ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง โฆษณาคําขอให้ ออกหนังสื อรับรองพันธ์ุพชื ขึน้ ทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพนั ธ์ ุพชื พ.ศ. 2518
----------------------------ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การออก
ํ
หนังสื อรับรองพันธุ์พืชขึ้ นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพนั ธุ์พืช พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2547 ได้กาหนดขั
้ นตอน
การออกหนังสื อรับรองพันธุ์พืชขึ้ นทะเบียน โดยให้กรมวิชาการเกษตร ดําเนินการตรวจสอบลักษณะประจํา
พันธุ์เบื้ องต้นของพืชที่ ยื่นคําขอ นําปิ ดประกาศที่ กรมวิชาการเกษตร และที่ในเว็บไซต์ของกรมวิชาการ
เกษตร เพื่อให้บุคคลทัว่ ไปได้มีโอกาสทักท้วงภายใน 30 วันนับแตวั่ นปิ ดประกาศ นั้ น
บัดนี้ ได้มีผมู ้ ายื่นคําขอให้ออกหนังสื อรับรองพันธุ์พืชจํานวน 5 พันธุ์พืช ให้เป็ นพันธุ์พืช
ขึ้ นทะเบียน ดังนี้
1. ผักกาดหัวพันธุ์ 27-1-3 x 18-1
2. มะเขือเทศพันธุ์แอล 22
3. ผักกาดขาวปลีพนั ธุ์ 23 x 142
4. พริ กพันธุ์ไชนี่ฮอท
5. มันสําปะหลังพันธุ์หว้ ยบง 80
่
ซึ่ งกรมวิชาการเกษตร ได้ตรวจสอบลักษณะประจําพันธุ์เบื้ องต้นของพืชดังกลาวเสร็
จเรี ยบร้อยแล้ว จึงขอ
ประกาศลัก ษณะประจํา พัน ธุ์ เ บื้ อ งต้น ของ พัน ธุ์ พื ช ทั้ ง 5 พัน ธุ์ พื ช ให้ ท ราบโดยทั่ว กนั ปรากฏตาม
่
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และหากมีผใู ้ ดประสงค์จะทักท้วงหรื อมีขอ้ พิสูจน์วาการยื
น่ คําขอให้ออกหนังสื อ
่ นไปโดยมิชอบ ให้แจ้งที่ฝ่ายคุม้ ครองพันธุ์พืช กองคุม้ ครองพันธุ์พืช
รับรองพันธุ์พืชขึ้ นทะเบียนดังกลาวเป็
กรมวิชาการเกษตร จตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2940-7214 ภายใน 30 วัน นับตั้ งแตวั่ นปิ ด
ประกาศเป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
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ผักกาดหัวพันธ์ ุ 27-1-3 x 18-1
แหล่งทีม่ าและประวัติ
- ปี 2527 เริ่ มทําการปลูกทดสอบผักกาดหัวสายพันธุ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น จํานวน 11 สาย
พันธุ์ ซึ่ งเป็ นพันธุ์ที่ได้จากความช่ วยเหลือของโครงการ International Development Research Centre
่
ั นธุ์ KU1 และพันธุ์แมโจ้
่ ณ ห้วย
(IDRC) ที่ให้แกคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปรี ยบเทียบกบพั
ลึก จังหวัดเชียงใหม่
- ปี 2533 ทําการทดสอบระดับการผสมตัวเองไมติ่ ด โดยใช้วิธีตรวจสอบหลอดเกสรตัวผูใ้ น
้ เกสรตัวเมีย และวิธีการผสมดอกตูมและดอกบานในชอเดี
่ ยวกนั แล้วนําสายพันธุ์ที่มีลกั ษณะการผสม
กานชู
ตัวเองไมติ่ ดระดับสู งและระดับปานกลางที่คดั เลือกได้มาใช้ในการผลิตลูกผสมชัว่ ที่หนึ่ ง โดยการทดสอบ
่ ๆ
สมรรถภาพทางการผลิต และคุณลักษณะทางพืชสวนในสภาพแวดล้อมตาง
- ปี 2539 ปลูกทดสอบพันธุ์ผกั กาดหัวลูกผสมชัว่ ที่ 1 จํานวน 78 สายพันธุ์ เปรี ยบเทียบกบั
พันธุ์มาตรฐาน จํานวน 36 พันธุ์ ณ บริ ษทั เทพวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ และผลการคัดเลือกคู่ผสมจากการผสม
ั
ข้ามแบบพบกนหมด
พบวา่ พันธุ์ 27-1-3 x 18-1 เป็ นพันธุ์ที่มีลกั ษณะดีเป็ นที่ยอมรับของตลาด คือ มีความ
สมํ่าเสมอของสายพันธุ์ ใบสี เขียวเข้ม ไมมี่ หนาม หัวยาว ทรงกระบอก ผิวเรี ยบ เนื้ อภายในไมฟ่่ าม นํ้ าหนักห
ประมาณ 360-400 กรัม
ผู้ยนื่ ขอขึน้ ทะเบียน
ชื่อ-สกุล
นางมณี ฉตั ร นิกรพันธุ์
ที่อยู่
239 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแกว้ ต.สุ เทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์
053-211348,089-7007272
เลขที่หนังสื อรับรองพันธุ์พืชขึ้ นทะเบียน 291/2551 ลงวันที่ 8 มกราคม 2551
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ชนิดพืช
ผักกาดหัว (Chinese radish) ชื่อวิทยาศาสตร์ Raphanus sativus L. var. lingipinnatus
Linn. วงศ์กะหลํ่า (Cruciferae)
ประเภท
พืชล้มลุก (biennial) ใบเลี้ ยงคู่ (dicotyledons) บริ โภคราก (หัว) ที่ขยายขนาด
้
ราก/หัว
เป็ นรากแกวขยายขนาด
(tap-root swollen) ผิวสี ขาว เรี ยบ รู ปกรงกระบอก เนื้ อสี ขาว
่ ว ความยาวประมาณ 30 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง
นํ้ าหนักประมาณ 360-400 กรัมตอหั
3.9-4.3 เซนติเมตร และมีรสเผ็ด
ั นพุม่ มีความสู งประมาณ 50 เซนติเมตร
ต้ น
ลําต้นสั้ น แตกใบตามข้อ ซึ่งอยูต่ ิดกนเป็
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ใบ
ดอก/ช่ อดอก

ผลและเมล็ด

ลักษณะอืน่ ๆ

ใบเดี่ยว (simple) เรี ยงตัวรอบลําต้น (alternate) ใบสี เขียว ขอบใบเรี ยบ (entire) มีขน
เล็กน้อย
่
ชอดอกเป็
นแบบ raceme, ดอกสมบูรณ์เพศ (hermaphrodite) ประกอบด้วย กลีบเลี้ ยง 4
กลีบ กลีบดอก 4 กลีบ มีสีขาวและสี ม่วง เกสรตัวผูม้ ี 6 อัน เรี ยงตัวแบบ tetradynamous
้ ้ น 2 อัน อยูว่ งนอก และเกสรตัวผูท้ ี่กานยา
้ ว 4 อัน อยูว่ ง
ประกอบด้วย เกสรตัวผูท้ ี่กานสั
่ เ่ หนือฐานรองดอก (superior)
ใน อับละอองเกสรตัวผูม้ ี 2 กลีบ และแตกตามยาว รังไขอยู
ั
้
มี 2 ชอ่งแยกออกจากกนโดยผนั
งบาง ๆ (supurious membranous septum) กานเกสรตั
ว
เมียสั้ น และยอดเกสรตัวเมียมี 2 กลีบ
่
่
ผลเป็ นฝัก (pod) มีความยาวมากกวาความกว้
าง เรี ยกวา่ siliqua เป็ นฝักชนิดที่ไมแตกเมื
่อ
่ นย์กลางประมาณ 1.5 เซนติเมตร สวน
่
แก่ ความยาวฝักประมาณ 3-7 เซนติเมตร เส้นผาศู
่ ก เมล็ดไมมี่ อาหารเลี้ ยงต้นออน
่ ขนาด
ปลายฝักแหลมยาว จํานวนเมล็ด 6-12 เมล็ดตอฝั
่ นย์กลางประมาณ 3 มิลลิเมตร
เส้นผาศู
ก. การเจริ ญเติบโตในฤดูแรก รากจะอวบนํ้ า และจะแทงช่อดอกในฤดูที่สอง
็ ี่ 40 วัน
ข. อายุเกบเกยว

เปรียบเทียบลักษณะรากของผักกาดหัวพันธ์ุ 27-1-3 x 18-1 (NO.22) และพันธ์ุต่าง ๆ
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มะเขือเทศพันธ์ ุแอล 22
แหล่งทีม่ าและประวัติ
มะเขือเทศพันธุ์แอล 22 เป็ นพันธุ์ที่คดั เลือก ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2525 โดยได้รับ
พันธุ์ด้ งั เดิมจากศูนย์พฒั นาพืชผักเมืองร้อน (Asian Vegetable Research Center) เป็ นพันธุ์ VC 11-3-1-8 ได้
ทําการคัดเลือกโดยใช้วิธีคดั เลือกต้น (Pedigree method) และได้ทดลองปลูกในฤดูฝน พ.ศ. 2527 โดย
ั นธุ์ทนร้อนอื่นๆ ได้แก่ พันธุ์สีดา CL 9-0-01, CL 143-0-10, CL 1591-5-0-1-5-1,
เปรี ยบเทียบกบพั
CL 1591-5-0-1-7, SVRRDC4 และมีพนั ธุ์ฤดูหนาว 2 พันธุ์ได้แก่ Cal-J และ VF134-1-2 ได้ผลผลิต 3683,532 กิโลกรัมตอ่ไร่ พันธุ์ SVRDC 4, L22 (แอล 22), CL9-0-01 และ CL 143-2-10-3 ให้ผลผลิตสู งที่สุด
และในการทดลองเปรี ยบเทียบพันธุ์เหลา่นี้ ในเวลาใกล้เคียงกนั ได้ผลผลิต 576-1,968 กิโลกรัมตอ่ไร่ พันธุ์
L22, CL143-0-10-3, SVRDC4 และ CL9-0-0-1 ให้ผลผลิตสู งที่สุด จากลักษณะของผลและคุณภาพของผล
่ กสิ กรสําหรับปลูกในฤดูร้อนและฤดูฝน โดยได้รับการรับรองจาก
จึงเลือกพันธุ์แอล 22 เป็ นพันธุ์แจกจายให้
่ ริ มการเกษตร
กรมสงเส
ผู้ยนื่ ขอขึน้ ทะเบียน
ชื่อ-สกุล
นางมณี ฉตั ร นิกรพันธุ์
ที่อยู่
239 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแกว้ ต.สุ เทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
053-211348,089-7007272
โทรศัพท์
เลขที่หนังสื อรับรองพันธุ์พืชขึ้ นทะเบียน 292/2551 ลงวันที่ 8 มกราคม 2551
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ชนิดพืช
มะเขือเทศ (Tomoto) ชื่อวิทยาศาสตร์ Lycopersicon esculentum mill. วงศ์ solanaceae
ประเภท
พืชฤดูเดียว (annual) กลุ่มพืชผัก บริ โภคผล
ราก
มีรากแกว้ (tap-root) รากพิเศษ (adventitious root) และรากฝอย (fibrous root)
ต้ น
ลําต้นตรงและแตกเป็ นพุม่ ฐานของลําต้นแตกกงแขนง
แบบแตกกงด้
่ิ
่ิ านข้าง
่ านบนแตกกงแขนงแบบเจริ
ิ่
(monopodial) สวนด้
ญด้านข้าง (sympodial) ปลายยอดเป็ น
่
่ ตามลําต้นกานใบและกานผลมี
้
้
ชอดอก
และตาข้างแตกกงแขนงตอไป
ขนยาวตรง
่ิ
(trichome) และมีต่อมเล็กที่ขน (glandular hair) ซึ่งมีกลิ่นแรง
ใบ
ใบแตกจากบริ เวณข้อ เป็ นใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ (imparipinate) มี 7-9 ใบใหญ่
่ ่าเสมอ และมีใบเล็ก (pinnae) อยูร่ ะหวางใบใหญ
่
่
(major pinnate) ขอบใบไมสมํ
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่ ่
ั ามกบั
เป็ นดอกสมบูรณ์เพศ ออกดอกเป็ นชอ่ (inflorescence) ตําแหนงชอดอกอยู
ต่ รงกนข้
่
้
ใบหรื ออยูร่ ะหวางใบ
ดอกเป็ นชนิดสมมาตรใต้รังไข่ (hypogynous, regular) มีกานดอก
่ (pedicel) ยาว 1-2 เซนติเมตร กลีบเลี้ ยง (sepal) เป็ นทอสั
่ ้ น มีปลายเป็ นกลีบแคบ ๆ
ยอย
่ โดยสวนปลายของกลี
่
ปลายแหลมยาวประมาณ 1 เซนติเมตร มีขนและตอม
บเลี้ ยงจะ
ั
ขยายขนาดตามผลมะเขือเทศ กลีบดอก (petal) เรี ยงกนรอบจุ
ดศูนย์กลางดอก มี 6 กลีบ
่ เกสรตัวผูม้ ี 6 อัน อยูใ่ นหลอดของกลีบดอก
ยาว 1 เซนติเมตร สี เหลืองไมมี่ ขนและตอม
้
สั้ น ๆ กานเกสรตั
วผูส้ ้ นั อับเกสรตัวผูย้ าวประมาณ 5 มิลลิเมตร สี เหลืองสด เกสรตัวเมียมี
่ ่ (locule) หลายชอง
่
ชองวาง
่
่ าง
ผล
เป็ นผลแบบมีเนื้อหนึ่งถึงหลายเมล็ด (berry) ผลมีขนาดเล็ก รู ปรางผลเป็
นแบบคอนข้
กลมความยาวผล 3.7 เซนติเมตร ความกว้างผล 3 – 5 เซนติเมตร (หรื อนํ้ าหนักผล 43
่ ขน ผลดิบสี เขียว เมื่อสุ กไมมี่ ขน ผลสี แดง
กรัม) ผลออนมี
่ มีตน้ ออนใน
่
เมล็ด
มีเมล็ดมาก เมล็ดเป็ นแบบรู ปไต (reniform) มีขนสี น้ าํ ตาลออน
endosperm
่
ลักษณะอืน่ ๆ
ติดผลภายใต้อุณหภูมิสูง ผลไมแตก
ลักษณะเด่ นพิเศษ ทนร้อน และทนความแห้งแล้ง
ดอก/ช่ อดอก

มะเขือเทศพันธ์ ุแอล 22
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ผักกาดขาวปลีพนั ธ์ ุ 23 x 142
แหล่งทีม่ าและประวัติ
การวิจยั พัฒนาพันธุ์ผกั กาดขาวปลีลูกผสม ดําเนิ นการโดย ดร.มณี ฉัตร นิ กรพันธุ์ และคณะ
ภาควิ ช าพื ช สวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ ซึ่ งได้รั บ การสนั บ สนุ น จากโครงการ
International Development Research Centre ประเทศแคนาดา ดําเนิ นการทดลองเปรี ยบเทียบพันธุ์
ั นธุ์
ผักกาดขาวปลีลูกผสม จํานวน 2 ครั้ ง เพื่อเปรี ยบเทียบคุณสมบัติของพันธุ์ผกั กาดขาวปลีลูกผสมกบพั
มาตรฐานตลาด การทดลองที่ 1 เริ่ มดําเนินการทดสอบในฤดูหนาว ปี 2538 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้พนั ธุ์
ผักกาดขาวปลีลูกผสม 11 คู่ และพันธุ์ Nippon 12 (ตราสิ งโต) เป็ นพันธุ์มาตรฐานทําการคัดเลือกพันธุ์ โดย
่ ว การเป็ นโรคเนาและการแทงชอดอก
่
่
พิจารณาจากคุ ณภาพที่ สําคัญ ได้แก่ เปอร์ เซ็นต์การหอหั
ได้พนั ธุ์
ลูกผสมที่ดี 3 พันธุ์ คือ 27x23 , 23x142 และ 23x28 การทดลองที่ 2 ดําเนินการทดสอบในฤดูหนาว ปี 2539
ณ แปลงทดสอบของบริ ษทั เทพวัฒนา จํากดั จังหวัดเชียงใหม่ ใช้พนั ธุ์ผกั กาดขาวปลีลูกผสมชัว่ ที่ 1 จํานวน
15 พันธุ์ และพันธุ์การค้า 2 พันธุ์ คือ พันธุ์ OK (ตราช้าง) และพันธุ์ Giant เป็ นพันธุ์มาตรฐาน จากการ
่ นธุ์ลูกผสมเบอร์ 23x142 มีลกั ษณะหัวทรงกระบอกใกล้เคียงกบพั
ั นธุ์ Giant มาก มีกาบใบ
คัดเลือก พบวาพั
่ วแนน่
หนา นํ้ าหนักหัวดี หอหั
ผู้ยนื่ ขอขึน้ ทะเบียน
ชื่อ-สกุล
นางมณี ฉตั ร นิกรพันธุ์
ที่อยู่
239 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแกว้ ต.สุ เทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
053-211348,089-7007272
โทรศัพท์
เลขที่หนังสื อรับรองพันธุ์พืชขึ้ นทะเบียน 293/2551 ลงวันที่ 8 มกราคม 2551
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ชนิดพืช
ผักกาดขาวปลี (Chinese cabbage) ชื่อวิทยาศาสตร์ Brassica campestris L. ssp
pekinensis (Lour) Olsson) วงศ์กะหลํ่า (Cruciferae)
่
้
ประเภท
พืชล้มลุก (biennial) กลุ่มผักกาดบริ โภคสวนใบและกานใบ
ราก
มีรากแกว้ (tap-roots)
่
่
่
ต้ น
มีลาํ ต้นสั้ นในฤดูแรก (แตจะแทงชอดอกในฤดู
ที่สอง) ความสู งประมาณ 1 เมตร ไมแตก
่
่ วดีมาก
ลักษณะรู ปทรงหัว ทรงกระบอก การหอหั
แขนง ปลายยอดเป็ นชอดอก
ขนาดของหัว กว้าง 10.27 เซนติเมตร และ ยาว 19.2 เซนติเมตร
้
ใบ
เป็ นใบเดี่ยว เรี ยงตัวรอบลําต้นแบบสลับ (alternate) ใบสี เขียว ไมมี่ ขน กานใบสี
ขาว
ความหนาของกาบใบ 0.5 เซนติเมตร
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่
่
ชอดอกเป็
นแบบชอกระจะ
(raceme) ดอกสมบูรณ์เพศแบบสมมาตรใต้รังไข่
(hypogynous, regular) กลีบเลี้ ยง (sepal) มี 4 กลีบ กลีบดอก (petal) มี 4 กลีบ สี เหลือง
เกสรตัวผูม้ ี 6 อัน เป็ นแบบยาวสี่ ส้ นั สอง (tetradynamous) มี 2 วง โดยเกสรตัวผูท้ ี่มี
้
้ ้ น 2 อันอยูว่ งนอก
กานยาว
4 อัน อยูว่ งใน และที่มีกานสั
่
่
่ แตก
ผล/ฝัก
เป็ นฝัก (pod) มีสดั สวนความยาวมากกวาความกว้
าง เรี ยกวา่ siliqua ฝักมี 2 ชอง
่ ่
่
ตามยาวจากสวนลางไปยั
งสวนบน
่ (endosperm) และมีตวั ออนที
่ ่โค้งงอ
เมล็ด
เมล็ดไมมี่ อาหารเลี้ ยงตัวออน
็ ี่ 50 วัน
ลักษณะอืน่ ๆ
อายุเกบเกยว
ลักษณะเด่ นพิเศษ นํ้ าหนักปลี 730 กรัม/ปลี
ดอก/ช่ อดอก

ผักกาดขาวปลีพนั ธ์ ุ 23x142 (No.41)
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พริก พันธ์ ุไชนี่ฮอท
แหล่งทีม่ าและประวัติ
พริ กเผ็ดพันธุ์ไชนี่ฮอท เป็ นพันธุ์พริ กเผ็ดลูกผสมชัว่ ที่ 1 ซึ่งพัฒนาขึ้ นใน พ.ศ. 2542 ณ คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้พนั ธุ์แมซึ่ ่ งเป็ นหมันในไซโตพลาสซึม ใช้ชื่อ KY 1-1 คัดเลือก
จากพันธุ์เป็ นหมันอื่นๆ ของบริ ษทั เซมินิสเวเจ็ทเทเบิ้ลซีดส์ ประเทศไทย จํากดั ซึ่งได้มาจากประเทศไต้หวัน
่ เขียว สี ผลแกสี่ แดง ความยาวของผล 10 เซนติเมตร ความกว้างของผล 1.45 เซนติเมตร
พันธุ์น้ ีสีผลออนสี
่ ่ นธุ์ชื่อพริ กหนุ่มขาวแมกุ่ ง้ เป็ นพันธุ์ที่มีเกสรตัวผูป้ กติ
การติดผลน้อย ต้นมีความสู ง 64 เซนติเมตร สวนพอพั
็
่ เหลือง สี ผลแก่สีแดง ความยาวของผล 15 เซนติเมตร
เกบจาก
อําเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สี ผลออนสี
่
่ เมื่อ
ความกว้างของผล 1.75 เซนติเมตร การติดผลดีมาก ต้นสูง 66 เซนติเมตร ลูกผสมของพันธุ์พอและแม
ั นธุ์การค้าและพันธุพ์ อ่ พบวา่ ให้ผลผลิต 3,830 กโลกรั
ิ มตอ่ ไร่ ซึ่งสูงกวาสายพั
่
่ ่
ปลูกเปรี ยบเทียบกบพั
นธุ์พอที
ิ มตอ่ไร่ ที่เชียงใหม่ และให้ผลผลิต 3,033 กโลกรั
ิ มตอ่ ไร่ ซึ่งสูงกวาสายพั
่
่ ่
ให้ผลผลิต 3,446 กโลกรั
นธุ์พอที
ิ มตอ่ ไร่
ให้ผลผลิต 2,793 กโลกรั
ผู้ยนื่ ขอขึน้ ทะเบียน
ชื่อ-สกุล
นางมณี ฉตั ร นิกรพันธุ์
ที่อยู่
239 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแกว้ ต.สุ เทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
053-211348,089-7007272
โทรศัพท์
เลขที่หนังสื อรับรองพันธุ์พืชขึ้ นทะเบียน 294/2551 ลงวันที่ 8 มกราคม 2551
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ชนิดพืช
พริ กเผ็ด (Chili) ชื่อวิทยาศาสตร์ Capsicum annuum L. วงศ์ Solanaceae
่
ประเภท
พืชล้มลุก (annual) ไม้พมุ่ เตี้ ย กลุ่มพืชผัก บริ โภคสวนผล
ราก
มีรากแกว้ (tap-root) มีรากแขนงมาก (lateral root)
ิ่
ต้ น
ต้นเป็ นพุม่ แตกกงแขนง
(erect และ semi-prostrate) ทรงพุม่ แบบ 62.33 – 64.8
่ ่ นไม้เนื้ อแข็งและกลม การ
เซนติเมตร สู งประมาณ 64 เซนติเมตร ลําต้นสวนลางเป็
เจริ ญเติบโตเป็ นแบบ indeterminate
ใบ
ใบมีสีเขียว การจัดเรี ยงตัวของใบเป็ นแบบสลับ (alternate) ใบเดี่ยวเป็ นรู ปไข่ (ovate)
ขอบใบเรี ยบ (margins entire) ปลายใบแหลม (tip pointed) ขนาดใบกว้าง 4 เซนติเมตร
ยาว 7 เซนติเมตร
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ดอก/ช่ อดอก

ผล

เมล็ด

เป็ นดอกเดี่ยว ทรงดอกเป็ นแบบรู ประฆัง (campanulate) ประกอบด้วยกลีบเลี้ ยง 5 กลีบ
้
กลีบดอก 5 กลีบ กลีบดอกสี ขาว เกสรตัวผู ้ 5 อัน กานเกสรตั
วเมียมียอดเกสรแบบกระจุก
แนน่ (capitate stigma)
่ ยวยาว ยาวประมาณ 17
ผลเดี่ยวแบบผลมีเนื้ อหนึ่งถึงหลายเมล็ด (berry) รู ปรางเรี
่ ผลออนสี
่ เขียว ผลแกสี่ แดง ผิวเรี ยบมัน
เซนติเมตร กว้าง 1.8 เซนติเมตร ผลกลวงมี 2 ชอง
เนื้ อผลพริ กสดหนา 3 มิลลิเมตร
่
่ ้ าหนัก 100 กรัม
สี เหลือง จํานวนเมล็ดตอผล
4,400 จํานวนเมล็ดตอนํ

ิ มตอไร
่ ่
ก. ให้ผลผลิตสูงประมาณ 3,830 กโลกรั
่ ม
ข. มีรสเผ็ด 0.00345 มิลลิกรัมตอกรั
ค. มีเปอร์เซ็นต์ความดีเด่นของลูกผสมสูงประมาณ 125.49 เปอร์เซ็นต์
ลักษณะเด่ นพิเศษ เหมาะสําหรับใช้ในการทําพริ กแห้ง
ลักษณะอืน่ ๆ

พริกพันธ์ ุไชนี่ฮอท
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มันสํ าปะหลังพันธ์ ุห้วยบง 80
แหล่งทีม่ าและประวัติ
มันสําปะหลังพันธุ์ห้วยบง 80 มีชื่อสายพันธุ์ว่า พันธุ์ห้วยบง 80 เป็ นมันสําปะหลังพันธุ์ใหมที่ ่
่ อ ของนัก วิ ช าการจากมหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ และมู ล นิ ธิ ส ถาบัน พัฒ นามัน
พัฒ นาโดยความรวมมื
่
ิ
่ นธุ์ระยอง 5 กบพั
ั นธุ์เกษตรศาสตร์ 50 เมื่อปี
สําปะหลังแหงประเทศไทย
เกดจากการผสมพั
นธุ์ระหวางพั
2535 ที่สถานี วิจยั ศรี ราชา (วิทยาเขตศรี ราชา) จังหวัดชลบุรี ทําการคัดเลือกพันธุ์ช่วงปี 2535-2542 ที่สถานี
วิจยั ศรี ราชา และศูนย์วิจยั และพัฒนามันสําปะหลัง จังหวัดนครราชสี มา และทําการเปรี ยบเทียบพันธุ์ใน
่ 2542-2549 โดยมีพนั ธุ์หว้ ยบง 60 พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 พันธุ์ระยอง 72 พันธุ์
ท้องถิ่นเป็ นเวลา 7 ปี ในชวง
่ ั นธุ์ที่คดั เลือกไว้ในเขตปลูกมันสําปะหลังที่สําคัญ 10
ระยอง 90 และพันธุ์ระยอง 5 ปลูกทดสอบรวมกบพั
จังหวัด ได้แก่ จันทบุ รี สระแกว้ ปราจี นบุรี ฉะเชิ งเทรา ชลบุรี กาญจนบุรี นครราชสี มา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ
กาฬสิ นธุ์ รวม 70 แปลงทดลอง
ผู้ยนื่ ขอขึน้ ทะเบียน
ชื่อ-สกุล
นายวิจารณ์ วิชชุ กิ จ (ในนามของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมูลนิ ธิสถาบันพัฒนา
่
มันสําปะหลังแหงประเทศไทย
)
ที่อยู่
50 ถ.พหโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทฯฯ 10900
โทรศัพท์
02-5194371
เลขที่หนังสื อรับรองพันธุ์พืชขึ้ นทะเบียน 295/2551 ลงวันที่ 8 มกราคม 2551
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภท
ไม้พมุ่ ยืนต้น วงศ์ Euphorbiaceae มีรากสะสมอาหารเรี ยกหัว
่ เนื้ อสี ขาว
ราก/หัว
เปลือกนอกสี น้ าํ ตาลออน
่ างตั้ งตรง ต้นสูง 2-2.5 เมตร สี ตน้ เขียวเงิน ไมมี่ การแตกกงิ่
ต้ น
ลักษณะทรงต้นคอนข้
้
่ เขียวออน
่ (ไมมี่ ขนออน
่ )
ใบ
กานใบสี
เขียวอมแดง ยอดออนสี
ิ มตอไร
่ ่ ผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 4,935 กโลกรั
ิ มตอไร
่ ่
ลักษณะอืน่ ๆ ก. ผลผลิตนํ้ าหนักแห้งเฉลี่ย 1,929 กโลกรั
ข. ปริ มาณแป้ งในหัวเฉลี่ย 27.3 เปอร์เซ็นต์
่ ิ มนํ้ าหนักแห้ง
ค. ปริ มาณไซยาไนด์ในหัวเฉลี่ย 707 มิลลิกรัมตอกโลกรั
ง. ปริ มาณแป้ งจากการวิเคราะห์ทางเคมีจากหัวแห้งเฉลี่ย 84 เปอร์ เซ็นต์ของนํ้ าหนักแห้ง
และมีความเหนียวแป้ งที่ 404 RVU
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ั นธุ์หว้ ยบง 60 แตมี่
ลักษณะเด่ นพิเศษ 1. มันสําปะหลังพันธุ์หว้ ยบง 80 มีผลผลิตหัวสดใกล้เคียงกบพั
่ นธุ์หว้ ยบง 60 และเกษตรศาสตร์ 50 ทําให้ได้ผลผลิต
ปริ มาณแป้ งในหัวสู งกวาพั
่ นธุ์ดงั กลาว
่
มันแห้ง มันเส้น และแป้ งสูงกวาพั
็ ี่
็ ่
2. ทอ่นพันธุ์งอกได้ดี ลําต้นสูง ไมมี่ ก่ิง ทําให้สะดวกในการเกบเกยวและเกบทอน
่ ่
พันธุ์ไว้ปลูกตอ่ และสามารถปลูกในระยะถี่ข้ ึนทําให้เพิ่มจํานวนต้นปลูกตอไรให้
สู งขึ้ นได้
3. มีปริ มาณแป้ งมันแห้ง และไซยาไนด์ในหัวสูง เหมาะสําหรับใช้แปรรู ปใน
อุตสาหกรรมแป้ ง มันเส้น และเอทานอล
่
ั
่ มในเขตที่มี
4. ผลผลิตตอบสนองตอสภาพแวดล้
อมได้สูง เหมาะกบการสงเสริ
้
ศักยภาพของผลผลิตสูง หรื อเกษตรกรกาวหน้
า
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ยอดสี เขียวอ่อน

ลําต้ นสี เขียวเงิน ไม่ แตกกิง่

สี เปลือกหัวนํา้ ตาลอ่อน

สี เนือ้ หัวสี ขาว

ลักษณะประจําพันธ์ุห้วยบง 80

