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ข้าว (Oryza sativa L.) 
พันธุ์จัสมินแม่โจ้ 100 

 
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล 1. ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
 2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ที่อยู ่ 1. เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
 2. เลขที่ 63 หมู่ที่ 4 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 
โทรศัพท์ 1. 02-579-7435 
 2. 0-5387-3000 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 ข้าวพันธุ์จัสมินแม่โจ้ 100 เป็นข้าวสายพันธุ์ใหม่ที่เป็นข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเตี้ย ข้าว
เหนียวหอม โดยเกิดจากการปรับปรุงพันธุ์  มีพันธุ์รับคือข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ให้คือข้าว กข6 
ต้นเตี้ยไม่ไวต่อช่วงแสง ใช้เวลาปรับปรุงพันธุ์ทั้งหมด 22 ฤดู เริ่มจากในปี พ.ศ. 2554 ผลิตได้ต้น F1-BC1F1 
และท าการคัดเลือกด้วย hd1 (ไวต่อช่วงแสงต่อไม่ไวต่อช่วงแสง), sd1 (ต้นสูงต่อต้นเตี้ย) และ wx (ข้าวเจ้าต่อ
ข้าวเหนียว) marker และปี พ.ศ. 2555 - 2563 น าสายพันธุ์ที่มีอยู่มาผสมกลับเพิ่ม และแต่ละครั้งจะคัดเลือก
ด้วยเครื่องหมายโมเลกุล 3 ชนิด คือ target, flanking และ background marker คัดเลือกต้นที่เป็น 
heterozygous ทุกต าแหน่ง และผสมกลับ ขณะเดียวกันท าการผสมตัวเอง ต่อจากนั้นในฤดูนาปรัง พ.ศ. 2556 
ถึงฤดูนาปรัง พ.ศ. 2559 ปลูกคัดเลือกต้น BC2F2 - BC2F7 ในแปลงนาทดลองของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพ่ือเพิ่ม
ความคงตัวทางพันธุกรรมให้มากขึ้น ในฤดูนาปี พ.ศ. 2559 ปลูกศึกษาพันธุ์ ต้น BC2F8 2 แถว และฤดูนา
ปรัง พ.ศ. 2560 ปลูกศึกษาพันธุ์ ต้น BC2F9 4 แถว ทดสอบผลผลิตภายในสถานี จ านวน 3 ฤดู คือ นาปี 
พ.ศ. 2560 นาปรังและนาปี พ.ศ. 2561 เก็บข้อมูลลักษณะประจ าพันธุ์ของข้าว ผลิตรวงพันธุ์ดัก ศึกษา
ลักษณะทางกายภาพของเมล็ด และศึกษาลักษณะทางเคมีของเมล็ด โดยในฤดูนาปรัง พ.ศ. 2561 ให้ผลผลิต
เฉลี่ย 897 กิโลกรัมต่อไร่ และในฤดูนาปี พ.ศ. 2561 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 766 กิโลกรัมต่อไร่ 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ข้าว ชื่อวิทยาศาสตร์ Oryza sativa L. วงศ์ Poaceae พืชล้มลุก ข้าวเหนียว 
 ไม่ไวต่อช่วงแสง 
ต้น ต้นเตี้ย ทรงกอตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางของล าต้นขนาด 3.43 มิลลิเมตร ความสูงของต้น
 วัดถึงคอรวง 61 เซนติเมตร 
ใบ แผ่นใบมีขนมาก ลิ้นใบมีรูปร่าง 2 ยอด กาบใบสีเขียว มุมของใบธงตั้งตรง 
ดอก/ช่อดอก จ านวนวันออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์ นาปรังและนาปเีท่ากับ 97 วัน ยอดเกสรเพศเมียสีขาว 

รวงโผล่มาก จ านวนรวงต่อกอ 14 รวง 
เมล็ด อายุการเก็บเกี่ยว นาปรังและนาปีเท่ากับ 127 วัน รวงยาว 23 เซนติเมตร เปลือกเมล็ด

สีเหลืองฟางข้าว ข้าวเปลือกมีขนาดเฉลี่ย ยาว 10.85 มิลลิเมตร กว้าง 2.55 มิลลิเมตร และหนา 
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1.90 มิลลิเมตร ข้าวกล้องสีขาวมีขนาดเฉลี่ย ยาว 7.45 มิลลิเมตร กว้าง 2.10 มิลลิเมตร 
และหนา 1.70 มิลลิเมตร จัดเป็นข้าวรูปร่างเมล็ดเรียว (อัตราส่วนความยาวต่อความกว้าง
เท่ากับ 3.55) น้ าหนักข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด (ความชื้น 14 เปอร์เซ็นต์) 27 กรัม 
มีประสิทธิภาพการสีดี (เปอร์เซ็นต์ข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าวเท่ากับ 43.35) จ านวนเมล็ด
ต่อรวง 108 เมล็ด การติดเมล็ด 74 เปอร์เซ็นต์ การร่วงของเมล็ด 6 - 25 เปอร์เซ็นต์ 
มีปริมาณอะมิโลสต่ าเท่ากับ 6.58 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิแป้งสุกต่ า ค่าการสลายเมล็ดในด่าง 
(1.4% KOH) เท่ากับ 4.5 และมีปริมาณสารหอม 2AP เฉลี่ย 2.55 ppm 

 
 

 

 
ข้าวพันธุ์จัสมินแม่โจ้ 100 
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ข้าว (Oryza sativa L.) 
พันธุ์จัสมินแม่โจ้ 555 

 
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล 1. ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
 2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ที่อยู ่ 1. เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เทพมหานคร 10900 
 2. เลขที่ 63 หมู่ที่ 4 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 
โทรศัพท์ 1. 02-579-7435 
 2. 0-5387-3000 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 ข้าวพันธุ์จัสมินแม่โจ้ 555 เป็นข้าวสายพันธุ์ใหม่ที่เป็นข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเตี้ย ข้าว
เจ้าหอม โดยเกิดจากการปรับปรุงพันธุ์  มีพันธุ์รับคือข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ให้ คือข้าวพันธุ์ 
กข6 ต้นเตี้ย ไม่ไวต่อช่วงแสง 
 ใช้เวลาปรับปรุงทั้งหมด 22 ฤดู เริ่มจากในปี พ.ศ. 2554 ผลิตได้ต้น F1-BC1F1 และท า
การคัดเลือกด้วย hd1 (ไวต่อช่วงแสงต่อไม่ไวต่อช่วงแสง), sd1 (ต้นสูงต่อต้นเตี้ย) และ wx (ข้าวเจ้าต่อข้าว
เหนียว) marker และปี พ.ศ. 2555 - 2563 น าสายพันธุ์ที่มีอยู่มาผสมกลับเพิ่ม และแต่ละครั้งจะคัดเลือก
ด้วยเครื่องหมายโมเลกุล 3 ชนิด คือ target, flanking และ background marker คัดเลือกต้นที่เป็น 
heterozygous ทุกต าแหน่ง และผสมกลับ ขณะเดียวกันท าการผสมตัวเอง ต่อจากนั้นในฤดูนาปรัง พ.ศ. 2558 
ถึง ฤดูนาปรัง พ.ศ. 2559 ปลูกคัดเลือกต้น BC5F2 - BC5F4 ในแปลงนาทดลองของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
เพื่อเพิ่มความคงตัวทางพันธุกรรม ให้มากขึ้น ในฤดูนาปี พ.ศ. 2559 ปลูกศึกษาพันธุ์ ต้น BC5F5 2 แถว 
และฤดูนาปรัง พ.ศ. 2560 ปลูกศึกษาพันธุ์ ต้น BC5F6 4 แถว ทดสอบผลผลิตภายในสถานี จ านวน 3 ฤดู คือ 
นาปี พ.ศ. 2560 นาปรังและนาปี พ.ศ. 2561 เก็บข้อมูลลักษณะประจ าพันธุ์ของข้าว ผลิตรวงพันธุ์ดัก 
ศึกษาลักษณะทางกายภาพของเมล็ด และศึกษาลักษณะทางเคมีของเมล็ด โดยในฤดูนาปรัง พ.ศ. 2561 
ให้ผลผลิตเฉลี่ย 711 กิโลกรัมต่อไร่ และในฤดูนาปี พ.ศ. 2561 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 603 กิโลกรัมต่อไร่ 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ข้าว ชื่อวิทยาศาสตร์ Oryza sativa L. วงศ์ Poaceae พืชล้มลุก ข้าวเหนียว 
 ไม่ไวต่อช่วงแสง 
ต้น ต้นเตี้ย ทรงกอตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางของล าต้นขนาด 3.70 มิลลิเมตร ความสูงของต้นวัดถึง
 คอรวง 64 เซนติเมตร 
ใบ แผ่นใบมีขนมาก ลิ้นใบมีรูปร่าง 2 ยอด กาบใบสีเขียว มุมของใบธงตั้งตรง 
ดอก/ช่อดอก จ านวนวันออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์ นาปรัง 103 วัน และนาปี 100 วัน ยอดเกสรเพศเมียสีขาว 

รวงโผล่พ้นค่อนข้างมาก จ านวนรวงต่อกอ 14 รวง 
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เมลด็ อายุการเก็บเก่ียว นาปรัง 133 วัน และนาปี 130 วัน รวงยาว 25 เซนติเมตร เปลือกเมล็ด
สีเหลืองฟางข้าว ข้าวเปลือกมีขนาดเฉลี่ย ยาว 10.95 มิลลิเมตร กว้าง 2.50 มิลลิเมตร 
และหนา 1.95 มิลลิเมตร ข้าวกล้องสีขาวมีขนาดเฉลี่ย ยาว 7.75 มิลลิเมตร กว้าง 2.10 มิลลิเมตร 
และหนา 1.74 มิลลิเมตร จัดเป็นข้าวรูปร่างเมล็ดเรียว (อัตราส่วนความยาวต่อความกว้าง
เท่ากับ 3.69) น้ าหนักข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด (ความชื้น 14 เปอร์เซ็นต์) 28 กรัม 
มีประสิทธิภาพการสีดีมาก (เปอร์เซ็นต์ข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าวเท่ากับ 52.53) จ านวน
เมล็ดต่อรวง 126 เมล็ด การติดเมล็ด 66 เปอร์เซ็นต์ การร่วงของเมล็ด 6 - 25 เปอร์เซ็นต์ 
มีปริมาณอะมิโลสต่ าเท่ากับ 14.25 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิแป้งสุกต่ าค่าการสลายเมล็ดในด่าง 
(1.7% KOH) เท่ากับ 7.0 และมปีริมาณสารหอม 2AP เฉลี่ย 1.02 ppm 

 

 

 
ข้าวพันธุ์จัสมินแม่โจ้ 555 
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ผักกาดกวางตุ้ง (Brassica chinensis L.) 
พันธุ์เหลืองล้านนา 

 
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล มูลนิธิชัยพัฒนา 
ที่อยู ่ เลขที่ 2012 ซอยอรุณอมรินทร์ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 
โทรศัพท์ 0-2447-8585-8 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตร ล าปาง ได้ปรับปรุงพันธุ์ผักกาดกวางตุ้งประเภท
บริโภคดอกและใบ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 โดยท าการรวบรวมพันธุ์ที่นิยมปลูกในเขตภาคเหนือและปลูกทดสอบพันธุ์ 
จากนั้นคัดเลือกพันธุ์แบบเก็บรวมจ านวน 4 รอบ (ระหว่างปี พ.ศ. 2529 - 2535) ได้พันธุ์ผสมเปิดที่มีลักษณะ
ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิตสูง ชื่อสายพันธุ์ ราชมงคล 1 (R.M.1) ซึ่งเป็นพันธุ์เบาที่มีอายุการเก็บเกี่ยว 
35 - 40 วันหลังปลูก ลักษณะใบสีเขียวเข้ม เป็นมัน ปลายใบแหลม ต้นอวบใหญ่ แข็งแรงและเจริญเติบโต
สม่ าเสมอ ปริมาณผลผลิต 3 - 4 ตันต่อไร่ และสามารถปลูกได้ตลอดปี ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน 
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 กองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ใช้ เมล็ด
ผักกาดกวางตุ้งพันธุ์ราชมงคล 1 เป็นเมล็ดพันธุ์หลักในการผลิตเมล็ดพันธุ์ขยาย เพาะปลูกในปี พ.ศ. 2540 ได้
เมล็ดพันธุ์ขยายจ านวน 1,066 กิโลกรัม ปลูกในพ้ืนที่ 2,132 ไร่ (อัตราเมล็ดพันธุ์ 0.5 กิโลกรัมต่อไร่) โดย
เกษตรกรผู้ปลูกรายงานว่า เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง และมีลักษณะเป็นที่ต้องการของตลาด ต่อมาระหว่างป ี
พ.ศ. 2541 - 2546 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณวิจัยในโครงการ 
“การพัฒนาความบริสุทธิ์ของผักกาดกวางตุ้งสายพันธุ์ราชมงคล 1 และปรับปรุงสายพันธุ์ใหม่” ในปัจจุบันสาย
พันธุ์ราชมงคล 1 ได้รับการคัดเลือกแบบเก็บรวมจ านวน 10 รอบ ซึ่งให้ผลผลิตสูง และมีลักษณะทางพันธุกรรม
สม่ าเสมอ โดยได้ด าเนินการน าพันธุ์นี้มาปลูกผลิตเมล็ดพันธุ์ให้กับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ และเมื่อ
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ได้เสด็จทอดพระเนตร และพระราชทานชื่อพันธุ์ว่า เหลืองล้านนา 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ผักกาดกวางตุ้ง ชื่อวิทยาศาสตร์ Brassica chinensis L. วงศ์ Brassicaceae 

พืชผัก พืชล้มลุก 
ราก ระบบรากแก้ว 
ต้น ล าต้นตั้งตรง สีเขียว ขนาดต้นเมื่อระยะเก็บเกี่ยว เท่ากับ 0.78 เซนติเมตร ความสูงต้น 
 59.00 เซนติเมตร และความกว้างของทรงพุ่ม 41.67 เซนติเมตร มีอายุเก็บเกี่ยว 35 – 40 วัน 
 ปริมาณผลผลิต 3 – 4 ตันต่อไร่ 
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ใบ ใบรูปรี สีเขียวเข้ม ไม่มีขน ขอบใบหยักมน ก้านใบแคบ การโค้งของเส้นกลางใบน้อย 
ขนาดใบกว้าง 12.33 เซนติเมตร และยาว 19.33 เซนติเมตร ก้านใบยาว 13.17 
เซนติเมตร มีจ านวนใบ 9 – 10 ใบต่อต้น 

ดอก/ช่อดอก ดอกออกเป็นช่อ กลีบดอกสีเหลือง รูปร่างกลม มีอายุวันออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์ 50 วัน 
ผล มีลักษณะเป็นฝัก รูปร่างเรียวยาว ยาว 4.68 เซนติเมตร จ านวนฝักต่อช่อ 12 – 13 ฝัก 

จ านวนฝักต่อต้น 70 - 72 ฝัก 
เมล็ด ลักษณะค่อนข้างกลม ขนาดเล็ก สีน้ าตาลถึงด า มีจ านวนเมล็ดประมาณ 21 - 22 เมล็ดต่อฝัก 

น้ าหนักเมล็ดแห้งต่อไร่ เท่ากับ 84 กิโลกรัม 
 

 
ผักกาดกวางตุ้งพันธุ์เหลืองล้านนา 
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ฟักทอง (Cucurbita moschata Duchesne. ex Poir.) 
พันธุ์ประกายดาวล้านนา 

 
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล มูลนิธิชัยพัฒนา 
ที่อยู ่ เลขที่ 2012 ซอยอรุณอมรินทร์ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 
โทรศัพท์ 0-2447-8585-8 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 ฟักทองพันธุ์ประกายดาว คัดเลือกมาจากฟักทองพันธุ์พ้ืนเมือง จากอ าเภอแจ้ห่ม จังหวัด
ล าปาง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา เปรียบเทียบกับพันธุ์อ่ืนๆ ซึ่งมีลักษณะเด่นคือ มีการเจริญเติบโตดี 
คุณภาพเนื้อผลดี และผิวผลมีลายจุดสีขาว จากนั้นท าการคัดเลือกและน าเมล็ดพันธุ์มาปลูกท่ีศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช
จักรพันธ์เพ็ญศิริ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และท าการคัดเลือกต่อเนื่องภายในกลุ่มประชากรเดียวกัน
มากกว่า 6 รุ่น จนลักษณะประจ าพันธุ์มีความคงตัวและสม่ าเสมอ และเป็นพันธุ์ที่ปรับตัวได้ดี เจริญเติบโตเร็ว 
และแข็งแรง ให้ผลผลิตอย่างน้อย 2 - 3 ผลต่อต้น เนื้อผลสีเหลือง เหนียวแน่น เมื่อน าไปแปรรูปมีรสชาติหวานอร่อย 
มีผิวผลเรียบและมีลายจุดสีขาว ขนาดผลมีน้ าหนักประมาณ 1 - 2 กิโลกรัม 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ฟักทอง ชื่อวิทยาศาสตร์ Cucurbita moschata Duchesne. ex Poir. วงศ์ Cucurbitaceae 

พืชผัก ไม้เถาล้มลุก 
ราก ระบบรากแก้ว 
ต้น ล าต้นเดี่ยว ลักษณะเป็นเถา ทอดเลื้อยตามพ้ืนดิน 
ใบ ใบสีเขียวเข้ม ใบมีรอยหยักปานกลาง มีขนบนแผ่นใบ ก้านใบยาวปานกลาง 
ดอก ดอกแยกเพศร่วมต้น (monoecious plant) ดอกมีสีเหลือง รูปทรงกระดิ่ง มีอายุวันออก

ดอก 50 เปอร์เซ็นต์ 45 วัน 
ผล ผลกลมแป้น ขั้วผลมีรอยบุ๋มเล็กน้อย ผิวผลเรียบและมีลายจุดสีขาว ขนาดผลมีความกว้าง 

16 – 18 เซนติเมตร และยาว 10 เซนติเมตร ความหนาเนื้อ 2.46 เซนติเมตร เนื้อผล
สีเหลือง เนื้อแน่น น้ าหนักผลประมาณ 1 - 2 กิโลกรัม ผลผลิต 660 ตันต่อไร่ มีอายุ
การเก็บเก่ียวผลผลิต 90 วัน 

เมล็ด เมล็ดแบน รูปร่างรีแคบ สีขาวนวล 
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ฟักทองพันธุ์ประกายดาวล้านนา 
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ผักกาดหอมห่อ (Lactuca sativa var. capitata) 
พันธุ์ช่อผกาพัฒนาเอง 

 
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล มูลนิธิชัยพัฒนา 
ที่อยู ่ เลขที่ 2012 ซอยอรุณอมรินทร์ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 
โทรศัพท์ 0-2447-8585-8 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 ผักกาดหอมห่อ สีม่วงรหัสพันธุ์ 0102-A-3-A-7-1-2-1-1-B เกิดจากการผสมข้ามโดยการใช้
สายพันธุ์แม่ ผักกาดหอมห่อ (Head Lettuce) รหัสพันธุ์ MJ-1 เป็นผักกาดหอมห่อสีเขียว มีลักษณะเข้าปลีแน่น 
ใบหนาเป็นคลื่น แผ่นใบเต็ม เมล็ดสีด า ให้ผลผลิตสูง ผสมกับสายพันธุ์พ่อ ซึ่งเป็นผักกาดหอม กลุ่มเรดโครอล 
(Red Coral) รหัสพันธุ์ MJ-2 มีลักษณะขอบใบหยิกเป็นฟันเลื่อย สีแดงค่อนข้างเข้ม เมล็ดสีขาว ให้ผลผลิตสูง 
โดยผสมข้ามพันธุ์ในปี พ.ศ. 2554 ท าการคัดเลือกพันธุ์ ณ ส านักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ า เภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างพันธุ์ใหม่ให้เป็นผักกาดหอมห่อที่มีสีม่วง ที่พัฒนาขึ้นในเขตร้อน 
ให้สามารถปลูกได้ในประเทศไทย โดยคัดเลือกพันธุ์แบบบันทึกประวัติ จ านวน 9 รอบ ได้ พันธุ์ที่มีลักษณะใหม่
ต่างจากพันธุ์เดิมคือเป็นผักกาดหอมห่อที่มีสีม่วง มีความสม่ าเสมอ และมีความคงที่ทางพันธุกรรมของลักษณะ
ประจ าพันธุ์ ผักกาดหอมห่อพันธุ์ดังกล่าวผ่านการทดสอบเปรียบเทียบผลผลิต และคุณภาพกับพันธุ์การค้า
พบว่ามีคุณสมบัติที่ดีด้านรสชาติ และให้ผลผลิตสูง ท าการปลูกศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์ ณ ส านักฟาร์ม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และน าไปปลูก ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และเมื่อ
วันที่13 กุมภาพันธ์ 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ได้เสด็จทอดพระเนตร และพระราชทานชื่อพันธุ์ว่า ช่อผกาพัฒนาเอง 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ผักกาดหอมห่อ ชื่อวิทยาศาสตร์ Lactuca sativa var. capitata วงศ์ Asteraceae 

พืชผัก พืชล้มลุก 
ราก ระบบรากแก้ว มีรากฝอยและรากแขนง 
ต้น ล าต้นตั้งตรง อวบสั้น และจะยืดยาวขึ้นเมื่อเริ่มแทงช่อดอก 
ใบ มีลักษณะเป็นแผ่นเต็มไม่แยกเป็นแฉก ผิวใบไม่เรียบ มีลักษณะโป่งพองขนาดเล็ก ปลายใบ

มน ขอบใบเป็นคลื่น หยักเป็นซี่ฟัน ใบแก่มีสีม่วงกระจายทั่วทั้งใบ ใบอ่อนมีสีขาวแต้มม่วง
เป็นบางจุด ขนาดใบ กว้าง 15 - 20 เซนติเมตร และยาว 15 - 17 เซนติเมตร รูปร่างใบ 
เป็นแบบรีกว้างตามแนวขวาง เมื่อเก็บเกี่ยวจะมีกาบใบที่ไม่ห่อหัวประมาณ 8 - 12 ใบ 
จ านวนใบที่ห่อหัวประมาณ 17 - 25 ใบ มีหัวแบบหัวปิดหรือซ้อนทับกัน มีการเข้าปลีแน่น 
ลักษณะเป็นทรงกลม ขนาดของปลีมีความกว้างประมาณ 17 - 20 เซนติเมตร น้ าหนัก
ผลผลิตก่อนตัดแต่งประมาณ 400 - 500 กรัม และหลังตัดแต่งประมาณ 300 - 400 กรัม 
อายุการเก็บเกี่ยว 45 - 50 วันหลังย้ายปลูก 
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ดอก/ช่อดอก ดอกสีเหลือง เป็นดอกสมบูรณ์เพศ ระยะเวลาออกดอกประมาณ 70 วันหลังย้ายปลูก 
เมล็ด เมล็ดสีด า มีขนาดประมาณ 0.15 มิลลิเมตร และยาว 0.4 มิลลิเมตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผักกาดหอมห่อพันธุ์ช่อผกาพัฒนาเอง 
 

  


