


 
ข้าว  (Oryza sativa L.) 

(1)  เลขที่ค าขอ :   048/2557                 วันท่ียื่นค าขอ :   1 สิงหาคม 2557 
(2)  ชื่อผู้ขอ :   กรมการข้าว 
(3)  ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : กข49 
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืชใหม่ :    ข้าวพันธ์ุกข49 ได้มาจากการผสมพันธ์ุ 3 ทาง ระหว่าง ลูกผสม 
ช่ัวที่ 1 ของ PSL00508-3-1-1-4 กับ IR66738-118-1-2 เป็นพันธ์ุแม่ น าไปผสมกับ IR68544-29-2-1-3-1-2 
เป็นพันธ์ุพ่อ ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก  
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช :  
  

ข้าวพันธ์ุกข49 ได้มาจากการผสมพันธ์ุ 3 ทาง ระหว่าง ลูกผสมช่ัวที่ 1 ของ PSL00508-3-1-1-4 กับ 
IR66738-118-1-2 เป็นพันธ์ุแม่ น าไปผสมกับ IR68544-29-2-1-3-1-2 เป็นพันธ์ุพ่อ ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 
การพัฒนาสายพันธ์ุเริ่มในปี 2534 โดยพัฒนาสายพันธ์ุ PSL91014-16-1-1-1 ที่ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก      
ต่อมาในปี 2543 พัฒนาสายพันธ์ุ PSL00508-3-1-1-4 โดยการผสมพันธ์ุระหว่างสายพันธ์ุ PSL91014-16-   
1-1-1 กับ IR65597-29-3-2-3 ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ปี 2547 พัฒนาข้าวลูกผสมช่ัวที่ 1 ของ  PSL00508-
3-1-1-4 กับ IR66738-118-1-2 ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ฤดูนาปรังปี 2548 พัฒนาสายพันธ์ุ PSL05105-19-
1-5-4 โดยการผสมพันธ์ุระหว่างลูกผสมช่ัวที่ 1 ของ PSL00580-3-1-1-4/IR66738-118-1-2 กับ IR66738-
118-1-2 ที่ ศู นย์ วิจัย ข้าวพิษณุ โลก ฤดูนาปี  2548 ปลูกลูกผสม ช่ัวที่  1 ที่ ศูนย์ วิจั ย ข้าวพิษณุ โลก                 
ฤดูนาปรัง 2549 ถึงฤดูนาปรัง 2551 ปลูกคัดเลือกพันธ์ุลู กผสมช่ัวที่ 2 ถึงลูกผสมช่ัวที่ 6 ที่ศูนย์วิจัยข้าว
พิษณุโลก ฤดูนาปี 2551 ปลูกศึกษาพันธ์ุที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ฤดูนาปรังปี 2552 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิต
ภายในสถานี ทดสอบความต้านทานโรคและแมลงศัตรูข้าว วิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและทางเคมี         
ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ฤดูนาปี 2552 ถึง ฤดูนาปี 2555 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานี  ทดสอบ
ความความต้านทานโรคและแมลงศัตรูข้าว วิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและทางเคมี ที่ศูนย์วิจัยข้าว
พิษณุโลก ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท และศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี ฤดูนาปี 2553 ถึง ฤดูนาปี 2555 ปลูกเปรียบเทียบ   
ในนาราษฎร์ ในนาเกษตรกร จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร อุตรดิตถ์ ก าแพงเพชร นครสวรรค์ ชัยนาท และสิงห์บุรี   
ฤดูนาปี 2555 ทดสอบการตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจน ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท และ
ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี ฤดูนาปี 2555 ปลูกทดสอบผลผลิตในนาเกษตรกรที่จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร อุตรดิตถ์ 
นครสวรรค์ และชัยนาท ฤดูนาปี 2555 ปลูกทดสอบเสถียรภาพผลผลิต ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ศูนย์วิจัยข้าว
แพร่ และศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี 
 
ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
ลักษณะใบ บนแผ่นใบมีขนมาก  กาบใบมีสเีขียว รูปร่างของลิ้นใบมี 2 ยอด  มุมใบธงตั้งตรง 
ลักษณะล าต้น กอตั้ง ความสูงประมาณ 80 ซม. 
ลักษณะดอก     สียอดเกสรเพศเมียขาว  
ลักษณะรวง     จ านวนรวงประมาณ 12 รวง/กอ การโผล่พ้นของรวงโผล่พ้นค่อนข้างมาก ความยาวรวง

ประมาณ 27 ซม.  
ลักษณะเมล็ด     สีเปลือกเมล็ดสีฟาง  สีข้าวกล้องสีขาว ชนิดข้าวสารเปน็ข้าวเจ้า รปูร่างข้าวกล้องเรียว  

ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 



ข้าวพันธุ์ กข49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 



 
ข้าว  (Oryza sativa L.) 

(1)  เลขที่ค าขอ :   069/2557                 วันท่ียื่นค าขอ :   24 กันยายน 2557 
(2)  ชื่อผู้ขอ :   กรมการข้าว 
(3)  ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : กข53 
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืชใหม่ :    ข้าวพันธ์ุกข53 ได้มาจากการผสมพันธ์ุระหว่าง PRE92039-3-1-
2-1 เป็นพันธ์ุแม่ และ SPTLR82022-PRE-26-3-2-GM-6 เป็นพันธ์ุพ่อ ที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ 
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช :  
  

ข้าวพันธ์ุกข53 ได้มาจากการผสมพันธ์ุระหว่าง PRE92039-3-1-2-1 เป็นพันธ์ุแม่ และ SPTLR82022-
PRE-26-3-2-GM-6 เป็นพันธ์ุพ่อ ที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ การพัฒนาสายพันธ์ุเริ่มในปี 2525 โดยพัฒนาสายพันธ์ุ 
SPTLR82022-PRE-26-3-2-GM-6 ที่ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ต่อมาในปี 2535 ไดพ้ัฒนาสายพันธ์ุ PRE92039-
3-1-2-1 ที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ฤดูนาปรังปี 2544 ผสมพันธ์ุข้าวระหว่าง PRE92039-3-1-2-1 เป็นพันธ์ุแม่ กับ 
SPTLR82022-PRE-26-3-2-GM-6 เป็นพันธ์ุพ่อ ที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ฤดูนาปี 2544 ปลูกข้าวพันธ์ุผสมช่ัวที่ 1 
และเก็บเมล็ดช่ัวที่ 2 ทั้งหมดไว้ที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ฤดูนาปี 2545 ถึงฤดูนาปรัง 2548 ปลูกและคัดเลือกพันธ์ุ
ผสมที่ 2-6 โดยคัดเลือกแบบสืบตระกูล (Pedigree method) ที่ ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ฤดูนาปี 2549 ปลูก
เปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี วิเคราะห์คุณภาพเมล็ดทางกายภาพและเคมี ทดสอบปฏิกิริยาต่อโรคและ
แมลงศัตรูข้าวที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ฤดูนาปี 2550 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานี วิเคราะห์คุณภาพ
เมล็ดทางกายภาพและเคมี ทดสอบปฏิกิริยาต่อโรคและแมลงศัตรูข้าวที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ศูนย์วิจัยข้าว
เชียงใหม่ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน และแปลงทดลองดงหลักหมื่น อ าเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ ฤดูนาปี 2551 ถึงฤดูนาปรัง 2555 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร์ วิเคราะห์คุณภาพเมล็ดทาง
กายภาพและเคมี ทดสอบปฏิกิริยาต่อโรคและแมลงศัตรูข้าว จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน เชียงราย  พะเยา 
เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน และปลูกทดสอบการตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจน ที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ศูนย์วิจัยข้าว
เชียงใหม่ และศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และทดสอบปฏิกิริยาต่อแมลงศัตรูข้าวที่ส านักวิจัยและพัฒนาข้าว ฤดูนาปี 
2552 ทดสอบเถียรภาพผลผลิตข้าวนาชลประทานสายพันธ์ุดีเด่นเมื่อปลูกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน      
ที่ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ศูนย์วิจัยข้าว
พัทลุง ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี และศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ฤดูนาปรังปี 2555 ทดสอบการ
ยอมรับของเกษตรกร ที่อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
ลักษณะใบ บนแผ่นใบมีขนมาก กาบใบมีสีเขียว รูปร่างของลิ้นใบมี 2 ยอด มุมใบธงตั้งตรง 
ลักษณะล าต้น    ทรงกอตั้ง 
ลักษณะดอก     สียอดเกสรเพศเมียขาว  
ลักษณะรวง     การโผล่พ้นของรวงโผล่พ้นมาก  ความยาวรวงประมาณ 27-30 ซม.   
ลักษณะเมล็ด     สีเปลือกเมล็ดสีน้ าตาล  สีข้าวกล้องสีขาว ชนิดข้าวสารเป็นข้าวเจ้า รูปร่างข้าวกลอ้งเรียว  

                       

ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 



ข้าวพันธุ์ กข53 
 

 

            

  

  

 



ข้าว (Oryza sativa L.) 

(1) เลขท่ีค าขอ : 023/2558      วันท่ียื่นค าขอ : 31 สิงหาคม 2558 
(2) ชื่อผู้ขอ :  กรมการข้าว 
(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : กข57  
(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืชใหม่ : ข้าวพันธ์ุ กข57 ได้จากการผสมพันธ์ุระหว่างข้าวพันธ์ุสพรรณบุรี 1 เป็น
พันธ์ุแม่ กับข้าวพันธ์ุ IR64 เป็นพันธ์ุพ่อ 
(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

ข้าวพันธ์ุ กข57 ได้จากการผสมพันธ์ุระหว่างข้าวพันธ์ุสพรรณบุรี 1 เป็นพันธ์ุแม่ กับข้าวพันธ์ุ IR64 เป็น
พันธ์ุพ่อ ในฤดูนาปี 2537-ฤดูนาปรัง 2538 ผสมพันธ์ุ ปลูกเมล็ดลูกช่ัวที่ 1 (F1) และเก็บเกี่ยวเมล็ดลูกช่ัวที่ 2 (F2) 
ที่ ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี ฤดูนาปี 2538 -ฤดูนาปี 2540 ปลูกและคัดเลือกลูกช่ัวที่  2 - ลูกช่ัวที่  6 (F2-F6)            
ที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ได้สายพันธ์ุ SPR94007-PTT-27-2-9-3 ฤดูนาปรัง 2541-ฤดูนาปี 2542 ปลูกศึกษาพันธ์ุ
ข้ันต้นที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ฤดูนาปรัง 2543-ฤดูนาปี 2544 ปลูกศึกษาพันธ์ุข้ันสูงที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี      
ฤดูนาปรัง 2545-ฤดูนาปี 2547 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานีที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ฤดูนาปรัง 2548 -
ฤดูนาปี 2548 ปลูกทดสอบซ้้า เพื่อศึกษาปฏิกิริยาต่อเพลี้ยกระโดดสีน้้าตาลในเรือนทดลองที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี 
และคัดเลือกซ้้า (Re-selection) ได้สายพันธ์ุต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้้าตาล คือ SPR94007-PTT-27-2-9-3-2   
ฤดูนาปรัง 2549-ฤดูนาปรัง 2550 ปลูกขยายพันธ์ุและศึกษาพันธ์ุ SPR94007-PTT-27-2-9-3-2 ฤดูนาปี 2550 
ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี วิเคราะห์คุณภาพเมล็ดและทดสอบปฏิกิริยาต่อโรคและแมลงที่ส้าคัญ       
ที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ฤดูนาปรัง 2551-ฤดูนาปี 2553 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานี ที่ศูนย์วิจัยข้าว
ปทุมธานี สุพรรณบุรี คลองหลวง ราชบุรี ฉะเชิงเทรา อยุธยา และปราจีนบุรี วิเคราะห์คุณภาพเมล็ด และทดสอบ
ปฏิกิริยาต่อโรคและแมลงที่ส้าคัญที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ฤดูนาปรัง 2554 -ฤดูนาปรัง 2555 ปลูกเปรียบเทียบ
ผลผลิตในนาราษฎร์ และทดสอบการยอมรับของเกษตรกร ที่นาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี สุพรรณบุรี 
กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา อยุธยา และปราจีนบุรี และทดสอบผลผลิตข้าวในพื้นที่ที่มีการระบาดของ
เพลี้ยกระโดดสีน้้าตาล ที่จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา อยุธยา 
และปราจีนบุรี ทดสอบการตอบสนองต่อปุ๋ ยไนโตรเจน ที่ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี สุพรรณบุรี คลองหลวง          
และราชบุรี วิเคราะห์คุณภาพเมล็ด คุณภาพการหุงต้ม และคุณภาพการสีที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ฤดูนาปี 2557 
ทดสอบปลูกข้าวในห้องควบคุมอุณหภูมิที่ 17 องศาเซลเซียส และตั้งช่ือพันธ์ุว่า กข57 รับรองพันธ์ุโดยกรมการข้าว 
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557       
 
ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ :   
ลักษณะใบ การมีขนบนแผ่นใบมีขนมาก รูปร่างของลิ้นใบมี 2 ยอด สีของกาบใบเขียว มุมของใบธงตั้งตรง 
ลักษณะล าต้น ทรงกอตั้ง ความสูงต้น 115-120 เซนติเมตร                 
ลักษณะดอก  วันออกดอก 50% ไม่ไวต่อช่วงแสง 87-89 วัน  สีของยอดเกสรเพศเมียสขีาว  
ลักษณะรวง   จ้านวนรวงปานกลาง (13-15 รวง) การโผล่พ้นของรวงโผล่พ้นมาก การร่วงของเมล็ดร่วงง่าย                             

ลักษณะรวงปานกลาง   
ลักษณะเมล็ด  วันเก็บเกี่ยว ไม่ไวต่อช่วงแสง ปานกลาง (117-120 วัน) น้้าหนักข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด 

(ความช้ืน 14%)  24.8-28.3 กรัม สีเปลือกเมล็ดสีฟาง ชนิดของข้าวสารข้าวเจ้า รูปร่างเรียว 
ปริมาณอมิโลส (%) ที่ความช้ืน 14% สูง (26.39-27.61%)   

ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 



ข้าวพันธุ์ กข57 
 

  

   

                       
 



ข้าว (Oryza sativa L.) 

(1) เลขท่ีค าขอ : 025/2558      วันท่ียื่นค าขอ : 31 สิงหาคม 2558 
(2) ชื่อผู้ขอ :  กรมการข้าว 
(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : กข63  
(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืชใหม่ : ข้าวพันธ์ุ กข63 ได้จากการผสมพันธ์ุระหว่างข้าวพันธ์ุ IR68144-2B-2-2-
3-1-166 เป็นพันธ์ุแม่ กับข้าวพันธ์ุ CRS23 เป็นพันธ์ุพ่อ 
(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

ข้าวพันธ์ุ กข63 ได้จากการผสมพันธ์ุระหว่างข้าวพันธ์ุ IR68144-2B-2-2-3-1-166 เป็นพันธ์ุแม่ กับข้าว
พันธ์ุ CRS23 เป็นพันธ์ุพ่อ ที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี การพัฒนาสายพันธ์ุเริ่มในปี 2540 รวบรวมสายพันธ์ุพ่อ 
CRS23 และสายพันธ์ุแม่ IR68144-2B-2-2-3-1-166 จากโครงการปรับปรุงพันธ์ุข้าวของกรมการข้าว น ามาปลูก
ประเมินลักษณะประจ าพันธ์ุและทดสอบลักษณะทางการเกษตร ในฤดูนาปรัง 2549 ผสมพันธ์ุข้าวสายพันธ์ุ 
IR68144-2B-2-2-3-1-166 กับข้าวสายพันธ์ุ CRS23 ฤดูนาปรัง 2550 -นาปรัง 2554 ปลูกและคัดเลือกลูกช่ัวที่    
2-7 (F2-F7) และส่งวิเคราะห์หาปริมาณอมิโลสและคัดเลือกสายพันธ์ุข้าวที่มีลักษณะที่ต้องการได้สายพันธ์ุ 
PTT06036-25-5-4-1 และสายพั น ธ์ุอื่ น ๆ  อี กจ าน วน 8  สายพัน ธ์ุ  ฤดูน าปรั ง  2555 - ฤดูนาปี  2555              
ปลูกเปรียบเทียบผลผลติภายในสถานีที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ปลูกและขยายเมล็ดสีเป็นข้าวสาร เพื่อส่งไปทดสอบ
ท าผลิตภัณฑ์ที่ประเทศออสเตรเลีย ฤดูนาปรัง 2556 ปลูกขยายเมล็ดพันธ์ุข้าวสายพันธ์ุ  PTT06036-25-5-4-1 
เพื่อส่งทดสอบท าผลิตภัณฑ์อีกครั้ง ฤดูนาปี 2556 คัดเลือกซ้ า (Re-selection) ได้สายพันธ์ุ PTT06036-25-5-B-4-
1-4 แล้วส่งปลูกทดสอบความต้านทานต่อโรคและแมลงที่ส าคัญในสภาพโรงเรือน ฤดูนาปรัง 2557-ฤดูนาปี 2557 
ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานี ที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี และศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ปลูกเปรียบเทียบ
ผลผลิตในนาเกษตรกร จ านวน 3 แห่ง ที่อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
และอ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ปลูกทดสอบศักยภาพการให้ผลผลิตที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ปลูกเพิ่มปริมาณ
เมล็ดพันธ์ุเพื่อส่งทดสอบท าผลิตภัณฑ์ ฤดูนาปรัง 2557 ที่อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และอ าเภอภูเขียว 
จังหวัดชัยภูมิ และฤดูนาปี 2557 ที่อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร และตั้งช่ือพันธ์ุว่า กข63 รับรองพันธ์ุ
โดยกรมการข้าว เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558       
 
ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ :   
ลักษณะใบ การมีขนบนแผ่นใบมีขนมาก รูปร่างของลิ้นใบมี 2 ยอด แผ่นใบสีเขียวเข้ม มุมของใบธงตั้งตรง 
ลักษณะล าต้น ทรงกอตั้ง ความสูงต้น 98-100 เซนติเมตร                 
ลักษณะดอก  วันออกดอก 50% ไม่ไวต่อช่วงแสง 83-85 วัน  สีของยอดเกสรเพศเมียสขีาว  
ลักษณะรวง   จ านวนรวงปานกลาง (12-13 รวง) การโผล่พ้นของรวงโผล่พ้นพอดี การร่วงของเมล็ดร่วงง่าย                             

ลักษณะรวงปานกลาง   
ลักษณะเมล็ด  วันเก็บเกี่ยว ไม่ไวต่อช่วงแสง ปานกลาง (116-120 วัน) น้ าหนักข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด 

(ความช้ืน 14%)  20.7-22.7 กรัม สีเปลือกเมล็ดสีฟาง ชนิดของข้าวสารข้าวเจ้า รูปร่างค่อนข้าง
ป้อม ปริมาณอมิโลส (%) ที่ความช้ืน 14% ต่ า (18.9-19.7%)   

    

 

ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 



ข้าวพันธุ์ กข63 
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