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การจดัการในแปลงปลูกเพื่อการผลติขา้วที่เหมาะสม 
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rice germplasms, and the management in field for the suitable of rice 

production. 
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 จากการที่คณะสตัวศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัศิลปากร ไดร้บัการจดัสรรเงิน

งบประมาณใหด้ าเนินโครงการอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยเีกี่ยวกบัการอนุรกัษ ์คดัเลอืกเชื้อพนัธุกรรม และการ

จดัการในแปลงปลูกเพื่อการผลติขา้วที่เหมาะสม ใหแ้ก่เกษตรกร ซึ่งโครงการดงักล่าวน้ีเป็นโครงการย่อยใน

โครงการของคณะสตัวศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง ถ่ายทอดความรูด้า้นการเกษตรแก่ชุมชนแบบ

ครบวงจร ตามที่มหาวิทยาลยัศิลปากรภายใตโ้ครงการศิลปากรพฒันาเศรษฐกิจเชิงสรา้งสรรค์ ไดร้บัการ

จดัสรรเงนิงบประมาณตามแผนปฏบิตัิการไทยเขม้แขง็ 2555 นัน้ ดงันัน้เพือ่ใหเ้กิดประโยชนต่์อเน่ืองภายหลงั
การด าเนินการของโครงการ คณะผูจ้ดัท าจึงไดเ้อกสารซึ่งมีเน้ือหาเชื่อมโยงกบัขา้ว ท ัง้เรื่อง พนัธุกรรมขา้ว 

ไดแ้ก่ การปรบัปรุงพนัธุ ์การใชป้ระโยชนจ์ากขา้วพนัธุลู์กผสม การบ่งชี้ลกัษณะประจ าพนัธุ ์และปญัหาในการ

ผลติขา้ว ไดแ้ก่ ปญัหาขา้ววชัพืช และปญัหาโรคและแมลงศตัรูขา้ว โดยมีความมุ่งหวงัใหเ้อกสารดงักล่าว

สามารถใชเ้ป็นคู่มือประกอบการใหค้วามรูแ้ก่ผูอ่้าน หรือผูท้ี่ท  าหนา้ที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงต่อการใหข้อ้มูลแก่

เกษตรกรในเรื่องขา้วที่จกัสามารถน าเอกสารฉบบัน้ีไปใชป้ระโยชนเ์พื่อใหเ้กิดความต่อเน่ือง อนัเป็นเป้าหมาย

ส าคญัในการจดัโครงการ และเป็นเป้าหมายหลกัของคณะสตัวศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตรในการด าเนิน

กจิกรรมดา้นการเกษตร 
 ทา้ยที่สุดคณะผูจ้ดัท าโครงการและเอกสารประกอบการอบรมครัง้น้ี ใคร่ขอขอบคุณเกษตรกร ผูน้ า

ชมุชน หน่วยงานราชการ และมหาวทิยาลยัศิลปากร ที่ไดใ้หก้ารสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรม และเปิดโอกาส

ใหค้ณะท างานไดท้  างานที่สามารถรบัใชชุ้มชน และสงัคม เพื่อใหก้ารพฒันาคุณภาพการศึกษาด าเนินไปพรอ้ม

กบัการพฒันาสงัคมไดอ้ย่างแทจ้รงิ 
 
 
         พรรณธภิา ณ เชยีงใหม ่ 
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บทที่ 1 
 

พนัธุ ์และลกัษณะบ่งช้ีพนัธุข์า้ว 
 

โดย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. พรรณธภิา ณ เชียงใหม่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 

 พนัธุข์า้วทีนิ่ยมปลูกภายในประเทศมหีลายพนัธุ ์การเลอืกใชพ้นัธุข์องเกษตรกรจะพจิารณาจากหลาย

ประการ เช่น ความสามารถของการตา้นทานกบับางโรคที่สอดคลอ้งกบัการระบาดภายในพื้นที่ ผลผลติ การ

หกัลม้ เป็นตน้ จากรายงานสถานการณ์ขา้วรายสปัดาห ์ของศูนยป์ฏิบตัิการติดตามสถานการณ์ขา้ว กรมการ

ขา้ว ฉบบัที่ 117/2553 วนัที่ 28 มกราคม-3 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2553 เกี่ยวกบัสถานการณ์เมลด็พนัธุข์า้ว พบ

พนัธุข์า้วทีก่รมการขา้วจดัเตรยีมไวซ้ึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความนิยมในการใชพ้นัธุน์ ัน้ของเกษตรกร ดงัน้ี 
 
ตารางที ่1-1 รายงานสถานการณข์า้วพรอ้มจ าหน่ายของกรมการขา้ว 

 
ทีม่า : ศูนยป์ฏบิตักิารตดิตามสถานการณ์ขา้ว กรมการขา้ว (20 กนัยายน 2553) 
       
 ปจัจุบนันอกจากการซื้อเมลด็พนัธุข์า้วจากกรมการขา้วหรือจากศูนยเ์มลด็พนัธุข์า้วจงัหวดัต่าง ๆ ซึ่ง

นบัเป็นหน่วยราชการเช่นเดียวกนัแลว้ พบว่ามีการผลิตขา้วโดยศูนยข์า้วชุมชนซึ่งนบัเป็นความกา้วหนา้ท าง

การเกษตรอย่างแทจ้ริงเพราะนัน่หมายถึงความเข็มแข็งของเกษตรกรอย่างแท จ้ริง แต่ในการรวมกลุ่มของ

เกษตรกรอาจมรูีปแบบที่หลากหลายขึ้นกบัธรรมชาติของเกษตรกรในแต่ละกลุ่ม ความพรอ้มของกลุ่ม ความ

เขม้แขง็ของผูน้ ากลุม่ และการสนบัสนุนของบคุลากรและหน่วยงานภาครฐัที่เขา้มามบีทบาทผลกัดนั 
 อย่างไรก็ตามปญัหาหน่ึงที่ศูนยข์า้วชุมชน รวมท ัง้ผูร้บัซื้อเมล็ดพนัธุต์อ้งการคือความม ัน่ใจใน

คุณภาพเมลด็พนัธุท์างดา้นผูจ้  าหน่ายและผูซ้ื้อ เช่นการปลอมปนเมลด็พนัธุพ์ชือื่น ๆ วชัพชื หรือความถูกตอ้ง

ของพนัธุข์า้ว ซึง่หน่วยงานราชการหรอืผูรู้ต้อ้งช่วยกนัใหค้วามรูแ้ก่เกษตรกร 
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ภาพ 1-1 ศูนยข์า้วชมุชน 
ทีม่า : www.ricethailand.go.th (15 กนัยายน 2553) 
 

 
ภาพที่ 1-2 ศูนยข์า้วชมุชนของเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุร ี(ใชบ้า้นผูน้ าเกษตรกรเป็น

สถานทีด่  าเนินการจดัการผลติเมลด็พนัธุข์า้ว) 

http://www.ricethailand.go.th/
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 พื้นที่นาขา้วในปจัจุบนัจะพบทัง้ขา้วปลอมปน ขา้ววชัพืช ซึ่งหากไม่มีการก าจดัต ัง้แต่ตน้เมื่อเก็บ

ผลผลิตแลว้จะเกิดการปะปนท าใหย้ากแก่การคดัทิ้ ง และส่งผลท าใหใ้หด้อ้ยคุณภาพได ้การที่พบความ

หลากหลายท ัง้ขา้วป่าและขา้วปลูกอาจท าใหเ้กษตรกรที่ตอ้งการคดัเมลด็พนัธุเ์องเกิดปญัหาในการบ่งชี้พนัธุท์ี่

ตอ้งการ ดงันัน้จ าเป็นที่เกษตรกรตอ้งศึกษาหาความรูใ้นเรื่องความแตกต่างของขา้วที่พบในปจัจุบนัใหม้ากขึ้น 

จากความหลายหลายของขา้วป่าและขา้วปลูก (สงกรานต,์ 2543) และฐานขอ้มูลเชื้อพนัธุพ์ืช: ขา้ว (วชิา และ
คณะ, 2544) ซึง่กลา่วถงึการแบ่งแยกทรพัยากรเชื้อพนัธุข์า้วที่พบในประเทศไทยโดยท ัว่ไปสามารถแยกไดเ้ป็น

สองพวกใหญ่ ๆ คือทรพัยาการเชื้อพนัธุข์า้วป่า และทรพัยากรเชื้อพนัธุข์า้วปลูก 
 
 ทรพัยากรเช้ือพนัธุข์า้วป่า (Oryza spp.) 
 ขา้วป่าเป็นขา้วที่เกิดขึ้นและเจริญเติบโตเองตามธรรมชาติ โดยท ัว่ไป จะพบตามริมหนอง คลอง บงึ 

หรอืแมก้ระท ัง่ในพื้นทีน่าขา้วปลูก มชีื่อเรยีกแตกต่างกนั เช่น ขา้วละมาน หญา้ละมาน หญา้สะแห หญา้ขา้วนก 

หญา้นกปีด๊ หรอืขา้วผ ีเป็นตน้ 
 ขา้วป่าจดัเป็นแหล่งพนัธุกรรมของขา้วอย่างดี ส  าหรบัน ามาใชใ้น โครงการปรบัปรุงพนัธุ ์ขา้ว 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ น ามาช่วยพฒันาพนัธุข์า้วใหม้คีวามตา้นทานต่อโรค แมลง หรอืทนทานต่อสภาพแวดลอ้มที่

ผดิปกติ ปจัจุบนัไดม้กีารจ าแนกและยอมรบักนัแลว้ว่า มขีา้วป่า 21 ชนิด แพร่กระจายท ัว่โลก ส าหรบัประเทศ

ไทย พบว่า มี 5 ชนิด แพร่กระจายท ัว่ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 2 ชนิด ที่เป็นบรรพบุรุษ ของขา้วปลูก

เอเชยีพบมากทกุภาค 
 ขา้วป่าทีพ่บในประเทศไทย มดีงัน้ี 
 1. Oryza rufipogon Griff หรอื O. perennis Moench. 
 2. O. nivara Sharma et Shastry 
 3. O. officinalis Wall ex Watt 
 4. O. ridleyi Hook 
 5. O. granulate Nees et Arn. ex Watt 
 
 นอกจากขา้วป่าที่กล่าวมาแลว้ ยงัพบขา้วป่าที่เกิดจากการผสมขา้มระหว่างขา้วป่าและขา้วปลูก หรือ

ระหว่างขา้วป่าที่เป็นบรรพบุรุษขา้วปลูกดว้ยกนั ขา้วป่าประเภทน้ี มีการกระจายตวัหรือแปรปรวนสูง ไม่

สามารถจดัเป็นอีกชนิดได ้จึงเรียกว่า spontanea forms ของขา้วปลูก มลีกัษณะกึ่งขา้วป่าและขา้วปลูก แต่
มคีวามแขง็แรงกว่าขา้วปลูก บ่อยคร ัง้ขา้วป่าน้ีจะเกิดในแปลงขา้วปลูก ซึ่งเป็นปญัหาต่อเกษตรกรโดยเฉพาะ

อย่างยิง่ในแหลง่ปลูกขา้วแบบหว่าน 
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ภาพที ่1-3 แสดงการปลูกขา้วป่า (ซา้ย) เปรยีบเทยีบกบัขา้วปลูก (ขวา) 

 
 ทรพัยากรเช้ือพนัธุข์า้วปลูก (Oryza sativa L.) 
 ในการปรบัปรุงพนัธุพ์ืชใหไ้ดพ้นัธุกรรมที่ดี สามารถใชป้ระโยชน์ไดน้านที่มีความแปรปรวนของ

ผลผลิตนอ้ย หรือมคีวามเสถียรของพนัธุต่์อการใหผ้ลผลติสูงนัน้จ าเป็นตอ้งมีกระบวนการปรบัปรุงพนัธุท์ี่

เหมาะสม ถกูตอ้ง นัน้คือมกีารเลอืกวธิกีารปรบัปรุงพนัธุ ์การคดัเลอืก การทดสอบ อาจรวมถงึการสรา้งสภาวะ

ทีไ่มเ่หมาะสมเพือ่ทดสอบความตา้นทานหรอืความทนทานซึง่เกดิจากความเครยีดเน่ืองจากปจัจยัต่าง ๆ  

แต่สิ่งที่ส  าคญัคือการมเีชื้อพนัธุกรรมทีด่ี ซึง่อาจมาจากการมฐีานพนัธุกรรม (genetic base) กวา้ง การสรา้ง
ความแปรปรวนทางพนัธุกรรมเพื่อเปิดโอกาสในการเขา้ไปคดัเลือกพนัธุกรรมที่เกิดจากการรวมตวัและ

แสดงออกของลกัษณะที่ดี ดงันัน้จะเหน็ไดว้่ามกีารเสาะแสวงหาเชื้อพนัธุข์า้ว (rice genetic resources) มา
ใชใ้นการปรบัปรุงพนัธุ ์แต่อย่างไรก็ตามส าหรบับางชุมชนพบว่าไดม้กีารปลูกพนัธุข์า้วด ัง่เดิมซึ่งมลีกัษณะบาง

ประการที่ดี สามารถใชเ้ป็นฐานพนัธุกรรมส าหรบัการสรา้งพนัธุใ์หม่ ๆ ไดด้ว้ยเช่นเดียวกนั สามารถจ าแนก

แบง่ขา้วพนัธุป์ลูกไดด้งัน้ี 
 1. พนัธุข์า้วโบราณ (primitive types) พนัธุข์า้วเหล่าน้ียงัมลีกัษณะดัง่เดิมอยู่ เช่น มหีาง ร่วงง่าย 
ระยะพกัตวันาน มรีากทีข่อ้ หรอืมลีกัษณะที่น่าสนใจที่พบบอ่ย เช่น ตา้นทานแมลง ทนแลง้ ทนน า้ท่วม หรือมี

ความสามารถดูดธาตุอาหารสูง พนัธุข์า้วเหล่าน้ีส่วนมากหาไดต้ามบริเวณที่  ๆ มขีา้วป่าหรือวชัพืชที่เกี่ยวขอ้ ง 

(weed races) ขึ้นอยู่ เช่น พนัธุข์า้วปีก พนัธุ ์เบี้ยวเตี้ ย เป็นตน้ ส าหรบั primitive varieties แมจ้ะเป็น
พนัธุท์ีล่า้สมยั แต่สามารถปรบัตวัไดก้บัสิ่งแวดลอ้มกวา้งกว่าพนัธุป์ลูกเป็นการคา้ในปจัจบุนั ซึ่งหมายถงึพนัธุท์ี่

ลา้สมยัเหล่านัน้สามารถทนต่อปจัจยัท ัง้ทางชีวภาพ กายภาพ และปจัจยัทางสงัคมต่างๆ ที่เขา้มาเปลี่ยนแปลง

สภาพแวดลอ้ม เป็นพนัธุท์ีเ่ปิดโอกาสใหเ้กดิการรวมตวัไดใ้หม่ของยนี 
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 2. พ ัน ธุ์ข า้วล ักษณะพิ เศษ (specialty types) พัน ธุ์ข า้วปลูกที่ จ ัดอยู่ในกลุ่ม น้ีส่วนมากมี
ลกัษณะเฉพาะ เช่น ตา้นทานโรค ตา้นทานแมลง ทนอากาศหนาว หรือทนดินที่มีปญัหาพนัธุข์า้วเหล่าน้ี

สามารถอยู่ในความนิยมของเกษตรกรไดท้ ัง้ ๆ ที่ส่วนมากอาจมเีมลด็ส ัน้ หรือมคุีณภาพที่ไม่เป็นที่นิยมของ

ตลาด เช่น ขี้ชา้ง หางย ีประดู่แดง และนางเขยีว เป็นตน้ 
 3. พ ันธุ์ขา้วที่ เลิกปลูกแลว้ (obsolete types) พันธุ์ขา้วเหล่าน้ีแต่ก่อนอาจเป็นที่ นิยมอย่าง
กวา้งขวางแต่ปจัจบุนัไมม่ปีลูก อาจสูญพนัธุไ์ปหรอืไมเ่ป็นทีนิ่ยมปลูก เช่น ป่ินแกว้ นอนทุ่ง ขาวจ าปี เป็นตน้ 
 4. พนัธุ ์ขา้วที่ปลูกเฉพาะถิ่น (minor varieties) กลุ่มน้ีเป็นพนัธุ์ขา้วพื้ นเมืองที่ยงัไม่ไดร้บัการ
ปรบัปรุงแต่มีปลูกมาบางทอ้งถิ่น พนัธุข์า้วเหล่าน้ียงัมีความผนัแปรมาก เกษตรกรอ าจปลูกไวต้ามความ

ตอ้งการของตนเองอาจมอีายุเหมาะสมคุณภาพเมลด็ดี หรอืทนทานดีต่อสภาพแวดลอ้มเปลีย่น เช่น สงัขห์ยด 

ก า่ด า มนัววั ขา้วนก เป็นตน้ 
 5. พนัธุข์า้วปลูกเป็นการคา้ (commercial varieties) โดยท ัว่ไปแลว้กลุ่มน้ีเป็นขา้วพนัธุด์ีผ่านการ
คดัเลอืกหรือปรบัปรุงพนัธุม์าแลว้ มกีารปรบัตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดด้ ีใหผ้ลผลติสูง คุณภาพเมลด็ด ีอาจ

เหมาะท ัง้ตลาดภายในประเทศและนอกประเทศ จึงมกีารปลูกอย่างกวา้งขวาง เช่น ขาวดอกมะล ิ105 เหลอืง

ประทวิ 123 หรอื นางมลเอส 4 
 6. พนัธุข์า้วใหผ้ลผลติสูง (high-yielding varieties) พนัธุข์า้วในกลุ่มน้ีเป็นผลมาจากการปรบัปรุง
พนัธุไ์ดพ้นัธุข์า้วที่มีพนัธุกรรมตน้เตี้ยหรือสูงปานกลาง ท าใหส้ามารถเพิ่มผลผลิตได ้อย่างไรก็ดี พนัธุข์า้ ว

เหล่าน้ีบ่อยคร ัง้พบว่าขาดความตา้นทานต่อแมลงหรือโรคที่ส  าค ัญ หรือไม่ทนทานต่อสภาพแวดลอ้ม

เปลีย่นแปลง เช่น กข 1, กข 21, กข 23 และสุพรรณบรุ ี60 เป็นตน้ 
 7. ขา้วสายพนัธุด์ีเด่นหรือสายพนัธุค์ดั (breeding stocks) สายพนัธุเ์หล่าน้ีไดม้าจากโครงการปร
รบัปรุงพนัธุ ์ซึ่งมีลกัษณะดีหลายอย่าง แต่ไม่สามารถน าออกขายใหเ้กษตรกรปลูกได ้เป็นเพราะว่ายงัขาด

ลกัษณะดีบางประการที่ตอ้งการในช่วงนัน้ จึงยงัตอ้งปรบัปรุงอีกเล็กนอ้ย เช่น PMI, 6624-257-1 หรือ 
CNT200 เป็นตน้ 
 8. สายพนัธุจ์ากการเปลี่ยนแปลงพนัธุกรรม (mutant) คือการที่มกีารเปลี่ยนแปลงพนัธุกรรม อาจ
โดยการชกัน าจากสารเคมหีรือรงัส ีโดยท ัว่ไปแลว้จะไดส้ายพนัธุท์ี่อ่อนแอ เพื่อใหม้ลีกัษณะเป็นที่ตอ้งการ เช่น

ตา้นทานโรค แมลง เปลี่ยนจากขา้วเจา้เป็นขา้วเหนียว อาจใชเ้ป็นพนัธุป์ลูก หรือใชเ้ป็นพนัธุพ์่อแม่ในการ

ปรบัปรุงพนัธุ ์เช่น KDML 105’65G3U-84 เป็นตน้ 
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ภาพที ่1-4 แสดงเมลด็ขา้วป่า (Oryza rufipogon) และขา้วปลูกพนัธุต่์าง ๆ  

 
ภาพที ่1-5 แสดงขา้วพนัธุป์ลูก กข. 6 (ซา้ย) และขาวดอกมะล ิ105 (ขวา) 

  
 พนัธุข์า้ว และเชื้อพนัธุกรรมขา้วไดม้กีารเก็บรวบรวมและอนุรกัษต์ ัง้แต่ปี พ.ศ. 2480 เป็นตน้มา โดย

ไดเ้ก็บรกัษาไว ้ณ ศูนยป์ฏิบตัิการและเก็บเมล็ดเชื้อพนัธุข์า้วแห่งชาติ (genebank) ศูนยว์ิจยัขา้วปทุมธานี 
สถาบนัวจิยัขา้ว กรมวชิาการเกษตร ประมาณ 24,000 ตวัอย่าง 

 ส าหรบับทบาทของ Gene banks ซึ่งเป็นแหล่งที่นกัปรบัปรุงพนัธุส์ามารถใชป้ระโยชน์จากฐาน
พนัธุกรรมไม่ว่าจะเป็นขา้ว หรือพืชชนิดอื่น ๆ มีวตัถุประสงค์เพื่อใหง้านปรบัปรุงพนัธุเ์จริญกา้วหนา้โดย 

germplasm resources ของนกัปรบัปรุงพนัธุ ์โดยส่วนใหญ่จะท าการรวบรวมสิง่ต่อไปน้ี 
 1. Currently grown commercial cultivars หรอืสายพนัธุท์ีม่กีารปลูกเป็นการคา้ในปจัจบุนัเป็น
ผลมาจากความส าเร็จในการปรบัปรุงพนัธุข์องนักปรบัปรุงพนัธุ ์ถือเป็น germplasm ที่ดีเด่นที่สามารถ
ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มที่จ  าเพาะได ้และการมี germplasm เหล่าน้ีท าใหม้ ัน่ใจไดว้่ามี gene 
combination หรือมีพนัธุกรรมที่ดีเกิดขึ้นภายหลงัจากมกีารรวมตวัของยีนต่างๆ โดยสายพนัธุเ์หล่าน้ีโดย
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ปกติมกัไม่ไดท้  าการเก็บรกัษาที่ gene banks เพราะมีการปลูกโดยปกติเพื่อเป็นคา้อยู่แลว้  หรือเป็นพนัธุท์ี่
ผ่านมาจากการแลกเปลีย่นของ FAO (FAO หรอื Food and Agriculture Organization) 
 2. Obsolete Commercial Cultivars หรือสายพนัธุก์ารคา้ที่ปจัจุบนัไม่ไดม้ีการผลิตแลว้ โดย
อาจเป็นสายพนัธุท์ี่มกีารระบาดของศตัรูพชืหรือคน้พบว่ามลีกัษณะดอ้ยบางประการ แต่ก็นบัว่าเป็นสายพ ันธุท์ี่

ดเีด่นเมือ่จะใชผ้สมกบัพ่อหรอืแม่ที่มลีกัษณะเด่นที่สายพนัธุเ์หล่าน้ีไม่มี พนัธุเ์หล่าน้ีเหมอืน genetic stocks 
ซึง่อาจเป็นพนัธุท์ีม่ขีอ้เสยี แต่ยงัจ าเป็นตอ้งท าการส ารองพนัธุไ์ว ้

 3. Breeding Lines and Stocks คือ material ชุดที่นกัปรบัปรุงพนัธุท์ราบ genotype มขีอ้มูล
ขอ้ไดเ้ปรียบและเสียเปรียบของพนัธุกรรมต่างๆ ที่ต่างจากพนัธุกรรมอื่น ท าใหส้ามารถใชเ้ป็น parental 
stocks ได ้ซึ่งสายพนัธุแ์ทด้งักล่าวมกีารน าไปใชป้ระโยชนต์ลอดเวลาท าใหพ้นัธุกรรมดงักล่าวไม่ไดม้กีารเก็บ
รกัษาไวท้ี่ gene bank แต่มกัมีการเก็บรกัษาไวท้ี่แหล่งรวบรวมแต่ละแหล่ง ซึ่งอาจเป็นค าถามว่าในระยะ
ยาวๆ พนัธุกรรมเหลา่น้ีจะคงอยู่และถูกรกัษาไวไ้ดอ้ย่างไร 

 4. Landrace Cultivars เริ่มจากสายพนัธุท์ี่มีการปลูกในประเทศ ที่มกีารคดัเลอืกเฉพาะทอ้งถิ่น
เพื่อผลติ landraces ดงันัน้อาจกล่าวไดว้่าเป็นสายพนัธุท์ี่ไดม้าจากพนัธุกรรมที่มคีวามหลากหลายที่มกีาร
คัดเลือกภายใตส้ภาพการเพาะปลูกทางการเกษตรที่มีการเติมปัจจยัการผลิตต า่ (under low-input 
agriculture) เป็นการคดัเลือกเพื่อศึกษา yield stability หรือความเสถียรในแง่ของการใหผ้ลผลิตที่ไม่
เปลี่ยนแปลง มากกว่าที่จะคดัเลือกเพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตสูง (productivity or yield ability) อย่างไรก็ตาม
พบว่าพนัธุพ์ื้นเมอืงเหล่าน้ีไม่ใช่เป้าหมายในการคดัเลอืกหรอืเลอืกใชป้ระโยชนข์องนกัปรบัปรุงพนัธุแ์ละอาจถูก

คดัเลอืกไดแ้มว้่าจะมปีระโยชนใ์นดา้นฐานพนัธุกรรมกวา้งก็ตาม 

 อาจกล่าวไดว้่านกัปรบัปรุงพนัธุน์ า landraces มาใชป้ระโยชน์ดา้น genetic variation โดยการ
น ามาผสมกบัพ่อแม่ที่สามารถปรบัตวัไดก้บัลกัษณะบางลกัษณะ พนัธุ ์ landraces ปกติจะมกีารกระจายตวั
ทางพนัธุกรรมในประชากรค่อนขา้งสูง แต่เมือ่ผ่านการคดัเลอืกแลว้การปรบัตวัจะมฐีานแคบลง 

 5. Undomesticated Forms of Crop Plants  
 Genotypes เหล่าน้ีต่างจากพวกที่เป็น landraces เน่ืองจากไม่เคยใชเ้ป็น commercial หรือ
พนัธุก์ารคา้ เน่ืองจากอาจมลีกัษณะบางประการทีไ่มด่ี เช่น การมฝีกัที่แตกง่ายเมือ่สุกแก่ ดงันัน้พนัธุเ์หล่าน้ีจะ

ถกูน าไปใชใ้นการปรบัปรุงลกัษณะบางลกัษณะของพนัธุท์ีม่ีการปรบัตวัหรอืผ่านการคดัเลอืกแลว้  
(an adapted cultivar) พนัธุท์ี่เป็น undomesticated forms อาจมีการเก็บรกัษาไวท้ี่ที่ gene banks 
เพราะมีลกัษณะทางพนัธุกรรมที่เด่นชดัหรือเพื่อการศึกษาซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตเมื่อมีการ

เปลีย่นแปลงเทคนิคหรือวธิีการปรบัปรุงพนัธุซ์ึ่งอาจยอ้นกลบัมาใชล้กัษณะต่าง ๆ ที่พบในพนัธุต่์าง ๆ เหล่าน้ี

เพือ่เพิม่มลูค่าได ้
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 ในกลุ่มน้ีอาจรวมพวก primitive/wild material ซึ่งเป็นพนัธุพ์ื้นเมอืงหรือพนัธุด์ ัง่เดิม ที่มกีารเก็บ
รกัษาไวเ้พื่อรองรบัปญัหาในอนาคต แต่ยงัไม่พรอ้มใชใ้นปจัจุบนั การเก็บรวบรวมไวเ้พื่อป้องกนั genetic 
erosion หรอืการพงัทลาย สูญหายทางพนัธุกรรม 

 6. Plant Introductions 
 คือพนัธุห์รือสายพนัธุท์ี่มีการน าเขา้มาปลูกภายในประเทศ ซึ่งเป็นการเพิ่มความหลากหลายทาง

พนัธุกรรมใหแ้ก่พืชในประเทศ หรือเป็นพืชชนิดใหม่ที่น าเขา้ หรือใชเ้ป็น new cultivars ก็ได ้โดยการ
พิจารณาพืชที่จะมีการน าเขา้ตอ้งพิจารณาถึงความคลา้ยคลึงของพื้นที่ปลูกในแง่ของดิน สภาพภูมิอากาศ 

สภาพของช่วงแสง ซึ่งการน าพืชที่มีฐานของยีนที่กวา้งและสามารถปรบัตวัไดก้วา้งๆ นับว่ามีประโยชน ์

ตวัอย่างเช่นการน าเขา้ถ ัว่เหลอืงหรือ soybean จากภาคเหนือของจีนไปปลูกที่อเมริกาเหนือ อย่างไรก็ตาม
ไม่ใช่ว่าการน าพืชมาปลูกจะประสบความส าเร็จในทุกคร ัง้เพราะบางคร ัง้พืชน าเขา้อาจกลายเป็นวชัพืชในพื้นที่

น าเขา้ ท าใหห้ลายๆ ประเทศเขม้งวดในการน าพชื และเมลด็เขา้ประเทศ 
 
 7. Related Species 
 ตัง้แต่ที่มกีารพฒันาระบบการเกษตร มนุษยใ์ชป้ระโยชนจ์ากพืชเพยีง 3,000 species ในการผลติ
เป็นอาหาร และในจ านวนเหล่าน้ีมีเพียง 150 species เท่านัน้ที่เป็น commocially cultivared ที่ใชก้นั
มากๆ ในปจัจุบนั ขณะที่มีมากกว่า 300,000 species ของพืชในโลกน้ี โดยที่ 20,000 species หรือ
มากกว่าสามารถผลิตเพื่อบริโภคได ้ซึ่งนอกเหนือจากการน าพืชเหล่าน้ีมาเป็นอาหารแลว้ ชนิดที่เป็นพนัธุป่์า

สามารถใชส้  าหรบัเป็นอาหารส ัตว ์ ท ายา เชื้ อ เพลิง ท าสี ท ากระดาษ เครื่องดนตรี ที่อ ยู่อาศัย และ 

เครื่องประดบัได ้
 8. Mutations 
 แต่พนัธุ ์ที่เป็น pure line ซึ่งเป็น progeny ที่ไดจ้าก single homozygous individual ถา้ใน 
short term ก็นบัว่ามพีนัธุกรรมที่น่าจะคงที่ได ้แต่ใน long term แลว้ความแปรปรวนทางพนัธุกรรมก็อาจ
เกดิขึ้นไดจ้ากการเกิดความผนัแปรทางพนัธุกรรมหรอื mutation  การเกิด variation แบบน้ีถอืเป็น natural 
variation ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเกิดการพฒันาของ species และมีประโยชน์ในการปรบัปรุงพนัธุ ์การเกิด 
mutation สามารถชกัน าใหเ้กิดไดท้ ัง้การใชส้ารเคมหีรือการใชร้งัสีซึ่งการเกิด mutation โดยธรรมชาติต่าง
จากการ induced ตรงความถี่ในการเกิด โดยการเกิด mutation อาจเกิดกบัยีนเพียงยีนเดียวหรือเกิดกบั
หลายยีน หรือการเกิด mutation อาจเกิดจ าเพาะเจาะจงกบัลกัษณะเพียงบางลกัษณะหรือเกิดกบัหลายๆ 
ลกัษณะ อย่างไรก็ตามการเกิด mutation ไม่ไดเ้กิดอย่างสุ่มเพราะพบว่ามบีาง loci ที่มกีารเปลี่ยนแปลงได ้
มากกว่า loci อื่นๆ  ลกัษณะหรือตน้ทีเ่กิด mutation อาจถูกท าลายกเ็ป็นได ้อาจมคุีณค่าหรอืไมม่คุีณค่ากไ็ด ้
ถงึแมว้่าโดยส่วนใหญ่แลว้การเกิด mutation ใน species อาจเป็นลกัษณะที่ไม่ใช่สิ่งที่ดีและมนุษยส์ามารถ



 10 

 

น าไปใชป้ระโยชนไ์ดโ้ดยตรง แต่พบว่าสามารถเป็นแหล่งพนัธุกรรมและใชป้ระโยชน์ในแง่การปรบัปรุงพนัธุ ์

อื่นๆ ได ้
 9. Interspecific and Intergeneric Hybridization 
 มนุษยไ์ดใ้ชป้ระโยชนจ์ากพนัธุท์ี่เกิดตามธรรมชาติเกือบทุกพนัธุห์มดแลว้ ดงันัน้นกัปรบัปรุงพนัธุจ์ึง

ไดม้องหาความแปรปรวนอื่นๆ เพือ่ใชใ้นการสรา้งหรอืรวมลกัษณะเพือ่ใหไ้ดส้ิง่ใหม่ๆ  เกดิขึ้น ซึง่วธิกีารหน่ึงคือ

การน า genetic variation ทีเ่กดิจาก diversity มาใช ้นัน่คือการสรา้งลูกผสมทีเ่กดิจากพชืต่าง  

species กนั เพื่อใหเ้กิด new species นัน่เอง อย่างไรก็ตามการพฒันาลูกผสมแบบดงักล่าวยงัเป็นไปได ้
นอ้ยเพราะความแตกต่างกนัของ gametes ซึ่งจะก่อใหเ้กิดการเป็นหมนั ตวัอย่างลูกผสมดงักล่าวที่เกิด
ปญัหาเช่น การเกิด sterile หรือการเป็นหมนัของ triticale ซึ่งเป็น product ที่เกิดจากการ combining 
ระหว่าง wheat (Triticum) และ rye (Secale) และแมว้่าจะแกป้ญัหาการเป็นหมนัไดแ้ต่บทบาทในเชิง
การคา้ของพืชดงักล่าวก็ยงัไม่ชดัเจน หรืออย่างการที่มกีารสรา้ง  tritordeum ซึ่งไดจ้ากการผสมของ wheat 
(Triticum turgidum) และ barley (Hordeum chilense) แต่เมื่อเป็นการ combine จาก จีนัสหรือ 
genera ที่ต่างกนัมาก วิวฒันาการจะถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณา โดยจะมีปัญหาเกิดขึ้นหลายประการ

โดยเฉพาะอปุสรรคในการสบืพนัธุ ์เป็นตน้ 

 10. Special genetic stocks คือพนัธุท์ีใ่ชใ้นการวจิยัในปจัจบุนั 

 
การบนัทกึลกัษณะประจ าเช้ือพนัธุข์า้ว 
(ศูนยป์ฏบิตักิารและเกบ็เมลด็เชื้อพนัธุข์า้วแห่งชาต ิสถาบนัวจิยัขา้ว กรมวชิาการเกษตร) 
I ขอ้มลูเบื้องตน้ 
1. จเีอสนมัเบอร ์(G.S.No.)  4. แหลง่ทีร่วบรวม  
2. ชื่อพนัธุ ์(ไทย); ชื่อพนัธุ ์(องักฤษ)  5. ประเทศ 
3. ชื่อจากผูใ้ห ้    6. ชนิดของขา้ว อนิดกิา/จาวานิกา/จาปอนิกา/ 
        ลูกผสมขา้ม ชนิด/ อื่น ๆ  
II ระยะแตกกอเตม็ที่ 
7. การปรากฏของขนบนแผ่นใบ  8. สขีองแผ่นใบ 

9. สขีองกาบใบ    10. มมุของยอดแผ่นใบ 

11. สขีองลิ้นใบ    12. รูปร่างของลิ้นใบ 

13. ความยาวของลิ้นใบ   14. สขีองหูใบ 

15. สขีองขอ้ต่อใบ    16. เสน้ผ่าศูนยก์ลางของล  าตน้ (มม.) 
17. สขีองปลอ้ง    18. ทรงกอ 
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III ระยะออกรวง 
19. จ านวนวนัตกกลา้ถงึออกดอก 50% 20. สขีองยอดเกสรตวัเมยี 
21. สยีอดดอก    22. สกีลบีรองดอก 
23. หางขา้ว    24. สขีองหางขา้ว 
IV ระยะออกรวงแลว้ 20 วนั 
25. ความแขง็แรงของล  าตน้   26. ความยาวของล  าตน้ (เซนตเิมตร) 
27. ความยาวของแผ่นใบ (เซนตเิมตร) 28. ความกวา้งของแผ่นใบ (เซนตเิมตร) 
29. จ านวนหน่อ    30. ลกัษณะใบธง 
31. ลกัษณะรวง    32. การยดืของคอรวง 
33. กา้นรวง    34. การแตกระแง ้
V ระยะเกบ็เกีย่ว 
35. การแก่ของใบ    36. การตดิเมลด็ (%) 
37. การร่วงของเมลด็   38. การนวด (ความยากหรอืงา่ยในการนวด) 
39. ความยาวของรวง (เซนตเิมตร)    
VI ระยะหลงัการเกบ็เกีย่ว 
40. ขนบนเปลอืกเมลด็   41. สเีปลอืกเมลด็ 
42. ความยาวของกลบีรองดอก (มลิลเิมตร) =ส ัน้ (<1.5 มม.)/ ปานกลาง (<1.6-2.5 มม.) / 
    ยาว (>2.5 มม.) แต่ส ัน้กว่าเปลอืก / ยาว (เท่ากบัหรอืมากกว่าความยาวของเปลอืก / ไมเ่ท่ากนั 
43. น า้หนกั 100 เมลด็ขา้วเปลอืก (กรมั) 44. ความยาวเมลด็ขา้วเปลอืก (มลิลเิมตร) 
45. ความกวา้งเมลด็ขา้วเปลอืก (มลิลเิมตร) 46. ความยาวของขนยอดเมลด็ (มลิลเิมตร) 
47. สขีาวกลอ้ง    48. ชนิดของขา้วสาร 
49. รูปร่างของขา้วกลอ้ง   50. การเป็นทอ้งไข ่
51. ปรมิาณอมโิลส (%)   52. ปรมิาณโปรตนีในขา้วกลอ้ง (%) 
53. อณุหภมูแิป้งสุก   54. ความคงตวัของแป้งสุก 
55. กลิน่หอม    56. อตัราการยดืตวัของขา้วสุก 
57. ความตา้นทานโรค 
 -ShB   -BPH  
 -RSV   -WBPH  
 -BI   -GLH 
 -BB  
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ตวัอย่างลกัษณะประจ าเช้ือพนัธุข์า้ว  
 
จเีอสนมัเบอร ์(G.S. number) = 05502 ชื่อพนัธุ ์องักฤษ = O. nivara  
ความยาวของแผ่นใบ (ซม.) 43.00 หางขา้ว ทกุเมลด็หางยาว 

ความกวา้งของแผ่นใบ (ซม.) 0.70 สขีองหางขา้ว แดง 
ขนของแผ่นใบ มบีา้ง สยีอดดอก - 
สแีผ่นของใบ เขยีว สขีองยอดเกสรตวัเมยี ม่วงอ่อน 
สขีองกาบใบ เขยีว สเีปลอืกเมลด็ น า้ตาล 
มมุของยอดแผ่นใบ - ขนบนเปลอืกเมลด็ ขนยาว 
ลกัษณะใบธง ปานกลาง สกีลบีรองดอก - 
การแก่ของใบ - ความยาวของกลบีรองดอก 

(มม.) 

ส ัน้ (<1.5 มม.) 

ความยาวของลิ้นใบ (มม.) 11.00 การตดิเมลด็ ตดินอ้ยกว่า (50%) 
สขีองลิ้นใบ - ความยาวเมล็ดขา้วเปลือก 

(มม.) 
- 

รูปร่างของลิ้นใบ แหลม ความกวา้งเมล็ดขา้วเปลอืก 

(มม.) 
- 

สขีองขอ้ต่อใบ - สขีา้วกลอ้ง - 
สขีองหูใบ ม่วง ชนิดของขา้วสาร - 
ทรงกอ แผ่เป็นแนวนอน กลิน่หอม - 
ความยาวของล  าตน้ (ซม.) 83.00 รูปร่างขา้วกลอ้ง - 
เสน้ผ่าศูนยก์ลางของล  าตน้ 

(มม.) 
3.00 การเป็นทอ้งไข่ - 

สปีลอ้ง - จ านวนวนัตกกลา้ถึงออก

ดอก 50 % 
- 

ความแขง็ของล  าตน้ - วนัออกดอก 30 ส.ค.  

ความยาวของรวง (ซม.) 24.00 เปอรเ์ซน็ตก์ารตดิเมลด็ (%) - 
ลกัษณะรวง ปานกลาง จ านวนตน้ต่อกอ - 
การแตกระแง ้ ปานกลาง น า้หนกั 100 เมลด็ (กรมั) - 
การยดืของคอรวง ส ัน้ ปรมิาณอมโิลส (%) - 
กา้นรวง - อณุหภูมแิป้งสุก (0C) - 
การร่วงของเมลด็ ร่วงงา่ย ความคงตวัของแป้งสุก - 
การนวด - อตัราการยดืตวัของขา้วสุก - 
จ านวนรวง - ปรมิาณโปรตนีในขา้วกลอ้ง - 

ทีม่า : สถาบนัวจิยัขา้ว : ส านกัคุม้ครองพนัธุพ์ชืแห่งชาต ิกรมวชิาการเกษตร (2544)  
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จเีอสนมัเบอร ์(G.S. number) = 05503 ชื่อพนัธุ ์องักฤษ = O. rufipogon  
ความยาวของแผ่นใบ (ซม.) 48.00 หางขา้ว ทกุเมลด็หางยาว 

ความกวา้งของแผ่นใบ (ซม.) 0.70 สขีองหางขา้ว - 
ขนของแผ่นใบ มบีา้ง สยีอดดอก - 
สแีผ่นของใบ เขยีว สขีองยอดเกสรตวัเมยี - 
สขีองกาบใบ เขยีว สเีปลอืกเมลด็ สฟีาง 
มมุของยอดแผ่นใบ - ขนบนเปลอืกเมลด็ ขนส ัน้ 
ลกัษณะใบธง ตัง้ตรง สกีลบีรองดอก - 
การแก่ของใบ - ความยาวของกลบีรองดอก 

(มม.) 

ส ัน้ (<1.5 มม.) 

ความยาวของลิ้นใบ (มม.) 15.00 การตดิเมลด็ ตดินอ้ยกว่า (90%) 
สขีองลิ้นใบ - ความยาวเมล็ดขา้วเปลือก 

(มม.) 
- 

รูปร่างของลิ้นใบ ม ี2 ยอด ความกวา้งเมล็ดขา้วเปลอืก 

(มม.) 
- 

สขีองขอ้ต่อใบ - สขีา้วกลอ้ง - 
สขีองหูใบ - ชนิดของขา้วสาร - 
ทรงกอ กอตัง้ กลิน่หอม - 
ความยาวของล  าตน้ (ซม.) 130.00 รูปร่างขา้วกลอ้ง - 
เสน้ผ่าศูนยก์ลางของล  าตน้ 

(มม.) 
3.00 การเป็นทอ้งไข่ - 

สปีลอ้ง - จ านวนวนัตกกลา้ถึงออก

ดอก 50 % 
99 

ความแขง็ของล  าตน้ - วนัออกดอก 26 ส.ค. 

ความยาวของรวง (ซม.) 24.80 เปอรเ์ซน็ตก์ารตดิเมลด็ (%) - 
ลกัษณะรวง ปานกลาง จ านวนตน้ต่อกอ - 
การแตกระแง ้ ปานกลาง น า้หนกั 100 เมลด็ (กรมั) - 
การยดืของคอรวง ส ัน้ ปรมิาณอมโิลส (%) - 
กา้นรวง - อณุหภูมแิป้งสุก (0C) - 
การร่วงของเมลด็ ร่วงงา่ยมาก ความคงตวัของแป้งสุก - 
การนวด - อตัราการยดืตวัของขา้วสุก - 
จ านวนรวง - ปรมิาณโปรตนีในขา้วกลอ้ง - 

ทีม่า : สถาบนัวจิยัขา้ว : ส านกัคุม้ครองพนัธุพ์ชืแห่งชาต ิกรมวชิาการเกษตร (2544)  
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จเีอสนมัเบอร ์(G.S. number) = 05562 ชื่อพนัธุ ์(ไทย) =ป่ินแกว้ ชื่อพนัธุ ์องักฤษ = PIN GAEW 
ความยาวของแผ่นใบ (ซม.) 45.00 หางขา้ว ไม่ม ี

ความกวา้งของแผ่นใบ (ซม.) 1.26 สขีองหางขา้ว - 
ขนของแผ่นใบ มขีน สยีอดดอก น า้ตาล 
สแีผ่นของใบ เขยีว สขีองยอดเกสรตวัเมยี ขาว 
สขีองกาบใบ เขยีว สเีปลอืกเมลด็ - 
มมุของยอดแผ่นใบ ตัง้ตรง ขนบนเปลอืกเมลด็ - 
ลกัษณะใบธง - สกีลบีรองดอก - 
การแก่ของใบ - ความยาวของกลบีรองดอก 

(มม.) 

- 

ความยาวของลิ้นใบ (มม.) 12.60 การตดิเมลด็ - 
สขีองลิ้นใบ - ความยาวเมล็ดขา้วเปลือก 

(มม.) 
7.60 

รูปร่างของลิ้นใบ - ความกวา้งเมล็ดขา้วเปลอืก 

(มม.) 
2.39 

สขีองขอ้ต่อใบ เขยีว สขีา้วกลอ้ง ขาว 
สขีองหูใบ - ชนิดของขา้วสาร ขา้วเจา้ 
ทรงกอ - กลิน่หอม ไม่หอม 
ความยาวของล  าตน้ (ซม.) 162.00 รูปร่างขา้วกลอ้ง เรยีว 
เสน้ผ่าศูนยก์ลางของล  าตน้ 

(มม.) 
- การเป็นทอ้งไข่ ปานกลาง 

สปีลอ้ง เขยีว จ านวนวนัตกกลา้ถึงออก

ดอก 50 % 
- 

ความแขง็ของล  าตน้ - วนัออกดอก 5 ธ.ค. 

ความยาวของรวง (ซม.) 28.00 เปอรเ์ซน็ตก์ารตดิเมลด็ (%) - 
ลกัษณะรวง - จ านวนตน้ต่อกอ - 
การแตกระแง ้ ปานกลาง น า้หนกั 100 เมลด็ (กรมั) 2.84 
การยดืของคอรวง - ปรมิาณอมโิลส (%) 25.12 
กา้นรวง ตัง้ตรง อณุหภูมแิป้งสุก (0C) ต า่ (<74 0C) 
การร่วงของเมลด็ - ความคงตวัของแป้งสุก อ่อน 
การนวด ปานกลาง อตัราการยดืตวัของขา้วสุก 1.64 
จ านวนรวง - ปรมิาณโปรตนีในขา้วกลอ้ง - 

ทีม่า : สถาบนัวจิยัขา้ว : ส านกัคุม้ครองพนัธุพ์ชืแห่งชาต ิกรมวชิาการเกษตร (2544)  
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จเีอสนมัเบอร ์(G.S. number) = 06984 ชื่อพนัธุ ์(ไทย) =น า้รู ชื่อพนัธุ ์องักฤษ = NAM ROO 
ความยาวของแผ่นใบ (ซม.) 49.70 หางขา้ว - 

ความกวา้งของแผ่นใบ (ซม.) 1.50 สขีองหางขา้ว - 
ขนของแผ่นใบ - สยีอดดอก ไมม ี
สแีผ่นของใบ เขยีวเขม้ สขีองยอดเกสรตวัเมยี - 
สขีองกาบใบ เขยีวเสน้ม่วง สเีปลอืกเมลด็ แดง 
มมุของยอดแผ่นใบ ตัง้ตรง ขนบนเปลอืกเมลด็ ขาว 
ลกัษณะใบธง หกัลง สกีลบีรองดอก - 
การแก่ของใบ - ความยาวของกลบีรองดอก 

(มม.) 

- 

ความยาวของลิ้นใบ (มม.) 19.00 การตดิเมลด็ - 
สขีองลิ้นใบ ขาว ความยาวเมล็ดขา้วเปลือก 

(มม.) 
- 

รูปร่างของลิ้นใบ ม ี2 ยอด ความกวา้งเมล็ดขา้วเปลอืก 

(มม.) 
- 

สขีองขอ้ต่อใบ เขยีวอ่อน สขีา้วกลอ้ง - 
สขีองหูใบ เขยีว ชนิดของขา้วสาร - 
ทรงกอ กอตัง้ กลิน่หอม - 
ความยาวของล  าตน้ (ซม.) 101.80 รูปร่างขา้วกลอ้ง - 
เสน้ผ่าศูนยก์ลางของล  าตน้ 

(มม.) 
4.60 การเป็นทอ้งไข่ - 

สปีลอ้ง เหลอืงอ่อน จ านวนวนัตกกลา้ถึงออก

ดอก 50 % 
- 

ความแขง็ของล  าตน้ ค่อนขา้งแขง็ วนัออกดอก 4 ต.ค. 

ความยาวของรวง (ซม.) 25.20 เปอรเ์ซน็ตก์ารตดิเมลด็ (%) - 
ลกัษณะรวง จบักนัแน่น จ านวนตน้ต่อกอ - 
การแตกระแง ้ ปานกลาง น า้หนกั 100 เมลด็ (กรมั) - 
การยดืของคอรวง ระแงถ้ี ่ ปรมิาณอมโิลส (%) - 
กา้นรวง คอรวงยาว อณุหภูมแิป้งสุก (0C) - 
การร่วงของเมลด็ ตัง้ตรง ความคงตวัของแป้งสุก - 
การนวด ร่วงยาก อตัราการยดืตวัของขา้วสุก - 
จ านวนรวง - ปรมิาณโปรตนีในขา้วกลอ้ง - 

ทีม่า : สถาบนัวจิยัขา้ว : ส านกัคุม้ครองพนัธุพ์ชืแห่งชาต ิกรมวชิาการเกษตร (2544)  
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จเีอสนมัเบอร ์(G.S. number) = 03062 ชื่อพนัธุ ์(ไทย) =กข. 6 ชื่อพนัธุ ์องักฤษ = RD. 6 
ความยาวของแผ่นใบ (ซม.) 56.00 หางขา้ว ไมม่ ี

ความกวา้งของแผ่นใบ (ซม.) 1.60 สขีองหางขา้ว - 
ขนของแผ่นใบ มขีน สยีอดดอก ฟาง 
สแีผ่นของใบ เขยีว สขีองยอดเกสรตวัเมยี ขาว 
สขีองกาบใบ เขยีว สเีปลอืกเมลด็ น า้ตาล 
มมุของยอดแผ่นใบ นอน ขนบนเปลอืกเมลด็ - 
ลกัษณะใบธง ปานกลาง สกีลบีรองดอก ฟาง 
การแก่ของใบ ใบแก่ชา้ ความยาวของกลบีรองดอก 

(มม.) 

- 

ความยาวของลิ้นใบ (มม.) 29.40 การตดิเมลด็ ตดิปานกลาง (75-90%) 
สขีองลิ้นใบ ขาว ความยาวเมล็ดขา้วเปลือก 

(มม.) 
7.20 

รูปร่างของลิ้นใบ ไม่แหลม ความกวา้งเมล็ดขา้วเปลอืก 

(มม.) 
- 

สขีองขอ้ต่อใบ เขยีวอ่อน สขีา้วกลอ้ง - 
สขีองหูใบ เขยีว ชนิดของขา้วสาร ขา้วเจา้ 

ทรงกอ กอตัง้ กลิน่หอม - 
ความยาวของล  าตน้ (ซม.) 177.60 รูปร่างขา้วกลอ้ง เรยีว 

เสน้ผ่าศูนยก์ลางของล  าตน้ 

(มม.) 
5.00 การเป็นทอ้งไข่ - 

สปีลอ้ง เขยีว จ านวนวนัตกกลา้ถึงออก

ดอก 50 % 
- 

ความแขง็ของล  าตน้ แขง็ปานกลาง วนัออกดอก 25 ต.ค. 

ความยาวของรวง (ซม.) 25.20 เปอรเ์ซน็ตก์ารตดิเมลด็ (%) - 
ลกัษณะรวง ปานกลาง จ านวนตน้ต่อกอ - 
การแตกระแง ้ ปานกลาง น า้หนกั 100 เมลด็ (กรมั) 2.70 
การยดืของคอรวง คอรวงยาว ปรมิาณอมโิลส (%) - 
กา้นรวง ตัง้ตรง อณุหภูมแิป้งสุก (0C) - 
การร่วงของเมลด็ ร่วงงา่ย ความคงตวัของแป้งสุก - 
การนวด งา่ย อตัราการยดืตวัของขา้วสุก - 
จ านวนรวง - ปรมิาณโปรตนีในขา้วกลอ้ง - 

ทีม่า : สถาบนัวจิยัขา้ว : ส านกัคุม้ครองพนัธุพ์ชืแห่งชาต ิกรมวชิาการเกษตร (2544)  
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จเีอสนมัเบอร ์(G.S. number) = 04790 ชื่อพนัธุ ์(ไทย) =กข. 10 ชื่อพนัธุ ์องักฤษ = RD. 10 
ความยาวของแผ่นใบ (ซม.) 28.60 หางขา้ว ไม่ม ี

ความกวา้งของแผ่นใบ (ซม.) 0.74 สขีองหางขา้ว - 
ขนของแผ่นใบ มขีน สยีอดดอก ขาว 
สแีผ่นของใบ เขยีว สขีองยอดเกสรตวัเมยี ขาว 
สขีองกาบใบ เขยีว สเีปลอืกเมลด็ สฟีาง 
มมุของยอดแผ่นใบ - ขนบนเปลอืกเมลด็ - 
ลกัษณะใบธง - สกีลบีรองดอก - 
การแก่ของใบ - ความยาวของกลบีรองดอก 

(มม.) 

- 

ความยาวของลิ้นใบ (มม.) - การตดิเมลด็ - 
สขีองลิ้นใบ - ความยาวเมล็ดขา้วเปลือก 

(มม.) 
7.36 

รูปร่างของลิ้นใบ - ความกวา้งเมล็ดขา้วเปลอืก 

(มม.) 
2.23 

สขีองขอ้ต่อใบ เขยีวอ่อน สขีา้วกลอ้ง ขาว 

สขีองหูใบ - ชนิดของขา้วสาร ขา้วเหนียว 

ทรงกอ - กลิน่หอม - 
ความยาวของล  าตน้ (ซม.) 57.40 รูปร่างขา้วกลอ้ง เรยีว 

เสน้ผ่าศูนยก์ลางของล  าตน้ 

(มม.) 
3.67 การเป็นทอ้งไข่ - 

สปีลอ้ง เขยีว จ านวนวนัตกกลา้ถึงออก

ดอก 50 % 
- 

ความแขง็ของล  าตน้ ค่อนขา้งแขง็ วนัออกดอก 20 เม.ย. 

ความยาวของรวง (ซม.) 26.20 เปอรเ์ซน็ตก์ารตดิเมลด็ (%) - 
ลกัษณะรวง - จ านวนตน้ต่อกอ - 
การแตกระแง ้ เมลด็เป็นกลุม่ น า้หนกั 100 เมลด็ (กรมั) 2.86 
การยดืของคอรวง - ปรมิาณอมโิลส (%) - 
กา้นรวง อ่อน อณุหภูมแิป้งสุก (0C) - 
การร่วงของเมลด็ ร่วงนอ้ย ความคงตวัของแป้งสุก - 
การนวด ปานกลาง อตัราการยดืตวัของขา้วสุก - 
จ านวนรวง - ปรมิาณโปรตนีในขา้วกลอ้ง 8.25 

ทีม่า : สถาบนัวจิยัขา้ว : ส านกัคุม้ครองพนัธุพ์ชืแห่งชาต ิกรมวชิาการเกษตร (2544)  
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จเีอสนมัเบอร ์(G.S. number) = 04791 ชื่อพนัธุ ์(ไทย) =กข. 21 ชื่อพนัธุ ์องักฤษ = RD. 21 
ความยาวของแผ่นใบ (ซม.) 47.60 หางขา้ว ไม่ม ี

ความกวา้งของแผ่นใบ (ซม.) 1.46 สขีองหางขา้ว - 
ขนของแผ่นใบ มขีน สยีอดดอก ขาว 
สแีผ่นของใบ เขยีว สขีองยอดเกสรตวัเมยี เหลอืง 
สขีองกาบใบ เขยีว สเีปลอืกเมลด็ ฟางกระน า้ตาล 
มมุของยอดแผ่นใบ ตก ขนบนเปลอืกเมลด็ - 
ลกัษณะใบธง หกัลง สกีลบีรองดอก ฟาง 
การแก่ของใบ ปานกลาง ความยาวของกลบีรองดอก 

(มม.) 

- 

ความยาวของลิ้นใบ (มม.) 22.00 การตดิเมลด็ ตดิปานกลาง (75-90%) 
สขีองลิ้นใบ ขาว ความยาวเมล็ดขา้วเปลือก 

(มม.) 
7.19 

รูปร่างของลิ้นใบ แหลม ความกวา้งเมล็ดขา้วเปลอืก 

(มม.) 
2.16 

สขีองขอ้ต่อใบ เขยีวอ่อน สขีา้วกลอ้ง ขาว 

สขีองหูใบ เขยีว ชนิดของขา้วสาร - 

ทรงกอ กอตัง้ กลิน่หอม - 
ความยาวของล  าตน้ (ซม.) 122.40 รูปร่างขา้วกลอ้ง เรยีว 

เสน้ผ่าศูนยก์ลางของล  าตน้ 

(มม.) 
4.00 การเป็นทอ้งไข่ นอ้ย 

สปีลอ้ง เขยีว จ านวนวนัตกกลา้ถึงออก

ดอก 50 % 
- 

ความแขง็ของล  าตน้ ค่อนขา้งแขง็ วนัออกดอก 11 พ.ย. 

ความยาวของรวง (ซม.) 24.20 เปอรเ์ซน็ตก์ารตดิเมลด็ (%) - 
ลกัษณะรวง ปานกลาง จ านวนตน้ต่อกอ - 
การแตกระแง ้ ระแงถ้ี ่ น า้หนกั 100 เมลด็ (กรมั) 2.49 
การยดืของคอรวง ส ัน้ ปรมิาณอมโิลส (%) 16.80 
กา้นรวง อ่อน อณุหภูมแิป้งสุก (0C) - 
การร่วงของเมลด็ ร่วงนอ้ย ความคงตวัของแป้งสุก - 
การนวด - อตัราการยดืตวัของขา้วสุก - 
จ านวนรวง - ปรมิาณโปรตนีในขา้วกลอ้ง 9.85 

ทีม่า : สถาบนัวจิยัขา้ว : ส านกัคุม้ครองพนัธุพ์ชืแห่งชาต ิกรมวชิาการเกษตร (2544)  
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จเีอสนมัเบอร ์(G.S. number) = 04792 ชื่อพนัธุ ์(ไทย) =กข. 23 ชื่อพนัธุ ์องักฤษ = RD. 23 
ความยาวของแผ่นใบ (ซม.) 47.60 หางขา้ว ไม่ม ี

ความกวา้งของแผ่นใบ (ซม.) 1.32 สขีองหางขา้ว - 
ขนของแผ่นใบ มขีน สยีอดดอก ฟาง 
สแีผ่นของใบ เขยีว สขีองยอดเกสรตวัเมยี ขาว 
สขีองกาบใบ เขยีว สเีปลอืกเมลด็ สฟีาง 
มมุของยอดแผ่นใบ ตก ขนบนเปลอืกเมลด็ - 
ลกัษณะใบธง ตัง้ตรง สกีลบีรองดอก ฟาง 
การแก่ของใบ ปานกลาง ความยาวของกลบีรองดอก 

(มม.) 

- 

ความยาวของลิ้นใบ (มม.) 17.20 การตดิเมลด็ ตดิปานกลาง (75-90%) 
สขีองลิ้นใบ ขาว ความยาวเมล็ดขา้วเปลือก 

(มม.) 
7.27 

รูปร่างของลิ้นใบ ม ี2 ยอด ความกวา้งเมล็ดขา้วเปลอืก 

(มม.) 
2.17 

สขีองขอ้ต่อใบ เขยีวอ่อน สขีา้วกลอ้ง ขาว 

สขีองหูใบ เขยีว ชนิดของขา้วสาร - 

ทรงกอ กอตัง้ กลิน่หอม - 
ความยาวของล  าตน้ (ซม.) 116.40 รูปร่างขา้วกลอ้ง เรยีว 

เสน้ผ่าศูนยก์ลางของล  าตน้ 

(มม.) 
4.33 การเป็นทอ้งไข ่ นอ้ย 

สปีลอ้ง เขยีว จ านวนวนัตกกลา้ถึงออก

ดอก 50 % 
- 

ความแขง็ของล  าตน้ ค่อนขา้งแขง็ วนัออกดอก 31 พ.ค. 

ความยาวของรวง (ซม.) 24.20 เปอรเ์ซน็ตก์ารตดิเมลด็ (%) - 
ลกัษณะรวง ปานกลาง จ านวนตน้ต่อกอ - 
การแตกระแง ้ ระแงถ้ี ่ น า้หนกั 100 เมลด็ (กรมั) 2.48 
การยดืของคอรวง ส ัน้ ปรมิาณอมโิลส (%) - 
กา้นรวง อ่อน อณุหภูมแิป้งสุก (0C) - 
การร่วงของเมลด็ ร่วงงา่ย ความคงตวัของแป้งสุก - 
การนวด งา่ย อตัราการยดืตวัของขา้วสุก - 
จ านวนรวง - ปรมิาณโปรตนีในขา้วกลอ้ง - 

ทีม่า : สถาบนัวจิยัขา้ว : ส านกัคุม้ครองพนัธุพ์ชืแห่งชาต ิกรมวชิาการเกษตร (2544)  
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จเีอสนมัเบอร ์(G.S. number) = 04793 ชื่อพนัธุ ์(ไทย) =กข. 25 ชื่อพนัธุ ์องักฤษ = RD. 25 
ความยาวของแผ่นใบ (ซม.) 29.80 หางขา้ว ไม่ม ี

ความกวา้งของแผ่นใบ (ซม.) 1.16 สขีองหางขา้ว - 
ขนของแผ่นใบ มขีน สยีอดดอก ขาว 
สแีผ่นของใบ เขยีว สขีองยอดเกสรตวัเมยี เหลอืง 
สขีองกาบใบ เขยีว สเีปลอืกเมลด็ สฟีาง 
มมุของยอดแผ่นใบ ตก ขนบนเปลอืกเมลด็ - 
ลกัษณะใบธง หกัลง สกีลบีรองดอก - 
การแก่ของใบ ปานกลาง ความยาวของกลบีรองดอก 

(มม.) 

- 

ความยาวของลิ้นใบ (มม.) 21.80 การตดิเมลด็ ตดิปานกลาง (75-90%) 
สขีองลิ้นใบ ขาว ความยาวเมล็ดขา้วเปลือก 

(มม.) 
7.08 

รูปร่างของลิ้นใบ แหลม ความกวา้งเมล็ดขา้วเปลอืก 

(มม.) 
2.21 

สขีองขอ้ต่อใบ เขยีวอ่อน สขีา้วกลอ้ง ขาว 

สขีองหูใบ เขยีว ชนิดของขา้วสาร - 

ทรงกอ กอแบะ กลิน่หอม - 
ความยาวของล  าตน้ (ซม.) 105.20 รูปร่างขา้วกลอ้ง เรยีว 

เสน้ผ่าศูนยก์ลางของล  าตน้ 

(มม.) 
4.33 การเป็นทอ้งไข่ ปานกลาง 

สปีลอ้ง เขยีว จ านวนวนัตกกลา้ถึงออก

ดอก 50 % 
- 

ความแขง็ของล  าตน้ ค่อนขา้งแขง็ วนัออกดอก 4 เม.ย. 
ความยาวของรวง (ซม.) 23.80 เปอรเ์ซน็ตก์ารตดิเมลด็ (%) - 
ลกัษณะรวง ปานกลาง จ านวนตน้ต่อกอ - 
การแตกระแง ้ ปานกลาง น า้หนกั 100 เมลด็ (กรมั) 2.65 
การยดืของคอรวง ส ัน้ ปรมิาณอมโิลส (%) 30.50 
กา้นรวง อ่อน อณุหภูมแิป้งสุก (0C) - 
การร่วงของเมลด็ ร่วงงา่ย ความคงตวัของแป้งสุก - 
การนวด งา่ย อตัราการยดืตวัของขา้วสุก - 
จ านวนรวง - ปรมิาณโปรตนีในขา้วกลอ้ง 10.35 

ทีม่า : สถาบนัวจิยัขา้ว : ส านกัคุม้ครองพนัธุพ์ชืแห่งชาต ิกรมวชิาการเกษตร (2544)  
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จเีอสนมัเบอร ์(G.S. number) = 01614 ชื่อพนัธุ ์(ไทย) =ขาวดอกมะล ิ105 (4-2-105) 
ชื่อพนัธุ ์องักฤษ = KHAO DAWK MALI 105 (4-2-105) 
ความยาวของแผ่นใบ (ซม.) 62.20 หางขา้ว ไม่ม ี

ความกวา้งของแผ่นใบ (ซม.) 1.42 สขีองหางขา้ว - 
ขนของแผ่นใบ มขีน สยีอดดอก ขาว 
สแีผ่นของใบ เขยีว สขีองยอดเกสรตวัเมยี ขาว 

สขีองกาบใบ เขยีว สเีปลอืกเมลด็ น า้ตาล 
มมุของยอดแผ่นใบ ตก ขนบนเปลอืกเมลด็ ขนส ัน้ 
ลกัษณะใบธง หกัลง สกีลบีรองดอก - 
การแก่ของใบ เร็ว ความยาวของกลบีรองดอก 

(มม.) 

ปานกลาง (1.6-2.5 มม.) 

ความยาวของลิ้นใบ (มม.) 18.40 การตดิเมลด็ ตดิปานกลาง (75-90%) 
สขีองลิ้นใบ ขาว ความยาวเมล็ดขา้วเปลือก 

(มม.) 
9.51 

รูปร่างของลิ้นใบ แหลม ความกวา้งเมล็ดขา้วเปลอืก 

(มม.) 
2.51 

สขีองขอ้ต่อใบ - สขีา้วกลอ้ง ขาว 

สขีองหูใบ - ชนิดของขา้วสาร ขา้วเจา้ 

ทรงกอ กอแบะ กลิน่หอม หอมเลก็นอ้ย 

ความยาวของล  าตน้ (ซม.) 142.80 รูปร่างขา้วกลอ้ง เรยีว 

เสน้ผ่าศูนยก์ลางของล  าตน้ 

(มม.) 
4.33 การเป็นทอ้งไข่ นอ้ย 

สปีลอ้ง เขยีว จ านวนวนัตกกลา้ถึงออก

ดอก 50 % 
- 

ความแขง็ของล  าตน้ แขง็ปานกลาง วนัออกดอก 16 ต.ค. 

ความยาวของรวง (ซม.) 30.40 เปอรเ์ซน็ตก์ารตดิเมลด็ (%) - 
ลกัษณะรวง จบักนัแน่น จ านวนตน้ต่อกอ - 
การแตกระแง ้ ระแงถ้ี ่ น า้หนกั 100 เมลด็ (กรมั) 2.61 
การยดืของคอรวง คอรวงยาว ปรมิาณอมโิลส (%) 28.01 
กา้นรวง อ่อน อณุหภูมแิป้งสุก (0C) ปานกลาง (70-74 0C) 
การร่วงของเมลด็ ร่วงปานกลาง ความคงตวัของแป้งสุก อ่อน 

การนวด ปานกลาง อตัราการยดืตวัของขา้วสุก 1.80 
จ านวนรวง - ปรมิาณโปรตนีในขา้วกลอ้ง - 

ทีม่า : สถาบนัวจิยัขา้ว : ส านกัคุม้ครองพนัธุพ์ชืแห่งชาต ิกรมวชิาการเกษตร (2544)  



 22 

 

 
จเีอสนมัเบอร ์(G.S. number) = 01625 ชื่อพนัธุ ์(ไทย) =ขาวดอกมะล ิ105  
ชื่อพนัธุ ์องักฤษ = KHAO DAWK MALI 105  
ความยาวของแผ่นใบ (ซม.) 67.60 หางขา้ว ไม่ม ี

ความกวา้งของแผ่นใบ (ซม.) 1.48 สขีองหางขา้ว - 
ขนของแผ่นใบ มขีน สยีอดดอก ขาว 
สแีผ่นของใบ เขยีว สขีองยอดเกสรตวัเมยี ขาว 

สขีองกาบใบ เขยีว สเีปลอืกเมลด็ สฟีาง 
มมุของยอดแผ่นใบ ตก ขนบนเปลอืกเมลด็ ขนส ัน้ 
ลกัษณะใบธง เป็นแนวนอน สกีลบีรองดอก - 
การแก่ของใบ เร็ว ความยาวของกลบีรองดอก 

(มม.) 

ปานกลาง (1.6-2.5 มม.) 

ความยาวของลิ้นใบ (มม.) 17.00 การตดิเมลด็ ตดิปานกลาง (75-90%) 
สขีองลิ้นใบ ขาว ความยาวเมล็ดขา้วเปลือก 

(มม.) 
10.39 

รูปร่างของลิ้นใบ แหลม ความกวา้งเมล็ดขา้วเปลอืก 

(มม.) 
3.20 

สขีองขอ้ต่อใบ - สขีา้วกลอ้ง ขาว 

สขีองหูใบ - ชนิดของขา้วสาร ขา้วเจา้ปนขา้วเหนียว 

ทรงกอ กอตัง้ กลิน่หอม ไม่หอม 

ความยาวของล  าตน้ (ซม.) 144.20 รูปร่างขา้วกลอ้ง ค่อนขา้งป้อม 

เสน้ผ่าศูนยก์ลางของล  าตน้ 

(มม.) 
5.00 การเป็นทอ้งไข่ - 

สปีลอ้ง เขยีว จ านวนวนัตกกลา้ถึงออก

ดอก 50 % 
- 

ความแขง็ของล  าตน้ แขง็มาก วนัออกดอก 18 ต.ค. 

ความยาวของรวง (ซม.) 29.40 เปอรเ์ซน็ตก์ารตดิเมลด็ (%) - 
ลกัษณะรวง จบักนัแน่น จ านวนตน้ต่อกอ - 
การแตกระแง ้ ระแงถ้ี ่ น า้หนกั 100 เมลด็ (กรมั) 3.58 
การยดืของคอรวง คอรวงยาว ปรมิาณอมโิลส (%) - 
กา้นรวง อ่อน อณุหภูมแิป้งสุก (0C) ต า่ (<74 0C) 
การร่วงของเมลด็ ร่วงปานกลาง ความคงตวัของแป้งสุก - 
การนวด ปานกลาง อตัราการยดืตวัของขา้วสุก - 
จ านวนรวง - ปรมิาณโปรตนีในขา้วกลอ้ง - 
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ทีม่า : สถาบนัวจิยัขา้ว : ส านกัคุม้ครองพนัธุพ์ชืแห่งชาต ิกรมวชิาการเกษตร (2544)  
จเีอสนมัเบอร ์(G.S. number) = 06371 ชื่อพนัธุ ์(ไทย) =สนัป่าตอง  
ชื่อพนัธุ ์องักฤษ = SAN-PAHTAWNG 
ความยาวของแผ่นใบ (ซม.) 62.00 หางขา้ว ส ัน้ (<1 ซม.) 
ความกวา้งของแผ่นใบ (ซม.) 1.40 สขีองหางขา้ว ฟาง 
ขนของแผ่นใบ มขีน สยีอดดอก ฟาง 
สแีผ่นของใบ เขยีว สขีองยอดเกสรตวัเมยี ขาว 

สขีองกาบใบ เขยีว สเีปลอืกเมลด็ น า้ตาล 
มมุของยอดแผ่นใบ ตัง้ตรง ขนบนเปลอืกเมลด็ - 
ลกัษณะใบธง เป็นแนวนอน สกีลบีรองดอก ฟาง 

การแก่ของใบ เร็ว ความยาวของกลบีรองดอก 
(มม.) 

- 

ความยาวของลิ้นใบ (มม.) 24.00 การตดิเมลด็ ตดิเมลด็ (>90%) 
สขีองลิ้นใบ ขาว ความยาวเมล็ดขา้วเปลือก 

(มม.) 
10.28 

รูปร่างของลิ้นใบ ม ี2 ยอด ความกวา้งเมล็ดขา้วเปลอืก 

(มม.) 
2.88 

สขีองขอ้ต่อใบ เขยีวอ่อน สขีา้วกลอ้ง ขาว 

สขีองหูใบ เขยีว ชนิดของขา้วสาร ขา้วเจา้ 

ทรงกอ กอตัง้ กลิน่หอม ไม่หอม 

ความยาวของล  าตน้ (ซม.) 148.00 รูปร่างขา้วกลอ้ง เรยีว 

เสน้ผ่าศูนยก์ลางของล  าตน้ 

(มม.) 
9.67 การเป็นทอ้งไข่ ปานกลาง 

สปีลอ้ง เขยีว จ านวนวนัตกกลา้ถึงออก

ดอก 50 % 
- 

ความแขง็ของล  าตน้ แขง็ปานกลาง วนัออกดอก 12 พ.ย. 

ความยาวของรวง (ซม.) 26.00 เปอรเ์ซน็ตก์ารตดิเมลด็ (%) - 
ลกัษณะรวง จบักนัแน่น จ านวนตน้ต่อกอ - 
การแตกระแง ้ เมลด็เป็นกลุม่ น า้หนกั 100 เมลด็ (กรมั) 3.39 
การยดืของคอรวง คอรวงยาว ปรมิาณอมโิลส (%) 29.27 
กา้นรวง อ่อน อณุหภูมแิป้งสุก (0C) ต า่ (<74 0C) 
การร่วงของเมลด็ ร่วงงา่ย ความคงตวัของแป้งสุก แขง็ 

การนวด งา่ย อตัราการยดืตวัของขา้วสุก 1.64 
จ านวนรวง - ปรมิาณโปรตนีในขา้วกลอ้ง - 
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ทีม่า : สถาบนัวจิยัขา้ว : ส านกัคุม้ครองพนัธุพ์ชืแห่งชาต ิกรมวชิาการเกษตร (2544)  
จเีอสนมัเบอร ์(G.S. number) = 08014 ชื่อพนัธุ ์(ไทย) =เหลอืงประทวิ 123  
ชื่อพนัธุ ์องักฤษ = LUANG PRATEW 123 
ความยาวของแผ่นใบ (ซม.) 57.00 หางขา้ว ไม่ม ี

ความกวา้งของแผ่นใบ (ซม.) 1.40 สขีองหางขา้ว - 
ขนของแผ่นใบ มบีา้ง สยีอดดอก ขาว 
สแีผ่นของใบ เขยีว สขีองยอดเกสรตวัเมยี ขาว 

สขีองกาบใบ เขยีว สเีปลอืกเมลด็ ฟางขดีน า้ตาล 
มมุของยอดแผ่นใบ นอน ขนบนเปลอืกเมลด็ - 
ลกัษณะใบธง ปานกลาง สกีลบีรองดอก ฟาง 

การแก่ของใบ ปานกลาง ความยาวของกลบีรองดอก 
(มม.) 

ปานกลาง (1.6-2.5 มม.) 

ความยาวของลิ้นใบ (มม.) 20.00 การตดิเมลด็ ตดิเมลด็ (>90%) 
สขีองลิ้นใบ ขาว ความยาวเมล็ดขา้วเปลือก 

(มม.) 
7.40 

รูปร่างของลิ้นใบ แหลม ความกวา้งเมล็ดขา้วเปลอืก 

(มม.) 
- 

สขีองขอ้ต่อใบ เขยีวอ่อน สขีา้วกลอ้ง - 

สขีองหูใบ เขยีว ชนิดของขา้วสาร - 

ทรงกอ กอตัง้ กลิน่หอม - 

ความยาวของล  าตน้ (ซม.) 150.00 รูปร่างขา้วกลอ้ง เรยีว 

เสน้ผ่าศูนยก์ลางของล  าตน้ 

(มม.) 
4.30 การเป็นทอ้งไข่ นอ้ย 

สปีลอ้ง เขยีว จ านวนวนัตกกลา้ถึงออก

ดอก 50 % 
- 

ความแขง็ของล  าตน้ ค่อนขา้งแขง็ วนัออกดอก 11 พ.ย. 

ความยาวของรวง (ซม.) 27.00 เปอรเ์ซน็ตก์ารตดิเมลด็ (%) - 
ลกัษณะรวง ปานกลาง จ านวนตน้ต่อกอ - 
การแตกระแง ้ ปานกลาง น า้หนกั 100 เมลด็ (กรมั) 2.88 
การยดืของคอรวง คอรวงยาว ปรมิาณอมโิลส (%) - 
กา้นรวง อ่อน อณุหภูมแิป้งสุก (0C) - 
การร่วงของเมลด็ ร่วงปานกลาง ความคงตวัของแป้งสุก - 

การนวด ปานกลาง อตัราการยดืตวัของขา้วสุก - 
จ านวนรวง - ปรมิาณโปรตนีในขา้วกลอ้ง - 

ทีม่า : สถาบนัวจิยัขา้ว : ส านกัคุม้ครองพนัธุพ์ชืแห่งชาติ กรมวชิาการเกษตร (2544)  
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เอกสารอา้งองิ (Reference)  
สงกรานต ์จิตรากร. 2543. ความหลากหลายพนัธุกรรมขา้วในประเทศไทยและการจดทะเบยีนคุม้ครองพนัธุ์

 ขา้ว. เอกสารประกอบการประชุมสมัมนาเชิงปฏบิตัิการ เรื่อง การจดัท าฐานขอ้มลูเชื้อพนัธุข์า้ว กรม

 วิชาการเกษตร วนัองัคาร ที่ 1 สิงหาคม 2543 ณ วงัยางริเวอรพ์ารค์รีสอรท์ อ าเภอศรีประจนัต ์

 จงัหวดัสุพรรณบรุ.ี หนา้ 17-63. 
วชิา ธิติประเสริฐ และคณะ. 2544. ฐานขอ้มูลเชื้อพนัธุพ์ืช : ขา้ว. สถาบนัวจิยัขา้วและส านกัคุม้ครองพนัธุพ์ืช
 แห่งชาติ กรมวิชาการเกษตร. ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั. กรุงเทพฯ. 682 

 หนา้. 
Briggs, F. N. and P. F. Knowles. 1967. Introduction to Plant Breeding. Reinhold 
 Publishing Corporation. A subsidiary of Chapman-Reinhold, Inc. 1-8 p. 
Stoskopf, N. C., D. T. Tomes and B. R. Christie. 1993. Plant Breeding: Theory and 
 Practice. Westview  Press, Inc., Oxford, USA. P 1-25. 
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บทที่ 2 
การปรบัปรุงพนัธุข์า้ว 

โดย 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. พรรณธภิา ณ เชียงใหม่ 
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การปฏวิตัเิขียวในประเทศไทยที่มีผลต่อพนัธุข์า้ว 

 กระบวนการเปลี่ยนแปลงการเกษตรไปสู่แนวทางการปฏิวตัิเขียวนัน้ ไดเ้ริ่มตน้ขึ้นต ัง้แต่ก่อนตัง้

สถาบนัวจิยัขา้วนานาชาติในประเทศฟิลปิปินสแ์ลว้ โดยหลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 ภายใตค้วามช่วยเหลอืของ

สหรฐั รฐับาลสหรฐัไดส้่งนกัวทิยาศาสตรด์า้นการเกษตร 2 คน เพือ่เขา้มาช่วยเหลอืทางวชิาการแก่ประเทศไทย 

คนแรกคือ ดร. แฮริส เอช เลิฟ (Haris H. Love) นักพนัธุศาสตร์จากมหาวิทยาลยัคอร์แนล เพื่อมา
ช่วยเหลือในโครงการปรบัปรุงพนัธุข์า้ว และ ดร. โรเบิรต์ แอล เพนเดิลตนั (Robert L. Pendleton) นกั
ปฐพีวิทยา เขา้มาแนะน าเกี่ยวกบัการส ารวจและปรบัปรุงบ ารุงดินในประเทศไทย (Love ไม่ระบุปีที่พิมพ ์
อา้งองิโดย วทูิรย ์และสุรยินต ์(2551)  
 บทบาทของการปรบัปรุงพนัธุข์า้วในประเทศไทย และท าใหเ้กิดความเปลีย่นแปลงในการใชพ้นัธุข์า้ว

อย่างแทจ้ริงเริ่มจากการที่ เบน แจ็คสนั เป็นอดีตนกัวชิาการของมหาวทิยาลยัแห่งโอคลาโฮมาซึ่งเขา้มาท างาน

ในประเทศไทยทีก่รมการขา้ว ต ัง้แต่ปี ค.ศ. 1966-1982 ท ัง้ในฐานะเจา้หนา้ที่ของมลูนิธริ็อกกี้เฟลเลอร ์และใน

ฐานะนกัวทิยาศาสตรข์อง IRRI โดย เบน แจ็คสนั ไดน้ าพนัธุข์า้ว IR8-288-3 มาผสมกบัพนัธุข์า้วไทย จนได ้
ขา้วพนัธุ ์กข. หลากหลายพนัธุ ์
 การเริ่มตน้การน าเอาพนัธุข์า้วของ IRRI มาผสมกบัพนัธุข์า้วของไทยตามแนวทางที่ IRRI วางเอาไว ้
เริ่มงานในเดือนเมษายน พ.ศ. 2509 โดยการน าพนัธุ ์IR8 เป็นพ่อ และใชพ้นัธุเ์หลอืงทองเป็นแม ่ซึ่งการผสม
พนัธุข์า้วคร ัง้น้ีไดเ้กิดเป็นขา้วพนัธุ ์กข. 1 และ กข. 3 โดยค าว่า กข. เป็นชื่อย่อของ กรมการขา้ว โดยในเดือน

มถินุายน พ.ศ. 2511 ไดม้กีารน าไปปลูกทดสอบผลผลติตามสถานีทดลองขา้วต่าง ๆ โดย กข. 1 ใหผ้ลผลติ

ในฤดูแลง้ 1,037 กิโลกรมัต่อไร่ กข. 3 ใหผ้ลผลติ 855 กิโลกรมัต่อไร่ และในฤดูฝน กข. 1 ใหผ้ลผลติ 742 

กโิลกรมัต่อไร่ และ กข. 3 ใหผ้ลผลติ 667 กโิลกรมัต่อไร่ (เจรญิศกัดิ์ และพรีะศกัดิ์, 2529: 55-58 อา้งองิโดย  
วทูิรย ์และสุรยินต,์ 2551)  
 การน าเอาพนัธุข์า้วพื้นเมอืงผสมกบัพนัธุข์า้วของ IRRI ท าใหไ้ดพ้นัธุข์า้วพนัธุใ์หม่ที่เป็นพนัธุข์า้วตน้
เตี้ย (Semi-dwarf plant type) ตอบสนองต่อการใชปุ้๋ยเคม ีไมไ่วต่อช่วงแสง ซึง่ท  าใหช้าวนาสามารถปลูกได ้
ตลอดปี และเหมาะสมกบัพื้นทีน่าในเขตชลประทาน 
 การเรียกชื่อพนัธุต์ามระบบ กข. ไดก้ าหนดใหช้ื่อ กข. ที่ตามดว้ยเลขคี่เป็นขา้วเจา้ และทีต่ามดา้ยเลข

คู่เป็นขา้วเหนียว จึงใชม้าต ัง้แต่สมยักรมการขา้ว จึงยุคของสถาบนัวจิยัขา้ว กรมวชิาการเกษตร ไดถู้กยกเลกิ

หลงัจาการรบัรองพนัธุข์า้วในปี 2524 โดยขา้ว กข. พนัธุสุ์ดทา้ยคือ กข. 25 และกรมวชิาการเกษตรไดก้ าหนด

ระเบยีบใหม่ในปี 2526 ใหเ้รียกพนัธุต์ามที่มาจากการปรบัปรุงพนัธุ ์โดยวธิีการผสมพนัธุต์ามชื่อของศูนยว์จิยั

หรือสถานีทดลองที่ท  าการปรบัปรุงพนัธุพ์ชืนัน้ ๆ แทน (สวทช. 2544) และในกรณีพนัธุข์า้ว การก าหนดเลขคู่

เลขคี่ไมไ่ดเ้ป็นตวัก าหนดว่าพนัธุไ์หนเป็นขา้วเจา้ (วทูิรย ์และสุรยินต,์ 2551)  
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ตารางที ่2-1 แสดงตวัอย่างของพนัธุข์า้วของไทยทีผ่สมกบัพนัธุข์า้วจาก IRRI 
 

สายพนัธุ ์ พนัธุพ์่อแม ่ ปีทีแ่นะน า 
คุณสมบตักิารตา้นทานโรคและแมลง 
BL BB RTV GSV BPH GLH 

กข. 1 เหลอืงทอง/IR8 1969 S S S S S R 
กข. 2 ก าผาย 15/TN1 1969 S S MS S S R 
กข. 3 เหลอืงทอง/IR8 1969 S S S S S R 
กข. 4 เหลอืงทอง/IR8//W1252///กข.2 1973 S S S S R R 
กข. 5 พวงนาค16/Sigadis 1973 MR MR S S S S 
กข. 7 C4-63/เกา้รวง88// Sigadis 1975 MR R S MS S R 
กข. 9 LY34/TN1/W1256///กข.2 1975 S VS MS MS R R 
กข. 11 IR661/ขาวดอกมะล ิ105 1977 S S S S S S 
กข. 21 ขาวดอกมะล ิ105/นางมล S-4//IR26 1981 S MR S MR R MR 
กข. 23 กข.7//IR32//กข.1 1981 S R S MR R MR 
กข. 25 ขาวดอกมะล ิ105/IR2061//ขาวดอกมะล ิ105/IR26 1981 S MR S MR R MR 
สุพรรณบรุ ี60 เหลอืงทอง/C4-63//IR48 1987 R MR S MR MR R 
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(ต่อ) 

สายพนัธุ ์ พนัธุพ์่อแม ่ ปีทีแ่นะน า 
คุณสมบตักิารตา้นทานโรคและแมลง 
BL BB RTV GSV BPH GLH 

พษิณุโลก 90 กข.1/BR51-91-6//SPR6726-134-1-24/IR34 1987 R R R MR MR R 
สุพรรณบรุ ี90 กข.21/IR4422//กข.11///กข.23 1991 R MR MR R R MS 
ชยันาท 1 IR13146-158-1/IR15314-43-2-3-3//BKN6995-16-1-1-2 1993 MR MS S R R MR 
สุพรรณบรุ ี1 IR25393-57-2-3/กข.23//IR27316-96-3-2-2///SPR77205-3-2-1-

1/SPR79134-51-2-2 
1994 R R MR MR R MS 

สุพรรณบรุ ี2 กข.23/IR60 1994 MR R MR MR R MS 
ข ้ า ว เ จ ้ า ห อ ม

สุพรรณบรุ ี
SPR84177-8-2-2-1/SPR85091-13-1-1-4//ขาวดอกมะล ิ105 1997 1997 MS MR - MS - - 

คลองหลวง นางมล S-4/IR 841-85-1-1-2 1997 MR MR - - MS MS 
 
Note; MR = Moderately resistant, MS = Moderately susceptible, R = Resistant, S = Susceptible, BL = ใบไหม,้ BB = ขอบใบแหง้, RTV = โรคจู,๋ GSV = ?, BPHV = เพลี้ยกระโดด, 
 GLH =?  
From : Rice Diversity in Different Agricultural Landscapes. (for more information, contact phrek@chiangmai.ac.th) และ กองการขา้ว กรมวชิาการเกษตร 2520 การขยายพนัธุข์า้ว 

ทีม่า : วทูิรย ์และสุรยินต ์(2551)  
 

mailto:phrek@chiangmai.ac.th
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ภาพที ่2-1 การแนะน าพนัธุข์า้วลูกผสมจากสายพนัธุข์า้วของ IRRI ใหเ้กษตรกรไทย 
ทีม่า: ดดัแปลงจาก วทูิรย ์และ สุรยินต ์(2552) (เรยีบเรยีงจาก สถาบนัวจิยัขา้ว กรมวชิาการเกษตร, เทคโนโลยกีารผลติขา้วพนัธุด์ี, 2544) 



บทท่ี 3 การผลิตขา้วลูกผสม 31 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2-2 The International Rice Research Institute (IRRI) 
ทีม่า : http://www. irri.org/ (20 กนัยายน 2553) 
 
การปรบัปรุงพนัธุพ์ชื (Plant breeding)  
 สามารถกล่าวไดว้่าเป็นการน าเทคนิคต่างๆ มาใชป้ระโยชน์ในการท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงทาง

พนัธุกรรมของพชื อนัก่อใหเ้กดิความส าเรจ็ต่างๆ มากมายที่ปรากฏว่ามกีารใชป้ระโยชนใ์นปจัจบุนั ซึง่การปรบัปรุง

พนัธุจ์ะประสบความส าเร็จไดม้ากนอ้ยแค่ไหนก็ขึ้นกบัว่านกัปรบัปรุงพนัธุส์ามารถบ่งชี้  (identify) พ่อแม่ที่จะ
น ามาใชใ้นกระบวนการไดด้ีแค่ไหน จากนัน้กเ็ป็นข ัน้ตอนการรวมยนีหรอืการสรา้งลูกผสมซึง่เป็นการรวมลกัษณะที่

ดีเด่นของพ่อและแม่เขา้ดว้ยกนั และข ัน้ตอนสุดทา้ยคือการคดัเลอืกหาพนัธุกรรมดีที่ตอ้งการจากประชากรที่ก  าลงั

กระจายตวั (segregation populations) เน่ืองจากมีความหลากหลายทางพนัธุกรรมสูงที่สุด ซึ่งความส าเร็จ
หรือความกา้วหนา้ในการพฒันางานดา้นการปรบัปรุงพนัธุก์็เน่ืองมาจากการหาวิธีการที่จะท าใหข้ ัน้ตอนเหล่าน้ีที่

กล่าวมา มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนัน่เอง ดงันั้นงานดา้นการปรบัปรุงพนัธุจ์ึงถึงเป็นเรื่องที่ใหม่ไดอ้ยู่ตล อดเวลา

เน่ืองจากเป็นงานที่มพีฒันาการอย่างต่อเน่ืองไม่สิ้นสุด โดยเฉพาะในปจัจบุนัทีม่กีารน าเอาเทคนิคและความรูท้างชีว

โมเลกลุเขา้มาเชา้ในการศึกษาและพฒันากย็ิง่ท  าใหง้านปรบัปรุงพนัธุเ์ดนิหนา้ไปไดร้วดเรว็ยิง่ขึ้น 
 ลกัษณะบางอย่างที่ Stoskopf et al. (1993) กล่าวไวว้่าเป็นลกัษณะที่ดีเด่นตามธรรมชาติอาจเป็น
ลกัษณะที่ไม่เหมาะสมในการพฒันาเพื่อเป็นพนัธุป์ลูก เช่น ลกัษณะการพกัตวัของเมลด็ (seed dormancy) ซึ่ง
เป็นกลไกของพชืในการท าใหเ้มลด็สามารถอยู่รอดไดจ้นกว่าจะไดร้บัสภาวะที่เหมาะสมส าหรบัการเจริญเติบโต ซึ่ง

ลกัษณะดงักล่าวน้ีอาจสูญหายไปเมื่อมกีารพฒันาเมลด็พนัธุโ์ดยมนุษย ์แต่ก็มอีีกหลายลกัษณะที่พืชตอ้งการเพื่อ
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การเจริญเติบโตแต่อาจเป็นการยากส าหรบัการคดัเลอืกโดยมนุษย ์เช่นการที่เมลด็มีความตอ้งการอย่างจ าเพาะ

เจาะจงในบางปจัจยัเพื่อการงอกเมื่อปลูกในสภาพเพาะปลูก ไดแ้ก่ ความลกึในการปลูกที่ ระดบัแตกต่างกนั ความ

ตอ้งการแสง อุณหภูมิ และความชื้นในแต่ละช่วงของการเจริญเติบโต เป็นตน้ หรือการที่ลกัษณะบางลกัษณะ

ปรากฏนอ้ยลงเน่ืองจากตอ้งการที่จ  าเพาะเช่นการที่มนุษยม์ีนิยมเมล็ดที่มีขนาดใหญ่ ( large seed) และจะคดั
เฉพาะเมลด็ใหญ่ในการเพาะปลูก ดงันัน้ถา้ seed size เป็นลกัษณะที่ถูกความคุมจากพนัธุกรรม ก็จะปรากฏแต่
ลกัษณะเมลด็ใหญ่ในแปลงของเกษตรกร เป็นตน้ 
 ค าทีเ่กี่ยวขอ้งในงานปรบัปรุงพนัธุพ์ชื มตีวัอย่างดงัน้ี 
 Line หมายถงึ จโีนไทป์ทีไ่ดม้กีารท า progeny tested แลว้ ซึง่อาจมกีารรวม lines ต่างๆ   
 (blended) เพือ่ท  าเป็น multiline 
 Clone หมายถงึ ทกุตน้ทีไ่มไ่ดม้าจากการผสมพนัธุซ์ึง่ไดม้าจากพ่อแมด่ ัง้เดมิ (original   
 parent) 
 Hybrid หมายถงึ เป็น cultivars ทีเ่ป็นประชากร F1 ซึง่ถกูผลติขึ้นเพือ่เป็นพนัธุก์ารคา้ โดย   
 F1 cultivars น้ีอาจาผลติมาจาก inbreds, clones, cultivars หรอืจากประชากรอื่นๆ เช่น  
 F1 x F 
 Type หมายถงึ การม ีgenotype หรอื phenotype ทีต่่างกนั 
 Cultigen หมายถงึ เป็น genotype ทีเ่ป็นสายพนัธุป์ลูก (cultivated  genotype) ซึง่ตรงขา้มกบั 

 ชนิดทีเ่ป็นพนัธุป่์า (wild species) 
 Stock หมายถงึ เป็น genotype ทีม่กีารเกบ็รกัษาไวเ้พือ่เป็นพ่อแมใ่นโปรแกรมการปรบัปรุง  

 พนัธุแ์ต่อาจไมไ่ดถ้กูปลอ่ยออกมาเป็นสายพนัธุ ์(cultivars) 
 Biotype หมายถงึ (1) เป็นการเรยีกสิง่มชีวีติทีเ่ป็นเชื้อโรค (disease organism) ทีเ่ป็นสายพนัธุ ์
 ทีม่แียกตามสรรีวทิยา (physiologic race) (2) ตน้แต่ละตน้ในประชากรที่ม ีgenotype ที ่
 เหมอืนกนัซึง่อาจเป็น heterozygous (พนัธุท์าง) หรอื homozygous (พนัธุแ์ท)้ หมายถงึ  
 race ทีต่่างกนัภายใน species   
 Selection หมายถงึ ถา้เป็น verb ในการปรบัปรุงพนัธุอ์าจหมายถงึการคดัแยกตน้แต่ละตน้อย่าง 
 รอบคอบในจ านวนลูกหรอื offspring เพือ่ขยายหรอืปลูกในรุ่นต่อไป ถา้เป็น noun จะ 
 หมายถงึแต่ละตน้ทีเ่ลอืกไวใ้นลูกทีก่  าลงักระจายตวั 

 Strain หมายถงึ กลุม่ของ individuals ทีม่าจากแหลง่เดยีวกนั ปกตแิลว้ค าจ ากดัความจะ  

 กลา่วถงึกลุม่ทีแ่คบกว่าค าว่า cultivar 
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 Race หมายถงึ กลุม่ของสิง่มชีวีติทีม่บีรรพบรุุษร่วมกนั (common ancestry) และมลีกัษณะ  

 หลายๆ ลกัษณะทีเ่หมอืนกนั โดย race เป็น subdivision หรอืแบง่แยกย่อยลงไปของ  
 species 
 Breed หมายถงึ สายพนัธุแ์ทท้ีม่ลีกัษณะและคุณภาพเหมอืนแหลง่เดมิ (character type and   
 qualities of its origin) 
 Brand หมายถงึ ชื่อทางการคา้ (commercial name) ทีน่ ามาใชก้บัเมลด็ 

 Accession หมายถงึ สิง่บง่ชี้ถงึพนัธุกรรม (a genetic acquisition) 
 Segregate หมายถงึ offspring ทีเ่ป็นผลมาจากการแยกของโครโมโซมพ่อและแมเ่มือ่มกีาร  

 แบง่ตวัแบบ meiosis และเกดิการรวมตวัใหม ่(recombination) 
 Phenotype หมายถงึ ลกัษณะปรากฏของสิง่มชีวีติโดยไม่ไดอ้ธิบายดว้ยพนัธุกรรมหรอื   

 genotype 
 Genotype หมายถงึ สิง่ทีเ่ป็นพนัธุกรรมของสิง่มชีวีติ 

 

 การปรบัปรุงพนัธุข์า้วซึ่งเป็นพืชผสมตนเอง จะมวีธิีการปรบัปรุงและคดัเลอืกเพื่อใหม้คีวามเป็นพนัธุแ์ท ้

มากยิง่ขึ้น วธิกีารปรบัปรุงพนัธุด์งัน้ี 
 
การปรบัปรุงพนัธุ ์และการคดัเลอืกในพชืผสมตวัเอง 
(  ฺ Breeding and selection in self-pollinated crops) 
 จากค ากลา่วของ Johannsen (1903) ที่กล่าวว่าการคดัเลอืกไม่สามารถท าไดต่้อไปหรอืจะสิ้นสุดลง เมือ่
เกิดเป็นพนัธุแ์ทห้รือบริสุทธิ์ (purification) แลว้ หรือกล่าวไดว้่า เป็นจุดที่มกีารแยกสายพนัธุท์ี่มคีวามแตกต่าง
กนัเสรจ็สิ้นแลว้ (อา้งองิโดย Peters, 1959) 
 รูปแบบของการปรบัปรุงพนัธุข์ึ้นอยู่กบัพชืแต่ละชนิด โดยพิจารณาจากระบบของการสบืพนัธุข์องพืชแต่

ละชนิดไป  
 Self-Pollinated Species 
 วธิกีารปรบัปรุงพนัธุใ์นพชืผสมตวัเองที่ประสบความส าเรจ็ม ีดงัน้ี 
 1. Pure-line selection 
 2. Mass selection 
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 3. Hybridization ซึง่เป็นวธิกีารสรา้งความแปรปรวนและจดัการความแปรปรวนนัน้โดยวธิดีงัน้ี 

 (a) Pedigree method 
  (b) Bulk method 
  (c) Backcross method 
 ซึ่งทุกวิธีการมพีื้นฐานมาจากการผสมตวัเอง หรือการผสมกลบั (backcrossing) ไปหาพ่อแม่ที่เป็นโฮ
โมไซกสั (homozygous) ท าใหเ้กดิความเป็นพนัธุแ์ท ้(homozygosity) 
 วธิีการคดัเลอืกสายพนัธุแ์ทห้รือ Pure-line selection เป็นวธิกีารที่ใชใ้นการคดัเลอืกพนัธุใ์หมจ่ากพนัธุ์
เดิมที่ม ี(old land varieties) จากช ัว่หน่ึงไปยงัอีกช ัว่หน่ึง เพื่อใหไ้ด ้lines ที่แมจ้ะมลีกัษณะทางสณัฐานวิทยาที่
เหมือนกนั แต่อาจมีคุณค่าทางการเกษตรที่ต่างกนัออกไป ซึ่งตน้ที่ผ่านการคดัเลือกและคาดผลว่าน่าจะเป็น 

homozygous นัน้ สามารถเริ่มตน้เป็นพนัธุแ์ท ้(true-breeding variety) ไดต่้อไป ซึ่งวิธีการของ pure-line 
breeding คือการคดัเลอืกพชืตน้เดี่ยว ๆ จ านวนมาก ท าการเปรยีบเทยีบลูกในลกัษณะต่าง ๆ และท าการเกบ็ลูก
แบบเดี่ยว เพื่อเป็นพนัธุใ์หม่ โดยพบว่าพนัธุท์ี่ดีเด่นมากมากไม่ไดม้าจากโปรแกรมการปรบัปรุงพนัธุพ์ชืใดเลย แต่

เป็นผลมาจากการคดัเลอืกจากความแปรปรวนเหลา่นัน้ออกมาแบบเดี่ยวโดยเกษตรกร 
 Mass selection ต่างจาก pure-line selection ในเรื่องของจ านวนตน้ซึ่งมากกว่าหน่ึงในการถูก
คดัเลอืกใหเ้ป็นพนัธุใ์หม่ พนัธุท์ี่พฒันามาจากวธิีการน้ีจะรวมจีโนไทป์จ านวนนอ้ยกว่าประชากรพ่อแม่ แต่สูงกว่ า

พนัธุท์ี่พฒันามาจาก pure-line selection ที่มาจากจโีนไทป์เดียว จ านวนจีโนไทป์ หรือความแปรปรวนของพนัธุ์
ที่พฒันามาจาก mass selection จะเป็นเท่าใดนัน้ ขึ้นกบัความแปรปรวนของประชากรพ่อแม่ด ัง้เดิม (original 
population) รูปแบบ และความเขม้ขน้ของการคดัเลอืก วธิี mass selection มกีารใชป้ระโยชนม์ากในประเทศ
ก าลงัพฒันาที่มกีารใชป้ระโยชนพ์นัธุพ์ื้นเมอืง (land varieties) อยู่ วิธีการน้ีเป็นการก าจดั types ที่ไม่ตอ้งการ
เช่นรูปแบบที่มมีูลค่าทางเกษตรต า่โดยไม่ก่อใหเ้กิดความเสยีหายอย่างอื่น และอาจท าร่วมกบัการคดัเลอืกรายตน้

ได ้ขณะที่ประเทศที่มกีารพฒันาพื้นที่ทางการเกษตรอย่างสูง วิธีการท า mass selection จะถูกน าไปใชร่้วมกบั
การผลิตเมล็ดบริสุทธิ์ (pure-seed programs) เพื่อใหไ้ดพ้นัธุท์ี่บริสุทธิ์ วิธีการท า mass selection คือการ
คดัเลอืกตน้ซึ่งอาจคดัตัง้แต่หน่วยสบิตน้ไปจนถงึหลายรอ้ยตน้จากในแปลง จากนัน้ท าการทดสอบลูก (progeny 
test) และเกบ็เกี่ยวรวมส าหรบัลูกทีม่ลีกัษณะทีต่อ้งการเพือ่เป็น pure-seed lot  
 การจะท าการปรบัปรุงพนัธุพ์ืชผสมตวัเองใหป้ระสบความส าเร็จไดน้ัน้ตอ้งมกีารสรา้งความแปรปรวนให ้

เกิดขึ้น ซึ่งจะท าไดโ้ดยการผสมพนัธุ ์และการผสมตวัเองของลูกผสมจะท าใหไ้ด ้homozygous types เป็น
จ านวนมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการรวมกนัของยนีจากพ่อและยนีจากแม่ ซึ่งช่วงเวลาตัง้แต่มคีวามแปรปรวนเกิดขึ้น 
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(F2) จนเขา้สู่การเป็นพนัธุแ์ท ้(homozygosity) ผ่านการผสมตวัเองหรือ selfing นัน้ นกัปรบัปรุงพนัธุจ์ะเขา้ไป
จดัการปรบัปรุงพนัธุ ์ท ัง้โดยวธิ ีPedigree method (วธิพีนัธุประวตั)ิ และ Bulk method (วธิเีกบ็เกี่ยวรวม) 
 วธิี Pedigree method เป็นวธิทีี่มกีารใชป้ระโยชนม์ากในการปรบัปรุงพนัธุป์จัจุบนั ซึ่งชื่อของวธิน้ีีไดม้า
จากการที่ตอ้งมกีารบนัทึกขอ้มูลสารบรรพบุรุษ (ancestry) หรือพนัธุประวตัิของลูกแต่ละตน้/เมล็ด โดยมีการ
คดัเลอืกสิ่งที่ดีโดยอาศยัความแขง็แรงและลกัษณะอื่นๆ ของแต่ละตน้ หรือแต่ละ families การคดัเลอืกอาจจะ
ไม่ไดเ้ริ่มต ัง้แต่ใน F2 เน่ืองจากมเีมลด็ที่จ  ากดั แต่ในช ัว่ F3 และต่อจากนัน้จะเริ่มเป็น homozygosity ดงันัน้จะ
เริ่มมกีารคดัเลอืกท ัง้ภายในและระหว่าง families 
ซึง่การคดัเลอืกระหว่าง families จะท าจนกระท ัง่จ  านวนลูกลดลงจนถงึจดุทีส่ามารถประเมนิลกัษณะไดแ้ลว้ 
 วธิีการคดัเลอืกแบบ Bulk method จะต่างจากวธิี Pedigree method ในกรณีที่ลูกผสมจะมกีารปลูก
รวม และไม่มกีารเก็บขอ้มลูของบรรพบุรุษเป็นรายตน้ และหากมกีารคดัเลอืกเกิดขึ้น การคดัเลอืกนัน้จะมพีื้นฐาน

การพิจารณาเป็นรายตน้ และไม่ไดม้กีารทดสอบลูกแต่ละตน้ที่ท  าการคดัเลอืกนัน้ โดยปกติระยะเวลาที่ท  าการเก็บ

เกี่ยวรวมจะสิ้นสุดที่ F6 ถงึ F8 โดยวธิกีารคดัเลอืกตน้ทีม่ลีกัษณะที่ตอ้งการจากประชากร ซึง่สิ่งที่ผ่านการคดัเลอืก

มาเหลา่น้ีจะออกมาในรูปของ families ทีจ่ะไดร้บัการประเมนิเช่นเดยีวกนักบั pedigree method 
 Backcross method เป็นวธิทีี่เหมาะสมส าหรบัท าการยา้ยยนีที่สนใจไปยงัพนัธุด์ี โดยเป็นยนีที่ควบคุม
ลกัษณะเพียงไม่กี่ลกัษณะ ซึ่งการท าการผสมกลบัซ า้ ๆ จะท าการผสมกลบัไปหาพ่อหรือแม่ที่มลีกัษณะต่าง ๆ ที่
เป็นที่ตอ้งการอยู่แลว้และท าการคดัเลอืกลกัษณะที่ตอ้งการจากการยา้ยยนีไปดว้ยทุกคร ัง้ ดงันัน้เรื่องพนัธุด์ีเดิมที่

ตอ้งการยา้ยยนีเพียงบางยนีเขา้มา ว่า desirable parent และเรียกพนัธุท์ี่มลีกัษณะบางลกัษณะที่เป็นที่ตอ้งการ
นั้นว่า donor parent ภายหลงัการปรบัปรุงพนัธุ ์ดว้ยวิธีดงักล่าวน้ีจะไดพ้นัธุ ์ที่ รูปร่างลกัษณะเหมือนกับ 

recurrent parent ยกเวน้ลกัษณะทีไ่ดท้  าการปรบัปรุงมาแลว้ 
 การคดัเลอืก (selection) เป็นส่วนหน่ึงของงานปรบัปรุงพนัธุ ์ เป็นขึ้นตอนหน่ึงที่จะก าหนดความส าเร็จ
ของงานการปรบัปรุงพนัธุ ์ไม่ว่าจะเป็นวธิีอะไรก็ตาม  โดยการคดัเลอืกคือความสามารถในการจดจ าหรือการน า 

type ที่ดีเด่นออกมาไดจ้าก types ที่มี หรือออกจากความแปรปรวน (variability) นัน้ๆ ซึ่งบทน้ีจะกล่าวถึง
บทบาทของการคดัเลือกในการปรบัปรุงพนัธุพ์ืชผสมตวัเอง(self-pollinated crops) รวมท ัง้พูดถึงขอ้จ ากดัใน
การคดัเลอืก จากกฎทางพนัธุกรรม 
 การคดัเลอืกในพชืผสมตวัเอง ไม่ไดต่้างจากการคดัเลอืกออกจากความแปรปรวนที่มกีารสรา้งขึ้นจากการ

สรา้งลูกผสม (hybridization) หรือการชกัน ามาจากสารเคมี (mutagenic agents) เพื่อใหเ้กิดความผนัแปร
ทางพนัธุกรรม  
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 จนถงึปลายศตวรรษที่ 18 นกัปรบัปรุงพนัธุไ์ดอ้ธิบายไหเ้หน็ว่า การคดัเลอืกท าใหเ้กิดการพฒันาพนัธุท์ี่มี
คุณค่า ขณะที่ระหว่างศตวรรษที่ 19 หลาย ๆ พนัธุข์องธญัพืชที่เป็นพวกผสมตวัเองไดถู้กพฒันาขึ้นโดยวิธีการ
คดัเลอืกและปรบัปรุงจนน าไปสู่สายพนัธุท์ีด่เีด่น 
 จนสิ้นสุดศตวรรษที่ 19 นกัปรบัปรุงพนัธุไ์ดต้ระหนกัใหเ้ห็นถงึความส าคญัของการคดัเลอืกว่าจ าเป็นใน
การปรบัปรุงพนัธุพ์ืชผสมตวัเอง ว่าสามารถใหป้ระชากรใหม่ที่ดีกว่าประชากรเดิม (ยกเวน้การท า single plant 
selection เพราะสุดทา้ยจะไดจ้  านวนพนัธุกรรมทีล่ดลง) 
 
ทฤษฎสีายพนัธุบ์รสิุทธิ์ 
The Pure-Line Theory 
 Johannsen (1960) นกัชีววทิยาชาวเดนมารก์ไดเ้สนอทฤษฎี “Pure-line theory” ซึ่งเกิดในช่วงเวลา
ไล่เลี่ยกบังานตีพิมพข์องเมนเดล ซึ่งงานของ Johannsen มปีระโยชนม์ากเพราะไม่ใช่แต่นกัปรบัปรุงพนัธุจ์ะใช ้
เป็นพื้นฐานการคดัเลอืกในพชืผสมตวัเองเท่านัน้ แต่ยงัเป็นงานที่สามารถช่วยพฒันาวทิยาศาสตรท์างพนัธุศาสตร์

ไดด้ว้ย (significant contributions to the science of genetics) 
แนวคิดในการทดลองของ Johannsen คือการคดัเลือกน า้หนกัเมล็ดในถ ัว่ (beans) ซึ่งเป็นพืชที่มีการผสม
ตวัเองสูง โดยเขาไดเ้ลอืกพนัธุท์ี่มชีื่อว่า Princess ซึ่งเป็น common variety  ที่มขีนาดอยู่หลายขนาดแตกต่าง
กนั ซึ่งเมื่อเริ่มตน้ท าการทดลอง Johannsen เองก็ยงัไม่แน่ใจว่าความแปรปรวนของขนาดเมล็ดที่เกิดขึ้น
เน่ืองมาจากพนัธุกรรมทีส่ามารถถ่ายทอดได ้หรอืเป็นผลมาจากสิง่แวดลอ้ม 
 ระดบัของการเป็น heterozygosity 
 แนวคิดคือในพืชผสมตวัเองเป็นการรวมของพืชที่มีพนัธุกรรมเป็น homozygous ซึ่งแต่ละตน้มี
พนัธุกรรมที่บริสุทธิ์  (breed true) แต่ในความเป็นจริงก็คือ พืชผสมตวัเองส่วนมากก็ยงัสามารถผสมขา้ม 
(outcrossing) ได ้ซึ่งในพืชแต่ละชนิดและแต่ละสภาพแวดลอ้มจะแตกต่างก ันออกไป แต่ในการเกิดการผสม
ขา้มในแต่ละช ัว่ ก็จะท าใหร้ะดบัของการเป็นพนัธุท์าง (heterozygosity) เพิ่มขึ้น ท าใหส้ดัส่วนที่เคยกล่าวว่า ใน
ทุกระบบของการผสมตัวเองจะพบการเป็น  heterozygosity ครึ่งหน่ึงในช ัว่ที่ประชากรก าลงักระจายตัว 
(segregating generation) นัน้ ไม่เป็นความจริงทีเดียว แต่นัน่หมายถึงระดบัของการเป็นพนัธุท์างจะสูงกว่าที่
ไดป้ระมาณการไวจ้ากการเกิด outcrossing ประการเดียว แต่อย่างไรก็ตามการเกิดพนัธุท์างจะมขีอ้ดีที่จะท าให ้
พชืทีเ่ป็นกลุม่ผสมตวัเอง สามารถเกบ็เมลด็ในชัว่ต่อไปไดไ้ดม้ากยิง่ขึ้น 
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 Mass selection 
 ในการพฒันาพนัธุพ์ืชผสมตวัเองอย่างแรกคือการก าจดั type ที่ไม่ตอ้งการทิ้งไปก่อน โดยการปลูกใน
แปลง และสามารถจะท าการติดตาม/บนัทึก type ที่ตอ้งการในแปลงได ้และท าการเก็บเกี่ยวเมือ่สิ้นสุด แต่ถา้ผล
ปรากฏว่าทกุตน้คลา้ยๆ กนั ตน้ทีด่ทีีสุ่ดจะถกูบง่ชี้  และเกบ็รวม (bulked) 
 การท า mass selection คือการเก็บเกี่ยวธรรมดา ที่ตน้ที่ดีที่สุดจะถูกแยกออกมา และท าการปลูกเป็น
แต่ละ pure lines เพื่อท าการเปรียบเทียบ และบรรดา pure lines เหล่าน้ีที่มีความดีเด่นและเหมือนกนัจะถูก
เกบ็เกี่ยวรวม (bulked) เพือ่ปรบัปรุงพนัธุท์ีจ่ะสรา้งขึ้น และจะท าใหเ้ป็นพนัธุใ์หม ่ถา้มลีกัษณะต่างจากพนัธุเ์ดมิ 
 การท า mass selection ถอืว่าเป็นข ัน้ตอนแรกในการพฒันาพนัธุท์อ้งถิ่น (land varieties) ซึง่ปจัจบุนั
ก็ยงัมีการใชก้นัอยู่ และใชเ้วลาค่อนขา้งส ัน้ดว้ยเช่นกนั แมแ้ต่ในพืชใหม่ๆ ก็มีการใช ้mass selection ดว้ย
เช่นกนั  
 ในการปรบัปรุงพนัธุพ์ชืสมยัใหม่ ก็มกีารใช ้mass selection เพื่อรกัษาลกัษณะของพนัธุท์ี่สรา้งขึ้น เช่น
การเก็บเกี่ยว 200 ตน้ หรือ 200 รวง ของพนัธุน์ ัน้ เพื่อใหม้ีจ  านวนมากพอทัง้สามารถที่จะบ่งชี้และรกัษาความ
แปรปรวนทางพนัธุกรรมไวไ้ด ้ท าการปลูกเป็นแถวและจะท าการคดัทิ้งก่อนการออกดอก โดยแถวที่เหลอืจะท าการ

เกบ็เกี่ยวแบบ bulk ซึง่วธิกีารน้ีจะท าซ  า้ตามความจ าเป็น เพือ่รกัษาพนัธุไ์ว ้
 Pure-Line Selection 
 การพฒันาพนัธุโ์ดย mass selection จะเร็วขึ้นถา้ท า pure-line selection ตามไปดว้ย เช่นการท า
ตาม Johannsen ในการคดัถ ัว่ ซึ่งเป็นวิธีการที่ใชใ้นการพฒันาพนัธุพ์ื้นเมือง ท ัง้ในพื้นที่ที่พนัธุน์ ัน้ไดร้บัการ
พฒันาและในพื้นทีใ่หม่ที่จะน าพนัธุน์ ัน้เขา้ไปปลูก ท าการคดัเลอืกอย่างต่อเน่ือง พบว่าค่าเฉลีย่ของน า้หนกัเมลด็ไม่

เปลี่ยนแปลงใน pure line เหล่านัน้ แสดงว่าความแปรปรวนที่พบใน line ต่างๆ ที่คดัเลอืกไวท้ ัง้ 19 lines เป็น
ผลมาจากสิ่งแวดลอ้ม Johannsen จึงไดก้ล่าวว่า a pure line แต่ละ line เป็นลูก (progeny) ของตน้ที่เป็น
พนัธุแ์ทจ้ากการผสมตวัเองแต่ละตน้ ซึ่งค าจ ากดัความของ pure line น้ีก็ยงัมกีารใชก้นัอยู่ถงึในปจัจุบนั ซึ่งจาก
ผลการทดลองน้ีและงานการทดลองอื่นๆ ของ Johannsen ท าใหเ้ขาสรุปไดว้่า original variety คือพนัธุช์ื่อ 
Princess ประกอบดว้ยหลายๆ pure line รวมกนั 
 ซึ่งจากงานของ Johannsen ก็ไดพ้บขอ้จ ากดัที่ว่าในพนัธุเ์องก็อาจประกอบดว้ยหลาย pure-line ซึ่ง
อาจมผีลต่อการคดัเลอืกในพชืผสมตวัเองได ้ขณะที่ในปจัจุบนัอาจมองว่าเมือ่เกิด natural selection แลว้จะท า
ใหป้ระชากรที่มีการพฒันาแลว้จะไม่พบขอ้จ ากดัดงักล่าวน้ี (แต่จากงานของ Johannsen แมจ้ะมี natural 
selection แต่ยงัพบว่า pure lines มากมายปรากฏใน original variety) 
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 Land variety 
 พนัธุ ์Princess ที่เป็นตวัอย่างในการศึกษาของ Johannsen เป็นตวัอย่างของพนัธุท์อ้งถิ่นหรือ land 
variety ของถ ัว่ โดย land variety มคุีณสมบตัิ 3 ขอ้คือ 1. พบประจ าในทอ้งถิ่นหรือพื้นที่ซึ่งอาจมตีน้ก าเนิดมา
เป็นหลายรอ้ยปี 2. มีหลาย types รวมกนั 3. สามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดด้ี ขณะที่ในพืชผสม
ตวัเองทีม่หีลาย pure line (mixture) จะมคีวามเป็นพนัธุกรรมแท ้(homozygous) ทัง้สิ้น 
 ซึ่งใน land variety บางชนิดการมีหลายๆ พนัธุกรรมแทจ้ะเด่นชดั เช่นในขา้วสาลี ที่จะมีลกัษณะ 
heads awned และ awnless การม ีglumes สแีดง ขาว และ ด า การมเีมลด็สีขาวและการมรีะดบัของสีแดง
หลายระดบั หรือเป็นความแตกต่างระหว่างลกัษณะเชงิปรมิาณ เช่น ความสูง เวลาที่ใชใ้นการสุกแก่ และขนาดของ

เมลด็ และเพราะเป็นพนัธุท์ี่มมีานาน รวมท ัง้มีการทดสอบตลอดในสภาพแวดลอ้มนัน้ๆ ท าให ้ land varieties 
สามารถปรบัตวัไดด้ี และการอยู่ในรูปแบบผสมของหลาย pure line ท าใหพ้นัธุน์ ัน้อยู่ไดใ้นฤดูกาลที่แตกต่างกนั 
เช่น ถา้มบีาง type ทีใ่หผ้ลผลติต า่ไปในบางปี type อื่นๆ ก็อาจใหผ้ลผลติสูงเป็นการชดเชยกนั รวมท ัง้การอยู่ใน
สภาพรวมพนัธุกรรม ที่พบว่า type บางอย่างสามารถตา้นทานต่อโรคในบาง race ขณะที่บาง type ก็อาจ
ตา้นทานต่อ race อื่นๆ  
 แต่ในทางการเกษตรสมยัใหม่ land varieties ส่วนมากจะไม่เป็นที่ยอมรบั เน่ืองมาจากหลายเหตุผล 
เช่น การมคีวามแปรปรวนท าใหก้ารปลูก การเก็บเกี่ยวดว้ยเครื่องจกัรท าไดล้  าบาก และผลเน่ืองจากความตอ้งการ

ของตลาดเพราะตลาดตอ้งการผลผลติทีเ่หมอืนกนัหรอืเป็นรูปแบบเดยีวกนันัน่เอง 
 ตวัอย่างเช่น การพฒันา Atlas barley เช่นในปี 1917 โดย Dr. H. V. Harlan และทีมงานไดท้  าการ
คดัเลอืกขา้วบารเ์ลยห์ลายรอ้ยรวง ซึง่มาจากแปลงปลูกเศรษฐกจิของพนัธุ ์Coast โดยเมลด็ในแต่ละรวงจะท าการ
ปลูกแบบแถวเดียว (single rows) ในปีต่อๆ มา แต่ระหว่างการคดัเลอืกก็อาจมีความแตกต่างกนับา้งเลก็นอ้ย
เน่ืองจากส่วนใหญ่จะมีความแตกต่างเมื่อมองดว้ยสายตาไดเ้ล็กนอ้ยเมื่อน ามาปลูกในประชากรผสม ท าการ

คดัเลอืกหลายๆ คร ัง้เพื่อประเมนิผล และท าการทดสอบหลายๆ ปี ก่อนปล่อยพนัธุใ์นปี 1924  โดยใชช้ื่อพนัธุค์ือ 
Atlas โดยเมื่อเปรียบเทียบกบั Coast พบว่า Atlas จะมีอายุส ัน้กว่า Coast ประมาณ 7 วนั และเป็นพนัธุท์ี่มี
ฟางแข็ง หรืออย่างเช่นการปล่อยพนัธุ ์N-852 ของดอกค าฝอย (safflower) ก็เป็นตวัอย่างของการท า mass 
selection โดยในพนัธุน้ี์น ามาท าการคดัเลือกตน้เดี่ยว (single plant selection) ดว้ยและตน้ที่ดีจะถูกเพิ่ม
ปริมาณและปล่อยที่ Nebraska เพื่อปล่อยไดเ้ป็นพนัธุ ์N-10 โดย N-10 จะมีความเหมือนกนัหรือ uniform 

กว่า N-852 และยงัใหผ้ลผลติสูงกว่าและม ีseed-oil content ทีสู่งกว่า 
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 แหลง่ของความแปรปรวนใน pure lines 
 การท าใหเ้กิดความผนัแปรทางพนัธุกรรมของยีน (gene mutations) จากที่รบัทราบไปแลว้ว่า pure 
line ต่างๆ จะเป็น homozygous และมีความเหมือนหรือบริสุทธิ์ เท่าที่มีการท า self-pollination แต่ในพนัธุ ์
East, ของตน้ยาสูบ (Nicotiana) ที่มกีารผสมขา้มของหลายๆ ชนิด (species) และมองดู types ที่พฒันาเป็น 
parthenogenically จากเซลลไ์ข่ที่เป็น haploid egg cells ที่ไม่ไดร้บัการผสม ซึ่งพบไดน้อ้ยและเป็นหมนั ซึ่ง
สนันิษฐานว่าเป็น haploids (monoploids) ขณะที่อื่นๆ เป็น diploid ซึ่งเป็นผลมาจากการท าการเพิ่มชุดของ
โครโมโซม (chromosome doubling) ในช่วงแรกๆ ของการแบ่งเซลลใ์นการเกิด haploid embryo ซึ่ง type 
ต่างๆ จะมคีวามเหมอืนกนัเมื่อดูจากลูกที่เกิดการผสมตวัเองของลูก ซึ่งพบว่าจะมคีวามเหมอืนกนัหรือ uniform 
มากกว่าพนัธุ ์East และเมื่อท าการผสมตวัเองอย่างต่อเน่ือง 3-4 ปี พบว่าการเกิดรูปแบบที่เหมือนกนัน้ีจะไม่
แตกต่างจากประชากรที่มีการผสมตวัเองอื่นๆ ซึ่งอาจกล่าวไดว้่าการท าใหเ้กิดความผนัแปรทางพนัธุกรรมจะมี

ผลกระทบต่อลกัษณะเชงิปรมิาณนอ้ย 
 ตวัอย่างอีกอย่างหน่ึงจากการท าใหเ้กิดความผนัแปรทางพนัธุกรรม คืองานการศึกษาของ Stadler ที่ท  า
การคดัเลอืกยีนที่เกี่ยวกบัลกัษณะเอนโดเสปริ์มในขา้วโพด จากที่ว่าเมลด็จากฝกัหน่ึง ๆ จะท าใหส้ามารถเกิดจีโน

ไทป์ไดห้ลายรอ้ยจีโนไทป์ ผลการศึกษาของ Stadler พบว่าการท าความผนัแปรทางพนัธุกรรมจะท าใหไ้ดย้ีนที่
แตกต่างกนัมากมาย หรือการศึกษาของ Later ที่แสดงใหเ้ห็นว่าการเกิดความผนัแปรทางพนัธุกรรมที่ R locus 
จะท าใหเ้กิดความแตกต่างของหลายอีลลลีและ ณ อลัลีลที่เหมือนกนัก็อาจได  ้genetic stocks ที่แตกต่างกนั
เพราะผลของ modifying genes หรอืยนีดดัแปลงต่างๆ  
 ซึ่งขอ้มูลที่ไดอ้าจพบไดว้่าในสิ่งมชีีวติชนิดอื่นๆ โดยปกติแลว้การเกิดความผนัแปรทางพนัธุกรรมจะพบ

ไดใ้นอตัรา 1 ต่อ 100,000 ไปจนถึง 1 ต่อ 1,000,000 gametes มที ัง้ที่พบความผนัแปรไดม้ากและไดน้อ้ย 
หรือการทดลองที่คลา้ยๆ กนัในการศึกษากบั inbred lines เป็นระยะเวลานานๆ พบว่ามอีตัราการเกิดความผนั
แปร 2.8 mutations ต่อลกัษณะ ต่อ 100 gametes 
 แมว้่าการเกิดความผนัแปร (mutation) การสรา้งลูกผสม (hybridization) และการรวมตวักนัใหม ่
(recombinations) ก็คือการท าการผสมขา้มในพืชผสมตวัเอง ซึ่งท าใหเ้กิดการรวมตวักนัใหม่ เพื่อใหไ้ดส้ิ่งที่
ดเีด่นเกดิขึ้นในประชากร 
 กล่าวโดยสรุปก็คือในการพฒันาพนัธุข์องพชืผสมตวัเอง การคดัเลอืกจะมบีทบาทส าคญัในการคดัเลอืก

ประชากรที่ผสมกนั เช่นใน land variety การคัดเลือกเป็นข ัน้ตอนแรกของการพฒันาพนัธุ์ โดยใช ้mass 
selection ก่อนการท า single plant selection 
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 ในการสรา้งพนัธุ ์การคดัเลอืกจะเกดิขึ้นเมือ่มคีวามแปรปรวนทางพนัธุกรรม และนกัปรบัปรุงพนัธุจ์ะตอ้ง

หาวธิีการหรอืเทคนิคในการปรบัปรุงพนัธุ ์ส  าหรบั mass selection เป็นวธิกีารคดัเลอืกแบบหน่ึงที่ใชเ้ป็นเทคนิค
ในการขยายท ัง้พนัธุใ์หม่และพนัธุเ์ก่าเพือ่รกัษาท ัง้ความแปรปรวน (variability) และเอกลกัษณ์เฉพาะ (identity) 
ของพนัธุ ์
 การคดัเลือกเป็นการใชป้ระโยชน์จากความแปรปรวนที่มีตามธรรมชาติ ซึ่งการปรบัปรุงพนัธุ ์พืชผสม

ตวัเองคือการทีไ่ดม้คีวามพยายามเพิม่และจดัการความแปรปรวนในพชืผสมตวัเอง 
 
การสรา้งลูกผสมและการรวมตวัของยนี 

Hybridization and gene combinations 
 
ช ัว่ของประชากรภายหลงัช ัว่ F 2 
 ความถีข่องยนี (gene frequencies)  
สิง่ที่ใชใ้นการจ าแนกประชากรของลูกผสมของพชืผสมตวัเองออกจากประชากรอื่นๆ คือพฤติกรรมหลงั F2 นัน่คือ
ใน F3 และช ัว่ ต่อๆ ไปจะลดความเป็นพ ันธุ์ทาง (heterozygosity) ลง และไปเพิ่มความเป็นพ ันธุ์แท ้
(homozygosity) นัน่คือสุดทา้ยจะไดจ้โีนไทป์ทีเ่ป็นพนัธุแ์ทห้ลายๆ จโีนไทป์รวมกนั 
 ส าหรบัความถี่ของยีนพบว่าในประชากร F1 จะคงอยู่และมีค่าเหมือนกบัที่ปรากฏในชัว่ต่อๆ ไปของ
ประชากรลูกผสม ขณะทีค่วามถีข่องจโีนไทป์จะเปลีย่นไป แต่อย่างไรกต็ามความถีข่องยนีก็สามารถเปลีย่นแปลงได ้

เช่นเมือ่มกีารคดัเลอืกในบางจีโนไทป์ หรือการเกิดความผนัแปรของยนีสูง ซึ่งสิ่งที่นกัปรบัปรุงพนัธุท์  าคือก ารเพิ่ม

ความถีข่องยนีทีต่อ้งการนัน่เอง 
 ความเป็นพนัธุแ์ท ้(homozygosis) 
 จากการศึกษาของเมนเดล พบว่าเมนเดลจะใหค้วามสนใจผลที่เกิดขึ้นภายหลงัการผสมตวัเองที่เรียกว่า

การเกดิเลอืดชิด (inbreeding) ซึ่งแสดงใหเ้หน็ไดจ้ากผลของการลดความเป็นพนัธุท์าง (heterozygosity) ของ 
heterozygous locus Aa ที่จะลดลง 50 เปอรเ์ซ็นตใ์นทุกช ัว่ นัน่คือจาก Aa จะกระจายเป็น 1AA : 2Aa : 
1aa คือเหลอืเพียงครึ่งหน่ึงที่เป็นพนัธุท์าง ขณะที่อีกครึ่งหน่ึงเป็นพนัธุแ์ท  ้โดย AA และ aa จะไม่กระจายอีกใน
ช ัว่ ต่อไป แต่ใน 2Aa หรือพ ัน ธุ์ทางครึ่งห น่ึ งนั้นก็สามารถกระจายให ้50% homozygous และ 50% 
heterozygous plant ได ้หรือกล่าวไดว้่าถา้ในช ัว่ F1 คือ Aa แลว้ ใน F2 จะเหลอืจีโนไทป์น้ีเพยีงครึ่งเดียว และ

ในช ัว่ต่อๆ ไป จะเหลอืเพียง 1/4 ใน F3 และใน F4 จะเหลอืเพียง 1/8  ส่วนที่เหลอืคือการเป็น homozygosity 
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Generations of self-fertilization 

นัน่คือจะพบครึ่งหน่ึงใน F2 และใน F3 พบ 3/4 และ F4 พบ 7/8 โดยสดัส่วนของ homozygosity จากยีน
ต าแหน่งหน่ึงจะเขยีนเป็นสูตรไดด้งัน้ีคือ (2m -1)/2m โดยที ่m เป็นจ านวนช ัว่ทีก่  าลงักระจายตวันัน่เอง 
 โดยทุกต าแหน่งของยนีที่เป็น homozygous จะพบการเป็น homogygosity ในอตัราเดียวกนั ดงันัน้
สูตรน้ีจึงใชบ้อกสดัส่วนของ homozygosity ไดไ้ม่ว่าจะกล่าวถึงยีนแต่ต าแหน่งก็ตาม โดยสูตรที่ใชจ้ะใชอ้า้งถึง
ต าแหน่งของยนี แต่ไมไ่ดพ้ดูว่าจะตอ้งปลูกกี่ตน้ทีเ่ป็น homozygous 
 ซึง่การเป็น homozygosis ในช ัว่ทีก่  าลงักระจายตวัต่างๆ สามารถอธบิายไดจ้ากภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2-3 แสดงเปอรเ์ซน็ตก์ารเป็น homozygous ของพืชแต่ละตน้ ในประชากรที่ก  าลงัมกีารกระจายตวัต่างๆ 
ของประชากรลูกผสมส าหรบัพชืผสมตวัเอง โดยหมายเลขที่ก  ากบัแสดงจ านวน heterozygous loci ในช ัว่ F1 ค่า
เปอรเ์ซน็ตข์องการเป็น homozygosis แสดงในรูปเสน้กราฟของ heterozygous loci แต่ละต าแหน่งยนี 
ทีม่า : Allard (1960) 
 
Homozygous genotypes  
 สดัส่วนของการไดต้น้ที่เป็น homozygous เป็นสิ่งที่นกัปรบัปรุงพนัธุใ์หค้วามสนใจ เพราะ type ของ 
homozygous เหลา่นัน้กเ็ป็นพื้นฐานของการไดพ้นัธุใ์หม่ๆ  ซึง่สูตรในการได ้homozygous genotype คือ 
 
 
[(2m -1)/2m] n  เมือ่ m = จ านวนช ัว่ทีก่  าลงัมกีารกระจายตวั 
   n = จ านวนของต าแหน่งต าแหน่งของยนีทีก่  าลงักระจายตวั 



บทท่ี 3 การผลิตขา้วลูกผสม 42 

 
 
ตวัอย่าง เช่น ถา้มตี าแหน่งยนี 2 ต าแหน่ง ทีเ่ป็น heterozygous ในประชากรของ F1 ดงันัน้  
[(21 – 1)/21]2 หรือ 1/4 ของพืชท ัง้หมดจะเป็น homozygous ใน F3 จะไดค่้าเป็น 9/16 ใน F4 = 49/64 และ
ใน F5 = 225/256 ในกรณีของยนี 1 ต าแหน่ง และมจีีโนไทป์ที่เป็น homozygous อยู่ 2 จีโนไทป์ขณะที่ยีน 2 
ต าแหน่ง จะม ี4 homozygous genotypes และยนี n ต าแหน่ง จะมที ัง้หมด 2n homozygous genotypes 
 การเกิด linkage อาจไม่มผีลต่อระดบัของ heterozygosity เมื่อศึกษาร่วมกบัต าแหน่งของยีน แต่มี
ผลกบัสดัส่วนของ homozygous genotype ใน 2 ดา้น คือ 
 1. มผีลท าใหค่้า n ในสูตรลดลง เพราะเกิดการ link ของยนี เช่นเกิดการ link ของ 2 ยนี เช่นที่ปรากฏ
ใน 1 locus และ 
 2. การเกิด homozygous genotypes ที่แตกต่างกนัจะไม่ปรากฏในสดัส่วนที่เท่าเทียมกนั ถา้มกีาร 
link ของยนีทีเ่กดิขึ้น 
 The genic composition ใน inbred generation ใด generation หน่ึง ไดม้าจากการกระจาย 
binomial ไดจ้ากสูตร [1 + (2m – 1)] n เมือ่ n = จ านวนคู่ของยนีทีเ่กี่ยวขอ้ง  
        เมือ่ m = จ านวนช ัว่ทีม่กีาร selfing 
 ในการกระจายสูตรของ binomial นัน้ ตวัเลขที่ยกก าลงัตวัแรกหมายถึงจ านวนของ heterozygous 
loci  ต ัว เลขยกก าล ังต ัวที่ ส องคื อ จ าน วน ของ homozygous loci เช่นถ ้ามีป ระช ากรดั้ง เดิ มที่ เป็ น 
heterozygous ส าหรบัยนี 4 คู่ (n = 4) และมกีารผสมตวัเองไป 5 ช ัว่ (m = 5) จะไดก้ารกระจายดงัน้ี 
 [1 + (2m – 1)] n

    = [1 + (25 – 1)] 4 
   = (1 + 31)4 
   = 14 + 4 (1)3 (31) + 6 (1)2 (31)2 + 4 (1)(31)3 + (1)(31)4 
* ผ่านการ self หรอืผสมตวัเองมาแลว้ 5 ช ัว่ แสดงว่าอยู่ในช ัว่ F6 แลว้ 
 พบว่าเมื่อท าการผสมตวัเองมาแลว้ 5 ครัง้ (F6) จะไดป้ระชากรที่เป็น homozygous (ทัง้ 4 ต าแหน่ง) 
อยู่ประมาณ 88 เปอรเ์ซ็นต ์ขณะที่ใน F2 จะพบเพียง 1/16 หรือ 6.25 เปอรเ์ซ็นต ์(ค านวณจากสดัส่วนเป็น 
homozygous ในทุกต าแหน่งยีน คือ AA หรือ aa, BB หรือ bb, CC หรือ cc และ DD หรือ dd ซึ่งการ
ปรากฏของ homozygous ของยีนแต่ละต าแหน่งใน F2 คือ 1/2  ดงันัน้ส  าหรบัยนี 4 ต าแหน่งคือ 1/2 x 1/2 x 
1/2  x 1/2 หรือดูจากค่าสมัประสิทธิ์หรือค่าความถี่จากสมการที่มีการขยาย binomial แลว้ โดยดูใน term ที่

แสดงการเป็น homozygous ทัง้ 4 ต าแหน่ง เช่น จากสมการที่มกีารขยายขา้งตน้ของการผสมตวัเอง 5 ช ัว่ ของ
ยนี 4 ต าแหน่ง ณ term ที่เป็นของ homozygous loci 4 ต าแหน่ง คือ 1 (31)4 

 ดงันัน้ความถี่ของการเป็นจีโน
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ไทป์ที่ เป็น  homozygous ทั้ง 4 ต าแหน่งคือ 1/ (1 + 4 + 6 + 4 + 1) = 1/16 ถา้การเกิดภาวะเลือดชิด 
(inbreeding) เกิดอย่างต่อเน่ืองจนกระท ัง่ความเป็นพนัธุแ์ทห้รือ homozygosity เกิดจนสมบูรณ์จะมที ัง้หมด 
16 จโีนไทป์ (จากค่า probability คือ 2 x 2 x 2 x 2) จากท ัง้หมด 81 จโีนไทป์ (3n = 34)  
 ** 16 จโีนไทป์ ไดแ้ก่  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ตารางที ่2-2  เปรยีบเทยีบประชากรในช ัว่ F6 จากตน้ทีเ่ป็น heterozygous ในช ัว่ F1 ณ ต าแหน่งยนี  
   4 ต าแหน่ง 
 

Homozygous loci Heterozygous loci Plant 
Number                          Per Cent 

0 4 1 0.000095 
1 3 124 0.0118 
2 2 5,766 0.55 
3 1 119,164 11.36 
4 0 923,521 88.07 
ทีม่า : Briggs and Knowles (1967). 
 
 ถา้มกีารเพิ่มจ านวน heterozygous loci ใน F1 เป็น 10 และศึกษาในประชากรของ F6 (ผสมตวัเอง 5 
รอบ) แลว้ 
 จาก F2 เขยีนสมการไดเ้ป็น  [1 + (21 – 1)] 10
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 และ F6 เขยีนสมการไดเ้ป็น [1 + (25 – 1)] 10

 

 พบว่าใน F2 จะมีจีโนไทป์ที่เป็น homozyogous ที่แตกต่างกนัท ัง้หมด 1,024 แบบ ( 2n 
เมื่อ n คือ

ต าแหน่งของยนี) แต่จะเกดิจโีนไทป์ใดจโีนไทป์หน่ึงไดต้อ้งมกีารปลูก 1,048,576 ตน้ (4n เมือ่ n คือต าแหน่งของ
ยนี) 
 

จากขอ้มูลในตารางที่  3   พบว่าแถบจะไม่เจอจีโนไทป์ที่เป็น homozygous พรอ้มกนัของยีนท ัง้ 10 
ต าแหน่งใน F2 ดงันัน้การปลูกพชืตัง้แต่ 1,000-5,000 ตน้ แต่ถา้ใน F6 จะพบตน้ที่เป็น homozygous ของยีน
ท ัง้ 10 ต าแหน่ง ถึง 72.8 เปอรเ์ซ็นต ์และพบยีน 9 ต าแหน่งที่เป็น homozygous อยู่ 23.5 เปอรเ์ซ็นตใ์น F6 
หรือกล่าวไดว้่าจะมตีน้ที่เป็น homozygote ของทุกต าแหน่งยีน (1,024 แบบ) ปรากฏในประชากรเมื่อศึกษาใน 
F6 ดงันัน้ตอ้งท าการปลูกอย่างนอ้ย 1,407 ตน้ (มาจาก [1,024 x (100/72.8)] พบว่าถา้ท าการผสมตวัเอง 12 
รอบแลว้ ค่าเปอรเ์ซน็ตข์องการเป็น homozygosity ไม่ว่าจะเป็น 5 หรือ 100 ยนีต่างก็ใหผ้ลไม่แตกต่างกนัมาก
นกั 
 มีหลายเหตุผลที่ท  าใหก้ารค านวณไม่ถูกตอ้งอย่างแน่นอน ประการแรกคือ ไม่ใช่ทุ กจีโนไทป์ที่สรา้ง

ลูกหลานไดเ้ท่าๆ กนั บางกรณีต่างกนัมาก เช่นตน้ที่เป็น heterozygote มกัจะสรา้งลูกหลานไดม้ากกว่าพวกที่
เป็น homozygous ท าใหก้ารเขา้สู่ความเป็น homozygosity ของพชืชา้กว่าความเป็นจรงิ และสุดทา้ยค่าทีไ่ดจ้ะ
ไมเ่หมอืนกบัค่าทีค่  านวณ 
 วธิีการอื่นๆ ที่ท  าใหพ้ืชเขา้สู่สภาพ homozygosity เช่นการเพิ่มชุดโครโมโซมของ haploidเป็นสองเท่า 
โดย haploid ดงักลา่วไดม้าจากไขท่ีไ่มไ่ดร้บัการผสม 
 
ตารางที ่2-3 เปรยีบเทยีบประชากรในชัว่ F2 และ F6 ทีไ่ดจ้าก F1 heterozygous ทีม่ยีนี 4 ต าแหน่ง 

Homozygous loci 
F2 F6 
Number Per Cent Number Per Cent 

0           1         0.1 1 9-14 
1         10         1.0 310 2-11 
2         45         4.4 43,295 4-9 
3       120       11.7 3,547,920 3-7 
4       210       20.5 193,939,410 2-5 
5       252       24.6 7,329,062,560 6-4 
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Homozygous loci 
F2 F6 
Number Per Cent Number Per Cent 

6       210       20.5 186,375,773,010 16-3 
7       120       11.7 3,305,513,693,320 0.3 
8         45         4.4 38,382,096,684,845 3.4 
9         10         1.0 264,396,221,666,710 23.5 
10           1         0.1 819,628,286,980,801 72.8 
    1,024     100.0 1,125,906,021,359,278 100.0 

ทีม่า : Briggs and Knowles (1967). 
 
การสรา้งลูกผสมในพชืผสมขา้ม 
(Hybridization in cross-pollinated crops) 
 ในการสรา้งลูกผสมในพชืผสมขา้มนัน้จะมกีารจดัการเช่นเดียวกบัพชืผสมตวัเองดงัที่ไดก้ล่าวไปแลว้นัน่

คือ พ่อแม่ที่ใชเ้ป็นพนัธุ ์แทห้รือ homozygous ในต าแหน่งของยีนที่สนใจศึกษา และประชากรลูกผสมเป็น 
inbred 
 อย่างไรก็ตามการเกิด inbreeding จะก่อใหเ้กิดผลเสยีในประชากรลูกผสม ท าใหก้ารประเมนิจีโนไทป์
ยากขึ้ น  ในพืชผสมขา้มภายหลงัที่มีการสรา้งลูกผสมนั้น นักปร ับปรุงพ ัน ธุ์ไม่ ได มุ้่ งหาจีโนไทป์ที่ เป็น 

homozygous ที่ดีเด่น 1 หรือ 2 จีโนไทป์ แต่ก าลงัหายีนท ัง้หมด (pool of genes)  ที่ร่วมกนัในแต่ละช ัว่ ซึ่ง
อาจจะใหฟี้โนไทป์ทีต่่างกนั หรอืเป็นพนัธุท์าง (heterozygous) กไ็ด ้
 พนัธุท์ี่ประสบความส าเร็จในพืชผสมตวัเองคือการไดจ้ีโนไทป์ที่เป็น homozygous เพียงหน่ึงจีโนไทป์
หรือ 2-3 จีโนไทป์ ซึ่งก็คือจีโนไทป์ที่มีคู่ของยีนที่เหมือนกนัในต าแหน่งของยีนต่างๆ ซึ่งต าแหน่งของยี นต่างๆ 
สามารถท างานร่วมกนัได ้และมปีฏกิิริยาสมัพนัธท์ี่ดีกบัสิง่แวดลอ้ม ซึ่งจโีนไทป์เหล่านัน้สามารถอยู่และใหผ้ลผลติ

ไดใ้นช ัว่ต่อไป  
 ในพืชผสมขา้ม การเกิดการรวมตวัของยีนที่ดี ไม่ใช่แค่มปีฏิกิริยาสมัพนัธร์ะหว่างยีนที่อยู่ต่างต าแหน่ง

เท่านัน้ แต่หมายถงึอลัลลีที่อยู่ในต าแหน่งเดียวกนัดว้ย หรืออาจกล่าวไดว้่าการเกิดปฏกิิริยาสมัพนัธข์องยนีที่ดีนัน้
เพิม่ขึ้นในประชากรของพชืผสมขา้ม แต่อย่างไรกต็ามเน่ืองจากพนัธุกรรมที่ดเีป็นพนัทาง ดงันัน้จึงไม่สามารถรกัษา

จโีนไทป์ที่ดไีดด้ว้ยการสบืพนัธุแ์บบอาศยัเพศ เมือ่เป็นเช่นน้ีในพชืผสมตวัเองจงึสามารถจดัการไดด้ว้ยการสบืพนัธุ ์



บทท่ี 3 การผลิตขา้วลูกผสม 46 

 
แบบไม่อาศยัเพศผ่านการขยายพนัธุโ์ดยใชล้  าตน้และใบ (vegetative propagation) และ apomixis หรือการ
สรา้ง hybrid varieties จาก inbred line ต่างๆ  
 กล่าวไดว้่างานการปรบัปรุงพนัธุต์อ้งการพนัธุท์ี่เกิดจากการรวมตวัของยนี ซึ่งบางคร ัง้เป็นไปยากในการ

พฒันาพนัธุ ์ซึ่งไม่ใช่ล  าพงัแค่ความยากที่จะเกิดการรวมตวัเท่านัน้ แต่ยงัมคีวามยากที่จะบ่งชี้พนัธุกรรมที่ตอ้งก าร

นัน้ดว้ย โดยเฉพาะใหจ้โีนไทป์ทีด่นี ัน้สามารถพฒันาได ้
 ในพืชผสมตวัเอง การเป็น homozygosity ในแต่ละช ัว่ที่ก  าลงักระจายตวัทางพนัธุกรรมจะมีความไว
มาก นัน่หมายถึงเมื่อท าการวดัผลผลิต อาจตอ้งลดขนาดของประชากรลงเพื่อใหส้ามารถปรบัปรุงพนัธุไ์ดอ้ย่าง

แทจ้รงิ  
 ตวัอย่างการปรบัปรุงพนัธุเ์พื่อวตัถปุระสงคบ์างประการที่ส  าคญั ไดแ้ก่ 
 การตา้นทานต่อโรค (Resistance to disease) เป็นที่ทราบกนัดีว่าโรคเป็นปญัหาส าคญัทางการเกษตร
และการปรบัเปลีย่นสายพนัธุข์องโรคท าใหง้านการปรบัปรุงพนัธุต์อ้งท าต่อเน่ืองไม่สิ้นสุด  โดยเฉพาะการที่ประเทศ

ไทยตัง้อยู่ในเขตภูมอิากาศแบบรอ้นชื้นท าใหม้ปีญัหาโรคมากมาย ความพยายามของนกัปรบัปรุงพนัธุส์่วนหน่ึงคือ

การสรา้งพนัธุท์ีส่ามารถทนทานต่อการเขา้ท าลาย หรอืตา้นทานต่อโรค 
 การตา้นทานต่อแมลง (Resistance to insects) แมลงเขา้ท างานนอกจากส่งผลกระทบต่อปริมาณ
ผลผลติแลว้ ยงัมผีลต่อคุณภาพผลผลติในแง่ของการปรบัปรุงพนัธุเ์พื่อใหต้า้นทานต่อแมลงนัน้โดยวธิกีารด ัง่เดิม

หรือ conventional breeeding นัน้ไม่ชดัเจนเท่ากบัการปรบัปรุงพนัธุใ์หต้า้นทานต่อโรค แต่จะมุ่งเนน้ไปที่การ
จดัสภาพในแปลงปลูก การจดัการแปลง เป็นส่วนใหญ่ แต่ในแง่การปรบัปรุงพนัธุโ์ดยวิธีการสมยัใหม่ นัน้ถอืว่ามี

การท าอย่างแพร่หลายเช่น การใชเ้ทคนิคการตดัต่อยนีใหต้า้นทานแมลง ท ัง้ในขา้ว ขา้วโพด ฝ้าย ถ ัว่เหลอืง และ

อื่นๆ  
ตวัอย่างพนัธุข์า้ว (http://waraporn2009.blogspot.com/, 20 กนัยายน 2553) 
ตวัอย่างที่ปรบัปรุงพนัธุโ์ดยการท าใหเ้กดิความผนัแปรทางพนัธุกรรม 
ชื่อพนัธุ ์กข 6 (RD6)  
ชนิดขา้วเหนียว 
 ประวตัพินัธุไ์ดจ้ากการปรบัปรุงพนัธุ ์โดยการใชร้งัสชีกัน าใหเ้กดิการกลายพนัธุ ์โดยใชร้งัสแีกมมาปรมิาณ 
20 กโิลแรด อาบเมลด็พนัธุข์า้วขาวดอกมะล ิ105 แลว้น ามาปลูกคดัเลอืกทีส่ถานีทดลองขา้วบางเขนและสถานี
ทดลองขา้วพมิาย จากการคดัเลอืกไดข้า้วเหนียวหลายสายพนัธุใ์นขา้วช ัว่ที ่2 น าไปปลูกคดัเลอืกจนอยู่ตวัไดส้าย
พนัธุท์ี่ใหผ้ลผลติสูงสุดคือ สายพนัธุ ์KDML105'65-G2U-68-254 นบัว่าเป็นขา้วพนัธุด์พีนัธุแ์รกของประเทศ
ไทยทีค่น้ควา้ไดโ้ดยใชว้ธิีชกัน าพนัธุพ์ชืใหเ้ปลีย่นกรรมพนัธุโ์ดยใชร้งัสี 
 การรบัรองพนัธุค์ณะกรรมการวจิยัและพฒันากรมวชิาการเกษตร มมีตใิหเ้ป็นพนัธุร์บัรอง เมือ่วนัที ่4 

http://waraporn2009.blogspot.com/
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พฤษภาคม 2520 ลกัษณะประจ าพนัธุเ์ป็นขา้วเหนียว สูงประมาณ 154 เซนตเิมตรไวต่อช่วงแสงทรงกอกระจาย
เลก็นอ้ย ใบยาวสเีขยีวเขม้ ใบธงตัง้ เมลด็ยาวเรยีวเมลด็ขา้วเปลอืกสนี า้ตาลอายุเกบ็เกี่ยวประมาณ 21 
พฤศจกิายนระยะพกัตวัของเมลด็ประมาณ 5 สปัดาห ์
 
ชื่อพนัธุ ์กข15 (RD15) 
ชนิดขา้วเจา้ 
 ประวตัพินัธุไ์ดจ้ากการปรบัปรุงพนัธุ ์โดยการใชร้งัสชีกัน าใหเ้กดิการกลายพนัธุ ์โดยใชร้งัสแีกมมาปรมิาณ 
15 กโิลแรด อาบเมลด็พนัธุข์า้วขาวดอกมะล ิ105 ในปี พ.ศ. 2508 แลว้น ามาปลูกคดัเลอืกทีส่ถานีทดลองขา้ว
ต่างๆ ในภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จนไดส้ายพนัธุ ์KDML 105'65G1U- 
การรบัรองพนัธุค์ณะกรรมการวจิยัและพฒันากรมวชิาการเกษตร มมีตใิหเ้ป็นพนัธุร์บัรอง เมือ่วนัที ่28 เมษายน 
2521 
 ลกัษณะประจ าพนัธุเ์ป็นขา้วเจา้ สูงประมาณ 140 เซนติเมตรไวต่อช่วงแสงอายุเกบ็เกี่ยวประมาณ 10 
พฤศจกิายนล าตน้และใบสเีขยีวอ่อน ใบธงท ามมุกบัคอรวง รวงอยู่เหนือใบ ใบยาว ค่อนขา้งแคบเมลด็ขา้วเปลอืกสี
ฟาง ปลายบดิงอเลก็นอ้ยระยะพกัตวัของเมลด็ประมาณ 7 สปัดาหเ์มลด็ขา้วกลอ้ง กวา้ง x ยาว x หนา = 2.1 x 
7.5 x 1.7 มลิลเิมตร 
 
ชื่อพนัธุ ์กข10 (RD10) 
ชนิดขา้วเหนียว 
 ประวตัพินัธุ ์ไดจ้ากการปรบัปรุงพนัธุ ์โดยการชกัน าใหเ้กดิการกลายพนัธุ ์โดยใชร้งัสนิีวตรอนเร็ว 
ปรมิาณ 1 กโิลแรด อาบเมลด็ขา้วพนัธุ ์กข1 เมือ่ปี พ.ศ.2512 ปลูกคดัเลอืกที่สถานีทดลองขา้วบางเขน จนไดส้าย
พนัธุ ์RD1'69-NF1U-G6-6 หลงัจากนัน้ไดน้ าไปปลูกเปรยีบเทยีบผลผลติทีส่ถานีทดลองขา้วในภาคเหนือและ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 การรบัรองพนัธุค์ณะกรรมการวจิยัและพฒันากรมวชิาการเกษตร ใหใ้ชข้ยายพนัธุเ์ป็นพนัธุร์บัรอง เมือ่
วนัที ่17 มถินุายน 2524 
 ลกัษณะประจ าพนัธุเ์ป็นขา้วเหนียว สูงประมาณ 115 เซนตเิมตรไมไ่วต่อช่วงแสงอายุเกบ็เกี่ยวประมาณ 
130 วนัทรงกอตัง้ตรง ล าตน้สเีขยีวเขม้ ใบค่อนขา้งกวา้ง รวงอยู่ใตใ้บธงระยะพกัตวัของเมลด็ประมาณ 5 สปัดาห์
เมลด็ขา้วเปลอืกสฟีางเมลด็ขา้วกลอ้ง กวา้ง x ยาว x หนา = 2.3 x 7.6 x 1.8 มลิลเิมตรคุณภาพขา้วสุก เหนียว
นุ่ม 
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ตวัอย่างพนัธุท์ี่ปรบัปรุงพนัธุโ์ดยการผสมกบัพนัธุ ์
ชื่อพนัธุ ์กข5 (RD5) 
ชนิดขา้วเจา้ 
คู่ผสมพวงนาค 16 / ซกิาดสิ 
 ประวตัพินัธุไ์ดจ้ากการผสมพนัธุร์ะหว่างพนัธุพ์วงนาค 16 ของไทยกบัพนัธุซ์กิาดสิ ของอนิโดนีเซยี ได ้
ผสมพนัธุแ์ละคดัพนัธุแ์บบสบืตระกูลทีส่ถานีทดลองขา้วบางเขน เมือ่ปี พ.ศ.2508 จนไดส้ายพนัธุ ์BKN6517-9-
2-2 
 การรบัรองพนัธุค์ณะกรรมการพจิารณาพนัธุใ์หใ้ชข้ยายพนัธุเ์ป็นพนัธุร์บัรองเมือ่วนัที่ 2 เมษายน 2516 
 ลกัษณะประจ าพนัธุเ์ป็นขา้วเจา้ตน้สูง สูงประมาณ 145 เซนตเิมตรเป็นพนัธุข์า้วไวต่อช่วงแสงเลก็นอ้ย 
เหมาะทีจ่ะปลูกเป็นขา้วนาปี ถา้ปลูกตามฤดูกาลจะเก็บเกี่ยวไดป้ลายเดอืนพฤศจกิายน แต่ถา้ปลูกในฤดูนาปรงั
หรอืไม่ปลูกตามฤดูกาล อายุจะอยู่ระหว่าง 140-160 วนั ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัเดอืนที่ล  าตน้สมี่วง มรีวงยาว ตน้แขง็ไม่
ลม้งา่ยปลูกระยะพกัตวัของเมลด็ประมาณ 6 สปัดาหเ์มลด็ขา้วเปลอืกสฟีางกน้จดุทอ้งไขน่อ้ย 

 
ชื่อพนัธุข์า้วเจา้หอมพษิณุโลก 1 (Khao' Jow Hawm Phitsanulok 1) 
ชนิดขา้วเจา้ 
คู่ผสมขาวดอกมะล ิ105 / LA29'73NF1U-14-3-1-1// IR58 
 ประวตัพินัธุไ์ดจ้ากการผสมพนัธุ ์3 ทาง ระหว่างพนัธุข์าวดอกมะล ิ105 และสายพนัธุ ์LA29'73NF1U-
14-3-1-1 กบัIR58 ทีส่ถานีทดลองขา้วสุพรรณบุร ีในปี พ.ศ. 2525-2526พ.ศ. 2528-2533 น าไปปลูกคดัเลอืก
ทีศู่นยว์จิยัขา้วพษิณุโลก ตัง้แต่ช ัว่ที่ 2-7 จนไดส้ายพนัธุ ์SPRLR83228-PSL-32-1 
 การรบัรองพนัธุค์ณะกรรมการบรหิารกรมวิชาการเกษตร มมีตใิหเ้ป็นพนัธุร์บัรอง เมือ่วนัที ่30 กนัยายน 
25 
 ลกัษณะประจ าพนัธุเ์ป็นขา้วเจา้ สูงประมาณ 160 เซนติเมตรไวต่อช่วงแสงอายุเกบ็เกี่ยว ประมาณ 25 
พฤศจกิายนล าตน้สูง ทรงกอตัง้ ฟางแขง็ปานกลาง ใบสเีขยีว ใบธงเอน คอรวงยาว รวงแน่นปานกลาง ระแงถ้ี่
เมลด็ขา้วเปลอืกสฟีางระยะพกัตวัของเมลด็ประมาณ 11 สปัดาหเ์มลด็ขา้วกลอ้ง กวา้ง x ยาว x หนา = 2.1 x 7.4 
x 1.7 มลิลเิมตร 
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ชื่อพนัธุ ์กข13 ( RD13 ) 
ชนิดขา้วเจา้ 
คู่ผสมนางพญา 132 / ผกัเสี้ยน 39 
 ประวตัพินัธุไ์ดจ้ากการผสมพนัธุร์ะหว่างพนัธุน์างพญา 132 กบัพนัธุผ์กัเสี้ยน 39 ที่สถานีทดลองขา้ว
บางเขน ในปี พ.ศ.2507 แลว้น าขา้วพนัธุผ์สมช ัว่ที ่2 ไปปลูกคดัเลอืกทีส่ถานีทดลองขา้วควนกุฎ จงัหวดัพทัลุง 
จนไดส้ายพนัธุ ์BKN6402-352 
 การรบัรองพนัธุค์ณะกรรมการวจิยัและพฒันากรมวชิาการเกษตร มมีตใิหเ้ป็นพนัธุร์บัรอง เมือ่วนัที ่27 
เมษายน 2521 
 ลกัษณะประจ าพนัธุเ์ป็นขา้วเจา้ สูงประมาณ 160 เซนติเมตรไวต่อช่วงแสงล  าตน้ต ัง้ตรง สเีขยีว ใบธงตก 
ชูรวงอยู่เหนือใบ ระแงถ้ีอ่ายุเก็บเกี่ยวประมาณ 26 กุมภาพนัธเ์มลด็ขา้วเปลอืกสนี า้ตาลทอ้งไข่ปานกลาง 
ระยะพกัตวัของเมลด็ประมาณ 3 สปัดาห ์

 
ชื่อพนัธุ ์ปทมุธานี 60 (Pathum Thani 60 
ชนิดขา้วเจา้ 
คู่ผสมดอกมะล ิ70*2 / ไชนีส 345 
 ประวตัพินัธุไ์ดจ้ากการผสมพนัธุร์ะหว่างพนัธุด์อกมะล ิ70 กบัสายพนัธุไ์ชนีส 345 เมือ่ ปี พ.ศ.2501 ที่
สถานีทดลองขา้วสนัป่าตอง และน าไปปลูกคดัเลอืกในสถานีทดลองขา้วภาคกลาง จนไดส้ายพนัธุ ์SPT5837-400 
 การรบัรองพนัธุค์ณะกรรมการวจิยัและพฒันากรมวชิาการเกษตร มมีตใิหเ้ป็นพนัธุร์บัรองเมือ่วนัที ่30 
กนัยายน 2530 
ลกัษณะประจ าพนัธุ ์
 เป็นขา้วเจา้ สูงประมาณ 159 เซนตเิมตรไวต่อช่วงแสงอายุเกบ็เกี่ยว ประมาณ 25 พฤศจกิายนล าตน้
และใบสเีขยีว มขีนบนใบ รวงแน่น ระแงถ้ี ่คอรวงยาว เมลด็เรียวยาวทอ้งไขน่อ้ยเมลด็ขา้วเปลอืกสฟีางระยะพกัตวั
ของเมลด็ประมาณ 5 สปัดาหเ์มลด็ขา้วกลอ้ง กวา้ง x ยาว x หนา = 2.3 x 7.5 x 1.8 มลิลเิมตรปรมิาณอมโิลส 
27-32 %คุณภาพขา้วสุก ค่อนขา้งร่วน มกีลิน่หอม 

 
ชื่อพนัธุ ์ชยันาท 1 (Chai Nat 1) 
ชนิดขา้วเจา้ 
 คู่ผสม IR13146-158-1 / IR15314-43-2-3-3 // BKN6995-16-1-1-2 
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ประวตัพินัธุไ์ดจ้ากการผสม 3 ทาง ระหว่างสายพนัธุ ์IR13146-158-1 และสายพนัธุ ์IR15314-43-2-3-3 กบั 
BKN6995-16-1-1-2 ที่สถานีทดลองขา้วชยันาท เมือ่ พ.ศ. 2525 ปลุกคดัเลอืกจนไดส้ายพนัธุ ์
CNTBR82075-43-2-1 
 การรบัรองพนัธุค์ณะกรรมการวจิยัและพฒันากรมวชิาการเกษตร มมีตใิหเ้ป็นพนัธุร์บัรองเมือ่วนัที่9 
กนัยายน 2536 
 ลกัษณะประจ าพนัธุเ์ป็นขา้วเจา้ สูงประมาณ 113 เซนติเมตรไม่ไวต่อช่วงแสงอายุเกบ็เกี่ยว ประมาณ 
121-130 วนัทรงกอตัง้ ใบสเีขยีว ใบธงค่อนขา้งยาวตัง้ตรง คอรวงส ัน้ รวงยาวและแน่น ระแงค่้อนขา้งถี ่ฟางแขง็
เมลด็ขา้วเปลอืกสฟีางระยะพกัตวัของเมลด็ประมาณ 8 สปัดาหเ์มลด็ขา้วกลอ้ง กวา้ง x ยาว x หนา = 2.1 x 7.7 
x 1.7 มลิลเิมตรปรมิาอุณหภูมโิลส 26-27 %คุณภาพขา้วสุก ร่วน แขง็ 
 
ชื่อพนัธุ ์ชยันาท 2 (Chai Nat 2) 
ชนิดขา้วเจา้ 
คู่ผสมหอมพมา่ (GS.No.3780 ) / IR11418-19-2-3 
 ประวตัพินัธุไ์ดจ้าการผสมพนัธุแ์บบผสมเดี่ยวระหว่างขา้วเจา้พนัธุห์อมพมา่ (GS.No. 3780) ซึ่งเป็นขา้ว
หอมพนัธุพ์ื้นเมอืงจากจงัหวดักาญจนบุร ีกบัสายพนัธุ ์IR11418-19-2-3 จากสถาบนัวจิยัขา้วนานาชาต ิ(IRRI) ที่
สถานีทดลองขา้วชยันาท ใน พ.ศ.2530 ปลูกคดัเลอืกพนัธุแ์บบสบืตระกูล จนไดส้ายพนัธุ ์CNT87040-281-1-4 
 การรบัรองพนัธุค์ณะกรรมการบรหิาร กรมวชิาการเกษตร มมีติใหเ้ป็นพนัธุร์บัรอง เมือ่วนัที ่19 สงิหาคม 
2547 
 ลกัษณะประจ าพนัธุเ์ป็นขา้วเจา้ สูงประมาณ 83 - 95 เซนตเิมตรไมไ่วต่อช่วงแสงอายุเกบ็เกี่ยวประมาณ 
103 – 105 วนัทรงกอแบะ ใบสเีขยีวเขม้ ใบธงเป็นแนวนอน รวงแน่นปานกลาง ระแงถ้ี ่คอรวงยาว ตน้แขง็ ไมล่ม้ 
ใบค่อนขา้งแก่เรว็เมลด็ขา้วเปลอืกสฟีาง 
 
ชื่อพนัธุ ์ปทมุธานี 1 (Pathum Thani 1) 
ชนิดขา้วเจา้ 
คู่ผสม BKNA6-18-3-2 / PTT85061-86-3-2-1 
 ประวตัพินัธุไ์ดจ้ากการผสมพนัธุร์ะหว่างสายพนัธุ ์BKNA6-18-3-2 กบัสายพนัธุ ์PTT85061-86-3-2-
1 ที่ศูนยว์จิยัขา้วปทุมธานี ในปี พ.ศ. 2533 ปลูกคดัเลอืกจนไดส้ายพนัธุ ์PTT90071-93-8-1-1 
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 การรบัรองพนัธุค์ณะกรรมการวจิยัและพฒันากรมวชิาการเกษตร มมีตใิหเ้ป็นพนัธุร์บัรองเมือ่วนัที ่30 
พฤษภาคม 2543 
 ลกัษณะประจ าพนัธุเ์ป็นขา้วเจา้ สูงประมาณ 104-133 เซนติเมตรไม่ไวต่อช่วงแสงอายุเก็บเกี่ยว 
ประมาณ 104-126 วนัทรงกอตัง้ ใบสเีขยีวมขีน กาบใบและปลอ้งสเีขยีว ใบธงยาว ท ามมุ 45o กบัคอรวง รวงอยู่
ใตใ้บธงเมลด็ขา้วเปลอืกสฟีาง มขีน มหีางเลก็นอ้ยระยะพกัตวัของเมลด็ประมาณ 3-4 สปัดาหเ์มลด็ขา้วกลอ้ง 
กวา้ง x ยาว x หนา = 2.1 x 7.6 x 1.7 มลิลเิมตรปรมิาณอมโิลส 15-19 %คุณภาพขา้วสุก นุ่มเหนียว มกีลิน่

หอมอ่อน 
 

ตวัอย่างพนัธุท์ี่ไดจ้ากการรวบรวมและคดัเลอืก 
ชื่อพนัธุ ์ก าผาย 15 (Gam Pai 15) 
ชนิดขา้วเหนียว 
 ประวตัพินัธุไ์ดจ้ากการรวบรวมพนัธุโ์ดยพนกังานเกษตรอ าเภอ จากอ าเภอเมอืง จงัหวดัล  าพนู เมือ่ พ.ศ. 
2493-2494 จ านวน 99 รวง และปลูกเปรียบเทยีบพนัธุท์ี่สถานีทดลองขา้วพาน และสถานีทดลองขา้วสนัป่าตอง 
ระหว่าง พ.ศ.2500-2505 คดัเลอืกไดส้ายพนัธุ ์ก าผาย 30-12-15 
 การรบัรองพนัธุค์ณะกรรมการพจิารณาพนัธุ ์ใหใ้ชข้ยายพนัธุ ์เมือ่วนัที ่6 พฤษภาคม 2505 
ลกัษณะประจ าพนัธุเ์ป็นขา้วเหนียวตน้สูง สูงประมาณ 168 เซนตเิมตรไวต่อช่วงแสงอายุเกบ็เกี่ยว ประมาณ 30 
พฤศจกิายนระยะพกัตวัของเมลด็ ประมาณ 6 สปัดาหเ์มลด็ขา้วกลอ้ง กวา้ง x ยาว x หนา = 2.8 x 7.2 x 2.0 
มลิลเิมตร 
 
ชื่อพนัธุ ์เกา้รวง 88 (Gow Ruang 88) 
ชนิดขา้วเจา้ 
 ประวตัพินัธุไ์ดจ้ากการรวบรวมพนัธุโ์ดยพนกังานเกษตร จากอ าเภอโคกส าโรง จงัหวดัลพบรุ ีเมือ่ปี พ.ศ. 
2493-2494 จ านวน 203 รวง แลว้น าไปคดัเลอืกแบบคดัพนัธุบ์รสุิทธิ์ตามสถานีทดลองขา้วต่างๆ จนไดส้ายพนัธุ ์
เกา้รวง 17-2-88 
 การรบัรองพนัธุค์ณะกรรมการพจิารณาพนัธุ ์ใหใ้ชข้ยายพนัธุ ์เมือ่วนัที ่6 พฤษภาคม 2505 
ลกัษณะประจ าพนัธุเ์ป็นขา้วเจา้ สูงประมาณ 140 เซนติเมตรไวต่อช่วงแสงล  าตน้และใบสเีขยีวเขม้ เมลด็ขา้วรูปร่าง
เรยีวยาวขา้วเปลอืกสฟีางอายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 21 พฤศจกิายนระยะพกัตวัของเมลด็ ประมาณ 8 สปัดาหเ์มลด็
ขา้วกลอ้ง กวา้ง x ยาว x หนา =2.2 x 7.3 x 1.7 มลิลเิมตรปรมิาณอมโิลส 22-26%คุณภาพขา้วสุก ร่วน นุ่ม 
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ชื่อพนัธุ ์ขาวดอกมะล ิ105 (Khao Dawk Mali 105) 
ชนิดขา้วเจา้หอม 
 ประวตัพินัธุไ์ดม้าโดยนายสุนทร สหีะเนิน เจา้พนกังานขา้ว รวบรวมจากอ าเภอบางคลา้จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
เมือ่ พ.ศ.2493-2494 จ านวน 199 รวง แลว้น าไปคดัเลอืกแบบคดัพนัธุบ์รสุิทธิ์ (Pure Line Selection) และ
ปลูกเปรียบเทยีบพนัธุท์ี่สถานีทดลองขา้วโคกส าโรง แลว้ปลูกเปรยีบเทยีบพนัธุท์อ้งถิน่ในภาคเหนือ ภาคกลาง และ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จนไดส้ายพนัธุข์าวดอกมะล ิ4-2-105 ซึง่เลข 4 หมายถงึ สถานทีเ่กบ็รวงขา้ว คืออ าเภอ
บางคลา้ เลข 2 หมายถงึพนัธุท์ดสอบที ่2 คือ ขาวดอกมะล ิและเลข 105 หมายถงึ แถวหรอืรวงที ่105 จาก
จ านวน 199 รวง 
 การรบัรองพนัธุค์ณะกรรมการการพจิารณาพนัธุ ์ใหใ้ชข้ยายพนัธุเ์ป็นพนัธุร์บัรอง เมือ่วนัที ่25 
พฤษภาคม 2502 
 ลกัษณะประจ าพนัธุ ์
 เป็นขา้วเจา้ สูงประมาณ 140 เซนตเิมตรไวต่อช่วงแสงล  าตน้สเีขยีวจาง ใบสเีขยีวยาวค่อนขา้งแคบ ฟาง
อ่อน ใบธงท ามมุกบัคอรวง เมลด็ขา้วรูปร่างเรียวยาวขา้วเปลอืกสฟีางอายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 25 พฤศจิกายนเมลด็
ขา้วกลอ้ง กวา้ง x ยาว x หนา = 2.1 x 7.5 x 1..8 มลิลเิมตรปรมิาณอมโิลส 12-17%คุณภาพขา้วสุก นุ่ม มี

กลิน่หอม 
 
ชื่อพนัธุ ์ขาวตาแหง้ 17 (Khao Tah Haeng 17) 
ชนิดขา้วเจา้ 
 ประวตัพินัธุเ์ป็นพนัธุข์า้วพื้นเมอืงทีช่นะการประกวดเมือ่ พ.ศ.2499 แลว้น าไปปลูกคดัเลอืกแบบคดัพนัธุ์
บรสุิทธิ์ ตามสถานีทดลองขา้วต่างๆ ทัว่ประเทศ คณะกรรมการพจิารณาพนัธุใ์หใ้ชข้ยายพนัธุเ์มือ่ พ.ศ.2499 แต่
เน่ืองจากไมต่า้นทานโรคไหม ้จงึไดย้กเลกิไปเมือ่ พ.ศ.2506 และไดน้ ากลบัมาขยายพนัธุใ์หม ่ในปี พ.ศ.2508 
เน่ืองจากเป็นพนัธุข์า้วทีม่คุีณภาพดี โรงสรีบัซื้อและใหร้าคาดี จงึเป็นทีนิ่ยมปลูกของชาวนามาโดยตลอด 
 การรบัรองพนัธุค์ณะกรรมการพจิารณาพนัธุ ์ใหใ้ชข้ยายพนัธุ ์เมือ่ปี พ.ศ.2499 และ พ.ศ.2508 
ลกัษณะประจ าพนัธุเ์ป็นขา้วเจา้ สูงประมาณ 150 เซนติเมตรไวต่อช่วงแสงล  าตน้สเีขยีว กอแผ่กระจาย แตกกอดี 
เมลด็ขา้วมรูีปร่างเรยีวยาวขา้วเปลอืกสเีหลอืงจางอายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 20 ธนัวาคมระยะพกัตวัของเมลด็ 
ประมาณ 8 สปัดาหเ์มลด็ขา้วกลอ้ง กวา้ง x ยาว x หนา = 2.3 x 7.5 x 1.8 มลิลเิมตร 
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ชื่อพนัธุ ์เหนียวสนัป่าตอง (Niaw San-pah-tawng ) 
ชนิดขา้วเหนียว 
 ประวตัพินัธุไ์ดจ้ากการคดัเลอืกขา้วเจา้สายพนัธุเ์หลืองใหญ่ 10-137-1 ซึง่กลายพนัธุเ์ป็นขา้วเหนียว โดย
นายมณี เชื้อวโิรจน ์เจา้หนา้ทีว่ชิาการ สถานีทดลองขา้วสนัป่าตอง น าไปปลูกคดัพนัธุใ์หม ่จนไดพ้นัธุเ์หนียวสนัป่า
ตอง 137-1-16 
 การรบัรองพนัธุค์ณะกรรมการพจิารณาพนัธุ ์ใหใ้ชข้ยายพนัธุเ์ป็นพนัธุร์บัรอง เมือ่ วนัที ่6 พฤษภาคม 
2505 
 ลกัษณะประจ าพนัธุเ์ป็นขา้วเหนียว สูงประมาณ 150 เซนตเิมตรไวต่อช่วงแสงทรงกอแฝเลก็นอ้ย ตน้
ค่อนขา้งแขง็ รวงยาว เมลด็ยาวเรยีวเมลด็ขา้วกลอ้ง กวา้ง x ยาว x หนา = 2.1 x 7.2 x 1.3 มลิลเิมตร
ขา้วเปลอืกสนี า้ตาลอายุเกบ็เกี่ยวประมาณ 26 พฤศจกิายนระยะพกัตวัของเมลด็ ประมาณ 6 สปัดาหคุ์ณภาพขา้ว
สุก เหนียวนุ่ม 
  
 จากตวัอย่างพนัธุข์า้วที่มใีนปจัจุบนัจะเห็นไดม้หีลายพนัธุท์ี่ไม่ไดเ้กิดจากการปรบัปรุงพนัธุโ์ดยการผสม

พนัธุ ์แต่เกิดจากการรวบรวมพนัธุกรรม และท าการคดัเลอืกอาจโดยวธิพีนัธุบ์รสุิทธิ์ หรือวธิกีารอื่น ๆ  ดงันัน้ การ

สรา้งพนัธุใ์หม่อาจเกิดจากเกษตรกรผูป้ลูกเองที่ไดส้งัเกต รวมกบัการรวบรวมพนัธุ ์ และคดัเลอืกพนัธุ ์ก็สามารถ

สรา้งพนัธุไ์ดเ้ช่นเดียวกนั ดงันัน้การใหค้วามรูแ้ก่เกษตรกรจึงเป็นแนวทางหน่ึงทีเ่หมาะสมที่จกัไดพ้นัธุท์ี่ตอบสนอง

ต่อวธิกีารปลูก และสภาพแวดลอ้มของเกษตรกรไดด้ีทีสุ่ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 3 การผลิตขา้วลูกผสม 54 

 
เอกสารอา้งองิ 
วราภรณ ์พลอยบา้นแพว้. พนัธุข์า้วไทย. แหลง่ขอ้มลู : http://waraporn2009.blogspot.com/,  
 20 กนัยายน 2553. 

Allard, R. W. 1960. Principles of plant breeding, Wiley, New York. 
Briggs, F. N. and P. F. Knowles. 1967. Introduction to plant breeding. Reinhold 
 Publishing Corporation, a subsidiary of Chapman-Reinhold, Inc. 427 pp. 
Johannsen, W. Ueber Erblichkeit in Populationen und in Reinen Leinen. Jena: Gustav 

 Fischer, 1903. (Translation of summary in Classinc Papers in Genetics, J. A. 
 Peters, ed., Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, Inc., 1960. 

Peters, J. A. (ed.). 1959. Classic Papers in Genetics. Reprinted by permission of 
 Prentice-Hall,  Inc., Englewood Cliffs, N. J. 
Sleper, D. A. and J. M. Poehlman. 2006. Breeding field crops. 5th ed. Blackwell 
 Publishing, Iowa. 424 pp. 
Stadler, L. J. 1942. Some observations on gene variability and spontaneous mutation : In 
 The spragg memorial lectures on plant breeding, Mich. State College. 
Stadler, L. J. Amer. Nat., 82 (1948), 289. 
Stoskopf, N. C., D. T. Tomes and B. R. Christie. 1993. Plant Breeding: Theory and 
 Practice. Westview  Press, Inc., Oxford, USA. P 1-25.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://waraporn2009.blogspot.com/


บทท่ี 3 การผลิตขา้วลูกผสม 55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 3 
การผลติขา้วลูกผสม 

โดย 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. พรรณธภิา ณ เชียงใหม่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 3 การผลิตขา้วลูกผสม 56 

 
 
การปฏวิตัเิขียวในประเทศไทย 
 กระบวนการเปลี่ยนแปลงการเกษตรไปสู่แนวทางการปฏิวตัิเขียวนั้น ไดเ้ริ่มตน้ขึ้นต ัง้แต่ก่อนตั้ง

สถาบนัวจิยัขา้วนานาชาตใินประเทศฟิลปิปินสแ์ลว้ โดยหลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 ภายใตค้วามช่วยเหลอืของสหรฐั 

รฐับาลสหรฐัไดส้่งนกัวทิยาศาสตรด์า้นการเกษตร 2 คน เพื่อเขา้มาช่วยเหลอืทางวชิาการแก่ประเทศไทย คนแรก

คือ ดร. แฮริส เอช เลิฟ (Haris H. Love) นักพนัธุศาสตรจ์ากมหาวิทยาลยัคอรแ์นล เพื่อมาช่วยเหลือใน
โครงการปรบัปรุงพนัธุข์า้ว และ ดร. โรเบิรต์ แอล เพนเดิลตนั (Robert L. Pendleton) นกัปฐพีวิทยา เขา้มา
แนะน าเกี่ยวกบัการส ารวจและปรบัปรุงบ ารุงดินในประเทศไทย (Love ไม่ระบุปีที่พิมพ ์อา้งอิงโดย วิทูรย ์และ
สุรยินต ์(2551)  
 บทบาทของการปรบัปรุงพนัธุข์า้วในประเทศไทย และท าใหเ้กิดความเปลีย่นแปลงในการใชพ้นัธุข์า้วอย่าง

แทจ้ริงเริ่มจากการที่ เบน แจค็สนั เป็นอดตีนกัวชิาการของมหาวทิยาลยัแห่งโอคลาโฮมาซึ่งเขา้มาท างานในประเทศ

ไทยที่กรมการขา้ว ต ัง้แต่ปี ค.ศ. 1966 -1982 ท ัง้ในฐานะเจา้หนา้ที่ของมูลนิธิร็อกกี้ เฟลเลอร ์และในฐานะ

นกัวทิยาศาสตรข์อง IRRI โดย เบน แจ็คสนั ไดน้ าพนัธุข์า้ว IR8-288-3 มาผสมกบัพนัธุข์า้วไทย จนไดข้า้วพนัธุ ์
กข. หลากหลายพนัธุ ์
 การเริ่มตน้การน าเอาพนัธุข์า้วของ IRRI มาผสมกบัพนัธุข์า้วของไทยตามแนวทางที่ IRRI วางเอาไวเ้ริ่ม
งานในเดือนเมษายน พ.ศ. 2509 โดยการน าพนัธุ ์IR8 เป็นพ่อ และใชพ้นัธุเ์หลอืงทองเป็นแม่ ซึง่การผสมพนัธุข์า้ว
คร ัง้น้ีไดเ้กดิเป็นขา้วพนัธุ ์กข. 1 และ กข. 3 โดยค าว่า กข. เป็นชื่อย่อของ กรมการขา้ว 

 จากบทความเรื่อง พนัธุข์า้วลูกผสม บรรษทัยดึครองเมลด็พนัธุข์า้ว  (จกัรกฤษณ์ และเหมอืนฝนั, 2552) 
ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการปรบัปรุงพนัธุ ์ขา้วของไทยที่เปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปัจจุบนั นัน่คือในสมยัของ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ชาวนาไทยไดท้  าการคดัเลอืกและพฒันาปรบัปรุงพนัธุข์า้วโดยตนเอง โดย

ชาวนาจะเป็นผูค้ดัเลอืกพนัธุข์า้วทีม่คุีณภาพและมคุีณสมบตัทิีต่นตอ้งการมาปลูก โดยพนัธุข์า้วทีไ่ดจ้ากการปลูกใน

แต่ละฤดูไดม้าจากพนัธุข์า้วที่แต่ละครอบครวัเก็บมาจากการท านาคร ัง้ก่อน แต่ในกรณีที่ชาวนาแต่ละครอบครวั

ตอ้งการเปลีย่นแปลงพนัธุข์า้วทีป่ลูกเป็นพนัธุอ์ื่นกจ็ะมกีารแลกเปลีย่นพนัธุข์า้วระหว่างกนั หรอืเป็นการแลกเปลีย่น

ระหว่างชุมชน ท าใหใ้นอดีตนัน้มีความหลากหลายของพนัธุข์า้วอย่างมากมาย โดยพนัธุข์า้วที่ปลูกเป็นพนัธุท์ี่มี

คุณสมบตัิเหมาะสมกบัความตอ้งการของครอบครวั และจากการคดัเลอืกพนัธุข์า้วจากชาวนารุ่นแลว้รุ่นเล่า ท าให ้

ไดพ้นัธุข์า้วที่เหมาะสมกบัภูมินิเวศของแต่ละชุมชน ซึ่งปจัจยัในการเลือกพนัธุข์า้วปลูกที่ แตกต่างกนัในแต่ละ

ครวัเรือนยงัคงปรากฏอยู่จนถึงปจัจุบนั โดยการลงพื้นที่ของ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. พรรณธิภา ณ เชียงใหม ่

และนกัศึกษาคณะสตัวศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการเกษตร ในปี พ.ศ. 2552 ในพื้นที่ป่าละอู ต าบลหว้ยสตัวใ์หญ่ 
อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์พบว่าชาวบา้นที่ส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงและกะหร่างที่มกีารเพาะปลูกขา้ว
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จะมกีารเลอืกพนัธุข์า้วที่แตกต่างกนัในแต่ละครวัเรอืน (ภาพที่ 3-1) โดยพจิารณาความเหมาะสมจากความเชื่อส่วน

บคุคลโดยผูกโยงเหตุการณ์ต่าง ๆ  ทีเ่กดิกบับคุคลในครอบครวักบัพนัธุข์า้วที่ปลูกในแต่ละปี เช่น ขณะที่ปลูกขา้ว

พนัธุใ์ดพนัธุห์น่ึงแลว้ พบว่าบุคคลในครอบครวัมสุีขภาพแขง็แรง การคา้ขาย หรอืเพาะปลูกไดผ้ลด ีกแ็สดงใหเ้หน็

ว่าพนัธุข์า้วที่ปลูกในปีดงักล่าวเหมาะสมทีจ่ะพนัธุป์ลูกประจ าครวัเรอืน หรือถา้หากพนัธุใ์ดเป็นพนัธุป์ลูกดัง่เดิมของ

ครอบครวัหรอืบรรพบรุุษ พนัธุด์งักลา่วกจ็ะมกีารปลูกสบืทอดต่อไปในครวัเรอืนเป็นตน้  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

ภาพที ่3-1 แสดงการเกบ็พนัธุข์า้วของเกษตรกรในพื้นทีป่่าละอู ต าบลหว้ยสตัวใ์หญ่ อ าเภอหวัหนิ  
            จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ ์
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 ในอดีตมีการส่งออกขา้วเช่นเดียวกนั แต่เน่ืองจากเหตุที่มีการปลูกข า้วเป็นการปลูกเพื่อตอบสนองต่อ

ครอบครวัหรือชุมชนเป็นหลกั ด ังนั้นขา้วที่ท  าการส่งออกจึงมีพนัธุ ์ขา้วหลายพนัธุ์หลายคุณสมบตัิ หลาย

คุณลกัษณะปะปนกนั ต่อมาในสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ทรงโปรดเกลา้ฯ ใหม้กีารจดั

ประกวดพนัธุข์า้วขึ้นเป็นคร ัง้แรกของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นการประกวดพนัธุข์า้วจากทุ่งคลองหลวง
รงัสิต โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการอุดหนุนและบ ารุงหาพนัธุข์า้วที่ดีมาใชท้  าพนัธุเ์พื่อเป็นการเพิ่มราคาขายขอ ง

ขา้วไทยใหท้ดัเทยีมกบัขา้วของประเทศอื่นๆ ซึ่งต่อมาก็ไดม้กีารจดัประกวดพนัธุข์า้วในลกัษณะเดียวกนัน้ีขึ้นมาอีก

หลายครัง้ ดงันัน้การประกวดพนัธุข์า้วจึงเป็นกลไกที่ส  าคญัในการปรบัปรุงและพฒันาพนัธุข์า้วพนัธุด์ีที่ตอบสนอง

ต่อความตอ้งการของตลาด (จกัรกฤษณ ์และเหมอืนฝนั, 2552) 
 ต่อมาส าหรบัการปรบัปรุงพนัธุข์า้วโดยวิทยาการสมยัใหม่หรืออาจเรียกว่าเป็นยุคปฏิว ัติเขยีวจากการที่มี

นกัวชิาการจากต่างประเทศดา้นการเกษตรเขา้มามสี่วนในการรวบรวมและปรบัปรุงพนัธุใ์นประเทศไทยเป็นตน้มา 

การปรบัปรุงพนัธุข์า้วแบบสมยัใหม่ ไดเ้ริ่มขึ้นภายหลงัการจดัตัง้สถาบนัวจิยัขา้วนานาชาติหรืออีรี่ ( International 
Rice Research Institute - IRRI) ในประเทศฟิลิปปินสเ์มื่อปี 1960 อย่างไรก็ตามความสมัพนัธเ์กี่ยวกบัการ
ปรบัปรุงพนัธุโ์ดยตรงที่ส่งผลในทางปฏบิตัแิละเป็นอย่างเป็นรูปธรรม เมือ่ ดร, เบน แจค็สนั (Ben R. Jackson) 
เขา้มาท างานร่วมกบักรมการขา้วของไทยในปี 1966 โดยไดม้กีารน าพนัธุข์า้ว IR8-288-3 มาผสมกบัพนัธุข์า้วไทย 
จนไดข้า้วพนัธุ ์กข. หลายสายพนัธุ ์อย่างไรก็ตามผลงานของเบน แจ็คสนัที่เป็นที่จดจ ามากที่สุด คือการน าเอาขา้ว

หอมมะลสิายพนัธุด์ ัง้เดิมจากไทยผสมขา้มกบัพนัธุข์า้วตน้เตี้ยของ IRRI และในที่สุดไดพ้นัธุข์า้วที่ตอ้งการ โดยใช ้
ชื่ออย่างเป็นทางการว่า IR841 เมื่อปี 1966 โดยพยายามเลยีนแบบคุณสมบตัิความหอมและนุ่มเหนียวของขา้ว
หอมมะลใิหไ้ดม้ากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได ้ในขณะเดียว กนัก็สามารถเอาขา้วพนัธุใ์หม่น้ีปลูกไดใ้นสภาพแวดลอ้ม

อื่น เช่น สามารถปลูกไดใ้นเขตหนาว ปลูกไดต้ลอดปีเพราะเป็นขา้วที่ไม่ไวต่อแสง  (จกัรกฤษณ์ และเหมอืนฝนั, 
2552) 

 การเริ่มตน้การน าเอาพนัธุข์า้วของ IRRI มาผสมกบัพนัธุข์า้วของไทยตามแนวทางที่ IRRI วางเอาไวโ้ดย
การน าพนัธุ ์IR8 เป็นพ่อ และใชพ้นัธุเ์หลอืงทองเป็นแม ่ซึ่งการผสมพนัธุข์า้วคร ัง้นัน้ไดเ้กดิเป็นขา้วพนัธุ ์กข.1 และ 
กข.3 โดยค าว่า กข. เป็นชื่อย่อของกรมการขา้ว  
 การน าเอาพนัธุข์า้วพื้นเมอืงผสมกบัพนัธุข์า้วของ IRRI ท าใหไ้ดพ้นัธุข์า้วพนัธุใ์หม่ที่เป็นพนัธุข์า้วตน้เตี้ย 
(semi-dwarf plant type) ตอบสนองต่อการใชปุ้๋ยเคม ีไม่ไวต่อช่วงแสง ซึ่งท าใหช้าวนาสามารถปลูกไดต้ลอดปี 
และเหมาะสมกบัพื้นทีน่าในเขตชลประทาน 
 ส าหรบัการผลิตเมล็ดพนัธุข์า้วนัน้ ก่อนปี พ.ศ. 2538 บทบาทของการจ าหน่ายเมล็ดพนัธุข์า้วมีการ

ด าเนินการอยู่เพียงหน่วยงานราชาการเท่านัน้ โดยหน่วยงานหลกัที่ผลิตเมล็ดพนัธุข์า้วออกจ าหน่ายคือ ศูนย์

ขยายพนัธุพ์ืช โดยน าเมล็ดพนัธุห์ลกัจากกรมการขา้วมาปลูกขยายต่อเพื่อผลิตเป็นเมล็ดพนัธุอ์อกจ าหน่ายแก่
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เกษตรกร จนกระท ัง่ในปี พ.ศ. 2538 จึงไดเ้ริ่มมีสหกรณ์การเกษตรเขา้มาประกอบธุรกิจดา้นเมลด็พนัธุข์า้วเพื่อ

จ าหน่าย และขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ปจัจุบนัมศูีนยข์ยายพนัธุพ์ชื 23 แห่งและสหกรณ์การเกษตร 90 แห่งท ัว่
ประเทศ ผลติเมลด็พนัธุเ์พื่อจ าหน่ายใหเ้กษตรกร และในปี พ.ศ. 2544 บริษทั กรุงเทพอุตสาหกรรมเมลด็พนัธุ ์

จ  ากดั เครือเจริญโภคภณัฑ ์เริ่มผลติเมลด็พนัธุข์า้วออกวางตลาด จากนัน้เริ่มมบีริษทัเอกชน และพ่อคา้รายย่อย

เขา้มาด าเนินธุรกิจดา้นเมล็ดพนัธุข์า้วเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยเริ่มจากพ่อคา้ขา้วเปลือกในจงัหวดัสุพรรณน าเมล็ด

ขา้วเปลอืกจากแปลงเกษตรกรท ัว่ไปมาผ่านเครื่องท าความสะอาดแลว้บรรจุถงุจ าหน่ายเป็นเมลด็พนัธุใ์หเ้กษตรกร

ในพื้นที่แลว้ค่อย ๆ ส่งขายไปยงัต่างจงัหวดั ตามดว้ยพ่อคา้ในจงัหวดัชยันาทและจงัหวดัใกลเ้คียงในภาคกลาง 

แลว้ขยายธุรกิจขึ้นมาถงึภาคเหนือตอนล่าง โดยปริมาณเมลด็พนัธุข์า้วที่จ  าหน่ายต่อปีในส่วนน้ีมจี  านวนมากแต่ยงั

ไมม่ตีวัเลขเป็นหลกัฐานที่ชดัเจน จากสถติขิองส านกังานเศรษฐกิจการเกษตรพบว่าความตอ้งการเมลด็พนัธุข์า้วของ

ไทย อยู่ที่จ  านวน 1.2 ลา้นตนัต่อปี แต่ความสามารถในการผลิตขา้วของภาคราชการนัน้อยู่ที่  70,000 ตนั/ปี 
เท่านัน้ (จกัรกฤษณ ์และเหมอืนฝนั, 2552) 
 ตลาดเมลด็พนัธุแ์ทบท ัง้หมดยกเวน้เมลด็พนัธุผ์สมเปิดของรฐั อยู่ในมอืของบรรษทัขา้มชาติและบริษทั

เจริญโภคภณัฑท์ีร่่วมทุนกบัต่างประเทศในขณะที่บริษทัเมลด็พนัธุท์อ้งถิ่นขนาดเลก็ซึ่งมสี่วนแบ่งตลาดนอ้ยมาก มี

การด าเนินกิจกรรมโดยการน าเมลด็พนัธุท์อ้งถิ่นขนาดเลก็ซึ่งมสี่วนแบ่งตลาดนอ้ยมาก มกีารด าเนินกิจกรรมโดย

การน าเมลด็พนัธุห์ลกั (foundation seed) จากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์กรมการขา้ว และกรมวชิาการเกษตร
มาขยาย อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในเชิงปริมาณแลว้ เมล็ดพนัธุส์่วนใหญ่ที่เกษตรกรใชอ้ยู่ในทุกฤดูการผลิต

ยงัคงเป็นเมลด็พนัธุท์ี่เกษตรกรเก็บรกัษาเอาไวท้  าพนัธุจ์ากแปลงปลูกของตวัเอง (farm save seed) และเมลด็
พนัธุท์ีไ่ดจ้ากการปรบัปรุงและขยายพนัธุโ์ดยหน่วยงานราชการ (จกัรกฤษณ ์และเหมอืนฝนั, 2552) 
 

 การผลติเมลด็พนัธุข์า้วลูกผสม 
 จากบทความเรื่อง พนัธุข์า้วลูกผสม บรรษทัยดึครองเมลด็พนัธุข์า้ว (จกัรกฤษณ์ และเหมอืนฝนั, 2552) 
ไดก้ล่าวว่าในกรณีของขา้ว ซึ่งเป็นพืชผสมตวัเองนัน่หมายถึงการที่มโีอกาสในการผสมขา้วระหว่างตน้มนีอ้ยมาก 

ดงันัน้จึงตอ้งอาศยัวธิีการท าใหพ้นัธุข์า้วทีใ่ชเ้ป็นพนัธุแ์ม่มเีรณูหรือละอองเกสรตวัผูเ้ป็นหมนั ผสมกบัขา้วสายพนัธุ์

แทท้ีเ่ป็นตน้ปกติและมลีกัษณะดโีดยเมลด็ลูกผสมชัว่ที่ 1 เมือ่น าไปปลูกแลว้ตอ้งแสดงความแขง็แรงใหผ้ลผลติสูง
กว่าพ่อ แม่พนัธุ ์ที่เป็นสายพนัธุแ์ทป้ระมาณรอ้ยละ 20   ส าหรบัระบบการผลติเมล็ดพนัธุข์า้วลูกผสมที่ใชอ้ย่าง
แพร่หลายม ี2 ระบบ คือ ระบบ 3 สายพนัธุ ์(ลูกผสมสามทาง) และระบบ 2 สายพนัธุ ์(ลูกผสมเดี่ยว) 
 หมายเหต ุ: ลูกผสมสามารถแบง่ได ้3 แบบ ไดแ้ก่  
  (1) ลูกผสมเดี่ยว (single cross hybrid) เป็นลูกผสมชัว่แรกที่ผลติจากการผสมระหว่างสาย
พนัธุแ์ท ้(inbred line) 2 สายพนัธุท์ีม่คีวามแตกต่างกนัทางพนัธุกรรรม 
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  (2) ลูกผสมคู่ (double cross hybrid) เป็นลูกผสมชัว่แรกที่เกิดจากการผสมระหว่างลูกผสม
เดี่ยว 2 พนัธุ ์ลูกผสมคู่จงึมาจากสายพนัธุแ์ทถ้งึ 4 สายพนัธุ ์ลูกผสมคู่มกัมคีวามสม า่เสมอไมด่เีท่าลูกผสมเดี่ยว 
  (3) ลูกผสมสามทาง (three-way cross hybrid) เป็นลูกผสมชัว่แรกที่เกิดจากการผสม
ระหว่างลูกผสมเดี่ยวกบัสายพนัธุแ์ทห้น่ึงสายพนัธุท์ี่แตกต่างกนั โดยในการผลตินิยมใชลู้กผสมเดี่ยวเป็นพนัธุแ์ม ่

ลูกผสมสามทางมขีอ้ดคีือการผลติเมลด็พนัธุลู์กผสมสามทางมตีน้ทนุที่ถกูกว่า ผลติไดง้่ายและผลผลติไม่ดอ้ยกว่า

ลูกผสมเดี่ยวมากนกั 

 การคน้พบขา้วลูกผสม เกิดจากการที่ ศาสตราจารย ์หยวน หลองปิง ไดค้น้พบขา้วกอหน่ึงในดงขา้วป่าที่

เกาะไห่หนาน (ไหหล า) ซึ่งเป็นพนัธุข์า้วที่เกสรตวัผูไ้ม่พฒันา และเขาไดต้ ัง้ชื่อใหว้่า “แหย่ป้าย” (ขา้วป่าที่เกสรตวัผู ้
เสื่อมดอ้ย) หลงัจากนัน้ขา้วลูกผสมชุดแรกไดเ้กิดขึ้นในแผ่นดินจีน และทยอยออกมาอีกมากมายหลายสายพนัธุ์

ตามความเหมาะสมในแต่ละทอ้งที่ของประเทศจีน โดยแต่ละสายพนัธุใ์หผ้ลผลติเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 30 -50 

เปอรเ์ซน็ต ์โดยผลงานน้ีท าให ้ศาสตราจารย ์หยวน หลองปิง ไดร้บัการยกย่องในวงการเกษตรของจนีและของโลก 
(ภาพที ่3-2) 
 

 
 
ภาพที ่3-2 ศาสตราจารย ์หยวน หลองปิง (Prof.Yuan Longping) ผูบ้กุเบกิขา้วลูกผสมของโลก 
ทีม่า : เอกวทิย ์เตระดษิฐ,์ วชิาการ.คอม. แหลง่ขอ้มลู: http://www.vcharkarn.com/varticle/37200  
      (20 กนัยายน 2553) 
 

http://www.vcharkarn.com/varticle/37200
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ภาพที ่3-3 แปลงผลติขา้วลูกผสม 
ทีม่า : เอกวทิย ์เตระดษิฐ,์ วชิาการ.คอม แหลง่ขอ้มลู: http://www.vcharkarn.com/varticle/37200  
          (20 กนัยายน 2553) 
 
 ประเทศจีนเป็นประเทศที่ประสบความส าเร็จในการผลติเมลด็พนัธุลู์กผสมเพื่อการคา้ โดยเริ่มมกีารผลติ

เมลด็พนัธุลู์กผสมตัง้แต่ปี พ.ศ. 2519 และมพีื้นที่ปลูกขา้วลูกผสมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในปี พ.ศ. 2538 ประเทศจีนมี

พื้นที่ปลูกขา้วลูกผสมถึง 58 เปอรเ์ซ็นตข์องพื้นที่ปลูกขา้วท ัง้หมด 112.5 ลา้นไร่ นอกจากน้ียงัไดก่้อตัง้ศูนยว์ิจยั

และพฒันาขา้วลูกผสมแห่งชาติในปี พ.ศ. 2538 ในการผลติเมลด็พนัธุลู์กผสมในประเทศจนียงัมกีารใชส้ารเคมใีน

การชกัน าใหเ้กิดลกัษณะตวัผูเ้ป็นหมนั (male sterile) ในสายพนัธุแ์ม่ ซึ่งท  าใหก้ารผลติเมลด็พนัธุข์า้วลูกผสมท า
ไดง้่ายขึ้น แต่หลกัการที่ตอ้งพจิารณาในการใชส้ารเคมใีนการผลติลูกผสมคือการเลอืกสารเคมสี  าหรบัท าใหเ้กิดการ

เป็นหมนัตวัผูเ้ท่านัน้โดยไม่ส่งผลต่อเกสรตวัเมีย ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม และควรมีผลกระทบต่อการ

เจริญเติบโตของขา้วนอ้ยที่สุด ในประเทศจีนมีการใชส้ารเคมี 2 ชนิด คือซิงค์เมธิลอารซ์ีเ นต (zinc methyl 
arcenate) และโซเดียมเมธิลอารซ์ีเนต (sodium methyl arsenate) แต่ในการใชต้อ้งระมดัระวงัเน่ืองจากเป็น
สารประกอบของสารหนู (จกัรกฤษณ ์และเหมอืนฝนั, 2552) 
 
ประเทศต่าง ๆ กบัเทคโนโลยขีา้วลูกผสม 
 จากประวตัิของการคน้พบเทคโนโลยกีารผลติขา้วลูกผสมจึงท าใหป้ระเทศจนีเป็นประเทศแรกที่เริ่มมกีาร

วจิยัและพฒันาขา้วลูกผสมในปี พ.ศ. 2507 และปี พ.ศ. 2519 ปลูกเป็นการคา้ โดยในปี พ.ศ. 2543 มพีื้นที่ปลูก

http://www.vcharkarn.com/varticle/37200
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ขา้วลูกผสมจ านวนมากถงึ 106 ลา้นไร่ ประเทศจีนประสบความส าเรจ็ในการพฒันาขา้วลูกผสมเน่ืองจากรฐับาลให ้

ความสนใจและสนบัสนุนอย่างจริงจงัท ัง้ดา้นนโยบายและงบประมาณในการวจิยัและพฒันา นอกจากน้ี องคก์รที่

รบัผดิชอบและประสานงานมปีระสทิธิภาพสูง โดยไดจ้ดัต ัง้คณะกรรมการที่ปรกึษาขา้วลูกผสมแห่งชาติเป็นแกนน า

ในการประสานงานในส่วนของปญัหาและอุปสรรคของจีนที่ยงัมอียู่ คือ ระดบัผลผลติขา้วลูกผสมอยู่ในภาวะคงที ่

(1,056 กโิลกรมัต่อไร่) พื้นที่ปลูกไม่มกีารขยายเพิ่มขึ้น ขาดขา้วลูกผสมจาปอนิกาที่ม ีheterosis หรือความดีเด่น
สูง คุณภาพเมลด็ของขา้วลูกผสมยงัตอ้งปรบัปรุงและแหล่งของเรณูเป็นหมนัโดยไซโตพลาสซมึส าหรบัการพฒันา

สายพนัธุก์ารเป็นหมนัเน่ืองจากยีนในไซโตพลาสซึม (cytoplasmic male sterile - CMS) มนีอ้ย (จกัรกฤษณ ์
และเหมอืนฝนั, 2552) 
 ประเทศเวยีดนามเริ่มท าการวจิยัขา้วลูกผสมในปี พ.ศ. 2535 และปลูกเป็นการคา้ในปี พ.ศ. 2536 โดย

ในปี พ.ศ. 2540 มีพื้ นที่ปลูกขา้วลูกผสมประมาณ 625,000 ไร่ การใชเ้มล็ดพนัธุ ์ขา้วลูกผสมมากกว่า 80 

เปอรเ์ซน็ตน์ าเขา้มาจากจนี เวยีดนามมศีกัยภาพในการพฒันาและใชเ้ทคโนโลยขีา้วลูกผสม เน่ืองจากมแีรงงานมาก 

พื้นที่เหมาะสมในการผลติ และรฐับาลใหก้ารสนบัสนุนอย่างจริงจงั ส่วนปญัหาการพฒันาขา้วลูกผสมในเวยีดนาม 

คือ ขาดคู่ผสมที่มีคุณภาพเมล็ดดี ตา้นทานโรค แมลง และอายุส ั้น ขาดระบบการผลิตเมล็ดพนัธุท์ี่เข็มแขง็ใน

ทอ้งถิ่น ผลผลติเมลด็พนัธุย์งัไม่ดี เน่ืองจากปญัหาสภาพแวดลอ้ม โรคและแมลง นอกจากน้ี หน่วยงานวจิยั และ

พฒันาที่เกี่ยวขอ้งบางแห่งยงัขาดความพรอ้มท ัง้ดา้นอตัราก าลงัคนและเครื่องมอือุปกรณ ์เป็นตน้ (จกัรกฤษณ์ และ
เหมอืนฝนั, 2552) 
 ประเทศไทยเริ่มงานวจิยัและพฒันาขา้วลูกผสมในปี พ.ศ. 2522 โดยกรมการขา้ว กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ โดยมขีา้วพนัธุท์ีอ่ยู่ระหว่างการศึกษาวจิยั 2 ชดุ คือ ชดุแรก เป็นลูกผสมสามทาง เป็นชดุทีผ่่านการศึกษา

เปรยีบเทยีบผลผลติกบัพนัธุข์า้วมาตรฐานของไทย 4 สายพนัธุ ์คือ ปทุมธานี 1 กข. 31 (ปทุมธานี 80) สุพรรณบุร ี

2 และ SPR88096 ที่ศูนยว์ิจยัขา้ว 4 แห่ง ซึ่งใหผ้ลผลิตสูงกว่าพนัธุม์าตรฐาน 20 -30 เปอรเ์ซ็นต ์หรือที่ระดบั

ผลผลติประมาณ 1,100-1,200 กโิลกรมั/ไร่ ที่ความชื้น 14 เปอรเ์ซน็ต ์มอียู่ 8 คู่สาย มที ัง้กลุ่มพนัธุข์า้วทีม่อีไมโล

สสูง ปานกลาง และต า่ โดยขา้วลูกผสมจาก 8 คู่สายน้ีก าลงัมกีารตรวจสอบประเมนิผลในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ศูนยว์จิยั

ขา้วรวม 10 แห่ง เพื่อคดัเลอืกคู่ผสมสายพนัธุท์ี่ดีที่สุดของแต่ละกลุม่ขา้ว เพื่อต ัง้เป้าว่าจะน าสู่เกษตรกรในปี พ.ศ. 

2551 และชุดที่สองมอียู่ 16 คู่สาย ก าลงัอยู่ในข ัน้ปลูกเปรียบเทยีบกบั 4 สายพนัธุม์าตรฐานดงักล่าว ที่ศูนยว์จิยั

ขา้ว 4 แห่ง สิทธิ์ในการครอบครองสายพนัธุเ์พื่อการผลติเมลด็พนัธุข์า้วลูกผสมจ าหน่ายยงัไม่มกีารกล่าวถงึ โดย

วางแผนไวว้่าในปี พ.ศ. 2551 จะมกีารน าพนัธุข์า้วลูกผสมใหม่ส่งเสริมใหแ้ก่เกษตรกรเพื่อให ป้ลูกไดป้ระมาณ 2 

สายพนัธุ ์โดยสามารถขายใหเ้กษตรกรน าไปเพาะปลูกไดใ้นราคาประมาณ 50 กว่าบาทต่อกิโลกรมั  (จกัรกฤษณ ์
และเหมอืนฝนั, 2552) 



บทท่ี 3 การผลิตขา้วลูกผสม 63 

 
 ปจัจบุนัมภีาคเอกชนอย่างนอ้ย 5 บริษทั ใหค้วามสนใจและไดเ้ขา้ร่วมประชมุหารอืกบักรมวชิาการเกษตร

เพื่อหาลู่ทางในการพฒันาการใชเ้ทคโนโลยีขา้วลูกผสมในประเทศไทย ไดแ้ก่ บริษทัเครือเจริญโภคภณัฑ ์(ซีพี) 

บริษทัมอนซานโต ้บริษทัไบเออรค์รอปซายส ์บริษทัโนวารต์ีส นิวทริช ัน่ (ประเทศไทย) บริษทัเอเวนตีส ครอบไซ

เอนส ์และ บริษทับุญรอดบริเวอรี่ จ  ากดั ซึ่งจจากข่าวสารต่าง ๆ ในหนา้หนงัสอืพมิพต์ ัง้แต่ ปี พ.ศ. 2549 เป็นตน้

มา มีบริษทัเครือเจริญโภคภณัฑ ์(ซีพี) ท ัง้การออกมาน าเสนอข่าวเป็นระยะอย่างต่อเน่ือง ถึงพนัธุข์า้วลูกผสมที่

บรษิทัไดพ้ฒันาขึ้น และอีกบรษิทัทีเ่ริ่มมบีทบาทมากขึ้นคือ บรษิทัไบเออรค์รอปซายส  ์(จกัรกฤษณ์ และเหมอืนฝนั, 
2552) 

 ตวัอย่างพนัธุข์า้วลูกผสมของซพีทีี่ไดม้กีารเผยแพร่ในหนงัสอืมจี  านวน 3 สายพนัธุ ์คือ ขา้วลูกผสมพนัธุ ์

CP 304 เป็นพนัธุข์า้วเจา้ เกิดจากการผสมระหว่างขา้วอินดิกา (indica) กบัอินดิกา ณ สถานีวิจยัขา้ว ฟารม์
ก าแพงเพชร และทดสอบโดยงานวจิยัขา้วลูกผสมเมือ่ ปี พ.ศ. 2545 มลีกัษณะประจ าพนัธุ ์ไดแ้ก่  (1) เป็นขา้วเจา้ 

ความสูงประมาณ 110-115 เซนติเมตร (2) เป็นพนัธุข์า้วไม่ไวต่อช่วงแสงสามารถปลูกไดท้ ัง้นาปี และนาปรงั (3) 

อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 100-105 วนั ขึ้นกบัสภาพดิน และฤดูกาล (4) ล  าตน้ต ัง้ตรง ใบ และกาบใบมสีเีขยีว ใบธง

ตัง้ตรง คอรวงส ัน้ (5) ตอบสนองต่อการใชปุ้๋ ยไดด้ี (6) เมล็ดขา้วสีเปลือกสีฟาง เมล็ดยาก 7.4 มิลลิเมตร (7) 

ความยาวรวงประมาณ 25-30 เซนติเมตร จ านวนเมล็ด/รวง ประมาณ 250 เมล็ด (8) ปริมาณอมิโลส 23 -24 

เปอรเ์ซ็นต์ คุณภาพขา้วสุก ร่วนนุ่ม ปานกลาง และ (9) เปอรเ์ซ็นต์ขา้วในตน้ประมาณ 45 -50 เปอรเ์ซ็นต ์
(จกัรกฤษณ ์และเหมอืนฝนั, 2552) 
 ขา้วลูกผสมพนัธุ ์CP357 เป็นพนัธุข์า้วเจา้เกิดจากการผสมระหว่างขา้วอินดิกา ( indica) กบัอินดิกา
เช่นเดียวกบัซีพ ี304 ณ สถานีวจิยัขา้ว ฟารม์ก าแพงเพชร และทดสอบโดยงานวจิยัขา้วลูกผสมเมือ่ปี พ.ศ. 2547 

ลกัษณะประจ าพนัธุ ์(1) เป็นขา้วเจา้ ความสูงประมาณ 115-120 เซนติเมตร (2) เป็นพนัธุข์า้วไม่ไวต่อช่วงแสง

สามารถปลูกไดท้ ัง้นาปีและนาปรงั (3) อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 115-120 วนั ขึ้นกบัสภาพดิน และฤดูกาล (4) ล  าตน้

ต ัง้ตรง ใบ และกาบใบมสีีเขยีว ใบธงตัง้ตรงคลา้ยรูปตวั V คอรวงส ัน้ (5) ตอบสนองต่อการใชปุ้่ ยไดด้ี (6) เมลด็
ขา้วเปลอืกสีฟาง เมลด็ยาว 7.7 มลิลเิมตร กวา้ง 1.79 มิลลเิมตร (7) ความยาวรวงประมาณ 30 -35 เซนติเมตร 

จ านวนเมลด็/รวงประมาณ 300 เมลด็ 
 ขา้วลูกผสมคือ ซพี ี77 เป็นเมลด็พนัธุท์ีพ่ฒันาและจดัจ าหน่ายในประเทศจนี 
 แต่อย่างไรก็ตามในประเทศไทยความนิยมในการใชข้า้วพนัธุลู์กผสมของเกษตรกรยงันบัว่ามนีอ้ย ท าให ้

บริษทัเอกชนตอ้งหากลยุทธต่์าง ๆ มาใชเ้พื่อการโฆษณาใหเ้กษตรกรหามาใหค้วามสนใจในการเลอืกใชเ้มลด็พนัธุ ์

ขา้วลูกผสม (จกัรกฤษณ ์และเหมอืนฝนั, 2552) 
 กลุ่มติดตามบทบาทบรรษทัไดร้ายงานว่า จากผลการศึกษาผลผลิตและตน้ทุนการปลูกข า้วลูกผสมใน

พื้นที่จริงโดยไบโอไทยที่ท  าการสมัภาษณเ์กษตรกร รวมท ัง้ขอ้มลูจาการบนัทกึรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกบัการปลูก
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ขา้วลูกผสม ซึ่งเป็นคู่มอืที่บริษทัใชใ้นการเป็นเครื่องมอืในการเขา้มาติดตามงานของทีมส่งเสริมของบริษทัในพื้นที ่

โดยไดล้งพื้นที่ต ัง้แต่เดือนกุมภาพนัธุ-์พฤษภาคม 2551 โดยไดสุ่้มคดัเลอืกชาวนาทีป่ลูกขา้วลูกผสมของซพีรีวม 9 

รายที่ปลูกขา้วนาปรงัในฤดูการผลติ 2550-2551 ในจงัหวดัก าแพงเพชร และอุตรดิษฐ ์พบว่าผลผลติเฉลี่ยของ

ชาวนาทีป่ลูกขา้วลูกผสมจะไดผ้ลผลติเฉลีย่ 958 กโิลกรมัต่อไร่ เมือ่เปรียบเทยีบผลผลติทีอ่า้งโดยซพีใีนการแถลง

ขา่วและใหส้มัภาษณห์ลายครัง้ทีบ่อกว่าขา้วลูกผสมของซพีสีามารถใหผ้ลผลติสูงถงึ 1,500 กิโลกรมัต่อไร่ ซึง่จะพบ

ไดว้่าผลผลติที่ไดใ้นทางปฏบิตันิ ัน้ต า่กว่าที่ไดม้กีารโฆษณาไวโ้ดยซพีถีงึ 36 เปอรเ์ซน็ต ์ในขณะเดียวกนั การศึกษา

ในพื้นที่พบว่าตน้ทุนการผลติขา้วลูกผสมนัน้สูงเฉลีย่ 4,462 บาทต่อไร่ โดยสดัส่วนของค่าเมลด็พนัธุแ์ละปกัด านัน้

สูงถงึรอ้ยละ 38 ของตน้ทนุการท านาท ัง้หมด (จกัรกฤษณ ์และเหมอืนฝนั, 2552) 
 
บทวเิคราะห ์: ประโยชน์และผลกระทบ (จกัรกฤษณ ์และเหมอืนฝนั, 2552) 
 1) ผลผลติของขา้วลูกผสมสูงกว่าผลผลติขา้วท ัว่ไปเลก็นอ้ยไมคุ่ม้ค่ากบัตน้ทนุการผลติทีสู่งขึ้น 
 จากผลการศึกษาชี้ใหเ้ห็นอย่างชดัเจนว่าผลผลติขา้วลูกผสมเมือ่เปรียบเทยีบกบัขา้วท ัว่ไป ภายใตป้จัจยั

แวดลอ้มเดียวกนั (โดยไมค่ิดการเพิ่มขึ้นของปุ๋ยเคม ีและสารเคมกี าจดัศตัรูพชื) จะใหผ้ลผลติเพิ่มขึ้นประมาณ 15 

เปอรเ์ซ็นต ์กล่าวคือผลผลติขา้วต่อไร่ของชาวนาที่ท  าการศึกษานัน้มีผลผลติเฉลี่ยประมาณ 810 กิโลกรมัต่อไร่ 

ในขณะทีผ่ลผลติขา้วลูกผสมของซพีนี ัน้สูงกว่าโดยไดผ้ลผลติเฉลีย่ 958 กโิลกรมัต่อไร่ 
 อย่างไรก็ตามผลผลติขา้วที่สูงขึ้นนัน้ ไม่คุม้ค่ากบัตน้ทุนที่เกษตรกรตอ้งจ่ายเพิ่มขึ้ น โดยค่าใชจ่้ายส่วน

ใหญ่คือค่าใชจ่้ายส าหรบัค่าเมลด็พนัธุแ์ละปกัด าซึ่งสูงถงึ 1,700 บาทต่อไร่ ไม่ว่าเกษตรกรจะเลอืกวธิีการปลูกโดย

การหว่านเมลด็หรือปกัด าก็ตาม (ในขณะที่ตน้ทุนการท านาโดยท ัว่ไปค่าใชจ่้ายส าหรบัเมลด็พนัธุน์ ัน้อยู่ที่ 300 บาท

ต่อไร่ เท่านัน้) สดัส่วนค่าใชจ่้ายส าหรบัเมลด็พนัธุน์ ัน้มสีดัส่วนสูงเกอืบ 40 เปอรเ์ซน็ต ์ของตน้ทนุการท านาท ัง้หมด 
 นอกเหนือจากค่าใชจ่้ายดา้นเมลด็พนัธุแ์ลว้ ชาวนาส่วนใหญ่ที่เขา้ร่วมโครงการปลูกขา้วลูกผสมยงัตอ้งเสยี

ค่าใชจ่้ายส าหรบัค่าปุ๋ยเคม ีสารเคมกีารเกษตร และผลติภณัฑอ์ื่น ๆ เพิม่เตมิมากกว่าการปลูกขา้วท ัว่ไปอกีดว้ย 
 จากการเปรียบเทียบการปลูกขา้วลูกผสมในปีการผลิต 2551 กบัการปลูกขา้วพนัธุพ์ิษณุโลก 2 และ

สุพรรณ 4 ของชาวนาใน ต าบล พญาแมน อ าเภอพชิยั จงัหวดัอตุรดิษฐ ์ในปีการผลติ 2550 พบว่าตน้ทนุในการท า

นาขา้วลูกผสมสูงกว่าเกอืบ 2 เท่าตวั และไดผ้ลก าไรนอ้ยกว่ามาก 
 จากการสอบถามชาวนาในพื้นที่พบว่าประมาณ 20-30 เปอรเ์ซน็ตข์องชาวนาจะเลกิการปลูกขา้วลูกผสม 

โดยเหตุผลส่วนใหญ่คือตน้ทุนการผลติที่สูงขึ้นและตอ้งดูแลตามข ัน้ตอนต่าง ๆ ที่บริษทัก าหนด ในขณะที่ชาวนา

ส่วนที่เหลือยงัไม่ไดต้ดัสินใจว่าจะปลูกขา้วลูกผสมต่อไปหรือหนักลบัไปปลูกพนัธุข์า้วแบบเดิม โดยขึ้นอยู่กบั

เงือ่นไขอื่น ๆ เช่น ราคาขา้ว ราคาของปจัจยัการผลติต่าง ๆ เป็นตน้ (จกัรกฤษณ ์และเหมอืนฝนั, 2552) 
 2) คุณภาพของขา้วลูกผสมต า่กว่าขา้วสายพนัธุอ์ื่น ๆ  
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 มเีกษตรกรหลายรายในพื้นที่จงัหวดัก าแพงเพชร ไดน้ าขา้วลูกผสมซพีี 304 ไปสแีละหุงรบัประทานพบว่า

เป็นขา้วที่มีคุณภาพต า่มาก กล่าวคือแขง็และรบัประทานไม่อร่อย ตรงกบัขอ้สรุปของกรมการขา้วของไทยที่ได ้

สรุปว่าขา้วลูกผสมเท่าที่มกีารพฒันาขึ้นในประเทศไทยนัน้เป็นขา้วคุณภาพต า่ เหมาะกบัการน าเอาไปใชป้ระโยชนใ์น

ดา้นอื่น เช่น แนะน าใหใ้ชส้  าหรบัการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่าง ๆ หรือการผลติเอธานอล เป็นตน้ ซพีเีองที่รบัซื้อ

ผลผลติขา้วลูกผสมจากเกษตรกรก็น าไปแปรรูปเป็นขา้วน่ึง ซึ่งเป็นขา้วคุณภาพต า่ ตลาดส่วนใหญ่อยู่ในประเทศ

แอฟรกิา 
 ปญัหาขา้วลูกผสมจะเป็นปญัหาส าหรบัท ัง้ตวัเกษตรกรและต่อตลาดขา้วของไทยในอนาคต เน่ืองจาก

ในขณะน้ีเกษตรกรขายขา้วลูกผสมในราคาขา้วท ัว่ไป แต่ในระยะยาวเมือ่มกีารปลูกขา้วลูกผสมมากขึ้น ขา้วคุณภาพ

ต า่เหลา่น้ีจะมรีาคาต า่กว่าขา้วท ัว่ไป ที่ส  าคญัคือเมือ่ขา้วลูกผสมเหล่าน้ีผสมปนกบัขา้วท ัว่ไปของไทยโดยไมแ่ยกแยะ

เป็นช ัน้พนัธุข์า้วอีกระดบัหน่ึงจะส่งผลใหคุ้ณภาพขา้วจากประเทศไทยซึ่งไดช้ื่อว่าเป็นตลาดขา้วคุณภาพดีไดร้บั

ผลกระทบ สรา้งความเสยีหายใหก้บัตลาดขา้วท ัง้หมดในทีสุ่ด (จกัรกฤษณ ์และเหมอืนฝนั, 2552) 
 3) การผูกขาดเมลด็พนัธุโ์ดยบริษทัยกัษใ์หญ่การเกษตรและบรรษทัขา้วชาตใินระยะยาว 
 ขา้วลูกผสมเป็นพนัธุข์า้วที่ชาวนาไม่สามารถเก็บรกัษาพนัธุไ์ปปลูกต่อไดเ้หมือนพนัธุข์า้วผสมแบบเปิด 

(open pollinated seed) ทัว่ไป ชาวนาจะตอ้งซื้อพนัธุข์า้วซึ่งมีราคาแพงจากบริษทัในทุกฤดูการผลติ เป็นการ
ผลกัดนัใหเ้กษตรกรตอ้งพึ่งพาบริษทัในทา้ยที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเมลด็พนัธุข์า้วท ัว่ไปถูก แทนที่ดว้ยพนัธุ ์

ขา้วลูกผสมทัง้หมด โดยทีภ่าครฐัไมส่ามารถด าเนินการเพื่อคานอ านาจการผูกขาดบรษิทัได ้เน่ืองจากการผลติเมลด็

พนัธุลู์กผสมนัน้มคีวามยุ่งยาก และตอ้งอาศยัการจดัการที่มปีระสทิธภิาพเกินกว่าที่ระบบราชการไทยจะด าเนินการ

ได ้ตวัอย่างที่ชดัเจนที่สุดก็คือ ล  าพงัแมแ้ต่การผลติเมลด็พนัธุข์า้วท ัว่ไปซึ่งมคีวามตอ้งการเมลด็พนัธุข์า้วประมาณ 

1 ลา้นตนัต่อปีนัน้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถผลติเมลด็พนัธุไ์ดเ้พียง 60,000 -70,000 ตนัต่อปีเท่านัน้ 
(จกัรกฤษณ ์และเหมอืนฝนั, 2552) 
 ส าหรบัการผลิตเมล็ดพนัธุข์า้วนัน้ ก่อนปี พ.ศ. 2538 บทบาทของการจ าหน่ายเมล็ดพนัธุข์า้วมีการ

ด าเนินการอยู่เพียงหน่วยงานราชการเท่านั้น โดยหน่วยงานหลกัที่ผลิตเมล็ดพนัธุข์า้วออกจ าหน่ายคือ ศูนย์

ขยายพนัธุพ์ืช โดยน าเมล็ดพนัธุห์ลกัจากกรมการขา้วมาปลูกขยายต่อเพื่อผลิตเป็นเมล็ดพนัธุอ์อกจ าหน่ายแก่

เกษตรกร จนกระท ัง่ในปี พ.ศ. 2538 จึงไดเ้ริ่มมีสหกรณ์การเกษตรเขา้มาประกอบธุรกิจดา้นเมลด็พนัธุข์า้วเพื่อ

จ าหน่ายและขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ปจัจุบนัมศูีนยข์ยายพนัธุพ์ืช 23 แห่งและสหกรณ์การเกษตร 90 แห่งท ัว่

ประเทศ ผลติเมลด็พนัธุข์า้วเพือ่จ  าหน่ายใหเ้กษตรกร และในปี พ.ศ. 2544 บรษิทั กรุงเทพอตุสาหกรรมเมลด็พนัธุ ์

จ  ากดั เครือเจรญิโภคภณัฑเ์ริ่มผลติเมลด็พนัธุข์า้วออกวางตลาด จากนัน้เริ่มมบีรษิทัเอกชน และพ่อคา้รายย่อยเขา้

มาด าเนินธุรกิจดา้นเมลด็พนัธุข์า้วเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อาจกล่าวไดว้่าตลาดเมลด็พนัธุแ์ทบท ัง้หมดยกเวน้เมล็ดพนัธุ ์
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ผสมเปิดของรฐั อยู่ในมอืของบรรษทัขา้มชาติและบริษทัเจริญโภคภณัฑท์ี่ร่วมทุนกบัต่างประเทศ ในขณะที่บริษทั

เมลด็พนัธุท์อ้งถิน่ขนาดเลก็จะมสี่วนแบง่ตลาดนอ้ยมาก (จกัรกฤษณ ์และเหมอืนฝนั, 2552) 
 บทเรียนการผลิตเมล็ดพนัธุข์า้วโพดลูกผสมนบัเป็นกรณีศึกษาที่ส  าคญัของไทย เพราะในที่สุดแลว้ 

ขา้วโพดลูกผสมคุณภาพที่สุวรรณ 1 ไดถู้กยึดครองโดยบริษทัยกัษใ์หญ่การเกษตรและบรรษทัขา้มชาติแทบ

ท ัง้หมด ตลาดขา้วโพดถูกผูกขาด เมลด็พนัธุม์รีาคาแพง จนเกษตรกรตอ้งรอ้งเรียนต่อกรมการคา้ภายในอยู่เนือง 

ๆ (จกัรกฤษณ ์และเหมอืนฝนั, 2552) 
 นอกเหนือจากการผูกขาดเมลด็พนัธุแ์ลว้ บริษทัเจริญโภคภณัฑย์งัมชีื่อเสียงในการด าเนินการระบบการ

ผลติการเกษตรแบบพนัธสญัญา (Contract Farming) ซึ่งนอกจากการขายเมลด็พนัธุแ์ลว้ ยงัรวมไปถึงปจัจยั
การผลติ เช่น ปุ๋ยเคม ีสารเคมกีารเกษตร และบริการอื่น ๆ เช่น การใหบ้ริการด านา เก็บเกี่ยว รวมถึงการรบัซื้อ

ผลผลติทางการเกษตรดว้ยในแง่น้ีมคีวามเป็นไปไดท้ี่บริษทัจะเขา้มามบีทบาทครอบง  าการผลติและการตลาดขา้ว

ของประเทศ เช่นเดียวกบัทีเ่คยเกดิขึ้นในสาขาการผลติกุง้ ไก่ หรอืการเลี้ยงปลาทบัทมิ (จกัรกฤษณ ์และเหมอืนฝนั
, 2552) 
 สิ่งที่สงัคมควรตระหนกัก็คือ ประเทศไทยนัน้เป็นดินแดนที่มกีารปลูกขา้มาขา้นาน มคีวามหลากหลาย

ของพนัธุข์า้วซึ่งเกิดจากชุมชนชาวนาไดค้ดัเลอืกปรบัปรุงมารุ่นแลว้รุ่นเล่า แมผ้ลผลติขา้วพื้นบา้นต่อไร่จะไม่สูงนกั

แต่ก็เป็นขา้วคุณภาพดี ตอบสนองต่อการบริโภคภายในประเทศ และเป็นที่ยอมรบัของตลาดต่างประเทศ การ

ปล่อยใหบ้รรษทัยึดครองเมลด็พนัธุข์า้ว จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและความม ัน่คงทางอาหารของประเทศไทย

ในทีสุ่ด (จกัรกฤษณ ์และเหมอืนฝนั, 2552) 
 หมายเหตุ : ขา้วโพดลูกผสมพนัธุสุ์วรรณ 1 เป็นพนัธุท์ี่ไดร้บัการพฒันาขึ้นโดยศูนยว์จิยัขา้วโพดขา้วฟ่าง
แห่งชาติ ไดพ้ฒันาขึ้นมาโดยสามารถตา้นทานต่อโรคราน า้คา้ง ผลผลติสูง เป็นที่นิยมของเกษตรกร ถอืเป็นช่วงที่

การคา้เมล็ดพนัธุข์องประเทศไทยเฟ่ืองฟูขึ้นหลงัจากการจดัตัง้ศูนยว์ิจยัขา้วโพดขา้วฟ่างแห่งชาติซึ่งเป็นความ

ร่วมมอืระหว่างรฐับาลไทยโดยกรมวชิาการเกษตรและมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์และมลูนิธิร็อกกี้ เฟลเลอรเ์มือ่ ปี 

2512 อย่างไรกต็ามเมือ่ขา้วโพดพนัธุน้ี์ไดร้บัความนิยมจากเกษตรกรอย่างกวา้งขวางท าใหบ้รษิทัเจรญิโภคภณัฑซ์ึ่ง

มกีิจการเกี่ยวกบัเมลด็พนัธุผ์กัอยู่แลว้ไดข้ยายกิจการเขา้มาครอบคลุมเมลด็พนัธุพ์ืชไร่ดว้ย โดยไดจ้ดัต ัง้บริษทั

กรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพนัธุเ์ขา้มาท าการผลิตและจ าหน่ายพนัธุข์า้วโพดสุวรรณ 1 ออกจ าหน่าย และท าให ้

บริษทัเจริญโภคภณัฑป์ระสบความส าเร็จและกลายเป็นยกัษใ์หญ่ที่ครอบครองธุรกิจเมลด็พนัธุพ์ืชไร่ของไทยใน

ระยะเวลาต่อมา (จกัรกฤษณ ์และเหมอืนฝนั, 2552) 
 ความส าเร็จของขา้วโพดพนัธุสุ์วรรณ 1 ไดก้ลายเป็นรากฐานส าคญัที่ไดด้ึงดูดบริษทัขา้มชาติเมลด็พนัธุ ์

เขา้มาประกอบกิจการเมลด็พนัธุข์า้วโพดในประเทศไทย กล่าวคือบริษทัต่างชาติเริ่มทะยอยเขา้มาลงทุนตัง้บริษทั

ผลิตเมลด็พนัธุห์ลงัจากนัน้อีกหลายบริษทั เช่น บริษทัแปซิฟิคเมล็ดพนัธุ ์จ  ากดั บริษทัมอนซานโต ้เมล็ดพนัธุ ์
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จ ากดั บริษทัซนิเจนทา เมลด็พนัธุ ์จ  ากดั บริษทัไพโอเนีย ไฮ-เบร็ด (ไทยแลนด)์ จ ากดั บริษทัยูนิซดีส ์จ ากดั (สุข
เกษม จติรสงิห,์ 2545 อา้งองิโดย จกัรกฤษณ ์และเหมอืนฝนั, 2552) 
 การเขา้มาลงทุนในกิจการเมล็ดพนัธุข์า้วโพดในดา้นหน่ึงท าใหเ้มล็ดพนัธุข์า้วโพดสุวรรณ 1 ซึ่งเป็น

ขา้วโพดที่เป็นผลงานวจิยัของภาคสาธารณะ (Public Research) แพร่ขยายไปอย่างรวดเร็วจนครอบคลุมพื้นที่
ปลูกขา้วโพดเกือบท ัง้หมดในประเทศไทย และเมื่อทิศทางของการพฒันาพนัธุข์า้วโพดมุ่งไปสู่การพฒันาขา้วโพด

ลูกผสม (Hybrid Seed) บทบาทของการพฒันาและผลิตเมล็ดพนัธุข์า้วโพดของรฐับาลก็ถูกแทนที่โดยบริษทั
เมลด็พนัธุเ์อกชนอย่างรวดเร็ว โดยปจัจุบนัเมลด็พนัธุข์า้วโพดมากกว่า 90 เปอรเ์ซน็ตท์ี่ปลูกในประเทศกลายเป็น

ตลาดของเมลด็พนัธุข์า้วโพดของบรษิทัเอกชน (จกัรกฤษณ ์และเหมอืนฝนั, 2552) 
 

 4) ความร่วมมอืระหว่างภาครฐัทีเ่อื้ออ านวยประโยชนต่์อบริษทัการเกษตร 
 แทจ้ริงแลว้กรมการขา้วของไทยมจีุดยืนที่ชดัเจนว่า จะไม่สนบัสนุนหรือส่งเสริมขา้วลูกผสมในประเทศ

ไทย เน่ืองจากเห็นว่าคุณภาพของขา้วชนิดน้ีสูข้า้วท ัว่ไปไม่ได ้และปญัหาเกี่ยวกบัข ัน้ตอนความยุ่งยากในการผลติ

เมลด็พนัธุ ์โดยบทบาทของกรมการขา้วเกี่ยวกบัขา้วลูกผสมนัน้ เป็นการวจิยัเพื่อใหเ้ท่าทนัการพฒันาเทคโนโลยใีน

การปรบัปรุงพนัธุข์า้วและเพื่อเป็นการเตรียมการในกรณีที่เกษตรกรใหก้ารยอมรบัขา้วลูกผสมในอนาคต เพื่อที่จะ

สรา้งทางเลอืกใหก้บัเกษตรกรเท่านัน้ (จกัรกฤษณ ์และเหมอืนฝนั, 2552) 
 แมว้่าจากผลการวเิคราะหแ์ละการศึกษาในพื้นที่จรงิพบว่า ขา้วลูกผสมไม่เป็นประโยชนต่์อเกษตรกรและ

มผีลกระทบต่อตลาดขา้วของไทย แต่อิทธพิลของบริษทัเอกชนต่อแวดวงการเกษตรและการเมอืง รวมท ัง้กลไกของ

รฐัในระดบัทอ้งถิ่นนัน้ มีโอกาสที่นโยบายเรื่องการปลูกขา้วของประเทศไทยจะเปลี่ยนไป โดยหนัไปสนบัสนุน

ส่งเสริมขา้วลูกผสมมากขึ้น และผลกัดนัใหเ้กษตรกรเปลี่ยนวิถีการปลูกขา้วสายพนัธุท์ ัว่ไปมาเป็นสายพนัธุข์า้ว

ลูกผสมของบรษิทัเอกชนอนัเป็นองคก์รทีจ่ะเป็นผูร้บัผลประโยชนม์ากทีสุ่ด (จกัรกฤษณ ์และเหมอืนฝนั, 2552) 
 
การพฒันาพนัธุข์า้วลูกผสมในประเทศไทย 
 จากบทความที่เผยแพร่เกี่ยวกบัวิชาการ (เอกวิทย,์ 2553) ไดก้ล่าวรายงานว่าการปรบัปรุงพนัธุข์า้ว

ลูกผสมในประเทศไทย เริ่มตน้จากการคดัเลอืกสายพนัธุข์า้วที่มคีวามโดดเด่น โดยในปี พ.ศ. 2543 ทีมวจิยัของ 

ดร.ปทัมา ศิริธญัญา จากคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 

จงัหวดั ล  าปาง ไดค้ดัเลอืกสายพนัธุข์า้วหลากหลายสายพนัธุม์าทดสอบคู่ผสม อาทเิช่น สุพรรณบุรี 1 , 2 และ 3, 
ปทุมธานี ขา้วขาวดอกมะล ิโดยใชเ้วลาในการวจิยันาย 8 ปี จนกระท ัง่ไดส้ายพนัธุข์า้วทีใ่หผ้ลผลติต่อไร่สูงกว่าเดิม 

20% ตลอดจนตา้นทานโรคแมลง โดยใชช้ื่อสายพนัธุลู์กผสมน้ีว่า T6-4 
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 ส าหรบัขา้วลูกผสม T6-4 เป็นพนัธุแ์ม่ที่ไดจ้ากขา้วพนัธุสุ์พรรณบุรี 3 ซึ่งเป็นพนัธุพ์่อ โดยผลจากการ
ทดลองปลูกขา้วลูกผสม T6-4 พบว่าไดผ้ลผลติต่อไร่สูงถงึ 1,578 กิโลกรมัต่อไร่ นอกจากน้ียงัมงีานวจิยัที่ไดข้า้ว
ลูกผสมที่ใหผ้ลผลติต่อไร่มากกว่า 2 กโิลกรมัประมาณ 20 สายพนัธุ ์ท ัง้น้ีทมีนกัวจิยัคาดหวงัว่าอกี 3 ปีจะสามารถ

พฒันาจนถ่ายทอดเทคโนโลยีใหช้าวนาไดล้องปลูกเพื่อประเมินว่าคุม้หรือไม่ โดยทีมวิจยัอาศยัประสบการณ์ใน

การศึกษาการท าขา้วลูกผสมร่วมกบั ศาสตราจารย ์หยวน หลองปิง ที่ประเทศจีน โดยคดัขา้วลูกผสมจ านวน 20 

สายพนัธุจ์ากท ัง้หมด 400 สายพนัธุ ์หลงัจากทดลองปลูกในแปลงขนาดเลก็ พบใหผ้ลผลติต่อไร่สูงกว่า 2 ,000 
กิโลกรมั จากที่ทมีวจิยัไดต้ ัง้ไวป้ระมาณ 1,000 กิโลกรมั อย่างไรก็ตาม ผลที่ไดเ้ป็นระดบัของงานวจิยั ดงัน้ีผูว้จิยั
จงึใหค้วามเหน็ว่าหากน าไปปลูกจรงิ ผลผลติต่อไร่อาจจะไมสู่งเท่าน้ี เพราะความผนัแปรของปจัจยัแวดลอ้ม 

 
ส าหรบัเมลด็พนัธุข์า้วลูกผสมที่ผลติไดแ้ลว้ จะน าไปทดสอบปลูกในแปลงสถานี โดยจากน้ีจะน าไปปลูก

ในแปลงทดลองขนาดใหญ่ และจึงค่อยไปทดลองปลูกในแปลงเกษตร และใหเ้กษตรกรเป็นผูป้ลุกในที่สุด เพื่อ

ศึกษาถึงวธิีการปลูกและเงือ่นไขต่าง อาทิ การใส่ปุ๋ ย การเก็บเกี่ยว ซึ่งผูว้จิยัคาดว่าข ัน้ตอนดงักล่าวจะท าเสร็จใน

เวลา 3 ปี   นกัวิจยั กล่าวต่อว่า หลงัจากน้ีตอ้งผลิตเมลด็พนัธุเ์พื่อน าไปทดสอบที่สถานีทดลองขา้วในเขตภาค

กลางอีกหลายสถานี โดยตอ้งทดลองปลูกอย่างนอ้ย 3 ฤดูเก็บเกี่ยวซึ่งใชเ้วลาไม่ต า่กว่า 2 ปี จากนั้ นจึงน าไป

ทดสอบกบัแปลงเกษตรที่ใหญ่ขึ้น และในข ัน้ตอนสุดทา้ยคือปลูกในแปลงขนาดใหญ่แลว้ใหช้าวนาเลอืกว่าจะใช ้

พนัธุไ์หนดีที่สุด นกัวิจยัยงัใหค้วามเห็นว่า เทคนิคผสมขา้มสายพนัธุเ์ป็นทางเลือกหน่ึงการปรบัปรุงพนัธุข์า้ว
นอกเหนือจากเทคนิคทางพฒันากรรมสมยัใหม่ หรอืการดดัแปรพนัธุกรรมในระดบัยนี หรอื จีเอ็มโอ ซึ่งยงัคงเป็น

ขอ้ถกเถียงถึงปญัหาดา้นความปลอดภยัและผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม โดยเฉพาะระบบนิเวศนใ์กลเ้คียง  ดงันัน้
นอกจากการวจิยัพนัธุข์า้วลูกผสมนอกจากจะเพิ่มผลผลติต่อไร่แลว้ การพฒันาพนัธุข์า้วที่ตา้นทานโรคแมลง ยงั

เป็นเป้าหมายที่นกัวิจยัตอ้งการ โดยเฉพาะโรคไหม ้ซึ่งถอืเป็นปญัหาใหญ่ของเกษตรกร ที่ท  าใหผ้ลผลติไดไ้ม่ตรง

ตามที่คาดการณ์ไว ้นอกจากน้ีทศิทางของงานวจิยัพฒันาพนัธุข์า้วยงัมุ่งเนน้ไปทีก่ารเพิม่คุณค่าดา้นสารอาหารลงใน

ขา้วสายพนัธุลู์กผสม ใหม้คุีณค่าเทยีบเท่าขา้วหอมมะล ิมปีริมาณแป้งหรืออะไมเลส (Amylase) สูง เหมาะส าหรบั
ภาคอุตสาหกรรมที่ตอ้งการใชข้า้วเป็นส่วนผสมหลกั เช่น อุตสาหกรรม แป้ง อุตสาหกรรมยา ซึ่งช่วยเพิ่มทางเลอืก

ของความตอ้งการผลผลติขา้วเขา้สู่อตุสาหกรรม ทดแทนการผลติเพือ่บรโิภคเพยีงอย่างเดยีว 
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ตารางที ่3-1 แสดงประวตัโิดยย่อของการพฒันาขา้วลูกผสม 
ประวตัโิดยย่อของการพฒันาขา้วลูกผสม 

ปี 2469 มกีารรายงานถงึปรากฎการณเ์ฮเทอโรซสี (Heterosis) ในขา้ว 
ปี 2507 ประเทศจีนเริ่มศึกษาวิจยัขา้วลูกผสมอย่างจริงจงั โดย ศ. หยวน ลอง ปิง ไดผ้ลกัดนั

แนวความคิดในการใชป้ระโยชนจ์ากปรากฎการณเ์ฮเทอโรซสิ 
ปี 2513 ประเทศจีนคน้พบพนัธุข์า้วป่าที่มเีรณูเป็นหมนั เรียกว่า หมนัป่า (Wild Abortive-WA) ใน

ขา้วป่าตอนใตข้องจนีบนเกาะไหหล า 

ปี 2516 พบล ักษณะของเรณู เป็นหม ันจากอิทธิพลของช่วงแสงและอุณหภูมิ ซึ่ ง เรียกว่ า 

Photoperiod-and Thermo-sensitive Genic Male Sterility (PTGMS) ของขา้วใน
ประเทศจนี 

ปี 2517 ขา้วลูกผสมแบบ 3 สายพนัธุไดม้กีารน ามาปลูกในเชงิการคา้ในประเทศจนีเป็นคร ัง้แรก 
ปี 2519 ประเทศจนีเริ่มท าการปลูกขา้วลูกผสมเพือ่การคา้ในพื้นที่ขนาดใหญ่ 
ปี 2522 IRRI กลบัมาวิจยัขา้วลูกผสมอีกคร ัง้ โดยนักวิชาการที่เกี่ยวขอ้งไดร่้วมกันแกป้ญัหาที่

เกิดขึ้น มกีารจดัท ากลุ่มเทคโนโลยสี  าหรบัการผลติเมลด็พนัธุเ์พื่อใหไ้ดผ้ลผลติสูงขึ้น เป็น

ผลใหผ้ลผลติเมลด็พนัธุข์า้วลูกผสมเพิม่ขึ้น 

ปี 2524 ยนืยนัใน PTGMS ในขา้วและน าไปสู่การพฒันาขา้วลูกผสม 2 สายพนัธุ ์
ปี 2525 มกีารทดลองยืนยนัโดย IRRI ว่า คุณสมบตัิขา้วลูกผสมที่ใหผ้ลผลติสูงนัน้สามารถเกิดขึ้น

ไดก้บัขา้วทีป่ลูกในเขตรอ้น 

ปี 2533 ประเทศอนิเดยีและเวยีดนามเริ่มด าเนินโครงการขา้วลูกผสมโดยร่วมมอืกบั IRRI 
ปี 2534 พื้นทีป่ลูกขา้วมากกว่า 50 เปอรเ์ซน็ต ์ของประเทศจนีปลูกพนัธุข์า้วลูกผสม 

ปี 2537 ขา้วลูกผสมแบบ 2 สายพนัธุไ์ดม้กีารน ามาปลูกเชงิการคา้ในประเทศจนีเป็นคร ัง้แรก 
ปี 2537-2541 มีการผลิตเมล็ดพนัธุข์า้วลูกผสมในเชิงการคา้และมีการส่งไปจ าหน่ายในประเทศอินเดีย 

ฟิลปิปินส ์และ เวยีดนาม 
ทีม่า : จกัรกฤษณ ์และเหมอืนฝนั (2552) 
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 The current world population is over 6 billion and will reach 8 billion in 2030. 

Meanwhile, the annual loss of land to other use is 10 to 35 million ha, with half of this lost land 

coming from cropland. Facing such severe situation of population growth pressure plus cropland 

reduction, it is obvious that the only way to solve food shortage problem is to greatly enhance the 

yield level of food crops per unit land area through advance of science and technology.  

Rice is a main food crop. It feeds more than half or world population. It has been estimated that 

the world will have to produce 60% more rice by 2030 than what it produced in 1995. Therefore, 

to increase production of rice plays a very important role in food security and poverty alleviation. 

Theoretically, rice still has great yield potential to be tapped and there are many ways to raise rice 

yield, such as building of irrigation works, improvement of soil conditions, cultural techniques 

and breeding of high yielding varieties. Among them, it seems at present that the most effective 

and economic way available is to develop hybrid varieties based on the successful experience in 

China.  

 It has been proved practically for many years that hybrid rice has more than 20% yield 

advantage over improved inbred varieties. In recent years, hybrid rice covers 50% or 15 million 

ha of the total rice area in China. The nationwide average yield of hybrid rice is 7t/ha, about 1.4 

t/ha higher than that of inbred varieties (5.6 t/ha). Yearly increased paddy in China due to 

growing hybrid rice can feed 60 million people each year. Therefore, hybrid rice has been playing 

a critical role in solving the food problem of China thus making China the largest food self-

sufficient country.  

 China makes increasing progress in development of hybrid rice technology. Following 

the success of three-line hybrid rice in 1970s, two-line hybrid rice was successfully 

commercialized in 1995. The extension of two-line hybrid rice has been very fast in these years. 

The area of two-line hybrid rice was 2.6 million ha. About 18% of total hybrid rice area in 2002. 

The yield advantage of two-line hybrid rice is 5%-10% higher than that of the existing three-line 

hybrid rice.  

 More encouragingly, good results have been achieved in developing super hybrid rice 

varieties since the initiation of the super rice research program in 1996. Several pioneer super 

hybrids have a yield advantage of around 20% over current three-line hybrids on commercial 

scale. The area planted to super hybrid rice was 240,000 ha and the average yield was 9.6 t/ha in 
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2000. The area under super hybrid rice was increased to 1.4 million ha with an average yield of 

9.1 t/ha in 2002. In addition, a two-line super hybrid P64S/E32 and a three-line super hybrid II-

32A/Ming86 created a record yield of 17.1 t/ha in 1999 and 17.95 t/ha in 2001, respectively. In 

the meantime, the grain quality of the super hybrid rice varieties is very good. Now efforts are 

focused on developing second generation super hybrid rice. Its yield target is 12t/ha on large 

scale, and good progress has been made. Last year there were five locations with 7ha each in 

Hunan Province, where the average yield was ove 12t/h. Therefore, the super hybrid rice shows a 

very bright future. If super hybrid rice covers an annual area of 13 million ha in China and 

calculating by a yield increase of 2.25 t/ha, it is expected that the annual 

increased grains will reach 30 millions tons, which means 75 million people more can be 

fed every year.  

 Hybrid rice has been proved to be a very effective approach to greatly increase 

yield not only in China, but also outside China. Vietnam and India have commercialized 

hybrid rice for years. Last year about 600,000 hectares were covered with rice hybrids in 

Vietnam. On average, the yield of rice hybrids is 6.3 t/ha while that of the inbred varieties 

is 4.5 t/ha. Because of planting hybrid rice on large-scale commercial production, 

Vietnam becomes the second largest rice export country in Asia. Besides, many other 

countries, such as the Philippines, Bangladesh, Indonesia, Pakistan, Ecuador, Guineas 

and the USA, have also achieved great progress in extending hybrid rice technology. 

Recently, a number of experimental trials and large-scale demonstrations in farmers’ field 

conducted in these countries have shown that hybrid rice can significantly outyield their 

local CK varieties. For example, in Philippines, under technical assist by FAO, IRRI and 

our Center, hybrid rice has been commercialized two years ago. Especially a super hybrid 

rice variety called SL-8 has been developed by my assistant in Philippines, it was planted 

to about 3000 ha in 2003 and the average yield was 8.5 t/ha, more than doubled the 

country’s average yield. Based on this achievement, the Philippines government has 

made an ambitious plan, in which the goal is to plant 3 million ha of hybrid rice by 2007. 

The above facts clearly indicate that hybrid rice technology developed by China is also 

effective to greatly increase rice yield worldwide.  

 The ever-forwarding technology improvement by scientists, its dissemination by 

seed industries and extension workers and the policy and financial support by national 

and local governments contribute greatly to the success in development and use of hybrid 

rice technology. And I firmly believe that hybrid rice, relying on scientific and 

technological advances and the efforts from all other aspects, particularly from FAO and 

IRRI, will have a very good prospect for commercial production and continue to play a 

key role in ensuring the future food security worldwide in the new century.  

 Finally, as the Director General of the China National Hybrid Rice R & D Center, 

I am very glad to announce here that we will try our best to help other countries to further 

speed up the development of hybrid rice in the whole world.  

 

ที่ ม า  : http://www.fao.org/rice2004/en/pdf/longping.pdf ( 2 0  ก ั น ย า ย น  2 5 5 3 )

http://www.fao.org/rice2004/en/pdf/longping.pdf%20(20
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บทน า 
การที่พื้นที่นาของประเทศส่วนใหญ่ไดเ้ปลีย่นไปปลูกขา้วพนัธุป์รบัปรุงและพนัธุย์อดนิยมจ านวนไม่กี่

พนัธุ ์ท าใหเ้ชื้อพนัธุข์า้วไทยไดสู้ญหายไปจากทอ้งนาเป็นอนัมาก  แต่เมื่อเทียบกบัประเทศผูป้ลูกขา้วรายใหญ่
อื่น ๆ อาทิ จีน เวียดนาม ที่ไดเ้ปลี่ยนไปปลูกขา้วพนัธุส์มยัใหม่โดยสิ้นเชิง  ทรพัยากรพนัธุกรรมขา้วไทยใน
หลายทอ้งถิ่นยงัคงสมบูรณ์ดว้ยความหลากหลาย ไดเ้อื้ อประโยชน์แก่ชาวนาชาวไร่ผูป้ลูกขา้วในพื้นที่ที่ไม่
สามารถใชข้า้วพนัธุป์รบัปรุงของทางราชการได  ้และมีหลายกรณีที่พนัธุพ์ื้ นเมืองเป็นทรพัยากรส าคญัให ้
เกษตรกรไดป้รบัปรุงระบบการท านาไดผ้ลตอบแทนเพิ่มขึ้นไม่แพก้ารใชข้า้วพนัธุส์มยัใหม่ในนาชลประทานที่

เรียกว่าการปฏิวตัิเขียว ความเขา้ใจในลกัษณะโครงสรา้งและพลวตัรของความหลากหลายน้ี  ตลอดจน
กระบวนการการจดัการเชื้อพนัธุข์า้วของเกษตรกรและชมุชน เป็นทางหน่ึงทีจ่ะช่วยปรบัปรุงระบบการผลติเพิ่ม
มลูค่าจากการปลูกขา้วของประเทศ อีกท ัง้การอนุรกัษค์วามหลากหลายทางพนัธุกรรมของเชื้อพนัธุข์า้วไทยให ้
ย ัง่ยนืต่อไปในอนาคต (ตารางที ่1) 
 ส่วนส าคญัอีกส่วนหน่ึงของแหล่งพนัธุกรรมขา้วไทยคือขา้วป่า เพราะขา้วป่าเป็นแหล่งพนัธุกรรมที่มี
ความหลากหลายกว่าขา้วปลูกหลายเท่า นอกจากน้ีการแลกเปลี่ยนพนัธุกรรม (gene flow) ระหว่างขา้วป่า
และขา้วปลูกยงัเป็นกระบวนการส าคญัในววิฒันาการในแหล่งพนัธุกรรม  (gene pool) น้ีดว้ย (เบญจวรรณ, 
http://agronomy.agri.cmu.ac.th/pnlab/data/BR_thairice2005.pdf) 
 การท าความเขา้ใจพนัธุกรรมขา้ว จะท าใหเ้หน็การเปลีย่นแปลงของพนัธุ ์ลกัษณะที่ปรากฏในปจัจุบนั 

รวมท ัง้ท  าใหเ้กษตรกร หรือนกัวชิาการไดต้ระหนกัเหน็ความส าคญัของการเปลีย่นแปลง และววิฒันาการ เพื่อ

การเตรยีมการจดัการ หรอือาจรวมถงึการแกไ้ขปญัหาทางพนัธุกรรมพชืทีอ่าจเกดิขึ้นในอนาคต 
 
พลวตัในแหล่งพนัธุกรรมขา้วป่าและขา้วปลูก  

ในประเทศไทยมขีา้วป่าหลายชนิด แต่ที่เรียก “ขา้วป่า” ในที่น้ีคือขา้วป่าสามญั (Oryza rufipogon 
Griff.) ซึ่งเป็นชนิดแพร่หลายที่สุด ขา้วป่ามถีิ่นที่อยู่ในบริเวณที่ลุ่มมนี า้ขงั ซึ่งอาจเป็นแหล่งน า้ธรรมชาติ เช่น
ขอบหนอง ในชุก หรือที่ลุ่มขา้งทาง ที่รกรา้ง ขา้งคลองชลประทาน หรอืคูส่งน า้ในนา ในที่น า้ขงัตลอดปีเป็นขา้ว
ป่าอายุขา้มปีและขยายพนัธุโ์ดยการงอกจากขอ้ของตน้เดมิ ในที่น า้ขงัเฉพาะในฤดูฝน เช่นในร่องน า้ขา้งทางตน้
ขา้วป่าจะมดีอกติดเมลด็ในปลายฝนและตายไปเมื่อน า้แหง้ และงอกจากเมลด็เมือ่ฝนมาในปีต่อไป แมข้า้วป่า
แถบชานเมอืงจะไดห้ายไปบา้งเมือ่ทีน่าไดถ้กูเปลีย่นไปเป็นเมอืง แต่ในปจัจบุนัยงัคงพบประชากรขา้วป่าไดแ้ทบ
ทุกจงัหวดั มขีา้วป่าขา้มปีหลายประชากรที่ครอบคลุมพื้นที่ต ัง้แต่รอ้ยถึงพนัไร่  เช่นที่ขอบหนองหาร จงัหวดั
สกลนคร หนองญาติ จงัหวดันครพนม แปลงอนุรกัษใ์นศูนยว์จิยัขา้วปราจีนบุรี อ าเภอบา้นสรา้ง และบริเวณ 
“ชกุ” (หนองน า้) ทัว่ที่ราบลุ่มภาคกลาง และในที่น า้ขงัขา้งทางมขีา้วป่าขึ้นอยู่เป็นระยะทางหลายกิโลเมตร สอง
ขา้งคลองชลประทานแมแ่ฝก อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ มปีระชากรอยู่เป็นจุดรวมระยะทางกว่า 20 กม 

http://agronomy.agri.cmu.ac.th/pnlab/data/BR_thairice2005.pdf
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การจ าแนกขา้วป่าออกจากวชัพืชตระกูลหญา้และขา้วปลูกสามารถท าไดอ้ย่างง่ายดาย  ดว้ยลกัษณะรวงที่เด่น
เป็นเอกลกัษณ์ มองเห็นไดแ้ต่ไกลในฤดูที่ขา้วป่าออกรวงและดอกบาน  ตัง้แต่เดือนตุลาคมถึงปลายเดือน
ธนัวาคม สามารถจ าแนกแยกแยะไดจ้ากหญา้ชนิดอื่นและขา้วปลูก  แมจ้ากในรถยนต์ที่วิ่งดว้ยความเร็ว
พอสมควรอยู่บนถนน (ภาพที ่1) 
(เบญจวรรณ, http://agronomy.agri.cmu.ac.th/pnlab/data/BR_thairice2005.pdf) 
  

ขา้วเป็นพชืที่ผสมเกสรในดอกเดียวกนัเป็นส่วนใหญ่ การผสมขา้มในอตัรา 0.03%-0.1% มบีทบาท
ในการถ่ายเปลี่ยนพนัธุกรรมระหว่างสายพนัธุอ์ยู่บา้ง  (ดูตวัอย่างใน Brown, 1957; Reaño and Pham, 
1998) แต่พลวตัในพนัธุกรรมขา้วส่วนใหญ่เกดิขึ้นโดยการผสมขา้มผ่านขา้วป่า ก่อนหนา้น้ีไดม้ผูีส้งัเกตว่าเกิด
กลุ่มตน้ขา้วที่มีลกัษณะเป็นพนัธุท์าง (hybrid swarm) ระหว่างขา้วป่าและขา้วปลูกเกิดขึ้นในนาในประเทศ
ไท ย  (Oka and Chang, 1961; Morishima et al., 1984; Chitrakorn, 1995) ช าว น า เชี ย ง ให ม่
เมือ่ก่อนรูจ้กัขา้วพนัทางเหล่าน้ีเป็นอย่างดี ในบางทอ้งถิ่นเรียกว่าขา้ว “อีเห็น” ส่วนใหญ่มลีกัษณะไม่ดีดูคลา้ย
วชัพืชมากกว่าขา้ว ซึ่งตอ้งคดัออกในการเก็บเมล็ดพนัธุ ์ (Rerkasem and Rerkasem, 1984) แต่ในบาง
คราวจะพบตน้ที่มีลกัษณะดีเด่นของพนัธุลู์กผสม  (hybrid vigour) (Morishima et al., 1984) คาดว่า
น่าจะเป็นแหลง่หน่ึงของขา้วพนัธุพ์ื้นเมอืงพนัธุ ์ 
(เบญจวรรณ, http://agronomy.agri.cmu.ac.th/pnlab/data/BR_thairice2005.pdf) 
 
 

 
ภาพที ่4-1 A  
 
 
 

http://agronomy.agri.cmu.ac.th/pnlab/data/BR_thairice2005.pdf
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ภาพที ่4-1 B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.1 C 
ภาพที่ 4-1 A-C ขา้วป่าขา้งทางเห็นรวงไดแ้ต่ไกล คลองชลประทานแม่แฝก เชียงใหม่ รวงขา้วป่าในระยะใกล ้
แสดงลกัษณะช่อดอก และเกสร เมล็ดมีหาง มีอบัเรณู และเกสรตวัเมีย ที่มีขนาดใหญ่กว่าขา้วปลูกมาก มี
ลกัษณะการผสมเกสรที่เอื้อต่อการผสมขา้ม เกสรตวัเมยียื่นออกมานอกกลบีดอก และผสมเกสรดว้ยละออง
เรณูจากดอกหรอืตน้อื่นเสรจ็ไปก่อนเวลาทีจ่ะมกีารโปรยละอองเรณูจากดอกเดยีวกนั 
(เบญจวรรณ, http://agronomy.agri.cmu.ac.th/pnlab/data/BR_thairice2005.pdf) 
   
 ลูกผสมขา้วป่าขา้วปลูกจะปรากฏอยู่ท ัว่ไปในนาขา้วที่อยู่ใกลป้ระชากรขา้วป่าธรรมชาติแปลงใหญ่ใน

ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคอีสาน แต่การรุกระบาดของของขา้ววชัพืชส่วนใหญ่เกิดขึ้นในนาหว่านน า้ตมและ
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หว่านขา้วแหง้ ทัง้ในพื้นที่นาชลประทานที่ปลูกขา้วพนัธุส์มยัใหม่โดยการท านาแบบเขม้ขน้ 2-3 ครัง้ต่อปี และ
พื้นที่นาน า้ฝนทีป่ลูกขา้วพนัธุพ์ื้นเมอืง ในนาด าจะปรากฏขา้วลูกผสมขา้วป่าขา้วปลูกขึ้นเพยีงประปรายตามขอบ
แปลงและหวัไร่ปลายนา มกีารรุกระบาดของขา้ววชัพชืลงในนานอ้ยมาก การแลกเปลีย่นยนีระหว่างขา้วป่าและ
ขา้วปลูกน้ีเป็นกระบวนการทางชีวภาพที่น่าจะเกิดขึ้นตลอดเวลามาแต่ในอดีตตัง้แต่มกีารปลูกขา้วเป็นตนัมา  
และคงจะด าเนินต่อตราบใดที่ยงัมีประชากรขา้วป่าแพร่หลายในธรรมชาติใกลก้บัขา้วปลูกในแปลงนา  ความ
เขา้ใจในเงื่อนไขทางนิเวศ ทางเทคโนโลยแีละการจดัการที่ท  าใหลู้กผสมขา้วป่าขา้วปลูกมวีวิฒันาการไปใน 40 
ทางใดทางหน่ึง จะส าคญัยิ่งต่อความย ัง่ยืนของท ัง้ระบบการท านาและแหล่งพนัธุกรรมขา้วสืบไปในอนาคต  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปจัจุบนัที่ระบบการท านาก าลงัมกีารเปลีย่นแปลงอย่างมากมายและรวดเร็ว  
จากการท านาด าไปเป็นนาหว่านเพราะค่าแรงที่สูงขึ้น การเกี่ยวขา้วดว้ยเครื่องจกัรที่มาทดแทนการเกี่ยวและ
นวดดว้ยแรงคน การใชส้ารก าจดัวชัพชืมากขึ้น ตลอดจนพนัธุกรรมทีน่ าเขา้มาเพือ่การปรบัปรุงพนัธุจ์ากต่างถิ่น
หรือต่างชนิด เช่นในขา้วพนัธุ ์สมยัใหม่กึ่งเตี้ ยจากต่างประเทศ  ขา้วลูกผสม (male sterility genes in 
hybrid rice) ขา้วตดัแต่งพนัธุกรรม (transgenes ในขา้ว GM ) การรุกระบาดของขา้ววชัพืชลงนาเป็น
ตวัอย่างของพลวตัในระบบพนัธุกรรมขา้วป่า-ขา้วปลูกทางหน่ึงที่ไดลู้กผสมที่เก่งมาก (super weed) พลวตั
ในระบบพนัธุกรรมไปในอีกทิศทางหน่ึงคือการไดลู้กผสมที่ไม่สมบูรณ์สามารถแพร่พ ันธุต่์อไปไดเ้พียงจ ากดั 
การแลกเปลี่ยนพนัธุกรรมระหว่างขา้วปลูกกบัขา้วป่าน้ีนอกจากจะมผีลกระทบโดยตรงทางเศรษฐกิจต่อการ

ผลติขา้วแลว้ ยงัอาจจะส่งผลต่อความหลากหลายทางพนัธุกรรมของขา้วป่าธรรมชาติต่อไปในอนาคตดว้ย 
(เบญจวรรณ, http://agronomy.agri.cmu.ac.th/pnlab/data/BR_thairice2005.pdf) 
 
การจดัการขา้ววชัพชื 
 ปจัจุบนัขา้ววชัพืช (weedy rice) เป็นปญัหาส าคญัในระบบการท านาหว่าน  โดยเฉพาะในเขต
ชลประทานพื้นที่ภาคกลางจนถึงภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งเป็นแหล่งผลติขา้วเพื่อการส่งออกที่ส  าคญัของประเทศ 
ท าใหผ้ลผลติขา้วเสียหายท ัง้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ  ในดา้นปริมาณนัน้เกิดเน่ืองจากขา้ววชัพืชขึ้นข่มขา้ว
ปลูก และเมื่อเมลด็สุกแก่จะร่วงเกือบหมดไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลติได  ้ส่วนความเสยีหายในดา้นคุณภาพ
หมายถงึ ขา้ววชัพืชบางชนิดที่เมลด็ไม่ร่วงเมือ่สุกแก่ แต่มเีปลอืกเมลด็เป็นสนี า้ตาลแดง และเมลด็ขา้วมสีแีดง 
ท าใหถ้กูตดัราคาเกวยีนละ 200-300 บาท ตามความมากนอ้ยของเมลด็ขา้วสแีดงทีป่นอยู่ (จรรยา, 2547ข) 
 ขา้ววชัพชื มหีลากหลายลกัษณะ ทัง้ตน้ ความสูง การแตกกอ ขนาดใบ สแีละขนาดเมลด็ (อญัชลแีละ
คณะ, 2548 ก) เยื่อหุม้เมลด็มที ัง้สขีาว และสแีดง หากมสีีแดงจะมกีระทบต่อคุณภาพเมลด็มากขึ้นเน่ืองจาก
ท าใหคุ้ณภาพเมลด็ขา้วไม่ผ่านมาตรฐาน ทัง้ทีเ่ป็นเมลด็เพื่อใชท้  าพนัธุแ์ละขายโรงสี จะถกูตดัราคา ท าใหร้ายได ้
ของเกษตรกรลดลง ขา้ววชัพืชนอกจากพบว่าเป็นปญัหาในประเทศไทยแลว้ (จรรยา, 2548; Vongsaroj, 
2000) ยงัพบว่าเป็นปญัหาในเวยีดนาม (Duong Van Chin, et al. 2000) พม่า (Saw Ler Wah Win, et 
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al., 2000) มาเลเซีย  (Azmi et al., 2000) สาธารณรัฐประชาชนลาว  (Rao et al., 2000) ศรีล ังกา 
(Marambe and Amaransinghe, 2000) ฟิลปิปินส ์(Baltazar and Janiya, 2000) และสหรฐัอเมริกา 
(Eastin, 1979) ดว้ย จากการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพนัธุท์ี่รวบรวมจากแปลงเกษตรกรในทุกภาคของ
ประเทศไทย จ านวน 1,046 ตวัอย่าง พบระดบัความรุนแรงของขา้วแดงตัง้แต่ 0 ถงึ 10,433 เมลด็ในตวัอย่าง
ขา้วเปลอืก 500 กรมั (อญัชลแีละคณะ, 2548 ค) ลกัษณะที่ส  าคญัของขา้ววชัพชืที่ท  าใหก้ าจดัไดย้ากคือเมลด็
ร่วงง่าย และมีระยะพกัตวั (Eastin, 1979) อญัชลแีละคณะ (2548 ข) พบว่าระยะพกัตวัของขา้วแดงส่วน
ใหญ่อยู่ในช่วง 6-8 สปัดาห ์นอกจากน้ี อญัชลแีละอ่วม (2547) ยงัพบว่า ขา้วแดงที่ยงัมกีารพกัตวั สามารถ
รอดชีวติในสภาพน า้ขงัไดน้านกว่าขา้วพนัธุร์บัรองท ัว่ไป แมจ้ะอยู่ในสภาพน า้ขงันานถงึ 49 วนั เมลด็ขา้วตาย
เพียงประมาณ 50% โดยยงัคงมีการพกัตวัประมาณ  20% ส่วนอีกประมาณ 30% สามารถพฒันาเป็นตน้
สมบูรณไ์ดห้ากอยู่ในสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม เกษตรกรในหลายพื้นทีย่งัประสบปญัหาขา้ววชัพชืระบาดอย่าง
รุนแรงท าใหผ้ลผลติที่ไดล้ดต า่มาก รายไดล้ดลง เกิดหน้ีสนิเพิ่มขึ้น การศึกษาปญัหาและการจดัการผสมผสาน
อย่างต่อเน่ืองเฉพาะพื้นทีจ่ะช่วยบรรเทาปญัหาของเกษตรกรลงได ้
 การแพร่กระจายของขา้ววชัพชืนัน้เกิดจากสาเหตุส  าคญั 2 ประการคือ การปนในเมลด็พนัธุข์า้ว และ
ติดไปกบัรถเกี่ยวนวดขา้ว ท าใหข้า้ววชัพืชระบาดไปสู่แหล่งปลูกขา้วอื่นไดอ้ย่างรวดเร็ว  โดยพบว่า ในพื้นที่
ศึกษาต าบลเขาสามสิบหาบ จงัหวดักาญจนบุรี มแีปลงนาที่มกีารระบาดของขา้ววชัพืชเพิ่มขึ้น จาก 29 แปลง 
ในปี พ.ศ. 2544 เป็น 169 แปลง ในปี พ.ศ. 2546 (อริยา, 2547) ซึ่งเหตุการณ์น้ีก าลงัเกิดขึ้นในพื้นที่ปลูก
ขา้วในจงัหวดัอื่น ๆ (จรรยา, 2547 ค)  
 การจดัการปญัหาขา้ววชัพชืที่ระบาดในนาขา้วนัน้อาจท าไดห้ลายวธิี โดยใชเ้มลด็พนัธุท์ีบ่รสุิทธิ์ วธิีเขต
กรรม การใชแ้รงงานตดัรวง รวมท ัง้การใชส้ารก าจดัวชัพืช แต่ไม่มีวิธีการใดควบคุมขา้ววชัพืชได  ้100 
เปอรเ์ซน็ต ์ส าหรบัการใชส้ารก าจดัวชัพชืเป็นเรื่องที่ท  าไดย้าก เพราะขา้ววชัพืชซึ่งเกิดจากการผสมขา้มระหว่าง
ขา้วป่ากบัขา้วปลูก มคีวามใกลช้ิดทางพนัธุกรรมกบัขา้วปลูกมาก จึงยากที่จะหาสารก าจดัวชัพืชมาควบคุมได  ้
แต่จากการศึกษาเบื้องตน้ พบว่า มสีารก าจดัวชัพืชบางชนิดที่มีศกัยภาพในการน ามาใชค้วบคุมขา้ววชัพืชได  ้
(ส าราญและคณะ, 2548) ซึง่สารก าจดัวชัพชืทีส่ามารถก าจดัขา้ววชัพชืได  ้ก็เป็นอนัตรายต่อขา้วปลูกไดเ้ช่นกนั 
ดงันัน้ งานวิจยัการใชส้ารก าจดัวชัพืชจึงเป็นเรื่องที่ตอ้งด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง  เพื่อหาสารก าจดัวชัพืชและ
เทคนิควธิีการใชแ้บบใหม่ ๆ มาควบคุมขา้ววชัพชื เน่ืองจากขา้ววชัพชืมคีวามหลากหลายทางพนัธุกรรม อาจจะ
มกีารปรบัตวัตา้นทานสารก าจดัวชัพชืไดอ้ย่างรวดเรว็ จากการศึกษาของ   
 อาทติย ์และ พสิฐิ (http://www.brrd.in.th/main/document/Pattaya52%20report/21.pdf) พบว่าสาร
ก าจดัวชัพชืที่ใชม้คีวามเป็นพษิต่อตน้ขา้วในระดบัปานกลาง 40–50 เปอรเ์ซน็ต ์มปีระสทิธิภาพในการควบคุม
ขา้ววชัพชื 60 – 80 เปอรเ์ซน็ต ์โดยสารก าจดัวชัพชืที่มปีระสทิธภิาพในการควบคุมขา้ววชัพชืไดด้ี มจี านวนขา้ว
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วชัพืชค่อนขา้งนอ้ย และไดผ้ลผลติขา้วค่อนขา้งสูง คือ dimethenamid, pretilachlor+dimethenamid, 
dimethenamid+oxadiargyl และ imazethapyr+ pendimethalin 
 นอกเหนือจากนัน้  ยงัมกีารวจิยัการทดสอบเทคโนโลยกีารจดัการขา้ววชัพืชดว้ยวธิีผสมผสานในนา
เกษตรกร โดยเฉลิมชาติ และคณะ (http://pikul.lib.ku.ac.th/FullText_Rice3/RIC020095c.pdf) เพื่อ
ป้องกนัก าจดัขา้ววชัพืชไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพในสภาพการปลูกขา้วแบบนาหว่านน า้ตมชลประทานที่มกีารท า

นาต่อเน่ืองตลอดปี โดยใชเ้ทคโนโลยกีารป้องกนัก าจดัขา้วเรื้อในแปลงผลติเมลด็พนัธุข์า้วในดา้นการเตรยีมดิน
และการใชพ้นัธุข์า้วร่วมกบัการใชส้ารเคมคีวบคุมวชัพืชบางชนิด  และการจดัการน า้อย่างมี ประสิทธิภาพหลงั
การหว่านขา้ว จดัรวมขึ้นเป็นชุดเทคโนโลย ีด าเนินการในฤดูนาปรงัและนาปี พ.ศ. 2549 ทัง้ 2 ฤดูตดิต่อกนัใน
นาเกษตรกร ต.บางเลน จ.นครปฐม โดยมขี ัน้ตอนการปฏบิตัิตามกรรมวธิีดงัน้ี หลงัจากเก็บเกี่ยว ผลผลติขา้ว
แลว้ท าการพกัดนิ โดยใชร้ถไถเดินตามพ่วงดว้ยขลุบย า่จนดินเป็นเทอืก จากนัน้ลูบเทอืกแลว้ชกัร่อง ระบายน า้
ออกจากแปลงใหแ้หง้ทิ้งไว ้3 วนั สูบน า้เขา้แปลงพรอ้มกบัพ่นสารป้องกนัวชัพชื คือ thiobencarb 320 กรมั
สารออกฤทธิ์/ไร่ หรือ oxadiazon 160 กรมัสารออกฤทธิ์/ไร่ แลว้แต่กรรมวิธี แช่ทิ้งไว ้3 วนั ระบายน า้ออก 
แลว้หว่านขา้ว ท าการตดัขา้ววชัพชื 3 ครัง้ ในระยะแตกกอสูงสุด ออกดอก และก่อนเก็บเกี่ยว ท าต่อเน่ืองกนั 2 
ฤดู ผลการทดลองพบว่า การใชชุ้ดเทคโนโลยีการจดัการขา้ววชัพืชแบบผสมผสาน สามารถลดปริมาณขา้ว
วชัพืช จาก 55.7 รวง/ตร.ม. (ก่อนท าการทดสอบ) เหลือ 1.39-1.70 รวง/ตร.ม. ในฤดูแรกที่ทดสอบ และ 
0.31-049 รวง/ตร.ม. ในฤดูที ่2 ท าการทดสอบเปรียบเทยีบกบัวธิีการจดัการของเกษตรกร ซึง่มวีธิกีารจดัการ
แตกต่างกนั แต่ มีเพียงการพกัดินในสภาพแหง้ และการถอนขา้ววชัพืช 1 ครัง้ ในระยะแตกกอสูงสุด ที่ท  า
เหมอืนกนัเท่านัน้ ม ีปริมาณวชัพืชลดลงในฤดูแรกที่ท  าการทดสอบเหลอื 17.05 รวง/ตร.ม. และ 12 รวง/ตร.
ม. ในฤดูที่ 2 ดงันัน้จะ เหน็ไดว้่า การพกัดินในสภาพแหง้เพื่อล่อเมลด็ขา้ววชัพืชใหง้อกแลว้ก าจดัทิ้ง  และการ
ตดัขา้ววชัพชืเป็นแนวทางที่ จะแกป้ญัหาขา้ววชัพชืได ้แต่ตอ้งมกีารใชเ้ทคโนโลยอีื่น ๆ ผสมผสานร่วมอกี เพื่อ
เป็นการแกป้ญัหาไดอ้ย่างม ีประสทิธิภาพ และควรใชอ้ย่างต่อเน่ืองเพื่อไม่ใหป้ญัหาขา้ววชัพชืกลบัมาระบาดได ้
อกี ซึง่เมือ่ปรมิาณขา้ววชัพชื ลดนอ้ยลง อาจมกีารลดข ัน้ตอนการปฏบิตัิบางอย่างลงเพื่อลดค่าใชจ่้าย ซึ่งตอ้งมี
การศึกษาเพือ่ปรบัใชไ้ดก้บัพื้นที่ แต่ละพื้นทีไ่ดอ้ย่างย ัง่ยนืต่อไป  
 อกีวธิกีารหน่ึงทีม่กีารศึกษาโดย อญัชล ีและชวลติ (http://www.brrd.in.th/main/document/ 
Pattaya52%20report/29.pdf) พบว่า การจดัการขา้ววชัพชืแบบผสมผสานในนาหว่านน า้ตมในนาเกษตรกร
ทีป่ระสบปญัหาการระบาดของขา้ววชัพชื กรณีศึกษา แปลงเกษตรกร อ.ไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี นัน้ ระยะพกั
ตวัของขา้วแดงที่พบในแปลงเกษตรกรที่ท  าการทดลองมีระยะพกัตวั  7 สปัดาห ์การจดัการแบบผสมผสาน 
ตัง้แต่การพกัดินหลงัจากเก็บเกี่ยวขา้วปลูก ประมาณ 8 สปัดาห ์การกระตุน้ใหข้า้วเรื้องอก จากนัน้ท าลายใน
ข ัน้ตอนการเตรยีมดนิอย่างประณีต ร่วมกบัการใชเ้มลด็พนัธุห์ลกัจากศูนยว์จิยัฯ ใชส้ารเคมคีวบคุมวชัพชืก่อน
หว่านร่วมกบัการรกัษาระดบัน า้ตลอดระยะการเจริญเติบโตของขา้ว ตลอดจนการตรวจตดัขา้วปน การปฏบิตัิ

http://pikul.lib.ku.ac.th/FullText_Rice3/RIC020095c.pdf
http://www.brrd.in.th/main/document/
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อย่างต่อเน่ืองทกุฤดู สามารถลดปรมิาณขา้ววชัพชืและเพิม่ผลผลติขา้วได ้ปรมิาณขา้ววชัพชืจาก 70% ในฤดูที ่
1 ลดเหลอื 2% ในฤดูที ่3 และผลผลติจาก 207 กโิลกรมัต่อไร่ ในฤดูที่ 1 เพิม่เป็น 866 กิโลกรมัต่อไร่ ในฤดู
ที ่3 ค่าเฉลีย่ปรมิาณเมลด็ขา้วแดง (จ านวนเมลด็/500 กรมั) ในตวัอย่างผลผลติขา้วลดจาก 515 เมลด็ ใน 500 
กรมัขา้วเปลอืกในฤดูที ่1 เป็น 25 เมลด็ ใน  500 กรมัขา้วเปลอืก ในฤดูที ่3  
 

ตารางที ่4-1 พนัธุข์า้วพื้นเมอืงทีไ่ดป้รบัปรุงโดยการคดัเลอืกพนัธุพ์ื้นเมอืง 
พนัธุ์ขา้วที่ไดป้รบัปรุงโดยการ

คดัเลอืกพนัธุพ์ื้นเมอืง  
ขา้วพนัธุพ์ื้นเมอืง  

ชื่อพนัธุป์รบัปรุง  พ.ศ. ทีแ่นะน า  
ขาวตาแหง้  ขาวตาแหง้ 17  2499  
ขาวดอกมะล ิ ขาวดอกมะล ิ105  2502  
เหมยนอง  เหมยนอง 62 M  2502  
ป่ินแกว้  ป่ินแกว้ 56  2502  
เลบ็มอืนาง  เลบ็มอืนาง 111  2502  
ตะเภาแกว้  ตะเภาแกว้ 161  2502  
เกา้รวง  เกา้รวง 88  2505  
นางพญา  นางพญา 132  2505  
เหลอืงประทวิ  เหลอืงประทวิ 123  2508  
นางมล  นางมล S 4  2508  
หางย ี หางย ี71  2511  
เหลอืงใหญ่  เหลอืงใหญ่ 148  2511  
ขาวปากหมอ้  ขาวปากหมอ้ 148  2511  
น า้สะกยุ  น า้สะกยุ 19  2511  
เผอืกน า้  เผอืกน า้ 43  2511  
พวงไร่  พวงไร่ 2  2511  
เฉ้ียง  เฉ้ียงพทัลุง  2537  
ลูกแดง  ลูกแดงปตัตานี  2537  
เลบ็นก  เลบ็นกปตัตานี  2537  
พลายงาม  พลายงามปราจนีบรุ ี 2437  
ทีม่า : ดดัแปลงจาก สถาบนัวจิยัขา้ว (2533) : กรมวชิาการ (2546)  
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 ตวัอย่างเช่นพนัธุข์า้วเหมยนองของแต่ละทอ้งถิ่นถูกคดัเลอืกมาโดยเกษตรกรและสภาพแวดลอ้ม

รวมท ัง้ประชากรแมลงบ ัว่ในทอ้งถิ่นนัน้ๆ แต่เหมยนอง 62 M ซึ่งท าการคดัเลอืกที่สถานีทดลองขา้วสนัป่าตอง
ในปี พ.ศ. 2598 ทนทานต่อแมลงบ ัว่บางสายพนัธุแ์ต่พบว่าไม่ทนต่อแมลงบ ัว่จากน่าน (จินตนาและคณะ 
2539) 
 พนัธุพ์ื้นเมอืงทีย่งัคงความหลากหลายทางพนัธุกรรมอยู่ เป็นรากฐานของพฒันาการในระบบการผลติ
ขา้วอีกทางหน่ึงในพื้นที่ที่ไม่เขา้ถึงเทคโนโลยีปฏิวตัิเขียว  โดยเปิดโอกาสใหเ้กษตรกรไดค้ดัเลือกพนัธุใ์ห ้
เหมาะสมกบัเงือ่นไขและความตอ้งการของพื้นทีแ่ละความตอ้งการในครวัเรอืนหรือตลาด ตวัอย่างน้ีมใีหเ้หน็ได ้
จากการท านาในเขตทีลุ่ม่น า้ลกึ และการปลูกขา้วไร่ในทีสู่ง 
 
การอนุรกัษค์วามหลากหลายทางพนัธุกรรมของเช้ือพนัธุข์า้วพื้นเมืองในทอ้งถิน่  

อนุสนธิสญัญาความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity, CBD) ได ้
เจาะจงชี้ ชดัว่าการอนุรกัษเ์ชื้ อพนัธุพ์ืชพื้นเมืองไวใ้นทอ้งถิ่น  (In situ conservation) เป็นวิธีการอนุรกัษ์
ส  าค ัญทางหน่ึง (United Nations, 1992) จึงมีการตื่นตวัในการอนุรกัษ์พนัธุ ์พืชพื้ นเมืองไวใ้นทอ้งถิ่น
มากมายท ัว่โลก ดว้ยแรงหนุนจากองค์กรพฒันาเอกชน (NGO) ไดม้ีการริเริ่มโครงการอนุรกัษพ์นัธุข์า้ว
พื้นเมอืงในระดบัหมู่บา้น ชมรม และโรงเรียน ในหลายพื้นที่ท ัว่ประเทศไทย แต่โครงการอนุรกัษข์า้วพื้นเมอืง
ส่วนใหญ่ท ัง้ในและนอกประเทศมกัจะพยายามชกัจูงใหเ้กษตรกรเก็บรกัษาพนัธุข์า้วด ัง้เดิมไว ้ ถึงแมพ้นัธุ ์
เหล่านัน้จะไม่มีประโยชน์หรือหมดความหมายไปแลว้ในสายตาของเกษตรกร  การปลูกเชื้อพนัธุข์า้วทุกปีแม ้
เพยีงแปลงเลก็ๆลว้นแต่มตีน้ทุน จึงเป็นการยากที่การเก็บรกัษาพนัธุข์า้วที่เกษตรกรไม่เหน็ความส าคญัแลว้จะ
ย ัง่ยืนไปไดใ้นระยะยาว โครงการอนุรกัษ ์51 พนัธุพ์ืชไวใ้นทอ้งถิ่นหลายโครงการตอ้งสิ้นสุดเมื่อเงนิอุดหนุน
จากภายนอกหมดลง แรงจูงใจจากพระราชบญัญตัิคุม้ครองพนัธุพ์ชื พ.ศ. 2542 (หอ้งสมดุกฎหมาย, 2547) 
มขีอบเขตค่อนขา้งจ ากดัส าหรบัขา้วพื้นเมอืงเพราะพนัธุข์า้วพื้นเมอืงมไิดเ้ป็นผลจากสติปญัญาของใครคนใดคน

หน่ึง แต่เป็นทรพัยส์นิทางปญัญาส่วนรวมที่ไดส้รา้งสมร่วมกนัมาหลายช ัว่อายุคน ไม่มหีมู่บา้นชุมชนไหนๆถือ
สทิธเิป็นของตนเองไดโ้ดยล าพงั  
(เบญจวรรณ, http://agronomy.agri.cmu.ac.th/pnlab/data/BR_thairice2005.pdf) 
 เป็นเรื่องน่ายนิดเีป็นอย่างยิ่งทีม่ี หลายกลุ่ม หลายคณะ ไดใ้หค้วามสนใจในความส าคญัของพนัธุข์า้ว
พื้นเมอืงและพยายามช่วยกนัอนุรกัษไ์ว  ้แต่เชื้อพนัธุพ์ชืพื้นเมอืงแตกต่างไป แกว้ แหวน เงนิ ทอง โบราณวตัถ ุ
ทรพัยส์มบตัไิม่มชีวีติ ทีเ่ก็บไวไ้ดใ้นกรุหรือตูนิ้รภยั และแตกต่างไปจากพชืป่าและสตัวป่์าที่หายากที่รกัษาไวไ้ด ้
ในอทุยานหรอืสวนสตัว ์พชืเกษตรมคีวามผูกพนัใกลช้ดิกบัระบบการเพาะปลูกทีถ่กูก าหนดโดยเงือ่นไขของการ
จดัการไปพรอ้มๆกบัเงื่อนไขของสภาพแวดลอ้มทางนิเวศ  เหตุผลส าคญัที่ตอ้งมีการอนุรกัษเ์ชื้ อพนัธุพ์ืช
พื้นเมอืงไวใ้นทอ้งถิ่นควบคู่ไปกบัการอนุรกัษไ์วใ้นหอ้งเยน็นอกทอ้งถิ่น  (Ex situ conservation) ก็เพราะว่า



 82 

 
 

ความหลากหลายท ัง้หมดน้ีจะไดม้ีโอกาสวิวฒันาการไปกบัระบบการเพาะปลูกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม

กาลเวลาของเทคโนโลยีการผลติ การพฒันาของระบบเศรษฐกิจและสงัคม อีกท ัง้โรคและแมลงศตัรูใหม่ๆที่
อาจเกิดขึ้นในระบบการเพาะปลูกในทอ้งถิ่น แปลงอนุรกัษข์องหมู่บา้น ชมรม หรือโรงเรียนที่อยู่แยกออกจาก
แปลงผลติในนาหรือไร่ อาจมสีภาพแวดลอ้มที่แปลกไป และถูกตดัขาดจากระบบการผลติจริง ไม่ต่างไปจาก
ตวัอย่างที่แช่แขง็ไวใ้นหอ้งเยน็ การน าเชื้อพนัธุข์า้วพื้นเมอืงออกปลูกในแปลงอนุรกัษท์กุปี ยงัอาจท าใหส้ดัส่วน
ของแต่ละพนัธุกรรมเกิดการเปลีย่นแปลงเพราะถูกคดัเลอืกดว้ยเงือ่นไขของสภาพแวดลอ้มในแปลงอนุรกัษท์ี่

ต่างไปจากแปลงผลติ  
(เบญจวรรณ, http://agronomy.agri.cmu.ac.th/pnlab/data/BR_thairice2005.pdf) 
 
 ความเขา้ใจในธรรมชาติของความหลากหลายของพนัธุข์า้วพื้นเมืองดงักล่าวมาในเบื้องตน้  ในแง่
โครงสรา้งความหลากหลายทางพนัธุกรรมในพนัธุข์า้วพื้นเมอืงกด็ี ในแงพ่ลวตัในแหล่งพนัธุกรรมก็ดี ในแง่ของ
การจดัการรกัษาและแลกเปลี่ยนเชื้อพนัธุข์องเกษตรกรและชุมชนก็ดี  ลว้นแต่มีส่วนช่วยในการตดัสินใจ
เกี่ยวกบัการอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชน์จากพนัธุพ์ื้นเมืองท ัง้สิ้น  ความพยายามอนุรกัษเ์ชื้อพนัธุใ์นทอ้งถิ่นที่มี
ความตัง้ใจดีแต่ขาดความเขา้ใจพื้นฐานในแงม่มุต่างๆของความหลากหลาย อาจเกิดผลเสยีมากกว่าผลดี ความ
เขา้ใจพื้นฐานเกี่ยวกบัการปรบัตวัต่อภาวะแวดลอ้มการปลูกขา้วที่หลากหลาย  ตลอดจนการตอบสนองต่อโรค
แมลงส าคญั น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการปรบัปรุงพนัธุ ์ และการน าความรูว้ิชาการมาประยุกต์ใชเ้พื่อเพิ่ม
ผลตอบแทนจากการปลูกขา้ว พื้นทีป่ลูกขา้วพนัธุพ์ื้นเมอืงในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบา้น คือลาว เขมร 
และพม่า รวมกนัท ัง้หมดถึง 45 ลา้นไร่ นบัว่าเป็นโอกาสสุดทา้ยที่จะอนุรกัษค์วามหลากหลายทางพนัธุกรรม
ของเชื้ อ 52 พนัธุข์า้วแหล่งส าคญัของโลกไวใ้นทอ้งถิ่น การพลาดโอกาสน้ีย่อมหมายถึงการสูญเสียแหล่ง
พนัธุกรรมของโลกไปดงัทีไ่ดเ้กดิขึ้นในประเทศผูป้ลูกขา้วอื่น เช่น จนี และเวยีดนาม 
(เบญจวรรณ, http://agronomy.agri.cmu.ac.th/pnlab/data/BR_thairice2005.pdf) 
 
แนวทางการแกป้ญัหาขา้ววชัพชื 
1. การปลูกขา้วแบบนาด าเพือ่ใหส้ามารถก าจดัขา้ววชัพชืไดง้า่ยและท ัว่ถงึ 

2. ใชเ้มลด็พนัธุบ์รสุิทธิ์ 
3. ใชก้ารเขตกรรม  
 ไดแ้ก่การศึกษาการพกัตวัของขา้ววชัพชื แลว้ท าการพกัดินในช่วงเวลาดงักลา่ว จากนัน้การกระตุน้ให ้

ขา้ววชัพืชงอก เพื่อท าการก าจดั อย่างไรก็ตามตอ้งมกีารจดัการร่วมกบัวธิีการอื่น ๆ เพื่อลดปริมาณขา้ววชัพืช

ในแปลง (อญัชลี และชวลติ, http://www.brrd.in.th/main/document/Pattaya52%20report/29.pdf, 
20 กนัยายน 2553) 
 

http://www.brrd.in.th/main/document/Pattaya52%20report/29.pdf
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4. ใชแ้รงงานตดัรวง 
5. การใชส้ารก าจดัวชัพืช เช่นจากรายงานการใชส้ารก าจดัวชัพืชก่อนและหลงัการงอกของขา้วไดแ้ก่ 
dimethenamid, pretilachlor+dimethenamid, dimethenamid+oxadiargyl แ ล ะ 

imazethapyr+pendimethalin  
(อ าทิ ตย์ และพิ สิ ฐ , http://www.brrd.in.th/main/document/Pattaya52% 20 report/21 .pdf, 20 
กนัยายน 2553) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.brrd.in.th/main/document/Pattaya52%20report/21.pdf
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จรรยา มณีโชต ิ2547ก. ขา้วหาง ขา้วแดง ขา้วดดี ภยัคุกคามชาวนา กสกิร 77: 6-15  
จรรยา มณีโชติ. 2547ข. ขา้ววชัพืช: ภยัที่คุกคามของชาวนา. จดหมายข่าวผลใิบ กรมวิชาการเกษตร ปีที่ 7 
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 8579 หนา้ 12.  
จรรยา มณีโชต.ิ 2548. ขา้ววชัพชื ปญัหาและการจดัการ. กลุม่วจิยัวชัพชื ส านกัวจิยัพฒันาการ อ าร ัก ข าพื ช 
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บทที่ 5 
 

ศตัรูขา้ว และการป้องกนั-ก าจดั 
โดย 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. พรรณธภิา ณ เชียงใหม่ 
นางสาวพมิพใ์จ มีตุม้ 

รองศาสตราจารย ์มานะ กาญจนมณีเสถยีร 
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บทน า  
      เกษตรกรที่ปลูกขา้วนบัเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ตอ้งเผชิญปญัหาในการผลิต ต ัง้แต่พนัธุข์า้วไม่มีคุณภาพ 

และเมื่อท าการปลูกในแปลงแลว้ เกษตรกรยงัตอ้งประสบปญัหาอื่น ๆ ตามมาอีกมากมายท ัง้ปญัหาโรค และ

แมลงศตัรูของขา้ว และท าใหเ้กดิตน้ทนุการผลติทีสู่งขึ้นจากการใชม้าตรการป้องกนัก าจดัศตัรูของขา้วดงักลา่ว 
       

 

ภาพที ่5-1 ขา้ว 

 

สารเคมีก าจดัศตัรูพชื 
      ประเทศไทยมการใชส้ารเคมใีนการก าจดัวชัพืชมายาวนาน แต่เป็นที่น่าสงัเกตว่าปริมาณศตัรูพชื ท ัง้โรค

และแมลงนัน้ไมไ่ดล้ดนอ้ยลง เน่ืองจากการใชส้ารก าจดัศตัรูชนิดเดิมเป็นระยะเวลานานๆ ก่อใหเ้กิดประชากร

ศตัรูพชืใหมท่ีม่คีวามสามารถในการตา้นทานต่อสารก าจดัศตัรูพชืมากขึ้น  
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ภาพที ่5-2 การปลูกขา้ว  

ทีม่า : พสุิทธิ์ (2553) 
      เป็นที่ทราบว่าประเทศไทยไม่สามารถผลิตสารเคมีก าจดัศัตรูพืชไดเ้อง ด ังนั้นจึงตอ้งน าเขา้จาก

ต่างประเทศ (ตารางที่ 5-2) เช่น ในปี 2544 คิดมลูค่าสารเคมใีนการก าจดัศตัรูพืชสูงถึง 11,040.84 ลา้นบาท 
โดยมลูค่าสูงทีสุ่ดคือสารก าจดัวชัพชื รองลงมาคือสารก าจดัแมลง และโรคพชืตามล าดบั (ตารางที่ 5-1) และมี
การใชส้ารเคมสี่วนใหญ่ในการผลติขา้ว (ภาพที ่5-3) 
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ตารางที ่5-1 แสดงปรมิาณและมลูค่าการใชส้ารเคมกีารเกษตรของประเทศไทย ปี 2544 

 

ทีม่า : ขอ้มลูจาก FAO STAT (หน่วย: บาท) (วทูิรย ์และสุรยินต,์ 2551) 
 
 

 

ภาพที ่5-3 แสดงเปอรเ์ซน็ตก์ารใชส้ารเคมใีนพชืปลูกของไทย 

ทีม่า : ดดัแปลงจาก วทูิรย ์และสุรยินต ์(2551) 
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 ตารางที ่5-2 แสดงขอ้มลูการน าเขา้วตัถอุนัตราย ประจ าปี พ.ศ. 2542 
 

ล าดบัที ่ ประเภทของวตัถอุนัราย  ปรมิาณ (กก.)  
ปริมาณสารส าคญั 

(กก.)  
มลูค่า (บาท) 

1 สารก าจดัแมลง (Insecticide) 19,525,622 19,079,776.03 6,589.279,284 
2 สารป้องกนัและก าจดัโรคพชื 7,204,375 4,962,723.71 914,321,310 
3 สารก าจดัวชัพชื (Herbicide) 27,639,414 15,661,756.27 3,260,168.744 
4 สารก าจดัไร 157,142 45.,628.84  33,508,855 
5 สารก าจดัหนู  216,000 86,405.40 20,185,560 

6 
สารควบคุมการเจริญเติบโตของ

พชื (PGR) 
876,524 619,084.61 132,206,283 

7 สารก าจดัหอยและหอยทาก 150,148 15,833.30 25,270.670 
8 สารรมควนัพษิ 285,809 261,834.05 40,260,458 
9 สารก าจดัไสเ้ดอืนฝอย 22,400 5,096.00 5,200,638 
10 สารชวีนิทรยี ์ 43,287 - 13,321,190 
11 อื่น ๆ (Miscellaneous)  745,207 730,523.66 25,657,936 
รวม 56,865,928 41,468,661.87 11,059,380,930 

ทีม่า: กองควบคุมพชืและวสัดุการเกษตร กรมวชิาการเกษตร อา้งองิโดย ศกัดา ศรนิีเวศน ์(2553)         

           
          ขอ้มลูขา้งตน้อาจท าใหพ้อจะมองเหน็ภาพการใชส้ารเคมใีนประเทศไทย ที่มกีารใชจ้นกลายเป็นส่วน

หน่ึงในปจัจยัการผลิตที่ส  าคญั ไม่สามารถขาดได ้และเป็นตน้ทุนการผลติที่น่าจะเป็นตน้ทุนที่สูงสุดหรือไม่

นอ้ยไปกว่าค่าแรงที่ใช ้อย่างไรก็ตามแมจ้ะมกีารใชส้ารเคมใีนการผลติ โดยเฉพาะในการปลูกขา้วมากเพยีงใด 
ปญัหาโรคและแมลงในแปลงขา้วก็ยงัคงมอียู่อย่างต่อเน่ือง และมไิดล้ดความรุนแรงลง  
 
           จากขอ้มลูรายงานสถานการณ์ขา้ว โดยศูนยป์ฏบิตัิการติดตามสถานการณ์ขา้ว กรมการขา้ว รายงาน

การเฝ้าระวงัโรคและแมลงศตัรูขา้วซึ่งแสดงใหเ้หน็ถึงสถานการณ์ปญัหาศตัรูขา้วที่มอีย่างต่อเน่ือง โดยพบว่า

เป็นปญัหาส าคญัต่อการปลูกขา้วคือการระบาดของเพลี้ยกระโดดสนี า้ตาล ซึง่เป็นพาหะโรคเขยีวเตี้ยและโรคใบ

หงกิ เพลี้ยจกัจ ัน่ปีกลายหยกั ซึ่งเป็นพาหะโรคใบสแีสด และปญัหาแมลงบ ัว่  ทัง้น้ีนอกจากโรคและแมลงดงัที่
กลา่วแลว้ ยงัพบศตัรูขา้วอื่น ๆ ทีส่  าคญั ดงัแสดงในตารางที ่5-3  
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ตารางที ่5-3 แสดงขอ้มลูศตัรูขา้ว 
 

ชนิดของศตัรูขา้ว ชื่อสามญัภาษาองักฤษ / ชื่อวทิยาศาสตร ์/ การเขา้ท าลาย 
หนอนกอสคีรมี  
หนอนกอสขีาว 

ชื่อสามญัภาษาองักฤษ : White stem-borer, White top-borer 
ชื่อวทิยาศาสตร ์: Scirpopha incertulas Walker: Crambidae 
การเขา้ท าลาย : ตวัหนอนเจาะกนิอยู่ในล าตน้  

หนอนกอแถบลายมว่ง ชื่อสามญัภาษาองักฤษ : Dark-headed riceborer 
ชื่อวทิยาศาสตร ์: Chilo polychrysus (Meyrick): Crambidae 
การเขา้ท าลาย : -  

หนอนกอแถบลาย ชื่อสามญัภาษาองักฤษ : Striped riceborer, Asiatic riceborer 
ชื่อวทิยาศาสตร ์: Chilo suppressalis (Walker): Crambidae 
การเขา้ท าลาย : -  

หนอนกอสชีมพู ชื่อสามญัภาษาองักฤษ : Pink stem-borer 
ชื่อวทิยาศาสตร ์: Sesamia inferens (Walker): Noctuidae 
การเขา้ท าลาย : ท าลายตัง้แต่ตน้กลา้จนถงึระยะตัง้ทอ้ง โดยหนอนจะเจาะเขา้ไป 

 กินอยู่ภายในล าตน้อ่อน ท าใหย้อดเหี่ยวแหง้ตาย หากเขา้ท าลายระยะหลงั รวง

ขา้วจะมสีขีาว เมลด็ลบีทีเ่รยีกว่า ขา้วหวัหงอก 

ผเีสื้อสายณัหส์นี า้ตาล

ธรรมดา 

ชื่อสามญัภาษาองักฤษ : Common evening brown 
ชื่อวทิยาศาสตร ์: Melanitis leda (L.): Satyridae 
การเขา้ท าลาย : หนอนกนิใบขา้ว 

ผเีสื้อหนอนมว้นใบขา้ว

แถบเพศเลก็ 

ชื่อสามญัภาษาองักฤษ : Small branded swift 
ชื่อวทิยาศาสตร ์: Pelopidas mathius (L.): Hesperiidae 
การเขา้ท าลาย : -  

ผเีสื้อหนอนขา้วหนวด

ส ัน้ 

ชื่อสามญัภาษาองักฤษ : African straight swift 
ชื่อวทิยาศาสตร ์: Parnara bada (Moore): Hesperiidae 
การเขา้ท าลาย : -  

หนอนห่อใบขา้ว ชื่อสามญัภาษาองักฤษ : Rice leaf-folder 
ชื่อวทิยาศาสตร ์: Cnaphalocrocis medinalis (Guenee): Crambidae 
การเขา้ท าลาย : หนอนสรา้งใบยดึใบขา้วห่อเขา้หากนัแลว้อาศยักดักินอยู่ภายใน
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ใบที่ห่อตวัอยู่ หนอนสามารถสรา้งความตา้นทานต่อสารฆ่าแมลงหลายชนิดท าให ้

กลายเป็นศตัรูขา้วทีส่  าคญัในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้

หนอนปลอกขา้ว ชื่อสามญัภาษาองักฤษ : Rice armyworm, Ear-cutting caterpillar 
ชื่อวทิยาศาสตร ์: Nymphula depunctalis (Guenee): Crambidae 
การเขา้ท าลาย : การระบาดเป็นบางแห่งเป็นคร ัง้คราว ตวัหนอนมกัท ารงัจากใบ
ขา้วบางคร ัง้กดัใบจนขาดแลว้น ามายึดดว้ยกนัเป็นปลอกหุม้ตวั ปลอกอาจหล่น

ลอยตามน า้ โดยมลีมช่วยพดัพาไป ท าใหแ้พร่ระบาดไปท ัว่แปลงนา 

หนอนกระทูค้อรวงขา้ว 

หนอนกระทู ้

ควายพระอนิทร ์

ชื่อสามญัภาษาองักฤษ : Rice armyworm, Ear cutting caterpillar 
ชื่อวทิยาศาสตร ์: Mythimna separata (Walker): Noctuidae 
การเขา้ท าลาย : หนอนกดักนิยอดอ่อนและใบขา้ว รวมถงึช่อเกสรดอกตวัผูท้ีย่งัมี
ใบหุม้อยู่ ท าใหเ้กิดความเสยีหาย ปกติหนอนมกัพบเป็นกลุ่มกดักินอยู่รมินาขา้ว 

หลงัจากนัน้จงึค่อย ๆ ลุกลามไปท ัว่  

หนอนกระทูก้ลา้ ชื่อสามญัภาษาองักฤษ : Rice swarming caterpillar 
ชื่อวทิยาศาสตร ์: Spodoptera mauritia Boisduval: Noctuidae 
การเขา้ท าลาย : หนอนมกัเคลือ่นยา้ยตวัเขา้กดักนิขา้วโดยเฉพาะในเวลากลางคืน  

ตัก๊แตนขา้ว ชื่อสามญัภาษาองักฤษ : Rice grasshopper 
ชื่อวทิยาศาสตร ์: Heroglyphus banian F.: Acrididae 

 การเขา้ท าลาย : พบการระบาดในนาขา้ว ไร่ออ้ย พชือาศยัอื่น ๆ เช่น ฝ้าย ละหุ่ง 
และขา้วโพด เป็นตน้ 

ตัก๊แตนขา้วเลก็ ชื่อสามญัภาษาองักฤษ : Small rice grasshopper 
ชื่อวทิยาศาสตร ์: Oxya japonica (Thunberg): Acrididae 
การเขา้ท าลาย : เคยมกีารระบาดรุนแรงในอดีต แต่มปีญัหาไม่มาในปจัจุบนั พืช
อาหารไดแ้ก่ ขา้ว ธญัพชืต่าง ๆ บอน กก และพชืไมน้ า้ต่าง ๆ  

เพลี้ยจ ัก๊จ ัน่ลายหยกั ชื่อสามญัภาษาองักฤษ : Zigzag-striped leafhopper 
ชื่อวทิยาศาสตร ์: Recilia dorsalis (Ischihara): Cicadellidae 
การเขา้ท าลาย : พบเสมอในนาขา้ว แต่ไมร่ะบาดรุนแรงในทางตรง แต่ในทางออ้ม
พบว่าเพลี้ยสามารถเป็นพาหะถ่ายทอดโรคขา้ว เช่น โรคใบสีแสด โรคใบสีสม้ 

และโรคหูด ส าหรบัโรคใบสีสม้ เชื้อไวรสัตอ้งอาศยัพกัตวัในแมลงพาหะ 21 -30 

วนั ก่อนจึงจะสามารถถ่ายทอดโรคได ้ในขณะที่เชื้อไวรสัสาเหตุของโรคใบสีสม้

ขา้วทีถ่่ายทอดโดยเพลี้ยจกัจ ัน่สเีขยีวขา้วใชเ้วลาพกัตวัในร่างกายส ัน้มาก 
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เพลี้ยจ ัก๊จ ัน่สเีขยีวขา้ว ชื่อสามญัภาษาองักฤษ : Rice green leafhopper 
ชื่อวทิยาศาสตร ์: Nephotettix virescens (Distant) 
การเขา้ท าลาย : พบมากกว่าเพลี้ยจกัจ ัน่สีเขียวหนา้ผากด า โดยตวัอ่อนและตวั
เตม็วยัของเพลี้ยจกัจ ัน่สเีขยีวดูดกินน า้เลี้ยงจากล าตน้ขา้ว ถา้มปีรมิาณแมลงมาก 

ขา้วจะถูกท าลายจนเหี่ยวแหง้ตายได ้แต่อย่างไรก็ตามไม่สามารถท าใหข้า้ว

เสียหายไดโ้ดยตรง แมลงชนิดน้ีเป็นพาหะน าเชื้อไวรสัสาเหตุของโรคบางชนิด 

เช่น โรคใบสีสม้ (Yellow orange leaf virus) และโรคเหลืองเตี้ ย (Yellow 
Dwarf Disease) สู่ตน้ขา้ว ท าใหข้า้วมผีลผลติลดลงมาก 

เพลี้ยจ ัก๊จ ัน่สเีขยีว

หนา้ผากด า 

ชื่อสามญัภาษาองักฤษ : Black marked leafhopper 
ชื่อวทิยาศาสตร ์: Nephotettix nigropictus (Stal): Cicadellidae 
การเขา้ท าลาย : พบนอ้ยกว่าเพลี้ยจกัจ ัน่สีเขียวขา้ว โดยตวัอ่อนและตวัเต็มวยั
ของเพลี้ยจกัจ ัน่สีเขยีวดูดกินน า้เลี้ยงจากล าตน้ขา้ว ถา้มปีริมาณแมลงมาก ขา้ว

จะถูกท าลายจนเหี่ยวแหง้ตายได ้แต่อย่างไรก็ตามไม่สามารถท าใหข้า้วเสยีหายได ้

โดยตรง แมลงชนิดน้ีเป็นพาหะน าเชื้อไวรสัสาเหตุของโรคบางชนิด เช่น โรคใบสี

ส ้ม  (Yellow orange leaf virus) แล ะ โรค เห ลื อ ง เตี้ ย  (Yellow Dwarf 
Disease) สู่ตน้ขา้ว ท าใหข้า้วมผีลผลติลดลงมาก 

เพลี้ยกระโดดสนี า้ตาล ชื่อสามญัภาษาองักฤษ : Brown Planthopper 
ชื่อวทิยาศาสตร ์: Nilaparvate lugens (Stal): Delphacidae 
การเขา้ท าลาย : เป็นแมลงปากดูดที่มีปญัหามากในการป้องกนัก าจดั เน่ืองจาก
สามารถสรา้งความตา้นทานต่อสารฆ่าแมลงไดห้ลายชนิด เมื่อดูดกินน า้เลี้ยงจาก

ตน้ขา้ว จะท าใหต้น้ขา้วเกิดอาการใบเหลอืงแหง้คลา้ยน า้รอ้นลวกซึ่งท าใหเ้กิดใบ

ไหมท้ี่เรียกว่า “hopper burn” นอกจากน้ียงัเป็นพาหะน าเชื้อไวรสั สาเหตุของ
โรคใบหงกิขา้วหรือที่เรียกว่า โรคจู ๋โดยจะท าใหข้า้วตน้เตี้ยแคระแกร็น ไม่ออก

รวงหรือมรีวงแต่ส ัน้ เป็นแมลงพาหะน าเชื้อมายโครพลาสมา สาเหตุของโรคเขยีว

เตี้ ย ตน้ขา้วที่เป็นโรคมจัะไม่ออกรวงหรือรวงลีบ บางคร ัง้อาจพบโรคน้ีเกิด

ร่วมกบัโรคใบหงกิดว้ย แต่ในประเทศไทยพบโรคน้ีนอ้ย 

เพลี้ยกระโดดหลงัขาว ชื่อสามญัภาษาองักฤษ : White-backed planthopper 
ชื่อวทิยาศาสตร ์: Sogatella furcifera (Horvath): Delphacidae 
การเขา้ท าลาย : เป็นแมลงวงศ์เดียวกบัเพลี้ยกระโดดสีน า้ตาล ชอบดูดกินน า้
เลี้ยงจากโคนตน้ขา้วเหนือระดบัน า้ ในต าแหน่งที่สูงกว่าระดบัที่เพลี้ยกระโดดสี
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น า้ตาลเลก็นอ้ย ท าใหข้า้วใบเหลอืง และแหง้ตายได ้การระบาดมกัไม่รุนแรงแต่

เน่ืองจากมกีารใชส้ารฆ่าแมลงมานานจนท าใหเ้พลี้ยกระโดดหลงัขาวสรา้งความ

ตา้นทานต่อสารฆ่าแมลงบางชนิด เช่น สารฟิโปรนิล 

แมลงสงิ แมลงฉง ชื่อสามญัภาษาองักฤษ : Slender rice bug 

ชื่อวทิยาศาสตร ์: Leptocorisa oratorius (F.): Alydidae 
การเขา้ท าลาย : ตวัอ่อนและตวัเต็มวยัจะดูดกินน า้เลี้ยงจากเมล็ดขา้วในระยะ
น า้นม ท าใหเ้มลด็ขา้วลบีหรือเมลด็ไม่สมบูรณ์ สงัเกตไดจ้ากรอยสนี า้ตาลด า ซึ่ง

จะเปลีย่นเป็นสขีาวซดี 

แมลงสงิเลก็ ชื่อสามญัภาษาองักฤษ : Lesser rice bug 

ชื่อวิทยาศาสตร ์: Leptocorisa acuta (Thunberg): Alydidae เดิมเคยอยู่
ในวงศ ์ Coreidae 
การเขา้ท าลาย : ตวัอ่อนและตวัเต็มวยัจะดูดกินน า้เลี้ยงจากเมล็ดขา้วในระยะ
น า้นม ท าใหเ้มลด็ขา้วลบีหรือเมลด็ไม่สมบูรณ์ สงัเกตไดจ้ากรอยสนี า้ตาลด า ซึ่ง

จะเปลีย่นเป็นสขีาวซดี 

มวนเขยีวขา้ว ชื่อสามญัภาษาองักฤษ : Slender rice bug 

ชื่อวทิยาศาสตร ์: Leptocorisa oratorius (F.): Alydidae 
การเขา้ท าลาย : ตวัอ่อนและตวัเต็มวยัจะดูดกินน า้เลี้ยงจากเมล็ดขา้วในระยะ
น า้นม ท าใหเ้มลด็ขา้วลบีหรือเมลด็ไม่สมบูรณ์ สงัเกตไดจ้ากรอยสนี า้ตาลด า ซึ่ง

จะเปลีย่นเป็นสขีาวซดี 

เพลี้ยไฟขา้ว ชื่อสามญัภาษาองักฤษ : Rice thrips 
ชื่อวทิยาศาสตร ์: Stenchaetothrips biformis (Bagnall): Thripidae 
การเขา้ท าลาย : พบระบาดในระยะตน้กลา้ ช่วงฝนทิ้งช่วง ปลายใบขา้วแหง้ และ
มว้นมากลางใบ แปลงขา้วทีม่เีพลี้ยไฟระบาดจะเหน็ยอดขา้วเป็นสนี า้ตาลแหง้  

เพลี้ยหลา่ ชื่อสามญัภาษาองักฤษ : Malaysia black bug 

ชื่อวทิยาศาสตร ์: Scotinophara coarctata (Fabricius): Podopidae 
การเขา้ท าลาย : ดูดกินน า้เลี้ยงจากตน้ขา้ว ท าใหข้อบใบขา้วเปลี่ยนเป็นสีน า้ตาล
ด าถงึแหง้ตายได ้พบการระบาดเป็นคร ัง้คราวโดยเฉพาะในภาคใตข้องไทย  

แมลงบ ัว่ ชื่อสามญัภาษาองักฤษ : Rice gall midge, Rice stem gall midge, Rice 
stem fly 

ชื่อวทิยาศาสตร ์: Orseola oryzae (Wood-Mason): Cecidomyiidae 
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การเขา้ท าลาย : หนอนจะแทรกตวัเขา้ไปในกาบใบแลว้กนิอยู่ทีจุ่ดก าเนิดของหน่อ
ขา้ว ขา้วจะสรา้งหลอดหุม้บ ัว่ไว ้หนอนเจรญิอยู่ในหลอดประมาณ 18-20 วนั จน

เขา้ดกัแด ้6-7 วนั   

เพลี้ยแป้งออ้ย ชื่อสามญัภาษาองักฤษ : Sugarcane mealybug 

ชื่ อ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  : Pseudococcus saccharicola  Takahashi: 
Pseudococcidae 
การเขา้ท าลาย : เป็นเพลี้ยแป้งชนิดหน่ึงที่พบในขา้ว และออ้ย เพลี้ยแป้งในขา้ว
ม ักพบระบาด ใน ช่วงแล ง้ที่ ฝนทิ้ ง ช่วงน าน  ในอดีต เคยระบาด ในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นบรเิวณกวา้ง  

โรคใบสแีสด ชื่อภาษาองักฤษ : Orange leaf Disease 
สาเหตุ : เกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมา โดยใบแสดงอาการสีแสดจากปลายใบที่ใบ
ล่าง และเป็นสีแสดท ัว่ท ัง้ใบยกเวน้เสน้กลางใบ ใบที่เป็นโรคท ัง้ใบจะมว้นจาก

ขอบใบท ัง้สองขา้งเขา้มาหาเสน้กลางใบท าใหใ้บแหง้ โรคน้ีจะเกิดเป็นกอ ๆ การ

แพร่ระบาดมเีพลี้ยจ ัก๊จ ัน่ปีกลายหยกัเป็นแมลงพาหะ 

โรคใบสสีม้ ชื่อภาษาองักฤษ : Yellow Orange Leaf 
สาเหตุ : เกิดจากเชื้อไวรสั อาการของตน้ขา้วเริ่มแสดงอาการตัง้แต่อายุ 15-20 
วนั ใบขา้วจะเริ่มมีสีเหลืองสลบัเขียว ต่อมาจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง เริ่มมาจาก

ปลายใบเขา้หาโคนใบ ถา้เป็นรุนแรงในระยะกลา้ตน้ขา้วอาจถึงตาย การแพร่

ระบาดมเีพลี้ยจกัจ ัน่สเีขยีวขา้ว เป็นแมลงพาหะน าโรค 
 

โรคใบหงกิ (โรคจู)๋ ชื่อภาษาองักฤษ : Ragged Stunt Disease 
สาเหตุ : จากเชื้อไวรสั Ragged Stunt Virus ตน้ขา้วเป็นโรคได ้ท ัง้ระยะกลา้ 
แตกกอ ตัง้ทอ้ง อาการคือขา้วตน้เตี้ย ใบสเีขยีวเขม้ แคบและส ัน้ ใบใหม่แตกชา้

กว่าปกติ ปลายใบบิดเป็นเกลยีว นอกจากน้ียงัสงัเกตเห็นขอบใบไม่เรียบ ขา้ว

ออกรวงล่าชา้และรวงไม่สมบูรณ์ การแพร่ระบาด สามารถถ่ายทอดโรคไดโ้ดยมี

เพลี้ยกระโดดสนี า้ตาลเป็นแมลงพาหะ 

โรคขอบใบแหง้ ชื่อภาษาองักฤษ : Bacterial leaf blight or Bacterial blight 
สาเหตุ : เชื้อสาเหตุ คือแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (ex 
Ishiyama) Swings et al. = X. campestris pv. Oryzae (Ishiyama 
Dye) อาการใบที่เป็นโรค ขอบใบจะแหง้และมว้นตามความยาว ในบางกรณีที่
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เชื้อมีปริมาณสูงจะเขา้ท าลายท าใหท่้อน า้ท่ออาหารอุดตนั ตน้ขา้วท ัง้ตน้จะเหี่ยว

เฉาและตายอย่างรวดเรว็เรยีกอาการของโรคน้ีว่า “ครเีสก” 
โรคใหม ้ ชื่อภาษาองักฤษ : Rice Blast 

สาเหตุ : เกิดจากเชื้อรา Pyricularia grisea Sacc. ระยะกลา้ ใบมแีผล จุดสี
น า้ตาลคลา้ยรูปตา มีสีเทาอยู่ตรงกลางแผล และสามารถลุกลามท ัว่ใบได ้ถา้

รุนแรงจะแหง้ฟุบตาย อาการคลา้ยถูกไฟไหมร้ะยะแตกกอ อาการพบไดท้ี่ใบ ขอ้

ต่อของใบ และขอ้ต่อของล  าตน้ ระยะคอรวง หรือระยะออกรวง ถา้ขา้วเพิง่จะเริ่ม

ใหร้วง เมลด็จะลบีหมด แต่ถา้เป็นโรคตอนรวงขา้วแก่ใกลเ้ก็บเกี่ยว จะปรากฎ

รอยแผลช า้สีน า้ตาลที่บริเวณคอรวง ท าใหเ้ปราะหกัง่าย รวงขา้วร่วงหล่น เมลด็

ด่างเสยีคุณภาพ 

โรคใบจดุสนี า้ตาล ชื่อภาษาองักฤษ : Brown Spot 
ส า เห ตุ  : เกิ ด จ า ก เชื้ อ ร า  Bipolaris oryzae (Breda de Haan) = 
Helminthosporium oryzae Breda de Haan. พ บม าก ร ะย ะแ ต ก ก อ 
อาการมีลกัษณะเป็นจุดสีน า้ตาล รูปกลมหรือรูปไข่ลอ้มรอบดว้ยขอบสีเหลือง 

บางคร ัง้พบแผลเป็นรอยเป้ือนคลา้ยสนิมกระจดักระจายท ัว่ไปบนใบขา้ว แผลยงั

สามารถเกิดบนเมลด็ขา้วเปลอืก เป็นสาเหตุหน่ึงที่ท  าใหเ้ป็นโรคเมลด็ด่าง เมลด็

ขา้วเปลอืกสกปรก เสือ่มคุณภาพ เมือ่น าไปสขีา้วสารจะหกังา่ย 

โรคถอดฝกัดาบ ชื่อภาษาองักฤษ : Bakanae 
สาเหตุ : เชื้อรา Fusarium fujikuroi Nirenberg อาการถา้พบโรคในระยะกลา้ 
ตน้กลา้จะแหง้ตายหลงัการปลูกไม่เกิด 7 วนั แต่กบัขา้วที่อายุเกิน 15 วนั เริ่ม

แตกกอ ขา้วที่เป็นโรคจะมลีกัษณะผอมสุงเด่นกว่ากลา้ขา้วโดยท ัว่ ๆ ไป ตน้ขา้ว

มสีีเขยีวอ่อนซดี มกัย่างปลอ้ง วธิีการป้องกนัก าจดั โดยการคลุกเมลด็ขา้วดว้ย

สารแมนโคเซบ็ในอตัราประมาณ 3 กรมั ต่อเมลด็ขา้ว 1 กิโลกรมั ก่อนปลูกเพื่อ

ช่วยลดการเป็นโรคได ้
 

โรคกาบใบเน่า ชื่อภาษาองักฤษ : Sheath Rot 
สาเหตุ : เชื้ อรา Sarocladium oryzae (Sawada) ขา้วแสดงอาการในระยะ
ตัง้ทอ้ง โดยเกิดแผลสีน า้ตาลด าบนกาบห่อรวงตรงกลางแผลมกีลุ่มเสน้ใยสขีาว

อมชมพู แผลน้ีจะขยายติดต่อกนั ท าใหบ้ริเวณกาบหุม้รวงมสีนี า้ตาลด า และรวง

ขา้วส่วนใหญ่โผล่ไม่พน้กาบหุม้รวง ท าใหเ้มลด็ลบีและมสีีด า เชื้อราน้ีมไีรขาวซึ่ง
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อาศยัดูดกินน า้เลี้ยงตน้ขา้วในบรเิวณกาบใบดา้นในเป็นพาหะน าโรค การป้องกนั

ก าจดัใชส้ารป้องกนัจ ากดัเชื้อรา เช่น แมนโคเซ็บ คารเ์บนดาซิม ควรใชร่้วมกบั

สารก าจดัไรซึง่เป็นพาหะแพร่เชื้อดว้ย 

ทีม่า : ขอ้มลูจาก พสุิทธิ์ (2553) 
           
          ในกลุ่มศัตรูขา้วที่น าเสนอท ัง้หมดน้ีจะเห็นไดว้่าเพลี้ยกระโดดสีน ้าตาลเป็นศัตรูขา้วชนิดที่มี

ความส าคญั และพบการระบาดสูงในหลายพื้นที ่ดงัจะเหน็ไดจ้ากสถานการณ์การเขา้ท าลายของโรคแมลงศตัรู

ขา้ว ทีม่กีารรายงานจากกรมการขา้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างเดือน มกราคมถงึเดอืนกนัยายน ปี 

พ.ศ. 2553 (ตารางที ่5-4) 
 

ตารางที ่5-4 แสดงสถานการณก์ารเขา้ท าลายของโรคแมลงศตัรูขา้ว ระหว่างเดอืน มกราคม-กนัยายน 2553 

 
ขอ้มลู: รายงานสถานการณก์ารเขา้ท าลายของโรคและแมลงศตัรูขา้วระหว่างเดือน มกราคม-กนัยายน 2553 
        แหลง่ขอ้มลู : www.ricethailand.go.th (15 กนัยายน 2553) 
 
 
 
 
 

http://www.ricethailand.go.th/
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ตารางที ่5-5 แสดงการเตอืนภยัศูนยข์า้วตลอดระยะการเจริญเตบิโตของขา้ว 

 
ที่ ม า  : ก ลุ่ ม ง า น เ ตื อ น ภ ั ย ศั ต รู พื ช ,  ส า นั ก พ ั ฒ น า คุ ณ ภ า พ สิ น ค ้ า เ ก ษ ต ร

http://www.doae.go.th/pest/rice/riceson.htm (20 กนัยายน 2553) 
          
การป้องกนัและการก าจดั 
          1. การใชพ้นัธุต์า้นทาน (Plant resistance)  
             เช่นการเลอืกใชพ้นัธุท์ี่ตา้นทานต่อเพลี้ยกระโดดสนี า้ตาล เช่น ขา้วเจา้พนัธุ ์กข 41 และ กข 43 ซึ่ง

กรมการขา้วพฒันามาจากพนัธุพ์ื้นเมอืง (พสุิทธิ์, 2553) 
          2. ใชว้ิธีเขตกรรม (Culture practice) เช่นการปลูกขา้วไม่แน่นเกินไป การระบายน า้เขา้ออกใน
แปลงสลบักนัเป็นคร ัง้คราว การไม่พ่นปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไป เพราะจะท าใหต้น้ขา้วอวบน า้ซึ่ งเหมาะแก่การ
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เขา้ไปดูดกนิและขยายพนัธุข์องเพลี้ยกระโดดสนี า้ตาลและโรคอื่น ๆ (พสุิทธิ์, 2553) 
          3. การใชส้ารเคม ี(Chemical control) 
               อย่างไรก็ตามปญัหาที่ตามมาของการเลอืกใชว้ธิีการน้ีบ่อยคร ัง้ คือการที่แมลงสรา้งความตา้นทาน
ต่อสารเคมี ปญัหาดินเสื่อมคุณภาพ และเป็นการเพิ่มตน้ทุนการผลิตใหสู้งขึ้นอย่างมาก ดงัที่กล่าวไปแลว้

ขา้งตน้ 

          4. ใชช้วีวธิ ี(Biological control) 
          จากปญัหาการระบาดของโรค แมลง วชัพืช รวมท ัง้ศตัรูขา้วอื่น ๆ ซึ่งพบว่ามหีลากหลาย ดงัจะเห็น

ไดจ้ากขา่วการเตือนภยัศตัรูขา้วทีม่โีอกาสพบการระบาดในรอบการปลูก ดงันัน้หากเกษตรกรจะแกป้ญัหาศตัรู

ขา้วดว้ยวิธีการใชส้ารเคมเีพียงอย่างเดียวอาจเป็นการเพิ่มตน้ทุนการผลติใหเ้กษตรกรอย่างมหาศาล และยงั

เป็นการเปิดโอกาสใหศ้ตัรูพชืต่าง ๆ ทีไ่ดร้บัสารเคมบีอ่ยคร ัง้มโีอกาสสรา้งความตา้นทานไดเ้ช่นเดียวกนั 
         ดงันัน้การใชช้ีววิธีในการป้องกนัศตัรูขา้วหรือพืชอื่น ๆ เป็นวิธีการหน่ึงที่เกษตรกรสามารถน าไปใช ้

ประโยชนไ์ด ้
 
ตารางที ่5-6 ตวัอย่างศตัรูธรรมชาตขิองศตัรูพชื 

  

มวนเขยีวดูดไข ่
 
 

ชื่อสามญัภาษาองักฤษ : Egg predaceous bug 

ชื่อวทิยาศาสตร ์: Cyrtorhinus lividipennis Reuter: Miridae 
การเขา้ท าลาย : เป็นมวนตวัห า้ที่มคีวามส าคญัมาในนาขา้ว สามารถ
ท าลายเหยือ่ไดท้กุระยะของการเจริญเติบโต 
ทีม่าของภาพ : malaeng.com (20 กนัยายน 2553) 

มวนพฆิาต 

 
 

ชื่อสามญัภาษาองักฤษ : Stink bugs 

ชื่อวทิยาศาสตร ์: Eocanthecona furcellata Wolff. 
การเขา้ท าลาย : เป็นตวัห า้ที่ท  าลายศตัรูพืชท ัง้ระยะตวัอ่อนและตวั
เต็มวยัช่วยควบคุมประชากรศัตรูพืชประเภทหนอน  เช่น หนอน
อเมริกนั หนอนกระทู ้หนอนคืบ หนอนเจาะล  าตน้ หนอนแกว้สม้ 

หนอนบุง้ หนอนร่าน ฯลฯ ท าลายแมลงโดยใชป้ากที่มลีกัษณะเป็น
เขม็แทงเขา้ไปในตวัหนอน ปล่อยสารพิษท าใหห้นอนเป็นอมัพาต จึง
ดูดกนิน า้ในตวัหนอน 

มวนเพชฌฆาต  
 

ชื่อสามญัภาษาองักฤษ : Assassin bugs  
ชื่อวทิยาศาสตร ์: Sycanus collaris Fabricius 

การเขา้ท าลาย :  เป็นตวัห า้ที่ท  าลายศตัรูพืชท ัง้ระยะตวัอ่อนและตวั
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เต็มวยัช่วยควบคุมประชากรศัตรูพืชประเภทหนอน เช่น หนอน
อเมริกนั หนอนกระทู ้หนอนคืบ หนอนเจาะล  าตน้ หนอนแกว้สม้ 

หนอนบุง้ หนอนร่าน ฯลฯ ท าลายแมลงโดยใชป้ากที่มลีกัษณะเป็น
เขม็แทงเขา้ไปในตวัหนอน ปล่อยสารพิษท าใหห้นอนเป็นอมัพาต จึง
ดูดกนิน า้ในตวัหนอน 

แมลงชา้งปีกใส  
 
 
 
 
 

 
 

 

ชื่อสามญัภาษาองักฤษ : Green Lacewing   
ชื่ อ วิ ท ย าศ าส ต ร์  : Chrysopa basalis Walker ( Mallada 
basalis Walker) 
การเขา้ท าลาย : ตวัอ่อนเป็นตวัห า้ช่วยควบคุมประชากรศัตรูพืช
ประเภท เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย เพลี้ยไฟ ไรแดง ไข่ของ
แมลงและแมลงตวัเลก็ๆมลี  าตวัอ่อนน่ิม โดยใชเ้ขี้ยวที่แหลมคมจบั
เหยื่อ ดูดกิ่นเป็นอาหารจนแหง้ แลว้เก็บซากของเหยื่อไวบ้นหลงัเพื่อ
อ าพรางตวั กนิอาหารไดป้ระมาณ 60 ตวัต่อ 1 ช ัว่โมง 
      ตวัอ่อนเป็นตวัห า้ช่วยควบคุมประชากรศตัรูพืชประเภท เพลี้ย
อ่อน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย เพลี้ยไฟ ไรแดง ไข่ของแมลงและแมลง
ตวัเลก็ๆมลี  าตวัอ่อนน่ิม โดยใชเ้ขี้ยวที่แหลมคมจบัเหยื่อ ดูดกิ่นเป็น
อาหารจนแหง้ แลว้เก็บซากของเหยื่อไวบ้นหลงัเพื่ออ าพรางตวั กิน
อาหารไดป้ระมาณ 60 ตวัต่อ 1 ช ัว่โมง 
ที่ ม า ข อ ง ภ าพ  : ก ร ม วิ ช า ก า ร เก ษ ต ร .  แ ห ล่ ง ข ้อ มู ล  : 
http://210.246.186.198/~mealybug/naturalenemy. htm 
(20 กนัยายน 2553) 

แมลงหางหนีบ  
 

ชื่อสามญัภาษาองักฤษ : Earwings 

ชื่อวทิยาศาสตร ์: Euborellia sp. 
การเขา้ท าลาย : เป็นตวัห า้ที่ท  าลายศตัรูพืชโดยใชแ้พนหางที่เหมอืน
คีมหนีบเหยื่อแลว้กินเป็นอาหารแต่ถา้เป็นเพลี้ ยอ่อนจะกดักิน

โดยตรง ช่วยควบคุมประชากรศตัรูพืช เช่น หนอนกอออ้ยทุกชนิด 

หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนกระทู ้หนอนเจาะล  าล  าตน้ หนอนชอน

เปลือกลองกอง หนอนแกว้สม้ เพลี้ยอ่อน ไข่หนอนแมลงศตัรูพืช 

ฯลฯ 
ดว้งเต่าตวัห า้ ชื่อสามญัภาษาองักฤษ : lady beetles 

http://210.246.186.198/~mealybug/naturalenemy.%20htm%20(20
http://210.246.186.198/~mealybug/naturalenemy.%20htm%20(20
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ชื่อวทิยาศาสตร ์:  
ด ้ว ง เ ต่ า ล าย ห ย ัก  Menochilus sexmaculatus Fabricius 
ด ้ ว ง เ ต่ า ล า ย ส ม อ  Coccinella transversalis Fabricius 
ด ้ ว ง เ ต่ า สี ส ้ ม  Micraspis discolor Fabricius 
ดว้งเต่าลายจดุ Harmonia octomaculata Fabricius   
การเขา้ท าลาย : เป็นตวัห า้ที่ท  าลายศตัรูพืชท ัง้ระยะตวัอ่อนและตวั
เต็มวยัช่วยควบคุมประชากรศตัรูพืชประเภทเพลี้ย เช่น เพลี้ยอ่อน 

เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย เพลี้ยไฟ เพลี้ยกระโดด เพลี้ยจ ัก๊จ ัน่ ไข่ของ

แมลงและแมลงตวัเลก็ๆทีล่  าตวัอ่อนน่ิม 
 
 

แตนเบยีนไขท่รโิครแกรมมา 
 

ชื่อวทิยาศาสตร ์: Trichogramma spp. 
การเขา้ท าลาย : เป็นตวัเบยีนที่ท  าลายไข่ผีเสื้อศตัรูพืช ช่วยควบคุม
การระบาดของหนอน เช่น หนอนกอออ้ย หนอนเจาะสมออเมริกนั

หนอนกอขา้ว หนอนเจาะล  าตน้ขา้วโพด หนอนกระทูต่้างๆโดยตวั

เมยีจะใชอ้วยัวะว่างไขเ่บยีนในไขแ่มลงศตัรูพชืท าใหไ้ข่ไมส่ามารถฟกั

เป็นตวัได ้

ไสเ้ดอืนฝอย 

 

ชื่อวทิยาศาสตร ์: Steinernema carpocapsae 
การเขา้ท าลาย : เป็นตวัเบยีนที่ท  าลายหนอนศตัรูพชืทุกชนิด โดยจะ
เขา้สู่ล  าตวัแมลงทางช่องเปิดล  าตวั เขา้สู่กระแสเลอืดแลว้ปล่อยเชื้อ

แบคที่เรีย Xenorhabdus sp. ที่อยู่ในล  าไสอ้อกมา หนอนจะตาย
เพราะเลอืดเป็นพษิ ภายใน 24-48 ช ัว่โมง 

เชื้อราไตรโคเดอรม์า 

 

ชื่อวทิยาศาสตร ์: Trichoderma sp. 
การเขา้ท าลาย : เป็นเชื้ อราที่มีศักยภาพในการขดัขวางรบกวน
ขบวนการต่างๆของเชื้อโรคพชืหลายชนิด เช่น เชื้อราไฟทอ๊ปธอร่า ที่

ท  าใหเ้กิดโรครากเน่าโคนเน่า เชื้อฟิวซาเรียม ท าใหเ้กิดโรคกลา้ใหม ้

โรคเหี่ยว เชื้อราสเคอโรเที่ยม ท าใหเ้กิดโรคกลา้ใหม ้เชื้อราไรซอ๊กโท

เน่ีย ท าใหเ้กิดโรคเมล็ดเน่า โรคเน่าคอดิน โดยมีกลไกลในการ

แข่งขนัแย่งอาหารกบัเชื้อราโรคพืช เสน้ใยจะแทงรดัพนัรอบเสน้ใย

โรคพชื บางชนิดจะผลติเอน็ไซด ์ท าใหเ้สน้ใยของโรคพชืเหีย่วสลาย 
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เชื้อราบวิเวอเรยี 

 
 

ชื่อวทิยาศาสตร ์: Beauveria bassiana 
การเขา้ท าลาย : เป็นเชื้อราเสน้ใยสีขาว ที่ท  าใหเ้กิดโรคกบัแมลงได ้
หลายชนิดสามารถแพร่กระจายในธรรมชาติได ้เมือ่ตกไปที่ตวัแมลง

ที่มีความชื้ น เป็นเชื้ อราที่ท  าให เ้กิดโรคไดก้ ับแมลงหลายชนิด 

โดยเฉพาะเพลี้ยกระโดดสีน า้ตาล และหนอนศตัรูพืช โดยจะเจริญ

สรา้งเสน้ใยและสปอรเ์ขา้ไปในตวัแมลงมลีกัษณะสีขาว ท าใหแ้มลง

ตาย 

เชื้อราเมตตาไรเซยีม 
 

ชื่อวทิยาศาสตร ์: Metarhizium anisopliae 

การเขา้ท าลาย : เป็นเชื้อราที่ท  าใหเ้กิดโรคกบัเพลี้ยกระโดดสนี า้ตาล
โดยเชื้ อราจะสรา้งสปอรแ์ละเสน้ใยสีเขียวสปอรข์องเชื้อราเมตาไร

เซยีมเมือ่ตกไปที่ผนงัล  าตวัของเพลี้ยโดยมคีวามชื้นเหมาะสม สปอร์
จะงอกแทงผ่านผนงัล  าตวัเขา้ไปภายในแมลงและ  

 

สรา้งเสน้ใยแพร่กระจายไปท ัว่ช่องว่างหลงัจากแมลงตายแลว้เสน้ใยก็

จะแทงทะลุผ่านผนงัล  าตวัออกมาภายนอกเพื่อสรา้งเสน้ใยสืบพนัธุ ์

แมลงทีต่ายจะมลีกัษณะแขง็เป็นมมัมีภ่ายในตวัแมลงมเีสน้ใยอยู่เต็ม

เชื้อราจะมชีวีติอยู่ในดนิไดเ้ป็นปี 
 

เชื้อแบคทเีรยี บที ี ชื่อวทิยาศาสตร ์: Bacillus thuringiensis 
การเขา้ท าลาย :เป็นเชื้ อแบคทีเรีย ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่เป็น
อนัตรายต่อมนุษยแ์ละสตัวแ์ต่จะท าใหแ้มลงเป็นโรคเมื่อกินเขา้ไป

เป็นแบคทีเรียที่สามารถควบคุมก าจดัศตัรูพืชประเภทหนอน เช่น

หนอนเจาะสมออเมริกนั หนอนกระทูต่้างๆ หนอนคืบกระหล า่ 

หนอนเจาะล  าตน้ หนอนแกว้สม้ หนอนใยผกั เป็นตน้ท าลายแมลง

โดยการท าลายระบบทางเดินอาหารหนอนจะเคลื่อนที่ชา้และตาย

ภายใน 5-7วนั 

ไวรสั NPV ชื่อภาษาองักฤษ : Nuclear Polyhedrosis Virus 
เป็นเชื้ อไวรสัที่ท  าลายแมลงชนิดเฉพาะเจาะจง ปจัจุบนัมี 3 ชนิด 

ไดแ้ก่ 
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       1.  ไวรสั เอน็พวี ีหนอนกระทูผ้กั 
      2.  ไวรสั เอน็พวี ีหนอนกระทูห้อม 
       3.  ไวรสั เอน็พวี ีเจาะสมอฝ้าย 
ไวรสั NPV ท าใหแ้มลงตายโดยผลึกไวรสัจะเขา้ไปทวีจ  านวนใน
กระเพาะอาหารแมลง ท าลายเม็ดเลือด กลา้มเน้ือ เน้ือเยื่อ ระบบ

หายใจ ล  าตวัแมลงจะมสีขีาวขนุ หรอืสคีรีม สซีดีลง มกัไต่ขึ้นไปตาย

ทีสู่งตามยอด หอ้ยหวัและทา้ยเป็นลกัษณะตวัวหีวักลบั 
 
 

ทีม่า : ศูนยบ์รหิารศตัรูพชืชยันาท. แหลง่ขอ้มลู : http://pmc01.doae.go.th/ (20 กนัยายน 2553) 

 
เอกสารอา้งองิ 
กลุม่งานเตอืนภยัศตัรูพชื, ส  านกัพฒันาคุณภาพสนิคา้เกษตร. แหลง่ขอ้มลู : 
 http://www.doae.go.th/pest/rice/riceson.htm, 20 กนัยายน 2553. 
พิสุทธิ์ เอกอ านวย. 2553. โรคและแมลง ศตัรูพืชที่ส  าคญั. บริษทัอมรินทรพ์ริ้นติ้ งแอนดพ์บัลิชชิ่ง จ ากดั 

 (มหาชน). กรุงเทพฯ. จ านวน 589 หนา้. 
วิทูรย ์เลี่ยนจ ารูญ และสุริยนต ์ธญักิจจานุกิจ. 2551. จากปฏิวตัิเขียวสู่พนัธุวิศวกรรม บทเรียนส าหรบั

 อนาคต เกษตรกรรมไทย. ผูจ้ดัพิมพ ์มูลนิธิชีววถิี (BIOTHAI) พิมพโ์ดย หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สาม
 ลดา กรุงเทพฯ จ านวน 344 หนา้. 
ศกัดา ศรีนิเวศน์. กลุ่มงานชีววิธี ส่วนบริหารศตัรูพืช. ส านกัพฒันาคุณภาพสินคา้เกษตร. โลกกบัสารเคมี
 ป้องกนัและก าจดัศตัรูพชื (2).  

 แหลง่ขอ้มลู : http://www.doae.go.th/report/sukda/word2.html, 10 กนัยายน 2553. 
ศูนยบ์รหิารศตัรูพชืชยันาท. แหลง่ขอ้มลู : http://pmc01.doae.go.th/, 20 กนัยายน 2553. 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://pmc01.doae.go.th/
http://www.doae.go.th/pest/rice/riceson.htm
http://www.doae.go.th/report/sukda/word2.html,
http://pmc01.doae.go.th/


 107 

 
 
 

 




