คํานํา
ขาวโพดหวาน (super sweet corn) เปนพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจพืชหนึ่ง ทํา
รายไดใหประเทศคิดเปนมูลคาปละหลายพันลานบาท ในประเทศไทยขาวโพดหวานเริ่มมีบทบาท
และความสําคัญมากยิ่งขึ้ น นอกจากการปลูกเพื่อจําหนายฝกสดแลวยังสามารถปลูกเปนพื ช
อุตสาหกรรมเพื่อจําหนายโรงงานแปรรูปและสงจําหนายไปยังตางประเทศทํารายไดเขาสูประเทศ
เป นจํ านวนมาก ข าวโพดหวานสามารถปลู ก ได ดีใ นทั่ ว ทุ ก ภาคของประเทศไทย ในเขตภาค
ตะวันออกแมวาจะไมใชเปนแหลงผลิตใหญของขาวโพดหวาน แตก็ยังมีเกษตรกรจํานวนมากที่มี
การปลูกขาวโพดหวานเพื่อการจําหนายในชุมชน ทั้งในรูปของการจําหนายฝกสด ขาวโพดตม
และขาวโพดปง ทํารายไดใหกับเกษตรกรและชุมชนได อยางไรก็ตาม ในการผลิตโดยทั่วไปแลว
เกษตรกรมีการผลิตโดยมีการใชสารเคมีเปนอยางมากทั้งในรูปของสารปองกันกําจัดแมลง โรคพืช
และวัช พืช ซึ่ งกอใหเกิ ดผลเสียในดานตางๆ เชน พิษโดยตรงและพิษตกคางที่มี ตอผูผ ลิตและ
ผูบริ โภค ตลอดจนผลกระทบต อสภาพแวดลอม ดัง นั้น การศึกษาสมรรถนะการผสมของพันธุ
ขาวโพดหวานในสภาพการปลูกแบบอินทรีย ก็จะทําใหไดพันธุขาวโพดหวานพันธุลูกผสมหรือ
พั น ธุ ผ สมปล อ ยที่ เ หมาะสมกั บ การปลู ก ในสภาพอิ น ทรี ย อี ก ทั้ ง ยั ง เป น การส ง เสริ ม การทํ า
การเกษตรแบบยั่งยืนและเศรษฐกิจ แบบพอเพียง ซึ่งจะเปนการลดตนทุ นและเพิ่มกําไรใหกับ
เกษตรกรผูปลูกขาวโพดหวานในชุมชนจังหวัดชลบุรีและในเขตภาคตะวันออกตอไป

วัตถุประสงค
เพื่อทดสอบสมรรถนะการผสมทั่วไป (gca) และสมรรถนะการผสมจําเพาะ (sca) ของ
พันธุขาวโพดหวานลูกผสมในสภาพการปลูกทดสอบแบบอินทรีย

2

การตรวจเอกสาร
ขาวโพดเปนพืชตระกูลหญาในวงศ Gramineae มีช่ือวิทยาศาสตรวา Zea mays L.
(ราเชนทร, 2539) มีแหลงกําเนิดอยูในทวีปอเมริกากลางแถบเม็กซิโก จัดเปนธัญพืชที่ใชประโยชน
เป นอาหารมนุ ษ ย แ ละสั ตว ที่มี ค วามสําคัญ รองจากขาวสาลีและขาว สามารถปรับตัวไดดีใ น
สภาพแวดลอมคอนขางกวาง ปลูกไดตั้งแตเสนรุง 55 องศาเหนือ ถึง 40 องศาใต ภายในเมล็ดมี
แปงเปนองคประกอบที่สําคัญ ใชเปนอาหารหลักของมนุษยในหลายประเทศ เชน เม็กซิโก สเปน
อิตาลี แอฟริกาใต อินเดีย และอินโดนีเซีย นอกจากนี้ยังนําไปใชประโยชนเปนอุตสาหกรรมแปง
น้ําตาล และผลิตภัณฑอื่นๆ เพื่อจําหนายภายในประเทศและสงไปจําหนายยังตางประเทศ (ชู
ศักดิ์, 2542)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
พิเชษฐ และสุรพงษ (2555) ไดรายงานลักษณะทางพฤกษศาสตรของรากของขาวโพดไว
วา ราก (root) เกิดจากจุดกําเนิดของเมล็ดหรือที่เรียกวา คัพภะ (embryo) หนอหรือลําตนจะงอก
ขึ้นมาในดานตรงกันขามกับรากและระหวางนี้จะมีรากที่สอง ที่สาม ตามออกมา รากดังกลาวเปน
รากชั่วคราว หรือรากขั้นตน (primary or seminal root) หลังจากขาวโพดเจริญได 1 สัปดาห ถึง
10 วัน รากถาวร (adventitious root or permanent root) งอกขึ้นรอบขอ ระดับใตผิวดิน
ประมาณ 3 – 5 เซนติเมตร รากอากาศ (aerial or brace roots) จัดรวมอยูในพวกรากถาวรนี้ ราก
ถาวรดังกลาว เมื่อโตเต็มที่จะเจริญแผออกไปโดยรอบประมาณ 100 เซนติเมตร ภายใน 28 วัน
รากจะงอกออกไปได 60 เซนติเมตร เมื่อขาวโพดเริ่มออกดอกและติดฝก รากจะลดการขยายตัว
และเจริญเติบโตตามลําดับ และหยุดเมื่อฝกเริ่มแก การแทงรากไปไกลมากนอยเพียงใดขึ้นกับ
ชนิดของดิน ความชุมชื้นภายในดินและระดับน้ําใตดิน รากของขาวโพดมีระบบที่เรียกวา ระบบ
รากฝอย (fibrous root system) ซึ่งแบงออกเปนหลายชนิด เชน รากขั้นตน (primary root) ราก
ยึดเหนี่ยว (brace root) รากดานขาง (lateral root) และรากฝอย (root hair) แตไมมีรากแกว (tap
root) รากขั้นตนที่งอกออกมาครั้งแรกจะมีจํานวน 20 - 30 ราก สวนรากยึดเหนี่ยวนั้นมีจํานวนไม
จํากัด และอาจแยกออกเปนรากยึดเหนี่ยวยอยๆ อีกเปนจํานวนมากก็ได อาจจะมีจํานวนถึงรอย
และยาว 30 - 60 เซนติเมตร สวนรากฝอยมีขนาดเล็กมาก และมีอายุสั้น คิดเปนรอยละ 12 - 15
ของน้ําหนักทั้งหมด ปริมาณของรากขาวโพดแตละตนแตละพันธุ มีมากนอยตางกันไปแลวแต
ลักษณะกรรมพันธุ
0

0
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ราเชนทร (2539) ไดรายงานลักษณะทางพฤกษศาสตรของขาวโพดเกี่ยวกับ ลําตน ใบ
ดอก ชอดอก ผล และเมล็ด ตลอดจนการจําแนกชนิดของขาวโพดไวดังนี้
ลํ า ต น (culm.หรื อ .stalk) ประกอบด วยข อและปล อ ง บริ เ วณข อ มี เ นื้ อเยื่ อเจริ ญ จุ ด
กํ า เนิ ด ราก ตา และรอยกาบใบ มี ค วามสู ง ต น ตั้ ง แต 30 เซนติ เ มตร จนถึ ง 7.5 เมตร
เสนผาศูนยกลางของลําตน 2.5 - 5.0 เซนติเมตร
ใบ ประกอบดวย กาบใบ และแผนใบ กาบใบจะหุมลําตน สวนแผนใบแผกางออก มีเสน
กลางใบเรียกว า.mid.rid.ขาวโพดที่ไดรับการปรับปรุงพันธุใ หท นตออัตราการปลูกสูง มักจะมี
ลักษณะใบตั้ง สวนแผนใบดานบนมีขนเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการรับแสง สวนแผนใบดานลางจะเรียบ
และมีปากใบจํานวนมาก
ดอก ข าวโพดมี ช อดอกตัวผูเ รียกวา.tassel.และชอดอกตั วเมี ยเรี ยกวา.ear.อยูบนตน
เดียวกันแตแยกกันอยูคนละตําแหนง (monoecious plant) โดยชอดอกตัวผูอยูที่สวนยอดของลํา
ตนเปนแบบ panicle มีแกนกลางชอดอกเรียกวา rachis ที่ rachis มีกิ่งแขนงชั้นแรกเกิดอยู และ
บนกิ่งแขนงนี้เปนที่เกิดของกิ่งแขนงชั้นที่สองกลุมดอกยอย (spikelet) เกิดเปนคูคือชนิดที่มีกาน
(pedicelled spikelet) และไมมีกาน (sessile spikelet) แตละดอกยอยประกอบดวยกลีบดอกที่
เรียกวา lemma และ palea มีเกสรตัวผู 3 อัน เยื่อรองรังไข (lodicule) 2 อัน และสวนชอชอดอก
ตัวเมียที่ไมทําหนาที่ (rudimentary pistil) อีก 1 อัน โดยทั่วไปดอกตัวผูจะโปรยละอองเกสรอยู
นาน 5-8 วัน สวนชอดอกตัวเมียหรือฝก เกิดจากตาที่มุมใบของขอที่ 6 นับจากใบธงลงมา มีชอ
ดอกแบบ spike การพัฒนาของชอดอกเริ่มขึ้นเมื่อชอดอกมีอายุ 40 - 45 วันหลังงอก กานฝกหรือ
กานชอดอก (shank) ถูกหุมดวยกาบใบหรือเปลือกหุมฝก (husk) กลุมดอกตัวเมียเกิดเปนคูเรียง
กันเปนแถวยาวบนแกนกลางชอดอกหรือซัง (cob) ดังนั้นฝกขาวโพดจึงมีจํานวนแถวของเมล็ด
เปนแถวคู กลุมดอกมีกานสั้นถูกหอหุมดวยกลีบ (glume) สั้นๆ 2 กลีบ ภายในแตละกลุมมีดอก
ยอย 2 ดอก เฉพาะดอกยอยดอกบนเทานั้นที่เจริญ แตละดอกยอยประกอบดวย lemma และ
palea รวมเรียกวา chaff มีเกสรตัวเมีย 1 อัน เยื่อรองรังไข 2 อัน และเกสรตัวผูที่เปนหมัน
(rudimentary stamen) 3 อัน กานเกสรตัวเมียยาว 10 - 30 เซนติเมตร เรียกวาไหม (silk) ไหมแต
ละเสนจะมีขนที่สามารถรับละอองเกสรตัวผูไดตลอดความยาว เสนไหมบริเวณโคนฝกจะเกิดขึ้น
กอนตามดวยสวนกลางฝก แตเสนไหมบริเวณกลางฝกจะยืดตัวโผลพนกาบหุมฝกกอน จึงไดรับ
การผสมกอน ทําใหเมล็ดบริเวณกลางฝกมีความสมบูรณและขนาดใหญกวาบริเวณโคน และ
ปลายฝก ไหมจะเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลและแหงเหี่ยวเมื่อดอกไดรับการผสม ขาวโพด 1 ฝก จะมี
ไหม 400 - 1000 เสน ทําใหเกิดเมล็ด 400 - 1000 เมล็ด
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ชอดอกตัวผู เรียกวา tasselใปรากฏอยูที่สวนยอดของลําตน ลักษณะเปนแบบ panicle
บนกานของชอดอกตัวผูปรากฏดวยดอกยอย.(spikelet).เกิดเปนดอกยอยหนึ่งดอกมีกานดอก
เรียกวา (pedicelled spikelet) อีกดอกยอยดอกหนึ่งไมมีกานเรียกวา sessile spikelet ภายใน
แตละดอกยอยจะประกอบดวย 2 floret และในแตละ floret มีอับละอองเกสรตัวผู (anther) 3 อัน
ซึ่งanther ผลิตเกสรตัวผู (pollen grain) ถึง 2,500 ละออง ดังนั้นโดยเฉลี่ยชอดอกตัวผู 1 ชอ
สามารถผลิตเกสรตัวผูได 2 ถึง 5 ลานละออง โดยทั่วไปดอกตัวผูจะโปรยละอองกอนการออกไหม
2 - 3 วัน และจะโปรยละอองมากสุดอยู 5 - 8 วัน
ชอดอกตัวเมีย ของขาวโพดเรียกวา ฝก (ear) อยูดานขางบริเวณกลางๆ ของความสูง
ลําตน จํานวน 1 ฝก หรือมากกวาฝกประกอบดวยกานฝก (shank) กานฝกประกอบดวยข อ
จํานวนมากและปลองมี ขนาดสั้น ทําใหเ กิดมีกาบใบที่ หุมฝ กเรียกวา husk จํานวนมาก ฝ ก
ขาวโพดเปนชอดอกแบบ spike ที่มีดอกยอย (spikelet)ใเกิดเปนคูเรียงเปนแถวอยูบนสวนของซัง.
(cob)1.spikelet ประกอบดวย.2.floret.แตมีเพียง.floret.เดียวที่รองรับการผสมพันธุได กานเกสร
ตัวเมีย (style) เรียกวา ไหม (silk) เปนสวนที่ยืดยาวจากรังไข.(ovary).ไหมแตละเสนมีปุมขนที่
สามารถรองรับละอองเกสรตัวผูไดตลอดความยาวของเสนไหม ไหมบริเวณสวนโคนฝกจะเกิดขึ้น
กอน ตามดวยสวนกลางฝก แตไหมบริเวณของบริเวณกลางฝกจะยืดตัวโผลพนกาบหุมฝกกอน
จึงอาจไดรับการผสมกอน ทําใหเมล็ดบริเวณกลางฝกมีความสมบูรณ และขนาดใหญกวาบริเวณ
โคนฝ ก และปลายฝ ก ไหมข า วโพดจะเปลี่ ย นเป น สี น้ํ า ตาลและแห ง เหี่ ย วเมื่ อ ได รั บ การผสม
ขาวโพด 1 ฝก จะผลิตไหมได 400 - 1,000 เสน ทําใหเกิดเมล็ดได 400 - 1,000 เมล็ดตอฝก
ผลและเมล็ด ผลเปนแบบ caryopsis ที่มีเยื่อหุมผล (pericarp) ติดอยูกับสวนของเยื่อ
หุมเมล็ด (seed coat) มีลักษณะเปนเยื่อบางๆใสไมมีสี เยื่อหุมผลและเยื่อหุมเมล็ดรวมเรียกวา
hull ข าวโพดจะสะสมแปง ไว ใ นสวนของเอนโดสเปรม การสะสมแปง จะสิ้น สุดเมื่อขาวโพด
เจริญเติบโตถึงระยะสุกแกทางสรีรวิทยา โดยจะปรากฏเยื่อสีดํา (black layer) ที่บริเวณโคนเมล็ด
การจําแนกชนิดขาวโพด
ชูศักดิ์ (2542) ไดรายงานถึงการจําแนกชนิดของขาวโพดตามคุณลักษณะของแปงใน
เมล็ด ภายในเมล็ดขาวโพดประกอบดวยแปง 2 ชนิด แปงแข็ง (hard starch) และแปงออน (soft
starch) จึงสามารถอาศัยตําแหนงของแปงแตละชนิดและลักษณะของเปลือกหุมเมล็ด ไดเปน 7
ชนิด คือ
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1. ขาวโพดปา (pod corn) มีชื่อวิทยาศาสตรวา Zea mays L. var. tunicata
(Sturtev.) (Porcher, 2005) เปนขาวโพดเกาที่ปลูกในบริเวณถิ่นกําเนิดแถบอเมริกากลางและใต
เมล็ดขาวโพดปาทุกเมล็ดจะมีเปลือกหุมเมล็ดอยางมิดชิดเหมือนกับเมล็ดหญา และยังมีเปลือก
หุมฝกอีกชั้นหนึ่งเมล็ดมีสีตางๆ หรือมีลาย ลักษณะที่กลาวมานี้ถูกควบคุมดวยยีน TU อยูบน
โครโมโซมคูที่ 4 จัดอยูใน tunicate
2. ขาวโพดคั่ว (pop corn) Z. mays L. var. everta (Sturtev.) L.H. Bailey.
(Porcher, 2005) เปนขาวโพดที่มีแปงแข็งที่อัดกันอยางแนนมาก มีแปงออนเปนองคประกอบ
เล็กนอย ลักษณะรูปรางของเมล็ดแบงออกเปน 2 พวก คือ พวกที่มีรูปรางเรียวแหลมคลายเมล็ด
ขาวเรียกวา rice pop corn และพวกที่มีลักษณะเมล็ดกลมเรียกวา pearl pop corn เมื่อเมล็ด
ข าวโพดชนิ ดนี้ ไ ด รับความร อนระดับหนึ่ง แปง จะขยายตัวสรา งความดัน ขึ้น ภายในจนกระทั่ ง
เปลือกหุมเมล็ดที่หนาแตกออก ปริมาตรของแปงจะเพิ่มขึ้น 25-30 เทา
3. ขาวโพดหัวแข็ง (flint corn) Z. mays L. var. indurata (Sturtev.) L.H.
Bailey (Porcher, 2005) เปนขาวโพดที่ดานบนของเมล็ดมีแปงแข็งเปนองคประกอบ สวนแปง
อ อนจะอยู ภ ายในตรงกลางเมล็ ดหรือหรืออาจไมมีเ ลย เมื่อเมล็ ดแหง จะไมมี รอยบุบดานบน
ลักษณะดังกลาวนี้ถูกควบคุมดวยยีนเดน Fl บนโครโมโซมคูที่ 2 เมล็ดมีสีตางๆ เชน เหลือง เหลือง
สม ขาว และดํา
4. ขาวโพดหัวบุบ (dent corn) Z. mays L. var. indentata (Sturtev.) L.H.
Bailey (Porcher, 2005) เปนขาวโพดที่มีสวนของแปงออนอยูดานบนของเมล็ด สวนแปงแข็งจะ
อยูดานลางของเมล็ดและดานขาง เมื่อขาวโพดแกเมล็ดเสียความชื้นทําใหแปงออนดานบนหดตัว
เมล็ดจึงเกิดรอยบุบ อยูใน subspecies indentata
5. ขาวโพดแปง (flour corn) Z. mays L. var. amylacea (Sturtev.) L.H.
Bailey (Porcher, 2005) เปนขาวโพดที่มีองคประกอบเปนแปงออนเกือบทั้งหมด มีแปงแข็งเปน
ชั้น บางๆ อยู ดานในเมล็ด เมื่อข าวโพดแกจ ะหดตัวของแปง ในเมล็ดจะเทาๆ กัน ทําใหเ มล็ดมี
รูปรางเหมือนขาวโพดหัวแข็ง แตมีลักษณะทึบแสง (opaque) ลักษณะนี้ถูกควบคุมดวยยีนดอย fl
ซึ่งอยูบนโครโมโซมคูที่ 2
6. ขาวโพดหวาน (sweet corn) Z. mays L. var. saccharata (Sturtev.) L.H.
Bailey (Porcher, 2005) เปนขาวโพดที่มีน้ําตาลในเมล็ดเปลี่ยนไปเปนแปงที่ไมสมบูรณ เมล็ดจึง
มีความหวานมากกวาขาวโพดชนิดอื่นๆ เมล็ดเมื่อแกจะเหี่ยวยน ลักษณะของขาวโพดหวานถูก
ควบคุมดวยยีนดอยหลายกลุม เชน กลุม sugary อยูบนโครโมโซมคูที่ 4 shrunken 2 อยูบน
โครโมโซมคูที่ 3 และยีน brittle อยูบนโครโมโซมคูที่ 5
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7. ขาวโพดขาวเหนียว (waxy corn) Zea mays L. var. ceratina Kulesh
(Porcher, 2005) เมล็ดประกอบดวยแปงออนที่มีความเหนียวเนื่องจากองคประกอบของแปง
สวนใหญ เป นอะมิโลเปกติน (amylopectin) เมื่อเปรียบเทียบสัดส วนของอะมิ โลเปกตินกั บอะ
มิโลส (amylase) มีประมาณรอยละ 73: 27 ลักษณะนี้ถูกควบคุมดวยยีนดอย wx บนโครโมโซมคู
ที่ 9
ขาวโพดหวาน คือขาวโพดกลุมที่ควบคุมดวยยีนชูการี่ (Sugary, su/su) ขาวโพดหวาน
กลุมนี้มีปลูกในประเทศไทยมานาน มีความหวานเล็กนอย มีน้ําตาลซูโครส(sucrose) ประมาณ
10.2 เปอรเซ็นต ขณะที่ขาวโพดเลี้ยงสัตวจะมีซูโครสประมาณรอยละ 3.5 เมล็ดมีสีเหลืองออน มี
เปลือกหุมเมล็ดคอนขางเหนียว เวลารับประทานมักติดฟน เมล็ดแกจะเหี่ยวยน เนื่องจากมีแปง
ในเมล็ดเพียง 28 เปอรเซ็นต ทําใหเมล็ดเกิดการยุบตัวมาก พันธุขาวโพดหวานที่อยูในกลุมนี้
ไดแก พันธุอีเหี่ยว (ปญญา, มปป.)
กลุมที่ควบคุมดวยยีนชรังเคน (shrunken, sh/sh หรือ sh2/sh2) ขาวโพดหวานกลุมนี้มี
ความหวานสูงกวาในกลุมแรก มีซูโครสประมาณรอยละ 30 เมื่อตมและทิ้งไวจนเย็นจะเหี่ยวเร็ว
กวากลุมแรก เมล็ดมีสีเหลืองสม เปลือกหุมเมล็ดเหนียวนอยกวากลุมแรก เวลารับประทานมักจะ
ไมคอยติดหรือมีติดอยูบนซังเพียงเล็กนอย เวลารับประทานมักจะไมคอยติดหรือมีติดอยูบนซัง
เพียงเล็กนอย เมล็ดแกจะยุบตัวมากกวา เพราะมีแปงเพียง 18 เปอรเซ็นต พันธุขาวโพดหวานที่
อยูในกลุมนี้ เชน พันธุอินทรี 2, ชูการ 73, ไฮบริกซ 5 และไฮบริกซ 10 เปนตน
กลุมที่ควบคุมดวยยีนบริทเทิล (brittle, bt / bt หรือ bt2 / bt2) ขาวโพดหวานในกลุมนี้จะ
มีความหวานใกลเคียงกับกลุมที่สอง เมล็ดมีสีหวานกรอบมากกวากลุมอื่นๆ พันธุที่มียีนบริทเทิล
ควบคุมความหวาน เชน พันธุเอทีเอส - 2 หรือซูการ 74
กลุมที่มียีนเสริม ขาวโพดหวานชนิดนี้จะมียีนที่เปน homozygous recessive อยูหนึ่ง
ตําแหนง แตอีกตําแหนงหนึ่ง จะเปน heterozygous เมื่อนําเมล็ดไปปลูกเพื่อผลิตฝกสด ยีนที่เปน
heterozygous จะแยกตัวตามกฎของ Mendel มีผลทําใหรอยละ25 ของเมล็ดที่เรารับประทาน
นั้นเปน double recessive ทําใหผูรับประทานมีความรูสึกวาขาวโพดนั้นหวานขึ้น ขาวโพดหวาน
พวกนี้มียีน su เปนพื้นฐานเพราะนักปรับปรุงพันธุ ตองการปรับปรุงพันธุขาวโพดหวานนั้นให
หวานขึ้นโดยการนํายีน sh2 หรือ ซูการรีเอ็นฮานเซอร (sugary enhancer, se) มาชวยเสริม
ตัวอยางขาวโพดหวานชนิดนี้คือพันธุ Sugar Loaf, Honey Comb และ Sugar Time เปนตน ใน
ประเทศไทยขาวโพดขาวเหนียวหวานขอนแกน อาจจะจัดอยูในประเภทนี้ได โดยมียีน sh 2 เปน
พื้นฐาน และมียีน su หรือ wx เปนตัวเสริม ไดมีผูนําเมล็ดพันธุขาวโพดหวานประเภทนี้เขามา
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ปลูก คือ ฝกขาวโพดหวานอาจจะมีเมล็ด 2 สี คือ สีเหลืองและสีขาว โดยจะอยูในอัตราสวน 75 :
25 ซึ่งนักปรับปรุงพันธุขาวโพดหวาน จะเรียกวา bi-color แตถาจะพิสูจนใหแนชัดวาขาวโพด
หวานนั้น อาจเกิดจากยีนเสริมหรือไมก็จะตองนําฝกของขาวโพดหวานที่สงสัยนั้นมาตากใหแหง
แลวดูวาเมล็ดที่แหงแลวเหมือนกันทั้งฝกหรือไม ถาเมล็ดที่แหงแลวเหมือนกันทั้งฝกก็แสดงวาเปน
ขาวโพดหวานชนิดยีนเดียว แตถาเมล็ดที่แหงแลวมีเมล็ดลีบมากๆ คลายขาวโพดหวานพิเศษ
อยูประมาณรอยละ 25 เมล็ดลีบมากๆ นี้เปน double recessive ที่เหลืออีก 75 เปอรเซ็นต เปน
เมล็ดขาวโพดหวานธรรมดา ขาวโพดหวานฝกนั้นก็เปนขาวโพดหวานที่เกิดจากยีนเสริม
กลุมที่เกิดจากยีนรวม เนื่องดวยขาวโพดหวานธรรมดามีความหวานนอย และปญหา
เรื่องอัตราความงอกต่ําในขาวโพดหวานพิเศษ นักปรับปรุงพันธุขาวโพดหวาน จึงไดพยายาม นํา
ยีนตางๆ มาอยูรวมกันในสภาพ homozygous recessive ที่ทุกๆ ตําแหนง (locus) เพื่อใหได
ขาวโพดหวานที่มีคุณภาพดีขึ้น คือ ปริมาณน้ําตาลสูงขึ้น และแกปญหาในเรื่องอัตราความงอก
ต่ํา อยางไรก็ตาม พันธุขาวโพดที่นิยมปลูกในประเทศไทยสวนใหญ จะเปนพันธุที่ควบคุมความ
หวานดวยยีน 2 ชนิด คือ ยีน ชรังเคนและยีนบริทเทิล ซึ่งพันธุทั้ง 2 ชนิดดังกลาว มีอัตราสวน
ทางการตลาดใกลเคียงกัน (ปญญา, มปป.)
0

ประเภทของพันธุขาวโพด
รสสุคนธ (2548) รายงานวา ขาวโพดที่นิยมปลูกกันอยูทั่ว ๆ ไป อาจจําแนกพันธุไดเปน 2
ปะเภทใหญๆ ไดแก
1. พันธุลูกผสม นิยมปลูกในประเทศที่วิทยาการทางการเกษตรเจริญมากแลว ทั้งนี้
เนื่องจากขาวโพดพวกนี้มีการปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมไมดี หรือเปลี่ยนแปลงไปกับสิ่งแวดลอม
เช น ไม ไ ด ใ ส ปุ ย เพี ย งพอ ไม กํ า จั ด วั ช พื ช มี น้ํ า ไม เ พี ย งพอ ข า วโพดพวกนี้ จ ะให ผ ลผลิ ต ไม ดี
นอกจากนั้น การใชขาวโพดลูกผสมจะตองซื้อเมล็ดใหมมาปลูกทุกป เพราะถาใชเมล็ดเกาเก็บ
จากไรจะกลายพันธุไป
2. ลูกผสมปลอย พันธุขาวโพดชนิดนี้ หากไดรับการปรับปรุงพันธุอยางดี อาจใหผลผลิต
ดีไมแพพันธุลูกผสม นอกจากนั้นพันธุพวกนี้ยังปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดอยางกวางขวาง
แมดินฟาอากาศจะเปลี่ยนแปรไป ก็ยังใหผลผลิ ตพอใชได นอกจากนั้น ชาวไร ยังสามารถเก็ บ
เมล็ดไวทําพันธุตอไปไดอีกอยางนอย 2 - 3 ปพันธุขาวโพดพวกนี้ อาจแยกไดเปน 2 ชนิด คือ
2.1 พันธุผสมรวม เปนการรวมพันธุหรือสายพันธุตางๆ เขาดวยกัน วิธีรวมงายๆ
ก็โดยเอาเมล็ดจํานวนเทาๆกัน จากแตละพันธุหรือสายพันธุมารวมกันเขา แลวนําไปปลูกแปลง
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อิสระหางไกลจากขาวโพดพันธุอื่น ปลอยใหผสมกันเองตามธรรมชาติแลวเก็บเกี่ยวเมล็ดไวปลูก
เปนพันธุตอไป
2.2 พันธุสังเคราะห เปนพันธุที่ไดจากการรวมสายพันธุที่ไดรับการทดสอบการ
รวมตัวมาแลว วิธีการรวมสายพันธุอาจทําไดเชนเดียวกับพันธุผสมรวม
การปลูกพืชแบบอินทรีย
ในอดีตที่ผานมา เกษตรกรไทยทําการเกษตรแบบหลากหลาย และพึ่งพิงความสมดุล
ตามธรรมชาติ หรืออาจจะกลาวไดวาคนไทยรูจักการทําเกษตรอินทรียมาตั้งแตโบราณกาลแลว
และสามารถพึ่งตนเองในการเกษตรไดอยางสมบูรณ โดยใชทรัพยากรในพื้นที่ และภูมิปญญา
ทองถิ่นที่สะสมตอเนื่องกันมาจนไดรับการยกยองจากนานาชาติวาเปนอูน้ําของภูมิภาค รัฐบาลได
ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การแก ป ญ หาความยากจนของเกษตรกรในระดั บ ราก การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข ง ขั นของภาคเกษตรในตลาดโลก และมี ส าระสํ าคั ญ เกี่ ยวกั บเกษตร
อินทรีย คือ“สงเสริมการทําเกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก และเกษตรอินทรีย รวมทั้งสงเสริม
กระบวนการเรียนรูแกเกษตรกร เพื่อรองรับการเปดตลาดเสรีสินคาเกษตรในอนาคต และผลักดัน
ใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตสินคาเกษตรอินทรียและครัวโลก” ในสวนของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ผานมา ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรดวยกล
ยุท ธ พั ฒ นาการผลิ ตในรู ปแบบเกษตรยั่ง ยืน ที่สามารถพัฒ นาการผลิตไดใ นเชิง พาณิช ยและ
ยุ ท ธศาสตร ก ารเพิ่ ม ขี ดความสามารถในการแข ง ขั น ด ว ยกลยุ ท ธ ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ผลิต และลดตนทุนการผลิตเชนสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรอินทรียและสินคาปลอดภัยจาก
สารพิษแบบครบวงจร (กรมวิชาการเกษตร, มปป.)
การปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรียเปนการใชหลักการพึ่งพิงความสมดุลตามธรรมชาติ
เพื่อสรางสรรคใหเกิดระบบนิเวศการเกษตรที่ยั่งยืน สามารถใหผลผลิตที่ดีอยางตอเนื่อง ใช
หลักการสรางความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศเกษตรใหเกิดการผสมผสานเกื้อกูลซึ่ง
กันและกันอยางเปนองครวม ผลิตอาหารและปจจัยพื้นฐานการดํารงชีพ ที่มีความปลอดภัยตอ
ผูบริโภค ใชปจจัยการผลิตที่เปนชีวภัณฑ และสารอินทรียที่ไดจากสิ่งมีชีวิต รวมทั้งสารอนินทรีย
ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ปฏิเสธการใชปจจัยที่เปนสารเคมีสังเคราะหรวมทั้งพัน ธุที่ผา นการ
ปรับเปลี่ยนทางพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms, GMO) (กรมวิชาการเกษตร,
มปป.)
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ระบบการจัดการในการปลูกพืชแบบอินทรียมีความแตกตางอยางชัดเจนจากระบบการ
ปลูกแบบปกติทั่วไป เชน การไมใชปุยเคมี และสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช แตกลับมาเนนใน
ดานการจัดการความอุดมสมบูรณของดินและระบบการปลูกพืชหมุนเวียน และใชประโยชนจาก
ระบบนิเวศนเกษตร โดยการกระตุนภูมิคุมกันภายในระบบจากความหลากหลายทางชีวเกษตร
แทนการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรู (Mader, et al., 2002)
จากการที่การแสดงออกของลักษณะปรากฏ (phenotype) ของพืชขึ้นกับสภาพแวดลอม
ดังนั้นพันธุพืชที่มีลักษณะที่ตองการสําหรับการปลูกในระบบเกษตรอินทรียจึงไมอาจพบไดในการ
คัดเลือกในภายใตสภาพระบบการปลูกโดยทั่วไป ในขณะที่พันธุปลูกโดยทั่วไปซึ่งผานการทดสอบ
พันธุในสภาพการปลูกทั่วไป (conventional conditions) นั้น จึงไมสามารถบงบอกไดวาพันธุ
ดังกลาวเปนพันธุที่เหมาะสมกับการปลูกในแบบเกษตรอินทรียหรือไม (Osman and Lammerts
van Bueren, 2003)
การปลู กข า วโพดหวานของเกษตรกรสวนใหญใ นปจ จุบัน นิ ยมปลู กพัน ธุลูกผสม (F 1
Hybrids) ซึ่งใหผลผลิตสูงกวาพันธุผสมปลอย (open cultivars) ซึ่งในหลักการผลิตแบบเกษตร
อินทรียนั้น การใชพันธุลูกผสมจะกอใหเกิดปญหาคือพืชมีความหลากหลายทางพันธุกรรมลดลง
ซึ่งจะสงผลตอการระบาดทําลายของแมลงศัตรูและโรคพืช Alfoldi (2001) และ Verhoog et al.(
2003) รายงานวาเทคนิ คการปรับปรุง พัน ธุพืช และการผลิตเมล็ดพัน ธุพืช ในปจ จุบัน อาจไม
เหมาะสมสําหรับการผลิตพืชในระบบอินทรีย เนื่องจากมันไมไดสะทอนถึงแนวคิดที่เปนความเปน
ธรรมชาติ (naturalness)
ขา วโพดหวานเปน พืช เศรษฐกิจ ชนิด หนึ ่ง ที ่เ กษตรกรจํา นวนมากปลูก จํา หนา ยเปน
รายไดหลักและรายไดเสริม การปลูกขาวโพดหวานในระบบเกษตรปกติทั่วไปมีการใสปจ จัย
การผลิต เขา ไปทุก รูป แบบ โดยเฉพาะในรูป ของสารอนิน ทรีย เชน ปุย เคมี และสารปอ งกัน
กําจัดศัตรูพืช ซึ่ง พันธุปลูกที่ใ ชอยูทั่วไปเหลานั้นก็จ ะตอบสนองไดดีตอการใสปจ จัยการผลิต
ดังกลาวลงไป แตถาเปนการปลูกในระบบเกษตรอินทรียแลว การตอบสนองของพันธุพืชยอมมี
ความแตกตา งไป ลัก ษณะที ่พ ึง ประสงคข องพัน ธุ พ ืช ในการปลูก แบบอิน ทรีย  จะมีค วาม
แตกตางไปจากระบบการปลูกแบบทั่วไป (Lammerts van Bueren et al., 2002; Welsh et
al., 2002)
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สมรรถนะการรวมตัว (combining ability)
สมรรถนะการรวมตัวหมายถึง ความสามารถของแตละสายพันธุในการใหลูกผสมที่ดี ใน
การผลิตลูกผสมของพืชนั้นขั้นตอนที่จําเปนคือการผลิตสายพันธุและการทดสอบสายพันธุกอนที่
จะนํ า สายพั น ธุ ที่ ท ดสอบแล ว ไปผลิ ต ลู ก ผสมสายพั น ธุ ที่ จ ะจั บ คู กั น ต อ งสามารถเข า กั น ได ดี
คุณสมบัติเชนนี้เรียกวาสมรรถนะการรวมตัวซึ่งแบงเปน 2 ประเภทคือ
1. สมรรถนะการรวมตัวทั่วไป (general combining ability, GCA) และ
2. สมรรถนะการรวมตัวจําเพาะ (specific combining ability, SCA)
Sprague and Tatum (1942) ไดใหคําจํากัดความของ GCA วาเปนคาบอกคุณสมบัติ
โดยเฉลี่ยในการใหลูกผสมของพันธุใดพันธุหนึ่งเมื่อผสมกับสายพันธุอื่นทุกสายพันธุสวน SCA
เปนคาบอกความดีเลวของแตละคูผสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณสมบัติโดยเฉลี่ยของพอแมในทาง
พันธุศาสตรถาไมมีอิทธิพลของยีนตางตําแหนงควบคุมลักษณะนั้นแลวสมรรถนะการรวมตัวทั่วไป
จะเปนการแสดงออกของยีนแบบบวก (additive gene action) และบางสวนของยีนแบบขม
(dominance gene action) สวนสมรรถนะการรวมตัวจําเพาะ เปนการแสดงออกของยีนแบบขม
(Hayman, 1957) ในขณะที่ Gibert (1958) พบวาถาสมรรถนะการรวมตัวทั่วไปมีคาต่ํากวา
สมรรถนะการรวมตัวจําเพาะ การคาดคะเนลูกผสมโดยใชสมรรถนะการรวมตัวทั่วไปจะไมถูกตอง
เพราะลูกผสมที่ไดจากสายพันธุที่มีสมรรถนะการรวมตัวทั่วไปสูงสุด 2 สายพันธุอาจไมใหลูกผสม
ที่ดีที่สุด Becker (1984) เสนอวาลูกผสมที่ดีที่สุดจะไดจากพอแมที่มีสมรรถนะการรวมตัวทั่วไป
สูงสุดถาสมรรถนะการรวมตัวจําเพาะไมมีความแตกตางทางสถิติ แตถาสมรรถนะการรวมตัว
จําเพาะมีความแตกตางทางสถิติลูกผสมที่ดีที่สุดจะไดจากพอแมที่มีสมรรถนะการรวมตัวสูงทั้ง 2
แบบ Griffing (1956) พบวาสายพันธุที่มีความแปรปรวนของสมรรถนะการรวมตัวทั่วไปสูงและมี
ความแปรปรวนของสมรรถนะการการรวมตัวจําเพาะต่ําอาจจะใหลูกผสมโดยทั่วไปดีกวาสาย
พันธุที่มีทั้งความแปรปรวนของสมรรถนะการรวมตัวทั่วไปและสมรรถนะการรวมตัวจําเพาะสูงทั้ง
ยังเหมาะในการสรางพันธุสังเคราะหมากกวาดวย แตพันธุที่มีความแปรปรวนของสมรรถนะการ
รวมตัวจําเพาะสูงเมื่อผสมกับคูผสมที่เหมาะสมจะใหลูกผสมที่ดี ดังนั้นคาสมรรถนะการรวมตัวทั้ง
สองประเภทนี้จึงมีประโยชนใชทดสอบพันธุ/สายพันธุที่นํามาจับคูกันวาเขากันไดดีหรือไมเพียงใด
กอนจะนําไปผลิตลูกผสม
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แผนการผสมพันธุแบบพบกันหมด (diallel cross)
แผนการผสมพันธุ์แ บบพบกัน หมด เปนเครื่องมื อสําคัญที่ ใชในงานปรับปรุง พันธุ โดย
ศึกษาขอมูลการถายทอดทางพันธุกรรมในรูปแบบของคาสมรรถนะการรวมตัวทั่วไป (GCA) และ
สมรรถนะการรวมตัวจําเพาะ (SCA) ซึ่งเปนลักษณะของพืชที่มีการถายทอดที่ซับซอนและเปน
ลักษณะเชิงปริมาณ (Hayman, 1954b; Griffing, 1956; Zhang et al., 2005a) การวิเคราะห
ลูกผสมที่ไดจากการผสมแบบพบกันหมดสามารถใชไดทั้งแบบหุนคงที่ (fixed model) หรือแบบ
หุนไมคงที่ (random model) ถาสนใจชุดของพอแมที่เจาะจงควรใชวิธีวิเคราะหแบบหุนคงที่
(Gardner and Eberhart, 1966) Griffing (1956) เสนอวาควรใชแบบหุนคงที่เมื่อตองการ
เปรียบเทียบสมรรถนะการผสมของพอแมที่ใชในการทดลองสวนหุนแบบไมคงที่นั้นใชเมื่อพอแม
เปนตัวอยางจากประชากรและใชวิเคราะหความผันแปรทางพันธุกรรม
โปรแกรมปรั บ ปรุ ง พั น ธุ พื ช จํ า นวนมากมี ก ารใช แ ผนการผสมพั น ธุ แ บบพบกั น หมด
เนื่ อ งจากเป น แผนและการวิ เ คราะห ที่ ใ ห ข อ มู ล ทางพั น ธุ ก รรมของลั ก ษณะทางปริ ม าณที่ มี
ประโยชนตอนักปรับปรุงพันธุ (Viena at al., 2001) ซึ่งความรูเกี่ยวกับการควบคุมทางพันธุกรรม
ของลั ก ษณะและบทบาทของปฏิ กิ ริ ยาของยี นต า งตํ า แหน ง (non-allelic interaction) มี
ความสําคั ญ ตอนั กปรับปรุ งพั น ธุใ นการตัดสิน ใจใชวิธีการคัดเลือกและวิธีการปรับปรุง พัน ธุที่
เหมาะสม (Esmail, 2007) แผนการผสมพันธุแบบพบกันหมดสามารถนํามาศึกษาไดทั้งผลของ
ความดีเดนของลูกผสม (heterosis) ผลเนื่องจากการผสมพันธุสลับพอแมและอิทธิพลของฝายแม
(reciprocal and maternal effect) สมรรถนะในการผสมทั่วไป (general combining ability,
GCA) และสมรรถนะในการผสมเฉพาะ (specific combining ability, SCA) (Glover et al.,
2005) และยังสามารถนํามาใชในการประมาณคาขององคประกอบทางพันธุกรรม (genetic
components) ของสายพันธุพอแมที่สุมมาจากประชากรได สวนการประมาณคาผลของ GCA
และ SCA ของลักษณะยังเปนวิธีการที่สําคัญในการประมาณคาผลของยีนแบบบวกและยีนที่ไม
เปนแบบบวก (additive and non-additive gene action) (Griffing, 1956)
Griffing (1956) ไดเสนอวิธีการวิเคราะหในการผสมพันธุแบบพบกันหมดของสายพันธุ
พอแม จํานวน 4 วิธีการดวยกัน โดยมีสายพันธุพอแมและลูกผสมที่เกี่ยวของดังนี้
1. Method 1 ประกอบดวยสายพันธุพอแม (n), ลูกผสมตรง [n(n-1)/2] และลูกผสมสลับ
[n(n-1)/2] ดังนั้นจึงมีจํานวนทรีตเมนตลงในแผนการทดลองทั้งหมดเทากับ n2

12
2. Method 2 ประกอบดวยสายพันธุพอแม (n) และลูกผสมตรง [n(n-1)/2] ดังนั้นจึงมี
จํานวนทรีตเมนตลงในแผนการทดลองทั้งหมดเทากับ n(n+1)/2
3. Method 3 ประกอบดวยลูกผสมตรง [n(n-1)/2] และลูกผสมสลับ [n(n-1)/2] ดังนั้นจึง
มีจํานวนทรีตเมนตลงในแผนการทดลองทั้งหมดเทากับ n(n-1)
4. Method 4 ประกอบดวยลูกผสมตรง [n(n-1)/2] อยางเดียว ดังนั้นจึงมีจํานวนทรีต
เมนตลงในแผนการทดลองทั้งหมดเทากับ n(n-1)/2
โดยที่แบบหุนหรือโมเดล (model) ในการวิเคราะห มี 2 รูปแบบคือ
(1) แบบหุนคงที่ (fixed model or medel I) ในการวิเคราะหหาสมรรถนะในการผสม
ทั่วไปและสมรรถนะในการผสมเฉพาะ (gca และ sca)
(2) แบบหุนสุม (random model or model II) ในการวิเคราะหเพื่อประเมินผลของความ
แปรปรวนทางพันธุกรรม
Hallauer and Miranda (1988) กลาวไววา ในแบบหุนคงที่นั้นสายพันธุพอแมถือวาเปน
ประชากร ในขณะที่ในแบบหุนสุม สายพันธุพอแมจะเปนตัวอยางที่สุมมาจากประชากร ซึ่งความ
แตกตางระหวาง 2 แบบหุนนี้มีความสําคัญ ทั้ง ตอในวิ ธีการวิเ คราะหและการแปรผลจากการ
วิเคราะห โดยที่จากการที่สายพันธุพอแมเปนประชากรในแบบหุนที่ 1 นั้น ดังนั้นจึงไมเหมาะสมใน
การที่จะนํามาประมาณคาหาองคประกอบของความแปรปรวนทางพันธุกรรม แตเหมาะสมที่จะ
นํามาประมาณหาคา GCA และ SCA เพื่อหาสายพันธุพอแมและคูสายพันธุพอแมที่เหมาะสม ซึ่ง
มีสมรรถนะในการผสมทั่วไปและสมรรถนะในการผสมเฉพาะสู ง ส วนในแบบหุนที่ 2 มีความ
เหมาะสมในการนํามาประมาณคาหาองคประกอบของความแปรปรวนทางพันธุกรรม
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อุปกรณและวิธีการ
อุปกรณ
1. เมล็ดพันธุขาวโพดหวานลูกผสมคู 10 คูผสม ไดแก ทอปสวีท801 x ไฮบริกซ3, ทอปสวีท801 x ออโรรา, ทอปสวีท801 x ชูการ75, ทอปสวีท801 x อินทรีย2, ไฮบริกซ3 x ออโรรา, ไฮบ
ริกซ3 x ชูการ75, ไฮบริกซ3 x อินทรีย2, ออโรรา x ชูการ75, ออโรรา x อินทรีย2 และ ชูการ75 x
อินทรีย2
2. ปุยอินทรีย (ปุยคอกมูลโค)
3. อุปกรณในการวัดและบันทึกขอมูล มีดังนี้
- เครื่องชั่ง
- ตลับเมตร
- เครื่องวัดความหวาน ( Hand Refractometer)
- เครื่องมือบันทึกขอมูล
วิธีการ
1. การเตรียมแปลงปลูก เตรียมแปลงปลูกจํานวน 30 แปลงยอย แตละแปลงยอยมี
ขนาดกวาง 1 เมตร ยาว 3 เมตร ระยะหางระหวางแปลง 50 เซนติเมตร ระยะปลูก 25 ×
75 เซนติเมตร (ระยะตน × ระยะแถว) แตละแปลงยอยปลูก 2 แถว จํานวน 24 หลุมตอแปลง
ยอย
2. การปลูก กอนปลูกทําการผสมปุยอินทรีย (มูลโค) คลุ กเคล ากับดินในแปลงปลู ก
จํานวน 13.5 ตันตอไร (ใส 3 กระสอบตอแปลงยอย) ขุดหลุมปลูกลึกประมาณ 7 ถึง 8 เซนติเมตร
หยอดเมล็ดขาวโพดหลุมละ 2 - 3 เมล็ด จากนั้นกลบเมล็ดลึกประมาณ 3 เซนติเมตร แลวรดน้ํา
ตามใหชุม
3. การดูแลรักษา
3.1 การใหน้ําในชวงระยะแรกจะใหทุกวัน วันละ 1 ครั้ง เมื่อขาวโพดอายุ 15 วัน
จะใหน้ําวันเวนวัน
3.2 การใหปุย ใหปุยอินทรีย (มูลโค) ครั้งเดียวตอนเตรียมแปลงปลูก
3.3 การกําจัดวัชพืช กําจัดวัชพืชสองครั้ง ครั้งแรกเมื่อขาวโพดอายุ 15 วัน พรอม
กับพรวนดินและถอนแยกกลาไว 1 ตนตอหลุม ครั้งที่สองเมื่อขาวโพดอายุ 45 วันพรอมการพูน
โคนตน
3.4 การเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวหลังขาวโพดออกไหมประมาณ 20 วัน
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4. การวางแผนการทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ (RCBD) มี 10 ทรีตเมนต และ 3 ซ้ํา
โดยมีวิธีการปลูกและดูแลรักษาในแตละการทดลองดังตอไปนี้
5. การบันทึกขอมูล
1. ความสูงตนที่อายุเก็บเกี่ยว (73 วัน) (เซนติเมตร)
2. ความสูงฝกแรก (เซนติเมตร)
3. เสนผานศูนยกลางตน (เซนติเมตร)
4. ความยาวฝก (เซนติเมตร)
5. ความยาวปลายฝกที่ไมติดเมล็ด (เซนติเมตร)
6. เสนผานศูนยกลางฝก (เซนติเมตร)
7. จํานวนแถวเมล็ดตอฝก (แถว)
8. จํานวนเมล็ดตอแถว เมล็ด)
9. คาความหวาน (องศาบริกซ)
10. น้ําหนักฝกกอนปอกเปลือก (กรัม)
11. น้ําหนักฝกหลังปอกเปลือก (กรัม)
12. ผลผลิตฝกกอนปอกเปลือกตอไร (กิโลกรัม)
13. ผลผลิตฝกหลังปอกเปลือกตอไร (กิโลกรัม)
หมายเหตุ
- การคํานวณผลผลิตตอไร = ผลผลิตตอแปลงยอย (กิโลกรัม) × 1,600 ตารางเมตร
4.5 ตารางเมตร (พื้นที่แปลงยอยรวมระยะระหวางแปลง)
= ผลผลิตตอไร (กิโลกรัม)
- สุมเก็บขาวโพดแปลงยอยแปลงละ 10 ตนตอหนวยทดลอง (แปลงยอย) สําหรับการวัด
ขอมูลในขอที่ 1 - 11
6. การวิเคราะหขอมูล
6.1 การวิเคราะหผลทางสถิติ วิเคราะหความแปรปรวนตามแผนการทดลองแบบ
สุม ในบล็อกสมบูร ณ (RCBD) และเปรียบเที ยบความแตกต างของค าเฉลี่ ยดวยวิ ธี Duncan’s
new multiple range test (DMRT)
6.2 การวิเคราะหผลทางพันธุกรรม วิเคราะหตามวิธีการ Griffing’s method 4
(fixed model) โดยใชโปรแกรมการวิเคราะห diallel ของ Zhang (2005)
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สถานที่ทําการทดลอง
ทํ า การทดลอง ณ บริ เ วณแปลงพื ช ผั ก สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารผลิ ต พื ช คณะ
เกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อําเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี
ระยะเวลาทําการทดลอง
ทําการปลูกทดลองทดสอบลูกผสมในแปลงปลูกจากเดือนมกราคม – เมษายน 2556
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ผลการทดลอง
การศึกษาสมรรถนะการผสมของขาวโพดหวานลูกผสมพันธุการคา 5 พันธุ โดยผสมกัน
แบบพบกันหมดตามวิธีการ Griffing’s method 4 (fixed model) นําลูกผสมคูจํานวน 10 คูผสม
ไดแก ทอปสวีท801 x ไฮบริกซ3, ทอปสวีท801 x ออโรรา, ทอปสวีท801 x ชูการ75, ทอปสวีท801
x อินทรีย2, ไฮบริกซ3 x ออโรรา, ไฮบริกซ3 x ชูการ75, ไฮบริกซ3 x อินทรีย2, ออโรรา x ชูการ75,
ออโรรา x อินทรีย2 และ ชูการ75 x อินทรีย2 มาปลูกทดสอบในสภาพแปลงปลูกที่ไมใชสารเคมี
และปุยเคมี ไดผลการทดลองดังนี้
การวิเคราะหผลทางสถิติและการเปรียบเทียบลูกผสมคู
ความสูงตน ไมมีความแตกตางกัน (P > 0.05) ลูกผสมที่มีแนวโนมใหความสูงตนมาก
ที่สุดและนอยที่สุดคือ ชูการ75 x อินทรีย2 และ ไฮบริกซ3 x อินทรีย2 (167.37 และ 146.80
เซนติเมตร ตามลําดับ) (ตารางที่ 1)
ความสูงฝกแรก ไมมีความแตกตางกัน (P > 0.05) ลูกผสมที่มีแนวโนมใหความสูงตน
มากที่สุดและนอยที่สุดคือ ทอปสวีท801 x อินทรีย2 และ ทอปสวีท801 x ชูการ75 (89.17 และ
62.73 เซนติเมตร ตามลําดับ) (ตารางที่ 1)
เสนผาศูนยกลางลําตน ไมมีความแตกตางกัน (P > 0.05) ลูกผสมที่มีแนวโนมใหความ
สูงตนมากที่สุดและนอยที่สุดคือ ไฮบริกซ3 x ชูการ75 และ ทอปสวีท801 x ไฮบริกซ3 (2.15 และ
1.73 เซนติเมตร ตามลําดับ) (ตารางที่ 1)
ความกวางฝก มีความแตกตางกัน (P < 0.05) โดยที่ลูกผสม ไฮบริกซ3 x ชูการ75,
ทอปสวีท801 x ออโรรา, ไฮบริกซ3 x อินทรีย2 และ ไฮบริกซ3 x ออโรรา มีความกวางฝกมากเปน
อันดับที่ 1-4 (4.65, 4.53, 4.53 และ 4.52 เซนติเมตร ตามลําดับ) โดยที่ลูกผสม ออโรรา x อินทรีย
2 มีความกวางฝกอยูในอันดับทายสุด คือ 4.25 เซนติเมตร (ตารางที่ 2)
ความยาวฝก มีความแตกตางกัน (P < 0.01) โดยที่ลูกผสม ชูการ75 x อินทรีย2,
ทอปสวีท801 x ชูการ75, ทอปสวีท801 x อินทรีย2 และ ทอปสวีท801 x ออโรรา มีความยาวฝก
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มากเปนอันดับที่ 1-4 (20.87, 20.57, 20.30 และ 19.97 เซนติเมตร ตามลําดับ) โดยที่ลูกผสม
ทอปสวีท801 x ไฮบริกซ3 มีความยาวฝกอยูในอันดับทายสุด คือ 18.07 เซนติเมตร (ตารางที่ 2)
ความยาวปลายฝกที่ไมติดเมล็ด ไมมีความแตกตางกัน (P > 0.05) ลูกผสมที่มี
แนวโน ม มี ความยาวปลายฝ กมากที่สุดและนอยที่สุดคือ ทอปสวีท 801 x ไฮบริ กซ 3 และ
ไฮบริกซ3 x ชูการ75 (3.50 และ 2.33 เซนติเมตร ตามลําดับ) (ตารางที่ 2)
จํานวนเมล็ดตอแถว มีความแตกตางกัน (P < 0.01) โดยที่ลูกผสม ชูการ75 x
อินทรีย2, ออโรรา x ชูการ75, ทอปสวีท801 x ชูการ75 และ ไฮบริกซ3 x ชูการ75 มีจํานวนเมล็ด
ตอแถวมากเปนอันดับที่ 1-4 (39.60, 38.63, 38.13 และ 37.50 เซนติเมตร ตามลําดับ) โดยที่
ลูกผสม ทอปสวีท801 x ไฮบริกซ3 มีจํานวนเมล็ดตอแถวอยูในอันดับทายสุด คือ 29.30 เมล็ด
(ตารางที่ 3)
คาความหวานของเมล็ด (total soluble solid) มีความแตกตางกัน (P < 0.01) โดยที่
ลูกผสม ชูการ75 x อินทรีย2, ออโรรา x ชูการ75, ทอปสวีท801 x ไฮบริกซ3 และ ทอปสวีท801 x
อินทรี ย2 มี คาความหวานของเมล็ดมากเปนอันดับที่ 1-4 (11.75, 11.34, 11.29 และ 11.09
องศาบริกซ ตามลําดับ) โดยที่ลูกผสม ทอปสวีท801 x ชูการ75 มีคาความหวานของเมล็ดอยูใน
อันดับทายสุด คือ 9.38 องศาบริกซ (ตารางที่ 3)
น้ําหนักฝกทั้งเปลือก ไมมีความแตกตางกัน (P > 0.05) โดยที่ลูกผสมที่มีแนวโนมให
น้ําหนักฝกทั้งเปลือกมากที่สุดและรองลงมาไดแก ทอปสวีท801 x ชูการ75, ชูการ75 x อินทรีย2
และ ทอปสวีท801 x ออโรรา (358.7, 358 และ 339.3 กรัม ตามลําดับ) และลูกผสม ทอปสวีท
801 x ไฮบริกซ3 มีแนวโนมใหน้ําหนักฝกทั้งเปลือกนอยที่สุดคือ 247.7 กรัม (ตารางที่ 3)
น้ําหนักฝกปอกเปลือก มีความแตกตางกัน (P < 0.01) โดยที่ลูกผสม ไฮบริกซ3 x ชู
การ75, ชูการ75 x อินทรีย2, ทอปสวีท801 x ชูการ75 และ ไฮบริกซ3 x ออโรรา มีน้ําหนักฝก
ปอกเปลือกมากเปน อั นดั บที่ 1-4 (259.7, 250.7, 245.7 และ 236.7 กรัม ตามลํ าดั บ) โดยที่
ลูกผสม ทอปสวีท801 x ไฮบริกซ3 มีน้ําหนักฝกปอกเปลือกอยูในอันดับทายสุด คือ 182.3 กรัม
(ตารางที่ 4)
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ผลผลิตฝกทั้งเปลือก มีความแตกตางกัน (P < 0.05) โดยที่ลูกผสม ทอปสวีท801 x
อินทรีย2, ไฮบริกซ3 x ออโรรา, ชูการ75 x อินทรีย2 และ ไฮบริกซ3 x ชูการ75 มีผลผลิตฝกทั้ง
เปลือกมากเปนอันดับที่ 1-4 (2,684, 2,681, 2,536 และ 2,470 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ) โดยที่
ลูกผสม ทอปสวีท801 x ไฮบริกซ3 มีผลผลิตฝกทั้งเปลือกอยูในอันดับทายสุด คือ 1,787 กิโลกรัม
ตอไร (ตารางที่ 4)
ผลผลิตฝกปอกเปลือก มีความแตกตางกัน (P < 0.05) โดยที่ลูกผสม ไฮบริกซ3 x ชู
การ75, ชูการ75 x อินทรีย2, ไฮบริกซ3 x ออโรรา และ ทอปสวีท801 x ออโรรา มีผลผลิตฝกปอก
เปลือกมากเปนอันดับที่ 1-4 (1,729, 1,620, 1,583 และ 1,577 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ) โดยที่
ลูกผสม ทอปสวี ท801 x ไฮบริ กซ 3 มี น้ําหนั กฝกปอกเปลือกอยู ในอันดับท ายสุด คื อ 1,237
กิโลกรัมตอไร (ตารางที่ 4)
การวิเคราะหผลทางพันธุกรรม
จากผลการวิเคราะหทางสถิติ พบวาลักษณะที่ศึกษามีนัยสําคัญจํานวน 7 ลักษณะ ไดแก
ความกวางฝก ความยาวฝก จํานวนเมล็ดตอแถว คาความหวานของเมล็ด น้ําหนักฝกปอกเปลือก
ผลผลิตฝกทั้งเปลือก และผลผลิตฝกปอกเปลือก ดังนั้นจึงนํา 7 ลักษณะดังกลาวมาวิเคราะหผล
ทางพันธุกรรมเพื่อศึกษาถึงสมรรถนะการผสมทั่วไป (GCA) และสมรรถนะการผสมเฉพาะ (SCA)
ของขาวโพดหวานพันธุลูกผสมทั้ง 5 พันธุดังกลาว ไดผลดังตอไปนี้
สมรรถนะการผสมทั่วไปมีนัยสําคัญในลักษณะความกวางฝก ความยาวฝก จํานวนเมล็ด
ตอแถว คาความหวานของเมล็ด และน้ํ าหนักฝกปอกเปลื อก และไมมีนัยสําคัญในลักษณะ
ผลผลิตฝกทั้งเปลือก และผลผลิตฝกปอกเปลือก (ตารางที่ 5 และ 6)
สมรรถนะการผสมเฉพาะมีนัยสําคัญในลักษณะความกวางฝก ความยาวฝก คาความ
หวานของเมล็ด น้ําหนักฝกปอกเปลือก ผลผลิตฝกทั้งเปลือก และผลผลิตฝกปอกเปลือก และไมมี
นัยสําคัญในลักษณะจํานวนเมล็ดตอแถว (ตารางที่ 5 และ 6)
ความสําคัญของ GCA เมื่อเทียบกับ SCA (The relative importance of GCA vs. SCA)
พบวา GCA vs. SCA มีคาต่ําในลักษณะคาความหวานของเมล็ด ผลผลิตฝกทั้งเปลือก และ
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ผลผลิตฝกปอกเปลือก มีคาปานกลางในลักษณะความกวางฝก และน้ําหนักฝกปอกเปลือก และ
มีคาสูงในลักษณะความยาวฝก และจํานวนเมล็ดตอแถว (ตารางที่ 5 และ 6)
สมรรถนะการผสมทั่วไปของพันธุพอแมและสมรรถนะการผสมเฉพาะของคูผสม
ความกวางฝก พันธุไฮบริกซ3 เปนพันธุเดียวที่มีนัยสําคัญของสมรรถนะการผสมทั่วไป
ในทางบวก (g i = 0.1111 เซนติเมตร, P < 0.01) ในขณะที่พันธุอื่นๆ ไมมีนัยสําคัญ คูผสม ทอปส
วีท801 x ออโรรา เพียงคูเดียวที่มีสมรรถนะการผสมเฉพาะในทางบวกและมีนัยสําคัญ (s ij =
0.1806 เซนติเมตร, P < 0.01) แสดงวาคูผสมดังกลาวเปนคูที่เหมาะสมที่ใหลูกผสมที่มีความ
กวางฝกมาก (ตารางที่ 7)
ความยาวฝก พันธุชูการ75 และพันธุอินทรีย2 เปนพันธุที่มีสมรรถนะการผสมทั่วไปเปน
คาบวกและมีนัยสําคัญ (g i = 0.5711 เซนติเมตร, P < 0.01 และ g i = 0.4600 เซนติเมตร, P <
0.05 ตามลําดับ) เมื่อพิจารณาสมรรถนะการผสมเฉพาะ พบวาไมมีคูผสมใดที่ใหคาสมรรถนะ
การผสมที่มีนัยสําคัญในทางบวก (ตารางที่ 8) อยางไรก็ตาม จากการที่ความสําคัญของ GCA
เมื่อเทียบกับ SCA มีคาสูง (0.7638, ตารางที่ 5) ดังนั้นการเลือกคูผสมที่เหมาะสมเพื่อใหได
ลูกผสมที่ดีจึงสามารถพิจารณาจากพันธุที่มีคาสมรรถนะการผสมทั่วไปสูง ซึ่งไดแกพันธุชูการ75
และพันธุอินทรีย2
จํานวนเมล็ดตอแถว พันธุชูการ75 และพันธุอินทรีย2 เปนพันธุท่ีมีสมรรถนะการผสม
ทั่วไปเปนคาบวกและมีนัยสําคัญ (g i = 3.4667 เมล็ด, P < 0.01 และ g i = 1.1889 เมล็ด, P <
0.05 ตามลําดับ) เมื่อพิจารณาสมรรถนะการผสมเฉพาะ พบวาไมมีคูผสมใดที่ใหคาสมรรถนะ
การผสมที่มีนัยสําคัญในทางบวก (ตารางที่ 9) อยางไรก็ตาม จากการที่ความสําคัญของ GCA
เมื่อเทียบกับ SCA มีคาสูง (0.9307, ตารางที่ 5) ดังนั้นการเลือกคูผสมที่เหมาะสมเพื่อใหได
ลูกผสมที่ดีจึงสามารถพิจารณาจากพันธุที่มีคาสมรรถนะการผสมทั่วไปสูง ซึ่งไดแกพันธุชูการ75
และพันธุอินทรีย2
คาความหวานของเมล็ด พันธุชูการ75 และพันธุอินทรีย2 เปนพันธุที่มีสมรรถนะการ
ผสมทั่วไปเปนคาบวกและมีนัยสําคัญ (g i = 0.2631 องศาบริกซ, P < 0.01 และ g i = 0.1664
องศาบริกซ, P < 0.01 ตามลําดับ) เมื่อพิจารณาสมรรถนะการผสมเฉพาะ พบวาคูผสม ทอปสวีท
801 x ไฮบริกซ3, ออโรรา x ชูการ75 และ ชูการ75 x อินทรีย2 มีสมรรถนะการผสมเฉพาะมี
นัยสําคัญในทางบวกสูงเปนอันดับที่ 1 ถึง 3 ตามลําดับ (ตารางที่ 10)
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น้ําหนักฝกปอกเปลือก พันธุชูการ75 เปนพันธุที่มีสมรรถนะการผสมทั่วไปสูงที่มีเปนคา
บวกและมีนัยสําคัญ (g i = 20.0222 กรัม, P < 0.01) เมื่อพิจารณาสมรรถนะการผสมเฉพาะ
พบวาคูผสม ทอปสวีท801 x ออโรรา และ ไฮบริกซ3 x ชูการ75 มีสมรรถนะการผสมเฉพาะมี
นัยสําคัญในทางบวกสูงเปนอันดับที่ 1 และ 2 ตามลําดับ (ตารางที่ 11)
ผลผลิตฝกทั้งเปลือก สมรรถนะการผสมทั่วไปของทุกพันธุในลักษณะนี้มีคาไมตางจาก
ศูนย (P > 0.05) เมื่อพิจารณาสมรรถนะการผสมเฉพาะ พบวามีคูผสม ไฮบริกซ3 x ออโรรา และ
ทอปสวีท801 x อินทรีย2 มีสมรรถนะการผสมเฉพาะมีนัยสําคัญในทางบวกสูงเปนอันดับที่ 1 และ
2 ตามลําดับ ในขณะที่คูผสมอื่นๆ มีนัยสําคัญในทางลบ หรือไมมีนัยสําคัญ (ตารางที่ 12)
ผลผลิตฝกปอกเปลือก สมรรถนะการผสมทั่วไปของทุกพันธุในลักษณะผลผลิตฝกปอก
เปลือกมีคาไมตางจากศูนย (P > 0.05) เมื่อพิจารณาสมรรถนะการผสมเฉพาะ พบวามีคูผสม
ไฮบริกซ3 x ชูการ75 และ ทอปสวีท801 x อินทรีย2 มีสมรรถนะการผสมเฉพาะมีนัยสําคัญใน
ทางบวกสูงเปนอันดับที่ 1 และ 2 ตามลําดับ ในขณะที่คูผสมอื่นๆ มีนัยสําคัญในทางลบ หรือไมมี
นัยสําคัญ (ตารางที่ 13)
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Table 1 Plant height, ear height and stem diameter of 10 super sweet corn double
crosses planted under non-chemical fertilizer system.
Crosses
Plant height (cm)
Topsweet 801 x Hibrix 3
138.87
Topsweet 801 x Aurora
157.03
Topsweet 801 x Sugar 75
166.67
Topsweet 801 x Insee 2
164.00
Hibrix 3 x Aurora
157.97
Hibrix 3 x Sugar 75
163.33
Hibrix 3 x Insee 2
146.80
Aurora x Sugar 75
159.37
Aurora x Insee 2
162.17
Sugar 75 x Insee 2
167.37
F-test
ns
CV. (%)
8.67
ns = not significant.

Ear height (cm) Stem diameter (cm)
68.00
1.73
69.30
2.07
62.73
2.05
89.17
1.98
69.83
2.00
70.87
2.15
77.70
1.92
75.87
2.03
81.33
2.07
74.17
2.10
ns
ns
14.58
6.87
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Table 2 Ear width, ear length and ear tip length of 10 super sweet corn double crosses
planted under non-chemical fertilizer system.
Crosses
Ear width (cm) Ear length (cm) Ear tip length (cm)
Topsweet 801 x Hibrix 3
4.40 bcd
18.07 d
3.50
Topsweet 801 x Aurora
4.53 ab
19.97 abc
2.83
Topsweet 801 x Sugar 75
4.45 abcd
20.57 ab
2.87
Topsweet 801 x Insee 2
4.28 cd
20.30 abc
2.60
Hibrix 3 x Aurora
4.52 abc
19.30 c
3.00
Hibrix 3 x Sugar 75
4.65 a
19.70 bc
2.33
Hibrix 3 x Insee 2
4.53 ab
19.47 bc
3.07
Aurora x Sugar 75
4.30 bcd
19.70 bc
2.93
Aurora x Insee 2
4.25 d
19.87 abc
3.25
Sugar 75 x Insee 2
4.50 abc
20.87 a
2.90
F-test
*
**
ns
CV. (%)
2.80
2.87
12.92
ns, * and ** = not significant, significant at P < 0.05 and 0.01, respectively.
Means in a column followed by the same letter are not significantly different at DMRT 0.05
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Table 3 Kernels per ear row, kernel sweetness (total soluble solid) and un-husked ear
weight of 10 super sweet corn double crosses planted under non-chemical
fertilizer system.
Crosses

Kernels per ear Kernel sweetness Un-husked ear
row (kernels)
(°Brix)
weight (g)
Topsweet 801 x Hibrix 3
29.30 e
11.29 b
247.7
Topsweet 801 x Aurora
34.57 cd
9.67 de
339.3
Topsweet 801 x Sugar 75
38.13 abc
9.38 e
358.7
Topsweet 801 x Insee 2
35.63 bcd
11.09 b
301.0
Hibrix 3 x Aurora
33.50 d
10.42 c
337.3
Hibrix 3 x Sugar 75
37.50 abc
10.17 c
338.0
Hibrix 3 x Insee 2
34.60 cd
9.84 d
303.7
Aurora x Sugar 75
38.63 ab
11.34 b
304.0
Aurora x Insee 2
37.20 abc
9.67 de
309.3
Sugar 75 x Insee 2
39.60 a
11.75 a
358.0
F-test
**
**
ns
CV. (%)
5.39
1.69
12.46
ns and ** = not significant and significant at P < 0.01, respectively.
Means in a column followed by the same letter are not significantly different at DMRT 0.05
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Table 4 Husked ear weight of 10 super sweet corn double crosses planted under nonchemical fertilizer system.
Crosses

Husked ear
Un-husked ear
Husked ear yield
weight (g)
yield (kg/rai)
(kg/rai)
Topsweet 801 x Hibrix 3
182.3 e
1,787 c
1,237 c
Topsweet 801 x Aurora
228.3 abcd
2,411 ab
1,577 ab
Topsweet 801 x Sugar 75
245.7 abc
2,413 ab
1,574 ab
Topsweet 801 x Insee 2
212.0 cde
2,684 a
1,737 a
Hibrix 3 x Aurora
236.7 abcd
2,681 a
1,583 ab
Hibrix 3 x Sugar 75
259.7 a
2,470 ab
1,729 ab
Hibrix 3 x Insee 2
222.7 bcd
2,299 ab
1,517 abc
Aurora x Sugar 75
209.7 de
2,119 bc
1,420 bc
Aurora x Insee 2
216.3 cd
2,252 abc
1,483 abc
Sugar 75 x Insee 2
250.7 ab
2,536 ab
1,620 ab
F-test
**
*
*
CV. (%)
7.90
11.14
10.40
* and ** = significant and significant at P < 0.05 and 0.01, respectively.
Means in a column followed by the same letter are not significantly different at DMRT 0.05
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Table 5 Mean squares from the analysis of variance and the diallel analysis for
general combining ability (GCA) and specific combining ability (SCA) effects
for ear width, ear length, kernels per row and kernel sweetness of 10 super
sweet corn double crosses planted under non-chemical fertilizer system.

Sources

df

Ear width

Blocks
Crosses
GCA
SCA
Error
C.V. (%)
GCA vs. SCA Z

2
9

0.0243NS
0.0509*
0.0517*
0.0504*
0.0154
2.7980
0.5064

Z

4
5
18

Mean squares
Ear length Kernels per
ear row
0.3000NS
3.3703NS
1.7964**
27.7489**
2.9153**
57.1211**
0.9013*
4.2511NS
0.3233
3.7426
2.8747
5.3938
0.7638
0.9307

The relative importance of GCA vs. SCA = GCA/(GCA + SCA)
NS
= Not significant.
* and ** = Significant at P < 0.05 and 0.01, respectively.

Kernel
sweetness
0.0261NS
2.1369**
0.4046**
3.5226**
0.0313
1.6911
0.1030
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Table 6 Mean squares from the analysis of variance and the diallel analysis for general
combining ability (GCA) and specific combining ability (SCA) effects for
husked ear weight, un-husked ear yield and husked ear yield of 10 super
sweet corn double crosses planted under non-chemical fertilizer system.

Sources

df

Blocks
Crosses
GCA
SCA
Error
C.V. (%)
GCA vs. SCA Z

2
9

Z

4
5
18

Husked ear
weight
398.1000NS
1,573.4667**
1,310.9100*
1,783.5100**
320.2111
7.9039
0.4263

Mean squares
Un-husked ear
yield
20,826.4330NS
219,406.7260*
45,046.3000NS
358,895.0700**
69,384.2480
11.1365
0.1115

The relative importance of GCA vs. SCA = GCA/(GCA + SCA)
NS
= Not significant.
* and ** = Significant at P < 0.05 and 0.01, respectively.

Husked ear
yield
21,557.6333NS
64,844.1481*
21,657.7200NS
99,393.2900*
25,898.3370
10.3982
0.1789
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Table 7 Estimates of general combining ability (g i ) (diagonal) and specific combining
ability (s ij ) (upper diagonal) for ear width of 10 super sweet corn double
crosses planted under non-chemical fertilizer system.
Varieties
Topsweet 801
Topsweet 801
-0.0333NS
Hybirx 3
Aurora
Sugar 75
Insee 2

Hybirx 3
-0.1194*
0.1111**

Aurora
0.1806**
0.0194NS
-0.0556NS

Sugar 75
-0.0028NS
0.0528NS
-0.1306*
0.0444NS

Insee 2
-0.0583NS
0.0472NS
-0.0694NS
0.0806NS
-0.0667NS

NS

= Not significant.
* and ** = Significant at P < 0.05 and 0.01, respectively.

Table 8 Estimates of general combining ability (g i ) (diagonal) and specific combining
ability (s ij ) (upper diagonal) for ear length of 10 super sweet corn double
crosses planted under non-chemical fertilizer system.
Varieties
Topsweet 801
Topsweet 801
-0.0733NS
Hybirx 3
Aurora
Sugar 75
Insee 2
NS

Hybirx 3
-0.7778**
-0.8622**

Aurora
0.3556NS
0.4778NS
-0.0956NS

= Not significant.
* and ** = Significant at P < 0.05 and 0.01, respectively.

Sugar 75
0.2889NS
0.2111NS
-0.5556*
0.5711**

Insee 2
0.1333NS
0.0889NS
-0.2778NS
0.0556NS
0.4600*
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Table 9 Estimates of general combining ability (g i ) (diagonal) and specific combining
ability (s ij ) (upper diagonal) for kernels per ear row of 10 super sweet corn
double crosses planted under non-chemical fertilizer system.
Varieties
Topsweet 801
Topsweet 801
-1.9444**
Hybirx 3
Aurora
Sugar 75
Insee 2

Hybirx 3
-1.7667*
-2.8556**

Aurora
0.5000NS
0.3444NS
0.1444NS

Sugar 75
0.7444NS
1.0222NS
-0.8444NS
3.4667**

Insee 2
0.5222NS
0.4000NS
0.0000NS
-0.9222NS
1.1889*

NS

= Not significant.
* and ** = Significant at P < 0.05 and 0.01, respectively.

Table 10 Estimates of general combining ability (g i ) (diagonal) and specific combining
ability (s ij ) (upper diagonal) for kernel sweetness of 10 super sweet corn
double crosses planted under non-chemical fertilizer system.
Varieties
Topsweet 801
Topsweet 801
-0.1380*
Hybirx 3
Aurora
Sugar 75
Insee 2
NS

Hybirx 3
1.0128**
-0.0424NS

Aurora
-0.4039**
0.2506**
-0.2491**

= Not significant.
* and ** = Significant at P < 0.05 and 0.01, respectively.

Sugar 75
-1.2061**
-0.5150**
0.8617**
0.2631**

Insee 2
0.5972**
-0.7483**
-0.7083**
0.8594**
0.1664**
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Table 11 Estimates of general combining ability (g i ) (diagonal) and specific combining
ability (s ij ) (upper diagonal) for husked ear weight of 10 super sweet corn
double crosses planted under non-chemical fertilizer system.
Varieties
Topsweet 801 Hybirx 3
Topsweet 801
-12.4222*
-30.2222**
Hybirx 3
-1.4222NS
Aurora
Sugar 75
Insee 2

Aurora
19.2222*
16.5556*
-4.8667NS

Sugar 75
11.6667NS
14.6667NS
-31.8889**
20.0222**

Insee 2
-0.6667NS
-1.0000NS
-3.8889NS
5.5556NS
-1.3111NS

NS

= Not significant.
* and ** = Significant at P < 0.05 and 0.01, respectively.

Table 12 Estimates of general combining ability (g i ) (diagonal) and specific combining
ability (s ij ) (upper diagonal) for un-husked ear yield of 10 super sweet corn
double crosses planted under non-chemical fertilizer system.
Varieties
Topsweet 801
Topsweet 801
-55.47NS
Hybirx 3
Aurora
Sugar 75
Insee 2
NS

Hybirx 3
-448.33**
-74.80NS

Aurora
100.56NS
389.56**
0.98NS

= Not significant.
* and ** = Significant at P < 0.05 and 0.01, respectively.

Sugar 75
77.22NS
153.89NS
-272.89*
25.98NS

Insee 2
270.56*
-95.11NS
-217.22NS
41.78NS
103.31NS
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Table 13 Estimates of general combining ability (g i ) (diagonal) and specific combining
ability (s ij ) (upper diagonal) for husked ear yield of 10 super sweet corn
double crosses planted under non-chemical fertilizer system.
Varieties
Topsweet 801
Topsweet 801
-21.89NS
Hybirx 3
Aurora
Sugar 75
Insee 2
NS

Hybirx 3
-247.11**
-41.33NS

Aurora
93.56NS
119.67NS
-42.67NS

= Not significant.
* and ** = Significant at P < 0.05 and 0.01, respectively.

Sugar 75
-2.33NS
172.11*
-135.89*
50.56NS

Insee 2
155.89*
-44.67NS
-77.33NS
-33.89NS
55.33NS
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วิจารณ
จากการศึกษาสมรรถนะการผสมทั่วไป (GCA) และสมรรถนะการผสมเฉพาะ (SCA)
ของขาวโพดหวานลูกผสม 5 พันธุ ในสภาพการปลูกแบบอินทรีย (ไมใชสารเคมีและปุยเคมี) โดย
ใชวิธีการของ Griffing (Griffing’s method 4, fixed model) ซึ่งเปนวิธีการที่ใชศึกษากับสายพันธุ
อยางไรก็ตาม หากเมื่อพิจารณาจากยีนเพียง 1 ตําแหนงแลว GCA เปนคาที่บงบอกถึงความ
แตกต า งทางพั น ธุ กรรมของพั น ธุ พ อ แม ที่ แ ตกต า งจากผลเฉลี่ ย ของการแทนที่ ด ว ยอั ล ลี ล ซึ่ ง
เกี่ยวของโดยตรงกับผลของยีนแบบบวกเมื่อพันธุพอแมมีความถี่ของยีนเทากับ 0.5 (Hallaure
and Miranda, 1988) ดังนั้นจากการทดลองนี้พอแมเปนพันธุลูกผสมเดี่ยว ซึ่งก็มีความถี่ของยีน
ในตําแหนงตางๆ เทากับ 0.5 การประมาณคา GCA จึงเปนการประมาณคาโดยตรงของปฏิกิริยา
ของยีนยีนแบบผลบวก (non-additive gene action) ในขณะที่ SCA เปนคาที่แสดงถึงปฏิกิริยา
ของยีนสวนใหญที่เปนผลบวก (non-additive gene action) ซึ่งเปนผลมาจากปฏิกิริยาของยีน
แบบขม (dominant gene action) และแบบขมขามคู (epistasis gene action) โดยทั่วไปแลว
พันธุหรือสายพันธุที่มี GCA สู งจึงเปนพันธุที่เหมาะสมสําหรับการพัฒ นาเปน พัน ธุสัง เคราะห
(synthetic variety) สวนพันธุหรือสายพันธุคูใดที่มี SCA สูง จะเหมาะสมสําหรับใชเปนพอแมใน
การสรางลูกผสม (ธานี, 2556)
จากผลการศึกษาเมื่อนําลักษณะที่มีนัยสําคัญทางสถิติมาวิเคราะหผลทางพันธุกรรม
พบวา ลักษณะที่ทั้ง GCA และ SCA มีนัยสําคัญ ไดแกลักษณะความกวางฝก ความยาวฝก คา
ความหวานของเมล็ด และน้ําหนักฝกปอกเปลือก ในกรณีนี้ Baker (1978) ไดสรุปวาถาหากทั้ง
GCA และ SCA มีนัยสําคัญ การใชอัตราสวนของ GCA/(GCA + SCA) จะเหมาะสมในการ
ประมาณคาความสําคัญของ GCA หรือ SCA วาอยางใดมีความสําคัญมากกวากัน โดยที่ถาหาก
อัตราสวนดังกลาวยิ่งใกลเคียง 1 มากขึ้นเทาไร แสดงวา GCA มีบทบาทตอลักษณะมากขึ้น
เทานั้น โดยที่ GCA ถูกพิจารณาวามีบทบาทหรือมีความสําคัญตอลักษณะมากกวา SCA ถาหาก
วาอัตราสวนดังกลาวมากกวา 0.75 (Lopez-Sese and Staub, 2002) ดังนั้นในการศึกษานี้พบวา
GCA มีความสําคัญมากกวา SCA ในลักษณะความยาวฝก (GCA/(GCA + SCA) = 0.76) ซึ่งทั้ง
GCA และ SCA ตางก็มีนัยสําคัญ สวนในลักษณะจํานวนเมล็ดตอแถวนั้น GCA มีความสําคัญ
มากกวา เนื่องจาก SCA ไมมีนัยสําคัญ (มีอัตราสวน GCA/(GCA + SCA) = 0.93) โดยใน
ลักษณะความยาวฝกเมื่อพิจารณาคา g i ของพันธุพอแม และคา s ij ของลูกผสม ก็พบวาไมมี
คูผสมคูใดที่ใหคาสมรรถนะการผสมเฉพาะที่มีนัยสําคัญในทางบวก แตเมื่อพิจารณาคาสมรรถนะ
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ในการผสมทั่วไป พบวามีเพียงพันธุชูการ75 และพันธุอินทรีย2 มีคาสมรรถนะในการผสมทั่วไปที่
มีนัยสําคัญในทางบวก (ตารางที่ 8) ในกรณีที่ SCA ไมมีนัยสําคัญ และ GCA มีนัยสําคัญ จึ ง
สามารถพิจารณาพันธุพอแมในการผลิตลูกผสมไดจากพันธุที่มีคา GCA สูง (Becker, 1984)
ดังนั้นคูผสมพันธุชูการ75 และพันธุอินทรีย2 จึงเปนคูผสมที่ใหลูกผสมคูที่ใหความยาวฝกสูง ซึ่ง
สอดคลองกับการแสดงออกของคูผสมดังกลาว (ตารางที่ 2) เชนเดียวกับลักษณะจํานวนเมล็ดตอ
แถว (ตารางที่ 3 และ 9)
ลักษณะที่ SCA มีความสํ าคั ญมากกว า GCA ได แก ลักษณะความกว างฝ ก คาความ
หวานของเมล็ด น้ําหนักฝกปอกเปลือก ผลผลิตฝกทั้งเปลือก และผลผลิตฝกปอกเปลือก จาก
ลักษณะดังกลาวเมื่อพิจารณาคูผสมที่ใหคา SCA ในทางบวกสูงของแตละลักษณะดังนี้ ลักษณะ
ความกวางฝกไดแกคูผสม ทอปสวีท801 x ออโรรา คาความหวานของเมล็ดไดแกคูผสม ทอปสวีท
801 x ไฮบริกซ3 และชูการ75 x อินทรีย2 น้ําหนักฝกปอกเปลือกไดแกคูผสม ทอปสวีท801 x ออ
โรรา และไฮบริกซ3 x ออโรรา ผลผลิตฝกทั้งเปลือก ไดแก คูผสมไฮบริกซ3 x ออโรรา ผลผลิตฝก
ปอกเปลือกไดแก ไฮบริกซ3 x ชูการ75 และทอปสวีท x อินทรีย2 อยางไรก็ตามในการพิจารณา
เลื อ กคู ผ สมที่ เ หมาะสมของแต ล ะลั ก ษณะนั้ น นอกจากพิ จ ารณาจากค า SCA แล ว ยั ง ต อ ง
พิจารณารวมกับการแสดงออกในแตละลักษณะของแตละคูผสมดวยเชนกัน เนื่องจากหากทั้ง
GCA และ SCA มีนัยสําคัญแลว การแสดงออกของลักษณะดังกลาวนั้นก็เปนผลมาจากปฏิกิริยา
ของยีนทั้งที่เปนแบบบวก และไมเปนแบบบวก ดังนั้นจึงควรเลือกคูผสมที่ทั้ง SCA สูง และใหคา
ของลักษณะนั้นของลูกผสมสูงดวย
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สรุป
สมรรถนะการผสมทั่วไป (GCA) และสมรรถนะการผสมเฉพาะ (SCA) ของขาวโพดหวาน
ลูกผสม 5 พั นธุ ในสภาพการปลูกแบบอิน ทรีย (ไมใชส ารเคมีและปุยเคมี) โดยใชวิธีการของ
Griffing (Griffing’s method 4, fixed model) จากผลการวิเคราะหทางสถิติ พบวาลักษณะที่
ศึกษามีนัยสําคัญจํานวน 7 ลักษณะ ไดแก ความกวางฝก ความยาวฝก จํานวนเมล็ดตอแถว คา
ความหวานของเมล็ด น้ําหนักฝกปอกเปลือก ผลผลิตฝกทั้งเปลือก และผลผลิตฝกปอกเปลือก ผล
การวิเคราะหทางพันธุกรรมพบวาสมรรถนะการผสมทั่วไปมีนัยสําคัญในลักษณะความกวางฝก
ความยาวฝก จํานวนเมล็ดตอแถว คาความหวานของเมล็ด และน้ําหนักฝกปอกเปลือก และไมมี
นัยสําคัญในลักษณะผลผลิตฝกทั้งเปลือก และผลผลิตฝกปอกเปลือก สมรรถนะการผสมเฉพาะมี
นัยสําคัญในลักษณะความกวางฝก ความยาวฝก คาความหวานของเมล็ด น้ําหนักฝกปอกเปลือก
ผลผลิตฝกทั้งเปลือก และผลผลิตฝกปอกเปลือก และไมมีนัยสําคัญในลักษณะจํานวนเมล็ดตอ
แถว เมื่อพิจารณาผลผลิตฝกทั้งเปลือก พบวาคูผสม ไฮบริกซ3 x ออโรรา และ ทอปสวีท801 x
อินทรีย2 มีสมรรถนะการผสมเฉพาะมีนัยสําคัญในทางบวกสูงเปนอันดับที่ 1 และ 2 ตามลําดับ
ในขณะที่คูผสมอื่นๆ มีนัยสําคัญในทางลบ หรือไมมีนัยสําคัญ ดังนั้นคูผสมดังกลาวจึงเปนพันธุที่
เหมาะสมในการนํามาสรางลูกผสมคูที่ใหผลผลิตสูง

