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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. 
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บทคัดยอ 
ดําเนินการศึกษาอายุการเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสมเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดขาวเหนียวลูกผสมพันธุ

ชัยนาท 84-1 วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซํ้า มีระยะเก็บเก่ียว 6 ระยะ ไดแก 30, 35, 40, 45, 50 
และ 55 วันหลังออกไหมของสายพันธุแม 50 เปอรเซ็นต ดําเนินการทดลองท่ีแปลงทดลองและขยายพันธุ
ดงเกณฑหลวง อ.วัดสิงห จ.ชัยนาท ปลูกในชวงฤดูปลายฝนป 2559 โดยปลูกวันท่ี 20-24 ตุลาคม 2559 
โดยใชอัตราปลูกแถวสายพันธุแทพันธุแมตอสายพันธุแทพันธุพอ 4:1  โดยปลูกสายพันธุแทพันธุแมกอนสาย
พันธุแทพันธุพอ 4 วัน ในแถวสายพันธุแทพันธุแมกําจัดชอดอกตัวผูกอนโปรยละออง และเม่ือไหมตนสาย
พันธุแทพันธุแมยาว 2 เซนติเมตร ซ่ึงไดรับการผสมเกสรจากสายพันธุแทพันธุพอแลวใหติดปายเปน
เครื่องหมาย และเก็บเก่ียวตามระยะท่ีกําหนด ผลการทดลองพบวา ขาวโพดแถวพันธุแมออกไหม 50 
เปอรเซ็นต ในวันท่ี 5 ธันวาคม 2559 (อายุขาวโพด 43 วัน) หลังจากนั้นเก็บเก่ียวระยะท่ีกําหนดไว พบวา 
ระยะเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสมสําหรับการผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดขาวเหนียวลูกผสมพันธุชัยนาท 84-1 ในชวง
ปลายฤดูฝน สามารถเก็บเก่ียวไดตั้งแตระยะ 35 วันหลังออกไหมจนถึง 55 วันหลังออกไหม เนื่องจากมี
เปอรเซ็นตความงอกสูงมากกวา 91 เปอรเซ็นต และความแข็งแรง มากกวา 89 เปอรเซ็นต โดยลักษณะทาง
กายภาพเมล็ดเริ่มมีสีน้ําตาลจางจนถึงสีน้ําตาลเขม  
คําหลัก : เก็บเก่ียว, เมล็ดพันธุ, ขาวโพดขาวเหนียว 
 

คํานํา 
ขาวโพดขาวเหนียว (waxy corn)   มีชื่อวิทยาศาสตรวา Zea mays ceratina  เมล็ดมีลักษณะ

เหมือนข้ีผึ้ง แปงของขาวโพดชนิดนี้จะเปนแปงชนิด amylopectin ท้ังหมด ในขณะท่ีแปงขาวโพดชนิดอ่ืน
จะมี amylopectin ประมาณ 72-78% และมี amylose 22-28%  ขาวโพดขาวเหนียว เปนขาวโพดท่ีชาว
เอเชียรวมท้ังประเทศไทยนิยมปลูกและบริโภคกันเปนจํานวนมาก สวนใหญนิยมปลูกเพ่ือรับประทานฝกสด
มากกวานําไปแปรรูป เนื่องจากขาวโพดขาวเหนียวมีรสหวานเล็กนอย แตมีความออนนุมมาก ไมติดฟน 
เมล็ดมีสีขาว ขนาดฝกพอเหมาะ  อีกท้ังอายุเก็บเก่ียวสั้นประมาณ 55-70 วัน และสามารถปลูกไดตลอดท้ัง
ป  ในพ้ืนท่ีไรและในเขตชลประทาน  ปจจุบันตลาดของขาวโพดชนิดนี้แพรหลายเฉพาะในประเทศ หรือใน
ทองถ่ินเทานั้น ยังไมมีการสงออก  

เมล็ดพืชเปนสิ่งมีชีวิต เม่ือเจริญเติบโตและพัฒนาถึงจุดท่ีสมบูรณสูงสุดแลวยอมเสื่อมสภาพและ
ออนแอลงจนกระท่ังเมล็ดตายในท่ีสุด การเสื่อมคุณภาพของเมล็ดจะเริ่มเกิดข้ึนหลังจากเมล็ดสุกแกทาง
สรีรวิทยา ท่ีระยะสุกแกทางสรีรวิทยานี้เมล็ดจะมีความงอกและความแข็งแรงสูงสุดในขณะเดียวกันก็จะมี
การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและชีวเคมีเกิดข้ึน หลังจากนั้นความแข็งแรงของเมล็ดจะลดลง เมล็ดจะมี
การเสื่อมคุณภาพสูงสุดเม่ือเมล็ดตาย (จวงจันทร, 2529ก; Wilson and McDonald, 1986)  ขณะเมล็ดมี
การพัฒนาและสุกแกนั้นเมล็ดจะมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะตางๆ ทางสรีรวิทยา ไดแก ความชื้นเมล็ด  
น้ําหนักแหงของเมล็ด ความงอก หรือความมีชีวิตของเมล็ด ขนาดเมล็ด ความแข็งแรงของเมล็ด รวมท้ังการ
เปลี่ยนแปลงขององคประกอบทางเคมีและชีวเคมีของเมล็ด (จวงจันทร, 2529ข ; Daynard, 1972)  เม่ือ
เมล็ดเขาสูระยะสุกแกทางสรีรวิทยา ท่ีระยะนี้เมล็ดมีน้ําหนักแหงสูงสุดเพราะหยุดการเคลื่อนยายอาหาร
จากตนแมมายังเมล็ด (Demir and Ellis, 1992) ระยะท่ีเมล็ดมีการเจริญและเปลี่ยนแปลงน้ําหนักแหง
สูงสุดถือเปนระยะท่ีเมล็ดสุกแกทางสรีรวิทยา ถาเก็บเก่ียวพืชในระยะนี้จะไดเมล็ดพันธุท่ีมีคุณภาพดีและมี
ความแข็งแรงสูง (จวงจันทร, 2529ข; Aldrich et al.,1975; Ajayi and Fakorede, 2000) ทําใหพืชมี



ความงอกในไร ความทนตอสภาพเครียด การเจริญเติบโตและความสามารถในการใหผลผลิตสูง (Gupta et 
al., 2005) 

ชุติมา และคณะ (2546) รายงานวา ระยะเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสมในการผลิตเมล็ดพันธุขาวโพด
ลูกผสมเดี่ยว NSX 982013 คือ ท่ีระยะ 45 วันหลังออกไหม  ท่ีระยะนี้ในฤดูฝน ความงอกของเมล็ดสูงถึง
รอยละ 98-99 ความแข็งแรงรอยละ 94 ความชื้นเมล็ดรอยละ 26.5  ในฤดูแลงท่ีระยะนี้ความงอกเมล็ดสูง
รอยละ 95-100 ความแข็งแรงรอยละ 97 เมล็ดมีความชื้นรอยละ 17.6  ลักษณะทางกายภาพ ไดแก โคน
เมล็ดปรากฏ black layer สีน้ําตาลเขม  ตนและใบแหงเปนสีฟางขาว 

การทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาอายุการเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสมของขาวโพดขาวเหนียวลูกผสม
พันธุชัยนาท 84-1   เพ่ือเปนขอมูลสําหรับการผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดขาวเหนียวอยางมีคุณภาพ 
 

อุปกรณและวิธีการ 
อุปกรณ 

1. เมล็ดพันธุขาวโพดสายพันธุแทพันธุแม F 4305 และสายพันธุแทพันธุพอ M 80 
2. ปุยเคมี 18-46-0  0-0-60 และ 46-0-0 
3. สารกําจัดวัชพืช อลาคลอร 
4. อุปกรณในการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ ไดแก เครื่องชั่ง กระดาษเพาะ ทราย ตูอบ ปากคีบ  

แอลกอฮอล  กลองเพาะ 
วิธีการ 
 วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซํ้า 6 ระยะเก็บเก่ียว ไดแก 30, 35, 40, 45, 50 และ 55 วัน
หลังออกไหม ใชอัตราปลูกแถวสายพันธุแทพันธุแมตอสายพันธุแทพันธุพอ 4:1  ระยะปลูก 75 X 20 
เซนติเมตร 1 ตนตอหลุม  ขนาดแปลงยอย 8X15 เมตร  ปลูกสายพันธุแทพันธุแมกอนสายพันธุแทพันธุพอ 
4 วัน  โดยปลูกสายพันธุแทพันธุพอจํานวน 1 แถว และปลูกสายพันธุแทพันธุแม 4 แถว ในแถวสายพันธุแท
พันธุแมกําจัดชอดอกตัวผูกอนโปรยละออง และเม่ือไหมตนสายพันธุแทพันธุแมยาว 2 เซนติเมตร ซ่ึงไดรับ
การผสมเกสรจากสายพันธุแทพันธุพอแลวใหติดปายเปนเครื่องหมาย เพ่ือเก็บเก่ียวตามระยะท่ีกําหนด เก็บ
เก่ียวครั้งละ 10 ฝกในแตละซํ้า นําฝกท่ีไดมาตากใหแหงเพ่ือลดความชื้นของเมล็ดลงเหลือไมเกิน 12 
เปอรเซ็นต หลังจากนั้นนํามากะเทาะเมล็ด และนําเมล็ดท่ีไดไปวิเคราะหขอมูลของเมล็ดในดานตางๆ ไดแก 
ความงอก  ความแข็งแรง  ความชื้น น้ําหนักแหง 100 เมล็ด  ลักษณะทางกายภาพของเมล็ดและตน  
วิธีการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ 
 การทดสอบความงอกในกระดาษเพาะ โดยเพาะเมล็ดขาวโพดจํานวน 100 เมล็ดจํานวน 4 ซํ้า ใน
แตละซํ้าใชกระดาษเพาะชุมน้ําขนาด 10 X 14 นิ้ว  2 ชั้น วางเมล็ด 50 เมล็ด  ใหดานท่ีมีตนออนสัมผัสกับ
กระดาษ  แลวปดทับดวยกระดาษชุมน้ําอีก 1 ชั้น  มวนกระดาษท่ีเพาะเมล็ดแลวใสกลองพลาสติกใสมีฝา
ปด วางกลองเพาะในหองปกติ เม่ือครบ 4 วันและ 7 วันหลังเพาะ   นํามาตรวจนับจํานวนตนออนท่ีงอก
ปกติแลวคํานวณเปนรอยละ ดังนี้ 
  ความงอก (%)  = จํานวนตนออนท่ีงอกปกติ X 100 
                  จํานวนเมล็ดท่ีเพาะ 
 การทดสอบความงอกในทราย เพาะเมล็ดขาวโพดจํานวน 100 เมล็ด 4 ซํ้า ในแตละซํ้าใชกลอง
พลาสติกกวาง X ยาว X สูง ขนาด 6.5 X 9.5 X 3.5 นิ้ว  บรรจุทรายละเอียดน้ําหนัก 1 กิโลกรัม  เพาะ
เมล็ดกลองละ 50 เมล็ด แลวรดน้ําปริมาณ 540 มิลลิลิตรตอกลอง  ปดฝาใหสนิทเพ่ือรักษาความชื้นภายใน



กลองเพาะ และปองกันทรายแหง  วางกลองเพาะในหองปกติ เม่ือครบ 4 วันและ 7 วันหลังเพาะ  นํามา
ตรวจนับจํานวนตนออนท่ีงอกปกติแลวคํานวณความงอกเปนรอยละเชนเดียวกับการเพาะในกระดาษเพาะ 

การทดสอบความแข็งแรงโดยวิธีเรงอายุเมล็ด เตรียมโหลแกวท่ีมีฝาปดสนิท  ขนาด 1 ลิตร  ใสน้ํา
สะอาด 150 มิลลิลิตรเพ่ือใหภายในโหลมีความชื้นสัมพัทธสูง นําเมล็ดขาวโพด 200 เมล็ดใสตะแกรงลวดมี
ขาตั้งสูง 1 นิ้ว ปดโหลใหสนิทแลวนําโหลท่ีมีเมล็ดขาวโพดบมอยูภายใน ใสตูอบท่ีอุณหภูมิ 42 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 84 ชั่วโมง   เม่ือครบกําหนดนําเมล็ดออกจากโหล  ทดสอบความงอกในกระดาษเพาะ
ตามปกติ  โดยใชเมล็ด 100 เมล็ด 4 ซํ้า  ตรวจนับจํานวนตนออนท่ีงอกปกติท่ี 4 วัน และ 7 วันหลังเพาะ 
แลวคํานวณความงอกเปนรอยละ 

การทดสอบความงอกในแปลง เตรียมแปลงทดสอบโดยเตรียมดิน รดน้ําและสับยอยเม็ดดินจน
ละเอียด  ปลูกเมล็ด 100 เมล็ด จํานวน 4 ซํ้า ระยะหางระหวางหลุม 20 เซนติเมตร ตรวจนับจํานวนตน
งอกปกติท่ี 14 วันหลังเพาะ  แลวคํานวณความงอกเปนรอยละ 

ความชื้นเมล็ด นําเมล็ดท่ีแกะจากกลางฝกจํานวน 20 กรัม 4 ซํ้า   ใสกระปองโลหะกลมขนาด
เสนผาศูนยกลาง 5 เซนติเมตร มีฝาปด  นําไปอบในตูอบท่ีอุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส เปนเวลา 4 ชั่วโมง 
นํามาพักในโหลดูดความชื้น 20 นาทีกอนนําเมล็ดมาชั่งน้ําหนักหลังอบ  คํานวณความชื้นเมล็ด ดังนี้ 

ความชื้นเมล็ด (%) =  น้ําหนักกอนอบ-น้ําหนักหลังอบ X 100 
       น้ําหนักกอนอบ 

น้ําหนักแหง 100 เมล็ด สุมฝกขาวโพดจํานวน 10 ฝกในแตละซํ้า   นําเมล็ดท่ีแกะจากกลางฝก
จํานวน 100 เมล็ด จํานวน 4 ซํ้า ใสถุงกระดาษอบในตูอบอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 72 ชั่วโมง  
นําเมล็ดมาพักในโหลดูดความชื้นเปนเวลา 20 นาที กอนนําเมล็ดมาชั่งน้ําหนักหลังอบ 

ลักษณะทางกายภาพเมล็ด สุมฝกขาวโพดจํานวน 10 ฝกในแตละซํ้า แกะเมล็ดจากกลางฝกรวม 
20 เมล็ด จํานวน 4 ซํ้ามาใหคะแนน black layer ดังนี้       

1 = ไมมี black layer   
2 = โคนเมล็ดเริ่มมีสีน้ําตาลจาง   
3 = โคนเมล็ดมีสีน้ําตาลเขมกวา 2    
4 = โคนเมล็ดสีน้ําตาลเขม   
5 = โคนเมล็ดสีดํา  
(Rench and Shaw, 1971) 

 
ผลการทดลองและวิจารณ 

ดําเนินการปลูกสายพันธุแมและสายพันธุพอในชวงปลายฤดูฝน ชวงวันท่ี 20-24 ตุลาคม 2559 
จํานวน 3 ไร โดยขาวโพดแถวพันธุแมเริ่มงอกในวันท่ี 24 ตุลาคม 2559 หลังจากนั้นดูแลรักษาและปองกัน
กําจัดแมลงและโรคตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร ขาวโพดแถวพันธุแมออกไหม 50 เปอรเซ็นต ใน
วันท่ี 5 ธันวาคม 2559 (อายุขาวโพด 43 วัน) ขณะท่ีแถวพันธุพอไดกําจัดชอดอกตัวผูท้ิงออกนอกแปลง 
เริ่มเก็บเก่ียวครั้งแรกตามแผนการทดลองเม่ืออายุ 30 วันหลังออกไหม (อายุขาวโพด 73 วัน) ในวันท่ี 6 
มกราคม 2560  และเก็บเก่ียวเม่ืออายุ 35, 40, 45, 50 และ 55 วันหลังออกไหมครบทุกระยะ หลังจาก
การเก็บเก่ียวของแตละระยะตองนําฝกขาวโพดไปปรับปรุงสภาพเพ่ือเปนเมล็ดพันธุและบันทึกขอมูล
คุณภาพเมล็ดพันธุตามแผนการทดลอง 



ความชื้นของเมล็ดพันธุขาวโพดหลังการเก็บเก่ียว พบวา ระยะเก็บเก่ียว 30 วันหลังออกไหม มี
ความชื้นสูงสุด 38.75 เปอรเซ็นต รองลงมาคือ 35, 40, 45, 50 และวันหลังออกไหม มีความชื้น 34.75, 
33.50, 29.30, 25.40 และ 20.60 เปอรเซ็นตตามลําดับ (Table 1) หลังจากเก็บเก่ียวไดเขาสูกระบวนการ
ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ พบวา ทุกระยะเก็บเก่ียวมีความชื้นเมล็ดพันธุอยูระหวาง 7.60-8.48 เปอรเซ็นต 
ดานน้ําหนัก 100 เมล็ดพบวา ระยะเก็บเก่ียว 45 วันหลังออกไหม มีน้ําหนัก 100 เมล็ดสูงสุด 19.72 กรัม
ไมแตกตางกับระยะเก็บเก่ียว 55 วันหลังออกไหม มีน้ําหนัก 100 เมล็ด 19.26 กรัม (Table 1) 

ดานความงอกของเมล็ด พบวา ระยะ 35, 40, 45, 50 และ 55 วันหลังออกไหม มีเปอรเซ็นตความ
งอกท่ีเพาะในกระดาษ 91.5-93.5 เปอรเซ็นต เพาะในทราย 93.5-97.5 เปอรเซ็นต และเพาะในแปลง 
95.0-97.0 เปอรเซ็นต สวนระยะ 30 วันหลังออกไหม พบวา มีเปอรเซ็นตความงอกต่ํามากในทุกวิธีการ
เพาะ ไมสามารถทําเปนเมล็ดพันธุได ดานความแข็งแรงเปนไปในทิศทางเดียวกันกับความงอก โดยระยะ 
35, 40, 45, 50 และ 55 วันหลังออกไหม มีความแข็งแรง 89.0-94.0 เปอรเซ็นต สวนระยะ 30 วันหลัง
ออกไหมพบวามีความแข็งแรงต่ํามาก (Table 2) ดานลักษณะทางกายภาพเมล็ด พบวา ระยะ 30 วันหลัง
ออกไหมยังพบ black layer (คะแนน 1.5)  ระยะ 35 และ 40 วันหลังออกไหมมีโคนเมล็ดเริ่มมีสีน้ําตาล
จาง (คะแนน 2.5-2.8) ระยะ 45 และ 50 วันหลังออกไหม มีโคนเมล็ดมีสีน้ําตาลเขมกวาคะแนน 2 
(คะแนน 3.3-3.8) สวนระยะ 55 วันหลังออกไหม มีโคนเมล็ดสีน้ําตาลเขม (คะแนน 4.0) (Table 2) 
 

สรุปผลการทดลอง 
 สามารถเก็บเก่ียวขาวโพดขาวเหนียวไดตั้งแตระยะ 35 วันหลังออกไหมจนถึง 55 วันหลังออกไหม 
โดยท่ีมีเปอรเซ็นตความงอกสูง มากกวา 91 เปอรเซ็นต และความแข็งแรง มากกวา 89 เปอรเซ็นต 
ลักษณะทางกายภาพเมล็ดเริ่มมีสีน้ําตาลจางจนถึงสีน้ําตาลเขม  

 
การนําไปใชประโยชน 

 สามารถนําผลการศึกษาไปแนะนําและถายทอดใหกับผูสนใจ เกษตรกร และหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
การผลิตเมล็ดพันธุขาวโพด เพ่ือใหไดเมล็ดพันธุท่ีมีคุณภาพ เปนการลดตนทุนดานการผลิตเมล็ดพันธุ 
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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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