
         

 หลกัการ
       พันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 เปนช่ือพันธุขาวหอมมะลิอยางเปนทางการจัด
เปนคุณภาพขาวดีเลิศของไทย พันธุขาวขาวดอกมะลิ 105   คัดเลือกจากแปลง
รวบรวมพันธุขาวจาก อ. บางคลา    จ. ฉะเชิงเทรา  โดยนายสุนทร    สีหะเนิน
ป 2493 - 94  และขยายเปนพันธุสงเสริมในป 2502   ขาวพันธุดังกลาวปลูกได
ทั่วประเทศ แหลงปลูกท่ีสํ าคัญไดแก  สุรินทร  บุรีรัมย ศรีสะเกษ  อุบลราชธานี
และยโสธร    ปนพันธุขาวทนแลงแตออนแอตอโรคและแมลงโดยเฉพาะโรคไหม
ไหม  (Pyricularia oryzae)

        การสงเสริมพันธุดังกลาวมาเปนเวลานาน 40  ปอาจเกิดความแปรปรวน
จากพันธุเดิม เนื่องจากการปะปนกับพันธุขาวทองถิ่น   และการกลายพันธุนอก
จากน้ีคาดวามีความหลากหลายของสายพันธุขาวหอม   ซ่ึงมีคุณภาพใกลเคียง
กบัขาวขาวดอกมะลิ 105 กระจายอยูในแหลงปลูกขาวนาปของประเทศ

 วัตถุประสงค

•  จํ าแนกความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุขาวขาวดอกมะลิ105
•  ประเมินลักษณะผลผลิตคุณภาพและลักษณะการทนทานตอโรคไหม
•  ใชประโยชนจากความหลากหลายของขาวขาวดอกมะลิ   105   เพ่ือ
   ทดสอบความสามารถการทนทานตอการระบาดของโรคไหม

วิธีการ
•  ตัวอยางขาวขาวดอกมะลิ 105 จํ านวน 74 ตัวอยางจาก สพ. ลพ. ตร. กจ. มค.
   กส. ศก. ยส. บร. สร. อด. ขก. อบ. ลป. ชม. มส. พร.

•  ใชเอนไซม 6 ชนิด EST GOT LAP ME/IDH  และ  MDH และใชวิธีอิเลคโตร
   โพรีซีส วิเคราะหความแปรปรวนทางไอโซไซมของพันธุขาว

•  ประเมินลักษณะผลผลิตของตัวอยางขาวในป  พ.ศ.  2539 2540 และ 2541

•  ทดสอบความสามารถทนทานตอเชื้อโรคไหมที่แยกจากขาวกข 6

โดย  พฤกษ  ยิบมันตะสิริ  นงนุช  ประดิษฐ บุศรา ล้ิมนิรันดรกุล  จํ าลอง โพธาเจริญ
สุพรรณ  ปญญาฟู     ประสาทพร  สมิตะมาน  และอัจฉราพร ณ ลํ าปาง
แหลงทุน :  ศูนยวจัิยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร - IRRI

   ป
2539
2540
2541

 ผลผลิตเฉล่ีย
475
539
564

ผลการศึกษา

  ความแปรปรวนในขาวขาวมะลิ
•  เอ็นไซม   6  ชนิด   สามารถแยกสายพันธุขาวขาวดอกมะลิ   76   ตัวอยาง
   ออกเปน 55 กลุมพันธุในจํ านวนน้ีท่ีมีสมาชิกเพียง ต.ย.เดียวถึง 42 กลุมพันธุ
•  ต.ย.จากขาวจาก  จ. แมฮองสอน   มคีวามใกลชิดทางพันธุกรรมกับขาวพันธุ
   ขาวดอกมะลิ 105 พันธุคัดมากที่สุด   ต.ย. ขาวท่ีรวบรวมจากจังหวัดในภาค
   เดียวกัน สวนใหญจะอยูในกลุมพันธุเดียวกัน

คาเบี่ยงเบน
44
63
79

ผลผลิตของกลุมพันธุขาวขาวดอกมะลิ 3 ป (กก./ไร)

% โปรตีน
< 3.0

3.1 - 3.5
3.6 - 4.0
4.1 - 4.5
4.6 - 5.0
5.1 - 6.0

> 6.1

จํ านวน
1
6
23
19
3
2
1

ปริมาณโปรตีนในเมล็ดขาวสาร (%) ของกลุมพันธุ

  ลักษณะผลผลิต
•  ผลผลิตเฉล่ียระหวางปมีความผันแปรนอย ผลผลิตเฉล่ีย  3  ป  เทากับ 526
   กก./ไร ประมาณ 84 % ของกลุมพันธุท้ังหมดใหผลผลิตสูงกวา 500  กก./ไร

ผลผลิตเฉล่ีย(กก./ไร)
< 450

451 - 500
501 - 550
551 - 600
601 - 650

จํ านวน
1
8
28
16
2

ผลผลิตเฉล่ียและความถ่ีของกลุมพันธุขาวขาวดอกมะลิ

  ลักษณะคุณภาพ

•  โปรตีนในเมล็ดขาวสาร  2.2-6.3 %  ประมาณ 45 %  ของกลุมพันธุมีปริมาณ
   โปรตีนสูงกวา 4.0 %โดยมปีริมาณสูงสุดเทากับ 6.3 %
•  สวนใหญมีคุณภาพการหุงตมใกลเคียงกับขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 พันธุคัด
   คือมีคาอมิโลสต่ํ า     และอุณหภูมิของแปงสุกสูง และลักษณะเมล็ดขาวกลอง
   มีเมล็ดเรียวยาว

อาการ

ทนทาน
ทนทานปานกลาง
ออนแอ

จํ านวนกลุมพันธุ

28
20
7

การทนทานตอโรคไหม

  การทนทานตอโรคไหม

•  50 % ของกลุมพันธุจัดอยูในประเภททนทานตอโรคไหมท่ีระยะตนกลา 36 %
   ทนทานปานกลางสวนท่ีเหลือแสดงอาการออนแอตอโรคไหม

  งานทีกํ่ าลังดํ าเนินการ :
  การใชความหลากหลายทางชีวภาพในการจัดการโรคไหมของขาว
•  คัดเลือกสายพันธุท่ีมีปริมาณโปรตีนสูงต้ังแต 4.0-6.3% และแสดงการทนทาน
   ตอโรคไหม 3 ระดับ
•  ผสมเมล็ดพันธุขาวในสัดสวนตางๆ
•  ปลูกประชากรดังกลาวในสภาพแวดลอมที่ถูกก ําหนดใหมีโรคไหมอยางรุนแรง
•  ศึกษาการระบาดและความรุนแรงของโรคในแตละประชากร พรอมท้ังผลผลิต
   ในแตละประชากร

  สรุป

•   ขาวขาวดอกมะลิ 105 มีความหลากหลายทางพันธุกรรมแตลักษณะท่ีสํ าคัญ
    ทางเศรษฐกิจ เชนผลผลิต และคุณภาพ มีความผันแปรนอย
•   สายพันธุขาวดอกมะลิ     105  มีความสามารถทนทานโรคไหมแตกตางกัน
•   การสรางประชากรโดยการผสมสายพันธุในอัตราสวนตางๆกัน    นาจะมีผล
    ตอการยับย้ังการระบาดและความรุนแรงของโรคไหมในประชากรได

  ความหลากหลายของพันธุขาวขาวดอกมะลิ


