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บทคัดยอ
การประเมินศักยภาพในการใหผลิตของขาวลูกผสมสายพันธุดีเดนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
KUH1 และ KUH2 ในฤดูนาป พ.ศ. 2557 - 2558 ณ ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี และศูนยวิจัยขาวชัยนาท โดยวาง
แผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 4 ซ้ํา ผลการทดลองพบวา ขาวลูกผสมพันธุ KUH1 และ KUH2 มีผลผลิต
คอนขางดีเฉลี่ย 692.24 และ 629.18 กิโลกรัมตอไร ทั้งสองสายพันธุใหผลผลิตที่ไมแตกตางกันทางสถิติ และยัง
แสดงศักยภาพไดไมเต็มที่เนื่องจากมีอัตราการติดเมล็ดต่ํา รอยละ 60.86 และ 54.07 อาจเปนผลมาจากการ
จัดการดานปจจัยการผลิตไมเหมาะสมกับขาวลูกผสม ผลการวิเคราะหรีเกรสชันเสนตรง (bi) (พันธุที่มีเสถียรภาพ
ดี ตองมีคา รีเกรสชันเสนตรง (bi) เทากับ 1 หรือใกลเคียง 1คา slope) ผลผลิตเฉลี่ยของขาวแตละพันธุบน
คาเฉลี่ยผลผลิตรวมของขาวทุกพันธุในแตละสภาพแวดลอม พบวาขาวลูกผสมพันธุ KUH1 และ KUH2
มีเสถียรภาพโดยเฉลี่ยดี คา slope เทากับ 1.01 และ 1.09

ABSTRACT
Evaluation of Kasetsart University's promising hybrid rice KUH1 and KUH2 varieties was used
Stability Testing in season of 2014 - 2015, Pathum Thani Rice Research Center and Chinat Rice
Research Center. RCBD with four replicates was used in this study. The results show that KUH1 and
KUH2 were yields averaged 692.24 and 629.18 kg./rai, respectively. It also has not shown its full
potential due to the low seed setting rate. As a result, production management may not be suitable for
hybrid rice. The linear regression analysis using the slope (bi) of the average yield of each rice variety
on the average yield of all rice varieties in the environment was found that the KUH1 and KUH2 had
the same slope 1.01 and 1.09, respectively showed that the mating rice was stable on average.
Key Words: Hybrid rice, Yield, Stability
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คํานํา
ขาวเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ มีพื้นที่ปลูกขาวถึง 69.76ลานไร โดยปลูกขาวนาป 57.18
ลานไร และนาปรัง ประมาณ 12.61 ลานไร พื้นที่ปลูกขาวนาชลประทานมีประมาณรอยละ 20 ของพื้นที่ปลูกขาว
ทั้งประเทศ กระจายอยูใน ภูมิภาคตางๆ รวมทั้งในภาคกลาง ซึ่งมีประมาณ 700,000ไร (สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2560) โดยภาคกลาง มีพื้นที่สวนใหญอยูในเขตชลประทาน เชน จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดชัยนาท
อีกในหลายพื้นที่ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560)
ปจจุบัน พันธุขาวที่เกษตรกรนิยมปลูก พันธุที่นิยมปลูกมีอยูหลายสายพันธุ เชน กข31(RD31) และ
กข41(RD41) ซึ่งสองพันธุ นี้มีศักยภาพในการใหผลผลิตตอไรดี และปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมพื้นที่ภาคกลาง
ไดดี
ประเทศไทยไดพัฒนาขาวลูกผสมตั้งแตป พ.ศ.2522 โดยในชวงแรกกรมการขาวนําเขาพันธุจากประเทศ
จีน มาทดสอบ และคั ด เลือ กพั น ธุ แต เ นื่ อ งจากข อจํ า กั ด ของพั น ธุ ขา วลู ก ผสมที่ นํ า เข า มายัง ไม เ หมาะสมกั บ
สภาพแวดลอมของประเทศไทย มีการปรับตัวไมดีถึงแมจะมีผลผลิตสูงกวาพันธุขาวในประเทศบางพันธุ แตมี
ปญหาการติดเมล็ดคอนขางต่ํา (บริบูรณ และปทมา, 2550) เนื่องจากขาวเปนพืชผสมตัวเอง โอกาสของการผสม
พันธุขามระหวางตนมีนอยมาก จึงจําเปนตองอาศัยวิธีการทําใหสายพันธุขาวที่ใชเปนสายพันธุแมมีเกสรเพศผู
เปนหมัน เพื่อผสมพันธุกับสายพันธุที่มีเกสรเพศผูปกติ และมีลักษณะที่เอื้ออํานวยตอการผสมขามไดดี เพื่อการ
ผลิตเมล็ดขาวลูกผสมใหไดปริมาณมาก (สงกรานต และคณะ, 2529) โดยเมล็ดลูกผสมชั่วที่ 1 เมื่อนําไปปลูก
แลวตองแสดงความดีเดนและใหผลผลิตสูงกวาพอแมที่เปนสายพันธุบริสุทธิ์ (pure line) อยางนอยรอยละ 20
โดยนักพันธุศาสตรเรียกปรากฏการณที่ขาวลูกผสมแสดงออกถึงลักษณะทางพันธุกรรมที่รวมกันแลวใหผลผลิตที่
ดีกวาพันธุพอแม วา hybrid vigor หรือ heterobeltiosis วรวิทย, 2533; สุชาติ และคณะ 2549; Yuan et al.,
2003)
พันธุหรือสายพันธุที่สามารถปรับตัวไดกวางขวาง (stability) ควรจะมีคาปฏิสัมพันธระหวางพันธุกรรม
ของพืช และสภาพแวดลอม (genotype and environment interaction, G x E) ต่ํา ในขณะที่สายพันธุบริสุทธิ์
หรือพันธุลูกผสม (hybrid variety) จะมีคา G x E สูงเนื่องจากตนพืชตอบสนองเฉพาะสภาพแวดลอมใด
สภาพแวดลอมหนึ่งที่เหมาะสมเทานั้น (พีระศักดิ์, 2525)
พันธุที่มีเสถียรภาพในการใหผลผลิตดีควรจะเปนพันธุที่ใหผลผลิตเฉลี่ยสูงและมีคาสัมประสิทธิ์ถดถอย
เทากับ 1 หรือไมแตกตางไปจาก 1 และมีคาสวนเบี่ยงเบนจากเสนรีเกรสชันของพันธุที่ i ในสภาพแวดลอมที่ j dij
นอยหรือไมแตกตางทางสถิติซึ่งพันธุที่มีเสถียรภาพสูงสุด คือ พันธุที่มีคาสัมประสิทธิ์รีเกรสชัน (bi) เทากับ 1 ซึ่ง
หมายถึง เมื่อ ดั ชนีสิ่ งแวดลอ ม (environmental
index) เปลี่ย นแปลงไป 1 หนวย พันธุ นั้นจะใหผลผลิ ต
เปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย ตามดัชนีสิ่งแวดลอมโดยไมมีปฏิสัมพันธแบบผกผัน หรือปฏิสัมพันธระหวางพันธุกรรม
กับสิ่งแวดลอมไมมีนัยสําคัญทางสถิติ พันธุที่ตอบสนองตอสภาพแวดลอมไดทั่วไป (General adaptation) มี
ผลผลิตสูงและมีเสถียรภาพไมเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอมมากนัก ควรเปน พันธุหรือสายพันธุ ที่ถูก
คัดเลือกไว พันธุที่มีเสถียรภาพดีตามวิธีการของ Finlay และ Wilkinson, (1963) ตองเปนพันธุที่ให ผลผลิตเฉลี่ย
สูง และมีคา bi เทากับ 1 หรือใกลเคียง 1
ในป พ.ศ.2554 คณะกรรมการบริหารกรมการขาวมีมติใหรับรองพันธุขาวลูกผสมพันธุ กขผ1 ภาควิชา
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พืชไรนาคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดพัฒนาพันธุขาวลูกผสมที่มีศักยภาพในการใหผลผลิตสูง
จํานวน 2 พันธุคือ KUH1 (IR80151A/CH1) และ KUH2 (IR80151A/CH4) แตยังไมไดมีการเปรียบเทียบใน
หลายสถานที่ หรือหลาย ๆ ป ทั้งนี้ การใชเทคนิคการวิเคราะหปฏิสัมพันธระหวางพันธุกับสภาพแวดลอม จะทํา
ใหทราบถึงความสามารถ ของขาวทั้งสองพันธุนั้น วามีความสามารถตอบสนองไดดีในเฉพาะสภาพแวดลอมหรือ
ในหลายสภาพแวดลอม ดังนั้นการทดลองครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบศักยภาพในการใหผลผลิต และ
ทดสอบเสถียรภาพของขาวลูกผสมพันธุ KUH1 และ KUH2

อุปกรณและวิธีการ
วางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 4 ซ้ํา โดยปลูกขาวลูกผสมพันธุ KUH1 และ KUH2 สายพันธุ
พอ (R line) พันธุ CH1 และ CH4 เปรียบเทียบกับขาวลูกผสมพันธุ RDH1 และขาวพันธุบริสุทธิ์พันธุ RD31
และ RD41 ของกรมการขาว จํานวน 2 ฤดูปลูกไดแก ฤดูนาปรัง 2557 และ ฤดูนาป 2558 ในแปลงทดลอง 2
แหงไดแก ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี(PTT) และศูนยวิจัยขาวชัยนาท(CNT)
จัดกรรมวิธีทดลองแบบ 2 × 2 × 2 factorial เพาะเมล็ดขาวลงในแปลงเพาะกลา เมื่อกลาขาวมีอายุ 30
วัน ยายไปปลูกในแปลงทดลองดวยวิธีการปกดํา ระยะปกดํา 20×20 เซนติเมตร แปลงยอยขนาด 2 x 3 เมตร
แปลงยอยละ 10 แถว แถวละ 15 ตน มีการใสปุยเคมี N-P2O5-K2O อัตรา 18-9-9 กิโลกรัม
การเก็บเกี่ยว ทําการเก็บเกี่ยวเมื่อขาวอายุ 30 วันหลังออกดอก โดยเก็บเกี่ยว 4 แถวกลาง ไมเก็บเกี่ยว
แถวขางและแถวหัว-ทายแปลง ขนาดพื้นที่เก็บเกี่ยว 0.80 x 2.6 เมตร หลังเก็บเกี่ยวนํามานวด ฝด ตาก ทําความ
สะอาด ชั่งน้ําหนัก แลวจึงคํานวณเปนผลผลิตตอไรที่ระดับความชื้น 14 เปอรเซ็นต
การบันทึกขอมูล บันทึกขอมูลวันตกลา วันปกดํา ความสูง การแตกกอ และน้ําหนักผลผลิต
นําผลผลิตมา วิเคราะหความแปรปรวน โดยใชโปรแกรม STAR และวิเคราะหเสถียรภาพตามวิธีการของ
Finlay และWilkinson (1963) โดยใช โปรแกรม PBTools
Yij = M+ ai + bi + Ij + dij
เมื่อ
Yij = ผลผลิตของพันธุที่ i ในสภาพแวดลอมที่ j
M = คาเฉลี่ยของพันธุในทุกสภาพแวดลอม
ai = คาเบี่ยงเบนของผลผลิตเฉลี่ยของพันธุที่ i ไปจาก M
bi = สัมประสิทธิ์รีเกรสชันของพันธุที่ i บนดัชนีสภาพแวดลอมที่ Ij
Ij = ดัชนีสภาพแวดลอมที่ j
dij = สวนเบี่ยงเบนจากเสนรีเกรสชันของพันธุที่ i ในสภาพแวดลอมที่ j
สายพั น ธุ ข า วที่ มี เ สถี ย รภาพในการให ผ ลผลิ ต ดี ควรจะเป น สายพั น ธุ ที่ ใ ห ผ ลผลิ ต เฉลี่ ย สู ง มี ค า
สัมประสิทธิ์ถดถอยเทากับ 1 หรือไมแตกตางไปจาก 1 และมีคา dij นอยหรือไมแตกตางทางสถิติ ซึ่งอธิบายถึง
เสถียรภาพผลผลิตของพันธุทดสอบวา พันธุที่ใหผลผลิตที่มีเสถียรภาพสูงสุด คือ พันธุที่มีคาสัมประสิทธิ์รีเกรสชัน
เทากับ 1 ซึ่งหมายถึง เมื่อดัชนีสิ่งแวดลอม (environmental index) เปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย สายพันธุนั้นจะให
ผลผลิตเปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย ตามดัชนีสิ่งแวดลอม โดยไมมีปฏิสัมพันธแบบผกผัน หรือปฏิสัมพันธระหวาง
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พันธุกรรมกับสิ่งแวดลอม (G x E) ไมมีนัยสําคัญทางสถิติพันธุที่ตอบสนองตอสภาพแวดลอมไดทั่วไป (General
adaptation) มีผลผลิตสูง และมีเสถียรภาพไมเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอมมากนัก ควรเปนพันธุ/สายพันธุ
ที่ถูกคัดเลือกไว พันธุที่มีเสถียรภาพดี ตามวิธีการของ Finlay และ Wilkinson (1963) ตองเปนพันธุที่ให ผลผลิต
เฉลี่ยสูง และมีคา bi เทากับ 1หรือใกลเคียง 1

ผลและวิจารณผลการทดลอง
จากการประเมิ น ศั ก ยภาพในการให ผ ลผลิ ต ของข า วลู ก ผสมพั น ธุ KUH1 และ KUH2 ในป 2557
พันธุ KUH1 ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ใหผลผลิตที่ 695.75 กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิตแตกตางกันทางสถิติ กับที่
676.46 กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิตไมแตกตางกันทางสถิติ กับที่ศูนยวิจัยขาวชัยนาท ใหผลผลิตที่ 674.65 กิโลกรัม
ตอไร พันธุ RDH1 ที่ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ใหผลผลิตที่ 769.34 กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิตที่ไมแตกตางกันทาง
สถิติ กับที่ศูนยวิจัยขาวชัยนาท ใหผลผลิตที่ 768.73 กิโลกรัมตอไร พันธุ RD31 ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ใหผลผลิต
ที่ 766.55 กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิตไมแตกตางกันทางสถิติ กับที่ศูนยวิจัยขาวชัยนาท ใหผลผลิตที่ 735 กิโลกรัม
ตอไร พันธุ RD41 ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ใหผลผลิตที่ 728.39 กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิตแตกตางกันทางสถิติ
กับที่ศูนยวิจัยขาวชัยนาท ใหผลผลิตที่ 802.33 กิโลกรัมตอไร พันธุ CH1 ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ใหผลผลิตที่
489.89 กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิตไมแตกตางกันทางสถิติ กับที่ศูนยวิจัยขาวชัยนาท ใหผลผลิตที่ 499.38 กิโลกรัม
ตอไร พันธุ พันธุ CH4 ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ใหผลผลิตที่ 497.75 กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิตแตกตางกันทางสถิติ
กับที่ศูนยวิจัยขาวชัยนาท ใหผลผลิตที่ 540.40 กิโลกรัมตอไร
ในป2558 พันธุ KUH1 ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ใหผลผลิตที่ 763.08 กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิตแตกตางกัน
ทางสถิติ กับที่ศูนยวิจัยขาวชัยนาท ใหผลผลิตที่ 537.04 กิโลกรัมตอไร พันธุ KUH2 ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี
ใหผลผลิตที่ 756.60 กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิตแตกตางกันทางสถิติ กับที่ศูนยวิจัยขาวชัยนาท ใหผลผลิตที่
409.00 กิโลกรัมตอไร พันธุ RDH1 ที่ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ใหผลผลิตที่ 1,050.55 กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิตที่
แตกตางกันทางสถิติ กับที่ศูนยวิจัยขาวชัยนาท ใหผลผลิตที่ 707.88 กิโลกรัมตอไร พันธุ RD31 ศูนยวิจัยขาว
ปทุมธานี ใหผลผลิตที่ 778.51กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิตแตกตางกันทางสถิติ กับที่ศูนยวิจัยขาวชัยนาท ใหผลผลิต
ที่ 709.30 กิโลกรัมตอไร พันธุ RD41 ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ใหผลผลิตที่ 1,041.04 กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิต
แตกตางกันทางสถิติ กับที่ศูนยวิจัยขาวชัยนาท ใหผลผลิตที่ 613.06 กิโลกรัมตอไร พันธุ CH1 ศูนยวิจัย
ขาวปทุมธานี ใหผลผลิตที่ 743.64 กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิตไมแตกตางกันทางสถิติ กับที่ศูนยวิจัยขาวชัยนาท ให
ผลผลิตที่ 467.61 กิโลกรัมตอไร พันธุ CH4 ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ใหผลผลิตที่ 695.84 กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิต
แตกตางกันทางสถิติ กับที่ศูนยวิจัยขาวชัยนาท ใหผลผลิตที่ 452.59 กิโลกรัมตอไร
ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี พบวา พันธุ KUH1 ในป 2557 ใหผลผลิต 695.75 กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิตที่
แตกตางกันทางสถิติ กับป 2558 ใหผลผลิต 763.08 กิโลกรัมตอไร พันธุ KUH2 ในป 2557 ใหผลผลิต 676.46
กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิตที่แตกตางกันทางสถิติ กับป 2558 ใหผลผลิต 756.60 กิโลกรัมตอไร พันธุ RDH1 ในป
2557 ใหผลผลิต 769.34 กิโล กรัมตอไร ใหผลผลิตที่แตกตางกันทางสถิติ กับป 2558 ใหผลผลิต 1,050.55
กิโลกรัมตอไร พันธุ RD31 ในป 255 7 ใหผลผลิต 766.55 กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิต ที่ไมแตกตางกันทางสถิติ กับ
ป 2558 ใหผลผลิต 778.51 กิโลกรัมตอไร พันธุ RD41 ในป 2557 ใหผลผลิต 728.39 กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิตที่
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แตกตางกันทางสถิติ กับป 2558 ใหผลผลิต 1,041.04 กิโลกรัมตอไร พันธุ CH1 ในป 2557 ใหผลผลิต 489.89
กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิตที่แตกตางกันทางสถิติ กับป 2558 ใหผลผลิต 743.64 กิโลกรัมตอไร พันธุ CH4 ในป
2557 ใหผลผลิต 497.75 กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิตที่แตกตางกันทางสถิติ กับป 2558 ใหผลผลิต 695.84 กิโลกรัม
ตอไร
ในศูนยวิจัยขาวชัยนาท พบวา พันธุ KUH1 ในป 2557 ใหผลผลิต 773.10 กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิต
ที่แตกตางกันทางสถิติ กับป 2558 ใหผลผลิต 537.04 กิโลกรัมตอไร พันธุ KUH2 ในป 2557 ใหผลผลิต 674.65
กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิตที่แตกตางกันทางสถิติ กับป 2558 ใหผลผลิต 409 กิโลกรัมตอไร พันธุ RDH1 ในป 2557
ใหผลผลิต 768.73 กิโล กรัมตอไร ใหผลผลิตที่ไมแตกตางกันทางสถิติ กับป 2558 ใหผลผลิต 707.88 กิโลกรัม
ตอไรพันธุ RD31 ในป 2557 ใหผลผลิต 735 กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิตที่ไมแตกตางกันทางสถิติ กับป 2558 ให
ผลผลิต 709.30 กิโลกรัมตอไร พันธุ RD41 ในป 2557 ใหผลผลิต 802.33 กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิตที่แตกตางกัน
ทางสถิติ กับป 2558 ใหผลผลิต 613.06 กิโลกรัมตอไร พันธุ CH1 ในป 2557 ใหผลผลิต 499.38 กิโลกรัมตอไร
ใหผลผลิตที่แตกตางกันทางสถิติ กับป 2558 ใหผลผลิต 467.61 กิโลกรัมตอไร พันธุ CH4 ในป 2557 ใหผลผลิต
540.40 กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิตที่แตกตางกันทางสถิติ กับป 2558 ใหผลผลิต 452.59 กิโลกรัมตอไร
จากการประเมินศักยภาพในการใหผลผลิตของขาวลูกผสมพันธุ KUH1 และ KUH2 ไดนําขอมูลในดาน
ผลผลิตมาวิเคราะหความแปรปรวนพบวา อิทธิพลทางดานพันธุ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ
สวนอิทธิพลรวมระหวางพันธุ x ป และพันธุ x สถานที่ ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ และอิทธิพลรวมระหวาง
พันธุ x ป x สถานที่ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (Table 1)
อัตราการติดเมล็ดของพันธุขาว มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ พันธุที่มีอัตราการติดเมล็ด
สูงที่สุดคือ พันธุ RD41 มีอัตราการการติดเมล็ด รอยละ 84.34 ลองลง ไดแกพันธุ CH1 ,RDH1 ,RD31 ,CH4
และ KUH1 มีอัตราการการติดเมล็ด รอยละ 81.73 ,73.58 ,72.58 ,69.91 และ 60.86 ตามลําดับ พันธุที่มีอัตรา
การการติดเมล็ดต่ําสุด คือ พันธุ KUH2 มีอัตราการการติดเมล็ด รอยละ 54.07 (Table 2)
เมื่อพิจารณาเฉพาะขาวลูกผสมพันธุ KUH1 มีผลผลิตสูงสุด ที่แปลงทดลองของศูนยวิจัยขาวชัยนาท
ในป 2557 ซึ่งไมแตกตางทางสถิติกับแปลงทดลองของศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ในป 2558 ในขณะที่แปลงทดลอง
ของศูนยวิจัยขาวชัยนาท ในป 2558 ขาวลูกผสมพันธุ KUH1 มีผลผลิตต่ําสุด แสดงใหเห็นวาสถานที่และปที่ปลูก
ที่แตกตางกันสงผลใหขาวลูกผสมพันธุ KUH1 แสดงศักยภาพในการใหผลผลิตที่แตกตางกัน (Table 1) การ
ใหผลผลิตมีเสถียรภาพ เนื่องจากมีคาสัมประสิทธิ์รีเกรสชัน bi = 1.01ขาวลูกผสมพันธุ KUH2 มีผลผลิตสูงสุด ที่
แปลงทดลองของศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ในป 2558 แตในปเดียวกันแปลงทดลองของศูนยวิจัยขาวชัยนาท ขาว
ลูกผสมพันธุ KUH2 มีผลผลิตต่ําสุด สวนในป 2557 แปลงทดลองของศูนยวิจัยขาวปทุมธานี และแปลงทดลอง
ของศูนยวิจัยขาวชัยนาท ขาวลูกผสมพันธุ KUH2 มีผลผลิตไมแตกตางกัน แสดงใหเห็นวาการแสดงศักยภาพใน
การใหผลผลิตของขาวลูกผสมพันธุ KUH2 ผลผลิตมีเสถียรภาพ เนื่องจากคาสัมประสิทธิ์รีเกรสชัน bi = 1.09
ขาวลูกผสมพันธุ RDH1 มีผลผลิตสูงสุด ที่แปลงทดลองศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ในป 2558 มีผลผลิตลอง คือที่
แปลงศูนยวิจัยขาวปทุมธานี แปลงที่ศูนยวิจัยขาวชัยนาท ในป 2557 และ สวนในป 2558 แปลงทดลองของ
ศูนยวิจัยขาวชัยนาท ในผลผลิตที่ไมแตกตางกันทางสถิติ การใหผลผลิตมีเสถียรภาพ เนื่องจากมีคาสัมประสิทธิ์
รีเกรสชัน bi = 1.01
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Table 1 Mean comparison of yield in hybrid and pure line under 4 environments
2014
2015
Type
Cultiva
PTT
CNT
PTT
CNT
KUH1
695.75aB
773.10abA
763.08bA
537.04bcC
Hybrid
KUH2
676.46aB
674.65bB
756.60bA
409.00dC
RDH1
769.34aB
768.73abB
1,050.55aA
707.88aB
CH1
489.89bB
499.38cB
743.64bA
467.61cdB
CH4
497.75bBC
540.40cB
695.84bA
452.59cdC
Pure
line
RD31
766.55aAB 735.00abAB
778.51bA
709.30aB
RD41
728.39aC
802.33aB
1,041.04aA
613.06abD
genotypes
F-test: **
genotypes x years
F-test: ns
genotype x sites
F-test: ns
genotype x years x sites
F-test: **

average
692.24
629.18
824.12
550.13
546.64
747.34
796.20

ns Non-significant difference
** Significant difference of 99%
Means in a column followed by the same letters are not significant difference at 95% level of confidence by DMRT

ขาวพันธุแท RD31 มีผลผลิตสูงสุด ที่แปลงทดลองของศูนยวิจัยปทุมธานี ในป 2558 ซึ่งไมแตกตางทาง
สถิติกับ แปลงทดลองของศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ในป 2557 ในขณะที่แปลงทดลองของศูนยวิจัยขาวชัยนาท ใน
ป 2558 ขาวลูกผสมพันธุ RD31 มีผลผลิตต่ําสุด แสดงใหเห็นวาสถานที่และปที่ปลูกที่แตกตางกันสงผลใหขาว
ลูกผสมพันธุ RD31 แสดงศักยภาพในการใหผลผลิตที่แตกตางกัน การใหผลผลิตมีเสถียรภาพเนื่องจากมีคา
สัมประสิทธิ์รีเกรสชัน bi = 1.00 ขาวพันธุแท RD41 มีผลผลิตสูงสุด ที่แปลงทดลองของศูนยวิจัยปทุมธานี ในป
2558 ในขณะที่แปลงทดลองของศูนยวิจัยขาวชัยนาท ในป 2558 ขาวลูกผสมพันธุ RD41 มีผลผลิตต่ําสุด แสดง
ใหเห็นวาสถานที่และปที่ปลูกที่แตกตางกันสงผลใหขาวลูกผสมพันธุ RD41 แสดงศักยภาพในการใหผลผลิตที่
แตกตางกัน การใหผลผลิตมีเสถียรภาพ เนื่องจากมีคาสัมประสิทธิ์รีเกรสชัน bi = 0.40 ขาวพันธุแท CH1 มี
ผลผลิตสูงสุด ที่แปลงทดลองของศูนยวิจัยปทุมธานี ในป 2558 ซึ่งไมแตกตางทางสถิติกับ แปลงทดลองของ
ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ในป 2557 ในขณะที่แปลงทดลองของศูนยวิจัยขาวชัยนาท ในป 2558 ขาวลูกผสมพันธุ
RD31
มี ผ ลผลิ ต ต่ํ า สุ ด แสดงให เ ห็ น ว า สถานที่ แ ละป ที่ ป ลู ก ที่ แ ตกต า งกั น ส ง ผลให ข า วลู ก ผสมพั น ธุ
RD31 แสดงศักยภาพในการใหผลผลิตที่แตกตางกัน การใหผลผลิตมีเสถียรภาพ เนื่องจากมีคาสัมประสิทธิ์
รีเกรสชัน bi = 0.83 ขาวพันธุแท CH1 มีผลผลิตสูงสุด ที่แปลงทดลองของศูนยวิจัยปทุมธานี ในป 2558 ซึ่งไม
แตกตางทางสถิติกับ แปลงทดลองของศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ในป 2557 ในขณะที่แปลงทดลองของศูนยวิจัย
ขาวชัยนาท ในป 2558 ขาวลูกผสมพันธุ RD31 มีผลผลิตต่ําสุด แสดงใหเห็นวาสถานที่และปที่ปลูกที่แตกตางกัน
สงผลใหขาวลูกผสมพันธุ RD31 แสดงศักยภาพในการใหผลผลิตที่แตกตางกัน การใหผลผลิตมีเสถียรภาพ
เนื่องจากมีคาสัมประสิทธิ์รีเกรสชัน bi = 1.00
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สาขาพืช

จากการทดลองนี้ จะเห็นไดวา ขาวสายพันธุ KUH1 สายพันธุ KUH2 เสถียรภาพในการใหผลผลิตดี
สามารถปลูกในสภาพแวดลอมของจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดชัยนาท ซึ่งเปนตัวแทนในภาคกลาง โดยที่ถาในป
ใดมีสภาพแวดลอมดี (คา environmental index มีคาเปนบวก + ) ขาวสายพันธุนี้เหลานี้ จะใหผลผลิตสูง แตถา
ปใดสภาพแวดลอมที่ไมดี (คา environmentalindex มีคาเปนลบ - ) ขาวสายพันธุนี้จะใหผลผลิตต่ํา โดย
ปฏิสัมพันธของพันธุกรรมกับสิ่งแวดลอม มีคาสัมประสิทธิ์รีเกรสชันไมแตกตางจาก 1(ตารางที่ 3)
พันธุ KUH1 มีผลผลิตเฉลี่ย 692.24 กิโลกรัมตอไร และขาวลูกผสมพันธุ KUH2 มีผลผลิตเฉลี่ย 629.18
กิโลกรัมตอไร ขาวลูกผสมทั้งสองพันธุใหผลผลิตคอนขางดี แตมีอัตราการติดเมล็ดที่ต่ํา โดยเฉลี่ยดี จึงยังแสดง
ศักยภาพไดไมเต็มที่ อาจเปนผลมาการจัดการดานปจจัยการผลิตอาจไมเหมาะสมกับขาวลูกผสมทําใหขาว
ลูกผสมทั้งสองพันธุแสดงศักยภาพในการใหผลผลิตไดไมเต็มที่
Table 2 Yield components of hybrid and pure line
Type

Varieties

KUH1
Hybrid KHU2
RDH1
CH1
CH4
Pure
line
RD31
RD41
F-test
CV (%)

No.
tiller/plant
10.40ab
10.90ab
9.35abc
7.85c
8.90bc
11.00ab
9.65abc
*
13.14

No.
panicle/plant
9.50ab
9.75ab
9.20ab
7.10c
8.40bc
10.45ab
9.40ab
*
13.33

No.
grain/panicle
296.82a
239.32bc
250.73b
279.12a
227.55c
156.35e
197.70d
**
6.18

No. fill
grain/panicle
179.18b
128.18d
184.65b
230.05a
158.55c
113.42d
165.93bc
**
7.26

Seed setting
rate (%)
60.86f
54.07g
73.58de
81.73ab
69.91e
72.58de
84.34a
**
4.26

*,** Significant difference of 95 and 99 % respectively
Means in a column followed by the same letters are not significant difference at 95% level of confidence by DMRT

Table 3 Stability parameters of yield in hybrid and pure line under 4 environments
Slope
SE
t.value
Prob
MSReg
KUH1
1.01 0.27
3.73
0.03
66102.45
KUH2
1.09 0.20
5.32
0.01
76344.50
RDH1
1.67 0.11
15.56
0.00
180492.14
CH1
0.83 0.25
3.29
0.05
44639.34
CH4
1.00 0.30
3.31
0.05
65126.17
RD31
1.00 0.11
9.06
0.00
65309.05
RD41
0.40 0.13
2.97
0.06
10126.88
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MSDev
4758.45
2702.42
745.72
4111.72
5956.18
795.96
1151.89
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สรุป
ขาวลูกผสมพันธุ KUH1 มีผลผลิตเฉลี่ย 692.24 กิโลกรัมตอไร และขาวลูกผสมพันธุ KUH2 มีผลผลิต
เฉลี่ย 629.18 กิโลกรัมตอไร ขาวลูกผสมพันธุดังกลาวมีเสถียรภาพดีกวาขาวลูกผสมRDH1 และขาวสายพันธุ
บริสุทธิ์ พันธุ RD41 แตดอยกวาพันธุ RD31 ขาวลูกผสมทั้งสองพันธุใหผลผลิตคอนขางดี แตมีอัตราการติดเมล็ด
ที่ต่ํา โดยเฉลี่ยดี จึงยังแสดงศักยภาพไดไมเต็มที่ อาจเปนผลมาการจัดการดานปจจัยการผลิตอาจไมเหมาะสม
กับขาวลูกผสมทําใหขาวลูกผสมทั้งสองพันธุแสดงศักยภาพในการใหผลผลิตไดไมเต็มที่ ดังนั้นควรมีการศึกษา
วิธีการปลูกและการจัดการขาวลูกผสมใหมีความเหมาะสมเพื่อใหขาวลูกผสมแสดงศักยภาพในการผลิตไดอยาง
เต็มที่ แลวจึงนําวิธีการดังกลาวมาใชในการจัดการขาวลูกผสมในการทดสอบเสถียรภาพในหลายๆพื้นที่ตอไป
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