
 
 
 

ประกาศกรมวชิาการเกษตร 
เร่ือง  โฆษณาค าขอให้ออกหนังสือรับรองพนัธ์ุพชืขึน้ทะเบียน ตามพระราชบัญญตัิพนัธ์ุพชื พ.ศ. 2518   

----------------------------- 
 

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข การออก
หนงัสือรับรองพนัธ์ุพืชข้ึนทะเบียน ตามพระราชบญัญติัพนัธ์ุพืช พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2547 ไดก้ าหนดขั้นตอน
การออกหนงัสือรับรองพนัธ์ุพืชข้ึนทะเบียน โดยใหก้รมวิชาการเกษตร ด าเนินการตรวจสอบลกัษณะประจ า
พนัธ์ุเบ้ืองต้นของพืชท่ียื่นค าขอ น าปิดประกาศท่ีกรมวิชาการเกษตร และท่ีในเว็บไซต์ของกรมวิชาการ
เกษตร เพื่อใหบุ้คคลทัว่ไปไดมี้โอกาสทกัทว้งภายใน 30 วนันบัแต่วนัปิดประกาศ นั้น 

 

บดัน้ี ไดมี้ผูม้ายื่นค าขอให้ออกหนงัสือรับรองพนัธ์ุพืชจ านวน 2 พนัธ์ุพืช ให้เป็นพนัธ์ุพืช
ข้ึนทะเบียน ดงัน้ี 

1. ขา้วพนัธ์ุหอมแดงสุโขทยั 1    
2. ขา้วพนัธ์ุหอมด าสุโขทยั 2   

ซ่ึงกรมวิชาการเกษตร ไดต้รวจสอบลกัษณะประจ าพนัธ์ุเบ้ืองตน้ของพืชดงักล่าวเสร็จเรียบร้อยแลว้ จึงขอ
ประกาศลักษณะประจ าพันธ์ุเบ้ืองต้นของพันธ์ุพืชทั้ ง 4 พันธ์ุพืช ให้ทราบโดยทั่วกัน ปรากฏตาม
เอกสารแนบทา้ยประกาศน้ี และหากมีผูใ้ดประสงคจ์ะทกัทว้งหรือมีขอ้พิสูจน์วา่การยื่นค าขอให้ออกหนงัสือ
รับรองพนัธ์ุพืชข้ึนทะเบียนดงักล่าวเป็นไปโดยมิชอบ ให้แจง้ท่ีฝ่ายคุม้ครองพนัธ์ุพืช กองคุม้ครองพนัธ์ุพืช 
กรมวิชาการเกษตร จตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศพัท ์0-2940-7214 ภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัปิด
ประกาศเป็นตน้ไป 

 

ประกาศ    ณ    วนัท่ี   18  กนัยายน    พ.ศ. 2550 
 
 
 (นายสุขวฒัน์  จนัทรปรรณิก) 
 รองอธิบดี ปฏิบติัราชการแทน  
 อธิบดีกรมวชิาการเกษตร 
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ข้าวพนัธ์ุหอมแดงสุโขทยั 1 
 
แหล่งทีม่าและประวตัิ 

ขา้วหอมแดงสุโขทยั 1 ได้มาจากการผสมพนัธ์ุยอ้นกลบั (BC1) ในปี 2539 ท่ีศูนยว์ิจยัขา้ว
พิษณุโลก ช่ือคู่ผสม PSL96016 (AI SER*2/SPR2) ซ่ึงได้ปรับปรุงและคดัเลือกพนัธ์ุโดยศูนยว์ิจยัขา้ว
พิษณุโลก ในโครงการวิจยัและพฒันาพนัธ์ุขา้วนาน ้ าฝนภาคเหนือตอนล่าง โดยวิธีคดัเลือกแบบหมู่ (Bulk 
pop.) และแบบสืบตระกลู (Ped. Nurs.) คดัเลือกลกัษณะทรงตน้ตามวตัถุประสงคข์องโครงการฯ แลว้น ารวง
ขา้วแต่ละสายพนัธ์ุมากะเทาะเปลือก เพื่อคดัเลือกไวเ้ฉพาะสายพนัธ์ุขา้วขาวท่ีมีทอ้งไข่นอ้ย และคดัสายพนัธ์ุ
ขา้วแดงทิ้งออกจากโครงการฯ ต่อมาในปี 2547 โครงการเกษตรอินทรียส์นามบินสุโขทยั ไดข้อสายพนัธ์ุ
ขา้วท่ีมีลกัษณะขา้วกล้องสีแดงจ านวน 238 สายพนัธ์ุ ซ่ึงมีทั้งท่ีไวต่อช่วงแสงและไม่ไวต่อช่วงแสงไป
ท าการศึกษาและทดสอบพนัธ์ุต่อ ท่ีโครงการเกษตรอินทรียส์นามบินสุโขทยั บริษทั ขา้วธรรมชาติ จ  ากดั 
ต าบลคลองกระจง  อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั และในปี 2549 คดัเลือกไดส้ายพนัธ์ุ PSL96016-B4-3-
1-SKT-1  ตั้งช่ือวา่” หอมแดงสุโขทัย 1” มีลกัษณะเด่นคือ เป็นขา้วกลอ้งสีแดงท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง 
และใหผ้ลผลิตสูง ล าตน้แขง็แรง ไม่หกัลม้ง่าย   

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ประเภท พืชลม้ลุก วงศห์ญา้ พวกขา้วเจา้นาสวน ไวต่อช่วงแสง 
ต้น สูงประมาณ 148 เซนติเมตร ทรงกอแบะ ปลอ้งสีเหลืองอ่อน ตน้แขง็แรง  
  ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางของล าตน้ใหญ่  10 มิลลิเมตร 
ใบ ใบสีเขียว มีขน กาบใบสีเขียว ใบธงตั้งปานกลาง  การแก่ของใบชา้ 
ดอก/ช่อดอก การโผล่พน้ของรวงค่อนขา้งมาก  ลกัษณะรวงจบักนัแน่นปานกลาง 
  แตกระแงถ่ี้  จ  านวนรวง 20 รวงต่อกอ ความยาวของรวงเฉล่ีย 30 เซนติเมตร 
เมลด็ จ านวนเมล็ดดีต่อรวงเฉล่ีย 129 เมล็ด เมล็ดเรียวยาว มีเปลือกสีฟาง และมีขน ยอดเมล็ดสี

ฟาง ขนาดเมล็ดขา้วเปลือกยาว 10.7 มิลลิเมตร กวา้ง 2.75 มิลลิเมตร และหนา 2.07 
มิลลิเมตร น ้าหนกั 1,000 เมล็ด เฉล่ีย 32.47 กรัม ขา้วกลอ้งมีสีแดงเขม้ ขนาดยาว 7.88 
มิลลิเมตร กวา้ง 2.24 มิลลิเมตร และหนา 1.74 มิลลิเมตร มีทอ้งไข่นอ้ย 

ลกัษณะอืน่ ๆ ก. ผลผลิตเฉล่ีย 645 กิโลกรัมต่อไร่ วนัออกดอกประมาณ 24 ตุลาคม เป็นขา้วอายปุาน
กลาง เหมาะส าหรับปลูกในนาน ้าฝน ส่งเสริมใหเ้กษตรกรปลูกแบบครบวงจร โดยจดั
พื้นท่ีปลูกไวเ้ฉพาะขา้วสี เพื่อป้องกนัการปนในพื้นท่ีปลูกขา้วขาว ซ่ึงเป็นพื้นท่ีส่วน
ใหญ่ 
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ข. คุณภาพเมล็ด เป็นขา้วกลอ้งท่ีมีเปลือกหุม้เมล็ดสีแดงเขม้ มีปริมาณอมิโลส 17 
เปอร์เซนต ์ ความคงตวัของแป้งสุก 83 มม. ค่าอุณหภูมิแป้งสุก 6.0 มีกล่ินหอม  
คุณภาพการหุงตม้ เป็นขา้วสุกเหนียว นุ่ม และมีกล่ินหอม 

ค. ขอ้ควรระวงั: เน่ืองจากขา้วหอมแดงสุโขทยั 1 เป็นขา้วท่ีมีเปลือกหุม้เมล็ดสีแดง 
ดงันั้นการส่งเสริมใหเ้กษตรกรปลูก ควรก าหนดพื้นท่ีปลูกใหอ้ยูใ่นผนืเดียวกนั เพื่อ
ป้องกนัการปนระหวา่งขา้วแดงกบัขา้วขาว ซ่ึงอาจท าใหคุ้ณภาพเมล็ดขา้วเสียหาย และ
ควรปลูกแบบครบวงจร โดยมีตลาดรองรับท่ีแน่นอน 

ลกัษณะเด่นพเิศษ ขา้วหอมแดงสุโขทยั 1 เป็นขา้วกลอ้งสีแดงท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเปรียบเทียบ
กบัขา้วพนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 ดงัน้ี  

 พนัธ์ุหอมแดงสุโขทยั 1 พนัธ์ุขาวดอกมะลิ 105 

เส้นใยอาหารเส้นใยอาหาร((DDiieettaarryy  FFiibbeerr)) 77..6699  mmgg//110000gg 3.313.31  mmgg//110000  gg 

เหล็กเหล็ก  ((FFee)) 1100..3311  mmgg//kkgg 9.919.91  mmgg//kkgg 

แคลเซียมแคลเซียม((CCaa)) 87.07 87.07 mmgg//kkgg 85.91 85.91 mmgg//kkgg 

สังกะสีสังกะสี  ((ZZnn))  2233..2299  mmgg//kkgg   26.6426.64  mmgg//kkgg 

วติามินบี1วติามินบี1   00..1177  mmgg//110000  gg   0.320.32  mmgg//110000  gg 

วติามินบี2วติามินบี2   00..000022  mmgg//110000  gg   00..000011  mmgg//110000  gg 

วติามินบี6วติามินบี6   0.17 0.17 mmgg//110000gg   00..2266  mmgg//110000  gg 

วติามินอีวติามินอี   00..3311  mmggαα  --  TTEE//110000  gg   00..5588  mmggαα  --  TTEE//110000  gg 

โปรตีนโปรตีน   88..1122gg//110000  gg   77..0066  gg//110000  gg 

ปริมาณสารต่อตา้นอนุมูลอิสระ
(Antioxidants)   

Polyphenols  33..9966  mmgg//gg  

TTEEAACC  33..9933  mmgg//gg  

Polyphenols  00..4422  mmgg//gg 

TTEEAACC    00..6622  mmgg//gg 

ท่ีมา: บริษทัห้องปฏิบติัการกลาง ตรวจสอบผลิตภณัฑเ์กษตรและอาหาร จ ากดั สาขาเชียงใหม่, 2549 
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รูปท่ี1 ระยะแตกกอในแปลงปลูก ขา้วหอมแดงสุโขทยั 1 
 

สี 

 
 

รูปท่ี2  ระยะออกรวง ขา้วหอมแดงสุโขทยั 1 
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รูปท่ี3  ลกัษณะรวงขา้วหอมแดงสุโขทยั 1 

 

 
 

รูปท่ี4   ขา้วเปลือก ขา้วกลอ้ง ขา้วสาร  ขา้วหอมแดงสุโขทยั 1 
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ข้าวพนัธ์ุหอมด าสุโขทยั 2 
 
แหล่งทีม่าและประวตัิ  

ขา้วหอมด าสุโขทยั 2 ไดม้าจากการผสมพนัธ์ุเด่ียว (Single cross) ในปี 2543  ท่ีศูนยว์ิจยัขา้ว
พิษณุโลก ช่ือคู่ผสม PSL00284  ช่ือพนัธ์ุแม่ Khao Hom Nil  ช่ือพนัธ์ุพ่อ PSL94052-P47-6R-2-2 (พนัธ์ุแม่
รับเมล็ดพนัธ์ุมาจากแปลงทดสอบโรคไหม ้ศูนยว์จิยัขา้วพิษณุโลก พนัธ์ุพ่อมาจากเมล็ดพนัธ์ุผสมชัว่ท่ี8 ของ
ศูนยว์ิจยัขา้วพิษณุโลก ท่ีเกิดจากการผสมพนัธ์ุ ระหวา่ง  Khao Glam GS.No.7677 /Gulahb Daeng ) ซ่ึงได้
ปรับปรุงและคดัเลือกพนัธ์ุโดยศูนยว์ิจยัขา้วพิษณุโลก ในโครงการวิจยัและพฒันาพนัธ์ุขา้วนาน ้ าฝนเขต
ภาคเหนือตอนล่าง โดยวธีิคดัเลือกแบบเร่งรัดชัว่อายุ (RGA-SSD) ใชห้้องมืดบงัคบัให้ออกดอกโดยไม่มีการ
คดัเลือกในชัว่อายตุน้ๆ แลว้จึงน ารวงในชัว่ท่ี 5 มากะเทาะเปลือกเพื่อคดัเลือกสายพนัธ์ุท่ีมีลกัษณะขา้วกลอ้ง
สีขาวไม่มีทอ้งไข่ น าไปปลูกเพิ่มปริมาณเมล็ด เพื่อคดัเลือกและศึกษาพนัธ์ุต่อไป ส่วนสายพนัธ์ุจาก RGA-
SSD ท่ีมีลกัษณะขา้วกลอ้งมีสีจะถูกคดัทิ้งทั้งหมด เพื่อเป็นการป้องกนัการปนในแปลงผลิตเมล็ดพนัธ์ุของ
ทางราชการ ต่อมาในปี 2547  โครงการเกษตรอินทรียส์นามบินสุโขทยั มีความสนใจในพนัธุกรรมขา้วกลอ้ง
มีสีท่ีถูกคดัทิ้งดงักล่าว จึงติดต่อขอเมล็ดสายพนัธ์ุมีสีท่ีถูกตดัทิ้งทั้งหมด เพื่อน ามาศึกษาและทดสอบพนัธ์ุต่อ 
ท่ีโครงการเกษตรอินทรียส์นามบินสุโขทยั ต าบลคลองกระจง อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั และในปี 
2549 คดัเลือกไดส้ายพนัธ์ุ PSL00284-12-2-5R-SKT-1 ตั้งช่ือวา่ “หอมด าสุโขทัย 2” มีลกัษณะเด่น คือ เป็น
ขา้วตน้เต้ียไม่ไวต่อช่วงแสง ขา้วกลอ้งมีสีม่วงด า ท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ให้ผลผลิตสูง ล าตน้แข็งแรง  
และไม่หกัลม้ง่าย 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ประเภท พืชลม้ลุก วงศห์ญา้ พวกขา้วเจา้นาสวน ไม่ไวต่อช่วงแสง 
ต้น สูงประมาณ 110 เซนติเมตร ทรงกอตั้งตรง ปลอ้งสีม่วง ตน้แขง็แรง  ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง

ของล าตน้ปานกลาง  ( 7.2 มิลลิเมตร) 
ใบ ใบสีเขียวเขม้ ขอบใบม่วง มีขน กาบใบสีม่วง ใบธงตั้ง  การแก่ของใบชา้ 
ดอก/ช่อดอก การโผล่พน้ของรวงค่อนขา้งมาก  ลกัษณะรวงจบักนัแน่นปานกลาง แตกระแงป้านกลาง 

จ านวนรวง 18 รวงต่อกอ ความยาวของรวงเฉล่ีย 30 เซนติเมตร 
เมลด็ จ านวนเมล็ดดีต่อรวงเฉล่ีย 126 เมล็ด เมล็ดเรียวยาว มีเปลือกสีฟางขีดน ้าตาล และมีขน ยอด

เมล็ดสีม่วง ขนาดเมล็ดขา้วเปลือกยาว 9.7 มิลลิเมตร กวา้ง 2.25 มิลลิเมตร และหนา 1.87 
มิลลิเมตร น ้าหนกั 1,000 เมล็ด เฉล่ีย 24 กรัม ขา้วกลอ้งมีสีม่วงด าขนาดยาว 7.08 มิลลิเมตร 
กวา้ง 2.04 มิลลิเมตร และหนา 1.54 มิลลิเมตร มีทอ้งไข่นอ้ย 
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ลกัษณะอืน่ ๆ ก. ผลผลิตเฉล่ีย 750 กิโลกรัมต่อไร่ (ปลูกในสภาพเกษตรอินทรีย)์ อายวุนัออกดอก
ประมาณ 88 วนั เป็นขา้วไม่ไวต่อช่วงแสง ท่ีมีอายเุก็บเก่ียวประมาณ 118 วนั เมล็ด
พนัธ์ุไม่มีระยะพกัตวั  เหมาะส าหรับปลูกในนาชลประทาน ควรส่งเสริมให้เกษตรกร
ปลูกแบบครบวงจร โดยจดัพื้นท่ีปลูกไวเ้ฉพาะขา้วสี  เพื่อป้องกนัการปนในพื้นท่ีปลูก
ขา้วขาว ซ่ึงเป็นพื้นท่ีส่วนใหญ่ 

 ข. คุณภาพเมล็ด เป็นขา้วกลอ้งท่ีมีปลอกหุม้เมล็ดสีม่วงด า มีปริมาณอมิโลส 14 
เปอร์เซ็นต ์ ความคงตวัของแป้งสุก 80 มม. ค่าอุณหภูมิแป้งสุก 6.0 มีกล่ินหอม  
คุณภาพการหุงตม้ เป็นขา้วสุกเหนียว นุ่ม และมีกล่ินหอม 

 ค. ขอ้ควรระวงั: ขา้วหอมด าสุโขทยั 2 เป็นขา้วท่ีมีปลอกหุ้มเมล็ดสีม่วงด า การส่งเสริม
ใหเ้กษตรกรปลูก ควรก าหนดพื้นท่ีปลูกใหอ้ยูใ่นผืนเดียวกนั เพื่อป้องกนัการปน
ระหวา่งพนัธ์ุขา้วท่ีมีสี กบัขา้วขาว อาจท าใหคุ้ณภาพเมล็ดขา้วเสียหาย และควรปลูก
แบบครบวงจรโดยมีนกัชาการเกษตรดา้นพนัธ์ุขา้วควบคุมการผลิต และมีตลาดรองรับ
ท่ีแน่นอน 

ลกัษณะเด่นพเิศษ ขา้วหอมด าสุโขทยั 2 เป็นขา้วกลอ้งสีม่วงด า ท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเปรียบเทียบ
กบัขา้วพนัธ์ุหอมกุหลาบแดง ดงัน้ี  

 พนัธ์ุหอมแดงสุโขทยั 2 พนัธ์ุหอมกุหลาบแดง 

เส้นใยอาหารเส้นใยอาหาร((DDiieettaarryy  FFiibbeerr)) 66..4411  mmgg//110000gg 66..2222  mmgg//110000  gg 

เหล็กเหล็ก  ((FFee)) 99..6666  mmgg//kkgg 1111..7700  mmgg//kkgg 

แคลเซียมแคลเซียม((CCaa)) 111144..8800  mmgg//kkgg 110077..2200  mmgg//kkgg 

สังกะสีสังกะสี  ((ZZnn))  2200..9944  mmgg//kkgg   2233..6600  mmgg//kkgg 

วติามิวติามินบี1นบี1   00..3399  mmgg//110000  gg   0.0.2222  mmgg//110000  gg 

วติามินบี2วติามินบี2   00..1100    mmgg//110000  gg   00..0011  mmgg//110000  gg 

วติามินบี6วติามินบี6   0.0.0077  mmgg//110000gg   00..0088  mmgg//110000  gg 

วติามินอีวติามินอี   11..2222  mmggαα  --  TTEE//110000  gg   00..7799  mmggαα  --  TTEE//110000  gg 

โปรตีนโปรตีน   77..8811  gg//110000  gg   77..0022  gg//110000  gg 

ปริมาณสารต่อตา้นอนุมูลอิสระ
(Antioxidants)   

Polyphenols  11..4499  mmgg//gg  

TTEEAACC  11..5588    mmgg//gg      

Polyphenols    22..4499    mmgg//gg  

TTEEAACC    22..2288    mmgg//gg 

ท่ีมา: บริษทัห้องปฏิบติัการกลาง ตรวจสอบผลิตภณัฑเ์กษตรและอาหาร จ ากดั สาขาเชียงใหม่, 2549 
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รูปลกัษณะทรงตน้ ลกัษณะรวง  ขา้วสาร  ขา้วกลอ้ง และขา้วเปลือกพนัธ์ุหอมด าสุโขทยั 2 


