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ขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนดานการพัฒนาเทคโนโลยี ประจําปงบประมาณ 2559 

 
1. ช่ือโครงการ : เครื่องแกะเมล็ดขาวโพดหวานสด 
    Fresh Corn Threshing Machine  

ขอรับการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีภายใตโครงการ 
  วิศวกรรมเพ่ือการสรางสรรคคุณคา 
  การพัฒนาสินคาเทคโนโลยีเพ่ือทดแทนการนําเขาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขัน 
  การพัฒนาประดิษฐกรรมเพ่ือชนบท 

 
2. หลักการ / เหตุผล  

ขาวโพดหวานเปนพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งท่ีปลูกไดตลอดท้ังป และปลูกไดท่ัวไปทุกภาคของประเทศ 
จังหวัดท่ีเปนแหลงเพาะปลูกท่ีสําคัญไดแก ภาคเหนือ จะมีแหลงปลูกสวนใหญในจังหวัดเชียงใหม เชียงราย 
ลําพูน ลําปาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปลูกไดท่ีจังหวัดหนองคาย นครพนม ภาคกลาง จังหวัดกาญจนบุรี 
ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี สวนภาคใตจังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช เกษตรกรจะปลูก
ขาวโพดหวานในฤดูฝนชวงประมาณเดือนพฤษภาคม เก็บเก่ียวเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม เก็บเก่ียวเดือน 
ตุลาคม สําหรับฤดูแลงสวนใหญจะปลูกหลังการทํานาในเดือนตุลาคม–พฤศจิกายน และเก็บเก่ียวเดือน
กุมภาพันธ–มีนาคม ของทุกป ในชวง 5 ปท่ีผานมา (ป 2546–2550 ) เนื้อท่ีเพาะปลูกขาวโพดหวานในป 2550 
มีเนื้อท่ีเพาะปลูก 236,130 ไร เพ่ิมข้ึนจากป 2546 ซ่ึงมีเนื้อท่ี 226,634 ไร หรือเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน ชวง 5 ปท่ีผานมา
รอยละ 0.02  สวนผลผลิตขาวโพดหวาน ในป 2550  มีผลผลิต 359,486 ตัน ลดลงจากป 2546 ซ่ึงมีผลผลิต 
386,825 ตัน หรือเฉลี่ยลดลงในชวง 5 ปท่ีผานมา รอยละ 5.23  ผลผลิตขาวโพดหวานรอยละ 75 ของผลผลิต
ท้ังหมด  นํามาแปรรูปเปนขาวโพดหวานกระปองสงออกไปขายในตางประเทศ มีมูลคาการสงออกใน ป 2550 
คิดเปนมูลคา 4,592 ลานบาท อุตสาหกรรมขาวโพดหวาน ยังมีแนวโนมขยายการเจริญเติบโตตอไปไดใน
อนาคต เนื่องจากประเทศผูผลิตและสงออกรายใหญของโลก ไดแก สหรัฐอเมริกา ไดมีการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีไป
ปลูกพืชพลังงานทดแทน และประเทศสหภาพยุโรปมีแนวโนมขยายความตองการเพ่ิมข้ึน รวมท้ังประเทศใน
กลุมประเทศเอเชีย เชน ญ่ีปุน เกาหลีใต ไตหวัน ก็มีความตองการนําเขาขาวโพดหวานเพ่ิมข้ึนเชนเดียวกัน  
สําหรับประเทศไทยซ่ึงเปนประเทศผูนําในการผลิตขาวโพดหวานในแถบประเทศเอเชีย  และไดเปรียบตนทุน
การขนสงท่ีต่ํากวาประเทศคูแขงรายอ่ืนๆ ดวยกัน เชน ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา ถึงแมวา ประเทศในเอเชียมี
เวียดนามและจีนท่ีมีการผลิตขาวโพดหวานสงออกไปตางประเทศไดบาง แตก็ยังมีปริมาณและคุณภาพไมได
มาตรฐานตามความตองการของตลาดโลก   จึงเปนโอกาสของประเทศไทยท่ีจะขยายการผลิตและการสงออก
ขาวโพดหวานตอไปในอนาคตขางหนาได ประเทศคูคาท่ีสําคัญ ไดแก  อังกฤษ  เยอรมนี  รัสเซีย  เกาหลีใต  
ญี่ปุน  ไตหวัน  ซ่ึงจะนําเขาขาวโพดหวานดิบ/สุกแชแข็งและขาวโพดกระปองจากประเทศไทย 
 เกษตรกรท่ีปลูกขาวโพดหวานจะไดรับการสงเสริมใหทําการเพาะปลูกจากบริษัทซ่ึงมีโรงงานแปรรูป 
โดยจะเขามาตกลงการรับซ้ือและใหบริการเมล็ดพันธุไปใชในการเพาะปลูกกอน รวมท้ังแนะนําความรูท่ี
เหมาะสมใหเกษตรกร ซ่ึงเกษตรกรไมตองเสี่ยงกับภาระใชเงินลงทุนมาก และสามารถขายผลผลิตใหกับโรงงาน
ในราคาท่ีตกลงไวลวงหนา ในป 2551 ราคาขาวโพดหวานฝกสดอยูระหวางกิโลกรัมละ 3.80–5.50 บาท    
ชวงท่ีมีราคาสูงสวนใหญจะอยูในเดือนธันวาคม ซ่ึงมีราคาในปท่ีแลวกิโลกรัมละ 6.00 บาท  เกษตรกรจะมีกําไร
สุทธิเฉลี่ยไรละ 2,807.52 บาท ถึงแมวาเกษตรกรไทยนิยมการเพาะปลูกขาวโพดหวานเปนจํานวนมาก แตก็ยัง

 แบบขอเสนอโครงการ 

 

……….….............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

สํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี  สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 



 2
   

 

ตองเผชิญคาใชจายตนทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน เพราะปจจัยการผลิต เชน ปุย ยาปราบวัชพืชและศัตรูพืชมีราคา
แพง ปญหาโรคระบาด  เชน โรคราน้ําคางหรือโรคใบลาย สําหรับปญหาการตลาดราคามีความผันผวนข้ึนลงใน
แตละชวงเวลาของการรับซ้ือและมีการกดราคารับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกร ทําใหกําไรท่ีไดจากการเพาะปลูก
ขาวโพดหวานของเกษตรกรลดลง เกษตรกรจึงเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืนๆ ทดแทน เชน ออย มันสําปะหลัง เปนตน 
จึงเปนสาเหตุทําใหผลผลิตขาวโพดหวานมีแนวโนมลดลง 

 โรงงานอุตสาหกรรมขาวโพดหวาน จะมีผลผลิตเขาโรงงานสวนใหญในชวงเดือน กุมภาพันธ–กันยายน 

โรงงานเหลานี้สวนใหญไดรับการรับรอง GMP (Good Manufacturing  Practice ) หรือ HACCP (Hazard 
Analysis and Critical Control Point System) ทําใหสินคาขาวโพดหวานของไทยไดมาตรฐานสงไปขายใน
ตลาดตางประเทศยุโรป สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน ท่ีตองการสินคาท่ีมีคุณภาพ  แตอาจจะมีโรงงานเล็กๆ ท่ีไมไดรับ
การรับรอง GMP   ซ่ึงจะผลิตขายไดในประเทศหรือประเทศท่ีไมเขมงวดการตรวจคุณภาพสินคา 
 ถึงแมวาขาวโพดหวานของไทยจะสงไปขายตลาดตางประเทศ  เชน ตลาดสหภาพยุโรป  คิดเปนมูลคา
จํานวนมาก แตยังตองเผชิญกับปญหาเก่ียวกับมาตรการตอบโตการทุมตลาด (Anti Dumping) ทําใหผูสงออกไป
ตลาดฝรั่งเศสตองเสียอัตราภาษีเพ่ิมข้ึนจากเดิม 3.1–12. 9 % รวมท้ังคาเงินบาทท่ีแข็งคามากข้ึน จึงทําใหตนทุน
การสงออกสูงข้ึนดวยคุณคาทางอาหารของขาวโพดหวาน ทําใหประชากรมีความตองการบริโภคเพ่ิมมากข้ึน 
โดยนํามาทําอาหารในรูปแบบตางๆ แตการนํามาใชสวนใหญตองการเพียงเมล็ดขาวโพดเทานั้น สวนเปลือก
และซังไมตองการ ปจจุบันมีขาวโพดแกะเมล็ดสดขายอยูบางแลว สวนใหญจะพบตามทองตลาดท่ีแมคานํามา
แกะดวยมือ ซ่ึงตองท้ิงใหเมล็ดขาวโพดหดตัวกอนจึงจะทําใหแกะงาย แตทําใหความหวานของขาวโพดลดลงไป  
ปกติเม่ือหักฝกขาวโพดแลวถาไมนําไปแชแข็งควรนํามาบริโภคภายใน 24 ช.ม.  

ท่ีผานมาเกษตรกรชาวไรขาวโพดกลับมีปญหาราคาผลผลิตขาวโพดหวานข้ึนลงมาก บางครั้งตกต่ํา
มากจนไมคุมกับตนทุนการเพาะปลูก เพ่ือแกปญหาดังกลาวใหกับเกษตรกรในไรขาวโพดสามารถสราง
มูลคาเพ่ิมจากราคาท่ีขายขาวโพดท้ังฝก และขาวโพดท่ีฝกไมสมบูรณไมไดราคา เปนขาวโพดแกะเมล็ดในไรซ่ึง
จะทําใหไดขาวโพดหวานแกะเมล็ดมีความสดมากบรรจุถุง ท้ังยังมีเปลือกและซังท่ีเหลือไปสรางมูลคาเพ่ิมเปน
ผลิตภัณฑอ่ืนๆ ไดอีก  

ดังนั้น เครื่องแกะเมล็ดขาวโพดหวานสดขนาดเล็กท่ีทดแทนแรงงานคนจํานวนมากเคลื่อนท่ีไปใชในไร
ไดเพ่ือใหเกษตรกรนําขาวโพดสวนเกินและไมสมบูรณท่ีไมไดสงโรงงานแปรรูปขาวโพดหวานบรรจุกระปอง 
นํามาแกะเมล็ดสดบรรจุถุงท่ีสามารถสรางมูลคาเพ่ิมไดมากกวาราคาขายท้ังฝกกวาเทาตัว  ท้ังยังทําใหราคาคา
ขนสงตอน้ําหนัก ถูกกวาขายท้ังฝก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เปนหนวยงานรัฐ       
ภาคการศึกษา รวมกับ กลุมเครือขายอุตสาหกรรมแปรรูปขาวโพดหวาน ใหทําการศึกษาคนควาและออกแบบ
เครื่องพัฒนาเครื่องแกะเมล็ดขาวโพดหวานสดติดจมูก (Corn Thresher) ท่ีสามารถเก็บสวนปลายของเมล็ด
ขาวโพดไวได เนื้อเมล็ดไมฉีกขาดใหเกิดการปนเปอนของเชื้อโรคเขาสูเมล็ด ไดนํามาผลิตเปนเชิงพาณิชย 
ทดแทนการใชแรงงานคน ลดการปนเปอน สามารถนําไปใชในไร ซ่ึงแตกตางกับเครื่องตัดเมล็ดขาวโพดท่ีตัด
เมล็ดไมติดจมูก (Corn Cutter) ท่ีมีผูผลิตในประเทศไทยอยูแลว ท้ังไมเหมาะกับการนําไปใชในไรซ่ึงจะทําให
เกิดการปนเปอนได  สรางมูลคาเพ่ิมใหกับขาวโพดหวาน  ลดตนทุนคาขนสง และนําเศษเหลือ เชน เปลือก
ขาวโพดไปใชประโยชนอ่ืนๆ ได 
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พ้ืนท่ี ผลผลิต ปริมาณการบริโภค และการสงออกขาวโพดหวาน ป 2546-2550 

รายการ 2546 2547 2548 2549 2550 อัตราเพ่ิม 
1. พ้ืนท่ีปลูก (ไร) 226,634 291,628 202,096 269,190 236,130 0.02 
2. ผลผลติฝกสด (ตัน 386,825 425,397 377,357 306,069 359,486 -5.23 
3. บริโภคภายในประเทศ (ตัน) 148,946 177,968 177,674 67,445 87,106 -18.48 
4. สงออกรวม (ตนั) 

มูลคา (ลานบาท) 
178,365 
2,797 

183,838 
2,823 

199,782 
3,200 

238,514 
4,458 

272,822 
4,592 

11.74 
15.58 

4.1 ดิบ/สุก แชแข็ง (ตัน) 
มูลคา (ลานบาท) 

1,314 
44.31 

5,094 
113.55 

5,798 
168.55 

4,730 
166.55 

6,436 
220.31 

 
39.39 

4.2 ปรุงแตงหรือขาวโพดหวานกระปอง (ตัน) 
มูลคา (ลานบาท) 

94,899 
2,752.94 

95,806 
2,709.79 

103,975 
3,031.89 

125,308 
4,290.97 

142,783 
4,371.81 

 
11.47 

 

ขอมูล : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

http://www.oae.go.th/ewtadmin/ewt/oae_baer/ewt_news.php?nid=407&filename=index 
 

การกินขาวโพดหวานมีประโยชนหลายประการ อาทิเชน บํารุงกระเพาะอาหาร บํารุงหัวใจและปอด 
ชวยเจริญอาหาร และขับปสสาวะ เปนตน สําหรับประโยชนของขาวโพดหวานท่ีมากกวานั้น เพ่ือใหทุกคนหัน
มารับประทานขาวโพดหวาน เพ่ือใหเกิดประโยชนตอรางกายมากยิ่งข้ึน 

การกินขาวโพดหวานตม สามารถชวยลดความเสี่ยงของการเปนโรคหัวใจและมะเร็งได การตมทําให
ขาวโพดหวานปลอยสารตานอนุมูลอิสระ หรือท่ีบางคนเรียกกันวา แอนตี้ออกซิแดนทมาหลายตัว และท่ีสําคัญ
ตัวหนึ่งท่ีมีชื่อวา “กรดเฟอรูลิก” (Ferulic acid ) ซ่ึงเปนสาระสําคัญท่ีเปนตัวชวยทําใหระบบภูมิคุมกันใน
รางกายมีประสิทธิภาพ กรดเฟอรูลิกเปนสารตานอนุมูลอิสระจึงถูกใชสําหรับตอตานการแก (aging) ของเซลล
ปองกันการเกิดเซลลมะเร็ง โรคหัวใจ ไขหวัด รักษาสุขภาพของกลามเนื้อ ตอตานผลกระทบจากรังสีอุลตราไว-
โอเลต  (จึงปองกันมะเร็งผิวหนังได) 

ตามปกติรางกายของคนเราตองมีการเกิดสารอนุมูลอิสระข้ึนในรางกาย ซ่ึงรางกายก็ตองมีกลไกในการ
ควบคุม จึงมีสารตานอนุมูลอิสระมาขจัดอนุมูลอิสระในรางกายเพ่ือไมใหไปทําลายเซลล หรือเนื้อเยื่อตางๆ ของ
รางกายอันจะเปนบอเกิดแหงโรคท่ีไดกลาวไวขางตน แตตองอยูในสภาพท่ีรางกายไดรับอาหารท่ีมีประโยชน
ถูกตองสมบูรณ สิ่งแวดลอมท่ีไมมีพิษภัย และอากาศดี แตในความเปนจริงท่ีเราตองเผชิญในชีวิตจริงนั้น สภาพ
ดังกลาวแทบจะไมเหลืออยูแลวกลับมีสิ่งท่ีสงเสริมการเกิดอนุมูลอิสระ ซ่ึงนักวิทยาศาสตรพบวา ผลิตภัณฑท่ี
เราใชกันอยูเกือบทุกชนิดเปนแหลงสงเสริมการเกิดอนุมูลอิสระ ไมวาจะเปนไอเสียรถยนต ควันบุหรี่ สารพิษฆา
แมลง แมกระท่ังสเปรยระงับกลิ่นกาย หรือยารักษาโรคท่ีเรากินตามแพทยสั่งก็เปนสารสงเสริมการ 18เกิดอนุมูล
อิสระท้ังสิ้น รางกายเราจึงตองการตานอนุมูลอิสระเพ่ิมข้ึน 

ในขาวโพดหวานตามธรรมชาติจะมีสารตานอนุมูลอิสระอยู โดยมีตัวสําคัญ คือ กรดเฟอรูลิก ซ่ึงใน
ขาวโพดหวานดิบ จะแฝง19ตัวอยูในผนังเซลลของเมล็ด เม่ือขาวโพดหวานถูกตมนานๆ สารตานอนุมูลอิสระ และ
กรดเฟอรูลิก จะถูกปลอยออกมาในรูปท่ีเปนอิสระ ดังนั้น เม่ือยิ่งตมขาวโพดหวานนานก็จะมีปริมาณของสาร

ตานอนุมูลอิสระ19ถูกปลอยออกมามากข้ึน การตมขาวโพดหวานท่ี 115°C เปนเวลา 10 นาที ปริมาณของสาร
ตานอนุมูลอิสระจะเพ่ิมข้ึนจากขาวโพดหวานดิบ 21% ถาตมนาน 25 นาที จะไดสารตานอนุมูลอิสระเพ่ิมข้ึน 
44% และถาตมนาน 50 นาที จะไดเพ่ิมถึง 53%  เม่ือวัดปริมาณเฉพาะกรดเฟอรูลิกท่ีถูกปลอยออกมาพบวา 
กรดนี้มีปริมาณเพ่ิมข้ึนถึง 240% เม่ือตมนาน 10 นาที เพ่ิมข้ึน 550%  เม่ือตมนาน 25% และเพ่ิมข้ึนถึง 
900% เม่ือตมนาน 50 นาที การตมขาวโพดหวานนานๆ อาจทําใหวิตามินบางตัว เชน วิตามินซี สูญเสียไปบาง 
แตขาวโพดหวานก็ไมใชแหลงวิตามินซีท่ีสําคัญอยูแลว  

ท่ีมา : จากวารสารเกษตรภาคใต (ฉบับชาวบาน) ปท่ี 1 ฉบับท่ี 4 กรกฎาคม–สิงหาคม 2551 
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ในเรื่องของขาวโพดหวานตานโรคมะเร็ง นักวิจัยของมหาวิทยาลัยคอรเนลล แหงสหรัฐอเมริกา 
รายงานในวารสารสมาคมเคมีแหงอเมริกา ขาวโพดหวานท่ีปรุงสุกแลวจะออกฤทธิ์ลางพิษในรางกายสูงข้ึนได
อยางเดนชัด เขาเผยวาผิดกับท่ีเคยเชื่อกันมากอนวาผักและผลไมหากตมปรุงสุกแลวจะเสียคุณคาทางอาหารลง
ไปสูกินดิบๆ ไมได แตขาวโพดหวานยังคงสามารถเก็บพลังเปนตัวลางพิษคงไวได แมวาจะสูญเสียวิตามินซีไป

เขาไดพบในการตมขาวโพดหวานดวยอุณหภูมิสูง 115°C ในเวลานานตางกัน 10, 25 และ 50 นาที พบวา ยิ่ง
ตมนานจะทําใหมันมีสารอันเปนตัวลางพิษเพ่ิมข้ึนเปน 22, 44 และ 53% ข้ึนตามลําดับ นักวิทยาศาสตรเชื่อวา
สารท่ีออกฤทธิ์เปนตัวลางพิษชวยดับพิษของพวกอนุมูลอิสระซ่ึงเปนอันตรายกับเซลลของอวัยวะตางๆ ท้ังยังมี
สวนเก่ียวพันกับโรคอันเนื่องมาจากความแกชราตางๆ เชน ตอกระจก และโรคสมองเสื่อมอีกดวย คณะนักวิจัย
แจงวา ขาวโพดหวานท่ีตมหรือปงจะปลอยสารประกอบท่ีเรียกวา กรดเฟอรูลิก อันเปนคุณกับรางกายยิ่งมาก
ข้ึนเม่ือถูกความรอนสูงข้ึนหรือเวลานานข้ึน กรดเฟอรูลิกเปนพวกพฤกษเคมีซ่ึงในผักและผลไม มีอยูไมมากนัก
แตกลับพบมีอยูอยางอุดมในขาวโพดผสมปนเปรวมอยูกับอยางอ่ืน การทําใหสุกจึงชวยใหปลอยกรดเฟอรูลิก 
ออกมาไดมากข้ึน 

ท่ีมา : http://variety.teenee.com/foodforbrain/2456.html 
 
สารตานอนุมูลอิสระ  อนุมูลอิสระเปนโมเลกุลท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการเผาผลาญพลังงานในรางกาย 

เนื่องจากเปนอนุภาคไมคงตัว จึงทําปฏิกิริยากับโมเลกุลท่ีอยูติดกันไดอยางรวดเร็ว เกิดปฏิกิริยาท่ีเรียกวา
ออกซิเดชัน (oxidation) ซ่ึงอาจกอผลกระทบท่ีอันตรายตอรางกายได   

ตัวการกอโรคราย เม่ืออนุมูลอิสระทําปฏิกิริยากับรหัสพันธุกรรมดีเอ็นเอในนิวเคลียสของเซลล อาจ
ทําใหเซลลกลายพันธุและกลายเปนเซลลมะเร็ง ถาเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับคอเลสเตอรอลในกระแสเลือด 
จะกระตุนใหเกิดไขมันสะสมในหลอดเลือด นําไปสูโรคหัวใจ และหลอดเลือดในสมองแตก/ตีบ นอกจากนี้ 
อนุมูลอิสระยังมีสวนทําใหเกิดตอกระจก ภูมิตานทานต่ํา โรคขออักเสบ และแกกอนวัย 

บทบาทของสารตานอนุมูลอิสระ  สารตานอนุมูลอิสระทําลายฤทธิ์ของอนุมูลอิสระโดยปองกันการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในสวนตางๆ ของรางกาย นอกจากสารตานอนุมูลอิสระท่ีรางกายสรางเองแลว ใน
วิตามิน แรธาตุ และพฤกษเคมีก็มีสารตานอนุมูลอิสระอยูดวย และชวยตานอนุมูลอิสระไดดี    

ท่ีมา : http://antioxidants.spaces.live.com/blog/cns!27309FD5F0BC7A90!140.entry 
 
อุตสาหกรรมขาวโพดหวานยังมีแนวโนมการเติบโตตอไปในอนาคต  เนื่องจากขอไดเปรียบของ

ประเทศไทยท่ีสําคัญ 2 ประการ เม่ือเทียบกับผูผลิตและสงออกรายใหญ  คือ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส  ฮังการี 
และแคนาดา  คือประเทศผูผลิตเหลานั้น  มีฤดูกาลสิ้นประมาณ 60 วัน ในชวง 1 ป เนื่องจากขาวโพดหวาน
เปนพืชท่ีตองการแสงมากในประเทศเมืองหนาวจึงปลูกไดเฉพาะในชวงฤดูรอนเทานั้น  สวนขอไดเปรียบท่ี
สําคัญอีกประการ คือ คาใชจายทางดานขนสงทางเรือต่ํากวามาก โดยเฉพาะอยางยิ่งตลาดในเอเชีย เชน ญี่ปุน 
เกาหลี ไตหวัน  ท่ีมีความตองการนําเขาสินคาขาวโพดหวานเปนปริมาณมาก  ขาวโพดหวานจึงเปนพืช
เศรษฐกิจพืชหนึ่งท่ีมีอนาคตในการผลิตและสงออกมาก ขาวโพดหวานท่ีเราปลูกกันและบริโภคในบานเราจะ
เห็นวามีลักษณะฝก เปลือกหุมฝก ความหวาน สีของเมล็ด และความอรอย  ท่ีแตกตางตามลักษณะของ
พันธุ  อันเนื่องจากลักษณะทางพันธุกรรมของแตละพันธุของขาวโพดหวาน  
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ชนิดของขาวโพดหวาน   สามารถจําแนกตามหนวยพันธุกรรม (gene) ท่ีควบคุมได  ดังนี้ 
          1.  กลุมท่ีควบคุมดวยยีนชูการี่ (Sugary, su/su)  ขาวโพดหวานกลุมนี้มีปลูกในประเทศไทยมานาน  
มีความหวานเล็กนอย มีน้ําตาลซูโครส (sucrose)  ประมาณ 10.2%   ขณะท่ีขาวโพดเลี้ยงสัตวจะมีซูโครส
ประมาณ 3.5% เมล็ดมีสีเหลืองออน มีเปลือกหุมเมล็ดคอนขางเหนียว เวลารับประทานมักติดฟน เมล็ดแกจะ
เหี่ยวยน เนื่องจากมีแปงในเมล็ดเพียง 28% ทําใหเมล็ดเกิดการยุบตัวมาก พันธุขาวโพดหวานท่ีอยูในกลุมนี้ 
ไดแก พันธุอีเหี่ยว 

2.  กลุมท่ีควบคุมดวยยีนชรังเคน (shrunken, sh/sh หรือ sh2/sh2) ขาวโพดหวานกลุมนี้มีความ
หวานสูงกวาในกลุมแรก มีซูโครสประมาณ 30% เม่ือตมและท้ิงไวจนเย็นจะเหี่ยวเร็วกวากลุมแรก เมล็ดมีสี
เหลืองสม เปลือกหุมเมล็ดเหนียวนอยกวากลุมแรก เวลารับประทานมักจะไมคอยติดหรือมีติดอยูบนซังเพียง
เล็กนอย เวลารับประทานมักจะไมคอยติดหรือมีติดอยูบนซังเพียงเล็กนอย เมล็ดแกจะยุบตัวมากกวา เพราะมี
แปงเพียง 18% พันธุขาวโพดหวานท่ีอยูในกลุมนี้ เชน พันธุอินทรี 2 , ชูการ 73, ไฮบริกซ 5 และไฮบริกซ 10 
เปนตน 

3.  กลุมท่ีควบคุมดวยยีนบริทเทิล (brittle, bt / bt หรือ bt2 / bt2) ขาวโพดหวานในกลุมนี้จะมี
ความหวานใกลเคียงกับกลุมท่ีสอง เมล็ดมีสีเหลืองนวล เปลือกหุมเมล็ดบาง เวลารับประทานกัดหลุดจากซัง
งาย จึงไมติดฟน และจะมีความหวานกรอบมากกวากลุมอ่ืนๆ พันธุท่ีมียีนบริทเทิลควบคุมความหวาน เชน 
พันธุเอทีเอส -2 หรือซูการ 74 

4.  กลุมท่ีมียีนเสริม ขาวโพดหวานชนิดนี้จะมียีนท่ีเปน homozygous recessive อยูหนึ่งตําแหนง 
แตอีกตําแหนงหนึ่งจะเปน heterozygous เม่ือนําเมล็ดไปปลูกเพ่ือผลิตฝกสด ยีนท่ีเปน heterozygous     
จะแยกตัวตามกฎของ Mendel มีผลทําให 25% ของเมล็ดท่ีเรารับประทานเปน double recessive  ทําให
ผูรับประทานมีความรูสึกวาขาวโพดนั้นหวานข้ึน ขาวโพดหวานพวกนี้มียีน su เปนพ้ืนฐานเพราะนักปรับปรุง
พันธุตองการปรับปรุงพันธุขาวโพดหวานนั้นใหหวานข้ึนโดยการนํายีน sh2  หรือ ซูการรีเอ็นฮานเซอร (sugary 
enhancer, se) มาชวยเสริม  ตัวอยางขาวโพดหวานชนิดนี้ คือ พันธุ Sugar Loaf, Honey Comb และ Sugar 
Time เปนตน ประเทศไทยขาวโพดขาวเหนียวหวานขอนแกน อาจจัดอยูในประเภทนี้ไดโดยมียีน sh2 เปน
พ้ืนฐาน และมียีน su หรือ wx เปนตัวเสริม ไดมีผูนําเมล็ดพันธุขาวโพดหวานประเภทนี้เขามาปลูกเหมือนกัน 
สังเกตงายๆ คือ ฝกขาวโพดหวานอาจจะมีเมล็ด 2 สี คือ สีเหลืองและสีขาว โดยจะอยูในอัตราสวน 75:25 ซ่ึง
นักปรับปรุงพันธุขาวโพดหวาน หรือวงการคาเมล็ดขาวโพดหวานจะเรียกวา bi-color แตถาจะพิสูจนใหแนชัด
วาขาวโพดหวานนั้น อาจเกิดจากยีนเสริมหรือไมก็จะตองนําฝกของขาวโพดหวานท่ีสงสัยนั้นมาตากใหแหง 
แลวดูวาเมล็ดท่ีแหงแลวเหมือนกันท้ังฝกหรือไม  ถาเมล็ดท่ีแหงแลวเหมือนกันท้ังฝกก็แสดงวาเปนขาวโพด
หวานชนิดยีนเดียว แตถาเมล็ดแหงแลวมีเมล็ดลีบมากๆ คลายขาวโพดหวานพิเศษอยูประมาณ 25% เมล็ดลีบ
มากๆ นี้เปน double recessive ท่ีเหลืออีก 75% เปนเมล็ดขาวโพดหวานธรรมดา ขาวโพดหวานฝกนั้นก็เปน
ขาวโพดหวานท่ีเกิดจากยีนเสริม 

5.  กลุมท่ีเกิดจากยีนรวม เนื่องดวยขาวโพดหวานธรรมดามีความหวานนอย และปญหาเรื่องอัตรา
ความงอกตํ่าในขาวโพดหวานพิเศษ นักปรับปรุงพันธุขาวโพดหวานจึงไดพยายามนํายีนตางๆ มาอยูรวมกันใน
สภาพ homozygous recessive ท่ีทุกๆ ตําแหนง (locus) เพ่ือใหไดขาวโพดหวานท่ีมีคุณภาพดีข้ึน คือ 
ปริมาณน้ําตาลสูงข้ึน และแกปญหาในเรื่องอัตราความงอกตํ่า อยางไรก็ตาม พันธุขาวโพดท่ีนิยมปลูกใน
ประเทศไทยสวนใหญจะเปนพันธุท่ีควบคุมความหวานดวยยีน 2 ชนิด คือ ยีนชรังเคนและยีนบริทเทิล ซ่ึงพันธุ
ท้ัง 2 ชนิดดังกลาว มีอัตราสวนทางการตลาดใกลเคียงกัน  
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พันธุขาวโพดหวาน 
1.  พันธุผสมเปด  ไดแก พันธุฮาวายเอ้ียนชูการ ซูเปอรสวีท    เปนพันธุใหผลผลิตต่ํากวาพันธุลูกผสม 

แตความสูงตน ความสูงฝก และอายุเก็บเก่ียวใกลเคียงกับพันธุลูกผสม 
2.  พันธุลูกผสม  ปจจุบันมีขาวโพดหวานพันธุลูกผสมมากมายใหเกษตรกรเลือกใช สวนใหญจะเปน

พันธุของบริษัทเอกชนตางๆ และมีบางพันธุเปนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สําหรับขาวโพดหวานพันธุ
ลูกผสมของกรมวิชาการเกษตรยังอยูในข้ันตอนทายๆ ของการปรับปรุงพันธุซ่ึงคาดวาจะออกเปนพันธุรับรอง
หรือพันธุแนะนําไดภายใน 2-3 ปนี้ สําหรับลักษณะประจําพันธุของขาวโพดหวานพันธุผสม เปดและพันธุ
ลูกผสมท่ีนิยมปลูกในปจจุบัน ไดรวบรวมไวใน ตารางท่ี 1 และ 2  
 
ตารางท่ี 1 ลักษณะประจําพันธุขาวโพดหวานพันธุผสมเปดและพันธุลูกผสมท่ีเกษตรกรนิยมปลูกในปจจุบัน 
 

ลักษณะประจําพันธุ 
พันธุผสมเปด พันธุลูกผสม 

ฮาวายเอ้ียน 

ชูการซูเปอรสวีท 
สองสี 58  สองสี 39  ทวิวรรณ 2  หวานดชันี อินทรี 2  

ชนิดยีนควบคุมความหวาน ชรังเคน 2  ชรังเคน 2 ชรังเคน 2  ชรังเคน 2  ชรังเคน 2  ชรังเคน 2  

ผลผลิตท้ังเปลือก (กก./ไร)  1,700 2,000 2,000 2,000 1,800 1,870 

ผลผลิตปอกเปลือก (กก./ไร)  1,050 1,400 1,400 1,400 1,300 1,208 

อัตราแลกเนื้อ (%)  30 - - 30 34 35 

วันออกไหม (วัน)  45 47 52 45 46 48 

ความสูงตน (ซม.)  190 135-165 170-190 215 215 158 

ความสูงฝก (ซม.)  105 40-60 60-70 105 105 87 

อายุเก็บเก่ียวหลังออกไหม (วัน)  18 18-20 18-20 18 18 18 

อายุเก็บเก่ียวหลังปลูก (วัน)  65-70 65-70 72-77 62 62 66 

สีไหม เหลือง ขาว ขาว ขาว ขาว ขาว 

คุณภาพการชิม ดีมาก ดีมาก ดีมาก หวาน-นุม หวาน-นุม ดีมาก 

ความหวาน (องศาบริกซ)  ดีมาก 17 17 15-16 15-16 15 

ความหนาเปลือกหุมเมล็ด บาง ปานกลาง ปานกลาง - - บาง 

สีเมล็ด เหลือง ขาว-เหลือง ขาว-เหลือง เหลืองออน เหลืองทอง เหลือง 

จํานวนแถวเมล็ดตอฝก 16-18 16-18 16-18 16-18 12-16 14-16 

ความยาวฝก (ซม.)  16.5 18-20 18-21 16-17 16-18 17 

ความกวางฝก (ซม.)  5.0 4.9-5.4 4.8-5.3 4.5 3.5 4.4 

ความแข็งแรงของรากและลําตน ดีมาก ปานกลาง-ด ี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ด ี
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ตารางท่ี 2 ลักษณะประจําพันธุขาวโพดหวานพันธุลูกผสมท่ีเกษตรกรนิยมปลูกในปจจุบัน 

ลักษณะประจําพันธุ ไฮบริกซ 10  ไฮบริกซ 3  เอทีเอส 2  เอทีเอส 5  ชูการ 73  ชูการ 74  ชูการ 75  

ชนิดยนีควบคุมความหวาน ชร่ังเคน 2  ชร่ังเคน 2  บริทเทิล 1  ชร่ังเคน 2  ชร่ังเคน 2  บริทเทิล 1  ชร่ังเคน 2  

ผลผลติทั้งเปลือก (กก./ไร)  3,065 3,719 
1,800 -
2,700 

3,000 -
3,500 

1,800 -
2,700 

1,800 -
2,700 

2,500 -
3,500 

ผลผลติปอกเปลือก (กก./ไร)  2,027 2,553 
1,200 -
2,100 

2,400 -
2,900 

1,200 -
2,100 

1,200 -
2,100 

1,900 -
2,900 

อัตราแลกเนื้อ (%)  30 35 28-31 30-32 30 28-31 30-32 

วันออกไหม (วัน)  51 48-50 49 48 48 49 48 

ความสูงตน (ซม.)  200 195 135-165 180-200 160-20 135-165 170-200 

ความสูงฝก (ซม.)  110 100 55-65 70-90 70-90 55-65 7090 

อายุเก็บเก่ียวหลังออกไหม (วัน)  18 18 18-20 20 18-20 18-20 18-20 

อายุเก็บเก่ียวหลังปลูก (วัน)  70-15 65-70 70-75 68 72-75 70-75 72-77 

สีไหม ขาว ขาว ขาว-น้ําตาล เขียวออน ขาว ขาว-น้ําตาล ขาว 

คุณภาพการชิม ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

ความหวาน (องศาบริกซ)  ดีมาก ดีมาก 16-17 ดีมาก 16 16-17 16 

ความหนาเปลือกหุมเมล็ด บาง บาง บาง บาง ปานกลาง บาง ปานกลาง 

สีเมล็ด เหลือง เหลือง เหลืองครีม เหลืองทอง เหลือง เหลืองครีม เหลืองครีม 

จํานวนแถวเมล็ดตอฝก 14-16 16-18 14 16-18 14-16 14 14-16 

ความยาวฝก (ซม.)  19.7 20-22 16-18 21-22 18-20 16-18 19-21 

ความกวางฝก (ซม.)  5.2 5.5-6.0 4.2-4.7 5-6 4.5-5.0 4.2-4.7 4.7-5.2 

ความแข็งแรงของรากและลําตน ดีมาก ดีมาก ด ี ดีมาก ดี ด ี ดีมาก 

 
ในการท่ีเกษตรกรจะปลูกขาวโพดหวานพันธุใดนั้น ควรศึกษาความตองการของตลาด ฤดูกาลปลูก 

ความตานทานตอโรค และแมลงศัตรู ตลอดจนพันธุท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีปลูกและใหผลตอบแทนของผลผลิต
คุมคาการลงทุน 
 

ท่ีมา : ปญญา  พุกสุน http://it.doa.go.th/pibai/pibai/n11/v_11-feb/korkui.html 

43กรมวิชาการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
43โทรศัพท : 0-2561-2525, 0-2940-6864 
43โทรสาร : 0-2579-4406 
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ขอมูล : เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี  
http://www.kanchanaburi.doae.go.th/images/table_kasetdata54.gif 

 
18ขาวโพด  ธัญพืชเมล็ดสีเหลือง สีขาว หรือสีอ่ืนๆ นั่นก็แลวแตวาเปนขาวโพดชนิดใด 18 พันธุใด แตละ

เมล็ดถูกเรียงกันเปนแถวเปนแนวจนเต็มฝก ขาวโพดจากฝกสดนั้นสามารถนํามาปรุงอาหารไดหลากหลาย
รูปแบบ ท้ังปง ยาง ค่ัว ตม แกง ผัด ทอด วิธีการทําไมไดยุงยากเพราะตัวของขาวโพดมีรสอรอยในตัวอยูแลว 
โดยเฉพาะรสหวาน กลิ่นหอมชวนกินอยางเปนธรรมชาติ 

      
 
กินขาวโพดใหอรอยมันตองมีเทคนิค สิ่งสําคัญ คือ ตองเปนขาวโพดท่ีสด ใหม ไมเกาเก็บ เมล็ดไมออน

ไมแกจนเกินไป ถาตองการซ้ือขาวโพดท้ังฝก ไมวาขาวโพดหวาน 19 ขาวโพดขาวเหนียว ขาวโพดเทียน เปลือก
ตองมีสีเขียวออน ไหมไมเหี่ยวแหง ปอกเปลือกดูเมล็ดตองเตงตึงเรียงเปนแถวเปนแนวไมมีชองโหว ใชเล็บจิก
เมล็ดขาวโพดท่ีปลายฝก ตองมีน้ําแปงไหลออกมา ก็จะไดขาวโพดท่ีมีเมล็ดแกกําลังกินท้ังฝก  
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ถาซ้ือขาวโพดปอกเปลือก ตองดูเมล็ดใหเตงตึง แกกําลังกิน ไมมีเมล็ดเนาเสีย ไมมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว 
การเลือกซ้ือขาวโพดท้ังฝกหรือปอกเปลือกมีขอดี ขอเสียตางกัน คือ ขาวโพดท่ีปอกเปลือกจะไดเมล็ดเต็มฝก 
แตเก็บไดไมนานเมล็ดขาวโพดก็เหี่ยว ถาเปนขาวโพดท้ังฝก ขาวโพดจะเหี่ยวชา เพราะเปลือกและไหมจะชวย
ปองกันไมใหสูญเสียน้ํา  

เม่ือซ้ือขาวโพดท่ีดีไดแลวลงมือทํากินกันเลยจึงจะไดรสหวาน กลิ่นหอม แตถากินไมหมดในครั้งเดียว 
นึ่งหรือตมขาวโพดใหสุกนาน 10 นาที ท้ิงใหเย็น ฝานเอาแตเมล็ด เก็บใสภาชนะ ปดฝา แชตูเย็น วิธีนี้งายตอ
การเก็บและการนํามาทําอาหารในครั้งตอไป  

ขาวโพดเพียงตมก็อรอย มีขายแบบตมท้ังเปลือก ซ่ึงเมล็ดจะสุกนุมชุมน้ํา ไมแหง และขาวโพดตมแบบ
ปอกเปลือกตองกินรอนๆ เพราะถาท้ิงไวจะแหง กินไมอรอย ยังมีขาวโพดปง ท่ีใชขาวโพดหวาน มีขายแบบปง
ท้ังเปลือกและปอกเปลือก ปงท้ังเปลือกจะมีกลิ่นหอมของเปลือกท่ีไหม ขาวโพดสุกนุม เมล็ดแหง สวนขาวโพด
ปงแบบปอกเปลือกก็อรอยอีกแบบคือ ไดความมัน20 กลิ่นหอมของกะทิหรือนมสดท่ีพรมขณะยาง  

ไมวาจะเปนขาวโพดตม ปง หรือยาง ทํากินเองได กินรอนๆ หวานหอม  การตมตองตมน้ําในหมอใหญ 
ใสขาวโพดท้ังเปลือก ปดฝา ตมจนสุกนุม ถาตมเกิน 6 ฝก ใหใสขาวโพดหลังน้ําเดือด สวนตมดวยเตาไมโครเวฟ
ใหปอกเปลือกจนหมดใสถุงพลาสติก 2 ฝก พรมน้ําเล็กนอย พับปากถุง น้ําเขาเตาไมโครเวฟ ใชกําลังไฟ high 
นาน 4 นาที นํามาแชน้ําเย็น ขาวโพดก็จะสุกท่ัวดี  

การนึ่งใหวางขาวโพดท่ีปอกเปลือกแลวในลังถึง นึ่งน้ําเดือด ไฟแรง จนขาวโพดสุกนุม และการปง ยาง 
ปอกเปลือกขาวโพดออก แชน้ําเย็นใหชุมน้ํานาน 30 นาที นําไปยางไฟ โดยหมุนกลับไปกลับมาเปนครั้งคราว 
ขณะปงพรมดวยน้ําเกลือ กะทิ หรือนมสด ปงนานประมาณ 7-8 นาที แตถาตองการกลิ่นควันและเมล็ดแหง ใช
ท้ังเปลือกไมตองแชน้ํา ยางจนสุก  

ไมวาจะเปนขาวโพดหวาน ขาวโพดขาวเหนียว ขาวโพดเทียน ก็ทําขนมและอาหารไดอรอยท้ังนั้น 
ขาวโพดหวานทําขาวโพดคลุก เปยกขาวโพด ทอดมัน ซุป ถาไมมีขาวโพดหวานใชขาวโพดอ่ืนแทนก็ได ขาวโพด
เทียน ขาวโพดขาวเหนียว ใสในตมตอขาวโพด แกงหนอไมแบบอีสานและแบบเหนือ ขาวโพดท้ัง 3 ชนิดนําไป
ตมหรือนึ่งก็ไดเหมือนกัน แตการปงนี้ตองเปนขาวโพดหวาน เพราะเม่ือสุกจะไมแข็งกระดาง   
          ปจจุบันมีขาวโพดบรรจุกระปองขาย ท้ังเมล็ดในน้ําเกลือ ซ่ึงนํามาใชแทนขาวโพดดิบ ขาวโพดตมได 
และซุปขาวโพดท่ีใชราดหนาไอศกรีม ขาวโพดนอกจากใหความอรอยแลว ยังอุดมไปดวยสารสีเหลืองท่ีรางกาย
เปลี่ยนเปนวิตามินเอได อุดมดวยเสนใยชวยใหระบบขับถายทํางานไดดี มาทําซุปขาวโพดปลากะพง ขาวโพด
อบเนย สลัดขาวโพดค่ัวเนย ขาวโพดทอดทรงเครื่อง แตงยัดไสขาวโพดปรุงรส  การเก็บเก่ียวขาวโพดหวาน 
ควรเก็บเก่ียวในเวลาเชาตรูและรีบสงตลาดทันที ไมควรท้ิงไวเกิน 24 ชั่วโมง เพราะจะทําใหน้ําตาลลดลง  

ขอมูล : กรมวิชาการเกษตร http://it.doa.go.th/vichakan/news.php?newsid=18 
ดังท่ีไดกลาวมาแลวท้ังหมดคุณคาทางอาหารของขาวโพดหวานมีประโยชนมากมาย ทําใหประชากรมี

ความตองการบริโภคเพ่ิมมากข้ึน โดยนํามาทําอาหารในรูปแบบตางๆ แตการนํามาใชสวนใหญตองการเพียง
เมล็ดขาวโพดเทานั้น สวนเปลือกและซังไมตองการ ปจจุบันมีขาวโพดแกะเมล็ดสดขายอยูบางแลว สวนใหญจะ
พบตามทองตลาดท่ีแมคานํามาแกะดวยมือ ซ่ึงตองท้ิงใหเมล็ดขาวโพดหดตัวกอนจะทําใหแกะงาย แตก็ทําให
ความหวานของขาวโพดลดลงไป ปกติเม่ือหักฝกขาวโพดแลวไมนําไปแชแข็งควรนํามาบริโภคภายใน 24 ช.ม. 
ท่ีผานมาเกษตรชาวไรขาวโพดกลับมีปญหาราคาผลผลิตขาวโพดหวานตกต่ําไมคุมกับตนทุนการเพาะปลูก ไมมี
โอกาสในการสรางมูลคาเพ่ิมเพ่ือแกปญหาดังกลาว ดังนั้น เพ่ือใหเกษตรกรในไรขาวโพดสามารถสราง
มูลคาเพ่ิมจากราคาท่ีขายขาวโพดท้ังฝก และขาวโพดท่ีฝกไมสมบูรณไมไดราคาเปนขาวโพดแกะเมล็ดในไรซ่ึง
จะทําใหไดขาวโพดหวานแกะเมล็ดมีความสดมากบรรจุถุง ท้ังยังมีเปลือกและซังท่ีเหลือไปสรางมูลคาเพ่ิมเปน
ผลิตภัณฑอ่ืนๆ ไดอีก  
……….….............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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ดังนั้นเครื่องแกะเมล็ดขาวโพดสดขนาดเล็กท่ีทดแทนแรงงานคนจํานวนมากไดไปใชในไร เพ่ือให
เกษตรกรนําขาวโพดสวนเกินและไมสมบูรณท่ีไมไดสงโรงงานแปรรูปขาวโพดหวานบรรจุกระปอง นํามาแกะ
เมล็ดสดบรรจุถุงท่ีสามารถสรางมูลคาเพ่ิมไดมากวาราคาขายท้ังฝกกวาเทาตัว ท้ังยังทําใหราคาคาขนสงตอ
น้ําหนักถูกกวาขายท้ังฝก  

ดวยเหตุท่ีกลาวมาท้ังหมด  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ   เปนหนวยงานภาค
การศึกษา มีภารกิจบริการวิชาการใหกับสังคม และรวมกับกลุมเครือขายอุตสาหกรรมแปรรูปขาวโพดหวาน 
รับทราบปญหาดังกลาวดี และไดทําการศึกษาคนควาและออกแบบเครื่องแกะเมล็ดขาวโพดหวานสด ซ่ึงจะเปน
ประโยชนอยางมากในการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับขาวโพดหวาน ลดตนทุนคาขนสง และนําเศษเหลือ เชน เปลือก
ขาวโพดไปใชประโยชนอ่ืนๆ ได  จึงขอเสนอโครงการพัฒนาเครื่องแกะเมล็ดขาวโพดหวานสดติดจมูก (Corn 
Thresher) ท่ีสามารถเก็บสวนปลายของเมล็ดขาวโพดไวเนื้อเมล็ดไมฉีกขาดใหเกิดการปนเปอนของเชื้อโรคเขา
สูเมล็ดได นํามาผลิตเปนเชิงพาณิชย ทดแทนการใชแรงงานคนลดการปนเปอนไปใชในไร ซ่ึงแตกตางกับเครื่อง
ตัดเมล็ดขาวโพดท่ีตัดเมล็ดไมติดจมูก (Corn Cutter) ท่ีมีผูผลิตในประเทศไทยอยูแลวท้ังไมเหมาะกับการ
นําไปใชในไรซ่ึงจะทําใหเกิดการปนเปอนได  

 

  
 

ผลิตภัณฑขาวโพดหวานท่ีนํามาแกะเปนเมล็ดสด 

 
รานขาวโพดหวานในประเทศจีนท่ีจัดรานเหมือนราน เค เอฟ ซี 

 
เครื่องแกะเมล็ดขาวโพดหวานสดท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือทําการสรางนี้

จะชวยเพ่ิมความเขมแข็งของภาคชุมชน ตอบรับการเปด AEC และสนองตอบยุทธศาสตรอาหารและความ
ม่ันคงของประเทศ โดยเริ่มจากกลุมเปาหมายท่ีกลุมเกษตรกรปลูกขาวโพดหวาน รานสหกรณชุมชน  
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2.1 ความตองการเทคโนโลยี  

• ป 2560 ถึง ป 2562 มีความตองการ 5, 15, 20 เครื่อง ตามลําดับ 

• ราคาขาย 120,000–150,000 บาท/เครื่อง รวมมูลคา 3 ป ประมาณ 6 ลานบาท 
2.2 ความสามารถในการทดแทน / ลดการนําเขาเทคโนโลยี  

• จากขอมูลท่ีกลาวไปแลวขางบนนี้ พบวาประเทศไทยมีการปลูกขาวโพดหวานเปนจํานวนมาก
แตยังไมสามารถสรางมูลคาเพ่ิมไดยังตองพ่ึงพาภาคอุตสาหกรรมขาวโพดบรรจุกระปอง ทํา
ใหราคาขาวโพดข้ึนลงตามกลไกตลาด ไมสามารถควบคุมหรือมมีทางออกอ่ืนๆ ได การจะซ้ือ
เครื่องจักรจากตางประเทศก็มีราคาแพง และขาดองคความรู ทักษะและอะไหลในการ
บํารุงรักษา ซ่ึงโครงการนี้จะชวยสรางอาชีพใหกับชุมชนหลายอาชีพดวยกัน เชน เมล็ด
ขาวโพดหวานสดบรรจุถุงแชแข็ง ทําน้ํานมขาวโพด รานคาขาวโพดหวานปรุงรสดังท่ีแสดง
ตัวอยางตามภาพขางบน สรางเครื่องจักรกลและชาง เปนตน  

2.3 การพัฒนาเทคโนโลยีในโครงการ มีปริมาณการใชชิ้นสวน/วัสดุ ท่ีผลิตไดในประเทศ  

• รอยละ  100% 
 
3. วัตถุประสงค 

3.1 สรางมูลคาเพ่ิมผลผลิตขาวโพดหวานใหกับเกษตรกร 
3.2 เกษตรกรสามารถเขาถึงเครื่องแกะเมล็ดขาวโพดหวานไดในราคาประหยัด 
3.3 ลดการนําเขาเครื่องแกะเมล็ดขาวโพดหวานท่ีมีราคาแพงจากตางประเทศ 
3.4 ประหยัดคาขนสงขาวโพดหวาน 
3.5 เพ่ิมคุณภาพขาวโพดหวานท่ีคงความหวานใหถึงผูบริโภค 
3.6 เปนประโยชนตอโรงงานอุตสาหกรรมผลิตขาวโพดหวานกระปอง 

 
4. ประเภทเทคโนโลยี (โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนนําไปใชงานอยูในกลุมใด) 

  ขาว     การผลิตภาคเกษตร  
  ปาลมน้ํามัน     พลังงานชีวมวล / พลังงานทางเลือก 
  การจัดการขยะ / ของเสีย   การกอสราง 
  การแพทย     ยานยนต 
  แปรรูปอาหาร    พลาสติก 
  เครื่องจักรสนับสนุน    อ่ืนๆ (ระบุ)..................................... 

 
5. รายละเอียดเครื่องจักรท่ีพัฒนา / สมรรถนะเครื่อง 

5.1 เครื่องจักร เครื่องมือหรืออุปกรณท่ีพัฒนา สามารถระบุท่ีมาโดยหลักการคือ 
 เกิดข้ึนจากการพัฒนาสรางเครื่องมือและอุปกรณข้ึนใหม ไมเคยมีผูใดพัฒนาข้ึนมากอน 
 พัฒนาข้ึนดวยกระบวนการวิศวกรรมยอนรอย (ลอกแบบ และ / หรือ ดัดแปลง) โดยอางอิง
ไดจากเครื่องตนแบบ  ยี่หอ Zhengzhou Rephale Machinery Co.,Ltd.  

……….….............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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5.2 เปรียบเทียบระหวางเครื่องท่ีจะพัฒนากับเครื่องท่ีมีอยู 
 
การทํางานของเครื่อง เพียงเตรียมปอกเปลือกทําความสะอาดเอาไหมขาวโพดออก แลวนําขาวโพดใส

เขาไปในเครื่อง เครื่องจะทําการดึงฝกขาวโพดเขาไปแกะเมล็ดขาวโพดสลัดเขาไปเก็บในภาชนะ และแยกซัง
ออกอีกทาง 

 

คุณสมบัติท่ัวไป 
เครื่องเดิม (หรือเทียบเคียงการใช

งานประเภทเดียวกัน) 
เครื่องท่ีจะพัฒนา 

1. กําลังการผลิต 
2. อัตราใชพลังงาน 
3. ประเภทเทคโนโลยีที่ใช 
 
4. ระดับโอกาสการผลิตแบบ

ครบวงจร / การบูรณา
การเคร่ืองจักร 

5. ระบบความปลอดภัย 
(safety) 

6. จุดเดนทางเทคนิคที่
สําคัญ 

7. คาใชจาย (operating 
cost) 

8. จุดคุมทุน IRR / 
Payback period 

9. ราคาเชิงพาณิชย 

300 - 400 กก./ชม. 
1.0 + 0.3 + 0.3 kW, 220 V 

- ระบบดึงฝกขาวโพด แกะเมล็ดขาวโพด 
แยกซัง อัตโนมัต ิ

- สามารถนาํเมล็ดทีไ่ดบรรจุถุงแชแข็ง 
ไปทาํสลดั นึ่งปรุงรส หรือนําไปตมค้ัน
ทําน้าํนมขาวโพดขาย 

- ปองกันไฟฟาลัดวงจร ปองกันมอืถูกดึง
เขาเคร่ือง 

- ไดเมล็ดขาวโพดสดติดจมูก ใชแรงงาน
แกะเมล็ดขาวโพดเพียงคนเดียว 

10 บาท/ชม. 
 

(ทดแทนแรงงาน 6 คน) 
  

300,000 บาท/เคร่ือง 

300 - 400 กก./ชม 
1.0 + 0.3 + 0.3 kW, 220 V 

- ระบบดึงฝกขาวโพด แกะเมล็ดขาวโพด 
แยกซัง อัตโนมัต ิ

- สามารถนาํเมล็ดทีไ่ดบรรจุถุงแชแข็ง ไป
ทําสลดั นึ่งปรุงรส หรือนําไปตมค้ันทํา
น้ํานมขาวโพดขาย 

- ปองกันไฟฟาลัดวงจร ปองกันมอืถูกดึง
เขาเคร่ือง 

- ไดเมล็ดขาวโพดสดติดจมูก ใชแรงงาน
แกะเมล็ดขาวโพดเพียงคนเดียว 

10 บาท/ชม. 
 

(ทดแทนแรงงาน 6 คน) 
ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 5 เดือน 

170,000 บาท/เดือน 
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6. ระยะเวลาดําเนินงาน  7  เดือน 
7. แผนการดําเนนิงาน 

 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (เดือนท่ี) ปริมาณงานรอยละ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1. ศึกษา/รวบรวมขอมูล          5 
2. รางตนแบบ/ออกแบบรายละเอียด          15 
3. จัดหาวัสดุอุปกรณ          15 
4. ดําเนินการสราง/ประกอบ/พัฒนาโปรแกรม          50 
5. ทดสอบการทํางาน/ปรับปรุงแกไข          5 
6. ทดลองการทํางานแบบสมบูรณ          5 
7. ประชาสัมพันธเผยแพรเทคโนโลย ี          5 

 
8. งบประมาณท้ังโครงการ   600,000 บาท 

8.1 ขอรับการสนับสนุน    500,000    บาท 
8.2 ผูประกอบการท่ีรวมโครงการสนับสนุน   100,000    บาท 
 
รายการงบประมาณ ภาคเอกชน ภาครัฐ 

1. คาจาง - 180,000 

2. คาตอบแทนนักวิจัย - 200,000 

3. คาใชสอย -    5,000 

4. คาวัสด ุ 80,000  50,000 

5. คาครุภัณฑ 20,000 (ไมสามารถสนับสนุนได) 
6. คาบริหารโครงการ -  65,000 

รวม 
    100,000    บาท 

(รอยละ    17     ) 
     500,000    บาท 

(รอยละ      83     ) 

 
9. การขยายผลสูเชิงพาณิชย 

โอกาสขยายผลเชิงพาณิชยของเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณท่ีขอรบัการสนบัสนุน 
- ลูกคาท่ีตองการจะซ้ือเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ มีความประสงคจะนําเครื่องจักร 

เครื่องมือ และอุปกรณดังกลาวไปใชงานในอุตสาหกรรมสาขา แปรรูปอาหาร 
 

- จํานวนลูกคาท่ีมีความตองการซ้ือเครื่องประมาณ 
จํานวนความตองการเครื่องจักรประมาณ 1 เครื่อง และ/หรอื จาํนวน   5 – 20     เครื่อง/ป 

รายชื่อลูกคาท่ีคาดวาจะมีความตองการซ้ือเครื่องจักรท่ีพัฒนาสราง    คุณพัฒนา  ชาญวิชิต 
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10. ผลท่ีคาดวาจะรับ 
10.1 ผลกระทบทางดานเทคโนโลย ี

ผลงานมีสวนในการสรางโอกาสกับผูใชอยางไร 
  เพ่ิมผลิตภาพการผลิต 
  ชวยอนุรักษพลังงาน / สิ่งแวดลอม 
  อ่ืนๆ (ระบุ)     
 

10.2 ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ 
 ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการใชสินคาตอป 
  ลดตนทุนการผลิต   2,400     บาท/วัน 
  ลดการจางแรงงาน    8–10    คน 
  เพ่ิมรายไดจากยอดขาย     บาท 
  อ่ืนๆ (ระบุ)     
 

10.3 ผลกระทบดานสังคม 
 

11. ผูรวมโครงการ (ช่ือ – สกุล, หนวยงาน, ขอมูลการติดตอ) 
11.1 ผูเสนอโครงการ 

นายชวลิต  รุงอิทธิวงศ 
รองผูอํานวยการฝายสารสนเทศและสงเสริมธุรกิจ 
สํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรม 
1518 ถ. ประชาราษฎร 1 เขตบางซ่ือ  กทม. 10800  
โทรศัพท 0-2555-2603 โทรสาร 0-2555-2618 
 

 
 
 

ลงชื่อ ................................................ ผูเสนอโครงการ 
     (นายชวลิต  รุงอิทธิวงศ ) 

รองผูอํานวยการฝายสารสนเทศและสงเสริมธุรกิจ 
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