ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่

ข้าว (Oryza sativa L.)
(1) เลขที่คาขอ : 161/2555

วันที่ยื่นคาขอ : 20 กันยายน 2555

(2) ชื่อผู้ขอ : กรมการข้าว
(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : กขผ1
(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ :
ข้าวพันธุ์ กขผ1 เป็นข้าวเจ้าลูกผสมชื่อสายพันธุ์ PTT06001H ได้จากการผสมพันธุ์แบบผสมเดี่ยว (Single
cross) ระหว่างสายพันธุ์แม่คือสายพันธุ์เรณูเป็นหมันชื่อ IR79156A กับ สายพันธุ์พ่อคือ สายพันธุ์แก้ความเป็น
หมันชื่อ เจเอ็น29-พีทีท-ี 43-1-5-5-1-3-1อาร์
(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะสาคัญของพันธุ์พืชใหม่ :
ข้าวพันธุ์ กขผ1 เป็นข้าวเจ้าลูกผสมชื่อสายพันธุ์ PTT06001H ได้จากการผสมพันธุ์แบบผสมเดี่ยว (Single
cross) ระหว่างสายพันธุ์แม่คือ สายพันธุ์เรณูเป็นหมันชื่อ IR79156A กับ สายพันธุ์พ่อคือ สายพันธุ์แก้ความเป็น
หมันชื่อ เจเอ็น29-พีทีที-43-1-5-5-1-3-1อาร์ ในปี 2549 ที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี โดยมีการพัฒนาสายพันธุ์แม่
และสายพันธุ์พ่อมาตั้งแต่ปี 2541 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
การพัฒ นาสายพันธุ์แม่ IR79156A ดาเนินการตั้งแต่ปี 2541 โดยนาสายพันธุ์เรณูเป็นหมัน IR79156A
และสายพันธุ์คู่แฝดหรือสายพันธุ์รักษาความเป็นหมัน IR79156B จากโครงการปรับปรุงพันธุ์ของกรมการข้าว ซึ่ง
รวบรวมไว้ที่ศูนย์ป ฏิบั ติการเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติ ที่ตั้งอยู่ภ ายในศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี อาเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี มาปลูกที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีเพื่อศึกษาลักษณะประจาพันธุ์ การเจริญเติบโต การออกดอก
ศึกษาวิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์และการขยายพันธุ์สายพันธุ์เรณูเป็นหมัน โดยการผสมพันธุ์กับสายพันธุ์รักษาความเป็น
หมัน
การพัฒนาสายพันธุ์พ่อ เจเอ็น29-พีทีท-ี 43-1-5-5-1-3-1อาร์ ดาเนินการตั้งแต่ปี 2541 โดยได้นาสายพันธุ์
ข้าวที่ใช้เป็นพ่อ-แม่ในโครงการปรับปรุงพันธุ์ของกรมการข้าวซึ่งรวบรวมไว้ที่ศูนย์ปฏิบัติการเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ์ ข้าว
แห่งชาติ ภายในศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มาปลูกประเมินลักษณะ ผลผลิตและการ
ปรับตัวในสภาพแวดล้อมของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี พบว่าสายพันธุ์ JN29 ให้ผลผลิตสูงและปรับตัวได้ดี จึงเลือก
สายพันธุ์ JN29 ไว้เพื่อใช้ในการพัฒนาสายพันธุ์พ่อแม่ ในการผลิตข้าวลูกผสม โดยปลูก JN29 แล้วปล่อยให้ผสม
ตัวเอง (Self pollination) จนได้รุ่น ลูกหลานที่มี การกระจายตัวทางพันธุกรรมที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ตั้งแต่ปี
2541-2545 ในระหว่างนั้นคัดเลือกสายพันธุ์ใหม่โดยวิธีสืบประวัติ (Pedigree selection) จนได้สายพันธุ์ที่มีความ
คงตัวทางพันธุกรรมในปี 2546 ชื่อ JN29-PTT-43-1-5-5-1-3-1 แล้วนาไปทดสอบลักษณะการแก้ความเป็นหมัน
ในปี 2547 พบว่าสายพันธุ์นี้แก้ความเป็นหมันได้ดีสามารถใช้เป็นสายพันธุ์พ่อ (Restorer) ในการผลิตข้าวลูกผสม
ได้ จึ งให้ ชื่ อ ว่า เจเอ็ น 29-พี ที ที -43-1-5-5-1-3-1อาร์ จากนั้ น น าไปศึ ก ษาสมรรถนะในการผสม (Combining
ability) และความดีเด่นของลูกผสม (Heterosis) ในปี 2548 พบว่าสายพันธุ์ เจเอ็น29-พีทีที-43-1-5-5-1-3-1อาร์

มีสมรรถนะการผสมเฉพาะ (Specific combining ability) สูง และให้ลูกผสมชื่อ IR79156A / เจเอ็น29-พีทีที43-1-5-5-1-3-1อาร์ ที่มีความดีเด่นเหนือพ่อแม่สูงจึงคัดเลือกไว้ เพื่อใช้เป็นสายพันธุ์พ่อสาหรับพัฒนาพันธุ์ข้าว
ลูกผสม
การพั ฒ นาพั น ธุ์ ข้ า วลู ก ผสม กขผ1 (PTT06001H) เริ่ ม ด าเนิ น การในปี 2549 โดยพั ฒ นาคู่ ผ สม
PTT06001H มาจากการผสมพัน ธุ์ระหว่างสายพันธุ์เรณู เป็นหมัน IR79156A เป็นสายพันธุ์แม่ กับสายพันธุ์แก้
ความเป็นหมัน เจเอ็น29-พีทีที-43-1-5-5-1-3-1อาร์ เป็นสายพันธุ์พ่อที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ได้ลูกผสมชั่วที่ 1
(Hybrid) หลังจากนั้นนาไปประเมินลักษณะและการทดสอบพันธุ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ปี 2549 ผสมพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์แม่ IR79156A กับ เจเอ็น29-พีทีที-43-1-5-5-1-3-1อาร์ เป็นสายพันธุ์
พ่อ ได้ข้าวลูกผสมชั่วที่ 1 ชื่อ PTT06001H ที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ปี 2549 เปรียบเทียบผลผลิตข้าวลูกผสม
ภายในสถานี ประเมินลักษณะทางการเกษตรที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ปี 2550-2551 เปรียบเทียบผลผลิตข้าว
ลูกผสมระหว่างสถานี ทดสอบปฏิกิริยาต่อโรคและแมลง และวิเคราะห์ คุณภาพเมล็ด ที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
สุ พรรณบุ รีและชัย นาท ปี 2551-2552 เปรียบเที ยบผลผลิ ตข้าวลู กผสมในนาราษฎร์ ที่น าเกษตรกรจังหวัด
ปทุมธานี สุพรรณบุรี ชัยนาท ปราจีนบุรี สระบุรี ฉะเชิงเทรา อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเชียงใหม่ และศึกษาข้อมูล
สนับสนุนการรับรองพันธุ์ ปี 2553-2554 ทดสอบศักยภาพผลผลิตของข้าวลูกผสม PTT06001H ในนาเกษตรกร
และประเมินการยอมรับของเกษตรกร จังหวัดปทุมธานี สุพรรณบุรี ชัยนาท ปราจี นบุรี และฉะเชิงเทรา และศึกษา
เทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสม PTT06001H ในนาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี สุพรรณบุรี และสิงห์บุรี
ลักษณะสาคัญของพันธุ์พืชใหม่ :
ลักษณะทรงกอ
ลักษณะของใบ
ลักษณะดอก
ลักษณะรวง
ลักษณะเมล็ด

กอตั้ ง ขนาดของเส้ นผ่ าศู นย์กลางของล าต้ นปานกลาง 6-8 มม. ความสู งของ
ลาต้นเฉลี่ย 115 ซม.
บนแผ่นใบมีขนบ้าง รูปร่างของลิ้นใบมี 2 ยอด กาบใบมีสีเขียวเส้นม่วง
มุมของ ธงใบตั้งตรง
สีของยอดเกสรเพศเมียสีม่วงดา
รวงจับตัวกันแน่น รวงโผล่ค่อนข้างมาก
เมล็ดร่วงง่าย ร่วง 26-50 เปอร์เซ็นต์ เปลือกเมล็ดมีสีฟาง ชนิดข้าวสารเป็นข้าวเจ้า
รูปร่ างข้ าวกล้ องเรียว ปริมาณอมิโลสสู ง เฉลี่ ย 27.01 เปอร์เซ็นต์ (ความชื้ น 14
เปอร์เซ็นต์) ข้าวไม่มีกลิ่นหอม

ข้าวพันธุ์ กขผ1

