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Strawberry Prune SiamRubyQueen

Comparison of antioxidant activity by ORAC (µmol/100g) 



การต้ม ท าให้สญูเสียสารแอนโธไซยานินได้ถึง 90%... 

เราจงึเร่ิมสง่เสริมให้ผู้บริโภครับประทานโดยไม่ต้ม 
และประสบความส าเร็จพอสมควร 



Plant variety registration number 31/2558 

ข้าวโพดหวานพเิศษ 
(supersweet) ที่
สามารถสร้างสีแดงได้
เป็นครัง้แรกของโลก 



• ข้าวโพดหวานพเิศษต่างจากข้าวโพดหวานธรรมดาอย่างไร 
– ใช้ยีน shrunken2 (sh2) หรือ brittle1 (bt1) ควบคมุความหวาน ในขณะที่
ข้าวโพดหวานธรรมดาใช้ยีน sugary (su) 

– ข้าวโพดหวานพิเศษสามารถมีความหวานมากกวา่ข้าวโพดธรรมดาได้ถงึ 4-10 
เทา่ และมีระยะเวลาการเก็บรักษา (shelf life) ท่ีนานกวา่ ท าให้เป็นท่ีต้องการ
มากกวา่ในตลาด 

• สีแดงในข้าวโพดมาจากไหน 
– รงควตัถแุอนโธไซยานินสีแดงหรือสีม่วงในพืช ละลายน า้ได้ เป็นสารตอ่ต้าน
อนมุลูอิสระท่ีมีประสทิธิภาพสงูชนิดหนึง่ 

– ปกติแล้วข้าวโพดหวานพิเศษ จะไมส่ร้างแอนโธไซยานิน 



sh2 

bt1 

Chromosome 3 
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Linkage 
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แนวคดิในการวิจัย 
 
  

• ท าการปรับปรุงพนัธุ์เพ่ือให้การ
แสดงออกของสีมีความเสถียร 
รสชาติอร่อย มีกลิน่หอมและ
เปลือกบาง สามารถรับประทาน
สดได้โดยไมต้่องผา่น
กระบวนการต้ม 

• ความคิดริเร่ิมท่ีจะน าสารแอนโธไซยานินมาใช้
ประโยชน์ในข้าวโพดอาหาร  

• เกิดความคิดท่ีจะท าข้าวโพดหวานพิเศษสีแดง 
ซึง่ในขณะนัน้ยงัไมมี่ใครท าได้ 

• ท าการทดลองเพ่ือ break genetic linkage 
ระหวา่งยีนควบคมุความหวาน brittle1 (bt1) 
กบัยีนยบัยัง้การสร้างสีแดง anthocyaninless2 
(a2) 

 



• ท าให้ข้าวโพดหวานพเิศษเป็นสีแดง ท าได้อย่างไร 
– ใช้วิธีการปรับปรุงพนัธุ์แบบมาตรฐานให้ข้าวโพดมียีนดงัตอ่ไปนี ้

 
Homozygous dominant 
 C1/C1 : colorless1  (aleurone anthocyanin accumulation) 
 R1/R1 : red1 (aleurone anthocyanin accumulation) 
 A1/A1 : anthocyaninless1 (anthocyanin synthesis pathway) 
 A2/A2 : anthocyaninless1 (anthocyanin synthesis pathway) 
 

Homozygous recessive 
 pr1/pr1 : purple aleurone1 (pelargonidin synthesis) 
 bt1/bt1 or sh2/sh2 : brittle1/shrunken1 (sugar 

accumulation) 
 



Phenylalanine 

Cinnamate 

4-coumarate 

4-coumaroyl-CoA 

3-malonyl-CoA 

Chalcone 

Naringenin 

Eriodictyol Dihydroquercetin 
(DHQ) 

Cyanidin 

Dihydrokaempferol 
(DHK) 

Pelargonidin 

Cyanidin and pelargonidin 
biosynthesis pathway 

Pr1 gene product 
(flavonoid 3’-hydroxylase) 

Pr1 gene product 
(flavonoid 3’-hydroxylase) 
 

A1, A2 gene products 
(dihydroflavonone reductase, 
anthocyanidin synthase) 

A1, A2 gene products 
(dihydroflavonone reductase, 
anthocyanidin synthase) 
 

+ 



กระบวนการคัดเลือกพันธ์ุ 
คดัเลือกสายพนัธุ์ inbred 

line ท่ีมีลกัษณะท่ี
ต้องการ 

ท าการคดัเลือกและพฒันาลกัษณะต่าง ๆ 
ด้วยการผสมตวัเองหรือผสมกลบั 

ท าการผสมพนัธุ์ inbred line ตาม 
heterotic group เพ่ือสร้างพนัธุ์ลกูผสมทดสอบ 

และกลุม่ประชากร F1 

ทดสอบพนัธุ์ผสม เพื่อคดัเลือกพนัธุ์ลกูผสม 
และสายพนัธุ์พ่อแม่ท่ีดีเพื่อทดสอบตอ่ไป 



Developing red supersweet lines 

sh2/sh2 or bt1/bt1 X 
Genetic material with 

A1_, A2_, R1_, pr1_ 

Selecting sh2 or bt1 lines with 

red color expression 

Selection for color consistency 

and other traits 



Diversity in color expression 



Kernel phenotypes differentiate between 
su and bt1 mutants  



• การทดสอบพันธ์ุเพิ่มเตมิ 
–ทดสอบพนัธุ์ลกูผสมอย่างตอ่เน่ือง 

–คดัเลือกสายพนัธุ์พอ่แม่ที่มีการแสดงออกของสีสม ่าเสมอ 

–ทดสอบการผลิต 

–ทดสอบตลาด 

 



Timeline of development 

• 2008 - ผสมเชือ้พนัธุกรรมสีแดงกบัเชือ้พนัธุกรรม supersweet 

• 2011 – ทดสอบความเป็นไปได้ของการสร้างพนัธุ์ลกูผสม 

• 2012 – ทดสอบลกูผสม 

• 2015 – ทดสอบตลาดในช่ือ SiamRubyQueen 

• 2016 – เร่ิมติดตลาด 

• 2017 – เร่ิมท าโครงการข้าวโพดหวาน 5 ไร่รอด และ 5 ไร่ยอด 



โครงการขา้วโพดหวาน 5 ไร่รอดและ 5 ไร่ยอด 



• เร่ิมจากโครงการสง่เสริมการปลกู 
SiamRubyQueen ด้วย
หลกัการทางวิทยาศาสตร์ สู่
โครงการพฒันาและสร้างเครือข่าย
เกษตรกรข้าวโพดหวาน 

• Social networking ผ่าน
ทาง facebook 

• คดัเลือกเกษตรสูก่ลุม่ 5 ไร่ยอด 
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• น าทีมโดย อ. เจษฎา นิตยาจาร โดย
ได้รับทนุจากส านกังานสนบัสนนุการ
วิจยั 

• Sustainable 
• Precise 
• Repeatable 
• Reproducible 

 



• ให้ความรู้เกษตรกรเพ่ือการตอ่ยอด
และพฒันาเป็นระบบ ทัง้ในด้าน
การผลิต การท าโมเดลธุรกิจ และ
การควบคมุความเสี่ยง 

• จดังานอบรมประมาณเดือนละครัง้ 
• Social networking ผ่าน

ทางเฟสบุ๊ค 
• ท าสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการเพ่ือ

เผยแพร่ความรู้และทกัษะโดย
ละเอียด 

• ติดตามผลและร่วมกนัวิเคราะห์
ปัญหา 



• Six Sigma process 

• Production planning 

• Systematic troubleshooting 

• Marketing 

• Data collection 

• Small farm planning 



Farmer earnings have more than tripled since adoption 
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low end sweet corn price high end sweet corn price low end SRQ price high end SRQ price

เปรียบเทียบราคาขายของ SiamRubyQueen กบัข้าวโพดหวาน
ฝักสดในท้องตลาด (บาท/กก.) 





การปลกูข้าวโพดแบบทยอยปลกูในแปลงขนาดเลก็ 



Value-added products and brand 
creation by small-scale farmers 









The Next Step 
ทดสอบเครือขา่ย

ข้าวโพดหวาน 5 ไร่รอด
รายจงัหวดั ทัว่ประเทศ 



Q & A 


