บทที่ 1
บทนํา
บทนําตนเรื่อง
ขาวโพดหวาน (Zea mays var. saccharata Sturt ) จัดเปนพืชผักเศรษฐกิจที่สาคั
ํ ญชนิด
หนึ่งทีน่ อกจากใชรบั ประทานฝกสดแลว ยังมีการแปรรูปเปนครีมขาวโพด (cream style corn)
เมล็ดบรรจุกระปอง (canned whole kernel) ขาวโพดทัง้ ฝกแชแข็ง (frozen corn on the cob)
และเมล็ดแชแข็ง (frozen whole kernel) ประเทศที่เปนผูผลิตและสงออกผลิตภัณฑขาวโพดหวาน
รายใหญที่สุดคือ สหรัฐอเมริกา ซึง่ ไดมกี ารพัฒนาสายพันธุแ ละระบบการผลิตมายาวนานนับรอยป
ในป 2540 ประเทศสหรัฐอเมริกามีพน้ื ทีป่ ลูกขาวโพดหวานประมาณ 1.3 ลานไร ผลผลิตทีไ่ ดครึง่
หนึ่งใชสําหรับการบริโภคภายในประเทศ และอีกครึ่งหนึ่งสงออกไปยังประเทศในสหภาพยุโรปและ
ทวีปเอเซีย สําหรับประเทศไทยมีการปลูกขาวโพดหวานมานานเชนกัน แตสว นใหญเปนการปลูก
เพื่อจําหนายฝกสด จนกระทัง่ ป 2537 ไดมกี ารขยายตัวของอุตสาหกรรมแปรรูปขาวโพดหวานใน
ประเทศไทยเปนอยางมาก (ทวีศักดิ์, 2540) โดยมีโรงงานแปรรูปและสงออกผลิตภัณฑขา วโพด
หวานบรรจุกระปองอยูท ว่ั ประเทศประมาณ 30 โรง สําหรับพืน้ ทีป่ ลูกขาวโพดหวานในประเทศไทย
ป 2540 มีประมาณ 213,204 ไร สวนใหญอยูใ นภาคตะวันตก ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ ซึง่ มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปขาวโพดหวานอยูจ านวนมาก
ํ
ประเทศไทยสงออกผลิตภัณฑ
ขาวโพดหวานไปจําหนายตางประเทศในลักษณะของขาวโพดหวานแชแข็ง และขาวโพดหวาน
บรรจุกระปอง ปริมาณการสงออกป 2535-2540 มีอตั ราการขยายตัวเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ 80.6 % โดยใน
ป 2540 ประเทศไทยสงผลิตภัณฑขาวโพดหวานเปนสินคาออกทั้งหมด 19,283 ตัน คิดเปนมูลคา
488.9 ลานบาท (สมศักดิ์ และคณะ, 2542) และจากการคาดคะเนปริมาณการสงออกผลิตภัณฑ
ขาวโพดหวานจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น เนือ่ งจากความตองการของตลาดตางประเทศยังมีอยูม าก จึง
เปนพืชทีม่ ีศักยภาพดานการตลาดสูง
สําหรับภาคใตยงั ไมมกี ารปลูกขาวโพดหวานเพือ่ สงโรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรสวน
ใหญปลูกขาวโพดหวานเพื่อจํ าหนายฝกสดในตลาดทองถิ่นและบางสวนสงไปยังประเทศเพื่อน
บานไดแก มาเลเซียและสิงคโปร ซึ่งมีปริมาณความตองการสูง (ศูนยวิจัยพืชไรสงขลา, 2541) ในป
2540 ภาคใตมีพื้นที่ปลูกขาวโพดหวานเพียง 24,505 ไร หรือคิดเปน 11.49 % ของพืน้ ทีป่ ลูกทัง้
ประเทศ และมีผลผลิตรวมเพียง 41,338 ตัน (สมศักดิ์ และคณะ, 2542) ผลผลิตขาวโพดหวานจึง
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ไมเพียงพอกับความตองการบริโภคภายในทองถิน่ (ไพโรจน, 2540 อางโดย ศูนยวิจัยพืชไรสงขลา,
2541) อยางไรก็ตาม หากพิจารณาสภาพภูมอิ ากาศของภาคใตทม่ี ฝี นตกเกือบตลอดทัง้ ป และมี
อุณหภูมิเฉลี่ยปานกลาง เมือ่ เทียบกับภาคอืน่ ๆ ของประเทศ โดยภาคใตฝง ตะวันออกมีจานวนวั
ํ
น
ที่ฝนตกอยูระหวาง 142-147 วันตอป ปริมาณนําฝนเฉลี
้
่ย 1,500-3,000 มิลลิเมตรตอป และ
อุณหภูมิเฉลี่ย 26.9-27.3 องศาเซลเซียส สวนภาคใตฝง ตะวันตกมีจํานวนวันฝนตกอยูร ะหวาง
166-198 วันตอป ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย 1,950-3,800 มิลลิเมตรตอป และอุณหภูมิเฉลี่ย 26.7-28.1
องศาเซลเซียส (ประภาสและศิริกุล, 2544) ภาคใตจึงนาจะเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิตขาว
โพดหวานเพื่อสงโรงงานอุตสาหกรรมไดตลอดทั้งป
เนือ่ งจากโดยทัว่ ไปขาวโพดหวานมีความ
ตองการนํ้าตลอดฤดูปลูกคอนขางสูงคือ 450-600 มิลลิเมตร (สุรเชษฐ, 2542) และอุณหภูมิที่
เหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตอยูใ นชวง 21-30 องศาเซลเซียส (Yamaguchi, 1983) โดย
เฉพาะอยางยิ่ง ขาวโพดหวานทีไ่ ดรบั การปรับปรุงพันธุข น้ึ ในเขตรอน สามารถเจริญเติบโตและให
ผลผลิตไดในสภาพ แวดลอมที่อุณหภูมิสูงถึง 45 องศาเซลเซียส (ทวีศกั ดิ,์ 2540) เพราะฉะนั้น
การศึกษาถึงความสามารถในการปรับตัวและศักยภาพการใหผลผลิตของขาวโพดหวานลูกผสม
ตลอดทั้งปภายใตสภาพแวดลอมของจังหวัดสงขลา จึงเปนการศึกษาเบือ้ งตนสําหรับการปลูกขาว
โพดหวานในภาคใต เพือ่ ขยายการผลิตและเพิม่ โอกาสการผลิตเปนอุตสาหกรรมตอไป

การตรวจเอกสาร
1.!พฤกษศาสตรของขาวโพดหวาน

ขาวโพดหวานเปนพืชตระกูลหญา (Gramineae) มีลําตนเปนไมเนือ้ ออน (herbaceous plant)
เปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยว (monocotyledon) เปนพืชลมลุก (annual) มีดอกตัวผูและดอกตัวเมียอยูบน
ตนเดียวกันแตแยกกันอยูค นละตําแหนง (monoecious) เชื่อกันวาขาวโพดหวานมีถน่ิ กําเนิดอยูใ น
ประเทศเม็กซิโก (Yamaguchi, 1983; Tindall, 1983) โดยกลายพันธุม าจากขาวโพดไรหรือขาว
โพดหัวบุบ (field or dent corn) (Splittstoesser, 1979) ขาวโพดหวานเปนพืชทีป่ รับตัวเขากับ
สภาพแวดลอมไดกวางขวาง จึงมีการปลูกกันแพรหลายในภูมภิ าคตาง ๆ เชน ตอนใตของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ตอนกลาง ตะวันออก และตะวันตกของทวีปแอฟริกา เอเซียตะวันออกเฉียงใต และ
ประเทศรอบทะเลแคริบเบียน เปนตน (Tindall, 1983) ปจจุบันประเทศทีเ่ ปนผูผ ลิตและสงออกขาว
โพดหวานรายใหญไดแก สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ฮังการี แคนาดา ไทย และอิตาลี ตามลําดับ
(โรจน, 2544) ในป 2542 ประเทศไทยเปนผูส ง ออกผลิตภัณฑขา วโพดหวานอันดับ 5 ของโลก โดย
สงออกไปยังประเทศเกาหลี เยอรมันนี อาเยนตินา ญีป่ นุ อังกฤษ จีน และไตหวัน เปนตน
1.1! สัณฐานวิทยาของขาวโพดหวาน
1.1.1!ราก
ขาวโพดหวานมีระบบรากแบบรากฝอย (fibrous root system) ในระยะแรกที่เมล็ด
พันธุงอกจะมีรากเจริญมาจากคัพภะ (embryo) เปนรากแกว (primary root หรือ first seedling
root) ซึ่งพัฒนามาจากรากออน (radicle) ของแกนตนออน และมีรากแตกออกมาจากรากแกวเปน
รากแขนง (secondary root หรือ lateral root) จากนัน้ จึงมีรากเกิดขึน้ ทีข่ อแรกทีใ่ บเลีย้ งติดอยู
(scutellar node) เรียกวา seminal root รากเหลานีม้ กี ารเจริญเติบโตขณะตนขาวโพดอยูใ นระยะ
ตนกลาเทานัน้ หลังจากนั้นจะมีรากที่เจริญจากขอถัดขึ้นไปของลําตนเปนรากคําจุ
้ น (adventitious
root) ขอแรกทีเ่ กิดรากนีค้ อื ขอที่มกี าบหุม ยอดออน (coleoptilar node) รากเหลานี้จะทําหนาที่
ตลอดชีวิตของขาวโพดหวาน และสามารถแผกระจายรอบลําตน มีรัศมีประมาณ 1 เมตร (ชูศักดิ,์
2542) โดยมีรากหนาแนนอยูใ นรัศมีประมาณ 0.5 เมตร (Ghorpade et al., 1998)
1.1.2!ลําตน
ลําตนขาวโพดหวานประกอบดวยขอ (node) และปลอง (internode) บริเวณขอมี
เนือ้ เยือ่ เจริญทีเ่ ปนจุดกําเนิดราก ตา และใบ ลําตนขาวโพดหวานอาจสูงถึง 3 เมตร มีเสนผาศูนย

กลาง 3-4 เซนติเมตร ขาวโพดหวานบางพันธุอ าจมีตาขางทีข่ อ ลาง ๆ ของลําตนที่อาจเจริญเปน
หนอ (tiller) ได (Tindall, 1983)
1.1.3!ใบ
ใบขาวโพดหวานแบงเปนกาบใบและแผนใบ กาบใบจะหุมสวนลําตนที่อยูเ หนือขอ
ไว ซึ่งชวยเพิ่มความแข็งแรงของลําตนและปองกันปลองถัดไปทีก่ าลั
ํ งพัฒนา แผนใบเรียบและยาว
มีเสนกลางใบ (midrib) แข็ง และเสนใบ (vein) ขนาดเล็กขนานไปกับแผนใบ (Ghorpade et al.,
1998) แผนใบดานบนมีขนเพือ่ เพิ่มพื้นที่ในการรับแสง แผนใบดานลางเรียบ มีปากใบ (stomata)
จํานวนมาก (ชูศกั ดิ,์ 2542)
1.1.4!ดอก
ขาวโพดหวานเปนพืชผสมขาม มีชอ ดอกตัวผู (tassel) และชอดอกตัวเมียหรือฝก
(ear) อยูคนละตําแหนงกัน ชอดอกตัวผูอ ยูท ส่ี ว นยอดของลําตนเปนแบบ panicle มีขนาดแตกตาง
กันตามพันธุ ปกติชอ ดอกตัวผูจ ะบานและเริม่ ปลอยละอองเกสรเมือ่ เริม่ มีแสงแดดจัด คือ ประมาณ
08.30 น. เปนตนไป ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก บั สภาพอากาศ ถาอากาศชื้นและไมมีแสง ดอกตัวผูอาจไมปลอย
ละอองเกสรเลย ระยะเวลาการบานของดอกตัวผูแ ตกตางกันตามสายพันธุ บางพันธุใชเวลาเพียง
2-3 วัน แตบางพันธุอ าจใชเวลาถึง 10 วัน
ชอดอกตัวเมียหรือฝกเกิดจากตาขาง (lateral bud) ที่พัฒนาเปนชอดอกตัวเมีย
แบบ spike ปกติจะเกิดที่ขอประมาณกลางลําตนและอาจมีตาขาง 2-3 ตาทีพ่ ฒ
ั นาเปนฝก ซึ่งจะ
อยูที่ขอดานลางถัดลงมา แตกม็ เี พียง 1 หรือ 2 ฝกเทานัน้ ทีพ่ ฒ
ั นาและติดเมล็ดเต็มที่ ฝกขาวโพดมี
ใบที่พัฒนาเปนเปลือกหุม ฝกหรือกาบใบ (husk) ทําหนาทีป่ อ งกันฝก จํานวนเปลือกหุม ฝกจะแตก
ตางกันตามพันธุ ขาวโพดในเขตรอนสวนใหญมเี ปลือกหุม ฝกมากกวาขาวโพดทีม่ าจากเขตอบอุน
ซึ่งอาจเปนผลจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติใหตา นทานตอหนอนเจาะฝก
ปลายฝกมีเสนใยที่
เรียกวา ไหม (silk) ซึ่งก็คอื style ที่ออกมาจากรังไข (ovary) เมื่อไหมโผลออกมาจากเปลือกหุมฝก
แสดงวาฝกขาวโพดนั้นพรอมที่จะรับการผสมจากละอองเกสร (ทวีศกั ดิ,์ 2540)
1.1.5!ผลและเมล็ด

ขาวโพดมีผลหรือเมล็ดเปนแบบ caryopsis คือ มีเปลือกผล (pericarp) เชือ่ มติด
กับเปลือกเมล็ด (seed coat or testa) มีลักษณะเปนเยือ่ บาง ๆ ใส ไมมีสี สวนบนของเมล็ดพบ
รอยที่เกิดจากการที่ไหมแหงและหลุดรวงไป เรียกวา silk scar ภายในเมล็ดประกอบดวยคัพภะ
และสวนอาหารสะสมคือ เอนโดสเปอรม (endosperm) คัพภะประกอบดวยสวนของรากออน ยอด
ออน (plumule) ใบที่ไมพัฒนา (epiblast) และใบเลี้ยง (scutellum) บริเวณรอบนอกของเอนโดส
เปอรมมีชน้ั ของเนือ้ เยือ่ หุม โดยรอบเรียกวา aleurone layer (เรวัต, 2541)
สวนตาง ๆ ของเมล็ดขาวโพดมีหนาทีแ่ ตกตางกันออกไป เชน เปลือกผลทําหนาที่
ปองกันไมใหเชื้อโรคในดินเขาทําลายเมล็ดพันธุ นอกจากนี้ ความหนาของเยือ่ หุม ผลยังเปนตัว
กําหนดคุณภาพของขาวโพดหวานดวย
เอนโดสเปอรมทําหนาที่เปนแหลงเก็บพลังงานไวใชเลี้ยงตนออนหลังงอก เมล็ดขาว
โพดหวานมีลกั ษณะเหี่ยวยน
เนื่องจากปริมาณแปงในเอนโดสเปอรมคอนขางนอยเมื่อเทียบ
กับขาวโพดไร เอนโดสเปอรมประกอบดวย แปง นํ้าตาล และโพลีแซคคารไรดตาง ๆ ในอัตราสวนที่
แตกตางกันขึ้นอยูก บั ชนิดของขาวโพดหวาน นอกจากนี้ ในเอนโดสเปอรมยังมีไขมัน แรธาตุ และ
สารเคมีอน่ื ๆ
คัพภะหรือตนออนเปนสวนสําคัญของเมล็ดพันธุท เ่ี กิดจากการผสมระหวางเชือ้ ตัวผู
และตัวเมีย ซึ่งจะเจริญเปนตนขาวโพดและมีแหลงอาหารที่สาคั
ํ ญสําหรับตนออนในระหวางการ
งอก นอกจากนี้ สวนของใบเลี้ยงยังมีนามั
ํ้ นสูงมาก คือประมาณ 35-40% (ทวีศกั ดิ,์ 2540)

1.2! ประเภทของขาวโพดหวาน
การจําแนกขาวโพดหวานใหอยูใ นพวก Zea mays var. saccharata อาศัยลักษณะของ
แปงในเมล็ดเปนเกณฑ ขาวโพดหวานแตละชนิดมียนี ทีค่ วบคุมการสะสมแปงแตกตางกัน ยีนเหลา
นี้อยูใ นสภาพดอยทัง้ คู (homozygous recessive) สงผลใหกระบวนการเปลีย่ นนําตาลเป
้
นแปง
หรือกระบวนการสังเคราะหอาหารเกิดความบกพรอง
การเปลีย่ นนําตาลเป
้
นแปงในเมล็ดไม
สมบูรณ ทําใหเกิดการสะสมนําตาลซู
้
โครส (sucrose) ขึ้นประมาณ 3 เทาของขาวโพดไร (ทวีศกั ดิ์
และราเชนทร, 2539)

ยีนที่ควบคุมการสะสมแปงและนํ้าตาลในเมล็ดขาวโพดหวานมีหลายชนิด แตทไ่ี ดนํามาใช
ในการปรับปรุงพันธุก นั แพรหลายคือ ยีนซูการี่ (sugary gene, su) ขาวโพดหวานทีม่ ยี นี ชนิดนีม้ ี
ลักษณะเดนคือ เนือ้ เมล็ดนุม เนื่องจากมีการสะสมไฟโตไกลโคเจน (phytoglycogen) ซึ่งเปน
โพลีแซคคารไรดทล่ี ะลายนํ้าได (water soluble polysaccharide) ยีนชรั้งเคน (shrunken gene,
sh) มีผลทําใหแปงลดลงและมีนาตาลเพิ
ํ้
่มขึ้น ยีนบริตเติล (brittle gene, bt) มีผลคลายกับยีน sh
นอกจากนี้ ยังไดมกี ารคนพบยีนอืน่ ๆ และไดนํามาใชปรับปรุงพันธุข า วโพดหวาน เชน ยีนซูการี-่
เอนแฮนเซอร (sugary-enhancer gene, se) ยีนอะไมโลส-เอกซเทนเดอร (amylose-extender
gene, ae) และยีนดูล (dull gene, du) เปนตน เนื่องจากมียีนที่เกี่ยวของหลายตัว จึงทําใหมี
ขาวโพดหวานหลายประเภท ซึง่ สามารถแบงออกตามเกณฑการทํางานของยีน และแบงตามความ
ตองการในการปลูกดังนี้
1.2.1 การแบงขาวโพดหวานตามการทํางานของยีน
ทวีศักดิ์ (2540) ไดแบงขาวโพดหวานตามการทํางานของยีนเปน 3 ประเภท คือ
1.2.1.1 ขาวโพดหวานทีเ่ กิดจากยีนเดียว (single gene)
ขาวโพดหวานประเภทนีป้ ลูกกันมากทีส่ ดุ ในโลก รวมทัง้ ประเทศไทยดวย
ขาวโพดหวานประเภทนีส้ ามารถแบงยอยไดดงั นี้
1) ขาวโพดหวาน (sweet corn)
ขาวโพดหวานเปนขาวโพดทีน่ ยิ มปลูกกันมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนขาวโพดทีม่ ยี นี su/su อยูในสภาพดอย ลักษณะเมล็ดพันธุขาวโพด
หวานชนิดนีเ้ หีย่ วยนและคอนขางใส แวววาว
2) ขาวโพดหวานพิเศษ (super sweet or extra sweet corn)

ขาวโพดหวานพิเศษมียนี ตระกูล sh เชน sh/sh หรือ sh2/sh2 หรือยีน
ตระกูล bt เชน bt/bt หรือ bt2/bt2 ควบคุมอยู ลักษณะเมล็ดพันธุขาวโพดหวานพิเศษจะเหี่ยวยน
มาก เมล็ดพันธุขุนทึบ
1.2.1.2 ขาวโพดหวานทีเ่ กิดจากยีนเสริม (synergistic or augmented gene)
ขาวโพดหวานชนิดนี้มียีนที่เปนยีนดอยทั้งหมด
(homozygous
recessive) อยูหนึ่งตําแหนง แตอกี ตําแหนงหนึ่งเปน heterozygous เมือ่ นําเมล็ดพันธุไปปลูกเพื่อ
ผลิตฝกสด ยีนทีเ่ ปน heterozygous จะแยกตัวออกตามกฎของเมนเดล มีผลทําใหเมล็ดทีไ่ ด
ประมาณ 25 เปอรเซ็นต เปน double recessive ทําใหผูร บั ประทานมีความรูส กึ วาขาวโพดหวาน
ขึ้น โดยปกติขา วโพดหวานประเภทนีม้ ยี นี su เปนพื้นฐาน แตเนือ่ งจากนักปรับปรุงพันธุต อ งการ
ปรับปรุงให ขาวโพดหวานหวานมากขึน้ จึงนํายีน sh2 หรือ se มาเสริม ตัวอยางขาวโพดหวาน
ประเภทนี้คือ พันธุ Sugar Loaf พันธุ Honey Comb และพันธุ Sugar Time เปนตน สําหรับพันธุ
ในประเทศไทย เชน ขาวโพดขาวเหนียวหวานขอนแกน ที่มียีน sh2 เปนพื้นฐานและมียีน su หรือ
wx (waxy gene) มาเปนตัวเสริม นอกจากนี้ ยังมีพันธุเมล็ดสองสี (bi-color) คือ สีขาวและสี
เหลืองดวย
1.2.1.3 ขาวโพดหวานทีเ่ กิดจากยีนรวม (multiple genes)
เนื่องจากขาวโพดหวานธรรมดามีความหวานคอนขางตํา่
สวนขาวโพด
หวานพิเศษประสบปญหาเรือ่ งอัตราความงอกตํา่ นักปรับปรุงพันธุขาวโพดหวานจึงไดพยายามนํา
ยีนตาง ๆ มาอยูร ว มกันในสภาพ homozygous recessive ในทุก ๆ โลกัส (locus) เพือ่ ใหได
ขาวโพดหวานที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น คือ มีปริมาณนําตาลสู
้
งขึ้น และแกปญ
 หาเรือ่ งอัตราความงอก
ตํ่า ตัวอยางจีโนไทปของขาวโพดหวานทีเ่ กิดจากยีนรวมทีจ่ ําหนายเปนการคา เชน su se และ ae
du wx อยางไรก็ตาม พันธุข า วโพดหวานทีไ่ ดกย็ งั ประสบปญหาบางอยาง เชน สูญเสียความหวาน
ไปอยางรวดเร็ว และเมล็ดพันธุม อี ัตราความงอกตํ่า
1.2.2 การแบงขาวโพดตามความตองการในการปลูก
Courter และคณะ (1988) ไดเสนอใหบริษทั ผูค า เมล็ดพันธุข า วโพดจําแนกขาวโพด
ฝกสด (ขาวโพดหวาน ขาวโพดเทียน ขาวโพดขาวเหนียว และขาวโพดฝกออน) ออกเปนกลุม

(class) เพื่อปองกันการสับสนและเปนการรักษาคุณภาพของขาวโพดหวาน เนื่องจากขาวโพด
หวานทุกชนิดเกิดจากยีนดอยทีโ่ ลกัสตาง ๆ กัน การปลูกขาวโพดหวานตางชนิดกันหรือปลูกรวม
กับขาวโพดชนิดอืน่ ทําใหเกิดการผสมขาม เกิดยีนทีอ่ ยูใ นสภาพ heterozygous ที่โลกัสเหลานั้น มี
ผลทําใหขาวโพดหวานเปนขาวโพดไร กลุม ของขาวโพดหวานทีแ่ บงโดย Courter และคณะ (1988)
ไดแสดงไวในตารางที่ 1 นอกจากนี้ ทวีศกั ดิ์ (2540) ยังไดจาแนกพั
ํ
นธุข า วโพดในประเทศไทยบาง
พันธุลงไปในตารางดังกลาวดวย
การปลูกขาวโพดทีอ่ ยูค นละกลุม ตองมีการแยกแปลง (isolation) ดวยวิธตี า ง ๆ กัน
เชน ใหระยะระหวางแปลงหางกันพอสมควร การเหลือ่ มเวลาปลูกเพือ่ ไมใหออกดอกพรอมกัน การ
พิจารณาทิศทางลม และการใชแถวปองกัน (border rows) เปนตน สําหรับขาวโพดหวานทีอ่ ยูใ น
กลุม ยอย (subclass) ตางกัน แตอยูใ นกลุม เดียวกัน อาจปลูกรวมกันได แตจะมีผลใหคุณภาพ
ดอยลงบาง

ตารางที่ 1 การแบงขาวโพดตามความตองการปลูกแยก

กลุม

ชื่อทัว่ ไปหรือยีน

I

III

ข า วโพดไรแ ละข า ว
โพดแปง
ขาวโพดหวาน
(sweet corn)
ซู ก ารี่ แ ละเสริ ม ด วย
se
ซู ก ารี่ แ ละเสริ ม ด วย
sh2
ชรั้งเคน-2

IV

บริตเติล

V
VI

บริตเติล-2
อะไมโลส-เอกซเทน
เดอร ดูล แวกซี่
ข า วโพดข าวเหนี ยว
ขาวโพดเทียน

IIa
IIb
IIc

VII1

ยีนดอยควบคุม
ความหวาน
ไมมี
su
su+se
su+sh2
sh2

bt
bt2
ae du wx
wx

ตัวอยางพันธุ
Trucker Favorite, P 641, Pacific 601
Golden Cross Bantum, นํ้าผึ้ง1
White Lightning, Kandy Korn EH,
Miracle
Honey Comb, Intrepid Synergistic
Florida Stay Sweet, Illini Xtra Sweet,
Hawaiian Supersweet #1, Sweet-501,
Super Agro1
Hawaiian Supersweet #9, ATS-21,
Sweet-741, หวาน-161
Hawaiian Supersweet #6
Pennfresh ADX
สําลี1, สําลี-351

1

= เพิ่มเติมโดยทวีศกั ดิ์ (2540)
ที่มา : ดัดแปลงจาก Courter และคณะ (1988)

2. สภาพแวดลอมที่เหมาะสมสําหรับขาวโพดหวาน
ขาวโพดหวานเปนพืชผักทีต่ อ งการสภาพอากาศอบอุน ในการเจริญเติบโต
(warm-season
crop) อุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตอยูใ นชวง 21 – 30 องศาเซลเซียส

(Yamaguchi,1983) อยางไรก็ตาม สําหรับขาวโพดหวานทีไ่ ดรบั การปรับปรุงพันธุข น้ึ ในเขตรอน
สามารถเจริญเติบโตและใหผลผลิตไดในสภาพแวดลอมที่อุณหภูมิสูงถึง 45 องศาเซลเซียส
(ทวีศักดิ์, 2540) ขาวโพดหวานเจริญเติบโตไดดใี นดินรวนปนทรายถึงดินรวนปนเหนียว และดินที่มี
อินทรียวัตถุสูง คาความเปนกรด-ดางของดินทีเ่ หมาะสมอยูใ นชวง 6.0-7.0 แตสามารถเจริญเติบ
โตไดในดินที่มีความเปนกรด-ดางตัง้ แต 5.0-8.0 ขาวโพดหวานเปนพืชทีท่ นตอดินเค็มปานกลาง
(Ghorpade et al., 1998) การใหปุยแกขา วโพดหวานจึงขึน้ อยูก บั ความอุดมสมบูรณของดินในแต
ละพื้นที่
โดยทั่วไป ขาวโพดหวานตองการนําตลอดฤดู
้
ปลูกประมาณ 450 - 600 มิลลิเมตร โดยกระจาย
แตกตางกันไปตามระยะการเจริญเติบโต (สุรเชษฐ, 2542) หากปริมาณการกระจายของฝนไม
เหมาะสมหรือใหนํ้าไมตอ เนือ่ งจะสงผลกระทบตอการเจริญเติบโต การผสมเกสร และการให
ผลผลิตของขาวโพดหวาน แตถา หากดินมีความชืน้ มากเกินไปหรือเกิดนําท
้ วมขังจะเปนสาเหตุให
ลําตนเนา มีความสูง การพัฒนาของฝก และผลผลิตลดลง (Yamaguchi,1983) เนือ่ งจากดินมีการ
ถายเทอากาศไมดี รากไมสามารถดูดธาตุอาหารในดินไปใชประโยชนได
3. การตอบสนองของขาวโพดหวานตอสภาพแวดลอม
การเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของขาวโพดหวานมีความแตกตางกันไปขึน้ อยูก บั ภูมอิ ากาศ
ของแตละฤดูกาลของพืน้ ทีป่ ลูก Magoon และ Culpepper (1926 อางโดย Thompson and
Kelly, 1959) ไดแสดงใหเห็นวา สภาพแวดลอมในแตละฤดูกาลมีอทิ ธิพลอยางมากตออัตราการ
เจริญเติบโตของขาวโพดหวาน และพบวา ขาวโพดหวานพันธุ Golden Bantam และพันธุ Stowell
Evergreen ที่ปลูกในฤดูกาลตาง ๆ ในรอบป มีอายุออกไหมแปรปรวนอยูใ นชวง 55 - 79 และ 63 90 วันหลังปลูก ตามลําดับ และสรุปวาปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตออายุการออกไหมของขาวโพดหวานคือ
อุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นทําใหขา วโพดหวานมีการพัฒนาเร็วขึน้ และยังสงผลกระทบตอผลผลิต
ดวย ดังการทดลองของ Olsen และคณะ (1990) ทีไ่ ดเปรียบเทียบผลผลิตของขาวโพดหวานพันธุ
ตาง ๆ ภายใตสภาพแวดลอมกึง่ เขตรอนของเมืองบันดาเบิรก รัฐควีนสแลนด ประเทศออสเตรเลีย
โดยปลูกในชวงกลางฤดูหนาว (midwinter) ตนฤดูใบไมผลิ (early spring) และปลายฤดูใบไมผลิ
(late spring) ในป 1987 และ 1988 พบวา ขาวโพดหวานทัง้ 6 พันธุ ใหผลผลิตสูงสุดที่ปลูกในชวง
กลางฤดูหนาว สําหรับขาวโพดหวานในชวงตนและปลายฤดูใบไมผลิใหผลผลิตตํากว
่ าการปลูก
กลางฤดูหนาว เนื่องจากในฤดูใบไมผลิมีอุณหภูมิสูงและมีปริมาาณนํ้าฝนนอยกวา Arnold (1969)
ไดศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดลอมตอระยะเวลาในการพัฒนาระยะตาง ๆ ของขาวโพดหวานพันธุ

Golden Cross Bantam ใหไดรับอุณหภูมิอบอุน (อุณหภูมิขณะใหแสงและมืดเทากับ 95 และ 80
องศาฟาเรนไฮต ตามลําดับ) และอุณหภูมิตํ่า ( อุณหภูมิขณะใหแสงและมืดเทากับ 70 และ 55
องศาฟาเรนไฮต ตามลําดับ) ในระยะตาง ๆ ของการพัฒนา พบวา ขาวโพดหวานทีไ่ ดรบั อุณหภูมิ
อบอุน มีการยืดตัวของขอลําตนดานลางนอยกวาขาวโพดหวานทีไ่ ดรบั อุณหภูมเิ ย็น โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่อไดรับอุณหภูมิอบอุนในชวงตั้งแตปลูกจนถึงระยะที่มีใบ 9 ใบ เพราะฉะนั้นขาวโพด
หวานที่เจริญเติบโตในสภาพแวดลอมที่มีอุณหภูมิสูงจึงมีลําตนเตีย้ กวาทีเ่ จริญเติบโตในสภาพแวด
ลอมที่มีอุณหภูมิตํ่า Olsen และคณะ (1993) ไดศกึ ษาลักษณะการเจริญเติบโตของขาวโพดหวาน
ที่มียีนแตกตางกันในสภาพแวดลอมแบบกึ่งรอน พบวาอุณหภูมิเปนปจจัยสําคัญทีม่ ผี ลตออัตรา
การเจริญเติบโตของขาวโพดหวาน เมือ่ อุณหภูมสิ งู ขึน้ อัตราการเจริญเติบโตก็เพิม่ ขึน้ จนถึงระดับ
อุณหภูมิเหมาะสม (optimum temperature) สําหรับการเจริญเติบโต ซึง่ ขาวโพดหวานมีอตั ราการ
เจริญเติบโตสูงสุด หลังจากนั้นจึงเริ่มลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงเกินไป จากการทดลองสรุปวาระดับ
อุณหภูมิท่ีเหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตของขาวโพดหวานในเขตกึง่ รอนอยูใ นชวง 30.8 - 33.8
องศาเซลเซียส อุณหภูมิที่สูงเกินไป นอกจากทําใหอตั ราการเจริญเติบโตลดลงแลว ยังสงผลใหผล
ผลิตลดลงดวย เนื่องจากในสภาพแวดลอมที่อุณหภูมิสูง ละอองเกสรและไหมของขาวโพดหวานได
รับความเสียหาย ไมสามารถผสมเกสรได นอกจากนี้ ยังทําใหปริมาณนําตาลในเมล็
้
ดลดลง ซึ่งสง
ผลตอคุณภาพของขาวโพดหวานดวย (Tindall, 1983)
สภาพแวดลอมในเขตรอน นอกจากมีอณ
ุ หภูมสิ งู ตลอดทัง้ ปแลว ยังอาจมีฝนทิ้งชวงดวย
การปลูกขาวโพดหวานทีต่ อ งอาศัยนําฝนแต
้
เพียงอยางเดียว อาจทําใหขา วโพดหวานขาดนํา้ ซึ่งจะ
สงผลกระทบตอการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของขาวโพดหวานอยางมาก Stone และคณะ
(2001) พบวา ขาวโพดหวานทีอ่ ยูใ นสภาพขาดนํามี
้ ประสิทธิภาพการสังเคราะหแสงลดลง ทําใหมี
การสะสมนํ้าหนักแหงเกิดนอย โดยเฉพาะอยางยิง่ เมือ่ ขาวโพดหวานขาดนําในช
้ วงหลังการออก
ไหมซึ่งมีผลใหผลผลิตลดลงในที่สุด
ปจจัยทางสภาพแวดลอมอีกประการหนึ่งที่อาจเปนสาเหตุจากั
ํ ดการเจริญเติบโตและใหผลผลิต
ของขาวโพดหวานทีป่ ลูกในเขตรอนคือ ปริมาณนําฝน
้
เนือ่ งจากในฤดูฝนมีปริมาณนํ้าฝนมากเกิน
ไป ทําใหเกิดนําท
้ วมขังในแปลงซึง่ จะมีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของขาวโพดหวาน Lizaso
และ Ritchie (1997) รายงานวา ขาวโพดไรทใ่ี หน้ําทวมขังมีการสะสมมวลชีวภาพ การขยายของ
แผนใบ และการสังเคราะหแสงลดลง เมือ่ เทียบกับการใหนาปกติ
้ํ
การเปลีย่ นแปลงเหลานีท้ ําให
ขาวโพดไรทใ่ี หนาท
้ํ วมขังมีผลผลิตเมล็ดลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของขาวโพดไรที่ใหนํ้าปกติ นอก
จากนี้ ธรรมชาติของขาวโพดไรตอ งการปริมาณแสงมาก สภาพที่ทองฟามีเมฆมาก มีแสงแดดนอย
ในฤดูฝน ทําใหขาวโพดไรมีการสังเคราะหแสงลดลง การเจริญเติบโตไมสมํ่าเสมอ และผลผลิต

นอยดวย Rachain และคณะ (1992 อางโดย ราเชนทร, 2539) รายงานวา
ขาวโพดไรทป่ี ลูก
กลางฤดูฝนที่ทองฟามีเมฆครึ้ม ใหผลผลิตตํ่ากวาขาวโพดไรทป่ี ลูกตนฤดูฝนทีท่ อ งฟาแจมใสกวา
โดยขาวโพดไรที่ปลูกกลางฤดูฝนใหผลผลิตตํากว
่ าการปลูกตนฤดูฝน 33.3 % ในป 2530 และ
22.6 % ในป 2531 นอกจากนี้ ผลกระทบของสภาพที่มีแสงนอย ยังขึน้ อยูก บั ระยะการพัฒนาและ
พันธุกรรมของขาวโพดหวานดวย Andrew และ Burns (1978) รายงานวา เมื่อใหรมเงาแกขาวโพด
หวานที่ปลูกในสภาพแปลงในระยะแรกของการเจริญเติบโต ทําใหน้าหนั
ํ กแหงตอตน พืน้ ทีใ่ บตอ
ตน ความสูงของตน และความยาวฝกลดลงมากกวาการใหรม เงาในระยะปลายของการเจริญเติบ
โต นอกจากนี้ ขาวโพดหวานพันธุเบายังไดรับผลกระทบมากกวาพันธุกลางและพันธุหนัก
4. การปลูกขาวโพดหวานในภาคใต
พืน้ ที่ปลูกขาวโพดหวานในภาคใตนบ
ั เปนสัดสวนทีน่ อ ยมากเมือ่ เทียบกับภาคอืน่ ๆ ของประเทศ

ทั้งนี้มีสาเหตุจากปจจัยหลายประการ เชน พืชหลักทีเ่ กษตรกรในภาคใตปลูกสวนใหญเปนไมยนื
ตน เชน ยางพารา ปาลมนํามั
้ น และไมผล จึงสามารถปลูกพืชผักหรือพืชไรเปนพืชแซมไดเฉพาะใน
ระยะที่พืชหลักมีอายุนอยเทานั้น นอกจากนี้ เกษตรกรในภาคใตนยิ มปลูกขาวโพดหวานในพืน้ ทีน่ า
สภาพแวดลอมของภาคใตทค่ี อ นขางแปรปรวน มีฝนตกชุกตลอดทัง้ ป ทําใหการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของขาวโพดหวานไมสมําเสมอ
่
พันธุข า วโพดหวานทีป่ ลูกในภาคใตทง้ั หมดไดรบั การปรับ
ปรุงพันธุขึ้นในภาคอื่น ๆ ของประเทศ จึงคอนขางมีปญ
 หาในการปรับตัวกับสภาพแวดลอมของ
ภาคใต ในชวงที่ผานมาไดมีการนําขาวโพดไรและขาวโพดหวานมาทดสอบผลผลิตในภาคใต อาทิ
เชน วัลลภ และนที (2525) ไดศกึ ษาผลกระทบของฤดูกาลทีม่ ตี อ การเจริญเติบโตและผลผลิตของ
ขาวโพดไร ในป 2523 ที่จังหวัดสงขลา พบวา การกระจายและปริมาณนํ้าฝนมีผลตอเวลาในการ
ปลูกขาวโพดไรมาก ระยะเวลาทีเ่ หมาะสมตอการปลูกขาวโพดไรในจังหวัดสงขลาอยูร ะหวางเดือน
มิถุนายนถึงเดือนกันยายน ถาปลูกกอนชวงเวลาดังกลาวจะทําใหการเจริญเติบโตและผลผลิตลด
ลงเนือ่ งจากขาดนํา้ ฉลอง และคณะ (2541) ไดทําการเปรียบเทียบขาวโพดหวานพันธุก ารคาทัง้
พันธุผสมเปดและพันธุลูกผสม โดยปลูกเปรียบเทียบในพืน้ ที่ 5 จังหวัดภาคใต ไดแก จังหวัดสงขลา
พัทลุง ตรัง สตูล และนครศรีธรรมราช พบวา ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรัง และสตูล ขาวโพดหวาน
ลูกผสมใหผลผลิตฝกสดทัง้ เปลือกและปอกเปลือกสูงทีส่ ดุ รองลงมาคือ กลุมพันธุผสมเปดตระกูล
อารโกท้ังหมด สําหรับการทดลองในพืน้ ทีจ่ งั หวัดพัทลุงและนครศรีธรรมราช ไมสามารถวิเคราะห
ผลได เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวประสบกับภาวะฝนแลงทิ้งชวงเปนระยะเวลานาน ขาวโพดหวานจึง
ไดรบั ความเสียหายมาก วิไลวรรณ และคณะ (2542) ไดนําเสนอผลการเปรียบเทียบพันธุข า วโพด
หวานลูกผสมที่ปลูกเปนการคา จากการทดลองปลูกในฤดูแลงของป 2541 ในพื้นที่ 5 จังหวัด รวม

ทั้งจังหวัดสงขลาดวย พบวา ขาวโพดหวานพันธุซ ูการ 74 (ATS-2) เปนพันธุที่มีจานวนฝ
ํ
กสูงที่สุด
คือ 10,163 ฝกตอไร ในขณะที่พันธุอื่น ๆ มีจํานวนฝกอยูใ นชวง 6,844 - 9,173 ฝกตอไร พันธุไฮบ
ริกซ-5 เปนพันธุที่มีความสมําเสมอ
่
ปรับตัวไดดใี นทุกสภาพแวดลอม มีนํ้าหนักฝกทัง้ หมด จํานวน
ฝกมาตรฐาน และนํ้าหนักฝกมาตรฐานสูงทีส่ ดุ คือ 2,315 กิโลกรัมตอไร 6,016 ฝกตอไร และ1,624
กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ พันธุ NSSW 9301A และ KSSC 953 มีความหวานสูงทีส่ ดุ คือ 16.7
%บริกซ
ในป 2542 และ 2543 ไดมกี ารทดสอบพันธุข า วโพดหวานทีม่ ยี นี sh2 และ bt1 ที่ศูนยวิจัยพืชไร
สงขลา จังหวัดสงขลา โดยสมชัยและคณะ (2544ก) พบวา พันธุขาวโพดหวานลูกผสมที่มียีน bt1
พันธุ KSSC 923 พันธุ KSSC 941 พันธุ KSSC 942 และพันธุซูการ 74 ทีท่ ดสอบในเดือน
พฤษภาคม 2542 ใหผลผลิตฝกทัง้ เปลือก 2,400 2,044 1,867 และ 1,991 กิโลกรัมตอไร ตาม
ลําดับ ผลผลิตฝกปอกเปลือก 1,440 1,239 1,138 และ 1,327 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ และ
จํานวนฝกมาตรฐาน 3,615 5,096 4,326 และ 4,504 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ สมชัย และคณะ
(2544ข) ไดทดสอบพันธุข า วโพดหวานลูกผสมทีม่ ยี นี sh2 พันธุอินทรี 1 อินทรี 2 ไฮบริกซ 10 และ
สวีท 1 ในฤดูแลง เดือนกุมภาพันธุ – มีนาคม 2542 พบวามีผลผลิตฝกทัง้ เปลือก 2,418 2,412
2,588 และ 2,611 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ และสมชัย และคณะ (2544ค) ไดทดสอบพันธุข า ว
โพดหวานทีม่ ยี นี sh2 พันธุอินทรี 1 อินทรี 2 ซูการ 73 ไฮบริกซ 5 และไฮบริกซ 10 ระหวางเดือน
มกราคม – มีนาคม 2543 พบวาใหผลผลิตฝกทัง้ เปลือก 1,680 2,309 2,059 1,016 และ 2,052
กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ และผลผลิตฝกมาตรฐาน 1,002 1,375 1,470 569 และ 1,294 กิโลกรัม
ตอไร ตามลําดับ
5. การปลูกขาวโพดหวานลูกผสมเพื่ออุตสาหกรรมการแปรรูป
การปลูกขาวโพดหวานเพื่อปอนโรงงานอุตสาหกรรมตองมีการเลือกใชพันธุที่ใหผลผลิตสูงและ
มีคุณภาพตรงตามความตองการของตลาด การปลูกขาวโพดหวานในระยะแรกของประเทศไทยได
ใชพันธุซ่ึงไดรบั การปรับปรุงพันธุจ ากกรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่ง
สามารถปรับตัวไดดกี บั ภูมอิ ากาศของประเทศไทย แตเปนทีน่ า เสียดายวา พันธุเหลานั้นมีคุณภาพ
ไมดีนัก เพือ่ แกไขขอบกพรองเรือ่ งคุณภาพของขาวโพดหวานพันธุท ป่ี รับปรุงพันธุข น้ึ ในประเทศ
ไทย จึงไดมีผูพยายามสั่งพันธุขาวโพดหวานเขามาจากประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุน เพื่อปลูก
เอาฝกสงตลาดฝกสดและโรงงาน แตพนั ธุข า วโพดหวานนําเขาเหลานัน้ มีปญ
 หาเรือ่ งการออนแอ
ตอโรค แมลง และการปรับตัวคอนขางมาก โดยเฉพาะอยางยิง่ การปลูกในชวงเดือนกรกฎาคมถึง

ตุลาคมของทุกป พันธุเ หลานีจ้ ะออกดอกเร็วและใหผลผลิตตํามาก
่
(ทวีศกั ดิ์ และราเชนทร, 2539)
จนกระทั่งปจจุบันไดมีการพัฒนาพันธุขาวโพดหวานโดยภาครัฐและเอกชนใหสามารถปรับตัวตอ
สภาพแวดลอมไดดีและใหผลผลิตสูง พันธุข า วโพดหวานทีเ่ กษตรกรในประเทศไทยใชกนั อยูใ น
ปจจุบันมีทั้งพันธุผสมเปด และพันธุลูกผสม ในระยะแรกทีม่ กี ารผลิตขาวโพดหวานเพือ่ การบริโภค
ฝกสด พันธุขาวโพดหวานทั้งหมดเปนพันธุผสมเปด ซึง่ มีขอ ดีคอื เกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดพันธุ
ไวใชในฤดูปลูกตอไปได และเมล็ดพันธุมีราคาถูก แตพันธุเหลานี้มีขอเสียหลายอยางเชน ไม
สมํ่าเสมอ คุณภาพไมดี ผลผลิตตํ่า ระบบรากไมดี ในประเทศทีก่ ารเกษตรเจริญแลว เกษตรกรไม
นิยมปลูกขาวโพดหวานพันธุผ สมเปดเพราะปญหาดังกลาว และมีปญหาทีข่ า วโพดหวานแตละฝก
มีรสชาติไมเหมือนกัน (นรินทร, 2537) ขาวโพดหวานพันธุผ สมเปดทีเ่ กษตรกรใชกนั อยูใ นปจจุบนั
ไดแก พันธุไทยซุปเปอรสวีทคอมพอสิต 1 ดีเอ็มอาร พันธุฮ าวายเอียนซูการ และพันธุซ ปุ เปอรอาร
โก เปนตน ตอมาไดมกี ารพัฒนาพันธุข าวโพดหวานเพือ่ อุตสาหกรรม ทําใหขา วโพดหวานลูกผสม
ซึ่งเปนพันธุที่ใหผลผลิตสูง มีความสมํ่าเสมอมากและมีคุณภาพดี เริ่มมีบทบาทมากขึน้
ขาวโพดหวานลูกผสมเปนขาวโพดหวานที่ไดรับการพัฒนาจากการสรางสายพันธุแทของพันธุ
พอและพันธุแม แลวจึงผลิตเมล็ดพันธุจากพันธุพอและพันธุแม ทําใหเมล็ดพันธุข า วโพดหวานทุก
เมล็ดของพันธุลูกผสมมีพันธุกรรมเหมือนกัน ดังนัน้ เมื่อนําเมล็ดพันธุขาวโพดหวานลูกผสมมา
ปลูกในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมจะทําใหมคี วามงอกและการเจริญเติบโตอยางสมําเสมอ
่
ออก
ดอกในระยะเวลาเดียวกัน และสามารถเก็บเกีย่ วผลผลิตไดในเวลาเดียวกัน ฝกมีรูปรางและขนาด
สมํ่าเสมอ (ทวีศกั ดิ,์ 2540) ขาวโพดหวานลูกผสมที่มีจาหน
ํ ายอยูใ นทองตลาดทัง้ จากภาครัฐและ
เอกชน เชน พันธุอินทรี 1 พันธุอินทรี 2 พันธุซูการ 73 พันธุซูการ 74 พันธุไฮบริกซ 5 พันธุไฮบริกซ
10 พันธุ KSSC 923 พันธุ KSSC 941 พันธุ KSSC 942 พันธุ ATS-1 และพันธุ ATS-2 เปนตน
สําหรับขาวโพดหวานลูกผสมพันธุ ATS-2 เปนพันธุข า วโพดหวานทีไ่ ดรบั การปรับปรุงขึน้ เพือ่
เปนขาวโพดอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ แตสามารถผลิตเพือ่ จําหนายฝกสดไดดว ย และเปนอีกพันธุ
หนึ่งที่เกษตรกรสวนใหญนยิ มปลูกเพือ่ ปอนโรงงานอุตสาหกรรม คุณสมบัตแิ ละลักษณะเดนของ
ขาวโพดหวานพันธุน ค้ี อื ใหผลผลิตสูง ฝกสดมีคณ
ุ ภาพดี เมล็ดพันธุมีความงอกและความแข็งแรง
สูง เก็บรักษาเมล็ดพันธุไวไดนาน (สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ, 2543) และมีลักษณะ
ประจําพันธุ ที่เหมาะสมสําหรับการปลูกเพือ่ สงโรงงานอุตสาหกรรม ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ลักษณะประจําพันธุของขาวโพดหวานลูกผสมพันธุ ATS-2
นํ้าหนักฝกสดทัง้ เปลือก
นํ้าหนักฝกสดหลังปอกเปลือกทีด่ ี
ผลผลิตเมล็ดบรรจุกระปอง
ความหวาน
เนือ้ สัมผัส
ลักษณะฝก
ความยาวฝก
ความกวางฝก
จํานวนแถว
อายุวนั ออกไหม 50%
อายุเก็บเกี่ยวหลังวันออกไหม 50%
ความสูงตน
ความสูงฝก
ความตานทานโรคราสนิม

1,500 - 2,000 กิโลกรัมตอไร
968 - 1,291 กิโลกรัมตอไร (64.54%)
550 - 734 กิโลกรัมตอไร (36.71%)
15 %บริกซ
ออนนุม
สีเหลือง ทรงกระบอก แถวเมล็ดเรียงตัวสมํ่าเสมอ เมล็ดติดไม
เต็มปลายฝก
14.5 เซนติเมตร
4.5 เซนติเมตร
14 - 16 แถว
48 วัน (ตนฤดูฝน)
20 วัน หรือ 68 วันหลังปลูก (ตนฤดูฝน)
178 เซนติเมตร
88 เซนติเมตร
ดี

ความตานทานการหักลม
คุณภาพในการรับประทาน

ดีมาก
ดีเยี่ยม เหมาะสําหรับตลาดฝกสด และโรงงานแปรรูป

ที่มา : สุรเชษฐ (2542)

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตและศักยภาพการใหผลผลิตของขาวโพดหวานลูกผสมทีป่ ลูกใน
รอบปทจ่ี งั หวัดสงขลา
2.! เพื่อศึกษาวันปลูกทีเ่ หมาะสมในการปลูกขาวโพดหวานลูกผสมทีจ่ งั หวัดสงขลา

