


ขาวพันธุพัทลุง 
 

(1)    เลขท่ีคําขอ       :      14/2546  วันทีย่ืน่คําขอ  :  08/12/46 
(2)    ชื่อผูขอ             : นายวิชัย  หิรัญยูปกรณ  สถาบันวิจยัขาว กรมวิชาการเกษตร 
(3)    ชื่อพันธุพืชใหม   :   พัทลุง 
(4)   รายละเอียดท่ีมาของพนัธุพืช  :   

 - ระยะแตกกอเต็มท่ี   แผนใบมีขนบาง  ล้ินใบม ี 2  ยอด  กาบใบสีเขียว  
 -  ระยะออกดอก  มีเสนผาศูนยกลางลําตนใหญมากกวาหรือเทากับ  9  มิลลิเมตร   ทรงกอตั้ง 
(ระยะออกรวง)   เปนขาวไมไวตอชวงแสง มีจํานวนวนัออกดอก 50%  ปานกลาง (81-110 วัน)     ยอดเกสรเพศ
เมียสีขาว ลําตนสูงปานกลาง (100-120  ซ.ม.)   จํานวนรวงใน  1  กอ คอนขางนอย (6-10 รวง)  มุมของใบธงตั้ง
ตรง รวงขาวโผลพนกาบใบธงเล็กนอย 
 -  ระยะเก็บเกี่ยว   เมล็ดรวงปานกลาง  (6-25%) การจับตัวของรวงปานกลาง อายุเก็บเกี่ยวส้ัน (100-
110 วัน)  รวงสั้น (20-25  ซ.ม.) 

-  ระยะหลังเก็บเก่ียว  น้ําหนกัขาวเปลือก  1,000 เมล็ด (ความชื้น 14%) ปานกลาง (25-29 กรัม)  
เปลือกเมล็ดสีฟาง จัดเปนขาวสารขาว (ขาวเจา) ขาวกลอง มีรูปรางเรียว (มากกวา 3.0)  มีปริมาณอมิโลสสูง 25-
34%   อุณหภมูิแปงสุก ต่ํา นอยกวา 70  องศาเซลเซียส   ความคงตัวของแปงสุกปานกลาง  (41-60 ม.ม.) ไมมี
กล่ินหอม   ตานทานตอโรคไหม และขอบใบแหง  

(5)   กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม : 
     กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช 
  ขาวสายพันธ  CNT92024-4-2-1-1   ไดจากการผสมพันธุ 3 ทาง ระหวางขาวพันธุผสมชั่วที่ 1 
คือ สุพรรณบุรี 90 กับ RP2243-7-4 (แม) โดยมีลักษณะเดน คือ    ใหผลผลิตสูง   ตานทานตอโรคไหม   โรคขอบ
ใบแหง ผสมกับสายพันธุ   IR52280 -117-1-1-3 (พอ)   มีลักษณะเดน คือ  ใหผลผลิตสูง อายุส้ัน ตานทานตอโรค
ขอบใบแหงและเพลี้ยงกระโดดสีน้ําตาล  ที่สถานีทดลองขาวชัยนาท ในป พ.ศ.2535  ทําการคัดเลือกขาวพันธุ
ผสมตั้งแตช่ัวที่ 1 - 6   และศึกษาพันธุทั้งขั้นตนและขั้นสูงที่สถานีทดลองขาวชัยนาท ตั้งแต ป  พ.ศ. 2536-2541    
จากนั้นศูนยวิจัยขาวพัทลุงไดนําเอาเมล็ดรวมที่ไดจากศึกษาพันธุขั้นสูงจากสถานีทดลองขาวชัยนาทมาทําการ
ปลูกศึกษาพันธุขั้นสูง (ตอ)    ในป  2542-2543    แตเนื่องจากพบวาขาวยังมีความแปรปรวนในสายพันธุ ดังนั้น
จึงไดทําการคัดเลือกแบบสืบตระกูล (pedigree method)  ไดสายพันธุขาวจํานวน   6   สายพันธุ  และไดทําการ
ปลูกศึกษาพันธุขั้นสูงตอทั้ง 6 สายพันธุ จนสามารถคัดเลือกไดสายพันธุที่ดีที่สุดคือ สายพันธุขาว    CNT92024-
4-2-1-1-PTL-2  ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี ป พ.ศ. 2544-2545 (ฤดูนาปรังและนาป) และปลูก
เปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฏร    ในป พ.ศ. 2544-2545 (ฤดูนาปรังและนาป)    ทองที่จังหวัดพัทลุง  และ
จังหวัดสงขลา  (จัดอยูในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง) 
  ลักษณะสําคัญของพันธุพชืใหม  :   



   ตานทานโรคไหมและขอบใบแหง มีปริมาณอมิโลสสูง อายุเก็บเกี่ยวส้ัน   112-115  
วัน (ปลูกโดยวิธีปกดํา)  คุณภาพสีด ีใหผลผลิตสูงในสภาพพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง เฉลี่ย  714   กก./ไร (ปลูกโดยวิธี
หวานน้ําตม) 
            ลักษณะพิเศษ    :    ตานทานโรคไหมและขอบใบแหง   มีปริมาณอมิโลสสูง 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
       

            ขาวพันธุพัทลุง 
 



มะมวงพันธุทองคํา 
 

(1)    เลขท่ีคําขอ       :      13/2546  วันทีย่ืน่คําขอ  :  08/12/46 
(2)    ชื่อผูขอ             : นายหยอง  แซตัน 
(3)    ชื่อพันธุพืชใหม   :   ทองคํา 
(4)    รายละเอียดท่ีมาของพนัธุพืชใหม : เพาะกลาจากเมล็ดมะมวงพนัธุน้ําตาลทราย 
(5)     กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพชื และลักษณะสําคัญของพันธุพชืใหม 

กรรมวิธีในการปรับปรงุพันธุ 
  พ.ศ. 2528 นําตนกลาเพาะเมลด็จากเมล็ดมะมวงพนัธุน้ําตาลทรายมาปลูก จํานวน  3  ตน  จาก  
3  เมล็ด (คัดเหลือ  1 ตนตอเมล็ด) ตอมาเมื่อใหผลผลิต พบวา 2 ตน มีลักษณะเหมือนตนแม สวนตนที่เหลือ มี
ลักษณะแตกตาง รสชาติดี จึงคัดเลือกไวและใหช่ือพนัธุ ทองคํา 

ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม  
    ลักษณะตน  :     มีทรงพุมตมทึบ  (dense    เปลือกลําตนขรุขระ   ลักษณะการแตกกิ่งตั้งตรง 
            ลักษณะใบ   :     รูปรางของใบเปนลักษณะขอบขนาน  (oblong)  ปลายใบแหลม  
(acute)  ฐานใบมน (obtuse) ขอบใบเรียบ (entire) ใบแกมสีีเขียวเขม ใบออนมีสีน้ําตาลปนแดง 
                           ลักษณะผล   :     ทรงผลเปนรูปขอบขนาน (oblong)   ความลึกของผลตื้น ไมมีจุกของผล ทรง
ไหลดานทองผลกลมกวาง ทรงไหลดานหลังผลไหลลาดลง  45  องศา ไมมีรองฐานผล 
ไมมีรอยเวาดานทองผล  มีจะงอย 
           ลักษณะพิเศษ   :  ออกดอก ติดผลมากกวา 1 คร้ังตอป 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

มะมวงพันธุทองคํา 
 



ขาวโพดหวานพันธุเอฟเอชสาม 
 

(1)    เลขท่ีคําขอ          :        7/2546             วันที่ยืน่คําขอ  :   29/10/46 
(2)   ชื่อผูขอ                :      นายศิริวุฒ ิ  มานะเกษม  (บริษัท แปซิฟคเมล็ดพันธุ จาํกัด) 
(3)   ชื่อพันธุพืชใหม   :         เอฟเอชสาม 
(4)    รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม :    เกิดจากการนําพันธุขาวโพดหวานลูกผสม 

ไฮบริกซ 6  มาทําการผสมตัวเอง  6   ช่ัว  และคัดเลือกแบบจดประวัติ 
 (5)     กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม   :     
  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช 

เกิดจากการนําพันธุขาวโพดหวานลกูผสมไฮบริกซ 6   มาทําการผสมตัวเอง  6  ช่ัว   
ตั้งแตป พ.ศ. 2540-2543  และทําการคัดเลอืกแบบจดประวัต ิจนไดสายพันธุแท ช่ือ เอฟเอชสาม   
ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม  :   

 ลักษณะตน    ลําตนตรง สูง 126-175 ซ.ม. โดยวดัจากระดับคอดินถึงขอใบธง รากค้ําสีเขียวออน 
โคนตนออนระยะใบแรกคลี่ สีเขียวออน 
 ลักษณะของใบ   ใบแรกเหนือฝกทํามุมปานกลาง (26-50 องศา)   การโคงของใบแรกเหนือฝก เปน
แนวระนาบ กาบใบที่ตําแหนงฝกบนสุดสเีขียวออน 
 ลักษณะกานชอดอก  กานชอดอกตัวผูที่โผลพนฐานใบธง ส้ัน 6-8  ซ.ม. ชอดอกตัวผูยาวมากกวา 
หรือเทากับ 20 ซ.ม. ตั้งตรง  ฐานดอกยอยสีเขียวออน กานชอดอกตัวผูยาวมากกวาหรือเทากับ  21  ซ.ม.  จํานวน
แขนงหลักในชอดอกตัวผูนอย (4-10  แขนง)   ดอกยอยบนแกนกลางมีปานกลาง กาบและเปลือกดอกยอยสีเขียว
ออน อับเรณู สีเขียวออน จํานวนวันที่ชอดอกตัวผูเร่ิมบาน  50 เปอรเซ็นต ของจํานวนตนทั้งหมด  46-55 วัน  
จํานวนวนัออกไหมเปน 50%  ของจํานวนตนทั้งหมด 46 - 55  วัน เสนไหมสีเขียวออน 
           ลักษณะฝก       ฝกสูง 61-90 ซ.ม. ใบรองฝกบนสุดมีความกวาง 8-9 ซ.ม. (แคบ) กานฝกบนสดุสั้น
มาก ความยาวของฝกบนสุดที่ระยะเก็บเกี่ยว ปานกลาง (14-16 ซ.ม.) กวาง 5-6 ซ.ม. (ใหญ)  มีรูปทรงกึ่งทรง
กรวย กึ่งทรงกระบอก 
 ลักษณะเมล็ด    เมล็ดเรียงตัวเปนแถวตรง จํานวนแถวคอนขางมาก (16 แถว)  เปนเมล็ดขาวโพด
หวาน   ที่มีลักษณะยนมาก   สันดานบนของเปลือกเมล็ด  และผิวเมล็ดดานตรงขามคัพภะ 
มีสีเหลือง   ซังมีสีขาว 
  

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

    ขาวโพดหวานพันธุเอฟเอชสาม 
 

 

 

 

 

 

 



ขาวโพดหวานพันธุไฮบริกซสาม 

(1)    เลขท่ีคําขอ             :      6/2546  วันทีย่ื่นคําขอ  :  29/10/46 
(2)    ชื่อผูขอ                   :     นายศิริวุฒ ิ  มานะเกษม  (บริษัท แปซิฟค เมล็ดพันธุ จํากัด) 
(3)    ชื่อพันธุพืชใหม      :     ไอบริกซสาม 

            (4)    รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม :  เปนลูกผสมชั่วที่ 1 (เอฟ 1) ที่เกิดจากการผสมพันธุ 
ระหวาง เอฟเอชสาม เปนพันธุแม กับ เอม็หกศูนยหนึ่งศูนย เปนพันธุพอ 
             (5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืชและลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม : 
  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช 

เร่ิมปรับปรุงพันธุโดยวิธีคัดเลือกแบบจดประวัติ     จนกระทั่งไดสายพันธุแท   
เอฟเอสสาม เปนพันธุแม กับเอ็มหกศุนยหนึ่งศูนย เปนพันธุพอ  แลวจึงนําสายพันธุพอแมมาผสมกันเพื่อสราง
พันธุลูกผสมชั่วที่ 1   (เอฟ 1)  และทําการทดสอบพันธุลูกผสมนี้  ตั้งแตป พ.ศ. 2543 – 2545 จนกระทั่งคัดเลือก
ไดเปนพันธุ   “ไฮบริกซสาม”   
 ลักษณะพิเศษ  เปนขาวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวที่มีคุณภาพฝกสดดี มีความนุม และความหวานสูง 

 ลักษณะสําคัญของพันธุพชืใหม  :   
 ลักษณะตน     ลําตนตรง   สูง   176-225   ซ.ม. โดยวัดจากระดับคอดนิถึงขอใบธง รากค้ําสีเขียว
ออน โคนตนออนระยะใบแรกคลี่ สีเขียวออน 
 ลักษณะของใบ   ใบแรกเหนือฝกทํามุมปานกลาง   (26 - 50   องศา)    การโคงของใบคอนขางตรง 
กาบใบที่ตําแหนงฝกบนสุดสีเขียวออน 
 ลักษณะกานชอดอก  กานชอดอกตัวผู  (6-8  ซ.ม.) โดยจดัจากฐานใบธงจนถึงแขนงแรกของชอ
ดอก ชอยาวมาก (มากกวาหรือเทากับ 20 ซ.ม.) ชอดอกแคบ (11-20 ซ.ม.)  ฐานดอกยอยสีเขียวออน  ชอดอกตัวผู
มีความหนาแนนปานกลาง กาบและเปลอืกดอกยอยสีเขียวออน อับเรณูสีเขียวออน จํานวนวันทีด่อกตัวผูบาน
เปน 50 %  ของจํานวนกานทัง้หมด คือ 46-55 วัน จํานวนวันออกไหมเปน 50%  ของจํานวนตนทั้งหมด 46 -- 55 
วัน เสนไหมสเีขียวออน 
           ลักษณะฝก       ฝกสูง 91-120 ซ.ม. ฝกบนสุดที่ระยะเก็บเกี่ยว ยาวมากกวา หรือเทากับ  20 ซ.ม. 
กวาง 5-6 ซ.ม. โดยวดัที่กึ่งกลางผัก ฝกรูปทรงกระบอก 
 ลักษณะเมล็ด    มีการเรียงตัวเปนแถวตรง   จํานวนแถวคอนขางมาก (16  แถว)  เปนขาวโพดหวาน  
สีดานบนของเปลือกเมล็ด และผิวของเมล็ดดานตรงขามคัพภะ สีเหลือง ซังสีขาว 
 
 

 



 

 

 

 

 

 
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       ขาวโพดหวานพันธุไฮบริกซสาม 
 
 

 



ขาวโพดหวานพันธุเอ็มหกศูนยหนึ่งศูนย 
 

(1)    เลขท่ีคําขอ       :      8/2546   วันทีย่ืน่คําขอ  : 29/10/46  
(2)   ชื่อผูขอ            :      นายศิริวุฒิ   มานะเกษม  (บริษัท แปซิฟคเมล็ดพันธุ จํากัด)  
(3)   ชื่อพันธุพืชใหม   :   เอ็มหกศูนยหนึ่งศูนย 

         (4)   รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม :  เกิดจากการนําพันธุซุปเปอรอารโก ผสมตัวเอง 6  ช่ัว   
และคัดเลือกแบบจดประวัติ 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม :   

กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช 

นําพันธุซุปเปอรอารโก  ซ่ึงเปนพันธุผสมเปดมาทําการผสมตัวเอง   6    ช่ัว  ตั้งแตป  
พ.ศ. 2537-2540  และทําการคัดเลือก แบบจดประวัติ จนไดสายพันธุแทช่ือ เอ็มหกศูนยหนึ่งศูนย 

        ลักษณะสําคัญของพนัธุพืชใหม  :   
      ลักษณะตน     ลําตนตรง   สูง   126 - 175   ซ.ม.   โดยจัดจากระดับคอดินถึงขอใบธง  
รากค้ํา   และโคนตนออนระยะใบแรกคลี่สีเขียวออน    มุมใบแรกเหนือฝกปานกลาง    (26-50 องศาเซลเซียส)   
การโคงของใบแรกเหนือฝกคอนขางตรง กาบใบที่ตําแหนงฝก  สีเขียวออน  
      ลักษณะกานชอดอก  กานชอดอกตวัผูส้ันมาก ชอดอกตัวผูยาวมาก (มากกวาหรือเทากับ 20 ซ.
ม.) ชอดอกกวางสุด 11-20 ซ.ม. ฐานดอกยอยสีเขียวออน กานชอดอกตวัผูยาว (16-20 ซ.ม.)  ชอดอกตัวผูตั้งตรง
มีความแนนปานกลาง มีแขนงหลักมาก ดอกยอยบนแกนกลางหนาแนนปานกลาง สีกาบและเปลอืกดอกยอย สี
เขียวออน อับเรณูสีเขียวออน จํานวนวันที่ชอดอกตัวผูเร่ิมบานเปน 50% ของจํานวนตนทั้งหมด  46-55  วัน  
จํานวนวนัออกไหมเปน 50% ของจํานวนตนทั้งหมด 46-55 วัน เสนไหมสีเขียวออน 
                 ลักษณะฝก       ฝกสูง 61-90  ซ.ม. ใบรองฝกบนสุดแคบ (8-9 ซ.ม.)  กานฝกบนสุดสั้นมาก 
ความยาวฝกบนสุดที่ระยะเกบ็เกี่ยวส้ัน (11-13  ซ.ม.) กวาง 5-6 ซ.ม. (ใหญ) ฝกบนสุดมีรูปทรงกึ่งทรงกรวย กึ่ง
กระบอก 
        ลักษณะเมล็ด     เมล็ดเรียงตัวเปนแถวตรง   จํานวนแถวคอนขางมาก (16  แถว)  เปนเมล็ด
ขาวโพดหวาน ลักษณะยนมาก ดานบนของเปลือกเมล็ด และผิวของเมล็ดตรงขามคัพภะ มีสีเหลืองออน   ซังสี
ขาว 
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