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ขาวพนัธุหอมสยาม 

(Oryza sativa ‘Hom Siam’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล      1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ที่อยู    1. 11 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง   

จังหวัดปทุมธานี 12120 

 2. 50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

เบอรโทร      1. 0-2564-7000 

 2. 0-2942-8929 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 

 ขาวเจาพันธุ “หอมสยาม” เปนขาวเจาหอมนุม ไวตอชวงแสง ที่มีความสูงปานกลาง ใหผลิตสูง มี

คุณภาพการหุงตมดีเหมือนขาวดอมะลิ 105 ตานทานตอโรคไหมและสภาวะแลงดวยลักษณะทางกายวิภาคของรากที่

แตกตางจากขาวดอกมะลิ 105 ไดจากการปรับปรุงพันธุแบบผสมกลับรวมกับการใชเครื่องหมายดีเอ็นเอชวยในการ

คัดเลือกระหวางขาวสายพันธุแม “RGD03068-2-9-1-B (RGD03068)” ที่มีลักษณะทนแลง และลักษณะคุณภาพการหุง

ตมคลายขาวดอกมะลิ 105 กับขาวพันธุพอ “แกวเกษตร” ซึ่งเปนพันธุใหลักษณะความตานทานตอโรคไหม ทรงกอตั้ง ตน

เตี้ย เพื่อสรางประชากรลูกผสมรุน F1 ในป 2553 ณ หองปฏิบัติการคนหาและใชประโยชนยีนขาว ศูนยพันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม ภายใตโครงการวิจัย  

“การปรับปรุงพันธุโดยการออกแบบเพื่อพัฒนาพันธุขาวนาน้ำฝนใหทนทานหรือตานทานตอสภาพแวดลอมวิกฤต โรคและ

แมลง ดวยการใชเครื่องหมายดีเอ็นเอชวยในการคัดเลือก (MAS)” ซึ่งไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สวทช. จากนั้นนำ

ประชากร F1 ผสมกลับเขาหาขาวสายพันธุแม RGD03068 เพื่อสรางประชากรลูกผสมกลับ BC1F1 แลวคัดเลือกพนัธุกรรม

เปาหมายดวยเครื ่องหมายดีเอ็นเอที ่สัมพันธกับลักษณะความตานทานโรคไหม qBL1 (RM212, RM144), qBL11 

(RM319, RM224), ลักษณะปริมาณอมิโลสต่ำ (Wx), และ ความหอม (badh2) ไดจำนวน 54 ตน จากนั้นนำประชากร 

BC1F1 ที่ผานการคัดเลือกผสมกลับเขาหาขาวสายพันธุแม RGD03068 เพื่อสรางประชากรลูกผสมกลับ BC2F1 แลว

คัดเลือกลักษณะเปาหมายดวยเครื่องหมายดีเอ็นเอไดจำนวน 5 ตน และปลอยใหตนที่ผานการคัดเลือกผสมตัวเองเพื่อ

สรางประชากร BC2F2 ในป พ.ศ. 2556 ปลูกขาวประชากร BC2F2 เพื่อคัดเลือกพันธุกรรมเปาหมายดวยเครื่องหมายดีเอ็น

เอแลวนำขาวประชากร BC2F2 ที่ผานการคัดเลือกผสมกลับเขาหาขาวสายพันธุแม RGD03068 เพื่อสรางประชากรลูกผสม

กลับ BC3F1 จากนั้นในป พ.ศ. 2556 ปลูกขาวประชากร BC3F1 แลวคัดเลือกพันธุกรรมเปาหมายโดยใชเครื่องหมายดีเอ็น

เอไดจำนวน 68 ตน และปลอยใหตนที่ผานการคัดเลือกผสมตัวเองเพื่อสรางประชากร BC3F2 ในป พ.ศ. 2557 เริ่มการ

คัดเลือกแบบบันทึกประวัติ (Pedigree selection) โดยปลูกประชากร BC3F2 จำนวน 5,946 ตน คัดเลือกทรงตนที่ดี
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รวมกับการใชเครื่องหมายดีเอน็เอไว 150 ตน และ BC3F3 จำนวน 3,021 ตน คัดเลือกตนที่มีลักษณะพันธุกรรมเปาหมายคง

ตัว ตนตั้งตรง แตกกอดี ลำตนแข็งแรง อายุเบา รวงยาว มีการติดเมล็ดดี และรูปรางเมล็ดเรียวยาวไว 211 ตน แลวปลูกแต

ละตนเปนสายพันธุในรุน BC3F4 คัดเลือกไว 102 สายพันธุ ในป พ.ศ. 2560 นำสายพันธุที่คัดเลือกทั้งหมดมาปลูกเปนรุน 

BC3F5 เพื่อประเมินลักษณะตานทานโรคไหม (4 mixed blast isolates จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือซึ่งได

จากเชื้อราสาเหตุโรคจำนวน 23 ไอโซเลท ที่เก็บจากจังหวัดนครราชสีมา สกลนคร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร 

หนองคาย เชียงใหม นาน นครราชสีมา ลำพูน และพะเยา) และคุณภาพการหุงตม (ปริมาณแปงอมิโลส, อุณหภูมิแปงสุก, 

ความหอมโดยการดม) โดยไมมีการคัดเลือก จากนั้นในป พ.ศ. 2561 ประเมินศักยภาพการใหผลผลิต องคประกอบผลผลิต 

และคุณภาพการหุงตมของสายพันธุที่คัดเลือกทั้ง 102 สายพันธุ (รุน BC3F6) ณ แปลงทดลองของทีมวิจัยนวัตกรรมดาน

เทคโนโลย ีช ี วภาพพ ืชและการเกษตรแบบแม นยำ ศ ูนย พ ันธ ุว ิศวกรรมและเทคโนโลย ีช ี วภาพแห งชาติ  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม คัดเลือกสายพันธุที่ใหผลผลิตสูงกวาขาวขาวดอกมะลิ 105 

รอยละ 30 ไดจำนวน 40 สายพันธุ ปลูกคัดเลือกซ้ำในป 2562 โดยพิจารณาจากความโดดเดนทางกายวิภาคของราก  

(มีรากขนาดใหญ มี stele ใหญ และมีทอลำเลียงน้ำใหญกวาขาวขาวดอกมะลิ 105) เพื่อคัดเลือกความทนทานตอสภาวะ

แลง และใหผลผลิตสูงในสภาวะแลง รวมกับการคัดเลือกลักษณะแปงดวยชุดพันธุกรรมลักษณะแปงขาว (Starch profile) 

ใหเหมือนกับขาวดอกมะลิ 105 คัดเลือกสายพันธุดีไว 5 สายพันธุ ในป พ.ศ. 2563 นำสายพันธุดีดังกลาวไปไปปลูกทดสอบ

ศักยภาพในการใหผลผลิตและองคประกอบผลผลิตที่ ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน และในระดับนาราษฎร

บริเวณจังหวัดอำนาจเจริญ, ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี คัดเลือกสายพันธุที่ใหผลผลิตสูงกวาขาวขาวดอกมะลิ105 และมี

คุณภาพเปนที่ยอมรับของผูบริโภคไวหนึ่งสายพันธุ ไดแก “RGD13159-21-9-2-B” ซึ่งเปนขาวเจาหอมนุม ทนทานตอ

สภาวะแลง ตานทานโรคไหม มีลำตนที่แข็งแรง ไมหักลมงาย ความสูงปานกลาง และใหผลผลิตเฉล่ีย 532.7 กิโลกรัมตอไร 

จึงใหชื่อวา “หอมสยาม” 
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แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 
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ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ขาวพันธุหอมสยาม ช่ือวิทยาศาสตร Oryza sativa ‘Hom Siam’ วงศ Poaceae  

 พืชลมลุก ขาวเจา ไวตอชวงแสง 

 

ลำตน กอตั้ง ลำตนมีความแข็งแรง ไมหักลมงาย ความสูงของตนวัดถึงปลายรวง 118 เซนติเมตร ปลอง

สีเขียว เสนผานศูนยกลางลำตน 4.5 มิลลิเมตร 

 

ใบ ใบเด่ียว รูปแถบ กวาง 1.5 เซนติเมตร ยาว 49.5 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ แผนใบ

มีขน กาบใบสีเขียว ลิ้นใบสีขาวปลายแยกสองแฉกยาว 10.40 มิลลิเมตร หูใบสีเขียวออน ขอตอ

ใบสีเขียวออน ใบสีเขียวเขม มุมใบธงทำมุม 45 องศากับกานรวงแนวดิ่ง กวาง 1.6 เซนติเมตร 

ยาว 39.5 เซนติเมตร ใบแกชา 

  

ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบแยกแขนง จำนวนรวงตอกอ 13 รวง  การแตกระแงปานกลาง คอรวงโผลพนปาน

กลาง กานรวงออน (โคง) สีของยอดดอกสีขาว กลีบรองดอก (ดอกยอย 2 ดอกลางที่ลดรูปเหลือ

เฉพาะกาบลาง) สีฟาง ยอดเกสรเพศเมียสีขาว สีของยอดดอกสีขาว 

 

ผล รวงยาว 28 เซนติเมตร เปลือกเมล็ดสีฟาง มีขนสั้น ขาวเปลือกกวาง 2.45 มิลลิเมตร ยาว 10.56 

มิลลิเมตร หนา 1.93 มิลลิเมตร ขาวกลองรูปรางเรียวยาว กวาง 2.08 มิลลิเมตร ยาว 7.35 

มิลลิเมตร หนา 1.72 มิลลิเมตร สีน้ำตาล ขาวสารกวาง 2.14 มิลลิเมตร ยาว 7.21 มิลลิเมตร 

หนา 1.70 มิลลิเมตร สีขาวใส น้ำหนักขาวเปลือก 1,000 เมล็ด 24.19 กรัม จำนวนเมล็ดตอรวง 

175 เมล็ด การติดเมล็ดปานกลาง (รอยละ 75-90) การรวงของเมล็ด รอยละ 1-5 การนวดเมล็ด

รวงมากกวารอยละ 50  

 

ลักษณะอ่ืน ๆ 1. ออกดอกประมาณเดือนตุลาคม เก็บเกี่ยวในชวงปลายเดือนพฤศจิกายน-ตนเดือนธันวาคม 

 2. ปริมาณอมิโลส รอยละ 17.5  

 3. คาการสลายตัวในดาง 5.0 

 4. คาความคงตัวแปงสุก 71.3 มิลลิเมตร 

 5. คาความหอม มีปริมาณสารหอม 2-Acetyl-1 Pyrroline (2AP) เทากับ 1.19 ppm 

 6. เปนขาวหอมนุ มไวตอชวงแสง เมล็ดมีกลิ ่นหอม นุ มอรอยคลายขาวขาวดอกมะลิ 105  

มีลำตนที่แข็งแรง ไมหักลมงาย ความสูงปานกลาง ใหผลผลิตสูง ตานทานโรคไหมในระดับ

ตานทาน และทนแลง ขอควรระวังออนแอตอโรคขอบใบแหงและเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 
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ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของขาวพันธุหอมสยาม 
       ก ตน  ข ใบ  ค รวง ง-จ  ขาวเปลือกและขาวสาร 
 

ขาวพนัธุหอมสยาม 
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ขาวพนัธุหอมสยาม 2 

(Oryza sativa ‘Hom Siam 2’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล      1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ที่อยู    1. 11 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง   

จังหวัดปทุมธานี 12120 

 2. 50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

เบอรโทร      1. 0-2564-7000 

 2. 0-2942-8929 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 

 ขาวเจาพันธุ “หอมสยาม 2” (Hom Siam 2) เปนขาวเจา หอมนุม ไวตอชวงแสง ผลผลิตสูง มีคุณภาพ

การหุงตมเหมือนขาวดอกมะลิ 105  ทนทานตอสภาพน้ำทวมแบบฉับพลัน และตานทานตอการเขาทำลายของแมลงเพล้ีย

กระโดดสีน้ำตาลในระดับปานกลาง เกิดจากคูผสมระหวาง RGD99002-912-B-382 กับ RGD99005-581-1-12  โดยในป 

2545 สรางประชากรสำหรับคัดเลือกจากลูกผสมระหวางขาวเจาสายพันธุคูแฝดขาวดอกมะลิ 105 ทนน้ำทวมฉับพลัน

กับขาวเจาสายพันธุคูแฝดขาวดอกมะลิ 105 ที่ตานทานแมลงเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจำนวน 8 คูผสม จากนั้นปลูกแลว

ปลอยใหมีการผสมตัวเอง เริ่มปลูกคัดเลือกในป พ.ศ. 2546 แบบบันทึกประวัติ (pedigree selection) โดยใชเครื่องหมาย

ดีเอ็นเอที่เกี ่ยวของกับลักษณะคุณภาพการหุงตม (Wx ,badh2, และ GT) ลักษณะความทนทานตอน้ำทวมฉับพลัน 

(SUB1) และลักษณะตานทานตอแมลงเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (qBph12) สามารถคัดเลือกสายพันธุลูกผสมที่มีคุณสมบัติ

ทนตอน้ำทวมฉับพลัน ตานทานตอแมลงเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และมีคุณภาพการหุงตมเหมือนกับขาวพันธุขาวดอกมะลิ 105 

(Wxb, badh2, SUB1, qBph12) ไดจำนวน 17 ตนปลอยใหผสมตัวเองและปลูกคัดเลือกซ้ำจนถึงชั่วที่ 4 ไดสายพันธุที่มี

พันธุกรรมเปาหมายแบบคงตัวควบคูกับลักษณะทางการเกษตรดีจำนวน 195 สายพันธุ ในป พ.ศ. 2548-2549 จึงปลูก

ประเมินการใหผลผลิต ความทนทานตอสภาพน้ำทวมฉับพลัน และความตานทานตอแมลงเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ณ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน คัดเลือกสายพันธุดี (ชั่วที่ 6) ไวจำนวน 11 สายพันธุ จากนั้นในป พ.ศ. 

2562 ปลูกประเมินศักยภาพการใหผลผลิตและองคประกอบของผลผลิตของสายพันธุดีระหวางสถานีบริเวณพื้นที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดหนองคาย ขอนแกน และรอยเอด็ รวมกับคุณภาพในการหุงตมดวยการชิมและใชชุดพันธกุรรม

ที่เกี่ยวของกับลักษณะแปง (Starch profile) ของขาวดอกมะลิ 105 คัดเลือกไว 8 สายพันธุ ป พ.ศ. 2563 ปลูกทดสอบ

ศักยภาพการใหผลผลิต องคประกอบของผลิต และคุณภาพการหุงตม ในระดับนาราษฎรบริเวณจังหวัดหนองคาย 

ขอนแกน รอยเอ็ด อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี คัดเลือกสายพันธุ  “RGD03014-MS381-MS193-1-B” ที่
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ใหผลผลิตสูงกวาขาวขาวดอกมะลิ 105 คุณภาพขาวสุกมีกลิ่มหอม นุม คลายขาวดอกมะลิ 105 และเปนที่ยอมรับของ

ผูบริโภค ลักษณะเปนขาวเจาเมล็ดยาวเรียว อมิโลสต่ำ ไวตอชวงแสง ทนตอน้ำทวมฉับพลัน และตานทานตอแมลงเพล้ีย

กระโดดสีน้ำตาลในระดับปานกลาง รวงยาว (31 เซนติเมตร) ใหผลเฉล่ีย 480 กิโลกรัมตอไร 
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แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 
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ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ขาวพันธุหอมสยาม 2 ช่ือวิทยาศาสตร Oryza sativa ‘Hom Siam 2’ วงศ Poaceae  

 พืชลมลุก ขาวเจา ไวตอชวงแสง 

 

ลำตน กอต้ัง ลำตนมีความแข็งแรง ไมหักลมงาย ความสูงของตน 144 เซนติเมตร ปลองสีเขียว เสนผาน

ศูนยกลางลำตน 5.07 มิลลิเมตร 

 

ใบ ใบเด่ียว รูปแถบ กวาง 0.9 เซนติเมตร ยาว 48.9 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ แผนใบ

มีขนสั้น กาบใบสีเขียว ลิ้นใบสีขาว ปลายแยกสองแฉก ยาว 21 มิลลิเมตร หูใบสีเขียวออน ขอตอ

ใบสีเขียวออน ใบสีเขียว มุมใบธงทำมุม 45 องศา กับกานรวงแนวดิ่ง กวาง 1.2 เซนติเมตร ยาว 

40.2 เซนติเมตร ใบแกชา 

 

ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอแยกแขนง จำนวนรวงตอกอ 11 รวง การแตกระแง 10-11 ระแง คอรวงโผลพน

มาก กานรวงออน (โคง) สีของยอดดอกสีขาว กลีบรองดอก (ดอกยอย 2 ดอกลางที่ลดรูปเหลือ

เฉพาะกาบลาง) สีฟาง ยอดเกสรเพศเมียสีขาว สีของยอดดอกสีขาว 

 

ผล รวงยาว 31 เซนติเมตร เปลือกเมล็ดสีฟาง  ขนสั้น ไมมีหาง ปลายสีฟาง ขาวเปลือกกวาง 1.96 

มิลลิเมตร ยาว 10.65 มิลลิเมตร หนา 2 มิลลิเมตร ขาวกลอง รูปรางเรียวยาว กวาง 2.18 

มิลลิเมตร ยาว 7.68 มิลลิเมตร หนา 1.7 มิลลิเมตร ขาวสาร กวาง 1.96 มิลลิเมตร ยาว 7.36 

มิลลิเมตร หนา 1.7 มิลลิเมตร สีขาวใส น้ำหนักขาวเปลือก 1,000 เมล็ด 28.17 กรัม จำนวน

เมล็ดตอรวง 179 เมล็ด การติดเมล็ดปานกลาง (รอยละ 69) การรวงของเมล็ด รอยละ 1-5 การ

นวดเมล็ดรวงมากกวา รอยละ 50  

 

ลักษณะอ่ืน ๆ 1. ออกดอกประมาณเดือนตุลาคม 

 2. ปริมาณอมิโลส รอยละ 17.1  

 3. คาการสลายตัวในดาง 7.0 

 4. คาความคงตัวแปงสุก 92.3 มิลลิเมตร 

 5. คาความหอม มีปริมาณสารหอม 2-Acetyl-1 Pyrroline (2AP) เทากับ 1.57 ppm (เมล็ดจาก

จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจสอบที่หองปฏิบัติการวิเคราะหเอกลักษณดีเอ็นเอขาวไทยเพื่อการ

สงออก ตามเอกสารแนบในหัวขอที่ 5) ซึ่งมีคาใกลเคียงกับปริมาณสารหอมของขาวดอกมะลิ 105 

(1.44 ppm) และสอดคลองกับการตรวจสอบที ่มหาวิทาลัยมหาสารคามโดยผู ร วมวิจัยที่
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มหาวิทยาลัยขอนแกนซึ่งพบปริมาณสารหอมเทากับ 7.72 ppm (เมล็ดจากจังหวัดรอยเอ็ด) ที่มี

คาปริมาณสารหอมใกลเคียงกับขาวดอกมะลิ 105 (7.33 ppm) 

 6. เปนขาวเจาหอมนุมไวแสงที่มีคุณสมบัติเหมือนขาวดอกมะลิ 105 ทนน้ำทวมฉับพลัน และ

ตานทานตอแมลงเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในระดับปานกลาง 

 

 

 

 
 

ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของขาวพันธุหอมสยาม 2 
       ก ตน  ข รวง  ค-ง  ขาวเปลือกและขาวสาร 
 

ขาวพนัธุหอมสยาม 2 
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