


ข้าว (Oryza sativa L.) 

(1) เลขที่ค าขอ : 036/2560      วันที่ย่ืนค าขอ : 21 มิถุนายน 2560 

(2) ชื่อผู้ขอ :  กรมการข้าว 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : กข22  

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืชใหม่ :  

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

ข้าวพันธุ์ กข22 ได้จากการผสมพันธุ์แบบเดี่ยว ระหว่างข้าวเหนียวสายพันธุ์ PTT97100-B-116-3-3 
กับข้าวเหนียวสายพันธุ์ KKN97031-NKI-B-B-122-1-1 ปลูกคัดเลือกสายพันธุ์ผสมจนถึงชั่วที่ 6 แบบสืบสกุล จนได้
สายพันธุ์ KKN04023-NKI-14-2-6-1 หลังจากนั้นน าเข้าเปรียบเทียบผลผลิตทั้งภายในสถานี ระหว่างสถานี และใน
นาราษฎร์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ :   
ลักษณะใบ การมีขนบนแผ่นใบมีขนมาก รูปร่างของลิ้นใบมี 2 ยอด สีของกาบใบเขียว มุมของใบธงตั้งตรง 
ลักษณะล าต้น ทรงกอต้ัง ความสูงต้น 100-120 เซนติเมตร                 
ลักษณะดอก  วันออกดอก 50% ไมไ่วต่อช่วงแสง พันธุ์ปานกลาง (81-110 วัน)   
 สีของยอดเกสรเพศเมียสีขาว  
ลักษณะรวง   จ านวนรวงปานกลาง (11-15 รวง) การโผล่พ้นของรวงโผล่พ้นมาก การร่วงของเมล็ดร่วงง่าย 

ลักษณะรวงค่อนข้างแน่น   
ลักษณะเมล็ด  วันเก็บเกี่ยว ไม่ไวต่อช่วงแสง พันธุ์ปานกลาง (111-140 วัน) น้ าหนักข้าวเปลือก  1,000 เมล็ด 

(ความชื้น 14%)  25-29 กรัม สีเปลือกเมล็ดสีน้ าตาล ชนิดของข้าวสารข้าวเหนียว รูปร่างเรียว 
ปริมาณอมิโลส (%) ที่ความชื้น 14% ต่ า (น้อยว่า 20%)   

    

 

 

 

 
 

                       
 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



ข้าว (Oryza sativa L.) 

(1) เลขที่ค าขอ : 019/2560      วันที่ย่ืนค าขอ : 6 กุมภาพันธ์ 2560 

(2) ชื่อผู้ขอ :  กรมการข้าว 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : กข67  

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืชใหม่ :  

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

ข้าวพันธุ์ กข67 คือ ข้าวเจ้าหอมสายพันธุ์พิษณุโลก 04106-28-R-1-R-2-R-1-R-1-1 หรือ PSL04106-28-
R-1-R-2-R-1-R-1-1 ได้จากการผสมซ้อน (Multiple Crossing) ระหว่างสายพันธุ์สุพรรณบุรี 90116-15-2-2-1-1 
กับลูกผสมชั่วที่ 1 ของคู่ผสมหอมพิษณุโลก 1/มุดโก (Mudgo) กับหอมสุรินทร์/สุพรรณบุรี 90116-15-2-2-1-1 ได้
ลูกผสมชั่วที่ 1 (PSL04106)  น าไปปลูกเพ่ือคัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์จนได้พันธุ์ผสมชั่วที่ 7 คัดเลือกได้สายพันธุ์ 
PSL04106-28-R-1-R-2-R-1-R-1-1 หลังจากนั้นน าเข้าเปรียบเทียบผลผลิตทั้งภายใน ระหว่างสถานี และในนา
ราษฎร์ ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร นครสวรรค์ ชัยนาท และลพบุรี 

ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ :   
ลักษณะใบ การมีขนบนแผ่นใบมีขนมาก รูปร่างของลิ้นใบมี 2 ยอด สีของกาบใบเขียว มุมของใบธงตั้งตรง 
ลักษณะล าต้น ทรงกอต้ัง ความสูงต้น 121-155 เซนติเมตร                 
ลักษณะดอก  วันออกดอก 50% ไวต่อช่วงแสง พันธุ์กลาง (16 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน)   
 สีของยอดเกสรเพศเมียสีขาว  
ลักษณะรวง   จ านวนรวงปานกลาง (11-15 รวง) การโผล่พ้นของรวงโผล่พ้นพอดี การร่วงของเมล็ดร่วงง่าย 

ลักษณะรวงแน่นปานกลาง   
ลักษณะเมล็ด  วันเก็บเกี่ยว ไวต่อช่วงแสง พันธุ์กลาง (16 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม) น้ าหนักข้าวเปลือก  

1,000 เมล็ด (ความชื้น 14%)  30-35 กรัม สีเปลือกเมล็ดสีฟาง ชนิดของข้าวสารข้าวเจ้า รูปร่างเรียว 
ปริมาณอมิโลส (%) ที่ความชื้น 14% ปานกลาง (20-25%)   

    

 

 

 

 
 

                       
 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



ข้าว (Oryza sativa L.) 

(1) เลขที่ค าขอ : 034/2560      วันที่ย่ืนค าขอ : 19 พฤษภาคม 2560 

(2) ชื่อผู้ขอ :  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : เจ้าก ่าหอมแม่โจ้ 1เอ  

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืชใหม่ :  

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

ข้าวพันธุ์ เจ้าก ่าหอมแม่โจ้ 1เอ  ได้จากการผสมพันธุ์ร่วมกับการใช้เครื องหมายโมเลกุล โดยท่าการผสม
พันธุ์ระหว่างพันธุ์ปทุมธานี 1 กับพันธุ์เจ้าหอมนิล ได้เมล็ดลูกชั วที  1 (F1) จากนั้นผลิตเมล็ดลูกชั วที  2 (F2) น่าไป
ปลูกแล้วคัดเลือกด้วยเครื องโมเลกุลที เฉพาะกับยีน BADH2/badh2 คัดเลือกต้นลูกชั วที  2 (F2) ที มีจีโนไทป์ 
badh2badh2 ของยีนหอมที เหมือนกับพันธุ์ปทุมธานี 1 ได้เมล็ดลูกชั วที  3 (F3) น่าไปปลูกคัดเลือกอีกครั้งด้วย
เครื องโมเลกุลดังกล่าว เพื อตรวจสอบว่าต้นลูกชั วที  3 (F3) มีจีโนไทป์ badh2badh2 ของยีนหอมจริง แล้วท่าการ
ปลูกทดสอบ ศึกษาพันธุ์จนถึงลูกชั วที  9 (F9) น่าไปปลูกทดสอบผลผลิตในพ้ืนที มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
และแปลงเกษตรกรในพ้ืนที อ่าเภอพาน อ่าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  

ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ :   
ลักษณะใบ การมีขนบนแผ่นใบมีขนมาก รูปร่างของลิ้นใบมี 2 ยอด สีของกาบใบเขียว มุมของใบธงตั้งตรง 
ลักษณะล าต้น ทรงกอแบะ ความสูงปานกลาง 100-120 เซนติเมตร                 
ลักษณะดอก  วันออกดอก 50% ไมไ่วต่อช่วงแสง พันธุ์ปานกลาง (81-110 วัน)   
 สีของยอดเกสรเพศเมียสีขาว  
ลักษณะรวง   จ่านวนรวงค่อนข้างมาก (16-20 รวง) การโผล่พ้นของรวงโผล่พ้นมาก การร่วงของเมล็ดร่วงง่าย 

ลักษณะรวงแน่นปานกลาง   
ลักษณะเมล็ด  วันเก็บเกี ยว ไม่ไวต่อช่วงแสง พันธุ์ปานกลาง (111-140 วัน) น้่าหนักข้าวเปลือก  1,000 เมล็ด 

(ความชื้น 14%)  20-24 กรัม สีเปลือกเมล็ดสีม่วง ชนิดของข้าวสารข้าวเจ้า รูปร่างเรียว ปริมาณ    
อมิโลส (%) ที ความชื้น 14% ต า่ (น้อยกว่า 20%)   

    

 

 

 

 
 

                       
 

ประกาศโฆษณาพนัธุ์พืชใหม ่


