
วิทยานิพนธ

ความสัมพันธระหวางขนาดเมล็ดและปริมาณแปงแข็ง
ภายในเมล็ดตอคุณภาพของขาวโพดคั่ว

Relationship  of  Kernel  Size,  Hard  Endosperm  and
Quality  of  Popcorn

นางสํ าราญ  ศรีชมพร
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พ.ศ.  ๒๕๔๖





วทิยานิพนธ

เรื่อง

 ความสมัพนัธระหวางขนาดเมล็ดและปริมาณแปงแข็งภายในเมล็ด
ตอคุณภาพของขาวโพดคั่ว

Relationship of Kernel Size, Hard Endosperm and Quality of Popcorn

โดย

นางส ําราญ  ศรีชมพร

เสนอ

บัณฑติวทิยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เพือ่ความสมบรูณแหงปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร)

พ.ศ. 2546

ISBN  974-359-811-1







กติติกรรมประกาศ

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร. จินดารัฐ  วีระวุฒิ ประธานกรรมการที่ปรึกษา
วทิยานพินธทีก่รุณาใหคํ าปรึกษา แนะนํ าตลอดจนแกไขวิทยานิพนธจนเสร็จสมบูรณ   รวมทั้งรอง
ศาสตราจารย ดร.วาสนา วงษใหญ กรรมการที่ปรึกษาวิชาเอก และ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชัยฤกษ
สุวรรณรตัน กรรมการที่ปรึกษาวิชารอง ที่กรุณาแนะนํ าและตรวจแกไข  และขอกราบขอบพระคุณ
รองศาสตราจารย ดร.เกษม  พิลึก  ผูแทนบณัฑติวทิยาลัยที่กรุณาแนะนํ าเพิ่มเติม  ใหวิทยานิพนธ
สมบูรณยิ่งขึ้น

ขอขอบคณุบณัฑติวทิยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ที่สนับสนุนทุนอุดหนุนและสง
เสริมวิทยานิพนธระดับปริญญาโท-เอก

ขอขอบคุณบริษัทอินเตอรเอเชียน ซีดส จ ํากดั และโครงการปรับปรุงพันธุขาวโพดคั่ว สถาบัน
เทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขตพิษณุโลก ที่อนุเคราะหเมล็ดพันธุขาวโพดคั่วในการทํ าวิทยานิพนธจน
สํ าเร็จ

ขอขอบคณุหนวยปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสํ าปะหลังและแปง สถาบันคนควาและ
พฒันาผลติภณัฑทางการเกษตรและอุตสาหกรรม และหองปฏิบัติการโภชนาการ ศูนยตรวจสอบและ
ออกใบรับรองคุณภาพสินคาเกษตรเพื่อการสงออก (ศตอ.) ที่ชวยวิเคราะหองคประกอบทางเคมีและ
ปริมาณอมิโลสภายในเมล็ด

ขอขอบคณุบคุลากรของศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ  ที่เอื้อเฟอสถานที่และวัสดุ
อุปกรณ  ตลอดจนระยะเวลาที่ทํ าการวิจัย  ขอขอบคุณ  ดร. สรรเสริญ  จํ าปาทอง  คุณธํ ารงศิลป
โพธสูิง  คุณณรงชัย  บุญศรี  คุณธรรมรัตน  ทองมี  และคุณจรัญญา  ปนสุภา  ที่ชวยแนะนํ าในการ
เขยีนและพิมพวิทยานิพนธ

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม คุณกิตติศักดิ์ และ ด.ญ. ปยธิดา  ศรีชมพร ที่สนับสนุน
และเปนกํ าลังใจในการศึกษามาตลอด

สํ าราญ  ศรีชมพร
ธนัวาคม   2546



(1)

สารบาญ

   หนา
สารบาญ………………………………………………………………………………….…………(1)
สารบาญตาราง……………………………………………………………………………………...(2)
สารบาญภาพ………………………………………………………………………………………..(4)
คํ าน ํา………………………………………………………………………………………….……...1
การตรวจเอกสาร……………………………………………………………………………………..3
อุปกรณและวธิีการ……………………………………………………………………………….…..8

อุปกรณ………………………………………………………………………………….…..8
วธิกีาร………………………………………………………………………….……………9

ผลและวจิารณ……………………………………………………………………………………...18
สรุป…………………………………………………………………………………….……………39
เอกสารและสิง่อางอิง……………………………………………………………………………….40
ภาคผนวก…………………………………………………………………………………………..43



(2)

สารบาญตาราง

      ตารางที่           หนา

1 ผลผลิตเฉล่ียและลักษณะทางเกษตรบางลักษณะของขาวโพดคั่ว
จ ํานวน  9  สายพันธุ……………………………………………………………..21

2 แสดงลกัษณะทางกายภาพของขาวโพดคั่ว จํ านวน  11  สายพันธุ……………..26
3 ผลการวิเคราะห(dry  basis)  องคประกอบทางเคมีของเมล็ดขาวโพดคั่ว

จ ํานวน  11  สายพันธุ………….………………………………………………...27
4 ลักษณะทางคณุภาพการคั่วของเมล็ดขาวโพดคั่ว จํ านวน  11  สายพันธุ

โดยใชเตาอบไมโครเวฟ………………………………………………………….32
5 ลักษณะทางคณุภาพการคั่วของเมล็ดขาวโพดคั่ว จํ านวน  11  สายพันธุ

โดยใชเครื่องคั่วไฟฟา……………………………………………………………33
6 วธิกีารคั่ว  สายพันธุ และปฏสัิมพนัธระหวางวิธีค่ัวกับสายพันธุที่มีตอ

ลักษณะตางๆ ของขาวโพดคั่ว  11  สายพันธุ………………………………..…34
7 การเปรยีบเทียบลักษณะทางกายภาพและคุณภาพของขาวโพดคั่ว

โดยใชเตาอบไมโครเวฟและเครื่องคั่วไฟฟา…………………………………….35
8 คาสัมประสิทธิ์สหสมัพนัธของลักษณะทางคุณภาพของเมล็ดและคุณภาพ

การคัว่ของขาวโพดคั่ว จํ านวน  11  สายพันธุ………………………………….38  



(3)

สารบาญตาราง (ตอ)

   ตารางผนวกที่               หนา

          1 เปอรเซ็นตการคั่วแตก (popping  percentage)………………………………...54
2 ปริมาตรการขยายตัวของเมล็ดเมื่อค่ัวแตก (expansion  volume)……………...54
3 ขนาดการขยายตัวของเมล็ดหลังคั่ว (flake  size)………………………………..55
4 ความของเปลือกเมล็ดดานที่มีตนออน (germinal  size  thickness)……………55
5 ความของเปลือกเมล็ดดานที่ไมมีตนออน (abgerminal size thickness)……….56



(4)

สารบาญภาพ

ภาพผนวกที่           หนา

1  เครือ่งคั่วไฟฟา…….……………………………………………………………………………...57
2  เตาอบไมโครเวฟ………………………………………………………………………………….57
3  ลักษณะตนและฝกขาวโพดคั่วของสายพันธุ rice popcorn composite……….……..………...58
4  ลักษณะเมล็ดและเมล็ดที่ค่ัวแตกแลวของขาวโพดคั่วสายพันธุ  rice popcorn composite……59
5  ลักษณะตนและฝกขาวโพดคั่วของสายพันธุ  pearl  popcorn  composite…………………….60
6  ลักษณะเมล็ดและเมล็ดที่ค่ัวแตกแลวของขาวโพดคั่วสายพันธุ pearl  popcorn  composite….61
7  ลักษณะตนและฝกขาวโพดคั่วของสายพันธุ  fanshape  popcorn  composite……………….62
8  ลักษณะเมล็ดและเมล็ดที่ค่ัวแตกแลวของขาวโพดคั่วสายพันธุfanshape popcorn composite.63
9  ลักษณะตนและฝกขาวโพดคั่วของสายพันธุ  PB1 (open  pollinate)…………………………...64   
10  ลักษณะเมล็ดและเมล็ดที่ค่ัวแตกแลวของขาวโพดคั่วสายพันธุ PB1 (open pollinate)………..65
11  ลักษณะตนและฝกขาวโพดคั่วของสายพันธุ  RIT1 (ประชากรใหม)……………………………66
12  ลักษณะเมล็ดและเมล็ดที่ค่ัวแตกแลวของขาวโพดคั่วสายพันธุ RIT1 (ประชากรใหม)…………67
13  ลักษณะตนและฝกขาวโพดคั่วของสายพันธุ  VIP 02 (IAS  SK  01A3)………………………..68
14  ลักษณะเมล็ดและเมล็ดที่ค่ัวแตกแลวของขาวโพดคั่วสายพันธุ VIP 02 (IAS  SK  01A3)……..69
15  ลักษณะตนและฝกขาวโพดคั่วของสายพันธุ  VIP 03 (IAS  SK  01D-D2)…………………….70
16  ลักษณะเมล็ดและเมล็ดที่ค่ัวแตกแลวของขาวโพดคั่วสายพันธุ VIP 03 (IAS  SK  01D-D2)….71
17  ลักษณะตนและฝกขาวโพดคั่วของสายพันธุ  00PC 037 (IAS  SK  01D-A3)………………...72
18  ลักษณะเมล็ดและเมล็ดที่ค่ัวแตกแลวของขาวโพดคั่วสายพันธุ 00PC037(IAS  SK  01D-A3).73
19  ลักษณะตนและฝกขาวโพดคั่วของสายพันธุ  พื้นเมืองจากตลาดปากชอง……………………..74
20  ลักษณะเมล็ดและเมล็ดที่ค่ัวแตกแลวของขาวโพดคั่วสายพันธุ  พื้นเมืองจากตลาดปากชอง….75
21  ลักษณะเมล็ดและเมล็ดที่ค่ัวแตกแลวของขาวโพดคั่วสายพันธุ  ตราแม็กกาแรต……………....76
22  ลักษณะเมล็ดและเมล็ดที่ค่ัวแตกแลวของขาวโพดคั่วสายพันธุ  ตรา  crown  premium……...77



1

ความสมัพนัธระหวางขนาดเมล็ดและปริมาณแปงแข็งภายในเมล็ด
ตอคุณภาพของขาวโพดคั่ว

Relationship of Kernel Size, Hard Endosperm and Quality of Popcorn

คํ านํ า

ขาวโพดคั่ว (popcorn) มถีิน่ก ําเนดิอยูในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกากลางและมีการ
พฒันาพนัธุขาวโพดคัว่มานานกวา 100  ป เนื่องจากคนอเมริกันรับประทานเปนอาหารวางมานาน
ขาวโพดคัว่เปนขาวโพดอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมวาจะมีความสํ าคัญทางเศรษฐกิจ ปจจุบัน
ประเทศไทยมคีวามตองการเมล็ดขาวโพดคั่วเพิ่มมากขึ้น เพื่อผลิตเปนอาหารขบเคี้ยว (snack) ทั้ง
ในตลาดทองถิ่นและในรูปของอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยว (ยุพาพรรณ และ
คณะ, 2542) ในป 2544 ประเทศไทยมีการนํ าเขาขาวโพดคั่ว จํ านวน 1,751,231 กิโลกรัม คิดเปน
มูลคา 144,347,288.00 บาท (กรมศุลกากร, 2544)  มีบริษัทที่นํ าเขาเมล็ดขาวโพดคั่วประมาณ
25 บริษทั ทีสํ่ าคัญไดแก บริษัทบางกอกโนเวล จํ ากัด บริษัทขาวโพดสุพรรณ จํ ากัด บริษัทวินเนอร
จ ํากดั บริษทัพรชัยพี่นอง จํ ากัด และบริษัทไฟโก จํ ากัด (กํ าจัด, 2542)  แหลงปลูกขาวโพดคั่วใน
ประเทศไทยพบมากที่จังหวัดนครสวรรค  สระบุรี  ลพบุรี  พิจิตร  และทางภาคตะวันออกเฉียง
เหนอื  สวนมากเปนพันธุผสมเปดซึ่งมีเปอรเซ็นตการคั่วแตกและปริมาตรการขยายตัวนอย  และ
มกัจะมเีปลอืกเมล็ดติดมาดวยทํ าใหไมคอยนิยมรับประทาน  เกษตรกรผูปลูกจะเก็บไวบริโภคใน
ครัวเรือนหรือค่ัวขายเล็กๆ นอยๆ ภายในทองถิ่น

ลักษณะทีท่ ําใหขาวโพดคั่วแตกตางจากขาวโพดอื่นๆ คือ เมื่อนํ าเมล็ดไปคั่วเมล็ดจะขยาย
ตัวขึน้มขีนาดใหญกวาเมล็ดเดิมมาก ซึ่งลักษณะเชนนี้เรียกวา การขยายตัวของเมล็ดเมื่อค่ัวแตก
(popping expansion)  (Kenneth  et  al, 1983)  คุณภาพของขาวโพดคั่วเกี่ยวของกับปจจัย
หลายอยาง คือ  การเจริญเติบโต  การพัฒนาของขาวโพดคั่ว  การเก็บเกี่ยว  การตากแหง  การ
กะเทาะเมลด็  การทํ าความสะอาด  การปรับสภาพ  การบรรจุ  การเก็บรักษา และการคั่ว    คุณ
ภาพของขาวโพดที่ดีนั้น  จะตองมีลักษณะที่มองเห็นแลวดูดี  รสชาติดี  มีเนื้อสัมผัสดี  ไมติด
เปลอืก  ไมมีเมล็ดที่ค่ัวไมแตกติดมาดวย  และมีปริมาตรการขยายตัวเมื่อค่ัวแตกดีดวย  ผูบริโภค
สวนใหญจะชอบขาวโพดคั่วที่กรอบ  เมื่อรับประทานเขาไปแลวสามารถละลายในปากได  ความ
นุมของขาวโพดคัว่มีความสัมพันธในทางบวกกับคาการขยายตัวของเมล็ดเมื่อค่ัวแตก  ขาวโพดคั่ว
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ทีม่คีวามนุมมักจะมีการแตกแบบผีเสื้อ เมื่อแตกแลวจะไมติดเปลือก  และมีกลิ่นหอมของขาวโพด
ค่ัวดวย (Kenneth  and  Ashman, 1994)  เมลด็ของขาวโพดคั่วที่มีโครงสรางของเมล็ดที่มีแปง
แขง็และมแีปงออนอยูปริมาณนอยทํ าใหขาวโพดคั่วแตกไดดีที่สุด  ปริมาตรการขยายตัวของเมล็ด
เมือ่ค่ัวแตกเกี่ยวของกับอัตราสวนของแปงแข็งและแปงออนภายในเมล็ด  องคประกอบทางเคมี
ของเมล็ด  และโครงสรางทางเคมีของเมล็ด (Eldrege  and  Thomas,1959)  ขนาดของเมล็ด
และชนิดของขาวโพดคั่ว (Song et  al, 1994)  คุณภาพความนุมและความกรอบของขาวโพดคั่ว มี
ความสัมพันธโดยตรงกับปริมาตรการคั่วแตก (expansion  volume) ของขาวโพดคั่ว (Rooney
and Serna-Saldivar, 1987) เมลด็ทีม่คีาปริมาตรการคั่วแตกสูง จะมีความหนาแนนของเนื้อขาว
โพดตํ ่า มคีวามนุมนารับประทานมากกวาพวกที่มีปริมาตรการคั่วแตกตํ่ า ซึ่งมีความหนาแนนของ
เนือ้ขาวโพดคอนขางสูง ขาวโพดคั่วตางพันธุที่มีขนาดเมล็ดเทากันแตมีความหนาแนนของเมล็ด
และองคประกอบของอาหารสะสมภายในเมล็ดแตกตางกัน จะมีคาปริมาตรการคั่วแตกตางกัน
(Dofing et  al, 1990) ความหนาของเปลือกเมล็ดมีความสํ าคัญตอการคั่วแตก เนื่องจากเปลือก
ของเมลด็ควบคุมความดันภายในเมล็ดและการขยายตัวของแปงเมื่อไดรับความรอน (Hoseney
et al, 1983) ปจจุบันบริษัทผูผลิตผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวก็มีความสนใจที่จะใชวัตถุดิบภายใน
ประเทศเพือ่ลดการนํ าเขาและลดตนทุนการผลิต  และบริษัทเมล็ดพันธุเอกชนหลายแหงมีความสน
ใจในการพฒันาพนัธุลูกผสมขาวโพดคั่วเพื่อผลิตเมล็ดพันธุเปนการคา  ดังนั้นการศึกษาคุณสมบัติ
ตางๆ ของเมลด็ทีม่ีความสํ าคัญตอคุณภาพของขาวโพดคั่วเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาพันธุขาว
โพดคัว่ใหเปนไปตามความตองการของผูบริโภคตอไป

วัตถุประสงค

1. เพื่อศึกษาศกัยภาพการใหผลผลิตและคุณภาพของขาวโพดคั่วพันธุตาง  ๆ
2. ศึกษาความสมัพันธระหวางขนาดเมล็ดและปริมาณแปงแข็งที่มีผลตอเปอรเซ็นตการ

ค่ัวแตก  และปริมาตรการขยายตัวของเมล็ดเมื่อค่ัวแตก  ของขาวโพดคั่ว
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การตรวจเอกสาร

ขาวโพดคั่ว (popcorn)  มชีื่อวิทยาศาสตรวา  Zea  mays  subspecies everta  จดัอยูใน
วงศ Gramineae  เปนพชืพืน้เมอืงดัง้เดิมของอเมริกา เชื่อวามีถิ่นกํ าเนิดอยูทางตอนเหนือหรือสวน
กลางของอเมรกิา ประเทศสหรัฐอเมริกามีการพัฒนาพันธุขาวโพดคั่วมานานกวา  100  ป จากการ
ศึกษาประวติัความเปนมา สันนิษฐานวาขาวโพดคั่วนาจะเกิดจากการกลายพันธุของขาวโพดไร
ชนิดหัวแข็ง (flint corn) ขาวโพดคัว่จะมคีวามหลากหลายทางพันธุกรรมภายในกลุมมากกวาขาว
โพดชนดิอืน่ ๆ ประเทศไทยนํ าเขาเมล็ดขาวโพดคั่วจากประเทศสหรัฐอเมริกาและอาเจนตินา
ประมาณ 5,000 ตันตอป  เนื่องจากไมมีการพัฒนาพันธุขาวโพดคั่วที่ดีในประเทศไทย  โดยเฉพาะ
พนัธุลูกผสม (วีระศักดิ์ และคณะ 2545) ในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑขาวโพดคั่วชนิดตางๆ
นยิมแบงขาวโพดคั่วออกเปน 2 ชนิด ตามสีของขาวโพดคั่วที่ค่ัวแตกแลวคือ ขาวโพดคั่วสีขาว
(white popcorn)  และขาวโพดคั่วสีเหลือง (yellow popcorn) (Kenneth and Asman, 1994)

เมลด็ขาวโพดคั่วมีแปงแข็งเปนองคประกอบสวนใหญและมีแปงออนอยูนอย มักจะมี
เปลอืกเมลด็หนา รูปรางลักษณะของเมล็ดแบงออกไดเปน 2 แบบ คือ เมล็ดรูปรางเรียวแหลม
(rice popcorn) และเมล็ดลักษณะกลม (pearl popcorn) เมื่อเมล็ดไดรับความรอนจะเกิดความ
ดัน (pressure) ข้ึนภายในเมล็ด  และระเบิดออกมีปริมาตรเพิ่มข้ึน  25 - 30 เทา (ราเชนทร, 2539)

ลักษณะของตนขาวโพดคั่วสวนมาก จะมีลํ าตนขนาดเล็ก ไมแข็งแรงเทาตนขาวโพดไรทั่ว
ไป ดังนัน้ตนขาวโพดคั่วจึงมีแนวโนมที่จะหักลมไดงาย และออนแอตอโรคและแมลงมากกวาขาว
โพดไร โดยทั่วไป ลักษณะที่แตกตางของขาวโพดไรกับขาวโพดคั่วที่เห็นไดชัด คือ ชอดอกตัวผูของ
ขาวโพดคั่วจะมีขนาดใหญกวาชอดอกตัวผูของขาวโพดไรและสวนปลายของชอดอกตัวผูจะโคงลง 
ลักษณะเชนนี้เรียกวา weeping willow เนือ่งจากชอดอกตัวผูของขาวโพดคั่วจะมีขนาดใหญกวา
ขาวโพดไรทัว่ไป จึงทํ าใหมีละอองเกสรจํ านวนมากกวาดวย  นอกจากนี้ฝกบนของขาวโพดคั่วมี
แนวโนมวาจะอยูในระดับที่สูงกวาฝกบนของขาวโพดไรทั่วๆ ไปขาวโพดคั่วลูกผสมสวนใหญจะมี
จ ํานวนฝกที่พัฒนาไดอยางสมบูรณมากกวา 1 ฝกตอตน (prolific) ฐานฝกและตัวฝกของขาวโพด
ค่ัวมกัจะมขีนาดเล็กกวาขาวโพดไร  รากพิเศษ (adventitious root) ของขาวโพดคั่วมีขนาดเล็ก
และไมแขง็แรงเหมือนขาวโพดไร ขาวโพดคั่วที่ปลูกในสภาพที่มีความอุดมสมบูรณของดินดี  สภาพ
ภูมอิากาศและสภาพแวดลอมที่เหมาะสม  มีการจัดการที่ดี มีนํ้ าเพียงพอเทานั้นที่มีรากพิเศษแข็ง
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แรงเหมอืนขาวโพดไร ขาวโพดคั่วลูกผสมหลายสายพันธุมีการแตกแขนงได และใบของขาวโพดคั่ว
มลัีกษณะแคบและตั้งชันขึ้น  ขอแตกตางที่เห็นไดชัดระหวางขาวโพดคั่วกับขาวโพดไร คือ รูปราง
และขนาดของเมล็ด  ขาวโพดคั่วจะมีขนาดเล็กและแข็งกวา มีสัดสวนของแปงแข็ง (hard
endosperm) มากกวาแปงออน (soft endosperm)  สวนสขีองขาวโพดคั่วที่จํ าหนายในทองตลาด
ปจจบัุนนีแ้บงออกเปน  2  สี คือ ขาวโพดคั่วสีเหลือง และขาวโพดคั่วสีขาว สวนใหญที่จํ าหนาย
เปนการคาจะเปนขาวโพดคั่วสีเหลือง  (Kenneth and Asman, 1994)

คุณภาพของขาวโพดคั่ว  เปนสิง่ทีย่ากมากที่จะกํ าหนดวาขาวโพดคั่วแบบไหนมีคุณภาพดี
ที่สุด   เพราะผูใชประโยชนจากขาวโพดคั่วแตละกลุมไดใหคํ าจํ ากัดความเกี่ยวกับคุณภาพที่ดีของ
ขาวโพดคั่วตามความตองการของตัวเองทั้งสิ้น เชน  ผูบริโภคใหคํ าจํ ากัดความของขาวโพดที่ดีวา
ควรมลัีกษณะดงันี้ คือ ลักษณะทางกายภาพดี รสชาติดี มีเนื้อสัมผัสดี ไมติดเปลือก และไมมีเมล็ด
ทีค่ั่วไมแตกติดมาดวย  สวนผูคาและผูจํ าหนายไดใหคํ าจํ ากัดความของขาวโพดคั่วที่มีคุณภาพดี
วา   จะตองมีลักษณะดีเชนเดียวกับผูบริโภค   รวมทัง้จะตองมีลักษณะการขยายตัวของเมล็ดเมื่อ
ค่ัวแตกดีดวย บริษัทผูผลิตขาวโพดคั่วเคลือบนํ้ าตาล  (caramel)  ตองการขาวโพดคั่วที่แตกแบบ
ดอกเห็ด(mushroom) ในขณะทีบ่ริษทัทีจ่ํ าหนายขาวโพดคั่วที่จํ าหนายใหผูบริโภคตามบาน
ตองการขาวโพดคั่วที่แตกแบบผีเสื้อ (butterfly) ดังนัน้โดยรวมแลว ลักษณะทางคุณภาพที่สํ าคัญ
ของขาวโพดคั่ว ที่นักปรับปรุงพันธุจะตองคํ านึงถึงก็คือ   การขยายตัวของเมล็ดเมื่อค่ัวแตก    นอก
เหนอืจากผลผลิต  ลักษณะทางเกษตร  รสชาติ  สีและเนื้อสัมผัส (Metz et  al., 1989)

Dofing et  al. (1990) ศึกษาความสัมพันธระหวางจํ านวนเมล็ดขาวโพดคั่วตอนํ้ าหนัก 10
กรัม และปรมิาตรการขยายตัวของเมล็ดเมื่อค่ัวแตก  พบวาขาวโพดคั่วที่มีจํ านวนเมล็ดตอ 10 กรัม
คอนขางสงู  มีแนวโนมที่จะใหปริมาตรการขยายตัวของเมล็ดเมื่อค่ัวแตกสูงดวย ขนาดของเมล็ด
ภายในพันธุเดียวกันไมมีผลกระทบอยางมีนัยสํ าคัญตอปริมาตรการขยายตัวของเมล็ดเมื่อค่ัวแตก
แสดงวาขนาดของเมล็ดไมใชปจจัยเดียวที่มีผลตอปริมาตรการคั่วแตกของเมล็ด ขาวโพดคั่วตาง
พนัธุทีม่ีขนาดเมล็ดเทากัน  อาจจะมปีริมาตรการคั่วแตกที่แตกตางกันไดเนื่องจากองคประกอบ
ภายในเมล็ด หรือความหนาแนนของเมล็ดแตกตางกัน

Song et  al. (1991) ไดรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางขนาดของเมล็ดกับ
ปริมาตรการคัว่แตก และจํ านวนเมล็ดที่ค่ัวไมแตกของขาวโพดคั่ว  4  ชนิด  พบวาเมล็ดขาวโพดคั่ว
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ชนดิเดยีวกันที่มีขนาดกลางคือ  มีขนาดตั้งแต 5.16-5.56  และ 5.56-5.95  มิลลิเมตร  มีคา
ปริมาตรการคั่วแตกสูงที่สุด  และมีจํ านวนเมล็ดที่ค่ัวไมแตกตํ่ าที่สุด  สวนเมล็ดขนาดเล็กคือ ขนาด
4.36-4.76  มิลลิเมตร  จะมีคาปริมาตรการคั่วแตกตํ่ าที่สุด  และมีจํ านวนเมล็ดที่ค่ัวไมแตกสูงที่สุด
และเมลด็ขนาดใหญก็มีปริมาตรการคั่วแตกตํ่ า และมีเมล็ดที่ค่ัวไมแตกสูงกวาเมล็ดขนาดกลาง
ดวย  จากการศึกษาถึงปริมาตรการคั่วแตกและจํ านวนเมล็ดที่ค่ัวไมแตก  โดยใชตัวอยางเมล็ดขาว
โพดคัว่  4  ชนิด  ตัวอยางละ  250  กรัม  พบวา  ปริมาตรการคั่วแตกมีคาตั้งแต  40.8-47.2 ลบ.
ซม.ตอกรัม  โดยเมล็ดขาวโพดคั่วที่มีขนาดใหญ  จะมีปริมาตรการคั่วแตกสูงกวาเมล็ดขนาดเล็กถึง
11  เปอรเซ็นต  และมีเมล็ดที่ค่ัวไมแตกตั้งแต  0.62-1.56  เปอรเซ็นตโดยนํ้ าหนัก

Kenneth  et al. (1994) ไดใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวาปริมาตรการคั่วแตกของขาวโพดคั่ว
วาเปนปริมาตรตอหนวยนํ้ าหนักของตัวอยางที่ทํ าการคั่ว  ปริมาตรการคั่วแตกเปนลักษณะแรกที่
ควรค ํานงึถงึ  เนื่องจากเปนลักษณะที่ผูซื้อจะซื้อโดยนํ้ าหนัก และขายเปนปริมาตรที่ค่ัวแตกแลว
ปจจยัทีเ่กีย่วของกับปริมาตรการคั่วแตกไดแก ความชื้นของเมล็ด อุณหภูมิในการคั่ว ขนาดและรูป
รางของเมลด็ขาวโพดคั่ว พันธุและชนิดของขาวโพดคั่ว ความหนาแนนของเมล็ดและสภาพการทํ า
ใหแหง  รวมถงึการแตกหักเสียหายของเมล็ดดวย ความชื้นของเมล็ดนับวาเปนปจจัยที่มีความ
สํ าคญัมากทีสุ่ด เนื่องจากมีผลกระทบตออัตราและแรงดันที่เกิดขึ้นในเม็ดแปงของขาวโพด
ลักษณะทางกายภาพ (physical properties)  ของขาวโพดคั่ว เชน ขนาดของเมล็ด รูปรางของ
เมลด็ และความหนาแนนของเมล็ดนั้น  ก็มีผลตอปริมาตรการคั่วแตกเหมือนกัน  เมล็ดที่มีขนาด
เลก็  ส้ัน  และกลม จะมีปริมาตรการคั่วแตกสูง

บรรเจดิ (2494) ไดทํ าการทดลองปลูกขาวโพดคั่วรวม 7 พันธุ แยกออกเปนพันธุพื้นเมือง 5
พนัธุ คือ พนัธุทบักวางเมล็ดสีเหลือง พันธุทับกวางเมล็ดสีคร่ัง พันธุพิจิตรเมล็ดสีเหลืองซังแดง
พนัธุพจิติรเมลด็สีเหลืองซังขาว  พันธุสระบุรี  และพันธุตางประเทศ 2 พันธุ คือ พันธุแคลิฟอรเนีย
และพนัธุไอโอวา พบวา ขาวโพดคั่วพันธุตางประเทศ  มีคุณภาพการแตกของเมล็ด (popping
quality) ใกลเคียงกัน  กลาวคือ  มีเปอรเซ็นตการคั่วแตกของเมล็ด  91.1  และ 91.0 เปอรเซ็นต
ตามล ําดบั แตปริมาตรการขยายตัวของเมล็ดเมื่อค่ัวแตกนั้น พันธุแคลิฟอรเนียขยายตัวไดมากกวา
เพราะขนาดเมล็ดโตกวา ขาวโพดพนัธุพืน้เมอืงมีจํ านวนเมล็ดไมแตกมากกวาขาวโพดพันธุตาง
ประเทศ ซึง่มจี ํานวนเมลด็ไมแตก 0.3-1.3 เปอรเซ็นต แตพันธุพื้นเมืองมีจํ านวนเมล็ดไมแตก 9.7-
23.3 เปอรเซ็นต
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    Mohamed et  al. (1993) ไดทํ าการศึกษาถึงการเติมเกลือเมื่อทํ าการคั่วขาวโพด  พบวา
การเตมิเกลอืมีผลทํ าใหการคั่วแตกลดลง ทั้งนี้เนื่องจากเกลือไปปดกั้นคุณสมบัติบางประการของ
เมลด็ขาวโพดคัว่เอาไวมากกวาความหนาของเปลือกขาวโพดคั่ว นอกจากนี้การเติมเกลือยังมีผล
ท ําใหปริมาตรการขยายตัวของเมล็ดเมื่อค่ัวแตกลดลงดวย  โดยเฉพาะเมื่อค่ัวดวยเตาอบไมโครเวฟ
ความหนาของเปลือกเปนปจจัยสํ าคัญที่ใชในการคาดคะเนถึงปริมาตรการขยายตัวของเมล็ดเมื่อ
ค่ัวแตกของขาวโพดคั่ว โดยใชเตาอบไมโครเวฟ และคั่วโดยวิธีการแบบดั้งเดิม อยางไรก็ตาม
ปริมาตรการขยายตัวของเมล็ดเมื่อค่ัวแตกยังสามารถพิจารณาไดจากขนาดของเมล็ด และรูปราง
ของเมล็ดไดอีกดวย

ความชืน้ของเมล็ดเปนปจจัยที่มีความสํ าคัญมากที่สุดตอปริมาตรการคั่วแตก เนื่องจากมี
ผลกระทบตออัตราและแรงดันที่เกิดขึ้นภายในเม็ดแปงของขาวโพด นอกจากนี้ยังมีปจจัยอื่น ๆ ที่
เกีย่วของอกีเชน  ขนาดและรูปรางของเมล็ดขาวโพดคั่ว  ปริมาณแปงแข็งภายในเมล็ด  วิธีการคั่ว
อุณหภมูใินการคัว่  การแตกหักของเมล็ด  รวมถึงความหนาแนนของเมล็ด  สภาพการทํ าใหแหง
และสภาพแวดลอมอ่ืน ๆ  (Hoseney  et  al., 1983)

Song and Eckhoff (1994) รายงานวา  เมลด็ขาวโพดคั่วที่มีขนาดตางกัน  จะมีความชื้น
ภายในเมลด็ทีเ่หมาะสมตอการคั่วแตกที่แตกตางกัน  คือเมล็ดที่มีขนาดเล็กจะมีความชื้นภายใน
เมลด็ทีเ่หมาะสมตอการคั่วแตกสูงกวาเมล็ดขนาดใหญ  ดังนี้คือ  เมล็ดขาวโพดคั่วขนาด  4.36,
5.16, 5.76 และ 5.95  มิลลิเมตร  จะมีความชื้นภายในเมล็ดที่เหมาะสมตอการคั่วแตก  13.47,
13.58, 12.85, 12.91 และ 12.18  เปอรเซ็นตตามลํ าดับ  และจากการศึกษายังพบวา  เมื่อ
ความชืน้ภายในเมล็ดเปลี่ยนแปลงไปจากความชื้นที่เหมาะสมตอการคั่วแตก  0.5  เปอรเซ็นต  จะ
ท ําใหปริมาตรการขยายตัวของเมล็ดขาวโพดคั่วเปลี่ยนแปลงไป  0.5  เปอรเซ็นต    แตถาความชื้น
ภายในเมลด็เปลีย่นแปลงไปจากความชื้นที่เหมาะสมตอการคั่วแตก  1.0  เปอรเซ็นต  จะทํ าให
ปริมาตรการขยายตัวของเมล็ดขาวโพดคั่วเปลี่ยนแปลงไป  2.0  เปอรเซ็นตหรือ  1  ลูกบาศก
เซนติเมตรตอกรัมหรืออาจจะแบงเมล็ดขาวโพดคั่วตามระดับความชื้นที่เหมาะสมในการขยายตัว
เมือ่ค่ัวแตก ออกไดเปน  2  กลุม คือกลุมที่มีขนาดเล็กกวา  5.16 มิลลิเมตร และกลุมที่ใหญกวา
5.16 มลิลิเมตร  เมล็ดขาวโพดคั่วที่มีขนาดเล็กตองการความชื้นภายในเมล็ด  13.5 เปอรเซ็นต  ใน
ขณะทีเ่มลด็ขาวโพดคั่วที่มีขนาดใหญกวา  5.16 มิลลิเมตรตองการความชื้น  13.0  เปอรเซ็นตเทา
นั้น
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    สํ าหรบัความชื้นภายในเมล็ดขาวโพดคั่วที่อยูบนฝกนั้น Song and Eckhoff (1994) พบวา
เมลด็ทีอ่ยูปลายฝกจะมีความชื้นตํ่ าและจะเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ เมื่อตํ าแหนงของเมล็ดขาวโพดคั่วนั้นไล
ลงมาทีฐ่านฝก สวนชวงของความชื้นที่เหมาะสม (equilibrium isotherms) ทีท่ํ าการศึกษา  พบวา
ไมมคีวามแตกตางในขาวโพดคั่ว  2  สายพันธุ ที่ศึกษาคือ  ขาวโพดคั่วพันธุลูกผสมที่มีจํ าหนาย
เปนการคาของบริษัท Orville Redenbacher Popcorn. Co. Brookston.  และไดทํ าการศึกษาถึง
ความชืน้ภายในเมลด็ขาวโพดคั่วที่จํ าหนายเปนการคา พบวามีความสัมพันธระหวางความชื้นที่
ระดบัสมดุลกบัขนาดของเมล็ด  ในการปรับสภาพเมล็ดของขาวโพดคั่วแตละขนาดนั้น ความชื้น
ภายในเมลด็ทีเ่หมาะสมจะมีคาแตกตางกันไป ตามสภาพแวดลอมหรือความชื้นสัมพัทธ ความชื้น
ภายในเมลด็ของขาวโพดคั่วที่บรรจุถุง  และเก็บไวในขวดโหลจํ าหนายในรานคา พบวา  ความชื้น
ภายในเมลด็ขาวโพดคั่วนั้นมีความผันแปรหรือแตกตางกันคอนขางจะมาก ถึงแมวาจะเก็บอยูใน
สภาพทีเ่รียกวา สภาพอากาศที่พอเหมาะ (equilibrium condition) ความชื้นภายในเมล็ดขาวโพด
ค่ัวสวนใหญประมาณ 60 เปอรเซ็นตของเมล็ดจะอยูระหวาง 13.0–13.5 เปอรเซ็นต สวนอีก 10
เปอรเซน็ตกจ็ะมีความชื้นตํ่ ากวา 12.5 เปอรเซ็นต  และสูงกวา 15.0 เปอรเซ็นต หมายความวา
ขาวโพดคัว่ทีบ่รรจุอยูในถุงสวนใหญจะมีความชื้นอยูระหวาง 13.0-13.5 เปอรเซ็นต  และมีเพียง
เลก็นอยเทานั้น  ที่มีความชื้นตํ่ ากวา  12.5 เปอรเซ็นต  และสูงกวา  15.0   เปอรเซ็นต

Pordesimo  et  al. (1990)  ไดศึกษารายงานการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง
ลักษณะทางกายภาพของขาวโพดคั่ว เชน  ความกลมของเมล็ด  ขนาดของเมล็ด  ความถวง
จ ําเพาะของเมล็ดกับการขยายตัวของเมล็ดเมื่อค่ัวแตก และปริมาตรการคั่วแตกของเมล็ด   โดยวิธี
การคัว่ในเตาอบไมโครเวฟ พบวา สายพันธุที่เมล็ดมีความกลมมากกวา  0.70  ตามวิธีการของ    
Pordesimo et  al.  นัน้จะมกีารแตกมากที่สุด เมล็ดขาวโพดคั่วที่มีขนาดใหญ จะมีอัตราสวนของ
เมลด็ขาวโพดคั่วที่ค่ัวไมแตกตํ่ า เมล็ดที่มีคาความถวงจํ าเพาะ (specific gravity)สูง จะมีคาการ
ขยายตัวของเมล็ดเมื่อค่ัวแตกสูงดวย
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อุปกรณและวิธีการ

อุปกรณ

1. พนัธุขาวโพดค่ัวจากแหลงตางๆ  5  แหลง  จํ านวน  11  สายพันธุ คือ

1.1  พนัธุขาวโพดคัว่จากโครงการปรับปรุงพันธุขาวโพดคั่ว ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟาง
แหงชาต ิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จํ านวน  3  สายพันธุ คือ  rice popcorn composite,
pearl popcorn composite,  และ fanshape popcorn composite

1.2  พนัธุขาวโพดคัว่จากโครงการปรับปรุงพันธุขาวโพดคั่ว สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วทิยาเขตพิษณุโลก  จํ านวน  2  สายพันธุ  คือ  PB1 (local open pollinate)  และ RIT1(ประชา
กรใหม)

1.3  พนัธุขาวโพดคัว่จากบริษัทอินเตอรเอเชียน  ซีดส  จํ ากัด  จํ านวน  3 สายพันธุ  คือ  พันธุ
ลูกผสม VIP02 (IAS SK 01A3) และพันธุกึ่งการคา  2 พันธุ คือ  VIP03 (IAS SK 01D-D2)  และ
00PC 037 (IAS SK 01D-A3)
 
 1.4  ขาวโพดคัว่พันธุพื้นเมืองจากตลาดปากชอง
 
 1.5  ขาวโพดคั่ว ตรา แม็กกาแรต และตรา crown  premium  จาก super  market
 

2.  อุปกรณที่ใชในการปลูก และการบันทึกขอมูล เชน ปายกระดาษ (tag) ถงุไนลอนสีฟาที่ใช
ในการเก็บเกี่ยว  ถุงกระดาษสํ าหรับใสเมล็ด  เปนตน

3.  เครื่องคั่วไฟฟา

4.   เตาอบไมโครเวฟ
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5. หมอดินใสตัวอยาง สํ าหรบัค่ัวในเตาอบไมโครเวฟเนื่องจากถุงที่ใชค่ัวขาวโพดในไมโครเวฟ
ตองนํ าเขาจากตางประเทศ  ดังนัน้จงึน ําภูมิปญญาของชาวบานเขามาปรับใชในงานทดลองที่มีตัว
อยางเปนจ ํานวนมาก  และเปนการประหยัดคาใชจายอีกดวย

6.   เครือ่งวัดความหนาของเปลือกเมล็ด รุน ABS (Digital  Thickness Gaug 547-400)  มี
หนวยวัดเปน   micron (µ)

วธิีการ

พนัธุขาวโพดคัว่  ที่ใชเพื่อศึกษาผลผลิตและความสัมพันธของเมล็ดกับการคั่วแตก  จํ านวน
11  สายพนัธุ  สายพันธุที่ 1-9  เปนขาวโพดคั่วที่ปรับปรุงขึ้นมาในประเทศไทย  เพื่อศึกษาลักษณะ
ทางเกษตร   เก็บขอมูลลักษณะทางเกษตรและนํ าไปทดสอบคุณภาพหลังการคั่วดวย  และใชพันธุ
ตราแม็กกาแรต และตรา crown  premium  ซึง่เปนพนัธุทางการคาเปนพันธุเปรียบเทียบลักษณะ
คุณภาพหลงัการคัว่ตางๆ   แตพันธุทางการคาไมไดปลูกเพื่อศึกษาลักษณะทางเกษตร เนื่องจาก
เมลด็เมือ่น ํามาปลูกแลวเมล็ดไมงอก  คาดวาเมล็ดถูกทํ าลายความมีชีวิตหรืออาจจะเกิดการเสื่อม
คุณภาพของเมล็ด  ทํ าการทดลองเมื่อ  เดือนมีนาคม  2544

วางแผนการทดลองแบบ  Randomized  complete  block  design (RCBD)  จ ํานวน  4
ซํ ้า  โดยปลกูจ ํานวน  9  สายพันธุๆ ละ  8  แถว  แถวยาว  5  เมตร  ระยะปลูก  75 x 25  เซนติเมตร

1.  การปลกูและการดูแลรักษา

1.1  การเตรยีมแปลงทดลอง โดยจัดหาพื้นที่ใหหางจากการปลูกขาวโพดชนิดอื่น ๆ อยาง
นอย 500 เมตร หรือจัดวันปลูกที่แตกตางจากขาวโพดชนิดตางๆ  เพื่อปองกันการผสมขามพันธุ ซึ่ง
จะท ําใหคุณภาพของเมล็ดเสียไปหรืออาจจะคั่วไมแตก  ไถหัวหมู 1  คร้ัง  พรวนหยาบ 1 คร้ัง  และ
พรวนละเอยีด 1 คร้ัง เพื่อใหดินอยูในสภาพที่เหมาะสมตอการปลูกและการเจริญเติบโตของขาวโพด
หยอดเมลด็ขาวโพด  2  เมล็ดตอหลุม   เมื่อขาวโพดมีอายุได  2 สัปดาห ถอนแยกใหเหลือ  1  ตนตอ
หลุม
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1.2 การใสปุยรองพื้นกอนปลูกโดยใสพรอมกับการไถพรวน ใชสูตร 16-20-0 อัตรา 50
กโิลกรัมตอไร และใสปุยแตงหนาสูตร 46-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร เมื่อขาวโพดมีอายุได 25-30
วัน

1.3 การปองกันกํ าจัดวัชพืช ใชสารเคมีกํ าจัดวัชพืชอาทราซีน อัตรา 530  กรัมตอนํ้ า 80
ลิตรตอไร  โดยฉีดพนสารหลังปลูก

1.4  การดูแลรักษา  กํ าจัดวัชพืชเมื่อขาวโพดมีอายุไดประมาณ  1  เดือน  โดยใชเครื่องมือ
ท ํารุนติดรถไถกอนการใสปุยแตงหนา

1.5  การใหนํ้ าหลังปลูกขาวโพดจะใหนํ้ าแบบพนฝอย (sprinkler) สัปดาหละครั้ง ประมาณ
2 เดอืน หลังจากนั้นจะใหนํ้ าแบบตามรอง (furrow)  จนถงึสองสัปดาหกอนเก็บเกี่ยว

1.6 การปองกันโรค ขาวโพดคั่วสวนใหญจะออนแอตอโรครานํ้ าคาง กอนปลูกคลุกเมล็ดพันธุ
ดวยสารปองกันกํ าจัดเชื้อรา  แอพรอน  35 อัตรา 7 กรัมตอเมล็ดพันธุ  1  กิโลกรัม  เพื่อปองกันโรครา
นํ ้าคาง

1.7  การปองกันแมลง ในฤดูแลงเพลี้ยไฟมักจะระบาดควรฉีดพนดวยสารเคมีคารโบซัลแฟน
อัตรา 80 มิลลิลิตรตอนํ้ า  20  ลิตร   เมื่อขาวโพดมีอายุ  7-14  วัน

1.8  ท ําการผสมพันธุแบบ  mass sibbing  pollination  (รวมเกสรแลวจึงผสมพันธุภายใน
สายพนัธุ)   เพื่อนํ าเมล็ดมาศึกษาคุณภาพตางๆ ของเมล็ด

2.  การบนัทกึขอมูลทางดานผลผลิตและลักษณะทางเกษตร มีดังนี้

2.1 อายวุนัออกดอก  เปนจํ านวนวันที่ดอกตัวผูบาน 50 เปอรเซ็นต  โดยนับจากวันที่ขาวโพด
ไดนํ ้าครัง้แรกจนถึงวันสลัดละอองเกสร  50  เปอรเซ็นต  ของจํ านวนตนทั้งหมดตอแปลงยอย
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   2.2 อายวุนัออกไหม เปนจํ านวนวันที่ไหมตัวเมียโผลพนปลายฝก  50  เปอรเซ็นต  โดยนับ
จากวนัทีข่าวโพดไดนํ้ าครั้งแรกจนถึงวันที่ไหมตัวเมียโผลพนปลายฝก 50  เปอรเซ็นต ของจํ านวนตน
ทัง้หมดตอแปลงยอย

2.3 ความสงูตน  วัดจากพื้นดินถึงขอของใบธง  ในชวงเวลาหลังออกไหม   มีหนวยเปน
เซนตเิมตร โดยสุมวัด 10  ตน  ในแตละแปลงยอยแลวนํ ามาหาคาเฉลี่ย

2.4 ความสงูของตํ าแหนงฝก วัดจากพื้นดินถึงขอที่ติดฝกบนสุด  ในชวงเวลาหลังออกไหม  มี
หนวยเปนเซนติเมตร โดยสุมวัด 10 ตน  ในแตละแปลงยอยแลวนํ ามาหาคาเฉลี่ย

2.5 จ ํานวนตนที่เก็บเกี่ยว  คือ จํ านวนตนในแตละแปลงยอยที่เก็บฝก

2.6 ความสมํ ่าเสมอของตนโดยรวม  โดยพิจารณาจากตนสมบูรณแข็งแรง  มีใบสีเขียว  ตาน
ทานโรคและแมลง  ตานทานการหักลม  ใหคะแนน 1-5

1 = มคีวามสมํ ่าเสมอของลํ าตนดีที่สุด การเรียงตัวของใบเปนไปในทิศทางเดียวกัน
2 = มคีวามสมํ ่าเสมอของลํ าตนดี การเรียงตัวของใบเปนไปในทิศทางเดียวกัน
3 = มคีวามสมํ ่าเสมอของลํ าตนดีปานกลาง การเรียงตัวของใบคอนขางเปนไปใน
        ทิศทางเดียวกัน
4 = มคีวามสมํ ่าเสมอของลํ าตนคอนขางไมดี  การเรียงตัวของใบเกะกะไมเปน
        ระเบียบ
5 = มคีวามสมํ ่าเสมอของลํ าตนไมดี การเรียงตัวของใบเกะกะไมเปนระเบียบ

2.7  ความสมํ่ าเสมอของฝกโดยรวม โดยพิจารณาจากความสมบูรณของฝก  มีสีและขนาด
ฝกสมํ ่าเสมอ  ไมมีโรคและแมลงเขาทํ าลาย  มีเปลือกหุมฝกปดมิดชิด จากจํ านวนฝกขาวโพดที่เก็บ
เกีย่วผลผลิตทั้งแปลงยอย  ใหคะแนน  1-5  ดังนี้

1 = มคีวามสมํ่ าเสมอของฝกดีที่สุด
2 = มคีวามสมํ่ าเสมอของฝกดี
3 = มคีวามสมํ่ าเสมอของฝกดีปานกลาง
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4 =  มคีวามสมํ่ าเสมอของฝกคอนขางไมดี  มีโรคและแมลงเขาทํ าลาย
5 = มคีวามสมํ่ าเสมอของฝกไมดี  มีโรคและแมลงเขาทํ าลายมากที่สุด

2.8 ความแข็งแรงของระบบราก (root lodging) โดยใหคะแนน  1-5  ตามเปอรเซ็นตของ
จ ํานวนตนทีเ่อียงจากแนวดิ่งมากกวา  30  องศา  ดังนี้

1 = ระบบรากแข็งแรงดีที่สุด ตนขาวโพดตั้งตรง  100  เปอรเซ็นต
2 = ระบบรากแข็งแรง  ตนขาวโพดตั้งตรง  75-99  เปอรเซ็นต
3 = ระบบรากแข็งแรงปานกลาง ตนขาวโพดตั้งตรง  50-74  เปอรเซ็นต
4 = ระบบรากไมแข็งแรง  ตนขาวโพดตั้งตรง  25-49  เปอรเซ็นต
5 = ระบบรากแข็งแรงนอยที่สุด  ตนขาวโพดตั้งตรง  0-24  เปอรเซ็นต

2.9 การเกดิโรครานํ้ าคาง นับจํ านวนตนที่เปนโรครานํ้ าคาง  เมือ่ขาวโพดมีอายุได  14  วัน
ในแตละแปลงยอยเปนจํ านวนตนตอแปลงยอย

2.10 โรคทางใบที่สํ าคัญ  ไดแก  โรคราสนิม (Puccinia  polysora)  โรคใบไหมแผลเล็ก
(Bipolaris  maydis)   โรคใบไหมแผลใหญ (Exserohilum  turcicum)  และโรคใบจุด (Curvularia
lunata)  โดยใหคะแนน  1-5  ดังนี้

1 = พืน้ที่ใบเปนโรค  0-24  เปอรเซ็นต
2 = พืน้ทีใ่บเปนโรค  25-49  เปอรเซ็นต
3 = พืน้ทีใ่บเปนโรค  50-74  เปอรเซ็นต
4 = พืน้ทีใ่บเปนโรค  75-99  เปอรเซ็นต
5 = พืน้ที่ใบเปนโรค  100  เปอรเซ็นต

2.11 เปอรเซ็นตความชื้นของเมล็ด  สุมเมล็ดหนัก  100  กรัมตอแปลงยอย  แลวนํ าไปวัด
เปอรเซ็นตความชื้นโดยเครื่อง  Steinlite  ของบริษัท  Seed  Buroequipment, C0  ประเทศสหรัฐ
อเมริกา

2.12 เปอรเซ็นตกะเทาะ  เปนเปอรเซ็นตของเมล็ดที่ไดจากการกะเทาะเมล็ดออกจากฝก
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เปอรเซ็นตกะเทาะ = นํ ้าหนักเมล็ด  x 100
        นํ ้าหนักฝก

2.13 วนัสกุแกทางสรีรวิทยา  เร่ิมนับจากวันที่ผสมเกสรไปแลว  20  วัน  โดยแกะเมล็ด
บริเวณกลางฝกจ ํานวน 10 เมล็ด จํ านวน 3 ฝกตอพื้นที่  7.5  ตารางเมตร  ถาพบวาที่ฐานของเมล็ดมี
สีนํ ้าตาลถงึสดํี าถือวาเมล็ดนั้นถึงวันสุกแกทางสรีรวิทยา (กมลพรรณ, 2543)

2.14 คํ านวณหาผลผลิต (กิโลกรัม) เมล็ดตอไรที่ความชื้น 15 เปอรเซ็นต  คํ านวณผลผลิต
โดยใชสูตร

     ผลผลิต  = นํ ้าหนักฝก x (100 – %ความชื้น) x  %กะเทาะเมล็ด  x 1,600
      (100-15)  x  พืน้ทีเ่ก็บเกี่ยว(ตารางเมตร)  x  100

ความสมํ ่าเสมอของลักษณะตนโดยรวม  ความแข็งแรงของระบบราก  และโรคทางใบ
บันทกึเมือ่ขาวโพดมีอายุ  25-30  วันหลังจากวันออกดอก  50  เปอรเซ็นต  ซึ่งเปนระยะที่เปลือกหุม
ฝกแหง  แตใบยังเขียวเขม (stay  green)

3.  การศกึษาลกัษณะทางกายภาพและคุณภาพของขาวโพดคั่ว

3.1 วดัความหนาของเปลือกเมล็ดดานที่มีตนออนและไมมีตนออน โดยใชเครื่องวัดความ
หนาของเปลือกเมล็ด  รุน ABS  (Digital  Thickness Gaug 547-400) มหีนวยวัดเปน  micron (µ)

3.2 ขนาดเมลด็  ซึง่วัดโดยจํ านวนเมล็ดตอนํ้ าหนักเมล็ด  10  กรัม   แบงออกเปน ดังนี้

- เมลด็ขนาดใหญ มีจํ านวนเมล็ด  52-67 เมล็ดตอนํ้ าหนักเมล็ด  10  กรัม
- เมลด็ขนาดกลาง มีจํ านวนเมล็ด  68-75 เมล็ดตอนํ้ าหนักเมล็ด  10  กรัม
- เมลด็ขนาดเล็ก  มีจํ านวนเมล็ด  76-105 เมล็ดตอนํ้ าหนักเมล็ด  10  กรัม
- เมลด็ขนาดเล็กมาก มีจํ านวนเมล็ดมากกวา 105 เมล็ดขึ้นไปตอนํ้ าหนักเมล็ด10 กรัม
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            3.3  หาเปอรเซ็นตความชื้นของเมล็ดกอนคั่ว  โดยสุมเมล็ดหนัก  100  กรัมตอพื้นที่   7.5  ตา
รางเมตร   แลวนํ าไปวัดเปอรเซ็นตความชื้นโดยเครื่อง  Steinlite  ของบริษัท  Seed
Buroequipment, C0  ประเทศสหรัฐอเมริกา

3.4  วเิคราะหองคประกอบทางเคมีของเมล็ดไดแก เปอรเซ็นตความชื้น   เปอรเซ็นตแปง
เปอรเซน็ตเถา เปอรเซ็นตเสนใย เปอรเซ็นตไขมัน เปอรเซ็นตโปรตีน เปอรเซ็นตคารโบไฮเดรท  และ
เปอรเซ็นตอมโิลส   วิธีการวิเคราะหอยูในภาคผนวก

3.5 สีของเนื้อแปงเมื่อค่ัวแตก (flake color) มสีีเหลืองออน หรือสีขาว ประเมินดวยสายตา
(วีรศักดิ์ และคณะ, 2545)

3.6 รูปแบบการแตกของแปงหลังจากคั่ว (flake type) ประเมินดวยสายตา

- แบบผีเสื้อ (butterfly type)
- แบบดอกเห็ด (mushroom type)

3.7   เมื่อนํ าเมล็ดไปคั่ว  ในขณะที่ค่ัวจะมีกลิ่นหอม

3.8  การชมิรสชาติ ความนุม ความกรอบ และละลายหมดในปากเมื่อเคี้ยว   โดยใชผูชิม
5  คน    แลวหาคาเฉลี่ย โดยการใหคะแนน 1-5

1 = แขง็  เหนียว และมีกากมากที่สุด
2 = แขง็  เหนยีว และมีกากมากปานกลาง
3 = คอนขางจะมีความนุม  ความกรอบ และละลายหมดในปากเมื่อเคี้ยว
4 = มคีวามนุม  ความกรอบ และละลายหมดในปากเมื่อเคี้ยวปานกลาง
5 = มคีวามนุม  ความกรอบ และละลายหมดในปากเมื่อเคี้ยวมากที่สุด
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    3.9  เปอรเซ็นตการคั่วแตก ( popping  percentage)

= จ ํานวนเมล็ดขาวโพดคั่วที่ค่ัวแตก  x 100
     จ ํานวนเมล็ดขาวโพดคั่วทั้งหมด

3.10  ปริมาตรการขยายตัวของเมล็ดเมื่อค่ัวแตก (expansion volume, ml/g)

= ปริมาตรของขาวโพดคั่วที่ค่ัวแตกทั้งหมด (ml)
    นํ ้าหนักของเมล็ดทั้งหมด

3.11   ขนาดการขยายตัวของเมล็ดหลังคั่ว (flake size,  ml / grain)

=   ปริมาตรของขาวโพดคั่วที่ค่ัวแตก (ml)
   จ ํานวนเมล็ดขาวโพดคั่วที่ค่ัวแตกทั้งหมด

4.  การวิเคราะหทางสถิติ

4.1  การวเิคราะหผลทางดานผลผลิตและลักษณะทางเกษตร ใชโปรแกรมวิเคราะห
MSTAT

4.2  การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(correlation  coefficient, r)  ระหวางลักษณะ
คุณภาพของขาวโพดคั่ว  โดยวิธี  Simple  Linear  Correlation (สุรพล, 2523)
โดยใชสูตร

               Σxy−(Σx)(Σ−y)
                       n

             r  =         
                                       

      √  (Σx2−Σx)2/n)(Σy2−(Σy)2 /n)
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คา  r  =  -1 หมายถงึ  มคีวามสัมพันธอยางสมบูรณ ระหวาง  2  ลักษณะในทางตรงขามกัน
        r  =   0  หมายถงึ  ไมมีความสัมพันธกันเลย
        r = +1  หมายถงึ  มคีวามสัมพันธอยางสมบูรณ ระหวาง  2  ลักษณะในทางเดียวกัน
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สถานทีแ่ละระยะเวลาทํ าการวิจัย

สถานที่

1.     ศูนยวจิยัขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ ต.กลางดง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา
2.     สถาบนัคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตร

        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3.    ศูนยตรวจสอบและออกใบรับรองคุณภาพสินคาเกษตรเพื่อการสงออก  (ศตอ.)

กองเกษตรเคมี  กรมวิชาการเกษตร

ระยะเวลาการทํ าวิจัย

เดอืน มนีาคม 2544 ถึง  เดือน ธันวาคม 2544
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ผลและวิจารณ

ผลผลติและลักษณะทางเกษตร

ในการศึกษาผลผลิตและลักษณะทางเกษตรบางลักษณะของขาวโพดคั่วที่ปรับปรุงขึ้นมา
ในประเทศไทย  จ ํานวน  9  สายพันธุ  สวนสายพันธุทางการคาอีก  2  สายพันธุนั้นไมไดนํ ามาปลูก
เพือ่ศึกษาลกัษณะทางเกษตร  คาดวาเมล็ดถูกทํ าลายความมีชีวิตหรืออาจจะเกิดการเสื่อมคุณ
ภาพของเมลด็  ในการศึกษาทั้ง  9  สายพันธุ  พบวาขาวโพดคั่วชุดนี้ใหผลผลิตอยูในชวง  124–
506  กโิลกรัมตอไร  โดยมีผลผลิตเฉลี่ย  366  กิโลกรัมตอไร  สายพันธุที่ใหผลผลิตสูงสุดคือ  สาย
พันธุ  fanshape  popcorn  composite  ซึง่ใหผลผลิต  506  กิโลกรัมตอไร  ในทุกสายพันธุที่ทํ า
การศกึษา  มีเปอรเซ็นตความงอกสูง  มีคาระหวาง  93–100  เปอรเซ็นต  สํ าหรับเปอรเซ็นต
กะเทาะและเปอรเซ็นตความชื้นทุกสายพันธุมีคาใกลเคียงกัน (ตารางที่  1 )  สายพันธุ RIT1 มี
เปอรเซ็นตกะเทาะสูงสุด  82  เปอรเซ็นต

เมือ่พจิารณาถงึลกัษณะทางเกษตร  พบวา  ขาวโพดคั่วชุดนี้มีความสูงตนอยูระหวาง
129-205   เซนติเมตร  และมีความสูงฝกอยูระหวาง  64-119   เซนติเมตร  สายพันธุพื้นเมืองจาก
ตลาดปากชองเปนสายพันธุที่มีความสูงตนและความสูงฝกสูงที่สุด ในขณะที่สายพันธุ  VIP 03
เปนสายพนัธุทีม่คีวามสูงตนและความสูงฝกตํ่ าที่สุด  อายุวันออกดอกอยูระหวาง  51-59  วัน  โดย
มอีายวุนัออกดอกเฉลีย่ 53 วัน สายพันธุที่มีอายุวันออกดอกชาที่สุดคือ  สายพันธุพื้นเมืองจาก
ตลาดปากชอง และสายพันธุ  VIP 02  เปนสายพนัธุที่มีอายุวันออกดอกเร็วที่สุด  อายุวันออกไหม
อยูระหวาง 52-60 วนั  โดยมอีายวุนัออกไหมเฉลี่ย  54  วัน  สายพันธุที่มีอายุวันออกไหมชาที่สุด
คือ  พนัธุพื้นเมืองจากตลาดปากชอง  และสายพันธุ  VIP 02  เปนสายพันธุที่มีอายุออกไหมเร็วที่
สุด  ความแขง็แรงของรากของขาวโพดคั่วที่นํ ามาทดสอบในครั้งนี้อยูระหวาง 1-2  คะแนน  โดยมี
คะแนนความแขง็แรงของรากเฉลี่ย  1  คะแนน  ทุกสายพันธุมีความแข็งแรงของรากดี   ความ
สมํ ่าเสมอของตนอยูระหวาง  1.3-2.0  คะแนน  โดยมีคะแนนความสมํ่ าเสมอของตนเฉลี่ย  1.8
คะแนน  ทกุสายพนัธุที่มีความสมํ่ าเสมอของตนดี   ความสมํ่ าเสมอของฝกอยูระหวาง  1.0-3.8
คะแนน  โดยมีคะแนนความสมํ่ าเสมอของฝกเฉลี่ย  1.9  คะแนน  ทุกสายพันธุมีความสมํ่ าเสมอ
ของฝกที่ดี
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เมือ่ศึกษาถงึการเกิดโรครานํ้ าคาง พบวา ขาวโพดคั่วชุดนี้เกิดโรครานํ้ าคางตั้งแต  0.3-
11.9  เปอรเซ็นต  โดยมีจํ านวนตนการเกิดโรครานํ้ าคางเฉลี่ย  4.5  เปอรเซ็นต  สายพันธุที่เกิดโรค
รานํ ้าคางนอยที่สุดคือ  fanshape  popcorn  และ 00PC 037  ในขณะที่สายพันธุ  PB 1  เกิดโรค
รานํ ้าคางมากที่สุด  การเกิดโรคทางใบไดคะแนนตั้งแต 1.1-2.8  คะแนน  โดยมีคะแนนการเกิดโรค
ทางใบเฉลี่ย   1.7  คะแนน  สายพันธุที่เกิดโรคทางใบนอยที่สุดคือ  rice  popcorn  pearl
popcorn และพนัธุพื้นเมืองจากตลาดปากชอง  ในขณะที่สายพันธุ  VIP 03  เกดิโรคทางใบมากที่
สุด  จ ํานวนตนที่เก็บเกี่ยวมีต้ังแต  34-40  ตนตอพื้นที่  7.5  ตารางเมตร  โดยมีจํ านวนตนเฉลี่ย
37  ตนตอพื้นที่  7.5  ตารางเมตร สายพันธุ  fanshape  popcorn  มจี ํานวนตนตอพื้นที่มากที่สุด
ในขณะที่สายพันธุ  VIP 03  เปนสายพนัธุทีม่จี ํานวนตนตอพื้นที่นอยที่สุด  จํ านวนตนหักลมอยู
ระหวาง  2-12  ตนตอพื้นที่  7.5  ตารางเมตร  โดยมีจํ านวนตนหักลมเฉลี่ย  5   ตนตอพื้นที่  สาย
พันธุ  VIP 03  เปนสายพนัธุทีม่ตีนหักลมมากที่สุด  จํ านวนฝกเก็บเกี่ยวอยูระหวาง  27-54  ฝกตอ
พืน้ที ่  7.5  ตารางเมตร  โดยมีจํ านวนฝกเฉลี่ย  44   ฝกตอพื้นที่  7.5  ตารางเมตร  สายพันธุพื้น
เมอืงจากตลาดปากชอง  เปนสายพนัธุทีม่จี ํานวนฝกเก็บเกี่ยวมากที่สุด  ในขณะที่สายพันธุ  VIP
03  เปนสายพนัธุทีม่จี ํานวนฝกเก็บเกี่ยวนอยที่สุด  จํ านวนฝกเสียตอพื้นที่อยูระหวาง  4-18  ฝกตอ
พืน้ที ่  7.5  ตารางเมตร  โดยมีจํ านวนฝกเสียเฉลี่ย  11  ฝกตอพื้นที่   สายพันธุ VIP 02  เปนสาย
พนัธุทีม่ฝีกเสียนอยที่สุด  ในขณะที่สายพันธุ  VIP 03  เปนสายพนัธุที่มีฝกเสียมากที่สุด  มีนํ้ าหนัก
ฝกอยูระหวาง  0.8-2.7  กโิลกรมัตอพื้นที่ 7.5  ตารางเมตร  โดยมีนํ้ าหนักฝกเฉลี่ย  2.2  กิโลกรัม
ตอพื้นที่  สายพันธุ  PB 1  เปนสายพนัธุทีม่นีํ้ าหนักฝกตอพื้นที่สูงที่สุด  ในขณะที่สายพันธุ  00PC
037  เปนสายพนัธุทีม่นีํ ้าหนักฝกตอพื้นที่ต่ํ าที่สุด  นํ้ าหนักเมล็ดอยูระหวาง  0.6-2.4  กิโลกรัมตอ
พืน้ที ่  7.5  ตารางเมตร  โดยมีนํ้ าหนักเมล็ดเฉลี่ย  1.7  กโิลกรัมตอพื้นที่  7.5  ตารางเมตร  สาย
พันธุ  fanshape  popcorn  เปนสายพนัธุทีม่ีนํ้ าหนักเมล็ดตอพื้นที่สูงสุด  ในขณะที่สายพันธุ  VIP
03  เปนสายพนัธุทีม่นีํ ้าหนักเมล็ดตอพื้นที่ต่ํ าที่สุด  นํ้ าหนักซังอยูระหวาง  0.17-0.59  กิโลกรัมตอ
พืน้ที ่ 7.5  ตารางเมตร   โดยมีนํ้ าหนักซังเฉลี่ย  0.4  กโิลกรัมตอพื้นที่   สายพันธุ VIP 03 เปนสาย
พนัธุทีม่นีํ ้าหนักซังตอพื้นที่ต่ํ าที่สุด  ในขณะที่สายพันธุ  fanshape  popcorn  เปนสายพันธุที่มีนํ้ า
หนกัซังตอพื้นที่สูงที่สุด

เมือ่ศึกษาถึงอายุวันสุกแกทางสรรีวทิยาของขาวโพดคั่วชุดนี้  พบวา  มีอายุวันสุกแกทาง
สรี-รวิทยาอยูระหวาง  73-79  วนั  โดยมีอายุวันสุกแกทางสรีรวิทยาเฉลี่ย  76  วัน  สายพันธุ VIP
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02  มอีายถุงึวนัสกุแกทางสรีรวิทยาเร็วที่สุด  ในขณะที่สายพันธุ  PB 1  เปนสายพันธุที่มีอายุถึงวัน
สุกแกทางสรีรวิทยาชาที่สุด  คือ  79  วัน



 ตารางที่ 1  ผลผลิตเฉลี่ยและลักษณะทางเกษตรบางลักษณะของขาวโพดคั่ว  จํ านวน  9  สายพันธุ

ผลผลิต เปอรเซ็นต เปอรเซ็นต เปอรเซ็นต วันออกดอก 50 % ความแข็งแรง ความสมํ่ า ความสมํ่ า
15 % moist. ความงอก กะเทาะ ความชื้น ของราก เสมอของ เสมอของ

(กก./ไร) (1-5)1 ตน(1-5)1 ฝก(1-5)1

1 rice popcorn  composite 457 ab2 96 80 ab 15 192 abc 110 ab 52 cd 53 de 2 2.0 ab 1.5 cde
2 pearl popcorn  composite 437 abc 93 80 ab 15 197 ab 104 bc 53 c 54 c 2 2.0 ab 2.0 bc
3 fanshape popcorn composite 506 a 95 80 ab 15 202 ab 108 abc 52 de 53 cde 1 1.75 abc 1.4 cde
4 PB 1  (local  open pollinate) 316 d 95 81 ab 14 190 bc 114 ab 55 b 56 b 2 2.0 ab 2.3 b
5 RIT1 (ประชากรใหม) 377 bcd 98 82 a 14 181 c 98 cd 53 c 54 cd 1 1.63 bc 1.9 bcd
6 VIP 02 (IAS SK  01 A3) 382 bcd 98 79 ab 14 160 d 90 de 51 e 52 f 1 1.3 c 1.0 e
7 VIP 03 (IAS SK  01D-D2) 124 e 96 75 c 15 129 e 64 f 53 cd 53 ef 1 2.3 a 3.8 a
8 00PC  037  (IAS SK  01D-D3) 357 cd 98 81 ab 15 162 d 81 e 53 cd 54 cde 1 1.3 c 1.3 de
9 พันธุพื้นเมืองจากตลาดปากชอง 336 d 100 79 b 15 205 a 119 a 59 a 60 a 2 1.75 abc 2.3 b

Mean 366 97 80 15 180 99 53 54 1 1.8 1.9
C.V. (%) 16.7 3.2 2.2 5.9 5.5 8.1 1.4 1.6 28.4 20.7 23.1
LSD .05 89.2 NS 2.6 NS 14.4 11.7 1.1 1.2 NS 0.5 0.6
LSD .01 120.9 3.5 19.6 15.8 1.5 1.7 0.7 0.9

หมายเหตุ  1 คะแนน  1 = ดีที่สุด  และ 5 = ดีนอยที่สุด    
                         2ตัวอักษรที่เหมือนกันของคาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกันแสดงวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติเมื่อทดสอบดวย LSD ที่คาความเชื่อมั่น  95  เปอรเซ็นต 21

ดอกตัวผู ดอกตัวเมีย

ความสูง (ซม.)
ลํ าดับที่ สายพันธุ

ตน ฝก



ตารางที่ 1  (ตอ)

การเกิด โรค จํ านวนตน จํ านวนตน จํ านวนฝก จํ านวน นํ้ าหนักฝก นํ้ าหนักเมล็ด นํ้ าหนักซัง วันสุกแก
โรครานํ้ าคาง ทางใบ เก็บเกี่ยว หักลม เก็บเกี่ยว ฝกเสีย ( 7.5 ตรม.) ( 7.5 ตรม.) ( 7.5 ตรม.) ทางสรีร

( % ) (1-5)1 ( 7.5 ตรม.) ( 7.5 ตรม.) ( 7.5 ตรม.) ( 7.5 ตรม.) (กก.) (กก.) (กก.) วิทยา(วัน)
1 rice popcorn  composite 2.4 b2 1.3 cd 38 2 c 47 ab 6 de 2.7 ab 2.2 ab 0.50 ab 75 bc
2 pearl popcorn  composite 9.5 a 1.3 cd 36 3 bc 45 ab 12 bc 2.6 abc 2.1 abc 0.49 ab 78 ab
3 fanshape popcorn composite 0.3 b 1.5 cd 40 2 c 45 ab 9 cde 3.0 a 2.4 a 0.59 a 75 bc
4 PB 1  (local  open pollinate) 11.9 a 1.5 cd 37 5 bc 48 ab 10 bcd 1.8 d 1.5 d 0.32 d 79 a
5 RIT1 (ประชากรใหม) 4.8 ab 1.5 cd 37 4 bc 43 b 12 bc 2.2 cd 1.8 bcd 0.39 cd 77 ab
6 VIP 02 (IAS SK  01D-A3) 2.4 b 2.3 b 39 8 ab 39 b 4 e 2.2 bcd 1.8 bcd 0.44 bc 73 c
7 VIP 03 (IAS SK  01D-D2) 2.4 b 2.8 a 34 12 a 27 c 18 a 0.8 e 0.6 e 0.17 e 75 bc
8 00PC 037  (IAS SK  01D-D3) 0.3 b 1.6 c 38 6 bc 48 ab 12 bc 2.1 cd 1.7 cd 0.37 cd 75 bc
9 พันธุพื้นเมืองจากตลาดปากชอง 7.1 ab 1.1 d 38 5 bc 54 a 14 ab 2.0 d 1.6 d 0.41 bcd 78 ab

Mean 4.5 1.7 37 5 44 11 2.2 1.7 0.4 76
C.V. (%) 105.7 19 6.8 65.8 14.9 32.1 16.5 17.1 16.1 2.9
LSD .05 2.8 0.4 NS 5.0 9.6 5.0 0.5 0.4 0.004 3.2
LSD .01 3.8 0.6 6.8 13.0 6.8 0.7 0.6 0.1 4.4

หมายเหตุ 1 คะแนน  1-5     คะแนน  1 = เปนโรคนอยที่สุด  และ 5 = เปนโรคมากที่สุด     
                       2 ตัวอักษรที่เหมือนกันของคาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกันแสดงวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ  เมื่อทดสอบดวย  LSD  ที่คาความเชื่อมั่น  95  เปอรเซ็นต

22

ลํ าดับที่ สายพันธุ



23
 ลกัษณะทางกายภาพของเมล็ดขาวโพดคั่ว

เมลด็ขาวโพดคัว่  11  สายพันธุที่นํ ามาศึกษา  เปนเมล็ดขาวโพดคั่วที่ปรับปรุงพันธุข้ึนมาใน
ประเทศไทย  จ ํานวน  9  สายพันธุ  และเมล็ดพันธุจากตางประเทศ  ที่จํ าหนายเปนการคา  2  สาย
พนัธุ  เพือ่ใชเปนพันธุเปรียบเทียบลักษณะและคุณภาพหลังการคั่ว  เมล็ดขาวโพดคั่วทั้ง  11  สาย
พนัธุ  ไดศึกษาขนาดเมล็ดซึ่งวัดโดยจํ านวนเมล็ดตอนํ้ าหนักเมล็ด  10  กรัม  สามารถแบงออกเปน  4
กลุม  ดังนี้  (ตารางที่  2 )

1.  กลุมทีม่เีมล็ดขนาดใหญ มีรูปรางของเมล็ดเปนลักษณะกลม  ไดแก  สายพันธุตราแม็ก
กาแรต  สายพันธุตรา  crown premium  และสายพันธุ  fanshape  popcorn  composite  ซึ่งมี
จ ํานวนเมล็ดอยูในชวง  62–63  เมล็ดตอนํ้ าหนักเมล็ด  10  กรัม

2.  กลุมทีม่เีมล็ดขนาดกลาง รูปรางของเมล็ดลักษณะเมล็ดกลม มีเพียงพันธุเดียว คือ  สาย
พันธุ  00PC 037 (IAS  SK  01D-A3)  มจี ํานวนเมล็ด  71  เมล็ดตอนํ้ าหนักเมล็ด  10  กรัม

3.  กลุมที่มีเมล็ดขนาดเล็ก  มี  5  สายพันธุคือ  สายพันธุ  rice  popcorn  composite,
pearl  popcorn  composite, PB 1 (local  open pollinate)  RIT 1 (ประชากรใหม)  และ พันธุพื้น
เมอืงจากตลาดปากชอง  มีจํ านวนเมล็ดอยูในชวง  77-96 เมล็ดตอนํ้ าหนักเมล็ด  10  กรัม

4.  กลุมทีม่ขีนาดเมล็ดเล็กมาก  มี  2  พันธุ คือ  สายพันธุ  VIP 02 (IAS SK  01 A3) รูปราง
ของเมล็ดมีลักษณะเรียวแหลม และ VIP 03 (IAS SK 01D-D2) ซึง่เมล็ดมีลักษณะกลม มีจํ านวน
เมลด็อยูในชวง  110–115  เมล็ดตอนํ้ าหนักเมล็ด  10  กรัม

ขนาดเมลด็ซึง่วดัโดยจํ านวนเมล็ดตอนํ้ าหนักเมล็ด  10  กรัมของสายพันธุที่ศึกษา  มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญยิ่ง (P< 0.01) สายพันธุตราแม็กกาแรต  และสายพันธุตรา crown
premium  มขีนาดเมลด็ใหญมากที่สุด  ที่เหลืออีก  9  สายพันธุ  ซึ่งเปนสายพันธุที่ไดรับการปรับปรุง
ภายในประเทศมขีนาดเมล็ดปานกลางจนถึงเล็กมาก (ตารางที่ 2 )สายพันธุตราแม็กกาแรต และตรา
crown  premium  มเีปอรเซน็ตความชื้น  14.1 – 15.3  เปอรเซ็นต  ซึ่งสูงกวาสายพันธุอ่ืนๆ  อยางมี
นยัส ําคญัยิง่  สวนเมล็ดขาวโพดคั่วที่เหลือ  9  สายพันธุ  มีความชื้นอยูในชวง 11.0 – 12.3
เปอรเซ็นต เมล็ดที่มีขนาดเล็กมากคือสายพันธุ  VIP 03  มคีวามชื้นตํ่ าที่สุด
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ความหนาของเปลือกเมล็ดทั้งดานที่มีตนออนและดานที่ไมมีตนออนของเมล็ดทั้ง  11  สาย
พนัธุ  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญยิ่ง  (P< 0.01 )  ความหนาของเปลือกเมล็ดดานที่มีตน
ออนมคีวามหนามากกวาเปลือกเมล็ดดานที่ไมมีตนออน  และความหนาของเปลือกเมล็ดทั้ง  2  ดาน
มกัจะคลอยตามกนั  จึงขอกลาวถึงเปนความหนาโดยรวมของเปลือกเมล็ด  พันธุที่มีเมล็ดขนาดใหญ
คือ  สายพันธุตราแม็กกาแรต และสายพันธุตรา crown  premium    มคีวามหนาของเปลือกเมล็ด
มากทีสุ่ด  แตความหนาของเปลือกเมล็ดของเมล็ดที่มีขนาดกลาง  ขนาดเล็ก  และเล็กมากคอนขาง
แปรปรวน  เมลด็ขนาดเล็กมากทั้งสองสายพันธุ  มีความหนาเปลือกเมล็ดมากกวาความหนาเปลือก
เมลด็ของเมล็ดขนาดเล็กและขนาดกลางบางสายพันธุ

คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ดขาวโพดคั่ว

การวเิคราะหองคประกอบทางเคมีของเมล็ด  พบวา  เปอรเซ็นตแปงของเมล็ดทั้งหมดอยูใน
ชวง  63.7–68.1  เปอรเซ็นต  กลุมที่มีเมล็ดขนาดใหญ คือ สายพันธุตราแม็กกาแรต  และตรา crown
premium  มเีปอรเซน็ตแปงคอนขางสูง  เทากับ  67.0 และ 68.1 เปอรเซ็นตตามลํ าดับ สายพันธุ
PB1  ซึง่อยูในกลุมที่มีเมล็ดขนาดเล็กมีเปอรเซ็นตแปงตํ่ าสุด  63.7  เปอรเซ็นต  และสายพันธุ  VIP
03  อยูในกลุมเมล็ดที่มีขนาดเล็กมาก  แตมีเปอรเซ็นตแปงคอนขางสูง คือ  67.8  เปอรเซ็นต  (ตาราง
ที ่ 3 )  แตอยางไรก็ตามเปอรเซ็นตแปงของสายพันธุที่ศึกษาทั้ง  11  สายพันธุ  ซึ่งมีขนาดเมล็ดแตก
ตางกนันั้นสวนมากมีคาใกลเคียงกัน

สมบัติทางเคมอ่ืีนๆ ของเมล็ดที่ทํ าการวิเคราะห  คือ เปอรเซ็นตเถา  เปอรเซ็นตเสนใย
เปอรเซ็นตโปรตีน เปอรเซ็นตคารโบไฮเดรต  และอมิโลส  เมล็ดขาวโพดคั่วสายพันธุตราแม็กกาแรต
และตรา crown  premium  ซึง่เปนพนัธุทางการคาที่นํ ามาเปรียบเทียบ  มีคาของคุณสมบัติทางเคมี
ตางๆ เหลานี้อยูในระดับปานกลาง    สายพันธุ VIP 03  มเีปอรเซ็นตไขมัน  และโปรตีนตํ่ าสุด  แตมี
เปอรเซน็ตคารโบไฮเดรต  และเปอรเซ็นตอมิโลสในเมล็ดสูงสุด   เมล็ดที่นํ ามาศึกษาทั้งหมด  มี
เปอรเซน็ต เถาอยูในชวง  1.4–1.7 เปอรเซ็นต  สายพันธุตราแม็กกาแรต และสายพันธุตรา crown
premium มเีปอรเซน็ตเถาตํ่ ากวาสายพันธุที่พัฒนาในประเทศทั้งหมด โดยมีเปอรเซ็นตเถา 1.4
เปอรเซ็นต  เมล็ดขาวโพดคั่วสายพันธุอ่ืนๆ มีปริมาณเถาตั้งแต  1.5–1.7  เปอรเซ็นต
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เมือ่เปรียบเทียบเปอรเซ็นตอมิโลสกับเปอรเซ็นตแปง พบวา  สายพันธุ RIT 1    มีเปอรเซ็นต
แปงสงูเทากับ  66.5  เปอรเซ็นต  แตมีเปอรเซ็นตอมิโลสตํ่ าสุด คือ 15.8  เปอรเซ็นต  สวนสายพันธุ
VIP 03     ซึง่มเีปอรเซ็นตอมิโลสสูงสุด  เทากับ  20.9  เปอรเซ็นต     มีเปอรเซ็นตแปงเทากับ  67.8
เปอรเซน็ต   ซึ่งเปอรเซ็นตแปงในทุกสายพันธุที่ทํ าการศึกษามีคาใกลเคียงกัน



ตารางที่ 2  แสดงลักษณะทางกายภาพของเมล็ดขาวโพดคั่ว จํ านวน  11  สายพันธุ 

ลักษณะ เปอรเซ็นต
ของเมล็ด ความชื้น ดานที่มี ดานที่ไม

ตนออน มีตนออน
1 rice popcorn  composite เล็ก rice 821 12.0 cd2 104.6 abc 95.8 abc
2 pearl popcorn  composite เล็ก pearl 77 12.0 cd 97.0 cd 83.1 cd
3 fanshape popcorn composite ใหญ fan 67 11.6 d 107.3 abc 91.7 bcd
4 PB 1 (local open  pollinate) เล็ก rice 97 12.0 cd 87.3 d 80.9 d
5 RIT1 (ประชากรใหม) เล็ก pearl 84 12.1 cd 101.8 bcd 92.2 bcd
6 VIP  02 (IAS  SK  01 A3) เล็กมาก rice 110 11.6 d 99.1 bcd 86.9 cd
7 VIP  03 (IAS  SK  01D-D2) เล็กมาก pearl 115 11.0 e 97.1 cd 79.4 d
8 00PC 037 (IAS  SK  01D-A3) กลาง pearl 71 12.3 c 93.4 cd 81.1 d
9 พันธุพื้นเมืองจากตลาดปากชอง เล็ก rice 95 12.2 c 93.6 cd 85.6 cd

10 ตราแม็กกาแรต ใหญ pearl 64 14.1 b 113.8 ab 102.1 ab
11 ตรา  crown  premium ใหญ pearl 62 15.3 a 119.6 a 107.3 a

Mean 84 12.4 101.3 89.6
C.V. (%) 10.8 2.7 10.6 11.5
LSD  .05 12.8 0.5 15.1 14.6
LSD  .01 17.0 0.6 20.1 19.4

หมายเหตุ  1 เมล็ดขนาดใหญ  =  52-67  เมล็ด เมล็ดขนาดกลาง = 68-75 เมล็ด  เมล็ดขนาดเล็ก = 76-105 เมล็ดและเมล็ดขนาดเล็กมาก = 105 เมล็ดขึ้นไป
                  ตอนํ้ าหนักเมล็ด  10  กรัม  26

                        2 ตัวอักษรที่เหมือนกันของคาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกันแสดงวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ เมื่อทดสอบดวย LSD ที่คาความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต

ลักษณะ

ลํ าดับที่ สายพันธุ
รูปรางเมล็ด

ความหนาของเปลือกเมล็ด (     )
ขนาดเมล็ด



ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห (dry  basis) องคประกอบทางเคมีของเมล็ดขาวโพดคั่ว  จํ านวน  11  สายพันธุ

เปอรเซ็นตความชื้น เปอรเซ็นต เปอรเซ็นต เปอรเซ็นต เปอรเซ็นต เปอรเซ็นต เปอรเซ็นต เปอรเซ็นต
ของตัวอยางเริ่มตน แปง เถา เสนใย ไขมัน โปรตีน คารโบไฮเดรท อมิโลส

1 rice popcorn composite 8.99 + 0.02 65.67 + 0.00 1.52 + 0.03 2.16 + 0.03 3.49 + 0.21 12.16 + 0.18 71.7 16.9
2 pearl popcorn composite 8.97 + 0.06 66.39 + 0.30 1.56 + 0.00 1.64 + 0.03 2.82 + 0.23 11.80 + 0.16 73.2 16.9
3 fanshape popcorn composite 9.38 + 0.05 64.94 + 0.07 1.54 + 0.03 1.71 + 0.01 4.12 + 0.02 12.14 + 0.32 71.1 19.0
4 PB1 (local open pollinate) 9.57 + 0.02 63.67 + 0.03 1.68 + 0.02 1.75 + 0.06 3.04 + 0.23 12.25 + 0.16 71.7 18.9
5 RIT1 (ประชากรใหม) 9.79 + 0.01 66.47 + 0.03 1.59 + 0.04 1.87 + 0.07 3.13 + 0.14 11.94 + 0.03 71.7 15.8
6 VIP 02 (IAS SK 01 A3) 9.82 + 0.00 66.87 + 0.37 1.5 + 0.03 2.28 + 0.18 2.33 + 0.29 11.13 + 0.11 72.9 16.9
7 VIP 03 (IAS SK 01D-D2) 8.53 + 0.09 67.82 + 0.10 1.66 + 0.01 2.15 + 0.05 1.96 + 0.24 10.77 + 0.23 74.9 20.9
8 00PC 037 (IAS SK 01D- D3) 9.28 + 0.11 66.16 + 0.07 1.6 + 0.01 2.09 + 0.01 2.68 + 0.08 12.65 + 0.14 71.7 18.7
9 พันธุพื้นเมืองจากตลาดปากชอง 9.44 + 0.02 65.54 + 0.37 1.61 + 0.1 2.14 + 0.01 3.32 + 0.16 11.44 + 0.61 72.1 18.7

10 ตราแม็กกาแรต 9.05 + 0.03 67.04 + 0.13 1.39 + 0.02 1.79 + 0.07 3.30 + 0.41 11.41 + 0.14 73.1 18.8
11 ตรา crown premium 9.23 + 0.02 68.11 + 0.51 1.36 + 0.01 2.15 + 0.05 3.29 + 0.01 11.18 + 0.01 72.8 19.2

27

สายพันธุลํ าดับที่
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ลกัษณะทางคุณภาพของเมล็ดขาวโพดคั่ว

1. การศกึษาคุณภาพหลังการคั่วเมล็ดขาวโพดคั่ว จํ านวน 11 สายพันธุ โดยใชเตาอบ
ไมโครเวฟ  พบวา  มีเปอรเซ็นตการคั่วแตกอยูในชวง  50.6–86.9  เปอรเซ็นต  สวนสายพันธุทางการ
คาทีน่ ํามาเปรยีบเทียบมีเปอรเซ็นตการคั่วแตกสูงสุด  คือ สายพันธุตราแม็กกาแรต  และสายพันธุ
ตรา crown  premium  ซึง่มเีปอรเซ็นตการคั่วแตกสูง  81.1–86.9  เปอรเซ็นต  สํ าหรับสายพันธุที่
ปรับปรุงขึน้มาในประเทศทั้ง  9  สายพันธุ  พบวา  สายพันธุ VIP 03  มเีปอรเซ็นตการคั่วแตกตํ่ าสุด
คือ  50.6  เปอรเซ็นต สายพันธุ fanshape popcorn composite  มเีปอรเซ็นตการคั่วแตกสูงถึง
78.6  เปอรเซ็นต

ลักษณะอืน่ๆ ทีท่ ําการทดลองก็เปนไปในทํ านองเดียวกัน  สายพันธุตราแม็กกาแรต  และ
สายพันธุตรา crown  premium  ซึง่เปนสายพนัธุทางการคาใหปริมาตรในการขยายตัวของเมล็ดสูง
เทากับ  31.0–34.0  มิลลิลิตรตอกรัม สายพันธุ VIP 03  มปีริมาตรการขยายตัวของเมล็ดตํ่ า  Song
et  al. (1991)   รายงานวา เมล็ดที่มีขนาดเล็กจะมีคาปริมาตรการคั่วแตกตํ่ าที่สุด และยังสอดคลอง
กบัรายงานของ Dofing et  al. (1990) วาขนาดของเมล็ดมิใชปจจัยเดียวที่มีผลตอปริมาตรการคั่ว
แตกของเมลด็  ขาวโพดคั่วตางพันธุที่มีขนาดเมล็ดเทากัน  อาจจะมีปริมาตรการคั่วแตกแตกตางกัน
ไดเนือ่งจากองคประกอบภายในเมล็ดหรือความหนาแนนของเมล็ดที่แตกตางกัน สายพันธุที่ปรับปรุง
ข้ึนมาในประเทศ ที่มีปริมาตรในการขยายตัวของเมล็ดสูง คือ สายพันธุ fanshape popcorn
composite  ซึง่มปีริมาตรในการขยายตัวของเมล็ด  20  มิลลิลิตรตอกรัม   (ตารางที่  4)

ขนาดของเมล็ดที่ค่ัวแตกแลวของทุกสายพันธุ  อยูในชวง  2.3-6.0  มิลลิลิตรตอเมล็ด  กลุมที่
มเีมลด็ขนาดใหญ  จะมีขนาดของเมล็ดที่ค่ัวแตกแลวสูงถึง  6.0  มิลลิลิตรตอเมล็ด  คือสายพันธุตรา
แม็กกาแรต  และตรา crown  premium  สวนกลุมสายพันธุที่มีขนาดของเมล็ดเล็กมากถึงกลุมที่มี
เมลด็ขนาดกลาง    มีขนาดของเมล็ดที่ค่ัวแตกแลวที่ใกลเคียงกัน  คือ  2.3-3.1  มิลลิลิตรตอเมล็ด
(ตารางที่  4)

ในการศกึษารสชาติความนุม  ความกรอบ  และการละลายในปากเมื่อเคี้ยว  พบวาสายพันธุ
ตราแม็กกาแรต และตรา crown  premium  มคีะแนนความนุม  ความกรอบ  และการละลายในปาก
เมือ่เคีย้วดทีีสุ่ดทีร่ะดับคะแนน  5  คะแนน  สายพันธุที่พัฒนาขึ้นมาในประเทศ  มีคะแนนความนุม
ความกรอบ  และการละลายในปากเมื่อเคี้ยวที่ระดับคะแนน  3.4-5.0  คะแนน คือเมื่อรับประทาน
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เขาไปแลวจะมคีวามนุม  ความกรอบไมมากและยังมีกากหลงเหลืออยูในปากไมสามารถกลืนไดทั้ง
หมด  สวนลกัษณะตางๆ ที่ทํ าการศึกษาพบวาทุกสายพันธุมีรูปแบบของเมล็ดเมื่อค่ัวแตกเปนแบบ
ผีเสือ้  เมลด็มสีีเหลอืงและมีกลิ่นหอมในขณะที่ค่ัว  มีเพียงสายพันธุเดียวที่มีกลิ่นเหม็นไหมคือ  สาย
พันธุ VIP 03  ซึง่ใชเวลาในการคั่วเทากัน คือ  3-5  นาที  สายพันธุที่มีขนาดเมล็ดเล็กกอนคั่วควรจะมี
การปรบัระดบัความชื้นภายในเมล็ดใหเหมาะสมกอน ซึ่งความชื้นที่เหมาะสมเทากับ 13.5 เปอรเซ็นต
(Song  and  Eckhoff, 1994)

2.   การศกึษาคณุภาพการคั่วเมล็ดขาวโพดคั่ว  จํ านวน  11  สายพันธุ โดยใชเครื่องคั่วไฟฟา
พบวา  ทกุสายพนัธุมเีปอรเซ็นตการคั่วแตกอยูในชวง  75.4 – 99.6  เปอรเซ็นต  สายพันธุที่ปรับปรุง
ข้ึนมาภายในประเทศทั้ง  9  สายพันธุนั้น  สายพันธุ  VIP 02  ใหเปอรเซ็นตการคั่วแตกสูง  ซึ่งเทากับ
96.3  เปอรเซน็ต  สวนสายพันธุทางการคาที่นํ ามาเปรียบเทียบมีเปอรเซ็นตการคั่วแตกสูง  97.9 และ
99.6 เปอรเซ็นต  ในสายพันธุตราแม็กกาแรต  และสายพันธุตรา crown  premium  ตามลํ าดับ  สวน
ลักษณะการขยายตวัของเมล็ดสายพันธุทางการคาทั้งสองสายพันธุ มีปริมาตรในการขยายตัวของ
เมลด็สงูกวาคาเฉลี่ยของสายพันธุในประเทศโดยมีคา  23.6 และ 30.0  มิลลิลิตรตอกรัม ในสายพันธุ
ตรา crown  premium และตราแมก็กาแรต  ตามลํ าดับ  สวนสายพันธุในประเทศ พบวาสายพันธุ
VIP 02 มปีริมาตรในการขยายตัวของเมล็ดสูงสุดเทากับ    25.2  มิลลิลิตรตอกรัม  (ตารางที่  5)

สายพนัธุทีป่รับปรุงขึ้นมาในประเทศมีขนาดของเมล็ดที่ค่ัวแตกแลวใกลเคียงกัน มีคาระหวาง
2.3–2.7 มิลลิลิตรตอเมล็ด  สายพันธุที่มีขนาดของเมล็ดที่ค่ัวแตกแลวสูงคือ สายพันธุตราแม็กกาแรต
ซึง่มขีนาดของเมล็ดที่ค่ัวแตกแลว  4.5  มิลลิลิตรตอเมล็ด    การทดสอบรสชาติความนุม  ความ
กรอบ  และการละลายในปากเมื่อเคี้ยว  มีคะแนนอยูในชวง  2.8–5.0  คะแนน  สายพันธุในประเทศ
ทกุสายพนัธุยกเวนสายพันธุ VIP 02 และ VIP 03  ยงัมคุีณภาพในการรับประทานดานใดดานหนึ่ง
ดอยกวาพันธุตางประเทศที่ใชเปรียบเทียบ

ในทกุสายพนัธุของขาวโพดคั่วที่นํ ามาศึกษาโดยใชเครื่องคั่วไฟฟานั้น  พบวา  ขาวโพดคั่วทุก
สายพนัธุ  มสีีของเมล็ดเมื่อค่ัวแตกเปนสีเหลือง  มีกลิ่นหอมในขณะที่ค่ัว ยกเวนสายพันธุ  VIP 03  มี
กลิน่เหมน็ไหมเชนเดียวกับการคั่วโดยใชเตาอบไมโครเวฟ  สวนรูปแบบของเมล็ดเมื่อค่ัวแตกเปนแบบ
ดอกเห็ด  ไดแก  สายพันธุ  rice popcorn  composite, pearl  popcorn  composite, RIT1  และ
00PC 037  สวนสายพนัธุที่เหลือมีการแตกเปนแบบผีเสื้อ (ตารางที่  5)
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ลักษณะตางๆ ของขาวโพดคั่วที่นํ ามาศึกษาถึงวิธีการคั่ว  สายพันธุ และปฎิสัมพันธระหวาง
วธิกีารคัว่กบัสายพนัธุ  พบวา วิธีการคั่วทั้ง 2 วิธี มีความแตกตางกันที่ระดับความเชื่อมั่น  99
เปอรเซน็ต ในลักษณะเปอรเซ็นตการคั่วแตก และขนาดการขยายตัวของเมล็ดหลังคั่ว  และมีความ
แตกตางกนัทีร่ะดับความเชื่อมั่น  95  เปอรเซ็นต ในลักษณะละลายในปากเมื่อเคี้ยว แตไมมีความ
แตกตางกนัในลักษณะปริมาตรการขยายตัวของเมล็ดเมื่อค่ัวแตก  ความนุม  และความกรอบ

การศกึษาเกีย่วกับสายพันธุขาวโพดคั่ว  11 สายพันธุ  พบวามคีวามแตกตางกันที่ระดับ
ความเชื่อมั่น  99  เปอรเซ็นต ในทกุลกัษณะทีท่ ําการศึกษา  ยกเวนลักษณะความกรอบและการ
ละลายในปากเมื่อเคี้ยวไมมีความแตกตางกัน

การศกึษาปฏสัิมพนัธระหวางวิธีการคั่ว 2 วิธีกับสายพันธุขาวโพดคั่ว  จํ านวน 11 สายพันธุ
พบวา เปอรเซ็นตการคั่วแตก  ปริมาตรการขยายตัวของเมล็ดเมื่อค่ัวแตก  ขนาดการขยายตัวของ
เมลด็หลงัคัว่  ความหนาของเปลือกเมล็ดดานที่มีตนออนและไมมีตนออน  มปีฏิสัมพันธกันที่ระดับ
ความเชือ่มัน่  99  เปอรเซ็นต   สวนขนาดเมล็ด  ความนุม  ความกรอบ  ละลายในปากเมื่อเคี้ยว
และเปอรเซ็นตความชื้นของเมล็ดกอนคั่ว  ไมมีปฏิสัมพันธกัน
(ตารางที่ 6)

สายพันธุ VIP 03 มเีมล็ดขนาดเล็กมาก  แตมเีปอรเซ็นตแปงคอนขางสูง  และยังมีเปอรเซ็นต
ความชืน้ของเมลด็กอนคั่วตํ่ ากวาความชื้นที่เหมาะสมสํ าหรับเมล็ดขนาดเล็ก ซึ่งเปนสาเหตุที่ทํ าใหมี
กลิน่เหม็นไหมในขณะที่ค่ัว   Song และ คณะ (1994)  รายงานวา  เมล็ดที่มีขนาดเล็ก  จะมีความชื้น
ภายในเมลด็ที่เหมาะสมตอการคั่วแตกสูงกวาเมล็ดที่มีขนาดใหญ   เมลด็ขาวโพดคั่วที่มีเมล็ดขนาด
เลก็ตองการความชื้นภายในเมล็ด  13.5  เปอรเซ็นต  ในขณะที่เมล็ดขนาดใหญ  ตองการเปอรเซ็นต
ความชืน้ 13.0 เปอรเซ็นตเทานั้น ความชื้นของเมล็ดเปนปจจัยที่มีความสํ าคัญมากที่สุดตอปริมาตร
การคัว่แตก  เนื่องจากมีผลกระทบตออัตราและแรงดันที่เกิดขึ้นภายในเม็ดแปงของขาวโพดคั่วอีก
ดวย (Hoseney  et  al., 1983)

จากการศกึษาวธิกีารคั่วทั้ง 2  วิธี พบวา  การคั่วโดยใชเครื่องคั่วไฟฟา  มีเปอรเซ็นตการคั่ว
แตกดกีวาการคั่วโดยใชเตาอบไมโครเวฟ   แตการคั่วโดยใชเตาอบไมโครเวฟนั้นใหปริมาตรการขยาย
ตัวของเมลด็  ขนาดการขยายตัวของเมล็ดหลังคั่ว  ความนุม  ความกรอบ  และการละลายในปาก
เมือ่เคีย้วดีกวาการคั่วโดยใชเครื่องคั่วไฟฟา (ตารางที่ 7 หรือ ตารางผนวกที่ 1-5)



31

รูปแบบการแตกของขาวโพดคั่วนอกจากสายพันธุแลว ความรอนที่ใชในการคั่วก็มีผลกระทบ
ตอแรงดนัทีเ่กดิขึน้ภายในเมล็ดขาวโพดคั่วเชนเดียวกัน  เครื่องคั่วไฟฟา จะมีลมรอนเปนตัวนํ าความ
รอนใหเมลด็  ความรอนจะเขาสูเมล็ดจากผิวภายนอกแลวคอยๆ เขาสูดานในของเมล็ด  ในการศึกษา
คร้ังนี ้  พบวา เมล็ดขาวโพดคั่วที่ค่ัวโดยใชเครื่องคั่วไฟฟา  มีการระเบิดของเม็ดแปงไดนอย  ทํ าให
ขนาดการขยายตัวของเมล็ดหลังคั่วตํ่ า  ในขณะที่เมล็ดขาวโพดคั่วที่ค่ัวโดยใชเตาอบไมโครเวฟ     มี
ความสมํ ่าเสมอและมีความรอนสูงมาก จึงทํ าใหแรงดันของเม็ดแปงที่อยูภายในเมล็ดมีมาก  ทํ าให
ลักษณะการบานของขาวโพดคั่วแตกบานไดดี  การขยายตัวของเมล็ดหลังคั่วสูงกวาการคั่วโดยใช
เครื่องคั่วไฟฟา  Dofing et  al. (1990) รายงานวา  สายพันธุและวิธีการคั่ว  มีผลตอการคั่วแตกของ
ขาวโพดคัว่  โดยที่ขาวโพดคั่วบางชนิดจะคั่วแตกไดดีโดยวิธีการที่ใชนํ้ ามัน  แตบางพันธุค่ัวแตกไดดี
ในเตาอบไมโครเวฟ



ตารางที่ 4  ลักษณะทางคุณภาพการคั่วของเมล็ดขาวโพดคั่ว  จํ านวน  11  สายพันธุ  โดยใชเตาอบไมโครเวฟ

ลํ าดับ เปอรเซ็นต ปริมาตรการ ขนาดการขยาย รูปแบบของเมล็ด กลิ่นของเมล็ด
ที่ การคั่วแตก ขยายตัวของ ตัวของเมล็ด ความนุม ความกรอบ ละลายในปาก เมื่อคั่วแตกแลว ขณะที่คั่ว สีของเมล็ด

เมล็ด (มล./กรัม) หลังคั่ว(มล./เมล็ด) (1-5)1 (1-5)1 เมื่อเคี้ยว(1-5)1

1 rice popcorn  composite 70.1 bc2 18.4 bc 3.1 c 4.7 a 5.0 5.0 ผีเสื้อ หอม เหลือง
2 pearl popcorn  composite 70.4 bc 17.0 bc 3.1 c 5.0 a 4.4 5.0 ผีเสื้อ หอม เหลือง
3 fanshape  popcorn  composite 78.6 b 19.6 b 3.6 b 4.4 a 5.0 4.7 ผีเสื้อ หอม เหลือง
4 PB 1(local  open pollinate) 61.5 cd 14.9 bc 2.4 e 4.4 a 5.0 4.7 ผีเสื้อ หอม เหลือง
5 RIT 1 (ประชากรใหม) 71.6 bc 18.7 bc 3.0 cd 5.0 a 4.4 4.4 ผีเสื้อ หอม เหลือง
6 VIP 02 (IAS SK 01-A3) 69.8 bc 18.5 bc 2.4 e 5.0 a 5.0 5.0 ผีเสื้อ หอม เหลือง
7 VIP 03 (IAS SK 01D-D2) 50.6 d 13.7 c 2.3 e 5.0 a 5.0 5.0 ผีเสื้อ กลิ่นไหม เหลือง
8 00PC  037 (IAS SK 01D-D3) 78.2 b 17.5 bc 3.3 bc 3.4 b 5.0 4.7 ผีเสื้อ หอม เหลือง
9 พันธุพื้นเมืองจากตลาดปากชอง 73.3 bc 17.8 bc 2.5 de 4.4 a 4.7 5.0 ผีเสื้อ หอม เหลือง
10 ตราแม็กกาแรต 86.9 a 34.0 a 6.0 a 5.0 a 5.0 5.0 ผีเสื้อ หอม เหลือง
11 ตรา  crown  premium 81.1 a 31.0 a 5.9 a 5.0 a 5.0 5.0 ผีเสื้อ หอม เหลือง

Mean 72.0 20.1 3.4 4.7 4.9 4.8
C.V.(%) 13.8 18.6 9.5 12.3 12.0 8.3
LSD  .05 14.3 5.4 0.5 0.8 NS NS
LSD  .01 19.2 7.3 0.6 1.1

หมายเหตุ  1 คะแนน 1 = ดีนอยที่สุด และ 5 = ดีมากที่สุด
          2 ตัวอักษรที่เหมือนกันของคาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกัน แสดงวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ เมื่อทดสอบดวย  LSD  ที่คาความเชื่อมั่น  95  เปอรเซ็นต
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สายพันธุ
รสชาติ



ตารางที่ 5  ลักษณะทางคุณภาพหลังการคั่วของเมล็ดขาวโพดคั่ว  จํ านวน  11  สายพันธุ  โดยใชเครื่องคั่วไฟฟา

ลํ าดับ เปอรเซ็นต ปริมาตรการ ขนาดการขยาย รูปแบบของเมล็ด กลิ่นของเมล็ด
ที่ การคั่วแตก ขยายตัวของ ตัวของเมล็ด ความนุม ความกรอบ ละลายในปาก เมื่อคั่วแตกแลว ขณะที่คั่ว สีของเมล็ด

เมล็ด (มล./กรัม) หลังคั่ว(มล./เมล็ด) (1-5)1 (1-5)1 เมื่อเคี้ยว(1-5)1

1 rice popcorn  composite 83.4 cd2 17.7 cd 2.5 cde 4.1 4.7 3.8 ดอกเห็ด หอม เหลือง
2 pearl popcorn  composite 81.1 cd 16.1 de 2.5 cde 2.8 4.7 3.4 ดอกเห็ด หอม เหลือง
3 fanshape  popcorn  composite 75.4 d 14.2 e 2.7 c 3.1 4.7 4.1 ผีเสื้อ หอม เหลือง
4 PB 1(local  open  pollinate) 81.6 cd 19.2 c 2.4 cdef 4.1 4.4 4.4 ผีเสื้อ หอม เหลือง
5 RIT 1 (ประชากรใหม) 81.3 cd 19.2 cd 2.7 cd 3.4 5.0 4.1 ดอกเห็ด หอม เหลือง
6 VIP 02 (IAS SK 01-A3) 96.3 b 25.2 b 2.3 def 4.4 4.4 4.4 ผีเสื้อ หอม เหลือง
7 VIP 03 (IAS SK 01D-D2) 76.3 cd 18.5 cd 2.1 f 4.4 5.0 5.0 ผีเสื้อ กลิ่นไหม เหลือง
8 00PC  037 (IAS SK 01D-D3) 79.5 cd 14.5 e 2.7 cd 3.1 5.0 3.8 ดอกเห็ด หอม เหลือง
9 พันธุพื้นเมืองจากตลาดปากชอง 83.7 c 18.6 cd 2.3 ef 4.1 5.0 5.0 ผีเสื้อ หอม เหลือง

10 ตราแม็กกาแรต 99.6 ab 30 a 4.5 a 5.0 5.0 5.0 ผีเสื้อ หอม เหลือง
11 ตรา  crown  premium 97.9 a 23.6 b 4.1 b 5.0 5.0 5.0 ผีเสื้อ หอม เหลือง

Mean 85.1 19.7 2.8 4.0 4.8 4.4
C.V.(%) 6.7 11.1 8.9 27.3 11.1 28.0
LSD  .05 8.2 3.1 0.6 NS NS NS
LSD  .01 11.1 4.2 0.5

หมายเหตุ  1 คะแนน 1 = ดีนอยที่สุด และ 5 = ดีมากที่สุด
          2 ตัวอักษรที่เหมือนกันของคาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกัน แสดงวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ เมื่อทดสอบดวย  LSD  ที่คาความเชื่อมั่น  95  เปอรเซ็นต 33

สายพันธุ
รสชาติ



ตารางที่ 6  วิธีการคั่ว  สายพันธุ  และปฏิสัมพันธระหวางวิธีการคั่วกับสายพันธุ  ที่มีตอลักษณะตาง ๆ ของขาวโพดคั่ว  11  สายพันธุ  

Source ปริมาตรการ ขนาดการ
  of เปอรเซ็นต ขยายตัวของ ขยายตัวของ ความนุม ความกรอบ ละลายใน-

Variation ความชื้น ดานที่มี ดานที่ไม การคั่วแตก เมล็ดเมื่อคั่ว เมล็ดหลังคั่ว ปากเมื่อเคี้ยว
ตนออน มีตนออน แตก(มล./ก.) (มล./เมล็ด) (1-5)1 (1-5)1 (1-5)1

วิธีคั่ว ** ns ** ** ** ns ** ns ns *
สายพันธุ ** ** ** ** ** ** ** ** ns ns

ปฏิสัมพันธระหวาง ns ns ** ** ** ** ** ns ns ns
วิธีคั่วกับสายพันธุ

หมายเหตุ  *,**  แตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น  95  และ  99  เปอรเซ็นต ตามลํ าดับ และ ns  ไมมีความแตกตางทางสถิติ
                       1 คะแนน  1 = ดีนอยที่สุด  และ 5 =  ดีมากที่สุด
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ลักษณะ
ความหนาของ

เปลือกเมล็ด (     )
ขนาดเมล็ด

เปอรเซ็นต
รสชาติ



ตารางที่ 7  การเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพและคุณภาพของขาวโพดคั่ว  โดยใชเตาอบไมโครเวฟและเครื่องคั่วไฟฟา

ปริมาตรการ ขนาดการ
เปอรเซ็นต เปอรเซ็นต ขยายตัวของ ขยายตัวของ ความนุม ความกรอบ ละลายใน-
ความชื้น ดานที่มี ดานที่ไม การคั่วแตก เมล็ดเมื่อคั่ว เมล็ดหลังคั่ว ปากเมื่อเคี้ยว

ตนออน มีตนออน แตก(มล./ก.) (มล./เมล็ด) (1-5)1 (1-5)1 (1-5)1

เตาอบไมโครเวฟ 85.0 12.4 107.2 98.5 72.0 20.1 3.4 4.7 4.9 4.8

เครื่องคั่วไฟฟา 82.7 12.4 95.5 80.8 85.1 19.7 2.8 4.0 4.8 4.4

Stat  Significance ** ns ** ** ** ns ** ns ns *

หมายเหตุ  *,**  แตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น  95  และ  99  เปอรเซ็นต ตามลํ าดับ และ ns  ไมมีความแตกตางทางสถิติ
                        1 คะแนน  1 = ดีนอยที่สุด  และ 5 =  ดีมากที่สุด
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วิธีคั่ว
รสชาติ

เปลือกเมล็ด (     )
ความหนาของ

ขนาดเมล็ด

ลักษณะ
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ความสมัพนัธของลักษณะทางคุณภาพการคั่วของขาวโพดคั่ว

ความสมัพนัธของลักษณะทางคุณภาพการคั่วของเมล็ดขาวโพดคั่ว  จํ านวน  11  สายพันธุ
(ตารางที่  8) พบวา ขนาดเมล็ด (kernel  size) มคีวามสมัพันธในทางลบกับเปอรเซ็นตความชื้นใน
เมลด็ ความหนาของเปลือกเมล็ดดานที่มีตนออนและไมมีตนออน  และขนาดเมล็ดยังมีความสัมพันธ
ทางลบกบัคุณภาพหลังการคั่ว คือ เปอรเซ็นตการคั่วแตก  และขนาดการขยายตัวของเมล็ดหลังคั่ว
แตไมมีความสัมพันธกับเปอรเซ็นตอมโิลส  ปริมาตรการขยายตัวของเมล็ดเมื่อค่ัวแตก  ความนุม
ความกรอบ และการละลายในปากเมื่อเคี้ยว    ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ  Song et  al. (1991)
รายงานวา เมล็ดที่มีขนาดเล็กมีคาปริมาตรการคั่วแตกตํ่ า  แตรายงานของ Dofing et  al. (1990)
รายงานวา  ขาวโพดคั่วที่มีจํ านวนเมล็ดตอ 10  กรัมคอนขางสูง หมายถึงเมล็ดที่มีขนาดเล็กมีแนว
โนมทีจ่ะใหปริมาตรการขยายตัวของเมล็ดเมื่อค่ัวแตกสูง เชนเดียวกับการรายงานของ Kenneth et
al. (1994) รายงานวาเมล็ดที่มีขนาดเล็ก  ส้ัน  และกลมจะมีปริมาตรการคั่วแตกสูง  สวนรูปรางเมล็ด
ทีท่ ําการทดลอง มี  3  รูปแบบ คือ  เรียวแหลม  เมล็ดกลม  และเมล็ดแบน  ข้ึนอยูกับสายพันธุ

เปอรเซ็นตความชื้น (moisture)  มคีวามสมัพนัธกับลักษณะความหนาของเปลือกเมล็ดดาน
ทีม่ตีนออนและไมมีตนออน  เปอรเซ็นตการคั่วแตก  ปริมาตรการขยายตัวของเมล็ดเมื่อค่ัวแตก  และ
ขนาดการขยายตัวของเมล็ดหลังคั่ว  เปอรเซ็นตแปงแข็งหรืออมิโลส ไมมคีวามสัมพันธในทุกลักษณะ
ทีท่ ําการศึกษา แตรายงานของ  Eldrege  and  Thomas(1959) พบวา  เมล็ดของขาวโพดคั่วที่มี
โครงสรางของเมล็ดที่แข็งและมีแปงออนอยูจํ านวนนอยทํ าใหขาวโพดคั่วแตกไดดีที่สุด  ปริมาตรและ
การขยายตัวของเมล็ดเกี่ยวของกับอัตราสวนของแปงแข็ง (hard endosperm) และแปงออน (solf
endosperm)  ภายในเมลด็  องคประกอบทางเคมีของเมล็ด  ขนาดของเมล็ดและชนิดของขาวโพด
ค่ัว (Song  et  al. 1994)    

ความหนาของเปลือกเมล็ดดานที่มีตนออนและไมมีตนออน ( germinal  and  abgerminal
side thickness, µ )  มคีวามสมัพันธกับลักษณะทางคุณภาพของขาวโพดคั่ว  คือ เปอรเซ็นตการคั่ว
แตก  ปริมาตรการขยายตัวของเมล็ดเมื่อค่ัวแตก  และขนาดการขยายตัวของเมล็ดหลังคั่ว  แตไมมี
ความสมัพนัธกบัลักษณะความนุม  ความกรอบ  และการละลายในปากเมื่อเคี้ยว  Hosney et  al.
(1983) รายงานวา ความหนาของเปลือกเมล็ดมีความสํ าคัญตอการคั่วแตก เนื่องจากเปลือกของ
เมลด็ควบคุมความดันภายในเมล็ด และการขยายตัวของแปง เมือ่ไดรับความรอน   Richardson
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(1960) รายงานวา  ความหนาของเปลือกเมล็ด (pericarp) ของขาวโพดคั่ว  มีความสัมพันธโดยตรง
กบัจ ํานวนชั้นของเซลลที่อยูบนเปลือกเมล็ด

เปอรเซ็นตการคั่วแตก (popping  percentage) มคีวามสัมพันธกับปริมาตรการขยายตัว
ของเมลด็เมื่อค่ัวแตก  และขนาดการขยายตัวของเมล็ดหลังคั่ว ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทา
กับ 0.867**  และ 0.830**  ตามล ําดบั แสดงวา ขาวโพดคั่วที่มีเปอรเซ็นตการคั่วแตกดีนั้น มีโอกาสที่
จะมปีริมาตรการขยายตัวของเมล็ดเมื่อค่ัวแตกสูง และมีขนาดการขยายตัวของเมล็ดหลังคั่วดีดวย
แตเปอรเซน็ตการคั่วแตกไมมีความสัมพันธกับลักษณะความนุม  ความกรอบ และการละลายในปาก
เมื่อเคี้ยว

ปริมาตรการขยายตัวของเมล็ดเมื่อค่ัวแตก (expansion  volume, ml/g) มคีวามสัมพันธกับ
ขนาดการขยายตัวของเมล็ดหลังคั่ว และลักษณะความนุม ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ
0.878** และ 0.734**  ตามล ําดบั แตไมมีความสัมพันธกับลักษณะความกรอบ  และการละลายใน
ปากเมือ่เคีย้ว แสดงวา เมื่อขาวโพดคั่วมีปริมาตรการขยายตัวของเมล็ดเมื่อค่ัวแตกสูงจะทํ าใหมี
ความกรอบ และนารับประทานมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ Roony and Serna-Saldivar
(1987) พบวา คุณภาพของขาวโพดคั่วเปนสวนประกอบของความนุม และความกรอบของขาวโพด
ค่ัว  ซึง่มคีวามสัมพันธโดยตรงกับปริมาตรการคั่วแตกของขาวโพดคั่ว  Matz (1984) รายงานวา ขาว
โพดคัว่ทีเ่ปนที่ยอมรับจะตองมีคาการขยายตัวของเมล็ดเมื่อค่ัวแตก 40 มิลลิลิตรตอกรัมหรือมากกวา

ขนาดการขยายตัวของเมล็ดหลังคั่ว (flake size, ml/grain) พบวา ไมมีความสัมพันธกับ
ลักษณะความนุม  ความกรอบ  และการละลายในปากเมื่อเคี้ยว  แตความนุมมีความสัมพันธกับการ
ละลายในปากเมื่อเคี้ยว (delicious)  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.767**  ขาวโพด
ค่ัวทีม่คีวามนุม  และมีความกรอบดีมักจะละลายในปากเมื่อเคี้ยวดีดวย



ตารางที่ 8  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของลักษณะทางคุณภาพของเมล็ดและคุณภาพหลังการคั่วของขาวโพดคั่ว  จํ านวน  11  สายพันธุ

ปริมาตรการ ขนาดการ

ลํ าดับ ลักษณะ ขนาดเมล็ด เปอรเซ็นต เปอรเซ็นต เปอรเซ็นต ขยายตัวของ ขยายตัวของ ละลายใน-

ที่ ความชื้น อมิโลส ดานที่มี ดานที่ไม การคั่วแตก เมล็ดเมื่อคั่ว เมล็ดหลังคั่ว ปากเมื่อเคี้ยว

ตนออน มีตนออน แตก(มล./ก.) (มล./เมล็ด) (1-5)1 (1-5)1 (1-5)1

1 ขนาดเมล็ด -0.674* 0.056 -0.622* -0.640* -0.634* -0.423 -0.766** 0.161 -0.223 0.183
2 เปอรเซ็นตความชื้น 0.088 0.732* 0.815** 0.812** 0.820** 0.910* 0.473 0.437 0.404
3 เปอรเซ็นตแปงแข็ง หรือเปอรเซ็นตอมิโลส 0.002 -0.172 -0.221 0.009 0.141 0.120 0.573 0.538
4 ความหนาของเปลือกดานที่มีตนออน (      ) 0.936** 0.693* 0.756** 0.848** 0.565 0.419 0.387
5 ความหนาของเปลือกดานที่ไมมีตนออน (     ) 0.781** 0.803** 0.848** 0.577 0.337 0.346
6 เปอรเซ็นตการคั่วแตก 0.867** 0.830** 0.380 0.258 0.301
7 ปริมาตรการขยายตัวของเมล็ดเมื่อคั่วแตก(มล./ก.) 0.878** 0.734* 0.414 0.580
8 ขนาดการขยายตัวของเมล็ดหลังคั่ว(มล./เมล็ด) 0.461 0.502 0.375

9 ความนุม(1-5)1 0.296 0.767**

10 ความกรอบ(1-5)1 0.565
หมายเหตุ  *,**  มีความสัมพันธกันในทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น  95  และ  99  เปอรเซ็นต  ตามลํ าดับ
                         1 คะแนน 1= ดีนอยที่สุด  และ 5 = ดีมากที่สุด 
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ความหนาของ

เปลือกเมล็ด (    ) ความกรอบ

รสชาติ

ความนุม
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สรปุและขอเสนอแนะ

การศึกษาศักยภาพการใหผลผลิตและคุณภาพของสายพันธุ ขาวโพดคั่วที่พัฒนาขึ้นใน
ประเทศไทย  9  สายพันธุ  คือ rice  popcorn composite, pearl  popcorn  composite, fanshape
popcorn  composite, PB1, RIT1, VIP 02, VIP 03, 00PC 037 และพนัธุพื้นเมืองจากตลาดปาก
ชอง  พบวา  fanshape  popcorn  composite  เปนสายพันธุที่ใหผลผลิตสูงสุด  506  กิโลกรัมตอไร
และมขีนาดเมล็ดใหญที่สุด  67  เมล็ดตอนํ้ าหนักเมล็ด  10  กรัม  แตยังมีโรคทางใบอยูในระดับปาน
กลาง  คุณภาพโดยรวมเมื่อนํ าเมล็ดไปคั่วเปนขาวโพดคั่ว โดยเฉพาะอยางยิ่งขนาดของเมล็ดหลังคั่ว
ดีกวาสายพนัธุอ่ืนๆ  อยางไรก็ตามคุณภาพของขาวโพดคั่วที่พัฒนาขึ้นในประเทศทุกสายพันธุยังมี
คุณภาพหลงัการคัว่โดยรวมดอยกวาสายพันธุจากตางประเทศที่ใชเปรียบเทียบมาก

การศึกษาความสัมพันธระหวางขนาดเมล็ดและเปอรเซ็นตแปงแข็งหรือเปอรเซ็นตอมิโลส
ภายในเมล็ดตอคุณภาพของขาวโพดคั่ว โดยใชขาวโพดคั่วตราแม็กกาแรต และตราcrown  premium
เปนพนัธุเปรียบเทียบ  พบวา  ขนาดเมล็ดมีความสัมพันธกับความหนาของเปลือกเมล็ด  และ
เปอรเซ็นตการคั่วแตก (P<0.05)  และมคีวามสัมพันธอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งกับขนาดการขยายตัวของ
เมล็ดหลังคั่ว  (P<0.01)  เปอรเซ็นตอมโิลสไมมีความสัมพันธกับเปอรเซ็นตการคั่วแตก  และปริมาตร
การขยายตวัของเมล็ดหลังคั่ว  แตมีแนวโนมที่จะมีความสัมพันธกับคุณภาพดานความกรอบ  และ
การละลายในปากเมื่อเคี้ยว

งานทดลองนีม้ขีอผิดพลาดในการสุมตัวอยางเมล็ดที่นํ ามาคั่ว  เพื่อศึกษาคุณภาพหลังการ
ค่ัวในเครือ่งคัว่ไฟฟาและในเตาอบไมโครเวฟ  ซึ่งเปนการสุมตัวอยางแยกกันเปน  2  ชุด  และไมมี
การปรบัสภาพเมล็ดใหมีความชื้นอยูในระดับที่เหมาะสม  จึงทํ าใหผลการเปรียบเทียบคุณภาพอาจ
คลาดเคลือ่นไปได  ผูที่จะทํ าการศึกษาดานเปรียบเทียบคุณภาพของขาวโพดคั่ว  โดยวิธีการคั่วตางๆ
กนั  ตอไป  ควรใชตัวอยางเมล็ดที่สุมมาพรอมกัน  และมีการปรับสภาพของเมล็ดใหมีความชื้นอยูใน
ระดบัที่เหมาะสมกอนทํ าการคั่ว
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การวัดเปอรเซ็นตความชื้น  ( moisture )

ตัวอยางทีต่องการหาความชื้น จะถูกทํ าใหระเหยภายในภาชนะที่ทราบนํ้ าหนักแนนอน
แลวน ําไปอบจนกระทั่งไดนํ้ าหนักคงที่ ในตูอบที่อุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส นํ้ าหนักที่เพิ่ม
ข้ึนจากนํ ้าหนกัภาชนะเปลาถือเปนปริมาณของแข็งทั้งหมด  ซึ่งคาความชื้นจะคิดจากการนํ าคา
ของแข็งหักออกจากคา 100

ขัน้ตอนการหาความชื้น ( กระทรวงอุตสาหกรรม, 2516)

1. น ําถวยอลมูิเนียมไปอบที่อุณหภูมิ 105-107 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที นํ าออก
มาอบทิง้ไวใหเย็นในโถอบแหง (desiccator) ชัง่นํ้ าหนัก (A) ดวยเครื่องชั่งชนิด
ละเอียด

 2.   ชัง่ตวัอยางในถวยใหไดนํ้ าหนัก  5  กรัม  บันทึกนํ้ าหนักตัวอยาง (B)
3 น ําไปอบในตูอบไฟฟาที่อุณหภูมิ 105-107 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 ชั่วโมง นํ าออก

ไ ป
ใสโถอบแหง ทิ้งไวใหเย็นที่อุณหภูมิหอง แลวนํ าไปชั่ง  จดนํ้ าหนักไว

4. น ําเมลด็ทีช่ัง่นํ ้าหนกัมาอบซํ้ านานครั้งละ 30 นาที จนไดนํ้ าหนักตางกันไมเกิน 2
มลิลิกรัม จดนํ ้าหนกัทีน่อยที่สุดถือเปนนํ้ าหนักของถวยอลูมิเนียม และตัวอยางหลังจา
กอบแหงแลว (C)

       เปอรเซ็นตความชื้น (รอยละของนํ้ าหนัก)  =  100 x (A+B) – C
B

เมื่อ A  คือ นํ ้าหนักของถวยอลูมิเนียม (กรัม)
        B  คือ นํ ้าหนักตัวอยางกอนอบ

C  คือ  นํ ้าหนกัของถวยอลูมิเนียมและนํ้ าหนักของเมล็ดหลัง
         จากอบแหงแลว (กรัม)
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การวิเคราะหเปอรเซ็นตแปง (starch) โดยใชวิธีโพลาริเมตริก

วธินีีเ้ปนวธิวีเิคราะหแปงที่นิยมมากที่สุด  ข้ันตอนการวิเคราะหเปอรเซ็นตแปง (กระทรวง
อุตสาหกรรม,2516) แปงในตัวอยางจะถูกทํ าใหกระจายตัวในตัวทํ าละลายที่เหมาะสมแลววัด
ปริมาณแปงจากสวนของเหลวใส โดยใชคามุมของความเบี่ยงเบนแสงโพลาไรซระนาบ (angle of
rotation of the plane polarised light) ปริมาณแปงหาไดจากคาความแตกตางระหวาง optical
rotation ของตัวอยางและ blank คูณดวยแฟคเตอรที่ทราบคา (α) ซึง่คานี้แตกตางกันไปตามชนิด
ของแปง

ขอดี
-  วธินีีใ้หผลการวิเคราะหใกลเคียงกันในการวัดแตละครั้ง (good reproduciblity)
-  เปนวธิทีีง่ายและใชเวลานอย ข้ันตอนการวิเคราะหทั้งหมดใชเวลาไมเกิน 2 ชั่วโมง
-  เปนวธิทีีสํ่ านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม(ส.ม.อ.) กํ าหนด (มอก.52-
2516)

ขอเสีย
        - การปนเปอนของเฮมิเซลลูโลส และพอลิแซคคาไรดที่ไมใชแปงจะมีผลตอการวัดคา
polarimetric

ขัน้ตอนการวิเคราะห

 1.  เตรียมตัวอยางยอย
      ตัวอยางที่จะทดสอบจะตองผานตะแกรง (sieve) ขนาด 200 เมช ถาผานไมไดตองนํ ามาบด
กอนนํ าไปวิเคราะห
2.  วิเคราะหหาโททลัโรทาทอรีเพาเวอร (total rotatory power, P)

2.1  ชัง่ตวัอยาง 5.0000 กรัม ในขวดแกวปริมาตร 200 มิลลิลิตร โดยผานกรวยแกวที่วาง
บนปากขวดแกว

2.2  เติมกรดไฮโดรคลอริกเขมขน 0.3094 นอรมอล 50 มิลลิลิตร เขยาขวดใหเขากัน เติม
อีก 50 มลิลิลิตร แลวจุมในอางนํ้ าเดือด เขยาขวดแกวอยางสมํ่ าเสมอนาน 3 นาที
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2.2 แชขวดแกวในอางนํ้ าเดือดนาน 15 นาที ยกขวดแกวออกจากอางแลวเติมนํ้ าเย็น 60
มลิลิลิตร ทํ าใหเย็นทันทีที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส

2.3 เตมิสารละลายโซเดียมฟอสโฟทังสเตต หรือกรดโดเดคาฟอสโฟทังสตกิ 20 มิลลิลิตร
พรอมเขยาแรง ๆ

2.4 ปรับปริมาตรดวยนํ้ ากลั่นจนครบ 200 มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เขยาให
เขากัน

2.5 กรองผานกระดาษกรองเบอร 1 ทิ้งสารละลายที่กรองไดคร้ังแรก 25 มิลลิลิตร สาร
ละลายทีก่รองไดที่เหลือนํ าไปใสในหลอดแกวยาว 10 เซนติเมตร ของเครื่องโพลาริ-
มิเตอร

2.6 อานคา Total rotatory power (P)

3.วิเคราะหหา rotatory power (P) ของสารละลายในนํ้ า (active water–soluble substance, P’ )
3.1 ชัง่ตวัอยาง 12.500 กรัม ในขวดปริมาตร 250 มิลลิลิตร
3.2 เตมินํ ้ากลัน่ 200 มิลลิลิตร เขยาใหตัวอยางชุม ทิ้งไว 1 ชั่วโมง พรอมเขยาเปนระยะ ๆ

ประมาณ 6 คร้ัง ปรับปริมาตรใหครบ 250 มิลลิลิตร
3.3 ทิง้ไวใหแปงตกตะกอน  กรองใหไดสารละลายใสผานกระดาษกรองเบอร   42

(ทดสอบสารละลายที่กรองวาไมมีแปงปนมาดวยไอโอดีน)
3.4 ปเปตดูดสารละลาย 100 มิลลิลิตร    ในขวดปริมาตร 200 มิลลิลิตร     เติมกรด

ไฮโดรคลอริครอยละ 25 ปริมาตร 4.2 มิลลิลิตร เขยาแรง ๆ แลวจุมลงในอางนํ้ าเดือด
เชนเดียวกับวิธีการหา Total rotatory power (P) นาน 15 นาที

3.5 เตมินํ ้าเยน็ 60 มิลลิลิตร แลวทํ าใหเย็นทันทีที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส
3.6 เตมิสารละลายโซเดียมฟอสโฟทังสเตต หรือกรดโดเดคาฟอสโฟทังสตกิ 20 มิลลิลิตร

พรอมเขยาใหเขากัน
3.7 ปรับปริมาตรดวยนํ้ ากลั่นจนครบ 200 มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เขยา

ใหเขากัน
3.8 กรองผานกระดาษกรองเบอร 1 ทิ้งสารละลายที่กรองได 25 มิลลิลิตร สารละลายที่

กรองไดที่เหลือนํ าไปใสในหลอดแกวยาว 10 เซนติเมตร
3.9 อานคา P’ ของสารละลายที่กรองได
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การคํ านวณ
เปอรเซ็นตแปง = 2000 x (P-P’) x 100 x 2

                (α)  x (100 – M)
โดยที่ P = Total rotatory power, angular degree

P’ = Rotatory power ของสารละลายในนํ้ า
(α) = คาเฉพาะของแปง, angular degree
M = รอยละของความชื้น

การวิเคราะหเปอรเซ็นตเถา ( ash )

เถา  คือ สารประกอบอนนิทรยีทีเ่หลืออยูหลังจากการเผาตัวอยาง อยางสมบูรณที่อุณหภูมิสูง
สารอนินทรยีบางชนิดสามารถละลายไดในกรด แตสารอนินทรยีบางชนิดจะไมละลายในกรด การ
วเิคราะหหาปรมิาณเถาที่ไมละลายในกรด จะเปนตัวบงชี้ถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ เนื่องจากเถาที่
ไมละลายในกรดสวนใหญมาจากดินหรือทรายที่ปนเปอนกับวัตถุดิบ หรืออาจแสดงถึงประสิทธิ
ภาพในขบวนการผลิตที่ไมสามารถทํ าความสะอาดวัตถุดิบ เพื่อกํ าจัดสิ่งปนเปอนเหลานี้ออกได
หรือความสะอาดของนํ้ าที่ใชในการลางอาจไมสะอาดเพียงพอ

ขัน้ตอนการวิเคราะห (กระทรวงอุตสาหกรรม,  2521)
1. น ําตวัอยางประมาณ 5 กรัม ชั่งในจานกระเบื้องเคลือบที่เผาและชั่งนํ้ าหนักแลวใหไดนํ้ าหนักที่

แนนอน
2. น ําไปเผาดวยไฟออน ๆ จนหมดควนัแลวนํ ามาเผาในเตาไฟฟาที่อุณหภูมิ 600+20 องศาเซล-

เซยีส นาน 2-3 ชั่วโมง จนกระทั่งไดเถาสีขาวหรือสีเทา
3. น ําออกมาใสในโถอบแหงทิ้งใหเย็นที่อุณหภูมิหองแลวนํ าไปชั่ง
4. เผาตวัอยางนานซํ ้าละ 30 นาที จนไดนํ้ าหนักตางกันไมเกิน 1 มิลลิกรัมจดนํ้ าหนักที่นอยที่สุด

ถอืเปนนํ ้าหนกัของจานกระเบื้องเคลือบและตัวอยางหลังจากเผาจนไดนํ้ าหนักคงที่

การคํ านวณ
เปอรเซ็นตเถา =  (W2 – W) x 100 x 100

(รอยละของนํ้ าหนักเมื่ออบแหง) W1 x (100 – M)



48

เมื่อ W     คือ  นํ ้าหนกัจานกระเบื้องเคลือบหลังจากเผาจนไดนํ้ าหนักที่เปนกรัม
W1   คือ  นํ ้าหนักของตัวอยาง (กรัม)
W2   คือ  นํ ้าหนกัจานกระเบื้องเคลือบและเถาหลังจากเผาจนไดนํ้ าหนักคงที่เปนกรัม
M     คือ  รอยละของความชื้น

การวิเคราะหเปอรเซ็นตเสนใย ( fiber )

การหาเสนใยโดยวิธีนี้เปนการหา crude fiber ในตวัอยาง โดยการยอยดวยกรดซัลฟูริก
รอยละ 1.25 และโซเดียมไฮดรอกไซดรอยละ 1.25 ซึ่งสวนที่เหลือคือปริมาณเซลลูโลสและลิกนิน

ขัน้ตอนการวิเคราะห (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2516)

1. ชัง่นํ้ าหนัก 2.5 กรัม (A) ในบกีเกอรขนาด 600 มิลลิลิตร
2. เติมกรดซัลฟูริก 0.255 นอรมอล 200 มิลลิลิตร ตมใหเดือดจับเวลา 30 นาที
3. กรองผานกระดาษกรองเบอร 1 ลางดวยนํ้ ารอนจนหมดกรด
4. ถายกากลงในบกีเกอร และยอยดวยโซเดียมไฮดรอกไซด 0.313 นอรมอล 200 มิลลิลิตร ตมให

เดือดจับเวลา 30 นาที
5. กรองผานกระดาษกรองเบอร 42 ที่อบแหงและทราบนํ้ าหนัก (B) ลางดวยนํ้ ารอนจนหมดดาง
6. ลางกากที่เหลือดวยแอลกอฮอลรอยละ 95  10 มิลลิลิตร นํ ากระดาษกรองใสครูซิเบิล อบให

แหงทีอุ่ณหภมู ิ105-110 องศาเซลเซียส นานอยางนอย 2 ชั่วโมงจนกวานํ้ าหนักจะคงที่ แลว
น ํามาชั่งนํ้ าหนัก (C)

7. นํ าครูซิเบลิไปเผาทีอุ่ณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส จนเปนเถาสีขาวแลวนํ าไปชั่งนํ้ าหนัก (D)

การคํ านวณ
             เปอรเซ็นตเสนใย       =     (C - D – B) x 100 x 100
    (รอยละของนํ้ าหนักเมื่ออบแหง)         A x (100 – M)

เมื่อ A =  นํ ้าหนักของตัวอยาง (กรัม)
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B =  นํ ้าหนักกระดาษกรองอบแหง (กรัม)
C=  นํ้ าหนักของครูซิเบลิ กระดาษกรอง และกากหลังจากอบแหงแลว (กรัม)
D =  นํ ้าหนักของครูซิเบิล และเถาหลังจากเผาแลว (กรัม)
M =  รอยละของความชื้น

การวิเคราะหเปอรเซ็นตไขมัน (fat) โดยการสกัดแบบ Soxtect

ตัวอยางทีจ่ะนํ ามาวิเคราะหตองชั่งนํ้ าหนัก ใสใน thimbles จากนัน้นํ าไปใสในเครื่อง
Extraction unit หลงัจากเติมตัวทํ าละลายใน extraction cups แลว สารที่สามารถละลายไดในตัว
ท ําละลายจะถกูสกัดออกมาในตัวทํ าละลายโดยมี 2 ข้ันตอน และตามดวยการกลั่นเอาตัวทํ า
ละลายออก จากนั้นนํ า extraction cups ไปอบใหแหงและชั่งนํ้ าหนัก

ขัน้ตอนการวิเคราะห  (กระทรวงอุสาหกรรม,  2521)

1.  เปดสวทิซเครื่อง Service unit
2.  เปดสวทิซเครื่อง Cooling
3.  บดตวัอยางที่ตองการวิเคราะหใหละเอียด
4.  ชัง่นํ ้าหนักตัวอยางประมาณ 3 กรัม (W1) บนกระดาษกรองและหอใหมิดชิด จากนั้นนํ า

มาใสใน thimbles
5.  นํ า thimbles ใสใน Soxtec system HT โดยใช adapter สวม
6.  นํ า extraction cups ไปอบและชั่งนํ้ าหนัก (W2)
7.  เตมิตัวทํ าละลายลงใน extraction cups ประมาณ 50-75 มิลลิลิตร
8.  นํ า extraction cups เขาไปใน Soxtec system HT พรอมทั้งโยกคันโยกลง
9.  เลือ่นคันโยกไปที่ตํ าแหนง boiling และสกดัเปนเวลา 15-20 นาที จากนั้นเลื่อนคันโยก

มาทีตํ่ าแหนง rinsing ทํ าการ rinsing เปนเวลา 30-45 นาที
10.  ระเหยตัวทํ าละลายพรอมกับปด condensers valve และเปดสวิทซของอากาศ
11.  นํ า extraction cups ไปอบที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที
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การวิเคราะหเปอรเซ็นตโปรตีน (protein)

การวเิคราะหหาปริมาณไนโตรเจน(organic nitrogen)  ซึง่จะหาปริมาณโปรตีนไดตอไป  
ข้ันแรกสารตัวอยางซึ่งมีไนโตรเจนที่อยูในรูปของ  amino  acid (protein), amines และ  amides  
จะถกูยอยดวยกรดแก  เชน  conc.H2SO4  หรือ  mixed  acid  ของ  conc.HNO3  และ  
conc.H2SO4  และ  heat  ที่  420 ๐C  ไดเปนเกลือของแอมโมเนียม (NH4)2SO4  เมือ่เจือจางและ
เติมดางแก(NaOH  หรือ  KOH) ทีม่ากเกนิพอ  พรอม ๆ กับการกลั่นจะทํ าใหเกลือแอมโมเนียมก
ลายเปนแกสแอมโมเนีย (NH3)  ระเหยออกมา  แลวถูกตรึงไวในกรด (H3BO3) ทีม่ากเกินพอ  ซึ่งเรา
จะสามารถหาปริมาณของแอมโมเนียที่เกิดขึ้นไดโดยการทํ า  tritation  กบักรดแกมาตรฐาน  เชน  
HCL หรือ H2SO4 กจ็ะทราบปริมาณของกรดออนที่ทํ าปฏิกริยากับ  NH3 แลวคํ านวณยอนกลับไป
หาปริมาณของ  NH3  ได

ขัน้ตอนการวิเคราะห (กระทรวงอุตสาหกรรม,  2521)

1. การหาความเขมขนที่แนนอนของกรดไฮโดรคลอริก (0.1 นอรมอล)
1.1 ชัง่โซเดียมคารบอเนต 0.1300 กรัม (W1) ในขวดรูปชมพู (Erlenmeyer  flask) (จด-

บันทกึนํ ้าหนกัทศนิยม 4 ตํ าแหนง) เติมนํ้ ากลั่น 20 มิลลิลิตร ละลายใหเขากัน
1.2 หยดสารละลายผสมของอินดเิคเตอรลงไป 5 หยด ไตเตรทดวยสารละลายกรด

ไฮโดร-คลอริก 0.1 นอรมอล จนสารละลายเปลี่ยนจากสีฟาเปนสีเหลือง จดปริมาตร
ของกรด-ไฮโดรคลอริกที่ใช (A1)

1.3 น ําสารละลายในขวดรูปชมพู ไปตมใหเดือดประมาณ 2-3 นาที ทิ้งไวใหเย็นที่
อุณหภูมิ-หอง (สารละลายจะกลับเปนสีฟา)

1.4 ไตเตรทดวยสารละลายกรดไฮโดรคลอริกตอจนไดสีเหลืองอีกครั้ง จดปริมาตรรวม
(A2)

การคํ านวณ
ความเขมขนของสารละลายกรดไฮโดรคลอริก

ความเขมขนของสารละลายกรดไฮโดรคลอริก (N)          =      2000* W1
(นอรมอล) (A1+ A2 )* 106
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เมื่อ W1 คือ นํ ้าหนักของโซเดียมคารบอเนต (กรัม)
A1  คือ มิลลิลิตรของกรดไฮโดรคลอริกที่ใชไตเตรทสารละลายจน

              เปลี่ยนเปนสีเหลืองครั้งที่ 1
A2 คือมิลลิลิตรของกรดไฮโดรคลอริกที่ใชไตเตรทสารละลายจน

              เปลี่ยนเปนสีเหลืองครั้งที่ 2
2. การหาเปอรเซ็นตโปรตีน

2.1  ชัง่นํ ้าหนกัตัวอยางประมาณ 0.5 กรัม จดนํ้ าหนักที่แนนอน (W) ในหลอด
       ยอยโปรตีนเติมคอปเปอรซัลเฟต 0.8 กรัม และโปตัสเซียมซัลเฟต 7 กรัม
2.2  เติมกรดซลัฟริูกจ ํานวน 10-15 มิลลิลิตร นํ าเขาเครื่องยอยที่อุณหภูมิ 420

องศาเซลเซยีส ยอยตัวอยางในตูดูดควันจนไดสารละลายใส (นํ าออกมาตั้ง
ทิง้ไวใหเย็น)

2.3  น ําเขากลั่นในชุดกลั่น โดยใสขวดรูปชมพูที่บรรจุสารละลายกรดบอริกเขมขน
      4 เปอรเซ็นต 25 มิลลิลิตร ในแทนรองรับไนโตรเจนที่กลั่นได
2.4  เมื่อกลั่นเสร็จแลวนํ าไปไตเตรทดวยสารละลายมาตรฐานกรดไฮโดรคลอริกที่
       ทราบความเขมขนที่แนนอน จนสีของสารละลายเปลี่ยนจากสีเขียวเปนสีมวง
       แดงจดปริมาตรของกรดที่ใช (B)
* หมายเหตุ    blank ของแตละตัวอยางวิเคราะหเชนเดียวกับตัวอยางทุกประการ

แตสํ าหรับ blank ไมมีตัวอยาง ใหจดปริมาตรของกรดที่ใชไตเตรท

การคํ านวณ

ปริมาณโปรตีน =    1.4001 x N x (B – C) x 100 x 6.25
     รอยละของนํ้ าหนักที่อบแหง         W2 (100 – M)

              เมื่อ B  คือ ปริมาตรสารละลายมาตรฐานกรดไฮโดรคลอริกที่ใชไตเตรทตัว
อยาง (มิลลิลิตร)
C คือ ปริมาตรสารละลายมาตรฐานกรดไฮโดรคลอริกที่ใชไตเตรท Blank
 (มิลลิลิตร)



52

N คือ ความเขมขนของสารละลายมาตรฐานกรดไฮโดรคลอริกเปนนอร
มอล
W2 คือ นํ ้าหนักของตัวอยาง (กรัม)
M  คือ รอยละของความชื้น

เปอรเซ็นตคารโบไฮเดรท (carbohydrates )

เปอรเซน็ตคารโบไฮเดรทที่วิเคราะหไดทั้งหมด คือ เปอรเซ็นตของความชื้น เถา เสนใย ไข
มนัและโปรตีน นํ ามาลบออกจาก 100 คาที่ไดจะเปนคาประมาณของเปอรเซ็นตคารโบไฮเดรท
(พูลศรี และคณะ, 2408)

เปอรเซ็นตอมิโลส ( amylose )

ขัน้ตอนการวิเคราะห (ประกาศกระทรวงพาณิชย,  2541)

1. บดเมล็ดขาวโพดคั่วดวยเครื่องบดใหละเอียดถึง  80-100 เมซ  ใหเปนแปง  ชั่งแปงมา 0.1000
กรัม  ใสในขวดแกวปริมาตร (volumetric  flash )  ขนาดบรรจุ  100  มิลลิลิตรที่แหงสนิท

2.  เติมเอทิลแอลกอฮอล  95 % ปริมาตร  1  มิลลิลิตร  เขยาเบา ๆ
3.  เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด  (NaOH )  เขมขน  2  นอรมอล (N)  ปริมาตร  9  มิลลิลิตร
4.  ปนกวนตวัอยางดวยเครื่องปนกวนระบบแมเหล็กนาน  10  นาที  ใหเปนนํ้ าแปง  แลวเติมนํ้ า
กลัน่  เพื่อปรับปริมาตรใหเปน  100  มิลลิลิตร
5.  เตรียมขวดปริมาตรขนาด  100  มิลลิลิตร  ชุดใหม  เติมนํ้ ากลั่นประมาณ  70  มิลลิลิตร กรด-
 เกลเชียลอะซิติกประมาณ  2  มิลลิลิตร  และสารละลายไอโอดีน  2  มิลลิลิตร
6.  ดูดนํ ้าแปง  ตามขอ  1.4  ปริมาตร  5  มิลลิลิตร  ใสในขวดแกวปริมาตรที่เตรียมใว ตามขอ  1.5
 เตมินํ ้ากลั่นเพื่อปรับปริมาตรเปน  100  มิลลิลิตร  แลวตั้งทิ้งไว  10  นาที
7.  วัดความเขมของสีตามสารละลาย  ตามขอ  1.6  ดวยเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร  โดยอานคา
 เปน  absorbance  ทีค่วามยาวคลื่นแสง  620  นาโนมิเตอร  (nm)  หลงัปรับเครื่องดวย  blank      
ใหไดคา  absorbance  เทากับ  0 (ศูนย)
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8.  ทํ า blank  โดยเติมกรดเกลเชียลอะซิติก  ปริมาตร  2  มิลลิลิตร  และสารละลายไอโอดีน  2
 มลิลิลิตร  ปรับปริมาตรเปน  100  มิลลิลิตร  ดวยนํ้ ากลั่น
9. นํ า  absorbance  ไปหาปริมาณ (รอยละ) อมโิลส  โดยเทียบกับกราฟมาตรฐานที่เตรียมไว

การเขยีนเสนกราฟมาตรฐาน
1.  ชั่งอมโิลส  0.0400  กรัม  ใสในขวดแกวปริมาตรขนาดความจุ  100  มิลลิลิตร  ที่แหงสนิทแลว
     ดํ าเนนิการเชนเดียวกับตัวอยาง ตามขอ  1.2–1.4  เปนสารละลายมาตรฐาน
2.  เตรยีมขวดแกวปริมาตรขนาดความจุ  100  มิลลิลิตร จํ านวน 5 ขวด เติมนํ้ ากลั่นขวดละ  70
     มิลลิลิตร  เติมกรดเกลเชียลอะซิติกปริมาตร 0.4  มิลลิลิตร  ในขวดที่ 1 ปริมาตร  0.8  มิลลิลิตร
     ในขวดที่ 2 ปริมาตร 1.2 มิลลิลิตร ในขวดที่ 3  ปริมาตร 1.6  มิลลิลิตร ในขวดที่ 4 และปริมาตร
     2.0 มิลลิลิตร ในขวดที่  5  ตามลํ าดับ แลวเติมสารละลายไอโอดีน 2 มิลลิลิตร  ลงในแตละขวด
3. ดูดสารละลายมาตรฐาน  ตามขอ  2.1  ปริมาตร  1, 2, 3, 4 และ 5  มิลลิลิตร  ซึ่งเทียบเทา
    เปอรเซ็นตอมิโลสรอยละ  8, 16, 24, 32 และ 40  ตามลํ าดับ  ใสในขวดที่เตรียมไวในขอ 2.2
    เติมนํ้ ากลั่น  เพื่อปรับปริมาตรใหเปน  100  มิลลิลิตร  และวัดคา  absorbance  ที ่ 620  นาโน
    มิเตอร หลังปรับเครื่องดวย blank ใหไดคา absorbance  เทากับ  0 (ศูนย)  เชนเดียวกับขอ 1.7
4.  นํ า  absorbance  กบัเปอรเซ็นตอมโิลส  ในสารละลายมาตรฐาน  ตามขอ  2.3  มาเขียนเปน
     เสนกราฟมาตรฐาน
5.  น ําเสนกราฟมาตรฐานที่ไดจาก ขอ  2.4  มาใชแปลงคา  absorbance  ใหเปนเปอรเซ็นต
     อมิโลส
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ตารางผนวกที 1  เปอรเซ็นตการคัวแตก ( popping  percentage)

เตาอบไมโครเวฟ เครื่องคั่วไฟฟา
1 rice popcorn  composite 70.0 83.4 76.7
2 pearl popcorn  composite 70.4 81.1 75.7
3 fanshape popcorn  composite 78.5 75.4 77.0
4 PB1 (local open pollinate) 61.5 81.6 71.5
5 RIT1 (ประชากรใหม) 71.6 81.3 76.5
6 VIP 02 (IAS SK 01 A3) 69.8 96.3 83.1
7 VIP 03 (IAS SK 01D-D2) 50.6 76.3 63.4
8 00PC 037 (IAS SK 01D- A3) 78.1 79.5 78.8
9 พันธุพื้นเมืองจากตลาดปากชอง 73.3 83.7 78.5

10 ตราแม็กกาแรต 86.9 99.6 93.3
11 ตรา crown premium 81.1 97.9 89.5

Mean 72.0 85.1 78.5
C.V.(%) 10.3

ตารางผนวกที 2  ปริมาตรการขยายตัวของเมล็ดเมือคัวแตก (expansion  volume , ml/g)

ลํ าดับที่ สายพันธุ วิธีการคั่ว เฉล่ีย
เตาอบไมโครเวฟ เครื่องคั่วไฟฟา

1 rice popcorn  composite 18.4 17.7 18.0
2 pearl popcorn  composite 17.0 16.1 16.5
3 fanshape popcorn  composite 19.6 14.2 16.9
4 PB1 (local open pollinate) 14.9 19.2 17.0
5 RIT1 (ประชากรใหม) 18.7 19.2 18.9
6 VIP 02 (IAS SK 01 A3) 18.5 25.2 21.8
7 VIP 03 (IAS SK 01D-D2) 13.7 18.5 16.1
8 00PC 037 (IAS SK 01D- A3) 17.5 14.5 16.0
9 พันธุพื้นเมืองจากตลาดปากชอง 17.8 18.6 18.2

10 ตราแม็กกาแรต 34.0 30.0 32.0
11 ตรา crown premium 31.0 23.6 27.3

Mean 20.1 19.7 19.9
C.V.(%) 15.4

ลํ าดับที่ วิธีการคั่ว เฉล่ียสายพันธุ
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ตารางผนวกที 3  ขนาดการขยายตัวของเมล็ดหลังคัว (flake  size , ml/grain)

เตาอบไมโครเวฟ เครื่องคั่วไฟฟา
1 rice popcorn  composite 3.1 2.5 2.8
2 pearl popcorn  composite 3.1 2.5 2.8
3 fanshape popcorn  composite 3.6 2.7 3.2
4 PB1 (local open pollinate) 2.4 2.4 2.4
5 RIT1 (ประชากรใหม) 3.0 2.7 2.8
6 VIP 02 (IAS SK 01 A3) 2.4 2.3 2.4
7 VIP 03 (IAS SK 01D-D2) 2.3 2.1 2.2
8 00PC 037 (IAS SK 01D- A3) 3.3 2.7 3.0
9 พันธุพื้นเมืองจากตลาดปากชอง 2.5 2.3 2.4

10 ตราแม็กกาแรต 6.0 4.5 5.3
11 ตรา crown premium 5.9 4.1 5.0

Mean 3.4 2.8 3.1
C.V.(%) 9.3

ตารางผนวกที 4  ความหนาของเปลือกเมล็ดดานทีมีตนออน (germinal  side  thickness ,   )

เตาอบไมโครเวฟ เครื่องคั่วไฟฟา
1 rice popcorn  composite 107 102 105
2 pearl popcorn  composite 96 98 97
3 fanshape popcorn  composite 112 103 107
4 PB1 (local open pollinate) 95 79 87
5 RIT1 (ประชากรใหม) 101 103 102
6 VIP 02 (IAS SK 01 A3) 110 88 99
7 VIP 03 (IAS SK 01D-D2) 113 81 97
8 00PC 037 (IAS SK 01D- A3) 91 96 93
9 พันธุพื้นเมืองจากตลาดปากชอง 92 95 94

10 ตราแม็กกาแรต 132 96 114
11 ตรา crown premium 130 110 120

Mean 107 95 101
C.V.(%) 11

วิธีการคั่วลํ าดับที่ สายพันธุ เฉล่ีย

ลํ าดับที่ สายพันธุ วิธีการคั่ว เฉล่ีย
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ตารางผนวกที 5  ความหนาของเปลือกเมล็ดดานทีไมมีตนออน (abgerminal  side  thickness ,  )

เฉล่ีย
เตาอบไมโครเวฟ เครื่องคั่วไฟฟา

1 rice popcorn  composite 101.8 89.8 95.8
2 pearl popcorn  composite 83.3 82.9 83.1
3 fanshape popcorn  composite 97.4 85.9 91.7
4 PB1 (local open pollinate) 93.5 68.3 80.9
5 RIT1 (ประชากรใหม) 97.6 86.8 92.2
6 VIP 02 (IAS SK 01 A3) 100.9 72.9 86.9
7 VIP 03 (IAS SK 01D-D2) 92.4 66.5 79.4
8 00PC 037 (IAS SK 01D- A3) 85.7 76.4 81.1
9 พันธุพื้นเมืองจากตลาดปากชอง 89.7 81.5 85.6

10 ตราแม็กกาแรต 120.8 83.5 102.1
11 ตรา crown premium 120.8 94.4 107.3

Mean 98.5 80.8 89.6
C.V.(%) 11.5

สายพันธุลํ าดับที่ วิธีการคั่ว
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ชื่อ  นางสํ าราญ  ศรีชมพร
เกิด วนัที ่ 27  เดือนมิถุนายน  2509
สถานที่เกิด  อํ าเภอ  พทุไธสง  จังหวัด  บุรีรัมย
ประวัติการศึกษา  วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร)  สถาบันราชภฎันครราชสีมา  (พ.ศ.  2536)
ตํ าแหนงปจจุบัน  นกัวิชาการเกษตร  ระดับ  5
สถานที่ทํ างานปจจุบัน  สถานวีจิยัพชืไรสุวรรณวาจกกสิกิจ  อํ าเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา
ผลงานดเีดนและ/หรือรางวัลทางวิชาการ  -
ทนุการศึกษาที่ไดรับ  ทุนอุดหนุนและสงเสริมวิทยานิพนธระดับปริญญาโท-เอก
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                                                     ภาพผนวกที่ 1  เครื่องคั่วไฟฟา

ภาพผนวกที่ 2  เตาอบไมโครเวฟ
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ภาพผนวกที่ 3  ลักษณะตนและฝกขาวโพดคั่วของสายพันธุ rice popcorn composite
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ภาพผนวกที่ 4  ลักษณะเมล็ดและเมล็ดที่ค่ัวแตกแลวของขาวโพดคั่วสายพันธุ rice popcorn composite
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e
ภาพผนวกที่ 5  ลักษณะตนและฝกขาวโพดคั่วของสายพันธุ pearl popcorn composit
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ภาพผนวกที่ 6  ลักษณะเมล็ดและเมล็ดที่ค่ัวแตกแลวของขาวโพดคั่วสายพันธุ pearl popcorn composite
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e
ภาพผนวกที่ 7  ลักษณะตนและฝกขาวโพดคั่วของสายพันธุ fanshape popcorn composit
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ภาพผนวกที่ 8  ลักษณะเมล็ดและเมล็ดที่ค่ัวแตกแลวของขาวโพดคั่วสายพันธุ fanshape popcorn composite
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ภาพผนวกที่ 9  ลักษณะตนและฝกขาวโพดคั่วของสายพันธุ PB1(open pollinate)
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ภาพผนวกที่ 10  ลักษณะเมล็ดและเมล็ดที่ค่ัวแตกแลวของขาวโพดคั่วสายพันธุ PB1(open pollinate)
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ภาพผนวกที่ 11  ลักษณะตนและฝกขาวโพดคั่วของสายพันธุ RIT1(ประชากรใหม)
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ภาพผนวกที่ 12  ลักษณะเมล็ดและเมล็ดที่ค่ัวแตกแลวของขาวโพดคั่วสายพันธุ RIT1(ประชากรใหม)
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ภาพผนวกที่ 13  ลักษณะตนและฝกขาวโพดคั่วของสายพันธุ VIP 02(IAS SK 01A3)
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ภาพผนวกที่ 14  ลักษณะเมล็ดและเมล็ดที่ค่ัวแตกแลวของขาวโพดคั่วสายพันธุ VIP 02(IAS SK  01A3)
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ภาพผนวกที่ 15  ลักษณะตนและฝกของขาวโพดคั่วสายพันธุ VIP 03(IAS SK  01D-D2)
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ภาพผนวกที่ 16  ลักษณะเมล็ดและเมล็ดที่ค่ัวแตกแลวของขาวโพดคั่วสายพันธุ VIP 03(IAS SK  01D-D2)
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ภาพผนวกที่ 17  ลักษณะตนและฝกขาวโพดคั่วของสายพันธุ 00PC 037(IAS SK  01D-A3)
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ภาพผนวกที่ 18  ลักษณะเมล็ดและเมล็ดที่ค่ัวแตกแลวของขาวโพดคั่วสายพันธุ 00PC 037(IAS SK 01D-A3)
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ภาพผนวกที่ 19  ลักษณะตนและฝกของขาวโพดคั่วสายพันธุพื้นเมืองจากตลาดปากชอง
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ภาพผนวกที่ 20  ลักษณะเมลด็และเมล็ดที่ค่ัวแตกแลวของขาวโพดคั่วสายพันธุพื้นเมืองจากตลาดปากชอง
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ภาพผนวกที่ 21  ลักษณะเมล็ดและเมล็ดที่ค่ัวแตกแลวของขาวโพดคั่วสายพันธุ ตราแม็กกาแรต
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ภาพผนวกที่ 22  ลักษณะเมล็ดและเมล็ดที่ค่ัวแตกแลวของขาวโพดคั่วสายพันธุ ตรา crown premium
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