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ABSTRACT: Development of maize inbred lines by doubled haploid method using haploid
inducer is lack of supporting data on selecting based population. The objective of this study
was to compare efficiency of maize inbred line development by doubled haploid method from
S0 and S1 populations. S0 and S1 populations of four populations (Q1, Q2, K3 and K4) were
crossed with haploid inducer, PHI–3 inbred line. Haploid seeds, which expressed anthocyanin
color marker in aleurone layer, were selected and germinated for four days. Then, the seedlings
were selected for haploid (normal white root) again and treated with colchicine for 12 hours
to double chromosome. After that, the seedlings were rinsed and transplanted to field plot.
At flowering period, dihaploid plants with pollen shedding were selected and selfed to produce
DHS0–D1 and DHS1–D1, respectively. The results showed that using S0 and S1 populations as
based population gave haploid induction rate (HIR) of 5.4 and 6.4%, produced inbred lines for
25 and 128 lines, and used two and three seasons for inbred line development, respectively.
Therefore, inbred line development by DHS0 and DHS1 methods can shorten the seasons used
in inbred line development for eight and seven seasons as compared with conventional method.
The results suggested that using S1 population for crossing with haploid inducer can produce
much more inbred lines as required.
Keywords: Maize, inbred line development, doubled haploid (DH), haploid inducer, S1 population
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บทคัดย่อ

บทน�ำ

การพัฒนาสายพันธุ์แท้ข้าวโพดโดยวิธีดับเบิ้ล
แฮพลอยด์ที่ใช้แฮพลอยด์อินดิวเซอร์เป็นตัวชักน�ำให้
เกิดพืชแฮพลอยด์นั้น ยังขาดข้อมูลสนับสนุนในการ
เลือกใช้ประชากรเริม่ ต้นส�ำหรับการผสมกับแฮพลอยด์
อินดิวเซอร์ การศึกษาครัง้ นีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เปรียบ
เทียบประสิทธิภาพของการพัฒนาสายพันธุแ์ ท้ขา้ วโพด
ด้วยวิธดี บั เบิล้ แฮพลอยด์จากประชากร S0 และ S1 โดย
ผสมระหว่ า งประชากร S 0 และ S 1 ของข้ า วโพด
4 ประชากร ได้แก่ Q1, Q2, K3 และ K4 กับแฮพลอยด์
อินดิวเซอร์สายพันธุ์ PHI−3 คัดเลือกเมล็ดแฮพลอยด์
ที่ปรากฏสีม่วงของแอนโทไซยานินบนเปลือกหุ้มเมล็ด
น�ำไปเพาะความงอกเป็นเวลา 4 วัน และคัดเลือกต้น
กล้าที่เป็นแฮพลอยด์อีกครั้ง ซึ่งเป็นต้นที่มีปลายราก
สีขาวปกติ น�ำต้นกล้าแฮพลอยด์มาเพิ่มชุดโครโมโซม
โดยแช่โคลชิซนิ เป็นเวลา 12 ชัว่ โมง ล้างท�ำความสะอาด
ต้นกล้าแล้วย้ายลงแปลงปลูก เมื่อถึงระยะผสมเกสร
เลือกต้นไดแฮพลอยด์ที่มีละอองเกสรและผสมตัวเอง
ได้เป็นเมล็ด DHS0–D1 และ DHS1–D1 ตามล�ำดับ
ผลการทดลองพบว่า การใช้ประชากรเริ่มต้น S0 และ
S1 มีอัตราการชักน�ำให้เกิดแฮพลอยด์ 5.4 และ 6.4
เปอร์เซ็นต์ สร้างสายพันธุแ์ ท้ได้ 25 และ 128 สายพันธุ์
และใช้จำ� นวนฤดูปลูกส�ำหรับพัฒนาสายพันธุแ์ ท้ 2 และ
3 ฤดู ตามล�ำดับ ดังนั้นการพัฒนาสายพันธุ์แท้โดยวิธี
DHS0 และ DHS1 สามารถย่นระยะเวลาในการพัฒนา
สายพันธุ์แท้ได้ 8 และ 7 ฤดูเมื่อเปรียบเทียบกับวิธี
มาตรฐาน โดยควรใช้ประชากร S1 ในการผสมกับ
แฮพลอยด์อินดิวเซอร์ เพื่อให้ได้สายพันธุ์แท้ที่ต้องการ
จ�ำนวนมาก

ข้าวโพดเป็นพืชทีป่ ลูกและใช้ประโยชน์กนั อย่าง
แพร่หลายทั่วโลก และเป็นธัญพืชที่มีความส�ำคัญเป็น
อันดับสาม รองจากข้าวสาลี และข้าว แต่ข้าวโพดมี
ผลผลิตรวมมากกว่าข้าวสาลี และข้าว (Office of
Agricultural Economics, 2016) ข้าวโพดน�ำมาใช้
เป็นอาหารมนุษย์ อาหารสัตว์ น�้ำมันเชื้อเพลิง และ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย และยังเป็นพืชต้นแบบที่
น�ำมาใช้ศึกษาด้านพันธุกรรมของพืช (Mladenovic
et al., 2013) การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมได้เริ่ม
อย่างจริงจังเมื่อ Shull (1908) และ Shull (1909)
ได้เสนอวิธีการพัฒนาสายพันธุ์แท้ (inbred line) และ
พันธุ์ลูกผสม (hybrid) ขึ้น โดยการพัฒนาพันธุ์ลูกผสม
เริ่มจากพันธุ์ลูกผสมคู่ ลูกผสมสามทาง และลูกผสม
เดีย่ วในยุคปัจจุบนั การปรับปรุงพันธุข์ า้ วโพดลูกผสมมี
ขั้นตอนหลัก 2 ส่วน คือ 1) การพัฒนาสายพันธุ์แท้
(inbred line development) และ 2) การพัฒนาพันธุ์
ลูกผสม (hybrid development) ในส่วนของการ
พัฒนาสายพันธุแ์ ท้มหี ลายวิธกี ารขึน้ อยูก่ บั การเลือกใช้
ของนักปรับปรุงพันธุ์และวัตถุประสงค์ของโครงการ
เช่น วิธีผสมรวม (bulk method) วิธีบันทึกประวัติ
(pedigree method) วิธีผสมรวมร่วมกับวิธีบันทึก
ประวัติ (bulk/pedigree method) วิธีประยุกต์
(modified breeding method) วิ ธี ผ สมกลั บ
(backcross method) วิธีหนึ่งเมล็ดต่อต้น (single
seed descent) วิธีฝักต่อหลุมประยุกต์ (modified
single hill method) และวิ ธี ดั บ เบิ้ ล แฮพลอยด์
(doubled haploid method) (Samphan−tharak,
2008; Curran, 2008) ในปัจจุบนั วิธกี ารปรับปรุงพันธุ์
เพื่อพัฒนาสายพันธุ์แท้และสร้างลูกผสมที่ใช้กันอย่าง
ค�ำส�ำคัญ: ข้าวโพด, การพัฒนาสายพันธุ์แท้, ดับเบิ้ล แพร่หลายคือ วิธีบันทึกประวัติ วิธีเมล็ดต่อต้นหรือฝัก
แฮพลอยด์, แฮพลอยด์อินดิวเซอร์, ประชากร S1
ต่อหลุมประยุกต์ และวิธีดับเบิ้ลแฮพลอยด์ (Lee and
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Tracy, 2009; Jumbo et al., 2011) โดยเฉพาะวิธี
ดับเบิล้ แฮพลอยด์ทใี่ ช้แฮพลอยด์อนิ ดิวเซอร์ (haploid
inducer) เป็นตัวชักน�ำให้เกิดพืชแฮพลอยด์นั้นเป็นที่
นิยมอย่างแพร่หลายในบริษัทเอกชนชั้นน�ำและหน่วย
งานราชการบางแห่งในต่างประเทศ เนื่องจากเป็นวิธี
การพั ฒ นาสายพั น ธุ ์ แ ท้ ที่ ท� ำ ให้ ส ายพั น ธุ ์ มี ร ะดั บ
โฮโมไซกัส (homozygous) 100 เปอร์เซ็นต์ ในเวลา
รวดเร็วเพียง 2–3 ฤดู ในขณะที่วิธีการอื่นต้องใช้เวลา
ในการพัฒนาสายพันธุแ์ ท้ 7–8 ฤดู การพัฒนาสายพันธุ์
แท้ จ ากวิ ธี ดั บ เบิ้ ล แฮพลอยด์ มี 4 ขั้ น ตอนหลั ก
คือ 1) ผสมระหว่างประชากรหรือเชื้อพันธุกรรมที่
ต้องการพัฒนาสายพันธุ์แท้กับแฮพลอยด์อินดิวเซอร์
โดยให้แฮพลอยด์อินดิวเซอร์เป็นพันธุ์พ่อ 2) คัดเลือก
ไว้เฉพาะเมล็ดแฮพลอยด์ ซึ่งเมล็ดแฮพลอยด์จะมี
สีม่วงที่ด้านบนของเอ็นโดสเปิร์ม ส่วนเอ็มบริโอมีสีขาว
3) เพิ่มชุดโครโมโซมของเมล็ดแฮพลอยด์ที่คัดเลือก
ไว้ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ ต ้ น ไดแฮพลอยด์ (dihaploid) และ
4) ปลู ก ต้ น ไดแฮพลอยด์ แ ละผสมตั ว เองเพื่ อ เก็ บ
เมล็ ด เมล็ ด ที่ ไ ด้ เ รี ย กว่ า เมล็ ด D1 ซึ่ ง จะมี ร ะดั บ
โฮโมไซกัส 100 เปอร์เซ็นต์ (Prasana et al., 2012)
แต่ วิ ธี ก ารนี้ ยั ง ขาดข้ อ มู ล สนั บ สนุ น ในการเลื อ กใช้
ประชากรเริ่ ม ต้ น ส� ำ หรั บ การผสมกั บ แฮพลอยด์
อินดิวเซอร์ โดยประชากรเริ่มต้นที่มีการใช้เพื่อผสม
กับแฮพลอยด์อินดิวเซอร์นั้นมีทั้งประชากร S0 และ
ประชากร S1 ของแต่ละกลุ่มเฮตเทอโรซิส (heterotic
group) ในการศึกษานี้เป็นการพัฒนาสายพันธุ์ภายใน
กลุ ่ ม เฮตเทอโรซิสเพื่อเป้าหมายในการพัฒ นาพันธุ์
ลูกผสมต่อไป ประชากร S0 ในที่นี้จึงหมายถึงลูกชั่ว F1
ที่ ไ ด้ จ ากการผสมระหว่ า งสายพั น ธุ ์ ดี 2 สายพั น ธุ ์
ที่อยู่ในกลุ่มเฮตเทอโรซิสเดียวกัน และประชากร S1
หมายถึงการน�ำประชากร S0 มาผสมตัวเอง หรือการน�ำ
ลูกชั่ว F1 ที่ได้จากการผสมระหว่างสายพันธุ์ดี 2 สาย
พันธุ์นั้นมาผสมตัวเอง ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการ
พัฒนาสายพันธุ์แท้ข้าวโพดด้วยวิธีดับเบิ้ลแฮพลอยด์
จากประชากร S0 และ S1
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อุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์
1. เชื้อพันธุกรรมข้าวโพด
1.1 ประชากรข้าวโพดทีใ่ ช้เป็นกลุม่ สายพันธุ์
แม่ ได้แก่ CPQ–1301 (Q1) และ CPQ–1302 (Q2) ซึ่ง
เป็นกลุ่มเชื้อพันธุกรรมที่เมล็ดเป็นแบบหัวแข็ง (flint
type) หรือกึ่งหัวแข็ง (semi–flint type) เมล็ดค่อน
ข้างกลม สีสวย (สีส้ม สีส้มเหลือง หรือสีเหลืองส้ม)
ทรงต้นเตีย้ ใบตัง้ ระดับการติดฝักสูงไม่เกินครึง่ หนึง่ ของ
ความสูงต้น ระบบรากและล�ำต้นแข็งแรง และที่ส�ำคัญ
ต้องให้ผลผลิตสูงสามารถผลิตเมล็ดในระดับการค้าได้
ประชากร Q1 คื อ ลู ก F1 ระหว่ า ง
สายพันธุด์ ี 2 สายพันธุ์ (QA x QB) หรือประชากร S0
โดยสายพั น ธุ ์ QA มี ค วามต้ า นทานต่ อ โรคใบไหม้
แผลใหญ่ (northern corn leaf blight) ในระดับปาน
กลาง และต้านทานต่อโรคล�ำต้นเน่า (stalk rot)
ในขณะที่ ส ายพั น ธุ ์ QB ต้ า นทานต่ อ โรคใบไหม้
แผลใหญ่ แต่อ่อนแอต่อโรคล�ำต้นเน่า (Charoen
Pokphand Seeds (India) Pvt. Ltd., 2012)
ประชากร Q2 คื อ ลู ก F1 ระหว่ า ง
สายพันธุ์ดี 2 สายพันธุ์ (QC x QB) หรือประชากร S0
โดยสายพันธุ์ QC มีความต้านทานต่อโรคใบไหม้แผล
ใหญ่ (northern corn leaf blight) ในระดับปานกลาง
และต้านทานต่อโรคล�ำต้นเน่า (stalk rot) (Charoen
Pokphand Seeds (India) Pvt. Ltd., 2012)
1.2 ประชากรข้าวโพดทีใ่ ช้เป็นกลุม่ สายพันธุ์
พ่อ ได้แก่ CPK–1303 (K3) และ CPK–1304 (K4)
ซึ่งเป็นกลุ่มเชื้อพันธุกรรมที่เมล็ดส่วนใหญ่เป็นแบบ
หัวบุบ (dent type) หรือ กึง่ หัวบุบ (semi–dent type)
เมล็ดขนาดใหญ่และลึก ทรงต้นสูงปานกลาง ให้ปริมาณ
ละอองเกสรมาก และสลัดละอองเกสรได้หลายวัน
เพื่อที่จะสามารถผสมกับสายพันธุ์แม่ได้ดี
ประชากร K3 คือ ลูก F1 ระหว่างสายพันธุ์
ดี 2 สายพันธุ์ (KA x KB) หรือประชากร S0 โดยสายพันธุ์
KA ให้ ลั ก ษณะเมล็ ด ใหญ่ มี ส มรรถนะการผสม
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(combining ability) ดี แต่ไม่ต้านทานโรคใบไหม้
แผลใหญ่ และระบบรากไม่ดี ในขณะทีส่ ายพันธุ์ KB
ให้ลกั ษณะเมล็ดใหญ่ ระบบรากดี ใบเขียวเข้ม ต้านทาน
โรคใบไหม้ แ ผลใหญ่ แต่ ส มรรถนะการผสมไม่ ดี
(Charoen Pokphand Seeds (India) Pvt. Ltd., 2012)
ประชากร K4 คื อ ลู ก F 1 ระหว่ า ง
สายพันธุ์ดี 2 สายพันธุ์ (KA’ x KC) หรือประชากร S0
โดยสายพันธุ์ KA’ เป็นสายพันธุพ์ นี่ อ้ ง (sister line) กับ
สายพันธุ์ KA มีสมรรถนะการผสมดี แต่เมล็ดเป็นแบบ
หั ว บุ บ มากเกิ น ไป ต้ น สู ง ไม่ ต ้ า นทานโรคใบไหม้
แผลใหญ่ และระบบรากไม่ดี ในขณะที่สายพันธุ์ KC
ให้ลักษณะต้นเตี้ย เมล็ดใหญ่ ต้านทานโรคใบไหม้
แผลใหญ่ แต่ให้ลักษณะฝักสั้นป้อม และแกนใหญ่
(Charoen Pokphand Seeds (India) Pvt. Ltd.,
2012)
1.3 สายพั น ธุ ์ ข ้ า วโพดที่ ส ามารถชั ก น� ำ
ให้เกิดแฮพลอยด์ หรือแฮพลอยด์อินดิวเซอร์ ได้แก่
สายพันธุ์ PHI–3 มีล�ำต้น ใบ และเมล็ดสีม่วง
2. สารเคมีทใี่ ช้ในการทดลอง ได้แก่ สารโคลชิซนิ
(colchicine 95% (HPLC), Powder) จากบริษัท
Sigma–Aldrich Co. LLC., USA และ dimethyl
sulfoxide (DMSO) จากบริษัท Merck Life Science
Pvt. Ltd., India
3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการผสมพันธุ์ข้าวโพด ได้แก่
ถุงกระดาษสีน�้ำตาลส�ำหรับคลุมช่อดอกเพศผู้ (tassel
bag) และถุงกระดาษไขสีขาวส�ำหรับคลุมช่อดอกเพศ
เมีย (glassine bag) ที่เย็บกระดาษ (stapler) และ
ลวดเย็บกระดาษ (staple)
วิธีการ

1. ปลูกประชากร S0 ของทั้ง 4 ประชากร ได้แก่
Q1, Q2, K3 และ K4 โดยปลูกประชากรละ 1,000 ต้น
แล้วน�ำละอองเกสรของแฮพลอยด์อนิ ดิวเซอร์สายพันธุ์
PHI–3 มาผสมกับต้นทีเ่ ลือกของแต่ละประชากรจ�ำนวน

500 ต้น เก็บเกี่ยวฝักจ�ำนวน 500 ฝัก แล้วน�ำมาตรวจ
สอบชนิดของเมล็ด โดยจ�ำแนกเป็นเมล็ดดิพลอยด์
เมล็ดแฮพลอยด์ และเมล็ดที่เกิดจากการผสมตัวเอง
หรือผสมข้ามกับพันธุ์อ่ืน (Rotarenco and Dicu,
2012) แล้วเลือกเฉพาะเมล็ดแฮพลอยด์ซึ่งเรียกเป็น
เมล็ด DHS0 (Figure 1) ส่วนต้นที่เหลือของแต่ละ
ประชากรอีก 500 ต้น ท�ำการผสมตัวเองและเลือกฝัก
ที่สมบูรณ์ 250 ฝัก ได้เป็นเมล็ดสายพันธุ์ S1 ของแต่ละ
ประชากร จ�ำนวน 250 สายพันธุ์
2. ปลูกเมล็ดสายพันธุ์ S1 ของแต่ละประชากร
จ�ำนวน 250 สายพันธุ์ แบบฝักต่อแถว โดยปลูกแถว
ละ 10 ต้น เพื่อใช้เป็นต้นแม่ส�ำหรับผสมกับละออง
เกสรของแฮพลอยด์อินดิวเซอร์สายพันธุ์ PHI–3 แล้ว
เก็บฝักที่ติดเมล็ดดีที่สุดแถวละ 2 ฝัก น�ำมาตรวจสอบ
ชนิดของเมล็ด และคัดเลือกเมล็ดแฮพลอยด์ออกมา
ซึ่งเรียกเป็นเมล็ด DHS1 โดยมีวิธีการเช่นเดียวกัน
กับในข้อ 1 (Figure 1)
3. น�ำเมล็ดแฮพลอยด์ DHS0 และ DHS1 ที่ได้
จากประชากร S0 และ S1 ของแต่ละประชากร มาเพาะ
ความงอกบนกระดาษเพาะเป็นเวลา 4 วัน คัดเลือก
ต้นกล้าทีเ่ ป็นต้นแฮพลอยด์อกี ครัง้ โดยเลือกเฉพาะต้น
ที่มีปลายรากสีขาวปกติ ส่วนต้นกล้าที่มีปลายรากสี
ม่ ว งให้ คั ด ทิ้ ง เนื่ อ งจากเป็ น ต้ น กล้ า ที่ เ กิ ด จากการ
ปฏิสนธิระหว่างสายพันธุ์กับแฮพลอยด์อินดิวเซอร์
หลังจากนั้นน�ำต้นกล้าที่เป็นแฮพลอยด์ซึ่งยังอยู่ใน
ระยะที่ใบยังไม่คลี่มาเพิ่มชุดโครโมโซม โดยแช่ในสาร
ผสมของโคลชิซินความเข้มข้น 0.06 เปอร์เซ็นต์ และ
สาร dimethyl sulfoxide (DMSO) ความเข้มข้น 0.5
เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 12 ชั่วโมง ตามวิธีการของ
Prasana et al. (2012) หลังจากนั้นล้างท�ำความ
สะอาดต้นกล้าแล้วย้ายลงแปลงปลูก เมื่อถึงระยะผสม
เกสรให้ เ ลื อ กต้ น ที่ มี ล ะอองเกสรและผสมตั ว เอง
(Figure 2) เมล็ดที่ได้เรียกว่า เมล็ด DHS0–D1 และ
DHS1–D1 ตามล�ำดับ
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Figure 1 Development of maize inbred lines, doubled haploid lines, by doubled haploid method using
haploid inducer
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Figure 2 Double haploids shown variation in agronomic traits. For reproductive organ: (a) variation
of tassels in flowering period from normal and fertile tassel to abnormal and sterile tassel
such as tassel seed, (b) variation of ears and selfed seed set of doubled haploids from
non–seed set to good seed set

ผลการทดลอง และวิจารณ์
การพั ฒ นาสายพั น ธุ ์ แ ท้ ด ้ ว ยวิ ธี ดั บ เบิ้ ล
แฮพลอยด์ โดยการผสมระหว่ า งประชากร S 0
และประชากร S1 กับแฮพลอยด์อินดิวเซอร์ พบว่า
การผสมระหว่างประชากร S0 ของ Q1, Q2, K3 และ
K4 กับแฮพลอยด์อินดิวเซอร์ ได้จ�ำนวนฝัก 229, 186,
133 และ 132 ฝัก ตามล�ำดับ โดยมีค่าเฉลี่ยจ�ำนวน
ฝักของทั้ง 4 ประชากรเท่ากับ 170 ฝัก ในขณะที่
การผสมระหว่างประชากร S1 ของ Q1, Q2, K3 และ
K4 กับแฮพลอยด์อินดิวเซอร์ ได้จ�ำนวนฝัก 456, 468,
331 และ 348 ฝัก ตามล�ำดับ โดยมีค่าเฉลี่ยจ�ำนวน
ฝักของทั้ง 4 ประชากรเท่ากับ 401 ฝัก จากการที่
ประชากร S1 สร้างมาจากการผสมตัวเองของสายพันธุ์
S0 ในแต่ละประชากร ซึ่งง่ายกว่าการผสมข้ามจึงท�ำให้
ได้ต้นจ�ำนวนมากและสามารถคัดเลือกต้นที่มีลักษณะ
ทีต่ อ้ งการส�ำหรับการผสมกับแฮพลอยด์อนิ ดิวเซอร์ตอ่
ไปได้ ส�ำหรับประชากร S0 ซึ่งก็คือลูก F1 ระหว่างสาย
พั น ธุ ์ ดีใ นแต่ แ ละกลุ่มเชื้อพันธุก รรม ได้จ�ำนวนต้น

ที่ ใ ช้ เ ริ่ ม ต้ น น้ อ ยกว่ า ท� ำ ให้ ไ ม่ ส ามารถเลื อ กต้ น ได้
การผสมระหว่างสายพันธุ์ S0 ของแต่ละประชากร
กับแฮพลอยด์อินดิวเซอร์จึงเป็นการสุ่มเลือก ซึ่งสาย
พันธุ์แท้ที่ได้จะมีลักษณะที่แตกต่างกันหลากหลาย
ในขณะที่สายพันธุ์ดับเบิ้ลแฮพลอยด์จากประชากร
S1 ที่ได้ผ่านการคัดเลือกมาแล้ว 1 ชั่ว จะท�ำให้ได้สาย
พันธุ์แท้ที่มีลักษณะการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
ได้ แ ล้ ว ในระดั บ หนึ่ ง (Dwivedi et al., 2015)
(Table 1)
การเกิดเมล็ดแฮพลอยด์บางส่วนในฝักข้าวโพด
จากการผสมระหว่ า งประชากรหรื อ เชื้ อ พั น ธุ ก รรม
ที่ต้องการพัฒนาสายพันธุ์แท้กับแฮพลอยด์อินดิวเซอร์
โดยให้แฮพลอยด์อินดิวเซอร์เป็นพันธุ์พ่อนั้น เกิดจาก
ความผิดปกติในการปฏิสนธิระหว่างเซลล์ไข่ (egg cell)
กับสเปิร์มนิวเคลียส (sperm nucleus) ท�ำให้ไม่เกิด
การปฏิสนธิ และเมล็ดที่ได้จะมีชุดโครโมโซมเพียงครึ่ง
หนึ่งของชุดโครโมโซมปกติ (Swapna and Sarkar,
2011; Prasana et al., 2012) ดังนั้นการคัดเลือก
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เมล็ดแฮพลอยด์ให้สังเกตจากการแสดงออกของยีน
เครื่องหมาย R1–Navajo (R1–nj) ของแฮพลอยด์
อิ น ดิ ว เซอร์ ที่ ใ ห้ สี ม ่ ว งของแอนโทไซยานิ น ซึ่ ง เป็ น
ลั ก ษณะเด่ น โดยเมล็ ด F 1 ที่ ไ ด้ ห ากเป็ น เมล็ ด
แฮพลอยด์ จ ะปรากฏสี ม ่ ว งบนเปลื อ กหุ ้ ม เมล็ ด
(aleurone layer) ในขณะที่ ส ่ ว นของเอ็ ม บริ โ อ
(embryo) จะไม่ปรากฏสีม่วง ส่วนเมล็ดดิพลอยด์
จะปรากฏสีม่วงทั้งบนเปลือกหุ้มเมล็ดและเอ็มบริโอ
นอกจากนี้ อ าจมี เ มล็ ด ที่ เ กิ ด จากการผสมตั ว เอง
หรือผสมข้ามจากข้าวโพดอื่นซึ่งจะไม่ปรากฏสีม่วงบน
เมล็ด โดยเมล็ดที่เป็นดิพลอยด์ เมล็ดที่เกิดจากการ
ผสมตั ว เอง และเมล็ ด ที่ เ กิ ด จากการผสมข้ า มจาก
ข้าวโพดอื่นจะถูกคัดทิ้ง (Prigge and Melchinger,
2012; Rotarenco and Dicu, 2012) (Figure 1)
นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบและยืนยันการเป็น
เมล็ดแฮพลอยด์ได้ที่ระยะกล้าอีกครั้ง โดยดูจากปลาย
รากที่ไม่มีสีม่วง ท�ำให้สามารถคัดกรองต้นแฮพลอยด์
ได้อีกชั้นหนึ่ง ส่วนต้นกล้าที่มีปลายรากสีม่วง หรือ
ปลายรากขาวแต่ต้นใหญ่แตกต่างจากต้นแฮพลอยด์
จะเป็นต้นดิพลอยด์ต้องคัดทิ้งไป
เมื่อพิจารณาอัตราการชักน�ำให้เกิดแฮพลอยด์
(haploid induction rate; HIR) ในประชากร S0 และ
ประชากร S1 ของแต่ละประชากรพบว่า ประชากร S0
ของประชากร Q1, Q2, K3 และ K4 มีค่า HIR เท่ากับ
2.1, 5.8, 5.2 และ 8.5 เปอร์เซ็นต์ ตามล�ำดับ (Table
1) เมื่อเฉลี่ยจากทั้ง 4 ประชากร S0 พบว่ามีค่า HIR
เฉลี่ย 5.4 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ประชากร S1 ของ
ประชากร Q1, Q2, K3 และ K4 มีค่า HIR เท่ากับ
5.0, 7.8, 5.4 และ 7.5 เปอร์เซ็นต์ ตามล�ำดับ คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย HIR จากทั้ง 4 ประชากร S1 เท่ากับ 6.4
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าพื้นฐานพันธุกรรมที่แตก
ต่ า งกั น ของประชากรจะส่ ง ผลต่ อ การชั ก น� ำ ให้ เ กิ ด
เมล็ดแฮพลอยด์ โดยเมื่อเปรียบเทียบค่า HIR ของ
ประชากร S0 กับประชากร S1 พบว่า ค่า HIR ของ
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ประชากร S0 ต�่ำกว่าประชากร S1 ซึ่งการที่ประชากร
S0 ให้จ�ำนวนเมล็ดแฮพลอยด์น้อยกว่าประชากร S1
เนื่องจากประชากร S0 ไม่มีการคัดเลือกการปรับตัว
ของสายพันธุ์ ส่วนประชากร S1 ที่เกิดจากการผสมตัว
เองของต้น S0 นั้น มีการคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีทรงต้น
ดี แข็ ง แรง และมี ก ารปรั บ ตั ว ได้ ดี ท� ำ ให้ ส ามารถ
คั ด เลื อ กพั น ธุ ก รรมที่ ไ ม่ ดี ทิ้ ง ไปได้ ก ่ อ นการผสมกั บ
แฮพลอยด์อินดิวเซอร์
อย่างไรก็ตาม ต้นกล้าแฮพลอยด์ที่ผ่านการ
เพิ่มชุดโครโมโซมเป็นต้นไดแฮพลอยด์แล้ว เมื่อย้าย
ปลูกลงแปลงจะพบการกระจายตัวของลักษณะการ
เพิ่ ม ชุ ด โครโมโซมมากเกิ น ไปเป็ น ต้ น ที่ มี โ ครโมโซม
4 ชุด (tetraploid) ซึ่งจะมีขนาดต้นใหญ่ชัดเจน โดย
ต้ น ที่ ไ ด้ นี้ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น จากการเพิ่ ม ชุ ด โครโมโซม
ของต้ น ดิ พ ลอยด์ ที่ คั ด ทิ้ ง ไม่ ห มดหรื อ เพิ่ ม จากต้ น
แฮพลอยด์ท่ีได้ ซึ่งจะคัดต้นที่มีลักษณะนี้ทิ้งไป และ
ยังพบต้นที่การเพิ่มชุดโครโมโซมไม่ประสบผลส�ำเร็จ
ซึ่งจะมีลักษณะต้นเล็กแคระแกร็นและเป็นหมัน ซึ่ง
ไม่ ส ามารถเก็ บ เมล็ ด ได้ ส่ ว นต้ น ที่ ส ามารถเพิ่ ม ชุ ด
โครโมโซมได้ส�ำเร็จและได้เป็นต้นไดแฮพลอยด์จะ
ผสมตั ว เองเพื่ อ เก็ บ เมล็ ด เป็ น สายพั น ธุ ์ แ ท้ ต ่ อ ไป
เปอร์ เ ซ็ น ต์ ข องต้ น ดั บ เบิ้ ล แฮพลอยด์ ที่ ไ ด้ ใ นแต่ ล ะ
ประชากรมีความแตกต่างกันได้ตั้งแต่ 18.05–52.60
เปอร์เซ็นต์ (Gayen et al., 1994; Geiger, 2011)
โดยประชากร DHS0 ของ Q1, Q2, K3 และ K4 มี
เปอร์ เ ซ็ น ต์ ข องสายพั น ธุ ์ แ ท้ ดั บ เบิ้ ล แฮพลอยด์ ที่
สามารถผสมตัวเองและติดเมล็ดได้ 70.6, 45.7, 5.8
และ 21.2 เปอร์เซ็นต์ ตามล�ำดับ โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ย
ของทั้ง 4 ประชากรเท่ากับ 35.8 เปอร์เซ็นต์ ส่วน
ประชากร DHS 1 มี เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ ข องสายพั น ธุ ์ แ ท้
ดับเบิ้ลแฮพลอยด์เท่ากับ 73.3, 65.3, 16.5 และ
45.5 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ตามล� ำ ดั บ โดยคิ ด เป็ น ค่ า เฉลี่ ย
ของทั้ ง 4 ประชากรเท่ า กั บ 50.1 เปอร์ เ ซ็ น ต์
(Table 1)

ส.วก.ท.

S0

S1

Population name

Population type

Table 1 Population type and name, number of ears and seeds obtained from crosses between
population and haploid inducer, seed type identified from each cross, number of dihaploid
plants, number of DH inbred lines and percentage of success DH inbred line
Seed type identified
No. of
No. of
ears from seeds from from each cross (%) No. of No. of Success
DH
dihaploid DH
population population
inbred
inbred
plants
x haploid x haploid
lines lines (%)
inducer
inducer Selfed Diploid Haploid
seed seed seed

Q1
Q2
K3
K4

229
186
133
132

37,491
45,125
23,334
28,359

6.6
2.1
1.5
5.3

91.3
92.1
93.3
86.2

2.1
5.8
5.2
8.5

17
105
52
170

12
48
3
36

70.6
45.7
5.8
21.2

Mean

170

33,577

3.9

90.7

5.4

86

25

35.8

Q1
Q2
K3
K4
Mean

456
468
331
348
401

98,776
90,474
62,603
67,876
79,932

4.7
3.2
2.6
6.5
4.3

90.3
89.0
92.0
86.0
89.3

5.0
7.8
5.4
7.5
6.4

135
308
218
388
262

99
201
36
176
128

73.3
65.3
16.5
45.4
50.1

การเพิม่ ชุดโครโมโซมของต้นแฮพลอยด์ทไี่ ด้โดย
การใช้สารโคลชิซินในระยะต้นกล้านั้น ความเข้มข้น
ระยะเวลา และเทคนิค เป็นปัจจัยหลักที่จะส่งเสริม
ให้การเพิ่มชุดโครโมโซมของต้นแฮพลอยด์ประสบผล
ส�ำเร็จและได้เป็นต้นไดแฮพลอยด์ โดยการพัฒนา
เทคนิคการเพิ่มชุดโครโมโซมที่มีประสิทธิภาพเป็นอีก
สิ่งหนึ่งที่จะท�ำให้ได้จ�ำนวนสายพันธุ์แท้ที่มากพอ และ
การพัฒนาสายพันธุ์อินดิวเซอร์ให้มีอัตราการชักน�ำให้
เกิดแฮพลอยด์มากขึน้ เป็นอีกแนวทางหนึง่ ทีจ่ ะท�ำให้วธิ ี
การพัฒนาสายพันธุ์แท้วิธีนี้เป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น หาก
แต่การพัฒนาสายพันธุ์อินดิวเซอร์ต้องค�ำนึงถึงลิขสิทธิ์
ของสายพันธุ์อินดิวเซอร์ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุญาต
จากเจ้าของสายพันธุ์ก่อนจึงจะสามารถด�ำเนินการได้

การพัฒนาสายพันธุแ์ ท้ดว้ ยวิธี DHS0 และ DHS1
ใช้จ�ำนวนฤดูปลูก 2 และ 3 ฤดู ตามล�ำดับ เริ่มจากการ
สร้างประชากรจนถึงได้ต้นและเมล็ดสายพันธุ์แท้ที่มี
พันธุกรรมเป็นโฮโมไซกัส 100 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบ
เทียบกับวิธีมาตรฐานที่ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 11 ฤดู
ปลูก (ผสมตัวเอง 10 ครั้ง) จึงจะได้สายพันธุ์แท้ที่มี
ระดับโฮโมไซกัส 99.99 เปอร์เซ็นต์ (Prasana et al.,
2012) ซึง่ วิธี DHS0 และ DHS1 นีส้ ามารถย่นระยะเวลา
ในการพัฒนาสายพันธุ์แท้ได้อย่างน้อย 7 ฤดู นอกจาก
นี้ ก ารใช้ ป ระชากร S 1 ส� ำ หรั บ ผสมกั บ แฮพลอยด์
อินดิวเซอร์จะให้ทงั้ จ�ำนวนเมล็ดแฮพลอยด์และจ�ำนวน
สายพันธุ์แท้ที่พัฒนาขึ้นมากกว่าการใช้ประชากร S 0
ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของ Dwivedi et al. (2015)
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การพัฒนาสายพันธุ์แท้ข้าวโพดโดยวิธีดับเบิ้ลแฮพลอยด์

สรุป

ได้ 7–8 ฤดูเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน และควร
ใช้ประชากร S1 ในการผสมกับแฮพลอยด์อินดิวเซอร์
อัตราการชักน�ำให้เกิดแฮพลอยด์เป็นศักยภาพ เพื่อให้ได้สายพันธุ์แท้ที่ต้องการจ�ำนวนมาก
หลักของพันธุกรรมของแฮพลอยด์อินดิวเซอร์ และ
กิตติกรรมประกาศ
ปฏิกิริยาร่วมกันระหว่างพันธุกรรมของแฮพลอยด์อิน
ดิ ว เซอร์ กั บ พั น ธุ ์ แ ม่ ที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาสายพั น ธุ ์ แ ท้
ขอขอบคุณ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์
โดยปกติ ค วรมี ค ่ า HIR ไม่ ต�่ ำ กว่ า 5 เปอร์ เ ซ็ น ต์
การพั ฒ นาสายพั น ธุ ์ แ ท้ โ ดยวิ ธี DHS 0 และ DHS 1 (อินเดีย) จ�ำกัด สังกัดกลุม่ ธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)
สามารถย่ น ระยะเวลาในการพั ฒ นาสายพั น ธุ ์ แ ท้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ที่สนับสนุนงานวิจัยนี้
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