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ข้าว (Oryza sativa L.) 
พันธุ์หอมชลสิทธิ ์

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล 1. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ที่อยู ่ 1. เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง 
    จังหวัดปทุมธานี 12120 
 2. เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
 3. เลขที่ 128 ถนนห้วยแก้ว ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
โทรศัพท์ 1. 02-564-7000 ต่อ 1321 
 2. 02-579-5578 
 3. 05-392-1444 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 ข้าวพันธุ์หอมชลสิทธิ์เป็นข้าวเจ้าหอม ไม่ไวต่อช่วงแสง ผลผลิตสูง (800 - 1,000 กิโลกรัมต่อไร่) 
มีคุณภาพการหุงต้มดีด้วยคุณสมบัติที่นุ่มและหอม อีกทั้งยังทนทานต่อสภาพน้ าท่วมแบบฉับพลัน ได้จากการ
ผสมพันธุ์แบบเดี่ยว ระหว่างข้าวเจ้าสายพันธุ์ IR57514-PMI-5-B-1-2 กับข้าวเจ้าพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105  
ปล่อยให้มีการผสมตัวเองและมีการคัดเลือกแบบ single seed descent และเร่งอายุ (Rapid generation 
advance: RGA) โดยศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จนได้ข้าวที่มีความคงตัวชั่วที่ 6 (F6) จ านวน 2,250 สายพันธุ์ 
จากนั้นน าประชากรชั่วที่ 7 มาปลูกคัดเลือกตามวิธีการปรับปรุงพันธุ์แบบสืบสกุลโดยหน่วยปฏิบัติการค้นหา
และใช้ประโยชน์ยีนข้าว (ศช.-สวทช.) ตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน โดยใช้
เครื่องหมายโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะคุณภาพการหุงต้ม (Wx และ BADH2) และลักษณะความทนทาน
ต่อน้ าท่วมฉับพลัน (SUB1) คัดเลือกสายพันธุ์ที่มีคุณสมบัติทนต่อน้ าท่วมฉับพลัน และมีคุณภาพหุงต้มใกล้เคียง
กับข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 (Wxb badh2 และ SUB1) ได้จ านวน 97 สายพันธุ์ จากนั้นท าการประเมิน
ความทนทานต่อสภาพน้ าท่วมฉับพลัน และคุณภาพการหุงต้ม ในประชากรชั่วที่ 8-10 ท าการคัดเลือกผลผลิต 
และความไม่ไวต่อช่วงแสง จนได้สายพันธุ์ PSL99094-5R-RGD-MS1357-MS167-37-2 ซึ่งเป็นข้าวเจ้าเมล็ด
ยาวเรียว อมิโลสต่ า หอม ไม่ไวต่อช่วงแสง และทนต่อน้ าท่วมฉับพลัน หลังจากนั้นน าเข้าเปรียบเทียบผลผลิต
ทั้งระดับภายในสถานีและระดับแปลงนาเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้ โดยความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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ลักษณะประจ าพันทางพฤกษศาสตร์ 
 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ข้าว ชื่อวิทยาศาสตร์ Oryza sativa L. วงศ์ Poaceae พืชล้มลุก ข้าวเจ้า  

ไมไ่วต่อช่วงแสง 
 
ต้น ทรงกอแบะ ล าต้นมีความแข็งแรง ความสูงของต้นวัดถึงปลายรวง 107 เซนติเมตร  

ปล้องสีเหลืองอ่อน เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น 5.8 มิลลิเมตร 
 
ใบ ใบเดี่ยว รูปแถบ กว้าง 1.3 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ 

แผ่นใบมีขน กาบใบสีเขียว ลิ้นใบสีขาว ปลายแยกสองแฉก ยาว 15 มิลลิเมตร หูใบสีเขียวอ่อน 
ข้อต่อใบสีเขียวอ่อน ใบสีเขียว มุมใบธงท ามุม 90 องศา กับแนวดิ่ง ใบแก่ค่อนข้างช้า 

 
ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง (panicle) จ านวนรวงต่อกอ 13 รวง การแตกระแง้ ปานกลาง 

คอรวงยาว กลีบรองดอกสีฟาง ยอดเกสรเพศเมียสีขาว ความยาวของรวงระยะเก็บเกี่ยว 
28 เซนติเมตร จ านวนเมล็ดต่อรวง 160 เมล็ด การติดเมล็ดร้อยละ 91 

 
เมล็ด เปลือกเมล็ดสีฟาง มีขนสั้น เมล็ดไม่มีหาง ปลายสีฟาง ข้าวเปลือก ยาว 10.74 มิลลิเมตร 

กว้าง 2.33 มิลลิเมตร หนา 1.89 มิลลิเมตร น้ าหนักข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด 27.5 กรัม 
ข้าวกล้องสีขาว รูปร่างเรียวยาว ขนาดเมล็ดข้าวกล้อง ยาว 7.49 มิลลิเมตร กว้าง 1.97 
มิลลิเมตร หนา 1.64 มิลลิเมตร ข้าวสารสีขาวค่อนข้างขุ่น ขนาดเมล็ดข้าวสาร ยาว 7.31 
มิลลิเมตร กว้าง 1.71 มิลลิเมตร หนา 1.6 มิลลิเมตร มีปริมาณอะมิโลสร้อยละ 15  
ค่าความคงตัวของแป้งสุกอ่อน (104 มิลลิเมตร) ค่าการสลายเมล็ดในด่าง (1.7% KOH) 
เท่ากับ 1.0 และมีปริมาณสารหอม 2-Acetyl-1 Pyrroline (2AP) เท่ากับ 1.19 ppm 

 
ลักษณะอ่ืนๆ มีความทนทานต่อสภาพน้ าท่วมฉับพลัน โดยมีอัตราการรอดชีวิตร้อยละ 91 หลังจากถูก

น้ าท่วมสูง 1.30 เมตร เป็นเวลา 11 วัน 
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ภาพที่ 1 แปลงทดสอบความทนน้ าท่วมฉับพลันข้าวพันธุ์หอมชลสิทธิ์ 

 
ภาพที่ 2 แปลงทดสอบผลผลิตข้าวพันธุ์หอมชลสิทธิ์ 
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ภาพที่ 3  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของข้าวพันธุ์หอมชลสิทธิ์ 
 ก เมล็ดข้าวสาร  และเมล็ดข้าวเปลือก  ข รวงข้าว  

 
ข้าวพันธุ์หอมชลสิทธิ ์

ก ข 


