


มะกอกฝรั่งพันธุ์ยักษ์เตีย้ลุงด า 
(Spondias dulcis ‘Yak Teiy Lungdum’) 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล      นายนราธิป ตันติธนศุภเจริญ 
ที่อยู่    137/1 หมู่ที่ 8 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320 
เบอร์โทร      08-6124-1202 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

มะกอกฝรั่งพันธุ์ยักษ์เตี้ยลุงด า เป็นพันธุ์ที่เกิดจากการเพาะเมล็ดผสมเปิดของมะกอกฝรั่ง 
ในพ้ืนที่สวน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  ปี พ.ศ. 2548 นายวิบูรณ์ ตันติธนศุภเจริญ ได้เพาะเมล็ดมะกอกฝรั่ง
ในพ้ืนที่สวนเพ่ือจ าหน่ายต้นพันธุ์ประมาณ 1,000 ต้น พบว่ามีต้นมะกอกฝรั่ง 1 ต้น มีลักษณะแตกต่างไปจาก
มะกอกฝรั่งตน้อื่น ๆ และต้นแม่ คือมลีักษณะขอบใบเป็นคลื่น มีผลขนาดใหญ่ทรงกลม จึงติดตามดูความคงตัว
และลักษณะประจ าพันธุ์พบว่า มีลักษณะคงเดิม ในปี พ.ศ. 2552 จึงได้ขยายพันธุ์โดยวิธีเสียบยอด จ านวน 
5 ต้น และในปี พ.ศ. 2564 ขยายพันธุ์โดยวิธีเสียบยอด จ านวน 9 ต้น พบว่ามีความสม่ าเสมอของลักษณะ
ประจ าพันธุ์ จึงตั้งชื่อพันธุ์มะกอกฝรั่งนี้ว่า ยักษ์เตี้ยลุงด า 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ์ 

ปี พ.ศ. ขั้นตอนการด าเนินงาน สถานที ่
2548 เพาะเมล็ดมะกอกฝรั่ง อ.ปากช่อง 

จ.นครราชสีมา   
2548 พบว่ามี 1 ต้น ที่มีลักษณะแตกต่างจากต้นอื่น 

  
2549 - 2551 ติดตามดูความคงตัวและความสม่ าเสมอของลักษณะประจ าพันธุ์ 

  
2552 ขยายพันธุ์ด้วยการเสียบยอด จ านวน 5 ต้น 

  
2564 ขยายพันธุ์ด้วยการเสียบยอด จ านวน 9 ต้น 

  
2565 มะกอกฝรั่งพันธุ์ยักษ์เตี้ยลุงด า 

 
  



 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย มะกอกฝรั่งพันธุ์ยักษ์เตี้ยลุงด า ชื่อวิทยาศาสตร์ Spondias dulcis ‘Yak Teiy 

Lungdum วงศ์ Anacardiaceae ไมย้ืนต้น 
 
ราก ต้นที่เกิดจากการเพาะเมล็ด ระบบรากแก้ว 
 ต้นที่ขยายพันธุ์ด้วยการเสียบยอด ระบบรากพิเศษ 
 
ล าต้น ต้น 1.5 เมตร ทรงพุ่มกว้าง 2 เมตร เปลือกล าต้นเรียบ 
 
ใบ ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่  ใบย่อย เรียงตรงข้าม รูปรี กว้างเฉลี่ย 4 เซนติเมตร 

ยาวเฉลี่ย 10 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบรูปลิ่ม ขอบใบลักษณะเป็นคลื่น ก้านใบ 
ยาวเฉลี่ย 0.5 เซนติเมตร 

 
ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ออกปลายยอด สีเขียวอ่อน ช่อดอกยาวเฉลี่ย 30 – 35 เซนติเมตร 

 
ผล ผลเดี่ยว ทรงกลม เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 5 – 6 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 7 เซนติเมตร 

เปลือกสีเขียว เนื้อสีขาว ความหนาเนื้อเฉลี่ย 2.5 – 3 เซนติเมตร น้ าหนักผลเฉลี่ย 100 กรัม 
ก้านผลยาวเฉลี่ย 4 เซนติเมตร 

 
เมล็ด เมล็ดรูปรี กว้างเฉลี่ย 2 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 2.5 เซนติเมตร รอบเมล็ดมีเส้นใยสีขาว 

 
ลักษณะอ่ืน ๆ ออกดอกและติดผลตลอดทั้งปี เริ่มให้ผลผลิตเมื่ออายุเฉลี่ย 3 – 5 เดือน 

 

 

 
  



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะกอกฝรั่งพันธุ์ยักษ์เตี้ยลุงด า 
   ก ต้น   ข-ค ใบ   ง ดอก   จ-ฉ ผล   ช ต้นที่ขยายพันธุ์ด้วยการเสียบยอด 
 

มะกอกฝร่ังพันธุ์ยักษ์เตี้ยลุงด า 
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ขาวพันธุยูเมะนิชิกิ 

(Oryza sativa ‘Umae Nishiki’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล 1. บริษัททนา กรุป อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด 

 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ที่อยู 1. เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้นที่ 26,28,33 ถนนพระรามที่ 4 สีลม บางรัก 

กรุงเทพฯ 10500 

 2. เลขที่ 50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท 1. 02-636-1100 

 2. 02-942-8200-45 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 
 ขาวพันธุยูเมะนิชิกิ เปนขาวเจาเมล็ดสั้น (ประเภทของพันธุ : พันธุแท) ไมไวตอชวงแสง 

ตามที่บริษัททนา กรุป อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด รวมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมี รศ.ดร. ชเนษฎ มา

ลำพอง และคณะ ไดเริ่มการปรับปรุงพันธุขาว เพ่ือใหไดพันธุขาวใหมที่มีลักษณะเมล็ดสั้น (short grain) คลาย

ขาวจาปอนิกา เพื่อใชเปนวัตถุดิบที่มีคุณคาทางโภชนาการสูงในอาหารญี่ปุนโดยไดเริ่มการผสมระหวาง พันธุ

ขาวอินดิกา พันธุไรซเบอรรี่ (พันธุแม) ที่มีลักษณะเมล็ดยาวเรียว สีมวง กับขาวพันธุจาปอนิกา กว.ก.1  (พันธุ

พอ) ที่มีลักษณะเมล็ดสั้นปอม สีขาว ในป พ.ศ. 2561 จนถึงการทดสอบผลผลิตแปลงใหญ ในป พ.ศ. 2564/65 

ดังภาพที่ 1 จากการผสมขามไดเมล็ดลูกผสมชั่วที่ 1 จำนวน 20 เมล็ด แลวนำเมล็ดลูกผสมชั่วที่ 1 มาปลูกเพ่ือ

ปลอยใหผสมตัวเอง ในป พ.ศ. 2561 จนไดเมล็ดชั่วที่ 2 จำนวน 210 เมล็ด ทำการปลูกเมล็ดชั่วที่ 2 ทั้ง 210 

เมล็ด  ในฤดูนาป พ.ศ. 2562 เพื่อใหเกิดการกระจายตัวของขนาดเมล็ด สีของเยื่อหุมเมล็ด และลักษณะ

ทางการเกษตร จากนั้นจึงเริ่มทำการคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ (pedigree selection) โดยคัดเลือกรายตนที่

ม ีล ักษณะเมล็ดสั ้นปอม จากสัดสวนความยาวตอความกวางเมล็ด < 2  ตามมาตรฐานของ Codex 

Alimentarius Commission (1990) และมีเมล็ดสีขาว สามารถคัดเลือกตนในช่ัวที่ 2 ที่มีลักษณะตามตองการ

ไดจำนวน 30 ตน เก็บเมล็ดชั่วที่ 3 จาก 30 ตน มาปลูกเพื่อคัดเลือกในชั่วที่ 3 แบบ รวงตอแถว จำนวน 30 

แถว ในฤดูนาป พ.ศ. 2562 ทำการคัดเลือกทั้งในและระหวางแถว ได 8 สายพันธุ นำเมล็ดชั่วที่ 4 ทั้ง 8 สาย

พันธุ มาปลูกเปนแปลงยอยขนาด 2.5 x 2.5 เมตร ในป พ.ศ. 2562/63 ทำการคัดเลือกระหวางสายพันธุได 3 

สายพันธุ โดย 3 สายพันธุที่คัดเลือก ทำการคัดทิง้ตนภายในสายพันธุที่มีลักษณะไมสม่ำเสมอ และเก็บเมล็ดช่ัว

ที่ 5 ภายในแปลงยอยที่คัดเลือก ในฤดูนาป พ.ศ. 2562 ปลูกเมล็ดชั่วที่ 5 และยังคงคัดเลือก 2 สายพันธุไว แต

คัดทิ้งตนแปลกปลอมออกจากแปลงของแตละสายพันธุ จากนั้นทำการทดสอบผลผลิตเบื้องตน (preliminary 

yield trail) ในชั่วที่ 6 ในฤดูนาปรัง ป พ.ศ. 2563/64 ของ 2 สายพันธุ รวมกับ พันธุ กวก.1, กวก.2 และ ไรซ

เบอรรี่  ที่แปลงทดลอง บริษัททนา กรุป อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด อ.พาน จ.เชียงราย ระหวางเดือน ธันวาคม 



พ.ศ. 2563 ถึง เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 วางแผนการทดลองแบบ RCBD จำนวน 3 ซ้ำ จนสามารถคัดเลือก

สายพันธุขาวเมล็ดสั้น สีขาว และใหผลผลิตที่ใกลเคียงกับพันธุ กวก.1 ได 1 สายพันธุ ไดแก สายพันธุ DAP 28-

13-1-1-1 จากนั้นจึงทำการปลูกทดสอบผลผลิต (yield trial) ในชั่วที่ 7 ที่แปลงทดลอง บริษัททนา กรุป 

อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด อ.พาน จ.เชียงราย ในฤดูนาป ระหวางเดือน มิถุนายน ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 

รวมกับ พันธุ กวก.1, กวก.2 และ ไรซเบอรรี่ วางแผนการทดลองแบบ RCBD จำนวน 3 ซ้ำ ซึ่งโดยมีขนาด

แปลงยอย 2.5 x 3.5 เมตร พบวา สายพันธุ DAP28-13-1-1-1 มีศักยภาพการใหผลผลิตใกลเคียงพันธุ กวก.1 

นอกจากนี้ ยังมีคุณภาพการหุงตมที่เหมือนขาวญี่ปุ น และปลูกทดสอบในสภาพแปลงใหญในฤดูนาปรัง 

2564/65 และไดต้ังช่ือสายพันธุขาวน้ีวา “ยูเมะนิชิกิ” 

ทีมปรับปรุงพันธุ 

1. รศ.ดร.ชเนษฎ มาลำพอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2. นายพศวัต นฤมลต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

3. นายพีระณัฐ ทองยศ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

4. นางสาวอุทุมพร ไทรชมภู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

5. นายภวัตร นาควิไล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

6. นายเอกชูพงศ นันตา  บริษัททนา กรุป อินเตอรแนลชันแนล จำกัด 

7. นายปฐมพงษ ต๊ิบปญญา บริษัททนา กรุป อินเตอรแนลชันแนล จำกัด 

 

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ป พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนนิงาน สถานที ่

2561 ขาวพันธุไรซเบอรรี่ x ขาวพันธุ กวก.1 บริษัททนา กรุป อินเตอร
เนช่ันแนล จำกัด อ.พาน จ.

เชียงราย 
   

นาป 2561 F1  

 20 ตน  

นาปรัง 2561/62 F2  

 210 ตน  

นาป 2562 F3  

 30 ตน  

นาปรัง 2562/63 F4  

 8 สามพันธุ  

นาป 2563 F5  

 3 สายพันธุ  



ป พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนนิงาน สถานที ่

นาปรัง 2563/64 F6 ทดสอบผลผลิตเบ้ืองตน  

 2 สายพันธุ บริษัททนา กรุป อินเตอร

เนช่ันแนล จำกัด อ.พาน จ.

เชียงราย 

นาป 2564 F7 ทดสอบผลผลิต 

 1 สายพันธุ 

นาปรัง 2564/65 DAP28-13-1-1-1 

 ทดสอบผลผลิตแปลงใหญ  

 ขาวพันธุยูเมะนิชิก ิ

 

ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ขาวพันธุยูเมะนิชิกิ ช่ือวิทยาศาสตร Oryza sativa ‘Umae Nishiki’  
วงศ Poaceae พืชลมลุก ขาวเจาเมล็ดสั้น ไมไวตอชวงแสง 

 
ลำตน ทรงกอตั้ง ความสูงตนประมาณ 100 เซนติเมตร จำนวน 20 ตนตอกอ (ปลูก 1 ตนตอ

หลุม) ขอปลองสีเขียว ลำตนแข็งแรง 
 
ใบ ใบเดี่ยว รูปแถบ กวาง 1.0 เซนติเมตร ใบสีเขียว ใบธงเปนแนวนอน ใบมีขนมาก กาบใบมีสี

เขียว ปลายใบตั้งตรง รูปรางลิ้นใบ ปลาย 2 แฉก ลิ้นใบสีขาว หูใบสีเหลืองออน ขอตอใบสี
ขาว 

 
ดอก/ชอดอก จำนวนรวง 20 รวงตอกอ รวงจับกันแนน คอรวงยาว รวงโผลพนมาก กานรวงโคงหอยลง  

จำนวนเมล็ดดีตอรวงเฉลี่ย 180 เมล็ด ปลายดอกสีขาว กลีบรองดอกสีฟาง เมล็ดไมมีหาง
ยอดเกสรเพศเมียสีขาว 

 
เมล็ด ขนาดเมล็ดสั้น มีขนบนเปลือกสวนปลายเมล็ด เปลือกเมล็ดสีฟาง ขาวเปลือกกวาง 3.68 

มิลลิเมตร ยาว 8.64 มิลลิเมตร ขาวกลองกวาง 3.23 มิลลิเมตร ยาว 6.46 มิลลิเมตร หนา 
2.47 มิลลิเมตร ขาวเปลือก 1,000 เมล็ด มีน้ำหนัก 33.00 กรัม 

 
ลักษณะอ่ืนๆ 1. อายุวันเเก็บเกี่ยวปานกลาง ประมาณ 120 วัน อายุวันออกดอก 80 วัน 
 2. การติดเมล็ดสมบูรณ เมล็ดรวงยาก นวดยาก 
 3. ปริมาณอมิโลส : รอยละ 18 คาการสลายขาวในสารดาง: 5 คะแนน 
 4. อุณหภูมิแปงสุก : ต่ำ (< 70 oC) ความคงตัวของแปงสุก : ออน (> 80 มม.) 
 5. ไมไวตอชวงแสง สามารถปลูกและใหผลผลิตที่สูงในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ไดแก 

เชียงราย พะเยา เชียงใหม เมล็ดมีลักษณะสั้นปอมคลายขาวจอปอนิกา 
 6. ผลผลิตเฉลี ่ย 1,143 กิโลกรัมตอไร (ในสภาพแปลงวิจัย) ผลผลิตแปลงใหญ 600 

กิโลกรัมตอไร (ความช้ืนเมล็ดรอยละ 14) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของขาวพันธุยูเมะนิชิกิ 

 ก-ข ทรงตน  ค รวงขาว ง ขาวเปลือก จ ขาวกลอง ฉ ขาวสาร 

  

ขาวพนัธุยูเมะนิชิกิ 

 

ก ข 

ค 

ง จ 
ฉ 



ขาวพันธุยูเมะฮิคาริ 

(Oryza sativa ‘Umae Hikari’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล 1. บริษัททนา กรุป อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด 

 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ที่อยู 1. เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้นที่ 26,28,33 ถนนพระรามที่ 4 สีลม บางรัก 

กรุงเทพฯ 10500 

 2. เลขที่ 50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท 1. 02-636-1100 

 2. 02-942-8200-45 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 
 ขาวพันธุยูเมะฮิคาริ เปนขาวเจาเมล็ดสั้น (ประเภทของพันธุ : พันธุแท) ไมไวตอชวงแสง 

บริษัททนา กรุป อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมี รศ.ดร.ชเนษฎ มาลำพอง 

และคณะ ไดเริ่มการปรับปรุงพันธุขาวเพื่อใหไดพันธุขาวใหมที่มีลักษณะเมล็ดสั้น (short grain) คลายขาวจา

ปอนิกา และปลูกไดในสภาพเขตรอนชื้น เพื่อใชเปนวัตถุดิบที่มีคุณภาพการหุงตมไดตามเกณฑมาตรฐานของ

อาหารญี่ปุน โดยไดเริ่มการผสมระหวางพันธุขาวอินดิกา ปทุมธานี 1 (พันธุแม) ที่มีลักษณะเมล็ดยาวเรียว สี

ขาว มีกลิ่นหอม เมล็ดเมื่อหุงสุกนุม แอมิโลสต่ำ โดยมียีนหอม (badh2) ยีน SSIIa (อุณหภูมิแปงสุก) และความ

ตานทานโรค ไดแก โรคใบไหม (Pi-ta) กับ พันธุขาวจอโปนิกา กว.ก.2 (พันธุพอ) ที่มีลักษณะเมล็ดสั้นปอม สี

ขาว เมล็ดหุงสุกมีลักษณะนุม เหนียว โดยมียีน GS3 (เมล็ดสั้น) SSIIa (อุณหภูมิแปงสุก) wxb (ลักษณะแปง)ใน

ฤดูนาป พ.ศ. 2561 จนถึงการทดสอบผลผลิตแปลงใหญ ในป พ.ศ. 2564/65 ดังภาพที่ 1 จากการผสมขามได

เมล็ดลูกผสมชั่วที่ 1 จำนวน 30 เมล็ด แลวนำเมล็ดลูกผสมชั่วที่ 1 มาปลูกเพื่อปลอยใหผสมตัวเอง ในป พ.ศ. 

2561 จนไดเมล็ดชั่วที่ 2 จำนวน 230 เมล็ด ทำการปลูกประชากรช่ัวที่ 2 ทั้ง 230 ตน ในฤดูนาปรัง พ.ศ. 

2561/62 เพื่อใหเกิดการกระจายตัวทางพันธุกรรมในลักษณะทางการเกษตร จากนั้นจึงเริ่มทำการคัดเลือก

แบบบันทึกประวัติ (pedigree selection) โดยคัดเลือกรายตนที่มีลักษณะเมล็ดสั้นปอมจากสัดสวนความยาว

ตอความกวางเมล็ดที ่ม ีค านอยกวา 2 ตามมาตรฐานของ Codex Alimentarius Commission (1990) 

สามารถคัดเลือกตนในชั่วที่ 2 ที่มีลักษณะตามตองการไดจำนวน 40 ตน ปลูกเมล็ดชั่วที่ 3 จาก 40 ตน เพ่ือ

คัดเลือกในชั่วที่ 3 แบบรวงตอแถว จำนวน 40 แถว ในฤดูนาป พ.ศ. 2562 ทำการคัดเลือกทั้งในแถวและ

ระหวางแถว ได 8 สายพันธุ นำเมล็ดชั่วที่ 4 ทั้ง 8 สายพันธุ มาปลูกเปนแปลงยอยขนาด 2.5 x 2.5 เมตร ใน

ฤดูนาปรัง พ.ศ. 2562/63 ทำการคัดเลือกระหวางสายพันธุได 5 สายพันธุ โดย 5 สายพันธุที่คัดเลือก ทำการ

คัดทิ้งตนภายในสายพันธุที่มีลักษณะทางการเกษตรไมสม่ำเสมอ และเก็บเมล็ดชั่วที่ 5 ภายในแปลงยอยที่

คัดเลือก จากนั้นในฤดูนาป พ.ศ. 2563 ปลูกเมล็ดชั่วที่ 5 และคัดเลือกใหเหลือ 3 สายพันธุ โดยยังคงคัดทิ้งตน



ที่มีลักษณะทางการเกษตรที่ไมสม่ำเสมอออกจากแปลงของแตละสายพันธุ ซึ่งในการคัดเลือกชั่วที่ 3, 4 และ 5 

ไดทำการตรวจสอบลักษณะคุณภาพเมล็ดและความตานทานโรคโดยใชเครื่องหมาย SNP ชวยในการคัดเลือก 

(MAS) ลักษณะคุณภาพเมล็ด ไดแก GS3 (เมล็ดสั้น) SSIIa (อุณหภูมิแปงสุก) wxb (ลักษณะแปง) badh2 

(ความหอม) สวนความตานทานโรค ไดแก โรคใบไหม (Pi-ta) จากนั ้นทำการทดสอบผลผลิตเบื ้องตน 

(preliminary yield trail) ของ 3 สายพันธุ ในชั่วที่ 6  ในฤดูนาปรัง พ.ศ. 2563/64 รวมกับ พันธุ กวก.1, 

กวก.2 และ ปทุมธานี 1 ที่แปลงทดลอง บริษัททนา กรุป อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด อ.พาน จ.เชียงราย ระหวาง

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 วางแผนการทดลองแบบ RCBD จำนวน 3 ซ้ำ จน

สามารถคัดเลือกสายพันธุขาวเมล็ดสั้น และใหผลผลิตที่ใกลเคียงกับพันธุ กวก.2 ได 1 สายพันธุ ไดแก สายพันธุ 

PTD171-31-10 จากน้ันจึงทำการปลูกทดสอบผลผลิต (yield trial) ในช่ัวที่ 7 ที่แปลงทดลอง บริษัททนา กรุป 

อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด อ.พาน จ.เชียงราย ในฤดูนาป ระหวางเดือน มิถุนายน ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 

รวมกับ พันธุ กวก.1, กวก.2 และ ปทุมธานี 1 วางแผนการทดลองแบบ RCBD จำนวน 3 ซ้ำ ซึ่งโดยมีขนาด

แปลงยอย 2.5 x 3.5 ม. พบวา สายพันธุ PTD171-31-10-1-1 ยังคงมีศักยภาพการใหผลผลิตใกลเคียงพันธุ 

กวก.2 มีลักษณะเมล็ดสั้นปอมตามมาตราฐานอาหารญี่ปุน ตานทานตอโรคใบไหม นอกจากน้ี ยังมีคุณภาพการ

หุงตมที่ดีกวา กวก.2 จากการทดสอบการชิมจากผูมีประสบการณดานอาหารญี่ปุน จึงตั้งชื่อสายพันธุขาวนี้วา 

“ยูเมะฮิคาริ” 

ทีมปรับปรุงพันธุ 

1. รศ.ดร.ชเนษฎ มาลำพอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2. นายพศวัต นฤมลต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

3. นายพีระณัฐ ทองยศ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

4. นางสาวอุทุมพร ไทรชมภู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

5. นายภวัตร นาควิไล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

6. นายเอกชูพงศ นันตา  บริษัททนา กรุป อินเตอรแนลชันแนล จำกัด 

7. นายปฐมพงษ ต๊ิบปญญา บริษัททนา กรุป อินเตอรแนลชันแนล จำกัด 

 

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ป พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนนิงาน สถานที ่

2561 ขาวพันธุปทุมธานี 1 x ขาวพันธุ กวก.2 บริษัททนา กรุป อินเตอร
เนช่ันแนล จำกัด อ.พาน จ.

เชียงราย 
   

นาป 2561 F1  

 30 ตน  

นาปรัง 2561/62 F2  



ป พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนนิงาน สถานที ่

 230 ตน  

นาป 2562 F3  

 40 ตน  

นาปรัง 2562/63 F4  

 8 สายพันธุ  

นาป 2563 F5  

 5 สายพันธุ  

นาปรัง 2563/64 F6 ทดสอบผลผลิตเบ้ืองตน  

 3 สายพันธุ  

นาป 2564 F7 ทดสอบผลผลิตในสถานี  

 3 สายพันธุ  

นาปรัง 2564/65 PTD171-31-10-1-1  

 ทดสอบผลผลิตแปลงขนาดใหญ  

 ขาวพันธุยูเมะฮิคาริ 

 

ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ขาวพันธุยูเมะฮิคาริ ช่ือวิทยาศาสตร Oryza sativa ‘Umae Hikari’  
วงศ Poaceae พืชลมลุก ขาวเจาเมล็ดสั้น ไมไวตอชวงแสง 

 
ลำตน ทรงกอตั้ง ความสูงตนประมาณ 89 เซนติเมตร จำนวน 17 ตนตอกอ (ปลูก 1 ตนตอ

หลุม) ขอปลองสีเขียว ลำตนแข็งแรง 
 
ใบ ใบเดี่ยว รูปแถบ กวาง 1.2 เซนติเมตร ใบสีเขียว ใบธงตั้งตรง ใบมีขนมาก กาบใบสีเขียว 

ปลายใบตั้งตรง รูปรางลิ้นใบ ปลาย 2 แฉก ลิ้นใบสีขาว หูใบสีเขียวออน ขอตอใบสีขาว ใบ
แกปลายฤดูและแกชา 

 
ดอก/ชอดอก จำนวนรวง 17 รวงตอกอ  รวงจับกันแนน คอรวงยาว รวงโผลพนมาก กานรวงโคงหอยลง 

จำนวนเมล็ดดีตอรวงเฉลี่ย 129 เมล็ด ปลายดอกสีขาว กลีบรองดอกสีฟาง เมล็ดไมมีหาง 
ยอดเกสรเพศเมียสีขาว 

 
เมล็ด ขนาดเมล็ดสั้น มีขนบนเปลือกสวนปลายเมล็ด เปลือกเมล็ดสีฟาง ขาวเปลือกกวาง 3.19 

มิลลิเมตร ยาว 8.55 มิลลิเมตร ขาวกลอง กวาง 2.80 มิลลิเมตร ยาว 5.69 มิลลิเมตร 
หนา 1.79 มิลลิเมตร ขาวเปลือก 1,000 เมล็ด มีน้ำหนัก 24.70 กรัม 

 



ลักษณะอ่ืนๆ 1. อายุวันเเก็บเกี่ยวปานกลาง ประมาณ 130 วัน อายุวันออกดอก 95 วัน 
 2. การติดเมล็ดสมบูรณ เมล็ดรวงยาก นวดยาก 
 3. ปริมาณอมิโลส : รอยละ 18 คาการสลายขาวในสารดาง: 3 คะแนน 
 4. อุณหภูมิแปงสุก : สูง (>70 oC) ความคงตัวของแปงสุก : ออน (> 80 มม.)  

5. ไมมีกลิ่นหอม 
 6. ไมไวตอชวงแสง สามารถปลูกและใหผลผลิตที่สูงในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ไดแก 

เชียงราย พะเยา เชียงใหม เมล็ดมีลักษณะสั้นปอมคลายขาวจอปอนิกา ตานทานโรคใบ
ไหม 

 6. ผลผลิตเฉลี่ย 1,650 กิโลกรัมตอไร (ในสภาพแปลงวิจัย) ผลผลิตแปลงใหญ (นาปรัง) 
700 กิโลกรัมตอไร (ความช้ืนเมล็ดรอยละ 14) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของขาวพันธุยูเมะฮิคาริ 

 ก-ข ทรงตน  ค ขาวเปลือก ง ขาวกลอง จ ขาวสาร 

ขาวพนัธุยูเมะฮิคาริ

ก ข 

ค ง 
จ 



ขาวพันธุอโรมา บิวตี้ 

(Oryza sativa ‘Aroma Beauty’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล 1. บริษัททนา กรุป อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด 

 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ที่อยู 1. เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้นที่ 26,28,33 ถนนพระรามที่ 4 สีลม บางรัก 

กรุงเทพฯ 10500 

 2. เลขที่ 50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท 1. 02-636-1100 

 2. 02-942-8200-45 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 
 ขาวพันธุอโรมา บิวตี้ เปนขาวเจาเมล็ดสั้น (ประเภทของพันธุ : พันธุแท) ไมไวตอชวงแสง 

บริษัททนา กรุป อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด รวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมี รศ.ดร.ชเนษฎ มาลำพอง 

และคณะ ไดเริ่มการปรับปรุงพันธุขาว เพื่อใหไดพันธุขาวใหมที่มีลักษณะเมล็ดสั้น (short grain) คลายขาวจา

ปอนิกา มีคุณภาพการหุงตมตามมาตรฐานสำหรับใชเปนวัตถุดิบในอาหารญี่ปุนโดยไดเริ่มการผสมระหวาง 

พันธุขาวอินดิกา ปทุมธานี 1 (พันธุแม) ที่มีลักษณะเมล็ดยาวเรียว สีขาว มีกลิ่นหอม โดยมียีนหอม (badh2) 

อุณหภูมิแปงสุก (SSIIa) และ ตานทานโรคใบไหม (Pi-ta) กับพันธุจาปอนิกา กว.ก.2 (พันธุพอ) ที่มีลักษณะ

เมล็ดสั้นปอม สีขาว แอมิโลสต่ำ มีคุณภาพหุงตมตามมาตรฐานอาหารญี่ปุน คือ เหนียว นุม โดยมียีนเมล็ดสั้น 

(GS3) อุณหภูมิแปงสุก (SSIIa) ลักษณะแปง (wxb) ในฤดูนาป พ.ศ. 2561 จนถึงการทดสอบผลผลิตแปลงใหญ 

ในป พ.ศ. 2564/65 ดังภาพที่ 1 จากการผสมขามไดเมล็ดลูกผสมชั่วที่ 1 จำนวน 30 เมล็ด แลวนำเมล็ด

ลูกผสมชั่วที่ 1 มาปลูกเพื่อปลอยใหผสมตัวเอง ในป พ.ศ. 2561 จนไดเมล็ดชั่วที่ 2 จำนวน 230 เมล็ด ทำการ

ปลูกประชากรชั่วที่ 2 ทั้ง 230 ตน ในฤดูนาปรัง พ.ศ. 2561/62 เพื่อใหเกิดการกระจายตัวทางพันธุกรรมใน

ลักษณะทางการเกษตร จากนั้นจึงเริ่มทำการคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ (pedigree selection) โดยคัดเลือก

รายตนที่มีลักษณะเมล็ดสั้นปอมจากสัดสวนความยาวตอความกวางเมล็ดที่มีคานอยกวา 2 ตามมาตรฐานของ 

Codex Alimentarius Commission (1990) สามารถคัดเลือกตนในช่ัวที่ 2 ที่มีลักษณะตามตองการไดจำนวน 

40 ตน ปลูกเมล็ดช่ัวที่ 3 จาก 40 ตน เพ่ือคัดเลือกในช่ัวที่ 3 แบบรวงตอแถว จำนวน 40 แถว ในฤดูนาป พ.ศ. 

2562 ทำการคัดเลือกทั้งในแถวและระหวางแถว ได 8 สายพันธุ นำเมล็ดชั่วที่ 4 ทั้ง 8 สายพันธุ มาปลูกเปน

แปลงยอยขนาด 2.5 x 2.5 เมตร ในฤดูนาปรัง พ.ศ. 2562/63 ทำการคัดเลือกระหวางสายพันธุได 5 สายพันธุ 

โดย 5 สายพันธุที่คัดเลือก ทำการคัดทิ้งตนภายในสายพันธุที่มีลักษณะทางการเกษตรไมสม่ำเสมอ และเก็บ

เมล็ดช่ัวที่ 5 ภายในแปลงยอยที่คัดเลือก จากน้ันในฤดูนาป พ.ศ. 2563 ปลูกเมล็ดช่ัวที่ 5 และคัดเลือกใหเหลือ 

3 สายพันธุ โดยยังคงคัดทิ้งตนที่มีลักษณะทางการเกษตรที่ไมสม่ำเสมอออกจากแปลงของแตละสายพันธุ ซึ่งใน



การคัดเลือกชั ่วที ่ 3, 4 และ 5 ไดทำการตรวจสอบลักษณะคุณภาพเมล็ดและความตานทานโรคโดยใช

เครื่องหมาย SNP ชวยในการคัดเลือก (MAS) ลักษณะคุณภาพเมล็ด ไดแก GS3 (เมล็ดสั้น) SSIIa (อุณหภูมิ

แปงสุก) wxb (ลักษณะแปง) badh2 (ความหอม) สวนความตานทานโรค ไดแก โรคใบไหม (Pi-ta) จากนั้นทำ

การทดสอบผลผลิตเบื ้องตน (preliminary yield trail) ของ 3 สายพันธุ ในชั ่วที ่ 6  ในฤดูนาปรัง พ.ศ. 

2563/64 รวมกับ พันธุ กวก.1, กวก.2 และ ปทุมธานี 1 ที่แปลงทดลอง บริษัททนา กรุป อินเตอรเนชั่นแนล 

จำกัด อ.พาน จ.เชียงราย ระหวางเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 วางแผนการ

ทดลองแบบ RCBD จำนวน 3 ซ้ำ จนสามารถคัดเลือกสายพันธุขาวเมล็ดสั้น และใหผลผลิตที่ใกลเคียงกับพันธุ 

กวก.2 ได 1 สายพันธุ ไดแก สายพันธุ PTD32-9-1 จากน้ันจึงทำการปลูกทดสอบผลผลิต (yield trial) ในชั่วที่ 

7 ที่แปลงทดลอง บริษัททนา กรุป อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด อ.พาน จ.เชียงราย ในฤดูนาป ระหวางเดือน 

มิถุนายน ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 รวมกับ พันธุ กวก.1, กวก.2 และ ปทุมธานี 1 วางแผนการทดลองแบบ 

RCBD จำนวน 3 ซ้ำ ซึ่งโดยมีขนาดแปลงยอย 2.5 x 3.5 ม. พบวา สายพันธุ PTD32-9-1-1-1 ยังคงมีศักยภาพ

การใหผลผลิตใกลเคียงพันธุ กวก.2 มีลักษณะเมล็ดสั้นปอมตามมาตราฐานอาหารญี่ปุน แอมิโลสต่ำ มีคุณภาพ

การหุงตมที่ดีกวา กวก.2 จากการทดสอบการชิมจากผูมีประสบการณดานอาหารญี่ปุน นอกจากนี้ ยังมีกลิ่น

หอม (2AP) โดยมีปริมาณ 2AP ที่ปลูกที่ อ.พาน จ.เชียงราย 2.03 ppm และตานทานโรคใบไหม จึงตั้งชื่อสาย

พันธุขาวน้ีวา “อโรมา บิวต้ี” ซึ่งหมายถึง ความหอมที่สวยงาม 

ทีมปรับปรุงพันธุ 

1. รศ.ดร.ชเนษฎ มาลำพอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2. นายพศวัต นฤมลต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

3. นายพีระณัฐ ทองยศ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

4. นางสาวอุทุมพร ไทรชมภู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

5. นายภวัตร นาควิไล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

6. นายเอกชูพงศ นันตา  บริษัททนา กรุป อินเตอรแนลชันแนล จำกัด 

7. นายปฐมพงษ ต๊ิบปญญา บริษัททนา กรุป อินเตอรแนลชันแนล จำกัด 

 

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ป พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนนิงาน สถานที ่

2561 ขาวพันธุปทุมธานี 1 x ขาวพันธุ กวก.2 บริษัททนา กรุป อินเตอร
เนช่ันแนล จำกัด อ.พาน จ.

เชียงราย 
   

นาป 2561 F1  

 30 ตน  

นาปรัง 2561/62 F2  



ป พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนนิงาน สถานที ่

 230 ตน  

นาป 2562 F3  

 40 ตน  

นาปรัง 2562/63 F4  

 8 สายพันธุ  

นาป 2563 F5  

 5 สายพันธุ  

นาปรัง 2563/64 F6 ทดสอบผลผลิตเบ้ืองตน  

   

 3 สายพันธุ  

นาป 2564 F7 ทดสอบผลผลิตในสถานี  

 3 สายพันธุ  

นาปรัง 2564/65 PTD32-9-1-1-1  

 ทดสอบผลผลิตแปลงขนาดใหญ  

 ขาวพันธุอโรมา บิวต้ี 

 

ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ขาวพันธุอโรมา บิวต้ี ช่ือวิทยาศาสตร Oryza sativa ‘Aroma beauty’  
วงศ Poaceae พืชลมลุก ขาวเจาเมล็ดสั้น ไมไวตอชวงแสง 

 
ลำตน ทรงกอแบะ ความสูงตนประมาณ 120 เซนติเมตร จำนวน 24 ตนตอกอ (ปลูก 1 ตนตอ

หลุม) ขอปลองสีเขียว ลำตนแข็งแรง ไมหักลมงาย 
 
ใบ ใบเดี่ยว รูปแถบ กวาง 0.8 เซนติเมตร ใบสีเขียวเขม ใบธงตั้งตรง ใบมีขนมาก กาบใบสี

เขียว ปลายใบต้ังตรง รูปรางลิ้นใบ ปลาย 2 แฉก ลิ้นใบสีขาว หูใบสีขาว ขอตอใบสีขาว ใบ
แกปลายฤดูและแกชา 

 
ดอก/ชอดอก จำนวนรวง 24 รวงตอกอ รวงจับกันแนน คอรวงสั้น กานรวงตั้งตรง จำนวนเมล็ดดีตอรวง

เฉลี่ย 125 เมล็ด ปลายดอกสีขาว กลีบรองดอกสีฟาง เมล็ดไมมีหางยอดเกสรเพศเมียสี
ขาว 

 
เมล็ด ขนาดเมล็ดสั ้น มีขนบนเปลือกสวนปลายเมล็ด ขนบนเมล็ดยาว เปลือกเมล็ดสีฟาง 

ขาวเปลือกกวาง 3.61 มิลลิเมตร ยาว 7.79 มิลลิเมตร ขาวกลองกวาง 3.10 มิลลิเมตร 
ยาว 5.61 มิลลิเมตร หนา 2.13 มิลลิเมตร ขาวเปลือก 1,000 เมล็ด มีน้ำหนัก 32.78 กรัม 



 
ลักษณะอ่ืนๆ 1. อายุวันเเก็บเกี่ยวปานกลาง ประมาณ 120 วัน อายุวันออกดอก 80 วัน 
 2. การติดเมล็ดสมบูรณ เมล็ดรวงยาก นวดยาก 
 3. ปริมาณอมิโลส : รอยละ 18 คาการสลายขาวในสารดาง: 5 คะแนน 
 4. อุณหภูมิแปงสุก : ต่ำ (<70 oC) ความคงตัวของแปงสุก : ออน (> 80 มม.)  

5. มีกลิ่นหอม (2AP 2.03 ppm) 
 6. ไมไวตอชวงแสง สามารถปลูกและใหผลผลิตที่สูงในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ไดแก 

เชียงราย พะเยา เชียงใหม เมล็ดมีลักษณะสั้นปอมคลายขาวจอปอนิกา ตานทานโรคใบ
ไหม 

 7. ผลผลิตเฉลี่ย 1,153 กิโลกรัมตอไร (ในสภาพแปลงวิจัย) ผลผลิตแปลงใหญ (นาปรัง) 
660 กิโลกรัมตอไร (ความช้ืนเมล็ดรอยละ 14) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของขาวพันธุอโรมา บิวต้ี 

 ก-ข ทรงตน  ค ขาวเปลือก ง ขาวกลอง จ ขาวสาร 

  

ขาวพนัธุอโรมา บิวตี ้  

ก ข 

ค ง จ 



ขาวพันธุอโรมากรีน 

(Oryza sativa ‘Aroma Green’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล 1. บริษัททนา กรุป อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด 

 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ที่อยู 1. เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้นที่ 26,28,33 ถนนพระรามที่ 4 สีลม บางรัก 

กรุงเทพฯ 10500 

 2. เลขที่ 50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โทรศัพท 1. 02-636-1100 

 2. 02-942-8200-45 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 
 ขาวพันธุอโรมากรีน เปนขาวเจาเมล็ดสั้น (ประเภทของพันธุ : พันธุแท) ไมไวตอชวงแสง 

บริษัททนา กรุป อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด รวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดเริ่มการปรับปรุงพันธุขาว

เพื่อใหไดพันธุขาวใหมที่มีลักษณะเมล็ดสั้น (short grain) คลายขาวจาปอนิกา มีคุณภาพการหุงตมตาม

มาตรฐานสำหรับใชเปนวัตถุดิบในอาหารญี่ปุ นโดยไดเริ ่มการผสมระหวาง สายพันธุอินดิกา RSC11003-

MS243-MS6261 (พันธุแม) ซึ่งเปนสายพันธุ ที ่อยูในระหวางการปรับปรุงพันธุของศูนยวิทยาศาสตรขาว 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่มีลักษณะเมล็ดยาวเรียว สีขาว ตานทานตอโรคไหม (Pi-ta) โรคขอบใบแหง 

(xa5, Xa21) เพลี ้ยกระโดดสีน้ำตาล (Bph3, TPS) ทนทานตอน้ำทวมฉับพลัน (Sub1C) และมีกลิ ่นหอม 

(badh2) กับพันธุขาวจาปอนิกา กว.ก.1 (DOA1)  (พันธุพอ) ที่มีลักษณะเมล็ดสั้นปอม (GS3) สีขาว แอมิโลส

ต่ำ มีคุณภาพหุงตมตามมาตรฐานอาหารญี่ปุน คือ เหนียว นุม โดยเริ่มผสมขามในป พ.ศ. 2561 จนถึงการ

ทดสอบผลผลิตแปลงใหญ ในป พ.ศ. 2564/2565 ดังภาพที่ 1 จากการผสมขามและไดเมล็ดลูกผสมชั่วที่ 1 

จำนวน 30 เมล็ด ในฤดูนาป 2561 แลวนำเมล็ดลูกผสมช่ัวที่ 1 มาปลูกเพ่ือปลอยใหผสมตัวเองจนไดเมล็ดช่ัวที่ 

2 จำนวน 250 เมล็ด ทำการปลูกเมล็ดช่ัวที่ 2 ทั้ง 250 เมล็ด ในฤดูนาปรัง ป 2561/62 เพ่ือใหเกิดการกระจาย

ตัวในลักษณะทางการเกษตรเพื่อคัดเลือกลักษณะฟโนไทปที่ตองการ โดยมุงเนนขนาดเมล็ดสั้นปอม และใช

เครื่องหมายชวยในการคัดเลือก SNP/Indel ชวยในการคัดเลือก ไดแก GS3 (ขนาดเมล็ดสั้น) SSIIa (อุณหภูมิ

แปงสุก) wxb (ชนิดแปง) กลิ่นหอม (badh2) โรคใบไหม (Pi-ta) โรคขอบใบแหง (xa5, Xa21) เพลี้ยกระโดดสี

น้ำตาล (Bph3, TPS) และทนทานตอน้ำทวมฉับพลัน (Sub1C) จากนั้นจึงเริ ่มทำการคัดเลือกแบบบันทึก

ประวัติ (pedigree selection) โดยคัดเลือกรายตนที่มีลักษณะเมล็ดสั้นปอม จากสัดสวนความยาวตอความ

กวางเมล็ด < 2  ตามมาตรฐานของ Codex Alimentarius Commission (1990) สามารถคัดเลือกตนในชั่วที่ 

2 ที่มีลักษณะตามตองการและมีเครื่องหมายโมเลกุลเปาหมายครบทุกตำแหนงทั้งที่เปน heterozygous และ 

homozygous ไดจำนวน 27 ตน เก็บเมล็ดช่ัวที่ 3 จาก 27 ตน มาปลูกเพ่ือคัดเลือกในช่ัวที่ 3 แบบ รวงตอแถว 



จำนวน 27 แถว ในฤดูนาป 2562 ทำการคัดเลือกทั้งในและระหวางแถว และยังใชเครื่องหมายชวยในการ

คัดเลือก จนได 9 สายพันธุ นำเมล็ดช่ัวที่ 4 ทั้ง 9 สายพันธุ มาปลูกเปนแปลงยอยขนาด 2.5 x 2.5 เมตร ในฤดู

นาปรังป พ.ศ. 2562/63 ทำการคัดเลือกระหวางสายพันธุได 5 สายพันธุ โดย 5 สายพันธุที่คัดเลือกทำการคัด

ทิ้งตนภายในสายพันธุที่มีลักษณะไมสม่ำเสมอ และเก็บเมล็ดช่ัวที่ 5 ภายในแปลงยอยที่คัดเลือก ปลูกเมล็ดช่ัวที่ 

5 และยังคงคัดเลือก 5 สายพันธุไว แตคัดทิ้งตนแปลกปลอมออกจากแปลงของแตละสายพันธุ จากนั้นทำการ

ทดสอบผลผลิตเบื้องตน (preliminary yield trail) ในชั่วที่ 6 ในฤดูนาปรังป พ.ศ. 2563/64 ของ 5 สายพันธุ 

รวมกับ พันธุ กวก.1 กวก.2 และ RSC11003-MS243-MS6261 ที่ แปลงทดลอง บริษัททนา กรุป อินเตอร

เนชั่นแนล จำกัด อ.พาน จ.เชียงราย ระหวางเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 วาง

แผนการทดลองแบบ RCBD จำนวน 3 ซ้ำ จนสามารถคัดเลือกสายพันธุขาวเมล็ดสั้น ที่มีเมล็ดสีขาว และใหผล

ผลิตที่ใกลเคียงกับพันธุ กวก.2 ได 1 สายพันธุ ไดแก สายพันธุ TAKU51-4-8-2-1-1 จากนั้นจึงทำการปลูก

ทดสอบผลผลิต (yield trial) ในชั่วที่ 7 ที่แปลงทดลอง บริษัททนา กรุป อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด อ.พาน จ.

เชียงราย ในฤดูนาป ระหวางเดือน มิถุนายน ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 รวมกับ พันธุ กวก.1, กวก.2 และ 

RGB66B09 วางแผนการทดลองแบบ RCBD จำนวน 3 ซ้ำ ซึ่งโดยมีขนาดแปลงยอย 2.5 x 3.5 m พบวา สาย

พันธุ TAKU51-4-8-2-1-1 มีศักยภาพการใหผลผลิตใกลเคียงพันธุ กวก. 2 นอกจากนี้ ยังมีตำแหนงของ GS3 

(ขนาดเมล็ดสั้น)  SSIIa (อุณหภูมิแปงสุก) wxb (ชนิดแปง) และมีกลิ่นหอม (badh2) โดยตรวจสอบปริมาณ 

2AP ได 1.90 ppm สวนความตานทานโรค ไดแก โรคใบไหม (Pi-ta) โรคขอบใบแหง (Xa21) เพลี้ยกระโดดสี

น้ำตาล (Bph3, TPS) แตขาดยีน xa5 ที่ทนทานตอโรคขอบใบแหง และ Sub1C ลักษณะทนทานตอน้ำทวม

ฉับพลัน และทดสอบผลผลิตในแปลงใหญอีกครั้งในฤดูนาปรัง ป 2564/65 จึงตั้งชื่อสายพันธุขาวนี้วา “อโร

มากรีน” ซึ่งหมายถึง ความหอมที่เขียวขจี 

 

ทีมปรับปรุงพันธุ 

1. รศ.ดร.ชเนษฎ มาลำพอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2. นายพศวัต นฤมลต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

3. นายพีระณัฐ ทองยศ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

4. นางสาวอุทุมพร ไทรชมภู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

5. นายภวัตร นาควิไล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

6. นายเอกชูพงศ นันตา  บริษัททนา กรุป อินเตอรแนลชันแนล จำกัด 

7. นายปฐมพงษ ต๊ิบปญญา บริษัททนา กรุป อินเตอรแนลชันแนล จำกัด 

 

 

 

 

 



แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ป พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนนิงาน สถานที ่

2561 ขาวสายพันธุ RSC11003-MS243-MS6261 x ขาวพันธุ 

กวก.1 

บริษัททนา กรุป อินเตอร
เนช่ันแนล จำกัด อ.พาน จ.

เชียงราย 
   

นาป 2561 F1  

 30 ตน  

นาปรัง 2561/62 F2  

 250 ตน  

นาป 2562 F3  

 27 ตน  

นาปรัง 2562/63 F4  

 9 สายพันธุ  

นาป 2563 F5  

 5 สายพันธุ  

นาปรัง 2563/64 F6 ทดสอบผลผลิตเบ้ืองตน  

 5 สายพันธุ  

นาป 2564 F7 ทดสอบผลผลิต  

 1 สายพันธุ  

นาปรัง 2564/65 TAKU51-4-8-2-1-1  

 ทดสอบผลผลิตแปลงใหญ  

 ขาวพันธุอโรมากรีน 

 

ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ขาวพันธุอโรมากรีน ช่ือวิทยาศาสตร Oryza sativa ‘Aroma Green’  
วงศ Poaceae พืชลมลุก ขาวเจาเมล็ดสั้น ไมไวตอชวงแสง 

 
ลำตน ทรงกอตั้ง ความสูงตนประมาณ 115 เซนติเมตร จำนวน 23 ตนตอกอ (ปลูก 1 ตนตอ

หลุม) ขอปลองสีเขียว ลำตนแข็งแรง ไมหักลมงาย 
 
ใบ ใบเดี่ยว รูปแถบ กวาง 1.0 เซนติเมตร ใบสีเขียวเขม ใบธงตั้งตรง ใบมีขนบาง กาบใบสีเขียว 

ปลายใบตั้งตรง รูปรางลิ้นใบ ปลาย 2 แฉก ลิ้นใบสีขาว หูใบสีเขียวออน ขอตอใบสีขาว ใบ
แกปลายฤดูและแกชา 

 



ดอก/ชอดอก จำนวนรวง 22 รวงตอกอ รวงจับกันแนน คอรวงโผลเล็กนอย กานรวงตั้งตรง จำนวนเมล็ดดี
ตอรวงเฉลี่ย 118 เมล็ด ปลายดอกสีขาว กลีบรองดอกสีฟาง ยอดเกสรเพศเมียสีขาว 

 
เมล็ด ขนาดเมล็ดสั ้น มีขนบนเปลือกสวนปลายเมล็ด ขนบนเมล็ดยาว เปลือกเมล็ดสีฟาง 

ขาวเปลือกกวาง 3.61 มิลลิเมตร ยาว 7.65 มิลลิเมตร ขาวกลองกวาง 3.14 มิลลิเมตร 
ยาว 5.61 มิลลิเมตร หนา 2.21 มิลลิเมตร มีทองไขนอย ขาวเปลือก 1,000 เมล็ด มี
น้ำหนัก 31.41 กรัม 

 
ลักษณะอ่ืนๆ 1. การติดเมล็ดสมบูรณ เมล็ดรวงยาก นวดยาก 
 2. ปริมาณอมิโลส : รอยละ 18 คาการสลายขาวในสารดาง: 5 คะแนน 
 3. อุณหภูมิแปงสุก : ต่ำ (<70 oC) ความคงตัวของแปงสุก : ออน (> 80 มม.) 
 4. มีกลิ่นหอม (2AP 1.90 ppm) 

5. ไมไวตอชวงแสง มีความเฉพาะเจาะจงในการปลูกและใหผลผลิตที่สูงในเขตพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน ไดแก เชียงราย พะเยา เชียงใหม เมล็ดมีลักษณะสั้นปอมคลายขาวจา
ปอนิกา ตานทานโรคไหม โรคขอบใบแหง และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 

 6. ผลผลิตเฉลี่ย 1,078 กิโลกรัมตอไร (ในสภาพแปลงวิจัย) ผลผลิตแปลงใหญ (นาปรัง) 
780 กิโลกรัมตอไร (ความช้ืนเมล็ดรอยละ 14) 

  



 
ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของขาวพันธุอโรมากรีน 

 ก-ข ทรงตน  ค ขาวเปลือก ง ขาวกลอง จ ขาวสาร 

  

ขาวพนัธุอโรมากรีน 

 

 

 

 

ก ข 

ค ง 
จ 



กระท่อมพันธุ์ก้านแดง56 
(Mitragyna speciosa ‘Kan Dang 56’) 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายชัชคณินทร์  พูนจีระภาคย์ 
ที่อยู ่ เลขที่ 259 หมู่ 3 ต าบลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 81110 
โทรศัพท์ 06-1296-5656 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

กระท่อมพันธุ์ก้านแดง56 ได้จากการเพาะเมล็ดผสมเปิด จากต้นที่จังหวัดสตูล ที่มี
อายุ 65 ปี โดยน าต้นมาปลูกตั้งแต่รุ่นพ่อของนายวันชัย หยงสตา ชื่อ นายสมมุติ หยงสตา  จนมาถึงรุ่น
หลาน ชื่อ นายเอกลอง หยงสตา เมื่อปี พ.ศ. 2544 ได้น าเมล็ดพันธุ์มาเพาะ 20 -30 เมล็ด และพบว่า
มีบางต้นที ่มีลักษณะก้านใบสีแดง  จนกระทั่ง ปี 2559 ได้คัดเลือก 1 ต้น  มีลักษณะก้านของใบนิ ่ม 
ปล้องยาว ก้านใบสีแดง มีรสขมเล็กน้อย มีทรงพุ่มที่แผ่ขยายกว้าง จึงได้ขยายพันธุ์เพิ่มเติมด้วยวิธีการ
ตอนกิ่งได้ จ านวน 40 กิ่ง และตั้งชื่อพันธุ์ว่าก้านแดง 56   

 
 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ์ 
ปี พ.ศ. ขั้นตอนการด าเนินงาน สถานที ่
2544 ต้นแม่พันธุ์              จังหวัดสตูล 

   
2544 น าเมล็ดมาเพาะ 20-30 เมล็ด 

 
                

2559 คัดเลือกได้ 1 ต้น  
   
 ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการตอนกิ่งได้ จ านวน 40 กิ่ง                 
   
 กระท่อมพันธุ์ก้านแดง56  

 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย กระท่อมพันธุ์ก้านแดง56  ชื่อวิทยาศาสตร์ Mitragyna speciosa ‘Kan Dang 56’ 

วงศ์ Rubiaceae  ไม้ต้น 
 
ต้น สูงประมาณ 15 เมตร ทรงพุ่มกว้างประมาณ 10 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น

ประมาณ 20 นิ้ว 
 



ใบ ใบเดี่ยว รูปใบขอบขนาน กว้าง 4-5 นิ้ว ยาว 9-10 นิ้ว ปลายใบแหลม โคนใบมน  
ขอบหยัก เป็นคลื่นเล็กน้อย แผ่นใบสีเขียวเข้ม เส้นใบ 12-14 คู่ เห็นเส้นใบชัดเจน มีหูใบ 
ก้านใบยาว 1.2 นิ้ว สีแดง 

 
ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อกระจุก ออกท่ีหลายยอด ช่อดอกทรงกลม 
 
ผล/เมล็ด ผลทรงกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 นิ้ว เมื่อสุกสีน้ าตาลเข้ม ภายในมีเมล็ด

ประมาณ 20 ถึง 30 เมล็ด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ต้นแม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2   
 
ภาพที่ 2 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของกระท่อมพันธุ์ก้านแดง56 

ก ต้น  ข ใบ  ค ช่อดอก 
 

กระท่อมพันธุ์ก้านแดง56 

ก ข ค 


