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บทที่ 14
ปฏิสัมพันธระหวางพันธุกรรมกับสภาพแวดลอม
Genotype by Environment Interaction (G x E)

ในบทนี้ จะไดน ําเสนอทฤษฎีและแนวทางในการตัดสินใจเลือกพันธุพืช เพื่อการรับรอง
พันธุ (variety registration) และผลิตเมล็ดพันธุจํ าหนายเปนการคา (commercial seed) อันเปน
การเผยแพรใหใชประโยชนอยางเหมาะสม ซึง่นกัปรับปรุงพันธุพืชทุกคนตองตระหนักถึงความ
สํ าคัญของขั้นตอนนี้  เมื่อไดพันธุพืชที่ดีจ ํานวนหนึง่จากกระบวนการสรางพันธุและปรับปรุงพันธุ
อันมข้ัีนตอนตัง้แตการศึกษาลักษณะเชิงคุณภาพและลักษณะเชิงปริมาณ การทํ าแผนการผสม
พนัธุ เพือ่ศึกษาปฏิกิริยาของยีนควบคุมลักษณะที่จะทํ าการปรับปรุง การหาอัตราพันธุกรรม แลว
เลอืกวธิกีารคดัเลือกที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มความกาวหนาจากการคัดเลือกโดยการปรับปรุงประชากร
รวมทัง้การสกัดและทดสอบสายพันธุ ตลอดจนการสรางพันธุลูกผสม  สุดทาย ไดพันธุพืชที่ผาน
การคดัเลอืกภายในสถานีวิจัยจํ านวนหนึ่ง เชน ไดพันธุที่มีศักยภาพสูงจากโครงการปรับปรุงพันธุ
จ ํานวน 10 พันธุ  ถึงตอนนี้ ยอมมีคํ าถามวา ใน 10 พันธุนี้ จะตัดสินใจเลือกพันธุไหนดี เพื่อเสนอ
ขอรับรองพันธุและวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุหลักของพนัธุดีหรือสายพนัธุพอแม และผลิตเมล็ด
พนัธุลูกผสม จํ าหนายและสงเสริมใหเกษตรกรไดใชประโยชนตอไป

ในการตดัสนิใจเลือกพันธุในขั้นตอนสุดทายนี้ ตองคํ านึงถึงแนวคิดของการปรับตัวของ
พนัธุพืชตอสภาพแวดลอมเปนสํ าคัญ จากสมการที่ 14.1 แสดงใหเห็นวา การแสดงออกของ
ลักษณะปรากฏหรือฟโนไทพ ประกอบดวยอิทธิพลทั้งทางดานพันธุกรรม (G) สภาพแวดลอม (E)
ตลอดจนปฏสัิมพันธระหวางพันธุกรรมกับสภาพแวดลอม (G x E) ที่สงผลโดยตรงตอการแสดง
ออกหรือลักษณะปรากฏของพืช

σ2P = σ2G  + σ2E   +   σ2G x E         …………. 14.1

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาปฏิสัมพันธระหวางพันธุกรรมกับสภาพแวดลอม (G x E) มีขนาดใหญหรือ
สูง มกัจะบดบงัอทิธิพลของพันธุกรรม (G) จนไมเห็นความแตกตางระหวางพันธุที่ปลูกทดสอบ
ท ําใหประสิทธภิาพของการคัดเลือกพันธุลดลง การที่จะลดปฏิสัมพันธระหวางพันธุกรรมกับสภาพ
แวดลอมใหนอยลง จํ าเปนตองเขาใจแนวคิดในการปรับตัวของพืช (adaptation) ตอสภาพแวด
ลอม   โดยตองมุงทีจ่ะลดขนาดความแปรปรวนหรอือิทธิพลขององคประกอบหลักในสมการที่ 14.1
ซึง่ไดแก สภาพแวดลอม (E) และปฏิสัมพันธระหวางพันธุกรรมกับสภาพแวดลอม (G x E) ลงอยาง
เหมาะสม  เพือ่ลดผลของความพัวพัน (confounding) ทีม่ตีอการแสดงออกของพันธุ
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14.1 แนวคดิของการปรับตัวของพืชตอสภาพแวดลอม (concept of adaptation to
environment) การปรบัตัว อธิบายไดทั้งทางดานกระบวนการและสภาพของพืชที่ปรับตัวไดแลว
ในดานกระบวนการ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทีละเล็กทีละนอยของพืช ที่เกิดจากการ
อิทธพิลของยีนผานเอนไซมไปปรับเปลี่ยนกลไกทางสรีรวิทยาของพืช จนทํ าใหพืชสามารถปรับตัว
อยูรอดในสภาพแวดลอมนั้น ๆ และสภาพของพืชที่ปรับตัวไดแลว ก็จะสงผลใหพืชนั้นสามารถ
เจริญเตบิโต ใหผลผลิตและสืบพันธุตอไปได อาจกลาวไดวา การปรับตัวของพืช คือ การเปลี่ยน
แปลงทางพนัธกุรรมของพืช เนื่องมาจากแรงกดดันของสภาพแวดลอมนั่นเอง Lerner (1954) ใช
คํ าวา homeostasis ซึ่งหมายถึง คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยน
แปลงไป

Allard and Bradshaw (1964) ไดเสนอแนวคิดของการปรับตัวของพืช 2 แบบ ไดแก
population  buffering  กบั individual buffering ซึ่งทั้งสองแบบตางเสริมกัน ทํ าใหพืชปรับตัวได
กวางขวางขึน้ โดย individual buffering เปนความสามารถในการปรับตัวของพืชแตละตนที่รวม
กนัอยูเปนประชากร สวน population buffering นั้น เปนความสามารถในการปรับตัวของพืชที่
ประกอบดวยหลายจีโนไทพ (gene pool) ท ําใหการปรับตัวของประชากรดังกลาวตอสภาพแวด
ลอมดียิง่ขึน้ กลาวคือ แตละจีโนไทพ ที่รวมกันเปนประชากร ยอมมีการปรับตัวแบบ individual
buffering อยูแลว เมือ่รวมหลายจีโนไทพเปนประชากรก็จะยิ่งเสริมกัน ทํ าใหพืชสามารถปรับตัวได
กวางขวางขึน้ เชน การใช multi-line cultivar ในขาวโอต และ blend cultivar ในถั่วเหลือง เพื่อ
ปลูกในสภาพแวดลอมที่มีโรคระบาด โดยจีโนไทพที่ทนทานก็จะใหผลผลิตตามปกติ สวนจีโนไทพ
ทีอ่อนแอก็ใหผลผลิตลดลง  ทํ าใหผลผลิตเฉลี่ยโดยรวมในสภาพแวดลอมที่มีโรคระบาดนั้นลดลง
ไมมากนัก ในป ค.ศ. 2000 กม็กีารใชแนวคิดของความหลากหลายทางพันธุกรรม (Wolfe, 2000)
ในการผลติขาวทนทานโรคไหม ของมณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการปลูก
สลับแถวระหวางพันธุขาวเหนยีวคุณภาพดี 1 แถว กับพันธุขาวเจาลกูผสมทนทานตอโรคไหม 6
แถว รูปแบบของการใช mixed cultivars นี้ ไดรับการยอมรับจากเกษตรกรอยางดี จนขยายพื้นที่
ปลูกถึง 47,667 เฮกตาร (Youyong et al., 2000) จะเหน็ไดวา การใชความหลากหลายทางพันธุ
กรรมเพือ่ใหพืชปรับตัวตอสภาพแวดลอมไดนั้น มักจะพบในพันธุผสมเปด (open-pollinated
variety) ซึง่ประกอบดวยหลายจีโนไทพ  สวนพันธุลูกผสม ที่สรางจากการผสมขามของสายพันธุต้ัง
แต 2, 3 และ 4 สายพันธุ ที่เรียกกันวา พันธุลูกผสมเดี่ยว ลูกผสมสามทาง และลูกผสมคูนั้น
มคีวามหลากหลายทางพนัธกุรรมนอยกวาพันธุผสมเปด  ดังนั้น แนวทางในการอธิบายการปรับตัว
ของพชืเขากบัสภาพแวดลอม จึงเนนการตอบสนองของพันธุตอสภาพแวดลอม 2 รูปแบบ คือ การ
ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมเฉพาะ (specific adaptation) กับการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม
ไดกวางขวาง (wide adaptation) ซึ่งนักปรับปรุงพันธุพืชตองเขาใจหลักการนี้ดี เมื่อทํ าการเปรียบ
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เทยีบพันธุในทองถิ่นตาง ๆ (regional variety trial) มกัจะวเิคราะหการตอบสนองของพันธุ แยก
ออกตามการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมเฉพาะ กบัสภาพแวดลอมที่กวางขวางเสมอ อยางไรก็
ตาม เมือ่เชือ่มโยงรูปแบบการปรับตัวของพันธุผสมเปดและพันธุลูกผสม เขากับปฏิสัมพันธระหวาง
พนัธกุรรมกบัสภาพแวดลอม (G x E) จะพบวา พันธุที่ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมเฉพาะเจาะจง
มกัมีความแปรปรวนหรือขนาดของปฏสัิมพนัธระหวางพันธุกับสภาพแวดลอม สูงกวาพันธุที่ปรับ
ตัวเขากบัสภาพแวดลอมไดกวางขวาง ถาพิจารณาเฉพาะลักษณะผลผลิต (yield) อาจกลาวไดวา
ผลผลิตของพนัธุที่ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดกวางขวางนั้นคอนขางคงที่  ไมเปลี่ยนแปลงไป
ตามสภาพแวดลอมทีผั่นแปรมากนัก หรือมีความแปรปรวนหรอืขนาดของปฏสัิมพันธระหวางพันธุ
กบัสภาพแวดลอมนอย จึงถือวา พนัธุเหลานี้ มีเสถียรภาพในการใหผลผลิต (yielding stability)
ถงึตรงนี ้ จะเห็นวาขนาดความแปรปรวนหรือผลของปฏสัิมพนัธระหวางพันธุกรรมกับสภาพแวด
ลอม มคีวามสัมพันธกับการปรับตัวของพันธุพืช ดังนั้น การศกึษาขนาด สาเหตุของการเกิด ตลอด
จนแนวทางในการลดขนาดของปฏิสัมพันธระหวางพันธุกรรมกับสภาพแวดลอม จึงจํ าเปน โดย
เฉพาะอยางยิ่ง สํ าหรบันกัปรับปรุงพันธุพืช ที่ตองตัดสินใจเลือกพันธุ (G) ที่ดีที่สุดใหกับเกษตรกร

14.2 รปูแบบและขนาดของปฏิสัมพันธระหวางพันธุกรรมกับสภาพแวดลอม  (response
pattern and size of genotype x environment interaction) ปฏิสัมพันธระหวางพันธุกรรมกับ
สภาพแวดลอม ก็คือ ปรากฏการณที่พันธุพืชเปลี่ยนแปลงลํ าดับ (rank) ความดีเดน แตกตางกันไป
ตามสภาพแวดลอม ซึ่งจะสังเกตไดงายจากเสนกราฟ แสดงการตอบสนองของผลผลิตพืช 2 พันธุ
(G1, G2) ทีป่ลูกใน  2 สภาพแวดลอม (E1, E2)  3 รูปแบบ ดังนี้

                ภาพที่ 14.1 ไมมีปฏิสัมพันธระหวางพันธุกรรมกับสภาพแวดลอม
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ภาพที ่ 14.1 ไมมีปฏิสัมพันธระหวางพันธุกรรมกับสภาพแวดลอมเกิดขึ้น จะเห็นวา ผลผลิตของ
พนัธุ G1 และ G2 ตอบสนองตอสภาพแวดลอม E1 กับ E2 เทา ๆ กัน ตางก็เพิ่มข้ึนเทากับ 1 ตัน
ไปในทศิทางเดียวกัน ทํ าใหตัดสินใจเลือกพันธุ G2 ที่ใหผลผลิตเฉลี่ย 3.5 ตัน ซึ่งสงูกวาพันธุ G1 ที่
ใหคาเฉลี่ย 1.5 ตัน ไดงายและมีประสิทธิภาพ  โดยใชเพียงวิธีการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย

                     
    ภาพที่ 14.2 ปฏิสัมพันธระหวางพันธุกรรมกับสภาพแวดลอมไมมีนัยสํ าคัญ

     ภาพที่ 14.3 ปฏิสัมพันธระหวางพันธุกรรมกับสภาพแวดลอมมีนัยสํ าคัญ

ภาพที ่ 14.2 เกิดปฏิสัมพันธระหวางพันธุกรรมกับสภาพแวดลอมข้ึน แตเมื่อวิเคราะหความแปร
ปรวนรวม พบวา ยงัไมสูงพอที่มนียัส ําคัญ จะเห็นวา พนัธุ G2 ในสภาพแวดลอมที่ E2 มีผลผลิต
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เพิ่มข้ึน 2 ตัน ในขณะทีพ่นัธุ G1 มีผลผลิตเพิ่มในสภาพแวดลอมเดียวกันเพียง 1 ตัน แสดงวา พันธุ
G2 ตอบสนองตอสภาพแวดลอม E2 ไดดีกวาพันธุ G1 อยางไรก็ตาม ยังสามารถใชวิธีการเปรียบ
เทยีบคาเฉลี่ยในการคัดเลือกพันธุ ไดงายและมีประสิทธิภาพ เชนเดียวกัน    

ภาพที ่ 14.3 เกิดปฏิสัมพันธระหวางพันธุกรรมกับสภาพแวดลอมข้ึนอยางสูงและมีนัย
สํ าคญั ซึง่พสูิจนไดจากการวิเคราะหความแปรปรวนรวมทั้งสองสภาพแวดลอม (combined
analysis over locations) จะเห็นวา พนัธุทัง้สองตอบสนองตอสภาพแวดลอมไปในทางตรงกัน
ขามกนั สังเกตไดจากเสนกราฟตัดกัน พันธุ G2 กลับใหผลผลิตตํ่ ากวาพันธุ G1 ที่สภาพแวดลอม
E2 นัน่คอื พันธุ G2 เปลี่ยนแปลงลํ าดับ (rank) ใหผลผลิตลดลง เมื่อเปรียบเทียบเฉลี่ยของพันธุ
G1 และ G2 จากทั้งสองสภาพแวดลอม พบวา มคีาเฉลี่ยเทากัน 3.0 และ 3.0 ตัน ตามลํ าดับ     
ซึง่ผลผลติเฉลีย่ของทั้งสองพันธุเทากัน แตตอบสนองในทิศทางตรงกันขาม นี่คือ อิทธิพลของ       
G x E ทีบ่ดบงัความแตกตางของพันธุ ทํ าใหการตัดสินใจเลือกพันธุที่เหมาะสมไมงายนัก จากภาพ
ที่ 14.3 ควรปลูกพันธุ G1 ในสภาพแวดลอม E2 และพันธุ G2 ในสภาพแวดลอม E1 ถาหากมี
จ ํานวนพนัธุและสภาพแวดลอมมาก ก็ยิ่งซับซอน  อยางไรกต็าม ก็มีวิธีการทางสถิติหลาย ๆ แนว
ทางในการจัดการกับปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นนี้
 ในการศกึษาขนาดของปฏิสัมพันธระหวางพันธุกรรมกับสภาพแวดลอม Fisher (1926) ได
ประยกุตการวิเคราะหความแปรปรวนของ factorial arrangement เขากับการศึกษา G x E      
โดยแยกองคประกอบของวาเรียนซหรือความแปรปรวนในการเปรยีบเทียบพันธุในทองถิ่นตาง ๆ
(regional variety trial) ออกเปนปจจัยหลัก คือ พันธุกรรม (genotype; G) และสภาพแวดลอม
(environment; E) กบัปฏิสัมพนัธระหวางปจจัยหลักทั้งสอง (G x E )  แลวจึงวิเคราะหความแปร
ปรวนหลาย ๆ พนัธุ และหลาย ๆ สภาพแวดลอมรวมกัน บางที่เรียกวา การวิเคราะหความแปร
ปรวนรวม (combined analysis of variance) โดยมีแบบจํ าลองทางสถิติดังนี้

Yijk  = µ +  Gi  +  Ek + Rj(k)+ GEik  + Eijk              ………… 14.2

เมื่อ µ คือคาเฉลีย่ และ G, E, R เปนอิทธิพลของพันธุ สภาพแวดลอม และซํ้ า ภายใน k
สภาพแวดลอม ตามลํ าดับ

ถาก ําหนดใหพันธุเปนพันธุชุดเดียวกันทีเ่ลือกมา (fixed effect) และสภาพแวดลอมกับซํ้ า
เปนปจจยัแบบสุม (random effect) ทดลองทั้งหมด n สภาพแวดลอม  v พันธุ และ r ซํ้ า จะมี
ตารางวเิคราะหความแปรปรวนรวม (combined analysis of variance table) ดังตารางที่ 14.1
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ตารางที่ 14.1  การวิเคราะหความแปรปรวนรวม เพื่อทดสอบนัยสํ าคัญของ σ2G, E และ G x E

        Source of variation                     df      MS          EMS
  Environment                          (n -1)      M5       σ2  + vσ2R(E) + r vσ2E
  Rep/Env                    n(r -1)            M4         σ2  + vσ2R(E)
  Genotype                                        (v-1)      M3       σ2  + rσ2GE   + r nσ2G
  Genotype x Environment         (v -1)(n -1)      M2       σ2  + rσ2GE     
  Pooled error             n(v -1)(r -1)      M1       σ2  
  Total           nvr-1

จาก EMS (expected mean squares of variance component) ก็จะทดสอบขนาดความแปร
ปรวนของปฏสัิมพันธระหวางพันธุกรรมและสภาพแวดลอม (GxE) วามีนัยสํ าคัญหรือไม โดยใช
F-test จากสัดสวนความแปรปรวน (MS)  M2/M1 ท ํานองเดยีวกัน ก็จะทดสอบนัยสํ าคัญของความ
แปรปรวนของพันธุกรรม (G) และสภาพแวดลอม (E) จากสัดสวนของ M3/M2  และ M5/M4 ไดคา
calculated F-value ที่น ําไปเปรยีบเทียบกับคาในตาราง F หรืออานจากคาความนาจะเปน
(probability) ทีคํ่ านวณจากโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ เชน MSTATC Ver 1.42

ตัวอยางที่ 14.1 การวเิคราะหความแปรปรวนรวมของลักษณะผลผลิต (ตัน/เฮกตาร) ของขาวโพด
                    26 พนัธุ 3 ซํ ้า 9 สภาพแวดลอม โดยโปรแกรม MSTATC Ver 1.42 (สุริยา, 2543)

A N A L Y S I S   O F   V A R I A N C E   T A B L E

---------------------------------------------------------------------
  K             Degree of   Sum of       Mean         F
Value  Source    freedom    squares      squares      value     Prob
---------------------------------------------------------------------
  1   Environment     8     1207.481     150.935    69.7287   0.0000
 -3   Rep/Env        18       38.963       2.165
  4   Genotype       25      377.762      15.110    29.4300   0.0000
  5   G x E         200      245.236       1.226     2.3882   0.0000
 -7   Pooled Error  450      231.047       0.513
---------------------------------------------------------------------
      Total         701     2100.490
---------------------------------------------------------------------

  Grand Mean = 8.812   Grand Sum = 6186.112   Total Count = 702

  Coefficient of Variation: 8.13%

  s_ for means group 1:     0.1666       Number of Observations: 78
   y
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  s_ for means group 4:     0.1379       Number of Observations: 27
   y

  s_ for means group 5:     0.4137       Number of Observations: 3
   y

จากผลการวิเคราะหความแปรปรวนรวมของลักษณะผลผลิตขาวโพด 26 พันธุ 3 ซํ้ า 9
สภาพแวดลอม พบวา ความแปรปรวนของ Env, Genotype และ G x E ตางก็สูงอยางมนีัยสํ าคัญ
ยิง่ (prob. < 0.01) โดยมีขนาดเทากับ 69.7287**, 29.4300** และ 2.3882** ตามลํ าดับ จะเห็น
ไดวา วธิกีารวเิคราะหนี้ จะสามารถบงบอกขนาดความแปรปรวนของ G x E และใชขนาดเปรียบ
เทยีบกบัแหลงที่มาของความแปรปรวนอื่น ๆ เชน เปรียบเทียบกับ Genotype และ Env วามีขนาด
มากนอยเพียงไรหรือเปนกี่เทา ซึ่งก็คือ คา F-test นั่นเอง อยางไรก็ตาม ก็พอจะตีความไดวา ความ
แปรปรวนทีเ่กิดขึ้นสวนใหญของการทดลองนี้ เนือ่งมาจากความแตกตางของสภาพแวดลอม (E)
9 แหง ทีก่ระจายอยูในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย รองลง
มาเปนความแตกตางเนื่องมาจากความแปรปรวนของพนัธุ (G) ลูกผสมและพันธุผสมเปดที่นํ ามา
เปรียบเทยีบทั้ง 26 พันธุ สวนปฏิสัมพันธระหวางพันธุกรรมกับสภาพแวดลอม มีความแปรปรวน
นอยกวา แตกย็งัมนียัสํ าคัญ แสดงวา ผลผลิตของพันธุสวนใหญตอบสนองตอสภาพแวดลอม
คลายคลงึ การที่จะบงชี้วาพันธุไหนตอบสนองตอสภาพแวดลอมใดอยางเฉพาะเจาะจง หรือ
ตอบสนองตอสภาพแวดลอมตอสภาพแวดลอมไดกวางขวางนั้น จํ าเปนตองใชคาสถิติตาง ๆ
(statistical parameter) มาอธบิายอทิธพิลของ G x E  โดยเริ่มจากวิธีการวิเคราะหอยางงาย แลว
คอยเพิม่ความสลับซับซอนขึ้น ตามลํ าดับ เพื่อใหไดผลการวิเคราะหที่เปนประโยชนตอการ
พิจารณาคดัเลอืกพนัธุมากที่สุด ซึ่งจะไดกลาวโดยละเอียดในหัวขอที่ 14.4 ตอไป

14.3 แนวทางการลดปฏิสัมพันธระหวางพันธุกรรมกับสภาพแวดลอม (reduction of
genotype x environment interaction)

ปฏิสัมพนัธระหวางพันธุกรรมกับสภาพแวดลอม ก็คือ ปรากฏการณที่พันธุพืชเปลี่ยน
แปลงลํ าดับ (rank) ของลักษณะหรือการแสดงออกแตกตางกันไปตามสภาพแวดลอมหรือไมมี
เสถยีรภาพ  เมื่อวิเคราะหความแปรปรวนรวมแลว มกัจะพบวา ความแปรปรวนของ G x E มีขนาด
ใหญอยางมนียัส ําคัญทางสถิติ จนบดบังความแตกตางของพันธุ ทํ าใหประสิทธิภาพของการคัด
เลือกลดลง เมือ่มกีารเปรียบเทียบความดีเดนของพันธุทางสถิติ ดังนั้น การลดขนาดความแปร
ปรวนของ G x E เพื่อที่จะคัดเลือกพันธุที่ปรับตัวตอสภาพแวดลอมไดเหมาะสมและกวางขวาง   
จงึเปนวตัถปุระสงคหลักของนักปรับปรุงพันธุพืช  วิธีการลดขนาดและวิเคราะห G x E เพื่อคัด
เลอืกพนัธุที่เหมาะสมสํ าหรับแนะนํ าเกษตรกร ทํ าได  2 วิธี คือ



ปฏิสัมพันธระหวางพันธุกรรมกับสภาพแวดลอม

ไบโอเมตริกสเพื่อการปรับปรุงพันธุพืช                                                ภาควิชาพืชไร  มหาวิทยาลัยแมโจ

200

1. ใชความรูทางพันธุศาสตร และแนวคิดของ population buffering  โดยเลือกพันธุที่นํ า
มาเปรยีบเทยีบในหลาย ๆ ทองถิ่น จากพันธุที่มีฐานพันธุกรรมกวาง เชน พันธุผสมรวม
(composite)  พนัธุสังเคราะห (synthetic) พันธุคละของหลาย ๆ พันธุ ซึ่งพันธุเหลานี้มีความหลาก
หลายทางพันธุกรรมจึงปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดดี มีความแปรปรวนของ G x E นอย (ภาพ
ที ่ 14.2) แตก็ไมเสมอไป  ปจจุบัน ไดมกีารพฒันาพันธุขาวโพดลูกผสมเดี่ยวจากพอแมที่มีความ
แตกตางทางพนัธุกรรม ซึ่งสงผลใหพันธุขาวโพดลูกผสมนั้นสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม
ไดกวางขวางเชนกัน จากตัวอยางพันธุขาวโพดลูกผสม DK 888 F1 ซึง่ผลิตโดยบริษัทเจริญโภค
ภัณฑ (ซพี)ี ทีไ่ดรับความนิยมในหมูเกษตรกรผูปลูกขาวโพดของประเทศไทย มานานกวา 5 ป  ซึ่ง
อธบิายไดโดยหลักการของการปรับตัวของพันธุแบบ individual buffering คือ แตละตนของพันธุ
ลูกผสมปรับตัวได เนื่องจากความแตกตางทางพันธุกรรมของพอแม    นอกจากนั้น ยังมีการใชพันธุ
อายส้ัุนเพือ่ปลูกในฤดูกาลที่จํ ากัดกอนเขาสูฤดูหนาวในตางประเทศ การใชพันธุตานทานโรคปลูก
ในสภาพแวดลอมที่มีโรคระบาดรุนแรง  ตลอดจนการใชพันธุที่ทนทานตอสภาพแวดลอมไมเหมาะ
สมหรือวิกฤติ (stress environment) ปลูกในพืน้ที่แหงแลง เปนตน จะเห็นไดวา การเลือกพันธุพืช
ทีเ่หมาะสม กส็ามารถลดปฏสัิมพันธระหวางพันธุกับสภาพแวดลอมได แตกอนที่นักปรับปรุงพันธุ
จะไดพนัธุที่เหมาะสมเหลานั้น ก็จะตองมกีารเปรียบเทียบพันธุ และคัดเลือกพันธุจากหลาย ๆ
พนัธุในสภาพแวดลอมที่แตกตางกันไป  ซึง่ก็คือ ข้ันตอนการเปรียบเทียบพันธุในทองถิ่นตาง ๆ
(regional variety trial)

2. การจดักลุมของสภาพแวดลอมที่เหมาะสมส ําหรับพิจารณาคัดเลือกพันธุ เพือ่เปนการ
ลด G x E โดยเนนความสมํ่ าเสมอของสภาพแวดลอมที่ใชในการเปรียบเทียบ (homogenous
environment) เร่ิมจากการจ ําแนกสภาพแวดลอมออกตามปจจัยการเจริญเติบโตของพืช (site
characterization) แลวจัดกลุมสภาพแวดลอมที่คลายคลึงกัน (environmental clustering)
สํ าหรบัเปรียบเทียบพันธุในทองถิ่นเหลานั้น ปจจยัทีใ่ชจัดกลุมสภาพแวดลอม มีทั้งปจจัยที่เกี่ยว
ของกบัส่ิงมีชีวิต (biotic factor) ซึ่งไดแก โรคที่เกิดจากไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา ไสเดือนฝอย แมลง
และสตัวศัตรูพืช ตลอดจนวัชพืช กับปจจัยที่เกี่ยวของกับส่ิงไมมีชีวิต (abiotic factor) เชน ปริมาณ
นํ ้าฝน ความชื้นสัมพัทธ ความเขมแสง ความยาวของชวงแสงตอวัน อุณหภูมิสูงสุดและตํ่ าสุด โดย
เฉพาะอยางยิง่ ดิน Thompson (1981) ไดเสนอใหจํ าแนกสัณฐานวิทยาของดินเพื่อการจัดกลุม
เชน โครงสรางดิน  เนื้อดิน สีของดิน แรธาตุอาหาร อินทรียวัตถุ  ความลึกของดินดาน และความ
ลาดชนั  สวน Fergus (1981) ไดเสนอใหจํ าแนกละเอียดลงไปถึงคุณสมบัติทางเคมีของดิน เชน
ความเปนกรดเปนดางของดิน การนํ าไฟฟา ปริมาณไนโตรเจน คารบอน ฟอสฟอรัส ซัลเฟอร (N,
C, P, S) การแลกเปลีย่นประจุบวกของธาตุอาหารในดิน (Ca, Mg, Na, K) และปจจัยความเปน
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พษิของธาตอุาหาร นอกจากนั้น ยังตองคํ านึงถึงปจจัยทางเขตกรรรมและการเกษตรที่ถูกตอง
เหมาะสม (good agricultural practice; GAP) เชน อัตราปุย ระยะปลูก และฤดูปลูก

การจัดกลุมสภาพแวดลอม ดูคลายกบัแนวคิดของการกํ าหนดพื้นที่เฉพาะในการผลิตทาง
การเกษตร (production zone) ซึ่งกํ าหนดไดโดยการจดักลุมพืน้ที่การเพาะปลูกพืชชนิดตาง ๆ
แยกตามความเหมาะสมของสภาพแวดลอมและปจจัยการผลิต  เมื่อจัดกลุมสภาพแวดลอมไดแลว
จงึน ําพนัธุพชืทีผ่านการปรับปรุงพันธุข้ันสุดทาย ไปเปรียบเทียบในทองถิ่นหรือในกลุมสภาพแวด
ลอมที่คลายคลึงกัน ก็จะลดขนาดของ G x E และสงผลใหพืชหลาย ๆ พันธุ แสดงการปรับตัวแตก
ตางกัน จนสามารถคัดเลือกพันธุพืชที่ดี สํ าหรับเผยแพรใหเกษตรกรไดใชประโยชนในที่สุด

การจดักลุมสภาพแวดลอมยังชวยลดงบประมาณในการเปรียบเทียบพันธุ เมื่อจัดกลุม
สภาพแวดลอมที่คลายคลึงกันได ก็เลือกเปรียบเทียบพันธุในเฉพาะสภาพแวดลอมที่ไมเหมือนกัน
เชน มสีถานทีดลองทั้งหมด 15 แหง เมื่อจัดสภาพแวดลอมที่คลายคลึงกันแลว เหลือเพียง 8 แหง
ทีแ่ตกตางกัน ก็เปรียบเทียบพันธุในเพยีง 8 ทองถิ่น ทีเ่ปนตวัแทนเทานั้น ทํ าใหสามารถลดงบ
ประมาณในการเปรียบเทียบพันธุลงไดถึง 7 แหง และควรนํ างบประมาณนั้นไปใชในการเพิ่ม
จ ํานวนพนัธุทีจ่ะนํ ามาทดสอบใหมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดพันธุ

ในปจจบัุน เทคโนโลยีชีวภาพไดเขามามีบทบาทชวยในการคัดเลือกพันธุมากขึ้นเรื่อย ๆ
เชน การใชเครื่องหมายโมเลกุลชวยในการคัดเลือกพนัธุหรือสายพันธุ (marker assisted
selection; MAS)  โดยที่นกัเทคโนโลยชีวีภาพสวนใหญ ทํ างานในหองปฏิบัติการที่ควบคุมสภาพ
แวดลอมใหคงที่ (fixed effect)   แลวจงึคดัเลือกพันธุหรือสายพันธุตาง ๆ อยางสุม (random
effect) ทีม่ียีนที่ตองการไมกี่ตํ าแหนง โดยใชเครื่องหมายโมเลกุลชวยพิจารณา เมือ่ไดสายพันธุที่
ผานการคัดเลือกแลว จึงจะนํ าเอาตนพืชที่มียีนซึง่สมัพนัธกับเครื่องหมายโมเลกุลทีต่องการ ออก
มาปลูกในสภาพเรอืนทดลองและในสภาพแปลงทดลอง ซึง่เปนสภาพแวดลอมธรรมชาติที่มีทั้ง
ปจจัยของสิ่งมีชีวิต (biotic factor) และไมมีชีวิต (abiotic factor) ที่ไมสามารถควบคุมได ในขั้น
ตอนนี้ มักจะพบกับปญหาของการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมของพันธุหรือสายพันธุพชืที่ไดจาก
การใชเทคโนโลยชีวีภาพ เนื่องจากสายพันธุเหลานั้นมีฐานพันธุกรรมคอนขางแคบ มยีนีที่ติดตาม
คัดเลือกมาไดเพียงไมกี่ตํ าแหนง จึงมักไมม ีdevelopmental homeostasis ทํ าใหความสามารถใน
การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมในสภาพแปลงปลูกลดลง นกัเทคโนโลยีชีวภาพควรคํ านึงถึงแนว
คิดของการปรับตัวของพชื และปฏิสัมพันธระหวางพันธุกรรมกับสภาพแวดลอม (G x E) อยูเสมอ
สวนแนวคดิของนกัปรับปรุงพันธุพืช จะเปรียบเทียบพันธุหลาย ๆ พันธุ ในทองถิ่นตาง ๆ โดยควบ
คุมปจจัยของพันธุใหคงที่ (fixed effect) โดยเลือกพันธุมาทดลอง  และปลอยใหสภาพแวดลอม
เปนปจจัยแบบสุม (random effect)  เมือ่คัดเลอืกไดพันธุที่เหมาะสม พันธุนั้นยอมสามารถปรับตัว
กบัสภาพแวดลอมไดกวางขวาง  ใชเปนพันธุทีเ่ผยแพรแนะนํ าใหใชประโยชนไดเลย  อยางไรก็ตาม
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กม็พีืชยืนตนหลายชนดิ เชน ไมผล มะพราว ยางพารา  ทีใ่ชเวลาในการเจริญเติบโตจนออกดอก
และตดิผลนานหลายป เทคโนโลยีชีวภาพก็จะมีบทบาทอยางมากในการพัฒนาพันธุพืชเหลานี้   
ทํ าใหนักปรับปรุงพันธุ ในปจจุบันตองเรียนรู ทั้งสาขาวิชาปรับปรุงพันธุ พืชแบบมาตรฐานและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

14.4 การวเิคราะหทางสถิติเพื่ออธบิายและจัดการกับ G x E (statistical analysis for
manipulation of G x E)

การจดัการกบัปฏิสัมพันธระหวางพันธุกรรมกับสภาพแวดลอม (G x E) ดวยวิธีทางสถิติ
อาศัยการวิเคราะหขอมูลของการแสดงออกหรอืลักษณะปรากฏ (phenotype) ของพืชเปนหลัก
แตถาจะตองอธบิายความสามารถในการปรับตัวของพืช (adaptability) ตอสภาพแวดลอมโดย
ละเอยีด จะตองศึกษากระบวนการทางสรีรวิทยาและผลของยีนตอการเปลี่ยนแปลงลักษณะทาง
สรีรวทิยานัน้ ๆ ควบคูกันไป นั่นหมายความวา การจัดการและอธิบาย G x E ตองใชรูปแบบทั้งทาง
สถติิ (statistical model) และรูปแบบทางสรีรวิทยา (physiological model) รวมกัน เชน ในการ
คัดพนัธุทนแลง ตองศึกษากลไกของพืชทนแลง และการเปลีย่นแปลงทางสรีรวิทยาของพืชเปรียบ
เทยีบกนัในสภาพที่ขาดนํ้ า (water stress) กับใหนํ้ าปกติ (non-stress) คูกันไป แลวดูวาพชืที่ปลูก
อยูทัง้สองสภาพแวดลอม มีประสิทธิภาพในการดูดนํ้ าของราก และกระบวนการปองกันการคาย
นํ ้าของใบแตกตางกันหรือไม มีอะไรเปนตัวบงชี้ ซึ่งผลการศึกษานี้ จะน ําไปสูการกํ าหนดวัตถุ
ประสงคของการปรับปรุงพันธุพืชใหทนตอสภาพแวดลอมไมเหมาะสมหรือวิกฤติ (environment
stress)  ในเนือ้หาของบทนี้ จะขอกลาวเฉพาะรูปแบบทางสถิติและขอมูลการแสดงออกของพืชที่
นกัปรับปรุงพนัธุคุนเคย เพื่อเลือกพันธุดี เชน การวิเคราะหความแปรปรวนรวม การวเิคราะหเสถียร
ภาพของพนัธุ การจดักลุมพันธุและกลุมสภาพแวดลอม  ตลอดจนการนํ าเสนอผลการจัดกลุมดวย
กราฟแบบ dendrogram และ biplot

1. วธิวีเิคราะหความแปรปรวนรวม (combined analysis of variance) ของการ
เปรียบเทียบพันธุในทองถิ่นตาง ๆ  ทีม่สีภาพแวดลอมเหมือน ๆ กัน (homogenous environment)
ซึง่การวิเคราะหรูปแบบนี้ ตองมกีารทดสอบความเปนเอกภาพของความแปรปรวน โดยพิจารณา
เอกภาพของความแปรปรวนเนือ่งจากความคลาดเคลื่อน (mean square error) กอนที่จะ
วเิคราะหความแปรปรวนรวม ดวยวิธี Bartlett’s test for homogeneity of variance (Little and
Hills, 1978)

  เร่ิมตนจากการวิเคราะหความแปรปรวนของลกัษณะแยกตามสภาพแวดลอม จากนั้น
กน็ ําคาความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน (mean square error) ของแตละสภาพแวดลอมมา
เรียงลํ าดับจากนอยไปหามาก แลวจึงทํ าการทดสอบความเปนเอกภาพแบบ Bartlett’s test ซึ่งจะ
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แสดงโดยคา χ2 (chi-square) น ําคาที่คํ านวณไดไปเปรียบเทียบกับคา chi-square ในตาราง      
ทีอ่งศาความเปนอิสระ (degree of freedom)  เทากับ n - 1  เมื่อ n เปนจ ํานวนสภาพแวดลอม
ของการเปรียบเทียบพันธุในทองถิ่นตาง ๆ การทดสอบนี้ท ําไดทั้งที่มีจํ านวนพนัธุหรือตัวอยางเทา
กนัและไมเทากัน ถาตัวอยางไมเทากัน จะตองปรับคา χ2 ทีคํ่ านวณได โดยการหารดวยคา C
(correction  factor)

กรณตัีวอยางไมเทากัน  χ2  = 2.3026 (logS2 x Σdf) - Σ(df x logSi
2)

กรณีตัวอยางเทากัน χ2  = 2.3026 df (nlogS2  - ΣlogSi
2)

เมื่อ       2.3026 เปนคาคงที่ในการแปลงคา common log เปน natural log
           S2   เปนคาความแปรปรวน หรือ Mean square error (MSE)
               n        เปนจ ํานวนความแปรปรวนที่นํ ามาทดสอบ (จ ํานวนทองถิ่น)
              df       เปนองศาความเปนอิสระของ MSE (mean square error)
              C        = 1 + (n+1)/3n df  เปนตวัปรับคาในกรณีที่มีจํ านวนตัวอยางไมเทากัน

ตัวอยางที่ 14.2  การทดสอบเอกภาพของความแปรปรวนของลกัษณะเปอรเซ็นตความชื้นเมล็ด
                       ในชวงเก็บเกี่ยว (% Moisture) ขาวโพด 26 พันธุ 3 ซํ้ า 9 สภาพแวดลอม
ข้ันตอนที่ 1 วเิคราะหความแปรปรวนในแตละสภาพแวดลอม ตามแผนการทดลองที่วางไว กรณีนี้
ใชแผนการทดลอง RCB: 26 พนัธุ 3 ซํ ้า คํ านวณคา df Total  = 77, df Tr = 25, df Rep = 2 และ
df Error = 50 น ําคาความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน (MSE) ของแตละสภาพแวดลอมมา
เรียงลํ าดับ จากนอยไปหามาก  ถาคา S2 หรือ MSE มคีาตํ่ ากวา 10 ใหแปลงขอมูล โดยการคูณ
ดวย 100 เพือ่ไมใหคา logS2 ติดลบ  ดังเชน คา S2 ของ % ความชื้นที่แปลงขอมูล โดยคูณดวย
100   ในการค ํานวณทุกขั้นตอน ควรใชฟงชันของ Microsoft Excel เปนตัวชวย ดังตารางขางลาง

หาผลรวม (Sum Si
2)  = 2437.00

คาเฉลี่ย (Mean Si
2) , S2 =    270.78

หาคา logS2 ของแตละสภาพแวดลอม =            1.8633 ถงึ 2.8567
ผลรวมของ log S2 (ΣlogSi

2) =    20.7326
log ของวาเรียนซเฉลี่ย (logS2) =        2.4326

ข้ันตอนที่ 2 แทนคาตาง ๆ ในสูตรของ Bartlett’s test เพือ่หาคา  χ2  ในกรณีนี้ มขีนาดตวัอยางเทา
กนั ไมตองมีการปรับคา เมื่อไดคา χ2 แลว ใหน ําคาที่คํ านวณได ไปเปรียบเทียบกับคาในตาราง
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χ2 ที่ df = 9 -1 ทีร่ะดับความเชื่อมั่นที่ .05 หรือ .01 พบวา คา χ2 ทีคํ่ านวณไดเทากับ 133.6429
มากกวาคาในตาราง χ2 ที ่.05 และ .01 ซึง่เทากับ 15.505 และ 20.090 อยางมีนัยสํ าคัญ แสดงวา
ความแปรปรวน (MSE) ของทั้ง 9 สภาพแวดลอม ไมเปนเอกภาพ (heterogeneity) ยอมไม
สามารถทํ าการวิเคราะหความแปรปรวนรวมทั้ง 9 สภาพแวดลอม ตามสมมุติฐานที่ตองมีวาเรียนซ
เทากันหรือรวมกัน (common variance) จงึตองด ําเนินการในขั้นตอนที่ 3 โดยลดจํ านวนสภาพ
แวดลอมลง จนกระทัง่ไมพบความแตกตางของความแปรปรวน (MSE) หรือไมมีนัยสํ าคัญ

Environment
S2

Mois.
Log
S2

แทนคาในสูตร
χ2  = 2.3026 df (nlogS2  - ΣlogSi

2)
Suwan- ไรสุวรรณ 73 1.8633 χ2  = 2.3026 x 50 (9 logS2  - ΣlogSi

2)
Pioneer- ไพโอเนียร 82 1.9138       = 2.3026 x 50 (9 x 2.4326  - 20.7326)
CMU-ม.เชียงใหม 98 1.9912            = 115.13 (21.8934  -  20.7326)
Pacific-แปซิฟค 137 2.1367            = 115.13 (1.1608)
CP-เจริญโภคภัณฑ 170 2.2304            = 133.6429**

Takfa-ตากฟา 299 2.4757      χ2 Table, df 9-1, .05  =  15.505
Mon-มอนซานโต 406 2.6085                                  .01  =  20.090
Novartis-โนวารตีส 453 2.6561
MJU- ม. แมโจ 719 2.8567
Sum Si

2 2437.00 20.7326
Mean S2 , (S2 ) 270.78 2.4326

ข้ันตอนที่ 3 การหาจ ํานวนสภาพแวดลอมที่เปนเอกภาพหรือมี MSE รวมกัน ใหท ําการลดจํ านวน
สภาพแวดลอมลง โดยเฉพาะอยางยิ่ง สภาพแวดลอมที่มีความแปรปรวน (MSE) สูง ในกรณี นี้ตัด
สภาพแวดลอมออก 4 สภาพแวดลอม ไดแก มหาวิทยาลัยแมโจ (MJU) โนวารตีส (Novartis) มอน
ซานโต (Monsanto) และตากฟา (Takfa) ซึง่มีคา MSE สูง เทากับ 719, 453, 406 และ 299 เหลือ
เพียง 5 สภาพแวดลอม ไดแก ไรสุวรรณ (Suwan) ไพโอเนียร (Pioneer) มหาวทิยาลัยเชียงใหม
(CMU) แปซิฟค (Pacific) และ ซีพี (CP) ทีม่ีคา MSE เพยีง 73, 82, 98, 137 และ 170 ตามลํ าดับ
แลวทํ าการคํ านวณคา χ2 คลายกบัข้ันตอนที่ 1 และทํ าการเปรียบเทียบกับคา χ2 ในตาราง

ผลการเปรียบเทียบ คา χ2 ทีคํ่ านวณไดจาก 5 สภาพแวดลอม เทากับ 12.7219 ซึ่งนอย
กวาคา χ2 ในตาราง ทีร่ะดับความเชื่อมั่น .01, df 4 ซึง่เทากับ 13.277 แสดงวา ความแปรปรวน
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(MSE) ของทั้ง 5 สภาพแวดลอม มีเอกภาพหรือมีความแปรปรวนไมแตกตางกัน (common
variance) จงึสามารถทีจ่ะวิเคราะหความแปรปรวนรวม ทั้ง 5 สภาพแวดลอม และพิจารณาเปรียบ
เทยีบขนาดของความแปรปรวนที่เนื่องมาจากปจจัย ทางพนัธกุรรม (G) สภาพแวดลอม (E)
ตลอดจนปฏิสัมพันธระหวางพันธุกรรมกับสภาพแวดลอม (G x E) เมือ่พบความแตกตางทางสถิติ
หรือนยัสํ าคัญของปจจัย ก็นํ าคาเฉลี่ยของแตละปจจัย มาเรยีงลํ าดับเพื่อเปรียบเทียบกัน โดยใชวิธี
Least Significant Difference (LSD) หรือวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)
ตามความเหมาะสมของจํ านวนพันธุที่นํ ามาเปรียบเทียบ ซึ่งสวนใหญนิยมใชการเปรียบเทียบคา
เฉลี่ยแบบ DMRT  ในที่สุดก็ จะตดัสินใจเลือกพันธุดี เพื่อสงเสริมเผยแพรใหเกษตรกรปลูกตอไป

Environment S2    

Mois
Log
S2

แทนคาในสูตร
χ2  = 2.3026df (nlogS2  - ΣlogSi

2)
Suwan- ไรสุวรรณ 73 1.8633 χ2  = 2.3026 x 50 (5 logS2  - ΣlogSi

2)
Pioneer- ไพโอเนียร 82 1.9138       = 2.3026 x 50 (5 x 2.0492  - 10.1355)
CMU-ม.เชียงใหม 98 1.9912            = 115.13 (0.1105)
Pacific-แปซิฟค 137 2.1367            = 12.7219ns

CP-เจริญโภคภัณฑ 170 2.2304      χ2 Table, df 5-1, .01  =  13.277
Sum Si

2 560.00 10.1355       
Mean S2, (S2 ) 122.00 2.0492

2. การวเิคราะหเสถียรภาพของพันธุ (stability parameters)   จากการวิเคราะหความ
แปรปรวนรวม เมื่อพบวา ความแปรปรวนของ G x E มนียัสํ าคัญ  แสดงวา พนัธุที่นํ ามาเปรียบ
เทยีบนั้น เปลี่ยนแปลงลํ าดับความดีเดนไปตามสภาพแวดลอม  ดังนั้น พนัธุที่ดีควรมีเสถียรภาพ
(stability) หรือไมเปลี่ยนแปลงลํ าดับมากนัก เมือ่สภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลง โดยพิจารณาจากคา
สถิติตาง ๆ (parameters) ประกอบในการตัดสินใจเลือกพันธุ แนวคิดของการวิเคราะหเสถียรภาพ
ของพันธุแตกตางกนัไป เชน ประเมินเสถียรภาพพันธุ จากคาเฉลี่ยของพันธุกับสัมประสิทธิ์ของ
ความแปรปรวน (mean-CV analysis)  และการวเิคราะหรีเกรสชัน (regression analysis) ของ
พนัธุบนดชันีสภาพแวดลอม (environmental index)

Francis and Kannenberg (1978) ไดเสนอวิธีคัดเลือกพันธุที่มีเสถียรภาพแบบงาย ๆ
(mean-CV analysis) จากพนัธุลูกผสมเดี่ยว 15 พันธุ 16 สภาพแวดลอม  เร่ิมจาก นํ าคาเฉลี่ยผล
ผลิตของแตละพันธุจากแตละสภาพแวดลอม มารวมกันเปนตาราง (two-way table) ใหดานแถว
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เปนจ ํานวนพนัธุทีน่ ํามาเปรียบเทียบ และดานคอลัมนเปนจํ านวนสภาพแวดลอม จากนั้น คํ านวณ
หาคาเฉลี่ยของสภาพแวดลอม (environment mean) คาเฉลี่ยของพันธุ (variety grand mean)
และสมัประสิทธิ์ของความแปรปรวน (coefficient of variation; CV) ของแตละพันธุ ทีป่ลูกในทุก
สภาพแวดลอม นํ าขอมูลคาเฉลี่ยของแตละพันธุจากทุกสภาพแวดลอม กับสัมประสิทธิ์ของความ
แปรปรวนมาวาดกราฟ (scatter diagram) แลวใชจุดตัดของคาเฉลี่ยของผลผลิตทั้งหมด (grand
mean yield) กบัคาเฉลีย่ของสัมประสิทธิ์ของความแปรปรวน (mean CV) เปนเสนแบงกราฟ  ออก
เปน  4 สวน (ภาพที่ 14.4) ดังนี้  I) พันธุที่อยูในสวนนี้ มีผลผลิตเฉลี่ยสูง แต CV ต่ํ า  II) พันธุที่อยู
ในสวนนี ้มผีลผลิตเฉลี่ยสูง และ CV สูง  III) พันธุที่อยูในสวนนี้  มีผลผลิตเฉลี่ยตํ่ า และ CV ต่ํ า
IV) พนัธุทีอ่ยูในสวนนี้ มีผลผลิตเฉลี่ยตํ่ า แต CV สูง

    ภาพที่ 14.4 วิธีคัดพันธุที่มีเสถียรภาพจากคาเฉลี่ยกับคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน

ตามแนวคิดของ Francis and Kannenberg (1978) พันธุที่มีเสถียรภาพ จะเปนกลุมพันธุ
ทีอ่ยูในกราฟสวนที ่ I ที่มีคาเฉลี่ยจากทุกสภาพแวดลอมสูง แต CV ต่ํ า ซึ่งหมายถึง ผลผลิตของ
พนัธุคอนขางสมํ่ าเสมอไมเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอม

Finlay and Wilkinson (1963)    ไดเสนอใหใชสัมประสิทธิ์ของรีเกรสชัน      ของคาเฉลี่ย
ของแตละพันธุในแตละสภาพแวดลอม บนดชันีหรือคาเฉลี่ยของทุกพันธุในแตละสภาพแวดลอม
(environmental index) เปนตวับงชี้เสถียรภาพของพันธุ โดยทดลองกับขาวบารเลย 277 พันธุ     
3 ซํ ้า ปลูก 3 สภาพแวดลอม ใน 3 ป รวม 9 สภาพแวดลอม แตเกบ็เกี่ยวไดเพียง 7 สภาพแวดลอม
และพบวา ขอมลูมกีารกระจายตัวมากจนไมเปนเสนตรง จึงแปลงขอมูลดวย log10 แลววเิคราะห
ตามแบบจํ าลองดังนี้
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   Log10 Yij       =   m’ + a’i  + b’i  + I’j  + d’ij        ……………… 14.3

เมื่อ Yij    เปนผลผลิตของพันธุที่ ith ในสภาพแวดลอมที่  jth

m’           เปนคาเฉลี่ยของพันธุในทุกสภาพแวดลอม
a’i   เปนคาเบี่ยงเบนของผลผลิตเฉลี่ยของพันธุที่ ith ไปจาก m
b’i           เปนสัมประสิทธิ์รีเกรสชันของพันธุที่ ith บนดชันีสภาพแวดลอมที่ Ij th

I’j   เปนดัชนีของสภาพแวดลอมที่ jth

d’ij   เปนสวนเบี่ยงเบนจากเสนรีเกรสชันของพันธุที่ ith ในสภาพแวดลอมที่ jth

Source df MS
Genotype   276                     0.5618**

Environment       6                 125.5803**

G x E 1656                     0.6616**

       Linear regression         276                           0.2277**

       Deviation from regression       1380                           0.0290**

Replications/Environment     14                     0.5385**

Residual 3864 0.0186
Total (227 x 7 x 3) -1 5816

จากหลกัการของรเีกรสชนั ถา X เพิ่ม 1 หนวย Y ก็เพิ่ม 1 หนวย เทา ๆ กัน เมื่อวาดกราฟ (scatter
diagram) ยอมไดเสนกราฟที่มีสัมประสิทธิ์ของรีเกรสชัน (b) เทากับ 1.0 น ําหลกัการนี้มาประยุกต
กบักราฟของคาเฉลี่ยของพันธุกับคาเฉลี่ยของสภาพแวดลอม (ภาพที่ 14.5) เมื่อคํ านวณหาคา
สัมประสทิธิข์องรีเกรสชันของแตละพันธุไดแลว จึงนํ ามาเปรียบเทียบกับสัมประสิทธิ์รีเกรสชันของ
พนัธุทีม่ีเสถียรภาพเฉลี่ย คือ 1.0 โดยวิธีการทดสอบ t-test ถาคาพันธุที่มีผลผลิตเฉลี่ยสูงและยัง
สัมประสทิธิรี์เกรสชันของพันธุไมแตกตางจาก 1.0 แสดงวา พันธุนั้น (G2) ในภาพที่ 14.5 ตอบ
สนองตอสภาพแวดลอมไดทั่วไป (general adaptation) มีผลผลิตสูงและเสถียรภาพในระดับเฉลี่ย
ไมเปลีย่นแปลงตามสภาพแวดลอมมากนัก ควรคัดเลือกไว  สวนพันธุที่ใหผลผลิตเฉลี่ยสูงและมี
สัมประสทิธิรี์เกรสชัน > 1.0 หรือประมาณ 1.2 แสดงวา พันธุนั้น (G3) ตอบสนองตอสภาพแวด
ลอมทีดี่ (responsive to good environment) และมีผลผลิตสูง เฉพาะเจาะจงกับสภาพแวดลอมที่
เหมาะสม (E5) สวนพันธุที่ใหผลผลิตเฉลี่ยตํ่ าและมีสัมประสิทธิ์รีเกรสชัน < 1.0 หรือประมาณ 0.6
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แสดงวา พันธุนั้น (G1) ตอบสนองตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม (E3) ไดดี และมีเสถียรภาพดี
กวาเสถียรภาพเฉลี่ย  ถึงแมวาผลผลิตไมสูงนัก (responsive to poor environment)

ภาพที่ 14.5 เสถียรภาพภาพของพันธุและการตอบสนองตอสภาพแวดลอม

Eberhart and Russell (1966) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการใชคาสถิติตาง ๆ (stability
parameters) ในการก ําหนดเสถียรภาพของพันธุ นอกเหนือจากคาสัมประสิทธิ์ของรีเกรสชัน
คลายกับ Finlay and Wilkinson (1963)  ควรพิจารณาความแปรปรวนเนือ่งจากสวนเบี่ยงเบนของ
จุดพิกัด ไปจากเสนรีเกรสชัน (mean square deviation; S2di) ประกอบอีกคาหนึ่ง  เพือ่ใหมั่นใจวา
เสนรีเกรสชันเปนตัวแทนที่เหมาะสมของจุดพิกัดระหวางคาเฉลี่ยของพันธุกับดัชนีสภาพแวดลอม  
โดยมีแบบจํ าลองทางสถิติดังนี้

 Yij  = µi+  bi Ij  + dij                           …………… 14.4

เมื่อ Yij เปนคาเฉลี่ยของพันธุที่ ith ในสภาพแวดลอมที่ jth (i = 1, 2, 3,……….v)
                        และ (j = 1, 2, 3, ……… n)

   µi เปนคาเฉลี่ยของพันธุที่ ith ที่เฉลีย่จากทกุสภาพแวดลอม
                         bi เปนสมัประสิทธิ์ของรีเกรสชัน ที่วัดการตอบสนองของพันธุที่ ith

ตอสภาพแวดลอมตาง ๆ หรือดัชนีสภาพแวดลอม  Ij
th

การตอบสนองของพันธุตอสภาพแวดลอม
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                          Ij เปนดัชนีของสภาพแวดลอม (environmental index)  ซึง่หาไดจากคา
เฉลีย่ของทุกพันธุในสภาพแวดลอมที่ jth ลบดวยคาเฉลี่ยทุกสภาพแวด
ลอม (grand mean)

dij เปนคาเบี่ยงเบนของจุดพกิัดไปจากเสนรีเกรสชันของพันธุที่ ith ทีป่ลูก
ในสภาพแวดลอม jth

วธิคํี านวณหาคาสถิติตาง ๆ เพือ่การคัดเลือกพันธุ (statistical parameters) ท ําได ดังนี้
                         bi   =       Σj  Yij Ij / Σj  Ij

2   สํ าหรับพันธุที่ ith เชน i =1
Ij   =   (Σi  Yi / v) -  Σi  Σj  Yij / vn)   ซึง่จะมีคาเปน + หรือ – ก็ได

                                                  แตผลรวมทั้งหมดตองเทากับ 0 (Σj Ij = 0)
            หากคาเบี่ยงเบน  dij = 0  หรือไมมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น เสนรีเกรสชันทับจุดพิกัดพอดี

จะสามารถคาดคะเนคาไดจาก  Y^
ij = µi + bi Ij   ซึง่จะคลาดเคลื่อนไป

จากความเปนจริง (Yij) ไป = dij  = (Yij – Y^
ij) ใหใชประกอบในการหา

เสถียรภาพของพันธุ เมือ่ยกกํ าลังสองคานี้ กจ็ะได mean square
deviation

                                    S2di  =   [Σj d2
ij / (n-2)] – [Se2/ r ]

                                              เมื่อ Se2 เปนคา standard error หรือความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
                                              ของแตละพันธุ แตละสภาพแวดลอม และ r = จํ านวนซํ้ า

                                     Σi d2
ij =   [Σ Yij

2 – (Yi
2/ n)] – [Σj (Yij

 Ij)2/Σj Ij
2 ]

                                                    เปนสวนเบี่ยงเบนของพันธุที่ i                      
                                Σi Σj d2

ij =   เปนสวนเบี่ยงเบนของทุกพันธุรวมกัน (pooled deviation)

จากแบบจ ําลองสมการที่ 14.3 และตารางวิเคราะหความแปรปรวน จะเห็นวา แหลงที่มาของความ
แปรปรวนทีเ่นือ่งมาจากปฏิสัมพันธระหวางพันธุกรรมกับสภาพแวดลอม (G x E) จะถูกแยกความ
แปรปรวน (partition) ออกเปนสองสวน คือ 1) ความแปรปรวนที่เนื่องจากการตอบสนองของพันธุ
ตอดัชนีสภาพแวดลอม (SS due to regression) และ 2) ความแปรปรวนเนื่องมาจากสวนเบี่ยง
เบนไปจากเสนรีเกรสชัน (SS deviation from regression) ซึง่สวนเบี่ยงเบนนี้ Eberhart and
Russell (1966) ถอืวาเปนคาสถิติที่สํ าคัญในการบงชี้เสถียรภาพของพันธุ และกํ าหนดใหพันธุที่มี
เสถียรภาพ  ควรมีคาสถิติตาง ๆ จากการวิเคราะหดังนี้

1. มคีาเฉลี่ยของผลผลิตสูงอยางสมํ่ าเสมอ เกือบทกุสภาพแวดลอม
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2. มีคาสมัประสิทธิ์รีเกรสชัน (b) = 1.0 หรือเมือ่ทดสอบทางสถิติแลวไมตางจาก 1.0
อยางมีนัยสํ าคัญ

3. มคีวามแปรปรวนเนือ่งจากสวนเบีย่งเบนจากเสนรีเกรสชันนอย (S2di) จนไมมีนัย
สํ าคัญ ในทางตรงขาม ถา S2di มคีาสูงจนมนียัส ําคัญ จะทํ าใหเสนรีเกรสชันไมเปนตัว
แทนที่ดีของพันธุ ในการตอบสนองตอสภาพแวดลอมตาง ๆ

ตัวอยางที่ 14.3 การวเิคราะหเสถียรภาพการใหผลผลิต (ตัน/เฮกตาร) ของพนัธุขาวโพด 10 พันธุ
                    4 ซํ้ า ปลูกใน 7 สภาพแวดลอม ในป 2516 (บรรณาธิการ, 2525)

พนัธุขาวโพดที่นํ ามาเปรียบเทียบ 10 พันธุ (G) สภาพแวดลอมทั้ง 7 แหง (E)
G1.   Thai Composite 1 x Phil. DMR 1, 5 E1. ไรสุวรรณ1 ฤดูตนฝน
G2.   Tainan DMR Comp. 10 E2. ไรสุวรรณ2 ฤดูฝน
G3.   Philippines DMR 4 E3. อูทอง
G4.   Philippines DMR 8 E4. ก ําแพงแสน
G5.   Philippines DMR 2 E5. ฟลิปปนส
G6.   CIMMYT-Tainan DMR Comp 13 E6. เม็กซิโก
G7.   Local Check (Praputthabat) E7. เนปาล
G8.   Philippines DMR 3
G9.   CIMMYT-Tainan Comp. 11
G10.Tainan-Indonesian DMR

ข้ันตอนในการวิเคราะหเสถียรภาพ (Eberhart and Russell, 1966) มีดังนี้
1. ใหท ําการวิเคราะหความแปรปรวนในแตละสภาพแวดลอม แลวนํ าความแปรปรวนของ

ความคลาดเคลื่อน (MSE) ของแตละสภาพแวดลอมไปทดสอบความเปนเอกภาพตามวิธี
การของ Bartlett’s test for homogeneity of variance (Little and Hills, 1978)

2. เลอืกเฉพาะสภาพแวดลอมที่มคีวามแปรปรวนเปนเอกภาพ มาวิเคราะหความแปรปรวน
รวม (combined analysis of variance) เพือ่ใหไดคาที่จํ าเปนตองใชในการวิเคราะห
เสถยีรภาพ ซึ่งในตัวอยางนี้ ไดวเิคราะหแลว ไดคา  pooled error SS = 24.43 กับ
degree of freedom (df) = n(v-1)(r-1)  ซึ่งเทากับ  7 x (10-1) x (4-1) = 189

3. การวเิคราะหความแปรปรวนเพื่อหาเสถียรภาพพันธุ (stability parameters) ซึ่งผูเขียนได
เรียนรูวิธีวิเคราะหโดยละเอียดจากบทความ เร่ือง ”ดัชนคีวามสามารถเสถียรหรือคงที่”   
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ในวารสารวิทยาศาสตรเกษตร ปที่ 15 (4) หนา 279-291 (บรรณาธิการ, 2525) และเขียน
เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษา Basic Version 2.0 เมื่อป 2529 และปรับปรุงดวย
ภาษา Quick Basic Version 4.00 ในป 2548 จึงขอนํ าเสนอ ผลการวเิคราะหและ
คํ านวณจากโปรแกรมคอมพิวเตอร ดังนี้

STABILITY PARAMETERS

This program was based on Eberhart and Russell(1966) and was
developed by Prawit Puddhanon, Field Crops Research Institute, Dept.
of Agriculture, Bangkok. The program is batch type and needs
significant result of Var.x Env. variance from combined analysis,
before  execution. The data of yield averaged by replications of
varieties tested over environments, should be entered in two way
table from line no. 5000.

      No. of varieties   = 10 (v)
      No. of environments= 7  (n)

 Data    E1       E2        E3       E4       E5       E6       E7      Mean
--------------------------------------------------------------------------------
 G 1    4.326    4.434    4.086    3.382    6.115    3.207    3.047     4.085
 G 2    4.060    3.782    3.898    2.381    7.409    2.180    3.964     3.953
 G 3    5.335    3.868    3.408    3.672    4.885    3.222    2.794     3.883
 G 4    4.886    3.887    3.587    3.457    5.443    2.665    2.259     3.741
 G 5    4.829    2.285    3.766    2.976    5.869    2.872    3.060     3.665
 G 6    4.035    2.691    2.991    2.892    6.143    1.829    3.463     3.435
 G 7    1.821    2.760    4.287    1.302    4.726    3.934    3.390     3.174
 G 8    4.191    3.217    3.100    2.461    3.858    2.352    2.613     3.113
 G 9    1.868    1.985    2.266    1.510    4.721    1.817    2.778     2.421
 G10    2.184    2.464    2.881    2.104    2.005    1.377    2.410     2.204

     Environmental index  1 = 0.386
     Environmental index  2 =-0.230
     Environmental index  3 = 0.060
     Environmental index  4 =-0.754
     Environmental index  5 = 1.750
     Environmental index  6 =-0.822
     Environmental index  7 =-0.390

Sum of environmental index =    0.000
SS of  environmental index =    4.663

---------------------------------------------------------------------
  Pooled error  df = 189
  Pooled error  SS = 24.43
  Enter F-table(.05,.01) df 5 , 189
  F-table(.05,.01)        = 2.26 , 3.11
  Enter T-table(.05,.01) df 5
  T-table(.05,.01)        = 2.571 , 4.032
---------------------------------------------------------------------

The best stable variety should have
   1.Highest variety mean
   2.Small mean square deviation of variety or non-significant
   3.Regression coefficient equals to 1 or non-significant
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      Mean of variety  1               =    4.0853
      Mean square deviation of variety =    0.1595 ns
      Regression coefficient (b)       =    1.1196
      Standard error of regression     =    0.1850
      t-test of b                      =    0.6466 ns

      Mean of variety  2               =    3.9534
      Mean square deviation of variety =    0.2271  ns
      Regression coefficient (b)       =    1.8791
      Standard error of regression     =    0.2207
      t-test of b                      =    3.9837  *

      Mean of variety  3               =    3.8834
      Mean square deviation of variety =    0.5007  **
      Regression coefficient (b)       =    0.7325
      Standard error of regression     =    0.3277
      t-test of b                      =    0.8165  ns

      Mean of variety  4               =    3.7406
      Mean square deviation of variety =    0.4422  **
      Regression coefficient (b)       =    1.0837
      Standard error of regression     =    0.3079
      t-test of b                      =    0.2717  ns

      Mean of variety  5               =    3.6653
      Mean square deviation of variety =    0.3564  *
      Regression coefficient (b)       =    1.2945
      Standard error of regression     =    0.2765
      t-test of b                      =    1.0652  ns

      Mean of variety  6               =    3.4349
      Mean square deviation of variety =    0.2610  ns
      Regression coefficient (b)       =    1.4654
      Standard error of regression     =    0.2366
      t-test of b                      =    1.9673  ns

      Mean of variety  7               =    3.1743
      Mean square deviation of variety =    1.5548  **
      Regression coefficient (b)       =    0.6556
      Standard error of regression     =    0.5774
      t-test of b                      =    0.5965  ns

      Mean of variety  8               =    3.1131
      Mean square deviation of variety =    0.2087  ns
      Regression coefficient (b)       =    0.6448
      Standard error of regression     =    0.2115
      t-test of b                      =    1.6791  ns

      Mean of variety  9               =    2.4207
      Mean square deviation of variety =    0.3771  *
      Regression coefficient (b)       =    1.0607
      Standard error of regression     =    0.2843
      t-test of b                      =    0.2135  ns

      Mean of variety  10              =    2.2036
      Mean square deviation of variety =    0.2566  ns
      Regression coefficient (b)       =    0.0642
      Standard error of regression     =    0.2346
      t-test of b                      =    3.9893  *

      Pooled deviation SS              =   21.7205
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                        Analysis of variance
---------------------------------------------------------------------
 Source              df               SS             MS
---------------------------------------------------------------------
Total for partition  69         105.0212
  Environment           6            46.6345         7.7724
  Variety               9            25.9719         2.8858
  Var.x Env.           54            32.4147         0.6003

  Env.(linear)          1            46.6345        46.6345
  Var.x Env.(linear)    9            10.6943         1.1883
Pooled dev.            50            21.7205         0.4344
       Variety 1          5             0.7977         0.1595
       Variety 2          5             1.1355         0.2271
       Variety 3          5             2.5035         0.5007
       Variety 4          5             2.2112         0.4422
       Variety 5          5             1.7822         0.3564
       Variety 6          5             1.3048         0.2610
       Variety 7          5             7.7738         1.5548
       Variety 8          5             1.0435         0.2087
       Variety 9          5             1.8853         0.3771
       Variety 10         5             1.2831         0.2566
Pooled error            189          24.4300         0.1293
---------------------------------------------------------------------
                  Mean of experiment = 3.3674

สรุปไดวา พันธุที่ 1 (Thai Composite 1 x Phil. DMR 1, 5) เปนพันธุที่มีเสถียรภาพดี ให
ผลผลิตสงูสดุและมีสัมประสิทธิ์รีเกรสชัน (b) เทากับ 1.1196 เมื่อทดสอบโดย t-test แลว ไมตาง
จาก 1.0 และยงัมคีวามแปรปรวนของสวนเบี่ยงเบนจากเสนรีเกรสชันนอย จนไมมีนัยสํ าคัญ คือ
เทากบั 0.1595 พันธุที่ 2 (Tainan DMR Comp. 10) ตอบสนองตอสภาพแวดลอมที่เหมาะแบบ
เฉพาะเจาะจง จงึไมเหมาะทีจ่ะแนะนํ าใหปลูกในสภาพแวดลอมทั่วไป มีคา b สูงถึง 1.8791 ตาง
จาก 1.0 อยางมนียัส ําคัญ สวนพันธุที่ 3, 4, 5, 7 และ 9 มี MS deviation สูงอยางมีนัยสํ าคัญ บง
ถงึความไมแนนอนของการตอบสนองตอสภาพแวดลอม  และพันธุที่ 6, 8 มีเสถียรภาพดี คา b ไม
ตางจาก 1.0  แมวาจะใหผลผลิตไมสูงนัก แตตอบสนองตอหลาย ๆ สภาพแวดลอมไดดีสมํ่ าเสมอ      

อยางไรก็ตาม การใชวิธีวิเคราะหรีเกรสชันอธิบายเสถียรภาพของพนัธุนั้น  (Finlay and
Wilkinson, 1963; Eberhart and Russell, 1966; Perkins and Jinks, 1968)  ข้ึนกับสมมุติฐานที่
วา พนัธุที่นํ ามาเปรียบเทียบมีการตอบสนองตอสภาพแวดลอมแบบเสนตรง (linear response)
และใชไดผลดีในกรณีที่มีคาเฉลี่ยของจ ํานวนพันธุ (G) และสภาพแวดลอม (E) ในตารางสองทาง
(G x E matrix) ประมาณ 100-150 คา (DeLacy, 1981a) แตถาขอมูลการเปรียบเทียบพันธุใน
ทองถิ่นตาง ๆ มจี ํานวนมาก เชน การเปรียบเทียบพันธุขาวและพันธุพืชไรในทองถิ่นตาง ๆ  ของ
กรมวิชาการเกษตร   ซึง่ตองเกบ็ขอมูลติดตอกันอยางนอย 3 ป จํ านวนพันธุต้ังแต 12-16 พันธุ
ปลูกใน 6-9 สภาพแวดลอม ซึ่งพบวา การตอบสนองของขอมูลตอสภาพแวดลอมจ ํานวนมาก   มัก
ไมเปนเสนตรง (non-linear response) ดังนัน้ การใชวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนรวม และการ
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วเิคราะหรีเกรสชัน จงึไมสามารถอธิบายและสรุปขอมูลที่ซบัซอนของ G x E ไดเพียงพอ  ปญหา
ของการวิเคราะหตลอดจนตคีวามและคัดเลือกพันธุที่เหมาะสม ยอมเกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได
สํ าหรับแนวทางในการแกไข ใหใชวิธีการจัดกลุมและวิเคราะหการตอบสนองของกลุมพันธุ
(cluster and pattern analysis) ทีเ่สนอโดย Byth (1981) และ DeLacy (1981b) ดังผลการ
วเิคราะหและตีความการเปรยีบเทียบพันธุขาวโพด 16 พันธุ ใน 6 สภาพแวดลอม  เมื่อป  2536 ใน
ประเทศไทย (ประวิตร และคณะ, 2537) ที่พบวา พันธุ  DK 888 F1 กบั พันธุ SX 60 F1 มเีสถียร
ภาพดแีละใหผลผลิตเฉลี่ยสูง 1,007 กับ 989 กิโลกรัมตอไร ตามขอกํ าหนดของ Eberhart and
Russell (1966) แตเมือ่ใชวิธีการจัดกลุมและการวิเคราะหการตอบสนองของพันธุ พบวา พันธุทั้ง
สองแยกกนัไปอยูคนละกลุมและตอบสนองตอสภาพแวดลอมแตกตางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ใน
สภาพแวดลอมที่งดใหนํ้ าขาวโพดในชวง 36-69 วัน (stress environment)  พันธุ SX 60 F1 ใหผล
ผลิตสงูและทนแลงไดดีกวาพันธุ DK 888 F1 อยางชัดเจน

3. การจัดกลุมและวิเคราะหรปูแบบการตอบสนองของกลุมพันธุ  (cluster and
pattern analysis)  วธินีีป้ระยุกตมาจากงานของนกัอนกุรมวิธาน (taxonomist) ทีใ่ชศึกษาตัวอยาง
และลกัษณะสณัฐานวิทยาของพืชตามธรรมชาติ  แลวทํ าการจัดกลุมความคลายคลึงกันของ
ตัวอยางพืชไวเปนวงศ (family) และ ชนดิหรือสปชีส (species)  ซึง่สอดคลองกับขอมูล G x E     
ทีน่ ําคาเฉลี่ยมาใสไวในตารางสองทาง (two-way table of means)  โดยดานแถวแทนดวยจํ านวน
พันธุ (G) และดานคอลัมนแทนการแสดงออกของพันธุตามสภาพแวดลอมตาง ๆ (E) ดังนั้น ถามี
26 พนัธุ 3 ซํ้ า  9 สภาพแวดลอม ก็จะไดตารางสองทางของคาเฉลี่ยขนาด 26 x 9  เรียกวา G x E
matrix

Mungomery et al. (1974) กับ Byth et al. (1976) คณาจารยและนักวิจัยจาก
มหาวทิยาลยัควีนสแลนด ประเทศออสเตรเลีย ไดนํ าวิธีการจัดกลุมตัวเลข (numerical
classification) ที่ใชไดทัง้ตัวเลขฐานสอง (binary; 1, 0, 0, 1) ตัวเลขที่ไดจากลักษณะเชิงคุณภาพ
และตวัเลขที่ไดจากลักษณะเชิงปริมาณ มาประยุกตใชจัดกลุม G x E matrix ดังนั้น การจัดกลุม
ของพันธุ (cluster analysis) กคื็อ การจัดกลุมของพันธุที่ตอบสนองคลายคลึงกัน โดยใชคาเฉลี่ย
ของสภาพแวดลอม  ในทางกลับกัน ก็จะจัดกลุมของสภาพแวดลอมที่คลายคลึงกัน โดยใชคาเฉลี่ย
ของพนัธุทีป่ลูกในสภาพแวดลอมเหลานั้น สวนการวิเคราะหรูปแบบของปฏิสัมพันธระหวาง
พนัธุกรรมกับสภาพแวดลอม (pattern analysis) จะใชขอมูลทุกคาที่มีอยูในตาราง G x E matrix
มาอธบิายการตอบสนองของพันธุตอสภาพแวดลอม โดยมรูีปแบบจํ าลองทางสถิติ ดังนี้

Yij   = m + gi + ej + geij             ………………… 14.5
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เมื่อ Yij เปนคาเฉลี่ยของพันธุที่ ith ในสภาพแวดลอมที่ jth (i = 1, 2, 3,………ng)
                        และ (j = 1, 2, 3, ……… ne)

   m เปนคาเฉลี่ยของพันธุจากทกุสภาพแวดลอม (grand mean)
m = (1/ngne)Σij Yij

                         gi เปนอทิธิพลแบบผลบวกของพนัธุที่ ith    
                                      gi  = (1/ne) Σj Yij - m
                         ej เปนอทิธพิลแบบผลบวกของสภาพแวดลอมที่ jth   
                                      ei  = (1/ng) Σi Yij - m
                         geij เปนอทิธพิลของปฏิสัมพันธระหวางพันธุที่ ith  กบัสภาพแวดลอมที่  jth

                                     geij =  Yij - gi - ej  - m

Williams (1967) และ Wishart (1969) เสนอหลักการในการจัดกลุม  ที่ไดพัฒนาวิธีการ
คํ านวณเปนโปรแกรมคอมพิวเตอร เรียกวา agglomerative hierarchical clustering ซึ่งเปนการ
จดักลุมของขอมูลในตารางสองทาง ที่ปรับคาเปนหนวยเดียวกันหรือหารดวยสวนเบี่ยงเบนมาตร
ฐาน (SD standardized) โดยการวดัระยะทางหรือความหางระหวางขอมูลดวยวิธี Squared
Euclidian Distance (SED) ออกมาเปนคาความคลายคลึงกัน (similarity) หากพันธุเหมือนกัน
มากทีสุ่ด จะมคีาเทากับ 1 หรือแปลงเปนคาความตางกันระหวางพันธุ (dissimilarity = 1 -
similarity) เพือ่น ําคาความคลายคลึงหรือความตางกันกันนี้ไปจัดรวมกลุม โดยมีวิธีพิจารณาหลาย
แบบ เชน วดัระยะหางเฉพาะสองพันธุที่อยูใกลกันที่สุด (nearest neighbor)  วัดระยะหางเฉพาะ
สองพนัธุทีอ่ยูไกลกันที่สุด (furthest neighbor) วัดระยะหางเฉลี่ยจากกลุมพันธุ (group average)
แตสํ าหรบัขอมูลที่เปนลักษณะเชิงปริมาณ วิธีรวมกลุมที่เหมาะสมที่สุด คือ Incremental Sum of
Squares (ISS) หรือแบบทีม่ีคาผลรวมกํ าลังสองระหวางระยะทางเพิ่มนอยที่สุด โดยเริ่มจาก การ
คํ านวณและเปรียบเทียบผลรวมยกกํ าลังสองของแตละพันธุ (individual) แบบพบกันหมด พันธุที่มี
คาความตางนอยทีสุ่ด (มีคา similarity มากที่สุด) และมีคา ISS ระหวางพันธุนอยที่สุด ก็จะรวมกัน
กอน จากนั้น กจ็ะวดัคา ISS ระหวางกลุมพันธุที่รวมแลว (group) กับพันธุอ่ืน ๆ ตอไปจนครบทุก
พนัธุ  ถามี 3 พันธุ    ก็จะจัดกลุมไดสุดสูง 2 กลุม หรือ 1 กลุมพันธุ กบัอีก 1 พันธุเดี่ยว เชนเดียว
กบัถาม ี4 สภาพแวดลอม ก็จะจัดกลุมไดสูงสุด 3 กลุม หรือ 1 กลุมสภาพแวดลอม กับอีก 2 สภาพ
แวดลอมเดี่ยว

 เพือ่ใหเขาใจยิง่ขึ้น ขอยกตัวอยางวิธีการคํ านวณ  ขอมูลเพียง 3 พันธุ 3 ซํ้ า 3 สภาพแวด
ลอม จากโปรแกรมคอมพิวเตอร GEBEI หรือ Genotype by Environment Interaction (Watson
et  al., 1996) โดยเริ่มจากการนํ าขอมูลเฉลี่ยจากทุกซํ้ าเขาสูตาราง 3 x 3 matrix  วิเคราะหสัดสวน
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ของความแปรปรวนจากผลรวมยกกํ าลังสอง (% sum of squares)  คํ านวณคา Squared
Euclidian Distance (SED) ออกมาเปนคาความตางของพันธุ (dissimilarity)  แลวรวมกลุมโดยวิธี
Incremental Sum of Squares (ISS)  แสดงผลการวิเคราะหทั้งทางตาราง กราฟ Dendrogram
และ Biplot (Gabriel, 1971)

ตัวอยางที่ 14.4 ข้ันตอนการจัดกลุมพันธุ   และวิเคราะหรูปแบบการตอบสนองตอสภาพแวดลอม
              ของขอมูล  3 พนัธุ  3 ซํ้ า  3 สภาพแวดลอม  โดยโปรแกรม GEBEI  (Watson et
            al., 1996)

ขั้นตอนที่ 1 น ําขอมลูเฉลี่ยของพันธุ 3 พันธุ 3 สภาพแวดลอม ใสในตารางสองทาง G x E matrix
G x E matrix E1 E2 E3 Mean
G1 2 6 7 5
G2 3 5 4 4
G3 4 4 10 6
Mean 3 5 7 5

ขัน้ตอนที่ 2. วเิคราะหความแปรปรวนโดยโปรแกรม clusgei.exe เพื่อหาสัดสวนความแปรปรวน
TABLE 1GE: Two-way analysis of variance

SOURCE                  DF        SSQ         MSQ         (%)

 Genotypes               2       6.000       3.000       13.04
 Environments            2      24.000      12.000       52.17
 G x E interaction       4      16.000       4.000       34.78
 Total sum of squares    8      46.000       5.750

พบวา ความแตกตางของสัดสวนของความแปรปรวน (สมการที่ 14.5) โดยที่สภาพแวดลอม (E)
ปฏิสัมพนัธระหวางพันธุกรรมกับสภาพแวดลอม (G x E) และพันธุ (G) มีความความปรวนคิดเปน
52.17 %, 34.78 % และ 13.04 % ของความแปรปรวนทั้งหมด โดยเฉพาะอยางยิ่ง องคประกอบ
ความแปรปรวนของ E และ G x E รวมกัน มีสัดสวนถึง 86.95 % ซึ่งจะบดบังอิทธิพลของพันธุ (G)
ทีม่เีพียง 13.04 % จนอาจไมพบความแตกตางทางสถิติของคาเฉลี่ยของพันธุ G1, G2 และ G3 ซึ่ง
เทากบั 5, 4 และ 6 ตามลํ าดับ  จึงคํ านวณระยะหางของพันธุ   หาคาความตางระหวางพันธุ
(dissimilarity) ตอไป
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 ขัน้ตอนที่ 3 การค ํานวณหาคาความตางโดย วิธี Squared Euclidian Distance (SED) โดย
แสดงเฉพาะกราฟความหางของ G1, G2 จากสภาพแวดลอม E1, E2 และ E3 ประกอบกับทฤษฎี
การหาดานตรงขามมุมฉากของรูปสามเหลี่ยมมมุฉาก โดยวดัความหางของพันธุไดเทากับ d1,2 ,
d1,3 และ d2,3  (a) และคาความตาง (dissimilarity) ที่คํ านวณไดจากโปรแกรม GEBEI (b)

            E2
                      G2

                                   
                                      c

      b E3

                                   a             G1
                                                           E1

         (a) ระยะความหางที่วัดไดจากตาราง G x E          (b) คา dissimilarity ที่คํ านวณไดจาก GEBEI

 2
   

1                                ฌพG       1

                  G1              G2                  G3                              -1.1                    -0.65                     -0.2                 0.25                    0.7

          (c) กราฟ dendrogram  การจัดกลุมพันธุ              (d) กราฟ biplot ของพันธุกับสภาพแวดลอม

 ขั้นตอนที่  4. พจิารณาลดกลุมพันธุลงตามความเหมาะสมและจัดรวมกลุมพันธุ โดยสังเกตจาก
เปอรเซ็นตความแปรปรวน (retained SS) ที่คาดวา จะเหลอืหลังจากจัดกลุม (TABLE 2GE)

        c2 = a2 + b2  (จากตารางหนา 215)
        c   = [(2-3)2 + (6-5)2 ] 1/2

        c   = 2 1/2

d1,2 = [(2-3)2+(6-5)2+(7-4)2]1/2

        = 11
d1,3 = [(2-4)2+(6-4)2+(7-10)2]1/2

        =  17
d2,3 = [(3-4)2+(5-4)2+(4-10)2]1/2

        =  38

  Gen        G1    G2          G3
  G1           0             11           17
  G2                           0            38
  G3                                           0

  Gen        G1    G2           G3
  G1           0          0.29         0.45
  G2                           0          1.00
  G3                                          0

Dendrogram (G)

G3

G2

G1
Biplot

Gr1

3
1

2
E
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ในกรณนีี ้ ตัดสนิใจจัดกลุมพันธุเปน 2 กลุม 3 สภาพแวดลอม ยังเหลือความแปรปรวนถึง 75 %
ของการไมจัดกลุม คือ 3 พันธุ 3 สภาพแวดลอม ที่มีความแปรปรวนทั้งหมด 100 %  เมื่อไดจํ านวน
กลุมทีต่องการแลว จึงจัดรวมกลุมโดยพิจารณาจากคาผลรวมยกกํ าลังสองระหวางพันธุที่เพิ่มข้ึน
นอยที่สุด (ISS)

TABLE 2GE: The percentage of between genotype group x between       
environment group sums of squares retained for different
grouping levels

                   Environments
                         3

   Genotypes 2    75.00
       3   100.00

ที่แปลงเปนคาความตางแลว  จากตารางหนา 216 (b) พบวา คาความตางระหวางพันธุ G1 กับ
G2 เทากบั 0.29 นอยกวาความตางระหวางพันธุ G1 กับ G3 ที่เทากับ 0.45 ดังนั้น พันธุ G1 กับ
G2 จะรวมกนัเปนกลุมพันธุ Group_1 มีสมาชิกภายในกลุมสองพันธุ คือ พันธุ G1 กับ G2 จากนั้น
กพ็จิารณารวมกลุมที่เหลือ ก็คือ Group_1 กับพันธุเดี่ยว G3 (Indiv_3) ดังกราฟ dendrogram
(กราฟ c) ทีเ่ขยีนขึน้จากโปรแกรม plotgei.exe   นอกจากนั้น ยังมีวิธีการวิเคราะหการตอบสนอง
ตอพนัธุกบัสภาพแวดลอมโดยรวม ที่นํ าเสนอดวยกราฟ  biplot (กราฟ d) ซึง่เปนการวิธีการ
วเิคราะหองคประกอบหลัก (Principal Components Analysis; PCA) โดยเลือกแกน
(component) ทีเ่ปนตวัแทนที่ดีที่สุดของการตอบสนองของพันธุตอสภาพแวดลอมมาเขียนเปน
กราฟเพยีงสองแกน  การตีความจากกราฟ  biplot  (กราฟ d) ใหแบงกราฟออกเปน 4 สวน ซึ่งเปน
จดุกลางทัง้สองแกน ทีพ่กิัด 0.0 แลวพิจารณาพันธุ ถาพันธุที่อยูหางจุดกลางสวนบนของกราฟจะ
ตอบสนองตอสภาพแวดลอม แตกตางจากพันธุที่อยูหางจุดกลางสวนลางของกราฟ  ดังเชน พันธุ
G1 และ G2 อยูสวนบนของกราฟ       มีความคลายคลึงกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง พนัธุ G1 อยูใกล
จดุกลางและใกลเสนสภาพแวดลอม E2 แสดงวา เปนพนัธุที่มี G x E นอย และตอบสนองตอ
สภาพแวดลอมที่ E2 ไดดีกวาพันธุ G2 แตแตกตางจากพันธุ G3 ที่ตอบสนองไดดีในสภาพแวด
ลอม E3 ทีอ่ยูสวนลางของกราฟ    สวนสภาพแวดลอมที่มีเสนสั้นและใกลชิดกัน เชน E1 และ E2
มผีลผลิตเฉลีย่ตามความยาวของเสน 3 กับ 5  หนวย แสดงถึงความคลายคลึงกัน  แตกตางจาก
สภาพแวดลอม E3 ที่มีผลผลิตเฉลี่ย  7 หนวย มีเสนยาวและมุมกวาง
ขั้นตอนที่ 5 สรุปการจดักลุมพันธุและการตอบสนองของพันธุตอสภาพแวดลอม โดยพิจารณา
จากขอมลูทัง้หมดในตาราง G x E Matrix, สัดสวนความแปรปรวนของ G, E และ G  x E (TABLE
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1GE)  การเลอืกจ ํานวนที่จะจัดกลุม (TABLE  2GE)  ผลการจัดกลุมพันธุ (TABLE 3GE) ผลการ
จดักลุมสภาพแวดลอม (TABLE 4GE) และคาเฉลี่ยของแตละกลุมกับจํ านวนตัวอยางที่หารเปนคา
เฉลีย่ (TABLE  5GE และ 6GE)  ประกอบกับกราฟแสดงการจัดกลุมพันธุ dendrogram (กราฟ c)
และกราฟสรุปภาพรวมการตอบสนองของพันธุตอสภาพแวดลอม biplot (กราฟ d) นอกจากนั้น
ยงัมีกราฟเสนทีแ่สดงรปูแบบการตอบสนองของกลุมพันธุในแตละกลุมของสภาพแวดลอม (ภาพที่
14.6) เพือ่ศึกษาการปรับตัวของพันธุและหาสาเหตุของการตอบสนองของพันธุในแตละสภาพแวด
ลอม โดยอาศัยขอมูลเสริมที่รวบรวมไวจากแตละสภาพแวดลอม (pattern analysis)  โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ปจจยัสภาพแวดลอมที่เปนทั้งสิ่งมีชีวิต (biotic factor) และไมมีชีวิต (abiotic factor)

               ภาพที่ 14.6 รูปแบบการตอบสนองของกลุมพันธุตอกลุมสภาพแวดลอมเพื่อการวิเคราะห
                                      (pattern analysis)

TABLE 3GE: The group members at the specified group level for    
           genotypes

     Group      No.      Group Members

 Group__1        2          G1         G2
 Indiv__3        1          G3

TABLE 4GE: The group members at the specified group level for
           environments

     Group      No.      Group Members

 Indiv__3        1          E3
 Indiv__1        1          E1
 Indiv__2        1          E2
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TABLE 5GE: The group means at the specified level of genotype and
           environment groups

                   Environment Groups

              Indiv__3 Indiv__1 Indiv__2

   Group__1       5.50     2.50     5.50
   Indiv__3      10.00     4.00     4.00

TABLE 6GE: The matrix of the total number of values used to calculate
           each cell of the group means table

                   Environment Groups

  Indiv__3 Indiv__1 Indiv__2

   Group__1         2        2        2
   Indiv__3         1        1        1

Byth (1981) ไดสรุปแนวคิดและขั้นตอน ตลอดจนหลักการในการวิเคราะหและจัดการกับ
ปฏิสัมพนัธระหวางพันธุกรรมกับสภาพแวดลอม (G x E) โดยเฉพาะอยางยิ่ง การจัดกลุมพันธุและ
วเิคราะหรูปแบบการตอบสนองตอสภาพแวดลอม (cluster and pattern analysis) ที่เชื่อมโยง
สาเหตใุนการปรับตัวเขากับรูปแบบทางสรีรวิทยา (ภาพที่ 14.7 ขอ 3) ซึง่น ําไปสูการเพิ่มประสิทธิ
ผลของการคัดเลือกและโครงการปรับปรุงพันธุ ดังนี้

1. รวบรวมรปูแบบของการตอบสนองของพันธุตอสภาพแวดลอม ออกมาเปนเสนกราฟ
(summarization of the patterns) เพือ่ศึกษาปฏิสัมพันธระหวางพันธุกรรมกับสภาพแวดลอม

2. จดักลุมของพันธุและกลุมสภาพแวดลอม โดยการลดขนาด G x E matrix  ลงอยาง
เหมาะสม เพื่อใหงายตอการเปรียบเทียบ (clustering of genotypes and environments)

3. บงชีค้วามแตกตางของรูปแบบการตอบสนองของพันธุ ทั้งทั่วไปและเฉพาะเจาะจงใน
แตละสภาพแวดลอม (identification of general and specific differences among the
patterns)

4. วิเคราะหและหาสาเหตุทางสรีรวิทยาของรูปแบบการตอบสนองที่แตกตางกัน 
(physiological  analysis of these differences) เพือ่ก ําหนดเปนวัตถุประสงคของการปรับปรุง
พนัธุ วเิคราะหปจจัยสภาพแวดลอมทั้งทั่วไปและเฉพาะเจาะจง ที่สนับสนุนใหเกิดความแตกตาง
ของพนัธุ และรวบรวมสภาพแวดลอมทั้งที่เหมือนและแตกตางกัน เพื่อกํ าหนดสถานที่เปรียบเทียบ
พนัธุ (analysis of environment contribution factors to the differences of genotypes)
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ภาพที่ 14.7 แผนผังแนวคิดในการวิเคราะหและจัดการปฏิสัมพันธระหวางพันธุกรรมกับสภาพแวดลอม (G x E)     
                เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในโครงการปรับปรุงพันธุ (Byth, 1981)
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  4. การวเิคราะหองคประกอบหลักรวมกับปฏสิมัพนัธหลายมิติ (additive main
effects and multiplicative interaction model: AMMI)  วธินีีใ้ชหลักการของการวิเคราะหองค
ประกอบหลัก (principal components analysis; PCA) กบัการศึกษารูปแบบการตอบสนองของ
พนัธุในแตละจุดอยางเฉพาะเจาะจง (ordination) ในการอธิบาย G x E matrix (Fox et al., 1997)
เร่ิมจาก การวเิคราะหองคประกอบหลัก ไดแก พนัธกุรรม (G) กับสภาพแวดลอม (E) สวน
ปฏิสัมพนัธระหวางพันธุกรรมกับสภาพแวดลอม (G x E) จะถูกแปลงเปนคา matrix Z'Z หลาย ๆ
มติิ  เพือ่การเลือกมิติที่เหมาะสมที่สุด มาแสดงผลดวยกราฟ  ซึ่งมีแบบจํ าลองดังนี้

Yij  = µ +  gi  +  ej + Σk=1..t λk   αik   γjk + εij         ………… 14.6

เมื่อ Yij     เปนคาเฉลี่ยของพันธุที่ ith ในสภาพแวดลอมที่ jth

µ เปนคาเฉลี่ยทั้งหมด (overall mean)
gi      เปนองคประกอบหลักของพันธุ
ej      เปนองคประกอบหลักของสภาพแวดลอม

 λk  αik   γjk    เปน AMMI parameters ซึ่งก็คือ eigenvalues, eigenvectors
ทีป่ระเมินโดยวิธี least squares จาก matrix Z'Z โดย Z เปน
matrix ของ residual (Z = Yij  - Yi. - Y.j  + Y.. )

 εij   เปนความคลาดเคลื่อนของการทดลอง

เมือ่คํ านวณโดยวิธีการของการวิเคราะหองคประกอบหลัก จะไดคา (eigenvalue) ของแกน
(vector) ทีสู่งทีสุ่ดเปนตวัแทนเพียงสองคา มาเขียนเปนกราฟบนพื้นระนาบ 2 มิติ (vectors 1, 2
หรือ principal components 1, 2) แลวพิกัดพันธุ (G) กับสภาพแวดลอม (E) ลงบนแกนทั้งสอง
เพือ่แสดงผลเปนกราฟแบบ biplot (http://www.ggebiplot.com/concept.htm) ทีส่ามารถอธิบาย
ภาพรวมของการตอบสนองของพันธุตอสภาพแวดลอม ความยาวของ vector สภาพแวดลอม
บอกถึงอทิธิพลสภาพแวดลอมทีม่ผีลตอการแยกความแตกตางของพันธุ สวนขนาดของปฏิสัมพันธ
แปรตามความยาวของเสนตัง้ฉากจากพันธุไปยัง vector สภาพแวดลอม

วิธีนี้มีความสลบัซบัซอนมาก ตองคํ านวณดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  ในการตีความตัว
อยางกราฟ AMMI biplot ของการเปรียบเทียบพันธุ 8 พันธุ 6 สภาพแวดลอม (ภาพที่ 14.8) ให
พจิารณาวา พันธุที่อยูใกลกัน  ตอบสนองตอสภาพแวดลอมคลายคลึงกัน เชน 3 กับ 5,  4 กับ 6
และ 7 กับ 8  สวนปฏิสัมพันธ วัดเปนเสนตัง้ฉากจากพันธุนั้นไปยัง vector สภาพแวดลอม ถาเสน
ส้ัน แสดงวาพนัธุนั้นมีปฏิสัมพันธระหวางพันธุกรรมกับสภาพแวดลอมนั้นนอย เชน พันธุที่ 3 จะมี
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ปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอม S90 นอยกวา S93 แตถาเสนตั้งฉากกับ vector สภาพแวดลอมยิ่ง
ยาว เชน พนัธุที ่ 5 แสดงวา มปีฏิสัมพนัธระหวางพันธุกรรมกับสภาพแวดลอมที่ S90 และ S93
มาก หรือเปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดลอมไดงาย รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามไดจาก Cornelius
(1993); Crossa et al. (1990;  2002); Yan et al. (2000), (http://www.ggebiplot.com/)

ภาพที่ 14.8 กราฟ biplot แสดงผลการเปรียบเทียบพันธุ 8 พันธุ 6 สภาพแวดลอม   
          (http://www.cimmyt.org/english/wps/biometrics/)
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14.5 กรณศีึกษาการเปรยีบเทียบพันธุขาวโพด 26 พันธุ 3 ซ้ํ า 9 สภาพแวดลอม (case
study of regional variety trial: 26 varieties, 3 replications, 9 environments)
 กรณีศึกษา (สุริยา, 2543; สุริยา และคณะ, 2544) เปนการตัดสินใจเลือกพันธุขาวโพดลูก
ผสมทีดี่เหมาะสม จากการเปรียบเทียบพันธุลูกผสมของภาครัฐบาลและบริษัทเอกชน ป 2542
(cooperative hybrid trial between public and private sectors: 1999) โดยใชกระบวนการทาง
สถติิวเิคราะหที่ไดกลาวมาแลว (ขอ 14.4) พนัธุทีผ่านการคัดเลือกควรมีคุณสมบัติครบตามแนวคิด
และภาพรวมทางสถิติวิเคราะห คือ มีเสถียรภาพในการใหผลผลิตสูง (stability) ปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอมไดดี (adaptability) และสามารถคาดคะเนการตอบสนองตอสภาพแวดลอมได
(predictability)     

พนัธุขาวโพดลูกผสมทั้งหมด 26 พนัธุ ทีน่ ํามาศึกษาในครั้งนี้ เปนพันธุที่ใชทดสอบขั้นสุด
ทายกอนการจํ าหนาย (pre-commercial hybrid) โดยไดรับการอนุเคราะหจากโครงการ
ทดสอบพนัธุรวมกนัระหวางภาครัฐบาลและบริษัทเอกชน ของศูนยวิจัยขาวโพดขาวฟางแหงชาติ
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร อ.ปากชอง จ.นครราชสมีา โดยพันธุดังกลาวมีดังนี้ จากบริษัทไพโอ
เนียร (PIO) 3 พนัธุ ไดแก 30A33, 30A55, 30D44 บริษัทโนวารตีส (NOV) 3 พนัธุ ไดแก NT5098,
NT5178, NT8289 บริษัทซี พี (CP) 3 พนัธุ ไดแก PPT9971, XPT9872, XPT9878 บริษัทแปซิฟค
ซีดส (PAC) 3 พนัธุ ไดแก PAC710, PAC963, PAC972 บริษัทมอนซานโต (MON) 3 พนัธุ ไดแก
C9041, C8003, C8620 ศูนยวิจัยพืชไรนครสวรรค กรมวิชาการเกษตร (TF) 3 พนัธุ ไดแก
NSX2021, NSX2022, NSX2004 ศูนยวจิยัขาวโพดขาวฟางแหงชาติ (SW) 4 พนัธุ ไดแก
KSX4156, KSX4251,  KSX4252, KSX4255 กบัพนัธุเปรียบเทียบมาตรฐาน 4 พนัธุ ไดแก
C9801,  DK888, Suwan 3601 และ Suwan 1 (S) C11   น ําไปปลูกเปรียบเทียบใน 9 สภาพแวด
ลอม โดย 7 แหง เปนหนวยงานเจาของพันธุ กับอีก 2 มหาวทิยาลยั ที่รวมเปนสถานที่เปรียบเทียบ
คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม (CMU) กบัมหาวิทยาลัยแมโจ (MJU) พืน้ทีท่ดสอบโดยทั่วไปมีสภาพ
ดินเปนแบบรวนเหนียว  รวน  และรวนปนทราย ทั้งดินสีแดงและสีดํ า พื้นที่ปลูกมีความสูง
ประมาณ 200 - 900 เมตร เหนือระดับนํ้ าทะเล  มีโรคราสนิม (rust) โรคใบไหมแผลใหญ
(northern corn leaf blight) โรคกาบใบไหม (bundle sheath rot) และโรครานํ้ าคาง (downy
mildew) ระบาดปานกลางจนถึงรุนแรง แปรไปตามสภาพแวดลอม นับไดวา เปนแนวคิดการเลือก
สภาพแวดลอมเปนปจจัยสุม (random effect) แตก ําหนดใหพันธุที่เลือกมาทดสอบเปนปจจัยคงที่
(fixed effect) เพราะฉะนัน้ พนัธุที่ผานการคัดเลือกจากการทดสอบ สามารถนํ าไปผลิตหรือเผย
แพรเปนพนัธุการคาไดทันที ซึ่งตางจากพันธุที่ไดจากเทคโนโลยีชีวภาพ ที่มีการทดสอบประสิทธิ
ภาพในสภาพแวดลอมคงที่ (fixed effect) ควบคุมไดของหองปฏิบัติการและโรงเรือน   เมือ่นํ าพันธุ
ทีผ่านการคัดเลือก ออกมาสูสภาพแวดลอมที่ผันแปร ซึ่งเปนปจจัยแบบสุม (random effect) ก็อาจ
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จะไมเปนไปตามที่คาดหมายไว ดังนั้น นักเทคโนโลยีชีวภาพควรคํ านึงถึงหลักการของ G x E อยู
เสมอ ควรเลอืกตดัตอยีนในพันธุที่พื้นฐานทางพันธุกรรมหลากหลาย หรือพันธุที่ดีเดนอยูแลว
มฉิะนัน้จะตองมีกระบวนการคัดเลือกพันธุและโครงการปรับปรุงพันธุรองรับอยางตอเนื่อง

จากผลการวเิคราะหและคัดเลือกพันธุดีที่เหมาะสม จะขอนํ าเสนอแยกตามวิธีตาง ๆ แลว
จงึสรุปรวม  เปนความคิดเห็นของผูเขียน ในฐานะนักปรับปรุงพันธุพืช  ดังนี้

1. การวเิคราะหความแปรปรวนรวม เมื่อสภาพแวดลอมที่ทํ าการทดสอบมีความแปรปรวน
ไมแตกตางกัน (common error variance) หรือเปนเอกภาพ (homogeneity) จงึท ําการวิเคราะห
ความแปรปรวนรวม 26 พนัธุ 3 ซํ้ า 9 สภาพแวดลอม (ตัวอยางที่ 14.1) พบวา ความแปรปรวนของ
Env, Genotype และ G x E ตางกม็นียัส ําคัญยิ่ง (prob. < 0.01) โดยมีขนาดเทากับ 69.7287**,
29.4300**  และ 2.3882** ตามลํ าดับ จงึเปรยีบเทียบคาเฉลี่ยจากทุกสภาพแวดลอมโดยวิธี
DMRT (ตารางที่ 14.2) และคดัเลอืกพันธุลูกผสมที่ใหผลผลิตสูง แตกตางจากพันธุเปรียบเทียบ
DK888, Suwan 3601  และ Suwan 1 (S) C11 อยางมีนัยสํ าคัญได 6 พันธุ  ไดแก C8003,
C9041, 30A33, Pac972, KSX4255 และ Pac963 ซึง่ใหผลผลิตเฉลี่ยเทากับ 9.873, 9.835,
9.668, 9.586, 9.472, 9.254 ตัน/เฮกตาร ตามล ําดับ  วิธีนี้บอกแตขนาดของความแปรปรวนของ
G x E และทราบล ําดับพันธุที่ใหผลผลิตดีซึ่งผานการคัดเลือก แตไมไดบอกถึงเสถียรภาพของพันธุ
การปรบัตัวเขากับสภาพแวดลอมแตละแหง ตลอดจนการคาดคะเนการตอบสนองของพันธุตอ
สภาพแวดลอมที่แตกตางกัน

2. การวเิคราะหเสถียรภาพของพันธุ เมื่อพบนัยสํ าคัญของปฏิสัมพันธระหวางพันธุกรรม
กบัสภาพแวดลอม ใหแยกความแปรปรวน G x E ออกเปน 2 สวน คือ 1) ความแปรปรวนที่เนื่อง
จากรเีกรสชันของพันธุบนดชันีสภาพแวดลอม (b) และ 2) ความแปรปรวนเนื่องมาจากสวนเบี่ยง
เบนไปจากเสนรีเกรสชัน (S2di) จากแนวคิดของ Eberhart and Russell (1996)  ไดคัดเลือกพันธุที่
มเีสถียรภาพในการใหผลผลิต 5 พนัธุ (ตารางที่ 14.2) ไดแก C8003, C9041, 30A33, Pac972,
KSX4255 โดยพันธุทั้ง 5 มคีาเฉลีย่ผลผลิตสูง ที่ไมตางกันทางสถิติ มีสัมประสิทธิ์รีเกรสชันหรือเสน
ถดถอย (b) เทากับ 1.2393, 1.0508, 1.0860, 0.9802 และ 0.9861 เมือ่ทดสอบดวย t-test แลวไม
แตกตางจาก 1.0 นอกจากนั้นยังมีคา S2di ต่ํ าอยางไมมีนัยสํ าคัญ เทากับ 0.1905, 0.2553,
0.2158, 0.2715 และ 0.5007 ตามล ําดับ แตกตางจากพันธุ Pac963 ทีม่ผีลผลิตสูงเทากับ 9.254
ตัน/เฮกตาร  แตมีคาสัมประสิทธิ์รีเกรสชัน (b) เทากับ 1.2996** ตางจาก 1.0 อยางมีนัยสํ าคัญยิ่ง
ถงึแมวามีคา S2di ต่ํ าอยางไมมนียัสํ าคัญ ก็ถือวา พันธุนี้ไมมีเสถียรภาพ เมื่อพิจารณาขอมูลเพิ่ม
เตมิจากกราฟของพันธุกับดัชนีสภาพแวดลอม  (ภาพที่ 14.9) พบวา พันธุ C8003 มเีสถียรภาพใน
การใหผลผลิตที่สุด และยังตอบสนองตอสภาพแวดลอมที่ดี (SW) ดังจะเห็นวา เสนรีเกรสชันมี
ความชนัมากกวาเสนรีเกรสชันเฉลี่ย  (mean)  ซึง่แตกตางจากพันธุ  NSX2004   ทีไ่มมีเสถียรภาพ
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ตารางที่ 14.2   คา stability parameters (Eberhart and Russell, 1966): คาเฉลี่ย (mean) คา
สัมประสทิธิ์รีเกรสชัน (b) คาเบี่ยงเบนจากรีเกรสชัน (S2di) ของลักษณะผลผลิต
ขาวโพด 26 พันธุ 9 สภาพแวดลอม ในป 2542 ฤดูฝน (สุริยา, 2543)

พันธุ ผลผลิต      คาสัมประสิทธิ์รีเกรสช่ัน (b) S2dI

 ตัน/เฮกตาร      (Regression coefficient) (MS deviation)
 14. C8003 9.873 A 1.2393 ns 0.1905 ns

 13. C9041 9.835 A 1.0508 ns 0.2553 ns

  1. 30A33 9.668 AB 1.0860 ns 0.2158 ns

 12. PAC972 9.586 ABC 0.9802 ns 0.2715 ns

 22. KSX4255 9.472 ABCD 0.9861 ns 0.5007 ns

 11. PAC963 9.254 ABCDEF 1.2966 ** 0.093 ns

 24. DK888 8.665         FGHI 1.0146 ns 0.8717 ns

 18. NSX2004 8.556         FGHIJ 0.5840 ** 0.1478 ns

 26. Suwan3601  (check) 8.361             HIJ 1.1514 ns 0.4525 ns

 25. Suwan1 (S)C11  (check) 6.354                  L 0.6898 ns 0.0501 ns

คาเฉล่ีย 8.812  1.0001  0.3416  
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             ภาพที่ 14.9 การตอบสนองของพันธุตอดัชนีสภาพแวดลอมแบบรีเกรสชันเสนตรง
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และมคีวามชันของเสนรีเกรสชันนอย (b) เทากับ 0.0584** ซึง่ตํ ่ากวาเสนรีเกรสชันเฉลี่ย 1.0 อยาง
มนียัสํ าคัญ  จากวธิกีารวิเคราะหนี้ จัดการกับ G x E ไดดี บอกถึงเสถียรภาพของพันธุ การปรับตัว
เขากบัสภาพแวดลอมแตละแหง ตลอดจนรูคาการคาดคะเนการตอบสนองของพันธุตอสภาพแวด
ลอม แตจะเหมาะสมสํ าหรับขอมูลที่มีจํ านวนพันธุกับสภาพแวดลอมไมมากนัก  และมีการตอบ
สนองของพันธุเปนแบบเสนตรง (linear response)

3. การจัดกลุมและวิเคราะหรูปแบบการตอบสนองของกลุมพันธุ เปนวธิีที่เหมาะสมกับขอ
มลูจ ํานวนมาก และการตอบสนองของพันธุตอสภาพแวดลอมแบบไมเปนเสนตรง (non-linear
response) เร่ิมจากการวิเคราะหความแปรปรวนของพันธุ 26 พันธุ 9 สภาพแวดลอม จากขอมูลใน
ตาราง G x E matrix (ตารางที่ 14.3)  พบวา สภาพแวดลอม (E) มคีวามแปรปรวนมากที่สุด  รอง
ลงมาเปนพันธุ (G) และปฏิสัมพันธ (G x E) โดยมคีาความแปรปรวนที่วัดจากผลรวมยกกํ าลังสอง
(sum of squares) เทากับ 66.00, 20.70 และ 13.30 % ตามล ําดับ  แสดงวา แหลงความแปร
ปรวนสวนใหญ มาจากความแตกตางของสภาพแวดลอมทั้ง 9 แหง  และผลผลิตของพันธุสวน
ใหญแปรปรวนไปตามสภาพแวดลอมไมมากนัก

จากนั้น จงึพจิารณาความแปรปรวนที่เหลือหลังจากการจัดกลุม (ตารางที่ 14.4) ถาจัด
กลุมพันธุเปน 18 กลุม และกลุมสภาพแวดลอม 8 กลุม  จะลดความแปรปรวนลงเหลือเพียง 90.13
% หรือลดลง 9.87 % ของการไมไดจัดกลุม คือ  26 พันธุ 9 สภาพแวดลอม  ในการวิเคราะหคร้ังนี้
เลอืกจัดกลุมพันธุเปน 10 กลุม และสภาพแวดลอม 7 กลุม กย็ังเหลือเปอรเซ็นตความแปรปรวนถึง
61.06 % โดยมจี ํานวนกลุมและสมาชิกกลุม ดังตารางที่ 14.5 พันธุ C8003, C9041 และ 30A33
ทีใ่หผลผลิตเฉลี่ยสูงเทากับ 9.873, 9.835 และ 9.668 ตัน/เฮกตาร ตอบสนองตอสภาพแวดลอม
คลายคลึงกัน จึงถูกจัดอยูใน Group_13 สวนพันธุ KSX4255 ใหผลผลิต 9.472 ตัน/เฮกตาร ถูกจัด
อยูใน Group_6 และพันธุ Pac972 และ Pac963 ทีใ่หผลผลิต 9.586 และ 9.254 ตัน/เฮกตาร ถูก
จัดอยูใน Group_16 ดังจะเหน็ความแตกตางระหวางกลุมไดงาย จากกราฟ dendrogram (ภาพที่
14.10 ซาย) และรูปแบบการตอบสนองของพันธุตอสภาพแวดลอม (ตารางที่ 14.7 กับ ภาพที่
14.11)

ตารางที่ 14.3  การวเิคราะหความแปรปรวนปจจัยพันธุ สภาพแวดลอม และปฏิสัมพันธ

           SOURCE                 DF        SSQ         MSQ         (%)
Genotypes                   25     126.889       5.076       20.70
Environments                 8     404.615      50.577       66.00
G x E interaction          200      81.533       0.408       13.30

Total sum of squares       233     613.037       2.631
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ตารางที่ 14.4  เปอรเซ็นตความแปรปรวนระหวางกลุมพันธุ (Gen) กับกลุมสภาพแวดลอม    
                   (Environment) ทีเ่หลอืหลังจากลดขนาดของ G x E matrix

                                         Environment
            2       3       4       5       6       7       8

      6   15.19   28.40   31.57   34.36   38.27   40.80   43.89
      7   16.73   32.90   37.19   40.57   44.50   47.21   50.93
      8   16.83   33.07   37.64   42.34   50.99   54.09   59.58
      9   17.50   35.19   39.81   44.52   53.22   56.40   62.12
     10   17.53   35.24   42.90   47.69   56.40   61.06   66.81
     11   18.56   38.15   45.95   50.85   60.00   64.67   71.04
Gen  12   18.60   38.87   46.84   51.75   61.72   66.41   72.85
     13   19.43   39.78   49.01   55.00   65.09   70.33   76.94
     14   19.55   39.92   49.33   55.32   66.22   73.81   80.71
     15   20.02   40.97   51.21   57.32   69.08   76.79   83.83
     16   20.34   41.35   51.67   57.79   69.62   79.90   87.03
     17   20.42   41.43   52.24   58.47   70.32   80.78   88.47
     18   21.42   42.63   53.49   59.75   71.60   82.08   90.13
     19   21.57   43.11   54.02   60.37   72.55   83.03   91.38

อยางไรก็ตาม ผลของการจัดกลุมพันธุ  กส็อดคลองกับวิธีที่ 1 คือการวิเคราะหความแปรปรวนรวม
และวิธีที่ 2 การวเิคราะหเสถียรภาพของพันธุ ทั้งนี้ เพราะการทดลองนี้มีความแปรปรวนของ
ปฏิสัมพนัธระหวางพันธุกรรมกับสภาพแวดลอมต่ํ า ประกอบกับการจัดการปลูก    ดูแลรักษาแปลง
ทดลอง ในแตสถานีวิจัยของบริษัทเอกชนและหนวยราชการ เปนไปไดดีอยางสมํ่ าเสมอ แตเมื่อ
พจิารณาขอมูลลักษณะอื่น ๆ เชน ลักษณะฝกหัวเปดจนเห็นปลายฝก (open husk) ซึ่งเปน
ลักษณะทีไ่มตองการ มาทํ าการจัดกลุมอีกครั้ง พบวา พันธุ C8003 กับพันธุ 30A33 ยังคงตอบ
สนองตอสภาพแวดลอมเหมือนกัน  แตตางจากพันธุ  C9041  ทีม่เีปอรเซ็นตฝกหัวเปดสูงถึง 11.2
%  และถกูจดัไปอยูคนละกลุม  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  สภาพแวดลอมที่โครงการหลวงแมสาใหมของ

ตารางที่ 14.5 กลุมของพันธุ จ ํานวนพันธุ และสมาชิกภายในกลุม ที่ตอบสนองคลายคลึงกัน

     Group      No.   Group Members

   Indiv_25      1    SW1C11
   Group_14      4     30A55    NT5098    XP9872     DK888
   Group_10      4    NT8289    XP9878   NSX2004   NSX2021
   Group_16      5    PAC710    PAC963    PAC972     C9801   C8620
   Group_15      3     30D44   KSX4251    SW3601
   Group_12      2    PT9971   KSX4156
   Group_13      3     30A33     C8003     C9041
   Group__6      2   KSX4252   KSX4255
   Indiv__5      1    NT5178
   Indiv_17      1   NSX2022
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ตารางที่ 14.6 กลุมของสภาพแวดลอม จ ํานวนสภาพแวดลอมและสมาชิกภายในกลุม ที่ตอบ
                      สนองคลายคลึงกัน

     Group           No.   Group Members
   Indiv__9        1       SUWAN(SW)
   Indiv__1        1         MJU
   Group__2        2     PACIFIC(PAC)    CP
   Group__1        2         CMU   NOVARTIS (NOV)
   Indiv__7        1       TAKFA (TF)
   Indiv__3        1    MONSANTO (MON)
   Indiv__6        1     PIONEER (PIO)

    ภาพที่ 14.10 Dendrogram บงชี้ความคลายคลึงกันของกลุมพันธุ (ซาย) และของกลุมสภาพแวดลอม (ขวา)

มหาวิทยาลัยแมโจ (MJU) ทีส่นบัสนนุการแยกกลุมพันธุทั้งสองออกจากกัน (contribution
analysis) ดังนัน้ พนัธุทีดี่เหมาะสมที่จะนํ าไปเผยแพรทํ าเปนพันธุการคา (commercial hybrid)
คือ พันธุ C8003 ของบริษัทมอนซานโต กับพันธุ 30A33 ของบรษิทัไพโอเนียร  นอกจากนั้น ยังจัด
กลุมของสภาพแวดลอมที่แตกตางกันไดอีก 7 กลุม (ตารางที่ 14.6) คือ Indiv_9 (SW), Indiv_1
(MJU), Group_2 (PAC, CP), Group_1 (CMU, NOV), Indiv_7 (TF), Indv_3 (MON) และ
Indiv_6 (PIO) ดังจะเหน็ความแตกตางระหวางกลุมไดงาย จากกราฟ dendrogram (ภาพที่
14.10 ขวา) โดยเฉพาะอยางยิ่ง สภาพแวดลอมที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม (CMU) กับที่
มหาวทิยาลยัแมโจ ซึ่งตางก็อยูในจังหวัดเชียงใหมเหมือนกัน แตถูกแยกไปอยูคนละกลุม แสดงวา
สภาพแวดลอมทัง้สองมีความแตกตางกัน โดยที่สถานีโครงการหลวงแมสาใหมหรือแปลงทดสอบ
ของมหาวทิยาลัยแมโจ นั้นมีความสูงประมาณ 900 เมตร เหนือระดับนํ้ าทะเล มีโรคใบไหมแผล
ใหญ โรคราสนิม และโรคกาบใบไหม ระบาดรุนแรง เปนตัวแทนของพื้นที่สูง (high land) ตางจาก
ทีม่หาวทิยาลัยเชียงใหม ที่มีความสูงประมาณ 320 เมตร เหนือระดับนํ้ าทะเล และไมมีโรคระบาด
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ดังนัน้ สถานวีจิยัทัง้สองจึงถูกเลือกเปนแปลงทดสอบ ที่มีศักยภาพในการแยกความแตกตางของ
พนัธุ   สํ าหรับโครงการเปรยีบเทียบพันธุลูกผสมของภาครัฐบาลและบริษัทเอกชนสืบตอไป

ตารางที่ 14.7 คาเฉลีย่ของกลุมพันธุในแตละกลุมสภาพแวดลอม หลังจากลดขนาดเปน 10 x 7
                     หรือ G_group x E_ gruop matrix

Environment Groups
           Indiv_9 Indiv_1 Group_2 Group_1 Indiv_7 Indiv_3 Indiv_6

 Indiv_25    8.90    7.20    4.75    7.05    5.60    5.80    6.00
 Group_14    9.65    7.12    6.42    9.61   10.30    9.48    9.50
 Group_10    9.88    8.15    6.96    9.06    9.60    8.35    8.27
 Group_16   11.12    7.98    7.05   10.26   10.76    9.18   10.20
 Group_15   11.33    7.23    6.97    9.22   10.13    8.40    9.43
 Group_12   11.15    8.20    6.78    9.82    8.55    9.05    9.35
 Group_13   12.03    9.03    7.55   10.72   11.23    9.27   10.07
 Group_6    12.25    8.80    7.35   10.00   10.25    8.45    8.95
 Indiv_5     9.50    6.80    5.80    9.65    9.60    8.00    7.00
 Indiv_17    9.10    6.10    5.55    8.65    8.50    7.90    9.10

ภาพที่ 14.11 การตอบสนองของกลุมพันธุขาวโพดตอกลุมสภาพแวดลอม ดานผลผลิต (ตัน/เฮกตาร)

4. การวเิคราะหองคประกอบหลักรวมกบัปฏิสัมพันธหลายมิติ วธินีีซ้บัซอนมาก จึงใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรข้ันทดลอง จากอินเตอรเน็ตที่  http://www.ggebiplot.com/software.htm
ซึง่วเิคราะหไดเพียง 7 พนัธุ 7 สภาพแวดลอม (G x E matrix) จงึไดเลือกเฉพาะพันธุที่ใหผลผลิต
เฉลี่ยสูง ไดแก พันธุ C8003, 30A33, Pac972, KSX4255 พนัธุทีใ่หผลผลิตปานกลาง NT5098
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กบัพนัธุเปรียบเทียบมาตรฐาน DK888  และ Suwan 1 C (11)  ปลูกใน 7 สภาพแวดลอม ไดแก
MJU, CMU, MON, PAC, NOV, TF และ SW  ใชการวิเคราะหแบบ AMMI2 คือ มกีารปรับคาหรือ
มกีารหารดวยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD, standardized) เพือ่วดัการตอบสนองของพันธุตอ
สภาพแวดลอม

 จากผลการทดลอง ซึ่งแสดงดวยกราฟของ AMMI biplot (ภาพที่ 14.12) พบวา แกน PC1
และ PC2 เปนตัวแทนของความแปรปรวนไดถึง 78 % และ 17 % เมือ่รวมสองแกน จึงไดความ
แปรปรวนทั้งหมดถึง 95 %     พนัธุทีม่ีผลผลิตสูงใกลเคียงกัน ไดแก C8003, 30A33, KSX4255
อยูใกลแกน PC1 ในสวนที่มีคาบวก (+)  และยงัตอบสนองเฉพาะเจาะจงตอสภาพแวดลอมที่
มหาวิทยาลัยแมโจ (MJU) และไรสุวรรณ (SW) ไดดี  แตกตางจากพันธุ Pac972 ทีม่ีผลผลิตรองลง
มา และตอบสนองตอสภาพแวดลอมหลาย ๆ แหง ไดดี เชน ที่บริษัท มอนซานโต (MON) ศูนยวิจัย
พืชไรนครสวรรค (TF)  บริษัทแปซิฟค (PAC) บริษัทโนวารตีส (NOV) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม
(CMU) แตกตางจากพันธุ NT5098 และ DK888 ทีอ่ยูหางจากกลุมสภาพแวดลอม  โดยเฉพาะ
อยางยิง่ พันธุเปรียบเทียบมาตรฐาน Suwan 1 C11 ทีม่ีผลผลิตตํ่ า เทากับ 6.354 ตัน/เฮกตาร    
อยูใกลแกน PC1 และ PC2 สวนที่เปนลบ (-)  และตอบสนองตอสภาพแวดลอมตางจากพันธุอ่ืน ๆ
อยางชัดเจน  ดังนัน้ พนัธุทีเ่หมาะสมที่คัดเลือกจากวิธีการนี้ ก็คือ พันธุ C8003, 30A33  ซึ่งไดผล
สอดคลองกับวิธีการอื่น ๆ และพันธุ Pac972 ทีต่อบสนองตอสภาพแวดลอมไดหลายแหง

ภาพที่ 14.12  AMMI biplot แสดงการตอบสนองของขาวโพด 7 พันธุ ใน 7 สภาพแวดลอม
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จากการวิเคราะหขอมูล การเปรยีบเทียบพันธุลูกผสมของภาครัฐบาลและบริษัทเอกชน
ตามทองถิ่นตาง ๆ ในป 2542 สรุปไดวา สภาพแวดลอมมีอิทธิพลตอการแสดงออกของผลผลิตขาว
โพด (E) เมือ่ความแปรปรวนของปฏิสัมพันธระหวางพันธุกรรมกับสภาพแวดลอม (G x E ) มีคา
นอย ควรใชวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนรวม (combined analysis of variance) และคัดเลือก
พนัธุจากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดย DMRT แตถาตองการศึกษาละเอียดถึงรูปแบบการตอบ
สนองของพนัธุตอสภาพแวดลอม ควรใชวิธีการวิเคราะหที่สลับซับซอนขึ้น เชน การวิเคราะหเสถียร
ภาพของพันธุ (stability analysis or stability parameters)   การจัดกลุมและวิเคราะหรูปแบบการ
ตอบสนองของกลุมพันธุ (cluster and pattern analysis)  ตลอดจนวิธีวิเคราะหองคประกอบหลัก
รวมกับปฏิสัมพันธหลายมิติ (additive main effects and multiplicative interaction model:
AMMI) ทัง้นี ้นกัปรับปรุงพันธุพืชควรใชหลาย ๆ วิธี ผสมผสานกันแบบบูรณาการ ประกอบกับขอ
มลูเสริมของปจจัยสภาพแวดลอม ตลอดจนลักษณะอื่น ๆ ที่มีความสํ าคัญตอผลผลิต ชวยตัดสิน
ใจคดัเลอืกพนัธุที่เหมาะสมที่สุด โดยไมยึดติดวิธีใดวิธีหนึ่งโดยเฉพาะ
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