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คาํนํา 
 

ประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ เร่ือง “ขา้วโพด (Corn)” ฉบบัน้ี สํานักหอสมุดและศูนยส์ารสนเทศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ไดจ้ดัทาํข้ึนภายใตโ้ครงการยกระดบัห้องสมุดดิจิทลัดา้น

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประมวลสารสนเทศพร้อมใช้น้ีให้ผูใ้ช้ได้เขา้ถึง

สารสนเทศวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนรูปแบบท่ีเขา้ใจไดง่้ายและสะดวกพร้อมใช ้เอกสารประมวลพร้อมใช้

ฉบับน้ีให้ความรู้เก่ียวกับประวติัของข้าวโพด ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของข้าวโพด ชนิดของข้าวโพด      

คุณค่าทางโภชนาการของขา้วโพด ประโยชน์ของขา้วโพด คุณภาพตามมาตรฐานของขา้วโพดและผลิตภณัฑ์

จากขา้วโพด และการแปรรูปขา้วโพด 

 

คณะผูจ้ดัทาํหวงัวา่ ประมวลสารสนเทศพร้อมใชฉ้บบัน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชท่ี้สนใจ ศึกษาคน้ควา้

เก่ียวกบัข้าวโพด (Corn) โดยเอกสารฉบบัเต็มท่ีใช้ในการเรียบเรียงประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ฉบบัน้ีได้

รวบรวม จดัเก็บ และให้บริการ ณ บริเวณห้องอ่านชั้น 1 อาคารหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม และ

สามารถดาวน์โหลดไฟลไ์ดท่ี้ http://siweb.dss.go.th/repack/repack_list.asp  
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ข้าวโพด 

(Corn) 

 

บทคัดย่อ 

 ข้าวโพด (Corn หรือ Maize) เป็นพืชล้มลุกใบเด่ียวจาํพวกหญ้า จัดอยู่ในวงศ์ Gramineae มี                  

ช่ือวิทยาศาสตร์วา่ Zea mays L. สามารถเจริญเติบโตไดดี้ทัว่ทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีเป็น

ดินร่วนเหนียวปนทราย  แหล่งปลูกขา้วโพดท่ีสําคญัอยู่ในจงัหวดัเพชรบูรณ์ นครราชสีมา เลย ลพบุรี และ

นครสวรรค์ โดยขา้วโพดสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งกวา้งขวางทั้งใช้เป็นอาหารของมนุษย ์และใชเ้ป็น

อาหารสัตว ์เน่ืองจากเมล็ดขา้วโพดมีคุณค่าทางโภชนาการสูง รวมถึงใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น 

อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมส่ิงทอ อุตสาหกรรมพลงังาน และอุตสาหกรรมพลาสติก เป็นตน้ นอกจากน้ี 

ส่วนต่างๆ ของขา้วโพด ไดแ้ก่ ใบ ลาํตน้ เปลือก และซัง ยงัสามารถนาํมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ชนิดใหม่ท่ีมี

คุณค่า เช่น กระดาษ ถ่านอดัแท่ง และตุ๊กตาจากเปลือกขา้วโพด ซ่ึงสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้กบัผลผลิตทาง

การเกษตร ส่งเสริมการใชท้รัพยากรธรรมชาติใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งลดปัญหาขยะจากเศษวสัดุเหลือทิ้ง

ทางการเกษตร โดยพบวา่ผลิตภณัฑจ์ากการแปรรูปขา้วโพดทั้งหลายเหล่าน้ีสามารถสร้างรายไดเ้ป็นจาํนวนมาก

ใหก้บัประเทศ เน่ืองจากเป็นสินคา้ส่งออกท่ีสาํคญั ส่งผลใหเ้กิดการขยายตวัทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนอีกดว้ย  

 

คําสําคัญ : ขา้วโพด, การแปรรูปขา้วโพด, การแปรรูปอาหาร 

Keywords : Corn, Maize, Corn processing, Food processing 
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ข้าวโพด 
(Corn) 

 

1. บทนํา 

 ขา้วโพดเป็นธัญพืชท่ีมีความสําคญัเป็นอนัดบัสามของโลก รองมาจากขา้วสาลี และขา้ว สามารถปลูก

ไดท้ัว่ไปในเขตภูมิอากาศอบอุ่น เขตก่ึงร้อนช้ืน และพื้นท่ีราบเขตร้อน (คณาจารยภ์าควิชาพืชไร่นา, 2547) โดย

แหล่งปลูกมกักระจายอยูต่ามภูมิภาคต่างๆ ของโลก ไดแ้ก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา บราซิล เมก็ซิโก จีน รวมทั้งใน

ทวปีแอฟริกาใต ้ สาํหรับประเทศไทยขา้วโพดถือเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญั เน่ืองจากมีพื้นท่ีเพาะปลูกครอบคลุม

อยู่ทัว่ทุกภาค ทาํให้สามารถสร้างรายได้เป็นจาํนวนมากให้กบัประเทศ ขา้วโพดท่ีปลูกในประเทศไทยแบ่ง

ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ขา้วโพดฝักสด และขา้วโพดเล้ียงสัตว ์โดยขา้วโพดฝักสดปลูกเพื่อใชส้ําหรับบริโภค

เป็นอาหารและส่งออก เน่ืองจากผูบ้ริโภคนิยมรับประทาน และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ส่วนขา้วโพดเล้ียง

สัตวเ์ป็นพืชท่ีมีความสําคญัต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว ์ปลูกเพื่อใช้เป็นวตัถุดิบในการผลิตอาหารสัตว ์ซ่ึง

จงัหวดัท่ีเป็นแหล่งปลูกขา้วโพดท่ีสาํคญัของประเทศไทย ไดแ้ก่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ นครราชสีมา เลย ลพบุรี และ

นครสวรรค ์(โชคชยั และเกตุอร, 2561)  

ประโยชน์ของขา้วโพดมีมากมายนอกจากใช้เป็นอาหารโดยตรงของมนุษยแ์ละสัตวแ์ลว้  ยงัสามารถ

นาํมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑจ์ากขา้วโพดไดห้ลายชนิด ทั้งในระดบัครัวเรือนและในระดบัอุตสาหกรรม เพื่อช่วย

ถนอมอาหาร เพิ่มความหลากหลายให้กบัผลิตภณัฑ์ ทาํให้สินคา้เป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภคทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ เพิ่มมูลค่าให้กบัผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมการใชท้รัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

รวมทั้งสามารถลดปัญหาขยะจากเศษวสัดุเหลือทิ้งทางการเกษตรไดเ้ป็นอยา่งดีอีกดว้ย 
 

2. ประวตัิของข้าวโพด 

  2.1 ถิ่นกาํเนิดและการแพร่กระจายของข้าวโพด 

 นกัภูมิศาสตร์และนักโบราณคดีหลายท่านสันนิษฐานว่า มนุษยรู้์จกัปลูกขา้วโพดกนัมานานมากกว่า 

4,500 ปี ซ่ึงจากการศึกษาขอ้สันนิษฐานต่างๆ พบวา่ ขา้วโพดอาจมีถ่ินฐานดั้งเดิมอยู ่2 แหล่ง โดยอาศยัหลกัฐาน

ของการเพาะปลูก  (สถาบนัวจิยัและพฒันาแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2560) คือ 

 (1) พื้นท่ีแถบท่ีราบสูงซ่ึงเป็นท่ีตั้งของประเทศเปรู โบลิเวีย เอกวาดอร์ ชิลี อาร์เจนตินา และบราซิล ใน

ทวีปอเมริกาใต ้เน่ืองจากมีผูพ้บขา้วโพดพนัธ์ุพื้นเมืองหลายพนัธ์ุมีความปรวนแปรทางพนัธุกรรม และยงัพบ

ขา้วโพดบางชนิดมีลกัษณะคลา้ยขา้วโพดป่าท่ีข้ึนอยูใ่นแถบนั้นดว้ย 

 (2) พื้นท่ีทางตอนใตข้องทวีปอเมริกา แถบอเมริกากลาง ประเทศเม็กซิโก กวัเตมาลา โคลมัโบ และ 

เวเนซูเอลา เน่ืองจากมีหญา้พื้นเมืองของบริเวณน้ี 2 ชนิด คือ หญา้ทริพซาคมั (Trip sacum) และหญา้ทิโอซินเท 

(Teosinte) ซ่ึงมีลกัษณะทางพฤกษศาสตร์หลายประการคลา้ยคลึงกบัขา้วโพด อีกทั้ง นกัโบราณคดีไดขุ้ดพบ 
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ซากซงัของขา้วโพดปนอยูก่บัซากของโบราณวตัถุต่างๆ ซ่ึงฝังอยูใ่ตดิ้นลึกถึง 28 เมตร ภายในถํ้าและสุสานหลาย

แห่งบริเวณเมืองหลวงของประเทศเม็กซิโก จากการพิสูจน์ตามหลกัวิทยาศาสตร์ทาํให้ทราบว่า ซากส่ิงของ

เหล่าน้ีมีอายนุานกวา่ 4,000 ปี ซ่ึงแสดงวา่ มีขา้วโพดปลูกอยูใ่นแถบน้ีเป็นเวลานานนบัพนัปีมาแลว้ 

 อีกทั้ ง ยงัมีบางท่านสันนิษฐานว่า ข้าวโพดอาจมีถ่ินฐานดั้ งเดิมอยู่ในเอเชีย เน่ืองจากพืชพื้นเมือง        

หลายชนิดในแถบน้ีมีลักษณะทางพฤกษศาสตร์คล้ายกับข้าวโพด เช่น ลูกเดือย และอ้อนํ้ า อย่างไรก็ตาม 

รายละเอียดเหล่าน้ีเป็นเพียงขอ้สันนิษฐาน เพราะปัจจุบนัยงัไม่พบหลกัฐานท่ีแน่ชดัเก่ียวกบัถ่ินฐานดั้งเดิมของ

ขา้วโพด นอกจากน้ี นักพฤกษศาสตร์และนกัพนัธุศาสตร์ไดต้ั้งสมมุติฐานเก่ียวกบัพืชดั้งเดิมของขา้วโพดไว้

หลากหลาย โดยบางท่านเช่ือวา่หญา้ทริพซาคมั และหญา้ทิโอซินเท เป็นบรรพบุรุษของขา้วโพด เน่ืองจากมีส่วน

ใกล้เคียงกนั และบางท่านเช่ือว่าหญ้าทั้งสองชนิดน้ีไม่ได้เป็นพืชดั้ งเดิมของขา้วโพด แต่ขา้วโพดท่ีปลูกคง

ววิฒันาการมาจากขา้วโพดพนัธ์ุป่า และหญา้ทั้งสองชนิดก็ควรเป็นพืชดั้งเดิมเดียวกบัขา้วโพด แต่ไดว้ิวฒันาการ

มาคนละสาย จึงทาํใหมี้ลกัษณะแตกต่างกนัในปัจจุบนั  

สําหรับการแพร่กระจายของขา้วโพดไปยงัส่วนต่างๆ ของโลก คาดว่าเกิดจากชาวอินเดียนแดงเจา้ถ่ิน

เดิมของทวปีอเมริกาเป็นผูน้าํจากอเมริกากลางไปปลูกในส่วนต่างๆ ของทวปีอเมริกาและหมู่เกาะแคริบเบียน ซ่ึง

ชาวอินเดียนแดงเป็นชนชาติท่ีมีส่วนสําคญัในด้านวิวฒันาการเก่ียวกับการปลูกข้าวโพด ในปี พ.ศ. 2035         

เม่ือโคลสับสัเดินทางมาพบทวีปอเมริกา ก็พบว่า มีการปลูกขา้วโพดอยู่ทัว่ไปในบริเวณน้ี และปี พ.ศ. 2036      

ไดล้องนาํเมล็ดกลบัไปปลูกในประเทศสเปน ทวีปยุโรป หลงัจากนั้นจึงแพร่กระจายไปสู่ส่วนอ่ืนๆ ของทวีป

แอฟริกา เอเชีย และออสเตรเลีย   

2.2 ข้าวโพดในประเทศไทย  

 การนาํขา้วโพดเขา้มาในประเทศไทยคาดวา่เกิดข้ึนประมาณปี พ.ศ. 2223 ซ่ึงตรงกบัรัชสมยัของสมเด็จ

พระนารายณ์มหาราช แต่เป็นพนัธ์ุใดไม่ปรากฏ จากหลกัฐานพบว่าในยุคก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 การผลิต

ขา้วโพดเพื่อการคา้ยงัมีอยู่อย่างจาํกดั พนัธ์ุท่ีเร่ิมทดลองปลูกมีอยู่ 4 พนัธ์ุ ไดแ้ก่ พนัธ์ุพื้นเมืองของไทย พนัธ์ุ

เมก็ซิกนัจูน พนัธ์ุนิโคลสัน เยลโล่ เดน้ท ์และพนัธ์ุอินโดจีน ในช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ขา้วโพดเร่ิมขยาย

การปลูกเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ แต่ไม่ไดเ้พิ่มมากนกั จนกระทัง่หลงัจากท่ีมีการนาํขา้วโพดพนัธ์ุทิกิเสท โกลเดน เยลโลว ์

(Tiquisate golden yellow) จากประเทศกวัเตมาลา เขา้มาทดสอบปลูกในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2496 โดย

เรียกช่ือพนัธ์ุน้ีว่า พนัธ์ุกวัเตมาลา ขา้วโพดพนัธ์ุน้ีสามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มของประเทศไดดี้ และ

ใหผ้ลผลิตสูงกวา่พนัธ์ุเดิม ส่งผลใหมี้การปลูกขา้วโพดในประเทศเพิ่มมากข้ึน แต่ในปี พ.ศ. 2508 เกิดการระบาด

ของโรครานํ้ าค้างทําให้การผลิตข้าวโพดในประเทศไทยประสบปัญหา กรมกสิกรรม (ปัจจุบันคือ                 

กรมวิชาการเกษตร) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และมูลนิธิรอกกีเพลเลอร์ (Rockefeller foundation) จึงได้

ร่วมมือกนัจดัประสานงานการปรับปรุงพนัธ์ุขา้วโพด โดยมีสถานีทดลองกสิกรรมพระพุทธบาท ในอาํเภอ    

พระพุทธบาท จงัหวดัสระบุรี เป็นสถานีวิจยั และเร่ิมพฒันาไร่สุวรรณ ในอาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 

ซ่ึงต่อมาไดจ้ดัตั้งศูนยว์ิจยัขา้วโพดและขา้วฟ่างแห่งชาติ ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ท่ีไร่สุวรรณ ในปี พ.ศ.             
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2512-2513 และท่ีศูนยแ์ห่งน้ี โดยการนาํของ ดร.สุจินต ์จินายน ไดเ้ร่ิมพฒันาขา้วโพดพนัธ์ุสุวรรณ 1 ซ่ึงเป็น

พนัธ์ุท่ีต้านทานโรครานํ้ าคา้ง และได้ผลผลิตสูงกว่าพนัธ์ุกวัเตมาลา โดยในปี พ.ศ. 2518 ทางราชการได้ให ้     

การรับรองพนัธ์ุสุวรรณ 1 อย่างเป็นทางการ และเร่ิมผลิตเมล็ดพนัธ์ุเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรไดป้ลูกกนัในปี

ถดัไป (วชัรินทร์, 2558) ทั้งน้ี ปัจจุบนัขา้วโพดท่ีปลูกในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ขา้วโพด   

ฝักสด และขา้วโพดเล้ียงสัตว ์โดยขา้วโพดฝักสดปลูกเพื่อใชส้ําหรับบริโภคและส่งออก ส่วนขา้วโพดเล้ียงสัตว์

เป็นพืชท่ีมีความสําคญัต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว ์เน่ืองจากใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตอาหารสัตว ์ซ่ึงจงัหวดัท่ี

เป็นแหล่งปลูกข้าวโพดท่ีสําคญัของประเทศไทย ได้แก่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ นครราชสีมา เลย ลพบุรี และ

นครสวรรค ์(ภาพท่ี 1) (โชคชยั และเกตุอร, 2561) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ท่ีมา : http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=3&chap=2&page=t3-2-infodetail03.html) 

ภาพท่ี 1 แผนท่ีแสดงแหล่งผลิตขา้วโพดในประเทศไทย 
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3. ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ของข้าวโพด    

ข้าวโพดเป็นพืชล้มลุกจําพวกหญ้า ปลูกง่าย อายุสั้ น สามารถเจริญเติบโตได้ดีในทุกภาคของ       

ประเทศไทย จดัอยูใ่นวงศ ์Gramineae มีช่ือวิทยาศาสตร์วา่ Zea mays L. และมีช่ือสามญัวา่ Corn หรือ Maize 

โดยขา้วโพดมีลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ท่ีสาํคญั (คณาจารยภ์าควชิาพืชไร่นา, 2547) ดงัน้ี 

 (1) ราก ขา้วโพดมีระบบรากแบบรากฝอย (Fibrous root system) ประกอบดว้ยรากท่ีพฒันามาจากส่วน

แรดิเคิล (Radicle) เรียกวา่ Primary root หรือ First seedling root และรากท่ีแตกแขนงออกมาเรียกวา่ Secondary 

root หรือ lateral root (ภาพท่ี 2A) นอกจากน้ี ยงัมีรากท่ีเกิดข้ึนท่ี Scutellar node เรียกว่า Seminal root ราก

ทั้งหมดน้ีมีการเจริญเติบโตในระยะเวลาสั้ นๆ ขณะขา้วโพดเป็นตน้กลา้ และจะตายไปเม่ือตน้ขา้วโพดโตข้ึน 

รากส่วนท่ีสองคือ รากท่ีเจริญมาจากลาํตน้ เรียกวา่ Adventitious root ซ่ึงเกิดจากขอ้ส่วนล่างของลาํตน้ ขอ้แรก   

ท่ีเกิดรากชนิดน้ีคือ Coleoptilar node รากเหล่าน้ีจะเจริญเติบโตอยู่ตลอดชีวิตของขา้วโพด สามารถเจริญ            

แผก่ระจายรอบลาํตน้มีรัศมีประมาณ 1 เมตร และหยัง่ลึกลงไปในดินได ้2.1-2.4 เมตร 

 (2) ลาํตน้ ลาํตน้ขา้วโพดเรียกว่า Culm หรือ Stalk มีลกัษณะตั้งตรง และค่อนขา้งกลม (ภาพท่ี 2B)

ประกอบดว้ยขอ้ (Node) และปลอ้ง (Internode) บริเวณขอ้มีเน้ือเยื่อเจริญ (Growth ring) จุดกาํเนิดราก          

(Root primordia) ตา (Bud) และรอยกาบใบ (Leaf scar) ปลอ้งท่ีอยู่เหนือตามกัพบร่องตา (Bud groove) 

(มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร กาํแพงแสน ภาควิชาพืชไร่นา, 2558) โดยลาํตน้มีความสูงตั้งแต่ 30 

เซนติเมตรข้ึนไป ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางของลาํตน้ประมาณ 2.5-5.0 เซนติเมตร และลาํตน้สดมกัมีสีเขียว แต่บาง

พนัธ์ุมีสีม่วง (บรรหาร และกองบรรณาธิการ, 2554) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

(ท่ีมา : http://agron.agri.kps.ku.ac.th/index.php/th/2015-04 

-20-02-02-25/30-economic-crops/70-economic-crops-corn) 

(ท่ีมา : http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book. 

php?book=3&chap=2&page=t3-2-detail.html) 

 
ภาพท่ี 2 ลกัษณะราก (A) และลาํตน้ (B) ของขา้วโพด 
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 (3) ใบ ใบของขา้วโพดเป็นใบเด่ียว (Simple leaf) (ภาพท่ี 3) ประกอบดว้ย กาบใบ (Leaf sheath) และ

แผน่ใบ (Leaf blade) กาบใบจะหุ้มลาํตน้ ส่วนแผน่ใบแผก่างออก มีเส้นกลางใบเรียกวา่ Mid rib ขา้วโพดท่ี

ได้รับการปรับปรุงพนัธ์ุให้ทนต่ออตัราการปลูกสูง มกัมีลกัษณะใบตั้ง แผ่นใบดา้นบนมีขนเพื่อเพิ่มพื้นท่ีใน   

การรับแสง ส่วนแผน่ใบดา้นล่างจะเรียบ และมีปากใบจาํนวนมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (4) ดอก ขา้วโพดเป็นพืชท่ีมีช่อดอกตวัผูเ้รียกว่า Tassel และช่อดอกตวัเมียเรียกว่า Ear อยู่บนตน้

เดียวกนัแต่แยกกนัอยูค่นละตาํแหน่ง (Monoecious plant) โดยพบวา่  

 ช่อดอกตวัผูอ้ยูท่ี่ส่วนยอดของลาํตน้ (ภาพท่ี 4A) เป็นแบบ Panicle มีแกนกลางช่อดอกเรียกวา่ 

Rachis ท่ี Rachis มีก่ิงแขนงชั้นแรกเกิดอยู่ และบนก่ิงแขนงน้ีเป็นท่ีเกิดของก่ิงแขนงชั้นท่ีสอง กลุ่มดอกย่อย 

(Spikelet) เกิดเป็นคู่ คือ ชนิดท่ีมีกา้น (Pedicelled spikelet) และไม่มีกา้น (Sessile spikelet) แต่ละกลุ่มดอก

ประกอบดว้ย 2 ดอกยอ่ย แต่ละดอกยอ่ยประกอบดว้ยกลีบดอกท่ีเรียกวา่ Lemma และ Palea มีเกสรตวัผู ้3 อนั 

เยือ่รองรังไข่ 2 อนั และเกสรตวัเมียท่ีไม่ทาํหนา้ท่ี 1 อนั  

 ส่วนช่อดอกตวัเมีย หรือฝัก (ภาพท่ี 4B) เกิดจากตาท่ีมุมใบขอ้ท่ี 6 นบัจากใบธงลงมา มีช่อดอก 

แบบ Spike การพฒันาของช่อดอกเร่ิมข้ึนเม่ือขา้วโพดมีอาย ุ40-45 วนัหลงังอก กลุ่มดอกตวัเมียเกิดเป็นคู่เรียงกนั

เป็นแถวยาวบนแกนกลางช่อดอกหรือซงั (Cob) ทาํใหฝั้กขา้วโพดมีจาํนวนแถวของเมล็ดเป็นแถวคู่ ภายในแต่ละ

กลุ่มดอกมีดอกยอ่ย 2 ดอก แต่ละดอกยอ่ยประกอบดว้ย Lemma และ Palea รวมเรียกวา่ Chaff มีเกสรตวัเมีย      

1 อนั เยื่อรองรังไข่ 2 อนั และเกสรตวัผูท่ี้เป็นหมนั 3 อนั กา้นเกสรตวัเมียยาว 10-30 เซนติเมตร เรียกวา่ ไหม 

(Silk) ซ่ึงไหมแต่ละเส้นจะมีขนท่ีสามารถรับละอองเกสรตวัผูไ้ดต้ลอดความยาว เส้นไหมบริเวณโคนฝักจะ

เกิดข้ึนก่อนตามด้วยส่วนกลางฝัก แต่เส้นไหมบริเวณกลางฝักจะยืดตวัโผล่พน้กาบหุ้มฝักก่อน ทาํให้ได้รับ    

การผสมก่อน ส่งผลใหเ้มล็ดบริเวณกลางฝักมีความสมบูรณ์กวา่โคนฝักและปลายฝัก ไหมจะเปล่ียนเป็นสีนํ้าตาล

และแหง้เห่ียวเม่ือดอกไดรั้บการผสม ขา้วโพด 1 ฝัก จะมีไหม 400-1,000 เส้น ทาํใหเ้กิดเมล็ด 400-1,000 เมล็ด 

 

(ท่ีมา : https://medthai.com/ขา้วโพด/) 

 ภาพท่ี 3 ลกัษณะใบของขา้วโพด 
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 (5) ผลและเมล็ด ผลของขา้วโพดเป็นแบบ Caryopsis (ภาพท่ี 5A) ท่ีมีเยื้อหุ้มผล (Pericarp) ติดอยูก่บัเยื่อ

หุ้มเมล็ด (Seed coat) มีลกัษณะเป็นเยื่อบางๆ ใสไม่มีสี เยื่อหุ้มผลและเยื่อหุ้มเมล็ดรวมเรียกว่า Hull เมล็ด               

ประกอบดว้ยคพัภะ (Embryo) เอนโดสเปิร์ม (Endosperm) (มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร กาํแพงแสน 

ภาควชิาพืชไร่นา, 2558)  โดยขา้วโพดจะสะสมแป้งไวใ้นส่วนของเอนโดสเปิร์ม (ภาพท่ี 5B) การสะสมแป้งจะ

ส้ินสุดเม่ือขา้วโพดเจริญเติบโตถึงระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยา ซ่ึงจะปรากฏแผน่เยื่อสีดาํ หรือสีนํ้ าตาลดาํ (Black 

layer) ท่ีบริเวณโคนของเมล็ด  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ท่ีมา : https://www.thairath.co.th/content/61427) 

 

(ท่ีมา : http://alangcity.blogspot.com/2012/ 

08/blog-post 8265.html) 

 
ภาพท่ี 5 ลกัษณะผล (ฝัก) (A) และเมล็ด (B )ของขา้วโพด 

 

(ท่ีมา : http://www.arda.or.th/kasetinfo/ 

north/plant/fcorn.html) 

 

(ท่ีมา : https://medthai.com/ขา้วโพด/) 

 

A 

 

B 

 

ภาพท่ี 4 ลกัษณะช่อดอกตวัผู ้(A) และช่อดอกตวัเมีย (B) ของขา้วโพด 

 

A B 
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4. ชนิดของข้าวโพด  

 การจาํแนกชนิดของข้าวโพดสามารถจาํแนกได้หลายชนิดตามลักษณะต่างๆ (คณาจารย์ภาควิชา         

พืชไร่นา, 2547) ดงัน้ี 

  4.1 จําแนกตามคุณสมบัติของแป้งในเมล็ด ในเมล็ดขา้วโพดประกอบด้วยแป้ง 2 ชนิด คือ แป้งแข็ง 

(Hard starch) และแป้งอ่อน (Soft starch) ทาํให้สามารถจาํแนกโดยอาศยัตาํแหน่งของแป้งแต่ละชนิดและ

ลกัษณะของเปลือกหุม้เมล็ดได ้7 ชนิด คือ 

 (1) ขา้วโพดป่า (Pod corn) เป็นขา้วโพดท่ีใชใ้นการศึกษาแหล่งกาํเนิดขา้วโพด (สถาบนัวิจยัและพฒันา

แห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2560) ซ่ึงปลูกในบริเวณแถบอเมริกากลางและอเมริกาใต ้เมล็ดขา้วโพดป่าทุก

เมล็ดจะมีเปลือกหุ้มเมล็ดอยา่งมิดชิดเหมือนกบัเมล็ดหญา้ และยงัมีเปลือกหุ้มฝักหุ้มอีกชั้นหน่ึง เมล็ดมีสีต่างๆ 

หรือเป็นลาย (ภาพท่ี 6) 

 

 

     

 

 

 

 

  

 

 

 (2) ขา้วโพดคัว่ (Pop corn) เป็นขา้วโพดท่ีเมล็ดมีแป้งแข็งอดักนัแน่น มีแป้งอ่อนเป็นองค์ประกอบ

เล็กน้อย ลกัษณะรูปร่างของเมล็ดแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ชนิดท่ีมีรูปร่างเรียวแหลมคล้ายเมล็ดขา้ว เรียกว่า     

Rice pop corn และชนิดท่ีมีลกัษณะเมล็ดกลมเรียกวา่ Pearl pop corn (ภาพท่ี 7) เม่ือเมล็ดขา้วโพดชนิดน้ีไดรั้บ    

ความร้อนระดบัหน่ึงแป้งจะขยายตวัสร้างความดนัข้ึนภายในจนกระทัง่เปลือกหุม้เมล็ดท่ีหนาแตกออก 

 

 

 

 

 

 

 

(ท่ีมา : http://www.doa.go.th/pibai/ 

pibai/n14/v_11-dec/rai.html) 

(ท่ีมา : http://www3.rdi.ku.ac.th/?p=8879) 

 

ภาพท่ี 6 ลกัษณะของขา้วโพดป่า (Pod corn) 
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 (3) ขา้วโพดหัวแข็ง (Flint corn) เป็นขา้วโพดท่ีดา้นบนของเมล็ดมีแป้งแข็งเป็นองค์ประกอบ ส่วน    

แป้งอ่อนจะอยูภ่ายในตรงกลางเมล็ดหรืออาจไม่มีเลย เมล็ดค่อนขา้งกลม เม่ือเมล็ดแห้งจะไม่มีรอยบุบดา้นบน 

เมล็ดมีสีต่างๆ เช่น สีเหลือง สีเหลืองส้ม สีขาว หรือสีอ่ืนแลว้แต่สายพนัธ์ุ (ภาพท่ี 8) ปลูกกนัมากในแถบเอเชีย

และอเมริกาใต ้ขา้วโพดไร่ของประเทศไทยท่ีนิยมปลูกกนัเป็นชนิดน้ีทั้งส้ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 (4) ขา้วโพดหัวบุบ (Dent corn) เป็นขา้วโพดท่ีมีส่วนของแป้งอ่อนอยู่ด้านบน ส่วนแป้งแข็งจะอยู่

ดา้นล่างและด้านขา้ง เม่ือขา้วโพดแก่เมล็ดสูญเสียความช้ืน ทาํให้แป้งอ่อนด้านบนหดตวัเมล็ดจึงเกิดรอยบุบ     

สีของเมล็ดอาจเป็นสีขาว สีเหลือง หรือสีอ่ืนแล้วแต่สายพนัธ์ุ (ภาพท่ี 9) โดยนิยมปลูกกันมากในประเทศ

สหรัฐอเมริกา  

 

 

 
 

 

(ท่ีมา : http://www.doa.go.th/pibai/ 

pibai/n14/v_11-dec/rai.html) 

(ท่ีมา : http://www3.rdi.ku.ac.th/?p=8879) 

 

ภาพท่ี 7 ลกัษณะของขา้วโพดคัว่ (Pop corn) 

 

(ท่ีมา : http://www3.rdi.ku.ac.th/?p=8879) 

 
ภาพท่ี 8 ลกัษณะของขา้วโพดหวัแขง็ (Flint corn) 
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 (5) ขา้วโพดแป้ง (Flour corn) เป็นขา้วโพดท่ีมีองคป์ระกอบเป็นแป้งอ่อนเกือบทั้งหมด มีแป้งแข็งเป็น

ชั้นบางๆ อยู่ดา้นในเมล็ด เม่ือขา้วโพดแก่การหดตวัของแป้งในเมล็ดจะเท่าๆ กนั ทาํให้เมล็ดมีรูปร่างเหมือน

ขา้วโพดหัวแข็ง แต่มีลกัษณะทึบแสง (ภาพท่ี 10) โดยนิยมปลูกในแถบอเมริกาใต ้อเมริกากลาง และประเทศ

สหรัฐอเมริกา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6) ขา้วโพดหวาน (Sweet corn) เป็นขา้วโพดท่ีนํ้ าตาลในเมล็ดเปล่ียนไปเป็นแป้งไม่สมบูรณ์ ทาํให้

เมล็ดมีความหวานมากกว่าข้าวโพดชนิดอ่ืน ซ่ึงมกันําฝักสดมาใช้รับประทาน เม่ือเมล็ดแก่เต็มท่ีจะหดตวั     

เห่ียวยน่ (ภาพท่ี 11) ขา้วโพดชนิดน้ีนิยมปลูกกนัอยา่งแพร่หลายทัว่ทุกภาค 

 

 

 

 

(ท่ีมา : http://www3.rdi.ku.ac.th/?p=8879) 

 

(ท่ีมา : http://www.doa.go.th/pibai/ 

pibai/n14/v_11-dec/rai.html) 

ภาพท่ี 9 ลกัษณะของขา้วโพดหวับุบ (Dent corn) 

(ท่ีมา : http://www3.rdi.ku.ac.th/?p=8879) 

 

(ท่ีมา : http://www.doa.go.th/pibai/ 

pibai/n14/v_11-dec/rai.html) 

ภาพท่ี 10 ลกัษณะของขา้วโพดแป้ง (Flour corn) 
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 (7) ขา้วโพดขา้วเหนียว หรือขา้วโพดเทียน (Waxy corn) เมล็ดประกอบดว้ยแป้งอ่อนท่ีมีความเหนียว 

เน่ืองจากองค์ประกอบของแป้งส่วนใหญ่เป็นอะไมโลเพกติน (Amylopectin) ในขณะท่ีข้าวโพดชนิดอ่ืนมี       

อะไมโลส (Amylose) เป็นองค์ประกอบด้วย ทาํให้นิยมปลูกขา้วโพดชนิดน้ีเพื่อรับประทานฝักสดคล้ายกับ

ขา้วโพดหวาน เมล็ดมีสีต่างๆ เช่น สีเหลือง สีขาว สีม่วง หรือมีหลายสีในฝักเดียวกนั (ภาพท่ี 12) (จินตน์กานต,์ 

2558) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.2 จําแนกตามองค์ประกอบทางเคมีในเมลด็ สามารถจาํแนกได ้3 ชนิด คือ 

 (1) ขา้วโพดแป้ง (Field corn หรือ Starchy corn) เป็นขา้วโพดท่ีใชป้ระโยชน์จากแป้งในเมล็ด ไดแ้ก่ 

ขา้วโพดหวัแขง็ ขา้วโพดหวับุบ และขา้วโพดแป้ง ซ่ึงมกันาํมาใชเ้ป็นอาหารมนุษย ์และเล้ียงสัตว ์

 (2) ขา้วโพดนํ้ ามนัสูง (High oil corn) เป็นขา้วโพดท่ีมีปริมาณนํ้ ามนัในส่วนของคพัภะ (Embryo) สูง 

ปกติเมล็ดขา้วโพดมีปริมาณนํ้ ามนัอยู่ร้อยละ 1.2-5.0  ซ่ึงหากพนัธ์ุท่ีมีปริมาณนํ้ ามนัในเมล็ดสูงกวา่น้ีก็จดัเป็น

ขา้วโพดนํ้ามนัสูง 

(ท่ีมา : http://www3.rdi.ku.ac.th/?p=8879) 

 

(ท่ีมา : http://www.thaismescenter.com/ 

การปลูก-ขา้วโพดหวาน/) 

ภาพท่ี 11 ลกัษณะของขา้วโพดหวาน (Sweet corn) 

(ท่ีมา : http://www.doa.go.th/pibai/pibai 

/n15/v_4-may/jakfam.html) 

 
ภาพท่ี 12 ลกัษณะของขา้วโพดขา้วเหนียว หรือขา้วโพดเทียน (Waxy corn) 

 

(ท่ีมา : http://www.doa.go.th/pibai/ 

pibai/n14/v_11-dec/rai.html) 
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 (3) ขา้วโพดคุณภาพโปรตีนสูง (High lysine corn) เป็นขา้วโพดท่ีมีปริมาณโปรตีนในเมล็ดสูง ปกติ

เมล็ดขา้วโพดมีปริมาณโปรตีนร้อยละ 7-10 โดยเมล็ดขา้วโพดเป็นแป้งอ่อนและทึบแสง นํ้ าหนกัเมล็ดเบา เช้ือรา

และแมลงเขา้ทาํลายเมล็ดไดง่้าย 

  4.3 จําแนกตามเขตภูมิอากาศ สามารถจาํแนกได ้3 ชนิด คือ 

 (1) ขา้วโพดในเขตอบอุ่น (Temperate maize) ขา้วโพดชนิดน้ีเจริญเติบได้ดีในเขตเส้นรุ้งท่ีสูงกว่า       

30 องศาเหนือและใต ้อุณหภูมิอากาศในฤดูปลูกค่อนขา้งตํ่า และไดรั้บแสงช่วงยาว ขา้วโพดในกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ 

ขา้วโพดท่ีปลูกในประเทศสหรัฐอเมริกา ยโุรป และจีน  

 (2) ข้าวโพดในเขตก่ึงร้อนช้ืน (Subtropical maize) เป็นข้าวโพดท่ีปลูกในระหว่างเส้นรุ้ง 20-30      

องศาเหนือและใต ้อุณหภูมิของอากาศไม่สูงมากนกั 

 (3) ขา้วโพดในเขตร้อน (Tropical maize) เป็นขา้วโพดท่ีปลูกบริเวณตั้งแต่เส้นศูนยสู์ตรจนถึงเส้นรุ้งท่ี 

20 องศาเหนือและใต ้บริเวณท่ีปลูกขา้วโพดชนิดน้ี ไดแ้ก่ ทวปีแอฟริกา อเมริกาใต ้และเอเชีย  

 4.4 จําแนกตามอายุการเกบ็เกีย่ว ขา้วโพดในเขตร้อนโดยเฉพาะท่ีปลูกในพื้นท่ีราบ สามารถจาํแนกตาม

อายกุารเก็บเก่ียวได ้4 ชนิด คือ 

 (1) พนัธ์ุอายสุั้นมาก (Extremely early variety) เก็บเก่ียวเม่ืออาย ุ80-90 วนั 

 (2) พนัธ์ุอายสุั้น (Early variety) เกบ้เก่ียวเม่ืออาย ุ90-100 วนั 

 (3) พนัธ์ุอายปุานกลาง (Intermediate variety) เก็บเก่ียวเม่ืออาย ุ100-110 วนั 

 (4) พนัธ์ุอายยุาว (Late variety) เกบ้เก่ียวเม่ืออายมุากกวา่ 110 วนั 

 4.5 จําแนกตามวตัถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ สามารถจาํแนกได ้4 ชนิด คือ 

 (1) ใช้เมล็ดสุกแก่  เป็นขา้วโพดท่ีเก็บเก่ียวเมล็ดแก่มาใช้ประโยชน์เพื่อการบริโภคทั้งมนุษยแ์ละสัตว ์

หรือใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแป้งหรือนํ้ามนั 

 (2) ใชบ้ริโภคฝักสด เป็นขา้วโพดท่ีปลูกเพื่อเก็บเก่ียวฝักท่ียงัอ่อนไปใชป้ระโยชน์ต่างๆ ไดแ้ก่ ขา้วโพด

ฝักอ่อน ขา้วโพดหวาน และขา้วโพดขา้วเหนียว 

 (3) ใช้เป็นพืชอาหารสัตว ์เป็นขา้วโพดท่ีปลูกแลว้ตดัตน้ในระยะก่อนแก่ เพื่อนาํขา้วโพดทั้งตน้ไปทาํ

หญา้สด (Fodder) หญา้หมกั (Silage) หรือหญา้แหง้ (Hay) 

 (4) ใชฝั้กสําหรับประดบั เป็นขา้วโพดท่ีเมล็ดบนฝักเดียวกนัมีหลายสี (ภาพท่ี 13) เน่ืองจากการสะสม    

สารสี (Pigment) ท่ีแตกต่างกนั สามารถนาํฝักไปประดบัตกแต่งได ้
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5. คุณค่าทางโภชนาการของข้าวโพด    

 ขา้วโพดนบัเป็นอาหารท่ีสําคญัสําหรับมนุษยแ์ละสัตวม์ายาวนาน โดยเฉพาะเมล็ดเป็นส่วนท่ีมีคุณค่า

ทางโภชนาการสูง ทาํให้ผูบ้ริโภคนิยมนาํมาใช้รับประทานกนัอย่างแพร่หลาย ทั้งเป็นอาหารหลกั อาหารว่าง 

อาหารหวาน และอาหารคาว  

 5.1 การบริโภคข้าวโพด  

ผูบ้ริโภคสามารถรับประทานขา้วโพดเป็นอาหารไดใ้นหลายลกัษณะ (บรรหาร และกองบรรณาธิการ, 

2554) คือ 

 (1) ขา้วโพดฝักอ่อน คือ ฝักขา้วโพดท่ีมีอายุ 60-75 วนั นบัตั้งแต่วนัปลูก หรือฝักอ่อนของขา้วโพดท่ีไข่ 

(Ovules) ไม่ไดรั้บการผสมเกสร (ภาพท่ี 14A) (สํานกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2558) ซ่ึง

มีขนาดเล็กเท่าน้ิวก้อย คนไทยนิยมนําข้าวโพดฝักอ่อนมาประกอบอาหารบริโภคในรูปฝักสด เช่น ผดัผกั          

แกงเลียง ชุบแป้งทอด ลวกจิ้มนํ้ าพริก เป็นต้น ส่วนต่างประเทศนิยมบริโภคในรูปข้าวโพดฝักอ่อนบรรจุ

กระป๋อง ซ่ึงมีหลายประเทศในยโุรป สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น และฮ่องกง ท่ีซ้ือขา้วโพดฝักอ่อนบรรจุกระป๋องจาก

ประเทศไทย 

 (2) ขา้วโพดฝักสด คือ ขา้วโพดท่ียงัไม่แก่จดั (ภาพท่ี 14B) สามารถนาํมาบริโภคในรูปอาหารหวาน 

หรืออาหารวา่งระหวา่งม้ืออาหาร โดยนาํขา้วโพดฝักสดมาตม้ น่ึง หรือป้ิงให้สุก อาจใส่นํ้ าเกลือ หรือใส่เนยให้มี

รสเค็มๆ และอาจนําข้าวโพดท่ีต้มแล้วไปทาํข้าวโพดคลุกใส่มะพร้าวขูด แล้วโรยด้วยนํ้ าตาล นอกจากน้ี           

ยงัสามารถนาํมาประกอบอาหารได้อีกหลายรูปแบบ เช่น ซุปขา้วโพด สาคูเปียกขา้วโพด ขนมรังผึ้ง เป็นตน้     

ซ่ึงปัจจุบนัขา้วโพดท่ีนิยมนาํฝักสดมารับประทาน ไดแ้ก่ ขา้วโพดหวาน และขา้วโพดขา้วเหนียว  

 

 

 

 

(ท่ีมา : https://www.bansuanporpeang.com/node/25234) 

 
ภาพท่ี 13 ลกัษณะของขา้วโพดท่ีใชฝั้กสาํหรับประดบั 
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 (3) ขา้วโพดท่ีรับประทานเมล็ดแห้ง ขา้วโพดชนิดน้ีมีคุณสมบติัแตกฟูไดเ้ม่ือถูกความร้อน นิยมนาํมา

บริโภคในรูปขา้วโพดคัว่ (Popcorn) โดยนาํเมล็ดท่ีแก่แห้งแลว้มาคัว่ให้แตกดว้ยหมอ้อบ เคร่ืองคัว่ไฟฟ้า หรือ  

เตาไมโครเวฟ เม่ือเมล็ดขา้วโพดถูกความร้อนก็จะแตกออกมาเป็นเมด็ใหญ่ สีขาว กรอบ และอาจราดดว้ยนํ้ าตาล

หรือเนย จะทาํให้มีรสหวานอร่อย น่ารับประทานมากข้ึน ซ่ึงข้าวโพดชนิดน้ีส่วนใหญ่ต้องนําเข้ามาจาก

ต่างประเทศ 

 (4) ผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากขา้วโพด เกิดจากการนาํขา้วโพดมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์อาหารประเภทต่างๆ 

ไดแ้ก่    

 แป้งขา้วโพด เกิดจากการสกดัเอาแป้งจากเมล็ดขา้วโพดท่ีแก่และแหง้โดยการโม่ แป้งขา้วโพด 

ท่ีไดมี้ 3 ลกัษณะ คือ ชนิดหยาบ เรียกวา่ คอร์นกริท (Corn grit) ชนิดค่อนขา้งละเอียด เรียกวา่ คอร์นมิล (Corn 

meal) และชนิดละเอียด เรียกวา่ แป้งขา้วโพด (Corn flour) (ภาพท่ี 15A) ซ่ึงผลิตภณัฑ์อาหารจากแป้งขา้วโพด 

ไดแ้ก่ ขนมปังขา้วโพด และอาหารเชา้จากธญัพืช (Breakfast cereal)  

 นํ้ามนัขา้วโพด ขา้วโพดจดัเป็นพืชนํ้ามนัชนิดหน่ึง ไดจ้ากการสกดัจากเมล็ดขา้วโพดแก่และ 

แห้ง โดยนํ้ ามนัขา้วโพดประกอบดว้ยกรดไขมนัไม่อ่ิมตวั และกรดไขมนัท่ีจาํเป็นต่อร่างกายอยู่มาก นับเป็น

นํ้ามนัท่ีมีคุณภาพเหมาะสําหรับการนาํมาบริโภค (ภาพท่ี 15B) สามารถใชใ้นการประกอบอาหารไดห้ลายชนิด 

ไดแ้ก่ นํ้าสลดั ทาํขนม และใชท้อดอาหารต่างๆ  

 นํ้าเช่ือมขา้วโพด เป็นนํ้าเช่ือมท่ีไดจ้ากการยอ่ยสลายแป้งขา้วโพด มกัใชใ้นอุตสาหกรรม 

เคร่ืองด่ืมประเภทนํ้าอดัลม และขนมหวานต่างๆ เน่ืองจากมีคุณสมบติัไม่ตกผลึก และคงรูป  

 

 

 

 

(ท่ีมา : http://www.farmkaset.org/ 

html5/contents.aspx?con_id=881) 

 

A 

(ท่ีมา : http://www.sator4u.com/paper/1826) 

 

ภาพท่ี 14 ขา้วโพดฝักอ่อน (A) และขา้วโพดฝักสด (B) 

 

B 
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5.2 คุณค่าทางโภชนาการของข้าวโพด  

ขา้วโพดเป็นอาหารจาํพวกแป้งชนิดหน่ึงท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ประกอบดว้ยสารอาหารท่ีสําคญั 

ดงัน้ี 

 (1) คาร์โบไฮเดรต พบว่าในเมล็ดข้าวโพดท่ีแก่จดัมีสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตอยู่ประมาณ     

ร้อยละ 72 ขา้วโพดจึงจดัเป็นอาหารจาํพวกแป้งท่ีใหพ้ลงังาน โดย 1 กรัม ใหพ้ลงังาน 4 แคลอรี 

 (2) ไขมนั เมล็ดขา้วโพดท่ีแก่จดัมีไขมนัอยูป่ระมาณร้อยละ 4 สามารถนาํมาสกดัเป็นนํ้ ามนัใชป้ระกอบ

อาหาร นํ้ามนัขา้วโพดมีกรดไขมนัไม่อ่ิม โดยเฉพาะกรดไลโนเลอิกมีถึงร้อยละ 40 และกรดโอเลอิกร้อยละ 37  

 (3) โปรตีน ขา้วโพดมีโปรตีนเป็นองคป์ระกอบประมาณร้อยละ 4 โดยโปรตีนในขา้วโพดมีประโยชน์

ต่อร่างกายน้อย เน่ืองจากขาดกรดอะมิโนท่ีจาํเป็นต่อร่างกาย คือ ไลซีน และทริปโตเฟน ผูบ้ริโภคจึงควร

รับประทานขา้วโพดร่วมกบัถัว่เมล็ดแหง้ต่างๆ เพื่อใหไ้ดคุ้ณค่าทางโภชนาการยิง่มากข้ึน  

 (4) วิตามิน ขา้วโพดมีวิตามินบี 1 และวิตามินบี 2 ในปริมาณ 0.08-0.18 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม มี          

ไนอาซีนในปริมาณน้อย คือ 1.1-1.5 มิลลิกรัม ทาํให้ประเทศท่ีมีการบริโภคขา้วโพดเป็นอาหารหลกัมกัเกิด        

โรคเพลลากรา (Pellagra)  กนัมาก เน่ืองจากขาดสารไนอาซีน ส่วนวติามินเอพบเฉพาะในขา้วโพดสีเหลือง 

 (5) เกลือแร่ ขา้วโพดมีส่วนประกอบของเกลือแร่ท่ีมีความสําคญัต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย ไดแ้ก่ 

แคลเซียม และเหล็ก แต่พบในปริมาณนอ้ย 

 (6) เส้นใยอาหาร พบในปริมาณนอ้ย แต่มีประโยชน์ช่วยในการขบัถ่าย 

 

 

 

(ท่ีมา : http://www.allforbaking.com/product/57/  

คนอร์-แป้งขา้วโพด-corn-flour-starch-700-g) 

A B 

(ท่ีมา : https://shoponline.tescolotus.com/ 

groceries/th-TH/products/6000055514) 

 
ภาพท่ี 15 ผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากขา้วโพด ไดแ้ก่ แป้งขา้วโพด (A) และนํ้ามนัขา้วโพด (B) 
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 ทั้งน้ี แสดงตวัอยา่งปริมาณคุณค่าทางโภชาการของขา้วโพดหวาน ดงัตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 คุณค่าทางโภชาการของขา้วโพดหวาน หนกั 100 กรัม 
 

 

ชนิดของสารอาหาร ปริมาณสารอาหาร  

  พลงังาน (Energy) 25 แคลอรี 

  ไขมนั (Fat) 0.1 กรัม 

  คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) 905 กรัม 

  เส้นใย (Fiber) 0.2 กรัม 

  โปรตีน (Protein) 3.3 กรัม 

  แคลเซียม (Calcium) 15 มิลลิกรัม 

  ฟอสฟอรัส (Phosphorus) 66 มิลลิกรัม 

  เหล็ก (Iron) 0.5 มิลลิกรัม 

  ไนอาซีน (Niacin) 0.3 มิลลิกรัม 

  วติามินเอ (Vitamin A) 129 หน่วยสากล 

  วติามินบี 1 (Vitamin B1) 0.06 มิลลิกรัม 

  วติามินบี 2 (Vitamin B2) 0.12 มิลลิกรัม 

  วติามินซี (Vitamin C) 12 มิลลิกรัม 

 

 

6. ประโยชน์ของข้าวโพด  

 ขา้วโพดนบัเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสามารถนาํมาใช้ประโยชน์ไดทุ้กส่วน แต่ส่วนใหญ่มกันาํเมล็ดมาใช้

ประโยชน์ เน่ืองจากภายในเมล็ดมีองคป์ระกอบทางเคมีท่ีสาํคญั ดงัตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ส่วนประกอบและองคป์ระกอบทางเคมีของเมล็ดขา้วโพด (เปอร์เซ็นต)์ 
 

ส่วนของเมล็ด ทั้งเมลด็ แป้ง โปรตนี นํา้มัน นํา้ตาล เถ้าถ่าน 

ทั้งหมด 100 73.5 9 4.3 1.9 1.5 

เอนโดสเปิร์ม 82.6 87.6 7 0.83 0.62 0.33 

คพัภะ 11.1 8.0 18.3 33.5 10.5 10.6 

Hull 6.2 7.0 4.3 1.4 - 0.9 

 
 

(ท่ีมา : บรรหาร และกองบรรณาธิการ, 2554) 

(ท่ีมา : ชูศกัด์ิ และทิวา, 2547) 
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 จากองคป์ระกอบทางเคมีของเมล็ดขา้งตน้ ส่งผลให้มีการนาํขา้วโพดมาใช้ประโยชน์อย่างกวา้งขวาง   

(คณาจารยภ์าควชิาพืชไร่นา, 2547) ไดแ้ก่  

 (1) ใชเ้ป็นอาหารมนุษย ์ในประเทศไทยผูบ้ริโภคนิยมรับประทานฝักสดของขา้วโพดโดยการตม้ หรือ 

เผาใหสุ้ก และฝักอ่อนของขา้วโพดนิยมนาํมาปรุงเป็นอาหาร (ภาพท่ี 16) ซ่ึงนอกจากจะรับประทานในประเทศ

แลว้ ยงับรรจุกระป๋องส่งไปจาํหน่ายยงัต่างประเทศดว้ย ส่วนในต่างประเทศนิยมนาํเมล็ดขา้วโพดมาบดให้แตก 

หรือละเอียด แลว้นาํมาหุง หรือตม้เป็นอาหาร หรือใชท้าํขนมปัง ใชเ้ป็นอาหารหลกัของมนุษยใ์นหลายประเทศ 

เช่น เมก็ซิโก สเปน อิตาลี แอฟริกาใต ้อินเดีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) ใชเ้ป็นอาหารสัตว ์เน่ืองจากองคป์ระกอบของส่วนใหญ่ของเมล็ดขา้วโพดเป็นแป้ง และโปรตีน จึง

เหมาะสําหรับนาํมาใชเ้ป็นอาหารเล้ียงสัตวท่ี์มีคุณภาพและราคาถูก ซ่ึงพบว่าผลผลิตเมล็ดขา้วโพดจาํนวนมาก

ถูกนาํไปใชใ้นการผลิตอาหารเล้ียงสัตว ์เช่น ไก่ หมู เป็ด และโคนม (ภาพท่ี 17A) ทั้งน้ี บางประเทศโดยเฉพาะ

ประเทศในแถบยโุรปจะปลูกขา้วโพดแลว้ตดัขา้วโพดทั้งตน้เพื่อนาํไปทาํหญา้หมกั (Silage) สาํหรับเล้ียงสัตว ์

 (3) ใช้เป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมต่างๆ เมล็ดข้าวโพดสามารถนําไปใช้ในอุตสาหกรรมได้หลาย

ประเภท ทั้งอุตสาหกรรมอาหาร  เช่น แป้ง นํ้ ามนั นํ้ าเช่ือม นํ้ าตาล นํ้ าส้ม อาหารกระป๋อง เป็นตน้ รวมถึง

อุตสาหกรรมอ่ืนๆ เช่น พลาสติก ฟิลม์ เช้ือเพลิง ส่ิงทอ เป็นตน้ (ภาพท่ี 17B) ซ่ึงนอกจากเมล็ดแลว้ ส่วนของฝัก 

ใบ และลาํตน้ อาจนาํไปใชผ้ลิตเป็นผลิตภณัฑไ์ดห้ลายชนิด  เช่น กระดาษ ปุ๋ย และฉนวนไฟฟ้า  

 

 

 

 

 

 

(ท่ีมา : https://kasetlibrary.com/ 

2018/04/12/ปรับนาเปล่ียนมาปลูกขา้/) 

 

(ท่ีมา : https://www.dhammatueansathi.com/?p=2837) 

 

ภาพท่ี 16 ขา้วโพดใชเ้ป็นอาหารมนุษย ์
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7. คุณภาพตามมาตรฐานของข้าวโพดและผลติภัณฑ์จากข้าวโพด 

 7.1 มาตรฐานของข้าวโพด (สาํนกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2558) 

7.1.1 ขา้วโพดฝักอ่อน (Baby corn) มาตรฐานสินคา้เกษตร ขา้วโพดฝักอ่อน มาตรฐานเลขท่ี มกษ. 

1504-2550 ไดก้าํหนดคุณภาพของขา้วโพดฝักอ่อนสายพนัธ์ุท่ีผลิตเป็นการคา้ไวด้งัน้ี 

(1) คุณภาพ  

     (1.1) คุณภาพขั้นตํ่า ขา้วโพดฝักอ่อนทุกชั้นคุณภาพตอ้งมีคุณภาพดงัต่อไปน้ี เวน้แต่จะมี 

ขอ้กาํหนดเฉพาะของแต่ละชั้นคุณภาพ และเกณฑค์วามคลาดเคล่ือนท่ียอมใหมี้ไดต้ามท่ีระบุไว ้

 เป็นขา้วโพดฝักอ่อนทั้งฝัก 

 มีความสด 

 ไม่เน่าเสีย หรือเสียหาย ทาํใหไ้ม่เหมาะสมกบัการบริโภค 

 สะอาด ปราศจากส่ิงแปลกปลอมท่ีมองเห็นได ้

 ผลิตผลตอ้งปราศจากความช้ืนท่ีผดิปกติจากภายนอกภายหลงัการบรรจุ ยกเวน้หยด 

นํ้าท่ีเกิดหลงัการนาํออกจากหอ้งเยน็ 

 ไม่มีกล่ิน และ/หรือรสชาติแปลกปลอม 

 ปราศจากศตัรูพืช และ/หรือความเสียหายเน่ืองจากศตัรูพืช ท่ีมีผลกระทบต่อ 

รูปลกัษณ์ทัว่ไปของผลิตผลท่ีเห็นไดช้ดั 

 

 

 

 

(ท่ีมา : http://www.trueplookpanya.com/ 

knowledge/content/59483/-agrliv-agr-) 

 

(ท่ีมา : http://biology.ipst.ac.th/?p=927) 

 

 
ภาพท่ี 17 ขา้วโพดใชเ้ป็นอาหารสัตว ์(A) และใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมต่างๆ (B) 

 

A 

 

 

B 
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       (1.2) การแบ่งชั้นคุณภาพ แบ่งเป็น 3 ชั้นคุณภาพ คือ 

 ชั้นพิเศษ (Extra class) ขา้วโพดฝักอ่อนในชั้นน้ีตอ้งมีคุณภาพดีท่ีสุด ตดัแต่งใหอ้ยู ่

ในสภาพเรียบร้อย ไม่มีเปลือก ก้าน และเส้นไหมติดอยู่ มีลกัษณะฝักอ่อนสมบูรณ์ ฝักตอ้งปราศจากตาํหนิ 

ยกเวน้ตาํหนิผิวเผินท่ีไม่สามารถมองเห็นไดช้ดัเจน โดยไม่มีผลต่อรูปลกัษณ์ทัว่ไปของผลิตผลในดา้นคุณภาพ 

คุณภาพการเก็บรักษา และการจดัเรียงผลิตผลในภาชนะบรรจุ 

 ชั้นหน่ึง (Class I) ขา้วโพดฝักอ่อนในชั้นน้ีตอ้งมีคุณภาพดี ตดัแต่งใหอ้ยูส่ภาพ 

เรียบร้อย ไม่มีเปลือก และกา้นติดอยู ่ฝักมีตาํหนิไดเ้ล็กนอ้ยในดา้นรูปร่าง สี การเรียงของรังไข่ท่ีไม่สมํ่าเสมอ 

ผิวของฝัก และเส้นไหมท่ีติดและท่ีขาดจากฝัก โดยตาํหนิเหล่าน้ีตอ้งไม่มีผลต่อรูปลกัษณ์ทัว่ไปของผลิตผลใน

ดา้นคุณภาพ คุณภาพการเก็บรักษา และการจดัเรียงผลิตผลในภาชนะบรรจุ 

 ชั้นสอง (Class II) ขา้วโพดฝักอ่อนในชั้นน้ี รวมขา้วโพดฝักอ่อนท่ีไม่เขา้ชั้น 

คุณภาพท่ีสูงกวา่ แต่มีคุณภาพขั้นตํ่าเป็นไปตามขอ้ (1.1) ฝักอาจมีตาํหนิในดา้นรูปร่าง สี การเรียงของรังไข่ท่ีไม่

สมํ่าเสมอ ผิวของฝัก และเส้นไหมท่ีติดและท่ีขาดจากฝัก หากฝักของข้าวโพดฝักอ่อนเหล่าน้ีต้องยงัคง           

คุณลกัษณะท่ีสาํคญัของผลิตผลในดา้นคุณภาพ คุณภาพการเก็บรักษา และการจดัเรียงผลิตผลในภาชนะบรรจุ 

  (2) ขนาด ขนาดของขา้วโพดฝักอ่อนพิจารณาจากความยาวของฝักจากรอยตดัท่ีโคนถึง      

ปลายฝัก แสดงดงัตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 ขนาดของขา้วโพดฝักอ่อน  
 

รหัสขนาด ความยาว (เซนติเมตร) 

1 > 9.0 ถึง 13.0 

2 > 7.0 ถึง 9.0 

3 4.0 ถึง 7.0 

 
 

หมายเหตุ  :  ทุกขนาดตอ้งมีความกวา้ง 1.0 ถึง 2.5 เซนติเมตร วดัจากส่วนท่ีกวา้งท่ีสุด 
 

  (3) สารปนเป้ือน ชนิดและปริมาณของสารปนเป้ือนในข้าวโพดฝักอ่อนให้เป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

  (4) สารพิษตกคา้ง ชนิดและปริมาณของสารพิษตกคา้งในขา้วโพดฝักอ่อนให้เป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

(ท่ีมา : สาํนกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2558) 

19 

 



7.1.2 ขา้วโพดหวาน (Sweet corn) มาตรฐานสินคา้เกษตร ขา้วโพดหวาน มาตรฐานเลขท่ี มกษ.      

1512-2554 ไดก้าํหนดคุณภาพของขา้วโพดหวานสายพนัธ์ุท่ีผลิตเป็นการคา้ไวด้งัน้ี 

(1) คุณภาพ  

     (1.1) คุณภาพขั้นตํ่า ขา้วโพดหวานทุกชั้นคุณภาพอยา่งนอ้ยตอ้งมีคุณภาพดงัต่อไปน้ี เวน้แต่ 

จะมีขอ้กาํหนดเฉพาะของแต่ละชั้นคุณภาพ และเกณฑค์วามคลาดเคล่ือนท่ียอมใหมี้ไดต้ามท่ีระบุไว ้

 เป็นขา้วโพดหวานทั้งฝักท่ีมีหรือไม่มีเปลือกหุม้ ถา้มีเปลือกหุม้ เปลือกตอ้งสด 

 เมล็ดขา้วโพดหวานมีความสด 

 ไม่เน่าเสีย หรือเส่ือมคุณภาพท่ีไม่เหมาะกบัการบริโภค 

 สะอาด และปราศจากส่ิงแปลกปลอมท่ีมองเห็นได ้

 ไม่มีศตัรูพืช และไม่มีความเสียหายเน่ืองจากศตัรูพืชท่ีอาจมีผลกระทบต่อ 

รูปลกัษณ์ หรือคุณภาพของเมล็ดขา้วโพดหวาน 

 ไม่มีความเสียหายทางกายภาพ เน่ืองจากการเก็บเก่ียว และการปฏิบติัหลงั 

การเก็บเก่ียว 

 ไม่มีการเพิ่มความช้ืนจากภายนอก เพื่อเพิ่มความสดของฝักขา้วโพดหวาน 

 ไม่มีกล่ินแปลกปลอม และ/หรือรสชาติท่ีผดิปกติ 

     (1.2) การแบ่งชั้นคุณภาพ แบ่งเป็น 3 ชั้นคุณภาพ คือ 

 ชั้นพิเศษ (Extra class) ขา้วโพดหวานในชั้นน้ีตอ้งมีคุณภาพดีท่ีสุด มีลกัษณะตรง 

ตามพนัธ์ุ คือ ไม่มีความผดิปกติดา้นรูปทรงของฝักและสีของเมล็ด การติดและการเรียงของเมล็ดสมํ่าเสมอ และ

ไม่มีตาํหนิ ยกเวน้ตาํหนิเล็กน้อยท่ีไม่ชดัเจน โดยตาํหนินั้นตอ้งไม่มีผลกระทบต่อลกัษณะทัว่ไปของขา้วโพด

หวาน คุณภาพระหวา่งการเก็บรักษา และการจดัเรียงในภาชนะบรรจุ  

 ชั้นหน่ึง (Class I) ขา้วโพดหวานในชั้นน้ีตอ้งมีคุณภาพดี มีลกัษณะตรงตามพนัธ์ุ มี 

ตาํหนิไดเ้ล็กนอ้ย คือ มีความผิดปกติเล็กนอ้ยดา้นรูปทรงของฝักและสีของเมล็ด การติดและการเรียงของเมล็ด

ไม่สมํ่าเสมอ มีตาํหนิท่ีผิวเมล็ด โดยตาํหนินั้นตอ้งไม่มีผลกระทบต่อลกัษณะทัว่ไปของขา้วโพดหวาน คุณภาพ

ระหวา่งการเก็บรักษา และการจดัเรียงในภาชนะบรรจุ 

 ชั้นสอง (Class II) ขา้วโพดหวานชั้นน้ี รวมขา้วโพดหวานท่ีมีคุณภาพไม่เขา้ชั้น 

คุณภาพท่ีสูงกวา่ แต่มีคุณภาพขั้นตํ่าตามท่ีกาํหนดในขอ้ (1.1) ขา้วโพดหวานชั้นน้ีมีตาํหนิได ้คือ มีความผิดปกติ

ดา้นรูปทรงของฝักและสีของเมล็ด การติดและการเรียงของเมล็ดไม่สมํ่าเสมอ มีตาํหนิท่ีผิวเมล็ด โดยตาํหนินั้น

ตอ้งไม่มีผลกระทบต่อลักษณะทัว่ไปของขา้วโพดหวาน คุณภาพระหว่างการเก็บรักษา และการจดัเรียงใน

ภาชนะบรรจุ 
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  (2) ขนาด ขนาดของขา้วโพดหวานพิจารณาจากความยาวของฝักทั้งเปลือก และปอกเปลือก

อยา่งใดอยา่งหน่ึง แสดงดงัตารางท่ี 4-5 

ตารางท่ี 4 ขนาดของขา้วโพดหวานทั้งเปลือก 
 

รหัสขนาด ความยาวของฝักทั้งเปลอืก (เซนติเมตร) 

1 > 25 

2 > 20 ถึง 25 

3 ≥ 15 ถึง 20  

 
  

หมายเหตุ  :  ความยาวของฝักทั้งเปลือก วดัจากรอยตดัท่ีโคนจนถึงปลายฝัก 

 

ตารางท่ี 5 ขนาดของขา้วโพดหวานปอกเปลือก 
 

 

รหัสขนาด ความยาวของฝักปอกเปลอืก (เซนติเมตร) 

1 > 20 

2 > 15 ถึง 20 

3 ≥ 10 ถึง 15  

 
 

หมายเหตุ  :  ความยาวของฝักปอกเปลือก วดัจากโคนฝักท่ีติดเมล็ดถึงปลายฝักท่ีติดเมล็ด 
 

 

(3) สารปนเป้ือน ชนิดและปริมาณของสารปนเป้ือนในขา้วโพดหวานใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนด

ในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

(4) สารพิษตกค้าง ชนิดและปริมาณของสารพิษตกค้างในข้าวโพดหวานให้เป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง มกษ. 9002 มาตรฐานสินคา้เกษตร เร่ือง สารพิษตกคา้ง : ปริมาณสารพิษ

ตกคา้งสูงสุด และ มกษ. 9003 มาตรฐานสินคา้เกษตร เร่ือง สารพิษตกคา้ง : ปริมาณสารพิษตกคา้งสูงสุดท่ี

ปนเป้ือนจากสาเหตุท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได ้

 

 

 

 

 

(ท่ีมา : สาํนกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2558) 

(ท่ีมา : สาํนกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2558) 
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 7.2 มาตรฐานของผลติภัณฑ์จากข้าวโพด 

 มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑจ์ากขา้วโพด ไดแ้ก่ 

 (1) ขา้วโพดทอด เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากการนาํเมล็ดขา้วโพดแห้งมาแช่นํ้ าให้น่ิม คดัเลือกเอาเฉพาะ

เมล็ดท่ีอยูใ่นสภาพดี ทาํให้สะเด็ดนํ้ า นาํมาทอดในนํ้ ามนัจนสุกกรอก ทาํให้สะเด็ดนํ้ ามนั อาจเติมแป้ง งา อาจ

ปรุงรสดว้ยเคร่ืองปรุงรส เช่น เกลือ นํ้ าตาล เนย เนยเทียม วตัถุปรุงแต่งกล่ินรส อาจนาํมาทอดหรืออบอีกคร้ัง

(สํานกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม, 2558) มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน ขา้วโพดทอด มาตรฐานเลขท่ี 

มผช.1330/2549 ไดก้าํหนดคุณภาพของขา้วโพดทอดไวด้งัน้ี 

  (1.1) ลกัษณะทัว่ไปตอ้งแหง้ ไม่เกาะติดกนั อาจแตกหกัไดบ้า้งเล็กนอ้ย 

  (1.2) สี ตอ้งมีสีท่ีดีตามธรรมชาติของขา้วโพดและสมํ่าเสมอ อาจมีสีคลํ้ าได้บา้ง แต่ตอ้งไม่  

ไหมเ้กรียม  

(1.3) กล่ินรส ตอ้งมีกล่ินรสท่ีดีตามธรรมชาติของขา้วโพดทอด ปราศจากกล่ินรสอ่ืนท่ีไม่พึง

ประสงค ์เช่น กล่ินอบั กล่ินหืน รสขม 

  (1.4) ลกัษณะเน้ือสัมผสั ตอ้งกรอบ ไม่เหนียวหรือแขง็กระดา้ง 

(1.5) ส่ิงแปลกปลอม ตอ้งไม่พบส่ิงแปลกปลอมท่ีไม่ใช่ส่วนประกอบท่ีใช้ เช่น เส้นผม ดิน 

ทราย กรวด ช้ินส่วนหรือส่ิงปฏิกลูจากสัตว ์

  (1.6) ความช้ืน ตอ้งไม่เกินร้อยละ 10 โดยนํ้าหนกั 

  (1.7) ค่าเพอร์ออกไซด ์ตอ้งไม่เกิน 30 มิลลิกรัมสมมูลเพอร์ออกไซดอ์อกซิเจนต่อกิโลกรัม 

(1.8) วตัถุเจือปนอาหาร หากมีการใช้สีสังเคราะห์และวตัถุกันเสีย ให้ใช้ได้ตามชนิดและ

ปริมาณท่ีกฎหมายกาํหนด  

  (1.9) จุลินทรีย ์ 

 จาํนวนจุลินทรียท์ั้งหมด ตอ้งนอ้ยกวา่ 1 x 106  โคโลนีต่อตวัอยา่ง 1 กรัม 

 เอสเชอริเชีย โคไล โดยวธีิเอม็พีเอน็ ตอ้งนอ้ยกวา่ 3 ต่อตวัอยา่ง 1 กรัม 

 ยสีต ์และรา ตอ้งไม่เกิน 100 โคโลนีต่อตวัอยา่ง 1 กรัม 

(2) ขา้วโพดอบเนย เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการนาํเมล็ดขา้วโพดแหง้มาผสมเนยสด หรือเนยเทียม อยา่ง 

ใดอย่างหน่ึง หรือผสมกนั คัว่ให้พอง พร้อมกบัส่วนผสมอ่ืน เช่น นํ้ ามนั เกลือ นํ้ าตาล งาดาํ หรืออาจนาํเมล็ด

ขา้วโพดแห้งมาคัว่ให้พองก่อนแลว้คลุกกบัเนยสด หรือเนยเทียม อย่างใดอย่างหน่ึง หรือผสมกนั (สํานกังาน

มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม, 2558) มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน ขา้วโพดอบเนย มาตรฐานเลขท่ี มผช.

744/2548 ไดก้าํหนดคุณภาพของขา้วโพดอบเนยไวด้งัน้ี 
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  (2.1) ลกัษณะทัว่ไปตอ้งพอง ส่วนผสมมีการกระจายตวัอยา่งสมํ่าเสมอ อาจมีเมล็ดท่ีไม่พองอยู่

บา้งเล็กนอ้ย 

  (2.2) สี ตอ้งมีสีท่ีดีตามธรรมชาติของขา้วโพดอบเนย 

  (2.3) กล่ินรส ตอ้งมีกล่ินรสท่ีดีตามธรรมชาติของขา้วโพดอบเนย ปราศจากกล่ินรสอ่ืนท่ีไม่พึง

ประสงค ์เช่น กล่ินอบั กล่ินหืน 

  (2.4) ลกัษณะเน้ือสัมผสั ตอ้งกรอบ ไม่เหนียว 

(2.5) ส่ิงแปลกปลอม ตอ้งไม่พบส่ิงแปลกปลอมท่ีไม่ใช่ส่วนประกอบท่ีใช้ เช่น เส้นผม ดิน 

ทราย กรวด ช้ินส่วนหรือส่ิงปฏิกลูจากสัตว ์

  (2.6) ความช้ืน ตอ้งไม่เกินร้อยละ 12 โดยนํ้าหนกั 

  (2.7) ค่าเพอร์ออกไซด ์ตอ้งไม่เกิน 30 มิลลิกรัมสมมูลเพอร์ออกไซดอ์อกซิเจนต่อกิโลกรัม 

  (2.8) อะฟลาทอกซิน ตอ้งไม่เกิน 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม 

  (2.9) จุลินทรีย ์

 จาํนวนจุลินทรียท์ั้งหมด ตอ้งนอ้ยกวา่ 1 x 103  โคโลนีต่อตวัอยา่ง 1 กรัม 

 รา ตอ้งไม่เกิน 100 โคโลนีต่อตวัอยา่ง 1 กรัม 

(3) นํ้านมขา้วโพด เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้าการนาํขา้วโพดสดระยะนํ้ านมท่ีอยูใ่นสภาพดี มาปอกเปลือก 

ล้าง แยกเมล็ดออก อาจเติมนํ้ าแล้วนําไปป่ัน คั้ น  และกรองแยกกากออก อาจนํามาปรุงแต่งรสด้วย             

นํ้าตาล เกลือ อาจเติมส่วนประกอบอ่ืน นมผง นํ้ านมถัว่เหลือง สเตบิไลเซอร์ เช่น กมั แป้งดดัแปร นาํไปฆ่าเช้ือ         

โดยวิ ธีพาสเจอร์ไรซ์ ก่อนหรือหลังบรรจุ และต้องเก็บรักษาโดยการแช่ เย็น (สํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม, 2558) มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน นํ้ านมขา้วโพด มาตรฐานเลขท่ี มผช.124/2554 ได้

กาํหนดคุณภาพของนํ้านมขา้วโพดไวด้งัน้ี 

  (3.1) ลกัษณะทัว่ไปตอ้งเป็นของเหลวขุ่น ขน้พอประมาณ อาจตกตะกอนเม่ือตั้งทิ้งไว ้

  (3.2) สี ตอ้งมีสีท่ีดีตามธรรมชาติของนํ้านมขา้วโพด และส่วนประกอบท่ีใช ้

  (3.3) กล่ินรส ตอ้งมีกล่ินรสท่ีดีตามธรรมชาติของนํ้ านมขา้วโพด และส่วนประกอบท่ีใช ้ไม่มี

กล่ินรสอ่ืนท่ีไม่พึงประสงค ์เช่น กล่ินรสเปร้ียวบูด กล่ินไหม ้

(3.4) ส่ิงแปลกปลอม ตอ้งไม่พบส่ิงแปลกปลอมท่ีไม่ใช่ส่วนประกอบท่ีใช้ เช่น เส้นผม ดิน 

ทราย กรวด ช้ินส่วนหรือส่ิงปฏิกลูจากสัตว ์

  (3.5) วตัถุเจือปนอาหาร 

 หา้มใชสี้สังเคราะห์ทุกชนิด 

 หา้มใชว้ตัถุกนัเสียทุกชนิด เวน้แต่กรณีท่ีติดมากบัวตัถุดิบ ใหเ้ป็นไปตามชนิดและ 

ปริมาณท่ีกฎหมายกาํหนด 

 

23 

 



  (3.6) จุลินทรีย ์ 

 จุลินทรียท์ั้งหมด ตอ้งไม่เกิน 1 x 104  โคโลนีต่อตวัอยา่ง 1 มิลลิลิตร 

 ซาลโมเนลลา ตอ้งไม่พบในตวัอยา่ง 25 มิลลิลิตร 

 สตาฟิโลคอ็กคสั ออเรียส ตอ้งนอ้ยกวา่ 10  โคโลนีต่อตวัอยา่ง 1 มิลลิลิตร 

 บาซิลลสั ซีเรียส ตอ้งไม่เกิน 100 โคโลนีต่อตวัอยา่ง 1 มิลลิลิตร 

 คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ ตอ้งไม่เกิน 100 โคโลนีต่อตวัอยา่ง 1 มิลลิลิตร 

 ลิสเทอเรีย มอนอไซโทจีเนส ตอ้งไม่พบในตวัอยา่ง 25 มิลลิลิตร 

 โคลิฟอร์ม โดยวธีิเอม็พีเอน็ ตอ้งนอ้ยกวา่ 2.2 ต่อตวัอยา่ง 100 มิลลิลิตร 

 เอสเชอริเชีย โคไล ตอ้งไม่พบในตวัอยา่ง 100 มิลลิลิตร 

 ยสีต ์และรา ตอ้งไม่เกิน 100 โคโลนีต่อตวัอยา่ง 1 มิลลิลิตร 

นอกจากน้ี ยงัมีมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑจ์ากขา้วโพดอีกมากมาย เช่น มาตรฐานผลิตภณัฑ ์

ชุมชน ผลิตภณัฑ์จากเปลือกขา้วโพด มาตรฐานเลขท่ี มผช.968/2559 มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน ตุ๊กตาเปลือก

ขา้วโพด มาตรฐานเลขท่ี มผช.77/2546 มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน กระดาษเส้นใยพืช มาตรฐานเลขท่ี มผช.

41/2560 เป็นตน้  
 

8. การแปรรูปข้าวโพด    

 การแปรรูปขา้วโพดท่ีมีความสําคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ 

คือ 

 8.1 การแปรรูปข้าวโพดฝักสด (สาํนกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร (องคก์ารมหาชน), 2561) 

 (1) ขา้วโพดหวาน การแปรรูปขา้วโพดหวานแบ่งเป็น 2 แบบ คือ 

 แปรรูปเพื่อบริโภคเป็นอาหาร ในประเทศไทยผูบ้ริโภคนิยมรับประทานขา้วโพดหวานกนั 

แพร่หลาย ทั้งนาํมาเป็นอาหารว่างระหว่างม้ืออาหาร โดยนําข้าวโพดท่ีเมล็ดยงัไม่แก่เต็มท่ีมาต้ม น่ึง หรือ         

ป้ิงให้สุก ใส่นํ้ าเกลือ หรือเนย เพื่อเพิ่มรสชาติ และนํามาประกอบอาหารคาวหวานได้หลากหลายชนิด           

เช่น ขา้วโพดทอดทรงเคร่ือง ส้มตาํขา้วโพด  ขนมขา้วโพด นํ้ านมขา้วโพด (ภาพท่ี18A) ไอศกรีมขา้วโพดกะทิ 

เป็นตน้ 

 แปรรูปเพื่ออุตสาหกรรมอาหารบรรจุกระป๋อง ขา้วโพดหวานจดัเป็นกลุ่มพืชเพื่อการส่งออกท่ี 

สําคญัท่ีสุดในบรรดาขา้วโพดฝักสด เน่ืองจากมีพื้นท่ีเพาะปลูกอยู่ทัว่ประเทศ ขา้วโพดหวานสามารถนาํมา    

แปรรูปในทางอุตสาหกรรมอาหารได้หลายรูปแบบ เช่น ข้าวโพดหวานแช่แข็งทั้งฝัก เมล็ดข้าวโพดหวาน       

แช่แขง็ ขา้วโพดหวานบรรจุถุงสุญญากาศ (ภาพท่ี 18B) ครีมขา้วโพดหวาน เป็นตน้ 
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 (2) ขา้วโพดฝักอ่อน การแปรรูปขา้วโพดฝักอ่อนแบ่งเป็น 2 แบบ คือ 

 แปรรูปเพื่อบริโภคเป็นอาหาร เน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่นิยมรับประทานขา้วโพดฝักอ่อน 

โดยนาํมาประกอบอาหารในรูปแบบต่างๆ เช่น แกงเลียง (ภาพท่ี 19A) ผดัผกั ขา้วโพดอ่อนชุบแป้งทอด เป็นตน้ 

 แปรรูปเพื่ออุตสาหกรรมอาหารบรรจุกระป๋อง ขา้วโพดฝักอ่อนจดัเป็นกลุ่มพืชเพื่อการส่งออก 

เช่นเดียวกับข้าวโพดหวาน โดยสามารถนํามาแปรรูปในทางอุตสาหกรรมอาหารได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น 

ขา้วโพดฝักอ่อนบรรจุกระป๋อง (ภาพท่ี 19B) ขา้วโพดฝักอ่อนแช่แขง็ เป็นตน้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ท่ีมา : http://daily.bangkokbiznews.com/detail/249956) 

 

(ท่ีมา : https://www.prachachat.net/ 

marketing/news-85232) 

 
ภาพท่ี 18 ผลิตภณัฑจ์ากการแปรรูปขา้วโพดหวาน ไดแ้ก่ นํ้านมขา้วโพด (A)  

และขา้วโพดหวานบรรจุถุงสุญญากาศ (B) 

 

(ท่ีมา : https://www.knorr.com/th/ 

recipe-ideas/แกงเลียงบวบ.html) 

 

(ท่ีมา : http://www.tcc-chaokoh.com/ 

products/view/20) 

 

ภาพท่ี 19 ผลิตภณัฑจ์ากการแปรรูปขา้วโพดฝักอ่อน ไดแ้ก่ แกงเลียง (A)  

และขา้วโพดฝักอ่อนบรรจุกระป๋อง (B) 

 

A B 

A B 
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   8.2 การแปรรูปข้าวโพดเลีย้งสัตว์  

  ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์สามารถนาํมาแปรรูปในรูปแบบต่างๆ คือ 

 (1) แปรรูปเป็นอาหารสัตว ์ข้าวโพดเล้ียงสัตว์นับเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความสําคญัต่ออุตสาหกรรม

อาหารสัตว ์เน่ืองจากอุดมไปด้วยสารอาหารหลายชนิด ทาํให้นิยมนาํขา้วโพดเล้ียงสัตวม์าใช้เป็นวตัถุดิบใน    

การผลิตอาหารสัตว ์(ภาพท่ี 20A) แต่ปัจจุบนัการแปรรูปขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์พื่อใชเ้ป็นอาหารสัตวมี์ปริมาณลดลง 

เพราะราคาตกตํ่า 

 (2) แปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์อาหาร ขา้วโพดเล้ียงสัตวน์อกจากใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตอาหารสัตวแ์ลว้ 

ยงัสามารถนาํมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์อาหารไดห้ลายชนิด เช่น ขา้วเกรียบขา้วโพด (ภาพท่ี 20B) นํ้ าพริกเผา

ขา้วโพด ขนมทองมว้นขา้วโพด ขนมดอกจอกขา้วโพด เป็นตน้ (ศูนยว์จิยัพืชไร่นครสวรรค,์ 2561) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อีกทั้ง ยงัมีการนาํขา้วโพดมาใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรม เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภณัฑช์นิดต่างๆ เช่น 

 แป้งขา้วโพด เกิดการจากแยกแป้งออกจากเมล็ดขา้วโพด ในทางอุตสาหกรรมสามารถทาํได ้ 

2 วธีิ คือ วธีิบดแหง้ (Dry milling process) และวธีิบดเปียก (Wet milling process)  

 นํ้ามนัขา้วโพด เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการสกดันํ้ามนัจากเมล็ดขา้วโพด โดยนํ้ามนัขา้วโพด 

นบัเป็นนํ้ามนัท่ีมีคุณภาพดี และมีประโยชน์ เน่ืองจากประกอบดว้ยกรดไขมนัอ่ิมตวั และกรดไขมนัท่ีจาํเป็นต่อ

ร่างกายจาํนวนมาก  

 เช้ือเพลิง เมล็ดขา้วโพดสามารถนาํมาผลิตเอทานอล โดยบดเมล็ดขา้วโพดใหล้ะเอียดเป็นแป้ง  

เติมเอนไซม์เพื่อเปล่ียนแป้งเป็นนํ้ าตาล แล้วหมักนํ้ าตาลท่ีได้ด้วยยีสต์เพื่อเปล่ียนนํ้ าตาลเป็นเอทานอล           

และคาร์บอนไดออกไซด์ รวมทั้งซงัขา้วโพดยงัสามารถนาํมาผลิตเช้ือเพลิงเหลวไดด้ว้ย (ธนศิษฏ์ นาพร และ      

เสมอขวญั, 2557)  

(ท่ีมา : http://www.trueplookpanya.com/ 

knowledge/content/59483/-agrliv-agr-) 

 

(ท่ีมา : http://www.doa.go.th/ 

fcrc/nsn/cornproduct.html) 

 

 
ภาพท่ี 20 ผลิตภณัฑจ์ากการแปรรูปขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ 

ไดแ้ก่ อาหารสัตว ์(A) และขา้วเกรียบขา้วโพด (B) 

A B 

26 

 



 นํ้าเช่ือมขา้วโพด โดยเกิดจากการยอ่ยสลายแป้งขา้วโพด มกันาํมาใชใ้นอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม  

ประเภทนํ้าอดัลม และขนมหวานต่างๆ เน่ืองจากมีคุณสมบติัไม่ตกผลึก และคงรูป  

 สบู่ขดัผวิจากขา้วโพด ใชข้า้วโพดเล้ียงสัตวม์าบดพอละเอียด เพื่อใชเ้ป็นส่วนในการขดัผวิ  

ดูดซบัความช้ืน ขจดัส่ิงอุดตนัในรูขุมขน (ภาพท่ี 21A) มีวิตามินอีสูง ช่วยถนอมผิว และชะลอการเห่ียวย่นของ

ผวิหนงั (เสน่ห์, 2545)      

 ส่ิงทอ เป็นส่ิงทอท่ีเกิดจากการนาํเส้นใยเมด็พลาสติกชีวภาพจากขา้วโพดมาถกัทอเป็นเส้ือผา้ 

 เคร่ืองแต่งกายต่างๆ เช่น เส้ือสูท ผา้พนัคอ ถุงเทา้ (ภาพท่ี 21B) เป็นตน้ (หนงัสือพิมพผ์ูจ้ดัการออนไลน์, 2558) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 นอกจากน้ี ในบางท้องถ่ินได้นําส่วนต่างๆ ของข้าวโพด เช่น เปลือก ใบ และซัง มาแปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่  เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร ลดปัญหาขยะ รวมถึงสามารถใช้

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากการแปรรูปน้ี ไดแ้ก่ กระดาษขา้วโพด 

ถ่านอดัแท่งจากซงัขา้วโพด และตุก๊ตาเปลือกขา้วโพด  

  

 

 

 

 

 

 

 

(ท่ีมา : https://mgronline.com/ 

science/detail/9580000090933) 

 

 

 

(ท่ีมา : http://www.thaitambon.com/ 

shop/035238551-กลุ่มสบู่ขา้วโพดขดัผวิ) 

 

 ภาพท่ี 21 การนาํขา้วโพดมาใชเ้ป็นวตัถุดิบเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต์่างๆ  

ไดแ้ก่ สบู่ขดัผวิ (A) และส่ิงทอ (B) 

 

A 

 

 

B 
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9. บทสรุป 

 ขา้วโพดนบัป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหน่ึงท่ีสําคญัของประเทศไทย สามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ไดทุ้กส่วน 

โดยเฉพาะเมล็ดเน่ืองจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ทาํให้นิยมนํามาใช้ประโยชน์เป็นอาหารของมนุษย ์         

และอาหารสัตว ์รวมถึงใช้เป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ แป้งขา้วโพด     

นํ้ ามนัขา้วโพด ผลิตภณัฑ์อาหารบรรจุกระป๋อง และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ไดแ้ก่ พลาสติก เช้ือเพลิง ส่ิงทอ ทั้งน้ี 

ส่วนต่างๆ ของขา้วโพดทั้งใบ ลาํตน้ เปลือก และซงั ยงัสามารถนาํมาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ชนิดใหม่ท่ีมีคุณค่า 

เช่น กระดาษจากขา้วโพด ถ่านอดัแท่งจากซงัขา้วโพด และตุ๊กตาจากเปลือกขา้วโพด เป็นตน้ ทาํให้สามารถช่วย

เพิ่มมูลค่าให้กบัผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งลด

ปัญหาขยะจากเศษวสัดุเหลือทิ้งทางการเกษตร โดยผลิตภณัฑ์จากการแปรรูปขา้วโพดนอกจากจะช่วยสร้าง

รายไดใ้ห้กบัประเทศ และส่งเสริมการขยายตวัทางเศรษฐกิจแลว้ ยงัมีส่วนในการช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้มไดอี้ก

ทางหน่ึงดว้ย  
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