ขาวพันธุห อมแดงสุโขทัย 3
ผูยื่นคําขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ – สกุล
บริษัท ธรรมชาตินาไทย จํากัด
ที่อยู
99/2 หมูที่ 2 ตําบลครองกระจง อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
โทรศัพท
055-647290
แหลงที่มาและประวัติพนั ธุ
ขาวพันธุหอมแดงสุโขทัย 3 เปนขาวที่หนวยวิจัยพันธุและพัฒนาพันธุขาว โครงการเกษตร
อิ น ทรี ย ส นามบิ น สุ โ ขทั ย ปรั บ ปรุ ง พั น ธุ ขึ้ น โดยใช เ ชื้ อ พั น ธุ ที่ ไ ด เ ก็ บ รวบรวมไว มาทํ า การผสมเดี่ ย ว
(Single Cross) ไดแก ขาวพันธุกุหลาบดํา (Gulahb Dam) เปนแมพันธุ และพันธุขาวหอมกุหลาบแดง
(Hawm Gulahb Daeng) เปนพอพันธุ ชื่อคูผสม SOAP04006 จากนั้นจึงใชวิธีการคัดเลือกหมู หรือการคัด
รวม (Bulk method of selection หรือ mass selection) และแบบบันทึกประวัติ (Pedigree method) นํา
สายพันธุชั่วที่ 7 ที่มีลักษณะขาวกลองสีแดงไปศึกษาพันธุและทดสอบพันธุ ที่โครงการเกษตรอินทรียสนามบิน
สุโขทัย ตําบลคลองกระจง อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จนกระทั่งไดสายพันธุ SOAP04006-B3-58-1-1-1
(พันธุหอมแดงสุโขทัย 3) มีลักษณะเดนคือ เปนขาวกลองสีแดงที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง เปนขาวไมไวตอ
ชวงแสง ลําตนแข็งแรง ไมหักลมงายและใหผลผลิตสูง
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร
ชนิด/ประเภท
ชื่อไทย ขาว ชื่อวิทยาศาสตร Oryza sativa L. วงศ Poaceae กลุมหญา พืชไร
ตน
ทรงกอแบะ สู ง ประมาณ 130 เซนติ เ มตร ขนาดเส น ผ า นศู น ย ก ลางของลํ า ต น
10 เซนติเมตร ปลองสีเหลืองออน ตนแข็งแรง
ใบ
ใบเดี่ยว สีเขียว มีขน กาบใบสีเขียว ใบธงตั้งปานกลาง
ดอก/ชอดอก
ชอดอกแบบชอแยกแขนง (panicle) การโผลพนของรวงคอนขางมาก ลักษณะรวงจับกัน
แนนปานกลาง ระแงถี่ จํานวนรวง 20 รวงตอกอ ความยาวของรวงเฉลี่ย 30 เซนติเมตร
ผล/เมล็ด
จํานวนเมล็ดดีตอรวงเฉลี่ย 129 เมล็ด เมล็ดเรียวยาว มีเปลือกสีฟาง และมีขน ยอดเมล็ด
สี ฟ าง เมล็ ด ข า วเปลื อ กยาว 10.7 มิ ล ลิ เ มตร กว า ง 2.75 มิ ล ลิ เ มตร และหนา
2.07 มิลลิเมตร ขาวกลองมีสีแดงเขม ยาว 7.88 มิลลิเมตร กวาง 2.24 มิลลิเมตร และ
หนา 1.74 มิลลิเมตร มีทองไขนอย
ลักษณะอื่นๆ
1. ผลผลิตเฉลี่ย 645 กิโลกรัมตอไร น้ําหนัก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 32.47 กรัม เปนขาวอายุ
ปานกลาง เหมาะสําหรับปลูกในนาน้ําฝน
2. คุณภาพเมล็ด เปนขาวกลองที่มีปลอกหุมเมล็ดหรือผนังผล (pericarp) สีแดงเขม มี
ปริมาณ อมิโลส 17 เปอรเซ็นต ความคงตัวของแปงสุก 83 มิลลิเมตร คาอุณหภูมิแปงสุก
60 องศาเซลเซียส มีกลิ่นหอมคุณภาพการหุงตม เปนขาวสุกเหนียว นุมและมีกลิ่นหอม
3. คุณคาทางโภชนาการ มีเสนใยอาหาร (Dietary Fiber) 7.03 มิลลิกรัม/100 กรัม
เหล็ก (Fe) 1.35 มิลลิกรัม/100 กรัม แคลเซียม (Ca) 18.47 มิลลิกรัม/100 กรัม สังกะสี
(Zn) 2.76 มิลลิกรัม/100 กรัม วิตามินบี1 0.192 มิลลิกรัม/100 กรัม วิตามินบี12 <0.1

.

นาโนกรัม/100 กรัม, วิตามินบี2 ND วิตามินอี 0.52 mgα - TE/100 กรัม โปรตีน 7.96
(%Nx5.95)(กรัม/100 กรัม ) มีปริมาณสารตอตานอนุมูลอิสระ (Antioxidants) Total
Polyphenols 2.16 (as gallic acid) (มิลลิกรัม/กรัม) Total Antioxidant (trolox)
258.31 (มิลลิกรัม eq Totox/100 กรัม)
4. การสงเสริมใหเกษตรกรปลูก ควรกําหนดพื้นที่ปลูกใหอยูในผืนเดียวกัน เพื่อปองกัน
การปนระหวางขาวแดงกับขาวขาว อาจทําใหคุณภาพเมล็ดขาวเสียหาย และควรปลูก
แบบครบวงจร โดยมีตลาดรองรับที่แนนอน
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ผูยื่นคําขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ – สกุล
บริษัท ธรรมชาตินาไทย จํากัด
ที่อยู
99/2 หมูที่ 2 ตําบลครองกระจง อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
โทรศัพท
055-647290
แหลงที่มาและประวัติพนั ธุ
ขาวพันธุหอมแดงสุโขทัย 4 เปนขาวที่หนวยวิจัยพันธุและพัฒนาพันธุขาว โครงการเกษตร
อิ น ทรี ย ส นามบิ น สุ โ ขทั ย ปรั บ ปรุ ง พั น ธุ ขึ้ น โดยใช เ ชื้ อ พั น ธุ ที่ ไ ด เ ก็ บ รวบรวมไว มาทํ า การผสมเดี่ ย ว
(Single Cross) ไดแก ขาวพันธุหอมสุพรรณบุรี (Hom Supanburi) เปนแมพันธุ และพันธุหอมแดง (Hom
Daeng) เปนพอพันธุ ชื่อคูผสม SOAP04002 จากนั้นจึงใชวิธีการคัดเลือกหมู หรือการคัดรวม (Bulk method
of selection หรือ mass selection) และแบบบันทึกประวัติ (Pedigree method) นําสายพันธุชั่วที่ 7 ที่มี
ลักษณะขาวกลองสีแดงไปศึกษาพันธุและทดสอบพันธุ ที่โครงการเกษตรอินทรียสนามบินสุโขทัย ตําบลคลอง
กระจง อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จนกระทั่งไดสายพันธุ NR04002-B3-3-3-1-1 (พันธุหอมแดงสุโขทัย
4) มีลักษณะเดนคือ เปนขาวกลองสีแดงที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง เปนขาวไมไวตอชวงแสง ลําตนแข็งแรง
ไมหักลมงายและใหผลผลิตสูง
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร
ชนิด/ประเภท
ชื่อไทย ขาว ชื่อวิทยาศาสตร Oryza sativa L. วงศ Poaceae กลุมหญา พืชไร
ตน
ทรงกอตั้ ง สู ง ประมาณ 100-120 เซนติ เ มตร ขนาดเส น ผ า ศู น ย ก ลางของลํ า ต น
6 - 8 เซนติเมตรปลองสีเหลืองออน ตนแข็งแรง ลําตนแข็งแรง และไมหักงาย
ใบ
ใบเดี่ยว สีเขียว มีขน กาบใบสีขาว ใบตั้งธงปานกลาง ลิ้นใบมี 2 ยอด
ดอก/ชอดอก
ชอดอกแบบชอแยกแขนง (panicle) การโผลพนของรวงคอนขางมาก ลักษณะรวงจับกัน
แนนปานกลาง ระแงถี่ จํานวนรวง 16 - 20 รวงตอกอ ความยาวของรวงเฉลี่ย 31 - 35
เซนติเมตร สีของยอดเกสรเพศเมียสีขาว
ผล/เมล็ด
จํานวนเมล็ดดีตอรวงเฉลี่ย 129 เมล็ด เมล็ดเรียวยาว มีเปลือกสีฟาง และมีขน ยอดเมล็ด
สี ฟ าง เมล็ ด ข า วเปลื อ กยาว 10.7 มิ ล ลิเ มตร กว า ง 2.75 มิ ล ลิ เมตร และหนา 2.07
มิลลิเมตร ขาวกลองมีสีแดงเขม
ลักษณะอื่นๆ
1. น้ําหนัก 1,000 เมล็กเฉลี่ย 25-29 กรัม
2. คุณภาพเมล็ด เปนขาวกลองที่มีปลอกหุมเมล็ดหรือผนังผล (pericarp) สีแดงเขม มี
ปริมาณ อมิโลส 14.89 เปอรเซ็นต ความคงตัวของแปงสุก มากกวา 80 มิลลิเมตร คา
อุณหภูมิแปงสุกต่ํากวา 70 องศาเซลเซียส มีกลิ่นหอม คุณภาพการหุงตม เปนขาวสุก
เหนียว นุมและมีกลิ่นหอม
3. คุณคาทางโภชนาการ มีเสนใยอาหาร (Dietary Fiber) 7.32 มิลลิกรัม/100กรัม เหล็ก
(Fe) 1.44 มิลลิกรัม/100กรัม แคลเซียม (Ca) 22.58 มิลลิกรัม/100 กรัม สังกะสี (Zn)
2.81 มิลลิกรัม/100 กรัม วิตามินบี1 0.179 มิลลิกรัม/100 กรัม วิตามินบี12 <0.1
นาโนกรัม/100 กรัม วิตามินบี2 ND วิตามินอี 0.42 mgα - TE/100 กรัม โปรตีน 8.82

(%Nx5.95)(กรัม/100 กรัม ) และมีปริมาณสารตอตานอนุมูลอิสระ (Antioxidants) เชน
Total Polyphenols 2.46 (as gallic acid)(มิลลิกรัม/กรัม) และ Total Antioxidant
(trolox) 284.27 (mg eq Totox/100 กรัม)
4. การสงเสริมใหเกษตรกรปลูก ควรกําหนดพื้นที่ปลูกใหอยูในผืนเดียวกัน เพื่อปองกัน
การปนระหวางขาวแดงกับขาวขาว อาจทําใหคุณภาพเมล็ดขาวเสียหาย และควรปลูก
แบบครบวงจร โดยมีตลาดรองรับที่แนนอน
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