ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง โฆษณาคาขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘
----------------------------ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การออกหนังสือ
รับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กาหนดขั้นตอนการออก
หนั งสื อรั บ รองพัน ธุ์พืช ขึ้น ทะเบีย น โดยให้ กรมวิช าการเกษตร ดาเนินการตรวจสอบลั กษณะประจาพันธุ์
เบื้ องต้น ของพืชที่ยื่น คาขอ น าปิ ดประกาศที่กรมวิชาการเกษตร และที่ในเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร
เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสทักท้วงภายใน ๓๐ วันนับแต่วันปิดประกาศ นั้น
บั ด นี้ ได้ มี ผู้ ม ายื่ น ค าขอให้ อ อกหนั ง สื อ รั บ รองพั น ธุ์ พื ช จ านวน ๒ พั น ธุ์ พื ช ให้ เ ป็ น พั น ธุ์ พื ช
ขึ้นทะเบียน ดังนี้
๑. ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท ๘๔-๑
๒. ฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า ๕
ซึ่ง กรมวิช าการเกษตรได้ตรวจสอบลั กษณะประจาพันธุ์เบื้องต้นของพืชดังกล่ าวเสร็จเรียบร้อยแล้ ว จึงขอ
ประกาศลักษณะประจาพันธุ์ เบื้องต้นของพืชทั้ง ๒ พันธุ์พืชให้ทราบโดยทั่วกัน ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ และหากมีผู้ ใดประสงค์จะทักท้วงหรือมีข้อพิสูจน์ว่าการยื่นคาขอให้ออกหนังสื อรับรองพันธุ์พืช
ขึ้ น ทะเบี ย นดั ง กล่ า วเป็ น ไปโดยมิ ช อบ ให้ แ จ้ ง ที่ ก ลุ่ ม วิ จั ย การคุ้ ม ครองพั น ธุ์ พื ช ส านั ก คุ้ ม ครองพั น ธุ์ พื ช
กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๙๔๐-๗๒๑๔ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่
วันปิดประกาศเป็น ต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
ลงนาม
(นางวีณา พงศ์พัฒนานนท์)
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
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ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 84-1
ผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
ที่อยู่
กรมวิชาการเกษตร เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
0-2579 3930-1
แหล่งที่มาและประวัติ
ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 84-1 เป็นถั่วเขียวพันธุ์กลายที่คัดได้จากพันธุ์ชัยนาท 36 ที่ผ่านการฉายรังสี
แกมมาอัตรา 500 เกรย์ ในปี 2538 ทาการคัดเลือกและประเมินพันธุ์ตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ และศึกษา
ข้อมูลจาเพาะของพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ระหว่างปี 2538-2553
ขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์
นาเมล็ดถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 36 ไปฉายรังสีแกมมาในปริมาณ 500 เกรย์ ด้วยเครื่องแกมมาเตอร์
ของภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นาเมล็ดที่ได้จากการ
ฉายรังสีมาปลูกและคัดเลือกตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ ชั่วที่ 1 (M1) ทาการปลูกที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ใน
ฤดูแล้ งปี 2538 ชั่ว ที่ 2-4 ทาการปลู กและคัดเลื อกแบบ single pod descent (เก็บเพียงต้นละ 1 ฝั ก) ที่
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ในปี 2538-2539 ในชั่วที่ 4 เก็บเมล็ดแต่ละต้นแยกกัน เพื่อใช้ในการปลูกแบบต้นต่อ
แถว ในชั่วที่ 5 ในฤดูแล้งปี 2540 คัดเลือกสร้างเป็นสายพันธุ์กลายได้ทั้งหมด 32 สายพันธุ์ คัดต้นที่มีลักษณะ
ทางการเกษตรดีได้ 27 สายพันธุ์ เพื่อนาเข้าประเมินพันธุ์ ดังนี้ การเปรียบเทียบเบื้องต้น การเปรียบเทียบ
มาตรฐาน การเปรียบเทียบในท้องถิ่น และการเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร โดยใช้พันธุ์มาตรฐานชัยนาท 36
และกาแพงแสน 1 เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ
ลักษณะประจาพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์
ชนิดพืช/ประเภท พืชไร่ตระกูลถั่ว ชื่อวิทยาศาสตร์ Arachis hypogaea L. วงศ์ Leguminosae
ลาต้น
การเจริญเติบโตของต้นตั้งตรง โคนต้นอ่อนใต้ใบเลี้ยงมีสีเขียว
ใบ
รูปร่างใบย่อยใบกลางเป็นรูปคล้ายสามเหลี่ยม ความยาวใบย่อยใบกลาง 10.5 เซนติเมตร
ความกว้างใบย่อยใบกลาง 6.8 เซนติเมตร ความยาวก้านใบ 11.5 เซนติเมตร มีขนที่ใบ
มาก ใบมีสีเขียว สีใบด้านบนเข้มกว่าด้านใต้ใบ ก้านใบมีสีเขียว
ดอก/ช่อดอก
วงกลีบเลี้ยงมีสีเขียว กลีบดอกสีเหลืองอ่อน ความยาวก้านชูช่อดอก 12.5 เซนติเมตร
ตาแหน่งของช่อดอกอยู่ทั้งเหนือและใต้ทรงพุ่ม
ฝักสี
ฝั กอ่อนมีสี เขีย วอ่อน ความหนาแน่นของขนที่ฝั กแก่ -ปานกลาง ฝั กแก่ มีสี ดา ฝั กแก่ มี
ลักษณะกลม ลักษณะขั้วเมล็ดไม่เว้า ตาแหน่งของขั้วเมล็ดอยู่กึ่งกลาง ฝักแก่ไม่แตก
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ผล/เมล็ด
ลักษณะเด่น

พื้นที่แนะนา

ลักษณะเมล็ดเป็นรูปทรงกระบอก และมีสีเขียว
1. ผลผลิ ต สู ง โดยให้ ผ ลผลิ ต เฉลี่ ย 226 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ไร่ สู ง กว่ า พัน ธุ์ ชั ย นาท 36 และ
กาแพงแสน 1 ร้อยละ 4 และ 7 ตามลาดับ
2. เปอร์เซ็นต์แป้งสูง เหมาะสาหรับการแปรรูปเป็นวุ้นเส้น โดยให้เปอร์เซ็นต์แป้ง 54.85
เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าพันธุ์ชัยนาท 36 และกาแพงแสน 1 ร้อยละ 5 และ 4 ตามลาดับ
และให้ผลผลิตแป้ง 124 กิโ ลกรัมต่อไร่ สู งกว่าพันธุ์ชัยนาท 36 และกาแพงแสน 1
ร้อยละ 9 และ 12 ตามลาดับ
3. ขนาดเมล็ดใหญ่ โดยให้น้าหนัก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 69 กรัม สูงกว่าพันธุ์ชัยนาท 36
และกาแพงแสน 1 ร้อยละ 5 และ 6 ตามลาดับ
4. น้าหนักถั่วงอกสูงและมีรสชาติ ค่อนข้างหวาน เหมาะสาหรับการเพาะถั่วงอก โดยให้
น้าหนักถั่วงอกสูงกว่าพันธุ์ชัยนาท 36 และกาแพงแสน 1 ร้อยละ 3 และ 1 ตามลาดับ
เหมาะสาหรับปลูกในสภาพการผลิตพืชไร่ทั่วไป
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รูปแบบการเจริญเติบโต: ตั้งตรง

สีกลีบดอก: เหลืองอ่อน

สีฝักอ่อน: เขียวอ่อน

สีของโคนต้นอ่อนใต้ใบเลี้ยง: เขียว

สีของใบ: เขียว

ตาแหน่งของช่อดอก: อยู่ทั้งเหนือและใต้ทรงพุ่ม

สีฝักแก่: ดา
ภาพแสดงลักษณะถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 84-1

สีเมล็ด: เขียว
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ฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 5
ผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
ที่อยู่
กรมวิชาการเกษตร เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
0-2579 3930-1
แหล่งที่มาและประวัติ
ฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 5 หรือ TF25/GC-B-5-4-B-B เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ฝ้ายระหว่างพันธุ์ฝ้าย
ตากฟ้า 2 กับพันธุ์ฝ้ายเส้นใยสีเขียว (Green Cotton) ในปี 2543 และทาการผสมกลับ 4 ชั่ว ระหว่างปี 25442545 โดยในการผสมกลับแต่ละครั้งทาการเก็บรวมเฉพาะต้นที่มีลักษณะคล้ายพันธุ์ตากฟ้า 2 แต่ให้เส้นใยสี
เขียว จากนั้นทาการปลูก BC4F1 ในปี 2546 แล้วทาการเก็บรวมเฉพาะต้นที่มีลัก ษณะคล้ายพันธุ์ตากฟ้า 2 แต่
ให้เส้นใยสีเขียว แล้วนาไปปลูกเป็น BC4F2 ในปี 2547 ภายใต้สภาพการปลูกเชื้อโรคใบหงิกสามารถคัดเลือก
และเก็บเมล็ดรายต้นเฉพาะต้นที่มีลักษณะคล้ายพันธุ์ตากฟ้า 2 แต่ให้เส้นใยสีเขียวและต้านทานต่อโรคใบหงิก
จานวน 574 ต้น แล้วจึงนามาปลูกคัดเลือกแบบต้นต่อแถวในชั่วที่ BC4F3 เมื่อปี 2548 สามารถคัดเลือกต้นที่
ให้ผลผลิตสูง คุณภาพเส้นใยดีและมีสีเขียวได้ 66 ต้น จาก 30 แถว จึงทาการปลูกคัดเลือกแบบต้นต่อแถวและ
สมอต่อแถว ในปี 2549 ในชั่วที่ BC4F4 จานวน 156 แถว แล้วคัดเลือกแถวที่มีทรงต้นโปร่ง มีความสม่าเสมอที่
ดีและมีเส้นใยสีเขียวได้ 27 สายพันธุ์ จึงได้นาไปปลูกคัดเลือกในชั่วที่ BC4F5 ปี 2550 โดยสามารถคัดเลือกสาย
พัน ธุ์ ที่ มี ท รงต้ น โปร่ ง และมี ค วามสม่ าเสมอที่ดี ตลอดจนมี เส้ น ใยสี เ ขี ย วได้ 20 สายพั น ธุ์ แล้ ว จึ ง ท าการ
ประเมินผลผลิตตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์พืชของกรมวิชาการเกษตร และประเมินลักษณะต่าง ๆ ระหว่าง
ปี 2551-2555 ดาเนินการโดยศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
ลักษณะประจาพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์
ชนิด/ประเภท ฝ้าย ชื่อวิทยาศาสตร์ Gossypium hirsutum วงศ์ Malvaceae
ต้น
มีทรงต้นค่อนข้างโปร่ง คล้ายกับพันธุ์ตากฟ้า 2 ความสูงต้นค่อนข้างสม่าเสมอเฉลี่ย 1.27
เมตร มีกิ่งกระโดง 2 กิ่ง และทามุมแหลมกับล าต้น มีกิ่งผล 14 กิ่ง บนลาต้นมีขนเห็ น
ชัดเจน และมีต่อมพิษก๊อสซิปอลทุกส่วนของลาต้น (เห็นเป็นจุดดา)
ใบ
ใบมีขนาดปานกลาง แผ่นใบมีลักษณะระหว่าง palmate กับ digitate 3-5 แฉก ขอบใบ
หยักเว้าลึก จนทาให้เห็นเป็นแฉกได้ชัดเจน และจักใบมีลักษณะยกขึ้น (ridged) มีขนปก
คลุมในระดับน้อย
ดอก
เป็นดอกเดี่ยว มีกลีบดอก 5 กลีบ ดอกสีครีม ไม่มีจุดสีที่โคนกลีบดอกด้านใน อับละออง
เกสรตัวผู้สีครีม เกสรตัวเมียสีครีม วันออกดอก 50% เฉลี่ย 47 วัน นับตั้งแต่วันงอก 50%
ริ้วประดับดอกกว้าง มีต่อมสีที่ริ้วประดับน้อย
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สมอและเมล็ด

ลักษณะอื่น ๆ

สมอเป็นรูปไข่ จานวนสมอเฉลี่ย 22 สมอต่อต้น น้าหนักปุยฝ้ายรวมทั้งเมล็ด เฉลี่ย 5.13
กรัมต่อสมอ อายุเก็บเกี่ยว 110-150 วัน จานวนเมล็ดต่อสมอเฉลี่ย 30 เมล็ด น้าหนัก 100
เมล็ดเฉลี่ย 12.9 กรัม
เป็นฝ้ายพันธุ์ที่มีเส้นใยสีเขียวโดยไม่ต้องฟอกย้อม และต้านทานต่อโรคใบหงิก ผลผลิตปุย
ทั้งเมล็ดเฉลี่ย 192 กิโลกรัมต่อไร่ มีคุณภาพเส้นใยดีมาก เปอร์เซ็นต์ หีบ 23.3% ความยาว
เส้นใยเฉลี่ย 1.25 นิ้ว ความเหนียวของเส้นใย 21.5 กรัมต่อเท็กซ์ ความสม่าเสมอของเส้น
ใย 57 และความละเอียดอ่อนของเส้นใย 2.6
คุณสมบัติของฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 5 เปรียบเทียบกับพันธุ์ตากฟ้า 2 ที่เป็นพันธุ์รับรอง
ของกรมวิชาการเกษตร พบว่า พันธุ์ตากฟ้า 5 มีเส้นใยสีเขียว แต่มีเปอร์เซ็นต์หีบต่ากว่า
พันธุ์ตากฟ้า 2 ในขณะที่พันธุ์ตากฟ้า 2 มีเส้นใยสีขาว และมีคุณภาพเส้นใยดีเด่นในระดับ
เดียวกับพันธุ์ตากฟ้า 5 คือ
คุณภาพเส้นใย
เปอร์เซ็นต์หีบ
ความยาว (นิ้ว)
ความเหนียว (ก./เท็กซ์)
ความสม่าเสมอ
ความละเอียดอ่อน

พันธุ์ตากฟ้า 2

พันธุ์ตากฟ้า 5

36.23
1.22
23.2
58
4.1

23.3
1.25
21..5
57
2.6
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ทรงต้น : กลม

สีกลีบดอก : ครีม สีอับละอองเกสร : ครีม

รูปร่างใบ : มีลักษณะระหว่าง palmate กับ digitate 3-5 แฉก

ลักษณะสมอ : ไข่

สีของปุยหรือเส้นใยฝ้าย: เขียว

ภาพแสดงลักษณะของฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 5

