


ข้าว (Oryza sativa L.) 

(1) เลขที่ค าขอ : 245/2550      วันที่ย่ืนค าขอ : 15 ตุลาคม 2550 

(2) ชื่อผู้ขอ :  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : ไรซ์เบอรร์ี่ 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืชใหม่ :  

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

ท าการผสมข้ามพันธุ์โดยใช้ข้าวขาวดอกมะลิ 105 เป็นพันธุ์แม่และใช้ ข้าวเจ้าหอมนิล เป็นพันธุ์
พ่อ โดยเริ่มด าเนินการ  เมื่อ พ.ศ. 2545  ณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน จ. นครปฐม เมื่อได้ ลูกผสม F1 ปล่อยให้มีการผสมตัวเอง แล้วเก็บเมล็ด F2 มาปลูกต่อซึ่งมีจ านวน
มากกว่า 10,000 ต้น ท าการคัดเลือกต้น F2 จากการสังเกตลักษณะทรงต้นที่ให้ผลผลิตที่ดี , การติดเมล็ดที่ดี, 
รูปร่างเมล็ดเรียวยาว ได้จ านวน 500 ต้น ในปีเดียวกัน จากนั้นประเมินคุณภาพเมล็ดโดยกระเทาะเมล็ดแล้วสังเกต
ความสม่ าเสมอ สังเกตความใสขุ่นของเมล็ด การแตกหักจากการสี แล้วจึงคัดเลือก F3 family ได้ 300 ครอบครัว 
ปลูกครอบครัว F3 จ านวน 16 ต้นต่อครอบครัวแบบปักด า ท าการคัดเลือกครอบครัวที่มีต้นที่ให้ผลผลิตสูง ติดเมล็ด
ดี ขนาดเมล็ดใหญ่ ยาวเรียว, ไม่เป็นโรคไหม้คอรวง, เปลือกเมล็ดสะอาด, คัดเลือกสายพันธุ์ที่มีเมล็ดข้าวกล้องสี
ม่วงเข้ม-ด า, น้ าหนักเมล็ดต่อครอบครัวดี แล้วท าการคัดเลือกภายในครอบครัวให้ได้ จ านวนประมาณ 2-5 ต้นในปี 
2546 และท าเช่นนี้อีกในรุ่น F4 และ F5 ในปี 2547 จากนั้นท าการเปรียบเทียบผลผลิตในรุ่น F6 และ F7 ในปี 
2548 โดยเลือกครอบครัว F6 จ านวน 96 ครอบครัว ปลูกแบบปักด าจ านวน 25 ต้น/ครอบครัว ท าเป็น 3 ซ้ า เพ่ือ
เปรียบเทียบผลผลิตลักษณะที่แสดงออก, ปริมาณธาตุเหล็กและปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระชนิดต่างๆ แล้วท าการ
คัดเลือกต้นดีเด่นภายในครอบครัวแล้ว bulk ให้ครอบครัว F7 เพ่ือปลูกเปรียบเทียบผลผลิตเป็นครั้งที่ 2 และ
วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการซ้ าอีกครั้งหนึ่ง ท าให้ค้นพบข้าวเจ้าสีม่วงเข้ม เมล็ดเรีย วยาว ในปี พ.ศ. 2548      
โดยให้ชื่อพันธุ์ว่า “ไรซ์เบอรร์ี่” 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ :   
 
ลักษณะใบ การมีขนบนแผ่นใบมีขนมาก รูปร่างของลิ้นใบมี 2 ยอด สีของกาบใบสีเขียวเส้นม่วง  
             มุมของใบธงตั้งตรง 
ลักษณะล าต้น ทรงกอต้ัง                 
ลักษณะดอก  สีของยอดเกสรเพศเมียสีม่วงด า                                                                                                                 
ลักษณะรวง   จ านวนรวงปานกลาง (11-15 รวง) การโผล่พ้นของรวงโผล่พ้นเล็กน้อย การร่วงของเมล็ดร่วงน้อย 

(ร่วง 1-5 เปอร์เซ็นต์)  ลักษณะรวงค่อนข้างกระจาย   
อายุเก็บเกี่ยว  อายุเก็บเกี่ยวปานกลาง (111-140 วัน) 
ลักษณะเมล็ด  น้ าหนักข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด (ความชื้น 14 เปอร์เซ็นต์)  เบา (20-24 กรัม) สีเปลือกเมล็ดสี

ฟางอมม่วง ชนิดของข้าวสารข้าวเจ้า ปริมาณอมิโลส (เปอร์เซ็นต)์ ที่ความชื้น 14 เปอร์เซ็นต์ ต่ า 
(น้อยกว่า 20%)    

                          

 



ข้าว (Oryza sativa L.) 

(1) เลขที่ค าขอ : 246/2550      วันที่ย่ืนค าขอ : 15 ตุลาคม 2550 

(2) ชื่อผู้ขอ :  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : สินเหล็ก 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืชใหม่ :  

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

ท าการผสมข้ามพันธุ์โดยใช้ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 เป็นพันธุ์แม่และใช้ ข้าวเจ้าหอมนิล เป็น
พันธุ์พ่อ โดยเริ่มด าเนินการ เมื่อ พ.ศ. 2545  ณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน จ. นครปฐม เมื่อได้ ลูกผสม F1 ปล่อยให้มีการผสมตัวเอง แล้วเก็บเมล็ด F2 มาปลูกต่อซึ่งมีจ านวน
มากกว่า 10,000 ต้น ท าการคัดเลือกต้น F2 จากการสังเกตลักษณะทรงต้นที่ให้ผลผลิตที่ดี , การติดเมล็ดที่ดี, 
รูปร่างเมล็ดเรียวยาว, มีกลิ่นหอม ได้จ านวน 500 ต้น ในปีเดียวกัน จากนั้นประเมินคุณภาพเมล็ด โดยกระเทาะ
เมล็ดแล้วสังเกตความสม่ าเสมอ สังเกตความใสขุ่นของเมล็ด การแตกหักจากการสี แล้วจึงคัดเลือก F3 family ได้ 
300 ครอบครัว ปลูกครอบครัว F3 จ านวน 16 ต้นต่อครอบครัวแบบปักด า ท าการคัดเลือกครอบครัวที่มีต้นที่ให้ผล
ผลิตสูง ติดเมล็ดดี ขนาดเมล็ดใหญ่ ยาวเรียว, ไม่เป็นโรคไหม้คอรวง, เปลือกเมล็ดสะอาด, คัดพันธุ์ที่มีเมล็ดสีขาว, 
น้ าหนักเมล็ดต่อครอบครัวดี แล้วท าการคัดเลือกภายในครอบครัวดี แล้วท าการคัดเลือกภายในครอบครัวให้ได้
จ านวนประมาณ 2-5 ต้นในปี 2546 และท าเช่นนี้อีกในรุ่น F4 และ F5 ในปี 2547 จากนั้นท าการเปรียบเทียบ
ผลผลิตในรุ่น F6 และ F7 ในปี 2548 โดยเลือกครอบครัว F6 จ านวน 96 ครอบครัว ปลูกแบบปักด าจ านวน 25 
ต้น/ครอบครัว ท าเป็น 3 ซ้ า เพ่ือเปรียบเทียบผลผลิตลักษณะที่แสดงออก , ปริมาณธาตุเหล็กและคุณค่าทาง
โภชนาการ แล้วท าการคัดเลือกต้นดีเด่นภายในครอบครัวแล้ว bulk ให้ครอบครัว F7 เพ่ือปลูกเปรียบเทียบผลผลิต
เป็นครั้งที่ 2 และวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการซ้ าอีกครั้งหนึ่ง ท าให้ค้นพบข้าวสีขาว ที่มีธาตุเหล็กสูง  ในปี พ.ศ. 
2548 โดยให้ชื่อพันธุ์ว่า “สินเหล็ก” 

  

 

 

 

 

 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ :   

 
ลักษณะใบ การมีขนบนแผ่นใบมีขนมาก รูปร่างของลิ้นใบมี 2 ยอด สีของกาบใบสีเขียวเส้นม่วง  มุมของใบธง

ตั้งตรง 
ลักษณะล าต้น กอแบะ                 
ลักษณะดอก  สีของยอดเกสรเพศเมียสีม่วงอ่อน                                                                                                                 
ลักษณะรวง   จ านวนรวงปานกลาง (11-15 รวง) การโผล่พ้นของรวงโผล่พ้นมาก ลักษณะรวงค่อนข้างกระจาย 
อายุเก็บเกี่ยว อายุเก็บเกี่ยว ปานกลาง (111-140 วัน)   
ลักษณะเมล็ด  น้ าหนักข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด (ความชื้น 14 เปอร์เซ็นต์)  ปานกลาง (25-29กรัม) สีเปลือก

เมล็ดสีฟาง ชนิดของข้าวสารข้าวเจ้า ปริมาณอมิโลส (เปอร์เซ็นต์) ที่ความชื้น 14 เปอร์เซ็นต์ ต่ า 
(น้อยกว่า 20 เปอร์เซ็นต)์    
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