
 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง  โฆษณาคําขอใหออกหนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘   

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

 

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข การออก
หนังสือรับรองพันธุพืชข้ึนทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดกําหนด
ข้ันตอนการออกหนังสือรับรองพันธุพืชข้ึนทะเบียน โดยใหกรมวิชาการเกษตร ดําเนินการตรวจสอบ
ลักษณะประจําพันธุเบ้ืองตนของพืชท่ียื่นคําขอ นําปดประกาศท่ีกรมวิชาการเกษตร และท่ีในเว็บไซตของ
กรมวิชาการเกษตร เพื่อใหบุคคลท่ัวไปไดมีโอกาสทักทวงภายใน ๓๐ วันนับแตวันปดประกาศ นั้น 

 

บัดนี้ ไดมีผูมายื่นคําขอใหออกหนังสือรับรองพันธุพืชขาว พันธุลืมผัว ใหเปนพันธุพืชข้ึน
ทะเบียน ซ่ึงกรมวิชาการเกษตรไดตรวจสอบลักษณะประจําพันธุเบ้ืองตนของพืชดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว 
จึงขอประกาศลักษณะประจําพันธุ เ บ้ืองตนของขาว  พันธุ ลืมผัว  ใหทราบโดยท่ัวกัน  ปรากฏตาม
เอกสารแนบทายประกาศนี้ และหากมีผูใดประสงคจะทักทวงหรือมีขอพิสูจนวาการยื่นคําขอใหออกหนังสือ
รับรองพันธุพืชข้ึนทะเบียนดังกลาวเปนไปโดยมิชอบ ใหแจงท่ีฝายบริหารจัดการกองทุนคุมครองพันธุพืช  
กองคุมครองพันธุพืช  กรมวิชาการเกษตร  จตุจักร  กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทรศัพท ๐-๒๙๔๐-๗๒๑๔ 
ภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแตวันปดประกาศเปนตนไป 

 

ประกาศ    ณ    วันท่ี   ๒๒  มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

 (นายสมชาย  ชาญณรงคกุล) 
 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
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ขาว พันธุลืมผัว 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

ขาวพันธุ “ลืมผัว” เดิมเปนขาวเหนียวนาปของชาวไทยภูเขาเผามง บานรวมไทยพัฒนาท่ี 3 
ตําบลรวมไทยพัฒนา อําเภอพบพระ จังหวัดตาก ปลูกในสภาพไร สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 650 เมตร 
และไดมีชาวไทยมงนําเมล็ดพันธุมาปลูกบริเวณรอยตอระหวางอําเภอนครไทย และชาติตระการ จังหวัด
พิษณุโลก ตอมานายพนัส  สุวรรณธาดา ตําแหนงในขณะนั้น คือ เจาพนักงานการเกษตร 5 ศูนยวิจัยขาว
พิษณุโลก สถาบันวิจัยขาว กรมวิชาการเกษตร (ปจจุบัน เกษียณราชการในตําแหนงเจาพนักงานการเกษตร 6 
ศูนยวิจัยขาวนครราชสีมา สํานักวิจัยและพัฒนาขาว กรมการขาว) ซ่ึงไปปฏิบัติราชการโครงการใน
พระราชดําริภูขัด ภูเม่ียง ภูสอยดาว บริเวณอําเภอนครไทย และชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ระหวางป 
2533-2537 ไดพบและสนใจขาวพันธุนี้ จึงนํามาทดสอบเปรียบเทียบกับขาวท่ีปลูกจากแหลงเดิม และ
คัดเลือกพันธุใหบริสุทธ์ิ ระหวางป 2534-2538 ณ สวนแยกของสถานีทดลองพืชสวนดอยมูเซอ อําเภอ      
พบพระ จังหวัดตาก เพื่อใชในโครงการตามพระราชเสาวนียของพระบาทสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ เม่ือคัดเลือกจนไดพันธุบริสุทธ์ิแลวไดมอบเมล็ดพันธุใหนายไชยวัฒน  วัฒนไชย 
ผูอํานวยการศูนยวิจัยพืชสวนพิจิตร ในขณะน้ัน (ปจจุบัน เกษียณอายุราชการในตําแหนงรองอธิบดีกรมการ
ขาว ขณะนี้ ดํารงตําแหนงท่ีปรึกษากรมการขาว, พฤษภาคม 2552) เพ่ือถวายแดพระบาทสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ท่ีเสด็จมาเยี่ยมชมโครงการฯ จากน้ัน นายพนัสจึงไดทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุ
บริสุทธ์ิในป 2539 แลวนําเมล็ดพันธุท่ีไดไปใหชาวไทยภูเขาเผามงท่ีตําบลรวมไทยพัฒนา อําเภอพบพระ 
จังหวัดตาก ซ่ึงเปนแหลงปลูกดั้งเดิม ไวปลูกขยายพันธุเพื่อใชประโยชนตอไป แตเม่ือเวลาผานไป ดวย
วิธีการปลูกแบบชาวเขาท่ีมักปลูกขาวหลายพันธุใกลกัน หรือปลูกดวยกัน จึงทําใหขาวลืมผัวมีเมล็ดพันธุขาว
พันธุอ่ืนปน และไมเปนพันธุบริสุทธ์ิ ศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก โดยนายพจน  วัจนะภูมิ จึงไดเร่ิมทําการ
คัดเลือกพันธุบริสุทธ์ิอีกคร้ังในป 2550 เร่ิมจากการคัดเลือกแบบหมู (mass selection) และโดยการเลือกรวง
ในป 2551 เพื่อนํามาปลูกแบบรวงตอแถวเปนพันธุคัดตอไป 

ขาวพันธุนี้ เปนขาวท่ีมีเยื่อหุมเมล็ดสีมวงดํา หรือท่ีเรียกกันวา “ขาวเหนียวดํา” เปนขาวเหนียวท่ี
มีกล่ินหอม รสชาติอรอย  เม่ือเค้ียวจะรูสึกมันและนุมแบบหนุบ ๆ เนื่องจากเปนขาวกลองท่ียังไมไดผานการ
ขัดสี ดวยรสชาติท่ีอรอย จึงเปนท่ีมาของช่ือท่ีเรียกอยูในปจจุบัน ผลผลิตสูงสุดเม่ือปลูกในสภาพไรและดิน
ฟาอากาศท่ีเหมาะสม ได 490 กิโลกรัมตอไร เม่ือนํามาปลูกในพื้นท่ีราบ ผลผลิตท่ีไดอยูระหวาง 200-350 
กิโลกรัมตอไร 
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ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา เปนขาวไร ไวตอชวงแสง 
ตน ความสูงถึงปลายรวงเฉล่ีย 126 เซนติเมตร ความยาวรวงเฉล่ีย 31 เซนติเมตร ทรงกอต้ัง 

ปลองสีเขียว ลําตนแข็ง ไมลม 
ใบ สีเขียว ไมมีขน กาบใบสีเขียว ใบธงหักลง ใบแกชา   
ดอก/ชอดอก  กลีบรองดอกและยอดดอกสีเขียวออน ยอดเกสรตัวเมยีสีขาว รวงแนนปานกลาง แตก

ระแงปานกลาง คอรวงยาว 
เมล็ด  จํานวนเมล็ดดตีอรวง เฉล่ีย 145 เมล็ด เมล็ดคอนขางอวน สีของเปลือกหุมเมล็ดเม่ือสุกแก

เปนสีฟางออกขาว ไมมีขน กลีบรองดอกสีขาว ขนาดของเมล็ดขาวเปลือกยาว 11.15 
มิลลิเมตร กวาง 3.71 มิลลิเมตร หนา 2.17 มิลลิเมตร ขนาดเมล็ดขาวกลองยาว 8.09 
มิลลิเมตร กวาง 2.81 มิลลิเมตร หนา 1.82 มิลลิเมตร น้ําหนัก 1,000 เมล็ด เฉล่ีย 37.9 กรัม 
น้ําหนกัขาวเปลือกตอถัง 10.5 กิโลกรัม ขาวกลองสีมวงดาํ 

ลักษณะอ่ืน ๆ ก.   ผลผลิตอยูระหวาง 200-490 กิโลกรัมตอไร 
ข.  วันออกดอก 75 เปอรเซ็นต ประมาณวันท่ี 15 กันยายน 
ค.  ปฏิกิริยาตอโรคไหม คอนขางออนแอ 
ง.  พื้นท่ีแนะนํา พื้นท่ีท่ีเหมาะสมที่สุดคือพื้นท่ีสภาพไรภาคเหนือตอนลาง สูงจาก

ระดับน้ําทะเลประมาณ 650 เมตร หรือในพื้นท่ีท่ีสภาพดินฟาอากาศและส่ิงแวดลอม
ใกลเคียงกัน  

ลักษณะเดนพิเศษ 1. ขาวเหนียวพันธุลืมผัว  เปนขาวท่ีมีสีเปลืองหุมเมล็ดเปล่ียนไปตามระยะการ
เจริญเติบโตของการพัฒนาเมล็ดอยางสวยงามแปลงตา โดยในระยะผสมเกสรมีสี
เขียว เม่ือเร่ิมระยะนํ้านมจะเห็นเปลือกหุมเมล็ดสีเขียวสาแหลกสีแดงสด ภายหลัง
สาแหรกเปล่ียนเปนสีแดงออกมวง ในระยะสะสมแปงพบวา เปลือกหุมจะเร่ิม
เปล่ียนเปนสีฟางสาแหรกสีมวงดํา ตอมาเม่ือใกลสุกแกสีสาแหรกจะกลายเปนสี
น้ําตาล และสีสาแหรกออนลงจนกลายเปนสีฟางออกขาวท้ังเมล็ดเม่ือสุกแก เยื่อหุม
เมล็ด (pericarp) เปนสีมวงดํา 

2. เปนขาวเหนียวท่ีมีกล่ินหอม รสชาติอรอย เม่ือเค้ียวจะรูสึกมันและนุมแบบหนุบ ๆ 
บริโภคไดท้ังแบบขาวเหนียวนึ่งรับประทานกับอาหาร ผสมขาวตมทําใหมีสีมวง
ออนสวยงาม ทําเปนขนมแบบขาวเหนียวเปยก ทําเปนชาขาค่ัวแบบ pearl barley 
หรือเคร่ืองดื่มท้ังแบบมีแอลกอฮอลหรือปราศจากแอลกอฮอล จะมีสีคลายสีทับทิม
สวยงาม รสชาติอรอย หากทําเปนขาวกลองงอกก็จะใหประโยชนจากสารกาบา 
(GABA) ซ่ึงจะเปนประโยชนตอเซลลสมองและความทรงจํา และไดประโยชนจาก
สารสีแอนโทไซยานินท่ีมีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ ชวยในการขยายเสนเลือด ลดความ
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3. องคประกอบทางเคมีและคุณคาทางโภชนาการท่ีเดนเปนพิเศษ คือ มีโปรตีนสูงถึง 
11.11% ใยอาหาร 4.7% ไวตามินบี 1  บี 2  บี 3 และไวตามินอี มีปริมาณ 0.83  0.05  
9.42  และ 1.13 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม ตามลําดับ นอกจากนี้ ยังมีแคลเซียม ธาตุเหล็ก 
และฟอสฟอรัส ปริมาณ 125.04  13.81  และ 3,159 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับ 
(วิเคราะหขอมูลโดย สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร อนุเคราะหขอมูลโดย นายนพรัตน  มวงประเสริฐ สํานักพัฒนา
ผลิตภัณฑขาว กรมการขาว) 
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ภาพขาวไรพนัธุลืมผัวในระยะตั้งแตผสมเกสรจนถึงสุกแก 

 
ผสมเกสร เร่ิมเปนน้ํานม 

 

สะสมแปง ใกลสุกแก 

สุกแก 
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ภาพแปลงปลูกขาวไรพันธุลืมผัว ทรงตน และรวง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ขาว พันธุลืมผัว 
 


	ประกาศกรมวิชาการเกษตร

