ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง โฆษณาคําขอใหออกหนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘
ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การออก
หนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดกําหนดขั้นตอนการ
ออกหนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน โดยใหกรมวิชาการเกษตร ดําเนินการตรวจสอบลักษณะประจําพันธุ
เบื้องตนของพืชที่ยื่นคําขอ นําปดประกาศที่กรมวิชาการเกษตร และที่ในเว็บไซตของกรมวิชาการเกษตร เพื่อให
บุคคลทั่วไปไดมีโอกาสทักทวงภายใน ๓๐ วันนับแตวันปดประกาศ นั้น
บัดนี้ ไดมีผูมายื่นคําขอใหออกหนังสือรับรองพันธุพืช ขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติ
พันธุ พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๔๗ จํานวน ๑๖ พันธุ ใหเปนพันธุพืชขึ้นทะเบียนฯ ดังนี้
๑. สบูดําลูกผสม (Jatropha hybrid) พันธุ เคยูเจแอลเอ็มเอส1 (KUJLms1)
๒. สบูดําลูกผสม (Jatropha hybrid) พันธุ เคยูเจแอล26 (KUJL26)
๓. สบูดําลูกผสม (Jatropha hybrid) พันธุ สุชาติ-เคยู
๔. มะละกอ (Carica papaya L.) พันธุ แขกดําเกษตร
๕. ดาวเรืองฝรั่งเศส (Tagetes erecta L.) พันธุ กําแพงแสน-01-เอสวาย (กําแพงแสน-01-SY)
๖. ดาวเรืองฝรั่งเศส (Tagetes erecta L.) พันธุ กําแพงแสน-02-เอสโอ (กําแพงแสน-02-SO)
๗. ดาวเรืองฝรั่งเศส (Tagetes erecta L.) พันธุ กําแพงแสน-03-เอสโอ (กําแพงแสน-03-SO)
๘. ดาวเรืองฝรั่งเศส (Tagetes erecta L.) พันธุ กําแพงแสน-04-ดีโอ (กําแพงแสน-04-DO)
๙. ดาวเรืองฝรั่งเศส (Tagetes erecta L.) พันธุ กําแพงแสน-05-ดีวาย (กําแพงแสน-05-DY)
๑๐. ดาวเรืองฝรั่งเศส (Tagetes erecta L.) พันธุ กําแพงแสน-06-เอสอาร (กําแพงแสน-06-SR)
๑๑. ดาวเรืองฝรั่งเศส (Tagetes erecta L.) พันธุ กําแพงแสน-07-เอสวาย (กําแพงแสน-07-SY)
๑๒. ดาวเรืองฝรั่งเศส (Tagetes erecta L.) พันธุ กําแพงแสน-08-ดีโอ (กําแพงแสน-08-DO)
๑๓. ดาวเรืองฝรั่งเศส (Tagetes erecta L.) พันธุ กําแพงแสน-09-ดีวาย (กําแพงแสน-09-DY)
๑๔. ดาวเรืองฝรั่งเศส (Tagetes erecta L.) พันธุ กําแพงแสน-10-ดีอาร (กําแพงแสน-10-DR)
๑๕. นอยหนาลูกผสม Annona x atemoya Mabb.) พันธุ ฝายเขียวเกษตร2
๑๖. นอยหนาลูกผสม (Annona x atemoya Mabb.) พันธุ ปากชอง เคยู3

ซึ่งกรมวิชาการเกษตร...

สบู่ดาลูกผสม (Jatropha hybrid)
พันธุ์เคยูเจแอลเอ็มเอส1 (KUJLms1)
ผู้ยื่นคาขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ–สกุล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
ที่อยู่
50 ถนนงามวงศ์งาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
02-579-5578
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์
สบู่ดาดอกเพศผู้เป็นหมันสายพันธุ์ KUJLms 1 (Kasetsart University jatropha line:
male sterile no. 1) เป็นผลงานวิจัยของโครงการปรับปรุงพันธุ์เพื่อเร่งการปลูกเลี้ยงสบู่ดาสาหรับเป็น
พลัง งานและอาหารสัต ว์ โดยมีค ณะนัก ปรับ ปรุง พัน ธุ ์ ภาควิช าพืช ไร่น า คณะเกษตร ก าแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน เป็นผู้ปรับปรุงพันธุ์ ภายใต้การสนับสนุนของสานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสานักงานทรัพย์สินส่ว นพระมหากษัตริย์ โดยมี
วัต ถุป ระสงค์เ พื ่อ สร้า งสบู ่ด าพัน ธุ ์ใ หม่จ ากลูก ผสมที ่ใ ห้ผ ลผลิต สูง ทรงพุ ่ม เตี ้ย ง่า ยต่อ การเก็บ เกี ่ย ว
ระยะเวลาในกระบวนการปรับ ปรุง พัน ธุ์ ปี พ.ศ. 2552 – 2555 เริ่ม จากสร้า งความหลากหลายทาง
พัน ธุก รรมโดยการผสมพันธุ์ข้ามชนิด (interspecific cross) ระหว่างสบู่ดาสายพันธุ์ชัยนาท (Cn) กับเข็ม
ปัตตาเวียต้นแคระ (Ji2) ในประชากร F2 จานวน 415 ต้น ที่เกิดจากการผสมตัวเองของต้น F1 ต้นที่ 4 (CnJi2–
4) พบสบู่ดาต้นที่ 222 มีลัก ษณะดอกเพศผู้เ ป็น หมัน และนับ เป็น การค้น พบครั้ง แรกในสบู่ดา ซึ่ง ดอก
เพศเมีย สามารถติด เมล็ด ได้เ ป็น ปกติเ มื่อผสมด้ว ยเกสรเพศผู้จากดอกเพศผู้ ต้น อื่น โครงการได้คัดเลือ ก
สายพันธุ์ดังกล่าวเพื่อเป็น เชื้อพันธุกรรมสาหรับศึกษาการถ่ายทอดลักษณะ และพัฒนาเป็นสายพันธุ์แม่ เพื่อ
ใช้ผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมเป็นการค้าต่อไป
ลักษณะประจาพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์
ชนิด/ประเภท
ชื่อไทย สบู่ดาลูกผสม ชื่อวิทยาศาสตร์ Jatropha hybrid วงศ์ Euphobiaceae
พืชน้ามัน ไม้ต้นขนาดเล็ก
ราก
ต้นแรกที่เกิดจากการเพาะเมล็ด มีระบบรากแก้ว (tap root system) ซึ่งหยั่งลึกลงไปใน
ดิน และมีรากแขนง (lateral root) เจริญออกมาจากรากแก้วตามลาดับ หากขยายพันธุ์
ด้วยกิ่งชาจะเป็นรากพิเศษ (adventitious root)
ต้น
ล าต้น ส่ ว นโคนสี น้ าตาลอ่อน ส่ ว นปลายสี เขียวเข้ม อายุ 1 ปี มีเส้ นผ่ านศูนย์กลาง
ประมาณ 5 เซนติเ มตร ทรงพุ่ม กว้า ง 140 เซนติเ มตร และสูง 150 เซนติเ มตร
ประกอบด้ว ย 4 – 5 กิ่งหลัก (primary branch) และ 15 – 20 กิ่งย่อย (secondary
branch) ทรงพุ่มแผ่เล็กน้อย มียางขาว
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ใบ

ดอก/ช่อดอก

ผล/เมล็ด
ลักษณะอื่น ๆ

ใบเดี่ยว (simple leaf) เรียงเวียน (spiral) รูปไข่ถึงรูปวงกลม ใบเว้า 2- 4 แฉก กว้างและ
ยาวประมาณ 13 เซนติ เ มตร ปลายใบเรี ย วแหลม (acuminate) โคนใบรู ป หั ว ใจ
(cordate) การเรียงตัวของเส้นใบแบบร่างแห (netted) ก้านใบยาวประมาณ 7 – 10
เซนติเมตร
ดอกแยกเพศร่ ว มต้ น (monoecious plant)
ช่ อ ดอกแบบช่ อ กระจุ ก สองด้ า น
(compound dichasium) ช่อดอกยาวประมาณ 5 – 7 เซนติเมตร ดอกย่อยรูปกงล้อ
(rotate) ดอกเพศเมีย มีป ระมาณ 9 – 11 ดอก เส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางประมาณ 1
เซนติเมตร ดอกเพศผู้ มีประมาณ 122 – 146 ดอก เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.5
เซนติเมตร ดอกเพศเมียบานก่อนดอกเพศผู้ประมาณ 2 – 3 วัน กลีบเลี้ยง (sepal) สี
เขียวอ่อน กลีบดอก (petal) 5 กลีบ สีเหลืองอมเขียวอ่อน (yellow–green 149C) อับ
เรณูในดอกเพศผู้ไม่พัฒนา ดอกเพศเมียมีรังไข่เหนือวงกลีบ (superior ovary) มีลักษณะ
เป็น 3 พู
ผลแบบผลแห้งแก่แล้วแตก แต่ละช่อติดผล 6 – 10 ผลต่อช่อ แต่ละผลมี 2 – 3 เมล็ด
1. กิ่งก้านของสบู่ดาดอกเพศผู้เป็นหมัน สายพันธุ์ KUJLms1 แข็งแรงกว่าสบู่ดาปกติ
เนื่องจากมีเนื้อไม้กึ่งแข็ง ซึ่งเป็นลักษณะที่ได้มาจากต้นพ่อเข็มปัตตาเวีย ทาให้หักล้มน้อย
กว่าสบู่ดาปกติ เมื่อเกิดลมกรรโชกแรก
2. ผลจะเริ่มสุกแก่เป็นสีเหลืองประมาณ 4 0 – 45 วัน หลังจากการผสม
3. มีจานวนช่อดอกประมาณ 50 – 70 ช่อต่อต้นต่อปี

สบู่ดาลูกผสม พันธุ์เคยูเจเเอลเอ็มเอส1
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สบู่ดาลูกผสม (Jatropha hybrid)
พันธุ์เคยูเจแอล26 (KUJL26)
ผู้ยื่นคาขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ–สกุล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
ที่อยู่
50 ถนนงามวงศ์งาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
02-579-5578
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์
สบู่ดาต้นเตี้ย พันธุ์ KUJL26 เกิดจากความร่วมมือภายใต้โครงการการปรับปรุงพันธุ์เพื่อเร่ง
การปลูกเลี้ยงสบู่ดาพันธุ์ใหม่สาหรับเป็นพลังงานและอาหารสัตว์ โดยมีคณะนักปรับปรุงพันธุ์ ภาควิชาพืชไร่นา
คณะเกษตร ก าแพงแสน มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขตก าแพงแสน ร่ ว มกั บ ส านั ก งานพั ฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีวัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงพันธุ์สบู่ดาต้นเตี้ยเพื่อง่ายต่อการเก็บเกี่ยว รวมทั้งเพื่อสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรมของ
สบู่ ด าใหม่ เ พื่ อ ใช้ ใ นกระบวนการปรับ ปรุง พัน ธุ ์ส บู ่ด าต่อ ไปด้ว ยกระบวนการผสมพัน ธุ ์ข ้า มชนิด
(interspecific cross) ระหว่างสบู่ดาสายพันธุ์จากจังหวัดชัยนาท (Cn) กับเข็มปัตตาเวียต้นเตี้ย (Jid) ใน
ประชากร BC1F2 จานวน 47 ต้น ซึ่งเกิดจากการผสมกลับของต้น F1 ต้นที่ 1 (CnJid–1) กับสบู่ดาพันธุ์
ชัย นาท คัดเลือกสบู่ดาต้นที่ 10 ที่มีลักษณะต้นเตี้ย และให้ผลผลิตสูงพร้อมทั้งขยายพันธุ์ด้วยวิธีปักชาและ
เสียบยอดกับต้นสบู่ดา เพื่อทาการปลูกทดสอบและเปรียบเทียบกับพันธุ์ชัยนาท
ลักษณะประจาพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์
ชนิด/ประเภท
ชื่อไทย สบู่ดาลูกผสม ชื่อวิทยาศาสตร์ Jatropha hybrid วงศ์ Euphobiaceae
พืชน้ามัน ไม้ต้นขนาดเล็ก
ราก
ต้นแรกที่เกิดจากการเพาะเมล็ด มีระบบรากแก้ว (tap root system) ซึ่งหยั่งลึกลงไปใน
ดิน และมีรากแขนง (lateral root) เจริญออกมาจากรากแก้วตามลาดับ หากขยายพันธุ์
ด้วยท่อนพันธุ์ (cutting) จะเป็นรากพิเศษ (adventitious root)
ต้น
โคนลาต้นมีสีน้าตาลอ่อน ส่วนปลายสีเขียวเข้ม อายุ 1 ปี การขยายพันธุ์ด้วยวิธีปักชา
พบว่ า มี เส้ น ผ่ า นศูน ย์ ก ลางโคนต้น ประมาณ 4 – 6 เซนติ เมตร ทรงพุ่ม กว้า ง 73
เซนติเมตร ทรงพุ่มสูง 56 เซนติเมตร กิ่งก้านประกอบด้วย 2 – 3 กิ่งหลัก (primary
branch) และ 10 – 12 กิ่งย่อย (secondary branch) หากขยายพันธุ์ด้วยการเสียบยอด
ทรงพุ่มกว้าง 103 เซนติเมตร ทรงพุ่มสูง 97 กิ่งก้านประกอบด้วย 3 – 4 กิ่งหลักและ 20 –
27 กิ่งย่อย การขยายพันธุ์ทั้ง 2 วิธี พบลักษณะทรงพุ่มเป็นแบบแผ่
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ลักษณะอื่น ๆ

ใบเดี่ยว (simple leaf) เรียงเวียน (spiral) ใบเว้า 4 แฉก แผ่นใบกว้างประมาณ 8
เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเ มตร ปลายใบเรียวแหลม (acuminate) โคนใบรูป หัว ใจ
(cordate) การเรียงตัวของเส้นใบแบบร่างแห (netted) ก้านใบยาวประมาณ 6 – 10
เซนติเมตร
ดอกแยกเพศร่ ว มต้ น (monoecious plant)
ช่ อ ดอกแบบช่ อ กระจุ ก สองด้ า น
(compound dichasium) ช่อดอกยาวประมาณ 5 – 7 เซนติเมตร ดอกย่อยรูปกงล้อ
(rotate) ดอกเพศเมีย มีป ระมาณ 8 – 15 ดอก เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.8 - 1
เซนติเมตร ดอกเพศผู้มีประมาณ 80 – 100 ดอก เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.7 – 0.8
เซนติเมตร กลีบเลี้ยง (sepal) สีเขียวอ่อน กลีบดอก (petal) 5 กลีบ สีขาว ดอกเพศเมียมี
รังไข่เหนือวงกลีบ (superior ovary) มีลักษณะเป็น 3 พู
ผลแบบผลแห้งแก่แล้วแตก มีจานวนผล 7 – 15 ผลต่อช่อ แต่ละผลมี 2 – 3 เมล็ด เมล็ด
แห้งมีกระ สีฟาง
ผลเริ่มสุกแก่เป็นสีเหลืองประมาณ 40 – 45 วันหลังจากการผสม

สบู่ดาลูกผสม พันธุ์เคยูเจแอล26 (KUJL26)
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สบู่ดาลูกผสม (Jatropha hybrid)
พันธุ์สุชาติ–เคยู
ผู้ยื่นคาขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ–สกุล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
ที่อยู่
50 ถนนงามวงศ์งาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
02-579-5578
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์
สบู่ ดา พั น ธุ์ สุ ช าติ – เคยู เกิ ด จากความร่ ว มมื อ ภายใต้ โ ครงการการวิ จั ย และพั ฒ นา
เพิ่ ม ผลผลิ ต ของสบู่ ด าเพื่ อ เป็ น แหล่ ง พลั ง งานทดแทนในอนาคตระหว่ า งภาควิ ช าพื ช ไร่ น า คณะเกษตร
กาแพงแสน มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ วิท ยาเขตกาแพงแสน ร่ว มกับ บริษัท โพรเทคเตอร์ นิว ทริชั่น
(ประเทศไทย) จากัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพันธุ์สบู่ดาให้มีผลผลิตสูงต่อพื้นที่ เพิ่มมูลค่าและศักยภาพใน
การผลิตสบู่ดาสาหรับใช้เป็นอาหารสัตว์และแหล่งพลังงานทดแทนในอนาคต โดยการผสมพันธุ์ระหว่างสบู่ดา
สายพันธุ์จากประเทศเม็กซิโกกับสบู่ดาสายพันธุ์ประเทศไทย จากการศึกษาในเบื้องต้นพบว่า ลูกผสมระหว่าง
สายพันธุ์จากประเทศเม็กซิโกต้นที่ 8 (M8) กับสายพันธุ์ชัยนาท (CN) ให้ผลผลิตสูงกว่าสายพันธุ์พ่อแม่และ
คู่ผสมอื่น ๆ จึงได้ขยายพันธุ์ด้วยวิธีปักชา เพื่อทาการปลูกทดสอบและเปรียบเทียบกับ สบู่ดาสายพันธุ์ไทยและ
สายพันธุ์จากต่างประเทศที่ใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในการปรับปรุงพันธุ์สบู่ดา
ลักษณะประจาพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์
ชนิด/ประเภท
ชื่อไทย สบู่ดา ชื่อวิทยาศาสตร์ Jatropha hybrid วงศ์ Euphobiaceae
พืชน้ามัน ไม้ต้นขนาดเล็ก
ราก
ต้นแรกที่เกิดจากการเพาะเมล็ด มีระบบรากแก้ว (tap root system) ซึ่งหยั่งลึกลงไปใน
ดิน และมีรากแขนง (lateral root) เจริญออกมาจากรากแก้วตามลาดับ หากขยายพันธุ์
ด้วยท่อนพันธุ์ (cutting) จะเป็นรากพิเศษ (adventitious root)
ต้น
โคนลาต้นมีสีน้าตาลอ่อน ส่วนปลายสีเขียวเมื่ออายุ 1 ปี สามารถขยายพันธุ์เป็นท่อนพันธุ์
ด้วยวิธีปักชาได้ พบว่า ลาต้นอายุ 1 ปี มีเส้นผ่านศูนย์กลางโคนต้นเฉลี่ย 3 – 5 เซนติเมตร
ทรงพุ่มกว้าง 100 – 180 เซนติเมตร ทรงพุ่มสูง 165 – 200 เซนติเมตร กิ่งก้าน
ประกอบด้วย 3 – 5 กิ่งหลัก (primary branch) และ 7 – 12 กิ่งย่อย (secondary
branch)
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ใบ

ดอก/ช่อดอก

ผล/เมล็ด
ลักษณะอื่น ๆ

ใบเดี่ยว (simple leaf) เรียงเวียน (spiral) ใบอ่อนมีสีแดงอมม่วง ใบเว้า 4 แฉก แผ่นใบ
กว้างประมาณ 9 - 16 เซนติเมตร ยาว 10 – 15 เซนติเ มตร ปลายใบเรียวแหลม
(acuminate) โคนใบรูปหัว ใจ (cordate) การเรียงตัวของเส้นใบแบบร่างแห (netted)
ก้า นใบส่ ว นที่ ติ ด กับ ล าต้ น และแผ่ นใบมี สี แ ดง บริ เ วณส่ ว นกลางมี สี เขี ย ว ก้ านใบยาว
ประมาณ 7 – 12 เซนติเมตร
ดอกแยกเพศร่ ว มต้ น (monoecious plant)
ช่ อ ดอกแบบช่ อ กระจุ ก สองด้ า น
(compound dichasium) ช่อดอกยาวประมาณ 8 – 10 เซนติเมตร ดอกย่อยรูปกง
ล้อ (rotate) ดอกเพศเมีย มีประมาณ 8 – 13 ดอก เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.5 –
0.9 เซนติเมตร ดอกเพศผู้มีประมาณ 140 – 180 ดอก เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.4 –
0.8 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง (sepal) สีเขียวอ่อน กลีบดอก (petal) 5 กลีบ สีขาว ดอกเพศ
เมียมีรังไข่เหนือวงกลีบ (superior ovary) มีลักษณะเป็น 3 พู
ผลแบบผลแห้งแก่แล้วแตก มีจานวนผล 7 – 13 ผลต่อช่อ แต่ละผลมี 2 – 3 เมล็ด
ผลจะเริ่ม สุกแก่เป็นสีเหลืองประมาณ 40 – 45 วันหลังจากดอกบาน เก็บเกี่ยวที่อายุ
ประมาณ 60 วันหลังดอกบาน

สบู่ดาลูกผสม พันธุ์สุชาติ–เคยู
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มะละกอ (Carica papaya L.)
พันธุ์แขกดาเกษตร
ผู้ยื่นคาขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ–สกุล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
ที่อยู่
50 ถนนงามวงศ์งาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
02-579-5578
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์
แขกด าเกษตร เป็ น มะละกอเนื้ อ แดงปลอด GMOs พั ฒ นาพั น ธุ์ โ ดยภาควิ ช าพื ช สวน
คณะเกษตร กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม ภายใต้โครงการ
“การพัฒ นาพัน ธุ์และระบบการปลูกมะละกอเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร (ระยะที่ 1)” ด้วยการนาเมล็ดพันธุ์
สายพันธุ์แขกดาที่ผ่านการคัดเลือกพันธุ์ด้วยวิธีคัด เลือกพันธุ์บริสุทธิ์ (pure line selcction) จานวน 3 ชั่วรุ่น
(generation) จากโครงการ “การรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์มะละกอและการผลิตเมล็ดพันธุ์ ” ภายใต้การ
สนับสนุนทุนวิจัยจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มาปลูกคัดเลือกพันธุ์ด้วยวิธีการคัดเลือกพันธุ์บริสุทธิ์
ต่อเนื่องอีก 1 ชั่วรุ่น คัดเลือกพันธุ์ รุ่นที่ 4 ได้ 3 สายพันธุ์ (line) ที่มีคุณภาพผลเหมาะสมทั้งการบริโภคผลดิบ
ผลสุก และแปรรูป จากนั้นนาเมล็ดของทั้ง 3 สายพันธุ์ มาผสมรวมกัน (bulk) เพื่อปลูกผลิตเมล็ดพันธุ์เผยแพร่
ลักษณะประจาพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์
ชนิด/ประเภท
ชื่อไทย มะละกอ ชื่อวิทยาศาสตร์ Carica papaya L. วงศ์ Caricaceae ไม้ต้นขนาดเล็ก
ไม้ผล
ราก
ระบบรากแก้ว (tap root system)
ต้น
ลาต้นกลม สีเทา เส้นรอบวงโคนต้นเมื่ออายุ 9 เดือน ประมาณ 50 เซนติเมตร ความสูง
ตาแหน่ ง ดอกแรก ประมาณ 90 เซนติเ มตร ความสู ง ต้น เมื่อ ออกดอกแรก ประมาณ
110 เซนติเมตร ความสูงตาแหน่งติดผลแรก ประมาณ 140 เซนติเมตร ความสูงต้นเมื่อ
ติดผลแรก ประมาณ 250 เซนติเมตร
ใบ
ใบเดี่ยว เรียงเวียน ใบอ่อน สีเขียวอ่อน เมื่ออายุ 1–1.5 เดือน เป็นแฉกประมาณ 3 แฉก
ใบแก่เป็นแฉกประมาณ 9 แฉก ก้านใบสีเขียวอ่อน
ดอก/ช่อดอก
ดอกสมบูรณ์เพศชนิดอีลองกาตา (elongata) ช่อดอกออกเป็นกลุ่มบริเวณซอกเหนือ
ก้านใบ 3–4 ดอกต่อช่อ ดอกย่อยทรงกระบอกยาว ความยาวดอกย่อยประมาณ 5–7 เซนติเมตร
กลีบดอก 5 กลีบ ส่วนโคนเชื่อมติดกันประมาณ 1 ใน 3 ของความยาวกลีบดอก ระยะ
ดอกบาน โคนกลีบดอกสีเขียวแกมขาว กลีบดอกส่วนกลางดอกถึงปลายกลีบดอกสีครีม

8

ผล

เมล็ด
ลักษณะอื่น ๆ
.

เกสรเพศผู้ 10 อัน อับเรณู มีลักษณะยาวรี สีเหลือง ยอดเกสรเพศเมียเป็นแฉก 5 แฉก
สีเขียวอ่อน
ผลที่พัฒนาจากดอกสมบูรณ์เพศชนิดอีลองกาตา (elongata) ทรงกระบอกยาว ผลดิบ
เปลือกสีเขียวเข้ม เนื้อสีขาว ผลแต้ม 3–4 แต้ม ผลสุกเปลือกสีส้ม เนื้อสีแดง น้าหนักผล
เฉลี่ย 1.6 กิโลกรัม ความหนาเนื้อเฉลี่ย 2.70 เซนติเมตร ความแน่นเนื้อเฉลี่ย 13.8 นิวตัน
ทรงกลมรี เมล็ดอ่อนสีขาว จากนั้นเปลี่ยนเป็นสีน้าตาลดาเมื่อผลเริ่มขึ้นแต้ม เปลือกหุ้ม
เมล็ดสีน้าตาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5–7 มิลลิเมตร
1. ปลอด GMOs
2. ปริ มาณของแข็งที่ละลายน้าเฉลี่ ย 13.1 เปอร์เซ็น บริกซ์ ปริมาณวิตามินซีเฉลี่ ย
104 มิลลิกรัม/100 กรัมน้าหนักสด ปริมาณไลโคปีนเฉลี่ย 7.8 มิลลิกรัม/100 กรัมน้าหนัก
สด ปริมาณเบต้าแคโรทีนเฉลี่ย 4.7 มิลลิกรัม/100 กรัมน้าหนักสด
3. ออกดอกแรกเมื่ออายุประมาณ 90 วัน หลังย้ายปลูก

มะละกอพันธุ์แขกดาเกษตร
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ดาวเรืองฝรั่งเศส (Tagetes erecta L.)
พันธุ์กาแพงแสน-01-เอสวาย (พันธุ์กาแพงแสน-01-SY)
ผู้ยื่นคาขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ–สกุล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
ที่อยู่
50 ถนนงามวงศ์งาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
02-579-5578
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์
ดาวเรือ งฝรั่งเศสพัน ธุ์ กาแพงแสน-01-SY เป็นส่ว นหนึ่งของงานวิจัย ในหัว ข้อเรื่อ ง
การสกัด และคัด เลือ กสายพัน ธุ์แ ท้ (inbred line) ดาวเรือ งฝรั่ง เศสเพื่อ พัฒ นาเป็น ไม้ด อกกระถาง
โดยภาควิช าพืช สวน คณะเกษตร กาแพงแสน ณ มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิท ยาเขตกาแพงแสน
ตาบลกาแพงแสน อาเภอกาแพงแสน จงหวัดนครปฐม ได้เริ่มงานวิจัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 – 2557 ด้วยวิธีการ
สกัด สายพัน ธุ์ แ ท้ คือ การผสมตั ว เอง (selfing) จากเชื้อ พันธุ กรรมของสายพัน ธุ์เ ริ่ม ต้น (S0) คือ Torpe
barsonyvirag จากประเทศฝรั่งเศส โดยการคัดเลือกต้นเดี่ยว (single plant selection) จากการผสม
ตัว เองอย่า งต่อเนื่องจานวน 5 รอบ (S5) ซึ่งในแต่ล ะรอบปลูก ปลูกจานวน 20 ต้น พิจารณาลักษณะที่
ปรากฏ โดยอาศัยข้อมูลการทดสอบความพึงพอใจที่ได้จากผู้ประกอบการขายต้นไม้ที่สวนจตุจักร คือ ทรงต้นมี
ลักษณะพุ่มเตี้ย มีจานวนดอกมาก บานพร้อมกัน ดอกบานอยู่ได้นานประมาณ 5 – 7 วัน มีความสม่าเสมอ
ภายในสายพันธุ์ และไม่เป็นโรค
ลักษณะประจาพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์
ชนิด/ประเภท
ชื่อไทย ดาวเรืองฝรั่งเศส ชื่อวิทยาศาสตร์ Tagetes erecta L. วงศ์ Asteraceae
ไม้ดอกไม้ประดับ
ราก
ระบบรากแก้ว (tap root system) และเกิดรากพิเศษ (adventitious root) บริเวณ
ลาต้นเมื่อมีความชื้นมากพอ
ต้น
มีสีม่วงเข้ม ต้นสูง 29 – 31 เซนติเมตร ทรงพุ่มกว้าง 26 – 29 เซนติเมตร ในช่วงฤดู
หนาว และต้นสูง 50 – 53 เซนติเมตร ทรงพุ่มกว้าง 49 – 52 เซนติเมตร ในช่วงฤดูร้อน–
ฤดูฝน
ใบ
ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกหนึ่งชั้นปลายคี่ (odd–pinnately compound leave)
เรียงตรงข้ามกัน ใบย่อยรูปรีถึงรูปใบหอก ปลายใบแหลม โคนใบสอบแคบ ขอบใบจักฟัน
เลื่อย ผิวใบด้านบนสีเขียวค่อนข้างเข้ม มีต่อมน้ามัน (oil grand) เรียงอยู่ใต้ขอบใบ
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ดอก/ช่อดอก

ผล/เมล็ด
ลักษณะอื่น ๆ

ช่อดอกแบบช่อกระจุกแน่น (head) ออกที่ปลายกิ่ง เป็นดอกชั้นเดียว (single flower
head) กลีบดอกสีส้ม (YELLOW–ORANGE GROUP 23A) ดอกย่อยมี 2 แบบ คือ รูป
หลอด (tubulate) และรูปลิ้น (ligulate) ดอกวงนอก (ray flower) รูปหยดน้าเรียงหนึ่ง
ชั้น เป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศมีแต่เกสรเพศเมีย โคนกลีบดอกเป็นหลอดเล็ก และมีจุดสีแดง
อมน้าตาล (42A) ที่กลางกลีบ ดอกย่อยวงในหรือดอกกลาง (disk flower) รูปร่างคล้าย
กระดิ่ง ปลายเป็นจัก 5 ซี่ เป็นดอกสมบูรณ์เพศ อับเรณู (anther) เชื่อมติดกัน 5 อัน
ปลายยอดเกสรเพศเมีย (stigma) แยกเป็น 2 แฉก เมื่อดอกบานเต็มที่มีขนาด 0.8 –
1.3 นิ้ว มีก้านดอกยาวปานกลาง
ผลแบบผลแห้งเมล็ดล่อน (achene) สีดา มีลักษณะเรียวยาว มีห างเมล็ด และส่ว นของ
ดอกที่อยู่เหนื อรั งไข่จ ะร่ว งเมื่อสุก แก่เต็มที่
1. อายุตั้งแต่ปลูกโดยการเพาะเมล็ดถึงระยะออกดอก 55 – 60 วัน ในช่วงฤดูหนาว และ
65 – 75 วัน ในช่วงฤดูร้อนและฤดูฝน
2. กลีบดอกย่อยชั้นนอกมีสองสี ลาต้นมีสีม่วงเข้ม และสูงที่สุดเมื่อเทียบกับสายพันธุ์ แท้
อีก 9 พันธุ์
3. ในกลีบดอกมีปริมาณสารลูทีน (lutein) 9.3 มิลลิกรัมต่อกรัมน้าหนักแห้ง และสารซี
แซนทีน (zeaxanthin) 0.38 มิลลิกรัมต่อกรัมน้าหนักแห้ง โดยวิธี HPLC

ดาวเรืองฝรั่งเศส พันธุ์กาแพงแสน-01-เอสวาย
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ดาวเรืองฝรั่งเศส (Tagetes erecta L.)
พันธุ์กาแพงแสน-02-เอสโอ (กาแพงแสน-02-SO)
ผู้ยื่นคาขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ–สกุล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
ที่อยู่
50 ถนนงามวงศ์งาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
02-579-5578
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์
ดาวเรืองฝรั่งเศสพัน ธุ์ กาแพงแสน-02-SO เป็น ส่ว นหนึ่ง ของงานวิจัย ในหัว ข้อเรื่อ ง
การสกัด และคัด เลือ กสายพัน ธุ์ แ ท้ (inbred line) ดาวเรือ งฝรั่ง เศสเพื่อ พัฒ นาเป็น ไม้ด อกกระถาง
โดยภาควิช าพืช สวน คณะเกษตร กาแพงแสน ณ มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิท ยาเขตกาแพงแสน
ตาบลกาแพงแสน อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม ได้เริ่มงานวิจัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 – 2557 ด้วยวิธีการ
สกัด สายพัน ธุ์ แ ท้ คือ การผสมตั ว เอง (selfing) จากเชื้อ พันธุ กรรมของสายพัน ธุ์เ ริ่ม ต้น (S0) คือ Torpe
barsonyvirag จากประเทศฝรั่งเศส โดยคัดเลือกต้นเดี่ยว (single plant selection) จากการผสมตัว เอง
อย่างต่อเนื่องจานวน 5 รอบ (S5) ซึ่งในแต่ละรอบปลูก ปลูกจานวน 20 ต้น พิจารณาลักษณะที่ปรากฏ โดย
อาศัยข้อมูลการทดสอบความพึงพอใจที่ได้จากผู้ประกอบการขายต้นไม้ที่สวนจตุจักร คือ ทรงต้นมีลักษณะพุ่ม
เตี้ย มีจานวนดอกมาก บานพร้อมกัน ดอกบานอยู่ได้นานประมาณ 5 – 7 วัน พบความสม่าเสมอภายใน
สายพันธุ์ และไม่เป็นโรค
ลักษณะประจาพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์
ชนิด/ประเภท
ชื่อไทย ดาวเรืองฝรั่งเศส ชื่อวิทยาศาสตร์ Tagetes erecta L. วงศ์ Asteraceae
ไม้ดอกไม้ประดับ
ราก
ระบบรากแก้ว (tap root system) และเกิดรากพิเศษ (adventitious root) บริเวณ
ลาต้นเมื่อมีความชื้นมากพอ
ต้น
สีม่วงปานกลาง ต้นสูง 23 – 25 เซนติเมตร ทรงพุ่มกว้าง 25 – 28 เซนติเมตร ในช่วง
ฤดูหนาว ต้นสูง 36 – 39 เซนติเมตร ทรงพุ่มกว้าง 46 – 49 เซนติเมตร ในช่วงฤดูร้อน
และฤดูฝน
ใบ
ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ (odd–pinnately compound leave) เรียงตรง
ข้ามกัน ใบย่อยรูปรีถึงรูปใบหอก ปลายใบแหลม โคนใบสอบแคบ ขอบใบจักฟันเลื่อย ผิว
ใบด้านบนสีเขียวค่อนข้างเข้ม มีต่อมน้ามัน (oil grand) เรียงอยู่ใต้ขอบใบ
ดอก/ช่อดอก
ช่อดอกแบบช่อกระจุกแน่น (head) ออกที่ปลายกิ่ง ดอกชั้นเดียว (single flower head)
กลีบดอกสีส้มแดง (ORANGE–RED GROUP N30A) ดอกย่อยมี 2 แบบคือ รูปหลอด
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ผล/เมล็ด
ลักษณะอื่น ๆ

(tubulate) และรูปลิ้น (ligulate) ดอกวงนอก (ray flower) รูปหยดน้าเรียงหนึ่งชั้น เป็น
ดอกไม่สมบู รณ์เพศมีแต่เกสรเพศเมีย โคนกลีบดอกเป็นหลอดเล็ก และมีจุด สีแ ดงอม
น้าตาล (N25B) ที่ก ลางกลีบ ดอกย่อยวงในหรือดอกกลาง (disk flower) เป็นหลอด
รูปร่างคล้ายกระดิ่ง ปลายเป็นจัก 5 ซี่ เป็นดอกสมบูรณ์เพศ อับเรณู (anther) เชื่อม
ติดกัน 5 อัน ปลายยอดเกสรเพศเมีย (stigma) แยกเป็น 2 แฉก เมื่อดอกบานเต็มที่มี
ขนาด 1.0 – 1.4 นิ้ว มีก้านดอกยาวปานกลาง
ผลแบบผลแห้งเมล็ดล่อน (achene) สีดา มีลักษณะเรียวยาว มีห าง เมล็ด และส่ว น
ของดอกที่อยู่ เหนื อรังไข่จะร่ว งเมื่อสุ ก แก่เต็มที่
1. อายุตั้งแต่ปลูกโดยใช้เมล็ดถึงออกดอก 55 – 60 วันในช่วงฤดูหนาว และ 65 – 75 วัน
ในช่วงฤดูร้อน–ฤดูฝน
2. ทรงพุ่มเตี้ยกระทัดรัด (compact) และเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 6–7 วัน ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับแสงและอุณหภูมิ สีแดงส้มบนกลีบดอกย่อยชั้นนอกจะจางไปเห็นแต่เพียงสีส้ม
สีเดียวกันกับกลีบดอกย่อยชั้นใน
3. ในกลีบดอกมีปริมาณสารลูทีน (lutein) 18.7 มิลลิกรัมต่อกรัมน้าหนักแห้ง และสารซี
แซนทีน (zeaxanthin) 1.18 มิลลิกรัมต่อกรัมน้าหนักแห้ง โดยวิธี HPLC

ดาวเรืองฝรั่งเศส พันธุ์กาแพงแสน-02-เอสโอ

13

ดาวเรืองฝรั่งเศส (Tagetes erecta L.)
พันธุ์กาแพงแสน-03-เอสโอ (กาแพงแสน-03-SO)
ผู้ยื่นคาขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ–สกุล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
ที่อยู่
50 ถนนงามวงศ์งาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
02-579-5578
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์
ดาวเรืองฝรั่งเศสพัน ธุ์ กาแพงแสน-03-SO เป็นส่ว นหนึ่งของงานวิจัย ในหัว ข้อเรื่อ ง
การสกัด และคัด เลือ กสายพัน ธุ์ แ ท้ (inbred line) ดาวเรือ งฝรั่ง เศสเพื่อ พัฒ นาเป็น ไม้ด อกกระถาง
โดยภาควิช าพืช สวน คณะเกษตร กาแพงแสน ณ มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิท ยาเขตกาแพงแสน
ตาบลกาแพงแสน อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐมได้เริ่มงานวิจัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 – 2557 ด้วยวิธีการ
สกัดสายพันธุ์แท้ คือ การผสมตัวเอง (selfing) จากเชื้อพันธุกรรมของสายพันธุ์เริ่มต้น (S0) คือ Petite (Mixes
colors) จากประเทศอเมริกา โดยคัดเลือกต้นเดี่ยว (single plant selection) จากการผสมตัว เองอย่าง
ต่อเนื่องจานวน 5 รอบ (S5) ซึ่งในแต่ละรอบปลูก ปลูกจานวน 20 ต้น พิจารณาลักษณะที่ปรากฏ โดยอาศัย
ข้อมูลการทดสอบความพึงพอใจที่ได้จากผู้ประกอบการขายต้นไม้ที่สวนจตุจักร คือ ทรงต้นมีลักษณะพุ่มเตี้ย มี
จานวนดอกมาก บานพร้อมกัน ดอกบานอยู่ไ ด้น านประมาณ 5 – 7 วัน พบความสม่าเสมอภายในสาย
พันธุ์ และไม่เป็นโรค
ลักษณะประจาพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์
ชนิด/ประเภท
ชื่อไทย ดาวเรืองฝรั่งเศส ชื่อวิทยาศาสตร์ Tagetes erecta L. วงศ์ Asteraceae
ไม้ดอกไม้ประดับ
ราก
ระบบรากแก้ว (tap root system) และเกิดรากพิเศษ (adventitious root) บริเวณ
ลาต้นเมื่อมีความชื้นมากพอ
ต้น
สีม่วงเล็กน้อย ต้นสูง 20 – 23 เซนติเมตร ทรงพุ่มกว้าง 22 – 25 เซนติเมตร ในช่วง
ฤดูหนาว ต้นสูง 36 – 39 เซนติเมตร ทรงพุ่มกว้าง 35 – 38 เซนติเมตร ในช่วงฤดูร้อน
และฤดูฝน
ใบ
ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ (odd–pinnately compound leave) เรียงตรง
ข้ามกัน ใบย่อยรูปรีถึงรูปใบหอก ปลายใบแหลม โคนใบสอบแคบ ขอบใบจักฟันเลื่อย ผิว
ใบด้านบนสีเขียวค่อนข้างเข้ม มีต่อมน้ามัน (oil grand) เรียงอยู่ใต้ขอบใบ
ดอก/ช่อดอก
ช่อดอกแบบช่อกระจุกแน่น (head) ออกที่ปลายกิ่ง กลีบดอกสีส้ม (ORANGE GROUP
N25C) ดอกย่อยแบบโคนรูปหลอดปลายรูปลิ้นทั้งหมด (tubuligulate) ไม่มีดอกวงนอก
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ผล/เมล็ด
ลักษณะอื่น ๆ

(ray flower) ดอกย่อยวงในหรือดอกกลาง (disk flower) เป็นหลอด รูปร่างคล้ายกระดิ่ง
ปลายเป็นจัก 5 ซี่ เป็นดอกสมบูรณ์เพศ อับเรณู (anther) เชื่อมติดกัน 5 อัน ปลายยอด
เกสรเพศเมีย (stigma) แยกเป็น 2 แฉก เมื่อดอกบานเต็มที่มีขนาด 0.8 – 1.2 นิ้ว มี
ก้านดอกยาวปานกลาง
ผลแบบผลแห้งเมล็ดล่อน (achene) สีดา มีลักษณะเรียวยาว มีห างเมล็ด และส่ว นของ
ดอกที่อยู่เหนื อรั งไข่จ ะร่ว งเมื่อสุก แก่เต็มที่
1. อายุตั้งแต่ปลูกโดยใช้เมล็ดถึงออกดอก 55 – 60 วันในช่วงฤดูหนาว และ 65 – 75 วัน
ในช่วงฤดูร้อน–ฤดูฝน
2. ไม่มีดอกย่อยชั้นนอกหรือมีน้อยมาก
3. ในกลีบดอกมีปริมาณสารลูทีน (lutein) 18.6 มิลลิกรัมต่อกรัมน้าหนักแห้ง และสารซี
แซนทีน (zeaxanthin) 0.99 มิลลิกรัมต่อกรัมน้าหนักแห้ง โดยวิธี HPLC

ดาวเรืองฝรั่งเศส พันธุ์กาแพงแสน-03-เอสโอ
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ดาวเรืองฝรั่งเศส (Tagetes erecta L.)
พันธุ์กาแพงแสน-04-ดีโอ (กาแพงแสน-04-DO)
ผู้ยื่นคาขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ–สกุล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
ที่อยู่
50 ถนนงามวงศ์งาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
02-579-5578
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์
ดาวเรือ งฝรั่งเศสพัน ธุ์ กาแพงแสน-04-DO เป็นส่ว นหนึ่งของงานวิจัย ในหัว ข้อเรื่อ ง
การสกัด และคัด เลือ กสายพัน ธุ์ แ ท้ (inbred line) ดาวเรือ งฝรั่ง เศสเพื่อ พัฒ นาเป็น ไม้ด อกกระถาง
โดยภาควิช าพืช สวน คณะเกษตร กาแพงแสน ณ มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิท ยาเขตกาแพงแสน
ตาบลกาแพงแสน อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐมได้เริ่มงานวิจัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 – 2557 ด้วยวิธีการ
สกัดสายพันธุ์แท้ คือ การผสมตัวเอง (selfing) จากเชื้อพันธุกรรมของสายพันธุ์เริ่มต้น (S0) คือ Petite (Mixes
colors) จากประเทศอเมริกา โดยคัดเลือกต้นเดี่ยว (single plant selection) จากการผสมตัว เองอย่าง
ต่อเนื่องจานวน 5 รอบ (S5) ซึ่งในแต่ละรอบปลูก ปลูกจานวน 20 ต้น พิจารณาลักษณะที่ปรากฏ โดยอาศัย
ข้อมูลการทดสอบความพึงพอใจที่ได้จากผู้ประกอบการขายต้นไม้ที่สวนจตุจักร คือ ทรงต้นมีลักษณะพุ่มเตี้ย มี
จานวนดอกมาก บานพร้อมกัน ดอกบานอยู่ ไ ด้น านประมาณ 5 – 7 วัน พบความสม่าเสมอภายในสาย
พันธุ์ และไม่เป็นโรค
ลักษณะประจาพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์
ชนิด/ประเภท
ชื่อไทย ดาวเรืองฝรั่งเศส ชื่อวิทยาศาสตร์ Tagetes erecta L. วงศ์ Asteraceae
ไม้ดอกไม้ประดับ
ราก
ระบบรากแก้ว (tap root system) และเกิดรากพิเศษ (adventitious root) บริเวณ
ลาต้นเมื่อมีความชื้นมากพอ
ต้น
สีม่วงเล็กน้อย ต้นสูง 20 – 23 เซนติเมตร ทรงพุ่มกว้าง 23 – 25 เซนติเมตร ในช่วง
ฤดูหนาว ต้นสูง 37 – 40 เซนติเมตร ทรงพุ่มกว้าง 35 – 38 เซนติเมตร ในช่วงฤดูร้อน
และฤดูฝน
ใบ
ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ (odd–pinnately compound leave) เรียงตรง
ข้ามกัน ใบย่อยรูปรีถึงรูปใบหอก ปลายใบแหลม โคนใบสอบแคบ ขอบใบจักฟันเลื่อย ผิว
ใบด้านบนสีเขียวค่อนข้างเข้ม มีต่อมน้ามัน (oil grand) เรียงอยู่ใต้ขอบใบ
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ดอก/ช่อดอก

ผล/เมล็ด
ลักษณะอื่น ๆ

ช่อดอกแบบช่อกระจุกแน่น (head) ออกที่ปลายกิ่ง เป็นดอกซ้อน (double flower
head) กลีบดอกสีส้ม (ORANGE GROUP N25B) ดอกย่อยมี 2 แบบ คือ รูปหลอด
(tubulate) และรูปลิ้น (ligulate) ดอกวงนอก (ray flower) รูปร่างเป็นหยดน้า ซ้อนกัน
มากกว่าหนึ่งชั้น เป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศมีแต่เกสรเพศเมีย ดอกย่อยวงในหรือดอกกลาง
(disk flower) เป็นหลอด รูปร่างคล้ายกระดิ่ง ปลายเป็นจัก 5 ซี่ เป็นดอกสมบูรณ์เพศ
อับเรณู (anther) เชื่อมติดกัน 5 อัน ปลายยอดเกสรเพศเมีย (stigma) แยกเป็น 2 แฉก
เมื่อดอกบานเต็มที่มีขนาด 1.0 – 1.5 นิ้ว มีก้านดอกยาวปานกลาง
ผลแบบผลแห้งเมล็ดล่อน (achene) สีดา มีลักษณะเรียวยาว มีห างเมล็ด และส่ว นของ
ดอกที่อยู่เหนื อรั งไข่จ ะร่ว งเมื่อสุก แก่เต็มที่
1. อายุตั้งแต่ปลูกโดยใช้เมล็ดถึงออกดอก 55 – 60 วันในช่วงฤดูหนาว และ 70 – 80 วัน
ในช่วงฤดูร้อน–ฤดูฝน
2. ทรงพุ่มเตี้ยกลม (ball shaped)
3. ในกลีบดอกมีปริมาณสารลูทีน (lutein) 21.3 มิลลิกรัมต่อกรัมน้าหนักแห้ง และสารซี
แซนทีน (zeaxanthin) 0.87 มิลลิกรัมต่อกรัมน้าหนักแห้ง โดยวิธี HPLC เป็นพันธุ์ที่มี
ปริมาณสารลูทีนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับสายพันธุ์แท้อีก 9 สายพันธุ์

ดาวเรืองฝรั่งเศส พันธุ์กาแพงแสน-04-ดีโอ
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ดาวเรืองฝรั่งเศส (Tagetes erecta L.)
พันธุ์กาแพงแสน-05-ดีวาย (กาแพงแสน-05-DY)
ผู้ยื่นคาขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ–สกุล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
ที่อยู่
50 ถนนงามวงศ์งาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
02-579-5578
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์
ดาวเรือ งฝรั่ง เศสพัน ธุ์ กาแพงแสน-05-DY เป็น ส่ว นหนึ่ง ของงานวิจัย ในหัว ข้อ เรื่อ ง
การสกัด และคัด เลือ กสายพัน ธุ์ แ ท้ (inbred line) ดาวเรือ งฝรั่ง เศสเพื่อ พัฒ นาเป็น ไม้ด อกกระถาง
โดยภาควิช าพืช สวน คณะเกษตร กาแพงแสน ณ มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิท ยาเขตกาแพงแสน
ตาบลกาแพงแสน อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐมได้เริ่มงานวิจัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 – 2557 ด้วยวิธีการ
สกัดสายพันธุ์แท้ คือ การผสมตัวเอง (selfing) จากเชื้อพันธุกรรมของสายพันธุ์เริ่มต้น (S0) คือ Petite (Mixes
colors) จากประเทศอเมริกา โดยคัดเลือกต้นเดี่ยว (single plant selection) จากการผสมตัว เองอย่าง
ต่อเนื่องจานวน 5 รอบ (S5) ซึ่งในแต่ละรอบปลูก ปลูกจานวน 20 ต้น พิจารณาลักษณะที่ปรากฏ โดยอาศัย
ข้อมูลการทดสอบความพึงพอใจที่ได้จากผู้ประกอบการขายต้นไม้ที่สวนจตุจักร คือ ทรงต้นมีลักษณะพุ่มเตี้ย มี
จานวนดอกมาก บานพร้อมกัน ดอกบานอยู่ไ ด้น านประมาณ 5 – 7 วัน พบความสม่าเสมอภายในสาย
พันธุ์ และไม่เป็นโรค
ลักษณะประจาพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์
ชนิด/ประเภท
ชื่อไทย ดาวเรืองฝรั่งเศส ชื่อวิทยาศาสตร์ Tagetes erecta L. วงศ์ Asteraceae
ไม้ดอกไม้ประดับ
ราก
ระบบรากแก้ว (tap root system) และเกิดรากพิเศษ (adventitious root) บริเวณ
ลาต้นเมื่อมีความชื้นมากพอ
ต้น
สีม่วงเล็กน้อย ต้นสูง 21 – 24 เซนติเมตร ทรงพุ่มกว้าง 23 – 25 เซนติเมตร ในช่วงฤดู
หนาว ต้นสูง 42 – 45 เซนติเมตร ทรงพุ่มกว้าง 37 – 40 เซนติเมตร ในช่วงฤดูร้อนและ
ฤดูฝน
ใบ
ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ (odd–pinnately compound leave) เรียงตรง
ข้ามกัน ใบย่อยรูปรีถึงรูปใบหอก ปลายใบแหลม โคนใบสอบแคบ ขอบใบจักฟันเลื่อย ผิว
ใบด้านบนสีเขียวค่อนข้างเข้ม มีต่อมน้ามัน (oil grand) เรียงอยู่ใต้ขอบใบ
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ดอก/ช่อดอก

ผล/เมล็ด
ลักษณะอื่น ๆ

ช่อดอกแบบช่อกระจุกแน่น (head) ออกที่ปลายกิ่ง เป็น ดอกซ้อน (double flower
head) กลีบดอกสีเหลืองส้ม (YELLOE–ORANGE GROUP 14A) ดอกย่อยมี 2 แบบ คือ
รูปหลอด (tubulate) และรูปลิ้น (ligulate) ดอกวงนอก (ray flower) รูปร่างเป็นหยด
น้า โคนกลีบดอกเป็นหลอดเล็ก ซ้อนกันมากกว่า หนึ่งชั้น เป็นดอกไม่ส มบูรณ์เพศมีแต่
เกสรเพศเมีย ดอกย่อยวงในหรือดอกกลาง (disk flower) เป็นหลอด รูปร่างคล้ายกระดิ่ง
ปลายเป็นจัก 5 ซี่ เป็นดอกสมบูรณ์เพศ อับเรณู (anther) เชื่อมติดกัน 5 อัน ปลายยอด
เกสรเพศเมีย (stigma) แยกเป็น 2 แฉก เมื่อดอกบานเต็มที่มีขนาด 1.0 – 1.5 นิ้ว มี
ก้านดอกยาวปานกลาง
ผลแบบผลแห้งเมล็ดล่อน (achene) สีดา มีลักษณะเรียวยาว มีห างเมล็ด และส่ว นของ
ดอกที่อยู่เหนื อรั งไข่จ ะร่ว งเมื่อสุก แก่เต็มที่
1. อายุตั้งแต่ปลูกโดยใช้เมล็ดถึงออกดอก 55 – 60 วันในช่วงฤดูหนาว และ 70 – 80 วัน
ในช่วงฤดูร้อน–ฤดูฝน
2. ทรงพุ่มเตี้ยกลม (ball shaped)
3. ในกลีบดอกมีปริมาณสารลูทีน (lutein) 6.7 มิลลิกรัมต่อกรัมน้าหนักแห้ง และสารซี
แซนทีน (zeaxanthin) 0.27 มิลลิกรัมต่อกรัมน้าหนักแห้ง โดยวิธี HPLC

ดาวเรืองฝรั่งเศส พันธุ์กาแพงแสน-05-ดีวาย
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ดาวเรืองฝรั่งเศส (Tagetes erecta L.)
พันธุ์กาแพงแสน-06-เอสอาร์ (กาแพงแสน-06-SR)
ผู้ยื่นคาขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ–สกุล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
ที่อยู่
50 ถนนงามวงศ์งาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
02-579-5578
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์
ดาวเรืองฝรั่ง เศสพัน ธุ์ กาแพงแสน-06-SR เป็น ส่ว นหนึ่ง ของงานวิจัย ในหัว ข้อ เรื่อ ง
การสกัด และคัด เลือ กสายพัน ธุ์ แ ท้ (inbred line) ดาวเรือ งฝรั่ง เศสเพื่อ พัฒ นาเป็น ไม้ด อกกระถาง
โดยภาควิช าพืช สวน คณะเกษตร กาแพงแสน ณ มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิท ยาเขตกาแพงแสน
ตาบลกาแพงแสน อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐมได้เริ่มงานวิจัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 – 2557 ด้วยวิธีการ
สกัดสายพันธุ์แท้ คือ การผสมตัวเอง (selfing) จากเชื้อพันธุกรรมของสายพันธุ์เริ่มต้น (S0) คือ จากต้น OP ที่
ขึ้นเองในแปลงทดลองของงานวิจัย โดยคัดเลือกต้นเดี่ยว (single plant selection) จากการผสมตัว เอง
อย่างต่อเนื่องจานวน 5 รอบ (S5) ซึ่งในแต่ละรอบปลูก ปลูกจานวน 20 ต้น พิจารณาลักษณะที่ปรากฏ โดย
อาศัยข้อมูลการทดสอบความพึงพอใจที่ได้จากผู้ประกอบการขายต้นไม้ที่สวนจตุจักร คือ ทรงต้นมีลักษณะพุ่ม
เตี้ย มีจานวนดอกมาก บานพร้อมกัน ดอกบานอยู่ได้นานประมาณ 5 – 7 วัน พบความสม่าเสมอภายใน
สายพันธุ์ และไม่เป็นโรค
ลักษณะประจาพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์
ชนิด/ประเภท
ชื่อไทย ดาวเรืองฝรั่งเศส ชื่อวิทยาศาสตร์ Tagetes erecta L. วงศ์ Asteraceae
ไม้ดอกไม้ประดับ
ราก
ระบบรากแก้ว (tap root system) และเกิดรากพิเศษ (adventitious root) บริเวณ
ลาต้นเมื่อมีความชื้นมากพอ
ต้น
สีม่วงปานกลาง ต้นสูง 24 – 26 เซนติเมตร ทรงพุ่มกว้าง 24 – 27 เซนติเมตร ในช่วง
ฤดูหนาว ต้นสูง 38 – 40 เซนติเมตร ทรงพุ่มกว้าง 30 – 33 เซนติเมตร ในช่วงฤดูร้อน
และฤดูฝน
ใบ
ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ (odd–pinnately compound leave) เรียงตรง
ข้ามกัน ใบย่อยรูปรีถึงรูปใบหอก ปลายใบแหลม โคนใบสอบแคบ ขอบใบจักฟันเลื่อย ผิว
ใบด้านบนสีเขียวค่อนข้างเข้ม มีต่อมน้ามัน (oil grand) เรียงอยู่ใต้ขอบใบ
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ดอก/ช่อดอก

ผล/เมล็ด
ลักษณะอื่น ๆ

ช่อดอกแบบช่อกระจุกแน่น (head) ออกที่ปลายกิ่ง เป็น ดอกชั้นเดียว (single flower
head) กลีบดอกชั้นนอกสีส้มแดง (ORANGE–RED GROUP N34 A หรือ B) ดอกย่อ
ยวงในหรือดอกกลางสีเหลืองส้ม (YELLOW–ORANGE GROUP 17A) ดอกย่อยมี 2 แบบ
คือ รูปหลอด (tubulate) และรูปลิ้น (ligulate) ดอกวงนอก (ray flower) รูปร่างเป็น
หยดน้า โคนกลีบดอกเป็นหลอดเล็ก เป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศมีแต่เกสรเพศเมีย ดอกย่อ
ยวงในหรือดอกกลาง (disk flower) เป็นหลอด รูปร่างคล้ายกระดิ่ง ปลายเป็นจัก 5 ซี่
เป็นดอกสมบูรณ์เพศ อับเรณู (anther) เชื่อมติดกัน 5 อัน ปลายยอดเกสรเพศเมีย
(stigma) แยกเป็น 2 แฉก เมื่อดอกบานเต็มที่มีขนาด 1.4 – 1.8 นิ้ว มีก้านดอกยาวปาน
กลาง
ผลแบบผลแห้งเมล็ดล่อน (achene) สีดา มีลักษณะเรียวยาว มีห างเมล็ด และส่ว นของ
ดอกที่อยู่เหนื อรั งไข่จ ะร่ว งเมื่อสุก แก่เต็มที่
1. อายุตั้งแต่ปลูกโดยใช้เมล็ดถึงออกดอก 55 – 60 วันในช่วงฤดูหนาว และ 65 – 75 วัน
ในช่วงฤดูร้อน–ฤดูฝน
2. กลีบดอกมีสีแดง ซึ่งเป็นสีที่ได้รับคะแนนความพึงพอใจอันดับต้น ๆ จากผู้ประกอบการ
ขายต้นไม้ที่สวนจตุจักร
3. ในกลีบดอกมีปริมาณสารลูทีน (lutein) 8.2 มิลลิกรัมต่อกรัมน้าหนักแห้ง และสารซี
แซนทีน (zeaxanthin) 0.28 มิลลิกรัมต่อกรัมน้าหนักแห้ง โดยวิธี HPLC

ดาวเรืองฝรั่งเศส พันธุ์กาแพงแสน-06-เอสอาร์
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ดาวเรืองฝรั่งเศส (Tagetes erecta L.)
พันธุ์กาแพงแสน-07-เอสวาย (กาแพงแสน-07-SY)
ผู้ยื่นคาขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ–สกุล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
ที่อยู่
50 ถนนงามวงศ์งาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
02 579 5578
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์
ดาวเรืองฝรั่ง เศสพัน ธุ์ กาแพงแสน-07-SY เป็น ส่ว นหนึ่ง ของงานวิจัย ในหัว ข้อ เรื่อ ง
การสกัด และคัด เลือ กสายพัน ธุ์ แ ท้ (inbred line) ดาวเรือ งฝรั่ง เศสเพื่อ พัฒ นาเป็น ไม้ด อกกระถาง
โดยภาควิช าพืช สวน คณะเกษตร กาแพงแสน ณ มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิท ยาเขตกาแพงแสน
ตาบลกาแพงแสน อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐมได้เริ่มงานวิจัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 – 2557 ด้วยวิธีการ
สกัดสายพันธุ์ แท้ คือ การผสมตัวเอง (selfing) จากเชื้อพันธุกรรมของสายพัน ธุ์เ ริ่ม ต้น (S0) คือ ดาวเรือง
ฝรั่งเศสสีเหลือง จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประเทศไทย โดยคัดเลือกต้นเดี่ยว (single plant selection) จาก
การผสมตัว เองอย่างต่อ เนื่อ งจานวน 5 รอบ (S5) ซึ่ง ในแต่ล ะรอบปลูก ปลูกจานวน 20 ต้น พิจารณา
ลักษณะที่ปรากฏ โดยอาศัยข้อมูลการทดสอบความพึงพอใจที่ได้จากผู้ประกอบการขายต้นไม้ที่สวนจตุจักร คือ
ทรงต้นมีลักษณะพุ่มเตี้ย มีจานวนดอกมาก บานพร้อมกัน ดอกบานอยู่ได้นานประมาณ 5 – 7 วัน พบความ
สม่าเสมอภายในสายพัน ธุ์ และไม่เป็นโรค
ลักษณะประจาพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์
ชนิด/ประเภท
ชื่อไทย ดาวเรืองฝรั่งเศส ชื่อวิทยาศาสตร์ Tagetes erecta L. วงศ์ Asteraceae
ไม้ดอกไม้ประดับ
ราก
ระบบรากแก้ว (tap root system) และเกิดรากพิเศษ (adventitious root) บริเวณ
ลาต้นเมื่อมีความชื้นมากพอ
ต้น
สีม่วงเล็กน้อย ต้นสูง 23 – 25 เซนติเมตร ทรงพุ่มกว้าง 22 – 25 เซนติเมตร ในช่วงฤดู
หนาว ต้นสูง 32 – 35 เซนติเมตร ทรงพุ่มกว้าง 30 – 33 เซนติเมตร ในช่วงฤดูร้อนและ
ฤดูฝน
ใบ
ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ (odd–pinnately compound leave) เรียงตรง
ข้ามกัน ใบย่อยรูปรีถึงรูปใบหอก ปลายใบแหลม โคนใบสอบแคบ ขอบใบจักฟันเลื่อย ผิว
ใบด้านบนสีเขียวค่อนข้างเข้ม มีต่อมน้ามัน (oil grand) เรียงอยู่ใต้ขอบใบ
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ดอก/ช่อดอก

ผล/เมล็ด
ลักษณะอื่น ๆ

ช่อดอกแบบช่อกระจุกแน่น (head) ออกที่ปลายกิ่ง เป็น ดอกชั้นเดียว (single flower
head) กลีบดอกสีส้ม กลีบดอกสีเหลือง (YELLOW GROUP 9A) ดอกย่อยมี 2 แบบ คือ
รูปหลอด (tubulate) และรูปลิ้น (ligulate) ดอกวงนอก (ray flower) รูปร่างเป็นหยดน้า
เป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศมีแต่เกสรเพศเมีย ดอกย่อยวงในหรือดอกกลาง (disk flower)
เป็นหลอด รูปร่างคล้ายกระดิ่ง ปลายเป็นจัก 5 ซี่ เป็นดอกสมบูรณ์เพศ อับเรณู (anther)
เชื่อมติดกัน 5 อัน ปลายยอดเกสรเพศเมีย (stigma) แยกเป็น 2 แฉก เมื่อดอกบาน
เต็มที่มีขนาด 1.0 – 1.5 นิ้ว มีก้านดอกยาวปานกลาง
ผลแบบผลแห้งเมล็ดล่อน (achene) สีดา มีลักษณะเรียวยาว มีห างเมล็ด และส่ว นของ
ดอกที่อยู่เหนื อรั งไข่จ ะร่ว งเมื่อสุก แก่เต็มที่
1. อายุตั้งแต่ปลูกโดยใช้เมล็ดถึงออกดอก 55 – 60 วันในช่วงฤดูหนาว และ 65 – 75 วัน
ในช่วงฤดูร้อน–ฤดูฝน
2. ในกลีบดอกมีปริมาณสารลูทีน (lutein) 5.4 มิลลิกรัมต่อกรัมน้าหนักแห้ง และสารซี
แซนทีน (zeaxanthin) 0.16 มิลลิกรัมต่อกรัมน้าหนักแห้ง โดยวิธี HPLC

ดาวเรืองฝรั่งเศส พันธุ์กาแพงแสน-07-เอสวาย
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ดาวเรืองฝรั่งเศส (Tagetes erecta L.)
พันธุ์กาแพงแสน-08-ดีโอ (กาแพงแสน-08-DO)
ผู้ยื่นคาขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ–สกุล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
ที่อยู่
50 ถนนงามวงศ์งาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
02-579-5578
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์
ดาวเรือ งฝรั่งเศสพัน ธุ์ กาแพงแสน-08-DO เป็นส่ว นหนึ่งของงานวิจัย ในหัว ข้อเรื่อ ง
การสกัด และคัด เลือ กสายพัน ธุ์ แ ท้ (inbred line) ดาวเรือ งฝรั่ง เศสเพื่อ พัฒ นาเป็น ไม้ด อกกระถาง
โดยภาควิช าพืช สวน คณะเกษตร กาแพงแสน ณ มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิท ยาเขตกาแพงแสน
ตาบลกาแพงแสน อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐมได้เริ่มงานวิจัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 – 2557 ด้วยวิธีการ
สกั ด สายพั น ธุ์ แ ท้ คื อ การผสมตัว เอง (selfing) จากเชื้ อ พัน ธุ ก รรมของสายพัน ธุ์เ ริ ่ม ต้น (S0) คือ Safari
Mixture จากประเทศออสเตรเลีย โดยคัดเลือกต้นเดี่ยว (single plant selection) จากการผสมตัว เอง
อย่างต่อเนื่องจานวน 5 รอบ (S5) ซึ่งในแต่ละรอบปลูก ปลูกจานวน 20 ต้น พิจารณาลักษณะที่ปรากฏ โดย
อาศัยข้อมูลการทดสอบความพึงพอใจที่ได้จากผู้ประกอบการขายต้นไม้ที่สวนจตุจักร คือ ทรงต้นมีลักษณะพุ่ม
เตี้ย มีจานวนดอกมาก บานพร้อมกัน ดอกบานอยู่ได้นานประมาณ 5 – 7 วัน พบความสม่าเสมอภายใน
สายพันธุ์ และไม่เป็นโรค
ลักษณะประจาพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์
ชนิด/ประเภท
ชื่อไทย ดาวเรืองฝรั่งเศส ชื่อวิทยาศาสตร์ Tagetes erecta L. วงศ์ Asteraceae
ไม้ดอกไม้ประดับ
ราก
ระบบรากแก้ว (tap root system) และเกิดรากพิเศษ (adventitious root) บริเวณ
ลาต้นเมื่อมีความชื้นมากพอ
ต้น
สีม่วงเล็กน้อย ต้น สูง 18 – 20 เซนติเมตร ทรงพุ่มกว้าง 22 – 25 เซนติเมตร
ในช่วงฤดูหนาว ต้นสูง 36 – 39 เซนติเมตร ทรงพุ่มกว้าง 35 – 38 เซนติเมตร ในช่วงฤดู
ร้อนและฤดูฝน
ใบ
ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ (odd–pinnately compound leave) เรียงตรง
ข้ามกัน ใบย่อยรูปรีถึงรูปใบหอก ปลายใบแหลม โคนใบสอบแคบ ขอบใบจักฟันเลื่อย ผิว
ใบด้านบนสีเขียวค่อนข้างเข้ม มีต่อมน้ามัน (oil grand) เรียงอยู่ใต้ขอบใบ

24

ดอก/ช่อดอก

ผล/เมล็ด
ลักษณะอื่น ๆ

ช่อดอกแบบช่อกระจุกแน่น (head) ออกที่ปลายกิ่ง เป็น ดอกซ้อน (double flower
head) กลีบดอกสีส้ม (ORANGE GROUP N25B) ดอกย่อยมี 2 แบบ คือ รูปหลอด
(tubulate) และรูปลิ้น (ligulate) ดอกวงนอก (ray flower) รูปร่างเป็นหยดน้า เป็นดอก
ไม่สมบูรณ์เพศมีแต่เกสรเพศเมีย ดอกย่อยวงในหรือดอกกลาง (disk flower) เป็นหลอด
รูปร่างคล้ายกระดิ่ง ปลายเป็นจัก 5 ซี่ เป็นดอกสมบูรณ์เพศ อับเรณู (anther) เชื่อม
ติดกัน 5 อัน ปลายยอดเกสรเพศเมีย (stigma) แยกเป็น 2 แฉก เมื่อดอกบานเต็มที่มี
ขนาด 1.5 – 2.0 นิ้ว มีก้านดอกยาวปานกลาง
ผลแบบผลแห้งเมล็ดล่อน (achene) สีดา มีลักษณะเรียวยาว มีห างเมล็ด และส่ว นของ
ดอกที่อยู่เหนื อรั งไข่จ ะร่ว งเมื่อสุก แก่เต็มที่
1. อายุตั้งแต่ปลูกโดยใช้เมล็ดถึงออกดอก 50 – 55 วันในช่วงฤดูหนาว และ 55 – 65 วัน
ในช่วงฤดูร้อน–ฤดูฝน
2. ออกดอกเร็วที่สุด เมื่อเทียบกับสายพันธุ์แท้อีก 9 พันธุ์
3. ในกลีบดอกมีปริมาณสารลูทีน (lutein) 19.9 มิลลิกรัมต่อกรัมน้าหนักแห้ง และสารซี
แซนทีน (zeaxanthin) 1.13 มิลลิกรัมต่อกรัมน้าหนักแห้ง โดยวิธี HPLC และมีปริมาณ
สารลูทีนสูงรองจากสายพันธุ์ กาแพงแสน-04-DO ที่มีขนาดดอกเล็กกว่า

ดาวเรืองฝรั่งเศส พันธุ์กาแพงแสน-08-ดีโอ
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ดาวเรืองฝรั่งเศส (Tagetes erecta L.)
พันธุ์กาแพงแสน-09-ดีวาย (กาแพงแสน-09-DY)
ผู้ยื่นคาขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ–สกุล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
ที่อยู่
50 ถนนงามวงศ์งาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
02 579 5578
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์
ดาวเรือ งฝรั่ง เศสพัน ธุ์ กาแพงแสน-09-DY เป็น ส่ว นหนึ่ง ของงานวิจัย ในหัว ข้อ เรื่อ ง
การสกัด และคัด เลือ กสายพัน ธุ์ แ ท้ (inbred line) ดาวเรือ งฝรั่ง เศสเพื่อ พัฒ นาเป็น ไม้ด อกกระถาง
โดยภาควิช าพืช สวน คณะเกษตร กาแพงแสน ณ มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิท ยาเขตกาแพงแสน
ตาบลกาแพงแสน อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐมได้เริ่มงานวิจัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 – 2557 ด้วยวิธีการ
สกัดสายพันธุ์ แท้ คือ การผสมตัวเอง (selfing) จากเชื้อพันธุกรรมของสายพัน ธุ์เ ริ่ม ต้น (S0) คือ ดาวเรือง
ฝรั่งเศสสีเหลือง จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประเทศไทย โดยคัดเลือกต้นเดี่ยว (single plant selection) จาก
การผสมตัว เองอย่างต่อ เนื่อ งจานวน 5 รอบ (S5) ซึ่ง ในแต่ล ะรอบปลูก ปลูกจานวน 20 ต้น พิจารณา
ลักษณะที่ปรากฏ โดยอาศัยข้อมูลการทดสอบความพึงพอใจที่ได้จากผู้ประกอบการขายต้นไม้ที่สวนจตุจักร คือ
ทรงต้นมีลักษณะพุ่มเตี้ย มีจานวนดอกมาก บานพร้อมกัน ดอกบานอยู่ได้นานประมาณ 5 – 7 วัน พบความ
สม่าเสมอภายในสายพัน ธุ์ และไม่เป็นโรค
ลักษณะประจาพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์
ชนิด/ประเภท
ชื่อไทย ดาวเรืองฝรั่งเศส ชื่อวิทยาศาสตร์ Tagetes erecta L. วงศ์ Asteraceae
ไม้ดอกไม้ประดับ
ราก
ระบบรากแก้ว (tap root system) และเกิดรากพิเศษ (adventitious root) บริเวณ
ลาต้นเมื่อมีความชื้นมากพอ
ต้น
สีม่วงปานกลาง ต้นสูง 24 – 26 เซนติเมตร ทรงพุ่มกว้าง 24.5– 27 เซนติเมตร ในช่วง
ฤดูหนาว ต้นสูง 37 – 40 เซนติเมตร ทรงพุ่มกว้าง 33 – 36 เซนติเมตร ในช่วงฤดูร้อน
และฤดูฝน
ใบ
ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ (odd–pinnately compound leave) เรียงตรง
ข้ามกัน ใบย่อยรูปรีถึงรูปใบหอก ปลายใบแหลม โคนใบสอบแคบ ขอบใบจักฟันเลื่อย ผิว
ใบด้านบนสีเขียวค่อนข้างเข้ม มีต่อมน้ามัน (oil grand) เรียงอยู่ใต้ขอบใบ
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ดอก/ช่อดอก

ผล/เมล็ด
ลักษณะอื่น ๆ

ช่อดอกแบบช่อกระจุกแน่น (head) ออกที่ปลายกิ่ง เป็น ดอกซ้อน (double flower
head) กลีบดอกสีเหลือง (YELLOW–ORANGE GROUP 17B) ดอกย่อยมี 2 แบบ คือ
รูปหลอด (tubulate) และรูปลิ้น (ligulate) ดอกวงนอก (ray flower) รูปร่างเป็นหยดน้า
เป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศมีแต่เกสรเพศเมีย เรียงซ้อนกันมากกว่าหนึ่งชั้น ดอกย่อยวงในหรือ
ดอกกลาง (disk flower) เป็นหลอด รูปร่างคล้ายกระดิ่ง ปลายเป็นจัก 5 ซี่ เป็นดอก
สมบูรณ์เพศ อับเรณู (anther) เชื่อมติดกัน 5 อัน ปลายยอดเกสรเพศเมีย (stigma)
แยกเป็น 2 แฉก เมื่อดอกบานเต็มที่มีขนาด 1.5 – 2.0 นิ้ว มีก้านดอกยาวปานกลาง
ผลแบบผลแห้งเมล็ดล่อน (achene) สีดา มีลักษณะเรียวยาว มีห างเมล็ด และส่ว นของ
ดอกที่อยู่เหนื อรั งไข่จ ะร่ว งเมื่อสุก แก่เต็มที่
1. อายุตั้งแต่ปลูกโดยใช้เมล็ดถึงออกดอก 55 – 60 วันในช่วงฤดูหนาว และ 65 – 75 วัน
ในช่วงฤดูร้อน–ฤดูฝน
2. ในกลีบดอกมีปริมาณสารลูทีน (lutein) 2.8 มิลลิกรัมต่อกรัมน้าหนักแห้ง และสารซี
แซนทีน (zeaxanthin) 0.14 มิลลิกรัมต่อกรัมน้าหนักแห้ง โดยวิธี HPLC

ดาวเรืองฝรั่งเศส พันธุ์กาแพงแสน-09-ดีวาย
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ดาวเรืองฝรั่งเศส (Tagetes erecta L.)
พันธุ์กาแพงแสน-10-ดีอาร์ (กาแพงแสน-10-DR)
ผู้ยื่นคาขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ–สกุล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
ที่อยู่
50 ถนนงามวงศ์งาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
02-579-5578
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์
ดาวเรือ งฝรั่ง เศสพัน ธุ์ กาแพงแสน-10-DR เป็นส่ว นหนึ่ง ของงานวิจัย ในหัว ข้อ เรื่อ ง
การสกัด และคัด เลือ กสายพัน ธุ์ แ ท้ (inbred line) ดาวเรือ งฝรั่ง เศสเพื่อ พัฒ นาเป็น ไม้ด อกกระถาง
โดยภาควิช าพืช สวน คณะเกษตร กาแพงแสน ณ มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิท ยาเขตกาแพงแสน
ตาบลกาแพงแสน อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐมได้เริ่มงานวิจัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 – 2557 ด้วยวิธีการ
สกัดสายพันธุ์ แท้ คือ การผสมตัวเอง (selfing) จากเชื้อพันธุกรรมของสายพัน ธุ์เ ริ่ม ต้น (S0) คือ ดาวเรือง
ฝรั่งเศสสีเหลือง จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประเทศไทย โดยคัดเลือกต้นเดี่ยว (single plant selection) จาก
การผสมตัว เองอย่างต่อ เนื่อ งจานวน 5 รอบ (S5) ซึ่ง ในแต่ล ะรอบปลูก ปลูกจานวน 20 ต้น พิจารณา
ลักษณะที่ปรากฏ โดยอาศัยข้อมูลการทดสอบความพึงพอใจที่ได้จากผู้ประกอบการขายต้นไม้ที่สวนจตุจักร คือ
ทรงต้นมีลักษณะพุ่มเตี้ย มีจานวนดอกมาก บานพร้อมกัน ดอกบานอยู่ได้นานประมาณ 5 – 7 วัน พบความ
สม่าเสมอภายในสายพันธุ์ และไม่เป็นโรค
ลักษณะประจาพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์
ชนิด/ประเภท
ชื่อไทย ดาวเรืองฝรั่งเศส ชื่อวิทยาศาสตร์ Tagetes erecta L. วงศ์ Asteraceae
ไม้ดอกไม้ประดับ
ราก
ระบบรากแก้ว (tap root system) และเกิดรากพิเศษ (adventitious root) บริเวณ
ลาต้นเมื่อมีความชื้นมากพอ
ต้น
สีม่วงปานกลาง ต้นสูง 18 – 20 เซนติเมตร ทรงพุ่มกว้าง 21 – 24 เซนติเมตร ในช่วง
ฤดูหนาว ทรงพุ่มกว้าง 35 – 38 เซนติเมตร ในช่วงฤดูร้อนและฤดูฝน
ใบ
ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ (odd–pinnately compound leave) เรียงตรง
ข้ามกัน ใบย่อยรูปรีถึงรูปใบหอก ปลายใบแหลม โคนใบสอบแคบ ขอบใบจักฟันเลื่อย ผิว
ใบด้านบนสีเขียวค่อนข้างเข้ม มีต่อมน้ามัน (oil grand) เรียงอยู่ใต้ขอบใบ
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ดอก/ช่อดอก

ผล/เมล็ด
ลักษณะอื่น ๆ

ช่อดอกแบบช่อกระจุกแน่น (head) ออกที่ปลายกิ่ง เป็น ดอกซ้อน (double flower
head) ดอกวงนอกกสีส้มแดง (ORANGE–RED GROUP N34 ระหว่าง A กับ B) สีกลีบ
ดอกย่อยวงในสีเหลืองส้ม (YELLOW–ORANGE GROUP 17A) ดอกย่อยมี 2 แบบ คือ
รูปหลอด (tubulate) และรูปลิ้น (ligulate) ดอกวงนอก (ray flower) รูปร่างเป็นหยดน้า
ซ้อนกันมากกว่าหนึ่งชั้น เป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศมีแต่เกสรเพศเมีย ดอกย่อยวงในหรือดอก
กลาง (disk flower) เป็นหลอด รูปร่างคล้ายกระดิ่ง ปลายเป็นจัก 5 ซี่ เป็นดอกสมบูรณ์
เพศ อับเรณู (anther) เชื่อมติดกัน 5 อัน ปลายยอดเกสรเพศเมีย (stigma) แยกเป็น 2
แฉก เมื่อดอกบานเต็มที่มีขนาด 1.5 – 2.0 นิ้ว มีก้านดอกยาวปานกลาง
ผลแบบผลแห้งเมล็ดล่อน (achene) สีดา มีลักษณะเรียวยาว มีห างเมล็ด และส่ว นของ
ดอกที่อยู่เหนื อรั งไข่จ ะร่ว งเมื่อสุก แก่เต็มที่
1. อายุตั้งแต่ปลูกโดยใช้เมล็ดถึงออกดอก 55 – 60 วันในช่วงฤดูหนาว และ 65 – 75 วัน
ในช่วงฤดูร้อน–ฤดูฝน
2. ลักษณะดอกและสีดอกได้รับคะแนนความพึงพอใจสูงสุด โดยอาศัยข้อมูลการทดสอบ
ความพึงพอใจที่ได้จากผู้ประกอบการขายต้นไม้ที่สวนจตุจักร
3. ในกลีบดอกมีปริมาณสารลูทีน (lutein) 5.8 มิลลิกรัมต่อกรัมน้าหนักแห้ง และสารซี
แซนทีน (zeaxanthin) 0.17 มิลลิกรัมต่อกรัมน้าหนักแห้ง โดยวิธี HPLC

ดาวเรืองฝรั่งเศส พันธุ์กาแพงแสน-10-ดีอาร์
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น้อยหน่าลูกผสม (Annona x atemoya Mabb.)
พันธุ์ฝ้ายเขียวเกษตร2
ผู้ยื่นคาขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ–สกุล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
ที่อยู่
50 ถนนงามวงศ์งาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
02-579-5578
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์
น้อยหน่าและน้อยหน่าลูกผสม เป็นไม้ผลที่นิยมปลูกในเขตร้อนและเขตอบอุ่นในส่วนต่าง ๆ
ของโลก มีร สชาติดีนิ ย มบริ โ ภคทั่ว ไปทั้งในและต่างประเทศ ในประเทศไทยปลูก มากที่สุด ในพื้น ที่ อาเภอ
ปากช่อง จั งหวัดนครราชสี มา ปลู กน้ อยหน่าลู กผสมพันธุ์เพชรปากช่อง น้อยหน่าหนัง และน้อยหน่าฝ้ าย
ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงพันธุ์ใหม่ให้ตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น โดยสถานีวิจัย
ปากช่อง ภาควิช าพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เริ่ มโครงการรวบรวมเชื้อพันธุ์และ
คัดเลือกพัน ธุ์ไม้ผ ลสกุล น้อยหน่าในปี พ.ศ. 2548 โดยการสารวจและเก็บตัว อย่างพันธุ์ดีจากแหล่งปลูก
ทั่วประเทศ แล้วปลูกไว้ในแปลงรวบรวมพันธุ์ขนาดใหญ่สาหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือก
พันธุ์ดี สาหรับแนะนาและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกหลายพันธุ์ เช่น พันธุ์เพชรปากช่อง เนื้อทอง ปากช่อง 46
ปากช่องเคยู 1 ปากช่องเคยู 2 หนังเขียวเกษตร 1 และฝ้ายเขียวเกษตร 1
จากการดาเนินการอย่างต่อเนื่องโครงการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลสกุลน้อยหน่า และสามารถ
สร้างน้อยหน่าฝ้ายลูกผสมพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจ การเจริญเติบโตของลาต้นดี ให้ผลผลิตสูง โดยมี
ลักษณะดีเด่นแตกต่างจากพันธุ์การค้าเดิม คือ ติดผลง่ายและดก ผลมีขนาดปานกลาง (ตลาดต้องการ) ผลสุกช้า
เปลือกหนาติดกันเป็นแผ่นไม่แยกตา และผลไม่เละง่าย ปริมาณเนื้อที่รับประทานได้สูง และอายุหลังการสุก
ยาวนาน เนื่องจากเป็นลูกผสมของพันธุ์เพชรปากช่องกับฝ้ายเขียวเกษตร 1 จึงให้ชื่อพันธุ์ว่า “ฝ้ายเขียวเกษตร 2”
ลักษณะประจาพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์
ชนิด/ประเภท
ชื่ อ ไทย น้ อ ยหน่ า ลู ก ผสม ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ Annona x
atemoya
Mabb.
วงศ์ Annonaceae ไม้ผล ไม้ต้นขนาดเล็ก
ราก
ระบบรากแก้ว (tap root system)
ต้น
ทรงพุ่มเป็น รูป ทรงกรวยแผ่กว้าง ขนาดสูง 200 เซนติเมตร กว้าง 198 เซนติเมตร
ผิวเปลือกของลาต้นเรียบ สีเปลือกด้านนอกมีสีน้าตาล (BROWN GROUP 200D) และ
ด้านในมีสีเขียว (GREEN GROUP 143A) แตกกิ่งมากทรงพุ่มหนาแน่น
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ใบ

ดอก/ช่อดอก

ผล

เมล็ด

ลักษณะอื่น ๆ

ใบเดี่ยว เรียงสลับระนาบเดียว รูปรีแกมขอบขนาน ยาว 14.95 เซนติเมตร กว้าง 6.88
เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ ใบอ่อนมีสีเขียวอ่อน (YELLOW–
GREEN GROUP 145 C) และใบแก่มีสีเขียว (GREEN GROUP 144 A) เนื้อใบละเอียด
เป็นมัน เส้นกลางใบสีเขียวอ่อน (YELLOW–GREEN GROUP 145C) ก้านใบสีเขียว
(GREEN GROUP 144A) ยาว 1.58 เซนติเมตร
ดอกเดี่ย ว ดอกเมื่อแก่เต็มที่ก่อนบานมีรูปกรวย กว้าง 1.18 เซนติเมตร ยาว 2.42
เซนติเมตร กลีบด้านในสีเขียวปนขาวหรือสีครีม (YELLOW–GREEN GROUP 149C) กลีบ
ด้านนอกสีเขียวอ่อน (YELLOW–GREEN GROUP 144D) ก้านดอกยาว 1.33 เซนติเมตร
ผลกลุ่ม (aggregate fruit) รูปทรงกลมกึ่งไข่กลับ ไหล่ผลเว้า ปลายผลกลม ผลสมมาตร
ผลอ่อนสีเขียวอ่อน (GREEN GROUP 134A) เมื่อแก่สีเขียวเข้ม (GREEN GROUP 145A)
ผิวผลเป็นร่องลึกปานกลางสีครีม (YELLOW–GREEN GROUP 149C) ผิว ผลย่อยมี
ลักษณะป้าน ลักษณะเนื้อร่วนการแยกของเนื้อผลย่อยแยกออกจากกันได้ง่าย เนื้อมากสี
ขาว กลิ่นหอม แกนผลสีขาว
เมล็ดเล็กรูปทรงส่วนมากมีลักษณะรูปไข่เกือบกลม สีน้าตาล (BROWN GROUP 200A)
ขนาดกว้าง 0.8 เซนติเมตร ยาว 1.2 เซนติเมตร หนา 0.6 เซนติเมตร จานวนเมล็ดเฉลี่ย
26.4 เมล็ดต่อผล
1. เป็นพันธุ์เบาเริ่มติดผลได้ตั้งแต่อายุ 1 – 2 ปี สามารถบังคับให้ออกดอกและติดผลได้ทั้ง
ในและนอกฤดูกาลโดยการตัดแต่งกิ่ง ออกดอกง่าย ติดผลดก เก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่อายุ 100–
110 วันหลังดอกบาน
2. มีขั้วผลใหญ่และสั้น แกนผลเป็นรูปสามเหลี่ยมปิรามิด ซึ่งแตกต่างจากพันธุ์อื่นที่เป็น
รูปกรวยกลม

31

น้อยหน่าลูกผสมพันธุ์ฝ้ายเขียวเกษตร2
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น้อยหน่าลูกผสม (Annona x atemoya Mabb.)
พันธุ์ปากช่อง เคยู3
ผู้ยื่นคาขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ–สกุล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
ที่อยู่
50 ถนนงามวงศ์งาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
02-579-5578
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์
น้อยหน่าและน้อยหน่าลูกผสม เป็นไม้ผลที่นิยมปลูกในเขตร้อนและเขตอบอุ่นในส่วนต่าง ๆ
ของโลก มี ร สชาติ ดี นิ ย มบริ โ ภคทั่ ว ไปทั้ ง ในและต่ า งประเทศ ในประเทศไทยปลู ก มากที่ สุ ด ในพื้ น ที่
อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ปลูกน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่อง น้อยหน่าหนัง และน้อยหน่าฝ้าย
ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงพันธุ์ใหม่ให้ตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น โดยสถานีวิจัย
ปากช่อง ภาควิช าพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เริ่มโครงการรวบรวมเชื้อพันธุ์และ
คัดเลือกพัน ธุ์ไม้ผ ลสกุล น้อยหน่าในปี พ.ศ. 2548 โดยการสารวจและเก็บตัว อย่างพันธุ์ดีจากแหล่งปลูก
ทั่วประเทศ แล้วปลูกไว้ในแปลงรวบรวมพันธุ์ขนาดใหญ่สาหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือก
พันธุ์ดีสาหรับแนะนาและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกหลายพันธุ์ เช่น พันธุ์เพชรปากช่อง เนื้อทอง ปากช่อง 46
ปากช่องเคยู 1 ปากช่องเคยู 2 หนังเขียวเกษตร 1 และฝ้ายเขียวเกษตร 1
จากการดาเนินการอย่างต่อเนื่องโครงการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลสกุลน้อยหน่า และสามารถ
สร้างน้อยหน่าฝ้ายลูกผสมพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจ การเจริญเติบโตของลาต้นดี ให้ผลผลิตสูง โดยมี
ลักษณะดีเด่นแตกต่างจากพันธุ์การค้าเดิม คือ ติดผลง่ายและดก ผลมีขนาดปานกลาง (ตลาดต้องการ) ผลสุกช้า
ปริมาณเนื้อที่รับประทานได้สูง และอายุหลังการสุกยาวนาน เนื่องจากเป็นลูกผสมของพันธุ์เพชรปากช่อง
กับ พันธุ์ L59 (ลูกผสมสายพันธุ์คัดเลือก) จึงให้ชื่อพันธุ์ว่า “ปากช่อง เคยู3”
ลักษณะประจาพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์
ชนิด/ประเภท
ชื่ อ ไทย น้ อ ยหน่ า ลู ก ผสม ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ Annona x
atemoya
Mabb.
วงศ์ Annonaceae ไม้ผล ไม้ต้นขนาดเล็ก
ราก
ระบบรากแก้ว (tap root system)
ต้น
ทรงพุ่ม เป็น รูป ทรงกรวยแผ่กว้า ง สูง 220 เซนติเ มตร กว้า ง 190 เซนติเ มตร ผิว
เปลือกของลาต้นเรียบ สีเปลือกด้านนอกมีสีน้าตาล (BROWN GROUP 200D) และด้าน
ในมีสีเขียว (GREEN GROUP 143A) แตกกิ่งมากทรงพุ่มหนาแน่น
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ใบ

ดอก/ช่อดอก

ผล

เมล็ด

ลักษณะอื่น ๆ

ใบเดี่ยว เรียงสลับระนาบเดียว รูปรีแกมขอบขนาน ยาว 14.92 เซนติเมตร กว้าง 7.53
เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ ใบอ่อนมีสีเขียวอ่อน (YELLOW–
GREEN GROUP 145C) และใบแก่มีสีเขียว (GREEN GROUP 144A) เนื้อใบละเอียดเป็น
มัน เส้นกลางใบสีเขียวอ่อน (YELLOW–GREEN GROUP 145C) ก้านใบสีเขียว (GREEN
GROUP 144A) ยาว 1.94 เซนติเมตร
ดอกเดี่ย ว ดอกเมื่อแก่เต็มที่ก่อนบานมีรูปกรวย กว้าง 1.11 เซนติเมตร ยาว 2.36
เซนติเมตร กลีบด้านในสีเขียวปนขาวหรือสีครีม (YELLOW–GREEN GROUP 149C)
กลีบด้านนอกสีเขียวอ่อน (YELLOW–GREEN GROUP 144D) ก้านดอกยาว 1.80
เซนติเมตร
ผลกลุ่ม (aggregate fruit) รูปทรงกลมกึ่งไข่ยาว ไหล่ผลเว้า ปลายผลกลม ผลสมมาตร ผล
อ่อนสีเขียวอ่อน (GREEN GROUP 130A) เมื่อแก่สีเขียวเข้ม (GREEN GROUP 140A) ผิว
ผลเป็นร่องลึกปานกลางสีครีม (YELLOW–GREEN GROUP 149C) ผิวผลย่อยมีลักษณะ
ป้าน ลักษณะเนื้อร่วนการแยกของเนื้อผลย่อยแยกออกจากกันได้ง่าย เนื้อมากสีขาว กลิ่น
หอม แกนผลสีขาว
เมล็ดเล็กรูปทรงส่วนมากมีลักษณะรูปไข่เกือบกลม สีน้าตาล(BROWN GROUP 200A)
กว้าง 0.8 เซนติเมตร ยาว 1.3 เซนติเมตร หนา 0.8 เซนติเมตร จานวนเมล็ดเฉลี่ย 27.8
เมล็ดต่อผล
1. เป็นพันธุ์เบาเริ่มติดผลได้ตั้งแต่อายุ 1–2 ปี สามารถบังคับให้ออกดอกและติดผลได้ทั้ง
ในและนอกฤดูกาลโดการตัดแต่งกิ่ง นิสัยการออกดอกง่าย ติดผลดก เก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่อายุ
100–110 วันหลังดอกบาน
2. มีขั้ว ผลเล็ กยาว แกนผลเป็น รูป สามเหลี่ย มปิร ามิด ซึ่ง แตกต่า งจากพัน ธุ์อื่น ที่เ ป็น
รูปกรวยกลม
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