
 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง  โฆษณาคําขอใหออกหนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘   

----------------------------- 
 

 

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การออก
หนังสือรับรองพันธุพืชข้ึนทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดกําหนด
ขั้นตอนการออกหนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน โดยใหกรมวิชาการเกษตร ดําเนินการตรวจสอบ
ลักษณะประจําพันธุเบื้องตนของพืชที่ยื่นคําขอ นําปดประกาศที่กรมวิชาการเกษตร และที่ในเว็บไซตของ
กรมวิชาการเกษตร เพื่อใหบุคคลทั่วไปไดมีโอกาสทักทวงภายใน ๓๐ วันนับแตวันปดประกาศ นั้น 

 

บัดนี้ ไดมีผูมายื่นคําขอใหออกหนังสือรับรองพันธุพืชจํานวน ๗ พันธุพืช ใหเปนพันธุพืชขึ้น
ทะเบียน ดังนี้ 

๑. ทุเรียน พันธุนวลทองจันทร   
๒. ถ่ัวเหลือง พันธุราชมงคล 1 (รม.1)   
๓. ขาวโพดเลี้ยงสัตว (ลูกผสม) พันธุนครสวรรค 2 
๔. ขาวโพดเลี้ยงสัตว (ลูกผสม) พันธุนครสวรรค 3 
๕. ขาวโพดเลี้ยงสัตว (สายพันธุแท) พันธุตากฟา 1 
๖. ขาวโพดเลี้ยงสัตว (สายพันธุแท) พันธุตากฟา 2  
๗. ขาวโพดเลี้ยงสัตว (สายพันธุแท) พันธุตากฟา 3 

ซ่ึงกรมวิชาการเกษตรไดตรวจสอบลักษณะประจําพันธุเบื้องตนของพืชดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอ
ประกาศลักษณะประจําพันธุ เบื้องตนของพันธุพืชทั้ง ๗ พันธุพืช ใหทราบโดยทั่วกัน  ปรากฏตาม
เอกสารแนบทายประกาศนี้ และหากมีผูใดประสงคจะทักทวงหรือมีขอพิสูจนวาการยื่นคําขอใหออกหนังสือ
รับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียนดังกลาวเปนไปโดยมิชอบ ใหแจงที่ฝายบริหารจัดการกองทุนคุมครองพันธุพืช  
กองคุมครองพันธุพืช  กรมวิชาการเกษตร  จตุจักร  กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทรศัพท ๐-๒๙๔๐-๗๒๑๔ 
ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันปดประกาศเปนตนไป 

 

ประกาศ    ณ    วันที่     29    พฤษภาคม    พ.ศ. ๒๕๕๒ 
     ลงนาม 

 (นายสมชาย  ชาญณรงคกุล) 
 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
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ทุเรียน พันธุนวลทองจันทร 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เกิดจากการผสมพันธุระหวางพันธุแม คือ พันธุพวงมณี และพันธุพอ คือ พันธุหมอนทอง ดังนี้ 
ในป 2530 ทําการผาดอกทุเรียนพันธุพวงมณี แลวนําละอองเกสรตัวผูของพันธุหมอนทองมาผสม แลวจึง
นําไปปลูกไดจํานวนทั้งหมด 3 ตน แตตาย 2 ตน เหลือรอดชีวิตเพียงตนเดียว ตอมาในป 2540 เมื่อตนทุเรียน
อายุไดประมาณ 10 ป จึงทําการคัดเลือกพันธุโดยดูจากอายุเก็บเกี่ยวซ่ึงพบวา ส้ันกวาพันธุหมอนทอง และมี
รสชาติดี จึงไดทําการขยายพันธุเพิ่มเติม ณ บานเลขที่ 36/1 หมู 1  ตําบลมาบไพ  อําเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี  
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท ไมผลยืนตน กลุมไมผลเมืองรอน ช่ือวิทยาศาสตร Durio zibethinus Murr.  

วงศ Bombacaceae 
ตน  ทรงพุมเปนรูปทรงกรวย การแตกกิ่งเปนมุมแหลมยกขึ้น 
ใบ รูปรางยาวรี ปลายใบโคงยาว ฐานใบมน ขนาดใบยาว 9 เซนติเมตร กวาง 5.5 เซนติเมตร 
ดอก/ชอดอก  รูปรางดอกตูมเปนทรงกลม ปลายดอกกลม ดอกเปนกลุม สีดอกเปนสีขาว  
ผล รูปรางผล กลมรี ลักษณะฐานผลแบน ปลายผลแหลม รูปรางหนามผลแหลม ความยาว

หนามผลปานกลาง ความหนาแนนปานกลาง มีหนามผลจุดศูนยกลางบริเวณปลายผล
หนามปลายผลตรง หนามรอบขั้วผลงุมเขา ลักษณะบริเวณรอยตอข้ัวผลนูนนอย ความ
ยาวกานผลปานกลาง ผลสีเขียวออน ความยาวผล 25 เซนติเมตร ความกวางผล 20 
เซนติเมตร เปอรเซ็นตเปลือกตอผล 50% เปอรเซ็นตเนื้อตอผล 5% น้ําหนักผลปานกลาง 
ความหนาเนื้อปานกลาง เนื้อสีสมอมเหลือง กล่ินของเนื้อปานกลาง เนื้อหวานมาก เนื้อ
ละเอียด ปริมาณน้ําในเนื้อนอย  จํานวน 5 พูตอผล เปลือกหนาปานกลาง       

เมล็ด   รูปรางรี เมล็ดยาว 5 เซนติเมตร กวาง 4 เซนติเมตร หนา 2.5 เซนติเมตร เมล็ดสีน้ําตาล
ออน เปอรเซ็นตเมล็ดลีบตอ 1 ผลเทากับ 20 %  

ลักษณะอื่น ๆ  ผลคลายหมอนทองแตสีเนือ้เขมกวา เปนสีสมอมเหลือง อายุเก็บเกีย่วส้ันกวา (110 วัน) 
การเก็บเกีย่วตรงฤดูกาล รสหวานมาก (หวานมัน)  

ลักษณะเดนพิเศษ 1.    ตานทานโรคไฟทอปเทอรา  
2. ทนทานตอการระบาดของไรแดง  
3. ฝนตกชุกเนื้อไมแฉะ 
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ทุเรียน พันธุนวลทองจันทร 
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ถั่วเหลือง พันธุราชมงคล 1 (รม.1) 
 
แหลงท่ีมาและประวัติ 

ดําเนินการปลูกทดสอบและคัดเลือกพันธุ ดังนี้ ป 2531 ปลูกเมล็ดถ่ัวเหลืองพันธุตาง ๆ จํานวน 
172 พันธุ/สายพันธุ ซ่ึงไดมาจากศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม กรมวิชาการเกษตร เมื่อตนถ่ัวเหลืองอายุได
ประมาณ 40 วัน (R2-R3) ทําการปลูกเชื้อ Xanthomonas campestris pv glycines ซ่ึงเปนเชื้อสาเหตุของโรคใบ
จุดนูน (bacterial pustule) หลังจากนั้นประมาณ 15 วัน คัดเลือกตนที่ตานทาน คือ ไมเปนโรคใบจุดนูน มีใบ
สะอาด และลําตนคอนขางสูง เชน พันธุ AGS268  AGS269  AGS270  Lokon และ G10467 เพื่อนําไปผสม
กับพันธุ สจ.4  สท.1  และ ชม.60 ไดคูผสมทั้งหมด 13 คู ดําเนินการดังนี้ 

ช่ัวที่ 1  ปลูกในสภาพไรในฤดูฝน 2532 เก็บผลผลิตทั้งหมดทุกคูผสม 
ช่ัวที่ 2  ปลูกในสภาพไรในฤดูแลง คัดเลือกตนที่มีลักษณะทางพืชไรดี และใบสะอาด นํามาเก็บ

ขอมูลน้ําหนักตอตน และคัดเลือกเมล็ดโดยที่คัดเมล็ดมวงและเมล็ดสีเขียว และเมล็ดแตกยนมากทิ้งแลวนํา
ตนที่เหลือมาปลูกแบบตนตอแถว ที่เหลือเก็บรวม (bulk) ในแตละคูผสม 

ช่ัวที่ 3 ในเดือนกรกฎาคม 2533 ปฏิบัติ ดูแล และปลูกเชื้อสาเหตุของโรคใบจุดนูนเหมือนชัว่ท่ี 2 
เมื่อถ่ัวเหลืองระยะ R6-R7 คัดเลือกตนที่มีฝกดก ลักษณะทางพืชไรดี ใบสะอาด ตนไมลม ฝกไมแตก 
คัดเลือกโดยใชสายตาในขั้นแรก หลักจากนั้นนําตนมาแกะ ช่ังน้ําหนักเมล็ดตอตน คัดเอาตนที่มีเมล็ดโตและ
มีสีเหลืองมันไวประมาณ 1,008 ตน ปลูกแบบตนตอแถว 

ช่ัวที่ 4  ปลูกในเดือนธันวาคม 2533 ดูแลรักษาเหมือนกอนหนานี้ เร่ิมคัดเลือกในเดือนมีนาคม 
2534 คัดได 1,700 ตน และไดทําการคัดเลือกตนที่ดีมาปลูกตอจนถึงชั่วที่ 6 แบบตนตอแถวโดยมีพันธุ สจ.4 
มาปลูกเปนพันธุเปรียบเทียบทุก 20 แถว แลวคัดเอาแถวที่มีความสม่ําเสมอ มีลักษณะทางพืชไรดีมานวดทั้ง
แถว ช่ังน้ําหนักเมล็ดตอแถว คัดแถวที่มีน้ําหนักเมล็ดมาก และเมล็ดสม่ําเสมอ และมีคุณภาพดีไวเพื่อนําไป
ทดสอบพันธุเบื้องตน จนในที่สุดไดพันธุถ่ัวเหลืองที่ดีออกมาหนึ่งพันธุ ตั้งช่ือวาพันธุราชมงคล 1 (รม.1) 

สรุปผลการทดลอง ในสถานีที่สถาบันวิจัยและฝกอบรมการเกษตรลําปาง เฉลี่ย 22 คร้ัง          
ถ่ัวเหลืองพันธ ุ ราชมงคล 1 (รม.1) ใหผลผลิต 336.57 กิโลกรัมตอไร 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท พืชไร กลุมพืชน้ํามันและรับประทานผักสด ช่ือวิทยาศาสตร Glycine max (L.) Merrill 
ตน โคนตนสีมวง ลําตนใหญและตั้งตรง ในฤดูฝนมีการแตกกิ่ง 1-5 กิ่ง แตในฤดูแลงแตกกิ่ง 

0-3 กิ่ง ความสงูของตนระยะเก็บเกีย่ว 65-80 เซนติเมตร 
ใบ ใบมีสีเขียวเขมและมีขนดก สามารถสัมผัสได ใบลางและตอนกลางเปนแบบ ovate             

สวนใบบน 5-6 ใบเปนแบบ lanceolate มุมใบที่ทํากับลําตนแคบ และกานใบสั้น 
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ดอก  ดอกเปนสีมวง 
ฝก ฝกแกมีสีน้ําตาลเขมและมีขนดก  
เมล็ด น้ําหนกั 100 เมล็ดเทากับ 18 กรัม เมล็ดมีสีเหลืองทองถึงฟางขาว สีของตาเปนสีน้ําตาลเขม  
ลักษณะอื่น ๆ ใหผลผลิตสูงทั้งในฤดูฝนและฤดูแลง ตานทานตอโรคใบจุดนูนและโรคราน้ําคาง 

ตานทานการหักลม เมล็ดใหญ ฝกดกและติดฝกทกุขอ ฝกไมแตกงาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถั่วเหลือง พันธุราชมงคล 1 (รม.1) 
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ขาวโพดเลี้ยงสัตว (ลูกผสม) พันธุนครสวรรค 2 
 

แหลงท่ีมาและประวัต ิ
 

ขาวโพดเลี้ยงสัตวลูกผสมพันธุนครสวรรค 2 เดิมมีรหัส เอ็นเอสเอ็กซ 022031 เปนขาวโพด
เล้ียงสัตวลูกผสมเดี่ยวอายุยาว สามารถเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 110-115 วัน เกิดจากการผสมขามระหวางขาวโพด
เล้ียงสัตวสายพันธุแทตากฟา 1 (เอ็นอีไอ 452008) เปนพันธุแม และขาวโพดเลี้ยงสัตวสายพันธุแทตากฟา 2 
(เอ็นอีไอ 9202 ที) เปนพันธุพอ ซ่ึงสรางและพัฒนาโดยศูนยวิจัยพืชไรนครสวรรค และไดนําไปปลูก
เปรียบเทียบพันธุในศูนยวิจัยฯ ศูนยบริการฯ และสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตตาง ๆ ของกรมวิชาการ
เกษตร ตลอดจนเปรียบเทียบพันธุภายใตความรวมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บริษัทเมล็ดพันธุ และ
ทดสอบพันธุในไรเกษตรกรในจังหวัดตาง ๆ ตั้งแตป 2544-2547 
 

ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร 
 

ชนิด/ประเภท พืชลมลุกวงศหญา ชนิดขาวโพดเลี้ยงสัตวพันธุลูกผสม 
ตน  ลําตนสีเขียว  ลักษณะตรง รากค้ําจุนสีแดง ปริมาณมาก 
ใบ  รูปรางใบแรกในระยะแรกคลี่มนกลม มุมใบของใบแรกเหนือฝกกวางปานกลาง (26-50o) 

และใบคอนขางตรง ความกวางและความยาวของใบประมาณ 9.5 และ 80.9 เซนติเมตร 
ชอดอก  สีเปลือกดอกเพศผูสีแดง มีละอองเกสรสีแดง ขนาดชอดอกใหญ มุมกานชอดอกแคบ (6-25o) 

กานชอดอกมีลักษณะโคงปานกลาง ไหมเริ่มโผลมีสีแดง 
ฝก  ฝกรูปทรงกึ่งทรงกระบอกกึ่งทรงกรวย การเรียงตัวของเมล็ดเปนแถวตรง ซังสีขาว 
เมล็ด  สีสมเหลือง ลักษณะเมล็ดชนิดหัวแข็ง 
ลักษณะทางการเกษตร 

ผลผลิตเฉลี่ย (กิโลกรัมตอไร)  1,208 
ความยาวฝก (เซนติเมตร)  18.1 
ความกวางที่กึ่งกลางฝก (เซนติเมตร) 4.6 
จํานวนแถวเมล็ด (แถว)   14 
จํานวนเมล็ดตอแถว (เมล็ด)  39 
น้ําหนักเมล็ด 1000 เมล็ด (กรัม)  345 
ความสูงของตน (เซนติเมตร)  235 
ความสูงฝก (เซนติเมตร)  132 
อายุถึงดอกตัวผูบาน 50% (วัน)  53 
อายุถึงออกไหม 50% (วัน)  52 

ลักษณะอื่น ๆ  ดอกตัวผูมีความหนาแนนและมีละอองเกสรตัวผูมาก   
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 ชอดอก   ดอกเพศผูและละอองเกสร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ไหมเริ่มโผล ฝก 

 
 
 
 
 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว (ลูกผสม) พันธุนครสวรรค 2 
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ขาวโพดเลี้ยงสัตว (ลูกผสม) พันธุนครสวรรค 3 
 

แหลงท่ีมาและประวัต ิ
 

ขาวโพดเลี้ยงสัตวลูกผสมพันธุนครสวรรค 3 เปนขาวโพดเลี้ยงสัตวลูกผสมเดี่ยวอายุยาว 
สามารถเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 110-115 วัน เกิดจากการผสมขามระหวางขาวโพดเลี้ยงสัตวสายพันธุแทตากฟา 1 
(เอ็นอีไอ 452008) เปนพันธุแม และขาวโพดเลี้ยงสัตวสายพันธุแทตากฟา 3 (เอ็นอีไอ 452015) เปนพันธุพอ 
ซ่ึงสรางและพัฒนาโดยศูนยวิจัยพืชไรนครสวรรค และไดนําไปปลูกเปรียบเทียบพันธุในศูนยวิจัยฯ 
ศูนยบริการฯ และสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตตาง ๆ ของกรมวิชาการเกษตร ตลอดจนเปรียบเทียบ
พันธุภายใตความรวมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บริษัทเมล็ดพันธุ และทดสอบพันธุในไรเกษตรกรใน
จังหวัดตาง ๆ ตั้งแตป 2547-2551 
 

ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร 
 

ชนิด/ประเภท พืชลมลุกวงศหญา ชนิดขาวโพดเลี้ยงสัตวพันธุลูกผสม 
ตน  ลําตนสีเขียว  ลักษณะตรง รากค้ําจุนสีแดง ปริมาณมาก 
ใบ  รูปรางใบแรกในระยะแรกคลี่มนกลม มุมใบของใบแรกเหนือฝกกวางปานกลาง (26-50o) 

และใบคอนขางตรง ความกวางและความยาวของใบประมาณ 9.8 และ 89.3 เซนติเมตร 
ชอดอก  สีเปลือกดอกเพศผูสีมวง มีละอองเกสรสีมวง ขนาดชอดอกใหญ มุมกานชอดอกปาน

กลาง (26-50 o) กานชอดอกมีลักษณะโคงปานกลาง ไหมเริ่มโผลมีสีแดง 
ฝก  ฝกรูปทรงกึ่งทรงกระบอกกึ่งทรงกรวย การเรียงตัวของเมล็ดเปนแถวตรง ซังสีขาว 
เมล็ด  สีสม ลักษณะเมล็ดชนิดหัวแข็ง 
ลักษณะทางการเกษตร 

ผลผลิตเฉลี่ย (กิโลกรัมตอไร)  1,296 
ความยาวฝก (เซนติเมตร)  18.2 
ความกวางที่กึ่งกลางฝก (เซนติเมตร) 4.4 
จํานวนแถวเมล็ด (แถว)   12 
จํานวนเมล็ดตอแถว (เมล็ด)  36 
น้ําหนักเมล็ด 1000 เมล็ด (กรัม)  374 
ความสูงของตน (เซนติเมตร)  234 
ความสูงฝก (เซนติเมตร)  136 
อายุถึงดอกตัวผูบาน 50% (วัน)  52 
อายุถึงออกไหม 50% (วัน)  52 

ลักษณะอื่น ๆ  ดอกตัวผูมีความหนาแนนและมีละอองเกสรตัวผูมาก   
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 ชอดอก   ดอกเพศผูและละอองเกสร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ไหมเริ่มโผล ฝก 

 
 
 
 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว (ลูกผสม) พันธุนครสวรรค 3 
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ขาวโพดเลี้ยงสัตว (สายพันธุแท) พันธุตากฟา 1 
 

แหลงท่ีมาและประวัต ิ
 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว (สายพันธุแท) พันธุตากฟา 1 เดิมมีรหัส เอ็นอีไอ 452008 เปนขาวโพดเลี้ยง
สัตวสายพันธุแท มีอายุเก็บเกี่ยว 115-120 วัน เมล็ดชนิดหัวแข็งมีสีสมเหลือง ดําเนินการคัดเลือกพันธุ ณ 
ศูนยวิจัยพืชไรนครสวรรค ดังนี้ 

1. การคัดเลือกพันธุ ทําการผสมตัวเองจํานวน 4 คร้ัง จากประชากรขาวโพด PIONEER 3003 F2 
ในสภาพกอใหเกิดโรคราน้ําคาง 

2. การประเมินสมรรถนะการผสม นําขาวโพดสายพันธุผสมตัวเองครั้งที่ส่ี แตละสายพันธุผสม
กับสายพันธุแท เอ็นอีไอ 9202 และทําการคัดเลือกสายพันธุผสมตัวเองครั้งที่ส่ีซ่ึงมีสมรรถนะการผสมดี เพื่อ
สรางสายพันธุ PIONEER 3003-3-2-B-3-1 ซ่ึงมีความตานทานโรคราน้ําคาง ทนทานการหักลม และตั้งชื่อ
เปน เอ็นอีไอ 452008 จากนั้นทําการรักษาพันธุและขยายพันธุ โดยวิธีผสมตัวเอง 
 

ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร 
 

ชนิด/ประเภท พืชลมลุกวงศหญา ชนิดขาวโพดเลี้ยงสัตวสายพันธุแท 
ตน  ลําตนสีเขียว  ลักษณะตรง รากค้ําจุนสีมวง ปริมาณปานกลาง 
ใบ  รูปรางใบแรกในระยะแรกคลี่มนกลม มุมใบของใบแรกเหนือฝกแคบ (6-25o) และปลาย

ตรง ความกวางและความยาวของใบประมาณ 9.1 และ 75.8 เซนติเมตร 
ชอดอก  สีเปลือกดอกเพศผูสีชมพู มีละอองเกสรสีชมพู ขนาดชอดอกปานกลาง มุมกานชอดอก

แคบมาก (<5 o) กานชอดอกมีลักษณะตรง ไหมเริ่มโผลมีสีมวง 
ฝก  ฝกรูปทรงกึ่งทรงกระบอกกึ่งทรงกรวย การเรียงตัวของเมล็ดเปนแถวตรง ซังสีขาว 
เมล็ด  สีสมเหลือง ลักษณะเมล็ดชนิดหัวแข็ง 
ลักษณะทางการเกษตร 

ผลผลิตเฉลี่ย (กิโลกรัมตอไร)  515 
ความยาวฝก (เซนติเมตร)  13.0 
ความกวางที่กึ่งกลางฝก (เซนติเมตร) 4.0 
จํานวนแถวเมล็ด (แถว)   14 
จํานวนเมล็ดตอแถว (เมล็ด)  22 
น้ําหนักเมล็ด 1000 เมล็ด (กรัม)  263 
ความสูงของตน (เซนติเมตร)  152 
ความสูงฝก (เซนติเมตร)  78 
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อายุถึงดอกตัวผูบาน 50% (วัน)  58 
อายุถึงออกไหม 50% (วัน)  55 

ลักษณะอื่น ๆ  ดอกตัวผูมีความหนาแนนและมีละอองเกสรตัวผูมาก   

 
 
 
 
 
 
 
 

 ชอดอก   ดอกเพศผูและละอองเกสร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ไหมเริ่มโผล ฝก 

 
 
 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว (สายพันธุแท) พันธุตากฟา 1 
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ขาวโพดเลี้ยงสัตว (สายพันธุแท) พันธุตากฟา 2 
 

แหลงท่ีมาและประวัต ิ
 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว (สายพันธุแท) พันธุตากฟา 2  เดิมมีรหัส เอ็นอีไอ 9202 ที มีอายุเก็บเกี่ยว 
115-120 วัน เมล็ดชนิดหัวแข็งมีสีสม ดําเนินการคัดเลือกพันธุ ณ ศูนยวิจัยพืชไรนครสวรรค ดังนี้ 

1. การคัดเลือกพันธุ ทําการผสมตัวเองจํานวน 4 ครั้ง จากประชากรขาวโพด Pop.28(HS)C5 
ในสภาพกอใหเกิดโรคราน้ําคาง 

2. การประเมินสมรรถนะการผสม นําขาวโพดสายพันธุผสมตัวเองครั้งที่ส่ี แตละสายพันธุ
ผสมกับสายพันธุแทนครสวรรค 1 (เอ็นอีไอ 9008) และทําการคัดเลือกสายพันธุผสมตัวเองครั้งที่ส่ีซ่ึงมี
สมรรถนะการผสมดี เพื่อสรางสายพันธุผสมตัวเองครั้งที่ 5โดยสามารถคัดเลือกสายพันธุ Pop.28(HS)C5-S5-
129T  ซ่ึงมีความตานทานโรคราน้ําคาง ทนทานการหักลม และตั้งชื่อเปน เอ็นอีไอ 9202 ที (Nei 9202T) 
จากนั้นทําการรักษาพันธุและขยายพันธุ โดยวิธีผสมตัวเอง 
 

ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร 
 

ชนิด/ประเภท พืชลมลุกวงศหญา ชนิดขาวโพดเลี้ยงสัตวพันธุแท 
ตน  ลําตนสีเขียว  ลักษณะตรง รากค้ําจุนสีมวง ปริมาณปานกลาง 
ใบ  รูปรางใบแรกในระยะแรกคลี่มนกลม มุมใบของใบแรกเหนือฝกปลานกลาง (26-50o) 

และปลายคอนขางตรง ความกวางและความยาวของใบประมาณ  8.3 และ 72.6 
เซนติเมตร 

ชอดอก  สีเปลือกดอกเพศผูสีชมพู มีละอองเกสรสีแดง ขนาดชอดอกใหญ มุมกานชอดอกแคบ
มาก (<5 o) กานชอดอกมีลักษณะตรง ไหมเริ่มโผลมีสีชมพู 

ฝก  ฝกรูปทรงกึ่งทรงกระบอกกึ่งทรงกรวย การเรียงตัวของเมล็ดเปนแถวตรง ซังสีขาว 
เมล็ด  สีสม ลักษณะเมล็ดชนิดหัวแข็ง 
ลักษณะทางการเกษตร 

ผลผลิตเฉลี่ย (กิโลกรัมตอไร)  500 
ความยาวฝก (เซนติเมตร)  14.8 
ความกวางที่กึ่งกลางฝก (เซนติเมตร) 3.9 
จํานวนแถวเมล็ด (แถว)   14 
จํานวนเมล็ดตอแถว (เมล็ด)  25 
น้ําหนักเมล็ด 1000 เมล็ด (กรัม)  227 
ความสูงของตน (เซนติเมตร)  170 
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ความสูงฝก (เซนติเมตร)  81 
อายุถึงดอกตัวผูบาน 50% (วัน)  58 
อายุถึงออกไหม 50% (วัน)  58 

ลักษณะอื่น ๆ  ดอกตัวผูมีความหนาแนนและมีละอองเกสรตัวผูมาก   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ชอดอก   ดอกเพศผูและละอองเกสร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ไหมเริ่มโผล ฝก 

 
 
 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว (สายพันธุแท) พันธุตากฟา 2 
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ขาวโพดเลี้ยงสัตว (สายพันธุแท) พันธุตากฟา 3 
 

แหลงท่ีมาและประวัต ิ
 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว (สายพันธุแท) พันธุตากฟา 3 เดิมมีรหัส เอ็นอีไอ 452015 ที มีอายุเก็บเกี่ยว 
115-120 วัน เมล็ดชนิดหัวแข็งมีสีเหลืองสม ดําเนินการคัดเลือกพันธุ ณ ศูนยวิจัยพืชไรนครสวรรค ดังนี้ 

1. การคัดเลือกพันธุ ทําการผสมตัวเองจํานวน 4 คร้ัง จากประชากรขาวโพด C-5124001F2 ใน
สภาพกอใหเกิดโรคราน้ําคาง 

2. การประเมินสมรรถนะการผสม นําขาวโพดสายพันธุผสมตัวเองครั้งที่ส่ี แตละสายพันธุ
ผสมกับสายพันธุแทตากฟา 1 (เอ็นอีไอ 452008) และทําการคัดเลือกสายพันธุผสมตัวเองครั้งที่ส่ีซ่ึงมี
สมรรถนะการผสมดี เพื่อสรางสายพันธุผสมตัวเองครั้งที่ 5โดยสามารถคัดเลือกสายพันธุ C-5124001-21-2-
B-2-1  ซ่ึงมีความตานทานโรคราน้ําคาง ทนทานการหักลม และตั้งชื่อเปน เอ็นอีไอ 452015 (Nei 452015) 
จากนั้นทําการรักษาพันธุและขยายพันธุ โดยวิธีผสมตัวเอง 
 

ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร 
 

ชนิด/ประเภท พืชลมลุกวงศหญา ชนิดขาวโพดเลี้ยงสัตวพันธุแท 
ตน  ลําตนสีเขียว  ลักษณะตรง รากค้ําจุนสีแดงปริมาณปานกลาง 
ใบ  รูปรางใบแรกในระยะแรกคลี่มนกลม มุมใบของใบแรกเหนือฝกปลานกลาง (26-50o) 

และปลายตรง ความกวางและความยาวของใบประมาณ 9.4 และ 67.3 เซนติเมตร 
ชอดอก  สีเปลือกดอกเพศผูสีชมพู มีละอองเกสรสีเหลือง ขนาดชอดอกใหญ มุมกานชอดอกปาน

กลาง (26-50 o) กานชอดอกมีลักษณะคอนขางตรง ไหมเริ่มโผลมีสีมวง 
ฝก  ฝกรูปทรงกึ่งทรงกระบอกกึ่งทรงกรวย การเรียงตัวของเมล็ดเปนแถวตรง ซังสีขาว 
เมล็ด  สีเหลืองสม ลักษณะเมล็ดชนิดหัวแข็ง 
ลักษณะทางการเกษตร 

ผลผลิตเฉลี่ย (กิโลกรัมตอไร)  514 
ความยาวฝก (เซนติเมตร)  15.4 
ความกวางที่กึ่งกลางฝก (เซนติเมตร) 3.9 
จํานวนแถวเมล็ด (แถว)   12 
จํานวนเมล็ดตอแถว (เมล็ด)  27 
น้ําหนักเมล็ด 1000 เมล็ด (กรัม)  307 
ความสูงของตน (เซนติเมตร)  166 
ความสูงฝก (เซนติเมตร)  87 
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อายุถึงดอกตัวผูบาน 50% (วัน)  58 
อายุถึงออกไหม 50% (วัน)  59 

ลักษณะอื่น ๆ  ดอกตัวผูมีความหนาแนนและมีละอองเกสรตัวผูมาก   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ชอดอก   ดอกเพศผูและละอองเกสร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ไหมเริ่มโผล ฝก 

 
 
 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว (สายพันธุแท) พันธุตากฟา 3 
 
 


	ประกาศกรมวิชาการเกษตร

