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ขาวพันธุหยามือแชเบ่ีย 3 มช. 

(Oryza sativa ‘Yamuechaebia 3 Morchor’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล      1. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) 

 2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ที่อยู    1. เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

 2. เลขที่ 239 ถนนหวยแกว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จจังหวัดเชียงใหม 50200 

โทรศัพท      1. 02-579-7435 

2. 053-944911 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 

ขาวพันธุหยามือแชเบี่ย 3 มช. (Yamuechaebia 3 Morchor) เปนขาวเจา ไวตอชวงแสง ไดจาก

การคัดเลือกสายพันธุบริสุทธิ์จากขาวพื้นเมืองทองถิ่นจากที่สูง เริ่มจากการศึกษาและวิจัยในการดำเนินงานวิจัย

เรื่องการรวบรวม ประเมินและจำแนกพันธุขาวไทยคุณภาพพิเศษจากจังหวัดเชียงใหม เชียงราย และแมฮองสอน 

ระยะเวลา 3 ป ระหวาง พ.ศ. 2556 - 2558 โดยในป พ.ศ. 2556 ไดรวบรวมพันธุขาวพ้ืนเมืองทองถิ่นจากที่สูงของ

ทั้ง 3 จังหวัด คือ เชียงใหม เชียงราย และแมฮองสอน จำนวน 150 พันธุ นำมาวิเคราะห ประเมินและจำแนก

คุณภาพพิเศษในเมล็ดขาวที่มีคุณคาทางโภชนาการตอผูบริโภค รวมทั้งการจำแนกลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ

ขาวคุณภาพพิเศษที่เก็บรวบรวมมาในปแรก การวิเคราะหปริมาณสารแกมมาออไรซานอล ไดคัดเลือกพันธุที่มีสาร

แกมมาออไรซานอลสูงได 2 ประชากร คือหยามือแชเบี่ย จากตัวอยางหมายเลข 56-156 เปนขาวเจา ขาวไร  

ซึ่งจากชาติพันธุกะเหรี่ยง หมูบานแสนเจริญ ตำบลวาวี อำเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย และขาวต่ำ จากตัวอยาง

หมายเลข 56-189 เปนขาวเจา ขาวนา ที่รวบรวมจากชาติพันธุเยา หมูบานไทยพัฒนา ตำบลมวงยาย อำเภอเวียง

แกน จังหวัดเชียงราย นำมาปลูกในฤดูนาป พ.ศ. 2557 ประชากรละ 20 ตน คัดเลือกตนที่มีสารแกมมาออไรซา

นอลสูงที่สุด ประชากรละ 5 ตน ไดแก หยามือแชเบี่ย 1-หยามือแชเบี่ย 5 และขาวต่ำ 1-ขาวต่ำ 5 ในฤดูนาป พ.ศ. 

2558 ปลูกสายพันธุแบบตนตอแถว แถวละ 20 ตน คัดเลือกสายพันธุที่มีคาสารแกมมาออไรซานอลสูงที่สุด ไดแก 

สายพันธุหยามือแชเบ่ีย 3 ในฤดูนาป พ.ศ. 2559-2560 ไดปลูกขยายพันธุขาวสายพันธุหยามือแชเบ่ีย 3 และศึกษา

การตอบสนองของพันธุ บันทึกลักษณะประจำพันธุ วิเคราะหคาแกมมาออไรซานอลในเมล็ดขาวกลอง ที่แปลง

ทดลองคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในฤดูนาป ป พ.ศ. 2560 ปลูกเปรียบเทียบพันธุกับพันธุ

มาตรฐาน 5 พันธุ ไดแก ก่ำดอยสะเก็ด ก่ำหอม มช. ขาวดอกมะลิ 105 กข6 และซิวแมจัน ประเมินผลผลิตและ

ปริมาณแกมมาออไรซานอลทั้งภายในพื้นที่สถานีทดลองและแปลงเกษตรกร ที่อำเภอหางดง และ อำเภอดอย
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สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม เปรียบเทียบ พบวาลักษณะทางสัณฐานและการเจริญเติบโตมีความสม่ำเสมอและมี

ปริมาณออไรซานอลสูง จึงต้ังช่ือพันธุวา หยามือแชเบ่ีย 3 มช.  

 

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ป พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนนิงาน สถานที ่

2556 รวบรวมพันธุขาวพ้ืนเมืองทองถิ่นจากที่สูง  

จำนวน 150 พันธุ 

3 จังหวัด คือ เชียงใหม 

เชียงราย และแมฮองสอน 

   

 วิเคราะห ประเมินและจำแนกคุณภาพ คุณคาทางโภชนาการ 

จำแนกลักษณะทางสัณฐานวิทยา คัดเลือกพันธุที่มีสารแกมมา

ออไรซานอลในเมล็ดสูงได 2 ประชากร คือหยามือแชเบ่ีย 

และขาวต่ำ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

   

2557 ปลูกคัดเลือกสายพันธุบริสุทธ์ิประชากรละ 20 ตน คัดเลือก

ตนที่มีสารแกมมาออไรซานอลในเมล็ดสูงสดุประชากรละ 5 

ตน หยามือแชเบ่ีย 1- หยามือแชเบ่ีย 5 และขาวต่ำ 1- ขาวต่ำ 5 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

   

2558 ปลูกคัดเลือกสายพันธุบริสุทธ์ิแบบตนตอแถว ๆ ละ  

20 ตน โดยเลอืกประชากรหยามือแชเบ่ีย แถวที่ 3  

ซึ่งมหียามือแชเบ่ีย ในเมล็ดสงูที่สุด จำนวน 1 ตน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

   

2559-

2560 

ปลูกขยายพันธุขาวสายพันธุหยามือแชเบ่ีย 3 บันทกึลักษณะ

ประจำพันธุ วิเคราะหสารแกมมาออไรซานอลในเมล็ดในขาว

กลอง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

   

2560 ปลูกเปรียบเทียบพันธุ ประเมินผลผลิต 

และคาแกมมาออไรซานอลในเมล็ดขาวกลองในแปลงสถานี

และแปลงเกษตรกร  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

แปลงเกษตรกร อ.หางดง 

แปลงเกษตรกร อ.ดอย

สะเก็ด 

 หยามือแชเบ่ีย 3 มช.  
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ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ขาวพันธุหยามือแชเบ่ีย 3 มช. ช่ือวิทยาศาสตร Oryza sativa ‘Yamuechaebia 3 

Morchor’ วงศ Poaceae พืชลมลุก ขาวเจา ไวตอชวงแสง 

 

ตน ทรงกอต้ังตรง ความยาวลำตน 110 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลางของลำตน 10.52 มิลลิเมตร 

ปลองสีเขียว ขอสีเขียว 

 

ใบ ใบเด่ียว รูปแถบ กวาง 1.50 เซนติเมตร ยาว 60.96 เซนติเมตร แผนใบสีเขียว แผนใบมีขน กาบใบ

มีขน กาบใบสีเขียว หูใบสีเขียว ลิ้นใบสีขาว มี 2 ยอด 

 

ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบแยกแขนง ยาว 26.8 เซนติเมตร ยอดเกสรเพศเมียสีขาว ยอดดอกสีขาว กลีบรองดอก 

สีขาว ไมมีหางขาว จำนวนรวง 10 รวงตอตน  

 

ผล/เมล็ด เปลือกเมล็ดสีฟาง เปลือกเมล็ดมีขน ขาวเปลือกยาวเฉลี ่ย 10.1 มิลลิเมตร กวางเฉลี ่ย 3.60 

มิลลิเมตร หนาเฉลี่ย 2.30 มิลลิเมตร ขาวกลองยาวเฉลี่ย 7.00 มิลลิเมตร กวางเฉลี่ย 2.80 มิลลิเมตร 

หนาเฉลี่ย 2.10 มิลลิเมตร น้ำหนักขาวเปลือก 1,000 เมล็ด (ความชื้นรอยละ 14) 35.2 กรัม  

ขาวกลองสีสมแดง ผลผลิตเฉลี่ย 441 กิโลกรัมตอไร  

 

ลักษณะอ่ืน ๆ วันออกดอกรอยละ 50 จำนวน 98 วัน ออกดอกวันที่ 20 กันยายน 

 

ตาราง  ผลผลิต และปริมาณสารแกมมาออไรซานอล ของขาวหยามือแชเบี่ย 3 มช. และพันธุเปรียบเทียบ 4 พันธุ  

ที่ปลูกในแปลงทดลองมหาวิทยาลัยเชียงใหม  

พันธุ ผลผลิต (กิโลกรัมตอไร) 
ปริมาณสารแกมมาออไรซานอล 

(มิลลิกรัม/100 กรัม) 

หยามือแชเบ่ีย 3 มช. 415.0 29.7 

ขาวดอกมะลิ 105 347.2 22.2 

กข 6 436.7 20.4 

หอมนิล 624.4 * 

ก่ำดอยสะเก็ด 231.3 * 

*ไมไดวิเคราะห 
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ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของขาวพันธุหยามือแชเบ่ีย 3 มช. 

ก ตนขาวในแปลง  ข ทรงกอ  ค ขาวเปลือกและขาวกลอง 

 

ขาวพนัธุหยามือแชเบี่ย 3 มช. 

  

ก 

ข ค 
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ขาวพันธุบือบาง 4 มช. 

(Oryza sativa ‘Buebang 4 Morchor’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล      1. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) 

 2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ที่อยู    1. เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

 2. เลขที่ 239 ถนนหวยแกว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200 

โทรศัพท      1. 02-579-7435 

2. 053-944911 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 

ขาวพันธุบือบาง 4 มช. (Buebang 4 Morchor) เปนขาวเจา ไวตอชวงแสง ไดจากการคัดเลือก

สายพันธุบริสุทธิ์จากขาวพื้นเมืองทองถิ่นจากที่สูง เริ่มจากการศึกษาและวิจัยในการดำเนินงานวิจัยเรื่องการ

รวบรวม ประเมินและจำแนกพันธุขาวไทยคุณภาพพิเศษจากจังหวัดเชียงใหม เชียงรายและแมฮองสอน ระยะเวลา 

3 ป ระหวาง พ.ศ. 2556 - 2558 โดยในป พ.ศ. 2556 ไดรวบรวมพันธุ ขาวพื้นเมืองทองถิ ่นจากที่สูงของทั้ง  

3 จังหวัด คือ เชียงใหม เชียงราย และแมฮองสอน จำนวน 150 พันธุ นำมาวิเคราะห ประเมินและจำแนกคุณภาพ

พิเศษในเมล็ดขาวที่มีคุณคาทางโภชนาการตอผูบริโภค รวมทั้งการจำแนกลักษณะทางสัณฐานวิทยาของขาว

คุณภาพพิเศษที่เก็บรวบรวมมาในปแรก การวิเคราะหปริมาณธาตุสังกะสี ไดคัดเลือกพันธุที่มีปริมาณธาตุสังกะสี

สูงสุดได 2 ประชากร คือบือบาง จากตัวอยางหมายเลข 56-078 เปนขาวเจา ขาวไร และบือตอนะ ไดคัดมาจาก

ตัวอยางเบอร 56-072 เปนขาวเจา ขาวไร ซึ่งรวบรวมจากชาติพันธุกะเหรี่ยง หมูบานทีชะ ตำบลสบเมย อำเภอสบ

เมย จังหวัดแมฮองสอน นำมาปลูกในฤดูนาป พ.ศ. 2557 ประชากรละ 20 ตน คัดเลือกตนที่มีสังกะสีในเมล็ดขาว

กลองสูงที่สุด ประชากรละ 5 ตน ไดแก บือบาง 1- บือบาง 5 และบือตอนะ 1- บือตอนะ 5 ในฤดูนาป พ.ศ. 2558 

ปลูกสายพันธุแบบตนตอแถว แถวละ 20 ตน คัดเลือกสายพันธุที่มีคาสังกะสีในเมล็ดขาวกลองสูงที่สุด ไดแก สาย

พันธุบือบาง 4 ตอมาในฤดูนาป พ.ศ. 2559-2560 ปลูกขยาย พันธุบือบาง 4 และศึกษาการตอบสนองของพันธุ 

บันทึกลักษณะประจำพันธุ   ว ิ เคราะหค าส ังกะสีในเมล็ดขาวกลอง ที่แปลงทดลองคณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในฤดูนาป ป พ.ศ. 2560 ปลูกเปรียบเทียบกับพันธุมาตรฐาน 5 พันธุ ไดแก ก่ำดอยสะเก็ด 

ก่ำหอม มช. ขาวดอกมะล ิ105 กข6 และซิวแมจัน ประเมินผลผลิตและปริมาณสังกะสีในเมล็ดขาวกลองทั้งภายใน

พ้ืนที่สถานีทดลองและแปลงเกษตรกร ที่อำเภอหางดง และอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา
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ไมพบการกระจายตัวในลักษณะทางสัณฐานและการเจริญเติบโต มีความสม่ำเสมอและมีปริมาณธาตุสังกะสีสูง จึง

ต้ังช่ือพันธุวา บือบาง มช. 4 

 

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ป พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนนิงาน สถานที ่

2556 รวบรวมพันธุขาวพ้ืนเมืองทองถิ่นจากที่สูง  

จำนวน 150 พันธุ 

3 จังหวัด คือ เชียงใหม 

เชียงราย และแมฮองสอน 

   

 วิเคราะห ประเมินและจำแนกคุณภาพ  

คุณคาทางโภชนาการ จำแนกลักษณะทางสัณฐานวิทยา 

คัดเลือกพันธุที่มีธาตุสังกะสีในเมล็ดสูงได 2 ประชากร 

 คือบือบาง และบือตอนะ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

   

2557 ปลูกคัดเลือกสายพันธุบริสุทธ์ิประชากรละ 20 ตน  

คัดเลือกตนที่มสีังกะสีในเมล็ดสูงสุดประชากรละ 5 ตน  

บือบาง 1- บือบาง 5 และบือตอนะ 1-5  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

   

2558 ปลูกคัดเลือกสายพันธุบริสุทธ์ิแบบตนตอแถว ๆ ละ 20 ตน 

โดยเลือกประชากรบือบาง แถวที่ 4  

ซึ่งมีสังกะสีในเมล็ดสูงที่สุด จำนวน 1 ตน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

   

2559 -

2560 

ปลูกขยายพันธุขาว สายพันธุบือบาง 4 บันทึกลักษณะ

ประจำพันธุ วิเคราะหคาสังกะสีในเมล็ดในขาวกลอง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

   

2560 ปลูกเปรียบเทียบพันธุ ประเมินผลผลิต 

และคาสังกะสใีนเมล็ดขาวกลองในแปลงสถานีและ 

แปลงเกษตรกร  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

แปลงเกษตรกร อ.หางดง 

แปลงเกษตรกร อ.ดอยสะเก็ด 

   

 ขาวพันธุบือบาง 4 มช.  
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ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ขาวพันธุบือบาง 4 มช. ช่ือวิทยาศาสตร Oryza sativa ‘Buebang 4 Morchor’  

วงศ Poaceae พืชลมลุก ขาวเจา ไวตอชวงแสง 

 

ตน ทรงกอตั้งตรง ความยาวลำตน 133 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลางของลำตน 8.05 มิลลิเมตร ปลอง

สีเขียว ขอสีเขียว 

 

ใบ ใบเดี่ยว รูปแถบ กวาง 1.59 เซนติเมตร ยาว 58.90 เซนติเมตร แผนใบสีเขียว แผนใบมีขนบาง 

กาบใบมีขนบาง กาบใบสีเขียว หูใบสีเขียว ลิ้นใบสีขาว มี 2 ยอด 

 

ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอแยกแขนง ยาว 28.03 เซนติเมตร ยอดเกสรเพศเมียสีขาว ยอดดอกสีดำ กลีบรอง

ดอกสีขาว ไมมีหางขาว จำนวนรวง 10 รวงตอตน  

 

ผล/เมล็ด เปลือกเมล็ดสีฟาง เปลือกเมล็ดไมมีขน ขาวเปลือกยาวเฉลี่ย 8.90 มิลลิเมตร กวางเฉลี่ย 3.00 

มิลลิเมตร หนาเฉลี่ย 2.00 มิลลิเมตร ขาวกลองยาวเฉลี่ย 6.20 มิลลิเมตร กวางเฉลี่ย 2.50 มิลลิเมตร 

หนาเฉลี่ย 1.80 มิลลิเมตร น้ำหนักขาวเปลือก 1,000 เมล็ด (ความชื้นรอยละ 14) 25.6 กรัม  

ขาวกลองสีขาว ผลผลิตเฉลี่ย 426.7 กิโลกรัมตอไร  

 

ลักษณะอ่ืน ๆ วันออกดอกรอยละ 50 จำนวน 95 วัน ออกดอกวันที่ 7 ตุลาคม 

 

ตาราง  ผลผลติ และปริมาณสังกะสี ของขาวพันธุบือบาง 4 มช. และพันธุเปรียบเทียบ 2 พันธุ (ขาวดอกมะลิ 105 

และ กข6) ที่ปลูกในแปลงทดลองมหาวิทยาลยัเชียงใหม  

พันธุ ผลผลิต (กิโลกรัมตอไร) ปริมาณสังกะสี (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 

บือบาง 4 มช. 426.7 39.2 

ขาวดอกมะลิ 105 347.2 25.9 

กข 6 436.7 30.2 

หอมนิล 624.4 * 

ก่ำดอยสะเก็ด 231.3 * 

* ไมไดวิเคราะห 
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ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของขาวพันธุบือบาง 4 มช. 

ก ตนขาวในแปลง  ข ทรงกอ  ค ขาวเปลือกและขาวสาร  

 

ขาวพนัธุบือบาง 4 มช. 

 
 

ก 

ข ค 


