


ยูคาลิปตัส (Eucalyptus L'Hér.) 
(1)  เลขท่ีคําขอ  :   22/2552        วันที่ยื่นคําขอ :  22  ตุลาคม  2552 
(2)  ชื่อผู้ขอ        :   กรมป่าไม้   
(3)  ชื่อพันธุ์พืชใหม่   : ปม 2-1  

(4)  รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่  :  ได้ทําการนําเมล็ดยูคาลิปตัส (Eucalyptus urophylla) จาก
ประเทศอินโดนีเซีย มาปลูกแล้วคัดเลือกแม่ไม้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช  :   
 ปี 2533 นําเมล็ด E.urophylla จาก Egon, Flores (เกาะฟอเรส) ประเทศอินโดนีเซีย  
จํานวน 121 สายพันธ์ุ (family) มาปลูกทดสอบ ปี 2540 ทําการคัดเลือกแม่ไม้ โดยพิจารณาลักษณะเด่น ด้าน
ความเจริญเติบโต รูปทรง  ลําต้น และความสูงเป็นหลัก (Phenotypic selection) ได้เป็นแม่ไม้ ปม 2-1  ปี 
2550  ขยายแม่ไม้ ปม 2-1  แบบไม่อาศัยเพศ วิธีการปักชําเพ่ือให้ได้กล้าเพียงพอ สําหรับปลูกทดสอบ แล้ว
พบว่า แม่ไม้ ปม 2-1  ที่สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช มีการเจริญเติบโตดี รูปทรง ลําต้นเปลาตรง   
 ลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ :     
ระยะกลา้ไม้ (อายุ ๑ – ๓ เดือน)     
 ลักษณะลําต้น  ทรงกลม   

ลักษณะใบ ยอดอ่อนสีส้มอมน้ําตาล (GREYED-ORANGE GROUP 172B) ใบสลับ
ต้ังแต่แรก รูปไข่ ขอบใบเป็นคลื่น เส้นใบทํามุมป้านกับเส้นกลางใบ ใบแก่
ไม่เป็นมัน ใบแก่สีเขียว (GREEN 137B) สีบริเวณหลังใบกับท้องใบต่างกัน  

 
ระยะตน้เจรญิเติบโตเต็มที ่(อายุมากกว่า ๒ ปี)   

ลักษณะลําต้น ลําต้นเด่ียว ทรงกลม เปลือกชนิดเรียบเป็นแผ่น การลอกเปลือกเป็นแถบสั้น  
สีของเปลือกนอก สีส้มอมเทา (GREYED–ORANGE 177B)  ไม่มีร่องใต้กิ่ง 
กิ่งทํามุมป้านมากกับลําต้น  

ลักษณะใบ ใบอ่อนสีเขียวอมเหลือง (YELLOW–GREEN 152A) ใบแก่รปูไข ่ ใบแก่สเีขยีว 
(GREEN 137A) ไม่เป็นมัน บริเวณหลังใบกับท้องใบสีต่างกัน มุมของเส้นใบ
ทํามุมป้านกับเส้นกลางใบ ขอบใบเป็นคลื่น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 





ยูคาลิปตัส (Eucalyptus L'Hér.) 
(1)  เลขท่ีคําขอ  :   23/2552        วันที่ยื่นคําขอ :  22  ตุลาคม  2552 
(2)  ชื่อผู้ขอ        :   กรมป่าไม้   
(3)  ชื่อพันธุ์พืชใหม่   : ปม 2-2  
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืชใหม่  :   
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช  :   
 ปี 2540 นําเมล็ด Eucalyptus urophylla จากสวนผลิตเมล็ดพันธ์ุ รุ่นที่ 1 ที่ปลูกปี พ.ศ. 2533        
ที่สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช จํานวน 60-80 สายพันธ์ุ มาปลูกทดสอบสายพันธ์ุรุ่นที่ 2  ปี  2 5 4 6  ทํ า ก า ร
คัดเลือกแม่ไม้ โดยพิจารณาลักษณะเด่น ด้านความเจริญเติบโต รูปทรง ลําต้น และความสูงเป็นหลัก 
(Phenotypic selection) ได้เป็นแม่ไม้ ปม 2-2 ปี 2550 ขยายแม่ไม้ ปม 2-2  แบบไม่อาศัยเพศ วิธีการปักชํา
เพ่ือให้ได้กล้าเพียงพอสําหรับปลูกทดสอบ แล้วพบว่า แม่ไม้ ปม 2-2  ที่สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราชมีการ  
เจริญเติบโตดี รูปทรง ลําต้นเปลาตรง 
 ลักษณะสําคญัของพนัธุพ์ชืใหม่ :     
ระยะกลา้ไม้ (อายุ ๑ – ๓ เดือน)     
 ลักษณะลําต้น  ทรงกลม   

ลักษณะใบ ยอดอ่อนสีเขียวอมเหลือง (YELLOW-GREEN 144A) ใบสลับต้ังแต่แรก  
รูปไข่ ขอบใบเป็นคลื่น เส้นใบทํามุมป้านกับเส้นกลางใบ ใบแก่ไม่เป็นมัน  
ใบแก่สีเขียวอมเหลือง (YELLOW-GREEN 146B) บริเวณหลังใบกับท้องใบ
สีต่างกัน  

 
ระยะต้นเจรญิเติบโตเต็มที ่(อายุมากกว่า ๒ ปี)   

ลักษณะลําต้น ลําต้นเด่ียว ทรงกลม การลอกเปลือกเป็นแถบสั้น   เปลือกนอกสีนํ้าตาล 
อมเทา (GREY-BROWN 199D) มีร่องใต้กิ่ง กิ่งทํามุมป้านกับลําต้น  

ลักษณะใบ ใบอ่อนสีเขียวอมเหลือง (YELLOW–GREEN 144A) ใบแก่รูปใบหอกกว้าง ใบ
แก่สีเขียว (GREEN 137B) ค่อนข้างเป็นมัน บริเวณหลังใบกับท้องใบสี
ต่างกัน มุมของเส้นใบทํามุมป้านกับเส้นกลางใบ ขอบใบเป็นคลื่น  

ลักษณะดอก ช่อดอกเด่ียว เกิดช่อดอกที่ซอกใบ ดอกตูมรูปทรงกรวยประกบกัน  ฝาปิด
รูปจะงอย เกสรเพศผู้สีครีม 

ลักษณะผล ผลรูปถ้วย 
  
 
 
 
 





ยูคาลิปตัส (Eucalyptus L'Hér.) 
(1)  เลขท่ีคําขอ  :   24/2552        วันที่ยื่นคําขอ :  22  ตุลาคม  2552 
(2)  ชื่อผู้ขอ        :   กรมป่าไม้   
(3)  ชื่อพันธุ์พืชใหม่   : ปม 2-3  
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืชใหม่  :   
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช  :   
 ปี 2540 นําเมล็ด Eucalyptus urophylla จากสวนผลิตเมล็ดพันธ์ุ รุ่นที่ 1 ที่สถานีวนวัฒนวิจัย 
สะแกราช จํานวน 60-80 สายพันธ์ุ มาปลูกทดสอบสายพันธ์ุ รุ่นที่ 2  ปี 2546 ทําการคัด เลือกแม่ ไม้  โดย
พิจารณาลักษณะเด่น ด้านความเจริญเติบโต รูปทรง ลําต้น และความสูงเป็นหลัก (Phenotypic selection) 
ได้เป็นแม่ไม้ ปม 2-3 ปี 2550 ขยายแม่ไม้ ปม 2-3  แบบไม่อาศัยเพศ วิธีการปักชําเพ่ือให้ได้กล้าเพียงพอ
สําหรับ ปลูกทดสอบ แล้วพบว่า แม่ไม้ ปม 2-3  ที่สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราชมีการเจริญเติบโตดี รูปทรง ลํา
ต้นเปลาตรง 
 ลักษณะสําคญัของพนัธุพ์ชืใหม่ :     
ระยะกลา้ไม้ (อายุ ๑ – ๓ เดือน)     
 ลักษณะลําต้น  ทรงกลม   

ลักษณะใบ ยอดอ่อนสีม่วงอมแดง (RED-PURPLE 59B) ใบสลับต้ังแต่แรก รูปหอก  
ขอบใบเป็นคลื่น เส้นใบทํามุมป้านกับเส้นกลางใบ ใบแก่ไม่เป็นมัน ใบแก่สี
เขียว (GREEN 137C) บริเวณหลังใบกับท้องใบสีต่างกัน  

 
ระยะต้นเจรญิเติบโตเต็มที ่(อายุมากกว่า ๒ ปี)   

ลักษณะลําต้น ลําต้นเด่ียว ทรงกลม การลอกเปลือกเป็นแถบสั้น เปลือกนอกสีส้มอมเทา 
(GREYED-ORANGE 175A) ไม่มีร่องใต้กิ่ง กิ่งทํามุมป้านกับลําต้น  

ลักษณะใบ ใบอ่อนสีส้มอมเทา (GREYED-ORANGE 177A) ใบแก่รูปใบหอกกว้าง     ใบ
แก่สีเขียว (GREEN 137A) ไม่เป็นมัน บริเวณหลังใบกับท้องใบสีต่างกัน  
มุมของเส้นใบทํามุมป้านกับเส้นกลางใบ  ขอบใบเป็นคลื่น  

ลักษณะผล ผลรูปถ้วย 
  
 
 





ยูคาลิปตัส (Eucalyptus L'Hér.) 
(1)  เลขท่ีคําขอ  :   25/2552        วันที่ยื่นคําขอ :  22  ตุลาคม  2552 
(2)  ชื่อผู้ขอ        :   กรมป่าไม้   
(3)  ชื่อพันธุ์พืชใหม่   : ปม 2-4  
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืชใหม่  :   
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช  :   
 ปี 2540 นําเมล็ด Eucalyptus urophylla จากสวนผลิตเมล็ดพันธ์ุ รุ่นที่ 1 ที่สถานีวนวัฒนวิจัย                     
สะแกราช จ.นครราชสีมา จํานวน 60-80 สายพันธ์ุ มาปลูกทดสอบสายพันธ์ุ รุ่นที่ 2 ปี 2546         ทําการ
คัดเลือกแม่ไม้ โดยพิจารณาลักษณะเด่น ด้านความเจริญเติบโต รูปทรง  ลําต้น และความสูงเป็นหลัก 
(Phenotypic selection) ได้เป็นแม่ไม้ ปม 2-4 ปี 2550 ขยายแม่ไม้ ปม 2-4  แบบไม่อาศัยเพศ วิธีการปักชํา
เพ่ือให้ได้กล้าเพียงพอสําหรับปลูกทดสอบ แล้วพบว่า แม่ไม้ ปม 2-4  ที่สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช           
อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา มีการเจริญเติบโตดี รูปทรง ลําต้นเปลาตรง 
 ลักษณะสําคญัของพนัธุพ์ชืใหม่ :     
ระยะกลา้ไม้ (อายุ ๑ – ๓ เดือน)     
 ลักษณะลําต้น  ทรงกลม   

ลกัษณะใบ ยอดอ่อนสีม่วงอมแดง (RED-PURPLE 59C) ใบสลับต้ังแต่แรก  รูปไข่  
ขอบใบเป็นคลื่น เส้นใบทํามุมป้านกับเส้นกลางใบ ใบแก่ไม่เป็นมัน ใบแก่สี
เขียว (GREEN 143A) บริเวณหลังใบกับท้องใบสีต่างกัน  

 
ระยะต้นเจรญิเติบโตเต็มที ่(อายุมากกว่า ๒ ปี)   

ลักษณะลําต้น ลําต้นเด่ียว ทรงกลม การลอกเปลือกเป็นแถบสั้น เปลือกนอกสีนํ้าตาลอม
เทา (GREY-BROWN 199C) ไม่มีร่องใต้กิ่ง กิ่งทํามุมป้านกับลําต้น  

ลักษณะใบ ใบอ่อนสีส้มอมเทา (GREYED-ORANGE 174A) ใบแก่รูปไข่ ใบแก่สีเขียว 
(GREEN 137A) เป็นมันวาว บริเวณหลังใบกับท้องใบสีต่างกัน มุมของเส้น
ใบทํามุมป้านมากกับเส้นกลางใบ ขอบใบเรียบ  

ลกัษณะดอก ช่อดอกเด่ียว เกิดช่อดอกที่ซอกใบ ดอกตูมรูปคล้ายไข่ ฝาปิดรูปครึ่งวงกลม  
เกสรเพศผู้สีครีม 

ลักษณะผล ผลรูปถ้วย 
  
 
 





ยูคาลิปตัส (Eucalyptus L'Hér.) 
(1)  เลขท่ีคําขอ  :   26/2552        วันที่ยื่นคําขอ :  22  ตุลาคม  2552 
(2)  ชื่อผู้ขอ        :   กรมป่าไม้   
(3)  ชื่อพันธุ์พืชใหม่   : ปม 2-5  
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืชใหม่  :   
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช  :   

     ปี 2541 เร่ิมผสมพันธ์ุโดยการนํา Pollen จาก Eucalyptus urophylla    ที่ปลูกที่สถานีวนวัฒนวิจัย

ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2525 กับแม่พันธ์ุ   E. camaldulensis  ที่ได้พันธ์ุมาก่อนปี พ.ศ. 2541 
และนําเมล็ดลูกผสมที่ได้ ปลูกทดสอบความคงตัวที่สถานีวนวัฒนวิจัยท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ และสถานีวนวัฒน
วิจัยห้วยทา จังหวัดศรีสะเกษ จนกระทั่งคัดเลือกได้ ปม 2-5       
 ลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ :     
ระยะกลา้ไม้ (อายุ ๑ – ๓ เดือน)     
 ลักษณะลําต้น  ทรงกลม   

ลักษณะใบ ยอดอ่อนสีม่วงอมแดง (RED–PURPLE 61A) ใบสลับต้ังแต่แรก รูปใบหอก 
ขอบใบเป็นคลื่น เส้นใบทํามุมป้านกับเส้นกลางใบ ใบแก่ไม่เป็นมัน    ใบแก่
สีเขียว (GREEN 143A) บริเวณหลังใบกับท้องใบสีเหมือนกัน  

 
ระยะต้นเจรญิเติบโตเต็มที ่(อายุมากกว่า ๒ ปี)   

ลักษณะลําต้น ลําต้นเด่ียว ทรงกลม การลอกเปลือกเป็นแถบสั้น เปลือกนอกสีนํ้าตาลอม
เทา (GREY-BROWN 199C) ไม่มีร่องใต้กิ่ง กิ่งทํามุมป้านกับลําต้น  

ลักษณะใบ ใบอ่อนสีเขียวอมเหลือง (YELLOW–GREEN 146A) ใบแก่รูปใบหอกกว้าง  
ใบแก่สีเขียว (GREEN 137D) ไม่เป็นมัน บริเวณหลังใบกับท้องใบสี
เหมือนกัน มุมของเส้นใบทํามุมป้านกับเส้นกลางใบ ขอบใบเรียบ  

ลักษณะดอก ช่อดอกเด่ียว เกิดช่อดอกที่ซอกใบ ดอกตูมรูปทรงกรวยประกบกัน ฝาปิด
รูปจะงอย เกสรเพศผู้สีครีม 

ลักษณะผล ผลรูปถ้วย 
  
 
 





ยูคาลิปตัส (Eucalyptus L'Hér.) 
(1)  เลขท่ีคําขอ  :   27/2552        วันที่ยื่นคําขอ :  22  ตุลาคม  2552 
(2)  ชื่อผู้ขอ        :   กรมป่าไม้   
(3)  ชื่อพันธุ์พืชใหม่   : ปม 2-6  
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืชใหม่  :   
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช  :   
 ปี 2540 นําเมล็ด Eucalyptus urophylla จากสวนผลิตเมล็ดพันธ์ุ รุ่นที่ 1 ที่ปลูกเมื่อปี พ.ศ. 2533  
ที่สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช จ.นครราชสีมา จํานวน 60-80 สายพันธ์ุ มาปลูก ทดสอบสายพันธ์ุ รุ่นที่ 2  ปี
2546 ทําการคัดเลือกแม่ไม้ โดยพิจารณาลักษณะเด่น ด้านความเจริญเติบโต รูปทรง ลําต้น และความสูงเป็น
หลัก (Phenotypic selection) ได้เป็นแม่ไม้ ปม 2-6 ปี 2550 ขยายแม่ไม้ ปม 2-6  แบบไม่อาศัยเพศ วิธีการ
ปักชําเพ่ือให้ได้กล้าเพียงพอสําหรับ ปลูกทดสอบ แล้วพบว่า แม่ไม้ ปม 2-6 ที่สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช  
จ.นครราชสีมา มีการเจริญเติบโตดี รูปทรง ลําต้นเปลาตรง 
 ลักษณะสําคญัของพนัธุพ์ชืใหม่ :     
ระยะกลา้ไม้ (อายุ ๑ – ๓ เดือน)     
 ลักษณะลําต้น  ทรงกลม   

ลักษณะใบ ยอดอ่อนสีส้มอมเทา (GREYED-ORANGE 175A) ใบสลับต้ังแต่แรก รูปใบ
หอก ขอบใบเรียบ เส้นใบทํามุมป้านกับเส้นกลางใบ ใบแก่ไม่เป็นมัน  ใบแก่
สีเขียวอมเหลือง (YELLOW-GREEN 144A) บริเวณหลังใบกับท้องใบสี
ต่างกัน  

 
ระยะต้นเจรญิเติบโตเต็มที ่(อายุมากกว่า ๒ ปี)   

ลักษณะลําต้น ลําต้นเด่ียว ทรงกลม การลอกเปลือกเป็นแถบสั้น เปลือกนอกสีส้มอมเทา 
(GREYED-ORANGE 177A) ไม่มีร่องใต้กิ่ง กิ่งทํามุมป้านกับลําต้น  

ลักษณะใบ ใบอ่อนสีเขียวอมเหลือง (YELLOW–GREEN 146A) ใบแก่รูปใบหอกกว้าง  
ใบแก่สีเขียว (GREEN 137B) ไม่เป็นมัน บริเวณหลังใบกับท้องใบสีต่างกัน 
มุมของเส้นใบทํามุมป้านกับเส้นกลางใบ  ขอบใบเรียบ  

 
 
 






