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ข้าว (Oryza sativa L.) 
พันธุ์จัสมินแม่โจ้ 20 

 
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล 1. ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) 
 2. มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 
 3. กรมกำรข้ำว 
ที่อยู ่ 1. เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 
 2. เลขที ่63 หมู่ที่ 4 ต ำบลหนองหำร อ ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 
 3. เลขที่ 50 ถนนงำมวงศ์วำน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 
โทรศัพท์ 1. 02-579-7435 
 2. 0-5387-3000 
 3. 02-561-3056 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 ข้ำวพันธุ์จ ัสมินแม่โจ้ 20 เป็นข้ำวสำยพันธุ ์ใหม่ที ่เป ็นข้ำวไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเตี ้ย  
ข ้ำว เหน ียวหอม โดย เก ิดจำกกำรปร ับปร ุงพ ัน ธุ ์  ม ีพ ัน ธุ ์ร ับ ค ือข ้ำวพ ัน ธุ ์ กข15 และพ ัน ธุ ์ให ้ค ือ 
ข้ำวพันธุ์ กข6 ต้นเตี้ยไม่ไวต่อช่วงแสง ใช้เวลำปรับปรุงพันธุ์ทั้งหมด 28 ฤดู เริ่มจำกในปี พ.ศ. 2551 - 2554 
ผลิตได้ต้น F1-BC6F1 และท ำกำรคัดเลือกด้วย hd1 (ไวต่อช่วงแสงต่อไม่ไวต่อช่วงแสง) sd1 (ต้นสูงต่อต้นเตี้ย) 
และ wx (ข้ำวเจ้ำต่อข้ำวเหนียว) marker และปี พ.ศ. 2555 - 2563 น ำสำยพันธุ ์ที ่ม ีอยู ่มำผสมกลับเพิ ่ม  
และแต่ละครั ้งจะคัดเลือกด้วยเครื ่องหมำยโมเลกุล 3 ชนิด คือ target, flanking และ background 
marker คัดเลือกต้นที ่เป ็น heterozygous ทุกต ำแหน่ง และผสมกลับ ขณะเดียวกันท ำกำรผสมตัวเอง 
ต่อจำกนั้นในฤดูนำปรัง พ.ศ. 2557 โครงกำรย่อยที่ 1 ส่งเมล็ดเหล่ำนี้ไปให้โครงกำรย่อยที่ 2 แล้วน ำไปปลูก
คัดเลือกในสภำพวันยำวคัดเลือกลักษณะที่ต้องกำรของฟีโนไทป์ร่วมกับเครื่องหมำยโมเลกุลเพ่ือคัดเลือกจีโนไทป์ 
จำกนั้นในฤดูนำปี พ.ศ. 2557 น ำสำยพันธุ์ที่คัดเลือกได้ไปปลูกศึกษำพันธุ์ 2 แถว และในฤดูนำปรัง พ.ศ. 2558 
ปลูกทดสอบผลผลิตเบื้องต้นจ ำนวน 1 ฤดู ที่ศูนย์วิจัยข้ำวแพร่ และมหำวิทยำลัยแม่โจ้ แต่เนื่องจำกสำยพันธุ์
ข้ำวยังไม่มีควำมคงตัวทำงพันธุกรรม ดังนั้นในฤดูนำปี พ.ศ. 2558 และฤดูนำปรัง พ.ศ. 2559 ปลูกคัดเลือกต้น 
BC7F5 และ BC7F6 ในแปลงนำทดลองของมหำวิทยำลัยแม่โจ้ เพ่ือเพิ่มควำมคงตัวทำงพันธุกรรมให้มำกขึ้น 
ในฤดูนำปี พ.ศ. 2559 ปลูกศึกษำพันธุ์ ต้น BC7F7 จ ำนวน 2 แถว และฤดูนำปรัง พ.ศ. 2560 ปลูกศึกษำ
พันธุ์ ต้น BC7F8 จ ำนวน 4 แถว ทดสอบผลผลิตภำยในสถำนี จ ำนวน 3 ฤดู คือ นำปี พ.ศ. 2560 นำปรัง
และนำปี พ.ศ. 2561 เก็บข้อมูลลักษณะประจ ำพันธุ์ของข้ำว ผลิตรวงพันธุ์ดัก ศึกษำลักษณะทำงกำยภำพ
ของเมล็ด และศึกษำลักษณะทำงเคมีของเมล็ด โดยในฤดูนำปรัง พ.ศ. 2561 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 832 กิโลกรัมต่อไร่ 
และในฤดูนำปี พ.ศ. 2561 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 582 กิโลกรัมต่อไร่ 
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ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ข้ำว ชื่อวิทยำศำสตร์ Oryza sativa L. วงศ์ Poaceae พืชล้มลุก ข้ำวเหนียว 
 ไม่ไวต่อช่วงแสง 
 
ต้น ต้นเตี้ย ทรงกอตั้ง เส้นผ่ำนศูนย์กลำงของล ำต้นขนำด 4.03 มิลลิเมตร ควำมสูงของต้น
 วัดถึงคอรวง 53.5 เซนติเมตร 
 
ใบ แผ่นใบมีขนมำก ลิ้นใบมีรูปร่ำง 2 ยอด กำบใบสีเขียว มุมของใบธงตั้งตรง 
 
ดอก/ช่อดอก จ ำนวนวันออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์ นำปรังและนำปีเท่ำกับ 99 วัน ยอดเกสรเพศเมียสีขำว 

รวงโผล่ค่อนข้ำงมำก จ ำนวนรวงต่อกอ 13 รวง 
 
เมล็ด อำยุกำรเก็บเกี่ยว นำปรังและนำปีเท่ำกับ 129 วัน รวงยำว 23.25 เซนติเมตร เปลือก

เมล็ดสีฟำงข้ำว ข้ำวเปลือกมีขนำดเฉลี่ย ยำว 10.35 มิลลิเมตร กว้ำง 2.45 มิลลิเมตร และหนำ 
1.80 มิลลิเมตร ข้ำวกล้องสีขำวมีขนำดเฉลี่ย ยำว 7.20 มิลลิเมตร กว้ำง 2.00 มิลลิเมตร 
และหนำ 1.60 มิลลิเมตร จัดเป็นข้ำวรูปร่ำงเมล็ดเรียว (อัตรำส่วนควำมยำวต่อควำมกว้ำง
เท่ำกับ 3.60) น้ ำหนักข้ำวเปลือก 1,000 เมล็ด (ควำมชื้น 14  เปอร์เซ็นต์) 27 กรัม 
มีประสิทธิภำพกำรสีดี (เปอร์เซ็นต์ข้ำวเต็มเมล็ดและต้นข้ำวเท่ำกับ 46.62) จ ำนวนเมล็ด
ต่อรวง 135 เมล็ด กำรติดเมล็ด 80 เปอร์เซ็นต์ กำรร่วงของเมล็ด 6 - 25 เปอร์เซ็นต์ 
มีปริมำณอะมิโลสต่ ำเท่ำกับ 6.22 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิแป้งสุกต่ ำ ค่ำกำรสลำยเมล็ดในด่ำง 
(1.4% KOH) เท่ำกับ 5.0 และมีปริมำณสำรหอม 2AP เฉลี่ย 4.14 ppm 
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ภาพ  ลักษณะทำงพฤกษศำสตร์ของข้ำวพันธุ์จัสมินแม่โจ้ 20 
ก ต้นข้ำว  ข รวงข้ำว  ค เมล็ด 

 
ข้าวพันธุ์จัสมินแม่โจ้ 20 
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ข้าว (Oryza sativa L.) 
พันธุ์จัสมินแม่โจ้ 99 

 
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล 1. ส ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) 
 2. มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 
 3. กรมกำรข้ำว 
ที่อยู ่ 1. เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 
 2. เลขที่ 63 หมู่ที่ 4 ต ำบลหนองหำร อ ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 
 3. เลขที่ 50 ถนนงำมวงศ์วำน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 
โทรศัพท์ 1. 02-579-7435 
 2. 0-5387-3000 
 3. 02-561-3056 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 ข้ำวพันธุ์จ ัสมินแม่โจ้ 99 เป็นข้ำวสำยพันธุ ์ใหม่ที ่เป ็นข้ำวไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเตี ้ย  
ข ้ำ ว เจ ้ำห อม  โด ย เก ิด จ ำก ก ำรป ร ับ ป ร ุงพ ัน ธุ ์  ม ีพ ัน ธุ ์ร ับ ค ือ ข ้ำ ว พ ัน ธุ ์ ก ข15  แล ะพ ัน ธุ ์ให ้ค ือ 
ข้ำวพันธุ์ กข6 ต้นเตี้ย ไม่ไวต่อช่วงแสง ใช้เวลำปรับปรุงทั้งหมด 25 ฤดู เริ่มจำกในปี พ.ศ. 2552 - 2554 
ผลิตได้ต้น F1-BC4F1 และท ำกำรคัดเลือกด้วย hd1 (ไวต่อช่วงแสงต่อไม่ไวต่อช่วงแสง) sd1 (ต้นสูงต่อต้น
เตี้ย) และ wx (ข้ำวเจ้ำต่อข้ำวเหนียว) marker และปี พ.ศ. 2555 - 2563 น ำสำยพันธุ์ที่มีอยู่มำผสมกลับ
เพิ่ม และแต่ละครั้งจะคัดเลือกด้วยเครื่องหมำยโมเลกุล 3 ชนิด คือ target, flanking และ background 
marker คัดเลือกต้นที ่เป ็น heterozygous ทุกต ำแหน่ง และผสมกลับ ขณะเดียวกันท ำกำรผสมตัวเอง 
ต่อจำกนั้นในฤดูนำปรัง พ.ศ. 2557 โครงกำรย่อยที่ 1 ส่งเมล็ดเหล่ำนี้ไปให้โครงกำรย่อยที่ 2 แล้วน ำไปปลูก
คัดเลือกในสภำพวันยำวคัดเลือกลักษณะที่ต้องกำรของฟีโนไทป์ร่วมกับเครื่องหมำยโมเลกุลเพ่ือคัดเลือกจีโนไทป์ 
จำกนั้นในฤดูนำปี พ.ศ. 2557 น ำสำยพันธุ์ที่คัดเลือกได้ไปปลูกศึกษำพันธุ์ 2 แถว และในฤดูนำปรัง พ.ศ. 2558 
ปลูกทดสอบผลผลิตเบื้องต้นจ ำนวน 1 ฤดู ที่ศูนย์วิจัยข้ำวแพร่ และมหำวิทยำลัยแม่โจ้ แต่เนื่องจำกสำยพันธุ์
ข้ำวยังไม่มีควำมคงตัวทำงพันธุกรรม ดังนั้นในฤดูนำปรัง พ.ศ. 2558 – ฤดูนำปรัง พ.ศ. 2559 ปลูกคัดเลือกต้น 
BC7F4 – BC7F6 ในแปลงนำทดลองของมหำวิทยำลัยแม่โจ้ เพื่อเพิ่มควำมคงตัวทำงพันธุกรรม ให้มำกขึ้น 
ในฤดูนำปี พ.ศ. 2559 ปลูกศึกษำพันธุ์ ต้น BC7F7 จ ำนวน 2 แถว และฤดูนำปรัง พ.ศ. 2560 ปลูกศึกษำพันธุ์ 
ต้น BC7F8 จ ำนวน 4 แถว ทดสอบผลผลิตภำยในสถำนี จ ำนวน 3 ฤดู คือ นำปี พ.ศ. 2560 นำปรังและนำปี 
พ.ศ. 2561 เก็บข้อมูลลักษณะประจ ำพันธุ์ของข้ำว ผลิตรวงพันธุ์ดัก ศึกษำลักษณะทำงกำยภำพของเมล็ด 
และศึกษำลักษณะทำงเคมีของเมล็ด โดยในฤดูนำปรัง พ.ศ. 2561 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 762 กิโลกรัมต่อไร่ 
และในฤดูนำปี พ.ศ. 2561 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 668 กิโลกรัมต่อไร่ 
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ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ข้ำว ชื่อวิทยำศำสตร์ Oryza sativa L. วงศ์ Poaceae พืชล้มลุก ข้ำวเหนียว 
 ไม่ไวต่อช่วงแสง 
 
ต้น ต้นเตี้ย ทรงกอตั้ง เส้นผ่ำนศูนย์กลำงของล ำต้นขนำด 4.47 มิลลิเมตร ควำมสูงของต้นวัดถึง
 คอรวง 72.8 เซนติเมตร 
 
ใบ แผ่นใบมีขนมำก ลิ้นใบมีรูปร่ำง 2 ยอด กำบใบสีเขียว มุมของใบธงตั้งตรง 
 
ดอก/ช่อดอก จ ำนวนวันออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์ นำปรัง 97 วัน และนำปี 98 วัน ยอดเกสรเพศเมียสีขำว 

รวงโผล่พ้นเล็กน้อย จ ำนวนรวงต่อกอ 11 รวง 
 
เมล็ด อำยุกำรเก็บเกี่ยว นำปรัง 127 วัน และนำปี 128 วัน รวงยำว 26.1 เซนติเมตร เปลือก

เมล็ดสีฟำงข้ำว ข้ำวเปลือกมีขนำดเฉลี่ย ยำว 9.95 มิลลิเมตร กว้ำง 2.45 มิลลิเมตร และ
หนำ 1.90 มิลลิเมตร ข้ำวกล้องสีขำวมีขนำดเฉลี่ย ยำว 7.35 มิลลิเมตร กว้ำง 2.06 มิลลิเมตร 
และหนำ 1.64 มิลลิเมตร จัดเป็นข้ำวรูปร่ำงเมล็ดเรียว (อัตรำส่วนควำมยำวต่อควำมกว้ำง
เท่ำกับ 3.57) น้ ำหนักข้ำวเปลือก 1,000 เมล็ด (ควำมชื้น 14  เปอร์เซ็นต์) 28 กรัม 
มีประสิทธิภำพกำรสีดีมำก (เปอร์เซ็นต์ข้ำวเต็มเมล็ดและต้นข้ำวเท่ำกับ 40.57) จ ำนวน
เมล็ดต่อรวง 151 เมล็ด กำรติดเมล็ด 78 เปอร์เซ็นต์ กำรร่วงของเมล็ด 6 - 25 เปอร์เซ็นต์ 
มีปริมำณอะมิโลสต่ ำเท่ำกับ 15.27 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิแป้งสุกต่ ำค่ำกำรสลำยเมล็ดในด่ำง 
(1.7% KOH) เท่ำกับ 7.0 และมปีริมำณสำรหอม 2AP เฉลี่ย 2.04 ppm 
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ภาพ  ลักษณะทำงพฤกษศำสตร์ของข้ำวพันธุ์จัสมินแม่โจ้ 99 
ก ต้นข้ำว  ข รวงข้ำว  ค เมล็ด 

 
ข้าวพันธุ์จัสมินแม่โจ้ 99 
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มันเทศ [Ipomoea batatas (L.) Lam.] 
พันธุ์พิจิตร 2 

 
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล กรมวิชำกำรเกษตร (สถำบันวิจัยพืชสวน) 
ที่อยู ่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 
โทรศัพท์ 02-579-0583 
 

แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 มันเทศพันธุ์พิจิตร 2 เป็นพันธุ์ลูกผสมระหว่ำงมันเทศพันธุ์ไต้หวัน No.1 พันธุ์แม่ กับมันเทศ
พันธุ์ PROC OPS-101-R89-3 พันธุ์พ่อ ที่ผ่ำนกำรปรับปรุงพันธุ์โดยศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรพิจิตร โดยมี
ขั้นตอนกำรปรับปรุงพันธุ์ ดังนี้ ปี พ.ศ. 2554 ผสมพันธุ์มันเทศ ใช้พันธุ์มันเทศเนื้อสีขำวส ำหรับเป็นพ่อแม่พันธุ์
จ ำนวน 9 พันธุ์ ผสมแบบพบกันหมด (diallel cross) จ ำนวน 72 คู่ผสม ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตร
พิจิตร ปี พ.ศ. 2555 คัดเลือกพันธุ์แบบกำรคัดเลือกสำยต้น (clonal selection) คัดเลือกสำยต้นที่ให้ผลผลิต
ไม่น้อยกว่ำ 2,500 กิโลกรัมต่อไร่ หัวมีขนำดใหญ่ เนื้อสีขำว ผิวเรียบ และน้ ำหนักแห้งไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 
ที ่ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรพิจิตร คัดเลือกได้ 11 สำยต้น ปี  พ.ศ. 2556 เปรียบเทียบพันธุ์ มันเทศ
คัดเลือก จ ำนวน 11 สำยต้น มีมันเทศพันธุ์ PROC No.65-16 และมันเทศพันธุ์ไต้หวัน No.1 เป็นพันธุ์
เปรียบเทียบ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรพิจิตร ปี พ.ศ. 557-2558 ทดสอบพันธุ์ มีสำยต้นเข้ำทดสอบ
จ ำนวน 7 สำยต้น ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรพิจิตร  ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรกำญจนบุรี และ
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ปี พ.ศ. 2559-2560 ทดสอบพันธุ์ร่วมกับพันธุ์เกษตรกรในแปลงเกษตรกรจังหวัด
พิจิตร เป็นพันธุ์ที่มีผลผลิตไม่น้อยกว่ำ 2,500 กิโลกรัมต่อไร่ ปริมำณน้ ำหนักแห้งไม่น้อยกว่ำร้อยละ 23.4 อำยุ
กำรเก็บเกี่ยว 120 วัน และเมื่อปี พ.ศ. 2562 ได้เสนอขอรับรองพันธุ์จำกกรมวิชำกำรเกษตร และผ่ำนกำร
รับรองพันธุ์ตำมขั้นตอนกำรรับรองพันธุ์จำกกรมวิชำกำรเกษตร เมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 2562 ประเภทพันธุ์
รับรอง  

แผนภูมิขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์มันเทศพันธุ์พิจิตร 2 

ปี พ.ศ. กำรด ำเนินกำร สถำนที่  
2554 ผสมข้ำมพันธุ์ 

    มันเทศเนื้อสีขำวส ำหรับพ่อแม่พันธุ์ 9 พันธุ์ 
ผสมแบบพบกันหมด (diallel cross) 

 
 

ศวพ.พิจิตร  

2555 คัดเลือกพันธุ์ แบบ clonal selection 
สำยต้นคัดเลือกจ ำนวน 11 สำยต้น 

 
 
 

ศวพ.พิจิตร  
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ปี พ.ศ. กำรด ำเนินกำร สถำนที่  
2556 เปรียบเทียบพันธุ์เบื้องต้น 

สำยต้นคัดเลือกจ ำนวน 11 สำยต้น + 2 พันธุ์ 
 

ศวพ.พิจิตร  

2557 - 2558 ทดสอบพันธุ์ในศูนย์/สถำนี 
สำยต้นคัดเลือกจ ำนวน 7 สำยต้น + 2 พันธุ์ 

 
 

           1. ศวพ.พิจิตร  
2. ศวพ.กำญจนบุรี  

 3. ศวส.ศรีสะเกษ  

2559 - 2560 ทดสอบพันธุ์ในแปลงเกษตรกร 
1 สำยต้น + พันธุ์เกษตรกรจ ำนวน 1 พันธุ์ 

 
 

1. แปลงเกษตรกร อ.โพทะเล 
   จ.พิจิตร  
2. แปลงเกษตรกร อ.โพธิ์ประทับช้ำง         

จ.พิจิตร  

2562 เสนอให้พิจำรณำเป็นพันธุ์รับรอง  

 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย มันเทศ ชื่อวิทยำศำสตร์ Ipomoea batatas (L.) Lam. ชื่อวงศ์ Convolvulaceae 

ไม้เถำ 
 
ราก รำกสะสมอำหำร รูปทรงกระบอก ผิวด้ำนนอกสีแดง เนื ้อด้ำนในสีขำว กว้ำง 7.7 

เซนติเมตร ยำว 18.6 เซนติเมตร จ ำนวนหัว 3 – 4 หัวต่อต้น อยู่กันเป็นกลุ่มห่ำงกัน 
ผลผลิต 3,617 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตแป้ง 846 กิโลกรัมต่อไร่  

 
ต้น เถำยำวเฉลี่ย 194 เซนติเมตร ควำมยำวปล้องเฉลี่ย 6.25 เซนติเมตร เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 

0.93 เซนติเมตร เถำสีเขียว มีขนอ่อนที่ยอดเล็กน้อย 
 
ใบ ใบเดี่ยว หยักเป็นพู (lobed) กว้ำง 15.1 เซนติเมตร และยำว 13.1 เซนติเมตร เส้นใบ

สีม่วง ใบแก่สีเขียว ใบอ่อนสีเขียวปนสีม่วงที่เส้นใบและผิวด้ำนหลังใบ ก้ำนใบสีเขียวและ
สีม่วงใกล้ใบ ควำมยำวก้ำนใบเฉลี่ย 24.7 เซนติเมตร 

 
ดอก/ช่อดอก ดอกรูปล ำโพง กว้ำง 3.5 เซนติเมตร ยำว 4.0 เซนติเมตร ขอบดอกสีม่วงอ่อน กลำง

ดอกสีม่วงเข้ม กลีบเลี้ยงรูปไข่กลับ  
 
เมล็ด จ ำนวนเมล็ด 1 – 4 เมล็ดต่อฝัก เมล็ดสีน้ ำตำล  
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ภำพลักษณะทำงพฤกษศำสตร์ของมันเทศพันธุ์พิจิตร 2 
ก-ข รำกสะสมอำหำร  ค ทรงพุ่ม  ง เถำและใบ  จ ใบ  ฉ ดอก ช ผล ซ เมล็ด 
 

มันเทศพันธุ์พิจิตร 2 

ก ข 

ค ง 

จ ฉ 

ช ซ 


