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การใชความหลากหลายของกลุมพันธุขาวกลุมขาวดอกมะลิ 
เพื่อลดความรุนแรงของโรคไหม 

 
โดย 

 พฤกษ  ยิบมันตะสิริ 1,2  จําลอง  โพธาเจริญ 2 บุศรา  ล้ิมนิรันดรกุล 2 และ นงนุช ประดิษฐ 3 

 

1ภาควิชาพืชไร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2 ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3 นักศึกษา ปริญญาโท ภาควิชาพืชไร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
คํานํา 

พันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 เปนชื่อพันธุขาวหอมมะลิอยางเปนทางการจัดเปนขาวคุณ
ภาพดีมากของไทย พันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งเปนขาวเจาไวตอชวงแสง เก็บเกี่ยวประมาณ 25 
พฤศจิกายน มีความทนแลง ทนดินเปรี้ยว ทนตอดินเค็ม ตานทานใสเดือนฝอยรากปม มีปริมาณ 
อมิโลสต่ํา ขาวสุกนุม เหนียว และมีความหอม 

ขาวขาวดอกมะลิ 105 คัดเลือกจากแปลงรวบรวมพันธุขาวจากอ. บางคลา จ. ฉะเชิงเทรา 
โดยนายสุนทร สีหะเนิน ป 2493-94 และขยายเปนพันธุสงเสริมในป 2502 ขาวพันธุดังกลาว
สามารถปลูกไดทั่วประเทศ แหลงปลูกที่สําคัญไดแก สุรินทร บุรีรัมย ศรีสะเกา อุบลราชธานี และ
ยโสธร เปนพันธุขาวที่ทนแลงแตออนแอตอโรคและแมลงโดยเฉพาะโรคไหม (Pyricularia oryzae) 

 การสงเสริมพันธุดังกลาวเปนเวลานานกวา 40 ป อาจเกิดความแปรปรวนจากนี้คาดวามี
ความหลากหลายของสายพันธุขาวหอม ซึ่งมีคุณภาพใกลเคียงกับขาวขาวดอกมะลิ 105 กระจาย
อยูในแหลงปลูกขาวนาปของประเทศ 
 

วัตถุประสงค 
1 เพื่อจําแนกความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุขาวดอกมะลิ 105  
2 เพื่อประเมินลักษณะผลผลิตคุณภาพและลักษณะการทนทานตอโรคไหม 
3 ใชประโยชนจากความหลากหลายของขาวขาวดอกมะลิ 105 เพื่อทดสอบความสามารถการ

ทนทานตอการระบาดของโรคไหม 
4 ศึกษาการระบาดและความรุนแรงของโรคในแตละประชากรพรอมทั้งผลผลิตในแตละประชา

กร 



 

 

การใชความหลากหลายของกลุมพันธุขาวกลุมขาวดอกมะลิเพ่ือลดความรุนแรงของโรคไหม ป 2542

2

วิธีการ 
1. ตัวอยางขาวขาวดอกมะลิ 105 จํานวน 74 ตัวอยางจาก สพ. ลพ. ตร. กจ. มค. กส. ศก. ยส.  
      บร. สร. อด. ขก. ลป. ชม. มส. พร. 
2. ใชเอนไซม 6 ชนิด EST GOT LAP ME/IDH  และ MDH และใชวิธีอิเลคโตรโพรีซีส วิเคราะห

ความแปรปรวนทางไอโซมของพันธุขาว 
3. ประเมินลักษณะผลผลิตของตัวอยางขาวในป พ.ศ. 2539 2540 และ 2541 ทดสอบความ

สามารถทนทานตอเชื้อโรคไหมที่แยกจากขาวกข 6 
4. ผสมเมล็ดพันธุจากป 2542ในสัดสวนตางๆกัน   และคัดเลือกสายพันธุที่มีปริมาณโปรตีนสูงตั้ง

แต 4.0-6.3 % และแสดงการทนทานตอโรคไหม 3 ระดับ และทําการปลูกประชากรดังกลาวใน
ส่ิงแวดลอมที่ถูกําหนดใหมีโรคไหมอยางรุนแรง 

 

ผลการศึกษา ความแปรปรวนในขาวขาวดอกมะลิ 
♦ เอ็นไซม 6 ชนิดสามารถแยกสายพันธุขาวขาวดอกมะลิ 76 ตัวอยางออกเปน 55 กลุมพันธุใน

จํานวนนี้ที่มีสมาชิกเพียง ต.ย. เดียวถึง 42 กลุมพันธุ 
♦ ตัวอยางขาวจากจังหวัดแมฮองสอน มีความใกลชิดทางพันธุกรรมกับขาวพันธุขาวดอกมะลิ 

105 พันธุคัดมากที่สุด ตัวอยางขาวที่รวบรวมจากจังหวัดในภาคเดียวกัน สวนใหญจะอยูใน
กลุมพันธุเดียวกัน 

ตารางที่ 1 ผลผลิตและสวนเบี่ยงเบนของผลลิตขาวขาวดอกมะลิ ป 2539-42 
ป ผลผลิตเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน 
2539 475 44 
2540 539 63 
2541 564 79 
2542 622 78 
ที่มา : สถานีทดลอง ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร 
 
ลักษณะผลผลิต 
ผลผลิตเฉลี่ยระหวางปมีความผันแปรนอย ผลผลิตเฉลี่ย 3 ป เทากับ 526 กก./ไร ประมาณ 84% 
ของกลุมพันธุทั้งหมดใหผลผลิตสูงกวา 500 กก./ไร   
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ตารางที่ 2  ผลผลิตเฉลี่ยและความถี่ของกลุมพันธุขาวขาวดอกมะลิ  2542 
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร) จํานวน 
497-554 8 
555-611 9 
612-669 5 
670-725 6 
>726 4 
ลักษณะคุณภาพ 
♦ โปรตีนในเมล็ดขาวสาร 2.2-6.3 % ประมาณ 45 % ของกลุมพันธุมีปริมาณโปรตีนสูงกวา 4.0 

% โดยมีปริมาณสูงสุดเทากับ 6.3 % 
♦ สวนใหญมีคุณภาพการหุงตมใกลเคียงกับขาวพันธืขาวดอกมะลิ 105 พันธุคัดคือมีคาอะมิโน

ตํ่า และอุณหภูมิและแปงสุกสูง และลักษณะเมล็ดขาวกลองมีเมล็ดเรียวยาว 
 
ตารางที่3  ปริมาณโปรตีนในเมล็ดขาวสาร (%) ของกลุมพันธุ 2541 

% โปรตีน จํานวน 
< 3.0 1 
3.1 – 3.5 6 
3.6 – 4.0 23 
4.1 – 4.5 19 
4.6 –5.0 3 
5.1 – 6.0 2 
> 6.1 1 

 
การทนทานตอโรคไหม 
 การทนทานประมาณ 50 % ของกลุมจัดอยูในประเภททนทานตอโรคไหมที่ระยะหลา 36 
% ทนทานปานกลางสวนที่เหลือแสดงอาการออนแอตอโรคไหม 
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ตารางที่ 4  จํานวนกลุมพันธุที่ระดับการทนทานตางกัน 
อาการ จํานวนกลุมพันธุ 
ทนทาน 28 
ทนทานปานกลาง 20 
ออนแอ 7 

 
สรุป 
♦ ขาวขาวมะลิ 105 มีความหลากหลายทางพันธุกรรมแตละลักษณะที่สําคัญทางเศรษฐกิจ เชน 

ผลผลิต และคุณภาพ มีความผันแปรนอย 
♦ สายพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 มีขีดความสามารถทนทานตอโรคไหมแตกตางกัน การสราง

ประชากรโดยการผสมสายพันธุในอัตราสวนตางๆกัน การสรางประชากรโดยการผสมสายพันธุ
ในอัตราสวนตางๆกัน นาจะมีผลตอการยับยั้งการระบาดและความรุนแรงของโรคไหมใน
ประชากรได 

♦ ประชากรที่ถูกําหนดใหอยูในสิ่งแวดลอมมีโรคไหมอยางรุนแรง การระบาดของโรคไหมมีผลตอ
ประชากรของขาวขาวดอกมะลิ 

 


