
 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู 
1. เพ่ือใหนักศึกษารูจักลักษณะโครงสรางทางสัณฐานวิทยาของขาวโพด 
2. เพ่ือใหนักศึกษาจําแนกประเภทขาวโพดชนิดตางๆ ได 
3. เพ่ือใหนักศึกษาบอกความแตกตางของขาวโพดพันธุตาง ๆ ได 

 

วัสดุอุปกรณ 
1. กลองจุลทรรศน (Sterio micriscope) 
2. ตัวอยางตนขาวโพดสายพนัธุตาง ๆ 
3. แผนภาพ 
4. จานแกว (Petri disc) 
5. ใบมีด 
6. เข็มเขี่ย 

 
 ขาวโพดเปนพืชในเผา (tribe) Maydeae ซ่ึงลักษณะสําคัญของพืชในเผาน้ีคือ มี
ดอกตัวผูและดอกตัวเมียอยูแยกกัน แตอยูในตนเดียวกัน (monoecious)  ขาวโพดซึ่งเปน
พืชปลูกเพียงชนิดเดียวในเผาน้ี จะมีชอดอกตัวผูทางปลายยอด และมีชอดอกตัวเมียอยู
บนแกน ซ่ึงแตกจากดานขางของลําตน  การที่ดอกอยูแยกกนัเชนน้ีอีกท้ังการท่ีดอกตัวผู
โปรยละอองเกสรกอนท่ี stigma ของดอกตัวเมียแกพรอมจะผสมทําใหดอกตัวเมียสวน
ใหญจะถูกผสมขามตน 
 ขาวโพดแบงเปนกลุมตาง ๆ ไดหลายกลุม ตามความแตกตางในลักษณะของเมล็ด 
คือ เปนขาวโพดไรชนิดหัวบุบ (dent corn) ขาวโพดไรชนิดหัวแข็ง (flint corn) ขาวโพด
หวาน (sweet corn) ขาวโพดคั่ว (pop corn) ขาวโพดขาวเหนียว (waxy corn) ขาวโพด

บทที ่ 2 
ปฏิบัติการเร่ือง ขาวโพด 
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 1.  ขาวโพดไรชนิดหัวบุบ (dent corn)    มีช่ือวิทยาศาสตรวา Zea mays 
indentata มีลักษณะเดน คือ มีรอยบุบ (depression or dent) ตรงสวนหัวของเมล็ด แปง
ทางดานขางของเมล็ดเปนแปงแข็ง (hard or corneous starch) แปงตรงสวนกลางและ
สวนหัวของเมล็ดเปนแปงออน (soft starch) เม่ือเมล็ดแหง แปงออนจะยุบตัวลงทําใหเกิด
รอยบุบตรงสวนหัว 
 2. ขาวโพดไรชนิดหัวแข็ง (flint corn)  มีช่ือวิทยาศาสตรวา Zea mays indurata 
เมล็ดขาวโพดชนิดน้ีจะมีแปงออนเพียงเล็กนอยอยูสวนกลางของเมล็ด รอบนอกทั้ง
ดานขางและสวนหัวเปนแปงแข็ง ทําใหเมล็ดมีผิวเรียบและแข็ง 
 3.  ขาวโพดหวาน (sweet corn)   มีช่ือวิทยาศาสตรวา  Zea mays saccharata 
เม่ือเมล็ดยังไมแกจะทึบแสง แตเม่ือแกเมล็ดจะใสและเหี่ยวยน ผิวไมเรียบ ขาวโพดหวาน
ตางจากขาวโพดไรชนิดหัวบุบเน่ืองจากมียีน (gene) คอยควบคุมไมใหนํ้าตาลเปลี่ยนเปน
แปง 
 4.  ขาวโพดขาวเหนียว (waxy corn)   มีช่ือวิทยาศาสตรวา Zea mays ceratina  
เมล็ดมีลักษณะเหมือนข้ีผึ้ง แปงของขาวโพดชนิดน้ีจะเปนแปงชนิด amylopectin ท้ังหมด 
ในขณะที่แปงขาวโพดชนิดอื่นจะมี amylopectin ประมาณ 72-78% และมี amylose 22-
28% 
 5.  ขาวโพดแปง (flour corn) มีช่ือวิทยาศาสตรวา Zea mays amylacea เมล็ดจะ
มีแปงเปนแปงออนเปนสวนมาก เน่ืองจากเมล็ดเปนแปงออนท่ัวท้ังเมล็ด เม่ือแหงจึงไม
เกิดรอยบุบ หรือมีรอยบุบตรงสวนหัวเพียงเล็กนอย 
 6.  ขาวโพดคั่ว (pop corn) มีช่ือวิทยาศาสตรวา Zea mays everta มีแปงแข็ง
เปนสวนใหญ มีแปงออนอยูเพียงเล็กนอย แปงแข็งซ่ึงอยูตอนกลางของเมล็ดหอหุมดวย
สารท่ีคอนขางเหนียวและยืดหยุน เม่ือเมล็ดถูกความรอนจะเกิดความดันภายในเมล็ด และ
ระเบิดออก ความช้ืนของเมล็ดประมาณ 14% จะเปนความช้ืนท่ีเหมาะสมสําหรับนําไปคั่ว 
เพราะจะไดปริมาตรเพิ่มข้ึนมากกวาเม่ือเทียบกับเมล็ดท่ีช้ืนนอยกวาหรือมากกวา 
ขาวโพดคั่วจะแบงออกเปน 2 พวก ตามรูปรางของเมล็ดคือ rice pop corn มีลักษณะหัว
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 7.  ขาวโพดปา (pod corn) มีช่ือวิทยาศาสตรวา Zea mays tunicata ขาวโพด
ชนิดน้ีไมมีการปลูกเพ่ือการคา แตเปนประโยชนในการศึกษาเกี่ยวกับกําเนิดของขาวโพด
ปลูกในปจจุบัน ลักษณะของขาวโพดปาก็คือ แตละเมล็ดจะมีเปลือกหุม (pod หรือ husk) 
และฝกก็จะมีเปลือกหุมฝกอีกช้ันหน่ึง เมล็ดจะมีลักษณะตาง ๆ กัน คือ มีท้ังเมล็ดพวกหัว
บุบ หัวแข็ง ขาวโพดแปง ขาวโพดหวาน 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตรของขาวโพด  
 
 1.  ราก (Roots) 
 ขาวโพดมีรากระบบรากฝอย (fibrous root system) เม่ือขาวโพดเร่ิมงอกรากที่
งอกออกจากเมล็ดโดยตรงจะมี 4 ราก หรืออาจจะมากกวา 4 ราก รากพวกนี้จัดเปนราก
ช่ัวคราว (seminal roots) เม่ือขาวโพดงอกได 7-10 วัน รากพิเศษ (adventitious roots) 
จะงอกออกจากขอของลําตนสวนที่อยูใตระดับดินเรียก crown roots  รากพวกนี้จัดเปน
รากถาวร (permanent root) ซ่ึงสามารถแผออกไปโดยรอบไดกวางถึง 1 เมตร และลึกลง
ในแนวดิ่งยาวมาก อาจถึง 3 เมตร 
 รากพิเศษที่มีเสนใหญและแตกจากขอลาง ๆ ของลําตนที่อยูเหนือดิน จะทํา
หนาท่ีชวยค้ําจุนลําตน รากพวกน้ีเรียกวา prop root, aerial root หรือ brace root 
 
 2.  ลําตน (Stem, stalk) 
 ตนขาวโพดมีลักษณะแข็งและตัน ไมมีกิ่งกานดานขาง สวนใหญมักจะไมมีการ
แตกกอ ยกเวนขาวโพดบางพันธุท่ีอาจแตกกอได 3-4 ตน ลําตนจะประกอบดวยขอ 
(node) และปลอง (internode) สลับกัน ปลองท่ีอยูดานลาง ๆ จะใหญและส้ันกวา ปลองท่ี
อยูเหนือข้ึนมาบนปลองจะมีรองลึก (groove)  ซ่ึงเกิดจากรอยกดของตาที่มุมใบ ในขณะท่ี
ปลองกําลังอยูในระยะยืดตัว ปลายยอดสุดของลําตนจะเปนท่ีเกิดของชอดอกตัวผู ความสูง
ของลําตนขาวโพดจะแปรไปตามพันธุและสภาพแวดลอมในการเพาะปลูก 
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 3.  ใบ (Leaf) 
 ขาวโพดจะมีใบระหวาง 8-21 ใบ ซ่ึงใบจะเกิดท่ีขอของลําตนอยางสลับ ขอละ
หน่ึงใบ พันธุท่ีมีตนเต้ียและอายุส้ันจะมีจํานวนใบนอยกวาพันธุท่ีมีตนสูงและอายุยาว ใบ
ประกอบดวยกาบใบ (leaf sheath) และแผนใบ (leaf blade) ฐานของกาบใบจะเรียบและ
หุมรอบขอของลําตน เหนือข้ึนมากาบใบจะแยกออกและหอหุมปลองของลําตน และอยู
แนบชิดกับปลอง 
 แผนใบจะมีลักษณะแบนและยาวเรียว มีเสนใบแบบขนาน ท่ีผิวดานบนของ
แผนใบจะมีขนขึ้นปกคลุม ซ่ึงเม่ือลูบจะรูสึกสากมือ ท่ีรอยตอระหวางแผนใบและกาบใบ 
(leaf collar) จะมีเยื่อกันฝน (ligule)   ซ่ึงเปนเยื่อบาง ๆ ใส  และมีหูใบ (auricle) ซ่ึงมี
ลักษณะเปนพ้ืนที่สามเหลี่ยมที่ฐาน 2 ขางของแผนใบ 
 
 4.  ชอดอกตัวผู (Male inflorescence, staminate inflorescence) 
 ขาวโพดมีชอดอกตัวผูท่ีสวนยอดของลําตน เปนชอแบบ panicle ซ่ึงเรียกวา 
tassel ดอก (spikelet) จะเกิดเปนคูโดยดอกหน่ึงจะไมมีกานดอก (sessile spikelet) และ
อีกดอกมีกานดอก (pedicelled spikelet)  ดอกหน่ึง ๆ จะประกอบดวยดอกยอย (florets) 
2 ดอกยอยอยูภายใน glumes ดอกยอยแตละดอกจะมีกลีบ lemma ลักษณะเวารูปไข และ
กลีบ palea หุมอยู หน่ึงดอกยอยจะมี stamens 3 อัน และ lodicules 2 อัน กานชูเกสรตัว
ผู (filament) จะยืดตัวอยางรวดเร็วในระยะดอกบานชูอับเรณู (anther) ออกมาพนดอก อับ
เรณูอาจมีสีมวง สีชมพู สีเหลือง หรือสีเขียว อับเรณูหน่ึง ๆ มีละอองเกสร (pollen grain) 
ไดถึง 2,500 ละอองเกสร ชอดอกตัวผูของขาวโพดหน่ึงตนอาจผลิตละอองเกสรไดถึง 
25,000,000 ละอองเกสร การโปรยละอองเกสรจะเกิดข้ึนกอนการออกไหมของชอดอกตัว
เมีย ตนเดียวกัน 1-3 วัน ดังนั้นขาวโพดจึงเปนพืชท่ีผสมขามตน (cross - pollinated 
crop) การบานของดอกและการโปรยละอองเกสรจะเกิดข้ึนจากปลายชอกอน แลวสวนลาง
ลงมาก็จะทะยอยบาน การโปรยละอองเกสรอาจจะเกิดติดตอกันไปนานถึง 2 สัปดาห 
 
 5.  ชอดอกตัวเมีย (Female inflorescence, pistillate inflorescence) 
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 ชอดอกตัวเมียของขาวโพดก็คือ ฝก (ear) ซ่ึงเปนชอดอกแบบ spike มีแกนชอ
ดอกใหญเรียกวา rachis หรือ cob แกนชอดอกจะอยูสวนปลายของกิ่งท่ีแตกจากตาขาง
ของลําตน กิ่งน้ีจะประกอบดวยปลองส้ัน ๆ หลายปลองอยูติด ๆ กัน ซ่ึงเรียกวา กานชอ
ดอกหรือกานฝก (shank) และท่ีบนกานชอดอกน้ีตามขอจะมีใบซ่ึงเปลี่ยนแปลงลักษณะ
โดยมีกาบใบใหญแตไมมีแผนใบ หากแตมี ligules อยูท่ีปลาย ใบซ่ึงอยูตามขอของกานชอ
ดอกเหลาน้ีจะอยูซอนเหลื่อมกันหุมชอดอกไว ทําหนาท่ีเปนเปลือกหุมฝก (husk) ท่ีฐาน
ของกานชอดอกจะมีใบท่ีมีกาบใบใหญ และหอหุมฝกไว ใบน้ีเรียกวา subtending leaf 
ขณะเดียวกันฐานของกานชอดอกจะมีใบท่ีแปลงลักษณะอีกแบบหน่ึงคือ มีกาบใบใหญ
เชนกัน ไมมีแผนใบและมีสันสองสันอยูบนกาบใบ ใบท่ีแปลงลักษณะน้ีจะอยูช้ันนอกสุด
ของกาบหุมฝกและจะกั้นระหวางฝกกับลําตนไวเรียกวา prophyllum  
 บนแกนชอดอกจะมีดอก (spikelet) เกิดเปนคูอยูรอบแกนชอดอก เปนดอกชนิด
ท่ีไมมีกานดอก (sessile spikelet) ดอกหน่ึง ๆ จะประกอบดวยดอกยอย (florets) 2 ดอก 
ดอกยอยท่ีอยูดานลางจะไมเจริญและเปนหมัน (sterile) มีเพียงสวนของ lemma กับ 
palea สวนดอกยอยอีกดอกท่ีอยูดานบนจะสมบูรณพันธุ (fertile) และประกอบดวยรังไข
กับกานรับละอองเกสรตัวผู (style) ซ่ึงเรียกวาไหม (silk) ดอกยอยท่ีสมบูรณจะมี lemma 
และ palea หุมเชนเดียวกับดอกท่ีเปนหมัน และท้ังดอกจะมีกลีบช้ันนอก (glume) หุมอยู
อีกช้ันหน่ึง 
 ไหมที่ทําหนาท่ีรับละอองเกสรตัวผู จะมีความยาวระหวาง 15-30 เซนติเมตร 
และจะโผลพนกาบหุมฝกออกมาทางปลายฝก ทุกจุดบนเสนไหมสามารถที่จะรับละออง
เกสรตัวผูเขาผสมได ในตนเดียวกันดอกตัวผูจะโปรยละอองเกสรกอนท่ีดอกตัวเมียพรอม
จะรับการผสมเล็กนอย ดังน้ันขาวโพดจึงเปนพืชผสมขามโดยธรรมชาติ และดอกตัวเมีย
มักจะไดรับการผสมเกสรจากตนที่อยูขางเคียง ขาวโพดมีฝกที่ไมมีเมล็ด (barrenness) 
เน่ืองจากไหมของขาวโพดโผลไมทันระยะที่มีการโปรยละอองเกสร 
 การผสมระหวางละอองเกสรกับไขจะเกิดข้ึนภายใน 12-28 ช่ัวโมงนับต้ังแต
ละอองเกสรสัมผัสเสนไหม เม่ือเมล็ดพัฒนาข้ึนมาจํานวนแถวของเมล็ดในฝกจะเปน
จํานวนคูเสมอ เน่ืองจาก spikelet เกิดเปนคูและในแตละ spikelet จะมี floret เดียวที่
สมบูรณพันธุ 
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 หลังจากผสมแลว 20-40 วัน รังไขจะเจริญเปนเมล็ดท่ีแกเต็มท่ี ขาวโพดท่ี
ไดรับการผสมโดยไมมีการควบคุมการถายละอองเกสรเรียกวา ขาวโพดพันธุผสมเปด 
(open pollinated variety) 
 
 6.  เมล็ด (Fruit, caryopsis, kernel, grain) 
 เมล็ดขาวโพดคือ ผลชนิด caryopsis ซ่ึงอาจเรียกวา kernel หรือ grain 
หลังจากดอกตัวเมียไดรับการผสม รังไขก็จะเจริญเปนผล ผนังรังไขท่ีสุกจะเจริญเปน 
pericarp      pericarp น้ีจะอยูเช่ือมติดกับ testa แตช้ันของ testa มักจะไมปรากฏใน
เมล็ดขาวโพด เน้ือเยื่อท่ีอยูช้ันในถัดvอยูช้ันในถัดจาก pericarp และ testa เขามาคือ 
aleurone layer ซ่ึงจะหอหุม endosperm และคัพภะ (embryo หรือ germ)  endosperm 
จะประกอบ ดวยแปงเปนสวนใหญ ซ่ึงแปงใน endosperm จะมี 2 ชนิด คือแปงแข็ง ซ่ึง
มักจะโปรงแสงเลื่อมเปนมัน และมีสัดสวนของโปรตีนผสมอยูมากกวาแปงออน แปงออน
มักจะมีสีขาวและขุน สัดสวนของแปงท้ังสองชนิดในขาวโพด และบริเวณที่แปงแตละชนิด
กระจายอยูจะแตกตางกันไปตามพันธุ 
 คัพภะ หรือ embryo จะอยูตรงสวนฐานของเมล็ด คัพภะประกอบดวย ยอดออน 
(plumule) และรากออน (radicle) ยอดออนจะมี coleoptile หุม สวนรากออนจะมี 
coleorhiza หุม scutellum (หรือ cotyledon) เปนสวนท่ีอยูติดกับ endosperm และทํา
หนาท่ีดูดอาหารจาก endosperm มาเลี้ยงคัพภะ ท่ีฐานของเมล็ดทางดานนอกจะเปนสวน
ของกานดอกส้ัน ๆ ท่ีเรียกวา pedicel หรือ tip cap 
 เมล็ดขาวโพดมีสีตาง ๆ กัน ต้ังแตสีขาว สีเหลือง สีสม สีแดง หรือสีมวงเกิดข้ึน
เน่ืองจาก xenia effect ซ่ึงเปนอิทธิพลของละอองเกสรจากตนอื่นที่มีตอ endosperm 
endosperm เปนเนื้อเยื่อท่ีมีโครโมโซม 3 ชุด (triploid) โดยไดรับ 1 ชุด จาก nucleus 
ของ pollen และอีก 2 ชุด จาก polar nuclei ของ embryo sac สีของ endosperm ซ่ึง
แสดงลักษณะในแปงชนิดแปงแข็ง จะเปนผลเนื่องจากยีน (gene) ใน nucleus ของ ละออง
เกสร และยีนใน polar nuclei 
 เม่ือละอองเกสรของขาวโพดเมล็ดสีเหลืองผสมกับไขของขาวโพดเมล็ดสีขาว 
เมล็ดขาวโพดบนฝกท่ีเกิดข้ึนจะเปนสีเหลืองออน โดยกลับกันถาละอองเกสรของขาวโพด
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ยีนควบคุมสีใน ยีนควบคุมสีใน 

nucleus 
ยีนควบคุมสีใน 
endosperm 

ของละอองเกสร polar nuclei และสีท่ีเกิดข้ึน 
YY Y YYY สีเหลืองเขม 
YY y YYy สีเหลืองปานกลาง 
yy Y Yyy สีเหลืองออน 
yy y yyy สีขาว 

  
Xenia effect  นอกจากจะเกิดข้ึนกับสีของแปงแข็งใน endosperm แลวยังอาจจะ

เกิดกับสีของ aleurone layer หรือควบคุมการเปนหรือไมเปนเมล็ดขาวโพดหวาน 
(sugary kernel type) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

******************** 
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ภาคปฏิบัติการ 
 

ใหนักศึกษา เรียนรูสวนตาง ๆ ของขาวโพดจากตัวอยางจริง แลวลงรายการสวนตาง ๆ  
ของขาวโพดจากรูปที่ให แลวลงรายการในตารางขางลาง 
 

ราก ลําตน
(stem) 

ใบ ดอก 
(flower) (root) (leaf) 

ผล 
(fruit) 
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ภาพที่ 2.1 ลักษณะชอดอกเพศเมียและดอกเพศเมียขาวโพด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2 รูปรางเมล็ดขาวโพดชนิดตาง ๆ 
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ภาพที่ 2.3 ขาวโพด (Zea mays L.) (A) ลําตนขาวโพด (B) ชอดอกเพศผู (C) ชอดอก 
       ยอยเพศผู (D) ดอกเพศผูผาตามยาว (E) ดอกยอยเพศผูผาตามขวาง (F)    
       ชอดอกเพศเมียผาตามยาว (G) ดอกเพศเมียผาตามขวาง (H) ฝกขาวโพด 

เมล็ดขาวโพด (J) เมล็ดผาตามยาว        (I) 
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