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มันเทศ [Ipomoea batatas (L.) Lam.] 

พันธุเพชรน้ำผึ้ง 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล นายนรินทร พูลเพ่ิม 

ที่อยู เลขที่ 333/61 หมูที ่6 ตำบลหนองจอม อำเภอสันทราย จงัหวัดเชียงใหม 50210 

โทรศัพท 089-6418418 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 

  มันเทศพันธุเพชรน้ำผึ้ง เปนมันเทศที่ไดจากการผสมระหวางมันเทศพันธุมวงญี่ปุน ปลูกที่จังหวัด

เชียงใหม เปนพันธุแม กับมันเทศพันธุมันไขเชียงใหม เปนพันธุพอ โดยเมื่อป พ.ศ. 2559–2560 นายนรินทร พูลเพ่ิม 

นำมันเทศพันธุมวงญี่ปุน พันธุแม ที่หัวมีผิวสีแดงปนมวง เน้ือสีมวง ใบรูปหัวใจ ผสมพันธุกับมันเทศพันธุมันไข

เชียงใหม พันธุพอ ที่หัวมีผิวสีน้ำตาล เน้ือสีเหลืองสม ใบหยักพู จนไดเมล็ดและนำไปเพาะในกระถางพลาสติกสีดำ ได

จำนวนตนกลา 250 ตน ใชทรายผสมแกลบดำเปนวัสดุเพาะกลา เมื่อตนกลาเจริญเติบโต มีอายุประมาณ 90 วัน ถอน

ตนกลามาประเมินการลงหัว เบ้ืองตน และคัดเลือกตนที่มีการเจริญเติบโตดี แข็งแรง คอนขางทนทานตอโรคไวรัสมี

การลงหัวเร็ว หัวตรงไมคดงอ มีจำนวนหัวตอตนมาก มากกวา 6 หัวตอตน และมีขนาดกลาง-ใหญ นำไปปลูกคัดเลือก

ตอ เมื่อมีอายุ 100–120 วัน หลังปลูก เก็บเกี่ยวผลผลิตและประเมินผลผลิต คุณภาพของผลผลิต โดยวิธีการน่ึงและ

ชิม จากน้ันป พ.ศ. 2561–2562 คัดเลือกและขยายพันธุเฉพาะสายตนที่มีลักษณะดีเดน นำไปปลูกทดสอบพันธุในไร

เกษตรกร จังหวัดเชียงใหม ประเมินผลผลิตและคุณภาพของผลผลิต การยอมรับของเกษตรกรและตลาด จนไดสายตน

ที่ดีเดนที่สุด คือ JBY-2 มเีน้ือละเอียด เหนียวนุม รสชาติดี มีคาความหวานประมาณ 13.8–19.0 องศาบริกซ และในป 

พ.ศ. 2563 เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม ขยายพันธุมันเทศพันธุ JBY-2 เพ่ือปลูกเปนการคา จึงใหช่ือพันธุใหมวา พันธุ

เพชรน้ำผึ้ง 
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แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ป พ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2559-2560     มนัเทศพันธุมวงญี่ปุน x มนัเทศพันธุมันไขเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

   

 เพาะเมล็ดไดจำนวน 250 ตน  

   
 

ประเมินการลงหัว คัดเลือกตนการลงหัวเร็ว หัวตรงไมคดงอ มจีำนวน

หัวตอตนมาก มากกวา 6 หัวตอตน 

 

 
 

 

2561-2562 คัดเลือกและขยายพันธุเฉพาะสายตนที่มีลกัษณะดีเดน  

   

 
ปลูกทดสอบพันธุในไรเกษตรกร ประเมินผลผลิตและคณุภาพของ

ผลผลิต การยอมรับของเกษตรกรและตลาด 

 

 

ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย มันเทศ ช่ือวิทยาศาสตร Ipomoea batatas (L.) Lam. ช่ือวงศ Convolvulaceae ไมเถา 

 

ราก ระบบรากแกว มีรากแขนง รากเปนรากสะสมอาหาร รูปทรงยาวรี กวางเฉลี่ย 4 เซนติเมตร 

ยาวเฉลี่ย 18 เซนติเมตร เปลือกสีแดงปนน้ำตาล เน้ือในสีเหลือง การเรียงตัวของหัวแบบหัว

แยกกัน จำนวนรากสะสมอาหารเฉลี่ย 8 รากตอตน 

 

ตน ลำตนเปนเถา ยาวเฉลี่ย 90 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลาง 0.5 เซนติเมตร สีเขียว ความยาว

ปลองเฉลี่ย 2.7 เซนติเมตร ขอถี่ ยอดออนสีเขียว  

 

ใบ ใบเด่ียว รูปหัวใจ กวางเฉลี่ย 10.0 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 11.4 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนรูป

หัวใจ ขอบเรียบ ใบออนและใบแกมสีีเขียว  
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ดอก/ชอดอก ดอกเปนกระจุก รูปลำโพง ดอกสมบูรณเพศ กลีบดอกสีมวงออน 

 

ผล/เมล็ด ผลเปนกระเปาะ ผลออนสีเขียว ผลแกสีน้ำตาล เมล็ดสีดำ มีจำนวน 1–4 เมล็ดตอผล 

 

ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุเก็บเกี่ยว 100–120 วัน ใหผลผลิตสูงทั้งฤดูฝนและฤดูแลง ลงหัวเร็ว จำนวนหัวตอตนมาก  

2. หัวขนาดกลางน้ำหนักเฉลี่ย 250 กรมั เน้ือละเอียด เหนียวนุม รสชาติดี มีคาความหวาน

ประมาณ 13.8–19.0 องศาบริกซ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของมันเทศพันธุเพชรน้ำผึ้ง 

ก-ข ลำตน  ค ใบ  ง ดอก  จ-ฉ รากสะสมอาหาร 

มันเทศพันธุเพชรนำ้ผ้ึง  
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ฝรั่ง (Psidium guajava L.) 

พันธุพีพูล 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล นายนรินทร พูลเพ่ิม 

ที่อยู เลขที่ 333/61 หมูที ่6 ตำบลหนองจอม อำเภอสันทราย จงัหวัดเชียงใหม 50210 

โทรศัพท 089-6418418 

  

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 

  ฝรั่งพันธุพีพูล เปนฝรั่งที่ไดจากการผสมระหวางฝรั่งพันธุ NPD 1-4 (แมโจ343) เปนพันธุแม 

กับฝรั่งพันธุแดงบางกอก เปนพันธุพอ โดยเมื่อป พ.ศ. 2555–2557 นายนรินทร พูลเพ่ิม นำฝรั่งพันธุ NPD 1-4  

ซึ่งตอมาไดขึ้นทะเบียนเปนพันธุแมโจ343 ที่มีลักษณะผลสีเขียว เน้ือสีขาว ใบสีเขียว มาผสมกับฝรั่งพันธุแดง

บางกอก ที่มีลักษณะผลสีแดง เน้ือสีมวง ใบสีแดง เมื่อติดผลจึงนำเมล็ดไปเพาะ ไดประมาณ 480 ตน พบวาตนกลา

ฝรั่งที่ไดสวนใหญมีใบสีเขียว และมีตนที่มีใบสีแดงจำนวน 60 ตน จากน้ันจึงไดคัดแยกตนที่มีลักษณะใบสีแดง

ออกมา และคัดเลือกตนกลาที่มีการเจริญเติบโตเร็ว แข็งแรง มีลักษณะใบและลำตนแตกตางกัน ปลูกคัดเลือกใหม

ไดจำนวน 40 ตน และคัดเลือกตนที่มีลักษณะเหมือนกัน คือ ออกดอกเร็ว ติดผลงาย ทรงผลและสีผลสวย เน้ือหนา 

โพรงเมล็ดขางในเล็ก รสชาติหวาน เน้ือกรอบแข็งนุมใน และขั้วเหนียว จากน้ันไดประเมินการเจริญเติบโต  

การออกดอก ติดผล จำนวนผลผลิต คุณภาพของผลผลิต และการบริโภคเบ้ืองตน ตอมาป พ.ศ. 2558–2563 

คัดเลือกและขยายพันธุเฉพาะสายตนที่มีลักษณะดีเดน โดยวิธีการตอนก่ิง และปลูกทดสอบพันธุที่ไรเกษตรกร

จังหวัดสุโขทัยและเชียงใหม พบสายตนที่ดีเดนที่สุดคือ NP411-33 เน้ือผลละเอียด แนน กรอบ เน้ือในนุม โพรงเมล็ด

นอย รสชาติหวาน และใหช่ือพันธุใหมวา พันธุพีพูล 

 

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ป พ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2555-2557 ฝรั่งพันธุแมโจ343 x ฝรั่งพันธุแดงบางกอก จังหวัดเชียงใหม 

   

 เพาะเมล็ดไดจำนวน 480 ตน  
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ป พ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

   
 

คัดเลือกตนกลาที่มีใบสแีดง  

ไดจำนวน 40 ตน 

 

   

2558-2563 คัดเลือกตนที่ออกดอกเร็ว ติดผลงาย ทรงผลและสีผลสวย เน้ือหนา 

โพรงเมล็ดขางในเล็ก รสชาติหวาน เน้ือกรอบแข็งนุมใน  

และขั้วเหนียว 

 

   

 

คัดเลือกไดสายตนที่ดีเดนที่สุดคือ NP411-33 และขยายพันธุเฉพาะ

สายตนที่มลีักษณะดีเดน โดยวิธีการตอนกิ่ง ปลูกทดสอบพันธุที่ไร

เกษตรกรจังหวัดสุโขทัยและเชียงใหม 

ไรเกษตรกรจังหวัด

สุโขทัยและเชียงใหม 

 

ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ฝรั่ง ช่ือวิทยาศาสตร Psidium guajava L. ช่ือวงศ Myrtaceae ไมยืนตน ไมผล  

 

ราก ระบบรากแกว สวนตนที่ไดจากการตอนก่ิงเปนรากพิเศษ 

 

ตน ตนสูงเฉลี่ย 200 เซนติเมตร เปนพุมแผออก แตกกิ่งกานเจริญเติบโตดี  

 

ใบ ใบเด่ียว เรียงตรงขาม รูปขอบขนานหรือรูปไขกลับ กวางเฉลี่ย 7.2 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 13.8 

เซนติเมตร ใบออนสีแดง ใบแกสีเขียวแกมเทาออน ผิวใบดานบนเรียบ ขอบใบเรียบ 

 

ดอก/ชอดอก ชอดอกออกตามยอดหรือซอกใบ ดอกจำนวน 1–3 ดอก เปนดอกสมบูรณเพศ กลีบเลี้ยงสีแดง 

กลีบดอกสีชมพู จำนวน 5–7 กลีบ เกสรเพศผูจำนวนมาก สีแดงชมพู  
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ผล/เมล็ด ผลเด่ียว ทรงกลม กวางเฉลี่ย 8.5 เซนติเมตร สูงเฉลี่ย 8.0 เซนติเมตร ผิวผลเรียบ สีแดงปน

มวง เน้ือหนาเฉลี่ย 2.2 เซนติเมตร สีชมพูอมมวง เน้ือผลเมื่อสุกมีสีแดงอมมวง น้ำหนักผล 

300–650 กรัม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของฝรั่งพันธุพีพูล 

ก ตน  ข ใบ  ค ดอก  ง ผล   

ฝรั่งพันธุพีพลู  
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ฝรั่ง (Psidium guajava L.) 

พันธุสวีทแพร 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล นายนรินทร พูลเพ่ิม 

ที่อยู เลขที่ 333/61 หมูที ่6 ตำบลหนองจอม อำเภอสันทราย จงัหวัดเชียงใหม 50210 

โทรศัพท 089-6418418 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 

  ฝรั่งพันธุสวีทแพร เปนฝรั่งที่ไดจากการผสมระหวางฝรั่งพันธุกิมจู เปนพันธุแม กับพันธุแดง

บางกอก เปนพันธุพอ โดยเมื่อป พ.ศ. 2555 - 2557 นายนรินทร พูลเพ่ิม นำฝรั่งพันธุกิมจู ซึ่งมีลักษณะผลสีเขียว 

เน้ือสีขาว ใบสีเขียว มาผสมกับพันธุแดงบางกอก ที่มีลักษณะผลสีแดง เน้ือสีมวง ใบสีแดง เมื่อติดผลจึงนำเมล็ดไป

เพาะ ไดประมาณ 120 ตน พบวาตนกลาสวนใหญมีใบสีเขียว จึงคัดเลือกตนกลาที่มีการเจริญเติบโตเร็ว แข็งแรง  

มีลักษณะใบและลำตนแตกตางกัน จากน้ันปลูกคัดเลือกใหมไดจำนวน 40 ตน และคัดเลือกตนที่มีลักษณะ

เหมือนกัน คือ ออกดอกเร็ว ติดผลงาย ทรงผลและสีผลสวย เน้ือหนา โพรงเมล็ดขางในเล็ก รสชาติหวาน  

เน้ือกรอบแข็งนุมใน และขั้วเหนียว จากน้ันไดประเมินการเจริญเติบโต การออกดอก ติดผล จำนวนผลผลิต 

คุณภาพของผลผลิต และการบริโภคเบ้ืองตน ตอมาป พ.ศ. 2558-2563 คัดเลือกและขยายพันธุเฉพาะสายตนที่มี

ลักษณะดีเดน โดยวิธีการตอนกิ่งและปลูกทดสอบพันธุที่ไรเกษตรกรจังหวัดสุโขทัยและเชียงใหม พบสายตนที่ดีเดน

ที่สุดคือ NP311-9 มีเน้ือผลละเอียด แนน กรอบ เน้ือในนุม โพรงเมล็ดนอย รสชาติหวาน และใหช่ือพันธุใหมวา 

พันธุสวีทแพร 

 

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ป พ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2555-2557 ฝรั่งพันธุแมโจ343 x ฝรั่งพันธุแดงบางกอก จังหวัดเชียงใหม 

   

 เพาะเมล็ดไดจำนวน 120 ตน  
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ป พ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

   
 

คัดเลือกตนกลา ไดจำนวน 40 ตน  

   

2558-2563 คัดเลือกตนที่ออกดอกเร็ว ติดผลงาย ทรงผลและสีผลสวย เน้ือหนา 

โพรงเมล็ดขางในเล็ก รสชาติหวาน เน้ือกรอบแข็งนุมใน  

และขั้วเหนียว 

 

   

 

คัดเลือกสายตนที่ดีเดนที่สุดคือ NP311-9 และขยายพันธุเฉพาะสาย

ตนที่มลีักษณะดีเดน โดยวิธีการตอนกิ่ง ปลูกทดสอบพันธุที่ไร

เกษตรกรจังหวัดสุโขทัยและเชียงใหม 

ไรเกษตรกรจังหวัด

สุโขทัยและเชียงใหม 

 

ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ฝรั่ง ช่ือวิทยาศาสตร Psidium guajava L. ช่ือวงศ Myrtaceae ไมยืนตน ไมผล  

 

ราก ระบบรากแกว สวนตนที่ไดจากการตอนก่ิงเปนรากพิเศษ 

 

ตน ตนสูงเฉลี่ย 250 เซนติเมตร เปนพุมแผออก แตกกิ่งกานเจริญเติบโตดี 

 

ใบ ใบเด่ียว เรียงตรงขาม รูปขอบขนานหรือรูปไขกลับ กวางเฉลี่ย 6.5 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 13.9

เซนติเมตร ใบออนสีเขียวแกมเหลือง ใบแกสีเขียวแกมเทาออน ผิวใบดานบนเรียบ ขอบใบเรียบ 

ดอก/ชอดอก ชอดอกออกตามยอดหรือซอกใบ ดอกจำนวน 1–3 ดอก เปนดอกสมบูรณเพศ กลีบเลี้ยงสี

เขียวออน กลีบดอกสีขาว จำนวน 5–7 กลีบ เกสรเพศผูจำนวนมาก สีขาว 

 

ผล/เมล็ด ผลเด่ียว ทรงกลม กวางเฉลี่ย 9.0 เซนติเมตร สูงเฉลี่ย 8.5 เซนติเมตร ผิวผลเรียบ สีเขียวปน

เหลืองออน เน้ือหนาเฉลี่ย 2.2 เซนติเมตร สีขาวปนชมพู น้ำหนักผล 300–650 กรัม 
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ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของฝรั่งพันธุสวีทแพร 

ก ตน  ข ใบ  ค ดอก  ง ผล  

 

ฝรั่งพันธุสวีทแพร 

  



11 

มะมวง (Mangifera indica L.) 
พันธุวิเชียรประดิษฐ 

 
ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายสมทบ  ประดิษฐโศภิต 
ที่อยู เลขที่ 28 หมู 6 ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 
โทรศัพท 081–5779222 
 
แหลงที่มาและประวัติพันธุ 

นางบังอร ไชยสิทธ์ิ ไดเพาะเมล็ดของมะมวงพันธุมันแหวจำนวน 3 เมล็ด ในพ้ืนที่สวนของ
ครอบครัวนางบังอร ไชยสิทธ์ิ ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เมื่อประมาณป พ.ศ. 2512 แลวพบวามี
มะมวงตนหน่ึงใหผลที่มีลักษณะตางจากผลของมะมวงพันธุมันแหว ตอมาประมาณป พ.ศ. 2550 นางเต๋ียน  
แซแต (วิเชียรประดิษฐ) แมของนางบังอร ไชยสิทธ์ิจึงนำเมล็ดจากตนมะมวงที่มีลักษณะตางจากมะมวงพันธุมัน
แหวดังกลาวมาเพาะในพ้ืนที่บานของตน  เมื่อออกดอกในป พ.ศ. 2557 นายสมทบ ประดิษฐโศภิต ไดสังเกตพบวา
ผลแกของมะมวงพันธุน้ีมีเน้ือสีเหลืองออน รสมันอมหวาน เหมาะสำหรับรับประทานกับน้ำปลาหวาน สวนผลสุก 
เน้ือสีเหลืองเขม รสหวาน น้ำในเน้ือปานกลาง และกลิ่นออน ติดผลดก จึงติดตามความคงตัวของลักษณะประจำ
พันธุเปนเวลาประมาณ 6 ป จึงนำนามสกุลเดิม ของนาง เต๋ียน แซแต (วิเชียรประดิษฐ) ผูเปนยา มาต้ังเปนช่ือพันธุ 

 
แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ป พ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่
2512 เพาะเมล็ดของมะมวงพันธุมันแหวจำนวน 3 เมล็ด ตำบลตะพง อำเภอ

เมือง จังหวัดระยอง 
   

2550 นำเมล็ดจากตนมะมวงที่มีลักษณะตางจากมะมวงพันธุมันแหวมาเพาะ  
   
   

2557 ตนมะมวงออกดอกและติดผล พบวามีลักษณะแตกตางจากพันธุเดิม  
   
   
 ติดตามความคงตัวของลักษณะประจำพันธุเปนเวลาประมาณ 6 ป  
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ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย มะมวง ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera  indica 'Wichienpradit' วงศ  Anacardiaceae  

ไมตน ไมผล 
 
ราก ตนแมที่ไดจากการเพาะเมล็ดมีระบบรากแกว  
 
ตน ทรงตนลักษณะเปนพุมแตกก่ิงออกดานขางและต้ังตรง  มีใบปกคลุมตลอดทั้งก่ิง รัศมีทรงพุม

ประมาณ 5 เมตร ตนสูง 12 เมตร เสนรอบวงลำตนที่ความสูง 150 เซนติเมตรเทากับ 110 
เซนติเมตร เปลือกลำตนคอนขางเรียบ สีน้ำตาล 

 
ใบ ใบเด่ียว รูปรีถึงรูปใบหอก กวาง 5.3 – 7.0 เซนติเมตร ยาว 25.3 – 34.8 เซนติเมตร ปลายใบเรียว

แหลม โคนใบแหลม ขอบใบเปนคลื่นเล็กนอย ใบออนสีเขียวออนอมมวงแดง ใบแกสีเขียว แผนใบ
คอนขางเรียบเปนมัน กานใบยาว 1.6 – 4.0 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางประมาณ 2 มิลลิเมตร 

 
ดอก ชอดอกแบบชอแยกแขนง เกิดที่ปลายหรือซอกใบใกลปลายก่ิง กานชอดอกสีเขียวดอกยอยมีกลีบ

เลี้ยง 5 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ ดอกสมบูรณเพศมีเกสรเพศผู 10 อัน เกสรเพศผูที่สมบูรณ 5 อัน 
และมีเกสรเพศเมีย 5 อัน อยูเหนือวงกลีบ มีชอดอกยาวประมาณ 42.4 – 63.0 เซนติเมตร  

 
ผล ผลเด่ียว รูปทรงรียาว ปลายผลงอน ขนาดผลกวาง 7 – 8 เซนติเมตร ยาว 12.0 – 13.7 

เซนติเมตร หนา 6.0 – 6.8 เซนติเมตร หนาตัดผลตามขวางปอมรี ความลึกของโคนผลต้ืน มีจุกผล 
ทรงไหลดานทองผลกลมกวาง ไมมีรอง ทองผลต้ืน ไมมีจงอย ทรงไหลดานหลังผลไหลลาดลง 30 
องศา ผลแกสีเขียวออน ผลสุกสีเหลืองเขม กลิ่นออน น้ำหนักผลประมาณ 280 – 630 กรัม เน้ือ
ผลเมื่อแกมีสีเหลืองออน รสมันอมหวาน ไมมีเสนใย เน้ือผลเมื่อสุกมีสีเหลืองเขม รสหวาน ไมมี
เสนใย น้ำในเน้ือปานกลาง ความหนาเน้ือดานทองผลประมาณ 2.3 เซนติเมตร ความหนาเน้ือ
ดานแกมผลประมาณ 2.7 เซนติเมตร ความหนาเปลือกประมาณ 0.1 – 0.2 เซนติเมตร มีกลิ่น
หอมออน มีคาความหวานประมาณ 14.2 – 18 บริกซ อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 120 วัน 

 
เมล็ด เมล็ดรูปรี สีขาวนวล มีลักษณะแบนบาง กวางประมาณ 5.8 เซนติเมตร ยาวประมาณ 11.5 

เซนติเมตร หนาประมาณ 1.8 เซนติเมตร น้ำหนักเมล็ดประมาณ 50 กรัม   
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ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของมะมวงพันธุวิเชียรประดิษฐ 

ก ตน  ข เปลอืกลำตน  ค ใบออน  ง ใบเต็มวัย  จ ผลแก  ฉ ผลสุก  ช ขั้วผล  ซ เน้ือผลสุก 
 

มะมวงพันธุวิเชียรประดษิฐ 

 

  

ก ข ค ง 

จ 

ช 

ฉ ซ 
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มะมวง (Mangifera indica L.) 

พันธุขาวสาคร 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล นายจุรพล  เกียรติระบือไกล 

ที่อยู เลขที่ 28/1 หมู 6 ตำบลทาเสา อำเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110 

โทรศัพท 081-9425453 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 

 มะมวงพันธุขาวสาคร ไดมาจากการผสมพันธุระหวางมะมวงพันธุน้ำดอกไมเบอร 4 กับพันธุ

เขียวเสวย ในป พ.ศ. 2552 เมื่อผสมจนติดผลแลวไดนำเมล็ดไปเพาะ จำนวน 1 เมล็ด จนตนเจริญเติบโตและมีอายุ

ประมาณ 1 ป ตอมาในป พ.ศ. 2554 นำไปเสียบยอดกับตนพันธุอ่ืน จำนวน 3 ตน ซึ่งทำใหไดผลผลิตเร็ว จากน้ัน

ไดคัดเลือกตนที่มีลักษณะของผลมะมวง มีเปลือกผลสีเขียวอมเหลือง เน้ือผลสีขาวอมเหลือง รสชาติอมเปรี้ยวอม

หวาน เน้ือละเอียดไมแข็งและผลใหญกวาเมื่อเทียบกับพันธุเขียวเสวย และป พ.ศ. 2558 จึงขยายพันธุเพ่ือเพ่ิม

จำนวนตนดวยวิธีการทาบก่ิง จำนวน 20 ตน ปจจุบันตนมีอายุประมาณ 6 ป และไดต้ังช่ือพันธุมะมวงน้ีวา “ขาว

สาคร” เน่ืองจากเน้ือผลในระยะบริโภคมีสีขาวอมเหลือง เหมาะสำหรับรับประทานผลดิบ มีอายุการเก็บเกี่ยว

ผลผลิตประมาณ 120 วันหลังออกดอก และสามารถใหผลผลิตไดตลอดทั้งป (มะมวงทะวาย) 

 

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ป พ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2552 พันธุน้ำดอกไมเบอร 4 x พันธุเขียวเสวย จังหวัดสมุทรสาคร 

   

 เพาะเมล็ด จำนวน 1 เมล็ด  

   

2554 เสียบยอดกับตนพันธุอ่ืน จำนวน 3 ตน  

คัดเลือกตนที่มลีักษณะผลแตกตางจากพันธุพอและพันธุแม  
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ป พ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

 
 

 

2558 ขยายพันธุเพ่ือเพ่ิมจำนวนตนดวยวิธีการทาบกิ่ง จำนวน 20 ตน  

 

ลักษณะประจำพันทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย มะมวง ช่ือวิทยาศาสตร Mangifera indica L. วงศ Anacardiaceae ไมผล  

ไมยืนตน 

 

ตน ทรงตนลักษณะเปนพุม แตกก่ิงต้ังตรง มีใบปกคลุม รัศมีทรงพุมประมาณ 6 เมตร ตนสูง

ประมาณ 8 เมตร 

 

ใบ ใบเด่ียว รูปรีถึงรูปใบหอก ใบแผกวางประมาณ 6 เซนติเมตร ยาวประมาณ 25 เซนติเมตร ใบ

เงาเปนมัน ใบออนสีน้ำตาลปนแดง ใบแกสีเขียวเขม 

 

ดอก ชอดอกแบบชอแยกแขนง เกิดที่ปลายกิ่งหรือระหวางซอกใบ ดอกสมบูรณเพศ ขนาดเล็ก  

 

ผล ผลเด่ียว รูปทรงรียาว ขนาดผลกวางประมาณ 9-10 เซนติเมตร ยาวประมาณ 20 เซนติเมตร 

น้ำหนักผลประมาณ 400 กรัม เปลือกผลสีเขียวอมเหลือง เน้ือผลสีขาวอมเหลือง  

เมล็ด มีลักษณะแบนบาง รูปทรงรี สีขาวนวล 
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ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของมะมวงพันธุขาวสาคร 

ก ตน  ข ใบ  ค-จ ผล  ฉ เน้ือผล 

มะมวงพนัธุขาวสาคร 

  

จ ฉ ง 

ก ข ค 
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ขนุน (Artocarpus heterophyllus Lam.) 

พันธุทองคีรี 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ-สกุล นายสามารถ  มงคลวิจิตสกุล 

ที่อยู เลขที่ 278 หมูที่ 7 ตำบลอาวนอย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

โทรศัพท 064-5414482 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ  

 ขนุนพันธุทองคีรี ไดมาจากการผสมพันธุระหวางขนุนพันธุทองมาเลย (พันธุแม) กับพันธุเพชรราชา 

(พันธุพอ) โดยเมื่อประมาณป พ.ศ. 2552 ไดผสมพันธุขนุนระหวางพันธุทองมาเลยกับพันธุเพชรราชา ซึ่งปลูกอยู

ใกลกัน เมื่อติดผลจึงนำเมล็ดมาเพาะจำนวน 10 เมล็ด จนกระทั่งป พ.ศ. 2555 พบวามีตนหน่ึงไดเจริญเติบโตและ

ใหผลผลิตที่มีลักษณะของเน้ือที่โดดเดนคือ เน้ือผลหนา ยวงใหญ สีเหลืองทองมันเงา เน้ือกรอบแนน รสชาติหวาน

ปานกลาง และผลมียางและซังนอย จึงไดทำการขยายพันธุเพ่ือเพ่ิมจำนวนดวยวิธีทาบก่ิง จำนวน 6 ก่ิง ตอมาในป 

พ.ศ. 2558 ก่ิงที่ทาบไวจำนวน 6 ตน ไดเจริญเติบโตและใหผลผลิตออกมาเหมือนตนแมทุกประการ จึงไดทาบก่ิง

เพ่ิมอีกจำนวน 140 ตน เพ่ือนำมาปลูกในสวนของตนเอง และป พ.ศ. 2561 ทาบกิ่งเพ่ิมอีกจำนวน 100 ตน 

ปจจุบันทุกตนเจริญเติบโตและใหผลผลิตไดดี  

 

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ป พ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2552 พันธุทองมาเลย x พันธุเพชรราชา จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

   

 เพาะเมล็ด จำนวน 10 เมล็ด  

   

2555 คัดเลือกตนที่มลีักษณะของเน้ือที่โดดเดน  

ขยายพันธุเพ่ิมจำนวนดวยวิธีทาบกิ่ง จำนวน 6 กิ่ง 
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ป พ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2558-2561 
ประเมินความคงตัวของลักษณะประจำพันธุ 

และขยายพันธุเพ่ิมจำนวนดวยวิธีทาบกิ่ง 

 

 

ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนดิ/ประเภท ช่ือไทย ขนุน ช่ือวิทยาศาสตร Artocarpus heterophyllus Lam. วงศ Moraceae ไมตน ไมผล 

 

ลำตน ลำตนต้ังตรง ทรงพุมรูปพีระมิดกวาง สูงประมาณ 4-5 เมตร เปลือกตนสีน้ำตาล กิง่และกาน

เกลี้ยง 

 

ใบ ใบเด่ียว รูปรี กวางเฉลี่ย 10 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 17.5 เซนติเมตร กานใบยาวเฉลี่ย 2 เซนติเมตร 

ปลายใบแหลม ฐานใบสอบเรียว ขอบเรียบ ใบหนาบิดเล็กนอย สีเขียวเขม ดานบนใบเปนเงามัน 

ดานลางใบสากเล็กนอย เสนกลางใบและเสนใบสีเขียวออนเห็นชัดเจน 

 

ดอก ดอกแยกเพศรวมตน ชอดอกเพศผูจะออกตามปลายก่ิง สวนชอดอกเพศเมียจะออกตามก่ิงใหญ

และตามลำตน ดอกเพศผูทรงกระบอก มีขนาดเล็กกวาดอกเพศเมีย 

 

ผล ผลรวม รูปทรงกลมรี กวางประมาณ 32 เซนติเมตร ยาวประมาณ 44 เซนติเมตร น้ำหนักผล

ประมาณ 10-40 กิโลกรัม เปลือกสีเขียวอมเหลือง ปลายผลปาน มีหนามแหลมปานกลาง  

เมื่อผลแกปลายหนามจะขยายหาง มีสีเหลืองมากขึ้น ผลสุกจะมีกลิ่นหอมออนๆ เน้ือผลหนา 

ยวงใหญ สีเหลืองทองมันเงา เน้ือกรอบแนน รสชาติหวานปานกลาง น้ำหนักเน้ือตอยวง  

70-100 กรัม 

 

เมล็ด รูปทรงกลมรี สีน้ำตาล เน้ือในเมล็ดสีขาว 

 

ลักษณะอ่ืน ๆ  1. ผลทรงกลมรี มีความทนตอการขนสง เปนที่ตองการของตลาด 

 2. ผลมียางและซังนอย แกนในเล็ก ยวงดึงออกงาย งายตอการรับประทาน 

 3. เน้ือผลทีแ่กะออกจากผลแลว สามารถแชเย็นเก็บไวไดนาน 2-5 วัน ยังคงสภาพและรสชาติไดดี 

 4. ใหผลผลิตไดตลอดทั้งป 
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ภาพ ลักษณะทางพฤกษศาสตรของขนุนพันธุทองคีรี 

 ก ตน  ข ใบ  ค ผลออน  ง ผลแก  จ-ฉ เน้ือผล  ช เมล็ด 

ขนุนพันธุทองคีรี  

 
 

ก ข ค 

ง 
จ 

ช ฉ 
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ทุเรียน (Durio zibethinus L.) 
พันธุเหลืองทองคำ 

 
ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายบันทึก  ทวีสัตย 
ที่อยู เลขที่ 68/4 หมู 6 ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 
โทรศัพท 083–1135789 และ 085–0941237 
 
แหลงที่มาและประวัติพันธุ 

 ทุเรียนพันธุเหลืองทองคำถูกคัดพันธุจากตนทุเรียนลูกผสมระหวางพันธุชะนีกับพันธุสาวสวย ที่
นายบันทึก  ทวีสัตย ไดเพาะและปลูกไวจำนวน 15 ตน ในพ้ืนที่สวนของครอบครัวทวีสัตย ตำบลตะพง อำเภอ
เมือง จังหวัดระยอง เมื่อประมาณป พ.ศ. 2527 ตอมาประมาณป พ.ศ. 2550 นายบันทึก  ทวีสัตย จึงไดสังเกต
พบวาทุเรียนพันธุน้ีซึ่งมีลักษณะโดดเดนคือ เน้ือมีสีเหลืองเขม คอนขางเหนียว เสนใยนอย รสหวานอมมัน เขมขน 
เน้ือมีลักษณะเปนครีมเมื่อสุก เมล็ดเล็ก และกลิ่นออน จึงติดตามความคงตัวของลักษณะประจำพันธุเปนเวลา
ประมาณ 11 ป โดยในอดีตเจาของไดขายผลบาง แตเน่ืองจากไมใชพันธุการคาหลักจึงไมเปนที่นิยมของผูบริโภค 
แตในชวงหลังเริ่มมีการต่ืนตัวของผูบริโภคตอพันธุยอย และมีผูสนใจจะซื้อก่ิงพันธุไปจำหนาย จึงนำมาขอขึ้น
ทะเบียนช่ือพันธุ 

 
แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ป พ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2527 เพาะและปลูกลูกผสมระหวางพันธุชะนีกับพันธุสาวสวย  
ไวจำนวน 15 ตน 

ตำบลตะพง อำเภอ
เมือง จังหวัดระยอง 

   
   

2550 พบทุเรียน 1 ตน มีลักษณะโดดเดน  
   
   
 ติดตามความคงตัวของลักษณะประจำพันธุเปนเวลาประมาณ 11 ป  

 
ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ทุเรียน ช่ือวิทยาศาสตร Durio zibethinus ‘Lueng Thongkam’ ไมตน ไมผล 
 
ราก ตนแมที่ไดจากการเพาะเมล็ดมีระบบรากแกว (tap root system)  
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ตน ทรงพุมรูปสามเหลี่ยมปลายมน กิ่งกานทำมุมเกือบเปนมุมฉากกับลำตน สูงประมาณ 15 เมตร 
 
ใบ ใบเด่ียว เรียงเวียนสลับ รูปไข กวาง 4.4 เซนติเมตร ยาว 11.4 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคน

ใบมน ขอบใบเรียบ แผนใบคอนขางเรียบเปนมัน สีเขียวเขม หลังใบสีน้ำตาลออนอมเทา เปนเงา 
กานใบยาวประมาณ 1.8 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลางประมาณ 0.2 มิลลิเมตร 

 
ดอก ชอดอกแบบชอเชิงหลั่น ดอกออกตามลำตนและกิ่ง ดอกตูมรูปไขกลับคอนขางกลม ปลายดอกมน 

กลีบดอกสีขาวครีม เกสรเพศผูจำนวนมาก 
 
ผล ผลเด่ียว รูปไขกึ่งรี กวางประมาณ 18 เซนติเมตร ยาวประมาณ 20 เซนติเมตร กานผลยาว

ประมาณ 4.8 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลาง 1.4 เซนติเมตร รอยตอขั้วผลแบบเรียบ ฐานผล
แบน ปลายผลมน บุมเปนแองขนาดใหญ มี 5 – 6 พู รองพูตื้น เปลือกสีน้ำตาลอมเทา รอง
หนามสีเขียว รองกลางพูสีเขียวอมเจียว เปลือกกลางพูหนาประมาณ 0.8 เซนติเมตร หนามสี
น้ำตาลอมเทา ปลายหนามสีน้ำตาลแดง หนามคอนขางหนาแนน หนามบริเวณกลางพู มีลักษณะ
นูน ยาว 1.1 เซนติเมตร และหนามบริเวณรองพู มีลักษณะนูนปลายแหลม แกนหนา 3.2 – 4.7 
เซนติเมตร ระยะเริ่มสุกพอดี เน้ือสีเหลือง ละเอียด เน้ือแนนปานกลาง มีน้ำในเน้ือปานกลาง รส
มันอมหวาน เขมขน  ระยะสุกมาก รสเปลี่ยนเปนหวานอมมัน เขมขน เน้ือหนา 1.2 – 2.0 
เซนติเมตร ที่สันเมล็ด และหนา 1.2 – 2.2 เซนติเมตร ที่ปลายเมล็ด กลิ่นออน น้ำหนักผล 1.5 – 
7.0 กิโลกรัม อายุประมาณ 110 วัน 

 
เมล็ด เมล็ดรูปไข เมล็ดสมบูรณ ยาวประมาณ 5.1 เซนติเมตร สูงประมาณ 3.6 เซนติเมตร หนา

ประมาณ 3.0 เซนติเมตร เมล็ดสีน้ำตาลออน มีเมล็ดไมสมบูรณประมาณรอยละ 27 และมีเมล็ด
ลีบประมาณรอยละ 27 
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ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของทุเรียนพันธุเหลืองทองคำ 

ก ตน  ข ใบ  ค ผล  ง เน้ือผล  จ กนผล  ฉ เมล็ด 
 

ทุเรียนพันธุเหลืองทองคำ 
  

ก ข 

ค ง 

จ 

ฉ 
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วานสี่ทิศลูกผสม (Hippeastrum hybrid) 

พันธุซีเอ็มยู โฮซิ  (CMU Hoshi) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ที่อยู เลขที่ 239 ถนนหวยแกว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200 

โทรศัพท 053-942641 

 

แหลงที่มาและประวัติ  

วานสี่ทิศลูกผสมพันธุซีเอ็มยู โฮซิ (CMU Hoshi) เปนลูกผสมวานสี่ทิศสีแดงขาว เกิดจากการ

ผสมระหวางวานสี่ทิศพันธุ Hippeastrum ’Lima’ พันธุแม ซึ่งเปนวานสี่ทิศดอกขนาดกลางมีกลีบดอกรวม 6 กลีบ 

สีน้ำตาลแดงพ้ืนสีเขียวออนลักษณะกลีบเรียวยาวปลายกลีบบิดเล็กนอย กับวานสี่ทิศ รหัส 07.034 พันธุพอ ซึ่ง

เปนลูกผสมสีแดง พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดเริ่มคัดเลือกตนพอแมพันธุต้ังแตปพ.ศ. 2559 และผสมในป

พ.ศ. 2559 เมื่อเกิดฝกและติดเมล็ดจึงนำมาเพาะไดตนออนทั้งหมดจำนวน 109 ตน ปลูกเลี้ยงจนกระทั่งเริ่มแทง

ชอดอกครั้งแรกในปพ.ศ. 2561 คัดเลือกลูกผสมที่มีสีแปลกตา มีการแตกกอดี และมีความทนทานตอโรค โดยปลูก

ทดสอบความสม่ำเสมอ จำนวน 3 รุนต้ังแตปพ.ศ. 2561 – 2563  จนกระทั่งในปพ.ศ. 2564 ขยายปริมาณลูกผสม

ดังกลาวไว ณ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมี ศาสตราจารย ดร.โสระยา รวมรังษี สังกัดภาควิชา

พืชศาสตรและปฐพีศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนนักปรับปรุงพันธุพืช 

 

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ป พ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2559 Hippeastrum ’Lima’ x วานสี่ทิศ รหสั 07.034  จังหวัดเชียงใหม 

   

2559 ติดฝกและนำเมล็ดมาเพาะไดตนออน 109 ตน  

   

2561 คัดเลือกลูกผสมที่มีสสีวยงาม แปลกตา มคีวามทนทานตอโรคและมี

การแตกกอดี ไดวานสี่ทิศดอกสีแดงอมชมพู กลางกลีบมีแถบสีขาว 

กานชอดอกยาว ตรง และแขง็แรง เหมาะสำหรับใชปกแจกัน 
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ป พ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2562 – 2563 ปลูกทดสอบความสม่ำเสมอของพันธุ จำนวน 2 รุน ไดวานสี่ทิศดอก

สีแดงอมชมพู กลางกลีบมีแถบสีขาว กานชอดอกยาว ตรง และ

แข็งแรง เหมาะสำหรับใชปกแจกัน 

 

   

2564 เพ่ิมขยายปริมาณลูกผสมที่แปลงทดสอบ 

  

คณะเกษตรศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท วานสี่ทิศลูกผสม Hippeastrum hybrid วงศ Amaryllidaceae ไมลมลุกอายุหลายป ไมดอกไม

ประดับ   

   

ราก ระบบรากฝอย เจริญมาจากสวนฐานหัว มีลักษณะกลมเรียวยาวไปทางปลายเล็กนอย ยาว 1–3 

ฟุต รากออนสีขาว รากแกสีน้ำตาลออน ปลายรากแตกแขนง 

 

หัว ลำตนใตดินเปนแบบหัวหอม ประกอบดวยกาบใบ สีขาวเช่ือมติดกันเปนวง และเรียงซอนกันเปน

ช้ัน ทำหนาที่สะสมอาหาร กาบใบช้ันนอกสุดมีลักษณะแหงเปนแผนบางทำหนาที่ปองกันการคาย

น้ำ สวนฐานหัวประกอบดวยขอสั้น ๆ อัดแนนอยูบริเวณสวนลางของหัว ขนาดของหัวมีเสนรอบ

วง 30-35 เซนติเมตร 

 

ใบ ใบเด่ียว เรียงสลับ รูปแถบ มจีำนวน 5 – 7 ใบ กวาง 3 - 4 เซนติเมตร ยาว 35 - 40 เซนติเมตร 

ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ แผนใบอวบน้ำ ผิวใบเกลี้ยง 

 

ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอซี่รม ชอดอกยาว 50 - 60 เซนติเมตร กานชอดอกต้ังตรงยาว 35 - 45 เซนติเมตร 

เสนผานศูนยกลางเฉลี่ย 1.7  เซนติเมตร อวบน้ำ สีเขียว ภายในกลวง จำนวนดอกตอชอ 4 ดอก 

เสนผานศูนยกลางดอกเฉลี่ย 14.5 เซนติเมตร กลีบรวมจำนวน 6 กลีบ โคนกลีบเช่ือมกันเปน

หลอด กลีบรวมช้ันนอกและกลีบรวมช้ันในรูปไข สีพ้ืนสีแดงอมชมพู (Red – Purple Group 

58B) มีลายเปนลายรางแห กลางกลีบมีแถบสีขาว (White Group NN155D) โคนกลีบสีเหลือ

งอมเขียว (Yellow – Green Group N144A) เกสรเพศผู  6 อัน กานชูเกสรสีขาว (White 

Group NN155D) อับเรณูสีเหลือง  
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ฝก/เมล็ด ฝกมีลักษณะเปนผลแบบ capsule ขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 2 – 3 เซนติเมตร ม ี3 พู 

เมื่อผลแหงจะแตก ภายในมีเมล็ดขนาดใหญลักษณะแบนมีปกสีดำ 

 

ลักษณะอ่ืนๆ 1. อายุต้ังแตปลูกโดยใชหัวขนาดใหญถึงออกดอก 30 - 45 วัน 

2. การแตกหนอใหมประมาณ 6 หนอ/กอ   

 3. ดอกมีขนาดใหญกลีบรวมสีแดงอมชมพู (Red – purple Group 58B) กลางกลีบมแีถบสีขาว 

(White Group NN155D) โคนกลีบสีเหลืองอมเขียว (Yellow – Green Group N144A) โดยใช

แผนเทียบส ีRHS colour chart (2007) 

4. กานชอดอกยาว ตรง และแข็งแรง 

5. การใชงานชอดอกตัดเมื่อดอกเริ่มคลี่ มีอายุการปกแจกันไดนาน 7 วัน 

 

       

 

 

 

 

 

 

ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของวานสี่ทิศลูกผสมพันธุซีเอ็มยู โฮซ ิ(CMU Hoshi)  

ก ลำตนใตดินและใบ  ข ดอกและชอดอก 
 

วานสีท่ิศลูกผสมพันธุซเีอ็มยู โฮซิ (CMU Hoshi) 

 

 

  

ก ข ก 
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วานสี่ทิศลูกผสม (Hippeastrum hybrid) 

พันธุซีเอ็มยู ลั๊คก้ี (CMU Lucky) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ที่อยู เลขที่ 239 ถนนหวยแกว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200 

โทรศัพท 053-942641 

 

แหลงที่มาและประวัติ 

วานสี่ทิศลูกผสมพันธุซีเอ็มยู ลั๊คก้ี (CMU Lucky) เปนลูกผสมวานสี่ทิศดอกซอนสีแดงขาว 

เกิดจากการผสมระหวาง วานสี่ทิศรหัส 7095 พันธุแม ซึ่งเปนวานสี่ทิศดอกช้ันเดียวขนาดเล็กสีแดง โคนกลีบขาว 

กลีบดอกรูปไข รวม 6 กลีบ กับวานสี่ทิศรหัส AC2055 พันธุพอ ซึ่งเปนวานสี่ทิศดอกขนาดใหญ ดอกก่ึงซอนสีแดง

แถบกลางกลีบสีขาว กลีบรวมรูปไขจำนวน 11-14 กลีบ พัฒนาพันธุโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งไดเริ่มคัดเลือก

ตนพอแมพันธุต้ังแตปพ.ศ. 2558 และผสมพันธุในปพ.ศ. 2559 เมื่อเกิดฝกและติดเมล็ดจึงนำมาเพาะไดตนออน

ทั้งหมดจำนวน 119 ตน ป พ.ศ. 2561 ปลูกเลี้ยงจนกระทั่งเริ่มแทงชอดอกครั้งแรก นำมาปลูกทดสอบและคัดเลือก

ลูกผสมที่มีสีสันสดใส ดอกมีขนาดใหญ และกลีบดอกซอน จากน้ันในป พ.ศ. 2562 – 2563  ปลูกทดสอบความ

สม่ำเสมอ จำนวน 2 รุน ไดวานสี่ทิศดอกใหญ กลีบรวมสีพ้ืนสีแดง สวนลางสีขาว โคนกลีบสีเหลืองอมเขียว กานชอ

ดอกยาว ตรง และแข็งแรง เหมาะสำหรับใชปกแจกัน มีอายุการปกแจกันไดนาน 7 วัน และในป พ.ศ. 2564 ทำ

การเพ่ิมขยายปริมาณลูกผสมดังกลาวไว ณ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมี ศาสตราจารย ดร.โส

ระยา รวมรังษี สังกัดภาควิชาพืชศาสตรและปฐพีศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนนัก

ปรับปรุงพันธุพืช 

  

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ป พ.ศ. การดำเนินการ สถานที ่

2558 คัดเลือกตนพอและแมพันธุ เชียงใหม 

 
 

 

   

2559      วานสี่ทิศ 7095 x วานสีท่ิศ AC2055  

   

2559 ติดฝกและนำเมล็ดมาเพาะไดตนออน 119 ตน  
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ป พ.ศ. การดำเนินการ สถานที ่

2561 คัดเลือกลูกผสมที่มีสสีันสดใส ขนาดใหญ และดอกซอน  

 

2562 – 2563 ปลูกทดสอบความสม่ำเสมอของพันธุจำนวน 2 รุน ไดวานสี่ทิศดอก

ใหญ กลีบรวม สีพ้ืนสีแดง สวนลางสีขาว โคนกลีบสีเหลืองอมเขียว 

กานชอดอกยาว ตรง และแขง็แรง เหมาะสำหรับใชปกแจกัน 

 

   

2564 เพ่ิมขยายปริมาณลูกผสมที่แปลงทดสอบ 

 

คณะเกษตรศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท วานสี่ทิศลูกผสม Hippeastrum hybrid วงศ Amaryllidaceae ไมดอกไมประดับ   

  

ราก ระบบรากฝอย เจริญมาจากสวนฐานหัว มีลักษณะกลมเรียวยาวไปทางปลายเล็กนอย ยาว 1–3 

ฟุต รากออนสีขาว รากแกสีน้ำตาลออน ปลายรากแตกแขนง 

 

หัว ลำตนใตดินเปนแบบหัวหอม ประกอบดวยกาบใบ สีขาวเช่ือมติดกันเปนวง และเรียงซอนกันเปน

ช้ัน ทำหนาทีส่ะสมอาหาร กาบใบช้ันนอกสุดมีลักษณะแหงเปนแผนบาง ทำหนาที่ปองกันการ

คายน้ำ สวนฐานหัว ประกอบดวยขอสั้น ๆ อัดแนนอยูบริเวณสวนลางของหัว ขนาดของหัวมีเสน

รอบวง 30-35 เซนติเมตร 

 

ใบ ใบเด่ียว เรียงสลับ รูปแถบ มจีำนวน 7 – 10 ใบ กวาง 3 - 4 เซนติเมตร ยาว 35 - 40 เซนติเมตร 

ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ แผนใบอวบน้ำ ผิวใบเกลี้ยง  

 

ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอซี่รม ชอดอกยาว 60 - 65 เซนติเมตร กานชอดอกต้ังตรงยาว 40 -  45 

เซนติเมตร เสนผานศูนยกลางเฉลี่ย  3 เซนติเมตร อวบน้ำ สีเขียว ภายในกลวง จำนวนดอกตอ

ชอ 4 ดอก ดอกมีขนาดใหญเสนผานศูนยกลางดอกเฉลี่ย 17.5 เซนติเมตร กลีบรวมรูปรี และรูป

ไข จำนวน 10 -12 กลีบ (กลีบรวมปกติ 6 กลีบและมีเกสรเพศผูเปนหมันคลายกลีบดอกอยู

ช้ันใน) โคนกลีบเช่ือมกันเปนหลอด กลีบรวมสีพ้ืนสีแดง (Red Group 44A) กลางกลีบมีแถบสี

ขาว (White Group NN155D) ยาวประมาณ 1 ใน 2 ของกลีบ โคนกลีบสีเหลืองอมเขียว 
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(Yellow – Green Group 150C) เกสรเพศผูลดรูปมี 4- 6 อัน กานชูอับเรณูสีขาวอับเรณูสี

เหลือง  

 

ฝก/เมล็ด ฝกมีสีเขียวขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 2 – 3 เซนติเมตร มลีักษณะเปนผล แบบ capsule 

ใน 1 ผล ม ี3 ชอง เมล็ดมีขนาดใหญลักษณะแบนมีปกสดีำ   

 

ลักษณะอ่ืนๆ 1. อายุต้ังแตปลูกโดยใชหัวขนาดใหญถึงออกดอก 30 - 45 วัน 

  2. การแตกหนอใหมประมาณ  7  หนอ/กอ 

 3. ดอกมีขนาดใหญ กลีบกลีบดอกสีพ้ืนสีแดง (Red Group 44A) กลีบสวนลางสีขาว (White 

Group NN155D) โคนกลีบสีเหลืองอมเขียว (Yellow – Green Group 150C) โดยใชแผนเทียบ

สี RHS colour chart (2007) 

4. กานชอดอกยาว ตรง และแข็งแรง 

5. การใชงานชอดอกตัดเมื่อดอกเริ่มคลี่ มีอายุการปกแจกันไดนาน 7 วัน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของวานสี่ทิศลูกผสมซีเอ็มยูลั๊คกี้ (CMU Lucky) 

ก ลำตนใตดินและใบ  ข ดอกและชอดอก 
 

วานสีท่ิศลูกผสมพันธุซเีอ็มย ูลั๊คก้ี (CMU Lucky) 

  

ข 

ก 
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วานสีท่ิศลูกผสม (Hippeastrum hybrid) 

พันธุซีเอ็มยู ออรเรนจ ไลน (CMU Orange line) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ที่อยู เลขที่ 239 ถนนหวยแกว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200 

โทรศัพท 053-942641 

 

แหลงที่มาและประวัติ 

วานสี่ทิศลูกผสมพันธุซีเอ็มยู ออรเรนจ ไลน (CMU Orange line) เปนลูกผสมวานสี่ทิศดอก

ซอนสีแดง เกิดจากการผสมระหวาง วานสี่ทิศ Hippeastrum ‘Limona’ พันธุแม ซึ่งเปนวานสี่ทิศดอกขนาดใหญ 

กลีบรวมรูปไข จำนวน 6 กลีบ พ้ืนสีเขียวออน ลายตาขายสีน้ำตาลแดง กับวานสี่ทิศรหัส A36755 พอพันธุ ซึ่งเปน

วานสี่ทิศดอกซอนสีแดง ขนาดกลาง กลีบดอกรูปรี ปลายกลีบหอ กลีบรวมจำนวน 11-13 กลีบ พัฒนาพันธุโดย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เริ่มคัดเลือกตนพอแมพันธุต้ังแตป พ.ศ. 2557 และผสมในป พ.ศ. 2558 เมื่อเกิดฝกและติด

เมล็ดจึงนำมาเพาะไดตนออนทั้งหมดจำนวน 95 ตน ปลูกเลี้ยงจนกระทั่งเริ่มแทงชอดอกครั้งแรกในป พ.ศ. 2560 

นำมาปลูกทดสอบและคัดเลือกลูกผสมที่มีกลีบซอน สีสวย และมีการแตกกอดี จากน้ันในป พ.ศ. 2562 – 2563  

ปลูกทดสอบความสม่ำเสมอ จำนวน 2 รุน ไดวานสี่ทิศดอกซอนสีแดง มีสีแดงแตมเปนทางยาวตามเสนกลีบ กาน

ชอดอกยาว ตรง และแข็งแรง เหมาะสำหรับใชปกแจกัน มีอายุการปกแจกันไดนาน 7 วัน และในป พ.ศ. 2564 

เพ่ิมขยายปริมาณลูกผสมดังกลาวไว ณ คณะเกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมี ศาสตราจารย ดร.โสระยา 

รวมรังษี สังกัดภาควิชาพืชศาสตรและปฐพีศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนนักปรับปรุงพันธุพืช 

 

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ป พ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2557 คัดเลือกตนพอแมพันธุ เชียงใหม 

 
 

 

2558              วานสี่ทิศพันธุ Limona x วานสี่ทิศ A36755  

   

2558 เกิดฝกและติดเมล็ดจึงนำมาเพาะไดตนออนทั้งหมดจำนวน 95 ตน  

 

2560 ออกดอกและและคัดเลือกลูกผสมทีม่ีกลีบซอน สีสวย   
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ป พ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

 

2562 – 

2563 

ปลูกทดสอบความสม่ำเสมอของพันธุ จำนวน 2 รุน 

ไดวานสี่ทิศดอกซอนสีแดง มสีีแดงแตมเปนทางยาวตามเสนกลีบ กานชอดอก

ยาว ตรง และแข็งแรง หมาะสำหรับใชปกแจกัน 

 

   

2564 เพ่ิมขยายปริมาณลูกผสมที่แปลงทดสอบ 

  

คณะเกษตรศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท วานสี่ทิศลูกผสม Hippeastrum hybrid วงศ Amaryllidaceae ไมดอกไมประดับ   

 

ราก ระบบรากฝอย เจริญมาจากสวนฐานหัว มีลักษณะกลมเรียวยาวไปทางปลายเล็กนอย ยาว 1–3 

ฟุต รากออนสีขาว รากแกสีน้ำตาลออน ปลายรากแตกแขนง 

 

หัว ลำตนใตดินเปนแบบหัวหอม ประกอบดวยกาบใบ สีขาวเช่ือมติดกันเปนวง และเรียงซอนกันเปน

ช้ัน ทำหนาทีส่ะสมอาหาร กาบใบช้ันนอกสุดมีลักษณะแหงเปนแผนบาง ทำหนาที่ปองกันการ

คายน้ำ สวนฐานหัว ประกอบดวยขอสั้น ๆ อัดแนนอยูบริเวณสวนลางของหัว ขนาดของหัวมีเสน

รอบวง 30-35 เซนติเมตร 

 

ใบ ใบเด่ียว เรียงสลับ รูปแถบ มจีำนวน 7 – 10 ใบ กวาง 3 - 4 เซนติเมตร ยาว 40 - 45 เซนติเมตร 

ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ แผนใบอวบน้ำ ผิวใบเกลี้ยง  

 

ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอซี่รม มีจำนวนชอดอกประมาณ 2 ชอตอหัว ชอดอกยาว 55 - 60 เซนติเมตร กาน

ชอดอกต้ังตรงยาว 40 - 45 เซนติเมตร กานดอกมีเสนผานศูนยกลางเฉลี่ย 2.2  เซนติเมตร อวบ

น้ำ สีเขียว ภายในกลวง มีจำนวนดอก 4 ดอกตอชอ เสนผานศูนยกลางดอกเฉลี่ย 12 เซนติเมตร 

กลีบรวมรูปไขถึงรูปไขกวาง จำนวน 15 -17 กลีบ (กลีบรวมปกติ 6 กลีบและมีเกสรเพศผูเปน

หมันคลายกลีบดอกอยูช้ันใน) โคนกลีบเช่ือมกันเปนหลอด ขอบกลีบเปนคลื่นเล็กนอย สีพ้ืนสีแดง 

(Red Group 50D) มีสีแดงเปนทางตามยาวตามเสนกลีบ (Red Group 42A) เกสรเพศผูและ

เกสรเพศเมียไมสมบูรณ  
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ฝก/เมล็ด ฝกเปนผลสีเขยีว แบบ capsule เมื่อแหงจะแตกมี 3 พู ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 – 3 

เซนติเมตร เมล็ดมีขนาดใหญ ลักษณะแบน มีปก สีดำ 

 

ลักษณะอ่ืนๆ 1. อายุต้ังแตปลูกโดยใชหัวขนาดใหญถึงออกดอก 30 - 45 วัน 

2. การแตกหนอใหมประมาณ  7  หนอ/กอ   

3. จำนวนชอดอกประมาณ 2 ชอ/หัว 

4. ดอกมีขนาดใหญกลีบดอกสีพ้ืนสีแดง (Red Group 50D) มสีีแดงแตมเปนทางยาว (Red 

Group 42A)  โดยใชแผนเทียบสี RHS colour chart (2007) 

5. กานชอดอกยาว ตรง และแข็งแรง 

6. การใชงานชอดอกตัดเมื่อดอกเริ่มคลี่ มีอายุการปกแจกันไดนาน 7 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของวานสี่ทิศลูกผสมซีเอ็มยูออรเรนจ ไลน (CMU Orange line) 
ก ลำตนใตดินและใบ  ข ดอกและชอดอก 

 
วานสีท่ิศลูกผสมพันธุซเีอ็มย ูออรเรนจ ไลน (CMU Orange line) 

 

 

  

ข ก 
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วานสี่ทิศลูกผสม  (Hippeastrum hybrid) 

พันธุซีเอ็มยู เรดดรากอน (CMU Red Dragon) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ที่อยู เลขที่ 239 ถนนหวยแกว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200 

โทรศัพท 053-942641 

 

แหลงที่มาและประวัติ  

 วานสี่ทิศลูกผสมพันธุเรดดรากอน (CMU Red Dragon) เปนลูกผสมวานสี่ทิศดอกซอนสีแดง 

เกิดจากการผสมระหวางวานสี่ทิศพันธุ Hercules แมพันธุ ซึ่งเปนวานสี่ทิศดอกใหญสีแดงอมชมพู กลีบรูปไข 

จำนวน 6 กลีบ กับวานสี่ทิศรหัส A19677 พอพันธุ ซึ่งเปนวานสี่ทิศดอกซอนสีแดง กลีบรวมรูปไข จำนวน 15 – 

17 กลีบ  ขอบกลีบสีแดงกลางและโคนกลีบขาว มีลายตาข ายสีแดงอ ยูกลางกลีบ  พัฒ นาพัน ธุ โดย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดคัดเลือกตนพอแมพันธุและผสมต้ังแตป พ.ศ. 2556 เมื่อเกิดฝกและติดเมล็ดจึงนำมาเพาะ

ไดตนออนทั้งหมดจำนวน 15 ตน ในป พ.ศ. 2558 ปลูกเลี้ยงจนกระทั่งเริ่มแทงชอดอกครั้งแรก นำมาปลูกทดสอบ

และคัดเลือกลูกผสมที่มีสีสวยและกลีบดอกซอนและมีการแตกกอดี จากน้ันในป พ.ศ. 2559 – 2561 ปลูกทดสอบ

ความสม่ำเสมอ จำนวน 3 รุน ไดวานสี่ทิศดอกซอนสีแดง กานชอดอกยาว ตรง และแข็งแรง เหมาะสำหรับใชปก

แจกัน มีอายุการปกแจกันไดนาน 7 วัน และในป พ.ศ. 2562 เพ่ิมขยายปริมาณลูกผสมดังกลาวไว ณ คณะ

เกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมี ศาสตราจารย ดร.โสระยา รวมรังษี สังกัดภาควิชาพืชศาสตรและปฐพี

ศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนนักปรับปรุงพันธุพืช 
  

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ป พ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2556                  สี่ทิศพันธุ Hercules x วานสี่ทิศ A19677 เชียงใหม 

   

2556 ติดฝกและนำเมล็ดมาเพาะไดตนออน 15 ตน  

   

2558 คัดเลือกลูกผสมที่มีสสีันสวยงาม กลีบดอกซอน  
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ป พ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2559 – 2561 ปลูกทดสอบความสม่ำเสมอของพันธุ จำนวน 3 รุน    

 
 

 

2562 เพ่ิมขยายปริมาณลูกผสมที่แปลงทดสอบ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท วานสี่ทิศลูกผสม Hippeastrum hybrid วงศ Amaryllidaceae ไมดอกไมประดับ   

 

ราก รากเปนระบบรากฝอย เจริญมาจากสวนฐานหัว รากมีความยาวประมาณ 1-3 ฟุต มีลักษณะกลม

เรียวยาวไปทางปลายเล็กนอย รากออนสีขาว รากแกสีน้ำตาลออน ปลายรากแตกแขนง 

 

หัว สวนของลำตนใตดินเปนแบบหัวหอม ประกอบดวยกาบใบ สีขาวเช่ือมติดกันเปนวง และเรียงซอน

กันเปนช้ัน ทำหนาที่สะสมอาหาร กาบใบช้ันนอกสุดมีลักษณะแหงเปนแผนบาง ทำหนาที่ปองกัน

การคายน้ำ สวนฐานหัว ประกอบดวยขอสั้น ๆ อัดแนนอยูบริเวณสวนลางของหัว ขนาดของหัวมี

เสนรอบวง 30-35 เซนติเมตร 

 

ใบ ใบเด่ียว เรียงสลับ รูปแถบ มีจำนวน 5–7 ใบ กวาง 3-4 เซนติเมตรยาว 55- 60 เซนติเมตร 

ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ แผนใบอวบน้ำ ผิวใบเกลี้ยง  

 

ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอซี่รม ชอดอกยาว 65 - 70 เซนติเมตร กานชอดอกต้ังตรงยาว 50 - 55 เซนติเมตร 

เสนผานศูนยกลางเฉลี่ย 3.2 เซนติเมตร อวบน้ำ สีเขียว ภายในกลวง จำนวนดอก 4 ดอกตอชอ 

เสนผานศูนยกลางเฉลี่ย 16.5 เซนติเมตร กลีบรวมรูปไข จำนวน 10 - 12 กลีบ (กลีบรวมปกติ 6 

กลีบและมีเกสรเพศผูเปนหมันคลายกลีบดอกอยูช้ันใน) โคนกลีบเช่ือมกันเปนหลอด สีพ้ืนสีแดง

เขม (Red Group 45A) มีเกสรเพศผูและเพศเมียไมสมบูรณ 

 

ฝก/เมล็ด ฝกเปนผลสีเขยีว แบบ capsule เมื่อแหงจะแตกมี 3 พู ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 – 3 

เซนติเมตร เมล็ดมีขนาดใหญ ลักษณะแบน มีปก สีดำ   

 

ลักษณะอ่ืนๆ 1. อายุต้ังแตปลูกโดยใชหัวขนาดใหญถึงออกดอก 30 - 45 วัน 

 2. การแตกหนอใหมประมาณ  8  หนอ/กอ   
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 3. ดอกมีขนาดใหญกลีบกลบีดอกพ้ืนสีแดง (Red Group 45A) โดยใชแผนเทียบสี RHS colour 

chart (2007) 

4. กานชอดอกยาว ตรง และแข็งแรง 

5. การใชงานชอดอกตัดเมื่อดอกเริ่มคลี่ มีอายุการปกแจกันไดนาน 7 วัน 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของวานสี่ทิศลูกผสมพันธุ ซีเอ็มยู เรดดรากอน (CMU Red Dragon) 

ก ลำตนใตดินและใบ  ข ดอกและชอดอก 
 

วานสีท่ิศลูกผสมพันธุซเีอ็มยู เรดดรากอน (CMU Red Dragon) 
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