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ข้าว (Oryza sativa L.)  
พันธุ์ซีพีไรซ์ 444 (CPRICE 444) 

 
ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จํากัด  
ที่อยู ่ เลขท่ี 97 ถ.เย็นจิต แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ 02-675-7517 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
  ข้าวพันธุ์ซีพีไรซ์ 444 (สายพันธุ์ BR14B04-1-6-1-1-1) เป็นข้าวเจ้า ไม่ไวต่อช่วงแสง ได้จากการ
คัดเลือกพันธุ์ของคู่ผสมของ ข้าวพันธุ์ซีพี 111  เป็นพันธุ์แม่ และข้าวสายพันธุ์ KHR0104-6-1-24-30-4-104 เป็น
พันธุ์พ่อ ณ หน่วยงานวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ข้าว ฟาร์มกําแพงเพชร (พืชไร่) อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัด
กําแพงเพชร โดยดําเนินการผสมข้าวเพื่อผลิตเมล็ดข้าวช่ัวรุ่นท่ี 1 ในฤดูนาปรัง ปีพ.ศ. 2557 และนําเมล็ดท่ีได้จาก
การผสม มาปลูกเป็นต้นลูกผสมช่ัวรุ่นท่ี 1 เพื่อผลิตเมล็ดในช่ัวรุ่นท่ี 2 หลังจากนั้นนําเมล็ดในช่ัวรุ่นท่ี 2 มาปลูกและ
คัดเลือกพันธุ์ ลักษณะท่ีคัดเลือกได้แก่ ไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเต้ีย เมล็ดส้ัน ปริมาณขนท่ีเมล็ดน้อย แตกกอดี จํานวน
เมล็ดต่อรวงมาก และผลผลิตสูง และได้คัดเลือกพันธุ์ถึงช่ัวรุ่นท่ี 6 ในปี พ.ศ. 2560 จนได้สายพันธุ์ BR14B04-1-6-
1-1-1 และได้ประเมินผลผลิตเบื้องต้น ลักษณะทางการเกษตร และลักษณะประจําพันธุ์ ความต้านทานโรคและ
แมลงในสภาพธรรมชาติ รวมท้ังประเมินคุณภาพทางกายภาพ ณ ห้องปฏิบัติการเครื่องหมายโมเลกุลและคุณภาพ
ข้าว ของหน่วยงานวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ข้าว ฟาร์มกําแพงเพชร (พืชไร่) จังหวัดกําแพงเพชร ในฤดูนาปรัง ปีพ.ศ. 
2560-2561 (ธ.ค. 2560-มี.ค. 2561) ได้ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานีวิจัย ของหน่วยงานวิจัยและ
ปรับปรุงพันธุ์ จํานวน 2 สถานท่ี ได้แก่ ฟาร์มกําแพงเพชร (พืชไร่) อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร และฟาร์ม
เชียงราย อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ได้ประเมินความต้านทานโรคและแมลงในสภาพธรรมชาติ ในช่วงเดือน 
ก.พ.-มิ.ย. 2561 ได้ปลูกประเมินผลผลิตในนาราษฎร์ อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร เป็นพันธุ์ต้นเต้ีย 
เมล็ดส้ัน เปลือกมีขนน้อย เหมาะสําหรับเล้ียงไก่ชน และนก ให้ผลผลิตเฉล่ีย 958 กิโลกรัมต่อไร่  
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ข้าว ช่ือวิทยาศาสตร์ Oryza sativa L. วงศ์ Poaceae พืชล้มลุก ข้าวเจ้า ไม่ไวต่อช่วงแสง  
ต้น ทรงกอตั้ง ความสูงของต้นวัดถึงปลายรวง 104.8 เซนติเมตร ปล้องสีเหลืองอ่อน 
ใบ ใบเด่ียว รูปแถบ กว้าง 1.1 เซนติเมตร ยาว 40.2 เซนติเมตร มุมปลายใบต้ังตรง ปลายใบ

แหลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบมีขน กาบใบสีเขียว ล้ินใบสีขาว ปลายแหลม ยาว 10.2 มิลลิเมตร 
หูใบสีเขียว ข้อต่อใบสีเขียวอ่อน ใบสีเขียว มุมใบธงต้ังตรง กว้าง 1.4 เซนติเมตร ยาว 31.6 
เซนติเมตร ใบแก่ช้า 

ดอก ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง (panicle) จํานวนรวงต่อกอ 11 รวง การแตกระแง้ถี่ คอรวงยาว 
กลีบรองดอก (ดอกย่อย 2 ดอกล่างท่ีลดรูปเหลือเฉพาะกาบล่าง) สีฟาง ยอดเกสรเพศเมียสีขาว  

ผล/เมล็ด ระยะเก็บเกี่ยว รวงยาว 22.1 เซนติเมตร เปลือกเมล็ด (กาบล่างและกาบบน) สีฟาง มีขนส้ัน 
ไม่มีหาง ปลายสีฟาง ข้าวเปลือกกว้าง 2.50 มิลลิเมตร ยาว 7.93 มิลลิเมตร หนา 1.93 
มิลลิเมตร ข้าวกล้อง รูปร่างส้ัน สีน้ําตาลอ่อน กว้าง 2.24 มิลลิเมตร ยาว 5.63 มิลลิเมตร หนา 
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1.79 มิลลิเมตร ข้าวขาวมีท้องไข่ปานกลาง กว้าง 2.12 เซนติเมตร ยาว 5.52 เซนติเมตร หนา 
1.70 มิลลิเมตร น้ําหนักข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด 22.33 กรัม จํานวนเมล็ดดีต่อรวง 159 เมล็ด 
การติดเมล็ด 82 เปอร์เซ็นต์ การร่วงของเมล็ด 6-25 เปอร์เซ็นต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้าวพันธุ์ซีพีไรซ์ 444 (CPRICE 444) 
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ข้าว (Oryza sativa L.)  
พันธุ์ซีพีไรซ์ 555 (CPRICE 555) 

 
ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จํากัด  
ที่อยู ่ เลขท่ี 97 ถ.เย็นจิต แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ 02-675-7517 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
  ข้าวพันธุ์ซีพีไรซ์ 555 (สายพันธุ์ F1430103-1-36-1-1-1) เป็นข้าวเจ้า ไม่ไวต่อช่วงแสง ได้จาก
การคัดเลือกพันธุ์ของคู่ผสมของ ข้าวสายพันธุ์ KHR106-1-1-12-20-4-106-102 เป็นพันธุ์แม่ และข้าวพันธุ์
ปทุมธานี 1 เป็นพันธุ์พ่อ ณ หน่วยงานวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ข้าว ฟาร์มกําแพงเพชร (พืชไร่) จังหวัดกําแพงเพชร 
ผสมข้าวเพื่อผลิตเมล็ดข้าวชั่วรุ่นท่ี 1 ในฤดูนาปี ปีพ.ศ. 2557 และนําเมล็ดท่ีได้จาการผสม มาปลูกเป็นต้นลูกผสม
ช่ัวรุ่นท่ี 1 ในฤดูนาปรัง ปีพ.ศ. 2557 เพื่อผลิตเมล็ดในช่ัวรุ่นท่ี 2 หลังจากนั้นนําเมล็ดในช่ัวรุ่นท่ี 2 มาปลูกและ
คัดเลือกพันธุ์ในลักษณะไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเต้ีย อายุส้ัน เมล็ดยาวเรียว และผลผลิตสูง ในเดื อน เมษายน  
พ.ศ. 2558 และได้คัดเลือกพันธุ์ถึงช่ัวรุ่นท่ี 6 ในปี พ.ศ. 2559 จนได้สายพันธุ์ F1430103-1-36-1-1-1 โดยกําหนด
รหัสพันธุ์ในงานทดสอบพันธุ์เป็น CPFR 31 และได้ประเมินผลผลิตเบื้องต้น ลักษณะทางการเกษตร และลักษณะ
ประจําพันธุ์ ความต้านทานโรคและแมลงในสภาพธรรมชา ติ รวมท้ังประเมินคุณภาพการหุงต้ม คุณภาพทาง
กายภาพและเคมี ณ ห้องปฏิบัติการเครื่องหมายโมเลกุลและคุณภาพข้าว ของหน่วยงานวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ข้าว 
ฟาร์มกําแพงเพชร (พืชไร่) จ.กําแพงเพชร และในฤดูนาปรังปี พ.ศ. 2559-60 ฤดูนาปีพ.ศ. 2560 และฤดูนาปรัง 
พ.ศ. 2560-2561 ได้ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานีวิจัย ของหน่วยงานวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ จํานวน 2 
สถานท่ี ได้แก่ ฟาร์มกําแพงเพชร (พืชไร่) อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร และฟาร์มเชียงราย อําเภอ
ขุนตาล จังหวัดเชียงราย ได้ประเมินความต้านทานโรคและแมลงในสภาพธรรมชาติ รวมท้ังประเมินคุณภาพการหุง
ต้ม คุณภาพทางกายภาพและเคมี ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และห้องปฏิบัติการเครื่องหมายโมเลกุลและคุณภาพ
ข้าว ของหน่วยงานวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ข้าว ฟาร์มกําแพงเพชร และในช่วงเวลาเดียวกันได้ปลูกประเมินผลผลิตใน
นาราษฎร์ อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร และ อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เป็นพันธุ์ท่ีมีเมล็ด
เรียวยาว มีกล่ินหอม นุ่มเม่ือหุงสุก เหมาะสําหรับบริโภคเป็นข้าวกล้อง และข้าวสาร ให้ผลผลิตเฉล่ีย 891 กิโลกรัม
ต่อไร่   
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ข้าว ช่ือวิทยาศาสตร์ Oryza sativa L. วงศ์ Poaceae พืชล้มลุก ข้าวเจ้า ไม่ไวต่อช่วงแสง  
ต้น ทรงกอตั้ง ความสูงของต้นวัดถึงปลายรวง 128 เซนติเมตร ปล้องสีเหลืองอ่อน 
ใบ ใบเด่ียว รูปแถบ กว้าง 1.4 เซนติเมตร ยาว 55.0 เซนติเมตร มุมปลายใบต้ังตรง ปลายใบ

แหลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบมีขนเล็กน้อย กาบใบสีเขียว ล้ินใบสีขาว ปลายแยกสองแฉก ยาว 
15.0 มิลลิเมตร หูใบสีเขียวอ่อน ข้อต่อใบสีเขียวอ่อน ใบสีเขียว มุมใบธงต้ังตรง กว้าง 1.7 
เซนติเมตร ยาว 42.0 เซนติเมตร ใบแก่ช้า 
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ดอก ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง (panicle) จํานวนรวงต่อกอ 9 รวง การแตกระแง้ปานกลาง คอรวงส้ัน 
กลีบรองดอก (ดอกย่อย 2 ดอกล่างท่ีลดรูปเหลือเฉพาะกาบล่าง) สีฟาง ยอดเกสรเพศเมียสีขาว  

ผล/เมล็ด ระยะเก็บเกี่ยว รวงยาว 26.0 เซนติเมตร เปลือกเมล็ด (กาบล่างและกาบบน) สีฟาง มีขนส้ัน 
ไม่มีหาง ปลายสีฟาง ข้าวเปลือกกว้าง 2.14 มิลลิเมตร ยาว 12.16 มิลลิเมตร หนา 1.85 
มิลลิเมตร ข้าวกล้อง รูปร่างเรียวยาว สีน้ําตาลอ่อน กว้าง 1.87 มิลลิเมตร ยาว 8.51 มิลลิเมตร 
หนา 1.62 มิลลิเมตร ข้าวขาวมีท้องไขน่้อย กว้าง 1.81 เซนติเมตร ยาว 7.83 เซนติเมตร หนา 
1.59 มิลลิเมตร น้ําหนักข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด 26.11 กรัม จํานวนเมล็ดดีต่อรวง 150 เมล็ด 
การติดเมล็ด 87 เปอร์เซ็นต์ การร่วงของเมล็ด 6-25 เปอร์เซ็นต์  

ลักษณะอื่นๆ - ปริมาณสาร 2AP เฉล่ีย 0.86 ppm.  
 - ปริมาณอมิโลส 17.44 เปอร์เซ็นต์ 
 - ค่าการสลายตัวในด่าง 5.0 
 - ค่าความคงตัวแป้งสุก 98 มิลลิเมตร  
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้าวพันธุ์ซีพีไรซ์ 555 (CPRICE 555) 
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ข้าว (Oryza sativa L.)  
พันธุ์ซีพีไรซ์ 999 (CPRICE 999) 

 
ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จํากัด  
ที่อยู ่ เลขท่ี 97 ถ.เย็นจิต แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ 02-675-7517 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
  ข้าวพันธุ์ ซีพีไรซ์ 999 (สายพันธุ์ F1520801-1-21-3-1-1) เป็นข้าวเจ้า ไม่ไวต่อช่วงแสง  
ได้จากการคัดเลือกพันธุ์ของคู่ผสมของ ข้าวพันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105 เป็นพันธุ์แม่ และข้าวสายพันธุ์ KHR106-1-1-
12-20-4-106-102 เป็นพันธุ์พ่อ ณ หน่วยงานวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ข้าว ฟาร์มกําแพงเพชร (พืชไร่) จังหวัด
กําแพงเพชร ผสมข้าวเพื่อผลิตเมล็ดข้าวช่ัวรุ่นท่ี 1 ในฤดูนาปี ปีพ.ศ. 2557 และนําเมล็ดท่ีได้จาการผสมเกสรปลูก
เป็นต้นลูกผสมช่ัวรุ่นท่ี 1 เพื่อผลิตเมล็ดในช่ัวรุ่นท่ี 2 หลังจากนั้นนําเมล็ดในช่ัวรุ่นท่ี 2 มาปลูกและคัดเลือกพันธุ์ใน
ลักษณะไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเต้ีย ในเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 และได้คัดเลือกพันธุ์ถึงช่ัวรุ่นท่ี 6 ในปี พ.ศ. 2560 
จนได้สายพันธุ์ F1520801-1-21-3-1-1 โดยกําหนดรหัสพันธุ์ในงานทดสอบพันธุ์เป็น CPFR 64 และได้ประเมินผล
ผลิตเบื้องต้น ลักษณะทางการเกษตร และลักษณะประจําพันธุ์ ความต้านทานโรคและแมลงในสภาพธรรมชาติ 
รวมท้ังประเมินคุณภาพการหุงต้ม คุณภาพทางกายภาพและเคมี ณ ห้องปฏิบัติการเครื่องหมายโมเลกุลและ
คุณภาพข้าว ของหน่วยงานวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ข้าว ฟาร์มกําแพงเพชร (พืชไร่) จังหวัดกําแพงเพชร ได้ปลูก
เปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานีวิจัย ของหน่วยงานวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ จํานวน 2 สถานท่ี ไ ด้แก่ ฟาร์ม
กําแพงเพชร (พืชไร่) อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร และฟาร์มเชียงราย อําเภอขุนตาล จังหวัด
เชียงราย ในฤดูนาปีพ.ศ. 2560 และฤดูนาปรัง พ.ศ. 2560-2561 ได้ประเมินความต้านทานโรคและแมลงในสภาพ
ธรรมชาติ รวมท้ังประเมินคุณภาพการหุงต้ม คุณภาพทางกายภาพและเคมี ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และ
ห้องปฏิบัติการเครื่องหมายโมเลกุลและคุณภาพข้าว ของหน่วยงานวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ข้าว ฟาร์มกําแพงเพชร 
และในช่วงเวลาเดียวกันได้ปลูกประเมินผลผลิตในนาราษฎร์ อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร และ 
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เป็นพันธุ์ที่มีเมล็ดเรียวยาว มีกล่ินหอม นุ่มเมื่อหุงสุก ให้ผลผลิตเฉล่ีย 838 กิโลกรัม
ต่อไร่ 
 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ข้าว ช่ือวิทยาศาสตร์ Oryza sativa L. วงศ์ Poaceae พืชล้มลุก ข้าวเจ้า ไม่ไวต่อช่วงแสง  
ต้น ทรงกอตั้ง ความสูงของต้นวัดถึงปลายรวง 130 เซนติเมตร ปล้องสีเหลืองอ่อน 
ใบ ใบเด่ียว รูปแถบ กว้าง 1.6 เซนติเมตร ยาว 53.0 เซนติเมตร มุมปลายใบต้ังตรง ปลายใบ

แหลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบมีขน กาบใบสีเขียว ล้ินใบสีขาว ปลายแยกสองแฉก ยาว 8.0 
มิลลิเมตร หูใบสีเขียวอ่อน ข้อต่อใบสีเขียวอ่อน ใบสีเขียว  มุมใบธงต้ังตรง กว้าง 2.0 
เซนติเมตร ยาว 34.0 เซนติเมตร ใบแก่ช้า 
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ดอก ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง (panicle) จํานวนรวงต่อกอ 9 รวง การแตกระแง้ปานกลาง คอรวงส้ัน 
กลีบรองดอก (ดอกย่อย 2 ดอกล่างท่ีลดรูปเหลือเฉพาะกาบล่าง) สีฟาง ยอดเกสรเพศเมียสีขาว  

ผล/เมล็ด ระยะเก็บเกี่ยว รวงยาว 24.0 เซนติเมตร เปลือกเมล็ด (กาบล่างและกาบบน) สีฟาง มีขนส้ัน 
ไม่มีหาง ปลายสีฟาง ข้าวเปลือกกว้าง 2.48 มิลลิเมตร ยาว 11.28 มิลลิเมตร หนา 1.95 
มิลลิเมตร ข้าวกล้อง รูปร่างเรียวยาว สีน้ําตาลอ่อน กว้าง 2.11 มิลลิเมตร ยาว 7.84 มิลลิเมตร 
หนา 1.94 มิลลิเมตร ข้าวขาวมีท้องไขน่้อย กว้าง 2.08 เซนติเมตร ยาว 7.57 เซนติเมตร หนา 
1.68 มิลลิเมตร น้ําหนักข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด 29.50 กรัม จํานวนเมล็ดดีต่อรวง 131 เมล็ด 
การติดเมล็ด 89 เปอร์เซ็นต์ การร่วงของเมล็ด 6-25 เปอร์เซ็นต์  

ลักษณะอื่นๆ - ปริมาณสาร 2AP เฉล่ีย 1.05 ppm.  
 - ปริมาณอมิโลส 15.33 เปอร์เซ็นต์ 
 - ค่าการสลายตัวในด่าง 7.0 
 - ค่าความคงตัวแป้งสุก 90 มิลลิเมตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ข้าวพันธุ์ซีพีไรซ์ 999 (CPRICE 999) 

 


