
แผนผงัแสดงความต้านทานและความอ่อนแอต่อแมลงศัตรูของข้าวพนัธ์ุต่าง ๆ 

อาณติั ภทัราวธุสมบูรณ์ / พิริยา เตชไพศาลเจริญกิจ 

ระดบัความตา้นทาน/ ความอ่อนแอ 

  นอ้ย   ปานกลาง   ค่อนขา้งมาก  มาก 
 

 = พนัธ์ุขา้วไวต่อช่วงแสง  = พนัธ์ุขา้วไม่ไวต่อช่วงแสง 
    

 = ระดบัความตา้นทานต่อโรค  = ระดบัความอ่อนแอต่อโรค  = ยงัไม่มีขอ้มูล 
      

ขา้วเจา้ แสดงพนัธ์ุขา้วเจา้ ขา้วเหนียว แสดงพนัธ์ุขา้วเหนียว   
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กข 4       
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กข 6       
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กข 12 

หนองคาย 80 
      

กข 13       
กข 14       
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กข 21       
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กข 27       
กข 29 

(ชยันาท 80) 
เหนือ

ตอนล่าง 
      

นฐ. ปท. 
รบ. ฉช. 

 

กข 31 
(ปทุมธานี 80) 

       

กข 33  
(หอมอุบล 80) 

       

กข 35 
(รังสิต 80) 

        

กข 37        
กข 39       
กข 41 

 
       

นฐ. ปท. 

กข 43        
กข 47        

จาก นฐ. 

กข 49 ชนิด
ใหม่ 

      

กข 51       
กข 53  เหนือ

บน 
    

กข 55       
กข 57       
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กข 75       

กข แม่โจ ้2       
หอม  

คลองหลวง 1 
         

ปทุมธานี 1        
ปทุมธานี 60       

หอม 
สุพรรณบุรี 

        

สุพรรณบุรี 1       
สุพรรณบุรี 2       
สุพรรณบุรี 3       
สุพรรณบุรี 60       
สุพรรณบุรี 90       
ชยันาท 1       
ชยันาท 2       
หอม 

พิษณุโลก 1 
      

พิษณุโลก 2       
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ดอกข่า 50       
ก าผาย 15       
เกา้รวง 88       
ขาวดอกมะลิ 

105 
      

ขาวตาแหง้ 17        
ขาว 

ปากหมอ้ 148 
      

ชุมแพ 60 สภาพแปลง   ทดลอง  ทดลอง   
นางพญา 132        
นางมล เอส 4       
น ้าสะกยุ 19        
เผอืกน ้า 43       
พว่งไร่ 2       

ลูกแดงปัตตานี       
เลบ็นกปัตตานี       

หอม 
กระดงังา 59 

      

เหลือง 
ประทิว 123 

      

เหลืองใหญ่ 
148 

      

พทัลุง       
พทัลุง 60       
เฉ้ียงพทัลุง       
เขม็ทอง 
พทัลุง 
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หลวง 
สันป่าตอง 

      

แก่นจนัทร์        
เจ๊กเชย 1       

ขาวกอเดียว 35       
ช่อลุง 97       
ไข่มดร้ิน 3       
บางแตน ปราจีนบุรี   ปราจีนบุรี   

เหนือล่าง/ 
กลาง 

สุรินทร์ 1       
หางย ี71       

เหมยนอง 62 
เอม็ 

      

เหนียวด า 
หมอ 37 

      

เหนียวเข้ียวงู 
8974 

    เหนือบน  

เหนียว 
สันป่าตอง 

       

เหนียวอุบล 1       
เหนียวอุบล 2       
เหนียวด า 
ช่อไมไ้ผ ่49 

      

แพร่ 1        
สกลนคร       
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พนัธ์ุขา้วลูกผสม 
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