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บทคัดยอ 
 ในการศึกษาความสัมพันธระหวางชนิดน้ําตาล ปริมาณน้ําตาล ตลอดจนปริมาณแปงที่มีผลตอคุณภาพการ
บริโภคขาวโพดหวานสายพันธุแท 89 สายพันธุ ที่ระยะเก็บเกี่ยว 20 วันหลังการผสมเกสร พบวา น้ําตาลในขาวโพด
หวานสวนใหญเปนน้ําตาลซูโครสรอยละ 80 รองลงมาไดแก น้ําตาลกลูโคส และฟรุกโตส ตามลําดับ เมื่อทดสอบหา
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ระหวางปริมาณน้ําตาลทั้งหมดและคะแนนความหวานที่ไดจากการชิม พบวา มีคา
สหสัมพันธในเชิงบวกปานกลาง (r = 0.64, P<0.001) และเมื่อนําปริมาณน้ําตาลซูโครส กลูโคส และฟรุกโตส มา
ทดสอบ พบวา น้ําตาลซูโครสมีคาสหสัมพันธเชิงบวกกับคะแนนความหวานมากที่สุด (r = 0.65, P<0.001) ดาน
ปริมาณแปงและความหวาน พบวา คะแนนความหวานที่ไดจากการชิมมีคาความสัมพันธเชิงลบกับปริมาณแปง
ภายในเมล็ด (r = -0.46, P<0.001) และปริมาณแปงภายในเมล็ดมีความสัมพันธเชิงลบกับปริมาณน้ําตาลทั้งหมด
ในเมล็ด (r = -0.56, P <0.001)  น้ําตาลซูโครส (r = -0.52, P<0.001) กลูโคส (r = -0.23, P<0.004) และฟรุกโตส  
(r = -0.23, P<0.03) นอกจากนั้นพบวา คะแนนความหวานมีความสัมพันธเชิงลบสูงกับคะแนนความหนาของ
เปลือกหุมเมล็ด (pericarp) ที่ไดจากวิธีการชิม (r = -0.78, P<0.001) แตคะแนนความหนาของเปลือกหุมเมล็ดมีคา
สหสัมพันธเชิงบวกกับปริมาณเปลือกหุมเมล็ดไมสูงนัก (r = 0.36, P<0.001) จากความแตกตางทางพันธุกรรมของ
พันธุพอและพันธุแมสงผลใหขาวโพดหวานสายพันธุแทตาง ๆ มีปริมาณน้ําตาลแตกตางกัน โดยพบวา มีขาวโพด
หวานจํานวน 19 สายพันธุ มีปริมาณน้ําตาลทั้งหมดสูงกวาพันธุพอ ดานความหนาเปลือกหุมเมล็ด พบวา ขาวโพด
หวานจํานวน 10 สายพันธุมีคะแนนความหนาเปลือกหุมเมล็ดนอยกวาพันธุพอ ซึ่งถือไดวาเปนพันธุที่ดี สวนสาย
พันธุที่มีลักษณะทั้ง 2 ดีกวาพันธุพอพบทั้งหมด 5 สายพันธุ 
 
คําสําคัญ :  ขาวโพดหวาน  น้ําตาล  แปง  เปลือกหุมเมล็ด 
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Abstract 
Relationships between sugars, sugar content, starch content, pericarp thickness and eating 

quality of 89 inbred lines of sweet corn, harvested at 20 days after pollination (DAP), were studied. The 
results showed that the major sugar content in sweet corn was sucrose (>80%), glucose (7-8%) and 
fructose (4-5%). The correlation coefficient (r) between total sugar content, and a panelists’ score of 
sweetness was positive (r = 0.64, P<0.001). The correlation of sucrose and sweetness score was higher 
than that of glucose and fructose. Total starch content was negatively correlated with total sugar (r =   
-0.56, P<0.001), sucrose (r = -0.52, P <0.001), glucose (r = -0.23, P <0.004), and fructose(r = -0.23, 
P<0.03). The sweetness score showed negative correlation with starch content (r = -0.46, P<0.001).  In 
addition, sweetness score showed highly negative correlation with the panelists’ score of pericarp 
thickness (r = -0.78, P<0.001). However, pericarp thickness score showed only moderate positive 
correlation with pericarp content (r = 0.36, P<0.001). The parental genotypes were found to affect sugar 
content of the inbred lines. Nineteen inbred lines had higher sugar content than the male parent. Ten 
inbred lines had lower thickness score than the male parent. Five sweet corn inbred lines were superior 
over their male parent in both sugar content and thickness score.  
 
Keywords : sweet corn, sugar, starch, pericarp 
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คํานํา 
ขาวโพดหวาน (Zea mays L.) จัดเปนพืชที่อยูในกลุมผลิตเพื่อการสงออกทั้งในรูปของการบริโภคฝกสด 

และการแปรรูปบรรจุกระปองซึ่งนิยมทํากันในรูปแบบการบรรจุทั้งเมล็ด (whole kernel) ในน้ําเกลือ หรือแบบ
ขาวโพดครีม (cream-style corn) (โชคชัย, 2551) สําหรับประเทศไทยขาวโพดหวานสายพันธุที่นิยมปลูกสวนใหญ
เปนขาวโพดหวานที่เกิดจาก shrunken gene (sh ) โดยเฉพาะ sh2 น้ําตาลที่มีบทบาทตอความหวานของขาวโพด
หวานคือ ซูโครส กลูโคส และฟรุกโตส (ทวีศักดิ์, 2540) ในวิถีการเปลี่ยนน้ําตาลไปเปนแปงในเมล็ดขาวโพดถูก
ควบคุมดวยยีนหลายตัว ซึ่งมีผลตอกิจกรรมของเอมไซมที่ตําแหนงตาง ๆ เชน ในขาวโพดหวานที่ควบคุมดวยยีน sh2 
กิจกรรมของเอนไซม ADP-glucose pyrophosphorylase เกิดความบกพรองทําใหสามารถเปลี่ยนน้ําตาลไปเปน
แปงไดนอยลงจึงมีน้ําตาลสะสมในเมล็ดสูง สําหรับการปรับปรุงพันธุขาวโพดหวานใหมีปริมาณน้ําตาลในเมล็ดสูง
อาจทําไดหลายวิธี แตหากตองการใหมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นจําเปนตองศึกษาถึงยีนที่ควบคุมในการสรางน้ําตาล
ภายในเมล็ดหรือยีนที่เกี่ยวของกับการใชน้ําตาล ปริมาณน้ําตาลในเมล็ดขาวโพดเปนลักษณะทางปริมาณ 
(quantitative characters) ซึ่งเปนลักษณะที่ถูกควบคุมดวยยีนจํานวนมากหรือ quantitative trait loci (QTL) 
(กฤษฎา, 2544) ดังนั้นในกระบวนการปรับปรุงพันธุใหมีปริมาณน้ําตาลสูงจึงจําเปนตองทราบยีนหลัก (major 
gene) ของ QTL ซึ่งมีผลตอกระบวนการสรางน้ําตาลในขาวโพดหวาน ในการศึกษาครั้งนี้ใชประชากรของ 
recombinant inbred lines (RIL) ผสมตัวเองชั่วที่ 5 ซึ่งไดจากการผสมสายพันธุแทสองสายพันธุ มีลักษณะเปน 
homozygous เกือบทุกตําแหนง และมีองคประกอบของยีนตาง ๆ ที่มาจากพอแมครบถวนเพื่อเปนตัวอยางในการ
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ทดลอง ดังเชนในงานของ Sene et al. (2000) ที่ทําการศึกษา QTL ของปริมาณแปงและองคประกอบของแปงใน
เมล็ดขาวโพด การทดลองนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการปรับปรุงพันธุขาวโพดหวาน ทําการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางชนิดน้ําตาล ปริมาณน้ําตาล ปริมาณแปง และปริมาณเปลือกหุมเมล็ดที่มีผลตอความหวาน และความหนา
เปลือกหุมเมล็ดของขาวโพดหวาน RIL ชั่วที่ 5 เพื่อนําผลการทดลองที่ไดไปใชประโยชนในการจัดทําแผนที่ยีน เพื่อ
เปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงพันธุขาวโพดหวานตอไป 
 

อุปกรณและวิธีการ 
เมล็ดพันธุขาวโพดหวานสายพันธุชั่วที่ 5 ควบคุมดวย shrunken gene (sh2) ซึ่งไดจากการผสมขาม

ระหวางสายพันธุ hA9035 และ hA9104 ไดลูกผสมชั่วที่ 1 (F1) จากนั้นควบคุมใหลูกผสมชั่วที ่1 ผสมตัวเอง 
(selfing) ไดลูกชั่วที่ 2 แลวจึงควบคุมใหลูกชั่วที่ 2 แตละตนผสมตัวเองจํานวน 5 ครั้ง ไดประชากร RIL (S5) จาก
บริษัท Sweet Seed จํากัด จํานวน 89 สายพันธุ ปลูก ณ แปลงปรับปรุงพันธุของบริษัท Sweet Seed จํากัด อ.พระ
พุทธบาท จ.สระบุรี ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2549 – มกราคม 2550 จํานวนปลูก 16 ตนตอสายพันธุ คัดเลือกเก็บ
เพียง 3 ฝก ที่ระยะเก็บเกี่ยว 20 วัน หลังผสมเกสร ทําการทดลองทั้งหมด 3 ซ้ํา ซ้ําละ 1 ฝก 

 การทดลองสวนที่ 1 ทดสอบคุณภาพโดยใชประสาทสัมผัส โดยวิธีการชิมหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตจาก
แปลงทันท ีโดยผูทดสอบชิมคือ นักปรับปรุงพันธุของบริษัท Sweet Seed จํากัด 1 คน ใหคะแนน 1 เมื่อขาวโพดไมมี
ความหวาน ถึง 5 คะแนน เมื่อขาวโพดมีความหวานมากที่สุด 

การทดลองสวนที่ 2 ศึกษาชนิดน้ําตาล และปริมาณน้ําตาลดวยเครื่อง HPLC โดยสกัดน้ําตาลจากเมล็ด
ขาวโพดดวยเอธิลแอลกอฮอลรอยละ 80 กรองเก็บสวนใสที่ได นําไปวิเคราะหหาชนิดและปริมาณน้ําตาลโดยใช
เครื่อง HPLC ใชคอลัมน Sugar-Pak1 ของ Waters ตรวจวัดสารตัวอยางโดย Refractive index detector (RID-
10AD ของบริษัท Shimadzu) คํานวณปริมาณจากพื้นที่ใตกราฟของน้ําตาลแตละชนิด โดยเปรียบเทียบจากกราฟ
สารละลายมาตรฐานที่เตรียมไว 

การทดลองสวนที่ 3 ศึกษาปริมาณแปงภายในเมล็ดขาวโพดตามวิธีของ Gutierrez et al. (2002) และ
ปริมาณเปลือกหุมเมล็ดตามวิธีของ ละอองวรรณ (2530) หลังจากใชสารเคมีชนดิตางๆ เพื่อกําจัดโปรตีนและไขมันที่
มีในเมล็ดขาวโพดแลวเมื่อกรองดวยตะแกรงขนาด 0.5 มิลลิเมตร เก็บสวนเปลือกหุมเมล็ดที่ติดคางบนตะแกรงไป
อบแหงคิดเปนเปอรเซ็นตเทียบกับน้ําหนักสดเริ่มตน และหลังจากการกรองดัวยตะแกรงขนาด 0.1 มิลลิเมตร เก็บ
ตะกอนแปงนําไปอบแหงคดิเปนเปอรเซ็นตเทียบกับน้ําหนักสดเริ่มตน 
 

ผลและวิจารณ 
 ในการทดสอบขาวโพดหวานสายพันธุแทตาง ๆ ที่เกิดจากพอพันธุ hA9035 ที่มีความดีเดนดานรสชาต ิให
รสหวาน และมีเปลือกหุมเมล็ดบาง และแมพันธุคือ hA9104 ที่แมมีความดีเดนดานความสามารถในการตานทาน
โรค พบวา ในพันธุพอมีปริมาณน้ําตาลทั้งหมดในเมล็ดเฉลี่ย 57.3 มิลลิกรัมตอกรัมน้ําหนักสด สูงกวาพันธุแม 
(p<0.036) เชนเดียวกับปริมาณน้ําตาลซูโครสที่พันธุพอมีมากกวาพันธุแม (p<0.001) สวนปริมาณน้ําตาลกลูโคส
พันธุแมมีปริมาณมากกวาพันธุพอ (p<0.02) แตน้ําตาลฟรุกโตสไมพบความแตกตางทางสถิติ นอกจากนั้นพันธุแม
ยังมีแนวโนมของปริมาณแปงมากกวาพันธุพอ จากปริมาณน้ําตาลและแปงดังกลาวจึงสงผลใหพันธุพอมีรสหวาน
มากกวาแมอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p<0.02)  โดยในพันธุพอมีคะแนนจากการชิมรสหวานเฉลี่ย 4.33 คะแนน ซึ่ง
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Sweetness score 
  r 

p-value R2 

Total sugar 0.64 <.01 0.405 
Sucrose 0.65 <.01 0.415 
Glucose 0.04 0.37 0.001 
Fructose 0.07 0.44 0.005 

Starch content -0.46 <.01 0.214 
 

สูงกวาพันธุแมมากกวาเทาตัว สวนปริมาณเปลือกหุมเมล็ดของทั้งพันธุพอและพันธุแมไมมีความแตกตางทางสถิต ิ
(ไมไดแสดงขอมูล) เมื่อวิเคราะหชนิดและปริมาณน้ําตาลในเมล็ดขาวโพดหวาน พบวา น้ําตาลสวนใหญที่พบใน
เมล็ดขาวโพดหวาน คือน้ําตาลซูโครส มีคาเฉลี่ย 86.51% ของน้ําตาลทั้งหมดในเมล็ด รองลงมาไดแกน้ําตาลกลูโคส 
และฟรุกโตส สวนแปงทั้งหมดในเมล็ดมีปริมาณเฉลี่ย 52.84% และมีปริมาณเปลือกหุมเมล็ดเฉลี่ย 2.54% เมื่อ
พิจารณาปริมาณน้ําตาลทั้งหมดในเมล็ดพบวามีขาวโพดจํานวน 19 สายพันธุ ที่มีปริมาณน้ําตาลสูงกวาพันธุพอ 
ขาวโพดจํานวน 39 สายพันธุที่มีปริมาณน้ําตาลอยูระหวางพันธุพอแม และขาวโพดจํานวน 29 สายพันธุที่มีปริมาณ
น้ําตาลต่ํากวาพันธุแม (ภาพที่ 1) และเมื่อนําปริมาณน้ําตาลทุกชนิดมาหาความสัมพันธกับคะแนนความหวาน 
พบวา น้ําตาลซูโครสมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงบวกกับคะแนนความหวานที่ไดจากการชิมมากที่สุด (r = 0.65, 
p<0.001) (ภาพที่ 2) ในขณะที่น้ําตาลกลูโคส และน้ําตาลฟรุกโตสไมมีความสัมพันธกับคะแนนความหวาน สวน
ปริมาณแปงพบวามีความสัมพันธเชิงลบกับคะแนนความหวาน (r = -0.46, p<0.001) (ตารางที่ 1) และเมื่อนํา
ปริมาณแปงมาหาความสัมพันธกับน้ําตาลแตละชนิดพบวา ปริมาณแปงมีความสัมพันธเชิงลบกับน้ําตาลทุกชนิด
โดยน้ําตาลซูโครสมีความสัมพันธเชิงลบกับปริมาณแปงมากที่สุด (r = -0.52, p<0.001) รองลงมาไดแกน้ําตาล
กลูโคส และฟรุกโตสตามลําดับ (ตารางที่ 2) สวนปริมาณเปลือกหุมเมล็ด และคะแนนความหนาเปลือกหุมเมล็ดมี
ความสัมพันธเชิงบวกปานกลาง (r = 0.36, p<0.001) (ภาพที่ 3) และเมื่อนําคะแนนความหนาเปลือกหุมเมล็ดมา
หาความสัมพันธกับคะแนนความหวานและปริมาณน้ําตาลซูโครสพบวา ทั้งสองมีความสัมพันธเชิงลบกับคะแนน
ความหนาเปลือกหุมเมล็ด (ตารางที ่3)  
 
Table 1 Correlation coefficient (r) between sugars and starch content and sweetness of 89 sweet corn 

lines 
 

 
 
 
 
 
 
 
Table 2   Correlation coefficient (r) between starch content and sugar content of 89 sweet corn lines 

 
 
 
 
 
 

Starch content 
  r 

p-value    R2 

Total sugar -0.56 <.01 0.315 
Sucrose -0.52 <.01 0.273 
Glucose -0.23 <.01 0.052 
Fructose -0.23 <.05 0.054 
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Table 3  Correlation coefficient (r) between pericarp thickness score and sweetness of 89 
 sweet corn lines 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Fig 1.  Average of total sugar of 89 sweet corn lines 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 2.  Average of sucrose and sweetness score of 89 sweet corn lines 
 
 
 
 

Pericarp thickness score 
  r 

p-value R2 

Sucrose -0.49 <.01 0.241 
Sweetness score -0.78 <.01 0.602 
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Fig 3.  Average of  pericarp content and thickness score of 89 sweet corn lines 

 
การวิเคราะหคุณภาพขาวโพดพันธุพอ ha9035 ที่มีความตานทานโรคต่ํา แตมีความดีเดนดานรสชาต ิและ

พันธุแม ha9013 มีความสามารถตานทานโรคสูง แตคุณภาพผลผลิตต่ํา พบวา ในพันธุพอมีปริมาณน้ําตาลทั้งหมด
ในเมล็ด และน้ําตาลซูโครสซึ่งเปนน้ําตาลที่มีมากที่สุดในเมล็ดคอนขางสูง และมีคะแนนความหวานมากกวาพันธุแม
มากกวาเทาตัว จากผลการทดลองเบื้องตนนี้แสดงใหเห็นวาพันธุพอมีคุณภาพผลผลิตฝกดีกวาพันธุแม และเมื่อ
ทดสอบทางสถิติพบวาพันธุพอแมมีความแตกตางทางสถิติ เมื่อพิจารณาปริมาณน้ําตาลในเมล็ดของขาวโพดหวาน 
พบวา มีขาวโพดหวานบางสายพันธุแสดงความดีเดนดานคุณภาพเหนือพันธุพอ บางสายพันธุมีลักษณะคุณภาพอยู
ระหวางพันธุพอแม และบางสายพันธุมีลักษณะดอยกวาพันธุแม นอกจากนั้นเมื่อนําผลจากการวิเคราะห
องคประกอบทางเคมี และทางประสาทสัมผัสของขาวโพดหวานทั้ง 89 สายพันธุ มาหาคาความถี่สะสมพบวา
ขาวโพดหวานมีการกระจายตัวแบบปรกติ คือมีจํานวนสายพันธุขาวโพดหวานที่อยูระหวางพอและแมมากกวาสาย
พันธุที่ดีกวาพอหรือนอยกวาแม จะมีเพียงปริมาณน้ําตาลฟรุกโตสเทานั้นที่มีการกระจายตัวแบบโคงเบขวา คือมี
จํานวนสายพันธุขาวโพดหวานที่ใกลเคียงกับปริมาณน้ําตาลฟรุกโตสของพอมากกวาของแม (ไมไดแสดงขอมูล) 
สาเหตุที่ขาวโพดหวานทั้ง 89 สายพันธุมีความแปรปรวนทางพันธุกรรมสูง เปนผลมาจากพอแมพันธุมีความแตกตาง
ทางพันธุกรรมมาก (กฤษฎา, 2544)  

จากการวิเคราะหปริมาณน้ําตาลแตละชนิดในขาวโพดหวานทั้ง 89 สายพันธุ พบวาน้ําตาลในเมล็ดสวน
ใหญคือน้ําตาลซูโครส รองลงมาไดแกน้ําตาลกลูโคส และฟรุกโตส ตามลําดับ เชนเดียวกับงานของ Reyes et al. 
(1982) และ Zhu et al. (1992) ที่พบวา ขาวโพดหวานที่ควบคุมดวยยีน sh2 มีปริมาณน้ําตาลซูโครสสูงที่สุด 
รองลงมาไดแก น้ําตาลกลูโคส และฟรุกโตส ตามลําดับ และเมื่อนําปริมาณน้ําตาลแตละชนิดมาทดสอบหา
ความสัมพันธกับคะแนนความหวาน พบวา น้ําตาลซูโครสมีความสัมพันธกับคะแนนความหวานมากที่สุด ในขณะที่
ความสัมพันธระหวางน้ําตาลกลูโคส และฟรุกโตสกับคะแนนความหวาน มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา เชนเดียวกับ
งานทดลองของ Hale et al (2005) แสดงใหเห็นวาน้ําตาลซูโครสเปนน้ําตาลที่มีความสําคัญกับความหวานของ
ขาวโพดหวานมากที่สุด สวนน้ําตาลกลูโคสและน้ําตาลฟรุกโตส มีปริมาณในเมล็ดต่ํา และจากวิถีการเปลี่ยนน้ําตาล

y = 0.8001x + 0.7853 
r = 0.36 
R2 = 0.129 
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ไปเปนแปงในเมล็ดขาวโพด เริ่มจากน้ําตาลซูโครสเขาสูเมล็ดในรูปของน้ําตาลซูโครส กลูโคส และ ฟรุกโตส โดย
น้ําตาลกลูโคส และน้ําตาลฟรุกโตสนั้นสามารถเปลี่ยนรูปกลับไปมาได กอนจะถูกเปลี่ยนไปเปนสารตัวกลางคือ 
ADP-Glucose ดวยเอนไซม ADP-glucose pyrophosphorylase และเคลื่อนยายเขาสูแอมิโลพลาสตเพื่อเขาสู
กระบวนการสรางแปงตอไป (Schultz et al 2004) น้ําตาลกลูโคสและน้ําตาลฟรุกโตสจึงมีความสัมพันธกับความ
หวานของขาวโพดนอยที่สุด สวนปริมาณแปง พบวา มีความสัมพันธเชิงลบกับน้ําตาลทุกชนิดนั้นเนื่องมาจาก 
น้ําตาลที่สะสมในเมล็ดไดถูกเปลี่ยนไปเปนแปงทําใหน้ําตาลสะสมในเมล็ดลดลง ในขณะที่เมล็ดมีปริมาณแปงเพิ่ม
สูงขึ้น สอดคลองกับงานทดลองของ Hai-yan et al (2007) ที่พบวา เมื่อเวลาผานไปปริมาณน้ําตาลซูโครสเริ่มลดลง
ในขณะที่ปริมาณแปงในเมล็ดเพิ่มสูงขึ้น เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางปริมาณเปลือกหุมเมล็ดกับคะแนน
ความหนาเปลือกหุมเมล็ดพบวาทั้งสองมีความสัมพันธเชิงบวกปานกลาง แสดงใหเห็นวาวิธีการชิมความหนาเปลือก
หุมเมล็ดสามารถใชเปนเครื่องมือในการคัดเลือกขาวโพดที่มีปริมาณเปลือกหุมเมล็ดสูงไดดีพอสมควร ดานคะแนน
ความหวานมีความสัมพันธกับคะแนนความหนาเปลือกหุมเมล็ดสูง แตเมื่อทดสอบหาความสัมพันธระหวางคะแนน
ความหนาเปลือกหุมเมล็ดและปริมาณน้ําตาลซูโครสพบมีความสัมพันธในระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจากในการ
การชิมความหวานแตละครั้งจะมีองคประกอบภายในเมล็ดอื่น ๆ รวมดวยทําใหเกิดความสับสนได เชนบริเวณ
เปลือกหุมเมล็ดที่มีเม็ดแปงมาเกาะโดยรอบ เมื่อทดสอบชิมอาจรับรูถึงความหนาบริเวณเปลือกหุมเมล็ดที่เกิดจาก
ปริมาณแปง การใหคะแนนอาจผิดพลาดก็เปนได แตเมื่อใชวิธีการวัดปริมาณน้ําตาลจากการสกัดออกมาจากเมล็ด 
ซึ่งองคประกอบของเมล็ดที่ตรวจวัดไดคือปริมาณน้ําตาลซูโครสทั้งหมด ทําใหคาความสัมพันธระหวางคะแนนความ
หวานและคะแนนความหนาเปลือกหุมเมล็ด กับปริมาณน้ําตาลซูโครสและคะแนนความหนาเปลือกหุมเมล็ด ที่ได
อาจไมสอดคลองกันเทาที่ควร 

 
สรุป 

ปริมาณน้ําตาลซูโครสมีความสัมพันธกับคะแนนความหวานที่ไดจากการชิมมากที่สุดเทากับ 0.65 ปริมาณ
แปงในเมล็ดมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับปริมาณน้ําตาลทุกชนิด และคะแนนความหวานที่ไดจากการ
วิธีการชิม องคประกอบทางเคมีของขาวโพดหวานทั้ง 89 สายพันธุ มีการกระจายตัวแบบปรกติ อันเปนผลเนื่องจาก
ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของพอแมซึ่งลักษณะดังกลาวมีความเหมาะสมสําหรับใชในการศึกษาเพื่อทําแผนที่
ยีนของขาวโพดหวาน เนื่องจากใชอธิบายการแสดงออกของยีนไดอยางชัดเจน ทั้งในสวนของสายพันธุที่ด ีและสาย
พันธุที่ดอยกวา  
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