โดยปลูกสายพันธุ์แท้พันธุ์แม่ก่อน
สายพันธุ์แท้พันธุ์พ่อ 4 วัน ในแถวสายพันธุ์แท้พันธุ์แม่ก าจัดช่อดอกตัวผู้ก่อนโปรยละออง และเมื่อไหมต้น
สายพันธุ์แท้พันธุ์แม่ยาว 2 เซนติเมตร ซึ่งได้รับการผสมเกสรจากสายพันธุ์แท้พันธุ์พ่อแล้วให้ติ ดป้ายเป็น
เครื่องหมาย และเก็บเกี่ยวตามระยะที่ก าหนด ผลการทดลองพบว่า ข้าวโพดแถวพันธุ์แม่ออกไหม 50 
เปอร์เซ็นต์ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2559 (อายุข้าวโพด 43 วัน) หลังจากนั นเก็บเกี่ยวระยะที่ก าหนดไว้ พบว่า 
ระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมพันธุ์ชัยนาท 84-1 ในช่วง
ปลายฤดูฝน สามารถเก็บเกี่ยวได้ตั งแต่ระยะ 35 วันหลังออกไหมจนถึง 55 วันหลังออกไหม เนื่องจากมี
เปอร์เซ็นต์ความงอกสูงมากกว่า 91 เปอร์เซ็นต์ และความแข็งแรง มากกว่า 89 เปอร์เซ็นต์ โดยลักษณะ
ทางกายภาพเมล็ดเริ่มมีสีน  าตาลจางจนถึงสีน  าตาลเข้ม  
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ABSTRACT 
Study on appropriate harvesting dates of waxy corn for seed production of hybrid 

waxy corn variety chai nat 84-1. The experimental was design with randomized complete 
block (RCB) 4 replication. The harvesting period was 30, 35, 40, 45, 50 and 55 days after 
50 percent of silking. Experiment was conducted at Chai Nat Field Crop Research Center 
Wat-Sing District, Chai Nat Province in the late rainy season of 2019. Planted on 20-24 
October 2016 By planting rate Female line : male line was 4:1 and planting Female line 
before male line 4 days. In female line must rid of tassel before pollen spreaded. And 
when silking was long 2 centimeter of female line was label tag for marked and 
harvested according to the period.  The results showed 50 percent of silking female line 
was 43 days and harvested to the period. Appropriate harvesting dates of waxy corn for 
seed production of Chai Nat 84-1 in the late rainy season was 35-55 days after 50 
percent of silking. The germination was higher than 91 percent and vigor was higher than 
89 percent. The physical of seed was light brown to dark brown. 
Key word : harvest,  seed,  waxy corn 
6. ค าน า 

ข้าวโพดข้าวเหนียว (waxy corn)   มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Zea mays ceratina  เมล็ดมีลักษณะ
เหมือนขี ผึ ง แป้งของข้าวโพดชนิดนี จะเป็นแป้งชนิด amylopectin ทั งหมด ในขณะที่แป้งข้าวโพดชนิดอ่ืน
จะมี amylopectin ประมาณ 72-78% และมี amylose 22-28%  ข้าวโพดข้าวเหนียว เป็นข้าวโพดที่
ชาวเอเชียรวมทั งประเทศไทยนิยมปลูกและบริโภคกันเป็นจ านวนมาก ส่วนใหญ่นิยมปลูกเพ่ือรับประทาน
ฝักสดมากกว่าน าไปแปรรูป เนื่องจากข้าวโพดข้าวเหนียวมีรสหวานเล็กน้อย แต่มีความอ่อนนุ่มมาก ไม่ติด
ฟัน เมล็ดมีสีขาว ขนาดฝักพอเหมาะ  อีกทั งอายุเก็บเกี่ยวสั นประมาณ 55 -70 วัน และสามารถปลูกได้
ตลอดทั งปี  ในพื นที่ไร่และในเขตชลประทาน  ปัจจุบันตลาดของข้าวโพดชนิดนี แพร่หลายเฉพาะใน
ประเทศ หรือในท้องถิ่นเท่านั น ยังไม่มีการส่งออก  

เมล็ดพืชเป็นสิ่งมีชีวิต เมื่อเจริญเติบโตและพัฒนาถึงจุดที่สมบูรณ์สูงสุดแล้วย่อมเสื่อมสภาพและ
อ่อนแอลงจนกระทั่งเมล็ดตายในที่สุด การเสื่อมคุณภาพของเมล็ดจะเริ่มเกิดขึ นหลังจากเมล็ดสุกแก่ทาง
สรีรวิทยา ที่ระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยานี เมล็ดจะมีความงอกและความแข็งแรงสูงสุดในขณะเดียวกันก็จะมี
การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและชีวเคมีเกิดขึ น หลังจากนั นความแข็งแรงของเมล็ดจะลดลง เมล็ดจะมี
การเสื่อมคุณภาพสูงสุดเมื่อเมล็ดตาย (จวงจันทร์, 2529ก; Wilson and McDonald, 1986)  ขณะเมล็ดมี
การพัฒนาและสุกแก่นั นเมล็ดจะมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะต่างๆ ทางสรีรวิทยา ได้แก่ ความชื นเมล็ด  
น  าหนักแห้งของเมล็ด ความงอก หรือความมีชีวิตของเมล็ด ขนาดเมล็ด ความแข็งแรงของเมล็ด รวมทั ง
การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทางเคมีและชีวเคมีของเมล็ด (จวงจันทร์ , 2529ข ; Daynard, 1972)  
เมื่อเมล็ดเข้าสู่ระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยา ที่ระยะนี เมล็ดมีน  าหนักแห้งสูงสุดเพราะหยุดการเคลื่อนย้าย



อาหารจากต้นแม่มายังเมล็ด (Demir and Ellis, 1992) ระยะที่เมล็ดมีการเจริญและเปลี่ยนแปลงน  าหนัก
แห้งสูงสุดถือเป็นระยะที่เมล็ดสุกแก่ทางสรีรวิทยา ถ้าเก็บเกี่ยวพืชในระยะนี จะได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดี
และมีความแข็งแรงสูง (จวงจันทร์, 2529ข; Aldrich et al.,1975; Ajayi and Fakorede, 2000) ท าให้
พืชมีความงอกในไร่ ความทนต่อสภาพเครียด การเจริญเติบโตและความสามารถในการให้ผลผลิตสูง 
(Gupta et al., 2005) 

ชุติมา และคณะ (2546) รายงานว่า ระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
ลูกผสมเดี่ยว NSX 982013 คือ ที่ระยะ 45 วันหลังออกไหม  ที่ระยะนี ในฤดูฝน ความงอกของเมล็ดสูงถึง
ร้อยละ 98-99 ความแข็งแรงร้อยละ 94 ความชื นเมล็ดร้อยละ 26.5  ในฤดูแล้งที่ระยะนี ความงอกเมล็ดสูง
ร้อยละ 95-100 ความแข็งแรงร้อยละ 97 เมล็ดมีความชื นร้อยละ 17.6  ลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ โคน
เมล็ดปรากฏ black layer สีน  าตาลเข้ม  ต้นและใบแห้งเป็นสีฟางข้าว 

การทดลองนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม
พันธุ์ชัยนาท 84-1   เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวอย่างมีคุณภาพ 

 
7. วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 

1. เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดสายพันธุ์แท้พันธุ์แม่ F 4305 และสายพันธุ์แท้พันธุ์พ่อ M 80 
2. ปุ๋ยเคมี 18-46-0  0-0-60 และ 46-0-0 
3. สารก าจัดวัชพืช อลาคลอร์ 
4. อุปกรณ์ในการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ เครื่องชั่ง กระดาษเพาะ ทราย ตู้อบ ปากคีบ  

แอลกอฮอล์  กล่องเพาะ 
วิธีการ 
 วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ  า 6 ระยะเก็บเกี่ยว ได้แก่ 30, 35, 40, 45, 50 และ 55 วัน
หลังออกไหม ใช้อัตราปลูกแถวสายพันธุ์แท้พันธุ์แม่ต่อสายพันธุ์แท้พันธุ์พ่อ 4:1  ระยะปลูก 75  X 20 
เซนติเมตร 1 ต้นต่อหลุม  ขนาดแปลงย่อย 8X15 เมตร  ปลูกสายพันธุ์แท้พันธุ์แม่ก่อนสายพันธุ์แท้พันธุ์
พ่อ 4 วัน  โดยปลูกสายพันธุ์แท้พันธุ์พ่อจ านวน 1 แถว และปลูกสายพันธุ์แท้พันธุ์แม่ 4 แถว ในแถวสาย
พันธุ์แท้พันธุ์แม่ก าจัดช่อดอกตัวผู้ก่อนโปรยละออง และเมื่อไหมต้นสายพันธุ์แท้พันธุ์แม่ยาว 2 เซนติเมตร 
ซ่ึงได้รับการผสมเกสรจากสายพันธุ์แท้พันธุ์พ่อแล้วให้ติดป้ายเป็นเครื่องหมาย เพ่ือเก็บเกี่ยวตามระยะที่
ก าหนด เก็บเกี่ยวครั งละ 10 ฝักในแต่ละซ  า น าฝักที่ได้มาตากให้แห้งเพ่ือลดความชื นของเมล็ดลงเหลือไม่
เกิน 12 เปอร์เซ็นต์ หลังจากนั นน ามากะเทาะเมล็ด และน าเมล็ดที่ได้ ไปวิเคราะห์ข้อมูลของเมล็ดในด้าน
ต่างๆ ได้แก่ ความงอก  ความแข็งแรง  ความชื น น  าหนักแห้ง 100 เมล็ด  ลักษณะทางกายภาพของเมล็ด
และต้น  
 
 



วิธีการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 
 การทดสอบความงอกในกระดาษเพาะ โดยเพาะเมล็ดข้าวโพดจ านวน 100 เมล็ดจ านวน 4 ซ  า ใน
แต่ละซ  าใช้กระดาษเพาะชุ่มน  าขนาด 10 X 14 นิ ว  2 ชั น วางเมล็ด 50 เมล็ด  ให้ด้านที่มีต้นอ่อนสัมผัส
กับกระดาษ  แล้วปิดทับด้วยกระดาษชุ่มน  าอีก 1 ชั น  ม้วนกระดาษที่เพาะเมล็ดแล้วใส่กล่องพลาสติกใสมี
ฝาปิด วางกล่องเพาะในห้องปกติ เมื่อครบ 4 วันและ 7 วันหลังเพาะ   น ามาตรวจนับจ านวนต้นอ่อนที่
งอกปกติแล้วค านวณเป็นร้อยละ ดังนี  
  ความงอก (%)  = จ านวนต้นอ่อนที่งอกปกติ X 100 
                  จ านวนเมล็ดที่เพาะ 
 การทดสอบความงอกในทราย เพาะเมล็ดข้าวโพดจ านวน 100 เมล็ด 4 ซ  า ในแต่ละซ  าใช้กล่อง
พลาสติกกว้าง X ยาว X สูง ขนาด 6.5 X 9.5 X 3.5 นิ ว  บรรจุทรายละเอียดน  าหนัก 1 กิโลกรัม  เพาะ
เมล็ดกล่องละ 50 เมล็ด แล้วรดน  าปริมาณ 540 มิลลิลิตรต่อกล่อง  ปิดฝาให้สนิทเพ่ือรักษาความชื น
ภายในกล่องเพาะ และป้องกันทรายแห้ง  วางกล่องเพาะในห้องปกติ เมื่อครบ 4 วันและ 7 วันหลังเพาะ  
น ามาตรวจนับจ านวนต้นอ่อนที่งอกปกติแล้วค านวณความงอกเป็นร้อยละเช่นเดียวกับการเพาะใน
กระดาษเพาะ 

การทดสอบความแข็งแรงโดยวิธีเร่งอายุเมล็ด เตรียมโหลแก้วที่มีฝาปิดสนิท  ขนาด 1 ลิตร  ใส่น  า
สะอาด 150 มิลลิลิตรเพ่ือให้ภายในโหลมีความชื นสัมพัทธ์สูง น าเมล็ดข้าวโพด 200 เมล็ดใส่ตะแกรงลวดมี
ขาตั งสูง 1 นิ ว ปิดโหลให้สนิทแล้วน าโหลที่มีเมล็ดข้าวโพดบ่มอยู่ภายใน ใส่ตู้อบที่อุณหภูมิ 42 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 84 ชั่วโมง   เมื่อครบก าหนดน าเมล็ดออกจากโหล  ทดสอบความงอกในกระดาษเพาะ
ตามปกติ  โดยใช้เมล็ด 100 เมล็ด 4 ซ  า  ตรวจนับจ านวนต้นอ่อนที่งอกปกติที่ 4 วัน และ 7 วันหลังเพาะ 
แล้วค านวณความงอกเป็นร้อยละ 

การทดสอบความงอกในแปลง เตรียมแปลงทดสอบโดยเตรียมดิน รดน  าและสับย่อยเม็ดดินจน
ละเอียด  ปลูกเมล็ด 100 เมล็ด จ านวน 4 ซ  า ระยะห่างระหว่างหลุม 20 เซนติเมตร ตรวจนับจ านวนต้น
งอกปกติที่ 14 วันหลังเพาะ  แล้วค านวณความงอกเป็นร้อยละ 

ความชื นเมล็ด น าเมล็ดที่แกะจากกลางฝักจ านวน 20 กรัม 4 ซ  า   ใส่กระป๋องโลหะกลมขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร มีฝาปิด  น าไปอบในตู้อบที่ อุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 
ชั่วโมง น ามาพักในโหลดูดความชื น 20 นาทีก่อนน าเมล็ดมาชั่งน  าหนักหลังอบ  ค านวณความชื นเมล็ด 
ดังนี  

ความชื นเมล็ด (%) =  น  าหนักก่อนอบ-น  าหนักหลังอบ X 100 
       น  าหนักก่อนอบ 

น  าหนักแห้ง 100 เมล็ด สุ่มฝักข้าวโพดจ านวน 10 ฝักในแต่ละซ  า   น าเมล็ดที่แกะจากกลางฝัก
จ านวน 100 เมล็ด จ านวน 4 ซ  า ใส่ถุงกระดาษอบในตู้อบอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 72 ชั่วโมง  
น าเมล็ดมาพักในโหลดูดความชื นเป็นเวลา 20 นาที ก่อนน าเมล็ดมาชั่งน  าหนักหลังอบ 



ลักษณะทางกายภาพเมล็ด สุ่มฝักข้าวโพดจ านวน 10 ฝักในแต่ละซ  า แกะเมล็ดจากกลางฝักรวม 
20 เมล็ด จ านวน 4 ซ  ามาให้คะแนน black layer ดังนี        

1 = ไม่มี black layer   
2 = โคนเมล็ดเริ่มมีสีน  าตาลจาง   
3 = โคนเมล็ดมีสีน  าตาลเข้มกว่า 2    
4 = โคนเมล็ดสีน  าตาลเข้ม   
5 = โคนเมล็ดสีด า  
(Rench and Shaw, 1971) 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ด าเนินการปลูกสายพันธุ์แม่และสายพันธุ์พ่อในช่วงปลายฤดูฝน ช่วงวันที่ 20 -24 ตุลาคม 2559 

จ านวน 3 ไร่ โดยข้าวโพดแถวพันธุ์แม่เริ่มงอกในวันที่ 24 ตุลาคม 2559 หลังจากนั นดูแลรักษาและป้องกัน
ก าจัดแมลงและโรคตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร ข้าวโพดแถวพันธุ์แม่ออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ ใน
วันที่ 5 ธันวาคม 2559 (อายุข้าวโพด 43 วัน) ขณะที่แถวพันธุ์พ่อได้ก าจัดช่อดอกตัวผู้ทิ งออกนอกแปลง 
เริ่มเก็บเกี่ยวครั งแรกตามแผนการทดลองเมื่ออายุ 30 วันหลังออกไหม (อายุข้าวโพด 73 วัน) ในวันที่ 6 
มกราคม 2560  และเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 35, 40, 45, 50 และ 55 วันหลังออกไหมครบทุกระยะ หลังจาก
การเก็บเกี่ยวของแต่ละระยะต้องน าฝักข้าวโพดไปปรับปรุงสภาพเพ่ือเป็นเมล็ดพันธุ์และบันทึกข้อมูล
คุณภาพเมล็ดพันธุ์ตามแผนการทดลอง 

ความชื นของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหลังการเก็บเกี่ยว พบว่า ระยะเก็บเกี่ยว 30 วันหลังออกไหม มี
ความชื นสูงสุด 38.75 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ 35, 40, 45, 50 และวันหลังออกไหม มีความชื น 34.75 , 
33.50, 29.30, 25.40 และ 20.60 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ (Table 1) หลังจากเก็บเกี่ยวได้เข้าสู่กระบวนการ
ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ พบว่า ทุกระยะเก็บเกี่ยวมีความชื นเมล็ดพันธุ์อยู่ระหว่าง 7.60-8.48 เปอร์เซ็นต์ 
ด้านน  าหนัก 100 เมล็ดพบว่า ระยะเก็บเกี่ยว 45 วันหลังออกไหม มีน  าหนัก 100 เมล็ดสูงสุด 19.72 กรัม
ไม่แตกต่างกับระยะเก็บเก่ียว 55 วันหลังออกไหม มีน  าหนัก 100 เมล็ด 19.26 กรัม (Table 1) 

ด้านความงอกของเมล็ด พบว่า ระยะ 35, 40, 45, 50 และ 55 วันหลังออกไหม มีเปอร์เซ็นต์
ความงอกที่เพาะในกระดาษ 91.5-93.5 เปอร์เซ็นต์ เพาะในทราย 93.5-97.5 เปอร์เซ็นต์ และเพาะใน
แปลง 95.0-97.0 เปอร์เซ็นต์ ส่วนระยะ 30 วันหลังออกไหม พบว่า มีเปอร์เซ็นต์ความงอกต่ ามากในทุก
วิธีการเพาะ ไม่สามารถท าเป็นเมล็ดพันธุ์ได้ ด้านความแข็งแรงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความงอก โดย
ระยะ 35, 40, 45, 50 และ 55 วันหลังออกไหม มีความแข็งแรง 89.0-94.0 เปอร์เซ็นต์ ส่วนระยะ 30 วัน
หลังออกไหมพบว่ามีความแข็งแรงต่ ามาก (Table 2) ด้านลักษณะทางกายภาพเมล็ด พบว่า ระยะ 30 วัน
หลังออกไหมยังพบ black layer (คะแนน 1.5)  ระยะ 35 และ 40 วันหลังออกไหมมีโคนเมล็ดเริ่มมีสี
น  าตาลจาง (คะแนน 2.5-2.8) ระยะ 45 และ 50 วันหลังออกไหม มีโคนเมล็ดมีสีน  าตาลเข้มกว่าคะแนน 2 
(คะแนน 3.3-3.8) ส่วนระยะ 55 วันหลังออกไหม มีโคนเมล็ดสีน  าตาลเข้ม (คะแนน 4.0) (Table 2) 

 



9. สรุปผลการทดลอง 
 สามารถเก็บเกี่ยวข้าวโพดข้าวเหนียวได้ตั งแต่ระยะ 35 วันหลังออกไหมจนถึง 55 วันหลังออกไหม 
โดยที่มีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูง มากกว่า 91 เปอร์เซ็นต์ และความแข็งแรง มากกว่า 89 เปอร์เซ็นต์ 
ลักษณะทางกายภาพเมล็ดเริ่มมีสีน  าตาลจางจนถึงสีน  าตาลเข้ม 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

สามารถน าผลการศึกษาไปแนะน าและถ่ายทอดให้กับผู้สนใจ เกษตรกร และหน่วยงานที่
รับผิดชอบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เพ่ือให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ เป็นการลดต้นทุนด้านการผลิตเมล็ด
พันธุ์ 
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12. ภาคผนวก 
Table 1 Moisture after harvested, seed moisture and dry weight of 100 seeds 
Day to harvest 

after 50% silking  
(day) 

Moisture after 
harvested (%) 

Seed moisture (%) 
Dry weight of 100 

seeds (gram) 

30 38.75 a 8.48 a 18.24 b 
35 34.75 b 8.38 a 18.43 b 
40 33.50 c 7.73 c 17.07 c 
45 29.30 d 7.65 c 19.72 a 
50 25.40 e 7.60 c 17.37 c 
55 20.60 f 7.92 b 19.26 a 

CV (%)            1.72           1.24            2.49 
Means in the same columm followed by the same letters are not significantly different at 5% by DMRT 
 
 
Table 2 Physical of seed, Germination test by paper, sand, soil and Seed vigor  
Day to harvest 

after 50% silking  
(day) 

Physical of 
seed 

Germination 
test by paper 

(%) 

Germination 
test by sand 

(%) 

Germination 
test by soil 

(%) 

Seed vigor 
(%) 

30 1.5 c 39.0 b 32.5 c 39.0 b 31.0 b 
35 2.5 b 93.0 a 93.5 b 97.0 a 89.0 a 
40 2.8 b 91.5 a 96.5 ab 95.0 a 91.5 a 
45 3.3 ab 93.0 a 97.5 a 95.0 a 92.0 a 
50 3.8 a 93.0 a 96.5 ab 96.5 a 94.0 a 
55 4.0 a 93.5 a 94.0 ab 97.0 a 93.5 a 

CV (%) 20.4 5.03 2.71 4.01 5.48 
Means in the same columm followed by the same letters are not significantly different at 5% by DMRT 
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