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การเพาะเลี้ยงอับละอองเรณูข๎าวเพื่อสร๎างสายพันธุ๑แท๎ให๎ต๎านทานโรคไหม๎
The Use of Anther Culture for Developing Rice Blast Resistant
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Anther culture (AC) technology is being used to conduct rice blast resistant true
breeding line at Phrae Rice Research Center in 2012. Five crosses from irrigated rice
research and development program were cultured on N6 formula media to induce callus
formation in the dark room, 20-250C and light intensity about 2000 Lux for 1-2 months
and followed by MS media for 1-2 months. Then, the plantlet was transplanted to nursery
and 96 progenies of five crosses were planted to observational trial in the field during wet
season, 2014. The evaluation of blast reaction was conducted at Phrae Rice Research
Center using mixed isolates of blast pathogen from Phrae province. The results show that
one line (PRE12111-AC-1-5) is highly resistance (HR) and 26 lines are resistance (R) to rice
blast disease. These HR and R lines will be selected and used as promising breeding lines
or germplasm for development of rice blast resistance variety

es

ea

Keywords: rice improvement, anther culture, rice blast, resistance

บทคัดยํอ

Bu

re
a

u

of

R

ic

e

R

เพาะเลี้ยงอับละอองเรณูข๎าวเพื่อสร๎างสายพันธุ๑แท๎ต๎านทานโรคไหม๎ จากข๎าวพันธุ๑ผสมชั่วที่ 1 (F1)
ในฤดูนาปี 2556 ใช๎พันธุ๑ข๎าวจากโครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ๑นาชลประทาน 5 คูํผสม โดยนาอับละออง
เรณูข๎าวมาเลี้ยงบนอาหารสูตร N6 เพื่อชักนาให๎เกิดแคลลัส เลี้ยงในที่มืดอุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 1-2 เดือน แล๎วนามาเลี้ยงตํอบนอาหารสูตร MS ในที่มีความเข๎มแสง 2000 Lux เป็นเวลา 1-2
เดือน เพื่อให๎แคลลัสพัฒนาเป็นต๎นอํอน จากนั้นย๎ายต๎นอํอนไปปลูกในโรงเรือน ผลการเพาะเลี้ยงอับละออง
เรณูได๎สายพันธุ๑ข๎าว จากทั้ง 5 คูํผสม จานวน 96 สายพันธุ๑ หลังจากนั้นนาไปปลูกศึกษาพันธุ๑ขั้นต๎นภายใน
สถานีในฤดูนาปี 2557 และสํงเข๎าทดสอบปฏิกิริยาตํอโรคไหม๎ในสภาพโรงเรือนที่ศูนย๑วิจัยข๎าวแพรํ โดยใช๎
เชื้อสาเหตุโรคไหม๎จากจังหวัดแพรํ พบสายพันธุ๑ข๎าวที่มีปฏิกิริยาความต๎านทานตํอโรคไหม๎ในระดับต๎านทาน
สูง (HR) จานวน 1 สายพันธุ๑คือ PRE12111-AC-1-5 และระดับต๎านทาน (R) จานวน 26 สายพันธุ๑ สายพันธุ๑
ข๎าวที่มีปฎิกิริยาต๎านทานในระดับต๎านทานและต๎านทานสูง จะสํงเข๎าโครงการปรับปรุงพันธุ๑เพื่อเปรียบเทียบ
ผลผลิตและพัฒนาเป็นสายพันธุ๑ข๎าวต๎านทานโรคไหม๎ตํอไป
คาสาคัญ : การปรับปรุงพันธุ๑ข๎าว การเพาะเลี้ยงอับละอองเรณู โรคไหม๎ ความต๎านทาน
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โรคไหม๎ของข๎าว (rice blast) เกิดจากเชื้อรา Pyricularia grisea (Cooke) Sacc. เป็นโรคที่สาคัญ
ที่สุดโรคหนึ่งของข๎าว ต๎นข๎าวเป็นโรคได๎ตั้งแตํระยะกล๎าถึงระยะออกรวง โรคไหม๎มักพบเข๎าทาลายแปลงนา
ที่ดินมีความอุดมสมบูรณ๑สูงหรือใสํปุ๋ยไนโตรเจนมาก เชํน ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต ปุ๋ยยูเรีย สภาพอากาศที่
เอื้ออานวยให๎เกิดโรค เชํน อากาศเย็นและชื้นในระยะที่ฝนตกบํอย ๆ หรือมีน้าค๎างลงมาก เชื้อราจะทาให๎
เกิดแผลที่ใบ ข๎อตํอใบ ข๎อล าต๎น คอรวง ระแง๎ และเมล็ด แผลบนใบข๎าวมีลั กษณะคล๎ ายรูปตาหรือรูป
กระสวย ตรงกลางมีสีเทาอํอนขอบแผลมีสีน้าตาลปนแดง ในระยะกล๎าถ๎าข๎าวเป็นโรคจะสังเกตเห็นใบข๎ าวมี
สีเขียวเข๎ม มีแผลรูปตาปรากฎอยูํทั่วไปบนใบข๎าว ตํอมาแผลขยายใหญํขึ้นคล๎ายรูปกระสวย และแผลบริเวณ
ปลายใบจะขยายมาติดกัน ปลายใบจะเปลี่ยนเป็นสีน้าตาลแดง ถ๎าอาการรุนแรงต๎นข๎าวจะแห๎งและฟุบตาย
ทั้งแปลง ในระยะออกรวงเชื้อราจะเข๎าทาลายที่คอรวง และมีแผลสีเทาหรือสีน้าตาลบริเวณคอรวงเป็นผลให๎
เมล็ดข๎าวลีบ (ธวัช และคณะ, 2552) ทาให๎ผลผลิตข๎าวลดลง วิธีลดความเสียหายจากโรคนี้ที่นอกจากการใช๎
สารเคมีแล๎ว อีกวิธีหนึ่ง คือ การปรับปรุงพันธุ๑ข๎าวให๎ต๎านทานตํอโรคไหม๎ (อัจฉราพร, 2554) การปลูกข๎าว
พัน ธุ๑ต๎านทานเป็น วิธีที่เหมาะสมในการแก๎ปั ญหาเรื่องโรคไหม๎ แตํปัจจุบันอุปสรรคที่สาคัญที่สุดในการ
ปรับปรุงพันธุ๑ข๎าวให๎ต๎านทานโรคไหม๎คือ พันธุ๑ข๎าวที่พัฒนาขึ้นคงความต๎านทานอยูํได๎ไมํนาน เนื่องจากเชื้อรา
สาเหตุโรคไหม๎ข๎าวมีความหลากหลายมาก แตํเดิมการปรับปรุงพันธุ๑ ให๎ต๎านทานโรคไหม๎ใช๎วิธี การผสมพันธุ๑
และคัดเลือกพันธุ๑โดยวิธีปกติ (conventional method) ต๎องใช๎เวลาอยํางน๎อย 6-8 ชั่วอายุ (generation)
(Hu,1985; Chung, 1988) ซึ่งใช๎เวลานานกวําจะมีความคงที่ทางพันธุกรรม (homozygous line) จึงได๎
นาเอาเทคนิคการเพาะเลี้ยงอับละอองเรณู (anther culture) ที่สามารถผลิตต๎นพืช haploid (2n=x ) เพื่อ
ใช๎ในการสร๎างสายพันธุ๑ที่มีความคงที่ทางพันธุกรรม ชํวยยํนระยะเวลาในการสร๎างสายพันธุ๑แท๎ในระยะเวลา
อันรวดเร็ว (สุรีย๑, 2548) ต๎นพืชที่ได๎จากการเพาะเลี้ยงอับละอองเรณูของลูกผสมชั่วที่ 1 จะแสดงลักษณะ
ทาง phenotype ออกมาได๎เต็มที่ และต๎นพื ชที่ได๎จากการเลี้ยงอับละอองเรณูนี้จะมีชุดโครโมโซมเป็น n
เดียว เรียกวํา haploid plant ซึ่งสามารถเพิ่มโครโมโซมให๎เป็นสองชุด homozygous diploid ได๎เป็นพันธุ๑
แท๎โดยใช๎สาร colchicine หรือเพิ่มจานวนตามธรรมชาติ (spontaneous double haploid) ซึ่งเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินการพัฒนาสายพันธุ๑ข๎าวให๎ต๎านทานตํอโรคไหม๎ได๎รวดเร็วยิ่งขึ้น
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1. เมล็ดพันธุ๑ข๎าวลูกผสมชั่วที่ 1 (F1) จากโครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ๑ข๎าวไมํไวตํอชํวงแสงผลผลิต
สูง ต๎านทานโรคและแมลงสาหรับนาชลประทาน จานวน 5 คูํผสม ได๎แกํ PRE12111 (เจ๎าหอมนิล/
PRE09025-AC-1-4), PRE12113 (เจ๎าหอมนิล/สันปุาตอง 1) PRE12117 (กายขาว/สันปุาตอง 1)
PRE12126 (สันปุาตอง 1/หอมนิล) PRE12127 (RD6/IRBL5-M/RL)
2. ห๎องปฏิบัติการเตรียมอาหาร (media preparation room) และอุปกรณ๑ ได๎แกํ เครื่องชั่งชนิด
ละเอียด เครื่องวัดความเป็นกรด-ดําง เตาอุํนความร๎อนและเครื่องกวน หม๎อนึ่งความดัน ตู๎อบความร๎อน
แห๎ง ตู๎เย็น เครื่องกลั่นน้าและกรองน้า ถังเก็บน้ากลั่น เครื่องแก๎ว และอุปกรณ๑อื่นๆ เชํน ช๎อนตักสารเคมี
อํางน้า โต๏ะเตรียมอาหาร กระดาษชั่งสารเคมี มีด กรรไกร และอลูมิเนียมฟอยด๑
3. ห๎องย๎ายเนื้อเยื่อ (transformation room) ประกอบด๎วยเครื่องปรับอากาศ พัดลมดูดอากาศ ตู๎
ถํายเนื้ อเยื่ อ อุป กรณ๑ที่ใช๎ในการเพาะเลี้ ย งอับ ละอองเรณูข๎าวประกอบด๎ว ย กรรไกร ปากคีบ ตะเกีย ง
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แอลกอฮอล๑ แอลกอฮอล๑ความเข๎มข๎นตํางๆ สารเคมีสาหรับฟอกฆําเชื้อ จานเลี้ยงเชื้อ กระดาษกรอง และ
ขวดแชํแอลกอฮอล๑ เพื่อแชํเครื่องมือผําตัดในห๎องปฏิบัติการ
4. ห๎องเลี้ยงเนื้อเยื่อ (culture room) ประกอบด๎วยเครื่องปรับอากาศ ชั้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อติด
หลอดไฟ ความสวําง 2000 Lux เครื่องควบคุมเวลา และเทอร๑โมมิเตอร๑
5. ห๎องมืด (dark room) ชักนาให๎เกิดแคลลัส ที่อุณหภูมิห๎อง 25 องศาเซลเซียส
วิธีการ
1. ปลูกข๎าวลูกผสมชั่วที่ 1 ที่ได๎จากการผสมในฤดูนาปี 2555 ทั้ง 5 คูํผสมในกระถางดินเผา
2. เมื่อข๎าวเริ่มตั้งท๎อง ตัดชํอดอกข๎าวที่มีลักษณะสมบูรณ๑ ให๎มีความยาวของกาบใบจากข๎อที่สอง
ของกาบใบประมาณ 5-7 เซนติเมตร หรือกํอนดอกโผลํพ๎นชํอดอกประมาณ 5-7 วัน
3. ทาความสะอาดรวงข๎าวด๎วยแอลกอฮอล๑ 70% หํอด๎วยผ๎าขาวบางชุบน้ากลั่นฆําเชื้อ แล๎วหํอทับ
ด๎ ว ยพลาสติ ก อี ก ชั้ น เก็ บ ไว๎ ใ นตู๎ เ ย็ น อุ ณ หภู มิ 8-10 องศาเซลเซี ย ส นาน 7-10 วั น เป็ น การท า cold
pretreatme
4. เลือกชํอดอกข๎าวที่มีอายุเหมาะสมสังเกตจากเปลือกดอกด๎านนอกมีสีเขียวอํอน เรณูจะยาวขึ้น
ประมาณหนึ่งสํวนสองของความยาวดอก ฆําเชื้อผิวด๎านนอกด๎วยแอลกอฮอล๑ 70% นาน 1 นาที ล๎างด๎วยน้า
กลั่นนึ่งฆําเชื้อ 3 ครั้ง
5. ใช๎กรรไกรตัดเฉียงที่โคนดอก ใช๎ปากคีบ คีบดอกเคาะเบาๆ ที่ปากขวดที่บ รรจุอาหาร สูตรชักนา
ให๎เกิดแคลลัส 3 สูตร คือ สูตร N6-1, N6-2, N6-3 แล๎วนาไปเลี้ยงในสภาพมืดอุณหภูมิประมาณ 25 องศา
เซลเซียส ประมาณ 1-2 เดือน จะเกิดแคลลัส
6. แคลลัสที่ได๎ขนาด 1-2 มิลลิเมตร นามาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตรพัฒนาให๎เกิดต๎น ในสภาพมีแสง
14-16 ชั่วโมงตํอวัน แคลลัสจะเกิดจุดเขียว (green spot) และพัฒนาไปเป็นต๎นที่สมบูรณ๑มีทั้งต๎นและราก
7. ย๎ายต๎นอํอนออกจากขวด ล๎างรากให๎สะอาดแล๎วแชํในน้าสะอาดที่สภาพห๎องประมาณ 7 วัน
เพื่อปรับสภาพกํอนนาลงไปปลูกภายใต๎สภาพโรงเรือนพรางแสง จนต๎นข๎าวตั้งตัวได๎แล๎วจึงนาลงไปปลูกใน
กระถางกลางแจ๎ง
8. ต๎นอํอนที่ได๎จากการเพาะเลี้ยงอับละอองเรณูที่เป็น haploid นาไปแชํในสารละลายโคลชิซิน
(colchicine) 0.1-0.2% ประมาณ 12-15 ชั่วโมงเพื่อเพิ่มจานวนโครโมโซมให๎เป็น doubled haploid นา
ต๎นข๎าวไปปลูกตํอ เพื่อเพิ่มปริมาณเมล็ดพันธุ๑
9. นาเมล็ดพันธุ๑ไปทดสอบปฏิกิริยาตํอโรคไหม๎ในสภาพไรํ (Upland short row method) ตาม
แบบของสถาบันวิจัยข๎าวนานาชาติ (IRRI) โดยเตรียมแปลงยกระดับแปลงสูงกวําระดับน้าในนาประมาณ 1
ฟุต ขนาดกว๎างยาวไมํจากัด เว๎นชํองวํางระหวํางแปลงสาหรับทางเดินปลูกข๎าวดักเชื้อจานวน 6 พันธุ๑ ได๎แกํ
ขาวตาแห๎ง 17 พระราชทาน ขาวดอกมะลิ 105 ดอยวน กข 6 และ กข 23 แถวละ 1 พันธุ๑เรียงตามลาดับ
จากด๎านนอกแปลงเข๎ามา เมื่อสังเกตเห็นอาการโรคไหม๎ที่เกิดกับข๎าวดักเชื้อเป็นรูปตาสม่าเสมอทั่วทั้งแปลง
เริ่มปลูกข๎าวทดสอบใสํปุ๋ยแอมโมเนีย มซัลเฟต อัตรา 40 กก./ไรํ และปุ๋ยทริปเปิ ลซูเปอร๑ฟอสเฟตอัตรา 10
กก./ไรํ การปลูกข๎าวทดสอบโดยโรยเป็ นแถว แตํล ะแถวยาว 50 ซม. (1 แถวตํอพันธุ๑ทดสอบ 1 พันธุ๑)
ระยะหํางระหวํางแถว 10 เซ็นติเมตร ทุก 10 พันธุ๑ทดสอบปลูกคั่นด๎วยพันธุ๑ข๎าวขาวตาแห๎ง 17 จานวน 1
แถว หางยี 71 จานวน 1 แถว และขาวดอกมะลิ105 จานวน 1 แถว เพื่อเป็นพันธุ๑มาตรฐานเปรียบเทียบที่
ไมํต๎านทาน และต๎านทาน เมื่อต๎นกล๎าอายุได๎ 15 วัน ใสํปุ๋ยแอมโมเนีย มซัลเฟต อัตรา 40 กก./ไรํ ให๎
สม่าเสมอทั่วทั้งแปลง รดน้าแปลงวันละ 2 ครั้ง หรือมากกวําเมื่อไมํมีฝนตกครั้งละ 1 ชั่วโมง ขึ้นไปการรดน้า
ในเวลาบําย (5–6 โมงเย็น) จะชํวยให๎ความชื้นในแปลงสูงเวลากลางคืน เพื่อให๎เหมาะสมตํอการกํอให๎เกิด
กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
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โรคไหม๎ ตรวจผลหลังการปลูกเชื้อได๎ 30 วัน โดยเปรียบเทียบมาตรฐานของสถาบันวิจัยข๎าวนานาชาติ
(IRRI) Standard Evaluation System for Rice INGER ปี 1996 (IRRI,1996)
10. เมื่อได๎สายพันธุ๑ที่ต๎านทานโรคไหม๎สํงให๎โครงการปรับปรุงพันธุ๑เพื่อใช๎ประโยชน๑ในการคัดเลือก
พันธุ๑ต๎านทานโรคไหม๎ตํอไป
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ฤดูนาปี 2556 ได๎ดาเนินการเพาะเลี้ยงอับละอองเรณูข๎าวลูกผสมชั่วที่ 1 จากข๎าวนาชลประทาน
ทั้งหมด 5 คูํผสม ได๎แกํ PRE12111 PRE12113 PRE12117 PRE12126 และ PRE12127 ในสูตรอาหารชัก
นาให๎เกิดแคลลัส 3 สูตร คือ N6-1, N6-2, N6-3 ผลการทดลองพบวํา
คูํผสมที่ 1 PRE12111 จากการเลี้ยงในอาหารสูตร N6-1 ที่ไมํเติม NAA จานวน 56 ขวด พบวํา
สามารถชักนาให๎เกิดแคลลัสได๎ 3.57 เปอร๑เซ็นต๑นาแคลลัสมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตรเป็นต๎นอํอน สูตร MS
(Murashige and Skoog, 1962) ที่เติม Kinetin 0.06 มิลลิกรัมตํอลิตร และ IAA 1.0 มิลลิกรัมตํอลิตร
สามารถพัฒนาเป็นต๎นเขียวได๎ 58 ต๎น ย๎ายลงเลี้ยงตํอในอาหารพัฒนาให๎เกิดราก (Ro) สามารถเก็บเกี่ยวได๎
5 สายพันธุ๑คือ PRE12111-AC-1-1 ถึง PRE12111-AC-1-5 สํงทดสอบโรคไหม๎ในฤดูนาปี 2557 ได๎ผลการ
ทดสอบอยูํในระดับต๎านทานสูง (HR) 1 สายพันธุ๑คือ PRE12111-AC-1-5 ในระดับต๎านทาน (R) 2 สายพันธุ๑
คือ PRE12111-AC-1-3 PRE12111-AC-1-4 ในระดับ คํอนข๎างต๎านทาน (MR) 1 สายพันธุ๑คือ คือ
PRE12111-AC-1-2 ในระดับคํอนข๎างอํอนแอ (MS) 1 สายพันธุ๑คือ คือ PRE12111-AC-1-1
คูํผสมที่ 2 PRE12113 จากการเลี้ยงในอาหารสูตร N6-2 ที่เติม NAA 2.0 มิลลิกรัมตํอลิตร
จานวน 115 ขวด พบวําสามารถชักนาให๎เกิดแคลลัสได๎ 0.02 เปอร๑เซ็นต๑และเมื่อนาแคลลัสมาเพาะเลี้ยงบน
อาหารสูตรเป็นต๎นอํอน สูตร MS ที่เติม Kinetin 0.06 มิลลิกรัมตํอลิตร และ IAA 1.0 มิลลิกรัมตํอลิตร
สามารถพัฒ นาเป็นต๎นเขียวและสามารถเก็บเกี่ย วได๎ ได๎ 26 สายพันธุ๑ คือ PRE12113-AC-1-1 ถึง
PRE12113-AC-1-26 จากการเลี้ยงในอาหารสูตร N6-3 ที่เติม NAA 1.0 มิลลิกรัมตํอลิตร จานวน 116 ขวด
พบวําสามารถชักนาให๎เกิดแคลลัสได๎ 0.86 เปอร๑เซ็นต๑และเมื่อนาแคลลัสมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตรเป็นต๎น
อํอน สูตร MS ที่เติม Kinetin 0.06 มิลลิกรัมตํอลิตร และ IAA 1.0 มิลลิกรัมตํอลิตร สามารถพัฒนาเป็นต๎น
เขียวและสามารถเก็บเกี่ยวได๎ 54 สายพันธุ๑ คือ PRE12113-AC-1-27 ถึง PRE12113-AC-1-80 สํงทดสอบ
โรคไหม๎ในฤดูนาปี 2557 ผลการทดสอบไมํพบในระดับต๎านทานสูง (HR) พบในระดับต๎านทาน (R) 24 สาย
พันธุ๑ ได๎แกํ PRE12113-AC-1-1 PRE12113-AC-1-9 PRE12113-AC-1-10 PRE12113-AC-1-11
PRE12113-AC-1-12 PRE12113-AC-1-16 PRE12113-AC-1-1 PRE12113-AC-1-21 PRE12113-AC-122 PRE12113-AC-1-23 PRE12113-AC-1-26 PRE12113-AC-1-27 PRE12113-AC-1-32 PRE12113AC-1-55 PRE12113-AC-1-56 PRE12113-AC-1-57 PRE12113-AC-1-60 PRE12113-AC-1-61
PRE12113-AC-1-64 PRE12113-AC-1-65 PRE12113-AC-1-66 PRE12113-AC-1-69 PRE12113-AC-170 PRE12113-AC-1-73 ในระดับคํอนข๎างต๎านทาน (MR) 38 สายพันธุ๑ได๎แกํ PRE12113-AC-1-8
PRE12113-AC-1-1 PRE12113-AC-1-18 PRE121133-AC-1-19 PRE12113-AC-1-20 PRE12113-AC-124 PRE12113-AC-1-25 PRE12113-AC-1-34 PRE12113-AC-1-37 PRE12113-AC-1-38 PRE12113AC-1-39 PRE12113-AC-1-40 PRE12113-AC-1-41 PRE12113-AC-1-42 PRE12113-AC-1-43
PRE12113-AC-1-45 PRE12113-AC-1-46 PRE12113-AC-1-47 PRE12113-AC-1-48 PRE12113-AC-149 PRE12113-AC-1-50 PRE12113-AC-1-51 PRE12113-AC-1-52 PRE12113-AC-1-53 PRE12113AC-1-58 PRE12113-AC-1-59 PRE12113-AC-1-62 PRE12113-AC-1-63 PRE12113-AC-1-67
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PRE12113-AC-1-68 PRE12113-AC-1-71 PRE12113-AC-1-74 PRE12113-AC-1-75 PRE12113-AC-176 PRE12113-AC-1-77 PRE12113-AC-1-78 PRE12113-AC-1-79 PRE12113-AC-1-80 ในระดับ
คํอนข๎างอํอนแอ (MS) 13 สายพันธุ๑ ไมํพบในระดับอํอนแอถึงอํอนแอมาก (S-HS)
คูํผสมที่ 3 PRE12117 จากการเลี้ยงในอาหารสูตร N6-2 ที่เติม NAA 2.0 มิลลิกรัมตํอลิตร จานวน
266 ขวด พบวําสามารถชักนาให๎เกิดแคลลัสได๎ 8.27 เปอร๑เซ็นต๑และเมื่อนาแคลลัสมาเพาะเลี้ยงบนอาหาร
สูตรเป็นต๎นอํอน สูตร MS ที่เติม Kinetin 0.06 มิลลิกรัมตํอลิตร และ IAA 1.0 มิลลิกรัมตํอลิตร สามารถ
พัฒนาเป็นต๎นได๎ 50 ต๎นสามารถเก็บเกี่ยวได๎ 2 สายพันธุ๑ PRE12117-AC-19 และ PRE12117-AC-20
คูํผสมที่ 4 PRE12126 จากการเลี้ยงในอาหารสูตร N6-3 ที่เติม NAA 1.0 มิลลิกรัมตํอลิตร จานวน
102 ขวด พบวําสามารถชักนาให๎เกิดแคลลัสได๎ 0.04 เปอร๑เซ็นต๑นาแคลลัสมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตรเป็น
ต๎นอํอน สูตร MS ที่เติม Kinetin 0.06 มิลลิกรัมตํอลิตร และ IAA 1.0 มิลลิกรัมตํอลิตรสามารถพัฒนาเป็น
ต๎นเขียวและสามารถเก็บเกี่ยวได๎ 9 สายพันธุ๑ คือ PRE012126-AC-1-1 ถึง PRE012126-AC-1-9 สํง
ทดสอบโรคไหม๎ในฤดูนาปี 2557 ได๎ผลการทดสอบอยูํในระดับคํอนข๎างต๎านทาน (MR) 1 สายพันธุ๑คือ
PRE012126-AC-1-7 นอกนั้นอยูํในระดับอํอนแอ (S)
คูํผสมที่ 5 PRE12127 จากการเลี้ยงในอาหารสูตร N6-1 N6-2 อาหารสูตร N6-3 พบวําไมํสามารถ
พัฒนาเป็นต๎นเขียวได๎
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1. จากการเพาะเลี้ยงอับละอองเรณูข๎าวลูกผสมชั่วที่ 1 ในฤดูนาปี 2556 โดย จากโครงการวิจัย
และพัฒนาพันธุ๑ข๎าวไมํไวตํอชํวงแสงผลผลิตสูง ต๎านทานโรคและแมลงสาหรับนาชลประทาน 5 คูํผสมคือ
PRE12111, PRE12113, PRE12117, PRE12126, และ PRE12127 ได๎สายพันธุ๑ข๎าว 96 สายพันธุ๑ จาก 4
คูํผสมได๎แกํ PRE12111-AC-1-1 ถึง PRE12111-AC-1-5 PRE12113-AC-1-1 ถึง PRE12113-AC-1-80
PRE12117-AC-1-1 ถึง PRE12117-AC-1-2 และ PRE12126-AC-1-1 ถึง PRE12126-AC-1-9
2. การทดสอบปฏิกิริยาตํอโรคไหม๎ใน Blast nursery จาก คูํผสม PRE12111 ได๎ผลการทดสอบ
สายพันธุ๑ข๎าวที่มีปฏิกิริยาความต๎านทานตํอโรคไหม๎ในระดับต๎านทานสูง (HR) 1 สายพันธุ๑คือ PRE12111AC-1-5 อยูํในระดับต๎านทาน (R) 2 สายพันธุ๑คือ PRE12111-AC-1-3 และ PRE12111-AC-1-4 อยูํในระดับ
ต๎านทานปานกลาง (MR) 1 สายพันธุ๑ คือ PRE12111-AC-1-2 อยูํในระดับคํอนข๎างอํอนแอ (MS) 1 สาย
พันธุ๑ คือ PRE12111-AC-1-1 ผลทดสอบโรคไหม๎จากการทดลองศึกษาพันธุ๑ขั้นต๎นภายในสถานี ฤดูนาปี
2557 ไมํพบสายพันธุ๑ที่แสดงปฏิกิริยาในระดับต๎านทานสูง (HR) พบในระดับต๎านทาน(R) 24 สายพันธุ๑
ได๎แกํ PRE12113-AC-1-1 PRE12113-AC-1-4 PRE12113-AC-1-5 PRE12113-AC-1-9 PRE12113-AC1-10 PRE12113-AC-1-11 PRE12113-AC-1-12 PRE12113-AC-1-16 PRE12113-AC-1-17 PRE12113AC-1-21 PRE12113-AC-1-22 PRE12113-AC-1-23 PRE12113-AC-1-26 PRE12113-AC-1-27
PRE12113-AC-1-32 PRE12113-AC-1-55 PRE12113-AC-1-56 PRE12113-AC-1-57 PRE12113-AC-160 PRE12113-AC-1-61 PRE12113-AC-1-64 PRE12113-AC-1-65 PRE12113-AC-1-66 PRE12113AC-1-69 PRE12113-AC-1-70 PRE12113-AC-1-73 ในระดับต๎านทานปานกลาง (MR) 38 สายพันธุ๑คือ
PRE12113-AC-1-8 PRE12113-AC-1-13 PRE12113-AC-1-1 PRE121133-AC-1-19 PRE12113-AC-120 PRE12113-AC-1-24 PRE12113-AC-1-25 PRE12113-AC-1-34 PRE12113-AC-1-37 PRE12113AC-1-38 PRE12113-AC-1-39 PRE12113-AC-1-40 PRE12113-AC-1-41 PRE12113-AC-1-42
PRE12113-AC-1-43 PRE12113-AC-1-45 PRE12113-AC-1-46 PRE12113-AC-1-47 PRE12113-AC-1กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
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48 PRE12113-AC-1-49 PRE12113-AC-1-50 PRE12113-AC-1-51 PRE12113-AC-1-52 PRE12113AC-1-53 PRE12113-AC-1-58 PRE12113-AC-1-59 PRE12113-AC-1-62 PRE12113-AC-1-63
PRE12113-AC-1-67 PRE12113-AC-1-68 PRE12113-AC-1-71 PRE12113-AC-1-74 PRE12113-AC-175 PRE12113-AC-1-76 PRE12113-AC-1-77 PRE12113-AC-1-78 PRE12113-AC-1-79 PRE12113AC-1-80 ในระดับคํอนข๎างอํอนแอ (MS) 13 สายพันธุ๑ ไมํพบในระดับอํอนแอถึงอํอนแอมาก (S-HS) คูํผสม
PRE12117 และ PRE12126 ความต๎านทานตํอโรคไหม๎ในระดับต๎านทานปานกลางถึงอํอนแอ (MR-S) สาย
พันธุ๑ข๎าวที่ได๎สํงให๎โครงการปรับปรุงพันธุ๑เพื่อพัฒนาสายพันธุ๑ที่ต๎านทานโรคไหม๎คุณภาพดีตํอไป
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