


ข้าว (Oryza sativa L.) 

(1) เลขที่ค าขอ : 040/2558      วันที่ย่ืนค าขอ : 24 พฤศจิกายน 2558 

(2) ชื่อผู้ขอ :  กรมการข้าว 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : กข59  

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืชใหม่ :  

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

ข้าวพันธุ์ กข59 ได้จากการผสมพันธุ์ 3 ทางระหว่าง ลูกผสมชั่วที่ 1 ของ กข21 และ IR68 น าไปผสมกับ 
PSL86022-77-2-2-1-2 ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกในฤดูนาปี 2538-2539 ปลูกชั่วที่ 1 ในฤดูนาปี 2540 ปลูก
คัดเลือกตั้งแต่ชั่วที่ 2-4 ในฤดูนาปี 2541-2543 แบบสืบประวัติ ปลูกคัดเลือกชั่วที่ 5-6 ในฤดูนาปี 2544 แบบเร่ง
ชั่วอายุ ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก น าเข้าข้ันตอนการศึกษาพันธุ์ในฤดูนาปี 2545 เปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานีที่
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกฤดูนาปี 2546 จากนั้นน าเข้าเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานีที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก  
ชัยนาท ลพบุรี ในฤดูนาปี 2547 ถึงฤดูนาปี 2555 น าเข้าเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร์ จังหวัดสุโขทัย ตาก 
อุทัยธานี ชัยนาท และลพบุรี ตั้งแต่ฤดูนาปี 2550 ถึงฤดูนาปี 2555 ทดสอบผลผลิตและการยอมรับของเกษตรกร 
ตั้งแต่ฤดูนาปี 2552 ถึงฤดูนาปี 2555 ในนาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย ชัยนาท อุทัยธานี แพร่ และ
ทดสอบเสถียรภาพผลผลิต ในฤดูนาปี 2550 ถึงฤดูนาปี 2555 ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ชัยนาท อุทัยธานี ราชบุรี 
ปทุมธานี สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา และคลองหลวง ทดสอบผลผลิตในพ้ืนที่สูงนาขั้นบันได ฤดูนาปี 2553 ถึงฤดูนาปี 
2555 ที่บ้านน้ าจวง อ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 

ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ :   
ลักษณะใบ การมีขนบนแผ่นใบมีขนมาก รูปร่างของลิ้นใบมี 2 ยอด สีของกาบใบเขียว มุมของใบธงตั้งตรง 
ลักษณะล าต้น ทรงกอต้ัง ความสูงต้น 121-155 เซนติเมตร                 
ลักษณะดอก  วันออกดอก 50% ไวต่อช่วงแสง พันธุ์เบา (15 กันยายน – 15 ตุลาคม)   
 สีของยอดเกสรเพศเมียสีขาว  
ลักษณะรวง   จ านวนรวงค่อนข้างน้อย (6-10 รวง) การโผล่พ้นของรวงโผล่พ้นค่อนข้างมาก การร่วงของเมล็ด

ร่วงง่าย ลักษณะรวงแน่นปานกลาง   
ลักษณะเมล็ด  วันเก็บเกี่ยว ไวต่อช่วงแสง พันธุ์เบา (15 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน) น้ าหนักข้าวเปลือก 1,000 

เมล็ด (ความชื้น 14%)  30-35 กรัม สีเปลือกเมล็ดสีฟาง ชนิดของข้าวสารข้าวเจ้า รูปร่างเรียว 
ปริมาณอมิโลส (%) ที่ความชื้น 14% ต่ า (น้อยกว่า 20%)   

    

 

 

 

 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



ข้าวพันธุ์ กข59 
 

  

   

                       
 



ข้าว (Oryza sativa L.) 

(1) เลขที่ค าขอ : 024/2558      วันที่ย่ืนค าขอ : 31 สิงหาคม 2558 

(2) ชื่อผู้ขอ :  กรมการข้าว 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : กข61  

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืชใหม่ :  

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

ข้าวพันธุ์ กข61 ได้จากการผสมพันธุ์ 3 ทางระหว่าง ลูกผสมชั่วที่ 1 ของ สุพรรณบุรี 1 และ IR64 น าไป
ผสมกับ CNT86074-25-9-1 ที่ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทในฤดูนาปี 2539 ฤดูนาปี 2540 - ฤดูนาปี 2552 คัดเลือกและ
ศึกษาพันธุ์ ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ฤดูนาปรัง 2553 – ฤดูนาปี 2553 คัดเลือกซ้ าข้าวสายพันธุ์ กข61 จากสายพันธุ์ 
CNT96024-61-1-PSL-1-2 ฤดูนาปรัง 2554 – ฤดูนาปี 2554 น าไปปลูกศึกษาพันธุ์ ฤดูนาปรัง 2555 น าเข้า
เปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี ฤดูนาปี 2555 - ฤดูนาปี 2557 น าเข้าเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานี ที่
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ชัยนาท และลพบุรี ฤดูนาปรัง 2556 – ถึงฤดูนาปี 2557 น าเข้าเปรียบเทียบผลผลิตในนา
ราษฎร์ ในจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ ก าแพงเพชร และชัยนาท ฤดูนาปรัง 2557 – ฤดูนาปี 2557 
ทดสอบผลผลิตและการยอมรับของเกษตรกรในนาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย อุตรดิตถ์ ก าแพงเพชร 
นครสวรรค์ และชัยนาท ฤดูนาปี 2557 ทดสอบการตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตเจน ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ชัยนาท และลพบุรี 

ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ :   
ลักษณะใบ การมีขนบนแผ่นใบมีขนมาก รูปร่างของลิ้นใบมี 2 ยอด สีของกาบใบเขียว มุมของใบธงปานกลาง 
ลักษณะล าต้น ทรงกอต้ัง ความสูงต้น น้อยกว่า 100 เซนติเมตร                 
ลักษณะดอก  วันออกดอก 50% ไมไ่วต่อช่วงแสง น้อยกว่า 70 วัน   
 สีของยอดเกสรเพศเมียสีขาว  
ลักษณะรวง   จ านวนรวงค่อนข้างมาก (16-20 รวง) การโผล่พ้นของรวงโผล่พ้นเล็กน้อย การร่วงของเมล็ดร่วง

ง่าย ลักษณะรวงแน่นปานกลาง   
ลักษณะเมล็ด  วันเก็บเกี่ยว ไม่ไวต่อช่วงแสง 100-110 วัน น้ าหนักข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด (ความชื้น 14%)  

29 - 35 กรัม สีเปลือกเมล็ดสีฟาง ชนิดของข้าวสารข้าวเจ้า รูปร่างเรียว ปริมาณอมิโลส (%) ที่
ความชื้น 14% สูง (25-34%)   

    

 

 

 

 

 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



ข้าวพันธุ์ กข61 
 

  

   

                       
 



ข้าว (Oryza sativa L.) 

(1) เลขที่ค าขอ : 075/2559      วันที่ย่ืนค าขอ : 1 พฤศจิกายน 2559 

(2) ชื่อผู้ขอ :  นายช านาญ พรหมชัย ร่วมกับบริษัท จีซีอะโกรเทรด จ ากัด 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : เอ็มจีซี 1  

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืชใหม่ :  

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

ข้าวพันธุ์ เอ็มจีซี 1 ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์แม่ คือ พันธุ์บางแตน กับพันธุ์พ่อ คือ พันธุ์พิษณุโลก 2 
ในปี 2550 ได้ลูกผสมชั่วที่ 1 จ านวน 30 เมล็ด ในปี 2550 – 2553 ท าการคัดเลือกข้าวพันธุ์ผสมแบบสืบสกุลถึงลูก
ชั่วที่ 5 ในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้สายพันธุ์ดี มีความคงตัวทางพันธุกรรม จ านวน 38 สายพันธุ์ ในปี 
2553 – 2554 เลือกสายพันธุ์ MGC07001-Sena-25-2-6-9 จาก 38 สายพันธุ์ข้างต้น เข้าปลูกศึกษาพันธุ์เพ่ือ
คัดเลือกสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง เมล็ดใส เรียว ยาว ต้านทานต่อโรคไหม้ ในปี 2554 – 2555 ปลูกประเมินผลผลิต
เบื้องต้น โดยเปรียบเทียบกับข้าว พันธุ์กข41 และพันธุ์พิษณุโลก 2 ในปี 2555 – 2559 ปลูกทดสอบเปรียบเทียบ
ผลผลิตในนาเกษตรกร ในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครปฐม สุพรรณบุรี ชัยนาท ปราจีนบุรี นครนายก และ
ก าแพงเพชร 

ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ :   
ลักษณะใบ การมีขนบนแผ่นใบมีขนมาก รูปร่างของลิ้นใบมี 2 ยอด สีของกาบใบเขียว มุมของใบธงปานกลาง 
ลักษณะล าต้น ทรงกอต้ัง ความสูงต้น น้อยกว่า 90 เซนติเมตร                 
ลักษณะดอก  วันออกดอก 50% ไมไ่วต่อช่วงแสง 70-80 วัน   
 สีของยอดเกสรเพศเมียสีขาว  
ลักษณะรวง   จ านวนรวงค่อนข้างมาก (16-20 รวง) การโผล่พ้นของรวงโผล่พ้นมาก การร่วงของเมล็ดร่วงง่าย 

ลักษณะรวงแน่นปานกลาง   
ลักษณะเมล็ด  วันเก็บเกี่ยว ไม่ไวต่อช่วงแสง 100-110 วัน น้ าหนักข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด (ความชื้น 14%)  

30 - 35 กรัม สีเปลือกเมล็ดสีฟาง ชนิดของข้าวสารข้าวเจ้า รูปร่างเรียว ปริมาณ อมิโลส (%) 
ที่ความชื้น 14% สูง (25-34%)   

    

 

 

 

 

 

 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



ข้าวพันธุ์ เอ็มจีซี 1 
 

  

   

                       
 


