


  
 

มะเขือเทศ (Solanum lycopersicum L.)  
พันธุ์ทับทิมสารคาม 

 
ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ที่อยู่ เลขท่ี 41/20 ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 
โทรศัพท์ 043-7544322-40 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

มะเขือเทศพันธุ์ทับทิมสารคาม เป็นพันธุ์ท่ีพัฒนาโดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาพันธุ์จากสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2562 มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความสามารถในการผสมข้ามและสร้างพันธุ์มะเขือเทศเชอรี่ลูกผสมท่ีตอบสนองได้ดีในพื้ นท่ีจังหวัด
มหาสารคามและพื้นท่ีใกล้เคียงท่ีมีสภาพอากาศร้อน ให้ผลผลิตสูง 

มะเขือเทศพันธุ์ทับทิมสารคาม เป็นมะเขือเทศเชอรี่ลูกผสมช่ัวที่ 1 (F1-hybrid) ท่ีได้มาจาก
การผสมข้ามระหว่างมะเขือเทศพันธุ์ มมส 50-1 (พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ปี พ.ศ. 2561) ภายใต้รหัสวิจัย MSU01 
ใช้เป็นพันธุ์แม่ และพันธุ์ Snack slim ท่ีได้เช้ือพันธุกรรมจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร โกวิทยากร (F2) ต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2558 ท าการคัดเลือกแบบ pure line selection จนมีความคงตัวดี (F7) ภายใต้รหัสวิจัย SL210  
เป็นพันธุ์บริสุทธิ์ (pure line) ใช้เป็นพันธุ์พ่อ ท าการวิจัยปรับปรุงพันธุ์และทดสอบพันธุ์ ในแปลงเกษตรกร 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และแปลงทดลองของสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
สร้างลูกผสมต้ังแต่ปี พ.ศ. 2561 และทดสอบในปี พ.ศ. 2562 - 2563 พบว่ามีความสม่ าเสมอและให้ผลผลิตดี 
ผลผลิตเฉล่ีย 2,493 กรัมต่อต้น (ภายใต้รหัสวิจัย MSU01 x SL210) จึงบันทึกข้อมูลลักษณะทางพฤกษศาสตร์
และลักษณะประจ าพันธุ์มะเขือเทศเชอรี่ เพื่อให้เป็นพันธุ์ท่ีส่ือถึงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่ีเป็นมหาวิทยาลัย
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นแหล่งพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ จึงต้ังช่ือพันธุ์มะเขือเทศเชอรี่พันธุ์ใหม่ว่า 
“ทับทิมสารคาม” 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย มะเขือเทศ ช่ือวิทยาศาสตร์ Solanum lycopersicum L. วงศ์ Solanaceae พืชผัก 
 
ราก   ระบบรากแก้ว และรากพิเศษ 
 
ต้น  ล าต้นตรงและแตกเป็นพุ่ม ความยาวของปล้องเฉล่ีย 9.75 เซนติเมตร ความสูงของล าต้น

มากกว่า 100 เซนติเมตร มีการเจริญเติบโตแบบทอดยอด ( indeterminate) ล าต้นแตกกิ่ง
แขนงด้านข้าง ขนาดของล าต้น 4 - 5 เซนติเมตร มีขนประปราย 
 



  
 

ใบ  ใบประกอบแบบขนนก สีเขียว มีใบขนาดเล็กแทรกระหว่างใบย่อยและก้านใบย่อย ใบย่อย
มากกว่า 7 ใบ กว้างเฉล่ีย 3.50  เซนติเมตร ยาวเฉล่ีย 5.67 เซนติเมตร ทิศทางของใบกึ่งต้ัง 
ความหนาแน่นของกลุ่มใบปานกลาง 

 
ดอก ดอกสมบูรณ์เพศ ออกดอกเป็นช่อ จ านวนดอกย่อยน้อยกว่า 18 ดอก ช่อดอกออกตรงกันข้าม

กับใบหรือระหว่างใบ ก้านดอกย่อยยาว 1 - 2 เซนติเมตร กลีบเล้ียงยาวประมาณ 1 เซนติเมตร 
ปลายแหลม กลีบดอกสีเหลือง จ านวน 5 กลีบ ยาว 1 เซนติเมตร ก้านเกสรเพศเมียอยู่ต่ ากว่า
เกสรเพศผู้ 

 
ผล  ผลแบบมีเนื้อหนึ่งถึงหลายเมล็ด ผลดิบสีเขียวอ่อน ผลแก่สีแดง ผลมีขนาดเล็ก ยาวเฉล่ีย 

3.38 เซนติเมตร กว้างเฉล่ีย 2.13 เซนติเมตร น้ าหนักผลเฉล่ีย 7.45 กรัม ผนังผลหนา  
0.3 เซนติเมตร กลีบเล้ียงติดทน ผลรูปทรงกลมสูง รูปร่างของไหล่ผลแบน รูปร่างของก้นผลมน 
เมื่อตัดตามขวาง มีจ านวนช่องในผล 2 ช่อง ผนังผลด้านในสีแดง  
 

เมล็ด  เมล็ดรูปสามเหล่ียม ปลายแหลม สีน้ าตาล และมีขนขนาดเล็ก สีน้ าตาลอ่อน น้ าหนักเมล็ด
เฉล่ีย 2.61 กรัมต่อ 1,000 เมล็ด 

  



  
 

จ ง 

 

 
 
 
 
ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะเขือเทศพันธุ์ทับทิมสารคาม 

ก ทรงต้น  ข ใบ ดอก และช่อผล   
ค มะเขือเทศพันธุ์ มมส 50-1 (พันธุ์แม่) พันธุ์ Snack slim (พันธุ์พ่อ) และพันธุ์ทับทิมสารคาม 
ง ลักษณะผลเมื่อผ่าตามยาว และตามขวาง  จ เมล็ด 
 

มะเขือเทศพันธุ์ทับทิมสารคาม 

ค 
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มะเขือเทศ (Solanum lycopersicum L.) 
พันธุ์มณีสารคาม 

 
ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ที่อยู่ เลขท่ี 41/20 ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 
โทรศัพท์ 043-7544322-40 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

มะเขือเทศพันธุ์มณีสารคาม เป็นพันธุ์ที่พัฒนาโดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์
จากสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความสามารถในการผสมข้ามและสร้างพันธุ์มะเขือเทศเชอรี่ลูกผสมท่ีตอบสนองได้ดีในพื้นท่ีจังหวัดมหาสารคาม
และพื้นท่ีใกล้เคียงท่ีมีสภาพอากาศร้อน ให้ผลผลิตสูง 
 มะเขือเทศพันธุ์มณีสารคาม เป็นมะเขือเทศเชอรี่ลูกผสมช่ัวท่ี 1 (F1-hybrid) ท่ีได้มาจาก 
การผสมข้ามระหว่างมะเขือเทศพันธุ์ มมส 50-2 (พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ปี พ.ศ. 2561) ภายใต้รหัสวิจัย MSU02  
ใช้เป็นพันธุ์แม่ และพันธุ์ Snack slim ท่ีได้เช้ือพันธุกรรมจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร โกวิทยากร (F2) ต้ังแต่ 
ปี พ.ศ. 2558 ท าการคัดเลือกแบบ pure line selection จนมีความคงตัวดี (F7) ภายใต้รหัสวิจัย SL210  
เป็นพันธุ์บริสุทธิ์ (pure line) ใช้เป็นพันธุ์พ่อ ท าการวิจัยปรับปรุงพันธุ์และทดสอบพันธุ์ ในแปลงเกษตรกร  
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และแปลงทดลองของสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
สร้างลูกผสมต้ังแต่ปี พ.ศ. 2561 และทดสอบในปี พ.ศ. 2562 - 2563 พบว่ามีความสม่ าเสมอและให้ผลผลิตดี 
ผลผลิตเฉล่ีย 2,466.7 กรัมต่อต้น (ภายใต้รหัสวิจัย MSU02 x SL210) จึงบันทึกข้อมูลลักษณะทางพฤกษศาสตร์
และลักษณะประจ าพันธุ์มะเขือเทศเชอรี่ เพื่อให้เป็นพันธุ์ท่ีส่ือถึงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่ีเป็นมหาวิทยาลัย 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นแหล่งพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ จึง ต้ังช่ือพันธุ์มะเขือเทศเชอรี่พันธุ์ใหม่ว่า 
“มณีสารคาม” 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย มะเขือเทศ ช่ือวิทยาศาสตร์ Solanum lycopersicum L. วงศ์ Solanaceae พืชผัก 
 
ราก   ระบบรากแก้ว และรากพิเศษ 
 
ต้น  ล าต้นตรงและแตกเป็นพุ่ม ความยาวของปล้องเฉล่ีย 9.75 เซนติเมตร ความสูงของล าต้น

มากกว่า 100 เซนติเมตร มีการเจริญเติบโตแบบทอดยอด (indeterminate) ล าต้นแตกกิ่งแขนง
ด้านข้าง ขนาดของล าต้น 4 - 5 เซนติเมตร มีขนประปราย 

 



 
 

ใบ  ใบประกอบแบบขนนก สีเขียว มีใบขนาดเล็กแทรกระหว่างใบย่อยและก้านใบย่อย ใบย่อย
มากกว่า 7 ใบ กว้างเฉล่ีย 3.75 เซนติเมตร และยาว 5.83เซนติเมตร  ทิศทางของใบกึ่งต้ัง  
ความหนาแน่นของกลุ่มใบปานกลาง 

 
ดอก ดอกสมบูรณ์เพศ ออกดอกเป็นช่อ จ านวนดอกย่อยน้อยกว่า 25 ดอก ช่อดอกออกตรงกันข้าม

กับใบหรือระหว่างใบ ก้านดอกย่อยยาว 1 - 2 เซนติเมตร กลีบเล้ียงยาวประมาณ 1 เซนติเมตร 
ปลายแหลม กลีบดอกเหลือง จ านวน 5 กลีบ ยาว 1 เซนติเมตร ก้านเกสรเพศเมียอยู่ต่ ากว่า
เกสรเพศผู้ 

 
ผล  ผลแบบมีเนื้อหนึ่งถึงหลายเมล็ด ผลดิบสีเขียวอ่อน ผลแก่สีแดง ผลมีขนาดเล็ก ยาวเฉล่ีย 3.43 

เซนติเมตร กว้างเฉล่ีย 2.67 เซนติเมตร น้ าหนักผลเฉล่ีย 7.80 กรัม ผนังผลหนา 0.3 เซนติเมตร 
กลีบเล้ียงติดทน ผลรูปทรงกลมสูง รูปร่างของไหล่ผลแบน รูปร่างของก้นผลมน เมื่อตัดตามขวาง 
มีจ านวนช่องในผล 2 ช่อง ผนังผลด้านในสีแดง  

 
เมล็ด  เมล็ดรูปสามเหล่ียม ปลายแหลม สีน้ าตาล และมีขนขนาดเล็ก สีน้ าตาลอ่อน น้ าหนักเมล็ดเฉล่ีย 

2.51 กรัมต่อ 1,000 เมล็ด 
  



 
 

ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะเขือเทศพันธุ์มณีสารคาม 
ก ทรงต้น  ข ใบ ดอก และช่อผล   
ค มะเขือเทศพันธุ์ มมส 50-2 (พันธุ์แม่) พันธุ์ Snack slim (พันธุ์พ่อ) และพันธุ์มณีสารคาม 
ง ลักษณะผลเมื่อผ่าตามยาว และตามขวาง  จ เมล็ด 

 
มะเขือเทศพันธุ์มณีสารคาม 
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มะเขือเทศ (Solanum lycopersicum L.)  
พันธุ์โพดโพ 

 
ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ที่อยู่ เลขท่ี 41/20 ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 
โทรศัพท์ 043-7544322-40 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

มะเขือเทศพันธุ์โพดโพ เป็นพันธุ์ที่พัฒนาโดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์จาก
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความสามารถในการผสมข้ามและสร้างพันธุ์มะเขือเทศเชอรี่ลูกผสมท่ีตอบสนองได้ดีในพื้นท่ีจังหวัดมหาสารคาม
และพื้นท่ีใกล้เคียงท่ีมีสภาพอากาศร้อน ให้ผลผลิตสูง 
 มะเขือเทศพันธุ์โพดโพ เป็นมะเขือเทศเชอรี่ลูกผสมช่ัวท่ี 1 (F1-hybrid) ท่ีได้มาจากการผสม
ข้ามระหว่างมะเขือเทศพันธุ์ มมส 50-3 (พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ปี พ.ศ. 2561) ภายใต้รหัสวิจัย MSU03  ใช้เป็นพันธุ์แม่ 
และพันธุ์ Snack slim ท่ีได้เช้ือพันธุกรรมจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร โกวิทยากร (F2) ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558  
ท าการคัดเลือกแบบ pure line selection จนมีความคงตัวดี (F7) ภายใต้รหัสวิจัย SL210 เป็นพันธุ์บริสุทธิ์ 
(pure line) ใช้เป็นพันธุ์พ่อ  ท าการวิจัยปรับปรุงพันธุ์และทดสอบพันธุ์ ในแปลงเกษตรกร อ าเภอเมือง  
จังหวัดขอนแก่น และแปลงทดลองของสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สร้างลูกผสมต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2561 และทดสอบในปี พ.ศ. 2562 - 2563 พบว่ามีความสม่ าเสมอและให้ผลผลิตดี ผลผลิตเฉล่ีย 2,466.7 
กรัมต่อต้น (ภายใต้รหัสวิจัย MSU03 x SL210) จึงบันทึกข้อมูลลักษณะทางพฤกษศาสตร์และลักษณะประจ าพันธุ์
มะเขือเทศเชอรี่ เพื่อให้เป็นพันธุ์ท่ีส่ือถึงความเป็นพันธุ์มะเขือเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน)  
ท่ีเป็นแหล่งพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ จึงต้ังช่ือพันธุ์มะเขือเทศเชอรี่พันธุ์ใหมเ่ป็นภาษาอีสานว่า “โพดโพ” 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย มะเขือเทศ ช่ือวิทยาศาสตร์ Solanum lycopersicum L. วงศ์ Solanaceae พืชผัก 
 
ราก  ระบบรากแก้ว และรากพิเศษ 
 
ต้น  ล าต้นตรงและแตกเป็นพุ่ม ความยาวของปล้องเฉล่ีย 12  เซนติเมตร ความสูงของล าต้นมากกว่า 

100 เซนติเมตร มีการเจริญเติบโตแบบทอดยอด (indeterminate) ล าต้นแตกกิ่งแขนงด้านข้าง 
ขนาดของล าต้น 4 - 5 เซนติเมตร มีขนประปราย 

 



 
 

ใบ  ใบประกอบแบบขนนก สีเขียว มีใบขนาดเล็กแทรกระหว่างใบย่อยแบบตรงกันข้าม ใบย่ อย
มากกว่า 7 ใบ กว้างเฉล่ีย 3.30  เซนติเมตร ยาวเฉล่ีย 6.00  เซนติเมตร ทิศทางของใบกึ่งต้ัง 
ความหนาแน่นของกลุ่มใบปานกลาง 

 
ดอก ดอกสมบูรณ์เพศ ออกดอกเป็นช่อ จ านวนดอกย่อยน้อยกว่า 15 ดอก ช่อดอกออกตรงกันข้าม

กับใบหรือระหว่างใบ ก้านดอกย่อยยาว 1 - 2 เซนติเมตร กลีบเล้ียงยาวประมาณ 1 เซนติเมตร 
ปลายแหลม กลีบดอกสีเหลือง จ านวน 5 กลีบ ยาว 1 เซนติเมตร ก้านเกสรเพศเมียอยู่ต่ ากว่า
เกสรเพศผู้ 

 
ผล  ผลแบบมีเนื้อหนึ่งถึงหลายเมล็ด ผลดิบสีเขียวอ่อน ผลแก่สีเหลือง ผลมีขนาดเล็ก ยาวเฉล่ีย 3.40 

เซนติเมตร กว้างเฉล่ีย  2. 00 เซนติเมตร น้ าหนักผลเฉล่ีย 6.47 กรัม ผนังผลหนา 0.3 เซนติเมตร 
กลีบเล้ียงติดทน ผลรูปทรงกลม รูปร่างของไหล่ผลแบน รูปร่างของก้นผลมน เมื่อตัดตามขวาง  
มีจ านวนช่องในผล 2 ช่อง ผนังผลด้านในสีแดง 

 
เมล็ด  เมล็ดรูปสามเหล่ียม ปลายแหลม  สีน้ าตาล และมีขนขนาดเล็ก สีน้ าตาลอ่อน น้ าหนักเมล็ดเฉล่ีย 

2.52 กรัมต่อ 1,000 เมล็ด 
  



 
 

 

ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะเขือเทศพันธุ์โพดโพ 
ก ทรงต้น  ข ใบ ดอก และช่อผล   
ค มะเขือเทศพันธุ์ มมส 50-3 (พันธุ์แม่) พันธุ์ Snack slim (พันธุ์พ่อ) และพันธุ์โพดโพ 
ง ลักษณะผลเมื่อผ่าตามยาว และตามขวาง  จ เมล็ด 

 
มะเขือเทศพันธุ์โพดโพ 
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มะเขือเทศ (Solanum lycopersicum L.)  
พันธุ์อีหล่า 

 
ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ที่อยู่ เลขท่ี 41/20 ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 
โทรศัพท์ 043-7544322-40 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 มะเขือเทศพันธุ์อีหล่า เป็นพันธุ์ท่ีพัฒนาโดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์
จากสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความสามารถในการผสมข้ามและสร้างพันธุ์มะเขือเทศเชอรี่ ลูกผสมท่ีตอบสนองได้ดีในพื้นท่ีจังหวัด
มหาสารคามและพื้นท่ีใกล้เคียงท่ีมีสภาพอากาศร้อน ให้ผลผลิตสูง 
 มะเขือเทศพันธุ์อีหล่า เป็นมะเขือเทศเชอรี่ลูกผสมช่ัวท่ี 1 (F1-hybrid) ท่ีได้มาจากการ
ผสมข้ามระหว่างมะเขือเทศพันธุ์ มมส 50-4 (พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ปี พ.ศ. 2561) ภายใต้รหัสวิจัย MSU04  
ใช้เป็นพันธุ์แม่ และพันธุ์ Snack slim ท่ีได้เช้ือพันธุกรรมจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร โกวิทยากร (F2) ต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2558 ท าการคัดเลือกแบบ pure line selection จนมีความคงตัวดี (F7) ภายใต้รหัสวิจัย SL210  
เป็นพันธุ์บริสุทธิ์ (pure line) ใช้เป็นพันธุ์พ่อ  ท าการวิจัยปรับปรุงพันธุ์และทดสอบพันธุ์ ในแปลงเกษตรกร 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และแปลงทดลองของสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
สร้างลูกผสมต้ังแต่ปี พ.ศ. 2561 และทดสอบในปี พ.ศ. 2562 - 2563 พบว่ามีความสม่ าเสมอและให้ผลผลิตดี 
ผลผลิตเฉล่ีย 2,700 กรัมต่อต้น (ภายใต้รหัสวิจัย MSU04 x SL210) จึงบันทึกข้อมูลลักษณะทางพฤกษศาสตร์
และลักษณะประจ าพันธุ์มะเขือเทศเชอรี่  เพื่อให้เป็นพันธุ์ ท่ี ส่ือถึงความเป็นพันธุ์มะเขือเทศของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) ท่ีเป็นแหล่งพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ จึงต้ังช่ือพันธุ์มะเขือเทศเชอรี่พันธุ์ใหม่
เป็นภาษาอีสานว่า “อีหล่า” 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย มะเขือเทศ ช่ือวิทยาศาสตร์ Solanum lycopersicum L. วงศ์ Solanaceae พืชผัก 
 
ราก  ระบบรากแก้ว และรากพิเศษ 
 
ต้น  ล าต้นตรงและแตกเป็นพุ่ม ความยาวของปล้องเฉล่ีย 12.75 เซนติเมตร ความสูงของล าต้น

มากกว่า 100 เซนติเมตร มีการเจริญเติบโตแบบทอดยอด ( indeterminate) ล าต้นแตกกิ่ง
แขนงด้านข้าง ขนาดของล าต้น 4 - 5 เซนติเมตร มีขนประปราย 

 



 
 

ใบ  ใบประกอบแบบขนนก สีเขียว มีใบขนาดเล็กแทรกระหว่างใบย่อย ใบย่อยมากกว่า 7 ใบ 
กว้างเฉล่ีย 3.67 เซนติเมตร ยาวเฉล่ีย 6.30  เซนติเมตร ทิศทางของใบกึ่งต้ัง ความหนาแน่น
ของกลุ่มใบปานกลาง 

 
ดอก ดอกสมบูรณ์เพศ ออกดอกเป็นช่อ จ านวนดอกย่อยน้อยกว่า 15 ดอก ช่อดอกออกตรงกันข้าม

กับใบหรือระหว่างใบ ก้านดอกย่อยยาว 1 - 2 เซนติเมตร กลีบเล้ียงยาวประมาณ 1 
เซนติเมตร ปลายแหลม กลีบดอกสีเหลือง จ านวน 5 กลีบ ยาว 1 เซนติเมตร ก้านเกสรเพศเมีย 
อยู่ต่ ากว่าเกสรเพศผู้ 

 
ผล  เป็นผลแบบมีเนื้อหนึ่งถึงหลายเมล็ด ผลดิบสีเขียวอ่อน ผลแก่ สีแดง ผลมีขนาดเล็ก  

ยาวเฉล่ีย 3.43 เซนติเมตร กว้างเฉล่ีย 2.47 เซนติเมตร น้ าหนักผลเฉล่ีย 6.19 กรัม  
ผนังผลหนา 0.3 เซนติเมตร กลีบเล้ียงติดทน ผลรูปทรงกลมสูง รูปร่างของไหล่ผลแบน 
รูปร่างของก้นผลมน เมื่อตัดตามขวาง มีจ านวนช่องในผล 2 ช่อง ผนังผลด้านในสีแดง 

 
เมล็ด  เมล็ดรูปสามเหล่ียม ปลายแหลม สีน้ าตาล และมีขนขนาดเล็ก สีน้ าตาลอ่อน น้ าหนักเมล็ด

เฉล่ีย 2.83 กรัมต่อ 1,000 เมล็ด  



 
 

ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะเขือเทศพันธุ์อีหล่า 
ก ทรงต้น  ข ใบ ดอก และช่อผล   
ค มะเขือเทศพันธุ์ มมส 50-4 (พันธุ์แม่) พันธุ์ Snack slim (พันธุ์พ่อ) และพันธุ์อีหล่า 
ง ลักษณะผลเมื่อผ่าตามยาว และตามขวาง  จ เมล็ด 

 

มะเขือเทศพันธุ์อีหล่า 
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มะเขือเทศ (Solanum lycopersicum L.) 
พันธุ์แซบคัก 

 
ผูผู้้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ที่อยู่ เลขท่ี 41/20 ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 
โทรศัพท์ 043-7544322-40 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

มะเขือเทศพันธุ์แซบคัก เป็นพันธุ์ท่ีพัฒนาโดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์
จากสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความสามารถในการผสมข้ามและสร้างพันธุ์มะเขือเทศเชอรี่ ลูกผสมท่ีตอบสนองได้ดีในพื้นท่ีจังหวัด
มหาสารคามและพื้นท่ีใกล้เคียงท่ีมีสภาพอากาศร้อน ให้ผลผลิตสูง 

มะเขือเทศพันธุ์แซบคัก  เป็นมะเขือเทศเชอรี่ลูกผสมช่ัวท่ี 1 (F1-hybrid) ท่ีได้มาจากการ
ผสมข้ามระหว่างมะเขือเทศพันธุ์ มมส 50-5 (พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ปี พ.ศ. 2561) ภายใต้รหัสวิจัย MSU05  
ใช้เป็นพันธุ์แม่ และพันธุ์ Snack slim ท่ีได้เช้ือพันธุกรรมจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร โกวิทยากร (F2) ต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2558 ท าการคัดเลือกแบบ pure line selection จนมีความคงตัวดี (F7) ภายใต้รหัสวิจัย SL210  
เป็นพันธุ์บริสุทธิ์ (pure line) ใช้เป็นพันธุ์พ่อ  ท าการวิจัยปรับปรุงพันธุ์และทดสอบพันธุ์ ในแปลงเกษตรกร 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และแปลงทดลองของสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
สร้างลูกผสมต้ังแต่ปี พ.ศ. 2561 และทดสอบในปี พ.ศ. 2562 - 2563 พบว่ามีความสม่ าเสมอและให้ผลผลิตดี 
ผลผลิตเฉล่ีย 1,921 กรัมต่อต้น (ภายใต้รหัสวิจัย MSU05 x SL210) จึงบันทึกข้อมูลลักษณะทางพฤกษศาสตร์
และลักษณะประจ าพันธุ์มะเขือเทศเชอรี่  เพื่อให้เป็นพันธุ์ ท่ี ส่ือถึงความเป็นพันธุ์มะเขือเทศของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) ท่ีเป็นแหล่งพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ จึงต้ังช่ือพันธุ์มะเขือเทศเชอรี่พันธุ์ใหม่
เป็นภาษาอีสานว่า “แซบคัก” 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย มะเขือเทศ ช่ือวิทยาศาสตร์ Solanum lycopersicum L. วงศ์ Solanaceae พืชผัก 
 
ราก  ระบบรากแก้ว และรากพิเศษ 
 
ต้น  ล าต้นตรงและแตกเป็นพุ่ม ความยาวของปล้องเฉล่ีย 13.25 เซนติเมตร ความสูงของล าต้น

มากกว่า 100 เซนติเมตร มีการเจริญเติบโตแบบทอดยอด ( indeterminate) ล าต้นแตกกิ่ง
แขนงด้านข้าง ขนาดของล าต้น 4 - 5 เซนติเมตร มีขนประปราย 

 



 
 

ใบ  ใบประกอบแบบขนนก สีเขียว มีใบขนาดเล็กแทรกระหว่างใบย่อยและก้านใบย่อย ใบย่อย
มากกว่า 7 ใบ กว้างเฉล่ีย 4.33  เซนติเมตร ยาวเฉล่ีย  7. 67 เซนติเมตร ทิศทางของใบกึ่งต้ัง 
ความหนาแน่นของกลุ่มใบปานกลาง 

 
ดอก ดอกสมบูรณ์เพศ ออกดอกเป็นช่อ จ านวนดอกย่อยน้อยกว่า 18 ดอก ช่อดอกออกตรงกันข้าม

กับใบหรือระหว่างใบ ก้านดอกย่อยยาว 1 - 2 เซนติเมตร กลีบเล้ียง ยาวประมาณ  
1 เซนติเมตร ปลายแหลม กลีบดอกสีเหลืองจ านวน 5 กลีบ ยาว 1 เซนติเมตร ก้านเกสรเพศเมีย
อยู่ต่ ากว่าเกสรเพศผู้ 

 
ผล  ผลแบบมีเนื้อหนึ่งถึงหลายเมล็ด ผลดิบสีเขียวอ่อน ผลแก่สีแดง ผลมีขนาดเล็ก ยาวเฉล่ีย  

3.5 เซนติเมตร กว้างเฉล่ีย 2.20 เซนติเมตร น้ าหนักผลเฉล่ีย 10.21 กรัม ผนังผลหนา 0.3 
เซนติเมตร กลีบเล้ียงติดทน ผลรูปทรงกลมสูง รูปร่างของไหล่ผลแบน รูปร่างของก้นผลมน 
เมื่อตัดตามขวาง มีจ านวนช่องในผล 2 ช่อง ผนังผลด้านในสีแดง 

 
เมล็ด  เมล็ดรูปสามเหล่ียม ปลายแหลม สีน้ าตาล และมีขนขนาดเล็ก สีน้ าตาลอ่อน น้ าหนักเมล็ด

เฉล่ีย 3.07 กรัมต่อ 1,000 เมล็ด 
  



 
 

ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะเขือเทศพันธุ์แซบคัก 
ก ทรงต้น  ข ใบ ดอก และช่อผล   
ค มะเขือเทศพันธุ์ มมส 50-5 (พันธุ์แม่) พันธุ์ Snack slim (พันธุ์พอ่) และพันธุ์แซบคัก 
ง ลักษณะผลเมื่อผ่าตามยาว และตามขวาง  จ เมล็ด 

 
มะเขือเทศพันธุ์แซบคัก 

ก ข 

ค 

ง จ 



 
 

มะเขือเทศ (Solanum lycopersicum L.)  
พันธุ์คักอีหลี 

 
ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ที่อยู่ เลขท่ี 41/20 ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 
โทรศัพท์ 043-7544322-40 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 มะเขือเทศพันธุ์คักอีหลี เป็นพันธุ์ท่ีพัฒนาโดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์
จากสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความสามารถในการผสมข้ามและสร้างพันธุ์มะเขือเทศเชอรี่ ลูกผสมท่ีตอบสนองได้ดีในพื้นท่ีจังหวัด
มหาสารคามและพื้นท่ีใกล้เคียงท่ีมีสภาพอากาศร้อน ให้ผลผลิตสูง 
 มะเขือเทศพันธุ์คักอีหลี  เป็นมะเขือเทศเชอรี่ลูกผสมช่ัวท่ี 1 (F1-hybrid) ท่ีได้มาจากการ
ผสมข้ามระหว่างมะเขือเทศพันธุ์ มมส 50-6 (พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ปี พ.ศ. 2561) ภายใต้รหัสวิจัย MSU06  
ใช้เป็นพันธุ์แม่ และพันธุ์ Snack slim ท่ีได้เช้ือพันธุกรรมจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร โกวิทยากร (F2) ต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2558 ท าการคัดเลือกแบบ pure line selection จนมีความคงตัวดี (F7) ภายใต้รหัสวิจัย SL210  
เป็นพันธุ์บริสุทธิ์ (pure line) ใช้เป็นพันธุ์พ่อ ท าการวิจัยปรับปรุงพันธุ์และทดสอบพันธุ์ ในแปลงเกษตรกร 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และแปลงทดลองของสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
สร้างลูกผสมต้ังแต่ปี พ.ศ. 2561 และทดสอบในปี พ.ศ. 2562 - 2563 พบว่ามีความสม่ าเสมอและให้ผลผลิตดี 
ผลผลิตเฉล่ีย 1,433 กรัมต่อต้น (ภายใต้รหัสวิจัย MSU06 x SL210) จึงบันทึกข้อมูลลักษณะทางพฤกษศาสตร์
และลักษณะประจ าพันธุ์มะเขือเทศเชอรี่  เพื่อให้เป็นพันธุ์ ท่ี ส่ือถึงความเป็นพันธุ์มะเขือเทศของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) ท่ีเป็นแหล่งพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ จึงต้ังช่ือพันธุ์มะเขือเทศเชอรี่พันธุ์ใหม่
เป็นภาษาอีสานว่า“คักอีหลี” 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย มะเขือเทศ ช่ือวิทยาศาสตร์ Solanum lycopersicum L. วงศ์ Solanaceae พืชผัก 
 
ราก  ระบบรากแก้ว และรากพิเศษ 
 
ต้น  ล าต้นตรงและแตกเป็นพุ่ม ความยาวของปล้องเฉล่ีย 13.5  เซนติเมตร ความสูงของล าต้น

มากกว่า 100 เซนติเมตร มีการเจริญเติบโตแบบทอดยอด ( indeterminate) ล าต้นแตกกิ่ง
แขนงด้านข้าง ขนาดของล าต้น 4 - 5 เซนติเมตร มีขนประปราย 

 



 
 

ใบ  ใบประกอบแบบขนนก สีเขียว มีใบขนาดเล็กแทรกระหว่างใบย่อยและก้านใบย่อย ใบย่อย
มากกว่า 7 ใบ กว้างเฉล่ีย 4.00 เซนติเมตร ยาวเฉล่ีย 6.00  เซนติเมตร ทิศทางของใบกึ่งต้ัง 
ความหนาแน่นของกลุ่มใบปานกลาง 

 
ดอก ดอกสมบูรณ์เพศ ออกดอกเป็นช่อ จ านวนดอกย่อยน้อยกว่า 14 ดอก ช่อดอกออกตรงกันข้าม

กับใบหรือระหว่างใบ ก้านดอกย่อยยาว 1 - 2 เซนติเมตร กลีบเล้ียง ยาวประมาณ  
1 เซนติเมตร ปลายแหลม กลีบดอกสีเหลืองจ านวน 5 กลีบ ยาว 1 เซนติเมตร ก้านเกสรเพศเมีย
อยู่ต่ ากว่าเกสรเพศผู้ 

 
ผล  ผลแบบมีเนื้อหนึ่งถึงหลายเมล็ด ผลดิบสีเขียวอ่อน ผลแก่สีแดง ผลมีขนาดเล็ก ยาวเฉล่ีย 

3.63 เซนติเมตร กว้างเฉล่ีย   2. 03 เซนติเมตร น้ าหนักผลเฉล่ีย 8.06 กรัม ผนังผลหนา 0.3 
เซนติเมตร กลีบเล้ียงติดทน ผลรูปทรงกลมสูง รูปร่างของไหล่ผลแบน รูปร่างของก้นผลมน 
เมื่อตัดตามขวาง มีจ านวนช่องในผล 2 ช่อง ผนังผลด้านในสีแดง  

 
เมล็ด  เมล็ดรูปสามเหล่ียม ปลายแหลม สีน้ าตาล และมีขนขนาดเล็ก สีน้ าตาลอ่อน น้ าหนักเมล็ด

เฉล่ีย 3.67 กรัมต่อ 1,000 เมล็ด  



 
 

 

ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะเขือเทศพันธุ์คักอีหลี 
ก ทรงต้น  ข ใบ ดอก และช่อผล   
ค มะเขือเทศพันธุ์ มมส 50-6 (พันธุ์แม่) พันธุ์ Snack slim (พันธุ์พอ่) และพันธุ์คักอีหลี 
ง ลักษณะผลเมื่อผ่าตามยาว และตามขวาง  จ เมล็ด 

 
มะเขือเทศพันธุ์คักอีหลี 

ก ข 

ค 

ง จ 



 
 

ข้าว (Oryza sativa L.) 
พันธุ์รวมใจ อาร์631 

 
ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ-สกุล  1. บริษัท รวมใจพัฒนาความรู้ จ ากัด 
  2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ. ล าปาง 
ที่อยู่   1. เลขท่ี 98 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
  2. เลขท่ี 200 หมู่ 17 ต าบลพิชัย อ าเมืองเมือง จังหวัดล าปาง 52000 
โทรศัพท์  1. 02 9019368 
  2. 054 342547-8 
 
แหล่งที่มาและประวัติของพันธุ์ 

ข้าวพันธุ์รวมใจ อาร์631 (LP16101-RJP-1-1-1-1-1-B) เป็นข้าวเจ้าขาวพื้นแข็ง ไม่ไวต่อช่วงแสง 
อายุส้ัน ทรงต้นต้ังตรง ล าต้นแข็งแรง แตกกอดี เริ่มการผสมในปี พ.ศ. 2559 โดยมีข้าวสายพันธุ์ 
KPSHY01001-1-6-1-B-1-B-1 เป็นข้าวเจ้า ไม่ไวต่อแสง ต้นเต้ีย ท่ีได้รับการผสมพันธุ์จากห้องปฏิบัติการค้นหา
และใช้ประโยชน์ยีนข้าว ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม และคัดเลือกสายพันธุ์จากสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดล าปาง เป็นสายพันธุ์แม่ และข้าวสายพันธุ์ บางแตน เป็นสาย
พันธุ์พ่อ ด าเนินการท่ีสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
จังหวัดล าปาง จนได้ลูกผสมช่ัวท่ี 1 (F1) ปล่อยให้มีการผสมตัวเองได้ลูกช่ัวท่ี 2 (F2) ต่อมาในปี พ.ศ. 2560 
ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ล าปาง) ได้ส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวชุดปรับปรุงให้แก่มูลนิธิรวมใจ
พัฒนา น าไปปลูกคัดเลือก ณ สถานีวิจัยข้าวรวมใจพัฒนา จ. ปทุมธานี เพื่อปรับปรุงพันธุ์ข้าวโดยวิธีสืบประวัติ 
(Pedigree Method) การปลูกข้าวช่ัวท่ี 2 (F2)  คัดเลือกต้นข้าวท่ีออกดอกเร็ว ลักษณะทรงต้นดี การติดเมล็ดดี 
รูปร่างเมล็ดเรียวยาว ปล่อยให้ผสมตัวเองได้ลูกช่ัวที่ 3 (F3) ถึง ช่ัวท่ี 4 (F4) จากนั้นน าไปปลูกคัดเลือกในแปลง
นาเกษตรกร เพื่อทดสอบการปรับตัวเบ้ืองต้นท่ีแปลงนาเกษตรกร อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี จน
ได้ข้าวสายพันธุ์ปรับปรุงช่ัวท่ี 5 (F5) น ามาปลูกคัดเลือกภายในสถานีวิจัยข้าวรวมใจพัฒนา เพื่อประเมิน
ลักษณะผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตเบื้องต้น ท าการคัดเลือกสายพันธุ์ท่ีมีการปรับตัวได้ดี ทรงต้นดี และ
ให้ผลผลิตสูง จนได้ข้าวสายพันธุ์ปรับปรุงช่ัวที่ 6 (F6) ท าการปลูกทดสอบจ านวน 2 พื้นท่ี ประกอบด้วย สถานี
วิจัยข้าวรวมใจพัฒนา และแปลงนาเกษตรกร อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี  ปี พ.ศ. 2562 และ
ต่อมาปี พ.ศ. 2563 (F7) ท าการปลูกประเมินผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตภายในสถานี พบว่า สายพันธุ์ 
LP16101-RJP-1-1-1-1-1-B เป็นสายพันธุ์ท่ีปรับตัวได้ดีในพื้นท่ีปลูกทดสอบและคัดเลือก อ าเภอคลองหลวง 
และอ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ผลผลิตสูง น้ าหนักสดหลังเก็บเกี่ยวเฉล่ีย 1,100 กิโลกรัมต่อไร่ 
และน้ าหนักแห้ง (ความช้ืนเมล็ด 14 เปอร์เซ็นต์) เฉล่ีย 750-800 กิโลกรัมต่อไร่ 

ในปี พ.ศ. 2563 ได้ส่งเมล็ดข้าวสายพันธุ์ รวมใจ อาร์631 เข้าประกวดในช่ือ 20RJP-2 
ประเภทข้าวขาวพื้นแข็ง งานการประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกตลาดข้าวโลก ประจ าปี  พ.ศ. 
2563 (Thai Rice Contest 2020) จัดโดย กรมการข้าว ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและ
คอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร วันท่ี 16-17 กรกฎาคม 2563 และได้รับรางวัลชนะเลิศ
ประเภทข้าวขาวพื้นแข็ง 



 
 

ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ข้าว ช่ือวิทยาศาสตร์ Oryza sativa L. วงศ์ Poaceae พืชล้มลุก ข้าวเจ้าไม่ไวแสง 
 
ต้น ทรงกอต้ัง ล าต้นแข็งแรง ไม่หักล้มง่าย ความสูงของต้นวัดถึงปลายรวง 95 เซนติเมตร  

ปล้องสีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น 5.58 มิลลิเมตร  
 
ใบ ใบเด่ียว รูปแถบ กว้าง 1.57 เซนติเมตร ยาว 61.83 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ 

แผ่นใบมีขนบ้าง กาบใบสีเขียว ล้ินใบสีขาว ปลายแยกสองแฉก ยาว 2.03 มิลลิเมตร  
หูใบสีเขียวอ่อน ข้อต่อใบสีเขียวอ่อน ใบสีเขียว มุมของแผ่นใบยอดแผ่นใบตรง-เอน (น้อยกว่า 
90 องศา) ใบธงต้ังตรง มุมใบธงท ามุม 30 องศา กับแนวด่ิง กว้าง 1.87 เซนติเมตร  
ยาว 46.38 เซนติเมตร ใบแก่ช้า 

 
ดอก ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง (panicle) จ านวนรวงต่อกอ 20 รวง การแตกระแง้ปานกลาง  

คอรวงโผล่พ้นมาก (ฐานคอรวงพ้นกาบใบธงมาก) กลีบรองดอก (ดอกย่อย 2 ดอกล่างท่ีลด
รูปเหลือเฉพาะกาบล่าง) สีฟาง ยอดเกสรเพศเมียสีขาว 

 
ผล/เมล็ด รวงยาว 25 เซนติเมตร เปลือกเมล็ดสีเหลือง (ฟางข้าว) มีขนส้ัน ไม่มีหาง ปลายสีเหลือง 

(ฟางข้าว) ข้าวเปลือก กว้าง 2.71 มิลลิเมตร ยาว 9.88 มิลลิเมตร หนา 2.08 มิลลิเมตร  
ข้าวกล้อง รูปร่างเรียวยาว เหลือง (ฟางข้าว) กว้าง 2.45 มิลลิเมตร ยาว 7.36 มิลลิเมตร 
หนา 1.91 มิลลิเมตร ข้าวสาร สีขาวใส กว้าง 2.32 มิลลิเมตร ยาว 7.19 มิลลิเมตร  
หนา 1.68 มิลลิเมตร น้ าหนักข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด 28 กรัม จ านวนเมล็ดต่อรวง 177 
เมล็ด การติดเมล็ดปานกลาง (ร้อยละ 75-90) การร่วงของเมล็ด ร้อยละ 1-5 การนวดเมล็ด
ร่วง มากกว่าร้อยละ 50 อายุการเก็บเกี่ยว 105-110 วัน 

 
ลักษณะอื่นๆ 1. คุณภาพของเมล็ด มีปริมาณอมิโลส ร้อยละ 27.60 ค่าการสลายตัวในด่างเท่ากับ 6.36 

อุณหภูมิแป้งสุกต่ าเท่ากับ 68 ปานกลาง-สูงเท่ากับ 32 และอัตราการยืดตัวของเมล็ดข้าวสุก
เท่ากับ 1.63 

2. เหมาะกับพื้นท่ีปลูกข้าวนาชลประทานภาคกลาง 
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ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของข้าวพันธุ์รวมใจ อาร์631 

ก ทรงต้น  ข รวงข้าว  ค ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง และข้าวสาร 
 

ข้าวพันธุร์วมใจ อาร์631 
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ข้าว (Oryza sativa L.) 
พันธุ์รวมใจ อาร์632 

 
ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ-สกุล  1. บริษัท รวมใจพัฒนาความรู้ จ ากัด 
  2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ. ล าปาง 
ที่อยู่   1. เลขท่ี 98 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
  2. เลขท่ี 200 หมู่ 17 ต าบลพิชัย อ าเมืองเมือง จังหวัดล าปาง 52000 
โทรศัพท์  1. 02 9019368 
  2. 054 342547-8 
 
แหล่งที่มาและประวัติของพันธุ์ 

ข้าวพันธุ์รวมใจ อาร์632 (LP16074-RJP-1-1-1-1-1-B) เป็นข้าวเจ้าขาวพื้นนุ่ม ไม่ไวต่อช่วงแสง  
อายุส้ัน ทรงต้นต้ังตรง ล าต้นแข็งแรง แตกกอดี คุณภาพหุงต้มนุ่ม เริ่มการผสมในปี พ.ศ. 2559 โดยมีข้าว 
สายพันธุ์ KPSHY01001-1-4-1-B-1-B-1 เป็นข้าวเจ้า ไม่ไวต่อแสง ต้นเต้ีย ท่ีได้รับการผสมพันธุ์จาก
ห้องปฏิบั ติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม และคัดเลือกสายพันธุ์จากสถาบันวิจัยและ
ฝึกอบรมการเกษตรล าปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดล าปาง เป็นสายพันธุ์แม่ และข้าว
สายพันธุ์ LP03001-201-1-121-1-1-1 เป็นสายพันธุ์พ่อ ด าเนินการท่ีสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตร
ล าปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดล าปาง จนได้ลูกผสมช่ัวท่ี 1 (F1) ปล่อยให้มีการผสม
ตัวเองได้ลูกช่ัวท่ี 2 (F2) ต่อมาในปี พ.ศ. 2560 ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ล าปาง) ได้ส่ง
เมล็ดพันธุ์ข้าวชุดปรับปรุงให้แก่มูลนิธิรวมใจพัฒนา น าไปปลูกคัดเลือก ณ สถานีวิจัยข้าวรวมใจพัฒนา จังหวัด
ปทุมธานี เพื่อปรับปรุงพันธุ์ข้าวโดยวิธีสืบประวัติ (Pedigree Method) การปลูกข้าวช่ัวท่ี 2 (F2)  คัดเลือกต้น
ข้าวท่ีออกดอกเร็ว ลักษณะทรงต้นดี การติดเมล็ดดี รูปร่างเมล็ดเรียวยาว ปล่อยให้ผสมตัวเองได้ลูกช่ัวท่ี 3 (F3)  
ถึงช่ัวท่ี 4 (F4)  จากนั้นน าไปปลูกคัดเลือกในแปลงนาเกษตรกร เพื่อทดสอบการปรับตัวเบื้องต้นท่ีแปลงนา
เกษตรกร อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี จนได้ข้าวสายพันธุ์ปรับปรุงช่ัวท่ี 5 (F5) น ามาปลูกคัดเลือก
ภายในสถานีวิจัยข้าวรวมใจพัฒนา เพื่อประเมินลักษณะผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตเบื้องต้น ท าการ
คัดเลือกสายพันธุ์ท่ีมีการปรับตัวได้ดี ทรงต้นดี และให้ผลผลิตสูง  จนได้ข้าวสายพันธุ์ปรับปรุงช่ัวท่ี 6 (F6)  
ท าการปลูกทดสอบจ านวน 2 พื้นท่ี ประกอบด้วย สถานีวิจัยข้าวรวมใจพัฒนา และแปลงนาเกษตรกร อ าเภอ
หนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี พ.ศ.2562 และต่อมาปี พ.ศ. 2563 (F7) ท าการปลูกประเมินผลผลิตและ
องค์ประกอบผลผลิตภายในสถานี พบว่า สายพันธุ์ LP16074-RJP-1-1-1-1-1-B เป็นสายพันธุ์ท่ีปรับตัวได้ดีใน
พื้นท่ีปลูกทดสอบและคัดเลือก อ าเภอคลองหลวง และอ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ผลผลิตสูง 
น้ าหนักสดหลังเก็บเกี่ยวเฉล่ีย 1,070 กิโลกรัมต่อไร่ และน้ าหนักแห้ง (ความช้ืนเมล็ด 14 เปอร์เซ็นต์) เฉล่ีย 
700-730 กิโลกรัมต่อไร่ 

ในปี พ.ศ. 2563 ได้ส่งเมล็ดข้าวสายพันธุ์ รวมใจ R632 เข้าประกวดในช่ือ 20RJP-3 ประเภท
ข้าวขาวพื้นนุ่ม งานการประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกตลาดข้าวโลก ประจ าปี พ.ศ. 2563 
(Thai Rice Contest 2020) จัดโดย กรมการข้าว ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและ  



 
 

คอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร วันท่ี 16-17 กรกฎาคม 2563 และได้รับการคัดเลือกใน
รอบแรกของการประกวด 

 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 

 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ข้าว ช่ือวิทยาศาสตร์ Oryza sativa L. วงศ์ Poaceae  พืชล้มลุก ข้าวเจ้าไม่ไวแสง  
 
ต้น ทรงกอต้ัง  ล า ต้นมีความแข็งแรง  ไม่หักล้มง่ าย  ความสูงของ ต้นวัดถึ งปลายรวง  

110 เซนติเมตร ปล้องสีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น 6.58 มิลลิเมตร  
 
ใบ ใบเด่ียว รูปแถบ กว้าง 1.98 เซนติเมตร ยาว 48.07 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ 

แผ่นใบมีขนบ้าง กาบใบสีเขียว ล้ินใบสีขาว ปลายแยกสองแฉก ยาว 2.03 มิลลิเมตร หูใบสี
เขียวอ่อน ข้อต่อใบสีเขียวอ่อน ใบสีเขียวจาง มุมของแผ่นใบยอดแผ่นใบตรง-เอน (น้อยกว่า 
90 องศา) ใบธงต้ังตรง มุมใบธงท ามุม 30 องศา กับแนวด่ิง กว้าง 2.13 เซนติเมตร  
ยาว 37.25 เซนติเมตร ใบแก่ช้า 

 
ดอก ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง (panicle) จ านวนรวงต่อกอ 19 รวง การแตกระแง้ปานกลาง  

คอรวงโผล่พ้นพอดี (อยู่บนกาบใบธง) กลีบรองดอกสีเหลือง (ฟางข้าว) ยอดเกสรเพศเมียสีขาว 
 
ผล/เมล็ด รวงยาว 26 เซนติเมตร เปลือกเมล็ดสีเหลือง (ฟางข้าว) มีขนส้ัน ไม่มีหาง ปลายสีเหลือง 

(ฟางข้าว) ข้าวเปลือก กว้าง 2.44 มิลลิเมตร ยาว 10.22 มิลลิเมตร หนา 1.96 มิลลิเมตร 
ข้าวกล้อง รูปร่างเรียวยาว สีเหลือง (ฟางข้าว) กว้าง 2.15 มิลลิเมตร ยาว 7.72 มิลลิเมตร 
หนา 1.84 มิลลิเมตร ข้าวสาร สีขาวใส กว้าง 2.07 มิลลิเมตร ยาว 7.55 มิลลิเมตร หนา 
1.66 มิลลิเมตร น้ าหนักข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด 25 กรัม จ านวนเมล็ดต่อรวง 221 เมล็ด 
การติดเมล็ดปานกลาง (ร้อยละ 75-90) การร่วงของเมล็ด ร้อยละ 1-5 การนวดเมล็ดร่วง 
มากกว่าร้อยละ 50 อายุการเก็บเกี่ยว 105-110 วัน 

 
ลักษณะอื่นๆ 1. คุณภาพของเมล็ด มีปริมาณอมิโลส ร้อยละ 17.59 ค่าการสลายตัวในด่างเท่ากับ 7.0 

อุณหภูมิแป้งสุกต่ าเท่ากับ 100 
2. เหมาะกับพื้นท่ีปลูกข้าวนาชลประทานภาคกลาง 
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ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของข้าวพันธุ์รวมใจ อาร์632 

ก ทรงต้น  ข รวงข้าว  ค ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง และข้าวสาร 
 

ข้าวพันธุร์วมใจ อาร์632 
 



 
 

ข้าว (Oryza sativa L.) 
พันธุ์รวมใจ อาร์633 

 
ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ-สกุล  1. บริษัท รวมใจพัฒนาความรู้ จ ากัด 
  2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ. ล าปาง 
ที่อยู่   1. เลขท่ี 98 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
  2. เลขท่ี 200 หมู่ 17 ต าบลพิชัย อ าเมืองเมือง จังหวัดล าปาง 52000 
โทรศัพท์  1. 02 9019368 
  2. 054 342547-8 

 
แหล่งที่มาและประวัติของพันธุ์ 

ข้าวพันธุ์รวมใจ อาร์633 (LP16077-RJP-1-1-1-1-1-B) เป็นข้าวเจ้าขาวพื้นแข็ง ไม่ไวต่อช่วงแสง 
อายุ ส้ัน ทรงต้นต้ังตรง ล าต้นแข็งแรง แตกกอดี เริ่มการผสมในปี พ.ศ. 2559 โดยมีข้าวสายพันธุ์ 
KPSHY01001-1-4-1-B-1-B-1 เป็นข้าวเจ้า ไม่ไวต่อแสง ต้นเต้ีย ท่ีได้รับการผสมพันธุ์จากห้องปฏิบัติการค้นหา
และใช้ประโยชน์ยีนข้าว ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม และคัดเลือกสายพันธุ์จากสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดล าปาง เป็นสายพันธุ์แม่ และข้าวสายพันธุ์ พิษณุโลก 2  
เป็นสายพันธุ์พ่อ ด าเนินการท่ีสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา จังหวัดล าปาง จนได้ลูกผสมช่ัวท่ี 1 (F1) ปล่อยให้มีการผสมตัวเองได้ลูกช่ัวท่ี 2 (F2) ต่อมาในปี  
พ.ศ. 2560 ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ล าปาง) ได้ส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวชุดปรับปรุงให้แก่มูลนิธิ
รวมใจพัฒนา น าไปปลูกคัดเลือก ณ สถานีวิจัยข้าวรวมใจพัฒนา จังหวัดปทุมธานี เพื่อปรับปรุงพันธุ์ข้าวโดยวิธี
สืบประวัติ (Pedigree Method) การปลูกข้าวช่ัวท่ี 2 (F2) คัดเลือกต้นข้าวท่ีออกดอกเร็ว ลักษณะทรงต้นดี  
การติดเมล็ดดี รูปร่างเมล็ดเรียวยาว ปล่อยให้ผสมตัวเองได้ลูกช่ัวท่ี 3 (F3) ถึง ช่ัวท่ี 4 (F4) จากนั้นน าไปปลูก
คัดเลือกในแปลงนาเกษตรกร เพื่อทดสอบการปรับตัวเบื้องต้นท่ีแปลงนาเกษตรกร อ าเภอหนองหญ้าไซ 
จังหวัดสุพรรณบุรี จนได้ข้าวสายพันธุ์ปรับปรุงช่ัวท่ี 5 (F5) น ามาปลูกคัดเลือกภายในสถานีวิจัยข้าวรวมใจ
พัฒนา เพื่อประเมินลักษณะผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตเบ้ืองต้น ท าการคัดเลือกสายพันธุ์ท่ีมีการปรับตัว
ได้ดี ทรงต้นดี และให้ผลผลิตสูง จนได้ข้าวสายพันธุ์ปรับปรุงช่ัวท่ี 6 (F6) ท าการปลูกทดสอบจ านวน 2 พื้นท่ี 
ประกอบด้วย สถานีวิจัยข้าวรวมใจพัฒนา และแปลงนาเกษตรกร อ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี  
ปี พ.ศ. 2562 และต่อมาปี พ.ศ. 2563 (F7) ท าการปลูกประเมินผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตภายในสถานี 
พบว่า สายพันธุ์ LP16077-RJP-1-1-1-1-1-B เป็นสายพันธุ์ท่ีปรับตัวได้ดีในพื้นท่ีปลูกทดสอบและคัดเลือก 
อ าเภอคลองหลวง และอ าเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ผลผลิตสูง น้ าหนักสดหลังเก็บเกี่ยวเฉล่ีย 
1,100 กิโลกรัมต่อไร่ และน้ าหนักแห้ง (ความช้ืนเมล็ด 14 เปอร์เซ็นต์) เฉล่ีย 750-780 กิโลกรัมต่อไร่ 

 ในป ีพ.ศ. 2563 ได้ส่งเมล็ดข้าวสายพันธุ์ รวมใจ R633 เข้าประกวดในช่ือ 20RJP-4 ประเภท 
ข้าวขาวพื้นแข็ง งานการประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกตลาดข้าวโลก ประจ าปี  พ.ศ. 2563  
(Thai Rice Contest 2020) จัดโดย กรมการข้าว ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและ  
คอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร วันท่ี 16-17 กรกฎาคม 2563  
 



 
 

ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ข้าว ช่ือวิทยาศาสตร์ Oryza sativa L. วงศ์ Poaceae พืชล้มลุก ข้าวเจ้าไม่ไวแสง  
 
ต้น ทรงกอต้ัง ล าต้นแข็งแรง ไม่หักล้มง่าย ความสูงของต้นวัดถึงปลายรวง 100 เซนติเมตร 

ปล้องสีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น 6.02 มิลลิเมตร  
 
ใบ ใบเด่ียว รูปแถบ กว้าง 1.52 เซนติเมตร ยาว 47.57 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ 

แผ่นใบมีขนบ้าง กาบใบสีเขียว ล้ินใบสีขาว ปลายแยกสองแฉก ยาว 2.65 มิลลิเมตร  
หูใบสีเขียวอ่อน ข้อต่อใบสีเขียวอ่อน ใบสีเขียวจาง มุมของแผ่นใบยอดแผ่นใบตรง -เอน  
(น้อยกว่า 90 องศา) ใบธงต้ังตรง มุมใบธงท ามุม 30 องศา กับแนวดิ่ง กว้าง 1.68 เซนติเมตร 
ยาว 38.05 เซนติเมตร ใบแก่ช้า 

 
ดอก ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง (panicle) จ านวนรวงต่อกอ 22 รวง การแตกระแง้ปานกลาง  

คอรวงโผล่พ้นมาก (ฐานคอรวงพ้นกาบใบธงมาก) กลีบรองดอกสีเหลือง (ฟางข้าว) ยอดเกสร
เพศเมียสีขาว 

 
ผล/เมล็ด รวงยาว 27 เซนติเมตร เปลือกเมล็ดสีเหลือง (ฟางข้าว) มีขนส้ัน ไม่มีหาง ปลายสีเหลือง 

(ฟางข้าว) ข้าวเปลือก กว้าง 2.58 มิลลิเมตร ยาว 10.74 มิลลิเมตร หนา 2.09 มิลลิเมตร 
ข้าวกล้อง รูปร่างเรียวยาว สีเหลือง (ฟางข้าว) กว้าง 2.35 มิลลิเมตร ยาว 7.94 มิลลิเมตร 
หนา 1.89 มิลลิเมตร ข้าวสาร สีขาวใส กว้าง 2.18 มิลลิเมตร ยาว 7.77 มิลลิเมตร  
หนา 1.66 มิลลิเมตร น้ าหนักข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด 29 กรัม จ านวนเมล็ดต่อรวง 177 เมล็ด 
การติดเมล็ดปานกลาง (ร้อยละ 75-90) การร่วงของเมล็ด ร้อยละ 1-5 การนวดเมล็ดร่วง 
มากกว่าร้อยละ 50 อายุการเก็บเกี่ยว 105-110 วัน 

 
ลักษณะอื่นๆ 1. คุณภาพของเมล็ด มีปริมาณอมิโลส ร้อยละ 27.28 ค่าการสลายตัวในด่างเท่ากับ 7.0  

อุณหภูมิแป้งสุกต่ าเท่ากับ 100 อัตราการยืดตัวของเมล็ดข้าวสุกเท่ากับ 1.66 
2. เหมาะกับพื้นท่ีปลูกข้าวนาชลประทานภาคกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของข้าวพันธุ์รวมใจ อาร์633 
ก ทรงต้น  ข รวงข้าว  ค ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง และข้าวสาร 
 

ข้าวพันธุร์วมใจ อาร์633 
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อัญชัน (Clitoria ternatea L.) 
พันธุ ์ซี เอ็ม ยู หนู 

 
ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ-สกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ที่อยู่  เลขท่ี 239 ถนนห้วยแก้ว ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
โทรศัพท์  053 943617 

 
แหล่งที่มาและประวัติของพันธุ์ 
 อัญชันพันธุ์ ซี เอ็ม ยู หนู เกิดจากการปรับปรุงพันธุ์โดยการชักน าการกลายพันธุ์ โครงการ
ปรับปรุงพันธุ์นี้ด าเนินการท่ีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปี  
พ.ศ. 2563 โดยน าเมล็ดท่ีได้จากการผสมตัวเองของต้นอัญชันพันธุ์พื้นเมือง ท่ีลักษณะดอกมีกลีบดอกช้ันเดียว  
สีน้ าเงินปนม่วง มาชักน าให้เกิดการกลายพันธุ์ โดยใช้ไอออนบีมพลังงานต่ า 50  Kev ท่ีปริมาณไอออนต้ังแต่ 
11016, 21016, 41016, 81016 และ 121016 N-ion.cm-2 น าเมล็ดท่ีถูกชักน าการกลายพันธุ์ (M1)  
มาปลูกเปรียบเทียบกับเมล็ดท่ีไม่ได้ชักน าการกลายพันธุ์ (Control และ Vacuum Control) แต่ละกรรมวิธีใช้
จ านวนเมล็ด 150 เมล็ด จากนั้นคัดเลือกต้นอัญชันท่ีมีชีวิตรอดท้ังหมดจากการชักน าการกลายพันธุ์ด้วย
ปริมาณไอออน 21016 N-ion.cm-2  จ านวน 137 ต้น (M1 population) ปลูกเปรียบเทียบกับต้นท่ีไม่ได้ 
ชักน าการกลายพันธุ์ จ านวน 50 ต้น (Control หรือ Wild Type population) ตามด้วยการผสมตัวเอง 
เก็บเมล็ดแยกต้น ตามวิธีการปรับปรุงพันธุ์แบบจดประวัติ (Pedigree Method) เพื่อให้พันธุกรรมท่ีกลายเกิด
การคงตัวและคัดเลือกต้นท่ีกลายพันธุ์ พบต้นท่ีมีลักษณะไม่เล้ือยในรุ่นลูกของ M1 คือรุ่น M2 จ านวน 4 ต้น 
(จากจ านวนประชากรรุ่น M2 ท้ังหมด 516 ต้น) ซึ่งต้นท่ีเต้ียไม่เล้ือยนี้เป็นพี่น้องกัน คือ ต้นหมายเลข M2S48-
7, M2S48-10, M2S48-11 และ M2S48-12 แต่ต้นพี่น้องหมายเลขอื่น ๆ จ านวน 8 ต้น ยังคงมีลักษณะเล้ือย
เหมือนต้นพันธุ์พื้นเมือง หลังจากนั้นได้ด าเนินการผสมตัวเองและเก็บเมล็ดแยกต้นปลูกในรุ่นถัดมาคือ รุ่น M3 
และ รุ่น M4 พบว่าต้นกลายพันธุ์ ท้ัง ส่ีหมายเลข ให้รุ่นลูกและรุ่นหลานทุกต้นมีลักษณะไม่เล้ือย การ
เปรียบเทียบลักษณะของต้นกลายพันธุ์รุ่น M3 ท่ีเป็นลูกของต้นกลายพันธุ์ท้ังส่ีหมายเลขกับต้นพันธุ์พื้นเมือง 
พบว่า มีค่าเฉล่ียความยาวปล้อง ขนาดของใบ และขนาดของดอก ต่ ากว่าค่าเฉล่ียของต้นพันธุ์พื้นเมือง จึงได้
ด าเนินการผสมตัวเองของต้นกลายพันธุ์เพื่อรักษาสายพันธุ์และศึกษาลักษณะจนกระท่ังปัจจุบันอยู่ในรุ่น M5 
ซึ่งพันธุ์ ซี เอ็ม ยู หนู นี้ เป็นต้นลูกหลานของต้นหมายเลข M2S48-12 เมล็ดท้ังหมดท่ีได้จากการผสมตัวเอง
ของต้นกลายพันธุ์ ซี เอ็ม ยู หนู ให้ต้นเต้ีย ล าต้นไม่เล้ือยเหมือนต้นอัญชันพันธุ์พื้นเมือง รวมถึงมีปล้องท่ีส้ัน  
ใบย่อยและดอกมีขนาดเล็กแตกต่างจากต้นอัญชันพันธุ์พื้นเมือง  

 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย อัญชัน ช่ือวิทยาศาสตร์ Clitoria ternatea L. วงศ์ Fabaceae ไม้เถา พันเล้ือย 
 
ราก  ระบบรากแก้ว 
 



 
 

ต้น ทรงต้นค่อนข้างเป็นพุ่มแตกต่างจากต้นอัญชันพันธุ์พื้นเมืองท่ีมีลักษณะเล้ือย ต้นอายุ  
70 วันนับจากเพาะเมล็ด สูงเฉล่ีย 21 เซนติเมตร ต้นอายุ 8 เดือนนับจากเพาะเมล็ด  
สูงเฉล่ีย 46 เซนติเมตร ล าต้นมีปล้องส้ัน ยาวเฉล่ีย 1.6 เซนติเมตร  

 
ใบ ใบประกอบแบบขนนกปลายค่ี มีใบย่อย 5–7 ใบ ใบย่อยรูปรี หูใบรูปสามเหล่ียมแคบ  

ใบย่อย กว้างเฉล่ีย 1.9 เซนติเมตร ยาวเฉล่ีย 3.3 เซนติเมตร แผ่นใบงุ้มเล็กน้อย 
 
ดอก  ดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศ ออกเป็นดอกเด่ียวตามซอกใบ จัดเป็นกลุ่มท่ีมีกลีบดอก 

ช้ันเดียว กลีบดอกเห็นชัดเจนเพียง 3 กลีบ ไม่มีกลีบดอกช้ันนอกด้านข้าง กลีบดอก
ช้ันนอกท่ีเป็นกลีบกลาง มีขนาดใหญ่ท่ีสุด กว้างเฉล่ีย 2.1 เซนติเมตร ยาวเฉล่ีย 2.5 
เซนติเมตร กลีบดอกค่อนข้างห่อตัว กลีบดอกช้ันใน 2 กลีบ มีขนาดเล็กห่อหุ้มเกสรเพศผู้
และเกสรเพศเมียไว้ขณะท่ีดอกบาน กลีบดอกสีน้ าเงินเข้มปนม่วง มีแต้มโคนกลีบสีขาว  

 
ผล/ฝัก ผลแห้งแตกแบบฝักถั่ว (legume) ลักษณะแบนรูปขอบขนานคล้ายแถบ ฝักอ่อนสีเขียว 

ฝักแห้งสีน้ าตาลอ่อน  
 
เมล็ด เมล็ดแบน รูปขอบขนาน มีรอยเว้าเล็กน้อย เปลือกหุ้มเมล็ดสีน้ าตาลเข้มเกือบด าและ 

มีลาย มีจ านวน 1-3 เมล็ดต่อฝัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของอัญชันพันธุ์ ซี เอ็ม ยู หนู 
ก ต้นอัญชันพันธุ์พืน้เมือง (ซ้าย) และต้นอัญชันพนัธุ์ ซี เอ็ม ยู หนู (ขวา) 
ข ต้นอัญชันพันธุ์ ซี เอ็ม ยู หนู อาย ุ7 เดือนหลังจากเพาะเมล็ด 
ค ต้นอัญชันพันธุ์ ซี เอ็ม ยู หนู อาย ุ8 เดือนหลังจากเพาะเมล็ด เมื่อปลูกในสภาพความเข้มแสงต่ า

แสดงลักษณะค่อนข้างเล้ือย 
ง ใบ  จ ดอก  ฉ ฝักแห้ง  ช เมล็ด 

 
อัญชันพันธุ์ ซี เอ็ม ยู หนู 
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