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บทคัดยอ 
ขาวโพดเปนพืชที่มีคุณภาพโปรตีนต่ํา เนื่องจากเอนโดสเปรมมี tryptophan และ lysine ในปริมาณที่ต่ํา 

แตมีขาวโพดที่มีโปรตีนคุณภาพสูง (quality protein maize, QPM) ควบคุมดวยยีน opaque-2 (o2o2) ทําให

ปริมาณ tryptophan สูงขึ้นจากเดิมประมาณสองเทาและมี modifying genes ชวยใหขาวโพดมีเมล็ดแข็งใส

(vitreousness) เหมือนขาวโพดไร การทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาขาวโพดที่มีปริมาณทริปโตเฟนสูง 2) 

คัดเลือกสายพันธุพอแมเพื่อใชในการผลิตลูกผสมเดี่ยว  และ 3) ศึกษาสมรรถนะการผสมในลักษณะผลผลิต โดยใช

ขาวโพดลูกผสมกลับชั่ว BC1S4 ที่มียีน opaque-2 จํานวน 29 สายพันธุ (lines) เปนพันธุแมผสมพันธุกับตัวทดสอบ 

(testers)  3 สายพันธุ คือสายพันธุ T1310 T1325 และ T2015 ไดลูกผสมจํานวน 87 คูผสม จากการปลูกทดสอบ

ผลผลิตและวิเคราะหสมรรถนะการผสม ไดคัดเลือกสายพันธุแทที่ใหผลผลิตดีที่สุดไวจํานวน 8 สายพันธุ คือสาย

พันธุแทที่ 4, 7, 9, 11, 14, 16, 39 และ 40 ตามลําดับ โดยใหผลผลิตเฉลี่ยกับตัวทดสอบทั้ง 3 สายพันธุ เทากับ 

1,010.62, 996.23, 1,024.15, 937.58, 931.01, 1,089.37, 926.96 และ 935.01 กก./ไร  ตามลําดับ โดยสายพันธุ

แทที่ 9  และตัวทดสอบ T2015 ใหคาเฉลี่ยสมรรถนะการผสมทั่วไป (GCA) สูงสุด  และจากการตรวจสอบยีน พบ

ยีน opaque-2 เมื่อตรวจสอบดวยเครื่องหมายโมเลกุล phi057 สงผลใหปริมาณทริปโตเฟนเพิ่มขึ้นจากพันธุปกติ  

0.62 % เปน 0.96 - 1.82 % ในขณะที่ปริมาณโปรตีนของสายพันธุแท 8 สายพันธุมีคา 7.35 – 7.72 % ซึ่งไม

แตกตางจากขาวโพดปกติ ดังนั้นสายพันธุแท  8  สายพันธุ ที่คัดเลือกไวสามารถนําไปหาคูผสมที่เหมาะสมสําหรับ

สรางลูกผสมเดี่ยวไดโดยวิธีผสมแบบพบกันหมดตอไป 

 
คําสําคัญ : opaque-2, tryptophan, QPM, phi057  
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ABSTRACT 
The low nutritive value of maize endosperm protein is genetically control. At the present date, 

quality protein maize (QPM), which contains the opaque-2 gene (o2o2) for twice tryptophan content 

along with numerous modifiers for kernel vitreousness. The objectives of this study were; 1) to improve 

the maize inbred lines with high tryptophan, 2) to select the inbred maize parents for single cross hybrid 

and 3) to estimate combing ability of QPM inbred lines for the yield. For plant materials, twenty-nine of 

BC1S4 with opaque-2 gene were used as female parent and 3 tester lines, T1310, T1325 and T2015 

were employed as male parent. Eighty-seven hybrids were obtained. Eight superior inbred lines, 

namely p1 to p8, were selected depending on the result of yield trial and combining ability. These 

inbred lines were selected from the tested line number 4, 7, 9, 11, 14, 16, 39 and 40. The average yield 

trial of these inbred lines crossed with 3 tester lines that gave the grain yield about 1010.62, 996.23, 

1024.15, 937.58, 931.01, 1089.37, 926.96 and 935.01 kg rai-1, respectively. The highest GCA was the 

cross between P3 and T2015. Moreover, these inbred lines had the opaque-2 gene that tested by the 

molecular marker, phi057. The protein content in the endosperm of 8 inbred lines ranged from 7.35 to 

7.72 % and tryptophan content in protein ranged form 0.96 to 1.82% which was  significant higher than 

the normal maize (0.62%) while the protein content in the endosperm was the same for all maize.  For 

the future, diallel cross will be made from the selected inbred lines for single cross hybrid development. 
 

Keywords : opaque-2, tryptophan, QPM, phi057 
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 คํานํา 

ขาวโพดเปนธัญพืชที่ใชประโยชนเปนอาหารมนุษยและอาหารสัตว  รวมท้ังเพื่อการอุตสาหกรรม  ทั้งนี้

เนื่องจากเกือบทุกสวนของขาวโพดมีคุณคาทางเศรษฐกิจ  การนํามาใชประโยชนสวนใหญไดมาจากเมล็ด ซึ่ง

ประกอบดวยเอนโดสเปรม  เอมบริโอ  และ เพอริคาบ ในสัดสวนรอยละ 82.6, 11.1 และ 6.2 ตามลําดับ  เมื่อ

พิจารณาถึงองคประกอบภายในเมล็ดสวนใหญเปนแปง  แตก็มีโปรตีนและน้ํามันเปนองคประกอบรวมอยูดวย  

ภายในเอ็นโดสเปรมของเมล็ดขาวโพดทั่วไป (normal maize) มีโปรตีนเปนองคประกอบอยูในปริมาณที่ต่ําและ

คุณภาพไมดี  เมื่อเปรียบเทียบกับโปรตีนในเอมบริโอ ซึ่งมีปริมาณโปรตีนที่มากและคุณภาพดีกวา ในชวงทศวรรษ 

1960 นักวิทยาศาสตรจากมหาวิทยาลัย Purdue ไดคนพบยีน opaque-2 (o2o2)  ในขาวโพด ซึ่งเปนยีนที่เกิดจาก

การกลายพันธุ (mutant gene) อยูบนโครโมโซมที่ 7 สงผลใหภายในเอนโดสเปรมของขาวโพดมีปริมาณ 

tryptophan และ lysine สูงขึ้น ในขณะเดียวกันก็พบวายีนนี้มีผลทําใหเกิดแปงออน (soft chalky dull) ในเมล็ด 

และเกิดโรค ear rot ไดงาย กอใหเกิดปญหากับผลผลิตของขาวโพด ทําใหไมเปนที่ยอมรับของเกษตรกรในชวงเวลา

นั้น (Villegas, 1994) จากปญหาดังกลาวถือเปนจุดเริ่มตนของการปรับปรุงพันธุขาวโพด opaque-2 เพิ่มมากขึ้น 

จนกระทั่งไดมีการคนพบ  modifying genes ที่มีผลทําใหขาวโพดที่มียีน opaque-2 มีเมล็ดใส (vitreousness) และ

แข็ง (kernel hardness) เหมือนขาวโพดปกติ (Vasal, 1994; Lopes and Larkins, 1994) เรียกวาขาวโพดคุณภาพ
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โปรตีนสูง (Quality protein maize, QPM) และที่สําคัญคือขาวโพด QPM มีผลผลิตไมนอยกวาขาวโพดที่ปลูกเปน

การคาในปจจุบัน (CIMMYT, 1999) สําหรับประเทศไทย ไดเคยมีการนําขาวโพด QPM ที่ปรับปรุงโดยศูนยวิจัย

ขาวโพดและขาวสาลีนานาชาติ (The International Wheat and Maize Improvement Center, CIMMYT) มาปลูก

ทดสอบแลว แตพบวาขาวโพด QPM ที่นําเขามาจากตางประเทศยังไมสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมของ

ประเทศไทยไดดีเทาที่ควร แตพันธุหรือสายพันธุเหลานั้นสามารถที่จะนํามาใชเปนแหลงพันธุกรรมสําหรับการ

ปรับปรุงขาวโพดคุณภาพโปรตีนในประเทศไทยได และเนื่องจากขาวโพด opaque-2 ถูกควบคุมดวยยีนดอย 1 คู 

ดังนั้นในการนําประชากรของขาวโพดมาใชเปนแหลงพันธุกรรม จึงตองมีการตรวจสอบยีน   opaque-2 กอน เพราะ

ถามียีนของขาวโพดพันธุปกติเขาไปผสมในตําแหนง opaque-2 จะทําใหขาวโพดมีปริมาณของ tryptophan และ 

lysine ต่ําเหมือนกับขาวโพดปกติ ซึ่งการตรวจสอบยีน opaque-2 ทําไดโดยใชเครื่องหมายโมเลกุลที่มีความจําเพาะ

กับยีนตําแหนงนี้ โดยจะใชเทคนิค simple sequence repeat (SSR) ทําใหการตรวจสอบขาวโพด opaque-2 ทําได

งายขึ้น (Jompuk et al., 2006; Jompuk, 2007) โดยไมตองรอจนกระทั่งถึงระยะเก็บเกี่ยวแลวนําเมล็ดไปวิเคราะห

ปริมาณของ tryptophan ซึ่งวิธีนี้สามารถนําไปใชประโยชน เพื่อชวยในการคัดเลือกยีน opaque-2 ในโครงการ

ปรับปรุงพันธุขาวโพดดวยวิธีปกติ (conventional breeding) ทั้งในการปรับปรุงประชากรและพัฒนาสายพันธุ  

อินเบรดสําหรับผลิตขาวโพดลูกผสม การทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาสายพันธุแทขาวโพดใหมีปริมาณ 

ทริปโตเฟนสูงเนื่องจากยีน opaque-2 โดยใชเครื่องหมายโมเลกุล (molecular marker) ชวยในการตรวจสอบยีน 

opaque-2 และทดสอบสมรรถนะการผสมดานผลผลิตของสายพันธุแทที่คัดเลือกไว 

 

อุปกรณและวิธีการ 
 

แหลงพันธุกรรมขาวโพด opaque-2 และการปลูกทดสอบผลผลิต  
ใชสายพันธุแทในชั่ว BC1S4 จากโครงการปรับปรุงพันธุขาวโพดเพื่อเพิ่มคุณภาพโปรตีน จํานวน 29 สาย

พันธุ (ซึ่งคัดเลือกมาจากสายพันธุอินเบรดดีเดนในชั่ว BC1S2 จํานวน 7 สายพันธุ มีปริมาณทริปโตเฟนอยูระหวาง 

7.0 - 8.1 % (Jompuk et al., 2009)) เปนพันธุแมผสมกับสายพันธุทดสอบ (testers) จํานวน 3 สายพันธุ ไดแก 

สายพันธุ T1310 T1325 และ T2015 ไดคูผสมท้ังหมด จํานวน 87 คูผสม ในการปลูกทดสอบผลผลิต ปลูกทดสอบ

ลูกผสมรวมกับพันธุแมและพันธุทดสอบ วางแผนการทดลองแบบสุมในบลอคสมบูรณ (RCBD) จํานวน 2 ซ้ํา ขนาด

แปลงยอย (plot size) แถวยาว 5 เมตร จํานวน 2 แถว ระยะปลูก 0.75 x 0.25 เมตร การปฏิบัติดูแลแปลงทดลอง 

ทําตามคําแนะนํามาตรฐานของศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แลววิเคราะห

หาสมรรถนะการผสมทั่วไป (GCA) และสมรรถนะการผสมเฉพาะ (SCA) ตามหลักการของ Lines x Tester             

(Jenkins and Brunson, 1932) 

 

ตรวจสอบ opaque-2 gene, โปรตีน และปริมาณทริปโตเฟนในขาวโพดสายพันธุแท 
สายพันธุแทที่มีสมรรถนะการผสมดี หรือมีศกัยภาพในการใหผลผลิตดีคัดเลือกไวจํานวน 8 สายพันธุ

(ไดมาจากการทดสอบผลผลิตที่กลาวไวขางตน) โดย 4 สายพันธุแรกไดมาจากคูผสม Agron29 x Pop65C6-55 

 1)  P1; Agron29BC1S4-17-4-11-1-1   

2)  P2; Agron29BC1S4-17-4-11-2-1   
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3)  P3; Agron29BC1S4-17-4-11-3-1   

4)  P4; Agron29BC1S4-17-4-11-4-1   

และอีก 4 สายพันธุไดมาจากคูผสม Agron20 x Pop65C6-46 

 5)  P5; Agron20BC1S4-13-8-17-5-3   

 6)  P6; Agron20BC1S4-13-16-78-4-1  

 7)  P7; Agron20BC1S4-13-20-93-2-9  

8)  P8; Agron20BC1S4-13-21-95-1-13 

นําสายพันธุเหลานี้มาตรวจสอบยีน opaque-2 ดวยเครื่องหมายโมเลกุล phi057 (SSR-primer)    

(Jompuk et al., 2006) เก็บเมล็ดทั้ง 8 สายพันธุมาวิเคราะหปริมาณ tryptophan ทําตามวิธีของ Villegas และ 

Mertz (1971) โดย  สุมตัวอยางเมล็ดประมาณ 20-30 เมล็ด แชน้ํากลั่นประมาณ 30 นาที หลังจากนั้นลอกเอาเพอริ

คาบ (pericarp) และแกะสวนของเอมบริโอ (embryo) ออก ผ่ึงลมใหแหง แลวนําเอนโดสเปรม (endosperm) ไป

บดดวยเครื่อง cyclone mill ที่มีตะแกรงลอนขนาด 0.08 มิลลิเมตร นําแปงที่ไดไปสกัดไขมันดวยเครื่องสกัดไขมัน 

โดยใช hexane เปนตัวทําละลาย ทิ้งไวใหแหง กอนจะนาํไปใชวิเคราะหโปรตีนและ tryptophan การวิเคราะห

โปรตีนใชการวิเคราะหหาปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (total nitrogen) ดวยวธิี Micro-kjeldahl  (Bailey, 1967) แลว

นํามาคํานวณเปนเปอรเซ็นตโปรตีนในเมล็ด (N x  6.25)  
 

วิธีการวิเคราะหปริมาณทรปิโตเฟนในเอนโดสเปรม  
ชั่งตัวอยาง 100 มิลลิกรัม ใสลงในหลอดเซนติฟวจ เติมสารละลาย papain ปริมาตร 4 มิลลิลิตร (สําหรับ 

blank เติมสารละลาย blank เพียงอยางเดียว)  บมตัวอยางที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ชั่วโมง เขยา

หลอดทุกๆ 30 นาที จากนั้นนําตัวอยางออกไวที่อุณหภูมหิองประมาณ 5 นาทีแลว นาํไปปนเหวี่ยงดวยความเร็ว 

2500 RPM 1 นาที  ดูดสวนใสดานบน ปริมาตร 1 มิลลิลิตรใสหลอดทดลองใหม เติม reagent C (ดังรายละเอียด

ดานลาง) ปริมาตร 4 มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน นําไปบมที่อณุหภูมิ 65 องศาเซลเซียส นาน 15 นาท ี

นําตัวอยางที่เย็นแลว ไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ 560 นาโนเมตร กราฟมาตรฐานเตรียมไดจาก DL-tryptophan ที่

ความเขมขนระหวาง 0 – 40 μg/ml   
 

การเตรียมสารละลาย 
Reagent A:  ละลาย FeCl3• 6H2O 270 มิลลิกรัม ดวย glacial acid 1 ลิตร ใน volumetric flask  

Reagent B:  30 N sulfuric acid ผสม sulfuric acid เขมขน 833.3 มิลลิลิตร ใน distilled water ปรับปริมาตรเปน 

1 ลิตร เติม sulfuric acid ลง distilled water ชาๆ ใน volumetric flask ที่แชในน้ําแข็งและใช 

magnetic ในการผสมใหเขากัน 

Reagent C:  ผสม reagent A และ reagent B เขาดวยกัน ปลอยทิ้งไวประมาณ 1 ชั่วโมงกอนนําไปใช 

 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังที่ 6 

 187 

ผลการทดลองและวิจารณ 
ผลการทดสอบสมรรถนะการผสมของตัวทดสอบ 3 สายพันธุ พบวา ตัวทดสอบสายพันธุ T2015 ให

คาเฉลี่ย GCA สูงสุดคือ 19.531 รองลงมาคือ สายพันธุ T1325  และสายพันธุ  T1310 ซึ่งใหคาเฉลี่ย GCA  เทากับ 

7.899 และ -27.420 ตามลําดับ  แสดงวาหากนําตัวทดสอบ T2015 ไปผสมกับสายพันธุอื่นๆ จะใหคาเฉลี่ยผลผลิต

ลูกผสมดีที่สุด  เมื่อวิเคราะหผลการทดสอบสมรรถนะการผสมของสายพันธุแทสามารถแบงเปนกลุมที่ใหคา GCA 

เปนบวกไดแก สายพันธุแท  4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 24,  27, 35, 39 และ 40  สวนกลุมที่ใหคา GCA เปนลบไดแก 

สายพันธุแท 5, 8,12, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 31, 32, 34, 36, 37, 38 และ 41 ซึ่งคาGCAแสดงไวในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงคาสมรรถนะการผสมทั่วไปของตัวทดสอบ 3 สายพันธุและขาวโพด 29 สายพันธุที่เกิดจากการ 

     ผสมกับตัวทดสอบ 3 สายพันธุ 
 

Lines GCA  Lines GCA  Lines GCA 

4 60.897  5 -26.721  34 -24.54 

7 118.14  8 -319.786  36 -84.475 

9 146.054  12 -74.585  37 -42.173 

11 59.482  17 -53.265  38 -30.841 

14 65.192  20 -31.883  41 -5.611 

16 73.035  21 -24.755  T1310 -27.420 

19 54.92  22 -25.273  T1325 7.899 

24 0.107  23 -70.088  T2015 19.531 

27 19.577  26 -9.006    

35 46.652  28 -2.603    

39 48.87  31 -69.085    

40 56.91  32 -26.281    

 

 ผลการวิเคราะหสมรรถนะการผสมเฉพาะ (SCA) พบวา สายพันธุ 38 ใหคาเฉลี่ย SCA สูงสุดเมื่อผสมกับตัว

ทดสอบสายพนัธุ T1310  สายพันธุ 5 ใหคาเฉลี่ย SCA สูงสุดเมื่อผสมกับตัวทดสอบสายพันธุ T1325 และสายพันธุ 

20 ใหคาเฉลี่ย SCA  สูงสุดเมื่อผสมกับตวัทดสอบสายพนัธุ T2015   ซึ่งคาเฉลี่ยสมรรถนะการผสมเฉพาะเทากับ 

251.857,  279.783 และ 145.097 ตามลําดบั  จากผลการทดสอบสมรรถนะการผสมสามารถคัดเลือกสายพันธุพอ

แมไดทั้งหมด 8 สายพันธุ คือ P1 ถึง P8 (สายพันธุแท 4, 7, 9, 11, 14, 16, 39 และ 40 ตามลําดับ)  ซึ่งคาเฉลี่ย

ผลผลิตลูกผสมที่เกิดจากการผสมระหวางสายพันธุแทกับตัวทดสอบ แสดงไวในตารางที่ 2 โดยสายพันธุที่คัดเลือก

ไวนี้ จะนําไปผสมแบบพบกันหมด (diallel cross) เพื่อหาคูผสมท่ีเหมาะสมที่สุดสําหรับผลิตพันธุลูกผสมเดี่ยวตอไป 
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ตารางที่ 2  แสดงผลผลิตเฉล่ียลูกผสมระหวางสายพันธุแทกับตัวทดสอบทั้ง 3 ตัว 

Lines P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Sw4452 

Yield(kg/rai) 1,010.62 996.23 1,024.15 937.58 931.01 1,089.37 926.96 935.01 1,164 

 
ตรวจสอบ opaque-2 ดวยเครื่องหมายโมเลกุลในขาวโพดสายพันธุแท 

การตรวจสอบยีน opaque-2 ดวยเครื่องหมายโมเลกุล phi057 ของสายพันธุแท (BC1S4) ที่มีสมรรถนะการ

ผสมทั่วไปดี พบวา สายพันธุแท 8 สายพันธุ ยังคงมียีน opaque-2 อยูในสภาพโฮโมไซกสั (ภาพที่ 1) สายพันธุแททั้ง 

8 สายพันธุใหโพลีมอรฟซึมไมแตกตางไปจากพันธุ opaque-2 (op) แตจะใหโพลีมอรฟซึมที่แตกตางไปเมื่อเทียบกับ

พันธุตรวจสอบ (Sw และ ag) แสดงใหเห็นวา การเพิ่มความคงตัวทางพันธุกรรมโดยวิธีการผสมตัวเองทําไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ไมมีการปนเปอนจากละอองเกสรจากขาวโพดสายพันธุอื่น ๆ ทั้งนี้หากมีละอองเกสรของขาวโพดพันธุ

อื่น ๆ มาผสมรวม พันธุแทจะแสดงออกเหมือนขาวโพดพันธุปกติ (Jompuk et al., 2006) 

 
 

 
ภาพที ่1 แสดงยีน opaque -2 ที่พบในขาวโพดสายพนัธุแท  8 สายพันธุ (P1-P8), ขาวโพดไร (Sw และ 

ag) และขาวโพด opaque-2 (op) 
 
ปริมาณโปรตนีและทรปิโตเฟน 

สําหรับปริมาณโปรตีนในเอนโดสเปรมของสายพันธุแทมีคาระหวาง 7.35 - 7.72 % ขณะที่พันธุ opaque-2 

และพันธุตรวจสอบ (Sw และ ag) มีคา 7.76 และ 4.5 % ตามลําดับ (ตารางที่ 3) อยางไรก็ตามพบวาปริมาณ

โปรตีนของสายพันธุขาวโพดทั้งหมดไมมีความแตกตางทางสถิติ จากผลดังกลาวสอดคลองกับการทดลองของ 

Vasal (1994) ที่พบวาปริมาณโปรตีนในเอนโดสเปรมของขาวโพดปกติและขาวโพด opaque-2 มีปริมาณที่

ใกลเคียงกัน (Jompuk, 2007) 

 

o2o2 O2O2 
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ตารางที่ 3 ปริมาณโปรตีน ปริมาณ tryptophan และลักษณะทางการเกษตรอื่นๆ ของขาวโพดสายพนัธุแท            

8 สายพันธุ และสายพันธุมาตรฐาน (opaque-2 และ SW4452)  

สายพันธุ 
เปอรเซ็นต
โปรตีน 

เปอรเซ็นต 
tryptophan 

ความสูงตน 
(ซม.) 

ความสูงฝก 
(ซม.) 

อายุวันออก
ดอกตัวผู 

P1 7.345 1.480 143 68 55 

P2 7.420 1.144 142 58 57 

P3 - - 147 73 54 

P4 7.630 1.533 132 62 55 

P5 7.465 1.278 114 58 57 

P6 7.720 1.820 87 40 55 

P7 7.640 0.959 168 88 55 

P8 7.400 1.266 113 47 57 

opaque-2 (op) 7.760 1.247 125 56 56 

Suwan (Sw) - 0.615 174.3 99 55 

F-test ns ** - - - 

LSD: 0.05 - 0.151 - - - 

- = not determine 

ns = non significant difference 

** =  highly significant difference 
 

สรุปผลการทดลอง 
สามารถคัดเลือกสายพันธุแท (BC1S4) ที่มียีน opaque-2 ดวยเครื่องหมายโมเลกุล phi057 จํานวน 8 สาย

พันธุ  (P1 - P8) สายพันธุเหลานี้มีสมรรถนะการผสมทั่วไปดี และมีลักษณะทางการเกษตรที่ดี   โดยลูกผสมระหวาง

สายพันธุแทกับตัวทดสอบทั้ง 3 สายพันธุ ใหผลผลิตเฉลี่ย 1,010.62, 996.23, 1,024.15, 937.58, 931.01, 

1,089.37, 926.96 และ 935.01 กก./ไร ตามลําดับ  สายพันธุแทเหลานี้มีปริมาณโปรตีนในเอนโดสเปรมระหวาง

7.35 - 7.72 %  และมีปริมาณทริปโตเฟนในโปรตีน  0.96 - 1.82 % ซึ่งสูงกวาขาวโพดปกติที่มีปริมาณทริปโตเฟน  

0.62 % 
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