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ฝาย พันธุ มก 1
แหลงที่มาและประวัติ
ศ.ดร.ประภารัจ หอมจันทน ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ
ศ.อรุณี วงศปยะสถิตย ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รวมกันทํางานวิจัยปรับปรุงพันธุฝายเพื่อใหไดฝายพันธุตานทานแมลงและใหผลผลิตดี จนไดฝาย พันธุ มก 1
ที่ไดจากการนําเมล็ดฝายพันธุสฤษดิ์ 1 ไปฉายรังสีแกมมา ที่ปริมาณรังสี 300 เกรย ณ ศูนยบริการฉายรังสี
แกมมาและวิจัยนิวเคลียรเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และนําเมล็ดที่ฉายรังสี
แลว (M1) ไปปลูก โดยในชวงป พ.ศ. 2535-2539 ไดทําการปลูกเมล็ด M1-M5 ณ ศูนยวิจัยขาวโพดขาวฟาง
แหงชาติ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา การปลูกชั่วที่ 2 (M2) เพื่อทําการคัดเลือกตนที่ใหผลผลิตสูง
และตานทานตอหนอนเจาะสมอฝาย ซึ่งไดทั้งหมด 44 ตน เก็บแบบแยกตนไดเมล็ด M3 นําไปปลูก
เปรียบเทียบกับพันธุศรีสําโรง 2 ซึ่งเปนพันธุสงเสริมของกรมวิชาการเกษตรในขณะนั้น และพันธุสฤษดิ์ 1
ในการปลูกชั่วที่ 3 (M3) ทําการปลูกแบบตนตอแถว ทั้ง 44 สายพันธุ และคัดเลือกแถวที่ดีไว ในการปลูกชั่วที่
4 (M4) คัดเลือกสายพันธุที่ตานทานหนอนเจาะสมอฝายที่ดีที่สุดไวได 2 สายพันธุ คือ API และ มก 1 การ
ปลูกชั่วที่ 5 (M5) ทําการคัดเลือกตนที่ใหผลผลิตสูงของทั้ง 2 สายพันธุ ในฤดูฝน 2540 – 2552 ไดทําการปลูก
ทดสอบในไรเกษตรกรในเขตจังหวัดสกลนคร กาญจนบุรี อุบลราชธานี อุทัยธานี และสระแกว โดยคัดเลือก
ตนที่มีลักษณะทางพืชไรดี คือตนไมสูงนัก ไมมีกิ่งกระโดง ใหผลผลิตตอตนสูง ตานทานตอเพลี้ยจักจั่น และ
เปรียบเทียบกับฝาย พันธุศรีสําโรง 60 ซึ่งเปนพันธุสงเสริมของกรมวิชาการเกษตรในขณะนั้น และพันธุ
สฤษดิ์ 1 ผลจากการคัดเลือกทําใหไดฝายพันธุ มก 1 ที่มีลักษณะดีตามตองการ
หมายเหตุ : เริ่มแรกทํ าการสรางพัน ธุเ พื่อ ใหต านทานต อหนอนเจาะสมอฝายอเมริกันโดย
เปรียบเทียบกับฝายพันธุศรีสําโรง 2 ที่ทางการแนะนําใหปลูกในขณะนั้น แตเนื่องจากตอมา key pest ได
เปลี่ยนเปนเพลี้ยจักจั่นฝาย จึงไดทําการศึกษาความตานทานที่มีตอเพลี้ยจักจั่นฝายดวยและเปรียบเทียบกับ
พันธุศรีสําโรง 60 ที่เปนพันธุแนะนําจากราชการในเวลาตอมา
ผูยื่นขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
ที่อยู
เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท
02 5795548
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ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร
ชนิด/ประเภท ฝาย พันธุกลาย ชื่อวิทยาศาสตร Gossypium hirsutum วงศ Malvaceae
ตน
มีทรงตนคอนขางโปรง คลาย ๆ กับพันธุฝายศรีสําโรง 60 แตทรงพุมใหญกวา ความสูง
ตนเฉลี่ย 120 เซนติเมตร มีกิ่งกระโดง 0-1 กิ่ง กิ่งทํามุมเกือบตั้งฉากกับลําตน ทุกสวนของ
ตนมี gland (เห็นเปนจุดดํา)
ใบ
ใบมีขนาดปานกลาง แผนใบแบบ cordate 3-5 แฉก มีขนปกคลุมในระดับปานกลาง
ดอก
เปนดอกเดี่ยว มีกลีบดอก 5 กลีบ ดอกสีขาวนวล กานอับละอองเกสรตัวผูสีขาวนวล อับ
ละอองเกสรตัวผูสีเหลือง เกสรตัวเมียสีขาว มีดอกตั้งแต 2-6 ดอกตอกิ่ง วันดอกแรกบาน
เฉลี่ ย 43 วั น วั น ออกดอก 50% เฉลี่ ย 52 วั น และวั น สมอแตก 50% เฉลี่ ย 104 วั น
นับตั้งแตวันงอก 50% ปุยดอกมี 3-5 carpel ริ้วประดับ 3 ใน 4 เปนแผนทึบ สวนที่เหลือ
เปนริ้ว ๆ
สมอและเมล็ด สมอคอนขางกลมและโต จํานวนสมอเฉลีย่ 33 สมอตอตน น้ําหนักสมอเฉลี่ย 18.6 กรัม
ตอสมอ อายุเก็บเกี่ยว 110-160 วัน เปนฝายพันธุที่ใหผลผลิตสูง ความสูงตนคอนขาง
สม่ําเสมอ น้ําหนัก 100 เมล็ดเฉลี่ย 12 กรัม มีความตานทานตอหนอนเจาะสมอฝาย และ
เพลี้ยจักจั่นระดับปานกลาง ผลผลิตปุยทั้งเมล็ดเฉลี่ย 302.5 กิโลกรัมตอไร (ระยะปลูก
แถว x ตน = 1x1 เมตร) เปอรเซ็นตปุย 37% ความยาวเสนใยเฉลี่ย 1.11 นิ้ว คาความ
ละเอียดออนของเสนใย (micronaire) 3.5 คาความเหนียวของเสนใย 31.9 กรัมตอเท็กซ
และความสม่ําเสมอของเสนใย 86.1
ราก
มีทั้งรากแกวและรากฝอย รากแกวความยาวเฉลี่ย 1.0 เมตร
ลักษณะอื่น ๆ
คุณสมบัติของฝาย พันธุ มก 1 เปรียบเทียบกับพันธุศรีสําโรง 2 ที่เปนพันธุแนะนําจาก
ทางราชการ พบวา พันธุ มก 1 มีความตานทานตอหนอนเจาะสมอฝายและคุณภาพเสนใย
(fiber length , fiber strength และ micronaire) ไมแตกตางจากพันธุศรีสําโรง 2
เปรียบเทียบคุณสมบัติของฝายพันธุ มก 1 กับพันธุศรีสําโรง 60 (SR 60) ที่เปนพันธุ
แนะนําของทางราชการ พบวา พันธุ มก 1 มีคุณสมบัติที่ดีดังนี้ (ขอมูลป พ.ศ. 2551)
1. มีความตานทานตอเพลี้ยจักจั่นสูงกวาพันธุ SR60 (hopperburn rating : SR60 =
susceptible และ มก 1 = moderate)
2. ผลผลิตเฉลี่ยสูงกวาพันธุ SR60 30%
3. % ปุยเฉลี่ยสูงกวาพันธุ SR60 29%
4. คาคุณภาพเสนใย
Fiber length
Micronaire
Strength
Uniformity
พันธุ SR60 base range
base range
very strong
high
พันธุ มก 1
premium
base range
very strong
very high
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เปรียบเทียบคุณสมบัติระหวางฝายพันธุ มก 1 กับพันธุสฤษดิ์ 1 พบวา พันธุ มก 1 มี
1. น้ําหนักสมอสดมากกวาพันธุสฤษดิ์ 15%
2. ผลผลิตเฉลี่ยสูงกวาพันธุสฤษดิ์ 39%
3. % ปุยสูงกวาพันธุสฤษดิ์ 2.7%
4. มีความตานทานตอเพลี้ยจักจั่นสูงกวาพันธุสฤษดิ์ 1 (hopperburn rating : พันธุสฤษดิ์ 1
= susceptible และ พันธุ มก 1 = moderate)
5. คาคุณภาพเสนใย
Fiber length
Micronaire
Strength
Uniformity
พันธุสฤษดิ์ 1 base range
discount range
strong
very high
พันธุ มก 1
premium
base range
very strong
very high
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ฝาย พันธุ มก 1

