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บทคัดย่อ
ความสามารถในการผสมข้ามชนิดกลุ่มพันธุข์ า้ วเพื่อให้ได้ลกู ผสมทีไ่ ม่เป็ นหมันและมีอตั ราการติดเมล็ด
สูงสามารถนาข้อมูลทีไ่ ด้มาใช้ประกอบการพิจารณาในการพัฒนาพันธุข์ า้ วลูกผสม งานวิจยั นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อผสมพันธุร์ ะหว่างข้าวกลุ่มอินดิกากับข้าวกลุ่มอื่น แล้วประเมินอัตราการติดเมล็ดของลูกผสมชัวที
่ ่ 1 ทีไ่ ด้
ผลการทดลองพบว่าอัตราการติดเมล็ดของลูกผสมชัวที
่ ่ 1 ทีเ่ กิดจากการผสมพันธุภ์ ายในกลุ่มสูงกว่าลูกผสม
ชัวที
่ ่ 1 ทีเ่ กิดจากการผสมพันธุร์ ะหว่างกลุ่ม โดยลูกผสมชัวที
่ ่ 1 ของการผสมพันธุร์ ะหว่าง อินดิกา/อินดิกา มี
อัตราการติดเมล็ดมากทีส่ ดุ รองลงมา คือ อินดิกา/จาวานิกา อินดิกา/เนริกา และ อินดิกา/จาโพนิกา ตามลาดับ
ข้าวในกลุ่มจาวานิกาและเนริกาสามารถผสมพันธุก์ บั ข้าวในกลุ่มอินดิกาและส่งผลให้ลูกผสมชัวที
่ ่ 1 สามารถ
ผลิตเมล็ดปกติ ดังนัน้ การใช้ประโยชน์จากเฮตเทอโรซิสโดยเลือกพันธุข์ า้ วในการผสมพันธุ์ระหว่าง อินดิกา/
จาวานิกา หรือ อินดิกา/เนริกา เป็ นแนวทางหนึ่งในการแก้ปญั หาอัตราการติดเมล็ดต่ าในลูกผสมชัวที
่ ่ 1 ของ
การผสมพันธุร์ ะหว่างข้าวกลุ่ม อินดิกา/จาโพนิกา
คาสาคัญ : ข้าวลูกผสม; อัตราการติดเมล็ด; การผสมข้ามชนิดกลุ่มพันธุ์

Abstract
The ability to intercross between rice subspecies in order to obtain hybrids those are not sterile
and have a high seed setting rate, can be used to consider in the development of hybrid rice variety.
The objective of this study was to evaluate seed setting rate of F1 hybrid from crosses between indica
rice and other types. The results showed that seed setting rate of F1 hybrid obtained from cross intratype hybrid was higher than that of inter- type hybrid. The F1 hybrid from cross indica/ indica was the
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highest seed setting rate followed by indica/javanica, indica/NERICA, and indica/japonica. The javanica
and NERICA types were combined with indica type and resulted in the F1 hybrids with ability to produce
seed. Thus, utilization of heterosis by selected varieties for hybridization indica/ javanica or
indica/ NERICA was an alternative way to solve low seed setting rate in F1 hybrid of cross
indica/japonica.
Keywords: hybrid rice; seed setting rate; wide compatibility

1. คานา

เป็ นข้าวลูกผสม (Virmani et al., 1997)
ข้าวปลูกพวก Oryza sativa L. มีววิ ฒ
ั นาการ
แยกออกจากกัน เป็ น 3 แบบ หรือ 3 subspecies
( Smith and Dilday, 2002) ไ ด้ แ ก่ ( 1) อิ น ดิ ก า
(indica) หรือ tropical type เป็ น ข้า วที่มีทรงต้นสูง
ลาต้นไม่แข็งแรง ใบยาวและห้อยลง การออกดอกจะ
ตอบสนองต่ อ ช่ ว งแสงและอุ ณ หภู มิท่ีต่ า เมล็ด มี
รู ป ร่ า งยาวเรีย ว ร่ ว งหล่ น ง่ า ย และมีก ารพัก ตัว
ยาวนาน มีปลูกกันในบริเวณเขตอบอุ่นของประเทศ
จีน เอเชีย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ และอิน เดีย ซึ่ง การ
กระจายตัวของข้าวในกลุ่มนี้จะอยู่ในบริเวณประเทศ
ทีม่ ภี ูมอิ ากาศแบบร้อนชืน้ (2) จาโพนิกา (japonica)
หรือ temperate type เป็ นข้าวทีม่ ที รงต้นเตีย้ ใบสัน้
และตัง้ ตรง แตกกอปานกลาง ทนทานต่อสภาพที่มี
อุ ณ หภู มิ ต่ า เมล็ ด สั น้ และกลม มี ป ริ ม าณแป้ ง
อะมิโลสต่ า ทาให้ขา้ วสุกมีลกั ษณะเหนียวเกาะติด
กัน มีปลูกกันในบริเวณทางตอนเหนือของประเทศ
จีน เกาหลี และญี่ปุ่น ซึง่ การกระจายตัวของข้าวใน
กลุ่มนี้จะอยู่ในบริเวณประเทศประเทศทีม่ ภี ูมอิ ากาศ
แบบหนาวเย็น และ (3) จาวานิกา (javanica) หรือ
intermediate type เป็ น ข้ า วที่ มี ท รงต้ น สู ง ล าต้ น
ใหญ่และแข็งแรง ใบกว้างแข็ง แตกกอน้อย รวงยาว
เมล็ดเหนียวไม่ร่วงหล่น เมล็ดมีรูปร่างป้อม (bold
grain) ขนาดใหญ่ มี ป ลู ก กัน ในบริ เ วณประเทศ
อินโดนีเซีย ส่วนข้าวปลูกแอฟริกา (O. glaberrima)
มีการปลูกแพร่กระจายเฉพาะแหล่ง บริเวณเขตร้อน
ของแอฟริกาตะวันตก จึงมีความหลากหลายทาง
พัน ธุ ก รรมต่ า เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ ข้า วปลูก เอเชีย

ข้าวลูกผสม (hybrid rice) คือ ข้าวที่ต้องใช้
เมล็ด พัน ธุ์ลู ก ผสมชัว่ ที่ 1 ที่ไ ด้จ ากการผสมพัน ธุ์
ระหว่ า งพ่ อ แม่ ท่ี มี พ ัน ธุ ก รรมแตกต่ า งกั น ข้ า ว
ลูก ผสมที่ดีจ ะมีศกั ยภาพในการให้ผ ลผลิตสูงกว่า
พันธุ์บริสุทธิ ์ (pure line) ที่ดีท่สี ุดอย่างน้ อย 15-20
เปอร์ เ ซ็ น ต์ ภายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มเดี ย วกั น
เกษตรกรจะต้องใช้เมล็ดพันธุ์ใหม่ทุกฤดูการปลูก
สาเหตุ ท่ี จ าเป็ นต้ อ งเพาะปลู ก ข้ า วลู ก ผสมมี
หลากหลาย เช่น ไม่สามารถยกระดับเพดานของ
ผลผลิตของข้าวพันธุ์ต้นเตี้ย (semi-dwarf) จากยุค
ปฏิวตั เิ ขียว (green revolution) พืน้ ทีก่ ารเพาะปลูก
ข้าวลดลง ความต้องการข้าวเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว
เนื่องจากการเพิม่ ขึน้ ของประชากรในประเทศต่าง ๆ
ข้าวลูกผสมต้องมีศกั ยภาพในการให้ผลผลิตสูงกว่า
พัน ธุ์บ ริสุ ท ธิด์ ัง ที่ก ล่ า วไว้ข้า งต้ น รวมไปถึง ข้า ว
ลูกผสมสามารถปลูกในพืน้ ทีท่ ่มี ปี ญั หา เช่น สภาพ
แห้งแล้ง หรือสภาพดินเค็ม เนื่องจากข้าวเป็ นพืช
ผสมตัวเอง การพัฒนาข้าวลูกผสมเป็ นการค้าจะต้อง
ใช้ระบบเพศผูเ้ ป็ นหมัน ซึง่ ระบบเพศผูเ้ ป็ นหมันมีทงั ้
ทีค่ วบคุมด้วยพันธุกรรมและไม่ใช่พนั ธุกรรม เพื่อทา
ให้ละอองเกสรผิดปกติ ส่งผลให้ขา้ วไม่สามารถผสม
ตัวเอง ดังนัน้ สายพันธุ์เพศผู้เป็ นหมันจึงใช้เป็ นต้น
แม่ในการผลิตเมล็ดพันธุข์ า้ วลูกผสม โดยทีส่ ายพันธุ์
เพศผู้เป็ นหมันต้องปลูกในพื้นที่เดียวกับสายพันธุ์
พ่อทีใ่ ห้ละอองเกสร เพื่อให้เกิดการผสมข้ามในการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วลูกผสม เมล็ดจากต้นสายพันธุ์
เพศผูเ้ ป็ นหมันทีไ่ ด้รบั การผสมข้ามนัน้ จะนาไปปลูก
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(Glaszmann, 1987; Zhang et al., 1992) จากข้ อ
จากัดดังกล่าว จึงมีการผสมข้ามชนิด (interspecific
hybridization) ระหว่างข้าวแอฟริกากับข้าวเอเชีย
เพื่อรวมลักษณะการปรับตัวทีด่ แี ละทนแล้งจากข้าว
แอฟริกากับลักษณะผลผลิตสูงจากข้าวเอเชีย แล้ว
คัดเลือกได้เป็ นข้าวกลุ่มใหม่ทเ่ี รียกว่าเนริกา (new
rice for Africa, NERICA) เพื่อปลูกในทวีปแอฟริกา
(Samado et al., 2008)
การศึกษาของ Yuan (2003) พบว่าลูกผสม
ทีเ่ กิดจากการผสมพันธุร์ ะหว่าง indica/japonica นัน้
มีลกั ษณะทางการเกษตรที่ดแี ละมีศกั ยภาพในการ
ให้ผ ลผลิต สูง กว่ า ลูก ผสมที่เ กิด จากการผสมพันธุ์
ระหว่าง indica/indica ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ ด้วยเหตุ
ผลนี้ จึง ใช้ เ ฮตเทอโรซิส ที่เ กิด จากการผสมข้า ม
ระหว่าง indica/japonica ในการพัฒนาข้าวลูกผสม
พิเศษ หรือ super hybrid อย่างไรก็ตาม ยังมีปญั หา
ต่ า ง ๆ อีก มากในการพัฒนาข้า วลูก ผสมดังกล่าว
เช่น มีอตั ราการติดเมล็ดต่า (Chen et al., 2007) แต่
สามารถแก้ปญั หาด้วยการใช้ยีน S5 ที่ควบคุมให้
เกิ ด การผสมข้ า มระหว่ า งกลุ่ ม ของข้ า ว (wide

compatibility, WC) (Najeeb et al., 2013) และการ
ใช้พนั ธุพ์ ่อแบบ intermediate type แทนการใช้พนั ธุ์
japonica โดยตรง (Ying et al., 1998) ซึ่ ง มี ข้ า ว
ลูกผสมจานวนมากทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยเป็ นข้าวลูกผสม
ระหว่าง subspecies (inter-subspecific hybrid) ทีม่ ี
เฮตเทอโรซิส สูง และมี ก ารติ ด เมล็ด ปกติ (Yuan,
2017) ในขณะทีข่ อ้ มูลการผสมข้ามระหว่างข้าวไทย
กับ ข้า วกลุ่ ม ต่ า ง ๆ ยัง มีไ ม่ ม ากนั ก การทดสอบ
ความสามารถในการผสมพันธุเ์ พื่อให้ได้ลกู ผสมทีไ่ ม่
เป็ นหมันและมีอตั ราการติดเมล็ดสูงจะทาให้สามารถ
น าข้อ มู ล ที่ไ ด้ม าใช้ป ระกอบการพิจ ารณาในการ
พัฒนาพันธุข์ า้ วลูกผสมได้ นอกจากนี้ขา้ วจากแหล่ง
ต่ า ง ๆ รวมไปถึง ข้า วกลุ่ ม NERICA ก็เ ป็ น แหล่ ง
พัน ธุ ก รรมที่น่ า สนใจในการน ามาผสมพัน ธุ์เ พื่อ
พัฒนาพันธุข์ า้ วลูกผสม งานวิจยั นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อทดสอบอัตราการติดเมล็ดของลูก ผสมชัวที
่ ่1
จากการผสมพันธุร์ ะหว่างข้าวกลุ่มต่าง ๆ ซึง่ ข้อมูล
ที่ได้จะสามารถนามากาหนดทิศทางของการปรับ
ปรุงพันธุข์ า้ วลูกผสมให้ประสบผลสาเร็จมากยิง่ ขึน้

ตารางที่ 1 พันธุข์ า้ วทีใ่ ช้ในการผสมพันธุเ์ พื่อทดสอบอัตราการติดเมล็ดของลูกผสมชัวที
่ ่1
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

พันธุ์
ชัยนาท 1 CNT1)
ปทุมธานี 1 (PTT1)
สุพรรณบุรี 1 (SPR1)
IR64
Qiqnizhan
Basmati370
Sasanishiki
Akitakomachi
Azucena
NPT#20-4
NERICA3
NERICA4

แหล่งทีม่ า
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
สถาบันวิจยั ข้าวระหว่างประเทศ
ประเทศจีน
ประเทศอินเดีย
ประเทศญีป่ นุ่
ประเทศญีป่ นุ่
สถาบันวิจยั ข้าวระหว่างประเทศ
สถาบันวิจยั ข้าวระหว่างประเทศ
แอฟริกา
แอฟริกา
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กลุ่ม/ชนิด
indica
indica
indica
indica
indica
indica
japonica
japonica
javanica
javanica
NERICA
NERICA
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2. อุปกรณ์ และวิ ธีการ

กลางทัง้ 2 แปลงทดลอง และปลูก ในฤดูนาปี เช่น
เดียวกัน ส่งผลให้สภาพแวดล้อมของแปลงทดลอง
ไม่แตกต่างกันมาก จึงเป็ นผลให้สภาพแวดล้อมไม่มี
อิทธิพลต่อลักษณะอัตราการติดเมล็ด อีกทัง้ ความ
เป็ น หมัน ของลู ก ผสมชัว่ ที่ 1 ควบคุ ม ด้ว ยยีน S5
(Najeeb et al., 2013) ซึ่งลักษณะดังกล่าวนัน้ เป็ น
ลักษณะเชิงคุณภาพ (qualitative trait) ควบคุมด้วย
ยีนน้อยคู่ สภาพแวดล้อมมีผลต่อการแสดงออกของ
ยีน น้ อ ย (Acquaah, 2007) เมื่อ พิจ ารณาโดยการ
วิเคราะห์แยกส่วน (partitioned) พบว่าอัตราการติด
เมล็ดของลูกผสมชัวที
่ ่ 1 กับพันธุพ์ ่อแม่ (hybrid vs
parent) ลู ก ผสมชัว่ ที่ 1 ที่เ กิด จากการผสมพัน ธุ์
ภายในกลุ่มกับระหว่างกลุ่ม (intra-type hybrid vs
inter-type hybrid) และการเปรียบเทียบทัง้ หมดทีม่ ี
ข้าวกลุ่ม indica ผสมพันธุก์ บั ข้าวกลุ่มอื่น ๆ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญยิง่ ทางสถิติ
อัตราการติดเมล็ดของลูกผสมชัวที
่ ่ 1 น้ อย
กว่าพันธุพ์ ่อแม่หรือไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตาราง
ที่ 3) โดยลูกผสมชัวที
่ ่ 1 ของคู่ผสม CNT1/IR64 มี
อัตราการติดเมล็ดมากทีส่ ุด 79.80 ซึ่งเป็ นการผสม
พันธุ์ระหว่างข้าวไทยกับข้าวของสถาบันวิจยั ข้าว
ระหว่างประเทศ แต่ เป็ นข้าวกลุ่มเดียวกัน indica/
indica ใ น ข ณ ะ ที่ ลู ก ผ ส ม ชั ว่ ที่ 1 ข อ ง คู่ ผ ส ม
Qiqnizhan/Sasanishiki มีอ ัต ราการติ ด เมล็ด น้ อ ย
ที่สุด 11.56 ซึ่งเป็ นการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวจาก
ประเทศจี น กั บ ข้ า วจากประเทศญี่ ปุ่ น (indica/
japonica) เมื่อพิจารณาข้าวกลุ่ม indica ผสมพันธุ์
กับข้าวกลุ่มต่ าง ๆ (รูปที่ 1) พบว่าลูกผสมชัวที
่ ่1
ของการผสมพันธุร์ ะหว่าง indica/indica มีอตั ราการ
ติด เมล็ด มากที่สุ ด รองลงมา คือ indica/javanica
และ indica/NERICA ในขณะที่ลูกผสมชัวที
่ ่ 1 ของ
การผสมพันธุ์ระหว่าง indica/japonica มีอตั ราการ
ติดเมล็ดน้อยทีส่ ดุ
ผลการทดลองของ Araki และคณะ (1988)
และ Chen และคณะ (2011) ซึ่งผสมพันธุ์ขา้ มกลุ่ม

2.1 พันธุข์ ้าวที่ใช้ในการทดลอง
ข้า วพัน ธุ์ต่ า ง ๆ จากแต่ ละกลุ่ ม ได้แ ก่
indica, japonica, javanica และ NERICA จ านวน
12 พันธุ์ (ตารางที่ 1)
2.2 วิ ธีการ
2.2.1 ผสมข้ามพันธุ์ของข้าวจานวน 12
พัน ธุ์ โดยใช้แ ผนการผสมพัน ธุ์แ บบพบกัน หมด
(diallel cross matting design) ไม่สลับพันธุ์พ่อแม่
(without reciprocal cross) เพื่อสร้างลูกผสมชัวที
่ ่1
จานวน 66 คู่ผสม
2.2.2 ปลูกข้าวลูกผสมชัวที
่ ่ 1 จานวน 2
ฤดูปลูก ในแปลงทดลอง 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วจิ ยั ข้าว
ปทุมธานี และศูนย์วจิ ยั ข้าวชัยนาท โดยวางแผนการ
ทดลองแบบ RCBD จานวน 3 ซ้า ระยะปลูก 20 x
20 เซนติเมตร ปลูกข้าวโดยวิธปี กั ดา จานวน 5 แถว
ต่ อ แปลงย่ อ ย แถวละ 7 ต้น โดยปลูก พัน ธุ์พ่อแม่
เปรียบเทียบ
2.2.3 สุ่ ม เก็บ รวงข้า วในระยะสุ ก แก่ 1
รวงต่ อ ต้น จ านวน 9 รวงต่ อ ตัว อย่ า ง นับ จ านวน
เมล็ดดีและจานวนเมล็ดทัง้ หมดต่อรวงนาไปคานวณ
อัตราการติดเมล็ดดังนี้ อัตราการติดเมล็ด = (จานวน
เมล็ดดี ÷ จานวนเมล็ดทัง้ หมด) x 100
2.2.4 วิเ คราะห์ข้อ มูลโดยใช้โ ปรแกรม
Crop Stat 7.2

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์
การปลูกลูกผสมชัวที
่ ่ 1 ทัง้ หมด 66 คู่ผสม
ร่วมกับพันธุพ์ ่อแม่ในแปลงทดลองของศูนย์วจิ ยั ข้าว
ปทุมธานีและศูนย์วจิ ยั ข้าวชัยนาทในฤดูนาปี 2556
และ 2557 พบว่าอัตราการติดเมล็ดมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญยิง่ ทางสถิติ (ตารางที่ 2) ในขณะ
ที่อิท ธิพ ลของสถานที่แ ละปี รวมทัง้ อิท ธิพ ลร่ ว ม
ระหว่างพันธุ์ สถานที่ และปี ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
เนื่องจากสถานทีใ่ นการทดลองครัง้ นี้อยู่ในเขตภาค
663

Thai Journal of Science and Technology

ปี ที ่ 8 • ฉบับที ่ 6 • พฤศจิ กายน - ธันวาคม 2562

ระหว่างข้าวกลุ่ม indica ที่มอี ลั ลีล 2 แบบ คือ S5-i
และ S5-n กับ ข้ า วกลุ่ ม japonica ที่ มี อ ัล ลี ล แบบ
เดียว คือ S5-j พบว่าเมื่อมีการเข้าคู่กนั ของอัลลีล
แบบ S5-i/S5-n และ S5-n/S5-j ส่งผลให้ขา้ วไม่เป็ น
หมัน สามารถผลิตเมล็ดปกติ ในขณะทีก่ ารเข้าคู่กนั
ของอัลลีลแบบ S5-i/S5-j ส่งผลให้ขา้ วเป็ นหมัน ไม่
สามารถผลิตเมล็ด ซึง่ สอดคล้องกับการทดลองครัง้
นี้ กล่ า วคือ เมื่อ ผสมพัน ธุ์ ร ะหว่ า งกลุ่ ม indidca/
indica ลูกผสมชัวที
่ ่ 1 มีอตั ราการติดเมล็ดสูงสุด ซึง่
ข้าวในกลุ่ม indica จะมีอลั ลีลแบบ S5-i (Ikehashi
and Araki, 1986) จึง เป็ น การเข้า คู่ ก ัน ของอัล ลีล
แบบ S5-i/S5-i ท าให้ข้า วสามารถผลิตเมล็ดปกติ

ในขณะที่การผสมพันธุ์ระหว่างข้า วในกลุ่ม indica/
japonica ลูกผสมชัวที
่ ่ 1 มีอตั ราการติดเมล็ดต่ าสุด
ซึ่งเป็ นการเข้าคู่กนั ของอัลลีลแบบ S5-i/S5-j ทาให้
ข้า วไม่ สามารถผลิต เมล็ด ปกติ สอดคล้อ งกับ การ
ทดลองของ Liu และคณะ (1996) ที่พบว่าลูกผสม
ชัวที
่ ่ 1 ที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวในกลุ่ม
indica/japonica จะมีด อกข้า วที่เ ป็ น ปกติต่ า (low
spikelet fertility) ยกเว้ น พัน ธุ์ Basmati 370 เมื่ อ
ผสมพัน ธุ์ก ับ ข้า วในกลุ่ ม japonica มีอ ัต ราการติด
เมล็ดมากกว่าพันธุอ์ ่นื ในกลุ่ม indica ซึง่ อาจเป็ นการ
เข้ า คู่ ก ั น ของอั ล ลี ล แบบ S5-n/S5-j ท าให้ ข้ า ว
สามารถผลิตเมล็ดปกติ ดังนัน้ คู่ผสมดังกล่าวจึงผสม

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของลักษณะอัตราการติดเมล็ดของลูกผสมชัวที
่ ่ 1 และพันธุพ์ ่อแม่
จากการปลูกทดสอบใน 2 สถานที่ และ 2 ปี
Source of variation

Main
002
001
001
077

DF
Partitioned

Mean squares

Block
00343
Location
00392
Year
00320
Genotype
02937
hybrid vs parent
1
34322
intra-type hybrid vs inter-type hybrid
1
49486
indica/indica vs indica/japonica
1
98811
indica/indica vs indica/javanica
1
2363
indica/indica vs indica/NERICA
1
34590
indica/japonica vs indica/javanica
1
63554
indica/japonica vs indica/NERICA
1
14828
indica/javanica vs indica/NERICA
1
16985
Genotype x location
077
00172
Genotype x year
077
00371
Genotype x location x year
078
00257
Genotype x block
154
00298
**แตกต่างกันทางสถิตทิ ร่ี ะดับความเชื่อมัน่ 99 เปอร์เซ็นต์; ns = ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
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F-test
001.31ns
001.68ns
001.12ns
010.27**
120.06**
173.11**
345.66**
008.26**
121.00**
222.32**
051.87**
059.42**
000.60ns
001.30ns
000.90ns
001.04ns
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ตารางที่ 3 อัตราการติดเมล็ดของลูกผสมชัวที
่ ่ 1 และพันธุพ์ ่อแม่ของข้าวทัง้ 12 พันธุ์
CNT1 PTT1 SPR1 IR64 Qiqnizhan Basmati370 Sasanishiki Akitakomachi Azucena NPT#20-4 NERICA3 NERICA4
CNT1
81.29 78.89 73.56 79.80 72.14
72.97
38.09
42.81
69.20
71.28
52.35
60.95
PTT1
73.89 65.31 76.54 73.57
56.24
26.28
40.26
64.13
74.12
32.87
37.14
SPR1
79.40 79.62 73.54
74.61
29.73
46.06
64.49
66.85
50.93
57.27
IR64
82.82 75.37
68.83
31.02
41.09
63.71
74.21
47.85
56.69
Qiqnizhan
79.51
73.14
11.56
17.64
54.72
75.63
45.99
53.54
Basmati370
64.46
69.00
60.03
62.24
69.53
65.84
64.37
Sasanishiki
77.76
69.39
67.02
49.80
67.95
70.98
Akitakomachi
83.44
63.53
55.36
54.49
64.69
Azucena
68.72
68.73
68.27
61.42
NPT#20-4
78.25
54.19
53.47
NERICA3
74.75
69.96
NERICA4
70.36
LSD 95 % = 13.59

รูปที่ 1 อัตราการติดเมล็ดของลูกผสมชัวที
่ ่ 1 ทีเ่ กิดจากการผสมพันธุร์ ะหว่างข้าวกลุ่มต่าง ๆ
ข้ า มชนิ ด กลุ่ ม พั น ธุ์ ก ั น ได้ (Ikehashi and Araki,
1986) โดยข้า วพัน ธุ์ Basmati 370 มีแ หล่ ง ก าเนิด
บริเวณเทือกเขาหิมาลัยและกระจายพันธุอ์ อกไปใน
เมืองต่าง ๆ และประเทศใกล้เคียง (Khush, 2005)
เมื่อใช้ลกั ษณะเมล็ดและลักษณะทางสัณฐานวิทยา
(grain characteristics and plant morphology) เป็ น
เกณฑ์ในการจัดกลุ่มจะอยู่ในกลุ่ม indica แต่เมื่อใช้

ข้อมูลทางพันธุกรรม (genetic information) จะจัด
กลุ่มแยกออกจากข้าวกลุ่ม indica (Aggarwal et al.,
2002; Jain et al., 2004; Nagaraju et al., 2002)
ในขณะที่ข้าวในกลุ่ม japonica ที่ผสมพันธุ์
กับข้าวในกลุ่ม javanica ลูกผสมชัวที
่ ่ 1 มีอตั ราการ
ติ ด เมล็ด มากกว่ า การผสมพัน ธุ์ ข องกลุ่ ม indica/
japonica ซึ่ง อาจเป็ น การเข้า คู่ ก ัน ของอัล ลีลแบบ
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S5-j/S5-n ท าให้ ข้ า วสามารถผลิ ต เมล็ ด ปกติ
เนื่ อ งจากข้า วพัน ธุ์ Azucena เป็ น ข้า วไร่ (upland
rice) ที่ จั ด อ ยู่ ใ น ก ลุ่ ม javanica ห รื อ tropical
japonica และข้าวพันธุ์ NPT#20-4 นัน้ เป็ นข้าวที่มี
รู ป ทรงต้ น แบบใหม่ ( new plant type, NPT) ที่
พัฒ นาขึ้น มาจากข้า ว tropical japonica (Peng et
al., 2008)
ลักษณะเช่นเดียวกัน ข้าวในกลุ่ม japonica
ทีผ่ สมพันธุก์ บั ข้าวในกลุ่ม NERICA ลูกผสมชัวที
่ ่1
มี อ ัต ราการติ ด เมล็ ด มากกว่ า การผสมของกลุ่ ม
indica/japonica ซึ่ง อาจเป็ น การเข้า คู่ก ัน ของอัลลี
ลแบบ S5-j/S5-n ทาให้ขา้ วสามารถผลิตเมล็ดปกติ
เนื่ องจากข้ า วพั น ธุ์ NERICA3 และ NERICA4
พั ฒ นาเป็ นข้ า วไร่ จ ากการผสมพั น ธุ์ ข้ า มชนิ ด
( interspecific crosses) ข อ ง พั น ธุ์ CG14 ( O.
glaberrima Steud.) และ WAB56-104 (O. sativa
L.) ซึ่ง เป็ น ข้า วในกลุ่ ม japonica (Samado et al.,
2008) จากประวัตพิ นั ธุแ์ ละแหล่งกาเนิดของข้าวใน
กลุ่ม javanica และ NERICA อาจมีพนั ธุกรรมใกล้
กับ ข้า วในกลุ่ ม japonica มากกว่ า กลุ่ ม indica ซึ่ง
สอดคล้อ งกับ การทดลองของ Worede และคณะ
(2013) และจากการทดลองครัง้ นี้ แ สดงให้เ ห็นว่า
ข้าวทัง้ สองกลุ่มนี้สามารถผสมพันธุ์กบั ข้าวในกลุ่ม
indica แล้ว ส่ ง ผลให้ลู ก ผสมชัว่ ที่ 1 สามารถผลิต
เมล็ดปกติ ซึง่ สอดคล้องกับ Chen และคณะ (2008)
ที่ร ายงานว่ า ข้า วที่มีอ ัลลีลแบบ S5-n สามารถให้
ลูก ผสมปกติ เมื่อ ผสมกับ ข้า วที่มีอ ัลลี ล S5-i และ
S5-j อี ก ทั ง้ ยั ง เป็ นตั ว กลางที่ ส ามารถเชื่ อ มต่ อ
ระหว่ า งข้ า วในกลุ่ ม indica และ japonica เพื่ อ
ถ่ า ยทอดยี น ระหว่ า งกั น อี ก ด้ ว ย ดั ง นั ้น การใช้
ประโยชน์จากเฮตเทอโรซิสที่เกิดจากการผสมข้าม
ระหว่าง indica/japonica อาจเปลี่ยนเป็ นการผสม
ข้ามระหว่าง indica/javanica หรือ indica/NERICA
เพื่อแก้ปญั หาอัตราการติดเมล็ดต่ า ซึง่ สอดคล้องกับ
Ying และคณะ (1998) ที่เ สนอว่ า ควรใช้พ ัน ธุ์พ่ อ

แบบ intermediate type แทนการใช้พนั ธุ์ japonica
โดยตรง

4. สรุป
อัตราการติดเมล็ดของลูกผสมชัวที
่ ่ 1 ที่เกิด
จากการผสมพันธุภ์ ายในกลุ่มสูงกว่าลูกผสมชัวที
่ ่1
ทีเ่ กิดจากการผสมพันธุร์ ะหว่างกลุ่ม โดยลูกผสมชัว่
ที่ 1 ของการผสมพันธุร์ ะหว่าง indica/indica มีอตั รา
การติดเมล็ดมากทีส่ ดุ รองลงมา คือ indica/javanica
indica/NERICA และ indica/japonica ตามล าดั บ
ข้า วในกลุ่ ม javanica และ NERICA สามารถผสม
พันธุก์ บั ข้าวในกลุ่ม indica และส่งผลให้ลกู ผสมชัวที
่ ่
1 สามารถผลิตเมล็ดปกติ ดังนัน้ การใช้ประโยชน์
จากเฮตเทอโรซิสที่เ กิด จากการผสมข้ามระหว่าง
indica/japonica อาจเปลี่ ย นเป็ นการผสมข้ า ม
ระหว่าง indica/javanica หรือ indica/NERICA เพื่อ
แก้ปญั หาอัตราการติดเมล็ดต่า

5. กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจ ัย นี้ ดาเนิ น งานภายใต้แ ผนงานวิจยั
“การปรับปรุงพันธุ์ขา้ วลูกผสมเพื่อเพิม่ ผลผลิตและ
การแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม” ที่ได้รบั การสนับสนุ น
งบประมาณจากสานักงานการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
ผ่ า นทางส านั ก งานพั ฒ นาการวิ จ ัย การเกษตร
(องค์การมหาชน) (สวก.)
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