


สถาบันวิจัยพืชสวน  กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์





คำนำ 
 

 

	 การวิจัยและพัฒนาพันธ์ุพืชเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรของ
ประเทศไทย	 เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่เกษตรกรนำไปใช้ได้ทันทีและเกิดประโยชน์สูงสุด	 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในอนาคตที่กำลังจะมาถึงในปี	 2558	 ที่ประเทศ	 10	 ประเทศ	 จะรวมกันเป็นประชาคม
อาเซียน	สินค้าพืชสวนเป็นกลุ่มพืชที่มีความสำคัญที่มักจะต้องถูกนำมาพิจารณาอยู่เสมอ	การปรับปรุง
พันธ์ุเพื่อให้ได้พืชสวนพันธ์ุดีจึงเป็นหนทางหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต	เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน	ภายใต้ระบบการค้าเสรี	
 

	 กรมวิชาการเกษตร	 โดยสถาบันวิจัยพืชสวนได้พัฒนาพันธ์ุพืชสวนใหม่ๆ	 ทั้งไม้ผล	 พืชสวน
อุตสาหกรรม	 ไม้ดอกไม้ประดับ	 พืชผักและพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ	 ออกมารับการพัฒนาทางการ
เกษตรอย่างต่อเนื่องต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 ซึ่งได้เคยรวบรวมและจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่สำหรับ
พันธ์ุพืชสวนพันธ์ุดีที่ผ่านการรับรอง	 ระหว่างปี	 พ.ศ.	 2522-2545	 ไปแล้ว	 จำนวน	 2	 เล่ม	 และ
เนื่องจากสถาบันวิจัยพืชสวนได้ผลิตพืชสวนพันธ์ุใหม่ๆ	 เป็นพันธ์ุแนะนำของกรมวิชาการเกษตรเพิ่ม
ขึ้น	 จึงได้รวบรวมและจัดพิมพ์ผลงานวิจัย	 พชืสวนพนัธ์ุดีทีผ่่านการรบัรองระหว่างปี	 2546-2556	 ให้
เป็นพนัธ์ุรบัรองของกรมวิชาการเกษตร	จำนวน	1	ชนิด	พันธ์ุแนะนำ	จำนวน	20	ชนิด	และที่เป็นพันธ์ุ
ใหม่อยู่ระหว่างการเสนอเป็นพันธ์ุแนะนำ	จำนวน	14	ชนิด	รวมทั้งสิ้น	35	ชนิด	ไว้ในเอกสารวิชาการ	
“พืชสวนพันธุ์ดี เล่ม 3” โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	ผลงานวิจัยและข้อมูลลักษณะประจำพันธ์ุ	ลักษณะ
เด่น	 พื้นที่แนะนำและข้อจำกัดเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร	 ผู้ประกอบการ	 นักวิชาการและ	 
ผู้สนใจทั่วไป	 พร้อมนี้กรมวิชาการเกษตร	 ขอขอบคุณนักวิจัย	 ผู้เกี่ยวข้อง	 และหน่วยงานในสังกัดกรม
วิชาการเกษตรที่มีส่วนในการจัดทำเอกสารวิชาการเล่มนี้ไว้	ณ	โอกาสนี้ด้วย	
 

 

               

	 (นายดำรงค์		จิระสุทัศน์)	
	 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร	
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กาแฟอาราบิก้า
พันธ์ุเชียงใหม่80



กาแฟอาราบิก้า:พันธุ์เชียงใหม่80 
 
ชื่อวิทยาศาสตร์:  Coffea arabica	L.	
ชื่อสามัญ:  Arabica	coffee,		กาแฟอาราบิก้า	
ประวัติ 
	 เกิดจากการผสมพันธ์ุระหว่างพันธ์ุ	H.W	26/5	กับพันธ์ุ	SL	28	โดยศูนย์วิจัยโรคราสนิม
กาแฟ	 (CIFC=Centro	 de	 Investigacao	 das	 Ferrugens	 do	 Cafeciro)	 ประเทศโปรตุเกส	 ได้
ลูกผสมชั่วท่ี	 1	 ในปี	 2503	 เมล็ดพันธ์ุแต่ละชั่วของการคัดจะส่งไปปลูกท่ีประเทศ	 แองโกลา	 บราซิล	
โปรตุเกสและไทย	 การปลูกและคัดเลือกชั่วท่ี	 2	 ดำเนินการท่ี	 IICA	 (Instituto	 Interamericano	 de	 Ciencias	 Agricolas)		 
ในประเทศแองโกลา	 ชั่วที่	 3	 ท่ีประเทศบราซิล	 ชั่วที่	 4	 ที่	 CIFC	 ประเทศโปรตุเกส	 ชั่วที่	 5	 ท่ีประเทศไทย	 ในปี	 2528	 โดย
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่(ขุนวาง)	 และคัดเลือกจนได้ถึงชั่วท่ี	 7	 ในป	ี 2539-2544	 ปลูกเปรียบเทียบในพ้ืนท่ีท่ีมีระดับ	 
ความสูง	750-1,300	จากระดับน้ำทะเล	รวมระยะเวลา	การปรับปรุงพันธ์ุ	ตั้งแต่ปี	2528-2544	เป็นเวลา	17	ปี	
 
ลักษณะประจำพันธ์ุ 
	 ลำต้นตั้งตรง	ทรงปิรามิด	 ผลกลมรีผิวมัน	 สีผิวผลแก่สีแดง	 สีผิวกะลาสีขาว	 –	 เหลืองอ่อน	 เมล็ดกลมรี	 สีเขียวอมเทา	
จำนวนเมล็ดต่อน้ำหนัก	100	กรัม	คือ	449	เมล็ด	จำนวนผลต่อข้อ	14	ผล		ผลผลิต	6.81	กิโลกรัมต่อต้น	(รวม	6	ปี)	มีคุณภาพ
ของสารกาแฟเกรด	A	82	-85	เปอร์เซ็นต์	ปริมาณคาเฟอีน	0.42	เปอร์เซ็นต์อายุการเก็บเกี่ยวที่ระดับความสูง	700-900	เมตร	
ประมาณ	173	-184	วัน	ที่ระดับความสูง	1,000	-1,300	เมตร	ประมาณ	296	-324	วัน	

 

ลักษณะเด่น 
	 1.			มีความต้านทานโรคราสนิมสูง Hemilcia vastatrix  
	 2.			ให้ผลผลิตเมล็ดกาแฟดิบสูงกว่าพันธ์ุ	 Caturra	 Bourbon	 และ	
Typica	ที่เกษตรกรปลูกทั่วไป		ประมาณ	1.79	-	2.39	เท่า		
	 3.		 ให้ปริมาณสารกาแฟ	 green	bean	 เกรด	A	ประมาณ	81.3-87.3	
เปอร์เซ็นต์	(เฉลี่ย	5	ปี)		
	 4.			คุณภาพการชิมอยู่ระดับ	 6.5-7.0	 คะแนน	 (จาก	 10	 คะแนน)	
เปรียบเทียบกับ	Caturra	ได้	5.5	คะแนน		
 

พื้นที่แนะนำ 
	 เขตภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง	สูงจากระดับน้ำทะเล	700	เมตรข้ึน
ไป	 มีอุณหภูมิ	 18-25	 องศาเซลเซียส	 และปริมาณน้ำฝนไม่ต่ำกว่า	 1,500	
มิลลิเมตรต่อปี	
 

ข้อจำกัด 
	 ควรปลูกภายใต้สภาพร่มเงาที่เป็นธรรมชาติ	หรือระหว่างแถวไม้ผลยืนต้น	เช่น	มะคาเดเมีย	บ๊วย	ลิ้นจี่	เนื่องจากไม่ทน
ต่อสภาวะอากาศร้อนและแห้งแล้ง	
 
วนัทีร่บัรองพนัธ์ุ 
	 กรมวิชาการเกษตร	รับรองพันธ์ุ	เมื่อ	วันที่	31	สิงหาคม	พ.ศ.	2550		

1
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พันธุ์รับรอง
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ทุเรียน
พันธ์ุจันทบุรี1 

พืชสวนพันธุ์ดีเล่ม3
พันธุ์แนะนำ



ทุเรียน: พันธุ์จันทบุรี1 
      

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Durio zibethinus	Murray	
ชื่อสามัญ: Durian,	ทุเรียน		
ประวัติ 
	 เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างแม่พันธุ์ชะนีกับพ่อพันธุ์หมอนทอง	 	 ทุเรียน
ลูกผสมสายพันธุ์นี้ได้ดำเนินการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ท่ีศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุร	ี โดย
เริ่มดำเนินการรวบรวมพันธุ	์ การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ต่างๆ	 การคัดเลือกพ่อ-แม่
พันธุ์เพื่อทำการผสมข้ามพันธุ์ทุเรียนเพื่อผลิตทุเรียนลูกผสมและคัดเลือกทุเรียน
ลูกผสมตามข้ันตอนการปรับปรุงพันธุ์	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2531-2544	 รวมระยะเวลาการ
วิจัย	14	ปี	
 

ลักษณะประจำพันธ์ุ 
 ลำต้นทรงพุ่มรูปฉัตร		พุ่มโปร่ง		มีกิ่งแขนงห่าง		เจริญเติบโตได้ดี		ลำต้นสูงประมาณ		8.8	เมตร		ผลมีขนาด	
ปานกลาง	นำ้หนกัผลประมาณ	2.65-3.61	กโิลกรมั		กา้นผลยาวประมาณ	7.10-11.65	เซนตเิมตร	ทรงผลค่อนข้างกลม	พู
ไม่นูนชัดเจน	ร่องพูไม่ลึก	หนามเล็กถี่	 และสั้น	 เนื้อไม่หนามีสีเหลืองสวยสม่ำเสมอ	รสชาติดี	 เนื้อแห้ง	 เส้นใยน้อย	 เมือ่
ต้นทุเรียนอายุประมาณ	 15	 ป	ี จะมีความแข็งแรงและสมบูรณ์	 เปอร์เซ็นต์การติดผลเฉล่ียหลังดอกบานได	้ 4	 สัปดาห์
ประมาณ	0.87-8.74	เปอร์เซ็นต์	อายุการเก็บเก่ียว	99-110	วัน	หลังดอกบาน	ผลผลิต	12.0-23.3	กิโลกรัมต่อต้น	
 

ลักษณะเด่น 
	 1.		 เก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงต้นฤดูของทุเรียนในภาคตะวันออก	
(มีนาคม-เมษายน)	 อายุเก็บเก่ียวสั้นประมาณ	 105	 วัน	 (เฉลี่ย	 3	 ปี)	 หลังดอก
บาน			
	 2.		 เปอร์เซ็นต์การติดผลเมื่อ	 4	 สัปดาห์หลังดอกบาน	 คือ	 4.69	
เปอร์เซ็นต์	(เฉลี่ย	3	ปี)	ดีกว่าพันธุ์ชะนี		ร้อยละ	89.11	
 3.		 ลักษณะภายนอกมพีสูมบูรณ์	 ผลรปูทรงกลมร	ี นำ้หนกัผลระหวา่ง	
2.65-3.61	 กิโลกรัม	 หรือเฉล่ีย	 3.2	 กิโลกรัม	 (เฉล่ีย	 3	 ปี)	 เนื้อหนา	 0.89	

เซนติเมตร	 เปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบ	 40	 เปอร์เซ็นต	์ เนื้อสีเหลือง	 หรือ	 Yellow	Group	 11A	 โดยใช้แผ่นเทียบสีของ	 The	
Royal	Horticulture	Society	รสชาตดิ	ีหวานมนั		เนือ้ค่อนข้างละเอียด	กล่ินอ่อน	เนือ้คงสภาพไดน้าน	ไมเ่ละ	หลังจาก
ปลิงหลุดหรอืหล่น	
 

พืน้ทีแ่นะนำ 
	 เขตปลูกทุเรยีนภาคตะวนัออก	 เช่น	 จงัหวดัจนัทบุร	ี 	 ตราด	 	 ระยอง	 	 หรอื	 ภาคอ่ืนๆ	 ท่ีมสีภาพภมูอิากาศใกล้
เคียงกบัภาคตะวนัออก	
 

วนัทีร่บัรองพนัธ์ุ 
 กรมวิชาการเกษตร	 แนะนำพันธุ์	 เมื่อวันท่ี	 9	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 2549	 และเป็นพันธุ์พืชข้ึนทะเบียนเลขท่ี	 009/
2556		เมือ่วนัท่ี	14	พฤษภาคม	พ.ศ.	2556 
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พันธุ์แนะนำ



ทุเรียน
พันธ์ุจันทบุรี2

พืชสวนพันธุ์ดีเล่ม3
พันธุ์แนะนำ



ทุเรียน: พันธุ์จันทบุรี2 
 

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Durio zibethinus	Murray	
ชื่อสามัญ:	Durian,	ทุเรียน		
ประวัติ 
	 เกิดจากการผสมพันธ์ุระหว่างแม่พันธ์ุชะนีกับพ่อพันธ์ุพวงมณี	ทุเรียนลูกผสมสายพันธ์ุ
น้ีได้ดำเนินการวิจัยและปรับปรุงพันธ์ุท่ีศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี	 โดยดำเนินการวิจัยคัดเลือก
พ่อ-แม่พันธ์ุ	การรวบรวมพันธ์ุ	การศึกษาลักษณะประจำพันธ์ุ	การประเมินผล	การคัดเลือกพันธ์ุ
ต่างๆ	 การผสมพันธ์ุและคัดเลือกทุเรียนลูกผสม	 ตามข้ันตอนการปรับปรุงพันธ์ุ	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	
2531-2544	รวมระยะเวลาการวิจัย	14	ปี	
 

ลักษณะประจำพันธ์ุ 
	 ลำต้นทรงพุ่มรูปฉัตร	พุ่มโปร่ง	มีกิ่งแขนงห่าง	เจริญเติบโตได้ดี	ลำต้นสูงประมาณ	10.5	เมตร	ผลค่อนข้างเล็ก	น้ำหนัก
ผลประมาณ	 1.52-2.27	 กิโลกรัม	 	 ก้านผลยาวประมาณ	 4.79-7.40	 เซนติเมตร	 ทรงผลค่อนข้างยาวรีรูปไข่	 แบ่งเป็นพูชัดเจน	
ร่องพูไม่ลึก	หนามใหญ่	ถ่ีและสั้น	เนื้อไม่หนา	มีสีเหลืองเข้ม	เนื้อเหนียวละเอียด	กลิ่นอ่อน	เมล็ดแห้ง	เส้นใยน้อย	เม่ือตน้ทุเรียน
อายุประมาณ	 15	 ป	ี จะแข็งแรง	 ลำต้นสมบูรณ์	 มีเปอร์เซ็นต์การติดผลเฉลี่ยหลังดอกบานได	้ 4	 สัปดาห	์ ประมาณ	 0.58-8.42	
เปอร์เซ็นต	์อายเุกบ็เกีย่วสัน้ประมาณ	91-100	วัน	หลังดอกบาน	ผลผลิต	10.1-46.6	กโิลกรัมตอ่ตน้ 

 

ลักษณะเด่น  
 1.		 เกบ็เกีย่วผลผลติในชว่งตน้ฤดขูองทุเรียนในภาคตะวันออก	 	 (มีนาคม-เมษายน)	 อายเุกบ็เกีย่วส้ันประมาณ	 95	 วัน		 
(เฉลีย่	3	ป)ี	หลังดอกบาน	
	 2.		 เปอร์เซ็นต์การติดผลเมื่อ	4	สัปดาห์หลังดอกบานคือ	4.93	เปอร์เซ็นต์		(เฉล่ีย	3	ป)ี	ดกีว่าพันธ์ุชะนี	ร้อยละ	98.79 
	 3.		 ลกัษณะภายนอกมีพูสมบรูณ์	 ทรงผลค่อนข้างยาวรีรูปไข่	 ผลมีขนาดเล็ก	 น้ำหนักผลระหว่าง	 1.52-2.27	 กิโลกรัม	
หรือเฉลีย่	1.89	กโิลกรัม	(เฉลีย่	3	ป)ี	เนื้อหนา	0.92	เซนติเมตร	เน้ือสเีหลืองเข้ม	หรือ	Yellow	Orange	Group	16B	โดยใชแ้ผน่
เทียบสขีอง	The	Royal	Horticulture	Society	รสชาติดี	หวานมัน	เนื้อเหนียวละเอียด	กลิ่นอ่อน	
 

พืน้ทีแ่นะนำ 
	 เขตปลกูทุเรียนภาคตะวันออก	 เชน่	 จงัหวัดจนัทบรีุ	 	 ตราด	 	 ระยอง	 	 หรือ	ภาคอ่ืนๆ	 ท่ีมีสภาพภูมิอากาศใกล้เคียงกบั
ภาคตะวันออก	
 

วนัทีร่บัรองพนัธ์ุ 
 กรมวิชาการเกษตร	แนะนำพันธ์ุ	เมื่อวันที่	9	ตุลาคม	พ.ศ.	2549	และเปน็พันธ์ุพืชข้ึนทะเบยีนเลขท่ี	010/2556		เม่ือ
วันที	่14	พฤษภาคม	พ.ศ.	2556	
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พันธุ์แนะนำ



ทุเรียน
พันธ์ุจันทบุรี3

พืชสวนพันธุ์ดีเล่ม3
พันธุ์แนะนำ



ทุเรียน: พันธุ์จันทบุรี3 
 

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Durio zibethinus	Murray	
ชื่อสามัญ:	Durian,		ทุเรียน	
ประวัติ 
	 เกิดจากการผสมพันธ์ุระหว่างแม่พันธ์ุก้านยาวกับพ่อพันธ์ุชะนี	 	 ทุเรียนลูกผสมสาย
พันธ์ุนี้	 ได้ดำเนินการวิจัยและปรับปรุงพันธ์ุท่ีศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี	 โดยดำเนินการวิจัยคัด
เลือกพ่อ-แม่พันธ์ุ	 การรวบรวมพันธ์ุ	 การศึกษาลักษณะประจำพันธ์ุ	 การประเมินผล	 การคัด
เลือกพันธ์ุต่างๆ	การผสมพันธ์ุและคัดเลือกทุเรียนลูกผสม	ตามข้ันตอนการปรับปรุงพันธ์ุ	ตั้งแต่
ปี	พ.ศ.	2531-2544	รวมระยะเวลาการวิจัย	14	ปี	
 

ลักษณะประจำพันธ์ุ 
 ลำต้นทรงพุ่ม	รูปกรวย	พุ่มทึบ	มีกิ่งแตกถ่ี	กิ่งแยกออกเกือบขนานกับดิน	ความสูงประมาณ	8.5	เมตร	ผลมีขนาดปาน
กลาง	น้ำหนักผลประมาณ	2.54-3.67	กิโลกรัม	 	ก้านผลยาวประมาณ	7.48-10.49	 เซนติเมตร	ทรงผลค่อนข้างกลมรูปไข่	พูมี
ขนาดเด่นชัด	ร่องพูไม่ลึก	หนามใหญ่และสั้น	ฐานกว้าง	หนามรูปทรงกระโจม	เนื้อไม่ค่อยหนา	สีเหลืองเข้ม	มีกลิ่นค่อนข้างแรง	
เน้ือละเอียดเหนียว	 รสชาติดี	 หวานมัน	 มีเส้นใยปานกลาง	 เม่ือตน้ทุเรียนอายปุระมาณ	15	ป	ี จะมีความแข็งแรงและสมบรูณ์	 มี
เปอร์เซ็นตก์ารตดิผลหลงัดอกบานได	้4	สปัดาห	์สูงประมาณ	0.70-9.88	 เปอร์เซ็นต์	 อายุการเก็บเกี่ยวสั้น	87-109	 วันหลังดอก
บาน	ผลผลิต	96-154		กิโลกรัมต่อต้น	
 

ลักษณะเด่น 
	 1.		 เก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงต้นฤดูของทุเรียนในภาคตะวันออก	 (มีนาคม-เมษายน)	 อายุเก็บเกี่ยวสั้นประมาณ	 97	 วัน	
(เฉลี่ย	3	ปี)	หลังดอกบาน			
 2.			เปอร์เซ็นต์การติดผลเมื่อ	4	สัปดาห์หลังดอกบาน	คือ	4.37	เปอร์เซ็นต์	(เฉลี่ย	3	ปี)	ดีกว่าพันธ์ุชะนี	ร้อยละ	76.2 
 3.		 ลกัษณะภายนอกมีพูสมบรูณ์	 ผลรูปทรงขอบขนานหรือรูปไข่	 น้ำหนักผลระหว่าง	 2.54-3.67	กิโลกรัม	 หรือ	 3.28	
กโิลกรัม	(เฉลี่ย	3	ปี) เนื้อหนา	1.05	เซนติเมตร	เน้ือสีเหลืองเข้ม	หรือ	Yellow	Orange	Group	15A	โดยใชแ้ผ่นเทียบสีของ	The	
Royal	Horticulture	Society	รสชาตดิ	ีหวานมัน	เน้ือละเอียดเหนียว	
 

พื้นที่แนะนำ 
	 เขตปลูกทุเรียนภาคตะวันออก	เช่น		จังหวัดจันทบุร	ี	ตราด		ระยอง	หรือภาคอื่น	ๆ	ที่มีสภาพภูมิอากาศใกล้เคียงกับ
ภาคตะวันออก	
 

วนัทีร่บัรองพนัธ์ุ 
 กรมวิชาการเกษตร	แนะนำพันธ์ุ	เมื่อวันที่	9	ตุลาคม	พ.ศ.	2549	และเปน็พันธ์ุพืชข้ึนทะเบยีนเลขท่ี	011/2556		เม่ือ
วันที	่14	พฤษภาคม	พ.ศ.	2556	
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พันธุ์แนะนำ





กลุ่ม
พืชสวนอุตสาหกรรม



กาแฟโรบัสต้า
พันธ์ุชุมพร1

พืชสวนพันธุ์ดีเล่ม3
พันธุ์แนะนำ



กาแฟโรบัสต้า:พันธุ์ชุมพร1      

 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Coffea canephora	Pierre	ex	Froehner	
ชื่อสามัญ: Robusta	coffee,	กาแฟโรบัสต้า	
ประวัติ    
	 กาแฟโรบัสต้าพันธ์ุชุมพร	 1	 หรือกาแฟโรบัสต้าสายพันธ์ุ	 1/11	 ได้จากการพัฒนาพืช
กาแฟโรบัสต้าของกรมวิชาการเกษตร	 โดยการเก็บรวบรวมสายพันธ์ุกาแฟจากแหล่งปลูกอื่นๆ	ที่
สำคัญ	 ซ่ึงรวมถึงสายพันธ์ุ	 1/11	 จากคุณรัตนา	 อำเภอสวี	 จังหวัดชุมพร	 มาไว้ท่ีศูนย์วิจัยพืชสวน
ชุมพร	 เน่ืองจากเกษตรกรนิยมปลูกแล้วเก็บเมล็ดพันธ์ุมาขยายพันธ์ุต่อๆกัน	 จึงทำให้คุณภาพ
กาแฟมีความหลากหลาย	 และกาแฟโรบัสต้า	 เป็นพืชผสมข้ามทำให้เมล็ดพันธ์ุกาแฟท่ีผลิตได้มี
ผลผลิตต่ำ	 และมาตรฐานไม่ตรงตามท่ีตลาดต้องการ	 ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้มีการร่วมมือกับ
หน่วยงานท่ีดำเนินการเกีย่วข้องท้ังภาครัฐและเอกชนทำการวิจยัดา้นตา่งๆ	 เพ่ือแกป้ญัหาคุณภาพ
กาแฟให้ได้มาตรฐาน	 รวมถึงพันธ์ุปลูกซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีมีความสำคัญอันดับต้นๆ	 เกี่ยวกับคุณภาพ
เมล็ด	 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรสามารถคัดเลือกพันธ์ุกาแฟ	 ท่ีมีลักษณะดีและเมล็ดได้มาตรฐานตาม
ท่ีตลาดตอ้งการแลว้จำนวนหน่ึง	 โดยในป	ีพ.ศ.	 2536-2544	 ไดท้ำการคัดเลือกพันธ์ุกาแฟได	้ 3	 สาย
พนัธ์ุ	คือ	สายพันธ์ุ	1/11	1/13	และ	1/16		โดยสรุปได้คัดเลือกและประเมินพันธ์ุตามข้ันตอนการ
ปรับปรุงพันธ์ุ	ตั้งแต่ปี	2532-2548	รวมระยะเวลาการวิจัย	17	ปี	
 

ลักษณะประจำพันธ์ุ  
	 ลำต้นทรงพุ่มปานกลางขอบใบเป็นคลื่น	ปลายใบแหลม	 ผิวใบมันสีเขียว	 จำนวนผลต่อข้อ	 22.5	 ผล	 ดอกสีขาวขนาด
ผล	 (กว้างxยาว)	 1.29x1.48	 เซนติเมตร	 รูปร่างผลกลมรี	 ปลายผลมน	 ขนาดเมล็ด	 (กว้างxยาวxหนา)	 0.69x0.89x0.37	
เซนติเมตร	 น้ำหนักเมล็ด	 17.95	 กรัมต่อ	 100	 เมล็ดแห้ง	 ความยาวก้าน	 81.7	 เซนติเมตร	 มีจำนวนข้อท่ีให้ผลผลิต	 13	 ข้อ	
ผลผลิตเมล็ดกาแฟแห้งเฉล่ีย	 9	 ปี	 3.94	 กิโลกรัมต่อต้นต่อป	ี อายุเก็บเกี่ยว	 11	 เดือน	 มีเปอร์เซ็นต์สารสกัดเน้ือกาแฟ	
(Extractability)	53.73	เปอร์เซ็นต์	ปริมาณคาเฟอีน	(Caffeine)	2.01	เปอร์เซ็นต์	 	 	
 

ลักษณะเด่น   
	 1.		 ให้ผลผลิตเมล็ดแห้งเฉลี่ยมากกว่า	 2	 กิโลกรัมต่อต้นต่อป	ี โดยเฉลี่ย	 9	 ปี	 ให้ผลผลิต	 3.94	 กิโลกรัมต่อต้นต่อป	ี	 
ซึ่งสูงกว่าพันธ์ุที่เกษตรกรปลูกอยู่ทั่วไปประมาณ	73.8	เปอร์เซ็นต์		
	 2.		 ขนาดเมล็ดได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการคือ	มีน้ำหนัก	17.95	กรัมต่อ	100	เมล็ดแห้ง		
 

พื้นที่แนะนำ   
	 เหมาะสำหรับพื้นที่แนะนำในจังหวัดชุมพร	
 

วนัทีร่บัรองพนัธ์ุ 
	 กรมวิชาการเกษตร	แนะนำพันธ์ุ	เมื่อวันที่	9	ตุลาคม	พ.ศ.	2549		
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พันธุ์แนะนำ



กาแฟโรบัสต้า
พันธ์ุชุมพร2

พืชสวนพันธุ์ดีเล่ม3
พันธุ์แนะนำ



กาแฟโรบัสต้า:พันธุ์ชุมพร2  

      

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Coffea canephora Pierre ex Froehner	
ชื่อสามัญ: 	Robusta	coffee,		กาแฟโรบัสต้า	
ประวัติ 
	 กาแฟโรบัสต้า	พันธ์ุชุมพร	2	หรือกาแฟโรบัสต้า	สายพันธ์ุ	FRT	65	เป็นกาแฟโรบัสต้าที่
ได้จากการนำพันธ์ุกาแฟโรบัสต้าจากต่างประเทศมาทดสอบ	 มีถ่ินกำเนิดในประเทศโตโก	 (Togo)		
จัดอยู่ในกลุ่ม	 Congolese	 ซ่ึงศูนย์ความร่วมมือนานาชาติวิจัยและพัฒนาการเกษตร	 CIRAD	
(Centre	 de	 Cooperation	 Internationale	 en	 Recherche	 Agronomique	 pour	 le	
Developpement)	 ได้เก็บรวบรวมพันธ์ุและได้ส่งมอบในรูปกิ่งตอนให้ศูนย์วิจัยเนสท์เล่ประเทศ
ฝรั่งเศสในปี	2532	และบริษัทควอลิตี้	คอฟฟี่โปรดักท์ส	(ประเทศไทย)	ได้นำเข้ามาในประเทศไทย
ตั้งแต่ปี	2538	 เพื่อแก้ปัญหาคุณภาพของผลผลิตไม่ได้มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ	โดยปี	2542	
ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรได้รับมอบต้นกล้ากาแฟโรบัสต้าท่ีนำเข้าจากประเทศฝร่ังเศสดังกล่าว
จำนวน	13	พันธ์ุ	และในปี	2543-2549	ได้ปลูกเปรียบเทียบกับพันธ์ุที่เกษตรกรปลูกเดิม	สามารถ
คัดเลือกพันธ์ุที่ให้ผลผลิตสูงได้จำนวน	5	สายพันธ์ุ	คือ	FRT	65	FRT	27	FRT	11	FRT	17	และ	
FRT	10			สรุปได้ดำเนินการคัดเลือกและประเมินพันธ์ุตามข้ันตอนการปรับปรุงพันธ์ุตั้งแต่	ปี	พ.ศ.	
2538-2550	รวมระยะเวลาการวิจัย	13	ปี	
 

ลักษณะประจำพันธ์ุ 
	 ลำต้นทรงพุ่มปานกลาง	สูงประมาณ	2-3	 เมตรขอบใบเรียบ	ปลายใบแหลม	ผิวใบมันสีเขียว	จำนวนผลต่อข้อ	11.85	
ผล	ความยาวข้อ		5.47	เซนติเมตร	ดอกสีขาวขนาดผล	(กว้างxยาว)	1.18x1.32	เซนติเมตร	รูปร่างผลกลมรี	ปลายผลมน	ขนาด
เมล็ด	 (กว้างxยาวxหนา)	 0.64x0.84x0.35	 เซนติเมตร	 น้ำหนักเมล็ด	 16.2	 กรัมต่อ	 100	 เมล็ดแห้ง	 ความยาวก้าน	 78.7	
เซนตเิมตร	มีจำนวนข้อท่ีใหผ้ลผลติ	18	ข้อ	ผลผลติเมลด็กาแฟแหง้เฉล่ีย	4	ป	ี349.3	กโิลกรัมตอ่ตน้ตอ่ป	ีอายเุกบ็เกีย่ว	11	เดือน	มี
เปอร์เซ็นต์สารสกัดเนื้อกาแฟ	(Extractability)	57.37	เปอร์เซ็นต์	ปริมาณคาเฟอีน	(Caffeine)	2.44	เปอร์เซ็นต์	 	
 
ลักษณะเด่น 
	 1.		 ใหผ้ลผลติสงูกว่าพันธ์ุท่ีเกษตรกรปลกูอยูท่ั่วไปประมาณ	73.7	 เปอร์เซ็นต	์ คือใหผ้ลผลิต	349.3	กโิลกรัมตอ่ตน้ตอ่ป	ี
(เฉลีย่	4	ป)ี 
	 2.		 ขนาดเมล็ดได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผูประกอบการ	คือ	มีน้ำหนัก	16.2	กรัมต่อ	100	เมล็ดแห้ง		
	 3.		 การทดสอบคุณภาพการชิมเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ	โดยจัดอยู่ใน	Class	7.2		
 
พื้นที่แนะนำ 
	 เหมาะสำหรับพื้นที่จังหวัดชุมพร	และจังหวัดระนอง	ยกเว้นพื้นที่ที่เป็นทรายและน้ำท่วม	
 

วันที่รับรองพันธ์ุ   
	 กรมวิชาการเกษตร	 แนะนำพันธ์ุ	 เมื่อ	 วันที่	 27	 สิงหาคม	พ.ศ.	 2551	 และเปน็พันธ์ุพืชข้ึนทะเบยีนเลขท่ี	 005/2552		
เม่ือวันท่ี	11	มีนาคม	พ.ศ.	2552	
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พันธุ์แนะนำ



กาแฟโรบัสต้า
พันธ์ุชุมพร3

พืชสวนพันธุ์ดีเล่ม3
พันธุ์แนะนำ



กาแฟโรบัสต้า:พันธุ์ชุมพร3      

 
ชื่อวิทยาศาสตร์:  Coffea canephora	Pierre	ex	Froehner	
ชื่อสามัญ: 	Robusta	coffee,	กาแฟโรบัสต้า	
ประวัติ 
	 กาแฟโรบัสต้า	พันธ์ุชุมพร	3	หรือกาแฟโรบัสต้า	สายพันธ์ุ	FRT	17	เป็นกาแฟโรบัสต้าที่
ได้จากการนำพันธ์ุกาแฟโรบัสต้าจากต่างประเทศมาทดสอบ	มีถ่ินกำเนิดในประเทศ	 Ivory	Coast		
เป็นลูกผสมระหว่างกลุ่ม	Guinean	 (G)	 กับ	Congolese	 (C)	 ซึ่งศูนย์ความร่วมมือนานาชาติวิจัย
และพัฒนาการเกษตร	 	 CIRAD	 (Centre	 de	 Cooperation	 Internationale	 en	 Recherche	
Agronomique	pour	 le	Developpement)	 ได้เก็บรวบรวมพันธ์ุและได้ส่งมอบในรูปกิ่งตอนให้
ศูนย์วิจัยเนสท์เล่ประเทศฝร่ังเศสในป	ี 2532	 และบริษัทควอลิตี	้ คอฟฟ่ีโปรดักท์ส	 (ประเทศไทย)	
ได้นำเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ป	ี 2538	 เพ่ือแก้ปัญหาคุณภาพของผลผลิตไม่ได้มาตรฐานตามท่ี
ตลาดต้องการ	 โดยป	ี 2542	 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรได้รับมอบต้นกล้ากาแฟโรบัสต้าท่ีนำเข้าจาก
ประเทศฝร่ังเศสดังกล่าวจำนวน	 13	 พันธ์ุ	 และในป	ี 2543-2549	 ได้ปลูกเปรียบเทียบกับพันธ์ุท่ี
เกษตรกรปลูกเดิม	สามารถคัดเลือกพันธ์ุที่ให้ผลผลิตสูงได้จำนวน		5	สายพันธ์ุ	คือ	FRT	65	FRT	
27	FRT	11	FRT	17	และ	FRT	10			สรุปได้ดำเนินการคัดเลือกและประเมินพันธ์ุตามข้ันตอนการ
ปรับปรุงพันธ์ุตั้งแต่	ปี	พ.ศ.	2538-2550	รวมระยะเวลาการวิจัย	13	ปี	
 

ลักษณะประจำพันธ์ุ 
	 ลำต้นทรงพุ่มปานกลาง	สูง	2.9	เมตร	ขอบใบเรียบ	ปลายใบแหลม	ผิวใบมันสีเขียว	จำนวนผลต่อข้อ	11	ผล	ความยาว
ข้อ		4.9	เซนติเมตร	ดอกสีขาว	ขนาดผล	(กว้างxยาว)	0.98x1.54	เซนติเมตร	รูปร่างผลยาวรี	ปลายผลแหลม	ขนาดเมล็ด	(กว้าง
xยาวxหนา)	0.49x0.77x0.33	เซนติเมตร	น้ำหนักเมล็ด	10.8	กรัมต่อ	100	เมล็ดแห้ง	ความยาวก้าน	67.8	เซนตเิมตร	มีจำนวน
ข้อท่ีใหผ้ลผลติ	19.7	ข้อ	ผลผลติเมลด็กาแฟแหง้เฉลีย่	4	ป	ี207.8	กโิลกรัมตอ่ตน้ตอ่ป	ีอายเุกบ็เกีย่วส้ัน	9	เดือน	มีเปอร์เซ็นต์สาร
สกัดเนื้อกาแฟ	(Extractability)	57.22	เปอร์เซ็นต์	เปอร์เซ็นต์คาเฟอีน	(Caffeine)	2.67	เปอร์เซ็นต์	 	
 

ลักษณะเด่น 
	 1.		 ใหผ้ลผลติสงูกว่าพันธ์ุท่ีเกษตรกรปลกูอยูท่ั่วไปประมาณ	55.8	เปอร์เซ็นต	์คือ	ใหผ้ลผลิต	207.8	กโิลกรัมตอ่ตน้ตอ่ป	ี
(เฉลี่ย	4	ปี)	 	
	 2.		 อายุการเก็บเกี่ยวสั้น	9	เดือน	และเก็บเกี่ยวผลผลิตหมดก่อนพันธ์ุอื่นๆ	1-2	เดือน	
	 3.		 การทดสอบคุณภาพการชิมเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ	โดยจัดอยู่ใน	Class	7.2		
 

พื้นที่แนะนำ 
	 เหมาะสำหรับพื้นที่จังหวัดชุมพร	และจังหวัดระนอง	ยกเว้นพื้นที่ที่เป็นทรายและน้ำท่วม	
 

วันที่รับรองพันธ์ุ  
	 กรมวิชาการเกษตร	 แนะนำพันธ์ุ	 เมื่อวันที่	 27	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2551	 และเปน็พันธ์ุพืชข้ึนทะเบยีนเลขท่ี	 004/2552		
เม่ือวันท่ี	11	มีนาคม	พ.ศ.	2552	
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พันธุ์แนะนำ



กาแฟโรบัสต้า
พันธ์ุชุมพร84-4

พืชสวนพันธุ์ดีเล่ม3
พันธุ์แนะนำ



กาแฟโรบัสต้า:พันธุ์ชุมพร84-4       

 
ชื่อวิทยาศาสตร์:  Coffea canephora	Pierre	ex	Froehner	
ชื่อสามัญ:  Robusta	coffee,	กาแฟโรบัสต้า	
ประวัติ 
	 กาแฟโรบัสต้า	 พันธ์ุชุมพร	 84-4	 หรือกาแฟโรบัสต้า	 สายต้น	 FRT	 09	 	 นำมาจากประเทศฝร่ังเศส	 เป็นสายต้นท่ี
รวบรวมมาจากประเทศไอวอร่ีโคสต์	 เกิดจากการผสมระหว่างลูกผสม	 (hybrids)	 กลุ่มกีเนียนกับกลุ่มคองโกลีส	 เข้ามาใน
ประเทศไทยพร้อมกับกาแฟโรบัสต้าสายต้น	 (clones)	 อื่นๆรวมท้ังส้ิน	 26	 สายต้น	 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมวิชา
การเกษตรและบริษัทควอลิตี้	คอฟฟี่	โปรดักท์ส	จำกัด	ในช่วงปี	2538	-	2542	ในรูปของต้นกล้าเล็ก	(plantlets)	กลุ่มสายต้น
ชุดนี้เป็นกลุ่มที่	2	จำนวน	12	สายต้น	เปรียบเทียบกับพันธ์ุที่เกษตรกรเขาทะลุปลูกทั่วไปโดยเพาะจากเมล็ด	(พันธ์ุเปรียบเทียบ)		
สามารถคัดเลือกได้สายต้น	 FRT	 09	 ซ่ึงเป็นสายต้นท่ีดีท่ีสุดท่ีให้ผลผลิตสูงกว่าพันธ์ุเปรียบเทียบ	 และคุณภาพของเมลด็ดเีปน็ท่ี
ยอมรับของตลาด		รวมระยะเวลาการปรับปรุงพันธ์ุตัง้แตป่	ีพ.ศ.2543-2553	เปน็เวลา	11	ป ี

 

ลักษณะประจำพันธ์ุ 
	 ลักษณะลำต้นตั้งตรง	ใบรูปร่างรี	ขนาดของใบ	(กว้างxยาว)	6.87x16.83	เซนติเมตร	
ขอบใบเรียบ	 เป็นคลื่นปลายใบแหลม	 ผิวใบเป็นมันสีเขียว	 แผ่นใบส่วนท่ีอยู่ระหว่างเส้นใบโป่ง
ออกทางด้านที่เป็นมัน	 ความยาวก้านใบ	 1.29	 เซนติเมตร	 	 จำนวนข้อที่ให้ผลต่อกิ่ง	 10.7	 ข้อ	
ปล้องยาว	4.96	เซนติเมตร	จำนวนผลต่อกิ่ง	88.1	ผล	ดอกสีขาว		ผลรูปร่างรีแบน	มีไหล่นูน	2	
ข้าง	 ขนาดของผล	 (กว้างxยาวxหนา)	 	 1.26x1.43x0.87	 เซนติเมตร	 	 ผลสุกสีแดง	 หรือ	 Red	
Group	45A-46A	โดยใชแ้ผน่เทียบสขีอง	The	Royal	Horticulture	Society	รูปร่างเมล็ดกลม
รี	ขนาดเมล็ด	 (กว้างxยาวxหนา)		5.46x6.96x4.03	มิลลิเมตร	เมล็ดแห้งที่ความชื้นเมล็ด	12-
13	เปอร์เซ็นต	์	มีสีน้ำตาลอมเทา	หรือ	Grey-Brown	Group	199A-D 	ความสูงของต้นเมื่อโต
เต็มที่	 310	 เซนติเมตร	 ขนาดทรงพุ่มเม่ือโตเต็มท่ีกว้าง	 349	 เซนติเมตร	 ระยะเวลาออกดอก	
ตุลาคม-	มีนาคม	อายุผลเมื่อเก็บเกี่ยว	10-11	เดือน	
 

ลักษณะเด่น 
	 1.		 ใหผ้ลผลติเมลด็แหง้สงู	(ความชืน้เมลด็	13	เปอร์เซ็นต)์		482	กโิลกรัมตอ่ไร่ตอ่ป	ีสูงเปน็	4.4	เท่าของพันธ์ุเปรียบเทียบ  

	 2.		 แข็งแรง	โตเร็ว	มีกิ่งให้ผลเป็นจำนวนมาก	เริ่มให้ผลผลิตเร็ว	(precocious)	ผลสุกพร้อมกัน	เก็บเกี่ยวได้ก่อนพันธ์ุ
เปรียบเทียบ	1-2	เดือน	และเก็บเกี่ยวได้หมดภายใน	2	ครั้งเท่านั้น		
	 3.		 มีอัตราการเปลี่ยนจากผลสดเป็นเมล็ดแห้ง	 สูง	 เฉล่ียประมาณ	 24.5	 เปอร์เซ็นต์	 ซ่ึงสูงกว่าพันธ์ุเปรียบเทียบท่ีให้
อัตราการเปลี่ยน	19.6	เปอร์เซ็นต์		
	 4.		 น้ำหนัก	100	เมล็ดแห้ง	15.5	กรัม	เมล็ดมีขนาดปานกลาง	
 

พื้นที่แนะนำ 
	 เหมาะสำหรับพื้นที่ดอนในจังหวัดชุมพรหรือพื้นที่อื่นที่ไม่มีน้ำท่วมขัง	
 

วันที่รับรองพันธ์ุ 
	 กรมวิชาการเกษตร	 แนะนำพันธ์ุ	 เมื่อวันที่	 4	 ธันวาคม	 	 พ.ศ.	 2553	 และเป็นพันธ์ุพืชข้ึนทะเบียนเลขที	่ 016/2554				
เม่ือวันท่ี	21	กมุภาพันธ์	พ.ศ.	2554 
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กาแฟโรบัสต้า
พันธ์ุชุมพร84-5

พืชสวนพันธุ์ดีเล่ม3
พันธุ์แนะนำ



กาแฟโรบัสต้า:พันธุ์ชุมพร84-5       

 

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Coffea canephora	Pierrs	ex	Froehner		
ชื่อสามัญ:  Robusta	coffee,	กาแฟโรบัสต้า 
ประวัติ    
	 กาแฟโรบัสต้าพันธ์ุชุมพร	84-5	หรือกาแฟโรบัสต้าสายต้น	FRT68	นำมาจากประเทศฝรั่งเศส		เป็น
สายต้นท่ีได้จากประเทศจีนในกลุ่มคองโกลิส	 เข้ามาในประเทศไทยพร้อมกับกาแฟโรบัสต้าสายต้น	 (clones)	
อ่ืนๆรวมท้ังสิ้น	 26	 สายต้น	 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรและบริษัทควอลิตี	้ คอฟฟ่ี	
โปรดักท์ส	 จำกัด	 ในช่วงป	ี 2538	 -	 2542	 ในรูปของต้นกล้าเล็ก	 (plantlets)	 กลุ่มสายต้นชุดน้ีเป็น	 
กลุ่มที่	 2	 จำนวน	 12	 สายต้น	 เปรียบเทียบกับพันธ์ุท่ีเกษตรกรเขาทะลุปลูกท่ัวไปโดยพันธ์ุเปรียบเทียบเพาะ
จากเมล็ด	สามารถคัดเลือกได้	ซึ่งสายต้น	FRT68	เป็นสายต้นที่ดีที่สุดให้ผลผลิตสูงกว่าพันธ์ุเปรียบเทียบ	และ
คุณภาพของเมล็ดดีเป็นท่ียอมรับของตลาด	 รวมระยะเวลาปรับปรุงพันธ์ุตั้งแต่ปีพ.ศ.	 2543-2553	 เป็นเวลา	
11	ปี	 
 

ลักษณะประจำพันธ์ุ 
	 ลักษณะลำต้นตั้งตรง	ใบรูปร่างรี	ขนาดของใบ	(กว้างxยาว)	6.84x19.97	เซนติเมตร		ขอบใบเรียบ	เป็นคลื่นปลายใบ
แหลม	 ผิวใบเป็นมันสีเขียว	 	 แผ่นใบส่วนท่ีอยู่ระหว่างเส้นใบโป่งออกทางด้านท่ีเป็นมัน	 	 ความยาวก้านใบ	 1.65	 เซนติเมตร	
จำนวนข้อที่ให้ผลต่อกิ่ง	11.1	ข้อ	ปล้องยาว	5.20	เซนติเมตร	จำนวนผลต่อกิ่ง	74.4	ผล	ดอกสีขาว		ผลรูปร่างรีแบนคล้ายผล
ละหุ่ง	มีไหล่นูน	2	ข้าง	ขนาดของผล	(กว้างxยาวxหนา)	1.26x1.44	x0.84	เซนติเมตร	ผลสุกสีแดง	หรือ	Red	Group	45A-46A 

โดยใชแ้ผน่เทียบสขีอง	The	Royal	Horticulture	Society	รูปร่างเมล็ดกลมรี	ขนาดเมล็ด	(กว้างxยาวxหนา)		5.93x7.74x4.23	
มิลลิเมตร	เมล็ดแห้งที่ความชื้นเมล็ด	12-13	เปอร์เซ็นต	์	มีสีน้ำตาลอมเทา	หรือ	Grey-Brown	Group	199A-D  ความสูงของ
ต้นเมื่อโตเต็มที่	302	เซนติเมตร	ขนาดทรงพุ่มเมื่อโตเต็มที่กว้าง	355	เซนติเมตร	ระยะเวลาออกดอก	ตุลาคม	-	มีนาคม	อายุผล
เมื่อเก็บเกี่ยว	10	-11	เดือน	
 

ลักษณะเด่น 
	 1.		 ใหผ้ลผลติเมลด็แหง้สงู	 (ความชืน้เมลด็	 13	 เปอร์เซ็นต)์	 428	 กิโลกรัมต่อไร่ต่อป	ี สูงเป็น	 3.9	 เท่าของพันธ์ุเปรียบ
เทียบ		
	 2.		 แข็งแรง	 โตเร็ว	 มีกิ่งให้ผล	 เป็นจำนวนมาก	 เร่ิมให้ผลผลิตเร็ว	 ผลสุกพร้อมกัน	 เก็บเกี่ยวได้ก่อนพันธ์ุเปรียบเทียบ	
1-2	เดือน	และเก็บเกี่ยวได้หมดภายใน	2	ครั้งเท่านั้น		
	 3.	 มีอัตราการเปลี่ยนจากผลสดเป็นเมล็ดแห้งสูง	 เฉล่ียประมาณ	 25.0	 เปอร์เซ็นต	์ ซ่ึงสูงกว่าพันธ์ุเปรียบเทียบท่ีให้
อัตราการเปลี่ยน	19.6	เปอร์เซ็นต์		
	 4.		 น้ำหนัก	100	เมล็ดแห้ง	17.0	กรัม	เมล็ดมีขนาดปานกลาง	
 

พื้นที่แนะนำ 
	 เหมาะสำหรับพื้นที่ดอนในจังหวัดชุมพรหรือพื้นที่อื่นที่ไม่มีน้ำท่วมขัง	
 

ข้อจำกัด 
	 1.		 เคยพบโรคราสนิม	 (Hemileia vastatrix)	 ที่ใบบ้างเล็กน้อยในเขต	อ.	ท่าแซะ	 จ.ชุมพร	แต่อาการไม่รุนแรงและ	 
ไม่แพร่ระบาด	 ต้านทานได้	 แม้ปลูกร่วมกับกาแฟสายต้นอ่ืนๆ	 และมีรายงานอ่อนแอต่อโรคใบจุด	 (Colletotrichum 
gloeosporoides)			
	 2.		 ควรค้ำยันกิ่งหลักในปีที่กาแฟติดผลดกมาก	เพื่อป้องกันไม่ให้กิ่งหลักหัก	
 

วนัทีร่บัรองพนัธ์ุ 
	 กรมวิชาการเกษตร	 แนะนำพันธ์ุ	 เมื่อวันที่	 	 4	 ธันวาคม	 	 พ.ศ.	 2553	 และเปน็พันธ์ุพืชข้ึนทะเบยีนเลขท่ี	 015/2554				
เม่ือวันท่ี	21	กมุภาพันธ์	2554 
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พันธุ์แนะนำ



มะพร้าว:ลูกผสมกะทิพันธุ์ชุมพร84-1 
 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Cocos nucifera	L.	
ชื่อสามัญ:  Coconut,	มะพร้าว	
ประวัติ 
	 คัดเลือกพ่อ-แม่พันธ์ุท่ีเกิดจากการผสมข้ามพันธ์ุมะพร้าวตามข้ันตอนการ
ปรับปรุงพันธ์ุ	 ระหว่างป	ี 2538-2548	 ท่ีศูนย์วิจัยพืชสวนสุราษฎร์ธานี	 ปลูกต้นแม่พันธ์ุ	
ได้แก่	พันธ์ุน้ำหอม	พันธ์ุมลายูสีเหลืองต้นเตี้ย	พันธ์ุมลายูแดงต้นเตี้ย	พันธ์ุทุ่งเคล็ด	และ
พันธ์ุเวสท์อัฟริกันต้นสูง	 และพ่อพันธ์ุคือ	 พันธ์ุมะพร้าวกะทิพันธ์ุแท้	 	 ท่ีนำเกสรตัวผู้มา
จากบริษัทอูติ	เมล็ดพันธ์ุปาล์มน้ำมัน	จำกัด		จากการปรับปรุงพันธ์ุและสามารถคัดเลือก
ได้มะพร้าวลูกผสมกะทิที่มีคุณภาพดีทั้งเนื้อและความหอมหวานให้ผลผลิตสูง	 จำนวน	 2	
สายพันธ์ุ	 ซ่ึงมะพร้าวลูกผสมกะทิ	 พันธ์ุชุมพร	 84-1	 หรือ	 มะพร้าวลูกผสมกะทิ	 YDK	
เป็นมะพร้าวลูกผสมกะทิสายพันธ์ุท่ีเกิดจากการผสมระหว่างแม่พันธ์ุมลายูสีเหลืองต้น
เตี้ยกับพ่อพันธ์ุกะทิ	 ประเมินพันธ์ุตามข้ันตอนการปรับปรุงพันธ์ุ	 รวมระยะเวลาการวิจัย	
11	ปี	
 

ลักษณะประจำพันธ์ุ 
	 ลำต้นตั้งตรง	 ใบแคบยาว	 ขนาดใบย่อย	 (กว้างxยาว)	 5.7x116	 เซนติเมตร	 ความยาวทาง	 526	 เซนติเมตร	 ก้านทาง	
(กว้างxยาวxหนา)	8.7x137x4.6	เซนติเมตร	รอบโคนต้น	155	เซนติเมตร	ก้านทางสีเขียวและน้ำตาลแกมเขียว		จั่นมีความยาว	
87	เซนติเมตร	กาบหุ้มจั่นมีสีเขียวและน้ำตาลแกมเขียว	ระยะเวลาเริ่มออกจั่น	2	ปี	5	 เดือนหลังปลูก		และต้นมะพร้าวจำนวน
ครึ่งหนึ่งของสวนออกจั่นเมื่ออายุ	3	ปี	1	เดือน	ให้ผลผลิตสูงสุดจำนวน		3,378	ผลต่อไร่	(เฉลี่ย	3	ปีแรก)	
 

ลักษณะเด่น 
	 1.	ให้ผลผลิตรวม	3	ปีแรก	3,378	ผลต่อไร่	โดยให้ผลผลิตเป็นมะพร้าวกะทิไม่น้อยกว่า	18	เปอร์เซ็นต์	ซึ่งต้นมะพร้าว
ธรรมดาจะไม่มีผลเป็นมะพร้าวกะทิ	
	 2.	ให้ผลผลิตเร็วโดยต้นแรกออกจั่นเมื่ออายุ	2	ปี	5	เดือน	และต้นมะพร้าวจำนวนครึ่งหนึ่งของสวนออกจั่นเมื่ออายุ	3	
ปี	1	เดือน	และให้ผลผลิตเมื่อทะลายแรกสูงจากพื้นดิน	73	เซนติเมตร	
 
พื้นที่แนะนำ 
	 ควรมีอุณหภูมิเฉลี่ย	20-34	องศาเซลเซียส	หน้าดินลึกไม่น้อยกว่า	1	 เมตร	ดินมีการระบายน้ำดี	 ถ้าปลุกในที่ลุ่ม	ควร
ยกร่อง	ไม่ควรปลูกที่สูงเกิน	500	เมตร	จากระดับน้ำทะเล	ถ้าพื้นที่ปลูกแล้งนานเกิน	3	เดือน	ต้องมีระบบการให้น้ำ	
 

ข้อจำกัด 
	 1.	ปลูกให้ห่างจากมะพร้าวธรรมดา	ถ้ามีต้นไม้ใหญ่ล้อมรอบ	ให้ห่างจากมะพร้าวธรรมดาอย่างน้อย	300	เมตร	ถ้าเป็น
ทุ่งโล่งให้ห่างจากมะพร้าวธรรมดาอย่างน้อย	5	กิโลเมตร	เพื่อป้องกันการผสมข้ามหรือถ่ายละอองเกสร	(เรณู)	จากละอองเกสร
มะพร้าวธรรมดา	ซึ่งจะทำให้ได้ผลมะพร้าวกะทิไม่ถึง	25	เปอร์เซ็นต์	(ตามกฎของเมนเดล)	

	 2.	 หากต้องการให้ผลผลิตมะพร้าวกะทิสูงข้ึนควรใช้เทคโนโลยีในการ
ทำหมันและช่วยผสมพันธ์ุมะพร้าวด้วยละอองเกสรมะพร้าวกะทิพันธ์ุแท้				
 
วนัทีร่บัรองพนัธ์ุ 
	 กรมวิชาการเกษตร	แนะนำพันธ์ุ	 เมื่อ	 วันที่	30	มิถุนายน	พ.ศ.	2554		
และเปน็พันธ์ุพืชข้ึนทะเบยีนเลขท่ี	017/2554		เม่ือวันท่ี	21	กมุภาพันธ์	2554 

มะพร้าวลูกผสมกะทิ
พันธุ์ชุมพร84-1
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มะพร้าวลูกผสมกะทิ
พันธุ์ชุมพร84-2 
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พันธุ์แนะนำ



มะพร้าว:ลูกผสมกะทิพันธ์ุชุมพร84-2 
                 

ชื่อวิทยาศาสตร์: Cocos nucifera	L.	
ชื่อสามัญ:		Coconut,		มะพร้าว	
ประวัติ 
	 	 คัดเลือกพ่อ-แม่พันธ์ุท่ีเกิดจากการผสมข้ามพันธ์ุมะพร้าวตามข้ันตอนการ
ปรับปรุงพันธ์ุ	ระหว่างปี	2538-2548	ได้ปลูกต้นแม่พันธ์ุ	 ได้แก่	พันธ์ุน้ำหอม	พันธ์ุมลายูสี
เหลืองต้นเตี้ย	 พันธ์ุมลายูแดงต้นเตี้ย	 	 พันธ์ุทุ่งเคล็ด	 และพันธ์ุเวสท์อัฟริกันต้นสูง	 และพ่อ
พันธ์ุคือ	พันธ์ุมะพร้าวกะทิพันธ์ุแท	้	ที่นำเกสรตัวผู้มาจากบริษัทอูติ	เมล็ดพันธ์ุปาล์มน้ำมัน	
จำกัด	 	 จากการปรับปรุงพันธ์ุและสามารถคัดเลือกได้มะพร้าวลูกผสมกะทิที่มีคุณภาพดีทั้ง
เน้ือและความหอมหวานให้ผลผลิตสูง	 จำนวน	 2	 สายพันธ์ุ	 ซ่ึงมะพร้าวลูกผสมกะทิ	 พันธ์ุ
ชุมพร	84-2	หรือ	มะพร้าวลูกผสมกะทิ	NHK	เป็นมะพร้าวลูกผสมกะทิสายพันธ์ุ	ที่เกิดจาก
การผสมระหว่างแม่พันธ์ุน้ำหอมกบัพ่อพันธ์ุกะทิ	 ประเมินพันธ์ุตามข้ันตอนการปรับปรุงพันธ์ุ	
รวมระยะเวลาการวิจัย	11	ปี	
 
ลักษณะประจำพันธ์ุ 
	 ลำต้นตั้งตรง	รูปของใบแคบยาว	ขนาดใบย่อย	(กว้างxยาว)	5.9x110	เซนติเมตร	ความยาวทาง	521	เซนติเมตร	ก้าน
ทางขนาด	(กว้างxยาวxหนา)	8.8x131x4.8	เซนติเมตร		รอบโคนต้น	157	เซนติเมตร		ก้านทางสีเขียวและเขียวแกมน้ำตาล		จั่น
มีความยาว	 87	 เซนติเมตร	 กาบหุ้มจั่นมีสีเขียวและเขียวแกมน้ำตาล	 	 ระยะเวลาเร่ิมออกจั่น	 2	 ปี	 7	 เดือนหลังปลูก	 และต้น
มะพร้าวจำนวนคร่ึงหน่ึงของสวนออกจั่นเม่ืออายุ	 3	 ปี	 3	 เดือน	 ให้ผลผลิตสูงสุดจำนวน	 1,917	 ผลต่อไร่	 (เฉล่ีย	 3	 ปีแรก)	 ได้
มะพร้าวลูกผสมกะทิที่ให้ผลผลิตเป็นมะพร้าวกะทิที่มีกลิ่นหอมทั้งน้ำและเนื้อจำนวน	55	เปอร์เซ็นต์ของจำนวนต้นที่ปลูก			
 
ลักษณะเด่น 
	 1.		 ให้ผลผลิตรวม	3	ปีแรก	1,917	ผลต่อไร่	โดยให้ผลผลิตเป็นมะพร้าวกะทิ	ไม่น้อยกว่า	18	เปอร์เซ็นต์	
	 2.		 ต้นแรกออกจั่นเมื่ออายุ	2	ปี	7	เดือน	และต้นมะพร้าวจำนวนครึ่งหนึ่งของสวนออกจั่นเมื่ออายุ	3	ปี	3	เดือน	ให้
ผลผลิตเมื่อทะลายแรกสูงจากพื้นดิน	71	เซนติเมตร	
	 3.		 ต้นมะพร้าวจำนวน	 55	 เปอร์เซ็นต์	 ของสวนให้ผลผลิตมะพร้าวกะทิท่ีมีกล่ินหอม	 ซ่ึงในแต่ละต้นจะให้ผลเป็น
มะพร้าวกะทิ	25	เปอร์เซ็นต์	แต่เป็นมะพร้าวกะทิที่มีกลิ่นหอม	6	เปอร์เซ็นต์		
 

มะพร้าวลูกผสมกะทิ
พันธุ์ชุมพร84-2

วนัทีร่บัรองพนัธ์ุ 
	 กรมวิชาการเกษตร	 แนะนำพันธ์ุ	 เมื่อวันที่	 30	
มิถุนายน	 พ.ศ.	 2554	 และเป็นพันธ์ุพืชข้ึนทะเบียนเลขท่ี	 018/
2554		เม่ือวันท่ี	21	กมุภาพันธ์	2554	
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กลุ่ม
ไม้ดอกไม้ประดับ



ดาหลา
พันธ์ุตรัง1

พืชสวนพันธุ์ดีเล่ม3
พันธุ์แนะนำ



ดาหลา: พันธุ์ตรัง1       

 

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Etlingera elatior	(Jack)	R.M.Smith	
ชื่อสามัญ: Torch	ginger,		ดาหลา	
ประวัติ 
	 ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง	 ได้รวบรวมดาหลาสายต้นต่างๆ	 จากแหล่งปลูก
ธรรมชาติในเขตภาคใต้และแหล่งปลูกเพ่ือการค้าในภาคกลาง	 มาปลูกรวบรวม
ไว้สายต้นละ	5	กอ	ตั้งแต่ปี	2539-2542	ได้ทั้งหมด	68	สายต้น	และได้คัดเลือก
ดาหลาให้ได้ลักษณะดีเด่นเฉพาะคือ	 สีแปลกไปจากเดิมซ่ึงมีช่อดอกสีแดงท่ีเป็น
พันธ์ุที่มีขายทั่วไป	ให้ผลผลิตสูงกว่า	80	ดอกต่อกอต่อปี	และมีอายุปักแจกันเมื่อ
ตัดขณะดอกบาน	50	เปอร์เซ็นต์	มากกว่า	10	วัน	ได้จำนวน	5	สายต้น		ดาหลา
พันธ์ุตรัง	1	หรือ	ดาหลาสายต้นตรัง	0403	รวบรวมจากจังหวัดยะลา	มีลักษณะ
เด่นเฉพาะคือ	 ลำต้นสีเขียว	 ใบสีเขียว	 กลีบประดับสีขาว	 รวมระยะเวลาการ
ปรับปรุงพันธ์ุ	ตั้งแต่	ปี	พ.ศ.	2539-2550	เป็นเวลา	12	ปี	
 
ลักษณะประจำพันธ์ุ 
	 ทรงกอตั้งตรง	ลำต้นเป็นหัวอยู่ใต้ดิน	 ใบแก่สีเขียว	 ใบยาวรี	ขนาดใบกว้าง	17.48	 เซนติเมตร	ยาว	65.05	 เซนติเมตร	
ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย	ปลายใบแหลม	ขนาดช่อดอกกว้าง	14.3	เซนติเมตร	สูง	6.5	เซนติเมตร	ช่อดอกสีขาว	สีของดอกย่อยสี
ขาวขอบเหลือง	 	 ความยาวช่อดอก	 59	 เซนติเมตร	 	 ก้านช่อดอกสีเขียว	 ผลค่อนข้างกลมรี	 ตั้งแต่ปลูกโดยใช้เหง้าถึงออกดอก	
ประมาณ	12	 เดือน	มีหน่อใหม่ประมาณ	43	หน่อต่อกอต่อป	ี 	 มีอายุการเก็บเกี่ยวหลังจากแทงช่อดอกจนถึงเก็บเกี่ยวเมื่อบาน	
30	เปอร์เซ็นต์	45	วัน	บาน	50	เปอร์เซ็นต์	50	วัน	และบาน	80	เปอร์เซ็นต์	54	วัน	ให้ผลผลิตเฉลี่ย	39	ดอกต่อกอต่อปี	

 

ลักษณะเด่น 
	 1.		 ช่อดอกสีขาว	หรือ	White	Group	155	A		โดยใชแ้ผ่นเทียบสีของ	The	
Royal	Horticulture	Society 
	 2.		 ให้ผลผลิตเฉลี่ย	39	ดอกต่อกอต่อปี	(เมื่ออายุ	3	ปีหลังปลูก)		
	 3.		 เมื่อตัดขณะดอกบาน	 30	 50	 	 และ	 80	 เปอร์เซ็นต์	 จะมีอายุปักแจกัน
นาน	7	วัน	
 

พื้นที่แนะนำ 
	 ปลูกได้ในดินร่วนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์	 การปลูกในท่ีรำไรท่ีมีปริมาณความเข้มแสง	 60	 เปอร์เซ็นต์	 มีอุณหภูมิเฉลี่ย	
27-33	องศาเซลเซียส	ความชื้นสัมพัทธ์	81	เปอร์เซ็นต์	และปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย	2,144	มิลลิเมตรต่อปี	
 
ข้อจำกัด 
	 ไม่ควรปลูกกลางแจ้ง	เพราะมีผลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของดอก	หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง	
 

วันที่รับรองพันธ์ุ   
	 กรมวิชาการเกษตร	 แนะนำพันธ์ุ	 เมื่อวันที่	 27	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2551	 และเป็นพันธ์ุพืชข้ึนทะเบียนเลขท่ี	 023/2552		
เมื่อวันที่	11	มีนาคม	พ.ศ.	2552	
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ดาหลา
พันธ์ุตรัง2

พืชสวนพันธุ์ดีเล่ม3
พันธุ์แนะนำ



ดาหลา: พันธุ์ตรัง2   

     

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Etlingera elatior	(Jack)	R.M.Smith	
ชื่อสามัญ:	Torch	ginger,		ดาหลา	
ประวัติ 
	 ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง	 ได้รวบรวมดาหลาสายต้นต่างๆ	 จากแหล่งปลูก
ธรรมชาติในเขตภาคใต้และแหล่งปลูกเพ่ือการค้าในภาคกลาง	 มาปลูกรวบรวม
ไว้สายต้นละ	5	กอ	ตั้งแต่ปี	2539-2542	ได้ทั้งหมด	68	สายต้น	และไดคั้ดเลือก
ดาหลาให้ได้ลักษณะดีเด่นเฉพาะคือ	 สีแปลกไปจากเดิมซ่ึงมีช่อดอกสีแดงท่ีเป็น
พันธ์ุท่ีมีขายท่ัวไป	ใหผ้ลผลติสูงกว่า	80	ดอกต่อกอต่อปี	และมีอายุปักแจกันเมื่อ
ตัดขณะดอกบาน	50	เปอร์เซ็นต์	มากกว่า	10	วัน	ได้จำนวน	5	สายต้น	ดาหลา
พันธ์ุตรัง	 2	 หรือ	 ดาหลาสายต้นตรัง	 1025	 รวบรวมจากจังหวัดยะลา	 ที่มี
ลักษณะเด่นเฉพาะ	คือ	ลำต้นสีเขียว	ใบสีเขียว	กลีบประดับสีบานเย็น	รวมระยะ
เวลาการปรับปรุงพันธ์ุ	ตั้งแต่	ปี	พ.ศ.	2539-2550	เป็นเวลา	12	ปี	
 

ลักษณะประจำพันธ์ุ 
	 ทรงกอตั้งตรง	ลำต้นเป็นหัวอยู่ใต้ดิน	ใบแก่สีเขียว	ใบยาวรี	ขนาดของใบกว้าง	16.2	เซนติเมตร	ยาว	69.4	เซนติเมตร	
ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย	ปลายใบแหลม	ขนาดช่อดอกกว้าง	14.1	เซนติเมตร	สูง	7.58	เซนติเมตร	ช่อดอกสีบานเย็น	สีของดอก
ย่อยสีบานเย็น	 ความยาวช่อดอก	 43	 เซนติเมตร	 ก้านช่อดอกสีเขียว	 ผลค่อนข้างกลมรี	 ตั้งแต่ปลูกโดยใช้เหง้าถึงออกดอก	
ประมาณ	 12	 เดือน	 มีหน่อใหม่	 28	 หน่อต่อกอต่อป	ี มีอายุการเก็บเกี่ยวหลังจากแทงช่อดอกจนถึงเก็บเกี่ยว	 เม่ือบาน	 30	
เปอร์เซ็นต์	47	วัน	บาน	50	เปอร์เซ็นต์	51	วัน	และบาน	80	เปอร์เซ็นต์	57	วัน	ให้ผลผลิตเฉลี่ย	40	ดอกต่อกอต่อปี	
 

ลักษณะเด่น 
	 1.		 ช่อดอกสีบานเย็น	หรือ	Red	Purple	Group	58	B		โดยใชแ้ผ่นเทียบสีของ	The	Royal	Horticulture	Society	
(RHS) 
	 2.		 ให้ผลผลิตเฉลี่ย	40	ดอกต่อกอต่อปี	(เมื่ออายุ	3	ปีหลังปลูก)		
	 3.		 เมื่อตัดขณะดอกบาน	30	50	และ	80		เปอร์เซ็นต์	จะมีอายุปักแจกันนาน	8	วัน		
 

พื้นที่แนะนำ 
	 ปลูกได้ในดินร่วนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์	 การปลูกในท่ีรำไรท่ีมีปริมาณความเข้มแสง	 60	 เปอร์เซ็นต์	 มีอุณหภูมิเฉลี่ย	
27-33	องศาเซลเซียส	ความชื้นสัมพัทธ์	81	เปอร์เซ็นต์	และปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย	2,144	มิลลิเมตรต่อปี	
 

ข้อจำกัด 
	 ไม่ควรปลูกกลางแจ้ง	เพราะมีผลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของดอก	หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง	
 

วันที่รับรองพันธ์ุ  
	 กรมวิชาการเกษตร	แนะนำพันธ์ุ	 เมื่อวันที่	 27	สิงหาคม	 	พ.ศ.	 2551	และเป็นพันธ์ุพืชข้ึนทะเบียนเลขที่	 024/2552		
เมื่อวันที่	11	มีนาคม	พ.ศ.	2552	
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ดาหลา: พันธุ์ตรัง3   

     

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Etlingera elatior	(Jack)	R.M.Smith	
ชื่อสามัญ: Torch	ginger,		ดาหลา	
ประวัติ 
	 ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง	 ได้รวบรวมดาหลาสายต้นต่างๆ	 จากแหล่งปลูก
ธรรมชาติในเขตภาคใต้และแหล่งปลูกเพ่ือการค้าในภาคกลาง	มาปลูกรวบรวม
ไว้สายต้นละ	5	กอ	ตั้งแต่ปี	2539-2542	ได้ทั้งหมด	68	สายต้น	และได้คัดเลือก
ดาหลาให้ได้ลักษณะดีเด่นเฉพาะคือ	 สีแปลกไปจากเดิมซ่ึงมีช่อดอกสีแดงท่ีเป็น
พันธ์ุท่ีมีขายท่ัวไป	 ให้ผลผลิตสูงกว่า	 80	 ดอกต่อกอต่อป	ี และมีอายุปักแจกัน
เม่ือตัดขณะดอกบาน	 50	 เปอร์เซ็นต์	 มากกว่า	 10	 วัน	 ได้จำนวน	 5	 สายต้น		 
ดาหลาพันธ์ุตรัง	 3	 หรือดาหลาสายต้น	 0407	 รวบรวมจากจังหวัดยะลา	 ซึ่งมี
ลักษณะเด่นคือ	 มีลำต้นสีเขียว	 กลีบประดับสีแดง	 รวมระยะเวลาการปรับปรุง
พันธ์ุ	ตั้งแต่	ปี	พ.ศ.	2539-2550	เป็นเวลา	12	ปี	
 
ลักษณะประจำพันธ์ุ 
 ทรงกอตั้งตรง	ลำต้นเป็นหัวอยู่ใต้ดิน	ใบแก่สีเขียว	ใบยาวรี	ขนาดใบกว้าง	17.4	เซนติเมตร	ยาว	70.2	เซนติเมตร	ขอบ
ใบเป็นคลื่นเล็กน้อย	ปลายใบแหลม	ขนาดช่อดอกกว้าง	15.6	เซนติเมตร	สูง	8.8	เซนติเมตร	ช่อดอกสีแดง	สีของดอกย่อยสีแดง
ขอบขาว	ความยาวช่อดอก	64	เซนติเมตร	ก้านสีเขียว	ผลค่อนข้างกลมรี	ตั้งแต่ปลูกโดยใช้เหง้าถึงออกดอก	ประมาณ	12	เดือน	
มีหน่อใหม่	43	หน่อต่อกอต่อปี	อายุการเก็บเกี่ยวหลังจากแทงช่อดอกจนถึงเก็บเกี่ยว	เมื่อบาน	30	เปอร์เซ็นต์	49	วัน	บาน	50	
เปอร์เซ็นต์	55	วัน	และบาน	80	เปอร์เซ็นต์	60	วัน	ให้ผลผลิตเฉลี่ย	106	ดอกต่อกอต่อปี	
 

ลักษณะเด่น 
	 1.	ช่อดอกสีแดง	หรือ	Red	Group	47	B		โดยใชแ้ผ่นเทียบสีของ	The	Royal	Horticulture	Society		
	 2.	ให้ผลผลิตเฉลี่ย	106	ดอกต่อกอต่อปี	(เมื่ออายุ	3	ปีหลังปลูก)		
	 3.	เมื่อตัดขณะดอกบาน	30	และ	50		เปอร์เซ็นต์	มีอายุปักแจกันนาน	8	วัน	และเมื่อตัดขณะดอกบาน	80	เปอร์เซ็นต์	
มีอายุปักแจกันนาน	7	วัน	
 

พื้นที่แนะนำ 
	 ปลูกได้ในดินร่วนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์	 การปลูกในท่ีรำไรท่ีมีปริมาณความเข้มแสง	 60	 เปอร์เซ็นต์	 มีอุณหภูมิเฉลี่ย	
27-33	องศาเซลเซียส	ความชื้นสัมพัทธ์	81	เปอร์เซ็นต์	และปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย	2,144	มิลลิเมตรต่อปี	
 

ข้อจำกัด 
	 ไม่ควรปลูกกลางแจ้ง	เพราะมีผลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของดอก	หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง	
 

วันที่รับรองพันธ์ุ   
	 กรมวิชาการเกษตร	 แนะนำพันธ์ุ	 เมื่อวันที่	 27	 สิงหาคม	 พ.ศ.2551	 และเป็นพันธ์ุพืชข้ึนทะเบียนเลขท่ี	 025/2552		
เมื่อวันที่	11	มีนาคม	พ.ศ.	2552	
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ดาหลา: พันธุ์ตรัง4   

     

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Etlingera elatior (Jack)	R.M.Smith	
ชื่อสามัญ: Torch	ginger,		ดาหลา	
ประวัติ 
	 ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง	 ได้รวบรวมดาหลาสายต้นต่างๆ	 จากแหล่งปลูก
ธรรมชาติในเขตภาคใต้และแหล่งปลูกเพ่ือการค้าในภาคกลาง	 มาปลูกรวบรวม
ไว้สายต้นละ	5	กอ	ตั้งแต่ปี	2539-2542	ได้ทั้งหมด	68	สายต้น	และได้คัดเลือก
ดาหลาให้ได้ลักษณะดีเด่นเฉพาะคือ	 สีแปลกไปจากเดิมซ่ึงมีช่อดอกสีแดงท่ีเป็น
พันธ์ุที่มีขายทั่วไป	ให้ผลผลิตสูงกว่า	80	ดอกต่อกอต่อปี	และมีอายุปักแจกันเมื่อ
ตัดขณะดอกบาน	50	เปอร์เซ็นต์	มากกว่า	10	วัน	ได้จำนวน	5	สายต้น	ดาหลา
พันธ์ุตรัง	 4	 หรือ	 ดาหลาสายต้น	 0701	 รวบรวมจากจังหวัดกรุงเทพฯ	 ซึ่งมี
ลักษณะเด่นคือ	 มีลำต้นสีเขียว	 ใบเขียว	 กลีบประดับสีชมพู	 รวมระยะเวลาการ
ปรับปรุงพันธ์ุ	ตั้งแต่	ปี	พ.ศ.	2539-2550	เป็นเวลา	12	ปี	
 
ลักษณะประจำพันธ์ุ 
	 ทรงกอตั้งตรง	ลำต้นเป็นหัวอยู่ใต้ดิน	ใบแก่สีเขียว	ใบยาวรี	ขนาดใบกว้าง	15.6	เซนติเมตร	ยาว	68.4	เซนติเมตร	ขอบ
ใบเป็นคลื่นเล็กน้อย	 ปลายใบแหลม	 ช่อดอกสีชมพู	 ขนาดช่อดอกกว้าง	 12.8	 เซนติเมตร	 สูง	 5.7	 เซนติเมตร	 สีของดอกย่อย
สีชมพูขอบเหลือง	 ความยาวช่อดอก	 32	 เซนติเมตร	 ก้านช่อดอกสีเขียว	 ผลค่อนข้างกลมรี	 ตั้งแต่ปลูกโดยใช้เหง้าถึงออกดอก	
ประมาณ	 12	 เดือน	 มีหน่อใหม่	 53	 หน่อต่อกอต่อป	ี มีอายุการเก็บเกี่ยวหลังจากแทงช่อดอกจนถึงเก็บเกี่ยว	 เม่ือบาน	 30	
เปอร์เซ็นต์	48	วัน	บาน	50	เปอร์เซ็นต์	54	วัน	และบาน	80	เปอร์เซ็นต์	59	วัน	ให้ผลผลิตเฉลี่ย	136	ดอกต่อกอต่อปี	
 

ลักษณะเด่น 
	 1.		 ช่อดอกสีชมพู	หรือ	Red	Group	56	A		โดยใชแ้ผ่นเทียบสีของ	The	Royal	Horticulture	Society 
	 2.		 ให้ผลผลิตเฉลี่ย	136	ดอกต่อกอต่อปี	(เมื่ออายุ	3	ปีหลังปลูก)		
	 3.		 เม่ือตัดขณะดอกบาน	 30	 เปอร์เซ็นต	์ มีอายุปักแจกันนาน	 13	 วัน	 และเม่ือตัดขณะดอกบาน	 50	 และ	 80	
เปอร์เซ็นต์	มีอายุปักแจกันนาน	7-8	วัน	
 
พื้นที่แนะนำ 
	 ปลูกได้ในดินร่วนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์	 การปลูกในท่ีรำไรท่ีมีปริมาณความเข้มแสง	 60	 เปอร์เซ็นต์	 มีอุณหภูมิเฉลี่ย	
27-33	องศาเซลเซียส	ความชื้นสัมพัทธ์	81	เปอร์เซ็นต์	และปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย	2,144		มิลลิเมตรต่อปี	
 

ข้อจำกัด 
	 ไม่ควรปลูกกลางแจ้ง	เพราะมีผลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของดอก	หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง	
 

วันที่รับรองพันธ์ุ   
	 กรมวิชาการเกษตร	แนะนำพันธ์ุ	 เมื่อวันที่	 27	สิงหาคม	 	พ.ศ.	 2551	และเป็นพันธ์ุพืชข้ึนทะเบียนเลขที่	 026/2552		
เมื่อวันที่	11	มีนาคม	พ.ศ.	2552	
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ดาหลา
พันธ์ุตรัง5
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ดาหลา: พันธุ์ตรัง5   

     

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Etlingera elatior (Jack)	R.M.Smith	
ชื่อสามัญ: Torch	ginger,		ดาหลา	
ประวัติ 
	 ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง	 ได้รวบรวมดาหลาสายต้นต่างๆ	 จากแหล่งปลูก
ธรรมชาติในเขตภาคใต้และแหล่งปลูกเพ่ือการค้าในภาคกลาง	 มาปลูกรวบรวม
ไว้สายต้นละ	5	กอ	ตั้งแต่ปี	2539-2542	ได้ทั้งหมด	68	สายต้น	และได้คัดเลือก
ดาหลาให้ได้ลักษณะดีเด่นเฉพาะคือ	 สีแปลกไปจากเดิมซ่ึงมีช่อดอกสีแดงท่ีเป็น
พันธ์ุที่มีขายทั่วไป	ให้ผลผลิตสูงกว่า	80	ดอกต่อกอต่อปี	และมีอายุปักแจกันเมื่อ
ตัดขณะดอกบาน	50	เปอร์เซ็นต์	มากกว่า	10	วัน	ได้จำนวน	5	สายต้น	ดาหลา
พันธ์ุตรัง	 5	 หรือ	 ดาหลาสายต้น	 0501	 รวบรวมจากจังหวัดกาญจนบุรี	 ซึ่งมี
ลักษณะเด่นเฉพาะคือ	 ลำต้นสีเขียวปนม่วงแดง	 ใบสีเขียวปนม่วงแดง	 ช่อดอกสี
แดงเข้ม	รวมระยะเวลาการปรับปรุงพันธ์ุ		ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2539-2550		เป็นเวลา	
12	ปี	
 

ลักษณะประจำพันธ์ุ 
	 กอตั้งตรง	 ลำต้นเป็นหัวอยู่ใต้ดิน	 ใบแก่สีเขียวปนม่วงแดง	 ใบยาวรี	 ขนาดใบกว้าง	 18.48	 เซนติเมตร	 ยาว	 76.67	
เซนติเมตร	ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย	ปลายใบแหลม	ขนาดช่อดอกกว้าง	15.2	เซนติเมตร	สูง	8.5	เซนติเมตร	ช่อดอกสีแดงเข้ม		
สีของดอกย่อยสีแดงขอบเหลือง	 ความยาวช่อดอก	 78	 เซนติเมตร	 ก้านช่อดอกสีม่วงแดง	 ผลค่อนข้างกลมรี	 ตั้งแต่ปลูกโดยใช้
เหง้าถึงออกดอก	ประมาณ	12	 เดือน	มีหน่อแตกใหม่	36	หน่อต่อกอต่อปี	 เมื่ออายุ	3	ปีหลังปลูก	มีอายุการเก็บเกี่ยวหลังจาก
แทงช่อดอกจนถึงเก็บเกี่ยว	 เมื่อบาน	30	เปอร์เซ็นต์	41	 วัน	บาน	50	เปอร์เซ็นต์	47	 วัน	และบาน	80	เปอร์เซ็นต์	52	 วัน	ให้
ผลผลิตเฉลี่ย	47	ดอกต่อกอต่อปี	
 

ลักษณะเด่น 
	 1.		 ช่อดอกสีแดงเข้ม	หรือ	Red	Group	46	A		โดยใชแ้ผ่นเทียบสีของ	The	Royal	Horticulture	Society	 
	 2.		 ให้ผลผลิตเฉลี่ย	47	ดอกต่อกอต่อปี	(เมื่ออายุ	3	ปีหลังปลูก)		
	 3.		 เมื่อตัดขณะดอกบาน	30	เปอร์เซ็นต์	มีอายุปักแจกันนาน	14	วัน	และเมื่อตัดขณะดอกบาน	50	เปอร์เซ็นต์	มีอายุ
ปักแจกันนาน	11	วัน	
 
พื้นที่แนะนำ 
	 ปลูกได้ในดินร่วนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์	 การปลูกในท่ีรำไรท่ีมีปริมาณความเข้มแสง	 60	 เปอร์เซ็นต์	 มีอุณหภูมิเฉลี่ย	
27-33	องศาเซลเซียส	ความชื้นสัมพัทธ์	81	เปอร์เซ็นต์	และปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย	2,144	มิลลิเมตรต่อปี	
 

ข้อจำกัด 
	 ไม่ควรปลูกกลางแจ้ง	เพราะมีผลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของดอก	หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง	
 

วันที่รับรองพันธ์ุ   
	 กรมวิชาการเกษตร	แนะนำพันธ์ุ	เมื่อวันที่	27	สิงหาคม		พ.ศ.	2551	และเป็นพันธ์ุพืชข้ึนทะเบียนเลขที	่ 	027/2552		
เมื่อวันที่	11	มีนาคม	พ.ศ.	2552 
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กลุ่ม
พืชผัก



ถั่วฝักยาว
พันธ์ุน่าน1
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ถั่วฝักยาว: พันธุ์น่าน1       

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Vigna unguiculata spp.	sesquipedalis 

ชื่อสามัญ: 	Yard	long	bean,	ถ่ัวฝักยาว	
ประวัติ          
	 เป็นพันธ์ุท่ีได้จากการนำถ่ัวฝักยาวพันธ์ุพ้ืนเมืองของจังหวัดหนองคาย	
ซ่ึงมีลักษณะฝักยาว	 สีเขียวเข้ม	 ผลผลิตปานกลางมาผสมข้ามกับถ่ัวฝักยาวพันธ์ุ
พื้นเมืองของจังหวัดพิจิตร	ซึ่งมีลักษณะฝักสั้น		สีเขียว	ผลผลิตสูง	และผสมข้าม
กับถ่ัวพุ่ม	 ซ่ึงมีฝักสีม่วง	 แล้วคัดเลือกจนได้สายพันธ์ุบริสุทธ์ิ	 เป็นถ่ัวฝักยาวพันธ์ุ
น่าน	1	ที่ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธ์ุการค้าเฉลี่ย	27.9	 เปอร์เซ็นต์	คุณภาพของฝักดี	
ฝักเรียบ	 เนื้อแน่น	 รวมระยะเวลาการปรับปรุงพันธ์ุ	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2534-2546	
เป็นเวลา	13	ปี	
 

ลักษณะประจำพันธ์ุ  
	 เริ่มออกดอกประมาณ	50	เปอร์เซ็นต์หลังจากเมล็ดงอก	43	วัน	จำนวนผลผลิตฝัก	48	ฝักต่อต้น	ขนาดฝักกว้าง	0.98	
เซนติเมตร	 ยาว	 50.8	 เซนติเมตร	 ความหวาน	 5.4	 oBricks	 เร่ิมเก็บเกี่ยวหลังจากเมล็ดงอกประมาณ	 55	 วัน	 ให้ผลผลิตเฉลี่ย	
3,290	กิโลกรัมต่อไร่	เมื่อปลูกในฤดูแล้ง	
 

ลักษณะเด่น 
							 1.	 ฝักเหมาะสำหรับรับประทานเป็นผักสด	 ฝักสีม่วงแดง	 	 หรือ	 Red-Purple	 Group	 59	 A	 โดยใชแ้ผ่นเทียบสีของ	
The	Royal	Horticulture	Society		
	 2.	 รสชาตหิวานมัน	กรอบ		ลกัษณะฝกัเรียบ		เน้ือแน่น	ฝกัตรงเหมาะสำหรับบริโภคสดความยาวเฉลีย่	50	เซนตเิมตร 
	 3.	 ให้ผลผลิตเฉลี่ย	3,290	กิโลกรัมต่อไร่	สูงกว่าพันธ์ุเปรียบเทียบ	27.9	เปอร์เซ็นต์	และให้ผลผลิตสูงเมื่อปลูกปลาย
ฝนต้นหนาว	(กันยายน-พฤศจิกายน)		

  
พื้นที่แนะนำ 
	 พ้ืนท่ีแนะนำได้แก่	 ภาคเหนือตอนบน	 เช่น	 จังหวัดน่าน	 และภาค
เหนือตอนล่างเช่น	จังหวัดพิจิตร	
 

ข้อจำกัด 
	 ไม่ควรปลูกในฤดูฝน	 (มิถุนายน-สิงหาคม)	 จะทำให้ผลผลิตลดลง	
เพราะเกิดจากอาการเฝือใบ	
 

เวลาที่แนะนำพันธ์ุ 
	 กรมวิชาการเกษตร	แนะนำพันธ์ุ	เมื่อวันที่	9	ตุลาคม		พ.ศ.	2549	 
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ถั่วฝักยาว
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ถั่วฝักยาว:พันธุ์พิจิตร2      

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Vigna unguiculata ssp.	sesquipedalis 

ชื่อสามัญ :	Yard	long	bean,		ถ่ัวฝักยาว	
ประวัติ    
	 ถ่ัวฝักยาวพันธ์ุพิจิตร	 2	 เป็นถ่ัวฝักยาวสำหรับบริโภคภายในประเทศและส่งออกในรูปฝักสด	 คัดได้จากการผสมข้าม
ระหว่างถ่ัวฝักยาวพันธ์ุ	 YB	7	กับพันธ์ุ	 YB	12	 โดยทำการปรับปรุงพัรธ์ุตามข้ันตอนของกรมวิชาการเกษตรตั้งแต่ปีพ.ศ.	 2540-
2545	ได้พันธ์ุที่มีคุณสมบัติตามต้องการ	เป็นเวลา	6	ปี		
 

ลักษณะประจำพันธ์ุ 
	 ลักษณะลำต้นเป็นสัน	 6	 เหลี่ยม	 ดอกมีขนาด	 1.50x30.1	
เซนติเมตร	 ปลายฝักมน	 สีเหลืองอมเขียว	 ฝักมีขนาด	 0.6x0.45	
เซนติเมตร	 ผิวเรียบ	 เมล็ดสีน้ำตาลแดง	 เป็นรูปไต	 ขนาด	
0.56x1.19x4.03	มิลลิเมตร	น้ำหนักเมล็ด	100	เมล็ดหนัก	20.7	กรัม	
ออกดอก	50	เปอร์เซ็นต์ภายใน	35	วัน	และเริ่มเก็บเกี่ยว	46	วันหลัง
จากเมล็ดงอก	 ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว	 38	 วัน	 จำนวนฝัก	 49	 ฝักต่อต้น		 
น้ำหนักฝัก	11.5	กรัม	ความหนาเนื้อ	2.2	มิลลิเมตร	
 

ลักษณะเด่น 
	 1.	 ผลผลิตเฉลี่ย	 2,617	 กิโลกรัมต่อไร่สูงกว่าพันธ์ุอื่นๆ	 ที่
เกษตรกรนิยมปลูก	
	 2.	 มีสารอาหารท่ีเป็นประโยชน์	 ได้แก	่ ใยอาหารร้อยละ	
4.85	และมีฤทธ์ิของสารต้านอนุมูลอิสระ	(Antioxidant)	เทียบเท่ากับ
สาร	Trolox	1.183	มิลลิกรัมต่อฝักสด	1	กิโลกรัม	
   

วันที่รับรองพันธ์ุ   
	 กรมวิชาการเกษตร	 แนะนำพันธ์ุ	 เมื่อวันที่	 16	 พฤษภาคม	
พ.ศ.2546		

45
พืชสวนพันธุ์ดีเล่ม3

พันธุ์แนะนำ



ถั่วฝักยาว
พันธ์ุพิจิตร84-3

พืชสวนพันธุ์ดีเล่ม3
พันธุ์แนะนำ



ถั่วฝักยาว:พันธุ์พิจิตร84-3      

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Vigna unguiculata ssp.	sesquipedalis 

ชื่อสามัญ : Yard	long	bean,		ถ่ัวฝักยาว	
ประวัติ    
	 ถ่ัวฝักยาวสายพันธ์ุ	 (พิจิตร	 2xYB	 15)	 -1-32-138-25-21	 เป็นถ่ัวฝักยาว
สำหรับบริโภคภายในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ	 คัดได้จากการผสมข้าม
ระหว่างถ่ัวฝักยาวพันธ์ุพิจิตร	 2	 ซ่ึงเป็นพันธ์ุแนะนำของกรมวิชาการเกษตร	 มี
ลักษณะเด่นคือ	ผลผลิตและขนาดฝักสม่ำเสมอ	ผิวฝักเรียบ	ปลายฝักมน	มีอายุการ
วางตลาดนาน	 และปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมของประเทศไทยกับพันธ์ุ	 YB	 15	
เป็นพันธ์ุจากจังหวัดเชียงใหม่	 ซ่ึงนำมาปลูกในแปลงรวบรวมและศึกษาพันธ์ุ
ถ่ัวฝักยาวท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรในป	ี 2540	 มีลักษณะเด่นคือ	 ฝัก
สดสีเขียว	 เน้ือหนา	 และผิวฝักย่น	 ถ่ัวฝักยาวสายพันธ์ุ	 (พิจิตร	 2xYB	 15)	 -1-32-
138-25-21	 ปี	 2545-2547	 และป	ี 2550	 ผสมพันธ์ุและคัดเลือกสายพันธ์ุ	 ณ	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร		ปี	2553	ทดสอบสายพันธ์ุในแหล่งปลูกต่างๆ	
4	 แหล่ง	 ได้แก	่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรอุตรดิตถ์	 แปลงเกษตรกรจังหวัดพิจิตร	 และแปลงเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์	
รวมระยะเวลาการปรับปรุงพันธ์ุตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2545-2553	เป็นเวลา	9	ปี		

 

ลักษณะประจำพันธ์ุ 
	 เริ่มออกดอกประมาณ	 50%	หลังจากเมล็ดงอก	 34	 วัน	 ฝักสดสี
เขียว	 หรือ	 Yellow	 Green	 Group	 144	 A	 โดยใช้แผ่นเทียบสีของ	 The	
Royal	Horticulture	 Society	ปลายฝักมนขนาดฝักกว้าง	 0.98	 เซนตเิมตร	
ยาว	45.3	 เซนติเมตร	 เริ่มเก็บเกี่ยวหลังจากเมล็ดงอกประมาณ	43	 วัน	 ให้
ผลเฉลี่ย	3,861	กิโลกรัมต่อไร่	
 

ลักษณะเด่น 
	 1.	 มีความหนาเนื้อฝัก	3.02	มิลลิเมตร	มากกว่าพันธ์ุพิจิตร	2	ร้อยละ	25.8	
	 2.	 อายุเก็บเกี่ยว	43	วัน	เก็บเกี่ยวเร็วกว่าพันธ์ุพิจิตร	2-3	วัน	
	 3.	 ผลผลิต	3,861	กิโลกรัมต่อไร่	มากกว่าพันธ์ุพิจิตร	2		ร้อยละ	6.3	
   

พื้นที่แนะนำ 
	 เขตภาคเหนือตอนล่าง	จังหวัดพิจิตร	และจังหวัดอุตรดิตถ์	
 

วันที่รับรองพันธ์ุ   
	 กรมวิชาการเกษตร	 แนะนำพันธ์ุ	 เมื่อวันที่	 22	 มกราคม	 2556	 และเป็นพันธ์ุพืชข้ึนทะเบียนเลขท่ี	 030/2556			 
เมื่อวันที่	3	มิถุนายน	2556		

47
พืชสวนพันธุ์ดีเล่ม3

พันธุ์แนะนำ





กลุ่ม
พืชสมุนไพรและ

เครื่องเทศ



ขมิ้นชัน
พันธ์ุตรัง1

พืชสวนพันธุ์ดีเล่ม3
พันธุ์แนะนำ



ขมิ้นชัน: พันธุ์ตรัง1       

ชื่อวิทยาศาสตร์:   Curcuma longa	L.	
ชื่อสามัญ:  Turmeric/Curcuma,	ขมิ้นชัน	
ประวัติ 
	 ปี	 พ.ศ.	 2541-2549	 ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง	 ได้นำหัวขม้ินชันจาก
ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร	 จำนวน	 6	 สายต้น	 ที่ผ่านการคัดเลือกว่าเป็นสาย
พันธ์ุดีมาปลูกในแปลงทดลอง	 	 และได้รวบรวมหัวพันธ์ุขม้ินชัน	 (ชาวบ้าน
เรียก	ขม้ินทอง)	 	 จากบ้านเขาตำหนอน	 	ตำบลถ้ำทองหลาง	อำเภอทับปุด	
จังหวัดพังงา	 และในเขตพ้ืนท่ีใกล้เคียงอีก	 5	 	 สายต้น	 นำมาปลูกและคัด
เลือก	 โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกว่าต้องมีสารสำคัญเคอร์คูมินอยด์สูงกว่า	
8	เปอร์เซ็นต์	มีน้ำมันหอมระเหยสูงกว่า	7	เปอร์เซ็นต์	และให้ผลผลิตไม่ต่ำกว่า	2	ตันต่อไร่	ซึ่งขมิ้นชันพันธ์ุตรัง	1	หรือ	ขมิ้นชัน
สายต้น	 T11	 ได้ผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือก	 คือ	 ให้สารสำคัญเคอร์คูมินอยด์เฉลี่ย	 10.62	 เปอร์เซ็นต	์ น้ำมันหอมระเหยเฉลี่ย	
7.99	เปอร์เซ็นต์	เนื้อในเหง้ามีสีเหลืองส้ม	รวมระยะเวลาการปรับปรุงพันธ์ุตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2541-2550	เป็นเวลา	10	ปี	
 

ลักษณะประจำพันธ์ุ 
	 มีลำต้นอยู่ใต้ดินและมีแขนงออกเป็นแง่ง	 ขนาดหัวแม่	 3.9x5.4	 เซนติเมตร	 	 น้ำหนัก	 29.58	 กรัม	 ขนาดแง่ง	
2.06x8.57	เซนติเมตร	น้ำหนัก	16.50	กรัม	สีเนื้อในเหง้าสีเหลืองส้ม	ลำต้นสูง	0.55-1.0	เมตร	เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ	8-11	เดือน	
ให้น้ำหนักสดเฉลี่ย	2.23	ตันต่อไร่	จัดเป็นพืชที่มีศักยภาพทางการตลาดทั้งการบริโภคสดโดยเฉพาะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ
ใช้เป็นยาสมุนไพร	อาหารเสริม	เครื่องสำอางและอาหารสัตว์	
 

ลักษณะเด่น 
	 1.	 ให้ผลผลิตหัวสดในภาคใต้ประมาณ	2.23	ตันต่อไร่	
	 2.			มีสาระสำคัญเคอร์คูมินอยด์เฉลี่ย	 10.62	 เปอร์เซ็นต	์ 	 สูงกว่า
มาตรฐานยาสมุนไพรไทย	112.4	เปอร์เซ็นต์และสูงกว่ามาตรฐานการซื้อขาย	32.75	
เปอร์เซ็นต	์	มีน้ำมันหอมระเหยเฉลี่ย	7.99	เปอร์เซ็นต	์	สูงกว่ามาตรฐานยาสมุนไพร
ไทย	33.17	เปอร์เซ็นต	์	และสูงกว่ามาตรฐานการซ้ือขาย	14.4	เปอร์เซ็นต	์	และมี	ar-	
turmerone	47%	(เกบ็เกีย่วขมิ้นชันที่อายุ	11	เดือน)	
	 3.	 เน้ือในเหง้ามีสีเหลืองส้ม	 หรือ	 Orange	 Group	 28	 B	 	 โดยใช้แผ่น
เทียบสีของ	The	Royal	Horticulture		Society		
 

พื้นที่แนะนำ 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ปลูกได้ท่ัวไปในดินร่วนปนทราย	 ระบายน้ำดี	 อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ	 27-33	 องศาเซลเซียส	 ความชื้นสัมพัทธ์			 
เฉลี่ย	81	เปอร์เซ็นต์	ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย	1,800-2,000	มิลลิเมตรต่อปี	
 

ข้อจำกัด 
	 ไม่ควรใช้หัวพันธ์ุที่มาจากแหล่งที่เป็นโรคโคนเน่า	
 

วันที่รับรองพันธ์ุ  
	 กรมวิชาการเกษตร	แนะนำพันธ์ุ	เมื่อวันที่	27	สิงหาคม		2551	และเป็นพันธ์ุพืชข้ึนทะเบียนเลขที	่	021/2552		เมื่อ
วันที่	11	มีนาคม	พ.ศ.	2552	

ไทย
turmerone
	 3.	 เนื้อในเหง้ามีสีเหลืองส้ม
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ขมิ้นชัน
พันธ์ุตรัง84-2

พืชสวนพันธุ์ดีเล่ม3
พันธุ์แนะนำ



ขมิ้นชัน: พันธุ์ตรัง84-2       

ชื่อวิทยาศาสตร์:   Curcuma longa L.	
ชื่อสามัญ: 	Turmeric/Curcuma,	ขมิ้นชัน	
ประวัติ 
	 ปี	 พ.ศ.	 2541-2549	 	 	 ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง	 ได้นำหัวขม้ินชันจากศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร	
จำนวน	 6	 	 สายต้น	 ท่ีผ่านการคัดเลือกว่าเป็นสายพันธ์ุดีมาปลูกในแปลงทดลอง	 	 และได้รวบรวมหัว
พันธ์ุขมิ้นชันจากอำเภอร่อนพิบูล	จังหวัดนครศรีธรรมราช	และในเขตพื้นที่ใกล้เคียงอีก	5		สายต้น	นำ
มาปลูกและคัดเลือก	 โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกว่าต้องมีสารสำคัญเคอร์คูมินอยด์สูงกว่า	 8	
เปอร์เซ็นต	์ มีน้ำมันหอมระเหยสูงกว่า	 7	 เปอร์เซ็นต	์ และให้ผลผลิตไม่ต่ำกว่า	 2	 ตันต่อไร่	 ซ่ึงขม้ินชัน
พันธ์ุตรัง	 84-2	 หรือ	 ขมิ้นชันสายต้น	 T	 16	 ได้ผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือก	 คือ	 ให้สารสำคัญเคอร์คูมิ
นอยด์เฉลี่ย	 11.04	 เปอร์เซ็นต์	 น้ำมันหอมระเหยเฉลี่ย	 7.78	 เปอร์เซ็นต์	 เน้ือในเหง้ามีสีส้มแกมแดง	
รวมระยะเวลาการปรับปรุงพันธ์ุตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2541-2550	เป็นเวลา	10	ปี	
 

ลักษณะประจำพันธ์ุ   
	 มีลำต้นอยู่ใต้ดิน	ส่วนที่ติดกับโคนกาบใบเรียกหัว	(Tuber)	และมีแขนงออก
ไปเป็นแง่ง	เรียก	Rhizome	ขนาดหัวแม่	4.5	x	7.6	เซนติเมตร		น้ำหนัก	57.14		กรัม	
ขนาดแง่ง	 	 1.91x5.89	 เซนติเมตร	 	 น้ำหนัก	 15	 กรัม	 สีเน้ือในเหง้า	 สีส้มแกมแดง		
ลำต้นสูง	90-110	เซนติเมตร		เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ	11	เดือน	ให้น้ำหนักสดเฉลี่ย	2.59	
ตันต่อไร่	จัดเป็นพืชขมิ้นชันที่เหมาะสำหรับการบริโภค			
 

ลักษณะเด่น  
	 1.			ให้ผลผลิตหัวสดในภาคใต้ประมาณ	2.59	ตันต่อไร่	
	 2.			มีสาระสำคัญเคอร์คูมินอยด์เฉล่ีย	 11.04	 เปอร์เซ็นต	์ ซ่ึงสูงกว่า
มาตรฐานยาสมุนไพรไทย	 120.80	 เปอร์เซ็นต	์ มีน้ำมันหอมระเหยเฉลี่ย	 7.78	
เปอร์เซ็นต	์ซ่ึงสูงกว่ามาตรฐานยาสมุนไพรไทย	29.67	เปอร์เซ็นต	์ม	ีar-tumerone		47.6	
เปอร์เซ็นต	์และ	α-	 turmerone	23.38	 เปอร์เซ็นต์	 	 (เก็บเกี่ยวเม่ือขม้ินชันอายุ	 11	
เดือนหลังปลูก)	
	 3.			เนื้อในหัวมีสีส้มแกมแดง	หรือ	Orange	Group	28	B	โดยใช้แผ่นเทียบ
สีของ	The	Royal	Horticulture	Society		

 

พื้นที่แนะนำ    
	 ปลูกได้ดีในพ้ืนท่ีภาคใต	้ หรือปลูกได้ท่ัวไปในดินร่วนปนทราย	 ระบายน้ำด	ี อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ	 27-33	 องศา
เซลเซียส		ความชื้นสัมพัทธ์	เฉลี่ย	81	เปอร์เซ็นต์	ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย	1,800	-2,000	มิลลิเมตรต่อปี	
 

ข้อจำกัด 
	 ไม่ควรใช้ส่วนขยายพันธ์ุ	(หัวและแง่ง)	ที่มีจากแหล่งที่เป็นโรคเหี่ยวหรือโรคโคนเน่า	
 

วันที่รับรองพันธ์ุ   
	 กรมวิชาการเกษตร	 แนะนำพันธ์ุ	 เมื่อวันที่	 15	 พฤศจิกายน	พ.ศ.	 2553	 	 และเป็นพันธ์ุพืชข้ึนทะเบียนเลขท่ี	 	 022/
2552		เมื่อวันที่	11	มีนาคม	พ.ศ.	2552	
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พืชสวนพันธุ์ใหม่
ท่ีอยู่ระหว่างการนำเสนอเป็น
พันธุ์แนะนำ





กลุ่ม
ไม้ผล



ทุเรียนลูกผสม
สายพันธ์ุ11-341-1

พืชสวนพันธุ์ดีเล่ม3
พันธุ์ใหม่



ทุเรียนลูกผสม: สายพันธุ์11-341-1 
ชื่อวิทยาศาสตร์:  Durio zibethinus	Murray	
ชื่อสามัญ: 	Durian,	ทุเรียน	
ประวัติ 
	 ทุเรียนลูกผสมสายพันธ์ุ	 11-341-1	 เกิดจากการผสมพันธ์ุระหว่างแม่พันธ์ุก้าน
ยาวกับพ่อพันธ์ุหมอนทอง	 	 มีคุณภาพดีตามมาตรฐานคุณภาพทุเรียนของประเทศไทย	
พ.ศ.	 2541	 อายุเก็บเกี่ยวปานกลาง	 และอยู่ระหว่างการเสนอเป็นพันธ์ุแนะนำ		 
ทุเรียนพันธ์ุจันทบุรี	 84-4	 ได้ดำเนินการวิจัยและปรับปรุงพันธ์ุท่ีศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี	
โดยเริ่มดำเนินการรวบรวมพันธ์ุ	ศึกษาลักษณะประจำพันธ์ุต่างๆ	คัดเลือกพ่อ-แม่พันธ์ุเพื่อ
ทำการผสมข้ามพันธ์ุทุเรียนเพ่ือผลิตทุเรียนลูกผสมและคัดเลือกทุเรียนลูกผสมตามข้ันตอน
การปรับปรุงพันธ์ุตั้งแต่ปี	2531-2544		ต่อมาได้มีการประเมินและคัดเลือกทุเรียนลูกผสม
ชั่วที่	 1	 ระหว่างป	ี 2545-2553	 ได้ลูกผสมดีเด่นท่ีมีคุณสมบัติอายุเก็บเกี่ยวส้ัน	 ปานกลาง	
เป็นสายพันธ์ุต้นฤดูจำนวน	3	สายพันธ์ุ	คือ	ลูกผสมสายพันธ์ุ	11-341-1	สายพันธ์ุ	12-21-
1	และ	สายพันธ์ุ	11-241-9	รวมระยะเวลาการวิจัย	23	ปี	
 
ลักษณะประจำพันธ์ุ 
	 ลำต้นทรงพุ่มรูปฉัตร	พุ่มโปร่ง	กิ่งแขนงห่าง	 เจริญเติบโตดี	ลำต้นสูงประมาณ	10	 เมตร	 ใบมีขนาดยาวและใหญ่	ทรง
ผลยาวรี	ปลายใบเรียวแหลม	 	ขอบใบเรียบ	กว้าง	4.72	 เซนติเมตร	ยาว	15.40	 เซนติเมตร	ช่อดอกเป็นแบบช่อเชิงหลั่น	ดอก
สมบูรณ์เพศ	กลีบดอกสีขาวอมเหลือง	มี	5	กลีบ	ผลมีขนาดปานกลาง	รูปทรงกลมรีแป้น	น้ำหนักผล	2.00-2.93	กิโลกรัม		ก้าน
ผลยาว	 6.56	 เซนติเมตร	 ทรงผลค่อนข้างกลม	 พูไม่นูนชัดเจน	 ร่องพูไม่ลึก	 หนามเล็กถ่ี	 และสั้น	 ขอบหนามท้ังสองข้างโค้งเข้า	
ตรง	 เนื้อไม่หนามีสีเหลืองสวยสม่ำเสมอ	 รสชาติดี	 หวานมัน	กลิ่นอ่อน	 เนื้อคงสภาพได้นาน	 ไม่เละถึงแม้ปลิงหลุดแล้ว	 2-3	 วัน	
เมื่อต้นทุเรียนอายุประมาณ	15	ปี	จะมีความแข็งแรงและสมบูรณ์	 เปอร์เซ็นต์การติดผลเฉลี่ยหลังดอกบานได้	4	สัปดาห์	2.80-
16.30	 เปอร์เซ็นต์	 อายุการเก็บเกี่ยวปานกลาง	 112-116	 วันหลังดอกบาน	 ผลผลิต	 26.68-54.19	 กิโลกรัมต่อต้น	 หรือเฉลี่ย	
54.19	กิโลกรัมต่อต้น	(เฉลี่ย	5	ปี)	

 
ลักษณะเด่น 
	 1.		 อายุเก็บเกี่ยวปานกลางตั้งแต่	112-116	วัน	หลังดอกบาน	หรือเฉลี่ย	
114	วัน	(เฉลี่ย		5	ปี)	ซึ่งยาวกว่าพันธ์ุชะนี	7.55	เปอร์เซ็นต์	แต่สั้นกว่าพันธ์ุหมอน
ทอง	 5	 เปอร์เซ็นต์	 โดยดอกบานช่วงปลายเดือนมกราคม	 และเก็บเกี่ยวได้ช่วงต้น
เดือนพฤษภาคม	
	 2.		 เปอร์เซ็นตก์ารตดิผลเม่ือ	 4	 สัปดาหห์ลังดอกบาน	 คือ	 2.80	 –	 16.30	
เปอร์เซ็นต	์หรือเฉล่ีย	9.55	เปอร์เซ็นต	์(เฉล่ีย	5	ป)ี  
	 3.		 ลักษณะภายนอกมีพูสมบูรณ์	 ทรงผลกลมรีแป้น	 ก้านผลยาว	 6.56	

เซนติเมตร	 	 น้ำหนักผล	 2.36	 กิโลกรัม	 	 ความหนาเปลือก	 1.34	 เซนติเมตร	 เน้ือหนา	 1.11	 เซนติเมตร	 เปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบ	
28.76	 เปอร์เซ็นต	์ เน้ือสีเหลืองเข้ม	 หรือ	 Yellow	Orange	 Group	 13B	 โดยใช้แผ่นเทียบสีของ	 The	 Royal	 Horticulture	
Society	รสชาติดี	หวานมัน	เนื้อเหนียวมาก	ละเอียด	กลิ่นอ่อน	
 
พื้นที่แนะนำ 
	 เขตปลูกทุเรียนภาคตะวันออก	เช่น	จังหวัดจันทบุร	ี	ตราด		ระยอง		หรือ	ภาคอื่นๆ	ที่มีสภาพภูมิอากาศใกล้เคียงกับ
ภาคตะวันออก	
 
ข้อจำกัด 
	 ให้ระวังโรครากเน่าในทุเรียน	
 
วันที่รับรองพันธ์ุพืชขึ้นทะเบียน 
										กรมวิชาการเกษตรรับรองเป็นพันธ์ุพืชข้ึนทะเบียนเลขที่	012/2556	เมื่อวันที่	14	พฤษภาคม	2556 

ทุเรียนลูกผสม
สายพันธ์ุ11-341-1
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ทุเรียนลูกผสม
สายพันธ์ุ12-21-1

พืชสวนพันธุ์ดีเล่ม3
พันธุ์ใหม่



ทุเรียนลูกผสม
สายพันธ์ุ12-21-1

ทุเรียนลูกผสม: สายพันธุ์12-21-1
ชื่อวิทยาศาสตร์:  Durio zibethinus	Murray	
ชื่อสามัญ: 	Durian,	ทุเรียน	
ประวัติ 
	 ทุเรียนลูกผสมสายพันธ์ุ	 12-21-1	 เกิดจากการผสมพันธ์ุระหว่างแม่พันธ์ุก้านยาวกับ
พ่อพันธ์ุผสมเปิด	 	 มีคุณภาพดีตามมาตรฐานคุณภาพทุเรียนของประเทศไทย	พ.ศ.	 2541	 อายุ
เก็บเกี่ยวสั้น	และอยู่ระหว่างการเสนอเป็นพันธ์ุแนะนำ	ทุเรียนพันธ์ุจันทบุรี	84-5	ได้ดำเนินการ
วิจัยและปรับปรุงพันธ์ุท่ีศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี	 โดยเร่ิมดำเนินการรวบรวมพันธ์ุ	 ศึกษา
ลักษณะประจำพันธ์ุต่างๆ	 คัดเลือกพ่อ-แม่พันธ์ุเพ่ือทำการผสมข้ามพันธ์ุทุเรียนเพ่ือผลิตทุเรียน
ลูกผสมและคัดเลือกทุเรียนลูกผสมตามข้ันตอนการปรับปรุงพันธ์ุตั้งแต่ป	ี 2531-2544	 	 ต่อมา
ได้มีการประเมินและคัดเลือกทุเรียนลูกผสมชั่วที่	1	ระหว่างปี	2545-2553	ได้ลูกผสมดีเด่นที่มี
คุณสมบัติอายุเก็บเกี่ยวสั้น	ปานกลาง	เป็นสายพันธ์ุต้นฤดูจำนวน	3	สายพันธ์ุ	คือ	ลูกผสมสาย
พันธ์ุ	11-341-1	สายพันธ์ุ	12-21-1	และ	สายพันธ์ุ	11-241-9	รวมระยะเว	ลา	การวิจัย	23	ปี 
 

ลักษณะประจำพันธ์ุ 
	 ลำต้นทรงพุ่มรูปฉัตร	พุ่มโปร่ง	กิ่งแขนงห่าง	 เจริญเติบโตดี	ลำต้นสูงประมาณ	10	 เมตร	 ใบมีขนาดยาวและใหญ่	ทรง
ยาวรี	ปลายใบเรียวแหลม	ขอบใบเรียบ	กว้าง	4.4	เซนติเมตร	ยาว	12.83	เซนติเมตร	ช่อดอกเป็นแบบช่อเชิงหลั่น	ดอกสมบูรณ์
เพศ	กลีบดอกสีขาวอมเหลือง	มี	 5	กลีบ	ทรงผลกลมรี	น้ำหนักผล	3.15-3.93	กิโลกรัม	ก้านผลยาว	5.33	 เซนติเมตร	พูสีเนื้อ
เหลืองเข้ม	 รสชาติดี	 หวานมันมาก	 	 เน้ือละเอียดเหนียวปานกลาง	 	 กล่ินปลานกลาง	 เม่ือต้นทุเรียนอายุประมาณ	 15	 ปี	 จะมี
ความแข็งแรงและสมบูรณ์	 เปอร์เซ็นต์การติดผลเฉลี่ยหลังดอกบานได้	 4	 สัปดาห์	 ประมาณ	 1.32-6.45	 เปอร์เซ็นต์	 อายุการ	 
เก็บเกี่ยวปานกลาง	อยู่ระหว่าง	100-109	 วัน	หลังดอกบาน	ผลผลิต	40.98-45.68	กิโลกรัมต่อต้น	หรือเฉลี่ย	45.68	กิโลกรัม
ต่อต้น	(เฉลี่ย	7	ปี)	

 

ลักษณะเด่น 
	 1.		 อายุเก็บเกี่ยวสั้น	 100-109	 วัน	 หลังดอกบาน	 หรือเฉลี่ย	 104	 วัน	
(เฉลี่ย		5	ปี)	ซึ่งยาวกว่าพันธ์ุกระดุมทอง	8.33	เปอร์เซ็นต์	โดยดอกบานช่วงปลาย
เดือนมกราคม	และเก็บเกี่ยวได้ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม	
	 2.		 เปอร์เซ็นต์การติดผลเม่ือ	 4	 สัปดาห์หลังดอกบาน	 คือ	 1.32-6.45	
เปอร์เซ็นต์	หรือเฉลี่ยอยู่ที่	3.89	เปอร์เซ็นต์	(เฉลี่ย	5	ปี)		
	 3.		 ลักษณะภายนอกมีพูสมบูรณ์	 ทรงผลกลมรี	 ก้านผลยาว	 5.33	
เซนติเมตร		น้ำหนักผล	3.42	กิโลกรัม	ความหนาเปลือก	1.66	เซนติเมตร	เนื้อหนา	
1.20	 เซนติเมตร	 เปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบ	 28.07	 เปอร์เซ็นต	์ เน้ือสีเหลืองเข้ม	 หรือ	

Yellow	Orange	 Group	 15D	 โดยใช้แผ่นเทียบสีของ	 The	 Royal	 Horticulture	 Society	 รสชาติด	ี หวานมันมาก	 เนื้อ
ละเอียด	เหนียวปานกลาง	กลิ่นปานกลาง	
 

พื้นที่แนะนำ 
	 เขตปลูกทุเรียนภาคตะวันออก	เช่น	จังหวัดจันทบุร	ี	ตราด		ระยอง		หรือ	ภาคอื่นๆ	ที่มีสภาพภูมิอากาศใกล้เคียงกับ
ภาคตะวันออก	
 

ข้อจำกัด 
	 ให้ระวังโรครากเน่าในทุเรียน	
 

วันที่รับรองพันธ์ุพืชขึ้นทะเบียน 
	 กรมวิชาการเกษตรรับรองเป็นพันธ์ุพืชข้ึนทะเบียนเลขที่	013/2556	เมื่อวันที่	14	พฤษภาคม	2556					
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ทุเรียนลูกผสม
สายพันธ์ุ11-241-9

พืชสวนพันธุ์ดีเล่ม3
พันธุ์ใหม่



ทุเรียนลูกผสม
สายพันธ์ุ11-241-9

ทุเรียนลูกผสม: สายพันธุ์11-241-9
ชื่อวิทยาศาสตร์:  Durio zibethinus	Murray	
ชื่อสามัญ: 	Durian,	ทุเรียน	
ประวัติ 
	 ทุเรียนลูกผสมสายพันธ์ุ	 11-241-9	 เกิดจากการผสมพันธ์ุระหว่างแม่พันธ์ุก้านยาวกับพ่อ
พันธ์ุหมอนทอง	 	 มีคุณภาพดีตามมาตรฐานคุณภาพทุเรียนของประเทศไทย	 พ.ศ.	 2541	 อายุเก็บ
เกี่ยวปานกลาง	 และอยู่ระหว่างการเสนอเป็นพันธ์ุแนะนำ	 ทุเรียนพันธ์ุจันทบุรี	 84-6	 ได้ดำเนินการ
วิจัยและปรับปรุงพันธ์ุท่ีศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี	 โดยเร่ิมดำเนินการรวบรวมพันธ์ุ	 ศึกษาลักษณะ
ประจำพันธ์ุต่างๆ	 คัดเลือกพ่อ-แม่พันธ์ุเพ่ือทำการผสมข้ามพันธ์ุทุเรียนเพ่ือผลิตทุเรียนลูกผสมและ
คัดเลือกทุเรียนลูกผสมตามข้ันตอนการปรับปรุงพันธ์ุตั้งแต่ป	ี 2531-2544	 	 ต่อมาได้มีการประเมิน
และคัดเลือกทุเรียนลูกผสมชั่วท่ี	 1	 ระหว่างป	ี 2545-2553	 ได้ลูกผสมดีเด่นท่ีมีคุณสมบัติอายุเก็บ
เกี่ยวสั้น	 ปานกลาง	 เป็นสายพันธ์ุต้นฤดูจำนวน	 3	 สายพันธ์ุ	 คือ	 ลูกผสมสายพันธ์ุ	 11-341-1	 สาย
พันธ์ุ	12-21-1	และ	สายพันธ์ุ	11-241-9	รวมระยะเวลาการวิจัย	23	ปี	
 

ลักษณะประจำพันธ์ุ 
	 ลำต้นทรงพุ่มรูปกรวย	พุ่มทึบ	มีกิ่งแตกถ่ี	กิ่งแผ่ออกเกือบขนานกับดิน	ลำต้นสูงประมาณ	15	เมตร	ใบมีขนาดยาวและ
ใหญ่	ทรงผลยาวรี	ปลายใบเรียวแหลม	ขอบใบเรียบ	กว้าง	4.81	เซนติเมตร	ยาว	15.17	เซนติเมตร	ช่อดอกเป็นแบบช่อเชิงหลั่น	
ดอกสมบูรณ์เพศ	กลีบดอกสีขาวอมเหลือง	มี	 5	 กลีบ	ผลขนาดปานกลาง	ทรงผลค่อนข้างกลมรูปไข่หรือทรงกระบอก	น้ำหนัก
ผล	2.54-3.67	กิโลกรัม		ก้านผลยาว	7.48-10.49	เซนติเมตร	พูไม่นูนเด่นชัด	ร่องพูไม่ลึก	หนามใหญ่สั้นห่างฐานกว้าง	หนามรูป
ทรงกระโจมคือขอบหนาท้ังสองข้างโค้งเข้า	 เน้ือไม่ค่อยหนามาก	 สีเน้ือเหลือง	 รสชาติดี	 หวานมัน	 	 เน้ือละเอียดเหนียว	 กลิ่น	 
ปานกลาง	 เม่ือต้นทุเรียนอายุประมาณ	 15	 ปี	 จะมีความแข็งแรงและสมบูรณ์	 เปอร์เซ็นต์การติดผลเฉล่ียหลังดอกบานได	้	 
4	 สัปดาห	์ ประมาณ	 5.31-11.22	 เปอร์เซ็นต	์ อายุการเก็บเกี่ยวปานกลาง	 112-118	 วัน	 หลังดอกบาน	 ผลผลิตเฉลี่ย	 33.69	
กิโลกรัมต่อต้น	(เฉลี่ย	7	ปี)		
 

ลักษณะเด่น 
	 1.		 อายุเก็บเกี่ยวปานกลาง	 112-118	 วัน	 หลังดอกบาน	 หรือเฉลี่ย	 115	 วัน	 (เฉลี่ย	 	 5	 ปี)	 โดยดอกบานช่วงปลาย
เดือนมกราคม	และเก็บเกี่ยวได้ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม	
	 2.		 เปอร์เซ็นตก์ารตดิผลเม่ือ	4	สปัดาหห์ลงัดอกบาน	คือ	5.31-11.22	เปอร์เซ็นต	์หรือเฉล่ีย	8.27	เปอร์เซ็นต	์(เฉล่ีย	5	ป)ี 
	 3.		 ลักษณะภายนอกมีพูสมบูรณ์	 ทรงผลกลมรี	 ก้านผลยาว	 7.63	 เซนติเมตร	 น้ำหนักผล	 2.90	 กิโลกรัม	 ความหนา
เปลือก	1.73	เซนติเมตร	เนื้อหนา	1.45	เซนติเมตร	เปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบ	21.63	เปอร์เซ็นต์	เนื้อสีเหลือง	หรือ	Yellow	Group	
10B	โดยใช้แผ่นเทียบสีของ	The	Royal	Horticulture	Society	รสชาติดี	หวานมันมาก	เนื้อละเอียด	เหนียว	กลิ่นปานกลาง	
 

พื้นที่แนะนำ 
	 เขตปลูกทุเรียนภาคตะวันออก	เช่น	จังหวัดจันทบุร	ี	ตราด		ระยอง		หรือ	ภาคอื่นๆ	ที่มีสภาพภูมิอากาศใกล้เคียงกับ
ภาคตะวันออก	
 

ข้อจำกัด 
	 ให้ระวังโรครากเน่าในทุเรียน	
 

วันที่รับรองพันธ์ุพืชขึ้นทะเบียน 
 กรมวิชาการเกษตรรับรองเป็นพันธ์ุพืชข้ึนทะเบียนเลขที่		014/2556	เมื่อวันที่	14	พฤษภาคม	2556						
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มะนาว
พันธ์ุM33

มะนาว: พันธุ์M33 
ชื่อวิทยาศาสตร์:  Citrus aurantifolia	(Christm.)	Swingle	
ชื่อสามัญ: 	lemon,	มะนาว	
ประวัติ 
	 มะนาวพันธ์ุ	M33	 เป็นมะนาวลูกผสมจากการผสมข้ามพันธ์ุระหว่างพันธ์ุ
แป้นรำไพเป็นแม่กับมะนาวพันธ์ุน้ำหอมเป็นพ่อ	 ท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
พิจิตร	ปี	2535-2538	ดำเนินการรวบรวมพันธ์ุ	การศึกษาลักษณะประจำพันธ์ุต่างๆ	
จำนวน	10	พันธ์ุ	 ในปี	2539-2540	คัดเลือกพ่อ-แม่พันธ์ุ	และผสมข้ามพันธ์ุมะนาว
จำนวน	3	คู่ผสม	คือ	พันธ์ุแป้นรำไพกับพันธ์ุน้ำหอม	พันธ์ุแป้นรำไพกับพันธ์ุหนังคัน
ธุลี	และพันธ์ุตาฮิติกับพันธ์ุแป้นรำไพ	และในปี	2541-2543	คัดเลือกมะนาวลูกผสม	
ซึ่งเปน็มะนาวลกูผสมระหว่างพันธ์ุแปน้รำไพกบัพันธ์ุน้ำหอม	 	 และในป	ี 2549-2553	
ไดพั้นธ์ุมะนาวท่ีมีความทนทานตอ่โรคแคงเกอร์	 มีการเจริญเติบโตดี	 ผลผลิตสูงและมี
คุณภาพดี	คือ	สายพันธ์ุ	M33	และได้เสนอขอเป็นพันธ์ุแนะนำ	มะนาวพันธ์ุพิจิตร	1	
    

ลักษณะประจำพันธ์ุ 
	 ลักษณะการเจริญเติบโตลำต้นแผ่ออก	มีหนามบนกิ่ง	ความยาวหนาม	0.66	 เซนติเมตร	ใบรูปไข่	 ใบมีสีเขียวเข้ม	ก้าน
ใบยาว	1.3	 เซนติเมตร	ขนาดของปลีกใบ	 (กว้างxยาว)	0.3x0.9	 เซนติเมตร	การติดผลเป็นกลุ่ม	ทรงผลแป้น	ขนาดผล	 (กว้างx
ยาว)	 5.0x4.7	 เซนติเมตร	 สีผิวเปลือกสีเขียว	 ความหนาของเปลือก	 2.4	 มิลลิเมตร	 สีของเน้ือผลเขียว-เหลือง	 จำนวนกลีบผล	
11.1	 กลีบต่อผล	 มีกลิ่นหอม	 สีของน้ำมะนาวสีขาว	 อายุการเก็บเกี่ยว	 4-5	 เดือน	 ปริมาณน้ำค้ัน	 20.5	 มิลลิลิตรต่อผล	 ความ
เป็นกรด	8.8	เปอร์เซ็นต์	
 

ลักษณะเด่น 
	 1.		 มะนาวสายพันธ์ุ	M33	 ทนทานต่อโรคแคงเกอร์ดีกว่ามะนาวพันธ์ุแป้นรำไพ	 (พันธ์ุการค้า)	 สายพันธ์ุ	M33	 พบ
อาการของโรคแคงเกอร์ที่ใบ	17.15	เปอร์เซ็นต์		ส่วนพันธ์ุแป้นรำไพพบอาการของโรคที่ใบ	78.3	เปอร์เซ็นต์	
	 2.		 เจริญเติบโตเร็ว	เมื่ออายุ	4	ปี	สายพันธ์ุ	M33	มีความสูงต้นเฉลี่ย	219	เซนติเมตร	พันธ์ุแป้นรำไพมีความสูงเฉลี่ย	
121	เซนติเมตร		
	 3.		 ให้ผลผลิตสูงกว่า	พันธ์ุแป้นรำไพร้อยละ	663	ผลผลิตเฉลี่ย	3	ปี	สายพันธ์ุ	M33	ให้ผลผลิตเฉลี่ย	794	กิโลกรัมต่อ
ไร่	พันธ์ุแป้นรำไพให้ผลผลิตเฉลี่ย	104	กิโลกรัมต่อไร่	
	 4.		 คุณภาพผลผลิต	
	 	 4.1		 น้ำหนักผล	มะนาว	สายพันธ์ุ	M33	มีน้ำหนักผล	67.2	กรัมตอ่ผล	สูงกว่ามะนาวพันธ์ุแปน้รำไพร้อยละ	35.5  
	 	 4.2		ปริมาณน้ำค้ัน	 มะนาวสายพันธ์ุ	M33	 มีปริมาณน้ำค้ัน	 20.5	 มิลลิลิตรต่อผล	 สูงกว่ามะนาวพันธ์ุแป้นรำไพ
ร้อยละ	17.1	
 

พื้นที่แนะนำ 
	 ปลูกได้ทั่วไปในพื้นที่มีแหล่งน้ำสมบูรณ์และไม่ขาดแคลนในช่วงฤดูแล้ง		
 

ข้อจำกัด 
	 ไม่ควรปลูกในพื้นที่ขาดแคลนแหล่งน้ำ	
 

วันที่รับรองพันธ์ุพืชขึ้นทะเบียน 
	 กรมวิชาการเกษตรรับรองเป็นพันธ์ุพืชข้ึนทะเบียนเลขที่	241/2548		เมื่อวันที่	25	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2548	
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กลุ่ม
ไม้ดอกไม้ประดับ



ว่านสี่ทิศ
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ว่านส่ีทิศ: พันธุ์ดอยช้าง02     

 

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Hippeastrum johnsonii	Bury	
ชื่อสามัญ:  Barbados	Lily,	ว่านสี่ทิศ	
ประวัติ 
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรท่ีสูงเชียงรายได้รวบรวมพันธ์ุว่านส่ีทิศ
จากประเทศเนเธอร์แลนด์	 ในปี	 2529-2537	 จำนวน	 	 7	พันธ์ุ	 นำมาปรับปรุง
พันธ์ุโดยการผสมเปิด	 และนำเมล็ดท่ีได้มาเพาะเพ่ือปลูกคัดเลือกในปี	 2535-
2536		ปี	2537	คัดเลือกสายพันธ์ุที่ดอกมีลักษณะสีเด่นๆ	แบ่งเป็น	2	กลุ่ม	คือ	
กลุ่มดอกสีแดง	และกลุ่มดอกสีขาว	จำนวน	10	พันธ์ุ	แล้วใช้หัวปลูกขยายพันธ์ุ
ต่อไป	ปี	2538-2545	 เปรียบเทียบพันธ์ุกลุ่มดอกสีแดงมี	6	พันธ์ุ	 (วาวี	01-06)	
และกลุ่มดอกสีขาวมี	4	พันธ์ุ	 (ดอกช้าง	01-04)	คัดเลือกได้สายพันธ์ุเด่น		4	พันธ์ุ	คือ	 ว่านสี่ทิศพันธ์ุวาวี	05	วาวี	06	ดอยช้าง	
02	และดอยช้าง	04	ปี	พ.ศ.	2546-2551	ปลูกรักษาพันธุกรรมพันธ์ุที่คัดเลือกได้	4	พันธ์ุ	ปี	2552-2553	นำว่านสี่ทิศทั้ง	4	พันธ์ุ	
ปลูกเปรียบเทียบกับพันธ์ุการค้า	คือ	พันธ์ุ	Red	Lion	ซึ่งเป็นที่นิยมในขณะนั้น	ใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกลักษณะเด่น	ศึกษา
ลักษณะทางกายภาพของว่านสี่ทิศแต่ละพันธ์ุ	สามารถคัดเลือกสายพันธ์ุดีเด่นได้	4	พันธ์ุ	คือ	ว่านสี่ทิศสายพันธ์ุวาวี	05	วาวี	06	
ดอยช้าง	 02	 และดอยช้าง	 04	 ปี	 2553-2554	 ขยายหัวพันธ์ุเพ่ือเตรียมให้กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการไม้ดอก	และจัดทำ
เอกสารเผยแพร่การปลูกว่านสี่ทิศ	หรือเป็นฐานพันธุกรรมใช้ปรับปรุงพันธ์ุต่อไป	รวมระยะเวลาการวิจัย	25	ปี	สำหรับว่านสี่ทิศ
พันธ์ุดอยช้าง	02	ได้นำเสนอขอเป็นพันธ์ุแนะนำ	ว่านสี่ทิศพันธ์ุวาวี	84-1	
 

ลักษณะประจำพันธ์ุ 
	 เป็นไม้ดอกประเภทหัว	ระบบรากย่อย	เป็นหัวใต้ดินแบบ	tunicate	bulb	ยาว	10	เซนติเมตร	สีขาว	ใบเป็นใบเดียว	
เรียงตัวแบบสลับ	รูปแถบ	ขอบใบเรียบ	ฐานใบมนป้าน	แผ่นใบหนา	ปลายใบแหลม	ใบอวบน้ำ	สีเขียวอ่อน	ขนาด	(กว้างxยาว)	
4.5x30	เซนติเมตร	จำนวน	4-5	ใบ	ช่อดอกเป็นช่อซี่ร่มมี	2-4	ก้านช่อดอก	ดอกสมบูรณ์เพศรูปแตร	ขนาด	(กว้างxยาว)	15x16	
เซนติเมตร	 ความยาวก้านดอก	 4	 มิลลิเมตร	 ขนาดกลีบดอก	กว้างxยาว	 6x10	 เซนติเมตร	 สีกลีบดอกมีสีขาวและมีเส้นสีแดงที่
กลีบดอก	จำนวนดอก	4	ดอกต่อช่อ	ความยาวก้านช่อดอก	30	เซนติเมตร	ขนาดดอกปานกลาง	การเรียงกลีบดอกสลับ		2	ชั้น	
จำนวนใบขณะออกดอก	3-4	ใบ	ช่วงเวลาดอกบานเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน	ระยะการออกดอก	60	วัน	
 

ลักษณะเด่น 
	 1.		 กลีบดอกสีขาว	กลีบดอกชั้นนอก	3	กลีบ	ชั้นใน	3	กลีบ	วางซ้อนเป็นรูปวงกลม	ดอกมีขนาด	15x16	เซนติเมตร	
	 2.		 กลีบดอกมีเส้นสีแดง	2	กลุ่ม	เรียงตามความยาวของกลีบดอกจากโคนถึงปลาย	
	 3.		 ออกดอกเป็นช่อ	จำนวน	4	ดอกต่อช่อ	บานทีละคู่	จำนวนวันแทงช่อดอกหลังปลูก	21	วัน	
	 4.		 อายุการปักแจกัน	8	วัน	
 

พื้นที่แนะนำ 
	 ปลูกได้ทั่วไปในดินที่มีความสมบูรณ์	ระบายน้ำดี	
 

ข้อจำกัด 
	 หัวพันธ์ุที่จะนำมาปลูกต้องผ่านความเย็น	โดยเก็บที่อุณภูมิ	6-13	องศาเซลเซียส	เป็นเวลา	6	สัปดาห์	เพื่อกระตุ้นการ
ออกดอก	
 
วันที่รับรองพันธ์ุพืชขึ้นทะเบียน 
	 กรมวิชาการเกษตรรับรองเป็นพันธ์ุพืชข้ึนทะเบียนเลขที่		031/2556	เมื่อวันที่	4	มิถุนายน	2556	
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ว่านส่ีทิศ: พันธุ์ดอยช้าง04     

 

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Hippeastrum johnsonii Bury	
ชื่อสามัญ: 	Barbados	Lily,	ว่านสี่ทิศ	
ประวัติ 
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรท่ีสูงเชียงรายได้รวบรวมพันธ์ุว่านส่ีทิศ
จากประเทศเนเธอร์แลนด์	 ในปี	2529-2537	จำนวน	 	7	พันธ์ุ	นำมาปรับปรุง
พันธ์ุโดยการผสมเปิด	 และนำเมล็ดท่ีได้มาเพาะเพ่ือปลูกคัดเลือกในป	ี 2535-
2536		ปี	2537	คัดเลือกสายพันธ์ุที่ดอกมีลักษณะสีเด่นๆ	แบ่งเป็น	2	กลุ่ม	คือ	
กลุ่มดอกสีแดง	และกลุ่มดอกสีขาว	จำนวน	10	พันธ์ุ	แล้วใช้หัวปลูกขยายพันธ์ุ
ต่อไป	ปี	2538-2545	เปรียบเทียบพันธ์ุกลุ่มดอกสีแดงมี	6	พันธ์ุ	(วาวี	01-06)	
และกลุ่มดอกสีขาวมี	4	พันธ์ุ	 (ดอกช้าง	01-04)	คัดเลือกได้สายพันธ์ุเด่น		4	พันธ์ุ	คือ	 ว่านสี่ทิศพันธ์ุวาวี	05	วาวี	06	ดอยช้าง	
02	และดอยช้าง	04	ปี	พ.ศ.	2546-2551	ปลูกรักษาพันธุกรรมพันธ์ุที่คัดเลือกได้	4	พันธ์ุ	ปี	2552-2553	นำว่านสี่ทิศทั้ง	4	พันธ์ุ	
ปลูกเปรียบเทียบกับพันธ์ุการค้า	คือ	พันธ์ุ	Red	Lion	ซึ่งเป็นที่นิยมในขณะนั้น	ใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกลักษณะเด่น	ศึกษา
ลักษณะทางกายภาพของว่านสี่ทิศแต่ละพันธ์ุ	สามารถคัดเลือกสายพันธ์ุดีเด่นได้	4	พันธ์ุ	คือ	ว่านสี่ทิศสายพันธ์ุวาวี	05	วาวี	06	
ดอยช้าง	 02	 และดอยช้าง	 04	 ปี	 2553-2554	 ขยายหัวพันธ์ุเพ่ือเตรียมให้กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการไม้ดอก	และจัดทำ
เอกสารเผยแพร่การปลูกว่านสี่ทิศ	หรือเป็นฐานพันธุกรรมใช้ปรับปรุงพันธ์ุต่อไป	รวมระยะเวลาการวิจัย	25	ปี	สำหรับว่านสี่ทิศ
พันธ์ุดอยช้าง	04	ได้นำเสนอขอเป็นพันธ์ุแนะนำ	ว่านสี่ทิศพันธ์ุวาวี	84-2	
 

ลักษณะประจำพันธ์ุ 
	 เป็นไม้ดอกประเภทหัว	ระบบรากย่อย	เป็นหัวใต้ดินแบบ	tunicate	bulb	กว้าง	10	เซนติเมตร	ยาว	6	เซนติเมตร	สี
ขาว	ใบเป็นใบเดียว	เรียงตัวแบบสลับ	รูปแถบ	ขอบใบเรียบ	ฐานใบมนป้าน	แผ่นใบหนา	ปลายใบแหลม	ใบอวบน้ำ	สีเขียวอ่อน	
ขนาด	 (กว้างxยาว)	 4x21	 เซนติเมตร	 จำนวน	 4	 ใบ	 ช่อดอกเป็นช่อซ่ีร่มมี	 2-4	 ก้านช่อดอก	 ดอกสมบูรณ์เพศรูปแตร	 ขนาด	
(กว้างxยาว)	13x13	เซนติเมตร	ความยาวก้านดอก	5	มิลลิเมตร	ขนาดกลีบดอก	(กว้างxยาว)		5x12	เซนติเมตร	สีกลีบดอกมีสี
ขาวประชมพูขอบกลีบสีแดง	 จำนวนดอก	 4	 ดอกต่อช่อ	 ความยาวก้านช่อดอก	 24	 เซนติเมตร	 ขนาดดอกปานกลาง	 การเรียง
กลบีดอกสลบั	2	ชัน้	จำนวนใบขณะออกดอก	4	ใบ	ชว่งเวลาดอกบานเดอืนกมุภาพันธ์ถึงเดอืนเมษายน	ระยะการออกดอก	60	วัน 

 

ลักษณะเด่น 
	 1.		 กลีบดอกสีขาว	กลีบดอกชั้นนอก	3	กลีบ	ชั้นใน	3	กลีบ	วางซ้อนเป็นรูปวงกลม	ดอกมีขนาด	15x16	เซนติเมตร	
	 2.		 ขอบกลีบดอกสีชมพูแดง	 มีเส้นสีชมพูแดงเรียงตามความยาวของกลีบดอก	 และมีจุดประสีชมพูแดงกระจายท่ัว
กลีบ	ยกเว้นโคนกลีบ	
	 3.		 ออกดอกเป็นช่อ	จำนวน	4	ดอกต่อช่อ	บานทีละคู่	จำนวนวันแทงช่อดอกหลังปลูก	29	วัน	
	 4.		 อายุการปักแจกัน	7	วัน	
 

พื้นที่แนะนำ 
	 ปลูกได้ทั่วไปในดินที่มีความสมบูรณ์	ระบายน้ำดี	
 

ข้อจำกัด 
	 หัวพันธ์ุที่จะนำมาปลูกต้องผ่านความเย็น	โดยเก็บที่อุณภูมิ	6-13	องศาเซลเซียส	เป็นเวลา	6	สัปดาห์	เพื่อกระตุ้นการ
ออกดอก	
 

วันที่รับรองพันธ์ุพืชขึ้นทะเบียน 
	 กรมวิชาการเกษตรรับรองเป็นพันธ์ุพืชข้ึนทะเบียนเลขที่		032/2556	เมื่อวันที่	4	มิถุนายน	2556 
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ว่านสี่ทิศ
พันธ์ุวาวี05

พืชสวนพันธุ์ดีเล่ม3
พันธุ์ใหม่



ว่านส่ีทิศ: พันธุ์วาวี05     

 

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Hippeastrum johnsonii	Bury	
ชื่อสามัญ: 	Barbados	Lily,	ว่านสี่ทิศ	
ประวัติ 
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรท่ีสูงเชียงรายได้รวบรวมพันธ์ุว่านส่ีทิศ
จากประเทศเนเธอร์แลนด์	ในปี	2529-2537	จำนวน		7	พันธ์ุ	นำมาปรับปรุงพันธ์ุ
โดยการผสมเปิด	 และนำเมล็ดที่ได้มาเพาะเพื่อปลูกคัดเลือกในปี	 2535-2536	 	 ปี	
2537	คัดเลือกสายพันธ์ุที่ดอกมีลักษณะสีเด่นๆ	 แบ่งเป็น	 2	 กลุ่ม	 คือ	 กลุ่มดอกสี
แดง	 และกลุ่มดอกสีขาว	 จำนวน	 10	 พันธ์ุ	 แล้วใช้หัวปลูกขยายพันธ์ุต่อไป	 ปี	
2538-2545	เปรียบเทียบพันธ์ุกลุ่มดอกสีแดงมี	6	พันธ์ุ	(วาวี	01-06)	และกลุ่มดอกสีขาวมี	4	พันธ์ุ	(ดอยช้าง	01-04)	คัดเลือก
ได้สายพันธ์ุเด่น		4	พันธ์ุ	คือ	ว่านสี่ทิศพันธ์ุวาวี	05	วาวี	06	ดอยช้าง	02	และดอยช้าง	04	ปี	พ.ศ.	2546-2551	ปลูกรักษาพันธุ
กรรมพันธ์ุที่คัดเลือกได้	4	พันธ์ุ	ปี	2552-2553	นำว่านสี่ทิศทั้ง	4	พันธ์ุ	ปลูกเปรียบเทียบกับพันธ์ุการค้า	คือ	พันธ์ุ	Red	Lion	ซึ่ง
เป็นที่นิยมในขณะนั้น	 ใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกลักษณะเด่น	ศึกษาลักษณะทางกายภาพของว่านสี่ทิศแต่ละพันธ์ุ	สามารถคัด
เลือกสายพันธ์ุดีเด่นได้	4	พันธ์ุ	คือ	ว่านสี่ทิศสายพันธ์ุวาวี	05	วาวี	06	ดอยช้าง	02	และดอยช้าง	04	ปี	2553-2554	ขยายหัว
พันธ์ุเพื่อเตรียมให้กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการไม้ดอก	และจัดทำเอกสารเผยแพร่การปลูกว่านสี่ทิศ	หรือเป็นฐานพันธุกรรม
ใช้ปรับปรุงพันธ์ุต่อไป	รวมระยะเวลาการวิจัย	25	ปี	สำหรับว่านสี่ทิศพันธ์ุวาวี	05	ได้นำเสนอขอเป็นพันธ์ุแนะนำ	ว่านสี่ทิศพันธ์ุ
วาวี	84-3	
 

ลักษณะประจำพันธ์ุ 
	 	 เป็นไม้ดอกประเภทหัว	 ระบบรากย่อย	 เป็นหัวใต้ดินแบบ	 tunicate	 bulb	 กว้าง	 11	 เซนติเมตร	 ยาว	 8	
เซนติเมตร	สีขาว	ใบเป็นใบเดียว	เรียงตัวแบบสลับ	รูปแถบ	ขอบใบเรียบ	ฐานใบมนป้าน	แผ่นใบหนา	ปลายใบแหลม	ใบอวบน้ำ	
สีเขียวอ่อน	ขนาด	(กว้างxยาว)	3x36	เซนติเมตร	จำนวน	4	ใบ	ช่อดอกเป็นช่อซี่ร่มมี	2-4	ก้านช่อดอก	ดอกสมบูรณ์เพศรูปแตร	
ขนาด	(กว้างxยาว)	15x13	เซนติเมตร	ความยาวก้านดอก	3.5	มิลลิเมตร	ขนาดกลีบดอก	(กว้างxยาว)	6x12	เซนติเมตร	สีกลีบ
ดอกมีสีแดงสดมีแฉกสีขาวท่ีกลางกลีบ	 จำนวนดอก	 4	 ดอกต่อช่อ	 ความยาวก้านช่อดอก	 30	 เซนติเมตร	 ขนาดดอกปานกลาง	
การเรียงกลีบดอกสลับ	 2	 ชั้น	 จำนวนใบขณะออกดอก	 3-4	 ใบ	 ช่วงเวลาดอกบานเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน	 ระยะการ
ออกดอก	60	วัน	
 

ลักษณะเด่น 
	 1.		 กลีบดอกสีแดงสด	ปลายแหลม		กลีบดอกชั้นนอก	3	กลีบ	ชั้นใน	3	กลีบ	วางสลับเป็น	2	ชั้นโคนกลีบดอกสีเขียว
เป็นทางยาวสีขาวถึงกลางกลีบ		ดอกมีขนาด	15x14	เซนติเมตร	
	 2.		 ออกดอกเป็นช่อ	จำนวน	4	ดอกต่อช่อ	บานทีละคู่	จำนวนวันแทงช่อดอกหลังปลูก	28	วัน	
	 3.		 อายุการปักแจกัน	8	วัน	
 

พื้นที่แนะนำ 
	 ปลูกได้ทั่วไปในดินที่มีความสมบูรณ์	ระบายน้ำดี	
 

ข้อจำกัด 
	 หัวพันธ์ุที่จะนำมาปลูกต้องผ่านความเย็น	โดยเก็บที่อุณภูมิ	6-13	องศาเซลเซียส	เป็นเวลา	6	สัปดาห์	เพื่อกระตุ้นการ
ออกดอก	
 

วันที่รับรองพันธ์ุพืชขึ้นทะเบียน 
	 กรมวิชาการเกษตรรับรองเป็นพันธ์ุพืชข้ึนทะเบียนเลขที่		033/2556	เมื่อวันที่	4	มิถุนายน	2556									
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ว่านสี่ทิศ
พันธ์ุวาวี06
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ว่านส่ีทิศ: พันธุ์วาวี06     

 

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Hippeastrum johnsonii Bury	
ชื่อสามัญ:		Barbados	Lily,	ว่านสี่ทิศ	
ประวัติ 
	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรท่ีสูงเชียงรายได้รวบรวมพันธ์ุว่านส่ีทิศ
จากประเทศเนเธอร์แลนด์	ในปี	2529-2537	จำนวน		7	พันธ์ุ	นำมาปรับปรุงพันธ์ุ
โดยการผสมเปิด	 และนำเมล็ดที่ได้มาเพาะเพื่อปลูกคัดเลือกในปี	 2535-2536	 	 ปี	
2537	คัดเลือกสายพันธ์ุที่ดอกมีลักษณะสีเด่นๆ	 แบ่งเป็น	 2	 กลุ่ม	 คือ	 กลุ่มดอกสี
แดง	 และกลุ่มดอกสีขาว	 จำนวน	 10	 พันธ์ุ	 แล้วใช้หัวปลูกขยายพันธ์ุต่อไป	 ปี	
2538-2545	เปรียบเทียบพันธ์ุกลุ่มดอกสีแดงมี	6	พันธ์ุ	(วาวี	01-06)	และกลุ่มดอกสีขาวมี	4	พันธ์ุ	(ดอกช้าง	01-04)	คัดเลือก
ได้สายพันธ์ุเด่น		4	พันธ์ุ	คือ	ว่านสี่ทิศพันธ์ุวาวี	05	วาวี	06	ดอยช้าง	02	และดอยช้าง	04	ปี	พ.ศ.	2546-2551	ปลูกรักษาพันธุ
กรรมพันธ์ุที่คัดเลือกได้	4	พันธ์ุ	ปี	2552-2553	นำว่านสี่ทิศทั้ง	4	พันธ์ุ	ปลูกเปรียบเทียบกับพันธ์ุการค้า	คือ	พันธ์ุ	Red	Lion	ซึ่ง
เป็นที่นิยมในขณะนั้น	 ใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกลักษณะเด่น	ศึกษาลักษณะทางกายภาพของว่านสี่ทิศแต่ละพันธ์ุ	สามารถคัด
เลือกสายพันธ์ุดีเด่นได้	4	พันธ์ุ	คือ	ว่านสี่ทิศสายพันธ์ุวาวี	05	วาวี	06	ดอยช้าง	02	และดอยช้าง	04	ปี	2553-2554	ขยายหัว
พันธ์ุเพื่อเตรียมให้กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการไม้ดอก	และจัดทำเอกสารเผยแพร่การปลูกว่านสี่ทิศ	หรือเป็นฐานพันธุกรรม
ใช้ปรับปรุงพันธ์ุต่อไป	 รวมระยะเวลาการวิจัย	 25	 ป	ี 	 สำหรับว่านส่ีทิศพันธ์ุวาวี	 06	 	 ได้นำเสนอขอเป็นพันธ์ุแนะนำ	 ว่านสี่ทิศ
พันธ์ุวาวี	84-4	
 

ลักษณะประจำพันธ์ุ 
	 เป็นไม้ดอกประเภทหัว	ระบบรากย่อย	 เป็นหัวใต้ดินแบบ	tunicate	bulb	กว้าง	8	 เซนติเมตร	ยาว	6	 เซนติเมตร	สี
ขาว	ใบเป็นใบเดียว	เรียงตัวแบบสลับ	รูปแถบ	ขอบใบเรียบ	ฐานใบมนป้าน	แผ่นใบหนา	ปลายใบแหลม	ใบอวบน้ำ	สีเขียวอ่อน	
ขนาด	 (กว้างxยาว)	 3x39	 เซนติเมตร	 จำนวน	 4	 ใบ	 ช่อดอกเป็นช่อซ่ีร่มมี	 2-4	 ก้านช่อดอก	 ดอกสมบูรณ์เพศรูปแตร	 ขนาด	
(กว้างxยาว)	18x14	เซนติเมตร	ความยาวก้านดอก	6	มิลลิเมตร	ขนาดกลีบดอก	(กว้างxยาว)	6-7x12	เซนติเมตร	สีกลีบดอกมีสี
แดงมีลายคล้ายร่างแหตรงกลางของกลีบมีแฉกสีขาว	 จำนวนดอก	 4	 ดอกต่อช่อ	 ความยาวก้านช่อดอก	 20	 เซนติเมตร	 ขนาด
ดอกปานกลาง	การเรียงกลีบดอกสลับ	2	ชั้น	จำนวนใบขณะออกดอก	4	ใบ	ช่วงเวลาดอกบานเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน	
ระยะการออกดอก	60	วัน	
 

ลักษณะเด่น 
	 1.		 กลีบดอกสีแดงมีลายคล้ายร่างแห		กลีบดอกชั้นนอก	3	กลีบ	ชั้นใน	3	กลีบ	วางซ้อนสลับเป็น	2	ชั้น	 โคนกลีบสี
เขียวเป็นทางยาวสีขาวถึงกลางกลีบ	ดอกมีขนาด	14x13	เซนติเมตร	 	
	 2.		 ออกดอกเป็นช่อ	จำนวน	4	ดอกต่อช่อ	บานทีละคู่		
	 3.		 อายุการปักแจกัน	7	วัน	
 

พื้นที่แนะนำ 
	 ปลูกได้ทั่วไปในดินที่มีความสมบูรณ์	ระบายน้ำดี	
 

ข้อจำกัด 
	 หัวพันธ์ุที่จะนำมาปลูกต้องผ่านความเย็น	โดยเก็บที่อุณภูมิ	6-13	องศาเซลเซียส	เป็นเวลา	6	สัปดาห์	เพื่อกระตุ้นการ
ออกดอก	
 

วันที่รับรองพันธ์ุพืชขึ้นทะเบียน 
	 กรมวิชาการเกษตรรับรองเป็นพันธ์ุพืชข้ึนทะเบียนเลขที่		034/2556		เมื่อวันที่	4	มิถุนายน	2556		
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หน้าวัว
พันธ์ุห้างฉัตร024
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หน้าวัว
พันธ์ุห้างฉัตร024

หน้าวัว: พันธุ์ห้างฉัตร024
 
ชื่อวิทยาศาสตร์:  Anthurium andraeanum	Hort.	
ชื่อสามัญ:  Anthurium,	หน้าวัว	
ประวัติ 
	 หน้าวัวพันธ์ุห้างฉัตร	 024	 หรือ	 หน้าวัวพันธ์ุลำปาง	 84-1	 สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพ
แวดล้อมได้ดี	อยู่ระหว่างการเสนอเป็นพันธ์ุแนะนำ	 ได้ดำเนินการวิจัยและปรับปรุงพันธ์ุที่ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรลำปาง	 เกิดจากการผสมพันธ์ุแบบผสมเปิดระหว่างแม่พันธ์ุผกามาศและพ่อ
พันธ์ุท่ีไม่ทราบแน่ชัด	 เพ่ือให้ได้พันธ์ุหน้าวัวตัดดอกรูปหัวใจพันธ์ุใหม่	 คัดเลือกต้นพันธ์ุ	 ท่ีปลูกจาก
เมล็ด	 และพันธ์ุท่ีมีความคงตัวของคุณภาพดอกในรอบ	 1	 ปี	 และเปรียบเทียบพันธ์ุลูกผสมกับพ่อ-
แม่พันธ์ุและพันธ์ุใกล้เคียง	 ตามข้ันตอนการปรับปรุงพันธ์ุระหว่างปี	 2539-2554	 สามารถคัดเลือก
ได้หน้าวัวลูกผสมดีเด่นตามหลักเกณฑ์ได้จำนวน	5	พันธ์ุ	คือ	หน้าวัวพันธ์ุห้างฉัตร	024	028	034	
049	และ	132	รวมระยะเวลาการวิจัย	15	ปี	
 

ลักษณะประจำพันธ์ุ 
	 ขนาดต้น	36-60	เซนติเมตร	แผ่นใบยาว	21-30	เซนติเมตร	กว้าง	16-20	เซนติเมตร	ใบรูปร่างหอกแกมไข่	สีเขียวอ่อน	
ก้านใบไม่ปรากฏสีม่วงแดงหรือปรากฏน้อยมาก	 หูใบโค้งเข้าหากันแต่ไม่สัมผัสกัน	 ใบเป็นคล่ืน	 เส้นกลางใบนูน	 ปลายใบรูป
แหลม	 ก้านช่อดอกยาว	 46-55	 เซนติเมตร	 จานรองดอกยาว	 10.1-15	 เซนติเมตร	 กว้าง	 15	 เซนติเมตร	 หูจานรองดอกเป็นหู
พนม	 ปลายจานรองดอกรูปทรงมนติ่งแหลม	 ความสมมาตรของจานรองดอกปานกลาง	 สีจานรองดอกมีสีเดียว	 สีบนจานรอง
ดอก	 Orange-Red	 Group	 30A	 และสีหลักด้านล่าง	 Orange-Red	 Group	 32A	 โดยใช้แผ่นเทียบสีของ	 The	 Royal	
Horticulture	Society	ความยาวของปลีดอกมากกว่า	120	 เปอร์เซ็นต์	ขนาดของปลีดอกน้อยกว่า	0.8	 เซนติเมตร	 ไม่ปรากฏ
การม้วนงอของปลี	แกนปลีดอกโค้งงอมาก	ปลีดอกก่อนผสมเกสรมีสีเหลือง	หลังผสมมีสีขาว	
 

ลักษณะเด่น 
	 1.		 จานรองดอกสีส้มเข้ม	 หรือ	 Orange-Red	 Group	 30A โดยใช้แผ่นเทียบสีของ	 The	 Royal	 Horticulture	
Society	จานรองดอกหนา	ขนาด	8.5x12.9	เซนติเมตร	
	 2.		 จำนวนดอก	6	ดอกต่อต้นต่อปี	
	 3.		 อายุการปักแจกัน	12	วัน	
	 4.		 ความยาวก้านดอก	48.4	เซนติเมตร	
	 5.		 ปลีสีขาวเหลือง			
 

พื้นที่แนะนำ 
	 ปลูกได้ท่ัวไปแต่ควรมีความเข้มแสงช่วง	 1,000-15,000	 lux	 โดยช่วงท่ีดีท่ีสุดคือ	 10,000	 lux	 อุณหภูมิท่ีเหมาะสม
สำหรับการปลูกหน้าวัวอยู่ระหว่าง	14-13	องศาเซลเซียส	ความชื้นสัมพัทธ์ควรอยู่ระหว่าง	70-80	เปอร์เซ็นต์	
 

ข้อจำกัด 
	 1.	 ไม่แตกกอ	ทำให้การขยายพันธ์ุในช่วงแรกต้องใช้วิธีการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ	 แต่เม่ืออายุมากข้ึนสามารถใช้วิธีตัดยอด
ชำได้	
	 2.	ปลูกในสภาพโรงเรือนที่มีอุณภูมิ	 14-30	องศาเซลเซียส	ความชื้นสัมพัทธ์	 70-80	 เปอร์เซ็นต์	 และวัสดุปลูกถ่ายเท
อากาศด	ี ไม่ชอบแดดจัดและลมโกรก	 ต้องการความชื้นสูง	 ต้องการแสง	 20-30	 เปอร์เซ็นต์	 กอ่นปลูกหน้าวัวตอ้งทำโรงเรือนท่ี
คลมุหลงัคาดว้ย	ตาข่ายพรางแสง	ขนาด	70	เปอร์เซ็นต์	2	ชั้น		
 

วันที่รับรองพันธ์ุพืชขึ้นทะเบียน 
	 ยื่นคำขอเมื่อวันที่	8	กรกฎาคม	2556	ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำประกาศโฆษณา		
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พืชสวนพันธุ์ดีเล่ม3

พันธุ์ใหม่



หน้าวัว
พันธ์ุห้างฉัตร028

พืชสวนพันธุ์ดีเล่ม3
พันธุ์ใหม่



หน้าวัว
พันธ์ุห้างฉัตร028

หน้าวัว: พันธุ์ห้างฉัตร028
 

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Anthurium andraeanum	Hort.	
ชื่อสามัญ: 	Anthurium,	หน้าวัว	
ประวัติ 
	 หน้าวัวพันธ์ุห้างฉัตร	 028	 หรือ	 หน้าวัวพันธ์ุลำปาง	 84-2	 ช่วงฤดูหนาวหูจานรอง
ดอกมีสีเขียว	 และในช่วงฤดูร้อนความยาวจานรองดอกจะมากข้ึน	 อยู่ระหว่างการเสนอเป็น
พันธ์ุแนะนำ	 ได้ดำเนินการวิจัยและปรับปรุงพันธ์ุท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง	
เกิดจากการผสมพันธ์ุแบบผสมเปิดระหว่างแม่พันธ์ุผกามาศและพ่อพันธ์ุท่ีไม่ทราบแน่ชัด	
เพื่อให้ได้พันธ์ุหน้าวัวตัดดอกรูปหัวใจพันธ์ุใหม่	 คัดเลือกต้นพันธ์ุที่ปลูกจากเมล็ดและพันธ์ุที่มี
ความคงตัวของคุณภาพดอกในรอบ	 1	 ปี	 และเปรียบเทียบพันธ์ุลูกผสมกับพ่อ-แม่พันธ์ุและ
พันธ์ุใกล้เคียง	ตามข้ันตอนการปรับปรุงพันธ์ุระหว่างปี	2539-2554	สามารถคัดเลือกได้หน้า
วัวลูกผสมดีเด่นตามหลักเกณฑ์	ได้จำนวน	5	พันธ์ุ	คือ	หน้าวัวพันธ์ุห้างฉัตร	024	028	034	
049	และ	132	รวมระยะเวลาการวิจัย	15	ปี	
 

ลักษณะประจำพันธ์ุ 
	 ขนาดต้น	36-60	เซนติเมตร	แผ่นใบยาว	31-40	เซนติเมตร	และกว้าง	16-20	เซนติเมตร	ใบรูปร่างหอกแกมไข่	สีของ
ใบอ่อนแดงปนน้ำตาล	ก้านใบนูนปรากฏสีม่วงแดง	หูใบสัมผัสกัน	เส้นกลางใบนูน	ปลายใบเรียวแหลมแคบ	ก้านช่อดอกยาว	36-
45	 เซนติเมตร	 	 จานรองดอกยาวมากกว่า	20	 เซนติเมตร	กว้าง	15	 เซนติเมตร	หูจานรองดอกซ้อนทับกัน	ปลายจานรองดอก
เรียวแหลมแคบ	 ความสมมาตรของจานรองดอกปานกลาง	 สีจานรองดอกมีสีเดียว	 สีบนจานรองดอก	White	 Group	 155B	
และสีหลักด้านล่าง	White	Group	 155B	 โดยใช้แผ่นเทียบสีของ	 The	 Royal	Horticulture	 Society	 ความยาวของปลีดอก
ปานกลางประมาณ	76-100	 เปอร์เซ็นต์	 ขนาดของปลีดอกเล็กน้อยกว่า	 0.8	 เซนติเมตร	 ไม่ปรากฏการม้วนงอของปลี	 แกนปลี
ดอกโค้งงอลงมาก	ปลีดอกก่อนผสมเกสรมีสีแดงม่วง	หลังผสมมีสีขาว	
 

ลักษณะเด่น 
	 1.		 จานรองดอกสีขาว	White	Group	155B	 โดยใช้แผ่นเทียบสีของ	The	Royal	Horticulture	Society	จานรอง
ดอกหนา	ขนาด	13.6x15.6	เซนติเมตร	
	 2.		 จำนวนดอก	7	ดอกต่อต้นต่อปี	
	 3.		 อายุการปักแจกัน	13	วัน	
	 4.		 ความยาวก้านดอก	48.4	เซนติเมตร	
	 5.		 ปลีสีชมพูเขียว	
 

พื้นที่แนะนำ 
	 ปลูกได้ท่ัวไปแต่ควรมีความเข้มแสงช่วง	 1,000-15,000	 lux	 โดยช่วงท่ีดีท่ีสุดคือ	 10,000	 lux	 อุณหภูมิท่ีเหมาะสม
สำหรับการปลูกหน้าวัวอยู่ระหว่าง	14-13	องศาเซลเซียส	ความชื้นสัมพัทธ์ควรอยู่ระหว่าง	70-80	เปอร์เซ็นต์	
 

ข้อจำกัด 
	 1.		 ไม่แตกกอ	 ทำให้การขยายพันธ์ุในช่วงแรกต้องใช้วิธีการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ	 แต่เม่ืออายุมากข้ึนสามารถใช้วิธีตัด
ยอดชำได้	
	 2.		 ปลูกในสภาพโรงเรือนที่มีอุณภูมิ	14-30	องศาเซลเซียส	ความชื้นสัมพัทธ์	70-80	เปอร์เซ็นต์	และวัสดุปลูกถ่ายเท
อากาศด	ี ไม่ชอบแดดจัดและลมโกรก	 ต้องการความชื้นสูง	 ต้องการแสง	 20-30	 เปอร์เซ็นต์	 กอ่นปลูกหน้าวัวตอ้งทำโรงเรือนท่ี
คลมุหลงัคาดว้ยตาข่ายพรางแสง	ขนาด	70	เปอร์เซ็นต์	2	ชั้น		
 

วันที่รับรองพันธ์ุพืชขึ้นทะเบียน 
 ยื่นคำขอเมื่อวันที่	8	กรกฎาคม	2556	ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำประกาศโฆษณา		 
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พืชสวนพันธุ์ดีเล่ม3

พันธุ์ใหม่



หน้าวัว
พันธ์ุห้างฉัตร034

พืชสวนพันธุ์ดีเล่ม3
พันธุ์ใหม่



หน้าวัว
พันธ์ุห้างฉัตร034

หน้าวัว: พันธุ์ห้างฉัตร034
 
ชื่อวิทยาศาสตร์:  Anthurium andraeanum	Hort.	
ชื่อสามัญ: 	Anthurium,	หน้าวัว	
ประวัติ 
	 หน้าวัวพันธ์ุห้างฉัตร	034	หรือ	หน้าวัวพันธ์ุลำปาง	84-3	อยู่ระหว่างการเสนอเป็น
พันธ์ุแนะนำ	 ได้ดำเนินการวิจัยและปรับปรุงพันธ์ุท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง	
เกิดจากการผสมพันธ์ุแบบผสมเปิดระหว่างแม่พันธ์ุ	 Fantasia	 และพ่อพันธ์ุท่ีไม่ทราบแน่ชัด	
เพื่อให้ได้พันธ์ุหน้าวัวตัดดอกรูปหัวใจพันธ์ุใหม่	 คัดเลือกต้นพันธ์ุที่ปลูกจากเมล็ด	 และพันธ์ุที่
มีความคงตัวของคุณภาพดอกในรอบ	1	ปี	และเปรียบเทียบพันธ์ุลูกผสมกับพ่อ-แม่พันธ์ุและ
พันธ์ุใกล้เคียง	ตามข้ันตอนการปรับปรุงพันธ์ุระหว่างปี	2539-2554	สามารถคัดเลือกได้หน้า
วัวลูกผสมดีเด่น	ได้จำนวน	5	พันธ์ุ	คือ	หน้าวัวพันธ์ุห้างฉัตร	024	028	034	049	และ	132	
รวมระยะเวลาการวิจัย	15	ปี	
 

ลักษณะประจำพันธ์ุ 
	 ขนาดต้น	36-60	เซนติเมตร	แผ่นใบยาวมากกว่า	40	เซนติเมตร	และกว้างมากกว่า	20	เซนติเมตร	ใบรูปร่างหอกแกม
ไข่	สีเขียวปนน้ำตาล	ก้านใบปรากฏสีม่วงแดงเข้ม	หูใบซ้อนทับกัน		เส้นกลางใบนูน	ปลายใบรูปแหลมกว้าง	ก้านช่อดอกยาวมาก
กว่า	55	 เซนติเมตร	 	จานรองดอกยาวมากกว่า	20	 เซนติเมตร	กว้าง	15	 เซนติเมตร	หูจานรองดอกเป็นหูพนม	ปลายจานรอง
ดอกรูปทรงมนติ่งแหลม	ความสมมาตรของจานรองดอกมาก	สีจานรองดอกมีสีเดียว	สีบนจานรองดอก	Red	Group	46B	และ
สีหลักด้านล่าง	Red	Group	46D โดยใช้แผ่นเทียบสีของ	The	Royal	Horticulture	Society	ความยาวของปลีดอกมากกว่า	
120	 เปอร์เซ็นต์	 ขนาดของปลีดอกปานกลาง	 0.8-1.6	 เซนติเมตร	 ไม่ปรากฏการม้วนงอของปลี	 แกนปลีดอกโค้งงอลงมาก	ปลี
ดอกก่อนผสมเกสรมีสีส้ม	หลังผสมมีสีขาว	
 

ลักษณะเด่น 
	 1.		 จานรองดอกสีแดง	หรือ	Red	Group	46B	โดยใช้แผ่นเทียบสีของ	The	Royal	Horticulture	Society	จานรอง
ดอกหนา	ขนาด	12.9x14.4	เซนติเมตร	
	 2.		 จำนวนดอก	6	ดอกต่อต้นต่อปี	
	 3.		 อายุการปักแจกัน	14	วัน	
	 4.		 ความยาวก้านดอก	41.9	เซนติเมตร	
	 5.		 ปลีสีขาวเหลือง	
 

พื้นที่แนะนำ 
	 ปลูกได้ท่ัวไปแต่ควรมีความเข้มแสงช่วง	 1,000-15,000	 lux	 โดยช่วงท่ีดีท่ีสุดคือ	 10,000	 lux	 อุณหภูมิท่ีเหมาะสม
สำหรับการปลูกหน้าวัวอยู่ระหว่าง	14-13	องศาเซลเซียส	ความชื้นสัมพัทธ์ควรอยู่ระหว่าง	70-80	เปอร์เซ็นต์	
 

ข้อจำกัด 
	 1.		 ไม่แตกกอ	 ทำให้การขยายพันธ์ุในช่วงแรกต้องใช้วิธีการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ	 แต่เม่ืออายุมากข้ึนสามารถใช้วิธีตัด
ยอดชำได้	
	 2.		 ปลูกในสภาพโรงเรือนที่มีอุณภูมิ	14-30	องศาเซลเซียส	ความชื้นสัมพัทธ์	70-80	เปอร์เซ็นต์	และวัสดุปลูกถ่ายเท
อากาศดี	 ไม่ชอบแดดจัดและลมโกรก	 ต้องการความชื้นสูง	 ต้องการแสง	 20-30	 เปอร์เซ็นต์	 ก่อนปลูกหน้าวัวต้องทำโรงเรือนท่ี
คลุมหลังคาด้วยตาข่ายพรางแสง	ขนาด	70	เปอร์เซ็นต์	2	ชั้น		
 

วันที่รับรองพันธ์ุพืชขึ้นทะเบียน 
 ยื่นคำขอเมื่อวันที่	8	กรกฎาคม	2556	ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำประกาศโฆษณา		 
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พืชสวนพันธุ์ดีเล่ม3

พันธุ์ใหม่



หน้าวัว
พันธ์ุห้างฉัตร049

พืชสวนพันธุ์ดีเล่ม3
พันธุ์ใหม่



หน้าวัว: พันธุ์ห้างฉัตร049
 

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Anthurium andraeanum	Hort.	
ชื่อสามัญ: 	Anthurium,	หน้าวัว	
ประวัติ 
	 หน้าวัวพันธ์ุห้างฉัตร	 049	 หรือ	 หน้าวัวพันธ์ุลำปาง	 84-4	 สามารถขยายพันธ์ุโดยการเพาะ
เลี้ยงเนื้อเยื่อได้เร็ว	มีการเจริญเติบโตของลำต้น	ใบ	และมีคุณภาพของดอกดีกว่าพันธ์ุต่างประเทศ	อยู่
ระหว่างการเสนอเป็นพันธ์ุแนะนำ	 ได้ดำเนินการวิจัยและปรับปรุงพันธ์ุท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรลำปาง	 เกิดจากการผสมพันธ์ุแบบผสมเปิดระหว่างแม่พันธ์ุ	 Midori	 และพ่อพันธ์ุท่ีไม่ทราบ
แน่ชัด	 เพ่ือให้ได้พันธ์ุหน้าวัวตัดดอกรูปหัวใจพันธ์ุใหม่	 คัดเลือกต้นพันธ์ุท่ีปลูกจากเมล็ด	 และพันธ์ุท่ีมี
ความคงตัวของคุณภาพดอกในรอบ	 1	 ปี	 และเปรียบเทียบพันธ์ุลูกผสมกับพ่อ-แม่พันธ์ุและพันธ์ุใกล้
เคียง	 ตามข้ันตอนการปรับปรุงพันธ์ุระหว่างป	ี 2539-2554	 สามารถคัดเลือกได้หน้าวัวลูกผสมดีเด่น
ตามหลักเกณฑ์	ได้จำนวน	5	พันธ์ุ	คือ	หน้าวัวพันธ์ุห้างฉัตร	024	028	034	049	และ	132	รวมระยะ
เวลาการวิจัย	15	ปี	
 

ลักษณะประจำพันธ์ุ 
	 ขนาดต้น	36-60	เซนติเมตร	แผ่นใบยาว	21-30	เซนติเมตร	และกว้าง	16-20	เซนติเมตร	ใบรูปร่างหอกแกมไข่	สีเขียว
อ่อน	ก้านใบไม่ปรากฏสีม่วงแดงหรือปรากฏน้อยมาก	หูใบโค้งเข้าหากันแต่ไม่สัมผัสกัน		เส้นกลางใบนูน	ปลายใบรูปแหลมกว้าง	
ก้านช่อดอกยาว	 46-55	 เซนติเมตร	 	 จานรองดอกยาวและกว้างมาก	 มีรูปทรงใบหอกแกมไข่	 หจูานรองดอกซ้อนทับกนั	ปลาย
จานรองดอกรูปทรงแหลม	ความสมมาตรของจานรองดอกมาก	 สีจานรองดอกมีสีเดยีว	 สีบนจานรองดอก	 Green	 Group	 141D	
และสีหลักด้านล่าง	Green	Group	141D โดยใช้แผ่นเทียบสีของ	The	Royal	Horticulture	Society	ความยาวของปลีดอก
มาก	ขนาดของปลดีอกเลก็	ไม่ปรากฏการม้วนงอของปลี	แกนปลีดอกโค้งงอลงมาก	ปลีดอกกอ่นผสมเกสรมีสีอ่ืนๆ	หลังผสมมีสีขาว 
 

ลักษณะเด่น 
	 1.		 จานรองดอกสีเขียวเข้ม	หรือ	Green	Group	141D  โดยใช้แผ่นเทียบสีของ	The	Royal	Horticulture	Society	
จานรองดอกหนา	ขนาด	12.2x14.5	เซนติเมตร	
	 2.		 จำนวนดอก	8	ดอกต่อต้นต่อปี	
	 3.		 อายุการปักแจกัน	14	วัน	
	 4.		 ความยาวก้านดอก	48.9	เซนติเมตร	
	 5.		 ปลีสีขาวเขียว	
 

พื้นที่แนะนำ 
	 ปลูกได้ท่ัวไป	 แต่ควรมีความเข้มแสงตั้งแต่	 1,000-15,000	 lux	 โดยท่ีระดับความเข้มท่ีเหมาะสมอยู่ในช่วงประมาณ	
10,000	 lux	 	 อุณหภูมิท่ีเหมาะสมสำหรับการปลูกหน้าวัวอยู่ระหว่าง	 14-13	 องศาเซลเซียส	 ความชื้นสัมพัทธ์ควรอยู่ระหว่าง	
70-80	เปอร์เซ็นต์	
 

ข้อจำกัด 
	 1.		 ไม่แตกกอ	 ทำให้การขยายพันธ์ุในช่วงแรกต้องใช้วิธีการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ	 แต่เม่ืออายุมากข้ึนสามารถใช้วิธีตัด
ยอดชำได้	
	 2.		 ปลูกในสภาพโรงเรือนที่มีอุณภูมิ	14-30	องศาเซลเซียส	ความชื้นสัมพัทธ์	70-80	เปอร์เซ็นต์	และวัสดุปลูกถ่ายเท
อากาศด	ี ไม่ชอบแดดจัดและลมโกรก	 ต้องการความชื้นสูง	 ต้องการแสง	 20-30	 เปอร์เซ็นต์	 กอ่นปลูกหน้าวัวตอ้งทำโรงเรือนท่ี
คลมุหลงัคาดว้ยตาข่ายพรางแสง	ขนาด	70	เปอร์เซ็นต์	2	ชั้น		
 

วันที่รับรองพันธ์ุพืชขึ้นทะเบียน 
 ยื่นคำขอเมื่อวันที่	8	กรกฎาคม	2556	ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำประกาศโฆษณา		 
 

หน้าวัว
พันธ์ุห้างฉัตร049
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หน้าวัว: พันธุ์ห้างฉัตร132
 
ชื่อวิทยาศาสตร์:  Anthurium andraeanum	Hort.	
ชื่อสามัญ: 	Anthurium,	หน้าวัว	
ประวัติ 
	 หน้าวัวพันธ์ุห้างฉัตร	 132	 หรือ	 หน้าวัวพันธ์ุลำปาง	 84-5	 อยู่ระหว่างการเสนอเป็นพันธ์ุ
แนะนำ	ได้ดำเนินการวิจัยและปรับปรุงพันธ์ุที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง	 เกิดจากการผสม
พันธ์ุแบบผสมเปิดระหว่างแม่พันธ์ุ	 Fantasia	 และพ่อพันธ์ุท่ีไม่ทราบแน่ชัด	 เพ่ือให้ได้พันธ์ุหน้าวัวตัด
ดอกรูปหัวใจพันธ์ุใหม่	 คัดเลือกต้นพันธ์ุท่ีปลูกจากเมล็ด	 และพันธ์ุท่ีมีความคงตัวของคุณภาพดอกใน
รอบ	 1	 ปี	 และเปรียบเทียบพันธ์ุลูกผสมกับพ่อ-แม่พันธ์ุและพันธ์ุใกล้เคียง	 ตามข้ันตอนการปรับปรุง
พันธ์ุระหว่างปี	 2539-2554	 สามารถคัดเลือกได้หน้าวัวลูกผสมดีเด่นตามหลักเกณฑ์	 ได้จำนวน	 5	
พันธ์ุ	คือ	หน้าวัวพันธ์ุห้างฉัตร	024	028	034	049	และ	132	รวมระยะเวลาการวิจัย	15	ปี	
 

ลักษณะประจำพันธ์ุ 
 ขนาดต้น	 36-60	 เซนติเมตร	 แผ่นใบยาว	 21-30	 เซนติเมตร	 และกว้าง	 16-20	 เซนติเมตร	 ใบรูปร่างหอกแกมไข่	 ใบ
อ่อนมีสีเขียวปนน้ำตาล	ก้านใบปรากฏสีม่วงแดงน้อย	หูใบโค้งเข้าหากันแต่ไม่สัมผัสกัน	ใบเป็นคลื่น	เส้นกลางใบนูน	ปลายใบรูป
แหลมกว้าง	 ก้านช่อดอกยาวมาก	 จานรองดอกยาวและกว้างมาก	 มีหูจานรองดอกปรากฏโค้งเข้าหากันแต่ไม่สัมผัสกัน	 ปลาย
จานรองดอกรูปทรงมนติ่งแหลม	 ความสมมาตรของจานรองดอกปานกลาง	 สีจานรองดอกมีสีเดียว	 สีบนจานรองดอก	 Red	
Group	45C	สีหลักด้านล่าง	Red	Group	45D โดยใช้แผ่นเทียบสีของ	The	Royal	Horticulture	Society	ความยาวของปลี
ดอกยาวมาก	 ขนาดของปลีดอกขนาดเล็ก	 ไม่ปรากฏการม้วนงอของปลี	 แกนปลีดอกโค้งงอลงมาก	 ปลีดอกก่อนผสมเกสรมีสี
เหลือง	หลังผสมมีสีอื่นๆ	
 

ลักษณะเด่น 
	 1.		 จานรองดอกสีชมพูเข้ม	Red	Group	45C โดยใช้แผ่นเทียบสีของ	The	Royal	Horticulture	Society	จานรอง
ดอกหนา	ขนาด	9.3x10.5	เซนติเมตร	
	 2.		 จำนวนดอก	7	ดอกต่อต้นต่อปี	
	 3.		 อายุการปักแจกัน	13	วัน	
	 4.		 ความยาวก่นดอก	38.6	เซนติเมตร	
	 5.		 ปลีสีขาวเหลือง	
 

พื้นที่แนะนำ 
	 ปลูกได้ท่ัวไป	 แต่ควรมีความเข้มแสงตั้งแต่	 1,000-15,000	 lux	 โดยท่ีระดับความเข้มท่ีเหมาะสมอยู่ในช่วงประมาณ	
10,000	 lux	 	 อุณหภูมิท่ีเหมาะสมสำหรับการปลูกหน้าวัวอยู่ระหว่าง	 14-13	 องศาเซลเซียส	 ความชื้นสัมพัทธ์ควรอยู่ระหว่าง	
70-80	เปอร์เซ็นต์	
 

ข้อจำกัด 
	 1.		 ไม่แตกกอ	 ทำให้การขยายพันธ์ุในช่วงแรกต้องใช้วิธีการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ	 แต่เม่ืออายุมากข้ึนสามารถใช้วิธีตัด
ยอดชำได้	
	 2.		 ปลูกในสภาพโรงเรือนที่มีอุณภูมิ	14-30	องศาเซลเซียส	ความชื้นสัมพัทธ์	70-80	เปอร์เซ็นต์	และวัสดุปลูกถ่ายเท
อากาศด	ี ไม่ชอบแดดจัดและลมโกรก	 ต้องการความชื้นสูง	 ต้องการแสง	 20-30	 เปอร์เซ็นต์	 กอ่นปลูกหน้าวัวตอ้งทำโรงเรือนท่ี
คลมุหลงัคาดว้ยตาข่ายพรางแสง	ขนาด	70	เปอร์เซ็นต์	2	ชั้น		
 

วันที่รับรองพันธ์ุพืชขึ้นทะเบียน 
 ยื่นคำขอเมื่อวันที่	8	กรกฎาคม	2556	ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำประกาศโฆษณา   
 

หน้าวัว
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พืชผัก



พริก
พันธ์ุจินดาพจ.054

พืชสวนพันธุ์ดีเล่ม3
พันธุ์ใหม่



พริก
พันธ์ุจินดาพจ.054

พริก: พันธุ์จินดาพจ.054      

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Capsicum annuum	Linn.	
ชื่อสามัญ: 	chilli,	พริก	
ประวัติ	
	 การปรับปรุงพันธ์ุพริกจินดา	 เร่ิมดำเนินการท่ีศูนย์วิจัยพืชสวน
ศรีสะเกษ	 ระหว่างป	ี 2544-2553	 	 ตามข้ันตอนการปรับปรุงพันธ์ุ	 โดย
รวบรวมและคัดเลอืกพันธ์ุพริก	55	สายพันธ์ุ	 	 จากแปลงเกษตรกรภาคเหนือ	
ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ปลูกคัดเลือกพันธ์ุแบบสายพันธ์ุ
บริสุทธ์ิ	 ได้สายพันธ์ุคัดท่ีมีลักษณะดีเด่น	 18	 สายพันธ์ุ	 	 ป	ี 2548-2553	
เปรียบเทียบพันธ์ุและทดสอบพันธ์ุ	 	 สามารถคัดเลือกได้สายพันธ์ุดีเด่น	 1	
สายพันธ์ุ	 คือ	 พริกพันธ์ุพริกจินดา	 พจ.054	 ท่ีจะเสนอเป็นพันธ์ุแนะนำ		
พริกจินดา	ศก.	84	
 

ลักษณะประจำพันธ์ุ 
	 ลำต้นทรงพุ่มมีสีเขียว	 ความสูงของต้น	 58.2	 เซนติเมตร	 ความกว้างทรงพุ่ม	 72.4x75.6	 เซนติเมตร	 จำนวนกิ่งแขนง	
10.7	เซนติเมตร	ใบเป็นรูปสามเหลี่ยม	ดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศ	กลีบดอกสีขาว	ผลจะชี้ตั้งข้ึน	ขนาดผล	(กว้างxยาว)		0.9x6.3	
เซนติเมตร	 ความยาวก้านผล	 3.8	 เซนติเมตร	 สีผลอ่อนมีสีเขียวเข้ม	 หรือ	 Green	 Group143A	 โดยใช้แผ่นเทียบสีของ	 The	
Royal	Horticulture	Society	สีผลแก่มีสีแดงเข้ม	หรือ	Red	46A	โดยใช้แผ่นเทียบสีของ	The	Royal	Horticulture	Society	
(RHS)	 	 รูปร่างส่วนบนผลมน	 รูปร่างส่วนปลายผลแหลม	 ลักษณะผิวผลย่นปานกลาง	 น้ำหนักผล	 2.46	 กรัม	 จำนวนผลต่อต้น	
170.81	 จำนวนเมล็ดต่อผล	 54.8	 อายุการออกดอก	 35-40	 วันหลังปลูก	 อายุการเก็บเกี่ยว	 90-120	 วันหลังปลูก	 ผลผลิต	
3,178.93	กิโลกรัมต่อไร่	

 

ลักษณะเด่น 
	 1.	 ให้ผลผลิตเฉลี่ย	 3,178.93	 	 กิโลกรัมต่อไร่	 สูงกว่า
พันธ์ุของเกษตรกร	2.58		เท่า	
	 2.	 ผลอ่อนมีสีเขียวเข้ม	 	 ผลแก่มีสีแดงสด	 ผิวย่นเล็ก
น้อย	
 

พื้นที่แนะนำ 
	 จังหวัดศรีสะเกษ			
 

ข้อจำกัด 
	 ไม่ทนต่อน้ำท่วมขัง	ในฤดูฝนระวังโรคแอนแทรกโนส			
 

วันที่รับรองพันธ์ุพืชขึ้นทะเบียน 
	 กรมวิชาการเกษตรรับรองเป็นพันธ์ุพืชข้ึนทะเบียนเลข
ที่		044/2556		เมื่อวันที่	29	กรกฎาคม	2556		
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ภาคผนวก



รายนามคณะผู้วิจัยพันธุ์พืชสวนปี2546-2556 
 

พันธุ์พืชสวน รายนามผู้วิจัย หน่วยงาน
พันธุ์พืชรับรอง

กลุ่มไม้ผล
ทุเรียนพันธ์ุจันทบุรี	1		2	และ	3•	 นายทรงพล	สมศรี สถาบันวิจัยพืชสวน

นายพะยงค์	เก่งกาจ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี
นายภิรมย์	ขุนจันทึก ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี
นายสมนึก	ฉวนฉิม ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี
นางเสาวนีย์	ศรีสุมา ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี
นางสาวศิริพร	จินตนาวงศ์ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี
นางวิไลรัตน์	เดชพิทยานันท์ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี
นายสุชาติ	วิจิตรานนท์ สถาบันวิจัยพืชสวน
นางสาวเสริมสุข	สลักเพชร ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

กลุ่มพืชสวนอุตสาหกรรม
กาแฟโรบัสต้าพันธ์ุชุมพร	1•	 นายผานิต	งานกรณาธิการ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

นางปิยนุช	นาคะ สถาบันวิจัยพืชสวน
นางสาวยุพิน	กสินเกษมพงษ์ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
นางสาวประภาพร	ฉันทานุมัติ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
นายสุรพล	ตรุยานนท์ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
นายทวีศักดิ์	แสงอุดม สถาบันวิจัยพืชสวน
นายวราวุธ	ชูธรรมธัช ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
นายคะนอง	คลอดเพ็ง ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
นายชาย	โฆรวิส สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร	เขตที่	7
นายอานุภาพ	ธีระกุล ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

กาแฟโรบัสต้าพันธ์ุชุมพร	2	และ	3•	 นายผานิต	งานกรณาธิการ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
นางปิยนุช	นาคะ สถาบันวิจัยพืชสวน
นางสาวยุพิน	กสินเกษมพงษ์ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
นางสาวประภาพร	ฉันทานุมัติ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
นางสุรีรัตน์	ปัญญาโตนะ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
นางสาวสุภาพร	ชุมพงษ์ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
นางวิไลวรรณ	ทวิชศรี ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
นางสาวทิพยา	ไกรทอง	 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร	
นายวิษณุศิลป์	เพชรรักษ์	 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร	
นายชาย	โฆรวิส	 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร	เขตที่	7	
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พันธุ์พืชสวน รายนามผู้วิจัย หน่วยงาน
กาแฟโรบัสต้า	 นางสุรีรัตน์	ปัญญาโตนะ	 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร	
พันธ์ุชุมพร	84-4	และ	84-5	 นางสาวปานหทัย	นพชินวงศ์	 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร	
 นายเสรี	อยู่สถิตย์	 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร	
 นางสาวยุพิน	กสินเกษมพงษ์	 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร	
 นางพิศวาท	บัวรา	 สำนักวิจัยพัฒนาอารักขาพืช	
 นางปิยนุช	นาคะ	 สถาบันวิจัยพืชสวน	
กาแฟอาราบิก้าพันธ์ุเชียงใหม่	80	 นายมานพ	หาญเทวี	 ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่	
 นายสากล	มีสุข	 ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่	
 นายประสงค์	มั่นสกุง	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย	
 นายเสง่ียม	แจ่มจำรูญ	 ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่	
 นายกำพล	เมืองโคมพัส	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์	
 นายอาภรณ์	ธรรมเขต	 สำนักวิจัยพัฒนาอารักขาพืช	
 นางสุภัทรา	เลิศวัฒนาเกียรติ	 สถาบันวิจัยพืชสวน	
 นายอุทัย	นพคุณวงศ์	 ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่	
 นายธวัชชัย	ศศิผลิน	 ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่	
 นายเมืองแก้ว	ชัยสุริยะ	 ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่	
 นายไชยวัฒน์	วัฒนชัย	 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่	1	
 นายชาญณรงค์	วัฒนศัพท์	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์	
 นายศุภชัย	ลีจีรจำเนียร	 สำนักวิจัยพัฒนาอารักขาพืช	
 นางปิยนุช	นาคะ	 สถาบันวิจัยพืชสวน	
มะพร้าวกะทิลูกผสม	
พันธ์ุชุมพร	84-1	และ	84-2	

นายสมชาย	วัฒนโยธิน	 สถาบันวิจัยพืชสวน	
นายสมเดช	วรลักษณ์ภักดี	 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร	

 นางปริญดา	หรูนหีม	 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร	
 นางวิไลวรรณ	ทวิชศรี	 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร	
 นายจุลพันธ์	เพ็ชรพิรุณ	 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร	
 นางปิยนุช	นาคะ	 สถาบันวิจัยพืชสวน	
 นางสาวทิพยา	ไกรทอง	 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร	
 นายวิษณุศิลป์	เพชรรักษ์	 ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง	
 นายดำรง	พงษ์มานะวุฒิ	 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร	
 นางพิศวาท	บัวรา	 สำนักวิจัยพัฒนาอารักขาพืช	
 นายสุวิทย์	ชัยเกียรติยศ	 สถาบันวิจัยพืชสวน	
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กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ   
ดาหลาพันธ์ุตรัง	1	2	3	4	และ	5	 นางสาวอาภรณ์	เจียมสายใจ	 ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง	
 นายบุญชนะ	วงศ์ชนะ	 ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง	
 นางสุมาลี	ศรีแก้ว	 ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง	
 นางจงวัฒนา	พุ่มหิรัญ	 สถาบันวิจัยพืชสวน	
กลุ่มพืชผัก   
ถ่ัวฝักยาวพันธ์ุน่าน	1		 นายอเนก	บางข่า	 ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันน่าน	
 นางอาพร	คงอิสโร	 ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันน่าน	
 นายสมนึก	ปีอาทิตย์	 ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันน่าน	
 นายจรัญ	ดิษฐไชยวงศ์	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร	
 นายมาโนช	ทองเจียม	 กรมวิชาการเกษตร	
 นายประเสริฐ	อนุพันธ์	 สถาบันวิจัยพืชสวน	
 นายนรินทร์	พูลเพิ่ม	 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่	2	
 นายทรงพล	สมศรี	 สถาบันวิจัยพืชสวน	
 นายแดนชัย	แก้วต๊ะ	 ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันน่าน	
 นายกฤษณ์	ลินวัฒนา	 ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันน่าน	
ถ่ัวฝักยาวพันธ์ุพิจิตร	2		 นายจรัญ		ดิษฐไชยวงศ์	 ศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร	
 นายสุธน		สุวรรณบุตร	 ศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร	
 นางวิภาวรรณ		ดวนมีสุข	 สถานีทดลองท่าชัย	จ.สุโขทัย	
 นางเพ็ญจันทร์		สุทธานุกูล	 สถานีทดลองท่าชัย	จ.สุโขทัย	
 นายนรินทร์		พูลเพิ่ม	 ศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร	
 นายอเนก		บางข่า	 ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ	
 นายชำนาญ		ทองกลัด	 ศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร		

(เกษียณอายุราชการ)	
 นายไชยวัฒน์		วัฒนไชย	 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี	 1	

จ.เชียงใหม่	
 นายมาโนช		ทองเจียม	 สำนักผู้เชี่ยวชาญ	กรมวิชาการเกษตร	
 นายอุดมภัณฑ์		ขาลสุวรรณ	 ภาควิชาชีวเคมี	 คณะแพทย์ศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
 นายไมตรี		สุทธจิตต์	 ภาควิชาชวีเคมี	คณะแพทยศ์าสตร์	

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่	(เกษยีณอายรุาชการ)	
ถ่ัวฝักยาวพันธ์ุพิจิตร	84-3	 นายจรัญ		ดิษฐไชยวงศ์	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร	

นายเสง่ียม		แจ่มจำรูญ	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร	
 นายพานิช		จิตดี	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์	
 นางประภาศรี		ไชยวงศ์	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร	
 นางแววดาว		สมตา	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่	
 นายกฤษณ์		ลินวัฒนา	 สถาบันวิจัยพืชสวน	
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พันธุ์พืชสวน รายนามผู้วิจัย หน่วยงาน
กลุ่มพืชสมุนไพรและเคร่ืองเทศ   
ขมิ้นชันพันธ์ุตรัง	1	 นางสาวอาภรณ์	เจียมสายใจ	 ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง	
 นางสาวรัตนาภรณ์	พรหมศรัทธา	 สำนักวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิต	

ทางการเกษตร	
 นางจาริณี	จันทร์คำ	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี	
 นางประนอม	ใจอ้าย	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่	
 นางสุมาลี	ศรีแก้ว	 ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง	
 นางสุภาภรณ์	สาชาติ	 สถาบันวิจัยพืชสวน	
 นางสาวแสงมณี	ชิงดวง	 สถาบันวิจัยพืชสวน	
ขมิ้นชันพันธ์ุตรัง	84-2	 นางสาวอาภรณ์	เจียมสายใจ	 ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง	
 นางสาวรัตนาภรณ์		พรหมศรัทธา	 สำนักวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิต	

ทางการเกษตร	
 นางมัลลิกา	แสงเพชร	 สถาบันวิจัยพืชสวน	
 นางสุมาลี	ศรีแก้ว	 ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง	
 นางสุภาภรณ์	สาชาติ	 สถาบันวิจัยพืชสวน	
 นางสาวแสงมณี	ชิงดวง	 สถาบันวิจัยพืชสวน	
พันธุ์ที่อยู่ระหว่างเสนอเป็นพันธุ์แนะนำ   
กลุ่มไม้ผล   
ทุเรียนลูกผสมสายพันธ์ุ	11-341-1	 นายทรงพล	สมศรี	 สถาบันวิจัยพืชสวน	
										12-21-1	และ	11-241-9	 นางวีรญา		เต็มปีติกุล	 ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี	
 นายสมบัติ		ตงเต๊า	 ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี	
 นายสมนึก	ฉวนฉิม	 ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี	
 นางเสาวนีย์	ศรีสุมา	 ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี	
 นางสาวณิชชา		แหลมเพ็ชร	 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร	
 นางสาวนาตยา		ดำอำไพ	 ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง	
 นางนลินี		ศิวากรณ์	 สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช	
กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ   
ว่านสี่ทิศสายพันธ์ุดอยช้าง	02	และ	04		
										และสายพันธ์ุวาวี	05	และ	06	

นายประสงค์		มั่นสลุง	 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรที่สูงเชียงราย	

 นายนัด		ไชยมงคล	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย	
 ว่าที่	ร.ต.สวัสดิ์	ชัย		พรมมา			 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย	
 นางสาวหทัยกาญจน์		สิทธา	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย	
 นางสาวบุญปิยธิดา		คล่องแคล่ว	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย	
 นางปริศนา		หาญวิริยะพันธ์	 สำนักและพัฒนาการเกษตร	เขตที่	1		
 นางสาววิลาสลักษณ์		ว่องไว	 สำนักและพัฒนาการเกษตร	เขตที่	1	
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พันธุ์พืชสวน รายนามผู้วิจัย หน่วยงาน
หน้าวัวสายพันธ์ุห้างฉัตร	024	 นายดิเรก		ตนพยอม	 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน	
												028		034	049	และ	132	 นางจงวัฒนา		พุ่มหิรัญ	 สถาบันวิจัยพืชสวน	
 นางสาววิภาดา		ทองทักษิณ	 สถาบันวิจัยพืชสวน	
 นายบัณฑิต		จันทร์งาม	 ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย	
 นายวิวัฒน์		ภานุอำไพ	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่	
 นายอนันต์		สุนทรเกษมสุข	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง	
 นายสุเมธ		อ่องเภา	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง	
 นายชูเกียรติ		เทพสาร	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง	
 นายอดุลย์		ขัดสีใส	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง	
 นางกัลยา		เกาะกากลาง	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง	
กลุ่มพืชผัก   
พริกข้ีหนูผลใหญ่พันธ์ุจินดา	พจ.054			 นายธวัชชัย		นิ่มกิ่งรัตน์	 ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ	
 นายอุดม		คำชา	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกาตรหนองคาย	
 นายรักชัย		คุรุบรรเจิดจิตร	 ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย	
 นางสาวศศิธร		ประพรม	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ	
 นายนรินทร์		พูลเพิ่ม	 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่	2	
 นางวิลาวัณย์		ใคร่ครวญ	 สถาบันวิจัยพืชสวน	
 นางสาวจันทนา		โชคพาชื่น	 ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ	
มะนาวสายพันธ์ุ	M33	 นายณรงค์		แดงเปี่ยม	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร	
 นายดิเรก		ตนพยอม	 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน	
 นายทวีศักดิ์		แสงอุดม	 สถาบันวิจัยพืชสวน	
 นายนรินทร์		พูลเพิ่ม	 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร	เขตที่	2	
 นายเสง่ียม		แจ่มจำรูญ	 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร	เขตที่	2	
 นายปัญญา		ธยามานนท์	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร	
 นายวสันติ์		ผ่องสมบูรณ์	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร	
 นายสุธน		สุวรรณบุตร	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร	
 นางเพ็ญจันทร์		สุทธานุกูล	 ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย	
 นางสาวกุศล		ถมมา	 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร	เขตที่	3	
 นายเอกพล		มนเดช	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร	
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รายช่ือพันธุ์พืชสวนที่เป็นพันธุ์รับรอง
กรมวิชาการเกษตรปี2522-2550 

 

ปีที่รับรอง ลำดับที่ ชื่อพืช ชื่อพันธุ์ วันที่รับรอง 
2522	 1	 คะน้า	 แม่โจ้	1	 30	พ.ย.	22	

 2	 ถ่ัวลันเตา	 แม่โจ้	1	 30	พ.ย.	22	
 3	 ถ่ัวลันเตา	 แม่โจ้	2	 30	พ.ย.	22	
 4	 ผักกาดหัว	 แม่โจ้	1	 30	พ.ย.	22	
 5	 พริกข้ีหนู	 ห้วยสีทน	1	 30	พ.ย.	22	

2525	 6	 มะพร้าว	 สวีลูกผสม	1	 23	ก.พ.	25	
2530	 7 มะพร้าว	 ชุมพรลุกผสม	60	 20	ก.ค.	30	

 8	 มะม่วงหิมพานต์	 ศรีสะเกษ	60-1	 20	ก.ค.	30	
 9 มะม่วงหิมพานต์	 ศรีสะเกษ	60-2	 20	ก.ค.	30	
 10	 มันฝรั่ง	 ฝาง	60	 20	ก.ค.	30	

2537	 11	 โกโก้	 ลูกผสมชุมพร	1	 17	มิ.ย.	37	
 12	 ผักบุ้งจีน	 พิจิตร	1	 27	ก.ย.	37	

2538	 13	 มะพร้าว	 ลูกผสมชุมพร	2	 22	ก.ย.	38	
2540	 14	 พริกชี้ฟ้า	 พิจิตร	1	 24	ก.ค.	40	
2541	 15	 มะเขือเทศ	 ศรีสะเกษ	1	 30	ก.ย.	41	
2550	 16	 กาแฟอาราบิก้า	 เชียงใหม่	80	 31	ส.ค.	50	

     

สถาบันพืชสวน
กรมวิชาการเกษตร 97

พืชสวนพันธุ์ดีเล่ม3



รายช่ือพันธุ์พืชสวนที่เป็นพันธุ์แนะนำ
กรมวิชาการเกษตรปี2537-2556 

 

ปีที่รับรอง ลำดับที่ ชื่อพืช ชื่อพันธุ์ วันที่รับรอง 
2537	 1	 มะขามเปรี้ยว	 ศรีสะเกษ	 17	มิ.ย.	37	

 2	 ถ่ัวลันเตา	 ฝักเล็กเชียงราย	2	 24	ส.ค.	37	
 3	 ถ่ัวลันเตา	 ฝักใหญ่เชียงราย	3	 24	ส.ค.	37	
 4	 มะม่วงแก้ว	 แก้วศรีสะเกษ	007	 24	ส.ค.	37	
 5	 มะละกอ	 แขกดำศรีสะเกษ	 24	ส.ค.	37	

2539	 6	 มะคาเดเมีย	 เชียงใหม่	400	 8	ต.ค.	39	
 7 มะคาเดเมีย	 เชียงใหม่	700	 8	ต.ค.	39	
 8	 มะคาเดเมีย	 เชียงใหม่	1000	 8	ต.ค.	39	

2540	 9 มะละกอ	 ลูกผสมพันธ์ุพิจิตร	 27	มิ.ย.	40	
 10	 เผือก	 พิจิตร	1	 24	ก.ค.	40	
 11	 มันเทศ	 พิจิตร	1	 24	ก.ค.	40	
 12	 ทุเรียน	 ก้านยาวอารีจันทบุรี	 22	ส.ค.	40	
 13	 ทุเรียน	 ชะนีชาญชัยจันทบุรี	 22	ส.ค.	40	
 14	 ทุเรียน	 หมอนทองสันต์จันทบุรี	 22	ส.ค.	40	
 15	 ส้มโอ	 ท่าข่อยบุญยงค์พิจิตร	 25	ก.ย.	40	
 16	 เงาะ	 พลิ้วเบอร์	3	 21	พ.ย.	40	
 17	 มะละกอ	 แขกดำท่าพระ	(ท่าพระ	2)	 21	พ.ย.	40	

2541	 18	 สับปะรด	 เพชรบุรี	 18	มี.ค.	41	
2542	 19	 พริกข้ีหนู	 ห้วยสีทนศรีสะเกษ	 29	มี.ค.	42	
2544	 20	 ปาล์มน้ำมัน	 ลูกผสมสุราษฎร์ธานี	2	 25	ม.ค.	44	

 21	 ปาล์มน้ำมัน	 ลูกผสมสุราษฎร์ธานี	3	 25	ม.ค.	44	
2545	 22	 มะม่วง	 จันทบุรี	1	 29	ส.ค.	45	

 23	 มะม่วง	 จันทบุรี	2	 29	ส.ค.	45	
2546	 24	 ถ่ัวฝักยาว	 พิจิตร	2	 16	พ.ค.	46	
2549	 25	 กาแฟโรบัสต้า	 ชุมพร	1	 9	ต.ค.	49	

 26	 ถ่ัวฝักยาว	 น่าน	1	 9	ต.ค.	49	
 27	 ทุเรียน	 จันทบุรี	1	 9	ต.ค.	49 
 28	 ทุเรียน	 จันทบุรี	2	 9	ต.ค.	49	
 29	 ทุเรียน	 จันทบุรี	3	 9	ต.ค.	49	
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ปีที่รับรอง ลำดับที่ ชื่อพืช ชื่อพันธุ์ วันที่รับรอง 
2551	 30	 กาแฟโรบัสต้า	 ชุมพร	2	 27	ส.ค.	51	

 31	 กาแฟโรบัสต้า	 ชุมพร	3	 27	ส.ค.	51	
 32	 ขมิ้นชัน	 ตรัง	1	 27	ส.ค.	51	
 33	 ดาหลา	 ตรัง	1	 27	ส.ค.	51	
 34	 ดาหลา	 ตรัง	2	 27	ส.ค.	51	
 35	 ดาหลา	 ตรัง	3	 27	ส.ค.	51	
 36	 ดาหลา	 ตรัง	4	 27	ส.ค.	51	
 37	 ดาหลา	 ตรัง	5	 27	ส.ค.	51	

2553	 38	 กาแฟโรบัสต้า	 ชุมพร	84-4	 4	ธ.ค.	53	
 39	 กาแฟโรบัสต้า	 ชุมพร	84-5	 4	ธ.ค.	53 
 40	 ขมิ้นชัน	 ตรัง	84-2	 4	ธ.ค.	53	

2554	 41	 มะพร้าวกะทิลูกผสม	 ชุมพร	84-1	 30	มิ.ย.	54	
 42	 มะพร้าวกะทิลูกผสม	 ชุมพร	84-2	 30	มิ.ย.	54	

2556	 43	 ถ่ัวฝักยาว	 พิจิตร	84-3	 19	ก.พ.56	
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รายช่ือพันธุ์พืชสวนที่เป็นพันธุ์ขึ้นทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืชพ.ศ.2518

กรมวิชาการเกษตรปี2540-2556 
 

ปีที่ขึ้นทะเบียน ลำดับ ชื่อพืช ชื่อพันธุ์ หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน 
เลขที่ ลงวันที่ 

2540	 1	 โกโก้	 ลูกผสม	ชุมพร	1	 019/2540	 20	สิงหาคม	2540	
 2	 คะน้า	 แม่โจ้	1	 009/2540	 20	สิงหาคม	2540	
 3	 ถ่ัวลันเตา	 แม่โจ้	1	 011/2540	 20	สิงหาคม	2540	
   แม่โจ้	2	 012/2540	 20	สิงหาคม	2540	
   ฝักเล็กเชียงราย	 024/2540	 20	สิงหาคม	2540	
   ฝักใหญ่เชียงราย	 025/2540	 20	สิงหาคม	2540	
 5	 ผักกาดหัว	 แม่โจ้	1	 010/2540	 20	สิงหาคม	2540	
 6	 ผักบุ้งจีน	 พิจิตร	1	 020/2540	 20	สิงหาคม	2540	
 7 พริก	 ห้วยสีทน	1	 013/2540	 20	สิงหาคม	2540	
 8	 มะขามเปรี้ยว	 ศรีสะเกษ	019	 021/2540	 20	สิงหาคม	2540	
 9 มะพร้าว	 สวีลูกผสม	1	 014/2540	 20	สิงหาคม	2540	
   ชุมพรลูกผสม	60	 018/2540	 20	สิงหาคม	2540	
 10	 มะม่วง	 แก้วศรีสะเกษ	 023/2540	 20	สิงหาคม	2540	
 11	 มะม่วงหิมพานต์	 ศก	60-1	 016/2540	 20	สิงหาคม	2540	
   ศก	60-2	 017/2540	 20	สิงหาคม	2540	
 12	 มะละกอ	 แขกดำศรีสะเกษ	 022/2540	 20	สิงหาคม	2540	
 13	 มันฝรั่ง	 ฝาง	60	 015/2540	 20	สิงหาคม	2540	

2542	 14	 เงาะ	 ทองเมืองตราด	 47/2542	 25	สิงหาคม	2542	
   จันทบุรี	 127/2542	 25	พฤศจิกายน	2542	
 15	 ทุเรียน	 ก้านยาวอารีจันทบุรี	 123/2542	 25	พฤศจิกายน	2542	
   ชะนีชาญชัยจันทบุรี	 124/2542	 25	พฤศจิกายน	2542	
   หมอนทองสันต์จันทบุรี	 125/2542	 25	พฤศจิกายน	2542 
 16	 ปาล์มน้ำมัน	 ลูกผสมสุราษฎร์ธานี	1	 129/2542	 25	พฤศจิกายน	2542	
 17	 เผือก	 พิจิตร	1	 122/2542	 25	พฤศจิกายน	2542	
 18	 พริก	 พิจิตร	1	 119/2542	 25	พฤศจิกายน	2542	
 19	 มะละกอ	 พิจิตร	1	 120/2542	 25	พฤศจิกายน	2542	
   ท่าพระ	2	 128/2542	 25	พฤศจิกายน	2542 
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ปีที่ขึ้นทะเบียน ลำดับ ชื่อพืช ชื่อพันธุ์ หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน 
เลขที่ ลงวันที่ 

 20	 มันเทศ	 พิจิตร	1	 121/2542	 25	พฤศจิกายน	2542	
 21	 ส้มโอ	 ท่าข่อยบุญยงค์พิจิตร	 126/2542	 25	พฤศจิกายน	2542	
 22	 สับปะรด	 เพชรบุรี	 130/2542	 25	พฤศจิกายน	2542	

2548	 23	 มะนาว	 พิจิตร	1	 241/2548	 25	พฤศจิกายน	2548	
 24	 ไม้ดอกสกุลขมิ้น	 ปทุมมาลูกผสมเชียงราย	 218/2548	 18	มีนาคม	2548 
   เทพรำลึกลูกผสมเชียงราย	 219/2548	 18	มีนาคม	2548	
   ปทุมรัตน์ลูกผสมเชียงราย	 220/2548	 18	มีนาคม	2548	

2552	 25	 กาแฟโรบัสต้า	 สายพันธ์ุ	FRT	17	 004/2552	 11	มีนาคม	2552	
   สายพันธ์ุ	FRT	65	 016/2552	 11	มีนาคม	2552	
 26	 ขมิ้นชัน	 ตรัง	1	(สายต้น	T11)	 021/2552	 11	มีนาคม	2552	
   สายต้น	T16	 022/2552	 11	มีนาคม	2552	
 27	 ดาหลา	 ตรัง	1	(สายต้นตรัง	0403)	 023/2552	 11	มีนาคม	2552	
   ตรัง	2	(สายต้นตรัง	1025)	 024/2552	 11	มีนาคม	2552	
   ตรัง	3	(สายต้นตรัง	0407)	 025/2552	 11	มีนาคม	2552	
   ตรัง	4	(สายต้นตรัง	0701)	 026/2552	 11	มีนาคม	2552	
   ตรัง	5	(สายต้นตรัง	0501)	 027/2552	 11	มีนาคม	2552	

2554	 28	 กาแฟโรบัสต้า	 FRT	09	(ชุมพร	4)	 016/2554	 21	กุมภาพันธ์	2554	
   FRT	08	(ชุมพร	5)	 015/2554	 21	กุมภาพันธ์	2554	
 29	 ปาล์มน้ำมัน	 ลูกผสมสุราษฎร์ธานี	7	 004/2554	 21	กุมภาพันธ์	2554 
 30	 มะพร้าว	 ลูกผสมกะทิพันธ์ุ	YDK	 017/2554	 21	กุมภาพันธ์	2554	
   ลูกผสมกะทิพันธ์ุ	NHK	 018/2554	 21	กุมภาพันธ์	2554	

2555	 31	 ทุเรียน	 พันธ์ุจันทบุรี	1	 009/2556	 14	พฤษภาคม	2556	
   พันธ์ุจันทบุรี	2	 010/2556	 14	พฤษภาคม	2556	
   พันธ์ุจันทบุรี	3	 011/2556	 14	พฤษภาคม	2556	
   ลูกผสมจันทบุรี	84-4	 012/2556	 14	พฤษภาคม	2556	
   ลูกผสมจันทบุรี	84-5	 013/2556	 14	พฤษภาคม	2556	

   ลูกผสมจันทบุรี	84-6	 014/2556	 14	พฤษภาคม	2556 
 32	 พริก	 จินดา	ศก.	84	 044/2556	 29	กรกฎาคม	2556	
 33	 ว่านสี่ทิศ	 ดอยช้าง	02	 031/2556	 4	มิถุนายน	2556	
   ดอยช้าง	04	 032/2556	 4	มิถุนายน	2556	
   วาวี	05	 033/2556	 4	มิถุนายน	2556	
   วาวี	06	 034/2556	 4	มิถุนายน	2556	

ที่มาของข้อมูล	:	สำนักคุ้มครองพันธ์ุพืช	กรมวิชาการเกษตร	

สถาบันพืชสวน
กรมวิชาการเกษตร 101

พืชสวนพันธุ์ดีเล่ม3



 คณะผู้จัดทำ 
 

 ที่ปรึกษา	 นายสุวิทย์		ชัยเกียรติยศ	 รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร	
	 	 นางพิศวาท		บัวรา	 ข้าราชการบำนาญ	
	 	 นายสมชาย		วัฒนโยธิน	 ข้าราชการบำนาญ	
  นายทรงพล		สมศรี	 ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชสวน	
	 	 นางสาวนิลวรรณ		ลีอังกูรเสถียร	 ผู้เชี่ยวชาญด้านไม้ผล	 	
	 	 นางวิลาวัณย์		ใคร่ครวญ	 ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยเศรษฐกิจ	
	 	 นางปิยนุช		นาคะ	 ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ	
   

 

 บรรณาธิการ	 นายเกษมศักดิ์		ผลากร	 นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	
	 	 นางสุภาภรณ์		สาชาติ	 นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	
 

 กองบรรณาธิการ	 นางจงวัฒนา		พุ่มหิรัญ	 นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	
	 	 นางมัลลิกา		แสงเพชร	 นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ	
	 	 นายสัจจะ		ประสงค์ทรัพย์	 นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	
	 	 นางสาวอุทัยวรรณ		ทรัพย์แก้ว	 นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	
	 	 นางกนกสิริ		ปาสาจัง	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	
	 	 นางดุสิตา		หนูมาน้อย	 เจ้าพนักงานธุรการ	
 

 จัดพิมพ์โดย	 สถาบันวิจัยพืชสวน		กรมวิชาการเกษตร	จตุจักร		กรุงเทพฯ		10900	
 

 ปีที่พิมพ์	 พ.ศ.	2556	
	 	 2,000	เล่ม				จำนวน	110		หน้า	
 

 พิมพ์ที ่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จำกัด		 
  โทร.	0-2561-4567				โทรสาร	0-2941-1230	
  








