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ข้าว (Oryza sativa L.) 
พันธุ์ กข77 

 
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล กรมการข้าว 
ที่อยู ่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02 561 3056 โทรสาร 02 561 3236 

แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

 ข้าวพันธุ์ กข77 เป็นข้าวเจ้า ที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีการฉายรังสีแกมมาและ
คัดเลือกพันธุ์จนถึงชั่วรุ่นที่ 7 ในปี พ.ศ. 2545 ได้น าเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ปริมาณ 500 กรัม มีความชื้น
ในเมล็ดประมาณ 14 เปอร์เซ็นต์ ไปฉายรังสีแกมมา 200 เกรย์ (gray) จากแหล่งรังสี ซีเซียม-137 (Caesium-
137) ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เป็นเมล็ดข้าวพันธุ์ฉายรังสีชั่ว รุ่นที่ 1 (M1 
seeds) น ามาปลูกคัดเลือกพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กรมการข้าว ฤดูนา  2545 ใช้พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 
พันธุ์เดิมปลูกเป็นพันธุ์เปรียบเทียบ ดูแลจนกระทั่งข้าวออกดอกจนถึงระยะเก็บเกี่ยว เลือกเก็บรวงแรก 1-3 รวง 
จากแต่ละกอรวมทั้งหมดไว้เข้าด้วยกัน เก็บเมล็ด 5 เมล็ดจากแต่ละรวงที่เก็บเก่ียวไว้รวมกัน น าไปปลูกคัดพันธุ์ข้าว
ชั่วรุ่นที่ 2 (M2 plants) ในฤดูนา 2546 คัดพันธุ์ข้าวประชากรชั่วรุ่นที่ 2 โดยคัดเลือกเฉพาะกอที่ออกดอกในฤดูนา
ปรัง มีลักษณะทรงต้นดี รวงและเมล็ดสวยไม่ลีบมาก เก็บเกี่ยวแยกแต่ละกอได้ 134 กอ น าไปปลูกคัดเลือกสาย
พันธุ์ข้าวแบบสืบประวัติ (pedigree selection) ตั้งแต่ประชากรชั่วรุ่นที่ 3 ถึง 7 ในฤดูนาปรัง 2546 ถึงฤดูนาปี 
2548 จนได้สายพันธุ์ KDML105'02G1Cs-PTT-15-1-2-2-1 ที่มีต้นเตี้ยและไม่ไวต่อช่วงแสง เป็นข้าวนุ่มค่อนข้าง
เหนียว มีปริมาณอมิโลส 16.34 เปอร์เซ็นต์ ค่าการสลายเมล็ดในด่าง 7 อุณหภูมิแป้งสุกต่ า และข้าวสุกไม่มีกลิ่น
หอม ฤดูนาปรัง 2549 ถึงฤดูนาปี 2552 น าไปปลูกศึกษาพันธุ์ ฤดูนาปรัง พ.ศ. 2556 ถึงนาปี 2555 เปรียบเทียบ
ผลผลิตภายในสถานี พร้อมทั้งทดสอบปฏิกิริยาต่อโรคและแมลงที่ส าคัญ และวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดทางกายภาพ
และทางเคมี เปรียบเทียบผลผลิตระหว่าง ฤดูนาปรัง 2556 และฤดูนาปี 2558 เปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร์ 
ฤดูนาปี 2558 ถึงฤดูนาปรัง 2559 ทดสอบเสถียรภาพการให้ผลผลิต และฤดูนาปี 2559 ถึง นาปรัง 2560 ปลูก
ทดสอบการตอบสนอง ต่อปุ๋ยไนโตรเจน 

ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ข้าว ชื่อวิทยาศาสตร์ Oryza sativa L. วงศ์ Poaceae พืชล้มลุก ข้าวนาสวน ไม่ไวต่อช่วงแสง 
ต้น ทรงกอแผ่ ความสูงของต้นวัดถึงปลายรวง 117 เซนติเมตร ล าต้นแข็งแรง ปล้องสีเขียว 
ใบ ใบเดี่ยว รูปแถบ มุมปลายใบตั้งตรง ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบมีขน กาบใบสีเขียว 

ในระยะออกดอกแล้ว 20 วัน กว้าง 1.48 เซนติเมตร ยาว 49 เซนติเมตร ลิ้นใบสีขาว ยาว 
1.96 เซนติเมตร หูใบสีเขียวอ่อน ใบสีเขียว ข้อต่อใบสีเขียวอ่อน มุมใบธงตั้งตรง กว้าง 1.4 
เซนติเมตร ยาว 49 เซนติเมตร ใบแก่ปานกลาง 

ดอก ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง (panicle) การแตกระแง้ปานกลาง คอรวงสั้น กลีบรองดอก ยาว 
1.8 มิลลิเมตร สีฟาง ยอดเกสรเพศเมียสีขาว ปลายยอดดอกสีขาว 

ผล/เมล็ด ระยะเก็บเกี่ยว รวงยาว 26.7 เซนติเมตร เปลือกเมล็ดสีฟาง ขนสั้น ไม่มีหาง ปลายสีขาว 
ข้าวเปลือกกว้าง 2.51 มิลลิเมตร ยาว 11.05 มิลลิเมตร หนา 2.02 มิลลิเมตร ข้าวกล้องสีขาว 
รูปร่างเรียวยาว กว้าง 2.09 มิลลิเมตร ยาว 7.62 มิลลิเมตร หนา 1.76 มิลลิเมตร ท้องไข่น้อย 
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ข้าวเปลือ ข้าวกล้อง ข้าวสาร 

(ค่าท้องไข่ 0.84) น้ าหนักข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด หนัก 26.70 กรัม จ านวนเมล็ดดีต่อรวง 
149 เมล็ด การติดเมล็ดมาก 90 เปอร์เซ็นต ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้าวพันธุ์ กข77  
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ข้าว (Oryza sativa L.) 
พันธุ์ กข79 (ชัยนาท 62) 

 
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล กรมการข้าว 
ที่อยู ่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02 561 3056 โทรสาร 02 561 3236 

แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

 ข้าวพันธุ์ กข79 (ชัยนาท 62) เป็นข้าวเจ้า ที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีการผสมระหว่าง 
ข้าวพันธุ์ PSL00034-37-3-1-3 (พันธุ์แม่) กับข้าวพันธุ์ PSBRc20 (พันธุ์พ่อ) และคัดเลือกพันธุ์จนถึงชั่วรุ่นที่ 6 
ปรับปรุงพันธุ์ในช่วงปี พ.ศ. 2550 – 2561 ในฤดูนาปรังปี พ.ศ. 2550 ได้ผสมข้าวพันธุ์ PSL00034-37-3-1-3  
ที่ต้านทานต่อโรคไหม้เป็นพันธุ์แม่ กับข้าวพันธุ์ PSBRc20 ที่ต้านทานต่อโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล  
เป็นพันธุ์พ่อ ที่ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ปลูกคัดเลือกแบบสืบประวัติ (pedigree selection) ชั่วรุ่นที่ 2 ถึง 6 ทั้งฤดูนา
ปรัง และฤดูนาปี ตั้งแต่ฤดูนาปรัง 2551 ถึง ฤดูนาปรัง 2553 ที่ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท จนได้สายพันธุ์ CNT07018-
26-1-1-1 และปลูกศึกษาพันธุ์ในฤดูนาปี 2553 ฤดูนาปรัง 2554 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี ฤดูนาปรัง 
2555 - ฤดูนาปี 2560 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานีที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ชัยนาท ลพบุรี แพร่ 
เชียงใหม่ และเชียงราย วิเคราะห์คุณภาพเมล็ดทางกายภาพ และทางเคมี พบว่าเป็นข้าวนุ่มค่อนข้างเหนียว มี
ปริมาณอมิโลส 16.82 เปอร์เซ็นต์ ค่าการสลายเมล็ดในด่าง 6.46 อุณหภูมิแป้งสุกต่ า ข้าวสุกไม่มีกลิ่นหอม และได้
ทดสอบปฏิกิริยาต่อโรคและแมลงศัตรูข้าวที่ส าคัญ พบว่า ค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล และโรคไหม้ฤดู
นาปี 2558 - ฤดูนาปี 2560 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร์ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง และภาคเหนือ
ตอนบน ในจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย ก าแพงเพชร นครสวรรค์ ชัยนาท สระบุรี เชียงราย พะเยา แพร่ 
ล าปาง เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน ฤดูนาปี พ.ศ. 2559 - ฤดูนาปรัง 2561 ปลูกทดสอบการตอบสนองต่อปุ๋ย
ไนโตรเจนที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เชียงราย พิษณุโลก และชัยนาท 

ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ข้าว ชื่อวิทยาศาสตร์ Oryza sativa L. วงศ์ Poaceae พืชล้มลุก ข้าวนาสวน ไม่ไวต่อช่วงแสง 
ต้น ทรงกอมีลักษณะกอแผ่ ล าต้นแข็งแรง ความสูงของต้นวัดถึงปลายรวง 102 เซนติเมตร ปล้อง

สีเขียวอ่อน 
ใบ ใบเดี่ยว รูปแถบ มุมปลายใบตั้งตรง ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบมีขน กาบใบสีเขียว 

ในระยะออกดอกแล้ว 20 วัน กว้าง 1.3 เซนติเมตร ยาว 46.7 เซนติเมตร ลิ้นใบสีขาว ยาว 
22.2 มิลลิเมตร หูใบสีเขียวอ่อน ใบสีเขียว ข้อต่อใบสีเขียวอ่อน มุมใบธงตั้งตรง กว้าง 1.6 
เซนติเมตร ยาว 35.5 เซนติเมตร ใบแก่เร็ว 

ดอก ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง (panicle) จ านวนรวงต่อกอ 11 รวง รวงปานกลางถึงค่อนข้าง
กระจาย การแตกระแง้ปานกลาง คอรวงสั้น กลีบรองดอก ยาว 2.4 มิลลิเมตร สีขาว ยอดเกสร
เพศเมียสีขาว 

ผล/เมล็ด ระยะเก็บเกี่ยว รวงยาว 27.8 เซนติเมตร เปลือกเมล็ดสีฟาง ขนสั้น ไม่มีหาง ปลายสีขาว 
ข้าวเปลือกกว้าง 2.58 มิลลิเมตร ยาว 10.5 มิลลิเมตร หนา 2.02 มิลลิเมตร ข้าวกล้อง รูปร่าง
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เรียวยาว กว้าง 2.16 มิลลิเมตร ยาว 7.74 มิลลิเมตร หนา 1.80 มิลลิเมตร ข้าวสารมีลักษณะขุ่น 
ทิ้งไข่น้อย (ค่าท้องไข่ 0.16) น้ าหนักข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด 28.6 กรัม จ านวนเมล็ดดีต่อรวง 
136 เมล็ด การติดเมล็ด 87 เปอร์เซ็นต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าวพันธุ์พันธุ์ กข79 (ชัยนาท 62) 
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ข้าว (Oryza sativa L.) 
พันธุ์ กข81 

 
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล กรมการข้าว 
ที่อยู ่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02 561 3056 โทรสาร 02 561 3236 

แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

 ข้าวพันธุ์ กข81 เป็นข้าวเจ้า ที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีการคัดเลือกพันธุ์แบบสืบ
ประวัติจนถึงชั่วรุ่นที่ 8 จากข้าวสายพันธุ์รักษาความเป็นหมัน (B line) IR95760-36-9  ในฤดูนาปี 2556 น าเข้า
เมล็ดพันธุ์ข้าวสายพันธุ์รักษาความเป็นหมัน (B line) IR95760-36-9  ซึ่งคัดเลือกจากประชากรชั่วที่ 4 ของ
โครงการความร่วมมือพัฒนาข้าวลูกผสม (Hybrid Rice Development Consortium : HRDC) ที่สถาบันวิจัยข้าว
ระหว่างประเทศ (IRRI) มาปลูกคัดเลือกแบบสืบประวัติ (pedigree selection) ที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ในปี พ.ศ. 
2557 ถึงป ีพ.ศ. 2558 ตั้งแต่ประชากรชั่วที่ 5 ถึง 8 โดยคัดเลือกได้สายพันธุ์ที่มีเมล็ดขนาดปานกลางคือสายพันธุ์ 
IR95760-36-9-PTT-1-1-1-1 และสายพันธุ์อ่ืน ๆ อีกจ านวน 21 สายพันธุ์ ระหว่างฤดูนาปรังถึงฤดูนาปี พ.ศ. 
2559 ได้น าสายพันธุ์เหล่านั้นปลูกเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี ที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ทดสอบปฏิกิริยาต่อ
โรคและแมลงที่ส าคัญ และวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดทางกายภาพและทางเคมี พบว่าเป็นข้าวนุ่มค่อนข้างเหนียว มี
ปริมาณอมิโลส 16.45 เปอร์เซ็นต์ ค่าการสลายเมล็ดในด่าง 7 อุณหภูมิแป้งสุกต่ า และข้าวสุกไม่มีกลิ่นหอม ต่อมา
ในระหว่างฤดูนาปี 2559 ถึงนาปรัง 2560 น าสายพันธุ์ IR95760-36-9-PTT-1-1-1-1 ไปปลูกเปรียบเทียบผลผลิต
ระหว่างสถานี ที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ และศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ทดสอบ
ปฏิกิริยาต่อโรคและแมลงที่ส าคัญ วิเคราะห์คุณภาพเมล็ดทางกายภาพและทางเคมี และระหว่างฤดูนาปรัง  2560 
ถึงนาปี 2560 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร์ ในนาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี กาญจนบุรี นครสวรรค์ และ
จังหวัดชัยนาท ทดสอบปฏิกิริยาต่อโรคและแมลงที่ส าคัญ วิเคราะห์คุณภาพเมล็ดทาง กายภาพและทางเคมี และ 
ในฤดูนาปี 2560 และฤดูนาปรัง 2561 ทดสอบการตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจน และในปี 2561 ทอสอบคุณสมบัติ
ของวัตถุดิบการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวพองอบกรอบ 

ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ข้าว ชื่อวิทยาศาสตร์ Oryza sativa L. วงศ์ Poaceae พืชล้มลุก ข้าวนาสวน ไม่ไวต่อช่วงแสง 
ต้น ทรงกอมีลักษณะกอแผ่ ล าต้นแข็งแรง ความสูงของต้นวัดถึงปลายรวง 111-115 เซนติเมตร 

ปล้องสีเขียว 
ใบ ใบเดี่ยว รูปแถบ มุมปลายใบตั้งตรง ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบมีขน กาบใบสีเขียว 

ในระยะออกดอกแล้ว 20 วัน กว้าง 1.42 เซนติเมตร ยาว 44.2 เซนติเมตร ลิ้นใบสีขาว ยาว 
1.86 เซนติเมตร หูใบสีเขียวอ่อน ใบสีเขียว ข้อต่อใบสีเขียวอ่อน มุมใบธงตั้งตรง กว้าง 1.42 
เซนติเมตร ยาว 44.2 เซนติเมตร ใบแก่ช้า 

ดอก ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง (panicle) การแตกระแง้ถี่ คอรวงสั้น กลีบรองดอก ยาว 1.5 
มิลลิเมตร สีฟาง ยอดเกสรเพศเมียสีขาว ปลายยอดดอกสีขาว 

ผล/เมล็ด ระยะเก็บเกี่ยว รวงยาว 26.7 เซนติเมตร เปลือกเมล็ดสีฟาง ขนสั้น ไม่มีหาง ปลายสีขาว 
ข้าวเปลือกกว้าง 3.00 มิลลิเมตร ยาว 8.30 มิลลิเมตร หนา 2.05 มิลลิเมตร ข้าวกล้องสีขาว
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IR95760-36-9-PTT-1-1-1-1 

RD63 

กว้าง 2.60 มิลลิเมตร ยาว 5.70 มิลลิเมตร หนา 1.86 มิลลิเมตร จ านวนเมล็ดดีต่อรวง 275 เมล็ด 
การติดเมล็ดมาก 54.4 เปอร์เซ็นต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าวพันธุ์ กข81 
 
  



8 

 
 

ข้าว (Oryza sativa L.) 
พันธุ์ กข83 (มะลิด าหนองคาย 62) 

 
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล กรมการข้าว 
ที่อยู ่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02 561 3056 โทรสาร 02 561 3236 

แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

 ข้าวพันธุ์ กข83 เป็นข้าวเจ้า ที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีการคัดเลือกในประชากรพันธุ์
ผสมรวม (Composite population) ของข้าวที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีด าสายพันธุ์ผสมชั่วรุ่นที่ 3 ของ 3 ประชากรที่มี 
ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 สายพันธุ์กลาย พันธุ์สุรินทร์ 1 พันธุ์หอมสุโขทัย และข้าวเหนียวด าเป็นพันธุ์พ่อแม่ โดย
พัฒนาประชากรพันธุ์ผสมรวมที่ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ในปี พ.ศ. 2553 จากนั้น ปีพ.ศ. 2554-2556 น าไปปลูก
คัดเลือกข้าวสายพันธุ์ผสมชั่วรุ่นที่ 4 แบบคัดรวม และในชั่วที่ 5 ถึง 7 คัดเลือกแบบสืบประวัติ ที่ศูนย์วิจัยข้าว
หนองคาย ทั้งฤดูนาปีและนาปรัง จนได้สายพันธุ์ SRNComp.10001-B-NKI-B-1-3-1 พ.ศ. 2556 ปลูกศึกษาพันธุ์
ที่ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย ปี พ.ศ. 2557 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานีที่ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย ปี พ.ศ. 
2557-2560 ทดสอบปฏิกิริยาต่อโรคและแมลงศัตรูข้าวที่ส าคัญ ปี พ.ศ. 2558-2560 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิต
ระหว่างสถานีที่ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ขอนแก่น หนองคาย สกลนคร อุดรธานี นครราชสีมา สุรินทร์ และ
อุบลราชธานี และวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดทางกายภาพและทางเคมี  พบว่าพบว่าเป็นข้าวนุ่มค่อนข้างเหนียว มี
ปริมาณอมิโลส 15.3 เปอร์เซ็นต์ ค่าการสลายเมล็ดในด่าง 7 อุณหภูมิแป้งสุกต่ า มีกลิ่นหอม (ปริมาณสาร 2AP ใน
ข้าวกล้อง 2.10 ppm และปริมาณสาร 2AP ในข้าวสาร 1.80 ppm) มีสารต้านอนุมูลอิสระ ปี พ.ศ. 2558-2560 
ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร์ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร อุดรธานี นครราชสีมา 
สุรินทร์ และยโสธร ปี พ.ศ. 2558 ปลูกประเมินลักษณะประจ าพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย ปี พ.ศ. 2559 
ประเมินการยอมรับของเกษตรกรในจังหวัดหนองคาย สกลนคร ขอนแก่น และยโสธร ปี พ.ศ. 2559 - 2560 
ปลูกทดสอบการตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนที่ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ และอุดรธานี 

ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ข้าว ชื่อวิทยาศาสตร์ Oryza sativa L. วงศ์ Poaceae พืชล้มลุก ข้าวนาสวน ไม่ไวต่อช่วงแสง 
ต้น ทรงกอมีลักษณะกอแผ่ ล าต้นแข็งแรง ความสูงของต้นวัดถึงปลายรวง 112 เซนติเมตร ปล้อง

สีเขียว เส้นสีม่วง 
ใบ ใบเดี่ยว รูปแถบ มุมปลายใบตั้งตรง ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบมีขน กาบใบสีเขียว

เส้นสีม่วง ในระยะออกดอกแล้ว 20 วัน กว้าง 1.20 เซนติเมตร ยาว 56.0 เซนติเมตร ลิ้นใบสี
ม่วง ยาว 18.2 มิลลิเมตร หูใบสีม่วง ใบสีเขียวผสมม่วง ข้อต่อใบสีม่วง มุมใบธงตั้งตรง กว้าง 
1.38 เซนติเมตร ยาว 48.3 เซนติเมตร ใบแก่ปานกลาง 

ดอก ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง (panicle) การแตกระแง้ถี่ คอรวงสั้น กลีบรองดอก ยาว 2.23 
มิลลิเมตร สีด า ยอดเกสรเพศเมียสีม่วงด า ปลายยอดดอกสีด า 

ผล/เมล็ด ระยะเก็บเกี่ยว รวงยาว 26.7 เซนติเมตร เปลือกเมล็ดสีด า ขนสั้น ไม่มีหาง ปลายสีด า
ข้าวเปลือกกว้าง 2.73 มิลลิเมตร ยาว 10.58 มิลลิเมตร หนา 1.98 มิลลิเมตร ข้าวกล้องสีม่วง
ด ากว้าง 2.26 มิลลิเมตร ยาว 7.37 มิลลิเมตร หนา 1.78 มิลลิเมตร ท้องไข่น้อย (ค่าท้องไข่ 
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0.66) จ านวนเมล็ดดีต่อรวง 117 เมล็ด การติดเมล็ดมาก 54.4 เปอร์เซ็นต์ ข้าวเปลือก 1,000 
เมล็ดหนัก 26.0 กรัม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พันธุ์ กข83 (มะลิด าหนองคาย 62) 
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ข้าว (Oryza sativa L.) 
พันธุ์เม็ดฝ้าย 62 

 
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล กรมการข้าว 
ที่อยู ่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02 561 3056 โทรสาร 02 561 3236 

แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

 ข้าวพันธุ์เม็ดฝ้าย 62 เป็นข้าวเจ้า ที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีการคัดเลือกพันธุ์จากสาย
พันธุ์ข้าวเม็ดฝ้าย ในปี พ.ศ. 2557 ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราชได้เก็บรวบรวมสายพันธุ์ข้าวเม็ดฝ้ายจากแหล่ง
ปลูกในพ้ืนที่ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งควาย ต าบลเขาโร อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช น ามาปลูกศึกษาวิจัยและ
พัฒนาพันธุ์ ภายใต้โครงการ การคัดเลือกพันธุ์ข้าวไร่พ้ืนเมืองเพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหารในพ้ืนที่ภาคใต้โดย
เกษตรกรมีส่วนร่วม ให้ชื่อสายพันธุ์ว่าพันธุ์เม็ดฝ้าย NSRC14008 ด าเนินการปลูกคัดเลือกพันธุ์แบบหมู่ (mass 
selection) ในแปลงปาล์มน้ ามันปลูกใหม่ของเกษตรกร ต าบลเขาโร อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
คัดเลือกสายพันธุ์ที่มีลักษณะทรงกอตั้ง ล าต้นแข็ง ลักษณะรวงค่อนข้างแน่น การแตกระแง้ปานกลาง คอรวงยาว 
ข้าวเปลือกสีฟาง ข้าวกล้องสีม่วงด า และมีลักษณะเมล็ดสม่ าเสมอทั้งรวง ในปี พ.ศ. 2558 น าเมล็ดที่ได้จากการ
ปลูกคัดเลือกพันธุ์แบบหมู่มาวิเคราะห์สารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ที่บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) 
จ ากัด ปลูกเปรียบเทียบผลผลิต ในแปลงปาล์มน้ ามันปลูกใหม่ของเกษตรกร ต าบลเขาโร อ าเภอทุ่งสง และต าบล
ขุนทะเล อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี  พ.ศ. 2559 ทดสอบปฏิกิริยาต่อโรคไหม้ในระยะกล้า ที่
ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2560 วิเคราะห์คุณภาพเมล็ดทางกายภาพ และคุณภาพเมล็ดทางเคมี ที่
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี พบว่าเป็นข้าวนุ่มค่อนข้างเหนียว มีปริมาณอมิโลส 20.9 เปอร์เซ็นต์ ค่าการสลายเมล็ดใน
ด่าง 5 อุณหภูมิแป้งสุกปานกลาง ข้าวสุกไม่มีมีกลิ่นหอม และทดสอบปฏิกิริยาต่อโรคไหม้ในระยะกล้า ที่ศูนย์วิจัย
ข้าวนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2561 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตในแปลงปาล์มน้ ามันปลูกใหม่ 3 แปลง ทดสอบการ
ตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจน ในแปลงปาล์มน้ ามันปลูกใหม่ของเกษตรกร ต าบลเขาโร อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ทดสอบปฏิกิริยาต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล ปฏิกิริยาต่อโรคขอบใบแห้ง ปฏิกิริยาต่อโรคไหม้ใน
ระยะกล้า ที่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง และศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช 

ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ข้าว ชื่อวิทยาศาสตร์ Oryza sativa L. วงศ์ Poaceae พืชล้มลุก ข้าวไร่ ไวต่อช่วงแสง 
ต้น ทรงกอมีลักษณะกอแผ่ ล าต้นแข็งแรง ความสูงของต้นวัดถึงปลายรวง 150 เซนติเมตร ปล้องสีเหลือง 
ใบ ใบเดี่ยว รูปแถบ มุมปลายใบหลายแบบปนกัน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบมีขน กาบ

ใบสีเขียว ในระยะออกดอกแล้ว 20 วัน ยาว 73.1 เซนติเมตร กว้าว 2.0 เซนติเมตร ลิ้นใบไม่
มีสี ยาว 23 มิลลิเมตร หูใบไม่มีสี ใบสีเขียว ข้อต่อใบสีเขียวอ่อน มุมใบธงมีหลายลักษณะปน
กัน ยาว 63.1 เซนติเมตร กว้าง 2.60 เซนติเมตร ใบแก่ปานกลาง 

ดอก ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง (panicle) การแตกระแง้ปานกลาง คอรวงยาว กลีบรองดอก ยาว 
2.0 มิลลิเมตร สีฟาง ยอดเกสรเพศเมียสีขาว ปลายยอดดอกสีขาว 

ผล/เมล็ด ระยะเก็บเกี่ยว รวงยาว 32.4 เซนติเมตร เปลือกเมล็ดสีฟาง ขนสั้น ไม่มีหาง ปลายสีฟาง 
ข้าวเปลือกกว้าง 2.93 มิลลิเมตร ยาว 10.3 มิลลิเมตร หนา 1.97 มิลลิเมตร ข้าวกล้องสีม่วงด า 
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รูปร่างเรียวยาว กว้าง 2.41 มิลลิเมตร ยาว 7.32 มิลลิเมตร หนา 1.74 มิลลิเมตร ท้องไข่มาก 
(ค่าท้องไข่ 2.02) น้ าหนักข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด 29.1 กรัม จ านวนเมล็ดดีต่อรวง 218 เมล็ด 
การติดเมล็ดมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้าวพันธุ์เม็ดฝ้าย 62 
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ข้าว (Oryza sativa L.) 
พันธุ์ขะสอ 62 

 
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล กรมการข้าว 
ที่อยู ่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02 561 3056 โทรสาร 02 561 3236 

แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 ข้าวพันธุ์ขะสอ 62 เป็นข้าวเจ้า ที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีการคัดเลือกพันธุ์จากสาย
พันธุ์ข้าวขะสอ ข้าวสายพันธุ์ขะสอเป็นพันธุ์ข้าวนาที่สูงพันธุ์พื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ (มูเซอ) โดยได้มีการเก็บ
รวบรวมพันธุ์จากบ้านนามะอ้ืน หมู่ 12 ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2545 ให้รหัส
รวบรวมเป็น ขะสอ (SMGC02001) ต่อมาได้น ามาปลูกขยายและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกในพ้ืนที่โครงการบ้าน
เล็กในป่าใหญ่ดอยด าอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ (ความสูง 1 ,250 เมตร จาก
ระดับน้ าทะเลปานกลาง) ระหว่างปี พ.ศ. 2546 - 2548 และโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริ
บ้านนาเกียน อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (ความสูง 1,050 -1,240 เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง) ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2547 - 2549 แต่เนื่องด้วยความไม่บริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ ที่มีหลากหลายลักษณะ และมีเมล็ดพันธุ์ของ
พันธุ์อ่ืน ๆ ปน ในฤดูนาปี 2552 จึงได้เก็บรวบรวมและคัดเลือกรวง ข้าวพันธุ์ขะสอ (SMGC02001) จากแปลงนา
เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริบ้านนาเกียน อ าเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ จ านวน 250 รวง จากนั้น ฤดูนาปี 2553 ปลูกคัดเลือกแบบรวงต่อแถว จ านวน 250 แถว 
(SMGC02001-1 ถึง SMGC02001-250) คัดเลือกได้ 18 แถว (สายพันธุ์) รวมทั้งแถวที่ 112 (SMGC02001-NGN-
112) ได้ข้าวนาที่สูงสายพันธุ์ขะสอ SMGC02001-NGN-112 ในฤดูนาปี 2554 ได้ปลูกศึกษาพันธุ์ขั้นต้น และในฤดู
นาปี 2555 ได้ปลูกศึกษาพันธ์ขั้นสูง ฤดูนาปี 2556 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี ที่โครงการสถานี
พัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริบ้านนาเกียน อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2557 ประเมินการ
ยอมรับของเกษตรกรต่อลักษณะทางการเกษตร คุณภาพทางกายภาพของเมล็ด และคุณภาพการหุงต้มและ
รับประทาน ที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริบ้านนาเกียน อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
ฤดูนาปี 2558 ทดสอบการตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจน ที่โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ าปาย ตาม
พระราชด าริบ้านท่าโป่งแดง ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฤดูนาปี 2559 ได้ท าการปลูก
เปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานี ที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือลดพ้ืนที่การปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนบ้านขุน
ตื่นน้อย ต าบลแม่ตื่น อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชด าริ
บ้านเสาแดง ต าบลแจ่มหลวง อ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร์ ที่
อ าเภออมก๋อย อ าเภอเวียงแหง และ อ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ในฤดูนาปี 2557-2559 ทดสอบ
ปฏิกิริยาต่อโรคใบไหม้ที่ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน และศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ในปี 2559 ทดสอบปฏิกิริยาต่อเพลี้ย
กระโดดสีน้ าตาล และเพลี้ยกระโดดหลังขาว ที่กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ทดสอบปฏิกิริยาต่อแมลงบั่ว 
ที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ฤดูนาปี 2560 ทดสอบการตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจน ที่ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และท าการ
วิเคราะห์คุณภาพเมล็ดทางกายภาพและเคมี คุณภาพการสี คุณภาพการหุงต้มและรับประทานที่ศูนย์วิจัยข้าว
ปทุมธานี พบว่าเป็นข้าวนุ่มค่อนข้างเหนียว มีปริมาณอมิโลส 16.82 เปอร์เซ็นต์ ค่าการสลายเมล็ดในด่าง 7 
อุณหภูมิแป้งสุกต่ า ข้าวสุกไม่มีมีกลิ่นหอม ค่อนข้างต้านทานโรคใบไหม้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ข้าว ชื่อวิทยาศาสตร์ Oryza sativa L. วงศ์ Poaceae พืชล้มลุก ข้าวนาที่สูง ไวต่อช่วงแสง 
ต้น ทรงกอมีลักษณะกอแผ่ ล าต้นแข็งแรง ความสูงของต้นวัดถึงปลายรวง 148 เซนติเมตร ปล้อง

สีเหลืองอ่อน 
ใบ ใบเดี่ยว รูปแถบ มุมปลายใบตั้งตรง ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบมีขน กาบใบสีเขียว 

ในระยะออกดอกแล้ว 20 - 25 วัน ยาว 52.0 เซนติเมตร กว้าว 1.4 เซนติเมตร ลิ้นใบสีขาว 
ยาว 1.96 เซนติเมตร หูใบสีเขียวอ่อน ใบสีเขียว ข้อต่อใบสีเขียวอ่อน มุมใบธงตั้งตรง ยาว 
38.5 เซนติเมตร กว้าง 1.7 เซนติเมตร ใบแก่เร็วระดับปานกลาง 

ดอก ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง (panicle) การแตกระแง้ปานกลาง คอรวงยาว กลีบรองดอก ยาว 
1.8 มิลลิเมตร สีขาว ยอดเกสรเพศเมียสีขาว ปลายยอดดอกสีขาว 

ผล/เมล็ด ระยะเก็บเกี่ยว รวงยาว 26.7 เซนติเมตร เปลือกเมล็ดสีฟาง ขนสั้น ไม่มีหาง ปลายสีขาว 
ข้าวเปลือกกว้าง 3.06 มิลลิเมตร ยาว 10.61 มิลลิเมตร หนา 2.21 มิลลิเมตร ข้าวกล้องสีขาว 
รูปร่างปานกลาง กว้าง 2.55 มิลลิเมตร ยาว 7.38 มิลลิเมตร หนา 1.98 มิลลิเมตร การเป็น
ท้องไข่ค่อนข้างมาก (ค่าท้องไข่ 1.63) น้ าหนักข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด 35.50 กรัม จ านวน
เมล็ดดีต่อรวง 120 เมล็ด การติดเมล็ดมาก 75 - 90 เปอร์เซ็นต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าวพันธุ์ขะสอ 62 


