
 
 

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 ไดมีผูมายื่นคําขอใหออกหนังสือรับรองพันธุพืชจํานวน ๘๑ พันธุพืช ใหเปนพันธุพืชข้ึน
ทะเบียน ดังนี้ 

๑. ขาว (ขาวเจา) พันธุกระดูกชาง GS. No. 08211 
 ๒. ขาว (ขาวเจา) พันธุกันตัง GS. No. 07107 

๓. ขาว (ขาวเจา) พันธุขวัญชัย GS. No. 10632 
๔. ขาว (ขาวเจา) พันธุขาวงาชาง GS. No. 07292 
๕. ขาว (ขาวเจา) พันธุขาวพวงหนัก GS. No. 06560 
๖. ขาว (ขาวเจา) พันธุขาวพวงหนัก GS. No. 11125 
๗. ขาว (ขาวเจา) พันธุขาวมะระ GS. No. 21049 
๘. ขาว (ขาวเจา) พันธุขาวรอดหน้ี GS. No. 14702 
๙. ขาว (ขาวเจา) พันธุขาวลนยุง GS. No. 12294 
๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 
๑๖. 
๑๗. 
๑๘. 
๑๙. 

ขาว (ขาวเจา) พันธุขาวลนยุง GS. No. 09460 
ขาว (ขาวเจา) พันธุขาวเศรษฐี GS. No. 12942 
ขาว (ขาวเจา) พันธุขาวสะอาด GS. No. 21920 
ขาว (ขาวเจา) พันธุขาวหลวง GS. No. 10775 
ขาว (ขาวเจา) พันธุเข็มทอง GS. No. 08066 
ขาว (ขาวเจา) พันธุแขกท้ิงเคียว GS. No. 03822 
ขาว (ขาวเจา) พันธุเขียวนกกระลิง GS. No. 03578 
ขาว (ขาวเจา) พันธุไขมดร้ิน GS. No. 04515 
ขาว (ขาวเจา) พันธุเจกเชยกาบใบสีเขียว GS. No. 24395 
ขาว (ขาวเจา) พันธุแดงนวล GS. No. 04631 

/๒๐.  ขาว.... 
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๒๐. 
๒๑. 
๒๒. 
๒๓. 
๒๔. 
๒๕. 
๒๖. 
๒๗. 
๒๘. 
๒๙. 
๓๐. 
๓๑. 
๓๒. 
๓๓. 
๓๔. 
๓๕. 
๓๖. 
๓๗. 
๓๘. 
๓๙. 
๔๐. 
๔๑. 
๔๒. 
๔๓. 
๔๔. 
๔๕. 
๔๖. 
๔๗. 
๔๘. 
๔๙. 
๕๐. 
๕๑. 

ขาว (ขาวเจา) พันธุทุงทอง GS. No. 04347 
ขาว (ขาวเจา) พันธุน้ําอบ GS. No. 03777 
ขาว (ขาวเจา) พันธุบือแชโก GS. No. 05318 
ขาว (ขาวเจา) พันธุใบสี GS. No. 05484 
ขาว (ขาวเจา) พันธุปาดีมีราก GS. No. 04323 
ขาว (ขาวเจา) พันธุพญาหนอง GS. No. 10990 
ขาว (ขาวเจา) พันธุพวงเงิน GS. No. 06863 
ขาว (ขาวเจา) พันธุพวงนาคดอ GS. No. 08395 
ขาว (ขาวเจา) พันธุพวงเพชร GS. No. 08891 
ขาว (ขาวเจา) พันธุพังพวย GS. No. 05400 
ขาว (ขาวเจา) พันธุดอกหมาก GS. No. 10170 
ขาว (ขาวเจา) พันธุมอแหระ GS. No. 19555 
ขาว (ขาวเจา) พันธุแมงดาลาย GS. No. 04025 
ขาว (ขาวเจา) พันธุลูกขาว GS. No. 09976 
ขาว (ขาวเจา) พันธุลูกดํา GS. No. 12737 
ขาว (ขาวเจา) พันธุเล็บนก GS. No. 04287 
ขาว (ขาวเจา) พันธุเล็บนก GS. No. 04359 
ขาว (ขาวเจา) พันธุศรีนวล GS. No. 13079 
ขาว (ขาวเจา) พันธุสังขหยด GS. No. 16618 
ขาว (ขาวเจา) พันธุหอมกหุลาบ GS. No. 22041 
ขาว (ขาวเจา) พันธุหอมไชยา GS. No. 20811 
ขาว (ขาวเจา) พันธุหอมดอก GS. No. 06797 
ขาว (ขาวเจา) พันธุหอมเดือนสาม GS. No. 20977 
ขาว (ขาวเจา) พันธุหอมพานทอง GS. No. 21434 
ขาว (ขาวเจา) พันธุหอมมะลิ GS. No. 18428 
ขาว (ขาวเจา) พันธุหอยสังข GS. No. 10335 
ขาว (ขาวเจา) พันธุเหลืองครก GS. No. 06762 
ขาว (ขาวเจา) พันธุเหลืองควายลา GS. No. 05551 
ขาว (ขาวเจา) พันธุเหลืองทองคํา GS. No. 09002 
ขาว (ขาวเจา) พันธุเหลืองหอม GS. No. 21224 
ขาว (ขาวเจา) พันธุเหลืองทุเรียน GS. No. 21011 
ขาว (ขาวเจา) พันธุเหลืองออน GS. No. 09556 

/๕๒.  ขาว.... 
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๕๒. ขาว (ขาวเจา) พันธุอุรุณ GS. No. 15757 
๕๓. ขาว (ขาวเหนยีว) พันธุกระดูกงู GS. No. 23179 
๕๔. ขาว (ขาวเหนยีว) พันธุกลํ่าหอม GS. No. 06626 
๕๕. ขาว (ขาวเหนยีว) พันธุกานพลู GS. No. 08890 
๕๖. ขาว (ขาวเหนยีว) พันธุก่ํา GS. No. 02764 
๕๗. ขาว (ขาวเหนยีว) พันธุดอขาว GS. No. 03103 
๕๘. ขาว (ขาวเหนยีว) พันธุดอแดง GS. No. 07725 
๕๙. ขาว (ขาวเหนยีว) พันธุดอแดง GS. No. 05636 
๖๐. ขาว (ขาวเหนยีว) พันธุดอเต้ีย GS. No. 22293 
๖๑. ขาว (ขาวเหนยีว) พันธุดอมะกอก GS. No. 04994 
๖๒. ขาว (ขาวเหนยีว) พันธุดอยวน GS. No. 03254 
๖๓. ขาว (ขาวเหนยีว) พันธุนารก GS. No. 03896 
๖๔. ขาว (ขาวเหนยีว) พันธุนางตานี GS. No. 05658 
๖๕. ขาว (ขาวเหนยีว) พันธุนางสะอาด GS. No. 21908 
๖๖. ขาว (ขาวเหนยีว) พันธุบักขาม GS. No. 05623 
๖๗. ขาว (ขาวเหนยีว) พันธุปลาแข็ง GS. No. 14011 
๖๘. ขาว (ขาวเหนยีว) พันธุปลาซิว GS. No. 23240 
๖๙. ขาว (ขาวเหนยีว) พันธุปองแอว GS. No. 03280 
๗๐. ขาว (ขาวเหนยีว) พันธุผากดุ GS. No. 00167 
๗๑. ขาว (ขาวเหนยีว) พันธุพญาลืมแกง GS. No. 07620 
๗๒. ขาว (ขาวเหนยีว) พันธุมันเปด GS. No. 05840 
๗๓. ขาว (ขาวเหนยีว) พันธุมะตาล GS. No. 03171 
๗๔. ขาว (ขาวเหนยีว) พันธุรากไผ GS. No. 21641 
๗๕. ขาว (ขาวเหนยีว) พันธุเหนียวขาว GS. No. 22873 
๗๖. ขาว (ขาวเหนยีว) พันธุเหนียวขาว GS. No. 21471 
๗๗. ขาว (ขาวเหนยีว) พันธุเหนียวเข้ียวงู GS. No. 00197 
๗๘. ขาว (ขาวเหนยีว) พันธุเหนียวดํา GS. No. 21626 
๗๙. ขาว (ขาวเหนยีว) พันธุอีลาย GS. No. 05704 
๘๐. ขาว (ขาวเหนยีว) พันธุอีลุง GS. No. 03136 
๘๑. ขาว (ขาวเหนยีว) พันธุอีหนอน GS. No. 23218 

 
 

/ซ่ึงกรม.... 
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ซ่ึงกรมวิชาการเกษตรไดตรวจสอบลักษณะประจําพันธุเบ้ืองตนของพืชดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอ
ประกาศลักษณะประจําพันธุเบ้ืองตนของพันธุพืชท้ัง ๘๑ พันธุพืช ใหทราบโดยท่ัวกัน ปรากฏตาม
เอกสารแนบทายประกาศนี้ และหากมีผูใดประสงคจะทักทวงหรือมีขอพิสูจนวาการยื่นคําขอใหออกหนังสือ
รับรองพันธุพืชข้ึนทะเบียนดังกลาวเปนไปโดยมิชอบ ใหแจงท่ีฝายบริหารจัดการกองทุนคุมครองพันธุพืช  
กองคุมครองพันธุพืช  กรมวิชาการเกษตร  จตุจักร  กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทรศัพท ๐-๒๙๔๐-๗๒๑๔ 
ภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแตวันปดประกาศเปนตนไป 

 

ประกาศ    ณ    วันท่ี   ๗   สิงหาคม    พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

 (นายสมชาย  ชาญณรงคกุล) 
 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
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ขาว (ขาวเจา) พันธุกระดกูชาง GS. No. 08211 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเจานาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอต้ัง ตนสูงมาก ลําตนแข็งแรง ไมลม แตกกอปานกลาง 
ใบ สีเขียว มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว ใบธงทํามุม 90 องศากับลําตน 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงยาว  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีฟาง มีขน ยาว 10.08 มิลลิเมตร กวาง 2.73 มิลลิเมตร หนา 2.07 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกตนเดอืนพฤศจิกายน ฟางแข็ง ขาวสุกแข็งรวน 
 
 

ขาว (ขาวเจา) พันธุกันตัง GS. No. 07107 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอครีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเจานาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอแบะ ตนสูง แตกกอปานกลาง 
ใบ สีเขียว มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว ใบธงต้ังตรง 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงยาว  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีฟาง มีขน ยาว 8.61 มิลลิเมตร กวาง 2.60 มิลลิเมตร หนา 1.83 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกตนเดอืนมกราคม  ขาวสุกแข็งรวน 
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ขาว (ขาวเจา) พันธุขวัญชัย GS. No. 10632 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอบางคลา  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเจานาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอต้ัง ตนสูงมาก แตกกอมาก 
ใบ สีเขียว มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว ใบธงทํามุม 90 องศากับลําตน 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงสั้น  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีฟาง มีขน ยาว 10.65 มิลลิเมตร กวาง 2.67 มิลลิเมตร หนา 2.11 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกตนเดอืนพฤศจิกายน ขาวสุกรวน 
 
 

ขาว (ขาวเจา) พันธุขาวงาชาง GS. No. 07292 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอลําลูกกา  จังหวัดปทุมธาน ี
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเจานาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอต้ัง ตนสูงมาก แตกกอมาก 
ใบ สีเขียว มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว ใบธงทํามุม 45 องศากับลําตน 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงสั้น  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีฟาง มีขน ยาว 10.05 มิลลิเมตร กวาง 2.72 มิลลิเมตร หนา 2.03 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกกลางเดือนพฤศจกิายน ขาวสุกรวน 
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ขาว (ขาวเจา) พันธุขาวพวงหนัก GS. No. 06560 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอมหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเจาขาวข้ึนน้ํา ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอแผ ตนสูงมาก แตกกอปานกลาง 
ใบ สีเขียว มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว ใบธงต้ังตรง 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงยาว  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีฟาง มีขน ยาว 8.43 มิลลิเมตร กวาง 3.20 มิลลิเมตร หนา 2.03 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกเดือนธันวาคม ขาวสุกแข็งรวน 
 
 

ขาว (ขาวเจา) พันธุขาวพวงหนัก GS. No. 11125 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอทาชาง  จังหวดัสิงหบุรี 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเจาขาวข้ึนน้ํา ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอแบะ ตนสูงมาก แตกกอปานกลาง 
ใบ สีเขียว มีขนบนแผนใบบาง กาบใบสีเขียว ใบธงทํามุมมากกวา 90 องศากับลําตน 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงยาว  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีฟาง มีขน ยาว 8.50 มิลลิเมตร กวาง 3.08 มิลลิเมตร หนา 1.93 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกตนเดอืนธันวาคม ขาวสุกแข็งรวน 
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ขาว (ขาวเจา) พันธุขาวมะระ GS. No. 21049 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอบานคาย  จังหวัดระยอง 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเจานาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอต้ัง ตนสูง แตกกอปานกลาง 
ใบ สีเขียวเขม มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว ใบธงทํามุมมากกวา 90 องศากับลําตน 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงสั้น  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีฟาง มีขน ยาว 10.09 มิลลิเมตร กวาง 2.63 มิลลิเมตร หนา 2.09 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกกลางเดือนพฤศจกิายน ขาวสุกรวน 
 
 

ขาว (ขาวเจา) พันธุขาวรอดหน้ี GS. No. 14702 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอกบินทรบุรี  จงัหวัดปราจีนบุรี 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเจานาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอต้ัง ตนสูงมาก แตกกอนอย 
ใบ สีเขียวเขม มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว ใบธงทํามุมมากกวา 45 องศากับลําตน 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงยาว  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีฟางกระน้ําตาล ยาว 9.67 มิลลิเมตร กวาง 2.76 มิลลิเมตร หนา 2.09 

มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกกลางเดือนพฤศจกิายน ขาวสุกแข็งรวน 
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ขาว (ขาวเจา) พันธุขาวลนยุง GS. No. 12294 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอแหลมสิงห  จงัหวัดจันทบุรี 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเจานาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอแบะ ตนสูงปานกลาง แตกกอปานกลาง 
ใบ สีเขียว มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว ใบธงทํามุมมากกวา 90 องศากับลําตน 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงยาว  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีฟาง ยาว 9.74 มิลลิเมตร กวาง 2.76 มิลลิเมตร หนา 1.99 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกตนเดอืนตุลาคม ขาวสุกรวน 
 
 

ขาว (ขาวเจา) พันธุขาวลนยุง GS. No. 09460 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอแหลมงอบ  จังหวัดตราด 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเจานาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอแผ ตนสูง แตกกอปานกลาง  
ใบ สีเขียวเขม มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว ใบธงทํามุมมากกวา 45 องศากับลําตน 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงสั้น  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีฟาง ยาว 9.74 มิลลิเมตร กวาง 2.63 มิลลิเมตร หนา 1.96 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกตนเดอืนพฤศจิกายน ขาวสุกรวน 
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ขาว (ขาวเจา) พันธุขาวเศรษฐี GS. No. 12942 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอพนมสารคาม  จังหวดัฉะเชิงเทรา 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเจานาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอแผ ตนสูงมาก แตกกอนอย  
ใบ สีเขียว มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว ใบธงทํามุม 45 องศากับลําตน 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงยาว  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีฟาง ยาว 10.35 มิลลิเมตร กวาง 2.66 มิลลิเมตร หนา 2.06 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกปลายเดือนตุลาคม ขาวสุกแข็งรวน 
 
 

ขาว (ขาวเจา) พันธุขาวสะอาด GS. No. 21920 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอทาหลวง  จังหวัดลพบุรี 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเจานาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอแผมาก ตนสูง แตกกอปานกลาง  
ใบ สีเขียว มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว ใบธงต้ังตรง 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงสั้น  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีฟาง ยาว 10.44 มิลลิเมตร กวาง 2.85 มิลลิเมตร หนา 2.07 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกปลายเดือนตุลาคม ขาวสุกนุมเหนียว 
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ขาว (ขาวเจา) พันธุขาวหลวง GS. No. 10775 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเจานาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอแผ ตนสูงมาก แตกกอมาก  
ใบ สีเขียว มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว ใบธงต้ังตรง 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงยาว  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีฟาง ยาว 10.09 มิลลิเมตร กวาง 2.78 มิลลิเมตร หนา 2.01 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกกลางเดือนพฤศจกิายน ขาวสุกคอนขางนุมเหนียว 
 
 

ขาว (ขาวเจา) พันธุเข็มทอง GS. No. 08066 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอหัวหิน  จังหวดัประจวบคีรีขันธ 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเจาขาวไร ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอต้ัง ตนสูงมาก แตกกอนอย  
ใบ สีเขียว มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว ใบธงทํามุม 90 องศากับลําตน 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงสั้น  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีน้าํตาล ยาว 9.99 มิลลิเมตร กวาง 2.61 มิลลิเมตร หนา 2.01 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกตนเดอืนพฤศจิกายน ขาวสุกรวน 
ลักษณะเดนพิเศษ เปนขาวหอม 
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ขาว (ขาวเจา) พันธุแขกทิง้เคียว GS. No. 03822 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเจานาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอต้ัง ตนสูง แตกกอปานกลาง  
ใบ สีเขียว มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว ใบธงทํามุม 90 องศากับลําตน 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงยาว  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีฟาง ยาว 10.47 มิลลิเมตร กวาง 2.81 มิลลิเมตร หนา 2.14 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกปลายเดือนตุลาคม ขาวสุกรวน 
 
 

ขาว (ขาวเจา) พันธุเขียวนกกระลิง GS. No. 03578 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอบางกระทุม  จงัหวัดพิษณุโลก 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเจาขาวข้ึนน้ํา ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอแบะ ตนสูงมาก แตกกอนอย  
ใบ สีเขียว ไมมีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว ใบธงทํามุม 45 องศากับลําตน 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงสั้น  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีฟางกนจดุ ยาว 10.40 มิลลิเมตร กวาง 2.84 มิลลิเมตร หนา 2.05 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกตนเดอืนธันวาคม ขาวสุกแข็งรวน 
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ขาว (ขาวเจา) พันธุไขมดริ้น GS. No. 04515 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากจังหวดัพัทลุง 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเจานาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอต้ัง ตนสูงมาก แตกกอปานกลาง  
ใบ สีเขียวเขม มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว ใบธงทํามุม 90 องศากับลําตน 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงยาว  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีเหลือง ยาว 9.68 มิลลิเมตร กวาง 2.45 มิลลิเมตร หนา 1.99 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกตนเดอืนมกราคม ขาวสุกคอนขางแข็งรวน 
 
 

ขาว (ขาวเจา) พันธุเจกเชยกาบใบสีเขยีว GS. No. 24395 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอเสาไห  จังหวดัสระบุรี 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเจานาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอแบะ ตนสูงมาก แตกกอปานกลาง  
ใบ สีเขียว มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว  
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงยาว  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีฟาง ยาว 10.24 มิลลิเมตร กวาง 2.48 มิลลิเมตร หนา 1.97 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกตนเดอืนพฤศจิกายน ขาวสุกแข็ง 
ลักษณะเดนพิเศษ เม่ือหุงสุกรวน ไมแข็งกระดาง รสชาติดี และทําผลิตภัณฑเสนไดด ี
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ขาว (ขาวเจา) พันธุแดงนวล GS. No. 04631 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากจังหวดัภูเก็ต 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเจานาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอแบะ ตนสูงมาก แตกกอปานกลาง  
ใบ สีเขียวเขม มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว ใบธงต้ังตรง 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงอยูในกาบใบธงแตรวงโผล  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีเหลืองขีดน้ําตาล ยาว 9.95 มิลลิเมตร กวาง 2.50 มิลลิเมตร หนา 1.88 

มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกตนเดอืนธันวาคม ขาวสุกรวน 
 
 

ขาว (ขาวเจา) พันธุทุงทอง GS. No. 04347 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอเมือง  จังหวัดระนอง 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเจานาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอแบะ ตนสูง แตกกอปานกลาง  
ใบ สีเขียว มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว ใบธงต้ังตรง 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีมวงดํา คอรวงยาว  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีฟางกนจดุ ยาว 7.87 มิลลิเมตร กวาง 2.78 มิลลิเมตร หนา 1.97 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกกลางเดือนมกราคม ขาวสุกแข็งรวน 
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ขาว (ขาวเจา) พันธุน้ําอบ GS. No. 03777 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเจานาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอแบะ ตนสูง แตกกอปานกลาง  
ใบ สีเขียว มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว ใบธงทํามุม 90 องศากับลําตน 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงสั้น  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีฟาง ยาว 10.37 มิลลิเมตร กวาง 2.63 มิลลิเมตร หนา 2.04 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกตนเดอืนพฤศจิกายน ขาวสุกแข็งรวน 
 
 

ขาว (ขาวเจา) พันธุบือแชโก GS. No. 05318 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอทาสองยาง  จังหวัดตาก บางพื้นท่ีเรียก บือแชะโก 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเจานาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอต้ัง ตนสูงปานกลาง แตกกอปานกลาง  
ใบ สีเขียว มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว ใบธงทํามุมมากกวา 90 องศากับลําตน 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงยาว  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีฟาง ยาว 9.08 มิลลิเมตร กวาง 2.44 มิลลิเมตร หนา 1.90 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกกลางเดือนกนัยายน ขาวสุกแข็งรวน 
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ขาว (ขาวเจา) พันธุใบส ีGS. No. 05484 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอโพธ์ิประทับชาง  จังหวดัพิจติร 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเจานาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอต้ัง ตนสูงมาก แตกกอปานกลาง  
ใบ สีเขียว มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียวเสนมวง ใบธงต้ังตรง 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีมวงดํา คอรวงส้ัน  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีฟาง ยาว 11.09 มิลลิเมตร กวาง 2.81 มิลลิเมตร หนา 2.13 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกกลางเดือนพฤศจกิายน ขาวสุกรวน 
 
 

ขาว (ขาวเจา) พันธุปาดีมีราก GS. No. 04323 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอเมือง  จังหวัดสตูล 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเจานาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอแบะ ตนสูง  
ใบ สีเขียว มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว ใบธงทํามุม 90 องศากับลําตน 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงยาว  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีน้าํตาล ยาว 8.92 มิลลิเมตร กวาง 2.68 มิลลิเมตร หนา 1.96 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ - 
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ขาว (ขาวเจา) พันธุพญาหนอง GS. No. 10990 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอหนองแซง  จังหวัดสระบุรี 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเจาขาวข้ึนน้ํา ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอแบะ ตนสูงมาก แตกกอปานกลาง  
ใบ สีเขียว มีขนบนแผนใบ กาบใบสีมวง ใบธงทํามุม 90 องศากับลําตน 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีมวงดํา คอรวงยาว  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีฟาง ยาว 10.40 มิลลิเมตร กวาง 2.57 มิลลิเมตร หนา 2.00 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกกลางเดือนพฤศจกิายน ขาวสุกแข็งรวน 
 
 

ขาว (ขาวเจา) พันธุพวงเงิน GS. No. 06863 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภออูทอง  จังหวดัสุพรรณบุรี 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเจานาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอต้ัง ตนสูงมาก แตกกอปานกลาง  
ใบ สีเขียว มีขนบนแผนใบบาง กาบใบสีเขียว ใบธงทํามุม 90 องศากับลําตน 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตัวเมียสีขาว คอรวงยาว  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีฟาง ยาว 10.25 มิลลิเมตร กวาง 2.46 มิลลิเมตร หนา 1.97 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกตนเดอืนพฤศจิกายน ขาวสุกแข็งรวน 
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ขาว (ขาวเจา) พันธุพวงนาคดอ GS. No. 08395 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอทองแสนขัน  จังหวดัอุตรดิตถ 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเจานาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอต้ัง ตนสูง แตกกอนอย  
ใบ สีเขียว มีขนบนแผนใบบาง กาบใบสีเขียว ใบธงทํามุม 45 องศากับลําตน 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีมวงดํา คอรวงยาว  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีฟาง ยาว 9.70 มิลลิเมตร กวาง 2.76 มิลลิเมตร หนา 1.99 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกตนเดอืนพฤศจิกายน ขาวสุกรวน 
 
 

ขาว (ขาวเจา) พันธุพวงเพชร GS. No. 08891 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอทัพทัน  จังหวดัอุทัยธาน ี
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเจาขาวไร ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอต้ัง ตนสูง แตกกอปานกลาง  
ใบ สีเขียว มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียวเสนมวง ใบธงทํามุม 90 องศากับลําตน 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีมวงดํา คอรวงยาว  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีฟาง ยาว 9.84 มิลลิเมตร กวาง 2.63 มิลลิเมตร หนา 1.96 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกกลางเดือนตุลาคม ขาวสุกแข็งรวน 
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ขาว (ขาวเจา) พันธุพังพวย GS. No. 05400 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากจังหวดัสระแกว 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเจานาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอต้ัง ตนสูงมาก แตกกอปานกลาง  
ใบ สีเขียว มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว ใบธงทํามุมมากกวา 90 องศากับลําตน 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงสั้น  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีฟาง ยาว 10.95 มิลลิเมตร กวาง 2.70 มิลลิเมตร หนา 2.09 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกปลายเดือนตุลาคม ขาวสุกนุมเหนียว 
ลักษณะเดนพิเศษ เปนขาวหอม 
 
 

ขาว (ขาวเจา) พันธุดอกหมาก GS. No. 10170 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอขุนหาญ จังหวดัศรีสะเกษ 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเจานาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอแผ ตนสูงปานกลาง แตกกอนอย 
ใบ สีเขียว มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว ใบธงทํามุม 90 องศากับลําตน 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงยาว  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีฟาง ยาว 9.00 มิลลิเมตร กวาง 2.69 มิลลิเมตร หนา 1.95 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกตนเดอืนตุลาคม ขาวสุกคอนขางนุมเหนยีว 
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ขาว (ขาวเจา) พันธุมอแหระ GS. No. 19555 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอตะกัว่ปา จังหวัดพังงา 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเจานาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอต้ัง ตนสูง แตกกอปานกลาง  
ใบ สีเขียว มีขนบนแผนใบ  
ดอก/ชอดอก ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงยาว 
เมล็ด  ขาวเปลือกสีเหลืองขีดน้ําตาล ยาว 8.19 มิลลิเมตร กวาง 2.44 มิลลิเมตร หนา 1.74 

มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกกลางเดือนธันวาคม ขาวสุกแข็งรวน 
ลักษณะเดนพิเศษ ปลูกไดดใีนดนิเหนยีวปนดนิทราย 
 
 

ขาว (ขาวเจา) พันธุแมงดาลาย GS. No. 04025 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเจานาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอแผ ตนสูงมาก แตกกอปานกลาง  
ใบ สีเขียว ไมมีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียวเสนมวง ใบธงทํามุม 90 องศากับลําตน 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีมวงดํา คอรวงยาว  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีฟางกนจดุ ยาว 9.18 มิลลิเมตร กวาง 2.87 มิลลิเมตร หนา 2.04 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกปลายเดือนธันวาคม ขาวสุกแข็งรวน 
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ขาว (ขาวเจา) พันธุลูกขาว GS. No. 09976 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอเมือง จังหวัดยะลา 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเจานาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอต้ัง ตนสูงมาก แตกกอปานกลาง  
ใบ สีเขียว มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว  
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงยาว  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีฟาง ยาว 8.17 มิลลิเมตร กวาง 2.72 มิลลิเมตร หนา 1.96 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกปลายเดือนมกราคม ขาวสุกแข็งรวน 
 
 

ขาว (ขาวเจา) พันธุลูกดํา GS. No. 12737 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอตากใบ จังหวดันราธิวาส 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเจาขาวไร ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอต้ัง ตนสูงมาก แตกกอนอย 
ใบ สีเขียว มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว ใบธงทํามุม 90 องศากับลําตน 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตัวเมียสีขาว คอรวงยาว  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีเหลืองปนน้ําตาลเขม ยาว 8.45 มิลลิเมตร กวาง 2.78 มิลลิเมตร หนา 1.95

มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกปลายเดือนมกราคม ขาวสุกแข็งรวน 
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ขาว (ขาวเจา) พันธุเล็บนก GS. No. 04287 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอปลายพระยา จงัหวัดกระบ่ี 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเจานาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอต้ัง ตนสูงมาก  แตกกอปานกลาง 
ใบ สีเขียวเขม มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว ใบธงต้ังตรง 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีมวงดํา คอรวงยาว  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีฟางกนจดุ ยาว 8.01 มิลลิเมตร กวาง 2.70 มิลลิเมตร หนา 1.83 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกกลางเดือนมกราคม ขาวสุกรวน 
ลักษณะเดนพิเศษ เหมาะสําหรับทําขนมจีน 
 
 

ขาว (ขาวเจา) พันธุเล็บนก GS. No. 04359 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอทุงใหญ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเจานาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอต้ัง ตนสูงมาก แตกกอปานกลาง  
ใบ สีเขียว มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว ใบธงต้ังตรง 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงยาว  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีฟางกนจดุ ยาว 8.44 มิลลิเมตร กวาง 2.70 มิลลิเมตร หนา 1.92 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกกลางเดือนมกราคม ขาวสุกรวน 
 
 
 
 



 23

ขาว (ขาวเจา) พันธุศรีนวล GS. No. 13079 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเจานาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอแบะ ตนสูงปานกลาง  แตกกอปานกลาง 
ใบ สีเขียว มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว ใบธงทํามุม 45 องศากับลําตน 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงยาว  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีฟาง ยาว 10.10 มิลลิเมตร กวาง 2.49 มิลลิเมตร หนา 1.98 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกปลายเดือนพฤศจิกายน ขาวสุกแข็งรวน 
 
 

ขาว (ขาวเจา) พันธุสังขหยด GS. No. 16618 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเจานาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอต้ัง ตนสูงมาก  แตกกอปานกลาง 
ใบ สีเขียว มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว  
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงยาว  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีฟาง ยาว 9.35 มิลลิเมตร กวาง 2.13 มิลลิเมตร หนา 1.75 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกปลายเดือนธันวาคมถึงตนเดือนมกราคม ขาวสุกนุมเหนียว 
ลักษณะเดนพิเศษ ขาวพื้นเมืองท่ีนุมเหนยีว เยื่อหุมเมล็ดสีแดง 
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ขาว (ขาวเจา) พันธุหอมกุหลาบ GS. No. 22041 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเจานาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอต้ัง ตนสูง  แตกกอนอย 
ใบ สีเขียว มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว ใบธงทํามุมต้ังตรง 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงยาว  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีฟาง ยาว 10.49 มิลลิเมตร กวาง 2.87 มิลลิเมตร หนา 2.08 มิลลิเมตร      

ขนาดขาวกลอง ยาว 7.44 มิลลิเมตร กวาง 2.26 มิลลิเมตร หนา 1.78 มิลลิเมตร            
การเปนทองไขนอย 

คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกปลายเดือนตุลาคม ขาวสุกรวน 
 
 

ขาว (ขาวเจา) พันธุหอมไชยา GS. No. 20811 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอไชยา จังหวดัสุราษฎรธานี 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเจานาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอต้ัง ตนสูงมาก  แตกกอปานกลาง 
ใบ สีเขียว มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว ใบธงทํามุม 90 องศากับลําตน 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงยาว  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีน้าํตาล ยาว 9.26 มิลลิเมตร กวาง 3.00 มิลลิเมตร หนา 2.20 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกปลายเดือนตุลาคม ขาวสุกนุมเหนียว 
ลักษณะเดนพิเศษ เปนขาวหอม 
 
 



 25

ขาว (ขาวเจา) พันธุหอมดอก GS. No. 06797 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอบานนา จังหวดันครนายก 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเจานาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอต้ัง ตนสูงมาก  แตกกอนอย 
ใบ สีเขียวเขม มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว ใบธงทํามุม 45 องศากับลําตน 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงโผลเล็กนอย (อยูบนกาบใบธง)  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีฟาง ยาว 10.33 มิลลิเมตร กวาง 2.67 มิลลิเมตร หนา 2.05 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกตนเดอืนพฤศจิกายน ขาวสุกคอนขางนุมเหนยีว 
 
 

ขาว (ขาวเจา) พันธุหอมเดือนสาม GS. No. 20977 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอบางบาล จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเจาขาวข้ึนน้ํา ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอแบะ ตนสูงปานกลาง  แตกกอปานกลาง 
ใบ สีเขียว มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว ใบธงทํามุม 90 องศากับลําตน 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีมวงดํา คอรวงส้ัน  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีฟางกนจดุ ยาว 10.38 มิลลิเมตร กวาง 2.72 มิลลิเมตร หนา 2.00 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกกลางเดือนธันวาคม ขาวสุกแข็งรวน 
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ขาว (ขาวเจา) พันธุหอมพานทอง GS. No. 21434 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอางทอง 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเจาขาวข้ึนน้ํา ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอต้ัง ตนสูง  แตกกอปานกลาง 
ใบ สีเขียว มีขนบนแผนใบบาง กาบใบสีเขียว ใบธงทํามุม 90 องศากับลําตน 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงยาว  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีฟาง ยาว 10.33 มิลลิเมตร กวาง 2.91 มิลลิเมตร หนา 2.11 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกตนเดอืนธันวาคม ขาวสุกแข็งรวน 
ลักษณะเดนพิเศษ ข้ึนน้ําไดด ี
 
 

ขาว (ขาวเจา) พันธุหอมมะลิ GS. No. 18428 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอสนม จังหวดัสุรินทร 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเจานาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอต้ัง ตนสูงปานกลาง  แตกกอปานกลาง 
ใบ สีเขียว มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว ใบธงต้ังตรง 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงสั้น  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีฟาง ยาว 10.73 มิลลิเมตร กวาง 2.53 มิลลิเมตร หนา 1.98 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกกลางเดือนตุลาคม ขาวสุกนุมเหนียว 
ลักษณะเดนพิเศษ เปนขาวหอม 
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ขาว (ขาวเจา) พันธุหอยสงัข GS. No. 10335 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเจานาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอต้ัง ตนสูง  แตกกอมาก 
ใบ สีเขียว มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว ใบธงทํามุม 45 องศากับลําตน 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงยาว  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีฟาง ยาว 8.68 มิลลิเมตร กวาง 2.89 มิลลิเมตร หนา 2.01 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกปลายเดือนธันวาคม ขาวสุกแข็งรวน 
ลักษณะเดนพิเศษ ทนแลงไดดี น้าํหนักเมล็ดด ี
 
 

ขาว (ขาวเจา) พันธุเหลืองครก GS. No. 06762 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภออัมพวา จังหวดัสมุทรสงคราม 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเจานาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอแบะ ตนสูงมาก  แตกกอปานกลาง 
ใบ สีเขียวจาง มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว ใบธงทํามุม 45 องศากับลําตน 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงยาว  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีฟาง ยาว 10.05 มิลลิเมตร กวาง 2.76 มิลลิเมตร หนา 2.07 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกตนเดอืนพฤศจิกายน ขาวสุกแข็งรวน 
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ขาว (ขาวเจา) พันธุเหลืองควายลา GS. No. 05551 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากเขตลาดกระบัง   กรุงเทพฯ 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเจานาสวนไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอต้ัง ตนสูงมาก  แตกกอปานกลาง 
ใบ สีเขียว มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว ใบธงทํามุม 45 องศากับลําตน 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงสั้น  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีฟาง ยาว 10.04 มิลลิเมตร กวาง 2.84 มิลลิเมตร หนา 1.93 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกปลายเดือนพฤศจิกายน ขาวสุกรวน 
ลักษณะเดนพิเศษ เปนขาวหอม 
 
 

ขาว (ขาวเจา) พันธุเหลืองทองคํา GS. No. 09002 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอคลองลาน  จังหวัดกําแพงเพชร 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเจาขาวไร ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอต้ัง ตนสูงมาก  แตกกอมาก 
ใบ สีเขียว มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว ใบธงทํามุม 45 องศากับลําตน 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงสั้น  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีน้าํตาล ยาว 10.15 มิลลิเมตร กวาง 2.56 มิลลิเมตร หนา 2.02 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกกลางเดือนพฤศจกิายน ขาวสุกแข็งรวน 
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ขาว (ขาวเจา) พันธุเหลืองหอม GS. No. 21224 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเจานาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอแผ ตนสูงมาก  แตกกอปานกลาง 
ใบ สีเขียว มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว ใบธงทํามุมมากกวา 90 องศากับลําตน 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงยาว  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีน้าํตาล ยาว 9.92 มิลลิเมตร กวาง 2.61 มิลลิเมตร หนา 2.07 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกตนเดอืนพฤศจิกายน ขาวสุกแข็งรวน 
 
 

ขาว (ขาวเจา) พันธุเหลืองทุเรียน GS. No. 21011 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอจอมบึง  จังหวดัราชบุรี 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเจานาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอต้ัง ตนสูงมาก  แตกกอปานกลาง 
ใบ สีเขียวเขม มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว ใบธงทํามุม 45 องศากับลําตน 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงยาว  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีฟาง ยาว 10.57 มิลลิเมตร กวาง 2.88 มิลลิเมตร หนา 2.16 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกปลายเดือนตุลาคม ขาวสุกรวน 
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ขาว (ขาวเจา) พันธุเหลืองออน GS. No. 09556 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเจานาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอต้ัง ตนสูงมาก  แตกกอปานกลาง 
ใบ สีเขียวเขม มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว ใบธงต้ังตรง 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงยาว  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีเหลืองรองน้ําตาล ยาว 10.15 มิลลิเมตร กวาง 2.76 มิลลิเมตร หนา 2.08 

มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกตนเดอืนพฤศจิกายน ขาวสุกแข็งรวน 
 
 

ขาว (ขาวเจา) พันธุอุรุณ GS. No. 15757 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอโคกโพธ์ิ  จังหวัดปตตาน ี
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเจานาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอต้ัง ตนสูงมาก  แตกกอปานกลาง 
ใบ สีเขียว มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว ใบธงทํามุมมากกวา 90 องศากับลําตน 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงยาว  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีฟางกระน้ําตาลกนจุด ยาว 9.61 มิลลิเมตร กวาง 2.56 มิลลิเมตร หนา 1.95 

มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกปลายเดือนมกราคม ขาวสุกรวน 
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ขาว (ขาวเหนียว) พันธุกระดูกงู GS. No. 23179 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเหนยีวนาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอต้ัง ตนสูงปานกลาง  แตกกอนอย 
ใบ สีเขียว มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว ใบธงต้ังตรง 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงยาว  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีเหลือง ยาว 10.64 มิลลิเมตร กวาง 2.48 มิลลิเมตร หนา 1.93 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกตนเดอืนพฤศจิกายน 
 
 

ขาว (ขาวเหนียว) พันธุกล่ําหอม GS. No. 06626 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอวังช้ิน  จังหวดัแพร 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเหนยีวนาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอต้ัง ตนสูง  แตกกอนอย 
ใบ สีเขียว มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว  
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงยาว  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีฟาง ยาว 9.34 มิลลิเมตร กวาง 3.61 มิลลิเมตร หนา 2.19 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกปลายเดือนตุลาคม 
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ขาว (ขาวเหนียว) พันธุกานพลู GS. No. 08890 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอทัพทัน  จังหวดัอุทัยธาน ี
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเหนยีวขาวไร ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอแบะ ตนสูงมาก  แตกกอปานกลาง 
ใบ สีเขียว ไมมีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว ใบธงทํามุม 45 องศากับลําตน 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีมวงดํา คอรวงยาว  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีน้าํตาลกนจุด ยาว 10.11 มิลลิเมตร กวาง 3.09 มิลลิเมตร หนา 2.06 

มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกตนเดอืนพฤศจิกายน ขาวสุกนุมเหนียว 
 
 

ขาว (ขาวเหนียว) พันธุก่าํ GS. No. 02764 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอภูเขียว  จังหวดัชัยภมิู 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเหนยีวนาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอต้ัง ตนสูงปานกลาง  แตกกอนอย 
ใบ สีเขียว มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว ใบธงทํามุม 90 องศากับลําตน 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงยาว  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีฟาง ยาว 10.21 มิลลิเมตร กวาง 2.94 มิลลิเมตร หนา 2.02 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกปลายเดือนตุลาคม  
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ขาว (ขาวเหนียว) พันธุดอขาว GS. No. 03103 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอเมือง  จังหวัดลําพูน 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเหนยีวนาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอแผ ตนสูง  แตกกอปานกลาง 
ใบ สีเขียว มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงยาว  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีฟาง ยาว 8.54 มิลลิเมตร กวาง 3.58 มิลลิเมตร หนา 2.18 มิลลิเมตร         

ขนาดขาวกลองยาว 5.84 มิลลิเมตร กวาง 3.00 มิลลิเมตร หนา 1.94 มิลลิเมตร 
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกกลางเดือนตุลาคม  
 
 

ขาว (ขาวเหนียว) พันธุดอแดง GS. No. 07725 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอเชียงมวน  จังหวัดพะเยา 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเหนยีวขาวไร ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอต้ัง ตนสูงมาก  แตกกอนอย 
ใบ สีเขียวเขม มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว ใบธงทํามุม 90 องศากับลําตน 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีมวงดํา คอรวงส้ัน  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีน้าํตาล ยาว 9.28 มิลลิเมตร กวาง 3.58 มิลลิเมตร หนา 2.35 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกปลายเดือนกันยายน  
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ขาว (ขาวเหนียว) พันธุดอแดง GS. No. 05636 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอทรายมูล  จังหวัดยโสธร 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเหนยีวนาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอต้ัง ตนสูง  แตกกอปานกลาง 
ใบ สีเขียว มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว ใบธงทํามุมมากกวา 90 องศากับลําตน 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีมวงออน คอรวงยาว  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีเหลืองรองน้ําตาล ยาว 10.46 มิลลิเมตร กวาง 2.80 มิลลิเมตร หนา 2.05 

มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกตนเดอืนตุลาคม  
 
 

ขาว (ขาวเหนียว) พันธุดอเต้ีย GS. No. 22293 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอพนา  จังหวัดอํานาจเจริญ 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเหนยีวนาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอต้ัง ตนเต้ีย  แตกกอนอย 
ใบ สีเขียวเขม มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว ใบธงต้ังตรง 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงสั้น  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีน้าํตาล ยาว 9.86 มิลลิเมตร กวาง 3.06 มิลลิเมตร หนา 2.02 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกปลายเดือนกันยายน  
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ขาว (ขาวเหนียว) พันธุดอมะกอก GS. No. 04994 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอทุงเสล่ียม  จังหวัดสุโขทัย 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเหนยีวนาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอแบะ ตนสูง  แตกกอปานกลาง 
ใบ ขอบใบสีมวง ไมมีขนบนแผนใบ กาบใบสีมวงออน ใบธงทํามุม 90 องศากับลําตน 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีมวงดํา คอรวงยาว  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีน้าํตาลเขมกนจดุ ยาว 8.86 มิลลิเมตร กวาง 3.81 มิลลิเมตร หนา 2.24 

มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกปลายเดือนตุลาคม  
 
 

ขาว (ขาวเหนียว) พันธุดอยวน GS. No. 03254 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอหนองบัวลําภู  จังหวดัอุดรธานี 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเหนยีวนาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอต้ัง ตนสูงปานกลาง  แตกกอปานกลาง 
ใบ สีเขียว มีขนบนแผนใบบาง กาบใบสีเขียว  
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงยาว  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีฟาง ยาว 10.19 มิลลิเมตร กวาง 3.11 มิลลิเมตร หนา 2.12 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกตนถึงกลางเดือนตุลาคม  ขาวสุกนุมเหนยีว 
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ขาว (ขาวเหนียว) พันธุนารก GS. No. 03896 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอเสลภูมิ  จังหวดัรอยเอ็ด 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเหนยีวนาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอแผ ตนสูง  แตกกอปานกลาง 
ใบ สีเขียวเขม มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียวเสนมวง ใบธงทํามุม 45 องศากับลําตน 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงสั้น  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีฟางกนจดุ ยาว 9.94 มิลลิเมตร กวาง 3.55 มิลลิเมตร หนา 2.29 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกตนเดอืนตุลาคม   
 
 

ขาว (ขาวเหนียว) พันธุนางตานี GS. No. 05658 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเหนยีวนาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอต้ัง ตนสูงปานกลาง  แตกกอปานกลาง 
ใบ สีเขียว มีขนบนแผนใบบาง กาบใบสีเขียว ใบธงทํามุม 45 องศากับลําตน 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงยาว  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีน้าํตาล ยาว 9.78 มิลลิเมตร กวาง 2.70 มิลลิเมตร หนา 1.91 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกกลางเดือนตุลาคม   ขาวสุกนุมเหนียว 
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ขาว (ขาวเหนียว) พันธุนางสะอาด GS. No. 21908 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเหนยีวนาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอต้ัง ตนสูงปานกลาง  แตกกอปานกลาง 
ใบ สีเขียวเขม มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียวเสนมวง ใบธงตั้งตรง 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงยาว  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีฟาง ยาว 8.59 มิลลิเมตร กวาง 2.68 มิลลิเมตร หนา 2.01 มิลลิเมตร        

ขนาดขาวกลองยาว 6.01 มิลลิเมตร กวาง 2.33 มิลลิเมตร หนา 1.78 มิลลิเมตร 
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกปลายเดือนตุลาคม   
 
 

ขาว (ขาวเหนียว) พันธุบกัขาม GS. No. 05623 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอเข่ืองใน  จังหวัดอุบลราชธานี 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเหนยีวนาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอต้ัง ตนสูง  แตกกอปานกลาง 
ใบ สีเขียว มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว ใบธงทํามุม 90 องศากับลําตน 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีมวงดํา คอรวงยาว  
เมล็ด  ขาวเปลือกสีฟางกนจดุ ยาว 9.76 มิลลิเมตร กวาง 3.04 มิลลิเมตร หนา 2.01 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกปลายเดือนกันยายน ขาวสุกนุมเหนียว   
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ขาว (ขาวเหนียว) พันธุปลาแข็ง GS. No. 14011 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอวังช้ิน  จังหวดัแพร 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเหนยีวนาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอแบะเล็กนอย ตนสูงปานกลาง  แตกกอปานกลาง 
ใบ สีเขียว มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว  
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงยาว 
เมล็ด  ขาวเปลือกสีฟางกระน้ําตาลกนจุด ยาว 8.47 มิลลิเมตร กวาง 3.68 มิลลิเมตร หนา 2.29 

มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกปลายเดือนตุลาคม   
 
 

ขาว (ขาวเหนียว) พันธุปลาซิว GS. No. 23240 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอชุมแพ  จังหวดัขอนแกน 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเหนยีวขาวไร ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอต้ัง ตนเต้ีย  แตกกอนอย 
ใบ สีเขียว มีขนบนแผนใบบาง  ใบธงทํามุม 90 องศากับลําตน 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงโผลเล็กนอย (อยูบนกาบใบธง) 
เมล็ด  ขาวเปลือกสีฟาง ยาว 10.65 มิลลิเมตร กวาง 3.32 มิลลิเมตร หนา 2.21 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกตนเดอืนตุลาคม   
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ขาว (ขาวเหนียว) พันธุปองแอว GS. No. 03280 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเหนยีวนาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอต้ัง ตนสูง  แตกกอนอย 
ใบ สีเขียว มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว ใบธงทํามุม 90 องศากับลําตน 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงยาว 
เมล็ด  ขาวเปลือกสีน้าํตาล ยาว 9.66 มิลลิเมตร กวาง 2.60 มิลลิเมตร หนา 1.95 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกตนเดอืนตุลาคม   
 
 

ขาว (ขาวเหนียว) พันธุผากุด GS. No. 00167 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพนัธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเหนยีวนาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอต้ัง ตนสูง  แตกกอปานกลาง 
ใบ สีเขียว มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว ใบธงต้ังตรง 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงยาว 
เมล็ด  ขาวเปลือกสีฟางกระน้ําตาล ยาว 8.92 มิลลิเมตร กวาง 3.59 มิลลิเมตร หนา 2.29 

มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกตนเดอืนพฤศจิกายน   
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ขาว (ขาวเหนียว) พันธุพญาลืมแกง GS. No. 07620 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอบานแพง จังหวัดนครพนม  โดยธนาคารเช้ือพันธุพืช  
อาคารพันธุกรรมพืชสิรินธร  สํานักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเหนยีวนาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอแบะ ตนสูงปานกลาง  แตกกอปานกลาง 
ใบ สีเขียว มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว ใบธงต้ังตรง 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงยาว 
เมล็ด  ขาวเปลือกสีฟางกระน้ําตาล ยาว 9.79 มิลลิเมตร กวาง 3.41 มิลลิเมตร หนา 2.27 

มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกปลายเดือนตุลาคม   
 
 

ขาว (ขาวเหนียว) พันธุมนัเปด GS. No. 05840 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพันธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา  โดยธนาคารเช้ือพันธุ
พืช  อาคารพันธุกรรมพืชสิรินธร  สํานักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเหนยีวนาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอตั้ง ตนสูงปานกลาง  แตกกอปานกลาง 
ใบ สีเขียว มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว ใบธงทํามุม 90 องศากับลําตน 
ดอก/ชอดอก  คอรวงยาว 
เมล็ด  ขาวเปลือกสีฟาง ยาว 10.29 มิลลิเมตร กวาง 3.53 มิลลิเมตร หนา 2.31 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกปลายเดือนตุลาคมถึงตนเดือนพฤศจิกายน   
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ขาว (ขาวเหนียว) พันธุมะตาล GS. No. 03171 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพันธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอสา จังหวัดนาน 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเหนยีวนาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอต้ัง ตนสูงปานกลาง แตกกอปานกลาง   
ใบ สีเขียว มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว  
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงสั้น 
เมล็ด  ขาวเปลือกสีฟางกนจดุ ยาว 9.37 มิลลิเมตร กวาง 3.54 มิลลิเมตร หนา 2.37 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกปลายเดือนตุลาคม   
 
 

ขาว (ขาวเหนียว) พันธุรากไผ GS. No. 21641 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพันธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอเซกา จังหวัดหนองคาย 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเหนยีวนาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอต้ัง ตนสูง แตกกอปานกลาง   
ใบ สีเขียว มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว ใบธงทํามุม 90 องศากับลําตน 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงยาว 
เมล็ด  ขาวเปลือกสีน้าํตาล ยาว 9.80 มิลลิเมตร กวาง 3.56 มิลลิเมตร หนา 1.97 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกปลายเดือนกันยายน ขาวสุกนุมเหนียว   
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ขาว (ขาวเหนียว) พันธุเหนียวขาว GS. No. 22873 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพันธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเหนยีวขาวไร ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอต้ัง ตนเต้ีย แตกกอนอย   
ใบ สีเขียวเขม ไมมีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว ใบธงทํามุมมากกวา 90 องศากับลําตน 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีเหลือง คอรวงยาว 
เมล็ด  ขาวเปลือกสีฟางกนจดุ ยาว 10.31 มิลลิเมตร กวาง 2.89 มิลลิเมตร หนา 2.12 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกปลายเดือนตุลาคม   
 
 

ขาว (ขาวเหนียว) พันธุเหนียวขาว GS. No. 21471 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพันธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเหนยีวขาวไร ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอต้ัง ตนสูงปานกลาง แตกกอนอย   
ใบ สีเขียว ไมมีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว ใบธงทํามุมมากกวา 90 องศากับลําตน 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงยาว 
เมล็ด  ขาวเปลือกสีเหลืองรองน้ําตาลกนจุด ยาว 9.97 มิลลิเมตร กวาง 3.62 มิลลิเมตร หนา 2.25 

มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกปลายเดือนตุลาคมถึงตนพฤศจิกายน   
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ขาว (ขาวเหนียว) พันธุเหนียวเขี้ยวงู GS. No. 00197 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพันธุพื้นเมือง รวบรวมจากจังหวัดเชียงราย 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเหนยีวนาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอแผ ตนสูงปานกลาง แตกกอปานกลาง   
ใบ สีเขียว มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว ใบธงต้ังตรง 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงยาว 
เมล็ด  ขาวเปลือกสีเหลืองกนจดุ ยาว 10.70 มิลลิเมตร กวาง 2.24 มิลลิเมตร หนา 1.83 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกตนเดอืนพฤศจิกายน   
ลักษณะเดนพิเศษ ขาวสุกมีกล่ินหอม 
 
 

ขาว (ขาวเหนียว) พันธุเหนียวดํา GS. No. 21626 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพันธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอนาคูน จังหวัดมหาสารคาม 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเหนยีวนาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอต้ัง ตนสูง  แตกกอปานกลาง   
ใบ สีมวงผสมเขียว มีขนบนแผนใบ กาบใบสีมวง  
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีมวงดํา คอรวงยาว 
เมล็ด  ขาวเปลือกสีดาํ ยาว 8.64 มิลลิเมตร กวาง 3.26 มิลลิเมตร หนา 1.97 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกกลางเดือนตุลาคม   
ลักษณะเดนพิเศษ เปนขาวหอม 
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ขาว (ขาวเหนียว) พันธุอลีาย GS. No. 05704 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพันธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเหนยีวนาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอต้ัง ตนสูง  แตกกอนอย   
ใบ ขอบใบสีมวง ไมมีขนบนแผนใบ กาบใบสีมวง ใบธงต้ังตรง 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงยาว 
เมล็ด  ขาวเปลือกสีฟางกนจดุ ยาว 10.55 มิลลิเมตร กวาง 3.55 มิลลิเมตร หนา 2.23 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกปลายเดือนตุลาคม   
 
 

ขาว (ขาวเหนียว) พันธุอลีุง GS. No. 03136 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพันธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเหนยีวนาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอแผ ความสูงตนสูง  แตกกอปานกลาง   
ใบ ใบสีเขียว มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว  
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงยาว 
เมล็ด  ขาวเปลือกสีฟาง  ยาว 10.20 มิลลิเมตร กวาง 3.47 มิลลิเมตร หนา 2.17 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกปลายเดือนตุลาคม   
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ขาว (ขาวเหนียว) พันธุอหีนอน GS. No. 23218 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เปนขาวพันธุพื้นเมือง รวบรวมจากอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศหญา พวกขาวเหนยีวนาสวน ไวตอชวงแสง 
ตน ทรงกอต้ัง ตนสูง  แตกกอปานกลาง   
ใบ ใบสีเขียว มีขนบนแผนใบ กาบใบสีเขียว ใบธงทํามุม 45 องศากับลําตน 
ดอก/ชอดอก  ยอดเกสรตวัเมียสีขาว คอรวงยาว 
เมล็ด  ขาวเปลือกสีฟาง  ยาว 11.45 มิลลิเมตร กวาง 3.23 มิลลิเมตร หนา 2.16 มิลลิเมตร  
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกปลายเดือนกันยายน   
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