
อัฏฐพร/ร่าง/พิมพ์ 
..................../ทาน 
.................../ตรวจ 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง  โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุพ์ืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ฃ 
ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื ่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขการออก

หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กำหนดขั้นตอน
การออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน โดยให้กรมวิชาการเกษตร ดำเนินการตรวจสอบลักษณะประจำพันธุ์
เบื้องต้นของพืชที่ยื่นคำขอ นำปิดประกาศที่กรมวิชาการเกษตร และที่ในเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร 
เพื่อให้บุคคลท่ัวไปได้มีโอกาสทักท้วงภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันปิดประกาศ นั้น 

บัดนี้ ได้มีผู้มายื่นคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช 
พ.ศ. ๒๕๑๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน ๑๗ พันธุ์ ให้เป็นพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ ดังนี้ 

๑. อ้อยพันธุ์ภูเขียว 4 (Saccharum officinarum ‘Phukhieo 4’) 
๒. ข้าวพันธุ์ธัญสิรินเตี้ย (TS2) (Oryza sativa ‘Dwarf Thunyasirin (TS2)’) 
๓. ข้าวพันธุ์ซีพีไรซนินจา 1 (Oryza sativa ‘CPRICE NINJA 1’) 
๔. ข้าวพันธุ์ซีพีไรซ์ 15 (Oryza sativa ‘CPRICE 15’) 

๕. ข้าวพันธุ์ซีพีไรซ์ 16 (Oryza sativa ‘CPRICE 16’) 
๖. ข้าวพันธุ์ซีพีไรซ์ 20 (Oryza sativa ‘CPRICE 20’) 
๗. ข้าวพันธุ์เบญจนิล 6 (Oryza sativa ‘Benjanil 6’) 
๘. ข้าวพันธุ์ไก่ทองคำ 80 (Oryza sativa ‘Gai Tawng Kum 80’) 
๙. บัวดินพันธุ์เลิฟ เดสทินี (Zephyranthes ‘Love Destiny’) 
๑๐. เบญจมาศพันธุ์ชมพูพาน (Chrysanthemum × morifolium ‘Chompoo phan’) 
๑๑. เบญจมาศพันธุ์ประกายมาศ (Chrysanthemum × morifolium ‘Prakai mas’) 
๑๒. เบญจมาศพันธุ์วิอันดา (Chrysanthemum × morifolium ‘Vianda’) 
๑๓. เบญจมาศพันธุ์วอเธอร์กรีน (Chrysanthemum × morifolium ‘Water green’) 
๑๔. เบญจมาศพันธุ์ซันนี่สโนว์ (Chrysanthemum × morifolium ‘Sunny snow’) 
๑๕. เบญจมาศพันธุ์ฟีโอน่า (Chrysanthemum × morifolium ‘Fiona’) 
๑๖. ทุเรียนพันธุ์หลงพญา (Durio zibethinus ‘Lhong paya’) 
๑๗. ล่ันทมพันธุ์ทิพย์ลาวัณย์ (Plumeria ‘Thiplawan’) 

กรมวิชาการเกษตร... 



อัฏฐพร/ร่าง/พิมพ์ 
..................../ทาน 
.................../ตรวจ 

- ๒ - 

กรมวิชาการเกษตรได้ตรวจสอบลักษณะประจำพันธุ์เบื้องต้นของพืชดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอประกาศลักษณะประจำพันธุ์เบ้ืองต้นของพันธุ์พืชดังกล่าวให้ทราบโดยท่ัวกัน ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ และหากมีผู้ใดประสงค์จะทักท้วงหรือมีข้อพิสูจน์ ว่าการยื่นคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืช  
ขึ้นทะเบียนฯ ดังกล่าวเป็นไปโดยมิชอบ ให้แจ้งท่ีกลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร 
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๔๐ ๗๒๑๔ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันปิดประกาศเป็นต้นไป  

ประกาศ  ณ  วันท่ี   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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ออยพันธุภูเขียว 4  

(Saccharum officinarum ‘Phukhieo 4’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาออยและน้ำตาล จำกัด 

ที่อยู เลขที่ 399 หมู 1 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 

โทรศัพท 044-881151, 044-881189 
 

แหลงที่มาและประวัติพนัธุ 

 ออยพันธุภูเขียว 4 เปนพันธุที่ไดมาจากการผสมระหวางออยพันธุ K93-219 พันธุแม ซึ่งมี

ลักษณะเดนคือ ผลผลิตสูง โตเร็ว ความหวานดี การไวตอดี ตานทานโรคเห่ียวเนาแดง กับ ออยพันธุ TBy26-

1255  พันธุพอ ซึ่งมีลักษณะเดนคือ ผลผลิตสูง ความหวานดี ทรงกอต้ังตรงไมหักลม โดยปรับปรุงพันธุต้ังแตป 

พ.ศ. 2558 - 2564 จนกระทั่งไดออยที่มีลักษณะแข็งแรง สีเขียวเหลือบเหลือง สูงเฉลี่ย 320 เซนติเมตร 

จำนวนลำตอกอ 8 - 9 ลำ จำนวนปลอง 26 ปลองตอลำ ลักษณะปลองทรงกระบอก การเรียงตัวของปลอง

แบบซิกแซ็กเล็กนอย ผลผลิตน้ำตาลเฉลี่ย 3.46 ตัน ซี.ซี.เอส. ตอไร โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงพันธุดังน้ี 

ป พ.ศ. 2558  ผสมพันธุออย ที่บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาออยและน้ำตาล จำกัด ไดลูกผสมจำนวน 

1,759 โคลน 

ป พ.ศ. 2559  คัดเลือกพันธุขั้นที่ 1 เปนการคัดเลือกรายตน/รายกอ โดยใชลักษณะทางสัญฐาน

วิทยาและลักษณะทางการเกษตรอันเก่ียวเน่ืองกับการใหผลผลิต ไดแก จำนวนลำตอ

กอ ความสูงลำ ขนาดเสนผานศูนยกลางลำ ลักษณะทรงกอ ลักษณะการไมออนแอ

ตอโรคและแมลง และคุณภาพความหวาน ไดแก Brix ในขั้นน้ีคัดไดออยพันธุดีเดน

จำนวน 125 โคลน  

ป พ.ศ. 2560  คัดเลือกพันธุขั้นที่ 2 เปนการคัดเลือกรายแปลงยอย ไดออยพันธุดีเดนจำนวน 31 

โคลน โดยใชลักษณะตาง ๆ ในการประเมินเพ่ือคัดเลือกดังน้ี 

 - ลักษณะสัญฐานวิทยาและลักษณะทางการเกษตร ไดแก จำนวนลำตอกอ/พ้ืนที่ 

ความสูงลำ ขนาดเสนผานศูนยกลางลำ ลักษณะทรงกอ การหักลม และความ

สม่ำเสมอของพันธุ 

- การใหผลผลิต (ระยะเก็บเก่ียว) ไดแก จำนวนลำตอพ้ืนที่ น้ำหนักลำตอพ้ืนที่ และ

ลักษณะไส 

 - คุณภาพผลผลิต (ระยะเก็บเกี่ยว) ไดแก Brix, C.C.S. และ Fiber  

 - การตานทาน/ทนทานตอโรคและแมลง โดยประเมินในสภาพแปลง 

ป พ.ศ. 2561 - 2563  คัดเลือกพันธุขั้นที่ 3-5 เปนการคัดเลือกพันธุดีเดนเปรียบเทียบกับพันธุมาตรฐานใน

สภาพแปลงใหญ ในแปลงวิจัยของ บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาออยและน้ำตาล จำกัด 

โดยปลูกพันธุออยดีเดนจำนวน 12 โคลน เปรียบเทียบกับพันธุ KK3 และมีลักษณะที่

ใชเปนเกณฑในการคัดเลือก ดังน้ี 
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- ลักษณะสัญฐานวิทยาและลักษณะทางการเกษตร ไดแก จำนวนลำตอกอ/พ้ืนที่ 

ความสูงลำ ขนาดเสนผานศูนยกลางลำ ลักษณะทรงกอ การหักลม และความ

สม่ำเสมอของพันธุ 

 - การใหผลผลิต (ระยะเก็บเกี่ยว) ไดแก จำนวนลำตอพ้ืนที่ น้ำหนักลำตอพ้ืนที่ และ

ลักษณะไส 

- คุณภาพผลผลิต (ระยะเก็บเกี่ยว) ไดแก Brix, C.C.S. และ Fiber  

- การตานทาน/ทนทานตอโรคและแมลง โดยประเมินทั้งในสภาพแปลง และระดับ

หองปฏิบัติการ 

ป พ.ศ. 2562 – 2563 ประเมินการยอมรับพันธุ ดำเนินการประเมินการยอมรับพันธุออยโดยเกษตรกร     

ที่บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาออยและน้ำตาล จำกัด จังหวัดชัยภูมิ 

ป พ.ศ. 2562 – 2564 เปรียบเทียบพันธุในไรเกษตรกร ปลูกเปรียบเทียบพันธุดีเดน จำนวน 7 โคลน โ ด ย

ใชพันธุ KK3 เปนพันธุเปรียบเทียบ ในพ้ืนที่ไรเกษตรกร 3 แหง ไดแก อำเภอภูเวียง 

จังหวัดขอนแกน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ และ อำเภอกุฉินารายณ จังหวัด

กาฬสินธุ โดยมีลักษณะที่ใชในการประเมินและคัดเลือกดังน้ี 

- การปรับตัวกับสภาพแวดลอม 

- การใหผลผลิต และคุณภาพความหวาน 

- ความตานทาน/ทนทานตอโรคและแมลงในพ้ืนที่ 

ป พ.ศ. 2563 – 2564 ขยายพันธุใหม ดำเนินการเพ่ิมปริมาณพันธุ ในพ้ืนที่ไรบริษัท ของกลุมมิตรผล 

 

แผนผงัการปรบัปรุงพนัธุ 
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ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ออย ช่ือวิทยาศาสตร Saccharum officinarum ‘Phukhieo 4’ วงศ Poaceae 

(Gramineae) พืชไร ไมลมลุกอายุหลายป  

 

ราก มี 2 ชุด คือ รากที่เจริญมาจากขอของทอนพันธุ และรากที่เจริญมาจากหนอที่งอกใหม โดย

รากทั้ง 2 ชุด เปนรากพิเศษ (adventitious root) จุดกำเนิดรากไมเปนระเบียบ สีเหลืองอม

น้ำตาล ความกวางวงรากนอยกวา 0.8 เซนติเมตร  

 

ตน ลำตนต้ังตรง แข็งแรง สูงเฉลี่ย 320 เซนติเมตร จำนวนลำตอกอ 8 - 9 ลำ จำนวนปลอง 26 

ปลองตอลำ ลักษณะปลองทรงกระบอก การเรียงตัวของปลองแบบซิกแซ็กเล็กนอย ความยาว

ปลอง 10 - 12 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลางเฉลี่ย 2.7 เซนติเมตร สีเขียวเหลือบเหลือง ผิวมีไข

ปานกลาง ตาบริเวณขอรูปไขยอดแหลมยอดปกตัด ตำแหนงยอดตาอยูเทากับวงเจริญ 

 

ใบ ใบเด่ียว เรียงสลับ รูปแถบ ออกตามลำตน กวาง 4 - 6 เซนติเมตร ยาว 130 - 140 

เซนติเมตร ขอบใบมีขนเล็กนอย ลิ้นใบ (ligule) รูปแถบตรงกลางพองออกปลายเรียวแหลมทั้ง 

2 ขาง เขี้ยวใบ (auricle) ขอบดานนอกเปนรูปสามเหลี่ยมยอดแหลม ขอบดานในรูปใบหอก

ยาว คอใบ (collar) รูปสามเหลี่ยมชายธงปลายคด สีเขียว กาบใบ (leaf sheath) แผเปนแผน

หุมลำตน มีขนปกคลุมปานกลาง 

 

ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุเก็บเกี่ยว 12 – 14 เดือน 

 2. ความหวาน 14.77 ซี.ซี.เอส และ KK3 14.78 ซี.ซี.เอส (Commercial Cane Sugar : 

C.C.S.)  

 3. ผลผลิตเฉลี่ย 22.50 ตันตอไร สูงกวาพันธุ KK3 (19.60 ตันตอไร) รอยละ 14.80  

 4. ผลผลิตน้ำตาลเฉลี่ย 3.46 ตัน ซี.ซี.เอส. ตอไร สูงกวาพันธุ KK3 (3.19 ตัน ซี.ซี.เอส.ตอไร) 

รอยละ 8.46 

 5. มีระดับความตานทานปานกลางตอโรคเหี่ยวเนาแดง ตานทานตอหนอนกอลายจุดเล็ก/สี

ชมพู และตานทานตอหนอนกอสีขาว 

 6. เหมาะสำหรับปลูกในดินทราย ดินรวน ดินรวนปนเหนียว และดินรวนปนทราย 

 7. การเจริญเติบโตสม่ำเสมอ 

 8. การแตกกอดี การไวตอดีมาก 

 9. เหมาะกับการเก็บเกี่ยวดวยแรงงานและเครื่องจักร 
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ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของออยพันธุภูเขียว 4 

 ก ทรงตน   ข ยอด   ค คอใบ   ง ขอ   จ ตา 

 

ออยพันธุภูเขียว 4 
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ขาวพนัธุธัญสิรินเตี้ย (TS2) 

(Oryza sativa ‘Dwarf Thunyasirin (TS2)’) 

 
ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ-สกุล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

ที่อยู 11 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ต. คลองหน่ึง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120 
โทรศัพท 02-564-7000 ตอ 1321 
 
แหลงที่มาและประวัติพันธุ  

 ขาวพันธุธัญสิรินเต้ีย (TS2) เปนขาวเหนียว ไวตอชวงแสง (ประเภทของพันธุ : พันธุแท) ได

พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทยเกษตรกรทางภาคเหนือและภาคอิสานที่เปนเขตนาน้ำฝน เพื่อความมั่นคงทางอาหาร 

เพราะที่ผานมาเกษตรกรนิยมปลูกขาวพันธุ กข6 ไวบริโภคในครัวเรือน ที่เหลือจากการบริโภคก็ขาย ถึงแม กข6 จะมี

คุณภาพหุงตมดี แตตนออนหักลมไดงาย อีกทั้งออนแอตอโรคไหมและโรคขอบใบแหงเปนอยางมาก ทำใหผลผลิต

เสียหาย ที่ผานมาทีมวิจัยไดพัฒนาพันธุขาวเหนียวธัญสิริน ซึ่งมีความตานทานโรคไหมดี (qBL1) ลำตนสูงแข็งแรงไมหัก

ลมมาก และไมมีหอม ซึ่งไดรับการยอมรับเปนอยางดีจากเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ปจจุบันการเกษตรนั้นขาดแคลนแรงงานและคาจางแรงงานมีแนวโนมสูงขึ้น มีการใชเครื่องจักรในการเก็บเกี่ยวมากขึ้น 

ซึ่งขาวตนสูงและหักลมนั้นไมเหมาะที่จะใชเครื่องจักรกลดังกลาว ประกอบกับโรคขอบใบแหงนั้นยังคงเปนปญหาใน

หลายพื้นที่การผลิต  ดังนั้นการพัฒนาขาวเหนียวใหม พันธุธัญสิรินเตี้ย ที่มีผลผลิตสูง และมีคุณสมบัติพิเศษ เชน

ตานทานตอโรคไหม (qBl11) และโรคขอบใบแหง (xa5) นั้นเปนการตอบโจทยทั้งการแกปญหาโรคไหม โรคขอบใบ

แหง ปญหาขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยว และ ความเหมาะสมในการใชเครื่องจักรกลในคราวเดียวกนั  

ขาวเหนียวสายพันธุ RGD07585-MS55-B-MS21-2-MS2 ไดจากการผสมพันธุระหวางขาวเหนียว กข6 

ตานทานโรคไหมสายพันธุ RGD04069-1-179-1 (RD6*4/BT) (พันธุแม) ซึ่งมีคุณสมบัติตานทานตอโรคไหม เนื่องจากมี

ยีน qBl1 และ qBl11 บนโครโมโซมที่ 1 และ 11  จากหนวยปฏิบัติการคนหาและใชประโยชนยีนขาว กับขาวเจาสาย

พันธุ RGD05219-12-12-B (KDML105*4/ W00126//KDML105/ W00188) (พันธุพอ) ซึ่งมีคุณสมบัติตานทานตอ

โรคขอบใบแหง เนื่องจากมียีน xa5 และ Xa21 บนโครโมโซมที่ 5 และ 11 ดำเนินการระหวางป พ.ศ. 2550–2556 

ทำการผสมพันธุที่หนวยปฏิบัติการคนหาและใชประโยชนยีนขาว ป พ.ศ. 2550  จากนั้นผสมกลับแบบสุมกับ 

RGD04069-1-179-1 จำนวน  2 ครั้ ง  (RD6*4/BT*3/// KDML105*4/ W00126//KDML105/ W00188 ) ได

ประชากรขาวสายพันธุผสมกลับ ครั้งที่ 2 โดยหนวยปฏิบัติการคนหาและใชประโยชนยีนขาว ศูนยพันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ศช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี นำไปปลูกคัดเลือกตามกระบวนการปรับปรุงพันธุ โดยการคัดเลือกใชโมเลกุลเครื่องหมายดีเอ็นเอตรง

บริเวณยีนตานทานโรคไหม 2 ตำแหนงคือ qBl1 และ qBl11 ที่วางตัวอยูบนโครโมโซมที่ 1 และ 11 และยีนตานทาน

โรคขอบใบแหงคือ xa5 และ Xa21 ที่วางตัวอยูบนโครโมโซมที่ 5 และ 11 ชวยในการคัดเลือกตนที่มีความตานทาน

โรคทั้งสอง และใชโมเลกุลเครื่องหมายดีเอ็นเอที่เกี่ยวของกับยีนควบคุมคุณภาพเมล็ดขาวทางเคมีรวมในการคัดเลือก

ต นที่ มี คุณ ภ าพ ในการหุ งต มที่ ดี  โดยดำเนิ น ก ารที่ ห น วยป ฏิ บั ติ ก ารค น ห าและ ใช ป ระ โยชน ยี น ข าว  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม รวมทั้งคัดเลือกลักษณะทางการเกษตรโดยวิธีมาตรฐาน 

จนถึงป พ.ศ. 2553 ไดสายพันธุขาวที่มีความคงตัวที่มียีนรวมกันชนิดตางๆ หลายสายพันธุ  จากนั้นระหวางป พ.ศ.

2554– 2555 นำตัวแทนของยีนรวมกันชนิดตางๆนั้น ไปปลูกทดสอบความสามารถในการตานทานตอโรคไหมและโรค

ขอบใบแหง โดยใชเชื้อแบคทีเรียสาเหตุจำนวน 6 ไอโซเลท ไดแก (TX085 (สุรินทร) TX095 (สุรินทร) TXO120 
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(อุดรธานี) TX0141 (หนองบัวลำภู) TX0142 (อุดรธานี) TX0152 (ชัยนาท) และเชื้อโรคไหม 13 ไอโซเลท ไดแก 

THL180 THL190 THL122 THL137 THL210 THL266 THL575 THL690 THL832 THL868 THL985 THL906 

และ THL1003 ในโรงเรือนทดสอบ และปลูกทดสอบผลผลิตที่แปลงนาของหนวยขาวฯ ในฤดูนาป 2553 จากนั้น

ระหวางป พ.ศ. 2555-2556 ไดรวมมือกับมหาวิทยาลัยราชมงคลลานนา ลำปาง นำสายพันธุขาวที่คัดเลือกไดจำนวน 

16 สายพันธุไปปลูกทดสอบในนาราษฎรทางภาคเหนือ ที่จังหวัดนาน สามารถคัดเลือกไดสายพันธุที่ปรับตัวไดดีใน

สภาพแปลงนาเกษตรกรได 6 สายพันธุ จากนั้นจึงไดนำ 6 สายพันธุนี้ไปปลูกทดสอบยังแปลงอื่นๆ พบวา RGD07585-

MS55-B-MS21-2-MS2 หรือ TS2 เปนสายพันธุที่ใหผลผลิตดี ตนเตี้ยไมหักลม แตกกอดี ปรับตัวไดดีในหลายพื้นที่ 

ตานทานตอเชื้อโรคไหมและขอบใบแหง และมีลักษณะทางการเกษตร ลักษณะเมล็ดทางกายภาพ การหุงตมและ

รับประทาน ใกลเคียงกับขาวเหนียวพันธุ กข6 ยกเวนความหอม    
 

ตารางที่ 1 รายชื่อผูปรับปรงุพนัธุขาว “ธัญสิรนิเตี้ย” 

 

ลำดับ ชื่อ หนวยงาน เปอรเซ็นตการมีสวนรวม 

1. นางสาวศิริพร  กออินทรศักดิ ์ ไบโอเทค สวทช. 30 

2. นายธีรยทุธ  ตูจินดา ไบโอเทค สวทช. 25 

3. นางสาวศิริภา  กออินทรศักดิ ์ ไบโอเทค สวทช. 5 

4. นางสาวธัญพร  อุปธ ิ ไบโอเทค สวทช. 5 

5. นางสาวชนากานต  วงษาพรหม ไบโอเทค สวทช. 25 

6. นางสาวกัญญณชั  ศิริธัญญา นักวิชาการอิสระ 10 
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แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 
 

Thanyasirin RGD05219-12-12-Bx

F1

BC1F1

x

x

BC2F1

BC2F2

BC2F3

BC2F4

BC2F5

ทดสอบความตานทานโรคไหมและโรคขอบใบแหง

๏ทดสอบความตานทานโรคขอบใบแหง
๏MAS

๏คัดเลือกทรงตน

๏MAS

๏MAS

๏MAS

๏MAS

๏คัดเลือกทรงตน

ทดสอบผลผลิตและคุณภาพหุงตม

ปลูก 32 สายพันธุ คัดเลือกมาผสม 7 สายพันธุ

ปลูก 125 สายพันธุ คัดเลือกไว 39 สายพันธุ

ปลูก 1000 ตน คัดตนที่เปน homozygous ได 125 ตน

ปลูก 2340 ตน คัดเลือกไว 30 ตน

BC2F6

Thanyasirin

Thanyasirin

16 สายพันธุ

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2552

ขยายเมล็ด

พ.ศ. 2555

ธัญสิรินเตี้ย (TS2)

(RGD07585-MS55-B-MS21-2-MS2)

ปลูก 106 สายพันธุ คัดเลือกไว 16 สายพันธุ

ทดสอบผลผลิตและคัดเลือกในแปลง

เกษตรทางภาคเหนือจํานวน 16 เบอร

ขาวเหนียว กข6 ตนเต้ียตานทานโรคไหม

และโรคขอบใบแหง

RDG07011

RGD07015-MS3

RGD07585

RGD07585-MS55

RGD07585-MS55-B

RGD07585-MS55-B-MS21

RGD07585-MS55-B-MS21-2

RGD07585-MS55-B-MS21-2-MS2

RGD07585-MS55-B-MS21-2-MS2

RGD07585-MS55-B-MS21-2-MS2

ปลูก 163 ตน คัดเลือกไว 11 ตน ปลอยผสมตัวเอง

 

หมายเหตุ: MAS คือ Marker assisted selection 
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ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ขาว ช่ือวิทยาศาสตร Oryza sativa ‘ Dwarf Thunyasirin (TS2)’ วงศ Poaceae 

พืชลมลุก ขาวเหนียว ไวตอชวงแสง  
 
ลำตน กอต้ัง ลำตนมีความแข็งแรง ไมหักลมงาย เสนผานศูนยกลางลำตน 7 ม.ม. ความสูงของตน

ปานกลาง วัดถึงปลายรวง 118 เซนติเมตร 

 

ใบ ใบเด่ียว รูปแถบ กวาง 1.2 เซนติเมตร ยาว 36.7 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ 

แผนใบไมมีขน กาบใบสีเขียว ลิ้นใบแหลม ยาว 10.4 มิลลิเมตร หูใบสีเขียวออน ขอตอใบสี

เขียวออน ใบสีเขียวเขม มุมใบธงคอนขางต้ังทำมุม 45 องศา กับแนวด่ิง กวาง 1.4 

เซนติเมตร ยาว 35 เซนติเมตร ใบแกชา 

 

ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอแยกแขนง จำนวนรวงตอกอ 23 รวง (ระยะปกดำ 25x25 เซนติเมตร) การ

แตกระแง ถี่ คอรวงยาวปานกลาง 1.5 เซนติเมตร กลีบรองดอก (ดอกยอย 2 ดอกลางที่ลด

รูปเหลือเฉพาะ กาบลาง) สีเขียว ยอดเกสรเพศเมียสีเขียวออน 

 

ผล/เมล็ด ระยะเก็บเกี่ยว รวงยาว 23 เซนติเมตร เปลือกเมล็ดสีน้ำตาล มีขนส้ัน ไมมีหางขาวเปลือกกวาง 

2.7 มิลลิเมตร ยาว 10.29 มิลลิเมตร หนา 2.02 มิลลิเมตร ขาวกลอง รูปรางเรียวยาว สีขาว กวาง 

2.2 มิลลิเมตร ยาว 7.44 มิลลิเมตร หนา 1.8 มิลลิเมตร ขาวขาวมีสีขาวขุน กวาง 2.18 มิลลิเมตร 

ยาว 7.13 มิลลิเมตร หนา 1.61 มิลลิเมตร น้ำหนักขาวเปลือก 1,000 เมล็ด 26 กรัม จำนวนเมล็ด

ตอรวง 200 เมล็ด 

 
ลักษณะอ่ืน ๆ  1. ปริมาณอมิโลสรอยละ 1.21  
 2. คาการสลายตัวในดาง 7 
 3. คาความคงตัวแปงสุก 102 มิลลิเมตร 
 4. ตานทานโรคไหม และตานทานโรคขอบใบแหง 
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ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของขาวพันธุ ธัญสิรินเต้ีย (TS2) 

        ก ตนระยะแตกกอ  ข ตนระยะออกดอก  ค ระยะออกดอก  ง ขาวเปลือก ขาวกลอง ขาวสาร และขาวสาร 

จ เปรียบเทียบการตานทานโรคไหมและขอบใบแหง 

 
ขาวพันธุธัญสิรินเตี้ย (TS2) 

ธัญสิรินเตี้ย   กข6

ก ข 

ค 

จ 

ง 
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ขาวพนัธุซีพนีินจา 1 

 (Oryza sativa ‘CP NINJA 1’) 

 
ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ-สกุล บริษัท เจริญโภคภัณฑเมล็ดพันธุ จํากัด 

ที่อยู เลขที่ 97 ถนนเย็นจิต แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท 02-675-7517 
 
แหลงที่มาและประวัติพันธุ  

 ขาวพันธุ ซีพีนินจา 1 (สายพันธุ JP1730145-1-1-1-2-1) เปนขาวเจา เมล็ดสั้น คลายขาวจา
ปอนิกา (japonica-like) ไมไวตอชวงแสง (ประเภทของพันธุ : พันธุแท) ไดมาจากการผสมพันธุระหวางขาวพันธุ 
กวก.2 เปนพันธุแม กับขาวพันธุในเช้ือพันธุกรรมบริษัทฯ รหัส G2358 เปนพันธุพอ ดำเนินงานปรับปรุงพันธุ ณ 
หนวยงานวิจัยและปรับปรุงพันธุขาว ฟารมกำแพงเพชร (พืชไร) จ.กำแพงเพชร ในปพ.ศ. 2560 ดำเนินการผสม
ขาวเพ่ือผลิตเมล็ดขาวช่ัวรุนที่ 1 (F1) ปพ.ศ. 2561 เดือนพฤษภาคม นำเมล็ดที่ไดจากการผสมไปปลูกเปนตน
ลูกผสมช่ัวรุนที่ 1 (F1) ปพ.ศ. 2561 เดือนธันวาคมนำเมล็ดในช่ัวรุนที่ 2 (F2) มาปลูกและคัดเลือกพันธุดวย
วิธีการคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ ลักษณะที่คัดเลือกไดแก การไมไวตอชวงแสง ตนเต้ีย จำนวนเมล็ดตอรวง
เยอะและอายุสั้น ปลูกจำนวน 1,000 ตน คัดเลือกตนที่ออกดอกเร็วกวาหรือใกลเคียงกับขาวพันธุ กวก. 2 ได
จำนวน 77 ตน ปพ.ศ. 2562 เดือนมีนาคม ปลูกช่ัวรุนที่ 3 (F3) จำนวน 77 สายพันธุ (ปลูก 50 ตน/สายพันธุ) 
คัดเลือกลักษณะตนเต้ีย และขนาดเมล็ดเล็กกวาขาวพันธุ กวก. 2 ไดจำนวน 89 สายพันธุ ปพ.ศ. 2562 เดือน
กรกฏาคมปลูกช่ัวรุนที่ 4 (F4) จำนวน 89 สายพันธุ (ปลูก 50 ตน/สายพันธุ) คัดเลือกจำนวนเมล็ดตอรวง และ
ความสูงนอยกวาขาวพันธุกวก. 2 ไดจำนวน 96 สายพันธุ ปพ.ศ. 2562 เดือนธันวาคม ปลูกช่ัวรุนที่ 5 (F5) 
จำนวน 96 สายพันธุ (ปลูก 100 ตน/สายพันธุ) คัดเลือกลักษณะอายุสั้นและผลผลิตสูง ไดจำนวน 85 สายพันธุ 
ในป พ.ศ. 2563 คัดเลือกพันธุถึงช่ัวรุนที่ 6 (F6) ปลูกจำนวน 85 สายพันธุ (ปลูก 250 ตน/สายพันธุ) คัดเลือก
ลักษณะสายพันธุที่มีเมล็ดขนาดเล็ก และอายุสั้นกวาขาวพันธุกวก. 2 ผลผลิตสูงเทียบเทาขาวพันธุกวก. 2 และ
คัดเลือกสายพันธุที่มีขาวสารเมล็ดเล็ก ใส ทองไขนอย ขาวสุกมีความเหนียวนุม ไดจำนวน 8 สายพันธุ เพ่ือ
ทดสอบผลผลิตในระดับ AYT จากน้ันปพ.ศ. 2562-2563 ปลูกทดสอบระดับ Advance Yield Trial (AYT) 
ภายในสถานีวิจัยกำแพงเพชรและเชียงราย ฤดูนาป-นาปรัง และปลูกประเมินผลผลิตระดับแปลงขนาดใหญ 
(On-Farm) ณ ฟารมเชียงราย อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ในป พ.ศ. 2563 ไดพันธุที่มีลักษณะตนเต้ีย อายุเก็บเก่ียว
สั้น ขาวสารเมล็ดเล็ก ใส ทองไขนอย ขาวสุกมีความเหนียวนุม 



12 
 

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

 
ป พ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

ธ.ค. 2560 ขาวพันธุ กวก.2 x ขาวพันธุ G2358  หนวยงานวิจัยและ 
  ปรับปรุงพันธุขาว 

ฟารมกำแพงเพชร 
(พืชไร) จ.

กำแพงเพชร 

พ.ค. 2561   F1 
 Ⓧ   คัดเลือกแบบบันทึกประวัติ 

ธ.ค. 2561  F2   
 Ⓧ  ปลูก 1,000 ตน คดัเลือกได 77 ตน 

มี.ค. 2562  F3  
 Ⓧ  ปลูก 77 สายพันธุ คัดเลอืกตนเต้ีย เมล็ดเล็ก ได 89 สายพันธุ 

ก.ค. 2562  F4 
 Ⓧ ปลูก 89 สายพันธุ คดัเลอืกจำนวนเมล็ดตอรวงและความสูง ได 96 สายพนัธุ 

ธ.ค. 2562  F5 
 Ⓧ ปลูก 96 สายพันธุ คัดเลอืกลักษณะอายุสั้นและผลผลิตสูง ได 85 สายพันธุ 

เม.ย. 2563  F6 
 ปลูก 85 สายพันธุ คัดเลอืกขาวสารเมลดเล็ก ทองไขนอย ขาวสุกนุมได 8 สายพันธุ  

2563 ปลูกทดสอบAYT ฤดูนาป-นาปรัง 
และปลูกประเมินผลผลิตระดับแปลงขนาดใหญ 

สถานีวิจัยเชียงราย 
จ.เชียงราย และ 
ฟารมเชียงราย อ.
ขุนตาล จ.เชียงราย 

 
ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ขาว ช่ือวิทยาศาสตร Oryza sativa ‘CP NINJA 1’ วงศ Poaceae พืชลมลุก  

ขาวเจา ไมไวตอชวงแสง  
 
ลำตน กอต้ัง ความสูงหลังออกดอกแลว 20-25 วัน วัดถึงปลายรวง 100 เซนติเมตร ปลองสีเขียว 

 

ใบ ใบเด่ียว รูปแถบ กวางเฉลี่ย 1.20 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 41.80 เซนติเมตร มุมปลายใบต้ังตรง-

เอน นอยกวา 90 องศา แผนใบสีเขียว มีขนบาง กาบใบสีเขียว ลิ้นใบสีขาว ปลายแหลม ยาว

เฉลี่ย 15.00 มิลลิเมตร หูใบสีเขียวออน ขอตอใบสีเขียวออน แผนใบสีเขียว มุมใบธงปาน

กลาง กวางเฉลี่ย 1.40 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 31.00 เซนติเมตร ใบแกชา 

 

ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอแยกแขนง จำนวนรวงตอกอเฉลี่ย 11 รวง ลักษณะรวงปานกลาง การแตก

ระแงปานกลาง คอรวงยาว สีกลีบรองดอกสีฟาง ความยาวกลีบรองดอก 1.60 มิลลิเมตร ยอด

เกสรเพศเมียสีขาว ปลายยอดดอกสีขาว   
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ผล/เมล็ด รวงยาวเฉลี่ย 22.50 เซนติเมตร เปลือกเมล็ด (กาบลางและกาบบน) สีฟาง มีขนบนเปลือก

สวนปลายเมล็ด ไมมีหาง ยอดเมล็ดสีฟาง ขาวเปลือกกวางเฉลี่ย 3.03 มิลลิเมตร ยาวเฉลี่ย 

7.59 มิลลิเมตร หนาเฉลี่ย 2.23 มิลลิเมตร รูปรางปอม กวางเฉลี่ย 2.82 มิลลิเมตร ยาว

เฉลี่ย 5.12 มิลลิเมตร หนาเฉลี่ย 2.02 มิลลิเมตร ขาวขาว กวางเฉลี่ย 2.64 มิลลิเมตร ยาว

เฉลี่ย 4.98 มิลลิเมตร หนาเฉลี่ย 1.85 มิลลิเมตร ขาวกลองสีน้ำตาลออน การเปนทองไข

นอย น้ำหนักขาวเปลือก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 25.75 กรัม จำนวนเมล็ดดีตอรวงเฉลี่ย 110 

เมล็ด การติดเมล็ดรอยละ 85  การรวงของเมล็ดนอยกวารอยละ 1 

 
ลักษณะอ่ืน ๆ  1. ผลผลิตเฉลี่ย 760 กิโลกรัมตอไร ศักยภาพพันธุ 1,000 กิโลกรัมตอไร 
 2. อายุเก็บเกี่ยว 95 วันหลังแชเมล็ด ในฤดูนาป อายุเก็บเก่ียว 110 วันหลังแชเมล็ด ในฤดู

นาปรัง โดยวิธีการปกดำ 
 3. ปริมาณอมิโลส รอยละ 17.15  ความคงตัวแปงสุกออน ระยะทางน้ำแปงไหล 80 

มิลลิเมตร คาการสลายตัวในดางเทากับ 7.0 อุณหภูมิแปงสุกต่ำ 
 (ตรวจสอบโดย : ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี) 
 4. เหมาะสำหรับปลูกในเขตชลประทาน ภาคเหนือ ชวงปลูกที่เหมาะสม คือ ปกดำชวงเดือน   
                      พฤศจิกายน – ธันวาคม 
 5. ศักยภาพผลผลิตจะลดลงชวงฤดูนาป 
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ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของขาวพันธุ ซีพีนินจา 1  

        ก-ข ทรงตน  ค รวง  ง ขาวสาร ขาวเปลือกและขาวกลอง จ ขาวสาร 

 
ขาวพันธุซีพีนินจา 1  
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ขาวพนัธุซีพีไรซ 15 

(Oryza sativa ‘CPRICE 15’) 

 
ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ-สกุล บริษัท เจริญโภคภัณฑเมล็ดพันธุ จํากัด 

ที่อยู เลขที่ 97 ถนนเย็นจิต แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท 02-675-7517 
 
แหลงที่มาและประวัติพันธุ  

 ขาวพันธุ ซีพีไรซ 15 (สายพันธุ F1631505-1-43-3-3-1-1) เปนขาวเจา ขาวหอม ไวตอชวง
แสง (ประเภทของพันธุ : พันธุแท) ไดจากการผสมพันธุระหวางขาวเจาสายพันธุขาวดอกมะลิ 105 เปนพันธุแม 
และสายพันธุ CPFR 23 เปนพันธุพอ ดำเนินการปรับปรุงพันธุ ณ หนวยงานวิจัยและปรับปรุงพันธุขาว ฟารม
กำแพงเพชร (พืชไร) อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร โดยดำเนินการผสมขาวเพ่ือผลิตเมล็ดขาวช่ัวรุนที่ 1 
(F1)  ในฤดูนาป ปพ.ศ. 2559 และนำเมล็ดที่ไดจาการผสมเกสรปลูกเปนตนลูกผสมช่ัวรุนที่ 1 (F1)  ปพ.ศ. 
2560 เดือนมิถุนายน ปลูกช่ัวรุนที่ 2 (F2) ปลูกและคัดเลือกพันธุดวยวิธีการคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ จำนวน 
1,000 ตน คัดเลือกตนที่มีลักษณะไวแสง และตนเต้ียกวาขาวพันธุหอมมะลิ 105 ไดจำนวน 54 ตน ปพ.ศ. 
2560 เดือนพฤศจิกายน ปลูกช่ัวรุนที่ 3 (F3) จำนวน 54 สายพันธุ (ปลูก 50 ตน/สายพันธุ) คัดเลือกลักษณะไว
แสง เมล็ดยาวและติดเมล็ดดี ไดจำนวน 56 สายพันธุ ปพ.ศ. 2561 เดือนกรกฎาคม ปลูกช่ัวรุนที่ 4 (F4) จำนวน 
56 สายพันธุ (ปลูก 50 ตน/สายพันธุ) คัดเลือกลักษณะรวงยาว เมล็ดเรียวยาวใกลเคียงขาวพันธุหอมมะลิ และ
มีจำนวนเมล็ดตอรวงมาก ไดจำนวน 77 สายพันธุ ปพ.ศ. 2561 เดือนพฤศจิกายน ปลูกช่ัวรุนที่ 5 (F5) จำนวน 
77 สายพันธุ (ปลูก 100 ตน/สายพันธุ) คัดเลือกลักษณะไวแสง ตนเต้ีย และมีความสม่ำเสมอ ไดจำนวน 43 
สายพันธุ ปพ.ศ. 2563 เดือนมกราคม ปลูกช่ัวรุนที่ 6 (F6) จำนวน 43 สายพันธุ (ปลูก 100 ตน/สายพันธุ) 
คัดเลือกลักษณะไวแสง ตนเต้ีย และใหผลผลิตสูงกวาขาวพันธุหอมมะลิ 105 ไดจำนวน 27 สายพันธุ จนกระทั่ง
ในป พ.ศ. 2563 ไดคัดเลือกพันธุถึงช่ัวรุนที่ 7 (F7) ไดสายพันธุ F1631505-1-43-3-3-1-1 ที่มีลักษณะตนเต้ีย มี
กลิ่นหอม (2AP เทากับ 0.58 mg/kg) ความนุมใกลเคียงหอมมะลิ และปลูกทดสอบระดับ AYT ภายในสถานี
วิจัย ฟารมเชียงราย อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ฤดูนาป ปพ.ศ. 2562 และ ป พ.ศ.2563 และปลูกประเมินผลผลิต
แปลงใหญ (On Farm) ณ ฟารมกำแพงเพชร อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ฟารมเชียงราย อ.ขุนตาล จ.
เชียงราย และ อ.แมริม จ.เชียงใหม ใน ฤดูนาปพ.ศ. 2563 
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แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 
 

ป พ.ศ. การดำเนินการ สถานที ่
มิ.ย. 2559       ขาวดอกมะลิ 105 x ขาวพันธุ CPFR 23 หนวยงานวิจัยและ 

  ปรบัปรุงพันธุขาว 
ฟารมกำแพงเพชร 

(พืชไร) จ.
กำแพงเพชร 

ธ.ค. 2559  F1 
 Ⓧ  คัดเลือกแบบบันทึกประวัติ 

มิ.ย. 2560 F2   
 Ⓧ ปลูก 1,000 ตน คัดเลือกได 54 ตน 

พ.ย. 2560 F3  
 Ⓧ ปลูก 54 สายพันธุ คัดเลอืกลักษณะไวแสง เมล็ดยาว ได 56 สายพนัธุ 

ก.ค. 2561 F4 
 Ⓧ ปลูก 56 สายพันธุ คัดเลอืกรวงยาว เมล็ดเรียวยาว ได 77 สายพนัธุ 

พ.ย. 2561 F5 
 Ⓧ ปลูก 77 สายพันธุ คัดเลอืกลักษณะไวแสง ตนเต้ีย ได 43 สายพันธุ 

ม.ค. 2563 F6 
                   ปลูก 43 สายพันธุ คัดเลอืกลักษณะไวแสง ตนเต้ีย และใหผลผลิตสูง ได 27 สายพันธุ 

ก.ค. 2563                              F7 

Ⓧ ปลูก 27 สายพันธุคดัเลือกลักษณะตนเต้ีย ผลผลิตสูง เรียวยาว เมล็ดใส ไมมีทองไข และมกีลิ่นหอม 

2563 ปลูกทดสอบAYT ฤดูนาป-นาปรัง 
และปลูกประเมินผลผลิตระดับแปลงขนาดใหญ 

สถานีวิจัยเชียงราย 
จ.เชียงราย และ 
ฟารมเชียงราย อ.
ขุนตาล จ.เชียงราย 

 
 

ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 
 
ชนดิ/ประเภท ช่ือไทย ขาว ช่ือวิทยาศาสตร Oryza sativa ‘CPRICE 15’ วงศ Poaceae พืชลมลุก  

ขาวเจา ขาวหอม  
 (2AP เทากับ 0.58) ไวตอชวงแสง 
 
ลำตน ทรงกอต้ัง ความสูงเฉลี่ย 79.20 เซนติเมตร ปลองสีเขียว 

 

ใบ ใบเด่ียว รูปแถบ กวางเฉลี่ย 1.42 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 47.40 เซนติเมตร มุมปลายใบต้ังตรง 

แผนใบมีขนบาง กาบใบสีเขียว ลิ้นใบสีขาว ปลายแฉก ยาวเฉลี่ย 23.00 มิลลิเมตร หูใบสีเขียว

ออน ขอตอใบสีเขียวออน ใบสีเขียว มุมใบธงต้ังตรง กวางเฉลี่ย 1.60 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 

45.50 เซนติเมตร ใบแกชา 
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ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอแยกแขนง จำนวนรวงตอกอเฉลี่ย 9 รวง ลักษณะรวงปานกลาง การแตกระแง

ปานกลาง คอรวงโผลพนพอดี สีกลีบรองดอกสีฟาง ความยาวกลีบรองดอก 3.0 มิลลิเมตร 

ยอดเกสรเพศเมียสีขาว ปลายยอดดอกสีขาว   

 

ผล/เมล็ด รวงยาวเฉลี่ย 25.00 เซนติเมตร เปลือกเมล็ด (กาบลางและกาบบน) สีฟาง มีขนสั้น ไมมีหาง 

ปลายสีฟาง ขาวเปลือกกวาง เฉลี่ย 2.33 มิลลิเมตร ยาวเฉลี่ย 10.60 มิลลิเมตร หนาเฉลี่ย 

1.93 มิลลิเมตร ขาวกลองกวาง เฉลี่ย 2.17 มิลลิเมตร ยาวเฉลี่ย 7.39 มิลลิเมตร หนาเฉลี่ย 

1.71 มิลลิเมตร ขาวขาวกวาง เฉลี่ย 2.13 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 7.11 เซนติเมตร หนาเฉลี่ย 

1.59 มิลลิเมตร น้ำหนัก ขาวเปลือก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 27.82 กรัม จำนวนเมล็ดดีตอรวง

เฉลี่ย 108 เมลด็ การติดเมล็ดรอยละ 75.12  การรวงของเมล็ดรอยละ 6-25  

 
ลักษณะอ่ืน ๆ  1. ผลผลิตเฉลี่ย 715 กิโลกรัมตอไร ศักยภาพผลผลิต 800 กิโลกรัมตอไร (ความช้ืนรอยละ 15) 
 2. ปลูกที่จังหวัดกำแพงเพชร ออกดอกประมาณวันที่ 20 ตุลาคม และ จ.เชียงราย ออกดอก

ประมาณวันที่ 15 ตุลาคม 
 3. คุณภาพทางเคมี ปริมาณอมิโลสรอยละ 15.63  ความคงตัวแปงสุกแข็ง ระยะทางน้ำแปง

ไหล 30 มิลลิเมตร คาการสลายตัวในดางเทากับ 7.0 อุณหภูมิแปงสุกต่ำ  
 (ตรวจสอบโดย : ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110) 
 4. ขาวตนรอยละ 59.59 แกลบรอยละ 25.50 รำรอยละ 6.56  

5. อายุเก็บเกี่ยวสั้น ตนเต้ีย ทนตอการหักลม 

6. ปริมาณอมิโลสต่ำ ขาวสุกนุม มีกลิ่นหอม (คา 2AP เทากับ 0.58 mg/kg) ความนุม

ใกลเคียงหอมมะล ิ(ตรวจสอบโดย : อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพ่ือสถาบันอาหาร) 

 7. ออนแอตอการเขาทำลายของแมลงบ่ัว  
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ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของขาวพันธุซีพีไรซ 15  

ก-ข ทรงตน  ค รวง  ง-ฉ ขาวเปลือก ขาวกลอง และขาวสาร 

 

ขาวพันธุซีพีไรซ 15 

 

ก ข 

ค 

จ ฉ ง 
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ขาวพนัธุซีพีไรซ 16  

(Oryza sativa ‘CPRICE 16’) 

 
ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ-สกุล บริษัท เจริญโภคภัณฑเมล็ดพันธุ จํากัด 

ที่อยู เลขที่ 97 ถนนเย็นจิต แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท 02-675-7517 
 
แหลงที่มาและประวัติพันธุ  

 ขาวพันธุ ซีพีไรซ 16 (สายพันธุ GN1530305-1-1-1-1-1-1-1) เปนขาวเหนียว ไมไวตอชวง
แสง (ประเภทพันธุ : พันธุแท) ไดจากการผสมพันธุระหวางขาวเหนียวสายพันธุ กข 6 ตนเต้ีย เปนพันธุแม และ
ขาวเหนียวสายพันธุ หอมสกล เปนพันธุพอ ดำเนินการปรับปรุงพันธุ ณ หนวยงานวิจัยและปรับปรุงพันธุขาว 
ฟารมกำแพงเพชร (พืชไร) อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร โดยดำเนินการผสมขาวเพ่ือผลิตเมล็ดขาวช่ัวรุน
ที่ 1 (F1) ในฤดูนาปรัง ปพ.ศ. 2558 และนำเมล็ดที่ไดจาการผสมเกสรปลูกเปนตนลูกผสมช่ัวรุนที่ 1 (F1) ในป
พ.ศ. 2559 เดือนตุลาคม ปลูกช่ัวรุนที่ 2 (F2) ปลูกและคัดเลือกพันธุ ดวยวิธีการคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ 
ปลูกจำนวน 1,000 ตน คัดเลือกตนที่มีลักษณะไมไวตอชวงแสง และติดเมล็ดดี ไดจำนวน 58 ตน ปพ.ศ. 2560 
เดือนมกราคม ปลูกช่ัวรุนที่ 3 (F3) จำนวน 58 สายพันธุ (ปลูก 50 ตน/สายพันธุ) คัดเลือกตนที่มีลักษณะไมไว
ตอชวงแสง และจำนวนเมล็ดตอรวงมาก ไดจำนวน 114 ตน ปพ.ศ. 2560 เดือนกรกฎาคม ปลูกช่ัวรุนที่ 4 (F4) 
จำนวน 114 สายพันธุ (ปลูก 50 ตน/สายพันธุ) คัดเลือกตนที่มีลักษณะไมไวตอชวงแสง ตนเต้ีย แตกกอดี รวง
ยาวและติดเมล็ดดี ไดจำนวน 66 สายพันธุ ปพ.ศ. 2561 เดือนมีนาคม ปลูกลูกผสมช่ัวรุนที่ 5 (F5) จำนวน 66 
สายพันธุ (ปลูก 100 ตน/สายพันธุ) คัดเลือกสายพันธุที่มีผลผลิตสูงกวาพันธุ กข 6 ตนเต้ีย และมีความ
สม่ำเสมอ ไดจำนวน 32 สายพันธุ ปพ.ศ. 2561 เดือนพฤศจิกายน ปลูกลูกผสมช่ัวรุนที่ 6 (F6) จำนวน 32 สาย
พันธุ (ปลูก 150 ตน/สายพันธุ) คัดเลือกสายพันธุที่ใหผลผลิตสูง และไมหักลม ไดจำนวน 20 สายพันธุ ป พ.ศ. 
2562 เดือนพฤษภาคม ปลูกลูกผสมช่ัวรุนที่ 7 (F7) จำนวน 20 สายพันธุ (ปลูก 150 ตน/สายพันธุ) คัดเลือก
สายพันธุที่มีคุณภาพการบริโภคใกลเคียงกับ CP888 ไดจำนวน 8 สายพันธุ ปพ.ศ. 2562 เดือนธันวาคม ปลูก
ลูกผสมช่ัวรุนที่ 8 (F8) จำนวน 8 สายพันธุ (ปลูก 250 ตน/สายพันธุ) คัดเลือกสายพันธุที่มีเปอรเซนตขาวตนสูง 
เมื่อขัดสีแลวขาวสารขาวสวย  ไดจำนวน 3 สายพันธุ เพ่ือทดสอบผลผลิตในระดับ AYT ไดสายพันธุ 
GN1530305-1-1-1-1-1-1-1 ที่มีลักษณะตนเต้ีย ความนุมใกลเคียงกับขาวเหนียวพันธุซีพีไรซ 888 ขัดสีมีความ
ขาว และผลผลิตสูง มาปลูกทดสอบระดับ AYT ภายในสถานีวิจัย ฟารมกำแพงเพชรและฟารมเชียงราย ฤดูนา
ป-นาปรัง ปพ.ศ. 2562 และ ปพ.ศ.2563 และปลูกประเมินผลผลิตแปลงขนาดใหญ (On-Farm) ณ ฟารม
กำแพงเพชร อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร และ ฟารมเชียงราย อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ในปพ.ศ. 2563   
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แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

 

ป พ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่
ก.ค. 2558           ขาวพันธุ กข 6 x ขาวเหนียวพันธุ หอมสกล หนวยงานวิจยัและ 

  ปรับปรุงพันธุขาว 
ฟารมกำแพงเพชร 

(พืชไร) จ.
กำแพงเพชร 

ธ.ค. 2568  F1 
 Ⓧ  คัดเลือกแบบบันทึกประวัติ 

ต.ค. 2559 F2   
 Ⓧ ปลูก 1,000 ตน คัดเลือกลักษณะไมไวแสง ได 58 สายพนัธุ 

ม.ค. 2560 F3  
 Ⓧ ปลูก 58 ตน คัดเลอืกลักษณะไมไวแสง เมล็ดยาว ได 114 สายพนัธุ 

ก.ค. 2560 F4 
 Ⓧ ปลูก 114 ตน คัดเลอืกตนเต้ีย รวงยาว เมล็ดเรยีวยาว ได 66 สายพันธุ 

มี.ค. 2561 F5 
 Ⓧ ปลูก 66 สายพันธุ คัดเลอืกผลผลิตสูง ตนเต้ีย ได 32 สายพันธุ 

พ.ย. 2561 F6 
 Ⓧ ปลูก 32 สายพันธุ คัดเลอืกลักษณะผลผลติสูง ได 20 สายพันธุ 

พ.ค. 2562                              F7 

Ⓧ ปลูก 20 สายพันธุ คัดเลอืกคุณภาพการบรโิภคใกลเคียงกับ CP888 ได 8 สายพนัธุ 

ธ.ค. 2562  F8 
 Ⓧ ปลูก 8 สายพนัธุ คดัเลือกตนที่เปอรเซนตขาวตนสูง เมือ่ขัดสีแลวขาวสารขาวสวย  ไดจำนวน 3 สายพันธุ 

2563 ปลูกทดสอบAYT ฤดูนาป-นาปรัง 
และปลูกประเมินผลผลิตระดับแปลงขนาดใหญ 

สถานีวิจัยเชียงราย 
จ.เชียงราย และ 
ฟารมเชียงราย อ.
ขุนตาล จ.เชียงราย 

 

ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ขาว ช่ือวิทยาศาสตร Oryza sativa ‘CPRICE 16’ วงศ Poaceae พืชลมลกุ  

ขาวเหนียว ไมไวตอชวงแสง 
 
ลำตน ทรงกอต้ัง ความสูงเฉลี่ย 152.00 เซนติเมตร ปลองสีเขยีว 

 

ใบ ใบเด่ียว รูปแถบ กวางเฉลี่ย 1.60 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 56.00 เซนติเมตร มุมปลายใบต้ังตรง 

แผนใบมีขนบาง กาบใบสีเขียว ลิ้นใบสีขาว ปลายแฉก ยาวเฉลี่ย 12.00 มิลลิเมตร หูใบสีเขียว

ออน ขอตอใบสีเขียวออน มุมใบธงต้ังตรง กวางเฉลี่ย 2.00 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 55.00 

เซนติเมตร ใบแกชา 
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ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอแยกแขนง จำนวนรวงตอกอเฉลี่ย 9 รวง การแตกระแงปานกลาง คอรวงยาว 

สีกลีบรองดอกสีฟาง ยอดเกสรเพศเมยีสีขาว ปลายยอดดอกสีขาว  

 

ผล/เมล็ด รวงยาวเฉลี่ย 30.00 เซนติเมตร เปลือกเมล็ด สีฟางกระน้ำตาล มีขนสั้น ไมมีหาง ยอดเมล็ด

สีฟาง ขาวเปลือกกวางเฉลี่ย 2.43 มิลลิเมตร ยาวเฉลี่ย 10.53 มิลลิเมตร หนาเฉลี่ย 2.01 

มิลลิเมตร ขาวกลองกวางเฉลี่ย 2.18 มิลลิเมตร ยาวเฉลี่ย 7.19 มิลลิเมตร หนาเฉลี่ย 1.82 

มิลลิเมตร ขาวขาวกวางเฉลี่ย 2.15 มิลลิเมตร ยาวเฉลี่ย 7.17 มิลลิเมตร หนาเฉลี่ย 1.71 

มิลลิเมตร น้ำหนักขาวเปลือก 1,000 เมล็ดเฉลี่ย 26.79 กรัม จำนวนเมล็ดดีตอรวงเฉลี่ย 

171 เมล็ด การติดเมล็ดรอยละ 91.00  การรวงของเมล็ดรอยละ 6-25  

 
ลักษณะอ่ืนๆ 1. ผลผลิตเฉลี่ย 812 กิโลกรัมตอไร ศักยภาพพันธุ 1,100 กิโลกรัมตอไร (ความช้ืนรอยละ 15) 

 2. อายุ  118 วันหลังแชขาว (ฤดูนาปรัง)  อายุ 107 วันหลังแชขาว (ฤดูนาป) โดยวิธีการปกดำ 

3. คุณภาพทางเคมี ปริมาณอมิโลส 5.91  ความคงตัวแปงสุกออน ระยะทางน้ำแปงไหล 98 

มิลลเิมตร คาการสลายตัวในดางเทากับ 7.0 อุณหภูมิแปงสุกต่ำ 

 (ตรวจสอบโดย : ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110) 

 4. ขาวตนรอยละ 53.12  แกลบรอยละ 25.69 รำรอยละ 8.13  

5. สีเปลือกเมล็ดสีฟางกระน้ำตาล 

6. สามารถปลกูไดทุกสภาพแวดลอม ไมไวตอชวงแสง 

 7. ออนแอตอการเขาทำลายของแมลงบ่ัว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของขาวพันธุซีพีไรซ 16  

ก ทรงตน  ข รวง  ค-จ ขาวเปลือก ขาวกลองและขาวสาร 

 

ขาวพันธุซีพีไรซ 16 

ก 

 

ข 

จ ค ง 
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ขาวพนัธุซีพไีรซ 20  

(Oryza sativa ‘CPRICE 20’) 

 
ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ-สกุล บริษัท เจริญโภคภัณฑเมล็ดพันธุ จํากัด 

ที่อยู เลขที่ 97 ถนนเย็นจิต แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท 02-675-7517 
 
แหลงที่มาและประวัติพันธุ  

 ขาวพันธุ ซีพีไรซ 20 (สายพันธุ GN1530303-1-3-2-6-3-1) เปนขาวเหนียว ไมไวตอชวงแสง 
(ประเภทพันธุ : พันธุแท) ไดจากการผสมพันธุระหวางขาวเหนียวสายพันธุ กข 6 เปนพันธุแม และขาวเหนียว
สายพันธุ กข 10 เปนพันธุพอ ดำเนินการปรับปรุงพันธุ ณ หนวยงานวิจัยและปรับปรุงพันธุขาว ฟารม
กำแพงเพชร (พืชไร) อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร โดยดำเนินการผสมขาวเพ่ือผลิตเมล็ดขาวช่ัวรุนที่ 1 
(F1) ในฤดูนาปรัง ป พ.ศ. 2558 และนำเมล็ดที่ไดจาการผสมเกสรปลูกเปนตนลูกผสมช่ัวรุนที่ 1 (F1) ปพ.ศ. 
2559 เดือนกรกฎาคม ปลูกช่ัวรุนที่ 2 (F2) ปลูกและคัดเลือกพันธุ ดวยวิธีการคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ 
จำนวน 1,000 ตน คัดเลือกตนที่มีลักษณะไมไวตอชวงแสง ตนเต้ีย ไดจำนวน 52 ตน ปพ.ศ. 2559 เดือน
ธันวาคม ปลูกช่ัวรุนที่ 3 (F3) ปลูกจำนวน 52 สายพันธุ (ปลูก 50 ตน/สายพันธุ) คัดเลือกตนที่มีลักษณะไมไว
ตอชวงแสง ตนเต้ีย และติดเมล็ดดี ไดจำนวน 116 สายพันธุ ปพ.ศ. 2560 เดือนกันยายน ปลูกช่ัวรุนที่ 4 (F4) 
ปลูกจำนวน 116 สายพันธุ (ปลูก 50 ตน/สายพันธุ) คัดเลือกตนที่มีลักษณะไมไวตอชวงแสง ตนเต้ีย แตกกอดี 
และเมล็ดยาว ไดจำนวน 73 สายพันธุ ปพ.ศ. 2561 เดือนกรกฎาคม ปลูกช่ัวรุนที่ 5 (F5) ปลูกจำนวน 73 สาย
พันธุ (ปลูก 100 ตน/สายพันธุ) คัดเลือกสายพันธุที่มีความสม่ำเสมอ และใหผลผลิตสูง ไดจำนวน 44 สายพันธุ 
ปพ.ศ. 2561 เดือนธันวาคม ปลูกช่ัวรุนที่ 6 (F6) ปลูกจำนวน 44 สายพันธุ (ปลูก 150 ตน/สายพันธุ) คัดเลือก
สายพันธุที่ตนเต้ีย เมล็ดยาว และใหผลผลิตสูงกวาพันธุ กข 6 ไดจำนวน 19 สายพันธุ จนกระทั่งในปพ.ศ. 2562 
เดือนกรกฎาคม ไดคัดเลือกพันธุถึงช่ัวรุนที่ 7 (F7)  ไดสายพันธุ GN1530303-1-3-2-6-3-1 ที่มีลักษณะตนเต้ีย 
ความนุมใกลเคียงขาวเหนียวพันธุซีพีไรซ 888 และผลผลิตสูง มาปลูกทดสอบระดับ AYT ภายในสถานีวิจัย 
ฟารมกำแพงเพชร และฟารมเชียงราย ฤดูนาป ปพ.ศ. 2562 และ ฤดูนาปรัง ปพ.ศ. 2563 และปลูกประเมินผล
ผลิตแปลงขนาดใหญ (On-Farm) ณ ฟารมเชียงราย อ.ขุนตาล จ.เชียงราย และ อ.แมริม จ.เชียงใหม ฤดูนาป ป
พ.ศ. 2563 
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แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

 

ป พ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่
ก.ค. 2558          ขาวพันธุ กข 6  x ขาวพันธุ กข 10 หนวยงานวิจัยและ 

  ปรับปรุงพันธุขาว 
ฟารมกำแพงเพชร 

(พืชไร) จ.
กำแพงเพชร 

ธ.ค. 2558  F1 
 Ⓧ  คัดเลือกแบบบันทึกประวัติ 

ก.ค. 2559 F2   
 Ⓧ ปลูก 1,000 สายพนัธุ คัดเลือกลักษณะไมไวแสง ได 52 สายพนัธุ 

ธ.ค. 2559 F3  
 Ⓧ ปลูก 52 สายพนัธุ คัดเลอืกลักษณะไมไวแสง ตนเต้ีย ได 116 สายพนัธุ 

ก.ย. 2560 F4 
 Ⓧ ปลูก 116 สายพนัธุ คัดเลอืกลักษณะไมไวแสง เมลด็ยาว ได 73 สายพนัธุ 

ก.ค. 2561 F5 
 Ⓧ ปลูก 73 สายพันธุ ดูความสม่ำเสมอ และใหผลผลิตสูง ได 44 สายพนัธุ 

ธ.ค. 2561 F6 
 Ⓧ ปลูก 44 สายพันธุ คัดเลอืกตนเต้ีย เมล็ดยาว ได 19 สายพันธุ 

ก.ค. 2562                              F7 

Ⓧ ปลูก 19 สายพันธุ คัดเลอืกคุณภาพการบรโิภคใกลเคียงกับ CP888 ได 7 สายพนัธุ 

2562-
2563 

ปลูกทดสอบAYT ฤดูนาป-นาปรัง 
และปลูกประเมินผลผลิตระดับแปลงขนาดใหญ 

สถานีวิจัยเชียงราย 
จ.เชียงราย และ 
ฟารมเชียงราย อ.
ขุนตาล จ.เชียงราย 

 
ลักษณะประจำพนัธุทางพฤกษศาสตร 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ขาว ช่ือวิทยาศาสตร Oryza sativa ‘CPRICE 20’ วงศ Poaceae พืชลมลุก  

ขาวเหนียว ไมไวตอชวงแสง 
 
ลำตน ทรงกอต้ัง ความสูงเฉลี่ย 100.50 เซนติเมตร ปลองสีเหลืองออน 

 

ใบ ใบเด่ียว รูปแถบ กวางเฉลี่ย 1.70 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 64.00 เซนติเมตร มุมปลายใบต้ังตรง 

แผนใบมีขนบาง กาบใบสีเขียว ลิ้นใบสีขาว ปลายแฉก ยาวเฉลี่ย 14.00 มิลลิเมตร หูใบสีเขียว

ออน ขอตอใบสีเขียวออน มุมใบธงต้ังตรง กวางเฉลี่ย 2.00 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 55.00 

เซนติเมตร ใบแกชา 

 

ดอก ชอดอกแบบชอแยกแขนง จำนวนรวงตอกอเฉลี่ย 10 รวง การแตกระแงปานกลาง คอรวงยาว 

สีกลีบรองดอกสีฟาง ยอดเกสรเพศเมียสีขาว ปลายยอดดอกสีขาว  
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ผล/เมล็ด รวงยาวเฉลี่ย 25.35 เซนติเมตร เปลือกเมล็ด สีฟางกระน้ำตาล มีขนสั้น ขาวบางเมล็ดมีหาง

สั้น ยอดเมล็ดสีฟาง ขาวเปลือก กวางเฉลี่ย 2.34 มิลลิเมตร ยาวเฉลี่ย 10.97 มิลลิเมตร 

หนาเฉลี่ย 1.91 มิลลิเมตร ขาวกลอง กวางเฉลี่ย 2.12 มิลลิเมตร ยาวเฉลี่ย 7.65 มิลลิเมตร 

หนาเฉลี่ย 1.74 มิลลิเมตร ขาวขาว กวางเฉลี่ย 2.24 มิลลิเมตร ยาวเฉลี่ย 7.31 มิลลิเมตร 

หนาเฉลี่ย 1.73 มิลลิเมตร น้ำหนักขาวเปลือก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 30.30 กรัม จำนวนเมล็ด

ดีตอรวงเฉลี่ย 113 เมล็ด การติดเมลด็รอยละ 82 การรวงของเมล็ดรอยละ 6-25  

 
ลักษณะอ่ืนๆ 1. ผลผลิตเฉลี่ย 837 กิโลกรัมตอไร ศักยภาพผลผลิต 900 กิโลกรัมตอไร (ความช้ืนรอยละ 15) 
 2. อายุ  131 วันหลังแชขาว (ฤดูนาปรัง) อายุ 120 วันหลังแชขาว (ฤดูนาป) โดยวิธีการปกดำ 

3. คุณภาพทางเคมี ปริมาณอมิโลสรอยละ 5.38 ความคงตัวแปงสุกออน ระยะทางน้ำแปง
ไหล 98 มิลลิเมตร คาการสลายตัวในดางเทากับ 7.0 อุณหภูมิแปงสุกต่ำ 

 (ตรวจสอบโดย : ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110) 
 4. ขาวตนรอยละ 58.50 แกลบรอยละ 25.75  รำรอยละ 7.47  

5. สีเปลือกเมล็ดสีฟางกระน้ำตาล การติดเมล็ดดี 

 6. ออนแอตอการเขาทำลายของแมลงบ่ัว  

 7. ออนแอตอโรคใบไหม 
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ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของขาวพันธุซีพีไรซ 20  

ก ทรงตน  ข รวง  ค-จ ขาวสาร ขาวกลองและขาวเปลือก 

 

ขาวพันธุซีพีไรซ 20  

ก 

ก 

ข 

จ ค ง 
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ขาวพนัธุเบญจนิล 6 

(Oryza sativa ‘Benjanil 6’) 

 
ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ-สกุล บริษัท เจริญโภคภัณฑเมล็ดพันธุ จํากัด 

ที่อยู เลขที่ 97 ถนนเย็นจิต แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท 02-675-7517 
 
แหลงที่มาและประวัติพันธุ  

 ขาวพันธุ เบญจนิล 6 (สายพันธุ S1730310-1-49-2-1-1) เปนขาวเจา ไมไวตอชวงแสง 
(ประเภทของพันธุ : พันธุแท) ไดจากการปรับปรุงพันธุระหวางขาวเจาสายพันธุไรซเบอรรี เปนพันธุแม และสาย
พันธุซีพีไรซ 999 เปนพันธุพอ ดำเนินการปรับปรุงพันธุ ณ หนวยงานวิจัยและปรับปรุงพันธุขาว ฟารม
กำแพงเพชร (พืชไร) อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร โดยดำเนินการผสมขาวเพ่ือผลิตเมล็ดขาวช่ัวรุนที่ 1 
(F1) ในฤดูนาปรัง ปพ.ศ. 2560 และนำเมล็ดที่ไดจาการผสมเกสรปลูกเปนตนลูกผสมช่ัวรุนที่ 1 (F1) ป พ.ศ. 
2561 เดือนกรกฎาคม ปลูกช่ัวรุนที่ 2 (F2) และคัดเลือกพันธุดวยวิธีการคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ จำนวน 
1,000 ตน คัดเลือกตนที่มีลักษณะเมล็ดขาวกลองสีมวง ตนเต้ีย ไดจำนวน 51 ตน ปพ.ศ. 2561 เดือนธันวาคม 
ปลูกช่ัวรุนที่ 3 (F3) จำนวน 51 สายพันธุ (ปลูก 50 ตน/สายพันธุ) คัดเลือกลักษณะเมล็ดขาวกลองสีมวง ตน
เต้ีย อายุสั้น ไดจำนวน 57 สายพันธุ ป พ.ศ. 2562 เดือนเมษายน ปลูกลูกผสมช่ัวรุนที่ 4 (F4) จำนวน 57 สาย
พันธุ (ปลูก 50 ตน/สายพันธุ) คัดเลือกสายพันธุที่มีเมล็ดขาวกลองสีมวง ตนเต้ีย อายุสั้น แตกกอดี ติดเมล็ดดี 
และผลผลิตสงู ไดจำนวน 21 สายพันธุ ป พ.ศ. 2562 เดือนพฤศจิกายน ปลูกลูกผสมช่ัวรุนที่ 5 (F5) จำนวน 21 
สายพันธุ (ปลูก 100 ตน/สายพันธุ) คัดเลือกสายพันธุที่มีเมล็ดขาวกลองสีมวง ตนเต้ีย มีความสม่ำเสมอ และ
ผลผลิตสูง ไดจำนวน 8 สายพันธุ จนกระทั่งในปพ.ศ. 2563 ไดคัดเลือกพันธุถึงช่ัวรุนที่ 6 (F6) ปลูกจำนวน 8 
สายพันธุ (ปลูก 250 ตน/สายพันธุ) คัดเลือกสายพันธุมีผลผลิตสูง และคุณภาพการบริโภคใกลเคียงกับ ไรซ
เบอรรี ไดจำนวน 2 สายพันธุ เพ่ือทดสอบผลผลิตในระดับ AYT ไดสายพันธุ S1730310-1-49-2-1-1 ที่มี
ลักษณะเมล็ดขาวกลองสีมวง ตนเต้ีย อายุสั้น แตกกอดี และผลผลิตสูง และปลูกทดสอบระดับ AYT ภายใน
สถานีวิจัย ฟารมกำแพงเพชรและ ฟารมเชียงราย ฤดูนาป-นาปรัง ปพ.ศ. 2563  และ ป พ.ศ. 2563 ปลูก
ประเมินผลผลิตแปลงใหญ (On Farm) ณ ฟารมเชียงราย อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 
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แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 
 

ป พ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่
ก.ค. 2560  ขาวพันธุไรซเบอรรี x ขาวพันธุซีพีไรซ 999  หนวยงานวิจัยและ 

  ปรับปรุงพันธุขาว 
ฟารมกำแพงเพชร 

(พืชไร) จ.
กำแพงเพชร 

พ.ย. 2560  F1 
 Ⓧ  คัดเลือกแบบบันทึกประวัติ 

ก.ค. 2561 F2   
 Ⓧ ปลูก 1,000 สายพันธุ คัดเลือกเมล็ดขาวกลองสีมวง ตนเต้ีย 51 สายพันธุ 

ธ.ค. 2561 F3  
 Ⓧ ปลูก 51 สายพันธุ คดัเลือกเมล็ดขาวกลองสมีวง ตนเต้ีย ได 57 สายพันธุ 

เม.ย. 2562 F4 
 Ⓧ ปลูก 57 สายพันธุ คดัเลือกเมล็ดขาวกลองสมีวง ตนเต้ีย ได 21 สายพันธุ 

พ.ย. 2562 F5 
 Ⓧ ปลูก 21 สายพนัธุ คัดเลอืกเมล็ดขาวกลองสมีวง ตนเต้ีย ได 8 สายพนัธุ 

เม.ย. 2563 F6 
 Ⓧ ปลูก 8 สายพันธุ คดัเลือกผลผลิตสูงใกลเคยีงกับไรซเบอรรี ไดจำนวน 2 สายพันธุ 

2563 ปลูกทดสอบAYT ฤดูนาป-นาปรัง 
และปลูกประเมินผลผลิตระดับแปลงขนาดใหญ 

สถานีวิจัยเชียงราย 
จ.เชียงราย และ 
ฟารมเชียงราย อ.
ขุนตาล จ.เชียงราย 

 
ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ขาว ช่ือวิทยาศาสตร Oryza sativa ‘Benjanil 6’ วงศ Poaceae พืชลมลุก  

ขาวเจา ไมไวตอชวงแสง 
 
ลำตน ทรงกอต้ัง ความสูงเฉลี่ย 77.25 เซนติเมตร ปลองสเีขียว 

 

ใบ ใบเด่ียว รูปแถบ กวางเฉลี่ย 1.48 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 38.50 เซนติเมตร มุมปลายใบต้ังตรง 

แผนใบมีขนบาง กาบใบสีเขียว ลิ้นใบสีขาว ปลายแฉก ยาวเฉลี่ย 20.00 มิลลิเมตร หูใบสีเขียว

ออน ขอตอใบสีเขียวออน ใบสีเขียว มุมใบธงต้ังตรง กวางเฉลี่ย 1.70 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 

32.10 เซนติเมตร ใบแกชา 

 

ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอแยกแขนง จำนวนรวงตอกอเฉลี่ย 15 รวง การแตกระแงปานกลาง คอรวงโผล

พนพอดี สีกลีบรองดอกสีฟาง ยอดเกสรเพศเมียสขีาว ปลายยอดดอกสีขาว สีดอกจะ

เปลี่ยนเปนสีมวงเมื่อเมล็ดเริ่มสุกแก  
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ผล/เมล็ด รวงยาวเฉลี่ย 25.70 เซนติเมตร เปลือกเมล็ด (กาบลางและกาบบน) สีมวงลายฟาง มีขนสั้น 

ไมมีหาง ปลายสีฟาง ขาวเปลือกกวางเฉลี่ย 2.21 มิลลิเมตร ยาวเฉลี่ย 10.98 มิลลิเมตร 

หนาเฉลี่ย 1.72 มิลลิเมตร ขาวกลอง รูปรางเรียว สีมวงดำ กวางเฉลี่ย 1.86 มิลลิเมตร ยาว

เฉลี่ย 7.71 มิลลิเมตร หนาเฉลี่ย 1.52 น้ำหนักขาวเปลือก 1,000 เมล็ดเฉลี่ย 23.50 กรัม 

จำนวนเมล็ดดีตอรวงเฉลี่ย 113 เมล็ด การติดเมล็ดรอยละ 78.30  การรวงของเมล็ดรอยละ 

6-25  

 
ลักษณะอ่ืนๆ 1. ผลผลิตเฉลี่ย 863 กิโลกรัมตอไร ศักยภาพผลผลิต 900 กิโลกรัมตอไร (ความช้ืนรอยละ 15) 

 2. อายุ  97 วันหลังแชขาว (ฤดูนาปรัง)  อายุ 99 วันหลังแชขาว (ฤดูนาป) โดยวิธีการปกดำดวยมือ 

3. คุณภาพทางเคมี ปริมาณอมิโลสรอยละ 15.67 ความคงตัวแปงสุกแข็ง ระยะทางน้ำแปง

ไหล 40 มิลลิเมตร คาการสลายตัวในดางเทากับ 7.0 อุณหภูมิแปงสุกต่ำ 

 (แหลงขอมูล : ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110) 

4. อายุเก็บเกี่ยวสั้น ตนเต้ีย ทนตอการหักลม 

  5. เปลือกเมล็ดมีสีมวงเมื่อใกลระยะสกุแก 

  6. ปริมาณอะไมโลสต่ำ ขาวกลองนุม เหมาะสำหรับในการบริโภค 

 7. ออนแอตอการเขาทำลายของแมลงบ่ัว  
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ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของขาวพันธุเบญจนิล 6  

ก-ข ทรงตน     ค รวง    ง ขาวเปลือกและขาวกลอง 

 

ขาวพนัธุเบญจนิล 6  

ค 

ก ข 

ง 
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ขาวพันธุไกทองคำ 80 

 (Oryza sativa ‘Gai Tawng Kum 80’)  

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ-สกุล 1. บริษัทจีซี อะโกรเทรด จำกัด 

 2. หางหุนสวนจำกัด เอ็ม.พัฒนาพันธุขาว 

ที่อยู 1. เลขที่ 191 หมูที่ 13 ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130 

 2. เลขที่ 37/5 หมูที่ 1 ตำบลชายนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110 

โทรศัพท 1. 089-919-9599 

 2. 08-6130-9409 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 

 ขาวพันธุไกทองคำ 80 เปนขาวเจาไมไวตอชวงแสง อายุสั้น ตนเต้ีย ลักษณะทรงตนต้ัง ผลผลิต

สูง (ประเภทของพันธุ : พันธุแท) ไดจากการผสมพันธุแบบผสมเด่ียว (Single cross) ระหวางขาวเจาพันธุ  

กข61 พันธุแม กับขาวเจาพันธุซิตโตเจาแปด ใชเปนพันธุพอ ดำเนินการในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ที่แปลงนา

ของ เมาพันธุขาว เลขที่ 37/5 หมู 1 ตำบลชายนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย นายชำนาญ 

พรหมชัย วัตถุประสงคเพ่ือผนวกยีนสที่มีอายุสั้น ผลผลิตสูง ลำตนแข็งจากพันธุขาวซิตโตเจาแปด และยีนส 

ที่ใหผลผลิตสูง อายุสั้นจากพันธุขาว กข61 แลวนำเมล็ดพันธุผสมช่ัวที่ 1 (F1) มาปลูกคัดเลือกที่ บริษัทจีซี อะโกร

เทรด เลขที่ 191 หมู 13 ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ดำเนินการโดย นายมนตรี ศรีจันทร 

ซึ่งมีกระบวนการในการวิจัยและพัฒนาพันธุตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุขาวแบบปกติ (Conventional 

breeding) ระหวางป พ.ศ. 2558-2564 เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ผสมพันธุแบบเชิงเด่ียวระหวางขาวเจา

พันธุ กข61 พันธุแม กับขาวเจาพันธุซิตโตเจาแปด พันธุพอ ใหรหัสคูผสมช่ือ GT15001 ไดเมล็ดขาวพันธุผสม 

จำนวน 35 เมล็ด ดำเนินการที่ เลขที่ 37/5 หมู 1 ตำบลชายนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากน้ัน

เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2559 คัดเลือกขาวพันธุผสม ที่นา เลขที่ 191 หมู 13 ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม โดยปลูกเมล็ดช่ัวรุนที่ 1 (F1) จำนวน 35 เมล็ด งอกเพียง 29 เมล็ด และเก็บเกี่ยวเมล็ดช่ัวรุนที่ 

2 (F2) แยกเปนกอ ทั้งหมด 29 กอ ดำเนินการปลูกคัดเลือกขาวพันธุผสมช่ัวรุนที่ 3 (F3) ถึงช่ัวรุนที่ 6 (F6) แบบ

บันทึ กประวั ติ  (Pedigree selection) จนถึ งปลายมกราคม  พ .ศ . 2561 คั ด เลื อก ได สายพัน ธุ ดี คื อ  

รหัส GT15001-19-2-6-9 คือ มีอายุเก็บเกี่ยวสั้นกวาพันธุพอ แม ประมาณ 5 วัน แตผลผลิตไมแตกตางกัน  

ตนเต้ีย ลักษณะทรงตนตรง เมล็ดขาวเปลือกมีขนาดเล็กกวาพันธุพอ แม คัดเลือกไดขาวสายพันธุดีเพ่ือพัฒนา

ตอไปจำนวน 10 สายพันธุ เดือนมีนาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2561  ปลูกศึกษาพันธุแบบ 6 แถว มีพันธุมาตรฐาน

เปรียบเทียบคือขาวพัน ธุ กข61 และขาวพันธุซิตโต เจาแปด คัด เลือกไดข าวเพียง 1 สายพัน ธุคือ  

รหัส GT15001-19-2-6-9 ที่มีลักษณะเดน อายุสั้น ผลผลิตสูง ตนเต้ีย แตเมล็ดคอนขางสั้น เมื่อเปรียบเทียบกับ

พันธุมาตรฐาน เพ่ือพัฒนาตอไป เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 - มีนาคม พ.ศ.2564 ปลูกประเมินลักษณะประจำ
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พันธุที่ 191 หมู 13 ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ตามแบบประเมินลักษณะประจำพันธุขาว 

ของกองวิจัยและพัฒนาขาว กรมการขาว เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 สงตัวอยางขาววิเคราะหคุณสมบัติทาง

เคมีของเมล็ด ซึ่งไดรับความอนุเคราะหจากศูนยวิจัยขาวปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เดือนพฤษภาคม  

พ.ศ. 2564 คณะกรรมการบริหารบริษัท จีซี อะโกรเทรด จำกัด และหางหุนสวนจำกัด เอ็ม.พัฒนาพันธุขาว

พิจารณาเห็นชอบใหเสนอขอขึ้นทะเบียนพันธุ ช่ือ “ไกทองคำ 80” ช่ือภาษาอังกฤษ  “Gai Tawng Kum 80”  

มีที่มาจาก เครื่องหมายการคาตราไกทองคำของบริษัทจีซี อะโกรเทรด จำกัด และหมายเลข 80  หมายถึงอายุ

ที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวขาวพันธุน้ี  

 

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

 

ป พ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

ต.ค. 2558 ขาวพันธุกข61 x ขาวพันธุซิตโตเจาแปด อำเภอเสนา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

   

  F1 
                            ปลูกจำนวน 35 เมล็ด แยกเปนกอ ไดทั้งหมด 29 กอ 

อำเภอบางเลน จังหวัด

นครปฐม   

2559  F2  

 Ⓧ ปลูกและคัดเลือกทั้งหมด 29 กอ   

ก.พ. 2559 - ม.ค. 2561  F3  

  Ⓧ คัดเลือกแบบบันทึกประวัติ          

  F6  

 คัดเลือกเมล็ดขาวเปลือกมีขนาดเล็กก 

ขาวพันธุไกทองคำ 80 
 

 

 

ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ขาว ช่ือวิทยาศาสตร Oryza sativa ‘Gai Tawng Kum 80’ วงศ Poaceae  

พืชลมลุก ขาวเจา ไมไวตอชวงแสง  

 

ลำตน กอต้ัง ลำตนแข็งสูง 85-90 เซนติเมตร ลักษณะทรงกอต้ัง ปลองสีเหลืองออน 

 

ใบ ใบเด่ียว กวางเฉลี่ย 1.2±0.08 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 37.4 ±1.39 เซนติเมตร ใบสีเขียว  

มีขนบาง กาบใบสเีขียว ลิ้นใบสขีาวมี 2 ยอด หูใบสีเขียวออน มุมใบธงต้ังตรง ใบแกชา 
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ดอก/ชอดอก  ชอดอกแบบชอแยกแขนง จำนวนรวงตอกอเฉลี่ย 11±0.89 รวง รวงแนนปานกลาง ระแง

คอนขางถี่ คอรวงสั้น กลีบรองดอกสีฟาง ยอดเกสรเพศเมียสีขาว ยอดดอกสีขาว จำนวนเมล็ด

ตอรวงเฉลี่ย 126 เมล็ด 

 

เมล็ด    รวงยาวเฉลี่ย 23.96±0.71 เซนติเมตร เมล็ดเรียวคอนขางสั้น เปลือกเมล็ดสีฟาง มีขนสั้น 

ยอดเมล็ดสีขาว ขาวเปลือกกวาง 2.48±0.10 มิลลิ เมตร ยาว 9.54±0.10 มิลลิ เมตร  

หนา 2.15±0.04 มิลลิเมตร ขาวกลองกวาง 2.18±0.07 มิลลิเมตร ยาว 7.15±0.15 มิลลิเมตร 

หนา 1.88±0.05 มิลลิเมตร ขาวสารยาว 6.90±0.18 มิลลิเมตร กวาง 2.11±0.06 มิลลิเมตร 

หนา 1.79±0.05 มิลลิเมตร การเปนทองไขคอนขางมาก น้ำหนักขาวเปลือก 1,000 เมล็ด 

26.30±0.02 กรัม (ความช้ืนรอยละ 14)  

 

ลักษณะอ่ืน ๆ  

1. ระยะพักตัวของเมล็ด 4 สัปดาห อายุสั้น สามารถเก็บเกี่ยวไดภายใน 80-85 วัน หลังขาวงอก 

2. ผลผลิต เฉลี่ย 1,080 กิโลกรัมตอไรในฤดูนาป และ 950 กิโลกรัมตอไรในฤดูนาปรัง 

3. เมล็ดคอนขางเล็ก สั้น เมื่อเปรียบเทียบกับพันธุขาวไทยที่มีปลูกทั่วไปในปจจุบัน แตจาก

การคำนวณโดยใชอัตราสวนความยาวและความกวางของเมล็ดแลวถือวา เรียว 

4. ปริมาณอมิโลสรอยละ 26.86 อุณหภูมิแปงสุกปานกลาง ความคงตัวของแปงสุกแข็ง  

ขาวสุกรวน แข็ง 

5. คุณภาพการสี ขาวกลองรอยละ 80 ขาวสารรวมรอยละ 68 ขาวเต็มเมล็ดและตนขาว 

รอยละ 44 รำรอยละ 10 แกลบรอยละ 20 และขาวหักรอยละ 22 มีปริมาณทองไข

คอนขางมาก 

6. เหมาะสำหรับใชเปนอาหารไกชน 

7. ควรปลูกในพ้ืนที่นาชลประทาน 
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ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของขาวพันธุไกทองคำ 80 

ก-ข ทรงตน  ค รวง  ง ขาวเปลือก ขาวกลอง และขาวสาร 

 

ขาวพนัธุไกทองคำ 80 

ก. ก. 

ค 

ง 

ข ก 
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บัวดินพันธุเลิฟ เดสทิน ี

(Zephyranthes ‘Love Destiny’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ที่อยู เลขที่ 96 ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 

โทรศัพท 035-276-555 ถึง 9 
 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 

บัวดินพันธุเลิฟ เดสทินี (Zephyranthes ‘Love Destiny’) เกิดจากการฉายรังสีแกมมาแบบ

เฉียบพลัน ปริมาณ 8 เกรย แกหัวบัวดิน Zephyranthes ‘Chinda’ ภายใตโครงการวิจัยเรื่อง การปรับปรุง

พันธุบัวดิน (Zephyranthes spp.) เพ่ือประโยชนทางการคา โดย ดร.วุฒิพงษ  แปงใจ อาจารยสาขา

เทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนนักปรับปรุงพันธุ 

 ในปพ.ศ. 2560 รวบรวมพันธุบัวดินจำนวน 30 พันธุ รวมทั้ง Zephyranthes ‘Chinda’ 

จากน้ันในปพ.ศ. 2561 ชักนำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของลักษณะทางสัณฐานวิทยา โดยนำหัวบัวดิน 

Zephyranthes ‘Chinda’ ไปฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันที่ระดับรังสี 6, 8, 10 และ 12 เกรย ระดับรังสีละ 

20 หัว แลวนำหัวบัวดินที่ผานการฉายรังสีแกมมาพันธุกลายช่ัวรุน M1V1 ไปเพ่ิมจำนวนดวยวิธีผาหัวเพ่ือชักนำ

ใหเกิดการสรางหัวพันธุกลายช่ัวรุน M1V2 และเมื่อหัวพันธุกลายช่ัวรุน M1V2 มีอายุ 30 วันพบตนที่มีการ

เปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานวิทยาของใบจำนวน 8 ตน ประกอบดวยใบดาง 3 ตน และใบเผือก (albino) 

จำนวน 5 ตน จากชุดการทดลองที่ไดรับรังสีปริมาณ 8 เกรย เมื่อปลูกเปนเวลา 45 วัน พบตนที่รอดชีวิตจำนวน 

3 ตน (สายตนที่ 1 ถึงสายตนที่ 3) ซึ่งมีลักษณะของใบดางตามยาวทั้ง 3 สายตน เมื่อปลูกจนกระทั่งแตกกอและ

ใหหัวพันธุกลายช่ัวรุนที่ M1V3 พบหัวลูกที่พัฒนามาจากสายตนที่ 1 ทุกตนมีลักษณะใบดางทุกหัว จึงนำหัวพันธุ

กลายช่ัวรุน M1V3 จากสายตนที่ 1 จำนวน 4 หัว ประกอบดวยสายตนที่ 1-1, 1-2, 1-3 และสายตนที่ 1-4 ไป

ศึกษาการคงตัวของลักษณะใบตอไป โดยนำไปปลูกและสังเกตลักษณะของใบและดอกกระทั่งถึงหัวพันธุกลาย

ช่ัวรุน M1V5ระหวางปพ.ศ. 2562-2564 พบทุกหัวจากสายตนที่ 1-1 ในพันธุกลายช่ัวรุน M1V3 – M1V5 มี

ลักษณะของใบและดอกคงตัว จึงคัดเลือกสายตนที่ 1-1-1-1 พันธุกลายช่ัวรุน M1V5 มาขอรับรองพันธุพืชขึ้น

ทะเบียนในช่ือ Zephyranthes ‘Love Destiny’ 
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แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

 
ป การดำเนนิการ สถานที ่

2560 รวบรวมและปลูกพันธุบัวดิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

   

2561 ฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลัน  

ที่ระดับรังสี 6, 8, 10 และ 12 เกรย  

ศูนยวิจัยนิวเคลียรเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

   

 M1V1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ผาหัวเพ่ือชักนำใหมีการสรางหัว 

  

 M1V2 

  

 คัดเลือกตนที่มใีบดาง ปลูกจนกระทั่งแตกกอ  

  

 M1V3 

  

2562-2564 ปลูกทดสอบความคงตัว  

จนถึง M1V5 

 
ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย บัวดิน ช่ือวิทยาศาสตร Zephyranthes ‘Love Destiny’ วงศ Amaryllidaceae 

ไมลมลกุอายุหลายป ไมดอกไมประดับ 

 

ลำตน หัวเปนแบบ tunicate bulb มีเย่ือบางสีดำหอหุม หัวรูปรางคอนขางกลม ประกอบดวยฐาน

หัวที่มีโคนของกานใบเปลี่ยนรูปเกาะติดอยู โคนกานใบซอนเปนช้ัน ๆ เปนกาบหัว (bulb 

scale) กาบหัวมีลักษณะอวบน้ำ เฉพาะกาบหัวที่อยูดานนอกมีลักษณะเปนแผนแหงสีน้ำตาล 

มีรากพิเศษแบบ contractile root สามารถดึงหัวใหจมลึกลงไปในดินได 

ลำตนเทียมสวนเหนือดินสูง 1.7 เซนติเมตร ประกอบดวยโคนใบหอซอนกันแนนมีลักษณะ

คลายลำตน สวนลำตนจริงเปนลำตนที่เปลี่ยนรูปไปเปนฐานหัว (basal plate) ประกอบดวย

ปลองที่มีลักษณะสั้นและถี่ซอนกันอยูเปนช้ันๆ มีลักษณะแบนออกทางดานขาง ฐานหัวเปน

สวนที่อยูใตดิน 
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ใบ ใบเด่ียว รูปแถบ กวางเฉลี่ย 0.6 เซนติเมตร ยาว 40-50 เซนติเมตร ปลายใบมน ขอบใบเรียบ 

ใบดางตามยาว ปรากฏแถบตามความยาวตลอดทั้งใบ แถบดางสีขาวหรือสีเขียวออน ใบออน

ปลายใบมวนเล็กนอย ขอบใบสีแดงอมชมพูปรากฏบริเวณโคนของใบ  

 

ดอก/ชอดอก ชอดอกเจริญเพียง 1 ดอกในชอดอก กานชอดอกมีลักษณะเรียวบางและกลวง กวางเฉลีย่ 0.5 

เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 40 เซนติเมตร กาบชอดอก เปนแผนบางโปรงแสง มีแผนเดียวติดอยูที่

ปลายของกานดอก ดอกเปนดอกสมบูรณเพศ โคนกลีบรวมเช่ือมกันเปนหลอด กลีบรวมรูปไข

หรือรูปรี ดอกกวางเฉลี่ย 3.45 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 6.5 เซนติเมตร กลีบรวมมีรอยยน

ตามยาว สีมวงแดง (purple red) RHS N57A มีขีดยาวสีเหลืองออน (light yellow) RHS 

4D ตอเน่ืองจากสวนคอหลอดดอก คอหลอดดอกสีเหลืองออน เกสรเพศผู 6 อัน ยาวเทากัน 

กานชูเกสรเพศผู เช่ือมติดอยูกับกลีบดอกช้ันในบริเวณคอหลอดดอก หรือที่โคนช้ันกลีบดอก 

ปลายกานชูอับเรณูติดอยูกลางอับเรณู อับเรณูรูปรางยาวเรียว เกสรเพศเมียมีออวุล จำนวน

มาก 

 

ผล/เมล็ด ผลแบบผลแหงแตกกลางพู มี 3 ชอง (locule) เปลือกคอนขางเกลี้ยง เมล็ดแบน เมื่อแกเมล็ด

มีสดีำอัดแนนอยูในผล เมล็ดไมมีความสารมารถในการงอก 

 

ลักษณะอ่ืน ๆ 1. ใบดางตามยาว ปรากฏแถบตามความยาวตลอดทั้งใบ แถบดางสีขาวหรือสีเขียวออน ขอบ

ใบมีสีแดงอมชมพูปรากฏบริ เวณฐานของใบ  ปลายใบมวน เล็กนอย  แตกตางจาก 

Zephyranthes ‘Chinda’ ที่ใบสีเขียวตลอดทั้งใบ ปลายใบตรงไมมีการมวนงอ 

 2. ดอกสีมวงแดง (purple red) RHS N57A มีขีดยาวสีเหลืองออน (light yellow) RHS 4D 

ตอเน่ืองจากสวนคอดอกซึ่งมีสี เหลืองออน กลีบดอกมีรอยยนตามยาว แตกตางจาก 

Zephyranthes ‘Chinda’ ที่สวนปลายกลีบดอกเปนสีแดงชมพูเขม (dark pink red) RSH 

52A และสวนกลางกลีบสีเหลืองอมสม (dark orange yellow) RSH 22A 
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ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของบัวดินพันธุเลิฟ เดสทินี 

 ก ลำตนใตดิน ลำตนเทียมและใบ  ข ใบ   ค ดอก 

 

บัวดินพันธุเลิฟ เดสทิน ี

ก ข 

ค 
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เบญจมาศพนัธุชมพูพาน 

(Chrysanthemum × morifolium ‘Chompoo phan’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ที่อยู เลขที่ 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 

โทรศัพท 02 329 8212 กด 4 
 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 

 เบญจมาศพันธุชมพูพาน ไดมาจากการชักนำใหเกิดการกลายพันธุ ปรับปรุงพันธุโดยนางสาว

กัญจนา แซเตียว คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ในป 

พ.ศ. 2559 ไดรวบรวมพันธุดอกเบญจมาศจากรานคาปากคลองตลาด จากน้ันคัดเลือกดอกเบญจมาศที่มี

ลักษณะดอกสีชมพูอมมวง ไดจำนวน 1 พันธุ คือพันธุแคนเทอร เปนไมตัดดอก spray type รูปทรงดอกแบบ

ดอกช้ันเดียว (single) ดอกยอยวงนอกสีมวง วงในสีเหลืองอมเขียว นำกลีบดอกเบญจมาศมาเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ

ที่หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร 

ลาดกระบัง ชักนำใหเกิดแคลลัสและชักนำใหเกิดการกลายพันธุโดยใชสารโคลชิซิน (colchicine) ที่ระดับความ

เขมขนตาง ๆ ไดแก 0.05, 0.10, 0.15 และ 0.2 เปอรเซ็นต โดยแชกลีบดอกเบญจมาศเปนเวลา 12 และ 24 

ช่ัวโมง ชักนำกลีบดอกผานการสรางแคลลัส และชักนำใหเกิดตนไดจำนวน 50 ตน ตรวจสอบลักษณะทาง 

สัญฐานวิทยา และขนาดปากใบ จากน้ันนำตนออกปลูกคัดเลือกลักษณะสีดอกทีแ่ตกตางจากเดิม จากกลีบดอก

ที่แชสารละลายโคลชิซินเขมขน 0.1 เปอรเซ็นต เปนเวลา 12 ช่ัวโมง คือ ดอกยอยช้ันนอกมี 2 - 3 ช้ัน  

มีรองกลีบดอก 2 รอง ดอกสีชมพูอมสม หลังกลีบดอกสีเหลืองอมชมพู ดอกยอยช้ันในไมพัฒนา รวมกันเปน

กระจุกแนนบริเวณใจกลางดอกมีสีเหลอืงอมเขียว เมื่อบานมีสีเหลือง คัดเลือกจากกลีบดอกที่ไดรับสารโคลชิซิน

ที่ความเขมขน 0.15 เปอรเซ็นต เปนเวลา 12 ช่ัวโมง และนำตนออกปลูกทดสอบเพ่ือคัดเลือกจำนวน 3 รุน 

พ.ศ. 2560 และ 2561 นำสายตนที่คัดเลือกมาขยายพันธุในสภาพปลอดเช้ือโดยใชตาบริเวณซอกใบเปน

ช้ินสวนเริ่มตนและชำกิ่งปลูกทดสอบ นำไปปลูกทดสอบสายพันธุที่ศูนยขยายพันธุไมดอกไมผลบานไร จังหวัด

เชียงใหม ปพ.ศ. 2562 - 2563 นำสวนของขอที่ปลูกที่จังหวัดเชียงใหมมาขยายพันธุเพ่ือเพ่ิมจำนวนไปปลูก

ทดสอบสายพันธุ ศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ กรมวิชาการเกษตร จังหวัดศรีสะเกษ และแปลงเกษตรกร เบตง 

จังหวัดยะลา และปพ.ศ. 2563 - 2564 ปลูกทดสอบสายพันธุที่โรงเรือนปลูกพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พบวาพันธุมีความสม่ำเสมอและคงตัวของพันธุ 
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แผนผงัการปรบัปรุงพนัธุ 

 

ป พ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2559 - 2560 รวบรวมพันธุดอกเบญจมาศจากรานคา ปากคลองตลาด 

 คัดเลือกไดพันธุแคนเทอร 

 

 

 นำกลีบดอกเบญจมาศมาเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือชักนำใหเกิดแคลลัส หองปฏิบัติการ

เพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ  

คณะเทคโนโลยี 

การเกษตร 

สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลา 

เจาคุณทหาร 

ลาดกระบัง 

กรุงเทพฯ 

  

 

 นำแคลลสัมานำใหเกิดการกลายพันธุดวยสารโคลชิซิน 

  

 

 ชักนำใหเกิดตนไดจำนวน 50 ตน คัดเลือกตนที่มีลกัษณะและสี

แตกตางจากเดิม ไดสีชมพูอมสม 

  

2561 นำตนที่คัดเลือก มาขยายพันธุในสภาพปลอดเช้ือโดยใชขอเปน

ช้ินสวนเริ่มตน 

 

   

2561 

 

2562 

 

 

2563-2564 

ปลูกทดสอบสายพันธุที่ ศูนยขยายพันธุไมดอกไมผลบานไร 

 

ปลูกทดสอบทีศู่นยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 

แปลงเกษตรกร เบตง จังหวัดยะลา 

 

ปลูกทดสอบทีโ่รงเรือนปลูกพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล 

เชียงใหม 

 

ศรีสะเกษ 

ยะลา 

 

กรุงเทพฯ 

 
ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย เบญจมาศ ช่ือวิทยาศาสตร Chrysanthemum × morifolium ‘Chompoo phan’ 

วงศ Asteraceae ไมลมลกุอายุหลายป ไมดอกไมประดับ 

 

ลำตน ตนสูง 1.0 - 1.2 เมตร เปนพุมสูง แตกกิ่งกานตามแนวยาว มีขนละเอียดสีเขียวอมเทาปกคลุม 
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ใบ ใบเด่ียว เรียงสลับ ใบเวาเปนพู กวาง 5.5-  6.5 เซนติเมตร ยาว 7.0 - 7.5 เซนติเมตร ปลาย

ใบแหลม โคนใบสอบเรียว แผเปนครีบที่กานใบ เสนใบเรียงแยกเปนสองแฉก แผนใบหยาบ  

มีขนละเอียดปกคลุม ใบสีเขียวอมเทา กานใบยาว 2.5 เซนติเมตร  

 

ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอกระจุก ออกที่ปลายกิ่งแขนงและปลายยอด ชอดอกยาวเฉลี่ย 15 เซนติเมตร 

กานชอดอกยาวเฉลี่ย 80 เซนติเมตร รูปทรงชอดอกแบบโดม จำนวนดอกตอตน 15 - 25 ดอก 

เส น ผ าน ศู น ย ก ล างด อ ก  4 .5  - 5 .0  เซ น ติ เม ต ร  เป น ด อ ก ส ม ม าต รแ บ บ รั ศ มี   

มีสวนประกอบของดอกเรียงตัวกันอยางสม่ำเสมอ ดอกช้ันนอกรูปลิ้น เรียงซอนกัน 2 - 3 ช้ัน 

สีชมพูอมสม ดอกช้ันในไมพัฒนา รวมกันเปนกระจุกแนนบริเวณใจกลางดอก สีเหลือง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของเบญจมาศพันธุชมพูพาน 

 ก ลำตนและชอดอก ข-ง ดอก 

 

เบญจมาศพนัธุชมพูพาน 

ก ข 

ค 

ง 
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เบญจมาศพนัธุประกายมาศ 

(Chrysanthemum × morifolium ‘Prakai mas’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ที่อยู เลขที่ 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 

โทรศัพท 02 329 8212 กด 4 
 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 

 เบญจมาศพันธุประกายมาศ ไดมาจากการชักนำใหเกิดการกลายพันธุปรับปรุงพันธุโดย

นางสาวกัญจนา แซเตียว คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ในป พ.ศ. 2559 ไดรวบรวมพันธุดอกเบญจมาศจากรานคาปากคลองตลาด จากน้ันคัดเลือกดอกเบญจมาศที่มี

ลักษณะดอกสีชมพูอมมวง จำนวน 1 พันธุ คือ พันธุแคนเทอร เปนไมตัดดอก spray type รูปทรงดอกแบบ

ดอกช้ันเดียว (single) ดอกยอยวงนอกสีมวง วงในสีเหลืองอมเขียว นำกลีบดอกเบญจมาศมาเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ

ที่หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร 

ลาดกระบัง ชักนำใหเกิดแคลลัสและชักนำใหเกิดการกลายพันธุโดยใชสารโคลชิซิน (colchicine) ที่ระดับความ

เขมขนตาง ๆ ไดแก 0.05, 0.10, 0.15 และ 0.2 เปอรเซ็นต โดยแชกลีบดอกเบญจมาศเปนเวลา 12 และ 24 

ช่ัวโมง ชักนำกลีบดอกผานการสรางแคลลัส และชักนำใหเกิดตนไดจำนวน 50 ตน ตรวจสอบลักษณะทางสัญ

ฐานวิทยา และขนาดปากใบ จากน้ันนำตนออกปลูกคัดเลือกลักษณะสีดอก และใบที่แตกตางจากเดิม  

คือ รูปทรงดอกเปนแบบ single ดอกช้ันนอกมี 2 - 3 ช้ัน กลีบดอกสีมวง และดางสีขาวในบางกลีบ ขอบกลีบ

ระบายเปนริ้ว หลังกลีบดอกสีขาวอมมวงออน ดอกช้ันในไมพัฒนา รวมกันเปนกระจุกแนนบริเวณใจกลางดอก 

มีสีเหลืองอมเขียว เมื่อบานมีสีเหลือง ลำตนมีสีเขียวออน มีขนละเอียดปกคลุมทั่วทั้งตน ใบมีลักษณะดางสีขาว

และสีเขียวออนกระจายทั่วใบ ลักษณะดางจะเห็นชัดเมื่อยายปลูกใหม ๆ จากน้ันนำตนออกปลูกทดสอบเพ่ือ

คัดเลือกจำนวน 3 รุน พ.ศ. 2560 และ 2561 นำสายตนที่คัดเลือกมาขยายพันธุในสภาพปลอดเช้ือโดยใชขอ

เปนช้ินสวนเริ่มตน นำไปปลูกทดสอบสายพันธุที่ศูนยขยายพันธุไมดอกไมผลบานไร จังหวัดเชียงใหม ปพ.ศ. 

2562 - 2563 นำสวนของขอที่ปลูกที่จังหวัดเชียงใหมมาขยายพันธุเพ่ือเพ่ิมจำนวนไปปลูกทดสอบสายพันธุ 

ศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ กรมวิชาการเกษตร จังหวัดศรีสะเกษ และแปลงเกษตรกร เบตง จังหวัดยะลา และป

พ.ศ. 2563 - 2564 ปลูกทดสอบสายพันธุที่โรงเรือนปลูกพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พบวาพันธุมีความสม่ำเสมอและคงตัวของพันธุ 

 

 

 

 

 

 



43 
 

แผนผงัการปรบัปรุงพนัธุ 

 

ป พ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2559 - 2560 รวบรวมพันธุดอกเบญจมาศจากรานคา 

คัดเลือกไดพันธุแคนเทอร 

ปากคลองตลาด 

   

 นำกลีบดอกเบญจมาศมาเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือชักนำใหเกิดแคลลัส หองปฏิบัติการ

เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ  

คณะเทคโนโลยี 

การเกษตร 

สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลา 

เจาคุณทหาร 

ลาดกระบัง 

กรุงเทพฯ 

  

 

 นำแคลลสัมานำใหเกิดการกลายพันธุดวยสารโคลชิซิน 

  

 

 ชักนำใหเกิดตนไดจำนวน 50 ตน คัดเลือกตนที่มีลักษณะและสี

แตกตางจากเดิม ไดสีมวงแซมขาว 

  

2561 นำตนที่คัดเลือก มาขยายพันธุในสภาพปลอดเช้ือโดยใชขอเปน

ช้ินสวนเริ่มตน 

 

   

2561 

 

2562 

 

 

2563-2564 

ปลูกทดสอบสายพันธุที่ ศูนยขยายพันธุไมดอกไมผลบานไร 

 

ปลูกทดสอบทีศู่นยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ และแปลงเกษตรกร  

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 

 

ปลกูทดสอบทีโ่รงเรือนปลูกพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล 

เชียงใหม 

 

ศรีสะเกษ 

ยะลา 

 

กรุงเทพฯ 

 
ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย เบญจมาศ ช่ือวิทยาศาสตร Chrysanthemum × morifolium ‘Prakai mas’   

วงศ Asteraceae ไมลมลุกอายุหลายป ไมดอกไมประดับ 

 

ลำตน ตนสูงประมาณ 0.5 เมตร พุมกวาง แตกกิ่งกานตามแนวยาว ลำตนมีขนละเอียดสีเขียวอมเทา

ปกคลุม 
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ใบ ใบเด่ียว เรียงสลับ ใบเวาเปนพู กวาง 4.0 - 5.0 เซนติเมตร ยาว 6.0 เซนติเมตร ปลายใบมน

ถึงแหลม อาจพบเปนต่ิงหนาม โคนใบสอบเรียว แผเปนครีบที่กานใบ เสนใบเรียงแยกเปนสอง

แฉก แผนใบหยาบ มีขนละเอียดปกคลุมทั่วใบ ใบสีเขียวออนดางขาวหรือเหลือง กานใบยาว 

2.0 เซนติเมตร  

 

ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอกระจุก ออกที่ปลายกิ่งแขนงและปลายยอด ชอดอกยาว 6.0 - 8.0 เซนติเมตร 

กานชอดอกยาว 30.0 - 35.0 เซนติเมตร รูปทรงชอดอกแบบโดม จำนวนดอกตอตน 20 - 30 

ดอก เสนผานศูนยกลางดอก 4.5 - 5.0 เซนติเมตร เปนดอกสมมาตรแบบรัศมี มีสวนประกอบ

ของดอกเรียงตัวกันอยางสม่ำเสมอ ดอกช้ันนอกโคงรูปลิ้น เรียงซอนกัน 2 - 3 ช้ัน สีมวงแซม

ขาวในบางกลีบ ดอกช้ันในไมพัฒนา รวมกันเปนกระจุกแนนบรเิวณใจกลางดอก สีเหลือง  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของเบญจมาศพันธุประกายมาศ 

 ก ลำตนและชอดอก ข ใบ  ค-ง ดอก 

 

เบญจมาศพนัธุประกายมาศ 

ก ข 

ค ง 
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เบญจมาศพนัธุวิอันดา 

(Chrysanthemum × morifolium ‘Vianda’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ที่อยู เลขที่ 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 

โทรศัพท 02 329 8212 กด 4 
 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 

 เบญจมาศพันธุวิอันดา ไดมาจากการชักนำใหเกิดการกลายพันธุ  ปรับปรุงพันธุโดยนางสาว

กัญจนา แซเตียว คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ในป 

พ.ศ. 2559 ไดรวบรวมพันธุดอกเบญจมาศจากรานคา ปากคลองตลาด จากน้ันคัดเลือกดอกเบญจมาศที่มี

ลักษณะดอกสีชมพูอมมวง จำนวน 1 พันธุ คือ พันธุแคนเทอร เปนไมตัดดอก spray type รูปทรงดอกแบบ

ดอกช้ันเดียว (single) ดอกยอยวงนอกสีมวง วงในสีเหลืองอมเขียว นำกลีบดอกเบญจมาศมาเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ

ที่หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ คณะเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร 

ลาดกระบัง ชักนำใหเกิดแคลลัสและชักนำใหเกิดการกลายพันธุโดยใชสารโคลชิซิน (colchicine) ที่ระดับ 

ความเขมขนตาง ๆ ไดแก 0.05, 0.10, 0.15 และ 0.2 เปอรเซ็นต โดยแชกลีบดอกเบญจมาศเปนเวลา 12 และ 

24 ช่ัวโมง ชักนำกลีบดอกผานการสรางแคลลัส ชักนำใหเกิดตนไดจำนวน 50 ตน ตรวจสอบลักษณะทาง 

สัญฐานวิทยา และขนาดปากใบ จากน้ันนำตนออกปลูกคัดเลือกลักษณะสีดอกที่แตกตางจากเดิม คือ รูปทรง

ดอกเปนแบบ single กลีบดอกของดอกยอยช้ันนอกมี 1 - 2 ช้ัน เรียงตัวทำมุมฉากกับกานดอก ตางจากดอก

พันธุเดิมที่มีกลีบดอกของดอกยอยช้ันนอก 2 - 3 ช้ัน กลีบดอกมีลักษณะแบนยาว สีมวง หลังกลีบดอกมีสีมวง

อมขาว กลีบดอกของดอกยอยช้ันในไมพัฒนา รวมกันเปนกระจุกแนนบริเวณใจกลางดอก มีสีเหลืองอมเขียว 

เมื่อบานจะมีสีเหลือง ลำตนแข็งแรง ไมสูงมาก แผนใบหยาบและแข็ง คัดเลือกไดจากกลีบดอกที่ไดรับสารโคลชิซิน 

ที่ความเขมขน 0.20 เปอรเซ็นต เปนเวลา 24 ช่ัวโมง จากน้ันนำตนออกปลูกทดสอบเพ่ือคัดเลือกจำนวน 3 รุน 

พ.ศ. 2560 และ 2561 นำสายตนที่คดัเลือกมาขยายพันธุในสภาพปลอดเช้ือโดยใชขอเปนช้ินสวนเริ่มตน นำไป

ปลูกทดสอบสายพันธุที่ศูนยขยายพันธุไมดอกไมผลบานไร จังหวัดเชียงใหม ปพ.ศ. 2562 - 2563 นำสวนของ

ขอที่ปลูกที่จังหวัดเชียงใหมมาขยายพันธุเพ่ือเพ่ิมจำนวนไปปลูกทดสอบสายพันธุ ศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 

กรมวิชาการเกษตร จังหวัดศรีสะเกษ และแปลงเกษตรกร เบตง จังหวัดยะลา และปพ.ศ. 2563 - 2564 ปลูก

ทดสอบสายพันธุที่โรงเรือนปลูกพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง พบวาพันธุมีความสม่ำเสมอและคงตัวของพันธุ 
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แผนผงัการปรบัปรงุพันธุ 

 

ป พ.ศ. การดำเนินการ สถานที ่

2559 - 2560 รวบรวมพันธุดอกเบญจมาศจากรานคา ปากคลองตลาด 

 คัดเลือกไดพันธุแคนเทอร 

 

 

 นำกลีบดอกเบญจมาศมาเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือชักนำใหเกิดแคลลัส หองปฏิบัติการ

เพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ  

คณะเทคโนโลยี 

การเกษตร 

สถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกลา 

เจาคุณทหาร 

ลาดกระบัง 

กรุงเทพ 

  

 นำแคลลสัมานำใหเกิดการกลายพันธุดวยสารโคลชิซิน 

  

 ชักนำใหเกิดตนไดจำนวน 50 ตน คัดเลือกตนที่มีลักษณะและสี

แตกตางจากเดิม ไดสีมวงเขม 

 

2561 

 

นำตนที่คัดเลือก มาขยายพันธุในสภาพปลอดเช้ือโดยใชขอเปน

ช้ินสวนเริ่มตน 

   

2561 

 

2562 

 

 

2563-2564 

นำไปปลูกทดสอบสายพันธุที่ ศูนยขยายพันธุไมดอกไมผลบานไร 

 

ปลูกทดสอบทีศู่นยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษและ 

แปลงเกษตรกร เบตง จังหวัดยะลา 

 

ปลูกทดสอบทีโ่รงเรือนปลูกพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล. 

เชียงใหม 

 

ศรีสะเกษ 

ยะลา 

 

กรุงเทพ 

 
ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย เบญจมาศ ช่ือวิทยาศาสตร Chrysanthemum × morifolium ‘Vianda’  

วงศ Asteraceae ไมลมลุกอายุหลายป ไมดอกไมประดับ 

 

ลำตน ตนสูง 0.5 - 0.7 เมตร ตนเปนพุมแคบ แตกกิ่งกานตามแนวยาว ผิวเปลือกของลำตนมีขน

ละเอียดสีเขียวอมเทาปกคลุมทั่วทั้งลำตน 

 

ใบ ใบเด่ียว เรียงสลับ ใบเวาเปนพู กวาง 5.5 - 6.5 เซนติเมตร ยาว 7.0 เซนติเมตร ปลายใบเปน

ต่ิงหนาม โคนใบสอบเรียว แผเปนครีบที่กานใบ ขอบใบจักฟนเลื่อย เสนใบเรียงแยกเปนสอง
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แฉก แผนใบหยาบ แข็งและกรอบ มีขนละเอียดปกคลุม ใบสีเขียวอมเทา กานใบยาว 1.0 - 

1.5 เซนติเมตร  

 

ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอกระจุก ออกที่ปลายก่ิงแขนงและปลายยอด ชอดอกยาว 8.0 - 10.0 

เซนติเมตร กานชอดอกยาว 30.0 - 40.0 เซนติเมตร รูปทรงชอดอกแบบโดม จำนวนดอกตอ

ตน 10 - 20 ดอก เสนผานศูนยกลางดอก 4.5 - 5.0 เซนติเมตร เปนดอกสมมาตรแบบรัศมี  

มีสวนประกอบของดอกเรียงตัวกันอยางสม่ำเสมอ รูปทรงดอกแบบ single ดอกช้ันนอกรูปลิ้น 

เรียงซอนกัน 1 - 2 ช้ัน สีมวงเขม กลีบดอกยอยช้ันในไมพัฒนารวมกันเปนกระจกุแนนบริเวณ

ใจกลางดอก สีเหลือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของเบญจมาศพันธุวิอันดา 

 ก ลำตนและชอดอก ข ใบ ค-ง ดอก 

 

เบญจมาศพนัธุวิอันดา 

ก ข 

ค ง 
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เบญจมาศพนัธุวอเธอรกรีน 

(Chrysanthemum × morifolium ‘Water green’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ที่อยู เลขที่ 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 

โทรศัพท 02 329 8212 กด 4 
 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 

 เบญจมาศพันธุวอเธอรกรีน ไดมาจากการชักนำใหเกิดการกลายพันธุ ปรับปรุงพันธุโดย

นางสาวกัญจนา แซเตียว คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ในป พ.ศ. 2559 ไดรวบรวมพันธุดอกเบญจมาศจากรานคา ปากคลองตลาด จากน้ันคัดเลือกดอกเบญจมาศที่มี

ลักษณะดอกสีขาว จำนวน 1 พันธุ คือ พันธวิวิค เปนไมตัดดอก spray type ดอกยอยวงนอกสีขาวหลายช้ัน  

วงในสี ข าว  น ำกลี บ ดอก เบญ จมาศมาเพ าะ เลี้ ย ง เน้ื อ เยื่ อที่ ห อ งป ฏิ บั ติ ก าร เพ าะ เลี้ ย ง เน้ื อ เยื่ อ  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ชักนำใหเกิดแคลลัสและชัก

นำใหเกิดการกลายพันธุโดยใชสารเอททิลมีเทนซัลโฟเนต (Ethyl methane sulphonate : EMS) ที่ระดับ

ความเขมขนตาง ๆ ไดแก 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 เปอรเซ็นต โดยแชกลีบดอกเบญจมาศเปนเวลา 60 และ 120 

นาที โดยใชแคลลัสแชในสาร EMS ชักนำใหเกิดตนไดจำนวน 50 ตน ตรวจสอบลักษณะทางสัญฐานวิทยา  

และขนาดปากใบ จากน้ันนำตนออกปลูกคัดเลือก ลักษณะสีดอกที่แตกตางจากเดิมจาก การแชแคลลัสใน

สารละลาย EMS เขมขน 0.5 เปอรเซ็นต เปนเวลา 60 นาที คือ รูปทรงดอกเปนแบบ decorative หรือดอก

ซอน มีลักษณะคลาย pompon ประกอบดวยกลีบดอกช้ันนอกเปนสวนใหญ กลีบดอกของ ray floret  

รอบนอกจะมีความยาวมากกวากลีบดอกของ ray floret ที่อยูรอบใน รูปทรงดอกมีลักษณะแบนกวา 

pompon สีของกลีบดอกทั้งช้ันนอกและช้ันในมีสีเขียว หลังกลีบดอกมีสีเขียว กลีบดอกหอไมบานออกทั้ง

ช้ันนอกและช้ันใน จากน้ันนำตนออกปลูกทดสอบเพ่ือคัดเลือกจำนวน 3 รุน พ.ศ. 2560 และ 2561 นำสายตน

ที่คัดเลือกมาขยายพันธุในสภาพปลอดเช้ือโดยใชขอเปนช้ินสวนเริ่มตน นำไปปลูกทดสอบสายพันธุที่ศูนย

ขยายพันธุไมดอกไมผลบานไร จังหวัดเชียงใหม ปพ.ศ. 2562 - 2563 นำสวนของขอที่ปลูกที่จังหวัดเชียงใหมมา

ขยายพันธุเพ่ือเพ่ิมจำนวนไปปลูกทดสอบสายพันธุ ศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ กรมวิชาการเกษตร จังหวัดศรีสะเกษ 

และแปลงเกษตรกร เบตง จังหวัดยะลา และปพ.ศ. 2563 - 2564 ปลูกทดสอบสายพันธุที่โรงเรือนปลูกพืช 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พบวาพันธุมีความ

สม่ำเสมอและคงตัวของพันธุ 
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แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

 

ป พ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2559 - 2560 รวบรวมพันธุดอกเบญจมาศจากรานคา 

คัดเลือกไดพันธุวิวิค 

ปากคลองตลาด 

   

 นำกลีบดอกเบญจมาศมาเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือชักนำใหเกิดแคลลัส หองปฏิบัติการ

เพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ  

คณะเทคโนโลยี 

การเกษตร 

สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลา 

เจาคุณทหาร 

ลาดกระบัง 

กรุงเทพฯ 

  

 นำแคลลสัมานำใหเกิดการกลายพันธุดวยสาร EMS 

  

 ชักนำใหเกิดตนไดจำนวน 50 ตนคัดเลือกตนที่มีลักษณะและสี

แตกตางจากเดิม ไดสีเขียว 

 

2561 

 

นำตนที่คัดเลือกมาขยายพันธุในสภาพปลอดเช้ือโดยใชขอ 

เปนช้ินสวนเริ่มตน 

   

2561 

 

2562 

 

 

2563-2564 

ปลูกทดสอบสายพันธุที่ ศูนยขยายพันธุไมดอกไมผลบานไร 

 

ปลูกทดสอบทีศู่นยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 

และแปลงเกษตรกร เบตง จังหวัดยะลา 

 

ปลูกทดสอบทีโ่รงเรือนปลูกพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล 

เชียงใหม 

 

ศรีสะเกษ 

ยะลา 

 

กรุงเทพฯ 

 
ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย เบญจมาศ ช่ือวิทยาศาสตร Chrysanthemum × morifolium ‘Water green’  

วงศ Asteraceae ไมลมลกุอายุหลายป ไมดอกไมประดับ 

 

ลำตน ตนสูง 0.2 - 0.3 เมตร เปนพุมเต้ีย แตกก่ิงกานตามแนวยาว ลำตนมีขนละเอียดสีเขียวอมเทาปก

คลุม ลำตนและกิ่งกานมีความแข็งแรง 

 

ใบ ใบเด่ียว เรียงสลับ ใบเวาเปนพู กวาง 2.5 - 3.0 เซนติเมตร ยาว 3.0 - 3.5 เซนติเมตร  

ปลายใบมน โคนใบสอบเรียว แผเปนครีบที่กานใบ เสนใบเรียงแยกเปนสองแฉก แผนใบบาง 

หยาบ มีขนละเอียดปกคลุมทั่วใบ ใบมสีีเขียว กานใบยาว 1.0 - 1.5 เซนติเมตร 
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ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอกระจุก ออกที่ปลายก่ิงแขนงและปลายยอด ชอดอกยาว 4.0 - 5.0 เซนติเมตร 

กานชอดอกยาวเฉลี่ย 20.0 เซนติเมตร รูปทรงชอดอกแบบโดม จำนวนดอกตอตน 15 - 20 

ดอก เสนผานศูนยกลางดอกเฉลี่ย 3.0 เซนติเมตร เปนดอกสมมาตรแบบรัศมี ดอกแบบ 

decorative หรือดอกซอน (คลายกับรูปทรงดอกแบบ pompon แตมีลักษณะแบนกวา 

pompon) ดอกช้ันนอกและดอกช้ันในมวนหอไมบานออก สีเขียว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของเบญจมาศพันธุวอเธอรกรีน 

 ก ลำตนและชอดอก ข-ง ดอก 

 

เบญจมาศพนัธุวอเธอรกรีน 

ก ข 

ค 

ง 
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เบญจมาศพนัธุซันนี่สโนว 

(Chrysanthemum × morifolium ‘Sunny snow’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ที่อยู เลขที่ 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 

โทรศัพท 02 329 8212 กด 4 
 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 

 เบญจมาศพันธุซันน่ีสโนว ไดมาจากการชักนำใหเกิดการกลายพันธุ ปรับปรุงพันธุโดยนางสาว

กัญจนา แซเตียว คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ในป 

พ.ศ. 2559 ไดรวบรวมพันธุดอกเบญจมาศจากรานคา ปากคลองตลาด ที่มีดอกสีขาว จำนวน 1 พันธุ จากน้ัน

คัดเลือกดอกเบญจมาศที่มีลักษณะดอกสีขาว จำนวน 1 พันธุ คือ พันธุวิวิค เปนไมตัดดอก spray type  

ดอกยอยวงนอกสีขาวหลายช้ัน วงในสีขาว นำกลีบดอกเบญจมาศมาเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือที่หองปฏิบัติการ

เพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ คณะเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ชักนำให

เกิดแคลลัสและชักนำใหเกิดการกลายพันธุโดยใชสารเอททิลมีเทอซัลโฟเนต (Ethyl methane sulphonate : 

EMS) ที่ระดับความเขมขนตาง ๆ ไดแก 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 เปอรเซ็นต โดยแชกลีบดอกเบญจมาศเปนเวลา 

60 และ 120 นาที โดยใชแคลลัสแชในสาร EMS ชักนำใหเกิดตนไดจำนวน 50 ตน ตรวจสอบลักษณะทาง 

สัญฐานวิทยา และขนาดปากใบ จากน้ันนำตนออกปลูกคัดเลือกลักษณะสีดอกที่แตกตางจากเดิมจากการแช

แคลลัสในสารละลาย EMS เขมขน 0.5 เปอรเซ็นต เปนเวลา 60 นาที คือ รูปทรงดอกเปนแบบ decorative 

หรือดอกซอน มีลักษณะคลาย pompon ประกอบดวยกลีบดอกช้ันนอกเปนสวนใหญ กลีบดอกของ ray 

floret รอบนอกจะมีความยาวมากกวากลีบดอกของ ray floret ที่อยูรอบใน รูปทรงดอกมีลักษณะแบนกวา 

pompon กลีบดอกช้ันนอกมีสีขาว บานเรียงซอนกันคอนขางเปนระเบียบ โคนกลีบดอกมีสีเขียว ปลายกลีบ

ดอกแหลม กลีบดอกช้ันในรวมตัวกันเปนกระจุกแนนสีเขียว จากน้ันนำตนออกปลูกทดสอบเพ่ือคัดเลือกจำนวน 

3 รุน พ.ศ. 2560 และ 2561 นำสายตนที่คัดเลือกมาขยายพันธุในสภาพปลอดเช้ือโดยใชขอเปนช้ินสวนเริ่มตน 

นำไปปลูกทดสอบสายพันธุที่ศูนยขยายพันธุไมดอกไมผลบานไร จังหวัดเชียงใหม ปพ.ศ. 2562 - 2563 นำสวน

ของขอที่ปลูกที่จังหวัดเชียงใหมมาขยายพันธุเพ่ือเพ่ิมจำนวนไปปลูกทดสอบสายพันธุ ศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะ

เกษ กรมวิชาการเกษตร จังหวัดศรีสะเกษ และแปลงเกษตรกร เบตง จังหวัดยะลา และปพ.ศ. 2563 - 2564 

ปลูกทดสอบสายพันธุที่โรงเรือนปลูกพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง พบวาพันธุมีความสม่ำเสมอและคงตัวของพันธุ 
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แผนผงัการปรบัปรุงพนัธุ 

 

ป พ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2559 - 2560 รวบรวมพันธุดอกเบญจมาศจากรานคา ปากคลองตลาด 

 คัดเลือกไดพันธุวิวิค 

 

 

 นำกลีบดอกเบญจมาศมาเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือชักนำใหเกิดแคลลัส หองปฏิบัติการ

เพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ  

คณะเทคโนโลยี 

การเกษตร 

สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลา 

เจาคุณทหาร 

ลาดกระบัง 

กรุงเทพฯ 

  

 นำแคลลสัมานำใหเกิดการกลายพันธุดวยสาร EMS 

  

 ชักนำใหเกิดตนไดจำนวน 50 และคัดเลือกตนที่มีลักษณะและสี

แตกตางจากเดิม ไดสีขาว 

  

2561 นำตนที่คัดเลือก มาขยายพันธุในสภาพปลอดเช้ือโดยใชขอเปน

ช้ินสวนเริ่มตน 

 

   

2561 

 

2562 

 

 

2563-2564 

ปลูกทดสอบสายพันธุที่ ศูนยขยายพันธุไมดอกไมผลบานไร 

 

ปลูกทดสอบทีศู่นยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 

และแปลงเกษตรกร เบตง จังหวัดยะลา 

 

ปลูกทดสอบทีโ่รงเรือนปลูกพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล 

เชียงใหม 

 

ศรีสะเกษ 

ยะลา 

 

กรุงเทพฯ 

 
ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย เบญจมาศ ช่ือวิทยาศาสตร Chrysanthemum × morifolium ‘Sunny snow’   

วงศ Asteraceae ไมลมลุกอายุหลายป ไมดอกไมประดับ 

 

ลำตน ตนสูง 0.5 – 0.7 เมตร ตนเปนพุมสูง แตกก่ิงกานตามแนวยาว ผิวเปลือกของลำตนมีขน

ละเอียดสีเขียวอมเทาปกคลุมทั่วทั้งลำตน 
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ใบ ใบเด่ียว เรียงสลับ ใบเวาเปนพู กวาง 5.0 - 5.5 เซนติเมตร ยาว 6.0 - 6.5 เซนติเมตร ปลาย

ใบมน โคนใบสอบเรียว แผเปนครีบที่กานใบ เสนใบเรียงแยกเปนสองแฉก แผนใบหยาบ มีขน

ละเอียดปกคลุม ใบสีเขียวอมเทา กานใบยาว 2.5 เซนติเมตร  

 

ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอกระจุก ออกที่ปลายกิ่งแขนงและปลายยอด ชอดอกยาว 6.0 - 8.0 เซนติเมตร 

กานชอดอกยาวเฉลี่ย 50 เซนติเมตร รูปทรงชอดอกแบบแผแบน จำนวนดอกตอตน 15 ดอก

เสนผานศูนยกลางดอกเฉลี่ย 4.0 เซนติเมตร เปนดอกสมมาตรแบบรัศมี มีสวนประกอบของ

ดอกเรียงตัวกันอยางสม่ำเสมอ รูปทรงดอกแบบ decorative หรือดอกซอน ดอกช้ันนอก 

รูปลิ้น สีขาว ดอกช้ันในไมพัฒนารวมกันเปนกระจุกแนนบริเวณใจกลางดอก สีเขียว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของเบญจมาศพันธุซันน่ีสโนว 

 ก ลำตนและชอดอก  ข-ง ดอก 

 

เบญจมาศพนัธุซันนี่สโนว 

ก ข 

ค 

ง 
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เบญจมาศพันธุฟโอนา 

(Chrysanthemum × morifolium ‘Fiona’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ที่อยู เลขที่ 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 

โทรศัพท 02 329 8212 กด 4 
 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 

 เบญจมาศพันธุฟโอนา ไดมาจากการชักนำใหเกิดการกลายพันธุ ปรับปรุงพันธุโดยนางสาว

กัญจนา แซเตียว คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ในป 

พ.ศ. 2559 ไดรวบรวมพันธุดอกเบญจมาศจากรานคา ปากคลองตลาด ที่มีดอกสีขาว จำนวน 1 พันธุ  จากน้ัน

คัดเลือกดอกเบญจมาศที่มีลักษณะดอกสีขาว จำนวน 1 พันธุ คือ พันธุวิวิค เปนไมตัดดอก spray type  

ดอกยอยวงนอกสีขาวหลายช้ัน วงในสีขาว นำกลีบดอกเบญจมาศมาเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือที่หองปฏิบัติการ

เพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ คณะเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ชักนำ 

ใหเกิดแคลลัสและชักนำใหเกิดการกลายพันธุโดยใชสารเอทิลมีเทนซลัโฟเนต (Ethyl methane sulphonate : 

EMS) ที่ระดับความเขมขนตาง ๆ ไดแก 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 เปอรเซ็นต โดยแชกลีบดอกเบญจมาศเปนเวลา 

60 และ 120 นาที โดยใชแคลลัสแชในสาร EMS  ชักนำใหเกิดตนไดจำนวน 50 ตน ตรวจสอบลักษณะทางสัญ

ฐานวิทยา และขนาดปากใบ จากน้ันนำตนออกปลูกคัดเลือก ลักษณะสีดอกที่แตกตางจากเดิมจาก การแช

แคลลัสในสารละลาย EMS เขมขน 1 เปอรเซ็นต เปนเวลา 60 นาที คือ รูปทรงดอกแบบ decorative หรือ

ดอกซอน ประกอบดวยกลีบดอกช้ันนอกเปนสวนใหญ กลีบดอกของ ray floret รอบนอกจะมีความยาว

มากกวากลีบดอกของ ray floret ที่อยูรอบใน ดอกมีลักษณะคอนขางแบน กลีบดอกช้ันนอกสีขาว บานออก

บิดเบ้ียวไมเปนระเบียบ กลีบดอกช้ันในสีเขียว หอไมบานออก รวมกันเปนกระจุกแนนอยูบริเวณใจกลางดอก 

จากน้ันนำตนออกปลูกทดสอบเพ่ือคัดเลือกจำนวน 3 รุน พ.ศ. 2560 และ 2561 นำสายตนที่คัดเลือกมา

ขยายพันธุในสภาพปลอดเช้ือโดยใชขอเปนช้ินสวนเริ่มตน นำไปปลูกทดสอบสายพันธุที่ศูนยขยายพันธุ 

ไมดอกไมผลบานไร จังหวัดเชียงใหม ปพ.ศ. 2562 - 2563 นำสวนของขอที่ปลูกที่จังหวัดเชียงใหมมาขยายพันธุ

เพ่ือเพ่ิมจำนวนไปปลูกทดสอบสายพันธุ ศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ กรมวิชาการเกษตร จังหวัดศรีสะเกษ  

และแปลงเกษตรกร เบตง จังหวัดยะลา และปพ.ศ. 2563 - 2564 ปลูกทดสอบสายพันธุที่โรงเรือนปลูกพืช 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พบวาพันธุมีความ

สม่ำเสมอและคงตัวของพันธุ 
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แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

 

ป พ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2559 - 2560 รวบรวมพันธุดอกเบญจมาศจากรานคา 

คัดเลือกไดพันธุวิวิค 

ปากคลองตลาด 

   

 นำกลีบดอกเบญจมาศมาเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือชักนำใหเกิดแคลลัส หองปฏิบัติการ

เพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ  

คณะเทคโนโลยี 

การเกษตร 

สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลา 

เจาคุณทหาร 

ลาดกระบัง 

กรุงเทพฯ 

  

 นำแคลลสัมานำใหเกิดการกลายพันธุดวยสาร EMS 

  

 ชักนำใหเกิดตนไดจำนวน 50 ตน คัดเลือกตนที่มีลักษณะและสี

แตกตางจากเดิม ไดสีขาว 

  

2561 โดยนำตนที่คัดเลือก มาขยายพันธุในสภาพปลอดเช้ือโดยใชขอเปน

ช้ินสวนเริ่มตน 

 

   

2561 

2562 

 

2563 

นำไปปลูกทดสอบสายพันธุที่ ศูนยขยายพันธุไมดอกไมผลบานไร 

ศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 

แปลงเกษตรกร เบตง จังหวัดยะลา 

โรงเรือนปลูกพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล 

เชียงใหม 

ศรีสะเกษ 

ยะลา 

กรุงเทพฯ 

 
ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย เบญจมาศ ช่ือวิทยาศาสตร Chrysanthemum × morifolium ‘Fiona’   

วงศ Asteraceae ไมลมลุกอายุหลายป ไมดอกไมประดับ 

 

ลำตน ตนสูง 0.6 - 0.8  เมตร ตนเปนพุมสูง แตกก่ิงกานตามแนวยาว ผิวเปลือกของลำตนมีขน

ละเอียดสีเขียวอมเทาปกคลุมทั่วทั้งลำตน 

 

ใบ ใบเด่ียว เรียงสลับ ใบเวาเปนพู กวาง 5.0 - 6.0 เซนติเมตร ยาว 6.0 - 7.0 เซนติเมตร  

ปลายใบมน โคนใบสอบเรียว แผเปนครีบที่กานใบ เสนใบเรียงแยกเปนสองแฉก แผนใบหยาบ 

มีขนละเอียดปกคลุม ใบสีเขียวอมเทา กานใบยาว 1.0 - 1.5 เซนติเมตร  
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ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอกระจุก ออกที่ปลายกิ่งแขนงและปลายยอด ชอดอกยาว 6.0 - 8.0 เซนติเมตร 

กานชอดอกยาวเฉลี่ย 50 เซนติเมตร รูปทรงชอดอกแบบโดม จำนวนดอกตอตน 15 ดอก  

เสนผานศูนยกลางดอกเฉลี่ย 4.0 - 4.5 เซนติเมตร เปนดอกสมมาตรแบบรัศมี มีสวนประกอบ

ของดอกเรียงตัวกันอยางสม่ำเสมอ รูปทรงดอกแบบ decorative หรือดอกซอน ดอกช้ันนอก

โคงลงรูปลิ้น สีขาว บานออกบิดเบ้ียวไมเปนระเบียบ ดอกช้ันในไมพัฒนา รวมกันเปนกระจุก

แนน สีเขียว หอไมบานออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของเบญจมาศพันธุฟโอนา 

 ก ลำตนและชอดอก ข-ง ดอก 

 

เบญจมาศพนัธุฟโอนา 

 

 

 

ก ข 

ค 

ง 
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ทุเรยีนพันธุหลงพญา 

(Durio zibethinus ‘Lhong paya’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล      นางสาวภัทรภร เลิศวงค 

ที่อยู    เลขที่ 44/6 ม.1 ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210 

เบอรโทร      085-2761004 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 

ทุเรียนพันธุหลงพญาเปนทุเรียนที่ไดมาจากเมล็ดทุเรียนพันธุกระดุมที่ไดถูกรับประทานแลวทิ้ง

เมล็ดไวบริเวณบานของ นางสาวภัทรภร เลิศวงค ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เมื่อเวลา

ผานไปจึงไดงอกเองตามธรรมชาติ เมื่อประมาณป พ.ศ. 2557 ตอมาในป พ.ศ. 2562 ทุเรียนไดออกดอกและติด

ผล นางสาวภัทรภร เลิศวงค ไดพบวาเมื่อทุเรียนพันธุน้ีสุกแกจะมีสีเหลืองทั้งผลและเน้ือในของทุเรียนมีสีเหลือง

สวย รสชาติ หวานมัน มีกลิ่นออน ๆ เน้ือเยอะ เมล็ดเล็ก น้ำหนักผลประมาณ   3.5 – 5.0 กิโลกรัม  

จึงไดติดตามความคงตัวของลักษณะประจำพันธุมาเปนเวลา 2 ป ตอมาในป พ.ศ. 2563 ไดขยายพันธุโดย

วิธีการเสียบยอดพันธุไวประมาณ 38 ตน ปพ.ศ. 2564 ไดนำลงปลูกในสวนของ นางสาวภัทรภร เลิศวงค  

ที่ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี แลวต้ังช่ือพันธุวา หลงพญา ตามช่ือเขาพญา 

 

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

 
ปพ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2557 ทิ้งเมล็ดทุเรียนพันธุกระดุมในพ้ืนที่สวน อำเภอเขาคิชฌกูฏ 

จังหวัดจันทบุร ี

   

2562 ทุเรียนออกดอกและติดผลเกบ็ขอมูลลักษณะประจำพันธุ  

   

 ติดตามความคงตัวของลักษณะประจำพันธุ  

   

2563 ขยายพันธุดวยวิธีการเสียบยอด  
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ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ทุเรียน ช่ือวิทยาศาสตร Durio zibethinus ‘Lhong paya’ วงศ Malvaceae ไมยืน

ตน ไมผล 

 

ราก ตนแมที่ไดจากการเพาะเมล็ดมรีะบบรากแกว  

 

ลำตน ทรงพุมรูปไข ยอดแหลม กิ่งกานทำมุมปานกับลำตน 

 

ใบ ใบเด่ียว เรียงเวียนสลับ รูปขอบขนาน กวางเฉลี่ย 5.4 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 16.0 เซนติเมตร 

ปลายใบ เรียวแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ แผนใบเปนคลื่นเล็กนอย หอเขาหากัน สีเขียว

เขมเปนมัน กานใบยาวเฉลี่ย 1.5 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลางประมาณ 0.3 เซนติเมตร 

 

ดอก/ชอดอก ชอดอกแบบชอเชิงหลั่น ดอกออกตามก่ิง ดอกตูมรูปไขกลับ ปลายดอกแหลม กลีบดอกสีขาว

อมเหลือง เกสรเพศผูจำนวนมาก 

 

ผล ผลเด่ียว รูปทรงกลม กวางเฉลี่ย 19.0 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 20.0 เซนติเมตร ฐานผลกลม  

บุมลงเล็กนอย ปลายผลคอนขางแบน มี 5-6 พู รองพูต้ืน เปลือกสีเขียวอมเหลือง เปลือกหนา

เฉลี่ย 1.0 เซนติเมตร  หนามแบบนูน ปลายแหลม บริเวณกลางพู และแหลมบริเวณรองพู 

กานผลขนาดเสนผานศูนยกลางเฉลี่ย 1.4 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 4.5 เซนติเมตร รอยตอขั้วนูน

มาก เน้ือละเอียดปานกลาง สีเหลืองครีม หนาเฉลี่ย 1.0 เซนติเมตร มีกลิ่นออน 

 

เมล็ด เมล็ดรูปรี กวางเฉลี่ย 4.5 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 6.5 เซนติเมตร หนาเฉลี่ย 2 เซนติเมตร  

เมล็ดสีน้ำตาล มีเมล็ดลีบไดประมาณรอยละ 30  
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ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของทุเรียนพันธุหลงพญา 
       ก ตน  ข ใบ  ค ดอกตูม  ง ดอกบาน  จ-ฉ ผล  ช เน้ือ  ซ เมล็ด 

 

ทุเรียนพันธุหลงพญา 

ก. ข ค 

ช ซ 

ฉ 

ก 

ง จ 



60 
 

ลั่นทมพันธุทิพยลาวัณย 
(Plumeria ‘Thiplawan’) 

 
ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ-สกุล นางสาวลาวัณย พิทักษเขตต 

ที่อยู 55/5 หมู5 ตำบลจันทึก อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 

โทรศัพท 081-665-1414 
 
แหลงที่มาและประวัติพันธุ  

 ลั่นทมพันธุทิพยลาวัณย ไดมาจากการเพาะเมล็ดลั่นทมพันธุทั่วไป เมื่อประมาณป พ.ศ. 2547 

นางสาวรินรวี ศรีคราม เกษตรกร อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ไดนำเมล็ดพันธุลั่นทมมาเพาะเพ่ือใชใน

การจำหนายจำนวนหน่ึงที่สวนของตนเอง ตอมาเมื่อป พ.ศ. 2555 เมล็ดพันธุลั่นทมที่เพาะไวออกดอก และ

พบวามีอยูตนหน่ึงที่มีลักษณะแตกตางจากพันธุอ่ืน คือ ดอกเปนสีชมพูออน และใบคอนขางใหญ ในป  

พ.ศ. 2557 นางสาวรินรวี ศรีคราม ไดนำตนไมที่โตเต็มวัยจากสวนมาจำหนายซึ่งมีอยูเพียงหน่ึงตน ซึ่งนางสาว

ลาวัณย พิทักษเขตต ไดซื้อและนำมาปลูกประเมินความคงตัวในสภาพภูมิอากาศรอนช้ืนทั่วไป และขยาย

จำนวนเพ่ิมดวยวิธีการปกชำ จำนวน 10 ตน พบวามีความสม่ำเสมอและมีความคงตัวจึงไดต้ังช่ือพันธุวา “ทิพย

ลาวัณย” 

 

ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ลั่นทม ช่ือวิทยาศาสตร Plumeria ‘Thiplawan’  วงศ Apocynaceae ไมตน

ขนาดเล็ก ไมดอกไมประดับ 
 
ลำตน ทรงตนต้ังตรง ทรงพุม กวาง 2 เมตร ยาว 3.50-4 เมตร กิ่งแกสีเทา กิ่งออนสีเขียว อวบน้ำ 

 

ใบ ใบเด่ียว เรียงเวียน รูปไขกลับแกมรูปรี กวางเฉลี่ย 8.5 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 16 เซนติเมตร 

 

ดอก ชอดอก ออกที่ปลายยอด มีจำนวน 15-20 ดอกตอชอ กานดอกยาวเฉลี่ย 4.5 เซนติเมตร  

สีมวงแดง กลีบดอกจำนวน 5 กลีบ ซอนเหลื่อมกัน กวางเฉลี่ย 2.3 เซนติเมตร  ยาวเฉลี่ย 

4.0 เซนติเมตร สีชมพูออน บริเวณกลางกลีบสีสมอมเหลือง ขอบกลีบสีมวงอมแดง กานชอ

ดอกยาว 15-20 เซนติเมตร 
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ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของลั่นทมพันธุทิพยลาวัณย 

   ก ตน  ข ใบ  ค-จ ชอดอกและดอก  

 
ลั่นทมพันธุทิพยลาวัณย 

 

 

ก 

ข ค 

ง จ 


