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การประเมินความทนทานต่อสภาพแล้งต้นฤดูปลูก
ของเชื้อพันธุกรรมข้าวไร่พันธุ์พื้นเมือง
Early drought tolerance evaluation of indigenous upland
rice germplasm
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บทคัดย่อ: ข้าวเป็นพืชทีม่ คี วามส�ำคัญต่อประชากรโลก เพราะส่วนใหญ่บริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก ปัจจุบนั การเปลีย่ นแปลง
ของสภาวะอากาศของโลก มีผลกระทบต่อการผลิตข้าว การปรับตัวเพือ่ ให้สามารถอยูร่ อดในสภาพแวดล้อมทีไ่ ม่เหมาะสม
จึงมีความจ�ำเป็น ลักษณะการปรับตัวของข้าวจึงเป็นลักษณะส�ำคัญทีจ่ ะใช้เป็นเครือ่ งช่วยในการคัดเลือกข้าวพันธุท์ เี่ หมาะสม
กับพืน้ ทีป่ ลูก ข้าวไร่สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงได้ดี แต่ในช่วงฤดูปลูกมักได้รบั ผลกระทบจากสภาวะ
ฝนทิง้ ช่วงในต้นฤดูปลูก การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ คัดเลือกข้าวไร่พนั ธุพ์ นื้ เมืองทีม่ คี วามทนทานต่อสภาพแล้งต้นฤดู
ปลูก โดยการศึกษาในข้าวไร่พนั ธุพ์ นื้ เมืองจ�ำนวน 60 พันธุ์ ปลูกในภายใต้สภาพโรงเรือน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่นในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ปี 2554 ใช้แผนการทดลองแบบ RCBD ท�ำการทดลอง 3 ซ�้ำ โดยใช้พันธุ์
ซิวเกลี้ยงเป็นพันธุ์เปรียบเทียบมาตรฐานและมีการจัดการน�้ำ 2 สภาพคือสภาพแล้งต้นฤดูและการให้น�้ำปกติ พบว่ามีข้าว
ไร่พื้นเมืองจ�ำนวน 13 พันธุ์ ได้แก่ Phu Ruea 15, Huia Sai 2, Khoa Rai (056), Khun Wang (012), Neiw Dang Monk,
Phu Ruea 14, Dor Nammanwan, Khek Yai 4, Siew Thong, Hang Pa Lai, Dor Nong khai และ Khoa Peong มี
ความสามารถทนทานต่อสภาพแล้ง พบนัยส�ำคัญระหว่างทุกลักษณะที่ท�ำการศึกษาและพบว่าลักษณะที่มีสหสัมพันธ์กับ
ดัชนีผลผลิตคือ ดัชนีน�้ำหนักแห้งต้น (r = 0.86**) ดัชนีน�้ำหนักแห้งราก (r = 0.86**) ดัชนีใบตาย (r = -0.52**) ดัชนีการ
ม้วนใบ (r = -0.63**) ดังนั้นลักษณะดัชนีน�้ำหนักแห้งต้นและรากสามารถใช้ในการคัดเลือกข้าวไร่ทนทานต่อสภาพแล้งได้
ค�ำส�ำคัญ: ข้าว สภาพแล้ง การปรับตัว
ABSTRACT: As rice is an important staple food for the world population, the global warming causes a dramatic loss
of rice yield mean that increasing rice yield to meet the consumption demand is therefore a big challenge. Upland
rice is one of appropriate technology due to its high water use efficiency. However, early drought is a constraint for
upland rice. This study was thus aimed to select tolerant upland rice under early drought stress and to identify traits
related to drought tolerance. Sixty upland rice varieties and Siew Klieng, the check variety were sown in pots under
greenhouse condition at faculty of Agriculture Khon Kaen University during July to December 2554. RCBD with 3
replications was employed with 2 conditions, stress and well irrigated. 13 Varieties including Phu Ruea 15, Huia Sai
2, Khoa Rai (056), Khun Wang (012), Neiw Dang Monk, Phu Ruea 14, Dor Nammanwan, Khek Yai 4, Siew Thong,
Hang Pa Lai, Dor Nong khai and Khoa Peong were identified as tolerant. Significant correlations between 7 traits
were found. In addition, traits correlated with yield index were shoot dry matter index (r = 0.86**), root dry matter
index (r = 0.86**), dead leaf index (r = -0.52**), leaf rolling index (r = -0.63**). Shoot and root dry matter index
traits were available for indirect selection for drought tolerance in upland rice.
Keywords: rice, drought, adaptation
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บทน�ำ

วิธีการศึกษา

ข้าวเป็นพืชที่มีความส�ำคัญ เนื่องจากประชากร
โลกบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก ท�ำให้ต้องมีการผลิต
ข้าวเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ ปัจจุบันการ
ผลิตข้าวของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสภาวะ
อากาศของโลกทีม่ ีการเปลีย่ นแปลง ท�ำให้ผลผลิตข้าว
ลดลง ซึง่ การปลูกข้าวแบบนาสวนจะใช้นำ�้ ในการปลูก
มากกว่าการปลูกในสภาพไร่ ท�ำให้การปลูกข้าวนาสวน
ได้รบั ผลกระทบจากสภาพแล้งมากกว่าการปลูกข้าวใน
สภาพไร่ ส�ำหรับประเทศไทยมีการปลูกข้าวไร่ในเขต
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ โดย
มีพื้นที่ปลูกข้าวไร่เฉลี่ยปีละ 290,016 ไร่ (เกรียงศักดิ์,
2551) ข้าวไร่สามารถปลูกร่วมระบบกับพืชอื่นได้ เช่น
อ้อยและยางพารา การปลูกข้าวไร่จะเป็นการปลูกแบบ
อาศัยน�้ำฝน เกษตรกรจะเริ่มปลูกข้าวไร่ในช่วงเดือน
พฤษภาคม-เดือนมิถุนายน แต่โดยทั่วไปภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเดือนกรกฎาคม
มักจะเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วง ซึ่ง Bernier et al., (2008)
รายงานว่าหากข้าวไร่เกิดกระทบแล้งในระยะเจริญ
เติบโตทางล�ำต้น จะท�ำให้ผลผลิตเสียหายประมาณ
25 เปอร์เซ็นต์ สภาวะแล้งจึงเป็นปัญหาที่ส�ำคัญของ
การผลิตข้าว การคัดเลือกข้าวไร่พันธุ์ที่มีความทนทาน
ต่อสภาพแล้งสามารถช่วยแก้ปัญหาได้และลักษณะ
ที่จะใช้ในการคัดเลือกต้องสามารถใช้คัดเลือกข้าวไร่
ทนแล้งได้ สภาวะแล้งคือ สภาวะที่พืชขาดน�้ำหรือได้
รับน�้ำในปริมาณที่น้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
Pantuwan et al. (2000) ได้จ�ำแนกสภาวะแล้งเป็น
3 ประเภทคือ สภาวะแล้งในระยะ Vegetative ระยะ
Reproductive และระยะ Grain filling และเมื่อข้าว
ประสบสภาวะแล้งจะมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถอยู่
รอดได้ ซึ่งกลไกการปรับตัวของพืชมี 3 รูปแบบ คือ
drought escape, dehydration avoidance และ
dehydration tolerance กลไกการตอบสนองต่อสภาวะ
แล้งดังกล่าวสามารถใช้เป็นลักษณะส�ำหรับคัดเลือก
พันธุ์ข้าวไร่ที่มีความทนทานต่อสภาวะแล้งได้

ท�ำการศึกษาในข้าวไร่พันธุ์พื้นเมือง จ�ำนวน 60
พันธุ์ เปรียบเทียบพันธุด์ งั กล่าวภายใต้การจัดการน�ำ้ 2
สภาพคือ สภาพให้นำ�้ ปกติและสภาพแล้ง โดยทดสอบ
ในโรงเรือนคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ท�ำการทดลองในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม
ปี 2554 ใช้แผนงานทดลองแบบ RCBD มี 3 ซ�้ำ โดย
ใช้พันธุ์เปรียบเทียบมาตรฐานคือพันธุ์ซิวเกลี้ยง ซึ่ง
เป็นพันธุ์ที่เกษตรกรนิยมปลูก น�ำดินที่เก็บจากแปลง
มาตากจนแห้งและร่อนผ่านตะแกรงแล้วน�ำไปตรวจ
สอบความชืน้ และความหนาแน่นของดิน จากนัน้ น�ำไป
บรรจุในกระถางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร
ด้วยปริมาณ 17.5 กิโลกรัม ก่อนปลูกปรับความชืน้ ของ
ดินให้ได้ระดับความจุสนาม แล้วปลูกข้าวโดยวิธหี ยอด
เมล็ด กระถางละ 5-6 เมล็ด ระยะก่อนข้าวงอกรักษา
ความชืน้ ดินทีร่ ะดับความจุสนาม พิจารณาจากค่าการ
ระเหยของน�้ำจากผิวดิน หลังจากที่ข้าวงอกแล้วรักษา
ความชื้นดินที่ระดับความจุสนาม โดยพิจารณาจาก
ค่าการระเหยน�้ำจากผิวดินร่วมกับค่าการใช้น�้ำของต้น
ข้าว ซึ่งทั้งสองค่าค�ำนวณจากสูตรของ Doorenbos
and Pruitt (1992) เมื่อข้าวมีอายุ 14 วัน ถอนแยกให้
เหลือกระถางละ 1 ต้น แล้วให้ปยุ๋ สูตร 15-15-15 อัตรา
25 กิโลกรัมต่อไร่ การทดลองในสภาพปกติจะให้น�้ำที่
ระดับความจุสนามจนกระทัง่ เก็บเกีย่ ว ส่วนการทดลอง
ในสภาพแล้ง เริม่ งดน�ำ้ เมือ่ ต้นข้าวอายุ 28 วันหลังปลูก
งดให้นำ�้ เป็นเวลา 25 วัน แล้วกลับมาให้นำ�้ เป็นปกติอกี
ครั้งจนถึงระยะเก็บเกี่ยว
บันทึกข้อมูลคะแนนการม้วนใบ (leaf rolling
score) เมื่อข้าวแสดงอาการม้วนใบ ซึ่งมีค่าคะแนน
1-5 และค่าบ่งบอกลักษณะข้าวที่ได้รับผลกระทบจาก
สภาพแล้ง (drought score) ตามวิธกี ารของ De Datta
et al. (1988) โดยประเมินจากอาการใบแห้งของข้าวมี
ค่าตัง้ แต่ 0-9 เมือ่ ข้าวแสดงอาการใบตาย และประเมิน
ความสามารถในการฟื้นตัวของข้าวภายหลังได้รับน�้ำ
10 วัน (recovery) ตามวิธีการของ IRRI (1996) ซึ่ง
มีระดับคะแนน 1, 3, 5, 7 และ 9 บันทึกข้อมูลศักย์
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ของน�้ำในใบตามวิธีการของ Yan-Ying (2008) โดย
บันทึกครั้งที่ 1 ก่อนการงดให้น�้ำ ครั้งที่ 2 เมื่อข้าวเริ่ม
แสดงอาการม้วนใบ ครั้งที่ 3 เมื่อข้าวแสดงอาการใบ
ตาย และครั้งที่ 4 หลังจากประเมินความสามารถใน
การฟื้นตัว นอกจากนี้บันทึกลักษณะน�้ำหนักสดต้น
น�้ำหนักแห้งต้นและราก รวมทั้งลักษณะองค์ประกอบ
ผลผลิต ข้อมูลทีไ่ ด้จากการบันทึกได้นำ� มาแปลงเป็นค่า
ดัชนี โดยค�ำนวณจากสัดส่วนของข้อมูลทีไ่ ด้จากสภาพ
แล้งต่อสภาพปกติ หลังจากนั้นน�ำค่าดัชนีดังกล่าวไป
วิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ โดย
วิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ตามวิธี
ของ Gomez and Gomez (1984) นอกจากนี้ ยังได้
วิเคราะห์สหสัมพันธ์ของลักษณะต่างๆ ที่ได้บันทึกทั้ง
7 ลักษณะโดยวิธี Simple correlation
ผลการศึกษา
การประเมินความทนทานต่อสภาพแล้งต้นฤดู
ปลูกในข้าวไร่พันธุ์พื้นเมืองจ�ำนวน 60 พันธุ์พบว่า ข้าว
ไร่แสดงค่าดัชนีการม้วนใบในระดับคะแนนตั้งแต่ 1-5
มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.19 โดยพันธุข์ า้ วไร่ทมี่ ดี ชั นีการม้วน
ใบต�่ำได้แก่ พันธุ์ Phu Ruea14, Phu Ruea15, Khun
Wang (012), Khek Yai 4 และ Siew Khliang โดย
เฉพาะพันธุ์ Phu Ruea14 และ Khek Yai 4 มีน�้ำหนัก
แห้งสูงสุด (Table 1) สอดคล้องกับงานทดลองของ
Pantuwan et al. (2000) รายงานว่าข้าวไร่พันธุ์ที่ปรับ
ตัวได้ดใี นสภาพแล้งและมีลกั ษณะการม้วนใบน้อยจะ
ท�ำให้การสะสมน�ำ้ หนักแห้งเพิม่ ขึน้ ส�ำหรับการประเมิน
อาการใบตายและการรักษาศักย์ของน�้ำในใบ พบว่า
ข้าวไร่ทั้ง 60 พันธุ์แสดงอาการใบตายตั้งแต่ระดับ 0-9
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.33 และมีดัชนีของการรักษาศักย์
ของน�้ำในใบตั้งแต่ 1.39-4.13 มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.72
โดยพบว่าข้าวพันธุ์ Khek Yai4, Phu Ruea14 และ
Siew Khliang เป็นพันธุ์ที่มีใบตายน้อย และมีค่าดัชนี
ศักย์ของน�ำ้ ในใบต�ำ่ (Table 1) เนือ่ งจากสามารถรักษา
ศักย์ของน�ำ้ ในใบไว้ได้ดี ซึง่ สอดคล้องกับผลการทดลอง
ของ Mitchell et al., (1998) ที่รายงานว่า ข้าวพันธุ์ที่
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ปรับตัวได้ดีและสามารถรักษาศักย์ของน�้ำในใบไว้ได้
จะแสดงอาการใบตายในระดับคะแนนต�่ำ นอกจากนี้
ยังพบว่า พันธุท์ สี่ ามารถรักษาศักย์ของน�ำ้ ในใบได้ดี จะส่ง
ผลให้ผลผลิตลดลงน้อยเมือ่ อยูใ่ นสภาพแล้ง (Table 1) ซึง่
ผลการทดลองทีไ่ ด้สอดคล้องกับ Jongdee et al. (2002)
ที่พบว่า ข้าวไร่พันธุ์ที่ปรับตัวได้ดีจะมีศักย์ของน�้ำใน
ใบสูง ท�ำให้เปอร์เซ็นต์การติดเมล็ดสูง ผลผลิตจึงลด
ลงเพียงเล็กน้อย เมื่อพิจารณาลักษณะความสามารถ
ในการฟื้นตัวหลังจากกระทบแล้งพบว่า ข้าวไร่ทั้ง 60
พันธุ์ มีค่าดัชนีความสามารถในการฟื้นตัวตั้งแต่ 1-9
และมีค่าดัชนีเฉลี่ยเท่ากับ 5.27 พันธุ์ข้าวไร่ที่ปรับตัว
ได้ดีจะมีความสามารถในการฟื้นตัวได้ดี (ดัชนีการฟื้น
ตัวต�่ำ) อาจเนื่องมาจากการมีระบบรากที่ดี ดังจะเห็น
ได้ในพันธุ์ Khek Yai 4 และ Phu Ruea14 ที่มีค่าดัชนี
การฟื้นตัวต�่ำ (1.67 และ 2.33) และมีค่าดัชนีของน�้ำ
หนักแห้งรากสูง ส่งผลให้ดชั นีของผลผลิตข้าวไร่มคี า่ สูง
(Table 1) การประเมินข้าวไร่พันธุ์พื้นเมืองจ�ำนวน 60
พันธุ์ เพือ่ หาพันธุท์ มี่ คี วามทนทานต่อสภาพแล้งต้นฤดู
ปลูก โดยใช้ลักษณะดัชนีของการม้วนใบ ใบตาย ศักย์
ของน�้ำในใบ ความสามารถในการฟื้นตัว น�้ำหนักแห้ง
ต้น น�ำ้ หนักแห้งรากเป็นเกณฑ์ในการประเมินทางอ้อม
ในการคัดเลือกพันธุข์ า้ วทนต่อสภาพแล้งในต้นฤดูปลูก
พบว่าสามารถคัดเลือกข้าวไร่พนั ธุท์ มี่ คี วามทนทานต่อ
สภาพแล้งได้จ�ำนวน 13 พันธุ์ ซึ่งได้แก่ Phu Ruea 15,
Huia Sai 2, Khoa Rai (056), Khun Wang (012),
Neiw Dang Monk, Phu Ruea 14, Dor Nammanwan,
Khek Yai 4, Siew Thong, Hang Pa Lai, Dor Nong
khai และ Khoa Peong ส่วนพันธุอ์ อ่ นแอต่อสภาพแล้ง
สามาถคัดเลือกได้จ�ำนวน 14 พันธุ์ ได้แก่พันธุ์ Mae
Wang 9, Neiw Yipoon, Khoa Rai 42, Mae Wang
10, Khoa Rai 013, Khoa Khoa, Khok Khon 3, Khoa
Rai Chiang Mai, Choa Hom, Choa Khoa Wacha,
Sa Mer, Dok Put, Siew Mae chan และ Hom Bai
ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์พบว่าดัชนีผลผลิต
มีสหสัมพันธ์กับดัชนีลักษณะต่างๆ ที่ศึกษา อย่าง
มี นั ย ส� ำ คั ญ ยิ่ ง ในทุ ก ลั ก ษณะ โดยดั ช นี ผ ลผลิ ต มี
สหสัมพันธ์กับดัชนีการม้วนใบที่ 21 วันหลังการงดให้
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น�้ำ ( r = - 0.63**) ดัชนีใบตายที่ 22 วันหลังการงด
น�้ำ ( r = - 0.52**) ดัชนีศักย์ของน�้ำในใบที่ 23 วันหลัง
การงดให้น�้ำ ( r = - 0.66**) การฟื้นตัวหลังกลับมาให้
น�ำ้ (r = - 0.59**) น�ำ้ หนักแห้งต้น ( r = 0.86**) และน�ำ้
หนักแห้งราก ( r = 0.86**) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ที่ พ บสู ง สุ ด คื อ น�้ ำหนักแห้งรากกับน�้ ำ หนักแห้งต้น

( r = 0.89**) การม้วนของใบและการตายของใบ
( r = 0.88**) และ การตายของใบกับความสามารถ
ในการฟื้นตัว ( r = 0.88**) (Table 2) ค่าสัมประสิทธิ์
เหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า ลักษณะน�้ำหนักแห้งต้นและราก
สามารถใช้เป็นลักษณะในการคัดเลือกข้าวไร่ทนแล้ง
ได้ (Table 2)

Table 1 Index of leaf rolling, dead leaf, leaf water potential (LWP), shoot dry matter root dry matter and grain
yield of 8 selected upland rice varieties identified as tolerance and 3 varieties identified as
susceptible of 60 upland rice varieties identified.
Dead leaf
index

Leaf rolling
index

Phu Ruea 15

2.00 e-h 4.00 e-m 2.39 a-h 5.00 d-g 0.50 b-k 0.34 b-f

Huia Sai 2

2.67 c-h 6.33 a-i

2.28 a-h 7.00 b-d 0.33 f-l

Khoa Rai (056)

2.33 d-h 5.00 b-l

2.49 a-h 3.67 g-j

Khun Wang (012) 2.00 e-h 5.67 a-j

LWP
index

Recovery
index

Dry matter index

Varieties

Shoot

Root

1.06 a

0.34 c-g 1.05 a

0.44 b-k 0.42 b-f

1.86 c-h 5.00 d-g 0.48 b-i

Yield
index

1.05 a

0.33 b-f

1.02 ab

0.29 b-f

1.02 ab

Neiw Dang Monk

2.67 c-h 4.67 c-m 2.67 a-h 3.67 g-j

0.46 b-j

Phu Ruea 14

1.33 gh

3.67 f-m

1.47 gh

2.33 i-l

0.56 a-e 0.57 a-c 1.01 a-c

Dor Nammanwan 4.67 ab

8.33 a-c

2.97 a-h 5.67 c-f

0.55 a-e 0.32 b-g 1.01 ab

Khek Yai 4

2.00 e-h 2.00 j-m

1.69 e-h 1.67 kl

0.55 a-e 0.41 a-c 1.01 a-c

Dok Put

5.00 a

3.40 a-g 9.00 a

0.00 m

0.00 h

0.00 e

Siew Mae chan

4.33 a-c 8.33 a-c

3.94 ab

7.67 a-c 0.00 m

0.00 h

0.00 e

Hom Bai

4.00 a-d 8.33 a-c

3.83 a-c 7.00 b-d 0.00 m

0.00 h

0.00 e

Siew Khliang

2.00 e-h 3.00 h-m 2.10 b-h 3.67 g-j

0.48 b-i

0.44 b-f

1.02 ab

Mean

3.19

6.33

2.72

5.72

0.35

0.29

0.75

Range

1.00-4.33

1.00-9.00

1.39-4.13

1.00-9.00

0.00-1.06

0.00-0.60

0.00-1.06

F-test

**

**

**

**

**

**

**

30.01

36.09

39.43

28.44

46.28

6.81

C.V.%
30.27
** = Significant at P<0.01

9.00 a
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Table 2 Correlation coefficient of yield index with leaf rolling index, dead leaf index, leaf water potential index,
recovery index, shoot dry matter index and root dry matter index of 60 upland rice varieties
Index

Leaf rolling

Dead leaf

LWP

Recovery

dry matter
shoot

Dead Leaf

0.88**

LWP

0.73**

0.74**

Recovery

0.80**

0.88**

0.71**

Shoot dry matter

-0.63**

-0.62**

-0.60**

-0.74**

Root dry matter

-0.65**

-0.63**

-0.64**

-0.74**

0.89**

-0.63**

-0.52**

-0.66**

-0.59**

0.86**

Yield
** = Significant at P<0.01

สรุป

root

0.86**

สรุของศั
ป กย์ของน�้ำในใบ การม้วนใบ ความสามารถใน

การฟื้นตัวและใบตายตามล�ำดับ ต้องท�ำการคัดเลือก
การประเมิ
นข้าวไร่
ันธุพ์พันื้นธุเมืพื้นอเมื
งจ�อำงจํนวน
วมกันบธุทในสภาพแปลงปลู
ก โดยน�งำตพันนฤดู
ธุ์ขป้าลูวไร่
ที่ผ่าน
การประเมิ
นขพาวไร
านวน6060พัพันนธุธุ์  เพื่อร่หาพั
ี่มีความทนทานตอสภาพแล
ก โดยใช
เพืลั่อกษณะดั
หาพันชธุนี์ทขี่มองการม
ีความทนทานต่
อสภาพแล้
งต้นําในใบ
ฤดูปลูความสามารถในการฟ
ก การประเมินภายใต้
วนใบ ใบตาย
ศักยของน้
นตัว น้สําภาพโรงเรื
หนักแหงตอนนไปทดสอบในสภาพ
น้ําหนักแหงรากเปน
โดยใช้
ักษณะดัชนีนขทางอ
องการม้
วนใบดใบตาย
ของ อสภาพแล
แปลงงในต
เพื่อนให้
ธุ์ที่มีความทนทานต่
เกณฑลในการประเมิ
อมในการคั
เลือกพันธุศัขกาย์วทนต
ฤดูไปด้ลูขก้าวไร่
พบวพาันสามารถคั
ดเลือกขาวไรอพสภาพ
ันธุที่
น�มี้ำคในใบ
ความสามารถในการฟื
้
น
ตั
ว
น�
้
ำ
หนั
ก
แห้
ง
ต้
น
แล้
ง
ทั
ง
้
ในสภาพโรงเรื
อ
นและแปลงทดลอง
วามทนทานตอสภาพแลงไดจํานวน 13 พันธุ ซึ่งไดแกพันธุ Phu Ruea 15 Huia Sai 2 Khoa Rai (056) Khun Wang
น�(012)
้ำหนักNeiw
แห้งรากเป็
เกณฑ์Phu
ในการประเมิ
นทางอ้
อมใน Khek Yai 4 Siew Thong Hang Pa Lai Dor Nong khai
Dang นMonk
Ruea 14 Dor
Nammanwan
การคั
เลือกพัและพั
นธุ์ข้านวทนต่
อสภาพแล้
งในต้
นฤดูป14ลูพักนธุ ไดแกพันธุ Mae Wang 9ค�Neiw
ำขอบคุ
ณ Khoa Rai 42 Mae
KhoaดPeong
ธุออนแอต
อสภาพแล
งจํานวน
Yipoon
พบว่
าสามารถคัดเลือกข้าวไร่พันธุ์ที่มีความทนทาน
Wang 10 Khoa Rai 013 Khoa Khoa Khok Khon 3 Khoa Rai Chiang Mai Choa Hom Choa Khoa Wacha Sa Mer
ต่อสภาพแล้งได้จ�ำนวน 13 พันธุ์ ซึ่งได้แก่พันธุ์ Phu
ขอขอบคุ ณ ศู น ย์ วิ จั ย ปรั บ ปรุ ง พั น ธุ ์ พื ช เพื่ อ
Dok Put Siew Mae chan Hom Bai ลักษณะที่เหมาะสมจะนําไปใชในการคัดเลือกขาวไรพันธุที่มีความทนทานตอสภาพ
Ruea 15, Huia Sai 2, Khoa Rai (056), Khun Wang การเกษตรที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แลงรวมกับคาดัชนีของผลผลิตคือดัชนีของน้ําหนักแหงรากและตน รองลงมาคือดัชนีของศักยของน้ําในใบ, การมวนใบ,
(012), Neiw Dang Monk, Phu Ruea 14, Dor Nam- ขอนแก่น ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
ความสามารถในการฟนตัวและใบตายตามลําดับ ตองทําการคัดเลือกรวมกับในสภาพแปลงปลูก โดยนําพันธุขาวไรที่ผาน
manwan,
Khek Yai 4, Siew Thong, Hang Pa Lai เพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และโครงการบ่มเพาะนักวิจัย
การประเมิ
ภายใตKhoa
สภาพโรงเรื
อนไปทดสอบในสภาพแปลง
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อ
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สภาพแล้งจ�ำนวน 14 พันธุ์ ได้แก่พันธุ์ Mae Wang 9, 2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ให้การสนับสนุนงบ
Neiw Yipoon, Khoa Rai 42, Mae Wang 10, Khoa ประมาณและเชื้อพันธุกรรมข้าวส�ำหรับการศึกษาใน
คําขอบคุณ
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ang Mai, Choa Hom, Choa Khoa Wacha, Sa Mer,
ขอขอบคุ ณศู น ย วิ จั ย ปรั บ ปรุ ง พั น ธุ พื ช เพื่ อ การเกษตรที่ ยั่ ง ยื น คณะเกษตรศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น
Dok Put, Siew Mae chan และ Hom Bai ลักษณะ
เอกสารอ้างอิง
ศู
น
ย
ว
จ
ิ
ย
ั
เทคโนโลยี
ช
ว
ี
ภาพทางการเกษตรเพื
อ
่
เศรษฐกิ
จ
ที
ย
่
ง
่
ั
ยื
น
และโครงการบ
ม
เพาะนั
กวิจัยเพื่อสรางผลงานวิจัยในระดับ
ที่เหมาะสมจะน�ำไปใช้ในการคัดเลือกข้าวไร่พันธุ์ที่มี
นานาชาติ ประจํ
า ป 2553 งร่มหาวิ
น ทีต่ ไ ดใ ห กเกรี
ารสนั
งบประมาณและเชื
้ อพักนษาสถานภาพการปลู
ธุ ก รรมข า วสํ า หรั บก
ยงศับกสนุ
ดิ์ สุนวรรณธราดล.
2551. การศึ
ความทนทานต่
อสภาพแล้
วมกับทค่ยาลั
าดัชยนีขอนแก
ของผลผลิ
ข้
า
วไร่
ใ
นประเทศไทย.
ส�
ำ
นั
ก
งานพั
ฒ
นาวิทยาศาสตร์และ
้งนี้ กแห้งรากและต้น รองลงมาคือดัชนี
คืการศึ
อดัชนีกษาในครั
ของน�้ำหนั
เทคโนโลยี สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย.
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