สรุปผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการ สํารวจและรวบรวมพันธุขาวพื้นถิ่นของจังหวัดชัยนาท (ก.2.1)
ดําเนินการวันที่ 18 มิถุนายน 2557 และ 21, 25 สิงหาคม 2557
ณ จังหวัดชัยนาท

หนวยงาน คณะเกษตรและชีวภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คํานํา
ประเทศไทยถือไดวาเปนแหลงของขาว เปนศูนยกลางของฐานพันธุกรรมขาวที่มีความหลากหลาย แต
ในปจจุบันเกษตรกรตลอดจนผูบริโภคมีความตองการในการปลูกหรือบริโภคขาวที่ใหผลผลิตสูงและเฉพาะกลุม
มากขึ้นทําใหขาวพื้นเมืองที่มีอยูเดิมมีการปลูกหรือบริโภคลดลง ความตองการผลผลิตตอไรสูงนําไปสูการทํา
เกษตรเชิงเดี่ยว ซึ่งทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนโครงสรางทางภาคเกษตรอยางรวดเร็ว ทําใหขาวพันธุพื้นบานของ
ไทยมีความหลากหลายนอยลง
'ขาวพื้นเมือง' หรือ 'ขาวพื้นบาน' กําเนิดจากการเพาะพันธุและคัดเลือกพันธุขาวที่ทรหดตอแดดฝน
เหมาะสมกับดินในทองที่โดยฝไมลายมือการคัดเลือกของชาวนาในทองถิ่น ปลูกแลวจึงเก็บเมล็ดพันธุไวสงตอ
จากลูกสืบหลาน อีกสวนหนึ่งเกิดจากการกลายพันธุของขาวตามธรรมชาติ เมื่อเพาะปลูกขาวหลายๆ พันธุใน
ทองนาเดียวกัน ขาวสายพันธุเดิมก็แอบผสมปนกันเปนขาวพันธุใหม แตเมื่อไมพนสายตาชาวนาผูเฝาสังเกต
ขาวพันธุใหมที่เกิดมาจะถูกเก็บรักษาพันธุไวหวานนาในฤดูตอไป
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงหวงใยขาวพันธุพื้นเมืองจะไมมีผูปลูกสืบทอด
และสูญพันธุไปในที่สุด แมเกษตรกรบางสวนยังใหความนิยมบริโภคขาวพื้ นเมืองก็ตาม แตไมสามารถหาเมล็ด
พันธุเพาะปลูกไดตามความตองการคณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจึงรวมดําเนินงาน
สนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (โครงการ อพ. สธ.) ระยะ ๕ปที่หา (๑ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐กันยายน ๒๕๕๙) โดยมี
เปาหมายเพื่อ ๑) สํารวจพันธุขาวพื้นถิ่นของจังหวัดชัยนาท ๒) เพื่อศึกษาลักษณะของพันธุขาวทองถิ่นและ
พันธุขาวเศรษฐกิจในจังหวัดชัยนาทและ ๓) เพื่อรวบรวมและอนุรักษพันธุขาวพื้นถิ่นของจังหวัดชัยนาทคณะ
เกษตรและชีว ภาพได ทําการศึกษาและรวบรวมเอกสาร พบวา ขาวพื้ นเมื องของจังหวั ดชัย นาทโดยพบว า
จังหวัดชัยนาทมีขาวพันธุพื้นถิ่นที่ควรแกการรวบรวม อนุรักษและขยายพันธุทั้งสิ้น ๔๗ พันธุ ซึ่งชื่อเรียกพันธุ
ขาวที่ชาวนาคนพบ จะมีลักษณะเปนชื่อที่เรียกงายๆ เชน สามรวง เบื่อน้ํา ขาวคัด นางพญา ขาวอุทัย เปนตน
ทั้งนี้คณะเกษตรและชีวภาพไดดําเนินการปลูกรักษาพันธุขาวขาวเจกซึ่งเปนพันธุขาวพื้นถิ่นที่เหลืออยูและมี
เกษตรกรปลูกจํานวนนอยราย เพื่ออนุ รักษสายพันธไว ที่ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมชัยนาทดวย

นายศิรส ทองเชื้อ
ผูรับผิดชอบโครงการ

สารบัญ
หนา
สวนที่ 1 สวนนํา
แผนงาน
ผลผลิต
งบประมาณ
ลักษณะโครงการ
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงคของโครงการ
สวนที่ 2 ผลการดําเนินงานและสรุปผลประเมินโครงการ
จํานวนผูเขารวมโครงการ
เปาหมายและผลการดําเนินงาน
การใชจายงบประมาณกิจกรรม
สรุปผลประเมินโครงการ/กิจกรรม
ภาพกิจกรรม
สวนที่ 3 สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม
จุดเดน
จุดที่ควรพัฒนา
ปญหา/อุปสรรค
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม
สวนที่ 4 ภาคผนวก
สารบัญพันธุขาวพื้นถิ่น จังหวัดชัยนาท 47 พันธุ
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สวนที่ 1
สวนนํา
แผนงาน

ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลผลิต

ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผลงานการวิจัยเพื่อสรางองคความรู
ผลงานการใหบริการวิชาการ
ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
การสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย

งบประมาณ

จํานวน ...............50,000........... บาท

ไตรมาสที่ ..........1-4 .......

งบประมาณแผนดิน
งบประมาณเงินรายได
 งบกลางมหาวิทยาลัย
 อื่นๆ (ระบุ).....................................................
ลักษณะโครงการ

 งานประจํา
โครงการใหม
โครงการตอเนื่อง ดําเนินการมาแลว 5ป

ผูรับผิดชอบโครงการ

หลักการและเหตุผล

นายศิรส ทองเชื้อ

ตามที่คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมไดรวมดําเนินงานสนอง
พระราชดําริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (โครงการ อพ. สธ.) ระยะ ๕ปที่หา (๑ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐กันยายน ๒๕๕๙) ซึ่งมี
เปาหมายที่จะปกปองพื้นที่ปาธรรมชาติ นอกเขตพื้นที่ของกรมปาไมและกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและ
พั น ธุ พื ช ที่ มีแ ละไม มี ประโยชน เ ชิ งเศรษฐกิ จ อั น จะทํ า ให รั ก ษาพั น ธุ ก รรมดั้ งเดิ ม ในแต ละพื้ น ที่ โดยมี
เปาหมายใหมีการกระจายทั่วทั้งประเทศในเขตพรรณพฤกษชาติไวได
ป จ จุ บั น ความหลากหลายของพั น ธุ ข า วได มี ก ารพั ฒ นาสายพั น ธุ เ พื่ อ มุ ง เน น ผลเชิ ง
เศรษฐกิจเปนอันมาก ทําใหขาวสายพันธุดั้งเดิมมีปริมาณลดลงอยางมาก โดยมรสาเหตุเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและการที่เกษตรกรนิยมใชขาวพันธุดีปลูกแทนพันธุพื้นเมือง จึงนาเปน
หวงวาในอนาคตอันใกลนี้อาจจะไมมีขาวพันธุพื้นเมืองเหลืออยูอีกตอไป เพื่อการอนุรักษและรักษาพันธุ
ขาวพื้นถิ่นในจังหวัดชัยนาท และเพื่อรวมสนองพระราชดําหริ คณะเกษตรและชีวภาพ จึงไดดําเนินการ
จัดทําโครงการสํารวจและรวบรวมพันธุขาวพื้นถิ่นของจังหวัดชัยนาทขึ้น
วัตถุประสงคของโครงการ
๑) สํารวจพันธุขาวพื้นถิ่นของจังหวัดชัยนาท
๒) เพื่อศึกษาลักษณะของพันธุขาวทองถิ่นและพันธุขาวเศรษฐกิจในจังหวัดชัยนาท
๓) เพื่อรวบรวมและอนุรักษพันธุขาวพื้นถิ่นของจังหวัดชัยนาท

สวนที่ 2
ผลการดําเนินงานและสรุปประเมินโครงการ

จํานวนผูเขารวมโครงการ
แผน......5......... คน ผล.........10...........คน
ผูบริหาร
จํานวน 3
คน
อาจารย
จํานวน 4
คน
เจาหนาที่
จํานวน 2
คน
บุคคลทั่วไป
จํานวน
คน
นักศึกษา
จํานวน 1
คน
อื่นๆ
จํานวน
คน
รวมทั้งสิ้น
จํานวน 10
คน
เปาหมายและผลการดําเนินงาน
รายการตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
- จํานวนครั้งในการสํารวจพันธุขา ว จังหวัด
ชัยนาท
- ขอมูลสายพันธุข าวพื้นถิน่ จังหวัดชัยนาท
เชิงคุณภาพ
- ประวัติและความสําคัญของสายพันธุขาวพื้นถิน่
จังหวัดชัยนาท

เชิงเวลา

วัน/เดือน/ป
แผน กําหนดเวลาดําเนินการ
เดือน มิถุนายน – กันยายน 2557
:
ผล : ดําเนินการจริง
วันที่ 18 มิถุนายน 2557 และ 21, 25
สิงหาคม 2557

หนวย

แผน/ผล
การ
ดําเนินงาน
แผน ผล

ผลการดําเนินงาน
ตามแผน
บรรลุ

ครั้ง
ขอมูล

3
1

3
1

/
/

ขอมูล

1

1

/

ไมบรรลุ

อธิบายสาเหตุ
ที่ไมสามารถบรรลุตามแผน

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับแผน
ลาชา  ตามแผน  เร็วกวาแผน
สาเหตุที่ดําเนินการลาชา เนือ่ งจาก....................................

การใชจายงบประมาณ(ตามหมวดงบประมาณที่ไดรบั อนุมัติ)
งบ
บุคลากร

งบ
ลงทุน
เงิน
งบประมาณ
อุดหนุน
คาตอบ คาใช คาวัสดุ
คา
คา
แทน
สอย
สาธารณูปโภค ครุภัณฑ
โครงการที่ 1 สํารวจและรวบรวมพันธุขาวพื้นถิ่นของจังหวัดชัยนาท
กิจกรรมที่ 1 สํารวจและรวบรวมพันธุขาวพื้นถิ่นของจังหวัดชัยนาท
งบประมาณที่ไดรับ
32,640 17,360
งบประมาณทีใ่ ชไป
36,830 12,000
งบประมาณคงเหลือ
- 4,190 5,360
รวมทั้งสิ้น
งบดําเนินงาน

ราย
จายอื่น

รวม

50,000
48,830
1,170

ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่สํารวจพันธุขาวพื้นถิ่น จังหวัดชัยนาท

สวนที่ 3
สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม
จุดเดน
เปนโครงการตามแนวพระราชดําหริ ที่ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากหนวยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน เชน ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ศูนยวิจัยขาว จังหวัดชัยนาท เปนตน
จุดที่ควรพัฒนา
ปญหา/อุปสรรค
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม
ควรเพิ่มระยะเวลาในการดําเนินงานใหมากขึ้น

สวนที่ 4
ภาคผนวก
รายการหลักฐานประกอบการดําเนินงาน

มี

1. เอกสารการอนุมัติโครงการ

ไมมี

/

2. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

/

3. หนังสือขออนุญาตไปราชการ

/

4. รายชื่อผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม

/

5. แบบประเมินโครงการ

/

4. อื่นๆ (โปรดระบุ)สารบัญพันธุขาวพื้นถิ่น จังหวัดชัยนาท 47 พันธุ

/

ผูจัดทํารายงานโครงการ นายศิรส ทองเชื้อ
ตําแหนง

อาจารย

เบอรโทรศัพท 025125192
วันที่ 3 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

จุดเริ่มตนโครงการอพ.สธ.
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีสายพระเนตรยาวไกลทรงเห็นความสําคัญของการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช ในป พ.ศ. 2503 ทรงอนุรักษตนยางนา ในป พ.ศ. 2504 ทรงใหนําพรรณไมจากภูมิภาค
ตางๆ มาปลูกไวในสวนจิตรลดาเพื่อเปนแหลงศึกษา และทรงมีโครงการพระราชดําริที่เกี่ยวกับการอนุรักษ
พัฒนาทรัพยากร พัฒนาแหลงนํ้า การอนุรักษและพัฒนาดินอนุรักษทรัพยากรปาไมเปนการอนุรักษและ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
ตอมาในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรงสืบ
ทอดพระปณิธานตอ โดยมีพระราชดําริกับนายแกวขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวังและผูอํานวยการ
โครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดา ใหดําเนินการอนุรักษพืชพรรณของประเทศ โดยพระราชทานให
โครงการส วนพระองค ฯ สวนจิ ต รลดา โครงการอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ชอั น เนื่ องมาจากพระราชดํ า ริ ฯ
(อพ.สธ.) ไดเริ่มดําเนิน การ โดยฝา ยวิชาการ สํ านักพระราชวั ง เป นผูดําเนินการ สําหรับงบประมาณ
ดํา เนิ น งานนั้ น สํา นั ก งานคณะกรรมการพิ เศษเพื่ อประสานงานโครงการอั นเนื่ องมาจากพระราชดํ า ริ
(กปร.) ไดสนับสนุนใหกับโครงการสวนพระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยจัดสรางธนาคารพืชพรรณขึ้นในป พ.ศ.
2536 สําหรับการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชที่เปนเมล็ดและเนื้อเยื่อ และสนับสนุนงบประมาณดําเนินงานทุก
กิจกรรมตามกรอบของแผนแมบทของ อพ.สธ. จนกระทั่งป พ.ศ. 2551 อพ.สธ. จึงไดรับงบประมาณจาก
สํานัก พระราชวั งเพื่อดําเนิ นงานในกิ จกรรมตา งๆ ของ อพ.สธ. ตามกรอบแผนแม บทระยะ 5 ปที่สี่
(ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554) ในฐานะหนวยงานหนึ่งของสํานักพระราชวัง และให อพ.สธ.
ดําเนินการแยกจากโครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดา
สํ า หรั บ การดํ า เนิ น โครงการสํ า รวจและรวบรวมพั น ธุ ข า วพื้ น ถิ่ น ของจั ง หวั ด ชั ย นาท ใน
ปงบประมาณ 2557 ที่ปานมานั้น คณะเกษตรและชีวภาพไดทําการรวบรวมพันธุขาวพื้นถิ่นของจังหวัด
ชัยนาทไดทั้งสิ้น 47 พันธุ และไดรับความอนุเคราะหจากศูนยวิจัยขาวปทุมธานี กรมการขาว มอบเมล็ด
พันธุขาวพื้นถิ่นเพื่อการเก็บรักษา ขยายพันธุและอนุรักษ จํานวน 7 พันธุ ไดแก พันธุขาวคัด GS.No.6271
พันธุขาวประกวด GS.No.6550 พันธุขาวอุทัย GS.No.6573 พันธุขาวพวง GS.No.6575 พันธุหลวง
ประทานเบา GS.No.6811 พันธุดีสี่ GS.No.8060 และพันธุเหลืองออน GS.No.14692 ทั้งนี้ ยังไดรับ
ความอนุเคราะหจาก ศูนยวิจัยขาวจังหวัดชัยนาท มอบขาวพันธุขาวเจกใหกับคณะฯ เพื่อทําการทดลอง
ดวย
ขาวพื้นเมืองทั้ง 47 พันธุที่คณะเกษตรและชีวภาพไดสํารวจและรวบรวมไวนั้น ไดนํามาถายทอด
ขอมูลในรูปแบบของเอกสารประกอบโครงการ ประกอบดวยรายละเอียดเกี่ยวกับ ลักษณะทางการเกษตร
ลักษณะทางพฤกษศาสตร ลักษณะทางการภาพของเมล็ด คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ด ความตานทานตอ
โรคและแมลงศัตรูและความทนตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม

สารบัญพันธุขาวพื้นถิ่น จังหวัดชัยนาท 47 พันธุ
ชื่อพันธุขาว
พันธุขาว สามรวง (G.S.no.6557)
พันธุขาว สามรวง (G.S.NO.6799)
พันธุขาว สามรวง (G.S.no.8240)
พันธุขาว ขาวรวง (G.S.no.06557)
พันธุขาว เบื่อน้ํา (G.S.no.5395)
พันธุขาว ขาวสอาด (G.S.no.5403)
พันธุขาว ขาวคัด (G.S.no.PCRC92018)
พันธุขาว ขาวคัด (G.S.no.2035)
พันธุขาว ขาวคัด (G.S.no.6271)
พันธุขาว ดี-4 (G.S.no.8060)
พันธุขาว นางลอย (G.S.no.14287)
พันธุขาว ขาวอุทัย (G.S.no.6573)
พันธุขาว ขาวอุทัย (G.S.no.06573)
พันธุขาว หลวงประทานเบา (G.S.no.6811)
พันธุขาว สระไมแดง (G.S.no.06527)
พันธุขาว กอนแกว (G.S.no.06532)
พันธุขาว ทองใบยุง (G.S.no.06534)
พันธุขาว เหลืองออน (G.S.no.14692)
พันธุขาว เหลืองออน (G.S.no.14692)
พันธุขาว เหลืองออน (G.S.no.14692)
พันธุขาว เหลืองทอง (G.S.no.8052)
พันธุขาว หลวงประทาน (G.S.no.6549)
พันธุขาว หลวงประทาน (G.S.no.06409)
พันธุขาว เกวียนหัก (G.S.no.06551)
พันธุขาว หารวง (G.S.no.5397)
พันธุขาว เจ็ดรวง (G.S.no.6572)
พันธุขาว เจ็ดรวง (G.S.no.5465)

หนา
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

สารบัญพันธุขาว
ชื่อพันธุขาว
พันธุขาว เจ็ดรวง (G.S.no.06572)
พันธุขาว ขาวเกษตร (G.S.no.8234)
พันธุขาว ขาวเกษตร (G.S.no.07579)
พันธุขาว ขาวเกษตร (G.S.no.08234)
พันธุขาว จําปา (G.S.no.06540)
พันธุขาว ขาวหลวง (G.S.no.6780)
พันธุขาว ขาวหลวง (G.S.no.6563)
พันธุขาว ขาวหลวง (G.S.no.10811)
พันธุขาว จําปาทอง (G.S.no.6558)
พันธุขาว จําปาทอง (G.S.no.06558)
พันธุขาว ขาวลําไย (G.S.no.06564)
พันธุขาว ขาวลาย (G.S.no.07245)
พันธุขาว ขาวพวง (G.S.no.06575)
พันธุขาว พระยาเทกอง (G.S.no.06529)
พันธุขาว ขาวเปลือกไข (G.S.no.06530)
พันธุขาว ขาวประกวด (G.S.no.06550)
พันธุขาว ขาวประกวด (G.S.no.06550)
พันธุขาว สองรวง (G.S.no.06536)
พันธุขาว พวงหางหมู (G.S.no.06538)
พันธุขาว มะลิเลื้อย (G.S.no.10801)

หนา
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
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พันธุขาว สามรวง (G.S.no.6557)
แหลงที่รวบรวม อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
ชนิดของขาว Indica เปนขาวทนน้ําลึก
ลักษณะทางการเกษตร
ความยาวของเมล็ดขาวเปลือก 8.12 มม.
ลักษณะใบธง
ตั้งตรง
ความกวางของเมล็ดขาวเปลือก 3.14 มม.
ลักษณะรวง
ปานกลาง
สีของขาวกลอง
น้ําตาลออน
การยืดของคอรวง
คอรวงยาว
รูปรางของขาวกลอง
คอนขางปอม
ความยาวรวง
21 ซม.
ความยาวของขาวกลอง
5.99 มม.
กานรวง
ออน
ความกวางของขาวกลอง
2.72 มม.
การแตกระแง
ไมแตก
การเปนทองไข
มาก (2.91)
หางขาว
ไมมี
คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ด
การติดเมล็ด
ปานกลาง (75ปริมาณอมิโลส (%)
27.69
90%)
อุณหภูมิแปงสุก
ปานกลาง (70-74°
ความสูง
155 ซม.
ซ.)
จํานวนตนตอกอ
11 ตน
ความคงตัวของแปงสุก
ออน (61-100
ความแข็งแรงลําตน
ลม
มม.)
เสนผาศูนยกลางลําตน
0.6 ซม.
อัตราการยืดตัวของแปงสุก ปกติ (1.70)
การแกของใบ
ปานกลาง
ความหอม
ไมหอม
วันออกดอก
1 ธ.ค.
ความตานทานตอโรคและแมลงศัตรู
น้ําหนัก 100เมล็ดขาวเปลือก 2.59 กรัม
โรคไหม
ไมตานทาน
การรวงของเมล็ด
งาย
เพลี้ยจักจั่นสีเขียว
ไมตานทาน
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล
ไมตานทาน
ทรงกอ
แผเปนแนวนอน
สีของปลอง
เขียว
สีของแผนใบ
เขียว
ความยาวของแผนใบ
44 ซม.
ความกวางของแผนใบ
1.0 ซม.
สีของกาบใบ
เขียว
สีของลิ้นใบ
ขาว
รูปรางของลิ้นใบ
มี 2 ยอด
ความยาวของลิ้นใบ
2.4 ซม.
สีของหูใบ
เขียว
การมีขนบนแผนใบ
เกลี้ยง
สีของยอดเกสรตัวเมีย
ขาว
สีของยอดดอก
ฟาง
สีของกลีบรองดอก
ฟาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร (ตอ)
ความยาวของกลีบรองดอก สั้น (<1.5 มม.)
ขนบนเปลือกเมล็ด
เกลี้ยง
ลักษณะทางกายภาพของเมล็ด
ชนิดของขาวสาร
ขาวเจา
สีเปลือกเมล็ด
สีฟาง
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พันธุขาว สามรวง (G.S.NO.6799)
แหลงที่รวบรวม อ.บานนา จ.นครนายก
ชนิดของขาว Indica เปนขาวนาสวน
ลักษณะทางการเกษตร
สีเปลือกเมล็ด
สีฟาง
ลักษณะใบธง
ปานกลาง
ความยาวของเมล็ดขาวเปลือก 9.08 มม.
ลักษณะรวง
จับกันแนน
ความกวางของเมล็ดขาวเปลือก 2.49 มม.
การยืดของคอรวง
โผลเล็กนอย
สีของขาวกลอง
น้ําตาลออน
ความยาวรวง
21 ซม.
รูปรางของขาวกลอง
เรียว
กานรวง
ออน
ความยาวของขาวกลอง
7.28 มม.
การแตกระแง
ปานกลาง
ความกวางของขาวกลอง
2.29 มม.
หางขาว
ไมมี
การเปนทองไข
นอย
การติดเมล็ด
นอย (50-74%)
คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ด
ความสูง
205 ซม.
ปริมาณอมิโลส (%)
23.43
จํานวนตนตอกอ
5ตน
อุณหภูมิแปงสุก
ปานกลาง (70-74°
ความแข็งแรงของลําตน
ลมงายมาก
ซ.)
เสนผาศูนยกลางลําตน
0.6 ซม.
ความคงตัวของแปงสุก
ปานกลาง (41-60
การแกของใบ
ปานกลาง
มม.)
วันออกดอก
8 พ.ย.
อัตราการยืดตัวของแปงสุก ปกติ (1.56)
น้ําหนัก 100 เมล็ดขาวเปลือก 2.28 กรัม
ความหอม
ไมหอม
การรวงของเมล็ด
ปานกลาง
ความตานทานตอโรคและแมลงศัตรู
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
โรคไหม
ไมตานทาน
ทรงกอ
กอแผ
เพลี้ยจักจั่นสีเขียว
ไมตานทาน
สีของปลอง
เหลืองออน
เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล
ไมตานทาน
สีของแผนใบ
สีเขียวเขม
ความทนตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม
ความยาวของแผนใบ
41 ซม.
ความสามารถในการทนแลง ปานกลาง
ความกวางของแผนใบ
1.1 ซม.
ความสามารถในการฟนตัวจากแลง
ปาน
สีของกาบใบ
เขียว
กลาง
สีของลิ้นใบ
ขาว
ความสามารถในการทนตอสภาพจมน้ํา ไมทน
รูปรางของลิ้นใบ
มี 2 ยอด
ความสามารถในการขึ้นน้ํา ไมขึ้นน้ํา
ความยาวของลิ้นใบ
1.3 ซม.
สีของหูใบ
เขียว
การมีขนบนแผนใบ
เกลี้ยง
สีของยอดเกสรตัวเมีย
ขาว
สีของยอดดอก
น้ําตาล
สีของกลีบรองดอก
ฟาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร (ตอ)
ความยาวของกลีบรองดอก สั้น (<1.5 มม.)
ขนบนเปลือกเมล็ด
เกลี้ยง
ลักษณะทางกายภาพของเมล็ด
ชนิดของขาวสาร
ขาวเจา
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พันธุขาว สามรวง (G.S.no.8240)
แหลงที่รวบรวม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
ชนิดของขาว Indica เปนขาวทนน้ําลึก
ลักษณะทางการเกษตร
ชนิดของขาวสาร
ขาวเจา
ลักษณะใบธง
ปานกลาง
สีเปลือกเมล็ด
สีฟาง
ลักษณะรวง
ปานกลาง
ความยาวของเมล็ดขาวเปลือก 8.60 มม.
การยืดของคอรวง
สั้น
ความกวางของเมล็ดขาวเปลือก 3.10 มม.
ความยาวรวง
31 ซม.
สีของขาวกลอง
น้ําตาลออน
กานรวง
ออน
รูปรางของขาวกลอง
เรียว
การแตกระแง
ปานกลาง
ความยาวของขาวกลอง
6.32มม.
หางขาว
ไมมี
ความกวางของขาวกลอง
2.45 มม.
การติดเมล็ด
ปานกลาง (75การเปนทองไข
ปานกลาง (1.4)
90%)
คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ด
ความสูง
182 ซม.
ปริมาณอมิโลส (%)
27.00
จํานวนตนตอกอ
9 ตน
อุณหภูมิแปงสุก
สูง (>75°ซ.)
ความแข็งแรงของลําตน
ลม
ความคงตัวของแปงสุก
แข็ง (< 40 มม.)
เสนผาศูนยกลางลําตน
0.7 ซม.
อัตราการยืดตัวของแปงสุก ปกติ (1.48)
การแกของใบ
ชา
ความหอม
ไมหอม
วันออกดอก
30 พ.ย.
ความตานทานตอโรคและแมลงศัตรู
น้ําหนัก 100 เมล็ดขาวเปลือก 2.86 กรัม
โรคไหม
ไมตานทาน
การรวงของเมล็ด
นอย
เพลี้ยจักจั่นสีเขียว
คอนขางออนแอ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล
ตานทาน
ทรงกอ
กอแบะ
ความทนตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม
สีของปลอง
เหลืองออน
ความสามารถในการทนแลง ปานกลาง
สีของแผนใบ
เขียว
ความสามารถในการฟนตัวจากแลง
ดี
ความยาวของแผนใบ
44 ซม.
ความสามารถในการทนตอสภาพจมน้ํา ไมมี
ความกวางของแผนใบ
1.5 ซม.
ขอมูล
สีของกาบใบ
เขียว
ความสามารถในการขึ้นน้ํา ไมมีขอมูล
สีของลิ้นใบ
ขาว
รูปรางของลิ้นใบ
แหลม
ความยาวของลิ้นใบ
2.2 ซม.
สีของหูใบ
เขียว
การมีขนบนแผนใบ
เกลี้ยง
สีของยอดเกสรตัวเมีย
ขาว
สีของยอดดอก
ขาว
สีของกลีบรองดอก
ฟาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร (ตอ)
ความยาวของกลีบรองดอก สั้น (<1.5 มม.)
ขนบนเปลือกเมล็ด
เกลี้ยง
ลักษณะทางกายภาพของเมล็ด
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พันธุขาวขาวรวง (G.S.no.06557)
แหลงที่รวบรวม อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
ชนิดของขาว Indicaเปนขาวขึ้นน้ํา
ลักษณะทางการเกษตร
ชนิดของขาวสาร
ขาวเจา
ลักษณะใบธง
เปนแนวนอน
สีเปลือกเมล็ด
สีฟาง
ลักษณะรวง
ปานกลาง
ความยาวของเมล็ดขาวเปลือก 8.4 มม.
การยืดของคอรวง
คอรวงยาว
ความกวางของเมล็ดขาวเปลือก 3.0 มม.
ความยาวรวง
27 ซม.
สีของขาวกลอง
น้ําตาลออน
กานรวง
ออน
รูปรางของขาวกลอง
เรียว
การแตกระแง
ระแงถี่
ความยาวของขาวกลอง
6.15 มม.
หางขาว
ไมมี
ความกวางของขาวกลอง
2.70 มม.
การติดเมล็ด
ปานกลาง(75การเปนทองไข
มาก (2.03)
90%)
คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ด
ความสูง
205 ซม.
ปริมาณอมิโลส (%)
30.11
จํานวนตนตอกอ
6 ตน
อุณหภูมิแปงสุก
ปานกลาง (70ความแข็งแรงของลําตน
ลม
74°ซ.)
เสนผาศูนยกลางลําตน
0.8 ซม.
ความคงตัวของแปงสุก
แข็ง ( <40 มม.)
การแกของใบ
ปานกลาง
อัตราการยืดของแปงสุก
ปกติ (1.61)
วันออกดอก
3 ธ.ค.
ความหอม
ไมหอม
น้ําหนัก 100 เมล็ดขาวเปลือก 2.2 กรัม
ความตานทานตอโรคและแมลงศัตรู
ไมมี
การรวงของเมล็ด
ปานกลาง
ขอมูล
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ความทนตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม
ทรงกอ
แผเปนแนวนอน
ความสามารถในการทนแลง ปานกลาง
สีของปลอง
เขียว
ความสามารถในการฟนตัวจากแลง
ดี
สีของแผนใบ
เขียว
ความสามารถในการทนตอสภาพจมน้ํา ไมทน
ความยาวของแผนใบ
30 ซม.
ความสามารถในการขึ้นน้ํา
ความกวางของแผนใบ
1.5 ซม.
ความลึกของน้ํา 90 ซม. ดี
สีของกาบใบ
เขียว
ความลึกของน้ํา 110 ซม. ดี
สีของลิ้นใบ
ขาว
ความลึกของน้ํา 150 ซม. ดี
รูปรางของลิ้นใบ
มี 2 ยอด
ความยาวของลิ้นใบ
1.0 ซม.
สีของหูใบ
เขียว
การมีขนบนแผนใบ
เกลี้ยง
สีของยอดเกสรตัวเมีย
ขาว
สีของยอดดอก
ขาว
สีของกลีบรองดอก
ฟาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร (ตอ)
ความยาวของกลีบรองดอก สั้น (<1.5มม.)
ขนบนเปลือกเมล็ด
เกลี้ยง
ลักษณะทางกายภาพของเมล็ด
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พันธุขาวเบื่อน้ํา (G.S.no.5395)
แหลงที่รวบรวม อ.ตาพระยา จ.สระแกว
ชนิดของขาว Indicaเปนขาวไร
ลักษณะทางการเกษตร
ชนิดของขาวสาร
ขาวเจา
ลักษณะใบธง
ตั้งตรง
สีเปลือกเมล็ด
สีฟาง
ลักษณะรวง
ปานกลาง
ความยาวของเมล็ดขาวเปลือก 10.17 มม.
การยืดของคอรวง
สั้น
ความกวางของเมล็ดขาวเปลือก 2.52 มม.
ความยาวรวง
23 ซม.
สีของขาวกลอง
น้ําตาลออน
กานรวง
ออน
รูปรางของขาวกลอง
เรียว
การแตกระแง
ปานกลาง
ความยาวของขาวกลอง
7.54มม.
หางขาว
ไมมี
ความกวางของขาวกลอง
2.20มม.
การติดเมล็ด
ปานกลาง(75การเปนทองไข
นอย (0.05)
90%)
คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ด
ความสูง
131 ซม.
ปริมาณอมิโลส (%)
16.37
จํานวนตนตอกอ
11 ตน
อุณหภูมิแปงสุก
ต่ํา (<69°ซ.)
ความแข็งแรงของลําตน
คอนขางแข็ง
ความคงตัวของแปงสุก
ปานกลาง (41เสนผาศูนยกลางลําตน
0.5 ซม.
60มม.)
การแกของใบ
ปานกลาง
อัตราการยืดของแปงสุก
ปกติ (1.47)
วันออกดอก
12 ต.ค.
ความหอม
หอม
น้ําหนัก 100 เมล็ดขาวเปลือก 2.72 กรัม
ความตานทานตอโรคและแมลงศัตรู
การรวงของเมล็ด
ปานกลาง
โรคไหม
ไมตานทาน
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
เพลี้ยจักจั่นสีเขียว
ไมตานทาน
ทรงกอ
กอตั้ง
เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล
ไมตานทาน
สีของปลอง
เขียว
สีของแผนใบ
เขียว
ความยาวของแผนใบ
55 ซม.
ความกวางของแผนใบ
1.4 ซม.
สีของกาบใบ
เขียว
สีของลิ้นใบ
ขาว
รูปรางของลิ้นใบ
มี 2 ยอด
ความยาวของลิ้นใบ
0.9 ซม.
สีของหูใบ
เขียว
การมีขนบนแผนใบ
มีขน
สีของยอดเกสรตัวเมีย
เหลือง
สีของยอดดอก
ฟาง
สีของกลีบรองดอก
เหลือง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร (ตอ)
ความยาวของกลีบรองดอก สั้น (<1.5มม.)
ขนบนเปลือกเมล็ด
เกลี้ยง
ลักษณะทางกายภาพของเมล็ด
20

พันธุขาวขาวสอาด (G.S.no.5403)
แหลงที่รวบรวม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ชนิดของขาว Indicaเปนขาวนาสวน
ลักษณะทางการเกษตร
ชนิดของขาวสาร
ขาวเจา
ลักษณะใบธง
แนวนอน
สีเปลือกเมล็ด
สีฟาง
ลักษณะรวง
ปานกลาง
ความยาวของเมล็ดขาวเปลือก 9.85มม.
การยืดของคอรวง
สั้น
ความกวางของเมล็ดขาวเปลือก 2.75มม.
ความยาวรวง
24 ซม.
สีของขาวกลอง
น้ําตาลออน
กานรวง
ออน
รูปรางของขาวกลอง
เรียว
การแตกระแง
ปานกลาง
ความยาวของขาวกลอง
7.42มม.
หางขาว
ไมมี
ความกวางของขาวกลอง
2.30มม.
การติดเมล็ด
ปานกลาง(75การเปนทองไข
นอย (0.7)
90%)
คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ด
ความสูง
141 ซม.
ปริมาณอมิโลส (%)
25.72
จํานวนตนตอกอ
9 ตน
อุณหภูมิแปงสุก
ปานกลาง (70ความแข็งแรงของลําตน
ปานกลาง
74° ซ.)
เสนผาศูนยกลางลําตน
0.7 ซม.
ความคงตัวของแปงสุก
แข็ง (<40มม.)
การแกของใบ
เร็ว
อัตราการยืดของแปงสุก
ปกติ (1.63)
วันออกดอก
6 พ.ย.
ความหอม
หอมปานกลาง
น้ําหนัก 100 เมล็ดขาวเปลือก 2.79 กรัม
ความตานทานตอโรคและแมลงศัตรู
การรวงของเมล็ด
ยาก
โรคไหม
ไมตานทาน
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
เพลี้ยจักจั่นสีเขียว
คอนขางออนแอ
ทรงกอ
กอตั้ง
เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล
ตานทานปาน
สีของปลอง
เขียว
กลาง
สีของแผนใบ
เขียว
ความยาวของแผนใบ
50 ซม.
ความกวางของแผนใบ
1.3 ซม.
สีของกาบใบ
เขียว
สีของลิ้นใบ
ขาว
รูปรางของลิ้นใบ
มี 2 ยอด
ความยาวของลิ้นใบ
1.3 ซม.
สีของหูใบ
เขียว
การมีขนบนแผนใบ
เกลี้ยง
สีของยอดเกสรตัวเมีย
ขาว
สีของยอดดอก
ฟาง
สีของกลีบรองดอก
ฟาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร (ตอ)
ความยาวของกลีบรองดอก สั้น (<1.5มม.)
ขนบนเปลือกเมล็ด
เกลี้ยง
ลักษณะทางกายภาพของเมล็ด
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พันธุขาวขาวคัด (G.S.no.PCRC92018)
แหลงที่รวบรวม อ.โพธิ์ประทับชาง จ.พิจิตร
ชนิดของขาว Indicaเปนขาวนาสวน
ลักษณะทางการเกษตร
ชนิดของขาวสาร
ขาวเจา
ลักษณะใบธง
แนวนอน
สีเปลือกเมล็ด
สีฟาง
ลักษณะรวง
จับกันแนน
ความยาวของเมล็ดขาวเปลือก 10.43มม.
การยืดของคอรวง
คอรวงยาว
ความกวางของเมล็ดขาวเปลือก 2.85มม.
ความยาวรวง
27 ซม.
สีของขาวกลอง
น้ําตาลออน
กานรวง
ออน
รูปรางของขาวกลอง
เรียว
การแตกระแง
ระแงถี่
ความยาวของขาวกลอง
8.06มม.
หางขาว
ไมมี
ความกวางของขาวกลอง
2.38มม.
การติดเมล็ด
ปานกลาง(75การเปนทองไข
ปานกลาง
90%)
(1.14)
ความสูง
181 ซม.
คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ด
จํานวนตนตอกอ
10 ตน
ปริมาณอมิโลส (%)
28.54
ความแข็งแรงของลําตน
ลม
อุณหภูมิแปงสุก
ปานกลาง (70เสนผาศูนยกลางลําตน
0.8 ซม.
74° ซ.)
การแกของใบ
ใบแกชา
ความคงตัวของแปงสุก
แข็ง (<40 มม.)
วันออกดอก
20 พ.ย.
อัตราการยืดของแปงสุก
ปกติ (1.53)
น้ําหนัก 100 เมล็ดขาวเปลือก 3.19 กรัม
ความหอม
ไมหอม
การรวงของเมล็ด
งาย
ความตานทานตอโรคและแมลงศัตรู
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
โรคไหม
ไมตานทาน
ทรงกอ
กอตั้ง
เพลี้ยจักจั่นสีเขียว
ไมตานทาน
สีของปลอง
เหลืองออน
เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล
ไมตานทาน
สีของแผนใบ
เขียว
ความยาวของแผนใบ
31 ซม.
ความกวางของแผนใบ
1.1 ซม.
สีของกาบใบ
เขียว
สีของลิ้นใบ
ขาว
รูปรางของลิ้นใบ
มี 2 ยอด
ความยาวของลิ้นใบ
1.6 ซม.
สีของหูใบ
เขียว
การมีขนบนแผนใบ
เกลี้ยง
สีของยอดเกสรตัวเมีย
ขาว
สีของยอดดอก
ฟาง
สีของกลีบรองดอก
ฟาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร (ตอ)
ความยาวของกลีบรองดอก สั้น (<1.5มม.)
ขนบนเปลือกเมล็ด
เกลี้ยง
ลักษณะทางกายภาพของเมล็ด
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พันธุขาวขาวคัด (G.S.no.2035)
แหลงที่รวบรวม ไมมีขอมูล
ชนิดของขาว Indicaเปนขาวขึ้นน้ํา
ลักษณะทางการเกษตร
ลักษณะทางกายภาพของเมล็ด
ลักษณะใบธง
ปานกลาง
ชนิดของขาวสาร
ขาวเจา
ลักษณะรวง
ปานกลาง
สีเปลือกเมล็ด
สีเหลือง
การยืดของคอรวง
สั้น
ความยาวของเมล็ดขาวเปลือก 10.24 มม.
ความยาวรวง
23 ซม.
ความกวางของเมล็ดขาวเปลือก 2.83 มม.
กานรวง
ออน
สีของขาวกลอง
น้ําตาลเขม
การแตกระแง
ปานกลาง
รูปรางของขาวกลอง
เรียว
หางขาว
มี ( <1 ซม.) สี
ความยาวของขาวกลอง
7.36 มม.
ฟาง
ความกวางของขาวกลอง
2.28 มม.
การติดเมล็ด
ปานกลาง(75การเปนทองไข
นอย (2-3)
90%)
คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ด
ความสูง
221 ซม.
ปริมาณอมิโลส (%)
29.21
จํานวนตนตอกอ
6 ตน
อุณหภูมิแปงสุก
ปานกลาง (70ความแข็งแรงของลําตน
ลม
74° ซ.)
เสนผาศูนยกลางลําตน
1.0 ซม.
ความคงตัวของแปงสุก
ปานกลาง (40การแกของใบ
ปานกลาง
60มม.)
วันออกดอก
21 พ.ย.
อัตราการยืดของแปงสุก
ปกติ (1.56)
น้ําหนัก 100 เมล็ดขาวเปลือก 3.12 กรัม
ความหอม
ไมหอม
การรวงของเมล็ด
นอย
ความตานทานตอโรคและแมลงศัตรู
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
โรคไหม
ไมตานทาน
ทรงกอ
กอแบะ
ความทนตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม
สีของปลอง
เหลืองออน
ความสามารถในการทนแลง ปานกลาง
สีของแผนใบ
เขียว
ความสามารถในการฟนตัวจากแลง
ดี
ความยาวของแผนใบ
42 ซม.
ความสามารถในการทนตอสภาพจมน้ํา ไมทน
ความกวางของแผนใบ
1.1 ซม.
ความสามารถในการขึ้นน้ํา
สีของกาบใบ
เขียว
ความลึกของน้ํา 90 ซม. ดี
สีของลิ้นใบ
ขาว
ความลึกของน้ํา 110 ซม. ไมขึ้นน้ํา
รูปรางของลิ้นใบ
มี 2 ยอด
ความยาวของลิ้นใบ
1.9 ซม.
สีของหูใบ
เขียว
การมีขนบนแผนใบ
เกลี้ยง
สีของยอดเกสรตัวเมีย
ขาว
สีของยอดดอก
ขาว
สีของกลีบรองดอก
ฟาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร (ตอ)
ความยาวของกลีบรองดอก สั้น (<1.5มม.)
ขนบนเปลือกเมล็ด
เกลี้ยง
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พันธุขาวขาวคัด (G.S.no.6271)
แหลงที่รวบรวม ไมมีขอมูล
ชนิดของขาว Indicaเปนขาวทนน้ําลึก
ลักษณะทางการเกษตร
ลักษณะทางกายภาพของเมล็ด
ลักษณะใบธง
ปานกลาง
ชนิดของขาวสาร
ขาวเจา
ลักษณะรวง
ปานกลาง
สีเปลือกเมล็ด
สีฟาง
การยืดของคอรวง
สั้น
ความยาวของเมล็ดขาวเปลือก 11.05 มม.
ความยาวรวง
25 ซม.
ความกวางของเมล็ดขาวเปลือก 2.78 มม.
กานรวง
ออน
สีของขาวกลอง
น้ําตาลออน
การแตกระแง
ปานกลาง
รูปรางของขาวกลอง
เรียวยาว
หางขาว
ไมมี
ความยาวของขาวกลอง
8.56 มม.
การติดเมล็ด
ปานกลาง(75ความกวางของขาวกลอง
2.34 มม.
90%)
การเปนทองไข
ไมมีขอมูล
ความสูง
211 ซม.
คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ด
จํานวนตนตอกอ
4 ตน
ปริมาณอมิโลส (%)
26.60
ความแข็งแรงของลําตน
ลม
อุณหภูมิแปงสุก
สูง (> 75° ซ.)
เสนผาศูนยกลางลําตน
0.5 ซม.
ความคงตัวของแปงสุก
ปานกลาง (41การแกของใบ
ปานกลาง
60มม.)
วันออกดอก
1 ธ.ค.
อัตราการยืดของแปงสุก
ปกติ (1.4)
น้ําหนัก 100 เมล็ดขาวเปลือก 2.58 กรัม
ความหอม
ไมหอม
การรวงของเมล็ด
นอย
ความตานทานตอโรคและแมลงศัตรู
ไมมี
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ขอมูล
ทรงกอ
กอแบะ
ความทนตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม
สีของปลอง
เหลืองออน
ความสามารถในการทนแลง ปานกลาง
สีของแผนใบ
เขียว
ความสามารถในการฟนตัวจากแลง
ดี
ความยาวของแผนใบ
38 ซม.
ความสามารถในการทนตอสภาพจมน้ํา ไมทน
ความกวางของแผนใบ
1.1 ซม.
ความสามารถในการขึ้นน้ํา
สีของกาบใบ
เขียว
ความลึกของน้ํา 90 ซม. เล็กนอย
สีของลิ้นใบ
ขาว
ความลึกของน้ํา 110 ซม. เล็กนอย
รูปรางของลิ้นใบ
มี 2 ยอด
ความลึกของน้ํา 150 ซม. ไมขึ้นน้ํา
ความยาวของลิ้นใบ
1.9 ซม.
สีของหูใบ
เขียว
การมีขนบนแผนใบ
เกลี้ยง
สีของยอดเกสรตัวเมีย
ขาว
สีของยอดดอก
ขาว
สีของกลีบรองดอก
ฟาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร (ตอ)
ความยาวของกลีบรองดอก สั้น (<1.5มม.)
ขนบนเปลือกเมล็ด
เกลี้ยง
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พันธุขาวดี-4 (G.S.no.8060)
แหลงที่รวบรวม อ.เมือง จ.นครนายก
ชนิดของขาว Indicaเปนขาวนาสวน
ลักษณะทางการเกษตร
ขนบนเปลือกเมล็ด
เกลี้ยง
ลักษณะใบธง
ปานกลาง
ลักษณะทางกายภาพของเมล็ด
ลักษณะรวง
ปานกลาง
ชนิดของขาวสาร
ขาวเจา
การยืดของคอรวง
สั้น
สีเปลือกเมล็ด
สีฟาง
ความยาวรวง
27 ซม.
ความยาวของเมล็ดขาวเปลือก 10.56 มม.
กานรวง
ออน
ความกวางของเมล็ดขาวเปลือก 2.75 มม.
การแตกระแง
ปานกลาง
สีของขาวกลอง
น้ําตาลออน
หางขาว
ไมมีขอมูล
รูปรางของขาวกลอง
เรียว
การติดเมล็ด
ปานกลาง(75ความยาวของขาวกลอง
7.44 มม.
90%)
ความกวางของขาวกลอง
2.35 มม.
ความสูง
164 ซม.
การเปนทองไข
นอย (0.5)
จํานวนตนตอกอ
5 ตน
คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ด
ความแข็งแรงของลําตน
ลมงายมาก
ปริมาณอมิโลส (%)
24.57
เสนผาศูนยกลางลําตน
0.7 ซม.
อุณหภูมิแปงสุก
ปานกลาง (70การแกของใบ
แกชา
74° ซ.)
วันออกดอก
24 พ.ย.
ความคงตัวของแปงสุก
ปานกลาง (41น้ําหนัก 100 เมล็ดขาวเปลือก 2.90 กรัม
60มม.)
การรวงของเมล็ด
นอย
อัตราการยืดของแปงสุก
ปกติ (1.45)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ความหอม
ไมหอม
ทรงกอ
กอตั้ง
ความตานทานตอโรคและแมลงศัตรู
สีของปลอง
เหลืองออน
ความทนตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม
สีของแผนใบ
เขียว
ความสามารถในการทนแลง ปานกลาง
ความยาวของแผนใบ
48 ซม.
ความสามารถในการฟนตัวจากแลง
ดี
ความกวางของแผนใบ
1.1 ซม.
ความสามารถในการทนตอสภาพจมน้ํา ไมทน
สีของกาบใบ
เขียว
ความสามารถในการขึ้นน้ํา ไมมีขอมูล
สีของลิ้นใบ
ขาว
รูปรางของลิ้นใบ
มี 2 ยอด
ความยาวของลิ้นใบ
2.1 ซม.
สีของหูใบ
เขียว
การมีขนบนแผนใบ
เกลี้ยง
สีของยอดเกสรตัวเมีย
ขาว
สีของยอดดอก
ฟาง
สีของกลีบรองดอก
ฟาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร (ตอ)
ความยาวของกลีบรองดอก ปานกลาง ( 1.62.5มม.)
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พันธุขาวนางลอย (G.S.no.14287)
แหลงที่รวบรวม อ.เมือง จ.สุรินทร
ชนิดของขาว Indicaเปนขาวทนน้ําลึก
ลักษณะทางการเกษตร
ลักษณะทางกายภาพของเมล็ด
ลักษณะใบธง
ปานกลาง
ชนิดของขาวสาร
ขาวเจา
ลักษณะรวง
จับกันแนน
สีเปลือกเมล็ด
สีฟาง
การยืดของคอรวง
สั้น
ความยาวของเมล็ดขาวเปลือก 9.22 มม.
ความยาวรวง
26 ซม.
ความกวางของเมล็ดขาวเปลือก 3.27 มม.
กานรวง
ออน
สีของขาวกลอง
น้ําตาลออน
การแตกระแง
ไมแตก
รูปรางของขาวกลอง
เรียว
หางขาว
ไมมี
ความยาวของขาวกลอง
7.27 มม.
การติดเมล็ด
ติดเมล็ด(
ความกวางของขาวกลอง
2.65 มม.
>90%)
การเปนทองไข
มาก (2.0)
ความสูง
221 ซม.
คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ด
จํานวนตนตอกอ
8 ตน
ปริมาณอมิโลส (%)
25.90
ความแข็งแรงของลําตน
ลมงายมาก
อุณหภูมิแปงสุก
ปานกลาง (70เสนผาศูนยกลางลําตน
0.7 ซม.
74° ซ.)
การแกของใบ
แกชา
ความคงตัวของแปงสุก
ปานกลาง (41วันออกดอก
30 พ.ย.
60มม.)
น้ําหนัก 100 เมล็ดขาวเปลือก 3.08 กรัม
อัตราการยืดของแปงสุก
ปกติ (1.49)
การรวงของเมล็ด
นอย
ความหอม
ไมหอม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ความทนตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม
ทรงกอ
กอตั้ง
ความสามารถในการทนแลง ปานกลาง
สีของปลอง
เหลืองออน
ความสามารถในการฟนตัวจากแลง
ดี
สีของแผนใบ
เขียว
ความสามารถในการทนตอสภาพจมน้ํา ปาน
ความยาวของแผนใบ
61 ซม.
กลาง
ความกวางของแผนใบ
1.2 ซม.
ความสามารถในการขึ้นน้ํา
สีของกาบใบ
เขียว
ความลึกของน้ํา 90 ซม. เล็กนอย
สีของลิ้นใบ
ขาว
ความลึกของน้ํา 110 ซม. ไมขึ้นน้ํา
รูปรางของลิ้นใบ
มี 2 ยอด
ความลึกของน้ํา 150 ซม. ไมขึ้นน้ํา
ความยาวของลิ้นใบ
2.8 ซม.
สีของหูใบ
เขียว
การมีขนบนแผนใบ
เกลี้ยง
สีของยอดเกสรตัวเมีย
ขาว
สีของยอดดอก
ฟาง
สีของกลีบรองดอก
ฟาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร (ตอ)
ความยาวของกลีบรองดอก สั้น (<1.5มม.)
ขนบนเปลือกเมล็ด
เกลี้ยง
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พันธุขาวขาวอุทัย (G.S.no.6573)
แหลงที่รวบรวม อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา
ชนิดของขาว Indicaเปนขาวนาสวน
ลักษณะทางการเกษตร
ขนบนเปลือกเมล็ด
เกลี้ยง
ลักษณะใบธง
เปนแนวนอน
ลักษณะทางกายภาพของเมล็ด
ลักษณะรวง
จับกันแนน
ชนิดของขาวสาร
ขาวเจา
การยืดของคอรวง
สั้น
สีเปลือกเมล็ด
สีฟาง
ความยาวรวง
28 ซม.
ความยาวของเมล็ดขาวเปลือก 10.33มม.
กานรวง
ออน
ความกวางของเมล็ดขาวเปลือก 2.68มม.
การแตกระแง
ระแงถี่
สีของขาวกลอง
น้ําตาลมัน
หางขาว
ไมมี
รูปรางของขาวกลอง
เรียว
การติดเมล็ด
ติดเมล็ด(
ความยาวของขาวกลอง
7.32มม.
>90%)
ความกวางของขาวกลอง
2.33มม.
ความสูง
196 ซม.
การเปนทองไข
นอย (0.2)
จํานวนตนตอกอ
4 ตนตอกอ
คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ด
ความแข็งแรงของลําตน
ลมงายมาก
ปริมาณอมิโลส (%)
27.73
เสนผาศูนยกลางลําตน
0.7 ซม.
อุณหภูมิแปงสุก
ปานกลาง (70การแกของใบ
แกชา
74° ซ.)
วันออกดอก
23 พ.ย.
ความคงตัวของแปงสุก
ปานกลาง (41น้ําหนัก 100 เมล็ดขาวเปลือก 2.81 กรัม
60มม.)
การรวงของเมล็ด
ปานกลาง
อัตราการยืดของแปงสุก
ปกติ (1.53)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ความหอม
ไมหอม
ทรงกอ
กอแบะ
ความตานทานตอโรคและแมลงศัตรู
สีของปลอง
เหลืองออน
โรคไหม
ตานทานปาน
สีของแผนใบ
เขียว
กลาง
ความยาวของแผนใบ
49 ซม.
ความทนตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม
ความกวางของแผนใบ
1.1 ซม.
ความสามารถในการทนแลง ปานกลาง
สีของกาบใบ
เขียว
ความสามารถในการฟนตัวจากแลง
ดี
สีของลิ้นใบ
ขาว
ความสามารถในการทนตอสภาพจมน้ํา ไมมี
รูปรางของลิ้นใบ
มี 2 ยอด
ขอมูล
ความยาวของลิ้นใบ
2.6 ซม.
ความสามารถในการขึ้นน้ํา ไมมีขอมูล
สีของหูใบ
เขียว
การมีขนบนแผนใบ
เกลี้ยง
สีของยอดเกสรตัวเมีย
ขาว
สีของยอดดอก
ฟาง
สีของกลีบรองดอก
ฟาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร (ตอ)
ความยาวของกลีบรองดอก สั้น (1.62.5มม.)
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พันธุขาวขาวอุทัย (G.S.no.06573)
แหลงที่รวบรวม อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา
ชนิดของขาว Indicaเปนขาวทนน้ําลึก
ลักษณะทางการเกษตร
ลักษณะทางกายภาพของเมล็ด
ลักษณะใบธง
แนวนอน
ชนิดของขาวสาร
ขาวเจา
ลักษณะรวง
ปานกลาง
สีเปลือกเมล็ด
สีฟาง
การยืดของคอรวง
สั้น
ความยาวของเมล็ดขาวเปลือก 9.75 มม.
ความยาวรวง
27 ซม.
ความกวางของเมล็ดขาวเปลือก 2.65 มม.
กานรวง
ออน
สีของขาวกลอง
น้ําตาลออน
การแตกระแง
ระแงถี่
รูปรางของขาวกลอง
เรียว
หางขาว
ไมมี
ความยาวของขาวกลอง
7.70 มม.
การติดเมล็ด
ปานกลาง( 75ความกวางของขาวกลอง
2.24 มม.
90%)
การเปนทองไข
ปานกลาง
ความสูง
206 ซม.
(1.17)
จํานวนตนตอกอ
7 ตน
คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ด
ความแข็งแรงของลําตน
ลม
ปริมาณอมิโลส (%)
29.32
เสนผาศูนยกลางลําตน
0.7 ซม.
อุณหภูมิแปงสุก
ปานกลาง (70การแกของใบ
ปานกลาง
74° ซ.)
วันออกดอก
21 พ.ย.
ความคงตัวของแปงสุก
แข็ง (< 40มม.)
น้ําหนัก 100 เมล็ดขาวเปลือก 2.8 กรัม
อัตราการยืดของแปงสุก
ปกติ (1.44)
การรวงของเมล็ด
ปานกลาง
ความหอม
ไมหอม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ความทนตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม
ทรงกอ
กอตั้ง
ความสามารถในการทนแลง ปานกลาง
สีของปลอง
เขียว
ความสามารถในการฟนตัวจากแลง
ดี
สีของแผนใบ
เขียว
ความสามารถในการทนตอสภาพจมน้ํา ไมทน
ความยาวของแผนใบ
29 ซม.
ความสามารถในการขึ้นน้ํา
ความกวางของแผนใบ
1.4 ซม.
ความลึกของน้ํา 90 ซม. ปานกลาง
สีของกาบใบ
เขียว
ความลึกของน้ํา 110 ซม. ไมขึ้นน้ํา
สีของลิ้นใบ
ขาว
ความลึกของน้ํา 150 ซม. ไมขึ้นน้ํา
รูปรางของลิ้นใบ
มี 2 ยอด
ความยาวของลิ้นใบ
1.1 ซม.
สีของหูใบ
เขียว
การมีขนบนแผนใบ
เกลี้ยง
สีของยอดเกสรตัวเมีย
ขาว
สีของยอดดอก
ขาว
สีของกลีบรองดอก
ฟาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร (ตอ)
ความยาวของกลีบรองดอก สั้น (<1.5มม.)
ขนบนเปลือกเมล็ด
เกลี้ยง
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พันธุขาวหลวงประทานเบา (G.S.no.6811)
แหลงที่รวบรวม อ.ปากพลี จ.นครนายก
ชนิดของขาว Indicaเปนขาวนาสวน
ลักษณะทางการเกษตร
สีของกลีบรองดอก
ฟาง
ลักษณะใบธง
ปานกลาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร (ตอ)
ลักษณะรวง
ปานกลาง
ความยาวของกลีบรองดอก สั้น (<1.5มม.)
การยืดของคอรวง
สั้น
ขนบนเปลือกเมล็ด
เกลี้ยง
ความยาวรวง
24 ซม.
ลักษณะทางกายภาพของเมล็ด
กานรวง
ตั้งตรง
ชนิดของขาวสาร
ขาวเจา
การแตกระแง
ปานกลาง
สีเปลือกเมล็ด
สีฟาง
หางขาว
ไมมี
ความยาวของเมล็ดขาวเปลือก 9.56มม.
การติดเมล็ด
ปานกลาง( 75ความกวางของเมล็ดขาวเปลือก 2.47มม.
90%)
สีของขาวกลอง
น้ําตาลออน
ความสูง
161 ซม.
รูปรางของขาวกลอง
เรียว
จํานวนตนตอกอ
8 ตน
ความยาวของขาวกลอง
7.22มม.
ความแข็งแรงของลําตน
ปานกลาง
ความกวางของขาวกลอง
2.16มม.
เสนผาศูนยกลางลําตน
0.9 ซม.
การเปนทองไข
นอย
การแกของใบ
ปานกลาง
คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ด
วันออกดอก
31 พ.ย.
ปริมาณอมิโลส (%)
23.36
น้ําหนัก 100 เมล็ดขาวเปลือก 2.38 กรัม
อุณหภูมิแปงสุก
สูง (70-74° ซ.)
การรวงของเมล็ด
ปานกลาง
ความคงตัวของแปงสุก
แข็ง (< 40มม.)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
อัตราการยืดของแปงสุก
ปกติ (1.66)
ทรงกอ
กอตั้ง
ความหอม
ไมหอม
สีของปลอง
เขียว
ความตานทานตอโรคและแมลงศัตรู
สีของแผนใบ
เขียว
โรคไหม
ไมตานทาน
ความยาวของแผนใบ
57 ซม.
เพลี้ยจักจั่นสีเขียว
คอนขางออนแอ
ความกวางของแผนใบ
1.4 ซม.
เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล
ไมตานทาน
สีของกาบใบ
เขียว
ความทนตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม
สีของลิ้นใบ
ขาว
ความสามารถในการทนแลง ปานกลาง
รูปรางของลิ้นใบ
มี 2 ยอด
ความสามารถในการฟนตัวจากแลง
ปาน
ความยาวของลิ้นใบ
1.4 ซม.
กลาง
สีของหูใบ
เขียว
ความสามารถในการทนตอสภาพจมน้ํา ไมมี
การมีขนบนแผนใบ
เกลี้ยง
ขอมูล
สีของยอดเกสรตัวเมีย
เขียวออน
ความสามารถในการขึ้นน้ํา ไมขึ้นน้ํา
สีของยอดดอก
ฟาง
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พันธุขาวสระไมแดง (G.S.no.06527)
แหลงที่รวบรวม อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
ชนิดของขาว Indicaเปนขาวขึ้นน้ํา
ลักษณะทางการเกษตร
สีของกลีบรองดอก
ฟาง
ลักษณะใบธง
เปนแนวนอน
ลักษณะรวง
ปานกลาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร (ตอ)
การยืดของคอรวง
คอรวงยาว
ความยาวของกลีบรองดอก สั้น (<1.5มม.)
ความยาวรวง
27 ซม.
ขนบนเปลือกเมล็ด
เกลี้ยง
กานรวง
ออน
ลักษณะทางกายภาพของเมล็ด
การแตกระแง
ระแงถี่
ชนิดของขาวสาร
ขาวเจา
หางขาว
ไมมี
สีเปลือกเมล็ด
สีฟาง
การติดเมล็ด
ปานกลาง( 75ความยาวของเมล็ดขาวเปลือก 9.62มม.
90%)
ความกวางของเมล็ดขาวเปลือก 2.95มม.
ความสูง
225 ซม.
สีของขาวกลอง
น้ําตาลออน
จํานวนตนตอกอ
7 ตน
รูปรางของขาวกลอง
เรียว
ความแข็งแรงของลําตน
ลม
ความยาวของขาวกลอง
6.95มม.
เสนผาศูนยกลางลําตน
0.7 ซม.
ความกวางของขาวกลอง
2.40มม.
การแกของใบ
ปานกลาง
การเปนทองไข
คอนขางมาก
วันออกดอก
6 ธ.ค.
(1.83)
น้ําหนัก 100 เมล็ดขาวเปลือก 2.9 กรัม
คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ด
การรวงของเมล็ด
งาย
ปริมาณอมิโลส (%)
27.94
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
อุณหภูมิแปงสุก
ปานกลาง (70ทรงกอ
แผเปนแนวนอน
74° ซ.)
สีของปลอง
เหลืองออน
ความคงตัวของแปงสุก
แข็ง (< 40มม.)
สีของแผนใบ
เขียว
อัตราการยืดของแปงสุก
ปกติ (1.54)
ความยาวของแผนใบ
36 ซม.
ความหอม
ไมหอม
ความกวางของแผนใบ
1.4 ซม.
ความทนตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม
สีของกาบใบ
เขียว
ความสามารถในการทนแลง ปานกลาง
สีของลิ้นใบ
ขาว
ความสามารถในการฟนตัวจากแลง
ปาน
รูปรางของลิ้นใบ
มี 2 ยอด
กลาง
ความยาวของลิ้นใบ
1.2 ซม.
ความสามารถในการทนตอสภาพจมน้ํา ไมทน
สีของหูใบ
เขียว
ความสามารถในการขึ้นน้ํา
การมีขนบนแผนใบ
เกลี้ยง
ความลึกของน้ํา 90 ซม. ดี
สีของยอดเกสรตัวเมีย
ขาว
ความลึกของน้ํา 110 ซม. ดี
สีของยอดดอก
ขาว
ความลึกของน้ํา 150 ซม. ดี
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พันธุขาวกอนแกว (G.S.no.06532)
แหลงที่รวบรวม อ.เมือง จ.ชัยนาท
ชนิดของขาว Indicaเปนขาวทนน้ําลึก
ลักษณะทางการเกษตร
สีของกลีบรองดอก
ฟาง
ลักษณะใบธง
เปนแนวนอน
ลักษณะรวง
ปานกลาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร (ตอ)
การยืดของคอรวง
คอรวงยาว
ความยาวของกลีบรองดอก สั้น (<1.5มม.)
ความยาวรวง
28 ซม.
ขนบนเปลือกเมล็ด
เกลี้ยง
กานรวง
ออน
ลักษณะทางกายภาพของเมล็ด
การแตกระแง
ระแงถี่
ชนิดของขาวสาร
ขาวเจา
หางขาว
ไมมี
สีเปลือกเมล็ด
สีฟาง
การติดเมล็ด
ปานกลาง( 75ความยาวของเมล็ดขาวเปลือก 10.01มม.
90%)
ความกวางของเมล็ดขาวเปลือก 2.66มม.
ความสูง
195 ซม.
สีของขาวกลอง
น้ําตาลออน
จํานวนตนตอกอ
8 ตน
รูปรางของขาวกลอง
เรียว
ความแข็งแรงของลําตน
ลม
ความยาวของขาวกลอง
7.35มม.
เสนผาศูนยกลางลําตน
1.3 ซม.
ความกวางของขาวกลอง
2.31มม.
การแกของใบ
ปานกลาง
การเปนทองไข
นอย (0.51)
วันออกดอก
3 ธ.ค.
คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ด
น้ําหนัก 100 เมล็ดขาวเปลือก 3.0 กรัม
ปริมาณอมิโลส (%)
25.39
การรวงของเมล็ด
ปานกลาง
อุณหภูมิแปงสุก
ปานกลาง (70ลักษณะทางพฤกษศาสตร
74° ซ.)
ทรงกอ
กอตั้ง
ความคงตัวของแปงสุก
แข็ง (< 40มม.)
สีของปลอง
เขียว
อัตราการยืดของแปงสุก
ปกติ (1.50)
สีของแผนใบ
เขียว
ความหอม
ไมหอม
ความยาวของแผนใบ
38 ซม.
ความทนตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม
ความกวางของแผนใบ
1.3 ซม.
ความสามารถในการทนแลง ปานกลาง
สีของกาบใบ
เขียว
ความสามารถในการฟนตัวจากแลง
ปาน
สีของลิ้นใบ
ขาว
กลาง
รูปรางของลิ้นใบ
มี 2 ยอด
ความสามารถในการทนตอสภาพจมน้ํา ไมทน
ความยาวของลิ้นใบ
0.6 ซม.
ความสามารถในการขึ้นน้ํา
สีของหูใบ
เขียว
ความลึกของน้ํา 90 ซม. ปานกลาง
การมีขนบนแผนใบ
เกลี้ยง
ความลึกของน้ํา 110 ซม. ปานกลาง
สีของยอดเกสรตัวเมีย
มวงดํา
ความลึกของน้ํา 150 ซม. ไมขึ้นน้ํา
สีของยอดดอก
แดง
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พันธุขาวทองใบยุง (G.S.no.06534)
แหลงที่รวบรวม อ.เมือง จ.ชัยนาท
ชนิดของขาว Indicaเปนขาวทนน้ําลึก
ลักษณะทางการเกษตร
สีของกลีบรองดอก
ฟาง
ลักษณะใบธง
เปนแนวนอน
ลักษณะทางพฤกษศาสตร (ตอ)
ลักษณะรวง
ปานกลาง
ความยาวของกลีบรองดอก สั้น (<1.5มม.)
การยืดของคอรวง
คอรวงยาว
ขนบนเปลือกเมล็ด
เกลี้ยง
ความยาวรวง
32 ซม.
ลักษณะทางกายภาพของเมล็ด
กานรวง
ออน
ชนิดของขาวสาร
ขาวเจา
การแตกระแง
ระแงถี่
สีเปลือกเมล็ด
สีฟาง
หางขาว
ไมมี
ความยาวของเมล็ดขาวเปลือก 9.72มม.
การติดเมล็ด
ปานกลาง( 75ความกวางของเมล็ดขาวเปลือก 2.56 มม.
90%)
สีของขาวกลอง
น้ําตาลออน
ความสูง
202 ซม.
รูปรางของขาวกลอง
เรียว
จํานวนตนตอกอ
10 ตน
ความยาวของขาวกลอง
7.53มม.
ความแข็งแรงของลําตน
ลม
ความกวางของขาวกลอง
2.26มม.
เสนผาศูนยกลางลําตน
1.3 ซม.
การเปนทองไข
มาก (3.07)
การแกของใบ
ปานกลาง
คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ด
วันออกดอก
3 ธ.ค.
ปริมาณอมิโลส (%)
23.95
น้ําหนัก 100 เมล็ดขาวเปลือก 3.1 กรัม
อุณหภูมิแปงสุก
ปานกลาง (70การรวงของเมล็ด
ปานกลาง
74° ซ.)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ความคงตัวของแปงสุก
แข็ง (< 40มม.)
ทรงกอ
กอตั้ง
อัตราการยืดของแปงสุก
ปกติ (1.47)
สีของปลอง
เขียว
ความหอม
ไมหอม
สีของแผนใบ
เขียว
ความทนตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม
ความยาวของแผนใบ
35 ซม.
ความสามารถในการทนแลง ปานกลาง
ความกวางของแผนใบ
1.4 ซม.
ความสามารถในการฟนตัวจากแลง
ปาน
สีของกาบใบ
เขียว
กลาง
สีของลิ้นใบ
ขาว
ความสามารถในการทนตอสภาพจมน้ํา ไมทน
รูปรางของลิ้นใบ
มี 2 ยอด
ความสามารถในการขึ้นน้ํา
ความยาวของลิ้นใบ
1.3 ซม.
ความลึกของน้ํา 90 ซม. ปานกลาง
สีของหูใบ
เขียว
ความลึกของน้ํา 110 ซม. ปานกลาง
การมีขนบนแผนใบ
เกลี้ยง
ความลึกของน้ํา 150 ซม. ไมขึ้นน้ํา
สีของยอดเกสรตัวเมีย
มวงดํา
สีของยอดดอก
แดง
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พันธุขาวเหลืองออน (G.S.no.14692)
แหลงที่รวบรวม อ.สามงาม จ.พิจิตร
ชนิดของขาว Indicaเปนขาวทนน้ําลึก
ลักษณะทางการเกษตร
สีของยอดดอก
ฟาง
ลักษณะใบธง
ปานกลาง
สีของกลีบรองดอก
ฟาง
ลักษณะรวง
ปานกลาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร (ตอ)
การยืดของคอรวง
คอรวงยาว
ความยาวของกลีบรองดอก สั้น (<1.5มม.)
ความยาวรวง
22 ซม.
ขนบนเปลือกเมล็ด
เกลี้ยง
กานรวง
ออน
ลักษณะทางกายภาพของเมล็ด
การแตกระแง
ปานกลาง
ชนิดของขาวสาร
ขาวเจา
หางขาว
ไมมี
สีเปลือกเมล็ด
สีฟาง
การติดเมล็ด
ปานกลาง( 75ความยาวของเมล็ดขาวเปลือก 10.28มม.
90%)
ความกวางของเมล็ดขาวเปลือก 2.60มม.
ความสูง
141 ซม.
สีของขาวกลอง
น้ําตาลออน
จํานวนตนตอกอ
11 ตน
รูปรางของขาวกลอง
เรียว
ความแข็งแรงของลําตน
ปานกลาง
ความยาวของขาวกลอง
7.56มม.
เสนผาศูนยกลางลําตน
0.6 ซม.
ความกวางของขาวกลอง
2.22มม.
การแกของใบ
ใบแกชา
การเปนทองไข
นอย (0.51)
วันออกดอก
7 พ.ย.
คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ด
น้ําหนัก 100 เมล็ดขาวเปลือก 2.81 กรัม
ปริมาณอมิโลส (%)
28.61
การรวงของเมล็ด
งาย
อุณหภูมิแปงสุก
ต่ํา (<69 ° ซ.)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ความคงตัวของแปงสุก
ออน (61ทรงกอ
กอตั้ง
100มม.)
สีของปลอง
เหลืองออน
อัตราการยืดของแปงสุก
ปกติ (1.66)
สีของแผนใบ
เขียว
ความหอม
ไมหอม
ความยาวของแผนใบ
49 ซม.
ความตานทานตอโรคและแมลงศัตรู
ความกวางของแผนใบ
1.1 ซม.
โรคไหม
ไมตานทาน
สีของกาบใบ
เขียว
เพลี้ยจักจั่นสีเขียว
ไมตานทาน
สีของลิ้นใบ
ขาว
เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล
ไมตานทาน
รูปรางของลิ้นใบ
มี 2 ยอด
ความยาวของลิ้นใบ
1.2 ซม.
สีของหูใบ
เขียว
การมีขนบนแผนใบ
เกลี้ยง
สีของยอดเกสรตัวเมีย
ขาว
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พันธุขาวเหลืองออน (G.S.no.14692)
แหลงที่รวบรวม อ.องครักษ จ.นครนายก
ชนิดของขาว Indicaเปนขาวนาสวน
ลักษณะทางการเกษตร
สีของยอดเกสรตัวเมีย
ขาว
ลักษณะใบธง
ปานกลาง
สีของยอดดอก
น้ําตาล
ลักษณะรวง
จับกันแนน
สีของกลีบรองดอก
น้ําตาล
การยืดของคอรวง
โผลเล็กนอย
ลักษณะทางพฤกษศาสตร (ตอ)
ความยาวรวง
21 ซม.
ความยาวของกลีบรองดอก ปานกลาง (1.6กานรวง
ออน
2.5มม.)
การแตกระแง
ปานกลาง
ขนบนเปลือกเมล็ด
เกลี้ยง
หางขาว
ไมมี
ลักษณะทางกายภาพของเมล็ด
การติดเมล็ด
ปานกลาง( 75ชนิดของขาวสาร
ขาวเจา
90%)
สีเปลือกเมล็ด
สีเหลือง
ความสูง
189 ซม.
ความยาวของเมล็ดขาวเปลือก 10.00มม.
จํานวนตนตอกอ
6 ตน
ความกวางของเมล็ดขาวเปลือก 2.64มม.
ความแข็งแรงของลําตน
ปานกลาง
สีของขาวกลอง
น้ําตาลออน
เสนผาศูนยกลางลําตน
0.7 ซม.
รูปรางของขาวกลอง
เรียว
การแกของใบ
ใบแกชา
ความยาวของขาวกลอง
7.25มม.
วันออกดอก
4 พ.ย.
ความกวางของขาวกลอง
2.18มม.
น้ําหนัก 100 เมล็ดขาวเปลือก 2.32 กรัม
การเปนทองไข
นอย (0.4)
การรวงของเมล็ด
นอย
คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ด
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ปริมาณอมิโลส (%)
24.57
ทรงกอ
กอแผ
อุณหภูมิแปงสุก
ปานกลาง (70สีของปลอง
เขียว
74° ซ.)
สีของแผนใบ
เขียว
ความคงตัวของแปงสุก
ปานกลาง (41ความยาวของแผนใบ
45 ซม.
60มม.)
ความกวางของแผนใบ
1.0 ซม.
อัตราการยืดของแปงสุก
ปกติ (1.74)
สีของกาบใบ
เขียว
ความหอม
ไมหอม
สีของลิ้นใบ
ขาว
ความทนตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม
รูปรางของลิ้นใบ
แหลม
ความสามารถในการทนแลง ปานกลาง
ความยาวของลิ้นใบ
1.2 ซม.
ความสามารถในการฟนตัวจากแลง
ดี
สีของหูใบ
เขียว
ความสามารถในการทนตอสภาพจมน้ํา ไมทน
การมีขนบนแผนใบ
เกลี้ยง
ความสามารถในการขึ้นน้ํา ไมมีขอมูล
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พันธุขาวเหลืองออน (G.S.no.14692)
แหลงที่รวบรวม อ.เมือง จ.อางทอง
ชนิดของขาว Indicaเปนขาวทนน้ําลึก
ลักษณะทางการเกษตร
ลักษณะทางพฤกษศาสตร (ตอ)
ลักษณะใบธง
เปนแนวนอน
ความยาวของกลีบรองดอก สั้น (<1.5มม.)
ลักษณะรวง
ปานกลาง
ขนบนเปลือกเมล็ด
เกลี้ยง
การยืดของคอรวง
คอรวงยาว
ลักษณะทางกายภาพของเมล็ด
ความยาวรวง
25 ซม.
ชนิดของขาวสาร
ขาวเจา
กานรวง
ออน
สีเปลือกเมล็ด
สีฟาง
การแตกระแง
ระแงถี่
ความยาวของเมล็ดขาวเปลือก 9.96มม.
หางขาว
ไมมี
ความกวางของเมล็ดขาวเปลือก 2.45มม.
การติดเมล็ด
ปานกลาง( 75สีของขาวกลอง
น้ําตาลออน
90%)
รูปรางของขาวกลอง
เรียว
ความสูง
173 ซม.
ความยาวของขาวกลอง
7.33มม.
จํานวนตนตอกอ
7 ตน
ความกวางของขาวกลอง
2.27มม.
ความแข็งแรงของลําตน
คอนขางมาก
การเปนทองไข
นอย (0.17)
เสนผาศูนยกลางลําตน
0.4 ซม.
คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ด
การแกของใบ
ปานกลาง
ปริมาณอมิโลส (%)
28.62
วันออกดอก
4 พ.ย.
อุณหภูมิแปงสุก
ปานกลาง (70น้ําหนัก 100 เมล็ดขาวเปลือก 2.6 กรัม
74° ซ.)
การรวงของเมล็ด
งาย
ความคงตัวของแปงสุก
ออน (61ลักษณะทางพฤกษศาสตร
100มม.)
ทรงกอ
กอตั้ง
อัตราการยืดของแปงสุก
ปกติ (1.54)
สีของปลอง
เหลืองออน
ความหอม
ไมหอม
สีของแผนใบ
เขียว
ความทนตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม
ความยาวของแผนใบ
43 ซม.
ความสามารถในการทนแลง ปานกลาง
ความกวางของแผนใบ
1.3 ซม.
ความสามารถในการฟนตัวจากแลง
ปาน
สีของกาบใบ
เขียว
กลาง
สีของลิ้นใบ
ขาว
ความสามารถในการทนตอสภาพจมน้ํา ไมทน
รูปรางของลิ้นใบ
มี 2 ยอด
ความสามารถในการขึ้นน้ํา
ความยาวของลิ้นใบ
1.4 ซม.
ความลึกของน้ํา 90 ซม. เล็กนอย
สีของหูใบ
มวง
ความลึกของน้ํา 110 ซม. เล็กนอย
การมีขนบนแผนใบ
เกลี้ยง
ความลึกของน้ํา 150 ซม. ไมขึ้นน้ํา
สีของยอดเกสรตัวเมีย
ขาว
สีของยอดดอก
ขาว
สีของกลีบรองดอก
ฟาง
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พันธุขาวเหลืองทอง (G.S.no.8052)
แหลงที่รวบรวม อ.ปากพลี จ.นครนายก
ชนิดของขาว Indicaเปนขาวนาสวน
ลักษณะทางการเกษตร
ลักษณะทางพฤกษศาสตร (ตอ)
ลักษณะใบธง
ตั้งตรง
ความยาวของกลีบรองดอก สั้น (<1.5มม.)
ลักษณะรวง
ปานกลาง
ขนบนเปลือกเมล็ด
เกลี้ยง
การยืดของคอรวง
คอรวงยาว
ลักษณะทางกายภาพของเมล็ด
ความยาวรวง
30 ซม.
ชนิดของขาวสาร
ขาวเจา
กานรวง
ออน
สีเปลือกเมล็ด
สีฟาง
การแตกระแง
ปานกลาง
ความยาวของเมล็ดขาวเปลือก 9.47มม.
หางขาว
ไมมี
ความกวางของเมล็ดขาวเปลือก 2.61มม.
การติดเมล็ด
ปานกลาง( 75สีของขาวกลอง
น้ําตาลออน
90%)
รูปรางของขาวกลอง
เรียว
ความสูง
151 ซม.
ความยาวของขาวกลอง
7.17มม.
จํานวนตนตอกอ
5 ตน
ความกวางของขาวกลอง
2.29มม.
ความแข็งแรงของลําตน
ปานกลาง
การเปนทองไข
คอนขางมาก
เสนผาศูนยกลางลําตน
0.7 ซม.
(1.6)
การแกของใบ
ปานกลาง
คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ด
วันออกดอก
18 พ.ย.
ปริมาณอมิโลส (%)
26.97
น้ําหนัก 100 เมล็ดขาวเปลือก 2.31 กรัม
อุณหภูมิแปงสุก
สูง (>75 ° ซ.)
การรวงของเมล็ด
นอย
ความคงตัวของแปงสุก
แข็ง (<40มม.)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
อัตราการยืดของแปงสุก
ปกติ (1.53)
ทรงกอ
กอแบะ
ความหอม
ไมหอม
สีของปลอง
เหลืองออน
ความตานทานตอโรคและแมลงศัตรู
สีของแผนใบ
เขียว
ความยาวของแผนใบ
42 ซม.
โรคไหม
ไมตานทาน
ความกวางของแผนใบ
1.2 ซม.
เพลี้ยจักจั่นสีเขียว
ตานทานปาน
สีของกาบใบ
เขียว
กลาง
สีของลิ้นใบ
ขาว
เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล
ตานทาน
รูปรางของลิ้นใบ
มี 2 ยอด
ความทนตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม
ความยาวของลิ้นใบ
1.6 ซม.
ความสามารถในการทนแลง ปานกลาง
สีของหูใบ
เขียว
ความสามารถในการฟนตัวจากแลง
ดี
การมีขนบนแผนใบ
เกลี้ยง
ความสามารถในการทนตอสภาพจมน้ํา ไมมี
สีของยอดเกสรตัวเมีย
ขาว
ขอมูล
สีของยอดดอก
ขาว
ความสามารถในการขึ้นน้ํา ไมมีขอมูล
สีของกลีบรองดอก
ฟาง
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พันธุขาวหลวงประทาน (G.S.no.6549)
แหลงที่รวบรวม อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
ชนิดของขาว Indicaเปนขาวทนน้ําลึก
ลักษณะทางการเกษตร
ชนิดของขาวสาร
ขาวเจา
ลักษณะใบธง
เปนแนวนอน
สีเปลือกเมล็ด
สีฟาง
ลักษณะรวง
จับกันแนน
ความยาวของเมล็ดขาวเปลือก 10.60 มม.
การยืดของคอรวง
คอรวงยาว
ความกวางของเมล็ดขาวเปลือก 2.63 มม.
ความยาวรวง
21 ซม.
สีของขาวกลอง
น้ําตาลออน
กานรวง
ออน
รูปรางของขาวกลอง
เรียว
การแตกระแง
ปานกลาง
ความยาวของขาวกลอง
7.44 มม.
หางขาว
ไมมี
ความกวางของขาวกลอง
2.34 มม.
การติดเมล็ด
ปานกลาง( 75การเปนทองไข
ปานกลาง (1.17)
90%)
คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ด
ความสูง
185 ซม.
ปริมาณอมิโลส (%)
23.41
จํานวนตนตอกอ
9 ตน
อุณหภูมิแปงสุก
ปานกลาง ( 70ความแข็งแรงของลําตน
ปานกลาง
74° ซ.)
เสนผาศูนยกลางลําตน
0.7 ซม.
ความคงตัวของแปงสุก
ปานกลาง (41การแกของใบ
ใบแกชา
60มม.)
วันออกดอก
16 พ.ย.
อัตราการยืดของแปงสุก
ปกติ (1.66)
น้ําหนัก 100 เมล็ดขาวเปลือก 3.11 กรัม
ความหอม
ไมหอม
การรวงของเมล็ด
งาย
ความตานทานตอโรคและแมลงศัตรู
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ทรงกอ
กอตั้ง
โรคไหม
ไมตานทาน
สีของปลอง
เขียว
เพลี้ยจักจั่นสีเขียว
ตานทาน
สีของแผนใบ
เขียวเขม
เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล
ไมตานทาน
ความยาวของแผนใบ
60 ซม.
ความกวางของแผนใบ
1.2 ซม.
สีของกาบใบ
เขียว
สีของลิ้นใบ
ขาว
รูปรางของลิ้นใบ
มี 2 ยอด
ความยาวของลิ้นใบ
1.5 ซม.
สีของหูใบ
เขียว
การมีขนบนแผนใบ
เกลี้ยง
สีของยอดเกสรตัวเมีย
ขาว
สีของยอดดอก
ฟาง
สีของกลีบรองดอก
ฟาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร (ตอ)
ความยาวของกลีบรองดอก สั้น (<1.5มม.)
ขนบนเปลือกเมล็ด
เกลี้ยง
ลักษณะทางกายภาพของเมล็ด
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พันธุขาวหลวงประทาน (G.S.no.06409)
แหลงที่รวบรวม อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก
ชนิดของขาว Indicaเปนขาวทนน้ําลึก
ลักษณะทางการเกษตร
ชนิดของขาวสาร
ขาวเจา
ลักษณะใบธง
เปนแนวนอน
สีเปลือกเมล็ด
สีฟาง
ลักษณะรวง
ปานกลาง
ความยาวของเมล็ดขาวเปลือก 9.83 มม.
การยืดของคอรวง
คอรวงยาว
ความกวางของเมล็ดขาวเปลือก 2.59 มม.
ความยาวรวง
23 ซม.
สีของขาวกลอง
น้ําตาลออน
กานรวง
ออน
รูปรางของขาวกลอง
เรียว
การแตกระแง
ปานกลาง
ความยาวของขาวกลอง
7.27 มม.
หางขาว
ไมมี
ความกวางของขาวกลอง
2.22 มม.
การติดเมล็ด
ปานกลาง( 75การเปนทองไข
ปานกลาง (1.26)
90%)
คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ด
ความสูง
193 ซม.
ปริมาณอมิโลส (%)
25.41
จํานวนตนตอกอ
8 ตน
อุณหภูมิแปงสุก
ปานกลาง (70ความแข็งแรงของลําตน
ลม
74° ซ.)
เสนผาศูนยกลางลําตน
0.9 ซม.
ความคงตัวของแปงสุก
แข็ง (< 40มม.)
การแกของใบ
ปานกลาง
อัตราการยืดของแปงสุก
ปกติ (1.42)
วันออกดอก
21 พ.ย.
ความหอม
ไมหอม
น้ําหนัก 100 เมล็ดขาวเปลือก 2.8 กรัม
ความทนตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม
การรวงของเมล็ด
ปานกลาง
ความสามารถในการทนแลง ปานกลาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ความสามารถในการฟนตัวจากแลง
ดี
ทรงกอ
กอตั้ง
ความสามารถในการทนตอสภาพจมน้ํา ไมทน
สีของปลอง
เขียว
ความสามารถในการขึ้นน้ํา
สีของแผนใบ
เขียวเขม
ความลึกของน้ํา 90 ซม. เล็กนอย
ความยาวของแผนใบ
33 ซม.
ความลึกของน้ํา 110 ซม. ไมขึ้นน้ํา
ความกวางของแผนใบ
1.3 ซม.
ความลึกของน้ํา 150 ซม. ไมขึ้นน้ํา
สีของกาบใบ
เขียว
สีของลิ้นใบ
ขาว
รูปรางของลิ้นใบ
มี 2 ยอด
ความยาวของลิ้นใบ
0.7 ซม.
สีของหูใบ
เขียว
การมีขนบนแผนใบ
เกลี้ยง
สีของยอดเกสรตัวเมีย
ขาว
สีของยอดดอก
ขาว
สีของกลีบรองดอก
ฟาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร (ตอ)
ความยาวของกลีบรองดอก สั้น (<1.5มม.)
ขนบนเปลือกเมล็ด
เกลี้ยง
ลักษณะทางกายภาพของเมล็ด
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พันธุขาวเกวียนหัก (G.S.no.06551)
แหลงที่รวบรวม อ.เมือง จ.อางทอง
ชนิดของขาว Indicaเปนขาวทนน้ําลึก
ลักษณะทางการเกษตร
ชนิดของขาวสาร
ขาวเจา
ลักษณะใบธง
หักลง
สีเปลือกเมล็ด
สีฟาง
ลักษณะรวง
ปานกลาง
ความยาวของเมล็ดขาวเปลือก 9.83 มม.
การยืดของคอรวง
คอรวงยาว
ความกวางของเมล็ดขาวเปลือก 2.54มม.
ความยาวรวง
26 ซม.
สีของขาวกลอง
น้ําตาลออน
กานรวง
ออน
รูปรางของขาวกลอง
เรียว
การแตกระแง
ระแงถี่
ความยาวของขาวกลอง
6.72มม.
หางขาว
ไมมี
ความกวางของขาวกลอง
2.08มม.
การติดเมล็ด
ปานกลาง( 75การเปนทองไข
ปานกลาง (1.58)
90%)
คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ด
ความสูง
199 ซม.
ปริมาณอมิโลส (%)
26.67
จํานวนตนตอกอ
4 ตน
อุณหภูมิแปงสุก
ปานกลาง (70ความแข็งแรงของลําตน
ปานกลาง
74° ซ.)
เสนผาศูนยกลางลําตน
0.8 ซม.
ความคงตัวของแปงสุก
แข็ง (< 40มม.)
การแกของใบ
ปานกลาง
อัตราการยืดของแปงสุก
ปกติ (1.42)
วันออกดอก
5 พ.ย.
ความหอม
ไมหอม
น้ําหนัก 100 เมล็ดขาวเปลือก 2.6 กรัม
ความทนตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม
การรวงของเมล็ด
ปานกลาง
ความสามารถในการทนแลง ปานกลาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ความสามารถในการฟนตัวจากแลง
ปาน
ทรงกอ
กอแบะ
กลาง
สีของปลอง
เหลืองออน
ความสามารถในการทนตอสภาพจมน้ํา ไมทน
สีของแผนใบ
เขียว
ความสามารถในการขึ้นน้ํา
ความยาวของแผนใบ
45 ซม.
ความลึกของน้ํา 90 ซม. เล็กนอย
ความกวางของแผนใบ
1.2 ซม.
ความลึกของน้ํา 110 ซม. ไมขึ้นน้ํา
สีของกาบใบ
เขียว
ความลึกของน้ํา 150 ซม. ไมขึ้นน้ํา
สีของลิ้นใบ
ขาว
รูปรางของลิ้นใบ
มี 2 ยอด
ความยาวของลิ้นใบ
1.4 ซม.
สีของหูใบ
เขียว
การมีขนบนแผนใบ
เกลี้ยง
สีของยอดเกสรตัวเมีย
ขาว
สีของยอดดอก
ขาว
สีของกลีบรองดอก
ฟาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร (ตอ)
ความยาวของกลีบรองดอก สั้น (<1.5มม.)
ขนบนเปลือกเมล็ด
เกลี้ยง
ลักษณะทางกายภาพของเมล็ด
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พันธุขาวหารวง (G.S.no.5397)
แหลงที่รวบรวม อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี
ชนิดของขาว Indicaเปนขาวนาสวน
ลักษณะทางการเกษตร
ชนิดของขาวสาร
ขาวเจา
ลักษณะใบธง
เปนแนวนอน
สีเปลือกเมล็ด
สีฟาง
ลักษณะรวง
ปานกลาง
ความยาวของเมล็ดขาวเปลือก 9.96 มม.
การยืดของคอรวง
คอรวงยาว
ความกวางของเมล็ดขาวเปลือก 2.77 มม.
ความยาวรวง
23 ซม.
สีของขาวกลอง
น้ําตาลออน
กานรวง
ออน
รูปรางของขาวกลอง
เรียว
การแตกระแง
ปานกลาง
ความยาวของขาวกลอง
7.50 มม.
หางขาว
ไมมี
ความกวางของขาวกลอง
2.24 มม.
การติดเมล็ด
ปานกลาง( 75การเปนทองไข
นอย (0.58)
90%)
คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ด
ความสูง
142 ซม.
ปริมาณอมิโลส (%)
25.43
จํานวนตนตอกอ
9 ตน
อุณหภูมิแปงสุก
ต่ํา (< 69° ซ.)
ความแข็งแรงของลําตน
ปานกลาง
ความคงตัวของแปงสุก
ออน (61เสนผาศูนยกลางลําตน
0.7 ซม.
100มม.)
การแกของใบ
เร็ว
อัตราการยืดของแปงสุก
ปกติ (1.66)
วันออกดอก
6 พ.ย.
ความหอม
หอมปานกลาง
น้ําหนัก 100 เมล็ดขาวเปลือก 2.88 กรัม
ความตานทานตอโรคและแมลงศัตรู
การรวงของเมล็ด
งาย
โรคไหม
ไมตานทาน
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
เพลี้ยจักจั่นสีเขียว
ไมตานทาน
ทรงกอ
กอตั้ง
เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล
ตานทานปาน
สีของปลอง
เหลืองออน
กลาง
สีของแผนใบ
เขียว
ความยาวของแผนใบ
39 ซม.
ความกวางของแผนใบ
1.0 ซม.
สีของกาบใบ
เขียว
สีของลิ้นใบ
ขาว
รูปรางของลิ้นใบ
มี 2 ยอด
ความยาวของลิ้นใบ
1.1 ซม.
สีของหูใบ
เขียว
การมีขนบนแผนใบ
เกลี้ยง
สีของยอดเกสรตัวเมีย
ขาว
สีของยอดดอก
ฟาง
สีของกลีบรองดอก
ฟาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร (ตอ)
ความยาวของกลีบรองดอก สั้น (<1.5มม.)
ขนบนเปลือกเมล็ด
เกลี้ยง
ลักษณะทางกายภาพของเมล็ด
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พันธุขาวเจ็ดรวง (G.S.no.6572)
แหลงที่รวบรวม อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา
ชนิดของขาว Indicaเปนขาวนาสวน
ลักษณะทางการเกษตร
สีเปลือกเมล็ด
สีฟาง
ลักษณะใบธง
เปนแนวนอน
ความยาวของเมล็ดขาวเปลือก 10.19มม.
ลักษณะรวง
จับกันแนน
ความกวางของเมล็ดขาวเปลือก 2.96มม.
การยืดของคอรวง
โผลเล็กนอย
สีของขาวกลอง
น้ําตาลออน
ความยาวรวง
28 ซม.
รูปรางของขาวกลอง
คอนขางปอม
กานรวง
ออน
ความยาวของขาวกลอง
7.38มม.
การแตกระแง
ระแงถี่
ความกวางของขาวกลอง
2.48มม.
หางขาว
ไมมี
การเปนทองไข
นอย (0.2)
การติดเมล็ด
ติดเมล็ด( >90%)
คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ด
ความสูง
213 ซม.
ปริมาณอมิโลส (%)
26.98
จํานวนตนตอกอ
4 ตน
อุณหภูมิแปงสุก
ปานกลาง (70ความแข็งแรงของลําตน
ลมงายมาก
74° ซ.)
เสนผาศูนยกลางลําตน
0.8 ซม.
ความคงตัวของแปงสุก
ปานกลาง (41การแกของใบ
แกชา
60มม.)
วันออกดอก
24 พ.ย.
อัตราการยืดของแปงสุก
ปกติ (1.8)
น้ําหนัก 100 เมล็ดขาวเปลือก 3.16 กรัม
ความหอม
ไมหอม
การรวงของเมล็ด
ปานกลาง
ความตานทานตอโรคและแมลงศัตรู
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
โรคไหม
ตานทาน
ทรงกอ
กอตั้ง
เพลี้ยจักจั่นสีเขียว
ไมตานทาน
สีของปลอง
เหลืองออน
เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล
ไมตานทาน
สีของแผนใบ
เขียว
ความทนตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม
ความยาวของแผนใบ
44 ซม.
ความสามารถในการทนแลง ปานกลาง
ความกวางของแผนใบ
1.0 ซม.
ความสามารถในการฟนตัวจากแลง
ดี
สีของกาบใบ
เขียว
ความสามารถในการทนตอสภาพจมน้ํา ไมมี
สีของลิ้นใบ
ขาว
ขอมูล
รูปรางของลิ้นใบ
มี 2 ยอด
ความสามารถในการขึ้นน้ํา ไมมีขอมูล
ความยาวของลิ้นใบ
2.8 ซม.
สีของหูใบ
เขียว
การมีขนบนแผนใบ
เกลี้ยง
สีของยอดเกสรตัวเมีย
ขาว
สีของยอดดอก
ฟาง
สีของกลีบรองดอก
ฟาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร (ตอ)
ความยาวของกลีบรองดอก สั้น (<1.5มม.)
ขนบนเปลือกเมล็ด
เกลี้ยง
ลักษณะทางกายภาพของเมล็ด
ชนิดของขาวสาร
ขาวเจา
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พันธุขาวเจ็ดรวง (G.S.no.5465)
แหลงที่รวบรวม อ.โพธิ์ทะเล จ.พิจิตร
ชนิดของขาว Indicaเปนขาวขึ้นน้ํา
ลักษณะทางการเกษตร
ชนิดของขาวสาร
ขาวเจา
ลักษณะใบธง
ปานกลาง
สีเปลือกเมล็ด
น้ําตาล
ลักษณะรวง
ปานกลาง
ความยาวของเมล็ดขาวเปลือก 8.88 มม.
การยืดของคอรวง
สั้น
ความกวางของเมล็ดขาวเปลือก 2.88 มม.
ความยาวรวง
28 ซม.
สีของขาวกลอง
น้ําตาลเขม
กานรวง
ออน
รูปรางของขาวกลอง
คอนขางปอม
การแตกระแง
ปานกลาง
ความยาวของขาวกลอง
6.55 มม.
หางขาว
ไมมี
ความกวางของขาวกลอง
2.58 มม.
การติดเมล็ด
ปานกลาง( 75การเปนทองไข
ปานกลาง
90%)
คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ด
ความสูง
238 ซม.
ปริมาณอมิโลส (%)
26.47
จํานวนตนตอกอ
3 ตน
อุณหภูมิแปงสุก
ปานกลาง (70ความแข็งแรงของลําตน
ลม
74° ซ.)
เสนผาศูนยกลางลําตน
0.5 ซม.
ความคงตัวของแปงสุก
แข็ง (< 40มม.)
การแกของใบ
ปานกลาง
อัตราการยืดของแปงสุก
ปกติ (1.74)
วันออกดอก
13 พ.ย.
ความหอม
ไมหอม
น้ําหนัก 100 เมล็ดขาวเปลือก 2.88 กรัม
ความตานทานตอโรคและแมลงศัตรู
การรวงของเมล็ด
นอย
เพลี้ยจักจั่นสีเขียว
ตานทานปาน
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
กลาง
ทรงกอ
กอแบะ
ความทนตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม
สีของปลอง
เหลืองออน
ความสามารถในการทนแลง ปานกลาง
สีของแผนใบ
เขียวจาง
ความสามารถในการฟนตัวจากแลง
ความยาวของแผนใบ
46 ซม.
เล็กนอย
ความกวางของแผนใบ
1.0 ซม.
ความสามารถในการทนตอสภาพจมน้ํา ปาน
สีของกาบใบ
เขียว
กลาง (ระยะ 10 วัน)
สีของลิ้นใบ
ขาว
ความสามารถในการขึ้นน้ํา
รูปรางของลิ้นใบ
มี 2 ยอด
ความลึกของน้ํา 90 ซม. ดี
ความยาวของลิ้นใบ
2.1 ซม.
ความลึกของน้ํา 110 ซม. ดีมาก
สีของหูใบ
เขียว
ความลึกของน้ํา 150 ซม. ดีมาก
การมีขนบนแผนใบ
เกลี้ยง
สีของยอดเกสรตัวเมีย
ขาว
สีของยอดดอก
ขาว
สีของกลีบรองดอก
ฟาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร (ตอ)
ความยาวของกลีบรองดอก สั้น (<1.5มม.)
ขนบนเปลือกเมล็ด
เกลี้ยง
ลักษณะทางกายภาพของเมล็ด
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พันธุขาวเจ็ดรวง (G.S.no.06572)
แหลงที่รวบรวม อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา
ชนิดของขาว Indicaเปนขาวขึ้นน้ํา
ลักษณะทางการเกษตร
ชนิดของขาวสาร
ขาวเจา
ลักษณะใบธง
เปนแนวนอน
สีเปลือกเมล็ด
สีฟาง
ลักษณะรวง
ปานกลาง
ความยาวของเมล็ดขาวเปลือก 9.84มม.
การยืดของคอรวง
สั้น
ความกวางของเมล็ดขาวเปลือก 2.81มม.
ความยาวรวง
25 ซม.
สีของขาวกลอง
น้ําตาลออน
กานรวง
ออน
รูปรางของขาวกลอง
เรียว
การแตกระแง
ระแงถี่
ความยาวของขาวกลอง
7.53มม.
หางขาว
ไมมี
ความกวางของขาวกลอง
2.41มม.
การติดเมล็ด
ปานกลาง( 75การเปนทองไข
นอย (0.7)
90%)
คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ด
ความสูง
192 ซม.
ปริมาณอมิโลส (%)
29.79
จํานวนตนตอกอ
7 ตน
อุณหภูมิแปงสุก
ปานกลาง (70ความแข็งแรงของลําตน
ลม
74° ซ.)
เสนผาศูนยกลางลําตน
0.7 ซม.
ความคงตัวของแปงสุก
แข็ง (< 40มม.)
การแกของใบ
ปานกลาง
อัตราการยืดของแปงสุก
ปกติ (1.55)
วันออกดอก
26 พ.ย.
ความหอม
ไมหอม
น้ําหนัก 100 เมล็ดขาวเปลือก 3.0 กรัม
ความทนตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม
การรวงของเมล็ด
ปานกลาง
ความสามารถในการทนแลง ปานกลาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ความสามารถในการฟนตัวจากแลง
ทรงกอ
แผเปนแนวนอน
เล็กนอย
สีของปลอง
เขียว
ความสามารถในการทนตอสภาพจมน้ํา ไมทน
สีของแผนใบ
เขียว
ความสามารถในการขึ้นน้ํา
ความยาวของแผนใบ
33 ซม.
ความลึกของน้ํา 90 ซม. ดี
ความกวางของแผนใบ
1.6 ซม.
ความลึกของน้ํา 110 ซม. ดี
สีของกาบใบ
เขียว
ความลึกของน้ํา 150 ซม. ดี
สีของลิน้ ใบ
ขาว
รูปรางของลิ้นใบ
มี 2 ยอด
ความยาวของลิ้นใบ
1.4 ซม.
สีของหูใบ
เขียว
การมีขนบนแผนใบ
เกลี้ยง
สีของยอดเกสรตัวเมีย
ขาว
สีของยอดดอก
ขาว
สีของกลีบรองดอก
ฟาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร (ตอ)
ความยาวของกลีบรองดอก สั้น (<1.5มม.)
ขนบนเปลือกเมล็ด
เกลี้ยง
ลักษณะทางกายภาพของเมล็ด
43

พันธุขาวขาวเกษตร (G.S.no.8234)
แหลงที่รวบรวม อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
ชนิดของขาว Indicaเปนขาวนาสวน
ลักษณะทางการเกษตร
ชนิดของขาวสาร
ขาวเจา
ลักษณะใบธง
เปนแนวนอน
สีเปลือกเมล็ด
สีฟาง
ลักษณะรวง
จับกันแนน
ความยาวของเมล็ดขาวเปลือก 10.40 มม.
การยืดของคอรวง
โผลเล็กนอย
ความกวางของเมล็ดขาวเปลือก 2.56 มม.
ความยาวรวง
27 ซม.
สีของขาวกลอง
น้ําตาลออน
กานรวง
ออน
รูปรางของขาวกลอง
เรียว
การแตกระแง
ระแงถี่
ความยาวของขาวกลอง
7.51 มม.
หางขาว
ไมมี
ความกวางของขาวกลอง
2.23 มม.
การติดเมล็ด
ติดเมล็ด( >
การเปนทองไข
นอย (0.3)
90%)
คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ด
ความสูง
171 ซม.
ปริมาณอมิโลส (%)
26.29
จํานวนตนตอกอ
5 ตน
อุณหภูมิแปงสุก
ปานกลาง (70ความแข็งแรงของลําตน
ลมงายมาก
74° ซ.)
เสนผาศูนยกลางลําตน
0.7 ซม.
ความคงตัวของแปงสุก
ออน (61การแกของใบ
ใบแกชา
100มม.)
วันออกดอก
25 พ.ย.
อัตราการยืดของแปงสุก
ปกติ (1.46)
น้ําหนัก 100 เมล็ดขาวเปลือก 2.90 กรัม
ความหอม
ไมหอม
การรวงของเมล็ด
ปานกลาง
ความทนตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ความสามารถในการทนแลง ปานกลาง
ทรงกอ
กอตั้ง
ความสามารถในการฟนตัวจากแลง
ดี
สีของปลอง
เหลืองออน
ความสามารถในการทนตอสภาพจมน้ํา ไมทน
สีของแผนใบ
เขียว
ความสามารถในการขึ้นน้ํา ไมมีขอมูล
ความยาวของแผนใบ
40 ซม.
ความกวางของแผนใบ
1.3 ซม.
สีของกาบใบ
เขียว
สีของลิ้นใบ
ขาว
รูปรางของลิ้นใบ
มี 2 ยอด
ความยาวของลิ้นใบ
2.3 ซม.
สีของหูใบ
เขียว
การมีขนบนแผนใบ
เกลี้ยง
สีของยอดเกสรตัวเมีย
ขาว
สีของยอดดอก
น้ําตาล
สีของกลีบรองดอก
น้ําตาล
ลักษณะทางพฤกษศาสตร (ตอ)
ความยาวของกลีบรองดอก สั้น (<1.5มม.)
ขนบนเปลือกเมล็ด
เกลี้ยง
ลักษณะทางกายภาพของเมล็ด
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พันธุขาวขาวเกษตร (G.S.no.07579)
แหลงที่รวบรวม อ.หนองจอก กรุงเทพฯ
ชนิดของขาว Indicaเปนขาวขึ้นน้ํา
ลักษณะทางการเกษตร
ชนิดของขาวสาร
ขาวเจา
ลักษณะใบธง
เปนแนวนอน
สีเปลือกเมล็ด
สีฟาง
ลักษณะรวง
ปานกลาง
ความยาวของเมล็ดขาวเปลือก 9.80 มม.
การยืดของคอรวง
คอรวงยาว
ความกวางของเมล็ดขาวเปลือก 2.72 มม.
ความยาวรวง
28 ซม.
สีของขาวกลอง
น้ําตาลออน
กานรวง
ออน
รูปรางของขาวกลอง
เรียว
การแตกระแง
ปานกลาง
ความยาวของขาวกลอง
7.55 มม.
หางขาว
ไมมี
ความกวางของขาวกลอง
2.38 มม.
การติดเมล็ด
ปานกลาง( 75การเปนทองไข
ปานกลาง (1.18)
90%)
คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ด
ความสูง
207 ซม.
ปริมาณอมิโลส (%)
29.95
จํานวนตนตอกอ
11 ตน
อุณหภูมิแปงสุก
ปานกลาง (70ความแข็งแรงของลําตน
ลม
74° ซ.)
เสนผาศูนยกลางลําตน
0.8 ซม.
ความคงตัวของแปงสุก
แข็ง (< 40มม.)
การแกของใบ
ปานกลาง
อัตราการยืดของแปงสุก
ปกติ (1.40)
วันออกดอก
9 ธ.ค.
ความหอม
ไมหอม
น้ําหนัก 100 เมล็ดขาวเปลือก 3.0 กรัม
ความทนตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม
การรวงของเมล็ด
ปานกลาง
ความสามารถในการทนแลง ปานกลาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ความสามารถในการฟนตัวจากแลง
ดี
ทรงกอ
แผเปนแนวนอน
ความสามารถในการทนตอสภาพจมน้ํา ไมทน
สีของปลอง
เขียว
ความสามารถในการขึ้นน้ํา
สีของแผนใบ
เขียว
ความลึกของน้ํา 90 ซม. ดี
ความยาวของแผนใบ
33 ซม.
ความลึกของน้ํา 110 ซม. ดี
ความกวางของแผนใบ
1.6 ซม.
ความลึกของน้ํา 150 ซม. ดี
สีของกาบใบ
เขียว
สีของลิ้นใบ
ขาว
รูปรางของลิ้นใบ
มี 2 ยอด
ความยาวของลิ้นใบ
1.4 ซม.
สีของหูใบ
เขียว
การมีขนบนแผนใบ
เกลี้ยง
สีของยอดเกสรตัวเมีย
ขาว
สีของยอดดอก
ขาว
สีของกลีบรองดอก
ฟาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร (ตอ)
ความยาวของกลีบรองดอก สั้น (<1.5มม.)
ขนบนเปลือกเมล็ด
เกลี้ยง
ลักษณะทางกายภาพของเมล็ด
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พันธุขาวขาวเกษตร (G.S.no.08234)
แหลงที่รวบรวม อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
ชนิดของขาว Indicaเปนขาวขึ้นน้ํา
ลักษณะทางการเกษตร
ชนิดของขาวสาร
ขาวเจา
ลักษณะใบธง
เปนแนวนอน
สีเปลือกเมล็ด
สีฟาง
ลักษณะรวง
ปานกลาง
ความยาวของเมล็ดขาวเปลือก 10.25 มม.
การยืดของคอรวง
สั้น
ความกวางของเมล็ดขาวเปลือก 2.56 มม.
ความยาวรวง
26 ซม.
สีของขาวกลอง
น้ําตาลออน
กานรวง
ออน
รูปรางของขาวกลอง
เรียว
การแตกระแง
ระแงถี่
ความยาวของขาวกลอง
7.45 มม.
หางขาว
ไมมี
ความกวางของขาวกลอง
2.21 มม.
การติดเมล็ด
ปานกลาง( 75การเปนทองไข
ไมมีขอมูล
90%)
คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ด
ความสูง
203 ซม.
ปริมาณอมิโลส (%)
27.41
จํานวนตนตอกอ
11 ตน
อุณหภูมิแปงสุก
ปานกลาง (70ความแข็งแรงของลําตน
ลม
74° ซ.)
เสนผาศูนยกลางลําตน
0.5 ซม.
ความคงตัวของแปงสุก
แข็ง (< 40มม.)
การแกของใบ
ปานกลาง
อัตราการยืดของแปงสุก
ปกติ (1.47)
วันออกดอก
21 พ.ย.
ความหอม
ไมหอม
น้ําหนัก 100 เมล็ดขาวเปลือก 2.9 กรัม
ความตานทานตอโรคและแมลงศัตรู
ไมมี
การรวงของเมล็ด
ยาก
ขอมูล
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
โรคไหม
ทรงกอ
กอแผ
เพลี้ยจักจั่นสีเขียว
สีของปลอง
เขียว
เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล
สีของแผนใบ
เขียว
ความยาวของแผนใบ
36 ซม.
ความกวางของแผนใบ
1.4 ซม.
สีของกาบใบ
เขียว
สีของลิ้นใบ
ขาว
รูปรางของลิ้นใบ
มี 2 ยอด
ความยาวของลิ้นใบ
1.4 ซม.
สีของหูใบ
เขียว
การมีขนบนแผนใบ
เกลี้ยง
สีของยอดเกสรตัวเมีย
ขาว
สีของยอดดอก
ขาว
สีของกลีบรองดอก
ฟาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร (ตอ)
ความยาวของกลีบรองดอก สั้น (<1.5มม.)
ขนบนเปลือกเมล็ด
เกลี้ยง
ลักษณะทางกายภาพของเมล็ด
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พันธุขาวจําปา (G.S.no.06540)
แหลงที่รวบรวม อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
ชนิดของขาว Indicaเปนขาวขึ้นน้ํา
ลักษณะทางการเกษตร
สีเปลือกเมล็ด
สีฟาง
ลักษณะใบธง
เปนแนวนอน
ความยาวของเมล็ดขาวเปลือก 8.69 มม.
ลักษณะรวง
ปานกลาง
ความกวางของเมล็ดขาวเปลือก 3.18 มม.
การยืดของคอรวง
สั้น
สีของขาวกลอง
น้ําตาลออน
ความยาวรวง
24 ซม.
รูปรางของขาวกลอง
เรียว
กานรวง
ออน
ความยาวของขาวกลอง
6.20 มม.
การแตกระแง
ระแงถี่
ความกวางของขาวกลอง
2.76 มม.
หางขาว
ไมมี
การเปนทองไข
ปานกลาง (1.43)
การติดเมล็ด
นอยกวา( 50%)
คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ด
ความสูง
206 ซม.
ปริมาณอมิโลส (%)
28.53
จํานวนตนตอกอ
8 ตน
อุณหภูมิแปงสุก
ปานกลาง (70ความแข็งแรงของลําตน
ลม
74° ซ.)
เสนผาศูนยกลางลําตน
0.4 ซม.
ความคงตัวของแปงสุก
แข็ง (< 40มม.)
การแกของใบ
ใบแกชา
อัตราการยืดของแปงสุก
ปกติ (1.66)
วันออกดอก
13 ธ.ค.
ความหอม
ไมหอม
น้ําหนัก 100 เมล็ดขาวเปลือก 2.7 กรัม
ความทนตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม
การรวงของเมล็ด
งาย
ความสามารถในการทนแลง ปานกลาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ความสามารถในการฟนตัวจากแลง
ดี
ทรงกอ
แผเปนแนวนอน
ความสามารถในการทนตอสภาพจมน้ํา ไมทน
สีของปลอง
เขียว
ความสามารถในการขึ้นน้ํา
สีของแผนใบ
เขียว
ความลึกของน้ํา 90 ซม. ดี
ความยาวของแผนใบ
26 ซม.
ความลึกของน้ํา 110 ซม. ดี
ความกวางของแผนใบ
1.5 ซม.
ความลึกของน้ํา 150 ซม. ดี
สีของกาบใบ
เขียว
สีของลิ้นใบ
ขาว
รูปรางของลิ้นใบ
มี 2 ยอด
ความยาวของลิ้นใบ
0.6 ซม.
สีของหูใบ
เขียว
การมีขนบนแผนใบ
เกลี้ยง
สีของยอดเกสรตัวเมีย
ขาว
สีของยอดดอก
ขาว
สีของกลีบรองดอก
ฟาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร (ตอ)
ความยาวของกลีบรองดอก สั้น (<1.5มม.)
ขนบนเปลือกเมล็ด
เกลี้ยง
ลักษณะทางกายภาพของเมล็ด
ชนิดของขาวสาร
ขาวเจา
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พันธุขาวขาวหลวง (G.S.no.6780)
แหลงที่รวบรวม อ.บานนา จ.นครนายก
ชนิดของขาว Indicaเปนขาวทนน้ําลึก
ลักษณะทางการเกษตร
ชนิดของขาวสาร
ขาวเจา
ลักษณะใบธง
ปานกลาง
สีเปลือกเมล็ด
สีฟาง
ลักษณะรวง
ปานกลาง
ความยาวของเมล็ดขาวเปลือก 9.85 มม.
การยืดของคอรวง
โผลเล็กนอย
ความกวางของเมล็ดขาวเปลือก 2.67 มม.
ความยาวรวง
24 ซม.
สีของขาวกลอง
น้ําตาลออน
กานรวง
ออน
รูปรางของขาวกลอง
เรียว
การแตกระแง
ปานกลาง
ความยาวของขาวกลอง
7.37 มม.
หางขาว
ไมมี
ความกวางของขาวกลอง
2.37 มม.
การติดเมล็ด
ปานกลาง( 75การเปนทองไข
นอย
90%)
คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ด
ความสูง
174 ซม.
ปริมาณอมิโลส (%)
22.56
จํานวนตนตอกอ
5 ตน
อุณหภูมิแปงสุก
ปานกลาง (70ความแข็งแรงของลําตน
ลมงายมาก
74° ซ.)
เสนผาศูนยกลางลําตน
0.7 ซม.
ความคงตัวของแปงสุก
ออน (61การแกของใบ
แกชา
100มม.)
วันออกดอก
3 พ.ย.
อัตราการยืดของแปงสุก
ปกติ (1.59)
น้ําหนัก 100 เมล็ดขาวเปลือก 2.74 กรัม
ความหอม
ไมหอม
การรวงของเมล็ด
นอย
ความตานทานตอโรคและแมลงศัตรู
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
เพลี้ยจักจั่นสีเขียว
ตานทานปาน
ทรงกอ
กอตั้ง
กลาง
สีของปลอง
เหลืองออน
ความทนตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม
สีของแผนใบ
เขียว
ความสามารถในการทนแลง ปานกลาง
ความยาวของแผนใบ
41 ซม.
ความสามารถในการฟนตัวจากแลง
ปาน
ความกวางของแผนใบ
1.0 ซม.
กลาง
สีของกาบใบ
เขียว
ความสามารถในการทนตอสภาพจมน้ํา ปาน
สีของลิ้นใบ
ขาว
กลาง
รูปรางของลิ้นใบ
มี 2 ยอด
ความสามารถในการขึ้นน้ํา
ความยาวของลิ้นใบ
1.5 ซม.
ความลึกของน้ํา 90 ซม. เล็กนอย
สีของหูใบ
เขียว
การมีขนบนแผนใบ
เกลี้ยง
สีของยอดเกสรตัวเมีย
ขาว
สีของยอดดอก
ฟาง
สีของกลีบรองดอก
ฟาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร (ตอ)
ความยาวของกลีบรองดอก สั้น (<1.5มม.)
ขนบนเปลือกเมล็ด
เกลี้ยง
ลักษณะทางกายภาพของเมล็ด
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พันธุขาวขาวหลวง (G.S.no.6563)
แหลงที่รวบรวม อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง
ชนิดของขาว Indicaเปนขาวนาสวน
ลักษณะทางการเกษตร
ชนิดของขาวสาร
ขาวเจา
ลักษณะใบธง
ตั้งตรง
สีเปลือกเมล็ด
สีฟาง
ลักษณะรวง
ปานกลาง
ความยาวของเมล็ดขาวเปลือก 9.55 มม.
การยืดของคอรวง
สั้น
ความกวางของเมล็ดขาวเปลือก 2.67 มม.
ความยาวรวง
25 ซม.
สีของขาวกลอง
น้ําตาลออน
กานรวง
ตั้งตรง
รูปรางของขาวกลอง
เรียว
การแตกระแง
ปานกลาง
ความยาวของขาวกลอง
7.23 มม.
หางขาว
ไมมี
ความกวางของขาวกลอง
2.31 มม.
การติดเมล็ด
ปานกลาง( 75การเปนทองไข
ปานกลาง ( 1.2 )
90%)
คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ด
ความสูง
153 ซม.
ปริมาณอมิโลส (%)
27.36
จํานวนตนตอกอ
8 ตน
อุณหภูมิแปงสุก
สูง (> 75°ซ.)
ความแข็งแรงของลําตน
ลม
ความคงตัวของแปงสุก
แข็ง (< 60มม.)
เสนผาศูนยกลางลําตน
0.8 ซม.
อัตราการยืดของแปงสุก
ปกติ (1.66)
การแกของใบ
ชา
ความหอม
ไมหอม
วันออกดอก
25 พ.ย.
ความตานทานตอโรคและแมลงศัตรู
น้ําหนัก 100 เมล็ดขาวเปลือก 2.77 กรัม
โรคไหม
ไมตานทาน
การรวงของเมล็ด
นอย
เพลี้ยจักจั่นสีเขียว
ตานทานปาน
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
กลาง
ทรงกอ
กอแบะ
เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล
คอนขางออนแอ
สีของปลอง
เขียว
ความทนตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม
สีของแผนใบ
เขียว
ความสามารถในการทนแลง ปานกลาง
ความยาวของแผนใบ
33 ซม.
ความสามารถในการฟนตัวจากแลง
ดี
ความกวางของแผนใบ
1.1 ซม.
ความสามารถในการทนตอสภาพจมน้ํา ไมมี
สีของกาบใบ
เขียว
ขอมูล
สีของลิ้นใบ
ขาว
ความสามารถในการขึ้นน้ํา ไมขึ้นน้ํา
รูปรางของลิ้นใบ
มี 2 ยอด
ความยาวของลิ้นใบ
1.4 ซม.
สีของหูใบ
เขียว
การมีขนบนแผนใบ
เกลี้ยง
สีของยอดเกสรตัวเมีย
ขาว
สีของยอดดอก
ขาว
สีของกลีบรองดอก
ฟาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร (ตอ)
ความยาวของกลีบรองดอก สั้น (<1.5มม.)
ขนบนเปลือกเมล็ด
เกลี้ยง
ลักษณะทางกายภาพของเมล็ด
49

พันธุขาวขาวหลวง (G.S.no.10811)
แหลงที่รวบรวม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
ชนิดของขาว Indicaเปนขาวทนน้ําลึก
ลักษณะทางการเกษตร
สีเปลือกเมล็ด
ฟาง
ลักษณะใบธง
ปานกลาง
ความยาวของเมล็ดขาวเปลือก 9.99มม.
ลักษณะรวง
ปานกลาง
ความกวางของเมล็ดขาวเปลือก 2.80มม.
การยืดของคอรวง
สั้น
สีของขาวกลอง
นอย ( 0.8 )
ความยาวรวง
23 ซม.
รูปรางของขาวกลอง
เรียว
กานรวง
ออน
ความยาวของขาวกลอง
7.18มม.
การแตกระแง
ปานกลาง
ความกวางของขาวกลอง
2.41มม.
หางขาว
ไมมี
การเปนทองไข
นอย ( 0.8 )
การติดเมล็ด
นอย( 50-74%)
คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ด
ความสูง
187 ซม.
ปริมาณอมิโลส (%)
27.01
จํานวนตนตอกอ
8 ตน
อุณหภูมิแปงสุก
สูง (> 75°ซ.)
ความแข็งแรงของลําตน
ปานกลาง
ความคงตัวของแปงสุก
แข็ง (<40มม.)
เสนผาศูนยกลางลําตน
0.8 ซม.
อัตราการยืดของแปงสุก
ปกติ (1.47)
การแกของใบ
ปานกลาง
ความหอม
ไมหอม
วันออกดอก
3 ต.ค.
ความตานทานตอโรคและแมลงศัตรู
น้ําหนัก 100 เมล็ดขาวเปลือก 2.92 กรัม
โรคไหม
ไมตานทาน
การรวงของเมล็ด
นอย
เพลี้ยจักจั่นสีเขียว
ตานทาน
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล
ตานทาน
ทรงกอ
กอแบะ
ความทนตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม
สีของปลอง
เหลืองออน
ความสามารถในการทนแลง ปานกลาง
สีของแผนใบ
เขียวเขม
ความสามารถในการฟนตัวจากแลง
ดี
ความยาวของแผนใบ
37 ซม.
ความสามารถในการทนตอสภาพจมน้ํา ไมทน
ความกวางของแผนใบ
1.2 ซม.
ความสามารถในการขึ้นน้ํา ไมมีขอมูล
สีของกาบใบ
เขียว
สีของลิ้นใบ
ขาว
รูปรางของลิ้นใบ
มี 2 ยอด
ความยาวของลิ้นใบ
2.4 ซม.
สีของหูใบ
เขียว
การมีขนบนแผนใบ
เกลี้ยง
สีของยอดเกสรตัวเมีย
ขาว
สีของยอดดอก
ขาว
สีของกลีบรองดอก
ฟาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร (ตอ)
ความยาวของกลีบรองดอก สั้น (<1.5มม.)
ขนบนเปลือกเมล็ด
เกลี้ยง
ลักษณะทางกายภาพของเมล็ด
ชนิดของขาวสาร
ขาวเจา
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พันธุขาวจําปาทอง (G.S.no.6558)
แหลงที่รวบรวม อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
ชนิดของขาว Indicaเปนขาวทนน้ําลึก
ลักษณะทางการเกษตร
สีของกลีบรองดอก
ฟาง
ลักษณะใบธง
ตั้งตรง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร (ตอ)
ลักษณะรวง
จับกันแนน
ความยาวของกลีบรองดอก สั้น (<1.5มม.)
การยืดของคอรวง
คอรวงยาว
ขนบนเปลือกเมล็ด
เกลี้ยง
ความยาวรวง
28 ซม.
ลักษณะทางกายภาพของเมล็ด
กานรวง
ออน
ชนิดของขาวสาร
ขาวเจา
การแตกระแง
ไมแตก
สีเปลือกเมล็ด
สีฟาง
หางขาว
ไมมี
ความยาวของเมล็ดขาวเปลือก 10.06 มม.
การติดเมล็ด
ปานกลาง( 75ความกวางของเมล็ดขาวเปลือก 2.69 มม.
90%)
สีของขาวกลอง
น้ําตาลออน
ความสูง
186 ซม.
รูปรางของขาวกลอง
เรียว
จํานวนตนตอกอ
10 ตน
ความยาวของขาวกลอง
7.44มม.
ความแข็งแรงของลําตน
ลม
ความกวางของขาวกลอง
2.35มม.
เสนผาศูนยกลางลําตน
0.6 ซม.
การเปนทองไข
คอนขางมาก (
การแกของใบ
ใบแกชา
1.96 )
วันออกดอก
1 ธ.ค.
คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ด
น้ําหนัก 100 เมล็ดขาวเปลือก 2.85 กรัม
ปริมาณอมิโลส (%)
26.56
การรวงของเมล็ด
งาย
อุณหภูมิแปงสุก
ปานกลาง (70ลักษณะทางพฤกษศาสตร
74°ซ.)
ทรงกอ
แผเปนแนวนอน
ความคงตัวของแปงสุก
ปานกลาง (40สีของปลอง
เหลืองออน
60มม.)
สีของแผนใบ
เขียว
อัตราการยืดของแปงสุก
ปกติ (1.61)
ความยาวของแผนใบ
49 ซม.
ความหอม
ไมหอม
ความกวางของแผนใบ
1.2 ซม.
ความตานทานตอโรคและแมลงศัตรู
สีของกาบใบ
เขียว
โรคไหม
ไมตานทาน
สีของลิ้นใบ
ขาว
เพลี้ยจักจั่นสีเขียว
ไมตานทาน
รูปรางของลิ้นใบ
มี 2 ยอด
เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล
ไมตานทาน
ความยาวของลิ้นใบ
2.5 ซม.
สีของหูใบ
เขียว
การมีขนบนแผนใบ
เกลี้ยง
สีของยอดเกสรตัวเมีย
ขาว
สีของยอดดอก
ฟาง
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พันธุขาวจําปาทอง (G.S.no.06558)
แหลงที่รวบรวม อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
ชนิดของขาว Indicaเปนขาวขึ้นน้ํา
ลักษณะทางการเกษตร
สีของกลีบรองดอก
ฟาง
ลักษณะใบธง
เปนแนวนอน
ลักษณะทางพฤกษศาสตร (ตอ)
ลักษณะรวง
ปานกลาง
ความยาวของกลีบรองดอก สั้น (<1.5มม.)
การยืดของคอรวง
คอรวงยาว
ขนบนเปลือกเมล็ด
เกลี้ยง
ความยาวรวง
28 ซม.
ลักษณะทางกายภาพของเมล็ด
กานรวง
ออน
ชนิดของขาวสาร
ขาวเจา
การแตกระแง
ระแงถี่
สีเปลือกเมล็ด
สีฟาง
หางขาว
ไมมี
ความยาวของเมล็ดขาวเปลือก 10.08 มม.
การติดเมล็ด
ปานกลาง( 75ความกวางของเมล็ดขาวเปลือก 2.77 มม.
90%)
สีของขาวกลอง
น้ําตาลออน
ความสูง
226 ซม.
รูปรางของขาวกลอง
เรียว
จํานวนตนตอกอ
7 ตน
ความยาวของขาวกลอง
7.50 มม.
ความแข็งแรงของลําตน
ลม
ความกวางของขาวกลอง
2.28 มม.
เสนผาศูนยกลางลําตน
0.4 ซม.
การเปนทองไข
มาก (2.2)
การแกของใบ
ปานกลาง
คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ด
วันออกดอก
29 พ.ย.
ปริมาณอมิโลส (%)
30.47
น้ําหนัก 100 เมล็ดขาวเปลือก 3.0 กรัม
อุณหภูมิแปงสุก
ปานกลาง (70การรวงของเมล็ด
ยาก
74° ซ.)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ความคงตัวของแปงสุก
แข็ง (< 40มม.)
ทรงกอ
แผเปนแนวนอน
อัตราการยืดของแปงสุก
ปกติ (1.51)
สีของปลอง
เขียว
ความหอม
ไมหอม
สีของแผนใบ
เขียวเขม
ความทนตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม
ความยาวของแผนใบ
30 ซม.
ความสามารถในการทนแลง ปานกลาง
ความกวางของแผนใบ
1.5 ซม.
ความสามารถในการฟนตัวจากแลง
ดี
สีของกาบใบ
เขียว
ความสามารถในการทนตอสภาพจมน้ํา ไมทน
สีของลิ้นใบ
ขาว
ความสามารถในการขึ้นน้ํา
รูปรางของลิ้นใบ
แหลม
ความลึกของน้ํา 90 ซม. ดี
ความยาวของลิ้นใบ
1.3 ซม.
ความลึกของน้ํา 110 ซม. ดี
สีของหูใบ
เขียว
ความลึกของน้ํา 150 ซม. ดี
การมีขนบนแผนใบ
เกลี้ยง
สีของยอดเกสรตัวเมีย
ขาว
สีของยอดดอก
ขาว
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พันธุขาวขาวลําไย (G.S.no.06564)
แหลงที่รวบรวม อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง
ชนิดของขาว Indicaเปนขาวทนน้ําลึก
ลักษณะทางการเกษตร
ชนิดของขาวสาร
ขาวเจา
ลักษณะใบธง
เปนแนวนอน
สีเปลือกเมล็ด
สีฟาง
ลักษณะรวง
ปานกลาง
ความยาวของเมล็ดขาวเปลือก 11.14มม.
การยืดของคอรวง
คอรวงยาว
ความกวางของเมล็ดขาวเปลือก 2.74มม.
ความยาวรวง
28 ซม.
สีของขาวกลอง
น้ําตาลออน
กานรวง
ออน
รูปรางของขาวกลอง
เรียว
การแตกระแง
ระแงถี่
ความยาวของขาวกลอง
7.80 มม.
หางขาว
ไมมี
ความกวางของขาวกลอง
2.37มม.
การติดเมล็ด
ปานกลาง( 75การเปนทองไข
มาก (2.18)
90%)
คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ด
ความสูง
195 ซม.
ปริมาณอมิโลส (%)
30.42
จํานวนตนตอกอ
5 ตน
อุณหภูมิแปงสุก
ปานกลาง (70ความแข็งแรงของลําตน
ลม
74° ซ.)
เสนผาศูนยกลางลําตน
0.4 ซม.
ความคงตัวของแปงสุก
แข็ง (< 40มม.)
การแกของใบ
ปานกลาง
อัตราการยืดของแปงสุก
ปกติ (1.57)
วันออกดอก
9 ธ.ค.
ความหอม
ไมหอม
น้ําหนัก 100 เมล็ดขาวเปลือก 3.5 กรัม
ความทนตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม
การรวงของเมล็ด
ปานกลาง
ความสามารถในการทนแลง ปานกลางดี
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ความสามารถในการฟนตัวจากแลง
ดี
ทรงกอ
แผเปนแนวนอน
ความสามารถในการทนตอสภาพจมน้ํา ไมทน
สีของปลอง
เขียว
ความสามารถในการขึ้นน้ํา
สีของแผนใบ
เขียว
ความลึกของน้ํา 90 ซม. เล็กนอย
ความยาวของแผนใบ
34 ซม.
ความลึกของน้ํา 110 ซม. เล็กนอย
ความกวางของแผนใบ
1.4 ซม.
ความลึกของน้ํา 150 ซม. ไมขึ้นน้ํา
สีของกาบใบ
เขียว
สีของลิ้นใบ
ขาว
รูปรางของลิ้นใบ
มี 2 ยอด
ความยาวของลิ้นใบ
1.2 ซม.
สีของหูใบ
เขียว
การมีขนบนแผนใบ
เกลี้ยง
สีของยอดเกสรตัวเมีย
ขาว
สีของยอดดอก
ขาว
สีของกลีบรองดอก
ฟาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร (ตอ)
ความยาวของกลีบรองดอก สั้น (<1.5มม.)
ขนบนเปลือกเมล็ด
เกลี้ยง
ลักษณะทางกายภาพของเมล็ด
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พันธุขาวขาวลาย (G.S.no.07245)
แหลงที่รวบรวม อ.เมือง จ.ระยอง
ชนิดของขาว Indicaเปนขาวขึ้นน้ํา
ลักษณะทางการเกษตร
ชนิดของขาวสาร
ขาวเจา
ลักษณะใบธง
เปนแนวนอน
สีเปลือกเมล็ด
สีฟาง
ลักษณะรวง
ปานกลาง
ความยาวของเมล็ดขาวเปลือก 10.66มม.
การยืดของคอรวง
สั้น
ความกวางของเมล็ดขาวเปลือก 2.79มม.
ความยาวรวง
28 ซม.
สีของขาวกลอง
น้ําตาลออน
กานรวง
ออน
รูปรางของขาวกลอง
เรียว
การแตกระแง
ระแงถี่
ความยาวของขาวกลอง
8.09มม.
หางขาว
ไมมี
ความกวางของขาวกลอง
2.39มม.
การติดเมล็ด
ปานกลาง( 75การเปนทองไข
คอนขางมาก
90%)
(1.8)
ความสูง
208 ซม.
คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ด
จํานวนตนตอกอ
8 ตน
ปริมาณอมิโลส (%)
29.11
ความแข็งแรงของลําตน
ลม
อุณหภูมิแปงสุก
ปานกลาง (70เสนผาศูนยกลางลําตน
0.7 ซม.
74° ซ.)
การแกของใบ
ปานกลาง
ความคงตัวของแปงสุก
แข็ง (< 40มม.)
วันออกดอก
21 พ.ย.
อัตราการยืดของแปงสุก
ปกติ (1.43)
น้ําหนัก 100 เมล็ดขาวเปลือก 3.2 กรัม
ความหอม
ไมหอม
การรวงของเมล็ด
ปานกลาง
ความทนตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ความสามารถในการทนแลง ปานกลาง
ทรงกอ
แผเปนแนวนอน
ความสามารถในการฟนตัวจากแลง
ดี
สีของปลอง
เขียว
ความสามารถในการทนตอสภาพจมน้ํา ไมทน
สีของแผนใบ
เขียว
ความสามารถในการขึ้นน้ํา
ความยาวของแผนใบ
35 ซม.
ความลึกของน้ํา 90 ซม. ดี
ความกวางของแผนใบ
1.3 ซม.
ความลึกของน้ํา 110 ซม. ดี
สีของกาบใบ
เขียว
ความลึกของน้ํา 150 ซม. ดี
สีของลิ้นใบ
ขาว
รูปรางของลิ้นใบ
มี 2 ยอด
ความยาวของลิ้นใบ
1.3 ซม.
สีของหูใบ
เขียว
การมีขนบนแผนใบ
เกลี้ยง
สีของยอดเกสรตัวเมีย
ขาว
สีของยอดดอก
ขาว
สีของกลีบรองดอก
ฟาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร (ตอ)
ความยาวของกลีบรองดอก สั้น (<1.5มม.)
ขนบนเปลือกเมล็ด
เกลี้ยง
ลักษณะทางกายภาพของเมล็ด
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พันธุขาวขาวพวง (G.S.no.06575)
แหลงที่รวบรวม อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
ชนิดของขาว Indicaเปนขาวขึ้นน้ํา
ลักษณะทางการเกษตร
ชนิดของขาวสาร
ขาวเจา
ลักษณะใบธง
เปนแนวนอน
สีเปลือกเมล็ด
สีฟาง
ลักษณะรวง
ปานกลาง
ความยาวของเมล็ดขาวเปลือก 10.13มม.
การยืดของคอรวง
คอรวงยาว
ความกวางของเมล็ดขาวเปลือก 2.78มม.
ความยาวรวง
26 ซม.
สีของขาวกลอง
น้ําตาลออน
กานรวง
ออน
รูปรางของขาวกลอง
เรียว
การแตกระแง
ระแงถี่
ความยาวของขาวกลอง
7.73มม.
หางขาว
ไมมี
ความกวางของขาวกลอง
2.41มม.
การติดเมล็ด
ปานกลาง( 75การเปนทองไข
คอนขางมาก
90%)
(1.92)
ความสูง
217 ซม.
คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ด
จํานวนตนตอกอ
6 ตน
ปริมาณอมิโลส (%)
30.15
ความแข็งแรงของลําตน
ลม
อุณหภูมิแปงสุก
ปานกลาง (70เสนผาศูนยกลางลําตน
0.7 ซม.
74° ซ.)
การแกของใบ
ปานกลาง
ความคงตัวของแปงสุก
แข็ง (< 40มม.)
วันออกดอก
18 พ.ย.
อัตราการยืดของแปงสุก
ปกติ (1.57)
น้ําหนัก 100 เมล็ดขาวเปลือก 3.2 กรัม
ความหอม
ไมหอม
การรวงของเมล็ด
ปานกลาง
ความทนตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ความสามารถในการทนแลง ปานกลาง
ทรงกอ
แผเปนแนวนอน
ความสามารถในการฟนตัวจากแลง
ปาน
สีของปลอง
เขียว
กลาง
สีของแผนใบ
เขียว
ความสามารถในการทนตอสภาพจมน้ํา ไมทน
ความยาวของแผนใบ
39 ซม.
ความสามารถในการขึ้นน้ํา
ความกวางของแผนใบ
1.6 ซม.
ความลึกของน้ํา 90 ซม. ดี
สีของกาบใบ
เขียว
ความลึกของน้ํา 110 ซม. ดี
สีของลิ้นใบ
ขาว
ความลึกของน้ํา 150 ซม. ดี
รูปรางของลิ้นใบ
มี 2 ยอด
ความยาวของลิ้นใบ
1.2 ซม.
สีของหูใบ
เขียว
การมีขนบนแผนใบ
เกลี้ยง
สีของยอดเกสรตัวเมีย
ขาว
สีของยอดดอก
ขาว
สีของกลีบรองดอก
ฟาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร (ตอ)
ความยาวของกลีบรองดอก สั้น (<1.5มม.)
ขนบนเปลือกเมล็ด
เกลี้ยง
ลักษณะทางกายภาพของเมล็ด
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พันธุขาวพระยาเทกอง (G.S.no.06529)
แหลงที่รวบรวม อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
ชนิดของขาว Indicaเปนขาวทนน้ําลึก
ลักษณะทางการเกษตร
ชนิดของขาวสาร
ขาวเจา
ลักษณะใบธง
เปนแนวนอน
สีเปลือกเมล็ด
สีฟาง
ลักษณะรวง
จับกันแนน
ความยาวของเมล็ดขาวเปลือก 9.95มม.
การยืดของคอรวง
สั้น
ความกวางของเมล็ดขาวเปลือก 2.58 มม.
ความยาวรวง
25 ซม.
สีของขาวกลอง
น้ําตาลออน
กานรวง
ออน
รูปรางของขาวกลอง
เรียว
การแตกระแง
เมล็ดเปนกลุม
ความยาวของขาวกลอง
7.44มม.
หางขาว
สั้น (<1 ซม.)
ความกวางของขาวกลอง
2.30มม.
การติดเมล็ด
ปานกลาง( 75การเปนทองไข
ปานกลาง (1.07)
90%)
คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ด
ความสูง
201 ซม.
ปริมาณอมิโลส (%)
27.56
จํานวนตนตอกอ
6 ตน
อุณหภูมิแปงสุก
ปานกลาง (70ความแข็งแรงของลําตน
ลม
74° ซ.)
เสนผาศูนยกลางลําตน
0.5 ซม.
ความคงตัวของแปงสุก
แข็ง (< 40มม.)
การแกของใบ
ปานกลาง
อัตราการยืดของแปงสุก
ปกติ (1.49)
วันออกดอก
29 พ.ย.
ความหอม
ไมหอม
น้ําหนัก 100 เมล็ดขาวเปลือก 2.9 กรัม
ความทนตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม
การรวงของเมล็ด
ปานกลาง
ความสามารถในการทนแลง ปานกลาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ความสามารถในการฟนตัวจากแลง
ปาน
ทรงกอ
กอตั้ง
กลาง
สีของปลอง
เขียว
ความสามารถในการทนตอสภาพจมน้ํา ไมทน
สีของแผนใบ
เขียว
ความสามารถในการขึ้นน้ํา
ความยาวของแผนใบ
42 ซม.
ความลึกของน้ํา 90 ซม. ปานกลาง
ความกวางของแผนใบ
1.8 ซม.
ความลึกของน้ํา 110 ซม. ไมขึ้นน้ํา
สีของกาบใบ
เขียว
ความลึกของน้ํา 150 ซม. ไมขึ้นน้ํา
สีของลิ้นใบ
ขาว
รูปรางของลิ้นใบ
มี 2 ยอด
ความยาวของลิ้นใบ
0.7 ซม.
สีของหูใบ
เขียว
การมีขนบนแผนใบ
เกลี้ยง
สีของยอดเกสรตัวเมีย
ขาว
สีของยอดดอก
ขาว
สีของกลีบรองดอก
ฟาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร (ตอ)
ความยาวของกลีบรองดอก สั้น (<1.5มม.)
ขนบนเปลือกเมล็ด
เกลี้ยง
ลักษณะทางกายภาพของเมล็ด
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พันธุขาวขาวเปลือกไข (G.S.no.06530)
แหลงที่รวบรวม อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
ชนิดของขาว Indicaเปนขาวขึ้นน้ํา
ลักษณะทางการเกษตร
ชนิดของขาวสาร
ขาวเจา
ลักษณะใบธง
เปนแนวนอน
สีเปลือกเมล็ด
สีฟาง
ลักษณะรวง
ปานกลาง
ความยาวของเมล็ดขาวเปลือก 9.99มม.
การยืดของคอรวง
คอรวงยาว
ความกวางของเมล็ดขาวเปลือก 2.82มม.
ความยาวรวง
24 ซม.
สีของขาวกลอง
น้ําตาลออน
กานรวง
ออน
รูปรางของขาวกลอง
เรียว
การแตกระแง
ปานกลาง
ความยาวของขาวกลอง
8.12มม.
หางขาว
ไมมี
ความกวางของขาวกลอง
2.39มม.
การติดเมล็ด
ปานกลาง( 75การเปนทองไข
มาก (3.84)
90%)
คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ด
ความสูง
208 ซม.
ปริมาณอมิโลส (%)
27.39
จํานวนตนตอกอ
7 ตน
อุณหภูมิแปงสุก
ปานกลาง (70ความแข็งแรงของลําตน
ลม
74° ซ.)
เสนผาศูนยกลางลําตน
1.0 ซม.
ความคงตัวของแปงสุก
แข็ง (< 40มม.)
การแกของใบ
ปานกลาง
อัตราการยืดของแปงสุก
ปกติ (1.51)
วันออกดอก
21 พ.ย.
ความหอม
ไมหอม
น้ําหนัก 100 เมล็ดขาวเปลือก 3.3 กรัม
ความทนตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม
การรวงของเมล็ด
ปานกลาง
ความสามารถในการทนแลง ปานกลาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ความสามารถในการฟนตัวจากแลง
ทรงกอ
กอแผ
เล็กนอย
สีของปลอง
เขียว
ความสามารถในการทนตอสภาพจมน้ํา ไมทน
สีของแผนใบ
เขียว
ความสามารถในการขึ้นน้ํา
ความยาวของแผนใบ
34 ซม.
ความลึกของน้ํา 90 ซม. ดี
ความกวางของแผนใบ
1.5 ซม.
ความลึกของน้ํา 110 ซม. ดี
สีของกาบใบ
เขียวเสนมวง
ความลึกของน้ํา 150 ซม. ดี
สีของลิ้นใบ
ขาว
รูปรางของลิ้นใบ
มี 2 ยอด
ความยาวของลิ้นใบ
1.4 ซม.
สีของหูใบ
เสนมวง
การมีขนบนแผนใบ
เกลี้ยง
สีของยอดเกสรตัวเมีย
มวงดํา
สีของยอดดอก
มวง
สีของกลีบรองดอก
ฟาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร (ตอ)
ความยาวของกลีบรองดอก สั้น (<1.5มม.)
ขนบนเปลือกเมล็ด
เกลี้ยง
ลักษณะทางกายภาพของเมล็ด
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พันธุขาวขาวประกวด (G.S.no.06550)
แหลงที่รวบรวม อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
ชนิดของขาว Indicaเปนขาวทนน้ําลึก
ลักษณะทางการเกษตร
สีของกลีบรองดอก
ฟาง
ลักษณะใบธง
เปนแนวนอน
ลักษณะทางพฤกษศาสตร (ตอ)
ลักษณะรวง
ปานกลาง
ความยาวของกลีบรองดอก สั้น (<1.5มม.)
การยืดของคอรวง
คอรวงยาว
ขนบนเปลือกเมล็ด
เกลี้ยง
ความยาวรวง
18 ซม.
ลักษณะทางกายภาพของเมล็ด
กานรวง
ออน
ชนิดของขาวสาร
ขาวเจา
การแตกระแง
ปานกลาง
สีเปลือกเมล็ด
สีฟาง
หางขาว
ไมมี
ความยาวของเมล็ดขาวเปลือก 10.25มม.
การติดเมล็ด
ปานกลาง( 75ความกวางของเมล็ดขาวเปลือก 2.78มม.
90%)
สีของขาวกลอง
น้ําตาลออน
ความสูง
148 ซม.
รูปรางของขาวกลอง
เรียว
จํานวนตนตอกอ
9 ตน
ความยาวของขาวกลอง
7.58มม.
ความแข็งแรงของลําตน
ปานกลาง
ความกวางของขาวกลอง
2.38มม.
เสนผาศูนยกลางลําตน
0.7 ซม.
การเปนทองไข
ปานกลาง (1.2)
การแกของใบ
ใบแกชา
คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ด
วันออกดอก
17 พ.ย.
ปริมาณอมิโลส (%)
25.46
น้ําหนัก 100 เมล็ดขาวเปลือก 3.11 กรัม
อุณหภูมิแปงสุก
ปานกลาง (70การรวงของเมล็ด
งาย
74° ซ.)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ความคงตัวของแปงสุก
ออน (61ทรงกอ
กอตั้ง
100มม.)
สีของปลอง
เหลืองออน
อัตราการยืดของแปงสุก
ปกติ (1.51)
สีของแผนใบ
เขียว
ความหอม
ไมหอม
ความยาวของแผนใบ
26 ซม.
ความตานทานตอโรคและแมลงศัตรู
ความกวางของแผนใบ
0.8 ซม.
โรคไหม
ไมตานทาน
สีของกาบใบ
เขียว
เพลี้ยจักจั่นสีเขียว
ตานทานปาน
สีของลิ้นใบ
ขาว
กลาง
รูปรางของลิ้นใบ
มี 2 ยอด
เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล
ไมตานทาน
ความยาวของลิ้นใบ
1.5 ซม.
สีของหูใบ
เขียว
การมีขนบนแผนใบ
เกลี้ยง
สีของยอดเกสรตัวเมีย
ขาว
สีของยอดดอก
ฟาง
พันธุขาวขาวประกวด (G.S.no.06550)
แหลงที่รวบรวม อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
ชนิดของขาว Indicaเปนขาวทนน้ําลึก
ลักษณะทางการเกษตร
ลักษณะรวง
ปานกลาง
ลักษณะใบธง
เปนแนวนอน
การยืดของคอรวง
คอรวงยาว
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ความยาวรวง
26 ซม.
กานรวง
ออน
การแตกระแง
ปานกลาง
หางขาว
ไมมี
การติดเมล็ด
ปานกลาง( 7590%)
ความสูง
178 ซม.
จํานวนตนตอกอ
6 ตน
ความแข็งแรงของลําตน
ลม
เสนผาศูนยกลางลําตน
0.8 ซม.
การแกของใบ
ปานกลาง
วันออกดอก
21 พ.ย.
น้ําหนัก 100 เมล็ดขาวเปลือก 2.8 กรัม
การรวงของเมล็ด
ปานกลาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ทรงกอ
กอตั้ง
สีของปลอง
เขียว
สีของแผนใบ
เขียว
ความยาวของแผนใบ
34 ซม.
ความกวางของแผนใบ
1.4 ซม.
สีของกาบใบ
เขียว
สีของลิ้นใบ
ขาว
รูปรางของลิ้นใบ
มี 2 ยอด
ความยาวของลิ้นใบ
1.3 ซม.
สีของหูใบ
เขียว
การมีขนบนแผนใบ
เกลี้ยง
สีของยอดเกสรตัวเมีย
ขาว
สีของยอดดอก
ขาว
สีของกลีบรองดอก
ฟาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร (ตอ)
ความยาวของกลีบรองดอก สั้น (<1.5มม.)
ขนบนเปลือกเมล็ด
เกลี้ยง
ลักษณะทางกายภาพของเมล็ด
ชนิดของขาวสาร
ขาวเจา
สีเปลือกเมล็ด
สีฟาง
ความยาวของเมล็ดขาวเปลือก 10.14มม.
ความกวางของเมล็ดขาวเปลือก 2.65มม.
สีของขาวกลอง
น้ําตาลออน
รูปรางของขาวกลอง
เรียว
ความยาวของขาวกลอง
7.42มม.

ความกวางของขาวกลอง
2.24มม.
การเปนทองไข
มาก (2.3)
คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ด
ปริมาณอมิโลส (%)
23.56
อุณหภูมิแปงสุก
ปานกลาง (7074° ซ.)
ความคงตัวของแปงสุก
แข็ง (< 40มม.)
อัตราการยืดของแปงสุก
ปกติ (1.45)
ความหอม
ไมหอม
ความทนตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม
ความสามารถในการทนแลง ปานกลาง
ความสามารถในการฟนตัวจากแลง
ดี
ความสามารถในการทนตอสภาพจมน้ํา ไมทน
ความสามารถในการขึ้นน้ํา
ความลึกของน้ํา 90 ซม. เล็กนอย
ความลึกของน้ํา 110 ซม. ไมขึ้นน้ํา
ความลึกของน้ํา 150 ซม. ไมขึ้นน้ํา
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พันธุขาวสองรวง (G.S.no.06536)
แหลงที่รวบรวม อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
ชนิดของขาว Indicaเปนขาวทนน้ําลึก
ลักษณะทางการเกษตร
ชนิดของขาวสาร
ขาวเจา
ลักษณะใบธง
เปนแนวนอน
สีเปลือกเมล็ด
สีฟาง
ลักษณะรวง
ปานกลาง
ความยาวของเมล็ดขาวเปลือก 10.17มม.
การยืดของคอรวง
คอรวงยาว
ความกวางของเมล็ดขาวเปลือก 2.60มม.
ความยาวรวง
24 ซม.
สีของขาวกลอง
น้ําตาลออน
กานรวง
ออน
รูปรางของขาวกลอง
เรียว
การแตกระแง
ระแงถี่
ความยาวของขาวกลอง
7.39มม.
หางขาว
ไมมี
ความกวางของขาวกลอง
2.31มม.
การติดเมล็ด
ปานกลาง( 75การเปนทองไข
มาก (2.18)
90%)
คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ด
ความสูง
199 ซม.
ปริมาณอมิโลส (%)
27.53
จํานวนตนตอกอ
4 ตน
อุณหภูมิแปงสุก
ปานกลาง (70ความแข็งแรงของลําตน
ลม
74° ซ.)
เสนผาศูนยกลางลําตน
0.6 ซม.
ความคงตัวของแปงสุก
แข็ง (< 40มม.)
การแกของใบ
ปานกลาง
อัตราการยืดของแปงสุก
ปกติ (1.53)
วันออกดอก
22 พ.ย.
ความหอม
ไมหอม
น้ําหนัก 100 เมล็ดขาวเปลือก 3.0 กรัม
ความทนตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม
การรวงของเมล็ด
งาย
ความสามารถในการทนแลง ปานกลาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ความสามารถในการฟนตัวจากแลง
ปาน
ทรงกอ
กอแบะ
กลาง
สีของปลอง
เขียว
ความสามารถในการทนตอสภาพจมน้ํา ไมทน
สีของแผนใบ
เขียว
ความสามารถในการขึ้นน้ํา
ความยาวของแผนใบ
31 ซม.
ความลึกของน้ํา 90 ซม. ปานกลาง
ความกวางของแผนใบ
1.6 ซม.
ความลึกของน้ํา 110 ซม. ปานกลาง
สีของกาบใบ
เขียว
ความลึกของน้ํา 150 ซม. ไมขึ้นน้ํา
สีของลิ้นใบ
ขาว
รูปรางของลิ้นใบ
มี 2 ยอด
ความยาวของลิ้นใบ
0.5 ซม.
สีของหูใบ
เขียว
การมีขนบนแผนใบ
เกลี้ยง
สีของยอดเกสรตัวเมีย
ขาว
สีของยอดดอก
ขาว
สีของกลีบรองดอก
ฟาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร (ตอ)
ความยาวของกลีบรองดอก สั้น (<1.5มม.)
ขนบนเปลือกเมล็ด
เกลี้ยง
ลักษณะทางกายภาพของเมล็ด
60

พันธุขาวพวงหางหมู (G.S.no.06538)
แหลงที่รวบรวม อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
ชนิดของขาว Indicaเปนขาวขึ้นน้ํา
ลักษณะทางการเกษตร
ชนิดของขาวสาร
ขาวเจา
ลักษณะใบธง
เปนแนวนอน
สีเปลือกเมล็ด
สีฟาง
ลักษณะรวง
ปานกลาง
ความยาวของเมล็ดขาวเปลือก 8.65มม.
การยืดของคอรวง
สั้น
ความกวางของเมล็ดขาวเปลือก 3.17มม.
ความยาวรวง
26 ซม.
สีของขาวกลอง
น้ําตาลออน
กานรวง
ออน
รูปรางของขาวกลอง
เรียว
การแตกระแง
ระแงถี่
ความยาวของขาวกลอง
6.51มม.
หางขาว
ไมมี
ความกวางของขาวกลอง
2.63มม.
การติดเมล็ด
ปานกลาง( 75การเปนทองไข
มาก (2.2)
90%)
คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ด
ความสูง
221 ซม.
ปริมาณอมิโลส (%)
28.77
จํานวนตนตอกอ
7 ตน
อุณหภูมิแปงสุก
ปานกลาง (70ความแข็งแรงของลําตน
ลม
74° ซ.)
เสนผาศูนยกลางลําตน
0.5 ซม.
ความคงตัวของแปงสุก
แข็ง (< 40มม.)
การแกของใบ
ปานกลาง
อัตราการยืดของแปงสุก
ปกติ (1.76)
วันออกดอก
6 ธ.ค.
ความหอม
ไมหอม
น้ําหนัก 100 เมล็ดขาวเปลือก 2.8 กรัม
ความทนตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม
การรวงของเมล็ด
ปานกลาง
ความสามารถในการทนแลง ปานกลาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ความสามารถในการฟนตัวจากแลง
ดี
ทรงกอ
แผเปนแนวนอน
ความสามารถในการทนตอสภาพจมน้ํา ไมทน
สีของปลอง
เขียว
ความสามารถในการขึ้นน้ํา
สีของแผนใบ
เขียว
ความลึกของน้ํา 90 ซม. ดี
ความยาวของแผนใบ
30 ซม.
ความลึกของน้ํา 110 ซม. ดี
ความกวางของแผนใบ
1.4 ซม.
ความลึกของน้ํา 150 ซม. ดี
สีของกาบใบ
เขียว
สีของลิ้นใบ
ขาว
รูปรางของลิ้นใบ
มี 2 ยอด
ความยาวของลิ้นใบ
1.5 ซม.
สีของหูใบ
เขียว
การมีขนบนแผนใบ
เกลี้ยง
สีของยอดเกสรตัวเมีย
ขาว
สีของยอดดอก
ขาว
สีของกลีบรองดอก
ฟาง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร (ตอ)
ความยาวของกลีบรองดอก สั้น (<1.5มม.)
ขนบนเปลือกเมล็ด
เกลี้ยง
ลักษณะทางกายภาพของเมล็ด
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พันธุขาวมะลิเลื้อย (G.S.no.10801)
แหลงที่รวบรวม อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา
ชนิดของขาว Indicaเปนขาวนาสวน
ลักษณะทางการเกษตร
ลักษณะทางพฤกษศาสตร (ตอ)
ลักษณะใบธง
ปานกลาง
ความยาวของกลีบรองดอก สั้น (<1.5มม.)
ลักษณะรวง
ปานกลาง
ขนบนเปลือกเมล็ด
เกลี้ยง
การยืดของคอรวง
สั้น
ลักษณะทางกายภาพของเมล็ด
ความยาวรวง
26 ซม.
ชนิดของขาวสาร
ขาวเจา
กานรวง
ออน
สีเปลือกเมล็ด
สีฟาง
การแตกระแง
ไมแตก
ความยาวของเมล็ดขาวเปลือก 10.58มม.
หางขาว
ไมมี
ความกวางของเมล็ดขาวเปลือก 2.71มม.
การติดเมล็ด
ติดเมล็ด( >90%)
สีของขาวกลอง
น้ําตาลมัน
ความสูง
190 ซม.
รูปรางของขาวกลอง
เรียว
จํานวนตนตอกอ
6 ตน
ความยาวของขาวกลอง
7.30มม.
ความแข็งแรงของลําตน
ลมงายมาก
ความกวางของขาวกลอง
2.31มม.
เสนผาศูนยกลางลําตน
0.6 ซม.
การเปนทองไข
คอนขางมาก
การแกของใบ
แกชา
คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ด
วันออกดอก
13 ธ.ค.
ปริมาณอมิโลส (%)
26.51
น้ําหนัก 100 เมล็ดขาวเปลือก 3.11 กรัม
อุณหภูมิแปงสุก
ปานกลาง (70การรวงของเมล็ด
นอย
74° ซ.)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ความคงตัวของแปงสุก
ปานกลาง (41ทรงกอ
กอแบะ
60มม.)
สีของปลอง
เหลืองออน
อัตราการยืดของแปงสุก
ปกติ (1.48)
สีของแผนใบ
เขียว
ความหอม
ไมหอม
ความยาวของแผนใบ
51 ซม.
ความตานทานตอโรคและแมลงศัตรู
ความกวางของแผนใบ
1.1 ซม.
โรคไหม
คอนขางออนแอ
สีของกาบใบ
เขียว
เพลี้ยจักจั่นสีเขียว
ไมตานทาน
สีของลิ้นใบ
ขาว
เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล
ไมตานทาน
รูปรางของลิ้นใบ
มี 2 ยอด
ความทนตอสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม
ความยาวของลิ้นใบ
2.5 ซม.
ความสามารถในการทนแลง ปานกลาง
สีของหูใบ
เขียว
ความสามารถในการฟนตัวจากแลง
ดี
การมีขนบนแผนใบ
เกลี้ยง
ความสามารถในการขึ้นน้ํา ไมขนึ้ น้ํา
สีของยอดเกสรตัวเมีย
ขาว
สีของยอดดอก
ฟาง
สีของกลีบรองดอก
ฟาง
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เมล็ดพันธุขาวดีสี่ GS.no.8060
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เมล็ดพันธุขาวเหลืองออนGS.no.14692
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เมล็ดพันธุขาวขาวคัดGS.no.6271
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เมล็ดพันธุขาวหลวงประทานเบาGS.no.6811
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เมล็ดพันธุขาวขาวพวงGS.no.6575
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เมล็ดพันธุขาวขาวอุทัยGS.no.6573
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เมล็ดพันธุขาวขาวประกวดGS.no.6550
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