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เอกสารทางวิชาการ พันธุ์พืชข้ึนทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช  

พ.ศ. 2518 เล่ม 3 เป็นเอกสารทางวิชาการที่แสดงรายะเอียดของพันธุ์ที่ได ้

การรับรองเป็นพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518  

ในช่วงปี พ.ศ. 2548–พ.ศ. 2551 ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืชได้ออกหนังสือรับรอง

พันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ (ร.พ. 2) เลขที่ 209/2548–299/2551 โดยแบ่งเป็น  

6 กลุม่ ได้แก่ ไม้ผล 23 พนัธุ ์ ไม้ดอก–ไม้ประดบั 8 พนัธุ ์ พชืให้เน้ือไม้ 6 พนัธ์ุ  

พชืไร่ 45 พนัธ์ุ  พชืผกั 6 พนัธุ ์และพชืสมนุไพร 3 พนัธ์ุ รวมจ�านวน 91 พนัธ์ุ 

ซึ่งการออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช  

พ.ศ. 2518 เป็นการประกาศให้ทราบถึง ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์ ประวัติการได้มา 

ของพันธุ ์ พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ เทคนิค วิธีการปรับปรุงพันธุ์ และลักษณะ 

ประจ�าพนัธุท์ีแ่สดงความแตกต่างจากพันธุท์ีม่อียู่เดมิ รวมถึงข้อมลูทางการเกษตร  

เพ่ือเป็นเกียรติประวตั ิ เป็นก�าลงัใจให้แก่นกัปรับปรุงพนัธุพ์ชื และเป็นฐานข้อมลู

พันธุ์พืชของประเทศ เปรียบเสมือนการท�าบัตรประจ�าตัวพันธุ์พืช อย่างไรก็ตาม 

หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ ไม่ได้เป็นการให้สิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืช

หรือสทิธคิุม้ครองพนัธุพ์ชืนัน้ และไม่ได้เป็นการรบัรองความดเีด่นของพนัธุพ์ชืนัน้

 (นายอนันต์ อักษรศรี)

 ผู้อ�านวยการส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช

คำ�นำ�



ส�รบัญ

ลำ�ดับ

ที่

เลขที ่

ร.พ. 2

ชื่อพืช ชื่อพันธุ์ ชื่อวิทย�ศ�สตร์ หน้�

1 209/2548 อ้อย มุกดาหาร Saccharum officinarum 2

2 210/2548 ถั่วพุ่ม อุบลราชธานี Vigna unguiculata  

subsp. Unguiculata

4

3 211/2548 ถั่วลิสง ขอนแก่น Arachis hypogaea 6

4 212/2548 ฝรั่ง เพชรสุวรรณ Psidium guajava 8

5 213/2548 ข้าว พัทลุง Oryza sativa 10

6 214/2548 ข้าว ปราจีนบุรี 2 Oryza sativa 12

7 215/2548 ขนุน สามร้อยยอด Artocarpus heterophyllus 14

8 216/2548 ข้าว ก่�าอมก๋อย Oryza sativa 16

9 217/2548 ข้าว ก่�าดอยสะเก็ด Oryza sativa 18

10 218/2548 ไม้ดอกสกุลขมิ้น ปทุมมาลูกผสม

เชียงราย

Curcuma alismatifolia x 

C. thorelii

20



ลำ�ดับ

ที่

เลขที ่

ร.พ. 2

ชื่อพืช ชื่อพันธุ์ ชื่อวิทย�ศ�สตร์ หน้�

11 219/2548 ไม้ดอกสกุลขมิ้น เทพร�าลึกลูกผสม

เชียงราย

Curcuma parviflora x  

C. Sparganiifolia 

22

12 220/2548 ไม้ดอกสกุลขมิ้น ปทุมรัตน์ลูกผสม

เชียงราย

Curcuma sparganiifolia 24

13 221/2548 เปล้าตะวัน ตราด 1 Croton thorelii 26

14 222/2548 อ้อย สุพรรณบุรี 72 Saccharum officinarum 28

15 223/2548 กล้วยไข่ เกษตรศาสตร์ 1 Musa acuminate 30

16 224/2548 กล้วยไข่ เกษตรศาสตร์ 2 Musa acuminate 32

17 225/2548 กล้วยไข่ เกษตรศาสตร์ 3 Musa acuminate 34

18 226/2548 กล้วยไข่ เกษตรศาสตร์ 5 Musa acuminate 36

19 227/2548 ข้าว เข็มทองพัทลุง Oryza sativa 38

20 228/2548 ข้าว ข้าวหลวงสันป่าตอง Oryza sativa 40

21 229/2548 ข้าว เจ้าลีซอสันป่าตอง Oryza sativa 42

22 230/2548 หญ้าเนเปียร์แคระ มวกเหล็ก Pennisetum purpureum 44

23 231/2548 ข้าว สังข์หยดพัทลุง Oryza sativa 46



ลำ�ดับ

ที่

เลขที ่

ร.พ. 2

ชื่อพืช ชื่อพันธุ์ ชื่อวิทย�ศ�สตร์ หน้�

24 232/2548 ผักหวานบ้าน ทองผาภูมิ Sauropus androgynus 48

25 233/2548 หางหมาจอก เพชรบางหลวง Uraria crinita 50

26 234/2548 ถั่วอะซูกิ ปางดะ Vigna angularis 52

27 235/2548 ล�าไย จัมโบ้ Dimocarpus longan 54

28 236/2548 สละ สุมาลี Salacca zalacca 56

29 237/2548 ข้าว ชัยนาท 2 Oryza sativa 58

30 238/2548 มะขามหวาน ศรีภักดี Tamaridus indica 60

31 239/2548 ชวนชม ซุปเปอร์ไวท์ Adenium obesum 62

32 240/2548 ชวนชม ซุปเปอร์เรด Adenium obesum 64

33 241/2548 มะนาว พิจิตร 1 Citrus aurantiifolia 66

34 242/2548 ทับทิม เด่นตะวัน Punica granatum 68

35 243/2548 ทับทิม เพชรอัมพร Punica granatum 70

36 244/2548 มะยงชิด เพชรก�าแพง Bouea oppositifolia 72

37 245/2548 มะยงชิด เพชรกลางดง Bouea oppositifolia 74

38 246/2548 มะปราง เพชรคลองลาน Bouea oppositifolia 76



ลำ�ดับ

ที่

เลขที ่

ร.พ. 2

ชื่อพืช ชื่อพันธุ์ ชื่อวิทย�ศ�สตร์ หน้�

39 247/2548 ชมพู่ แดงชมพู Syzygium samarangense 78

40 248/2548 ขนุน จ�าปาบ้านแพ้ว Artocarpus heterophyllus 80

41 249/2549 มะละกอ ครั่ง Carica papaya 82

42 250/2549 ล�าดวน ล�าดวนแดง Melodorum fruticosum 84

43 251/2549 ปาล์มน้�ามัน Univanich 

สายพันธุ์  

Deli X Yangambi

Elaeis guineensis 86

44 252/2549 กระชายด�า ภูเรือ 10 Kaempferia parviflora 88

45 253/2549 กระชายด�า ภูเรือ 12 Kaempferia parviflora 90

46 254/2549 ยูคาลิปตัส K 7 Eucalyptus sp. 92

47 255/2549 ยูคาลิปตัส K 51 Eucalyptus sp. 94

48 256/2549 ยูคาลิปตัส K 52 Eucalyptus sp. 96

49 257/2549 ยูคาลิปตัส K 57 Eucalyptus brassiana x 

E.grandis

98

50 258/2549 ยูคาลิปตัส K 58 Eucalyptus urophylla  

S. T. Blake

100



ลำ�ดับ

ที่

เลขที ่

ร.พ. 2

ชื่อพืช ชื่อพันธุ์ ชื่อวิทย�ศ�สตร์ หน้�

51 259/2549 ยูคาลิปตัส K 59 Eucalyptus grandis x  

E. brassiana

102

52 260/2549 ทับทิม ศรีปัญญา Punica granatum 104

53 261/2549 ลีลาวดี รุจิรางค์ Plumeria sp. 106

54 262/2549 อ้อย เค 76–4 Saccharum officinarum 108

55 263/2549 อ้อย เค 84–69 Saccharum officinarum 110

56 264/2549 อ้อย เค 84–200 Saccharum officinarum 112

57 265/2549 อ้อย เค 88–65 Saccharum officinarum 114

58 266/2549 อ้อย เค 88–87 Saccharum officinarum 116

59 267/2549 อ้อย เค 88–92 Saccharum officinarum 118

60 268/2549 อ้อย เค 90–54 Saccharum officinarum 120

61 269/2549 อ้อย เค 90–77 Saccharum officinarum 122

62 270/2549 อ้อย เค 92–60 Saccharum officinarum 124

63 271/2549 อ้อย เค 92–80 Saccharum officinarum 126

64 272/2549 อ้อย เค 92–213 Saccharum officinarum 128

65 273/2549 อ้อย เค 93–219 Saccharum officinarum 130



ลำ�ดับ

ที่

เลขที ่

ร.พ. 2

ชื่อพืช ชื่อพันธุ์ ชื่อวิทย�ศ�สตร์ หน้�

66 274/2549 อ้อย เค 93–347 Saccharum officinarum 132

67 275/2549 อ้อย LK 92–11 Saccharum officinarum 134

68 276/2549 สตรอเบอรี พระราชทาน 60 Fragaria × ananassa 136

69 277/2550 สบู่ด�า วัฒนา 1 Jatropha curcas 140

70 278/2550 สบู่ด�า วัฒนา 2 Jatropha curcas 142

71 279/2550 ผักกาดเขียวปลี (BC7 4–3 x 

19H1) x  

4OR2–3–4 

Brassica juncea 144

72 280/2550 มะม่วง เต็กกอ Mangifera indica 146

73 281/2550 น้อยหน่า เหลืองบารมี Annona squamosa 148

74 282/2550 ข้าว กข33  

(หอมอุบล 80)

Oryza sativa 150

75 283/2550 ข้าว กข29 (ชัยนาท 80) Oryza sativa 52

76 284/2550 ข้าว กข31  

(ปทุมธานี 80)

Oryza sativa 154

77 285/2550 ข้าว กข35 (รังสิต 80) Oryza sativa 156



ลำ�ดับ

ที่

เลขที ่

ร.พ. 2

ชื่อพืช ชื่อพันธุ์ ชื่อวิทย�ศ�สตร์ หน้�

78 286/2550 ข้าว กข12  

(หนองคาย 80)

Oryza sativa 158

79 287/2550 ข้าว พิษณุโลก 80 Oryza sativa 160

80 288/2550 ข้าว เจ้าขาวเชียงใหม่ Oryza sativa 162

81 289/2550 ข้าว หอมแดงสุโขทัย 1 Oryza sativa 164

82 290/2550 ข้าว หอมด�าสุโขทัย 2 Oryza sativa 166

83 291/2551 ผักกาดหัว 27–1–3 x 18–1 Raphanus sativus 168

84 292/2551 มะเขือเทศ แอล 22 Lycopersicon esculentum 170

85 293/2551 ผักกาดขาวปลี 23 x 142 Brassica rapa 172

86 294/2551 พริกเผ็ด ไชนี่ฮอท Capsicum annuum 174

87 295/2551 มันส�าปะหลัง ห้วยบง 80 Manihot esculenta 176

88 296/2551 สบู่ด�า พิชัย–วัฒนา 1 Jatropha curcas 178

89 297/2551 สบู่ด�า วัฒนา 3 Jatropha curcas 182

90 298/2551 ขนุน รวงทอง Artocarpus heterophyllus 184

91 299/2551 ยางพารา เฉลิมชัย 80 Hevea brasiliensis 186



พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน 
ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช 

พ.ศ. 2518



1. อ้อยพันธุ์มุกดาหาร

ชื่อไทย อ้อย  ชื่อวิทย�ศ�สตร ์ Saccharum officinarum L.  

ชื่อส�มัญ Sugar cane ชื่อวงศ ์  POACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  209/2548  ลงวันที่  18 มีนาคม 2548

โดย  นายเฉลิมพล ไหลรุ่งเรือง

ที่อยู่ สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร  50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  

 กรุงเทพฯ 10900

แหล่งท่ีมาและประวัติ

 อ้อยพันธุม์กุดาหาร คัดเลอืกจากลกูผสมของ ROC 1 (Republic of China ) แบบลกูผสมซบัซ้อน  

Polycross ทีศู่นย์วจิยัพืชไร่สพุรรณบุร ีเมือ่ปี พ.ศ. 2535 คดัเลอืกครัง้ที ่1 ทีม่กีารปลกูเชือ้โรคแส้ด�า ในระยะกล้าอ้อย  

ด้วยวิธีแทงยอดตา (Bud puncture) ในปี พ.ศ. 2536 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี คัดเลือกครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ.  

2537–2538 ที่สถานีทดลองพืชไร่มุกดาหาร ท�าการเปรียบเทียบเบื้องต้นในปี 2539–2540 ที่สถานีทดลองพืชไร ่

มุกดาหาร เปรียบเทียบมาตรฐานในปี พ.ศ. 2540–2542 ที่สถานีทดลองพืชไร่มุกดาหาร เปรียบเทียบในไร ่

เกษตรกรในปี พ.ศ. 2541–2543 ที่ไร่เกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร ทดสอบพันธุ์ในไร่เกษตรกรในปี พ.ศ. 2542–

2544 ที่ไร่เกษตรกรจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดกาฬสินธุ์ อ้อยพันธุ์มุกดาหารมีลักษณะเด่นคือ ให้ผลผลิต 

น�้าหนักอ้อย เฉลี่ย 13.4 ตันต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ตรวจสอบ F 154 ร้อยละ 29 (เฉลี่ยจาก 14 แปลงทดลองระหว่าง

ปี พ.ศ. 2539–2544) ให้ผลผลิตน�้าตาล 1.7 ตันต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ตรวจสอบร้อยละ 38 (เฉลี่ยจาก 14 แปลง 

ทดลองระหว่างปี พ.ศ. 2539–2544) ซีซีเอส 13.2 สูงกว่าพันธุ์ตรวจสอบ F 154 ร้อยละ 7 (เฉลี่ยจาก 14 แปลง 

ทดลองระหว่างปี พ.ศ. 2539–2544) และให้ค่าซีซีเอส เฉลี่ย 14.4 ในขณะที่พันธุ์ตรวจสอบ F 154 ให้ค่าซีซีเอส 

เฉลี่ย 12.5 (วิเคราะห์ในช่วงฤดูหีบ ปี พ.ศ. 2543–2544) เจริญเติบโตเร็ว เหมาะกับสภาพแวดล้อมฝนดี ดินเลว  

(นิเวศเกษตร ฝ5ด6) การไว้ตอดี ส่วนข้อจ�ากัดคือ ออกดอก แต่สามารถเก็บเก่ียวได้ถึงกลาง–ปลายฤดูหีบ เมื่อ

ปลูกในพื้นที่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงและฝนดี จะเจริญเติบโตได้ดี จนกระทั่งถึงล�าต้นเอน ทรงกอแบะ หรือหกล้ม 

อ้อยโคลนน้ีผ่านการพิจารณาให้เป็นพันธุ์แนะน�า จากคณะอนุกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช เมื่อ

วันท่ี 25 มีนาคม 2546 และคณะกรรมการบริหารงานกรมวิชาการเกษตรได้มีมติเห็นชอบให้เป็นพันธุ์รับรอง 

ของกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2546

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ประเภท พืชในวงศ์หญ้าที่ขึ้นเป็นกอ ชนิดอ้อยโรงงาน

ต้น ทรงกอตั้งตรง ล�ามีขนาดปานกลาง เมื่อแก่มีสีเหลืองจัด ล�าโค้งเล็กน้อย ลักษณะปล้องรูปทรง 

 กระบอก มไีขมาก ข้อโปนเลก็น้อย วงเจรญิเหนอืจดุรากสเีหลอืง อยูร่ะดบัยอดตา มวีงก�าเนดิราก  

 2–3 แถว ไม่เป็นระเบียบ ตารูปไข่ป้าน 

ใบ ใบแคบ ต้ัง ปลายโค้ง กาบใบมสีเีขยีวปนม่วง ไม่มขีน คอใบรปูสามเหลีย่ม ฐานกว้างมาก สนี�า้ตาล

ดอก ออกดอกกลางเดือนพฤศจิกายน

ลักษณะอื่น ๆ อายุเก็บเกี่ยว 12–14 เดือน
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อ้อยพันธุ์มุกด�ห�ร

ลักษณะเด่นพิเศษ   ก. ให้ผลผลติน�า้หนักอ้อยสดเฉลีย่ 13.4 ตนัต่อไร่ สงูกว่าพนัธ์ุตรวจสอบ F 154 ร้อยละ 29

   ข. ให้ผลผลิตน�้าตาลเฉลี่ย 1.7 ตันต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ตรวจสอบ F 154 ร้อยละ 38

   ค. ให้ค่าซีซีเอสเฉลี่ย 13.2 สูงกว่าพันธุ์ F 154 ร้อยละ 7

   ง. ทนทานต่อโรคแส้ด�าในสภาพการปลูกธรรมชาติ
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2. ถั่วพุ่มพันธุ์อุบลราชธานี

ชื่อไทย ถั่วพุ่ม  ชื่อวิทย�ศ�สตร์ Vigna unguiculata L. (walp.) subsp. Unguiculata

ชื่อส�มัญ Cow pea ชื่อวงศ์  FABACEAE 

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  210/2548  ลงวันที่  18 มีนาคม 2548

โดย นายเฉลิมพล ไหลรุ่งเรือง

ที่อยู่ สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร  50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  
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แหล่งท่ีมาและประวัติ 

 ถั่วพุ่มพันธ์ุอุบลราชธานี เป็นถั่วพุ่มเมล็ดด�าสายพันธุ์ CP4–2–3–1 เป็นพันธุ์ที่น�ามาจาก

สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (International Rice Research Institute, IRRI) ประเทศฟิลิปปินส์ โดยศูนย์วิจัย 

พืชไร่อุบลราชธานี ในช่วงแรก ได้น�ามาปลูกศึกษาร่วมกับสายพันธุ์อ่ืนๆ เพื่อศึกษาการปรับตัว และการให้ผลผลิต

ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี และพบว่าเป็นสายพันธุ์ที่ปรับตัวได้ดี ให้ผลผลิตและมวลชีวภาพสูง และได้เริ่มพัฒนา 

สายพันธุ์ให้บริสุทธิ์ ด้วยการคัดเลือกพันธุ์ระหว่างปี พ.ศ. 2540–2541 จ�านวน 4 ฤดูปลูก จนกระทั่งได้สายพันธุ ์

บริสุทธิ์ที่มีลักษณะประจ�าพันธุ์ตรงตามพันธุ์แล้ว จึงได้เริ่มประเมินผลผลิตตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ที่ศูนย์วิจัย

และสถานีทดลองพืชไร่ต่างๆ ตลอดจนในสภาพไร่นาของเกษตรกร รวมทั้งสิ้น 8 แปลงทดลอง 5 แปลงทดสอบ  

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540–2544 ถั่วพุ่มพันธุ์น้ี ได้ผ่านการพิจารณาให้เป็นพันธุ์แนะน�า จากคณะอนุกรรมการวิจัย 

ปรับปรุงพันธุ์ และขยายพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2546 และได้จัดส่งเอกสารให้คณะ

กรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร เพื่อรับทราบเรียบร้อยแล้ว 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ประเภท พืชไร่วงศ์ตระกูลถั่ว ชนิดถั่วพุ่มใช้เมล็ด

ทรงพุ่ม มีทรงพุ่มกึ่งเลื้อย และมีการเจริญเติบโตแบบทอดยอด (Indeterminate) ซึ่งจะมีปลายยอด 

 เจริญไปเรื่อยๆ แตกกิ่งแขนงออกรอบๆ ล�าต้นเป็นจ�านวนมาก และดอกจะเกิดตามซอกมุมใบ 

 ไปเรือ่ยๆ ช่วงออกดอกค่อนข้างยาว ท�าให้ฝักแก่ไม่พร้อมกนั เกบ็เกีย่วได้ 2–3 ครัง้ ขึน้อยูก่บั 

 ความชืน้ ความอดุมสมบรูณ์ของดนิ และปรมิาณปุย๋ทีใ่ส่ ต�าแหน่งของช่อดอกและฝักจะอยูด้่านใน 

 และอยู่เหนือทรงพุ่ม ก้านชูช่อดอกยาว ฝักห้อยลง

ใบ ลักษณะใบเป็นใบประกอบที่มี 3 ใบย่อย (Trifoliolate leaf) ใบย่อยใบกลาง มีรูปร่างกลม  

 ขนาดใบใหญ่ สีบนใบเป็นสีเขียวอ่อน

ดอก ดอกสีม่วง อายุออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์ ประมาณ 35-38 วัน 

ฝัก รูปร่างฝักค่อนข้างแบนโค้งเล็กน้อย ฝักสดสีเขียว ยาวประมาณ 15–20 เซนติเมตร เมื่อฝักแห้ง 

 เปลี่ยนเป็นสีฟางข้าว 

เมล็ด เมล็ดรูปไต (Kidney shape) มีสีด�าสนิท ขั้วเมล็ดสีขาว เมล็ดโตปานกลาง น�้าหนัก 100 เมล็ด 

 ประมาณ 14.5–15.0 กรัม
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ลักษณะอื่น ๆ   อายุเก็บเกี่ยวครั้งแรกประมาณ 65–70 วัน เป็นพันธุ์ที่ให้มวลชีวภาพ (Biomass) สูง  

   ใช้เป็นปุ๋ยพืชสดเพ่ือบ�ารงุดนิได้ด ี ผลผลติเมล็ดแห้ง 150–180 กโิลกรัมต่อไร่ ในเมลด็แห้ง 

   มีปริมาณคาร์โบไฮเดรท 60 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณโปรตีน 24–25 เปอร์เซ็นต์ เป็น 

   สายพันธุ์ที่ต้านทานต่อโรคใบไหม้ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

ลักษณะเด่นพิเศษ   ก. ในสภาพไร่ ให้ผลผลิตเมล็ดเฉลี่ย 175 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์พื้นเมืองเลย ซ่ึงให ้

    ผลผลิตเฉลี่ย 128 กิโลกรัมต่อไร่ ร้อยละ 37 และในสภาพนาหลังเก็บเก่ียวข้าว ให ้

    ผลผลิตเมล็ด 183 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์พื้นเมืองเมล็ดลาย ซึ่งให้ผลผลิตเฉลี่ย  

    168 กิโลกรัมต่อไร่ ร้อยละ 9 

   ข. ให้มวลชวีภาพเฉลีย่ทีอ่าย ุ60–65 วันหลงังอก (ระยะเริม่มฝัีกสกุแก่) 1,274 กิโลกรมัต่อไร่  

    ในต้นฤดูฝน สูงกว่าพันธุ์พื้นเมืองเลย ร้อยละ 19.5 และมีปริมาณธาตุอาหารในต้นสูง  

    โดยมีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เท่ากับ 31.18  4.20 และ 24.0 กิโลกรัม 

    ต่อไร่ ตามล�าดับ นอกจากจะให้มวลชวีภาพมากทีส่ดุ เหมาะแก่การไถกลบบ�ารงุดินแล้ว  

    ยังสามารถเก็บเกี่ยวเมล็ดแห้งของถั่วพุ่ม เป็นผลพลอยได้ก่อนการไถกลบเศษซากต้น 

    ลงดินเป็นปุ๋ยพืชสดด้วย

   ค. ต้านทานโรคใบไหม้ดีกว่าพันธุ์พื้นเมืองเลย ถั่วพุ่มสายพันธุ์ CP4–2–3–1 มีระดับ 

    การเป็นโรคใบไหม้ ระดบั 1 (มจี�านวนต้นทีเ่ป็นโรคใบไหม้ 1–25 เปอร์เซน็ต์) เมือ่เปรียบ 

    เทียบกับพันธุ์พื้นเมืองเลย ที่มีระดับการเป็นโรค ระดับ 3 (มีจ�านวนต้นที่เป็นโรคใบไหม้  

    51–75 เปอร์เซ็นต์)

ถั่วพุ่มพันธุ์อุบลร�ชธ�นี
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3. ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น

ชื่อไทย  ถั่วลิสง   ชื่อวิทย�ศ�สตร ์  Arachis hypogaea L.

ชื่อส�มัญ Groundnut, Peanut  ชื่อวงศ ์   FABACEAE   

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  211/2548   ลงวันที่  18 มีนาคม 2548

โดย  นายเฉลิมพล ไหลรุ่งเรือง

ที่อยู่ สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร  50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  
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แหล่งท่ีมาและประวัติ

 ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่นเป็นถั่วลิสงฝักต้มพันธุ์ PI 355982 ที่น�าเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา 

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2528 น�ามาศกึษาลกัษณะพันธุใ์นปี พ.ศ. 2536–2537 และพบว่าเป็นพนัธุท์ีม่ฝัีกค่อนข้างเรยีบ ฝักยาว 

และขนาดฝักสม�า่เสมอ มเีปลอืกเมลด็สแีดง จงึน�าเข้าประเมนิผลผลติและคณุสมบตัเิพือ่ฝักต้ม และทดสอบผลผลติ 

และการยอมรับของเกษตรกร มีขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ดังนี้ การรวบรวมและศึกษาพันธุ์ ด�าเนินงานในปี พ.ศ.  

2536–2537 เปรียบเทียบเบื้องต้นในปี พ.ศ. 2540 จ�านวน 2 แปลงทดลอง ในฤดูแล้งและฝน ที่ศูนย์วิจัยพืชไร ่

ขอนแก่น เปรียบเทียบมาตรฐานในปี พ.ศ. 2541 จ�านวน 2 แปลงทดลอง ในฤดูแล้งและฝน ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ 

ขอนแก่น เปรียบเทียบในท้องถิ่นในปี พ.ศ. 2542 จ�านวน 3 แปลงทดลอง ด�าเนินการที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น  

(2 แปลง) ศนูย์วจิยัพืชไร่เชียงใหม่ (1 แปลง) ศนูย์วิจัยพชืไร่อุบลราชธาน ี(1 แปลง) และสถานทีดลองพชืไร่กาฬสนิธุ์  

(1 แปลง) เปรยีบเทยีบพันธ์ุในไร่เกษตรกรในปี พ.ศ. 2543–2544 จ�านวน 5 แปลง ทีจ่งัหวัดขอนแก่น มหาสารคาม 

อุดรธานี สระบุรี และกาฬสินธุ์ ทดสอบพันธุ์ในไร่เกษตรกรในปี พ.ศ. 2543–2544 จ�านวน 9 แปลง ที่จังหวัด

ขอนแก่น มหาสารคาม อดุรธานี สระบุร ีลพบุร ีเชียงใหม่ ชยันาท นครราชสีมา และกาฬสนิธ์ุ และประเมนิการยอมรบั

ของเกษตรกรและตลาดถั่วลิสงฝักต้ม ในขั้นการทดสอบพันธุ์ในไร่เกษตรกร ท�าการสอบถามทัศนคติของเกษตรกร 

ต่อถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น เพื่อมาประเมินผลการยอมรับพันธุ์ใหม่ในปี พ.ศ. 2543–2544

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ประเภท พืชวงศ์ตระกูลถั่ว ถั่วลิสง

ต้น ทรงพุ่มแคบ ลักษณะการแตกกิ่งที่ 1 (Primary) มีดอกทุกกิ่งทุกข้อ ล�าต้นสีเขียวอมม่วง  

 ขนบนล�าต้นมาก

ใบ สีเขียว รูปร่างรีแกมขอบขนาน มีขนที่ยอดใบมากและยาว

ดอก อายุถึงออกดอก 21–25 วัน ดอกสีเหลือง

ฝัก ก้านฝักสีเขียวอมม่วง ฝักออกเป็นกระจุกที่โคน ลายบนเปลือกฝักค่อนข้างเรียบ จะงอยฝัก 

 เห็นไม่ชัดเจน ความคอดของฝักน้อยมาก

เมล็ด เยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง น�้าหนัก 100 เมล็ด 41.9 กรัม
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ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น

ลักษณะเด่นพิเศษ   ก. ฝักยาว ตรง จ�านวนฝักทีม่ ี3–4 เมลด็ มมีากถึง 44 เปอร์เซ็นต์ ซึง่มากกว่าพนัธุก์าฬสนิธ์ุ 1  

    ซึ่งมีเพียง 31 เปอร์เซ็นต์

   ข. เปลือกฝักค่อนข้างเรียบ ท�าให้ล้างฝักสดให้สะอาดได้ง่าย

   ค. มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง ซึ่งเป็นที่นิยมของตลาดถั่วต้มในประเทศไทย

   ง. อายุเกบ็เกีย่ว 84 วัน เท่ากับพนัธุก์าฬสนิธุ ์1 แต่ให้ผลผลติฝักสดและฝักแห้งสงูกว่าพันธุ ์

    กาฬสินธุ์ 17 เปอร์เซ็นต์ และ 6 เปอร์เซ็นต์ ตามล�าดับ
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4. ฝรั่งพันธุ์เพชรสุวรรณ

ชื่อไทย ฝรั่ง   ชื่อวิทย�ศ�สตร์ Psidium guajava L.

ชื่อส�มัญ Guava  ชื่อวงศ์  MRYTACEAE   

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  212/2548  ลงวันที่  18 มีนาคม 2548

โดย  นายบดินทร์ ชูสุวรรณ

ที่อยู่ 241 หมู่ 3 ต�าบลคลองจินดา อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 

แหล่งท่ีมาและประวัติ

 ฝรั่งพันธุ์เพชรสุวรรณ นายบดินทร์ ชูสุวรรณ ได้ขยายพันธุ์มาจากต้นที่คาดว่ามาจากการเพาะ 

เมล็ดที่น�ามาจาก อ�าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี น�ามาปลูกไว้ที่บ้านเลขที่ 241 หมู่ 3 ต�าบลคลองจินดา  

อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ประเภท ไม้ต้นขนาดเล็ก กลุ่มไม้ผลเมืองร้อน

ต้น ล�าต้นสูงประมาณ 1.2 เมตร ผิวเปลือกเรียบ สีน�้าตาล

ใบ ค่อนข้างกว้าง มีความกว้างประมาณ 6–7 เซนติเมตร ยาวประมาณ 8–9 เซนติเมตร  

 ใบมีสีเขียวอ่อนค่อนข้างบาง ลักษณะใบบิดเล็กน้อย ขอบใบเรียบ

ดอก มีกลีบดอกสีขาว มีจ�านวน 4 กลีบ โดยส่วนโคนแยกกัน

ผล เป็นผลเดี่ยว รูปร่างกลมค่อนข้างแป้น โดยส่วนฐานจะบุบเข้าไปในผลเล็กน้อย ผลแก่สีเหลือง  

 มีน�้าหนักเฉลี่ยประมาณ 1 กิโลกรัม

เมล็ด ไม่มีเมล็ด

ลักษณะอื่น ๆ ก. อายุตั้งแต่ออกดอกถึงเก็บเกี่ยวประมาณ 5 เดือน

 ข. ปลูกใกล้กับพันธุ์อื่น พบว่าบางผลมีเมล็ด
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ฝรั่งพันธุ์เพชรสุวรรณ
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5. ข้าวพันธุ์พัทลุง

ชื่อไทย  ข้าว   ชื่อวิทย�ศ�สตร ์ Oryza sativa L. 

ชื่อส�มัญ Rice  ชื่อวงศ์  POACEAE 

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  213/2548  ลงวันที่  18 มีนาคม 2548

โดย  นายวิชัย หิรัญยุปกรณ์

ที่อยู่ สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  

 กรุงเทพฯ 10900

แหล่งท่ีมาและประวัติ

 ข้าวพันธุ์พัทลุง เป็นข้าวเจ้าที่คัดได้จากการผสมพันธุ์ 3 ทาง ระหว่างข้าวพันธุ์ลูกผสมชั่วท่ี 1 

คือ สุพรรณบุรี 90 กับ RP2243–7–4 (แม่) ผสมกับสายพันธุ์ IR52280–117–1–1–3 (พ่อ) ที่สถานีทดลองข้าว 

ชัยนาท ในปี พ.ศ. 2535 คัดเลือกข้าวพันธุ์ลูกผสมตั้งแต่ช่ัวที่ 1–6 และศึกษาพันธุ์ทั้งข้ันต้นและข้ันสูงที่สถานี 

ทดลองข้าวชยันาท ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2536–2541 จากนัน้ ศนูย์วิจยัข้าวพทัลงุได้น�าเอาเมลด็รวมทีไ่ด้จากการศกึษาพนัธุ ์

ขั้นสูงจากสถานีทดลองข้าวชัยนาทมาปลูกศึกษาพันธุ์ข้ันสูง (ต่อ) ในปี พ.ศ. 2542–2543 แต่เนื่องจากพบว่า  

ข้าวยังมีความแปรปรวนภายในสายพันธุ์ ดังนั้น จึงได้คัดเลือกแบบจดประวัติสืบตระกูล (Pedigree method) ได้

สายพนัธุข้์าวจ�านวน 6 สายพันธุ ์ และได้ปลกูศกึษาพนัธุข์ัน้สูงต่อทัง้ 6 สายพนัธ์ุ จนสามารถคัดเลอืกได้สายพนัธุท่ี์ด ี

ที่สุด คือ สายพันธุ์ข้าว CNT92024–4–2–1–1–PTL–2 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี ปี พ.ศ. 2544– 

2545 (ฤดูนาปรังและนาปี) และปลูกเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร์ ในปี พ.ศ. 2544–2545 (ฤดูนาปรังและ 

นาปี) ท้องที่จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธุ์และขยาย

พันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2546 และคณะกรรมการบริหาร กรมวิชาการเกษตร มีมต ิ

เห็นชอบให้เป็นพันธุ์แนะน�าของกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2546

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ประเภท พืชล้มลุก วงศ์หญ้า เป็นข้าวเจ้านาสวน ไม่ไวต่อช่วงแสง

ต้น สูงปานกลาง (ประมาณ 104 เซนติเมตร) ทรงกอตั้ง ปล้องสีเหลืองอ่อน ล�าต้น แข็งแรง ไม่ล้ม

ใบ สีเขียว มีขน กาบใบสีเขียว ใบธงตั้งตรง การแก่ของใบช้าปานกลาง

ดอก/ช่อดอก กลบีรองดอกสฟีาง สขีองยอดเกสรเพศเมยีสขีาว รวงยาว ระแง้ถีป่านกลาง คอรวงโผล่เลก็น้อย  

 จ�านวนรวงต่อตารางเมตร เฉลี่ย 225 รวง

เมล็ด จ�านวนเมลด็ดีต่อรวง 149 เมลด็ เมลด็เรยีวยาว เปลอืกสฟีาง มขีน ยอดเมลด็สฟีาง ขนาดของ 

 เมล็ดข้าวเปลือกโดยเฉลี่ย ยาว 9.67 มิลลิเมตร กว้าง 2.57 มิลลิเมตร หนา 2.02 มิลลิเมตร  

 น�้าหนัก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 28.19 กรัม น�้าหนักข้าวเปลือก 10.40 กิโลกรัมต่อถัง ขนาดของ 

 เมล็ดข้าวกล้องโดยเฉลี่ย ยาว 7.55 มิลลิเมตร กว้าง 2.30 มิลลิเมตร หนา 1.83 มิลลิเมตร  

 ข้าวกล้องสีขาว
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ลักษณะอื่น ๆ   ก. ระยะพักตัวของเมล็ด 6 สัปดาห์

   ข. ผลผลติเฉลีย่ 714 กโิลกรมัต่อไร่ มอีายเุกบ็เกีย่วประมาณ 112–115 วนั เมือ่ปลกูโดย 

    วิธีปักด�า และอายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 100–103 วัน เมื่อปลูกโดยวิธีหว่านน�้าตม

   ค. ข้อควรระวัง ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน�้าตาล

    ง. พ้ืนทีแ่นะน�า พ้ืนทีภ่าคใต้ทีต้่องการข้าวอายสุัน้โดยเฉพาะในเขตพืน้ทีลุ่ม่น�า้ปากพนังทีม่ ี

    การปลูกข้าวช่วงก่อนน�้าท่วมและหลังน�้าลด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาน�้าท่วมในช่วงฤดูนาปี 

    เดือนพฤศจิกายน–ธันวาคม และพื้นที่นาชลประทานภาคใต้

ลักษณะเด่นพิเศษ  1. ผลผลิตสูงในสภาพพื้นท่ีลุ ่มน�้าปากพนัง โดยให้ผลผลิตเฉลี่ย 714 กิโลกรัมต่อไร่  

    (ปลกูโดยวธิหีว่านน�า้ตม) ซึง่สงูกว่าพนัธ์ุชยันาท 1 (581 กิโลกรมัต่อไร่) และสพุรรณบรุ ี2  

    (553 กิโลกรัมต่อไร่) 23 และ 29 เปอร์เซ็นต์ ตามล�าดับ

   2. มอีายสุัน้ ปลกูโดยวิธปัีกด�า อาย ุ112 วัน และปลกูโดยวิธหีว่านน�า้ตม อาย ุ103 วนั คอื 

    อายุสั้นกว่าพันธุ์ชัยนาท 1 ประมาณ 7–10 วัน 

   3. ต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งดีกว่าพันธุ์ข้าวชัยนาท 1 และสุพรรณบุรี 2

ข้�วพันธุ์พัทลุง
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6. ข้าวพันธุ์ปราจีนบุรี 2

ชื่อไทย  ข้าว   ชื่อวิทย�ศ�สตร ์ Oryza sativa L. 

ชื่อส�มัญ Rice  ชื่อวงศ ์  POACEAE 

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  214/2548  ลงวันที่  18 มีนาคม 2548

โดย  นายวิชัย หิรัญยุปกรณ์

ที่อยู่ สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  

 กรุงเทพฯ 10900

แหล่งท่ีมาและประวัต ิ

 ข้าวพันธุ์ปราจีนบุรี 2 เป็นข้าวน�้าลึกที่คัดเลือกได้จากการผสมพันธุ์ระหว่าง ชั่วที่ 1 ของคู่ผสม 

BKNFR80086 กับชั่วที่ 1 ของ HTAFR80038 ที่สถานีทดลองข้าวหันตรา ในปี พ.ศ. 2524 ปลูกและคัดเลือก

ข้าวพันธุ์ผสมจนถึงชั่วที่ 8 จนได้สายพันธุ์ HTAFR81042–4B–7–1 ปี พ.ศ. 2533–2536 ได้น�าข้าวสายพันธุ์นี้

ไปศึกษาพันธุ์และเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานีทดลองข้าวหันตรา ปี พ.ศ. 2537–2539 ได้น�าไปเปรียบเทียบ

ผลผลิตระหว่างสถานี ที่สถานีทดลองข้าวหันตรา ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี และศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก พร้อมทั้ง 

ศึกษาศักยภาพในการให้ผลผลิตในสภาพน�้าตื้นและน�้าลึก ที่สถานีทดลองข้าวหันตรา และทดสอบความสามารถ 

ในการยืดปล้อง ทนน�้าท่วมและทนแล้งอีกครั้ง เพื่อยืนยันผลการทดลองที่ผ่านมา และทดสอบความสามารถในการ 

ทนดินเปรี้ยวและทดสอบความต้านทานต่อโรคและแมลง ที่ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ปี พ.ศ. 2540–2543 ปลูก 

เปรียบเทียบผลผลิตและสาธิตในนาเกษตรกร รวมทั้งปลูกทดสอบการตอบสนองต่อปุ๋ยที่ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี  

และในนาเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี และที่สถานีทดลองข้าวหันตรา ในขณะเดียวกันได้น�าข้าวพันธุ์นี้ไปทดสอบ 

ความต้านทานต่อโรคและแมลง ที่กองโรคพืชและจุลชีววิทยา และกองกีฏและสัตววิทยา ปี พ.ศ. 2544 ได้ผ่าน 

การพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยของสถาบันวิจัยข้าว ให้เสนอเป็นพันธุ์รับรอง และคณะกรรมการบริหาร  

กรมวิชาการเกษตร มีมติเห็นชอบให้เป็นพันธุ์รับรองของกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2545

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ประเภท พืชล้มลุก วงศ์หญ้า เป็นข้าวเจ้านาสวน ไม่ไวต่อช่วงแสง

ต้น ค่อนข้างเตี้ย เมื่อปลูกในสภาพน�้าปกติ (25 เซนติเมตร) แต่เมื่อระดับน�้าเพิ่มสูงข้ึน สามารถ 

 ยืดปล้องหนีน�้าได้ มีความสูงประมาณ 133–222 เซนติเมตร (ข้ึนอยู่กับระดับน�้า) ทรงกอตั้ง  

 ฟางแข็ง ไม่ล้มง่าย ปล้องสีเขียว

ใบ สีเขียว มีขนน้อย กาบใบสีเขียว ใบธงค่อนข้างตั้งตรง ใบแก่ช้าปานกลาง

ดอก/ช่อดอก กลีบรองดอกสีฟาง กลีบรองดอกสั้น รวงยาวเฉลี่ย 28 เซนติเมตร ระแง้ถี่ รวงแน่น คอรวงสั้น  

 จ�านวนรวงต่อตารางเมตร เฉลี่ย 146 รวง

เมล็ด จ�านวนเมล็ดดีต่อรวงเฉลี่ย 165 เมล็ด เมล็ดยาวเรียวมีเปลือกสีฟางและมีขน ยอดเมล็ดสีฟาง  

 ขนาดของเมลด็ข้าวเปลอืกยาวเฉลีย่ 10.28 มลิลเิมตร กว้าง 2.65 มลิลเิมตร  หนา 2.05 มลิลเิมตร  

 น�้าหนัก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 27.82 กรัม น�้าหนักข้าวเปลือกต่อถัง 11.23 กิโลกรัม ข้าวกล้อง 

 สีขาว
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ลักษณะอื่น ๆ   ก. มีระยะพักตัวของเมล็ด 4 สัปดาห์

   ข. ให้ผลผลิตเฉลี่ย 590–846 กิโลกรัมต่อไร่ วันเก็บเกี่ยว วันที่ 18–25 ธันวาคม

   ค. ข้อควรระวงั : ไม่ต้านทานโรคใบสส้ีม เพลีย้จกัจัน่สเีขียว เพลีย้กระโดดสนี�า้ตาล ในสภาพ 

    เรือนทดลอง ในสภาพธรรมชาติ ไม่มีปัญหากับโรคและแมลงดังกล่าว

   ง. พ้ืนที่แนะน�า : เหมาะที่จะปลูกในนาน�้าลึกที่มีระดับน�้าลึกไม่เกิน 100 เซนติเมตร  

    น�้าแห้งนาประมาณปลายเดือนธันวาคม โดยเฉพาะพื้นที่นาน�้าลึกบริเวณภาคกลาง  

    ภาคตะวันออก ภาคเหนือตอนล่าง ของประเทศไทย และในพื้นที่นาสวนที่ต้องการปลูก 

    ข้าวไวแสงที่เก็บเกี่ยวประมาณปลายเดือนธันวาคม 

ลักษณะเด่นพิเศษ  1. เป็นข้าวน�้าลึก ที่มีทรงต้นเตี้ย ใบตั้ง ฟางแข็ง ไม่ล้มง่าย ในสภาพนามีระดับน�้าปกติ  

    (25 เซนติเมตร) มีศักยภาพในการให้ผลผลิตสูง 846 กิโลกรัมต่อไร่ ในสภาพที่มี 

    ระดบัน�า้มากกว่าปกต ิ(100 เซนตเิมตร) มศีกัยภาพในการให้ผลผลติ 590 กิโลกรมัต่อไร่  

    สูงกว่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองต้นสูงที่เกษตรกรนิยมปลูก 

   2. มคีวามสามารถในการยดืปล้องและทนน�า้ท่วมได้ปานกลาง ในช่วงข้าวอาย ุ 30–40 วนั  

    เหมาะส�าหรับปลูกในนาน�้าลึกในภาคกลางและภาคตะวันออก

   3. ค่อนข้างทนทานต่อดินเปรี้ยว 

   4. มีความต้านทานต่อโรคไหม้ ค่อนข้างต้านทานต่อโรคขอบใบแห้ง 

   5. ต้านทานต่อหนอนกอเช่นเดียวกับพันธุ์ปราจีนบุรี 1 แต่ดีกว่าพันธุ์หันตรา 60 กข19  

    และเหลืองประทิว 123 

   6. สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เส้นได้ดี เช่น เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว

ข้�วพันธุ์ปร�จีนบุรี 2
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7. ขนุนพันธุ์สามร้อยยอด

ชื่อไทย  ขนุน  ชื่อวิทย�ศ�สตร ์ Artocarpus heterophyllus Lam.

ชื่อส�มัญ Jack fruit  ชื่อวงศ ์  MORACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  215/2548  ลงวันที่  18 มีนาคม 2548

โดย นายบุญช่วย ป้องจัตุรัส

ที่อยู่ 20 ถนนเพชรเกษม ต�าบลไร่เก่า อ�าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77180

แหล่งท่ีมาและประวัติ

 ขนุนพันธุ์สามร้อยยอด เป็นต้นที่ขยายพันธุ์มาจากต้นเดิมที่มาจากการเพาะด้วยเมล็ดซึ่งปลูกอยู่

ในบริเวณ บ้านเลขที่ 48 หมู่ 2 ต�าบลศาลาลัย อ�าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีอายุประมาณ 20 ปี

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ประเภท ไม้ยืนต้น กลุ่มไม้ผลเมืองร้อน

ต้น เปลือกสีน�้าตาล

ใบ ใบมีลักษณะค่อนข้างกว้าง สีเขียวเข้ม สีเส้นใบชัดเจน

ดอก ดอกมีขนาดใหญ่ ออกตามล�าต้นและกิ่งแขนงใหญ่

ผล เป็นขนุนที่มีเนื้อสีเหลือง มีน�้าหนักผลเฉลี่ยประมาณ 25 กิโลกรัม รูปทรงค่อนข้างกลม  

 หนามขยายออกเมื่อผลสุก 

ลักษณะอื่น ๆ  ก. อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 120 วัน หลังวันดอกบาน

 ข. เนื้อมีรสหวาน
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ขนุนพันธุ์ส�มร้อยยอด
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8. ข้าวพันธุ์ก�่าอมก๋อย

ชื่อไทย  ข้าว   ชื่อวิทย�ศ�สตร ์ Oryza sativa L.

ชื่อส�มัญ Rice  ชื่อวงศ ์  POACEAE  

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  216/2548  ลงวันที่  18 มีนาคม 2548

โดย รศ.ดร.ด�าเนิน กาละดี

ที่อยู่ ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต�าบลสุเทพ 

 อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

แหล่งท่ีมาและประวัติ

 ข้าวพันธุ ์ก�่าอมก๋อยเป็นข้าวเหนียวด�าที่มีประวัติการปรับปรุงพันธุ ์ดังนี้ ในปี พ.ศ. 2538  

อาจารย์ด�าเนิน กาละดี ได้ซื้อพันธุ์ข้าวจากนายพินิจ ค�ายอดใจ อาชีพท�านาอยู่บ้านเลขที่ 31/1 บ้านสันปูเลย  

ต�าบลสนัปูเลย อ�าเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชียงใหม่ จ�านวน 2 พนัธุ ์ ได้แก่พนัธุ ์ เหนยีวสนัป่าตอง และอกีพันธุห์นึง่ 

ไม่มีชื่อพันธุ์ เป็นข้าวเหนียวด�าเรียกว่า “ข้าวก�่า” จากการศึกษาเบื้องต้นในปี พ.ศ. 2539 พบว่า สีของเมล็ดเมื่อปลูก

ไม่แตกต่างกันแต่ต้นที่งอกและเจริญเติบโตกลับมีสีสันแตกต่างกัน กล่าวคือ บางล�าต้นมีสีม่วงแต่บางล�าต้นมีสีเขียว

สลับเส้นสีม่วง ดังนั้น จึงได้วางโครงการปรับปรุงเพื่อแยกการปนในประชากรดังกล่าวโดยวิธีการของ Pure Line  

Selection เริ่มในปี พ.ศ. 2539 โดยใช้ลักษณะของสีในส่วนต่างๆ ของล�าต้นเป็นปัจจัยก�าหนด ซึ่งสามารถ 

คัดแยกออกได้ 2 ประชากร ในปี พ.ศ. 2540–2541 คัดต้นปนในแต่ละประชากร เช่น ความสูง วันออกดอก ขนาด

ความกว้างและความยาวของเมล็ด จนได้ประชากรที่มีความสม�่าเสมอ จึงให้ตั้งชื่อประชากรหนึ่งว่า “ก�่าดอยสะเก็ด” 

(Kum Doisaket) ส่วนอีกประชากรหนึ่งชื่อ “ก�่าอมก๋อย” (Kum Omkoi)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ชนิด ข้าวเหนียวด�า

ประเภท พืชล้มลุก วงศ์หญ้า เป็นข้าวเหนียว ตอบสนองหรือไวต่อช่วงแสง

ร�ก/หัว ระบบรากเป็นแบบรากฝอย (Fibrous Root System)

ต้น ลกัษณะการเจรญิเตบิโตทางล�าต้น แตกกอเฉลีย่ 15 กอต่อต้น มคีวามสงูเฉลีย่ 148 เซนตเิมตร  

 สีของล�าต้นเป็นสีม่วงปนเขียว มีปล้องสีม่วง เขี้ยวใบเป็นสีม่วงด�า

ใบ รูปร่างของใบเป็นแบบใบแคบ มีสีม่วงบริเวณขอบใบ มีเส้นกลางใบเป็นสีเขียว

ดอก/ช่อดอก ลักษณะช่อดอกเป็นแบบช่อแยกแขนง (Panicle) สมบูรณ์เพศ กลีบรองดอก (Sepal) มีสีม่วง  

 กลีบดอก (Petal) มีสีม่วง เกสรเพศผู้สีเหลือง เกสรเพศเมียสีม่วง

เมล็ด ลักษณะของเมล็ดมีเปลือกสีม่วง เยื่อหุ้มเมล็ด (Pericarp) สีม่วง เมล็ดเรียวยาว ขนาดเมล็ด 

 กว้าง 0.30 เซนติเมตร ยาว 0.89 เซนติเมตร จ�านวนเมล็ดต่อรวงเฉลี่ย 128 เมล็ด

ลักษณะอื่น ๆ ก. มี Chromosome 2n = 24 เป็นแบบ Symmetrical karyotype 

 ข. ลักษณะการบานดอกมีการตอบสนองต่อช่วงแสงสั้น (Short Day Plant)

 ค. อายุการออกดอก 77 วัน มีระยะเวลาการบานดอกจากกอแรกถึงการบาน 90 เปอร์เซ็นต์  

  นาน 14 วัน
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   ง. อายุการเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 105 วัน

   จ. ผลผลิตเฉลี่ย 480 กรัมต่อตารางเมตร

ลักษณะเด่นพิเศษ   มีคุณค่าทางอาหารสูง โดยมีค่าเถ้าโดยรวม (ASH) เท่ากับ 2.0202 เปอร์เซ็นต์ DM  

   ค่าโปรตีนโดยรวม (CP) เท่ากับ 9.4927 เปอร์เซ็นต์  DM ค่าไขมันโดยรวม (EE) เท่ากับ  

   3.8004 เปอร์เซน็ต์ DM  ค่าเยือ่ใยโดยรวม เปอร์เซน็ต์ (CF) เท่ากบั 1.2445 เปอร์เซน็ต์ DM   

   ค่าคาร์โบไฮเดรตที่ละลายได้ เท่ากับ 83.442 เปอร์เซ็นต์ DM  ค่าเหล็ก (Fe) เท่ากับ  

   0.0202 เปอร์เซ็นต์ DM และ Tannin เท่ากับ 0.0014 เปอร์เซ็นต์ DM

ข้�วพันธุ์กำ่�อมก๋อย
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9. ข้าวพันธุ์ก�่าดอยสะเก็ด

ชื่อไทย  ข้าว   ชื่อวิทย�ศ�สตร ์ Oryza sativa L.

ชื่อส�มัญ Rice  ชื่อวงศ ์  POACEAE  

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  217/2548  ลงวันที่  18 มีนาคม 2548

โดย  รศ.ดร.ด�าเนิน กาละดี

ที่อยู่ ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต�าบลสุเทพ 

 อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

แหล่งท่ีมาและประวัติ 

 ข้าวพันธุ์ก�่าดอยสะเก็ดเป็นข้าวเหนียวด�าที่มีประวัติการปรับปรุงพันธุ์ดังนี้ ในปี พ.ศ. 2538 

อาจารย์ด�าเนิน กาละดี ได้รวบรวมพันธุข้์าวจากนายพนิจิ ค�ายอดใจ อาชพีท�านาอยูบ้่านเลขที ่ 31/1 บ้านสนัปเูลย  

ต�าบลสันปูเลย อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จ�านวน 2 พันธุ์ ได้แก่พันธุ์ เหนียวสันป่าตอง และอีกพันธุ์หนึ่ง 

ไม่มีชื่อพันธุ์ เป็นข้าวเหนียวด�าเรียกว่า “ข้าวก�่า” จากการศึกษาเบื้องต้นในปี พ.ศ. 2539 พบว่า สีของเมล็ดเมื่อปลูก 

ไม่แตกต่างกันแต่ต้นที่งอกและเจริญเติบโตกับมีสีสันแตกต่างกัน กล่าวคือ บางล�าต้นมีสีม่วงแต่บางล�าต้นมีสีเขียว

สลับเส้นสีม่วง ดังนั้น จึงได้วางโครงการปรับปรุงเพื่อแยกการปนในประชากร ดังกล่าวโดยวิธีการของ Pure Line 

Selection เริ่มในปี พ.ศ. 2539 โดยใช้ลักษณะของสีในส่วนต่างๆ ของล�าต้นเป็นปัจจัยก�าหนด ซึ่งสามารถคัดแยก

ออกได้ 2 ประชากร ในปี พ.ศ. 2540–2541 ท�าการคัดต้นปนในแต่ละประชากร เช่น ความสูง วันออกดอก ขนาด

ความกว้างและความยาวของเมล็ด จนได้ประชากรที่มีความสม�่าเสมอ จึงให้ตั้งชื่อประชากรหนึ่งว่า “ก�่าดอยสะเก็ด” 

(Kum Doisaket) ส่วนอีกประชากรหนึ่งชื่อ “ก�่าอมก๋อย” (Kum Omkoi) 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ชนิด ข้าวเหนียวด�า

ประเภท พืชล้มลุก วงศ์หญ้า เป็นข้าวเหนียว ตอบสนองต่อช่วงไวแสง

ร�ก/หัว ระบบรากเป็นแบบรากฝอย (Fibrous Root System)

ต้น ลกัษณะการเจริญเตบิโตทางล�าต้น การแตกกอ เฉลีย่ 9 กอต่อต้น มคีวามสงูเฉลีย่ 141 เซนตเิมตร  

 สีของล�าต้นเป็นสีม่วง มีปล้องสีม่วง เขี้ยวใบเป็นสีม่วงเช่นกัน

ใบ รูปร่างของใบเป็นแบบใบแคบ มีสีม่วงทั้งกาบใบและตัวใบ มีเส้นกลางใบเป็นสีม่วง

ดอก/ช่อดอก ลักษณะช่อดอกเป็นแบบช่อแยกแขนง (Panicle) สมบูรณ์เพศ กลีบดอกรอง (Sepal) มีสีม่วง  

 กลีบดอก (Petal) มีสีม่วง เกสรเพศผู้สีเหลือง เกสรเพศเมียสีม่วง

เมล็ด ลักษณะของเมล็ดมีเปลือกสีม่วง เยื่อหุ้มเมล็ด (Pericarp) สีม่วง เมล็ดเรียวยาว ขนาดเมล็ด 

 กว้าง 0.33 เซนติเมตร ยาว 0.97 เซนติเมตร จ�านวนเมล็ดต่อรวงเฉลี่ย 120 เมล็ด

ลักษณะอื่น ๆ ก. มี Chromosome 2n = 24 เป็นแบบ Symmetrical karyotype 

 ข. ลักษณะการบานดอกมีการตอบสนองต่อช่วงแสงสั้น (Short Day Plant)

 ค. อายุการออกดอก 86 วัน มีระยะเวลาการบานดอกจากกอแรกถึงการบาน 90 เปอร์เซ็นต์  

  นาน 15 วัน
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   ง. อายุการเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 111 วัน

   จ. ผลผลิตเฉลี่ย 360 กรัมต่อตารางเมตร

   ฉ. มีเปอร์เซ็นต์ของแป้งเฉลี่ย 4.96 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณโปรตีนสูง มีการพองตัวและการ 

    ละลายน�้าของแป้งข้าวสูง

ลักษณะเด่นพิเศษ   มีคุณค่าทางอาหารสูง โดยมีค่าเถ้าโดยรวม (ASH) เท่ากับ 1.8687 เปอร์เซ็นต์ DM  

   ค่าโปรตีนโดยรวม (CP) เท่ากับ 10.67 เปอร์เซ็นต์ DM  ค่าไขมันโดยรวม (EE) เท่ากับ  

   3.8722 เปอร์เซน็ต์ DM  ค่าเย่ือใยโดยรวม เปอร์เซน็ต์ (CF) เท่ากบั 1.4939 เปอร์เซน็ต์ DM  

   ค่าคาร์โบไฮเดรตที่ละลายได้ เท่ากับ 82.185 เปอร์เซ็นต์ DM  ค่าเหล็ก (Fe) เท่ากับ  

   0.0260 เปอร์เซ็นต์ DM และ Tannin เท่ากับ 0.0012 เปอร์เซ็นต์ DM

ข้�วพันธุ์กำ่�ดอยสะเก็ด
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10. ไม้ดอกสกุลขมิ้นพันธุ์ปทุมมาลูกผสมเชียงราย

ชื่อไทย ไม้ดอกสกุลขมิ้น (ลูกผสมปทุมมา)  ชื่อวิทย�ศ�สตร์ Curcuma hybrid

ชื่อส�มัญ  Curcuma   ชื่อวงศ ์  ZINGIBERACEAE  

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  218/2548  ลงวันที่  18 มีนาคม 2548

โดย  นางสาววิภาดา ทองทักษิณ

ที่อยู่ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย กรมวิชาการเกษตร 72 หมู่ 6 ต�าบลป่าอ้อดอนชัย อ�าเภอเมือง 

 จังหวัดเชียงราย 57000

แหล่งท่ีมาและประวัต ิ

 ไม้ดอกสกุลขมิ้นพันธุ์ปทุมมาลูกผสมเชียงราย ‘CR–AT–01–2’ คัดได้จากลูกผสมข้ามชนิด  

(Interspecific hybrid) ระหว่างปทุมมาเชียงใหม่ชมพ ู(Curcuma alismatifolia) ต้นแม่ และบวัขาวต้นสงู (C. thorelii)  

ต้นพ่อ ท�าการผสมพันธุ์เมื่อปี พ.ศ. 2541 และคัดเลือกได้ต้นลูกผสม ‘CR–AT–01–2’ ในปี พ.ศ. 2544 ณ ศูนย์วิจัย 

พืชสวนเชียงราย

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ชนิด สกุลขมิ้น กลุ่มปทุมมา

ประเภท ไม้ดอกไม้ประดับ

ร�ก/หัว หัวเป็นล�าต้นใต้ดิน ท�าหน้าที่สะสมน�้าและอาหาร ลักษณะหัวเป็นแบบ Tuberous rhizome  

 โดยเหง้าจะแตกออกเป็นกระจุกจากตาข้างของเหง้าเดิม เส้นผ่านศูนย์กลางหัวใหญ ่

 ประมาณ 2–2.5 เซนติเมตร รากเป็นระบบรากฝอย มี 2 ประเภท คือ รากหาอาหารและ 

 รากสะสมอาหาร รากสะสมอาหารจะมีลักษณะปลายรากบวมพองออกเป็นตุ้ม ท�าหน้าที ่

 เก็บสะสมน�้าและอาหาร หัวและตุ้มมีสีน�้าตาลอ่อน เนื้อในหัวมีสีขาวนวล

ต้น ส่วนของล�าต้นท่ีเจริญเหนือดิน เป็นส่วนของล�าต้นเทียม (Pseudostem) ที่เกิดจากกาบใบ 

 ที่เรียงตัวกันแน่น ความสูงต้นวัดจากโคนต้นถึงระดับพุ่มใบ ประมาณ 50–55 เซนติเมตร  

 ความกว้างทรงพุ่ม 30–35 เซนติเมตร

ใบ ใบรีค่อนข้างกว้าง ใบแผ่ตั้ง แผ่นใบเรียบหนา สีเขียว เส้นกลางใบสีน�้าตาลไหม้ ขนาดใบ กว้าง  

 9 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร

ดอก/ช่อ ลักษณะช่อดอกเป็นแบบช่อแน่น (Compact spike) แทงออกจากกลางล�าต้นเทียม ชูช่อเหนือ 

 พุ่มใบ ความยาวช่อ 55–60 เซนติเมตร กลีบประดับส่วนล่างสีเขียว มีประมาณ 9–11 กลีบ  

 กลีบประดับส่วนบน (Coma bract) สีชมพูขลิบเขียว มีประมาณ 11–15 กลีบ เรียงเป็นวง 

 ซ้อนกันคล้ายดอกบัวบาน ก้านช่อดอกตรงแข็งแรง เส้นผ่านศูนย์กลางก้านประมาณ 0.7–0.9  

 เซนติเมตร ดอกจริงอยู่ในซอกกลีบประดับ ส่วนล่างสีขาวปลายกลีบเร่ือสีม่วงอ่อน โดยมีกลีบ 

 ปากล่างสีม่วงเข้ม ดอกจริงมีขนาดกว้าง 1.5 ยาว 3.5–4 เซนติเมตร

ผล/ฝัก/เมล็ด ไม่มี ดอกเป็นหมันผสมไม่ติดเมล็ด
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ไม้ดอกสกลุขมิน้ 
พนัธุป์ทมุม�ลูกผสม 

เชียงร�ย

ลักษณะอื่น ๆ   อายุปลูกถึงวันตัดดอก 2–2½ เดือน ขึ้นอยู่กับขนาดหัวพันธุ์ ผลผลิตดอก 2–3 ดอกต่อกอ

ลักษณะเด่นพิเศษ   สีช่อดอกชมพูหวาน ทรงดอกสวยงามและเป็นไม้ที่มีลายใบสวย ช่อดอกมีอายุปักแจกัน 

   ประมาณ 2–3 สัปดาห์
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11. ไม้ดอกสกุลขมิ้นพันธุ์เทพร�าลึกลูกผสมเชียงราย 

ชื่อไทย ไม้ดอกสกุลขมิ้น (ลูกผสมปทุมมา)  ชื่อวิทย�ศ�สตร ์ Curcuma hybrid

ชื่อส�มัญ  Curcuma   ชื่อวงศ ์  ZINGIBERACEAE 

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  219/2548  ลงวันที่  18 มีนาคม 2548

โดย นางสาววิภาดา ทองทักษิณ

ที่อยู่ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย กรมวิชาการเกษตร 72 หมู่ 6 ต�าบลป่าอ้อดอนชัย อ�าเภอเมือง 

 จังหวัดเชียงราย 57000

แหล่งท่ีมาและประวัติ

 ไม้ดอกสกุลขมิ้นพันธุ์เทพร�าลึกลูกผสมเชียงราย ‘CR–SP–01–1’ คัดได้จากลูกผสมข้ามชนิด

ระหว่างเทพร�าลึกปราจีน (Curcuma parviflora var. 1) ต้นแม่ และปทุมรัตน์ (C. sparganiifolia) ต้นพ่อ ท�าการ

ผสมพันธุ์เมื่อปี พ.ศ. 2544 คัดเลือกได้ต้นลูกผสม CR–SP–01–1 ได้ในปี พ.ศ. 2546 ด�าเนินการปรับปรุงพันธุ ์

โดยศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ชนิด สกุลขมิ้น กลุ่มปทุมมา

ประเภท ไม้ดอกไม้ประดับ

ร�ก/หัว หัวเป็นล�าต้นใต้ดินท�าหน้าที่สะสมน�้าและอาหาร ลักษณะหัวเป็นแบบ Tuberous rhizome  

 โดยเหง้าจะแตกออกเป็นกระจุกจากตาข้างของเหง้าเดิม เส้นผ่านศูนย์กลางหัวพันธุ์ 1.0– 

 1.5 เซนติเมตร หัวสีน�้าตาลอ่อน เนื้อในหัวสีเหลืองอ่อน รากเป็นระบบรากฝอย มี 2 ประเภท  

 คือ รากหาอาหารและรากสะสมอาหาร รากสะสมอาหารจะมีลักษณะปลายรากบวมพองออก 

 เป็นตุ้มยาวรี ท�าหน้าที่เก็บสะสมน�้าและอาหาร รากค่อนข้างสั้น ความยาวรากสะสมอาหาร  

 6–10 เซนติเมตร 

ต้น ส่วนของล�าต้นท่ีเจริญเหนือดิน เป็นส่วนของล�าต้นเทียม (Pseudostem) ท่ีเกิดจากกาบใบ 

 ที่เรียงตัวกันแน่น ความสูงต้นวัดจากโคนต้นถึงระดับพุ่มใบ ประมาณ 20–25 เซนติเมตร  

 ความกว้างทรงพุ่ม 25–30 เซนติเมตร

ใบ ใบรีค่อนข้างแคบ สีเขียว ขนาดใบกว้าง 4–5 เซนติเมตร ยาว 16–20 เซนติเมตร มีจ�านวนใบ  

 2–3 ใบ จึงแทงช่อดอก

ดอก/ช่อดอก ช่อดอกออกกลางล�าต้นเทยีม ลักษณะเป็นทรงกระบอกสัน้ ความยาวช่อดอก 20–25 เซนตเิมตร  

 ความยาวช่วงดอก 5–6 เซนติเมตร กลีบประดับมีลักษณะเป็นเกล็ด สีชมพูหวาน ปลายกลีบ 

 ขลบิเขยีวเลก็น้อย มปีระมาณ 23–26 กลบี เรยีงสลับกนัเป็นระเบยีบสวยงาม เส้นผ่านศนูย์กลาง 

 ช่อดอก 4–4.5 เซนติเมตร ก้านช่อดอกเล็กแต่แข็งแรง เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 0.3–0.4  

 เซนติเมตร ดอกจริงมีขนาดเล็กอยู่ในซอกกลีบประดับส่วนล่าง สีขาวปลายกลีบขลิบม่วงแดง  

 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอก 0.4 เซนติเมตร ยาว 1.5 เซนติเมตร

ผล/ฝัก ไม่ เป็นหมันไม่ติด

เมล็ด ไม่มี
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ไม้ดอกสกุลขมิ้น 
พันธุ์เทพรำ�ลึกลูกผสม

เชียงร�ย

ลักษณะอื่น ๆ   อายุปลูกถึงให้ดอก 2 เดือน การแตกกอ 4–5 ต้นต่อกอ จ�านวนดอกต่อกอ 2–3 ดอก

ลักษณะเด่นพิเศษ   ต้นเตี้ย ช่อดอกชูเหนือพุ่มใบ ช่อสีดอกหวาน เหมาะส�าหรับ ผลิตเป็นไม้กระถาง
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12. ไม้ดอกสกุลขมิ้นพันธุ์ปทุมรัตน์ลูกผสมเชียงราย 

ชื่อไทย ไม้ดอกสกุลขมิ้น (ลูกผสมปทุมมา) ชื่อวิทย�ศ�สตร ์ Curcuma hybrid

ชื่อส�มัญ  Curcuma   ชื่อวงศ ์  ZINGIBERACEAE  

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  220/2548  ลงวันที่  18 มีนาคม 2548

โดย  นางสาววิภาดา ทองทักษิณ

ที่อยู่ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย กรมวิชาการเกษตร 72 หมู่ 6 ต�าบลป่าอ้อดอนชัย อ�าเภอเมือง 

 จังหวัดเชียงราย 57000

แหล่งท่ีมาและประวัติ 
 ไม้ดอกสกุลขมิ้นพันธุ์ปทุมรัตน์ลูกผสมเชียงราย ‘CR–PP–01–4’ คัดได้จากลูกผสมระหว่างต้น

ภายในชนิดเดียวกันของ C. sparganiifolia ท�าการผสมพันธุ์เมื่อปี พ.ศ. 2544 และคัดเลือกได้ต้น CR–PP–01–4  

ในปี พ.ศ. 2546 ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ชนิด สกุลขมิ้น กลุ่มปทุมมา

ประเภท ไม้ดอกไม้ประดับ

ร�ก/หัว หัวเป็นล�าต้นใต้ดิน ลักษณะหัวเป็นแบบ Tuberous rhizome โดยเหง้าจะแตกออกเป็น 

 กระจุกจากตาข้างของเหง้าเดิม ขนาดหัวใหญ่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหัวประมาณ 1.0–1.5  

 เซนติเมตร หัวสีน�้าตาลอ่อน เน้ือในหัวมีสีขาวนวล รากเป็นระบบรากฝอย มี 2 ประเภท คือ  

 รากหาอาหารและรากสะสมอาหาร รากสะสมอาหารจะมีลักษณะปลายรากบวมพองออก 

 เป็นตุ้ม ท�าหน้าที่เก็บสะสมน�้าและอาหาร รากสั้น ความยาวรากสะสมอาหาร ยาวประมาณ  

 4–5 เซนติเมตร

ต้น ล�าต้นเหนือดินเป็นส่วนของล�าต้นเทียม (Pseudostem) ท่ีเกิดจากกาบใบที่จัดเรียงตัวกันแน่น  

 ความสูงต้นวัดจากโคนต้นถึงระดับพุ่มใบ ประมาณ 30–40 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม  

 30–38 เซนติเมตร 

ใบ ใบรแีคบ แผ่นใบสเีขยีว เส้นกลางใบสเีขยีว ขอบใบเรียบ ใบแผ่ออกด้านข้าง ใบกว้าง 3 เซนตเิมตร  

 ยาว 20 เซนติเมตร เมื่อมีใบ 2 ใบ จึงแทงช่อออก

ดอก/ช่อ ช่อดอกแทงออกจากกลางล�าต้นเทียม รูปทรงช่อดอกเป็นทรงกระบอกสั้น ความยาวช่อดอก  

 40–55 เซนติเมตร ความยาวช่วงดอก 6–7 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางช่อดอก 4–5  

 เซนติเมตร กลีบประดับมีสีเดียวกันทั้งช่อ คือ สีชมพูแดงปลายกลีบแต้มสีเขียวเล็กน้อย จ�านวน 

 กลีบประดับ 17–22 กลีบ ก้านช่อดอกตรง มีขนาดเล็กแต่แข็งแรง เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 

 ประมาณ 0.3 เซนติเมตร ดอกจริงมีขนาดเล็กสีขาว กลีบปากล่างแต้มสีเหลืองที่ปลายกลีบ  

 ส่วนกลางและโคนกลีบแต้มสีแดงเรื่อๆ ขนาดดอกจริง มีเส้นผ่านศูนย์กลางดอกประมาณ 0.5  

 เซนติเมตร ยาว 1.2 เซนติเมตร

ผล/ฝัก/เมล็ด  –
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ไม้ดอกสกุลขมิ้น 
พันธุ์ปทุมรัตน์ลูกผสม 

เชียงร�ย

ลักษณะอื่น ๆ   อายปุลกูถงึออกดอก 2–2½ เดือน ข้ึนกับขนาดหวัพนัธุ ์การแตกกอ ปานกลาง 3–6 ต้นต่อกอ  

   ผลผลิตช่อดอก 2–3 ดอกต่อกอ (ปลูกในถุงขนาด 4 x 6 นิ้ว) 

ลักษณะเด่นพิเศษ   สช่ีอดอกหวาน ทรงดอกแปลกตา เหมาะส�าหรับผลติเป็นไม้ตดัดอกขนาดเล็กและไม้กระถาง
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13. เปล้าตะวันพันธุ์ตราด 1

ชื่อไทย เปล้าตะวัน ชื่อวิทย�ศ�สตร ์ Croton thorelii Gagnep.

ชื่อส�มัญ  -    ชื่อวงศ์  EUPHOBIACEAE  

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  221/2548  ลงวันที่  18 มีนาคม 2548

โดย  นางสาวเพ็ญศรี วิสุทธิ์แพทย์

ที่อยู่ 241 ถนนสุขุมวิท ต�าบลวังกระแจะ อ�าเภอเมือง จังหวัดตราด 23000

แหล่งท่ีมาและประวัติ
 ต้นเปล้าตะวันพันธุ์ตราด 1 เป็นพันธุ์ไม้ที่นายวันชาติ พ่วงพี ได้ไปพบพระอาจารย์เหล็ง  

แห่งวดัไทรทอง ซึง่เป็นผูน้�ามาเผยแพร่ในจงัหวดัตราด โดยปลกูไว้ทีว่ดั 2 ต้น ทีบ้่านเลขที ่241 หมู ่2 ต�าบลวงักระแจะ 

อ�าเภอเมอืง จงัหวดัตราด 2 ต้น ทีส่วนเขาตาโปน 2 ต้นเมือ่ปี พ.ศ. 2532 ซึง่นายวันชาต ิพ่วงพ ีอ้างว่าได้มกีารศกึษา 

การน�ามาใช้ประโยชน์เพื่อรักษาโรคกระเพาะ บรรเทาอาการไอ โรคริดสีดวงทวาร และอาการอักเสบภายในได้ จึง

ได้ท�าการขยายพันธุ์เป็น 300 ต้น และ 20,000 ต้น ในปีต่อๆ มาจนถึงปัจจุบันปลูกไว้ที่สวนเขาตาโปน บนเนื้อที่ 

300 กว่าไร่

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภท ไม้พุ่ม

ลำ�ต้น ต้นมีความสูง 2–4 เมตร มีสีชมพูอมแดง เปลือกเรียบ ลักษณะการแตกก่ิงท�ามุม 45 องศา  

 แตกกิ่งน้อยบริเวณใกล้โคนต้น และแตกกิ่งมากบริเวณยอดกิ่งมีสีชมพูอมแดง

ใบ ใบเดี่ยวเรียงสลับกัน มีความกว้าง 4–6 เซนติเมตร มีความยาว 10-15 เซนติเมตร โคนใบเรียว  

 ปลายใบแหลม แผ่นใบด้านบนและด้านล่างมีสีเขียว แผ่นใบมีขนรูปดาว จ�านวนเส้นใบย่อยมี  

 10–12 คู่ เส้นใบหลักมีเส้นกลาง 1 เส้น

ดอก ออกดอกบริเวณใกล้ยอด ดอกเพศผู้และเพศเมียอยู่บนต้นเดียวกัน ดอกเพศผู้ส่วนใหญ่ม ี

 กลบีรองกลบีดอก 5 กลบี รปูหอกค่อนข้างกว้าง ปลายแหลม ด้านนอกมขีนสนี�า้ตาลอมเหลอืง  

 กลีบดอกมี 5 กลีบ ที่ขอบกลีบมีขน ฐานดอกมีขนยาว เกสรเพศผู้มี 15–20 อัน ดอกเพศเมีย  

 มีกลีบรองกลีบดอกลักษณะเหมือนเพศผู้ รังไข่มีขนรูปดาวหนาแน่น สีน�้าตาลอมเหลือง ปลาย 

 เกสรเพศเมียสั้น 

ผล ผลกลม มี 3 ผลเล็กๆ อยู่รวมกันยาว 3–5 มิลลิเมตร มีขนรูปดาว เมล็ดยาว 2–3 มิลลิเมตร  

 ผิวเรียบ มีลายตามยาวสีขาว และปนน�้าตาล

ลักษณะอื่น ๆ  จากผลการวิเคราะห์ผงเปล้าตะวัน ด้วยเทคนิคแกสโครมาโทกราฟี พบปริมาณเปลาโนทอล  

 2.21+ 0.17 กรัมต่อกิโลกรัม โดยน�้าหนัก (วิเคราะห์โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อมร เพชรสม  

 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546)
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14. อ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 72

ชื่อไทย  อ้อย  ชื่อวิทย�ศ�สตร ์ Saccharum officinarum L.

ชื่อส�มัญ  Sugar cane ชื่อวงศ์  POACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  222/2548  ลงวันที่  18 มีนาคม 2548

โดย  นายนริศร ขจรผล

ที่อยู่ 159 หมู่ 10 ต�าบลจระเข้สามพัน อ�าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160

แหล่งท่ีมาและประวัติ
 อ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 72 โคลนพันธุ์ (A2–1) เป็นอ้อยเคี้ยวซึ่งใช้บริโภคสด (อ้อยควั่น) คัดเลือก 

ได้จากการผสมเปิดของอ้อยเคี้ยวพันธุ์เมอริชาดโคลนพันธุ์ A2 โดยมีขั้นตอนการด�าเนินการ คือ ผสมเปิดอ้อยเคี้ยว

พันธุ์เมอริชาด โคลนพันธุ์ A2 ในปี พ.ศ. 2538 ได้ลูกอ้อย 700 โคลนพันธุ์ คัดเลือกครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2539 ที ่

ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรีโดยปลูกลูกอ้อย 700 โคลนพันธุ์ และคัดเลือกได้ 110 โคลนพันธุ์ คัดเลือกคร้ังที่ 2  

ปี พ.ศ. 2540 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี โดยปลูกอ้อยจ�านวน 110 โคลนพันธุ์ และคัดเลือกได้ 28 โคลนพันธุ์  

หลงัจากน้ันเปรยีบเทยีบเบือ้งต้น อ้อยปลกูและอ้อยตอ 1 ด�าเนนิการในปี พ.ศ. 2541 และ 2542 จ�านวน 2 แปลง 

ทีศ่นูย์วจิยัพชืไร่สพุรรณบรุ ี โดยปลกูอ้อยเค้ียว 28 โคลนพนัธุ ์ และพนัธุเ์ปรยีบเทยีบเมอรชิาด คัดเลอืกอ้อยเคีย้วได้  

9 โคลนพันธุ์ เข้าขั้นตอนการเปรียบเทียบมาตรฐานอ้อยปลูกและอ้อยตอ 1 ด�าเนินการ ในปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ.  

2543 จ�านวน 2 แปลง ทีศ่นูย์วจิยัพืชไร่สพุรรณบรุ ีโดยปลกูอ้อยเคีย้ว 9 โคลนพนัธุ ์และพนัธุเ์ปรยีบเทยีบเมอรชิาด  

คัดเลือกอ้อยเคี้ยวได้ 7 โคลนพันธุ์ ในปี พ.ศ. 2543–2545 เปรียบเทียบท้องถิ่นอ้อยปลูก อ้อยตอ 1 และอ้อยตอ  

2 จ�านวน 3 แปลง ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี โดยปลูกอ้อยเคี้ยว 7 โคลนพันธุ์ เปรียบเทียบกับพันธุ์เมอริชาด  

จากนั้นได้คัดเลือกอ้อยเคี้ยวโคลนพันธุ์ A2–1 เข้าทดสอบพันธุ์ในไร่เกษตรกร อ้อยปลูก อ้อยตอ 1 และอ้อยตอ  

2 จ�านวน 11 แปลง ในปี พ.ศ. 2544–2546 ด�าเนินการในไร่เกษตรกร จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  

จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดอุบลราชธานี ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยปรับปรุง 

พันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2547 และคณะกรรมการบริหาร กรมวิชาการเกษตร มีมติ

เห็นชอบให้เป็นพันธุ์รับรองของกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2547

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภท พืชในวงศ์หญ้าที่ขึ้นเป็นกอ ชนิดอ้อยเคี้ยว

ต้น ล�าต้นสีเขียวอมเหลือง รูปร่างปล้องรูปทรงกระบอก ล�ามีขนาดปานกลาง มีร่องเหนือตา  

 คอดเล็กน้อย รูปร่างตารูปกลม วงเจริญสีเหลืองนูน

ใบ มีขนาดปานกลาง ปลายใบโค้ง กาบใบมีสีเขียวปนม่วง กาบใบไม่มีขน หูใบข้างหนึ่งรูปใบหอก 

 อีกข้างหนึ่งรูปสามเหลี่ยม

ลักษณะเด่นพิเศษ ก. ผลผลิตเนื้ออ้อยสุทธิสูง 6.3 ตันต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์เมอริชาด 1.9 เท่า

 ข. เนื้ออ้อยมีค่าความหวานสูง 19.3 องศาบริกซ์ ซึ่งสูงกว่าพันธุ์เมอริชาด 12 เปอร์เซ็นต์

 ค. จ�านวนล�าต่อไร่สูง 13,260 ล�า ซึ่งสูงกว่าพันธุ์เมอริชาด 75 เปอร์เซ็นต์

 ง. มีการไว้ตอดี โดยให้ผลผลิตเน้ืออ้อยสุทธิในอ้อยตอ 1 เฉลี่ย 6.0 ตันต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าพันธุ์ 

  เมอริชาด 3 เท่า
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อ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 72

   จ. น�า้อ้อยมสีเีหลอืงอมเขยีว รสชาตหิวานหอม สามารถน�ามาท�าเป็นอ้อยคัน้น�า้ได้ ส�าหรับ 

    พันธุ์เมอริชาดน�้าอ้อยสดมีสีน�้าตาลคล�้า ไม่น่ารับประทาน ซึ่งไม่เหมาะในการน�ามาเป็น 

    อ้อยคั้นน�้า
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15. กล้วยไข่พันธุ์เกษตรศาสตร์ 1

ชื่อไทย  กล้วยไข่  ชื่อวิทย�ศ�สตร ์  Musa acuminata Colla

ชื่อส�มัญ  Banana, Pisang mas ชื่อวงศ ์   MUSACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  223/2548  ลงวันที่  4 กรกฎาคม 2548

โดย  นางเบญจมาศ ศิลาน้อย

ที่อยู่ 122 ซอยมงคลนิเวศน์ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

แหล่งท่ีมาและประวัติ
 ในปี พ.ศ. 2541–2544 ได้ทดลองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไข่ที่ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร  

และน�าไปฉายรังสีแกมมา 10 เกรย์ ที่ศูนย์บริการฉายรังสีแกมมาฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขยายพันธุ์จนถึง 

ชั่วที่ 6 และน�าไปปลูกทดสอบที่จังหวัดนครสวรรค์ พบว่าได้พันธุ์ที่กลาย กล่าวคือลักษณะของผลผิดไปจากปกติ  

จึงให้ชื่อว่า กล้วยไข่เกษตรศาสตร์ 1 หรือ Kasetsart Banana 1 และในปี พ.ศ. 2545–2546 น�าหน่อที ่

กลายพันธุ์นั้นจากการทดลองที่จังหวัดนครสวรรค์มาขยายพันธุ์อีก 4 ช่ัว ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และน�าต้นไป

ปลกูทดสอบพนัธุเ์พือ่ดคูวามคงทีข่องพนัธุท์ีส่ถานวีจิยัปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา จากการตรวจสอบทางลกัษณะ

ภายนอกพบว่ากล้วยไข่เกษตรศาสตร์ 1 มีความคงที่ของพันธุ์ คือยังมีความเหมือนกับที่ปลูกที่จังหวัดนครสวรรค์ 

เมือ่ตรวจสอบ DNA ด้วยเทคนิค SRAP พบว่ากล้วยไข่เกษตรศาสตร์ 1 มีความแตกต่างกบัพนัธุป์กต ิ และกล้วยไข่ 

เกษตรศาสตร์ 2, 3 และ 5 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภท ไม้ยืนต้น ประเภท Perennial herb

ลำ�ต้น เป็น ไรโซม (Rhizome) อยู่ใต้ดิน

ลำ�ต้นเทียม  สูงเฉลี่ย 2.6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 18 เซนติเมตร กาบล�าต้นด้านนอกสีเขียว 

 อมเหลืองมีประสีน�้าตาลปนด�าหนา ด้านในสีชมพู

ใบ ใบรูปใบหอก (Lanceolate) มีความยาวมากกว่าด้านกว้างมาก ใบมีความกว้างเฉลี่ย  

 59 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 189 เซนติเมตร แผ่นใบทั้ง 2 ข้างมีความกว้างไม่เท่ากัน ก้านใบ 

 มีสีเขียวอมเหลือง มีร่องกว้าง โคนก้านใบมีปีกสีชมพู

ดอก ดอกเป็นแบบดอกรวม เรียกว่าปลี มีช่อดอกเพศผู้และเพศแยกกัน ดอกเพศเมียจะอยู่ที่ส่วนบน  

 ส่วนดอกเพศผู้อยู่ส่วนล่าง ส่วนกลางมักจะเป็นดอกกระเทย แต่ในกล้วยไข่จะมีดอกกระเทย 

 ค่อนข้างน้อยมาก ก้านของช่อดอกมีขนอ่อนๆ กาบปลีหรือใบประดับเป็นรูปไข่ ปลายแหลม  

 ท�าหน้าที่หุ้มดอกย่อย เมื่อดอกย่อยมีอายุมากข้ึน กาบปลีจะเปิดข้ึน กาบปลี หรือใบประดับ 

 ม้วนงอ สีของกาบปลีมีสีแดงอมม่วงทางด้านนอก ส่วนด้านในสีซีดที่ส่วนโคน ดอกย่อยมีกลีบ  

 2 กลบี คอื กลบีรวมใหญ่ (Compound tepal) และกลีบรวมเดีย่ว (Free tepal) มลีกัษณะใส  

 ไม่มีสี เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมียมีความสูงใกล้เคียงกัน

ลักษณะอื่น ๆ มีลักษณะผลเรียวยาวกว่ากล้วยไข่ปกติ การเรียงตัวของผลในหวีค่อนข้างเป็นระเบียบ ไม่เกยกัน

พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518  เล่ม 330



กล้วยไข่พันธุ์เกษตรศ�สตร์ 1

ล�ยพิมพ์ดีเอ็นเอในกล้วยไข่พันธุ์กล�ย 
ที่ได้จ�กเทคนิค SRAP ไพรเมอร์ A7–B5

พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518  เล่ม 3 31



16. กล้วยไข่พันธุ์เกษตรศาสตร์ 2

ชื่อไทย  กล้วยไข่  ชื่อวิทย�ศ�สตร์  Musa acuminata Colla

ชื่อส�มัญ  Banana, Pisang mas ชื่อวงศ ์   MUSACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  224/2548  ลงวันที่  4 กรกฎาคม 2548

โดย นางเบญจมาศ ศิลาน้อย

ที่อยู่ 122 ซอยมงคลนิเวศน์ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

แหล่งท่ีมาและประวัติ
 ในปี พ.ศ. 2541–2544 ได้ทดลองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไข่ที่ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร  

และน�าไปฉายรังสีแกมมา 20 เกรย์ ที่ศูนย์บริการฉายรังสีแกมมาฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขยายพันธุ ์

จนถึงชั่วท่ี 6 และน�าไปปลูกทดสอบที่จังหวัดนครสวรรค์ พบว่าได้พันธุ์ที่กลาย กล่าวคือลักษณะของผลผิดไป 

จากปกติ จึงให้ชื่อว่า กล้วยไข่เกษตรศาสตร์ 2 หรือ Kasetsart Banana 2 ในปี พ.ศ. 2545–2546 น�าหน่อที ่

กลายพันธุ์นั้นจากการทดลองที่จังหวัดนครสวรรค์มาขยายพันธุ์อีก 4 ช่ัว ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และน�าต้นไป

ปลูกทดสอบพันธุ์เพื่อดูความคงที่ของพันธุ์ที่สถานีวิจัยปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จากการตรวจสอบทางลักษณะ

ภายนอกพบว่า กล้วยไข่เกษตรศาสตร์ 2 มีความคงท่ีของพันธุ์คือยังมีความเหมือนกับที่ปลูกที่จังหวัดนครสวรรค์ 

เมือ่ตรวจสอบ DNA ด้วยเทคนิค SRAP พบว่า กล้วยไข่เกษตรศาสตร์ 2 มคีวามแตกต่างกับพนัธุป์กต ิ และกล้วยไข่

เกษตรศาสตร์ 1, 3 และ 5 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภท ไม้ยืนต้น ประเภท Perennial herb

ลำ�ต้น เป็น ไรโซม (Rhizome) อยู่ใต้ดิน

ลำ�ต้นเทียม สูงเฉลี่ย 2.7 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 18 เซนติเมตร กาบล�าต้นด้านนอกสีเขียว 

 อมเหลืองมีประสีน�้าตาลปนด�าหนา ด้านในสีชมพู

ใบ ใบรูปใบหอก (Lanceolate) มีความยาวมากกว่าด้านกว้างมาก ใบมีความกว้างเฉลี่ย  

 56 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 189 เซนติเมตร แผ่นใบทั้ง 2 ข้างมีความกว้างไม่เท่ากัน ก้านใบ 

 มีสีเขียวอมเหลือง มีร่องกว้าง โคนก้านใบมีปีกสีชมพู

ดอก ดอกเป็นแบบดอกรวม เรียกว่าปลี มีช่อดอกเพศผู้และเพศเมียแยกกัน ดอกเพศเมียจะอยู่ที่ 

 ส่วนบน ส่วนดอกเพศผู้อยู่ส่วนล่าง ส่วนกลางมักจะเป็นดอกกระเทย แต่ในกล้วยไข่จะมี 

 ดอกกระเทยค่อนข้างน้อยมาก ก้านของช่อดอกมีขนอ่อนๆ กาบปลีหรือใบประดับเป็นรูปไข่  

 ปลายแหลม ท�าหน้าที่ดอกย่อย เมื่อดอกย่อยมีอายุมากข้ึน กาบปลีจะเปิดข้ึน กาบปลี หรือ 

 ใบประดับม้วนงอ สีของกาบปลีมีสีแดงอมม่วงทางด้านนอก ส่วนด้านในสีซีดที่ส่วนโคน  

 ดอกย่อยมีกลีบอยู ่ 2 กลีบ คือกลีบรวมใหญ่ (Compound tepal) และกลีบรวมเด่ียว 

 (Free tepal) มีลักษณะใส ไม่มีสี เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมียมีความสูงใกล้เคียงกัน

ผล ผลกว้างเฉลี่ย 3 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 10 เซนติเมตร ก้านผลยาวเฉลี่ย 1 เซนติเมตร มีความ 

 หนาเปลือกเฉลี่ย 0.8 มิลลิเมตร เมื่อสุกมีสีเหลืองสดใส เนื้อมีสีครีมอมส้ม รสค่อนข้างหวาน  

 มีความหวานเฉลี่ย 26.7 องศาบริกซ์ มีความแน่นเนื้อเฉลี่ย 0.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร  

 เครือหนึ่งมีผลเฉลี่ย 5–6 หวี หวีหนึ่งมีผลเฉลี่ย 16–18 ผล

พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518  เล่ม 332



กล้วยไข่พันธุ์เกษตรศ�สตร์ 2

ล�ยพิมพ์ดีเอ็นเอในกล้วยไข่พันธุ์กล�ย 
ที่ได้จ�กเทคนิค SRAP ไพรเมอร์ A7–B5

ลักษณะอื่น ๆ   กล้วยไข่เกษตรศาสตร์ 2 มีลักษณะของผลสั้นลง ผลป้อม ปลายทู่ แต่ความยาว ก้านผล 

   ยาวมากกว่าเดิม จึงท�าให้การเรียงของผลในหวีไม่เกยกัน

พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518  เล่ม 3 33



17. กล้วยไข่พันธุ์เกษตรศาสตร์ 3

ชื่อไทย  กล้วยไข่  ชื่อวิทย�ศ�สตร ์  Musa acuminata Colla

ชื่อส�มัญ  Banana, Pisang mas ชื่อวงศ ์   MUSACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  225/2548  ลงวันที่  4 กรกฎาคม 2548

โดย  นางเบญจมาศ ศิลาน้อย

ที่อยู่ 122 ซอยมงคลนิเวศน์ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

แหล่งท่ีมาและประวัติ
 ในปี พ.ศ. 2541–2544 ได้ทดลองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไข่ที่ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร  

และน�าไปฉายรังสีแกมมา ที่ศูนย์บริการฉายรังสีแกมมาฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขยายพันธุ์จนถึงชั่วที่ 6 และ 

น�าไปปลูกทดสอบท่ีจังหวัดนครสวรรค์ พบว่าต้นที่ไม่ได้ฉายรังสีได้กลายพันธุ์ไปจากลักษณะเดิม กล่าวคือผิวของ 

ผลเป็นมันวาว จึงให้ชื่อว่า กล้วยไข่เกษตรศาสตร์ 3 หรือ Kasetsart Banana 3 ในปี พ.ศ. 2545–2546 น�าหน่อที ่

กลายพันธุ์น้ันจากการทดลองที่จังหวัดนครสวรรค์มาท�าการขยายพันธุ์อีก 4 ชั่ว ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และ 

น�าต้นไปปลูกทดสอบพันธุ ์เพื่อดูความคงที่ของพันธุ์ที่สถานีวิจัยปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จากการตรวจ

สอบทางลักษณะภายนอกพบว่ากล้วยไข่เกษตรศาสตร์ 3 มีความคงที่ของพันธุ์ คือยังมีความเหมือนกับที่ปลูกที่ 

จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อตรวจสอบ DNA ด้วยเทคนิค SRAP พบว่ากล้วยไข่เกษตรศาสตร์ 3 มีความแตกต่างกับ 

พันธุ์ปกติ และกล้วยไข่เกษตรศาสตร์ 1, 2 และ 5 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภท ไม้ยืนต้น ประเภท Perennial herb

ลำ�ต้น เป็น ไรโซม (Rhizome) อยู่ใต้ดิน

ลำ�ต้นเทียม สูงเฉลี่ย 2.7 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 18 เซนติเมตร กาบล�าต้นด้านนอกสีเขียว 

 อมเหลืองมีประสีน�้าตาลปนด�าหนา ด้านในสีชมพู

ใบ ใบรูปใบหอก (Lanceolate) มีความยาวมากกว่าด้านกว้างมาก ใบมีความกว้างเฉลี่ย  

 59 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 199 เซนติเมตร แผ่นใบทั้ง 2 ข้างมีความกว้างไม่เท่ากัน ก้านใบ 

 มีสีเขียวอมเหลือง มีร่องกว้าง โคนก้านใบมีปีกสีชมพู

ดอก ดอกเป็นแบบดอกรวม เรียกว่าปลี มีช่อดอกเพศผู้และเพศเมียแยกกัน ดอกเพศเมียจะอยู่ที่ 

 ส่วนบน ส่วนดอกเพศผู้อยู่ส่วนล่าง ส่วนกลางมักจะเป็นดอกกระเทย แต่ในกล้วยไข่จะมี 

 ดอกกระเทยค่อนข้างน้อยมาก ก้านของช่อดอกมีขนอ่อนๆ กาบปลีหรือใบประดับเป็นรูปไข่  

 ปลายแหลม ท�าหน้าที่หุ้มดอกย่อย เมื่อดอกย่อยมีอายุมากขึ้น กาบปลีจะเปิดขึ้น กาบปลี หรือ 

 ใบประดับม้วนงอ สีของกาบปลีมสีแีดงอมม่วงทางด้านนอก ส่วนด้านในสีซดีทีส่่วนโคน ดอกย่อย 

 มีกลีบอยู่ 2 กลีบ คือ กลีบรวมใหญ่ (Compound tepal) และกลีบรวมเดี่ยว (Free tepal)  

 มีลักษณะใส ไม่มีสี เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมียมีความสูงใกล้เคียงกัน

ผล ผลกว้างเฉลี่ย 3 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 10 เซนติเมตร ก้านผลยาวเฉลี่ย 1 เซนติเมตร มีความ 

 หนาเปลือกเฉลี่ย 0.8 มิลลิเมตร เมื่อสุกมีสีเหลืองสดใส เนื้อมีสีครีมอมส้ม รสค่อนข้างหวาน  

 มีความหวานเฉลี่ย 27.4 องศาบริกซ์ มีความแน่นเนื้อเฉลี่ย 0.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร  

 เครือหนึ่งมีผลเฉลี่ย 5–6 หวี หวีหนึ่งมีผลเฉลี่ย 16–18 ผล

พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518  เล่ม 334



กล้วยไข่พันธุ์เกษตรศ�สตร์ 3

ล�ยพิมพ์ดีเอ็นเอในกล้วยไข่พันธุ์กล�ย 
ที่ได้จ�กเทคนิค SRAP ไพรเมอร์ A7–B5

ลักษณะอื่น ๆ    กล้วยไข่เกษตรศาสตร์ 3 ผิวเปลือกของผลมีความมัน ผลมีรูปร่างปกติ ผลยังคงเกยกัน

พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518  เล่ม 3 35



18. กล้วยไข่พันธุ์เกษตรศาสตร์ 5

ชื่อไทย  กล้วยไข่  ชื่อวิทย�ศ�สตร ์  Musa acuminata Colla

ชื่อส�มัญ  Banana, Pisang mas ชื่อวงศ ์   MUSACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  226/2548  ลงวันที่  4 กรกฎาคม 2548

โดย  นางเบญจมาศ ศิลาน้อย

ที่อยู่ 122 ซอยมงคลนิเวศน์ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

แหล่งท่ีมาและประวัติ
 ในปี พ.ศ. 2541–2544 ได้ทดลองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไข่ที่ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร  

และน�าไปฉายรังสีแกมมา 20 เกรย์ ที่ศูนย์บริการฉายรังสีแกมมาฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขยายพันธุ ์

จนถึงชั่วท่ี 6 และน�าไปปลูกทดสอบที่จังหวัดนครสวรรค์ พบว่าได้พันธุ์ที่กลาย กล่าวคือลักษณะของผลผิดไป 

จากปกติ จึงให้ชือ่ว่า กล้วยไข่เกษตรศาสตร์ 5 หรอื Kasetsart Banana 5 และในปี พ.ศ. 2545–2546 น�าหน่อที ่

กลายพันธุ์นั้นจากการทดลองที่จังหวัดนครสวรรค์มาขยายพันธุ์อีก 4 ช่ัว ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และน�าต้นไป

ปลกูทดสอบพนัธุเ์พือ่ดคูวามคงทีข่องพนัธุท์ีส่ถานวีจิยัปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา จากการตรวจสอบทางลกัษณะ

ภายนอกพบว่ากล้วยไข่เกษตรศาสตร์ 5 มีความคงที่ของพันธุ์ คือยังมีความเหมือนกับที่ปลูกที่จังหวัดนครสวรรค์ 

เมื่อตรวจสอบ DNA ด้วยเทคนิค SRAP พบว่ากล้วยไข่เกษตรศาสตร์ 5 มีความแตกต่างกับพันธุ์ปกติ และกล้วยไข่

เกษตรศาสตร์ 1, 2 และ 3 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภท ไม้ยืนต้น ประเภท Perennial herb

ลำ�ต้น เป็น ไรโซม (Rhizome) อยู่ใต้ดิน

ลำ�ต้นเทียม สูงเฉลี่ย 2.1 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 15 เซนติเมตร กาบล�าต้นด้านนอกสีเขียว 

 อมเหลืองมีประสีน�้าตาลปนด�าหนา ด้านในสีชมพู

ใบ ใบรูปใบหอก (Lanceolate) มีความยาวมากกว่าด้านกว้างมาก ใบมีความกว้างเฉลี่ย  

 51 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 170 เซนติเมตร แผ่นใบทั้ง 2 ข้างมีความกว้างไม่เท่ากัน ก้านใบ 

 มีสีเขียวอมเหลือง มีร่องกว้าง โคนก้านใบมีปีกสีชมพู

ดอก ดอกเป็นแบบดอกรวม เรียกว่าปลี มีช่อดอกเพศผู้และเพศเมียแยกกัน ดอกเพศเมียจะอยู่ที่ 

 ส่วนบน ส่วนดอกเพศผู้อยู่ส่วนล่าง ส่วนกลางมักจะเป็นดอกกระเทย แต่ในกล้วยไข่จะมี 

 ดอกกระเทยค่อนข้างน้อยมาก ก้านของช่อดอกมีขนอ่อนๆ กาบปลีหรือใบประดับเป็นรูปไข่  

 ปลายแหลม ท�าหน้าท่ีหุ้มดอกย่อย เมื่อดอกย่อยมีอายุมากข้ึน กาบปลีจะเปิดข้ึน กาบปลีหรือ 

 ใบประดับม้วนงอ สขีองกาบปลมีสีีแดงอมม่วงทางด้านนอก ส่วนด้านในสซีดีทีส่่วนโคน ดอกย่อย 

 มีกลีบอยู่ 2 กลีบ คือ กลีบรวมใหญ่ (Compound tepal) และกลีบรวมเดี่ยว (Free tepal)  

 มีลักษณะใส ไม่มีสี เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมียมีความสูงใกล้เคียงกัน

ผล ผลกว้างเฉลี่ย 3 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 9 เซนติเมตร ก้านผลยาวเฉลี่ย 0.9 เซนติเมตร มีความ 

 หนาเปลือกเฉลี่ย 0.8 มิลลิเมตร เมื่อสุกมีสีเหลืองสดใส เนื้อมีสีครีมอมส้ม รสค่อนข้างหวาน  

 มีความหวานเฉลี่ย 28.4 องศาบริกซ์ มีความแน่นเนื้อเฉลี่ย 0.4 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร  

 เครือหนึ่งมีผลเฉลี่ย 5–6 หวี หวีหนึ่งมีผลเฉลี่ย 16 ผล
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กล้วยไข่พันธุ์เกษตรศ�สตร์ 5

ล�ยพิมพ์ดีเอ็นเอในกล้วยไข่พันธุ์กล�ย 
ที่ได้จ�กเทคนิค SRAP ไพรเมอร์ A7–B5

ลักษณะอื่น ๆ    กล้วยไข่เกษตรศาสตร์ 5 มีลักษณะปลายผลค่อนข้างแหลม ต่างไปจากกล้วยไข่ปกติ
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19. ข้าวพันธุ์เข็มทองพัทลุง

ชื่อไทย  ข้าว   ชื่อวิทย�ศ�สตร ์ Oryza sativa L.

ชื่อส�มัญ Rice  ชื่อวงศ ์  POACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  227/2548  ลงวันที่  4 กรกฎาคม 2548

โดย  นายวิชัย หิรัญยูปกรณ์

ที่อยู่ สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  

 กรุงเทพฯ 10900

แหล่งท่ีมาและประวัติ
 ข้าวเข็มทอง (PTLC97001–4–2) เป็นข้าวเจ้าได้มาจากการรวบรวมพันธุ์ข้าวเข็มทองท้องถิ่น  

ในปี พ.ศ.  2540 จากแหล่งเก็บที่ 4 (ต�าบลท่ามิหร�า อ�าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง) ในแถวคัดที่ 2 ปลูกคัดเลือกแบบ 

รวงต่อแถว ที่มีลักษณะสม�่าเสมอ และให้ผลผลิตสูง ปลูกศึกษาพันธุ์ ประเมินลักษณะประจ�าพันธุ์ และปลูก 

เปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี 3 ปี ในระหว่างฤดูนาปี พ.ศ. 2542/2543–2544/2545 ที่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง  

น�าเข้าเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานี 2 ปี ในฤดูนาปี พ.ศ. 2544/2545 และปี พ.ศ. 2545/2546  

ที่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง สถานีทดลองข้าวนครศรีธรรมราช สถานีทดลองข้าวปัตตานี และสถานีทดลองข้าวกระบี่  

ในช่วงเดียวกัน ได้น�าเข้าเปรียบเทียบผลผลิตข้าวนาสวนในนาราษฎร์ 2 ปี ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และจังหวัด

นครศรีธรรมราช ในระหว่างนี้ได้ทดสอบคุณภาพเมล็ดทางกายภาพและเคมี ทดสอบปฏิกิริยาต่อโรคไหม้ ได้ผ่าน 

การพิจารณาจากคณะอนุกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 

2546 และคณะกรรมการบริหาร กรมวิชาการเกษตร มีมติเห็นชอบให้เป็นพันธุ์ข้าวแนะน�าของกรมวิชาการเกษตร 

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2547

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภท พืชล้มลุก วงศ์หญ้า พวกข้าวเจ้านาสวนไวต่อช่วงแสง

ต้น สูง (ประมาณ 186 เซนติเมตร) ทรงกอตั้ง ปล้องสีเขียว ล�าต้นแข็งแรง ไม่ล้ม

ใบ สีเขียว มีขน กาบใบสีเขียว ใบธงตั้งปานกลาง การแก่ของใบแก่ช้า

ดอก/ช่อดอก กลีบรองดอกสีฟาง ยอดเกสรเพศเมียสีขาว รวงยาวแน่นปานกลาง ระแง้ถ่ี คอรวงยาว  

 จ�านวนรวงต่อตารางเมตร เฉลี่ย 162 รวง

เมล็ด จ�านวนเมล็ดดีต่อรวง เฉลี่ย 287 เมล็ด เมล็ดเรียวยาว เปลือกเมล็ดสีน�้าตาล มีขน ยอดเมล็ด 

 สีฟาง ขนาดของเมล็ดข้าวเปลือก ยาว 9.64 มิลลิเมตร กว้าง 2.19 มิลลิเมตร หนา  

 1.57 มิลลิเมตร น�้าหนัก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 20.50 กรัม น�้าหนักข้าวเปลือกต่อถัง  

 10.86 กิโลกรัม ขนาดเมล็ดข้าวกล้อง ยาว 7.24 มิลลิเมตร กว้าง 1.70 มิลลิเมตร หนา  

 1.09 มิลลิเมตร ข้าวกล้องสีขาวใส มีท้องไข่น้อย (0.06)

ลักษณะอื่น ๆ ก. ระยะพักตัวของเมล็ด 2 สัปดาห์

 ข. ผลผลิตเฉลี่ย 529 กิโลกรัมต่อไร่ วันออกดอกประมาณ วันที่ 14 มกราคม 

 ค. มีปริมาณอมิโลส 23.30 เปอร์เซ็นต์ ข้าวสุกสีขาว ลักษณะร่วนนุ่ม หุงขึ้นหม้อ

 ง. ข้อควรระวัง ไม่ต้านทานโรคไหม้
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   จ. พื้นที่แนะน�า พื้นที่ภาคใต้ที่ปลูกข้าวนาปี ในเขตลุ่มน�้าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

    และจังหวัดพัทลุง

ลักษณะเด่นพิเศษ   1. ข้าวเข็มทอง (PTLC97001–4–2) ให้ผลผลิตสูง (เฉลี่ย 529 กิโลกรัมต่อไร่) สูงกว่า 

    พันธุ์นางพญา 132 ร้อยละ 11 สูงกว่าพันธุ์เล็บนกปัตตานี ร้อยละ 16 และสูงกว่า 

    พันธุ์สีรัก ซึ่งเป็นพันธุ์พื้นเมืองที่เกษตรกรปลูกร้อยละ 22

   2. ลักษณะต้นแข็ง ไม่ล้ม

  3. ต้านทานโรคขอบใบแห้งดีกว่าพันธุ์เล็บนกปัตตานี

ข้�วพันธุ์เข็มทองพัทลุง
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20. ข้าวพันธุ์ข้าวหลวงสันป่าตอง

ชื่อไทย  ข้าว   ชื่อวิทย�ศ�สตร ์ Oryza sativa L.

ชื่อส�มัญ Rice  ชื่อวงศ ์  POACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  228/2548  ลงวันที่  4 กรกฎาคม 2548

โดย  นายวิชัย หิรัญยูปกรณ์

ที่อยู่ สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  

 กรุงเทพฯ 10900

แหล่งท่ีมาและประวัติ
 ข้าวพันธุ์ข้าวหลวงสันป่าตอง เป็นข้าวนาสวนที่สูง พันธุ์พื้นเมืองชนิดข้าวเจ้า ไวต่อช่วงแสง  

ได้มาโดยการเก็บรวบรวมพันธุ์มาจากบ้านปางม่วง หมู่ที่ 10 ต�าบลแจ้ซ้อน อ�าเภอเมืองปาน จังหวัดล�าปาง  

ตั้งอยู่บนพื้นที่สูง 925 เมตร เหนือระดับน�้าทะเล โดย นายวิชัย ค�าชมภู เจ้าพนักงานการเกษตร สถานีทดลองข้าว  

สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เม่ือปี พ.ศ. 2540 จากลักษณะประจ�าพันธุ์ที่ดีของข้าวหลวงสันป่าตองที่มีล�าต้น 

ค่อนข้างใหญ่ แข็งแรง ไม่ล้มง่าย ใบสีเขียวเข้ม แตกกอมาก รวงยาว เมล็ดในรวงแน่น ระแง้ถี่ ผลผลิตค่อนข้างสูง 

จึงได้น�ามาปลูกคัดเลือกพันธุ์ให้บริสุทธิ์ที่สถานีทดลองข้าวสันป่าตอง และโครงการพัฒนาพื้นที่รอยต่ออ�าเภอเมือง  

อ�าเภอเมืองปาน และอ�าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล�าปาง ระหว่างปี พ.ศ. 2541–2543 ทดสอบผลผลิตในนาเกษตรกร 

ตามหมู่บ้านเป้าหมายของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในภาคเหนือตอนบน 5 แห่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2542–

2543 ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่  

21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 และคณะกรรมการบริหาร กรมวิชาการเกษตร มีมติเห็นชอบให้เป็นพันธุ์รับรองของ 

กรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2547

 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ประเภท พืชล้มลุก วงศ์หญ้า พวกข้าวเจ้านาสวนไวต่อช่วงแสง

ต้น สูง (ประมาณ 142 เซนติเมตร) ทรงกอตั้ง ปล้องสีเขียว ล�าต้นแข็งแรง

ใบ สีเขียว มีขน กาบใบสีเขียว ใบธงตั้งตรง การแก่ของใบช้าปานกลาง

ดอก/ช่อดอก กลีบรองดอกสีฟาง สีของยอดเกสรเพศเมียสีขาว รวงยาว ระแง้ถี่ คอรวงยาว จ�านวนรวงต่อ 

 ตารางเมตร เฉลี่ย 190 รวง

เมล็ด จ�านวนเมลด็ดีต่อรวง 144 เมล็ด เมลด็ค่อนข้างป้อม เปลอืกสฟีางกระน�า้ตาล มขีน ยอดเมล็ด 

 สีฟาง ขนาดของเมล็ดข้าวเปลือกโดยเฉลี่ยยาว 9.98 มิลลิเมตร กว้าง 3.30 มิลลิเมตร หนา  

 3.00 มลิลเิมตร น�า้หนัก 1,000 เมลด็ เฉลีย่ 34.1 กรมั น�า้หนกัข้าวเปลอืก 10.40 กิโลกรัม 

 ต่อถัง ขนาดของเมล็ดข้าวกล้องโดยเฉล่ีย ยาว 7.11 มิลลิเมตร กว้าง 2.93 มิลลิเมตร และ 

 หนา 2.07 มิลลิเมตร ข้าวกล้องสีน�้าตาลอ่อน

ลักษณะอื่น ๆ  ก. ระยะพักตัวของเมล็ด 1 สัปดาห์

 ข. ผลผลิตเฉลี่ย 582 กิโลกรัมต่อไร่ เก็บเกี่ยวประมาณวันที่ 8–15 พฤศจิกายน

 ค. ข้อควรระวังไม่ต้านแมลงบั่ว

 ง. พื้นที่แนะน�า ปลูกในสภาพนาสวนที่สูงไม่เกิน 1,000 เมตร เหนือระดับน�้าทะเลปานกลาง 

   ในภาคเหนือตอนบน
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ลักษณะเด่นพิเศษ   1. ให้ผลผลติสงูในสภาพนาสวนทีส่งูไม่เกิน 1,000 เมตร เฉลีย่ 582 กิโลกรัมต่อไร่ สงูกว่า 

    พันธุ์ขามเหนี่ย (382 กิโลกรัมต่อไร่) ที่เกษตรกรนิยมปลูกร้อยละ 52

   2. คุณภาพการหุงต้มดี ข้าวสุกเหนียวนุ่มรสชาติดี ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 

    ในท้องถิ่น

   3. ทนทานต่ออากาศหนาวเย็นบนพื้นที่สูงสามารถปลูกได้ดีในระดับความสูงไม่เกิน  

    1,000 เมตร เหนือระดับน�้าทะเลปานกลาง 

ข้�วพันธุ์ข้�วหลวงสันป่�ตอง
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21. ข้าวพันธุ์เจ้าลีซอสันป่าตอง

ชื่อไทย  ข้าว   ชื่อวิทย�ศ�สตร ์ Oryza sativa L.

ชื่อส�มัญ Rice  ชื่อวงศ ์  POACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  229/2548  ลงวันที่  4 กรกฎาคม 2548

โดย  นายวิชัย หิรัญยูปกรณ์

ที่อยู่ สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  

 กรุงเทพฯ 10900

แหล่งท่ีมาและประวัติ
 ข้าวพันธุ์เจ้าลีซอสันป่าตอง เป็นข้าวไร่พันธุ์พ้ืนเมืองชนิดข้าวเจ้า ไวต่อช่วงแสง ได้จากการ 

รวบรวมพันธุ์ของเจ้าหน้าที่สถานีทดลองข้าวสันป่าตอง ในปี พ.ศ. 2522 จากอ�าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  

น�ามาปลูกรวงต่อแถวที่สถานีทดลองข้าวสันป่าตอง ในปี พ.ศ. 2523 ปลูกรักษาพันธุ์ที่สถานีทดลองข้าวไร่และ

ธัญพืชเมืองหนาวปางมะผ้า สถานีทดลองข้าวไร่และธัญพืชเมืองหนาวสะเมิง และแปลงทดลองและผลิตเมล็ดพันธุ ์

ข้าวไร่และธัญพืชเมืองหนาวดงหลักหมื่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524–2529 ปลูกศึกษาพันธุ์ข้ันต้นและข้ันสูงในปี  

พ.ศ. 2530–2533 ที่สถานีทดลองข้าวไร่และธัญพืชเมืองหนาวปางมะผ้า ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี  

ในปี พ.ศ. 2534 ที่สถานีทดลองข้าวไร่และธัญพืชเมืองหนาวปางมะผ้า ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถาน ี

ท่ีสถานีทดลองข้าวไร่และธัญพืชเมืองหนาวสะเมิง สถานีทดลองข้าวไร่และธัญพืชเมืองหนาวปางมะผ้า ปลูก 

เปรียบเทียบผลผลิตในแปลงเกษตรกรท้องที่จังหวัดน่าน เชียงราย เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน ในปี พ.ศ. 2537– 

2545 ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการการวิจัยปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร เมื่อ 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2546 และคณะกรรมการบริหาร กรมวิชาการเกษตรมีมติเห็นชอบให้เป็นพันธุ์แนะน�าของ 

กรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2547

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภท พืชล้มลุก วงศ์หญ้า พวกข้าวไร่ ไวต่อช่วงแสง

ต้น สูง (ประมาณ 145 เซนติเมตร) ทรงกอตั้ง ปล้องสีเขียว ล�าต้นแข็ง ไม่ล้ม

ใบ เขียว มีขน กาบใบสีเขียว ใบธงตั้งตรง การแก่ของใบช้าปานกลาง

ดอก/ช่อดอก กลีบรองดอกยาวมีสีฟาง สีของยอดเกสรเพศเมียสีขาว รวงยาว ระแง้ถี่ คอรวงสั้น จ�านวนรวง 

 ต่อตารางเมตร เฉลี่ย 135 รวง

เมล็ด จ�านวนเมล็ดดีต่อรวง 145 เมล็ด เมล็ดค่อนข้างป้อม เปลือกสีฟาง มีขน ยอดเมล็ดสีฟาง  

 ขนาดของเมล็ด ข้าวเปลือกโดยเฉลี่ยยาว 10.03 มิลลิเมตร กว้าง 3.12 มิลลิเมตร และหนา  

 2.41 มิลลิเมตร น�้าหนักข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 34.5 กรัม น�้าหนักข้าวเปลือกต่อถัง  

 11.15 กโิลกรมั ขนาดของเมลด็ข้าวกล้องโดยเฉลีย่ ยาว 7.26 มลิลเิมตร กว้าง 2.87 มลิลเิมตร  

 และหนา 1.94 มิลลิเมตร ข้าวกล้องสีขาว

ลักษณะอื่น ๆ ก. ระยะพักตัวของเมล็ด 4 สัปดาห์

 ข. ผลผลิตเฉลี่ย 391 กิโลกรัมต่อไร่ ออกดอกประมาณ วันที่ 16 กันยายน เก็บเก่ียว 

  ประมาณวันที่ 15–20 ตุลาคม
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   ค. ข้อควรระวัง ค่อนข้างอ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดหลังขาวในสภาพไร่นา

   ง. พื้นที่แนะน�า พื้นที่สภาพไร่ในภาคเหนือตอนบนที่มีระดับความสูงไม่เกิน 1,000 เมตร  

    จากระดับน�้าทะเลปานกลาง

ลักษณะเด่นพิเศษ   1. ให้ผลผลิตเฉลี่ย 391 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์เจ้าฮ่อ (346 กิโลกรัมต่อไร่) ร้อยละ 13

   2. ต้านทานต่อโรคไหม้ระดับปานกลาง

   3. มีคุณภาพการสีดี ให้เปอร์เซ็นต์ต้นข้าวและข้าวเต็มเมล็ดสูงกว่าพันธุ์เจ้าฮ่อ ร้อยละ 6

   4. สามารถปลูกได้ในที่ราบและทนต่ออากาศหนาวเย็นบนพื้นที่สูงไม่เกิน 1,000 เมตร  

    จากระดับน�้าทะเลปานกลาง

ข้�วพันธุ์เจ้�ลีซอสันป่�ตอง
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22. หญ้าเนเปียร์แคระพันธุ์มวกเหล็ก

ชื่อไทย  หญ้าเนเปียร์  ชื่อวิทย�ศ�สตร ์  Pennisetum purpureum Schumach.

ชื่อส�มัญ Napier grass  ชื่อวงศ ์   POACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  230/2548  ลงวันที่  4 กรกฎาคม 2548

โดย  นายสายัณห์ ทัดศรี

ที่อยู่ 52/132 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

แหล่งท่ีมาและประวัติ
 หญ้าเนเปียร์แคระ (Dwarf napier, Pennisetum purpureum cv. Mott) พันธุ์มวกเหล็ก  

เป็นหญ้าเนเปียร์แคระสายพันธุ์หนึ่งที่ ดร. C.R. Staple แห่งมหาวิทยาลัยฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกาได้น�ามา 

มอบให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย โดยไม่ได้ระบุชื่อสายพันธุ์ไว้ในปี พ.ศ. 2531 และน�าไปปลูก

คร้ังแรกทีบ่รเิวณฟาร์มองค์การส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย อ�าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบรุ ี แต่ไม่ได้มกีาร

ศกึษารายละเอียดแต่ประการใด ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 ดร.สายณัห์ ทดัศร ี ได้คดัเลอืกหน่อพนัธุท์ีดี่ทีเ่หลอืจากการ

ถูกแทะเล็มโดยสัตว์ น�าไปปลูกขยายพันธุ์ที่สถานีวิจัยสุวรรณวาจกกสิกิจ อ�าเภอปากช่อง และวิทยาเขตก�าแพงแสน 

อ�าเภอก�าแพงแสน จังหวัดนครปฐม และมีการศึกษาเปรียบเทียบกับหญ้าพันธุ์อื่นที่ใช้ในปัจจุบันในสภาพการจัดการ 

ที่แตกต่างกัน พบว่า หญ้าเนเปียร์มวกเหล็กให้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงกว่าหญ้าเนเปียร์ธรรมดา (Common napier,  

P. purpureum) หญ้ากินนีสีม่วง (Purple guinea, Panicum maximum) และหญ้าขน (Para, Brachiaria mutica) 

จึงได้ตั้งชื่อว่า หญ้าเนเปียร์แคระพันธุ์มวกเหล็ก

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภท พืชล้มลุกมีอายุหลายปี วงศ์หญ้า

ต้น หญ้าประเภทกอตั้ง ความสูงขณะออกดอก 150–170 เซนติเมตร ล�าต้นมีข้อถี่และปล้องสั้น  

 ยืดปล้องเพียงเล็กน้อยเมื่ออายุมากขึ้น มีการแตกหน่อใต้ดิน

ใบ ใบมีสีเขียวเข้ม ใบดก มีขนาดใหญ่ ปลายใบชี้ตรงท�าให้ทรงพุ่มชี้ตรง และมีขนเล็กน้อยที่บริเวณ 

 บนใบ

ดอก ออกดอกปลายพฤศจิกายน–ต้นธันวาคม ช่อดอกแบบ spike ยาว 10–22 เซนติเมตร

เมล็ด เมล็ดมีขนาดเล็กมาก เมล็ดมีความงอก 10–20 เปอร์เซ็นต์ แต่มีความแปรปรวนสูงในด้าน 

 รูปทรงของต้นพืชที่ปลูกด้วยเมล็ด ดังนั้นจึงแนะน�าให้ขยายพันธุ์ด้วยท่อนพันธุ์ หรือการแยกกอ 

 เท่านั้น

ลักษณะอื่น ๆ  ผลผลิตน�้าหนักแห้ง 400–600 กิโลกรัมต่อไร่ต่อการตัดหนึ่งครั้ง มีปริมาณโปรตีนที่ตัดอายุ  

 30 วัน 12–14 เปอร์เซ็นต์
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หญ้�เนเปียร์แคระพันธุ์มวกเหล็ก

ลักษณะเด่นพิเศษ   1. มีสัดส่วนของใบสูงกว่าล�าต้น แม้หญ้าจะอายุเพิ่มมากขึ้น ท�าให้คุณภาพของผลผลิต 

    ลดลงช้าเมื่อเทียบกับหญ้าชนิดอื่นทั่วไป

   2. ทนต่อความแห้งแล้งดีมาก

   3. ออกดอกช้า ท�าให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น

   4. ข้อถี่ ปล้องสั้น ยืดปล้องน้อย ท�าให้ผลผลิตประกอบด้วยใบเป็นส่วนใหญ่

   5. มีการแตกกอดีกว่าหญ้าเนเปียร์ธรรมดา
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23. ข้าวพันธุ์สังข์หยดพัทลุง

ชื่อไทย  ข้าว   ชื่อวิทย�ศ�สตร ์ Oryza sativa L.

ชื่อส�มัญ Rice  ชื่อวงศ ์  POACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  231/2548  ลงวันที่  4 กรกฎาคม 2548

โดย  นายไพฑูรย์ อุไรรงค์

ที่อยู่ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 191 หมู่ 3 ต�าบลควนมะพร้าว อ�าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000

แหล่งท่ีมาและประวัติ
 ข้าวสังข์หยด เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีแหล่งก�าเนิดในจังหวัดพัทลุง จากหลักฐานการรวบรวม 

พันธุ์ข้าวจากท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ ภายใต้โครงการบ�ารุงพันธุ์ข้าว พ.ศ. 2493 ปรากฏว่าใน Locality ที่ 81  

ข้าวสังข์หยดเป็น 1 ในพันธุ์ข้าวพื้นเมือง 11 พันธุ์ ที่รวบรวมพันธุ์จากอ�าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ระหว่างปี พ.ศ.  

2495–2496 โดยนายน้อม นิ่มละมุน ผู้เก็บรวบรวม (กองบ�ารุงพันธุ์, 2504) ต่อมาปี พ.ศ. 2525 หลังจากที ่

สถาบันวิจัยข้าว ได้รับมอบตึกศูนย์ปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติ (ศวช.) จากรัฐบาลญี่ปุ่น เมื่อปี  

พ.ศ. 2524 โครงการรวบรวมพันธุ์ข้าวพ้ืนเมือง เพื่อน�ามาอนุรักษ์ไว้มิให้เสื่อมพันธุ์ หรือสูญพันธุ์ จึงเริ่มข้ึนอีก  

โครงการนี้เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2525 ถึง 2529 ในครั้งนี้ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้เก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองใน 

ภาคใต้ทั้งหมด 1,997 พันธุ์ พันธุ์ข้าวสังข์หยด (KGTC820239) เป็นตัวอย่างพันธุ์ที่ได้เก็บรวบรวมจากแหล่งปลูก  

ต�าบลท่ามะเดื่อ อ�าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (ปัจจุบันอยู่ในเขตอ�าเภอบางแก้ว) เม่ือปี พ.ศ. 2525 เมล็ดพันธุ ์

ส่วนหนึ่งส่งไปเก็บที่ศูนย์ปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ ์ข้าวแห่งชาติ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี อีกส่วนหนึ่ง 

ปลูกรักษาพันธุ์ในศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ติดต่อกันมาทุกปี จนประมาณปี พ.ศ. 2531 จึงได้เริ่มคัดเลือกพันธุ์แบบ 

คัดเลือกหมู่ (Mass selection) เมื่อได้พันธุ์ที่ค่อนข้างสม�่าเสมอ จึงปลูกรักษาพันธุ์ในแปลงแสดงพันธุ์ข้าวนาสวน

นาน�้าฝน ในศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง จากการประเมินผลผลิต พบว่า ให้ผลผลิตเฉลี่ย 330 กิโลกรัมต่อไร่ และในปี  

พ.ศ. 2544 ได้น�าไปปลูกทดสอบในแปลงนา โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�าริ จังหวัดพัทลุง ให้ผลผลิต 

เฉลีย่ 334 กิโลกรมัต่อไร่ ข้าวสงัข์หยดมคุีณสมบตัพิเิศษ คอื ข้าวกล้องมสีแีดง รปูร่างเมลด็เรยีว ข้าวสารทีข่ดัสแีล้ว 

เป็นสีแดงปนสีขาว คุณสมบัติการหุงต้ม ลักษณะนุ่ม เป็นข้าวที่มีความคงตัวของแป้งสุกอ่อน (94)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภท พืชล้มลุก วงศ์หญ้า พวกข้าวเจ้านาสวนไวต่อช่วงแสง

ต้น สูง (ประมาณ 140 เซนติเมตร) ทรงกอตั้ง ปล้องสีเหลืองอ่อน ล�าต้นแข็ง

ใบ สีเขียว ใบแก่ช้า

ดอก/ช่อดอก กลีบรองดอกสีฟาง ยอดเกสรเพศเมียสีขาว สีของยอดอกสีขาว รวงแน่นปานกลางระแง้ถ่ี  

 คอรวงยาว

เมล็ด จ�านวนเมล็ดต่อรวง เฉลี่ย 207 เมล็ด เมล็ดเรียวยาว เปลือกสีฟาง ยอดเมล็ดสีขาว ขนาด 

 ของเมล็ดข้าวเปลือก ยาว 9.33 มิลลิเมตร กว้าง 2.11 มิลลิเมตร หนา 1.77 มิลลิเมตร  

 ขนาดเมลด็ข้าวกล้อง ยาวเฉลีย่ 6.70 มลิลเิมตร กว้าง 1.81 มลิลเิมตร หนา 1.64 มลิลเิมตร  

 น�้าหนัก 1,000 เมล็ด 17.64 กรัม น�้าหนักข้าวเปลือกต่อถัง 10.60 กิโลกรัม ข้าวกล้อง 

 มีสีแดง
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ลักษณะอื่น ๆ    ก. ระยะพักตัวของเมล็ด 8 สัปดาห์

   ข.  ผลผลิต เฉลี่ย 330 กิโลกรัมต่อไร่

   ค.  วันออกดอก ประมาณวันที่ 10 มกราคม

   ง. มีปริมาณอมิโลส 14.25 เปอร์เซ็นต์

   จ. ปฏิกิริยาต่อโรคไหม้ ระดับอ่อนแอ

   ฉ. พื้นที่แนะน�า พื้นที่ภาคใต้ จังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช สงขลา

ลักษณะเด่นพิเศษ   1. ข้าวพันธุ ์สังข์หยด (KGTC820239) เป็นข้าวที่มีลักษณะพิเศษของสีข้าวกล้อง  

    (Seed coat) ที่มีสีแดง เมื่อสีเป็นข้าวสาร จะมีลักษณะสีแดงปนขาว

   2. ข้าวพันธุ์สังข์หยด เป็นข้าวที่มีปริมาณอมิโลสต�่า (14.25 เปอร์เซ็นต์) มีความคงตัวของ 

    แป้งสุกต�่าท�าให้มีคุณภาพข้าวหุงสุกนุ่ม 

ข้�วพันธุ์สังข์หยดพัทลุง
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24. ผักหวานบ้านพันธุ์ทองผาภูมิ

ชื่อไทย  ผักหวานบ้าน  ชื่อวิทย�ศ�สตร ์  Sauropus androgynus (L.) Merr.

ชื่อส�มัญ Sweet leaf bush  ชื่อวงศ ์   PHYLLANTHACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  232/2548  ลงวันที่  4 กรกฎาคม 2548

โดย  นายประยูร ภู่พลับ

ที่อยู่ 121/27 ถนนกาญจนบุรี–ทองผาภูมิ ต�าบลหินดาด อ�าเภอทองผาภูมิ  

 จังหวัดกาญจนบุรี 71180

แหล่งท่ีมาและประวัติ
 ชาวบ้านหมู่บ้านท่ามะเดื่อ และวังปะโท่ จังหวัดกาญจนบุรี ปลูกผักหวานบ้านไว้ตามบริเวณ 

ริมรั้วและหลังบ้าน ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า ต้นระงับ ซึ่งมีลักษณะเหมือนผักหวานบ้านทั่วๆ ไป จะมีข้อแตกต่างตรงที ่

ใบใหญ่ยาว ปลายใบแหลมกว่า เพ่ือบริโภคและเป็นสมนุไพรส�าหรบัแก้ไข้ ระงบัความร้อน ถอนพษิไข้ ซึง่ผักหวานบ้าน 

ดังกล่าวไม่มีใครทราบว่าได้พันธุ์มาจากที่ใด ได้เห็นปลูกกันมานานแล้ว และประมาณปี พ.ศ. 2527 พื้นที่บริเวณ

นั้นได้ถูกน�้าท่วม เน่ืองมาจากการปิดกั้นเข่ือนเพ่ือเก็บกักน�้า มีชาวบ้านบางรายได้น�าผักหวานบ้านพันธุ์ดังกล่าว

มาปลูกไว้ที่ต�าบลห้วยเขย่ง ต�าบลหินดาด อ�าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และในประมาณปี พ.ศ. 2535  

นายประยูร ภู่พลับ ได้น�ามาปลูกทดลองที่ต�าบลหินดาด อ�าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อท�าการศึกษา 

เรื่องพืชสมุนไพร และบริโภคเป็นผักสด จนกระท่ังในช่วงเวลาหลังได้มีคนนิยมบริโภคผักพ้ืนบ้านกันมาก จึงท�าให้

เกิดมีการปลูกผักหวานบ้านเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด เพื่อรักษาผักหวานบ้านพันธุ์นี้ให้คงอยู่ และ

ให้คนได้รู ้จักกันท่ัวไป จึงได้ตั้งช่ือผักหวานบ้านพันธุ์นี้ว่า “ทองผาภูมิ” เพื่อเป็นเกียรติประวัติพันธุ์ที่ได้มาจาก 

อ�าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภท เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง

ต้น ล�าต้นตรง สูงประมาณ 2-4 เมตร เปลือกต้นขรุขระสีน�้าตาล เป็นไม้เนื้ออ่อน ล�าต้นอ่อน  

 ผิวเกลี้ยง มีกิ่งแขนงแตกออก ขนานกับพื้น

ใบ ใบเป็นใบเด่ียว มีใบออกตรงข้างเป็นคู่คล้ายขนนก เรียงสลับบนกิ่ง ใบใหญ่ ลักษณะคล้าย 

 ใบหอก ขอบใบเรียบ โคนใบมน ปลายใบแหลม สีเขียวเข้ม ก้านใบสั้น

ดอก จะออกดอกช่วงฤดูแล้ง ดอกเป็นดอกเด่ียว ออกบริเวณซอกใบ ดอกมีลักษณะคล้ายจาน 

 หรือร่ม ดอกเล็กจะมีสีเขียว โตขึ้นจะเปลี่ยนเป็นสีแดง มี 6 กลีบ

ผล ผลกลม ผลอ่อนมีสีเขียวอ่อน เมื่อแก่เต็มที่ จะมีสีขาวอมเหลือง เมื่อแก่จัดจะแตกออกเป็น 

 สามส่วน แต่ละส่วนจะมีเมล็ดสีด�าตามพูประมาณ 5–6 เมล็ด กลีบรอบผลสีแดง ขั้วผลสั้น

ลักษณะอื่น ๆ  ลักษณะต้นแตกพุ่มชลูด ปลูกในที่กลางแจ้ง จะไม่เตี้ยแจ้ ยอดที่แตกออกมาจากต้นจะมียอด 

 อวบใหญ่ ข้อยาวอ่อน รสชาติหวานกรอบ เยื่อใยน้อย ไม่มีกล่ินเหม็นเขียว ความยาวยอดที่ 

 เก็บรับประทานได้ 6–8 นิ้ว สภาพทนแล้งได้ดี
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ผักหว�นบ้�นพันธุ์ทองผ�ภูมิ
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25. หางหมาจอกพันธุ์เพชรบางหลวง

ชื่อไทย  หางหมาจอก  ชื่อวิทย�ศ�สตร ์  Uraria crinita (L.) Desv. ex DC.

ชื่อส�มัญ –     ชื่อวงศ ์   FABACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  233/2548  ลงวันที่  4 กรกฎาคม 2548

โดย  นายเกรียงศักดิ์ ธนะจินดาวงษ์

ที่อยู่ 829 ซอยกรุงธนบุรี 6 แขวงบางล�าพูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

แหล่งท่ีมาและประวัติ
 ต้นหางหมาจอกพันธุเ์พชรบางหลวง พบในป่าต�าบลบางหลวง อ�าเภอบางเลน จงัหวัดนครปฐม  

เมื่อประมาณ 70 ปีมาแล้ว โดยพระธุดงค์ ได้น�ามาปลูกและเพาะพันธุ์โดยใช้เมล็ดหลังจากนั้น ได้คัดเลือกต้นที่มี 

ลักษณะดี เพือ่น�าเมลด็มาขยายพันธุ ์ ซึง่ปัจจบุนันีไ้ด้ปลูกไว้ประมาณ 4–5 ไร่ มจี�านวน 15,000 ต้น ทีบ้่านเลขที่  

83/2 หมู ่8 ต�าบลเทพมงคล อ�าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภท ไม้พุ่มขนาดเล็ก

ต้น อายุประมาณ 2 ปี ล�าต้นมีความสูงประมาณ 2 เมตร ล�าต้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

 ประมาณ 3-4 เซนติเมตร

ใบ เป็นใบประกอบ ตัวใบมีลักษณะยาวรี เนื้อใบละเอียด มีเส้นกลางใบชัดเจน แต่ละเส้นแขนง 

 มีชัดเจน ใบกว้างประมาณ 2–3 เซนติเมตร ยาวประมาณ 5–6 เซนติเมตร ก้านใบยาว 

 ประมาณ 1 เซนติเมตร

ดอก ออกบริเวณยอดบนสุดของล�าต้น ดอกมีลักษณะเรียวยาวประมาณ 8–10 เซนติเมตร

ผล –

เมล็ด มีขนาดเล็กกลม สีด�า มีจ�านวนมาก

ลักษณะอื่น ๆ  นายเกรียงศักด์ิ ธนะจินดาวงษ์ อ้างว่าใบและล�าต้นสามารถน�ามารับประทานเพื่อถอนพิษ 

 จากสัตว์ร้ายและบรรเทาอาการไข้หวัดเจ็บคอ
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ห�งหม�จอกพันธุ์เพชรบ�งหลวง
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26. ถั่วอะซูกิพันธุ์ปางดะ

ชื่อไทย  ถั่วอะซูกิ ชื่อวิทย�ศ�สตร ์ Vigna angularis (Willd.) Ohwi & H. Ohashi

ชื่อส�มัญ Adzuki bean ชื่อวงศ ์  FABACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน 234/2548  ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2548

โดย  รศ.สุทัศน์ จุลศรีไกวัล 

ที่อยู่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต�าบลสุเทพ อ�าเภอเมือง  

 จังหวัดเชียงใหม่ 50000

แหล่งท่ีมาและประวัต ิ

 ถั่วอะซูกิพันธุ์ “ปางดะ” ได้วิจัยและพัฒนาพันธุ์โดยโครงการวิจัย “งานปรับปรุงพันธุ์ถั่วอะซูกิ”  

ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากมูลนิธิโครงการหลวง ปี พ.ศ. 2541–2547 พันธุ์ถั่วอะซูกิพันธุ์ปางดะนี้ได้พัฒนา 

จากถั่วอะซูกิพันธุ์เดิมชื่อพันธุ์ Erimo พันธุ์น�าเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี พ.ศ. 2539 โดยมูลนิธิโครงการหลวง 

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรบนที่สูงปลูกเป็นการค้า แต่เนื่องจากถั่วอะซูกิพันธุ์ Erimo ที่น�าเข้ามาปลูกเป็นครั้งแรกของ

ประเทศไทยนี้ ได้แสดงออกของความแปรปรวนของลักษณะพันธุกรรม เช่น อายุออกดอก ความสูงของล�าต้น สีดอก 

สีฝัก ฯลฯ จึงได้ท�าการคัดเลือกพันธุ์จากประชากรของถั่วพันธุ์ Erimo เพื่อพัฒนาเป็นอะซูกิสายพันธุ์ใหม่

วิธีก�รคัดเลือกพันธุ์และพัฒน�พันธุ์ถั่วอะซูกิพันธุ์ป�งดะ ได้ดำ�เนินก�รต�มขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 (พ.ศ. 2539–2540) : ปลูกคัดเลือกส�ยพันธุ์บริสุทธิ์ (Pureline selection) 

 ปีที่ 1 และปีที่ 2 : ปลูกถั่วอะซูกิพันธุ์ Erimo เป็นแปลงใหญ่ แล้วคัดเลือกต้นแต่ละต้น  

(Single plant selection) โดยพิจารณาจากลกัษณะทางการเกษตรทีด่ ีคดัเลอืกได้จ�านวน 180 ต้น น�ามาปลูกทดลอง

คดัเลือกแบบต้นต่อแถว (Plant to row selection) ซึง่แต่ละแถวเป็นสายพนัธ์ุบรสิทุธ์ิ คดัเลอืกสายพนัธ์ุทีด่ไีด้จ�านวน  

54 สายพันธุ์ ปลูกทดลองและคัดเลือกสายพันธุ์ที่สถานีฯ ปางดะ

ขั้นตอนที่ 2 (พ.ศ. 2541–2543) : ปลกูทดสอบส�ยพนัธุแ์ละคัดเลอืกส�ยพนัธ์ุด ี(Varietal yield trial and 

promising line selection)

 ปีที่ 3–ปีที่ 5 : ปลูกทดลองและคัดเลือกพันธุ์ 3 แห่ง ได้แก่ สถานีฯ ปางดะ ศูนย์พัฒนา 

โครงการหลวงขนุแปะ และศนูย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขยีว ปลกูทดสอบผลผลติเบือ้งต้นและคดัเลอืกสายพนัธุ์  

(Preliminary yield trial and line selection) ได้จ�านวน 54 สายพันธุ์ มีพันธุ์ Erimo เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ   

ฤดปูลกูปีที ่ 3 ได้คดัเลอืกถัว่อะซกูสิายพันธุดี์ได้จ�านวน 18 สายพนัธุ ์  ปีที ่ 4 ปลกูทดลองเปรยีบเทยีบผลผลติของ 

ถั่วอะซูกิสายพันธุ์ดีได้จ�านวน 12 สายพันธุ์  ปีที่ 5 น�ามาปลูกทดสอบพันธุ์ขั้นสูง ผลการปลูกทดสอบผลผลิตขั้นสูง 

ปีนี ้ ได้คดัเลือกถัว่อะซูกสิายพันธ์ุ B#109 เป็นถ่ัวอะซกิูสายพนัธุดี์ มคีณุลกัษณะทีด่กีว่าพนัธุ ์Erimo ให้ผลผลติเฉลีย่ 

สูงกว่าประมาณ 9 เปอร์เซ็นต์ มีขนาดเมล็ดใหญ่กว่าเมล็ดมีเปลือกสีแดงสดและเป็นมันมากกว่า มีอายุเก็บเก่ียว 

เบากว่าประมาณ 7–10 วัน มีคุณภาพของการแปรรูปเป็นแป้งถั่ว (Bean paste)

ขั้นตอนที่ 3 (พ.ศ. 2544–2547) : ปลูกทดสอบถั่วอะซูกิส�ยพันธุ์ดีในแปลงเกษตรกร (Onfarm trial)  

ของสถ�นีฯ ป�งดะ และศูนย์ฯ ขุนแปะ

 ปีที่ 6–ปีที่ 8 : ผลการทดลอง Onfarm trial พบว่าถั่วอะซูกิสายพันธุ์ B#109 ให้ผลผลิตเฉลี่ย
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สูงกว่าพันธุ์ Erimo ปริมาณ 10–30 เปอร์เซ็นต์ มีอายุเก็บเกี่ยวสั้นกว่าประมาณ 7–10 วัน มีขนาดเมล็ดใหญ่กว่า 

และเปลือกเมล็ดมีสีแดงสดกว่านอกจากลักษณะภายนอกที่สายพันธุ์ B#109 มีความแตกต่างจากพันธุ์ Erimo  

แล้วผลการวิเคราะห์แถบดีเอ็นเอ มีแถบดีเอ็นเอแตกต่างจากพันธุ์ Erimo เช่นกัน ถั่วอะซูกิสายพันธุ์ B#109  

นี้ต่อมาได้รับอนุญาตจากมูลนิธิโครงการหลวงตั้งชื่อว่าพันธุ์ “ปางดะ” เพื่อเป็นการยกย่องและเป็นเกียรติแก่  

สถานีเกษตรหลวงปางดะ ที่มีส่วนร่วมวิจัยมากที่สุดของโครงการวิจัยพัฒนาถั่วอะซูกิพันธุ์นี้

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภท   พืชล้มลุก วงศ์ถั่ว พืชปลูกฤดูเดียว ไวต่อช่วงแสงวันสั้น

ร�ก/หัว   ระบบรากแก้ว

ต้น    ล�าต้นเป็นพุ่มไม่ทอดยอด แตกก่ิงปานกลาง ต้นสูงประมาณ 20–25 เซนติเมตร ล�าต้น 

   ปกคลุมด้วยขนสีขาว

ใบ    มีใบประกอบ 3 ใบ ลักษณะใบค่อนข้างกลมมน สีเขียวเข้ม ก้านใบยาวพอประมาณ

ดอก/ช่อดอก   ดอกสีเหลืองอ่อน เป็นดอกสมบูรณ์เพศ

ผล/ฝัก   ฝักยาวตรง มีเมล็ด 5–10 เมล็ดต่อฝัก สีฝักเปลี่ยนเป็นสีขาวเมื่อฝักแก่

เมล็ด   เมลด็กลม เปลอืกเมลด็มสีีแดงสด ตาสขีาว น�า้หนกั 100 เมลด็ประมาณ 12–13 กรมั

ลักษณะอื่น ๆ   ผลการปลูกทดสอบผลผลิตในสถานี 3 แห่ง เฉลี่ยประมาณ 200–330 กิโลกรัมต่อไร่  

   ส่วนผลผลติทีป่ลกูทดสอบในแปลงเกษตรกรเฉลีย่ 3 ปี ระหว่าง 150–300 กโิลกรมัต่อไร่  

   ขึ้นอยู่กับฤดูปลูกและสถานีปลูก อายุออกดอก ประมาณ 30–35 วัน มีอายุเก็บเกี่ยวเฉลี่ย  

   74–79 วัน จ�านวนฝักต่อต้น ประมาณ 12–20 ฝักต่อต้น ฤดูปลูกที่เหมาะสม ปลายฤดูฝน  

   ช่วงเดือนสิงหาคม–พฤศจิกายน

ลักษณะเด่นพิเศษ   1. เป็นพันธุ์อายุสั้นกว่าพันธุ์ Erimo ที่ใช้ปลูกส่งเสริมอยู่ในปัจจุบันประมาณ 7–10 วัน

   2. ผลผลิตเฉลี่ยสูงกว่าพันธุ ์ Erimo ประมาณ 10–30 เปอร์เซ็นต์ มีความสามารถ 

    ขึ้นปรับตัวได้ดีที่ระดับความสูงประมาณ 750–1,200 เมตร

   3. เมล็ดมีขนาดใหญ่กว่าและมีสีเปลือกเมล็ดสีแดงสดกว่าพันธุ์ Erimo ซึ่งเป็นลักษณะ 

    คุณภาพของเมล็ดเป็นที่ต้องการของตลาด

   4. เมล็ดเมื่อน�าแปรรูปเป็นแป้งถั่ว (Bean paste) มีคุณภาพของสี กลิ่น รสชาติ ดีเท่ากับ 

    พันธุ์ Erimo

ถั่วอะซูกิพันธุ์ป�งดะ
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27. ล�าไยพันธุ์จัมโบ้

ชื่อไทย  ล�าไย  ชื่อวิทย�ศ�สตร ์ Dimocarpus longan Lour.

ชื่อส�มัญ Longan ชื่อวงศ ์  SAPINDACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  235/2548  ลงวันที่  4 กรกฎาคม 2548

โดย  นายสุทัศน์ อินต๊ะ

ที่อยู่ 5/3 หมู่ 6 ต�าบลประตูป่า อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าพูน 51000

แหล่งท่ีมาและประวัติ
 เจ้าของล�าไยชื่อนายสุทัศน์ อินต๊ะ เป็นสมาชิก GAP ล�าไย เลขทะเบียนเกษตรกร Lon 03050  

ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี 1 จังหวัดเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร ล�าไยพันธุ์จัมโบ้ มีอายุ 10 ปี  

เจ้าของได้มาจากล�าไยต้นหนึ่งในอ�าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า ต้นแม่นั้นได้ตายไปแล้ว ดังนั้น 

จึงสันนิฐานว่า ต้นล�าไยพันธุ์ใหม่นี้ได้มาโดยเพาะจากเมล็ดและเกิดกลายพันธุ์ตามธรรมชาติ ขณะนี้มีเพียง 1 ต้น 

เท่านั้น

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภท ไม้ยืนต้น

ต้น ต้นสูง 3–4 เมตร ทรงพุ่มครึ่งวงกลม กว้าง 4–5 เมตร กิ่งกลม เปลือกต้นเรียบสีน�้าตาล

ใบ ใบประกอบมี 2.8+0.1 คู่ใบ ก้านใบประกอบสีเขียวปนน�้าตาล ยาว 15.9+0.5 เซนติเมตร  

 ก้านใบย่อยยาว 0.6+0.1 เซนติเมตร ใบย่อยรูปร่างรี ใบย่อยกว้าง 4.5+0.2 เซนติเมตร 

 ยาว 13.8+0.5 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนรูปลิ่ม ใบอ่อนสีเขียวอ่อน ใบแก่สีเขียวเข้ม  

 ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบ ใบด้านบนเป็นมัน

ผล ติดผลดกปานกลาง จ�านวนผลต่อช่อ 15–19 ผล ความสม�่าเสมอของขนาดผลในช่อปานกลาง  

 ผลกลมแป้น ขนาดใหญ่ กว้าง 3.3+0.1 เซนติเมตร และยาว 3.8+0.1 เซนติเมตร หนัก  

 23.4+0.9 กรัม ความสมมาตรของผลปานกลาง ปลายผลป้าน ผิวเปลือกเรียบ สีน�้าตาล 

 ปนเหลือง เปลือกหนา 1.3+0.1 มิลลิเมตร น�้าหนักเปลือก 4.8+0.3 กรัม เนื้อสีขาวขุ่น  

 เนือ้แน่น แห้ง ความหนาเนือ้ 0.1+1.3 เซนตเิมตร น�า้หนกัเนือ้ 17.9+0.6 กรมั เปอร์เซน็ต์เนือ้  

 77.1+0.5 เปอร์เซ็นต์

เมล็ด เมล็ดสีด�าลีบเล็ก กว้าง 0.8+0.1 เซนติเมตร น�้าหนักเมล็ด 0.6+0.1 กรัม

อ�ยุเก็บเกี่ยว  ออกดอกเดือนมกราคม และเก็บเกี่ยวเดือนสิงหาคม

ลักษณะเด่นพิเศษ ผลมีขนาดใหญ่มาก มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสูงถึง 5 เซนติเมตร มีเปลือกหนา เมล็ดลีบ 

 ทุกผล มีเนื้อหนา มีความหวานประมาณ 12.9+0.2 องศาบริกซ์ เหมาะส�าหรับบริโภคสด  

 และส่งไปขายยังต่างประเทศ
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ลำ�ไยพันธุ์จัมโบ้
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28. สละพันธุ์สุมาลี

ชื่อไทย  สละ   ชื่อวิทย�ศ�สตร ์  Salacca zalacca (Gaertn.) Voss

ชื่อส�มัญ Salak, Snake fruit  ชื่อวงศ ์   ARECACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  236/2548  ลงวันที่  4 กรกฎาคม 2548

โดย  นายวันชัย ศรีจันทร์

ที่อยู่ 6/1 หมู่ 4 ต�าบลบ่อพุ อ�าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120

แหล่งท่ีมาและประวัติ
 สละพันธุส์มุาล ีมแีหล่งก�าเนิดท่ีบ้านเลขที ่6/1 หมูท่ี่ 4 ต�าบลบ่อพุ อ�าเภอท่าใหม่ จงัหวัดจนัทบรุ ี

ตั้งแต่คณุทวดของตระกลู สวาสด์ิ ซึง่ได้เสยีชีวติไปแล้วเมือ่ประมาณ 200 ปีก่อน สาเหตทุีใ่ห้ชือ่พนัธุส์มุาล ี เพราะ 

ตัง้ตามชื่อภรรยาของคุณวันชัย ศรีจันทร์ และได้มีการขยายพันธุ์สละเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2535 มาจนถึงปัจจุบัน

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภท เป็นไม้ยืนต้น วงศ์ปาล์ม

ต้น ล�าต้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 30 เซนติเมตร มีการแตกหน่อข้างล�าต้น เมื่ออายุ 

 ประมาณ 8–10 ปี รากลึกประมาณ 30 เซนติเมตร

ใบ เมื่ออายุตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป ก้านใบมีความยาวประมาณ 3–4 เมตร เต็มไปด้วยหนามยาว เล็ก 

 และแหลม ใบย่อยขนาดกว้างประมาณ 11 เซนติเมตร ยาวประมาณ 60 เซนติเมตร 

ดอก ทะลายดอกแทงออกจากโคนกาบใบ

ผล กระปุกหนึ่งมีผลประมาณ 25–28 ผล รูปผลเรียวปลายกลม ขนาดกว้างประมาณ  

 3–4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 5–5.5 เซนติเมตร เมื่อผลอ่อนสีน�้าตาลไหม้เกือบด�า เมื่อสุก 

 เปลีย่นเป็นสแีดง เปลอืกผลมเีกลด็และหนามปกคลมุ ผลหนึง่ ม ี 1–3 กลบี เนือ้สเีหลืองอ่อน  

 เนื้อหนาประมาณ 2 มิลลิเมตร เมล็ดมีขนาดกว้าง 14 มิลลิเมตร ยาว 16 มิลลิเมตร เมล็ด 

 มีสีน�้าตาล

ลักษณะอื่น ๆ ก. เนื้อผลสีขาวไม่มีจุดด�า

 ข. รสชาติหวาน และมีกลิ่นหอม
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สละพันธุ์สุม�ลี
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29. ข้าวพันธุ์ชัยนาท 2 

ชื่อไทย  ข้าว   ชื่อวิทย�ศ�สตร ์ Oryza sativa L.

ชื่อส�มัญ Rice  ชื่อวงศ ์  POACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  237/2548  ลงวันที่  4 กรกฎาคม 2548

โดย  นายวิชัย หิรัญยูปกรณ์

ที่อยู่ สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  

 กรุงเทพฯ 10900

 

แหล่งท่ีมาและประวัติ
 ข้าวสายพันธุ์ CNT87040–284–1–4 คัดได้จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่าง ข้าวเจ้าพันธุ์ 

หอมพม่า (Hawm Pamah) GS. No. 3780 จากศนูย์ปฏบิติัการและเกบ็เมล็ดพนัธุข้์าวแห่งชาต ิศนูย์วิจยัข้าวปทมุธานี  

(เป็นข้าวหอมพันธุ์พื้นเมือง เก็บมาจากจังหวัดกาญจนบุรี) กับสายพันธุ์ IR11418–19–2–3 จากสถาบันวิจัยข้าว 

นานาชาติ (IRRI) ซึง่เป็นข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ให้ผลผลติสงู มคีวามต้านทานโรคแมลงหลากหลาย ในปี พ.ศ. 2530  

ทีส่ถานทีดลองข้าวชัยนาท ปลูกข้าวพันธ์ุผสมช่ัวที ่1 แบบ Hybrid check plot ปี พ.ศ. 2531 ปลกูคัดเลอืกชัว่ที ่ 2  

แบบหมู ่(Bulk method) ปี พ.ศ. 2532 ชัว่ที ่3 ถงึ ชัว่ที ่5 แบบสบืตระกลู (Pedigree method) ปี พ.ศ. 2533–2535 

ปลูกศึกษาพันธุ์ ปี พ.ศ. 2536–2537 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี ท่ีสถานีทดลองข้าวชัยนาท ปี พ.ศ. 

2538–2539 น�าเข้าปลูกเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานี ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก สถานีทดลองข้าวลพบุรี และ

สถานีทดลองข้าวชัยนาท ปี พ.ศ. 2539–2545 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร์ ที่จังหวัดพิษณุโลก จังหวัด

สิงห์บุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี ปี พ.ศ. 2542–2545 ทดสอบการให้ผลผลิตในนา

เกษตรกร จงัหวดัพษิณโุลก จงัหวดัสงิห์บรุ ี จงัหวดัลพบรุ ี และจังหวัดชัยนาท ปี พ.ศ. 2545 ได้ผ่านการพจิารณาจาก 

คณะกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547 และคณะกรรมการบริหาร 

กรมวิชาการเกษตร มีมติเห็นชอบให้เป็นพันธุ์รับรองของกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2547

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภท พืชล้มลุก วงศ์หญ้า ข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง

ต้น ต้นเตีย้มคีวามสูงประมาณ 83 เซนตเิมตร (ฤดนูาปรงั)–95 เซนตเิมตร (ฤดนูาปี) ทรงกอแบะ  

 ปล้องสีเหลืองอ่อน ล�าต้นแข็ง ไม่ล้ม

ใบ สีเขียวเข้ม มีขน กาบใบสีเขียว ใบธงเป็นแนวนอน การแก่ของใบค่อนข้างเร็ว

ดอก/ช่อดอก รวงแน่นปานกลาง ระแง้ถี่ คอรวงยาว จ�านวนรวงต่อตารางเมตรเฉลี่ย 413 รวง (ฤดูนาปี)

เมล็ด จ�านวนเมล็ดดีต่อรวงเฉลี่ย 138 เมล็ด เปลือกเมล็ดสีฟาง มีขนบนเปลือกส่วนปลายเมล็ด  

 ขนาดเมล็ดข้าวเปลือก (เฉลี่ย) ยาว 10.59 มิลลิเมตร กว้าง 2.46 มิลลิเมตร หนา  

 2.11 มิลลิเมตร น�้าหนักข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 28.12 กรัม น�้าหนักข้าวเปลือก 

 ต่อถงั 10.57 กโิลกรมั ขนาดเมลด็ข้าวกล้อง เฉลีย่ยาว 7.72 มลิลิเมตร กว้าง 2.12 มลิลเิมตร  

 หนา 1.76 มิลลิเมตร มีท้องไข่น้อย

ลักษณะอื่น ๆ ปริมาณอมิโลส 29.02 เปอร์เซ็นต์ ความคงตัวของแป้งสุก 98 มิลลิเมตร การสลายเมล็ดใน 

 ด่าง 7.0 การยืดตัวของข้าวสุก 1.71 เท่า ความหอม 2 (ทดสอบโดยน�้าเกลือ)
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ลักษณะเด่นพิเศษ   1. เป็นข้าวอายุสั้น (103–105 วัน ปลูกโดยวิธีหว่านน�้าตม) ซึ่งสั้นกว่าพันธุ์ปทุมธานี 1  

    ประมาณ 7–9 วัน

   2. ต้นเตี้ย มีความสูงประมาณ 83–95 เซนติเมตร

   3. คุณภาพการหุงต้ม เป็นข้าวร่วน มีกลิ่นหอม เป็นทางเลือกของผู้บริโภคที่ชอบข้าวร่วน 

    ประเภทข้าวเสาไห้ แต่มีกลิ่นหอม

   4. ค่อนข้างต้านทานถึงต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน�้าตาล ดีกว่าพันธุ์ปทุมธานี 1

   5. ให้ผลผลติเฉล่ีย 657 กิโลกรมัต่อไร่ (ปลูกโดยวิธหีว่านน�า้ตม) ใกล้เคยีงกับพันธุป์ทมุธาน ี1  

    (634 กิโลกรัมต่อไร่) 

ข้�วพันธุ์ชัยน�ท 2
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30. มะขามหวานพันธุ์ศรีภักดี

ชื่อไทย  มะขาม   ชื่อวิทย�ศ�สตร ์  Tamaridus indica L.

ชื่อส�มัญ  Tamarind  ชื่อวงศ ์   FABACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  238/2548  ลงวันที่  4 กรกฎาคม 2548

โดย  นายอเนก ขุนสูงเนิน

ที่อยู่ 20/1 ต�าบลเจาทอง อ�าเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260

แหล่งท่ีมาและประวัติ
 เมื่อปี พ.ศ. 2520 นายเอนก ขุนสูงเนิน น�ามะขามหวานที่ไม่ทราบชื่อพันธุ์มาจากจังหวัด

เพชรบูรณ์ โดยน�ามาทั้งฝักประมาณ 1 กิโลกรัม แล้วได้เพาะเมล็ดลงในถุง 80 ถุง เมื่อมะขามเจริญเติบโต และ 

มีความสูงประมาณ 5 นิ้ว จึงน�าไปปลูกในสวน จนกระทั่งปี พ.ศ. 2525 มะขามหวานทั้ง 80 ต้น ติดฝัก ซึ่งพบว่า 

มีอยู่เพียงต้นเดียวที่กลายพันธุ์ คือ มีลักษณะไม่เหมือนต้นอ่ืนๆ คือ มีรสหวาน กลิ่นหอม เนื้อมากและเหนียว  

ฝักใหญ่และยาว มีจ�านวนเมล็ดประมาณ 13 เมล็ดต่อฝัก เป็นที่ชอบส�าหรับผู้ได้รับประทาน ในปี พ.ศ. 2527  

ได้มีการจัดงานวันเกษตรขึ้นและได้ต้ังช่ือมะขามหวานพันธุ์นี้ว่า “ศรีภักดี” เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อของอ�าเภอที ่

เป็นแหล่งก�าเนิด ซึ่งอยู่ที่บ้านซับประสิทธิ์ หมู่ที่ 7 ต�าบลเจาทอง อ�าเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภท ไม้ยืนต้น กลุ่มไม้ผลเมืองร้อน

ต้น ล�าต้นเป็นพุ่มทึบ ลักษณะทรงพุ่มเป็นรูปครึ่งวงกลม

ใบ สเีขยีว มจี�านวนใบย่อย 16–17 คู ่ขนาดใบย่อย กว้าง 2 เซนตเิมตร ยาว 4 เซนตเิมตร ก้านใบ 

 ยาว 7.4–15.7 เซนติเมตร

ดอก สเีหลอืงริว้แดงช่อดอกยาว 6.7–14.0 เซนตเิมตร กลบีดอกยาว 2.3–2.8 เซนตเิมตร กลบีเลีย้ง 

 ยาว 2.2–2.7 เซนติเมตร ก้านดอกยาว 0.7–1.2 เซนติเมตร เริ่มออกดอกรุ่นแรกประมาณ 

 เดือนเมษายน ถงึต้นเดือนพฤษภาคม ระยะออกดอกถงึดอกบานใช้เวลาประมาณ 20–25 วนั  

 จากดอกบานถึงติดฝัก 7–8 วัน หลังจากนั้นอีกประมาณ 220 วัน ฝักก็จะแก่เก็บเกี่ยวได้

ฝัก ฝักสีน�้าตาลเมื่อแก่ มีลักษณะโค้งประมาณ 50 องศา ฝักใหญ่ยาว 13 ข้อ ยาวประมาณ  

 18–20 เซนติเมตร ความหนา 3–4 เซนติเมตร เนื้อประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ จ�านวนฝัก 

 เฉลี่ย 26–30 ฝักต่อกิโลกรัม มะขาม 1 กิโลกรัม จะมีเนื้อ 0.6 กิโลกรัม เมล็ดและเปลือก  

 0.4 กิโลกรัม

ลักษณะอื่น ๆ ก. มีรสหวานมีกลิ่นหอมเหมือนน�้าผึ้ง เนื้อเหนียว

 ข. ติดฝักดก ไม่เป็นเชื้อรา น�้าหนักฝักมาก
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มะข�มหว�นพันธุ์ศรีภักดี
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31. ชวนชมพันธุ์ซุปเปอร์ไวท์

ชื่อไทย  ชวนชม  ชื่อวิทย�ศ�สตร ์ Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult.

ชื่อส�มัญ Desert rose ชื่อวงศ ์  APOCYNACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  239/2548  ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2548

โดย นายสมภพ ยมกกุล

ที่อยู่ 55/2 หมู่ 4 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ต�าบลบางแคเหนือ อ�าเภอบางแค กรุงเทพฯ 10160

แหล่งท่ีมาและประวัติ
 นายสมภพ ยมกกุล ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ “การวิจัยเชิงถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา

พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยรังสีแกมมาสู่เกษตรกร” ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากสถาบันวิจัย 

และพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์ เป็นหัวหน้าโครงการ เมื่อ 

ปี พ.ศ. 2546 หลงัจากผ่านการฝึกอบรมของโครงการ ได้น�าเมลด็ชวนชมพนัธุย์กัษ์ใบเรยีว (Adenium somalense  

var. somalense) ซึ่งมีดอกสีชมพูอ่อน ขอบกลีบดอกสีแดง ใบยาวรูปแถบสีเขียว ขอบใบเป็นคลื่น ไม่มีสี  

เส้นกลางใบสีขาว ไปฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลัน จากเครื่องฉายรังสีแกมมารุ่นมาร์ควัน ซึ่งมีซีเซียม–137 

เป็นต้นก�าเนิดรังสี ของศูนย์บริการฉายรังสีแกมมาและวิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ในปี พ.ศ. 2546 ด้วยปริมาณรังสี 200 เกรย์ น�าเมล็ดที่ผ่านการฉายรังสีไปปลูกที่สวนชวนชม เอ็น. เอส. ดี  

ถนนพุทธมณฑลสาย 2 เขตบางแค แขวงบางแคเหนือ กรุงเทพฯ ปฏิบัติดูแลรักษาตามความเหมาะสม เมื่อต้น 

เจริญเติบโตจนออกดอก สามารถคัดเลือกต้นที่มีลักษณะกลายพันธุ์ที่แปลกใหม่และแตกต่างไปจากพันธุ์เดิม คือ 

มีดอกสีขาว แต่ยังคงลักษณะดอกเหมือนพันธุ์เดิม ออกดอกได้ดกและบ่อยกว่าพันธุ์เดิม ใบเป็นรูปหอกกลับ  

สเีขยีวเข้ม ใบห่อข้ึน ขนาดใบกว้าง ขอบใบเรยีบไม่มสี ี เส้นกลางใบสขีาว จงึได้แยกส่วนกลายพนัธุอ์อกมาขยายพนัธุ ์

ด้วยวธิเีสยีบก่ิง ได้ต้นกลายทีม่ลีกัษณะคงที ่จงึตัง้ช่ือพนัธุใ์หม่นีว่้า ซปุเปอร์ไวท์ (Super White) มกีารผสมตวัเองได้

เป็นฝักติดเมล็ดตามปกติ สามารถน�าเมล็ดมาปลูกขยายพันธุ์ได้อีกทางหนึ่ง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภท ไม้ประดับยืนต้น

ลำ�ต้น ลักษณะล�าต้นสูงใหญ่แข็งแรง เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วตามลักษณะของชวนชมพันธุ์ยักษ์  

 เป็นไม้เนื้ออ่อน อวบน�้า ต้นและกิ่งเป็นล�ากลมๆ รูปทรงกระบอกหรือรูปขวด เปลือกบาง ผิว 

 ค่อนข้างเรยีบ สเีขยีวอมเทา การแตกแขนงของกิง่ไม่เป็นระเบยีบ ถ้าเกดิแผลท่ีล�าต้นและกิง่ก้าน  

 จะมียางสีขาวใสไหลซึมออกมา ส่วนโคนของล�าต้น เรียกว่า โขด มีลักษณะอวบน�้าโป่งพอง 

 อยู่ใต้ดิน มีขนาดใหญ่และแข็งกว่าส่วนอื่นๆ มีเนื้อไม้เล็กน้อย มีเน้ือเยื่อล�าเลียงน�้าจากราก 

 ไปเลี้ยงส่วนต่างๆ และมีเน้ือเยื่อเก็บน�้าเพื่อรักษาสมดุลของล�าต้น ระบบรากเป็นรากแขนง  

 แตกแขนงเป็นจ�านวนมาก

ใบ มลีกัษณะเป็นใบเด่ียว เรียงเวยีนสลบั ออกหนาแน่นบรเิวณปลาย กิง่ ใบรปูหอกกลบั สเีขยีวเข้ม  

 ใบห่อขึ้น ขนาดใบกว้าง ขอบใบเรียบไม่มีสี เส้นกลางใบสีขาว

ดอก ดอกสขีาว ออกเป็นช่อตามบรเิวณปลายยอดและส่วนต่างๆ ของกิง่ ออกดอกได้ดกและบ่อยกว่า 

 พันธ์ุเดิม บานพร้อมกนัท้ังช่อ กลบีดอกรูปไข่ ปลายกลบีดอกแหลม มกีลบีดอก 5 กลบี โคนกลบี 

 มีลักษณะเช่ือมต่อกันเป็นหลอด หลอดดอกด้านในสีเขียว (Green–Yellow Group 1C)  
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   เกสรเพศผู้ 5 อัน ก้านเกสรเพศผู้สีขาว เกสรเพศเมีย 1 อัน ก้านเกสรเพศเมียสีเขียว 

   เช่นเดียวกบัหลอดดอกด้านใน กลบีเลีย้งมลีกัษณะเป็นกลบีเลก็ๆ รปูรปีลายแหลม อยูร่อบ 

   โคนดอกและติดแน่นอยู่ที่ฐานรองดอก แม้กลีบดอกจะร่วงโรยไปแล้วก็ตาม

ฝัก/เมล็ด   ออกเป็นฝักรปูเขาคู่ ทรงกระบอก ส่วนโคนและปลายเรยีวแหลม ฝักอ่อนสเีขยีวและเปลีย่น 

   เป็นสีน�้าตาลเมื่อแก่เต็มที่ ภายในฝักแก่มีเมล็ดรูปทรงกระบอก สีน�้าตาลอ่อน มีพู่ขน 

   สีน�้าตาลอ่อน ติดอยู่ทั้ง 2 ข้างของเมล็ด เมื่อฝักแก่จะแตกตรงรอยตะเข็บ เมล็ดที่มีพู ่

   จะปลิวไปตามลม

ลักษณะอื่น ๆ    ก. มีการเจริญเติบโตเร็วมาก 

   ข. ดอกสีขาว ออกดอกเป็นช่อตามบริเวณปลายยอดและส่วนต่างๆ ของล�าต้น ดอกดก  

    และออกได้บ่อย

   ค. สามารถขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มจ�านวนได้อย่างรวดเร็วด้วยวิธีเสียบกิ่งและเพาะเมล็ด

เทียบสีจ�กแถบเทียบสีม�ตรฐ�นของ The Royal Horticultural Society (RHS Colour Chart)

(ก) ลักษณะต้นและดอกของ 

 ชวนชมพันธุ์ยักษ์ใบเรียว  

 ซึ่งเป็นพันธุ์เดิม

(ข) พันธุ์ใหม่ ซุปเปอร์ไวท์ 

(ก) ลักษณะดอกของชวนชม 

 พันธุ์ยักษ์ใบเรียว ซึ่งเป็น 

 พันธุ์เดิม

(ข) พันธุ์ใหม่ ซุปเปอร์ไวท์ 

ลักษณะฝักและเมล็ด 

ของพันธุ์ซุปเปอร์ไวท์

ก ข

ก ข

พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518  เล่ม 3 63



32. ชวนชมพันธุ์ซุปเปอร์เรด

ชื่อไทย  ชวนชม  ชื่อวิทย�ศ�สตร ์ Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult.

ชื่อส�มัญ Desert rose ชื่อวงศ์  APOCYNACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  240/2548   ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2548

โดย นายสมภพ ยมกกุล

ที่อยู่ 55/2 หมู่ 4 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ต�าบลบางแคเหนือ อ�าเภอบางแค กรุงเทพฯ 10160

แหล่งท่ีมาและประวัติ
 นายสมภพ ยมกกุล ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ “การวิจัยเชิงถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา 

พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยรังสีแกมมาสู่เกษตรกร” ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากสถาบันวิจัย 

และพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์ เป็นหัวหน้าโครงการ เมื่อ 

ปี พ.ศ. 2546 หลงัจากผ่านการฝึกอบรมของโครงการ ได้น�าเมลด็ชวนชมพนัธุย์กัษ์ใบเรยีว (Adenium somalense  

var. somalense) ซึ่งมีดอกสีชมพูอ่อน ขอบกลีบดอกสีแดง ใบยาวรูปแถบสีเขียว ขอบใบเป็นคลื่น ไม่มีสี  

เส้นกลางใบสีขาว ไปฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลัน จากเครื่องฉายรังสีแกมมารุ่นมาร์ควัน ซึ่งมีซีเซียม–137  

เป็นต้นก�าเนิดรังสี ของศูนย์บริการฉายรังสีแกมมาและวิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ในปี พ.ศ. 2546 ในปริมาณรังสี 200 เกรย์ น�าเมล็ดที่ผ่านการฉายรังสีไปปลูกที่สวนชวนชม เอ็น. เอส. ดี  

ถนนพุทธมณฑลสาย 2 เขตบางแค แขวงบางแคเหนือ กรุงเทพฯ ปฏิบัติดูแลรักษาตามความเหมาะสม เมื่อต้น 

เจริญเติบโตจนออกดอกสามารถคัดเลือกต้นที่มีลักษณะกลายพันธุ์ที่แปลกใหม่ และแตกต่างไปจากพันธุ์เดิม คือ 

มีดอกสีแดง กลีบดอกแตกต่างจากพันธุ์เดิมตรงที่ปลายกลีบเรียบ ในขณะที่ปลายกลีบของพันธุ์เดิมมีส่วนแหลม 

ย่ืนออกมา ขนาดดอกเล็กกว่าพันธุ์เดิมเล็กน้อย แต่ถ้าต้นสมบูรณ์เต็มที่ขนาดดอกจะใกล้เคียงกับพันธุ์เดิม ใบยาว

รูปแถบ สีเขียว ใบห่อขึ้นเช่นเดียวกับพันธุ์เดิม แต่ขอบใบเรียบมีสีแดง เส้นกลางใบสีขาวอมแดงเรื่อๆ แยกส่วน 

กลายพันธุ์ออกมาขยายพันธุ์โดยวิธีเสียบกิ่ง ได้ต้นกลายที่มีลักษณะคงที่ จึงตั้งช่ือพันธุ์ใหม่นี้ว่า ซุปเปอร์เรด  

(Super Red)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภท ไม้ประดับยืนต้น

ลำ�ต้น ลักษณะล�าต้นสูงใหญ่แข็งแรง เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วตามลักษณะของชวนชมพันธุ์ยักษ์  

 เป็นไม้เนื้ออ่อน อวบน�้า ต้นและกิ่งเป็นล�ากลมๆ รูปทรงกระบอกหรือรูปขวด เปลือกบาง  

 ผิวค่อนข้างเรียบ สีเขียวอมเทา การแตกแขนงของกิ่งไม่เป็นระเบียบ ถ้าเกิดแผลที่ล�าต้นและ 

 กิ่งก้าน จะมียางสีขาวใสไหลซึมออกมา ส่วนโคนของล�าต้น เรียกว่า โขด มีลักษณะอวบน�้า 

 โป่งพองอยู่ใต้ดิน มีขนาดใหญ่และแข็งกว่าส่วนอื่นๆ มีเนื้อไม้เล็กน้อย มีเนื้อเยื่อล�าเลียงน�้า 

 จากรากไปเลี้ยงส่วนต่างๆ และมีเนื้อเยื่อเก็บน�้าเพื่อรักษาสมดุลของล�าต้น ระบบรากเป็น 

 รากแขนง แตกแขนงเป็นจ�านวนมาก

ใบ มีลักษณะเป็นใบเด่ียว เรียงเวียนสลับ ออกหนาแน่นบริเวณปลายก่ิง ใบยาวรูปแถบ สีเขียว  

 ใบห่อขึ้น ขอบใบเรียบสีแดง เส้นกลางใบสีขาวอมแดงเรื่อๆ
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ดอก    ดอกสีแดง (Red Group 45A) ขอบกลีบดอกสีแดงเข้ม (Red Group 46A) ออกดอก 

   เป็นช่อตามบริเวณปลายยอดของก่ิง กลีบดอกรูปไข่ ปลายกลีบดอกเรียบไม่มีส่วนแหลม 

   ยืน่ออกมาเหมอืนพนัธุเ์ดมิ มกีลบีดอก 5 กลบี ขนาดดอกเลก็กว่าพนัธุเ์ดมิ หลอดดอกด้านใน 

   มีขีดสีแดงเข้ม (Red Group 46A) สลับกับสีครีม (Yellow Group 4C) ก้านเกสรเพศผู้  

   5 อัน มีสีแดง (Red Group 46A) ก้านเกสรเพศเมีย 1 อัน มีสีแดง (Red Group 48C)  

   กลีบเล้ียงมีลักษณะเป็นกลีบเล็กๆ รูปรี ปลายแหลมอยู่รอบโคนดอก และติดแน่นอยู่ที่ 

   ฐานรองดอก แม้กลีบดอกจะร่วงไปแล้วก็ตาม

ฝัก/เมล็ด    ขณะนี้ยังไม่ติดฝัก 

ลักษณะอื่น ๆ   ก. มีการเจริญเติบโตเร็วมาก 

   ข. ดอกสีแดง ออกเป็นช่อตามบริเวณปลายยอด ออกดกและออกได้บ่อยๆ

   ค. สามารถขยายพันธุ์เพิ่มจ�านวนได้อย่างรวดเร็วด้วยวิธีการเสียบกิ่ง

เทียบสีจ�กแถบเทียบสีม�ตรฐ�นของ The Royal Horticultural Society (RHS Colour Chart)

ก ข ค

(ก) ลักษณะต้นและดอกของ 

 ชวนชมพันธุ์ยักษ์ใบเรียว  

 ซึ่งเป็นพันธุ์เดิม

(ข), (ค)  พันธุ์ใหม่ ซุปเปอร์เรด

ก ข

(ก) ลักษณะดอกของชวนชม 

 พันธุ์ยักษ์ใบเรียว  

 ซึ่งเป็นพันธุ์เดิม

(ข) พันธุ์ใหม่ ซุปเปอร์เรด
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33. มะนาวพันธุ์พิจิตร 1

ชื่อไทย  มะนาว  ชื่อวิทย�ศ�สตร ์ Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle

ชื่อส�มัญ Lime  ชื่อวงศ ์  RUTACEAE  

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  241/2548  ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 

โดย ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร

ที่อยู่ ศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร 13 ต�าบลโรงช้าง อ�าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000

แหล่งท่ีมาและประวัติ
 มะนาวพันธุ์พิจิตร 1 เป็นพันธุ์มะนาวที่ได้จากการวิจัยตามโครงการวิจัยการผสมและคัดเลือก

พนัธุม์ะนาวเพือ่ต้านทานโรคแคงเกอร์ทีด่�าเนนิการ ณ ศนูย์วิจัยพชืสวนพจิิตร จังหวัดพจิิตร โดยมนีายณรงค์ แดงเป่ียม  

นักวิชาการเกษตร 7 เป็นหัวหน้าคณะวิจัย ได้ด�าเนินการผสมพันธุ์ระหว่างมะนาวแป้นกับมะนาวน�้าหอม ทั้งน้ีมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มะนาวสายพันธุ์ใหม่ มีความต้านทานหรือทนทานต่อโรคแคงเกอร์และให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ 

ใกล้เคียงกับมะนาวพันธุ์แป้น จากการด�าเนินการวิจัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538–2543 สามารถคัดเลือกได้มะนาว 

สายพันธุ์พิจิตร 1 ซ่ึงมีความต้านทานทนทานต่อโรคสูงกว่ามะนาวพันธุ์แป้น และให้ผลผลิตมีคุณภาพดีใกล้เคียง 

กับมะนาวพันธุ์แป้น ขณะนี้ต้นมะนาวพันธุ์พิจิตร 1 ต้นเดิมมีอายุ 10 ปีแล้ว ต้นยังมีการเจริญเติบโตอยู่ในสภาพ 

สมบูรณ์

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ชนิด/ประเภท ไม้ผล ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก

ร�ก ระบบรากตื้น รากหาอาหารใกล้ผิวดิน

ต้น ทรงต้นโปร่ง แตกกิ่งก้านภายในทรงพุ่มไม่มาก

ใบ ใบสีเขียวเข้ม รูปร่างยาวรี ขนาดกว้าง 5.7 เซนติเมตร ยาว 9.8 เซนติเมตร ไม่มีหูใบ ผิวใบเรียบ

ดอก กลีบดอกสีขาว ขนาดดอก กว้าง 0.7 เซนติเมตร ยาว 1.5 เซนติเมตร จ�านวน 3–10 ดอกต่อช่อ

ผล รปูทรงผลแป้นขนาด กว้าง 5.5 เซนตเิมตร ยาว 5.0 เซนตเิมตร ผิวผลสเีขียวเป็นมนั น�า้หนกัผล 

 ประมาณ 95 กรัม เปลือกหนา 0.2 เซนติเมตร

เมล็ด รปูทรงเมลด็กลมร ีขนาดกว้าง 0.7 เซนตเิมตร ยาว 0.9 เซนตเิมตร จ�านวนเมลด็ 21 เมลด็ต่อผล

ลักษณะอื่น ๆ จากการสงัเกตพบว่า มะนาวสายพันธุพ์จิติร 1 มคีวามทนทานต่อโรคแคงเกอร์สงูกว่ามะนาวแป้น  

 อายุเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณ 120–150 วัน หลังดอกบาน
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มะน�วพันธุ์พิจิตร  1
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34. ทับทิมพันธุ์เด่นตะวัน

ชื่อไทย  ทับทิม   ชื่อวิทย�ศ�สตร์  Punica granatum L.

ชื่อส�มัญ Pomegranate  ชื่อวงศ์   LYTHACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  242/2548   ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548

โดย  นายสุรชาติ ศรีเลอจันทร์

ที่อยู่ 86/30 หมู่ 5 ต�าบลพระประโทน อ�าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

แหล่งท่ีมาและประวัติ
 ทับทิมพันธุ์ “เด่นตะวัน” เป็นทับทิมเมล็ดนิ่มที่น�าต้นแม่พันธุ์มาจากประเทศอินเดีย ปลูกไว้ที ่

สวนสุชาติ จังหวัดนครปฐม และคัดเลือกต้นแม่พันธุ ์ท่ีดี มีลักษณะประจ�าพันธุ ์ คือ เมล็ดนิ่ม รสชาติหวาน  

เนือ้สีแดงสด หลังจากนัน้ได้ขยายพันธุโ์ดยวธิกีารเสยีบยอดและทาบกิง่ ซึง่ขณะนีม้ต้ีนพนัธุท์บัทมิ ประมาณ 3,000–

3,500 ต้น

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภท ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก 

ต้น ต้นอายุ 1.5 ปี มีความสูงประมาณ 2.0 เมตร เส้นรอบโคนต้น 10.0 เซนติเมตร ล�าต้น 

 ไม่มีหนาม สีเปลือกล�าต้นมีสีเขียวอมน�้าตาล

ใบ ใบเด่ียว ออกตรงกนัข้าม มคีวามกว้าง 1.5 เซนตเิมตร ยาว 5.0 เซนตเิมตร รปูร ีปลายใบแหลม  

 ขอบใบหยัก โคนสอบ ผิวใบด้านบนเป็นมัน ผิวใบด้านล่างเห็นเส้นกลางใบ ชัดเจน ใบสีเขียวเข้ม

ดอก ออกเด่ียวๆ หรือออกเป็นช่อท่ีซอกใบและปลายยอด กลบีดอกสแีดงอมส้ม มกีลบีดอก 6–9 กลบี  

 กลีบดอกกว้าง 2.0 เซนติเมตร ยาว 2.5 เซนติเมตร ความยาวของช่อดอก 5.0–5.5 เซนติเมตร

ผล ผลกลม ผิวเรียบ สีแดงเข้ม ขนาดผลกว้าง 15.0 เซนติเมตร ยาว 14.0 เซนติเมตร ผลโตเต็มที่ 

 มีน�้าหนักเฉลี่ย 400–700 กรัมต่อผล

เมล็ด เมล็ดนิ่ม สีน�้าตาลอ่อน มีจ�านวนมาก เนื้อหุ้มเมล็ดสีแดงเข้ม

ลักษณะอื่น ๆ ก. ติดดอกออกผลเร็ว หลังปลูกประมาณ 6 เดือน ให้ผลดกออกตลอดทั้งปี

 ข. ปลูกได้ทุกพื้นที่ของประเทศไทย ปลูกง่ายโตเร็ว ทนแล้งได้ดี

 ค. รสชาติหวาน มีเนื้อมาก เนื้อสีแดงสด กลิ่นหอม เมล็ดนิ่ม รับประทานได้ทั้งเมล็ด
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ทับทิมพันธุ์เด่นตะวัน
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35. ทับทิมพันธุ์เพชรอัมพร

ชื่อไทย  ทับทิม   ชื่อวิทย�ศ�สตร ์  Punica granatum L.

ชื่อส�มัญ Pomegranate  ชื่อวงศ์   LYTHACEAE  

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  243/2548  ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 

โดย  นายปกรณ์ แก้วมหา

ที่อยู่ 83 หมู่ 3 ต�าบลพระประโทน อ�าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

แหล่งท่ีมาและประวัติ
 เป็นทับทิมที่น�าพันธุ์มาจากประเทศอินเดีย น�ามาปลูกโดยการเพาะเมล็ดได้ต้นทับทิมจ�านวน  

30 ต้น ดแูลจนให้ผลผลติ พบว่ามอียู่ 10 ต้น ทีล่กัษณะแตกต่างจากพนัธุเ์ดมิ คอื ดอกสส้ีม ผลดบิมสีเีขยีวอมส้ม  

เนือ้สชีมพอู่อน เมล็ดนิม่ รสชาตหิวาน จงึได้น�าไปขยายพนัธุโ์ดยการทาบกิง่และเสยีบยอด แล้วตัง้ชือ่ว่า “เพชรอมัพร” 

ซึ่งขณะนี้มีประมาณ 1,000–1,500 ต้น

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภท ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก 

ต้น ต้นอาย ุ 1 ปี มคีวามสูงประมาณ 1.2–1.5 เมตร เส้นรอบโคนต้นประมาณ 6.0–8.0 เซนตเิมตร  

 สีของเปลือกล�าต้นสีเขียวอมน�้าตาล

ใบ ใบออกตรงข้ามกัน มีความกว้าง 1.0 เซนติเมตร ยาว 5.0–6.0 เซนติเมตร ปลายใบทู่ หรือ 

 เป็นรอยเว้าแหลมตรงกลาง ใบมีสีเขียวเข้ม

ดอก กลีบดอกมีสีส้มอ่อน มีความกว้าง 2.0 เซนติเมตร ยาว 2.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงสีส้ม 

 อมแดง ช่อดอกมีความยาว 5.0 เซนติเมตร

ผล ผลกลม มีความกว้าง 15.0–16.0 เซนติเมตร มีความยาว 15.0 เซนติเมตร ผลดิบมีสีเขียว 

 อมส้ม และมีสีส้มอมแดงตอนสุก ผลโตเต็มที่มีน�้าหนักเฉลี่ย 400–700 กรัมต่อผล

เมล็ด เมล็ดสีขาวอมเหลือง เนื้อหุ้มเมล็ดสีชมพู 

ลักษณะอื่น ๆ ก. ติดดอกออกผลเร็ว หลังปลูกประมาณ 6 เดือน 

 ข. เมล็ดนิ่มรับประทานได้ทั้งเมล็ด เนื้อสีชมพู มีรสชาติหวาน
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ทับทิมพันธุ์เพชรอัมพร
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36. มะยงชิดพันธุ์เพชรก�าแพง

ชื่อไทย  มะยงชิด  ชื่อวิทย�ศ�สตร ์  Bouea oppositifolia (Roxb.) Meisn.

ชื่อส�มัญ Plum mango  ชื่อวงศ ์   ANACARDIACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  244/2548   ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548

โดย  นายวิจิตร ไกรสรสวัสดิ์

ที่อยู่ 363/1 ถนนเทศา 2 ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดก�าแพงเพชร 62000

แหล่งท่ีมาและประวัติ
 เมื่อปี พ.ศ. 2542 นายวิจิตร ไกรสรสวัสดิ์ ได้ซื้อต้นมะยงชิด ที่ไม่ทราบชื่อพันธุ์แน่ชัด แต่ได้

ทราบจากการบอกกล่าวว่าชื่อพันธุ์ไข่ เพราะว่ามีขนาดผลเท่ากับไข่ไก่ ซึ่งมีแหล่งปลูกอยู่ท่ีจังหวัดนนทบุรี และในปี  

พ.ศ. 2543 ได้น�าไปปลูกไว้ที่สวนคลองมดแดง การ์เด้น เลขที่ 199 หมู่ 7 ต�าบลโป่งน�้าร้อน อ�าเภอคลองลาน  

จังหวัดก�าแพงเพชร และปี พ.ศ. 2547 มะยงชิดให้ผลผลิต ออกผลดก ผลมีขนาดใหญ่ เมล็ดลีบ จึงตั้งชื่อให้ว่า  

พันธุ์เพชรก�าแพง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ชนิด ไม้ผลยืนต้น

ต้น ต้นอายุประมาณ 6–7 ปี มขีนาดเส้นรอบโคนต้นประมาณ 35.0 เซนตเิมตร เส้นผ่านศนูย์กลาง 

 ทรงพุ่มประมาณ 3.5 เมตร ความสูงของต้น 4.0 เมตร ล�าต้นมีเปลือกสีน�้าตาล

ใบ ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม มีความกว้างประมาณ 3.8 เซนติเมตร ยาวประมาณ 14.0 เซนติเมตร 

 ใบรูปรี โคนใบแหลม ปลายใบแหลม ไปถึงเรียวแหลม ใบสีเขียวเข้ม ก้านใบมีความยาว  

 2.0 เซนติเมตร

ดอก ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบ ยาว 7.0–16.0 เซนติเมตร ดอกมีสีเหลือง

ผล ผลมีขนาดกว้างประมาณ 4.5 เซนติเมตร ยาว 6.4 เซนติเมตร ผลดิบเปลือกผลสีเขียวและ 

 มีสีเหลืองอมส้มเมื่อผลสุก เนื้อมีความหนา 4.2 เซนติเมตร เนื้อมีสีเหลืองอมส้ม จ�านวนผล  

 ที่น�้าหนัก 1 กิโลกรัม เท่ากับ 14–18 ผล

เมล็ด เมล็ดมีสีม่วงอ่อน 

ลักษณะอื่น ๆ  ก. ขนาดผลใหญ่ มีเนื้อมาก เมล็ดลีบ

 ข. ให้ผลดก
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มะยงชิดพันธุ์เพชรกำ�แพง
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37. มะยงชิดพันธุ์เพชรกลางดง

ชื่อไทย  มะยงชิด  ชื่อวิทย�ศ�สตร ์ Bouea oppositifolia (Roxb.) Meisn.

ชื่อส�มัญ Plum mango  ชื่อวงศ์   ANACARDIACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  245/2548   ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548

โดย  นายวิจิตร ไกรสรสวัสดิ์

ที่อยู่ 363/1 ถนนเทศา 2 ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดก�าแพงเพชร 62000

แหล่งท่ีมาและประวัติ
 เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2541 นายวิจิตร ไกรสรสวัสด์ิ ได้ซื้อต้นมะยงชิดจาก ต�าบลกลางดง  

อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผู้ขายแจ้งว่าเป็นพันธุ์ที่น�ามาจากจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งไม่ทราบชื่อพันธุ์ แล้ว

น�ามาขยายพันธุ์โดยการเสียบยอด และปี พ.ศ. 2543 ได้น�ามาปลูกไว้ที่สวนคลองมดแดง การ์เด้น เลขที่ 199  

หมู่ 7 ต�าบลโป่งน�้าร้อน อ�าเภอคลองลาน จังหวัดก�าแพงเพชร ในปี พ.ศ. 2547 มะยงชิดให้ผลผลิต ให้ผลดก  

ผลมีขนาดใหญ่ เมล็ดลีบ ได้ตั้งชื่อมะยงชิดพันธุ์นี้ว่า เพชรกลางดง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ชนิด ไม้ผลยืนต้น

ต้น ต้นอายุประมาณ 5–6 ปี มีขนาดเส้นรอบโคนต้นประมาณ 30.0 เซนติเมตร เส้นผ่าน 

 ศูนย์กลางทรงพุ่มประมาณ 3.0 เมตร ความสูงของต้น 3.0 เมตร สีเปลือกล�าต้นมีสีน�้าตาล

ใบ ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม มีความกว้างประมาณ 3.0 เซนติเมตร ความยาว 12.0 เซนติเมตร รูปรี  

 โคนใบแหลม หรือรูปลิ่ม ปลายใบแหลมไปจนถึงเรียวแหลม ใบสีเขียวเข้ม 

ดอก ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบ ยาว 7.0–16.0 เซนติเมตร ดอกมีสีเหลือง

ผล ผลมีขนาดกว้างประมาณ 5.2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 7.2 เซนติเมตร ผลดิบเปลือกผล 

 มีสีเขียว และมีสีเหลืองอมส้มเม่ือผลสุก เนื้อมีความหนา 4.1 เซนติเมตร เนื้อมีสีเหลืองอมส้ม  

 จ�านวนผลที่น�้าหนัก 1 กิโลกรัมเท่ากับ 14–18 ผล

เมล็ด เมล็ดมีสีม่วงอ่อน ขนาดของเมล็ดกว้าง 2.5 เซนติเมตร ยาว 6.0 เซนติเมตร

ลักษณะอื่น ๆ ก. มีรสชาติหวานอมเปรี้ยว

 ข. เป็นพันธุ์เบา ให้ผลผลิตเร็ว
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มะยงชิดพันธุ์เพชรกล�งดง
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38. มะปรางพันธุ์เพชรคลองลาน

ชื่อไทย  มะปราง  ชื่อวิทย�ศ�สตร ์  Bouea oppositifolia (Roxb.) Meisn.

ชื่อส�มัญ Plum mango  ชื่อวงศ ์   ANACARDIACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  246/2548  ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548

โดย  นายวิจิตร ไกรสรสวัสดิ์

ที่อยู่ 363/1 ถนนเทศา 2 ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดเพชรก�าแพง 62000

แหล่งท่ีมาและประวัติ
 เมือ่ประมาณ ปี พ.ศ. 2544 นายวจิติร ไกรสรสวสัดิ ์ได้ซือ้ต้นมะปรางทีใ่ห้ผลผลติแล้ว ซึง่ปลกู 

อยู่ที่ ต�าบลเมืองบางยม อ�าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จ�านวน 3 ต้น ไม่ทราบชื่อพันธุ์ ได้ท�าการขุดย้ายไป 

ปลูกไว้ที่สวนคลองมดแดง การ์เด้น เลขที่ 199 หมู่ 7 ต�าบลโป่งน�้าร้อน อ�าเภอคลองลาน จังหวัดก�าแพงเพชร และ

ตั้งชื่อมะปรางพันธุ์นี้ว่า เพชรคลองลาน ซึ่งมีลักษณะให้ผลดก ผลมีขนาดใหญ่

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ชนิด ไม้ผลยืนต้น

ต้น ต้นอายุประมาณ 14–16 ปี มีขนาดเส้นรอบโคนต้นประมาณ 60.0 เซนติเมตร เส้นผ่าน 

 ศูนย์กลางทรงพุ่มประมาณ 6.0–7.0 เมตร ความสูงของต้น 8.0–10.0 เมตร สีเปลือกล�าต้น 

 สีเทา

ใบ ใบรปูไข่ขอบขนานไปจนถงึรปูหอก หรอืรปูร ีขนาดกว้าง 4.3 เซนตเิมตร ยาว 14.0 เซนตเิมตร  

 ใบเดีย่ว ออกตรงกนัข้าม โคนใบแหลม ปลายใบแหลมจนถึงเรยีวแหลม ก้านใบยาว 1.5 เซนตเิมตร  

 ใบสีเขียวเข้ม

ดอก ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบ ยาว 8.0–18.0 เซนติเมตร ดอกมีสีเหลือง

ผล ผลมีขนาดกว้างประมาณ 5.1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 7.5 เซนติเมตร ผลดิบเปลือกผล 

 มีสีเขียวอ่อน และมีสีเหลืองอมส้มเมื่อผลสุก เนื้อมีความหนา 4.0 เซนติเมตร เนื้อมีสีเหลือง 

 อมส้ม จ�านวนผลที่น�้าหนัก 1 กิโลกรัม เท่ากับ 14–18 ผล

เมล็ด เมล็ดมีความกว้างประมาณ 2.2 เซนติเมตร ยาว 5.5 เซนติเมตร เมล็ดมีสีม่วงอ่อน 

ลักษณะอื่น ๆ  ก. มีรสชาติหวาน รับประทานแล้วไม่คันคอ

 ข. ผลมีขนาดใหญ่ เมล็ดมีขนาดเล็ก
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มะปร�งพันธุ์เพชรคลองล�น
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39. ชมพู่พันธุ์แดงชมพู

ชื่อไทย  ชมพู่  ชื่อวิทย�ศ�สตร ์ Syzygium samarangense (Blume) Merr. & L. M. Perry

ชื่อส�มัญ Java apple ชื่อวงศ ์  MYRTACEAE   

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  247/2548  ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548

โดย  นายนรินทร์ วัฒนะอนุรักษ์

ที่อยู่ 41 หมู่ 2 ต�าบลหลักสอง อ�าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120

แหล่งท่ีมาและประวัติ
 นายนรินทร์ วัฒนะอนุรักษ์ ได้น�าต้นพันธุ์ชมพู่มาจากประเทศอินโดนีเซีย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546  

และได้ปลูกทดสอบการเจริญเติบโตและตรวจสอบคุณภาพผลผลิตอยู่ที่อ�าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งชื่อ

ชมพู่พันธุ์นี้ว่า “แดงชมพู”

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภท ไม้ยืนต้น กลุ่มไม้ผลเมืองร้อน

ต้น ต้นอายุประมาณ 2.5 ปี มีความสูงประมาณ 2.0 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางล�าต้นประมาณ  

 10.0 เซนติเมตร แตกกิ่งเป็นพุ่ม เปลือกมีสีน�้าตาลอมเทา กิ่งอ่อนมีสีเขียวปนน�้าตาล

ใบ ใบเด่ียว ออกตรงกันข้าม ตัวใบมีลักษณะรูปป้อมกลางใบปลายใบแหลม ฐานใบกลม กลางใบ 

 กว้าง เมื่อโตเต็มที่กว้างประมาณ 9.0–10.0 เซนติเมตร ยาวประมาณ 18.0–20.0 เซนติเมตร  

 เส้นกลางใบและเส้นใบเห็นได้ชัด ด้านบนใบมีสีเขียวเข้ม ด้านล่างของตัวใบสีเขียวอ่อน 

ดอก เป็นดอกเด่ียว จะพบดอกได้หลายที่ เช่น เกิดที่ซอกระหว่างใบและก่ิง ปลายก่ิง บนก่ิงแขนง  

 ดอกจะมีหลายดอกบนช่อเดียวกัน ตั้งแต่ 3–9 ดอก กลีบดอกมีสีเหลืองอ่อน จ�านวน 5 กลีบ  

 มีก้านชูเกสรเพศผู้จ�านวนมาก ฐานรองดอกกลมอ้วนมีสีเหลืองอ่อน เมื่อไข่ได้รับการผสมแล้ว 

 ฐานรองดอกจะขยายตัวเป็นผลต่อไป

ผล ผลเดี่ยว รูปร่างทรงระฆัง ตรงกลางพองออก ผิวเปลือกมีสีเขียวอ่อน เมื่อแก่ผิวจะเปลี่ยนเป็น 

 สีชมพู หรือสีแดง (พบว่ามีท้ังสีชมพูและสีแดงบนต้นเดียวกัน) เนื้อผล มีสีขาว เมื่อผ่าแบ่งครึ่ง 

 ตามความยาวของผล พบว่าเป็นเนื้อเชื่อมกันเต็มไม่มีช่องว่างภายในผล เนื้อกรอบ และนุ่ม 

 ผสมกันไม่แข็งกระด้าง รสชาติหวานมีค่าความหวานประมาณ 9–10 องศาบริกซ์ มีกลิ่น 

 หอมอ่อนๆ เฉพาะตัว น�้าหนักประมาณ 120–150 กรัม ถ้าดูแลรักษาดีผลโตถึง 200 กรัม

เมล็ด  ส่วนใหญ่ไม่มเีมลด็ แต่บางครัง้พบว่ามเีมลด็ขนาดเลก็ฝังอยูใ่นเนือ้ตรงกลางผล

ลกัษณะอืน่ ๆ ก. เจรญิเตบิโตเรว็ สามารถให้ผลผลติภายใน 1 ปี หลงัปลกู

 ข. มขีัว้ผลเหนยีวเป็นพิเศษ ผลจงึไม่ร่วงง่าย

 ค. ติดผลดก มีผลทะวายตลอดปีแต่ให้ผลผลิตมากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์–มีนาคม

 ง. ผลมเีนือ้เตม็ไม่กลวง
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ชมพู่พันธุ์แดงชมพู
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40. ขนุนพันธุ์จ�าปาบ้านแพ้ว

ชื่อไทย  ขนุน  ชื่อวิทย�ศ�สตร ์ Artocarpus heterophyllus Lam.

ชื่อส�มัญ Jackfruit ชื่อวงศ ์  MORACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  248/2548  ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548

โดย  นายนรินทร์ วัฒนะอนุรักษ์

ที่อยู่ 41 หมู่ 2 ต�าบลหลักสอง อ�าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120

แหล่งท่ีมาและประวัติ
 ปี พ.ศ. 2535 นายนรินทร์ วัฒนะอนุรักษ์ ได้น�าต้นพันธุ์ขนุนต้นเตี้ยมาจากประเทศอินโดนีเซีย  

โดยคัดต้นที่มีลักษณะดีที่สุดจากขนุนสายพันธุ์ต้นเต้ียท่ีมีปลูกอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย ท�าการปลูกทดสอบคุณภาพ

ของผลผลิตและสภาพความเตี้ยของต้นขนุนอยู่ที่อ�าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ต้นขนุนสามารถเจริญเติบโต 

ได้ดีและยังคงมีสภาพต้นเตี้ยแคระเหมือนเดิมและผลผลิตมีคุณภาพดีด้วยและให้ชื่อว่า “จ�าปาบ้านแพ้ว”

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภท ไม้ยืนต้น กลุ่มไม้ผลเมืองร้อน 

ต้น ต้นอายุ 12 ปี มคีวามสงูประมาณ 4.0 เมตร เส้นผ่านศนูย์กลางล�าต้นประมาณ 12.0 เซนตเิมตร  

 มีกิ่งก้านขนาดเล็ก ข้อถี่ 

ใบ ใบเดี่ยว ตัวใบมีลักษณะรูปไข่รีเล็กน้อย ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบไม่เป็นคลื่น ฐานใบ 

 รูปลิ่ม เนื้อใบเรียบ มีสีเขียวเข้ม เป็นมัน เส้นกลางใบชัดเจนมีสีเหลืองอ่อน ใบกว้างประมาณ  

 6.0 เซนติเมตร ยาว 8.0 เซนติเมตร ก้านใบยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร

ดอก ออกดอกตามล�าต้นและกิ่งแขนงด้านล่าง ช่อดอกเพศผู้มีสีเขียวและมีขนาดเล็ก ช่อดอกเพศเมีย  

 มีสีเขียว ก้านช่อดอกมีขนาดเล็กยาว

ผล ผลรวม มรีปูร่างค่อนข้างกลม เปลอืกมีสเีขียวอมเหลอืง มหีนามขนาดเลก็และถี ่ผลหนกัประมาณ  

 3.5–4.0 กิโลกรัม ผลมีขนาดกว้างประมาณ 18.0–20.0 เซนติเมตร และยาวประมาณ  

 20.0–22.0 เซนติเมตร เปลือกหนาปานกลาง ยวงหรือเนื้อมีสีเหลืองจ�าปา รสชาติหวาน 

 และกรอบ เนือ้หนาประมาณ 0.5–0.7 เซนตเิมตร มค่ีาความหวานประมาณ 18–19 องศาบรกิซ์  

 ซังมีขนาดเล็ก สีเหลืองอ่อน มียวงหรือเนื้อคิดเป็น 45 เปอร์เซ็นต์ ของน�้าหนักผลเฉลี่ย

เมล็ด รูปร่างกลมรี มีสีน�้าตาลอ่อน มีขนาดเล็ก

ลักษณะอื่น ๆ ก. เป็นขนุนต้นเตี้ยแคระ สามารถออกผลเมื่ออายุเพียง 1 ปี ในขณะที่ต้นมีความสูงประมาณ  

   0.8 เมตร

 ข. สามารถปลูกเป็นไม้ประดับในกระถางได้ดีเนื่องจากต้นจะมีขนาดเล็ก เจริญเติบโตช้า  

   และสามารถให้ผลผลิตได้ด้วย

 ค. ผลมีขนาดเล็ก น�้าหนักประมาณ 3–4 กิโลกรัม และทรงผลค่อนข้างกลมสม�่าเสมอ 

  ใกล้เคียงกัน สามารถบรรจุกล่องเพื่อการส่งออกได้ดี ขณะเดียวกันผลมีขนาดเล็กเหมาะ 

  ส�าหรับการบริโภคในครอบครัวขนาดเล็กได้พอดี
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ขนุนพันธุ์จำ�ป�บ้�นแพ้ว

   ง. ให้ผลผลิตทะวายตลอดปี แต่มีผลดกมากช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม

   จ. มีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 110–120 วันหลังจากดอกบาน
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41. มะละกอพันธุ์ครั่ง 

เปลี่ยนชื่อเป็นมะละกอพันธุ์ครั่งตักสิล�
ชื่อไทย  มะละกอ ชื่อวิทย�ศ�สตร์ Carica papaya L.

ชื่อส�มัญ Papaya ชื่อวงศ์  CARICACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  249/2548   ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2549

โดย  นายไมตรี อินทรลักษณ์

ที่อยู่ ถนนขอนแก่น–กาฬสินธุ์ ต�าบลเสือเฒ่า อ�าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160

ข้อมูลท่ีมีการแก้ไข
ชื่อพันธุ ์ ครั่งตักสิลา

โดย นายประยูร สุวรรณค�า

ที่อยู่ เลขที่ 75 หมู่ 8 ถนนขอนแก่น–ยางตลาด ต�าบลเสือเฒ่า อ�าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560

แหล่งท่ีมาและประวัติ
 มะละกอพันธุ ์ครั่ง เป็นมะละกอที่ได้จากการคัดเลือก โดยการรวบรวมพันธุ์มะละกอของ 

เกษตรกรในต�าบลหนองบัว อ�าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยได้คัดเลือกต้นพันธุ์มะละกอของเกษตรกร 

ที่มีลักษณะบริเวณล�าต้นมีจุดประสีแดงอมม่วงและบริเวณก้านใบของต้นอ่อนมีสีม่วงอ่อนแต่เมื่ออายุมากขึ้น 

สีจะจางลง ซ่ึงได้ปลูกคัดเลือกพันธุ์ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2545–2548 โดยได้คัดเลือกต้นแม่พันธุ์ที่มีลักษณะต้นเตี้ย  

มีผลขนาดใหญ่และยาว ผลมีร่องข้างผลยาวตลอดหัวท้ายผล

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภท ไม้พุ่มยืนต้น กลุ่มไม้ผลเขตร้อน 

ต้น ล�าต้นเด่ียว อวบน�้า ต้นเตี้ย สูงเฉล่ีย 1.8 เมตร เส้นรอบวงโคนต้นเฉลี่ย 30.5 เซนติเมตร  

 บริเวณล�าต้นมีจุดประสีแดงอมม่วง (Purple–Violet Group 80A) และจะหนาแน่น ที่บริเวณ 

 ข้อปล้องใต้และเหนือฐานใบ

ใบ ใบเว้าหยักมี 9 แฉก ใบมีสีเขียวเข้ม ปลายใบโค้งงอลงเล็กน้อยใบที่สมบูรณ์เต็มที่ มีความยาว 

 เฉลีย่ 85.0 เซนตเิมตร กว้างเฉลีย่ 72.0 เซนตเิมตร ความยาวของก้านใบเฉลีย่ 97.0 เซนตเิมตร  

 (วัดจากโคนถึงปลายใบ) ก้านใบเมื่อต้นมีอายุ 1–3 เดือน จะมีสีขาวนวลและมีจุดละเอียดเล็กๆ  

 สีแดงอมม่วงระหว่างโคนก้านใบจนเกือบถึงปลายก้านใบ เมื่อต้นสมบูรณ์เต็มที่มะละกอติดผล 

 มากขึ้น สีแดงอมม่วงบริเวณดังกล่าวก็จะค่อยจางลงเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อน (Yellow–Green  

 Group 146D)

ดอก/ช่อดอก ดอกเป็นดอกเดี่ยวและดอกช่อ ดอกสีเหลืองอ่อน (Yellow Group 2 D) พบทั้งต้นที่มีเฉพาะ 

 ดอกเพศเมีย ต้นที่มีเฉพาะดอกเพศผู้และต้นที่มีดอกสมบูรณ์เพศ โดยต้นที่มีดอกสมบูรณ์เพศ 

 จะมีดอกเพศผู้อยู่จ�านวนน้อยในช่อดอก
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ผล    ผลจากต้นทีม่ดีอกสมบรูณ์เพศหรอืดอกกะเทยจะมผีลทีย่าว มจี�านวนมาก แต่กยั็งมผีลทีส่ัน้  

   ท่ีเกดิจากดอกตัวเมยีเพยีงเลก็น้อย ผลทีเ่กิดจากดอกสมบรูณ์เพศมลีกัษณะยาวตรง ไหล่สอบ 

   เข้าหาขัว้ผล ฐานผลป้านหรอืแหลม ปลายผลแหลม ความยาวของผลเฉลีย่ 47.0 เซนตเิมตร  

   ความหนาเนื้อเฉลี่ย 2.15 เซนติเมตร ช่องว่างภายในผลกว้างเฉลี่ย 5.2 เซนติเมตร 

   เส้นผ่านศูนย์กลางผลเฉลี่ย 9.0 เซนติเมตร น�้าหนักผลเฉลี่ย 1.9 กิโลกรัม ผลที่เกิดจากต้น 

   เพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 35.7 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางผลเฉลี่ย 12.2 เซนติเมตร  

   ช่องว่างกลางผล กว้างเฉลี่ย 7.5 เซนติเมตร ผลทั้งสองแบบเมื่อสมบูรณ์เต็มที่มีสีเขียวเข้ม  

   (Green Group 137B) ผิวไม่เรียบ มีร่องผลพาดยาวตามความยาวผล 5 ร่อง ผลสุก 

   มีสีแดงอมส้ม (Orange–Red Group 34A) ความหวานเฉลี่ย 12.7 องศาบริกซ์

เมล็ด   จ�านวนเมล็ดเฉลี่ย 250 เมล็ดต่อผลน�้าหนักแห้ง 1.38 กรัมต่อ100 เมล็ด (ที่ระดับความชื้น  

   13–14 เปอร์เซน็ต์) และมเีปอร์เซน็ต์ ความงอก 85 เปอร์เซน็ต์ (ที ่60 วัน หลงัการเก็บเข้า 

   ห้องเย็น)

ลักษณะอื่น ๆ    ก. เป็นมะละกอทีม่คีวามกรอบ สเีนือ้ผลดบิมสีขีาวขุน่ (ไม่แข็งกระด้าง) มคีวามหวานเล็กน้อย  

    ลักษณะของปลายใบทุกแฉกจะงอลงเล็กน้อย 

   ข. หลังจากปลูกไปได้ประมาณ 6 เดือน สามารถเก็บผลดิบมาเพื่อใช้ส�าหรับท�าส้มต�าได้ 

   ค. ให้ผลผลิตเฉลี่ย 13,728 กิโลกรัมต่อไร่ 

มะละกอพันธุ์ครั่งตักสิล�

พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518  เล่ม 3 83



42. ล�าดวนพันธุ์ล�าดวนแดง

ชื่อไทย  ล�าดวน   ชื่อวิทย�ศ�สตร ์  Melodorum fruticosum Lour.

ชื่อส�มัญ White cheesewood  ชื่อวงศ ์   ANNONACEAE  

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  250/2548   ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2549

โดย  นายถนอม ส่งเสริม

ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ต�าบลเมืองเหนือ อ�าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

แหล่งท่ีมาและประวัติ
 ล�าดวนแดง เป็นพันธุ์ล�าดวนที่คาดว่าเกิดจากการกลายพันธุ์ของต้นล�าดวนพันธุ์พื้นเมือง ซึ่ง 

ค้นพบเม่ือปี พ.ศ. 2536 โดยนายคมกรชิ ยอดแก้ว ในสวนป่าภายในบรเิวณโรงเรยีนประชาพฒันาศกึษา ต�าบลอหีล�า่  

อ�าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีลักษณะเป็นสีแดงต่างจากล�าดวนต้นอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะดอกสีเหลืองนวล 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 นายปรีชา เชยชุ่ม ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ร่วมกับนายมงคล จ�าปาทอง  

เจ้าพนักงานการเกษตร 6 ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ในขณะนั้น ได้ศึกษาทดลอง วิธีการขยายพันธุ์ต้นล�าดวนแดง 

เพื่อรักษาสายพันธุ์ไว้ ล�าดวนแดงเป็นพันธุ์ไม้หายากและมีเพียงต้นเดียว ต้นเดิมอาจตายได้ หากไม่มีการบ�ารุงดูแล

รักษาที่ดีและขยายพันธุ์ไว้ จึงได้ด�าเนินการขยายพันธุ์ไว้จ�านวนหนึ่ง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภท ไม้พุ่มยืนต้น ไม้ผลัดใบเรือนยอดรูปกรวยหนาทึบ

ต้น ต้นอาย ุ18 ปี มคีวามสงูประมาณ 12.0 เมตร มขีนาดเส้นรอบโคนต้นประมาณ 50.0 เซนตเิมตร  

 เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่มประมาณ 6.0 เมตร ล�าต้นมีเปลือกสีน�้าตาล แตกขรุขระเป็นสะเก็ด  

 กิ่งอ่อนแตกใหม่มีสีเขียวอ่อน

ใบ ใบเด่ียวสเีขยีวคล�า้เรยีงสลบั แผ่นใบรปูขอบขนานหรอืรปูใบหอก ผวิใบเรยีบเกลีย้งกว้างประมาณ  

 2.5–4.0 เซนติเมตร ยาวประมาณ 5.0–11.5 เซนติเมตร ปลายใบแหลมฐานใบสอบหรือมน

ดอก ดอกเดี่ยวสีแดง ออกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ก้านดอกยาว 2.0–3.0 เซนติเมตร กลีบดอก 

 หนาและแข็งมี 6 กลีบ เรียงเป็นสองชั้น ชั้นละ 3 กลีบ กลีบดอกชั้นนอกรูปไข่ ปลายแหลม 

 กลีบกลางออก ปลายกลีบงองุ ้มเข้าเล็กน้อย เมื่อบานแล้วจะโค้งกลับไปทางฐานดอก  

 ดอกบานอยู่ประมาณ 15 วัน ในช่วงเดือน ธันวาคม–มีนาคม

ผล เป็นผลกลุ ่ม ทรงกลม ผลโตเต็มที่ มีขนาดกว้าง 0.6 เซนติเมตร ยาว 0.8 เซนติเมตร  

 เปลือกผลดิบมีสีเขียวเมื่อสุกสีด�า เนื้อมีสีม่วงคล�้า มีความหนา 0.2 เซนติเมตร รสชาติหวาน 

 อมเปรี้ยว

เมล็ด กลมรี มีความกว้างประมาณ 0.4 เซนติเมตร มีความยาวประมาณ 0.6 เซนติเมตร
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ลำ�ดวนพันธุ์ลำ�ดวนแดง
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43. ปาล์มน�า้มนัพนัธุ ์Univanich สายพนัธ์ุ Deli x Yangambi

ชื่อไทย  ปาล์มน�้ามัน  ชื่อวิทย�ศ�สตร ์  Elaeis guineensis Jacq.

ชื่อส�มัญ Oil palm  ชื่อวงศ ์   ARECACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  251/2548  ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2549

โดย  นายพลัฏฐ์ ฐิติณัฐชนน

ที่อยู่ บรษัิท ยูนิวานิชน�า้มนัปาล์ม จ�ากัด (มหาชน) 258 หมู ่2 ถนนอ่าวลกึ–แหลมสกั ต�าบลอ่าวลกึใต้  

 อ�าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 81110

แหล่งท่ีมาและประวัติ
 ปาล์มน�้ามันพันธุ์ Univanich สายพันธุ์ Deli x Yangambi เป็นพันธุ์ปาล์มน�้ามันที่เกิดจาก 

การผสมระหว่างต้น แม่พันธุ์คือ แดลี่ ดูร่า (บริษัท ยูนิวานิชน�้ามันปาล์ม จ�ากัด น�าต้นแม่มาจากแหล่งชามเมอลา  

(Chemera) ประเทศมาเลเซีย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 จ�านวน 2,860 ต้น และจาก PLC (Plantation Lever Congo)  

ประเทศคองโก น�าเข้าในปี พ.ศ. 2541 อีกจ�านวน 589 ต้น น�ามาปลูกในพื้นที่สวนไทยอุตสาหกรรม  

ต�าบลปลายพระยา อ�าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี และได้ด�าเนินการคัดเลือกจนกระทั่งได้ต้นแม่พันธุ์ที่ม ี

ลกัษณะทีด่)ี กับต้นพันธุพ่์อ คือ ยันแกมบี (บรษัิท ยนูวิานชิน�า้มนัปาล์ม จ�ากัด น�าต้นพนัธ์ุพ่อมาจากแหล่ง ยนัแกมบี  

(Yangambi) ประเทศคองโก, โลเบ ประเทศแคมเมอรูน และโพเบ ประเทศเบนิน ระหว่างปี พ.ศ. 2530–2533 

จ�านวน 142 สายพนัธ์ุ จ�านวน 6,763 ต้น น�ามาปลกูในพืน้ที ่สวนเจยีรวานชิ ต�าบลปลายพระยา อ�าเภอปลายพระยา  

จังหวัดกระบี่ และได้ด�าเนินการคัดเลือกจนกระท่ังได้ต้นพ่อพันธุ์ที่มีลักษณะที่ดี)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ชนิด ปาล์มน�้ามัน

ประเภท ไม้ยืนต้น ใบเลี้ยงเดี่ยว อายุยืน

ร�ก รากแขนง

ต้น ล�าต้นตั้งตรง มีทางใบ 8 ทาง ล้อมรอบ ความสูงเฉลี่ยปีละ 0.36–0.40 เซนติเมตรต่อปี

ใบ ใบประกอบขนนก สีเขียวอ่อนถึงเข้ม ก้านใบสีเขียวเป็นส่วนใหญ่ อาจมีสีส้มปะปนบ้าง ทางใบ 

 ยาวประมาณ 6–8 เมตร ความยาวใบย่อยยาวประมาณ 108–122 เซนติเมตร ความกว้าง 

 ใบย่อยกว้างประมาณ 5.1–5.3 เซนติเมตร 

ดอก/ช่อดอก  มดีอกเพศผูแ้ละดอกเพศเมียอยูบ่นต้นเดยีวกัน ช่อดอกเพศเมยียาวประมาณ 35–45 เซนตเิมตร  

 ช่อดอกเพศผู้ยาวประมาณ 40–50 เซนติเมตร

ทะล�ย ทะลายมีขนาดปานกลางถึงค่อนข้างใหญ่ น�้าหนักทะลายประมาณ 14–16 กิโลกรัม (อายุครบ  

 6 ปี) เมื่อปลูกในพื้นที่เหมาะสม และประมาณ 8–10 กิโลกรัม (อายุครบ 6 ปี) เมื่อปลูกใน 

 พื้นที่เหมาะสมปานกลาง เมื่อต้นปาล์มโตเต็มที่ มีจ�านวนทะลาย 8–12 ทะลายต่อปี

ผล/เมล็ด ผลมีสีน�้าตาลด�า เมื่อสุกเต็มที่มีสีแดง น�้าหนักผลประมาณ 10–30 กรัมต่อผล กะลาบาง
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ลักษณะอื่น ๆ   ก. สามารถให้ผลผลิตเร็วกว่าปกติเล็กน้อย หรือเมื่ออายุครบ 24 เดือน หากบ�ารุงรักษาดี

   ข. ให้ผลผลิตประมาณ 3.98 ถึง 5.35 ตันต่อไร่ เมื่อปลูกในพื้นท่ีเหมาะสมปานกลางถึง 

    เหมาะสมมาก หรือในพื้นที่ที่มีปริมาณฝนตกพอเพียงและสม�่าเสมอตามล�าดับ

   ค. มีเปอร์เซ็นต์น�้ามันในทะลายระหว่าง 24–29 เปอร์เซ็นต์

   ง. องค์ประกอบของทะลายมีน�้าหนักเปลือกนอกสดต่อผลมากกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ และมี 

    น�้าหนักกะลาต่อผลน้อยกว่า 8 เปอร์เซ็นต์

ป�ล์มนำ้�มันพันธุ์ Univanich  
ส�ยพันธุ์ Deli x Yangambi
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44. กระชายด�าพันธุ์ภูเรือ 10

ชื่อไทย  กระชายด�า  ชื่อวิทย�ศ�สตร์  Kaempferia parviflora Wall. ex Baker

ชื่อส�มัญ Thai black ginger  ชื่อวงศ ์   ZINGIBERACEAE  

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  252/2548  ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2549

โดย  นายศักดิ์ เพ่งผล

ที่อยู่ ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเลย 81 หมู่ 8 ต�าบลนาโป่ง อ�าเภอเมือง  

 จังหวัดเลย 42000

แหล่งท่ีมาและประวัติ
 กระชายด�าพันธุภ์เูรอื 10 (ร่มเกล้า) เป็นกระชายด�าทีค่ดัเลือกได้จากการรวบรวมพนัธุก์ระชายด�า 

จากแหล่งปลูกการค้าต่างๆ ในจังหวัดเลย พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ ในปี พ.ศ 2545 โดยสายพันธุ์นี้รวบรวมจาก

บ้านร่มเกล้า หมู่ที่ 4 ต�าบลเนินเพิ่ม อ�าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ท�าการปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ใน 4 พื้นที ่

ทดสอบในปี พ.ศ. 2546–2547 ได้แก่ ศนูย์บรกิารวชิาการด้านพชืและปัจจยัการผลติเลย (ภเูรอื)  ศนูย์วจิยัพชืสวน 

ล�าปาง  ศนูย์วจิยัเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ส่วนเกษตรทีส่งูแม่จอนหลวง) และแปลงเกษตรกร บ้านร้องขีเ้หล็ก หมูท่ี ่ 7  

ต�าบลเชิงดอย อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ แล้วท�าการปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ใน 6 พื้นที่ทดสอบในปี  

พ.ศ. 2547–2548 ได้แก่ ศูนย์วิจัยพืชสวนกาญจนบุรี  ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตนครพนม   

ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเลย (ภูเรือ)  ศูนย์วิจัยพืชสวนแพร่  ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

(ส่วนเกษตรที่สูงแม่จอนหลวง) และแปลงเกษตรกร บ้านร้องขี้เหล็ก หมู่ที่ 7 ต�าบลเชิงดอย อ�าเภอดอยสะเก็ด  

จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสายพันธุ์ภูเรือ 10 (ร่มเกล้า) นี้ ได้รับการคัดเลือกโดยมีคะแนนความพึงพอใจของผู้ประกอบ 

การผลิตและจ�าหน่ายกระชายด�าสงูทีส่ดุ สบืเนือ่งจากลกัษณะเด่นประจ�าพนัธุท์ีม่สีเีนือ้ในเหง้าสม่ีวงด�ามสีารประกอบ 

ฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเหง้าสูง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิดพืช กระชายด�า (Kaempferia parviflora Wall. ex Baker), Krachai–Dam

ประเภท พืชล้มลุกใบเลี้ยงเดี่ยว วงศ์ขิง

ร�ก เป็นเส้นยาวคดเค้ียว มีความยาวเฉลี่ย 18.8 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางราก (ห่างจาก 

 เหง้า 1 เซนติเมตร) ยาว 22.02 มิลลิเมตร

ต้น ตัง้ตรง อวบน�า้ มลี�าต้นใต้ดนิ มีกลิน่หอม สูง 27–41 เซนตเิมตร รอบกอยาว 18–35 เซนตเิมตร  

 ใบเกล็ดมีลักษณะบาง สีน�้าตาล ล�าต้นเหนือดินเป็นกาบใบรวมตัวอัดแน่นเป็นชั้นๆ สีเขียว  

 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.65–0.9 เซนติเมตร 

เหง้�หรือหัว  เหง้ากระชายด�ามีลักษณะเป็นข้อๆ รวมกันประกอบเป็นเหง้า ข้อจะเป็นรูปวงกลมและวงรี 

 ตามลักษณะของดินที่ปลูก แต่ละเหง้าย่อยเล็กกว่าข้อของหัวข่า เหง้าย่อยมีขนาดเส้นผ่าน 

 ศูนย์กลาง 1.5–2 เซนติเมตร เหง ้ามีความกว้างเฉลี่ย 2–3 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย  

 4.5–6 เซนติเมตร ผิวด้านนอกสีน�้าตาล เน้ือสีด�าหรือม่วงด�า ค่อนข้างละเอียด เส้นใยน้อย  

 มีกลิ่นหอม ความยาวปล้อง 0.3–0.6 เซนติเมตร 

ใบ ใบเดี่ยวเรียงสลับ ก้านใบเป็นร่องลึก ยาว 7.24 เซนติเมตร กว้าง 2.27 เซนติเมตร ลิ้นใบยาว  

 0.45 เซนติเมตร กว้าง 0.68 เซนติเมตร แผ่นใบ (Blade/Lamina) รูปรี หอกหรือรูปไข่  
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   ยาว 22.26 เซนติเมตร กว้าง 11.38 เซนติเมตร ฐานใบรูปหัวใจ ปลายแหลม ขอบเรียบ  

   เป็นคล่ืน สเีขยีว–แดง เส้นกลางใบจมลกึด้านบน โผล่ด้านล่าง เส้นแขนงใบที ่2 มี 8–10 คู่  

   หลังใบเกล้ียงสีเขียวเข้ม ท้องใบเกลี้ยงสีเขียวอ่อนปนแดง กาบใบ (Sheath) เกลี้ยง ยาว  

   3.36 เซนติเมตร กว้าง 0.45 เซนติเมตร ผิวด้านนอกสีแดงอ่อน หุ้มก้านใบหรือล�าต้น 

ช่อดอก    แบบช่อเชิงลดออกปลายก่ิงยาว 11.26 เซนตเิมตร กว้าง 0.35 เซนตเิมตร ใบประดบัสเีขยีว 

   หุม้ช่อดอกไว้ ยาว 3.68 เซนตเิมตร กว้าง 1.51 เซนตเิมตร ดอก (Flowers) สมมาตรด้านข้าง  

   วงกลีบเลี้ยง (Calyx) เป็นหลอดยาว 1.5–2 มิลลิเมตร กลีบดอกด้านบน (Dorsal petal)  

   มี 1 กลีบ สีขาวใส รูปลิ่ม ยาว 11.88 มิลลิเมตร กว้าง 3 มิลลิเมตร กลีบดอกด้านล่าง  

   (Lateral petals) มี 2 กลีบ สีขาวใส รูปลิ่ม ยาว 11.37 มิลลิเมตร กว้าง 2 มิลลิเมตร  

   กลีบเกสรเพศผู้ท่ีเป็นหมัน (Staminodes) มี 2 กลีบ รูปลิ่ม ปลายสีเหลืองอ่อน ยาว  

   9.12 มิลลิเมตร กว้าง 4 มิลลิเมตร กลีบปาก (Labellum/Lip) มี 1 กลีบ สีม่วง รูปลิ้น  

   ยาว 14.27 มิลลิเมตร กว้าง 11.28 มิลลิเมตร เกสรเพศผู้ท่ีสมบูรณ์ (Fertile stamen)  

   ไม่มีก้านชูอับเรณู รังไข่ (Ovary) อยู่ใต้วงกลีบเกลี้ยง ยอดเกสรเพศเมียมีขน 

ผล   กลมหุม้ด้วยใบประดบั ขนาดเลก็ มเีมลด็ค่อนข้างใหญ่ เมือ่เทยีบกบัขนาดของผล เม่ือแก่จดั 

   ผลจะแตกออกเป็น 3 แฉก เมลด็สามารถน�าไปเพาะขยายพนัธุไ์ด้ แต่อัตราการงอกค่อนข้างต�า่

ลักษณะอื่น ๆ   ก. ไม่ทนทานต่อโรคเน่า ให้ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 350–500 กิโลกรัมต่อไร่ต่อฤดูกาล  

    (ปีที่มีปริมาณน�้าฝนน้อยและสั้น) และมีปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 500–800 กิโลกรัมต่อไร ่

    ต่อฤดูกาล (ปีที่มีปริมาณน�้าฝนมากและยาว)

   ข. ผลผลิตเหง้ากระชายด�ามีสีเน้ือในเหง้าสีม่วงด�า ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้บริโภคสูงกว่า 

    พันธุภ์เูรอื 12 (เขก็น้อย–2) ทีม่สีเีนือ้ในเหง้าสม่ีวงซดี โดยพบว่ามปีรมิาณสารประกอบ 

    ฟีนอลิกทั้งหมดและค่าดัชนีแอนติออกซิเดนท์สูงกว่ากว่าพันธุ์ภูเรือ 12 (เข็กน้อย–2)

   ค. ลกัษณะพ้ืนฐานทางพนัธกุรรมส�าหรบัระบพุนัธุก์ระชายด�าด้วยลายพมิพ์ดเีอน็เอ (เทคนคิ 

    อาร์เอพีดี) ทีส่ร้างจากไพรเมอร์ Operon kit N (OPN–16) โดยแถบจ�าเพาะส�าหรบับ่งช้ี 

    กระชายด�าพันธุ์ภูเรือ 10 (ร่มเกล้า) ได้แก่ แถบเครื่องหมายที่ต�าแหน่ง 800 bp

 

กระช�ยดำ�พันธุ์ภูเรือ 10
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45. กระชายด�าพันธุ์ภูเรือ 12

ชื่อไทย  กระชายด�า  ชื่อวิทย�ศ�สตร ์  Kaempferia parviflora Wall. ex Baker

ชื่อส�มัญ Thai black ginger  ชื่อวงศ ์   ZINGIBERACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  253/2548   ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2549

โดย  นายศักดิ์ เพ่งผล

ที่อยู่ ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเลย 81 หมู่ 8 ต�าบลนาโป่ง อ�าเภอเมือง  

 จังหวัดเลย 42000

แหล่งท่ีมาและประวัติ
 กระชายด�าพันธุ์ภูเรือ 12 (เข็กน้อย–2) เป็นกระชายด�าที่คัดเลือกได้จากการรวบรวมพันธุ ์

กระชายด�าจากแหล่งปลกูการค้าต่างๆ ในจงัหวดัเลย พษิณโุลก และเพชรบรูณ์ ในปี พ.ศ 2545 โดยสายพนัธุน์ีร้วบรวม

จากบ้านชัยชนะ หมู่ที่ 8 ต�าบลเข็กน้อย อ�าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ท�าการปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ใน 4 พื้นที ่

ทดสอบในปี พ.ศ 2546–2547 ได้แก่ ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเลย (ภูเรือ)  ศูนย์วิจัยพืชสวน 

ล�าปาง  ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ส่วนเกษตรที่สูงแม่จอนหลวง) และแปลงเกษตรกร บ้านร้องขี้เหล็ก หมู่ที่ 7  

ต�าบลเชิงดอย อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ แล้วท�าการปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ใน 6 พื้นที่ทดสอบในปี  

พ.ศ. 2547–2548 ได้แก่ ศูนย์วิจัยพืชสวนกาญจนบุรี  ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตนครพนม   

ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเลย (ภูเรือ)  ศูนย์วิจัยพืชสวนแพร่  ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

(ส่วนเกษตรที่สูงแม่จอนหลวง) และแปลงเกษตรกร บ้านร้องขี้เหล็ก หมู่ที่ 7 ต�าบลเชิงดอย อ�าเภอดอยสะเก็ด  

จังหวัดเชียงใหม่ กระชายด�าพันธุ์ภูเรือ 12 (เข็กน้อย–2) นี้ ได้รับการคัดเลือกจากลักษณะเด่นประจ�าพันธุ์คือ  

มีความทนทานต่อโรคเน่า มีการเจริญเติบโตดี ให้ปริมาณผลผลิตสูง ขนาดเหง้าใหญ่ และมีอัตราการรอดตายสูง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิดพืช กระชายด�า (Kaempferia parviflora Wall. ex Baker), Krachai–Dam

ประเภท  พืชล้มลุกใบเลี้ยงเดี่ยว วงศ์ขิง

ร�ก  เป็นเส้นยาวคดเคี้ยว มีความยาวเฉลี่ย 14.02 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางราก (ห่างจาก 

 เหง้า 1 เซนติเมตร) ยาว 23.96 มิลลิเมตร

ต้น  ต้ังตรง อวบน�า้ มลี�าต้นใต้ดิน มีกลิน่หอม สูง 29–45 เซนตเิมตร รอบกอยาว 21–37 เซนตเิมตร  

 ใบเกล็ดมีลักษณะบาง สีน�้าตาล ล�าต้นเหนือดินเป็นกาบใบรวมตัวอัดแน่นเป็นชั้นๆ สีเขียว  

 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.65–0.9 เซนติเมตร 

เหง้�หรือหัว  เหง้ากระชายด�ามีลักษณะเป็นข้อๆ รวมกันประกอบเป็นเหง้า ข้อจะเป็นรูปวงกลมและวงรี 

 ตามลักษณะของดินที่ปลูก แต่ละเหง้าย่อยเล็กกว่าข้อของหัวข่า เหง้าย่อยมีขนาดเส้นผ่าน 

 ศนูย์กลาง 2.5–3 เซนตเิมตร เหง้ามคีวามกว้างเฉลีย่ 4–6 เซนตเิมตร ยาวเฉลีย่ 5–8 เซนตเิมตร  

 ผิวด้านนอกสีน�้าตาล เนื้อสีม่วงซีดถึงซีดมาก ค่อนข้างหยาบ เห็นเส้นใยค่อนข้างชัด มีกลิ่นหอม 

 เฉพาะตัว

ใบ ใบเดี่ยวเรียงสลับ ก้านใบเป็นร่องลึก ยาว 5.59 เซนติเมตร กว้าง 1.86 เซนติเมตร ลิ้นใบยาว  

 0.41 เซนติเมตร กว้าง 0.65 เซนติเมตร แผ่นใบ (Blade/Lamina) รูปรี หอกหรือรูปไข่ ยาว  

 20.67 เซนติเมตร กว้าง 11.25 เซนติเมตร ฐานใบรูปหัวใจ ปลายแหลม ขอบเรียบ เป็นคลื่น  
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   สีเขียว เส้นกลางใบจมลึกด้านบน โผล่ด้านล่าง เส้นแขนงใบที่ 2 มี 8–10 คู่ หลังใบเกลี้ยง  

   สีเขียวเข้ม ท้องใบเกลี้ยงสีเขียวอ่อน กาบใบ (Sheath) เกลี้ยง ยาว 2.97 เซนติเมตร กว้าง  

   0.41 เซนติเมตร ผิวด้านนอกสีเขียวอ่อน หุ้มก้านใบหรือล�าต้น 

ช่อดอก   แบบช่อเชิงลดออกปลายกิง่ ยาว 4.35 เซนตเิมตร กว้าง 0.35 เซนตเิมตร ใบประดบัสเีขยีว 

   หุม้ช่อดอกไว้ ยาว 3.7 เซนตเิมตร กว้าง 1.68 เซนติเมตร ดอก (Flowers) สมมาตรด้านข้าง  

   วงกลีบเลี้ยง (Calyx) เป็นหลอดยาว 1.5–2 มิลลิเมตร กลีบดอกด้านบน (Dorsal petal)  

   ม ี1 กลบี สขีาวใส รปูลิม่ ยาว 12.05 มิลลเิมตร กว้าง 3.13 มลิลิเมตร กลบีดอกด้านล่าง  

   (Lateral petals) มี 2 กลีบ สีขาวใส รูปลิ่ม ยาว 11.72 มิลลิเมตร กว้าง 2.03 มิลลิเมตร  

   กลีบเกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน (Staminodes) มี 2 กลีบ รูปลิ่ม ปลายสีเหลืองอ่อน ยาว  

   13.67 มลิลเิมตร กว้าง 3.09 มลิลเิมตร กลบีปาก (Labellum/Lip) ม ี1 กลบี สม่ีวง รปูลิน้  

   ยาว 12.98 มิลลิเมตร กว้าง 10.98 มิลลิเมตร เกสรเพศผู้ที่สมบูรณ์ (Fertile stamen)  

   ไม่มีก้านชูอับเรณู รังไข่ (Ovary) อยู่ใต้วงกลีบเกลี้ยง ยอดเกสรเพศเมียมีขน 

ผล    กลมหุม้ด้วยใบประดบั ขนาดเลก็ มเีมลด็ค่อนข้างใหญ่ เมือ่เทยีบกบัขนาดของผล เมือ่แก่จดั 

   ผลจะแตกออกเป็น 3 แฉก เมลด็สามารถน�าไปเพาะขยายพนัธุไ์ด้ แต่อัตราการงอกค่อนข้างต�า่

ลักษณะอื่น ๆ   ก. ทนทานต่อโรคเน่าได้ดีกว่า พันธุ์ภูเรือ 10 (ร่มเกล้า)

   ข. มกีารเจรญิเติบโตทางก่ิงใบดกีว่า และมร้ีอยละการรอดตายสงูกว่าพนัธุภ์เูรอื 10 (ร่มเกล้า)

   ค. ให้ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 400–700 กิโลกรัมต่อไร่ต่อฤดูกาล (ปีที่มีปริมาณน�้าฝนน้อย 

    และสัน้) และมปีรมิาณผลผลิตเฉลีย่ 700–1,100 กิโลกรมัต่อไร่ต่อฤดูกาล (ปีทีม่ปีรมิาณ 

    น�้าฝนมากและยาว)

   ง. ผลผลิตเหง้ากระชายด�ามีสีเนื้อในเหง้าสีม่วงซีด

   จ. มีปริมาณน�้ามันหอมระเหยภายในเหง้ากระชายด�าสูงกว่าพันธุ์ภูเรือ 10 (ร่มเกล้า)

   ฉ. ลกัษณะพ้ืนฐานทางพนัธกุรรมส�าหรบัระบพุนัธุก์ระชายด�าด้วยลายพมิพ์ดเีอน็เอ (เทคนคิ 

    อาร์เอพีดี) ที่สร้างจากไพรเมอร์ Operon kit C (OPC–16) สามารถให้แถบจ�าเพาะ 

    ส�าหรับบ่งชี้ กระชายด�าพันธุ์ภูเรือ 12 (เข็กน้อย–2) จ�านวน 2 แถบเครื่องหมาย ได้แก่  

    ที่ต�าแหน่ง 850 และ 1,375 bp

กระช�ยดำ�พันธุ์ภูเรือ 12
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46. ยูคาลิปตัสพันธุ์ เค 7

ชื่อไทย  ยูคาลิปตัส  ชื่อวิทย�ศ�สตร ์  Eucalyptus sp. 

ชื่อส�มัญ Eucalyptus  ชื่อวงศ ์   MYRTACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน 254/2548   ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2549

โดย  นายนุศร คงเรือง

ที่อยู่ บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จ�ากัด 99 หมู่ 2 ต�าบลเขาหินซ้อน อ�าเภอพนมสารคาม  

 จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120

แหล่งท่ีมาและประวัติ
 ยูคาลิปตัส (Eucalyptus) พันธุ์ K 7 เป็นพันธุ์ที่ได้จากการคัดเลือกตามขั้นตอนดังน้ี คือ  

(1) คัดเลือกกล้าไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ด (ไม่ทราบแหล่งที่มาของเมล็ด) จากแปลงปลูกของบริษัท ยูคาลิปตัส 

เทคโนโลยี จ�ากัด ที่อ�าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา   (2) น�าสายพันธุ์ที่คัดเลือกได้มาปลูกทดสอบเบื้องต้น 

ที่แปลงปลูก อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยท�าการคัดเลือกอีกครั้งเมื่อยูคาลิปตัสมีอายุ 3 ปี    

(3) ขยายสายพันธุ์ที่คัดเลือกได้ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ แล้วน�าต้นกล้าที่ได้ไปปลูกทดสอบผลผลิตในพื้นที่ 

อ�าเภอพนมสารคาม และอ�าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา คัดเลือกได้พันธุ์ K 7

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ระยะกล้�ไม้อ�ยุ 1–2 เดือน

ลำ�ต้น  แข็งตั้งตรงและเป็นเหลี่ยมเล็กน้อย สีน�้าตาลแดง ข้อห่าง ยอดอ่อนสีแดงเข้มถึง แดงอมชมพู  

 มีนวลเล็กน้อย 

ใบ  ใบเรียงตัวแบบตรงกันข้ามตั้งฉาก (Opposite decussate) สีเขียวเข้ม รูปหอกกว้าง  

 (Broad–Lanceolate) ปลายใบเป็นติ่งแหลม ฐานใบมนถึงแหลม ขนาด 3.5 x 8.5 เซนติเมตร  

 ขอบใบสีแดงเป็นคลื่น 

ระยะไม้ใหญ่ อ�ยุ 3–5 ปี

ลำ�ต้น  ล�าต้นไม่กลม ตัง้ตรง มคีวามเปลาตรงสม�า่เสมอไม่โค้งงอ มีร่องกิง่ชดัเจน ใบหนาแน่น เรือนยอด 

 แหลม ทรงพุ่มแผ่กว้างครอบคลุมในส่วนที ่ 2/3 ของล�าต้นนบัจากยอด กิง่มากขนาดปานกลาง 

 ถึงใหญ่ แตกรอบล�าต้น ท�ามุมกับล�าต้นน้อยกว่า 70 องศา ลิดกิ่งได้ปานกลาง ผิวเปลือกเรียบ 

 สีนวลเทา ลอกเปลือกเป็นแผ่น

ใบ  ใบเรียงตัวแบบสลับ (Alternate) ใบสีเขียวเข้มเป็นมัน รูปหอกกว้าง (Broad–Lanceolate)  

 ปลายใบแหลม และฐานใบมนถึงแหลม ขอบใบเป็นคลื่น ขนาด 4 x 18 เซนติเมตร

ลักษณะอื่น ๆ ก. ผลผลิตที่ระยะปลูก 2 x 3 เมตร น�้าหนักเฉลี่ย 17 ตันต่อไร่ ต่อ 5 ปี

 ข. ความต้านทานต่อโรคและแมลง ระยะกล้าไม้ : จากการสังเกตพบอาการของโรคทางใบ 

  เล็กน้อย ได้แก่ โรคใบจุดเหลี่ยม โรคใบจุดเหลืองด�า  ระยะไม้ใหญ่ : พบอาการของโรคใบจุด 

  เหลืองด�า และใบไหม้วงแหวนเล็กน้อยในช่วงฤดูฝนหรือปลายฤดูฝน

 ค. ขอบเขตพ้ืนที่ปลูก เติบโตได้ดี ในพื้นที่ราบ และที่ราบต�่า ที่มีความชื้นในดิน และอากาศ 

   ปานกลางเนื้อดินเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียวปนทราย อุ้มน�้าดี หรือดินร่วนปนลูกรัง
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ยูค�ลิปตัสพันธุ์ เค 7
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47. ยูคาลิปตัสพันธุ์ เค 51

ชื่อไทย  ยูคาลิปตัส  ชื่อวิทย�ศ�สตร ์  Eucalyptus sp.

ชื่อส�มัญ Eucalyptus  ชื่อวงศ ์   MYRTACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  255/2548  ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2549

โดย  นายนุศร คงเรือง

ที่อยู่ บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จ�ากัด 99 หมู่ 2 ต�าบลเขาหินซ้อน อ�าเภอพนมสารคาม  

 จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120

แหล่งท่ีมาและประวัติ
 ยูคาลิปตัสพันธุ์ K 51 เป็นพันธุ์ที่ได้จากการคัดเลือกตามขั้นตอนดังนี้ คือ (1) ปี พ.ศ. 2526  

บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จ�ากัด ได้ซื้อกล้าไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดมาจากจังหวัดระยอง (ไม่ทราบแหล่งที่มา 

ของเมล็ด) น�ามาปลูกที่อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และด�าเนินการคัดเลือกพันธุ์  (2) ปี พ.ศ. 2532  

ขยายพันธุ์ท่ีคัดเลือกได้ โดยใช้กิ่งปักช�า และปลูกทดสอบพันธุ์ ท�าการคัดเลือกพันธุ์อีกครั้งเมื่อไม้ยูคาลิปตัสอายุได้  

3 ปี  (3) ขยายสายพันธุ์ที่คัดเลือกได้ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ แล้วน�าต้นกล้าที่ได้ไปปลูกทดสอบผลผลิตใน 

พื้นที่อ�าเภอพนมสารคาม และอ�าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้พันธุ์ K 51

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ระยะกล้�ไม้อ�ย ุ1–2 เดือน

ลำ�ต้น เหลี่ยม บิดและโค้งเล็กน้อย ข้อถี่ ยอดอ่อนสีชมพู มีนวลขาวเคลือบยอดและแผ่นใบ 

ใบ ใบเรียงตัวแบบสลับ (Alternate) สีเขียวอมเหลืองรูปหอก (Lanceolate) ปลายใบสอบแหลม  

 ฐานใบแหลม ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ขนาด 3 x 11 เซนติเมตร

ระยะไม้ใหญ่อ�ยุ 3–5 ปี

ลักษณะอื่น ๆ ก. ผลผลิตที่ระยะปลูก 2 x 3 เมตร น�้าหนักเฉลี่ย 18 ตันต่อไร่ ต่อ 5 ปี

 ข. ความต้านทานต่อโรคและแมลง ระยะกล้าไม้ : จากการสังเกตมีแนวโน้มต้านทานต่อ 

  โรคไหม้ตากบ อาจพบอาการโรคเหี่ยวเฉาตาย และโรคใบจุดเหลี่ยม การท�าลายของ 

  แมลงน้อยมาก หากพบมักเป็นพวกแมลงกัดกินใบ ระยะไม้ใหญ่: จากการสังเกต มีแนวโน้ม 

  ต้านทานต่อโรคเหี่ยวเฉาตาย โรคใบจุดเหลี่ยม และโรคใบจุดเหลืองด�า 

 ค. ขอบเขตพื้นที่ปลูก เติบโตได้ดี ในพื้นที่ราบ และที่ราบสูง ระบายน�้าดี มีความชื้นในดิน และ 

  อากาศปานกลาง ไม่มีน�้าท่วมขัง ลักษณะดินเป็นดินทราย ดินร่วน ดินเหนียวปนทรายปน 

  ลูกรัง 
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ยูค�ลิปตัสพันธุ์ เค 51
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48. ยูคาลิปตัสพันธุ์ เค 52

ชื่อไทย  ยูคาลิปตัส  ชื่อวิทย�ศ�สตร ์  Eucalyptus sp.

ชื่อส�มัญ Eucalyptus  ชื่อวงศ ์   MYRTACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  256/2548  ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2549

โดย  นายนุศร คงเรือง

ที่อยู่ บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จ�ากัด 99 หมู่ 2 ต�าบลเขาหินซ้อน อ�าเภอพนมสารคาม  

 จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120

แหล่งท่ีมาและประวัติ
 ยูคาลิปตัสพันธุ์ K 52 เป็นพันธุ์ที่ได้จากการคัดเลือกตามขั้นตอน ดังนี้ คือ (1) ปี พ.ศ. 2526  

บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จ�ากัด ได้ซื้อกล้าไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดมาจากจังหวัดระยอง (ไม่ทราบแหล่งที่มา 

ของเมล็ด) น�ามาปลูกที่อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และด�าเนินการคัดเลือกพันธุ์  (2) ปี พ.ศ. 2532  

ปลกูทดสอบพนัธุท์ีค่ดัเลอืกได้โดยใช้กิง่ปักช�า และคัดเลือกพนัธุอ์กีครัง้เมือ่ยคูาลปิตสัอายไุด้ 3 ปี  (3) ขยายสายพนัธุ ์

ที่คัดเลือกได้ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ แล้วน�าต้นกล้าที่ได้ไปปลูกทดสอบผลผลิตในพื้นที่อ�าเภอพนมสารคาม 

และอ�าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา คัดเลือกได้พันธุ์ K 52

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ระยะกล้�ไม้อ�ย ุ1–2 เดือน

ลำ�ต้น  กลม ตั้งตรง บิดและ ข้อถี่ ยอดอ่อนสีชมพูมีนวลสีขาวเคลือบยอดเล็กน้อย 

ใบ  ใบเรียงตัวแบบสลับ (Alternate) ใบบางสีเขียวเข้มเรียวยาว รูปหอก (Lanceolate) ปลายใบ 

 เป็นติ่งหนามสั้น และฐานใบแหลม ขอบใบและแผ่นใบเรียบ ขนาด 10.5 x 3.5 เซนติเมตร

ระยะไม้ใหญ ่อ�ยุ 3–5 ปี

ลำ�ต้น ล�าต้นกลม ล�าต้น มีจุดคดงอ 1–2 จุด ที่ความสูงประมาณ 8–10 เมตร เรือนยอดรูปปิรามิด 

 แหลม ทรงพุ่มโปร่งแคบ ครอบคลุมในส่วนที่ 1/3 ของล�าต้นนับจากยอด กิ่งขนาดเล็กแตก 

 เป็นระเบยีบรอบล�าต้น ท�ามมุกบัล�าต้นน้อยกว่า 70 องศา ไม่มกีิง่ง่ามใหญ่ ลดิกิง่ตามธรรมชาต ิ

 ได้ดี เปลือกสีเทาขาวปนน�้าตาล ลอกเปลือกเป็นสะเก็ดเล็กๆ ไม่พร้อมกันทั้งต้น

ใบ  ใบเรียงตัวแบบสลับ (Alternate) ใบสีเขียวอ่อนรูปหอก (Lanceolate) ปลายใบสอบแหลม  

 ฐานใบแหลม ขนาด 2.5 x 7 เซนติเมตร ขอบใบและแผ่นใบเรียบ

ลักษณะอื่น ๆ ก. ผลผลิตที่ระยะปลูก 2 x 3 เมตร น�้าหนักเฉลี่ย 18 ตันต่อไร่ ต่อ 5 ปี

 ข. ความต้านทานต่อโรคและแมลง ระยะกล้าไม้ : จากการสังเกต พบว่ามีแนวโน้มต้านทาน 

  ต่อโรคไหม้ตากบ พบอาการโรคเห่ียวเฉาตาย และโรคใบจุดเหลี่ยม พบการท�าลายของ 

  แมลงน้อย ที่ส�ารวจพบได้แก่ หนอนห่อใบ หนอนกระทู้เขียว  ระยะไม้ใหญ่ : จากการสังเกต  

  มีแนวโน้มต้านทานต่อโรคเหี่ยวเฉาตาย และโรคใบจุดเหลืองด�า พบอาการโรคไหม้ตากบ  

  โรคกิ่งยอดไหม้ ได้ในฤดูฝน ส่วนแมลงที่พบเข้าท�าลาย ได้แก่ หนอนด้วงแมลงนูนกัดกินราก  

  (เฉพาะในพื้นที่ดินทราย และเคยปลูกอ้อยหรือข้าวโพดมาก่อน) ปลวก และหนอนกาแฟ 

  สีแดง 
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ยูค�ลิปตัสพันธุ์ เค 52

   ค. ขอบเขตพื้นที่ปลูก เติบโตได้ดีในพื้นที่ราบ และที่ราบสูงหรือพื้นที่เขา ระบายน�้าดี มี 

    ความชื้นในดินและอากาศต�่า ไม่มีน�้าท่วมขัง ลักษณะดินเป็นดินทราย ดินร่วน ดินร่วน 

    ปนทราย หรือดินร่วนทรายปนลูกรัง
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49. ยูคาลิปตัสพันธุ์ เค 57

ชื่อไทย  ยูคาลิปตัส  ชื่อวิทย�ศ�สตร ์  Eucalyptus brassiana x E. grandis

ชื่อส�มัญ Eucalyptus  ชื่อวงศ ์   MYRTACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  257/2548  ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2549

โดย  นายนุศร คงเรือง

ที่อยู่ บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จ�ากัด 99 หมู่ 2 ต�าบลเขาหินซ้อน อ�าเภอพนมสารคาม  

 จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120

แหล่งท่ีมาและประวัติ
 ยูคาลิปตัสพันธุ์ K 57 เป็นยูคาลิปตัสที่ได้จากการคัดเลือกพันธุ ์ตามขั้นตอนดังนี้ คือ  

(1) ด�าเนินการผสมข้ามชนิด (E. brassiana x E. grandis) โดยใช้ยูคาลิปตัส ชนิด E. brassiana ซึ่งได้ก่ิงพันธุ์ 

มาจากสวนป่าท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เป็นต้นแม่ ผสมกับต้นพ่อ คือ ยูคาลิปตัสชนิด E. grandis ซึ่งได้จากการ 

เพาะเมล็ดที่น�าเข้ามาจากประเทศบราซิล  (2) น�าเมล็ดพันธุ์ลูกผสมที่ได้จากการผสมข้ามชนิดดังกล่าว มาปลูก 

ทดสอบที่อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยท�าการคัดเลือกเมื่อต้น ยูคาลิปตัสมีอายุได้ 3 ปี  (3) ขยาย 

สายพันธุ์ที่ได้ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ แล้วน�าต้นกล้าที่ได้ไปปลูกทดสอบผลผลิตในพื้นที่อ�าเภอพนมสารคาม 

และอ�าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา คัดเลือกได้พันธุ์ K 57

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ระยะกล้�ไม้อ�ย ุ1–2 เดือน

ลำ�ต้น  กลม คดงอเล็กน้อย ข้อถี่ ยอดอ่อนสีแดงถึงแดงชมพู 

ใบ  ใบเรยีงตวัแบบสลบั (Alternate) ใบบางรปูหอก (Lanceolate) ปลายใบสอบแหลม และฐานใบ 

 แหลม ขนาด 3 x 9 เซนติเมตร ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย 

ระยะไม้ใหญ่อ�ย ุ3–5 ปี

ลำ�ต้น  ล�าต้นไม่กลมตั้งตรง มีความเปลาตรงสม�่าเสมอไม่โค้งงอ ทรงพุ่มค่อนข้างหนาแน่น ครอบคลุม  

 ในส่วนที่ 1/3 ของล�าต้นนับจากยอด แตกก่ิงถี่ก่ิงมีขนาดเล็กถึงปานกลาง ท�ามุมกับล�าต้น  

 น้อยกว่า 70 องศา ไม่มีกิ่งง่ามใหญ่ ลิดกิ่งตามธรรมชาติได้ปานกลาง เปลือกสีน�้าตาลเขียว  

 ลอกเปลือกเป็นแผ่นบางๆ เล็กๆ

ใบ  ใบเรียบ ใบเรียงตัวแบบสลับ (Alternate) ใบรูปหอกกว้าง (Broad–Lanceolate) ปลายใบ 

 สอบแหลม ฐานมนถึงกลม ขอบใบและแผ่น ขนาด 4.3 x 15 เซนติเมตร

ลักษณะอื่น ๆ ก. ผลผลิตที่ระยะปลูก 2 x 3 เมตร น�้าหนักเฉลี่ย 17 ตันต่อไร่ ต่อ 5 ปี

 ข. ความต้านทานต่อโรคและแมลง ระยะกล้าไม้ : กล้าไม้ในฤดูฝนช่วงฝนตกชุก หรือมี 

  ความชื้นสูง ใบล่างอาจพบโรคใบจุดเหลี่ยมบ้างประปราย ระยะไม้ใหญ่ : อาจพบอาการ 

  ใบจุดเหลืองด�าได้ช่วงใบล่างใต้ทรงพุ่ม

 ค. ขอบเขตพื้นที่ปลูกเติบโตได้ดีในพื้นที่ราบ ที่มีความชื้นปานกลาง ลักษณะเนื้อดิน เป็นดนิ  

  ทราย ดินร่วนทราย ดินร่วน ดนิร่วนเหนยีวปนทราย และเหนยีวปนทราย ทีม่หีนิหรือลูกรัง  

  ปนในดินไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์

พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518  เล่ม 398



ยูค�ลิปตัสพันธุ์ เค 57

พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518  เล่ม 3 99



50. ยูคาลิปตัสพันธุ์ เค 58

ชื่อไทย  ยูคาลิปตัส  ชื่อวิทย�ศ�สตร ์  Eucalyptus urophylla S. T. Blake

ชื่อส�มัญ Eucalyptus  ชื่อวงศ ์   MYRTACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  258/2548  ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2549

โดย  นายนุศร คงเรือง

ที่อยู่ บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จ�ากัด 99 หมู่ 2 ต�าบลเขาหินซ้อน อ�าเภอพนมสารคาม  

 จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120

แหล่งท่ีมาและประวัติ
 ยูคาลิปตัสพันธุ์ K 58 เป็นยูคาลิปตัสชนิด E. urophylla ซึ่งน�าเมล็ดมาจากประเทศจีน  

(ไม่ทราบแหล่งท่ีมาของเมล็ด) โดยเป็นพันธุ์ที่ได้จากการคัดเลือกตามขั้นตอนดังนี้ คือ ปี พ.ศ. 2534 ได้น�า 

เมลด็พนัธ์ุมาจากประเทศจนี และได้ท�าการปลกูทดสอบทีอ่�าเภอกบินทร์บรีุ จงัหวัดปราจนีบรีุ เพือ่คดัเลือกสายพนัธุ์  

โดยท�าการคัดเลือกเมื่อต้นยูคาลิปตัสมีอายุ 4 ปี ได้ขยายสายพันธุ์ท่ีคัดเลือกได้ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  

แล้วน�าต้นกล้าที่ได้ไปปลูกทดสอบผลผลิตในพ้ืนที่ต่างๆ 4 พื้นที่ คือ ที่อ�าเภอกบินทร์บุรี อ�าเภอศรีมหาโพธิ์  

จังหวัดปราจีนบุรี และที่ อ�าเภอท่าตะเกียบ อ�าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา คัดเลือกได้พันธุ์ K 58 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ระยะกล้�ไม้อ�ย ุ1–2 เดือน

ลำ�ต้น  กลม ตั้งตรง ข้อถี่ ยอดอ่อนสีแดงชมพู 

ใบ  ใบเรียงตัวแบบสลับ (Alternate) บางสีเขียวอ่อนหนาแน่น รูปไข่ (Ovate) ปลายใบเป็นติ่ง 

 หนามสัน้ (Apiculate) ฐานใบมน (Obtuse) ขอบใบและแผ่นใบเรยีบ ขนาด 5.5 x 8 เซนตเิมตร

ระยะไม้ใหญ่อ�ย ุ3–5 ปี 

ลำ�ต้น  ล�าต้นกลม อาจพบโคนต้นคดเล็กน้อย ทรงพุ่มกว้างแตกพุ่มรอบล�าต้น ครอบคลุมในส่วนที่  

 1/3 ของล�าต้นนับจากยอด ปริมาณใบและก่ิงหนาแน่นมาก ก่ิงขนาดกลาง ท�ามุมกับล�าต้น 

 น้อยกว่า 70 องศา ไม่มีกิ่งง่ามใหญ่ ลิดกิ่งตามธรรมชาติได้ปานกลาง เปลือกค่อนข้างหนา 

 สีน�้าตาลแดง ลอกเปลือกเป็นแผ่นหลังอายุ 2 ปี

ใบ  ใบเรียงตัวแบบสลับ (Alternate) ใบสีเขียวเข้มผิวใบค่อนข้างเป็นมัน รูปหอก (Lanceolate)  

 ปลายใบสอบแหลม ฐานใบแหลมขอบใบและแผ่นใบเรียบ ขนาด 3.5 x 15 เซนติเมตร 

ลักษณะอื่นๆ ก. ผลผลิตที่ระยะปลูก 2 x 3 เมตร น�้าหนักเฉลี่ย 15–20 ตันต่อไร่ ต่อ 5 ปี

 ข. ความต้านทานต่อโรคและแมลง ระยะกล้าไม้ : จากการสังเกตพบแมลงกัดกินใบ หรือ 

  หนอนห่อใบบ้างเล็กน้อย ระยะไม้ใหญ่ : ในช่วงฤดูฝนช่วงฝนตกชุก หรือมีความชื้นสูง  

  อาจพบอาการใบจุด หรือใบไหม้ได้บ้าง

 ค. ขอบเขตพ้ืนที่ปลูก เติบโตได้ดี ในพื้นที่ราบ และพื้นที่ชื้นที่มีฝนตกมาก หรือตกไม่มาก 

  แต่ตกบ่อยๆ ระบายน�า้ดี ไม่มนี�า้ท่วมขงั ลกัษณะดนิเป็นดินทีอุ้่มน�า้ด ี ดนิร่วน มหีน้าดนิลึก 

พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518  เล่ม 3100



ยูค�ลิปตัสพันธุ์ เค 58

พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518  เล่ม 3 101



51. ยูคาลิปตัสพันธุ์ เค 59

ชื่อไทย  ยูคาลิปตัส  ชื่อวิทย�ศ�สตร ์  Eucalyptus grandis x E. brassiana

ชื่อส�มัญ Eucalyptus  ชื่อวงศ ์   MYRTACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  259/2548  ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2549

โดย  นายนุศร คงเรือง

ที่อยู่ บริษัท ยูคาลิปตัสเทคโนโลยี จ�ากัด 99 หมู่ 2 ต�าบลเขาหินซ้อน อ�าเภอพนมสารคาม  

 จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120

แหล่งท่ีมาและประวัติ
 ยูคาลิปตัสพันธ์ุ K 59 เป็นยูคาลิปตสัทีไ่ด้จากการคดัเลอืกตามข้ันตอนดงัน้ี คอื (1) ด�าเนนิการ

ผสมข้ามชนิด (E. grandis x E. brassiana) โดยใช้ยคูาลปิตสัชนดิ E. grandis ซึง่ได้จากการเพาะเมลด็ทีน่�าเข้ามา

จากประเทศบราซิล เป็นต้นแม่ ผสมกบัต้นพ่อ คือ ยคูาลปิตสั ชนดิ E. brassiana ซึง่ได้กิง่พนัธุม์าจากสวนป่าท่าตมู 

จงัหวดัสรุนิทร์  (2) น�าเมลด็พนัธุล์กูผสมทีไ่ด้จากการผสมข้ามชนดิดงักล่าว มาปลกูทดสอบทีอ่�าเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยท�าการคัดเลือกเมื่อต้นยูคาลิปตัสมีอายุได้ 3 ปี  (3) ขยายสายพันธุ์ที่คัดเลือกได้ด้วยวิธีการ 

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ แล้วน�าต้นกล้าที่ได้ไปปลูกทดสอบผลผลิตในพื้นที่อ�าเภอพนมสารคาม และอ�าเภอสนามชัยเขต  

จังหวัดฉะเชิงเทรา คัดเลือกได้พันธุ์ K 59

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ระยะกล้�ไม้อ�ย ุ1–2 เดือน

ลำ�ต้น กลม บิดและคดเล็กน้อย ข้อถี่ ยอดอ่อนสีน�้าตาลแดง 

ใบ  ใบเรียงตัวแบบสลับ (Alternate) ใบบางรูปหอกกว้าง (Broad–Lanceolate) ปลายใบแหลม  

 (Acute) และฐานใบมน (Obtuse) ขนาด 4.3 x 9 เซนติเมตร เส้นกลางใบสีเหลืองชัดเจน 

 ขอบใบและแผ่นใบเรียบ ขนาด 4.3 x 9 เซนติเมตร

ระยะไม้ใหญ่อ�ย ุ3–5 ปี

ลำ�ต้น ล�าต้นไม่กลม ต้ังตรง มคีวามเปลาตรงสม�า่เสมอไม่โค้งงอ ใบค่อนข้างหนาแน่น เรอืนยอดแหลม  

 ทรงพุ่มโปร่งครอบคลุมในส่วนที่ 1/3 ของล�าต้นนับจากยอด กิ่งขนาดเล็กหนาแน่นปานกลาง  

 ท�ามมุกบัล�าต้นน้อยกว่า 70 องศา ทิง้ใบเรว็ไม่มก่ิีงง่ามใหญ่ ลดิก่ิงตามธรรมชาตไิด้ด ี เปลอืกบาง 

 สีน�้าตาลเขียว ลอกเปลือกเป็นแผ่นบางๆ เล็กๆ

ใบ  ใบเรียงตัวแบบสลับ (Alternate) ใบหนาสีเขียวเข้ม รูปหอก (Lanceolate) ปลายใบสอบแหลม  

 ฐานใบเบี้ยวขนาด 18 x 3 เซนติเมตร ขอบใบและแผ่นใบเรียบ 

ลักษณะอื่น ๆ ก. ผลผลิตที่ระยะปลูก 2 x 3 เมตร น�้าหนักเฉลี่ย 17 ตันต่อไร่ ต่อ 5 ปี

 ข. ความต้านทานต่อโรคและแมลง ระยะกล้าไม้ : ในช่วงฤดูฝน หรือฝนตกชุก หรือมีความชื้นสูง  

  ใบล่างอาจพบใบจุดเหลี่ยมบ้างประปราย ระยะไม้ใหญ่ : อาจพบอาการใบจุดเหลืองด�าบ้าง 

  เล็กน้อย ช่วงใบล่างใต้ทรงพุ่ม

 ค. ขอบเขตพ้ืนทีป่ลูก เติบโตได้ด ีในพืน้ท่ีราบ หรอืเนนิเขาต�า่ๆ เนือ้ดนิเป็นดนิร่วนทราย ดนิร่วน 

  ถึงดินร่วนเหนียวปนทราย ชอบความชื้นปานกลาง การระบายน�้าดี ไม่มีน�้าท่วมขัง 

พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518  เล่ม 3102



ยูค�ลิปตัสพันธุ์ เค 59

พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518  เล่ม 3 103



52. ทับทิมพันธุ์ศรีปัญญา

ชื่อไทย ทับทิม   ชื่อวิทย�ศ�สตร ์  Punica granatum L.

ชื่อส�มัญ Pomegranate  ชื่อวงศ ์   LYTHRACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  260/2548  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2549

โดย  นายไพรัตน์ ไชยนอก

ที่อยู่ 130 หมู่ 9 ต�าบลช่องแคบ อ�าเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160

แหล่งท่ีมาและประวัติ

 ทับทิมพันธุ์ “ศรีปัญญา” ได้มาจากการผสมพันธุ์ระหว่างทับทิมพันธุ์สเปนกับพันธุ์พื้นบ้าน 

เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2537 ที่สวนเทพพิทักษ์ อ�าเภอพบพระ จังหวัดตาก ซึ่งพบว่าหลังจากปลูกจนต้นมีอาย ุ

ประมาณ 9 เดือน ก็เริ่มออกผล และเมื่อผลแก่เต็มที่มีลักษณะทรงผลแป้น ขนาดใหญ่ เปลือกบาง มีเนื้อมาก 

สีแดงสดจนออกคล�้า รสชาติหวานไม่มีรสฝาด จึงท�าการขยายพันธุ์ไว้ที่สวนเลขที่ 130 หมู่ที่ 9 ต�าบลช่องแคบ  

อ�าเภอพบพระ จังหวัดตาก

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภท ไม้พุ่มผลัดใบ หรือไม้ต้นขนาดเล็ก

ต้น ล�าต้นใหญ่ ทรงพุ่มเตี้ย มีหนามเล็กน้อย กิ่งเรียว 

ใบ ใบเรียวยาว สีเขียว ปลายแหลม มีรอยหยักน้อย ยอดอ่อนสีแดงเข้ม

ดอก ดอกมีสีส้มอมแดง มีรูปทรงคล้ายระฆัง

ผล มทีรงผลแป้น ขนาดใหญ่ เมือ่โตเตม็ทีม่เีส้นผ่านศนูย์กลางประมาณ 8 เซนตเิมตร เปลอืกบาง  

 น�า้หนกัผลเฉลีย่ 600 กรมั เนือ้มสีแีดงสดจนออกคล�า้ รสชาตหิวาน มเีนือ้มาก อายุเกบ็เกีย่ว  

 ประมาณ 120 วัน นับจากวันออกดอก

เมล็ด เมื่อผลแก่เต็มที่เมล็ดอ่อนเคี้ยวได้

ลักษณะอื่น ๆ ก. ต้นแข็งแรง มีหนามน้อย ง่ายต่อการเก็บเกี่ยว 

 ข. ให้ผลผลิตตลอดทั้งปี ช่วงที่สมบูรณ์ที่สุดอยู่ระหว่างเดือนธันวาคม ถึงกุมภาพันธ์
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ทับทิมพันธุ์ศรีปัญญ�
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53. ลีลาวดีพันธุ์รุจิรางค์

ชื่อไทย  ลีลาวดี   ชื่อวิทย�ศ�สตร ์  Plumeria sp. 

ชื่อส�มัญ –     ชื่อวงศ์   APOCYNACEAE 

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  261/2548  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2549

โดย นางปริชมน ขวาหาญ

ที่อยู่ 72/116 หมู่ 2 ซอย 2 ถนนติวานนท์ ต�าบลบ้านใหม่ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

แหล่งท่ีมาและประวัติ

 ลีลาวดีพันธุ ์รุจิรางค์ เป็นพันธุ ์ที่ได้มาจากการเพาะเมล็ดลีลาวดีพันธุ์พื้นเมืองที่มีลักษณะ 

ดอกสีขาว ไส้กลางดอกสีเหลือง มีขนาดดอกเล็ก ช่อดอกส้ัน ซึ่งน�าเมล็ดพันธุ ์มาจากต�าบลหนองกระทิง  

อ�าเภอล�าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มาปลูกไว้ที่อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในปี พ.ศ. 2544

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภท ไม้ประดับยืนต้น

ต้น ต้นอายุประมาณ 5 ปี มีความสูงประมาณ 4 เมตร เส้นรอบโคนต้น 40 เซนติเมตร เป็นไม ้

 เนื้ออ่อน อวบน�้า ต้นและกิ่งเป็นล�ากลมรูปทรงกระบอก เปลือกล�าต้นสีน�้าตาลปนเทา ทุกส่วน 

 ของต้นมียางสีขาว เรือนยอดเป็นรูปร่มแผ่กว้าง เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่มประมาณ 4 เมตร

ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับกัน จะชิดกันมากที่ปลายก่ิง ใบรูปหอกกว้าง 10–15 เซนติเมตร  

 ยาว 30–56 เซนติเมตร ก้านใบมีความยาว 8 เซนติเมตร ปลายโคนใบแหลม ขอบใบเรียบ  

 สีเขียวเข้ม ใต้ใบสีเขียวอ่อนเห็นเส้นใบชัดเจน

ดอก ดอกสีขาว ไส้กลางดอกสีเหลือง กลีบดอกเป็นวงรีปลายแหลมเล็กน้อย กลีบดอกบิดและบาน 

 เหลื่อมซ้อนกันเล็กน้อย กลีบดอกมีขนาดกว้าง 2–4 เซนติเมตร ยาว 2–5 เซนติเมตร  

 โคนกลีบดอกติดกันเป็นหลอด ดอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5–10 เซนติเมตร ออกดอกเป็นช่อ  

 แทรกบริเวณปลายยอด ก้านช่อดอกมีขน 1 ช่อดอกจะมีก้านดอกย่อยประมาณ 16–20 ก้าน 

 ก้านช่อดอกมีความยาว 20–30 เซนติเมตร และก้านช่อดอกย่อยมีความยาวประมาณ  

 100–120 เซนติเมตร

ฝัก ฝักยาว 22 เซนติเมตร รูปทรงรี โค้งงอ ติดกันเป็นคู่ เปลือกฝักอ่อนมีสีเขียว เปลือกฝักแก ่

 มีสีน�้าตาล ฝักแก่จะแตกตามยาว เมล็ดแบน สีน�้าตาล มีปีก
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ลีล�วดีพันธุ์รุจิร�งค์
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54. อ้อยพันธุ์ เค 76-4

ชื่อไทย  อ้อย   ชื่อวิทย�ศ�สตร ์  Saccharum officinarum L.

ชื่อส�มัญ Sugar cane  ชื่อวงศ์   POACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  262/2548  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2549

โดย นายสุรพล ถ�้ากระแสร่

ที่อยู่ ส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย 42/3 ต�าบลทุ่งทอง อ�าเภอท่าม่วง  

 จังหวัดกาญจนบุรี 71110

แหล่งท่ีมาและประวัติ

 อ้อยพันธุ์ เค 76–4 เป็นลูกผสมระหว่างแม่พันธุ์ Co 798 กับพ่อพันธุ์ Co 775 ที่ศูนย์ส่งเสริม 

อุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลทรายภาคกลาง จังหวัดกาญจนบุรี ในปี พ.ศ. 2519 อ้อยพันธุ์ เค 76–4 ได้ผ่าน 

การปลูกและคัดเลือกที่ ศอนก. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520–2526 รวมเป็นเวลา 7 ปี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 คัดเลือก 

ครั้งที่ 1 ขั้นที่ 2 คัดเลือกครั้งที่ 2 ขั้นที่ 3 เปรียบเทียบพันธุ ์เบื้องต้น ข้ันที่ 4 เปรียบเทียบพันธุ ์มาตรฐาน  

ผลการทดลองในขั้นที่ 5 เฉลี่ย 3 ปี ปรากฎว่าให้ผลผลิตเฉลี่ย 18.55 ตันต่อไร่ ต�่ากว่าพันธุ์ตรวจสอบ เอฟ 140 

เท่ากับ 7 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลผลิตน�้าตาล 2.4 ตันต่อไร่ ให้คุณภาพความหวาน (ซีซีเอส.) 15.44 มากกว่าพันธุ ์

ตรวจสอบ เอฟ 140 (14.23) เท่ากับ 9 เปอร์เซ็นต์

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภท พืชในวงศ์หญ้าที่ขึ้นเป็นกอ ชนิดอ้อยโรงงาน

ต้น ทรงกอค่อนข้างแคบ ล�ามีขนาดปานกลาง มีสีเขียวอมเหลือง เมื่อแก่จะออกสีอมเขียว ปล้อง 

 ซิกแซ็ก รูปทรงหลอดด้าย (คอดกลาง) มีไขเล็กน้อย วงไข ชัดเจน ข้อโปน ตานูน รูปไข่ยอดแหลม  

 ขนาดปานกลาง 

ใบ แผ่นใบยาวกว้าง สีเขียวอ่อน ใบยอดชี้ มักหักงอ กาบใบสีเขียวอ่อน มีขนเล็กน้อย คอใบ 

 รปูสามเหลีย่ม มสีนี�า้ตาลอมเขียว หใูบมข้ีางเดยีวด้านในรปูใบหอกปลายมน ลิน้ใบโค้งลาดมาก  

 รูปกระจับ

ดอก ออกดอกปานกลาง ราวกลางเดือนพฤศจิกายน

ลักษณะอื่น ๆ  ก. อายุเก็บเกี่ยว 11–12 เดือน

 ข. ให้ผลผลิตอ้อยเฉลี่ยสูง 18.55 ตันต่อไร่

 ค. ให้ค่า ซีซีเอส. เฉลี่ยสูง 15.44

 ง. สามารถไว้ตอได้ดี

 จ. มีการเจริญเติบโตเร็ว งอกเร็ว กาบใบร่วงหลุดง่าย

 ฉ. เหมาะที่จะปลูก ในดินร่วน ดินร่วนปนทราย ที่มีการระบายน�้าดี

 ช. ต้านทานปานกลางต่อโรคเหี่ยวเน่าแดง โรคกอตะไคร้และโรคแส้ด�า
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อ้อยพันธุ์ เค 76-4
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55. อ้อยพันธุ์ เค 84-69

ชื่อไทย  อ้อย   ชื่อวิทย�ศ�สตร ์  Saccharum officinarum L.

ชื่อส�มัญ Sugar cane  ชื่อวงศ ์   POACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน 263/2548  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2549

โดย นายสุรพล ถ�้ากระแสร่

ที่อยู่ ส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย 42/3 ต�าบลทุ่งทอง อ�าเภอท่าม่วง  

 จังหวัดกาญจนบุรี 71110

แหล่งท่ีมาและประวัติ

 เป็นอ้อยลกูผสมระหว่างพันธุ ์เอฟ 143 กับ ROC 1 ได้รบัการผสมพนัธ์ุทีศ่นูย์ส่งเสรมิอุตสาหกรรม 

อ้อยและน�้าตาลทรายภาคกลาง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2527 ผ่านการปลูกและคัดเลือก 5 ขั้นตอน 

เป็นเวลา 8 ปี คือ ขั้นที่ 1–4 (คัดเลือกครั้งที่ 1, คัดเลือกครั้งที่ 2 เปรียบเทียบพันธุ์เบื้องต้นและเปรียบเทียบพันธุ ์

มาตรฐาน) ระหว่างปี พ.ศ. 2528–2534 ทีศ่นูย์ส่งเสรมิอุตสาหกรรมอ้อยและน�า้ตาลทรายภาคกลาง จังหวัดกาญจนบรุี  

ปลกูข้ันที ่5 เปรยีบเทยีบพันธุใ์นไร่เกษตรกร 5 แปลง เป็นเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2532–2535) ปรากฎว่าพนัธุ ์เค 84–69  

สามารถให้ผลผลิตอ้อย (ตนัต่อไร่) ผลผลติน�า้ตาล (ตนัต่อไร่) คณุภาพความหวาน (ซซีเีอส.) และจ�านวนล�าทีส่ามารถ

เข้าหีบได้ (ล�าต่อไร่) จ�านวน 15.09 2.18 14.37 และ 11,499 มากกว่าพันธุ์ตรวจสอบ เอฟ140 เท่ากับ 61 67  

5 และ 49 เปอร์เซ็นต์ ตามล�าดับ ปัจจุบันอ้อยพันธุ์ เค 84–69 ยังได้รับความนิยมปลูกอยู่คิดเป็น 1.64 เปอร์เซ็นต์  

ของตระกูล เค ทุกภาค โดยปลูกมากที่สุด คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ตามล�าดับ

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ประเภท พืชในวงศ์หญ้าที่ขึ้นเป็นกอ ชนิดอ้อยโรงงาน

ต้น ทรงกอ ค่อนข้างกว้าง ล�าโค้ง มีขนาดค่อนข้างใหญ่ หกัล้มปานกลาง ล�ามีสเีขยีว ไขหนาปานกลาง  

 ซกิแซก รปูทรงมดัข้าวต้ม (ป่องกลาง) ตานูนกลม ยอดแหลมมขีนาดปานกลาง วงเจรญิอยูเ่หนอืตา  

 ฐานตาชิดรอยกาบใบ 

ใบ แผ่นใบกว้าง สีเขียว โค้งตลอด กาบใบกว้างหนา สีเขียว มีไขหนา มีขนปานกลาง แข็ง ร่วงหลุด 

 เลก็น้อยเมือ่แก่ กาบแก่หลดุค่อนข้างง่าย คอใบสีน�า้ตาลอมเขยีว รปูคล้ายสีเ่หลีย่ม หใูบสัน้คล้าย 

 สามเหลี่ยม มี 2 ข้าง ลิ้นใบรูปกระจับ

ดอก ออกเล็กน้อย กลางเดือนพฤศจิกายน

ลักษณะอื่น ๆ  ก. อายุเก็บเกี่ยว 11–12 เดือน

 ข. ให้ผลผลิตสูง 16–20 ตันต่อไร่

 ค. ให้ความหวาน ซีซีเอส. สูง 12–15

 ง. แตกกอค่อนข้างมาก 6–7 ล�าต่อกอ

 จ. ไว้ตอดี ปานกลาง

 ฉ. เจริญเติบโตเร็ว และงอกเร็ว

 ช. สามารถปลูกได้ดีในดินร่วน ร่วนปนทราย

 ซ. ต้านทานปานกลางต่อโรคกอตะไคร้และโรคพกกระบอง
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อ้อยพันธุ์ เค 84-69
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56. อ้อยพันธุ์ เค 84-200

ชื่อไทย  อ้อย   ชื่อวิทย�ศ�สตร ์  Saccharum officinarum L.

ชื่อส�มัญ Sugar cane  ชื่อวงศ ์   POACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  264/2548  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2549

โดย นายสุรพล ถ�้ากระแสร่

ที่อยู่ ส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย 42/3 ต�าบลทุ่งทอง อ�าเภอท่าม่วง  

 จังหวัดกาญจนบุรี 71110

แหล่งท่ีมาและประวัติ

 เป็นอ้อยลูกผสมระหว่างพันธุ์ Roc 1 (แม่) กับพันธุ์ CP 63–588 (พ่อ) ได้รับการผสมพันธุ์  

ทีศ่นูย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน�า้ตาลทรายภาคกลาง จงัหวดักาญจนบรุ ี เมือ่ปี พ.ศ. 2527 ปลูกและคดัเลอืก  

5 ขั้นตอน 8 ปี (พ.ศ. 2528–2535) โดยปลูกและคัดเลือกข้ันที่ 1–4 ที่ ศอนก. ส่วนข้ันที่ 5 เปรียบเทียบใน 

ไร่เกษตรกรภาคกลาง 5 แปลง รวม 3 ปี (พ.ศ. 2532–2535) ปรากฎว่า เค 84–200 ให้ผลผลติอ้อย ผลติน�า้ตาล  

และจ�านวนล�าที่สามารถเข้าหีบได้จ�านวน 14.45 ตันต่อไร่ 1.98 ตันต่อไร่ และ 9,127 ตันต่อไร่ มากกว่าพันธุ์ 

ตรวจสอบ เอฟ 140 เท่ากับ 54 52 และ 19 เปอร์เซน็ต์ ตามล�าดบั แต่ให้ความหวาน (ซซีเีอส.) 13.67 เท่ากับพนัธุ์

ตรวจสอบ เอฟ 140

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภท พืชในวงศ์หญ้าที่ขึ้นเป็นกอ ชนิดอ้อยโรงงาน

ต้น ทรงกอ ค่อนข้างแคบ ล�าตรง มีสีเขียวอมเหลือง ปล้องรูปทรงมัดข้าวต้ม (ป่องกลาง) ซิกแซก 

 เล็กน้อย มีไขหนาปานกลาง มีรอยแตกตื้นปานกลาง มีร่องตาตื้นสั้น ตานูน มีขนาดปานกลาง 

 รูปร่างคล้ายห้าเหลี่ยมมีปีกตาใหญ่ ยอดตาอยู่ใต้วงเจริญ ฐานตาชิดรอยกาบ

ใบ แผ่นใบกว้าง ค่อนข้างสัน้ โค้งเลก็น้อย สเีขียวอ่อน กาบใบหนา กาบแก่ไม่ร่วงหลดุเอง ลอกกาบง่าย  

 มขีนเลก็น้อย แขง็ ร่วงหลดุเมือ่แก่ คอใบสีน�า้ตาลแกมแดง รปูคล้ายสามเหลีย่ม หใูบยาว ม ี2 ข้าง  

 ข้างในยาวกว่ารูปใบหอกปลายมนข้างนอกรูปสามเหลี่ยม ลิ้นใบกว้างรูปกระจับ

ดอก ออกเล็กน้อยบางปี ในปลายเดือนพฤศจิกายน

ลักษณะอื่น ๆ  ก. อายุเก็บเกี่ยว 11–12 เดือน

 ข. สามารถไว้ตอได้นานหลายปี

 ค. ทนทานการหักล้ม

 ง. เนื้ออ้อยค่อนข้างละเอียด ไส้ตัน

 จ. ต้านทานปานกลางต่อโรคเหี่ยวเน่าแดง โรคแส้ด�า

 ฉ. ต้านทานต่อหนอนกอ
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57. อ้อยพันธุ์ เค 88-65

ชื่อไทย  อ้อย   ชื่อวิทย�ศ�สตร ์  Saccharum officinarum L.

ชื่อส�มัญ Sugar cane  ชื่อวงศ ์   POACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  265/2548  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2549

โดย นายสุรพล ถ�้ากระแสร่

ที่อยู่ ส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย 42/3 ต�าบลทุ่งทอง อ�าเภอท่าม่วง  

 จังหวัดกาญจนบุรี 71110

แหล่งท่ีมาและประวัติ

 เป็นอ้อยลูกผสมระหว่างพันธุ์ Co 775 (แม่) x กับพันธุ์ PL 310 (พ่อ) ได้รับการผสมพันธุ์ที ่

ศนูย์ส่งเสรมิอตุสาหกรรมอ้อยและน�า้ตาลทรายภาคกลาง จงัหวัดกาญจนบรุ ี เมือ่ปลายปี พ.ศ. 2531 ปลกูคดัเลอืก 

5 ขั้นตอน เป็นเวลา 8 ปี (พ.ศ. 2532–2539) ปลูกคัดเลือกขั้นที่ 1–4 ภายใน ศอน. ปลูกขั้นที่ 5 (เปรียบเทียบ

พันธุ์ในไร่เกษตรกร) ในไร่เกษตรกร จ�านวน 7 แปลง ศึกษาอ้อยตอ 2 ปี ผลการทดลองเฉลี่ย 3 ปี (พ.ศ. 2536– 

2539) ในไร่เกษตรกรภาคกลาง 7 แปลง พบว่า เค 88–65 ให้ผลผลติเฉลีย่ 16.54 ตนัต่อไร่ สงูกว่าพนัธุต์รวจสอบ  

เค 84–200 ซ่ึงให้ผลผลิต 16.42 ตันต่อไร่ เท่ากับ 2 เปอร์เซนต์ ให้ผลผลิตน�้าตาล 2.30 ตันต่อไร่ เท่ากับ  

พันธุ์ตรวจสอบ เค 84–200 ให้คุณภาพความหวาน (ซีซีเอส.) เฉลี่ย 14.17 มากกว่าพันธุ์ตรวจสอบ เค 84–200  

ซึง่ให้ค่า ซซีเีอส. 14.01 เท่ากบั 1 เปอร์เซน็ต์ ส่วนลักษณะทางเกษตรอืน่ๆ พบว่าอ้อย เค 88–65 มกีารแตกกอน้อย  

4–5 ล�าต่อกอ ล�ามีขนาดใหญ่ เจริญเติบโตเร็ว มักหักล้ม และออกดอกน้อย มีการงอกช้า ไว้ตอดีปานกลาง  

ปัจจุบันอ้อยพันธุ์นี้ ยังนิยมปลูกในเขตภาคกลาง ในจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี และราชบุรี

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภท พืชในวงศ์หญ้าที่ขึ้นเป็นกอ ชนิดอ้อยโรงงาน

ต้น ทรงกอค่อนข้างแคบ ล�ามสีเีหลอืงอมเขียว ขนาดค่อนข้างใหญ่ (3.3 เซนตเิมตร) ปล้องซกิแซก็มาก  

 มไีขหนานวล มรีอยแตกต้ืนมาก รปูร่างปล้องทรงกระบอก กระเดยีดกรวยหงาย ตารปูไข่ร ีขนาด 

 ปานกลาง ฐานตาชิดรอบกาบ ยอดตาอยู่ใต้วงเจริญ

ใบ แผ่นใบกว้าง ค่อนข้างยาว สเีขยีวอ่อน ใบยอดช้ี กาบใบหนา สเีขียว มขีนมาก ช้ี แข็ง แก่ไม่ร่วงหลดุ  

 คอใบสีเขยีวอมน�า้ตาล คล้ายสีเ่หล่ียมหใูบ ม ี2 ข้าง ด้านในรปูจะงอยเข้า ด้านนอกรูปโค้ง ลิน้ใบ 

 คล้ายคันธนู

ดอก ออกเล็กน้อย ต้นเดือนธันวาคม

ลักษณะอื่น ๆ  ก. อายุเก็บเกี่ยว 12 เดือน

 ข. ให้ความหวาน (ซีซีเอส.) สูงเฉลี่ย 14.17

 ค. ให้ผลผลิตอ้อยสูงเฉลี่ย 16.54 ตันต่อไร่

 ง. สามารถปลูกได้ดีในดินร่วนทราย

 จ. ล�ามีขนาดค่อนข้างใหญ่ 3.3 เซนติเมตร
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58. อ้อยพันธุ์ เค 88-87

ชื่อไทย  อ้อย   ชื่อวิทย�ศ�สตร ์  Saccharum officinarum L.

ชื่อส�มัญ Sugar cane  ชื่อวงศ ์   POACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  266/2548   ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2549

โดย นายสุรพล ถ�้ากระแสร่

ที่อยู่ ส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย 42/3 ต�าบลทุ่งทอง อ�าเภอท่าม่วง  

 จังหวัดกาญจนบุรี 71110

แหล่งท่ีมาและประวัติ

 อ้อยพันธุ์ เค 88–87 เป็นลูกผสมระหว่างพันธุ์อู่ทอง 1 (แม่) กับพันธุ์ PL 310 (พ่อ) ได้รับการ

ผสมพันธุ์ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลทรายภาคกลาง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อปลายปี พ.ศ. 2531  

ได้ปลูกคัดเลือกครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2532  ปลูกคัดเลือกครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2533  เปรียบเทียบพันธุ์เบื้องต้นปี  

พ.ศ. 2534  เปรียบเทียบพันธุ์มาตรฐานปี พ.ศ. 2535 และน�าไปปลูก ขั้นที่ 5 เปรียบเทียบในไร่เกษตรกรในเขต 

ภาคกลาง 7 แปลง เป็นเวลา 3 ปี ผลเฉลี่ย 3 ปี ในขั้นที่ 5 (พ.ศ. 2536–2539) ปรากฎว่า อ้อยเค 88–87 สามารถ

ให้ผลผลิตอ้อย (ตันต่อไร่) ผลผลิตน�้าตาล (ตันต่อไร่) และคุณภาพความหวาน (ซีซีเอส.) 16.68 2.40 และ 14.53 

มากกว่าพันธุ์ตรวจสอบ เค 84–200 เท่ากับ 2 4 และ 4 เปอร์เซ็นต์ ตามล�าดับ

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ประเภท พืชในวงศ์หญ้าที่ขึ้นเป็นกอ ชนิดอ้อยโรงงาน

ต้น ทรงกอค่อนข้างแคบ ล�าโค้ง มีขนาดปานกลาง เมื่อแก่มีสีเขียว ปล้องซิกแซ็กเล็กน้อย รูปทรง 

 กระบอก มีไขมาก ตาค่อนข้างเล็ก ฐานตาชิดรอยกาบ ยอดตาอยู่ใต้วงเจริญ

ใบ แผ่นใบสเีขยีว กว้าง ใบยาว ใบยอดชี ้กาบใบสเีขียว มไีขหนา มีขนเลก็น้อย ร่วงหลุดเมือ่แก่ คอใบ 

 สนี�า้ตาลอ่อน รปูร่างคล้ายสีเ่หลีย่ม มหีใูบ 2 ข้าง ข้างในยาวกว่าเป็นรปูใบหอกปลายมน ลิน้ใบ 

 ลาดเทมากรูปกระจับ

ดอก ออกดอกเล็กน้อย ต้นเดือนธันวาคม

ลักษณะอื่น ๆ  ก. อายุเก็บเกี่ยว 12 เดือน

 ข. เจริญเติบโตเร็วมาก แตกกอมาก 6–8 ล�าต่อกอ

 ค. สามารถปลูกได้ดีในดินทรายปนร่วน

 ง. ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูง 16.68 ตันต่อไร่

 จ. ให้คุณภาพความหวาน (ซีซีเอส.) 14.53
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59. อ้อยพันธุ์ เค 88-92

ชื่อไทย  อ้อย   ชื่อวิทย�ศ�สตร ์  Saccharum officinarum L.

ชื่อส�มัญ Sugar cane  ชื่อวงศ ์   POACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  267/2548  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2549

โดย นายสุรพล ถ�้ากระแสร่

ที่อยู่ ส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย 42/3 ต�าบลทุ่งทอง อ�าเภอท่าม่วง  

 จังหวัดกาญจนบุรี 71110

แหล่งท่ีมาและประวัติ

 อ้อยพันธุ ์เค 88–92 เป็นลูกผสมระหว่างพนัธ์ุอูท่อง 1 (แม่) กบัพนัธุ ์PL310 (พ่อ) ได้รับการ

ผสมทีศ่นูย์ส่งเสรมิอตุสาหกรรมอ้อยและน�า้ตาลทรายภาคกลาง จังหวดักาญจนบรุ ี เมือ่ปลายปี พ.ศ. 2531 ได้ปลกู 

คัดเลือกครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2532  ปลูกคัดเลือกครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2533  เปรียบเทียบพันธุ์เบื้องต้นปี พ.ศ. 2534  

เปรยีบเทยีบพนัธุม์าตรฐานปี พ.ศ. 2535 และน�าไปปลูก ขัน้ที ่5 เปรยีบเทยีบในไร่เกษตรกรในเขตภาคกลาง 7 แปลง  

เป็นเวลา 3 ปี ปรากฎว่าผลเฉล่ีย 3 ปี ในขัน้ท่ี 5 (พ.ศ. 2536–2539) ของอ้อย เค 88–92 สามารถให้ผลผลติอ้อย 

(ตันต่อไร่) และคุณภาพความหวาน (ซีซีเอส.) 16.56 และ 14.17 มากกว่าพันธุ์ตรวจสอบ เค 84–200 เท่ากับ 1  

และ 1 เปอร์เซ็นต์ ตามล�าดับ แต่ให้ผลผลติน�า้ตาล (ตนัต่อไร่) 2.31 เท่ากบัพนัธุต์รวจสอบ เค 84–200 ปัจจบุนั 

อ้อยพันธุ์นี้ ได้รับความนิยมปลูกกันมาก ในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออก

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภท พืชในวงศ์หญ้าที่ขึ้นเป็นกอ ชนิดอ้อยโรงงาน

ต้น ทรงกอค่อนข้างกว้าง ล�าใหญ่ มีสีเขียวอมเหลือง มีไขหนา ปล้องซิกแซ็ก เล็กน้อย ตานูนกลมรี  

 ฐานตาอยู่ชิดรอยกาบ ยอดตาอยู่ใต้วงเจริญซึ่งโค้งเหนือตา

ใบ แผ่นใบสเีขยีวเข้ม ค่อนข้างกว้าง ใบยาว ใบยอดชี ้ กาบใบสเีขยีวอมม่วง มขีนเลก็น้อย ร่วงหลดุ 

 เมื่อแก่ คอใบสีน�้าตาล รูปร่างคล้ายสี่เหล่ียม มีหูใบ 2 ข้าง ข้างในยาวกว่าเป็นรูปใบหอก  

 ปลายมน ลิ้นใบรูปกระจับ

ดอก ออกดอกเล็กน้อย ต้นเดือนธันวาคม

ลักษณะอื่น ๆ  ก. อายุเก็บเกี่ยว 12–13 เดือน

 ข. เจริญเติบโตเร็วมาก แตกกอมาก 7–8 ล�าต่อกอ

 ค. สามารถปลูกได้ดีในดินร่วน และดินร่วนปนทราย

 ง. ทนแล้งได้ดี

 จ. ต้านทานปานกลางต่อโรคเหี่ยวเน่าแดง
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60. อ้อยพันธุ์ เค 90-54

ชื่อไทย  อ้อย   ชื่อวิทย�ศ�สตร ์  Saccharum officinarum L.

ชื่อส�มัญ Sugar cane  ชื่อวงศ ์   POACEAE  

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  268/2548  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2549

โดย นายสุรพล ถ�้ากระแสร่

ที่อยู่ ส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย 42/3 ต�าบลทุ่งทอง อ�าเภอท่าม่วง  

 จังหวัดกาญจนบุรี 71110

แหล่งท่ีมาและประวัติ

 อ้อยพันธุ์ เค 90–54 เป็นลูกผสมระหว่างพันธุ์ เค 83–74 (แม่) กับพันธุ์อู่ทอง 1 (พ่อ) ได้รับ 

การผสมพนัธุท์ีศ่นูย์ส่งเสรมิอตุสาหกรรมอ้อยและน�า้ตาลทรายภาคกลาง จงัหวัดกาญจนบรุ ี เมือ่ปลายปี พ.ศ. 2533  

ซึ่งได้ปลูกคัดเลือกครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2534  ปลูกคัดเลือกคร้ังที่ 2 ในปี พ.ศ. 2535  เปรียบเทียบพันธุ์เบ้ืองต้นปี  

พ.ศ. 2536  เปรียบเทียบพันธุ์มาตรฐานปี พ.ศ. 2537 และน�าไปปลูก ข้ันที่ 5 เปรียบเทียบในไร่เกษตรกรในเขต 

ภาคกลาง 7 แปลง เป็นเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2536–2539) ปรากฎว่าผลเฉลี่ย 3 ปี ในขั้นที่ 5 ของอ้อย เค 90–54 

สามารถให้ผลผลติอ้อย(ตันต่อไร่) และผลผลติน�า้ตาล (ตนัต่อไร่) 17.8 และ 2.0 มากกว่าพนัธุต์รวจสอบ เค 84–200  

เท่ากับ 25 และ 7 เปอร์เซ็นต์ ตามล�าดับ แต่ให้คุณภาพความหวาน (ซีซีเอส.) 11.4 น้อยกว่าพันธุ์ตรวจสอบ  

เค 84–200 ประมาณ 14 เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันอ้อยพันธุ์นี้ ได้รับความนิยมปลูกกันมาก ในภาคกลาง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ประเภท พืชในวงศ์หญ้าที่ขึ้นเป็นกอ ชนิดอ้อยโรงงาน

ต้น ทรงกอกว้าง ล�าใหญ่ 3.6 เซนติเมตร ส่วนที่กาบหุ้มมีสีเขียว ส่วนที่กาบหลุดมีสีม่วง ไขหนา 

 ปานกลาง วงไขชัดเจน ปล้องซิกแซ็กมาก ตานูนกลมรี ฐานตาอยู่ชิดรอย กาบยอดตาอยู่ใต ้

 วงเจริญ มีร่องตาลึกยาวตลอดปล้อง 

ใบ แผ่นใบสีเขียวเข้ม กว้าง ใบยาวโค้งตลอด กาบใบสีเขียว มีขนเล็กน้อย ร่วงหลุดเมื่อแก่ คอใบ 

 สีน�้าตาล รูปร่างคล้ายสามเหลี่ยม มีหูใบข้างเดียวด้านในรูปคล้ายสามเหลี่ยมขนาดเล็ก ลิ้นใบ 

 ลาดเอียงเล็กน้อย รูปกระจับ 

ดอก ไม่ออกดอก

ลักษณะอื่น ๆ  ก. อายุเก็บเกี่ยว 12 เดือน

 ข. เจริญเติบโตเร็ว กาบใบร่วงหลุดเองเมื่อแก่

 ค. ทนแล้ง การไว้ตอดีมาก เหมาะที่จะปลูกในเขตชลประทาน

 ง. ให้ผลผลิตอ้อยเฉลี่ยสูง 17.75 ตันต่อไร่

พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518  เล่ม 3120



อ้อยพันธุ์ เค 90-54
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61. อ้อยพันธุ์ เค 90-77

ชื่อไทย  อ้อย   ชื่อวิทย�ศ�สตร ์  Saccharum officinarum L.

ชื่อส�มัญ Sugar cane   ชื่อวงศ ์   POACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  269/2548  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2549

โดย นายสุรพล ถ�้ากระแสร่

ที่อยู่ ส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย 42/3 ต�าบลทุ่งทอง อ�าเภอท่าม่วง  

 จังหวัดกาญจนบุรี 71110

แหล่งท่ีมาและประวัติ

 อ้อยพันธุ์ เค 90–77 เป็นลูกผสมระหว่างพันธุ์ เค 83–74 (แม่) กับพันธุ์อู่ทอง 1 (พ่อ) ได้รับ 

การผสมพนัธุท์ีศ่นูย์ส่งเสรมิอตุสาหกรรมอ้อยและน�า้ตาลทรายภาคกลาง จงัหวัดกาญจนบรุ ี เมือ่ปลายปี พ.ศ. 2533  

ได้ปลูกคัดเลือกครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2534  ปลูกคัดเลือก ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2535  เปรียบเทียบพันธุ์เบื้องต้นปี  

พ.ศ. 2536  เปรียบเทียบพันธุ์มาตรฐานปี พ.ศ. 2537 และน�าไปปลูก ขั้นที่ 5 เปรียบเทียบในไร่เกษตรกรในเขต 

ภาคกลาง 7 แปลง เป็นเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2536–2539) ปรากฎว่าผลเฉลี่ย 3 ปี ในขั้นที่ 5 ของอ้อย เค 90–77 

สามารถให้ผลผลิตอ้อย (ตันต่อไร่) ผลผลิตน�้าตาล (ตันต่อไร่) และคุณภาพความหวาน (ซีซีเอส.) 17.8 2.4 และ 

13.4 มากกว่าพนัธุต์รวจสอบ เค 84–200 เท่ากับ 25 26 และ 1 เปอร์เซน็ต์ตามล�าดบั ปัจจุบนัอ้อยพนัธุน์ีส่้วนใหญ่ 

ได้รับความนิยมปลูกในภาคกลาง ภาคเหนือ

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ประเภท พืชในวงศ์หญ้าที่ขึ้นเป็นกอ ชนิดอ้อยโรงงาน

ต้น ทรงกอกว้าง ล�าค่อนข้างใหญ่ 3.3 เซนติเมตร ส่วนที่กาบหุ้มมีสีเขียว ส่วนที่กาบหลุด มีสีม่วง 

 อมเขียว ไขหนามาก ปล้องซิกแซ็กเล็กน้อย ตากลมรี นูน ฐานตาอยู่ชิด รอยกาบยอดตาอยู่ 

 ใต้วงเจริญ

ใบ แผ่นใบสเีขยีวเข้ม กว้าง ใบยาว ใบยอดชี ้กาบใบสเีขยีวอมม่วง มขีนปานกลาง ร่วงหลุดเลก็น้อย 

 เมื่อแก่ กาบใบลอกยาก คอใบสีเขียวอมน�้าตาล รูปร่างคล้ายสามเหลี่ยม หูใบมี 2 ข้าง ข้างใน 

 รูปใบหอก ปลายแหลม ข้างนอกรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก ด้านในรูปคล้ายสามเหลี่ยมขนาดเล็ก  

 ลิ้นใบลาดเอียงเล็กน้อย รูปกระจับ

ดอก ไม่ออกดอก

ลักษณะอื่น ๆ  ก. อายุเก็บเกี่ยว 12 เดือน

 ข. เจริญเติบโตเร็วมาก ทนแล้งได้ดี

 ค. ให้ผลผลิตอ้อยเฉลี่ยสูง 17.9 ตันต่อไร่

 ง. ให้ค่าความหวาน (ซีซีเอส.) สูง 13.42 

พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518  เล่ม 3122



อ้อยพันธุ์ เค 90-77
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62. อ้อยพันธุ์ เค 92-60

ชื่อไทย  อ้อย   ชื่อวิทย�ศ�สตร์  Saccharum officinarum L.

ชื่อส�มัญ Sugar cane  ชื่อวงศ์   POACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  270/2548  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2549

โดย  นายสุรพล ถ�้ากระแสร่

ที่อยู่ ส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย 42/3 ต�าบลทุ่งทอง อ�าเภอท่าม่วง  

 จังหวัดกาญจนบุรี 71110

แหล่งท่ีมาและประวัติ

 อ้อยพันธุ์ เค 92–60 เป็นลูกผสมระหว่างพันธุ์ เค 84–200 (แม่) กับพันธุ์อีเหี่ยว (พ่อ) ได้รับ

การผสมพนัธุท์ีศ่นูย์ส่งเสรมิอตุสาหกรรมอ้อยและน�า้ตาลทรายภาคกลาง จงัหวัดกาญจนบรุ ี เมือ่ปลายปี พ.ศ. 2535  

ซึ่งได้ปลูกคัดเลือกครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2536  ปลูกคัดเลือกคร้ังที่ 2 ในปี พ.ศ. 2537  เปรียบเทียบพันธุ์เบ้ืองต้นปี  

พ.ศ. 2538  เปรียบเทียบพันธุ์มาตรฐานปี พ.ศ. 2539 อ้อยพันธุ์นี้สามารถเจริญเติบโตได้ดีในแหล่งปลูกอ้อย 

ภาคตะวนัออก ซ่ึงศนูย์ส่งเสรมิอตุสาหกรรมอ้อยและน�า้ตาลทรายภาคตะวันออกได้น�าไปปลกู ขัน้ที ่ 5 เปรยีบเทยีบ

ในไร่เกษตรกร 4 แปลง เป็นเวลา 2 ปี (พ.ศ. 2540–2542) ปรากฎว่าผลเฉลี่ย 2 ปี ให้ผลผลิตอ้อย (ตันต่อไร่)  

และผลผลิตน�้าตาล (ตันต่อไร่) 10.26 และ 1.52 น้อยกว่าพันธุ์ตรวจสอบอู่ทอง 1 เท่ากับ 22 และ 8 เปอร์เซ็นต์ 

ตามล�าดับ ปัจจุบันอ้อยพันธุ์นี้ ส่วนใหญ่ได้รับความนิยมปลูกในภาคตะวันออก

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภท พืชในวงศ์หญ้าที่ขึ้นเป็นกอ ชนิดอ้อยโรงงาน

ต้น ทรงกอค่อนข้างแคบ ล�าค่อนข้างเล็ก ส่วนที่กาบหุ้มมีสีเขียว ส่วนที่กาบหลุด มีสีเขียวอมม่วง  

 มีไขเล็กน้อย วงไขชัดเจน ปล้องซิกแซ็กเล็กน้อย ตากลมรี นูน มีขนาดปานกลาง ฐานตาอยู่ชิด 

 รอยกาบ ยอดตาอยู่ชิดวงเจริญ

ใบ แผ่นใบสเีขยีวเข้ม ค่อนข้างกว้าง ใบยาว ใบยอดชี ้กาบใบสีเขยีว มขีนปานกลาง ร่วงหลุดเลก็น้อย 

 เมือ่แก่ คอใบสีน�า้ตาลแดง รปูร่างคล้ายสีเ่หลีย่ม หใูบม ี2 ข้าง ข้างในรปูคล้ายสามเหลีย่ม ล้ินใบ 

 ลาดเอียงมาก รูปกระจับ

ดอก ออกดอกปานกลาง เริ่มกลางเดือนพฤศจิกายน

ลักษณะอื่น ๆ  ก. อายุเก็บเกี่ยว 12 เดือน

 ข. เจริญเติบโตเร็ว ทนแล้งได้ดี

 ค. ทนทานต่อโรคใบขาว

พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518  เล่ม 3124



อ้อยพันธุ์ เค 92-60
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63. อ้อยพันธุ์ เค 92-80

ชื่อไทย  อ้อย   ชื่อวิทย�ศ�สตร ์  Saccharum officinarum L.

ชื่อส�มัญ Sugar cane  ชื่อวงศ ์   POACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  271/2548  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2549

โดย  นายสุรพล ถ�้ากระแสร่

ที่อยู่ ส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย 42/3 ต�าบลทุ่งทอง อ�าเภอท่าม่วง  

 จังหวัดกาญจนบุรี 71110

แหล่งท่ีมาและประวัติ

 อ้อยพันธุ ์เค 92–80 เป็นลกูผสมระหว่างพนัธุ ์เค 84–200 (แม่) กับพนัธุเ์ค 76–4 (พ่อ) ได้รบั 

การผสมพนัธุท์ีศ่นูย์ส่งเสรมิอตุสาหกรรมอ้อยและน�า้ตาลทรายภาคกลาง จงัหวัดกาญจนบรุ ี เมือ่ปลายปี พ.ศ. 2535  

ซึ่งได้ปลูกคัดเลือกครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2536  ปลูกคัดเลือกครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2537  เปรียบเทียบพันธุ์เบื้องต้นปี  

พ.ศ. 2538  เปรียบเทียบพันธุ์มาตรฐานปี พ.ศ. 2539  เปรียบเทียบพันธุ์ในไร่เกษตรกรเขตภาคกลางเป็นเวลา 3 ปี  

(พ.ศ. 2540–2543) จากผลการทดลองเปรียบเทียบในไร่เกษตรกรเขตภาคกลางทั้ง 8 แปลง เฉลี่ย 3 ปี ปรากฎว่า 

อ้อยพันธุ์ เค 92–80 ให้ผลผลิตอ้อย (ตันต่อไร่) และผลผลิตน�้าตาล (ตันต่อไร่) 17.05 และ 1.91 มากกว่าพันธุ์

ตรวจสอบ เค 84–200 เท่ากับ 23 และ 5 เปอร์เซ็นต์ แต่ให้คุณภาพความหวาน (ซีซีเอส.) 11.65 น้อยกว่าพันธุ ์

ตรวจสอบ เค 84–200 เท่ากับ 9 เปอร์เซ็นต์ ให้จ�านวนล�าที่สามารถเข้าหีบได้ 11,273 ล�าต่อไร่ มากกว่าพันธุ์ 

ตรวจสอบ เค 84–200 (9,672 ล�าต่อไร่) เท่ากับ 17 เปอร์เซ็นต์ อ้อยพันธุ์นี้มีปลูกกระจายในพื้นที่เขตภาคกลาง 

รองลงไปคือ ภาคเหนือและภาคตะวันออก

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภท พืชในวงศ์หญ้าที่ขึ้นเป็นกอ ชนิดอ้อยโรงงาน

ต้น ทรงกอค่อนข้างกว้าง ล�าค่อนข้างเลก็ มสีเีขยีวอ่อน เมือ่แก่มสีเีหลอืงอมเขยีว มไีขเลก็น้อย วงไข 

 ชัดเจน ปล้องซิกแซ็กเล็กน้อย ตากลม นูน มีขนาดปานกลาง ฐานตาอยู่ชิดรอยกาบ ยอดตา 

 อยู่ชิดวงเจริญ

ใบ แผ่นใบสีเขียวเข้ม ค่อนข้างกว้าง ใบยาว ใบยอดชี้ กาบใบสีเขียว มีขนเล็กน้อย ร่วงหลุดเล็กน้อย 

 เมือ่แก่ คอใบสเีขยีวอมน�า้ตาล รูปร่างคล้ายสามเหลีย่ม หใูบมข้ีางเดยีว รปูคล้ายสามเหลีย่มสัน้  

 ลิ้นใบลาดเอียงมาก รูปกระจับ 

ดอก ออกดอกเล็กน้อย ปลายเดือนพฤศจิกายน 

ลักษณะอื่น ๆ ก. อายุเก็บเกี่ยว 12 เดือน

 ข. เจริญเติบโตเร็ว แตกกอค่อนข้างสูง 5–6 ล�าต่อกอ

 ค. ทนแล้ง ไว้ตอได้ดี

 ง. ต้านทานต่อโรคเหี่ยวเน่าแดง

พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518  เล่ม 3126



อ้อยพันธุ์ เค 92-80

พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518  เล่ม 3 127



64. อ้อยพันธุ์ เค 92-213

ชื่อไทย  อ้อย   ชื่อวิทย�ศ�สตร ์  Saccharum officinarum L.

ชื่อส�มัญ Sugar cane  ชื่อวงศ ์   POACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  272/2548  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2549

โดย  นายสุรพล ถ�้ากระแสร่

ที่อยู่ ส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย 42/3 ต�าบลทุ่งทอง อ�าเภอท่าม่วง  

 จังหวัดกาญจนบุรี 71110

แหล่งท่ีมาและประวัติ

 อ้อยพันธุ์ เค 92–213 เป็นลูกผสมระหว่างพันธุ์ เค 84–200 (แม่) กับพันธุ์อู่ทอง 1 (พ่อ)  

ได้รับการผสมพันธุ์ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลทรายภาคกลาง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อปลายปี  

พ.ศ. 2535 ซึ่งได้ปลูกคัดเลือกครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2536  ปลูกคัดเลือกครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2537  เปรียบเทียบพันธุ์

เบ้ืองต้นปี พ.ศ. 2538  เปรียบเทียบพันธุ์มาตรฐานปี พ.ศ. 2539  เปรียบเทียบพันธุ์ในไร่เกษตรกรเขตภาคกลาง 

เป็นเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2540–2543) จากผลการทดลองเปรยีบเทยีบในไร่เกษตรกรเขตภาคกลางทัง้ 8 แปลง เฉลีย่  

3 ปี ปรากฎว่าอ้อยพันธุ์ เค 92–213 ให้ผลผลิตอ้อย (ตันต่อไร่) และจ�านวนล�าที่สามารถเข้าหีบได้ (ล�าต่อไร่)  

15.22 และ 10,015 มากกว่าพันธุ์ตรวจสอบ เค 84–200 เท่ากับ 10 และ 4 เปอร์เซ็นต์ แต่ให้ผลผลิตน�้าตาล  

(ตันต่อไร่) และคุณภาพความหวาน (ซีซีเอส.) 1.72 และ 11.09 น้อยกว่าพันธุ์ตรวจสอบ เค 84–200 เท่ากับ 

5 และ 13 เปอร์เซ็นต์ แต่ให้คุณภาพความหวาน (ซีซีเอส.) 11.65 น้อยกว่าพันธุ์ตรวจสอบ เค 84–200 เท่ากับ  

9 เปอร์เซ็นต์ อ้อยพันธุ์นี้มีปลูกกระจายอยู่ทั่วไปแต่นิยมปลูกมากในภาคกลางและภาคเหนือ 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภท พืชในวงศ์หญ้าที่ขึ้นเป็นกอ ชนิดอ้อยโรงงาน

ต้น ทรงกอค่อนข้างแคบ ล�าค่อนข้างใหญ่ 3.2 เซนติเมตร มีสีเหลืองอมเขียวปล้องทรงมัดข้าวต้ม  

 มีไขหนาปานกลาง วงไขค่อนข้างชัดเจน ปล้องซิกแซ็ก ตากลมรีนูน มีขนาดปานกลาง ฐานตา 

 อยู่ชิดรอยกาบ ยอดตาอยู่ชิดวงเจริญ

ใบ แผ่นใบสีเขียวเข้ม กว้าง ใบยาว ใบยอดชี้ กาบใบสีเขียว มีขนเล็กน้อย ร่วงหลุดเล็กน้อยเมื่อแก่  

 คอใบสีเขียวอมน�้าตาล รูปร่างคล้ายสามเหลี่ยม หูใบมี 2 ข้าง รูปคล้ายสามเหลี่ยมส้ัน ลิ้นใบ 

 ลาดเอียงมาก รูปกระจับ 

ดอก ไม่ออกดอก 

ลักษณะอื่น ๆ  ก. อายุเก็บเกี่ยว 12 เดือน

 ข. ทนต่อการหักล้ม

 ค. ทนแล้ง ไว้ตอได้ดี

 ง. ต้านทานต่อโรคเหี่ยวเน่าแดง

พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518  เล่ม 3128



อ้อยพันธุ์ เค 92-213

พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518  เล่ม 3 129



65. อ้อยพันธุ์ เค 93-219

ชื่อไทย  อ้อย   ชื่อวิทย�ศ�สตร ์  Saccharum officinarum L.

ชื่อส�มัญ Sugar cane  ชื่อวงศ ์   POACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  273/2548  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2549

โดย  นายสุรพล ถ�้ากระแสร่

ที่อยู่ ส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย 42/3 ต�าบลทุ่งทอง อ�าเภอท่าม่วง  

 จังหวัดกาญจนบุรี 71110

แหล่งท่ีมาและประวัติ

 อ้อยพันธุ ์เค 93–219 เป็นลูกผสมระหว่างพันธุ์อู่ทอง 1 (แม่) กับพันธุ์อีเหี่ยวแดง (พ่อ) ได้รับ 

การผสมพนัธุท์ีศ่นูย์ส่งเสรมิอตุสาหกรรมอ้อยและน�า้ตาลทรายภาคกลาง จงัหวัดกาญจนบรุ ี เมือ่ปลายปี พ.ศ. 2536  

ซึ่งได้ปลูกคัดเลือกครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2537 ปลูกคัดเลือก ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2538 เปรียบเทียบพันธุ์เบื้องต้นปี  

พ.ศ. 2539 เปรียบเทียบพันธุ์มาตรฐานปี พ.ศ. 2540 เปรียบเทียบพันธุ์ในไร่เกษตรกร เขตภาคกลาง เป็นเวลา  

3 ปี (พ.ศ. 2541–2544) จากผลการทดลองเปรียบเทียบในไร่เกษตรกรเขตภาคกลางทั้ง 8 แปลง เฉลี่ย 3 ปี  

ปรากฎว่าอ้อยพันธุ์ เค 93–219 ให้ผลผลิตอ้อย (ตันต่อไร่) ผลผลิตน�้าตาล (ตันต่อไร่) คุณภาพความหวาน  

(ซีซีเอส.) และจ�านวนล�าที่สามารถเข้าหีบได้ (ล�าต่อไร่) 17.17 2.26 13.05 และ 12,222 มากกว่าพันธุ์ตรวจสอบ 

เค 84–200 เท่ากับ 26 27 1 และ 32 เปอร์เซ็นต์ตามล�าดับ ปัจจุบันอ้อยพันธุ์นี้ก�าลังได้รับความนิยมปลูกอยู่ทั่วไป

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภท พืชในวงศ์หญ้าที่ขึ้นเป็นกอ ชนิดอ้อยโรงงาน

ต้น ทรงกอกว้าง ล�ามีขนาดปานกลาง 3 เซนติเมตร มีสีเขียวอมม่วง ปล้องทรงกระบอก มีไขหนา 

 ปานกลาง ปล้องซิกแซ็กเล็กน้อย ตากลม รี นูน มีขนาดค่อนข้างเล็ก ฐานตาอยู่ชิดรอยกาบ  

 ยอดตาอยู่ใต้วงเจริญ

ใบ แผ่นใบสีเขียวเข้ม ค่อนข้างกว้าง ใบยาว ใบยอดช้ี กาบใบสีเขียวอมม่วง มีขนปานกลาง ช้ีแข็ง  

 ร่วงหลุดเล็กน้อยเมื่อแก่คอใบสีเขียว รูปร่างคล้ายสามเหล่ียม หูใบมี 2 ข้าง ข้างในยาวกว่า  

 รูปใบหอกปลายแหลม ข้างนอกรูปคล้ายสามเหลี่ยม ลิ้นใบลาดเอียงเล็กน้อย รูปกระจับ

ดอก ไม่ออกดอก

ลักษณะอื่น ๆ  ก. อายุเก็บเกี่ยว 12 เดือน

 ข. ให้ผลผลิตอ้อยเฉลี่ยสูง 17.17 ตันต่อไร่

 ค. ให้ผลผลิตน�้าตาลเฉลี่ยสูง 2.26 ตันต่อไร่

 ง. เจริญเติบโตเร็ว ไม่ออกดอก สามารถไว้ตอได้ดีมาก

 จ. ต้านทานต่อโรคเหี่ยวเน่าแดง

พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518  เล่ม 3130



อ้อยพันธุ์ เค 93-219

พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518  เล่ม 3 131



66. อ้อยพันธุ์ เค 93-347

ชื่อไทย  อ้อย   ชื่อวิทย�ศ�สตร ์  Saccharum officinarum L.

ชื่อส�มัญ Sugar cane  ชื่อวงศ ์   POACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  274/2548  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2549

โดย นายสุรพล ถ�้ากระแสร่

ที่อยู่ ส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย 42/3 ต�าบลทุ่งทอง อ�าเภอท่าม่วง  

 จังหวัดกาญจนบุรี 71110

แหล่งท่ีมาและประวัติ

 อ้อยพันธุ์ เค 93–347 เป็นลูกผสมระหว่างพันธุ์อู่ทอง 1 (แม่) กับพันธุ์เค 84–200 (พ่อ)  

ได้รับการผสมพันธุ์ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลทรายภาคกลาง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อปลายปี  

พ.ศ. 2536 ซึ่งได้ปลูกคัดเลือกครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2537  ปลูกคัดเลือกครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2538  เปรียบเทียบพันธุ์

เบือ้งต้นปี พ.ศ. 2539  เปรยีบเทยีบพันธุม์าตรฐานปี พ.ศ. 2540  เปรยีบเทยีบพนัธุใ์นไร่เกษตรกรเขตภาคกลางเป็น

เวลา 3 ปี (พ.ศ. 2541–2544) จากผลการทดลองเปรียบเทียบในไร่เกษตรกรเขตภาคกลางทั้ง 8 แปลง เฉลี่ย 3 ปี 

ปรากฏว่าอ้อยพันธุ์ เค 93–347 ให้ผลผลิตอ้อย (ตันต่อไร่) ผลผลิตน�้าตาล (ตันต่อไร่) และจ�านวนล�าที่สามารถเข้า

หีบได้ (ล�าต่อไร่) 16.61 1.91 และ 12,682 มากกว่าพันธุ์ตรวจสอบ เค 84–200 เท่ากับ 22 7 และ 37 เปอร์เซ็นต์ 

ตามล�าดับ แต่ให้คุณภาพความหวาน (ซีซีเอส.) 11.33 น้อยกว่าพันธุ์ตรวจสอบ เค 84–200 เท่ากับ 12 เปอร์เซ็นต์ 

ปัจจุบันอ้อยพันธุ์นี้ก�าลังได้รับความนิยมปลูกอยู่ตามแหล่งปลูกอ้อยทั่วไป 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภท พืชในวงศ์หญ้าที่ขึ้นเป็นกอ ชนิดอ้อยโรงงาน

ต้น ทรงกอกว้าง ล�ามีขนาดค่อนข้างเล็ก 2.8 เซนติเมตร มีสีเหลืองอมเขียว ปล้องทรงกระบอก  

 มไีขหนามาก ปล้องซกิแซ็กมาก ตากลม ร ีนนู มขีนาดค่อนข้างเลก็ ฐานตาอยู่ชดิรอยกาบ ยอดตา 

 อยู่ใต้วงเจริญซึ่งโค้งเหนือตา

ใบ แผ่นใบสีเขียว ค่อนข้างกว้าง ใบยาวโค้ง กาบใบสีเขียว มีขนปานกลาง ชี้แข็ง ร่วงหลุดเล็กน้อย 

 เมื่อแก่ คอใบสีเขียว รูปร่างคล้ายสามเหลี่ยมขนาดเล็ก หูใบมี 2 ข้าง ข้างในยาวกว่ารูปใบหอก 

 ปลายสั้น ข้างนอกรูปคล้ายสามเหลี่ยมสั้น ลิ้นใบลาดเอียงเล็กน้อย รูปกระจับ 

ดอก ไม่ออกดอก 

ลักษณะอื่น ๆ  ก. อายุเก็บเกี่ยว 12 เดือน

 ข. ให้ผลผลิตอ้อยเฉลี่ยสูง 16.61 ตันต่อไร่

 ค. เจริญเติบโตเร็ว ไม่ออกดอก สามารถไว้ตอได้ดีมาก

 ง. ต้านทานต่อโรคเหี่ยวเน่าแดง

พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518  เล่ม 3132



อ้อยพันธุ์ เค 93-347

พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518  เล่ม 3 133



67. อ้อยพันธุ์ LK 92-11

ชื่อไทย  อ้อย   ชื่อวิทย�ศ�สตร ์  Saccharum officinarum L.

ชื่อส�มัญ Sugar cane  ชื่อวงศ ์   POACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  275/2548  ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2549

โดย นายสุรพล ถ�้ากระแสร่

ที่อยู่ ส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย 42/3 ต�าบลทุ่งทอง อ�าเภอท่าม่วง  

 จังหวัดกาญจนบุรี 71110

แหล่งท่ีมาและประวัติ

 อ้อยพันธุ ์LK 92–11 เป็นอ้อยลกูผสมทีเ่กดิจากอ้อยพนัธุ ์เค 84–200 (แม่) ผสมกบัอ้อยพนัธุ์  

อีเหี่ยวแดง (พ่อ) ด้วยวิธีการ Conventional ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลทรายภาคกลาง  

จังหวัดกาญจนบุรี (ศอนก.) โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาลทรายภาคเหนือ จังหวัดก�าแพงเพชร 

(ศอนน.) ได้น�าเมล็ดพันธุ์อ้อยที่ผ่านการผสมพันธุ ์จาก ศอนก. เมื่อปลาย ปี พ.ศ. 2535 จ�านวน 16 คู่ผสม  

มาท�าการเพาะกล้า ย้ายลงถุงช�า และย้ายลงปลูกในแปลงทดลองที่สถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยล�าปางได้ 

20,740 ต้นพันธุ์ สามารถท�าการคัดเลือกในขั้นที่ 1 ได้จ�านวน 168 ต้นพันธุ์ โดยที่พันธุ์ LK 92–11 ถูกคัดเลือก 

ได้ในล�าดับที่ 11 จากนั้นน�าไปปลูกและคัดเลือกในข้ันที่ 2 สามารถคัดเลือกอ้อยที่มีลักษณะทางการเกษตรที่ดีได้ 

จ�านวน 34 ต้นพันธุ์ (20.24 เปอร์เซ็นต์) น�าไปปลูกและคัดเลือกในขั้นที่ 3 เปรียบเทียบพันธุ์เบื้องต้นจนได้อ้อยที ่

ผ่านการคัดเลือกในขั้นนี้ จ�านวน 14 ต้นพันธุ์ (41.18 เปอร์เซ็นต์) จากนั้นน�าไปปลูกและคัดเลือกพันธุ์ในข้ันที่ 4  

เปรียบเทียบพันธุ์มาตรฐาน ที่แปลงทดลองของ ศอนน. พบว่า มีอ้อยลูกผสมที่มีลักษณะดีกว่าพันธุ์เปรียบเทียบ 

และคัดเลือกได้ จ�านวน 8 ต้นพันธุ์ (57.14 เปอร์เซ็นต์) ได้แก่ พันธุ์ LK 92–11  LK 92–14  LK 92–17   

LK 92–69  LK 92–71  LK 92–72  LK 92–92 และ LK 92–99 หลังจากนั้นได้น�าอ้อยที่ผ่านการคัดเลือก 

ทั้ง 8 พันธุ์ ไปปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ในไร่เกษตรกรเขตภาคเหนือ จ�านวน 7 แปลง ซึ่งมีความแตกต่างกันของดินที ่

ใช้ปลูกอ้อยกนัมากในภาคเหนือ 7 กลุม่ ได้แก่ กลุ่มดนิที ่7 21 28 33 35 52 และ 54 โดยใช้อ้อยพนัธ์ุ เค 84-200  

และอูท่อง 1 เป็นพนัธุเ์ปรยีบเทยีบ มแีผนการทดลองแบบ RCB จ�านวน 4 ซ�า้ ระยะเวลาการทดลอง 3 ปี จากผล 

การทดลองพบว่า มีอ้อยพันธุ ์LK 92–11 เพียงพันธ์ุเดยีวทีม่ลัีกษณะคณุสมบตัทิีด่กีว่าพนัธุเ์ปรียบเทยีบเป็นพนัธุท์ีใ่ห้

ผลผลิตอ้อยเฉลีย่ 15.44 ตันต่อไร่ ซ่ึงสงูกว่าพันธุเ์ปรยีบเทยีบทัง้สองประมาณร้อยละ 19–34 มคีณุภาพความหวาน 

เฉลี่ยที่ 13.49 (ซีซีเอส.) ซึ่งหวานกว่าพันธุ์เปรียบเทียบทั้งสองประมาณร้อยละ 2–14 และให้ผลผลิตน�้าตาลเฉลี่ย 

2.12 ตัน (ซีซีเอส.) ต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าพันธุ์เปรียบเทียบทั้งสองประมาณ ร้อยละ 24–55 เป็นพันธุ์ที่มีความต้านทาน 

โรคเหี่ยวเน่าแดง  โรคแส้ด�า  โรคกอตะไคร้ และโรคกลิ่นสับปะรด มีความต้านทานต่อหนอนเจาะยอดอ้อย  

หนอนเจาะล�าต้นอ้อย แมลงหวี่ขาว แต่ค่อนข้างต้านทานต่อไรขาว อ้อยพันธุ์นี้ควรน�าไปปลูกในสภาพแวดล้อมที่ดี  

ไม่ควรปลูกในพื้นที่ดอนสูง หรือที่ลุ่มที่มีน�้าขังในช่วงฤดูฝน ดินที่ปลูกควรเป็นดินท่ีไม่เหนียวจัด หรือ ทรายจัด  

มีปริมาณน�้าฝนที่ตกทั้งปีไม่น้อยกว่า 1,000 มิลลิเมตร ปลูกแล้วสามารถท�าการเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่อ้อยมีอายุ  

11.5 เดือน ถึง 13.5 เดือน แต่ช่วงอายุที่เหมาะสมคือ 13 เดือน
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ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ประเภท   พืชในวงศ์หญ้าที่ขึ้นเป็นกอ ชนิดอ้อยโรงงาน

ต้น   ทรงกอตั้งตรง ล�าต้นมีขนาดใหญ่ จ�านวนล�า 6–7 ล�าต่อกอ หักล้มเล็กน้อย การจัดเรียงตัว 

   ของปล้องซิกแซกเล็กน้อย

ใบ   มีสีเขียว เส้นกลางใบขาว สามใบแรกชี้ตั้งตรง ส่วนใบล่างๆ ลงมาโค้งมาก

ดอก   ออกดอกเล็กน้อย มักพบการออกดอกในพื้นที่ลุ่มมีน�้าขัง

ลักษณะอื่น ๆ   ก. ไม่ชอบที่ดอนสูง ดินปลูกควรเป็นดินร่วนปนทราย ร่วนเหนียว

   ข. ให้ผลผลิตอ้อยสูงเฉลี่ย 15–16 ตันต่อไร่

   ค. ให้ผลผลิตน�้าตาลสูงเฉลี่ย 13–14 ซีซีเอส.

   ง. มีความต้านทานต่อโรคเหี่ยวเน่าแดง

อ้อยพันธุ์ แอลเค 92-11
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68. สตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 60

ชื่อไทย  สตรอเบอรี่

ชื่อวิทย�ศ�สตร ์ Fragaria × ananassa (Duchesne ex Weston) Duchesne ex Rozier 

ชื่อส�มัญ Strawberry    ชื่อวงศ ์ ROSACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  276/2549  ลงวันที 16 กันยายน 2549

โดย นายณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ 

ที่อยู่ (ในนามมูลนิธิโครงการหลวง) 200/23 ถนนนวมินทร์ แขวงบึงกุ่ม เขตบึงกุ่ม  

 กรุงเทพฯ 10240

แหล่งท่ีมาและประวัติ

 สตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 60 หรือ รหัส 003–00 ได้ถูกคัดเลือกครั้งแรกในฤดูกาลผลิต 

ปี พ.ศ. 2544/2545 ทีแ่ปลงทดลองของสถานีวจิยัดอยปยุ (พกัิดทีต่ัง้ 18° 48’ 39’’ N, 98° 53’ 5’’ E สงักัดสถาบนั 

ค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์) อ�าเภอเมอืง จงัหวัดเชยีงใหม่ โดยเป็นการผสมข้าม 

ระหว่างพันธุ์ Rosa Linda และ Tochiotome ในปี พ.ศ. 2543 ตามโปรแกรมการผสมพันธุ์ของโครงการวิจัย  

การผสมพนัธุแ์ละคดัเลือกสตรอเบอร่ี (รหัสโครงการที ่ 3025–3038 ระหว่างปี พ.ศ. 2541–2545 งบประมาณวิจัย 

ของมูลนธิโิครงการหลวง) ส�าหรับต้นแม่พันธ์ุ Rosa Linda น้ันเป็นสตรอเบอรีจ่าก Florida Agricultural Experiment  

Station มศัีกยภาพของการให้ผลผลติทีเ่ร็วในต้นฤดู ผลขนาดใหญ่ เน้ือผลสแีดงสด และมรีปูทรงของผลเป็นทีต้่องการ 

ของผู้บรโิภคท่ัวไป ส่วนต้นพ่อพันธุ ์Tochiotome นัน้ได้มกีารแนะน�าและเผยแพร่อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2538 

โดยโปรแกรมการผสมพนัธุส์ตรอเบอรีข่อง Tochigi Prefectural Agricultural Experiment Station ซึง่มคีณุสมบตัทิีใ่ห้ 

ผลผลิตสงู ผลมขีนาดใหญ่ เน้ือแข็ง และรสชาติหวานมาก ปัจจบุนัเป็นสายพนัธ์ุอนัดบัหน่ึงทีเ่กษตรกรในประเทศญ่ีปุน่ 

นิยมปลูกกันเป็นการค้าส�าหรับรับประทานผลสด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา สตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 60 

ก็ได้ถูกขยายต้นพันธุ์โดยวิธีผลิตต้นไหลแบบธรรมดาและการเพาะเลี้ยงต้นเนื้อเยื่อปลอดโรค เพื่อใช้ปลูกทดสอบใน

พื้นท่ีระดับความสูงต่างๆ กันตามศูนย์/สถานีวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลเพิ่มเติมทางด้าน

การเจริญเติบโต การให้ผลผลิต คุณภาพของผลผลิตและรสชาติที่พึงพอใจด้วยการใช้วิธีสุ่มจากตัวแทนผู้บริโภค  

ความทนทานต่อศตัรูพืช รวมทัง้การผลิตไหลและต้นไหลส�าหรบัการขยายต้นพนัธุใ์ห้แก่เกษตรกรในช่วงเวลานบัจากนี้

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ชนิด สตรอเบอรี ่(Strawberry : Fragaria × ananassa (Duchesne ex Weston) Duchesne ex Rozier)

ประเภท บริโภคส่วนผล

ร�ก รากหลักประมาณ 20–30 ราก แต่อาจมีรากที่เรียกว่า รากพิเศษ (Adventitious root) ได้ถึง  

 100 ราก และมรีากแขนงเล็กๆ (Rootlet) จ�านวนมาก รากพเิศษเจริญจากส่วนล�าต้นและเจรญิ 

 อย่างรวดเร็วจนอาจมีความยาวหลายนิ้ว เนื้อเยื่อตรงกลางราก (Stele) เป็นสีขาว 

ต้น Crown หรือ ล�าต้นเป็นส่วนที่สั้นโดยปกติมีขนาดยาวประมาณ 2 เซนติเมตร และส่วนนอก 

 จะถูกปกคลุมโดยการซ้อนกันของส่วนที่เรียกว่าหูใบ (Stipules) เนื้อเยื่อส่วนแกนกลางของ 

 ล�าต้นสีขาว ความสูงของทรงพุ่ม 20–30 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ย 27 เซนติเมตร  

 รวมทั้งมีการแตกของล�าต้นสาขา (Branch crown) ในปริมาณระดับปานกลางด้วย
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 ใบ   ใบประกอบ 3 ใบย่อย (Trifoliate) ใบย่อยรูปยาวรี ขอบใบหยักลึกคล้ายฟันเลื่อย สีเขียว 

   ปานกลางถึงเข้ม ก้านใบหนา ความยาวเฉลี่ย 10 เซนติเมตร พื้นท่ีใบสูงสุดต่อต้นเท่ากับ  

   4,100 ตารางเซนติเมตร 

ดอก   ช่อดอกประกอบด้วย 1 ดอกของดอก Primary  2 ดอกของดอก Secondary  4 ดอกของดอก  

   Tertiary และ 8 ดอกของดอก Quaternary แต่อาจพบช่อดอกหลายๆ รูปแบบ ดอกเกือบ 

   ทั้งหมดเป็นดอกสมบูรณ์เพศ (Perfect–flowered หรือ Hermaphrodite) เกสรเพศเมีย 

   รอบบนฐานรองดอก ดอกที่สองและสามมีขนาดใกล้เคียงกัน สีของกลีบดอกเป็นสีขาว และ 

   ดอกที่หนึ่งมีต�าแหน่งต�่ากว่าใบ จ�านวนช่อดอกเฉลี่ย 8 ช่อต่อต้น

ผล   ฐานรอง Receptacle ดอกซึ่งพัฒนาไปเป็นส่วนที่สามารถรับประทานได้เป็นเนื้อของผล  

   ส่วนเมล็ดอยู่ระดับเดียวเสมอกันกับผิวของผล โดยมีขนสองสามเส้นติดที่ผิวด้านนอกผล  

   น�้าหนักผลเฉลี่ย 10–15 กรัม ขนาดกว้างและยาวเฉล่ียเท่ากับ 3 และ 3.7 เซนติเมตร  

   ตามล�าดับ รูปทรงกรวย (Conic) ถึงทรงกลมปลายแหลม (Globose conic) เนื้อผลสีแดง 

   สดใส ความแน่นของเนือ้ผล (Firmness) เฉลีย่ 0.5 N กลิน่หอมแรงจดัเม่ือผลสกุ มลีกัษณะ 

   ที่ขั้วผลหลุดจากส่วนของผลเมื่อแก่เต็มที่ได้ง่าย

เมล็ด   เกสรเพศเมียรอบบนฐานรองดอก ผลแห้งเมล็ดล่อน (Achene) ซึ่งมักถูกเรียกว่า เมล็ด  

   (Seed) ได้เจรญิพัฒนาเตม็ทีก่่อนผลแก่หลายวัน เนือ่งจากผลค่อนข้างใหญ่และมรีปูร่างปกต ิ

   จึงมีจ�านวนเมล็ดต่อผลมาก ท�าให้ช่องว่างของผิวระหว่างเมล็ดค่อนข้างแคบจึงทนทานต่อ 

   การขนส่ง

ลักษณะอื่น ๆ   ก. จัดเป็นสตรอเบอรี่ประเภทวันส้ัน (Short day type) และต้องการความหนาวเย็น  

    (ประมาณ 15–18 องศาเซลเซียส) เป็นช่วงเวลา 30–40 วัน ส�าหรับกระตุ้นให้เกิดการ 

    สร้างตาดอกของเนือ้เยือ่เจรญิทีป่ลายยอดของล�าต้น ระยะเวลาจากดอกบานถงึเกบ็เกีย่ว 

    ผลผลิตเท่ากับ 60–70 วัน 

   ข. ผลผลิตต่อต้นสูงสุด 385 กรัม หรือประมาณ 2–3 ตันต่อไร่ (ค�านวณจากการปลูก  

    10,000 ต้นต่อไร่) 

   ค. เนื้อผลมีค่าเฉลี่ยของปริมาณของแข็งที่ละลายน�้าได้ (Total soluble solid) เท่ากับ  

    10.7 องศาบริกซ์ และมีกล่ินหอมคล้ายพันธุ์พระราชทาน 70 การให้คะแนนของ 

    กรรมการทดสอบคุณภาพผลจากการทดลองชิม ปรากฏว่าได้คะแนนใกล้เคียงกันกับ 

    พันธุ์พระราชทาน 70 และ 72 แต่มากกว่าพันธุ์อื่นๆ ที่ใช้ทดสอบทั้งหมด 12 สายพันธุ์

   ง. การให้ไหลและต้นไหลอยูใ่นระดบัปานกลางเฉลีย่ราว 50–60 ต้น ไหลต่อต้นแม่หนึง่ต้น 

   จ. ทนทานต่อโรคราแป้ง (Powdery Mildew) และรากเน่า (Root Rot) รวมท้ังพวก 

    ไรสองจุด (Two–spotted spider mite) หรือเพลี้ยอ่อน (Aphids) 

   ฉ. สามารถปลกูเป็นการค้าได้ตัง้แต่พืน้ทีท่ีม่คีวามสูง 600 เมตร จากระดบัน�า้ทะเลเป็นต้นไป
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สตรอเบอรี่พันธุ์พระร�ชท�น 60
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69. สบู่ด�าพันธุ์วัฒนา 1

ชื่อไทย  สบู่ด�า   ชื่อวิทย�ศ�สตร์  Jatropha curcas L.

ชื่อส�มัญ Physic nut    ชื่อวงศ ์   EUPHOBIACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  277/2550  ลงวันที่ มีนาคม 2550

โดย นายวัฒนา เสถียรสวัสดิ์

ที่อยู่ 1/193 หมู่ 6 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

แหล่งท่ีมาและประวัติ

 สบู่ด�าพันธุ์วัฒนา 1 เป็นพันธุ์ลูกผสมชั่วที่ 1 ระดับชนิด (Interspecific hybrid) ภายในสกุล 

Jatropha ระหว่างสบู่ด�า (Jatropha curcas L.) ซึ่งมีกลีบดอกสีเขียว กับเข็มปัตตาเวีย (Jatropha integerrima)  

พันธุ์ดอกสีแดงเข้ม

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ร�ก รากปฐมภูมิ (Primary root) มีลักษณะเป็นรากแก้วร่วมกับรากแขนง รากจากกิ่งปักช�าจะเป็น 

 รากแขนงไม่มีรากแก้ว

ลำ�ต้น เมือ่มอีายุประมาณ 8 เดือน จะมเีส้นผ่านศนูย์กลางประมาณ 1.0–1.5 เซนตเิมตร มคีวามสงู 

 ประมาณ 1.2–1.5 เมตร ล�าต้นส่วนยอดและส่วนที่มีอายุน้อยจะมีสีเขียว หรือเขียวอมแดง  

 ผิวเรียบ ความกว้างทรงพุ ่มประมาณ 1 เมตร โดยเฉลี่ยจะเล็กกว่าสบู่ด�า แต่ใหญ่กว่า 

 เข็มปัตตาเวีย ไม่มีขน ล�าต้นมีเนื้อไม้มากกว่าและแข็งกว่าสบู่ด�าแต่จะอ่อนกว่า และมีเน้ือไม้ 

 น้อยกว่าเขม็ปัตตาเวยี ล�าต้นทีแ่ก่จะมสีนี�า้ตาล มจีดุประอยูท่ัว่ไป ล�าต้นทีแ่ก่มากขึน้จะปรากฎ 

 รอยประเป็นทาง โดยเฉพาะส่วนโคนจะปรากฎรอยประเป็นทางอยู่ทั่วไป แต่บางต้นไม่ปรากฎ 

 รอยประตามส่วนยาวของล�าต้น ส่วนเข็มปัตตาเวียมีล�าต้น สีน�้าตาลด�า ผิวเรียบ สบู่ด�า 

 มีล�าต้น สีเขียว มีรอยเกล็ด ตา (Bud scale scar) ตลอดล�าต้น และล�าต้นของลูกผสม 

 ไม่มีน�้ายาง 

ใบ  เมื่อแก่เป็นแผ่นใบรวมแบบ Palmately compound รอยหยัก (Lobed) 3–5 หยัก มีทั้ง 

 รอยหยักตื้นและรอยหยักลึกกว่าสบู่ด�าท�าให้ดูรูปใบแตกต่างกัน ขอบใบเรียบ (Entire) โคนใบ 

 รูปหัวใจ (Cordate) ปลายใบเรียวแหลม (Acuminate) การจัดเรียงตัวของเส้นใบแบบ  

 Palmately netted venation แผ่นใบมีสีเขียวหรือเขียวอมเหลือง ขนาดของแผ่นใบเล็กกว่า  

 สบู่ด�าแต่ใหญ่กว่าและมีรูปร่างแตกต่างจากเข็มปัตตาเวีย เข็มปัตตาเวียใบมีรูปร่างส่วนใหญ่ 

 เป็นรูปขอบขนานแกมรูปไข่ (Ovate–oblong) หรือรูปรี (Elliptic) สีของใบลูกผสมส่วนใหญ ่

 หลังใบจะมีรอยประใหญ่หรือเล็กเห็นได้ชัดเจนในใบอ่อนหรือบางทีก็ไม่มี

ดอก ออกดอกบริเวณปลายยอด ปลายก่ิงหรือข้างๆ ก่ิงระหว่างก้านใบ ลักษณะเป็นช่อดอกแบบ 

 ช่อกระจุกซ้อน (Compound dichasium) แต่เป็นชั้นซ้อนน้อยกว่าสบู่ด�า เป็นชั้นใกล้เคียงกับ 

 เข็มปัตตาเวีย แต่ช่วงสั้นกว่า เป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศ ดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่แยกกัน  

 (Monoecious) แต่อยู่ภายในช่อดอกเดียวกัน ดอกเพศผู้และดอกเพศเมียมีกลีบเลี้ยงและ 

 กลีบดอก 5 กลีบเท่ากัน คล้ายกับสบู่ด�า และเข็มปัตตาเวีย แต่กลีบดอกจะมีสีชมพูและ 

 ยาวกว่าสบู่ด�าหรือยาวใกล้เคียงกับเข็มปัตตาเวีย แต่ปลายกลีบดอกจะม้วน ดอกเพศผู้ม ี
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   อับเรณู 10 อับ แบ่งเป็น 2 วง วงละ 5 อับ อับเรณูมีสีเหลือง ดอกเพศเมียประกอบด้วย 

   รงัไข่ (Ovary) แบ่งเป็น 3 ห้อง ด้านบนของรงัไข่เป็นก้านชเูกสรเพศเมยี ซึง่ยอดเกสรเพศเมยี  

   (Stigma) แยกเป็นแฉกๆ แต่ละแฉกเป็นจกัๆ คล้ายดอกสบูด่�าและเขม็ปัตตาเวีย อตัราส่วน 

   ของดอกเพศผู้ต่อดอกเพศเมียพบได้ตั้งแต่ 10 ต่อ 1 ถึง 15 ต่อ 1 จ�านวนดอกภายในช่อ 

   จะมีประมาณ 30–70 ดอก

ผล   เป็นแบบเปลอืกแขง็เมลด็เดีย่ว (Nut) มี 3 ช่อง (Locule) เปลอืกค่อนข้างหนา ผลคล้ายสบูด่�า  

   แต่มขีนาดเลก็กว่าแตกต่างจากผลของเขม็ปัตตาเวยี ซึง่มเีปลอืกบางกว่าลกัษณะเป็นพู 3 พู  

   เมื่อดูจากภายนอก ผลอ่อนมีสีเขียว ผลแก่มีสีเหลืองและเปลี่ยนเป็นสีด�า เช่นเดียวกันกับ 

   สบู่ด�า แต่แตกต่างจากเข็มปัตตาเวีย เมื่อแก่มีสีน�้าตาลปนเทา

เมล็ด   รปูร่างแบบขอบขนานปลายมน (Oblong) คล้ายสบูด่�า มเีปลอืกหุม้สีด�า ส่วนของเอน็โดสเปิร์ม  

   (Endosperm) และเอ็มบริโอ (Embryo) มีสีขาว แตกต่างจากเมล็ดของเข็มปัตตาเวีย ซึ่งม ี

   เมล็ดคล้ายสบู่แดง
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70. สบู่ด�าพันธุ์วัฒนา 2

ชื่อไทย  สบู่ด�า   ชื่อวิทย�ศ�สตร ์  Jatropha curcas L.

ชื่อส�มัญ Physic nut  ชื่อวงศ์   EUPHOBIACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  278/2550   ลงวันที่ มีนาคม 2550

โดย นายวัฒนา เสถียรสวัสดิ์

ที่อยู่ 1/193 หมู่ 6 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

แหล่งท่ีมาและประวัติ

 สบู่ด�าพันธุ์วัฒนา 2 เป็นพันธุ์ลูกผสมช่ัวท่ี 1 ระดับชนิด (Interspecific hybrid) ภายในสกุล  

Jatropha ระหว่างสบู่ด�า (Jatropha curcas L.) ซึ่งมีกลีบดอกสีเขียว กับเข็มปัตตาเวีย (Jatropha integerrima)  

พันธุ์ดอกสีแดงเข้ม ซึ่งลูกผสมที่ได้มีดอกสีขาว (ลูกผสมที่ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างสบู่ด�า (Jatropha curcas L.) 

ซึ่งมีกลีบดอกสีเขียว กับเข็มปัตตาเวีย (Jatropha integerrima) พันธุ์ดอกสีชมพู จะให้ดอกสีขาวได้เช่นเดียวกัน)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ร�ก รากปฐมภูมิ (Primary root) มีลักษณะเป็นรากแก้วร่วมกับรากแขนง 

ลำ�ต้น ปีแรกอายุประมาณ 8 เดือน จะมเีส้นผ่านศนูย์กลางประมาณ 1.0–1.5 เซนตเิมตร มคีวามสงู 

 ประมาณ 1.2–1.5 เมตร ล�าต้นส่วนใหญ่จะมีสีเขียว ผิวเรียบ ความกว้างทรงพุ่มประมาณ  

 1 เมตร โดยเฉลี่ยจะเล็กกว่าสบู่ด�า แต่ใหญ่กว่าเข็มปัตตาเวีย ไม่มีขน ล�าต้นมีเนื้อไม้มากกว่า  

 และแข็งกว่าสบู่ด�าแต่จะอ่อนกว่า และมีเนื้อไม้น้อยกว่าเข็มปัตตาเวีย ล�าต้นที่แก่จะม ี

 สีน�้าตาล มีจุดประอยู่ทั่วไป ล�าต้นที่แก่มากขึ้นจะปรากฏรอยประเป็นทาง โดยเฉพาะส่วน 

 โคนจะปรากฎรอยประเป็นทางอยู่ทั่วไป แต่บางต้นไม่ปรากฏรอยประตามส่วนยาวของล�าต้น  

 ส่วนเข็มปัตตาเวียมีล�าต้นสีน�้าตาลด�า ผิวเรียบ สบู ่ด�ามีล�าต้นสีเขียว และมีรอยเกล็ดตา  

 (Bud scale scar) ตลอดล�าต้น และล�าต้นของลูกผสมไม่มีน�้ายาง

ใบ เมื่อแก่เป็นแผ่นใบรวมแบบ Palmately compound รอยหยัก (Lobed) 3–5 หยัก มีทั้ง 

 รอยหยักตื้นและรอยหยักลึกกว่าสบู่ด�าท�าให้ดูรูปใบแตกต่างกัน ขอบใบเรียบ (Entire) โคนใบ 

 รูปหัวใจ (Cordate) ปลายใบเรียวแหลม (Acuminate) การจัดเรียงตัวของเส้นใบแบบ  

 Palmately netted venation แผ่นใบมีสีเขียวหรือเขียวอมเหลือง ขนาดของแผ่นใบเล็กกว่า 

 สบู่ด�า แต่ใหญ่กว่าและมีรูปร่างแตกต่างจากเข็มปัตตาเวีย เข็มปัตตาเวียใบมีรูปร่างส่วนใหญ่ 

 เป็นรูปขอบขนานแกมรูปไข่ (Ovate–oblong) หรือรูปรี (Elliptic) สีของใบลูกผสมส่วนใหญ ่

 หลังใบจะมีรอยประใหญ่หรือเล็กเห็นได้ชัดเจนในใบอ่อนหรือบางทีก็ไม่มี

ดอก ออกดอกบริเวณปลายยอด ปลายก่ิงหรือข้างๆ ก่ิงระหว่างก้านใบ ลักษณะเป็นช่อดอกแบบ 

 ช่อกระจุกซ้อน (Compound dichasium) แต่เป็นชั้นซ้อนน้อยกว่าสบู่ด�า เป็นชั้นใกล้เคียง 

 กบัเขม็ปัตตาเวยี แต่ช่วงสัน้กว่า เป็นดอกไม่สมบรูณ์เพศ ดอกเพศผูแ้ละดอกเพศเมยีอยู่แยกกนั  

 (Monoecious) แต่อยู่ภายในช่อดอกเดียวกัน ดอกเพศผู้และดอกเพศเมียมีกลีบเลี้ยงและ 

 กลบีดอก 5 กลีบเท่ากนั คลา้ยกับสบู่ด�าและเข็มปัตตาเวีย แตก่ลบีดอกจะมีสขีาวและยาวกวา่ 

 สบู่ด�าหรือยาวใกล้เคียงเข็มปัตตาเวีย แต่ปลายกลีบดอกจะม้วน ดอกเพศผู้มีอับเรณู 10 อับ  

 แบ่งเป็น 2 วง วงละ 5 อบั อบัเรณมูสีเีหลอืง ดอกเพศเมยีประกอบด้วยรงัไข่ (Ovary) แบ่งเป็น  
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   3 ห้อง ด้านบนของรังไข่เป็นก้านชูเกสรเพศเมีย ซึ่งยอดเกสรเพศเมีย (Stigma) แยกเป็น 

   แฉกๆ แต่ละแฉกเป็นจกัๆ คล้ายดอกสบูด่�าและเขม็ปัตตาเวยี อตัราส่วนของดอกเพศผูต่้อ 

   ดอกเพศเมียพบได้ตั้งแต่ 10 ต่อ 1 ถึง 15 ต่อ 1 จ�านวนดอกภายในช่อจะมีประมาณ  

   30–70 ดอก

ผล   เป็นแบบ เปลอืกแขง็เมลด็เด่ียว (Nut) ม ี3 ช่อง (Locule) เปลอืกค่อนข้างหนา ผลคล้ายสบูด่�า  

   แต่มขีนาดเลก็กว่าแตกต่างจากผลของเขม็ปัตตาเวยี ซึง่มเีปลอืกบางกว่าลกัษณะเป็นพู 3 พู  

   เมื่อดูจากภายนอก ผลอ่อนมีสีเขียว ผลแก่มีสีเหลือง และเปลี่ยนเป็นสีด�า เช่นเดียวกันกับ  

   สบู่ด�า แต่แตกต่างจากเข็มปัตตาเวีย เมื่อแก่มีสีน�้าตาลปนเทา

เมล็ด   รปูร่างแบบขอบขนานปลายมน (Oblong) คล้ายสบูด่�า มเีปลอืกหุม้สดี�า ส่วนของเอ็นโดสเปิร์ม  

   (Endosperm) และเอ็มบริโอ (Embryo) มีสีขาว แตกต่างจากเมล็ดของเข็มปัตตาเวีย ซึ่งม ี

   เมล็ดคล้ายสบู่แดง

สบู่ดำ�พันธุ์วัฒน� 2
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71. ผกักาดเขียวปลพีนัธุ ์(BC7 4-3 x 19H1) x 4OR2-3-4

ชื่อไทย  ผักกาดเขียวปลี  ชื่อวิทย�ศ�สตร ์  Brassica juncea (L.) Czern.

ชื่อส�มัญ Chinese mustard  ชื่อวงศ ์   BRASSICACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  279/2550  ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2550

โดย  นางมณีฉัตร นิกรพันธุ์

ที่อยู่ 239 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต�าบลสุเทพ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

แหล่งท่ีมาและประวัติ

 ผักกาดเขียวปลีพันธุ์ (BC7 4–3 x 19H1) x 4OR2–3–4 เป็นพันธุ์ลูกผสม ชั่วที่ 1 ที่มาจาก

การน�าผกักาดเขยีวปลพัีนธุ ์ FOB ของบรษัิท เจยีไต๋ ซึง่มลีกัษณะหวักลม และพนัธุก์�าไลทองของห้างหุน้ส่วน ซนิฮ้ัว  

มาปลูกท่ีสถานีห้วยลกึ อ�าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2528 โดยได้ท�าการคดัเลอืกต้นทีห่่อหวัด ี แล้ว 

ผสมตัวเองและเก็บเมล็ดไว้ ให้รหัสพันธุ์ที่มาจากบริษัท เจียไต๋ เป็น 19H1 และพันธุ์ที่มาจากห้างหุ้นส่วน ซินฮั้ว 

เป็น 4OR2–3–4 หรือ 4–H และ 4–0 ในปี พ.ศ. 2529 ปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 

คดัเลอืกต้นทีม่ลีกัษณะการห่อหัวดีในสภาพอากาศร้อนในฤดฝูน จากนัน้ย้ายไปปลกูทีด่อยอนิทนนท์ จงัหวัดเชยีงใหม่  

และท�าการผสมตัวเอง ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 ปลูกทดสอบพันธุ์ที่คัดเลือกได้ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าพันธุ์  

19H–1 และ 4OR2–3–4 มีลักษณะการห่อหัวดี ในปี พ.ศ. 2531 ท�าการผสมกันระหว่างพันธุ์ 19H–1 และ 

4OR2–3–4 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าลูกผสมชั่วที่ 1 ให้ผลผลิตสูง และมีลักษณะการห่อหัวดี จึงได้น�าพันธุ์ 

19H–1 ผสมกลับกับผักกาดเขียวปลีเกสรเพศผู้เป็นหมัน ซึ่งมี Anand cytoplasm 7 และ 8 ครั้ง แล้วผสมกับ 

พันธุ์ 4OR 2–3–4 ได้ลูกผสมที่มีลักษณะดีและผลผลิตสูงจึงให้ชื่อพันธุ์ว่า (BC7 4–3 x 19H1) x 4OR2–3–4 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ชนิดพืช ผักกาดเขียวปลี (Brassica juncea L var. rugosa (Syn.)) มีช่ือเรียกว่า Indian musard  

 leaf mustard หรือ Chinese mustard จัดอยู่ในกลุ่ม Rapiferous (IBPGR, 1981) หรือ  

 Takana (Tsunoda et. al, 1980)

ประเภท พืชล้มลุก ใบเลี้ยงคู่

ลำ�ต้น ล�าต้นตรง ไม่มีขน สามารถแตกกิ่งก้าน เป็นพืชฤดูเดียว อาจสูงถึง 1 เมตร

ร�ก มีรากแก้ว

ใบ ใบไม่มีขน เส้นกลางใบกว้าง แบนและอวบน�้า กรอบ สีเขียวและเขียวเข้ม มีทั้งขอบใบเรียบ 

 และเว้า ใบห่อกันเป็นปลี ใบมีสาร Glucoside sinigrin การเรียงตัวของใบแบบ Alternate  

 และเป็นใบเดี่ยว

ช่อดอก แบบกระจะ (Raceme) ดอกเป็นดอกสมบรูณ์เพศ มเีกสรเพศผูแ้ละเพศเมยีอยูใ่นดอกเดยีวกนั  

 รังไข่เป็นแบบ Hypogynous เกสรเพศผู้มี 6 อัน (สั้น 4 อัน ยาว 2 อัน) กลีบดอกมี 4 กลีบ  

 สีเหลือง กลีบเลี้ยงมี 4 กลีบ

ผล เป็นแบบ Silique ผลแตกเมื่อแก่ และแตกจากด้านล่างสู่ด้านบนฝัก
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ผักก�ดเขียวปลีพันธุ์ (BC7 4-3 x 19H1) x 4OR2-3-4

เมล็ด   ไม่มีอาหารเลี้ยงตัวอ่อน และมีตัวอ่อนโค้งงอ ธรรมชาติการผสมพันธุ์เป็นแบบผสมตัวเอง 

   เมล็ดเป็นแบบ Glabrous สีน�้าตาลและสีด�า เมล็ดมีน�้ามัน 35 เปอร์เซ็นต์

ลักษณะอื่น ๆ   มีทรงพุ่มแคบ เปอร์เซ็นต์การห่อหัว 100 เปอร์เซ็นต์ และดอกมีเกสรเพศผู้เป็นหมันทั้งหมด
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72. มะม่วงพันธุ์เต็กกอ

ชื่อไทย  มะม่วง   ชื่อวิทย�ศ�สตร ์  Mangifera indica L.

ชื่อส�มัญ Mango   ชื่อวงศ ์   ANACARDIACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  280/2550  ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2550

โดย  นายสมศักดิ์ ธีรภาพสกุลวงศ์

ที่อยู่ 449/89 ถนนสวนตะไคร้ ต�าบลสนามจันทร์ อ�าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

แหล่งท่ีมาและประวัติ

 ปี พ.ศ. 2540 นายสพัุฒน์ ธรีภาพสกุลวงศ์ (เตก็กอ นครปฐม) ได้รบัต้นมะม่วงไม่ทราบชือ่พนัธุ ์

จากเพื่อนจ�านวน 1 ต้น จึงปลูกไว้ที่สวน ต�าบลหนองงูเหลือม อ�าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในปี พ.ศ. 2544  

ต้นมะม่วงติดผลชดุแรก ลกัษณะคล้ายมะม่วงแก้วแต่ผลมขีนาดใหญ่กว่า น�า้หนกัประมาณ 300 กรมัต่อผล รสชาต ิ

ผลดิบเปรี้ยว มีกลิ่นขี้ไต้ ผลสุกปลายผลสีแดง โคนผลสีเหลือง รสชาติไม่หวานมาก และมีเสี้ยนเยอะ ต่อมาปี  

พ.ศ. 2545 ได้ท�าการเพาะเมล็ดแล้วเกิดเป็นต้นอ่อนเจริญเติบโตคู่กัน เมื่อโตขึ้นมีลักษณะต้น การแตกกิ่ง และ 

การจัดเรียงตัวของใบแตกต่างจากมะม่วงทั่วไป คือ ไม่แตกกิ่งแบบเป็นพุ่มทึบ แต่แผ่ออกด้านข้างและตั้งตรง การจัด 

เรียงตัวของใบเป็นระเบียบ และมีใบขึ้นปกคลุมหนาแน่นตลอดทั้งก่ิงและล�าต้น ติดผลชุดแรกในเดือนมิถุนายน  

ปี พ.ศ. 2549 โดยให้ผลผลิตเพียง 4 ลูก ลักษณะของผลมีขนาดใหญ่ น�้าหนักโดยเฉล่ีย 1.5 กิโลกรัมต่อผล  

ทรงผลกลม ผลดบิรสชาติเปรีย้ว เมือ่สกุมสีเีหลอืงและมกีลิน่หอมมาก รสชาตหิวาน เนือ้เหนยีว ละเอยีดคล้ายมะม่วง

แก้มแดง ไม่มีเสี้ยน สร้างความแปลกใจและเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้พบเห็น จึงตั้งชื่อว่า “มะม่วงพันธุ์เต็กกอ” และในปี  

พ.ศ. 2550 มะม่วงต้นนี้ให้ผลผลิตจ�านวนประมาณ 120 ผล ติดผลช่อละ 1–2 ผล น�้าหนักผลโดยเฉลี่ยประมาณ 

1–1.3 กิโลกรัม

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภท ไม้ยืนต้น กลุ่มไม้ผลเมืองร้อน

ต้น ลักษณะทรงพุ่มโปร่ง มีการแตกกิ่ง เป็นกิ่งยาวแผ่ออกด้านข้างและตั้งตรง มีใบปกคลุมตลอด 

 ทัง้ก่ิงและล�าต้น ต้นเมือ่อายุประมาณ 5 ปี มคีวามสูงประมาณ 7 เมตร ทรงพุม่มขีนาดเส้นผ่าน 

 ศูนย์กลางประมาณ 6–7 เมตร ล�าต้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 20 เซนติเมตร  

 เปลือกมีลักษณะไม่ขรุขระมากสีน�้าตาลเข้ม

ใบ  การจัดเรียงตัวของใบเป็นระเบียบ โดยมีลักษณะแผ่ออกด้านข้างและห้อยลงเล็กน้อย ก้านใบ 

 ท�ามุมกับกิ่งมากกว่า 45 องศา เป็นใบเดี่ยว ใบอ่อนสีน�้าตาลปนแดง ใบแก่สีเขียวเข้ม มีลักษณะ 

 เป็นคล่ืนเล็กน้อยที่ขอบใบและแผ่นใบ รูปร่างใบเป็นแบบขอบขนาน (Oblong) ปลายใบ 

 เรียวแหลม (Acuminate) ฐานในแหลม (Cute, Obtuse) ความยาวใบประมาณ 28.5–32.5  

 เซนติเมตร ความกว้างใบประมาณ 4.8–6.6 เซนติเมตร

ดอก เป็นช่อดอก แบบช่อแยกแขนง เกิดที่ปลายก่ิงหรือระหว่างซอกใบ ความยาวช่อดอกประมาณ  

 30–40 เซนติเมตร ก้านช่อสีม่วงแดง

ผล เป็นผลเด่ียว มีขนาดใหญ่ น�้าหนักต่อหนึ่งผลโดยเฉลี่ยประมาณ 0.8–1 กิโลกรัม ความยาว 

 โดยเฉลี่ยประมาณ 13.3 เซนติเมตร ความกว้างโดยเฉลี่ยประมาณ 10.86 เซนติเมตร และ 
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   ความลึกของผลโดยเฉลี่ยประมาณ 10.22 เซนติเมตร ลักษณะรูปร่างผลกลม (Circular)  

   ความลึกของฐานผลตื้น (Depth of stalk cavity: Shallow)  ไม่มีร่องที่ฐานผล (Absence  

   of groove at fruit base)  ไม่มีจุก (Absence of neck)  ไม่มีนอบนไหล่ผล (Absence of  

   lumpiness/Bulging at shoulder)  ทรงไหล่ด้านท้องผลกลมนูนขึ้น (Shape of ventral  

   shoulder: Rounded upword)  ทรงไหล่ด้านหลังผลกลมกว้าง (Shape of dorsal shoulder:  

   Rounded outword)  ไม่มรีอยเว้าทีท้่องผล (Absence of sinus)  มจีะงอยจางๆ (Presence  

   of stylar scar)  รูปหน้าตัดตามขวางกลม (Shape of cross section: Circular) ผลดิบ 

   สีเปลือกเขียวค่อนข้างนวล เมื่อแก่จัดจะออกสีเขียวปนเหลือง มีจุดปะที่ผิว (Lenticels)  

   ปานกลาง สีเนื้อผลดิบที่แก่จัดจะออกเหลืองนวล ความหนาเปลือกโดยเฉลี่ยประมาณ  

   1.47 มลิลเิมตร ความหนาเนือ้ 4.7 เซนตเิมตร รสชาตผิลดิบเปรีย้ว ลกัษณะของเนือ้ละเอยีด 

   ปานกลาง ผลสุกสีเปลือกเหลืองอมส้ม สีเนื้อเหลืองอมส้มเข้ม ลักษณะเนื้อแน่นปานกลาง  

   ละเอียด มีเสี้ยนน้อยมาก ปริมาณน�้าในเนื้อปานกลาง รสชาติหวานไม่จัดมาก มีกลิ่นหอม 

เมล็ด    ลักษณะรูปร่างภายนอกรวมเปลือกหุ้มเมล็ดเป็นขอบขนาน (Oblong) ขนาดโดยเฉลี่ยยาว  

   10.5 เซนติเมตร กว้าง 5.6 เซนติเมตร และหนา 2.5 เซนติเมตร เปลือกหุ้มเมล็ดแข็งและ 

   หนาเฉลี่ย 2.6 มิลลิเมตร มีเยื่อเกาะติดเปลือกบาง เมล็ดมีขนาดใหญ่ ประมาณ 2 ใน 3  

   ของเปลือกหุ้มเมล็ด และมีรูปร่างคล้ายไต

ลักษณะเด่นพิเศษ   ก. ลักษณะทรงพุ่มที่โปร่ง และการแตกกิ่งแบบกิ่งเดียวยาวตรง ท�าให้สามารถรับแสงได้ดี 

    และทั่วถึงทั้งต้น ประกอบกับการมีใบข้ึนปกคลุมตลอดก่ิง และล�าต้น การจัดเรียงตัวที ่

    เป็นระเบียบ จึงท�าให้ต้นพืชมีการสังเคราะห์แสงได้มากยิ่งขึ้น

   ข. ลักษณะขนาดผลใหญ่ ทรงผลกลม สม�่าเสมอ เมื่อสุกมีกลิ่นหอมจึงเหมาะที่จะใช้เป็น 

   ไม้ประดับและผลไม้มงคล

มะม่วงพันธุ์เต็กกอ
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73. น้อยหน่าพันธุ์เหลืองบารมี

ชื่อไทย  น้อยหน่า  ชื่อวิทย�ศ�สตร ์  Annona squamosa L.

ชื่อส�มัญ Sugar Apple  ชื่อวงศ ์   ANNONACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  281/2550  ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2550

โดย  นายจีรเดช บารมี

ที่อยู่ 349 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่–ล�าปาง ต�าบลยางเนิ้ง อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

แหล่งท่ีมาและประวัติ

 น้อยหน่าพันธุเ์หลอืงบารม ี เป็นน้อยหน่าพนัธุพ์ืน้เมอืงมลัีกษณะใบและผวิเปลอืกของผลสเีหลอืง 

ซึ่งปลูกอยู่ในพื้นที่ของนายอินชุม พรหมมา อยู่ที่หมู่ 4 ต�าบลยางเนิ้ง อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณปี  

พ.ศ. 2495 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภท ไม้พุ่มยืนต้น กลุ่มไม้ผลเขตร้อน

ต้น เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ล�าต้นเมื่อมีอายุประมาณ 3 ปี สูงเฉลี่ย 3 เมตร มีกิ่งกระโดงแตก 

 ออกจากโคนต้น มีกิ่งรองและกิ่งแขนง เส้นรอบวงโคนต้นยาวประมาณ 20 เซนติเมตร เปลือก 

 ค่อนข้างเรียบสีน�้าตาล

ใบ เป็นใบเด่ียว เรียงสลับกัน บางใบเรียวยาวทรงรี ปลายใบแหลม ใบสีเหลืองอมเขียว ใบที่อยู่ 

 ในทรงพุ่มสีเขียวอมเหลือง มีความกว้างเฉล่ีย 4 เซนติเมตร มีความยาวเฉล่ีย 8 เซนติเมตร  

 การเกิดใบอ่อนในช่วงอากาศร้อนขอบใบจะแห้งเป็นสีน�้าตาล

ดอก เป็นดอกเด่ียวและดอกช่อ ออกเป็นกลุม่ ก้านดอกโค้ง สเีขยีวอมเหลอืง กลบีดอกด้านในสเีหลือง 

 อมขาวและเขยีวนวล กลบีดอกม ี3 กลบีแยกออกจากกนั มคีวามกว้างประมาณ 0.8 เซนตเิมตร  

 ความยาวประมาณ 3 เซนติเมตร แต่ละดอกจะมีเกสรเพศผู้ล้อมรอบเกสรเพศเมีย ระยะเวลา 

 ตั้งแต่เริ่มออกดอกจนดอกบานเต็มที่ใช้เวลาประมาณ 50 วัน และหลังจากดอกบานเต็มที่แล้ว  

 7 วัน จะติดผลขนาดเล็ก ดอกที่ออกในช่วงแรกจะติดผลประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ และใน 

 ช่วงหลังจะติดผลประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์

ผล เป็นผลกลุ่ม (Aggregate Fruit) รังไข่แต่ละอันเจริญเป็นผลย่อย (Fruitlet) อยู่บนฐานรอง 

 เดียวกัน สีเหลือง กลมรี บริเวณขั้วผลมีหลุมตื้นๆ รูปหัวใจ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางผลเฉลี่ย  

 6–8 เซนติเมตร ความยาวของผลเฉลี่ย 8–10 เซนติเมตร ผิวเปลือกเป็นตาข่ายนูนสีเหลือง  

 หากแก่จดัสจีางลงเลก็น้อย ผลแก่จดัส่วนใหญ่จะแตก เนือ้สขีาวรสหวาน กล่ินหอม ผลมนี�า้หนัก 

 เฉลี่ย 200 กรัมต่อผล

เมล็ด  ยาวเรียว สีด�าอมน�้าตาล เปลือกหุ้มเมล็ดแข็งเป็นมัน เน้ือในเมล็ดสีขาว จ�านวนเมล็ดเฉลี่ย  

 50 เมล็ดต่อผล

ลักษณะอื่น ๆ ก. ผลเมื่อแก่จัดหากไม่เก็บจากต้นจะแตก บางครั้งแตกตลอดทั้งผลและร่วง

 ข. เนื้อมีรสชาติหวานมากกว่าน้อยหน่าฝ้ายเขียว แต่น้อยกว่าฝ้ายครั่ง
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น้อยหน่�พันธุ์เหลืองบ�รมี
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74. ข้าวพันธุ์ กข33 (หอมอุบล 80)

ชื่อไทย  ข้าว   ชื่อวิทย�ศ�สตร ์ Oryza sativa L.

ชื่อส�มัญ Rice  ชื่อวงศ์  POACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  282/2550  ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550

โดย กรมการข้าว ส�านักวิจัยและพัฒนาข้าว

ที่อยู่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

แหล่งท่ีมาและประวัติ

 กข33 (หอมอบุล 80) เป็นผลงานวิจยัระหว่างสถาบนัวิจยัข้าวนานาชาต ิ(IRRI) กับศนูย์วิจัยข้าว

อุบลราชธานี ส�านักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว โดยท�าการผสมพันธุ์ที่สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ สาธารณรัฐ 

ฟิลิปปินส์ เมื่อปี พ.ศ. 2538 ระหว่างพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 เป็นพันธุ์แม่กับสายพันธุ์ IR70177–76–3–1  

ซึ่งมีความต้านทานต่อโรคไหม้และปรับตัวได้ดีในสภาพนาน�้าฝนเป็นพันธุ์พ่อ ในปี พ.ศ. 2539 ปลูกลูกผสมชั่วที่ 1  

ที่ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2540 ปลูกพันธุ์ผสมชั่วที่ 2 คัดเลือกต้นที่มีความต้านทานโรคไหม้ และมี 

ลักษณะทางการเกษตรดี ปลูกทดสอบความหอม พ.ศ. 2540–2541 ใช้ต้นที่เมล็ดมีความหอมผสมกลับกับ 

พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 สร้างประชากรผสมกลับชั่วที่ 1 และชั่วที่ 2 คัดเลือกสายพันธุ์ที่มีความต้านทานโรคไหม้ 

และคุณภาพการหงุต้มดี พ.ศ. 2542–2545 ทดสอบการให้ผลผลิตเบือ้งต้น ทีศ่นูย์วิจัยข้าวอบุลราชธาน ีในฤดนูาปรงั  

พ.ศ. 2546 และในฤดูนาปี พ.ศ. 2546–2548 เปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานีและในนาราษฎร์ ที่ศูนย์วิจัยข้าว 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบน และประเมินการยอมรับของเกษตรกรในกระบวนการปรับปรุง 

พันธุ์แบบเกษตรกรมีส่วนร่วม ได้สายพันธุ์ ดีเด่น IR77924–UBN–62–71–1–2 คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์  

กรมการข้าว มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง ชื่อ กข33 (หอมอุบล 80) เพื่อแนะน�าให้เกษตรกรปลูก เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 

2550

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภท พืชล้มลุก วงศ์หญ้า เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง

ต้น ทรงกอตั้ง ต้นค่อนข้างแข็งแรง ต้นสูงเฉลี่ย 154 เซนติเมตร

ใบ ใบสีเขียว ใบธงหักลง 

ดอก/ช่อดอก คอรวงยาว รวงแน่นปานกลาง 

เมล็ด ข้าวเปลอืกสฟีาง ยาว 10.61 เซนตเิมตร กว้าง 2.55 เซนตเิมตร หนา 2.01 มลิลเิมตร  ข้าวกล้อง 

 สีขาวรูปร่างเรียว โดยเฉลี่ยยาว 7.47 มิลลิเมตร กว้าง 2.11 มิลลิเมตร หนา 1.8 มิลลิเมตร

ลักษณะอื่น ๆ ก. อายุเก็บเกี่ยว 130 วัน ระยะพักตัวของเมล็ด 8 สัปดาห์

 ข. ผลผลติเฉลีย่ 493 กโิลกรมัต่อไร่ คณุภาพการสดีมีาก ได้ข้าวเตม็เมลด็และต้นข้าวร้อยละ 45

 ค. ปริมาณแอมิโลสต�่า ประมาณ 14–16.8 เปอร์เซ็นต์ มีกลิ่นหอม

 ง. ค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคขอบใบแห้งและเพลี้ยกระโดดสีน�้าตาล
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ลักษณะเด่นพิเศษ   ก. ต้านทานโรคไหม้ โดยเฉพาะทีเ่กดิจากเชือ้ราสาเหต ุRyricularia grisea Sacc. ทีพ่บใน 

    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือตอนบน 

   ข. คุณภาพเมลด็ทางกายภาพ คณุสมบตัทิางเคม ี และมคีณุภาพการหงุต้ม และรบัประทาน 

    ใกล้เคียงกับพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105

   ค. เนื่องจากเป็นข้าวเจ้าหอมชนิดไม่ไวต่อช่วงแสง และมีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 130 วัน  

    จึงเหมาะส�าหรับปลูกในพื้นที่นาอาศัยน�้าฝนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ 

    ภาคเหนือตอนบนที่ฝนหมดเร็ว

ข้�วพันธุ์ กข33 (หอมอุบล 80)

พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518  เล่ม 3 151



75. ข้าวพันธุ์ กข29 (ชัยนาท 80)

ชื่อไทย  ข้าว   ชื่อวิทย�ศ�สตร ์ Oryza sativa L.

ชื่อส�มัญ Rice  ชื่อวงศ ์  POACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  283/2550   ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550

โดย  กรมการข้าว ส�านักวิจัยและพัฒนาข้าว

ที่อยู่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

แหล่งท่ีมาและประวัติ
 กข29 (ชัยนาท 80) ได้จากการผสมสามทางระหว่างลูกผสมช่ัวที่ 1 ของพันธุ์สุพรรณบุรี 60 

และสายพนัธุ ์ IR29692–99–3–2–1 กบัสายพันธุ ์ IR11418–19–2–3 ทีศ่นูย์วจิยัข้าวชยันาท เมือ่ปี พ.ศ. 2532   

คัดเลือกจนได้สายพันธุ์ CNT89098–281–2–1–2–1 ศึกษาพันธุ์ และเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานีที ่

ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ระหว่าง พ.ศ. 2533–2541 จากนั้นน�าเข้าเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานีที่ศูนย์วิจัยข้าว

พิษณุโลก  ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี และศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ในฤดูนาปี พ.ศ. 2541 ถึง ฤดูนาปี พ.ศ. 2547 น�าเข้า 

เปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร์ จังหวัดพิษณุโลก  ลพบุรี  สิงห์บุรี  และชัยนาท ในฤดูนาปี พ.ศ. 2542 ถึง ฤดูนาปี  

พ.ศ. 2547 น�าเข้าทดสอบเสถียรภาพผลผลิตที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก  แพร่  อุบลราชธานี  สกลนคร  สุรินทร์   

ปทมุธานี  สพุรรณบรุ ีพัทลงุ  คลองหลวง  ราชบุร ี ชัยนาท  ลพบรุ ี และฉะเชงิเทรา คดัเลอืกเข้าทดสอบผลผลติในนา

เกษตรกรในจงัหวดัพิษณุโลก  อุตรดิตถ์  พิจติร  สโุขทยั  ชยันาท  และสงิห์บรีุ ในฤดนูาปรงั พ.ศ. 2544  ถงึ ฤดนูาปรัง  

พ.ศ. 2548 คณะกรรมการพิจารณาพันธุ ์กรมการข้าว มมีตใิห้เป็นพนัธ์ุรบัรอง ชือ่ กข29 (ชยันาท 80) เพือ่แนะน�า 

ให้เกษตรกรปลูก เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2550

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภท พืชล้มลุก วงศ์หญ้า เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง

ต้น ทรงกอตั้ง ต้นแข็งไม่ล้มง่าย สูงเฉลี่ย 104 เซนติเมตร

ใบ ใบสีเขียวเข้ม ใบธงตั้งตรง

ดอก/ช่อดอก รวงแน่นปานกลาง คอรวงยาว

เมล็ด เปลือกเมล็ดสีฟาง ข้าวกล้องสีขาว เป็นท้องไข่น้อย รูปร่างเรียว โดยเฉลี่ยยาว 7.34 มิลลิเมตร  

 กว้าง 2.23 มิลลิเมตร และหนา 1.8 มิลลิเมตร

ลักษณะอื่น ๆ ก. ระยะพักตัวของเมล็ด 4–6 สัปดาห์

 ข. อ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน�้าตาลในเขตจังหวัดนครปฐม ปทุมธานี ราชบุรี และฉะเชิงเทรา

 ค. เหมาะส�าหรบัปลกูในพ้ืนทีน่าชลประทาน ภาคเหนอืตอนล่างและภาคกลางตอนบนทีต้่องการ 

  ข้าวอายุสั้น โดยเร่ิมปลูกในเดือนสิงหาคม ธันวาคม และเมษายน หรือส�าหรับปลูกหลังถูก 

  น�้าท่วม ในฤดูฝนและสามารถปลูกและเก็บเกี่ยวได้ 2 ครั้ง ในฤดูนาปรังก่อนถูกน�้าท่วม

 ง. ไม่ควรปลูกในช่วงกลางเดือนกันยายน ถึงปลายเดือนพฤศจิกายน ซึ่งมีอากาศเย็นจะท�าให้ 

  เมล็ดลีบมาก ผลผลิตต�่า
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ลักษณะเด่นพิเศษ   1. อายุเก็บเกี่ยวสั้น คือ 99 วัน ในฤดูนาปรัง และ 103 วันในฤดูนาปี เมื่อปลูกโดยวิธ ี

    นาหว่านนาตม

   2. ผลผลิตสูง เฉลี่ย 876 กิโลกรัมต่อไร่

   3. คุณภาพการสีดีมาก สามารถสีเป็นข้าวขาว 100 เปอร์เซ็นต์

   4. มปีรมิาณธาตเุหลก็ในข้าวกล้อง 15.7 มลิลกิรมัต่อ 1 กิโลกรมั ในข้าวสาร 6.7 มลิลกิรมั 

    ต่อ 1 กิโลกรัม

   5. ค่อนข้างต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน�้าตาลในภาคเหนือตอนล่างและโรคขอบใบแห้ง

ข้�วพันธุ์ กข29 (ชัยน�ท 80)
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76. ข้าวพันธุ์ กข31 (ปมุมธานี 80)

ชื่อไทย  ข้าว   ชื่อวิทย�ศ�สตร ์ Oryza sativa L.

ชื่อส�มัญ Rice  ชื่อวงศ ์  POACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  284/2550   ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550

โดย  กรมการข้าว ส�านักวิจัยและพัฒนาข้าว

ที่อยู่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

แหล่งท่ีมาและประวัติ

 กข31 (ปทุมธานี 80) จากการผสมพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์ SPR85163–5–1–1–2 กับ 

สายพนัธุ ์ IR54017–131–1–3–2 ทีศ่นูย์วจิยัข้าวสุพรรณบุร ี เมือ่ปี พ.ศ. 2536 ปลกูคดัเลอืก ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2537  

ถึง ปี พ.ศ. 2539 ได้สายพันธุ์ SPR93049–PTT–30–4–1–2 ศึกษาพันธุ์ ประเมินลักษณะประจ�าพันธุ์ และ 

ลกัษณะทางการเกษตร ทดสอบความต้านทานต่อโรคและแมลงศตัรขู้าวทีส่�าคญั วเิคราะห์คณุภาพเมลด็ทางกายภาพ 

และเคมีที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ประเมินผลผลิตและทดสอบการตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจน ในศูนย์วิจัยข้าว 

ภาคกลาง และปลูกเปรียบเทียบผลผลิตในนาเกษตรกร 8 จังหวัดในภาคกลาง จนถึงปี พ.ศ. 2549 คณะกรรมการ 

พิจารณาพันธุ์ กรมการข้าว มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง ชื่อ กข31 (ปทุมธานี 80) เพื่อแนะน�าให้เกษตรกรปลูก เมื่อ 

วันที่ 6 มีนาคม 2550

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภท พืชล้มลุก วงศ์หญ้า เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง

ต้น ทรงกอตั้ง ต้นแข็งไม่ล้มง่าย ต้นสูงเฉลี่ย 117 เซนติเมตร

ใบ ใบสีเขียว กาบใบสีเขียว ใบธงตั้ง ใบธงยาว 29.9 เซนติเมตร กว้าง 1.6 เซนติเมตร ใบแก่เร็ว  

 ลิ้นใบสีขาวมีปลาย 2 ยอด ลิ้นใบยาว 1.98 เซนติเมตร

ดอก/ช่อดอก ยอดเกสรตัวเมียสีขาว คอรวงยาวเฉลี่ย 29.9 เซนติเมตร รวงแน่นปานกลาง ความยาวรวง  

 29.9 เซนติเมตร แตกระแง้ปานกลาง

เมล็ด  เปลือกเมล็ดสีฟาง เมล็ดไม่มีหาง ข้าวกล้องสีขาว เป็นท้องไข่น้อย รูปร่างเรียว โดยเฉลี่ยยาว  

 7.39 มิลลิเมตร กว้าง 2.13 มิลลิเมตร และหนา 1.84 มิลลิเมตร

ลักษณะอื่น ๆ ก. อายุเก็บเกี่ยว 118 วัน เมื่อปลูกโดยวิธีปักด�า และ 11 วัน เมื่อปลูกโดยวิธีหว่านน�้าตม  

  ระยะพักตัวของเมล็ด 5 สัปดาห์

 ข. ผลผลิตเฉลี่ย 745 กิโลกรัมต่อไร่ (ปักด�า) และ 738 กิโลกรัมต่อไร่ (นาหว่านน�้าตม)

 ค. ติดเมล็ด 90 เปอร์เซ็นต์ จ�านวนเมล็ดดีต่อรวง 130 เมล็ด และนวดง่าย 

 ง. คุณภาพการสีดี ได้ข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าว 47.5 เปอร์เซ็นต์

 จ. ปริมาณแอมิโลส 27.3–29.8 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิแป้งสุกปานกลาง แป้งสุกอ่อน ข้าวสุก 

  ค่อนข้างแข็ง ไม่หอม

 ฉ. อ่อนแอต่อโรคไหม้ โรคใบหงิก และโรคใบสีส้ม

 ช. เหมาะส�าหรับปลูกในเขตนาชลประทานภาคกลาง
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ข้�วพันธุ์ กข31 (ปมุมธ�นี 80)

ลักษณะเด่นพิเศษ   ก.  คุณภาพเมล็ดทางกายภาพสม�่าเสมอ

   ข. ต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดหลังขาว ค่อนข้างต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน�้าตาล  

    โรคขอบใบแห้ง โรคใบจุดสีน�้าตาล และโรคเมล็ดด่าง
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77. ข้าวพันธุ์ กข35 (รังสิต 80)

ชื่อไทย  ข้าว   ชื่อวิทย�ศ�สตร ์ Oryza sativa L.

ชื่อส�มัญ Rice  ชื่อวงศ์  POACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  285/2550  ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550

โดย  กรมการข้าว ส�านักวิจัยและพัฒนาข้าว

ที่อยู่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

แหล่งท่ีมาและประวัติ

 กข35 (รงัสติ 80) ได้จากการผสมพนัธุส์ามทางระหว่างลกูผสมชัว่ที ่1 ของสายพนัธุ ์IR5201– 

65–1–2 และพันธุ์ปิ่นแก้วเบา 27 กับพันธุ์เจ้าเหลือง 11 ที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เมื่อปี พ.ศ. 2522–2523  

ปลูกคัดเลือกพันธุ์ผสมชั่วที่ 2 แบบรวม (Bulk) และชั่วที่ 3–6 แบบสืบตระกูล (Pedigree) ในปี พ.ศ. 2525–2529  

ได้สายพันธุ ์ RSTLR79009–43–1–1–5 ปลูกศึกษาพันธุ ์และเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี ทดสอบ 

ความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูข้าวที่ส�าคัญ รวมทั้งวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดข้าวทางกายภาพและทางเคมี  

ท่ีศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ในปี พ.ศ. 2530–2532 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานีที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี  

สุพรรณบุรี คลองหลวง ฉะเชิงเทรา และราชบุรี รวมทั้งทดสอบความต้านทานต่อโรคและแมลงที่ส�าคัญ วิเคราะห ์

คณุภาพเมลด็ทางกายภาพและทางเคมทีีศ่นูย์วจิยัข้าวปทมุธาน ี ระหว่างปี พ.ศ. 2533–2544 เปรยีบเทยีบผลผลิต 

ในนาราษฎร์ และทดสอบการตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจน ในปี พ.ศ. 2541–2544 ประเมินผลผลิตในสภาพ 

ดินเปรี้ยวและในนาเกษตรกร ในปี พ.ศ. 2544–2545 คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ กรมการข้าว มีมติให้เป็นพันธุ ์

รับรอง ชื่อ กข35 (รังสิต 80) เพื่อแนะน�าให้เกษตรกรปลูก เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2550

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภท พืชล้มลุก วงศ์หญ้า เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง

ต้น ทรงกอตั้ง ค่อนข้างเตี้ย สูงเฉลี่ย 132 เซนติเมตร แตกกอ 13–15 หน่อต่อกอ

ใบ ใบตั้งตรง สีเขียว

ดอก/ช่อดอก เกสรตัวเมยีสขีาว รวงแน่นปานกลาง ความยาวรวง เฉล่ีย 30.1 เซนตเิมตร คอรวงยาว แตกระแง้ 

 ปานกลาง

เมล็ด เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง ไม่มีหาง ขนาดเฉลี่ยยาว 10.54 มิลลิเมตร กว้าง 2.59 มิลลิเมตร  

 หนา 2.01 มิลลิเมตร น�้าหนัก 1,000 เมล็ด 28.1 กรัม เมล็ดข้าวกล้องสีขาว รูปร่างเรียว  

 ความยาว 7.41 มลิลเิมตร กว้าง 2.14 มลิลเิมตร หนา 1.74 มลิลเิมตร อตัราส่วนความยาว 

 ต่อความกว้าง 3.46 เป็นท้องไข่น้อย มีค่าท้องไข่ 0.24–0.38 มีขนบนเปลือกเมล็ด

ลักษณะอื่น ๆ ก. จ�านวนรวงต่อตารางเมตร 224 รวง ติดเมล็ดประมาณ 92 เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์เมล็ดดี 

  ต่อรวง 91.9 เปอร์เซ็นต์

 ข. ปริมาณแอมิโลสสูง 26.1–29.3 เปอร์เซ็นต์ ข้าวสุกร่วนแข็ง จัดอยู่ในประเภทข้าวเสาไห้

 ค. ผลผลิตเฉลี่ย 650 กิโลกรัมต่อไร่ (ปักด�า) น�้าหนักข้าวเปลือกต่อถัง 11.3 กิโลกรัม

 ง. อายุเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ถึงต้นเดือนธันวาคม ระยะพักตัวของเมล็ด  

  6–9 สัปดาห์
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   จ. เหมาะส�าหรับปลูกในพื้นที่นาน�้าฝนภาคกลาง ที่มีระดับน�้าลึกไม่เกิน 50 เซนติเมตร  

    น�้าแห้งนาปลายเดือนพฤศจิกายน 

   ฉ. ค่อนข้างอ่อนแอเพลี้ยกระโดดสีน�้าตาล

ลักษณะเด่นพิเศษ   ก. ฟางแข็งสามารถเจริญเติบโต และให้ผลผลิตดีในดินเปรี้ยว โดยให้ผลผลิตเฉลี่ย  

    600 กิโลกรัมต่อไร่ 

   ข. คุณภาพเมลด็ดี ท�าข้าวสาร 100 เปอร์เซน็ต์ ได้คณุภาพสดี ีได้ข้าวเตม็เมลด็และต้นข้าว  

    49.7 เปอร์เซ็นต์

   ค. ค่อนข้างต้านทานต่อโรคขอบใบแห้ง และเพลี้ยกระโดดหลังขาว

ข้�วพันธุ์ กข35 (รังสิต 80)
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78. ข้าวพันธุ์ กข12 (หนองคาย 80)

ชื่อไทย  ข้าว   ชื่อวิทย�ศ�สตร ์ Oryza sativa L.

ชื่อส�มัญ Rice  ชื่อวงศ ์  POACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  286/2550  ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550

โดย  กรมการข้าว ส�านักวิจัยและพัฒนาข้าว

ที่อยู่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

แหล่งท่ีมาและประวัติ

 กข12 (หนองคาย 80) ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างข้าว หางยี 71 ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่ต้านทาน 

ต่อโรคไหม้ เป็นพันธุ์แม่ กับ กข6 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีคุณภาพการหุงต้มและรับประทานดี แต่ไม่ต้านทานต่อโรคไหม้  

เป็นพันธุ์พ่อ เม่ือปี พ.ศ. 2535 และปลูกข้าวลูกผสมช่ัวที่ 1 ในปี พ.ศ. 2536 ที่ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  

ปลกูคัดเลอืกข้าวพนัธุผ์สมช่ัวที ่2 ถงึช่ัวที ่5 แบบรวม (Bulk) ทีศ่นูย์วิจยัข้าวหนองคาย ระหว่างปี พ.ศ. 2537–2540  

ปลูกคัดเลือกแบบสืบตระกูล (Pedigree) ท่ีศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ฤดูนาปรังปี พ.ศ. 2540/2541 ได้สายพันธุ์  

UBN92110–NKI–B–B–B–30–KKN–1 และในฤดูนาปี พ.ศ. 2541 ปลูกศึกษาพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น  

ระหว่างปี พ.ศ. 2542–2546 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานีที่ศูนย์วิจัยข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และภาคเหนือตอนบน และทดสอบคุณภาพเมลด็ทางเคมแีละทางกายภาพ รวมทัง้ทดสอบความต้านทานต่อโรคและ 

แมลงศัตรูข้าวที่ส�าคัญ ระหว่างปี พ.ศ. 2543–2546 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร์ในพื้นที่ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบน ปี พ.ศ. 2543–2545 ปลูกทดสอบการตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนที่ศูนย์วิจัยข้าว 

ชุมแพ อุดรธานี และสกลนคร ปี พ.ศ. 2546 ประเมินการยอมรับของเกษตรกร คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์  

กรมการข้าว มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง ชื่อ กข12 (หนองคาย 80) เพื่อแนะน�าให้เกษตรกรปลูก เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 

2550

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภท พืชล้มลุก วงศ์หญ้า เป็นข้าวเหนียวไวต่อช่วงแสง

ต้น ลักษณะกอตั้ง ล�าต้นแข็งไม่ล้มง่าย สูงประมาณ 108–138 เซนติเมตร

ใบ สีเขียวเข้ม

ดอก/ช่อดอก รวงแน่นปานกลาง คอรวงยาว ให้จ�านวนรวงเฉล่ีย 10 รวงต่อกอ มจี�านวนเมลด็ดต่ีอรวงเฉล่ีย  

 127 เมล็ด

เมล็ด เปลือกเมล็ดสีน�้าตาลเข้ม ข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด หนัก 23.05 กรัม ข้าวกล้องรูปร่างเรียว 

 เฉลี่ยยาว 7.17 มิลลิเมตร กว้าง 2.16 มิลลิเมตร หนา 1.75 มิลลิเมตร

ลักษณะอื่น ๆ ก. ออกดอกประมาณ 5–25 ตุลาคม และเก็บเกี่ยวประมาณช่วงวันที่ 5–25 พฤศจิกายน  

  ระยะพักตัวของเมล็ด 7 สัปดาห์

 ข. ผลผลิตเฉลี่ย 422–522 กิโลกรัมต่อไร่

 ค. เหมาะส�าหรับปลูกในพื้นที่นาน�้าฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะพื้นที่ฝนหมดเร็ว 

  หรือนาค่อนข้างดอน และในระบบปลูกพืชที่มีข้าวเป็นหลัก

 ง. อ่อนแอต่อโรคขอบใบแห้งและเพลี้ยกระโดดสีน�้าตาล
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ลักษณะเด่นพิเศษ    ก. เป็นพันธุ์ข้าวเหนียวที่มีอายุเบากว่าพันธุ์ กข6 ประมาณ 10 วัน และสามารถปลูกใน 

    พื้นที่นาค่อนข้างดอน ซึ่งไม่เหมาะสมกับพันธุ์ กข6

   ข. ค่อนข้างต้านทานต่อโรคไหม้ในหลายท้องที่

   ค. มีคุณภาพการหุงต้มและรับประทานดี เป็นยอมรับของเกษตรกร

ข้�วพันธุ์ กข12 (หนองค�ย 80)
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79. ข้าวพันธุ์พิษณุโลก 80

ชื่อไทย  ข้าว   ชื่อวิทย�ศ�สตร ์ Oryza sativa L.

ชื่อส�มัญ Rice   ชื่อวงศ ์  POACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  287/2550  ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550

โดย  กรมการข้าว ส�านักวิจัยและพัฒนาข้าว

ที่อยู่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

แหล่งท่ีมาและประวัติ

 พิษณุโลก 80 ได้จากการผสมสามทาง ระหว่างพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี 90 และ IR56 กับ กข27 

เมื่อปี พ.ศ. 2534 และ พ.ศ. 2535 ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ปลูกลูกผสมชั่วที่ 1 พ.ศ. 2536 ปลูกคัดเลือก 

พนัธุผ์สมชัว่ที ่2 แบบรวม (Bulk) และช่ัวท่ี 3–5 แบบสบืตระกูล (Pedigree) ในปี พ.ศ. 2537–2540 จนได้สายพนัธุ์  

PSL92147–1–2–4 ปลกูศกึษาพันธุใ์นปี พ.ศ. 2541 และปลกูเปรยีบเทยีบผลผลติภายในสถาน ีในปี พ.ศ. 2542  

ทีศ่นูย์วจัิยข้าวพษิณโุลก น�าเข้าปลูกเปรยีบเทยีบผลผลติระหว่างสถาน ีระหว่างปี พ.ศ. 2543–2548 ทีศ่นูย์วจิยัข้าว 

พษิณโุลก ชยันาท และลพบรุ ีปลกูเปรยีบเทยีบผลผลติในนาราษฎร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2544–2546 ท่ีจงัหวัดพิษณโุลก  

พิจิตร ลพบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี เพชรบูรณ์ และสิงห์บุรี ทดสอบการตอบสนองต่ออัตราปุ ๋ยไนโตรเจน  

ระหว่างปี พ.ศ. 2545–2546 ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ชัยนาท และลพบุรี ทดสอบเสถียรภาพในการให้ผลผลิต 

ร่วมกับศนูย์วจิยัข้าวปทมุธานี คลองหลวง ฉะเชิงเทรา สุพรรณบรุ ีและราชบรุ ี ในปี พ.ศ. 2545, 2547 และ 2548 

คณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง ชื่อ พิษณุโลก 80 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภท พืชล้มลุก วงศ์หญ้า เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง 

ต้น ทรงกอตั้ง ต้นแข็งไม้ล้มง่าย ความสูงเฉลี่ย 141 เซนติเมตร

ใบ ใบสีเขียว ใบธงตั้งตรง

ดอก/ช่อดอก คอรวงยาว รวงแน่นปานกลาง

เมล็ด ข้าวเปลือกเมล็ดสีฟาง ขนาดเฉลี่ยยาว 10.10 มิลลิเมตร กว้าง 2.53 มิลลิเมตร หนา  

 1.98 มิลลิเมตร ข้าวกล้องรูปร่างเรียว เฉลี่ยยาว 7.45 มิลลิเมตร กว้าง 2.16 มิลลิเมตร  

 หนา 1.74 มิลลิเมตร เป็นท้องไข่น้อย น�้าหนักข้าวเปลือก 10.6 กิโลกรัมต่อถัง ข้าวเปลือก  

 1,000 เมล็ด หนัก 29.2 กรัม 

ลักษณะอื่น ๆ  ก. อายปุานกลาง เก็บเกีย่วต้นเดอืนธนัวาคม ระยะพกัตวัของเมลด็ 7 สัปดาห์ ปรมิาณแอมไิลสต�า่  

  (17.3 เปอร์เซ็นต์)

 ข. เหมาะส�าหรับปลูกในเขตน�้าฝนพื้นที่ลุ่มในเขตภาคเหนือตอนล่าง และเกษตรกรที่ต้องการ 

  ปลูกข้าวอายุปานกลางที่เก็บเกี่ยวต้นเดือนธันวาคม

 ค. ไม่ต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน�้าตาล ค่อนค้างอ่อนแอต่อโรคไหม้ในจังหวัดพิษณุโลก และ 

  ค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคขอบใบแห้ง
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ข้�วพันธุ์พิษณุโลก 80

ลักษณะเด่นพิเศษ   ก. ผลผลิตสูงเฉลี่ย 637 กิโลกรัมต่อไร่ มีเสถียรภาพในการให้ผลผลิตดีในสภาพแวดล้อม 

    แตกต่างกัน

   ข. คุณภาพการสีดีมาก ได้ข้าวเต็มเมล็ด และต้นข้าว 61.3 เปอร์เซ็นต์ สามารถท�าข้าวสาร  

   100 เปอร์เซ็นต์
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80. ข้าวพันธุ์เจ้าขาวเชียงใหม่

ชื่อไทย  ข้าว   ชื่อวิทย�ศ�สตร ์ Oryza sativa L.

ชื่อส�มัญ Rice   ชื่อวงศ ์  POACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  288/2550  ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550

โดย  กรมการข้าว ส�านักวิจัยและพัฒนาข้าว

ที่อยู่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

แหล่งท่ีมาและประวัติ

 เจ้าขาวเชียงใหม่ ได้จากการเก็บรวบรวมพันธุ์ ในอ�าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดย 

นายวิทูรย์ ขันธิกุล เจ้าหน้าที่การเกษตร สถานีทดลองข้าวสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2523 โดยมีรหัส 

การรวบรวมคือ SPTC80187–126 ปลูกคัดเลือกท่ีสถานีทดลองข้าวสันป่าตอง เพื่อให้ได้พันธุ์บริสุทธิ์ ระหว่างปี  

พ.ศ. 2524–2530 ต่อมาน�ามาปลกูเปรยีบเทยีบผลผลติตามขัน้ตอนการปรบัปรงุพนัธุ ์ระหว่างปี พ.ศ. 2531–2546  

คณะกรรมการบริหารกรมวชิาการเกษตร มมีติให้เป็นพันธุแ์นะน�า ชือ่ เจ้าขาวเชยีงใหม่ เมือ่วันที ่23 เมษายน 2550

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภท พืชล้มลุก วงศ์หญ้า เป็นข้าวเจ้าชนิดไวต่อช่วงแสง (ข้าวไร่)

ต้น ทรงกอตั้งตรง สูงประมาณ 145 เซนติเมตร ปล้องสีเหลืองอ่อน

ใบ กาบใบและใบมีสีเขียว

ดอก/ช่อดอก เกสรตัวเมียสีขาว คอรวงยาว รวงแน่น ความยาวรวงเฉลี่ย 24 เซนติเมตร แตกระแง้ถี่ 

เมล็ด ข้าวเปลือกสีฟาง เฉลี่ยยาว 10.03 มิลลิเมตร กว้าง 3.12 มิลลิเมตร หนา 2.41 มิลลิเมตร  

 ข้าวกล้องรูปร่างค่อนข้างป้อม เฉลี่ยยาว 7.29 มิลลิเมตร กว้าง 2.7 มิลลิเมตร หนา  

 1.99 มิลลิเมตร

ลักษณะอื่น ๆ ก. ออกดอกประมาณวันที่ 20 กันยายน เก็บเกี่ยวประมาณวันที่ 20 ตุลาคม 

 ข. ปริมาณแอมิโลส 18.7 เปอร์เซ็นต์ ระยะพักตัวของเมล็ด 4 สัปดาห์

 ค. ผลผลิตเฉลี่ย 350 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อปลูกในพื้นที่ระดับความสูงไม่เกิน 1,000 เมตร 

  จากระดับน�้าทะเลปานกลาง และ 389 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อปลูกในพื้นที่ระดับความสูง  

  1,000–1,300 เมตร จากระดับน�้าทะเลปานกลาง

 ง. ค่อนข้างอ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดหลังขาวในสภาพธรรมชาติ

ลักษณะเด่นพิเศษ ก. เหมาะส�าหรบัปลกูในพ้ืนทีส่ภาพไร่ในภาคเหนอืตอนบนทีม่รีะดบัความสงู 800–1,250 เมตร  

  จากระดับน�้าทะเลปานกลาง

 ข. คุณภาพการสีดี ให้เปอร์เซ็นต์ต้นข้าว และข้าวเต็มเมล็ดสูง ข้าวสุกอ่อนนุ่ม

 ค. ต้านทานต่อโรคไหม้ (Pyricularia grisea Sacc.)
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ข้�วพันธุ์เจ้�ข�วเชียงใหม่
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81. ข้าวพันธุ์หอมแดงสุโขทัย 1

ชื่อไทย  ข้าว   ชื่อวิทย�ศ�สตร ์ Oryza sativa L.

ชื่อส�มัญ Rice  ชื่อวงศ์  POACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  289/2550  ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550

โดย  นางวัลลีย์ ปราสาททองโอสถ และคณะ

ที่อยู่ บริษัท ข้าวธรรมชาติ จ�ากัด 99 หมู่ 14 ถ.วิภาวดี–รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

แหล่งท่ีมาและประวัติ

 ข้าวหอมแดงสโุขทยั 1 ได้มาจากการผสมพนัธุย้์อนกลบั (BC1) ในปี พ.ศ. 2539 ทีศ่นูย์วิจยัข้าว 

พษิณโุลก ชือ่คูผ่สม PSL96016 (AI SER*2/SPR2) ซึ่งได้ปรับปรุงและคัดเลือกพันธุ์โดยศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก  

ในโครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวนาน�้าฝนภาคเหนือตอนล่าง โดยวิธีคัดเลือกแบบหมู่ (Bulk pop.) และแบบ 

สืบตระกูล (Ped. Nurs.) คัดเลือกลักษณะทรงต้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ แล้วน�ารวงข้าวแต่ละสายพันธุ ์

มากะเทาะเปลือก เพ่ือคัดเลือกไว้เฉพาะสายพันธุ์ข้าวขาวที่มีท้องไข่น้อย และคัดสายพันธุ์ข้าวแดงทิ้งออกจาก 

โครงการฯ ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 โครงการเกษตรอนิทรย์ีสนามบนิสโุขทยั ได้ขอสายพนัธุข้์าวทีม่ลัีกษณะข้าวกล้อง 

สีแดงจ�านวน 238 สายพันธุ์ ซึ่งมีทั้งที่ไวต่อช่วงแสงและไม่ไวต่อช่วงแสงไปท�าการศึกษาและทดสอบพันธุ์ต่อ  

ที่โครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย บริษัท ข้าวธรรมชาติ จ�ากัด ต�าบลคลองกระจง อ�าเภอสวรรคโลก  

จงัหวดัสโุขทยั และในปี พ.ศ. 2549 คดัเลอืกได้สายพนัธ์ุ PSL96016–B4–3–1–SKT–1 ตัง้ช่ือว่า” หอมแดงสโุขทยั 

1” มีลักษณะเด่นคือ เป็นข้าวกล้องสีแดงที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และให้ผลผลิตสูง ล�าต้นแข็งแรง ไม่หักล้มง่าย

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภท พืชล้มลุก วงศ์หญ้า พวกข้าวเจ้านาสวนไวต่อช่วงแสง

ต้น สูงประมาณ 148 เซนติเมตร ทรงกอแบะ ปล้องสีเหลืองอ่อน ต้นแข็งแรง ขนาดเส้นผ่าน 

 ศูนย์กลางของล�าต้นใหญ่ 10 มิลลิเมตร

ใบ ใบสีเขียว มีขน กาบใบสีเขียว ใบธงตั้งปานกลาง การแก่ของใบช้า

ดอก/ช่อดอก การโผล่พ้นของรวงค่อนข้างมาก ลักษณะรวงจับกันแน่นปานกลาง แตกระแง้ถ่ี จ�านวนรวง  

 20 รวงต่อกอ ความยาวของรวงเฉลี่ย 30 เซนติเมตร

เมล็ด จ�านวนเมลด็ดีต่อรวงเฉลีย่ 129 เมลด็ เมลด็เรียวยาว มเีปลอืกสฟีาง และมีขน ยอดเมล็ดสฟีาง  

 ขนาดเมล็ดข้าวเปลือกยาว 10.7 มิลลิเมตร กว้าง 2.75 มิลลิเมตร และหนา 2.07 มิลลิเมตร  

 น�้าหนัก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 32.47 กรัม ข้าวกล้องมีสีแดงเข้ม ขนาดยาว 7.88 มิลลิเมตร  

 กว้าง 2.24 มิลลิเมตร และหนา 1.74 มิลลิเมตร มีท้องไข่น้อย

ลักษณะอื่น ๆ ก. ผลผลติเฉลีย่ 645 กโิลกรมัต่อไร่ วนัออกดอกประมาณ 24 ตุลาคม เป็นข้าวอายปุานกลาง  

  เหมาะส�าหรับปลูกในนาน�้าฝน ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกแบบครบวงจร โดยจัดพื้นที่ปลูกไว้ 

  เฉพาะข้าวสี เพื่อป้องกันการปนในพื้นที่ปลูกข้าวขาว ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่

 ข. คุณภาพเมล็ด เป็นข้าวกล้องที่มีเปลือกหุ้มเมล็ดสีแดงเข้ม มีปริมาณอมิโลส 17 เปอร์เซนต์  

  ความคงตัวของแป้งสกุ 83 มิลลเิมตร มีกลิน่หอม คุณภาพการหงุต้มเป็นข้าวสกุ เหนียว นุม่  

  และมีกลิ่นหอม
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   ค. ข้อควรระวัง: เนื่องจากข้าวหอมแดงสุโขทัย 1 เป็นข้าวที่มีเปลือกหุ้มเมล็ดสีแดง ดังนั้น 

    การส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก ควรก�าหนดพื้นที่ปลูกให้อยู่ในผืนเดียวกัน เพื่อป้องกัน 

    การปนระหว่างข้าวแดงกบัข้าวขาว ซึง่อาจท�าให้คณุภาพเมล็ดข้าวเสยีหาย และควรปลกู 

    แบบครบวงจร โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน

ลักษณะเด่นพิเศษ   ข้าวหอมแดงสุโขทัย 1 เป็นข้าวกล้องสีแดงที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเปรียบเทียบกับ 

   ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 (ที่มา: บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตร 

   และอาหาร จ�ากัด สาขาเชียงใหม่, 2549)

ข้�วพันธุ์หอมแดงสุโขทัย 1
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82. ข้าวพันธุ์หอมด�าสุโขทัย 2

ชื่อไทย  ข้าว   ชื่อวิทย�ศ�สตร ์ Oryza sativa L.

ชื่อส�มัญ Rice  ชื่อวงศ ์  POACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  290/2550  ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550

โดย  นางวัลลีย์ ปราสาททองโอสถ และคณะ

ที่อยู่ บริษัท ข้าวธรรมชาติ จ�ากัด 99 หมู่ 14 ถนนวิภาวดี–รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร  

 กรุงเทพฯ 10900

แหล่งท่ีมาและประวัติ 

 ข้าวหอมด�าสุโขทัย 2 ได้มาจากการผสมพันธุ์เดี่ยว (Single cross) ในปี พ.ศ. 2543 ที่ศูนย ์

วิจัยข้าวพิษณุโลก ชื่อคู่ผสม PSL00284 ชื่อพันธุ์แม่ Khao Hom Nil ชื่อพันธุ์พ่อ PSL94052–P47–6R–2–2  

(พันธุ์แม่รับเมล็ดพันธุ์มาจากแปลงทดสอบโรคไหม้ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก พันธุ์พ่อมาจากเมล็ดพันธุ์ผสมชั่วที่ 8  

ของศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ที่เกิดจากการผสมพันธุ์ ระหว่าง Khao Glam GS.No.7677/Gulahb Daeng) ซึ่งได ้

ปรับปรุงและคัดเลือกพันธุ์โดยศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ในโครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวนาน�้าฝนเขตภาคเหนือ 

ตอนล่าง โดยวิธีคัดเลือกแบบเร่งรัดชั่วอายุ (RGA–SSD) ใช้ห้องมืดบังคับให้ออกดอกโดยไม่มีการคัดเลือกในชั่ว 

อายุต้นๆ แล้วจึงน�ารวงในช่ัวที่ 5 มากะเทาะเปลือกเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีลักษณะข้าวกล้องสีขาวไม่มีท้องไข่  

น�าไปปลกูเพิม่ปรมิาณเมลด็ เพือ่คัดเลอืกและศกึษาพนัธุต่์อไป ส่วนสายพนัธุจ์าก RGA–SSD ทีม่ลัีกษณะข้าวกล้อง 

มีสีจะถูกคัดทิ้งทั้งหมด เพื่อเป็นการป้องกันการปนในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ของทางราชการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2547  

โครงการเกษตรอินทรย์ีสนามบินสโุขทยั มคีวามสนใจในพนัธกุรรมข้าวกล้องมสีทีีถ่กูคดัทิง้ดงักล่าว จงึตดิต่อขอเมลด็ 

สายพันธุ์มีสีที่ถูกตัดทิ้งทั้งหมด เพ่ือน�ามาศึกษาและทดสอบพันธุ์ต่อ ที่โครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย  

ต�าบลคลองกระจง อ�าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย และในปี พ.ศ. 2549 คัดเลือกได้สายพันธุ์ PSL00284–12– 

2–5R–SKT–1 ต้ังช่ือว่า “หอมด�าสโุขทยั 2” มลีกัษณะเด่น คอื เป็นข้าวต้นเตีย้ไม่ไวต่อช่วงแสง ข้าวกล้องมสีม่ีวงด�า  

ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ให้ผลผลิตสูง ล�าต้นแข็งแรง และไม่หักล้มง่าย

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภท พืชล้มลุก วงศ์หญ้า พวกข้าวเจ้านาสวนไม่ไวต่อช่วงแสง

ต้น สูงประมาณ 110 เซนติเมตร ทรงกอตั้งตรง ปล้องสีม่วง ต้นแข็งแรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

 ของล�าต้นปานกลาง ( 7.2 มิลลิเมตร)

ใบ ใบสีเขียวเข้ม ขอบใบม่วง มีขน กาบใบสีม่วง ใบธงตั้ง การแก่ของใบช้า

ดอก/ช่อดอก การโผล่พ้นของรวงค่อนข้างมาก ลกัษณะรวงจับกันแน่นปานกลาง แตกระแง้ปานกลาง จ�านวนรวง  

 18 รวงต่อกอ ความยาวของรวงเฉลี่ย 30 เซนติเมตร

เมล็ด จ�านวนเมล็ดดีต่อรวงเฉลี่ย 126 เมล็ด เมล็ดเรียวยาว มีเปลือกสีฟางขีดน�้าตาล และมีขน  

 ยอดเมล็ดสีม่วง ขนาดเมล็ดข้าวเปลือกยาว 9.7 มิลลิเมตร กว้าง 2.25 มิลลิเมตร และ 

 หนา 1.87 มิลลิเมตร น�้าหนัก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 24 กรัม ข้าวกล้องมีสีม่วงด�าขนาดยาว  

 7.08 มิลลิเมตร กว้าง 2.04 มิลลิเมตร และหนา 1.54 มิลลิเมตร มีท้องไข่น้อย
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 ลักษณะอื่น ๆ   ก. ผลผลิตเฉล่ีย 750 กิโลกรัมต่อไร่ (ปลูกในสภาพเกษตรอินทรีย์) อายุวันออกดอก 

    ประมาณ 88 วัน เป็นข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ทีม่อีายเุก็บเก่ียวประมาณ 118 วัน เมลด็พันธุ์ 

    ไม่มีระยะพักตัว เหมาะส�าหรับปลูกในนาชลประทาน ควรส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกแบบ 

    ครบวงจร โดยจัดพื้นที่ปลูกไว้เฉพาะข้าวสี เพื่อป้องกันการปนในพื้นที่ปลูกข้าวขาว  

    ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่

   ข. คุณภาพเมลด็ เป็นข้าวกล้องทีม่ปีลอกหุม้เมลด็สม่ีวงด�า มปีรมิาณอมโิลส 14 เปอร์เซน็ต์  

    ความคงตวัของแป้งสกุ 80 มลิลเิมตร มกีลิน่หอม คณุภาพการหุงต้มเป็นข้าวสุก เหนยีว  

    นุ่ม และมีกลิ่นหอม

   ค. ข้อควรระวัง: ข้าวหอมด�าสุโขทัย 2 เป็นข้าวที่มีปลอกหุ้มเมล็ดสีม่วงด�า การส่งเสริมให ้

    เกษตรกรปลูก ควรก�าหนดพื้นที่ปลูกให้อยู่ในผืนเดียวกัน เพื่อป้องกันการปนระหว่าง 

    พันธุ์ข้าวที่มีสี กับข้าวขาว อาจท�าให้คุณภาพเมล็ดข้าวเสียหาย และควรปลูกแบบ 

    ครบวงจรโดยมีนักชาการเกษตรด้านพันธุ ์ข้าวควบคุมการผลิต และมีตลาดรองรับ 

    ที่แน่นอน

ลักษณะเด่นพิเศษ   ข้าวหอมด�าสุโขทัย 2 เป็นข้าวกล้องสีม่วงด�า ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเปรียบเทียบกับ 

   ข้าวพันธุ์หอมกุหลาบแดง (ที่มา: บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตร 

   และอาหาร จ�ากัด สาขาเชียงใหม่, 2549)

ข้�วพันธุ์หอมดำ�สุโขทัย 2
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83. ผักกาดหัวพันธุ์ 27-1-3 x 18-1

ชื่อไทย  หัวผักกาดขาว  ชื่อวิทย�ศ�สตร ์  Raphanus sativus L.

ชื่อส�มัญ Radish   ชื่อวงศ ์   BRASSICACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  291/2551  ลงวันที่ 2 มกราคม 2551

โดย  นางมณีฉัตร นิกรพันธุ์

ที่อยู่ 239 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต�าบลสุเทพ อ�าเภอเมืองเชียงใหม่  

 จังหวัดเชียงใหม่ 50000

แหล่งท่ีมาและประวัติ

 ปี พ.ศ. 2527 เริม่ท�าการปลกูทดสอบผักกาดหวัสายพนัธุแ์ท้จากประเทศญ่ีปุน่ จ�านวน 11 สายพนัธุ์  

ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ได้จากความช่วยเหลือของโครงการ International Development Research Centre (IDRC) ที่ให้แก่

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปรียบเทียบกับพันธุ์ KU1 และพันธุ์แม่โจ้ ณ ห้วยลึก จังหวัดเชียงใหม่ 

 ปี พ.ศ. 2533 ท�าการทดสอบระดับการผสมตัวเองไม่ติด โดยใช้วิธีตรวจสอบหลอดเกสรตัวผู ้

ในก้านชเูกสรเพศเมยี และวธิกีารผสมดอกตมูและดอกบานในช่อเดยีวกนั แล้วน�าสายพนัธุท์ีม่ลีกัษณะการผสมตวัเอง 

ไม่ติดระดับสูงและระดับปานกลางที่คัดเลือกได้มาใช้ในการผลิตลูกผสมชั่วที่หนึ่ง โดยการทดสอบสมรรถภาพ 

ทางการผลิต และคุณลักษณะทางพืชสวนในสภาพแวดล้อมต่างๆ 

 ปี พ.ศ. 2539 ปลูกทดสอบพันธุ์ผักกาดหัวลูกผสมชั่วที่ 1 จ�านวน 78 สายพันธุ์ เปรียบเทียบ

กับพันธุ์มาตรฐาน จ�านวน 36 พันธุ์ ณ บริษัทเทพวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ และผลการคัดเลือกคู่ผสมจากการผสม

ข้ามแบบพบกันหมด พบว่า พันธุ์ 27–1–3 x 18–1 เป็นพันธุ์ที่มีลักษณะดีเป็นที่ยอมรับของตลาด คือ มีความ

สม�า่เสมอของสายพนัธุ ์ใบสเีขยีวเข้ม ไม่มหีนาม หวัยาว ทรงกระบอก ผวิเรยีบ เน้ือภายในไม่ฟ่าม น�า้หนกัหวัประมาณ  

360–400 กรัม

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ชนิด ผักกาดหัว (Chinese radish) วงศ์กะหล�่า

ประเภท พืชล้มลุก (Biennial) ใบเลี้ยงคู่ (Dicotyledons) บริโภคราก (หัว) ที่ขยายขนาด

ร�ก/หัว เป็นรากแก้วขยายขนาด (Tap–root swollen) ผวิสขีาว เรยีบ รปูกรงกระบอก เนือ้สขีาว น�า้หนกั 

 ประมาณ 360–400 กรัมต่อหัว ความยาวประมาณ 30 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง  

 3.9–4.3 เซนติเมตร และมีรสเผ็ด

ต้น ล�าต้นสั้น แตกใบตามข้อ ซึ่งอยู่ติดกันเป็นพุ่ม มีความสูงประมาณ 50 เซนติเมตร

ใบ ใบเดี่ยว (Simple) เรียงตัวรอบล�าต้น (Alternate) ใบสีเขียว ขอบใบเรียบ (Entire) มีขนเล็กน้อย 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอกเป็นแบบ Raceme, ดอกสมบูรณ์เพศ (Hermaphrodite) ประกอบด้วย กลีบเล้ียง  

 4 กลบี กลบีดอก 4 กลบี มสีขีาวและสม่ีวง เกสรเพศผูม้ ี6 อนั เรยีงตวัแบบ Tetradynamous  

 ประกอบด้วย เกสรเพศผูท้ีก้่านสัน้ 2 อนั อยูว่งนอก และเกสรเพศผูท้ีก้่านยาว 4 อนั อยูว่งใน  

 อับละอองเกสรเพศผู้มี 2 กลีบ และแตกตามยาว รังไข่อยู่เหนือฐานรองดอก (superior ovary)  

 มี 2 ช่องแยกออกจากกันโดยผนังบางๆ (Supurious membranous septum) ก้านเกสร 

 เพศเมียสั้น และยอดเกสรเพศเมียมี 2 กลีบ
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ผลและเมล็ด   ผลเป็นฝัก (Pod) มีความยาวมากกว่าความกว้าง เรียกว่า Siliqua เป็นฝักชนิดที่ไม่แตก 

   เมือ่แก่ ความยาวฝักประมาณ 3–7 เซนติเมตร เส้นผ่านศนูย์กลางประมาณ 1.5 เซนตเิมตร  

   ส่วนปลายฝักแหลมยาว จ�านวนเมล็ด 6–12 เมล็ดต่อฝัก เมล็ดไม่มีอาหารเลี้ยงต้นอ่อน  

   ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 มิลลิเมตร

ลักษณะอื่น ๆ   1. การเจริญเติบโตในฤดูแรก รากจะอวบน�้า และจะแทงช่อดอกในฤดูที่สอง

   2. อายุเก็บเกี่ยว 40 วัน

ผักก�ดหัวพันธุ์ 27-1-3 x 18-1 (NO.22) และพันธุ์ต่�งๆ
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84. มะเขือเทศพันธุ์แอล 22

ชื่อไทย  มะเขือเทศ  ชื่อวิทย�ศ�สตร ์  Lycopersicon esculentum mill.

ชื่อส�มัญ Tomoto  ชื่อวงศ ์   SOLANACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  292/2551  ลงวันที่ 8 มกราคม 2551

โดย  นางมณีฉัตร นิกรพันธุ์

ที่อยู่ 239 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต�าบลสุเทพ อ�าเภอเมืองเชียงใหม่  

 จังหวัดเชียงใหม่ 50000

แหล่งท่ีมาและประวัติ

 มะเขอืเทศพันธุแ์อล 22 เป็นพนัธุท์ีค่ดัเลอืก ณ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2525 โดยได้รบั 

พันธุ์ดั้งเดิมจากศูนย์พัฒนาพืชผักเมืองร้อน (Asian Vegetable Research Center) เป็นพันธุ์ VC 11–3–1–8  

ได้ท�าการคัดเลือกโดยใช้วิธีคัดเลือกต้น (Pedigree method) และได้ทดลองปลูกในฤดูฝน ปี พ.ศ. 2527  

โดยเปรยีบเทยีบกับพันธุท์นร้อนอืน่ๆ ได้แก่ พันธ์ุสดีา CL 9–0–01,  CL 143–0–10,  CL 1591–5–0–1–5–1,  

CL 1591–5–0–1–7,  SVRRDC4 และมีพันธุ์ฤดูหนาว 2 พันธุ์ได้แก่ Cal–J และ VF134–1–2 ได้ผลผลิต  

368–3,532 กิโลกรมัต่อไร่ พันธุ ์SVRDC 4,  L22 (แอล 22),  CL9–0–01 และ CL 143–2–10–3 ให้ผลผลติ 

สูงท่ีสุด และในการทดลองเปรียบเทียบพันธุ์เหล่านี้ในเวลาใกล้เคียงกัน ได้ผลผลิต 576–1,968 กิโลกรัมต่อไร่  

พันธุ ์ L22,  CL143–0–10–3,  SVRDC4 และ CL9–0–0–1 ให้ผลผลิตสูงที่สุด จากลักษณะของผลและ 

คุณภาพของผล จึงเลือกพันธุ์แอล 22 เป็นพันธุ์แจกจ่ายให้กสิกรส�าหรับปลูกในฤดูร้อนและฤดูฝน โดยได้รับการ 

รับรองจาก กรมส่งเสริมการเกษตร

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ชนิด มะเขือเทศ (Tomoto)

ประเภท พืชฤดูเดียว (Annual) กลุ่มพืชผัก บริโภคผล

ร�ก มีรากแก้ว (Tap-root) รากพิเศษ (Adventitious root)

ต้น ล�าต้นตรงและแตกเป็นพุ่ม ฐานของล�าต้นแตกกิ่งแขนง แบบแตกกิ่งด้านข้าง (Monopodial)  

 ส่วนด้านบนแตกกิ่งแขนงแบบเจริญด้านข้าง (Sympodial) ปลายยอดเป็นช่อดอก และตาข้าง 

 แตกกิ่งแขนงต่อไป ตามล�าต้นก้านใบและก้านผลมีขนยาวตรง (Trichome) และมีต่อเมล็ด 

 ที่ขน (Glandular hair) ซึ่งมีกลิ่นแรง

ใบ ใบแตกจากบริเวณข้อ เป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ (Imparipinate) มี 7–9 ใบใหญ่  

 (Major pinnate) ขอบใบไม่สม�่าเสมอ และมีใบเล็ก (Pinnae) อยู่ระหว่างใบใหญ่ 

ดอก/ช่อดอก เป็นดอกสมบรูณ์เพศ ออกดอกเป็นช่อ (Inflorescence) ต�าแหน่งช่อดอกอยูต่รงกันข้ามกับใบหรอื 

 อยู่ระหว่างใบ ดอกเป็นชนดิสมมาตรใต้รงัไข่ (Hypogynous, Regular)  มก้ีานดอกย่อย (Pedicel)  

 ยาว 1–2 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง (Sepal) เป็นท่อสั้น มีปลายเป็นกลีบแคบๆ ปลายแหลมยาว 

 ประมาณ 1 เซนติเมตร มีขนและต่อม โดยส่วนปลายของกลีบเลี้ยงจะขยายขนาดตามผล 

 มะเขือเทศ กลบีดอก (Petal) เรยีงกันรอบจุดศนูย์กลางดอก ม ี6 กลบี ยาว 1 เซนตเิมตร สเีหลอืง 

 ไม่มขีนและต่อม เกสรเพศผูม้ ี6 อนั อยู่ในหลอดของกลบีดอกสัน้ๆ ก้านเกสรเพศผู้สัน้ อบัเกสร 

 เพศผู้ยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร สีเหลืองสด เกสรเพศเมียมีช่องว่าง (Locule) หลายช่อง
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ผล   เป็นผลแบบมเีนือ้หนึง่ถงึหลายเมลด็ (Berry) ผลมขีนาดเลก็ รปูร่างผลเป็นแบบค่อนข้างกลม 

   ความยาวผล 3.7 เซนติเมตร ความกว้างผล 3–5 เซนติเมตร (หรือน�้าหนักผล 43 กรัม)  

   ผลอ่อนมีขน ผลดิบสีเขียว เมื่อสุกไม่มีขน ผลสีแดง

เมล็ด   มีเมล็ดมาก เมล็ดเป็นแบบรูปไต (Reniform) มีขนสีน�้าตาลอ่อน มีต้นอ่อนใน Endosperm

ลักษณะอื่น ๆ   ติดผลภายใต้อุณหภูมิสูง ผลไม่แตก

ลักษณะเด่นพิเศษ   ทนร้อน และทนความแห้งแล้ง

มะเขือเทศพันธุ์แอล 22
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85. ผักกาดขาวปลีพันธุ์ 23 x 142

ชื่อไทย  ผักกาดขาวปลี  ชื่อวิทย�ศ�สตร ์  Brassica rapa L.

ชื่อส�มัญ Chinese Cabbage  ชื่อวงศ ์   BRASSICACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  293/2551  ลงวันที่ 8 มกราคม 2551

โดย  นางมณีฉัตร นิกรพันธุ์

ที่อยู่ 239 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต�าบลสุเทพ อ�าเภอเมืองเชียงใหม่  

 จังหวัดเชียงใหม่ 50000

แหล่งท่ีมาและประวัติ

การวิจัยพัฒนาพันธุ์ผักกาดขาวปลีลูกผสม ด�าเนินการโดย ดร.มณีฉัตร นิกรพันธุ์ และคณะ ภาควิชาพืชสวน  

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการ International Development  

Research Centre ประเทศแคนาดา ด�าเนินการทดลองเปรียบเทียบพันธุ์ผักกาดขาวปลีลูกผสม จ�านวน 2 ครั้ง  

เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติของพันธุ์ผักกาดขาวปลีลูกผสมกับพันธุ์มาตรฐานตลาด การทดลองที่ 1 เริ่มด�าเนินการ 

ทดสอบในฤดหูนาว ปี 2538 ทีม่หาวทิยาลยัเชียงใหม่ ใช้พนัธุผ์กักาดขาวปลลีกูผสม 11 คู ่ และพนัธุ ์Nippon 12  

(ตราสิงโต) เป็นพันธุ์มาตรฐานท�าการคัดเลือกพันธุ์ โดยพิจารณาจากคุณภาพที่ส�าคัญ ได้แก่ เปอร์เซ็นต์การห่อหัว  

การเป็นโรคเน่าและการแทงช่อดอก ได้พันธุลู์กผสมทีด่ ี3 พันธุ ์คอื 27x23, 23x142 และ 23x28 การทดลองที ่2  

ด�าเนินการทดสอบในฤดูหนาว ปี 2539 ณ แปลงทดสอบของบริษัทเทพวัฒนา จ�ากัด จังหวัดเชียงใหม่ ใช้พันธุ ์

ผักกาดขาวปลีลูกผสมชั่วที่ 1 จ�านวน 15 พันธุ์ และพันธุ์การค้า 2 พันธุ์ คือ พันธุ์ OK (ตราช้าง) และพันธุ์ Giant  

เป็นพันธุ์มาตรฐาน จากการคัดเลือก พบว่าพันธุ์ลูกผสมเบอร์ 23x142 มีลักษณะหัวทรงกระบอกใกล้เคียงกับ 

พันธุ์ Giant มาก มีกาบใบหนา น�้าหนักหัวดี ห่อหัวแน่น

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ชนิดพืช ผกักาดขาวปล ี(Chinese Cabbage) ชือ่วิทยาศาสตร์ Brassica campestris L. ssp. pekinensis  

 (Lour) Olsson วงศ์กะหล�่า (Cruciferae)

ประเภท พืชล้มลุก (Biennial) กลุ่มผักกาดบริโภคส่วนใบและก้านใบ

ร�ก มีรากแก้ว (Tap–roots) 

ต้น มีล�าต้นสั้นในฤดูแรก (แต่จะแทงช่อดอกในฤดูที่สอง) ความสูงประมาณ 1 เมตร ไม่แตกแขนง  

 ปลายยอดเป็นช่อดอก ลักษณะรูปทรงหัว ทรงกระบอก การห่อหัวดีมาก ขนาดของหัว กว้าง  

 10.27 เซนติเมตร และ ยาว 19.2 เซนติเมตร

ใบ เป็นใบเด่ียว เรยีงตวัรอบล�าต้นแบบสลบั (Alternate) ใบสเีขยีว ไม่มขีน ก้านใบสขีาว ความหนา 

 ของกาบใบ 0.5 เซนติเมตร

ดอก/ช่อดอก ช่อดอกเป็นแบบช่อกระจะ (Raceme)  ดอกสมบูรณ์เพศแบบสมมาตร (Regular flower)  

 โครงสร้างดอกทุกส่วนอยู่ใต้รังไข่ (Hypogynous, Flower)  กลีบเลี้ยง (Sepal) มี 4 กลีบ  

 กลีบดอก (Petal) มี 4 กลีบ สี เหลือง เกสรเพศผู ้มี  6 อัน เป ็นแบบยาวสี่สั้นสอง  

 (Tetradynamous) มี 2 วง โดยเกสรตัวผู้ที่มีก้านยาว 4 อัน อยู่วงใน และที่มีก้านสั้น 2 อัน 

 อยู่วงนอก
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ผล/ฝัก   เป็นฝัก (Pod) มีสัดส่วนความยาวมากกว่าความกว้าง เรียกว่า Silique ฝักมี 2 ช่อง แตก 

   ตามยาวจากส่วนล่างไปยังส่วนบน

เมล็ด    เมล็ดไม่มีอาหารเลี้ยงตัวอ่อน (Endosperm) และมีตัวอ่อนที่โค้งงอ 

ลักษณะอื่น ๆ   อายุเก็บเกี่ยว 50 วัน

ลักษณะเด่นพิเศษ   น�้าหนักปลี 730 กรัม/ปลี

ผักก�ดข�วปล ี
พันธุ์ 23x142 (No.41)
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86. พริกพันธุ์ไชนี่ฮอท

ชื่อไทย  พริก  ชื่อวิทย�ศ�สตร ์ Capsicum annuum L.

ชื่อส�มัญ Chili  ชื่อวงศ์  SOLANACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  294/2551  ลงวันที่ 8 มกราคม 2551

โดย  นางมณีฉัตร นิกรพันธุ์

ที่อยู่ 239 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต�าบลสุเทพ อ�าเภอเมืองเชียงใหม่  

 จังหวัดเชียงใหม่ 50000

แหล่งท่ีมาและประวัติ

 พริกเผ็ดพันธุ ์ไชนี่ฮอท เป็นพันธุ ์พริกเผ็ดลูกผสมช่ัวที่ 1 ซึ่งพัฒนาข้ึนในปี พ.ศ. 2542  

ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยใช้พันธุแ์ม่ซึง่เป็นหมนัในไซโตพลาสซมึ ใช้ชือ่ KY 1–1 คดัเลอืกจาก 

พันธุ์เป็นหมันอื่นๆ ของบริษัทเซมินิสเวเจ็ทเทเบิ้ลซีดส์ ประเทศไทย จ�ากัด ซึ่งได้มาจากประเทศไต้หวัน พันธุ์น้ี 

สผีลอ่อนสเีขียว สผีลแก่สแีดง ความยาวของผล 10 เซนตเิมตร ความกว้างของผล 1.45 เซนตเิมตร การตดิผลน้อย  

ต้นมคีวามสงู 64 เซนตเิมตร ส่วนพ่อพนัธุช์ือ่พรกิหนุม่ขาวแม่กุ้ง เป็นพนัธุท์ีม่เีกสรตวัผูป้กต ิ เก็บจากอ�าเภอสนัป่าตอง  

จงัหวดัเชยีงใหม่ สผีลอ่อนสเีหลอืง สผีลแก่สีแดง ความยาวของผล 15 เซนตเิมตร ความกว้างของผล 1.75 เซนตเิมตร  

การตดิผลดมีาก ต้นสงู 66 เซนติเมตร ลกูผสมของพันธุพ่์อและแม่ เมือ่ปลกูเปรียบเทยีบกับพนัธุก์ารค้าและพนัธุพ่์อ  

พบว่า ให้ผลผลิต 3,830 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าสายพันธุ์พ่อที่ให้ผลผลิต 3,446 กิโลกรัมต่อไร่ ที่เชียงใหม่ และ 

ให้ผลผลิต 3,033 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าสายพันธุ์พ่อที่ให้ผลผลิต 2,793 กิโลกรัมต่อไร่ 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ชนิด พริกเผ็ด (Chili)

ประเภท พืชล้มลุก (Annual) ไม้พุ่มเตี้ย กลุ่มพืชผัก บริโภคส่วนผล

ร�ก มีรากแก้ว (Tap-root) มีรากแขนงมาก (Lateral root)

ต้น ต้นเป็นพุ่ม แตกกิ่งแขนง (Erect และ Semi–prostrate) ทรงพุ่มแบบ 62.33–64.8 เซนติเมตร  

 สูงประมาณ 64 เซนติเมตร ล�าต้นส่วนล่างเป็นไม้เนื้อแข็งและกลม การเจริญเติบโตเป็นแบบ  

 Indeterminate

ใบ ใบมีสีเขียว การจัดเรียงตัวของใบเป็นแบบสลับ (Alternate)  ใบเดี่ยวเป็นรูปไข่ (Ovate)  ขอบใบ 

 เรียบ (Margins entire) ปลายใบแหลม (Tip pointed) ขนาดใบกว้าง 4 เซนติเมตร ยาว  

 7 เซนติเมตร 

ดอก/ช่อดอก เป็นดอกเด่ียว ทรงดอกเป็นแบบรูประฆัง (Campanulate) ประกอบด้วยกลีบเลี้ยง 5 กลีบ  

 กลบีดอก 5 กลบี กลบีดอกสขีาว เกสรตวัผู ้5 อนั ก้านเกสรตวัเมยีมยีอดเกสรแบบกระจกุแน่น  

 (Capitate stigma)

ผล ผลเด่ียวแบบผลมเีนือ้หนึง่ถงึหลายเมลด็ (Berry) รปูร่างเรยีวยาว ยาวประมาณ 17 เซนตเิมตร  

 กว้าง 1.8 เซนตเิมตร ผลกลวงม ี2 ช่อง ผลอ่อนสเีขยีว ผลแก่สแีดง ผวิเรยีบมนั เนือ้ผลพรกิสด 

 หนา 3 มิลลิเมตร

เมล็ด สีเหลือง จ�านวนเมล็ดต่อผล 4,400 เมล็ด จ�านวนเมล็ดต่อน�้าหนัก 100 กรัม
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ลักษณะอื่น ๆ   1. ให้ผลผลิตสูงประมาณ 3,830 กิโลกรัมต่อไร่

   2. มีรสเผ็ด 0.00345 มิลลิกรัมต่อกรัม

   3. มีเปอร์เซ็นต์ความดีเด่นของลูกผสมสูงประมาณ 125.49 เปอร์เซ็นต์

ลักษณะเด่นพิเศษ   เหมาะส�าหรับใช้ในการท�าพริกแห้ง

พริกพันธุ์ไชนี่ฮอท
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87. มันส�าปะหลังพันธุ์ห้วยบง 80

ชื่อไทย  มันส�าปะหลัง  ชื่อวิทย�ศ�สตร ์  Manihot esculenta (L.) Crantz

ชื่อส�มัญ Cassava Root  ชื่อวงศ ์   EUPHOBIACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  295/2551  ลงวันที่ 8 มกราคม 2551

โดย  นายวิจารณ์ วิชชุกิจ

ที่อยู่ (ในนามของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และมลูนธิสิถาบนัพฒันามนัส�าปะหลงัแห่งประเทศไทย) 

 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

แหล่งท่ีมาและประวัติ

 มันส�าปะหลังพันธุ์ห้วยบง 80 มีช่ือสายพันธุ์ว่า พันธุ์ห้วยบง 80 เป็นมันส�าปะหลังพันธุ์ใหม ่

ที่พัฒนาโดยความร่วมมือของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมูลนิธิสถาบันพัฒนามันส�าปะหลัง 

แห่งประเทศไทย เกิดจากการผสมพันธ์ุระหว่างพันธุร์ะยอง 5 กับพนัธ์ุเกษตรศาสตร์ 50 เมือ่ปี พ.ศ. 2535 ทีส่ถานี

วิจัยศรีราชา (วิทยาเขตศรีราชา) จังหวัดชลบุรี ท�าการคัดเลือกพันธุ์ช่วงปี พ.ศ. 2535–2542 ที่สถานีวิจัยศรีราชา  

และศูนย์วิจัยและพัฒนามันส�าปะหลัง จังหวัดนครราชสีมา และท�าการเปรียบเทียบพันธุ์ในท้องถิ่นเป็นเวลา 7 ปี  

ในช่วงปี พ.ศ. 2542–2549 โดยมีพันธุ์ห้วยบง 60  พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50  พันธุ์ระยอง 72  พันธุ์ระยอง 90  

และพนัธุร์ะยอง 5 ปลกูทดสอบร่วมกบัพันธุท์ีคั่ดเลอืกไว้ในเขตปลูกมนัส�าปะหลงัทีส่�าคญั 10 จงัหวดั ได้แก่ จนัทบรุี 

สระแก้ว  ปราจีนบุรี  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  กาญจนบุรี  นครราชสีมา  บุรีรัมย์  ชัยภูมิ  กาฬสินธุ์ รวม 70 แปลงทดลอง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภท ไม้พุ่มยืนต้น มีรากสะสมอาหารเรียกหัว

ร�ก/หัว เปลือกนอกสีน�้าตาลอ่อน เนื้อสีขาว

ต้น ลักษณะทรงต้นค่อนข้างตั้งตรง ต้นสูง 2–2.5 เมตร สีต้นเขียวเงิน ไม่มีการแตกกิ่ง

ใบ ก้านใบสีเขียวอมแดง ยอดอ่อนสีเขียวอ่อน (ไม่มีขนอ่อน)

ลักษณะอื่น ๆ 1. ผลผลิตน�า้หนักแห้งเฉลีย่ 1,929 กิโลกรมัต่อไร่ ผลผลติหวัสดเฉล่ีย 4,935 กิโลกรัมต่อไร่

 2. ปริมาณแป้งในหัวเฉลี่ย 27.3 เปอร์เซ็นต์

 3. ปริมาณไซยาไนด์ในหัวเฉลี่ย 707 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน�้าหนักแห้ง

 4. ปรมิาณแป้งจากการวเิคราะห์ทางเคมจีากหวัแห้งเฉลีย่ 84 เปอร์เซน็ต์ของน�า้หนกัแห้ง และม ี

  ความเหนียวแป้งที่ 404 RVU

ลักษณะเด่นพิเศษ 1. มันส�าปะหลังพันธุ์ห้วยบง 80 มีผลผลิตหัวสดใกล้เคียงกับพันธุ์ห้วยบง 60 แต่มีปริมาณ 

  แป้งในหัวสูงกว่าพันธุ์ห้วยบง 60 และเกษตรศาสตร์ 50 ท�าให้ได้ผลผลิตมันแห้ง มันเส้น  

  และแป้งสูงกว่าพันธุ์ดังกล่าว

 2. ท่อนพันธุง์อกได้ดี ล�าต้นสงู ไม่มก่ิีง ท�าให้สะดวกในการเก็บเก่ียวและเก็บท่อนพนัธ์ุไว้ปลกูต่อ  

  และสามารถปลูกในระยะถี่ขึ้นท�าให้เพิ่มจ�านวนต้นปลูกต่อไร่ให้สูงขึ้นได้

 3. มีปริมาณแป้งมันแห้ง และไซยาไนด์ในหัวสูง เหมาะส�าหรับใช้แปรรูปในอุตสาหกรรมแป้ง  

  มันเส้น และเอทานอล
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ยอดสีเขียวอ่อน

  ลำ�ต้นสีเขียวเงิน ไม่แตกกิ่ง   สีเปลือกหัวนำ้�ต�ลอ่อน

  สีเนื้อหัวสีข�ว

  ลักษณะประจำ�พันธุ์ห้วยบง 80

   4. ผลผลิตตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมได้สูง เหมาะกบัการส่งเสรมิในเขตทีม่ศีกัยภาพของ 

    ผลผลิตสูง หรือเกษตรกรก้าวหน้า
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88. สบู่ด�าลูกผสมข้ามสกุลชั่วที่ 1 พันธุ์พิชัย-วัฒนา 1

ชื่อไทย  สบู่ด�า   ชื่อวิทย�ศ�สตร ์  Jatropha curcas L.

ชื่อส�มัญ Physic nut  ชื่อวงศ ์   EUPHOBIACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  296/2551  ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2551

โดย  นายพิชัย มณีโชติ

ที่อยู่ 99/220 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

แหล่งท่ีมาและประวัติ

 สบู่ด�าลูกผสมข้ามสกุลช่ัวที่1 (Intergeneric F
1
 hybrid) พันธุ์พิชัย–วัฒนา 1 เป็นลูกผสม

ระหว่างสบู่ด�า (Jatropha curcas L.) พันธุ์ก�าแพงแสน (นครราชสีมา) ซึ่งอยู่ในสกุล Jatropha (Subg. Curcas)  

วงศ์ Euphorbiaceae เป็นต้นแม่ (Female parent) และละหุ่ง (Ricinus communis) พันธุ์ลายขาวด�า (พันธุ ์

พื้นเมือง) ซึ่งอยู่ในสกุล Ricinus วงศ์ Euphorbiaceae เป็นต้นพ่อ (Male parent) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์

ในการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์สบู่ด�า รวมทั้งการสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรม (Genetic diversity) เพื่อ

ใช้เป็นเชื้อพันธุ์ (germplasm) ส�าหรับการปรับปรุงพันธุ์ต่อไป นอกจากนี้ อาจได้ละหุ่งพันธุ์ใหม่ที่เป็นผลพลอยได้

 วิธีก�รดำ�เนินก�ร ได้ด�าเนินการผสมพันธุ์ข้ามสกุลตามข้ันตอน ดังนี้ การอีแมสคิวเลช่ัน  

(Emasculation) ตัดดอกเพศผู้ทั้งหมดออกจากช่อดอก คงเหลือไว้แต่ดอกเพศเมีย การอีแมสคิวเลช่ันกระท�าใน

ช่วงดอกตูม สามารถแยกดอกเพศผู้กับดอกเพศเมียออกจากกันได้ด้วยสายตาอย่างถูกต้อง (อาศัยประสบการณ์)  

การอีแมสคิวเลชั่น กระท�าก่อนดอกบาน 2–3 วัน โดยห่อป้องกันแมลงผสมเกสรไว้ด้วยถุงกระดาษสีน�้าตาลหรือ

พลาสติกโปร่ง การเตรียมละอองเรณู (Pollen grain) ท�าการเก็บละอองเรณูเมื่ออับเรณู (Anther) บานเต็มที่  

ตากแดดอับเรณูไว้สัก 5–10 นาที ละอองเรณูจะแตกออกมามาก การถ่ายเรณู (Pollination) กระท�าในช่วงเช้า

ประมาณ 07.00–09.00 น. ที่มีแสงแดดจ้า สังเกตยอดเกสรเพศเมีย (Stigma) แสดงความพร้อมที่รับละอองเรณู  

(Receptive) ในช่วงท่ีอับเรณูปลดปล่อยละอองเรณู (Shed pollen) การถ่ายละอองเรณูไม่ควรท�าในระยะเวลาที่

แสงแดดขมุกขมัว เพราะละอองเรณูจะไม่ถูกปลดปล่อยแสงแดดมีผลโดยตรงต่อการปลดปล่อยละอองเรณู ปฏิบัติ

การหลงัการถ่ายเรณ ู ห่อหุม้ดอกทีไ่ด้รบัการถ่ายละอองเรณแูล้วให้ปลอดจากการรบกวนของแมลงผสมเกสร (Insect  

pollinators) ทั้งหลาย ติดป้ายแสดงวันผสม รอจนกว่าเมล็ดจะแก่ เมื่อเมล็ดแก่ตากทิ้งไว้ 2–3 วัน จึงท�าการ 

เพาะเมล็ดซึ่งจะงอกภายใน 7–10 วัน หลังเพาะเลี้ยงต้นกล้าให้ดี เมื่อได้ต้นกล้าที่แข็งแรง จึงท�าการย้ายปลูก  

ศึกษาลูกผสม (F
1
 hybrid) ต่อไป สบู่ด�าพันธุ์ก�าแพงแสน (นครราชสีมา) x ละหุ่งพันธุ์พื้นเมือง (พันธุ์ลายขาวด�า)  

ได้ลูกผสมข้ามสกุลชั่วที่ 1 ที่มีลักษณะ Hybrid Vigor หรือ Heterosis ลักษณะโดยทั่วไปเอนเอียงไปทางสบู่ด�า และ

จากการตรวจสอบลายพิมพ์ ดี เอ็น เอ (DNA Finger print) ของสบู่ด�าลูกผสมข้ามสกุลชั่วที่ 1 พันธุ์พิชัย–วัฒนา 1 

ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยกลางและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน พบว่าเป็น

ลูกผสมจริง
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ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
   สบู่ด�าลูกผสมข้ามสกุลชั่วที่ 1 พันธุ์พิชัย–วัฒนา 1 มีความแตกต่างทางสัณฐานวิทยาอย่าง

เด่นชัดจากต้นพ่อ–แม่ (Parents) ทั้งลักษณะล�าต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด ลักษณะในภาพรวมเอนเอียงไปทางต้นแม่ 

Female parent (สบู่ด�า)

ลำ�ต้น   ในช่วงปีแรก (เมื่ออายุประมาณ 12 เดือน) จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางล�าต้น (ส่วนโคน)  

   ประมาณ 3.5–4 เซนติเมตร ความสูง 1.5–2 เมตร ล�าต้นส่วนยอดและส่วนที่มีอายุน้อย 

   จะมสีเีขยีวหรอืสีเขยีวอมแดง ผวิเรยีบ ความกว้างของทรงพุม่ประมาณ 1 เมตรหรอืมากกว่า  

   โดยเฉลี่ยทรงพุ่มจะเล็กกว่าสบู่ด�าและละหุ่ง การแตกกิ่งก้านสาขาและการเจริญเติบโต 

   เป็นไปในทางสูงมากกว่าทางกว้างคล้ายสบู่ด�า ล�าต้นมีลักษณะเจริญเติบโตเป็นข้อๆ  

   (Articulated growth) แต่เปลอืกบางกว่าสบู่ด�าและมนี�า้ยาง มรีอยร่วงของใบ (Leaf scars)  

   ตามข้อ น�้ายางมีลักษณะสีขาวขุ่น

ใบ   เมื่อแก่ลักษณะเป็นใบเดี่ยว รูปไข่ (Ovate) อัตราส่วนกว้างยาวเป็น 1:1 ½ ถึง 1:2  

   โดยทั่วไปมีส่วนยาวมากกว่าส่วนกว้าง ขอบขนานแคบกว่าในสบู่ด�า ปลายใบเรียวแหลม  

   (Acuminate)  ขอบใบเรยีบ (Entire)  โคนใบรปูหวัใจ (Cordate)  เส้นใบรปูฝ่ามอื (Palmately  

   veined ; Palminerved)  ต�าแหน่งจัดเรียงของใบแบบสลับ (Alternate) 

ช่อดอก/ดอก   ออกบริเวณปลายยอด ปลายกิ่งหรือข้างกิ่งระหว่างก้านใบ ดอกออกครั้งแรกเมื่อมีอาย ุ

   ประมาณ 5 ½–6 เดือนหลังงอก และออกดอกตลอดเมื่อแตกยอดใหม่ ลักษณะช่อดอก 

   เป็นช่อประกอบแบบกระจุกซ้อน (Compound dichasium) คล้ายสบู่ด�า แต่เมื่อโตเต็มที ่

   จะมีขนาดเล็กกว่า ดอกเพศผู ้และดอกเพศเมียอยู ่แยกกันภายในช่อดอกเดียวกัน  

   (Monoecious) ดอกเพศผู้และดอกเพศเมียมีกลีบเลี้ยงและกลีบดอก 5 กลีบเท่าๆ กัน  

   กลบีดอกมสีเีหลอืง กลบีเลีย้งมสีเีขียว ดอกเพศผู้มอัีบเรณ ู10 อับ แบ่งเป็น 2 วง วงละ 5 อบั  

   อบัเรณมูสีเีหลือง ดอกเพศเมยีประกอบด้วยรงัไข่ (Ovary) แบ่งเป็น 3 ห้อง ด้านบนของรังไข่ 

   เป็นก้านชูเกสรเพศเมีย (Stigma) แยกเป็นแฉกๆ ดอกเรียงอัดแน่นอยู่บนก้านช่อดอก 

   ทีส่ัน้มาก มดีอกเพศเมยีส่วนใหญ่อยูด้่านบนและเพศผูส่้วนใหญ่อยูด้่านล่าง อตัราส่วนดอก 

   เพศผู้ : เพศเมีย ซึ่งจะมีตั้งแต่ 10:1 ถึง 20:1 หรือมากกว่า

ผล   เป็นแบบ Nut ม ี3 ช่อง (Locules) เปลอืกผลบางกว่าสบูด่�า มนี�า้ยาง ผลมขีนาดเลก็กว่าสบูด่�า  

   แต่ใหญ่กว่าละหุ่ง ผลมีสีเขียวเมื่อยังอ่อน เมื่อแก่มีสีเหลืองและเปลี่ยนเป็นสีด�า ก้านผล  

   (Peduncle) มีลักษณะยาวกว่าสบู่ด�าและละหุ่ง

เมล็ด   รูปร่างขอบขนานปลายมน (Oblong) คล้ายสบู่ด�า เปลือกหุ้มมีสีด�า ส่วนของ Endosperm  

   และ Embryo มีสีขาว คล้ายสบู่ด�าและละหุ่ง เมล็ดมีขนาดเล็กกว่าสบู่ด�า ใกล้เคียงกับละหุ่ง 

   พันธุ์เมล็ดใหญ่ แต่มีลักษณะยาวกว่าและไม่แบน

ลักษณะอื่น ๆ   1. ออกดอกตลอดปีแม้แต่ในฤดูแล้ง (ฤดูหนาว) ที่สบู่ด�าไม่ออกดอก และออกดอกทุกครั้ง 

    ที่แตกยอดโดยธรรมชาติหรือหลังตัดแต่งกิ่ง

   2. ดอกไม่เป็นหมัน (Fertile) ทั้งดอกเพศผู้และเพศเมีย จึงสามารถสร้างผลและเมล็ดได้

   3. ผลในช่อดอกเดียวกันจะสุกใกล้เคียงกัน และไม่ต่างกันมาก

   4. อัตราส่วนของดอกเพศผู้ : เพศเมียสูง

   5. ขนาดผลเล็กกว่าสบู่ด�า
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ละหุ่ง

  สบู่ดำ�ลูกผสมข้�มสกุลชั่วที่ 1 พันธุ์พิชัย–วัฒน� 1

สบู่ดำ�
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  สบู่ดำ�ลูกผสมข้�มสกุลชั่วที่ 1 พันธุ์พิชัย–วัฒน� 1
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89. สบู่ด�าลูกผสมข้ามชนิดชั่วที่ 1 พันธุ์วัฒนา 3

ชื่อไทย  สบู่ด�า   ชื่อวิทย�ศ�สตร ์  Jatropha curcas L.

ชื่อส�มัญ Physic nut  ชื่อวงศ ์   EUPHOBIACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  297/2551  ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2551

โดย  นายพิชัย มณีโชติ

ที่อยู่ 99/220 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

แหล่งท่ีมาและประวัติ

 สบู่ด�าลูกผสมข้ามชนิดช่ัวท่ี 1 (F
1
 intergeneric hybrid) พันธุ์วัฒนา 3 เกิดจากการผสม

ระหว่างสบู่ด�า (Jatropha curcas L.) พันธุ์ก�าแพงแสน (นครราชสีมา) เป็นต้นแม่ (Female parent) กับฝิ่นต้น 

(Jatropha multifida L.) เป็นต้นพ่อ (Male parent) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสบู่ด�าพันธุ์/สายพันธุ์ใหม่ และ 

เพื่อสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรม (Genetic diversity) เพื่อใช้เป็นเชื้อพันธุ์ (Germ plasm) ในการพัฒนา 

และปรับปรุงพันธุ์/สายพันธุ์สบู่ด�าต่อไป

 วิธีดำ�เนินก�ร ผสมเมื่อวันที่ 2–3 พฤษภาคม 2549 เก็บเมล็ดประมาณเดือนกรกฏาคม 2549 

(เมล็ดแก่ เมื่ออายุ 60–75 วัน) ท�าการเพาะเมล็ดหลังตากเมล็ด 5–7 วัน หลังเมล็ดงอก รอให้ต้นกล้าแข็งแรง 

จึงท�าการย้ายปลกูสบูด่�าลูกผสมข้ามชนดิชัว่ที ่1 พนัธุว์ฒันา 3 ออกดอกครัง้แรกหลงัเมล็ดงอก ประมาณ 180–195 วนั  

จากการสังเกตในช่วงที่มีการแตกยอดใหม่ประมาณ 10 ครั้ง จะมีการออกดอกทุกครั้ง โดยจะทิ้งช่วงห่างกันประมาณ 

2 สัปดาห์ ดอกเพศเมียมีสีเหลือง ลักษณะดอกยาวกว่าดอกเพศผู้ ส่วนดอกเพศผู้มีสีแดงลักษณะกลมเมื่อยังตูม  

ดอกเพศเมียจะฝ่อและร่วง (Defoliate) ตัง้แต่ดอกยงัเลก็คงมแีต่ดอกเพศผูเ้ท่านัน้ทีเ่จรญิเตบิโตไปจนถงึดอกบานและ

ปล่อยละอองเกสร

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ต้น สบู่ด�าลูกผสมข้ามชนิดชั่วที่1 พันธุ์วัฒนา 3 จัดเป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลาง (Medium size  

 shrub) มขีนาดต้นเลก็กว่าสบูด่�า แต่ใกล้เคยีงกับฝ่ินต้น การเจริญเตบิโตส่วนใหญ่เป็นไปในทางสงู  

 ในภาพรวมไม่ปรากฏลักษณะ Hybrid Vigor หรือ Heterosis โดยเฉพาะดอกจะมีเพศเมีย 

 เป็นหมัน (Sterile) ล�าต้นผอมสูง เมื่ออายุ 1 ปี จะมีความสูง 1.5–2 เมตร การเจริญเติบโต 

 ส่วนยาวจะเป็นข้อๆ (Articulated growth) มรีอยร่วงของใบ (Leaf scars) ตามข้อ ทีป่ลายยอด 

 และส่วนยาวของล�าต้นและกิ่งอ่อนจะปรากฏขนครุย (Cilia) คล้ายฝิ่นต้น ขนครุยจะร่วงในส่วน 

 ของล�าต้นและกิ่งแก่

ร�ก เป็นระบบรากแก้วหรือรากปฐมภูมิร่วมกับรากแขนงคล้ายสบู่ด�าโดยสรุปจากการศึกษาลักษณะ 

 ทางสัณฐานวิทยา สบู่ด�าลูกผสมข้ามชนิดพันธุ์วัฒนา 3 มีความแตกต่างจากพันธุ์แม่และ 

 พันธุพ่์ออย่างเด่นชัด แต่มคีวามโน้มเอยีงไปทางต้นพ่อ Male parent (ฝ่ินต้น) โดยเฉพาะลกัษณะ 

 ทางทายะกรรม (Inheritance) ของใบและขนครุย

ใบ ขอบใบแยกเป็นแฉกๆ ตั้งแต่ใบอ่อน ใบแก่มีลักษณะเป็นแผ่นใบรวมส่วนปลายแยกเป็นแฉกตัด  

 (Palmately cut leaves) 7–9 แฉก และปลายแหลมคล้ายฝิ่นต้น แต่ไม่แยกเป็นแฉกย่อยๆ  

 อย่างฝิ่นต้น
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ช่อดอก/ดอก   ดอกออกบรเิวณปลายก้าน ลกัษณะช่อดอก เป็นช่อประกอบแบบช่อกระจุกซ้อน (Compound  

   dichasium) มีก้านช่อดอกอ้วนสั้น การจัดเรียงของดอกบนช่อดอกไม่เป็นทรงแพลททอป์  

   (Flat topped cluster) อย่างฝิ่นต้น เป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศ ดอกเพศผู้และดอกเพศเมีย 

   แยกกัน แต่อยู่ภายในช่อดอกเดียวกัน (Monoecious) ดอกเพศผู้มีกลีบเลี้ยงและกลีบดอก 

   อย่างละ 5 กลีบเท่าๆ กัน กลีบเลี้ยงมีสีแดงอ่อนกว่ากลีบดอก ดอกเพศผู้มีอับเรณูสีเหลือง  

   8 อับ แบ่งเป็น 2 วง วงใน 3 อับ วงนอก 5 อับ ดอกเพศเมียจะฝ่อและร่วงตั้งแต่ดอก 

   ยังเล็กๆ ดอกเพศเมียจึงมีลักษณะเป็นหมัน (Female sterility)

สบู่ดำ� (ต้นแม่) ฝิ่นต้น (ต้นพ่อ)

สบู่ดำ�ลูกผสมข้�มชนิดชั่วที่ 1 พันธุ์วัฒน� 3
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90. ขนุนพันธุ์รวงทอง

ชื่อไทย  ขนุน   ชื่อวิทย�ศ�สตร ์  Artocarpus heterophyllus Lam.

ชื่อส�มัญ Jackfruit  ชื่อวงศ ์   MORACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  298/2551  ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2551

โดย  นายวีระพงษ์ เกรียงศักดิ์พงศ์

ที่อยู่ 6/5 หมู่ 4 ต�าบลหนองซ�้าซาก อ�าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170

แหล่งท่ีมาและประวัติ

 ขนุนพันธุ์รวงทอง เกิดจากการขยายพันธุ์จากต้นแม่ที่มีปลูกอยู่เพียง 1 ต้น (ไม่ทราบประวัต ิ

ท่ีแน่ชัด) ณ สวนของนายวีระพงษ์ เกรียงศักดิ์พงษ์ บ้านเลขที่ 6/5 หมู่ 4 ต�าบลหนองซ�้าซาก อ�าเภอบ้านบึง  

จงัหวดัชลบุรี โดยในปี พ.ศ. 2518 เจ้าของเหน็ว่าเป็นขนนุทีม่รีสชาตหิวานและมยีางน้อย จึงตัง้ช่ือว่า “ขนนุพันธุร์วงทอง”  

และส่งเข้าประกวดในงานประจ�าปีของจังหวัดชลบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากนั้นได้ส่งเข้าประกวดในงานต่างๆ  

เรื่อยมา จนกระทั้งปี พ.ศ. 2532 ได้ขยายพันธุ์เพิ่มจ�านวนต้น และจ�าหน่ายพันธุ์เป็นการค้าปัจจุบันมีต้นขนุน 

พนัธุร์วงทองประมาณ 150 ต้น ส่วนต้นแม่ได้ตายไปในปี พ.ศ. 2548 ขนนุพันธุร์วงทอง ได้รบัรางวัลจากการประกวด 

ผลไม้ในหลายเวทีนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518–2551

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภท ไม้ยืนต้น กลุ่มไม้ผลเมืองร้อน

ต้น อายุประมาณ 3 ปี มีความสูงประมาณ 2–3 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่มประมาณ  

 2.5–3.2 เมตร ล�าต้นมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 14.5–15.5 เซนติเมตร

ใบ ใบเดี่ยว ตัวใบมีลักษณะรูปไข่ ปลายใบบิดเล็กน้อย รูปร่างมน มีติ่งสั้น ขอบใบเรียบและเป็น 

 คลื่น ฐานใบรูปลิ่ม เนื้อใบหยาบคล้ายแผ่นกระดาษ หน้าใบมีสีเขียวเข้มเป็นมัน เส้นกลางใบ 

 และเส้นแขนงมีสีเหลืองอ่อนชัดเจน ใบกว้างประมาณ 6.2–8.2 เซนติเมตร ยาวประมาณ  

 12–16 เซนติเมตร ก้านใบยาวประมาณ 1–1.7 เซนติเมตร 

ดอก ออกตามล�าต้นและกิง่แขนงใหญ่ โดยออกเป็นช่อรวมกนัแน่น ช่อดอกเพศผูม้สีเีขยีวและมอีบัเรณู 

 สีเหลือง ช่อดอกเพศเมียมีสีเขียวอ่อน และเส้าเกสรสีขาว รวมท้ังมีวงแหวนท่ีโคนช่อดอก และ 

 ก้านช่อดอกเพศเมียมีขนานใหญ่กว่าก้านช่อดอกเพศผู้ 

ผล ผลรวมรูปร่างทรงกลมรี ถึงรูปไข่ เปลือกผลมีสีเขียวเข้ม เขียวอมเหลืองถึงเหลืองอมน�้าตาล  

 เมื่อผลแก่มีหนามสั้นและห่าง ผลมีขนาดกว้างประมาณ 20.2–29 เซนติเมตร ยาวประมาณ  

 33–50 เซนติเมตร ผลหนักประมาณ 10–20 กิโลกรมั เปลอืกหนาประมาณ 0.4–0.8 เซนตเิมตร  

 ยางน้อย ยวงมีเน้ือสีเหลืองทอง เนื้อกรอบ มีค่าความหวานประมาณ 23–29 องศาบริกซ์  

 ยวงมีลักษณะยาว บางยวงมีลักษณะทับซ้อนกัน หนาประมาณ 0.2–0.6 เซนติเมตร กว้าง 

 ประมาณ 2.8–4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 6–9.8 เซนติเมตร ซังน้อยและมีสีเหลือง บางผล 

 สามารถบริโภคซังได้ แกนหรือไส้กลางผลค่อนข้างเล็กคล้ายรูปกระบอง กว้างประมาณ  

 4.2–8.7 เซนติเมตร ยาวประมาณ 27–40 เซนติเมตร (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยาวของผล)

พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518  เล่ม 3184



เมล็ด   เมล็ดมีรูปร่างกลมค่อนข้างรี มีเปลือกนอกสีน�้าตาลอ่อน เนื้อในเมล็ดมีสีขาวขุ่น บางผลมี 

   เมลด็งอกในผล บางผลมเีมลด็ลบีอยูด้่วยเลก็น้อย มเีมลด็จ�านวนประมาณ 90–190 เมลด็ 

   ต่อผล

ลักษณะอื่น ๆ    1. ผลมีส่วนบริโภคได้ประมาณ 53.5 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นยวงประมาณ 52 เปอร์เซ็นต์  

    และซังส่วนที่บริโภคได้ประมาณ 1.5 เปอร์เซ็นต์ ผลมีส่วนบริโภคไม่ได้ประมาณ  

    46.5 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเมล็ดประมาณ 5.3 เปอร์เซ็นต์ แกนเปลือกและซังประมาณ  

    41.2 เปอร์เซ็นต์

   2. เป็นขนุนนอกฤดู สามารถให้ผลผลิตประมาณในช่วงเดือนตุลาคม–เมษายน โดย 

    เก็บเกี่ยวได้ประมาณ 120 วัน หลักจากดอกบาน

ลักษณะเด่นพิเศษ    ผลยาว เปอร์เซ็นต์เนื้อ (ยวง) 52 เปอร์เซ็นต์ เนื้อหวาน (TSS 23–29 องศาบริกซ์,  

   ส�านักงานเกษตรบ้านบึง) มียางน้อยหรือบางผลมีความสมบูรณ์เต็มที่จะไม่มียางเลย

ขนุนพันธุ์รวงทอง
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91. ยางพารา พันธุ์เฉลิมชัย 80

ชื่อไทย  ยาพารา  ชื่อวิทย�ศ�สตร ์  Hevea brasiliensis (Kunth) Müell. Arg.

ชื่อส�มัญ Para rubber  ชื่อวงศ ์   EUPHORBIACEAE

เลขที่หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  299/2551  ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2551

โดย  นายเฉลิมชัย ชัยรัตน์

ที่อยู่ 223/3 หมู่ 13 ต�าบลปะเหลียน อ�าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180

แหล่งท่ีมาและประวัติ

 เมือ่ปี พ.ศ. 2513 ได้มผีูพ้บต้นยางพาราพนัธุพ้ื์นเมอืงต้นหนึง่ อายปุระมาณ 20 ปี ในสวนยาง 

ของนายกล่อม สวนอนิทร์ หมูท่ี ่2 ต�าบลย่านตาขาว อ�าเภอย่านตาขาว จงัหวัดตรัง มลีกัษณะพเิศษคอื ล�าต้นสงูใหญ่  

ใบเขียวเป็นมัน ทรงพุ่มหนาทึบ ให้น�้ายางมาก ไม่มีโรคและศัตรู เปลือกงอกทดแทนใหม่เร็วและหนา

 ต่อมาปี พ.ศ. 2517 นายเฉลิม ชัยรัตน์ ซึ่งเป็นหลานได้สนใจต้นยางต้นนี้มาก จึงน�ากิ่งตาจาก 

ต้นยางดังกล่าวมาขยายพันธุ์โดยน�ามาปลูกที่บ้านวังเจริญ ปัจจุบันคือ หมู่ 13 ต�าบลปะเหลียน อ�าเภอประเหลียน 

จงัหวดัตรงั จ�านวน 1,700 ต้น ในเน้ือที ่23 ไร่ เม่ือปลกูยางดงักล่าวจนกรดีได้พบว่า ลักษณะพเิศษต่างๆ ยงัเหมอืน

ต้นแม่ที่ได้น�ามาขยายพันธุ์ครั้งแรกทุกประการ ปัจจุบันยังกรีดให้ผลผลิตดีอยู่ (อายุรวมตั้งแต่ปลูกถึงปัจจุบัน 34 ปี)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ชนิดพืช ยางพารา

ประเภท ไม้ยืนต้น

ฉัตรใบ (อายุประมาณ 1 ปี) ลกัษณะทรงฉตัรเป็นรปูกรวย ระยะห่างของฉตัรห่าง ความหนาแน่นของใบ 

 ในฉัตรจะโปร่ง การตกของใบในฉัตรเปิด (เมื่อดูด้านข้างของฉัตรแผ่นใบจะตั้งขึ้น)

ใบ เป็นใบประกอบด้วย 3 ใบย่อย รูปร่างของใบกลางป้อมกลางใบ ใบสีเขยีวเข้ม พืน้ใบเรยีบ ขอบใบ 

 เรียบ ปลายใบเรียวแหลม ฐานใบสอบเรียว ใบย่อยซ้ายและขวา มีรูปร่างแบบเดียวกันแต่ขนาด 

 เล็กกว่า ต�าแหน่งของใบย่อยแยกจากกัน ก้านใบท�ามุมตั้งฉากกับล�าต้น ฐานก้านใบอวบยาว  

 รอยแผลก้านใบเป็นรูปหัวใจ การท�ามุมระหว่างก้านใบย่อยกว้าง

เปลือก ลักษณะผิวเปลือกตกสะเก็ด ลักษณะของตาคิ้วโค้งสมดุล ตาส่วนที่เป็นสีน�้าตาลนูนเห็นชัด  

 เปลือกสีน�้าตาล

นำ้�ย�ง สีขาว ปริมาณน�้ายางมาก 

เมล็ด รูปร่างของเมล็ดทรงรี เมล็ดสีน�้าตาล เมล็ดมีลายปื้นขนาดใหญ่ บริเวณตรงกลางของด้านข้าง 

 ของเมล็ด มีรอยบุ๋มทั้งสองข้าง
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ย�งพ�ร�พันธุ์เฉลิมชัย 80
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