


ยูคาลิปตัส (Eucalyptus L'Hér.) 

(1) เลขที่คําขอ : 277/2550      วันที่ยื่นคําขอ : 16 มกราคม 2551 

(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : เค 97 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืชใหม่ :  

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

ปี 2535 ซื้อแปลงปลูกไม้เมล็ด ชนิด E. camaldulensis มาจาก อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ปี 2537 
คัดเลือกแม่ไม้ ได้พันธ์ุ เค 16 มาปลูกในแปลงผสมพันธ์ุพ้ืนที่ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ใช้เป็นพ่อ แม่ในการ
สร้างเมล็ดลูกผสม 

ปี 2533 ได้นําเมล็ด ชนิด E. brassiana มาจาก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ และได้ทําการเพาะเมล็ดปลูกทดสอบ
พันธ์ุในพ้ืนที่ จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.ปราจีนบุรี ปี 2537 คัดเลือกแม่ไม้ ได้พันธ์ุ บี 2 แล้วนํามาขยายพันธ์ุ เพ่ือนํามา
ปลูกในแปลงผสมพันธ์ุพ้ืนที่ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ใช้เป็น พ่อ แม่ พันธ์ุสร้างเมล็ดลูกผสม   

ปี 2543 พัฒนาพันธ์ุโดยวิธีการควบคุมการผสมเกสร (Controlled pollination) ผสมข้ามสปีชีส์ 
(interspecific hybridization) ระหว่างต้นแม่พันธ์ุ เค 16 สายพันธ์ุ E. camaldulensis กับต้นพ่อพันธ์ุ บี 2 สาย
พันธ์ุ E. brassiana ในแปลงควบคุมการผสมเกสร อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา  ปี 2544 นําเมล็ดลูกผสมที่ได้
ขยายพันธ์ุด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ โดยห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ  อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา   
(โดย 1 เมล็ด ถือเป็น 1 โคลน) ให้ได้จํานวนกล้าไม้โคลน เค 97 เพียงพอสําหรับปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลน 
(Clonal trail)  ปี 2546 ปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลน จํานวน 5 แปลง ในพ้ืนที่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา     
อ.กบินทร์บุรี อ.ศรีมหาโพธ์ิ จ.ปราจีนบุรี และ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว แต่ละแปลงวางแผนการทดลองแบบ RCBD 
จํานวน 4 ซ้ําๆ ละ 60 ต้น เมื่อไม้ปลูกทดสอบอายุครบ 3 ปี พบว่า โคลน เค 97 มีคุณสมบัติด้านการเจริญเติบโตที่
ดี และความสม่ําเสมอภายในโคลน  

ลักษณะสําคญัของพนัธุพ์ชืใหม่ :    

ระยะกลา้ไม้ (อายุ 1 – 3 เดือน)    

ลักษณะใบ ยอดสีส้มอมเทา  รูปใบหอก ขอบใบเรียบใบแก่ไม่เป็นมัน ใบแก่สีเขียว สีบริเวณ
หลังใบกับท้องใบเหมือนกัน เส้นกลางใบสี เขียวอมเหลือง  ก้านใบสีเขียวอม
เหลือง  

 ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่



ระยะต้นเจรญิเติบโตเต็มที ่(อายุมากกว่า 2 ปี)      

ลักษณะลําต้น ลําต้นเด่ียว ทรงกลม เปลือกติดทั่วลําต้น การลอกของเปลือกเป็นแถบสั้น  สี
ของเปลือกนอกเขียวอมเทา  ไม่มีร่องใต้กิ่ง ไม่มีปีกที่กิ่ง  

ลักษณะใบ ใบอ่อนสีเขียวอมเหลือง ใบรูปหอก ใบแก่สีเขียว  ใบแก่เป็นมันวาว สีบริเวณหลัง
ใบกับท้องใบเหมือนกัน ขอบใบเรียบ  ก้านใบสีเขียวอมเหลือง   

ลักษณะดอก               ช่อดอกเด่ียว ช่อดอกสมมาตรตามรัศมี เกิดช่อดอกที่ซอกใบ รูปทรงดอกตูมรูป
กระสวย รูปทรงของฝาปิดรูปกรวย มีวงแหวนที่ดอกตูม ลายบนดอกตูมเรียบ 
เกสรเพศผู้สีครีม ก้านชูอับเรณูต้ังตรง  

ลักษณะผล                รูปร่างของผลรูปคร่ึงวงกลม    

 

 ยูคาลปิตสั พันธ์ุ เค 97 

 

 

 

 

 

 

 

                



ยูคาลิปตัส (Eucalyptus L'Hér.) 

(1) เลขที่คําขอ : 294/2550       วันที่ยื่นคําขอ : 16 มกราคม 2551 

(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : เค 121 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืชใหม่ :  

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

ปี 2533 ได้นําก่ิงพันธ์ุ ชนิด E. brassiana มาจาก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ และได้ทําการเพาะปลูกทดสอบสาย
พันธ์ุในพ้ืนที่ จ.ฉะเชิงเทรา และนําเมล็ดชนิด E. grandis มาจากประเทศออสเตรเลีย และได้ทําการเพาะเมล็ด
ปลูกทดสอบสายพันธ์ุ ในพ้ืนที่ จ.ฉะเชิงเทรา ปี 2536 ได้ทําการผสมพันธ์ุระหว่างต้นแม่พันธ์ุ สายพันธ์ุ E. 
brassiana กับพ่อพันธ์ุ สายพันธ์ุ E. grandis ในพ้ืนที่อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา และเก็บเมล็ดพันธ์ุมาปลูก
ทดสอบลูกผสม ปี 2539 คัดเลือกแม่ไม้ ได้ยูคาลิปตัส สายพันธ์ุ เค 57  แล้วนํามาขยายพันธ์ุเพ่ือนํามาปลูกใน
แปลงผสมพันธ์ุพ้ืนที่ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ใช้เป็น พ่อ แม่ในการผสมสร้างเมล็ดลูกผสม  

ปี  2533 บริษัทได้นําเมล็ดชนิด  E. brassiana มาจาก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ และได้ทําการเพาะเมล็ดปลูก
ทดสอบสายพันธ์ุ ที่ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา และ ปราจีนบุรี ปี 2537 คัดเลือกแม่ไม้ ได้ยูคาลิปตัส สาย
พันธ์ุ บี2 แล้วนํามาขยายพันธ์ุเพ่ือนํามาปลูกในแปลงผสมพันธ์ุพ้ืนที่ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ใช้เป็น พ่อ 
แม่ในการผสมสร้างเมล็ดลูกสม 

ปี 2545 ได้ทําการควบคุมการผสมเกสร (Controlled pollination) ซึ่งเป็นการผสมระหว่างสปีชีส์ 
(interspecific hybridization) ระหว่างต้นแม่พันธ์ุ เค 57 ซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างสายพันธ์ุ E. brassiana x E. 
grandis  กับ ต้นพ่อพันธ์ุ บี 2 สายพันธ์ุ E. brassiana ในแปลงควบคุมการผสมเกสร อ.พนมสารคาม           
จ.ฉะเชิงเทรา  ปี 2546 นําเมล็ดลูกผสมที่ได้มาขยายพันธ์ุด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ โดยห้องปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ  อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา (โดย 1 เมล็ด ถือเป็น 1 โคลน) ให้ได้จํานวนกล้าไม้โคลน เค 
121 เพียงพอสําหรับปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลน (Clonal trail)  ปี 2547 ปลูกทดสอบคุณสมบัติ โคลนจํานวน 
6 แปลง ในพ้ืนที่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา อ.กบินทร์บุรี อ.ศรีมโหสถ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี และ อ.บ่อ
ทอง จ.ชลบุรี แต่ละแปลงวางแผนการทดลอง แบบ RCBD จํานวน 4 ซ้ําๆ ละ 60 ต้น เมื่อไม้ปลูกทดสอบอายุ
ครบ 3 ปี พบว่าโคลน เค 121 มีคุณสมบัติด้านการเจริญเติบโตที่ดี และมีความสม่ําเสมอภายในโคลน  

ลักษณะสําคญัของพนัธุพ์ชืใหม่ :    

ระยะกลา้ไม้ (อายุ 1 – 3 เดือน)    

ลักษณะลําต้น ลําต้นทรงเหลี่ยม 

 ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่



ลักษณะใบ ยอดสีนํ้าตาล  รูปใบหอก ขอบใบเรียบ ใบแก่ไม่เป็นมัน ใบแก่สีเขียว สีบริเวณ
หลังใบกับท้องใบเหมือนกัน เส้นกลางใบสีเหลือง ก้านใบสีนํ้าตาลแกมเขียว  

ระยะต้นเจรญิเติบโตเต็มที ่(อายุมากกว่า 2 ปี)      

ลักษณะลําต้น ลําต้นเด่ียว ทรงกลม เปลือกติดทั่วลําต้น เปลือกเป็นแผ่น   สีของเปลือกนอก
เขียวอมเทา ไม่มีร่องใต้กิ่ง ไม่มีปีกที่กิ่ง  

ลักษณะใบ ใบอ่อนสีเขียวอมเหลือง ใบรูปหอก ใบแก่สีเขียว สีบริเวณหลังใบกับท้องใบ
เหมือนกัน ขอบใบเรียบ   

ลักษณะดอก               ช่อดอกเด่ียว ช่อดอกสมมาตรตามรัศมี เกิดช่อดอกที่ซอกใบ รูปทรงดอกตูมรูป
กระสวย รูปทรงของฝาปิดรูปกรวย  ลายบนดอกตูมเรียบ เกสรเพศผู้สีขาว  

ลักษณะผล                รูปร่างของผลรูปคร่ึงวงกลม    
ยูคาลิปตัส พนัธุ์ เค 121                

 



ยูคาลิปตัส (Eucalyptus L'Hér.) 

(1) เลขที่คําขอ : 367/2551     วันที่ยื่นคําขอ :12 กุมภาพันธ์ 2551 

(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : เค 126 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืชใหม่ :  

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

ปี 2536 ได้นําเมล็ดชนิด E. tereticornis มาจาก ประเทศออสเตรเลีย และได้ทําการเพาะเมล็ดปลูก
ทดสอบสายพันธ์ุ ในพ้ืนที่ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ปี 2540 ทําการคัดเลือกแม่ไม้ ได้ยูคาลิปตัส สายพันธ์ุ ทีอี2 
แล้วนํามาขยายพันธ์ุเพ่ือนํามาปลูกในแปลงผสมพันธ์ุพ้ืนที่ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ใช้เป็น พ่อ แม่ในการ
ผสมสร้างเมล็ดลูกผสม  

ปี 2533 ได้นําเมล็ดชนิด E. brassiana มาจาก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ และได้ทําการเพาะเมล็ดปลูกทดสอบ
สายพันธ์ุ ในพ้ืนที่ จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.ปราจีนบุรี ปี 2537 ทําการคัดเลือกแม่ไม้ ได้ยูคาลิปตัส สายพันธ์ุ บี2 แล้ว
นํามาขยายพันธ์ุเพ่ือนํามาปลูกในแปลงผสมพันธ์ุพ้ืนที่ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ใช้เป็นพ่อ แม่ ในการผสม
สร้างเมล็ดลูกผสม 

ปี 2545 ได้ทําการควบคุมการผสมเกสร (Controlled pollination) ซึ่งเป็นการผสมระหว่างสปีชีส์ 
(interspecific hybridization) ระหว่างต้นแม่พันธ์ุ ทีอี 2 ซึ่งเป็นสายพันธ์ุ E. tereticornsis กับต้นพ่อพันธ์ุ บี 2 
สายพันธ์ุ E. brassiana ในพ้ืนที่ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา  ปี 2546 นําเมล็ดลูกผสมที่ได้ขยายพันธ์ุด้วย
วิธีการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ โดยห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ  อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา   (โดย 1 เมล็ด ถือ
เป็น 1 โคลน) ให้ได้จํานวนกล้าไม้โคลน เค 126 เพียงพอสําหรับปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลน   (Clonal trail)  ปี 
2547 ปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลน จํานวน 4 แปลง ในพ้ืนที่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา              อ.กบินทร์
บุรี อ.ศรีมหาโพธ์ิ จ.ปราจีนบุรี และ อ.เมือง จ.สระแก้ว แต่ละแปลงวางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 4 
ซ้ําๆ ละ 60 ต้น เมื่อไม้ปลูกทดสอบอายุครบ 3 ปี พบว่า โคลน เค 126 มีคุณสมบัติด้านการเจริญเติบโตที่ดี และ
ความสม่ําเสมอภายในโคลน  

ลักษณะสําคญัของพนัธุพ์ชืใหม่ :    

ระยะกลา้ไม้ (อายุ 1 – 3 เดือน)    

ลักษณะลําต้น    ลําต้นทรงเหลี่ยม 

 ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่



ลักษณะใบ ยอดสีนํ้าตาล  รูปใบหอก ขอบใบเรียบ ใบแก่ไม่เป็นมัน ใบแก่สีเขียว สีบริเวณ
หลังใบกับท้องใบเหมือนกัน เส้นกลางใบสีเขียวอ่อน ก้านใบสีนํ้าตาลแกมเขียว 

ระยะต้นเจรญิเติบโตเต็มที ่(อายุมากกว่า 2 ปี)      

ลักษณะลําต้น ลําต้นเด่ียว ทรงกลม เปลือกขรุขระคล้ายตาราง การลอกของเปลือกเป็นแถบ
สั้น  สีของเปลือกนอกเขียวอมเทา ไม่มีร่องใต้กิ่ง ไม่มีปีกที่กิ่ง  

ลักษณะใบ ใบอ่อนสีเขียวอมเหลือง ใบรูปหอก ใบแก่สีเขียว ใบแก่ไม่เป็นมันวาว สีบริเวณ
หลังใบกับท้องใบเหมือนกัน ขอบใบเรียบ  ก้านใบสีเขียวอมเหลือง  

ลักษณะดอก               ช่อดอกเดี่ยว ช่อดอกสมมาตรตามรัศมี เกิดช่อดอกที่ซอกใบ รูปทรงดอกตูม
รูปทรงยาว รูปจะงอย มีวงแหวนที่ดอกตูม ลายบนดอกตูมเรียบ   

ลักษณะผล                รูปร่างของผลรูปคร่ึงวงกลม                

ยูคาลิปตัส พนัธุ์ เค 126 

  

 



ยูคาลิปตัส (Eucalyptus L'Hér.) 

(1) เลขที่คําขอ : 302/2550      วันที่ยื่นคําขอ : 16 มกราคม 2551 

(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : เอช 228 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืชใหม่ :  

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

ปี 2533 นํากล้าไม้จากการเพาะเมล็ด ชนิด E. grandis มาจาก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โดยนํามาปลูกใน
พ้ืนที่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ปี 2536 คัดเลือกแม่ไม้ที่มีคุณสมบัติที่ดีได้ ยูคาลิปตัส สายพันธ์ุ จี2 เพ่ือมา
ปลูกในแปลงผสมพันธ์ุพ้ืนที่ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ใช้เป็น พ่อ แม่ในการผสมสร้างเมล็ดลูกผสม 

ปี 2526 นํากล้าไม้เมล็ดชนิด E. camaldulensis มาจาก จ.ระยอง โดยนํามาปลูกในพ้ืนที่ อ.พนมสารคาม  
จ.ฉะเชิงเทรา ปี 2533 ทําการคัดเลือกแม่ไม้ ได้ยูคาลิปตัส สายพันธ์ุ เค 11 แล้วนํามาขยายพันธ์ุเพ่ือนํามาปลูกใน
แปลงผสมพันธ์ุพ้ืนที่ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ใช้เป็น พ่อ แม่ในการผสมสร้างเมล็ดลูกผสม 

ปี 2539  ควบคุมการผสมเกสร (Controlled pollination) ผสมข้ามสปีชีส์ (interspecific hybridization) 
ระหว่างต้นแม่พันธ์ุ จี 2 สายพันธ์ุ E. grandis กับต้นพ่อพันธ์ุ เค 11 สายพันธ์ุ  E. camaldulensis ใน อ.พนมสาร
คาม จ.ฉะเชิงเทรา  ปี 2540 นําเมล็ดลูกผสมที่ได้มาปลูกทดสอบเมล็ดลูกผสม (Progeny Trial) ในพ้ืนที่ อ.
กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี วางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 6 ซ้ําๆ ละ 9 ต้น คัดต้นแม่ไม้เมื่อไม้อายุ 3 ปี 6 
เดือน ได้ต้นแม่ไม้ เอช 228  ปี 2544 ขยายพันธ์ุต้นแม่ไม้ เอช 228 ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ โดย
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ  อ.พนมสารคาม  จ.ฉะเชิงเทรา  ปี 2545  ปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลน (Clonal 
trail) จํานวน 3 แปลง ในพ้ืนที่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 
วางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 4 ซ้ําๆ ละ 16 ต้น เมื่อไม้อายุ 3 ปี พบว่า โคลน เอช 228 มีคุณสมบัติ
ด้านการเจริญเติบโตที่ดี และความสม่ําเสมอภายในโคลน  

 ลักษณะสําคญัของพนัธุพ์ชืใหม่ :    

ระยะกลา้ไม้ (อายุ 1 – 3 เดือน)    

ลักษณะลําต้น  ทรงเหลี่ยม 

ลักษณะใบ ยอดสีนํ้าตาล รูปใบหอก ขอบใบเรียบ ใบแก่ไม่เป็นมัน ใบแก่สีเขียว สีบริเวณ
หลังใบกับท้องใบเหมือนกัน เส้นกลางใบสีเหลือง ก้านใบสีแดงแกมเขียว  

 ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่

 



ระยะต้นเจรญิเติบโตเต็มที ่(อายุมากกว่า 2 ปี)      

ลักษณะลําต้น ลําต้นเด่ียว ทรงกลม เปลือกติดทั่วลําต้น ไม่มีร่องใต้กิ่ง ไม่มีปีกที่กิ่ง 

ลักษณะใบ ใบอ่อนสีเขียวอมเหลือง ใบรูปหอกแคบ ใบแก่สีเขียว สีบริเวณหลังใบกับท้องใบ
เหมือนกัน ขอบใบเรียบ   

ลักษณะดอก              ช่อดอกเด่ียว ช่อดอกสมมาตรตามรัศมี เกิดช่อดอกที่ซอกใบ รูปทรงดอกตูมรูป
กระสวย รูปทรงของฝาปิดรูปกรวย มีวงแหวนที่ดอกตูม ลายบนดอกตูมเรียบ 
เกสรเพศผู้สีครีม ก้านชูอับเรณูต้ังตรง  

ลักษณะผล                รูปร่างของผลรูปคร่ึงวงกลม    
 

ยูคาลิปตัส พันธ์ุ เอช 228 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


