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ขาวพันธุขาวเจกชัยนาท
ผูยื่นขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล อธิบดีกรมการขาว
ที่อยู
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท 0 2561 4050
แหลงที่มาและประวัติ
ขาวพันธุขาวเจก เปนขาวเจานาปที่ปลูกในสภาพพื้นที่นาอาศัยน้ําฝนของตําบลไพรนกยูง และ
ตําบลเด นใหญ อํ าเภอหั นคา จั งหวัดชัยนาท ต อมานายสมพงษ เฉยพั นธ ตําแหนงเจ าพนั กงานการเกษตร 6
ศูนยวิจัยขาวชัยนาท สํานักวิจัยและพัฒ นาขาว กรมการขาว ในขณะนั้น (ปจจุบันเกษียณอายุราชการ ใน
ตํ าแหน งเจ าพนั กงานการเกษตรชํ านาญงาน) ได ดําเนิ นงานในกิ จกรรมการรวบรวมและคั ดเลื อกข าวนาน้ํ าฝน
พื้นเมืองสายพันธุดี ภายใตโครงการวิจัยและพัฒนาพันธุขาวนาสวนนาน้ําฝนภาคเหนือตอนลาง พบวาขาว
พัน ธุนี้มีลักษณะดีห ลายประการ จึงนําเมล็ดขาวพันธุดังกลาวมาปลูกและคัดเลือกสายพันธุบริสุทธิ์ ระหวางป
พ.ศ. 2547-2554 โดยให รหั สสายพั นธุ วา CNTC04001 มีการดําเนิ น งานตามขั้น ตอนการปรับ ปรุงพัน ธุอยาง
ตอเนื่องเปนเวลาหลายป โดยทําการคัดเลือก เปรียบเทียบผลผลิต ทดสอบการตอบสนอง และปฏิกิริยาตอศัตรู
ขาวที่สําคัญตาง ๆ จนไดเปนขาวนาน้ําฝนพื้นเมืองสายพันธุบริสุทธิ์ ที่อยูระหวางขั้นตอนดําเนินการผลิตเมล็ด
พันธุ เพื่อเพิ่มปริมาณพันธุขาวคุณภาพดีที่ตรงตามพันธุ ใหเพียงพอกับความตองการของเกษตรกร โดยสามารถ
นํามาแกปญหาในเรื่องการปนของเมล็ดจากการปลูกในสภาพธรรมชาติ และการขาดแคลนเมล็ดพันธุคุณภาพดี
สําหรับปลูก รวมถึงสงตองานอนุรักษพันธุกรรมของขาวพื้นเมืองที่มีคุณคาเหลานี้ใหชุมชนไดดูแลรักษารวมกัน
ตอไป
การที่ขา วพัน ธุนี้ใ ชชื่อ วา ขาวเจก นั้น ก็เ นื่อ งมาจากในอดีต มีค นไปพบขา วพัน ธุนี้เ ขา โดย
บัง เอิญ เห็นลักษณะตนคอนขางดี มีเมล็ดคอนขางใหญ และที่สําคัญสีของเปลือกเมล็ดเปนสีฟางออนสวย จึง
ถามถึงที่มาของพันธุวาไดมายังไง เกษตรกรหลายรายก็ตอบเหมือนกันวาไดพันธุมาจากตาเจก ตอมาก็นําพันธุ
ขาวพันธุนี้ไปปลูกขยายพื้นที่ขึ้นเรื่อย ๆ บอกตอกันมาวาเปนพันธุขาวขาวของตาเจก จนเรียกกันวา ขาวตาเจก
และกลายเปน ขาวเจก ในที่สุด
ลักษณะประจําพันทางพฤษศาสตร
ชนิด
ขาว ชื่อวิทยาศาสตร Oryza sativa L.
ประเภท
พืชลมลุก วงศหญา เปนขาวนาสวน ไวตอชวงแสง
ตน
ทรงกอมีลักษณะตั้งตรง ปลองมีสีเขียว ลําตนแข็ง และไมลมงาย ความสูงจากโคนตนถึง
ปลายรวง 168 เซนติเมตร
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ใบ

ใบมีสีเขียว ไมมีขน กาบใบมีสีเขียว เมื่อถึงระยะสุกแกทางสรีรวิทยาจะคอย ๆ เปลี่ยนสี
และกลายเปนสีฟางในที่สุด
ดอก/ชอดอก
มีกลีบรองดอกสีขาว ออกดอกวันที่ 18 ตุลาคม ของทุกป
เมล็ด
เมื่อถึงระยะเก็บ เกี่ยวจะมีเปลือกสีฟาง ขนาดเมล็ดคอนขางใหญ เรียวและยาว เปลือก
เมล็ดไมมีขน ขนาดเมล็ดขาวเปลือกยาว 10.35 มิลลิเมตร กวาง 2.88 มิลลิเมตร หนา 2.20
มิลลิเมตร เมื่อ นํ า เมล็ด ขา วเปลือ กมากะเทาะจะไดเ มล็ด ขา วกลอ งที ่มีสีข าว ขนาด
เมล็ดขาวกลองยาว 8.09 มิลลิเมตร กวาง 2.35 มิลลิเมตร หนา 1.87 มิลลิเมตร น้ําหนัก
1,000 เมล็ด เทากับ 36.2 กรัม และน้ําหนักขาวเปลือกตอถัง เทากับ 10.35 กิโลกรัม
ลักษณะอื่น ๆ
ใหผลผลิตสูงสุด 838 กิโลกรัมตอไร และผลผลิตเฉลี่ย 528 กิโลกรัมตอไร ที่ความชื้น 14
เปอรเซ็นต ปฏิกิริยาของพันธุขาวตอเชื้อสาเหตุโรคไหม และโรคขอบใบแหง อยูในระดับ
คอนขางออนแอ พื้นที่แนะนํา ไดแก พื้นที่นาอาศัยน้ําฝนในเขตภาคเหนือตอนลาง และ
ภาคกลาง โดยเฉพาะพื้นที่ลุมที่เกิดปญหาน้ําหลากในฤดูฝน
ลักษณะเดนพิเศษ เปน ขาวเจานาปที่มีเ มล็ด คอนขางยาว ใหญ และอวน ที่สําคัญสีของเปลือกเมล็ดเปนสี
ฟางออนคอนขางสวย ซึ่งเปนลักษณะเปนที่นิยมของเกษตรกร รวมทั้งลักษณะของตนที่สูง
ลําตนแข็ง และไมลมงาย ทําใหสามารถทนตอน้ําหลากฤดูน าปในชวงที่ มีฝนตกชุกไดดี
และไดผลผลิตเปนที่นาพอใจ นอกจากนี้ยังเปนขาวที่มีรสชาติอรอย มีทองไขนอย โดย
คุณภาพทางเคมี จัดเปนขาวอมิโลสต่ํา คือ 18.16 เปอรเซ็นต ความคงตัวของแปงสุกอยูใน
ระดับออน อุณหภูมิแปงสุกต่ํา การยืดตัวของเมล็ดขาวสุก 1.93 เทา เมื่อหุงสุกแลว ออน
นุมกําลั งดี และมี กลิ่ นหอม จากการสอบถามจากเกษตรกรผู ปลู ก พบวา ขาวพั นธุนี้ เมื่ อ
รับประทานแลวจะอยูทองและมีแรงทํางานมากกวา ขาวดอกมะลิ 105 และที่สําคัญในการหุง
ใช ป ริ ม าณข า วน อ ยกว า เพราะเมื่ อ ข าวหุ งสุ ก แล ว จะขึ้ น หม อ หรื อ ได ป ริ ม าณข า วสุ ก
มากกวา ซึ่งทําใหเพียงพอตอการบริโภคกันภายในครอบครัว
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ลักษณะเมล็ดขาวเปลือก ขาวกลอง และขาวสาร

ทรงตนในระยะแตกกอ

ลักษณะเมล็ด

ทรงตนในระยะออกรวง
ขาวพันธุขาวเจกชัยนาท

