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สาลี่พันธุ์สุภัทร 
(Pyrus pyrifolia ‘Subhadra’) 

 
ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล      มูลนิธิโครงการหลวง 
ที่อยู่    65 หมู่ 1 ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200  
เบอร์โทร      053-810765 

 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

สาล่ีพันธุ์ สุภัทร เป็นสาล่ีในกลุ่มพันธุ์สาล่ีเอเชีย (Pyrus pyrifolia) ช่ือสามัญภาษาอังกฤษ 
Asian pear เป็นสาลี่พันธุ ์ลูกผสมของสาลี่ไม่ทราบชื่อพันธุ ์ที่นำเข้ากิ ่งพันธุ์มาจากไต้หวัน และนำมาปลูก
ทดสอบการเจร ิญเติบโตและการปรับตัวเข ้าก ับสภาพอากาศบนที ่ส ูงทางภาคเหนือ ณ ศูนย์ต ่าง ๆ  
ที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย โดยเมื่อปี พ.ศ. 2541 นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประกอบด้วย ศ. ดร.สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์ รศ. ดร.กฤษณา กฤษณพุกต์ และ รศ. ดร.อุณารุจ บุญประกอบ  
ได้เดินทางไปประเทศสาธารณรัฐจีน-ไต้หวัน (Republic of China-Taiwan) ภายใต้กรอบความร่วมมือความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มูลนิธิโครงการหลวงและทางการไต้หวัน จึงได้นำกิ่งพันธุ์สาลี่ลูกผสมของไต้หวัน
กลับมาประเทศไทยและทดสอบภายใต้โครงการวิจัย การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลเขตหนาว ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวง
ให้การสนับสนุน  ในปี พ.ศ. 2541 นำกิ่งพันธุ์มาปลูกทดสอบในแปลงทดลอง โดยการเสียบกิ่งกับต้นสาลี่ที่ให้
ผลผลิตแล้ว ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ขุนวาง อ. แม่วาง จ. เชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2549 ปลูกทดสอบใน
แปลงทดลองและแปลงเกษตรกร โดยการเสียบกิ่งกับต้นสาลี่ที่ให้ผลผลิตแล้ว  สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง  
อ. ฝาง และสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2555 ปลูกทดสอบในแปลงทดลอง 
โดยการเสียบกิ่งกับต้นสาลี่ที่ให้ผลผลิตแล้ว ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ. ฝาง และสถานีเกษตรหลวงอิน
ทนนท์ อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2559 ปลูกเพื่อการผลิตในแปลงของเกษตรกร โดยการเสียบกิ่งกับต้น
สาลี่ที ่ยังไม่ให้ผลผลิตและต้นที่ให้ผลผลิตแล้ว ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อ.แม่แจ่ม ศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงแม่ปูนหลวง อ.พร้าว จ. เชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น อ. แม่สรวย จ. เชียงราย 
ผลการทดสอบพบว่า ต้นสาลี่มีการเจริญเติบโตท่ีแข็งแรง ปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศบนที่สูงทางภาคเหลือ  
ที่ระดับความสูง 1,200 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง สามารถออกดอกและติดผลได้ดี โดยดอกบาน
เต็มท่ี (full bloom) ประมาณเดือนมกราคม ถึง กุมภาพันธ์ ผสมตัวเองไม่ได้ (self-incompatibility) การติด
ผลต้องมีพันธุ์อื่นเป็นพันธุ ์ช่วยผสม (pollinizer) ปลูกร่วมในพื้นที่และต้องอาศัยผึ้งช่วยการผสมเกสรด้วย 
ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวประมาณเดือนมิถุนายน ถึงกรกฎาคม ผลสาล่ีมีขนาดใหญ่ น้ำหนักประมาณ 250-450 กรัม 
ผลทรงกลม ถึงกลมแป้น ผิวผลสีน้ำตาลอมเหลืองและมีแต้ม สีน้ำตาลกระจายอยู่ทั ่วผล ( เมื ่อห่อด้วยถุง
กระดาษทึบ) เปลือกหนาปานกลาง เนื้อผลสีขาว รสชาติหวาน มีปริมาณของแข็งที่ละลายได้ในน้ำ ประมาณ
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ร้อยละ 10-12 ฉ่ำน้ำ เนื้อละเอียดมีสโตนเซลล์ขนาดเล็ก ไส้ผลมีขนาดเล็ก มีกลิ่นหอมเมื่อผลสุก ระยะเก็บ
เกี ่ยวผลสาลี่ไม่มีปัญหาเนื้อสีน้ำตาลภายในเนื่องจากอาการผิดปกติทางสรีรวิทยา (internal browning)  
เนื้อผลสาล่ีไม่เปล่ียนเป็นสีน้ำตาล (non browning) เมื่อตัดเป็นช้ิน ความแน่นเนื้อดีทนทานการขนส่ง สามารถ
ยืดอายุหรือเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิต่ำได้นาน 7-10 วัน 

 
แผนผังการปรับปรุงพันธุ ์

 

ปี พ.ศ. ขั้นตอนการดำเนินงาน สถานที่ 
2541 นำเข้ากิ่งพันธุ์สาล่ีลูกผสมจากไต้หวัน  

   
2541 ปลูกทดสอบในแปลงทดลอง โดยการเสียบกิ่งกับต้น

สาล่ีท่ีให้ผลผลิตแล้ว 
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่  
(ขุนวาง) อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 

   
2549 ปลูกทดสอบในแปลงทดลองและแปลงเกษตรกร 

โดยการเสียบกิ่งกับต้นสาล่ีท่ีให้ผลผลิตแล้ว 
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ อ.
กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 

   
2555 ปลูกทดสอบในแปลงทดลอง โดยการเสียบกิ่งกับต้น

สาล่ีท่ีให้ผลผลิตแล้ว 
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง และ
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ.
จอมทอง จ.เชียงใหม่ 

   
2559 ปลูกเพื่อการผลิตในแปลงของเกษตรกร โดยการ

เสียบกิ่งกับต้นสาล่ีท่ียังไม่ให้ผลผลิตและต้นท่ีให้ผล
ผลิตแล้ว 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อ.แม่
แจ่ม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูน
หลวง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น อ.แม่สรวย 
จ.เชียงราย 

   
2563 ขอข้ึนทะเบียนพันธุ์ ช่ือ “สุภัทร” มูลนิธิโครงการหลวง จ.เชียงใหม่ 

 
ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 

ชนิด/ประเภท ชื ่อไทย สาล่ี พันธุ์สุภัทร ชื ่อสามัญภาษาอังกฤษ Asian pear ชื ่อวิทยาศาสตร์ Pyrus 
pyrifolia ‘Subhadra’ วงศ์ Rosaceae ไม้ผลยืนต้นชนิดผลัดใบขนาดกลางถึงใหญ่ 
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ใบ ใบเดี่ยวรูปหัวใจ กว้าง 7.3 เซนติเมตร ยาว 13.1 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบรูป
หัวใจ ขอบใบจักฟันเล่ือย ใบอ่อนสีน้ำตาลอ่อน ใบแก่สีเขียวเข้ม ก้านใบยาว 4 เซนติเมตร 

 
ดอก/ช่อดอก ดอกออกเป็นช่อ มีจำนวน 5-8 ดอก ออกที่ตาข้างของกิ่งอายุ 1 ปี และที่ตำแหน่งกิ่งที่มีตา

ดอก (spur) ดอกสมบูรณ์เพศกลีบดอก รูปไข่กว้าง จำนวน 5 กลีบ ซ้อนเหล่ือมกัน สีขาว 
 
ผล/เมล็ด ผลเดี่ยวแบบผลเทียมมีเนื้อ รูปทรงกลมถึงกลมแป้น กว้างเฉลี่ย 7.95 เซนติเมตร ยาวเฉล่ีย 

6.7 เซนติเมตร ผลสีน้ำตาลอมเหลือง มีแต้มสีน้ำตาลกระจายอยู่ทั่วผล เนื้อผลสีขาว ไส้ผลมี
ขนาดเล็ก มีโพรงเมล็ดจำนวน 5 ช่อง เมล็ดมีขนาดเล็ก เปลือกหุ้มเมล็ดเปลี่ยนเป็นสีดำเมื่อ
ผลแก ่

 
ลักษณะอื่น ๆ 1. ระยะเวลาดอกบาน ประมาณเดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ และฤดูเก็บเกี่ยวประมาณ

เดือน มิถุนายน ถึง กรกฎาคม 
 2. ผสมตัวเองไม่ได้ (self-incompatibility) ต้องผสมข้ามกับพันธุ ์อื ่นเป็นพันธุ ์ช่วยผสม 

(pollinizer) และต้องอาศัยผ้ึงช่วยการผสมเกสร 
 3. น้ำหนักผลประมาณ 250-450 กรัม 
 4. ผลมีปริมาณของแข็งที่ละลายได้ในน้ำ ประมาณร้อยละ 10-12 ฉ่ำน้ำ เนื้อสัมผัสละเอียด 

สโตนเซล (stone cell) ขนาดเล็ก 
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ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของสาล่ีพันธุ์สุภัทร 
        ก-ข ใบ ค-ง ดอก  จ-ฉ ผล 
 

สาลี่พันธุส์ุภัทร 

ฝรั่งพันธุ์จินชุ่ย 
(Psidium guajava ‘Jincui’) 

 
ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายกฤษฎา สุพรรณกลาง 
ที่อยู ่ เลขท่ี 104 หมู่ 3 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30000 
โทรศัพท์ 065-5359866 
  
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
  ฝรั ่งพันธุ ์จินชุ ่ย เป็นพันธุ ์ลูกผสมที ่ได้มาจากการเพาะเมล็ด โดยเมื ่อปี พ .ศ. 2559  
นายกฤษฎา สุพรรณกลาง (ร้านกรีนโฮการเกษตร) ได้ผสมพันธุ์ฝรั ่งพันธุ ์แป้นสีทอง เป็นพันธุ ์พ่อ กับฝรั่ง  
พันธุ์กิมจู เป็นพันธุ์แม่ ผสมและเก็บเมล็ด ซึ่งวิธีการและคำแนะนำมาจาก รศ.ดร. เชี่ยฉิงฉาง อาจารย์อาวุโส  
จากมหาวิทยาลัยจงชิง ประเทศไต้หวัน และในปี พ.ศ. 2560 รศ.ดร. เชี ่ยฉิงฉาง ได้มาดูงานที่ประเทศไทย  
มีความสนใจและอยากพัฒนาสายพันธุ์ฝรั่งในประเทศไทย จึงได้ร่วมกับ นายกฤษฎา สุพรรณกลาง ผสมข้ามพันธุ์
ฝรั่งระหว่างพันธุ์แป้นสีทองและพันธุ์กิมจู เมื่อปี พ.ศ. 2559 ได้เมล็ดประมาณ 1,000 เมล็ด (มากกว่า 10 ผล) 
จากนั้นนำเมล็ดมาเพาะ และคัดเลือกต้นกล้าท่ีเจริญเติบโตดีได้จำนวน 420 ต้น และนำต้นกล้าไปปลูกในแปลง
ทดสอบที่จังหวัดนครราชสีมา ระยะปลูกประมาณ 0.5 x 2 เมตร จนถึงปลายปี พ.ศ. 2561 เก็บข้อมูลครั้งที่ 1 
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ซึ่งมี รศ.ดร. เช่ียฉิงฉาง เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องเทคนิคการปลูก การดูแล และเกณฑ์การคัดเลือกลักษณะ โดยมี
เกณฑ์การคัดเลือกคือ ผลใหญ่ เนื้อหนา เมล็ดน้อย และรสชาติดี เป็นต้น ซึ่งหลังจากคัดเลือกพบว่า ได้ต้นที่มี
ลักษณะท่ีต้องการจำนวน 115 ต้น จากนั้นจึงได้ขยายพันธุ์ด้วยวิธีตอนกิ่ง และนำไปปลูกทดสอบอีกครั้ง และช่วง
ปลายปี พ.ศ. 2562 เก็บข้อมูลครั้งที่ 2 สามารถคัดเลือกต้นที่เจริญเติบโตได้ดี และตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดได้
จำนวน 12 ต้น จากนั้นขยายพันธุ์ด้วยวิธีตอนกิ่ง และนำไปปลูกทดสอบอีกครั้ง เมื่อช่วงปลายปี พ.ศ. 2563 
จนกระท่ังคัดเลือกได้สายต้นท่ีดีเด่นท่ีสุดคือ หมายเลข 17G-130 จึงได้ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการตอนกิ่งจำนวน 30 
ต้น และเมื่อต้นปี พ.ศ. 2564 ได้นำไปปลูกทดสอบเพื่อดูความคงตัวของพันธุ์ พบว่ามีลักษณะผลใหญ่ เนื้อหนา 
โพรงเมล็ดข้างในเล็ก ติดผลเยอะ รสชาติดี และมีความคงตัว จึงให้ชื่อพันธุ์ใหม่ว่า จินชุ่ย ที่มีความหมายว่า 
“ทองกรอบ” โดย รศ. ดร.เช่ียฉิงฉาง เป็นผู้ให้ช่ือ 
 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ ์

ปี พ.ศ. การดำเนินการ สถานที ่
     2559 ทำการผสมข้ามระหว่างฝรั่งพันธุ์แป้นสีทองเป็นพนัธุ์พ่อ  

และพันธุ์กิมจูเป็นพันธุ์แม่ จากนั้นเก็บเมล็ด 
จังหวัดนครราชสีมา 

   
     2560 รวบรวมเมล็ดพันธุ์ฝรั่งพันธุ์ลูกผสมแป้นสีทองและกิมจู  

จำนวนประมาณ 1,000 เมล็ด 
จังหวัดนครราชสีมา 

  
 นำเมล็ดมาเพาะ คัดเลือกต้นกล้าท่ีเจริญเติบโตดีได้ 420 ต้น  

และนำต้นกล้าไปปลูกในแปลงทดสอบ 
  

2561 คัดเลือกต้นท่ีมีลักษณะท่ีต้องการคือ ผลใหญ่ เนื้อหนา เมล็ดน้อย 
และรสชาติดี ได้จำนวน 115 สายต้น 

  
2562 ขยายพันธุ์ด้วยวิธีตอนกิ่ง และนำไปปลูกทดสอบอีกครั้ง  

คัดเลือกต้นท่ีเจริญเติบโตได้ดี และตรงตามเกณฑ์ท่ีกำหนด  
ได้จำนวน 12 สายต้น 

  
2563 ขยายพันธุ์ด้วยวิธีตอนกิ่ง และนำไปปลูกทดสอบอีกครั้ง  

จนกระท่ังคัดเลือกได้สายต้นท่ีดีเด่นท่ีสุด 
  

2564 ขยายพันธุ์ด้วยวิธีตอนกิ่ง เพื่อดูความคงตัวของลักษณะประจำพันธุ์ 
จำนวน 30 ต้น 

  
 ฝรั่งพันธุ์จินชุ่ย 
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ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ฝรั่งพันธุ์จินชุ่ย ช่ือวิทยาศาสตร์ Psidium guajava ‘Jincui’ ช่ือวงศ์ Myrtaceae  

ไม้ยืนต้น ไม้ผล  
 
ราก ระบบรากแก้ว ส่วนต้นท่ีได้จากการตอนกิ่งเป็นแบบรากพิเศษ 
 
ต้น เป็นพุ่มแตกออก สูงประมาณ 2.5-3 เมตร กิ่งอ่อนสีเขียวแกมแดง  
 
ใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้างเฉลี่ย 7.5 เซนติเมตร ยาวเฉล่ีย  

14 เซนติเมตร ใบอ่อนสีเขียว ขอบใบมีสีแดงเล็กน้อย ใบแก่สีเขียวเข้ม ขอบใบเรียบ 
 
ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อกระจุก ออกตามยอดหรือซอกใบ จำนวน 1-3 ดอก กว้างประมาณ  

2-3 เซนติเมตร กลีบดอกสีขาว ดอกสมบูรณ์เพศ มีเกสรเพศผู้ประมาณ 50-150 อัน  
และเกสรเพศเมีย 1 อัน 

 
ผล/เมล็ด ผลเด่ียว ผลค่อนข้างกลม กว้างเฉล่ีย 8.5 เซนติเมตร สูงเฉล่ีย 10 เซนติเมตร ผิวผลค่อนข้าง

ขรุขระ สีเขียว เนื้อหนาประมาณ 2-2.5 เซนติเมตร สีขาว น้ำหนักผลประมาณ 500-800 กรัม 
เมล็ดน้อยประมาณ 300 เมล็ดต่อผล 
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ลักษณะอื่น ๆ ติดผลเยอะ ผลมีรสชาติดี หวาน กรอบ มีค่าความหวานประมาณ 10 องศาบริกซ์ (ปลูกใน
ฤดูร้อนมีค่าความหวานประมาณ 8-10 องศาบริกซ์ และปลูกในฤดูหนาวมีค่าความหวาน
ประมาณ 10-13 องศาบริกซ์) 

ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของฝรั่งพันธุ์จินชุ่ย 
ก ต้น  ข ใบ  ค-ง ดอก  จ-ช ผล   

ฝรั่งพันธุ์จินชุ่ย  

ก ข 

จ ช 

ค ง 
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พุทธรักษาพันธุ์ปรีชา 
(Canna ‘Preecha’) 

 

ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ-สกุล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู่   เลขท่ี 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-579-0113 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

พุทธรักษาพันธุ์ปรีชา เป็นพันธุ์กลายที่ได้มาจากการฉายรังสีแกมมา โดยในปี พ.ศ. 2560 
ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยทีมนักวิจัยประกอบด้วย รอง
ศาสตราจารย์ พีรนุช จอมพุก นางสาวณัฐ์นิชภู สุกิน นางสาวลักษมณ สร้อยทอง และนายธีระ ไผ่เจริญ ได้นำ
ต้นพุทธรักษาพันธุ์ GISC1 ซึ่งมีลักษณะต้น สูงเฉลี่ย 72.5 เซนติเมตร ใบและก้านใบมีสีเขียว ใบรูปหอก กลีบ
ดอกสีชมพู (Red Group 48A) โคนกลีบด้านหลังสีเหลืองอ่อน (Yellow Group 11C) ไปฉายรังสีแกมมาแบบ
โครนิก ภายในอาคารฉายรังสีแกมมา ซึ่งมีโคบอลท์-60 เป็นต้นกำเนิดรังสี จำนวน 15-20 ต้น ซึ่งปลูกอยู่ใน
กระถาง ปี พ.ศ. 2560-2562 ปลูกขยายพันธุ์เพื่อให้แตกหน่อใหม่ คัดเลือกลักษณะกลายโดยเริ่มคัดเลือกต้ังแต่
รุ่น M1V2 เป็นต้นไป เมื่อพบลักษณะกลาย คือ กลีบดอกมีสีชมพูเข้ม (Red Group 50B) โคนกลีบสีชมพูออ่น 
(Red Group 48C) จากนั้นแยกหน่อท่ีกลายมาขยายพันธุ์เพื่อทดสอบความคงตัว จนถึงปี พ.ศ. 2563 คัดเลือก
พันธุ์กลาย (solid mutant) ขยายพันธุ์ และปลูกประเมินลักษณะประจำพันธุ์ พบว่าพันธุ์มีความสม่ำเสมอและ
มีความคงตัว ปี พ.ศ. 2564 คัดเลือกได้ 1 พันธุ์ จึงต้ังช่ือพันธุ์ว่าพันธุ์ปรีชา 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ ์

ปี พ.ศ. การดำเนินการ สถานที ่
2560 ฉายรังสีแกมมาแบบโครนิกต้นพุทธรักษาพันธุ์ GISC1 จำนวน 15-20 ต้น ศูนย์วิจัย

นิวเคลียร์
เทคโนโลยี  

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

  
2560-2562 ปลูกขยายพันธุ์รุ่น M1V1 เพื่อให้แตกหน่อใหม่ 

 ปลูกขยายและคัดเลือกลักษณะที่กลายพันธุ ์
 M1V4 
  
 คัดเลือกลักษณะกลาย ต้ังแต่รุ่น M1V2 

และขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อเพื่อทดสอบความคงตัว 
  

2563-2564 คัดเลือกและปลูกทดสอบเพื่อประเมินลักษณะประจำพันธุ์ 
 ได้พุทธรักษาพันธุ์ปรีชา 
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ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย พุทธรักษาพันธุ์ปรีชา ช่ือวิทยาศาสตร Canna ‘Preecha’ วงศ Cannaceae  

พืชล้มลุก ไม้ดอกไม้ประดับ 
 
ราก ระบบรากฝอย 
 
ต้น เหง้าอยู่ใต้ดิน ส่วนเหนือดินเป็นลำต้นเทียมประกอบด้วยก้านใบ สูงเฉลี่ย 110 เซนติเมตร  

สีเขียว 
 
ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปใบหอก กว้างเฉลี่ย 16.8 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 51.7 เซนติเมตร 

ปลายใบเรียวแหลม โคนใบรูปล่ิม ขอบใบเรียบ แผ่นใบและก้านใบสีเขียว 
 
ดอก/ช่อดอก ช่อดอกออกเป็นช่อแบบช่อกระจะ มีจำนวนดอก 10-12 ดอกต่อช่อ กว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 

11 เซนติเมตร กลีบเล้ียง 3 กลีบ อยู่ด้านล่างแยกกันเป็นอิสระ กลีบดอก 3 กลีบ เช่ือมติดกัน
ท่ีโคน เกสรเพศผู้มี 2 ลักษณะ คือ เกสรเพศผู้เป็นหมันเปล่ียนแปลงไปคล้ายกลีบดอก จำนวน 
4 กลีบ และเกสรเพศผู้ไม่เป็นหมันเปล่ียนแปลงไปคล้ายกลีบดอก จำนวน 1 กลีบ เกสรเพศผู้
เป็นหมันเปลี่ยนแปลงไปคล้ายกลีบดอกจำนวน 4 กลีบ สีชมพูเข้ม (Red Group 50B) โคน
กลีบสีชมพูอ่อน (Red Group 48C) เกสรเพศผู้ไม่เป็นหมันเปลี่ยนแปลงไปคล้ายกลีบดอก 1 
กลีบ ขนาดเล็ก สีแดงปนเหลือง และมีจุดสีแดง มีอับเรณูติดอยู่ด้านข้าง เกสรเพศเมีย 1 อัน 
ก้านยอดเกสรเพศเมียสีเหลืองและมีขีดสีแดง มีรังไข่ใต้วงกลีบ 

 
ผล/เมล็ด ผลแห้งแตก ไม่ติดเมล็ด 
 
หมายเหตุ เทียบสีจากแถบเทียบสีมาตรฐานของ The Royal Horticultural Society (RHS Color 

Chart): The Royal Horticultural Society, 1995.  The Royal Horticultural Society. 
80 Vincent Square, London SW1P2PE. 
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ภาพที่ 1  ต้นพุทธรักษาพันธุ์ GISC1 ท่ีนำมาฉายรังสี 
 

ภาพที่ 2  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพุทธรักษาพันธุ์ปรีชา 
ก ใบ  ข-ค ช่อดอกและดอก 
 

พุทธรักษาพันธุ์ปรีชา 

  

ก ข 

ค 
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พุทธรักษาพันธุ์มยุร ี
(Canna ‘Mayuree’) 

 

ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ-สกุล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู่   เลขท่ี 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-579-0113 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

 พุทธรักษาพันธุ์มยุรี เป็นพันธุ ์กลายที่ได้มาจากการฉายรังสีแกมมา  โดยในปี พ.ศ. 2550 
ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยทีมนักวิจัยประกอบด้วย รอง
ศาสตราจารย์ พีรนุช จอมพุก ดร.สมจิตต์ ปาละกาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คทารัตน์ ชุตินันทกุล นางสาวณัฐ์นิช
ภู สุกิน นางสาวมยุรี ลิมติยะโยธิน และนายธีระ ไผ่เจริญ และมีศาสตราจารย์อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์ และ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สิรนุช ลามศรีจันทร์ เป็นท่ีปรึกษา ได้นำต้นพุทธรักษาพันธุ์จำลอง ซึ่งมีลักษณะต้นสูง
เฉล่ีย 38 เซนติเมตร ใบและก้านใบสีเขียว ดอกสีส้มเหลือง (Yellow-Orange Group 22A) มีจุดประหรือขีดสี
ส้ม (Orange-Red Group 33A) อยู่บนกลีบดอก ไปฉายรังสีแกมมาแบบโครนิก ภายในอาคารฉายรังสีแกมมา 
ซึ่งมีโคบอลท์-60 เป็นต้นกำเนิดรังสี จำนวน 15-20 ต้น ซึ ่งปลูกอยู่ในกระถาง ปี พ.ศ. 2550-2552 ปลูก
ขยายพันธุ์เพื ่อให้แตกหน่อใหม่ คัดเลือกลักษณะกลายโดยเริ ่มคัดเลือกตั้งแต่รุ่น M1V2 เป็นต้นไป เมื่อพบ
ลักษณะกลาย คือ กลีบดอกสีเหลือง (Yellow Group 9A) มีจุดประหรือขีดสีส้ม (Orange Red Group 33B) 
กระจายอยู่บนกลีบ จากนั้นจึงขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อเพื่อทดสอบความคงตัว จนถึงปี พ.ศ. 2553 คัดเลือก
พันธุ์กลาย (solid mutant) ขยายพันธุ์ และปลูกประเมินลักษณะประจำพันธุ์ พบว่าพันธุ์มีความสม่ำเสมอและ
มีความคงตัว ปี พ.ศ. 2554 คัดเลือกได้ 1 พันธุ์ จึงต้ังช่ือพันธุ์ว่าพันธุ์มยุรี 

 
แผนผังการปรับปรุงพันธุ ์

ปี พ.ศ. การดำเนินการ สถานที ่
2550 ฉายรังสีแกมมาแบบโครนิกต้นพุทธรักษาพันธุ์จำลอง จำนวน 15-20 ต้น ศูนย์วิจัย

นิวเคลียร์
เทคโนโลยี  

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

  
2550-2552 ปลูกขยายพันธุ์รุ่น M1V1 เพื่อให้แตกหน่อใหม่ 

 ปลูกขยายและคัดเลือกลักษณะที่กลายพันธุ ์
 M1V4 
  
 คัดเลือกลักษณะกลาย ต้ังแต่รุ่น M1V2 

และขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อเพื่อทดสอบความคงตัว 
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ปี พ.ศ. การดำเนินการ สถานที ่
  

2553 คัดเลือกและปลูกทดสอบเพื่อประเมินลักษณะประจำพันธุ์ 
  

2554 พุทธรักษาพันธุ์มยุร ี
 
ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย พุทธรักษาพันธุ์มยุรี ช่ือวิทยาศาสตร Canna ‘Mayuree’ วงศ Cannaceae  

พืชล้มลุก ไม้ดอกไม้ประดับ 
 
ราก ระบบรากฝอย 
 
ต้น เหง้าอยู่ใต้ดิน ส่วนเหนือดินเป็นลำต้นเทียมประกอบด้วยก้านใบ สูงเฉลี่ย 46 เซนติเมตร  

สีเขียว  
 
ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปใบหอก กว้างเฉลี่ย 11.5 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 36.9 เซนติเมตร 

ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบและก้านใบสีเขียว 
 
ดอก/ช่อดอก ช่อดอกออกเป็นช่อแบบช่อกระจะ มีจำนวนดอก 12-15 ดอกต่อช่อ ดอกกว้าง 10 เซนติเมตร 

ยาว 10 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง 3 กลีบ อยู่ด้านล่างแยกกันเป็นอิสระ กลีบดอก 3 กลีบ เชื่อม
ติดกันท่ีโคน เกสรเพศผู้มี 2 ลักษณะ คือ เกสรเพศผู้เป็นหมันเปล่ียนแปลงไปคล้ายกลีบดอก 
จำนวน 4 กลีบ และเกสรเพศผู้ไม่เป็นหมันเปลี่ยนแปลงไปคล้ายกลีบดอก จำนวน 1 กลีบ 
เกสรเพศผู้เป็นหมันเปล่ียนแปลงไปคล้ายกลีบดอกจำนวน 4 กลีบ สีเหลือง (Yellow Group 
9A) มีจุดประหรือขีดสีส้ม (Orange Red Group 33B) กระจายอยู่บนกลีบ ขอบกลีบดอก
เรียบ และเชื่อมติดกับเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียคล้ายหลอด เกสรเพศผู้ไม่เป็นหมัน
เปล่ียนแปลงไปคล้ายกลีบดอก จำนวน 1 กลีบ ขนาดเล็ก สีเหลือง มีอับเรณูติดอยู่ท่ีด้านข้าง 
เกสรเพศเมีย 1 อัน ก้านยอดเกสรเพศเมียสีเหลือง มีรังไข่ใต้วงกลีบ 

 
ผล/เมล็ด ผลแห้งแตก ไม่ติดเมล็ด 
 
หมายเหตุ เทียบสีจากแถบเทียบสีมาตรฐานของ The Royal Horticultural Society (RHS Color 

Chart): The Royal Horticultural Society, 1995.  The Royal Horticultural Society. 
80 Vincent Square, London SW1P2PE. 
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ภาพที่ 1  ต้นพุทธรักษาพันธุ์จำลองท่ีนำมาฉายรังสี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพุทธรักษาพันธุ์มยุรี 

ก ใบ  ข-ค ช่อดอกและดอก 
พุทธรักษาพันธุ์มยุรี  

ค 

ก ข 
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พุทธรักษาพันธุ์วิลาวัณย์  
(Canna ‘Wilawan’) 

 

ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ-สกุล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู่   เลขท่ี 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-579-0113 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

พุทธรักษาพันธุ์วิลาวัณย์ เป็นพันธุ์กลายท่ีได้มาจากการฉายรังสีแกมมา โดยในปี พ.ศ. 2560 
ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยทีมนักวิจัยประกอบด้วย  
รองศาสตราจารย์ พีรนุช จอมพุก นางสาวณัฐ์นิชภู สุกิน นางสาวลักษมณ สร้อยทอง  และนายธีระ ไผ่เจริญ  
ได้นำต้นพุทธรักษาพันธุ์ GISC1 ซึ่งมีลักษณะต้นสูงเฉลี่ย 72.5 เซนติเมตร ใบและก้านใบมีสีเขียว ใบรูปหอก 
กลีบดอกสีชมพู (Red Group 48A) โคนกลีบด้านหลังสีเหลืองอ่อน (Yellow Group 11C) ไปฉายรังสีแกมมา
แบบโครนิก ภายในอาคารฉายรังสีแกมมา ซึ่งมีโคบอลท์-60 เป็นต้นกำเนิดรังสี จำนวน 15-20 ต้น ซึ่งปลูกอยู่
ในกระถาง ปี พ.ศ. 2560-2562 ปลูกขยายพันธุ์เพื่อให้แตกหน่อใหม่ คัดเลือกลักษณะกลายโดยเริ่มคัดเลือก
ตั้งแต่รุ่น M1V2 เป็นต้นไป เมื่อพบลักษณะกลาย คือ กลีบดอกสีชมพู (Red Group 48B) โคนกลีบสีชมพูเข้ม  
(Red Group 50B) จากนั้นแยกหน่อท่ีกลายมาขยายพันธุ์เพื่อทดสอบความคงตัว จนถึงปี พ.ศ. 2563 คัดเลือก
พันธุ์กลาย (solid mutant) ขยายพันธุ์ และปลูกประเมินลักษณะประจำพันธุ์ พบว่าพันธุ์มีความสม่ำเสมอและ
มีความคงตัว ปี พ.ศ. 2564 คัดเลือกได้ 1 พันธุ์ จึงต้ังช่ือพันธุ์ว่าพันธุ์วิลาวัณย์ 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ ์

ปี พ.ศ. การดำเนินการ สถานที ่
2560 ฉายรังสีแกมมาแบบโครนิกต้นพุทธรักษาพันธุ์ GISC1 จำนวน 15-20 ต้น ศูนย์วิจัย

นิวเคลียร์
เทคโนโลยี  

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

  
2560-2562 ปลูกขยายพันธุ์รุ่น M1V1 เพื่อให้แตกหน่อใหม่ 

 ปลูกขยายและคัดเลือกลักษณะที่กลายพันธุ ์
 M1V4 
  
 คัดเลือกลักษณะกลาย ต้ังแต่รุ่น M1V2 

และขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อเพื่อทดสอบความคงตัว 
  

2563 คัดเลือกและปลูกทดสอบเพื่อประเมินลักษณะประจำพันธุ์ 
  

2564 พุทธรักษาพันธุ์วิลาวัณย์ 
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ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย พุทธรักษาพันธุ์วิลาวัณย์ ช่ือวิทยาศาสตร Canna ‘Wilawan’ วงศ Cannaceae  

พืชล้มลุก ไม้ดอกไม้ประดับ 
 
ราก ระบบรากฝอย 
 
ต้น เหง้าอยู่ใต้ดิน ส่วนเหนือดินเป็นลำต้นเทียมประกอบด้วยก้านใบ สูงเฉลี่ย 73 เซนติเมตร  

สีเขียว 
 
ใบ ใบเด่ียว เรียงเวียนสลับ รูปใบหอก กว้างเฉล่ีย 12 เซนติเมตร ยาวเฉล่ีย 38 เซนติเมตร ปลาย

ใบเรียวแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบและก้านใบมีสีเขียว 
 
ดอก/ช่อดอก  ช่อดอกออกเป็นช่อแบบช่อกระจะ มีจำนวนดอก 8-10 ดอกต่อช่อ ดอกกว้าง 9 เซนติเมตร 

ยาว 10 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง 3 กลีบ อยู่ด้านล่างแยกกันเป็นอิสระ กลีบดอก 3 กลีบ เชื่อม
ติดกันท่ีโคน เกสรเพศผู้มี 2 ลักษณะ คือ เกสรเพศผู้เป็นหมันเปล่ียนแปลงไปคล้ายกลีบดอก 
จำนวน 4 กลีบ และเกสรเพศผู้ไม่เป็นหมันเปลี่ยนแปลงไปคล้ายกลีบดอก จำนวน 1 กลีบ 
เกสรเพศผู้เป็นหมันเปล่ียนแปลงไปคล้ายกลีบดอกจำนวน 4 กลีบ สีชมพู (Red Group 48B) 
โคนกลีบสีชมพูเข้ม (Red Group 50B) บริเวณตรงกลางกลีบสีเหลืองอ่อนและมีขีดสีชมพูเข้ม 
และเช่ือมติดกับเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย เกสรเพศผู้ไม่เป็นหมันเปล่ียนแปลงไปคล้ายกลีบ
ดอก จำนวน 1 กลีบ ขนาดเล็ก สีชมพูอมแดง และมีจุดสีแดงบนพื้นสีเหลือง มีอับเรณูติดอยู่
ด้านข้าง เกสรเพศเมีย 1 อัน ก้านยอดเกสรเพศเมียสีเหลืองและมีขีดสีแดง มีรังไข่ใต้วงกลีบ 

 
ผล/เมล็ด ผลแห้งแตก ไม่ติดเมล็ด 
 
หมายเหตุ เทียบสีจากแถบเทียบสีมาตรฐานของ The Royal Horticultural Society (RHS Color 

Chart): The Royal Horticultural Society, 1995.  The Royal Horticultural Society. 
80 Vincent Square, London SW1P2PE. 
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ภาพที ่1  ต้นพุทธรักษาพันธ์ุ GISC1 ที่นำมาฉายรังสี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ข 

ค 
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ภาพที ่2  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพุทธรักษาพันธ์ุวิลาวัณย์ 
ก ใบ  ข-ค ช่อดอกและดอก 

 

พุทธรักษาพันธุ์วิลาวัณย์ 
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พุทธรักษาพันธุ์วุฒิชัย 
(Canna ‘Wuttichai’) 

 

ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ-สกุล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่อยู่   เลขท่ี 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท์ 02-579-0113 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

 พุทธรักษาพันธุ์วุฒิชัย เป็นพันธุ์กลายที่ได้มาจากการฉายรังสีแกมมา โดยในปี พ.ศ. 2550 
ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยทีมนักวิจัยประกอบด้วย  
รองศาสตราจารย์ พีรนุช จอมพุก ดร.สมจิตต์ ปาละกาศ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ คทารัตน์ ชุติน ันทกุล  
นางสาวณัฐ์นิชภู สุกิน นางสาวมยุรี ลิมติยะโยธิน และนายธีระ ไผ่เจริญ และมีศาสตราจารย์อรุณี วงศ์ปิยะ
สถิตย์ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ สิรนุช ลามศรีจันทร์ เป็นที่ปรึกษา ได้นำต้นพุทธรักษาพันธุ์มัทนา  
ซึ่งมีลักษณะต้นสูงเฉล่ีย 53 เซนติเมตร ใบและก้านใบสีเขียว ดอกสีแดง (Red Group 46D) โคนกลีบสีเหลือง 
(Yellow Group 10B) และบริเวณโคนกลีบมีจุดประและขีดสีแดง (Red Group 47B) กระจายอยู่ ไปฉายรังสี
แกมมาแบบโครนิก ภายในอาคารฉายรังสีแกมมา ซึ่งมีโคบอลท์-60 เป็นต้นกำเนิดรังสี จำนวน 15-20 ต้น  
ซึ่งปลูกอยู่ในกระถาง ปี พ.ศ. 2550-2552 ปลูกขยายพันธุ์เพื่อให้แตกหน่อใหม่ คัดเลือกลักษณะกลายโดยเริ่ม
คัดเลือกตั้งแต่รุ ่น M1V2 เป็นต้นไป เมื่อพบลักษณะกลาย คือ กลีบดอกสีส้ม (Orange Red Group 31A)  
โคนกลีบสีเหลือง (Yellow Group 9C) จากนั้นแยกหน่อท่ีกลายมาขยายพันธุ์เพื่อทดสอบความคงตัว จนถึงปี
พ.ศ. 2553 คัดเลือกพันธุ์กลาย (solid mutant) ขยายพันธุ์ และปลูกประเมินลักษณะประจำพันธุ์ พบว่าพันธุ์
มีความสม่ำเสมอและมีความคงตัว ปี พ.ศ. 2554 คัดเลือกได้ 1 พันธุ์ จึงต้ังช่ือพันธุ์ว่าพันธุ์วุฒิชัย 

 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ ์

ปี พ.ศ. การดำเนินการ สถานที ่
2550 ฉายรังสีแกมมาแบบโครนิกต้นพุทธรักษาพันธุ์มัทนา จำนวน 15-20 ต้น ศูนย์วิจัย

นิวเคลียร์
เทคโนโลยี  

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

  
2550-2552 ปลูกขยายพันธุ์รุ่น M1V1 เพื่อให้แตกหน่อใหม่ 

 ปลูกขยายและคัดเลือกลักษณะท่ี
กลายพันธุ์ 

 M1V4 
  
 คัดเลือกลักษณะกลายต้ังแต่รุ่น M1V2 เป็นต้นไป  
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ปี พ.ศ. การดำเนินการ สถานที ่
และขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อเพื่อทดสอบความคงตัว 

  
2553 คัดเลือกและปลูกทดสอบเพื่อประเมินลักษณะประจำพันธุ์ 

  
2554 พุทธรักษาพันธุ์วฒุิชัย 

 
ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย พุทธรักษาพันธุ์วุฒิชัย ช่ือวิทยาศาสตร Canna ‘Wuttichai’ วงศ Cannaceae  

พืชล้มลุก ไม้ดอกไม้ประดับ 
 
ราก ระบบรากฝอย 
 
ต้น เหง้าอยู่ใต้ดิน ส่วนเหนือดินเป็นลำต้นเทียมประกอบด้วยก้านใบ สูงเฉลี่ย 49.3 เซนติเมตร  

สีเขียว  
 
ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปไข่ กว้างเฉลี่ย 13.7 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 32.7 เซนติเมตร  

ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบและก้านใบสีเขียว 
 
ดอก/ช่อดอก ช่อดอกออกเป็นช่อแบบช่อกระจะ มีจำนวนดอก 5-10 ดอกต่อช่อ ดอกกว้าง 8 เซนติเมตร 

ยาว 8 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง 3 กลีบ อยู่ด้านล่างแยกกันเป็นอิสระ กลีบดอก 3 กลีบ เชื่อม
ติดกันท่ีโคน เกสรเพศผู้มี 2 ลักษณะ คือ เกสรเพศผู้เป็นหมันเปล่ียนแปลงไปคล้ายกลีบดอก 
จำนวน 4 กลีบ และเกสรเพศผู้ไม่เป็นหมันเปลี่ยนแปลงไปคล้ายกลีบดอก จำนวน 1 กลีบ 
เกสรเพศผู้เป็นหมันเปลี่ยนแปลงไปคล้ายกลีบดอกจำนวน 4 กลีบ สีส้ม (Orange Red 
Group 31A) โคนกลีบสีเหลือง (Yellow Group 9C) และมีขีดสีแดง (Red Group 50B) 
กระจายอยู่บริเวณโคนกลีบ และเชื่อมติดกับเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียคล้ายหลอด เกสร
เพศผู้ไม่เป็นหมันเปล่ียนแปลงไปคล้ายกลีบดอก จำนวน 1 กลีบ ขนาดเล็ก สีเหลืองขีดสีส้ม มี
อับเรณูติดอยู่ท่ีด้านข้าง เกสรเพศเมีย 1 อัน มีรังไข่ใต้วงกลีบ 

 
ผล/เมล็ด ผลแห้งแตก ไม่ติดเมล็ด 
 
หมายเหตุ เทียบสีจากแถบเทียบสีมาตรฐานของ The Royal Horticultural Society (RHS Color 

Chart): The Royal Horticultural Society, 1995.  The Royal Horticultural Society. 
80 Vincent Square, London SW1P2PE. 
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ภาพที่ 1  ต้นพุทธรักษาพันธุ์มัทนาท่ีนำมาฉายรังสี 
 

ภาพที่ 2  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพุทธรักษาพันธุ์วุฒิชัย 
ก ใบ  ข-ค ช่อดอกและดอก 

 

พุทธรักษาพันธุ์วุฒิชัย 
 

 

ก ข 

ค 


