


ขาวพันธุบางแตน 
 
(1)  เลขท่ีคําขอ  : 47/2548        วันทีย่ื่นคําขอ  :  29 มิถุนายน  2548 
(2)  ชื่อผูขอ  : นายวิชัย  หิรัญยูปกรณ 
(3)  ชื่อพนัธุพชืใหม : บางแตน 
(4)  รายละเอียดที่มาของพันธุพืช  :  เกิดจากการผสมพันธุ 3  ทาง ระหวางขาวพันธุผสมชั่วที่  1  ของขาว
พันธุสุพรรณบุรี  60  กับ IR 60  เปนพันธุแม  ผสมกับขาวพันธุ IR 64 เปนพันธุพอ  ทําการคัดเลือกขาวพันธุ
ผสมตั้งแตช่ัวที่  1-6  ศึกษาพันธุทั้งขั้นตนและขั้นสูง พรอมทั้งปลูกเปรียบเทียบผลผลิตจนไดพันธุใหม คือ 
บางแตน 
 (5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม :  
  5.1 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช 
  ขาวสายพันธุ CNT89020-9-2-2-3  (บางแตน)ไดจากการผสมพันธุ  3  ทาง  ระหวางขาว
พันธุผสมชั่วที่  1  ของพันธุขาวสุพรรณบุรี 60 กับ IR 60 (แม)   โดยมีลักษณะเดนคือใหผลผลิตสูง ตานทาน
ตอโรคไหม ผสมกับพันธุขาว IR 64  (พอ)  มีลักษณะเดนคือใหผลผลิตสูง อายุส้ัน ทนแลง ตานทานเพลี้ย
กระโดดสีน้ําตาล  ที่สถานีทดลองขาวชัยนาท  ในป พ.ศ. 2532  ทําการคัดเลือกขาวพันธุผสมตั้งแตช่ัวที่ 1-6  
ศึกษาพันธุทั้งขั้นตนและขั้นสูง   ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานีที่สถานีทดลองขาวชัยนาท ตั้งแต ป 
พ.ศ. 2533-2540  ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตระหวางสถานีและในนาเกษตรกรที่ศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก   
ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี   ศูนยบริการวิชาการดานพืชและปจจัยการผลิตชัยนาท ลพบุรี และนาเกษตรกร จ.
ชัยนาท พิษณุโลก  ตั้งแตป 2540-2544  และในป พ.ศ. 2543-2546  ศูนยวิจัยขาวปราจีนบุรีไดนําเอาเมล็ดที่
ไดจากแปลงเปรียบเทียบผลผลิต  ซ่ึงถูกตัดออกจากการทดลองเนื่องจากไมเหมาะสมกับสภาพการปลูกขาว
ในภาคเหนือตอนลาง  นํามาปลูกศึกษาเสถียรภาพและศักยภาพการใหผลผลิตในโครงการพัฒนาสวน
พระองคบางแตน  จ.ปราจีนบุรี และนาเกษตรกร  ศึกษาความตานทานตอโรค แมลง คุณภาพของเมล็ดทาง
กายภาพและทางเคมี ตลอดจนการยอมรับของเกษตรกรในการปลูกขาวไมไวแสงในฤดูกอนน้ําทวมและ
หลังน้ําลด  ซ่ึงไดรับความนิยมจากเกษตรกรเปนอยางมาก  ในเขตจังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรา   ไดทํา
การผลิตเมล็ดพันธุดักที่ศูนยวิจัยขาวปราจีนบุรี ในป พ.ศ. 2546-2547 
     5.2 ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม 

ลักษณะเดนประจําพันธุ    อายุเก็บเกี่ยวส้ัน  ตานทานตอโรคไหม เพล้ียกระโดดสีน้ําตาล 
ลักษณะใบ    ใบมีขนบาง  ล้ินใบมี 2 ยอด กาบใบสีเขียว มุมของใบธงตั้งตรง 
ลักษณะตน     เสนผาศูนยกลางของลําตนขนาดปานกลาง   ทรงกอตั้ง ตนมีความสูงปานกลาง 

ประมาณ  100-120  เซนติเมตร  (วัดเมื่อขาวโนมรวง) 
         ลักษณะดอก    ยอดเกสรเพศเมียมีสีขาว 



          ลักษณะรวงขาว     จํานวนรวงในหนึ่งกอปานกลางเฉลี่ย  11-15  รวง   การโผลพนของรวง
คอนขางมาก  การจับตัวของรวงปานกลาง ความยาวของรวงปานกลางประมาณ 26-30  เซนติเมตร 
 อายุเก็บเก่ียว     เปนขาวไมไวตอชวงแสง   มีอายุเก็บเกี่ยว 95-115  วัน         

ลักษณะของเมล็ดขาว    เปลอืกเมล็ดสีฟาง น้ําหนกัขาวเปลือก 1,000 เมล็ด (ความชืน้  14%)  หนกั
ประมาณ  30-35  กรัม เปนขาวเจา  รูปรางขาวกลองเรียว  มีปริมาณอมิโลสสูง อุณหภูมิแปงสุกต่ํา ความคง
ตัวของแปงสุกออนปานกลาง ไมมีกลิ่นหอม 

ความตานทานตอโรคและแมลง    ตานทานโรคไหม ตานทานเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ขาวพันธุอยุธยาหนึ่ง 
 
(1)  เลขท่ีคําขอ  : 48/2548        วันทีย่ื่นคําขอ  :  8  กรกฎาคม  2548 
(2)  ชื่อผูขอ  : นายวิชัย  หิรัญยูปกรณ 
(3)  ชื่อพนัธุพชืใหม : อยุธยาหนึ่ง 
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืช  :   เกิดจากการผสมพันธุระหวางขาวขึ้นน้ําพันธุอูตะเภาเปนพันธุแม กับ 
ขาวนาสวนพันธุขาวดอกมะลิ 105  เปนพันธุพอ  ทําการปลูกคัดเลือกขาวพันธุผสมแบบเก็บรวม (bulk 
method)  และปลูกเรงชั่วอายุ (rapid generation advance-RGA) จนถึงชั่วที่  5  คัดเลือกชั่วที่  6-7  แบบสืบ
ตระกูล (pedigree method) จนไดขาวพันธุใหม คือ พันธุอยุธยาหนึ่ง  
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม :  
  5.1 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช 
  ขาวสายพันธุ HTAFR85035-B-R-R-7-9  (อยุธยาหนึ่ง)  คัดไดจากการผสมพันธุระหวาง
ขาวขึ้นน้ําพันธุอูตะเภากับขาวนาสวนพันธุขาวดอกมะลิ 105   ที่สถานีทดลองขาวหันตราในป 2528   เปน
คูผสมที่ 35  ปลูกคัดเลือกขาวพันธุผสมแบบเก็บรวม (bulk method)   และปลูกเรงชั่วอายุ  (rapid generation 
advance-RGA)  จนถึงชั่วที่  5  คัดเลือกชั่วที่ 6-7  แบบสืบตระกูล (pedigree method) จนไดสายพันธุ 
HTAFR85035-B-R-R-7-9  ในป 2534-2536  นําไปศึกษาพันธุและเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี  ในป 
2537-2539  ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตระหวางสถานีที่ทดลองขาวหันตรา  ศูนยวิจัยขาวปราจีนบุรี พรอมทั้ง
ศึกษาศักยภาพในการใหผลผลิตในสภาพน้ําตื้นและน้ําลึก ในป 2540-2542  ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตในนา
เกษตรกร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครนายก จังหวัดลพบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  และในป 2542-
2544  ทําการทดสอบการตอบสนองตอปุยไนโตรเจนในพื้นที่ดินเปรี้ยวทั้งในศูนยวิจัยขาวปราจีนบุรีและใน
นาเกษตรกร จังหวัดปราจีนบุรี  ในป 2545-2546 ปลูกทดสอบผลผลิตและสาธิตในนาเกษตรกร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดปราจีนบุรี  และจังหวัดนครนายก  ศึกษาความตานทานตอโรค แมลง รวมทั้ง
สภาพแวดลอมไมเหมาะสม ศึกษาคุณภาพเมล็ดทางกายภาพและทางเคมี ที่ศูนยวิจัยขาวปราจีนบุรี และ
สถาบันวิจัยขาว ผลิตเมล็ดพันธุดัก  (anticipated seed) ที่สถานีทดลองขาวหันตราในป 2545-2546   

5.2 ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม 
      ลักษณะเดนประจําพนัธุ    เปนขาวน้ําลึกที่มีรูปทรงตนแบบใหม มศีักยภาพในการใหผลผลิตสูง 

       ที่ระดับน้าํ 25 เซนติเมตร  ใหผลผลิต 842  กิโลกรัมตอไร น้ําลึก 100   
       เซนติเมตร  ใหผลผลิต 546  กิโลกรัมตอไร มีความสามารถยืดปลอง 

      ลักษณะใบ                        ใบมีขนบาง ล้ินใบมี 2 ยอด กาบใบสีเขยีว มุมของใบธงปานกลาง 
 
    ลักษณะตน         เสนผาศูนยกลางของลําตนมีขนาดใหญ (> 9 มิลลิเมตร)    
                               ทรงกอตั้ง ตนมีความสงูประมาณ 141-160  เซนติเมตร (วัดเมื่อขาวโนมรวง) 



              ลักษณะดอก       ยอดเกสรเพศเมียสีขาว 
               ลักษณะรวงขาว จํานวนรวงในหนึ่งกอเฉลี่ย 11-15  รวง  การโผลพนของรวงเล็กนอย 
        การจับตัวของรวงปานกลาง  ความยาวรวงปานกลางประมาณ 26-30   
                                              เซนติเมตร 
       อายุเก็บเกีย่ว      เปนขาวไวตอชวงแสง  วันเก็บเกีย่วอยูในชวงวันที่ 16 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 14    
                                             ธันวาคม 

     ลักษณะของเมล็ดขาว       เปลือกเมล็ดเปนสีฟาง น้ําหนักขาวเปลือก 1,000 เมล็ด   (ความชื้น 
                                 14%)  หนัก 30-35 กรัม เปนขาวเจา รูปรางขาวกลองเรียว มีปริมาณอมิโลสสูง 
                                 ประมาณ 25-34%  อุณหภูมิแปงสุกปานกลาง( 700-740  C)  ความคงตัวของ 
        แปงสุกปานกลาง   ไมมกีล่ินหอม 

 
 
  


	เรื่อง    ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่    ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 

