
 
 

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 ๑๓ พันธุพืช ใหเปนพันธุพืชขึ้น
ทะเบียน ดังนี้ 

๑. ยูคาลิปตัส พันธุ K64   ๘.  ยูคาลิปตัส พันธุ  K84 
๒. ยูคาลิปตัส พันธุ K65   ๙.  ยูคาลิปตัส พันธุ  H275 
๓. ยูคาลิปตัส พันธุ K66   ๑๐. ยูคาลิปตัส พันธุ H288  
๔. ยูคาลิปตัส พันธุ K68   ๑๑. ยูคาลิปตัส พันธุ H296 
๕. ยูคาลิปตัส พันธุ K70   ๑๒. มะขาม (มะขามเปรี้ยว) พันธุหาเหลา 
๖. ยูคาลิปตัส พันธุ K73   ๑๓. ถ่ัวเหลือง พันธุศรีสําโรง 1 
๗. ยูคาลิปตสั พันธุ K81 

ซ่ึงกรมวิชาการเกษตรไดตรวจสอบลักษณะประจําพันธุเบื้องตนของพืชดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอ
ประกาศลักษณะประจําพันธุ เบื้องตนของพันธุพืชทั้ง ๑๓ 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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ยูคาลิปตัส พันธุ K64 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

ยูคาลิปตัส พันธุ K64 เปนที่พันธุที่นํามาจากอําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อป พ.ศ. 
2537โดยมีขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ ดังนี ้

ป 2536  นําเมล็ดรวม (bulk seed) E. grandis จากประเทศจีน มาเพาะกลาเมล็ดเพื่อปลูกทดสอบ   
ในพื้นที่ อําเภอพนมสารคาม  จังหวดัฉะเชิงเทรา      

ป 2537  ปลูกทดสอบกลาเมล็ด (progeny trial) ในพื้นที่ อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เมื่อไมที่ปลูกทดสอบอายุครบ 5 ป ทําการคัดเลือกแมไมโดยพิจารณาจากลักษณะดีเดนในดานการ
เจริญเติบโต รูปทรงตน และความสูงเปนหลัก (phenotypic selection) ไดตนแมไม K64     

ป 2543 ขยายพันธุแมไม K64 แบบไมอาศัยเพศ ดวยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดย
หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อใหไดกลาไมจํานวนเพียงพอ
สําหรับการปลูกทดสอบ  

ป 2544  ปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลน (clonal trial) ทั้งหมด 8 แปลง ในพื้นที่ อําเภอสนามชัย
เขต จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอกบินทรบุรี อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี และอําเภอบอทอง 
จังหวัดชลบุรี แตละแปลงวางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 4 ซํ้า ๆ ละ 50 ตน ผลการปลูกทดสอบ
เมื่อครบอายุ 4 ป พบวาโคลน K64  มีคุณสมบัติดานการเจริญเติบโตที่ดี และความสม่ําเสมอภายในโคลนอยู
ในเกณฑดี 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท ไมยืนตน ใชประโยชนจากเนื้อไม ช่ือวิทยาศาสตร Eucalyptus spp. วงศ  Myrtaceae 
ระยะกลาไม (1 – 3 เดือน) 
ลําตน ลําตนแข็งตั้งตรง  ทรงเหลี่ยม  ยอดออนสีแดง 
ใบ ใบสีเขียว  รูปใบหอกกวาง (broad - lanceolate) ปลายใบแหลม ฐานใบมน ขอบใบเรยีบ 

เสนกลางใบสีสม กานใบสีแดง ใบเรียงตวัแบบสลับ (disjunct early) รอบลําตน 
ระยะไมใหญ (2 – 5 ป) 
ลําตน  ลําตนเดี่ยว ทรงกลม ตั้งตรง   เปลือกนอกสีเทาน้ําตาล  
ใบ  ใบสีเขียว  รูปใบหอกแคบปนเคียว ขอบใบเรียบ ทรงพุมกวาง มกีิ่งใหญใบโปรง   ปลายใบ

เรียวแหลม  ฐานใบเปนรูปล่ิม 
คุณลักษณะอื่น ๆ 

ก.   ผลผลิตไมเมื่ออายุ 3 ป มีน้ําหนักเฉลี่ย 12 – 15  ตันตอไร (ที่ระยะปลูก 2 x 3 เมตร) 
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ข.  พื้นที่ปลูกที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตไดแก พื้นที่ราบ หนาดินลึก เนื้อดินเปนดินรวน ถึงดิน
รวนเหนียวปนทราย การระบายน้ําดี 

ค.  มีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง มีความโต และความสูงอยูในระดับปานกลาง มีความสม่ําเสมอ
ปานกลาง  ไมสามารถทนตอสภาพแลงเปนเวลานานได  

 

ระยะกลาไม (1 – 3 เดือน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
ระยะไมใหญ (2 – 5 ป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ยูคาลิปตัส พันธุ K64 
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ยูคาลิปตัส พันธุ K65 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

ยูคาลิปตัส พันธุ K65  เปนที่พันธุที่นํามาจากอําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2537 
โดยมีขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ ดังนี้ 

ป 2536  นําเมล็ดรวม (bulk seed) จากประเทศจีน จากตนแมไม ในแปลงที่ปลูก  E. grandis  
รวมกับ E. urophylla  มาเพาะเมล็ดเตรียมกลาไม ที่อําเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา  

ป 2537  ปลูกทดสอบ (progeny trial) ในพื้นที่อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี วางแผนการ
ทดลองแบบ RCBD จํานวน 6 ซํ้า ๆ ละ 9 ตน เมื่อไมที่ปลูกทดสอบอายุครบ 5 ป ทําการคัดเลือกแมไมโดย
พิจารณาจากลักษณะดีเดนในดาน การเจริญเติบโต รูปทรงตน และความสูงเปนหลัก (phenotypic selection) 
ไดตนแมไม K65       

ป 2543  นําตนแมไม K65 มาขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศ ดวยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดย
หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จนไดจํานวนกลาไมที่เพียงพอ
สําหรับปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลน (clonal trail)       

ป 2544  ปลูกทดสอบคุณสมบัติ โคลนจํานวน 7 แปลง ในพื้นที่อําเภอสนามชัยเขต อําเภอพนม-
สารคาม อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา  อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  อําเภอบอทอง จังหวัด
ชลบุรี แตละแปลงวางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 4 ซํ้า ๆ  ละ 60 ตน เมื่อไมปลูกทดสอบอายุครบ 4 
ป พบวาโคลน K65 มีคุณสมบัติดานการเจริญเติบโตที่ดี และมีความสม่ําเสมอภายในโคลนอยูในเกณฑดี 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท ไมยืนตน ใชประโยชนจากเนื้อไม ช่ือวิทยาศาสตร Eucalyptus spp. วงศ  Myrtaceae 
ระยะกลาไม (1 – 3 เดือน) 
ลําตน ลําตนแข็งตั้งตรง  ทรงเหลี่ยม  ยอดออนสีแดง 
ใบ ใบสีเขียว รูปใบหอกกวาง (broad - lanceolate) ปลายใบเรียวแหลม ฐานใบมน ขอบใบเรียบ        

เสนกลางใบสีเขียวออนและสีแดง กานใบสีแดง การเรียงตัวของมีทั้งใบเรียงตัวแบบสลับ        
(disjunct early) รอบลําตนและเปนใบตรงกันขามในตอนแรกแลวตอมาเปนใบสลับ (disjunct late) 

ระยะไมใหญ (2 – 5 ป) 
ลําตน  ลําตนเดี่ยว ทรงกลม ตั้งตรง มีความเปลาตรงสม่ําเสมอไมโคงงอ ทรงพุมกวาง  มกีิ่งใหญ 

เปลือกนอกสีเทาน้ําตาล 
ใบ   ใบสีเขียว  รูปหอกแคบ  (narrow - lanceolate) ขอบใบเรยีบ  ปลายใบเรียวแหลม ฐานใบ

เปนรูปล่ิม ใบโปรง 
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คุณลักษณะอื่น ๆ 
ก.  ผลผลิตไมเมื่ออายุ 3 ป มีน้ําหนกัเฉลี่ย 12- 15 ตันตอไร (ที่ระยะปลกู 2 x 3 เมตร) 
ข.  พื้นที่ปลูกที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตไดแก พื้นที่ราบ หนาดินลึก เนื้อดินเปนดินรวน ถึงดิน

รวนเหนียวปนทราย การระบายน้ําดี 
ค.  มีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง มีความโต และความสูงอยูในระดับปานกลาง มีความสม่ําเสมอ

ปานกลาง  ไมสามารถทนตอสภาพแลงเปนเวลานาน 
 

ระยะกลาไม (1 – 3 เดือน) 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

ระยะไมใหญ (2 – 5 ป) 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

 
ยูคาลิปตัส พันธุ K65 
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ยูคาลิปตัส พันธุ K66 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

ยูคาลิปตัส พันธุ K66 เปนที่พันธุที่นํามาจากอําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  เมื่อป พ.ศ. 
2536  โดย มีขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ ดังนี้ 

ป 2536  นําเมล็ดรวม (bulk seed) จากประเทศจีน จากตนแมไม ในแปลงที่ปลูก E. grandis 
รวมกับ E. urophylla  เพาะเมล็ด และปลูกทดสอบ (progeny trial) ในพื้นที่อําเภอกบินทรบุรี จังหวัด 
ปราจีนบุรี วางแผนการทดลองแบบ RCBD  จํานวน 6 ซํ้า ๆ ละ 9 ตน เมื่อไมที่ปลูกทดสอบอายุครบ 5 ป ทํา
การคัดเลือกแมไม โดยพิจารณาจากลักษณะดีเดน ในดานการเจริญเติบโต รูปทรงตน และความสูงเปนหลัก  
(phenotypic selection) ไดตนแมไม K66       

ป 2543  นําตนแมไม K66 มาขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศ ดวยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดย
หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จนไดจํานวนกลาไมที่เพียงพอ
สําหรับปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลน (clonal trail)  

ป 2544  ปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลนจํานวน 7 แปลง ในพื้นที่อําเภอสนามชัยเขต จังหวัด
ฉะเชิงเทรา อําเภอกบินทรบุรี อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี และอําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี แตละ
แปลงวางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 4 ซํ้า ๆ ละ 60 ตน เมื่อไมปลูกทดสอบอายุครบ 4 ป พบวา
โคลน K66 มีคุณสมบัติดานการเจริญเติบโตที่ดี และมีความสม่ําเสมอภายในโคลนอยูในเกณฑดี  
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท ไมยืนตน ใชประโยชนจากเนื้อไม ช่ือวิทยาศาสตร Eucalyptus spp. วงศ  Myrtaceae 
ระยะกลาไม (1 – 3 เดือน) 
ลําตน ลําตนแข็งตั้งตรง  ทรงเหลี่ยม  ยอดออนสีแดง 
ใบ ใบสีเขียว รูปหอก (lanceolate) ปลายใบแหลม ฐานใบเปนรูปล่ิม ขอบใบเรียบ เสนกลางใบ

สีแดง กานใบสีแดง การเรียงตัวของมีทั้งใบเรียงตัวแบบสลับ (disjunct early) รอบลําตน 
และเปนใบตรงกันขามในตอนแรกแลวตอมาเปนใบสลับ (disjunct late)  

ระยะไมใหญ (2 – 5 ป) 
ลําตน  ลําตนเดี่ยว ทรงกลม ตั้งตรง มีความเปลาตรงสม่ําเสมอไมโคงงอ ทรงพุมแคบ เปลือกนอก

เทาน้ําตาล 
ใบ   ใบสีเขียว รูปหอกแคบ  (narrow - lanceolate) ขอบใบเรยีบ ปลายใบเรยีวแหลม ฐานใบเปน

รูปล่ิม 
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คุณลักษณะอื่น ๆ 
ก.   ผลผลิตไมเมื่ออายุ 3 ป มีน้ําหนักเฉลี่ย 12 – 15  ตันตอไร (ที่ระยะปลูก 2 x 3 เมตร) 
ข.  พื้นที่ปลูกที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตไดแก พื้นที่ราบ หนาดินลึก เนื้อดินเปนดินรวน ถึงดิน

รวนเหนียวปนทราย การระบายน้ําดี 
ค.  มีการเจริญเตบิโตอยางตอเนื่อง มีความโต และความสงูอยูในระดับปานกลาง มีความสม่ําเสมอ

นอย ไมสามารถทนตอสภาพแลงเปนเวลานานได  
 

ระยะกลาไม (1 – 3 เดือน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
ระยะไมใหญ (2 – 5 ป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยูคาลิปตัส พันธุ K66 
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ยูคาลิปตัส พันธุ K68 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

ยูคาลิปตัส พันธุ K68 เปนที่พันธุที่นํามาจากอําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อป พ.ศ.
2538  โดยมีขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ ดังนี้ 

ป 2537  พัฒนาพันธุโดยวิธีการควบคุมการผสมเกสร (controlled pollination) ซ่ึงเปนการผสม
ขามสปชีส (interspecific hybridization) ระหวางตนแมพันธุ GB  สายพันธุ E. grandis  กับตนพอพันธุ K42  
สายพันธุ E. camaldulensis  ในพื้นที่อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา   

ป 2538  นําเมล็ดลูกผสมที่ไดเพาะและปลูกทดสอบ (progeny trial) ที่อําเภอกบินทรบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรีวางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 6 ซํ้า ๆ ละ 9 ตน เมื่อไมที่ปลูกทดสอบอายุครบ 4 ป ทํา
การคัดเลือกแมไม โดยพิจารณาจากลักษณะดีเดนในดาน การเจริญเติบโต รูปทรงตน และความสูงเปนหลัก 
(phenotypic selection) ไดตนแมไม K68   

ป 2543 นําตนแมไม K68 มาขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศ ดวยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดย
หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จนไดจํานวนกลาไมที่เพียงพอ
สําหรับปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลน (clonal trail)   

ป 2544  ปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลนจํานวน  7 แปลง ในพื้นที่อําเภอสนามชัยเขต อําเภอแปลง
ยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และอําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี แตละแปลงวาง
แผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 4 ซํ้า ๆ ละ 60 ตน เมื่อไมปลูกทดสอบอายุครบ 4 ป พบวาโคลน K68 มี
คุณสมบัติดานการเจริญเติบโตที่ดี และมีความสม่ําเสมอภายในโคลนอยูในเกณฑดี 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท ไมยืนตน ใชประโยชนจากเนื้อไม ช่ือวิทยาศาสตร Eucalyptus spp. วงศ  Myrtaceae 
ระยะกลาไม (1 – 3 เดือน) 
ลําตน ลําตนแข็งตั้งตรง  ทรงเหลี่ยม  ยอดออนสีสม 
ใบ ใบสีเขียว รูปใบหอกกวาง  (broad - lanceolate) ปลายใบแหลม  ฐานใบมน ขอบใบเปน

คล่ืน เสนกลางใบสีเหลือง  กานใบสีน้ําตาลแกมเขียว ใบเรียงตัวแบบสลับ  (disjunct early)  
รอบลําตน 

ระยะไมใหญ (2 – 5 ป) 
ลําตน  ลําตนเดี่ยว ทรงกลม ตั้งตรง เปลือกนอกสีเทาน้ําตาล ลักษณะการลอกของเปลือกเปนแถบยาว 
ใบ   ใบสีเขียว  รูปหอก  (lanceolate)  ขอบใบเรยีบ ปลายใบเรยีวแหลม   ฐานใบเปนรูปล่ิม 
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คุณลักษณะอื่น ๆ 
ก.   ผลผลิตไมเมื่ออายุ 3 ป มีน้ําหนักเฉลี่ย 12 – 15 ตันตอไร (ที่ระยะปลูก 2 x 3 เมตร) 
ข.  พื้นที่ปลูกที่เหมาะสมในการเจริญเติบโต ไดแก พื้นที่ราบ หนาดินลึก เนื้อดินเปนดินรวน ถึงดิน

รวนเหนียวปนทราย การระบายน้ําดี 
ค. มีการเจริญเตบิโตอยางตอเนื่อง มีความโต และความสงูอยูในระดับปานกลาง มีความสม่ําเสมอ

ปานกลาง    
 

ระยะกลาไม (1 – 3 เดือน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

ระยะไมใหญ (2 – 5 ป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ยูคาลิปตัส พันธุ K68 
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ยูคาลิปตัส พันธุ K70 
 

แหลงท่ีมาและประวัต ิ
ยูคาลิปตัสพันธุ K70  เปนที่พันธุที่นํามาจากอําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อป พ.ศ. 

2537  โดยมีขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ ดังนี้ 
ป 2536  ควบคุมการผสมเกสร (controlled pollination) ซ่ึงเปนการผสมขามสปชีส 

(interspecific hybridization) ระหวางตนแมพันธุ K16 สายพันธุ  E. camaldulensis กับตนพอพันธุ B2 สาย
พันธุ   E. brassiana ในอําเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา   

ป 2537  นําเมล็ดลูกผสมที่ไดมาปลูกทดสอบ (progeny trial) ในพื้นที่อําเภอกบินทรบุรี               
จังหวัดปราจีนบุรี วางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 6 ซํ้า ๆ ละ 9 ตน เมื่อไมที่ปลูกทดสอบอายุครบ 4 
ปทําการคัดเลือกแมไม โดยพิจารณาจากลักษณะดีเดนในดานการเจริญเติบโต รูปทรงตน และความสูงเปน
หลัก (phenotypic selection) ไดตนแมไม K70  

ป 2542  นําตนแมไม K70 มาขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศ ดวยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดย
หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จนไดจํานวนกลาไมที่เพียงพอเพื่อ
นํากลาไมที่ไดมาปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลน (clonal trial)   

ป 2544   ปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลนจํานวน 8 แปลง ในพื้นที่ อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัด
ปราจีนบุรี  อําเภอบอทอง  จังหวัดชลบุรี และอําเภอสนามชัยเขต อําเภอแปลงยาว อําเภอพนมสารคาม  
จังหวัดฉะเชิงเทรา แตละแปลงวางแผนการทดลองแบบ RCBD 4 ซํ้า ๆ ละ 60 ตน  เมื่อไมปลูกทดสอบอายุ
ครบ 3 ป พบวาโคลน K70 มีคุณสมบัติดานการเจริญเติบโตที่ดี  และมีความสม่ําเสมอภายในโคลนอยูใน
เกณฑดี 
 

ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท ไมยืนตน ใชประโยชนจากเนื้อไม ช่ือวิทยาศาสตร Eucalyptus spp. วงศ  Myrtaceae 
ระยะกลาไม (1 – 3 เดือน) 
ลําตน ลําตนแข็งตั้งตรง  ทรงเหลี่ยม  ยอดออนสีน้ําตาล 
ใบ ใบสีเขียว รูปหอก (lanceolate) ปลายใบแหลม  ฐานใบเปนรูปล่ิม ขอบใบเรียบ เสนกลาง

ใบสีเขียวออนกานใบสีน้ําตาลแกมเขียว ใบเรียงตัวแบบสลับ (disjunct early) รอบลําตน 

ระยะไมใหญ (2 – 5 ป) 
ลําตน  ลําตนเดี่ยว ทรงกลม ตั้งตรง ปลายลําตนมีลักษณะคด เปลอืกนอกสีแดงน้ําตาล ลักษณะการ

ลอกของเปลือกเปนแผนใหญ (large plate or flake) 
ใบ   ใบสีเขียว รูปหอกแคบ (narrow - lanceolate) และรูปเคยีว (falcate) ขอบใบเรียบ ทรงพุมแคบ 

ใบโปรง 
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คุณลักษณะอื่น ๆ 
ก. ผลผลิตไมเมื่ออายุ 5 ป มีน้ําหนักเฉลี่ย 18 – 25  ตันตอไร (ที่ระยะปลูก 2 x 3 เมตร) 
ข.  พื้นที่ที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตไดแก พื้นที่ราบ ที่สูงเนินเขา เนื้อดินเปนดินรวน ถึงดินรวน

เหนียวปนทราย หรือดินลูกรัง การระบายน้ําดี 
ค.  สามารถปรับตัวไดดีในพื้นที่ทั่วไป  มีความโต   ความสูงดี  มีความสม่ําเสมออยูในเกณฑดี  

 

ระยะกลาไม (1 – 3 เดือน) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

ระยะไมใหญ (2 – 5 ป) 
 
 
 
 
 
 
 
             
 

 
 

ยูคาลิปตัส พันธุ K70 
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ยูคาลิปตัส พันธุ K73 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

ยูคาลิปตัสพันธุ K73 เปนที่พันธุที่นํามาจากอําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อป 
พ.ศ. 2544 โดยมีขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ ดังนี้ 

ป 2543  พัฒนาพันธุโดยวิธีการควบคุมการผสมพันธุ (controlled pollination) ซ่ึงเปนการผสม
ขามสปชีส (interspecific hybridization) ระหวางตนแมพันธุ K51 สายพันธุ E. camaldulensis กับตนพอพันธุ 
B2 สายพันธุ  E. brassiana  ในพื้นที่อําเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา    

ป 2544  นําเมล็ดลูกผสมที่ไดมาขยายพันธุ  ดวยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยหองปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (โดย 1 เมล็ด ถือเปน 1 โคลน) ใหไดโคลน K73 
เพียงพอสําหรับปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลน (clonal trail)    

ป 2545  ปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลนจํานวน 3 แปลง ในพื้นที่อําเภอกบินทรบุรี อําเภอศรีมหา
โพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี และอําเภอเมือง จังหวัดสระแกว แตละแปลงวางแผนการทดลองแบบ RCBD 
จํานวน 4 ซํ้า ๆ ละ 60 ตน เมื่อไมปลูกทดสอบอายุครบ 3 ป พบวาโคลน K73  มีคุณสมบัติดานการ
เจริญเติบโตที่ดีและมีความสม่ําเสมอภายในโคลนอยูในเกณฑดี 

 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท ไมยืนตน ใชประโยชนจากเนื้อไม ช่ือวิทยาศาสตร Eucalyptus spp. วงศ  Myrtaceae 
ระยะกลาไม (1 – 3 เดือน) 
ลําตน   ลําตนแข็งตั้งตรง  ทรงเหลี่ยม  ยอดออนสีน้ําตาล 
ใบ ใบสีเขียว รูปหอก (lanceolate) ปลายใบแหลม ฐานใบเปนรูปล่ิม -  เบี้ยว ขอบใบเรียบ เสน

กลางใบสีเขียวออน กานใบสีแดงแกมเขียว ใบเรียงตัวแบบสลับ (disjunct early) รอบลําตน 
ระยะไมใหญ (2 – 5 ป) 
ลําตน  ลําตนเดี่ยว ทรงเหล่ียม ตั้งตรง เปลือกนอกสีแดงน้ําตาล ลักษณะการลอกของเปลือกเปน

แถบสั้น (short ribbon) 
ใบ  ใบสีเขียว รูปหอกแคบ (narrow - lanceolate) ขอบใบเรียบ  
คุณลักษณะอื่น ๆ 

ก.   ผลผลิตไมเมื่ออายุ 5 ป มีน้ําหนักเฉลี่ย 17 – 22  ตันตอไร (ที่ระยะปลูก 2 x 3 เมตร) 
ข.  พื้นที่ปลูกที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตไดแก พื้นที่ราบ ที่สูงเนินเขา เนื้อดินเปนดินรวน ถึง

ดินรวนเหนียวปนทราย หรือดินลูกรัง การระบายน้ําดี 
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ค.  การเจริญเติบโต และการปรับตัว สามารถเจริญเติบโตเร็วในชวง 1 – 3 ปแรก มีความโต และ
ความสูงอยูระดับปานกลาง ไมมีความสม่ําเสมออยูในเกณฑดี สามารถปรับตัวไดดี 

 
ระยะกลาไม (1 – 3 เดือน) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

ระยะไมใหญ (2 – 5 ป) 
 
  
 
                            
 
 
 
 
 
 
 

 
ยูคาลิปตัส พันธุ K73 
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ยูคาลิปตัส พันธุ K81 
 

แหลงท่ีมาและประวัต ิ
ยูคาลิปตัสพันธุ K81  เปนที่พันธุที่นํามาจากอําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อป 

พ.ศ. 2544 โดยมีขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ ดังนี้ 
ป 2543  พัฒนาพันธุโดยวิธีการควบคุมการผสมเกสร(controlled pollination) ผสมขามสปชีส 

(interspecific hybridization) ระหวางตนแมพันธุ K51 สายพันธุ E. camaldulensis  กับตนพอพันธุ B2 สาย
พันธุ   E. brassiana  ในอําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา   

ป 2544  นําเมล็ดลูกผสมที่ไดมาขยายพันธุ ดวยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยหองปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (โดย 1 เมล็ด ถือเปน 1 โคลน) ใหไดจํานวนกลาไม
โคลน K81 เพียงพอ สําหรับปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลน (clonal trail)    

ป 2545  ปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลนจํานวน 7 แปลง ในพื้นที่อําเภอกบินทรบุรี  อําเภอศรีมหา
โพธ์ิ จังหวัดปราจีนบุรี  อําเภอวังสมบูรณ อําเภอวังน้ําเย็น อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว และอําเภอ     
ทาตะเกียบ  อําเภอสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา แตละแปลงวางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 4 
ซํ้า ๆ ละ 60 ตน เมื่อไมปลูกทดสอบอายุครบ 3 ป พบวาโคลน K81 มีคุณสมบัติดานการเจริญเติบโตที่ดี และ
มีความสม่ําเสมอ ภายในโคลนอยูในเกณฑดี 
 

ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท ไมยืนตน ใชประโยชนจากเนื้อไม ช่ือวิทยาศาสตร Eucalyptus spp. วงศ  Myrtaceae 
ระยะกลาไม (1 – 3 เดือน) 
ลําตน ลําตนแข็งตั้งตรง  ทรงเหลี่ยม  ยอดออนสีเขียวออน 
ใบ ใบสีเขียว รูปหอก (lanceolate) ปลายใบแหลม ฐานใบมน – เบี้ยว ขอบใบเรียบ เสนกลาง

ใบสีเขียวออน กานใบสีแดงแกมเขยีว ใบเรียงตัวแบบสลับ  (disjunct early) รอบลําตน  
ระยะไมใหญ (2 – 5 ป) 
ลําตน  ลําตนเดี่ยว ทรงเหล่ียม ตั้งตรง  เปลือกนอกสีน้ําตาล ลักษณะการลอกของเปลือกเปนแถบสั้น 
ใบ   ใบสีเขียว รูปใบหอก(lanceolate) และรูปใบหอกปนเคยีว ขอบใบเรียบ ปลายใบเรียวแหลม  

ฐานใบเปนรูปล่ิม 
คุณลักษณะอื่น ๆ 

ก. ผลผลิตไมเมื่ออายุ 5 ป มีน้ําหนักเฉลี่ย 17 – 22  ตันตอไร (ที่ระยะปลูก 2 x 3 เมตร) 
ข. พื้นที่ปลูกที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตไดแก พื้นที่ราบ หนาดินลึก เนื้อดินเปนดินรวน ถึงดิน

รวนเหนียว หรือดินลูกรัง การระบายน้ําดี 
ค.  สามารถปรับตัวไดดีในพื้นที่ทั่วไป  มีความโต  ความสูงดี  มีความสม่ําเสมออยูในเกณฑดี 
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ระยะกลาไม (1 – 3 เดือน) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
  
  
ระยะไมใหญ (2 – 5 ป) 
 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยูคาลิปตัส พันธุ K81 
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ยูคาลิปตัส พันธุ K84 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

ยูคาลิปตัส พันธุ K84  เปนที่พันธุที่นํามาจากอําเภอกบนิทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อป พ.ศ.  
2537 โดยมีขัน้ตอนการปรบัปรุงพันธุ ดังนี้ 

ป 2536 ควบคุมการผสมเกสร (controlled pollination) ซ่ึงเปนการผสมภายในสปชีส
( intraspecific hybridization) ระหวางตนแมพันธุ  K16 กับตนพอพันธุ  K25 โดยทั้ งคู เปนสายพันธุ                
E. camaldulensis  ในพื้นที่ อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา      

ป 2537  นําเมล็ดลูกผสมมาปลูกทดสอบ (progeny trial) ในพื้นที่อําเภอกบินทรบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี วางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 6 ซํ้า ๆ ละ 9 ตน เมื่อไมที่ปลูกทดสอบอายุครบ 4 ป ทํา
การคัดเลือกแมไม โดยพิจารณาจากลักษณะดีเดนในดาน การเจริญเติบโต รูปทรงตน และความสูงเปนหลัก
(phenotypic selection) ไดตนแมไม  K84     

ป 2542  นําตนแมไม K84 มาขยายพันธุ ดวยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยหองปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ   อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จนไดจํานวนกลาไมที่เพียงพอ เพื่อนํากลาไมที่
ไดมาปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลน (clonal trial)      

ป 2545  ปลูกทดสอบจํานวน 7 แปลง  ในพื้นที่อําเภอกบินทรบุรี อําเภอโคกปบ จังหวัด
ปราจีนบุรี  อําเภอเขาฉกรรจ  จังหวัดสระแกว และอําเภอสนามชัยเขต  อําเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  แตละแปลงวางแผนการทดลองแบบ RCBD   จํานวน 4 ซํ้า ๆ ละ 60 ตน เมื่อไมปลูกทดสอบอายุ
ครบ 3 ป พบวาโคลน K84 มีคุณสมบัติดานการเจริญเติบโตที่ดี และมีความสม่ําเสมอภายในโคลนอยูใน
เกณฑดี 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท ไมยืนตน ใชประโยชนจากเนื้อไม ช่ือวิทยาศาสตร Eucalyptus spp. วงศ  Myrtaceae 
ระยะกลาไม (1 – 3 เดือน) 
ลําตน ลําตนแข็งตั้งตรง  ทรงเหลี่ยม  ยอดออนสีแดงอมสม 
ใบ ใบสีเขียว รูปหอก (lanceolate) ปลายใบแหลม ฐานใบเปนรูปล่ิม ขอบใบเรียบ เสนกลางใบ

สีเขียวออน กานใบสีแดงแกมเขียว ใบเรียงตัวแบบสลับ (disjunct early) รอบลําตน  
ระยะไมใหญ (2 – 5 ป) 
ลําตน  ลําตนเดี่ยว ทรงกลม ตั้งตรง  เปลือกนอกสีเทา  ขณะลําตนยังสดอยูเปลือกติดตลอดลาํตน 

(persistent throughout)       
ใบ   ใบสีเขียว รูปหอกแคบ (narrow - lanceolate) ขอบใบเรียบ ปลายใบแหลม ฐานใบเปนรูปล่ิม 
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คุณลักษณะอื่น ๆ 

ก. ผลผลิตไมเมื่ออายุ 4 ป มีน้ําหนักเฉลี่ย 15 – 20 ตันตอไร (ที่ระยะปลูก 2 x 3 เมตร) 
ข.  พื้นที่ปลูกที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตไดแก พื้นที่ราบ หนาดินลึก เนื้อดินเปนดินรวน ถึงดิน

รวนเหนียวปนทราย การระบายน้ําดี 
ค. มีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง มีความโต และความสูงอยูในระดับปานกลาง ไมมีความ

สม่ําเสมอ ไมเหมาะกับสภาพพื้นที่ที่มีชวงแลงเปนเวลานาน 
 

ระยะกลาไม (1 – 3 เดือน) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ระยะไมใหญ (2 – 5 ป) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยูคาลิปตัส พันธุ K84 
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ยูคาลิปตัส พันธุ H275 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

ยูคาลิปตัส พันธุ H275 เปนที่พันธุที่นํามาจากอําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2539
โดย มีขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ ดังนี้  

ป 2538  ควบคุมการผสมเกสร (controlled pollination) ผสมขามสปชีส (interspecific -
hybridization) ระหวางตนแมพันธุ O35 สายพันธุ  E. camaldulensis กับ ตนพอพันธุ B2 สายพันธุ E. brassiana  
ใน  อําเภอพนมสารคาม   จังหวัดฉะเชิงเทรา  

ป 2539  นําเมล็ดลูกผสมที่ไดมาปลูกทดสอบเมล็ดลูกผสม (progeny trial) ในพื้นที่อําเภอ         
กบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  วางแผนการทดลองแบบ RCBD  จํานวน 6 ซํ้า ๆ ละ 9 ตน คัดตนแมไมเมื่อไม
อายุ 3 ป พิจารณาจากลักษณะดีเดนในดาน การเจริญเติบโต รูปทรงตน และความสูงเปนหลัก (phenotypic 
selection) ไดตนแมไม H275         

ป 2542  ขยายพันธุตนแมไม H275 ดวยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ  อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ใหไดกลาไมจํานวนเพียงพอ สําหรับปลูกทดสอบคุณสมบัติ
โคลน (clonal trial)         

ป 2543  ปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลน (clonal trail) จํานวน 8 แปลง ในอําเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา อําเภอศรีมหาโพธิ และอําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี อําเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแกว วางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 4 ซ้ํา ๆ ละ 50 ตน เมื่อไมอายุ 3 ป พบวา โคลน H275 มี
คุณสมบัติดานการเจริญเติบโตที่ดี และความสม่ําเสมอภายในโคลนอยูในเกณฑดี  
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท ไมยืนตน ใชประโยชนจากเนื้อไม ช่ือวิทยาศาสตร Eucalyptus spp. วงศ  Myrtaceae 
ระยะกลาไม (1 – 3 เดือน) 
ลําตน   ลําตนแข็งตั้งตรง  ทรงเหลี่ยม  ยอดออนสีน้ําตาล 
ใบ ใบสีเขียว รูปรี (elliptic) ปลายใบเรยีวแหลม ฐานใบเปนรูปล่ิม  ขอบใบเรียบ  เสนกลางใบ

สีเขียวออน กานใบสีแดงแกมเขียว ใบเรียงตัวแบบสลับ (disjunct early) รอบลําตน  
ระยะไมใหญ (2 – 5 ป) 
ลําตน  ลําตนเดี่ยว ทรงกลม ตั้งตรง มีความเปลาตรงสม่ําเสมอไมโคงงอ ทรงพุมแคบ ลิดกิ่งตาม

ธรรมชาติได 60 เปอรเซ็นตของลําตน เปลือกนอกสีแดงน้าํตาล  
ใบ   ใบสีเขียว รูปใบหอกแคบ (narrow - lanceolate) ขอบใบเรียบ ปลายใบเรียวแหลม  ฐานใบ

เปนรูปล่ิม 
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คุณลักษณะอื่น ๆ 
ก.  ผลผลิตไมเมื่ออายุ 5 ป มีน้ําหนักเฉลี่ย 17 – 22  ตันตอไร (ที่ระยะปลูก 2 x 3 เมตร) 
ข.  พื้นที่ปลูกที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตไดแก พื้นที่ราบ หนาดินลึก เนื้อดินเปนดินรวน ถึงดิน

รวนเหนียวปนทราย หรือดินลูกรัง การระบายน้ําดี 
ค.  มีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง มีความโต และความสูงดี ไมมีความสม่ําเสมออยูในเกณฑดี 

สามารถปรับตัวไดดีในสภาพแหงแลง 
 

ระยะกลาไม (1 – 3 เดือน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
ระยะไมใหญ (2 – 5 ป) 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
ยูคาลิปตัส พันธุ H275 
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ยูคาลิปตัส พันธุ H288 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

ยูคาลิปตัส พันธุ H288 เปนที่พันธุที่นํามาจาก แปลงปลูกทดสอบ อําเภอกบินทรบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี พ.ศ. 2539 โดยมีขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ ดังนี้  

ป 2538  ควบคุมการผสมเกสร (controlled pollination) ผสมขามสปชีส (interspecific   
hybridization) ระหวางตนแมพันธุ O35 สายพันธุ  E. camaldulensis กับตนพอพันธุ B2 สายพันธุ                
E. brassiana  ในอําเภอพนมสารคาม   จังหวัดฉะเชิงเทรา  

ป 2539 นําเมล็ดลูกผสมที่ไดมาปลูกทดสอบเมล็ดลูกผสม (progeny trial) ในอําเภอกบินทรบุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี วางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 6 ซํ้า ๆ ละ 9 ตน คัดตนแมไมเมื่อไมอายุ 3 ป 
พิจารณาจากลักษณะดีเดนในดาน การเจริญเติบโต รูปทรงตน และความสูงเปนหลัก (phenotypic selection) 
ไดตนแมไม H288   

ป 2542  ขยายพันธุตนแมไม H288 ดวยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ใหไดกลาไมจํานวนเพียงพอ สําหรับปลูกทดสอบคุณสมบัติ
โคลน (clonal trial)  

ป 2543  ปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลน จํานวน 4 แปลง ในพื้นที่อําเภออรัญประเทศ  และอําเภอ
เขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี วางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน        
4  ซ้ํา ๆ  ละ 50 ตน เมื่อไมอายุ 3 ป พบวา โคลน H288 มีคุณสมบัติดานการเจริญเติบโตที่ดี และมีความ
สม่ําเสมอภายในโคลนอยูในเกณฑดี 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท ไมยืนตน ใชประโยชนจากเนื้อไม ช่ือวิทยาศาสตร Eucalyptus spp. วงศ  Myrtaceae 
ระยะกลาไม (1 – 3 เดือน) 
ลําตน ลําตนแข็งตั้งตรง  ทรงเหลี่ยม  ยอดออนสีน้ําตาล 
ใบ ใบสีเขียว รูปใบหอก  (lanceolate)  ปลายใบแหลม ฐานใบเปนรูปล่ิม ขอบใบเรียบ                                         

เสนกลางใบสีเขียวออน  กานใบสีแดงแกมเขียว ใบเรียงตวัแบบสลับ  (disjunct early) รอบ
ลําตน       

ระยะไมใหญ (2 – 5 ป) 
ลําตน  ลําตนเดี่ยว ทรงกลม ตั้งตรง มีความเปลาตรงสม่ําเสมอไมโคงงอ ทรงพุมแคบ  ลิดกิ่งตาม

ธรรมชาติได 70 เปอรเซ็นต ของลําตน เปลือกนอกสีเทาน้ําตาล 
ใบ   ใบรูปหอกแคบ (narrow - lanceolate)  ขอบใบเรียบ ปลายใบแหลม  ฐานใบเปนรูปล่ิม 
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คุณลักษณะอื่น ๆ 
ก.  ผลผลิตไมเมื่ออายุ 5 ป มีน้ําหนักเฉลี่ย 17 – 22  ตันตอไร (ที่ระยะปลูก 2 x 3 เมตร) 
ข.  พื้นที่ปลูกที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตไดแก พื้นที่ราบ หนาดินลึก เนื้อดินเปนดินรวน ถึงดิน

รวนเหนียวปนทราย หรือดินลูกรัง การระบายน้ําดี 
ค.  มีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง มีความโต และความสูงอยูในระดับปานกลาง ไมมีความ

สม่ําเสมออยูในเกณฑดี สามารถปรับตัวไดดีในสภาพแหงแลง 
 

ระยะกลาไม (1 – 3 เดือน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
ระยะไมใหญ (2 – 5 ป) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ยูคาลิปตัส พันธุ H288 
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ยูคาลิปตัส พันธุ H296 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

ยูคาลิปตัส พันธุ H296 เปนที่พันธุที่นํามาจากอําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2539 
โดยมีขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ ดังนี้ 

ป 2538  ควบคุมการผสมเกสร (controlled pollination) ผสมขามสปชีส (interspecific 
hybridization) ระหวางตนแมพันธุ  O35 สายพันธุ E. camaldulensis กับตนพอพันธุ B2 สายพันธุ                    
E. brassiana  ในอําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา       

ป 2539  นําเมล็ดลูกผสมที่ได มาปลูกทดสอบเมล็ดลูกผสม (progeny trial) ในพื้นที่อําเภอ
กบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี วางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 6 ซํ้า ๆ ละ 9 ตน คัดตนแมไมเมื่อไม
อายุ 3 ป พิจารณาจากลักษณะดีเดนในดานการเจริญเติบโต รูปทรงตน และความสูงเปนหลัก (phenotypic 
selection) ไดตนแมไม H296       

ป 2542  ขยายพันธุตนแมไม H296 ดวยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ใหไดกลาไมจํานวนเพียงพอสําหรับปลูกทดสอบคุณสมบัติ
โคลน (clonal trail) 

ป 2543  ปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลน (clonal trail) จํานวน 3 แปลง ในพื้นที่อําเภอกบินทรบุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี อําเภอเขาฉกรรจ จังหวัดสระแกว วางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 4 ซํ้า ๆ ละ 50 
ตน เมื่อไมอายุ 3 ป พบวา โคลน H296 มีคุณสมบัติดานการเจริญเติบโตที่ดี และมีความสม่ําเสมอภายใน
โคลนอยูในเกณฑดี         
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท ไมยืนตน ใชประโยชนจากเนื้อไม ช่ือวิทยาศาสตร Eucalyptus spp. วงศ  Myrtaceae 
ระยะกลาไม (1 – 3 เดือน) 
ลําตน ลําตนแข็งตั้งตรง  ทรงเหลี่ยม  ยอดออนสีน้ําตาล 
ใบ ใบสีเขียว รูปใบหอกแคบ (narrow - lanceolate) ปลายใบเปนติ่งหนาม ฐานใบเปนรูปล่ิม  

ขอบใบเรียบ  เสนกลางใบสีแดง กานใบสแีดงแกมเขียว ใบเรียงตวัแบบสลับ (disjunct 
early) รอบลําตน  

ลําตน  ลําตนเดี่ยว ทรงกลม ตั้งตรง  ทรงพุมแคบ พบกิ่งใหญ 1 – 2 กิ่งในลําตน ลิดกิ่งตาม
ธรรมชาติได 70 เปอรเซ็นตของลําตน เปลือกนอกสีเทาน้ําตาล 

ใบ   ใบสีเขียว รูปใบหอก (lanceolate) ขอบใบเรียบ  ปลายใบเรียวแหลม  ฐานใบเปนรูปล่ิม 
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คุณลักษณะอื่น ๆ 
ก.  ผลผลิตไมเมื่ออายุ 5 ป มีน้ําหนักเฉลี่ย 18 – 22  ตันตอไร (ที่ระยะปลูก 2 x 3 เมตร) 
ข.  พื้นที่ปลูกที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตไดแก พื้นที่ราบ หนาดินลึก เนื้อดินเปนดินรวน ถึงดิน

รวนเหนียวปนทราย หรือดินลูกรัง การระบายน้ําดี 
ค.  มีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง มีความโต และความสูงอยูในระดับปานกลาง ไมมีความ

สม่ําเสมออยูในเกณฑดี สามารถปรับตัวไดดีในสภาพแหงแลง 
 

ระยะกลาไม (1 – 3 เดือน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

ระยะไมใหญ(2 – 5 ป) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
ยูคาลิปตัส พันธุ H296 
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มะขาม (มะขามเปรี้ยว) พันธุหาเหลา 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

เกิดจากการนําเอามะขามเปรี้ยวไมทราบชื่อพันธุ จํานวนประมาณ 10 ฝก ซ่ึงซื้อมาจากอําเภอ 
โพธาราม  จังหวัดราชบุรี มาปลูกโดยวิธีการเพาะเมล็ดที่ไรหาเหลา ตําบลวังดง อําเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี เมื่อป พ.ศ. 2522 ตอมาประมาณป 2528 พบวา มีหนึ่งตนที่มีลักษณะฝกขนาดใหญและยาวกวาฝก
มะขามทั่ว ๆ ไป คือ ความยาวฝกประมาณ 20-25 เซนติเมตร น้ําหนักเฉลี่ยฝกละประมาณ 80 กรัม จึงไดทํา
การขยายเพิ่มจํานวนตน และแจกจายใหกับผูที่สนใจนําไปปลูกอยางแพรหลาย โดยมิไดมีการตั้งชื่อพันธุแต
อยางใด รูจักกันเพียงในนาม “มะขามเปรี้ยวยักษเมืองกาญจน” จนกระทั่งพบวา มีการนํามะขามพันธุนี้ไป
จําหนายและแอบอางชื่อพันธุอยางคลุมเครือ   พลโทรวมศักดิ์  ไชยโกมินทร อดีตแมทัพภาคที่ 3 ซ่ึงเปน
ผูดําเนินการปลูกและขยายพันธุมะขามพันธุดังกลาวและเปนเจาของไรหาเหลา จึงตั้งชื่อมะขามเปรี้ยวยักษ
พันธุนี้วา “พันธุหาเหลา” และไดมีการนําไปออกรานในงานผลไมเมืองกาญจน ป 2534 และป พ.ศ. 2542 
ปจจุบันมีตนมะขามเปรี้ยวพันธุหาเหลาปลูกอยูในไรหาเหลา จังหวัดกาญจนบุรีจํานวนมาก รวมถึงตนแมตน
แรกที่ตรวจพบความแตกตาง ซ่ึงมีอายุประมาณ 30 ป ก็ยังคงอยูและมีการดูแลอยางดี 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท ไมยืนตน กลุมไมผลเมืองรอน ช่ือวิทยาศาสตร Tamarindus indica L. ช่ือวงศ Leguminosae 
ตน  ลักษณะลําตนแผออก (spreading) ความกวางของทรงพุมที่มีอายุ 3 ป ประมาณ 3 เมตร 

เปลือกของลําตนมีสีเทาออน 
ใบ ใบเปนแบบใบประกอบ (compound leaf) มีใบยอยเรียงตัวแบบสลับ (alternate) ยาว

ประมาณ 11.11 เซนติเมตร กานใบมีสีเขยีว ใบยอยจะเรยีงตัวกันเปนคูประมาณ 15 คู  ใบ
ยอยมีขนาดกวาง 0.74 เซนติเมตร ยาว 2.34 เซนติเมตร รูปรางโคนใบยอยเฉียง (oblique) 
รูปรางปลายใบยอยมน (obtuse) รูปรางของใบยอยขอบขนาน (oblong) ใบแกสีเขยีว ใบ
ออนสีเขียวอมชมพู ยอดออนสีน้ําตาลอมเขียว 

ฝก  ฝกมีขนาดกวาง 32.95 เซนติเมตร ยาว 23.36 เซนติเมตร มีความหนา 2.13 เซนติเมตร มี
เสนรอบวงฝกเทากับ 10.51 เซนติเมตร ฝกมีรูปทรงแบน (applanate) รูปรางโคนฝกมน 
(obtuse) สีผิวเปลือกเทาเขม (greyed-orange group 165B/The Royal Horticultural 
Society) ฝกโคง (moderately curve) ความลึกของรอยคอดบนฝกตื้น ไมมีจงอยที่ปลาย
ฝก ผิวเปลือกละเอียด ดานทองฝกกลม ไมพบรองที่ทองฝก ดานหลังฝก (dorsal pod) มี
รอยนูนของพลาเซนตา ที่ทองฝก (ventral pod) ไมมีรอยนูนของพลาเซนตา สีเปลือก
ระยะสุกแกมีสีน้ําตาลสม (GO 164B) สีเนื้อระยะสุกแกมีสีน้ําตาลดํา (BG 200B) น้ําหนัก
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ฝกและน้ําหนักเนื้อระยะสุกแก โดยคิดจากคาเฉลี่ยจํานวน 14 ฝก เทากับ 63.57 กรัม และ 
30.71 กรัม ตามลําดับ รสชาติของเนื้อผลในระยะสุกแกเปรี้ยว (sour)  

เมล็ด   จํานวนเมล็ดตอฝก 12 เมล็ด น้ําหนัก 100 เมล็ด เทากับ 120 กรัม รูปทรงเมล็ดรี เมล็ดมีสี
น้ําตาล (BG 200A) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ตนมะขามเปรีย้วพันธุหาเหลา มะขามเปรี้ยวพันธุหาเหลาตนแม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝกและใบของมะขามเปรี้ยวพันธุหาเหลา 
 
 

มะขาม (มะขามเปรี้ยว) พันธุหาเหลา 
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ถั่วเหลือง พันธุศรีสําโรง 1 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ

ศูนยบริการวิชาการดานพืชและปจจัยการผลิตสุโขทัย เปนหนวยงานของกรมวิชาการเกษตรใน
เขตภาคเหนือตอนลางที่ทําการศึกษาและพัฒนาถั่วเหลือง ไดมีการคัดเลือกและพัฒนาพันธุถ่ัวเหลือง เพื่อให
ไดพันธุที่มีอายุเก็บเกี่ยวส้ัน ใหผลผลิตสูงกวาพันธุนครสวรรค 1 อยางนอยรอยละ 5 และตานทานโรค       
ราน้ําคางไดดีกวาพันธุนครสวรรค 1 ในสภาพไร ดําเนินการคัดเลือกพันธุถ่ัวเหลืองตั้งแตป 2534 โดยเร่ิมจาก
การคัดเลือกพันธุตานทานโรคราน้ําคาง ในปลายฤดูฝน ป 2534 และฤดูแลง ป 2535 คัดเลือกพันธุตานทาน
จํานวน 3 พันธุ ไดแก พันธุ Pudua8008B  DM8032-1-9  และ DM8579-61-13 จากนั้นนําไปสรางลูกผสม
เดี่ยวจํานวน 3 คูผสม ไดแก นครสวรรค 1xPudua80087B  นครสวรรค 1xDM8032-1-9 และ นครสวรรค 
1xDM8579-61-13 ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม ในตนฤดูฝนป 2535 นําลูกผสมเดี่ยวมาสรางลูกผสมคูได 6 คูผสม แลวนํามาผสมกลับกับ
พันธุนครสวรรค 1 จํานวน 1 คร้ัง ที่สถานีทดลองพืชไรศรีสําโรง ในปลายฤดูฝนป 2535 และฤดูแลงป 2536 
ปลูกชั่วที่ 1 ของลูกผสมกลับ ในตนฤดูฝนป 2536 ทําการคัดเลือกตั้งแตช่ัวที่ 2-4 โดยวิธี Single seed descent 
และชั่วที่ 5-6 โดยวิธีสืบประวัติ (Pedigree) ที่ศูนยบริการวิชาการดานพืชและปจจัยการผลิตสุโขทัย ระหวาง
ป 2536-2538 คัดเลือกได 158  90  73  62 และ 1 สายพันธุ ตามลําดับ ไดแก สายพันธุ SSR9201-11-S หรือ
พันธุศรีสําโรง 1 

นําถ่ัวเหลือง พันธุศรีสําโรง 1 เขาประเมินผลผลิตตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ ตั้งแตการ
เปรียบเทียบเบื้องตน การเปรียบเทียบมาตรฐาน การเปรียบเทียบในทองถ่ิน การเปรียบเทียบในไรเกษตรกร 
ในป 2538-2543 และการทดสอบในไรเกษตรกร ในป 2548-2550 ดําเนินการในศูนยฯ/สถานี ของกรม
วิชาการเกษตร และไรเกษตรกร จํานวน 47 แปลง พบวา ถ่ัวเหลือง พันธุศรีสําโรง 1 มีอายุการเก็บเกี่ยวส้ัน
ใหผลผลิตสูงกวาพันธุนครสวรรค 1 รอยละ 16 และตนทานโรคราน้ําคางไดดีกวาพันธุนครสวรรค 1 โดยมี
ความตานทานในระดับปานกลาง เหมาะสําหรับใชในระบบการปลูกพืชทดแทนพันธุเดิมได สามารถปลูก
ได 3 ฤดูในหนึ่งป ทั้งตน ปลายฤดูฝน หรือฤดูแลง โดยเฉพาะในพื้นที่มีน้ําอยางจํากัด นอกจากนี้ยังเปนพันธุ
ที่ใหผลตอบแทนเร็ว หลีกเลี่ยงการระบาดของโรคและแมลงได 
 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  
ชนิด/ประเภท ช่ือวิทยาศาสตร Glycine max (L.) Merr. ช่ือวงศ Leguminosae 
ตน โคนตนออนมสีีมวง ขนสีขาว การเจริญเตบิโตของลําตน (stem determination) เปนแบบ

ไมทอดยอด (determination) ความสูงของตน 52 เซนติเมตร การลมของตน 2.1 
เปอรเซ็นต จํานวนกิ่งตอตน 1.2 กิ่ง จํานวนขอตอตน 10 ขอ  
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ใบ ใบระยะออกดอกเต็มที่มีสีเขียว ขนาดของใบยอยคอนขางใหญ รูปรางใบกวาง 
ดอก ดอกมีสีมวง 
ฝก ฝกแกมีสีน้ําตาล จํานวนฝกตอตน 24 ฝก การแตกของฝกมีคา 1.5  
เมล็ด เปลือกเมล็ดแหงมีสีเหลือง ขั้วเมล็ดแกมีสีน้ําตาล รูปรางเมล็ดแกคอนขางกลม จํานวน

เมล็ดตอฝก 2.2 เมล็ด น้ําหนกั 100 เมล็ด 15.6 กรัม  
คุณลักษณะอื่น ๆ 

ก.  ตานทานโรคราน้ําคางในระดับปานกลาง 
ข.  สามารถนําไปผลิตเปนถ่ัวแระในทองถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตนออน ดอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตน เมล็ด 
 
 

ถั่วเหลือง พันธุศรีสําโรง 1 
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