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ขาวพันธุหอมใบเตย
ผูยื่นขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล อธิบดีกรมการขาว
ที่อยู
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท 0 2561 4050
แหลงที่มาและประวัติ
ขาวพันธุหอมใบเตย เปนขาวเจานาปที่ปลูกในสภาพพื้นที่นาอาศัยน้ําฝนของภาคเหนือตอนลาง
ในพื้ น ที่ จังหวั ดนครสวรรค และอุ ทัย ธานี ตอมานายสมพงษ เฉยพั น ธ ตําแหนงเจาพนักงานการเกษตร 6
ศูนยวิจัยขาวชัยนาท สํานักวิจัยและพัฒนาขาว กรมการขาว ในขณะนั้น (ปจจุบัน เกษียณอายุราชการ ใน
ตํ าแหน งเจ าพนั กงานการเกษตรชํ านาญงาน) ได ดําเนิ นงานในกิ จกรรมการรวบรวมและคั ดเลื อกขาวนาน้ํ าฝน
พื้นเมืองสายพันธุดี ภายใตโครงการวิจัยและพัฒนาพันธุขาวนาสวนนาน้ําฝนภาคเหนือตอนลาง พบวาขาว
พันธุนี้เปนพันธุขาวพันธุเดียวกับที่เกษตรกรเรียกกันจนติดปากวา C85 มีลักษณะทางเกษตรที่เหมาะสมกับ
พื้นที่นาอาศัยน้ําฝนในเขตภาคเหนือตอนลาง คือ มีลําตนที่ใหญ ตนแข็ง ไมลมงาย ตอมาจึงไดนําเมล็ดขาว
พันธุดังกลาวจากหลาย ๆ แหลง มาปลูกเพื่อเปรียบเทียบลักษณะ และคัดเลือกเปนสายพันธุบริสุทธิ์ ระหวางป
พ.ศ. 2548-2554 โดยใหรหัสสายพันธุวา CNTC05001 มีการดําเนินงานอยางตอเนื่องเปนระยะเวลาหลายป
ตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ จนไดเปนขาวนาน้ําฝนพื้นเมืองสายพันธุบริสุทธิ์
ขาวพันธุนี้เกษตรกร ปลูกกัน มาเปน ระยะเวลายาวนานไมนอยกวา 30 ป เรีย กชื่อตอ ๆ กัน
มาวา C85 ซึ่ งนอกจากจะปลู กเพื่ อบริ โภคกั นในครัวเรื อนแล ว ยั งมี ก ารจํ าหน ายภายในท อ งถิ่ น จนต อ มา
ผูประกอบการโรงสีหลายราย ไดนําขาวพันธุนี้ไปผลิตเพื่อการคา และจัดจําหนายในทองตลาด โดยใชชื่อวา หอม
ใบเตย สวนที่มาของคําวา หอมใบเตย นั้น จากการสอบถามผูป ระกอบการโรงสีร ายหนึ่ง พบวา เกิด ขึ้น เมื่อ
ประมาณ 30 ปที่แ ลว จากทางกลุม ผูป ระกอบการโรงสีในอําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค ไดรับซื้อขาว
พันธุนี้มาจากเกษตรกร พบวาเปนขาวที่มีคุณภาพในการหุงตมดี รสชาติอรอย และมีลักษณะเมล็ดใกลเคียงกับ
พันธุนางมล เอส-4 ที่ไดรับความนิยมอยูกอนหนานี้ แตสังเกตไดวาไมใชขาวพันธุเดียวกันเพราะสามารถแยก
ความแตกตางจากกันได จึงตกลงกั นวาจะทําการผลิตเปน ขาวสารจําหนายในชื่อ ขาวหอมใบเตย ทั้งนี้เพื่อ
ปองกันความสับสนหรือการนําเอาขาวพันธุอื่นมาปนจนทําใหคุณ ภาพขาวตกลงไป รวมทั้ง เปน การตั้งชื่อ
เพื่อใหผูบริโภคยอมรับ และเขาใจไดงายขึ้น ศูนยวิจัยขาวชัยนาทภายหลังทําการคัดเลือกและดําเนินการ
ตามขั้น ตอนปรับ ปรุงพัน ธุเ รีย บรอยแลว จึงใหชื่อขาวพันธุนี้วา “หอมใบเตย” ตามที่ผูประกอบการจําหนาย
เปน เมล็ดขาวสารตั้งขึ้น แตทั้งนี้ ให เขาใจตรงกัน วาเป นขาวพัน ธุเดียวกัน กับขาว C85 ที่ เกษตรกรนิยมปลูก
นั่นเอง
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ลักษณะประจําพันทางพฤษศาสตร
ชนิด
ขาว ชื่อวิทยาศาสตร Oryza sativa L.
ประเภท
พืชลมลุก วงศหญา เปนขาวนาสวน ไวตอชวงแสง
ตน
ทรงกอมีลักษณะตั้งตรง ปลองมีสีเขียว ลําตนแข็ง และไมลมงาย มีความสูงจากโคนตน
ถึงปลายรวง 166 เซนติเมตร
ใบ
ใบมีสีเขียว ไมมีขน กาบใบมีสีเขียว เมื่อถึงระยะสุกแกทางสรีรวิทยาจะคอย ๆ เปลี่ยนสี
และกลายเปนสีฟางในที่สุด
ดอก/ชอดอก
มีกลีบรองดอกสีขาว ออกดอกวันที่ 25 ตุลาคม ของทุกป
เมล็ด
เมื่อถึงระยะเก็บเกี่ยวเปลือกมีสีฟาง ขนาดเมล็ดคอนขางใหญ เรียวและยาว เปลือกเมล็ด
ไม มี ขน เมล็ ดข าวเปลื อกยาว 10.39 มิ ล ลิ เมตร กว าง 2.91 มิ ลลิ เมตร และหนา 2.13
มิล ลิเ มตร เมื่อ นํา เมล็ด มากะเทาะจะไดเ มล็ด ขา วกลอ งที่มีสีข าว ยาว 8.09 มิลลิเมตร
กว าง 2.35 มิ ลลิ เมตร หนา 1.87 มิ ลลิ เมตร น้ํ าหนั ก 1,000 เมล็ ด เท ากั บ 33.7 กรั ม และ
น้ําหนักขาวเปลือกตอถัง เทากับ 11.5 กิโลกรัม
ลักษณะอื่น ๆ
ผลผลิตเฉลี่ย 517 กิโลกรัมตอไร ที่ความชื้น 14 เปอรเซ็นต ปฏิกิริยาของพันธุขาวตอเชื้อ
สาเหตุโรคไหม และโรคขอบใบแหง อยูในระดับคอนขางออนแอ พื้นที่แนะนํา ไดแก พื้นที่
นาอาศัยน้ําฝนในเขตภาคเหนือตอนลาง และภาคกลาง โดยเฉพาะพื้นที่ลุมที่เกิดปญหาน้ํา
หลากในฤดูฝน
ลักษณะเดนพิเศษ เปนขาวเจานาปที่มีเปลือกเมล็ดสีฟางสวย มีลักษณะของตนที่คอนขางสูงใหญ ลําตนแข็ง
และไมลมงาย ทําใหสามารถทนตอฤดูปลูกที่มีน้ําหลากในชวงฝนตกชุกไดดี นอกจากนี้
เนื่องจากเปนพันธุขาวที่ออกดอกชากวาขาวดอกมะลิ 105 อยูประมาณ 10 วัน ทําใหมี
โอกาสในการเจริญ เติบ โตทางลําตน นานกวา ใหผ ลผลิตที่มากกวา และใชแรงงานใน
การเก็บเกี่ย วคนละชวงกับขาวดอกมะลิ 105 และขาวนาปอายุเบาพันธุอื่น ๆ ลักษณะ
เดน อีกประการของ “หอมใบเตย” คือ เปน ขาวที่มีคุณภาพเมล็ดดีมาก มีทองไขนอย
คุณภาพทางเคมี จัดเปนขาวที่มีปริมาณอมิโลสอยูในระดับต่ํา คือ 18.55 เปอรเซ็นต ความ
คงตัวของแปงสุกอยูในระดับออน อุณหภูมิแปงสุกต่ํา การยืดตัวของเมล็ดขาวสุกปกติ ขาว
เมื่อหุงสุกแลว ออนนุมกําลังดี มีกลิ่นหอม รสชาติอรอย นอกจากนี้ จากการสอบถามจาก
เกษตรกรผูปลูกขาว และผูประกอบการโรงสี ก็พบวาขาวพันธุนี้เปนขาวออนนุมกําลังดี
เมื่อหุงเปนขาวสุกแลวไมออนจนเกินไป และไมตองนําเอาขาวขาวพันธุอื่นมาหุงผสม เมื่อ
รับประทานไมหมดสามารถนํ ากลับมาอุนเพื่อรับ ประทานอีกครั้งได โดยที่ขาวสุกยังคง
ความออนนุม และคงความหอมอยู
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เมล็ดขาวเปลือก ขาวกลอง และขาวสาร

ทรงตนในระยะแตกกอ

เมล็ดในรวง

ลิ้นใบและลําตน

ขาวพันธุหอมใบเตย

