


 

 

 

 

 

ข้าว (Oryza sativa L.) 
พันธุ์หอมนาคา 

 
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
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 
 ข้าว “พันธุ์หอมนาคา” เป็นข้าวเหนียวได้จากการผสมระหว่างข้าวสายพันธุ์ RGD10033-77-
MS22 เป็นสายพันธุ ์แม่ และข้าวสายพันธุ ์ RGD11169-MS8 -5 เป็นสายพันธุ ์พ่อ ที ่ห้องปฏิบัติการ
ค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม เมื่อปี พ.ศ. 2556 จนได้ลูกผสมชั่วรุ่นแรก (F1) ปล่อยให้มีการผสม
ตัวเองได้ลูกผสมชั่วรุ่น 2 (F2) แล้วคัดเลือกลักษณะไม่ไวต่อช่วงแสง ลักษณะทรงต้นที่ให้ผลผลิตดี การติดเมล็ดดี 
รูปร่างเมล็ดเรียวยาว ลักษณะข้าวเหนียว โดยวิธีสืบประวัติ คัดเลือกต่อเนื่องในลักษณะเดียวกันในชั่วรุ่นที่ 3 (F3) 
จากนั้นคัดเลือกลักษณะความหอม ทนน้ าท่วมฉับพลัน ต้านทานโรคไหม้ ต้านทานโรคขอบใบแห้ง โดยใช้
เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก ในประชากรชั่วรุ่นที่ 4 (F4) และชั่วรุ่นที่ 5 (F5) จนได้ต้นข้าวที่มี
ลักษณะเป็นข้าวเหนียว ไม่ไวต่อช่วงแสง มีความหอม ทนน้ าท่วมฉับพลัน ต้านทานโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง 
จากนั้นปล่อยให้ผสมตัวเองและเก็บจนถึงชั่วรุ่นที่ 6 (F6) หลังจากนั้น น าข้าวประชากรชั่วรุ่นที่ 6 (F6) 
มาประเมินลักษณะทนน้ าท่วมฉับพลัน ลักษณะต้านทานโรคไหม้ ลักษณะต้านทานโรคไหม้ และลักษณะผลผลิต
และองค์ประกอบผลผลิต ณ ห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ศูนย์พันธุ ว ิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในปี พ.ศ. 
2560 - 2561 และประเมินลักษณะคุณภาพการหุงต้มในทางกายภาพและทางเคมี ณ ห้องปฏิบัติการค้นหาและ
ใช้ประโยชน์ยีนข้าว ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในปี พ.ศ. 2561 และปลูกทดสอบในแปลงเกษตรกร ณ จังหวัดล าปาง จังหวัดพะเยา 
และจังหวัดเชียงราย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เมื่อปี พ.ศ. 2562 จนคัดเลือกได้
ข้าวเหนียว “พันธุ์หอมนาคา” 
 



 

 

 

 

 

ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ข้าว ชื่อวิทยาศาสตร์ Oryza sativa L. วงศ์ Poaceae พืชล้มลุก ข้าวเหนียว 
 ไมไ่วต่อช่วงแสง 
 
ต้น ทรงกอตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางของล าต้นขนาด 5 มิลลิเมตร ความสูงของต้นวัดถึงคอรวง 
 126 เซนติเมตร ปล้องสีเหลืองอ่อน 
 
ใบ ใบสีเขียว รูปแถบ กว้าง 1.8 เซนติเมตร ยาว 43.0 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ 

แผ่นใบมีขน กาบใบ สีเขียว การแก่ของใบช้า ลิ้นใบสีขาว ปลายแยกสองแฉก ยาว 10 
มิลลิเมตร หูใบสีเขียวอ่อน ข้อต่อใบสีเขียวอ่อน มุมใบธงเป็นแนวนอน ใบธงกว้าง 1.2 
เซนติเมตร ยาว 27.4 เซนติเมตร 

 
ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง จ านวนรวงต่อกอ 12 รวง การแตกระแง้ ปานกลาง คอรวงสั้น 

กลีบรองดอก (ดอกย่อย 2 ดอกล่างที่ลดรูปเหลือเฉพาะ กาบล่าง) สีฟาง ยอดเกสรเพศ
เมียสีขาว ความยาวของรวงระยะเก็บเกี่ยว 23 เซนติเมตร จ านวนเมล็ดต่อรวง 163 เมล็ด 
การติดเมล็ดร้อยละ 80.47 

 
เมล็ด เปลือกเมล็ดสีฟาง ขนสั้น เมล็ดไม่มีหาง ปลายสีฟาง ขนาดเมล็ดข้าวเปลือก กว้าง 2.39 

มิลลิเมตร ยาว 10.19 มิลลิเมตร หนา 1.95 มิลลิเมตร น้ าหนักข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด 
29.5 กรัม ข้าวกล้องสีขาว ขนาดเมล็ดข้าวกล้อง กว้าง 2.17 มิลลิเมตร ยาว 6.97 
มิลลิเมตร หนา 1.80 มิลลิเมตร ข้าวสารสีขาวขุ่น ขนาดเมล็ดข้าวสาร กว้าง 1.89 
มิลลิเมตร ยาว 6.88 มิลลิเมตร หนา 1.66 มิลลิเมตร ผลผลิตเฉลี่ย 930 กิโลกรัมต่อไร่ 

 



 

 

 

 

 

 
ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของต้นข้าวพันธุ์หอมนาคา 
 ก ทรงต้น    ข-ค รวงข้าว    ง เมล็ด 
 

ข้าวพันธุ์หอมนาคา 
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