


กลวยไมสกุลหวาย 
 
(1)  เลขท่ีคําขอ  : 41/2548        วันท่ียื่นคําขอ  :  18  เมษายน  2548 
(2)  ชื่อผูขอ  : นายปราโมทย  อุณหบณัฑิต 
(3)  ชื่อพนัธุพชืใหม :  ปราโมทย  พิงค 
(4)  รายละเอียดที่มาของพันธุพืช  : เกิดจากการผสมพันธุระหวางพนัธุเอมาไวท ซ่ึงเปนพันธุแมกบั 
ขนิษฐาพิงค  ซ่ึงเปนพันธุพอ  ณ  ฟารมกลวยไมปราโมทย เลขที่ 39  หมู 7  ต.บางยาว  อ.กระทุมแบน   
จ.สมุทรสาคร   74110 
 (5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม :  
       กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช 

1.    กุมภาพนัธ  2543  คัดเลือกพันธุแม คอื พันธุเอมาไวท  และพันธุพอ คือ  พันธุขนิษฐาพิงค  แลว
นํามาผสมพันธุตนจะตดิฝก 

2. พฤษภาคม  2543  นําฝกที่ไดไปเพาะเมล็ดที่บริษัท  สุภาออรคิด  อินเตอรแล็ป 
3. มีนาคม  2544  ไดรับตนออนจากบริษัท สุภาออรคิด อินเตอรแล็ป  จากนัน้นํามาทําการเพาะ 

ปลูกเพื่อคัดเลือกตนพันธุที่ดทีี่สุด 
4.  มิถุนายน  2545   ตัดหนอจํานวน  1  หนอ ไปปนตา  เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่บริษัท สุภา ออรคิด  

อินเตอรแล็ป 
5.  ธันวาคม  2546  ไดรับตนออนชุดแรก  10,000 ตน 
 ลักษณะสําคัญของพันธุพชืใหม 
ลักษณะตน ตนมีขนาดปานกลาง    ลําลูกกลวยมีความหนา หรือเสนผาศูนยกลางขนาดใหญ 
ลักษณะของใบ      ใบกวางสีเขียว  มีความยาวและหนาปานกลาง 
 ลักษณะชอดอก     การเรียงตัวของดอกบนชอดอกเปนแบบกลมรอบชอ ดอกบนชอ มีระยะหางกัน

ปานกลาง จํานวนชอดอกตอลําลูกกลวยมมีาก   จํานวนดอกบนชอมีปานกลาง ชอดอกยาวปานกลาง 
ลักษณะกานชอดอกและกานดอก    กานชอดอกยาว  แกนกลางชอดอกตรง   กานดอกบิด 
ลักษณะดอก       ฟอรมดอกเปนแบบกึ่งกลีบฟอรม กลีบดอกไมบิด  ดอกดานหนากวาง 6.5  

ซม.  ยาว  5.0  ซม.   กลีบดอก/กลีบเลี้ยงหนา  ดอกไมมกีล่ิน   กลีบดอกโคงขึ้น/หงาย  กวาง  2.5  ซม.  ยาว  
3.5  ซม.  สีพื้นบนกลีบดอกสีชมพูอมขาว  สีลวดลายบนกลีบดอก พื้นสีขาว มีสีชมพูเขมที่โคนกลีบ   ไลไป
ที่ปลายกลีบเปนสีชมพูออน    กลีบเลี้ยงดานบนโคงขึ้น/หงาย  ไมบดิหรือ  บิดนอยมาก   กวาง   1.5   ซม.   
ยาว   3.0   ซม.    สีพื้นสีชมพูขอบขาว  กลีบเลี้ยงดานขางโคงขึ้น/หงายขึ้น  ไมบิดหรอืบิดนอยมาก กวาง  1.5  
ซม. ยาว  3.0  ซม.  สีพื้นสีชมพูขอบขาว 
      
 



 ลักษณะปาก     ปากยาว  3.0 ซม.  กวาง  3.0  ซม.  มีหูกลีบปาก  หูหลีบปากเปดปานกลาง  ไมมีจุด
แตมสีรูปตาสพีื้นปากสีขาว  บริเวณกลางปากสีขาวอมเขียว   ริมขอบปากเปนคล่ืนเล็กนอย  และไมเปนฝอย
หรือเปนฝอยละเอียดมาก  สีหมอนบนปากสีขาวอมเขียว เสาเกสรสีชมพูเขม มีขนาดปานกลาง  ฝาครอบอับ
เรณูสีขาว 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปราโมทย  พงิค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มะมวงพันธุเขียวอินทนนท 
 
(1)  เลขท่ีคําขอ  : 42/2548        วันทีย่ื่นคําขอ  :  27  เมษายน  2548 
(2)  ชื่อผูขอ  : นายไตรเทพ  แตงตั้ง 
(3)  ชื่อพนัธุพชืใหม : เขียวอินทนนท 
(4)  รายละเอียดที่มาของพันธุพืช  :  เกิดจากการกลายพันธุ   ของการเพาะเมล็ดมะมวงพันธุน้ําตาลทราย 
รายละเอียดดังนี้  บานสวนของบิดาผูขอฯ  คือ นายประเสริฐ แตงตั้ง  ตั้งอยู ตําบลมีนบรีุ  ริมคลองแสนแสบ  
จังหวดัปทุมธานี  บริเวณสวนปลูกมะมวงพันธุเขียวเสวยเปนสวนใหญแซมดวยพันธุน้ําตาลทรายประปราย 
ในป 2526  เกดิน้ําทวมในเขตอําเภอมีนบุรี  ทําใหตนมะมวงเสียหาย นายประเสริฐจึงไดขยายพันธุน้ําตาล
ทรายไวเพื่ออนุรักษพนัธุเพราะเปนพนัธุที่หาไดยากในทองตลาด โดยวธีิเพาะเมล็ด  และในขณะที่ตนที่เกิด
จากการเพาะเมล็ดนั้นยังไมถึงระยะตดิผล ลูกชายคือ นายมนตรี  แตงตัง้ ไดตัดเอายอดจํานวนหนึ่งไปเสียบ
กับมะมวงตนเกาพันธุอ่ืนๆ ที่ปลูกไวในบริเวณบานที่อยูซอยรามอินทรา 82  กรุงเทพฯ และเมื่อตดิลูกได
ทดลองชิม และคัดเลือกตนทีม่ีรสชาดและลักษณะดแีตกตางจากตนอืน่ไวจนกระทั่งในป 2531 คัดเลือกได
ตนที่มีลักษณะคลายเขียวเสวย แตรสชาดจัดกวา จึงไดขยายเพิ่มจํานวนตนโดยการเสียบยอดปลูกไวใน
บริเวณบาน  ซ่ึงลูกที่ไดในแตละปยังคงลักษณะเหมือนกนักับตนเดิม 
 (5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม :  
  5.1 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช 
  ป 2526  เพาะเมล็ดมะมวงพันธุน้ําตาลทราย 
    ตัดยอดจํานวนหนึ่งไปเสียบกับมะมวงพนัธุอ่ืนๆ  
    คัดเลือกตนทีม่ีรสชาดและลักษณะดไีว 
  ป  2531  ไดตนที่มีลักษณะโดดเดน แตกตางจากพันธุอ่ืนๆ ในเรื่องทรงผล  

 และรสชาด และใหลูกที่มีลักษณะเหมอืนกันภายในตน  สังเกตวาผลผลิต 
 ที่ไดในแตละปยังคงลักษณะเดิม และทดลองขยายพันธุโดยการเสียบยอด 
 กับตนอื่นผลผลิตที่ไดยังคงลักษณะเดิม 

  ป  2548  มีตนพันธุเขียวอินทนนทอยูประมาณ  10  ตน 
 5.2  ลักษณะสําคัญของพนัธุพืชใหม 

ลักษณะตน ทรงพุมโปรง  เปลือกลําตนขรุขระ  กิ่งตั้งตรงและแตกออกดานขาง 
ลักษณะใบ รูปรางใบปอมกลางใบ  ปลายใบเรยีวแหลม ฐานใบสอบเรียว ขอบใบเปนคล่ืน 
  แผนใบเปนคล่ืน ใบแกสีเขยีวเขม ใบออนสีน้ําตาลปนแดง 
ลักษณะผล ผลทรงกระบอก  รูปหนาตดัทรงผลตามขวางกลม ฐานผลตื้น ไมมีจุกและจะงอย
  มีรอยเวาดานทองผล   ทรงไหลดานทองผลกลมกวาง ทรงไหลดานหลังผลลาดลง 

20 องศา  ไมมีรองฐานผล 



ลักษณะเมล็ด รูปรางเมล็ดทรงขอบขนาน  ลีบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มะมวงพันธุเขียวอินทนนท 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



แตงกวาพันธุมาดี 
 
(1)  เลขท่ีคําขอ  : 43/2548        วันท่ียื่นคําขอ  :  10  พฤษภาคม  2548 
(2)  ชื่อผูขอ  : บริษัทแอดวานซซีด จํากัด 
(3)  ชื่อพนัธุพชืใหม : มาดี 
(4)  รายละเอียดที่มาของพันธุพืช  : เกิดจากการผสมพันธุระหวางพนัธุสุภา  ซ่ึงเปนสายพันธุแม  กบัพันธุ 
ขุนแผน ซ่ึงเปนสายพันธุพอ  ณ  สถานีวิจัยสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร 
 (5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม :  
       กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช     

1.   พฤศจิกายน  2543   คัดเลือกพันธุแม   (“สุภา”)  ณ สถานีวิจัยสกลนคร   โดยการนําแตงกวา
ลูกผสมพันธุมารวยของบริษัทแอดวานซซีด จํากัด   มาปลูกใหผสมกันเองตามธรรมชาติไดลูกชั่วที่  2 นํามา
ปลูกเพื่อดูการกระจายตัวของยีน แลวทําการผสมตัวเอง และคัดเลือกแบบจดประวัติ และนําเมล็ดที่ไดมา
ปลูกและผสมตัวเองไปจํานวน 7 ช่ัว จนไดสายพันธุ  เรียกวา  “สุภา”  ที่มีลักษณะผลสีขาว ทรงผลรูปยาวรี 
ผิวผลขรุขระนอย ผลยาวเฉลี่ย 15 ซม. 
 2.  สิงหาคม 2543 – 2546  คัดเลือกพันธุพอ (“ขุนแผน”)    ณ สถานีวิจัยสกลนคร โดยนําแตงกวา
ลูกผสมพันธุมารวย  ของบริษัทแอดวานซซีด  จํากัด มาปลูกแลวปลอยใหผสมกันเองตามธรรมชาติ เก็บ
เมล็ดชั่วที่  2  มาปลูกคัดเลือกตนที่ดีเพื่อทําการผสมตัวเอง    เมื่อติดผลแลวทําการคัดเลือกลักษณะผลที่
ตองการไวเก็บเมล็ด  โดยทําการจดประวัติสายพันธุควบคูไปดวย ปลูกเมล็ดนี้ไดในชั่วตอไป จํานวน  7  ช่ัว 
จนได       สายพันธุแท เรียกวา “ขุนแผน”  ที่มีลักษณะผลสีเขียวเขม รูปรี ขอบขนาน ผลยาวเฉลี่ย 16 ซม. 

3. ทําการผสมพันธุระหวางพันธุสุภา กับพันธุขุนแผน ป 2543  และปลูกคัดเลือกและทดสอบสาย 
พันธุ ตั้งแตป 2543 – 2546  ไดลูกผสมพันธุใหม เรียกวา  “มาดี” 

ลักษณะสําคัญของพันธพุืชใหม 
ลักษณะตน  เปนแบบเถาเลื้อย 
ลักษณะของใบ    ใบสีเขียว แผนใบยน  ขอบใบคอนขางเรียบเปนคลื่นเล็กนอย ฐานใบเปนรูป

หัวใจ จํานวนกิ่งแขนงที่มีความยาวมากกวา  15   ซม. เมื่อส้ินสุดระยะการเก็บเกี่ยวมี  9  กิ่ง   
ลักษณะชอดอกและผล    ดอกสีเหลือง มีดอกเพศเมียเปนสวนใหญ  ทรงผลรูปยาวรี เปนแตงกวาผล

ส้ัน สีผิวบริเวณใกลขั้วผลสีเขียว  บริเวณปลายผลสีเขียวออน มีแถบสีขาวที่ผล  หนามผลสีขาว ทรงผล
บริเวณใกลขั้วผลกลม ปลายผลแหลม มีไขบนผิวผล ผิวผลมันวาว ผิวสัมผัสของผิวผลขรุขระปานกลา   ไมมี
ความขมในเนื้อผล 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 แตงกวาพันธุมาดี 

 

 
 
 


	เรื่อง  ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 

