


กล้วยไม้สกุลหวาย (Dendrobium ‘Sakura White Nuwiv’) 
พันธุ์ซากุระไวท์ นูวี ่(Sakura White Nuwiv) 

 
ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล ว่าท่ีร้อยตรี ชัชวาลย์  เกตุแก้ว 
ที่อยู ่ เลขท่ี 1 หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองนกไข่ อ าเภอกระทุ่นแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110 
โทรศัพท์ 081-8682973 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

กล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ซากุระไวท์ นูวี่ เกิดจากการกลายพันธุ์ของกล้วยไม้สกุลหวาย 
พันธุ์ซอนีน่าไทโย โดยในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ได้น าหน่อพันธุ์ของกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ซอนีน่าไทโยไป
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ ต่อมาเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 น าต้นกล้วยไม้ท่ีเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อปลูกลงในแปลงปลูก ในช่วง
เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ได้พบต้นกล้วยไม้ท่ีกลายพันธุ์  มีลักษณะท่ีแตกต่างจากเดิม คือกลีบดอกมีสีขาว  
ส่วนบริเวณตรงกลางปากมีสีชมพูอ่อนเล็กน้อย จ านวน 1 กอ จากนั้นจึงน าต้นกลายพันธุ์แยกปลูกทดสอบลักษณะ
การเจริญเติบโต การแทงช่อดอก การออกหน่อ ความยาวช่อ ความคงทนในการปักแจกัน ความต้านทานโรคท่ีเกิด
จากเช้ือรา ความต้านทานต่อสภาพการเปล่ียนแปลงของอากาศ และลักษณะเด่นอื่นๆ พบว่าต้นพันธุ์ท่ีเกิดจากการ
กลายพันธุ์นี้ มีคุณลักษณะเหมาะสมปลูกตัดดอกเพื่อการค้าได้ ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ได้คัดเลือกหน่อ
ของต้นพันธุ์ที่กลายพันธุ์ไปเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ จ านวน 2 หน่อ ในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ได้น าต้นพันธุ์ท่ีได้
จากการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ จ านวน 10,000 ต้น ปลูกลงแปลงทดสอบ และช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  
ต้นพันธุ์ท่ีน ามาปลูกเริ่มออกดอก พบว่าลักษณะของล าต้น ลักษณะของดอก การแทงช่อดอก การออกหน่อ  
การเจริญเติบโต และลักษณะอื่นๆ ไม่แตกต่างกับต้นแม่พันธุ์ท่ีเกิดจากการกลายพันธุ์ มีความคงตัวและความ
สม่ าเสมอของพันธุ์ 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย กล้วยไม้สกุลหวาย ช่ือวิทยาศาสตร์ Dendrobium ‘Sakura White Nuwiv’  

วงค์ Orchidaceae ไม้ดอกไม้ประดับ 
 

ราก ระบบรากกึ่งอากาศ  
 
ต้น ล าต้นเจริญทางด้านข้าง เมื่อเจริญเติบโตเต็มท่ีแล้วจะแตกหน่อเป็นล าต้นใหม่  ล าต้นหนา

ประมาณ 2 เซนติเมตร ความสูงต้นในช่วงระยะออกดอก 50–80 เซนติเมตร 



ใบ ใบเด่ียว เรียงสลับ รูปใบหอก สีเขียวอ่อน กว้างประมาณ 4.5-5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 15-17 
เซนติเมตร เส้นกลางใบด้านบนเป็นร่องตลอดแนวยาว ส่วนด้านล่างเป็นสันนูนตลอดแนวยาว  
ใบแข็งและหนา จ านวนใบ 5–13 ใบต่อต้น 

 
ดอก ช่อดอกแบบช่อกระจะ กลีบเล้ียงสีขาว กลีบดอกสีขาว กลีบปากสีพื้นสีขาว บริเวณกลางกลีบ

ปากสีชมพูอ่อน ขอบปลายกลีบปากเป็นคล่ืนเล็กน้อย ดอกกว้าง 7.5 เซนติเมตร ยาว 7 
เซนติเมตร จ านวนดอกบนช่อ 10-15 ดอก จ านวนช่อดอกประมาณ 4-5 ช่อต่อกอ ก้านช่อ
ดอกยาว 15-20 เซนติเมตร ช่อดอกยาว (ต้ังแต่ดอกแรกถึงดอกสุดท้าย) 30–50 เซนติเมตร 

 
ลักษณะอื่นๆ  สามารถออกหน่อได้ประมาณ 2-3 หน่อต่อกอต่อปี  
  



 

  

  
ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ซากุระไวท์ นูวี่ (Sakura White Nuwiv) 

ก ต้น  ข ใบ  ค ดอก  ง ช่อดอก  
จ ช่อดอกของกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ซากุระไวท์ นูวี่ (ซ้าย) และกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ซอนีน่าไทโย (ขวา) 

 
กล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ซากุระไวท์ นูวี ่(Sakura White Nuwiv) 

ก 

ข ค 

ง จ 



บัวบก [Centella asiatica (L.) Urb.] 
พันธุ์ศาลายา 1 (SALAYA 1) 

 
ผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียน  
ชื่อ-สกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 
ที่อยู่ เลขท่ี 999 หมู่ 5 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต าบลศาลายา อ าเออพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
โทรศัพท์ 02-849-6056-7 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

บัวบกพันธุ์ศาลายา 1 (SALAYA 1) ได้มาจากการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์  โดยใช้บัวบก 
สายพันธุ์จังหวัดนนทบุรีเป็นต้นแม่พันธุ์ มีลักษณะใบเด่ียว คล้ายรูปไต ขอบใบหยัก โคนใบเว้า โดยวิธีการเพิ่ม
จ านวนโครโมโซม เพื่อให้ได้สายพันธุ์ใหม่ท่ีให้ผลผลิตและสร้างสารส าคัญในกลุ่ม Triterpenoids สูง โดยในปี 
พ.ศ. 2551 น าบัวบกสายพันธุ์จังหวัดนนทบุรี จากอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ต าบลศาลายา อ าเออ 
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มาเพาะเล้ียงและเพิ่มจ านวนในสอาพปลอดเช้ือ ต่อมาปี พ.ศ. 2552 น าบัวบก 
ท่ีเล้ียงในสอาพปลอดเช้ือมาเพิ่มจ านวนโครโมโซม โดยน ายอดมาแช่ในสารละลายโคลชิชิน (Colchicine)  
ความเข้มข้น 0.025-0.4 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 12-36 ช่ัวโมง หลังจากนั้นน าต้นท่ีรอดมาตรวจสอบจ านวน
โครโมโซม และปริมาณ DNA content โดยใช้ Flow cytometry พบว่าได้ต้นบัวบกท่ีเป็น Tetraploid  
(มีจ านวนโครโมโซมเป็น 2 เท่าของต้นปกติ) จ านวน 5 สายพันธุ์ (รุ่นท่ี 1) ในปี พ.ศ. 2553-2554 คัดเลือกต้น 
Tetraploid (M1V1) จ านวน 1 ต้น มาเพิ่มจ านวนในสอาพปลอดเช้ือ (M1V3) และน าออกปลูกในโรงเรือน 
คณะเอสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเปรียบเทียบกับต้นปกติ จากนั้นปี พ.ศ. 2555 น าต้น Tetraploid  
มาเพิ่มจ านวน (M1V5) และปลูกในแปลงปลูก จังหวัดมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2556-2561 น าต้น Tetraploid  
มาเพิ่มจ านวนในสอาพปลอดเช้ือ (M1V17) และปี พ.ศ. 2562 น าต้น Tetraploid ออกปลูกท่ีจังหวัดปราจีนบุรี 
(M1V18) เพื่อดูลักษณะประจ าสายพันธุ์ จนได้บัวบกสายพันธุ์ใหม่ท่ีมีความคงตัวและความสม่ าเสมอ 

 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย บัวบก ช่ือวิทยาศาสตร์ Centella asiatica (L.) Urb. วงศ์ Apiaceae พืชล้มลุก  
 
ราก ต้นท่ีเพาะจากเมล็ดมีระบบรากแก้ว ต้นท่ีได้จากการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อเป็นรากพิเศษและ

รากแขนง ขนาดเล็ก ยาว 7–15 เซนติเมตร 
 
ต้น  ล าต้นส้ันเล้ือยขนานไปกับพื้นดิน มีไหล (stolon) แตกออกมาจากล าต้น ลักษณะกลม 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.15-0.30 เซนติเมตร จ านวน 3-5 ไหลต่อต้น 
 
ใบ  ใบเด่ียว เรียงสลับ ไม่มีหูใบ ใบคล้ายรูปไตหรือรูปวงกลม จ านวน 4-10 ใบต่อต้น กว้าง  

5-8 เซนติเมตร ยาว 4-5 เซนติเมตร ขอบใบหยักเล็กน้อย โคนใบเว้าลึก ก้านใบสีเขียว 
ยาว 9-16 เซนติเมตร 



ดอก/ช่อดอก ช่อแบบซี่ร่มออกตามซอกใบ ดอกสีม่วงแดง จ านวน 3 ดอกต่อช่อ กลีบเล้ียงโคนเช่ือมกัน 
ก้านช่อดอกยาว 0.8-1.2 เซนติเมตร  

 
เมล็ด เมล็ดลักษณะกลมแบน สีเขียว ขนาด 0.3–0.4 เซนติเมตร 
 
ลักษณะอื่น ๆ 
1. ลักษณะเมื่อเปรียบเทียบกับบัวบกสายพันธุ์จังหวัดนนทบุรี (ต้นแม่พันธุ์) 

ลักษณะเปรียบเทียบ 
บัวบกสายพันธุ ์
จังหวัดนนทบุรี  
(ต้นแม่พันธุ์) 

บัวบก 
พันธุ์ศาลายา 1  
(SALAYA 1) 

ลักษณะทางพันธุศาสตร์ 

จ านวนโครโมโซม 2n=2x=18 2n=4x=36 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ความกว้างใบ (เซนติเมตร) 3.11 ± 0.21 7.40 ± 0.37 

พื้นท่ีใบ (ตารางเซนติเมตร) 6.26 ± 0.44 36.19 ± 2.02 

ความยาวก้านใบ (เซนติเมตร) 5.11 ± 0.27 9.71 ± 0.81 

จ านวนใบต่อต้น 22.80 ± 1.79 9.95 ± 0.69 

จ านวนไหลต่อต้น 3.55 ± 0.60 4.60 ± 0.60 

ลักษณะทางพฤกษเคมี 

ปริมาณร้อยละของสาร madecassoside ต่อน้ าหนักแห้งของพืช 4.52 ± 0.53 8.80 ± 0.60 

ปริมาณร้อยละของสาร asiaticoside ต่อน้ าหนักแห้งของพืช 3.86 ± 0.54 5.09 ± 0.29 

ปริมาณร้อยละของสาร madecassic acid ต่อน้ าหนักแห้งของพืช 0.33 ± 0.07 0.95 ± 0.13 

ปริมาณร้อยละของสาร asiatic acid ต่อน้ าหนักแห้งของพืช 0.32 ± 0.08 0.54 ± 0.04 

ปริมาณร้อยละของสาร total triterpenoids ต่อน้ าหนักแห้งของพืช 9.03 ± 0.80 15.38 ± 0.76 

ผลผลิตต่อพื้นที่ปลูก (พื้นท่ีปลูก 10 ตารางเมตรต่อหนึ่งสายพันธุ์) 

น้ าหนักสดของพืช (กรัมต่อตารางเมตร) 157.13 ± 23.78 267.85 ± 32.78 

น้ าหนักแห้งของพืช (กรัมต่อตารางเมตร) 24.83 ± 4.02 77.53 ± 3.07 

2. การเก็บเกี่ยวผลผลิตส าหรับใช้ประโยชน์ทางยา 
- อายุเก็บเกี่ยว 4 เดือนหลังปลูก 
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ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของบัวบกพันธุ์ศาลายา 1 (SALAYA 1) 

ก ต้น  ข ใบ  ค-ง ดอก  จ ต้นบัวบกสายพันธุ์จังหวัดนนทบุรี (A) และพันธุ์ศาลายา 1 (B)   
ฉ ใบของบัวบกสายพันธุ์จังหวัดนนทบุรี (A) และพันธุ์ศาลายา 1 (B) ท่ีอายุ 4 เดือนหลังออกปลูก 
 

บัวบกพันธุ์ศาลายา 1 (SALAYA 1) 

 

 



 
 

ข้าว (Oryza sativa L.) 
พันธุ์มะจานู 69 

 
ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล กรมการข้าว 
ที่อยู่ เลขท่ี 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 0-2561-3056   
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

ในปี พ.ศ. 2542 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ได้เก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวมะจานูจากแหล่งปลูกใน
พื้นท่ี 5 อ าเภอได้แก่ อ าเภอเมือง หนองจิก ยะรัง มายอ และยะหริ่ง ของจังหวัดปัตตานี จ านวน 200 รวง 
น ามาปลูกศึกษาวิจัยตามกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ในฤดูนาปี 2542/43 ถึง 2544/45 ปลูกอนุรักษ์และ
ศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์เบื้องต้น ท่ีศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ในฤดูนาปี 2545/46 ถึง 2547/48 ปลูกประเมิน
ลักษณะและจัดหมวดหมู่กลุ่มพันธุ์ ได้จ านวน 3 กลุ่มพันธุ์ และคัดเลือกไว้ จ านวน 1 กลุ่มพันธุ์ ท่ีศูนย์วิจัยข้าว
ปัตตานี ในฤดูนาปี 2548/49 ถึง 2551/52 ปลูกอนุรั กษ์ไว้ท่ีศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ในฤดูนาปี 2552/53  
ปลูกคัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์แบบรวงต่อแถว (pure line selection) โดยคัดเลือกต้นท่ีมีลักษณะทาง
การเกษตรดีตามหลักการปรับปรุงพันธุ์ข้าว และตรงกับความต้องการของเกษตรกร คือ ทรงกอต้ัง การออก
ดอกสม่ าเสมอ รวงยาว และความสูงสม่ าเสมอ ได้แถวที่ 69 ก าหนดรหัสสายพันธุ์เป็นมะจานู PTNC99012-69 
ท่ีศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ในฤดูนาปี 2553/54 ปลูกศึกษาพันธุ์ขั้นต้นท่ีศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ในฤดูนาปี 2554/55 
ปลูกศึกษาพันธุ์ขั้นสูง ท่ีศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ในฤดูนาปี 2555/56 ปลูกการเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี 
ท่ีศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ในฤดูนาปี 2556/57 ปลูกรักษาสายพันธุ์บริสุทธิ์ ท่ีศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ในฤดูนาปี 
2557/58 ถึง 2558/59 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี ท่ีศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ในฤดูนาปี 2559/60 
ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี ทดสอบปฏิกิริยาต่อโรคไหม้ในระยะกล้า ท่ีศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ทดสอบ
ปฏิกิริยาต่อ โรคขอบใบแห้ง ท่ีศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง และทดสอบการตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจน ท่ีศูนย์วิจัยข้าว
ปัตตานี ในฤดูนาปี 2560/61 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร์ ท่ีอ าเภอโคกโพธิ์ และอ าเภอมายอ จังหวัด
ปัตตานี ทดสอบปฏิกิริยาต่อโรคขอบใบแห้ง และทดสอบปฏิกิริยาต่อเพล้ียกระโดดสีน้ าตาล ท่ีศูนย์วิจัยข้าว
พัทลุง ในฤดูนาปี 2561/62 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร์ ท่ีอ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ทดสอบ
ปฏิกิริยาต่อโรคไหม้ในระยะกล้า ท่ีศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ประเมินการยอมรับของเกษตรกร ต่อลักษณะทาง
การเกษตร คุณภาพเมล็ดทางกายภาพ คุณภาพการหุงต้มและรับประทาน ท่ีอ าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี  
ในฤดูนาปี 2562/63 ทดสอบปฏิกิริยาต่อโรคไหม้ในระยะกล้า จากนั้นในปี พ.ศ. 2563 วิเคราะห์คุณภาพเมล็ด
ทางกายภาพ คุณภาพทางเคมี คุณภาพการหุงต้มและรับประทาน และคุณค่าทางโภชนาการ ท่ีศูนย์วิจัยข้าว
ปทุมธานี เสนอขอรับรองพันธุ์จากกรมการข้าว และได้รับการรับรองพันธุ์เมื่อวันท่ี 14 กันยายน พ.ศ. 2563 
ช่ือพันธุ์ “มะจานู 69” 

 
 
 
 



 
 

ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
 
ชนิด/ประเภท  ช่ือไทย ข้าว ช่ือวิทยาศาสตร์ Oryza sativa L. วงศ์ Poaceae พืชล้มลุก ข้าวเจ้า  
 
ต้น ทรงกอต้ัง ล าต้นค่อนข้างแข็ง ความสูงของต้นวัดจากพื้นดินถึงปลายรวง 180 เซนติเมตร 

ปล้องสีเขียว  
 
ใบ ใบเด่ียว กว้าง 1.3 เซนติเมตร ยาว 75.2 เซนติเมตร ใบสีเขียว กาบใบสีเขียว มุมปลายใบ

ลักษณะต้ังตรง แผ่นใบมีขนเล็กน้อย ล้ินใบสีขาว มีสองยอด ยาว 14.4 มิลลิเมตร หูใบสี
เขียวอ่อน ข้อต่อใบสีเขียวอ่อน มุมใบธงปานกลาง ใบธงกว้าง 1.4 เซนติเมตร ยาว 68.4 
เซนติเมตร ใบค่อนข้างแก่เร็ว 

 
ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง รวงแน่นปานกลาง การแตกระแง้ปานกลาง คอรวงยาว ยอด

ดอกสีเขียวอ่อน ยอดเกสรตัวเมียสีขาว กลีบรองดอกสีฟาง ยาว 2.41 มิลลิเมตร 
 
เมล็ด รวงยาว 40.6 เซนติเมตร เปลือกเมล็ดสีฟาง เมล็ดไม่มีหาง ยอดเมล็ดไม่มีสี มีขนบน

เปลือกเมล็ดปานกลาง ข้าวเปลือก กว้าง 2.56 มิลลิเมตร ยาว 9.00 มิลลิเมตร หนา 1.92 
มิลลิเมตร ข้าวกล้อง กว้าง 2.18 มิลลิเมตร ยาว 6.52 มิลลิเมตร หนา 1.69 มิลลิเมตร สี
ขาว การเป็นท้องไข่น้อย (0.21) น้ าหนักข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด 22.1 กรัม การติดเมล็ด
มาก (90 เปอร์เซ็นต์) เมล็ดร่วงปานกลาง ความยาก-ง่ายของการนวดระดับปานกลาง 
ระยะพักตัวของเมล็ด 5 สัปดาห์ จ านวนเมล็ดดีต่อรวง 362 เมล็ด ให้ผลผลิตสูงเฉล่ีย 497 
กิโลกรัมต่อไร่ 

 
ลักษณะอื่น ๆ 1. คุณภาพการสี ได้ข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าว ร้อยละ 60.0 แกลบ ร้อยละ 24.4  

ร า ร้อยละ 6.5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
2. คุณภาพเมล็ด มีปริมาณอมิโลส  27.2 เปอร์เซ็นต์ ค่าการสลายเมล็ดในด่าง (KOH 1.7 

เปอร์เซ็นต์) มีค่า 5.0 อุณหภูมิแป้งสุกปานกลาง ข้าวสุกไม่มีกล่ินหอม เป็นข้าว
ค่อนข้างนุ่ม และไม่เหนียว-ไม่ร่วน 

3. ข้าวสุกไม่เหนียว ไม่ร่วน ตรงกับรสนิยมการบริโภคของชาวไทยมุสลิม ท่ีชอบใช้มือ
เปิบข้าวแทนการใช้ช้อน 

4. พื้นท่ีแนะน าเหมาะส าหรับปลูกในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี 
ยะลา และนราธิวาส 

 
 
 
 

 



 
 

ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของข้าวพันธุ์มะจานู 69 
ก ทรงต้น  ข รวงข้าว  ค ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง และข้าวสาร 
 

ข้าวพันธุม์ะจานู 69 
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ข้าว (Oryza sativa L.) 
พันธุ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ 4 

 
ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล กรมการข้าว 
ที่อยู่ เลขท่ี 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 0-2561-3056  
 

แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
ในปี พ.ศ. 2558 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้เก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวอัลฮัมดุลิลลาฮ์จากพื้นท่ีปลูก

ต่างๆ ในจังหวัดสตูล ได้แก่ อ าเภอควนกาหลง ควนโดน ท่าแพ ละงู และเมืองสตูล จ านวน 400 รวง น ามา
ปลูกศึกษาวิจัยตามกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ข้าว โดยในฤดูนาปี 2558/59 ปลูกคัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์แบบ
รวงต่อแถว (pure line selection) ท่ีศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง และคัดเลือกไว้ 80 สายพันธุ์ ท่ีมีลักษณะทาง
การเกษตรดีตามหลักการปรับปรุงพันธุ์ข้าวร่วมกับความต้องการของเกษตรกร คือ ทรงกอต้ัง การออกดอก
สม่ าเสมอไม่เกินส้ินเดือนธันวาคม (ปักด าช่วงเดือนกันยายน) และความสูงสม่ าเสมอ ฤดูนาปี 2559/60 ปลูก
ศึกษาพันธุ์ขั้นต้นและขั้นสูง ท่ีศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง และคัดเลือกเหลือ 20 สายพันธุ์ น าไปปลูกเปรียบเทียบ
ผลผลิตภายในสถานี และทดสอบปฏิกิริยาต่อโรคไหม้และโรคขอบใบแห้งท่ีศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ในฤดูนาปี 
2560/61 จากนั้นคัดเลือกเหลือ 9 สายพันธุ์น าไปปลูกเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานีท่ีศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 
นครศรีธรรมราช และปัตตานี และทดสอบปฏิกิริยาต่อโรคไหม้และโรคขอบใบแห้งท่ีศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ในฤดู
นาปี 2561/62 และท าการคัดเลือกเหลือ 6 สายพันธุ์ น าไปปลูกเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร์ท่ีอ าเภอเมือง 
จังหวัดสตูล และอ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ทดสอบปฏิกิริยาต่อโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง และทดสอบการ
ตอบสนองต่ออัตราปุ๋ยไนโตรเจนท่ีศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ในฤดูนาปี 2562/63 จากนั้นในปี พ.ศ. 2563 ทดสอบ
ปฏิกิริยาต่อเพล้ียกระโดดสีน้ าตาลท่ีศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว และวิเคราะห์
คุณภาพเมล็ดทางกายภาพ คุณภาพทางเคมีและหุงต้มรับประทาน และคุณค่าทางโภชนาการ ท่ีศูนย์วิจัยข้าว
ปทุมธานี และวิเคราะห์สารประกอบทางชีวภาพ และกลุ่มสารหอม ท่ีสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จน
คัดเลือกได้สายพันธุ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ PTLC15002-4 ซึ่งเป็นตัวอย่างท่ีเก็บมาจากต าบลเกตรี อ าเภอเมือง 
จังหวัดสตูล ซึ่ งมี ลักษณะทรงกอ ต้ัง  ล า ต้นแข็งมาก  ออกดอกสม่ า เสมอ การติดเมล็ดมากกว่ า  
90 เปอร์เซ็นต์ การแตกระแง้ถี่ คุณภาพการสีดีมาก และรสชาติการหุงต้มและรับประทานเป็นท่ียอมรับของ
ผู้บริโภคในพื้นท่ีจังหวัดสตูล เสนอขอรับรองพันธุ์จากกรมการข้าว และได้รับการรับรองพันธุ์เมื่อวันท่ี  
14 กันยายน พ.ศ. 2563 ช่ือพันธุ์ “อัลฮัมดุลิลลาฮ์ 4” 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ข้าว ช่ือวิทยาศาสตร์ Oryza sativa L. วงศ์ Poaceae พืชล้มลุก ข้าวเจ้า 
 
ต้น  ทรงกอต้ัง ล าต้นแข็งมาก ความสูงของต้นวัดจากพื้นดินถึงปลายรวง 162 เซนติเมตร 

ปล้องสีเหลืองอ่อน 
 



 
 

ใบ  ใบเด่ียว กว้าง 1.18 เซนติเมตร ยาว 47.1 เซนติเมตร ใบสีเขียวเข้ม กาบใบสีเขียว  
มุมปลายใบลักษณะต้ังตรง แผ่นใบมีขนเล็กน้อย ล้ินใบสีขาว มีสองยอด ยาว 14.8 
มิลลิเมตร หูใบสีเขียวอ่อน ข้อต่อใบสีเขียวอ่อน มุมใบธงเป็นแนวนอน กว้าง 1.4 
เซนติเมตร ยาว 39.6 เซนติเมตร ใบแก่ปานกลาง 

 
ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง รวงจับกันแน่น การโผล่พ้นของคอรวงปานกลาง การแตกระแง้

ถี ่ยอดเกสรตัวเมียมีสีขาว ปลายยอดดอกสีขาว กลีบรองดอกสีขาว ยาว 2 มิลลิเมตร 
 
เมล็ด  รวงยาว 29.2 เซนติเมตร เปลือกเมล็ดสีฟาง เมล็ดไม่มีหาง ขนบนเปลือกเมล็ดส้ัน 

ข้าวเปลือก กว้าง 2.65 มิลลิเมตร ยาว 8.68 มิลลิเมตร หนา 1.94 มิลลิเมตร ข้าวกล้อง 
กว้าง 2.24 มิลลิเมตร ยาว 6.15 มิลลิเมตร หนา 1.70 มิลลิเมตร สีขาว การเป็นท้องไข่
ปานกลาง (1.00) น้ าหนักข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด 29.3 กรัม การติดเมล็ดมาก (90 
เปอร์เซ็นต์) เมล็ดร่วงง่าย ความยาก-ง่ายของการนวดระดับปานกลาง ระยะพักตัวของ
เมล็ด 4 สัปดาห์ จ านวนเมล็ดดีต่อรวง 281 เมล็ด ให้ผลผลิตสูงเฉล่ีย 611 กิโลกรัมต่อไร่ 

 
ลักษณะอื่น ๆ 1. คุณภาพการสี ไ ด้ข้ าว เต็มเมล็ดและต้นข้าว  ร้อยละ 61 แกลบ ร้อยละ 22  

ร า ร้อยละ 8.2 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
2. คุณภาพเมล็ด มีปริมาณอมิโลส  27.4 เปอร์เซ็นต์ ค่าการสลายเมล็ดในด่าง (KOH 1.7 

เปอร์เซ็นต์) มีค่า 5.00 อุณหภูมิแป้งสุกต่ า ข้าวสุกไม่มีกล่ินหอม เป็นข้าวค่อนข้างนุ่ม 
และไม่เหนียว-ไม่ร่วน 

3. ข้าวหุงสุกค่อนข้างนุ่ม ไม่เหนียว-ไม่ร่วน ซึ่งตรงกับรสนิยมการบริโภคของชาวไทย
มุสลิมในพื้นท่ีจังหวัดสตูลและจังหวัดใกล้เคียง 

4. พื้นท่ีแนะน าเหมาะส าหรับปลูกในพื้นท่ีนาสวน นาน้ าฝนในจังหวัดสตูลและจังหวัด
ใกล้เคียง 

 
 



 
 

ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของข้าวพันธุ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ 4 
ก ทรงต้น  ข รวงข้าว  ค ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง และข้าวสาร 
 

ข้าวพันธุ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ 4 
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ผักกาดหอม (Lactuca sativa L.) 
พันธุ์สลัดสวยงาม 

 
ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล มูลนิธิชัยพัฒนา 
ที่อยู่ เลขท่ี 2012 ซอยอรุณอมรินทร์ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ชัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ  
โทรศัพท์ 0-2447-8585-8 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

ผักกาดหอม รหัสพันธุ์ 0102-A-4-4-8-B-5-2-B-B เป็นพันธุ์ท่ีเกิดจากการผสมข้ามระหว่าง
ผักกาดหอมห่อ (Head Lettuce) รหัสพันธุ์ MJ-1 เป็นพันธุ์แม่ กับผักกาดหอม กลุ่มเรดโครอล (Red Coral)  
รหัสพันธุ์ MJ-2 เป็นพันธุ์พ่อ จากแหล่งพันธุกรรมของสาขาพืชผัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยผสมข้ามพันธุ์เมื่อปี  
พ.ศ. 2554 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพันธุ์ใหม่ให้เป็นผักกาดหอม กลุ่มแกรนด์แรปิดส์ สามารถปลูกได้ในเขตร้อน 
ประเทศไทย โดยคัดเลือกพันธุ์แบบบันทึกประวัติ (Pedigree Method) จ านวน 9 รอบ จนได้พันธุ์ผักกาดหอม 
กลุ่มแกรนด์แรปิดส์ ท่ีมีลักษณะใหม่คือ เป็นผักกาดหอมท่ีมีลักษณะขอบใบเป็นคล่ืน สีเขียวอ่อน มีความสม่ าเสมอ
และความคงตัวทางพันธุกรรมของลักษณะประจ าพันธุ์ และได้รับพระราชทานช่ือพันธุ์จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ช่ือพันธุ์ว่า สลัดสวยงาม 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ผักกาดหอม ช่ือวิทยาศาสตร์ Lactuca sativa L. วงศ์ Asteraceae พืชผัก พืชล้มลุก 
 
ต้น ล าต้นต้ังตรง อวบส้ัน จะยืดยาวขึ้นเมื่อเริ่มแทงช่อดอก ทรงพุ่มมีลักษณะทรงกลม ไม่มีการห่อใบ

กว้างประมาณ 30-40 เซนติเมตร 
 
ใบ ใบเด่ียว สีเขียวอ่อน ปลายใบมน ขอบใบเป็นคล่ืน แผ่นใบไม่แยกเป็นแฉก ผิวใบไม่เรียบ  

มีลักษณะโป่งพองขนาดเล็ก  
 
ดอก ดอกสมบูรณ์เพศ สีเหลือง 
 
เมล็ด เมล็ดมีสีขาว รูปร่างรี และแบน 

 
ลักษณะอื่นๆ 1. จ านวนใบระยะเก็บเกี่ยว 30-35 ใบ  

2. น้ าหนักผลผลิตก่อนตัดแต่ง 210-230 กรัมต่อต้น และหลังตัดแต่ง 200-215 กรัมต่อต้น  
3. อายุการเก็บเกี่ยว 30-35 วันหลังย้ายปลูก 



ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของผักกาดหอมพันธุ์สลัดสวยงาม 
ก-ค ต้น  ง ใบ  จ ดอก  ฉ เมล็ด 
 

ผักกาดหอมพันธุ์สลัดสวยงาม 

ก ข 

ค ง 

จ ฉ 



มะเขือเปราะ (Solanum melongena L.)  
พันธุ์เพชรล้านนา 

 
ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล มูลนิธิชัยพัฒนา 
ที่อยู่ เลขท่ี 2012 ซอยอรุณอมรินทร์ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ชัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ  
โทรศัพท์ 0-2447-8585-8 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

มะเขือเปราะพันธุ์เพชรล้านนา ได้มาจากการรวบรวมสายพันธุ์มะเขือเปราะท่ีเกษตรกร  
ใช้ปลูกท่ัวไป ในพื้นท่ีจังหวัดล าปาง โดยน ามาปลูกและคัดเลือกพันธุ์แบบเก็บรวม เริ่มคัดเลือกพันธุ์ต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2555 ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดล าปาง จนได้
มะเขือเปราะท่ีลักษณะประจ าพันธุ์มีความคงตัวและสม่ าเสมอ และน ามาปลูกท่ีศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์
เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย ด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยคัดเลือกต้นพันธุ์ท่ีมีความสมบูรณ์
มาปลูกต่อเนื่องอีก 8 รุ่น ได้มะเขือเปราะพันธุ์ท่ีมีลักษณะผลเหมาะส าหรับทานสด ให้ผลผลิตสูงประมาณ 
2,000 กิโลกรัมต่อไร่ และได้รับพระราชทานช่ือพันธุ์จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ช่ือพันธุ์ว่า เพชรล้านนา 

 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย มะเขือเปราะ ช่ือวิทยาศาสตร์ Solanum melongena L. วงศ์ Solanaceae 

พืชผัก 
 
ต้น ไม้พุ่ม มีเนื้อไม้ ต้นสูง 70–120 เซนติเมตร ทรงพุ่มกว้าง 90–130 เซนติเมตร ล าต้นไม่มีขน 
 
ใบ ใบเด่ียว เรียงสลับ กว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 16 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ขอบใบเว้า

เป็นคล่ืนปานกลาง ใบสีเขียว เส้นกลางใบสีเขียว  
 
ดอก กลีบดอกสีม่วง จ านวน 5 แฉก เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 4.5 เซนติเมตร เกสรเพศผู้สีเหลือง 

อายุออกดอก 60-65 วันหลังเพาะเมล็ด 
 
ผล รูปทรงกลม กว้าง 5 เซนติเมตร ยาว 5.2 เซนติเมตร ปลายผลกลม ผลสีขาว มีลายสีเขียว 

เมื่อผลสุกสีเหลือง เนื้อในสีขาว กลีบเล้ียงสีเขียว ขั้วผลสีเขียว ยาว 3.5 เซนติเมตร  
 
เมล็ด เมล็ดขนาดเล็ก สีน้ าตาลอ่อน จ านวนเมล็ดประมาณ 1,432 เมล็ดต่อผล 
 
 



ลักษณะอื่นๆ  1. จ านวนผลต่อต้น 19-22 ผล  
2. น้ าหนักผลต่อต้น 1.5 กิโลกรัม (1 กิโลกรัม มีจ านวนประมาณ 13 ผล)  
3. ผลผลิตต่อไร่ 2,000-2,400 กิโลกรัม 
 

 

 
ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะเขือเปราะพันธุ์เพชรล้านนา 

ก ต้นกล้า  ข ใบ  ค ดอก  ง ผล  จ ผลสุก  ฉ เมล็ด 
 

มะเขือเปราะพันธุ์เพชรลา้นนา 
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จ ฉ 


