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การปรับปรุงพันธุขาวฟางหวานใหตานทานโรคลําตนเนาดํา : การผสมพันธุ
พจนา ตระกูลสุขรัตน1/ อมรรัชฏ คิดใจเดียว2/ กนกทิพย เลิศประเสริฐรัตน3/ 1
1/
กลุมวิจยั โรคพืช สํานักวิจยั พัฒนาการอารักขาพืช
2/
กลุมวิชาการ สถาบันวิจยั พืชไร
3/
ศูนยวิ
นยวิจยั และพัฒนาการเกษตรสุ
นาการเกษตรสุพรรณบุรี สํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

บทคัดยอ/
ยอ/รายงานความกาวหนา
ดําเนินการปลูกขาวฟางหวาน จํานวน 3 พันธุ คือ Wray, Cowley, BJ 248 และขาวฟางไม
กวาด ในแปลงทดลองของศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ในระหวางเดือน
ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 ทําการผสมพันธุตามคูผสมที่กําหนดไว จนไดเมล็ดจากคูผสมทั้งหมด
ตากแหง ติดฉลากรายละเอียดพอ-แมพันธุ วันที่ทําการผสมและจํานวนชอที่ได เก็บรวบรวมเพื่อใช
สําหรับปลูกทดสอบความตานทานตอโรคลําตนเนาดํา
คํานํา
ขาวฟางหวานเปNนพืชที่มีศักยภาพเปNนพืชพลังงานใชเปNนวัตถุดิบเพื่อผลิตเปNนเอทานอล
เยื่อกระดาษและอาหารสัตว ขาวฟางหวานเจริญเติบโตไดดีในดินเกือบทุกชนิดแมแตดินคอนขางเค็ม
แตขึ้นไดดีในดินที่มีลักษณะรวนเหนียว หนาดินลึก การระบายน้ําดี และมีคาความเปNนกรด-ดางหรือ
pH อยูระหวาง 5.5-8.7 (นิรนาม, 2547) เก็บเกี่ยวไดเมื่ออายุ 90-100 วันสามารถนํามาผลิตเปNนเอ
ทานอลได 350-420 ลิตรตอไร และนํากากหลังหีบน้ําหวานไปหมักเปNนอาหารเลี้ยงสัตวไดอีก (ไชย
รัตน, 2551) ซึ่งในปZจจุบันยังไมมีพันธุรับรองโดยกรมวิชาการเกษตร มีแตการใชพันธุจากตางประเทศ
ปลูก พันธุขาวฟางหวานที่ใชสวนใหญเปNนพันธุ Rio , Wray , Keller และ Cowley (นิรนาม,
2549) ซึ่งทั้ง 4 พันธุและสายพันธุ BJ-281 ออนแอตอการเขาทําลายของโรคลําตนเนาดําซึ่งมีสาเหตุ
มาจากเชื้อรา Macrophomina phaseolina ที่เปNนสาเหตุสําคัญทําใหผลผลิตคุณภาพต่ําและไวตอ
ไมได นอกเหนือจากปริมาณน้ําฝน (พจนา และคณะ, 2550) ขาวฟางหวานพืชจะมีความสําคัญขึ้น
ในสภาพสังคมแบบเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากมีความทนทานตอสภาพแหงแลงและปรับตัวเขากับกับ
สภาพแวดลอมไดดี
ดังนั้นจึงควรจะมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุขาวฟางหวานใหเหมาะสมกับ
แหลงปลูกของประเทศเพื่อใหไดปริมาณผลผลิตและคุณภาพตรงตามความตองการของโรงงานผลิตเอ
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ทานอล การปลูกขาวฟางหวานทั้งในพื้นที่ไรและพื้นที่นา นับวาเปNนเรื่องใหมของเกษตรกรในพื้นที่เขต
ภาคเหนือตอนลาง ประกอบกับเกษตรกรไมคุนเคยกับการปลูกขาวฟางหวาน ดังนั้นจึงควรทําการ
ทดสอบและพัฒนาพันธุใหใหประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น และตานทานโรค สามารถชวยทําให
ผลผลิตเพิ่มขึ้น และผลตอบแทนสูงขึ้น
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหไดพันธุขาวฟางหวานที่ตานทานตอโรคลําตนเนาดําและ
เทคโนโลยีการผลิตขาวฟางหวานที่เหมาะสม เพื่อเปNนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล และเปNนที่ยอมรับ
ของเกษตรกร

วิธดี าํ เนินการ
อุปกรณ
1. เมล็ดขาวฟางหวาน Wray, Cowley, BJ 248 และขาวฟางไมกวาด
2. ปุeยเคมีสูตรตางๆ ที่ใชใสบํารุงดินและตนพืช เชนสูตร 16-20-0
3. อุปกรณที่ใชในการผสมพันธุ เชน กรรไกร ปากคีบ ถุงกระดาษไข ถุงกระดาษสีน้ําตาล
คลิป เปNนตน
4. อุปกรณบันทึกผลการทดลองไดแก กลองถายภาพ และสมุดบันทึก
วิธกี าร
ปลูกขาวฟางหวานพันธุละ 5 แถว ขาวฟางเมล็ด/ขาวฟางไมกวาด พันธุละ 20 แถวๆ ยาว 3
เมตร ระยะระหวางแถว 0.75 เมตร ระหวางหลุม 0.2 เมตร ถอนแยกเหลือไวหลุมละ 1 ตน เมื่อขาว
ฟางอายุได 2 สัปดาห กําจัดวัชพืชดวยจอบ (ถามี) ใสปุeยเคมีสูตร 16-20-0 อัตรา 40 กิโลกรัม/ไร
พรอมพูนโคนกลบ เมื่อมีดอกขาวฟางบานประมาณ 3-4 ดอก ทําการ emassculate ขาวฟางหวาน
แลวคลุมดวยถุงกระดาษไข
ขณะเดียวกัน คลุมชอขาวฟางเมล็ด/ขาวฟางไมกวาดดวยถุงกระดาษสี
น้ําตาล การ emassculate และคลุมชอควรทําในชวงบาย – เย็น เชาวันรุงขึ้นเวลาประมาณ 8.0011.00 น. (ขึ้นกับความชื้นสัมพัทธของอากาศ) ทําการผสมพันธุโดยนําละอองเกสรในถุงกระดาษสีน้ําตาล
ไปเคาะใสชอที่ emassculate ไว ทําซ้ําประมาณ 2 วัน คลุมถุงกระดาษไข พรอมติดปjายเขียน
รายละเอียด ชื่อแม – พอพันธุ วันที่ผสม หลังจากนั้นประมาณ 3-5 วัน ถาผสมติด เมล็ดจะเริ่มขยายโต
ขึ้น glume จะมีสีเขียว ถาผสมไมติดเมล็ดจะลีบ glume จะแหงเปNนสีน้ําตาล เมื่อเมล็ดสุกแก เก็บเกี่ยว
ชอที่ติดปjาย บันทึกชื่อแม – พอพันธุ วันที่ผสมพันธุ จํานวนชอที่เก็บเกี่ยว
เวลาและสถานที
เวลาและสถานที่
เริ่มตน ตุลาคม 2553 สิ้นสุด กันยายน 2554
แปลงทดลองของศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี
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ผลและวิจารณผลการทดลอง
ดําเนินการปลูกขาวฟางจากเมล็ด จํานวน 4 พันธุคือ ขาวฟางหวาน จํานวน 3 พันธุ (Wray,
Cowley, BJ 248) และขาวฟางไมกวาด ทําการผสมพันธุตามคูผสมที่กําหนดไว ดูแลและบํารุงรักษา
จนไดเมล็ดจากคูผสมทั้งหมด ทําการตากแหงและใสซองกระดาษสีน้ําตาล ติดฉลากชื่อพอแมพันธุ
วันที่ทําการผสม และจํานวนชอที่ได เพื่อเตรียมปลูกทดสอบความตานทานตอโรคลําตนเนาดําตอไป
สรุปผลการทดลอง
ไดปลูกขาวฟางหวาน จํานวน 3 พันธุ คือ Wray, Cowley, BJ 248 และขาวฟางไมกวาด โดย
ปลูกดวยเมล็ด ในแปลงทดลองของศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ดําเนินการ
ผสมพันธุตามคูผสมที่กําหนดไว จนไดเมล็ดจากคูผสมทั้งหมด ตากแหง ติดฉลากรายละเอียดพอ-แม
พันธุ วันที่ทําการผสมและจํานวนชอที่ไดและเก็บรวบรวมเพื่อใชสําหรับปลูกทดสอบความตานทานตอ
โรคลําตนเนาดํา
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