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Research and development of the non-detasseled baby corn single cross, Kasetsart 2
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บทคัดยอ
พนัธุเกษตรศาสตร 2 เปนขาวโพดฝกออนลูกผสมเดี่ยวที่ไมตองถอดยอดที่ไดมาจากการผสมระหวาง

สายพันธุแทขาวโพดฝกออน (Kasetsart 1 x Ki 28)BC8 ท่ีเพศผูเปนหมันอันเนื่องมาจากไซโตพลาสซึม
(cytoplasmic male sterility, cms) กับสายพันธุแท KSei 14004 หรือ [(sh2 Syn 29 x KS1) x Suwan 3(S)
C4]-F4-S8-24-2-4-2-2 ซึง่เปนสายพันธุพอของขาวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวพันธุอินทรี 2  ผลการทดสอบพันธุที่
ไรสุวรรณ ในตนฤดูฝน ป 2541 และฤดูแลง และปลายฤดูฝนของป 2542 พบวา พันธุลูกผสมเด่ียวท่ีไมตอง
ถอดยอด เกษตรศาสตร 2 ใหนํ้ าหนักฝกสดท้ังเปลือก 1,280 กก./ไร,  นํ้ าหนักฝกสดปอกเปลือก 235 กก./ไร  
นํ้ าหนักฝกสดท่ีดี 195 กก./ไร และเปอรเซ็นตฝกมาตรฐาน 83% สงูกวาพันธุเกษตรศาสตร 1  (48, 62, 105 
และ 27% ตามลํ าดับ), พนัธุ PACB 421  (12, 26, 40 และ 11% ตามลํ าดับ) และพันธุ G-5414  (30, 13, 35 
และ 19% ตามลํ าดับ)   นอกจากนี ้ยังใหอัตราแลกเนื้อ 5.47 สูงกวาพันธุ เกษตรศาสตร 1, PACB 421 และ G-
5414 ซึ่งใหอัตราแลกเนื้อ 6.05, 5.59 และ 6.80 ตามลํ าดับ  พันธุเกษตรศาสตร 2 มีอายุเก็บเกี่ยววันแรก 54
วัน, ใหจํ านวน 1.30 ฝก/ตน, ลักษณะฝกสีเหลือง ปลายมน ไขปลาเรียงตัวสมํ่ าเสมอ, ความสูงตน 200 ซม.,
ความสูงฝก112 ซม.,ตานทานโรคทางใบและการหักลมและใหนํ้ าหนักตนสด 7,032 กก./ไร ศนูยวิจัยขาวโพด
และขาวฟางแหงชาติไดผลิตเมล็ดพันธุ “พนัธุเกษตรศาสตร 2” เผยแพรสูภาครัฐและเอกชนในป พ.ศ.2542

ABSTRACT
Kasetsart 2 is the non-detasseled baby corn single cross developed from the cms baby corn

line, (Kasetsart 1 x Ki 28)BC8, crossed with KSei 14004 or [(sh2 Syn 29 x KS1) x Suwan 3(S)C4]-F4-
S8-24-2-4-2-2 (a male parent inbred of sweet corn single-cross, Insee 2).  Hybrid trials were tested in
the 1998 early rainy season and 1999 dry and late rainy seasons at the National Corn and Sorghum
Research Center. Kasetsart 2 gave unhusked ear weight of 8,000 kg/ha, husked ear weight of 1,469
kg/ha, standard ear weight of 1,219 kg/ha, unhusked : husked ear weight ratio of 5.47 : 1 higher than
those of Kasetsart 1 (by 48, 62, 105, and 27%, respectively), PACB 421 (by 12, 26, 40, and 11%,
respectively), and G-5414 (by 30, 13, 35, and 12%, respectively).  It possessed number of ears/plant
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of 1.30, yellow cob with bullet tip, first harvesting date of 54 days, plant and ear heights of 200 and
112 cm, respectively, resistances to leaf diseases and root lodging, and fresh plant weight of 43,950
kg/ha.  The National Corn and Sorghum Research Center released it to the public and private sectors
in 1999.

คํ านํ า
ขาวโพดฝกออน (Zea mays L.) จัดเปนพืชผักที่มีความสํ าคัญทางเศรษฐกิจในดานอุตสาหกรรม

เกษตรของประเทศไทย โดยเร่ิมสงออกขาวโพดฝกออนบรรจกุระปอง ต้ังแตป พ.ศ. 2511-2514 ในปริมาณที่ไม
มากนัก จนกระทั่งป พ.ศ. 2515 สงออกได 378 ตัน คิดเปนมูลคา 3.9 ลานบาท  และในป พ.ศ. 2542 มีการสง
ออกเพ่ิมข้ึนถึง 51,669 ตัน คิดเปนมูลคา 1,432.3 ลานบาท    โดยสงไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา  ญี่ปุน  เน
เธอรแลนด  เยอรมนี ฯลฯ   นอกจากนี ้  ในป พ.ศ. 2542 ยังไดสงขาวโพดฝกออนสดไปยังประเทศอังกฤษ 
ญ่ีปุน และมาเลเซีย ฯลฯ จํ านวน 3,032 ตัน คิดเปนมูลคา 63.5 ลานบาท และสงออกขาวโพดฝกออนเปน
อนัดับหนึ่งของโลกติดตอกันมาหลายป การผลิตขาวโพดฝกออนเปนการคา ตองใชวิธีการถอดยอดหรือชอดอก
ตัวผู (detasseling) เพื่อเรงใหสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดเร็วขึ้น  เพ่ิมผลผลติตอไร และปองกันการผสมพันธุ 
ซึ่งจะทํ าใหฝกออนท่ีไดมีคุณภาพไมเปนท่ีตองการของโรงงาน เน่ืองจากฝกออนท่ีไดมีเมล็ดบวมพอง แตการใช
วิธีการถอดยอดตองใชแรงงานและสิ้นเปลืองเวลามาก และทํ าใหสูญเสียใบบางสวน เปนผลใหผลผลิตลดลง    
(โชคชัย และคณะ, 2537; 2538; Aekatasanawan, 2000) และจะทํ าใหไมสามารถแขงขันกับประเทศที่มีคาแรง
งานตํ่ ากวาได เชน ประเทศซมิบับเว อินเดีย เวยีดนาม และจีน ฯลฯ   ดงันัน้ การใชลักษณะเพศผูเปนหมันจะ
ชวยลดปญหาดังกลาว รวมท้ังแกปญหาความเบ่ือหนายของเกษตรกรอันเน่ืองมาจากการถอดยอด และชวยลด
ตนทุนการผลิตของเกษตรกร โดยเฉพาะพันธุขาวโพดฝกออนลูกผสมเดี่ยวที่เพศผูเปนหมันที่ทํ าใหไมตองถอด
ยอด และใหผลผลิตสูง มีความสมํ่ าเสมอของฝกและสีสูง ตรงตามความตองการของโรงงาน และสามารถเก็บ
เก่ียวไดพรอมกัน ทํ าใหสะดวกในการจัดการของเกษตรกรและโรงงาน  นอกจากนี ้ การใชลักษณะเพศผูเปน
หมันในการผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดฝกออนลูกผสมเปนการคาทํ าใหไมตองเสียคาแรงงานในการถอดยอด ชวย
ลดตนทุนการผลิตเมล็ดพันธุ  ขาวโพดฝกออนลูกผสมเด่ียวท่ีไมตองถอดยอดจะชวยใหประเทศไทยยังคงรักษา
ความเปนผูนํ าทางดานเทคโนโลยีการผลิตโดยเฉพาะเรื่องพันธุ  รวมท้ังการสงออกขาวโพดฝกออนเปนอันดับ
หนึ่งของโลก

วัตถุประสงคของการวิจัยนี้ เพื่อพัฒนาพันธุขาวโพดฝกออนลูกผสมเดี่ยวท่ีไมตองถอดยอดโดยใช
ลกัษณะเพศผูเปนหมันอันเนื่องมาจากไซโตปลาสซึม (cytoplasmic male sterility, cms)   สํ าหรับตลาดฝกสด
และอุตสาหกรรมแปรรูป

อุปกรณและวิธีการ
อุปกรณ :    สายพนัธุและพันธุขาวโพดฝกออนที่ใชการวิจัย มีดังนี้

1)! สายพันธุขาวโพดฝกออนลูกผสมเดี่ยวท่ีเพศผูเปนหมันอันเนื่องมาจากไซโตพลาสซึมชนิด C     
(C cms) จํ านวน 1 สายพันธุ  ไดแก  (Kasetsart 1 x Ki 28)BC8  และสายพันธุแทขาวโพดหวาน 
KSei 14004 หรือ [(sh2 Syn 29 x KS1) x Suwan 3(S)C4]-F4-S8-24-2-4-2-2
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2)! พันธุขาวโพดฝกออนลูกผสมที่เพศผูปกติของบริษัทเมล็ดพันธุ  ไดแก  พันธุ  PACB 116, PACB
129, PACB 444, NTB 017, NTB 048, UniseedB-50 เปนตน

3)! พนัธุเปรียบเทียบ จํ านวน 3 พันธุ  ไดแก  พันธุ เกษตรศาสตร 1, PACB 421 และ G-5414

วิธีการ :

1.! การสรางและพัฒนาสายพันธุเพศผูเปนหมัน  การสรางลูกผสม  และการทดสอบพันธุ
มขีั้นตอนรายละเอียดแสดงใน ภาพท่ี 1

2.   การปฏิบัติและดูแลรักษา
ปลกูทดสอบผลผลิตพันธุขาวโพดฝกออนที่ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ อํ าเภอปากชอง

จงัหวัดนครราชสีมา  วางแผนการทดลองแบบ randomized complete block มี 2 ซํ้ า  ปลูกพันธุละ  2 แถว ใช
ระยะปลูก 75 x 20 ซม. ปลูกหลุมละ 3 เมล็ด  การดูแลรักษา มีดังนี้ ใสปุยรองพื้นสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./
ไร พนสารควบคุมวัชพืชกอนงอกหลังจากใหนํ้ า โดยใช atrazine 640 กรมั/ไร ผสมกับ Stomp อัตรา 640 มล./
ไร  ถอนแยกหลังจากปลูก 2 สัปดาห ใหเหลือ 2 ตน/หลมุ ไดจํ านวนตนประมาณ 21,333 ตน/ไร  และใสปุย
แตงหนายูเรีย อัตรา 25 กก./ไร เมื่อขาวโพดอายุ 3 สัปดาห หลังจากปลูก  และถอดชอดอกตัวผูเฉพาะพันธุลูก
ผสมท่ีเพศผูปกติ ซึ่งเปนพันธุลูกผสมของบริษัทเมล็ดพันธุ และเก็บเกี่ยวหลังจากขาวโพดเริ่มออกไหมวันแรก
รวมระยะเวลาเก็บเก่ียว 5 วัน

3.  การบันทึกขอมูล
บันทึกลักษณะตาง ๆ จาก 2 แถว มีดังนี้  ผลผลติ (กก./ไร) ไดแก  นํ้ าหนักฝกสดท้ังเปลือก  นํ้ าหนัก

ฝกสดปอกเปลือก  นํ้ าหนักฝกสดท่ีดี  นํ้ าหนักฝกสดท่ีเสีย  จํ านวนฝกดี  จํ านวนฝกเสีย  จํ านวนฝกตอตน และ
อัตราแลกเน้ือ (นํ้ าหนักฝกสดท้ังเปลือก/นํ้ าหนักฝกสดปอกเปลือก)   และบันทึกลักษณะทางการเกษตรอื่น ๆ 
ไดแก   อายุวันเก็บเก่ียววันแรก   ความสูงตนและฝก (ซม.)   ความตานทานการหักลม (คะแนน 1-5)    ความ
ตานทานโรคทางใบ (คะแนน 1-5)  ลักษณะตน (คะแนน 1-5)  ลักษณะฝก (คะแนน 1-5)  สีของฝกออน  และ
นํ้ าหนักตนสด (กก./ไร)  โดยใหคะแนน 1 = ดีที่สุด และ 5 = ดีนอยที่สุด

มาตรฐานการจํ าแนกฝกออนท่ีดี  มีดังนี้
               - ลักษณะฝกสมบรูณ ปลายฝกตรง
               - การเรียงตัวของรังไข (ovary) เปนแถวตรง ไมแยกเปนรอง
               - ฝกมีสีเหลือง หรือสีครีม
               - มีความยาวฝก 4-9 ซม.

-!มีเสนผาศูนยกลางฝก 1-1.5 ซม.
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Year / Season
1994 L  (Late rainy season)    Kasetsart 1 x Ki 28, KSei 14004, various inbreds

      (KS 1)
1995 E  (Early rainy season)           Yield trial of topcrosses
1995 L (KS 1 x Ki 28)BC1

 !
1996 E BC2

1996 L        Yield Trial of Topcrosses

1997 D  (Dry season) BC3         Testcrossing with various inbreds
 !      

1997 L BC4            Testcrossing with various inbreds           Yield Trial
 !          !

1998 E            BC5               Yield trial of single crosses
 !

1998 L BC6       Seed production of BC6 female inbred
 !

1999 D BC7 Yield trial of KBSC 101 single cross &
 !    Demonstration and seed production of KBSC 101

1999 E BC8    Released KBSC 101 in the name of Kasetsart 2
            to farmers and processing plants

Figure 1   Diagram of research and development of the non-detasseled baby corn
      single cross, Kasetsart 2

ผล

1.  ผลผลิตของพันธุเกษตรศาสตร 2 เปรียบเทียบกับพันธุเกษตรศาสตร 1 และพันธุลูกผสม

ผลการทดสอบพันธุท่ีไรสุวรรณ ในตนฤดูฝน ป 2541 และฤดูแลงและปลายฤดูฝนของป 2542 (ตาราง
ท่ี 1) พบวา พันธุลูกผสมเด่ียวท่ีไมตองถอดยอด เกษตรศาสตร 2 ใหนํ้ าหนักฝกสดท้ังเปลือก 1,280 กก./ไร, นํ้ า
หนักฝกสดปอกเปลือก 235 กก./ไร  นํ้ าหนักฝกสดท่ีดี 195 กก./ไร และเปอรเซ็นตฝกมาตรฐาน 83% สูงกวา
พันธุเกษตรศาสตร 1  (48, 62, 105 และ 27% ตามลํ าดับ), พนัธุ PACB 421  (12, 26, 40 และ 11% ตาม
ลํ าดับ) และพันธุ G-5414  (30, 13, 35 และ 19% ตามลํ าดับ)  นอกจากนี้ ยังใหอัตราแลกเนื้อ 5.47 สูงกวา
พันธุ  เกษตรศาสตร 1, PACB 421, G-5414 ซึ่งใหอัตราแลกเนื้อ 6.05, 5.59 และ 6.80 ตามลํ าดับ

2.! ลกัษณะทางการเกษตรของพันธุเกษตรศาสตร 2 เปรียบเทียบกับพันธุเกษตรศาสตร 1 และพันธุ
ลูกผสม

พันธุเกษตรศาสตร 2 มีอายุเก็บเกี่ยววันแรก 54 วัน   ชากวาพันธุเกษตรศาสตร 1 (49 วนั)   และพันธุ
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PACB 421 (51 วัน) แตเร็วกวาพันธุ G-5414 (57 วัน)  ใหจํ านวนฝก 1.30 ฝก/ตน มากกวาพันธุเกษตรศาสตร
1 (1.26 ฝก/ตน) แตนอยกวาพันธุ PACB 421 และ G-5414 ซึ่งใหจํ านวน 1.46 และ 1.45 ฝก/ตน ตามลํ าดับ มี
ความสูงตน 200 ซม. ความสูงฝก 112 ซม. สูงกวาพันธุอื่น ๆ  นอกจากนี้ พันธุเกษตรศาสตร 2 ยังใหลักษณะ
ทางการเกษตรอื่น ๆ เชน ความตานทานการหักลม, ความตานทานโรคทางใบ และลักษณะตนดีกวาพันธุ
เปรียบเทียบ และใหนํ้ าหนักตนสด 7,032 กก./ไร สูงกวาพันธุเกษตรศาสตร 1 และ PACB 421 แตนอยกวา
พันธุ G-5414 ซึ่งใหนํ้ าหนักตนสด 8,575 กก./ไร (ตารางท่ี 2)

วิจารณ
พนัธุขาวโพดฝกออนลูกผสมเดี่ยวที่เพศผูเปนหมันและไมตองถอดยอดพันธุเกษตรศาสตร 2 หรือ (KS 

1 x Ki 28)BC8 x [(sh2 Syn 29 x KS 1) x Suwan 3(S)C4]-F4-S10-24-2-4-2-2  เปนผลส ําเร็จจากการวิจัยและ
พัฒนาอยางตอเน่ือง หลังจากไดพันธุเกษตรศาสตร 1 ซึ่งเปนพันธุขาวโพดฝกออนที่มีลักษณะเพศผูเปนหมัน
อนัเนื่องมาจากไซโตพลาสซึมชนิด C (C cytoplasmic male sterility) ทํ าใหไมตองถอดยอด (โชคชัย และคณะ, 
2537; 2538; 2540ข; Aekatasanawan, 2000)  แตพันธุเกษตรศาสตร 1 ยังใหผลผลติต่ํ ากวาพันธุลูกผสมที่ใช
เปนการคา และยังมีความแปรปรวนในลักษณะผลผลิต ความสูงตนและฝก เก็บเก่ียวไดไมพรอมกัน และมีอายุ
เก็บเก่ียวนานกวาพันธุลูกผสมท่ีตองถอดยอด  โชคชัย และคณะ (2540ก) จึงไดพัฒนาพันธุลูกผสมทอปครอสส
ท่ีเพศผูเปนหมันและไมตองถอดยอด ซึ่งใหผลผลิตสูงกวาพันธุเกษตรศาสตร 1 และมีความแปรปรวนใน
ลกัษณะฝก และลกัษณะทางการเกษตรดังกลาวนอยกวา       ตอมาไดพัฒนาสายพันธุขาวโพดฝกออนที่เพศผู
เปนหมันโดยใชพันธุเกษตรศาสตร 1 ผสมกับสายพันธุแท Ki 28 โดยใชวิธีการผสมกลับ (backcross) จํ านวน
แปดคร้ัง  และนํ ามาผสมกับสายพันธุขาวโพดหวานเพื่อสรางพันธุขาวโพดฝกออนลูกผสมเดี่ยวที่ไมตองถอด
ยอดท่ีใหเฮเทอโรซีส (heterosis) สงูในลักษณะผลผลิต   และเพิ่มลักษณะคุณภาพในการรับประทาน  โดย
เฉพาะการผสมกับสายพันธุแท [(sh2 Syn 29 x KS 1) x Suwan 3(S)C4]-F4-S10-24-2-4-2-2 หรือ KSei 
14004 ซึง่เปนสายพันธุพอของขาวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวพันธุอินทรี 2  นอกจากนี ้ ยังสามารถเก็บเก่ียวได
ใกลเคียงกัน และมีอายุเก็บเกี่ยวสั้นกวาพันธุเกษตรศาสตร 1 ซ่ึงมีอายุเก็บเก่ียว 7-10 วัน  พันธุเกษตรศาสตร 
2 มปีลายมน ทํ าใหทนตอการขนสงและเก็บไวไดนานกวาพันธุที่มีปลายแหลม

สรุป
ขาวโพดฝกออนลกูผสมเดีย่วท่ีไมตองถอดยอดพนัธุเกษตรศาสตร 2 ใหผลผลตินํ ้าหนกัฝกสดสงูกวาพนัธุ

เกษตรศาสตร 1 และพนัธุลกูผสมท่ีใชเปนการคาท่ีตองถอดยอด  และยังมลีกัษณะทางการเกษตรท่ีดแีละสมํ ่าเสมอ 
มีลกัษณะฝกสเีหลอืง ปลายมน ไขปลาเรยีงตัวสม่ํ าเสมอ  ใหอัตราแลกเนือ้สงู  และใหนํ ้าหนกัตนสดสงู

ขาวโพดฝกออนลูกผสมเดี่ยวท่ีไมตองถอดยอดจะชวยใหประเทศไทยยังคงรักษาความเปนผูนํ าทาง
ดานเทคโนโลยีการผลิต และการสงออกขาวโพดฝกออนเปนอันดบัหน่ึงของโลก ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟาง
แหงชาติไดผลิตเมล็ดพันธุเกษตรศาสตร 2 และเผยแพรสูภาครัฐและเอกชนในชื่อ “พนัธุเกษตรศาสตร 2” ในป
พ.ศ. 2542
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Table 1  Means for fresh ear weight of Kasetsart 2 compared to Kasetsart 1, PACB 421, and G-5414, evaluated at Suwan Farm in
the 1998 early rainy, 1999 dry, and 1999 late rainy season

Relative to Kasetsart 2
Unhusked : Unhusked

Fresh ear weight Husked wt. Fresh ear weight to husked
   Variety Unhusked Husked Good Good ratio Unhusked Husked Good Good ear wt.

   -------------kg/rai------------- % --------------------------------------%------------------------------------
Kasetsart 2 1,280 235 195 83.0 5.47 148 162 205 127 90
PACB 421 972 183 133 72.7 5.59 112 126 140 111 92
G-5414 1,122 164 128 78.0 6.80 130 113 135 119 112
Kasetsart 1 866 145 95 65.5 6.05 100 100 100 100 100

Mean 1020 175 137 78.3 6.05
1 6.25 rais = 1 hectare.
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Table 2  Means for some agronomic traits of Kasetsart 2 compared to Kasetsart 1, PACB421, and G-5414,  evaluated at Suwan Farm in the
1998 early rainy, 1999 dry, and late rainy season

Days to Ear Ear Height Root Foliar Plant Downy Fresh
Variety 1st harvest Ear/plant aspect color3 Plant Ear lodging disease aspect mildew plant wt.

d no. 1-5 ----------cm--------- ------------------1-51------------------ % kg/rai2

Kasetsart 2 54.3 1.30 1.2 Y 200 112 1.2 1.3 1.1 0 7,032
PACB 421 51.3 1.46 1.5 Y 167 95 1.0 1.8 1.6 0 6,261
G-5414 57.0 1.45 2.0 YW 189 107 1.5 1.5 1.3 0 8,575
Kasetsart 1 49.0 1.26 2.3 YW 179 89 1.5 1.6 2.6 0 5,490

Mean 53.3 1.34 1.5 190 105 1.2 1.5 1.5 0 6,975
1 Ratings 1-5; 1 = best, 5 = poorest.
2 6.25 rais = 1 hectare.
3 Y = yellow, YW = Yellow-White.


