
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  
 

1. ชุดโครงการวิจัย : วิจัยและพัฒนาข้าวโพดฝักสด 

2. โครงการวิจัย : การวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดข้าวเหนียว 

กิจกรรม : การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียว 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) : การใช้ประโยชน์จากเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดต่างชนิดเพ่ือปรับปรุงสายพันธุ์  
อินเบรดและลูกผสมของข้าวโพดข้าวเหนียว 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) : Utilization of Germplasm from Different Types of Corn for the 
Improvement of Waxy Corn Inbreds and Hybrids 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง : ฉลอง เกิดศรี ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท 
ผู้ร่วมงาน : พรอุมา เซ่งแซ่ ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา 
 : เอมอร เพชรทอง ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา 

5. บทคัดย่อ  

พันธุกรรมที่ดีเด่นของสายพันธุ์แท้ข้าวโพดไร่ จ านวน 2 สายพันธุ์ สายพันธุ์แท้ข้าวโพดข้าวโพดฝักอ่อน 
จ านวน 2 สายพันธุ์ สายพันธุ์แท้ข้าวโพดข้าวเหนียว จ านวน 5 สายพันธุ์ และข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมที่เป็นพันธุ์
การค้า จ านวน 4 สายพันธุ์ ได้ถูกน ามาเพ่ิมความหลากหลายทางพันธุกรรมให้แก่โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าว
เหนียวของศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา โดยวิธีการผสมข้ามกลุ่มเพ่ือสกัดสายพันธุ์แท้ข้าวโพดข้าวเหนียว ด าเนินการทดลองที่
ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา ในระหว่างเดือนตุลาคม 2556-กันยายน 2558 ผลการด าเนินการพบว่า สามารถพัฒนาสายพันธุ์
ผสมตัวเองชั่วที่ 2 ที่มียีนคู่แฝด wxwx ได้จ านวน 124 สายพันธุ์ ซึ่งจะถูกน าไปใช้ในโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าว
เหนียวลูกผสมของศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาทต่อไป 

ABSTRACT 

Two field corn inbred lines, 2 baby corn inbred lines, 5 waxy corn inbred lines and 
commercial hybrid waxy corn varieties were used to increase genetic diversity in waxy corn 
breeding program of Songkhla Field Crops Research Center.  The crosses between the 
different groups of the germplasms were used for inbred lines development.  The research 
was operated at Songkhla Field Crops Research Center during October 2013-September 2015.  



The research developed the selected second generation of 124 selfing lines that contain 
double recessive waxy genes (wxwx).  All of the advanced lines will be further used in the 
hybrid waxy corn breeding program at Chai Nat Field Crops Research Center. 

6. ค าน า  

ข้าวโพดข้าวเหนียวเป็นข้าวโพดชนิดหนึ่งที่เกษตรกรไทยนิยมปลูกเพ่ือการบริโภคฝักสด โดยทั่วไปนั้น
เกษตรกรนิยมปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์พ้ืนเมือง เนื่องจาก มีคุณภาพบริโภคดี และรสชาติตรงตามความต้องการ
ของผู้บริโภคในแต่ละท้องถิ่น การปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์พ้ืนเมืองอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน ท าให้ผลผลิต
ข้าวโพดข้าวเหนียวมีผลผลิตต่ าลง และมีความอ่อนแอต่อสภาพแวดล้อมมากขึ้น เนื่องจาก ข้าวโพดข้าวเหนียวมีฐาน
พันธุกรรมแคบ จึงมีความเสื่อมถอยทางพันธุกรรมมาก ท าให้เกิดความอ่อนแอของสายพันธุ์เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จึงมี
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนพยายามปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวให้มีลักษณะที่ดีขึ้น มีความแข็งแรงมาก
ขึ้น และมีคุณภาพบริโภคดีข้ึน โดยมีวิธีการปรับปรุงพันธุ์ที่หลากหลาย วิธีการหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากนักปรับปรุง
พันธุ์ คือ การน าลักษณะที่ดีจากข้าวโพดชนิดอ่ืนเพิ่มเติมเข้ามาในพันธุกรรมของข้าวโพดข้าวเหนียว เช่น ลักษณะความ
แข็งแรงและการปรับเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมจากข้าวโพดไร่ (ทวีศักดิ์, 2540; โชคชัยและคณะ, 2544) 
หรือการใช้พันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมที่เป็นพันธุ์การค้าที่มีลักษณะทางคุณภาพบริโภคท่ีดี  จะช่วยท าให้การ
พัฒนาสายพันธุอินเบรดรุดหน้าได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องผ่านขั้นตอนการปรับปรุงประชากร และยังเป็นการใช้ประโยชน์
จากยีนผลบวกได้อย่างต่อเนื่อง (กฤษฎา, 2559) 

7. วิธีการด าเนินการ  

 - อุปกรณแ์ละวัสดุ 
1. สายพันธุ์อินเบรด (S3) ข้าวโพดข้าวเหนียวจากศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา  
2. สายพันธุ์แท้ข้าวโพดไร่จากศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ 
3. สายพันธุ์แท้ข้าวโพดฝักอ่อนจากศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา 
4. ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมที่เป็นพันธุ์การค้า 
5. ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 และ 46-0-0 
6. วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลงานทดลอง 
7. เครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพดด้วยมือ 
8. น้ ากลั่น 
9. กระดาษทราย 
10. สารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์ (KI) ความเข้มข้น 1N ประกอบด้วย ไอโอดีน 3 กรัม ต่อ

โพแทสเซียมไอโอไดด์ 10 กรัม ละลายในน้ า 1 ลิตร 



 - วิธีการ 

ฤดูท่ี 1 

ผสมข้ามระหว่างสายพันธุ์อินเบรดข้าวโพดข้าวเหนียวกับสายพันธุ์อินเบรดข้าวโพดไร่และสายพันธุ์แท้
ข้าวโพดฝักอ่อน โดยคัดเลือกผสมเฉพาะต้นที่มีลักษณะที่ดี 

ผสมข้ามระหว่างสายพันธุ์อินเบรดข้าวโพดข้าวเหนียวกับข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมที่เป็นการค้า โดย
คัดเลือกผสมเฉพาะต้นที่มีลักษณะที่ดี 

ฤดูท่ี 2 

ผสมข้ามระหว่างลูกผสม (F1) ของสายพันธุ์อินเบรดข้าวโพดข้าวเหนียวกับสายพันธุ์อินเบรดข้าวโพดไร่
และข้าวโพดฝักอ่อน กับลูกผสม (F1) ของสายพันธุ์อินเบรดข้าวโพดข้าวเหนียวกับข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมที่เป็น
การค้า ได้เป็นลูกผสมคู่ 

ฤดูท่ี 3 

ปลูกลูกผสมคู่ที่ได้จากฤดูที่ 2 คู่ผสมละ 2 แถว คัดเลือกคู่ผสมที่ดี เพื่อผสมตัวเอง ได้เมล็ดผสมตัวเอง
รุ่นที่ 1 คัดเลือกฝัก กระเทาะเมล็ดคลุกรวม (bulk) เมล็ดจากคู่ผสมเดียวกัน 

ฤดูท่ี 4 

ปลูกสายพันธุ์ผสมตัวเองรุ่นที่ 1 จากคู่ผสมที่คัดเลือกได้ คู่ผสมละ 2 แถว คัดเลือกต้นที่ดี 5-7 ต้น ต่อ
คู่ผสม ท าการผสมตัวเอง ได้เมล็ดผสมตัวเองรุ่นที่ 2 และทดสอบเมล็ดที่ฝักของต้นที่ผสมตัวเอง ด้วยสารละลาย
โพแทสเซียมไอโอไดด์ โดยคัดเลือกเฉพาะฝักที่ดีทดสอบ ขัดด้วยกระดาษทรายบริเวณด้านบนของเมล็ด ให้ถึงชั้นของ
เอนโดสเปิร์ม คัดเลือกเมล็ดที่ให้ผลทดสอบท่ีเป็นสีน้ าตาลแดงของแต่ละคู่ผสม เพ่ือคัดเลือกยีน waxy ของฝักที่ได้มาท่ี
เป็นยีนคู่แฝด wxwx 

 - เวลาและสถานที่ 

ตุลาคม 2556 ถึง กันยายน 2558 ด าเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  

ฤดูท่ี 1 
ผสมข้ามระหว่างสายพันธุ์แท้ข้าวโพดข้าวเหนียว จ านวน 5 สายพันธุ์ กับสายพันธุ์แท้ข้าวโพดไร่ จ านวน 2 

สายพันธุ์ และสายพันธุ์แท้ข้าวโพดฝักอ่อน จ านวน 2 สายพันธุ์ ได้ลูกผสมทั้งหมดจ านวน 20 ลูกผสม และปลูกลูกผสม
ข้ามระหว่างสายพันธุ์แท้ข้าวโพดข้าวเหนียว จ านวน 5 สายพันธุ์ กับข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมที่เป็นพันธุ์การค้า 
จ านวน 4 พันธุ์ ได้ลูกผสมทั้งหมดจ านวน 20 ลูกผสม  



ฤดูท่ี 2 
ผสมข้ามระหว่างลูกผสม (F1) ของสายพันธุ์อินเบรดข้าวโพดข้าวเหนียวกับสายพันธุ์อินเบรดข้าวโพดไร่และ

ข้าวโพดฝักอ่อน กับลูกผสม (F1) ของสายพันธุ์อินเบรดข้าวโพดข้าวเหนียวกับข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมที่เป็นการค้า 
ได้เป็นลูกผสมคูจ่ านวน 400 คู่ผสม 

ฤดูท่ี 3 
ปลูกลูกผสมคู่ที่ได้จากฤดูที่ผ่านมา คัดเลือกคู่ผสมที่มีลักษณะที่ดี ได้จ านวน 218 คู่ผสม และได้ท าการผสม

พันธุ์คู่ผสมที่คัดเลือกไว้แบบผสมตัวเอง ได้สายพันธุ์ผสมตัวเองชั่วที่ 1 (S1) จ านวน 650 สายพันธุ์ 
ฤดูท่ี 4 
ปลูกสายพันธุ์ผสมตัวเองชั่วที่ 1 และคัดเลือกสายพันธุ์ผสมตัวเองชั่วที่ 1 ที่มีลักษณะที่ดีเพ่ือสร้างสายพันธุ์

ผสมตัวเองชั่วที่ 2 ได้จ านวน 375 สายพันธุ์ และสามารถคัดเลือกสายพันธุ์ที่มียีนคู่แฝด wxwx ได้จ านวน 124 สาย
พันธุ์ ส าหรับใช้ในโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวต่อไป 

จากการปลูกสายพันธุ์ผมตัวเองชั่วที่ 1 พบว่า สามารถคัดเลือกต้นที่มีลักษณะทางการเกษตรที่ดีได้จ านวน
มาก เช่น มีลักษณะต าแหน่งฝักบนล าต้นที่อยู่ต่ าลง  ความกว้างยาวฝักมากข้ึน ล าต้นมีลักษณะความแข็งแรงมากข้ึน
เป็นต้น เนื่องจาก ได้รับพันธุกรรมที่ดีจากข้าวโพดไร่ ข้าวโพดฝักอ่อน และข้าวโพดข้าวเหนียวที่เป็นพันธุ์การค้า ซึ่ง
ส่งผลในทางบวกในการเพ่ิมความหลากหลายทางพันธุกรรมให้กับสายพันธุ์อินเบรดที่ได้พัฒนาขึ้น จะส่งผลให้ได้ลูกผสม
ที่มีความดีเด่นทั้งผลผลิตและคุณภาพดังเช่นการทดลองของ (มัฌชิมา, 2546)  

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
สายพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวที่ได้รับการพัฒนา และได้รับพันธุกรรมจากข้าวโพดไร่ ข้าวโพดฝักอ่อน และ

ข้าวโพดข้าวเหนียวที่ได้รับการพัฒนาแล้ว มีลักษณะทางการเกษตรที่ดีขึ้นกว่าสายพันธุ์ดังเดิม สามารถใช้เป็นแหล่ง
พันธุกรรมส าหรับการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมได้ดีในอนาคตต่อไป 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
สายพันธุ์ผสมตัวเองชั่วที่ 2 ที่ผ่านการคัดเลือก จ านวน 124 สายพันธุ์ จะน าเข้าสู่โครงการปรับปรุงพันธุ์

ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมของศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาทต่อไป 
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