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ขาวพันธุหอมกระดังงา 59
ผูยื่นขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล อธิบดีกรมการขาว
ที่อยู
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท 0 2561 4050
แหลงที่มาและประวัติ
ขาวพันธุหอมกระดังงา 59 เปนพันธุขาวพื้นเมืองที่มีการปลูกในจังหวัดนราธิวาสมาอยางยาวนาน
มีลั กษณะไวต อช วงแสงปลูกในฤดูน าป พื้ น ที่ป ลูกสวนใหญ อยูที่อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ประมาณ
4,000 ไร โดยจุ ดเด น ของข าวพั น ธุนี้ น อกจากจะมีกลิ่น หอมคลายดอกกระดังงา ขาวกลองยังมีคุณ คาทาง
โภชนาการสูงเป นที่นิ ยมของกลุมผูบ ริโภคขาวเพื่อสุ ขภาพ ในป พ.ศ. 2542 เกษตรกรที่ ป ลูกขาวพัน ธุนี้ได
รวมกลุมกันแปรรูปเปนขาวกลองและขาวซอมมือจําหนาย โดยกลุมผูผลิตประกอบดวย 5 กลุม ไดแก 1) กลุม
แม บ า นเกษตรกรบ า นโคกอิ ฐ -โคกใน ตํ า บลพร อ น อํ า เภอตากใบ 2) กลุ ม แม บ า นเกษตรกรบ า น
โคกมะม ว ง ตํ า บลพร อ น อํ า เภอตากใบ 3) กลุ ม แม บ า นนารี ส ามั ค คี ธ รรม ตํ า บลพร อ น อํ า เภอตากใบ
4) กลุมแมบานเกษตรกรขาวบานบอฆอ ตําบลโฆษิต อําเภอตากใบ และ 5) กลุมสตรีขาวซอมมือบานตอหลัง
ตําบลตันหยงลิมอ อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส และสืบเนื่องมาจากการสํารวจความตองการเมล็ดพันธุขาว
ของเกษตรกรในจังหวัดนราธิวาสเพื่อรองรับการดําเนินงานในโครงการฟนฟูนาราง เพื่อการปลูกขาวในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใตโดยศูนยวิจัยขาวปตตานีในป พ.ศ. 2551 ซึ่งพบวาขาวพันธุหอมกระดังงาเปนพันธุขาวที่
เกษตรกรมีความตองการเมล็ดพันธุบริสุทธิ์เพื่อนํามาปลูกมากที่สุด จึงทําใหในป พ.ศ. 2552 ศูนยวิจัยขาว
ปตตานีไดเก็บรวบรวมพันธุจากแหลงปลูกตาง ๆ ในอําเภอตากใบ ไดแก ตําบลพรอน ศาลาใหม บางขุนทอง
โฆษิต และเจะเห จํานวน 200 รวง มาปลูกศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ ภายใตโครงการวิจัยและพัฒนาพันธุขาว
นาน้ํ าฝน และโครงการวิ จั ย การคั ด เลื อ กสายพั น ธุบ ริสุ ท ธิ์ข าวหอมพั น ธุพื้ น เมื อง โดยให ร หั ส สายพั น ธุว า
PTNC09002 นํ า มาปลู กคั ด เลื อกสายพั น ธุ บ ริสุทธิ์ (Pure line selection) แบบรวงตอแถวที่ ศูน ยวิจัย ข าว
ป ต ตานี ในฤดู น าป พ.ศ. 2552-2553 ปลู ก ศึ ก ษาพั น ธุ ขั้ น ต น (2-row observation) ในฤดู น าป พ.ศ.
2553-2554 และปลูกศึกษาพันธุขั้นสูง (4-row observation) ในฤดูนาป พ.ศ. 2554-2555 คัดเลือกเหลือ
เพียงสายพันธุ PTNC09002-59 ซึ่งเก็บตัวอยางมาจากตําบลพรอน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส นําไปปลูก
เปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานีที่ศูนยวิจัยขาวปตตานี ในฤดูนาป พ.ศ. 2555-2556 และปลูกเปรียบเทียบ
ผลผลิตในนาเกษตรกรที่ อําเภอหนองจิก จังหวัดป ตตานี และอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ทดสอบการ
ตอบสนองตอปุยไนโตรเจน ประเมินการยอมรับของเกษตรกรตอลักษณะทางการเกษตร คุณภาพทางกายภาพ
ของเมล็ด และคุณภาพขาวหุงสุกในฤดูนาป พ.ศ. 2556-2557 โดยขอมูลการปรับปรุงพันธุที่ไดจะใชเปนขอมูล
พื้นฐานในการขอรับรองพันธุขาวตอไปในอนาคต
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ลักษณะประจําพันทางพฤกษศาสตร
ชนิด
ขาว ชื่อวิทยาศาสตร Oryza sativa L.
ประเภท
พืชลมลุก วงศหญา เปนขาวนาสวน ไวตอชวงแสง
ตน
ความสูงเฉลี่ย 159 เซนติเมตร ทรงกอตั้ง ปลองสีเขียวมีเสนสีมวง ลําตนคอนขางแข็ง
ใบ
ความยาวเฉลี่ย 59.2 เซนติเมตร ความกวางเฉลี่ย 1.40 เซนติเมตร สีเขียว มีขนบาง มุม
ปลายใบตั้งตรง กาบใบสีเขียว ใบแกชา
ดอก/ชอดอก
ยอดเกสรตัวเมียสีขาว ปลายยอดดอกสีมวง กลีบดอกสีมวง รวงคอนขางแนน การแตก
ระแงถี่ คอรวงยาว กลีบรองดอกสีฟาง
เมล็ด
สีของเปลือกเมล็ดเมื่อสุกแกเปนสีฟาง ขนสั้น ยอดเมล็ดสีฟาง มีเมล็ดสม่ําเสมอทั้งรวง
ขนาดเมล็ดขาวเปลือกยาว 9.13 มิลลิเมตร กวาง 2.75 มิลลิเมตร หนา 1.97 มิลลิเมตร
น้ําหนักขาวเปลือก 1,000 เมล็ด 20.8 กรัม น้ําหนักขาวเปลือกตอถัง 11.9 กิโลกรัม เมล็ด
ขาวกลองมีสีแดง
ลักษณะอื่น ๆ
ใหผลผลิตเฉลี่ย 384 กิโลกรัมตอไร เมื่อปลูกในนาเกษตรกร วันออกดอก 50 เปอรเซ็นต
วันที่ 17 กุมภาพันธ เหมาะสําหรับปลูกในพื้นที่นาสวนนาน้ําฝนใน 3 จังหวัดชายแดนใต
ไมมีความตานทานโรคไหม ควรหลีกเลี่ยงการปลูกในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไหมเปน
ประจํา
ลักษณะเดนพิเศษ 1. เปนขาวที่มีกลิ่นหอมเปนเอกลักษณเฉพาะตัวคลายดอกกระดังงา ซึ่งเปนจุดขายของขาว
พันธุนี้ทําใหมีผูนิยมบริโภคเปนอยางมากทั้งในจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกลเคียง
2. มีคุณคาทางโภชนาการสูง โดยมีปริมาณธาตุแคลเซียมและไฟเตทมากในขาวกลอง
3. ขาวซอมมือเมื่อหุงสุกมีความนุมและหอม

ลําตนและทรงกอ

สีของปลอง
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การมีขนบนแผนใบ

องคประกอบของดอกและสีของยอดเกสรตัวเมีย

สีของปลายยอดดอกและกลีบดอก

ขาวเปลือก ขาวกลอง และขาวซอมมือ

การติดเมล็ดและการโนมรวง
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