


ประกาศโฆษณาพันธุพืช
 

ขาว  (Oryza sativa L.) 
(1)  เลขท่ีคําขอ  :   382/2551        วันท่ียื่นคําขอ  :   28  กุมภาพันธ  2551 
(2)  ชื่อผูขอ        :   กรมการขาว 
(3)  ชื่อพันธุพืชใหม   : กข29 
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม  :    ขาวพันธุ กข29 (สายพันธุ CNT89098-281-2-1-2-1) ไดจากการผสม 3 
ทาง ระหวางลูกผสมช่ัวท่ี 1 ของขาวพันธุสุพรรณบุรี 60 กับสายพันธุ IR29692-99-3-2-1 เปนพันธุแม ผสมกับสาย
พันธุ IR11418-19-2-3  เปนพันธุพอ ท่ีสถานีทดลองขาวชัยนาทในป 2532 
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช  :    ขาวพันธุ กข29 (สายพันธุ CNT89098-281-2-1-2-1) ไดจากการผสม 3 
ทาง ระหวางลูกผสมช่ัวท่ี 1 ของขาวพันธุสุพรรณบุรี 60 กับสายพันธุ IR29692-99-3-2-1 เปนพันธุแม ผสมกับสาย
พันธุ IR11418-19-2-3  เปนพันธุพอ ท่ีสถานีทดลองขาวชัยนาทในป 2532 ปลูกลูกผสมช่ัวท่ี 1 ในฤดูนาปรัง 2533 
ปลูกคัดเลือกพันธุช่ัวท่ี 2 ถึง 7 ในฤดูนาป 2533 ถึงฤดูนาป 2538 ศึกษาพันธุฤดูนาป 2539 และเปรียบเทียบผลผลิต
ภายในสถานีในฤดูนาป 2540 ถึงฤดูนาปรัง 2541 ท่ีสถานีทดลองขาวชัยนาท จากนั้นนําเขาเปรียบเทียบผลผลิต
ระหวางสถานีท่ีศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก สถานีทดลองขาวโคกสําโรง และสถานีทดลองขาวชัยนาทในป 2541 ถึงฤดู
นาป 2547   นําเขาเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎรในจังหวัดพิษณุโลก ลพบุรี สิงหบุรี และชัยนาท ในฤดูนาป 
2542 ถึงฤดูนาป 2547 ในขณะเดียวกันนําเขาทดสอบเสถียรภาพผลผลิต ท่ีศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก แพร 
อุบลราชธานี สกลนคร สุรินทร ปทุมธานี สุพรรณบุรี พัทลุง ศูนยบริการวิชาการดานพืชและปจจัยการผลิต 
(ศบป.) คลองหลวง ราชบุรี ชัยนาท ลพบุรี และฉะเชิงเทรา คัดเลือกเขาทดสอบผลผลิตในนาเกษตรกร ในจังหวัด
พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย อุตรดิตถ ชัยนาท และสิงหบุรี ในฤดูนาป 2544  ถึงฤดูนาปรัง 2548 

ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม : 
ลักษณะทรงกอ กอตั้ง ขนาดของเสนผาศูนยกลางของลําตน 7 มม. ความสูงของลําตน        

เฉล่ีย 80.83 ซม. 
ลักษณะของใบ    บนแผนใบมีขนมาก  รูปรางของล้ินใบมี 2 ยอด  กาบใบมีสีเขียว         

ใบธงมีมุมปานกลาง 
ลักษณะดอก     จํานวนวนัตกกลาถึงออกดอก 50% มีอายุ 93 วัน  สียอดเกสรเพศเมียขาว          
ลักษณะรวง     จํานวนรวง เฉล่ีย 14.58 รวงตอกอ  การโผลพนของรวงโผลพนมาก         

รวงจับตัวปานกลาง การรวงของเมล็ดรวงปานกลาง  อายุวันเก็บเกี่ยว เฉล่ีย 126     
วัน ความยาวรวง เฉล่ีย 28.58 ซม. น้ําหนักขาวเปลือก 1,000 เมล็ด เฉล่ีย 26.65  
กรัม เปลือกเมล็ดมีสีฟาง  

ลักษณะเมล็ด     ชนิดขาวสารเปนขาวเจา รูปรางขาวกลองเรียว   มีปริมาณ อมิโลส (%) ท่ีความช้ืน 14 % 
เฉล่ีย 27.43 %  อุณหภูมิแปงสุกมีคะแนน 6-7   ขาวไมมีกล่ินหอม 
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ประกาศโฆษณาพันธุพืช
 

ขาว  (Oryza sativa L.) 
(1)  เลขท่ีคําขอ  :   383/2551        วันท่ียื่นคําขอ  :   28  กุมภาพันธ  2551 
(2)  ชื่อผูขอ        :   กรมการขาว 
(3)  ชื่อพันธุพืชใหม   : กข31 
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม  :    ขาวพันธุ กข31 (สายพันธุ SPR93049-PTT-30-4-1-2) ไดจากการ ผสม
พันธุระหวางขาวพันธุ SPR85163-5-1-1-2 เปนพันธุแม กับสายพันธุ IR54017-131-1-3-2 เปนพันธุพอ ท่ีศูนยวิจัย
ขาวสุพรรณบุรี ในป 2536 
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช  :   ขาวพันธุ กข31 (สายพันธุ SPR93049-PTT-30-4-1-2) ไดจากการผสม
พันธุระหวางขาวพันธุ SPR85163-5-1-1-2 เปนพันธุแม กับสายพันธุ IR54017-131-1-3-2 เปนพันธุพอ ท่ีศูนยวิจัย
ขาวสุพรรณบุรี ในป 2536   หลังจากนั้นนําพันธุผสมช่ัวท่ี 2 มาปลูกคัดเลือกท่ีศูนยวิจัยขาวปทุมธานีจนถึงช่ัวท่ี 6 
ไดสายพันธุ SPR93049-PTT-30-4-1-2 ในป พ.ศ. 2539 หลังจากนั้น ตั้งแตป พ.ศ. 2540 จนถึงป พ.ศ. 2544 ทําการ
ปลูกศึกษาพันธุ ประเมินลักษณะประจําพันธุและลักษณะทางการเกษตร ทดสอบความตานทานตอโรค และแมลง
ในสภาพธรรมชาติท่ีศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ในฤดูนาป พ.ศ. 2544 ถึงฤดูนาปรัง พ.ศ. 2545 ไดปลูกเปรียบเทียบ
ผลผลิตภายในสถานี ทดสอบความตานทานตอโรคและแมลงในสภาพโรงเรือน รวมท้ังวิเคราะหคุณภาพเมล็ดทาง
กายภาพและทางเคมีท่ีศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ชวงเวลาระหวางฤดูนาปรัง พ.ศ. 2546 ถึง ฤดูนาป พ.ศ. 2548  ไดปลูก
เปรียบเทียบผลผลิตระหวางสถานีท่ีศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ศูนยวิจัยขาวสุพรรณบุรี  ศูนยวิจัยขาวคลองหลวง 
ศูนยวิจัยขาวฉะเชิงเทรา และศูนยวิจัยขาวราชบุรี  ในขณะเดียวกันนั้นไดทดสอบความตานทานตอโรคและแมลง
ในสภาพเรือนทดลองและสภาพธรรมชาติ  วิเคราะหคุณภาพเมล็ดทางกายภาพและทางเคมีท่ีศูนยวิจัยขาวปทุมธานี 
ในฤดูนาปรัง พ.ศ. 2548  และฤดูนาป พ.ศ. 2548 ไดปลูกเปรียบเทียบผลผลิตในนาเกษตรกรท่ี อําเภอลําลูกกา  
อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี เขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร  อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี  
อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง อําเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี  อําเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี  อําเภอ
บานโปง  จังหวัดราชบุรี  และอําเภอเขายอย  จังหวัดเพชรบุรี  และในชวงเวลาเดียวกันนั้น ไดปลูกทดสอบการ
ตอบสนองตอปุยไนโตรเจนในศูนยวิจัยขาวปทุมธานี  ศูนยวิจัยขาวสุพรรณบุรี  ศูนยวิจัยขาวขาวคลองหลวง  และ
ศูนยวิจัยขาวราชบุรี รวมท้ังศึกษาขอมูลสนับสนุนพันธุในดานตางๆ  จนถึงฤดูนาป พ.ศ. 2549  จึงไดปลูกทดสอบ
ผลผลิตในนาเกษตรกรและศึกษาขอมูลการยอมรับของเกษตรกรในภาคกลาง  
 

 
 
 
 
 



ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม : 
ลักษณะทรงกอ กอตั้ง  ขนาดของเสนผาศูนยกลางของลําตนปานกลาง 6-8 มม.          

                ความสูงของลําตนเฉล่ีย 129 ซม. 
ลักษณะของใบ    บนแผนใบมีขนมาก  รูปรางของล้ินใบมี 2 ยอด กาบใบมีสีเขียว มุมใบธงต้ังตรง        
ลักษณะดอก     จํานวนวนัตกกลาถึงออกดอก 50% เม่ืออายุ 112 วัน  สียอดเกสรเพศเมียขาว          
ลักษณะรวง     จํานวนรวง เฉล่ีย 11  รวงตอกอ  การโผลพนของรวงโผลพนมาก         

รวงจับตัวปานกลาง การรวงของเมล็ดรวงปานกลาง  อายุวันเก็บเกี่ยว เฉล่ีย 120     
วัน ความยาวรวง เฉล่ีย 27.6 ซม. น้ําหนักขาวเปลือก 1,000 เมล็ด เฉล่ีย 29.8  
กรัม เปลือกเมล็ดมีสีฟาง  

ลักษณะเมล็ด     ชนิดของขาวสารเปนขาวเจา รูปรางขาวกลองเรียว มีปริมาณ อมิโลส (%)  ท่ีความช้ืน    
14 %  เฉล่ีย 27.39 % อุณหภูมิแปงสุกมีคะแนน 4-5  ขาวไมมีกล่ินหอม 

 
 
 
 

                                       
 
                                      
                                                                  ขาวพันธุ กข31  



ประกาศโฆษณาพันธุพืช

 

ขาว  (Oryza sativa L.) 
(1)  เลขท่ีคําขอ  :   384/2551        วันท่ียื่นคําขอ  :   28  กุมภาพันธ  2551 
(2)  ชื่อผูขอ        :   กรมการขาว 
(3)  ชื่อพันธุพืชใหม   : กข33 
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม  :    ขาวพันธุ กข33 ไดจากการผสมพันธุระหวางขาวพันธุ ขาวดอกมะลิ 105  
เปนพันธุแม กับสายพันธุ IR70177-76-3-1 เปนพันธุพอ ท่ีสถาบันวิจัยขาวนานาชาติ (IRRI) ประเทศสาธารณรัฐ
ฟลิปปนส เม่ือ พ.ศ.  2538 
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช  :    ขาวพันธุ กข33 ไดจากการผสมพันธุระหวางขาวพันธุ ขาวดอกมะลิ 105  
เปนพันธุแม กับสายพันธุ IR70177-76-3-1 เปนพันธุพอ ท่ีสถาบันวิจัยขาวนานาชาติ (IRRI) ประเทศสาธารณรัฐ
ฟลิปปนส เม่ือ พ.ศ.  2538 สายพันธุลูกผสมช่ัวท่ี 1 นํามาปลูกท่ีศูนยวิจัยขาวอุบลราชธานี ในป พ.ศ. 2539 การ
คัดเลือกในชั่วท่ี 2 พ.ศ. 2540 มีการทดสอบความตานทานโรคไหมเลือกตนท่ีมีความตานทาน และมีลักษณะทาง
การเกษตรตรงตามวัตถุประสงคไปปลูก นําเมล็ดไปทดสอบความหอม ปลูกตนท่ีเมล็ดมีความหอมใชในการผสม
พันธุโดยผสมกลับกับพันธุ ขาวดอกมะลิ 105 เพื่อสรางประชากรผสมกลับคร้ังท่ี 1 (BC1) ใน พ.ศ. 2540   และ
ประชากรผสมกลับคร้ังท่ี 2 (BC2) ใน พ.ศ. 2541  คัดเลือกพันธุท่ีมีความตานทานโรคไหมและคุณภาพการหุงตมดี
ใน พ.ศ. 2542 – 2545  ทดสอบการใหผลผลิตเบ้ืองตน (การศึกษาพันธุ ข้ันตนในสถานี)  ท่ีศูนยวิจัยขาว
อุบลราชธานี  ในฤดูนาปรัง พ.ศ. 2546 และในฤดูนาป พ.ศ. 2546-2548 เปรียบเทียบผลผลิตระหวางสถานีท่ี
ศูนยวิจัยขาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบน  เปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร และประเมิน
การยอมรับของเกษตรกรในขบวนการเกษตรกรมีสวนรวม โดยประเมินลักษณะทางการเกษตร คุณภาพเมล็ด
ขาวเปลือก ขาวสาร ตลอดจนคุณภาพขาวสุก 

ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม : 
       ลักษณะทรงกอ กอตั้ง   ความสูงของลําตนเฉล่ีย 124.8 ซม. 

ลักษณะของใบ    บนแผนใบมีขนมาก  รูปรางของล้ินใบมี 2 ยอด  กาบใบมีสีเขียว         
ใบธงมีมุมปานกลาง 

ลักษณะดอก     จํานวนวนัตกกลาถึงออกดอก 50% เม่ืออายุ 100 วัน  สียอดเกสรเพศเมียขาว          
ลักษณะรวง     จํานวนรวง เฉล่ีย  9.85 รวงตอกอ  การโผลพนของรวงโผลพนมาก         

รวงจับตัวปานกลาง การรวงของเมล็ดรวงงายมาก  อายวุนัเก็บเกี่ยว เฉล่ีย 154     
วัน ความยาวรวง เฉล่ีย 27.42 ซม. น้ําหนักขาวเปลือก 1,000 เมล็ด เฉล่ีย 24.1  
กรัม เปลือกเมล็ดมีสีฟาง  

ลักษณะเมล็ด     ชนิดของขาวสารเปนขาวเจา รูปรางขาวกลองเรียว มีปริมาณ อมิโลส (%)  ท่ีความช้ืน   
14 %  เฉล่ีย 12.79 %  อุณหภูมิแปงสุก มีคะแนน 6-7 ขาวมีกล่ินหอม 

 



 

                      
 
 

                                                                          ขาวพันธุ กข33  
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