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5. บทคัดย่อ 

การเปรียบเทียบมาตรฐานข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสม เพ่ือประเมินศักยภาพในการให้ผลผลิตและคุณภาพ
ผลผลิตของข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมดีเด่น จ านวน 10 ลูกผสม ร่วมกับข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมที่เป็นการค้า จ านวน 2 
พันธุ์ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ จ านวน 3 ซ  า โดยปลูกทดสอบในฤดูฝน ปี 2559 และ 2560 ที่
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี สามารถคัดเลือกข้าวโพด
ฝักอ่อนลูกผสมดีเด่น จ านวน 4 ลูกผสม ได้แก่ HY073556 HY074656 HY074659 และ HY074671ซึ่งให้ผลผลิตและ
คุณภาพของผลผลิตไม่แตกต่างจากข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมที่เป็นพันธุ์การค้า เพ่ือเข้าทดสอบในท้องถิ่นเป็นล าดับต่อไป 

Abstract 

The standard yield trial of baby corn single cross hybrids were carried out in order to 
evaluate elite baby corn hybrids for yield and quality of baby corn product.  Ten selected elite 
baby corn hybrids were tested with 2 commercial hybrid baby corn varieties in 3 replication of 
                                                           
1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 

Kanchanaburi Agricultural Research and Development Center, Muang district, Kanchanaburi 71000 
2 ศนูย์วิจัยพืชไร่สงขลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 

Songkhla Field Crops Research Center, Hat Yai district, Songkhla 90110 
3 ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 

Chainat Field Crops Research Center, Muang district, Chai Nat 17000 



randomized complete block design (RCB) in rainy season of 2016 and 2017 at Chainat Field Crops 
Research Center, Songkhla Field Crops Research Center and Kanchanaburi Agricultural Research and 
Development Center. The result could select 4 elite baby corn hybrids including HY073556 
HY074656 HY074659 and HY074671 that showed high yield and quality was not different from 2 
commercial hybrid baby corn varieties.  The selected elite baby corn hybrid will be tested in 
further regional yield trial. 

6. ค าน า 

ขั นตอนหลักในการปรับปรุงพันธุ์พืชมีอยู่ 4 ขั นตอน ได้แก่ 1) การคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีลักษณะที่ต้องการ 2) 
การสร้างพันธุ์ใหม่ 3) การทดสอบและประเมินผลพันธุ์ใหม่ และ 4) การรักษาความตรงต่อพันธุ์และการขยายพันธุ์ 
ขั นตอนการทดสอบและประเมินผลพันธุ์ใหม่นั น เป็นการแยกความแตกต่างของพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ นจากพันธุกรรมและ
สิ่งแวดล้อม หรือปฏิกิริยาของทั งสองสิ่งออกจากกัน เพ่ือให้สามารถคัดเลือกพันธุ์ที่สร้างขึ นใหม่ได้อย่างถูกต้องแม่นย า 
(อาวุธ, 2529)  สถาบันวิจัยพืชไร่ได้ก าหนดขั นตอนการทดสอบและประเมินผลพันธุ์ใหม่ไว้ 5 ระดับ ได้แก่ 1) การ
เปรียบเทียบเบื องต้น (preliminary yield trial)     2) การเปรียบเทียบมาตรฐาน (standard yield trial) 3) การ
เปรียบเทียบในท้องถิ่น (regional yield trial) 4) การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร (farm trial) และ 5) การทดสอบใน
ไร่เกษตรกร (field test) (พิเชษฐ์, 2558) การเปรียบเทียบมาตรฐานเป็นขั นตอนการเปรียบเทียบ หรือทดสอบ หรือ
ประเมินพันธุ์พืชในขั นพื นฐาน เพ่ือพิสูจน์สายพันธุ์ที่สร้างหรือพัฒนาขึ นใหม่ มีความดีเด่นกว่าพันธุ์มาตรฐานหรือพันธุ์ที่
เกษตรกรนิยมปลูกอยู่ในขณะนั น และเหมาะสมที่จะขยายผลจากแปลงทดลองไปสู่การเพาะปลูกในสภาพไร่ของ
เกษตรกร โดยการเปรียบเทียบมาตรฐานเป็นขั นตอนในการประเมินพันธุ์ดีเด่น (elite variety) ที่ผ่านการคัดเลือกจาก
การเปรียบเทียบเบื องต้นมาแล้ว ซึ่งควรจะท าทั งในและนอกสถานีวิจัยอย่างน้อย 3-4 สถานที่ (อาวุธ, 2529; พิเชษฐ์, 
2558) ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลาได้พัฒนาข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมครั งแรกเมื่อปี 2544 โดยการใช้ประโยชน์จากสายพันธุ์
แท้ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ที่มีลักษณะฝักดก (ฉลอง และคณะ, 2546) ซึ่งข้าวโพดฝักอ่อนที่ได้พัฒนาขึ นในขณะนั นสามารถ
ให้ผลผลิตได้สูงกว่าพันธุ์ผสมเปิดมากกว่าร้อยละ 60 และให้ผลผลิตได้ใกล้เคียงกับข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมที่เป็นพันธุ์
การค้าในขณะนั น (ฉลอง และ สมพงษ์, 2546) และได้ด าเนินการพัฒนางานวิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสม
มาอย่างต่อเนื่อง ท าให้ในปี 2550 สามารถพัฒนาและคัดเลือกข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมได้จ านวนหนึ่งที่มีศักยภาพใน
การให้ผลผลิตสูง ในสภาพแวดล้อมของภาคใต้ แต่ภายหลังจากนั นศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลาได้ถูกปรับเปลี่ยนภารกิจความ
รับผิดชอบ จึงได้หยุดการด าเนินการวิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อน ซึ่งในปี 2559 ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาทได้เล็งเห็น
ความส าคัญของการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสม จึงได้น าสายพันธุ์พ่อและแม่ข้าวโพดฝักอ่อนมาสร้างเป็น
ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสม จึงควรได้รับการประเมินศักยภาพในการให้ผลผลิตในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ก่อนการแนะน า
พันธุ์ที่ให้ผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตสูงแก่เกษตรกรต่อไป 



 

7. วิธีการด าเนินการ 

 - อุปกรณ์ 
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมดีเด่น จ านวน 10 ลูกผสม ได้แก่ HY071129 HY071135 HY073556 

HY073566 HY074656 HY074659 HY074671 HY076656 HY077103 และ HY077136 ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมที่
เป็นการค้าร่วมทดสอบพันธุ์ จ านวน 2 พันธุ์ ได้แก่ CPB905 และ PAC271 ปุ๋ยเคมี 15-15-15 ปุ๋ยเคมี 46-0-0 สาร
ก าจัดวัชพืชประเภทก่อนงอกอะเซโทคลอร์ เครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพดด้วยมือ ถุงเก็บช่อดอกตัวผู้ ถุงเก็บผลผลิต มีด
ปอกเปลือกข้าวโพด เครื่องชั่ง ไม้บรรทัด 

 - วิธีการ 
แผนการทดลองสุ่มอย่างสมบูรณ์ภายในบล็อก (Randomized Complete Block Design, RCB) สิ่ง

ทดลองประกอบด้วยข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมดีเด่น และข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมที่เป็นการค้า จ านวน 12 สิ่งทดลอง 2 
ซ  า วิเคราะห์ความแปรปรวนรวม (combined analysis of variance) และตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของ
การทดลองโดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป IRRISTAT version 3/93 (สุทธีราภรณ และ สุนันทา, 2537) และประเมิน
พันธุ์ในแต่สภาพแวดล้อมและข้ามสภาพแวดล้อมโดยวิธี GGE biplot (Yan, 2001; Yan and Tinker, 2006) 
วิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Plant Breeding Tools (Sales et al., 2013) 

การปลูกปฏิบัติดูแลรักษา หว่านปุ๋ยเคมีรองพื นพร้อมการเตรียมดินโดยใช้ปุ๋ย 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัม
ต่อไร่ จากนั นจึงพรวนดิน และยกร่องปลูกระยะห่างร่อง 0.75 เมตร หยอดเมล็ดด้วยเครื่องหยอดเมล็ดด้วยมือบนร่อง
จ านวน 3 เมล็ดต่อหลุม ระยะห่างระหว่างหลุม 0.20 เมตร ปลูกข้าวโพดฝักอ่อนแถวยาว      5 เมตร จ านวน 4 แถว
ต่อแปลงย่อย ให้น  าทั่วพื นที่ปลูก ฉีดพ่นสารก าจัดวัชพืชประเภทก่อนงอกหลังการปลูกเม่ือดินมีความชื น เมื่อต้น
ข้าวโพดฝักอ่อนมีอายุได้ 2 สัปดาห์หลังปลูก ถอนแยกให้เหลือ 2 ต้นต่อหลุม เมื่อต้นข้าวโพดฝักอ่อนมีอายุได้ 4 
สัปดาห์ ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าโดยใช้ปุ๋ยเคมี 46-0-0 อัตรา 22 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อสังเกตเห็นช่อดอกตัวผู้ก าลังจะโผล่พ้นใบธง 
ดึงช่อดอกตัวผู้ออกทุกต้นก่อนช่อดอกตัวผู้โปรยละอองเกสรตัวผู้ ให้น  าชลประทานอย่างน้อย 7 วันต่อครั ง เก็บเกี่ยว
ผลผลิตเมื่อเส้นไหมมีความยาวประมาณ 5-10 เซนติเมตร บันทึกข้อมูลลักษณะทางการเกษตรและเก็บเกี่ยวผลผลิต
จาก 2 แถวกลางของแต่ละแปลงย่อย 

การบันทึกข้อมูล บันทึกลักษณะทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ อายุเก็บเกี่ยวผลผลิต ช่วงเวลาเก็บเก่ียว
ผลผลิต จ านวนฝักเก็บเกี่ยว จ านวนฝักต่อต้น ผลผลิตน  าหนักฝักทั งเปลือก ผลผลิตน  าหนักฝักปอกเปลือก จ านวนฝักที่
ได้มาตรฐาน น  าหนักฝักท่ีได้มาตรฐาน และ อัตราแลกเนื อ 

 - เวลาและสถานที่ 



ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้นตุลาคม 2558  สิ นสุดกันยายน 2560 ด าเนินการในฤดูฝนที่ศูนย์วิจัยพืชไร่
ชัยนาท ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

การทดลองในปี 2559 
การทดลองที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลาไม่สามารถด าเนินการทดลองได้ เนื่องจาก ประสบภาวะแห้งแล้งอย่าง

รุนแรง จึงวิเคราะห์ข้อมูลการทดลองจากศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี ผลการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนรวม (combined analysis of variance) ของอายุเก็บเกี่ยวผลผลิต (days to harvest) 
ช่วงเวลาเก็บเก่ียวผลผลิต (time to harvest) จ านวนฝักต่อต้น (ear per plant) ผลผลิตน้ าหนักฝักท้ังเปลือก (yield 
of ear with husk) ผลผลิตน้ าหนักฝักปอกเปลือก (yield of ear without husk) น้ าหนักฝักท่ีได้มาตรฐาน 
(standard ear weight) และ อัตราแลกเนื้อ (standard ear ratio) ซึ่งแสดงใน Table 1 รายละเอียดของผลการ
ทดลอง ดังนี้ 

อายุเก็บเกี่ยวผลผลิต สภาพแวดล้อม (Location) มีอิทธิพลต่อลักษณะอายุเก็บเกี่ยวผลผลิต (Table 1) 
แสดงว่า การแสดงออกของลักษณะดังกล่าวของข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมดีเด่นและพันธุ์การค้ามีความแตกต่างกันในแต่
ละสถานที่ ซึ่งจากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าอายุเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อนที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาทเฉลี่ยเท่ากับ 50 
วัน ในขณะที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรีมีอายุเก็บเก่ียวผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 51 วัน ข้าวโพดฝักอ่อน
ลูกผสมดีเด่นและพันธุ์การค้าส่วนใหญ่ที่ปลูกที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาทจะสามารถเก็บเกี่ยวได้เร็วกว่าที่ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี จ านวน 1-2 วัน ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาทข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมดีเด่นที่มีอายุเก็บเกี่ยว
ผลผลิตเร็วกว่าที่ศนูย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี จ านวน 1 วัน ได้แก่ HY073556 HY073566 HY074656 
HY074659 และ HY077136 ในขณะที่ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมดีเด่น HY074671 และ HY077136 มีอายุเก็บเกี่ยว
ผลผลิตที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาทเร็วกว่าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี จ านวน 2 วัน แต่ข้าวโพดฝักอ่อน
ลูกผสมดีเด่น HY071129 HY071135 และ HY076656 มีอายุเก็บเกี่ยวผลผลิตเท่ากันทั้ง 2 สถานที่ท าการทดลอง  

พันธุกรรม (Genotype) มีอิทธิพลต่ออายุเก็บเกี่ยวผลผลิต (Table 1) แสดงว่า ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสม
ดีเด่นและพันธุ์การค้าแต่ละพันธุ์ มีอายุเก็บเกี่ยวผลผลิตแตกต่างกัน แต่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมกับ
สภาพแวดล้อม (LxG) แสดงว่า ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมดีเด่นและพันธุ์การค้าแต่ละลูกผสม/พันธุ์ มีการแสดงออกของ
ลักษณะอายุเก็บเกี่ยวผลผลิตคล้ายคลึงกันทั้ง 2 สถานที่ท าการทดลอง จึงใช้ค่าเฉลี่ยอายุเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดฝัก
อ่อนจาก 2 สถานที่ทดลอง เพ่ือพิจารณาอิทธิพลของพันธุกรรมต่ออายุเก็บเก่ียวผลผลิต ดังนี้ ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมที่
เป็นการค้าพันธุ์ CPB905 มีอายุเก็บเกี่ยวผลผลิต (49.5 วัน) เร็วกว่าพันธุ์ PAC271 (51.0 วัน) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมดีเด่นที่มีอายุเก็บเกี่ยวผลผลิตเฉลี่ยเร็วไม่แตกต่างจากข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมที่เป็นการค้า
พันธุ์ CPB905 คือ HY071129 และ HY071135 ส่วนข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมดีเด่น HY076656 มีอายุเก็บเกี่ยวผลผลิต



เฉลี่ยช้าที่สุด เท่ากับ 52.0 วัน มากกว่าข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมที่เป็นการค้าพันธุ์ CPB905 และ PAC271 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 

ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อช่วงเวลาเก็บเก่ียวผลผลิต (Table 1) แสดงว่า การ
แสดงออกของลักษณะดังกล่าวของข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมดีเด่นและพันธุ์การค้ามีความแตกต่างกันในแต่ละสถานที่ 
กล่าวคือ ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมบางพันธุ์/ลูกผสมมีช่วงเวลาเก็บเก่ียวผลผลิตในสถานที่หนึ่งสั้นกว่าหรือยาวนานกว่า
อีกสถานที่หนึ่ง จากตารางท่ี 1 จะเห็นได้ว่าข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมดีเด่น HY074656 และ ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสม
พันธุ์ PAC271 มีช่วงเวลาเก็บเก่ียวผลผลิตที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท สั้นกว่าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี 
ส่วนข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมดีเด่น HY073566 HY074671 HY077103 และ HY077136 มีช่วงเวลาเก็บเก่ียวผลผลิตที่
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ยาวนานกว่าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี จ านวน 1-2 วัน  

พันธุกรรมมีอิทธิพลต่อช่วงเวลาเก็บเก่ียวผลผลิต (Table 1) แสดงว่า ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมดีเด่นและพันธุ์
การค้าแต่ละพันธุ์ มีช่วงเวลาเก็บเก่ียวผลผลิตแตกต่างกัน แต่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมกับสภาพแวดล้อมแสดง
ว่า ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมดีเด่นและพันธุ์การค้าแต่ละลูกผสม/พันธุ์ มีการแสดงออกของลักษณะช่วงเวลาเก็บเกี่ยว
ผลผลิตคล้ายคลึงกันทั้ง 2 สถานที่ท าการทดลอง จึงใช้ค่าเฉลี่ยช่วงเวลาเก็บเก่ียวผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อนจาก 2 สถานที่
ทดลอง เพ่ือพิจารณาอิทธิพลของพันธุกรรมต่อช่วงเวลาเก็บเก่ียวผลผลิต ดังนี้ ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมดีเด่น 
HY076656 มีช่วงเวลาเก็บเก่ียวผลผลิตเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 9.0 วัน น้อยกว่าข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมพันธุ์ CPB905 
และ PAC271 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งช่วงเวลาเก็บเกี่ยวที่สั้นหรือน้อยนั้น จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรที่จะช่วย
ลดค่าจ้างแรงงานส าหรับการเก็บเก่ียวผลผลิตลงได้ ส่วนข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมดีเด่น HY073566 HY074656 และ 
HY077136 ซึ่งมีช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 9.5 วัน น้อยกว่าข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมพันธุ์ CPB905 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ แต่ไม่แตกต่างจากข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมพันธุ์ PAC271 ในขณะที่ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมดีเด่นอ่ืน 
ๆ นั้น มีช่วงเวลาเก็บเก่ียวผลผลิตเฉลี่ยไม่แตกต่างจากข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมที่เป็นพันธุ์การค้าทั้งสองพันธุ์ 

จ านวนฝักต่อต้น สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อจ านวนฝักต่อต้น ซึ่งจาก Table 1 แสดงให้เห็นว่าข้าวโพดฝัก
อ่อนลูกผสมดีเด่น HY071129 และ HY074656 และข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมที่เป็นการค้าพันธุ์ CPB905 มีจ านวนฝัก
ต่อต้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรีมากกว่าที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท เท่ากับ 0.4 0.4 และ 0.6 ฝักต่อต้น 
ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมอื่น ๆ ไม่มีความแตกต่างระหว่างสถานที่ท าการ
ทดลอง 

พันธุกรรมมีอิทธิพลต่อจ านวนฝักต่อต้น (Table 1) แสดงว่า ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมดีเด่นและพันธุ์การค้า
แต่ละพันธุ์ มีจ านวนฝักต่อต้นแตกต่างกัน แตไ่ม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมกับสภาพแวดล้อมแสดงว่า ข้าวโพดฝัก
อ่อนลูกผสมดีเด่นและพันธุ์การค้าแต่ละลูกผสม/พันธุ์ มีการแสดงออกของลักษณะจ านวนฝักต่อต้นคล้ายคลึงกันทั้ง 2 
สถานที่ท าการทดลอง จึงใช้ค่าเฉลี่ยจ านวนฝักต่อต้นข้าวโพดฝักอ่อนจาก 2 สถานที่ทดลอง เพ่ือพิจารณาอิทธิพลของ



พันธุกรรมต่อจ านวนฝักต่อต้น ดังนี้ ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมที่เป็นการค้าพันธุ์ PAC271 มีค่าเฉลี่ยของจ านวนฝักต่อต้น
สูงที่สุด เท่ากับ 2.6 ฝักต่อต้น ส่วนข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมที่เป็นการค้าพันธุ์ CPB905 มีค่าเฉลี่ยของจ านวนฝักต่อต้น
เฉลี่ยเท่ากับ 2.4 ฝักต่อต้น ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมดีเด่น จ านวน 4 ลูกผสม ได้แก่ HY071129 HY073556 
HY073566 และ HY076656 มีค่าเฉลี่ยของจ านวนฝักต่อต้นเท่ากับ 2.4 2.6 2.5 และ 2.4 ฝักต่อต้น ตามล าดับ ไม่
แตกต่างจากข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมพันธุ์ PAC271 และ CPB905 ส่วนข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมดีเด่น HY071135 
HY074656 และ HY077103 มีค่าเฉลี่ยของจ านวนฝักต่อต้นน้อยกว่าข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมพันธุ์ PAC271 แต่ไม่
แตกต่างทางสถิติกับข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมพันธุ์ CPB905 

ผลผลิตน้ าหนักฝักทั้งเปลือก สภาพแวดล้อม และปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมไม่
มีอิทธิพลต่อการให้ผลผลิตน้ าหนักฝักทั้งเปลือก  ในขณะที่พันธุกรรมมีอิทธิพลต่อการให้ผลผลิตน้ าหนักฝักท้ังเปลือก 
(Table 1) แสดงว่า ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมให้ผลผลิตแตกต่างกันขึ้นอยู่กับพันธุ์ และการแสดงออกของแต่ละพันธุ์มี
การแสดงออกท่ีคล้ายคลึงกันทั้ง 2 สภาพแวดล้อม จาก Table 1 แสดงค่าเฉลี่ยของผลผลิตน้ าหนักฝักท้ังเปลือก 2 
สภาพแวดล้อม (G-mean) ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมที่เป็นการค้าพันธุ์ CPB905 และ PAC271 ให้ผลผลิตเท่ากับ 2,753 
และ 2,497 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมดีเด่น HY074659 ให้ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 2,532 
กิโลกรมัต่อไร่ ไม่แตกต่างทางสถิติกับข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมที่เป็นการค้าทั้งสองพันธุ์ข้างต้น และข้าวโพดฝักอ่อน
ลูกผสมดีเด่นจ านวน 5 ลูกผสมที่ให้ผลผลิตน้ าหนักฝักทั้งเปลือกเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2,180-2,400 กิโลกรัมต่อไร่ ให้
ผลผลิตน้อยกว่าข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมพันธุ์ CPB905 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับข้าวโพดฝัก
อ่อนลูกดีเด่น HY074659 และข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมพันธุ์ PAC271 

ผลผลิตน้ าหนักฝักปอกเปลือก จาก Table 1 พบว่า สภาพแวดล้อม พันธุกรรม และปฏิกิริยาสัมพันธ์
ระหว่างสภาพแวดล้อมและพันธุกรรม มีอิทธิพลต่อการให้ผลผลิตน้ าหนักฝักปอกเปลือกของข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสม นั่น
คือ การผลิตข้าวโพดฝักอ่อนที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาทนั้น ข้าวโพดฝักอ่อนเกือบทุกพันธุ์ให้ผลผลิตสูงกว่าการผลิตที่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี ยกเว้น ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมดีเด่น HY071129 HY074656 และข้าวโพด
ฝักอ่อนลูกผสมพันธุ์ CPB905 ให้ผลผลิตไม่แตกต่างกันทั้งสองสภาพแวดล้อม การให้ผลผลิตของข้าวโพดฝักอ่อนทั้งสอง
สภาพแวดล้อมไม่เป็นไปในทางเดียวกัน กล่าวคือ ข้าวโพดฝักอ่อนบางพันธุ์ หรือบางลูกผสมดีเด่นให้ผลิตสูงในสถานที่
หนึ่ง แต่ให้ผลผลิตต่ าในอีกสถานที่หนึ่ง ตัวอย่างเช่น ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมดีเด่น HY073556 HY074659 
HY0476656 และ HY077136 ให้ผลผลิตสูงที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท แต่ให้ผลผลิตต่ าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
กาญจนบุรี 

การทดลองที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท พบว่า ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมดีเด่น HY073556 HY074656 
HY074659 และ HY077136 ให้ผลผลิตเท่ากับ 524 517 601 และ 534 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ ไม่แตกต่างทางสถิติ
กับข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมที่เป็นการค้าพันธุ์ CPB905 และ PAC271 ที่ให้ผลผลิตเท่ากับ 620 และ 547 กิโลกรัมต่อไร่ 



ตามล าดับ ส่วนการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี พบว่า ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมดีเด่นทุกลูกผสม
ซึ่งให้ผลผลิตอยู่ระหว่าง 247-434 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตน้อยกว่าข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมพันธุ์ CPB905 (544 
กิโลกรัมต่อไร่) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมพันธุ์ PAC271 ที่ให้ผลผลิต
เท่ากับ 338 กิโลกรัมต่อไร่ 

ผลผลิตน้ าหนักฝักที่ได้มาตรฐาน สภาพแวดล้อมไม่มีอิทธิพลต่อลักษณะผลผลิตน้ าหนักฝักที่ได้มาตรฐาน 
(Table 1) แสดงว่า ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมให้ผลผลิตในแต่ละสถานที่ท าการทดลองไม่แตกต่างกัน แต่พบว่าพันธุกรรม 
และปฏิกิริยาระหว่างพันธุกรรมกับสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการให้ผลผลิตน้ าหนักฝักที่ได้มาตรฐาน ของข้าวโพดฝัก
อ่อนลูกผสมแต่ละพันธุ์ในแต่ละสถานที่ด าเนินการทดลอง แสดงว่า ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมแต่ละพันธุ์/ลูกผสมให้ผลผลิต
แตกต่างกัน และข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมบางพันธุ์/ลูกผสมแสดงออกในสถานที่หนึ่งแตกต่างจากสถานที่หนึ่ง 

จากตารางที่ 1 การทดลองที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท พบว่า ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมที่เป็นการค้าพันธุ์ CPB905 
และ PAC271 ให้ผลผลิตน้ าหนักฝักที่ได้มาตรฐานเท่ากับ 551 และ 500 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ ข้าวโพดฝักอ่อน
ลูกผสมดีเด่น HY073556 และ HY074659 ซึ่งให้ผลผลิตเท่ากับ 507 และ 518 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ ไม่แตกต่าง
ทางสถิติกับข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมที่เป็นพันธุ์การค้าดังกล่าวข้างต้น และข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมดีเด่น จ านวน 5 
ลูกผสม ที่ให้ผลผลิตอยู่ระหว่าง 430-449 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตน้อยกว่าข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมพันธุ์ CPB905 อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ แต่ไม่แตกต่างจากข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมพันธุ์ PAC271 ในขณะที่การทดลองที่ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี พบว่า ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมดีเด่นทุกลูกผสมให้ผลผลิตน้อยกว่าข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมที่
เป็นการค้าพันธุ์ CPB905 ที่ให้ผลผลิตเท่ากับ 544 กิโลกรัมต่อไร่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสม
ดีเด่น จ านวน 8 ลูกผสม ที่ให้ผลผลิตอยู่ระหว่าง 280-434 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตไม่แตกต่างทางสถิติกับข้าวโพดฝัก
อ่อนลูกผสมพันธุ์ PAC271 ที่ให้ผลผลิตเท่ากับ 338 กิโลกรัมต่อไร่ 

อัตราแลกเนื้อ เป็นอัตราส่วนของผลผลิตน้ าหนักฝักทั้งเปลือกต่อน้ าหนักฝักมาตรฐาน ซึ่งพบว่า 
สภาพแวดล้อม พันธุกรรม และปฏิกิริยาระหว่างพันธุกรรมกับสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการแสดงออกของลักษณะอัตรา
แลกเนื้อของข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสม (Table 1) กล่าวคือ ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมส่วนใหญ่มีอัตราแลกเนื้อในสถานที่ท า
การทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี สูงกว่าที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท มีเพียงข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสม
ดีเด่น HY071129 และ HY074656 และข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมที่เป็นการค้าพันธุ์ CPB905 ที่มีอัตราแลกเนื้อไม่
แตกต่างกันในระหว่าง 2 สถานที่ท าการทดลอง ส่วนข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมดีเด่น HY0472556 HY073566 และ 
HY074659 มีอัตราแลกเนื้อท่ีศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาทอยู่ในระดับต่ า เท่ากับ 4.8 4.9 และ 5.0 ตามล าดับ แต่มีอัตราแลก
เนื้อสูงที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี เท่ากับ 7.1 7.3 และ 7.3 ตามล าดับ สาเหตุประการหนึ่งที่ท าให้
ข้าวโพดฝักอ่อนที่ปลูกที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี มีอัตราแลกเนื้อสูงกว่าที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท แม้ว่า
ลักษณะผลผลิตน้ าหนักฝักทั้งเปลือกของทั้งสองสถานที่นั้นไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ นั่นคือ ผลผลิตน้ าหนักฝักปอก



เปลือกที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรีได้มาตรฐานทั้งหมด และมีโอกาสที่มีจ านวนฝักขนาดเล็กปริมาณสูง 
ในขณะที่ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาทมีผลผลิตน้ าหนักฝักปอกเปลือกสูง แต่มีน้ าหนักของฝักที่ไม่ได้มาตรฐานปะปนอยู่ด้วย 
ซึ่งมีโอกาสมีฝักขนาดใหญ่ปริมาณสูงกว่าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี จึงท าให้มีอัตราแลกเนื้อต่ า 

จากผลการทดลองข้างต้นสามารถคัดเลือกข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมดีเด่นได้ ดังนี้ 
1. ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมดีเด่น HY074659 ให้ผลผลิตสูงไม่แตกต่างจากข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมที่เป็นพันธุ์

การค้า และเหมาะสมส าหรับการผลิตที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาทมากกว่าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี 
2. ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมดีเด่น HY074656 ให้ผลผลิตด้อยกว่าข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมที่เป็นการค้าพันธุ์ 

CPB905 แต่ไม่แตกต่างจากข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมพันธุ์ PAC271 และสามารถปลูกได้ทั้ง 2 สภาพแวดล้อม มี
เสถียรภาพในการให้ผลผลิตที่ดี สภาพแวดล้อมไม่มีอิทธิพลต่อการแสดงออกของพันธุ์ 

3. ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมดีเด่น HY073556 มีจ านวนฝักต่อต้นสูง และให้ผลผลิตน้ าหนักฝักที่ได้มาตรฐาน
สูง แสดงว่า การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนให้มีจ านวนฝักต่อต้นสูง ก็จะมีโอกาสได้ผลผลิตมาตรฐานสูง แตกต่างจาก
ข้อสรุปของ ฉลอง และคณะ (2544) และฉลอง (2546) ที่ได้สรุปว่าจ านวนฝักต่อต้นมีอิทธิพลทางตรง (direct effect) 
ต่อลักษณะผลผลิตน้ าหนักฝักท่ีได้มาตรฐานน้อย แต่ทั้งนี้ข้อขัดแย้งเกิดจากประชากรที่ใช้ในการศึกษามีความแตกต่างกัน 
กล่าวคือ ฉลอง และคณะ (2544) และฉลอง (2546) ได้ศึกษาในประชากรข้าวโพดฝักอ่อนผสมเปิด ท าให้ความสม่ าเสมอ
ของผลผลิตมีความแตกต่างกัน ส่วนการทดลองนี้ศึกษาในพันธุ์ลูกผสมซึ่งมีความสม่ าเสมอของผลผลิตสูงมากกว่า
ประชากรผสมเปิด (กฤษฎา, 2551) 

อย่างไรก็ตาม การทดลองนี้จะต้องด าเนินการทดสอบศักยภาพในการให้ผลผลิตในปี 2560 ซึ่งผลการทดลอง
จะถูกน ามาพิจารณาโดยรวมอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคัดเลือกข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมดีเด่นเข้ารับการทดสอบประเมินพันธุ์ใน
ขั้นตอนต่อไป 

การทดลองในปี 2560 
ด าเนินการทดลอง 3 สถานที่ ได้แก่ ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท จ.ชัยนาท (Chai Nat, CNT) ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี (Kanchanaburi, KRI) และ ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา ผลกาทดลองนี้ใช้การ
ประเมินปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมกับสภาพแวดล้อม ในการคัดเลือกข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยว โดยใช้ลักษณะทาง
การเกษตรเกษตรที่ส าคัญ คือ ผลผลิตฝักทั้งเปลือก ผลผลิตฝักปอกเปลือก และผลผลิตฝักที่ได้มาตรฐาน เป็นเกณฑ์
ส าคัญในการคัดเลือก ดังนี้ 

ผลผลิตฝักทั้งเปลือก ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมดีเด่นให้ผลผลิตตั้งแต่ 1,359-3,412 กิโลกรัมต่อไร่ โดยมี
ค่าเฉลี่ยทั้ง 3 สถานที่ อยู่ระหว่าง 1,754-2,585 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมที่เป็นพันธุ์การค้าซึ่งเป็น
พันธุ์ตรวจสอบให้ผลผลิตตั้งแต่ 1,660-3,013 กิโลกรัมต่อไร่ โดยมีค่าเฉลี่ยทั้ง 3 สถานที่ อยู่ระหว่าง 2,294-2,339 
กิโลกรัมต่อไร่ สถานที่ทดสอบพันธุ์ที่ชัยนาทมีค่าเฉลี่ยของผลผลิตสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ กาญจนบุรี และ สงขลา 



ตามล าดับ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2,534 2,045 และ 1,781 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ (Table 2) และพบว่า ที่ชัยนาท 
ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมดีเด่น HY074671 ให้ผลผลิตสูงกว่าข้าวโพดฝักอ่อนพันธุ์ตรวจสอบ PAC271 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ และที่กาญจนบุรี ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมดีเด่น HY073566  ให้ผลผลิตสูงกว่าข้าวโพดฝักอ่อนพันธุ์ตรวจสอบ 
CPB905 และ PAC271 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมแสดงในภาพ GGE biplot-evironment (Figure 1) สามารถอธิบายความ
แปรปรวนได้ร้อยละ 90.3 (PC1 + PC2) สภาพแวดล้อมทั้ง 3 สภาพแวดล้อมนั้น มีความแตกต่างกันในการท าให้
ข้าวโพดฝักอ่อนให้ผลผลิตแตกต่างกัน สภาพแวดล้อมชัยนาทเป็นสถานที่ทดสอบที่เปิดโอกาสให้พันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนที่
ถูกทดสอบ แสดงศักยภาพของพันธุ์ (discriminating) ได้อย่างเต็มท่ี เนื่องจาก เวกเตอร์สภาพแวดล้อม ซึ่งเป็น
ค่าประมาณของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของแต่ละสภาพแวดล้อมมีความยาวมากกว่า
สภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของผลผลิตมากกว่าค่าเฉลี่ยของการทดลอง (Table 2) และท ามุมแคบกับเส้นแกน
ค่าเฉลี่ยของสภาพแวดล้อม (AEA, average-environment axis) ซึ่งลักษณะของสภาพแวดล้อมเช่นนี้เหมาะส าหรับ
การคัดเลือกพันธุ์ทีม่ีความสามารถในการปรับตัวได้กว้าง หรือสามารถใช้ปลูกได้ทั่วไป สภาพแวดล้อมกาญจนบุรีและ
สงขลามีความสัมพันธ์กันน้อยมาก ซึ่งมุมของเส้นเวกเตอร์ระหว่างสภาพแวดล้อมที่จุดก าเนิดจะมีความสัมพันธ์กับค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation coefficient) (Kroonenberg, 1995) นั่นคือ มุมแคบที่เกิดข้ึนระหว่าง
สภาพแวดล้อม แสดงถึง สภาพแวดล้อมทั้งสองนั้นมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก และจะให้ข้อมูลทางพันธุกรรมที่มี
ความคล้ายคลึงกัน ตรงกันข้ามกับมุมกว้างจะแสดงความสัมพันธ์ในเชิงลบหรือมีระดับความสัมพันธ์น้อย หรือ
สภาพแวดล้อมทั้งสองจะให้ข้อมูลทางพันธุกรรมที่แตกต่างกัน (Akter et al., 2015; Yan and Tinker, 2006; Yan, 
2001)  

การประเมินพันธุ์ที่สัมพันธ์กับพันธุ์ในอุดมคติ (ideal genotype) (Figure 2) พันธุ์ในอุดมคติเป็นพันธุ์ที่มีทั้ง
ค่าเฉลี่ยลักษณะทางการเกษตรที่สนใจสูง (มีอิทธิพลหลักท่ี 1, PC1 มาก) และมีเสถียรภาพ (stable) ของพันธุกรรมใน
การแสดงลักษณะนั้น ๆ สูง (มีอิทธิพลหลักที่ 2, PC2 น้อย) (Yan and Rajcan, 2002; Yan and Kang, 2003) ซ่ึง
พันธุ์ในอุดมคติจะอยู่บนเส้นแกนค่าเฉลี่ยของสภาพแวดล้อม และอาจจะไม่มีพันธุ์ที่เป็นในอุดมคติอยู่จริง แต่สามารถใช้
เป็นพันธุกรรมอ้างอิงส าหรับการประเมินพันธุ์ได้ (Mitrovic, 2012) ดังนั้น พันธุ์ที่มีคุณค่าจึงควรใกล้เคียงกับพันธุ์ใน
อุดมคติมากท่ีสุด (Kaya et al., 2006) พบว่า ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมดีเด่น HY074671 และ HY073566 เป็นลูกผสม
ที่ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของการทดลอง โดยให้ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 2,585 และ 2,579 กิโลกรัมต่อไร่ 
ตามล าดับ (Table 2) แต่มีเสถียรภาพของพันธุ์น้อย ในขณะที่ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมดีเด่น HY074659 ให้ผลผลิต
เฉลี่ย 2,176 กิโลกรัมต่อไร่ แต่มีเสถียรภาพในการให้ผลผลิตสูง นั่นคือ ให้ผลผลิตไม่แตกต่างกันใน 3 สภาพแวดล้อม 
และข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมที่เป็นพันธุ์การค้า CPB902 และ PAC271 ให้ผลผลิตเท่ากับ 2,294 และ 2,339 กิโลกรัม
ต่อไร่ ตามล าดับ แต่มีเสถียรภาพของพันธุ์น้อย 



การพิจารณาความเหมาะสมของพันธุ์ต่อสภาพแวดล้อมจากกราฟ Which-Won-Where biplot (Figure 3) 
Yan และ Kang (2003) ได้แนะน าว่าเป็นประโยชน์ในการจ าแนกหรือคัดเลือกพันธุ์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่มี
ความเกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมได้ดี และสามารถจัดกลุ่มความสัมพันธ์ของ
สภาพแวดล้อมได้ด้วย (Gauch and Zobel, 1977) สภาพแวดล้อมที่ท าการทดสอบพันธุกรรมข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสม
ถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน แต่สภาพแวดล้อมดังกล่าวจะอยู่ 2 ส่วนด้านขวาของแกนอิทธิพลหลักที่ 1 สภาพแวดล้อม
ชัยนาทและสงขลาจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมดีเด่น HY074671 มีความเหมาะสมต่อการให้ผลผลิต
ฝักทั้งเปลือกท่ีชัยนาทและสงขลา ในขณะที่ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมดีเด่น HY073566 มีความเหมาะสมต่อการให้
ผลผลิตอย่างเจาะจงที่กาญจนบุรี เนื่องจาก มีต าแหน่งของสภาพแวดล้อมอยู่ต่างส่วนกับสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ และอยู่
ห่างไกลจากจุดก าเนิดมาก และข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมดีเด่น HY073566 มีต าแหน่งอยู่ที่มุมสุด (vertex) ในส่วนนี ้ มี
ระยะห่างจากจุดก าเนิดมาก และมีต าแหน่งอยู่ใกล้สภาพแวดล้อมขอนแก่น (Yan and Tinker, 2006) ส่วนข้าวโพดฝัก
อ่อนลูกผสมดีเด่น HY074659 และ HY074656 เป็นลูกผสมที่ให้ผลผลิตไม่สูงมากนักแต่มีเสถียรภาพของพันธุ์ที่ดี
เนื่องจาก มีต าแหน่งอยู่ใกล้จุดก าเนิด (Yan and Tinker, 2006) 

ผลผลิตฝักปอกเปลือก ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมดีเด่นให้ผลผลิตตั้งแต่ 265-514 กิโลกรัมต่อไร่ โดยมีค่าเฉลี่ย
ทั้ง 3 สถานที่ อยู่ระหว่าง 312-434 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมที่เป็นพันธุ์การค้าซึ่งเป็นพันธุ์
ตรวจสอบให้ผลผลิตตั้งแต่ 373-604 กิโลกรัมต่อไร่ โดยมีค่าเฉลี่ยทั้ง 3 สถานที่ อยู่ระหว่าง 445-467 กิโลกรัมต่อไร่ 
สถานที่ทดสอบพันธุ์ที่ชัยนาทมีค่าเฉลี่ยของผลผลิตสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ กาญจนบุรี และ สงขลา ตามล าดบั โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 436 349 และ 345 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ (Table 2) และพบว่า ไม่มีข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมดีเด่น
ใดๆ ในทั้ง 3 สถานที่ ที่ให้ผลผลิตมากกว่าพันธุ์เปรียบเทียบทั้ง 2 พันธุ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมแสดงในภาพ GGE biplot-evironment (Figure 4) สามารถอธิบายความ
แปรปรวนได้ร้อยละ 93.5 (PC1 + PC2) สภาพแวดล้อมทั้ง 3 สภาพแวดล้อมนั้น มีความแตกต่างกันในการท าให้
ข้าวโพดฝักอ่อนให้ผลผลิตแตกต่างกัน สภาพแวดล้อมชัยนาทเป็นสถานที่ทดสอบที่เปิดโอกาสให้พันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนที่
ถูกทดสอบแสดงศักยภาพของพันธุ์ (discriminating) ได้อย่างเต็มท่ี เนื่องจาก เวกเตอร์สภาพแวดล้อมมีความยาวมาก 
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของผลผลิตมากกว่าค่าเฉลี่ยของการทดลอง (377 กิโลกรัมต่อไร่) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยผลผลิตในสภาพแวดล้อมที่
ชัยนาทเท่ากับ 436 กิโลกรัมต่อไร่ (Table 2) สภาพแวดล้อมกาญจนบุรีและสงขลามีความสัมพันธ์ต่อพันธุกรรมที่
ให้ผลผลิตฝักปอกเปลือกคล้ายกัน เนื่องจาก มุมของเส้นเวกเตอร์ระหว่างสภาพแวดล้อมที่จุดก าเนิดท ามุมแคบซึ่งกัน
และกัน แสดงถึง สภาพแวดล้อมท้ังสองนั้นมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก และจะให้ข้อมูลทางพันธุกรรมที่มีความ
คล้ายคลึงกัน แต่ในสภาพแวดล้อมที่กาญจนบุรีนั้น เปิดโอกาสให้พันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนที่ถูกทดสอบแสดงศักยภาพของ
พันธุ์ (discriminating) น้อย เนื่องจาก เวกเตอร์สภาพแวดล้อมมีความยาวสั้นกว่าสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ มาก  



การประเมินพันธุ์ที่สัมพันธ์กับพันธุ์ในอุดมคติ (ideal genotype) (Figure 5) พบว่า ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสม
ที่เป็นพันธุ์การค้า CPB905 เป็นพันธุ์ที่อยู่ในจุดพันธุ์ในอุดมคติ คือ ให้ผลผลิตสูงมาก ถึงแม้ว่าจะมีเสถียรภาพของพันธุ์
น้อยก็ตาม รองลงมา คือ PAC271 ให้ผลผลิตใกล้เคียงค่าเฉลี่ยของการทดลอง และมีเสถียรภาพของพันธุ์สูง ในขณะที่
ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมดีเด่น HY074656 และ HY074671 ให้ผลผลิตรองลงมาจากข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมที่เป็นพันธุ์
การค้าข้างต้น แต่ก็มีเสถียรภาพของพันธุ์สูง โดยให้ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 434 กิโลกรัมต่อไร่ (Table 2) 

การพิจารณาความเหมาะสมของพันธุ์ต่อสภาพแวดล้อมจากกราฟ Which-Won-Where biplot (Figure 6) 
สภาพแวดล้อมที่ท าการทดสอบพันธุกรรมข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมถูกแบ่งออกเป็น 5 ส่วน แต่สภาพแวดล้อมดังกล่าว
จะอยู่ 2 ส่วนด้านขวาของแกนอิทธิพลหลักท่ี 1 สภาพแวดล้อมสงขลาและกาญจนบุรีจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ไม่มี
ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมดีเด่นใดๆ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท้ังสองนี้ในการให้ผลผลิตฝักปอกเปลือก แต่ข้าวโพด
ฝักอ่อนลูกผสมพันธุ์ PAC271 มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่กาญจนบุรีและสงขลา ในขณะที่ข้าวโพดฝักอ่อน
ลูกผสมดีเด่น HY074656 และ HY074671 มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมชัยนาท แต่ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสม
พันธุ์ CPB905 มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมชัยนาทมากที่สุด 

 ผลผลิตฝักที่ได้มาตรฐาน ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมดีเด่นให้ผลผลิตตั้งแต่ 251-456 กิโลกรัมต่อไร่ โดยมี
ค่าเฉลี่ยทั้ง 3 สถานที่ อยู่ระหว่าง 285-415 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมที่เป็นพันธุ์การค้าซึ่งเป็น
พันธุ์ตรวจสอบให้ผลผลิตตั้งแต่ 313-492 กิโลกรัมต่อไร่ โดยมีค่าเฉลี่ยทั้ง 3 สถานที่ อยู่ระหว่าง 418-428 กิโลกรัมต่อไร่ 
สถานที่ทดสอบพันธุ์ที่ชัยนาทมีค่าเฉลี่ยของผลผลิตสูงที่สุด รองลงมาได้แก่ สงขลา และ กาญจนบุรี ตามล าดับ โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 358 337 และ 290 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ (Table 2) และพบว่า ไม่มีข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมดีเด่น
ใดๆ ในทั้ง 3 สถานที่ ที่ให้ผลผลิตมากกว่าพันธุ์เปรียบเทียบทั้ง 2 พันธุ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมแสดงในภาพ GGE biplot-evironment (Figure 7) สามารถอธิบายความ
แปรปรวนได้ร้อยละ 95.4 (PC1 + PC2) สภาพแวดล้อมทั้ง 3 สภาพแวดล้อมนั้น มีความแตกต่างกันในการท าให้
ข้าวโพดฝักอ่อนให้ผลผลิตแตกต่างกัน สภาพแวดล้อมชัยนาทเป็นสถานที่ทดสอบที่เปิดโอกาสให้พันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนที่
ถูกทดสอบ แสดงศักยภาพของพันธุ์ (discriminating) ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจาก เวกเตอร์สภาพแวดล้อมมีความยาว
มากกว่าสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ และมีค่าเฉลี่ยของผลผลิตมากกว่าค่าเฉลี่ยของการทดลอง (348 กิโลกรัมต่อไร่) ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยผลผลิตในสภาพแวดล้อมชัยนาท เท่ากับ 358 กิโลกรัมต่อไร่ (Table 2) และท ามุมแคบกับเส้นแกนค่าเฉลี่ย
ของสภาพแวดล้อม (AEA, average-environment axis) ซึ่งลักษณะของสภาพแวดล้อมเช่นนี้เหมาะส าหรับการ
คัดเลือกพันธุ์ที่มีความสามารถในการปรับตัวได้กว้าง หรือสามารถใช้ปลูกได้ทั่วไป สภาพแวดล้อมกาญจนบุรีเป็น
สถานที่ทดสอบที่เปิดโอกาสให้พันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนที่ถูกทดสอบแสดงศักยภาพของพันธุ์ได้น้อย เนื่องจาก เวกเตอร์
สภาพแวดล้อมมีความยาวสั้นกว่าสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ มาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของการทดลองที่กาญจบุรีเพียง 290 กิโลกรัม



ต่อไร่ (Table 2) ในขณะที่สภาพแวดล้อมสงขลาเป็นสถานที่ทดสอบที่เปิดโอกาสให้พันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนที่ถูกทดสอบ
แสดงศักยภาพของพันธุ์ได้อย่างเต็มท่ี  

การประเมินพันธุ์ที่สัมพันธ์กับพันธุ์ในอุดมคติ (ideal genotype) (Figure 8) พบว่า ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสม
ที่เป็นพันธุ์การค้า CPB905 เป็นพันธุ์ที่อยู่ในจุดพันธุ์ในอุดมคติ คือ ให้ผลผลิตสูงมาก และมีเสถียรภาพของพันธุ์ดี 
รองลงมา คือ PAC271 และข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมดีเด่น HY074671 ให้ผลผลิตมากกว่าค่าเฉลี่ยของการทดลอง โดย
ให้ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 418 และ 415 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ (Table 2) 

การพิจารณาความเหมาะสมของพันธุ์ต่อสภาพแวดล้อมจากกราฟ Which-Won-Where biplot (Figure 9) 
สภาพแวดล้อมที่ท าการทดสอบพันธุกรรมข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน แต่สภาพแวดล้อมดังกล่าว
จะอยู่ส่วนด้านขวาของแกนอิทธิพลหลักท่ี 1 ทั้งหมด ในขณะที่ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมดีเด่น HY074656 มีความ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่กาญจนบุรี ในขณะที่ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมดีเด่น HY074671 มีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม ชัยนาทและสงขลา 

การทดลองในปี 2560 จะเห็นได้ว่าข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมดีเด่นที่มีความน่าสนใจ ส าหรับคัดเลือกเข้า
ทดสอบพันธุ์ในขั้นตอนต่อไป ได้แก่ HY074656 และ HY074671 เนื่องจากให้ผลผลิตใกล้เคียงกับข้าวโพดฝักอ่อน
ลูกผสมที่เป็นพันธุ์การค้า และให้ผลผลิตไม่เปลี่ยนแปลงมากเม่ือปลูกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

คัดเลือกข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมดีเด่น  HY073556 HY074656 HY074659 และ HY074671 เข้า
เปรียบเทยีบในท้องถิ่นเป็นล าดับถัดไป 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

น าข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกเข้าทดสอบศักยภาพของพันธุ์ในพื นที่ต่างๆ ที่มีความ
หลากหลายของสภาพแวดล้อม และฤดูกาลเพ่ิมมากขึ น เพ่ือคัดเลือกห  าด้ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวที่มีความ
เหมาะสมโดยทั่วไป หรือเหมาะสมอย่างเฉพาะเจาะจงต่อพื นที่ต่อไป 
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Table 1  Means from combined analysis of variance over 3 replications for yield and some important agronomics triats of elite baby corn hybrids and 
commercial varieties grown at Chainat Field Crops Research Center (CNT) and Kanchanaburi Agricultural Research and Development Center 
(KRI) in rainy season, 2016 

Genotype (G)  Days to harvest (day)  Time for harvest (day)  Number of ear per plant (ear) 
 CNT KRI G-mean L-Diff.  CNT KRI G-mean L-Diff.  CNT KRI G-mean L-Diff. 

HY071129    49 d   49 d  49.0 f       0ns 
 

   10 ab   10 ab 10.0 a-d 0ns  2.2 b    2.6 a  2.4 a-d    -0.4* 
HY071135    50 c   50 b  50.0 de 

 
      0ns    10 ab   10 ab 10.0 a-d 0ns  2.3 b    2.4 abc  2.3 b-e    -0.1ns 

HY073556    50 c   51 b  50.5 cd       -1*    10 ab   10 ab 10.0 a-d 0ns  2.7 a    2.6 a  2.6 a     0.1ns 
HY073566    51 b   52 a  51.5 ab      -1*    10 ab     9 c   9.5 bcd 1*      2.4 ab    2.6 a  2.5 abc    -0.2ns 
HY074656    50 c   51 b  50.5 cd      -1*      9 c   10 ab   9.5 bcd      -1*  2.1 b    2.5 ab  2.3 b-e    -0.4* 
HY074659    51 b   52 a 

cbcd 
 51.5 ab      -1*    10 ab   10 ab 

cde 
10.0 a-d 0ns  2.2 b    2.0 c  2.1 e     0.1ns 

HY074671    50 c   52 a  51.0 bc      -2**    11 a     9 c 10.0 a-d 2**  2.1 b    2.0 c  2.1 e     0.1ns 
HY076656    52 a   52 a  52.0 a       0ns      9 c     9 c   9.0 d 0ns  2.3 b    2.5 ab  2.4 a-d    -0.2ns 
HY077103    50 c   52 a  51.0 bc      -2**    11 a   10 ab 10.5 abc 1*  2.2 b    2.2 bc  2.2 cde     0.1ns 
HY077136    51 b   52 a  51.5 ab      -1*    10 ab     9 c   9.5 bcd 1*  2.2 b    2.1 c  2.1 e     0.1ns 
CPB905    49 d   50 c  49.5 ef      -1*    11 a   11 a 11.0 a 0ns  2.1 b    2.6 a  2.4 a-d    -0.6** 
PAC271    50 c   52 a  51.0 bc      -2**    10 ab   11 a 10.5 abc      -1*  2.7 a    2.6 a  2.6 a     0.1ns 

L-mean  50 51 -       -      10    10 -       -   2.3     2.4 - - 
Location (L)  **  *  * 
Genotype (G)  **  **  ** 
LxG  ns  ns  ns 

C.V.(%)  1.3 
- 
- 

   0.4 

 9.1  9.8 
- In a column, means followed by a common letter are not significantly different at p<0.05 probability level by DMRT 
- * and ** are significant at 5% and 1% level, respectively 
- ns is not significant 
 



Table 1 (cont.)  Means from combined analysis of variance over 3 replications for yield and some important agronomics triats of elite baby corn hybrids 
and commercial varieties grown at Chainat Field Crops Research Center (CNT) and Kanchanaburi Agricultural Research and Development 
Center (KRI) in rainy season, 2016 

 
- In a column, means followed by a common letter are not significantly different at p<0.05 probability level by DMRT 
- * and ** are significant at 5% and 1% level, respectively 
- ns is not significant 

Genotype 
(G) 

 Yield with husk (kg.rai-1)  Yield without husk (kg.rai-1)  Standard ear weight (kg.rai-1)  Standard ear ratio 
 CNT KRI G-mean  CNT KRI G-mean L-Diff.  CNT KRI G-mean  CNT KRI G-mean L-Diff. 

HY071129   1,958 b   2,075 bcd  2,017 e    377 d   323 cd 423     54ns    307 e   323 bcd  315      6.4 a  6.4 bc   6.4    0.0ns 
HY071135   2,145 ab  2,216 bcd  2,180 b-e   486 c  322 cd 484    164**    430 cd  322 b-e  376      5.0 c  6.9 b   5.9   -1.9** 
HY073556   2,425 ab  2,369 bc  2,397 bcd   524 abc  335 cd 514    189**   507 abc  335 bc  421      4.8 c  7.1 ab   5.9   -2.3** 
HY073566   2,118 ab  2,037 bcd  2,077 de   500 bc  280 cd 464    220**    430 cd  280 cde  355      4.9 c  7.3 ab   6.1   -2.4** 
HY074656   2,291 ab  2,509 b  2,400 bcd   517 abc  434 b 576      83ns    449 bcd  434 b  441      5.1 c   5.8 cd   5.4   -0.7ns 
HY074659   2,579 a  2,486 b  2,532 ab   601 ab  341 c 561    261**   518 ab  341 bc  429      5.0 c   7.3 ab   6.1   -2.3** 
HY074671   2,189 ab  2,122 bcd  2,155 cde   488 c  305 cd 475    183**   430 cd  305 cde  368      5.1 bc  7.0 b   6.0   -1.9** 
HY076656   2,548 ab  1,979 cd  2,264 b-e   493 bc  247 d 438    246**    411 d  247 e  329      6.2 ab  8.0 a   7.1   -1.8** 
HY077103   2,164 ab  1,877 d  2,020 e   436 cd  251 cd 410    184**    392 d  251 de  321      5.5 abc  7.5 ab   6.5   -1.9** 
HY077136   2,319 ab  2,061 bcd  2,190 b-e   534 abc  287 cd 487    247**    449 bcd  287 cde  368      5.2 bc  7.2 ab   6.2   -2.0** 
CPB905   2,553 ab  2,952 a  2,753 a   620 a  544 a 707     76ns    551 a  544 a  547      4.6 c  5.4 d   5.0   -0.8ns 
PAC271   2,534 ab  2,459 bc  2,497 abc   547 abc  338 abc 529    210**    500 abc  338 bc  419      5.1 c    7.3 ab 

ab 
    6.2   -2.2** 

L-mean   2,318  2,262 -   510  334         -         -       
-
  

     448       334       -          5.2    
5.3 

       6.9        - - 
Location 
(L) 

 ns  **  ns  ** 
Genotype 
(G) 

 **  **  **  ** 
LxG  ns  **  **  ** 

C.V.(%)  12.2 
- 
- 

 12.8  11.6  9.8 



Table 2 Important agronomic traits of elite baby corn hybrids and checkers, CPB905 and PAC271 was evaluated in 3 locations; Chai Nat (CNT), Kanchanaburi (KRI) 
and Songkhla (SKA) in rainy season of 2017. 

Genotype 
 Yield with husk (kg.rai-1)  Yield without husk (kg.rai-1)  Standard ear weight (kg.rai-1) 
 CNT KRI SKA G-Mean  CNT KRI SKA G-Mean  CNT KRI SKA G-Mean 

HY071129  2,160 2,076 1,602 1,946  376 334 320 343  322 330 291 316 
HY071135  2,247 1,656 1,431 1,778  449 290 361 367  331 251 361 327 
HY073556  1,847 1,811 1,605 1,754  332 333 337 334  317 281 320 323 
HY073566  2,934 3,000 1,803 2,579  352 383 312 349  300 286 311 331 
HY074656  2,627 1,916 1,799 2,114  509 408 384 434  387 333 360 385 
HY074659  2,730 2,041 1,758 2,176  420 339 305 355  343 276 296 326 
HY074671  3,412 2,156 2,188 2,585  514 375 414 434  456 294 415 415 
HY076656  2,615 2,341 1,611 2,189  433 356 281 357  333 288 281 323 
HY077103  1,993 2,081 1,548 1,874  336 321 279 312  292 253 269 294 
HY077136  2,269 1,799 1,359 1,809  405 294 265 321  296 255 265 285 

CPB905  3,013 1,660 2,208 2,294  604 373 424 467  492 315 420 428 
PAC271  2,556 2,005 2,456 2,339  499 380 457 445  423 313 452 418 

L-Mean  2,534 2,045 1,781 2,120  436 349 345 377  358 290 337 348 
C.V. (%)  16.8 14.9 14.3 -  17.4 10.3 14.9 -  18.4 10.5 16.1 - 

- single underline showed  significantly different over checker, PAC271 at LSD .05 level 
- double underline showed  significantly different over checkers, CPB905 and PAC271 at LSD .05 level 



 

Figure 1 The GGE biplot-environment view show the discriminating ability and 

representativeness the test environments for yield with husk 

 
Figure 2 The GGE biplot-genotype view show the mean performance and stability of 

the 12 genotypes for yield with husk and compare the genotypes with 
respect to the ideal genotype 

 

 



 

Figure 3 The which-won-where view of the GGE biplot show which genotypes 
performed bets in which environments for yield with husk 

 

 

Figure 4 The GGE biplot-environment view show the discriminating ability and 

representativeness the test environments for yield without husk 



 

Figure 5 The GGE biplot-genotype view show the mean performance and stability of 
the 12 genotypes for yield without husk and compare the genotypes with 
respect to the ideal genotype 

 

Figure 6 The which-won-where view of the GGE biplot show which genotypes 
performed bets in which environments for yield without husk 



 

Figure 7 The GGE biplot-environment view show the discriminating ability and 
representativeness the test environments for standard ear weight 

 

Figure 8 The GGE biplot-genotype view show the mean performance and stability of 
the 12 genotypes for standard ear weight and compare the genotypes with 
respect to the ideal genotype 



 

Figure 6 The which-won-where view of the GGE biplot show which genotypes 
performed bets in which environments for standard ear weight 

 

 


