


ประกาศโฆษณาพันธุพืช

 

ขาว (Oryza sativa  L.) 
 
(1)  เลขท่ีคําขอ  :   109/2549  วันท่ียื่นคําขอ  :  20 มิถุนายน 2549  
(2)  ชื่อผูขอ        :   กรมการขาว 
(3)  ชื่อพันธุพืชใหม   : สุพรรณบุรี 3 
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม  :   

             ขาวพนัธุ สุพรรณบุรี 3 เปนขาวเจาท่ีไดจากการผสมพันธุระหวางลูกผสมกลับคร้ังท่ี 2 
(BC2) ของ Basmati370*3/กข7 เปนพันธุแม กับพันธุ IR68 เปนพันธุพอท่ีศูนยวจิัยขาวสุพรรณบุรี    ในฤดู
นาปรัง พ.ศ. 2533  ปลูกคัดเลือกขาวพันธุผสมช่ัวท่ี 2-6 แบบหมู (bulk)  และแบบสืบตระกูล (pedigree) ใน
ฤดูนาป พ.ศ. 2533  ถึง ฤดูนาป พ.ศ. 2535 ไดพันธุ สุพรรณบุรี 3 
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช  :   
  ขาวพันธุ สุพรรณบุรี 3 เปนขาวเจาท่ีไดจากการผสมพันธุระหวางลูกผสมกลับคร้ังท่ี 2 
(BC2) ของ Basmati370*3/กข7 เปนพันธุแม กับพันธุ IR68 เปนพันธุพอท่ีศูนยวิจัยขาวสุพรรณบุรี ในฤดูนา
ปรัง พ.ศ. 2533  ปลูกคัดเลือกขาวพันธุผสมช่ัวท่ี 2-6 แบบหมู (bulk)  และแบบสืบตระกูล (pedigree) ในฤดู
นาป พ.ศ. 2533  ถึง ฤดูนาป พ.ศ. 2535 จนไดพันธุ สุพรรณบุรี 3 นําเขาศึกษาพันธุ  เปรียบเทียบผลผลิต
ภายในสถานี ทดสอบความตานทานตอโรคและแมลงศัตรูขาวท่ีสําคัญ ตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดทาง
กายภาพและทางเคมี ท่ีศูนยวิจัยขาวสุพรรณบุรี ในฤดูนาปรัง พ.ศ. 2536  ถึง ฤดูนาปรัง พ.ศ.2540 ปลูก
เปรียบเทียบผลผลิตระหวางสถานีท่ี ศูนยวิจัยขาวสุพรรณบุรี  ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ศูนยบริการวิชาการดาน
พืชและปจจัยการผลิตปทุมธานี ศูนยบริการวิชาการดานพืชและปจจัยการผลิตฉะเชิงเทรา และศูนยบริการ
วิชาการดานพืชและปจจัยการผลิตราชบุรี ทดสอบความตานทานโรคและแมลงท่ีสําคัญ คือ เพล้ียกระโดดสี
น้ําตาล เพล้ียจักจั่นสีเขียว เพล้ียกระโดดหลังขาว โรคไหม  และโรคขอบใบแหง และทดสอบคุณภาพเมล็ด
ทางเคมีและกายภาพ ในฤดูนาป พ.ศ. 2540  ถึง ฤดูนาป พ.ศ. 2546  ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร 
ทดสอบการตอบสนองตอปุยไนโตรเจน  ปลูกศึกษาเสถียรภาพการใหผลผลิตในสภาพแวดลอมท่ีแตกตาง
กัน ในฤดูนาป พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ.2546 สงเมล็ดพันธุไปทดสอบความตานทานตอโรคไหมและแมลงเพล้ีย
กระโดดสีน้ําตาล ท่ีกลุมงานวิจัยโรคขาวและธัญพืชเมืองหนาว กองโรคพืชและจุลชีววิทยา และกลุม
งานวิจัยแมลงศัตรูขาวและธัญพืชเมืองหนาว กองกีฏและสัตววิทยา  ในฤดูนาปรัง พ.ศ.2547 ศูนยวิจัยขาว
สุพรรณบุรี และศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ไดผลิตเมล็ดพันธุดักหรือพันธุคัดลวงหนา (anticipated breeder seed) 
และเมล็ดพันธุคัด (breeder seed)   ในฤดูนาป พ.ศ.2544 – ฤดูนาปรัง พ.ศ.2547 
 
 
 



ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม :  
 

ลักษณะทรงกอ กอตั้ง  ขนาดของเสนผาศูนยกลางของลําตน ปานกลาง 6-8 มม.  
ความสูงของลําตนปานกลางมีคาเฉล่ียอยูระหวาง 100-120 ซม. 

ลักษณะของใบ บนแผนใบมีขนมาก รูปรางของล้ินใบมีปลาย  2  แฉก  กาบใบสีเขียว ใบธงมีมุมต้ังตรง 
ลักษณะดอก จํานวนวันตกกลาถึงออกดอก 50 เปอรเซ็นต ปานกลาง 81-110 วัน  

มียอดเกสรเพศเมียสีขาว 
ลักษณะรวง จํานวนรวงเฉล่ีย  11 รวงตอกอ การโผลพนของรวง โผลพนพอดี ลักษณะรวงปานกลาง  

การรวงของเมล็ดรวงนอย อายุเก็บเกี่ยวเฉล่ีย 120 วัน ความยาวของรวงเฉล่ีย 26 ซม.   
น้ําหนักขาวเปลือก 1,000 เมล็ด เฉล่ีย 28.9 กรัม  เปลือกเมล็ดมีสีฟาง  

ลักษณะเมล็ด ชนิดขาวสารเปนขาวเจา รูปรางขาวกลองเรียว มีปริมาณอมิโลส   
                                ท่ีความช้ืน 14  เปอรเซ็นตเฉล่ีย 28.0  เปอรเซ็นต  ขาวไมมีกล่ินหอม 
 
 

 
 

ขาวพันธุสุพรรณบุรี 3 
 



ประกาศโฆษณาพันธุพืช
 

                                  
                                                         

ขาว (Oryza sativa  L.) 
 
(1)  เลขท่ีคําขอ  :   386/2551  วันท่ียื่นคําขอ  :   28 กุมภาพันธ 2551 
(2)  ชื่อผูขอ        :   กรมการขาว 
(3)  ชื่อพันธุพืชใหม   : พิษณุโลก 80 
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม  :     

ขาวพันธุพิษณุโลก 80 เปนขาวเจา ไวตอชวงแสง  คัดไดจากการผสม 3 ทาง ระหวางสุพรรณบุรี 90  
และ IR56  เปนพันธุแม กับ กข27 เปนพันธุพอ ระหวาง พ.ศ. 2534 – 2535  ท่ีศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก ปลูก
ลูกผสมช่ัวท่ี 1 ใน พ.ศ. 2536 ช่ัวท่ี 2 แบบหมู ใน พ.ศ. 2537 และช่ัวท่ี 3-5 แบบสืบตระกูล ท่ีศูนยวิจัยขาว
พิษณุโลก ระหวาง พ.ศ. 2538 – 2540 ปลูกศึกษาพันธุใน พ.ศ.2541  
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช  :   

ขาวพันธุพิษณุโลก 80  เปนขาวเจา ไวตอชวงแสง คัดไดจากการผสม 3 ทาง ระหวางสุพรรณบุรี 90  
และ IR56  เปนพันธุแม กับ กข27 เปนพันธุพอ ระหวาง พ.ศ. 2534 – 2535  ท่ีศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก ปลูก
ลูกผสมช่ัวท่ี 1 ใน พ.ศ. 2536 ช่ัวท่ี 2 แบบหมู ใน พ.ศ. 2537 และช่ัวท่ี 3-5 แบบสืบตระกูล ท่ีศูนยวิจัยขาว
พิษณุโลก ระหวาง พ.ศ. 2538 – 2540 ปลูกศึกษาพันธุใน พ.ศ. 2541 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี   
ท่ีศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก ใน พ.ศ. 2542 นําเขาปลูกเปรียบเทียบผลผลิตระหวางสถานี ท่ีศูนยวิจัยขาว
พิษณุโลก ศบป.ชัยนาท และ ศบป.ลพบุรี ระหวาง พ.ศ.2543 – 2548 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร ท่ี
จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร ลพบุรี นครสวรรค อุทัยธานี เพชรบูรณ และสิงหบุรี ระหวาง พ.ศ. 2544-2546 
ทดสอบการตอบสนองตออัตราปุยไนโตรเจน ท่ีศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก ศบป.ชัยนาท และศบป.ลพบุรี 
ระหวาง พ.ศ. 2545 – 2546 ปลูกทดสอบเสถียรภาพของผลผลิตรวมกับศูนยวิจัยขาวปทุมธานี  ศูนยวิจัยขาว
สุพรรณบุรี  และเครือขายใน พ.ศ. 2545, 2547 และ 2548 ผลิตเมล็ดพันธุดักระหวาง พ.ศ. 2546-2548 

 
 
 
 
 
 
 
 



ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม :  
ลักษณะทรงกอ กอตั้ง  ขนาดของเสนผาศูนยกลางของลําตน เฉล่ีย 5.45  มม.  

ความสูงของลําตนเฉล่ีย 129 ซม. 
ลักษณะของใบ บนแผนใบมีขนมาก รูปรางของล้ินใบมีปลาย  2  แฉก  กาบใบสีเขียว ใบธงมีมุมต้ังตรง 
ลักษณะดอก ออกดอกชวงวันท่ี  27  ต.ค. เกสรเพศเมียมียอดสีขาว 
ลักษณะรวง จํานวนรวงเฉล่ีย 10 รวงตอกอ  การโผลพนของรวง โผลพนมาก รวงจับตัวปานกลาง  

 การรวงของเมล็ดรวงปานกลาง เก็บเกี่ยวชวงวันท่ี  27  พ.ย.  ความยาวรวงเฉล่ีย  30.47 ซม.  
น้ําหนักขาวเปลือก 1,000 เมล็ด เฉล่ีย 25.28  กรัม  เปลือกเมล็ดมีสีฟาง 

ลักษณะเมล็ด ชนิดข าวสาร เปนข าว เจ า  รูปร างข าวกลอง เ รียว  มีปริมาณอมิโลส  ท่ีความ ช้ืน                       
14 เปอรเซ็นต  เฉล่ีย 18.18 เปอรเซ็นต   คาการสลายเมล็ดขาวขาวในดาง KOH 1.7+ 0.05%   
(อุณหภูมิแปงสุก) มีคะแนน  6-7  ขาวไมมีกล่ินหอม 

 

        

 
 
 

ขาวพันธุพิษณุโลก 80 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธุพืช

                                                                              
ขาว (Oryza sativa  L.) 

 
(1)  เลขท่ีคําขอ  :   381/2551   วันท่ียื่นคําขอ  :   28 กุมภาพันธ 2551 
 (2)  ชื่อผูขอ        :   กรมการขาว 
(3)  ชื่อพันธุพืชใหม   : กข12 
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม  :     

      ขาวพันธุกข12 เปนขาวเหนียว ไวตอชวงแสง ไดจากการผสมพันธุระหวางขาวเหนียวพันธุหางยี 
71 เปนพันธุแม กับขาวเหนียวพันธุ กข6 เปนพันธุพอ เม่ือ พ.ศ. 2535 ท่ีศูนยวิจัยขาวสกลนคร พ.ศ.2536  
ปลูกขาวลูกผสมช่ัวท่ี 1 ท่ีศูนยวิจัยขาวสกลนคร  พ.ศ. 2537- 2540 ปลูกคัดเลือกขาวพันธุผสมช่ัวท่ี 2 ถึงช่ัวท่ี 
5  แบบรวม (bulk selection) ท่ีศูนยวิจัยขาวหนองคาย ฤดูนาปรัง พ.ศ. 2540 ปลูกคัดเลือกแบบสืบตระกูล 
(pedigree selection) ท่ีศูนยวิจัยขาวขอนแกน ฤดูนาป พ.ศ. 2541 ปลูกศึกษาพันธุ (4-row observation) ท่ี
ศูนยวิจัยขาวขอนแกน 
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช  :   
     ขาวพันธุกข12 เปนขาวเหนียว ไวตอชวงแสง ไดจากการผสมพันธุระหวางขาวเหนียวนาสวน   
นาน้ําฝน อายุเบา พันธุหางย ี 71 เปนพนัธุแม กับขาวเหนียวนาสวน นาน้ําฝน พนัธุกข6 เปนพันธุพอ เม่ือ 
พ.ศ. 2535 ท่ีศูนยวจิัยขาวสกลนคร  พ.ศ. 2536 ปลูกขาวลูกผสมช่ัวท่ี 1  ท่ีศูนยวิจัยขาวสกลนคร พ.ศ. 2537-
2540 ปลูกคัดเลือกขาวพันธุผสมช่ัวท่ี 2 ถึงช่ัวท่ี 5  แบบรวม (bulk selection) ท่ีศูนยวิจัยขาวหนองคาย       
ฤดูนาปรัง พ.ศ. 2540 ปลูกคัดเลือกแบบสืบตระกูล (pedigree selection) ท่ีศูนยวิจยัขาวขอนแกน ฤดูนาป 
พ.ศ. 2541 ปลูกศึกษาพันธุ (4-row observation) ท่ีศูนยวจิยัขาวขอนแกน    พ.ศ. 2542-2546 ปลูกเปรียบเทียบ
ผลผลิตระหวางสถานีท่ี ศูนยวิจยัขาวสกลนคร ศูนยวจิยัขาวขอนแกน ศูนยวิจัยขาวชุมแพ ศูนยวิจยัขาว
หนองคาย ศูนยวิจยัขาวอุดรธานี ศูนยวิจัยขาวอุบลราชธานี ศูนยวิจยัขาวนครราชสีมา  ศูนยวิจัยขาวสุรินทร 
ศูนยวิจัยขาวแพร ศูนยวิจยัขาวเชียงราย ศูนยวิจัยขาวเชียงใหม และศูนยวิจัยขาวแมฮองสอน และทดสอบ
คุณภาพเมล็ดทางเคมีและทางกายภาพ รวมท้ังทดสอบความตานทานตอโรคและแมลงศัตรูขาวท่ีสําคัญ พ.ศ.
2543-2546 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎรท่ีจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร หนองคาย 
อุดรธานี หนองบัวลําภู เลย ขอนแกน มหาสารคาม นครราชสีมา อุบลราชธานี บุรีรัมย ยโสธร ลําปาง พะเยา 
และนาน พ.ศ.2543-2545 ทดสอบการตอบสนองตอปุยไนโตรเจน ท่ีศูนยวิจยัขาวชุมแพ ศูนยวิจยัขาว
อุดรธานี และศูนยวิจยัขาวสกลนคร พ.ศ. 2546 ประเมินการยอมรับของเกษตรกรในจังหวดัหนองคาย 
นครพนม และรอยเอ็ด พ.ศ. 2547-2549 ผลิตเมล็ดพันธุคัด (anticipated breeder seed) ท่ีศูนยวิจยัขาว
หนองคาย และศูนยวิจยัขาวสกลนคร  
 

 



ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม :  
ลักษณะทรงกอ กอตั้ง  ขนาดของเสนผาศูนยกลางของลําตนเฉล่ีย 4.0   มม.  

ความสูงของลําตนเฉล่ีย 125 ซม. 
ลักษณะของใบ บนแผนใบมีขนมาก รูปรางของล้ินใบมีปลาย  2  แฉก  กาบใบสีเขียว  ใบธงมีมุมปานกลาง 
ลักษณะดอก ออกดอกท่ี  50 เปอรเซ็นต  ชวงวนัท่ี  10  ต.ค.  เกสรเพศเมียมียอดสีขาว 
ลักษณะรวง จํานวนรวงเฉลี่ย 13 รวงตอกอ  การโผลพนของรวงโผลพนมาก รวงจบัตัวปานกลาง  

การรวงของเมล็ดรวงงาย เกบ็เกี่ยวชวงวันท่ี  10 พ.ย. ความยาวของรวงเฉล่ีย  23.3 ซม.  
น้ําหนกั ขาวเปลือก 1,000  เมล็ด เฉล่ีย 23.05  กรัม  เปลือกเมล็ดมีสีน้ําตาล 

ลักษณะเมล็ด ชนิดขาวสารเปนขาวเหนียว  รูปรางขาวกลองเรียว  
คาการสลายเมล็ดขาวขาวในดาง KOH  1.7±0.05%  (อุณหภูมิแปงสุก)  
มีคะแนน  6-7  ขาวไมมีกล่ินหอม 
 
 
 

 
 

ขาวพันธุกข12 



ประกาศโฆษณาพันธุพืช

                                                                              
ขาว (Oryza sativa  L.) 

 
(1)  เลขท่ีคําขอ  :   385/2551   วันท่ียื่นคําขอ  :   28 กุมภาพันธ 2551 
(2)  ชื่อผูขอ        :   กรมการขาว 
(3)  ชื่อพันธุพืชใหม   : กข35 
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม  :     

      ขาวพันธุกข35 เปนขาวเจา ไวตอชวงแสง ไดจากการผสมพันธุสามทางระหวางลูกผสมช่ัวที่ 1 ของ
สายพันธุขาว IR5201-65-1-2   และพันธุปนแกวเบา 27 เปนพันธุแม กับพันธุเจาเหลือง 11 (IR5201-65-1-
2/Pin Gaew Bow  27//Jao Leuang 11) เปนพันธุพอท่ีศูนยวจิัยขาวปทุมธานี เม่ือ พ.ศ. 2522-2523  ปลูกพันธุ
ผสมช่ัวท่ี 1 และปลูกคัดเลือกขาวพนัธุผสมช่ัวท่ี 2  แบบคัดเลือกรวม (bulk) และ ช่ัวที่ 3-6 แบบสืบตระกูล 
(pedigree) ในป พ.ศ. 2524-2529  คัดเลือกไดพันธุกข35 แลวนําเขาการทดลองศึกษาพนัธุ 
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช  :   
 ขาวพันธุกข35 เปนขาวเจา ไวตอชวงแสง ไดจากการผสมพันธุสามทางระหวางลูกผสมช่ัวท่ี 1 ของ
สายพันธุขาว IR5201-65-1-2   และพันธุปนแกวเบา 27 เปนพันธุแม กับพันธุเจาเหลือง 11 (IR5201-65-1-
2/Pin Gaew Bow  27//Jao Leuang 11) เปนพันธุพอท่ีศูนยวิจัยขาวปทุมธานี เม่ือ พ.ศ. 2522-2523  ปลูกพันธุ
ผสมช่ัวท่ี 1 และปลูกคัดเลือกขาวพันธุผสมช่ัวท่ี 2  แบบคัดเลือกรวม (bulk) และ ช่ัวท่ี 3-6 แบบสืบตระกูล 
(pedigree) ในป พ.ศ. 2524-2529  คัดเลือกไดพันธุกข35 นําเขาการทดลองศึกษาพันธุและเปรียบเทียบ
ผลผลิตภายในสถานี     ทดสอบความตานทานตอโรคและแมลงศัตรูขาวท่ีสําคัญ รวมท้ังวิเคราะหคุณภาพ
เมล็ดขาวทางกายภาพและทางเคมี ท่ีศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ในป พ.ศ. 2530-2532 นําเขาการทดลอง
เปรียบเทียบผลผลิตระหวางสถานีท่ีศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ศูนยวิจัยขาวสุพรรณบุรี (สถานีทดลองขาว
สุพรรณบุรี) ศูนยวิจัยขาวคลองหลวง  (สถานีทดลองขาวคลองหลวงหรือศูนยบริการวิชาการดานพืชและ
ปจจัยการผลิตปทุมธานี)  ศูนยวิจัยขาวฉะเชิงเทรา (สถานีทดลองขาวบางเขนหรือศูนยบริการวิชาการดาน
พืชและปจจัยการผลิตฉะเชิงเทรา)  และศูนยวิจัยขาวราชบุรี (สถานีทดลองขาวราชบุรีหรือศูนยบริการ
วิชาการดานพืชและปจจัยการผลิตราชบุรี) รวมท้ังทดสอบความตานทานตอโรคและแมลงท่ีสําคัญ วิเคราะห
คุณภาพเมล็ดทางกายภาพและทางเคมี ในป พ.ศ. 2533-2544 เปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร  และทดสอบ
การตอบสนองตอปุยไนโตรเจน ในป พ.ศ. 2541-2544 ประเมินผลผลิตสัมพัทธในสภาพดินเปร้ียวและ
ประเมินผลผลิตในนาเกษตรกร ในป พ.ศ. 2544-2545 
 
 
 
 
 



ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม :  
ลักษณะทรงกอ กอตั้ง  ขนาดของเสนผาศูนยกลางของลําตน เฉล่ีย 6.47   มม.  

ความสูงของลําตนเฉล่ีย 126.87 ซม. 
ลักษณะของใบ บนแผนใบมีขนมาก รูปรางของล้ินใบมีปลาย  2  แฉก  กาบใบสีเขียว  ใบธงมีมุมต้ังตรง 
ลักษณะดอก ออกดอกท่ี 50 เปอรเซ็นต ชวงวันท่ี  13  ต.ค.  ยอดเกสรเพศเมียมีสีขาว 
ลักษณะรวง จํานวนรวงเฉล่ีย 9 รวงตอกอ  การโผลพนของรวง โผลพนมาก  

รวงจับตัวปานกลาง การรวงของเมล็ดรวงปานกลาง  เก็บเกี่ยวชวงวันท่ี  13  พ.ย.    
รวงมีความยาวเฉล่ีย  30.17 ซม. น้ําหนักขาวเปลือก 1,000 เมล็ด เฉล่ีย 27.93  กรัม   
เปลือกเมล็ดมีสีฟาง 

ลักษณะเมล็ด ชนิดขาวสารเปนขาวเจา  รูปรางขาวกลองเรียว มีปริมาณอมิโลส  ท่ีความช้ืน 14 เปอรเซ็นต  
เฉล่ีย  26.17  เปอรเซ็นต คาการสลายเมล็ดขาวขาวในดาง KOH 1.7 ±0.05%   
(อุณหภูมิแปงสุก) มีคะแนน  6-7  ขาวไมมีกล่ินหอม 

 
 

 
 
 

ขาวพันธุกข35 



ประกาศโฆษณาพันธุพืช

 

ขนุน (Artcarpus  heterophyllus Lamk.) 
 
(1)  เลขท่ีคําขอ  :   454/2551  วันท่ียื่นคําขอ  :   12  ธันวาคม  2551 
(2)  ชื่อผูขอ        :   นายดํารงศักดิ์  วิริยศิริ 
(3)  ชื่อพันธุพืชใหม   : เพชรดํารง 
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม  :   เกิดจากการผสมพันธุระหวางพันธุทองประเสริฐ  
       เปนพันธุแม  กับพนัธุคุณหญิง เปนพนัธุพอ 
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช  :  เกิดจากการผสมพันธุระหวางพันธุทองประเสริฐ เปนพันธุ 
      แม กับพันธุคุณหญิงเปนพันธุพอ โดยป  พ.ศ. 2541   เตรียมแมพนัธุคือ     ทองประเสริฐ   และ 
      พอพันธุ    คือ   พันธุคุณหญิง    แลวทําการผสมเกสร    โดยมีการคลุมชอดอกแมพนัธุ ดวยถุง 
      ลอกลาย    ใชดอกเกสรพอพันธุ    แตะปลายเกสรท่ีตัวแมพนัธุ     ใหท่ัวแลวคลุมถุงไวดังเดมิ  
      คลุมดอกท้ิงไว  2-3   สัปดาห   จนติดผลและเก็บเกีย่วผลไดเม่ืออายุ  4  เ ดือนคร่ึง   รอจนผลสุก 
      แกจึงนําเมล็ดมาเพาะลงถุง หลังจากนัน้ 3-5  เดือน  เลือกพันธุท่ีสมบูรณจํานวน  68  ตน ปลูกลง 
      ดินรอจนผลออกทุกตนประมาณ  3-4   ป    ขนุนเร่ิมติดผลแลวทําการคัดเลือกตนท่ีมีลักษณะดี  
      ตามท่ีตองการแลวนําไปขยายพันธุเพิ่มเติม   ทดสอบลูกผสมจนถึงป  2548    จงึไดช่ือวา 
      “เพชรดํารง”  เร่ิมดําเนินงานต้ังแตป พ.ศ. 2541-2548  ณ ต.วังชมภู   อ.เมือง  จ.เพชรบูรณ  
ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม :  
ลักษณะทรงตน ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตแบบต้ังตรง  รูปทรงของทรงพุมเปนรูปพีระมิดกวาง 
ลักษณะของใบ รูปไขกลับ สีเขียว (GREEN N137A)  ใบมันวาว   ขอบใบเปนคล่ืน  

ฐานใบสอบเรียว ปลายใบแหลม  
ลักษณะผล รูปรางของผลกลม  ปลายผลปาน   ฐานของข้ัวผลบุม  รูปรางของยวงกลม  

สีเหลืองอมสม (YELLOW-ORANGE  14 C)  เมล็ดกลม 
 

        
               
 



ประกาศโฆษณาพันธุพืชใหม 

                                                          
ฝรั่ง 

 
(1)  เลขท่ีคําขอ  :   455/2551        วันท่ียื่นคําขอ  :   12 ธันวาคม  2551 
(2)  ชื่อผูขอ        :   นายดํารงศักดิ์  วิรยะศิริ 
(3)  ชื่อพันธุพืชใหม   : วังชมภู 
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม  :    เกิดจากการผสมพันธุระหวางพันธุแปนสีทองเปนพันธุแม กับ      
      พันธุบางกอกแอปเปล เปนพันธุพอ 
 

(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช  :  เกิดจากการผสมพันธุ ระหวางพันธุแปนสีทองเปนพันธุแม กับพันธุ      
      บางกอกแอปเปล เปนพนัธุพอ โดย  ป พ.ศ.2541 เตรียมตนแมพันธุ คือพันธุแปนสีทอง และตนพอพันธุ   
      คือพันธุบางกอกแอปเปล แลวทําการผสมเกสร คลุมดอกทิ้งไว 1 – 2 สัปดาห จนติดผลและเก็บเกี่ยวผล    
     ไดเมื่ออายุ 5 เดือน รอจนผลสุกแกจึงนําเมล็ดเพาะ ใชเวลาหนึ่งปคร่ึง แลวทําการปลูกคัดเลือกตนที่ 
      มีลักษณะดีตามที่ตองการไดแกการเจรญิเติบโตดี คุณภาพผลดี แลวนําไปขยายพันธุ เพิ่มจํานวนโดยวิธี  
      การตอนกิง่หรือทาบกิ่ง ทดสอบลูกผสมจนถึงป 2548 จึงไดใหช่ือวา  “ วังชมภู ”  ซ่ึงมีลักษณะผวิผล 
      ขรุขระกวาพันธุแม ฐานผลบุมมีสันบนผิวผลเปนแนวยาว รสหวาน เหมาะกับการรับประทานผลสด  
      ปจจุบันมีจาํนวนทั้งส้ิน 100 ตน ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินงานเริม่ดําเนินงานตัง้แตป พ.ศ. 2541–  
      2548  ณ ต.วังชมภ ู อ.เมือง  จ.เพชรบูรณ 
 

ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม : 
      ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโต       แบบตั้งตรง 
      ลักษณะของใบ รูปใบหอกกลับ ใบแกสีเขียวแกมเทาออน แผนใบไมบิด ผิวใบดานบนเรียบ                

ฐานใบมนหรือปาน  ปลายใบมนหรือปาน 
      ลักษณะดอก        เปนดอกชอ ใน1ชอมี 2-3 ดอก 
      ลักษณะผล          ผลทรงกลม ฐานผลบุม ไมมีจุก ผิวผลสีเขียวปนเหลืองออน ผิวผลขรุขระ มีสัน 

                  เปนแนวยาวบนผลปานกลาง เนื้อและไสสีขาว  
(6) วันประกาศโฆษณา :  

ภาพ ฝร่ังพนัธุวังชมภ ู
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