ข้าวเหนียวพันธุ์ ดำดาษ 20
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์
ในปี 2557 ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราชได้เก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวเหนียวดำดาษจากแหล่งปลูกในพื้นที่
หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งควาย ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช นำมาปลูกศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์
ภายใต้โครงการ การคัดเลือกพันธุ์ข้าวไร่พื้นเมืองเพื่อสร้างความมั่ นคงด้านอาหารในพื้นที่ภาคใต้โดยเกษตรกร
มีส่วนร่วม จากการเก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวไร่และนำมาปลูกจำนวน 14 พัน ธุ์/สายพันธุ์ ข้าวเหนียวดำดาษเป็น
สายพันธุ์ที่ 12 จึงให้ชื่อสายพันธุ์ว่า “พันธุ์ข้าวเหนียวดำดาษ NSRC14012” ดำเนินการปลูกคัดเลือกพันธุ์แบบหมู่
(mass selection) ในสภาพไร่แซมปาล์มน้ำมันปลูกใหม่ของเกษตรกร ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช คัดเลือกรวงจากต้นที่มีความสูงใกล้เคียงกัน การออกดอกสม่ำเสมอ ทรงกอตั้ง ลักษณะรวง
ค่อนข้างแน่น การแตกระแง้ปานกลาง คอรวงยาว ข้าวเปลือกสีฟางก้นจุด และมีลักษณะเมล็ดสม่ำเสมอ ทั้งรวง
ในปี 2558 นำเมล็ดที่ได้จากการปลูกคัดเลือกพันธุ์แบบหมู่ วิเคราะห์สารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ที่บริษัท
ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อต้องการทราบว่ามีสารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสำคัญอะไรบ้าง
จะได้พัฒนาพันธุ์ตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ต่อไป และนำไปปลูกคัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์แบบรวงต่อแถว
(pure line selection) จำนวน 195 รวง ในสภาพไร่แซมปาล์มน้ำมันปลูกใหม่ของเกษตรกร ตำบลเขาโร
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และคัดเลือกแถวที่ 20 ที่มีลักษณะทางการเกษตรดีตามหลักการปรับปรุง
พันธุ์ข้าว คือ ทรงกอตั้ง การออกดอกสม่ำเสมอ ความสูงสม่ำเสมอ จำนวนรวงต่อกอมากการติดเมล็ดดี คอรวงยาว
รวงยาว ระแง้ค่อนข้างถี่ ปี 2559 ปลูกศึกษาพันธุ์ขั้นต้น (2-row observation) ในแปลงปาล์มน้ำมันปลูกใหม่ของ
เกษตรกร ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2560 ปลูกศึกษาพันธุ์ขั้นสูง (4-row observation) ใน
สภาพไร่แซมปาล์มน้ำมันปลูกใหม่ของเกษตรกร ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2561
ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี ในแปลงสภาพไร่ แซมปาล์มน้ำมันปลูกใหม่ของเกษตรกร ตำบลเขาโร
อำเภอทุ ่ ง สง จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช และทดสอบปฏิ ก ิ ร ิ ย าต่ อ โรคไหม้ ใ นระยะกล้ า ที ่ ศ ู น ย์ ว ิ จ ั ย ข้ า ว
นครศรีธรรมราช และศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ปี 2562 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร์ ในแปลงสภาพไร่
แซมปาล์มน้ำมัน และยางพาราปลูกใหม่ ของเกษตรกร ตำบลเขาโร อำเภอทุ่ งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
ทดสอบปฏิกิริยาต่อโรคไหม้ในระยะกล้า ที่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง และศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ปี 2563
ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร์ ในแปลงสภาพไร่แซมปาล์มน้ำมัน และยางพาราปลูกใหม่ ของเกษตรกร
ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทดสอบการตอบสนอง ต่อปุ๋ยไนโตรเจน ในแปลงสภาพไร่
แซมยางพารา ของเกษตรกร ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช วิเคราะห์คุณภาพเมล็ดทาง
กายภาพ และคุณภาพเมล็ดทางเคมี ทดสอบปฏิกิริยาต่อโรคไหม้ในระยะกล้า และโรคขอบใบแห้ง ที่ศูนย์วิจัยข้าว
พัทลุง และศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช และประเมินการยอมรับของเกษตรกรต่อลักษณะทางการเกษตร และ
คุณภาพเมล็ดทางกายภาพ ที่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2564 ทดสอบปฏิกิริยาต่อเพลี้ยกระโดด
สีน้ำตาล ที่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง วิเคราะห์คุณภาพเมล็ดทางกายภาพ และคุณภาพเมล็ดทางเคมีที่ศูนย์วิจัยข้าว
ปทุมธานี และประเมินการยอมรับต่อคุณภาพการหุงต้มและรับประทาน ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช

-2ผู้ยื่นเสนอรับรองพันธุ์ข้าว
ชื่อ - สกุล
ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช
ทีอ่ ยู่
ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330
โทรศัพท์
075-399-012
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภท
พืชล้มลุก วงศ์หญ้า เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง อายุวันออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์ ในสภาพไร่
แซมปาล์มน้ำมัน เฉลี่ย/ช่วง วันที่ 15 กันยายน ถึงวันที่ 4 ตุลาคม ในสภาพไร่แซมยางพารา
เฉลี่ย/ช่วง วันที่ 15 - 18 กันยายน (ปลูกเดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน)
ต้น
ความสูง 157 เซนติเมตร ลำต้นแข็ง
ใบ
ใบสีเขียว ขอบใบสีม่วง ทรงกอตั้ง ใบธงยาว 41.5 เซนติเมตร กว้าง 2.21 เซนติเมตร มุมใบธง
มีหลายลักษณะปนกัน
ดอก/ช่อดอก รวงยาว 30.6 เซนติเมตร รวงแน่นปานกลาง คอรวงยาว ผลผลิตเฉลี่ยในสภาพไร่แซมปาล์มน้ำมัน
398 กิโลกรัมต่อไร่ และผลผลิตเฉลี่ยในสภาพไร่แซมยางพารา 448 กิโลกรัมต่อไร่ จำนวน
เมล็ดดีต่อรวง 193 เมล็ด เมล็ดร่วงยาก
เมล็ด
ข้าวเปลือกสีฟาง ก้นจุด ความยาวเฉลี่ย 10.5 มิลลิเมตร กว้าง 3.04 มิลลิเมตร หนา 2.05
มิลลิเมตร ข้าวกล้องสีดำ ความยาวเฉลี่ย 7.44 มิลลิเมตร กว้าง 2.44 มิลลิเมตร หนา 1.80
มิลลิเมตร รูปร่างเมล็ดเรียว คุณภาพการสีดีมาก ได้ข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าว 60.7 เปอร์เซ็นต์
ระยะพักตัวของเมล็ด 2 สัปดาห์
ลักษณะอื่น ๆ 1. ปริ ม าณโปรตี น 8.82 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ค่ า การสลายเมล็ ด ในด่ า ง (1.7% KOH) ต่ ำ 7.0
อุณหภูมิแป้งสุก (คาดคะเนจากค่าการสลายเมล็ดในด่าง) ต่ำ ลักษณะข้าวสุกสีดำ ไม่มีกลิ่นหอม
ผิวเมล็ดค่อนข้างมัน ค่อนข้างเหนียว และนุ่ม
2. อ่อนแอต่อโรคไหม้ในระยะกล้า ค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคขอบใบแห้ง และอ่อนแอมากต่อ
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ลักษณะเด่นพิเศษ

1. เป็นข้าวเหนียว เยื่อหุ้มเมล็ดสีดำ คุณภาพการหุงต้มและรับประทานดี มีคุณค่า
ทางโภชนาการสูงเหมาะสำหรับนำไปแปรรูปเป็นอาหารว่าง และแปรรูปเป็นขนม
ในงานประเพณีต่างๆ
2. ให้ผลผลิตสูงเมื่อปลูกในสภาพไร่แซมยางพารา เฉลี่ย 448 กิโลกรัมต่อไร่ คุณภาพ
การสีดีมาก ให้เปอร์เซ็นต์ต้นข้าวเท่ากับ 60.7 เปอร์เซ็นต์
3. เหมาะสำหรับปลูกในสภาพไร่แซมปาล์มน้ำมัน และยางพาราปลูกใหม่
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ภาพที่ 1 ลักษณะระยะสุกแก่ของข้าวเหนียวพันธุ์ ดำดาษ 20

ภาพที่ 2 ลักษณะรวงข้าว และความยาวรวงของข้าวเหนียวพันธุ์ ดำดาษ 20

ภาพที่ 3 ลักษณะเมล็ดข้าวเปลือก ข้าวกล้อง และข้าวสารของข้าวเหนียวพันธุ์ ดำดาษ 20

ข้าวพันธุ์ กข89
แหล่งที่มาและประวัติพันธ์
ข้าวสายพันธุ์ดี PCR02032-4B-24-1 ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวสายพันธุ์ PCR92211-5-2-2B (ได้จาก
การผสมพันธุ์ระหว่างข้าวสายพันธุ์ IR41009-19-2-2-B-B-1-B กับ PCRBR83012-267-5) กับPCRC93021-67
ปี 2545 ทีศ่ ูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ในปี 2546 ปลูกข้าวของประชากรชั่วที่ 1 (F1) ในโรงเรือน ในปี 2547-2549
ปลูกคัดเลือกแบบหมู่ของประชากรชั่วที่ 2-4 (F2-F4) ทีศ่ ูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ในปี 2550-2551 ปลูกคัดเลือก
แบบสืบตระกูลของประชากรชั่วที่ 5-6 (F5-F6) จนได้สายพันธุ์ PCR02032-4B-24-1 แล้วนำไปปลูกประเมินและ
ทดสอบลักษณะประจำพันธุ์ รวมทั้งศึกษาลักษณะทางการเกษตรดังนี้ ในปี 2552 ปลูกศึกษาพันธุ์ ที่ศูนย์วิจัยข้าว
ปราจีนบุรี ในปี 2552-2554 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี ทีศ่ ูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ในปี 2555-2556
และ 2558 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานี ที่ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี และศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา
ในปี 2559-2562 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร์ ที่อำเภอบ้านสร้าง อำเภอประจันตคาม จังหวัด
ปราจีนบุรี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก และอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ในขณะเดียวกันได้นำ
วิเคราะห์คณ
ุ ภาพเมล็ดทางกายภาพและเคมี ทดสอบปฏิกิริยาต่อโรคและแมลง รวมทั้งทดสอบความสามารถการ
ยืดปล้อง ที่ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี และศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ในปี 2561-2562 ปลูกทดสอบการ
ตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจน ที่ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ในปี 2563 ได้ประเมินผลการยอมรับของเกษตรกร
ที่ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ปลูกทดสอบศักยภาพการให้ผลผลิตและประเมินการยอมรับของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่
ฝ่ายผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี และในปี 2564 ได้ประเมินการยอมรับของผู้รับซื้อข้าวในพื้นที่นิเวศน์
นาข้าวน้ำลึก
ผู้ยื่นเสนอรับรองพันธุ์ข้าว
ชื่อ-สกุล
ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
ที่อยู่
หมู่ 6 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 25150
โทรศัพท์
(1.) 03-727-1032
(2.) 02-561-4884
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภท
พืชล้มลุก วงศ์หญ้า เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง ออกดอกช่วงวันที่ 18-23 พฤศจิกายน
ต้น
ความสูง 217 เซนติเมตร (ที่ระดับน้ำ 102 เซนติเมตร)
ใบ

ใบสีเขียว ทรงกอตั้ง ใบธงยาว 55.3 เซนติเมตร กว้าง 1.4 เซนติเมตร มุมใบธงเป็นแนวนอน

ดอก/ช่อดอก รวงยาว 27.7 เซนติ เมตร รวงแน่ น ปานกลาง คอรวงยาว จำนวนเมล็ ด ดี ต่ อ รวง 149 เมล็ ด
เมล็ดร่วงปานกลาง ผลผลิต 450 กิโลกรัมต่อไร่
เมล็ด

ข้าวเปลือกสีฟางกระน้ำตาล ข้าวกล้องสีขาว ยาว 7.58 มิลลิเมตร กว้าง 2.22 มิลลิเมตร หนา
1.86 มิลลิเมตร ข้าวสารยาว 7.23 มิลลิเมตร กว้าง 2.17 มิลลิเมตร และหนา 1.80 มิลลิเมตร
ท้ อ งไข่ น้ อ ย (0.71) คุ ณ ภาพการสี ดี ม าก สี ไ ด้ ข้ า วเต็ ม เมล็ ด และต้ น ข้ า ว 50.6 เปอร์ เซ็ น ต์
ข้าวเปลือกมีระยะพักตัวประมาณ 7 สัปดาห์
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ลักษณะอื่นๆ เป็นข้าวอมิโลสต่ำ (15.32%) ความคงตัวของแป้งสุกอยู่ในระดับแป้งอ่อน (75) อุณหภูมิแป้งสุกต่ำ
อัตราการยืดตัวของข้าวสุกปกติ (1.58 เท่า) ข้าวสุกสีขาวนวล ค่อนข้างเลื่อมมัน การเกาะตัวค่อนข้าง
เหนียว เนื้อสัมผัสค่อนข้างนุ่ม
ลักษณะเด่นพิเศษ

1. เป็นข้าวขึ้นน้ำอมิโลสต่ำ 15.32 ข้าวสุกนุ่ม
2. มี ศั ก ยภาพยื ด ปล้ อ งขึ้ น น้ ำ ได้ ดี ปลู ก ได้ ดี ในนาน้ ำ ลึ ก ที่ มี ร ะดั บ น้ ำ มากกว่ า 100
เซนติเมตร ซึ่งน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลานานตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป มีช่วงระยะเวลา
การเก็บเกี่ยวปลายธันวาคม

ภาพที่ 1 ข้าวพันธุ์ กข89 ระยะแตกกอ

ภาพที่ 2 ข้าวพันธุ์ กข89 ระยะออกดอก

-3-

ภาพที่ 3 ลักษณะรวงของข้าวพันธุ์ กข89

ภาพที่ 4 ขนาดเมล็ดข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสารของข้าวพันธุ์ กข89

ภาพที่ 5 ลักษณะเมล็ดข้าวสาร คุณภาพการสีดี ท้องไข่นอ้ ย

ข้าวพันธุ์ กข91
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์
ในฤดูนาปี 2558 ได้นำเข้าเมล็ดพันธุ์ข้าวสายพันธุ์แก้ความเป็นหมัน (R line) สายพันธุ์ IR101870-601 ในประชากรชั ่ ว ที ่ 4 ของโครงการความร่ ว มมื อ พั ฒ นาข้ า วลู ก ผสม (Hybrid Rice Development
Consortium : HRDC) ที่สถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (IRRI) ซึ่ง IR101870-60-1 ได้จากการผสมพันธุ์
ระหว่างพันธุ์ Ming Hui 63 และ IR08N103 มาปลูกคัดเลือกแบบสืบประวัติ (pedigree selection) ตั้งแต่
ประชากรชั่วที่ 5 ถึง 7 ที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ในฤดูนาปรัง 2559 ถึงฤดูนาปรัง 2560 โดยคัดเลือกได้สาย
พันธุ์ที่มีเมล็ดขนาดปานกลางคือสายพันธุ์ IR101870-60-1-PTT-5-3-27 ปลูกศึกษาพันธุ์ข้าว ในฤดูนาปี 2560
ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี ที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ในปี 2561 ทั้งฤดูนาปรังและฤดูนาปี ปลูก
เปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานี ที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ศูนย์วิจัยข้าว
ชัยนาท และศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ในปี 2562 ทั้งฤดูนาปรังและฤดูนาปี ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร์
แปลงเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี สุพรรณบุรี และจังหวัดกำแพงเพชร ทดสอบปฏิกิริยาต่อโรคและแมลงที่สำคัญ
วิ เ คราะห์ ค ุ ณ ภาพเมล็ ด ทาง กายภาพและทางเคมี และ ในฤดู น าปี 2563 ทดสอบการตอบสนองต่ อ ปุ๋ ย
ไนโตรเจน ที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
ผู้ยื่นเสนอรับรองพันธุ์ข้าว
ชื่อ - สกุล
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
อยู่
85 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทรศัพท์
0 2577 1688-9
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภท
พืชล้มลุก วงศ์หญ้า เป็นข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 107 วัน
ต้น
สูง 107 เซนติเมตร ทรงกอตั้ง
ใบ
แผ่นใบสีเขียว มุมปลายใบตั้งตรง มุมใบธงตั้งตรง รวงยาว 30.7 เซนติเมตร
ดอก/ช่อดอก รวงค่อนข้างแน่น ระแง้ถี่ จำนวนเมล็ดดีต่อรวง 200 เมล็ด เมล็ดร่วงน้อย นวดง่าย
เมล็ด
เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง มีขนาดเมล็ดปานกลาง 5.73 มิลลิเมตร
ขนาดของเมล็ดข้าวเปลือกยาว 8.25 x 3.10 x 2.06 มิลลิเมตร
ขนาดของเมล็ดข้าวกล้องยาว 5.73 x 2.63 x 1.86 มิลลิเมตร
ขนาดของเมล็ดข้าวสารยาว 5.56 x 2.56 x 1.82 มิลลิเมตร
ลักษณะอื่น ๆ 1. มีปริมาณอมิโลสต่ำ 18.49 เปอร์เซ็นต์
2. ค่อนข้างอ่อนแอถึงอ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคขอบใบแห้ง

-2ลักษณะเด่นพิเศษ 1. เป็นข้าวเจ้าขนาดเมล็ดปานกลาง ไม่ไวต่อช่วงแสง
2. มีปริมาณอมิโลสต่ำ ร้อยละ18.49
3. ต้านทานถึงต้านทานสูงต่อโรคไหม้
4. มีศักยภาพการให้ผลผลิตในแปลงนาเกษตรกร 1,100 กิโลกรัมต่อไร่ ที่อำเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ์

ภาพที่ 1 ข้าวพันธุ์ กข91 ระยะแตกกอ

ภาพที่ 2 ข้าวพันธุ์ กข91 ระยะพลับพลึง

-3-

ภาพที่ 3 ลักษณะรวงของข้าวพันธุ์ กข91
กข91

กข63

กข81

ภาพที่ 4 ลักษณะทางกายภาพของเมล็ดข้าวพันธุ์ กข91 เปรียบเทียบกับพันธุ์ กข63 และกข81

ข้าวพันธุ์ ขาหนี่ 117
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์
จากข้อมูลการสัมภาษณ์ นางบัวแก้ว กากูล เกษตรกรชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ บ้านป่าหญ้าไทร ตำบล
ป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ พันธุ์ข้าวขาหนี่ ตามภาษาของตนเองเรียกชื่อว่า บือกอ แปลว่าข้าวแดง
ซึ่งเดิมมารดาของตนเองคคือ นางดอก กากูล เป็นผู้นำพันธุ์มาจากตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
มาปลูกที่บ้านป่าหญ้าไทร ตั้งแต่ปี 2539 เนื่องจาก พันธ์ข้าวขาหนี่ มีการเจริญเติบโตดี ผลผลิตสูง คุณภาพการ
หุงต้มดี เกษตรกรชาติพันธุ์ลาหู่บ้านขอนม่วง ซึ่งเป็นหมู่บ้านใกล้เคียง จึงมาขอเมล็ดพันธุ์ไปปลูก ต่อมาได้ขยาย
พื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นและเป็นนิยมปลูกของเกษตรกรทั้ง 2 หมู่บ้าน ตามลักษณะเมล็ดข้าวเปลือกที่มีแถบสีน้ำตาล
เกษตรกรชาติพันธุ์ลาหู่จึงเรียกชื่อตามภาษาของตนเองว่า ขาหนี่ แปลว่าข้าวเมล็ดลาย ในปี 2547 นายนิพนธ์
บุญมี เจ้าพนักงานการเกษตร 6 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการเก็บ
รวบรวมพันธุ์จากแปลงนาเกษตรกรบ้านขอนม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ให้รหัส
รวบรวมเป็ น SPTC04005 และได้ น ำมาปลู ก ขยายเพื่ อ ส่ งเสริม ให้ เกษตรกรปลู ก ในพื้ น ที่ โครงการสถานี
พัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (ความสูง 700 เมตรจาก
ระดับทะเลปานกลาง) ระหว่างปี 2548 – 2552 พบว่า พันธุ์ข้าวขาหนี่ (SPTC04005) มีความหลากหลายของ
ลักษณะปะปนกัน เช่น ความสูง สีข้าวกล้อง สีกาบใบ รวมถึงวันออกดอกและวันสุกแก่ที่ไม่พร้อมเพียงกัน เป็น
ผลให้ผลผลิตที่ได้ต่ำกว่าที่จะเป็น เนื่องจากเกษตรกรมีการปลูกพันธุ์ขาหนี่ในพื้นที่เป็นเวลานาน ในฤดูนาปี
2553 จึงได้สุ่มเก็บและคัดเลือกรวงข้าว จากแปลงนาเกษตรกร จำนวน 250 รวง ฤดูนาปี 2554 นำมาปลูก
คัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์แบบรวงต่อแถว ในพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอย
ม่อนล้าน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 187 แถว คัดเลือกได้ จำนวน 41 สายพันธุ์ ในฤดูนาปี 2555
ปลู ก ศึ ก ษาพั น ธุ์ ขั้ น สู ง จำนวน 42 สายพั น ธุ์ (41 สายพั น ธุ์ +พั น ธุ์ ข าหนี่ ท้ อ งถิ่ น ) ในฤดู น าปี 2556 ปลู ก
เปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานีที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน อำเภอ
พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นปลูกเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานี จำนวน 2 ฤดู คือ ฤดูนาปี 2558 ที่บ้าน
ยางเปา ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อ ย จังหวัดเชียงใหม่ บ้านโป่งลมแรง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัด
เชียงใหม่ และบ้านเลาลิ่ว ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และในฤดูนาปี 2563 ที่บ้าน
แม่ลอบ ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ บ้านทรายมูล ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัด
เชี ย งใหม่ และศู น ย์ วิ จั ย ข้ า วแม่ ฮ่ อ งสอน ตำบลสบป่ อ ง อำเภอปางมะผ้ า จั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน ส่ ว นการ
เปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร์ จำนวน 2 ฤดู คือ ฤดูนาปี 2558 ที่บ้านสบโขง ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่ บ้านห้วยหญ้าไซ ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และบ้านน้ ำรีพัฒนา ตำบล
ขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน และฤดูนาปี 2563 ที่บ้านแม่ลอบ ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่ บ้านป่าหญ้าไทร ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านปุงยาม ตำบลนาปู่ป้อม
อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฤดูนาปี 2559 ทดสอบการตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจน ที่ศูนย์วิจัยข้าว
แม่ฮ่องสอน และเชียงราย ทดสอบปฏิกิริยาต่อโรคไหม้ในฤดูนาปี 2558 และ 2559 ที่ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน
เชียงราย และเชียงใหม่ ฤดูนาปี 2562 ที่ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน และเชียงใหม่ ทดสอบปฏิกิริยาต่อแมลงบั่ว

-2ในฤดูนาปี 2558 2559 และ ฤดูนาปี 2562 ที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ทดสอบปฏิกิริยาต่อเพลี้ยกระโดดหลังขาวใน
ฤดู น าปี 2562 ที่ ศู น ย์ วิจั ย ข้าวเชี ยงราย ฤดู น าปี 2561 ประเมิ น การยอมรับ ของเกษตรกรต่ อ ลัก ษณะทาง
การเกษตร คุณ ภาพทางกายภาพเมล็ดและคุณ ภาพการหุ งต้มและรับประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่ วม ที่
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยม่อนล้าน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และฤดูนาปี
2563 วิเคราะห์คุณภาพเมล็ดทางกายภาพ ทางเคมี และคุณภาพการหุงต้มและรับประทาน ที่ศูนย์วิจัยข้าว
ปทุมธานี และแพร่
ผู้ยื่นเสนอรับรองพันธุ์ข้าว
ชื่อ - สกุล

ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

ทีอ่ ยู่

202 หมู่ 10 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 50250

โทรศัพท์

0 5337 8093-4

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภท
ต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก
เมล็ด

ไวต่อช่วงแสง
ลักษณะกอตั้ง ลำต้นแข็งปานกลาง มีความสูง 143 เซนติเมตร ปล้องมีสีเขียว
แผ่นใบสีเขียวปลายใบม่วง ยาว 53.9 เซนติเมตร กว้าง 1.7 เซนติเมตร มีขนบนแผ่นใบ กาบ
ใบเขียว การสุกแก่ของใบแก่ช้า
ปลายยอดดอกสีขาว ยอดเกสรตัวเมียสีขาว
เปลือกสีฟางแถบน้ำตาล มีขนบนเปลือกเมล็ดสั้น กลีบรองดอกสีฟาง

ลักษณะอื่น ๆ ลักษณะเด่นพิเศษ
1. เป็นพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตดี มีศักยภาพให้ผลผลิตสูงสุดถึง 783 กิโลกรัมต่อไร่ ในสภาพนาขั้นบันได
ที่ความสูง 700 - 1,000 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง ค่อนข้างต้านทานต่อโรคไหม้ คุณภาพการสีดีมาก
2. มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยมีประสิทธิภาพในการเป็นอาหารจุลินทรีย์หรือพรีไบโอติก ที่ส่งเสริม
การเจริญเติบโตของกลุ่ม Lactobacillus และสามารถป้องกันความเสียหายของ ดีเอ็นเอ จากภาวะเครียด
ออกซิเดชันได้
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ภาพที่ 1 ลักษณะลำต้นและทรงกอของข้าวพันธุ์ ขาหนี่ 117

ภาพที่ 2 ลักษณะรวง ความยาวรวง และการติดเมล็ดของข้าวพันธุ์ ขาหนี่ 117
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ภาพที่ 3 ลักษณะทางกายภาพของเมล็ดข้าวเปลือก ข้าวกล้อง และข้าวสารของข้าวพันธุ์ ขาหนี่ 117

ภาพที่ 4 ข้าวพันธุ์ ขาหนี่ 117 ปลูกในพื้นที่แปลงนาเกษตรกรบ้านป่าหญ้าไทร ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว
จังหวัดเชียงใหม่ (ความสูง 663 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง)
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ภาพที่ 5 ข้าวพันธุ์ ขาหนี่ 117 ปลูกในพื้นที่แปลงนาเกษตรกรบ้านขอนม่วง ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว
จังหวัดเชียงใหม่ (ความสูง 659 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง)

