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บทคัดย่อ 

การศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรมและอัตราพันธุกรรมในลักษณะผลผลิตและองค์ประกอบ
ผลผลิตงา (Sesamum indicum L.) โดยวิเคราะห์จากความแปรปรวนของประชากร 6 ชั่วรุ่น (P1 P2 F1 
F2 BC1 and BC2) ของงา 3 คู่ผสม คือ BL5 x MR13 BL5 x พันธุ์พ้ืนเมือง และ MR13 x พันธุ์พ้ืนเมือง   
ในการประมาณค่าความแปรปรวนเนื่องจากสภาพแวดล้อม ผลการท างานของยีนแบบบวกและแบบข่ม 
(environmental, additive and dominance genetic variances) และอัตราพันธุกรรมแบบแคบ 
(narrow-sense heritability, 

2

nh )  ใช้วิธีของ Warner (1952) และ อัตราการพันธุกรรมอย่างกว้าง 
(broad-sense heritability, 

2

bh ) ใช้วิธีของ Burton (1951) จากการศึกษาพบว่า ค่าความแปรปรวน        
ของทุกลักษณะจากทุกประชากรมีอิทธิพลเนื่องจากสภาพแวดล้อมมากกว่าอิทธิพลเนื่องจาก ยีน                  
แบบผลบวกและแบบข่ม ยกเว้น ลักษณะจ านวนฝักต่อต้น น้ าหนัก 1,000 เมล็ด และผลผลิตต่อต้น                  
ในคู่ผสม BL5 x พันธุ์พ้ืนเมือง ค่าอัตราพันธุกรรมแบบกว้างและแบบแคบค่อนข้างต่ า เกือบทุกลักษณะ 
ยกเว้น น้ าหนัก 1,000 เมล็ด คู่ผสม MR13 x พันธุ์พ้ืนเมือง ที่มีค่าอัตราพันธุกรรมแบบกว้างสูงสุดเท่ากับ 
0.58 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง และลักษณะน้ าหนัก 1,000 เมล็ด ในคู่ผสม BL5 x พันธุ์พ้ืนเมือง ที่มีค่า
อัตราพันธุกรรมแบบแคบสูงสุดเท่ากับ 1.06 

ค าส าคัญ :  งา ความแปรปรวนทางพันธุกรรม อัตราพันธุกรรมแบบกว้างและอัตราพันธุกรรมแบบแคบ 
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Abstract 

 To study genetic variance and heritability of yield and yield component 
characters in Sesamum indicum L. Analysis of variance in six generations (P1, P2, F1, F2, 
BC1 and BC2) was conducted and analyzed from the variance of six generations of three 
crosses. The first cross was between BL5 (black sesame) and MR13 (red sesame) and the 
second cross was between BL5 and local line (white sesame) and third cross was 
between MR13 and local line (white sesame). Environmental variances, additive and 
dominance genetic variances, narrow-sense heritability ( 2

nh  ) were estimated using 
Warner method (Warner, 1952). The estimation of broad sense heritability ( 2

bh ) according 
to Burton (1951). The results showed that The heritability of all characters were higher 
environmental variances then additive and dominance genetic variance except only for 
Number of capsule per plant, 1,000 seed weight, and Yield per plant, of the cross BL5 × 
local line had the highest broad -sense heritability of 0.58. And 1,000 seed weight of the 
cross BL5 × local line had the highest narrow-sense heritability of 1.06. 
 
Keywords :  Sesamum indicum L., genetic variance, broad-sense and narrow-sense  
 heritability.  

บทน า 

งา (Sesamum indicum L.) เป็นพืชน้ ามัน    
ที่สามารถปลูกได้ ง่าย ทนทานต่อความแห้งแล้ ง             
และสามารถเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่มีอากาศร้อน             
แดดจัด ต้องการปริมาณน้ าฝนตลอดฤดูปลูกประมาณ 
400 มิลลิเมตร (อริยาภรณ์, 2556) โดยสามารถปลูกก่อน
หรือหลั งพืชหลักหรือหลั งการท านา ในเมล็ดงา                  
มีปริมาณน้ ามัน 50-60 เปอร์เซ็นต์ โดยส่วนใหญ่                
เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัว ซึ่งช่วยลดปริมาณคลอเลสเตอรอล
และความดันโลหิตลง งาเป็นพืชที่มีผู้บริโภคทั้งใน และ
ต่างประเทศที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจาก
เมล็ดงามีสรรพคุณทางยา (nutraceutical) และมี
คุณค่าทางโภชนาการสูง (Anilakumar et al., 2010)  
แต่การผลิตงายังมีปัญหาเรื่องผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
ค่อนข้างต่ า เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น ขาดพันธุ์ดีที่ให้ 
ผลผลิตสูง ขาดความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อม ขาดเทคโนโลยีในการผลิต อีกทั้ง             
การระบาดของโรคและแมลงท าให้ไม่สามารถปลูก
ติดต่อกันในพ้ืนท่ีเดิมได้ 

งา เป ็นพ ืชที ่ม ีพ ันธ ุกร รมที ่ซ ับซ ้อนมาก 
(Janick and Whipkey, 2002) ซึ่งความส าเร็จของ

โครงการปรับปรุงพันธุ์ ขึ้นอยู่กับการคัดเลือก ซึ่งการ
คัดเลือกลักษณะใดลักษณะหนึ่งของพืชที่เป็นลักษณะ
ปริมาณนั ้น นักปรับปรุงพันธุ ์พืชต้องค านึงถึงว่า                  
การคัดเลือกพืชมาจ านวนหนึ่งนั้น ลักษณะที่คัดเลือก             
ที่วัดได้นั้นเป็นผลมาจากพันธุกรรมหรือสภาพแวดล้อม
มากน้อยเพียงใด การคัดเลือกพืชให้มีผลผลิตสูงอาจ             
ไม่ได้ผลถ้าหากความแปรปรวนเนื่องจากสภาพแวดล้อม
มีมากจนบดบังความแปรปรวนเนื่องจากพันธุกรรม  
ดังนั้น อัตราพันธุกรรม (heritability) จึงเป็นตัวก าหนด
ความส าเร็จในการปรับปรุงพันธุ์ของประชากรงาและ
ลักษณะนั้น ๆ ว่ามีโอกาสการคัดเลือกที่ก้าวหน้าหรือ
ลดลงได้ อัตราพันธุกรรมของลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
นั้นเป็นข้อมูลส าคัญ ซึ่งบ่งบอกความยากง่ายในการ
คัดเลือกและปรับปรุงลักษณะดังกล่าว โดยลักษณะที่มี
ค่าอัตราพันธุกรรมสูงแสดงให้เห็นว่า ความแปรปรวน
ของลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้น เนื่องมาจากผลของยีน
มากกว่าสภาพแวดล้อม การคัดเลือกพันธุ์จะท าได้ง่าย
กว่าและสามารถเลือกใช้วิธีที ่ง่ายในการปรับปรุง
ลักษณะดังกล่าวได้ (Falconer and Mackay, 1996) 
ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา  
ความแปรปรวนทางพันธุกรรมและอัตราพันธุกรรม               
ในลักษณะผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตงา  
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วิธีการวิจัย 

ท า ก า ร ป ร ะ ม า ณ ค ว า ม แ ป ร ป ร ว น                        
ทางพันธุกรรมและอัตราพันธุกรรมงา 3 คู่ผสม คือ BL5 x 
MR13 BL5 x พันธุ์พื้นเมือง และ MR13 x พันธุ์
พื้นเมือง โดยผสมข้าม ผสมตัวเอง และผสมกลับ ของ
แต่ละคู่ผสมเพื่อให้ได้ประชากร 6 ช่ัวรุ่น ได้แก่ P1 P2 
F1 F2 BCp1 และ BCp2 น าเมล็ดพันธุ์ของประชากรทั้ง 6 
ช่ัวรุ่นของแต่ละคู่ผสมมาปลูกพร้อมกันในแปลงทดลอง               
ของส านักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี ระหว่างเดือนตุลาคม – มกราคม 2557 
โ ด ย ว า ง แ ผ น ก า ร ท ด ล อ ง แ บ บ  Randomized 
Complete Block Design (RCBD) จ านวน 3 ซ้ า 
บันทึกข้อมูลสุ่มเป็นรายต้น โดยมีจ านวนต้นในการ
บันทึกข้อมูลของแต่ละซ้ าในแต่ละช่ัวรุ่น P1 P2 F1 F2 
BCp1 และ BCp2 เท่ากับ 10, 10 10 50 30 และ 30 ต้น 
ตามล าดับ บันทึกลักษณะความสูงของล าต้น ความสูง
ของฝักแรก จ านวนกิ่งหลักต่อต้น จ านวนฝักต่อต้น  
ความยาวของปล้อง และผลผลิตต่อต้น ยกเว้นลักษณะ
น้ าหนัก 1,000 เมล็ด ที่จะสุ่มจาก 10 ต้นของแต่ละซ้ า 
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ nested หรือ 
hierarchal classification การประมาณค่าความ
แปรปรวนเนื่องจากยีนแบบบวกและแบบข่ม (additive 
and dominance genetic variance) และอัตรา
พันธุกรรมแบบแคบ (narrow-sense heritability, 2

nh ) 
โดยใช้วิธีการค านวณของ Warner (1952) และ อัตรา
พันธุกรรมแบบกว้าง (broad-sense heritability, 2

bh ) 
โดยใช้วิธีค านวณของ Burton (1951) 

 

 

 

ผลการวิจัย 
 
การประเมินความแปรปรวนทางพันธุกรรม

แ ล ะ อั ต ร า พั น ธุ ก ร ร ม ใน ลั ก ษณ ะ ผ ล ผ ลิ ต แ ล ะ
องค์ประกอบผลผลิตงา 3 คู่ผสม ได้ผลการทดลองดังนี้ 

ความยาวปล้อง พบว่า อิทธิพลเนื่องจาก
สภาพแวดล้อมมีผลต่อลักษณะความยาวปล้องของทุกคู่ 
ผสมมากกอิทธิพลจากการท างานของยีนแบบผลบวก
และแบบข่ม อิทธิพลของยีนแบบข่มมีค่ามากกว่า            
ยีนแบบบวกของทุกคู่ผสม และอัตราพันธุกรรมแบบกว้าง
และแบบแคบอยู่ในเกณฑ์ต่ า  

ความสู งต้ น  พบว่ า  อิ ทธิ พล เนื่ อ งจาก
สภาพแวดล้อมมีผลต่อความสูงต้นของทุกคู่ผสมมีค่า
มากกว่าอิทธิพลจากการท างานของยีนแบบผลบวกและ
แบบข่ม อิทธิพลของยีนแบบข่มมีค่ามากกว่ายีนแบบ
บวกของทุกคู่ผสม อัตราพันธุกรรมแบบกว้างมีค่าตั้งแต่ 
0-0.31 และอัตราพันธุกรรมแบบแคบมีค่าเท่ากับ 0 
(Table 1) 

ความสูงของฝักแรก พบว่า อิทธิพลเนื่องจาก
สภาพแวดล้อมมีผลต่อความสูงของฝักแรกของทุกคู่ 
ผสมมีค่ามากกว่าอิทธิพลจากการท างานของยีนแบบ
ผลบวกและแบบข่ม อิทธิพลของยีนแบบข่มมีค่า
มากกว่ายีนแบบบวกของทุกคู่ผสม ยกเว้น คู่ผสม BL5 
x MR13 ที่มีอิทธิพลของยีนแบบบวกมากกว่าแบบข่ม 
และคู่ผสม BL5 x MR13 มีค่าอัตราพันธุกรรมแบบ
กว้างเท่ากับ 0.26 และอัตราพันธุกรรมแบบแคบเท่ากับ 
0.26 (Table 1) 

จ านวนของกิ่งหลักต่อต้น พบว่า อิทธิพล
เนื่องจากสภาพแวดล้อมมีผลต่อจ านวนของกิ่งหลัก              
ต่อต้นของทุกคู่ผสมมีค่ามากกว่าอิทธิพลจากการท างาน
ของยีนแบบผลบวกและแบบข่ม อิทธิพลของยีนแบบข่ม
มีค่ามากกว่ายีนแบบบวกของทุกคู่ผสม ยกเว้น คู่ผสม 
MR13 x พันธุ์พื้นเมือง และ MR13 x พันธุ์พื้นเมือง            
มีค่าอัตราพันธุกรรมแบบแคบเท่ากับ 0.28 (Table 1) 
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Table 1 Estimates of additive variances ( 2

A ), dominance variances ( 2

D ), environmental variances           
( 2

E ), broad-sense heritability ( 2

bh ) and narrow-sense heritability ( 2

nh ) of yield and yield 
components in three sesame crosses. 

 

 

x Variance components calculated as follows: )(2 2

2
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3/2

1

2

2

2

1

2

FppE   , 222

2

2 )( AEFD    
y broad-sense heritability calculated as follows: 2

2

22

2

2 /)( FEFbh    
z narrow-sense heritability calculated as follows: 

2

2

22 / FAnh   
 

Characters and populations x

A

2  
2

D  2

E  y

bh 2  z

nh 2  
Internode length       
MR13 x local line -0.16 0.19 0.68 0.05 0 
BL5 x local line -0.08 0.00 0.79 0 0 
BL5 x MR13 -0.36 0.12 1.06 0 0 
Plant height      
MR13 x local line -23.56 5.63 143.80 0 0 
BL5 x local line -22.21 51.98 131.03 0.19 0 
BL5 x MR13 -46.19 100.81 120.48 0.31 0 
Height of first capsule      
MR13 x local line -45.51 19.12 73.13 0 0 
BL5 x local line -15.72 -1.58 71.04 0 0 
BL5 x MR13 23.00 -0.70 65.12 0.26 0.26 
Number of main branch per plant      
MR13 x local line 0.37 -0.75 1.69 0 0.28 
BL5 x local line -0.79 0.33 1.65 0 0 
BL5 x MR13 -0.88 0.76 1.25 0 0 
Number of capsule per plant      
MR13 x local line -164.58 11.89 365.56 0 0 
BL5 x local line -468.60 493.78 218.71 0.10 0 
BL5 x MR13 -183.17 214.11 165.65 0.16 0 
1,000 seed weight      
MR13 x local line 0.05 0.03 0.06 0.58 0.39 
BL5 x local line 0.11 -0.07 0.07 0.36 1.06 
BL5 x MR13 -0.11 0.03 0.11 0 0 
Yield per plant      
MR13 x local line -2.58 1.57 4.35 0 0 
BL5 x local line -4.92 8.52 3.07 0.08 0 
BL5 x MR13 -2.88 1.50 3.94 0 0 
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จ านวนฝักต่อต้น พบว่า อิทธิพลเนื่องจาก
สภาพแวดล้อมมีผลต่อจ านวนฝักต่อต้นของทุกคู่ผสม             
มีค่ามากกว่าอิทธิพลจากการท างานของยีนแบบผลบวก
และแบบข่ม ยกเว้น คู่ผสม BL5 x พันธุ์พื้นเมือง               
ที่อิทธิพลแบบข่มมีค่ามากกว่าอิทธิพลจากการท างาน
จากสภาพแวดล้อม และอิทธิพลของยีนแบบข่มมีค่า
มากกว่ายีนแบบบวกของทุกคู่ผสม อัตราพันธุกรรม
แบบกว้างมีค่าตั้งแต่ 0-0.16 และอัตราพันธุกรรม            
แบบแคบมีค่าเท่ากับ 0 (Table 1) 

น้ าหนัก 1,000 เมล็ด พบว่า อิทธิพลทั้งสาม
แบบมีค่าใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะ อิทธิพลของยีน            
แบบบวกมีผลต่อลักษณะน้ าหนัก 1,000 เมล็ด มากกว่า
อิทธิพลจากการท างานยีนแบบข่ม ในสองคู่ผสม คือ 
MR13 x พันธุ์พื้นเมือง และ BL5 x พันธุ์พื้นเมือง และ
อิทธิพลแบบบวกมีมีผลต่อลักษณะน้ าหนัก 1,000 เมล็ด 
มากกว่าอิทธิพลเนื่องจากสภาพแวดล้อม ในคู่ผสม BL5 
x พันธุ์พื้นเมือง อัตราพันธุกรรมแบบกว้างมีค่าตั้งแต่     
0-0.58 ซึ่งคู่ผสม BL5 x พันธุ์พื้นเมือง มีค่าเท่ากับ 
0.36 และ MR13 x พันธุ์พื้นเมือง มีค่าเท่ากับ 0.58 
อัตราพันธุกรรมแบบแคบ มีค่าตั้งแต่ 0-1.06  ซึ่ง คู่ผสม 
MR13 x พันธุ์พื้นเมือง มีค่าเท่ากับ 0.39 และ BL5 x 
พันธุ์พื้นเมือง มีค่าเท่ากับ 1.06 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สูง             
จะส่งผลให้ลักษณะ น้ าหนัก 1,000 เมล็ด สามารถ
ปรับปรุงพันธุ์ได้ง่ายและสามารถคัดเลือกในช่ัวต้น ๆ               
ได้ (Table 1) 

ผลผลิตต่อต้น พบว่า อิทธิพลเนื่องจาก
สภาพแวดล้อมมีผลต่อลักษณะผลผลิตต่อต้นของทุกคู่ 
ผสมมีค่ามากกว่าอิทธิพลจากการท างานของยีนแบบ
ผลบวกและแบบข่ม ยกเว้น คู่ผสม BL5 x พันธุ์พ้ืนเมือง 
ที่อิทธิพลแบบข่มมีค่ามากกว่าอิทธิพลเนื่องจาก
สภาพแวดล้อม และอิทธิพลของยีนแบบข่มมีค่า
มากกว่ายีนแบบบวกของทุกคู่ผสม (Table 1) 

ค่าอัตราพันธุกรรมที่มีค่าประมาณเป็นเท่ากับ 
0 Robinson, et al. (1955) เสนอว่า อัตราพันธุกรรม
ผันแปรไปตามลักษณะ โดยค่าที่ประมาณเป็นค่าลบ  
จะสันนิษฐานให้เป็นค่าเท่ากับ 0 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาความแปรปรวนทางพันธุกรรม
และอัตราพันธุกรรมแบบกว้างและแบบแคบ พบว่า 
ลักษณะผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต ส่วนใหญ่              
เป็นผลมาจากอิทธิพลของสภาพแวดล้อมในทุกคู่ผสม 

ยกเว้น ลักษณะจ านวนฝักต่อต้น น้ าหนัก 1,000 เมล็ด 
และจ านวนผลผลิตต่อต้น ส าหรับคู่ผสม BL5 x                 
พันธุ์พื้นเมือง อิทธิพลการท างานของยีนแบบข่มมีค่า
มากกว่ายีนแบบบวกทุกลักษณะและคู่ผสม ยกเว้น 
ลักษณะความสูงของฝักแรก ในคู่ผสม BL5 x MR13, 
จ านวนกิ่งหลักต่อต้น ในประชากร MR13 x พื้นเมือง 
และน้ าหนัก 1,000 เมล็ด ในคู่ผสม MR13 x พื้นเมือง 
กับ BL5 x พื้นเมือง มีอิทธิพลการท างานของยีน               
แบบบวกมากกว่าแบบข่ม 

อัตราพันธุกรรมแบบกว้างของลักษณะ
ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต มีค่าอยู่ในระดับต่ า           
ถึงปานกลาง ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 0.58 ลักษณะที่มีค่า
อัตราพันธุกรรมระดับปานกลาง ได้แก่ น้ าหนัก 1 ,000 
เมล็ด โดยในคู่ผสม MR13 x พันธ์พื้นเมือง มีค่าอัตรา
พันธุกรรมแบบกว้างเท่ากับ 0.58 ส่วนอัตราพันธุกรรม
แบบแคบของลักษณะผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต 
มีค่าอยู่ในระดับต่ าถึงสูง มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1.06 ซึ่งส่วน
ใหญ่ค่าอัตราพันธุกรรมแบบแคบอยู่ระดับต่ า ยกเว้น 
ลักษณะ น้ าหนัก 1,000 เมล็ด โดยในคู่ผสม BL5 x 
พันธุ์พื้นเมือง มีค่าอัตราพันธุกรรมแบบแคบเท่ากับ 
1.06 จากผลการทดลองดังกล่าวช้ีให้เห็นว่าลักษณะ 
ต่ า ง  ๆ  เ ห ล่ า นี้  เ ป็ น ลั ก ษ ณ ะ ที่ ไ ว ต่ อ อิ ท ธิ พ ล                           
ของสภาพแวดล้ อมมาก  ซึ่ งท า ให้ การคั ด เลื อก              
และปรับปรุงพันธุ์ท าได้อยาก จ าเป็นต้องใช้วิธีการ
คัดเลือกและการปรับปรุงพันธุ์ที่มีการทดสอบรุ่นลูก 
และควรท าการคัดเลือกเพื่อปรับปรุงสมรรถนะเฉพาะ 
หรือใช้วิธีการคัดเลือกหลาย ๆ แบบ และท าการทดลอง
ภายใต้หลาย ๆ สภาพแวดล้อม (พีระศักดิ์ , 2526)  
ยกเว้นลักษณะน้ าหนัก 1 ,000 เมล็ด ที่มีค่าอัตรา
พันธุกรรมแบบแคบอยู่ในระดับสูง ซึ่งสามารถคัดเลือก
และปรับปรุงพันธุ์ได้ง่ายและโดยเลือกใช้วิธีปรับปรุง
พันธุ์แบบง่ายๆได้ ซึ่งจะเห็นได้จากการปรับปรุงพันธุ์งา
ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นในการเพิ่มขนาดของเมล็ดพันธุ์  
(สมใจ, มปป.) 
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