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Sweet corn
ขาวโพดหวาน

รศ. นิพนธ ไชยมงคล

ขาวโพดหวาน (Sweet corn :  Zea mays L. var. 
saccharata) อยูใน Order Graminiales,  Family: Poaceae (
Graminae-Grass family)  เปนพืชที่ใหพลังงานสูง และมี
ปริมาณโปรตีนรองจาก ถ่ัวลันเตา ถ่ัวแขก และกระเทียม นอก
จากน้ีจะประกอบดวยปริมาณธาตุอาหารสูง เชน ฟอสฟอรัส 
โพแทสเซี่ยม และ ไทอามีน นอกจากนี้สายพันธุสีเหลืองจะมี
วิตามิน เอ สูง

เปนพืชท่ีตองการสภาพอากาศอบอุน อุณหภูมิจะมีอิทธิพลตอการเจริญและผลผลิต 
อุณหภูมิที่เหมาะสมอยูระหวาง 16-24 o ซ และอุณหภูมิเฉลี่ยระหวางเดือนไมควรสูงเกิน 35 o ซ

ตองการอุณหภูม ิ 21- 30 o ซ สํ าหรับการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโต ในสภาพ
อุณหภูมิต่ํ าเมล็ดไมสามารถงอกได

อุณหภูมิสูงอัตราการเปลี่ยนจากน้ํ าตาลเปนแปง (polysaccharides) จะสูงโดยท่ัวไป
อุณหภูมิจะมีอิทธิพลตอคุณภาพและปริมาณนํ ้าฝนจะมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโต

ในสภาพอุณหภูมิสูงจะเปนอุปสรรคในการผสมเกสร ทํ าใหเมล็ดในฝกไมเจริญ โดยเฉพาะ
ในอุณหภูมิที่สูงกวา 38 o ซ และมีความชื้นสัมพัทธตํ ่า

กระแสลมที่มีความชื้นสัมพัทธตํ ่าและอุณหภูมิสูง จะทํ าใหละอองเกสรไมสมบูรณ อัตรา
การผสมเกสรตํ ่า

นอกจากน้ีในสภาพแปลงปลูกท่ีมีความชื้นสูงเมล็ดอาจจะเนา หรือในสภาพที่มีความชื้น
สูงหรือตํ่ าเกินไป จะมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและผลผลิต

ขาวโพดหวานเปนพืชวันส้ัน ในสภาพที่ชวงแสงยาว(>13 ชั่วโมง/วัน) จะจํ ากัดการเจริญ
ของดอกในบางสายพันธุ

ขาวโพดหวานเปนพืชท่ีผสมขามโดยลม ดังน้ันจึงควรปลูกในจํ านวนท่ีมากพอสํ าหรับการ
ผสมเกสร การผสมขามกับขาวโพดไรหรือขาวโพดเล้ียงสัตวจะทํ าใหเมล็ดมีปริมาณแปงมาก ควร
ปลูกหางจากสายพันธุอื่น 500 เมตร
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ระบบราก
รากขาวโพดหวานเปนแบบ fibrous root system มีสองแบบคือ
1. รากข้ันตน (primary root หรือ seminal root) ซ่ึงเปนรากช่ัวคราว
2.  รากพิเศษ (adventitious root) ประกอบดวย รากยึดเหน่ียวหรือรากอากาศ (brace 

root or aerial root ) รากแขนง (lateral root) และรากฝอย (root hair) ไมมีรากแกว 
(tap root)

รากเจริญจากขอท่ีติดกับดิน การกลบโคนจะชวยใหมีจํ านวนรากมาก เจริญในแนวด่ิง 2-3 
เมตร แนวนอนกวาง 0.6-1.0 เมตร ข้ึนอยูกับสายพันธุ อากาศและความช้ืนในดิน รากจะชะลอการ
เจริญในระยะที่ดอกและฝกพัฒนา
ลํ าตน

ขาวโพดหวานมีลํ าตนสีเขียว แข็งแรง ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3-4 เซนติเมตร ตนสูง 150-
220 เซนติเมตร มีจ ํานวนปลอง 8-20 ปลอง บางสายพันธุจะมีหนอขาง
ใบ

ใบมีสีเขียว ลักษณะคลายใบหญา ประกอบดวยตัวใบ กานใบ และหูใบ สายพันธุตาง ๆจะ
มีความแตกตางดาน สี ขนบนใบ ขนาดของใบ และความกวางของมุมใบและ จํ านวนใบตอตน(16-
20 ใบ)
ดอก

ดอกตัวผูและดอกตัวเมียแยกกันแตอยูบนตนเดียวกัน ดอกตัวผูจะอยูสวนยอดของตน 
เจริญเปนชอดอก (tassel) ดอกดานบนจะบานกอนดอกลาง ประกอบดวยละอองเกสร 25 ลาน
ละอองตอตน

ดอกตัวผูจะบานกอนดอกตวเมียพรอมที่จะผสม 1-3 วัน และทยอยบานท่ีละคู ใชเวลา 2-
14 วัน

ดอกตัวเมียมีลักษณะเปนฝก(ear) เกดจากแขนงสั้น ๆบนขอท่ีมีใบขนาดใหญท่ีสุด แขนง
ดังกลาวประกอบดวยใบ 8-13 ใบ เจริญเปนกาบใบหุมสวนของดอกตัวเมีย และหุมฝก(husk) กาน
เกสรตัวเมียมีลักษณะคลายเสนไหม เจริญออกมาดานสวนปลายของฝก ประกอบดวยเหมือ
เหนียวเพ่ือดักจับละอองเกสร

ในสภาพแวดลอมไมเหมาะสม เชน อุณหภูมิสูง ความช้ืนในอากาศต่ํ า ขาดนา หรือสภาพ
อุณหภูมิต่ํ าเกินไปในชวงท่ีดอกเจริญ หรือการใสปุยไนโตรเจนมากเกินไป ทํ าใหไหมหรือกานเกสร
ตัวเมียเจริญชา ไมสามารถผสมเกสรได
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สายพันธุ

     ขาวโพดหวานแบงออกไดเปน 3 กลุมคือ
1. Normal sugary (su) เปนพันธุท่ีน้ํ าตาลเปล่ียนเปนแปงไดเร็ว หรือภายใน 6-12 ชั่ว
โมง ประกอบดวยน้ํ าตาลรอยละ 3-5

2.  sugary-enhanced (se) สายพันธุที่มีปริมาณนํ้ าตาลสูงกวา su  และเม่ือเก็บรักษา
ในอุณหภูมิต่ํ า สามารถรักษาความหวานไดหลายวัน

3.  supersweet, shrunken gene (sh2) ประกอบดวยน้ํ าตาลในปริมาณท่ีสูงกวา su (7-
10 %) การเปลี่ยนแปลงนํ้ าตาลเปนแปงชา เมื่อเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสมจะ
เก็บรักษาได 7-10 วัน

     สายพันธุเมล็ดสีเหลือง
Normal sugary หรือ Standard sweet (su)
Jubilee(Golden Jubilee), Supersweet DMR, Sundance
Supersweet (sh2)
Sheba, Krispy King, Supersweet Jubilee, Challenger, Crisp'N Sweet 710, Zenith.

      สายพันธุเมล็ดสีขาว
Silver Queen, Sterling Aspen, Frontier

      สายพันธุเมล็ดสองสี
Honey and Pearl, Appaloosa, Phenomenal, Quest Calico Belle, Double delight

การเตรียมดิน
ขาวโพดหวานสามารถเจริญไดดีในดินท่ีรวนซุย มีความอุดมสมบูรณ

ของดินสูง ระบายน้ํ าไดดี pH 6.0-7.0   

การจัดการปุย
ขาวโพดหวานเปนพืชท่ีตองการธาตุอาหารคอนขางสูง ผลผลิตและ

คุณภาพจะข้ึนอยูกับปริมาณธาตุอาหารท่ีพืชสามารถนํ าไปใชประโยชนได ใน
กรณีที่ขาดปุยจะชะงักการเจริญ

ควรใสปุยหมกัหรือปุยมูลสัตว เพื่อปรับปรุงสภาพดิน เพ่ิมความอุดมสมบูรณของดินชนิด
และ ปริมาณปุยท่ีใช จะข้ึนอยูกับผลการวิเคราะหดินและความตองการของพืช
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ขาวโพดหวานเปนพืชท่ีตองการไนโตรเจนสูง เพ่ือชวยในการเจริญของตน ใบ และฝก ประ
สิทธิภาพของไนโตรเจนข้ึนอยูกับการใหน้ํ า การใหน้ํ าหลังจากใสปุย พืชสามารถนํ าไปใชประโยชน
ไดเร็ว แตการใสในปริมาณท่ีมากเกินไปจะทํ าใหไหมหรือเกสรตัวเมียเจริญชา ปุยในรูปยูเรียหรือ
แอมโมเน่ียมฟอสเฟตเม่ือใสกอนปลูกและใสใกลเมล็ดอาจเปนอันตรายตอเมล็ด

ปริมาณไนโตรเจน(N) และทองแดง (Cu) ในตนจะลดลงตามอายุของพืช สวนฟอสฟอรัส 
แคลเซียม แมกนีเซียม และ แมงกานีส จะเพิ่มขึ้นตามอายุของพืช โพแทสเซียมจะเพิ่มขึ้นตามระยะ
การเจริญทางตน ใบ และจะลดลงเมื่อเริ่มติดฝก

โดยท่ัวไปขาวโพดหวานตองการปุย ไนโตรเจน ประมาณ 27 กิโลกรัมตอไร ใสกอนปลูก 
9.0-11.0 (N) กิโลกรัมตอไร ที่เหลือใสหลังปลูก สองคร้ัง เม่ือตนสูง 60 เซนติเมตรและระยะติดฝก  
การใสปุยไนโตรเจนสูงกวา 27 (N) กิโลกรัมตอไร  จะทํ าใหพืชแสดงอาการใบไหม โดยเฉพาะตน
ออน ฟอสฟอรัส 9.0 (P2O5)กิโลกรัมตอไร และโพแทสเซียม 14 (K2O) กิโลกรัมตอไร

การขาดธาตุอาหาร สวนใหญการปลูกในสภาพที่อุณหภูมิสูง ความช้ืนสูง หรือต่ํ าเกินไป 
หรือการปลูกในดินทราย พืชจะแสดงอาการขาด ไนโตรเจน โดยพืชจะแสดงอาการเม่ือตนมีขนาด
เล็ก ใบจะเหลือง ลํ าตนบิด เมล็ดสวนปลายของฝกเห่ียว การขาดฟอสฟอรัส ใบจะมีสีเขียวเขม 
ปลายใบและขอบใบมีสีมวงปนแดง

การปลูกในดินทรายและม ีpH ต่ํ า พืชจะแสดงอาการขาดแมกนีเซียม โดยจะปรากฎสีขาว
เปนทางระหวางเสนใบ ใบแกจะเปล่ียนเปนสีน้ํ าตาลแดงและปลายใบไหม

ผลการวิเคราะหดินและการใสปุยไนโตรเจน (1)
ความลึกของดิน (ฟุต) Nitrate-N

ppm กก/ไร
0-2 4 5.8
2-5 3 6.5

ผลการวิเคราะหดินและการใสปุย ไนโตรเจน(2)
Nitrate-N (กก/ไร) ปลูกหลังพืชอ่ืน ปลูกหลังพืชตระกูลถ่ัว

0 54 45
9 45 36
18 36 27
27 27 18
36 18 9
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45 9 0
54 0 0

ฟอสฟอรัส (Phosphorus; P)
จํ าเปนสํ าหรับการเจริญของรากและระยะตนกลา ควรใสลึกวาเมล็ดและหางจากเมล็ด

ประมาณ 5 เซนติเมตร

ผลการวิเคราะหดินและการใสปุย ฟอสฟอรัส
P2O5 ppm P2O5 กิโลกรัม/ไร

0-15 14-22
15-50 11-14
>50 0-11

การหวานปุยและไถกลบ ควรใสปุยเพ่ิมเปนสองเทา
ในสภาพอุณหภูมิต่ํ า และผลการวิเคราะหดินม ีP2O5 สูงกวา 12 ppm ควรใสปุย  3.6-5.5  

กิโลกรัมตอไร

โพแทสเซียม (Potassium ; K)
ผลการวเิคราะหดินและการใสปุยโพแทสเซียม

K2O ppm K2O กิโลกรัม/ไร
0-100 27-36

100-150 18-37
150-200 0-18

ซัลเฟอร (sulfur; S)
พืชนํ าซัลเฟอรไปใชประโยชนในรูปของซัลเฟต การใสปุยซัลเฟอรลงไปในดิน ขบวนการ

เปลี่ยนรูปซัลเฟอรเปนซัลเฟตจะเกิดขึ้น อัตราการเปล่ียนรูปจะเร็วในรูปเม็ดขนาดเล็ก(ต่ํ ากวา 40 
mesh)  มีอุณหภูมิและความชื้นสูง

การใสปุยในรูปของซัลเฟอร ซึ่งมีคุณลักษณะเปนกรดจัด จะตองใสกอนฤดูปลูกหน่ึงป 
สวนการใสในรูปของซัลเฟต สามารถใสกอนปลูก
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ผลการวิเคราะหดินและการใสปุยซัลเฟอร
SO4-S ppm SO4-S  กิโลกรัม/ไร

(ความลึกของดิน 0-5 ซม.) ดินรวน ดนิทราย
0-2 3.6-5.5 5.5
2-5 0-3.6 3.6
5-8 0 0

สังกะสี(Zinc; Zn)
ขาวโพดหวานตองการ Zn สูง เมื่อผลการวิเคราะหดินมีปริมาณต่ํ ากวา 0.8 ppm ควรใส 

Zn อัตรา 1.8 กิโลกรัมตอไร โดยหวานและไถคลุกลงไปในดินกอนปลูก

โบรอน (Boron)
ในกรณีท่ีผลการวิเคราะหดินมีปริมาณต่ํ ากวา 0.4 ppm ควรเพิ่มโบรอน

การปลูก
ศึกษาจํ านวนเมล็ดตอน้ํ าหนัก 10 กรัม (ประมาณ 40-60 เมล็ดตอน้ํ าหนัก 10 กรัม) ตลอด

จนทดสอบความงอก และคัดเลือกเมล็ดท่ีมีขนาดใหญ เพื่อประมาณการปริมาณเมล็ดที่ใชปลูก 
โดยทั่วไปใชเมล็ดประมาณ 2-3 กิโลกรัมตอไร ข้ึนอยูกับขนาดของเมล็ด อัตราความงอกและระยะ
ปลูก ควรหยอดเมล็ดลึก 1-2 เซนติเมตร เมล็ดจะงอกไดดีที่สุดในอุณหภูม ิ30 o ซ โดยอุณหภูมิดิน 
10 o ซ เมล็ดจะงอกภายในเวลา 20 วัน และ 5 วันในอุณหภูมิ 21 o ซ

ผลผลิตจะขึ้นอยูกับจํ านวนและน้ํ าหนักของฝก การปลูกหางจะใหฝกขนาดใหญแตให
จํ านวนฝกนอย การปลูกระยะชิด จํ านวนฝกมากขนาดของฝกจะเล็ก การหยอดเมล็ดมากและ
ระยะชิด ทํ าใหจํ าเปนตองใชเมล็ดมากและเสียคาแรงงานในการถอนทํ าใหเกิดผลสืบเน่ืองคือตน
ทุนการผลิตสูง นอกจากนี้ผลผลิตและคุณภาพจะเพิ่มขึ้นตามจํ านวนตนตอไร จนกระทั้งถึงจุดหนึ่ง
จะลดลง จํ าเปนตองศึกษาจํ านวนตนที่เหมาะสมในแตละสายพันธุ แตละฤดูปลูก และความอุดม
สมบูรณของพื้นที่

การปลูกอาจจะใชระยะปลูกระหวางตน 20-50 เซนติเมตร ระยะระหวางแถว 70-100 
เซนติเมตร หยอด 2-3 เมล็ด และถอนเหลือ 1 ตนตอหลุม หรือหยอดเมล็ดหางกัน 10 เซนติเมตร
โดยไมถอน
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การก ําจัดวัชพืช
ควรทํ าเมื่อตนวัชพืชขนาดเล็ก พรวนดินพรอมกับกลบโคนตน เน่ืองจากขาวโพดหวานเปน

พืชท่ีมีระบบรากตื้นกวาขาวโพดไร นอกจากน้ีการกลบโคนตนสามารถเพ่ิมจํ านวนรากใหม
การจัดการนํ้ า

ขาวโพดหวานเปนพืชท่ีมีระบบรากต้ืน โดยรากจะอยูหนาแนนในระดับ 30 เซนติเมตรจาก
หนาดิน และกระจายในแนวนอนกวาง 50-100 เซนติเมตร ดังนั้นจ ําเปนท่ีจะตองรักษาความช้ืนให
พอเพียงในระดับ 30 เซนติเมตร

ความตองการน้ํ าของขาวโพดหวานจะเพ่ิมข้ึนตามการเจริญเติบโต จนกระทั้งถึงระยะผสม
เกสร นอกจากนี้ระยะการพัฒนาของฝกและเมล็ดตองการนํ ้าสูง การใหน้ํ าท่ีเหมาะสมคือการทด
เขาตามรองแปลง

ในระยะท่ีเจริญเติบโตและระยะท่ีเกสรตัวเมียเจริญ จะเปนระยะท่ีตองการความช้ืนสูง

การเก็บเกี่ยว
เก็บเก่ียวในระยะน้ํ านม (milking stage)  หรือเมื่อใชเล็บกดลงไปท่ีเมล็ดจะมีน้ํ านม

กระเด็นออกมา หรือ สายพันธุ su และ se เมื่อมีความชื้นในเมล็ด 70-75 % สวน sh2 77-78 %
โดยสังเกตไหมจะเริ่มแหง เมล็ดสวนปลายของฝกจะสมบูรณ  อายุการเก็บเก่ียวข้ึนอยูกับสายพันธุ
และฤดูปลูก อุณหภูมิสูง จะเก็บเก่ียวเร็วกวาอุณหภูมิต่ํ า

เมล็ดจะสูญเสียความชื้น 0.5 % ตอวัน
เก็บรักษาในอุณหภูมิ 0-1.5 o ซ ความชื้นสัมพัทธ 95-98 %  ปกติไมนิยมเก็บรักษาขาว

โพดหวาน เน่ืองจากคุณภาพจะขึ้นอยูกับความนุม และปริมาณนํ ้าตาล การเก็บรักษาจะทํ าใหคุณ
ภาพต่ํ า ดังน้ันไมควรเก็บรักษานานเมล็ดจะสูญเสียความช้ืน 0.5 % ตอวัน

การเก็บรักษาในอุณหภูมิต่ํ ากวา 0.6 o ซ จะเกิดแผลจุดดํ าเน่ืองจากอุณหภูมิต่ํ าเกินไป
อัตราการสูญเสียน้ํ าตาลในเมล็ดในอุณหภูมิ 10 o ซ จะสูงเปน 4 เทาของอุณหภูม ิ 0 o ซ 

หรือใน 30 o ซ จะสูญเสียปริมาณนํ้ าตาลถึง 60 % ตอวัน ในขณะที่ 0 o ซ จะสูญเสีย 6 % ตอวัน
การลดอุณหภูมิเฉียบพลัน โดยการใชน้ํ าเย็น (hydrocooling) ใหเหลือ 0 o ซ ภายในเวลา 

1 ช่ัวโมงหลังการเก็บเก่ียว ขนสงและวางขายในอุณหภูมิ 0 o ซ เน่ืองจากขาวโพดหวานจัดอยูใน
กลุมท่ีมีอัตราการหายใจสูง
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อัตราการหายใจของขาวโพดหวานในอุณหภูมิตาง ๆ
อุณหภูม(ิo ซ) ml/CO2kg/hr อุณหภูม(ิo ซ) ml/CO2kg/hr

0 30-51 15 151-175
5 43-83 20 268-311
10 104-120 25 282-435

To calculate heat production multiply ml/CO2/kg/hr by 440 to get Btu/ton/day or by 122 
to get kcal/metric ton/day

อัตราการสราง Ethylene
< 0.1 kg/hr at 20 o ซ

เอกสารอางอิง

Sweet Corn, Recommendations for maintaining Postharvest Quality,
http://www.postharvest.ucdavis.edu/ProduceFacts/Veg/corn.htlm

Vegetable Production Guides "Sweet Corn for Fresh Market"  http://www.osu.orst.edu/
Dept/NWREC/corn-fr.html

http://www.postharvest.ucdavis.edu/PRODUCT
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