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อ้อย (Saccharum officinarum L.) 
พันธุ์ทองภูมิ 6 

 
ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล 1. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู่ 1. 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง 
 จังหวัดปทุมธานี 12120 
 2. 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 1. 0 2564 7000 ต่อ 1321 
 2. 0 2942 8200-45 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 อ้อยพันธุ์ทองภูมิ 6 (อ้อยโคลน TBy27-0590) เป็นพันธุ์ท่ีได้มาจากการปรับปรุงพันธุ์โดย
วิธีการผสมพันธุ์ระหว่าง อ้อยพันธุ์อู่ทอง 1 (พันธุ์แม)่ กับอ้อยพันธุ์เค 84-200 (K84-200) (พันธุ์พ่อ) ในปี พ.ศ. 
2548 ท่ีสถานีผสมพันธุ์อ้อยบ้านทิพุเย ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยโครงการจัดการ
เช้ือพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์อ้อย ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมีนายประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์ อาจารย์ประจ าภาควิชาพืชไร่นา คณะ
เกษตร ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ โดยช่วงเวลาการด าเนินการคัดเลือกและ
เปรียบเทียบพันธุ์เป็นดังนี้ 

ปีพ.ศ. 2549 คัดเลือกพันธุ์อ้อยในขั้นกอเด่ียว (individual selection) ด าเนินการท่ีแปลง
ทดลอง ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

ปีพ.ศ. 2550 การคัดเลือกอ้อยในขั้นโคลนต่อแถว (clone per row) ด าเนินการท่ีแปลงทดลอง 
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

ปีพ.ศ. 2551-2553 การเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยเบ้ืองต้น (preliminary yield testing) ด าเนินการท่ี
แปลงทดลองภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

ปีพ.ศ. 2554-2556 การเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยขั้นมาตรฐาน (standard yield trial) ด าเนินการแปลง
ทดลองมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และแปลงเกษตรกร จ.นครสวรรค์ 

ปีพ.ศ. 2556-2558 การเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยในท้องถิ่น (regional yield trial) จ านวน 9 แปลง
ทดลอง คือ อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม อ.ตากฟ้า และ อ.เก้าเล้ียว จ.นครสวรรค์ อ.
เมือง จ.พิษณุโลก อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว อ.บ่อพลอย จ.
กาญจนบุรี อ.คง จ.นครราชสีมา และ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 

 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย อ้อย ช่ือวิทยาศาสตร์ Saccharum officinarum L. วงศ์ Poaceae (Gramineae) 

พืชไร่ ไม้ล้มลุกหลายป ี
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ต้น ทรงกอตั้งตรง ล าต้นที่มีกาบใบหุ้มสีเหลือง ล าต้นที่ไม่มีกาบใบหุ ้มสีเขียวอมเหลือง 
ขนาดล าใหญ่ ปล้องทรงกระบอก การเรียงตัวของปล้องซิกแซกเล็กน้อย จุดก าเนิดราก
มี 2 แถว ไม่เป็นระเบียบ รูปทรงตาค่อนข้างกลม ไม่มีร่องเหนือตา วงเจริญสีเหลือง
อ่อนอยู่เหนือยอดตา  

ใบ ใบเด่ียว ใบมีขนาดใหญ่สีเขียวเข้ม ใบยอดโค้งลงเล็กน้อย กาบใบสีม่วงเล็กน้อย หุ้มล า
ต้นมิดชิด มีไขมาก ไม่มีขน หูใบด้านในรูปใบหอกยาว (long lanceolate) หูใบด้าน
นอกคล้ายฟัน (dentoid) คอใบสีเหลืองอมน้ าตาล 

 
อ้อยพันธ์ุทองภูมิ 6 
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อ้อย (Saccharum officinarum L.) 
พันธุ์ทองภูมิ 7 

 
ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล 1. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู่ 1. 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง 
 จังหวัดปทุมธานี 12120 
 2. 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 1. 0 2564 7000 ต่อ 1321 
 2. 0 2942 8200-45 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 อ้อยพันธุ์ทองภูมิ 7 (อ้อยโคลน TBy28-0348) เป็นพันธุ์ท่ีได้มาจากการปรับปรุงพันธุ์โดย
วิธีการผสมพันธุ์ระหว่าง อ้อยพันธุ์อู่ทอง 4 (พันธุ์แม่) กับอ้อยพันธุ์ทีบีวาย 20-1300 (TBy20-1300) (พันธุ์พ่อ)
ในปี พ.ศ. 2549 ท่ีสถานีผสมพันธุ์อ้อยบ้านทิพุเย ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดย
โครงการจัดการเช้ือพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์อ้อย ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมีนายประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์ อาจารย์ประจ าภาควิชาพืชไร่นา 
คณะเกษตร ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ โดยช่วงเวลาการด าเนินการคัดเลือก
และเปรียบเทียบพันธุ์เป็นดังนี้ 

ปี พ.ศ. 2550 คัดเลือกพันธุ์อ้อยในขั้นกอเด่ียว (individual selection) ด าเนินการท่ีแปลง
ทดลอง ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

ปี พ.ศ. 2551 การคัดเลือกอ้อยในขั้นโคลนต่อแถว (clone per row) ด าเนินการท่ีแปลงทดลอง 
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

ปี พ.ศ. 2552-2554 การเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยเบ้ืองต้น (preliminary yield testing) ด าเนินการท่ี
แปลงทดลองภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

ปี พ.ศ. 2554-2556 การเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยขั้นมาตรฐาน (standard yield trial) ด าเนินการแปลง
ทดลองมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และแปลงเกษตรกร จ.นครสวรรค์ 

ปี พ.ศ. 2556-2558 การเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยในท้องถิ่น (regional yield trial) จ านวน 9 แปลง
ทดลอง คือ อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม อ.ตากฟ้า และ อ.เก้าเล้ียว จ.นครสวรรค์ อ.
เมือง จ.พิษณุโลก อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว อ.บ่อพลอย จ.
กาญจนบุรี อ.คง จ.นครราชสีมา และ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 

 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย อ้อย ช่ือวิทยาศาสตร์ Saccharum officinarum L. วงศ์ Poaceae (Gramineae) 

พืชไร่ ไม้ล้มลุกหลายป ี
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ต้น ทรงกอต้ังตรง ล าต้นท่ีมีกาบใบหุ้มสีเหลือง ล าต้นที่ไม่มีกาบใบหุ้มสีเขียวอมม่วง ขนาด
ล าปานกลาง ปล้องทรงกระบอก การเรียงตัวของปล้องซิกแซกเล็กน้อย จุดก าเนิดรากมี 
2 แถว ไม่เป็นระเบียบ รูปทรงตาค่อนข้างรี ไม่มีร่องเหนือตา วงเจริญสีเหลืองอ่อนอยู่
ระดับยอดตา 

ใบ ใบเด่ียว ใบมีขนาดปานกลาง ใบยอดหักโคล้งลงเล็กน้อย กาบใบมีสีม่วงเล็กน้อย หุ้มล า
ต้นมิดชิดมีไขมาก มีขน หูใบด้านในรูปใบหอกยาว (long lanceolate) หูใบด้านนอก
คล้ายฟัน (dentoid) คอใบสีม่วง 

 
     อ้อยพันธ์ุทองภูมิ 7  
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มะปราง (Bouea macrophylla Griff.) 
พันธุ์หวานไข่ทอง 

 
ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน  
ช่ือ-สกุล นายบานเย็น  เพ็ญญะ  
ท่ีอยู่ 95 หมู่ 1 ต าบลท่าช้าง  อ าเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก  
โทรศัพท์ 081-452-8527  
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

มะปรางพันธุ์หวานไข่ทอง เป็นพันธุ์ที่ได้มาจากการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการเพาะเมล็ดและ
คัดเลือกพันธุ์จากมะปรางหวานพันธุ์พื้นบ้าน ในปี พ.ศ. 2535 ได้น าเมล็ดมะปรางหวานพันธุ์พื้นบ้าน จ านวน 
20 เมล็ด มาเพาะเมล็ดเพื่อขยายพันธุ์ ได้ต้นกล้ามาจ านวน 20 ต้น ปลูกเล้ียงและดูแลรักษาไว้ในสวนของ
ตนเอง ต่อมาปีพ.ศ. 2542 พบว่ามี 1 ต้น ท่ีมีลักษณะเป็นมะปรางพันธุ์ดี คือ มีผลใหญ่ ผิวผลสีเหลืองปนส้ม 
รสชาติหวาน เนื้อค่อนข้างแข็ง จึงได้น าต้นดังกล่าวมาขยายพันธุ์เพิ่มอีก จ านวน 18 ต้น เพื่อดูความคงตัวและ
ความสม่ าเสมอของพันธุ์ จนปัจจุบัน ได้ขยายพันธุ์เพิ่มจ านวนประมาณ 140 ต้น ไว้ภายในสวนของตนเอง โดย
ได้ต้ังช่ือมะปรางพันธุ์ดังกล่าวว่า “พันธุ์หวานไข่ทอง” 

 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย มะปราง วงศ์ Anacardiaceae ช่ือวิทยาศาสตร์ Bouea macrophylla Griff.  
ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ไม้ผล 

ต้น สูงประมาณ 4 เมตร ทรงพุ่มแผ่ออก เปลือกสีน้ าตาล ผิวค่อนข้างเรียบ 
ใบ ใบเด่ียว เรียงตรงข้าม (opposite) รูปรี (elliptic) กว้างประมาณ 3.8 เซนติเมตร  

ยาวประมาณ 11.7 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม (acuminate) โคนใบรูปล่ิม 
(cuneate) ขอบใบเรียบ (entire) แผ่นใบคล้ายแผ่นหนัง (coriaceous) ผิวใบเกล้ียง 
(glabrous) เป็นมันวาว การเรียงเส้นใบย่อยเป็นแบบร่างแหแบบขนนก (reticulate 
pinnate venation)  

ดอก ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง (panicle) ออกท่ีปลายกิ่งท้ังในและนอกทรงพุ่ม ดอกย่อยเป็น
ดอกสมบูรณ์เพศและดอกเพศผู้ มีขนาดเล็ก กลีบดอกอ่อนสีขาวและสีชมพูอ่อน กลีบดอก
แก่สีเหลือง 

ผล ผลแบบผลผนังช้ันในแข็ง (drupe) รูปร่างยาวรีถึงรูปไข่ กว้างประมาณ  4.9 เซนติเมตร
ยาวประมาณ 6.1 เซนติเมตร ผิวเรียบ มีนวล (glaucous) เนื้อผลหรือผนังผลช้ันกลาง 
(mesocarp) สีเหลืองอมส้ม ผนังผลช้ันใน (endocarp) แข็ง ผลอ่อนสีเขียวอ่อน ผลสุกสี
เหลืองปนสีส้ม ต าแหน่งการสุกเกิดจากปลายผลไปหาขั้วผล เมล็ดมีหนึ่งเมล็ด รูปรี สี
น้ าตาล 
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มะปรางพันธ์ุหวานไข่ทอง 
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มะยงชดิ Bouea macrophylla Griff 
พันธุ์ทองใหญ่หัวเขียว 

 
ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน  
ช่ือ-สกุล นายบานเย็น  เพ็ญญะ  
ท่ีอยู่ 95 หมู่ 1 ต าบลท่าช้าง  อ าเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก  
โทรศัพท์ 081-452-8527  
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

มะยงชิดพันธุ์ทองใหญ่หัวเขียว เป็นพันธุ์ทีไ่ด้มาจากการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการเพาะเมล็ด
และคัดเลือกพันธุ์จากมะยงชิดพันธุ์พื้นบ้าน ในปี พ.ศ. 2540 ได้เพาะเมล็ดเมล็ดมะยงชิดพันธุ์พื้นบ้าน จ านวน 7 
เมล็ด และได้ต้นกล้ามาจ านวน 7 ต้น ปลูกเล้ียงและดูแลรักษาไว้ในสวนของตนเอง ต่อมาปี พ.ศ. 2548 พบว่ามี 
1 ต้นท่ีมีลักษณะดี  คือ มีผลใหญ่ รสชาติดีหวานอมเปรี้ยว ขั้วผลมีสีเขียวเป็นวงรอบ เนื่องจากมีลักษณะดีจึงได้
น าต้นดังกล่าวมาขยายพันธุ์เพิ่มอีก จ านวน 25 ต้น เพื่อดูความคงตัวและความสม่ าเสมอของพันธุ์ และในปี 
พ.ศ. 2551 ได้ขยายพันธุ์เพิ่มเป็นจ านวน 60 ต้น จนกระท่ังปัจจุบันได้ขยายพันธุ์เพิ่มอีกจ านวน 240 ต้น โดยได้
ต้ังช่ือมะยงชิด พันธุ์ดังกล่าวว่า “พันธุ์ทองใหญ่หัวเขียว” 

 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย มะยงชิด วงศ์ Anacardiaceae ช่ือวิทยาศาสตร์ Bouea macrophylla Griff.  
ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ไม้ผล 

ต้น สูงประมาณ 5 เมตร ทรงพุ่มแผ่ออก เปลือกสีน้ าตาล ผิวค่อนข้างขรุขระ 
ใบ ใบเด่ียว เรียงตรงข้าม (opposite) รูปรี (elliptic) ใบกว้างประมาณ 4.1 เซนติเมตร      

ใบยาวประมาณ 11.9 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม (acuminate) โคนใบรูปล่ิม 
(cuneate) ขอบใบเรียบ (entire) แผ่นใบคล้ายแผ่นหนัง (coriaceous) ผิวใบเกล้ียง 
(glabrous) เป็นมันวาว การเรียงเส้นใบย่อยเป็นแบบร่างแหแบบขนนก (reticulate 
pinnate venation)  

ดอก ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง (panicle) ออกท่ีปลายกิ่งท้ังในและนอกทรงพุ่ม ดอกย่อยเป็น
ดอกสมบูรณ์เพศและดอกเพศผู้ มีขนาดเล็ก กลีบดอกอ่อนสีขาวและสีชมพูอ่อน กลีบดอก
แก่สีเหลือง 

ผล ผลแบบผลผนังช้ันในแข็ง (drupe) ยาวรีถึงรูปไข่ กว้างประมาณ  4.5 เซนติเมตร  
ยาวประมาณ  5.6 เซนติเมตร ผิวเรียบ มีนวล (glaucous) ขั้วผลสีเขียว เนื้อผลหรือผนัง
ผลช้ันกลาง (mesocarp) สีเหลืองอมส้ม ฉ่ าน้ าปานกลาง ผนังผลช้ันใน (endocarp) แข็ง 
มีเส้นใยจ านวนมาก ผลอ่อนสีเขียวขาว ผลสุกสีเหลืองปนสีส้ม ต าแหน่งการสุกเกิดจาก
ปลายผลไปหาขั้วผล เมล็ดมีหนึ่งเมล็ด รูปรี สีน้ าตาล 
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มะยงชิดพันธุ์ทองใหญ่หัวเขียว 
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มะยงชดิ Bouea macrophylla Griff 
พันธุ์ชิดบญุส่ง 

 
ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน  
ช่ือ-สกุล นายบุญส่ง  เนียมหอม  
ท่ีอยู่ 133 หมู่ 9 ต าบลพรหมณี  อ าเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก  
โทรศัพท์ 089-212-5705  
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

มะยงชิดพันธุ์ชิดบุญส่ง เป็นพันธุ์ท่ีได้มาจากการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการเพาะเมล็ดและ
คัดเลือกพันธุ์จากมะยงชิดพันธุ์ทูลเกล้า ในปี พ.ศ. 2531 ได้เพาะเมล็ด เมล็ดมะยงชิดพันธุ์ทูลเกล้า จ านวน
ประมาณ 15 เมล็ด จนได้ต้นกล้าจ านวน 15 ต้น ต่อมาปี พ.ศ. 2532 จึงได้น าต้นกล้าท้ัง 15 ต้น มาลงแปลง
ปลูก บ ารุงรักษา และดูการเจริญเติบโตอยู่ในสวนของตนเอง จนประมาณปี พ.ศ. 2547 พบว่ามี 1 ต้น ท่ีมี
ลักษณะแตกต่างจากมะยงชิดพันธุ์ทูลเกล้า คือ ผลรูปทรงยาวรีถึงรูปไข่ ผลใหญ่ ผิวผลมีสีเหลืองปนส้ม เนื้อผลมี
สีส้ม รสชาติหวานอมเปรี้ยว รสชาติดี ปัจจุบันได้ด าเนินการขยายพันธุ์เพิ่มเติมไว้ในสวนของตนเองอีกจ านวน 
12 ต้น และได้ต้ังช่ือมะยงชิดพันธุ์ดังกล่าวว่า “พันธุ์ชิดบุญส่ง” 

 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย มะยงชิด วงศ์ Anacardiaceae ช่ือวิทยาศาสตร์ Bouea macrophylla Griff.  
ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ไม้ผล 

ต้น สูงประมาณ 3 เมตร ทรงพุ่มแผ่ออก เปลือกสีน้ าตาลเข้ม ผิวค่อนข้างขรุขระ 
ใบ ใบเด่ียว เรียงตรงข้าม (opposite) รูปรี (elliptic) กว้างประมาณ 3.6 เซนติเมตร  

ยาวประมาณ 9.6 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม (acuminate) โคนใบรูปล่ิม (cuneate) 
ขอบใบเรียบ (entire) แผ่นใบคล้ายแผ่นหนัง (coriaceous) ผิวใบเกล้ียง (glabrous)  
เป็นมันวาว การเรียงเส้นใบย่อยเป็นแบบร่างแหแบบขนนก (reticulate pinnate 
venation)  

ดอก ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง (panicle) ออกท่ีปลายกิ่งท้ังในและนอกทรงพุ่ม ยาว 8 - 15 
เซนติเมตร ดอกย่อยเป็นดอกสมบูรณ์เพศและดอกเพศผู้ กลีบดอกอ่อนสีขาวและสีชมพู
อ่อน กลีบดอกแก่สีเหลือง 

ผล ผลแบบผลผนังช้ันในแข็ง (drupe) ยาวรีถึงรูปไข่  กว้างประมาณ 4.5 เซนติเมตร  
ยาวประมาณ 7.2 เซนติเมตร ผิวเรียบ มีนวล (glaucous) เนื้อผลหรือผนังผลช้ันกลาง 
(mesocarp) สีเหลืองปนส้ม ฉ่ าน้ าปานกลาง ผนังผลช้ันใน (endocarp) แข็ง มีเส้นใย
จ านวนมาก ผลอ่อนสีเขียวขาว ผลสุกสีเหลืองปนสีส้ม ต าแหน่งการสุกเกิดจากปลายผลไป
หาขั้วผล เมล็ดมีหนึ่งเมล็ด รูปรี สีน้ าตาล  
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มะยงชิดพันธุชิ์ดบุญส่ง 
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แตงเทศ (Cucumis melo L.) 
พันธุ์ ศฝก. 7 

 
ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจาก
 พระราชด าริ 
ที่อยู่ 33 หมู่ท่ี 11 ต าบลห้วยใหญ่ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20250 
โทรศัพท์ 08-1370-8289 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 แตงเทศพันธุ์ ศฝก. 7 เป็นพันธุ์แท้ท่ีได้มาจากการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการผสมและ
คัดเลือกพันธุ์จากแตงเทศพันธุ์พื้นเมือง สืบเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช ครั้งเสด็จพระราชด าเนิน ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร  
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ เมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2531 ความว่า “การน าพันธุ์ใหม่หรือพันธุ์
ต่างประเทศต้องระวังเรื่องโรค ถ้าเกิดโรคแล้วจะเสียหายมากและขาดทุน การน าพันธุ์ต่างประเทศมาราคาสูงไม่
ควรพึ่งพา” จึงเป็นท่ีมาในการริเริ่มปรับปรุงพันธุ์และพัฒนาพันธุ์แตงเทศ โดยนางทิพวรรณ สิทธิรังสรรค์ 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาวิชาการ ภายใต้ระบบเกษตรธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์แตงเทศ
เกษตรธรรมชาติที่เป็นพันธุ์แท้ มีลักษณะผลสวย รสชาติดี ทนต่อโรคและแมลง และเพื่อให้เกษตรกรสามารถ
น าไปปลูกและเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ได้  ใช้เวลา 24 ปี ระหว่าง ปี พ.ศ. 2536 - 2560 โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1) รวบรวมพันธุ์ เพื่อเป็นแหล่งพันธุกรรมโดยได้รวบรวมพันธุ์แตงไทยจ านวน 12 สายพันธุ์ และแตงแคนตาลูป
จ านวน 10 สายพันธุ์ และน ามาปลูกโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ ณ แปลงสาธิต-ทดลองเกษตรธรรมชาติของศูนย์ฝึก
และพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณฯ ต าบลห้วยใหญ่ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี แล้วสังเกตการ
เจริญเติบโต และน าแตงไทยมาผสมข้ามกับแตงแคนตาลูป น าเมล็ดท่ีได้มาปลูกต่อและเกิดการกระจาย ตัว 
(segregation) ท าให้ได้ผลแตงท่ีมีลักษณะต่าง ๆ กัน มีท้ังท่ีเป็นผลลาย ผลกลมสีขาว ผลยาวสีขาว เป็นต้น 
2) คัดเลือกพันธุ์ เพื่อเลือกสายพันธุ์ดี 3) ผสมพันธุ์ เพื่อเพิ่มลักษณะท่ีดี 4)  ระหว่างปี พ.ศ. 2537 - 2560 ได้
ปลูกและผสมตัวเองเพื่อคัดเลือกทุก ๆ ปี คัดเลือกต้นท่ีมีลักษณะต้นแข็งแรง มีโรคแมลงน้อย ผลรูปทรงสวย
กลมแป้น ผลใหญ่ ผิวผลสีครีม ผิวเรียบ เนื้อซุย เนื้อสีส้ม และรสชาติหวาน ความหวานประมาณ 9.9 องศา 
บริกซ์ โดยคัดเลือกแบบจดบันทึกประวัติ (pedigree method) จ านวน 20 ช่ัว เพื่อสกัดสายพันธุ์แท้ และได้สาย
พันธุ์แท้ของแตงเทศ ศฝก. 7 5) ทดสอบพันธุ์ เพื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุ์มาตรฐานหรือพันธุ์การค้าท่ีนิยมปลูก
อยู่ก่อน  
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย แตงเทศ ช่ือวิทยาศาสตร์ Cucumis melo L. วงศ์ Cucurbitaceae พืชผัก ไมเ้ถาล้มลุก 
ราก ระบบรากแก้ว (tap-root system) 
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ต้น ล าต้นมีลักษณะเป็นเถา ทอดเล้ือย (indeterminate) ความยาวข้อปล้องที่ 5 เฉลี่ย 4.5 
เซนติเมตร และความยาวข้อปล้องที่ 8 เฉลี่ย 5.9 เซนติเมตร มีขนปกคุลม เมื่อแก่มี
ลักษณะแข็งคล้ายหนาม บริเวณข้อมีมือจับ (tendril) 

ใบ ใบเด่ียว ความกว้างของใบท่ี 5 เฉล่ีย 16.14 เซนติเมตร ยาว 11.14 เซนติเมตร ความกว้าง
ของใบท่ี 8 เฉล่ีย 17.1 เซนติเมตร ยาว 11.51 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบรูปหัวใจ 
(cordate) ขอบใบเรียบ (entire) สีเขียวเข้ม 

ดอก ดอกแยกเพศร่วมต้น (monoecious plant) ดอกเพศผู้ กลีบเล้ียงสีเขียว กลีบดอก 5 
กลีบ สีเหลือง โคนเชื่อมติดกัน เกสรเพศผู้สีเหลือง ดอกเพศเมีย กลีบเลี้ยงสีเขียว 
กลีบดอก 5 กลีบ สีเหลือง รังไข่ใต้วงกลีบ (inferior ovary) รูปรี สีเขียว 

ผล ผลแบบแตง (pepo) ลักษณะกลมสูง ต าแหน่งของส่วนท่ีกว้าง อยู่ตรงกลาง (middle) 
เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 14.1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 12.3 เซนติเมตร ความหนา
เนื้อประมาณ 3.3 เซนติเมตร ผลมีสีครีม ผิวเรียบ สีส้มอ่อน น้ าหนักผลประมาณ 1.3 
กิโลกรัม อายุการเก็บเกี่ยวผลผลิต 60 - 65 วันหลังย้ายปลูก  

เมล็ด รูปรีถึงรูปไข่ สีครีม ยาว 7 มิลลิเมตร กว้าง 3 มิลลิเมตร ความหนา 1 มิลลิเมตร
 จ านวนเมล็ด 557.8 เมล็ดต่อผล 
 

 
แตงเทศพันธุ ์ศฝก. 7 

 


