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บทคัดย่อ
การคัดเลือกสายพันธุ์แท้ท่มี ศี กั ยภาพในการให้ลูกผสมที่มผี ลผลิตสูงและองค์ประกอบผลผลิตที่ดมี ี
ความสาคัญต่องานปรับปรุงพันธุข์ า้ วโพด ดังนัน้ การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการ
รวมตัวของผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของสายพันธุข์ า้ วโพดหวานพิเศษ โดยนาสายพันธุ์ขา้ วโพดหวาน
พิเศษชัว่ S2 จานวน 20 สายพันธุ์ ผสมข้ามกับพันธุ์ทดสอบ 2 พันธุ์ ด้วยวิธกี ารผสมพันธุ์แบบ line x tester
ได้ค่ผู สมทัง้ หมด 40 คู่ผสม ดาเนินการปลูกประเมินในฤดูฝนและแล้งปี พ.ศ. 2562/2563 ผลการศึกษาพบว่า
ความแปรปรวนอันเนื่องมาจากอิทธิพลของยีนแบบข่มสูงกว่าแบบผลบวกสะสมในทุกลักษณะทีศ่ กึ ษา ยกเว้น
ความสูงฝั ก สายพันธุ์ L13 และ L20 มีค่าเฉลี่ยและความสามารถในการรวมตัวทัวไปสู
่
งในลักษณะผลผลิต
นอกจากนี้สายพันธุ์ L13 ยังมีค่าความสามารถในการรวมตัวทัวไปสู
่ งสุด สาหรับความยาวฝั ก และเปอร์เซ็นต์
เนื้อ ในขณะที่สายพันธุ์ L5 มีค่าความสามารถในการรวมตัวทัวไปสู
่ งสุดสาหรับปริมาณของแข็งที่ละลายน้ า
นอกจากนี้ค่ผู สมทีใ่ ห้ความสามารถในการรวมตัวเฉพาะสูงเกิดจากการผสมข้ามระหว่างสายพันธุท์ ถ่ี ูกทดสอบ
หรือ พัน ธุ์ท ดสอบที่มีค วามสามารถในการรวมตัว ทัวไปสู
่
ง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่งพันธุ์ทดสอบ T2 ดัง นั น้ ผล
การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าสายพันธุ์ L13 และ L20 มีศกั ยภาพทีจ่ ะพัฒนาเป็ นข้าวโพดหวานพิเศษสายพันธุ์แท้
สาหรับการสร้างลูกผสมเดีย่ วทีม่ ผี ลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตสูง นอกจากนี้พนั ธุ์ T2 เป็ นพันธุ์ทดสอบทีด่ ี
เหมาะสาหรับใช้ในโครงการปรับปรุงพันธุข์ า้ วโพดหวานพิเศษ
คาสาคัญ : ความสามารถในการรวมตัวทัวไป;
่ พันธุท์ ดสอบ; การปรับปรุงพันธุพ์ ชื ; Zea mays
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Abstract
In super sweet corn improvement, selecting a high potential inbred line is important to provide
a high yielding hybrid and good yield components. Therefore, the objective of this study was to study
combining ability for yield and yield component in the S 2 generation of super sweet corn lines. The
twenty super sweet corn lines were crossed with two testers in a line x tester mating design. The
parental lines, 40 crosses, and 2 check varieties were evaluated in the rainy and dry seasons
2019/ 2020. The results indicated that variations of the dominant gene were more than additive gene
effects for all studied traits except cob replacement height. L13 and L20 super sweet corn lines had high
means and GCA values for yield, whereas L13 had a high GCA value for cob length and cutting
percentage, and L5 lines had a high GCA value for total soluble solids. In addition, all super sweet corn
crosses with a high SCA value were derived from the S2 generation lines or tester, especially T2 tester,
which had a high GCA value. This study indicated that L13 and L20 lines had high performance to
develop as super sweet corn inbred lines and used as new hybrids with high yield and yield
components in the future. Moreover, T2 was a good tester and suitable for the super sweet corn
breeding program.
Keywords: general combining ability; tester; plant breeding; Zea mays

1. คานา

การใช้เ ชื้อ พัน ธุ ก รรมภายในประเทศเป็ น เรื่อ งที่
ค่อนข้างยาก เนื่องจากฐานพันธุกรรมของข้าวโพด
หวานของไทยค่ อ นข้ า งแคบ (Samphantharak,
2003) โดยการใช้เ ชื้อ พัน ธุ ก รรมจากต่ า งประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เชื้อพันธุกรรมจากเขตอบอุ่น จะ
ช่วยเพิม่ ความหลากหลายทางพันธุกรรม และแก้ไข
ปั ญหาข้างต้นได้ (Kitpaiboonthawee, 2013)
ความส าเร็ จ ของการสร้ า งข้ า วโพดพัน ธุ์
ลูกผสมเดี่ยวขึ้นอยู่กบั การคัดเลือกสายพันธุ์แท้ทม่ี ี
ความเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นสายพันธุ์พ่อแม่ โดยการ
คัดเลือกสายพันธุแ์ ท้มปี ระสิทธิภาพควรพิจารณาถึง
ผลผลิ ต ของสายพัน ธุ์ แ ละความสามารถในการ
รวมตัว (combining ability) ควบคู่ กับ ประวัติข อง
สายพันธุ์อินเบรด เพื่อรักษาความหลากหลายของ
สายพัน ธุ์ (Pongseai, 2001; Harakotr, 2010) ซึ่ ง
ความสามารถในการรวมตัวสามารถทดสอบได้โดย
วิธกี ารคัดเลือกสายพันธุ์ดว้ ยสายตา ร่วมกับวิธกี าร
ผสมสายพัน ธุ์ ท่ีต้อ งการทดสอบกับ พัน ธุ์ท ดสอบ

ข้าวโพดหวาน (Zea mays L. var. saccharata) เป็ นพืชเศรษฐกิจทีส่ าคัญของไทย โดยปี พ.ศ.
2562 มีปริมาณการส่งออกข้าวโพดหวาน 208,534
ตัน คิดเป็ นมูลค่าการส่งออกสูงถึง 5,994 ล้านบาท
และความนิยมในการบริโภคสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
จากข้าวโพดหวานมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ทุกปี (Office of
Agricultural Economics, 2019) นอกจากนี้ ข้าวโพด
หวานเป็ นพืชทีม่ แี หล่งสารอาหารทีเ่ ป็ นประโยชน์ตอ่
ร่างกายจานวนมาก ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน
ไขมัน วิต ามิน แร่ ธ าตุ และสารพฤกษเคมีต่า ง ๆ
(Junpatiw, 2012) ส่งผลให้ปัจจุบนั มีเกษตรกรปลูก
ข้า วโพดหวานเพิ่ม ขึ้น โดยพัน ธุ์ท่ีเ กษตรกรนิ ย ม
ปลูกเป็ นข้าวโพดหวานพันธุ์ลูกผสมเดีย่ ว เนื่องจาก
ให้ผลผลิตสูง ลาต้นแข็งแรง และมีความสม่าเสมอ
ของลักษณะต่าง ๆ ดังนัน้ การปรับปรุงพันธุข์ า้ วโพด
หวานจึง มุ่ ง เน้ น ในการพัฒ นาพัน ธุ์ ลู ก ผสมเดี่ย ว
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดหวานโดย
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(line x tester mating design) ซึง่ เป็ นวิธกี ารมาตรฐาน
ที่นิยมใช้ในปั จจุบนั การทดสอบความ สามารถใน
การวมตัวของสายพันธุ์ เริม่ ต้นโดยการนาสายพันธุ์
ทีต่ ้องการทดสอบผสมข้ามกับพันธุท์ ดสอบ (tester)
อาจใช้พ ัน ธุ์ ท ดสอบเพีย งหนึ่ ง พัน ธุ์ ห รือ มากกว่ า
ขึ้นอยู่กบั ดุลพินิจของนักปรับปรุงพันธุ์ วิธนี ้ีเหมาะ
สาหรับใช้ทดสอบเมื่อมีสายพันธุ์ทต่ี ้องการทดสอบ
เป็ นจานวนมาก เพื่อคัดเลือกเอาเฉพาะสายพันธุ์ทม่ี ี
ค่ า ความสามารถในการรวมตัว สู ง ซึ่ ง สายพัน ธุ์
ดัง กล่ า วจะถู ก น าไปพัฒ นาเป็ น สายพัน ธุ์ แ ท้ โดย
วิธกี ารนี้จะช่วยลดจานวนสายพันธุท์ น่ี าไปสร้างสาย
พันธุ์แท้ให้เหลือน้ อยลง (Samphan-tharak, 2003)
นอกจากนี้การทดสอบสายพันธุ์ด้วยวิธีดงั กล่ า วมี
วัต ถุ ป ระสงค์ ห ลัก 2 ประการ คื อ (1) ประเมิ น
ความสามารถในการรวม ตัวของสายพันธุเ์ พื่อสร้าง
ลูกผสม และ (2) ประเมินคุณค่าการผสมพันธุ์ท าง
พัน ธุ ก รรม (breeding value of genotype) ในการ
ปรับปรุงประชากร (Hallauer and Miranda, 1988)
สายพันธุ์ทท่ี ดสอบทีม่ คี วาม สามารถในการรวมตัว
ของของลักษณะผลผลิตสูง เกิดจากการแสดงออก
ของยีนแบบผลบวก (additive gene) และถ่ายทอด
ลักษณะดังกล่าวไปยังรุ่นลูกได้ดี (Pongseai, 2001;
Kongkanoi, 2007; Kumara et al., 2013; Shushay
et al., 2013) อย่างไรก็ตาม การคัดเลือกสายพันธุ์
แท้ใหม่ทม่ี ศี กั ยภาพในการให้ลูกผสมทีม่ ผี ลผลิตสูง
และองค์ประกอบผลผลิตทีด่ ยี งั มีความสาคัญต่องาน
ปรับปรุงพันธุ์ขา้ วโพด งานวิจยั นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อตรวจสอบความสามารถในการรวมตัวสาหรับ
ผลผลิ ต และองค์ ป ระกอบผลผลิ ต ในสายพั น ธุ์
ข้า วโพดหวานพิเ ศษโดยวิธี line x tester ซึ่ ง ผล
การศึกษานี้จะใช้ในงานปรับปรุงพันธุข์ า้ วโพดหวาน
พิเศษเพื่อเพิม่ ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตได้

สายพัน ธุ์ ผ สมตัว เองชัว่ ที่ 2 (S2) (2) การสร้ า ง
ลู ก ผสม และ (3) การทดสอบสายพัน ธุ์ S2 และ
ลูกผสม ดังนี้
2.1 การสร้างสายพันธุ์ S2
ด าเนิ น การระหว่ า งเดือ นพฤศจิก ายน
พ.ศ. 2559 ถึง เดือ นสิง หาคม พ.ศ. 2561 โดยน า
คู่ผสมระหว่างข้าวโพดของไทยและเชื้อพันธุกรรม
ข้าวโพดหวานจากเขตอบอุ่น จากโครงการปรับปรุง
พันธุ์ขา้ วโพดรับประทานฝั กสด ศูนย์วจิ ยั ปรับปรุง
พัน ธุ์ พื ช เพื่ อ การเกษตรที่ ย ัง่ ยื น มหาวิ ท ยาลัย
ขอนแก่ น จ านวน 4 คู่ ผ สม คือ Sugar-75/TSC,
KV/ Delectable, Jumbo Sweet/ electable แ ล ะ
Pi-P4546/Montauk เป็ นประชากรเริ่ม ต้ น ในการ
สร้า งประชากรพื้น ฐาน น าข้า วโพดหวานคู่ ผ สม
Sugar75/TSC ผสมกลับไปยังข้าวโพดหวานพิเศษ
ลู ก ผสมเดี่ย วพัน ธุ์ Sugar-75 จ านวน 2 ครัง้ ได้
ลูกผสมกลับครัง้ ที่ 2 ชัวที
่ ่ 1 (BC2F1) สาหรับคู่ผสม
KV/ Delectable, Jumbo Sweet/ Delectable แ ล ะ
Pi-P4546/Montauk ผสมข้ามไปยังข้าวโพดหวาน
พันธุ์ลูกผสมเดีย่ วพันธุ์ Hibrix-3 ได้ลูกผสมสามทาง
( three- way cross) คื อ Hibrix-3//KV/Delectable,
Hibrix-3//Jumbo Sweet/Delectable และ Hibrix-3//
Pi-P4546/Montauk แล้ ว ผสมกลับ ไปยัง ข้า วโพด
หวานพิเศษลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ Hibrix-3 จานวน 1
ครั ้ง ได้ ลู ก ผสมกลั บ ครั ้ง ที่ 1 ชั ว่ ที่ 1 (BC1F1)
หลังจากนัน้ นาข้าวโพดทัง้ 4 ประชากร ไปปลูกและ
ผสมตัว เองจ านวน 2 ชัว่ ร่ ว มกับ วิธีก ารคัด เลือ ก
แบบจดบัน ทึ ก ประวัติ (pedigree selection) โดย
ปลูกแบบฝั ก/แถว แล้วคัดเลือกต้นทีม่ ลี กั ษณะดี คือ
ระบบรากดี ล าต้ น แข็ง แรง ทนทานต่ อ โรค และ
ปล่อยละอองเกสรดี คัดเลือกสายพันธุ์ S2 ได้ทงั ้ หมด
20 สายพันธุ์ เพื่อนาไปสร้างลูกผสมต่อไป
2.2 การสร้ า งลู ก ผสมด้ ว ยวิ ธี ก ารผสม
แบบ line x tester
ดาเนินการสร้างลูกผสมในฤดูแล้ง ปี พ.ศ.

2. อุปกรณ์และวิ ธีการ
มีการดาเนินงาน 3 ขัน้ ตอน คือ (1) การสร้าง
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2561/2562 โดยนาข้าวโพดหวานพิเศษสายพันธุ์ S2
จานวน 20 สายพันธุ์ (ตารางที่ 1) มาผสมกับพันธุ์
ทดสอบ (tester) จานวน 2 พันธุ์ คือ ข้าวโพดหวาน
พัน ธุ์ ลู ก ผสมเดี่ย วพัน ธุ์ 1351 (T1) และ Hibrix-53
(T2) ด้ ว ยวิ ธี ก ารผสมพั น ธุ์ แ บบ line x tester ได้
ลูกผสมทัง้ หมด 40 คู่ผสม

การเกษตร คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี ปลูก
ทดสอบเปรียบเทียบลูกผสม จานวน 40 คู่ผสม และ
สายพันธุ์ S2 จานวน 20 สายพันธุ์ ร่วมกับข้าวโพด
หวานพัน ธุ์ ลู ก ผสมเดี่ย วพัน ธุ์ ก ารค้า 2 พัน ธุ์ คือ
พัน ธุ์ 1351 และ Hibrix-59 รวมทัง้ หมด 62 สาย
พันธุ์/พันธุ์ วางแผนการทดลองแบบ randomized
complete block design (RCBD) จานวน 3 ซ้า ปลูก
แถวเดี่ย ว/ซ้ า โดยปลู ก ระยะ 75 x 25 เซนติเ มตร
หยอด 2 เมล็ ด /หลุ ม โดยใส่ ปุ๋ ยเคมีร องพื้น สู ต ร
16-16-16 เมื่อข้าวโพดอายุ 14 วัน ถอนแยกเหลือ 1
ต้น ต่ อ หลุ ม หลัง จากนั น้ ใส่ ปุ๋ ยเคมีสูต ร 16-16-16
ร่ ว มกั บ สู ต ร 46-0-0 อั ต ราส่ ว น 1 : 1 อั ต รา 25
กิโ ลกรัม ต่ อ ไร่ ให้น้ า ระบบน้ า หยด เช้า -เย็น หรือ
ตามสภาพอากาศ ควบคุมการผสมเกสรภายในสาย
พันธุ์/พันธุ์ และเก็บเกี่ยวหลังจากการผสมเกสรแล้ว
ประมาณ 20 วัน
บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ลั ก ษณะผลผลิ ต ได้ แ ก่
ผลผลิตทัง้ เปลือก (กิโลกรัม/ไร่) ผลผลิตปอกเปลือก
(กิโลกรัม/ไร่) น้าหนักฝั กทัง้ เปลือกเฉลีย่ (กรัม) และ
น้ า หนั ก ฝั ก ปอกเปลือ กเฉลี่ย (กรัม ) ลัก ษณะองค์
ประกอบผลผลิต ได้แก่ ความกว้างฝั ก (เซนติเมตร)
ความยาวฝั ก (เซนติเมตร) เปอร์เซ็นต์เนื้อ (%) และ
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ (ºบริกซ์) ลักษณะ
ทางการเกษตร ได้แ ก่ ความสูง ต้น (เซนติเ มตร)
ความสูงฝั ก (เซนติเมตร) และอายุเก็บเกีย่ ว (วัน)
2.4 การวิ เคราะห์ข้อมูลทางสถิ ติ
วิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนทางสถิ ติ
(ANOVA) ของข้อมูลสาหรับแต่ละฤดูการปลูกตาม
แผนการทดลอง RCBD ทดสอบความเป็ นเอกภาพ
ของความแปรปรวน จากนั ้น วิ เ คราะห์ ค วาม
แปรปรวนรวม (combined analysis) เปรียบเทียบ
ค่าเฉลีย่ ของลักษณะต่าง ๆ โดยวิธี least significant
difference (LSD) ที่ ร ะดับ ความเชื่อ มัน่ p ≤ 0.05
และวิเ คราะห์ ค วามสามารถในการรวมตัว ทัว่ ไป

Table 1 Particulars of super sweet corn S2 lines
used in this study
Lines
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L20

Pedigree
Sugar-75/TSC-BC2-4-5
Sugar-75/TSC-BC2-6-2
Sugar-75/TSC-BC2-8-1
Sugar-75/TSC-BC2-10-5
Sugar-75/TSC-BC2-11-2
Sugar-75/TSC-BC2-16-5
Sugar-75/TSC-BC2-22-1
Sugar-75/TSC-BC2-25-1
Sugar-75/TSC-BC2-28-3
Sugar-75/TSC-BC2-29-7
Sugar-75/TSC-BC2-31-3
Sugar-75/TSC-BC2-32-4
Hibrix-3//KV/Delectable-BC1-11-9(2)
Hibrix-3//Pi-P4546/Montauk-BC1-10-6(1)
Hibrix-3//Pi-P4546/Montauk-BC1-11-7
Hibrix-3//Pi-P4546/Montauk-BC1-16-7
Hibrix-3//Jumbo Sweet/Delectable-BC1-5-3
Hibrix-3//Jumbo Sweet/Delectable-BC1-5-5
Hibrix-3//Jumbo Sweet/Delectable-BC1-13-5
Hibrix-3//Jumbo Sweet/Delectable-BC1-17-4

2.3 การทดสอบสายพันธุ์ S2 และลูกผสม
ปลู ก ทดสอบในฤดู ฝ น ระหว่ า งเดือ น
พฤษภาคมถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และฤดูแ ล้ง
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงมกราคม
พ.ศ.2563 ณ แปลงทดลอง สาขาวิช าเทคโนโลยี
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( general combining ability, GCA) แ ล ะ ค ว า ม
สามารถในการรวมตัวเฉพาะ (specific combining
ability, SCA) ตามวิธี line x tester analysis (Singh
and Chaudhary, 1979) ด้ ว ยโปรแกรม AGD-R
(version 5.0, CIMMYT)

ทัง้ หมด (100 %) นอกจากนี้ ลัก ษณะผลผลิต ทัง้
เปลือก ความกว้าง/ยาวฝั ก ความสูงต้น และอายุ
เก็บเกี่ยวเกิดจากอิทธิพลของยีนที่แสดงออกแบบ
ข่มสูงกว่าแบบบวกสะสม ซึง่ ลักษณะดังกล่าวควรจะ
ใช้วิธีการปรับปรุงประชากรที่มปี ระสิทธิภาพ เช่น
การคัด เลือ กแบบวงจร (recurrent selection) จะ
ช่ ว ยเพิ่ม การสะสมยีน ที่ค วบคุ มลัก ษณะก่ อ นที่จะ
คัด เลือ กในชัว่ หลัง ๆ (Charles et al., 2019) ซึ่ ง
สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ ชบา และคณะ
(Tadawongsa et al., 2015) พบว่าความแปรปรวน
ของลักษณะผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต บาง
ประการของข้า วโพดเทียนสีม่ วงสายพัน ธุ์แท้เกิด
จากอิทธิพลของยีนแบบข่มสูงกว่าแบบบวกสะสม
นอกจากนี้ลกั ษณะที่ควบคุมด้วยยีนที่มีก ารแสดง
ออกแบบข่ม ยังสามารถนามาใช้ประโยชน์ ในการ
สร้างพันธุ์ลูกผสม อย่างไรก็ตาม ความแปรปรวน
ของลักษณะความสูงฝั กเกิดจากอิทธิพลของยีนทีม่ ี
การแสดงออกแบบบวกสะสมสู ง กว่ า การแสดง
ออกแบบข่ม แสดงให้เ ห็น ว่ า อิท ธิพ ลของยีนแบบ
บวกสะสมมีความสาคัญต่อลักษณะดังกล่าว ซึ่ง นัก
ปรับปรุงพันธุ์พืช สามารถคัดเลือกได้ชวต้
ั ่ น ๆ ซึ่ง
สอดคล้ อ งกับ การศึก ษาของ Seyoum และคณะ
(Seyoum et al., 2016) พบว่าลักษณะความสูงต้น
และความสูงฝั กของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้
ถูกควบคุมด้วยยีนทีม่ กี ารแสดงออกแบบบวกสะสม
3.2 ความสามารถในการรวมตัวทั ่วไป
ความสามารถในการรวมตั ว ทั ว่ ไป
(general combining ability, GCA) หมายถึง ความ
สามารถของสายพันธุ์ใดสายพันธุ์หนึ่ง เมื่อผสมกับ
อีก หลายสายพัน ธุ์ แ ล้วจะให้ค่ าเฉลี่ยของของสาย
พันธุ์ลูกผสมสูงโดยทัวไป
่ ซึ่งแสดงปฏิกริ ยิ าของยีน
ส่วนใหญ่เป็ นแบบผลบวก (additive) ถ้ามีค่าสูงสาย
พันธุ์ดงั กล่าวจะเหมาะสาหรับใช้เป็ นพันธุ์ทดสอบ
สาหรับการประเมินความสามารถในการรวมตัวครัง้
ต่ อ ไป (Samphantharak, 2003) เมื่อ พิจ ารณาค่ า

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์
3.1 ความแปรปรวนรวม
การวิเ คราะห์ค วามแปรปรวนรวมของ
ลักษณะทีศ่ กึ ษา 11 ลักษณะของสายพันธุ์ S2 พันธุ์
ทดสอบและลู ก ผสม พบว่ า ฤดู ป ลู ก (S) มีค วาม
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญยิง่ ทางสถิตใิ นทุกลักษณะ
ที่ศกึ ษา ยกเว้นความกว้างฝั กที่ไม่มคี วามแตกต่าง
กันทางสถิติ และคู่ผสม (C) มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญยิง่ ทางสถิตใิ นทุกลักษณะทีศ่ กึ ษา ยกเว้น
ลักษณะปริมาณของแข็งทีล่ ะลายน้าได้ สายพันธุ์ S2
(line/S) แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญยิง่ ทางสถิตเิ กือบ
ทุ ก ลั ก ษณะ ยกเว้ น อายุ เ ก็ บ เกี่ ย วที่ ไ ม่ มี ค วาม
แตกต่างกันทางสถิติ ขณะทีพ่ นั ธุท์ ดสอบ (tester/S)
แตกต่ า งอย่ า งมีนั ย ส าคัญ ยิ่ง ทางสถิติใ นลัก ษณะ
ผลผลิตทัง้ เปลือก น้ าหนักฝั กทัง้ เปลือก/ปอกเปลือก
เฉลี่ยและความสูงฝั ก ส่วนลักษณะความกว้างฝั ก
และความสูงต้นแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ยกเว้นผลผลิตปอกเปลือก ความยาวฝั ก เปอร์เซ็นต์
เนื้ อ ปริม าณของแข็ง ที่ละลายน้ าได้ และอายุเก็บ
เกี่ย วไม่ มีค วามแตกต่ า งกัน ทางสถิติ นอกจากนี้
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างสายพันธุ์ S2 และพันธุ์ทดสอบ
(line x tester/S) แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญยิ่ง ทาง
สถิติเกือบทุกลักษณะ ยกเว้น ความกว้างฝั กที่ไม่มี
ความแตกต่ า งกั น ทางสถิ ติ (ตารางที่ 2) เมื่ อ
พิจารณาความแปรปรวนเนื่ องจากการแสดงออก
ของยีน พบว่าความแปรปรวนของลักษณะผลผลิต
ปอกเปลือก น้ าหนักฝั กทัง้ เปลือก/ปอกเปลือกเฉลีย่
เปอร์เซ็นต์เนื้อ และปริมาณของแข็งทีล่ ะลายน้ าได้
เกิดจากอิทธิพลของยีนที่มีการแสดงออกแบบข่ม
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GCA ของสายพัน ธุ์ S2 ในลัก ษณะผลผลิต พบว่ า
สายพันธุ์ L3 มีค่า GCA สูงที่สุด และแตกต่างจาก
ศูนย์อย่างมีนัยสาคัญยิง่ โดยมีคา่ GCA ของลักษณะ
ผลผลิ ต ทัง้ เปลื อ ก 346.34 (542 กิ โ ลกรัม ต่ อ ไร่ )
รองลงมา คือ สายพัน ธุ์ L20 และ L13 มีค่ า GCA
305.25 (1,203 กิโลกรัมต่อไร่) และ 284.25 (1,454
กิโลกรัมต่อไร่) ตามลาดับ นอกจากนี้สายพันธุ์ L20

และ L13 มีค่ า GCA สูง สุ ด สาหรับ ลัก ษณะผลผลิต
ปอกเปลือกและแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสาคัญ
ยิ่ง โดยมีค่า GCA 304.94 (1,062 กิโ ลกรัมต่อไร่)
และ 268.94 (1,208 กิโลกรัมต่อไร่) ตามลาดับ ผล
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าสายพันธุ์ L20 และ L13 มี
ศักยภาพสาหรับพัฒนาเป็ นสายพันธุอ์ นิ เบรดทีจ่ ะให้
ลูกผสมทีม่ ผี ลผลิตสูง

Table 2 Mean squares for yield, yield components, and agronomic traits of super sweet corn lines
across the rainy and dry seasons 2019/2020
Yield components
Agronomic traits
HY
UHC
HC
CD
CL
CP TSS
PH
CRH
HD
Season (S)
1 1,036,878** 1,346,702** 56,243** 44,881** 0.14 90.65** 357** 28.22* 19,350** 2,555** 1,349**
Rep/Season
4
1,988
3,942
49
49
0.26
0.15
2
0.33
26
19
1.09
Cross (C)
39 474,293** 363,721** 3,537** 2,618** 7.70** 2.52** 66** 0.8
1,006** 779** 5.68**
Line
19 452,664** 307,953** 2,147** 1,116** 2.41** 2.60** 54** 0.73 1,049** 365** 6.47**
Tester
1 1,514,476** 1,135,750** 29,748** 6,365** 2.69** 2.00 92** 1.96
972** 20,002** 3.04
Line x Tester 19 441,176** 378,856** 3,547** 3,923** 2.61** 2.46** 76** 0.82
965**
182** 5.04**
Cross/S
39 297,712** 224,599** 3,546** 3,645** 4.37** 2.96** 60** 1.39** 287**
145** 3.80**
Line/S
19 307,461** 218,827** 4,342** 4,388** 2.94** 2.66** 80** 1.21* 352**
139**
2.23
Tester/S
1 153,875**
66,600
6,531**
194*
0.27* 3.38
5
0.9
95*
398**
5.1
Line x Tester/S 19 295,533** 238,686** 2,593** 3,083** 1.16 3.24** 43** 1.60** 233**
139** 5.30**
σ2A
4.84
0
0
0
31.49 2.36
0
0
2.83
70.46
11.40
σ2D
95.16
100
100
100
68.51 97.64 100 100
97.17
29.54
88.60
*, ** indicate significance at 0.05 and 0.01 probability levels, respectively; UHY = un-husked yield (kg.rai-1); HY = husked yield (kg.rai-1); UHC
= un-husked weight/cob (g); HC = husked weight/cob (g); CD = cob diameter (cm); CL = cob length (cm); CP = cutting percentage (%); TSS
= total soluble solid (°Brix); PH = plant height (cm); CRH = cob replacement height (cm); HD = harvesting date (days)
SOV

df

Yield

UHY1/

เมื่อพิจารณาค่า GCA ของสายพันธุ์ S2
ในลักษณะองค์ประกอบผลผลิต ความยาวฝั ก พบว่า
สายพันธุ์ L13 มีค่า GCA สูงสุดและแตกต่างจากศูนย์
อย่างมีนัยสาคัญ โดยมีค่า 1.19 (20.07 เซนติเมตร)
สาหรับลักษณะเปอร์เซ็นต์เนื้อพบว่าสายพันธุ์ L13 มี
ค่ า GCA สู ง สุ ด และแตกต่ า งจากศู น ย์ อ ย่ า งมี
นัยสาคัญ โดยมีค่า 3.35 (55.86 %) รองลงมา คือ
สายพันธุ์ L12 และ L8 ทีม่ คี ่า GCA แตกต่างจากศูนย์
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ (3.18 และ 3.01 ตามล าดับ )
นอกจากนี้ สายพันธุ์ L5 มีค่า GCA สาหรับลักษณะ
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้สูงสุดและแตกต่ า ง

จากศู น ย์อ ย่ า งมีนั ย ส าคัญ โดยมีค่ า 0.49 (14.57
ºบริกซ์) ขณะทีส่ ายพันธุ์ L1 มีค่า GCA เป็ นลบ และ
แตกต่ า งจากศู น ย์ อ ย่ า งมีนั ย ส าคัญ (-0.52 และ
13.55 ºบริกซ์) เมื่อพิจารณาลักษณะผลผลิตร่วมกับ
องค์ประกอบผลผลิตพบว่า สายพันธุ์ L13 มีค่า GCA
สู ง ส าหรับ ลัก ษณะผลผลิ ต ความยาวฝั ก และ
เปอร์เซ็นต์เนื้อ ดังนัน้ สายพันธุ์ L13 มีศกั ยภาพทีจ่ ะ
พัฒ นาเป็ นสายพัน ธุ์ แ ท้ ท่ีใ ห้ ลู ก ผสมที่มีผ ลผลิต
เปอร์เซ็นต์เนื้อสูงและมีขนาดฝั กยาว อย่างไรก็ตาม
ข้าวโพดหวานพิเศษจัดเป็ นข้าวโพดรับประทานฝั ก
สด ซึ่ ง คุ ณ ภาพการรั บ ประทานเป็ นสิ่ ง แรกที่
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ผู้บริโภคคานึงถึง เมื่อพิจารณาปริมาณของแข็งที่
ละลายน้ า ได้ ซึ่ง มีค วามสัม พัน ธ์ กับ คุ ณ ภาพการ
รับประทาน พบว่า สายพันธุ์ L5 มีค่า GCA สาหรับ
ลักษณะปริมาณของแข็งทีล่ ะลายน้ าได้สูงสุด ดังนัน้
สายพันธุ์ดงั กล่าวจึงเหมาะสาหรับพัฒนาเป็ นสาย
พันธุแ์ ท้ทจ่ี ะให้ลูกผสมทีม่ คี ุณภาพการรับประทานดี
นอกจากนี้ เ มื่อ พิจ ารณาค่ า GCA ของ
พันธุ์ทดสอบสาหรับลักษณะผลผลิตทัง้ เปลือกและ
ผลผลิตหลังปอกเปลือก พบว่าพันธุ์ T2 มีค่า GCA
เป็ นบวกและแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสาคัญ โดย
มี ค่ า 79.44 (2,106 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ไร่ ) และ 68.79
(1,615 กิโ ลกรัม ต่ อ ไร่ ) ขณะที่มีค่ า GCA เป็ น ลบ
ส าหรับ ลัก ษณะเปอร์ เ ซ็ น ต์ เ นื้ อ โดยมีค่ า -0.62
(51.19 %) และแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสาคัญ
สาหรับลักษณะอื่น ๆ พันธุท์ ดสอบทัง้ 2 สายพันธุ์ มี
ค่า GCA ไม่แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสาคัญ ซึ่ง
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าพันธุ์ T2 เหมาะสาหรับ
ใช้ เ ป็ นพั น ธุ์ ท ดสอบในโครงการปรั บ ปรุ ง พัน ธุ์
ข้า วโพดหวานพิเ ศษเพื่อ เพิ่ม ผลผลิต เนื่ อ งจาก
พันธุ์ทดสอบที่ดคี วรมีค่า GCA สูง และสามารถดึง
ศักยภาพทีด่ ขี องลักษณะต่าง ๆ ในสายพันธุแ์ ท้ออก
มามากขึน้ (Matzinger, 1953)
3.3 ความสามารถในการรวมตัวเฉพาะ
ความสามารถในการรวมตั ว เฉพาะ
(specific combining ability, SCA) หมายถึง ความ
สามารถของสายพันธุ์ใดสายพันธุ์หนึ่ง เมื่อผสมกับ
อี ก สายพัน ธุ์ ห นึ่ ง แล้ ว ให้ ลู ก ผสมที่ ดี เป็ นความ
สามารถเฉพาะของคู่ผสม โดยจะแสดงปฏิกริ ยิ าของ
ยีน ส่ ว นใหญ่ท่ไี ม่เป็ นผลบวก (non-additive gene
action) ซึ่ ง ความสามารถในการรวมตัว เฉพาะมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสามารถในการรวม
ตัวทัวไป
่ (Samphantharak, 2003) เมื่อพิจารณาค่า
SCA ของลัก ษณะผลผลิต พบว่ า ลัก ษณะน้ า หนัก
ผลผลิตทัง้ เปลือก คู่ผสมทีม่ คี ่า SCA สูงและแตกต่าง
จากศู น ย์อ ย่า งมีนั ยสาคัญยิ่ง ทางสถิติ สามอัน ดับ

แรก คือ คู่ผสม T2 x L2, T1 x L9 และ T2 x L5 (459.98
345.02 และ 309.23 ตามล าดับ ) และมี น้ า หนั ก
ผลผลิตทัง้ เปลือก 2,338 2,029 และ 2,401 กิโลกรัม
ต่อไร่ ตามลาดับ (ตารางที่ 3) ส่วนลักษณะน้ าหนัก
ผลผลิ ต ปอกเปลื อ ก คู่ ผ สมที่ มี ค่ า SCA สู ง และ
แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสาคัญยิง่ ทางสถิติ สาม
อัน ดับ แรก คือ คู่ผ สม T2 x L18, T1 x L9 และ T1 x
L14 (366.71 312.79 และ 307.71 ตามลาดับ) และมี
น้าหนักผลผลิตปอกเปลือก 2,024 1,667 และ 1,717
กิโลกรัมต่อไร่ ตามลาดับ
เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า SCA ของลั ก ษณะ
องค์ประกอบผลผลิต พบว่าลักษณะความยาวฝั ก
คู่ผสมที่มีค่า SCA สูงและแตกต่างจากศูนย์อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ สามอันดับแรก คือ คู่ผสม T1 x
L19, T2 x L2 และ T2 x L11 (0.89 0.75 และ 0.73
ตามลาดับ ) และมีความยาวฝั ก 19.62 19.72 และ
19.42 เซนติเมตร ตามลาดับ ลักษณะเปอร์เซ็น ต์
เนื้ อ คู่ผ สมที่มีค่ า SCA สูง และแตกต่ า งจากศู น ย์
อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ยิ่ง ทางสถิติ สามอัน ดับ แรก คือ
คู่ ผ สม T2 x L7, T1 x L20 และ T2 x L4 (5.70 5.38
และ 3.95 ตามลาดับ) และมีเปอร์เซ็นต์เนื้อ 55.95
56.56 และ 55.36 % ตามลาดับ ลัก ษณะปริม าณ
ของแข็งที่ละลายน้ าได้ คู่ผสมที่มีค่า SCA สูงและ
แตกต่ า งจากศู น ย์ อ ย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ คือ
คู่ผสม T1 x L3 และ T2 x L15 (0.52 และ 0.51 ตาม
ลาดับ) และมีปริมาณของแข็งทีล่ ะลายน้ าได้ 14.70
และ 15.08 ºบริกซ์ ตามลาดับ
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าลูกผสมทีม่ ี
ค่าเฉลี่ยและความสามารถในการรวมตัวเฉพาะสูง
อาจเกิดจากสายพันธุ์ S2 และ/หรือพันธุ์ทดสอบที่มี
ค่าความสามารถในการรวมตัวทัวไปของลั
่
กษณะสูง
และมีแนวโน้มให้คู่ผสมทีม่ คี ่าความสามารถในการ
รวมตัวเฉพาะสูงเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ในข้าวโพดหวาน (Pongseai, 2001) ข้าวโพดข้าว
เหนียว (Harakotr, 2010) และข้าวโพดเลีย้ งสัตว์
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Table 3 Means and general combining ability (GCA) for certain yield and yield components of super
sweet corn lines and testers over two seasons
Lines

UHY
Mean GCA
711 -224.83**
638 -227.66**
542 346.34**
515 -225.16
440 -14.08**
548 203.92**
861 -153.50**
1,435 -152.08**
824 -263.16**
908 -17.08
958 227.25**
885 80.09**
1,454 284.25**
1,351 42.00*
1,025 -48.41*
1,348 107.59**
1,062 -1.4125
1,309 -105.66**
1,585 -163.66**
1,203 305.25**

HY
Mean
563
406
406
321
419
405
737
1,163
667
699
823
831
1,208
1,091
816
1,128
980
1,149
1,232
1,062

GCA
-141.06**
-252.97**
30.19
-203.47**
123.52**
125.86**
-191.64**
-152.47**
-123.97**
-6.06
170.61**
46.94*
268.94**
-68.22*
-21.31*
142.86**
67.77*
42.02*
-162.47**
304.94**

CL
Mean
18.23
18.88
19.14
18.03
18.83
18.82
18.93
19.38
18.51
19.28
18.60
18.89
20.07
18.96
19.33
19.23
18.23
18.53
18.82
18.85

GCA
-0.64*
0.00
0.27
-0.84*
-0.05
-0.06
0.06
0.50
-0.37
0.40
-0.28
0.02
1.19**
0.08
0.45
0.35
-0.65*
-0.34
-0.06
-0.03

CP
Mean GCA
54.08 -0.65
50.30 0.76
54.08 -1.07
48.62 0.18
58.18 -6.07**
59.82 -1.65*
59.90 -0.90
64.79 3.01**
55.71 0.01
54.95 -1.32*
53.14 0.42
60.07 3.18**
55.86 3.35**
54.34 -0.57
55.59 -0.23
57.86 1.51*
63.60 1.10*
55.41 1.85*
55.54 -1.57*
52.43 -1.32*

TSS
Mean GCA
13.55 -0.52*
14.24 0.17
14.27 0.19
14.06 -0.02
14.57 0.49*
13.78 -0.29
14.03 -0.05
14.23 0.16
13.94 -0.13
14.21 0.13
14.07 -0.01
14.02 -0.06
13.85 -0.22
14.11 0.03
14.48 0.41
13.95 -0.12
13.73 -0.35
14.32 0.24
14.08 0.01
14.02 -0.06

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L20
Testers
T1
1,947 -79.44** 1,478 -68.79** 18.78 -0.09 52.45 0.62* 13.98 -0.09
T2
2,106 79.44** 1,615 68.79** 18.97 0.09 51.19 -0.62* 14.17 0.09
*, ** indicate significance from zero at 0.05 and 0.01 probability levels, respectively; UHY = un-husked
yield ( kg. rai- 1) ; HY = husked yield ( kg. rai- 1) ; CL = cob length ( cm) ; CP = cutting percentage ( % ) ;
TSS = total soluble solid (°Brix)
(Melkamu et al., 2020) นอกจากนี้ ผ ลการศึก ษา
ครัง้ นี้ยงั แสดงให้เห็นว่าความสามารถในการรวมตัว
เฉพาะขึ้นอยู่กบั ความสามารถในการรวมตัวทัวไป
่

ของพันธุ์ทดสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธุ์ทดสอบ
T2 ทีม่ คี วามสามารถในการรวมตัวทัวไปของลั
่
กษณะ
ผลผลิตสูง ซึ่งพันธุ์ทดสอบที่ดคี วรมีความสามารถ
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ในการจ าแนกสายพัน ธุ์ ท่ีมีค วามสามารถในการ
รวมตั ว ทั ว่ ไปสู ง ได้ ดี แ ละให้ ลู ก ผสมที่ มี ค วาม
แปรปรวนสู ง เช่ น เดี ย วกั น (Castellanos et al.,
1998) อย่ า งไรก็ ต าม การศึ ก ษาของ ชวนชั ย
(Pongseai, 2001) พบว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
จาแนกสายพันธุ์ของพันธุ์ทดสอบ ไม่ได้ข้นึ อยู่กับ
ความสามารถในการรวมตัวทัว่ ไปของพันธุ์ทดสอบ
ว่ า สูง หรือ ต่ า ดัง นั น้ พัน ธุ์ T2 เป็ น พัน ธุ์ท ดสอบที่ดี
เหมาะสาหรับใช้ในโครงการปรับปรุงพันธุ์ขา้ วโพด
หวานพิเศษ

เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ลูกผสมกับพันธุ์
ทดสอบพบว่ า คู่ผ สมที่มีค วามโดดเด่ น ในลัก ษณะ
ผลผลิ ต คื อ คู่ ผ สม T2 x L3 และ T2 x L11 ซึ่ ง มี
ผลผลิ ต ทัง้ เปลื อ กไม่ แ ตกต่ า งทางสถิ ติ กับ พัน ธุ์
P1351 และ Hibrix-59 ขณะที่ลกั ษณะผลผลิตปอก
เปลือกพบว่าคู่ผสม T2 x L5,T2 x L18 และ T2 x L20
ไม่แตกต่างทางสถิตกิ บั พันธุ์เปรียบเทียบ (ตารางที่
4) ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า คู่ผ สมที่ทดสอบมี
ศัก ยภาพในการให้ ผ ลผลิต ไม่ ด้ อ ยกว่ า ข้า วโพด
หวานพิเศษพันธุล์ ูกผสมเดีย่ วพันธุก์ ารค้าในปั จจุบนั

Table 4 Means and specific combining ability ( SCA) for certain yield and yield components of super
sweet corn crosses over two seasons
Crosses
T1 x L 1
T1 x L 2
T1 x L 3
T1 x L 4
T1 x L 5
T1 x L 6
T1 x L 7
T1 x L 8
T1 x L 9
T1 x L10
T1 x L11
T1 x L12
T1 x L13
T1 x L14
T1 x L15
T1 x L16
T1 x L17
T1 x L18

UHY
Mean GCA
1,862 140.19**
1,259 -459.98**
2,252 -41.65*
1,719 -2.98
1,624 -309.23**
2,064 -86.56**
1,914 120.02**
1,927 132.10**
2,029 345.02**
1,937 6.60
1,989 -184.73**
2,080 52.77*
2,298 66.94*
2,269 279.69**
1,899 0.44
2,152 97.77**
1,882 -63.56*
1,586 -255.15**

HY

CL

CP
Mean GCA Mean GCA Mean GCA
1,493 155.87** 17.70 -0.44 53.02 1.38*
1,008 -217.21** 18.03 -0.75* 51.83 -1.37*
1,314 -194.54** 19.38 0.33 48.90 -2.54**
1,325 49.96* 18.08 0.14 48.67 -3.95**
1,390 -211.87** 18.65 -0.08 46.73 0.30
1,446 -157.21** 18.5 -0.23 52.22 1.55*
1,378 92.29** 18.93 0.09 46.01 -5.70**
1,446 120.96** 19.12 -0.17 55.37 0.05
1,667 312.79** 19.13 0.72* 55.47 3.05**
1,605 133.37** 18.95 -0.23 52.75 1.55*
1,494 -154.29** 17.78 -0.73* 49.39 -3.54**
1,607 81.87** 18.42 -0.38 56.23 0.55
1,793 46.37* 20.12 0.14 55.69 -0.29
1,717 307.71** 19.55 0.68* 53.07 1.13
1,426 -30.37 18.9 -0.33 52.48 0.30
1,595 -26.04 19.32 0.18 55.18 1.21
1,511 -34.12 17.88 -0.25 52.65 -0.87
1,153 -366.71** 18.43 -0.01 54.39 0.21
807

TSS
Mean GCA
13.6 0.14
13.82 -0.33
14.70 0.52*
13.62 -0.35
14.65 0.17
13.65 -0.04
13.93 0.00
13.97 -0.18
14.25 0.40
14.35 0.23
14.08 0.11
13.97 0.04
13.58 -0.18
14.02 0.00
13.88 -0.51*
13.80 -0.06
13.72 0.08
14.05 -0.18
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Table 4 (continued)
UHY
HY
CL
CP
TSS
Mean GCA Mean GCA Mean GCA Mean GCA Mean GCA
T1 x L19 1,867 83.69** 1,435 119.46** 19.62 0.89* 52.41 1.63* 14.32 0.32
T1 x L20 2,331 78.60** 1,755 -28.29 19.18 0.42 56.56 5.38** 13.73 -0.19
T2 x L1 1,741 -140.19** 1,319 -155.87** 18.77 0.44 49.09 -1.38* 13.50 -0.14
T2 x L2 2,338 459.98** 1,580 217.21** 19.72 0.75* 53.15 1.37* 14.67 0.33
T2 x L3 2,494 41.65* 1,840 194.54** 18.9 -0.33 52.73 2.54** 13.83 -0.52*
T2 x L4 1,884 2.98 1,362 -49.96* 17.98 -0.14 55.36 3.95** 14.50 0.35
T2 x L5 2,401 309.23** 1,951 211.87** 19.00 0.08 44.97 -0.30 14.48 -0.17
T2 x L6 2,396 86.56** 1,898 157.21** 19.13 0.23 47.87 -1.55* 13.92 0.04
T2 x L7 1,832 -120.02** 1,332 -92.29** 18.93 -0.09 55.95 5.70** 14.12 0.00
T2 x L8 1,822 -132.10** 1,342 -120.96** 19.63 0.17 53.93 -0.05 14.50 0.18
T2 x L9 1,498 -345.02** 1,179 -312.79** 17.88 -0.72* 48.18 -3.05** 13.63 -0.40
T2 x L10 2,082 -6.60 1,476 -133.37** 19.60 0.23 48.34 -1.55* 14.07 -0.23
T2 x L11 2,518 184.73** 1,940 154.29** 19.42 0.73* 55.25 3.54** 14.05 -0.11
T2 x L12 2,133 -52.77* 1,580 -81.87** 19.37 0.38 53.89 -0.55 14.07 -0.04
T2 x L13 2,323 -66.94* 1,838 -46.37* 20.02 -0.14 54.81 0.29 14.12 0.18
T2 x L14 1,868 -279.69** 1,239 -307.71** 18.37 -0.68* 49.57 -1.13 14.20 0.00
T2 x L15 2,057 -0.44 1,625 30.37 19.75 0.33 50.86 -0.30 15.08 0.51*
T2 x L16 2,116 -97.77** 1,784 26.04 19.13 -0.18 51.62 -1.21* 14.10 0.06
T2 x L17 2,168 63.56* 1,717 34.12 18.57 0.25 52.97 0.87 13.73 -0.08
T2 x L18 2,255 255.15** 2,024 366.71** 18.63 0.01 52.85 -0.21 14.58 0.18
T2 x L19 1,859 -83.69** 1,333 -119.46** 18.02 -0.89* 47.87 -1.63* 13.85 -0.32
T2 x L20 2,332 -78.60** 1,949 28.29 18.52 -0.42 44.49 -5.38** 14.30 0.19
Check varieties
1351 2,463
2,044
19.56
55.31
14.66
Hibrix-59 2,457
1,993
19.35
57.40
14.53
LSD0.05 68.34
75.92
1.05
2.37
1.49
*, ** indicate significance from zero at 0.05 and 0.01 probability levels, respectively; UHY = un-husked
yield ( kg. rai- 1) ; HY = husked yield ( kg. rai- 1) , CL = cob length ( cm) ; CP = cutting percentage ( % ) ;
TSS = total soluble solid (°Brix)
Crosses
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4. สรุป

tive Genetics in Maize Breeding, 2nd Ed.,
Iowa State University, Press, Ames. 468 p.
Harakotr, B., 2010, Identification of Suitable
Parental Lines for Producing Single Cross
Waxy Corn Hybrid, Master Thesis, Khon
Kaen University, Khon Kaen, 88 p. (in Thai)
Junpatiw, A., 2012, Carotenoids Investigation in
Vegetable Corns and Inheritance of
Carotenoids in Sweet Corn, Doctoral
Dissertation, Khon Kaen University, Khon
Kaen, 123 p. (in Thai)
Kitpaiboonthawee, N., 2013, Utilization of
Temperate Sweet Corn Germplasm for the
Improvement of Domestic Sweet Corn
hybrids, Master Thesis, Kasetsart
University, Bangkok, 64 p. (in Thai)
Kongkanoi, R. , 2007, Evaluation of Early
Generation Top Cross of Sweet Corn
Developed from Field Corn Inbred Lines,
Master Thesis, Kasetsart University,
Bangkok, 91 p. (in Thai)
Kumara, S.B., Ganesan, K.N., Nallathambi, G.
and Senthil, N., 2013, Heterosis of single
cross sweet corn hybrids developed,
Madras. Agric. J. 100: 52-56.
Matzinger, D.F., 1953, Comparison of three
types of testers for the evaluation of inbred
lines of corn, Agron. J. 45: 493-495.
Office of Agricultural Economics, Available
Source: https: / / www. oae. go. th, April 3,
2020. (in Thai)
Pongseai, C., 2001, Combining Ability Testing in
S4 as Selection Index for Hybrid Corn (Zea
mays L. ) Improvement, Master Thesis,
Kasetsart University, Bangkok, 78 p. (in Thai)

สายพันธุ์ L13 และ L20 มีค่าเฉลี่ยและความ
สามารถในการรวมตัวทัวไปสู
่ งในลักษณะผลผลิตทัง้
เปลือกและผลผลิตปอกเปลือก นอกจากนี้ สายพันธุ์
L13 มีค่า GCA สูงสุด สาหรับลักษณะความยาวฝั ก
และเปอร์เซ็นต์เนื้อ ขณะที่สายพันธุ์ L5 มีค่า GCA
สู ง สุ ด ส าหรั บ ปริ ม าณของแข็ ง ที่ ล ะลายน้ า ได้
นอกจากนี้คู่ผสมที่ให้ความสามารถในการรวมตัว
เฉพาะสูงเกิดจากการผสมข้ามระหว่างสายพันธุ์ท่ี
ถูกทดสอบและพันธุท์ ดสอบทีม่ คี วามสามารถในการ
รวมตั ว ทั ว่ ไปสู ง รื อ มาจากข้ า งใดข้ า งหนึ่ ง ที่ มี
ความสามารถในการรวมตัวทัว่ ไปสูง โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ พันธุท์ ดสอบ T2

5. กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ได้รบั ทุนสนับสนุ นการวิจยั จากทุน
วิจยั เงินงบประมาณบูรณาการวิจยั และนวัตกรรม
ประจาปี งบประมาณ 2562 (สัญญาเลขที่ 2/2562)
คณะผู้ วิ จ ั ย ขอขอบคุ ณ สาขาวิ ช าเทคโนโ ลยี
การเกษตร คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่สนับสนุ นวัสดุอุป กรณ์
สาหรับการวิจยั ในครัง้ นี้
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