


ข้าว (Oryza sativa L.) 
พันธุ์บือบ้าง 3 มช. (BB 3 CMU) 

 
ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ-สกุล 1. ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
 2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ที่อยู่ 1. 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
 2. 239 ถนนห้วยแก้ว ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
โทรศัพท์ 1. 02-5797435 
 2. 053-944911 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์  

 ข้าวพันธุ์ บือบ้าง 3 มช. (BB 3 CMU) เป็นข้าวเจ้า ไวต่อช่วงแสง ได้จากการคัดเลือกพันธุ์บริสุทธิ์
จากข้าวพื้นเมืองท้องถิ่นจากท่ีสูง เริ่มจากการศึกษาและวิจัยในการด าเนินงานวิจัยเรื่องการรวบรวม ประเมินและ
จ าแนกพันธุ์ข้าวจังหวัดเชียงใหม่ เชียงรายและแม่ฮ่องสอน ระยะเวลา 3 ปีระหว่าง พ.ศ.2556-2558 โดยในปี พ.ศ. 
2556 ได้รวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองท้องถิ่นจากท่ีสูงของท้ัง 3 จังหวัดคือเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน จ านวน 
150 พันธุ์ น ามาจ าแนกคุณภาพพิเศษในเมล็ด รวมท้ังทดสอบการตอบสนองทางด้านสภาพแวดล้อมในการจัดการ
การปลูกข้าว เช่น การจัดการปุ๋ย และในขณะเดียวกันก็ได้คัดเลือกพันธุ์บริสุทธิ์ ด าเนินการคัดเลือกจ านวน 7 ช่ัวรุ่น 
ผลการศึกษา สามารถคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีค่าปริมาณวิตามีนอีสูงได้ (บือบ้าง 3 มช.) โดยพันธุ์บือบ้าง 3 มช. ได้คัด
มาจากตัวอย่างเบอร์ 56-078 เป็นข้าวเจ้า ข้าวไร่ ซึ่งเก็บตัวอย่างมาจากชาติพันธุ์กะเหรี่ยง หมู่บ้านทีชะ ต าบลสบเมย 
อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยตัวเลข 3  ตามหลังช่ือพันธุ์หมายถึงเป็นการคัดเลือกพันธุ์บริสุทธิ์ (pure line 
selection) โดยคัดจากลักษณะท่ีต้องการได้ในต้นท่ี 3 และได้ศึกษาต่อโดยการปลูกศึกษาอิทธิพลของ
สภาพแวดล้อมและการจัดการธาตุอาหารต่อคุณภาพวิตามินอี และการคัดเลือกพันธุ์บริสุทธิ์ เป็นระยะเวลา 5 ปี 
ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2563 ประกอบด้วย การทดสอบสายพันธุ์ในแปลงเกษตรกร ทดลองในสภาพการปลูก 3 แบบ 
ได้แก่ พื้นท่ีสูงแบบข้าวไร่ พื้นท่ีสูงแบบข้าวนาสวน และพื้นท่ีลุ่มแบบข้าวนาสวน พบว่าการปลูกในสภาพนาท่ี ลุ่ม 
มีค่าวิตามินอีสูงกว่าการปลูกบนท่ีสูง จนในท่ีสุดได้เมล็ดข้าวสายพันธุ์บริสุทธิ์บือบ้าง 3 มช. 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ข้าว ช่ือวิทยาศาสตร์ Oryza sativa L. วงศ์ Poaceae พืชล้มลุก ข้าวเจ้า ไวต่อช่วงแสง 
 
ล าต้น ทรงกอตั้งตรง ความสูงของต้นวัดถึงคอรวง 112 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางของล าต้น 10.19 

มิลลิเมตร ปล้องสีเขียว ข้อสีเขียว 

ใบ ใบเด่ียว รูปแถบ กว้าง 1.55 เซนติเมตร ยาว 42.34 เซนติเมตร แผ่นใบสีเขียว แผ่นใบไม่มีขน 
กาบใบสีเขียว กาบใบไม่มีขน เข้ียวใบสีขาว ล้ินใบสีขาว มี 2 ยอด  



ดอก ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ยอดเกสรเพศเมียสีขาว ยอดดอกสีแดง กลีบรองดอกสีขาว ไม่มีหางข้าว 
จ านวนรวง 13 รวง/ต้น ความยาวรวง 24 เซนติเมตร วันออกดอก ร้อยละ 50 จ านวน 116 วัน 

ผล/เมล็ด รวง ยาว 24 ซม. เปลือกเมล็ดสีฟาง เปลือกเมล็ดไม่มีขน ข้าวเปลือกยาวเฉล่ีย 8.63 มิลลิเมตร 
กว้างเฉล่ีย 3.02 มิลลิเมตร หนาเฉล่ีย 2.01 มิลลิเมตร ข้าวกล้องยาวเฉล่ีย 6.24 มิลลิเมตร กว้าง
เฉล่ีย 2.62 มิลลิเมตร หนาเฉล่ีย 1.84 มิลลิเมตร น้ าหนักข้าวเปลือก 1000 เมล็ด (ความช้ืนร้อย
ละ 14) 35.0 กรัม ข้าวกล้องสีขาว ผลผลิตเฉล่ีย 652 กิโลกรัม/ไร่ อายุเก็บเกี่ยว 136 วัน  

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
  
 
 
 

 

 

ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของข้าวพันธุ์บือบ้าง 3 มช. (BB 3 CMU) 
   ก ทรงต้น    ข ข้าวเปลือกและข้าวกล้อง 

 
ข้าวพันธุ์บือบา้ง 3 มช. (BB 3 CMU) 

  

ก ข



ข้าว (Oryza sativa L.) 
พันธุ์ปิอิซู 1 มช. (PIS 1 CMU) 

 
ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ-สกุล 1. ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
 2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ที่อยู่ 1. 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
 2. 239 ถนนห้วยแก้ว ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
โทรศัพท์ 1. 02-5797435 
 2. 053-944911 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์  

 ข้าวพันธุ์ ปิอิซู 1 มช. (PIS 1 CMU) เป็นข้าวเหนียว ไวต่อช่วงแสง ได้จากการคัดเลือกพันธุ์บริสุทธิ์
จากข้าวพื้นเมืองท้องถิ่นจากท่ีสูง เริ่มจากการศึกษาและวิจัยในการด าเนินงานวิจัยเรื่องการรวบรวม ประเมินและ
จ าแนกพันธุ์ข้าวจากจังหวัดเชียงใหม่ เชียงรายและแม่ฮ่องสอน ระยะเวลา 3 ปีระหว่าง พ.ศ.2556-2558 โดยในปี 
พ.ศ. 2556 ได้รวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองท้องถิ่นจากท่ีสูงของท้ัง 3 จังหวัดคือ เชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน 
จ านวน 150 พันธุ์ น ามาวิเคราะห์ ประเมินและจ าแนกคุณภาพพิเศษในเมล็ดข้าวท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการต่อ
ผู้บริโภค รวมท้ังการจ าแนกลักษณะทางสัณฐานวิทยาของข้าวคุณภาพพิเศษท่ีเก็บรวบรวมมาในปีแรก โดยพันธุ์ปิอิซู 
1 มช. ได้คัดมาจากตัวอย่างเบอร์ 56-290 เป็นข้าวเหนียว ข้าวไร่ ซึ่งเก็บตัวอย่างมาจากชาติพันธุ์กะเหรี่ยง หมู่บ้าน
ประตูเมือง ต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยตัวเลข 1 ตามหลังช่ือพันธุ์หมายถึงเป็นการคัดเลือก
พันธุ์บริสุทธิ์ (pure line selection) โดยคัดจากลักษณะท่ีต้องการได้ในต้นท่ี 1  หลังจากนั้นเป็นการคัดเลือกพันธุ์
บริสุทธิ์ท่ีมีความสม่ าเสมอภายในสายพันธุ์ของข้าว ด าเนินการคัดเลือกท้ังหมด 7 ช่ัวรุ่นโดยน ามาปลูกประเมิน
ลักษณะทางสัณฐานและการเจริญเติบโต รวมท้ังประเมินปริมาณสารแอนโทไซยานินเปรียบเทียบกับพันธุ์มาตรฐาน 
5 พันธุ์ ได้แก่ ก่ าดอยสะเก็ด ก่ าหอม มช. ขาวดอกมะลิ 105 กข 6 และซิวแม่จัน ผลการศึกษา ไม่พบการกระจาย
ตัวในลักษณะทางสัณฐานและการเจริญเติบโต และสามารถคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีค่าปริมาณแอนโทไซยานินสูงได้คือ 
ปิอิซู 1 มช. 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ข้าว ช่ือวิทยาศาสตร์ Oryza sativa L. วงศ์ Poaceae พืชล้มลุก ข้าวเหนียว ไวต่อช่วงแสง 
 
ล าต้น ทรงกอต้ังตรง ความสูงของต้นวัดถึงคอรวง 78 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางของล าต้น 6.78 

มิลลิเมตร ปล้องสีเขียว ข้อสีเขียวอ่อน 

ใบ ใบเด่ียว รูปแถบ กว้าง 1.67 เซนติเมตร ยาว 43.49 เซนติเมตร แผ่นใบสีเขียวขอบม่วง แผ่นใบมีขน 
กาบใบไม่มีขน ใบสีเขียวขอบม่วง เข้ียวใบสีม่วง ล้ินใบสีม่วง มี 2 ยอด  



ดอก ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ยาว 27 ซม. ยอดเกสรเพศเมียสีขาว ยอดดอกสีแดง กลีบรองดอก  
สีแดง ไม่มีหางข้าว จ านวนรวง 9 รวง/ต้น วันออกดอกร้อยละ 50 จ านวน 109 วัน 

ผล/เมล็ด เปลือกเมล็ดสีฟางขีดน้ าตาล เปลือกเมล็ดไม่มีขน ข้าวเปลือกยาวเฉล่ีย 8.04 มิลลิเมตร กว้าง
เฉล่ีย 4.50 มิลลิเมตร หนาเฉล่ีย 2.13 มิลลิเมตร ข้าวกล้องยาวเฉล่ีย 5.79 มิลลิเมตร กว้างเฉล่ีย 
4.02 มิลลิเมตร หนาเฉล่ีย 1.86 มิลลิเมตร น้ าหนักข้าวเปลือก 1000 เมล็ด (ความช้ืนร้อยละ 
14) 35.0 กรัม ข้าวกล้องสีม่วงด า ผลผลิตเฉล่ีย 420 กิโลกรัม/ไร่ อายุเก็บเกี่ยว 128 วัน  

 
  
 
 
 
 
 
 

 
  

 
  
 
 

 

 

ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของข้าวพันธุ์ปิอิซ ู1 มช. (PIS 1 CMU) 
   ก ทรงต้น    ข ข้าวเปลือกและข้าวกล้อง 

 
ข้าวพันธุ์ปิอิซู 1 มช. (PIS 1 CMU) 

ก ข



ข้าว (Oryza sativa L.) 
พันธุ์แสง 5 มช. (KS 5 CMU) 

 
ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ-สกุล 1. ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
 2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ที่อยู่ 1. 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
 2. 239 ถนนห้วยแก้ว ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
โทรศัพท์ 1. 02-5797435 
 2. 053-944911 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์  

 ข้าวพันธุ์ แสง 5 มช. เป็นข้าวเหนียว ไวต่อช่วงแสง ได้จากการคัดเลือกพันธุ์บริสุทธิ์จากข้าว
พื้นเมืองท้องถิ่นจากท่ีสูง เริ่มจากการศึกษาและวิจัยในการด าเนินงานวิจัยเรื่องการรวบรวม ประเมินและจ าแนก
พันธุ์ข้าวจากจังหวัดเชียงใหม่ เชียงรายและแม่ฮ่องสอน ระยะเวลา 3 ปีระหว่าง พ.ศ. 2556-2558 โดยในปี พ.ศ. 
2556 ได้รวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองท้องถิ่นจากท่ีสูงของท้ัง 3 จังหวัดคือ เชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน 
จ านวน 150 พันธุ์ น ามาวิเคราะห์ ประเมินและจ าแนกคุณภาพพิเศษในเมล็ดข้าวท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการต่อ
ผู้บริโภค รวมท้ังการจ าแนกลักษณะทางสัณฐานวิทยาของข้าวคุณภาพพิเศษท่ีเก็บรวบรวมมาในปีแรก โดยพันธุ์แสง 5 
ได้คัดมาจากตัวอย่างเบอร์ 56-290 เป็นข้าวเหนียว ข้าวไร่ ซึ่งเก็บตัวอย่างมาจากชาติพันธุ์กะเหรี่ยง หมู่บ้านปางคาม 
ต าบลปางมะผ้า อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยตัวเลข 5  ตามหลังช่ือพันธุ์หมายถึงเป็นการคัดเลือกพันธุ์
บริสุทธิ์ (pure line selection) โดยคัดจากลักษณะท่ีต้องการได้ในต้นท่ี 5 หลังจากนั้นเป็นการคัดเลือกพันธุ์
บริสุทธิ์ท่ีมีความสม่ าเสมอภายในสายพันธุ์ของข้าว โดยด าเนินการคัดเลือกจ านวน 7 ช่ัวรุ่น น ามาปลูกประเมิน
ลักษณะทางสัณฐานและการเจริญเติบโต รวมท้ังประเมินปริมาณสารฟีนอลเปรียบเทียบกับพันธุ์มาตรฐาน 5 พันธุ์ 
ได้แก่ ก่ าดอยสะเก็ด ก่ าหอม มช. ขาวดอกมะลิ 105 กข 6 และซิวแม่จัน ผลการศึกษา มีความสม่ าเสมอของสาย
พันธุ์ และไม่พบการกระจายตัวในลักษณะทางสัณฐานและการเจริญเติบโต และสามารถคัดเลือกสายพันธุ์ท่ีมีค่า
ปริมาณฟีนอลสูง คือ พันธุ์แสง 5 มช.  ซึ่งมีปริมาณฟีนอลในเมล็ดข้าวกล้องสูง 655.4 กรัม gallic acid/กิโลกรัม 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ข้าว ช่ือวิทยาศาสตร์ Oryza sativa L. วงศ์ Poaceae พืชล้มลุก ข้าวเหนียว ข้าวไร่  

ไวต่อช่วงแสง 
 
ล าต้น ทรงกอต้ังตรง ความสูงของต้นวัดถึงคอรวง 61 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางของล าต้น 6.63 

มิลลิเมตร ปล้องสีเขียว ข้อสีเขียวอ่อน 

ใบ ใบเด่ียว รูปแถบ กว้าง 1.60 เซนติเมตร ยาว 37.41 เซนติเมตร แผ่นใบสีเขียว แผ่นใบไม่มีขน 
กาบใบสีเขียว ไม่มีขน เข้ียวใบสีขาว ล้ินใบสีขาว มี 2 ยอด  



ดอก ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ยอดดอกสีขาว กลีบรองดอกสีขาว ไม่มีหางข้าว ยอดเกสรเพศเมียสีขาว 
จ านวนรวง 11 รวง/ต้น วันออกดอกร้อยละ 50 จ านวน 102 วัน 

ผล/เมล็ด รวงยาว 25 ซม. เปลือกเมล็ดสีฟางขีดน้ าตาล เปลือกเมล็ดมีขน ข้าวเปลือกยาวเฉล่ีย 10.90 
มิลลิเมตร กว้างเฉล่ีย 3.44 มิลลิเมตร หนาเฉล่ีย 2.08 มิลลิเมตร ข้าวกล้องยาวเฉล่ีย 7.54 
มิลลิเมตร กว้างเฉล่ีย 2.69 มิลลิเมตร หนาเฉล่ีย 1.81 มิลลิเมตร น้ าหนักข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด 
(ความช้ืนร้อยละ 14) 35.0 กรัม ข้าวกล้องสีด า ผลผลิตเฉล่ีย 329 กิโลกรัม/ไร่ อายุเก็บเกี่ยว 
127 วัน  

 
  
 
 
 
 
 
 

 
  

 
  
 
 

 

 

ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของข้าวพันธุ์แสง 5 มช. (KS 5 CMU) 
   ก ทรงต้น    ข ข้าวเปลือกและข้าวกล้อง 

 
ข้าวพันธุ์แสง 5 มช. (KS 5 CMU) 
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