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ความหมายตราสัญลักษณ์ 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

อักษรพระปรมาภิไธย วปร อยู ่ตรงกลาง พ้ืนอักษรสีขาวขอบเดินทอง  

อันเป็นสีของวันจันทร์ซึ่งเป็นวันพระบรมราชสมภพ ภายในอักษรประดับเพชร  

ตามความหมายแห่งพระนามมหาวชิราลงกรณ อักษร วปร อยู ่บนพื้นสีขาบ  

(น�้าเงินเข ้ม) อันเป ็นสีของขัตติยกษัตริย ์  ภายในกรอบพุ ่มข ้าวบิณฑ์สีทอง  

สอดสีเขียว อันเป็นสีซึ่งเป็นเดชแห่งวันพระบรมราชสมภพ กรอบทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ 

อัญเชิญมาจากกรอบที่ประดิษฐานพระมหาอุณาโลม อันเป็นพระราชลัญจกร 

ประจ�าพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย ์

แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ แวดล้อมด้วยเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ อันเป็นเคร่ือง

ประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย ์และเป็นเคร่ืองหมายแห่ง 

ความเป็นสมเด็จพระบรมราชาธิราช ได้แก่ พระมหาพิชัยมงกุฎพร้อมอุณาโลม

ประกอบเลขมหามงคลประจ�ารัชกาล อยู ่ เ บ้ืองบนพระแสงขรรค ์ ชัยศรี กับ 

พระแส้จามร ี ทอดไขว้อยูเ่บือ้งขวา ธารพระกรกับพัดวาลวิชน ี ทอดไขว้อยู่เบ้ืองซ้ายและ 

ฉลองพระบาทเชงิงอน อยูเ่บือ้งล่าง พระมหาพชัิยมงกุฎหมายถงึทรงรบัพระราชภาระ 

อันหนักยิ่งของแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน พระแสงขรรค์ชัยศรีหมายถึง 

ทรงรับพระราชภาระปกป้องแผ่นดินให้พ้นจากภยันตราย ธารพระกรหมายถึง 

ทรงด�ารงราชธรรมเพื่อค�้าจุนบ้านเมืองให้ผาสุกมั่นคง พระแส้จามรีกับพัดวาลวิชนี 

หมายถึงทรงขจัดป ัดเป ่าความทุกข ์ยากเดือดร ้อนของอาณาประชาราษฎร ์  

ฉลองพระบาทเชิงงอนหมายถึงทรงท�านุบ�ารุงปวงประชาทั่วรัฐสีมาอาณาจักร  

เบื้องหลังพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานพระมหาเศวตฉัตรอันมีระบายขลิบทอง  

จงกลยอดฉตัรประกอบรปูพรหมพกัตร์อนัวเิศษสดุ ระบายชัน้ล่างสดุห้อยอบุะจ�าปาทอง  

แสดงถึงพระบารมีและพระบรมเดชานุภาพที่ปกแผ่ไปทั่วทิศานุทิศ เบื้องล่างกรอบ

อักษรพระปรมาภิไธยมีแถบแพรพื้นสีเขียวถนิมทอง ขอบขลิบทอง มีอักษรสีทอง 

ความว่า “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒” ปลายแถบแพรเบื้องขวา 

มีรูปคชสีห์กายม่วงอ่อนประคองฉัตร ๗ ชั้น หมายถึงข้าราชการฝ่ายทหาร เบื้องซ้าย 

มีรูปราชสีห์กายขาวประคองฉัตร ๗ ช้ัน หมายถึงข้าราชการฝ่ายพลเรือน ผู้ปฏิบัติ

ราชการสนองงานแผ่นดินอยู ่ด้วยกัน ข้างคันฉัตรด้านในทั้งสองข้างมีดอกลอย

กนกนาค แสดงถึงปีมะโรงนักษัตรอันเป็นปีพระบรมราชสมภพ สีทองหมายถึง 

ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งของประเทศชาติและประชาชน









ค�ำน�ำ  

กรมวชิาการเกษตรมภีารกจิส�าคญัในการด�าเนนิการวิจยัและพัฒนาด้านพืชและเทคโนโลยีทางการเกษตร 
ซึง่เป็นพืน้ฐานในการพฒันาการเกษตรของประเทศมาอย่างต่อเนือ่ง นอกจากนีย้งัมภีารกจิในการก�ากบัดแูล  
และด�าเนินการตามกฏหมายที่เก่ียวข้องทางด้านพันธุ์พืช จ�านวน 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติพันธุ์พืช  
พ.ศ. 2518 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ซึ่งมีประเภทของพันธุ์พืช 

ทีเ่กีย่วข้อง 3 ประเภท คอื พันธุรั์บรอง พนัธุแ์นะน�า และพนัธุพ์ชืขึน้ทะเบยีน พระราชบญัญตัคิุม้ครองพนัธุพ์ชื  
พ.ศ. 2542 ซึง่มปีระเภทของพนัธุพ์ชืทีเ่ก่ียวข้อง 2 ประเภท คอื พนัธุพ์ชืใหม่และพนัธุพ์ชืพืน้เมอืงเฉพาะถ่ิน  
การปรับปรุงพันธุ์เป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาการหลายแขนง โดยเฉพาะ 
ด้านพันธุศาสตร์ การเขตกรรม การอารักขาพืชและการวางแผนการทดลองทางสถิติ โดยทั่วไปการพัฒนา 
พนัธุพ์ชืใหม่ใช้ระยะเวลาปรบัปรงุพนัธุเ์ฉล่ีย 8–15 ปี หรอืมากกว่า (ขึน้อยู่กับชนดิพืช) ซ่ึงตลอดระยะเวลา 
ที่ผ่านมา กรมวิชาการเกษตรได้พัฒนาพันธุ์พืชใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละพันธุ์พืชมีความเหมาะสม 
กับสภาพพื้นที่ในแต่ละภูมิภาค หรือเป็นพันธุ์พืชที่มีลักษณะโดดเด่นแตกต่างกันตามพื้นที่ที่เหมาะสม  

นกัปรบัปรงุพนัธุต้์องใช้ความสามารถในการบรหิารจดัการและมคีวามอดทนเพือ่ด�าเนนิงานปรบัปรงุพนัธ์ุพชื 
ให้ประสบความส�าเร็จและให้ได้พืชพันธุ์ใหม่ที่ดีกว่าเดิม และมุ่งหวังว่าเมื่อเกษตรกรน�าพันธุ์พืชดังกล่าว 
ไปปลูกแล้วสามารถตอบสนองความต้องการของเกษตรกรและสร้างรายได้ที่เหมาะสม ตลอดจน 

นักวิชาการ หรือผู้ประกอบการด้านพันธุ์พืชสามารถน�าพืชพันธุ์ดีจากกรมวิชาการเกษตรไปใช้ประโยชน์
อย่างแพร่หลายอันเป็นผลดีต่อการเกษตรของประเทศโดยส่วนรวม

เนือ่งในโอกาสมหามงคลพระราชพธีิบรมราชาภิเษก กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ได้จดัท�าหนงัสอื “พชืพนัธุด์ ีพฤกษาราชสดุดี เฉลิมพระบารมบีรมราชาภิเษก” เพือ่เป็นการเฉลิมพระเกยีรต ิ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเผยแพร ่
ผลงานด้านพันธุ ์พืชของกรมวิชาการเกษตร และพันธุ์พืชที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ของภาคเอกชน 

ที่มาขอย่ืนข้ึนทะเบียนและจดทะเบียนพันธุ์พืช ในปี พ.ศ. 2562 จ�านวน 111 พันธุ์ ให้ผู้สนใจน�าไป 
ใช้ประโยชน์ต่อไป

 (นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์)

 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
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กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจใน 
การศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านพืชเป็นหลัก และมีหน้าที่ด�าเนินการตามกฎหมายเกี่ยว
กับพันธุ ์พืช เพื่อพัฒนาและยกระดับการผลิตพืชให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
และส ่ง เสริมให ้ มีการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ ์ พืชให ้ เกิดความเข ้มแข็ ง ใน 

ภาคการเกษตร โดยก�ากับดูแลการรับรองพันธุ ์พืชตามพระราชบัญญัติพันธุ ์พืช  
พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และการจดทะเบียนพันธุ์พืช
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

1. ภารกจิตามพระราชบญัญติัพนัธุพ์ชื พ.ศ. 2518 แก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบญัญตัพินัธุพ์ชื (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2535

 1.1 ภารกิจตามอ�านาจหน้าที่ภายใต้คณะกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืช

  พันธุ์พืชที่ท�าการวิจัยและพัฒนาหรือปรับปรุงพันธุ์ตามขั้นตอนทางวิชาการของนักปรับปรุง
พันธุ์พืชกรมวิชาการเกษตร หรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการให้เป็นพันธุ์รับรอง พันธุ์แนะน�า  
ตามระเบียบกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2560 จะต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณา กล่ันกรอง การตรวจสอบ  

ลักษณะประจ�าพันธุ์ ลักษณะดีเด่นทางการเกษตร และข้อมูลทางวิชาการอื่นๆ จากคณะกรรมการวิจัย 
ระดับหน่วยงานและระดับกรมตามขั้นตอนการเสนอขอรับรองพันธุ์พืชของกรมวิชาการเกษตร เมื่อผ่าน 

การรับรองพันธุ ์พืชตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว นักปรับปรุงพันธุ ์ต้องด�าเนินการย่ืนค�าขอรับรองพันธุ ์พืช 
ให้เป็นพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนและเป็นพันธุ์พืชรับรองตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติพันธุ ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ซ่ึงให้มีผลด้านกฎหมายและมีความเช่ือมโยงกับ 
พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535  

และพระราชบัญญัติคุ ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 เพ่ือท�าให้เกิดความเช่ือมั่นต่อเกษตรกรในการใช้พันธุ์  
และแสดงความเป็นเจ้าของพันธุ์ตามกฎหมาย คุณสมบัติของประเภทพันธุ์พืชที่ได้ก�าหนดไว้ 2 ประเภท ดังนี้

  (1) พันธุ์รับรอง หมายถึง พันธุ์พืช พันธุ์เห็ด พันธุ์ผึ้ง พันธุ์ไรโซเบียม และจุลินทรีย์อื่น ที่ผ่าน 
การพัฒนาหรือปรับปรุงพันธุ์ หรือทดสอบตามขั้นตอนทางวิชาการมีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนลักษณะ 

เด่นชัดเจน ทั้งด้านผลผลิตและคุณภาพเหมาะกับการน�าไปใช้ประโยชน์และผ่านการพิจารณา เพื่อเห็นชอบ
จากกรมวิชาการเกษตรให้การรับรองเป็นพันธุ์รับรอง

  (2) พนัธุแ์นะน�า หมายถงึ พนัธ์ุพืช พันธ์ุเห็ด พันธ์ุผ้ึง พันธ์ุไรโซเบียม และจลิุนทรย์ีอืน่ ทีเ่ป็น 
พนัธุพ์ชืพืน้เมอืง หรอืพนัธุท์ีน่�ามาจากแหล่งอ่ืนมกีารใช้กันทัว่ไป รวมทัง้พันธ์ุทีม่กีารพัฒนา หรอืปรบัปรงุพนัธุ์  
ตามขั้นตอนทางวิชาการ มีข้อมูลสนับสนุนพอสมควร มีลักษณะดีที่เหมาะสมกับการน�าไปใช้ประโยชน์ และ 
ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากกรมวิชาการเกษตรให้การรับรองเป็นพันธุ์แนะน�า

บทน�ำ  
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 1.2 ภารกจิตามมาตรา 28 พระราชบัญญัติพันธ์ุพืช พ.ศ. 2518 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิ ปี พ.ศ. 2552

  ก�าหนดไว้ในมาตรา 28 ให้บริการออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชข้ึนทะเบียนให้กับผู้ที่ได้ท�าการ
พัฒนาปรับปรุงพันธุ์ จนได้เป็นพันธุ์พืชที่มีลักษณะแตกต่างจากพันธุ์ที่มีอยู่ทั่วไปและเมื่อน�าไปปลูกแล้ว 
มีความสม�่าเสมอไม่แปรปรวนทางพันธุกรรม เพื่อเป็นหลักฐานแสดงท่ีมาประวัติของพันธุ ์และลักษณะ 
ประจ�าพันธุ์

  พันธุ ์พืชขึ้นทะเบียน หมายถึง พันธุ ์พืชที่กรมวิชาการเกษตรออกหนังสือรับรองพันธุ ์พืช 
ขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2535 ประกาศให้ทราบถึงชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์ ประวัติการได้มาของพันธุ์ พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ เทคนิค  

วิธีการปรับปรุงพันธุ์ และลักษณะประจ�าพันธุ์ เป็นการจดแจ้งชื่อพันธุ์พืชให้เป็นหลักฐานในฐานข้อมูลพันธุ์พืช 
ของประเทศ

  พันธุ์พืชท่ีผ่านการข้ึนทะเบียนเป็นพันธุ ์รับรองของกรมฯ สามารถน�ามาจดทะเบียนเป็น 
พันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ได้

2. ภารกิจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 

 ก�าหนดไว้ในหมวด 2 การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ซ่ึงให้บริการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่หรือ
คุ้มครองสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืช และ มาตรา 43 การคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ประกอบด้วย
พันธุ์พืชที่ได้รับการจดทะเบียน 2 ประเภท ดังนี้

 2.1 พันธุ์พืชใหม่

  หมายถึง  พันธุ์พืชที่ได้มาจากการปรับปรุงพันธุ ์ด้วยวิธีการต่างๆ โดยพันธุ ์พืชนั้นต้องมี
คุณสมบัติที่ส�าคัญ คือ มีความใหม่ ความสม�า่เสมอ ความคงตัวของลักษณะประจ�าพันธุ์ และมีความแตกต่าง 
จากพันธุ์พืชอื่นอย่างเด่นชัด เมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่แล้ว ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่มีสิทธิ 

แต่เพียงผู้เดียวในการผลิต ขาย หรือจ�าหน่ายด้วยประการใด น�าเข้า ส่งออก หรือมีไว้กระท�าการอย่างใด
อย่างหน่ึงซึ่งส่วนขยายพันธุ์พืชใหม่

 2.2 พันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น

  หมายถึง พันธุ์พืชที่มีอยู่เฉพาะชุมชนใดชุมชนหนึ่งภายในราชอาณาจักรและไม่เคยจดทะเบียน
เป็นพันธุ ์พืชใหม่ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นพันธุ ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองพันธุ์พืช  
พ.ศ. 2542

ดงันัน้ เพ่ือเป็นการเฉลมิพระเกียรตเินือ่งในโอกาสปีมหามงคลพระราชพธีิบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม  

2562 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีพืชพันธุ ์ดีที่รับการออกหนังสือส�าคัญ 
ประกาศให้เป็นพืชพันธุ ์ดีภายใต้ภารกิจตามพระราชบัญญัติพันธุ ์พืช พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดย 

พระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 จ�านวน 3 ประเภท คือ พันธุ์รับรอง จ�านวน 13 พันธุ์   
พันธุ์แนะน�า จ�านวน 21 พันธุ์  พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน จ�านวน 21 พันธุ์ และพืชพันธุ์ดีที่ได้รับการจดทะเบียน 
ภายใต้ภารกิจตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 จ�านวน 2 ประเภท คือ พันธุ ์พืชใหม่  
จ�านวน 55 พันธุ์ และพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ิน จ�านวน 1 พันธุ์  รวมทั้งสิ้น 111 พันธุ์ 
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ประวัติความเป็นมา

ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมพันธุ์ชัยนาท 2  
ได้จากการผสมระหว่างสายพันธุ์แม่ WPK008  
และสายพันธุ ์พ ่อ F4305 โดยสายพันธุ ์แม ่  
WPK008 คัดเลือกจากประชากรข ้าวโพด 
ข้าวเหนียว CN–WPK ซ่ึงเป็นประชากรข้าวโพด
ข้าวเหนียวที่มีคุณภาพการบริโภคเหนียวนุ่ม และ 

เมล็ดสีม่วง ด�าเนินการที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท 
ระหว่าง ปี พ.ศ. 2555–2558 และสายพันธุ์พ่อ  
F4305 เป็นสายพันธุ์แท้ที่พัฒนาโดยศูนย์วิจัย 
พืชไร่ชัยนาท เป็นสายพันธุ ์ที่มีความต้านทาน

ต่อโรคราน�้าค้าง คุณภาพการบริโภคเหนียวนุ่ม  
และเมล็ดสีขาว คัดเลือกจากคู ่ผสมระหว่าง  

T–10–V–1/WAXY–DMR ด�าเนินการระหว่าง 
ปี พ.ศ. 2545–2547 ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม  

CNW142430505 น�าเข ้าประเมินผลผลิต 
ตามขั้นตอนปรับปรุงพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตร  

ศึกษาข ้อมูลจ� า เพาะของพันธุ ์  คุณค ่ าทาง
โภชนาการ วิเคราะห์คุณสมบัติด้านความหนืด
ของแป้งข้าวโพดข้าวเหนียว และประเมินความ 

พงึพอใจในคณุภาพการบริโภค ด�าเนนิการระหว่าง 
ป ี  พ .ศ .  2558–2561 และป ี  พ .ศ .  2562  

ได ้สายพันธุ ์ ดีน� า เสนอขอรับรองพัน ธุ ์ จาก 
กรมวิชาการเกษตร

ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมพันธุ์ชัยนาท 2 
Hybrid Waxy Corn Chai Nat 2



17พันธุ์พืชรับรอง

ลักษณะเด่น

1. ให้ผลผลิตฝักท้ังเปลือก 2,132 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ชัยนาท 84–1 ร้อยละ 3 และ 
 พันธุ์สวีทแวกซ์ 254 ร้อยละ 20 และให้ผลผลิตฝักปอกเปลือก 1,306 กิโลกรัมต่อไร่ ใกล้เคียง 
 กับพันธุ์ชัยนาท 84–1 และสูงกว่าพันธุ์สวีทแวกซ์ 254 ร้อยละ 3

2. เมล็ดมีสีขาวม่วง เป็นที่นิยมของผู้บริโภค 

3. คุณภาพเหนียวนุ่ม เหมาะกับการรับประทานฝักสด

4. ปรับตัวได้ดีกับสภาพแวดล้อมในแหล่งปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว

พื้นที่แนะน�า

ปลูกได้ทั่วไปในพ้ืนที่ที่เหมาะสมที่เป็นแหล่งปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว เช่น จังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี 
กาญจนบุรี สงขลา เป็นต้น

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ากัด

การปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์นี้ในแหล่งที่มีโรคราน�้าค้าง และโรคใบไหม้แผลใหญ่ระบาดควรปฏิบัติ
ตามค�าแนะน�าของกรมวิชาการเกษตร และเป็นพันธุ์ลูกผสมไม่ควรเก็บเมล็ดไว้ท�าพันธุ์ปลูกในรุ่นต่อไป

คุณค่าและการใช้ประโยชน์

 สามารถส่งเสริมพันธุ ์ข ้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมพันธุ ์ชัยนาท 2 ให้แก่เกษตรกรส�าหรับปลูก 
เพื่อจ�าหน่ายฝักสด หรือจ�าหน่ายแบบฝักต้ม สามารถสร้างรายได้มากกว่า 50,000 บาทต่อไร่

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  
 กรมวิชาการเกษตร

สถานะพันธุ์พืช ผ่านการรับรองตามขั้นตอนการรับรองพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตร 
 เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประเภทพันธุ์รับรอง



18 พืชพันธุ์ดี พฤกษาราชสดุดี เฉลิมพระบารมีบรมราชาภิเษก

ประวัติความเป็นมา

ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ลกูผสมพนัธุน์ครสวรรค์ 4  
เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยว อายุยาว 
สามารถเกบ็เก่ียวเมือ่อาย ุ110–120 วนั เกดิจาก
การผสมข้ามระหว่างข้าวโพดเลีย้งสตัว์สายพนัธุแ์ท้ 
ตากฟ้า 1 เป็นพันธุ ์แม่ และข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์
สายพัน ธุ ์ แท ้  Ne i  452006 เป ็นพันธุ ์พ ่อ  

ด�าเนินการคัดเลือกสายพันธุ ์แท ้แม ่และพ่อ
ระหว่าง ปี พ.ศ. 2543–2546 ในสภาพการก่อ 
ให้เกิดโรคราน�้าค ้างและสภาพแล้ง ประเมิน
สมรรถนะการผสม คัด เลือกสายพันธุ ์ ที่ มี 
สมรรถนะการผสมดี  มีความต ้านทานต ่อ 

โรคราน�้าค้างและทนทานแล้ง

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์นครสวรรค์ 4 
Hybrid Maize Nakhon Sawan 4

ปี พ.ศ. 2546 ผสมข้ามระหว่างสายพันธุ์แท้  
พันธ์ุแม่ตากฟ้า 1 และพันธ์ุพ่อ Nei 452006 ประเมนิ
ผลผลิตและศักยภาพการทนทานแล้ง และระหว่าง
ปี พ.ศ. 2547–2560 ประเมินผลผลิตตามขั้นตอน 
การปรับปรุงพันธุ ์  ทดสอบพันธุ ์ ในไร ่ เกษตรกร 

ในจังหวัดที่เป็นแหล่งปลูกท่ีส�าคัญ และศึกษาข้อมูล
จ�าเพาะของพนัธุ ์ ในปี พ.ศ. 2562 กรมวชิาการเกษตร
พิจารณาให้เป็นพันธุ์รับรอง



19พันธุ์พืชรับรอง

ลักษณะเด่น

ผลผลิตสูง ทนทานแล้งในระยะออกดอก ต้านทานปานกลางต่อโรคราน�้าค้าง โรคใบไหม้แผลใหญ่  
และโรคราสนิม ให้ผลผลิตเฉลี่ยในสภาพปกติ 1,092 กิโลกรัมต่อไร่ และผลผลิตเฉลี่ยในสภาพขาดน�้า 
ในระยะออกดอก 695 กิโลกรัมต่อไร่ ระบบรากแข็งแรง ทนทานต่อการหักล้ม เก็บเกี่ยวด้วยมือง่าย  
ปรับตัวได้ดีในแหล่งปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย

พื้นที่แนะน�า

สามารถปลูกได้ดีในพ้ืนที่ดอน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ดี มีการระบายน�้าดี สภาพดินไม่เป็นกรด  
หรือด่างมากเกินไป ในพ้ืนที่การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทย

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ากัด

เป็นพันธุ์ลูกผสมไม่ควรเก็บเมล็ดไว้ท�าพันธุ์ปลูกในรุ่นต่อไป

คุณค่าและการใช้ประโยชน์

เป็นพันธุ ์ข ้าวโพดลูกผสมอายุยาว มีความทนทานแล้ง ส�าหรับพ้ืนที่ปลูกต้นฤดูฝน–ปลายฝน  
ช่วยลดความเสียหายของผลผลิตในสภาพการกระจายตัวของฝนไม่แน่นอนได้ สามารถยกระดับผลผลิต 

ต่อพื้นที่ สายพันธุ์แท้แม่และพ่อ ส�าหรับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมใช้เองช่วยลด 
ต้นทุนการผลิต ภาคเอกชนและกลุ ่มผู ้ผลิตเมล็ดพันธุ ์ที่ท�าการผลิตเชิงพาณิชย์ เป็นการส่งเสริมและ 
สนับสนุนธุรกิจเมล็ดพันธุ์รายย่อยที่ยังขาดงานด้านวิจัยและพัฒนา ให้สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ  

มีความเข้มแข็งและยั่งยืนในการด�าเนินธุรกิจ

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  

 กรมวิชาการเกษตร

สถานะพันธุ์พืช ผ่านการรับรองตามขั้นตอนการรับรองพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตร  
 เม่ือวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประเภทพันธุ์รับรอง
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ประวัติความเป็นมา

ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ลกูผสมพันธุน์ครสวรรค์ 5  
เป็นข้าวโพดเล้ียงสตัว์ลูกผสมเดีย่ว อายุค่อนข้างส้ัน  
สามารถเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 95–100 วัน เกิดจาก 
การผสมข้ามระหว่างข้าวโพดเลีย้งสตัว์สายพนัธุแ์ท้  
Nei 462013 เป็นพนัธุแ์ม่ และข้าวโพดเลีย้งสัตว์ 

สายพนัธุแ์ท้ Nei 452009 เป็นพนัธุพ่์อ ด�าเนนิการ 
คัดเลือกสายพันธุ์แท้แม่และพ่อระหว่างปี พ.ศ.  

2543–2546 ในสภาพการก่อให้เกดิโรคราน�า้ค้าง 
และสภาพแล้ง

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์นครสวรรค์ 5 
Hybrid Maize Nakhon Sawan 5

ปี พ.ศ. 2547 ผสมข้ามระหว่างสายพันธุ์แท้  
พันธุ์แม่ Nei 462013 และพันธุ์พ่อ Nei 452009  
ประเมินผลผลิตและศักยภาพการทนทานแล ้ง  
และระหว่างปี พ.ศ. 2548–2560 ประเมินผลผลิต 
ตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ ์ ทดสอบพันธุ ์ในไร ่

เกษตรกรในจังหวัดที่เป็นแหล่งปลูกที่ส�าคัญ และ 
ศึกษาข ้อมูลจ�าเพาะของพันธุ ์  ในป ี พ.ศ. 2562  
กรมวิชาการเกษตรพิจารณาให้เป็นพันธุ์รับรอง



21พันธุ์พืชรับรอง

ลักษณะเด่น

ผลผลิตสูง ทนทานแล้งในระยะออกดอก ต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่ และโรคราสนิม ต้านทาน 
ปานกลางต่อโรคราน�้าค้างและโรคใบด่าง ให้ผลผลิตเฉลี่ยในสภาพปกติ 1,176 กิโลกรัมต่อไร่ และผลผลิต
เฉลี่ยในสภาพขาดน�้าในระยะออกดอก 749 กิโลกรัมต่อไร่ สามารถเก็บเกี่ยวได้เร็วที่อายุ 95–100 วัน  
ฝักแห้งเร็ว มีความชื้นเมล็ดขณะเก็บเก่ียวน้อยกว่าพันธุ์อื่นๆ ในขณะที่ต้นยังเขียวสด

พื้นที่แนะน�า

ปลูกในพื้นที่หลังนาที่มีการให้น�้าชลประทาน แหล่งปลูกที่เกษตรกรต้องการเก็บเกี่ยวผลผลิตเร็ว 
เพื่อปลูกพืชตามหรือแหล่งปลูกที่มีการระบาดของโรคใบไหม้แผลใหญ่ในภาคเหนือของไทย

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ากัด

เนือ่งจากข้าวโพดเลีย้งสตัว์ลกูผสมนครสวรรค์ 5 มชีนดิเมล็ดแบบก่ึงหัวแข็ง เกษตรกรควรมกีารจดัการ 
ในการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม แนะน�าให้เก็บเกี่ยวตามอายุ โดยใช้แรงงานหรือรถเก็บเกี่ยว และไม่ควรเก็บเมล็ด
ไว้ท�าพันธุ์ปลูกในรุ่นต่อไป

คุณค่าและการใช้ประโยชน์

เป็นพันธุ ์อายุสั้น มีอายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมกับระบบการปลูกพืชและการปลูกทดแทนนาปรัง  
สายพันธุ ์แท้แม่และพ่อ ส�าหรับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ผลิตเมล็ดพันธุ ์ลูกผสมใช้เองช่วยลดต้นทุน 
การผลิต ภาคเอกชนและกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ท�าการผลิตเชิงพาณิชย์ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ
เมล็ดพันธุ์รายย่อยที่ยังขาดงานด้านวิจัยและพัฒนา ให้สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ มีความเข้มแข็ง
และยั่งยืนในการด�าเนินธุรกิจ

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  
 กรมวิชาการเกษตร

สถานะพันธุ์พืช ผ่านการรับรองตามขั้นตอนการรับรองพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตร  
 เม่ือวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประเภทพันธุ์รับรอง
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ประวัติความเป็นมา

ถัว่เขียวพนัธุช์ยันาท 3 เป็นถัว่เขยีวพนัธ์ุกลาย 
ที่ คัดได ้จากถั่ ว เขียวพันธุ ์ ชั ยนาท 36 ที่ ผ ่ าน 
การฉายรังสีแกมมาอัตรา 400 เกรย์ คัดเลือกและ
ประเมินพันธุ์ตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ระหว่าง

ปี พ.ศ. 2548–2561 ด�าเนนิการเปรียบเทยีบเบือ้งต้น  
การเปรียบเทียบมาตรฐาน การเปรียบเทียบใน 
ท้องถิ่น และการเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร โดยใช ้
พันธุ์มาตรฐานชัยนาท 36 และพันธุ ์ชัยนาท 72  

เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ ศึกษาข้อมูลจ�าเพาะของพันธุ์  
และคณุค่าทางโภชนาการ รวมทัง้ประเมินการยอมรบั 
ของเกษตรกร ระหว่างปี พ.ศ. 2551–2561 จนได้ 

สายพนัธุดี์น�าเสนอขอรบัรองพนัธุจ์ากกรมวชิาการเกษตร

ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 3 
Mungbean Chai Nat 3

ลักษณะเด่น

1. ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 232 กิโลกรัมต่อไร่ 

2. ขนาดเมลด็ใหญ่ โดยให้น�า้หนกั 1,000 เมลด็  
 เฉลี่ย 72.2 กรัม

3. เหมาะส�าหรับการเพาะถ่ัวงอก คุณภาพ 
 ของถั่วงอก รสชาติหวาน กรอบ และไม่มี 
 กลิ่นเหม็นเขียว

4. เหมาะส�าหรับการแปรรูปเป็นวุ ้นเส ้น  

 ลักษณะวุ้นเส้นมีสีขาวใส และเหนียวนุ่ม

5. การสุกแก่ของฝักสม�่าเสมอใกล้เคียงกัน
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พื้นที่แนะน�า

เหมาะส�าหรับปลูกในสภาพการผลิตพืชไร่ทั่วไป สามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะ 
ในเขตภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางตอนบน

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ากัด

หลีกเลี่ยงการปลูกในช่วงที่มีอุณหภูมิต�่ากว่า 15 องศาเซลเซียส

คุณค่าและการใช้ประโยชน์

ผลผลิตถ่ัวเขียว เม่ือเกษตรกรปลูกจะให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์เดิม 6–13 เปอร์เซ็นต์ จะได้ผลผลิต 
เพิ่มข้ึน ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น

ผลผลิตวุ้นเส้น เม่ือผู้ประกอบการใช้ผลิตเป็นวุ้นเส้นจะมีเปอร์เซ็นต์แป้งสูง ส่งผลให้ผู้ประกอบการ 
มีรายได้เพิ่มขึ้น และส่งผลให้วุ้นเส้นจากไทยสามารถแข่งขันได้ดีขึ้นในตลาดส่งออกและตลาดในประเทศ 

ผลผลิตถั่วงอก เม่ือใช้ผลิตเป็นถ่ัวงอกจะมีอัตราการเพาะถั่วงอกสูง 1 : 5.7 จะได้น�้าหนักสดถ่ัวงอก
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการเพาะถั่วงอกมีรายได้เพิ่มขึ้น และปริมาณถ่ัวงอกมีเพียงพอกับความต้องการ
บริโภคภายในประเทศ

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  
 กรมวิชาการเกษตร

สถานะพันธุ์พืช ผ่านการรับรองตามขั้นตอนการรับรองพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตร  
 เม่ือวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประเภทพันธุ์รับรอง
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ประวัติความเป็นมา

ถั่วลิสงพันธุ ์ขอนแก่น 9 จัดอยู ่ในกลุ่มที่ม ี
ขนาดเมล็ดปานกลาง คัดได้จากการผสมระหว่าง
สายพันธุ ์  KKFC4000–1 กับพันธุ ์ไทนาน 9  
ในปี พ.ศ. 2540 ทีศู่นย์วจิยัพืชไร่ขอนแก่น ปลกูชัว่รุน่ที ่1  
ในปี พ.ศ. 2541 คัดเลือกสายพันธุ ์ชั่วรุ ่นท่ี 2–6  
ระหว่างปี พ.ศ. 2542–2544 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร ่

ขอนแก่น และแปลงทดลองห้วยหลวง อ�าเภอกุดจับ  
จังหวัดอุดรธานี การเปรียบเทียบเบื้องต้นระหว่าง 
ปี พ.ศ. 2545–2546 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น  
และแปลงทดลองห ้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี  
การเปรยีบเทยีบมาตรฐานระหว่างปี พ.ศ. 2549–2550  
ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม ่ 
และศูนย ์วิ จัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ ์  
การเปรียบเทยีบในท้องถิน่ระหว่าง ปี พ.ศ. 2550–2552  
ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท และศูนย์บริการวิชาการ 
ด้านพชืและปัจจยัการผลติอดุรธาน ี การเปรยีบเทยีบ 
ในแปลงเกษตรกรระหว่างปี พ.ศ. 2554–2560  
ที่ แปลงเกษตรกรจั งหวัดขอนแก ่น อุดรธานี 
กาฬสินธุ์ สกลนคร บุรีรัมย์ อุบลราชธานี เชียงใหม่  

น่าน และล�าพูน ประเมินการยอมรับพันธุ ์ของ
เกษตรกรในปี พ.ศ. 2555 รวมทั้งศึกษาข้อมูล 
จ�าเพาะของพันธุ์และคุณค่าทางโภชนาการระหว่าง 
ปี พ.ศ. 2550–2562 และในปี พ.ศ. 2562 ได ้

สายพนัธุดี์น�าเสนอขอรบัรองพนัธุจ์ากกรมวชิาการเกษตร

ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 9 
Peanut Khon Kaen 9
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ลักษณะเด่น

1. ขนาดเมล็ดโตกว่าพันธุ์มาตรฐานที่อยู่ในกลุ่มขนาดเมล็ดปานกลาง โดยมีน�้าหนัก 100 เมล็ด 
 เท่ากับ 52.8 กรัม โตกว่าถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 และขอนแก่น 5 ที่มีน�้าหนัก 100 เมล็ด เท่ากับ  
 44.2 และ 48.5 กรัม ร้อยละ 19 และ 9 ตามล�าดับ

2. ให้ผลผลิตฝักแห้ง 264 กิโลกรัมต่อไร่สูงกว่าถ่ัวลิสงพันธุ์ไทนาน 9 และขอนแก่น 5 ที่มีผลผลิต 
 ฝักแห้งเท่ากับ 247 และ 250 กิโลกรัมต่อไร่ ร้อยละ 7 และ 6 ตามล�าดับ

พื้นที่แนะน�า

สามารถปลูกได้ทั่วไปในสภาพการผลิตถั่วลิสงของประเทศไทย

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ากัด

ควรหลีกเลี่ยงการปลูกในพื้นที่ ท่ีมีการระบาดของโรคราสนิม โรคใบจุดสีด�า และโรคยอดไหม้  

และควรมีการป้องกันก�าจัดตามค�าแนะน�าของกรมวิชาการเกษตร

คุณค่าและการใช้ประโยชน์

เกษตรกรมีทางเลือกในการใช้พันธุ์ถ่ัวลิสงพันธุ์ใหม่เป็นพืชที่มีปริมาณโปรตีนสูง สามารถใช้ทดแทน 
การบริโภคโปรตีนจากเนื้อสัตว์ มีปริมาณโปรตีน 32.70 เปอร์เซ็นต์ น�้ามันในเมล็ด 37.8 เปอร์เซ็นต์  
สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเพิ่มมูลค่าผลผลิต 
ทางการเกษตร เช่น ถั่วเคลือบ ถั่วอบเนย ถั่วลิสงทอด หรือใช้ในรูปฝักโดยตรง

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  
 กรมวิชาการเกษตร

สถานะพันธุ์พืช ผ่านการรับรองตามขั้นตอนการรับรองพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตร 
 เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประเภทพันธุ์พืชรับรอง
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ประวัติความเป็นมา

ฝ้ายพันธุ ์ตากฟ้า 7 เร่ิมพัฒนาพันธุ ์ตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2537–2543 ทีอ่�าเภอพร้าว จงัหวดัเชยีงใหม่ 
ด้วยการน�าสายพนัธุแ์ม่ AG18 หรอืพนัธุศ์รสี�าโรง 60  

ไปผสมข้ามพันธุ์กับสายพันธุ์พ่อ Nan15GY แล้วน�า
ลูกผสม F

1
 ไปฉายรังสีแกมมา 200 เกรย์ จาก

นั้นท�าการคัดเลือก M
1
–M

5
 แบบการคัดเลือกโดย

ธรรมชาติ จนได้พันธุ ์ตากฟ้า 7 ที่ให้ผลผลิตสูง 
ทนทานต่อเพลี้ยจักจั่น และต้านทานต่อโรคใบหงิก
ในสภาพการปลูกแบบปลอดการใช้สารเคมีป้องกัน

ก�าจัดแมลงศัตรูฝ้าย ตลอดจนมีคุณภาพเส้นใย 
ยาวปานกลาง ในปี พ.ศ. 2562 ได้สายพันธุ์ดี 
เสนอขอรับรองพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตร

ฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 7 
Cotton Tak Fa 7

ลักษณะเด่น
1. ผลผลิตฝ้ายปุยทั้งเมล็ด เฉลี่ย 196 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ตากฟ้า 3 ร้อยละ 68

2. ทนทานต่อเพล้ียจักจั่นฝ้าย 

3. ต้านทานต่อโรคใบหงิกในสภาพการปลูกเช้ือได้ดีในระดับเดียวกับพันธุ์ตากฟ้า 3

4. สมอมีขนาดใหญ่กว่าพันธุ์ตากฟ้า 3 โดยมีน�้าหนักปุย 4.91 กรัมต่อสมอ

5. มีเปอร์เซ็นต์หีบ 36.4 เปอร์เซ็นต์ มีความยาวเส้นใย 1.02 น้ิว ซ่ึงจัดเป็นฝ้ายเส้นใยยาวปานกลาง  
 และมีความละเอยีดอ่อนของเส้นใยในระดับปานกลาง (4.4) ในขณะทีพ่นัธุต์ากฟ้า 3 มเีปอร์เซน็ต์หบี 
 ที่ต�่ากว่า คือ 32.9 เปอร์เซ็นต์ มีความยาวเส้นใยเพียง 0.84 นิ้ว ซึ่งจัดเป็นฝ้ายเส้นใยสั้น  
 และมีความหยาบของเส้นใยมากกว่า (5.3)
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พื้นที่แนะน�า

ปลูกได้ในแหล่งผลิตฝ้ายของประเทศไทย สามารถปลูกในพื้นที่ขนาดเล็ก (น้อยกว่า 1 ไร่) ในสภาพ
ปลอดการใช้สารเคมีป้องกันก�าจัดแมลงศัตรูฝ้าย

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ากัด

ถงึแม้จะมีศกัยภาพในการให้ผลผลติในสภาพการปลูกแบบปลอดการใช้สารเคมป้ีองกันก�าจดัแมลงศตัรฝู้าย  
แต่ต้องมีการจัดการที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการใช้วิธีป้องกันก�าจัดแมลงศัตรูแบบผสมผสาน ตั้งแต่การเลือก 
พื้นที่ปลูก ฤดูปลูก รวมถึงการใช้สารชีวภัณฑ์ร่วมด้วย หากพบการระบาดของแมลงศัตรูฝ้ายอย่างรุนแรง

คุณค่าและการใช้ประโยชน์

เป็นทางเลือกให้เกษตรกรสามารถใช้ปลูกในพื้นที่ขนาดเล็ก ปราศจากการใช้สารเคมีป้องกันก�าจัด 
โรคและแมลง เพือ่รองรบัแนวความคดิในการผลิตฝ้ายทีป่ลอดภัยต่อสุขภาพผู้ผลิต ผูบ้รโิภค ตลอดจนอนรุกัษ์ 
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สิ่งทอรูปแบบใหม่ๆ เป็นการสร้างงานให้
แก่ชนบท แบบพึ่งพาตนเอง เร่ิมจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูก ไปจนถึงกลุ่มผู้แปรรูปผลผลิต ตั้งแต ่
การป่ันด้าย การทอผ้า การออกแบบ และการตดัเย็บ เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนแบบครบวงจรและยัง่ยนื

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  
 กรมวิชาการเกษตร

สถานะพันธุ์พืช ผ่านการรับรองตามขั้นตอนการรับรองพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตร  
 เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประเภทพันธุ์รับรอง
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ประวัติความเป็นมา

มะขามเปร้ียวพันธุ ์ศรีสะเกษ 1 ได้จาก 
การส�ารวจรวบรวมมะขามเปรีย้วทีช่นะการประกวด 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี พ.ศ. 2535  

สามารถรวบรวมมะขามเปรี้ ยว ได ้ จ� านวน  
26 สายพันธุ์ (ศก.031 ถึง ศก.056) น�าต้นพันธุ ์
กิ่งทาบมาปลูกรวบรวมไว้ภายในศูนย์วิจัยพืชสวน 
ศรีสะเกษ สายพันธุ ์ละ 5 ต ้น หลังจากนั้น 

ในปี พ.ศ. 2536–2544 ได้ท�าการคัดเลือกพันธุ ์
มะขามเปรี้ ยวที่ปลูกในแปลงรวบรวมพันธุ ์ 
มะขามเปรี้ ยวดั งกล ่าว โดยมีเกณฑ ์ ในการ 
คัดเลือก คือ ผลผลิตสูง ฝักใหญ่ ยาวไม่น้อยกว่า  
10 เซนติเมตร และปริมาณเน้ือไม่น ้อยกว่า 
ร้อยละ 45 สามารถคัดเลือกพันธุ ์ที่มีลักษณะ

ทางการเกษตรดีได้จ�านวน 2 สายพันธุ์ จากนั้น 
ในปี พ.ศ. 2554–2561 ได้ท�าการทดสอบพันธุ ์
ม ะขาม เปรี้ ย ว เ พ่ื อการแปร รูป ในท ้ อ ง ถ่ิน  

ปลูกเปรยีบเทยีบกับพันธุแ์นะน�าของกรมวชิาการเกษตร  
และคัดเลือกพันธุ ์ที่ มีลักษณะทางการเกษตร 
ที่ดีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และปี พ.ศ. 2562  

ได ้สายพันธุ ์ ดีน� า เสนอขอรับรองพัน ธุ ์ จาก 
กรมวิชาการเกษตร

มะขามเปรี้ยวพันธุ์ศรีสะเกษ 1 
Sour tamarind Si Sa Ket 1
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ลักษณะเด่น
1. ให้ผลผลิตสูง 4.5 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี สูงกว่าพันธุ์ศรีสะเกษ ร้อยละ 50.3 และสูงกว่า 

 พันธุ์ท้องถิ่นร้อยละ 162

2. ปริมาณเนื้อสูงร้อยละ 47.9 ซึ่งมากกว่าพันธุ์ศรีสะเกษ มีปริมาณเนื้อร้อยละ 43.2 หรือมากกว่า 
 ร้อยละ 10.9 และมากกว่าพันธุ์ท้องถ่ิน มีปริมาณเนื้อร้อยละ 41.8 หรือมากกว่าร้อยละ 14.6

3. ฝักมีขนาดใหญ่ ความยาว 15.78 เซนติเมตร มากกว่าพันธุ์ศรีสะเกษร้อยละ 3.5 และมากกว่า 
 พันธุ์ท้องถิ่นร้อยละ 30 ความหนาฝัก 1.99 เซนติเมตร มากกว่าพันธุ์ศรีสะเกษร้อยละ 15.6 และ 
 มากกว่าพันธุ์ท้องถิ่นร้อยละ 18.4

4. จ�านวนฝักต่อกิโลกรัมเท่ากับ 48.5 ฝัก น้อยกว่าพันธุ ์ศรีสะเกษที่มีจ�านวนฝักเท่ากับ 50 ฝัก 
 ต่อกิโลกรัม และพันธุ์ท้องถิ่นท่ีมีจ�านวนฝักเท่ากับ 63.5 ฝักต่อกิโลกรัม

พื้นที่แนะน�า

สามารถปลูกได้ดีในพื้นที่ปลูกมะขามเปรี้ยวทั่วไป เช่น จังหวัดอุบลราชธานี นครพนม มุกดาหาร 
ยโสธร และศรีสะเกษ

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ากัด

–

คุณค่าและการใช้ประโยชน์

มะขามเปร้ียวพันธุ ์ศรีสะเกษ 1 ฝ ักอ ่อน
สามารถรับประทานสดหรือปรุงรสชาติในอาหาร  

ส ่วนฝ ักแก ่ที่ เริ่มเข ้าไคลน�ามาดองหรือแช ่อิ่ม  
ฝักมีลักษณะค่อนข้างกลม ยาว ใหญ่ เป็นลักษณะ 
ฝักดาบซึง่สะดวกในการแกะเปลอืกและให้รปูลกัษณ์ 
และคุณสมบัติที่ดีเหมาะแก่การแช่อิ่ม ส่วนมะขามที่ 
แก่จัดเมื่อแกะเปลือกออก เรียกว่า มะขามเปียก  
ซ่ึงมีเปอร์เซ็นต์เนื้อสูงกว่าพันธุ ์ทั่วไป มีปริมาณ 
กรดทาร์ทาริคร้อยละ 13 นิยมมาใส่เป็นเครื่องปรุง
ในอาหารไทยหรือเป็นองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์

ทั่วไป เช่น น�้ามะขาม ลูกอมมะขาม มะขามกวน มะขามแก้ว เป็นต้น

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

สถานะพันธุ์พืช ผ่านการรับรองตามขั้นตอนการรับรองพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตร  
 เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประเภทพันธุ์รับรอง
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ประวัติความเป็นมา

มะพร้าวลูกผสมสามทางพันธุ ์ชุมพร 1  
ได ้จากการผสมข ้ามระหว ่ างลูกผสมเ ด่ียว 
พันธุ์เรนเนลล์ต้นสูง x เวสท์อัฟริกันต้นสูง ซึ่งเป็น 
แม่พันธุ์ กับพันธุ์ไทยต้นสูง ซ่ึงเป็นพ่อพันธุ์ โดย 
แม่พันธุ์เรนเนลล์ต้นสูง x เวสท์อัฟริกันต้นสูง  

ได้จากการน�าเข้าจากสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ และ 
พ ่อพันธุ ์ ไทยต ้นสูง จากการคัดเลือกต ้นใน 
แปลงรวบรวมเชื้อพันธุกรรมด้วยวิธีการควบคุม 
การผสมพันธุ์แบบใกล้ชิด เมื่อปี พ.ศ. 2517 และ 

ท�าการปลูกลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ เรนเนลล์ต้นสูง x  
เวสท์อัฟริกันต้นสูง เมื่อปี พ.ศ. 2518 ดูแลรักษา 
แปลงแม่พนัธุล์กูผสมเดีย่ว ระหว่างปี พ.ศ. 2519–2531  
และผสมพนัธุเ์พือ่สร้างลกูผสม ปี พ.ศ. 2532–2533  
ปลูกทดสอบลกูผสมร่วมกบัลกูผสมสายพนัธุอ์ืน่ๆ  

ท�าการบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต ผลผลิต  
องค์ประกอบของผล การตอบสนองของสายพันธุ์ 

ต ่อปุ ๋ยและปฏิกิริยาต่อโรคและแมลงที่ส�าคัญ  
ตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ ์จนได้สายพันธุ ์ด ี

น�าเสนอขอรับรองพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตร

มะพร้าวลูกผสมสามทางพันธุ์ชุมพร 1 
Three–way hybrid coconut Chumphon 1

ลักษณะเด่น

1. ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 102 ผลต่อต้นต่อปี หรือ 2,252 ผลต่อไร่ต่อปี 

2. น�้าหนักเนื้อมะพร้าวแห้งเฉลี่ยสูง 337 กรัมต่อผลต่อปี หรือ 766 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี

3. น�้ามันต่อเนื้อมะพร้าวแห้งเฉลี่ย 61 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และคิดเป็นผลผลิตน�้ามัน 
 เฉลี่ย 21 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี 
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พื้นที่แนะน�า

ควรปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสมส�าหรับมะพร้าว โดยพื้นที่ปลูกมะพร้าวที่มีความเหมาะสม หมายถึง  
พื้นที่ที่มีปริมาณน�้าฝนไม่น้อยกว่า 1,200 มิลลิเมตรต่อปี มีช่วงแล้งติดต่อกันไม่เกิน 3 เดือน หรือมีปริมาณ
น�้าฝนไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตรต่อเดือน และดินมีการระบายน�้าได้ดี พื้นที่ปลูกไม่ควรเป็นดินดาน หรือ 
ดินที่มีชั้นหินแข็งอยู่ใต้ผิวดินในระดับตื้นจากผิวดินน้อยกว่า 1 เมตร

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ากัด

เนื่องจากพันธุ์มะพร้าวเป็นพันธุ์ลูกผสมจึงไม่ควรน�าผลที่ได้ไปขยายพันธุ์ต่อ เพราะจะท�าให้ได้มะพร้าว 
ที่มีการกระจายตัวทางลักษณะพันธุกรรม

ค�าแนะน�าเพิ่มเติม

1. ควรปลูกแบบสามเหล่ียมด้านเท่า ระยะปลูกระหว่างต้น 8.5 เมตร ระยะระหว่างแถว 7.36 เมตร  
 จ�านวนต้น 25 ต้นต่อไร่

2. ควรมีการให้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรตามหลักของกรมวิชาการเกษตรจะท�าให้มะพร้าวมีการ 
 เจริญเติบโต และให้ผลผลิตดี

คุณค่าและการใช้ประโยชน์

เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกร เพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมมะพร้าวและลดการน�าเข้ามะพร้าวจาก 
ต่างประเทศส�าหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

สถานะพันธุ์พืช ผ่านการรับรองตามขั้นตอนการรับรองพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตร  
 เม่ือวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประเภทพันธุ์รับรอง
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ประวัติความเป็นมา

มะพร้าวลูกผสมสามทางพันธุ ์ชุมพร 2  
ได้จากการผสมข้ามระหว่างลกูผสมเดีย่วพันธุม์ลายู 
สเีหลอืงต้นเตีย้ x เวสท์อฟัรกินัต้นสงู ซึง่เป็นแม่พนัธุ์  
กับพันธุ์ไทยต้นสูง ซ่ึงเป็นพ่อพันธุ์ โดยแม่พันธุ์ 
มลายูสีเหลืองต้นเตี้ย x พันธุ์เวสท์อัฟริกันต้นสูง  
ได้จากการคัดเลือกต้นแม่พันธุ์ในแปลงรวบรวม
เชื้อพันธุกรรมภายในศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรกับ 
พนัธ์ุไทยต้นสูง ซึง่เป็นพ่อพันธุ ์จากการคดัเลอืกต้น 
ในแปลงรวบรวมเชื้อพันธุกรรมด้วยวิธีการควบคุม 
การผสมพันธุ ์แบบใกล้ชิด เมื่อปี พ.ศ. 2517  

และท�าการปลูกลูกผสมเดี่ยวพันธุ์มลายูสีเหลือง 
ต้นเตี้ย x เวสท์อัฟริกันต้นสูง เม่ือปี พ.ศ. 2518  
ดูแลรักษาแปลงแม่พันธุ ์ลูกผสมเดี่ยวระหว่าง 
ปี พ.ศ. 2519–2531 และผสมพนัธุเ์พ่ือสร้างลกูผสม  
เมื่อปี พ.ศ. 2532–2533 ปลูกทดสอบลูกผสม 

ร่วมกบัลกูผสมสายพนัธุอื์น่ๆ ท�าการบันทกึข้อมลู 

มะพร้าวลูกผสมสามทางพันธุ์ชุมพร 2 
Three–way hybrid coconut Chumphon 2

ลักษณะเด่น

1. ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 108 ผลต่อต้นต่อปี หรือ 2,372 ผลต่อไร่ต่อปี 

2. ผลขนาดกลาง โดยมีน�้าหนักเฉลี่ย 1,509 กรัมต่อผล 

3. น�้าหนักเนื้อมะพร้าวแห้งเฉลี่ยสูง 250 กรัมต่อผลต่อปี หรือ 584 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี 

4. น�า้มันต่อเนื้อมะพร้าวแห้งเฉลี่ย 62 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และคิดเป็นผลผลิตน�า้มัน 

 เฉลี่ย 17 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี 

การเจริญเติบโต ผลผลิต องค์ประกอบของผลการตอบสนองของสายพันธุ์ต่อปุ๋ย และปฏิกิริยาต่อโรค 
และแมลงทีส่�าคญั ตามขัน้ตอนการปรับปรุงพันธุจ์นได้สายพนัธุดี์น�าเสนอขอรบัรองพนัธุจ์ากกรมวิชาการเกษตร
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พื้นที่แนะน�า

ควรปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสมส�าหรับมะพร้าว โดยพื้นที่ปลูกมะพร้าวที่มีความเหมาะสม หมายถึง  
พื้นที่ที่มีปริมาณน�้าฝนไม่น้อยกว่า 1,200 มิลลิเมตรต่อปี มีช่วงแล้งติดต่อกันไม่เกิน 3 เดือน หรือมีปริมาณ 
น�้าฝนไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตรต่อเดือน และดินมีการระบายน�้าได้ดี พื้นที่ปลูกไม่ควรเป็นดินดาน หรือ 
ดินที่มีชั้นหินแข็งอยู่ใต้ผิวดินในระดับตื้นจากผิวดินน้อยกว่า 1 เมตร

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ากัด

เนื่องจากพันธุ์มะพร้าวเป็นพันธุ์ลูกผสมจึงไม่ควรน�าผลที่ได้ไปขยายพันธุ์ต่อ เพราะจะท�าให้ได้มะพร้าว 
ที่มีการกระจายตัวทางลักษณะพันธุกรรม

ค�าแนะน�าเพิ่มเติม

1. ควรปลูกแบบสามเหลี่ยมด้านเท่า ระยะปลูกระหว่างต้น 8.50 เมตร ระยะระหว่างแถว 7.36 เมตร  
 จ�านวนต้น 25 ต้นต่อไร่

2. ควรมีการให้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรตามหลักของกรมวิชาการเกษตรจะท�าให้มะพร้าวมีการ 
 เจริญเติบโต และให้ผลผลิตดี

คุณค่าและการใช้ประโยชน์

เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกร เพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมมะพร้าวและลดการน�าเข้ามะพร้าวจาก 
ต่างประเทศส�าหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

สถานะพันธุ์พืช ผ่านการรับรองตามขั้นตอนการรับรองพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตร  
 เม่ือวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประเภทพันธุ์รับรอง



34 พืชพันธุ์ดี พฤกษาราชสดุดี เฉลิมพระบารมีบรมราชาภิเษก

ประวัติความเป็นมา

มะม่วงหิมพานต์พันธุ ์ศรีสะเกษ 3 ได้จาก 
การผสมพันธุ ์ มะม ่ วงหิมพานต ์ลูกผสมในป ี  
พ.ศ. 2535–2538 ระหว ่างพันธุ ์ รับรองของ 
กรมวิชาการเกษตร คือ ศรีสะเกษ 60–1 และ  

ศรีสะเกษ 60–2 น�ามาผสมกับสายต้นคัดจาก 
ต ่างประเทศ 19 สายต ้นและลูกผสมระหว ่าง 

สายต้นคดักบัสายต้นคดั ได้ลกูผสมจ�านวน 18 คูผ่สม  
ปี พ.ศ. 2539–2543 ท�าการศึกษาและคัดเลือก 
มะม่วงหิมพานต์ลูกผสมทั้ง 18 คู ่ผสม สามารถ 
คั ด เ ลื อกพั น ธุ ์ ม ะม ่ ว งหิ มพานต ์ ลู กผสมที่ ม ี

ลักษณะทางการเกษตรที่ดีได้จ�านวน 10 สายต้น  
ป ี  พ.ศ. 2554–2561 ได ้ท�าการเปรียบเทียบ 
มะม่วงหมิพานต์ในแหล่งปลูกต่างๆ จ�านวน 2 แหล่ง 
คอื ศูนย์วิจัยพชืสวนศรสีะเกษ และศนูย์วจิยัพชืสวน 

จนัทบรุ ี โดยท�าการคัดเลอืกมะม่วงหมิพานต์ลกูผสม 
จาก 10 สายต้น มาจ�านวน 4 สายต้น และสายต้น 
คัดจากต่างประเทศที่ผ่านการคัดเลือกอีกจ�านวน 
2 สายต้น จนสามารถคัดเลือกมะม่วงหิมพานต์ที่ม ี
ลักษณะดีตรงตามเกณฑ์ และปี พ.ศ. 2562 ได ้

สายพนัธุดี์น�าเสนอขอรบัรองพนัธุจ์ากกรมวชิาการเกษตร

มะม่วงหิมพานต์พันธุ์ศรีสะเกษ 3 
Cashew nut Si Ka Ket 3



35พันธุ์พืชรับรอง

ลักษณะเด่น

1. ผลผลิตสูง ผลผลิตเมล็ดทั้งเปลือกต่อต้นเฉลี่ย 3 ปี (อายุ 5–7 ปี) ค่าเฉลี่ย 2 สถานที่ เท่ากับ  
 5.38 กโิลกรัมต่อต้น ซ่ึงสงูกว่าพันธุศ์รสีะเกษ 60–1 ร้อยละ 23.1 และสูงกว่าพนัธ์ุศรสีะเกษ 60–2  
 ร้อยละ 63 

2. น�้าหนักเมล็ดทั้งเปลือกต่อเมล็ดสูง น�้าหนักเมล็ดทั้งเปลือกต่อเมล็ดเฉล่ีย 2 สถานที่ เท่ากับ  
 8.5 กรัม ซึ่งสูงกว่าพันธุ์ศรีสะเกษ 60–1 ร้อยละ 13.3 และสูงกว่าพันธุ์ศรีสะเกษ 60–2 ร้อยละ 15

3. เปอร์เซ็นต์เมล็ดเนื้อในสูง เปอร์เซ็นต์เมล็ดเนื้อในเฉลี่ย 2 สถานที่ เท่ากับร้อยละ 30.8 สูงกว่า 
 พันธุ์ศรีสะเกษ 60–1 ร้อยละ 8.1 และสูงกว่าพันธุ์ศรีสะเกษ 60–2 ร้อยละ 12

พื้นที่แนะน�า

แหล่งปลูกมะม่วงหิมพานต์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเขตจังหวัดในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ากัด

–

คุณค่าและการใช้ประโยชน์

มะม่วงหิมพานต์นิยมน�ามารับประทานมากกว่าใช้ในทางอุตสาหกรรม รับประทานเป็นของเคี้ยวเล่น  
เมื่อแกะเปลือกออกแล้วน�ามาคั่ว ทอดหรืออบโรยด ้วยเกลือหรือคลุกน�้าตาล มะม่วงหิมพานต ์
พนัธุศ์รสีะเกษ 3 ได้มกีารปลกูทดสอบในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนอืและภาคตะวันออกของไทย สามารถให้ 
ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดที่ดีเหมาะสมที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกในพื้นที่ดังกล่าว และสามารถขยายผล 
ไปปลูกในพ้ืนที่อื่นได้ดี

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

สถานะพันธุ์พืช ผ่านการรับรองตามขั้นตอนการรับรองพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตร  
 เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประเภทพันธุ์รับรอง
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ประวัติความเป็นมา

มันเทศพันธุ ์ พิจิตร 2 เป ็นพันธุ ์ลูกผสม 
ระหว่างพันธุ์แม่ ไต้หวัน No.1 กับพันธุ์พ่อ PROC  
OPS–101–R89–3 ที่ผ ่านการปรับปรุงพันธุ ์
โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร โดยม ี
ขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ ์ ดังน้ี ป ี พ.ศ. 2554  

ท�าการผสมพันธุ์มันเทศ ใช้พันธุ์มันเทศเน้ือสีขาว
ส�าหรบัเป็นพ่อแม่พนัธุ ์9 พนัธุ ์ผสมแบบพบกันหมด  
จ� านวน  72  คู ่ ผสม  ที่ ศู นย ์ วิ จั ย และพัฒนา 
การเกษตรพิจิตร ปี พ.ศ. 2555 ท�าการคัดเลือก
พันธุ์แบบการคัดเลือกสายต้น โดยคัดเลือกสายต้น 
ที่ให้ผลผลิตไม่น้อยกว่า 2,500 กิโลกรัมต่อไร ่ 

หวัมขีนาดใหญ่ เนือ้สขีาว ผวิเรยีบ และน�า้หนกัแห้ง 
ไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 30 ที่ศูนย์วิ จัยและพัฒนา 
การเกษตรพจิติร คดัเลอืกได้ 11 สายต้น ปี พ.ศ. 2556  

ท�าการเปรียบเทียบพันธุ์มันเทศคัดเลือก 11 สายต้น  
มีพันธุ ์ PROC No.65–16 และไต้หวัน No.1  
เป ็นพันธุ ์ เปรียบเทียบ ที่ ศูนย ์วิจัยและพัฒนา 
การเกษตรพจิติร ปี พ.ศ. 2557–2558 ทดสอบพนัธ์ุ 
มีสายต้นเข้าทดสอบ 7 สายต้น ที่ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรพิจิตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรกาญจนบุรี และศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ  
ปี พ.ศ. 2559–2560 ทดสอบพันธุ ์ร่วมกับพันธุ ์
เกษตรกรในแปลงเกษตรกรจังหวัดพิจิตร และ 

ปี พ.ศ. 2562 ได้สายพันธุ์ดีน�าเสนอขอรับรองพันธุ ์
จากกรมวิชาการเกษตร

มันเทศพันธุ์พิจิตร 2 
Sweet potato Phichit 2



37พันธุ์พืชรับรอง

ลักษณะเด่น

1. ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 3,617 กิโลกรัมต่อไร่ มากกว่าพันธุ์เกษตรกรร้อยละ 35 

2. ปริมาณแป้งร้อยละ 23.4 คิดเป็นผลผลิตแป้ง 846 กิโลกรัมต่อไร่ มากกว่าพันธุ์เกษตรกร 
 ร้อยละ 36

3. มีปริมาณขนาดหัวที่โรงงานต้องการร้อยละ 86.2 ของน�้าหนักรวม มากกว่าพันธุ ์เกษตรกร 
 ร้อยละ 6.20

พื้นที่แนะน�า

พื้นที่ปลูกทั่วไป ลักษณะดินร่วนทราย ทั้งในสภาพบนที่ราบสูงและที่ราบ โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก ก�าแพงเพชร นครสวรรค์ และสุโขทัย

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ากัด

เมื่อใกล้อายุเก็บเกี่ยวหัวจะโผล่เหนือผิวดิน ซึ่งเส่ียงต่อการท�าลายของด้วงงวงมันเทศ ดังนั้น ควรมี 
การพูนโคนอย่างน้อย 1 คร้ัง เม่ืออายุหลังปลูก 30 วัน

คุณค่าและการใช้ประโยชน์

เกษตรกรมีทางเลือกในการใช้พันธุ์มันเทศพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตและปริมาณแป้งสูง เหมาะส�าหรับ 
น�ามาใช้ประโยชน์ในการผลิตและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แป้ง ทั้งในรูปแป้งฟลาว (flour) และแป้งสตาร์ช 
(starch) เพื่อทดแทนแป้งจากพืชชนิดอื่น เช่น การใช้แป้งฟลาวจากมันเทศ แทนแป้งสาลีในการท�าเบเกอร่ี  
ได้แก่ เค้ก โดนัท และแพนเค้ก หรือการใช้แป้งสตาร์ชมันเทศท�าวุ้นเส้น โดยผสมกับแป้งสตาร์ชถั่วเขียว จะได ้
วุ้นเส้นที่มีคุณภาพเหมือน การใช้แป้งสตาร์ชถ่ัวเขียว 100 เปอร์เซ็นต์

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2  
 กรมวิชาการเกษตร

สถานะพันธุ์พืช ผ่านการรับรองตามขั้นตอนการรับรองพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตร  
 เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประเภทพันธุ์รับรอง



38 พืชพันธุ์ดี พฤกษาราชสดุดี เฉลิมพระบารมีบรมราชาภิเษก

ประวัติความเป็นมา

มันส�าปะหลังพันธุ ์ระยอง 15 ได้จากการ 
ผสมเป ิดของพันธุ ์ เกษตรศาสตร ์  50 ซึ่ ง เป ็น 
พัน ธุ ์ แม ่ที่ ให ้ ผลผลิต สู งและปรับ ตัว ได ้ ดี กับ 

สภาพแวดล้อมต่างๆ เริ่มด�าเนินการผสมพันธุ์ที ่
ศนูย์วจิยัพชืไร่ระยองในปี พ.ศ. 2545 หลงัจากผ่าน 
การคัดเลือกพันธุ์และเปรียบเทียบพันธุ์เบื้องต้นที ่

ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง ได้น�าไปปลูกเปรียบเทียบ 
กับพันธุ์มาตรฐานและประเมินผลผลิตที่ศูนย์วิจัย 
พชืไร่ระยอง และศูนย์วจิยัและพฒันาการเกษตรระยอง  
ตลอดจนแปลงเกษตรกรจังหวดัต่างๆ ในภาคตะวันออก  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ซึ่งเป็น 

แหล่งปลูกมันส�าปะหลังที่ส�าคัญของประเทศรวม  
16 จังหวัด ด�าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545–2558  
มีจ�านวนแปลงทดลองตั้งแต่ขั้นคัดเลือกพันธุ์จนถึง 
ข้ันทดสอบพันธุ์รวมทั้งสิ้น 40 แปลง

มันส�าปะหลังพันธุ์ระยอง 15 
Cassava Rayong 15

ลักษณะเด่น

1. มีอายุเก็บเก่ียวสั้น สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตที่อายุ 8 เดือน

2. ผลผลิตหัวสดสูงเฉลี่ย 4,632 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ระยอง 5 ระยอง 7 ระยอง 72 และ 
 เกษตรศาสตร์ 50 คิดเป็นร้อยละ 10 18 5 และ 4 ตามล�าดับ เมื่ออายุ 8 เดือน

3. เปอร์เซ็นต์แป้งสูงเฉลี่ย 29.2 สูงกว่าพันธุ์ระยอง 5 ระยอง 7 และระยอง 72 คิดเป็นร้อยละ 4  
 1 และ 5 ตามล�าดับ เม่ืออายุ 8 เดือน

4. ผลผลิตแป้งสูงเฉลี่ย 1,355 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ระยอง 5 ระยอง 7 ระยอง 72 และ 
 เกษตรศาสตร์ 50 คิดเป็นร้อยละ 13 18 10 และ 2 ตามล�าดับ เมื่ออายุ 8 เดือน



39พันธุ์พืชรับรอง

พื้นที่แนะน�า

ปลูกได ้ในพ้ืนที่ปลูกมันส�าปะหลังทั่วไปทั้ งภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง พื้นที ่
ที่ให้ผลผลิตสูง เช่น จังหวัดชัยนาท นครสวรรค์ ลพบุรี ขอนแก่น เลย มหาสารคาม มุกดาหาร และ 
อุบลราชธานี เป็นต้น

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ากัด

ค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคใบไหม้

คุณค่าและการใช้ประโยชน์

ให้ผลผลิตสูงและแป้งสูงที่อายุ 8 เดือน สามารถแนะน�าพันธุ์นี้ให้กับเกษตรกรที่ต้องการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตมันส�าปะหลังเร็วกว่าปกติ อันเนื่องมาจาก น�้าท่วม หรือฝนแล้งเป็นเวลานานซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ผลผลิต

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  
 กรมวิชาการเกษตร

สถานะพันธุ์พืช ผ่านการรับรองตามขั้นตอนการรับรองพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตร  
 เม่ือวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประเภทพันธุ์รับรอง
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ประวัติความเป็นมา

อ้อยค้ันน�า้พันธุศ์รีส�าโรง 1 ได้จากการผสมเปิด 
ของอ้อยพันธุ์ RT96–018 (KWT07) ที่ศูนย์วิจัย 

พืชไร่สุพรรณบุรี น�ามาคัดเลือกคร้ังที่ 1 และ 2 ใน 
ปี พ.ศ. 2544–2546 ทีศ่นูย์วจิยัและพัฒนาการเกษตร 

สุโขทัย น�าเข้าประเมินผลผลิต ตามขั้นตอนดังนี้ 

การเปรยีบเทยีบเบือ้งต้น การเปรยีบเทยีบมาตรฐาน  
การเปรยีบเทยีบในแปลงเกษตรกร และการทดสอบใน 
แปลงเกษตรกร โดยใช้พันธุ ์สุพรรณบุรี 50 ใน 

อ ้อยคั้นน�้ า  และ LK92–11 ในอ ้อยโรงงาน  
เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ ศึกษาข้อมูลจ�าเพาะของพันธุ์  
และคุณสมบตัขิองอ้อยคัน้น�า้ รวมทัง้ประเมนิการยอมรบั 
ของเกษตรกร ระหว่างปี พ.ศ. 2545–2562 ได ้

พนัธ์ุดนี�าเสนอขอรับรองพันธุจ์ากกรมวชิาการเกษตร

อ้อยค้ันน�้าพันธุ์ศรีส�าโรง 1 
Juice Cane Si Samrong 1

ลักษณะเด่น

1. ให้ผลผลิตน�า้อ้อยเฉลีย่ 5,647 ลิตรต่อไร่  
เปอร์เซ็นต์หีบ 38.1 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าอ้อยคั้นน�้า  
พันธุ์สุพรรณบุรี 50 ร้อยละ 14 และ 13 ตามล�าดับ  
มีความหวาน 19.1 องศาบริกซ์ ใกล้เคียงกับพันธุ ์
สุพรรณบุรี 50 และมีกลิ่นหอม

2. ให้ผลผลิตเฉลี่ย 18.47 ตันต่อไร่ โดยให ้
ผลผลิตสู งกว ่าพัน ธุ ์  LK92–11 ร ้อยละ 14  
มีความหวานเฉล่ีย 13.69 ซีซีเอส และให้ผลผลิต

น�้าตาล 2.53 ตันซีซีเอสต่อไร่

3. ต้านทานโรคแส้ด�า และโรคเหี่ยวเน่าแดง
ปานกลาง
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พื้นที่แนะน�า

แนะน�าให้ปลูกอ้อยในเขตภาคเหนือตอนล่าง

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ากัด

มีล�าต้นค่อนข้างอ่อน ควรระมัดระวังในแหล่งที่มีหนูระบาด

คุณค่าและการใช้ประโยชน์

เกษตรกรมีทางเลือกในการใช้พันธุ ์อ้อยคั้นน�้าพันธุ ์ใหม่ที่มีล�าค่อนข้างน่ิม สามารถใช้ประโยชน์ 
ได้ทั้งการคั้นน�้า การเค้ียว หรือส่งเป็นอ้อยโรงงานได้ โดยในอ้อยคั้นน�า้จะมีเปอร์เซ็นต์หีบสูง น�้าอ้อยมีสีสวย                 
และมีกลิ่นหอม นอกจากนี้ ยังสามารถน�าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ได้ทั้งการท�าอ้อยงบ อ้อยวง  
อ้อยหลอด อ้อยกะทิ อ้อยผง อ้อยปี๊บ อ้อยกระแทก เป็นการเพิ่มมูลค่าของอ้อยได้อีกด้วย

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 
 กรมวิชาการเกษตร

สถานะพันธุ์พืช ผ่านการรับรองตามขั้นตอนการรับรองพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตร  
 เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประเภทพันธุ์รับรอง



พัน
ธุ์พ
ืชแ
นะ
น�ำ



พันธุ์พืชแนะน�ำ
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กล้วยน�้ำว้ำพันธุ์สุโขทัย 1 
Kluai Namwa Variety Sukhothai 1

ประวัติความเป็นมา

สถาบันวิจัยพืชสวนโดยศูนย์วิจัยพืชสวน
สุโขทัย ท�าการคัดเลือกสายต้นหรือพันธุ์กล้วยน�้าว้า  
จากแปลงรวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วย  

ซึง่รวบรวมกล้วยน�า้ว้าไว้มากกว่า 30 ตวัอย่าง และ
กล้วยน�้าว้าที่กลายพันธุ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  
จ�านวน 200 ตัวอย่าง ในปี พ.ศ. 2547–2554  
ท�าการคัดเลือกสายต้นหรือพันธุ ์กล ้วยน�้าว ้าที่ 
มี ลักษณะตามเกณฑ์ที่ก�าหนด คือ ผลผลิตสูง  
มีจ�านวนหวีต่อเครือไม่ต�่ากว่า 7 หวี มีเน้ือแน่น  
สีเนื้อมีสีขาวนวลถึงเหลือง รสชาติหวาน คุณภาพ
การบริโภคด ีผู้บริโภคยอมรับ คดัเลือกไว้ 7 สายต้น 

หรือพันธุ ์  น�าไปปลูกเปรียบเทียบสายต ้นในปี  
พ.ศ. 2555–2557 รวม 3 ปี คัดเลือกสายต้นที ่

ดีเด่นไว้ 2 สายต้น ในปี พ.ศ. 2558–2560 น�าไป
ปลกูทดสอบ 3 สถานที ่คอื ศูนย์วจิยัพืชสวนสโุขทยั 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย และศูนย์วิจัย
และพฒันาการเกษตรเพชรบรีุ ทีมี่สภาพภมิูประเทศ

และสภาพภมูอิากาศทีแ่ตกต่างกนั จนได้กล้วยน�า้ว้า
สายต้น สท. 55–4 ที่ให้ผลผลิตสูง และมีคุณค่า 
ทางโภชนาการ และปี พ.ศ. 2562 ได้สายพันธุ์ด ี

น�าเสนอรับรองพันธุ์กรมวิชาการเกษตร
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ลักษณะเด่น

1. ให้ผลผลิตสูง 

 1.1 น�้าหนักเครือเฉลี่ย 16.1 กิโลกรัม สูงกว่ากล้วยน�้าว้ามะลิอ่อง (13.7 กิโลกรัม) ร้อยละ 17 

 1.2 จ�านวนหวีเฉลี่ย 9.8 หวีต่อเครือ สูงกว่ากล้วยน�้าว้ามะลิอ่อง (8.9 หวี) ร้อยละ 10 

2. คุณค่าทางโภชนาการ ต่อกล้วยน�้าว้า 100 กรัม

 2.1 วิตามินบี3  0.006 มิลลิกรัม สูงกว่ากล้วยน�้าว้ามะลิอ่อง (0.003 มิลลิกรัม) ร้อยละ 97

 2.2 โพแทสเซียม 309 มิลลิกรัม สูงกว่ากล้วยน�้าว้ามะลิอ่อง (279 มิลลิกรัม) ร้อยละ 11 

3. ลักษณะผลค่อนข้างป้อมกลม เนื้อมีสีครีมอ่อน เนื้อละเอียดเหนียว รสหวานไม่ปนเปรี้ยว 

พื้นที่แนะน�า

สามารถปลูกได้ดี ในดินแทบทุกชนิดที่มีการระบายน�้าดี

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ากัด

–

คุณค่าและการใช้ประโยชน์

เกษตรกรมีทางเลือกในการใช้พันธุ์กล้วยน�้าว้าที่มีผลผลิตสูง และใช้เป็นอาหารสุขภาพที่มีคุณค่า 
ทางโภชนาการ ที่ให้วิตามินบี3 และโพแทสเซียมสูง

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

สถานะพันธุ์พืช ผ่านการรับรองตามขั้นตอนการรับรองพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตร  
 เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประเภทพันธุ์แนะน�า
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กล้วยเล็บมือนำงพันธุ์ชุมพร 1 
Lep Mue Nang banana Chumphon 1

ประวัติความเป็นมา

กล้วยเล็บมือนางพันธุ ์ชุมพร 1 ได้มาจาก 
การส�ารวจ คัดเลือก และสายต้นที่ให้ผลผลิตสูง  
คุณภาพผลผลิตดี ลักษณะผลผลิตเป็นท่ีต้องการ 
ของตลาดจากแปลงเกษตรกรในพืน้ทีภ่าคใต้ตอนบน  

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2554 โดยได้ท�าการบนัทกึประวัตพัินธ์ุ 
และคัดเลือกมาได้ 21 สายต้น และน�ามาปลูก 
เปรียบเทียบที่แปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนา 
การเกษตรชุมพร ในปี พ.ศ. 2555–2557 และได ้
คัดเลือกสายต้นที่มีการเจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตสูง 

เหมาะที่จะพัฒนาส�าหรับแปรรูปและรับประทาน
ผลสด จ�านวน 5 สายต้น ได้แก่ สายต้น 001,  
002, 007, 008 และ 017 ในปี พ.ศ. 2558  

น�ามาปลูกขยายหน่อพันธุ ์ จากน้ันปลูกทดสอบ 
ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ได้แก่ จังหวัดชุมพร ระนอง 
พังงา สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช โดยใช้
สายต้น 001 เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ (พันธุ์พื้นเมือง) 
ในปี พ.ศ. 2559–2561 จนได้สายต้นดีเด่น 008 

ที่มีการเจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตสูงเหมาะส�าหรับ
แปรรูปและรับประทานผลสด และเป็นที่ยอมรับ 
ของเกษตรกร ร้านค้า และผูบ้รโิภค ในปี พ.ศ. 2562  

ได ้ ส ายพั นธุ ์ ดี น� า เ สนอขอ รับรอง พัน ธุ ์ จ าก 
กรมวิชาการเกษตร
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ลักษณะเด่น

1. เครือใหญ่ น�้าหนักเครือเฉลี่ย 5.7 กิโลกรัม สูงกว่าพันธุ์เปรียบเทียบ (พันธุ์พื้นเมือง) ร้อยละ 14

2. ผลมีขนาดใหญ่น�้าหนักผลเฉลี่ย 33.8 กรัม เนื้อแน่น เหมาะส�าหรับการแปรรูปทั้งท�ากล้วยอบ 
 และฉาบ และบริโภคผลสุก สูงกว่าพันธุ์เปรียบเทียบ (พันธุ์พื้นเมือง) ร้อยละ 3

3. การจัดเรียงของผลในหวีเป็นระเบียบเหมาะแก่การบรรจุหีบห่อ

พื้นที่แนะน�า

เหมาะส�าหรับปลูกในพื้นที่ทั่วไป สามารถปลูกได้ทุกพ้ืนที่  โดยเฉพาะพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา กระบี่ และภูเก็ต

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ากัด

–

คุณค่าและการใช้ประโยชน์

เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนได้น�าพันธุ์กล้วยเล็บมือนางพันธุ ์ชุมพร 1 ไปปลูกเพื่อทดแทน 
กล้วยเล็บมือนางพันธุ์พ้ืนเมืองท�าให้ผลผลิตที่ได้สูงขึ้นและเป็นที่ต้องการของตลาด ท�าให้เกษตรกรมีรายได้ 
เพิ่มข้ึน จากการปลูกกล้วยเล็บมือนางแบบเดิม

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7  
 กรมวิชาการเกษตร

สถานะพันธุ์พืช ผ่านการรับรองตามขั้นตอนการรับรองพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตร  
 เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประเภทพันธุ์แนะน�า
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ดำหลำพันธุ์ยะลำ 1 
Torch Ginger Yala 1

ดำหลำพันธุ์ยะลำ 2 
Torch Ginger Yala 2

ดำหลำพันธุ์ยะลำ 3 
Torch Ginger Yala 3

ดำหลำพันธุ์ยะลำ 4 
Torch Ginger Yala 4

ประวัติความเป็นมา

ดาหลาพนัธุย์ะลา 1 และดาหลาพันธุย์ะลา 2  
เป็นพันธุ์ที่ได้จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างดาหลา 
บัวชมพู [Etlingera elatior (Jack) R.M. Sm.] กับ 

ดาหลาด�า [Etlingera fulgens (Ridl.) C.K. Lim]  
และดาหลาพันธุ์ยะลา 3 และดาหลาพันธุ์ยะลา 4  

เป็นพันธุ์ที่ได้จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างดาหลา
บานเย็น [Etlingera elatior (Jack) R.M. Sm.] กับ 
ดาหลาแดงป่า [Etlingera fulgens (Ridl.) C.K. Lim]  
ในปี พ.ศ. 2549–2551 และได้คัดเลือกต้นท่ีม ี
ลกัษณะดใีนปี พ.ศ. 2551–2557 ทีศ่นูย์วจิยัพชืสวน 

ยะลา และในปี พ.ศ. 2559–2561 ท�าการประเมิน 
พันธุ ์ ลูกผสม โดยศึกษาลักษณะประจ�าพันธุ ์  
ลักษณะทางการเกษตร ปลูกทดสอบกับพันธุ์การค้า  
คือ ดาหลาทั่วไปพันธุ ์แดงดก ในแปลงทดสอบ 
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย และ 
ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี และปี พ.ศ. 2562 ได ้

สายพนัธุดี์น�าเสนอขอรบัรองพนัธุจ์ากกรมวชิาการเกษตร
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ลักษณะเด่น : ดาหลาพันธุ์ยะลา 1

1. ช่อดอกทรงถ้วย สีแดงเข้ม กลีบประดับหนา เรียงเป็นระเบียบคล้ายดอกบัว ก้านช่อดอก 
 สีแดงอมเขียว ขนาดช่อดอก กว้าง x ยาว 7.58 x 7.73 เซนติเมตร เล็กกว่าพันธุ์แดงดกท่ีมี 
 ขนาดช่อดอก 17.01 x 8.21 เซนติเมตร

2. น�้าหนักดอกเฉลี่ย 133.29 กรัม เมื่อดอกบาน 80 เปอร์เซ็นต์ น้อยกว่าพันธุ์แดงดก ร้อยละ 35.4 

3. ผลผลิตดอก 386 ดอกต่อกอต่อปี (อายุ 3 ปี หลังปลูก) มากกว่าพันธุ์แดงดก ร้อยละ 101 

4. อายุปักแจกัน 5 วัน เม่ือดอกบาน 80–100 เปอร์เซ็นต์

ลักษณะเด่น : ดาหลาพันธุ์ยะลา 2

1. ช่อดอกทรงถ้วย สีแดงเข้ม ขอบกลีบประดับสีเขียวอ่อนเด่นสะดุดตา เรียงซ้อนเป็นระเบียบ 
 คล้ายดอกบัว ก้านช่อดอกสีเขียวอมเหลือง ขนาดช่อดอก กว้าง x ยาว 7.02 x 7.39 เซนติเมตร  
 เล็กกว่า พันธุ์แดงดก ที่มีขนาดช่อดอก 17.01 x 8.21 เซนติเมตร

2. น�้าหนักดอกเฉลี่ย 98 กรัม เมื่อดอกบาน 80 เปอร์เซ็นต์ น้อยกว่าพันธุ์แดงดก ร้อยละ 52.48 

3. ผลผลิตดอก 300 ดอกต่อกอต่อปี (อายุ 3 ปี หลังปลูก) มากกว่าพันธุ์แดงดก ร้อยละ 56.25 

4. อายุปักแจกัน 6 วัน เม่ือดอกบาน 80–100 เปอร์เซ็นต์
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ลักษณะเด่น : ดาหลาพันธุ์ยะลา 3

1. ช่อดอกทรงถ้วย สีแดงสด ขอบกลีบประดับสีขาวเรียงเป็นระเบียบคล้ายดอกบัว ก้านช่อดอก 
 สีเขียวอมเหลือง ขนาดช่อดอก กว้าง x ยาว 8.29 x 8.66 เซนติเมตร เล็กกว่าพันธุ์แดงดก  
 ที่มีขนาดช่อดอก 17.01 x 8.21 เซนติเมตร

2. น�า้หนกัดอกเฉลีย่ 157.86 กรมั เมือ่ดอกบาน 80 เปอร์เซ็นต์ น้อยกว่าพันธ์ุแดงดก ร้อยละ 23.45

3. ผลผลิตดอก 227 ดอกต่อกอต่อปี (อายุ 3 ปี หลังปลูก) มากกว่าพันธุ์แดงดก ร้อยละ 18.23

4. อายุปักแจกัน 5 วัน เม่ือดอกบาน 80–100 เปอร์เซ็นต์ 

ลักษณะเด่น : ดาหลาพันธุ์ยะลา 4

1. ช่อดอกทรงถ้วย สีชมพูอมแดง กลีบประดับหนา ขอบกลีบประดับสีขาวเรียงเป็นระเบียบ 
 คล้ายดอกบัว ก้านช่อดอกสีเขียวอมเหลือง ขนาดช่อดอก กว้าง x ยาว 8.07 x 7.93 เซนติเมตร  
 เล็กกว่าพันธุ์แดงดกที่มีขนาด ช่อดอก 17.01 x 8.21 เซนติเมตร

2. น�า้หนกัดอกเฉล่ีย เมือ่ดอกบาน 80 เปอร์เซน็ต์ 135.39 กรมั น้อยกว่าพนัธุแ์ดงดก ร้อยละ 34.35

3. ผลผลิตดอก 280 ดอกต่อกอต่อปี มากกว่าพันธุ์แดงดก ร้อยละ 45.83

4. อายุปักแจกัน 6 วัน เม่ือดอกบาน 80–100 เปอร์เซ็นต์ 
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พื้นที่แนะน�า

ปลูกได้ทั่วไปในดินร่วนอุดมสมบูรณ์ ควรปลูกในที่มีปริมาณความเข้มแสง 80–100 เปอร์เซ็นต์ 
อุณหภูมิเฉลี่ย 17–33 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 50–81 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณน�้าฝนเฉล่ีย  
1,100–3,300 มิลลิเมตรต่อปี

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ากัด

ควรเลอืกพ้ืนทีป่ลกูทีไ่ม่เคยมีประวตัขิองโรคเหีย่ว และไม่เคยปลกูพชือาศัยของโรคนี ้ เช่น พชืตระกลูขงิ  
มะเขือเทศ มันฝร่ัง งา ยาสูบ และหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีน�้าท่วมขัง

คุณค่าและการใช้ประโยชน์

เกษตรกรมีทางเลือกในการใช้พันธุ์ดาหลาพันธุ์ใหม่ทั้ง 4 พันธุ์ ที่มีลักษณะช่อดอกโดดเด่นสะดุดตา  
ช่อดอกทรงถ้วย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง สามารถปลูกและให้ผลผลิตได้ดีเกือบตลอดปี กลีบประดับ 
สีสดใส เรียงซ้อนเป็นระเบียบ ความยาวก้านช่อดอกสั้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้านช่อดอก ขนาดช่อดอก  

และน�้าหนักช่อดอกน้อย เหมาะส�าหรับการน�ามาใช้ประดับตกแต่ง และท�าให้ง่ายต่อการบรรจุหีบห่อขนส่ง

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

สถานะพันธุ์พืช ผ่านการรับรองตามขั้นตอนการรับรองพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตร 
 เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประเภทพันธุ์แนะน�า
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ปทุมมำพันธุ์เชียงรำย 1 
Siam Tulip Chiang Rai 1

ประวัติความเป็นมา

ปทุมมาพันธุ์เชียงราย 1 เป็นพันธุ์ที่ได้จาก 
การผสมข้ามพันธุ ์ระหว่างปทุมรัตน์ Curcuma  
sparganifolia ‘Patumrat’ กับเทพร�าลึก Curcuma  
parviflora Wall. ในปี พ.ศ. 2538–2541 และ 
คัดเลือกต้นที่มีลักษณะดีในปี พ.ศ. 2542–2543  
ทีศู่นย์วิจยัพชืสวนเชยีงราย และในปี พ.ศ. 2550–2552  

ท�าการประเมนิพนัธุล์กูผสม โดยศึกษาลกัษณะประจ�าพนัธุ์  
ลกัษณะทางการเกษตร รวมทัง้ประเมินความพงึพอใจ 
ของผู ้ผลิตและผู ้ใช ้ประโยชน์ในแปลงเกษตรกร 

จังหวัดล�าพูน และศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย 

ลักษณะเด่น

1. ลักษณะช ่อดอกเป ็นทรงกระบอกสั้น  
 กลีบประดับสีชมพูเข้ม กลีบเรียงซ้อนกัน 
 เป็นระเบียบสวยงามและบิดเป็นเกลียว

2. ออกดอกเร็ว อายปุลกูถงึให้ดอก 50–70 วัน 

3. ผลผลิตช่อดอกมาก 3–4 ดอกต่อกอ 

4. อายุการใช้งานนาน 4–7 สัปดาห์
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พื้นที่แนะน�า

พื้นที่ดอนและที่ลุ่มที่มีการระบายน�้าดี ไม่มีน�้าท่วมขัง

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ากัด

เพื่อป้องกันโรคหัวเน่าควรเลือกพื้นที่ปลูกที่ไม่เคยมีประวัติการระบาดของโรคหัวเน่า และไม่เคย 
ปลูกพืชอาศัยของโรคนี้ เช่น พืชตระกูลขิง มะเขือ มันฝรั่ง งา ยาสูบ หากเป็นพื้นที่เดิมที่เคยปลูกปทุมมา 
มาก่อน ควรปลูกพืชอื่นอย่างน้อย 3 ปี

คุณค่าและการใช้ประโยชน์

ปทุมมาพันธุ์เชียงราย 1 เป็นพันธุ์ที่มีกลีบประดับสีสันสวยงาม ลักษณะช่อดอกมีความแปลกใหม่  
แตกต่างจากพันธุ ์ที่มีอยู ่เดิม และเหมาะส�าหรับผลิตเป็นไม้กระถาง ที่ผ่านการทดสอบด้านการผลิต  
การตลาด รวมท้ังความพึงพอใจของผู้บริโภค เกษตรกรและผู้ส่งออกสามารถน�าพันธุ์ใหม่ไปปลูกทดแทน 
พันธุ์เดิม เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและความหลากหลายทางการตลาด ท�าให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น สามารถ
กระตุ้นตลาดและรักษาส่วนแบ่งของตลาดปทุมมาไทยได้

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

สถานะพันธุ์พืช ผ่านการรับรองตามขั้นตอนการรับรองพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตร 
 เม่ือวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประเภทพันธุ์แนะน�า
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ปทุมมำพันธุ์เชียงรำย 2 
Siam Tulip Chiang Rai 2

ประวัติความเป็นมา

ปทุมมาพันธุ ์ เชียงราย 2 เป็นสายพันธุ ์ที ่
ได้จากการผสมข้ามพนัธุร์ะหว่างปทุมรตัน์ Curcuma  
sparganifolia ‘Patumrat’ กับบัวขาว Curcuma  
thorelii Gagnep. ในปี พ.ศ. 2538–2541 และ 
คัดเลือกต้นที่มีลักษณะดีในปี พ.ศ. 2542–2543  
ทีศู่นย์วิจัยพชืสวนเชยีงราย และในปี พ.ศ. 2559–2560  

ท�าการประเมนิพันธุล์กูผสม โดยศกึษาลกัษณะประจ�าพนัธ์ุ  
ลกัษณะทางการเกษตร รวมทัง้ประเมินความพงึพอใจ 
ของผู ้ผลิตและผู ้ใช ้ประโยชน์ในแปลงเกษตรกร 
จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย

ลักษณะเด่น

1. ลักษณะช ่อดอกเป ็นรูปทรงกระสวย  
 สวยงาม แปลกใหม่ กลีบประดับทัง้ส่วนบน 
 และส่วนล่างมีสีชมพู ดูอ่อนหวาน ส่วน 
 ลักษณะช่อดอกของปทุมมาเชียงใหม่ชมพู  
 เป็นทรงดอกบัว

2. ผลผลิตช่อดอกมาก 6–8 ดอกต่อกอ

3. การแตกกอดี ผลผลิตหัวพันธ์ุ 5–9 หัวต่อกอ

4. อายุปักแจกันนาน 13 วัน 
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พื้นที่แนะน�า

พื้นที่ดอนและที่ลุ่มที่มีการระบายน�้าดี ไม่มีน�้าท่วมขัง

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ากัด

เพื่อป้องกันโรคหัวเน่าควรเลือกพื้นที่ปลูกที่ไม่เคยมีประวัติการระบาดของโรคหัวเน่า และไม่เคย 
ปลูกพืชอาศัยของโรคนี้ เช่น พืชตระกูลขิง มะเขือ มันฝรั่ง งา ยาสูบ หากเป็นพื้นที่เดิมที่เคยปลูกปทุมมา 
มาก่อน ควรปลูกพืชอื่นอย่างน้อย 3 ปี

คุณค่าและการใช้ประโยชน์

ปทุมมาพันธุ์เชียงราย 2 เป็นพันธุ์ที่มีกลีบประดับสีสันสวยงาม ลักษณะช่อดอกมีความแปลกใหม่  
แตกต่างจากพันธุ ์ที่มีอยู ่เดิม และเหมาะส�าหรับผลิตเป็นไม้ตัดดอก ที่ผ่านการทดสอบด้านการผลิต  
การตลาด รวมท้ังความพึงพอใจของผู้บริโภค เกษตรกรและผู้ส่งออกสามารถน�าพันธุ์ใหม่ไปปลูกทดแทน 
พันธุ์เดิม เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและความหลากหลายทางการตลาด ท�าให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น สามารถ
กระตุ้นตลาดและรักษาส่วนแบ่งของตลาดปทุมมาไทยได้

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

สถานะพันธุ์พืช ผ่านการรับรองตามขั้นตอนการรับรองพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตร  
 เม่ือวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประเภทพันธุ์แนะน�า
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ประวัติความเป็นมา

ปทุมมาพันธุ ์ เชียงราย 3 เป็นสายพันธุ ์ที่ 
ได้จากการผสมข้ามพนัธุร์ะหว่างปทุมรตัน์ Curcuma  
sparganifolia ‘Patumrat’ กบับวัขาว Curcuma thorelii  
Gagnep. ในปี พ.ศ. 2538–2541 และคัดเลือกต้น 
ที่มีลักษณะดีในปี พ.ศ. 2542–2543 ที่ศูนย์วิจัย 
พืชสวนเชียงราย และในปี พ.ศ. 2550–2552  

ท�าการประเมนิพนัธุล์กูผสมโดยศกึษาลักษณะประจ�าพนัธุ์  
ลักษณะทางการเกษตร รวมทัง้ประเมินความพงึพอใจ 
ของผูผ้ลิตและผู้ใช้ประโยชน์ เปรียบเทยีบกับพนัธุก์ารค้า  

คือ ไทยบิวตี้ ในแปลงเกษตรกรจังหวัดล�าพูน และ 
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย

ปทุมมำพันธุ์เชียงรำย 3 
Siam Tulip Chiang Rai 3

ลักษณะเด่น

1. ลักษณะช ่อดอกเป ็นทรงกระบอกสั้น  
 กลีบประดับสีขาวเรียงตัวเป็นระเบียบ  
 อยู่ระดับเดียวกับใบ 

2. ก้านช่อดอกตรง แข็งแรง เหมาะส�าหรับ 
 ผลิตเป็นไม้ดอกกระถางขนาดกลาง

3. ออกดอกเร็ว อายปุลกูถงึให้ดอก 56–62 วนั

4. ผลผลิตช่อดอก 2–3 ดอกต่อกอ และ 
 ให้ดอกพร้อมกัน

5. อายกุารใช้งานในกระถางนาน 4–5 สปัดาห์ 
 หลังดอกบาน
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พื้นที่แนะน�า

พื้นที่ดอนและที่ลุ่มที่มีการระบายน�้าดี ไม่มีน�้าท่วมขัง

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ากัด

เพื่อป้องกันโรคหัวเน่าควรเลือกพื้นที่ปลูกที่ไม่เคยมีประวัติการระบาดของโรคหัวเน่า และไม่เคย 
ปลูกพืชอาศัยของโรคนี้ เช่น พืชตระกูลขิง มะเขือ มันฝรั่ง งา ยาสูบ หากเป็นพื้นที่เดิมที่เคยปลูกปทุมมา 
มาก่อน ควรปลูกพืชอื่นอย่างน้อย 3 ปี

คุณค่าและการใช้ประโยชน์

ปทุมมาพันธุ ์ เชียงราย 3 เป็นพันธุ ์ที่มีกลีบประดับสีขาว ลักษณะช่อดอกมีความแปลกใหม่  
แตกต่างจากพันธุ ์ที่มีอยู ่เดิม และเหมาะส�าหรับผลิตเป็นไม้กระถาง ที่ผ่านการทดสอบด้านการผลิต  
การตลาด รวมท้ังความพึงพอใจของผู้บริโภค เกษตรกรและผู้ส่งออกสามารถน�าพันธุ์ใหม่ไปปลูกทดแทน 
พันธุ์เดิม เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและความหลากหลายทางการตลาด ท�าให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น สามารถ 
กระตุ้นตลาดและรักษาส่วนแบ่งของตลาดปทุมมาไทยได้

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

สถานะพันธุ์พืช ผ่านการรับรองตามขั้นตอนการรับรองพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตร 
 เม่ือวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประเภทพันธุ์แนะน�า
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ประวัติความเป็นมา

ปทุมมาพันธุ ์ เชียงราย 4 เป็นสายพันธุ ์ที่ 
ได้จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างปทุมมา Curcuma  
alismatifolia Gagnep. กับบัวลายลาว Curcuma  
r h a b d o t a  S i r i r u g s a  &  M . F .  N ewman  
ในปี พ.ศ. 2538–2541 และคดัเลอืกต้นทีม่ลีกัษณะด ี
ในปี พ.ศ. 2542–2543 ทีศ่นูย์วิจยัพชืสวนเชยีงราย 

และในป ี  พ.ศ. 2559–2560 ท�าการประเมิน 
พันธุ ์ ลู กผสมโดยศึกษาลักษณะประจ� าพันธุ ์  
ลักษณะทางการเกษตร รวมทั้งประเมินความพึง
พอใจของผู้ผลิตและผู้ใช้ประโยชน์ เปรียบเทียบกับ
พันธุ์การค้า คือ เชียงใหม่ชมพู ในแปลงเกษตรกร
จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย

ปทุมมำพันธุ์เชียงรำย 4 
Siam Tulip Chiang Rai 4

ลักษณะเด่น

1. กลีบประดับแยกช้ันอย่างชัดเจน โดย 
 กลีบประดับส่วนบนสีชมพูปลายกลีบ 
 แต้มสีเขียวลายเส้นสีแดง กลีบบิดเป็น 
 คลื่นเล็กน้อย กลีบประดับส่วนล่างสีเขียว  
 ด้านล่างของกลีบมีวงสีน�้าตาลแดง ก้าน 

 ช่อดอกตรง แข็งแรง

2. ผลผลิตช่อดอก 3–7 ดอกต่อกอ

3. ผลผลิตหัวพันธุ์ 4–7 หัวต่อกอ

4. อายุปักแจกันนาน 14 วัน
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พื้นที่แนะน�า

พื้นที่ดอนและที่ลุ่มที่มีการระบายน�้าดี ไม่มีน�้าท่วมขัง

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ากัด

เพื่อป้องกันโรคหัวเน่าควรเลือกพื้นที่ปลูกที่ไม่เคยมีประวัติการระบาดของโรคหัวเน่า และไม่เคย 
ปลูกพืชอาศัยของโรคนี้ เช่น พืชตระกูลขิง มะเขือ มันฝรั่ง งา ยาสูบ หากเป็นพื้นที่เดิมที่เคยปลูกปทุมมา 
มาก่อน ควรปลูกพืชอื่นอย่างน้อย 3 ปี

คุณค่าและการใช้ประโยชน์

ปทุมมาพันธุ์เชียงราย 4 เป็นพันธุ์ที่มีกลีบประดับสีสันสวยงาม ลักษณะช่อดอกมีความแปลกใหม่  
แตกต่างจากพันธุ ์ที่มีอยู ่เดิม และเหมาะส�าหรับผลิตเป็นไม้ตัดดอก ที่ผ่านการทดสอบด้านการผลิต  
การตลาด รวมท้ังความพึงพอใจของผู้บริโภค เกษตรกรและผู้ส่งออกสามารถน�าพันธุ์ใหม่ไปปลูกทดแทน 
พันธุ์เดิม เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและความหลากหลายทางการตลาด ท�าให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น สามารถ
กระตุ้นตลาดและรักษาส่วนแบ่งของตลาดปทุมมาไทยได้

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

สถานะพันธุ์พืช ผ่านการรับรองตามขั้นตอนการรับรองพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตร  
 เม่ือวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประเภทพันธุ์แนะน�า
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ปัญจขันธ์พันธุ์เชียงรำย 1 
Jiaogulan Chiang Rai 1

ประวัติความเป็นมา

ปัญจขันธ์พันธุ์เชียงราย 1 เป็นพันธุ์ที่ได้จาก 
การผสมพนัธ์ุระหว่างพันธุส์บิสองปันนา ซึง่เป็นต้นแม่  

กับพันธุ์พื้นเมืองสันก�าแพง ซ่ึงเป็นต้นพ่อ โดยพันธุ ์

สิบสองปันนาเป็นพันธุ์น�าเข้าจากประเทศจีนเมื่อ 
ปี พ.ศ. 2548 ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายได้ประเมิน 

พันธุ ์สิบสองปันนากับพันธุ ์ พ้ืนเมืองสันก�าแพง  
ในปี พ.ศ. 2554–2555 พบว่า พันธุ์สิบสองปันนา 
มผีลผลติสงู มกีารเจรญิเตบิโตเรว็ แต่มสีารซาโปนนิ 

อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนพันธุ์พื้นเมืองสันก�าแพง 
เป็นพันธุ์พื้นเมืองของไทย ผลผลิตต�่ามาก แต่มีสาร 
ซาโปนนิสงู ปี พ.ศ. 2556 จงึได้ด�าเนนิการผสมพนัธุ ์
และคัดเลือกลูกผสมในชั่วรุ่นที่ 1 (F

1
) ถึงชั่วรุ่นที่ 4  

ในป ี พ.ศ. 2559–2562 ทดสอบผลผลิตและ 
สารซาโปนิน ทีศู่นย์วจิยัพืชสวนเชยีงรายเป็นเวลา 4 ปี  
จึงได้ปัญจขันธ์พันธุ ์เชียงราย 1 ในปี พ.ศ. 2562  
ได้สายพนัธุด์เีสนอขอรับรองพันธุจ์ากกรมวชิาการเกษตร
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ลักษณะเด่น

1. ผลผลิตน�้าหนักแห้ง 210.5 กิโลกรัมต่อไร่ 

2. สารซาโปนินทั้งต้นเฉลี่ย 11.47 กรัมต่อน�้าหนักแห้ง 100 กรัม สูงกว่าพันธุ์สิบสองปันนา 52

3. อายุเก็บเก่ียว 105 วัน 

พื้นที่แนะน�า

พื้นที่ดอนและที่ลุ่ม มีการระบายน�้าดี ไม่มีน�้าท่วมขัง

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ากัด

ควรปลูกในพ้ืนที่ที่มีร่มเงา หรือปลูกภายใต้โรงเรือนที่มีตาข่ายพรางแสงอย่างน้อย 50 เปอร์เซ็นต์

คุณค่าและการใช้ประโยชน์

ผลิตภัณฑ์แปรรูปเคร่ืองดื่มชาสมุนไพรส�าหรับลดน�้าตาลในเลือด

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

สถานะพันธุ์พืช ผ่านการรับรองตามขั้นตอนการรับรองพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตร  
 เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประเภทพันธุ์แนะน�า
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ปัญจขันธ์พันธุ์เชียงรำย 2 
Jiaogulan Chiang Rai 2

ประวัติความเป็นมา

ปัญจขันธ์พันธุ์เชียงราย 2 เป็นพันธุ์ลูกผสม 
(F1–hybrid) ระหว่างพันธุ ์ พ้ืนเมืองสันก�าแพง  
ซึง่เป็นพนัธุแ์ม่ กบัพนัธุส์บิสองปันนา ซึง่เป็นพนัธุพ่์อ  

ทีศ่นูย์วจิยัพชืสวนเชยีงราย ได้ด�าเนนิการผสมพนัธุเ์มือ่ 
ปี พ.ศ. 2556 ได้ลกูผสมรุ่นที ่1 (F1) จ�านวน 57 ต้น  
และคัดเลอืกเฉพาะต้นทีมี่ใบย่อยจ�านวน 7 ใบ ทีมี่ใบ 
ต่างจากพนัธุพ่์อและพนัธุแ์ม่ทีม่ใีบย่อย 5 ใบ ได้จ�านวน  
4 ต้น น�ามาขยายพันธุ์โดยการตัดช�า ปลูกทดสอบ
ผลผลิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557–2560 และได้ต้นที่ม ี
ผลผลิตสูง สารคลอโรฟิลล์สูงและมีใบย่อย 7 ใบ  
ปี พ.ศ. 2562 ได้สายพันธุ ์ดีเสนอขอรับรองพันธุ ์
จากกรมวิชาการเกษตร
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ลักษณะเด่น

1. ปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบ 291.1 มิลลิกรัมต่อตารางเมตร 

2. ผลผลิตน�้าหนักสด 2,635 กิโลกรัมต่อไร่ น�้าหนักแห้ง 240.3 กิโลกรัมต่อไร่ 

3. ประกอบด้วยใบย่อย 7 ใบ มากกว่าพันธุ์สิบสองปันนาที่มีใบย่อย 5 ใบ

พื้นที่แนะน�า

พื้นที่ดอนและที่ลุ่ม มีการระบายน�้าดี ไม่มีน�้าท่วมขัง

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ากัด

ควรปลูกในพืน้ทีท่ีม่ร่ีมเงา หรอืปลูกภายใต้โรงเรอืนทีมี่ตาข่ายพรางแสงอย่างน้อยร้อยละ 50 เปอร์เซ็นต์

คุณค่าและการใช้ประโยชน์

ผลิตภัณฑ์แปรรูปเคร่ืองดื่มชาสมุนไพรส�าหรับลดน�้าตาลในเลือด

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

สถานะพันธุ์พืช ผ่านการรับรองตามขั้นตอนการรับรองพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตร  
 เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประเภทพันธุ์แนะน�า
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ประวัติความเป็นมา

พริกข้ีหนู เลยพันธุ ์ศรีสะเกษ 4 ได ้จาก
การรวบรวมและคัดเลือกพันธุ ์พริกที่มีลักษณะ 
เจรญิเตบิโตดจีากแหล่งปลกูต่างๆ ในเขตจงัหวัดเลย  

200 สายพนัธุ ์เริม่ด�าเนนิการตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549–2554  
โดยปลกูคดัเลอืกพนัธุแ์บบสายพนัธุบ์รสิทุธิ ์ คัดพันธ์ุ 
ที่มี ลักษณะดีเด ่นที่ศูนย ์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ  

หลังจากนั้นท�าการเปรียบเทียบและทดสอบพันธุ ์
ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
การเกษตรหนองคาย ศูนย์วจิยัและพฒันาการเกษตร 
นครพนม และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ  
คัดสายพันธุ์ที่ปรับตัวได้ดีในแหล่งปลูกต่างๆ ได ้

สายพันธุ์ที่มีลักษณะดีเด่น น�าไปทดสอบในแปลง 
เกษตรกรในแหล่งปลกูต่างๆ ได้แก่ จังหวดัศรสีะเกษ 
นครพนม และชัยภูมิ  ศึกษาการปรับตัวได ้ด ี
ในแหล่งปลูกและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรผู้ปลูก

มากที่สุด จนได้สายพันธุ์ดีน�าเสนอขอรับรองพันธุ์
จากกรมวิชาการเกษตร

พริกข้ีหนูเลยพันธุ์ศรีสะเกษ 4 
Bird Chili Loei Si Sa Ket 4



65พันธุ์พืชแนะน�ำ

ลักษณะเด่น

1. ผลผลิตสดเฉลี่ยสูงถึง 1,596 กิโลกรัมต่อไร่ 

2. มีค่าความเผ็ดเท่ากับ 73,879 SHU ค่าความเผ็ดต�่ากว่าพันธุ์เกษตรกร (220,169 SHU)  
 จัดเป็นพริก ที่มีความเผ็ดต�่าที่เหมาะกับการเป็นพริกบริโภคสด

พื้นที่แนะน�า

ปลูกได้ดีในจังหวัดศรีสะเกษ ชัยภูมิ และนครพนม และพ้ืนที่อื่นๆ ที่มีลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
ใกล้เคียงกัน

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ากัด

ไม่เหมาะที่จะปลูกในพ้ืนที่ลุ่มต�่า ดินระบายน�้าไม่ดี

คุณค่าและการใช้ประโยชน์

พริกผสมเปิดพันธุ์ใหม่ ผลผลิตสูง ที่มีความเผ็ดต�่ากว่าพริกในกลุ่มเดียวกัน เหมาะกับการเป็นพริก
บริโภคสด เป็นทางเลือกเพ่ือเกษตรกรและผู้บริโภคพริกสดในปัจจุบัน เหมาะส�าหรับแนะน�า ส่งเสริมให้
เกษตรกรปลูกทั้งในครัวเรือนและเป็นการค้า อีกทั้งเกษตรกรสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ใช้ได้เอง ช่วยลดต้นทุน
ด้านเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกร เป็นการเพิ่มรายได้ที่ย่ังยืนให้เกษตรกรต่อไป

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

สถานะพันธุ์พืช ผ่านการรับรองตามขั้นตอนการรับรองพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตร  
 เม่ือวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประเภทพันธุ์แนะน�า



66 พืชพันธุ์ดี พฤกษำรำชสดุดี เฉลิมพระบำรมีบรมรำชำภิเษก

พริกข้ีหนูสวนพันธุ์กำญจนบุรี 2 
Bird Chili Kanchanaburi 2

ประวัติความเป็นมา

พริกขี้หนูสวนพันธุ ์กาญจนบุรี 2 ได้จาก 
การรวบรวมพันธุ ์พ ริก ข้ีหนูผลเ ล็กระหว ่างป ี  

พ.ศ. 2551–2554 จ�านวน 14 ตวัอย่าง คดัเลอืกพนัธุ ์
แบบสืบประวัติ ในสภาพร่มเงาต้นไม้ใหญ่ที่ตัดแต่ง 
แบบหนัก คัดเลือกทั้งหมด 3 ชั่วรุ ่น ระหว่างปี  
พ.ศ. 2556–2558 ที่ศูนย ์วิจัยพืชสวนสุโขทัย  
เปรยีบเทยีบพนัธุก์บัพรกิพนัธุก์ารค้า ในปี พ.ศ. 2559  
ทีศ่นูย์วจิยัพชืสวนเชยีงราย ทดสอบพันธุใ์นแปลงทดสอบ 
ที่ ศูนย ์ วิ จั ยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี  
ศนูย์วจิยัเกษตรท่ีสูงเพชรบรูณ์ และศนูย์วจิยัพืชสวนตรงั  
ในปี พ.ศ. 2560 และทดสอบพันธุ์ในแปลงเกษตรกร 
จังหวัดกาญจนบุรี และตรัง ในปี พ.ศ. 2562 ได้ 
สายพนัธุด์เีสนอขอรบัรองพนัธุจ์ากกรมวชิาการเกษตร



67พันธุ์พืชแนะน�ำ

ลักษณะเด่น

1. ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์การค้าร้อยละ 19.8

2. เก็บเก่ียวได้เร็วกว่าพันธุ์การค้า อย่างน้อย 1 เดือน

พื้นที่แนะน�า

สามารถปลูกได้ทางภาคเหนือ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ล�าปาง ตาก เพชรบูรณ์  
และสุโขทัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จังหวัดเลย ภาคกลาง เช่น จังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์  
กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี ภาคใต้ท่ี จังหวัดตรัง และพัทลุง หรือพ้ืนที่อื่นๆ ที่มีลักษณะภูมิอากาศ 
คล้ายคลึงกับพ้ืนที่ดังกล่าว

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ากัด

ควรปลกูในสภาพร่มเงา 25 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงจะท�าให้ผลพรกิมผีลสีสด ผิวเป็นเงา และมอีายุการเกบ็เกีย่ว 

ได้นานข้ึน

คุณค่าและการใช้ประโยชน์

เกษตรกรมีทางเลอืกในการใช้พนัธ์ุพรกิพนัธุใ์หม่ทีเ่หมาะส�าหรบัการบรโิภคสด โดยใช้เป็นส่วนประกอบ 
และปรุงแต่งรสชาติอาหารไทย เช่น น�้าพริกกะปิ น�้าพริกอื่นๆ น�้าจิ้มซีฟู๊ด ย�าไทยต่างๆ ต้มย�า น�้าปลาพริก  
หรือเป็นผักเคียงกับอาหารว่างคาวหวาน เช่น สาคูไส้หมู ข้าวเกรียบปากหม้อ ข้าวขาหมู ฯลฯ

หน่วยงานรับผิดชอบ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

สถานะพันธุ์พืช ผ่านการรับรองตามขั้นตอนการรับรองพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตร  
 เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประเภทพันธุ์แนะน�า



68 พืชพันธุ์ดี พฤกษำรำชสดุดี เฉลิมพระบำรมีบรมรำชำภิเษก

ประวัติความเป็นมา

พรกิใหญ่พนัธุพ์จิติร 2 ได้จากการปรบัปรงุพนัธุ์ 
โดยวิธีการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์ พจ. 06  
กบัพรกิต่างประเทศรหสั 409 ในปี พ.ศ. 2540–2545  
ปลูกคัดเลือก เปรียบเทยีบพันธุกั์บพริกบางช้างทีเ่ป็น 
พริกพันธุ์พื้นเมือง และพริกพันธุ์การค้าของบริษัท 
ศรแดงและเจียไต๋ ทดสอบพันธุ ์ในแหล่งปลูกที ่
ศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร ศูนย์วิจัยพืชสวนหนองคาย  
และสถานีทดลองพืชสวนน่าน (หน่วยงานเดิม 
ในขณะนัน้) ในฤดูแล้งและฤดฝูน จากนัน้ทดสอบพันธ์ุ 
ในแปลงเกษตรกร ในปี พ.ศ. 2546 ที่จังหวัดแพร่  
นครสวรรค์ และเลย โดยเปรยีบเทยีบกบัพนัธุพ์ืน้เมอืง 
ทีเ่กษตรกรใช้อยู ่ปี พ.ศ. 2557–2558 ทดสอบพนัธ์ุ 
ในแปลงเกษตรกร ที่จังหวัดพิจิตร สุโขทัย และแพร่  
โดยเปรียบเทียบกับพันธุ์พื้นเมืองหรือพันธุ์การค้า 
ทีเ่กษตรกรปลูก ปี พ.ศ. 2559 ทดสอบพันธุใ์นแปลง
เกษตรกรทีจ่งัหวดันครสวรรค์ สุโขทยั และหนองคาย 
และในปี พ.ศ. 2560 ทดสอบพนัธ์ุในแปลงเกษตรกร 
จังหวัดสุโขทัย และอุทัยธานี ใช้พริกพันธุ ์การค้า 
ซ่ึงเป็นพริกลูกผสมเป็นพันธุ์เปรียบเทียบจนได้พริก

เพื่อการแปรรูปเป็นซอสพริกน�าเสนอขอรับรองพันธุ์
จากกรมวิชาการเกษตร

พริกใหญ่พันธุ์พิจิตร 2 
Chili Phichit 2



69พันธุ์พืชแนะน�ำ

ลักษณะเด่น

1. ให้ผลผลิต 2,174–2,926 กิโลกรัมต่อไร่ 

2. ต้นสูง 78.3 เซนติเมตร ท�าให้สะดวกต่อการเก็บเกี่ยว

3. ผลมีรูปร่างเรียวยาว ขนาดใหญ่ ผลยาว 11.7 เซนติเมตร เนื้อหนาเฉลี่ย 1.9 มิลลิเมตร สีแดงเข้ม 
 และเผ็ดน้อย โดยมีความเผ็ด 26,800 สโควิลล์ ตรงกับความต้องการของโรงงานผลิตซอสพริก

พื้นที่แนะน�า

 จังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ พิจิตร สุโขทัย แพร่ น่าน และเลย และพ้ืนที่อื่นๆ ท่ีมีภูมิอากาศ 
ใกล้เคียงกัน

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ากัด

ควรปลูกในฤดูหนาว เพ่ือให้ได้ผลที่มีขนาดใหญ่ สีแดงสด และในฤดูดังกล่าวจะมีการเข้าท�าลายของ 
แมลงศัตรูพืชน้อยกว่า

คุณค่าและการใช้ประโยชน์

เกษตรกรสามารถปลูกและเก็บเมล็ดพันธุ์พริกพันธุ์นี้เพื่อปลูกในรุ่นถัดไป แทนการใช้พันธุ์ลูกผสม 
ที่มีราคาแพงและต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ใหม่ทุกปี

หน่วยงานรับผิดชอบ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

สถานะพันธุ์พืช ผ่านการรับรองตามขั้นตอนการรับรองพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตร  

 เม่ือวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประเภทพันธุ์แนะน�า



70 พืชพันธุ์ดี พฤกษำรำชสดุดี เฉลิมพระบำรมีบรมรำชำภิเษก

มะเขือเทศสีดำพันธุ์ศรีสะเกษ 2 
Sida Tomato Si Sa Ket 2

ประวัติความเป็นมา

มะเขือเทศสีดาพันธุ ์ศรีสะเกษ 2 ได้จาก
การรวบรวมและคัดเลือกพันธุ ์มะเขือเทศสีดาที่มี 
ลักษณะเจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตสูง จากแหล่งปลูก 
ต่างๆ ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ

ภาคเหนอืของไทย จ�านวน 320 ตวัอย่าง ด�าเนนิการ 
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2554–2561 โดยปลกูและคัดเลอืกพันธ์ุ 
แบบสายพันธุ ์บริสุทธิ์ คัดพันธุ ์ท่ีมีลักษณะดีเด่น 

ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ หลังจากนั้น ท�าการ 
เปรียบเทียบและทดสอบพันธุ ์ที่ศูนย์วิจัยพืชสวน
ศรีสะเกษ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย และศูนย์วิจัย 
และพฒันาการเกษตรนครพนม คดัสายพนัธุท์ีป่รบัตวั  
ได้ดใีนแหล่งปลกูต่างๆ ได้สายพันธุท์ีมี่ลกัษณะดเีด่น  

น�าไปทดสอบในแปลงเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ  
เชียงราย และนครพนม ศึกษาการปรับตัวได ้ดี 
ในแหล่งปลูกและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรผู้ปลูก 

มากทีส่ดุจนได้สายพันธุด์นี�าเสนอขอรับรองพนัธุจ์าก
กรมวิชาการเกษตร ปี พ.ศ. 2562



71พันธุ์พืชแนะน�ำ

ลักษณะเด่น

1. ผลผลิตเฉลี่ยสูงถึง 6.62 ตันต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าพันธุ์ผสมเปิด ศก.1 ร้อยละ 23.51 

2. มีปริมาณวิตามินซีสูงถึง 43.3 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมของน�้าหนักตัวถูกละลาย ซ่ึงสูงกว่า 
 พันธุ์เปรียบเทียบ ศก.1 ร้อยละ 36.59 

3. มีปริมาณกรดที่ไทเทรตได้สูงถึงร้อยละ 0.93 ให้รสเปรี้ยวมากกว่าพันธุ ์เปรียบเทียบ ศก.1  
 ร้อยละ 32.86

พื้นที่แนะน�า

ปลูกได้ดีในเขตจังหวัดศรีสะเกษ เชียงราย และนครพนม และพ้ืนที่อื่นๆ ที่มีสภาพภูมิอากาศ 
และภูมิประเทศที่ใกล้เคียงกับจังหวัดดังกล่าว

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ากัด

ไม่ทนต่อสภาพน�้าขัง หรือพ้ืนที่ที่มีฝนตกชุก

คุณค่าและการใช้ประโยชน์

มะเขือเทศสีดาพันธุ์ศรีสะเกษ 2 เป็นเมล็ดพันธุ์ผสมเปิด ที่มีรสเปรี้ยว มีวิตามินซีสูงและผลผลิตสูง  
เหมาะส�าหรับแนะน�า ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกทั้งในครัวเรือน และเป็นการค้า อีกทั้งเกษตรกรสามารถ 
ผลิตเมล็ดพันธุ์ใช้ได้เอง ช่วยลดต้นทุนด้านเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกร เป็นการเพิ่มรายได้ที่ยั่งยืนให้เกษตรกร 
ต่อไป

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

สถานะพันธุ์พืช ผ่านการรับรองตามขั้นตอนการรับรองพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตร  
 เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประเภทพันธุ์แนะน�า
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มะละกอพันธุ์ศรีสะเกษ 1 
Papaya Si Sa Ket  1

ประวัติความเป็นมา

มะละกอพนัธุศ์รีสะเกษ 1 ได้จากการผสมข้าม 
ระหว ่างมะละกอพันธุ ์แท ้สร ้างลูกผสม (F

1
)  

ในระหว่างปี พ.ศ. 2543–2548 จ�านวน 11 คู่ผสม  

หลงัจากนัน้ได้เพาะเมล็ดลกูผสมช่ัวรุน่ที ่1 และน�าไป 
ปลูกคัดเลือกลูกผสม คลุมดอกเพื่อให้ผสมตัวเอง 
และเก็บเมล็ดพันธุ์ชั่วรุ่นที่ 2 ปี พ.ศ. 2550–2552  
ปลูกคัดเลือกมะละกอชั่วรุ ่นที่ 2 คัดเลือกต้นที่ม ี

ลักษณะดี จ�านวน 20 สายพันธุ ์ เก็บเมล็ดพันธุ ์
แยกต้นและน�ามาปลูกแบบต้นต่อแถว จนกระทั่งถึง 
ชั่วรุ่นที่ 5 สามารถคัดเลือกได้มะละกอสายพันธุ์ดี  

ในปี พ.ศ. 2555 จ�านวน 8 สายพันธุ ์ จึงได้น�า 
มะละกอสายพันธุ ์ดีเหล่านี้ไปปลูกเปรียบเทียบ
และทดสอบพันธุ ์ ในปี พ.ศ. 2557–2558 โดย 
ปลกูทดสอบใน 3 แหล่งปลกู ได้แก่ ศนูย์วจิยัพืชสวน 
ศรีสะเกษ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ และ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี พบว่า 
มะละกอพันธุ์ศรีสะเกษ 1 เป็นพันธุ์ใหม่ที่เหมาะสม 

ส�าหรบับรโิภคผลสกุและแปรรปู มกีารเจรญิเตบิโตด ี
และผลผลิตสูงกว่าพันธุ์แขกด�าศรีสะเกษซึ่งเป็น
พันธุ์เปรียบเทียบ
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ลักษณะเด่น

1. ผลผลิตเฉลี่ยสูง ให้ผลผลิต 30.8 กิโลกรัมต่อต้น สูงกว่าพันธุ์แขกด�าศรีสะเกษซึ่งเป็นพันธุ ์
 เปรียบเทียบร้อยละ 12 

2. ผลขนาดใหญ่ น�้าหนักผล 1.8 กิโลกรัม เนื้อหนา 3.34 เซนติเมตร เหมาะส�าหรับบริโภคสดและ 
 แปรรูป

พื้นที่แนะน�า

ปลูกได้ดีในพ้ืนที่ทั่วไปที่มีการปลูกมะละกอ โดยเฉพาะดินร่วนปนทราย 

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ากัด

ไม่เหมาะที่จะปลูกในพ้ืนที่ลุ่มต�่า ดินระบายน�้าไม่ดี

คุณค่าและการใช้ประโยชน์

มะละกอพนัธุศ์รสีะเกษ 1 เป็นมะละกอทีม่รีสชาตหิวาน เหมาะส�าหรบัให้เกษตรกรปลูกส�าหรบับริโภคสุก 
และส่งตลาดในประเทศ เนื้อหนาเฉลี่ย 3.34 เซนติเมตร เหมาะจะใช้ปลูกส�าหรับแปรรูปในโรงงานผลิต 
ผลไม้กระป๋อง เนื่องจากผลผลิตสูงข้ึน ท�าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และเกษตรกรสามารถผลิตเมล็ด
พันธุ์ใช้ได้เอง ท�าให้ลดต้นทุนการผลิต เป็นการเพิ่มรายได้ที่ย่ังยืนให้เกษตรกร

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

สถานะพันธุ์พืช ผ่านการรับรองตามขั้นตอนการรับรองพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตร  
 เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประเภทพันธุ์แนะน�า
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มะละกอฮอลแลนด์พันธุ์ศรีสะเกษ 
Holland Papaya Si Sa Ket

ประวัติความเป็นมา

ศูนย ์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษรวบรวมพันธุ ์ 
มะละกอฮอลแลนด์ ต้ังแต ่ป ี พ.ศ. 2553 จาก 
แหล่งปลูก 7 แหล่ง คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ล�าพูน สุโขทัย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ พัทลุง  
และตรัง น�ามาปลูกเป ็นแถวแถวละ 1 พันธุ ์  
เปรียบเทียบพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ได้ 25 สายพันธุ์  

แล้วช่วยผสมตัวเองและเก็บเก่ียวผลสุก น�ามาบ่ม 
เพื่อเก็บเมล็ดไปปลูกเพื่อเปรียบเทียบพันธุ ์และ 
คัดเลือกพันธุ์ต่อ ปี พ.ศ. 2554 ปลูกคัดเลือกพันธุ ์

ได้จ�านวน 25 สายพันธุ ์ คลุมช่อดอกและผสม 
ตัวเองแล้วเก็บเมล็ดพันธุ์ไปปลูกในปีถัดไป ท�าการ 
ทดสอบพนัธ์ุในแหล่งปลกูต่างๆ ในปี พ.ศ. 2557–2560  

จ�านวน 4 แหล่ง ดังนี้ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 
ศนูย์วจิยัพชืสวนตรงั ศนูย์วจิยัและพฒันาการเกษตร 
กาญจนบุรี และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
เชียงใหม่ คัดเลือกพันธุ์ตามเกณฑ์การคัดเลือกพันธุ ์
ได้ 1 สายพันธุ์ และปี พ.ศ. 2562 ได้สายพันธุ์ดี 

น�าเสนอขอรับรองพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตร



75พันธุ์พืชแนะน�ำ

ลักษณะเด่น

1. ผลผลิตสูง ให้ผลผลิตเฉลี่ย 44 กิโลกรัมต่อต้น สูงกว่าพันธุ์การค้า ร้อยละ 16.4

2. ต้นเตี้ย เก็บเกี่ยวสะดวก ความสูงถึงปลายยอด 126 เซนติเมตร สูงน้อยกว่าพันธุ์การค้าร้อยละ 18

3. เส้นผ่านศูนย์กลางล�าต้นใหญ่ แขง็แรง และสมดลุทีจ่ะรบัน�า้หนกัผลผลติได้มาก มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 
 ล�าต้น 5.1 เซนติเมตร ใหญ่กว่าพันธุ์การค้า ร้อยละ 7.8

4. เก็บเก่ียวผลผลิตเร็ว โดยเก็บเกี่ยวผลผลิตหลังจากปลูก 250 วัน เร็วกว่าพันธุ์การค้า 8 วัน

5. ความหนาเนื้อ เฉลี่ย 3 เซนติเมตร หนากว่าพันธุ์การค้า ร้อยละ 13.3

6. สีเนื้อสีส้มอมแดง สีเข้มกว่าพันธุ์การค้า

พื้นที่แนะน�า

1. ปลูกได้ทั่วไป ที่มีสภาพดินอุดมสมบูรณ์ ระบายน�้าได้ดี และมีแหล่งน�้าเพียงพอ

2. แนะน�าให้ปลูกหลุมละ 1–2 ต้น เพื่อคัดแยกเพศดอก

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ากัด

1. ไม่ควรปลูกในพื้นที่มีโรคไวรัสจุดวงแหวน และมะละกอตัดต่อพันธุกรรม จะท�าให้มะละกอท่ีปลูก 
 เป็นโรคและมีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม

2. ไม่ควรปลูกในที่ลุ่มต�่า หรือดินระบายน�้าเลว

คุณค่าและการใช้ประโยชน์

เกษตรกรมีทางเลือกในการใช้พันธุ์มะละกอฮอลแลนด์พันธุ์ใหม่ท่ีเป็นพันธุ์ผสมเปิด สามารถเก็บ 
เมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ในรุ่นต่อไปได้ พันธุ์หาได้ง่าย พันธุ์มีความคงตัวของพันธุกรรม และราคาเหมาะสม

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

สถานะพันธุ์พืช ผ่านการรับรองตามขั้นตอนการรับรองพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตร  
 เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประเภทพันธุ์แนะน�า
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ประวัติความเป็นมา

มันเทศพันธุ์สุโขทัย 1 เป็นลูกผสมระหว่าง
สายพันธุ์ พจ. 226–31 มีเนื้อสีเหลือง กับสายพันธุ ์ 

T101 มเีนือ้สส้ีม ทีป่รบัปรงุพนัธุโ์ดยน�าพนัธุม์นัเทศ 
ที่มีลักษณะดีต่างๆ ท้ังในและต่างประเทศมาผสม

ข้ามพันธุ ์ น�าเมล็ดลูกผสมมาเพาะเป็นต้น และ
ท�าการขยายจ�านวน น�ายอดไปปลูกและคัดเลือก 
สายพนัธุต์ามเกณฑ์ทีก่�าหนด คดัเลอืกและเปรยีบเทยีบ 
สายพันธุ์ในปี พ.ศ. 2554–2555 ในปี พ.ศ. 2557  
ปลูกทดสอบทีศ่นูย์วจิยัพชืสวนสโุขทยั ศนูย์วจิยัและ 
พัฒนาการเกษตรพิจิตร และศูนย์วิจัยเกษตรที่สูง 
เพชรบรูณ์ ทีม่สีภาพภมูปิระเทศและสภาพภมูอิากาศ 
ทีแ่ตกต่างกนั คัดเลอืกได้สายพนัธุด์เีด่น ในปี พ.ศ. 2558  

น�าสายพันธุ ์ดีเด่นไปทดสอบในแปลงเกษตรกรที ่
จงัหวดัสโุขทยั พจิิตร และเพชรบรูณ์ โดยทดสอบกบั
พันธุ์ท้องถิ่นของเกษตรกร ประเมินคุณภาพในการ 
บริโภค การยอมรับของผู้บริโภคและเกษตรกร จนได้ 

สายพนัธุดี์น�าเสนอขอรบัรองพนัธุจ์ากกรมวชิาการเกษตร

มันเทศพันธุ์สุโขทัย 1 
Sweet Potato Sukhothai 1
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ลักษณะดีเด่น

ให้ผลผลติสงูเฉลีย่ 3,884 กิโลกรมัต่อไร่ สีเนือ้เม่ือสกุสเีหลืองเข้ม เหนียวนุม่ ละเอียด รสชาตหิวานน้อย  
ผู้บริโภคและเกษตรกรยอมรับ มีคุณค่าทางโภชนาการให้พลังงานสูง โดยมีปริมาณคาร์โบไฮเดรต 33 กรัม 
และแคลอรี่ 136 กิโลแคลอร่ีต่อมันเทศ 100 กรัม

พื้นที่แนะน�า

สามารถปลูกได้ดีในดินร่วนทราย ทั้งในสภาพบนที่ราบสูงและที่ราบ โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือ 
ตอนล่างและภาคอื่นๆ ที่มีสภาพภูมิอากาศใกล้เคียงกัน

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ากัด

หลีกเลี่ยงการปลูกมันเทศในแหล่งที่มีการระบาดของด้วงงวงมันเทศ และการปลูกซ�้าที่เดิม การปลูก 
มันเทศในช่วงฤดูแล้งไม่ควรให้ดินในแปลงปลูกมีลักษณะแตกระแหง มีช่องว่างของดินเพราะท�าให้แมลงศัตรู 
มันเทศเข้าท�าลาย ดังนั้น ควรให้น�้ามันเทศในฤดูแล้ง และยังสามารถเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นได้อีกด้วย

คุณค่าและการใช้ประโยชน์

เกษตรกรมีทางเลือกในการใช้พันธุ์มันเทศที่มีผลผลิตสูง และเพิ่มช่องทางของตลาดบริโภคที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการโดยเฉพาะให้พลังงาน คาร์โบไฮเดรต และแคลอรี่สูง เพ่ือทดแทนอาหารให้พลังงานที่แปรรูป 

จากแป้งและน�้าตาลแบบอื่นๆ

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

สถานะพันธุ์พืช ผ่านการรับรองตามขั้นตอนการรับรองพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตร  
 เม่ือวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประเภทพันธุ์แนะน�า
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ประวัติความเป็นมา

มันเทศพันธุ์สุโขทัย 2 เป็นลูกผสมระหว่าง
สายพันธุ์ พจ.189–257 มีเนื้อสีม่วง กับสายพันธุ์  
FM37–LINIDOK–3 มเีนือ้สีเหลอืง ได้ปรบัปรุงพนัธ์ุ 

โดยน�าพันธุ์มันเทศที่มีลักษณะดีต่างๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศมาผสมข้ามพันธุ์ น�าเมล็ดลูกผสมมา 
เพาะเป็นต้น และท�าการขยายจ�านวน น�ายอดไปปลกู
และคัดเลือกสายพันธุ์ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด คัดเลือก
และเปรียบเทียบสายพันธุ์ในปี พ.ศ. 2554–2555  
ในปี พ.ศ. 2557 ปลกูทดสอบทีศ่นูย์วจิยัพชืสวนสโุขทยั  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร และศูนย์วิจัย 
เกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ ที่มีสภาพภูมิประเทศและ 
สภาพภูมอิากาศทีแ่ตกต่างกัน คดัเลือกได้สายพันธุดี์เด่น  

ในปี พ.ศ. 2558 น�าสายพันธุ ์ดี เด ่นไปทดสอบ 
ในแปลงเกษตรกรที่จังหวัดสุโขทัย พิจิตร และ
เพชรบรูณ์ โดยทดสอบกบัพนัธุท้์องถิน่ของเกษตรกร 
ประเมินคุณภาพในการบริโภค การยอมรับของ 

ผู ้บริโภคและเกษตรกร จนได้สายพันธุ์ดีน�าเสนอ
ขอรับรองพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตร

มันเทศพันธุ์สุโขทัย 2 
Sweet Potato Sukhothai 2
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ลักษณะดีเด่น

ให้ผลผลติเฉลีย่ 2,900 กโิลกรมัต่อไร่ สเีน้ือเมือ่สุกมสีีเหลืองอมส้ม เหนยีวนุม่ ละเอยีด รสชาตหิวาน 
มีคุณค่าทางโภชนาการ ให้พลังงานสูง โดยมีปริมาณคาร์โบไฮเดรต 31 กรัม แคลอรี่ 131 กิโลแคลอรี่ต่อ
มันเทศ 100 กรัม และสารเบต้าแคโรทีน 481 ไมโครกรัมต่อมันเทศ 100 กรัม

พื้นที่แนะน�า

สามารถปลูกได้ดีในดินร่วนทราย ทั้งในสภาพบนที่ราบสูงและที่ราบ โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือ 
ตอนล่างและภาคอื่นๆ ที่มีสภาพภูมิอากาศใกล้เคียงกัน

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ากัด

หลีกเลี่ยงการปลูกมันเทศในแหล่งที่มีการระบาดของด้วงงวงมันเทศ และการปลูกซ�้าที่เดิม การปลูก
มันเทศในช่วงฤดูแล้งไม่ควรให้ดินในแปลงปลูกมีลักษณะแตกระแหง มีช่องว่างของดินเพราะท�าให้แมลงศัตรู
มันเทศเข้าท�าลาย ดังนั้น ควรให้น�้ามันเทศในฤดูแล้ง และยังสามารถเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นได้อีกด้วย

คุณค่าและการใช้ประโยชน์

เกษตรกรมีทางเลือกในการใช้พันธุ์มันเทศพันธุ์ใหม่ที่มีผลผลิตสูง และเพ่ิมช่องทางของตลาดบริโภค
ที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้พลังงาน คาร์โบไฮเดรต และแคลอรี่สูง เพื่อทดแทนอาหารให้พลังงานท่ีแปรรูป

จากแป้งและน�้าตาลแบบอ่ืนๆ รวมทั้งสารเบต้าแคโรทีนสูงที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย มีบทบาทส�าคัญใน
การรักษาสุขภาพและเพ่ิมระบบภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรง

หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

สถานะพันธุ์พืช ผ่านการรับรองตามขั้นตอนการรับรองพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตร  
 เม่ือวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประเภทพันธุ์แนะน�า
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สับปะรดพันธุ์เพชรบุรี 2 
Pineapple Phetchaburi 2

ประวัติความเป็นมา

สับปะรดพันธุ์เพชรบุรี 2 เป็นสายต้นที่ได้รับ 
จากประเทศออสเตรเลียเม่ือ 21 เมษายน 2533  
เป็นสับปะรดกลุ่ม Smooth Cayenne ซึ่งได้รับมา 

ในครั้งแรกจ�านวน 4 สายต้น ได้แก่ Clone 8  
Clone 10  Clone 13 และ Clone 30 เม่ือทดลอง 
ปลกูทีส่ถานทีดลองพชืสวนเพชรบรีุ พบว่า Clone 10  
ผลเป็นทรงกระบอก ตาตื้น และแกนเล็กเหมาะ 

ส�าหรับการน�าไปแปรรูป จึงขยายพันธุ ์ด ้วยการ 
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแล้วปลูกเป็นพื้นที่ใหญ่เพื่อศึกษา
การปรับตัวในสภาพแวดล้อมพร้อมกับคัดเลือกต้น
ที่มีลักษณะผิดปกติออกให้คงเหลือเฉพาะต้นที่มี 
ลกัษณะตรงตามพนัธุ ์จากนัน้ปี พ.ศ. 2544–2547  

ด�าเนินการปลูกเปรียบเทียบกับพันธุ ์ป ัตตาเวีย  
และนางแล ที่ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัย 
การผลิตเพชรบรีุ ปี พ.ศ. 2554–2562 ทดสอบพนัธ์ุ 
ในแหล่งปลูก ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร 
เพชรบุรี และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง  

และปี พ.ศ. 2562 ได้สายพนัธุด์นี�าเสนอขอรบัรองพนัธุ ์
จากกรมวิชาการเกษตร
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ลักษณะเด่น

1. อัตราส่วนน�้าหนักเนื้อ : น�้าหนักผลเฉลี่ย 0.29 สูงกว่าพันธุ์ปัตตาเวียร้อยละ 26

2. แกนเล็กเส้นผ่านศูนย์กลางแกน 2.17–2.87 เซนติเมตร เล็กกว่าพันธุ์ปัตตาเวียร้อยละ 13.3–15.3

3. ผลทรงกระบอก Canning ratio 0.93–0.99 เหมาะส�าหรับการบรรจุกระป๋อง

4. ความหวานเฉลี่ย 13.9–17.9 องศาบริกซ์ หวานกว่าพันธุ์ปัตตาเวีย 14.4 องศาบริกซ์

5. ตาต้ืน ความลึกตาเฉลี่ย 0.73–0.81 เซนติเมตร

6. ผลผลิตเทียบเท่ากับพันธุ์ปัตตาเวียซึ่งเป็นพันธุ์เปรียบเทียบ

พื้นที่แนะน�า

เหมาะส�าหรับปลูกในพ้ืนที่ที่มีการผลิตสับปะรดทั่วไป

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ากัด

ควรมีการบริหารจัดการศัตรูโรคเห่ียวสับปะรด แช่หน่อพันธุ ์ด ้วยสารป้องกันก�าจัดเพลี้ยแป้ง 
พาหะน�าโรคเหี่ยวสับปะรดก่อนปลูก และใช้หน่อจากแหล่งที่ไม่พบโรคเหี่ยวสับปะรดระบาด

คุณค่าและการใช้ประโยชน์

ส�าหรับแปรรูปเป็นสับปะรดกระป๋อง

หน่วยงานรับผิดชอบ ศนูย์วจิยัและพฒันาการเกษตรเพชรบรุ ีส�านกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 5  
 กรมวิชาการเกษตร

สถานะพันธุ์พืช ผ่านการรับรองตามขั้นตอนการรับรองพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตร  
 เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประเภทพันธุ์แนะน�า



พัน
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พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน



84 พืชพันธุ์ดี พฤกษาราชสดุดี เฉลิมพระบารมีบรมราชาภิเษก

ประวัติความเป็นมา

แก้วกาญจนาพันธุ์เกลียวทอง เป็นพันธุ์
ที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการผสมพันธุ์ 
ระหว่างแก้วกาญจนาพันธุ์คฑาทอง ซึ่งเป็นพันธุ์แม่ 

กับแก้วกาญจนาพันธุ์ลิ้นกระทิง ซ่ึงเป็นพันธุ์พ่อ น�าเมล็ด 
มาเพาะขยายพันธ์ุ เมือ่ปี พ.ศ. 2559 ซึง่การเพาะเมล็ดชุดนี้ 
ได้คัดเลือกต้นที่มีลักษณะเด่น คือ ต้นตั้ง ก้านใบสีขาว  
ใบมีลายสีเขียวและสีเขียวอ่อน เส้นกลางใบสีเขียวอ่อน 

จ�านวน 1 ต้น จึงได้ขยายจ�านวนด้วยการแยกหน่อ  
เพือ่ประเมนิความดีเด่น ลกัษณะประจ�าพันธุ ์ความคงตวั 
และความสม�่าเสมอของพันธุ์

แก้วกาญจนาพันธุ์เกลียวทอง
Aglaonema Glieow Thong
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ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ล�าต้น ล�าต้นตั้งตรง ทรงพุ่มกว้างประมาณ 34.5 เซนติเมตร สูงประมาณ 37 เซนติเมตร

ใบ ใบเด่ียว เรียงรอบต้น รูปรี ปลายแหลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบบิด ใบอ่อน วัดใบที่ 3  
 จากยอด กว้างประมาณ 8.5–9 เซนติเมตร ยาวประมาณ 21.5–24 เซนติเมตร  
 ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้ม ลายด่างสีเขียว และสีเขียวอ่อน ผิวใบด้านล่างสีเขียว  
 ลายด่างเห็นไม่ชัดเหมือนแผ่นใบด้านบน เส้นกลางใบสีเขียวอ่อน และบริเวณข้าง 
 เป ็นพ้ืนที่ประมาณ 1 ใน 3 ของความกว ้างแผ ่นใบ ก ้านใบ กว ้างประมาณ  
 0.5–0.7 เซนติเมตร ยาวประมาณ 8–9 เซนติเมตร สีขาว ใบเต็มวัยรูปรีถึง 
 รูปไข่ ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบบิด กว้างประมาณ 7.0–7.5 เซนติเมตร  
 ยาวประมาณ 17.5–19 เซนติเมตร ผิวใบด้านบนสีเขียวเข ้ม ลายด่างสีเขียว  
 และสีเขียวอ่อน ผิวใบด้านล่างสีเขียว ลายด่างเห็นไม่ชัดเหมือนแผ่นใบด้านบน  
 เส้นกลางใบสีเขียวอ่อน และบริเวณข้างของเส้นกลางใบสีขาวถึงสีขาวอมเหลืองอ่อน  
 ก้านใบ กว้างประมาณ 1 เซนติเมตร สีขาว

ลักษณะเด่น

1. เป็นพันธุ์ที่แผ่นใบมีลายด่างสีเขียวและสีเขียวอ่อน สวยงาม

2. แผ่นใบมีลักษณะบิด

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ นายไพรัช เอกลัคนารัตน์  13/1 หมู่ 6 ซอยหนองบัวแดง 
 ต�าบลตาขัน อ�าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120

สถานะพันธุ์พืช  พันธุ ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ ์พืช พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดย 
 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

 ออกหนังสือ ร.พ.2 เลขที่ 1423/2562 วันที่ 30 มกราคม 2562
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ประวัติความเป็นมา

ข้าวพันธุ์ภูพาน 1 เป็นข้าวเหนียว 
ไวต่อช่วงแสง ที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์
โดยวิธีการผสมพันธุ ์ระหว่าง ข้าวพันธุ ์ 
BKN 6721 ซึ่งเป็นพันธุ์แม่ กับข้าวพันธุ์ 
กข6 ซึ่งเป ็นพันธุ ์พ ่อ ในปี พ.ศ. 2521  
ที่สถานีทดลองข้าวบางเขน (หน่วยงานเดิม 

ในขณะน้ัน) แล้วน�าไปคัดเลือกได้สายพันธุ์  
BKNLR78015–R–R–PSL–3–1  
ทีส่ถานีทดลองข้าวพษิณโุลก (หน่วยงานเดมิ 

ในขณะน้ัน) น�ามาปลกูทีศู่นย์ศกึษาการพฒันา 
ภู พ าน อัน เนื่ อ งมาจากพระร าชด� า ริ  
จงัหวดัสกลนคร เม่ือปี พ.ศ. 2530 ทดสอบ 
และขยายผล ในพื้นที่แปลงเกษตรกร  
2 ครั้ ง เมื่อป ี พ.ศ. 2532 ที่แปลงของ 

นายบรรจง กิ่งพรมภู บ้านนานกเค้า ต�าบล
ห้วยยาง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสกลนคร และ 
ปี พ.ศ. 2533 ท่ีแปลงของนายเหลือ นามเสนา  

บ้านกลาง ต�าบลด่าน อ�าเภอโคกศรสีพุรรณ  
จังหวัดสกลนคร ปี พ.ศ. 2542 น�าพันธุ์ไป 
กระจายต่อทีบ้่านหนองแคน ต�าบลหนองแคน  
อ� า เ ภอด งหลว ง  จั ง ห วั ด มุ ก ด าหา ร 
จนกระทั่งปี พ.ศ. 2550 มีการน�าไปปลูกที่
บ้านดอนยาง ต�าบลดงชน บ้านเหล่าปอแดง  
ต�าบลเหล่าปอแดง อ�าเภอเมืองสกลนคร  

ข้าวพันธุ์ภูพาน 1
Rice Phuphan 1

จังหวัดสกลนคร งานศึกษาและพัฒนาด้านข้าว ศูนย์ศึกษา 
การพฒันาภูพานอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิจงัหวัดสกลนคร  
ซึง่รบัผดิชอบโดยศนูย์วจิยัข้าวสกลนคร กองวจิยัและพฒันาข้าว  
กรมการข้าว ที่ปลูกทดสอบและคัดเลือก จนสายพันธุ์ข้าว 

มคีวามสม�า่เสมอ ข้าวพนัธุด์งักล่าวเหมาะส�าหรบัปลกูในพืน้ท่ี
นาน�้าฝน สภาพนาลุ่ม พื้นที่ที่มีปัญหาข้าวล้ม จึงขยายผล 
ให้เกษตรกรในหมู ่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน 

อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ และเครือข่าย น�าพันธุ์ไปปลูก
ทดสอบในพ้ืนทีซ่ึง่เกษตรกรมกีารยอมรบั ข้าวเหนยีวสายพนัธุ์  
BKNLR78015–R–R–PSL–3–1 (ภูพาน 1)
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ลักษณะประจ�ำพันธุ์/ลักษณะทำงพฤกษศำสตร์

ล�ำต้น	 ทรงกอแผ่	ล�ำต้นแข็งแรง	ควำมสูงของต้นวัดถึงปลำยรวง	135	เซนติเมตร	 เส้นผ่ำน 
	 ศูนย์กลำงของล�ำต้น	3–4	มิลลิเมตร	ปล้องสีเขียว

ใบ	 ใบเดี่ยว	รูปแถบ	มุมปลำยใบตั้งปำนกลำง	ปลำยใบแหลม	ขอบใบเรียบ	แผ่นใบมีขน	 
	 กำบใบสีเขียว	ลิ้นใบสีขำว	ปลำยแยกสองแฉก	หูใบสีเหลืองอ่อน	ใบสีเขียว	ข้อต่อใบ 
	 สีเขียวอ่อน	มุมใบธงตั้งตรง	ใบแก่ช้ำ

ดอก	 ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง	จ�ำนวนรวงต่อกอ	9	รวง	รวงค่อนข้ำงแน่น	กำรแตกระแง ้
	 ปำนกลำง	คอรวงสั้น	 กลีบรองดอก	ดอกย่อย	2	ดอกล่ำงที่ลดรูปเหลือเฉพำะ 
	 กำบล่ำง	สั้น	ขนำดน้อยว่ำ	2	มิลลิเมตร	สีฟำง	ยอดเกสรเพศเมียสีขำว	

ผล/เมล็ด	 ระยะเก็บเก่ียว	รวงยำว	24–26	เซนติเมตร	เปลือกเมล็ดหรือกำบล่ำงและกำบบน	 
	 สีน�้ำตำล	ขนสั้น	ไม่มีหำง	ปลำยสีขำว	ข ้ำวเปลือกกว้ำง	2.76	มิลลิเมตร	ยำว	 
	 10.03	มิลลิเมตร	หนำ	2	มิลลิเมตร	ข้ำวกล้อง	รูปร่ำงเรียวยำว	กวำ้ง	2.14	มิลลิเมตร	 
	 ยำว	7.17	มิลลิเมตร	หนำ	1.86	มิลลิเมตร	ข้ำวสำรมีลักษณะขุ่น	น�้ำหนักข้ำวเปลือก	 
	 1,000	เมลด็	27.8	กรมั	จ�ำนวนเมล็ดดีต่อรวง	150	เมล็ด	กำรตดิเมล็ด	82	เปอร์เซน็ต์

ลักษณะเด่น

1.	 เป็นข้ำวเหนียวไวต่อช่วงแสง	ผลผลิตสูง	กอตั้งตรง	ล�ำต้นแข็งแรง	ใบสีเขียว	กำรแก่ของใบช้ำ

2.	 ข้ำวกล้องสีขำวขุ ่น	 เมล็ดยำวเรียว	 คุณภำพกำรสีดีมำก	 ควำมคงตัวของแป้งสุกเป็นประเภท 
	 แป้งสุกอ่อน	มีอุณหภูมิแป้งสุกต�่ำ	คุณภำพกำรหุงต้ม	และรับประทำนดี	โดยข้ำวสำรนึ่งสุกนุ่ม

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ	 กรมกำรข้ำว

สถำนะพันธุ์พืช		 พันธุ ์พืชข้ึนทะเบียน	ตำมพระรำชบัญญัติพันธุ ์พืช	พ.ศ.	2518	แก้ไขเพ่ิมเติมโดย 
	 พระรำชบัญญัติพันธุ์พืช	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2535

	 ออกหนังสือ	ร.พ.2	เลขที่	1424/2562	วันที่	8	กุมภำพันธ์	2562
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ประวัติความเป็นมา

คีนัวพันธุ ์แดงห้วยต้ม เป็นพันธุ ์ที่ได ้จาก 
การปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการคัดเลือกพันธุ์ จากคีนัว 
พันธุ ์  Moradas ซ่ึงได ้ รับความอนุเคราะห์เ ช้ือ 
พันธุกรรมจากสถาบันแหล่งพันธุกรรมแห่งชาติชิลี  
โดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และสถานเอกอคัรราชทตูชลิ ี

ประจ�าประเทศไทย คีนัวเป็นพืชผสมตัวเอง ปลูก
ทดสอบและคัดเลือกพันธุ์ตามวิธีการคัดเลือกรวม 
ระหว่างปี พ.ศ. 2556–2559 ปลูกทดสอบและ 

คัดเลือก จ�านวน 4 ชั่วรุ่น ใน 3 แหล่ง ได้แก่ สถานี
เกษตรหลวงปางดะ อ�าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม อ�าเภอลี้  
จังหวัดล�าพูน และศูนย ์พัฒนาโครงการหลวง 
หนองเขียว อ�าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
ทดสอบภายใต้สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่ 
แตกต่างกัน เพื่อประเมินความสามารถในการเจริญ
เติบโต บันทึกลักษณะการเจริญเติบโต การปรับตัว 
ต่อสภาพแวดล้อมของประเทศไทย การจัดการ 
ปัจจัยการผลิต ปริมาณและคุณภาพผลผลิตจาก 

ทั้งพื้นท่ีราบและพ้ืนที่สูง จนประสบความส�าเร็จ 
ในการปลกูทดสอบในแง่ของการคัดเลอืกพันธุภ์ายใต้ 
สภาพแวดล้อมของประเทศไทย หลังจากนั้น  

คณะวิจัยได้น�าผลการวิจัยด้านการผลิต ขยายผลไป
สู่การส่งเสริมเกษตรกรในพ้ืนที่มูลนิธิโครงการหลวง 
ผลิตเมล็ดคีนัวต้นแบบเชิงพาณิชย์ ผลจาการศึกษา
วจิยั พบว่า เกษตรกรมคีวามสนใจเข้าร่วมผลิตเมล็ด

คีนัวเชิงพาณิชย์จ�านวนมาก

คีนัวพันธุ์แดงห้วยต้ม 
Quinoa Red Huay-tom
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ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ล�าต้น ล�าต้นตั้งตรง สูงประมาณ 120–150 เซนติเมตร สีแดงอมม่วง ล�าต้นเป็นเหลี่ยม มีสัน

ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่ถึงรูปใบหอกสั้น ปลายแหลม โคนสอบ ขอบหยัก มีขนปกคลุม

ดอก ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ออกเป็นกระจุกที่ยอด หรือซอกใบ ใบประดับสีแดงอมม่วง  
 ดอกย่อยมีจ�านวนมาก ไม่มีก้านดอกย่อย 

ผล/เมล็ด ผลแบบผลแห้งเมล็ดล่อน รูปกลมแบน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 มิลลิเมตร  
 สีน�้าตาลแดง

ลักษณะเด่น

1. อายุการเก็บเก่ียว 95–120 วัน 

2. ปริมาณผลผลิต 170 กิโลกรัมต่อไร่ 

3. น�้าหนัก 1,000 เมล็ด เท่ากับ 2.91 กรัม

4. ใช้บริโภคเมล็ดคล้ายกับกลุ่มธัญพืช มีคุณค่าทางอาหารสูง เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน  
 วิตามิน และแร่ธาตุต่างๆ อีกทั้งยังมีกรดอะมิโนที่จ�าเป็นต่อร่างกาย เหมาะส�าหรับเป็นแหล่ง 
 โปรตีนทดแทน ส�าหรับบุคคลท่ีเป็นโรคแพ้โปรตีนจากสัตว์ หรือธัญพืชบางชนิด 

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ มูลนิธิโครงการหลวง

สถานะพันธุ์พืช พันธุ ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ ์พืช พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดย 
 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

 ออกหนังสือ ร.พ.2 เลขที่ 1420/2562 วันที่ 3 มกราคม 2562
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ประวัติความเป็นมา

คีนัวพันธุ ์เหลืองปางดะ เป็นพันธุ์ที่ได้จาก 
การปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการคัดเลือกพันธุ์ จากคีนัว 
พันธุ ์  Verdes ซ่ึงได ้ รับความอนุเคราะห ์ เ ช้ือ 
พันธุกรรมจากสถาบันแหล่งพันธุกรรมแห่งชาติชิลี  
โดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และสถานเอกอคัรราชทตูชลิ ี

ประจ�าประเทศไทย คีนัวเป็นพืชผสมตัวเอง ปลูก
ทดสอบและคัดเลือกพันธุ์ตามวิธีการคัดเลือกรวม 
ระหว่างปี พ.ศ. 2556–2559 ปลูกทดสอบและ 

คัดเลือก จ�านวน 4 ชั่วรุ่น ใน 3 แหล่ง ได้แก่ สถาน ี
เกษตรหลวงปางดะ อ�าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม อ�าเภอลี้  
จังหวัดล�าพูน และศูนย ์พัฒนาโครงการหลวง 
หนองเขียว อ�าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
ทดสอบภายใต้สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่ 
แตกต่างกัน เพื่อประเมินความสามารถในการเจริญ 
เติบโต บันทึกลักษณะการเจริญเติบโต การปรับตัว 
ต่อสภาพแวดล้อมของประเทศไทย การจัดการ 
ปัจจัยการผลิต ปริมาณและคุณภาพผลผลิตจาก 

ทั้งพื้นท่ีราบและพ้ืนที่สูง จนประสบความส�าเร็จ 
ในการปลกูทดสอบในแง่ของการคัดเลอืกพันธุภ์ายใต้ 
สภาพแวดล้อมของประเทศไทย หลังจากนั้น  

คณะวิจัยได้น�าผลการวิจัยด้านการผลิต ขยายผลไป
สู่การส่งเสริมเกษตรกรในพ้ืนที่มูลนิธิโครงการหลวง 
ผลิตเมล็ดคีนัวต้นแบบเชิงพาณิชย์ ผลจาการศึกษา
วจิยั พบว่า เกษตรกรมคีวามสนใจเข้าร่วมผลิตเมล็ด

คีนัวเชิงพาณิชย์จ�านวนมาก

คีนัวพันธุ์เหลืองปางดะ 
Quinoa Yellow Pang-da
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ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ล�าต้น ล�าต้นต้ังตรง สูงจากพื้นดินประมาณ 120–150 เซนติเมตร สีเหลืองเขียว ล�าต้น 
 เป็นเหล่ียม มีสัน

ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่ถึงรูปใบหอกสั้น ปลายแหลม โคนสอบ ขอบหยัก มีขนปกคลุม

ดอก ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ออกเป็นกระจุกที่ยอด หรือซอกใบ ใบประดับสีเหลืองเขียว  
 ดอกย่อยจ�านวนมาก ไม่มีก้านดอกย่อย 

ผล/เมล็ด ผลแบบผลแห้งเมล็ดล่อน รูปกลมแบน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 มิลลิเมตร  
 สีขาวเหลือง

ลักษณะเด่น

1. อายุการเก็บเก่ียว 95–120 วัน 

2. ปริมาณผลผลิต 200 กิโลกรัมต่อไร่ 

3. น�้าหนัก 1,000 เมล็ด เท่ากับ 2.85 กรัม

4. ใช้บริโภคเมล็ดคล้ายกับกลุ่มธัญพืช มีคุณค่าทางอาหารสูง เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน  
 วิตามิน และแร่ธาตุต่างๆ อีกทั้งยังมีกรดอะมิโนที่จ�าเป็นต่อร่างกาย เหมาะส�าหรับเป็นแหล่ง 
 โปรตีนทดแทน ส�าหรับบุคคลท่ีเป็นโรคแพ้โปรตีนจากสัตว์ หรือธัญพืชบางชนิด

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ มูลนิธิโครงการหลวง

สถานะพันธุ์พืช  พันธุ์พืชข้ึนทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดย 
 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

 ออกหนังสือ ร.พ.2 เลขที่ 1421/2562 วันที่ 3 มกราคม 2562



92 พืชพันธุ์ดี พฤกษาราชสดุดี เฉลิมพระบารมีบรมราชาภิเษก

ประวัติความเป็นมา

แตงกวาพันธุ ์ เอช1–2–31–24– 
1–บี เป็นพันธุ์ที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ 
โดยวิธีการผสมพันธุ์ระหว่าง แตงกวาพันธุ์  
gy.0650035 ซึ่งเป็นพันธุ ์แม่ ที่มีการ 
แสดงออกของเพศดอกเฉพาะดอกเพศเมีย  
กับแตงกวาพันธุ ์  herma.84 ซึ่ ง เป ็น 
พนัธ์ุพ่อ ทีม่กีารแสดงออกของเพศดอกแบบ 

สมบูรณ์เพศ คณะท�างานประกอบด้วย 
ผู ้ ช ่วยศาสตราจารย ์ฉันทนา วิชรัตน ์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง 

และอาจารย์ทวีป เสนค�าวงศ์ ด�าเนินการ
ปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549–2560  
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่  
ในโครงการการพัฒนาสายพันธุ ์แตงกวา
ดอกสมบูรณ์เพศ มีวัตถุประสงค ์ เ พ่ือ 
ให้เป็นแตงกวาที่มีลักษณะการแสดงออก
ของเพศดอกแบบสมบูรณ์เพศ และมี

ลักษณะทางการเกษตรที่ดี ส�าหรับเป็น 

แตงกวาพันธุ์เอช1-2-31-24-1-บี
Cucumber H1-2-31-24-1-B

สายพันธุ ์พ่อในการสร้างลูกผสมที่มีลักษณะดอกเพศเมีย 
คงที่ ด�าเนินการปรับปรุงพันธุ์โดยการผสมระหว่างแตงกวา
พันธุ์ gy.0650035 กับแตงกวาพันธุ์ herma.84 แล้ว 
คัดเลือกลักษณะที่ต ้องการจ�านวน 8 ช่ัวรุ ่น [F8(19 x 
(F3(gy.0650035 x herma.84)–23–32–53))–08–132–
3–2–31–24–1–B] จนกระทั่งได้แตงกวาที่มีการแสดง 
เพศดอกแบบดอกสมบูรณ์เพศ



93พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน

ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ล�าต้น ไม้เลื้อย ยาวประมาณ 2.5 เมตร มีมือเกาะพยุงล�าต้น ล�าต้นเป็นเหลี่ยม มีขนสีขาว  
 มีก่ิงแขนง

ใบ ใบเด่ียว เรียงสลับ รูปทรงสามเหลี่ยมมนใหญ่ มีแฉกใหญ่ 3–5 แฉก กว ้าง  
 19.09 เซนติเมตร ยาว 19.96 เซนติเมตร ขอบใบฟันเล่ือย ใบสีเขียวเข้ม แผ่นใบ 
 มีลักษณะเป็นคลื่น โคนใบรูปติ่งหู มีขนปกคลุม

ดอก ดอกเด่ียว ออกตามซอกใบ ดอกสมบรูณ์เพศ กลีบดอกสเีหลอืง 5 กลีบ โคนเชือ่มตดิกัน  
 เกสรเพศผู ้ สีเหลือง รังไข่ใต้วงกลีบ มีขน ยอดเกสรเพศเมีย แยกเป็น 3 แฉก  
 เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.23 เซนติเมตร ก้านดอกมีขนปกคลุม

ผล ผลเดี่ยว ผลแบบแตง รูปสอบเรียวที่ขั้วผล กว้าง 4.2 เซนติเมตร ยาว 9.07 เซนติเมตร  
 น�้าหนักผลเฉลี่ย 57.75 กรัม ขั้วผลสอบเรียว บริเวณใกล้ขั้วผลสีเขียวเข้ม ปลายผล 
 มนถึงแบนราบ สีเขียวอ่อน มีแถบสีขาว ไม่มีไขบนผิวผล ผิวผลไม่มันวาว มีหนาม 
 สีขาว ไม่ขม

เมล็ด รูปทรงรี กว้างเฉล่ีย 3.25 มิลลิเมตร ยาวเฉล่ีย 9.84 มิลลิเมตร น�้าหนักเมล็ดแห้ง  
 2.73 กรัมต่อ 100 เมล็ด

ลักษณะเด่น

เป็นแตงกวาที่มีการสร้างดอกสมบูรณ์เพศเพื่อใช้เป็นพันธุ์พ่อในการสร้างพันธุ์ลูกผสม 

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ 
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สถานะพันธุ์พืช  พันธุ ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ ์พืช พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดย 
 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

 ออกหนังสือ ร.พ.2 เลขที่ 1425/2562 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562



94 พืชพันธุ์ดี พฤกษาราชสดุดี เฉลิมพระบารมีบรมราชาภิเษก

แตงกวาพันธุ์เอช1-2-31-24-17-บี
Cucumber H1-2-31-24-17-B

ประวัติความเป็นมา

แตงกวาพันธุ ์ เอช1–2–31–24– 
17–บี เป็นพันธุ์ท่ีได้จากการปรับปรุงพันธุ์
โดยวิธีการผสมพันธุ์ระหว่าง แตงกวาพันธุ์ 
gy.0650035 ซึ่งเป็นพันธุ ์แม่ ที่มีการ 
แสดงออกของเพศดอกเฉพาะดอกเพศเมีย  
กับแตงกวาพันธุ ์  herma.84 ซึ่ ง เป ็น 
พนัธ์ุพ่อ ทีม่กีารแสดงออกของเพศดอกแบบ 

สมบูรณ์เพศ คณะท�างานประกอบด้วย 
ผู ้ ช ่วยศาสตราจารย ์ฉันทนา วิชรัตน ์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง 

และอาจารย์ทวีป เสนค�าวงศ์ ด�าเนินการ
ปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549–2560  
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่  
ในโครงการการพัฒนาสายพันธุ ์แตงกวา
ดอกสมบูรณ์เพศ มีวัตถุประสงค ์ เ พ่ือ 
ให้เป็นแตงกวาที่มีลักษณะการแสดงออก
ของเพศดอกแบบสมบูรณ์เพศ และมี

ลักษณะทางการเกษตรที่ดี ส�าหรับเป็น 

สายพันธุ ์พ่อในการสร้างลูกผสมที่มีลักษณะดอกเพศเมีย 

คงท่ี ด�าเนินการปรับปรุงพันธุ์โดยการผสมระหว่างแตงกวา
พันธุ์ gy.0650035 กับแตงกวาพันธุ์ herma.84 แล้ว 
คัดเลือกลักษณะที่ต ้องการจ�านวน 8 ช่ัวรุ ่น [F8(19 x 
(F3(gy.0650035 x herma.84)–23–32–53))–08–132–
3–2–31–24–17–B] จนกระทั่งได้แตงกวาที่มีการแสดง 
เพศดอกแบบดอกสมบูรณ์เพศ



95พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน

ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ล�าต้น ไม้เล้ือย ยาวประมาณ 2.5 เมตร มมีอืเกาะพยุงล�าต้น ล�าต้นเป็นเหลีย่ม มขีน มก่ิีงแขนง

ใบ ใบเด่ียว เรียงสลับ รูปทรงสามเหลี่ยมมนใหญ่ มีแฉกใหญ่ 3–5 แฉก กว ้าง  
 19.3 เซนติเมตร ยาว 19.97 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบเป็นติ่งหู ขอบใบ 
 จักฟันเลื่อย ใบสีเขียวเข้ม แผ่นใบเป็นคลื่น มีขนปกคลุม 

ดอก ดอกเด่ียว ออกตามซอกใบ ดอกสมบูรณ์เพศ กลีบดอกสีเหลือง 5 กลีบ โคนเช่ือมตดิกนั  
 เกสรเพศผู ้ สีเหลือง รังไข่ใต้วงกลีบ มีขน ยอดเกสรเพศเมีย แยกเป็น 3 แฉก  
 เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.57 เซนติเมตร ก้านดอกมีขนปกคลุม

ผล ผลเด่ียว ผลแบบแตง รปูสอบเรยีวทีข่ัว้ผล กว้าง 4.33 เซนตเิมตร ยาว 10.8 เซนตเิมตร  
 น�า้หนกัผลเฉลีย่ 60.2 กรมั ขัว้ผล สอบเรยีว บริเวณใกล้ข้ัวผลสเีขยีวเข้ม ปลายผล มน  
 สีเขียวอ่อน มีแถบสี ไม่มีไขบนผิวผล มีหนามสีขาว

เมล็ด เมล็ดรูปทรงรี กว้างเฉล่ีย 3.44 มิลลิเมตร ยาวเฉล่ีย 9.22 มิลลิเมตร น�้าหนัก 

 เมล็ดแห้ง 2.38 กรัม ต่อ 100 เมล็ด

ลักษณะเด่น

เป็นแตงกวาที่มีการสร้างดอกสมบูรณ์เพศเพื่อใช้เป็นพันธุ์พ่อในการสร้างพันธุ์ลูกผสม

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ 
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สถานะพันธุ์พืช  พันธุ ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ ์พืช พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดย 

 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

 ออกหนังสือ ร.พ.2 เลขที่ 1426/2562 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
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แตงกวาพันธุ์เอช1-2-31-30-17-บี
Cucumber H1-2-31-30-17-B

ประวัติความเป็นมา

แตงกวาพันธุ ์ เอช1–2–31–30– 
17–บี เป็นพันธุ์ที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์
โดยวิธีการผสมพันธุ์ระหว่าง แตงกวาพันธุ์  
gy.0650035 ซึ่งเป็นพันธุ ์แม่ ที่มีการ 
แสดงออกของเพศดอกเฉพาะดอกเพศเมีย  
กับแตงกวาพันธุ ์  herma.84 ซึ่ ง เป ็น 
พนัธ์ุพ่อ ทีม่กีารแสดงออกของเพศดอกแบบ 

สมบูรณ์เพศ คณะท�างานประกอบด้วย 
ผู ้ ช ่วยศาสตราจารย ์ฉันทนา วิชรัตน ์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง 

และอาจารย์ทวีป เสนค�าวงศ์ ด�าเนินการ
ปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549–2560  
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่  
ในโครงการการพัฒนาสายพันธุ ์แตงกวา
ดอกสมบูรณ์เพศ มีวัตถุประสงค ์ เ พ่ือ 
ให้เป็นแตงกวาที่มีลักษณะการแสดงออก
ของเพศดอกแบบสมบูรณ์เพศ และมี

ลักษณะทางการเกษตรที่ดี ส�าหรับเป็น

สายพันธุ ์พ่อในการสร้างลูกผสมที่มีลักษณะดอกเพศเมีย
คงท่ี ด�าเนินการปรับปรุงพันธุ์โดยการผสมระหว่างแตงกวา
พันธุ์ gy.0650035 กับแตงกวาพันธุ์ herma.84 แล้ว
คัดเลือกลักษณะที่ต ้องการจ�านวน 8 ช่ัวรุ ่น [F8(19 x 
(F3(gy.0650035 x herma.84)–23–32–53))–08–132–
3–2–31–30–17–B] จนกระทั่งได้แตงกวาที่มีการแสดง 
เพศดอกแบบดอกสมบูรณ์เพศ



97พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน

ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ล�าต้น ไม้เลื้อย ความยาวประมาณ 2.5 เมตร มีมือเกาะพยุงล�าต้น ล�าต้นเป็นเหลี่ยม  
 มีขนปกคลุม มีก่ิงแขนง

ใบ ใบเด่ียว เรียงสลับ รูปทรงสามเหลี่ยมมนใหญ่ มีแฉกใหญ่ 3–5 แฉก กว ้าง  
 19.73 เซนติเมตร ยาว 20.12 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบเป็นติ่งหู ขอบใบ 
 จักฟันเลื่อย ใบสีเขียวเข้ม แผ่นใบเป็นคลื่น มีขนปกคลุม

ดอก ดอกเด่ียว ออกตามซอกใบ ดอกสมบูรณ์เพศ กลีบดอกสีเหลือง 5 กลีบ โคนเช่ือมตดิกนั  
 เกสรเพศผู ้ สีเหลือง รังไข่ใต้วงกลีบ มีขน ยอดเกสรเพศเมีย แยกเป็น 3 แฉก  
 เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.34 เซนติเมตร ก้านดอกมีขนปกคลุม

ผล ผลเดีย่ว ผลแบบแตง รปูสอบเรียวทีข่ัว้ผล กว้าง 4.05 เซนตเิมตร ยาว 9.75 เซนตเิมตร  
 น�้าหนักผลเฉลี่ย 46.25 กรัม ขั้วผลสอบเรียว บริเวณใกล้ขั้วผลสีเขียว ปลายผล มน  
 สีเขียว มีแถบสีขาว ไม่มีไขบนผิวผล มีหนามสีขาว

เมล็ด เมล็ดรูปทรงรี กว้างเฉล่ีย 3.48 มิลลิเมตร ยาวเฉล่ีย 9.76 มิลลิเมตร น�้าหนัก 
 เมล็ดแห้ง 2.21 กรัมต่อ 100 เมล็ด

ลักษณะเด่น

เป็นแตงกวาที่มีการสร้างดอกสมบูรณ์เพศเพื่อใช้เป็นพันธุ์พ่อในการสร้างพันธุ์ลูกผสม

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ 
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สถานะพันธุ์พืช  พันธุ ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ ์พืช พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดย 
 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

 ออกหนังสือ ร.พ.2 เลขที่ 1427/2562 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562



98 พืชพันธุ์ดี พฤกษาราชสดุดี เฉลิมพระบารมีบรมราชาภิเษก

แตงกวาพันธุ์เอช1-2-31-30-25-บี
Cucumber H1-2-31-30-25-B

ประวัติความเป็นมา

แตงกวาพันธุ ์ เอช1–2–31–30– 
25–บี เป็นพันธุ์ที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์
โดยวิธีการผสมพันธุ์ระหว่าง แตงกวาพันธุ์ 
gy.0650035 ซึ่งเป็นพันธุ ์แม่ ที่มีการ 
แสดงออกของเพศดอกเฉพาะดอกเพศเมีย  
กับแตงกวาพันธุ ์  herma.84 ซึ่ ง เป ็น 
พนัธ์ุพ่อ ทีม่กีารแสดงออกของเพศดอกแบบ 

สมบูรณ์เพศ คณะท�างานประกอบด้วย 
ผู ้ ช ่วยศาสตราจารย ์ฉันทนา วิชรัตน ์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง 

และอาจารย์ทวีป เสนค�าวงศ์ ด�าเนินการ
ปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549–2560  
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่  
ในโครงการการพัฒนาสายพันธุ ์แตงกวา
ดอกสมบูรณ์เพศ มีวัตถุประสงค ์ เ พ่ือ 
ให้เป็นแตงกวาที่มีลักษณะการแสดงออก
ของเพศดอกแบบสมบูรณ์เพศ และมี

ลักษณะทางการเกษตรที่ดี ส�าหรับเป็น 

สายพันธุ ์พ่อในการสร้างลูกผสมที่มีลักษณะดอกเพศเมีย

คงท่ี ด�าเนินการปรับปรุงพันธุ์โดยการผสมระหว่างแตงกวา

พันธุ์ gy.0650035 กับแตงกวาพันธุ์ herma.84 แล้ว
คัดเลือกลักษณะที่ต ้องการจ�านวน 8 ช่ัวรุ ่น [F8(19 x 
(F3(gy.0650035 x herma.84)–23–32–53))–08–132–
3–2–31–30–25–B] จนกระทั่งได้แตงกวาที่มีการแสดง 
เพศดอกแบบดอกสมบูรณ์เพศ



99พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน

ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ล�าต้น ไม้เลื้อย ยาวประมาณ 2.5 เมตร มีมือเกาะพยุงล�าต้น ล�าต้นเป็นเหลี่ยม มีขนสีขาว 
 ปกคลุม มีก่ิงแขนง

ใบ ใบเด่ียว เรียงสลับ รูปทรงสามเหลี่ยมมนใหญ่ มีแฉกใหญ่ 3–5 แฉก กว ้าง  
 19.53 เซนติเมตร ยาว 20.07 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบเป็นติ่งหู ขอบใบ 
 จักฟันเลื่อย ใบสีเขียวเข้ม แผ่นใบเป็นคลื่น มีขนปกคลุม

ดอก ดอกเด่ียว ออกตามซอกใบ ดอกสมบูรณ์เพศ กลีบดอกสีเหลือง 5 กลีบ โคนเช่ือมตดิกนั  
 เกสรเพศผู ้ สีเหลือง รังไข่ใต้วงกลีบ มีขน ยอดเกสรเพศเมีย แยกเป็น 3 แฉก  
 เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.19 เซนติเมตร ก้านดอกมีขนปกคลุม

ผล ผลเดีย่ว ผลแบบแตง รปูสอบเรียวทีข่ัว้ผล กว้าง 4.05 เซนตเิมตร ยาว 9.75 เซนตเิมตร  
 น�้าหนักผลเฉลี่ย 42 กรัม ข้ัวผลสอบเรียว บริเวณใกล้ข้ัวผลสีเขียว ปลายผลมน  
 สีเขียวอ่อน มีแถบสีขาว ไม่มีไขบนผิวผล มีหนามสีขาว

เมล็ด เมล็ดรูปทรงรี กว้างเฉล่ีย 3.42 มิลลิเมตร ยาวเฉล่ีย 9.55 มิลลิเมตร น�้าหนัก 
 เมล็ดแห้ง 2.39 กรัมต่อ 100 เมล็ด

ลักษณะเด่น

เป็นแตงกวาที่มีการสร้างดอกสมบูรณ์เพศเพื่อใช้เป็นพันธุ์พ่อในการสร้างพันธุ์ลูกผสม

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ 
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สถานะพันธุ์พืช  พันธุ ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ ์พืช พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดย 
 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

 ออกหนังสือ ร.พ.2 เลขที่ 1428/2562 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562



100 พืชพันธุ์ดี พฤกษาราชสดุดี เฉลิมพระบารมีบรมราชาภิเษก

แตงกวาพันธุ์เอช1-10-34-18-1-บี
Cucumber H1-10-34-18-1-B

ประวัติความเป็นมา

แตงกวาพันธุ์เอช1–10–34–18– 
1–บี เป็นพันธุ์ที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ 
โดยวิธีการผสมพันธุ์ระหว่าง แตงกวาพันธุ์ 
gy.0650035 ซึ่งเป็นพันธุ ์แม่ ที่มีการ 
แสดงออกของเพศดอกเฉพาะดอกเพศเมีย  
กับแตงกวาพันธุ ์  herma.84 ซึ่ ง เป ็น 
พนัธ์ุพ่อ ทีม่กีารแสดงออกของเพศดอกแบบ 

สมบูรณ์เพศ คณะท�างานประกอบด้วย 
ผู ้ ช ่วยศาสตราจารย ์ฉันทนา วิชรัตน ์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง 

และอาจารย์ทวีป เสนค�าวงศ์ ด�าเนินการ
ปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549–2560  
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่  
ในโครงการการพัฒนาสายพันธุ ์แตงกวา
ดอกสมบูรณ์เพศ มีวัตถุประสงค ์ เ พ่ือ 
ให้เป็นแตงกวาที่มีลักษณะการแสดงออก
ของเพศดอกแบบสมบูรณ์เพศ และมี

ลักษณะทางการเกษตรที่ดี ส�าหรับเป็น 

สายพันธุ ์พ่อในการสร้างลูกผสมที่มีลักษณะดอกเพศเมีย

คงท่ี ด�าเนินการปรับปรุงพันธุ์โดยการผสมระหว่างแตงกวา

พันธุ์ gy.0650035 กับแตงกวาพันธุ์ herma.84 แล้ว 
คัดเลือกลักษณะที่ต ้องการจ�านวน 8 ช่ัวรุ ่น [F8(19 x 
(F3(gy.0650035 x herma.84)–23–32–53))–08–132–
3–10–34–18–1–B] จนกระทั่งได้แตงกวาที่มีการแสดง 
เพศดอกแบบดอกสมบูรณ์เพศ



101พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน

ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ล�าต้น ไม้เลื้อย ยาวประมาณ 2 เมตร มีมือเกาะพยุงล�าต้น ล�าต้นเป็นเหลี่ยม มีขนปกคลุม  
 มีก่ิงแขนง

ใบ ใบเด่ียว เรียงสลับ รูปทรงสามเหลี่ยมมนใหญ่ มีแฉกใหญ่ 3–5 แฉก กว ้าง  
 21.15 เซนติเมตร ยาว 22.67 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบรูปหัวใจ ขอบใบ 
 จักฟันเลื่อย ใบสีเขียวเข้ม แผ่นใบเป็นคลื่น มีขนปกคลุม 

ดอก ดอกเด่ียว ออกตามซอกใบ ดอกสมบูรณ์เพศ กลีบดอกสีเหลือง 5 กลีบ โคนเช่ือมตดิกนั  
 เกสรเพศผู ้ สีเหลือง รังไข่ใต้วงกลีบ มีขน ยอดเกสรเพศเมีย แยกเป็น 3 แฉก  
 เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.87 เซนติเมตร ก้านดอกมีขนปกคลุม

ผล ผลเดี่ยว ผลแบบแตง ผลรูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 4.26 เซนติเมตร ยาว  
 9.33 เซนติเมตร น�า้หนักผลเฉลี่ย 46.15 กรัม ขั้วผลมน บริเวณใกล้ขั้วผลสีเขียวเข้ม  
 ปลายผล มน สีเขียว มีแถบสีขาว ไม่มีไขบนผิวผล มีหนามสีขาว

เมล็ด เมล็ดรูปทรงรี กว้างเฉลี่ย 3.5 มิลลิเมตร ยาวเฉลี่ย 7.03 มิลลิเมตร น�้าหนัก 
 เมล็ดแห้ง 28 กรัมต่อ 100 เมล็ด

ลักษณะเด่น

เป็นแตงกวาที่มีการสร้างดอกสมบูรณ์เพศเพื่อใช้เป็นพันธุ์พ่อในการสร้างพันธุ์ลูกผสม

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ 
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สถานะพันธุ์พืช  พันธุ ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ ์พืช พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดย 
 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

 ออกหนังสือ ร.พ.2 เลขที่ 1429/2562 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562



102 พืชพันธุ์ดี พฤกษาราชสดุดี เฉลิมพระบารมีบรมราชาภิเษก

แตงกวาพันธุ์เอช3-50-51-11-1-21
Cucumber H3-50-51-11-1-21

ประวัติความเป็นมา

แตงกวาพันธุ์เอช3–50–51–11– 
1–21 เป็นพันธุ์ที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์
โดยวิธีการผสมพันธุ์ระหว่าง แตงกวาพันธุ์ 
gy.0650035 ซึ่งเป็นพันธุ ์แม่ ที่มีการ 
แสดงออกของเพศดอกเฉพาะดอกเพศเมีย  
กับแตงกวาพันธุ ์  herma.84 ซึ่ ง เป ็น 
พนัธ์ุพ่อ ทีม่กีารแสดงออกของเพศดอกแบบ 

สมบูรณ์เพศ คณะท�างานประกอบด้วย 
ผู ้ ช ่วยศาสตราจารย ์ฉันทนา วิชรัตน ์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง 

และอาจารย์ทวีป เสนค�าวงศ์ ด�าเนินการ
ปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549–2560  
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่  
ในโครงการการพัฒนาสายพันธุ ์แตงกวา
ดอกสมบูรณ์เพศ มีวัตถุประสงค ์ เ พ่ือ 
ให้เป็นแตงกวาที่มีลักษณะการแสดงออก
ของเพศดอกแบบสมบูรณ์เพศ และมี

ลักษณะทางการเกษตรที่ดี ส�าหรับเป็น 

สายพันธุ ์พ่อในการสร้างลูกผสมที่มีลักษณะดอกเพศเมีย 

คงท่ี ด�าเนินการปรับปรุงพันธุ์โดยการผสมระหว่างแตงกวา 
พันธุ์ gy.0650035 กับแตงกวาพันธุ์ herma.84 แล้ว 

คัดเลือกลักษณะที่ต ้องการจ�านวน 8 ช่ัวรุ ่น [F8(18 x  
(F3(gy.0650035 x hema.84)–23–32–49))–24–73–
1–50–51–11–1–21] จนกระทั่งได้แตงกวาที่มีการแสดง
เพศดอกแบบดอกสมบูรณ์เพศ



103พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน

ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ล�าต้น ไม้เลื้อย ยางประมาณ 2.5 เมตร มีมือเกาะพยุงล�าต้น ล�าต้นเป็นเหลี่ยม มีขนปกคลุม  
 มีก่ิงแขนง

ใบ ใบเด่ียว เรียงสลับ รูปทรงสามเหลี่ยมมนใหญ่ มีแฉกใหญ่ 3–5 แฉก กว ้าง  
 19.49 เซนติเมตร ยาว 20.42 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบรูปหัวใจ ขอบใบ 
 จักฟันเลื่อย ใบสีเขียวเข้ม แผ่นใบเป็นคลื่น มีขนปกคลุม

ดอก ดอกเด่ียว ออกตามซอกใบ ดอกสมบูรณ์เพศ กลีบดอกสีเหลือง 5 กลีบ โคนเช่ือมตดิกนั  
 เกสรเพศผู ้ สีเหลือง รังไข่ใต้วงกลีบ มีขน ยอดเกสรเพศเมีย แยกเป็น 3 แฉก  
 เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.15 เซนติเมตร ก้านดอกมีขนปกคลุม

ผล ผลเดี่ยว ผลแบบแตง ผลรูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 3.59 เซนติเมตร ยาว  
 9.01 เซนติเมตร น�้าหนักผลเฉล่ีย 30 กรัม ขั้วผลแบนราบ บริเวณใกล้ขั้วผล 
 สีเขียวเข้ม ปลายผลมน สีเขียว มีแถบสีขาว ไม่มีไขบนผิวผล มีหนามสีขาว

เมล็ด เมล็ดรูปทรงรี กว้างเฉล่ีย 3.54 มิลลิเมตร ยาวเฉลี่ย 9.78 มิลลิเมตร น�้าหนัก 
 เมล็ดแห้ง 3.07 กรัมต่อ 100 เมล็ด

ลักษณะเด่น

เป็นแตงกวาที่มีการสร้างดอกสมบูรณ์เพศเพื่อใช้เป็นพันธุ์พ่อในการสร้างพันธุ์ลูกผสม

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ 
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สถานะพันธุ์พืช  พันธุ์พืชข้ึนทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดย 
 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

 ออกหนังสือ ร.พ.2 เลขที่ 1430/2562 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562



104 พืชพันธุ์ดี พฤกษาราชสดุดี เฉลิมพระบารมีบรมราชาภิเษก

แตงกวาพันธุ์เอช4-48-15-2-2-บี
Cucumber H4-48-15-2-2-B

ประวัติความเป็นมา

แตงกวาพันธุ ์ เอช4–48–15–2– 
2–บี เป็นพันธุ์ที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์
โดยวิธีการผสมพันธุ์ระหว่าง แตงกวาพันธุ์ 
gy.0650035 ซึ่งเป็นพันธุ ์แม่ ที่มีการ 
แสดงออกของเพศดอกเฉพาะดอกเพศเมีย  
กับแตงกวาพันธุ ์  herma.84 ซึ่ ง เป ็น 
พนัธ์ุพ่อ ทีม่กีารแสดงออกของเพศดอกแบบ 

สมบูรณ์เพศ คณะท�างานประกอบด้วย 
ผู ้ ช ่วยศาสตราจารย ์ฉันทนา วิชรัตน ์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง 

และอาจารย์ทวีป เสนค�าวงศ์ ด�าเนินการ
ปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549–2560  
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่  
ในโครงการการพัฒนาสายพันธุ ์แตงกวา
ดอกสมบูรณ์เพศ มีวัตถุประสงค ์ เ พ่ือ 
ให้เป็นแตงกวาที่มีลักษณะการแสดงออก
ของเพศดอกแบบสมบูรณ์เพศ และมี

ลักษณะทางการเกษตรที่ดี ส�าหรับเป็น 

สายพันธุ ์พ่อในการสร้างลูกผสมที่มีลักษณะดอกเพศเมีย

คงท่ี ด�าเนินการปรับปรุงพันธุ์โดยการผสมระหว่างแตงกวา
พันธุ์ gy.0650035 กับแตงกวาพันธุ์ herma.84 แล้ว
คัดเลือกลักษณะที่ต ้องการจ�านวน 8 ช่ัวรุ ่น [F8(18 x 
(F3(gy.0650035 x herma.84)–23–32–49))–24–80–
1–48–15–2–2–B] จนกระทั่งได้แตงกวาที่มีการแสดง 
เพศดอกแบบดอกสมบูรณ์เพศ



105พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน

ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ล�าต้น ไม้เลื้อย มีความยาวประมาณ 2.5 เมตร มีมือเกาะพยุงล�าต้น ล�าต้นเป็นเหลี่ยม  
 มีขนปกคลุม มีก่ิงแขนง

ใบ ใบเด่ียว เรียงสลับ รูปทรงสามเหลี่ยมมนใหญ่ มีแฉกใหญ่ 3–5 แฉก กว ้าง  
 16.34 เซนติเมตร ยาว 16.87 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบรูปหัวใจ ขอบใบ 
 จักฟันเลื่อย ใบสีเขียวเข้ม แผ่นใบเรียบ มีขนปกคลุม

ดอก ดอกเด่ียว ออกตามซอกใบ ดอกสมบูรณ์เพศ กลีบดอกสีเหลือง 5 กลีบ โคนเช่ือมตดิกนั  
 เกสรเพศผู ้ สีเหลือง รังไข่ใต้วงกลีบ มีขน ยอดเกสรเพศเมีย แยกเป็น 3 แฉก  
 เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.31 เซนติเมตร ก้านดอกมีขนขึ้นปกคลุม

ผล ผลเดี่ยว ผลแบบแตง ผลรูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 4.45 เซนติเมตร ยาว  
 9.46 เซนติเมตร น�้าหนักผลเฉลี่ย 65.5 กรัม ขั้วผลแบนราบ บริเวณใกล้ขั้วผล 
 สีเขียวเข้ม ปลายผลมน สีเขียวอ่อน มีแถบสีขาว ไม่มีไขบนผิวผล มีหนามสีขาว

เมล็ด เมล็ดรูปทรงรี กว้างเฉลี่ย 3.66 มิลลิเมตร ยาวเฉลี่ย 9.86 มิลลิเมตร น�้าหนัก 
 เมล็ดแห้ง 2.73 กรัมต่อ 100 เมล็ด

ลักษณะเด่น

เป็นแตงกวาที่มีการสร้างดอกสมบูรณ์เพศเพื่อใช้เป็นพันธุ์พ่อในการสร้างพันธุ์ลูกผสม

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ 
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สถานะพันธุ์พืช  พันธุ ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ ์พืช พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดย 
 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

 ออกหนังสือ ร.พ.2 เลขที่ 1431/2562 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
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ประวัติความเป็นมา

ทุเรียนพันธุ ์พวงพกา เป็นพันธุ ์ที่เกิดจาก
เมล็ดทุเรียนไม่ทราบพันธุ์ ในพื้นที่สวนผลไม้ของ 
นางพวงพกา ยินสูตร เกษตรกรชาวสวนผลไม้ 

ต�าบลแสนตุ ้ง อ�าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เมื่อ
ประมาณปี พ.ศ. 2538 ในขณะนั้นทุเรียนพันธุ์นี้ 
พบเป็นต้นอ่อนในสวนผลไม้ซึ่งมีเงาะพันธุ์โรงเรียน  
เจรญิเตบิโตอยูด้่วย ในขณะทีส่วนใกล้เคียงมกีารปลูก 
ทเุรยีนพนัธุช์ะน ีพนัธุก์บตาท้วม และพนัธุช์ายมะไฟ  
จึงสันนิษฐานว่า อาจเกิดจากการกินทุเรียนแล้วทิ้ง 
เมล็ดไว้ จนกระทั่งทุเรียนพันธุ์ดังกล่าวเจริญเติบโต  
ได้ติดตาม สังเกต และประเมินการเจริญเติบโตของ
ทุเรียนพันธุ์น้ี ในปี พ.ศ. 2557 ทุเรียนได้ออกดอก 
และติดผล ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 พบว่ามีลักษณะ 
ทีแ่ตกต่างจากพนัธ์ุอืน่ จงึได้เสนอขอข้ึนทะเบยีนพนัธุ์
จากกรมวิชาการเกษตร

ทุเรียนพันธุ์พวงพกา
Durian Phuang Phaka
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ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ราก ต้นแม่่ที่ได้จากการเพาะเมล็ด มีระบบรากแก้ว

ต้น ทรงพุ่มแผ่กว้าง ก่ิงท�ามุมตั้งฉากกับล�าต้น

ใบ ใบเด่ียว เรียงสลับ รูปรี กว้าง 4–6.2 เซนติเมตร ยาว 11.5–17.3 เซนติเมตร  
 ปลายใบเรยีวแหลม โคนใบรปูล่ิม ขอบใบเรยีบ แผ่นใบเป็นคล่ืนเล็กน้อย สีเขยีวเป็นมัน  
 ก้านใบยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร

ดอก ช่อดอกแบบช่อเชิงหล่ัน ดอกออกตามล�าต้นและก่ิง ดอกตูมรูปไข่ ปลายดอกแหลม  
 กลีบดอกสีขาว เกสรเพศผู้จ�านวนมาก

ผล ผลเดี่ยว รูปรี กว้างประมาณ 19 เซนติเมตร ยาวประมาณ 23 เซนติเมตร ร่องพูตื้น  
 ปลายผลแหลม โคนผลแหลม หนามแหลม ยาวปานกลาง หนามตรง สีผลเขียวอมเทา  
 เนื้อสีเหลืองเข้ม ปริมาณน�้าในเนื้อน้อย ก้านผลยาว 4.5–6.5 เซนติเมตร น�้าหนักผล  
 1.5–3.5 กิโลกรัม

เมล็ด เมล็ดรูปขอบขนาน กว้าง 2.7–4.1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3.6–4.6 เซนติเมตร  
 หนาประมาณ 1.4–2.6 เซนติเมตร เมล็ดสีน�้าตาลเข้ม

ลักษณะเด่น

1. ผลรูปค่อนข้างรี ปลายผลแหลม

2. เนื้อละเอียด สีเหลืองเข้ม รสหวานปานกลาง มีกลิ่นหอมอ่อน มีเส้นใยน้อย  

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ นางพวงพกา ยินสูตร  74 หมู่ 3 ต�าบลแสนตุ้ง  

 อ�าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23150

สถานะพันธุ์พืช พันธุ ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ ์พืช พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดย 
 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

 ออกหนังสือ ร.พ.2 เลขที่ 1480/2562 วันที่ 23 กรกฎาคม 2562
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ประวัติความเป็นมา

ทุเรียนพันธุ์แสวงทองชัย เป็นพันธุ์ที่ได้จาก 
การปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการคัดเลือก ในสวนทุเรียน 

ของนายธงชัย กุลชล ต�าบลแสลง อ�าเภอเมือง  

จังหวัดจันทบุรี เม่ือปี พ.ศ. 2537 โดยน�ากิ่งพันธ์ุ 
ทเุรยีนพนัธุพ์วงมณี และพนัธุช์ะนี จากเรอืนเพาะช�า 
ในต�าบลคลองนารายณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  
มาปลูกภายในสวน แต่ปลูกไประยะหนึ่งยอดของ
ต้นทุเรียนเกิดหัก ต้นตอจากการเพาะเมล็ดทุเรียน 
ไม่ทราบพันธุ์ จึงแตกยอดใหม่ขึ้นมา ซึ่งได้ปล่อยให ้
ต ้นเจริญเติบโตจนกระทั่งออกดอกและติดผล 
ครั้งแรกประมาณปี พ.ศ. 2551 ต่อมาในปี พ.ศ.  
2557 นายธงชัย กุลชล ได้พบว่าคุณภาพเนื้อของ 
ทุเรียนพันธุ์น้ี มีลักษณะดี และประเมินความคงตัว 

ของลกัษณะประจ�าพันธุเ์พ่ิมเตมิอีก 5 ปี จึงได้เสนอ 
ขอข้ึนทะเบียนพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตร

ทุเรียนพันธุ์แสวงทองชัย
Durian Sawaeng Thong Chai
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ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ราก ต้นแม่่ที่ได้จากการเพาะเมล็ด ติดตา หรือเสียบยอด มีระบบรากแก้ว 

ล�าต้น ทรงพุ่มรูปสามเหลี่ยม ยอดแหลม กิ่งก้านท�ามุมเกือบตั้งฉากกับล�าต้น

ใบ ใบเด่ียว เรียงเวียนสลับ รูปขอบขนาน กว้างประมาณ 3.8 เซนติเมตร ยาวประมาณ  
 11.8 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบค่อนข้างมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบ 
 เป็นคล่ืนเล็กน้อย สีเขียวเป็นมัน เส้นกลางใบด้านล่างไม่เป็นเหลี่ยม ก้านใบยาว 
 ประมาณ 1.6 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.3 เซนติเมตร

ดอก ช่อดอกแบบช่อเชิงหลั่น ดอกออกตามล�าต้นและกิ่ง ดอกตูมรูปไข่ ปลายดอกแหลม  
 กลีบดอกสีขาว เกสรเพศผู้จ�านวนมาก

ผล ผลเดี่ยว รูปค่อนข้างกลม กว้างประมาณ 15.5–21.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ  
 14.7–18.5 เซนติเมตร ฐานผลกลม ปลายผลค่อนข้างมน มี 5 พู ร่องพูลึกปานกลาง  
 เปลือกสีเทาอมเขียวอ่อน เปลือกหนาประมาณ 1 เซนติเมตร หนามค่อนข้างสั้น  

 และหนาแน่นปานกลาง หนามแบบนูนปลายแหลมบริเวณกลางพู และแบบแหลม 
 บริเวณร่องพู เส้นผ่านศูนย์กลางก้านพูประมาณ 1.9 เซนติเมตร ยาวประมาณ  
 5 เซนติเมตร รอยต่อขั้วผลนูนน้อย อายุเก็บเก่ียวมากกว่าพันธุ์พวงมณีประมาณ  
 10 วัน เนื้อละเอียดพอควร สี เหลืองเข ้ม หนาประมาณ 1–2.2 เซนติเมตร  
 น�้าหนักผล 1–1.4 กิโลกรัม

เมล็ด เมล็ดรูปรี กว ้างประมาณ 3 เซนติ เมตร ยาวประมาณ 6.5 เซนติ เมตร หนา 
 ประมาณ 3 เซนติเมตร เมล็ดสีน�้าตาลเข้ม

ลักษณะเด่น

1. มีผลขนาดเลก็ ซึง่มคีวามแตกต่างจากพันธ์ุพวงมณทีีป่ลูกในสวนเดียวกัน คอื อายุเก็บเก่ียวมากกว่า
พันธุ์พวงมณีประมาณ 10 วัน ผลกลมกว่าและมีขนาดเล็กกว่า 

2. เนื้อละเอียด สีเหลืองเข้ม รสชาติมันน�าหวาน รสมันเป็นครีม เยื่อหุ้มเนื้อเหนียว มีเส้นใยมากกว่า
ทุเรียนพันธุ์พวงมณีเล็กน้อย  

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ นายธงชัย กุลชล  12/1 หมู่ 9 ต�าบลแสลง  
 อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

สถานะพันธุ์พืช  พันธุ ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ ์พืช พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดย 
 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

 ออกหนังสือ ร.พ.2 เลขที่ 1438/2562 วันที่ 17 เมษายน 2562



110 พืชพันธุ์ดี พฤกษาราชสดุดี เฉลิมพระบารมีบรมราชาภิเษก

ประวัติความเป็นมา

ปาล์มน�้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 8 เป็นพันธุ์ลูกผสม 
หรอืปาล์มน�า้มนัคู่ผสมหมายเลข 17 ทีไ่ด้จากการผสมข้าม 
ระหว่างปาล์มน�้ามันพันธุ์ 67/521D กลุ่ม Deli Dura  

ซึ่ งเป ็นพันธุ ์แม ่ กับปาล ์มน�้ามันพันธุ ์  112/427T  
กลุ่ม Yangambi ซ่ึงเป็นพันธุ์พ่อ โดยพันธุ์ 67/521D  
เป ็นพันธุ ์ ที่ ได ้จากการคัด เลือกต ้นจากสายพันธุ ์ 
C2120:184D โดยการผสมตัวเอง และพันธุ ์112/427T  
ได้จากคัดเลือกต้นจากสายพันธุ์ C9023:73T โดยการ 
ผสมตัวเอง เม่ือปี พ.ศ. 2544 ต่อมาปลูกทดสอบคู่ผสม 

หมายเลข 17 ทีศ่นูย์วจิยัปาล์มน�า้มันสรุาษฎร์ธาน ีระหว่าง 
ปี พ.ศ. 2547–2554 ร่วมกับคู่ผสมอ่ืนๆ อีกจ�านวน  
7 คูผ่สม โดยมปีาล์มน�า้มนัพันธุส์รุาษฎร์ธาน ี1  2 และ 3  
เป็นพันธุ ์เปรียบเทียบ ทดสอบคู่ผสมภายใต้โครงการ 

ปรบัปรงุพนัธุป์าล์มน�า้มนั รอบที ่2 ด�าเนนิการโดยวิธีการ 
คัดเลือกแบบวงจรสลับ และคัดเลือกเป็นพันธุ์ลูกผสมที่มี 

ลักษณะดีเด่นและเสนอเป็นพันธุ์แนะน�า ซ่ึงกรมวิชาการ 
เกษตรได้รับรองพันธุ์พืชเป็นประเภทพันธุ์แนะน�าแล้ว  
เมือ่วนัที ่19 กมุภาพนัธ์ 2556 ให้ชือ่ว่าปาล์มน�า้มนัพันธ์ุ 
สุราษฎร ์ธานี 8 ต ่อมา ป ี พ.ศ. 2562 จึงเสนอขอ 
ขึ้นทะเบียนพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตร

ปาล์มน�้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 8
Oil Palm Suratthani 8



111พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน

ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ล�าต้น ล�าต้นตั้งตรง สูงปานกลาง มีการเจริญเติบโตโดยตายอดอย่างเดียว 

ใบ ใบประกอบแบบขนนกหนึง่ช้ัน ยาวเฉล่ีย 527.3 เซนตเิมตร ความยาวทางใบปานกลาง  
 ทางใบสีเขียว

ผล ทะลายทรงกลม หนามส้ัน ความหนาแน่นของหนามน้อย ก้านทะลายส้ัน จ�านวน 
 ทะลายต่อต้นเฉลี่ยเมื่ออายุ 7 ปี 14.8 ทะลาย น�้าหนักทะลายเฉล่ีย 16 กิโลกรัม  
 ผลรูปทรงรีถึงรูปทรงไข่กลับ น�้าหนักผลเฉล่ียเมื่ออายุ 7 ปี 13.7 กรัม เปลือกผลหนา  
 กะลาบาง เนื้อในหนา ผลดิบสีด�า ผลสุกสีแดง

ลักษณะเด่น

1. ทะลายสดเฉล่ีย 3.54 ตันต ่อไร ่ต ่อป ี หรือให ้ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ยเมื่ออายุ 4–7 ป ี  
 3.59 ตันต่อไร่ต่อปี และให้ผลผลิตทะลายสดเฉล่ียเมื่ออายุ 3–11 ปี 4.26 ตันต่อไร่ต่อปี 

2. ลักษณะผลมีเนื้อในหนาและกะลาบาง เปลือกนอกสดต่อผลเมื่ออายุ 7 ปี 82.4 เปอร์เซ็นต์  
 กะลาต่อผลเม่ืออายุ 7 ปี 8.9 เปอร์เซ็นต์ เนื้อในต่อผลเฉลี่ย 10.1 เปอร์เซ็นต์ 

3. เปอร์เซ็นต์น�้ามันดิบต่อทะลายเฉลี่ย 24.8 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 12.7 เปอร์เซ็นต์  
 ผลผลิตน�้ามันดิบ 878.7 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี  

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ กรมวิชาการเกษตร

สถานะพันธุ์พืช  พันธุ ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ ์พืช พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดย 
 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

 ออกหนังสือ ร.พ.2 เลขที่ 1432/2562 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562



112 พืชพันธุ์ดี พฤกษาราชสดุดี เฉลิมพระบารมีบรมราชาภิเษก

ประวัติความเป็นมา

ปาล์มน�้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 9 เป็นพันธุ์ลูกผสม 
หรือคู ่ผสมหมายเลข 303 ที่ ได ้จากการผสมข ้าม 

ระหว่างปาล์มน�้ามันพันธุ์ 68/374D กลุ่ม Deli Dura 

ซึ่งเป็นพันธุ์แม่ กับปาล์มน�้ามันพันธุ์ 125/154T กลุ่ม 
AVROS ซึง่เป็นพนัธุพ่์อ โดยปาล์มน�า้มนัพนัธ์ุ 68/374D  
ได้จากการคดัเลอืกต้นดรูาหมายเลข 374D จากสายพันธ์ุ  
DAM564: 693D โดยการผสมตัวเอง และพันธุ ์  
125/154T ได้จากคัดเลือกต้นหมายเลข 154T จาก
สายพันธุ์ DAM588: 368T x HC129: 1009P เมื่อปี  
พ.ศ. 2547 ต่อมาปลูกทดสอบคู ่ผสมหมายเลข 303  

ที่ศูนย์วิจัยปาล์มน�้ามันสุราษฎร์ธานี ระหว่างปี พ.ศ.  
2548–2558 ร่วมกับคู่ผสมอ่ืนๆ โดยมีปาล์มน�้ามัน 
พันธุ์สุราษฎร์ธานี 3 เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ ด�าเนินการ
ทดลอง บันทึกข้อมูลผลผลิตทะลายสด องค์ประกอบ
ผลผลิต องค์ประกอบทะลาย การเจริญเติบโต ตามแบบ 

แผนงานวิจัยปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน�้ามัน 

ปาล์มน�้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 9
Oil Palm Suratthani 9



113พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน

ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ล�าต้น ล�าต้นต้ังตรง สูงเฉล่ียเมื่ออายุ 10 ปี 330 เซนติเมตร มีการเจริญเติบโตโดยตายอด 
 อย่างเดียว

ใบ ใบประกอบแบบขนนกหนึ่งช้ัน ยาวเฉลี่ย 562.9 เซนติเมตร สีของทางใบสีเขียวเข้ม  
 ความยาวทางใบปานกลาง

ผล ทะลายรปูทรงกลมปลายแหลม หนามสัน้ ความหนาแน่นของหนามน้อย ก้านทะลายสัน้  
 จ�านวนทะลายเฉลีย่ต่อต้น 13.5 ทะลาย น�า้หนกัทะลายเฉลีย่ 12.8 กโิลกรมั น�า้หนกัผล 
 เฉลี่ย 10 กรัม เปลือกผลหนา กะลาบาง เนื้อในขนาดเล็กหนา ผลดิบสีด�าและ 
 ผลสุกสีแดง

ลักษณะเด่น

1. ทะลายสดเฉล่ีย 3.77 ตันต่อไร่ต่อปี ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ยเมื่ออายุ 3–5 ปี 3.2 ตันต่อไร่ต่อปี  
 ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ยเม่ืออายุ 6–10 ปี 4.6 ตันต่อไร่ต่อปี 

2. ผลมีเปลือกนอกหนาและกะลาบาง เปลือกนอกสดต่อผลเฉลี่ย 87.5 เปอร์เซ็นต์ กะลาต่อผลเฉลี่ย  
 6.2 เปอร์เซ็นต์ เนื้อในต่อผลเฉลี่ย 6.3 เปอร์เซ็นต์ 

3. มีน�้ามันต่อทะลายเฉลี่ย 25.5 เปอร์เซ็นต์ หรือเทียบเท่าอัตราการสกัดจากโรงงาน 21.7 เปอร์เซ็นต์  
 คิดเป็นผลผลิตน�้ามันดิบ 818.5 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ กรมวิชาการเกษตร

สถานะพันธุ์พืช  พันธุ ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ ์พืช พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดย 

 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

 ออกหนังสือ ร.พ.2 เลขที่ 1433/2562 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562



114 พืชพันธุ์ดี พฤกษาราชสดุดี เฉลิมพระบารมีบรมราชาภิเษก

ประวัติความเป็นมา

มะดันพันธุ์เขียวส่องหล้า เป็นพันธุ์ที่ได้
จากการปรับปรุงพันธุ ์โดยวิธีการเพาะเมล็ด
จากมะดันพันธุ์พื้นเมือง เมื่อประมาณปี พ.ศ. 
2520 โดยนายศุภวิชญ์ พันธุ์อุดม ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2525 ได้ปลกูรวบรวมมะดนัพนัธุพ้ื์นเมือง 

ในพื้นท่ี 4 ไร ่ จ�านวน 80 ต้น โดยน�าเมล็ด 
มาปลูก พบว่าต้นมะดันมีลักษณะที่แตกต่างกัน 
หลายลักษณะ เช่น ขนาดของผล การติดผล 
เป็นต้น ในปี พ.ศ. 2538 คัดเลือกพันธุ ์ที่ม ี
คุณลักษณะเด่น ให้ผลเร็ว ขนาดผลใหญ่ ผลดก  

ผลค่อนข้างตรง แล้วน�ามาขยายพันธุ์โดยการ 
เสียบยอดและทาบกิ่ง จากการพัฒนาพันธุ์อย่าง 
ต่อเนือ่งมากกว่า 20 ปี จนถงึปัจจบุนั จงึได้พันธ์ุ 
ที่มีลักษณะที่แตกต่างจากพันธุ์พื้นเมืองทั่วไป

มะดันพันธุ์เขียวส่องหล้า
Madan Kieow Song La



115พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน

ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ล�าต้น ล�าต้นตรง สูงประมาณ 6 เมตร ความกว้างของทรงพุ่ม 7 เมตร ทรงพุ่มหนา กิ่งแขนง 
 ค่อนข้างแน่น ทุกส่วนของต้นมีน�้ายางสีเหลือง

ใบ ใบเด่ียว เรียงตรงข้าม รูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้างเฉลี่ย 4.2 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย  
 12.5 เซนติเมตร ปลายมน โคนมน ขอบใบเรียบ ใบหนาสีเขียว

ดอก ช ่อดอก ออกตามซอกใบ และข้อของกิ่งแขนง กลีบดอก 4 กลีบ สีส ้มอมแดง  
 ดอกสมบูรณ์เพศขนาดรังไข่ 0.3 เซนติเมตร

ผล/เมล็ด ผลเดี่ยว ทรงผลรียาว ปลายเรียว โค้งเล็กน้อย โคนมน ผิวผลสีเขียวเป็นมัน น�้าหนัก 
 เฉลี่ย 65 กรัม กว้างเฉล่ีย 4.2 เซนติเมตร ยาวเฉล่ีย 9 เซนติเมตร เมล็ดยาวรี  
 หัวแหลม ท้ายแหลม สีน�้าตาลเข้มอมด�า

ลักษณะเด่น

ผลขนาดใหญ่ ออกผลเร็วและดก 

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ นายศุภวิชญ์ พันธุ์อุดม  38/1 หมู่ 7 ต�าบลท่าทราย  
 อ�าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

สถานะพันธุ์พืช  พันธุ ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ ์พืช พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดย 
 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

 ออกหนังสือ ร.พ.2 เลขที่ 1436/2562 วันที่ 17 เมษายน 2562



116 พืชพันธุ์ดี พฤกษาราชสดุดี เฉลิมพระบารมีบรมราชาภิเษก

มะดันพันธุ์ฮีโร่กรีน
Madan Hero Green

ประวัติความเป็นมา

มะดันพันธุ์ฮีโร่กรีน เป็นพันธุ์ที่ได้จากการ 
ปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการเพาะเมล็ดจากมะดัน
พันธุ์พื้นเมือง เม่ือประมาณปี พ.ศ. 2520 โดย 
นายศุภวิชญ์ พันธุ์อุดม ต่อมาในปี พ.ศ. 2525  
ได้ปลูกรวบรวมมะดันพันธุ ์พื้นเมืองในพื้นที่  

4 ไร่ จ�านวน 80 ต้น โดยน�าเมลด็มาปลกู พบว่า 
ต้นมะดันมีลักษณะท่ีแตกต่างกันหลายลักษณะ 
เช่น ขนาดของผล การติดผลเป็นต้น ในปี พ.ศ.  
2538 คดัเลอืกพนัธุท์ีม่คีณุลักษณะเด่น ให้ผลเรว็  

ขนาดผลใหญ่ ผลดก ผลค่อนข้างตรง แล้วน�ามา 
ขยายพนัธุโ์ดยการเสยีบยอดและทาบกิง่ จากการ 
พัฒนาพันธุ์อย่างต่อเนื่องมากกว่า 20 ปี จนถึง 
ปัจจุบัน จึงได้พันธุ ์ที่มีลักษณะที่แตกต่างจาก 
พันธุ์พื้นเมืองท่ัวไป
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ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ล�าต้นตรง สูงประมาณ 6 เมตร ความกว้างของทรงพุ่ม 6 เมตร ทรงพุ่มหนา กิ่งแขนง 
 ค่อนข้างแน่น ทุกส่วนของต้นมีน�้ายางสีเหลือง

ใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้างเฉล่ีย 4.2 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย  
 12.5 เซนติเมตร ปลายมนถึงปลายแหลม โคนมน ขอบใบเรียบ ใบหนาสีเขียว 

ดอก ช ่อดอก ออกตามซอกใบ และข ้อของกิ่งแขนง กลีบดอก 4 กลีบ สีส ้มอมแดง  
 ดอกสมบูรณ์เพศ ขนาดรังไข่ 0.3 เซนติเมตร

ผล/เมล็ด ผลเดี่ยว ทรงผลรี ปลายมน โคนมน ผิวผลสีเขียวเป็นมัน น�้าหนักเฉล่ีย 70 กรัม  
 กว้างเฉลี่ย 4.8 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 9 เซนติเมตร เมล็ดยาวรี หัวแหลม ท้ายแหลม  
 สีน�้าตาลเข้มอมด�า

ลักษณะเด่น

ผลขนาดใหญ่ ออกผลเร็วและดก 

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ นายศุภวิชญ์ พันธุ์อุดม  38/1 หมู่ 7 ต�าบลท่าทราย  
 อ�าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

สถานะพันธุ์พืช  พันธุ ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ ์พืช พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดย 
 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

 ออกหนังสือ ร.พ.2 เลขที่ 1437/2562 วันที่ 17 เมษายน 2562
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ประวัติความเป็นมา

 มันส�าปะหลังพันธุ ์พิรุณ 4 เป็นพันธุ ์
ที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการผสมพันธุ์ 

ระหว่างมันส�าปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60 ซึ่งเป็น 
พันธุ์แม่ เป็นพันธุ์ที่มีปริมาณแป้งในหัวสดสูง  
ผลผลิตสูง ปริมาณไซยาไนด์สูง และอัตรา 

การเจริญเติบโตในช่วงแรกต�่า กับมันส�าปะหลัง 
พันธุ ์ห ้านาที ซึ่งเป ็นพันธุ ์พ ่อ เป็นพันธุ ์ที่ม ี

ลักษณะปริมาณแป้งในหัวสดต�่า ผลผลิตต�่า 
ปริมาณไซยาไนด ์ต�่ า  46 ppm และอัตรา 
การเจริญเติบโตในช่วงแรกสูง เริ่มศึกษาตั้งแต ่
ป ี พ.ศ. 2549–2551 ภายใต ้ ช่ือรหัสพันธุ ์  
MBR49–2–109 ซ่ึงเป็นผลพลอยได้จากการ 
สร้างลูกผสมเพ่ือใช้ในการศึกษา โดยการพัฒนา
เครื่องหมายโมเลกุล ซึ่งเป็นเครื่องมือในการ 

คัดเลือกพันธุ์มันส�าปะหลังในอนาคต ด้วยวิธ ี
ผสมพันธุ์แบบสลับ ลูกผสมที่สร้างขึ้นส่วนหนึ่ง 

น�าไปใช ้ ในการศึกษาเครื่องหมายโมเลกุล  
อีกส่วนหนึ่งน�าไปคัดเลือก และประเมินพันธุ์
ตามแบบวิธีมาตรฐาน คัดเลือก 2 ชั่วรุ่น ในช่วง 
ปี พ.ศ. 2550–2551 ด�าเนินการที่ศูนย์วิจัย 
พืชไร่ระยอง อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง

มันส�าปะหลังพันธุ์พิรุณ 4
Cassava Pirun 4
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ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ราก รากสะสมอาหาร รูปทรงกระบอก มีก้านรากส้ัน เปลือกสีน�้าตาลเข้ม ผิวขรุขระ  
 ผิวเปลือกด้านในสีครีม เนื้อด้านในสีขาว ไม่มีเสี้ยน

ล�าต้น ล�าต้นตั้งตรง จ�านวนล�าต้น 1–2 ล�าต้นต่อหลุม สีน�้าตาลเข้ม สูง 229 เซนติเมตร  
 ระดับการแตกก่ิงจากล�าต้น 0–1 กิ่ง แตกกิ่งที่ระดับเหนือศีรษะ

ใบ ใบเดี่ยว ขอบหยักลึก เว้าเข้ามาจากขอบใบจนเกือบถึงเส้นกลางใบ ใบอ่อนสีเขียวอ่อน  
 ใบแก่สีเขียวอ่อน ก้านใบสีแดง

ดอก ช ่อดอกแบบช่อแยกแขนง ดอกแยกเพศร่วมต้น ดอกเพศผู ้มีอับเรณู สีเหลือง  
 ดอกเพศเมียมียอดเกสรเพศเมีย สีขาว

ผล ผลแห้ง แก่แล้วแตก ผลประกอบด้วย 3 พู แต่ละผลมี 6 ปีก แต่ละพูมี 1 เมล็ด

เมล็ด เมล็ดคล้ายละหุ่ง ผิวเรียบ สีน�้าตาลลายด�า ที่ฐานของเมล็ดมีจุกขั้ว สีขาว

ลักษณะเด่น

1. เนื้อสัมผัสนุ่ม เม่ือน�าไปเชื่อมมีรสชาติอร่อย ไม่มีเสี้ยน

2. มีความทนทานต่อโรคใบใหม้ ใบจุด

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ  
 มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานะพันธุ์พืช  พันธุ ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ ์พืช พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดย 
 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

 ออกหนังสือ ร.พ.2 เลขที่ 1439/2562 วันที่ 17 เมษายน 2562
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ประวัติความเป็นมา

ไม้ดอกสกุลขมิ้นพันธุ์สวีท ดรีม เป็นกระเจียวลูกผสม  
ที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการผสมพันธุ์ระหว่าง ไม้ดอก 
สกุลขมิ้นพันธุ์พลอยทักษิณ (Curcuma aurantiaca Zijp.) ซึ่งเป็น 
พนัธุแ์ม่และพนัธุพ่์อ ปรับปรุงพันธุโ์ดยศนูย์พนัธวุศิวกรรมและเทคโนโลย ี

ชีวภาพแห่งชาติ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
และห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ลัคกี้ซีดส์อโกร ได้ร่วมมือเก็บรวบรวม 
กระเจียวที่มีคุณลักษณะสวยงามและโดดเด่น 

และได้น�ามาใช้เป็นพันธุ์แม่และพ่อในการสร้าง
กระเจียวลูกผสมใหม่ ด�าเนินการผสมพันธุ์เมื่อ 
ปี พ.ศ. 2557 และคัดเลือกพันธุ ์ลูกผสม ณ แปลงทดสอบ 

ต�าบลสันป่ายาง อ�าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2559–2560

ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ราก ระบบรากฝอย มีรากสะสมอาหาร สะสมอาหาร 
 บริเวณปลายราก มีลักษณะเป็นตุ้ม

ล�าต้น ล�าต้นใต้ดนิมีลกัษณะเป็นเหง้า สีน�า้ตาลอ่อน  
 เนื้อในเหง้าสีขาวนวล เส้นผ่านศูนย์กลางหัว  
 2–2.5 เซนติเมตร ล�าต้นส่วนเหนือดินเป็น 
 ล�าต้นเทียม เกิดจากการอดัตวัแน่นของกาบใบ มคีวามสงูจากระดบัโคนต้นถงึปลายพุม่ 
 ประมาณ 55–65 เซนติเมตร ทรงพุ่มกว้างประมาณ 50–55 เซนติเมตร

ใบ ใบเดี่ยว ประมาณ 4–5 ใบ กว้างประมาณ 12–17 เซนติเมตร ยาวประมาณ  
 25–35 เซนติเมตร แผ่นใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ผิวใบด้านล่างมีขน

ไม้ดอกสกลุขมิน้ (กระเจยีวลกูผสม) พนัธุส์วที ดรีม
Curcuma Sweet Dream
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ดอก ช่อดอกแบบช่อเชิงลดแน่น แทงขึ้นจากส่วนกลางของล�าต้นเทียม มีลักษณะเป็น 
 ทรงกระบอกสั้น เกิดจากใบประดับเวียนซ้อนกัน ช่อดอกยาว 15–18 เซนติเมตร  
 เส้นผ่านศูนย์กลางช่อดอก 6–8 เซนติเมตร ใบประดับส่วนบนรูปรี ปลายมน สีชมพู 
 อมม่วง มีจ�านวน 15–20 ใบ ใบประดับส่วนล่างรูปวงกลม สีแดงอมส้ม มีจ�านวน  
 30–40 ใบ ความสูงช่อดอกจากระดับเหนือดิน 26–31 เซนติเมตร ความยาว 
 ก้านช่อดอก 11–16 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางก้านช่อดอก 0.8–1 เซนติเมตร  
 ดอกจริงมีขนาดเล็กอยู่ในซอกของใบประดับ กลีบดอก 3 กลีบ มี 1 กลีบเปลี่ยนรูป 
 เป็นกลีบปาก กลีบดอกสีเหลืองอมส้ม กว้าง 1 เซนติเมตร ยาว 2.5 เซนติเมตร

ลักษณะเด่น

ช่อดอกมีลักษณะสวยงาม โดดเด่น ใบประดับส่วนล่างสีแดงอมส้ม ส่วนบนสีชมพูอมม่วง

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ 

 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ลัคกี้ซีดส์อโกร

สถานะพันธุ์พืช  พันธุ ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ ์พืช พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดย 
 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

 ออกหนังสือ ร.พ.2 เลขที่ 1434/2562 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
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ประวัติความเป็นมา

 ไม ้ดอกสกุลข ม้ินพันธุ ์ สวีท แฟลร ์  
เป็นกระเจียวลูกผสม ได้จากการผสมระหว่าง  
ไม้ดอกสกลุขมิน้พนัธ์ุพลอยไพลิน (Curcuma sp.)  
ซ่ึงเป็นพันธุ์แม่ กับไม้ดอกสกุลขมิ้นพันธุ์พลอย 
ทักษิณ (C. aurantiaca Zijp.) ซ่ึงเป็นพันธุ์พ่อ  
ปรับปรุงพันธุ ์ โดยศูนย ์ พันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ส�านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีแห ่งชาติ และ 
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ลัคกี้ซีดส์อโกร รวบรวมพันธุ ์
กระเจียวที่มีคุณลักษณะสวยงามและโดดเด่น  

และได้น�ามาใช้เป็นพันธุ์พ่อและแม่ในการสร้าง 
กระเจียวลูกผสมพันธุ์ใหม่ ผสมพันธุ์เม่ือปี พ.ศ.  
2557 และคัดเลือกพันธุ ์ลูกผสม ณ แปลง 

ทดสอบ ต�าบลสันป่ายาง อ�าเภอแม่แตง จังหวัด 
เชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2559–2560

ไม้ดอกสกลุขมิน้ (กระเจียวลูกผสม) พนัธ์ุสวีท แฟลร์
Curcuma Sweet Flare
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ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ราก ระบบรากฝอย และมีรากสะสมอาหาร สะสมอาหารบริเวณปลายราก ท�าให้บวมพอง 
 มีลักษณะเป็นตุ้ม 

ต้น ล�าต้นใต้ดนิมีลกัษณะเป็นเหง้า สนี�า้ตาลอ่อน เนือ้ในเหง้าสขีาวนวล เส้นผ่านศนูย์กลางหวั  
 2–3 เซนตเิมตร ล�าต้นส่วนเหนอืดินเป็นล�าต้นเทยีม เกดิจากการอดัตวัแน่นของกาบใบ  
 มีความสูงจากระดับโคนต้นถึงปลายพุ่มประมาณ 100–120 เซนติเมตร ทรงพุ่ม 
 กว้างประมาณ 80–90 เซนติเมตร

ใบ ใบเด่ียว แผ่กึ่งตั้งตรง มีประมาณ 4–6 ใบ กว้างประมาณ 16–20 เซนติเมตร  
 ยาวประมาณ 45–56 เซนติเมตร แผ่นใบเป็นคล่ืนเล็กน้อย แผ่นใบด้านล่างเรียบ ไม่มีขน

ดอก ช่อดอกแบบช่อเชิงลดแน่น แทงขึ้นจากส่วนกลางของล�าต้นเทียม มีลักษณะเป็น 
 ทรงกระบอกสั้น เกิดจากใบประดับ เวียนซ้อนกัน ช่อดอกยาว 25–27 เซนติเมตร  
 เส้นผ่านศูนย์กลางช่อดอก 7–8 เซนติเมตร ใบประดับส่วนบนรูปรี ปลายมน สีชมพู  
 มีจ�านวน 6–10 ใบ ใบประดับส่วนล่างรูปตัวยูกลับหัว ปลายแหลม เป็นริ้วสีส้มแดง  
 มจี�านวน 55–65 ใบ ความสูงช่อดอกจากระดับเหนอืดิน 56–60 เซนตเิมตร ความยาว 
 ก้านช่อดอก 33–38 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางก้านช่อดอก 1.5–1.8 เซนติเมตร  
 ดอกจริงมีขนาดเล็กอยู่ในซอกของใบประดับ กลีบดอก 3 กลีบ มี 1 กลีบเปลี่ยนรูป 
 เป็นกลีบปาก กลีบดอกสีเหลืองอมส้ม กว้าง 1.3 เซนติเมตร ยาว 2.5 เซนติเมตร

ลักษณะเด่น

ช่อดอกมีลักษณะสวยงาม โดดเด่น ใบประดับส่วนล่างเป็นริ้วสีส้ม ส่วนบนสีชมพู 

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ 
 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ลัคกี้ซีดส์อโกร

สถานะพันธุ์พืช  พันธุ ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ ์พืช พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดย 
 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

 ออกหนังสือ ร.พ.2 เลขที่ 1435/2562 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
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อัญชันพันธุ์เทพรัตน์ไพลิน 63 
Bullerfly pea Theppharat Phailin 63

ประวัติความเป็นมา

อัญชันพันธุ์เทพรัตน์ไพลิน 63 เป็นพันธุ์ที่
ปลูกและคัดเลือกพันธุ์บริสุทธิ์จากพันธุ์ปลูกทั่วไป  
ในปี พ.ศ. 2554–2556 โดยศนูย์วิจยัและพัฒนาการ

เกษตรพิจิตร ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต
ที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ซ่ึงกรมวิชาการเกษตรได้
รวบรวมอัญชันพันธุ์ปลูกและคัดเลือกพันธุ์บริสุทธิ์ 
คัดแยกเป็นสายพันธุ ์และคัดเลือกต้นที่เก็บเกี่ยว
ดอกได้เร็ว ผลผลิตสูง ลักษณะดอกซ้อน มีกลีบดอก  
4–5 กลีบ และให้ปริมาณสารแอนโทไซยานิน 

รวมไม่น้อยกว่า 70 มลิลกิรมัต่อน�า้หนักกลบีดอกสด  
100 กรัม ปรับปรุงพันธุ ์โดยการผสมตัวเองโดย
ใช้มุ้งคลุมทั้งต้นแต่ละต้น เก็บเมล็ดแยกต้น ในปี 
พ.ศ. 2558 ปลูกเปรียบเทียบพันธุ ์ที่ศูนย์วิ จัย
และพัฒนาการเกษตรพิจิตร ป ี  พ.ศ. 2559  

น�าพันธุ์มาทดลองในแปลงเกษตรกร อ�าเภอโพธิ์ทอง 
จังหวัดอ่างทอง วิเคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานิน  
พบว่ามีปริมาณมาก จึงเสนอคณะกรรมการวิจัย

ปรับปรุงพันธุ ์พืชให้เป ็นพันธุ ์แนะน�า ของกรม
วิชาการเกษตร เม่ือวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ
กรมวิชาการเกษตรได ้น�าความกราบบังคมทูล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
(พระอิสริยยศ ในขณะนั้น) เพ่ือขอพระราชทานช่ือ
พันธุ์อัญชัน และได้พระราชทานชื่อพันธุ์อัญชันพันธุ ์
นี้ว ่า เทพรัตน์ไพลิน 63 ต่อมา ปี พ.ศ. 2562  
จึงเสนอขอขึ้นทะเบียนพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตร



125พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน

ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ไม้เถา พันเลื้อย 

ใบ  ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ใบย่อย 5–7 ใบ ใบย่อยรูปรี หูใบรูปสามเหลี่ยมแคบ 

ดอก  ดอกออกเดี่ยว ออกตามซอกใบ รูประฆัง กว ้าง 3.78 เซนติ เมตร ยาว  
 5.3 เซนติเมตร ใบประดับย่อยรูปกลม กลีบดอก 5 กลีบ สีน�้าเงินเข้ม กลีบดอก 
 ชั้นนอกหรือกลีบกลาง กว้าง 3.36 เซนติเมตร ยาว 4.92 เซนติเมตร ก้านดอก  
 ยาว 0.38 เซนติเมตร

ผล  ผลแห้งแตก รูปขอบขนานคล้ายแถบ สีน�้าตาลซีด กว้าง 1.1 เซนติเมตร ยาว  
 9.78 เซนติเมตร 

เมล็ด เมล็ดจ�านวน 5–8 เมล็ดต่อผล รูปขอบขนาน มีรอยเว้า สีน�้าตาลเกือบด�า มีลาย 

ลักษณะเด่น

1. ลักษณะดอก มีกลีบดอก 5 กลีบ ซ้อนเวียน 

2. ผลผลิตดอกสดเฉลี่ย 2,122 กิโลกรัมต่อไร่ 

3. เก็บเก่ียวผลผลิตคร้ังแรกเร็วกว่าพันธุ์ปลูกทั่วไป 6 วัน 

4. ปริมาณแอนโทไซยานินรวมมากกว่าพนัธ์ุปลูกทัว่ไป 1.5 มลิลิกรมัต่อน�า้หนกักลีบดอกสด 100 กรมั

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ กรมวิชาการเกษตร

สถานะพันธุ์พืช พันธุ ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ ์พืช พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดย 
 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

 ออกหนังสือ ร.พ.2 เลขที่ 1422/2562 วันที่ 23 มกราคม 2562
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กล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ม่วงราชกุมารี 
Dendrobium Muang Ratchakumari

ประวัติความเป็นมา

กล้วยไม้สกุลหวายพันธุ ์ม ่วงราชกุมารี  
เป็นพันธุ ์ที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีการ 
ผสมพนัธุ ์ระหว่าง กล้วยไม้สกุลหวายพันธุแ์อรีบ่ลู  
ซึ่งเป็นพันธุ์แม่ กับกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ซากุระ  
ซ่ึงเป็นพันธุ์พ่อ ในปี พ.ศ. 2540 เร่ิมรวบรวม 
กล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ทั่วไป พันธุ์การค้าต่างๆ 
และได้พัฒนาสายพันธุ์ปรับปรุงพันธุ ์มาเร่ือยๆ  

ปี พ.ศ. 2543 น�ากล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์แอรี่บลู  
ซึง่ได้รบัการจดทะเบยีนเป็นพนัธุพ์ชืใหม่ เป็นพนัธุแ์ม่  
ผสมกบักล้วยไม้สกุลหวายพันธุซ์ากุระ เป็นพันธุพ่์อ  

จนได้ฝัก ปี พ.ศ. 2550 น�าฝักที่ได้ไปเพาะเลี้ยง 
เนื้อเยื่อในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  

ปี พ.ศ. 2555 น�าต้นทีไ่ด้จากการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ 
มาปลกูเพือ่ดลูกัษณะต้น ใบ และดอก เพือ่หาต้น 
ทีไ่ด้ลกัษณะทีด่ ีสวยงาม ปี พ.ศ. 2557 คดัเลอืกต้น 

ที่น�ามาปลูก จนได้ต้นที่มีลักษณะดี เป็นพันธุ์ใหม่  
ได้ขยายจ�านวนเพ่ือดลูกัษณะความคงตวั และได้รบั
พระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  
สยามบรมราชกุมารี (พระอิสริยยศ ในขณะนั้น) 
ชื่อว่า ม่วงราชกุมารี



129พันธุ์พืชใหม่

ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ดอก การเรียงตวัของดอกบนช่อดอกเป็น 3 แถว ระยะห่างของดอกบนช่อเฉลีย่ 2.8 เซนตเิมตร  
 จ�านวนดอกบนช่อดอกเฉล่ีย 14 ดอก ความยาวช่อดอกยาวเฉล่ีย 57 เซนติเมตร  
 ก้านช่อดอกยาวเฉล่ีย 24.5 เซนติเมตร แกนกลางช่อดอกซิกแซก ก้านดอกไม่บิด  
 ก้านดอกเป็นสเีขยีว ลักษณะฟอร์มดอกเป็นก่ึงฟอร์มกลม กลีบดอกไม่บิด ดอกด้านหน้า 
 กว ้างเฉลี่ย 6.6 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 5.1 เซนติเมตร ดอกไม ่มีกลิ่น สีดอก 
 เป็นสีม่วง กลีบเลี้ยงด้านบนและด้านข้างโค้งขึ้น ไม่บิด สีพื้นกลีบเลี้ยงเป็นสีม่วง  
 หูกลีบปากเปิดเล็กน้อย ไม่มีจุดแต้มสีรูปตา สีพ้ืนของปากเป็นสีม่วง ตรงกลางปาก 
 เป็นสีม่วง ริมขอบปากไม่เป็นคลื่น สีหมอนบนปากเป็นสีม่วง เส้าเกสรเป็นสีขาว 

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ	 นายสวง คุ้มวิเชียร  29/1 หมู่ 2 ต�าบลนราภิรมย์  
 อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130

สถานะพันธุ์พืช  จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
 ออกหนังสือส�าคัญ เลขที่ 0571/2562 วันที่ 15 มีนาคม 2562
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กล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์รักตสิริน 
Dendrobium Raktasirin

ประวัติความเป็นมา

กล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์รักตสิริน เป็นพันธุ์
ที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีการผสมพันธุ์ 
ระหว่าง กล้วยไม้สกุลหวายพันธุ ์แอรี่ เรด บลู  
ซึ่งเป ็นพันธุ ์แม ่ กับกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ ์ 
หวายไทยแลนด์ ซึ่งเป็นพันธุ์พ่อ ในปี พ.ศ. 2540  
เริ่มรวบรวมกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ทั่วไป พันธุ์
การค้าต่างๆ และได้พฒันาสายพนัธุป์รบัปรงุพันธ์ุ 

มาเร่ือยๆ ปี พ.ศ. 2543 น�ากล้วยไม้สกุลหวาย 
พันธุ์แอรี่ เรด บลู เป็นพันธุ์แม่ ผสมกับกล้วยไม้
สกุลหวายพันธุ ์หวายไทยแลนด์ เป็นพันธุ ์พ่อ  

จนได้ฝัก ปี พ.ศ. 2550 น�าฝักที่ได้ไปเพาะเลี้ยง 
เนื้อเยื่อในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  

ปี พ.ศ. 2555 น�าต้นที่ได้จากการเพาะเนื้อเยื่อ 
มาปลูก เพื่อดูลักษณะต้น ใบ และดอก เพื่อหา 
ต ้นที่ ได ้ลักษณะที่ ดี สวยงาม ปี พ.ศ. 2557  

คัดเลือกต้นที่น�ามาปลูก จนได้ต้นที่มีลักษณะดี  
เป ็นพันธุ ์ ใหม ่ ได ้ท�าการขยายจ�านวนเพื่อดู
ลักษณะความคงตวั และได้รบัพระราชทานชือ่จาก 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
(พระอิสริยยศ ในขณะนั้น) ชื่อว่า รักตสิริน
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ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ดอก การเ รียงตัวของดอกบนช ่อดอกเป ็น 2 แถว ระยะห ่างของดอกบนช ่อเฉลี่ย  
 2.9 เซนติเมตร จ�านวนดอกบนช่อดอกเฉลี่ย 13 ดอก ความยาวช่อดอกยาวเฉลี่ย  
 49 เซนติเมตร ก้านช่อดอกยาวเฉล่ีย 17.4 เซนติเมตร แกนกลางช่อดอกซิกแซก  
 ก้านดอกไม่บดิ ก้านดอกเป็นสีเขียว ลักษณะฟอร์มดอกเป็นกึง่ฟอร์มกลม กลีบดอกไม่บดิ  
 ดอกด้านหน้ากว้างเฉลี่ย 7.1 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 6.4 เซนติเมตร ดอกไม่มีกลิ่น  
 สีดอกเป็นสีม่วงอมแดง กลีบเลี้ยงด้านบนและด้านข้างโค้งข้ึน บิดเล็กน้อย สีพื้น 
 กลีบเล้ียงเป็นสีม่วงอมแดง หูกลีบปากเปิดเล็กน้อย ไม่มีจุดแต้มสีรูปตา สีพื้นของปาก 
 เป็นสีม่วงอมแดง ตรงกลางปากเป็นสีม่วงอมแดง ริมขอบปากไม่เป็นคล่ืน สีหมอน 
 บนปากเป็นสีม่วงอมแดง เส้าเกสรเป็นสีขาว

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ นายสวง คุ้มวิเชียร 29/1 หมู่ 2 ต�าบลนราภิรมย์  
 อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130

สถานะพันธุ์พืช  จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
 ออกหนังสือส�าคัญ เลขที่ 0572/2562 วันที่ 15 มีนาคม 2562
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ข้าวพันธุ์ กข59 
Rice RD59

ประวัติความเป็นมา

ข้าวพันธุ ์ กข59 เป็นพันธุ ์ที่ได้จากการ 
ปรับปรุ งพันธุ ์ด ้ วยวิธีการผสมพันธุ ์  3 ทาง  
ระหว่าง ลูกผสมชั่วรุ่นที่ 1 ของข้าวพันธุ์ กข21  

และข้าวพันธุ ์ IR68 น�าไปผสมกับ ข้าวพันธุ ์  
PSL86022–77–2–2–1–2 ที่ศูนย์วิจัยข้าว 
พิษณุโลกในฤดูนาปี พ.ศ. 2538–2539 ปลูก 
ชั่วรุ่นที่ 1 ในฤดูนาปี พ.ศ. 2540 ปลูกคัดเลือก 
ตัง้แต่ช่ัวรุน่ที ่2–4 ในฤดนูาปี พ.ศ. 2541–2543  
แบบสืบประวัติ ปลูกคัดเลือกชั่วรุ่น ที่ 5–6 ในฤดู 
นาปี พ.ศ. 2544 แบบเร่งชั่วรุ่น ที่ศูนย์วิจัยข้าว 

พษิณโุลก น�าเข้าขัน้ตอนการศกึษาพนัธุใ์นฤดูนาปี  
พ.ศ. 2545 เปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานีที่ 
ศนูย์วจิยัข้าวพษิณโุลกฤดนูาปี พ.ศ. 2546 จากน้ัน 

น�าเข ้าเปรียบเทียบผลผลิตระหว ่างสถานีที่ 
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ชัยนาท ลพบุรี ในฤดู 

นาปี พ.ศ. 2547 ถึงฤดูนาปี พ.ศ. 2555 น�าเข้า 
เปรยีบเทยีบผลผลติในแปลงเกษตรกร จงัหวดัสุโขทยั  
ตาก อุทัยธานี ชัยนาท และลพบุรี ตั้งแต่ฤดูนาปี 
พ.ศ. 2550 ถงึฤดนูาปี พ.ศ. 2555 ทดสอบผลผลติ 
และการยอมรับของเกษตรกร ตั้งแต่ฤดูนาปี พ.ศ.  
2552 ถึงฤดูนาปี พ.ศ. 2555 ในแปลงเกษตรกร 
จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย ชัยนาท อุทัยธานี 
แพร่ และทดสอบเสถียรภาพผลผลิต ในฤดูนาปี  

พ.ศ. 2550 ถึงฤดูนาปี พ.ศ. 2555 ที่ศูนย์วิจัยข้าว 
พิษณุ โลก ชัยนาท อุทัยธานี  ราชบุรี  ปทุมธานี  
สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา และคลองหลวง ทดสอบ
ผลผลิตในพ้ืนทีสู่งนาขัน้บันได ฤดูนาปี พ.ศ. 2553 ถงึ

ฤดูนาปี พ.ศ. 2555 ที่บ้านน�า้จวง อ�าเภอชาติตระการ 
จังหวัดพิษณุโลก



133พันธุ์พืชใหม่

ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ล�าต้น  ทรงกอตั้ง ความสูงต้น 121–155 เซนติเมตร

ใบ การมีขนบนแผ่นใบมีขนมาก รูปร่างของล้ินใบมี 2 ยอด สีของกาบใบเขียว มุมของ 
 ใบธงตั้งตรง

ดอก วนัออกดอก 50 เปอร์เซน็ต์ ไวต่อช่วงแสง พนัธุเ์บาระหว่างวนัที ่15 กนัยายน–15 ตลุาคม  
 สีของยอดเกสรเพศเมียสีขาว

ผล  จ�านวนรวงค่อนข้างน้อยมี 6–10 รวง การโผล่พ้นของรวงโผล่พ้นค่อนข้างมาก  
 การร่วงของเมล็ดร่วงง่าย ลักษณะรวงแน่นปานกลาง 

เมล็ด วันเก็บเกี่ยว ไวต่อช่วงแสง พันธุ์เบาระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม–15 พฤศจิกายน  
 น�้ าหนักข ้าวเปลือก 1,000 เมล็ด ที่ความชื้น 14 เปอร ์ เซ็นต ์  30–35 กรัม  
 สีเปลือกเมล็ดสีฟาง ชนิดของข้าวสารเจ้า รูปร่างเรียว ปริมาณอมิโลสที่ความชื้น  
 14 เปอร์เซ็นต์ ต�่าน้อยกว่า 20 เปอร์เซ็นต์

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ กรมการข้าว

สถานะพันธุ์พืช  จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
 ออกหนังสือส�าคัญ เลขที่ 0574/2562 วันที่ 10 เมษายน 2562



134 พืชพันธุ์ดี พฤกษาราชสดุดี เฉลิมพระบารมีบรมราชาภิเษก

ข้าวพันธุ์ กข61 
Rice RD61

ประวัติความเป็นมา

ข้าวพันธุ ์ กข61 เป็นพันธุ์ที่ได้จากการ
ปรบัปรงุพนัธุด้์วยวธิกีารผสมพันธุ ์3 ทาง ระหว่าง  
ลูกผสมชั่วรุ ่นที่ 1 ของข้าวพันธุ ์ สุพรรณบุรี 1  

และข้าวพันธุ ์ IR64 น�าไปผสมกับ ข้าวพันธุ ์  
CNT86074–25–9–1 ที่ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท 
ในฤดูนาปี พ.ศ. 2539 ฤดูนาปี พ.ศ. 2540– 
ฤดูนาปี พ.ศ. 2552 คัดเลือกและศึกษาพันธุ์  
ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ฤดูนาปรัง พ.ศ. 2553– 

ฤดนูาปี พ.ศ. 2553 คดัเลอืกซ�า้ข้าวสายพนัธุ ์กข61  
จากสายพันธุ์ CNT96024–61–1–PSL–1–2  

ฤดนูาปรงั พ.ศ. 2554–ฤดนูาปี พ.ศ. 2554 น�าไป 
ปลูกศึกษาพันธุ ์ ฤดูนาปรัง พ.ศ. 2555 น�าเข้า 
เปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี ฤดูนาปี พ.ศ.  

2555–ฤดูนาปี พ.ศ. 2557 น�าเข้าเปรียบเทียบ
ผลผลิตระหว่างสถานีที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก 
ชยันาท และลพบรุ ีฤดนูาปรงั พ.ศ. 2556–ฤดนูาปี  

พ .ศ .  2557 น�า เข ้ า เป รียบเทียบผลผลิตใน 
แปลงเกษตรกร จงัหวดัพษิณโุลก พจิติร อตุรดิตถ์  

นครสวรรค์ ก�าแพงเพชร และชัยนาท ฤดูนาปรัง  
พ.ศ. 2557–ฤดูนาปี พ.ศ. 2557 ทดสอบผลผลิต 
และการยอมรับของเกษตรกรในนาเกษตรกร 

จงัหวดัพษิณโุลก พจิติร สโุขทัย อตุรดติถ์ ก�าแพงเพชร  
นครสวรรค์ และชัยนาท ฤดูนาปี พ.ศ. 2557 ทดสอบ 
การตอบสนองต่อปุย๋ไนโตรเจน ศูนย์วจิยัข้าวพษิณโุลก  
ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท และศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี



135พันธุ์พืชใหม่

ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ล�าต้น  ทรงกอตั้ง ความสูงต้น น้อยกว่า 100 เซนติเมตร

ใบ การมีขนบนแผ่นใบมีขนมาก รูปร่างของล้ินใบมี 2 ยอด สีของกาบใบเขียว มุมของ 
 ใบธงปานกลาง

ดอก วนัออกดอก 50 เปอร์เซน็ต์ ไม่ไวต่อช่วงแสง น้อยกว่า 70 วนั สีของยอดเกสรเพศเมยี 
 สีขาว

ผล  จ�านวนรวงค่อนข้างมาก มี 16–20 รวง การโผล่พ้นของรวงโผล่พ้นเล็กน้อย การร่วง 
 ของเมล็ดร่วงง่าย ลักษณะรวงแน่นปานกลาง 

เมล็ด วนัเกบ็เกีย่ว ไม่ไวต่อช่วงแสง 100–110 วนั น�า้หนกัข้าวเปลอืก 1,000 เมล็ด ทีค่วามชืน้  
 14 เปอร์เซ็นต์ 29–35 กรัม สีเปลือกเมล็ดสีฟาง ชนิดของข้าวสารเจ้า รูปร่างเรียว  
 ปริมาณอมิโลสที่ความช้ืน 14 เปอร์เซ็นต์ สูง 25–34 เปอร์เซ็นต์

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ กรมการข้าว

สถานะพันธุ์พืช  จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
 ออกหนังสือส�าคัญ เลขที่ 0575/2562 วันที่ 10 เมษายน 2562



136 พืชพันธุ์ดี พฤกษาราชสดุดี เฉลิมพระบารมีบรมราชาภิเษก

ประวัติความเป็นมา

ข ้าวพันธุ ์ เ อ็มจี ซี 1 เป ็นพันธุ ์ที่ ได ้จาก 
การปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีการผสมพันธุ์ ระหว่าง  
ข้าวพันธุ์บางแตน ซ่ึงเป็นพันธุ์แม่ กับข้าวพันธุ์
พิษณุโลก 2 ซึ่งเป็นพันธุ ์พ่อ ในปี พ.ศ. 2550  

ได้ลูกผสมชั่วรุ่นท่ี 1 จ�านวน 30 เมล็ด ในปี พ.ศ.  
2550–2553 คดัเลอืกข้าวพนัธุผ์สมแบบสบืสกลุ 
ถงึลกูชัว่รุน่ที ่5 ในพืน้ทีจ่งัหวดัพระนครศรอียธุยา  

ได้สายพนัธุด์ ีมคีวามคงตวัทางพนัธกุรรม จ�านวน  
38 สายพันธุ ์ ในปี พ.ศ. 2553–2554 เลือก 
สายพันธุ ์ MGC07001–Sena–25–2–6–9  
จาก 38 สายพันธุ ์ข้างต้น เข้าปลูกศึกษาพันธุ์ 
เพื่อคัดเลือกสายพันธุ ์ที่ให้ผลผลิตสูง เมล็ดใส  
เรยีว ยาว ต้านทานต่อโรคไหม้ ในปี พ.ศ. 2554– 
2555 ปลูกประเมินผลผลิต เบื้ องต ้น โดย 
เปรียบเทียบกับข้าวพันธุ ์ กข41 และข้าวพันธุ์ 
พิษณุโลก 2 ในปี พ.ศ. 2555–2559 ปลูก
ทดสอบเปรียบเทียบผลผลิตในแปลงเกษตรกร  
ในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครปฐม 
สุพรรณบุรี ชัยนาท ปราจีนบุรี นครนายก และ

ก�าแพงเพชร

ข้าวพันธุ์เอ็มจีซี 1 
Rice MGC 1



137พันธุ์พืชใหม่

ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ล�าต้น  ทรงกอตั้ง ความสูงต้น น้อยกว่า 90 เซนติเมตร

ใบ การมีขนบนแผ่นใบมีขนมาก รูปร่างของล้ินใบมี 2 ยอด สีของกาบใบเขียว มุมของ 
 ใบธงปานกลาง

ดอก วันออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์ ไม่ไวต่อช่วงแสง 70–80 วัน สีของยอดเกสรเพศเมียสีขาว 

ผล  จ�านวนรวงค่อนข้างมาก ม ี16–20 รวง การโผล่พ้นของรวงโผล่พ้นมาก การร่วงของเมลด็  
 ร่วงง่าย ลักษณะรวงแน่นปานกลาง

เมล็ด วันเก็บเกี่ยว ไม่ไวต่อช่วงแสง 100–110 วัน น�้าหนักข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด  
 ที่ความช้ืน 14 เปอร์เซ็นต์ 30–35 กรัม สีเปลือกเมล็ดสีฟาง ชนิดของข้าวสารเจ้า  
 รูปร่างเรียว ปริมาณอมิโลสที่ความชื้น 14 เปอร์เซ็นต์ สูง 25–34 เปอร์เซ็นต์

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ นายช�านาญ พรหมชัย  37/5 หมู่ 1 ต�าบลชานา  
 อ�าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110  
 และ บริษัท จีซีอะโกรเทรด จ�ากัด

สถานะพันธุ์พืช  จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
 ออกหนังสือส�าคัญ เลขที่ 0570/2562 วันที่ 8 มีนาคม 2562



138 พืชพันธุ์ดี พฤกษาราชสดุดี เฉลิมพระบารมีบรมราชาภิเษก

ข้าวโพดพันธุ์แฟนซีขาวม่วง212 
Corn Fancy Khao Muang212

ประวัติความเป็นมา

ข้าวโพดลกูผสมเดีย่วพันธุแ์ฟนซขีาวม่วง212  
ได้มาจากการผสมข้ามระหว่างพันธุ์แท้ที่ใช้เป็น 
พนัธุแ์ม่ คอื 403 กบัพนัธุพ่์อ 405 ซึง่ทัง้สองพันธ์ุ

เป็นพันธุ์แท้ของ บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จ�ากัด  
ได้เป็นข้าวเหนียวลกูผสมเดีย่ว แฟนซขีาวม่วง212  
มีลักษณะฝักมีเมล็ดสองสี คือ สีม่วงและสีขาว 
เมื่อถึงอายุเก็บเกี่ยว โดยมีการปลูกทดสอบทั้ง 
เรือ่งผลผลติ คณุภาพฝักสดและความต้านทานโรค  
คร้ังแรกในปี พ.ศ. 2551 ทั้งในสถานีวิจัยของ 

บริ ษั ท  แป ซิฟ ิ ค เมล็ ดพั นธุ ์  จ� า กั ด  และ ใน 
แปลงเกษตรกรในเขตภาคเหนอื ภาคตะวนัตก และ 
ภาคกลาง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยได้ศกึษา
การผลิตเมล็ดพันธุ์ และทดลองผลิตเมล็ดพันธุ์
ในปี พ.ศ. 2552 



139พันธุ์พืชใหม่

ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ล�าต้น ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 176–225 เซนติเมตร

ดอก	 ช่อดอกเพศผู้ ความยาวของก้านช่อดอกเพศผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึง 
 โคนแขนงแรกของช่อดอกเพศผู้ยาวอยู่ระหว่าง 6–8 เซนติเมตร ความยาวของ 
 ช่อดอกเพศผู้ วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกเพศผู้ช่อกลางยาวเท่ากับหรือ 
 มากกว่า 20 เซนติเมตร เปลือกดอกย่อยสีเขียว อับเรณูสีเหลือง จ�านวนวันที ่
 ช่อดอกเพศผู้เร่ิมบาน 50 เปอร์เซ็นต์ ของจ�านวนต้นทั้งหมด นับตั้งแต่ให้น�้าคร้ังแรก  
 46–55 วนั เส้นไหมสเีหลอืง จ�านวนวนัออกไหมเป็น 50 เปอร์เซน็ต์ ของจ�านวนต้นทัง้หมด 
 นับตั้งแต่ให้น�้าคร้ังแรก ประมาณ 46–55 วัน

ผล วัดจากระดับผิวดินถึงข ้อฝักบนสุดมีค่าเฉลี่ยอยู ่ระหว่าง 91–120 เซนติเมตร  
 จ�านวนแถวเมล็ดค่อนข้างมาก มี 16 แถว ชนิดของเมล็ดข้าวโพดเป็นแบบข้าวเหนียว  
 และมีซังสีขาว 

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จ�ากัด

สถานะพันธุ์พืช	 จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
 ออกหนังสือส�าคัญ เลขที่ 0535/2562 วันที่ 18 มกราคม 2562



140 พืชพันธุ์ดี พฤกษาราชสดุดี เฉลิมพระบารมีบรมราชาภิเษก

ข้าวโพดพันธุ์แฟนซีสีม่วง111 
Corn Fancy Si Muang111

ประวัติความเป็นมา

ข้าวโพดลูกผสมเดี่ยวพันธุ์แฟนซีสีม่วง111 
ได้มาจากการผสมข้ามระหว่างพันธุ์แท้ที่ใช้เป็น
พันธุ์แม่ คือ 403 กับพันธุ์พ่อ 404 ซ่ึงทั้งสอง
พันธุ์เป็นพันธุ์แท้ของ บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ 

จ�ากัด ได้เป็นลูกผสมเดี่ยว ข้าวเหนียวสีม่วง111  
มลี�าต้นสม่ีวง ฝักมีเมลด็สม่ีวงเม่ือถงึอายเุก็บเกีย่ว 
โดยมีการปลูกทดสอบทั้งเรื่องผลผลิต คุณภาพ 
ฝักสดและความต้านทานโรค ครัง้แรกในปี พ.ศ. 2551  
ทั้งในสถานีวิจัยของ บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์  

จ�ากัด และในแปลงเกษตรกรในเขตภาคเหนือ  
ภาคตะวันตก และภาคกลาง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  
3 ปี โดยได้ศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ และทดลอง
ผลิตเมล็ดพันธุ์ในปี พ.ศ. 2552 



141พันธุ์พืชใหม่

ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 176–225 เซนติเมตร

ดอก	 ช่อดอกเพศผู้ ความยาวของก้านช่อดอกเพศผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึง 
 โคนแขนงแรกของช่อดอกเพศผู้ยาว 6–8 เซนติเมตร ความยาวของช่อดอกเพศผู ้
 วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกเพศผู ้ช ่อกลางยาวเท่ากับหรือมากกว่า  
 20 เซนติเมตร เปลอืกดอกย่อยสเีขยีวโคนม่วง อบัเรณสูม่ีวง จ�านวนวนัทีช่่อดอกเพศผู้ 
 เร่ิมบาน 50 เปอร์เซ็นต์ ของจ�านวนต้นทั้งหมด นับตั้งแต่ให้น�้าครั้งแรก 46–55 วัน  
 เส้นไหมสเีหลือง จ�านวนวนัออกไหมเป็น 50 เปอร์เซน็ต์ ของจ�านวนต้นทัง้หมดนับตัง้แต่ 
 ให้น�้าครั้งแรก 46–55 วัน

ผล ความสงูฝัก วดัจากระดบัผิวดนิถงึข้อฝักบนสดุมค่ีาเฉลีย่อยูร่ะหว่าง 91–120 เซนตเิมตร  
 จ�านวนแถวเมล็ดมาก มี 18 แถว ชนิดของเมล็ดข้าวโพดเป็นแบบข้าวเหนียว และมีซัง 
 สีม่วง 

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จ�ากัด

สถานะพันธุ์พืช	 จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
 ออกหนังสือส�าคัญ เลขที่ 0532/2562 วันที่ 18 มกราคม 2562



142 พืชพันธุ์ดี พฤกษาราชสดุดี เฉลิมพระบารมีบรมราชาภิเษก

ข้าวโพดพันธุ์เอ็นเค6232 
Corn NK6232

ประวัติความเป็นมา

ข ้าวโพดลูกผสมพันธุ ์ เ อ็นเค6232 ได ้
มาจากการผสมข้ามระหว่างพันธุ์แท้ของ บริษัท  

โนวาร์ตีส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จ�ากัด  
เริ่มพัฒนาพันธุ ์ตั้งต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 การ 
ปรับปรุงพันธุ ์พืชเริ่มพัฒนาพันธุ ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2553 โดยเริ่มทดสอบพันธุ ์ลูกผสมในปี พ.ศ.  
2553 ผ่านขบวนการคดัเลอืกแบบการใช้สายพนัธ์ุ 

ทดสอบ และได้ท�าการทดสอบพันธุ์ในแปลงของ  
บริษัท โนวาร์ตีส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) 
จ�ากัด อ�าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ใน 
ปี พ.ศ. 2553–2557 ท�าการทดสอบพนัธุเ์บือ้งต้น  
ทดสอบพันธุ ์มาตรฐาน ทดสอบพันธุ ์ในแปลง
เกษตรกรหลายพื้นที่ี่



143พันธุ์พืชใหม่

ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ล�าต้น ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 176–225 เซนติเมตร

ดอก ช่อดอกเพศผู้ ความยาวของก้านช่อดอกเพศผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึง 
 โคนแขนงแรกของช่อดอกเพศผู้ ยาวเท่ากับหรือน้อยกว่า 5 เซนติเมตร ความยาวของ 
 ช่อดอกเพศผู้ วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกเพศผู้ช่อยาว 6–10 เซนติเมตร  
 จ�านวนวันที่ช่อดอกเพศผู้เริ่มบาน 50 เปอร์เซ็นต์ ของจ�านวนต้นทั้งหมด นับตั้งแต ่
 ให้น�้าครั้งแรก 46–55 วัน เส้นไหมโคนสีเขียว ปลายสีแดง จ�านวนวันออกไหม  
 50 เปอร์เซ็นต์ ของจ�านวนต้นทั้งหมด นับตั้งแต่ให้น�้าครั้งแรก 46–55 วัน

ผล ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 121 เซนติเมตร  
 จ�านวนแถวเมลด็ปานกลาง มี 14 แถว ชนดิของเมลด็ข้าวโพดเป็นแบบหวัแขง็ และมีซงั 
 สีขาว

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ	 บริษัท โนวาร์ตีส ครอป โปรเทคช่ัน (ประเทศไทย) จ�ากัด

สถานะพันธุ์พืช จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
 ออกหนังสือส�าคัญ เลขที่ 1497/62 วันที่ 4 มกราคม 2562



144 พืชพันธุ์ดี พฤกษาราชสดุดี เฉลิมพระบารมีบรมราชาภิเษก

ประวัติความเป็นมา

ข ้าวโพดลูกผสมพันธุ ์ เ อ็นเค6253 ได ้
มาจากการผสมข้ามระหว่างพันธุ์แท้ของ บริษัท 

โนวาร์ตีส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จ�ากัด  
เริ่มพัฒนาพันธุ ์ตั้งแต่ป ี พ.ศ. 2552 โดยเริ่ม 
ทดสอบพันธุ ์ลูกผสมในป ี พ.ศ. 2552 ผ ่าน 
ขบวนการคัดเลือกแบบการใช้สายพันธุ์ทดสอบ 
และได้ท�าการทดสอบพันธุ์ในแปลงของ บริษัท  
โนวาร์ตีส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จ�ากัด  
อ�าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ในปี พ.ศ.  
2552–2557 ทำการทดสอบพันธุ ์ เบื้องต ้น  
ทดสอบพันธุ ์มาตรฐาน ทดสอบพันธุ ์ในแปลง
เกษตรกรหลายพื้นที่ี่

ข้าวโพดพันธุ์เอ็นเค6253 
Corn NK6253



145พันธุ์พืชใหม่

ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ล�าต้น ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 176–225 เซนติเมตร

ดอก ช่อดอกเพศผู้ ความยาวของก้านช่อดอกเพศผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึง 
 โคนแขนงแรกของช่อดอกเพศผู้ยาวเท่ากับหรือน้อยกว่า 5 เซนติเมตร ความยาวของ 
 ช่อดอกเพศผู้ วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกเพศผู้ช่อกลางยาวเท่ากับหรือ 
 มากกว่า 20 เซนติเมตร เปลือกดอกย่อยสีม่วง อับเรณูสีม่วง จ�านวนวันที่ช่อดอกเพศผู้ 
 เริ่มบาน 50 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนต้นทั้งหมด นับตั้งแต่ให้น�้าครั้งแรก 56–65 วัน  
 เส้นไหมโคนสเีขยีว ปลายสม่ีวง จ�านวนวนัออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนต้นท้ังหมด  
 นับตั้งแต่ให้น�้าครั้งแรก 56–65 วัน

 ผล ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉล่ียมากกว่า 121 เซนติเมตร  
 จ�านวนแถวเมล็ดปานกลาง มี 14 แถว ชนิดของเมล็ดข้าวโพดเป็นแบบกึ่งหัวแข็ง  
 และมีซังสีขาว

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ	 บริษัท โนวาร์ตีส ครอป โปรเทคช่ัน (ประเทศไทย) จ�ากัด

สถานะพันธุ์พืช จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
 ออกหนังสือส�าคัญ เลขที่ 1498/2562 วันที่ 4 มกราคม 2562



146 พืชพันธุ์ดี พฤกษาราชสดุดี เฉลิมพระบารมีบรมราชาภิเษก

ข้าวโพดพันธุ์ไฮบริกซ์39 
Corn Hi-brix39

ประวัติความเป็นมา

ข้าวโพดหวานลกูผสมเดีย่วพนัธุไ์ฮบรกิซ์39  
ได้มาจากการผสมข้ามระหว่างพันธุ์แท้ที่ใช้เป็นแม่  
คือ 311 กับพันธุ์พ่อ 312 ซึ่งทั้งสองพันธุ์เป็น

พันธุ ์แท้ของ บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ ์ จ�ากัด  
ได้เป็นลูกผสมเดี่ยว ไฮบริกซ์39 มีลักษณะฝัก 
อ้วนใหญ่ มีความหวานสูง และทนทานต่อโรค

ใบไหม้แผลใหญ่ ได้ท�าการปลูกทดสอบผลผลิต 
คุณภาพฝักสด และความต้านทานโรค ท้ังใน 
สถานีวิจัยของ บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จ�ากัด  
แ ละ ในแปล ง เ กษตรก ร ใน เ ขตภาค เหนื อ  
ภาคตะวันตก และภาคกลาง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  
3 ปี



147พันธุ์พืชใหม่

ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 176–225 เซนติเมตร

ดอก	 ช่อดอกเพศผู้ ความยาวของก้านช่อดอกเพศผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึง 
 โคนแขนงแรกของช่อดอกเพศผู้ยาวเท่ากับหรือน้อยกว่า 5 เซนติเมตร ความยาวของ 
 ช่อดอกเพศผู้ วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกเพศผู้ช่อกลางยาวเท่ากับหรือ 
 มากกว่า 20 เซนติเมตร เปลือกดอกย่อยสีเขียวอ่อน อับเรณูสีเขียว จ�านวนวันที ่
 ช่อดอกเพศผู้เร่ิมบาน 50 เปอร์เซ็นต์ ของจ�านวนต้นทั้งหมด นับตั้งแต่ให้น�้าครั้งแรก  
 46–55 วันเส้นไหมสีเขียวอ่อน จ�านวนวันออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ ของจ�านวนต้น 
 ทั้งหมดนับตั้งแต่ให้น�้าครั้งแรก 46–55 วัน

ผล ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉล่ียมากกว่า 121 เซนติเมตร  
 จ�านวนแถวเมลด็มาก ม ี18 แถว ชนดิของเมลด็ข้าวโพดเป็นแบบย่นมาก และมซัีงสขีาว 

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จ�ากัด

สถานะพันธุ์พืช	 จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
 ออกหนังสือส�าคัญ เลขที่ 0536/2562 วันที่ 18 มกราคม 2562



148 พืชพันธุ์ดี พฤกษาราชสดุดี เฉลิมพระบารมีบรมราชาภิเษก

ข้าวโพดพันธุ์ไฮบริกซ์53 
Corn Hi-brix53

ประวัติความเป็นมา

ข้าวโพดหวานลกูผสมเดีย่วพนัธุไ์ฮบรกิซ์53  
ได้มาจากการผสมข้ามระหว่างพันธุ์แท้ที่ใช้เป็นแม่  
คือ 310 กับพันธุ์พ่อ 312 ซึ่งทั้งสองพันธุ์เป็น

พันธุ ์แท้ของ บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ ์ จ�ากัด  
ได้เป็นลูกผสมเดี่ยว ไฮบริกซ์53 มีลักษณะฝัก 
อ้วนใหญ่ มีความหวานสูง และทนทานต่อโรค

ใบไหม้แผลใหญ่ ได้ท�าการปลูกทดสอบผลผลิต 
คุณภาพฝักสด และความต้านทานโรค ท้ังใน 
สถานีวิจัยของ บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จ�ากัด  
และ ในแปล ง เ กษตรก ร ใน เ ขตภาค เหนื อ  
ภาคตะวนัตก และภาคกลาง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  
3 ปี



149พันธุ์พืชใหม่

ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 176–225 เซนติเมตร

ดอก	 ช่อดอกเพศผู้ ความยาวของก้านช่อดอกเพศผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึง 
 โคนแขนงแรกของช่อดอกเพศผู้ยาวเท่ากับหรือน้อยกว่า 5 เซนติเมตร ความยาวของ 
 ช่อดอกเพศผู้ วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกเพศผู้ช่อกลางยาวเท่ากับหรือ 
 มากกว่า 20 เซนตเิมตร เปลอืกดอกย่อยสีเขยีว อบัเรณสูเีขยีว จ�านวนวนัท่ีช่อดอกเพศผู้ 
 เริ่มบาน 50 เปอร์เซ็นต์ ของจ�านวนต้นทั้งหมดนับตั้งแต่ให้น�้าครั้งแรก 46–55 วัน  
 เส้นไหมสีเขียวอ่อน จ�านวนวันออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ ของจ�านวนต้นทั้งหมด 
 นับตั้งแต่ให้น�้าคร้ังแรก 46–55 วัน

ผล ความสงูฝัก วดัจากระดบัผิวดนิถงึข้อฝักบนสดุมค่ีาเฉลีย่อยูร่ะหว่าง 91–120 เซนตเิมตร  
 จ�านวนแถวเมลด็มาก ม ี18 แถว ชนดิของเมลด็ข้าวโพดเป็นแบบย่นมาก และมซัีงสขีาว 

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จ�ากัด

สถานะพันธุ์พืช	 จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
 ออกหนังสือส�าคัญ เลขที่ 0537/2562 วันที่ 18 มกราคม 2562



150 พืชพันธุ์ดี พฤกษาราชสดุดี เฉลิมพระบารมีบรมราชาภิเษก

แตงกวาพันธุ์ฉัตรเงิน 
Cucumber Chat Ngoen

ประวัติความเป็นมา

แตงกวาพันธุ์ฉัตรเงิน เป็นพันธุ์ลูกผสมที่ 
ได้จากการปรับปรุงพันธุ ์โดยวิธีการผสมพันธุ ์
ระหว่าง แตงกวาพันธุ์ EWS 31987 ซึ่งเป็น 
พันธุ์แม่ และแตงกวาพันธุ์ EWS 25186 ซึ่งเป็น 
พันธุ์พ่อ ที่สถานีวิจัยและพัฒนาฟาร์มเลิศพันธุ์  
จังหวัดเชียงใหม่ และสถานีวิจัยฟาร์มสุพรรณบุรี 

อ�าเภอสองพีน้่อง จังหวดัสพุรรณบรีุ ปรับปรุงพันธุ ์
ระหว่างปี พ.ศ. 2548–2556 โดยผสมพันธุ์ 
ระหว่างสายพันธุ์แม่ EWS 31987 (พันธุ์คัดของ  

บรษัิท อสีท์ เวสท์ ซดี จ�ากดั x พนัธุล์กูผสมของประเทศ
ญี่ปุ่น) ชั่วรุ่นที่ 8 กับ สายพันธุ์พ่อ EWS 25186  
(พนัธุล์กูผสมมมัมีข่อง บรษิทั เจยีไต๋ จ�ากดั x พนัธุ ์
พื้นเมืองตรังของประเทศไทย) ชั่วรุ ่นที่ 8 โดย 
การคัดเลือกแบบจดบันทึกประวัติ ในช่วงปี พ.ศ. 
2548–2556 เม่ือได้แตงกวาลกูผสมพันธุฉ์ตัรเงนิ  

น�าแตงกวาลูกผสมที่ได้ไปปลูกทดสอบในสถานี
วิจัยของ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ�ากัด ที่จังหวัด 
เชยีงใหม่และสุพรรณบรีุ และทดสอบทีแ่ปลงเกษตรกร  

เปรยีบเทยีบกบัพนัธุก์ารค้าซึง่ผลการทดลองทัง้ 2 สถานี  
พบว่าแตงกวาลูกผสมพันธุ์ฉัตรเงิน มีการเจริญเติบโต
ที่แข็งแรง และมีคุณภาพของผลผลิตตรงตามที่ตลาด
ต้องการ



151พันธุ์พืชใหม่

ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ล�าต้น  ลักษณะการเจริญเติบโตเป็นแบบเถาเลื้อย 

ใบ ใบสีเขียวเข้ม แผ่นใบเป็นคล่ืน ขอบใบค่อนข้างเรียบหรือเป็นคล่ืนเล็กน้อย โคนใบ 
 รูปเงี่ยงติ่งหู

ดอก ดอกสีเหลือง มีดอกเพศเมียเป็นส่วนใหญ่

ผล  ผลรูปรีขอบขนาน สีผิวบริเวณใกล้ขั้วผลสีเขียวเข้ม สีผิวบริเวณปลายผลสีเขียวอ่อน 
 อมเหลือง แถบสีผลสีขาว หนามสีขาว รูปร่างผลบริเวณใกล้ขั้วผลแบนราบ รูปร่างผล  
 ด้านปลายผลกลม มีไขบนผิวผล ผิวสัมผัสของผิวผลขรุขระน้อย ไม่มีความขมในเนื้อผล

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ	 บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ�ากัด

สถานะพันธุ์พืช		 จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 

 ออกหนังสือส�าคัญ เลขที่ 0565/2562 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562



152 พืชพันธุ์ดี พฤกษาราชสดุดี เฉลิมพระบารมีบรมราชาภิเษก

ประวัติความเป็นมา

แตงกวาพันธุ์ท็อปกรีน เป็นพันธุ์ลูกผสมที ่
ได้จากการปรับปรุงพันธุ ์ด้วยวิธีการผสมพันธุ ์
ระหว่าง แตงกวาพันธุ์ EWS 20981 ซึ่งเป็น 
พันธุ์แม่ กับแตงกวาพันธุ์ EWS 29767 ซึ่งเป็น 
พันธุ์พ่อ ที่สถานีวิจัยและพัฒนาฟาร์มเลิศพันธุ์  
จังหวัดเชียงใหม่ และสถานีวิจัยฟาร์มสุพรรณบุรี 

อ�าเภอสองพีน้่อง จังหวดัสพุรรณบรีุ ปรับปรุงพันธุ ์
ระหว่างปี พ.ศ. 2548–2556 โดยผสมพันธุ์ 
ระหว่างสายพันธุ์แม่ EWS 20981 (พันธุ์คัดของ  

บรษัิท อีสท์ เวสท์ ซดี จ�ากดั x พนัธุล์กูผสมของประเทศ
ญี่ปุ่น) ชั่วรุ่นที่ 8 กับ สายพันธุ์พ่อ EWS 29767  
(พันธุ์พื้นเมืองจากประเทศอินเดีย x พันธุ์ลูกผสม 

ไฮไลท์ ของบริษัท ทีเอสเอ จ�ากัด) ชั่วรุ ่นที่ 8 
โดยคัดเลือกแบบจดบันทึกประวัติ ในช่วงปี พ.ศ.  
2548–2556 เม่ือได้แตงกวาลกูผสมพันธุท์อ็ปกรนี  

น�าแตงกวาลูกผสมที่ได้ไปปลูกทดสอบในสถานี
วิจัยของ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ�ากัด ท่ีจังหวัด 
เชยีงใหม่และสุพรรณบรุ ีและทดสอบทีแ่ปลงเกษตรกร  

แตงกวาพันธุ์ท็อปกรีน 
Cucumber Top Green

เปรยีบเทยีบกับพนัธ์ุการค้า ซึง่ผลการทดลองทัง้ 2 สถานี  
พบว่าแตงกวาลูกผสมพนัธุท์อ็ปกรนี มกีารเจรญิเตบิโต 
ที่แข็งแรง และมีคุณภาพของผลผลิตตรงตามที่ตลาด
ต้องการ



153พันธุ์พืชใหม่

ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ล�าต้น  ลักษณะการเจริญเติบโตเป็นแบบเถาเลื้อย

ใบ ใบสีเขียวเข้ม แผ่นใบเป็นคลื่น ขอบใบค่อนข้างเรียบหรือเป็นคล่ืนเล็กน้อย โคนใบ 
 รูปเงี่ยงติ่งหู

ดอก ดอกสีเหลือง มีดอกเพศเมียเป็นส่วนใหญ่

ผล  ผลรูปรีขอบขนาน สีผิวบริเวณใกล้ขั้วผลสีเขียวเข้ม สีผิวบริเวณปลายผลสีเขียวอ่อน  
 อมเหลือง แถบสีผลสีขาวหนามสีขาว รูปร่างผลบริเวณใกล้ขั้วผลแบนราบ รูปร่างผล 
 ด้านปลายผลกลม มีไขบนผิวผล ผิวสัมผัสของผิวผลขรุขระปานกลาง ไม่มีความขม 
 ในเน้ือผล

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ	 บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ�ากัด

สถานะพันธุ์พืช		 จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
 ออกหนังสือส�าคัญ เลขที่ 0564/2562 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562



154 พืชพันธุ์ดี พฤกษาราชสดุดี เฉลิมพระบารมีบรมราชาภิเษก

แตงกวาพันธุ์ภูเขียว 2 
Cucumber Phukhieo 2

ประวัติความเป็นมา

แตงกวาลูกผสมพันธุ ์ภูเขียว 2 ได้จาก 
การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยวิธีผสมพันธุ์แท้ระหว่าง 
พันธุ ์แม่ บีซี 43–452 และพันธุ ์พ่อ แอล 13  
โดยการคัดเลือกแบบจดประวัติ ในช่วงปี พ.ศ. 
2540–2553 การคัดเลือกสายพันธุ์แม่ ด้วยวิธี  

การคัดเลือกพันธุ์แท้ และน�าเมล็ดที่ได้มาปลูก 
แบบผสมตวัเองและคดัเลอืก 9 ชัว่รุน่ จงึได้สายพนัธุ์ 

ที่มีความสม�่าเสมอ การคัดเลือกสายพันธุ ์พ่อ  
ด้วยวิธีการคัดเลือกพันธุ ์แท้ และน�าเมล็ดที่ได ้
มาปลูกแบบผสมตวัเองและคัดเลอืก 8 ชัว่รุน่ จงึได้ 

สายพันธุ ์ที่มีความสม�่าเสมอ ท�าการผสมพันธุ ์
สายพันธุ์แท้ทั้ง 2 สายพันธุ์ ซ่ึงเป็นพันธุ์พ่อและ

พันธุ ์แม่ แล้วน�าลูกผสมที่ได้ไปปลูกทดสอบที ่

สถานีวิจัยและพัฒนาพันธุ์ผัก อ�าเภอเชียงกลาง 
จังหวัดน่าน และทดสอบเปรียบเทียบในแปลง
เกษตรกรกับพันธุ์การค้าในตลาด และตั้งชื่อว่า 
ภูเขียว 2



155พันธุ์พืชใหม่

ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ลักษณะการเจริญเติบโตเป็นแบบเถาเลื้อย 

ใบ ความกว้างใบ 14.78 เซนติเมตร ความยาวใบ 15.16 เซนติเมตร แผ่นใบย่น ขอบใบ 
 เป็นคล่ืนเล็กน้อย ฐานใบเป็นรูปหัวใจ สีใบสีเขียว

ดอก เพศดอกส่วนใหญ่เป็นเพศผู้ สีดอกสีเหลือง

ผล รูปร่างผลเป็นแบบขั้วผลสอบเรียว ความกว้างผล 3.5 เซนติเมตร ความยาวผล  
 11.72 เซนติเมตร สีผิวบริเวณใกล้ขั้วผลสีเขียวเข้ม สีผิวบริเวณปลายผลสีเขียวอ่อน  
 มีแถบสีผล สีของแถบสีผลสีเขียว สีหนามผลสีขาว รูปร่างผลบริเวณใกล้ขั้วผลกลม  
 รูปร่างผลด้านปลายผลกลม มีไขบนผิวผล ผิวผลด้าน ผิวสัมผัสของผิวผลเรียบ  
 ไม่มีความขมในเนื้อผล น�้าหนักผล 88.8 กรัม

เมล็ด น�้าหนักเมล็ดแห้ง 100 เมล็ด 2 กรัม ความกว้าง 0.41 เซนติเมตร ความยาวเมล็ด  
 1.07 เซนติเมตร

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ บริษัท เมโทรซีดการเกษตร จ�ากัด

สถานะพันธุ์พืช	 จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
 ออกหนังสือส�าคัญ เลขที่ 0528/2562 วันที่ 11 มกราคม 2562



156 พืชพันธุ์ดี พฤกษาราชสดุดี เฉลิมพระบารมีบรมราชาภิเษก

แตงกวาพันธุ์ล�่าซ�า 
Cucumber Lamsam

ประวัติความเป็นมา

แตงกวาลูกผสมพันธุ ์ล�่าซ�า ได้จากการ 
ปรับปรุงพันธุ ์พืชโดยวิธีผสมพันธุ ์แท้ระหว่าง
พันธุ์แม่ บีซี 43–452 และพันธุ์พ่อ แอล 3392 
โดยการคัดเลือกแบบจดประวัติ ในช่วงปี พ.ศ.  
2540–2554 การคัดเลือกสายพันธุ์แม่ ด้วยวิธี  

การคัดเลือกพันธุ์แท้ และน�าเมล็ดที่ได้มาปลูก 
แบบผสมตวัเองและคดัเลอืก 9 ชัว่รุน่ จงึได้สายพนัธุ์ 

ที่มีความสม�่าเสมอ การคัดเลือกสายพันธุ ์พ่อ  
ด้วยวิธีการคัดเลือกพันธุ ์แท้ และน�าเมล็ดที่ได ้
มาปลูกแบบผสมตวัเองและคัดเลอืก 8 ชัว่รุน่ จงึได้ 

สายพันธุ ์ที่มีความสม�่าเสมอ ท�าการผสมพันธุ ์
สายพันธุ์แท้ทั้ง 2 สายพันธุ์ ซ่ึงเป็นพันธุ์พ่อและ

พันธุ ์แม่ แล้วน�าลูกผสมที่ได้ไปปลูกทดสอบที ่
สถานีวิจัยและพัฒนาพันธุ์ผัก อ�าเภอเชียงกลาง 
จังหวัดน่าน และทดสอบเปรียบเทียบในแปลง
เกษตรกรกับพันธุ์การค้าในตลาด และตั้งชื่อว่า 

ล�่าซ�า



157พันธุ์พืชใหม่

ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ลักษณะการเจริญเติบโตเป็นแบบเถาเลื้อย 

ใบ ขนาดใบ ความกว้างใบ 16.15 เซนติเมตร ความยาวใบ 16.68 เซนติเมตร แผ่นใบย่น  
 ขอบใบเป็นคล่ืนเล็กน้อย ฐานใบเป็นรูปหัวใจ สีใบสีเขียว

ดอก เพศดอกส่วนใหญ่เป็นเพศผู้ สีดอกสีเหลือง

 ผล รูปร่างผลรูปยาวรี ความกว้างผล 3.58 เซนติเมตร ความยาวผล 11.62 เซนติเมตร  
 สผีวิบรเิวณใกล้ขัว้ผลสีเขยีวเข้ม สีผิวบรเิวณปลายผลสีเขียวอ่อน มแีถบสีผล สีของแถบ 
 สผีลสเีขยีว สหีนามผลสีขาว รปูร่างผลบรเิวณใกล้ขัว้ผลกลม รูปร่างผลด้านปลายผลกลม  
 มีไขบนผิวผล ผิวผลด้าน ผิวสัมผัสของผิวผลขรุขระน้อย ไม่มีความขมในเนื้อผล  
 น�้าหนักผล 78 กรัม

 เมล็ด น�้าหนักเมล็ดแห้ง 100 เมล็ด 2 กรัม ความกว้าง 0.4 เซนติเมตร ความยาวเมล็ด  
 1.06 เซนติเมตร

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ บริษัท เมโทรซีดการเกษตร จ�ากัด

สถานะพันธุ์พืช	 จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
 ออกหนังสือส�าคัญ เลขที่ 0517/2562 วันที่ 11 มกราคม 2562



158 พืชพันธุ์ดี พฤกษาราชสดุดี เฉลิมพระบารมีบรมราชาภิเษก

แตงกวาพันธุ์ล�่าซ�า 2 
Cucumber Lamsam 2

ประวัติความเป็นมา

แตงกวาลูกผสมพันธุ์ล�่าซ�า 2 ได้จากการ 
ปรับปรุงพันธุ ์พืชโดยวิธีผสมพันธุ ์แท้ระหว่าง
พันธุ์แม่ บีซี 43–452 และพันธุ์พ่อ แอล 3453  
โดยการคัดเลือกแบบจดประวัติ ในช่วงปี พ.ศ.  
2540–2554 การคัดเลือกสายพันธุ์แม่ ด้วยวิธี 

การคัดเลือกพันธุ์แท้ และน�าเมล็ดที่ได้มาปลูก 
แบบผสมตวัเองและคดัเลอืก 9 ชัว่รุน่ จงึได้สายพนัธุ์ 

ที่มีความสม�่าเสมอ การคัดเลือกสายพันธุ ์พ่อ  
ด้วยวิธีการคัดเลือกพันธุ ์แท้ และน�าเมล็ดที่ได ้
มาปลูกแบบผสมตวัเองและคัดเลอืก 8 ชัว่รุน่ จงึได้ 

สายพันธุ ์ที่มีความสม�่าเสมอ ท�าการผสมพันธุ ์
สายพันธุ์แท้ทั้ง 2 สายพันธุ์ ซ่ึงเป็นพันธุ์พ่อและ

พันธุ ์แม่ แล้วน�าลูกผสมที่ได้ไปปลูกทดสอบที ่
สถานีวิจัยและพัฒนาพันธุ์ผัก อ�าเภอเชียงกลาง 
จังหวัดน่าน และทดสอบเปรียบเทียบในแปลง
เกษตรกรกับพันธุ์การค้าในตลาด และตั้งชื่อว่า 

ล�่าซ�า 2



159พันธุ์พืชใหม่

ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์	

ต้น ลักษณะการเจริญเติบโตเป็นแบบเถาเลื้อย 

ใบ ความกว้างใบ 16.12 เซนติเมตร ความยาวใบ 16.7 เซนติเมตร แผ่นใบย่น ขอบใบ 
 เป็นคล่ืนเล็กน้อย ฐานใบเป็นรูปหัวใจ สีใบสีเขียว

ดอก เพศดอกส่วนใหญ่เป็นเพศผู้ สีดอกสีเหลือง

ผล รปูร่างผลรูปรีขอบขนาน ความกว้างผล 3.46 เซนตเิมตร ความยาวผล 11.72 เซนตเิมตร  
 สผีวิบรเิวณใกล้ขัว้ผลสีเขยีวเข้ม สีผิวบรเิวณปลายผลสีเขียวอ่อน มแีถบสีผล สีของแถบ 
 สผีลสเีขยีว สหีนามผลสีขาว รปูร่างผลบรเิวณใกล้ขัว้ผลกลม รูปร่างผลด้านปลายผลกลม  
 มีไขบนผิวผล ผิวผลด้าน ผิวสัมผัสของผิวผลขรุขระน้อย ไม่มีความขมในเนื้อผล  
 น�้าหนักผล 74 กรัม

เมล็ด น�้าหนักเมล็ดแห้ง 100 เมล็ด 2 กรัม ความกว้าง 0.39 เซนติเมตร ความยาวเมล็ด  
 1.04 เซนติเมตร

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ บริษัท เมโทรซีดการเกษตร จ�ากัด

สถานะพันธุ์พืช	 จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
 ออกหนังสือส�าคัญ เลขที่ 0520/2562 วันที่ 11 มกราคม 2562



160 พืชพันธุ์ดี พฤกษาราชสดุดี เฉลิมพระบารมีบรมราชาภิเษก

แตงกวาพันธุ์ล�่าซ�า 3 
Cucumber Lamsam 3

ประวัติความเป็นมา

แตงกวาลูกผสมพันธุ์ล�่าซ�า 3 ได้จากการ 
ปรับปรุงพันธุ ์พืชโดยวิธีผสมพันธุ ์แท้ระหว่าง 
พันธุ์แม่ บีซี 43–305 และพันธุ์พ่อ แอล 3479 
โดยการคัดเลือกแบบจดประวัติ ในช่วงปี พ.ศ.  
2541–2553 การคัดเลือกสายพันธุ์แม่ ด้วยวิธี  

การคัดเลือกพันธุ์แท้ และน�าเมล็ดที่ได้มาปลูก 
แบบผสมตวัเองและคดัเลอืก 9 ชัว่รุน่ จงึได้สายพนัธุ์ 

ที่มีความสม�่าเสมอ การคัดเลือกสายพันธุ ์พ่อ  
ด้วยวิธีการคัดเลือกพันธุ ์แท้ และน�าเมล็ดที่ได ้
มาปลูกแบบผสมตวัเองและคัดเลอืก 8 ชัว่รุน่ จงึได้ 

สายพันธุ ์ที่มีความสม�่าเสมอ ท�าการผสมพันธุ ์
สายพันธุ์แท้ทั้ง 2 สายพันธุ์ ซ่ึงเป็นพันธุ์พ่อและ

พันธุ ์แม่ แล้วน�าลูกผสมที่ได้ไปปลูกทดสอบที ่
สถานีวิจัยและพัฒนาพันธุ์ผัก อ�าเภอเชียงกลาง 
จังหวัดน่าน และทดสอบเปรียบเทียบในแปลง
เกษตรกรกับพันธุ์การค้าในตลาด และตั้งชื่อว่า 

ล�่าซ�า 3



161พันธุ์พืชใหม่

ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ลักษณะการเจริญเติบโตเป็นแบบเถาเลื้อย 

ใบ ความกว้างใบ 14.8 เซนติเมตร ความยาวใบ 15.46 เซนติเมตร แผ่นใบย่น ขอบใบ 
 เป็นคล่ืนเล็กน้อย ฐานใบเป็นรูปหัวใจ สีใบสีเขียว

ดอก เพศดอกส่วนใหญ่เป็นเพศผู้ สีดอกสีเหลือง

ผล รูปร่างผลรูปยาวรี ความกว้างผล 3.46 เซนติเมตร ความยาวผล 12.08 เซนติเมตร  
 สผิีวบริเวณใกล้ขัว้ผลสเีขยีวเข้ม สีผวิบรเิวณปลายผลสเีขยีวอ่อน มแีถบสีผล สีของแถบ 
 สผีลสเีขยีว สหีนามผลสีขาว รปูร่างผลบรเิวณใกล้ขัว้ผลกลม รูปร่างผลด้านปลายผลกลม  
 มีไขบนผิวผล ผิวผลด้าน ผิวสัมผัสของผิวผล ขรุขระน้อย ไม่มีความขมในเนื้อผล  
 น�้าหนักผล 76.6 กรัม

เมล็ด น�้าหนักเมล็ดแห้ง 100 เมล็ด 2 กรัม ความกว้าง 0.46 เซนติเมตร ความยาวเมล็ด  
 1.17 เซนติเมตร

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ บริษัท เมโทรซีดการเกษตร จ�ากัด

สถานะพันธุ์พืช	 จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
 ออกหนังสือส�าคัญ เลขที่ 0522/2562 วันที่ 11 มกราคม 2562



162 พืชพันธุ์ดี พฤกษาราชสดุดี เฉลิมพระบารมีบรมราชาภิเษก

แตงกวาพันธุ์ล�่าซ�า 4 
Cucumber Lamsam 4

ประวัติความเป็นมา

แตงกวาลูกผสมพันธุ์ล�่าซ�า 4 ได้จากการ 
ปรับปรุงพันธุ ์พืชโดยวิธีผสมพันธุ ์แท้ระหว่าง
พันธุ์แม่ บีซี 43–104 และพันธุ์พ่อ แอล 3486  
โดยการคัดเลือกแบบจดประวัติ ในช่วงปี พ.ศ.  
2540–2554 การคัดเลือกสายพันธุ์แม่ ด้วยวิธี  

การคัดเลือกพันธุ์แท้ และน�าเมล็ดที่ได้มาปลูก 
แบบผสมตวัเองและคดัเลอืก 9 ชัว่รุน่ จงึได้สายพนัธุ์ 

ที่มีความสม�่าเสมอ การคัดเลือกสายพันธุ ์พ่อ  
ด้วยวิธีการคัดเลือกพันธุ ์แท้ และน�าเมล็ดที่ได ้
มาปลูกแบบผสมตวัเองและคัดเลอืก 8 ชัว่รุน่ จงึได้ 

สายพันธุ ์ที่มีความสม�่าเสมอ ท�าการผสมพันธุ ์
สายพันธุ์แท้ทั้ง 2 สายพันธุ์ ซ่ึงเป็นพันธุ์พ่อและ

พันธุ ์แม่ แล้วน�าลูกผสมที่ได้ไปปลูกทดสอบที ่
สถานีวิจัยและพัฒนาพันธุ์ผัก อ�าเภอเชียงกลาง 
จังหวัดน่าน และทดสอบเปรียบเทียบในแปลง
เกษตรกรกับพันธุ์การค้าในตลาด และตั้งชื่อว่า 

ล�่าซ�า 4



163พันธุ์พืชใหม่

ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น  ลักษณะการเจริญเติบโตเป็นแบบเถาเลื้อย 

ใบ ความกว้างใบ 14.4 เซนติเมตร ความยาวใบ 14.92 เซนติเมตร แผ่นใบย่น ขอบใบ 
 เป็นคล่ืนเล็กน้อย ฐานใบเป็นรูปหัวใจ สีใบสีเขียว

ดอก เพศดอกส่วนใหญ่เป็นเพศผู้ สีดอกสีเหลือง

ผล รูปร่างผลรูปยาวรี ความกว้างผล 3.44 เซนติเมตร ความยาวผล 11.86 เซนติเมตร  
 สผีวิบรเิวณใกล้ขัว้ผลสีเขยีวเข้ม สีผิวบรเิวณปลายผลสีเขียวอ่อน มแีถบสีผล สีของแถบ 
 สีผลสีเขียว สีหนามผลสีขาว รูปร่างผลบริเวณใกล้ขั้วผลแบนราบ รูปร่างผลด้าน 
 ปลายผลกลม มีไขบนผิวผล ผิวผลด้าน ผิวสัมผัสของผิว ผลขรุขระน้อย ไม่มีความขม 
 ในเน้ือผล น�้าหนักผล 73.6 กรัม

เมล็ด น�้าหนักเมล็ดแห้ง 100 เมล็ด 2 กรัม ความกว้าง 0.46 เซนติเมตร ความยาวเมล็ด  
 1.16 เซนติเมตร

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ บริษัท เมโทรซีดการเกษตร จ�ากัด

สถานะพันธุ์พืช	 จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
 ออกหนังสือส�าคัญ เลขที่ 0525/2562 วันที่ 11 มกราคม 2562



164 พืชพันธุ์ดี พฤกษาราชสดุดี เฉลิมพระบารมีบรมราชาภิเษก

แตงกวาพันธุ์สน่ันเมือง 
Cucumber Sanan Mueang

ประวัติความเป็นมา

แตงกวาลูกผสมพันธุ์สนั่นเมือง ได้จากการ 
ปรับปรุงพันธุ ์พืชโดยวิธีผสมพันธุ ์แท้ระหว่าง
พันธุ์แม่ บีซี 43–452 และพันธุ์พ่อ แอล 5793  
โดยการคัดเลือกแบบจดประวัติ ในช่วงปี พ.ศ.  
2539–2553 การคัดเลือกสายพันธุ์แม่ ด้วยวิธี  

การคัดเลือกพันธุ์แท้ และน�าเมล็ดที่ได้มาปลูก 
แบบผสมตวัเองและคดัเลอืก 9 ชัว่รุน่ จงึได้สายพนัธุ์ 

ที่มีความสม�่าเสมอ การคัดเลือกสายพันธุ ์พ่อ  
ด้วยวิธีการคัดเลือกพันธุ ์แท้ และน�าเมล็ดที่ได ้
มาปลูกแบบผสมตวัเองและคัดเลอืก 8 ชัว่รุน่ จงึได้ 

สายพันธุ ์ที่มีความสม�่าเสมอ ท�าการผสมพันธุ ์
สายพันธุ์แท้ทั้ง 2 สายพันธุ์ ซ่ึงเป็นพันธุ์พ่อและ

พันธุ ์แม่ แล้วน�าลูกผสมที่ได้ไปปลูกทดสอบที ่
สถานีวิจัยและพัฒนาพันธุ์ผัก อ�าเภอเชียงกลาง 
จังหวัดน่าน และทดสอบเปรียบเทียบในแปลง
เกษตรกรกับพันธุ์การค้าในตลาด และตั้งชื่อว่า 
สน่ันเมือง



165พันธุ์พืชใหม่

ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ลักษณะการเจริญเติบโตเป็นแบบเถาเลื้อย 

ใบ ความกว้างใบ 12.88 เซนติเมตร ความยาวใบ 13.52 เซนติเมตร แผ่นใบ ย่น ขอบใบ 
 เป็นคล่ืนเล็กน้อย ฐานใบเป็นรูปหัวใจ สีใบสีเขียว

ดอก เพศดอกส่วนใหญ่เป็นเพศผู้ สีดอกสีเหลือง

ผล  รปูร่างผลรปูขอบขนาน ความกว้างผล 3.04 เซนตเิมตร ความยาวผล 9.24 เซนตเิมตร  
 สีผิวบริเวณใกล้ขั้วผลสีเขียว สีผิวบริเวณปลายผลสีเขียวอ่อน มีแถบสีผล สีของแถบ 
 สีผลสีครีม สีหนามผลสีขาว รูปร ่างผล บริเวณใกล้ขั้วผลกลม รูปร ่างผลด้าน 
 ปลายผลกลม มีไขบนผิวผล ผิวผลด้าน ผิวสัมผัสของผิวผล ขรุขระน้อย ไม่มีความขม 
 ในเน้ือผล น�้าหนักผล 48 กรัม

เมล็ด น�้าหนักเมล็ดแห้ง 100 เมล็ด 2 กรัม ความกว้าง 0.56 เซนติเมตร ความยาวเมล็ด  
 1.08 เซนติเมตร

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ บริษัท เมโทรซีดการเกษตร จ�ากัด

สถานะพันธุ์พืช	 จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
 ออกหนังสือส�าคัญ เลขที่ 0530/2562 วันที่ 11 มกราคม 2562



166 พืชพันธุ์ดี พฤกษาราชสดุดี เฉลิมพระบารมีบรมราชาภิเษก

แตงโมพันธุ์ โกลเด้นสวีท 80 
Water Melon Golden Sweet 80

ประวัติความเป็นมา

แตงโมพันธุ์โกลเด้นสวีท 80 จากการผสม
พนัธ์ุแท้ระหว่างพนัธุ ์สายพนัธ์ุแม่คอื EWS#8761  
ได้มาจากแตงโมสายพันธุ ์ OP 300214 ของ  

บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ�ากัด มาปลูกให้เกิดการ 
กระจายตัว ท�าการคัดเลือกและผสมตัวเองในต้น 
ที่มีลักษณะตรงตามความต้องการ เพื่อให้ได้ 
ลกัษณะสายพนัธุแ์ท้ ตัง้แต่ชัว่รุ่นที ่2 จนถงึช่ัวรุ่นที ่9  
สายพันธุ์พ่อ คือ EWS#9192 ได้มาจากการ 

น�าแตงโมสายพันธุ ์ TH 7076–1 ของ บริษัท  
อีสท์ เวสท์ ซีด จ�ากัด มาปลูกเพื่อให้เกิดการ 
กระจายตัว ท�าการคัดเลือกและผสมตัวเอง 
ในต้นที่ดี เพื่อให้ได้ลักษณะสายพันธุ์แท้ ตั้งแต ่
ชัว่รุน่ที ่2 จนถงึชัว่รุ่นที ่10 การสร้างลกูผสมแตงโม 

พันธุ์โกลเด้นสวีท 80 ท�าโดยการผสมระหว่าง  
2 สายพนัธุแ์ท้ คอื พนัธุแ์ม่ EWS#8761 ชัว่รุ่นที ่9  
และสายพันธุ ์พ ่อ EWS#9192 ชั่ว รุ ่นที่  10  

น�าลูกผสมทีไ่ด้ไปปลกูทดสอบในสถานวีจิยัทีเ่ชยีงใหม่  
และสุพรรณบรีุ และปลกูทดสอบทีแ่ปลงเกษตรกร



167พันธุ์พืชใหม่

ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ผล จ�านวนชดุโครโมโซม 2 ชุด น�า้หนกัผล 3–5 กิโลกรมั สีพ้ืนของผิวเปลือกเป็นสีเขยีวเข้ม  
 มแีถบสทีีผิ่วผล รูปหน้าตดัทรงผลตามแนวยาวเป็นทรงกระบอก ความหนาของเปลือก  
 0.8 เซนติเมตร สีเนื้อผลสด เป็นสีส้ม

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ�ากัด

สถานะพันธุ์พืช	 จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
 ออกหนังสือส�าคัญ เลขที่ 0516/2562 วันที่ 9 มกราคม 2562



168 พืชพันธุ์ดี พฤกษาราชสดุดี เฉลิมพระบารมีบรมราชาภิเษก

แตงโมพันธุ์จอมขวัญ 
Water Melon Chom Khwan

ประวัติความเป็นมา

แตงโมพันธุ ์จอมขวัญ เป็นพันธุ ์ลูกผสม 
ที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ ์โดยวิธีการผสมพันธุ ์
ระหว่าง แตงโมพันธุ ์EWS 14024 ซ่ึงเป็นพันธุแ์ม่  
กับ แตงโมพันธุ์ EWS 14022 ซึ่งเป็นพันธุ์พ่อ  

ณ สถานีวิจัยฟาร์มเลิศพันธุ ์ อ�าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ และสถานีวิจัยฟาร์มสุพรรณ 
อ�าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างปี 
พ.ศ. 2546–2556 โดยสายพนัธุแ์ม่ EWS 14024  
(แตงโมลูกผสมเบอร์ 3 ของ บริษัท เซมินิส จ�ากัด  
(มอนซานโต้) x แตงโมลกูผสมพนัธุก์นิร ีของ บรษิทั  

แอ๊ดว้านซ์ซดีส์ จ�ากดั) ชัว่รุน่ที ่8 และสายพันธุพ่์อ  
EWS 14022 (แตงโมพันธุ์จินตหรา ของ บริษัท 

เพือ่นเกษตรกร จ�ากัด) ชัว่รุ่นที ่7 คัดเลอืกแบบจดบันทกึ 
ประวัติ ในช่วงปี พ.ศ. 2546–2556 จุดประสงค์ 
ของการพัฒนาพันธุ์ แตงโมลูกผสมพันธุ์จอมขวัญ  
เพือ่ให้มเีนือ้สีแดงเข้ม มคีวามแน่นเนือ้ ความกรอบ 
ของเนื้อ มีความหวานสูง อายุหลังการเก็บเกี่ยว 
สามารถเกบ็ไว้ได้นาน และเหมาะกบัตลาดแตงโม 
ภายในประเทศ เมือ่ได้แตงโมลกูผสมพนัธุจ์อมขวัญ  

น�าลูกผสมที่ได้ไปปลูกทดสอบในแปลงเกษตรกร
ในหลายพื้นที่  ที่มีการปลูกแตงโมเป ็นอาชีพ 
เพื่อทดสอบคุณภาพของสายพันธุ์ ซึ่งจากการ 
ทดสอบพบว ่าแตงโมลูกผสมพันธุ ์จอมขวัญ 
สามารถเก็บผลเร็ว อายุการเก็บเก่ียว 65 วัน 
หลังหยอดเมล็ด สีเนื้อสีแดง มีความแน่นเนื้อสูง  
กรอบ เปลอืกบาง ซึง่มคีณุภาพตรงกบัความต้องการ 
ของตลาด



169พันธุ์พืชใหม่

ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ล�าต้น  เป็นเถาเลื้อย 

ใบ แผ่นใบสีเขียวอมเทา ขนบนใบสีขาว แผ่นใบไม่มีคลื่น ขอบใบมีคลื่นน้อย

ดอก ไม่มีดอกสมบูรณ์เพศ อายุออกดอกเร็ว 35 วัน ปลายกลีบดอกแหลม รังไข่มีขนาด 
 ปานกลาง รังไข่มีขนมาก

ผล  ขนาดผลปานกลาง มีร่องและรอยเว้าที่ฐานผล สีพื้นของผิวเปลือกสีเขียว มีแถบสี 
 ที่ผิวผล สีเข้มมาก มีลายแตกร่างแหท่ีผิวผล รูปหน้าตัดทรงผลตามแนวยาวรูปรี  
 เนื้อผลสดสีแดง

เมล็ด สีพ้ืนของเปลือกเมล็ดสีด�า เปลือกเมล็ดไม่มีสีที่สอง ไม่มีรอยเปื้อนที่ขั้วและขอบเมล็ด

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ	 บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ�ากัด

สถานะพันธุ์พืช		 จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
 ออกหนังสือส�าคัญ เลขที่ 0569/2562 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562



170 พืชพันธุ์ดี พฤกษาราชสดุดี เฉลิมพระบารมีบรมราชาภิเษก

แตงโมพันธุ์ทีโออาร์ 466 
Water Melon TOR 466

ประวัติความเป็นมา

แตงโมพันธุ ์ทีโออาร ์ 466 เป ็นแตงโม
ที่ได้จากการผสมพันธุ ์ระหว่าง พันธุ ์ซีเอช 31  
ซึ่งเป็นพันธุ์แม่ กับพันธุ์ซีเอช 47 ซึ่งเป็นพันธุ์พ่อ  

ทีส่ถานวีจิยั บรษิทั กรนีซดีส์ จ�ากดั จงัหวดัสกลนคร  
ปรับปรุงพันธุ ์ระหว ่างปี พ.ศ. 2540–2557  
แตงโมลูกผสมชั่วรุ ่นที่ 1 (F1–hybrid) ชื่อพันธุ ์  
ทีโออาร ์ 466 ได ้จากการผสมข ้ามระหว ่าง  
สายพันธุ ์แม่ชื่อ ซีเอช 31 กับ สายพันธุ ์พ่อชื่อ  
ซีเอช 47



171พันธุ์พืชใหม่

ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ล�าต้น	 เป็นเถาเลื้อย

 ใบ	 แผ่นใบสีเขียว ขนบนใบสีขาว แผ่นใบไม่มีคลื่น ขอบใบมีคลื่นน้อย

 ดอก อายุออกดอกเร็ว 29 วัน ปลายกลีบดอกแหลม รังไข่มีขนาดปานกลาง รังไข่มีขนมาก

 ผล ขนาดผลปานกลาง ไม่มีร่องและไม่มีรอยเว้าที่ฐานผล สีพื้นของผิวเปลือกสีเขียว  
 มีแถบสีที่ผิวผล สีเข้ม มีลายแตกร่างแหที่ผิวผล รูปหน้าตัดทรงผลตามแนวยาว 
 ทรงกระบอก เนื้อผลสดสีแดง

 เมล็ด สีพื้นของเปลือกเมล็ดสีน�้าตาล เปลือกเมล็ดไม่มีสีที่สอง ไม่มีรอยเปื ้อนที่ขั้วและ 
 ขอบเมล็ด

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ	 บริษัท กรีนซีดส์ จ�ากัด 

สถานะพันธุ์พืช จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
 ออกหนังสือส�าคัญ เลขที่ 0501/2562 วันที่ 7 มกราคม 2562
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แตงโมพันธุ์ทีโออาร์ 467 
Water Melon TOR 467

ประวัติความเป็นมา

แตงโมพันธุ ์ทีโออาร์ 467 เป็นแตงโมที่ 
ได้จากการผสมพันธุ์แท้ระหว่าง พันธุ์ซีเอช 48  
ซึ่งเป็นพันธุ์แม่ กับพันธุ์ซีเอช 31 ซึ่งเป็นพันธุ์พ่อ  
ทีส่ถานวีจิยั บรษิทั กรนีซดีส์ จ�ากดั จังหวดัสกลนคร  
ปรับปรุงพันธุ์ระหว่างปี พ.ศ. 2540–2557

ปี พ.ศ. 2540 ปลูกแตงโมพันธุ์ผสมเปิดชื่อ  
ซีเอช 448 ผสมตัวเอง คัดเลือกสายพันธุ์ 2 ชั่วรุ่น  
เก็บเมล็ดได้เมล็ดชั่วรุ่นที่ 2 (S2) 

ปี พ.ศ. 2542–2543 ปลูกแตงโม S2  
ผสมตวัเอง คดัเลือกสายพนัธุจ์นถงึชัว่รุน่ที ่7 (S7)  
เกบ็เมลด็ได้เมลด็ชัว่รุน่ที ่8 (S8) เป็นสายพนัธ์ุแท้  
ใช้เป็นสายพันธุ์แม่ 1 สายพันธุ์ คือ ซีเอช 48 

ปี พ.ศ. 2540–2542 ปลูกแตงโมพันธุ์ผสมเปิดชื่อ  
ซเีอช 311 ผสมตัวเอง คดัเลอืกสายพนัธุ ์จนถงึชัว่รุน่ที ่5 (S5) 
เก็บเมล็ดได้เมล็ดช่ัวรุ่นที่ 6 (S6) เป็นสายพันธุ์แท้ ใช้เป็น 
สายพันธุ์พ่อ 1 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ซีเอช 31

ปี พ.ศ. 2555 ปลูกแตงโมสายพันธุ์แม่ชื่อ ซีเอช 48  
และสายพันธุ์พ่อชื่อ ซีเอช 31 ผสมข้ามสายพันธุ์ เก็บเมล็ด
ได้เมล็ด (F1–hybrid) ช่ือ พันธุ์ทีโออาร์ 467

ปี พ.ศ. 2555–2557 ปลูกทดสอบแตงโม (F1–hybrid)  
พันธุ์ทีโออาร์ 467 ร่วมกับพันธุ์ไฮร็อค 05 และ โบอิ้ง 787  
ในแหล่งปลูก 1 แหล่ง ณ แปลงทดลองสถานีสกลนคร 

บริษัท กรีนซีดส์ จ�ากัด

ปี พ.ศ. 2559 เสนอให้พิจารณาค�าขอจดทะเบียน 
เป็นพันธุ์พืชใหม่ 1 พันธุ์ คือ พันธุ์ทีโออาร์ 467



173พันธุ์พืชใหม่

ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ล�าต้น เป็นเถาเลื้อย

ใบ แผ่นใบสีเขียว ขนบนใบสีขาว แผ่นใบไม่มีคลื่น ขอบใบมีคลื่นน้อย

ดอก อายุออกดอกเร็ว 29 วัน ปลายกลีบดอกแหลม รังไข่มีขนาดปานกลาง รังไข่มีขนมาก

ผล ขนาดผลปานกลาง ไม่มีร่องและไม่มีรอยเว้าที่ฐานผล สีพื้นของผิวเปลือกสีเขียว  
 มีแถบสีที่ผิวผล สีเข้ม มีลายแตกร่างแหที่ผิวผล รูปหน้าตัดทรงผลตามแนวยาว 
 ทรงกระบอก เนื้อผลสดสีแดง

เมล็ด สีพื้นของเปลือกเมล็ดสีน�้าตาล เปลือกเมล็ดไม่มีสีที่สอง ไม่มีรอยเปื ้อนที่ขั้วและ 
 ขอบเมล็ด

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ บริษัท โนวาร์ตีส ครอป โปรเทคช่ัน (ประเทศไทย) จ�ากัด

สถานะพันธุ์พืช จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
 ออกหนังสือส�าคัญ เลขที่ 0502/2562 วันที่ 7 มกราคม 2562
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แตงโมพันธุ์ทีโออาร์ 468 
Water Melon TOR 468

ประวัติความเป็นมา

แตงโมลูกผสมชั่วที่1 (F1–hybrid) ชื่อพันธุ์  
ทีโออาร ์ 468 ได ้จากการผสมข ้ามระหว ่าง  
สายพันธุ์แม่ช่ือ ซีเอช 45 กับ สายพันธุ ์พ่อช่ือ  
ซีเอช 35 

ปี พ.ศ. 2540 ปลกูแตงโมพนัธุผ์สมเปิดช่ือ  
ซเีอช 451 ผสมตวัเอง คดัเลอืกสายพนัธุ ์2 ชัว่รุน่  
เก็บเมล็ดได้เมล็ด ชั่วรุ่นที่ 2 (S2) 

ปี พ.ศ. 2543–2544 ปลูกแตงโม S2  
ผสมตวัเอง คัดเลอืกสายพนัธุจ์นถงึชัว่รุ่นที ่5 (S5)  
เก็บเมล็ดได้เมล็ดชั่วรุ่นที ่6 (S6) เป็นสายพันธุ์แท้  
ใช้เป็นสายพันธุ์แม่ 1 สายพันธุ์ คือ ซีเอช 45 

ปี พ.ศ. 2540–2542 ปลูกแตงโมพันธุ์ผสมเปิดชื่อ  
ซเีอช 352 ผสมตัวเอง คดัเลอืกสายพนัธุ ์จนถงึชัว่รุน่ที ่6 (S6) 
เก็บเมล็ดได้เมล็ดช่ัวรุ่นที่ 7 (S7) เป็นสายพันธุ์แท้ ใช้เป็น 
สายพันธุ์พ่อ 1 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ซีเอช 35 

ปี พ.ศ. 2555 ปลูกแตงโมสายพันธุ์แม่ชื่อ ซีเอช 45  
และสายพันธุ์พ่อชื่อ ซีเอช 35 ผสมข้ามสายพันธุ์ เก็บเมล็ด  
ได้เมล็ด (F1–hybrid) ช่ือ พันธุ์ทีโออาร์ 468 

ปี พ.ศ. 2555–2557 ปลูกทดสอบแตงโม (F1–hybrid)  
พันธ์ุทโีออาร์ 468 ร่วมกับพันธ์ุไฮรอ็ค 05 และ โบอิง้ 787  
ในแหล่งปลูก 1 แหล่ง ณ แปลงทดลองสถานีสกลนคร 

บริษัท กรีนซีดส์ จ�ากัด 

ปี พ.ศ. 2559 เสนอให้พิจารณาค�าขอจดทะเบียน 
เป็นพันธุ์พืชใหม่ 1 พันธุ์ คือ พันธุ์ทีโออาร์ 468



175พันธุ์พืชใหม่

ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ล�าต้น		 เป็นเถาเลื้อย

ใบ	 แผ่นใบสีเขียว ขนบนใบสีขาว แผ่นใบไม่มีคลื่น ขอบใบมีคลื่นน้อย

ดอก	 อายุออกดอกเร็ว 29 วัน ปลายกลีบดอกแหลม รังไข่มีขนาดปานกลาง รังไข่มีขนมาก

ผล ขนาดผลปานกลาง ไม่มีร่องและไม่มีรอยเว้าที่ฐานผล สีพื้นของผิวเปลือกสีเขียว  
 มีแถบสีที่ผิวผลสีเข้ม มีลายแตกร่างแหที่ผิวผล รูปหน้าตัดทรงผลตามแนวยาว 
 ทรงกระบอก เนื้อผลสดสีแดง

เมล็ด สีพ้ืนของเปลือกเมล็ดสีน�้าตาล เปลือกเมล็ดไม่มีสีที่สอง ไม่มีรอยเปื ้อนท่ีข้ัวและ 
 ขอบเมล็ด

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ บริษัท กรีนซีดส์ จ�ากัด

สถานะพันธุ์พืช	 จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
 ออกหนังสือส�าคัญ เลขที่ 0503/2562 วันที่ 7 มกราคม 2562
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แตงโมพันธุ์ทีโออาร์ 469 
Water Melon TOR 469

ประวัติความเป็นมา

แตงโมพันธุ ์ทีโออาร์ 469 เป็นแตงโมที ่
ได้จากการผสมพันธุ์แท้ระหว่าง พันธุ์ซีเอช 35  
ซึ่งเป็นพันธุ์แม่ กับพันธุ์ซีเอช 32 ซึ่งเป็นพันธุ์พ่อ 

ที่สถานีวิจัย บริษัท กรีนซีดส์ จ�ากัด 

ปี พ.ศ. 2540–2542 ปลูกแตงโมพันธุ ์
ผสมเปิด ชื่อ ซีเอช 352 ผสมตัวเอง คัดเลือก 
สายพันธุ์จนถึงชั่วรุ่นที่ 6 (S6) เก็บเมล็ดได้เมล็ด 
ชัว่รุน่ที ่7 (S7) เป็นสายพนัธุแ์ท้ ใช้เป็นสายพนัธุแ์ม่  
1 สายพันธุ์ คือ ซีเอช 35 

ปี พ.ศ. 2539–2540 ปลูกแตงโมพันธุ์ผสมเปิดชื่อ  
เอว ี321 ผสมตวัเอง คดัเลือกสายพนัธ์ุจนถงึช่ัวรุน่ที ่4 (S4)  
เก็บเมล็ดได้เมล็ดช่ัวรุ่นที่ 5 (S5) เป็นสายพันธุ์แท้ ใช้เป็น 
สายพันธุ์พ่อ 1 สายพันธุ์ คือ เอ 32 

ปี พ.ศ. 2555 ปลูกแตงโมสายพันธุ์แม่ชื่อ ซีเอช 35 
และสายพันธุ์พ่อช่ือ เอ 32 ผสมข้ามสายพันธุ์ เก็บเมล็ด 
ได้เมล็ด (F1–hybrid) ช่ือ พันธุ์ทีโออาร์ 469 

ปี พ.ศ. 2555–2557 ปลูกทดสอบแตงโม (F1–hybrid)  
พันธ์ุทโีออาร์ 469 ร่วมกับพันธ์ุไฮรอ็ค 05 และ โบอิง้ 787  
ในแหล่งปลูก 1 แหล่ง ณ แปลงทดลองสถานีสกลนคร 

บริษัท กรีนซีดส์ จ�ากัด



177พันธุ์พืชใหม่

ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ล�าต้น	 เป็นเถาเลื้อย

ใบ	 แผ่นใบสีเขียว ขนบนใบสีขาว แผ่นใบไม่มีคลื่น ขอบใบมีคลื่นน้อย

ดอก อายุออกดอกเร็ว 29 วัน ปลายกลีบดอกแหลม รังไข่มีขนาดปานกลาง รังไข่มีขนมาก

ผล ขนาดผลปานกลาง ไม่มีร่องและไม่มีรอยเว้าที่ฐานผล สีพื้นของผิวเปลือกสีเขียว  
 มีแถบสีที่ผิวผล สีเข้ม มีลายแตกร่างแหที่ผิวผล รูปหน้าตัดทรงผลตามแนวยาว 
 ทรงกระบอก เนื้อผลสดสีแดง

เมล็ด สพีืน้ของเปลอืกเมลด็สนี�า้ตาล เปลอืกเมลด็ไม่มสีีทีส่อง ไม่มรีอยเป้ือนทีข้ั่วและขอบเมลด็

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ บริษัท กรีนซีดส์ จ�ากัด

สถานะพันธุ์พืช	 จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
 ออกหนังสือส�าคัญ เลขที่ 0504/2562 วันที่ 7 มกราคม 2562
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บวบเหลี่ยมพันธุ์ฟาโรห ์
Angled Loofah Faroh

ประวัติความเป็นมา

บวบเหลี่ยมพันธุ์ฟาโรห์ เป็นพันธุ์ลูกผสม
ที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ ์โดยวิธีการผสมพันธุ ์
ระหว่าง บวบพันธุ์ EWS#3973 ซึ่งเป็นพันธุ์แม่  
กับบวบพันธุ ์  EWS#3974 ซ่ึงเป ็นพันธุ ์พ ่อ  
โดยบวบพันธุ ์  EWS#3973 ซ่ึงเป ็นพันธุ ์แม ่  
ได้มาจากการพัฒนาสายพันธุ ์ บวบสายพันธุ ์ 
EWS 11761 คัดเลือกและผสมตัวเองในต้นที่มี
ลักษณะตรงตามความต้องการ จนถึงชั่วรุ่นที่ 8  
ในระหว่างปี พ.ศ. 2547–2554 จนได้บวบเหล่ียม 

สายพันธุ์แท้และมีความสม�่าเสมอ และบวบพันธุ์  
EWS#3974 ซึ่งเป็นพันธุ ์พ ่อ ได้มาจากการ 
ผสมข้ามระหว่าง 2 สายพันธุ์ คือ บวบเหล่ียม 

พนัธุ ์EWS 759 ของ บรษิทั อสีท์ เวสท์ ซดี จ�ากดั  
ผสมกับบวบเหลี่ยมพันธุ ์  EWS 3029 ของ 

บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ�ากัด ได้ลูกผสมชั่วรุ่นที่ 1  
ปลูกคัดเลือกและผสมตัวเองในต้นท่ีมีลักษณะ

ตรงความต้องการ จนได้เมล็ดชั่วรุ่นที่ 2 น�าเมล็ด 
ทีไ่ด้มาปลกู เพือ่ให้เกดิการกระจายตวัในชัว่รุน่ที ่ 2  
และต้ังแต่ชั่วรุ ่นที่ 2 จนถึงชั่วรุ ่นที่ 8 คัดเลือก 

จนได้สายพนัธุแ์ท้และมคีวามสม�า่เสมอ ตดิผลดก  
โดยปรบัปรงุพนัธุแ์บบจดบันทกึประวตั ิ ในระหว่าง 
ปี พ.ศ. 2546–2554 การสร้างลกูผสมบวบเหล่ียม 

พนัธุฟ์าโรห์ ท�าโดยการผสมระหว่าง 2 สายพันธุแ์ท้  

คอื บวบพนัธุ ์ EWS#3973 ซึง่เป็นพนัธุแ์ม่ ชัว่รุน่ท่ี 8  
และบวบพนัธุ ์EWS#3974 ซ่ึงเป็นพนัธุพ่์อ ช่ัวรุน่ท่ี 8  

โดยน�าลูกผสมไปปลูกทดสอบในสถานีวิจัยของ 
ฟาร์มเลิศพันธุ ์  จังหวัดเชียงใหม่ และสุพรรณบุรี  

หลังจากนัน้ จงึน�าลูกผสมไปทดสอบในแปลงเกษตรกร
ในพื้นที่ต่างๆ 



179พันธุ์พืชใหม่

ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ล�าต้น ลักษณะการเจริญเติบโตเป ็นแบบเลื้อย ความยาวปล ้อง 16.8 เซนติ เมตร  
 การแตกกิ่งแขนงปานกลาง เส้นผ่านศูนย์กลางล�าต้น 0.6 เซนติเมตร

ใบ ความยาวแผ่นใบ 26.7 เซนติเมตร ความกว้างแผ่นใบ 25.7 เซนติเมตร รูปร่างใบ 
 เป็นรูปไต ความเข้มของสีเขียวบนแผ่นใบปานกลาง ขอบใบเป็นคลื่นปานกลาง  
 ความยาวของพูใบส่วนปลาย 9.7 เซนติเมตร ความกว้างของพูใบส่วนปลาย  
 15.1 เซนติเมตร ความยาวก้านใบ 13.8 เซนติเมตร

ดอก จ�านวนดอกเพศผู้ 15 ดอก เพศเมีย 1 ดอก

ผล ความยาวผล 41 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางผล 3.1 เซนติเมตร รูปร่างผล 
 เป็นรูปรีแคบ ไม่มีคอผล รูปร่างบริเวณปลายผลแหลม สีผิวผลเป็นสีเขียว ความยาว 
 ก้านผล 17.3 เซนติเมตร สีของเหล่ียมผลเป็นสีเขียว ไม่ปรากฏสีขาวที่ก ้นผล  
 ความนูนของสันปานกลาง

เมล็ด ความยาวเมล็ด 1.3 เซนติเมตร ความกว้าง 0.8 เซนติเมตร รูปร่างรูปไข่ เมล็ดสีด�า  
 น�้าหนัก 100 เมล็ด 18.2 กรัม

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ	 บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ�ากัด

สถานะพันธุ์พืช	 จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
 ออกหนังสือส�าคัญ เลขที่ 0514/2562 วันที่ 9 มกราคม 2562



180 พืชพันธุ์ดี พฤกษาราชสดุดี เฉลิมพระบารมีบรมราชาภิเษก

บวบเหลี่ยมพันธุ์มิน ิ
Angled Loofah Mini

ประวัติความเป็นมา

บวบเหลี่ยมพันธุ ์ มินิ เป ็นพันธุ ์ลูกผสม 
ที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ ์โดยวิธีการผสมพันธุ ์
ระหว่าง บวบพันธุ์ EWS#3982 ซึ่งเป็นพันธุ์แม่  
กับบวบพันธุ ์  EWS#3983 ซ่ึงเป ็นพันธุ ์พ ่อ  
โดยบวบพันธุ ์  EWS#3982 ซ่ึงเป ็นพันธุ ์แม ่  
ได้มาจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่าง บวบพันธุ์  

EWS 6920 ของ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ�ากัด 
กับบวบพันธุ ์  EWS 5047 ของ บริษัท อีสท์  
เวสท์ ซดี จ�ากดั ได้ลกูผสมชัว่รุน่ที ่1 ปลกูลกูผสม 
ชั่วรุ ่นที่ 1 คัดเลือกต้นที่มีลักษณะที่ดีตรงตาม 
ความต้องการและผสมตัวเองในต้นที่คัดเลือก  

ได้ประชากรชั่วที่ 2 น�าลูกผสมที่ได้มาปลูก เพื่อ 
ให้เกิดการกระจายตัวในชั่วรุ่นที่ 2 คัดเลือกและ

ผสมตัวเอง ท�าซ�้าเช่นน้ีจนถึงชั่วรุ่นที่ 8 จนได้ 
สายพันธุ์แม่สายพันธุ์แท้ โดยใช้วิธีการปรับปรุง 
พันธุ ์แบบจดบันทึกประวัติ ในระหว่างปี พ.ศ. 
2546–2554 และบวบพันธุ ์  EWS#3983  
ซึ่งเป็นพันธุ์พ่อ ได้มาจากการผสมข้ามระหว่าง 
บวบพันธุ์ EWS 3664 ของ บริษัท อีสท์ เวสท์  

ซดี จ�ากดั กบับวบพนัธุ ์EWS 4543 ของ บรษิทั  
อีสท์ เวสท์ ซีด จ�ากัด จนได้ลูกผสมชั่วรุ ่นที่ 1  
ปลูกลูกผสมช่ัวรุ ่นที่ 1 คัดเลือกและผสมตัวเอง 
ในต้นทีม่ลีกัษณะตรงกบัความต้องการ จนได้เมลด็ 

ชั่วรุ ่นที่ 2 น�าเมล็ดที่ได้มาปลูกเพื่อให้เกิดการ 
กระจายตวัในช่ัวรุน่ที ่2 และตัง้แต่ช่ัวรุน่ที ่2 จนถงึ 
ชั่วรุ่นที่ 8 คัดเลือกต้นที่มีลักษณะที่ดี โดยมีการ 

ปรับปรุงพันธุ์แบบจดบันทึกประวัติ จนได้สายพันธุ์แท้ 

และมคีวามสม�า่เสมอ ในระหว่างปี พ.ศ. 2547–2554  
การสร้างลกูผสมบวบพนัธุม์นิ ิ ท�าโดยการผสมระหว่าง  
2 สายพันธุ์แท้ คือ บวบพันธุ์ EWS#3982 ซึ่งเป็น
พันธ์ุแม่ ช่ัวรุน่ที ่8 กับบวบพันธ์ุ EWS#3983 ซ่ึงเป็น 

พันธุ์พ่อ ช่ัวรุ ่นที่ 8 โดยน�าลูกผสมไปปลูกทดสอบ 
ในสถานีวิจัยของฟาร์มเลิศพันธุ์ จังหวัดเชียงใหม่ และ

สุพรรณบุรี หลังจากนั้น จึงน�าลูกผสมไปทดสอบใน
แปลงเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ  

 



181พันธุ์พืชใหม่

ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ล�าต้น  เลือ้ย ความยาวปล้อง 15.7 เซนติเมตร การแตกกิง่แขนงปานกลาง เส้นผ่านศูนย์กลาง 
 ล�าต้น 0.4 เซนติเมตร

ใบ  ความยาวแผ่นใบ 17.5 เซนติเมตร ความกว้างแผ่นใบ 18.1 เซนติเมตร รูปร่างใบ  
 รูปวงกลม ความเข้มของสีเขียวบนแผ่นใบเข้ม ขอบใบเป็นคลื่นปานกลาง ความยาว 
 ของพูใบส่วนปลาย 6.4 เซนติเมตร ความกว้างของพูใบส่วนปลาย 10.4 เซนติเมตร  
 ความยาวก้านใบ 13.8 เซนติเมตร

ผล ความยาวผล 11.3 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางผล 2.2 เซนติเมตร รูปร่างผล 
 เป็นรูปรีแคบ ไม่มีคอผล รูปร่างบริเวณปลายผลแบน สีผิวผลเป็นสีเขียว ความยาว 
 ก้านผล 9 เซนติเมตร สีของเหล่ียมผลเป็นสีเขียวเข้ม ไม่ปรากฏสีขาวท่ีก้นผล  
 ความนูนของสันต�่า

เมล็ด  ความยาวเมล็ด 1.2 เซนติเมตร ความกว้าง 0.74 เซนติเมตร รูปร่างเป็นรูปไข่  
 เมล็ดสีด�า น�้าหนัก 100 เมล็ด 15.2 กรัม

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ�ากัด

สถานะพันธุ์พืช จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
 ออกหนังสือส�าคัญ เลขที่ 0515/2562 วันที่ 9 มกราคม 2562



182 พืชพันธุ์ดี พฤกษาราชสดุดี เฉลิมพระบารมีบรมราชาภิเษก

พริกพันธุ์ทับทิมมอดินแดง 
Chili Thapthim Mo Dindaeng

ประวัติความเป็นมา

พรกิพนัธุท์บัทมิมอดนิแดง เป็นพนัธุล์กูผสม 
ที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ ์โดยวิธีการผสมพันธุ ์
ระหว่าง พริก PBC932 ซึ่งเป็นพันธุ์แม่ กับพริก 
Habanero ซึ่งเป็นพันธุ์พ่อ โดยรวบรวมมาจาก  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อนแห่งเอเชีย  
ประเทศไต้หวัน ซึ่งพบว่าเป็นพริกในกลุ ่มของ 
พรกิขีห้นูเมล็ดเลก็ ทีม่ลีกัษณะด ี ผลผลติสงู และ
มีความเผ็ดสูง หลังจากนั้นจึงผสมตัวเองและ 

คดัเลือกสายพนัธุบ์รสิทุธ์ิ จ�านวน 2 รอบ เพือ่ให้ได้ 
พริกที่ มี ลั กษณะตรงตามสายพันธุ ์  และมี 

ความสม�่าเสมอ จากนั้นในปี พ.ศ. 2555 น�าพริก  
ทั้ง 2 พันธุ์ มาผสมข้ามเพื่อสร้างลูกผสม (F

1
)  

โดยใช้แผนการผสมแบบพบกันหมด แล้วน�า
พริกลูกผสมข้าม (F

1
) ซ่ึงมีพริก PBC932 เป็น 

พันธุ ์แม ่ และพริก Habanero เป็นพันธุ ์พ ่อ  
ที่ได้ปลูกทดสอบสมรรถนะการรวมตัวทั่วไป และ
สมรรถนะการรวมเฉพาะ ในฤดหูนาว ปี พ.ศ. 2555  

และฤดูฝน ปี พ.ศ. 2556 เมื่อน�าพริกทั้ง 2 พันธุ์  
มาผสมข้ามกันแล้วจะให้ลูกผสมที่มีลักษณะดี 
ผลผลิตสูง มีความเผ็ดสูง ต้านทานโรคและแมลง 
สามารถปลูกได้ทั้งในสภาพแปลงและในโรงเรือน



183พันธุ์พืชใหม่

ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ล�าต้น  เป็นพุ่ม สีของล�าต้นสีเขียว

ใบ  ใบรูปใบหอก

ผล  การชี้ของผล ชี้ลง สีของผลอ่อนสีเขียวอ่อน สีของผลแก่สีแดง รูปร่างของผลรูประฆัง  
 ความยาวของผลเฉลี่ย 5 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางของผลเฉล่ีย 2.2 เซนติเมตร  
 น�้าหนักผลเฉล่ีย 6 กรัม ความหนาของเนื้อผล 1.49 มิลลิเมตร รูปร่างส่วนบน 
 ของผลรูปตัด รูปร่างปลายผลปลายทู่ ลักษณะผิว ของผลเรียบ เผ็ดมาก

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ  
 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานะพันธุ์พืช จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
 ออกหนังสือส�าคัญ เลขที่ 0540/2562 วันที่ 17 มกราคม 2562



184 พืชพันธุ์ดี พฤกษาราชสดุดี เฉลิมพระบารมีบรมราชาภิเษก

พริกพันธุ์เพชรมอดินแดง 
Chili Phet Mo Dindaeng

ประวัติความเป็นมา

พรกิพนัธุเ์พชรมอดนิแดง เป็นพันธุล์กูผสม 
ที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ ์โดยวิธีการผสมพันธุ ์
ระหว่าง พริก Habanero ซึ่งเป็นพันธุ์แม่ กับ
พริกพิโรธ ซึ่งเป็นพันธุ์พ่อ โดยพริก Habanero  
ได้รวบรวมมาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผัก 
เขตร้อนแห่งเอเชยี ประเทศไต้หวนั และพรกิพิโรธ 
ได้รวบรวมมาจากจงัหวดัลพบรุ ีซึง่พบว่า เป็นพริก 
ในกลุ ่มของพริกขี้หนู เมล็ดเล็กที่ มีลักษณะดี 
ผลผลิตสูง และมีความเผ็ดสูง หลังจากน้ัน  
จึงผสมตัวเองและคัดเลือกสายพันธุ ์บริ สุทธ์ิ 

จ�านวน 2–5 รอบ เพื่อให้ได้พริกที่มีลักษณะตรง 
ตามสายพันธุ์ และมีความสม�่าเสมอ จากนั้นใน 
ปี พ.ศ. 2555 น�าพริกทั้ง 2 พันธุ์น�ามาผสมข้าม
เพื่อสร้างลูกผสม (F

1
) โดยใช้แผนการผสมแบบ

พบกันหมด แล้วน�าพริกลูกผสมข้าม (F
1
) ซึ่งมี

พริก Habanero เป็นพันธุ์แม่ และพริกพิโรธเป็น
พันธุ์พ่อ ที่ได้ปลูกทดสอบสมรรถนะการรวมตัว
ทั่วไป และสมรรถนะการรวมเฉพาะ ในฤดูหนาว 

ปี พ.ศ. 2555 และฤดูฝน ปี พ.ศ. 2556 เมื่อน�า 
พริกทั้ง 2 พันธุ ์ มาผสมข้ามจึงได้ลูกผสมที่มี 

ลักษณะดี  ผลผลิตสูง มีความเผ็ดสูง ต ้านทาน
โรคและแมลง สามารถปลูกได้ทั้งในสภาพแปลง 
และในโรงเรือน 



185พันธุ์พืชใหม่

ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ล�าต้น  เป็นพุ่มแบบตั้ง สีของล�าต้นสีเขียว

ใบ  ใบรูปใบหอก

ผล  การช้ีของผล ชีล้ง สขีองผลอ่อนสีเขียว สีของผลแก่สีแดง รปูร่างของผลรปูระฆงั ความยาว 
 ของผลเฉลี่ย 6.15 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางของผลเฉล่ีย 2.9 เซนติเมตร  
 น�้าหนักผลเฉลี่ย 9.2 กรัม ความหนาของเนื้อผลเฉล่ีย 1.5 มิลลิเมตร รูปร่าง 
 ส่วนบนของผลเป็นรูปตัด รูปร่างปลายผลแหลม ลักษณะผิวของผลย่นปานกลาง  
 เผ็ดมาก

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 
 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานะพันธุ์พืช  จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
 ออกหนังสือส�าคัญ เลขที่ 0539/2562 วันที่ 17 มกราคม 2562



186 พืชพันธุ์ดี พฤกษาราชสดุดี เฉลิมพระบารมีบรมราชาภิเษก

ประวัติความเป็นมา

พริกพันธุ ์หยกขาวมอดินแดง เป็นพันธุ ์
ลูกผสมที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ ์โดยวิธีการ 
ผสมพันธุ ์ระหว่าง พริกขี้หนูหอมขาว ซึ่งเป็น 
พันธุ ์แม่ กับพริกแด้ยาง ซึ่งเป็นพันธุ ์พ่อ โดย 
พริกขี้หนูหอมขาว คัดเลือกพันธุ์โดยมหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น ด�าเนนิการมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2542–2546  
และพริกแด้ยาง รวบรวมมาจากจังหวัดเชียงใหม่ 
พบว ่าพริกในกลุ ่มนี้มีลักษณะดี ผลผลิตสูง  
มีความเผ็ดสูง มีความต้านทานโรคและแมลง 

โดยมีลักษณะประจ�าพันธุ์ที่ส�าคัญ คือมีกลิ่นหอม  
หลังจากน้ันจึงท�าการผสมตัวเองและคัดเลือก
พนัธุแ์ท้ จ�านวน 5 ชัว่รุ่น เพือ่ให้ได้พริกทีมี่ลกัษณะ 
ตรงตามสายพันธุ ์ และมีความสม�่าเสมอ ในปี 
พ.ศ. 2555 น�าพริกทั้ง 2 พันธุ ์  มาผสมข ้าม 
เพื่อสร ้างลูกผสม (F

1
) โดยใช ้แผนการผสม 

แบบพบกันหมด น�าพริกลูกผสมที่ได้จากการ 
ผสมข้าม (F

1
) ไปปลกูทดสอบสมรรถนะการรวมตวั 

ทั่วไป และสมรรถนะการรวมเฉพาะ ในฤดูหนาว 
ปี พ.ศ. 2555 และฤดูฝน ปี พ.ศ. 2556 จึงได้ 
ลูกผสมท่ีมีลักษณะดี ผลผลิตสูง มีกลิ่นหอม 

พริกพันธุ์หยกขาวมอดินแดง 
Chili Yok Khao Mo Dindaeng

ต้านทานโรคและแมลง สามารถปลูกได้ทั้งในสภาพ 
แปลงและในโรงเรือน



187พันธุ์พืชใหม่

ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ล�าต้น  เป็นพุ่มแบบตั้ง สีของล�าต้นสีเขียว

ใบ  ใบรูปใบหอก

ผล  การช้ีของผล ชีล้ง สขีองผลอ่อนสีเขยีวอ่อน สีของผลแก่สีแดง รปูร่างของผลรูปเรียวยาว  
 ความยาวของผลเฉลี่ย 3.4 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางของผลเฉลี่ย 1 เซนติเมตร  
 น�้าหนักผลเฉลี่ย 1.37 กรัม ความหนาของเน้ือผลเฉล่ีย 0.59 เซนติเมตร รูปร่าง 
 ส่วนบนของผลรูปตัด รูปร่างปลายผลปลายแหลม ลักษณะผิวของผลเรียบ เผ็ดมาก

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 
 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานะพันธุ์พืช จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
 ออกหนังสือส�าคัญ เลขที่ 0542/2562 วันที่ 17 มกราคม 2562



188 พืชพันธุ์ดี พฤกษาราชสดุดี เฉลิมพระบารมีบรมราชาภิเษก

ประวัติความเป็นมา

พริกพันธุ ์หยกเขียวมอดินแดง เป็นพันธุ ์
ลูกผสมที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ ์โดยวิธีการ 
ผสมพันธุ ์ระหว ่าง พริกขี้หนูราชบุรี  ซึ่งเป ็น 
พันธุ ์แม่ กับพริกแด้ยาง ซึ่งเป็นพันธุ ์พ่อ โดย 

พริกขี้หนูราชบุรี รวบรวมมาจากอ�าเภอพุร้อน 
จังหวัดราชบุรี และพริกแด้ยาง รวบรวมมาจาก
จังหวัดเชียงใหม่ และได้พบว่าพริกในกลุ ่มนี ้
มีลักษณะดี ผลผลิตสูง มีความต้านทานโรค

และแมลง โดยมีลักษณะประจ�าพันธุ ์ที่ส�าคัญ
คือ มีกล่ินหอม หลังจากนั้นจึงผสมตัวเองและ 
คัดเลือกพันธุ ์ แท ้  จ�านวน 5 ชั่ วรุ ่น เพื่อให ้
ได ้พริกที่มี ลักษณะตรงตามสายพันธุ ์  และมี 

ความสม�า่เสมอ ในปี พ.ศ. 2555 น�าพรกิ ทัง้ 2 พนัธุ์  
มาผสมข้ามเพื่อสร้างลูกผสม (F

1
) โดยใช้แผนการ

ผสมแบบพบกันหมด น�าพริกลูกผสมที่ได้จาก 
การผสมข้าม (F

1
) ไปปลูกทดสอบสมรรถนะการ

รวมตัวทั่วไปและสมรรถนะการรวมเฉพาะ ในฤดู
หนาว ปี พ.ศ. 2555 และฤดูฝน ปี พ.ศ. 2556 
จงึได้ลกูผสมทีม่ลีกัษณะด ีผลผลติสงู มกีลิน่หอม  

พริกพันธุ์หยกเขียวมอดินแดง 
Chili Yok Khiao Mo Dindaeng

ต้านทานโรคและแมลง สามารถปลูกได้ทั้งในสภาพ
แปลงและในโรงเรือน 



189พันธุ์พืชใหม่

ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ล�าต้น  เป็นพุ่มแบบตั้ง สีของล�าต้นสีเขียว

ใบ  ใบรูปใบหอก

ผล  การชีข้องผล ชีข้ึน้ สขีองผลอ่อนสีเขยีวอ่อน สีของผลแก่สีแดง รปูร่างของผลรปูเรยีวยาว  
 ความยาวของผลเฉลีย่ 4.6 เซนตเิมตร เส้นผ่านศนูย์กลางของผลเฉลีย่ 0.71 เซนตเิมตร  
 น�า้หนกัผลเฉลีย่ 1.4 กรมั ความหนาของเนือ้ผลเฉล่ีย 0.55 มลิลิเมตร รปูร่างส่วนบน 
 ของผลรูปมน รูปร่างปลายผลปลายแหลม ลักษณะผิวของผลเรียบ

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 
 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานะพันธุ์พืช จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
 ออกหนังสือส�าคัญ เลขที่ 0541/2562 วันที่ 17 มกราคม 2562



190 พืชพันธุ์ดี พฤกษาราชสดุดี เฉลิมพระบารมีบรมราชาภิเษก

พริกพันธุ์อัคนีพิโรธ 
Chili Akkhani Phirot

ประวัติความเป็นมา

พริกพันธุ ์อัคนีพิโรธ เป็นพันธุ ์ลูกผสมที่
ได้จากการปรับปรุงพันธุ ์โดยวิธีการผสมพันธุ ์ 
ระหว่าง พริก PBC932 ซึ่งเป็นพันธุ ์แม่ กับ 
พริกพิโรธ ซ่ึงเป็นพันธุ ์พ่อ ในปี พ.ศ. 2552  
คณะเกษตรศาสตร ์ มหาวิทยาลัยขอนแก ่น  
ได้ศึกษารวบรวมพันธุ์พริกพ้ืนเมืองของไทยและ
ต่างประเทศ โดยพริก PBC932 และพริกพิโรธ  
ซึ่งพบว่าเป็นพริกในกลุ่มพริกเผ็ด ที่มีลักษณะดี  
คือ ผลผลิตสูง และความสามารถในการต้านทาน 
โรคแอนแทรกโนส และมีความเผ็ดสงู ผสมตวัเอง 

และคัดเลือกพันธุ์แท้ จ�านวน 1–2 รอบ เพื่อให้ 
สายพนัธุม์คีวามสม�า่เสมอ จากนัน้น�ามาสร้างลกูผสม  
จนกระทั่งได้ลูกผสมที่มีลักษณะดี ทรงต้นสูง  
ทรงพุ่มแผ่กว้าง ผลผลิตอยู่ระหว่างพันธุ์พ่อและ
พันธุ์แม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีความเผ็ดสูงกว่า
พันธุ์พ่อ 



191พันธุ์พืชใหม่

ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ล�าต้น  เป็นพุ่มแบบทอดนอน สีของล�าต้นสีเขียว

ใบ  ใบรูปใบหอก

ผล  การชี้ของผล ชี้ลง สีของผลอ่อนสีเขียว สีของผลแก่สีแดง รูปร่างของผลรูประฆัง  
 ความยาวของผลเฉลี่ย 5 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางของผลเฉลี่ย 2.2 เซนติเมตร  
 น�้าหนักผลเฉลี่ย 6 กรัม ความหนาของเน้ือผลเฉลี่ย 1.5 มิลลิเมตร รูปร่างส่วนบน 
 ของผลเป็นรูปตัด รูปร่างปลายผลแหลม ลักษณะ ผิวของผลย่นปานกลาง เผ็ดมาก

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 
 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานะพันธุ์พืช จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
 ออกหนังสือส�าคัญ เลขที่ 0538/2562 วันที่ 17 มกราคม 2562



192 พืชพันธุ์ดี พฤกษาราชสดุดี เฉลิมพระบารมีบรมราชาภิเษก

ฟักทองพันธุ์ทองล้านนา 1 
Pumpkin Thong Lanna 1

ประวัติความเป็นมา

ฟักทองพันธุ ์ทองล้านนา 1 เป็นพันธุ ์ที ่
ได้มาจากการน�าสายพันธุ ์ฟักทองท่ีได้จากการ 
คัดเลือกแบบวงจร 2 รอบ และสกัดสายพันธุ์แท้  
ชัว่รุน่ที ่1 ระหว่าง พ.ศ. 2543–2547 การบนัทกึ 
ข้อมลูความงอกของเมลด็พันธุ ์ ระดบัความรุนแรง
ของโรคไวรัสในสภาพธรรมชาติ ผลผลิตและ 
องค์ประกอบของผลผลิต และคุณภาพของเนื้อ  
ได้แก่ ปริมาณของแข็งทั้งหมดของเนื้อ ปริมาณ 

ของแข็งที่ละลายน�้าได ้ทั้งหมด คุณภาพทาง 
กายภาพ ได้แก่ ลักษณะเนื้อสัมผัส และค่าสีของ 
เนื้อดิบและนึ่งสุก โดยเก็บเมล็ดพันธุ ์ที่ได้จาก 
การผสมระหว่างพี่น้องของต้นที่ 9 ได้สายพันธุ์  

CM021–15–1(s)–9# จากนั้นท�าการคัดเลือก 
แบบสกัดสายพันธุ์แท้ จ�านวน 4 ชั่วรุ่น ระหว่าง  
พ.ศ. 2552–2556 โดยชั่วรุ่นที่ 2 คัดเลือกและ
เก็บเมล็ดพันธุ์ที่ผสมตัวเองต้นที่ 1 ชั่วรุ ่นที่ 3  
คัดเลือกและเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ผสมระหว่างพี่น้อง 
ของต้นที่ 1 ช่ัวรุ ่นท่ี 4 โดยคัดเลือกและเก็บ 
เมล็ดพันธุ์ที่ผสมระหว่างพ่ีน้องของต้นที่ 2 และ 
ชัว่รุน่ที ่5 คดัเลอืกและเกบ็เมลด็พนัธุท์ีผ่สมตัวเอง 
ต้นที่ 1  จึงได้สายพันธุ์ทองล้านนา 1



193พันธุ์พืชใหม่

ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ใบ ลักษณะขอบใบ มีรอยหยักปานกลาง 

ผล  ความยาวผลเฉลี่ย 10 เซนติเมตร เส้นผ่าน 
 ศูนย์กลางผลเฉลี่ย 21 เซนติเมตร รูปร่าง 
 ตัดตามยาวเป ็นรูปรีกว ้างทางแนวนอน  
 ต�าแหน่งของส่วนที่กว้างที่สุด ตรงกลางผล  
 ไม่มีคอ การโค้งของผลตามยาว ไม่มี รูปร่าง 
 บริเวณขั้วผลเป็นรอยบุ๋มเล็กน้อย รูปร่าง 
 บริเวณก้นผลแบน มีร่องผล ความลึกของ 
 ร่องผลเฉลี่ย 0.56 เซนติเมตร จ�านวนสีของ 
 ผิวผล 2 สี สีหลักของผิวผลเป ็นสี เขียว  
 ความเข ้มของสีหลักของผิวผลเข ้มมาก สีที่  2 ของผิวผลเป ็นสีน�้าตาลปนส้ม  
 ความเข้มของสีที่ 2 บนผิวผลปานกลาง มีลาย ลายของผลเป็นลายหินอ่อน มีปุ่มปม  
 สหีลักของเนือ้เป็นสเีหลือง ความหนาของเนือ้ถงึระดบัโพรงเมลด็เฉล่ีย 2.24 เซนตเิมตร

เมล็ด รูปร่างรีแคบ ไม่มีลักษณะเปลือกแห้ง

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล�าปาง  และ 
 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

สถานะพันธุ์พืช  จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
 ออกหนังสือส�าคัญ เลขที่ 0506/2562 วันที่ 8 มกราคม 2562



194 พืชพันธุ์ดี พฤกษาราชสดุดี เฉลิมพระบารมีบรมราชาภิเษก

ฟักทองพันธุ์ทองล้านนา 2 
Pumpkin Thong Lanna 2

ประวัติความเป็นมา

ฟักทองพันธุ ์ทองล้านนา 2 เป็นพันธุ ์ที ่
ได้มาจากการน�าสายพันธุ ์ฟักทองท่ีได้จากการ 
คัดเลือกแบบวงจร 2 รอบ และสกัดสายพันธุ์แท้  
ชัว่รุน่ที ่1 ระหว่าง พ.ศ. 2543–2547 การบนัทกึ 
ข้อมลูความงอกของเมลด็พันธุ ์ ระดบัความรุนแรง 
ของโรคไวรัสในสภาพธรรมชาติ ผลผลิตและ 
องค์ประกอบของผลผลิต และคุณภาพของเนื้อ 
ได้แก่ ปริมาณของแข็งทั้งหมดของเนื้อ ปริมาณ 

ของแข็งที่ละลายน�้าได ้ทั้งหมด คุณภาพทาง 
กายภาพ ได้แก่ ลักษณะเนื้อสัมผัส และค่าสีของ 
เนื้อดิบและนึ่งสุก โดยเก็บเมล็ดพันธุ ์ที่ได้จาก 
การผสมระหว่างพี่น้องของต้นที่ 9 ได้สายพันธุ์  

CM021–15–1(s)–9# จากนั้นท�าการคัดเลือก 
แบบสกัดสายพันธุ์แท้ จ�านวน 4 ชั่วรุ่น ระหว่าง 
พ.ศ. 2555–2556 โดยชั่วรุ่นที่ 2 คัดเลือกและ 
เก็บเมล็ดพันธุ์ที่ผสมตัวเองต้นที่ 1 ชั่วรุ ่นที่ 3  
คัดเลือกและเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ผสมระหว่างพี่น้อง
ของต้นที่ 1 ช่ัวรุ ่นท่ี 4 โดยคัดเลือกและเก็บ 
เมล็ดพันธุ์ที่ผสมระหว่างพ่ีน้องของต้นที่ 2 และ 
ชัว่รุน่ที ่5 คดัเลอืกและเกบ็เมลด็พนัธุท์ีผ่สมตัวเอง 
ต้นที่ 5 จึงได้สายพันธุ์ทองล้านนา 2



195พันธุ์พืชใหม่

ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ใบ ลักษณะขอบใบมีรอยหยักปานกลาง

ผล  ความยาวผลเฉลี่ย 9.7 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางผลเฉล่ีย 20 เซนติเมตร  
 รูปร่างตัดตามยาวเป็นรูปรีกว้างทางแนวนอน ต�าแหน่งของส่วนที่กว้างที่สุดคือ 
 ตรงกลางผล ไม่มีคอ การโค้งของผลตามยาวไม่โค้ง รูปร่างบริเวณขั้วผลเป็นรอยบุ๋ม 
 เลก็น้อย รปูร่างบรเิวณก้นผลแบน มร่ีองผล ความลึกของร่องผลเฉล่ีย 0.6 เซนตเิมตร  
 จ�านวนสีของผิวผล 2 สี สีหลักของผิวผลเป็นสีน�้าตาลอมส้ม ความเข้มของสีหลักของ 
 ผิวผลปานกลาง สีที่ 2 ของผิวผลเป็นสีเขียว ความเข้มของสีที่ 2 บนผิวผลปานกลาง  
 มีลาย ลายของผลเป็นลายหินอ่อน มีปุ ่มปม สีหลักของเนื้อเป็นสีส้ม ความหนา 
 ของเน้ือถึงระดับโพรงเมล็ดเฉลี่ย 3.91 เซนติเมตร

เมล็ด รูปร่างเป็นรีแคบ ไม่มีลักษณะเปลือกแห้ง

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล�าปาง และ 
 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานะพันธุ์พืช  จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
 ออกหนังสือส�าคัญ เลขที่ 0507/2562 วันที่ 8 มกราคม 2562



196 พืชพันธุ์ดี พฤกษาราชสดุดี เฉลิมพระบารมีบรมราชาภิเษก

ฟักทองพันธุ์ทองล้านนา 3 
Pumpkin Thong Lanna 3

ประวัติความเป็นมา

ฟักทองพันธุ ์ทองล้านนา 3 เป็นพันธุ ์ที ่
ได้มาจากการน�าสายพันธุ ์ฟักทองท่ีได้จากการ 
คัดเลือกแบบวงจร 2 รอบ และสกัดสายพันธุ์แท้  
ชัว่รุน่ที ่1 ระหว่าง พ.ศ. 2543–2547 การบนัทกึ 
ข้อมลูความงอกของเมลด็พันธุ ์ ระดบัความรุนแรง 
ของโรคไวรัสในสภาพธรรมชาติ ผลผลิตและ 
องค์ประกอบของผลผลิต และคุณภาพของเนื้อ  
ได้แก่ ปริมาณของแข็งทั้งหมดของเนื้อ ปริมาณ 

ของแข็งที่ละลายน�้าได ้ทั้งหมด คุณภาพทาง 
กายภาพ ได้แก่ ลักษณะเนื้อสัมผัส และค่าสีของ 
เนื้อดิบและนึ่งสุก โดยเก็บเมล็ดพันธุ ์ที่ได้จาก 
การผสมระหว่างพี่น้องของต้นที่ 9 ได้สายพันธุ์  

CM021–15–1(s)–9# จากนั้นท�าการคัดเลือก 
แบบสกัดสายพันธุ์แท้ จ�านวน 4 ชั่วรุ่น ระหว่าง  
พ.ศ. 2552–2556 โดยชั่วรุ่นที่ 2 คัดเลือกและ 
เก็บเมล็ดพันธุ์ที่ผสมตัวเองต้นที่ 2 ชั่วรุ ่นที่ 3  
คัดเลือกและเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ผสมระกว่างพ่ีน้อง 
ของต้นที่ 1 ช่ัวรุ ่นท่ี 4 โดยคัดเลือกและเก็บ 
เมล็ดพันธุ์ที่ผสมระหว่างพ่ีน้องของต้นที่ 2 และ 
ชัว่รุน่ที ่5 คดัเลอืกและเกบ็เมลด็พนัธุท์ีผ่สมตัวเอง 
ต้นที่ 1 จึงได้สายพันธุ์ทองล้านนา 3



197พันธุ์พืชใหม่

ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ใบ ลักษณะขอบใบมีรอยหยักปานกลาง

ผล  ความยาวผลเฉลี่ย 9.4 เซนติเมตร เส้นผ่าน 
 ศูนย์กลางผลเฉลี่ย 18 เซนติเมตร รูปร่าง 
 ตัดตามยาวเป ็นรูปรีกว ้างตามแนวนอน  
 ต�าแหน่งของส่วนที่กว้างที่สุดคือตรงกลางผล  
 ไม่มีคอ ไม่มีการโค้งของผลตามยาว รูปร่าง 
 บริเวณขั้วผลเป็นรอยบุ๋มเล็กน้อย รูปร่าง 
 บริเวณก้นผลเป็นรอยบุ๋ม มีร่องผล ความลึก 
 ของร่องผลเฉลี่ย 0.26 เซนติเมตร จ�านวน 
 สีของผิวผล 2 สี สีหลักของผิวผลเป็นสีเขียว  
 ความเข้มของสีหลักของผิวผลอ่อน สีที่ 2 ของผิวผลเป็นสีน�า้ตาลปนส้ม ความเข้มของ 
 สีที่ 2 บนผิวผลอ่อน มีลาย ลายของผลเป็นลายหินอ่อน มีปุ ่มปม สีหลักของเน้ือ 
 สีเหลืองเข้ม ความหนาของเนื้อถึงระดับโพรงเมล็ด เฉลี่ย 3.72 เซนติเมตร

เมล็ด รูปร่างรีแคบ ไม่มีลักษณะเปลือกแห้ง

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล�าปาง และ 
 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานะพันธุ์พืช  จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
 ออกหนังสือส�าคัญ เลขที่ 0508/2562 วันที่ 8 มกราคม 2562



198 พืชพันธุ์ดี พฤกษาราชสดุดี เฉลิมพระบารมีบรมราชาภิเษก

ฟักทองพันธุ์ทองล้านนา 4 
Pumpkin Thong Lanna 4

ประวัติความเป็นมา

ฟักทองพันธุ ์ทองล้านนา 4 เป็นพันธุ ์ที ่
ได้มาจากการผสมและคัดเลือก โดยรวบรวม
พันธุ์ฟักทองพื้นเมืองจากภาคเหนือตอนบน คือ  
ฟักทองพันธุ์ CM160 ปลูกเพื่อประเมินลักษณะ
ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลติ และคณุภาพ 
ของเน้ือ ได้แก่ ปริมาณของแข็งทั้งหมดของเนื้อ  

ปริมาณของแข็งที่ละลายน�้าได้ทั้งหมด คุณภาพ 
ทางกายภาพ ได้แก่ ลักษณะเนื้อสัมผัส และค่าสี 

ของเน้ือดิบและนึ่งสุก ท�าการคัดเลือกแบบสกัด 
สายพันธุ์ ชั่วรุ่นที่ 1 คัดเลือกและเก็บเมล็ดพันธุ์ 
ที่ผสมตัวเอง ต้นที่ 1 ชั่วรุ ่นที่ 2 คัดเลือกและ 
เก็บเมล็ดพันธุ์ท่ีผสมระหว่างพ่ีน้องของต้นที่ 1  
ชั่วรุ่นที่ 3 โดยคัดเลือกและเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ผสม
ระหว่างพีน้่องของต้นที ่5 และชัว่รุน่ที ่4 คดัเลือก 
และเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ผสมตัวเองต้นที่ 6 จึงได้ 
สายพันธุ์ทองล้านนา 4



199พันธุ์พืชใหม่

ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ใบ ลักษณะขอบใบมีรอยหยักปานกลาง

ผล  ความยาวผลเฉลีย่ 11.5 เซนตเิมตร เส้นผ่าน 
 ศูนย์กลางผลเฉลี่ย 22 เซนติเมตร รูปร่าง 
 ตัดตามยาวเป็นรูปกลมแป้น ต�าแหน่งของ 
 ส่วนท่ีกว้างทีสุ่ดค่อนไปทางขัว้ผล ไม่มคีอ ไม่มี 
 การโค้งของผลตามยาว รูปร่างบริเวณขั้วผล 
 รอยบุ ๋มเล็กน้อย รูปร่างบริเวณก้นผลเป็น 
 รอยบุ๋ม มีร่องผล ความลึกของร่องผลเฉลี่ย  
 0.92 เซนติเมตร จ�านวนสีของผิวผล 2 สี  
 สีหลักของผิวผลเป็นสีเขียว ความเข้มของ 
 สีหลักของผิวผลปานกลาง สีที่  2 ของผิวผลเป ็นสี เขียว ความเข ้มของสี ท่ี 2 
 บนผิวผลอ่อน มีลาย ลายของผลเป็นลายหินอ่อน มีปุ่มปม สีหลักของเนื้อสีเหลืองปน 
 เขียว ความหนาของเนื้อถึงระดับโพรงเมล็ดเฉลี่ย 3.8 เซนติเมตร

เมล็ด รูปร่างรีแคบ ไม่มีลักษณะเปลือกแห้ง

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล�าปาง และ 
 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานะพันธุ์พืช  จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
 ออกหนังสือส�าคัญ เลขที่ 0509/2562 วันที่ 8 มกราคม 2562



200 พืชพันธุ์ดี พฤกษาราชสดุดี เฉลิมพระบารมีบรมราชาภิเษก

ฟักทองพันธุ์ทองล้านนา 5 
Pumpkin Thong Lanna 5

ประวัติความเป็นมา

ฟักทองพันธุ ์ทองล้านนา 5 เป็นพันธุ ์ที ่
ได้มาจากการผสมและคัดเลือก โดยรวบรวม
พันธุ์ฟักทองพื้นเมืองจากภาคเหนือตอนบน คือ 
ฟักทองพันธุ์ CM160 ปลูกเพื่อประเมินลักษณะ 
ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลติ และคณุภาพ 
ของเน้ือ ได้แก่ ปริมาณของแข็งทั้งหมดของเนื้อ  

ปริมาณของแข็งที่ละลายน�้าได้ทั้งหมด คุณภาพ 
ทางกายภาพ ได้แก่ ลักษณะเนื้อสัมผัส และค่าสี 

ของเน้ือดิบและนึ่งสุก ท�าการคัดเลือกแบบสกัด 
สายพันธุ์ ชั่วรุ่นที่ 1 คัดเลือกและเก็บเมล็ดพันธุ์ 
ที่ผสมตัวเอง ต้นที่ 1 ชั่วรุ ่นที่ 2 คัดเลือกและ 
เก็บเมล็ดพันธุ์ท่ีผสมระหว่างพ่ีน้องของต้นที่ 1  
ชั่วรุ่นที่ 3 โดยคัดเลือกและเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ผสม 
ระหว่างพีน้่องของต้นท่ี 16 และชัว่รุน่ท่ี 4 คดัเลือก 
และเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ผสมตัวเองต้นที่ 3 จึงได้ 
สายพันธุ์ทองล้านนา 5



201พันธุ์พืชใหม่

ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ใบ ลักษณะขอบใบมีรอยหยักปานกลาง

ผล  ความยาวผลเฉลีย่ 10.7 เซนตเิมตร เส้นผ่าน 
 ศูนย์กลางผลเฉลี่ย 24 เซนติเมตร รูปร่าง 
 ตัดตามยาวเป ็นรูปรีกว ้างตามแนวนอน  
 ต�าแหน่งของส่วนทีก่ว้างทีส่ดุค่อนไปทางขัว้ผล  
 ไม่มคีอ ไม่มโีค้งของผลตามยาว รปูร่างบรเิวณ 
 ขั้วผลรอยบุ๋มปานกลาง รูปร่างบริเวณก้นผล 
 เป็นรอยบุ๋ม มีร่องผล ความลึกของร่องผล 
 เฉลี่ย 0.95 เซนติเมตร จ�านวนสีของผิวผล  
 2 สี สีหลักของผิวผลสีเขียว ความเข้มของ 
 สหีลักของผวิผลปานกลาง สทีี ่2 ของผวิผลสเีหลือง ความเข้มของสท่ีี 2 บนผวิผลอ่อน  
 มีลาย ลายของผลเป็นลายหินอ่อน มีปุ่มปม สีหลักของเนื้อสีเหลืองเข้ม ความหนาของ 
 เนื้อถึงระดับโพรงเมล็ดเฉลี่ย 3.4 เซนติเมตร

เมล็ด รูปร่างรีแคบ ไม่มีลักษณะเปลือกแห้ง ไม่มี

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล�าปาง และ 
 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานะพันธุ์พืช  จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
 ออกหนังสือส�าคัญ เลขที่ 0510/2562 วันที่ 8 มกราคม 2562



202 พืชพันธุ์ดี พฤกษาราชสดุดี เฉลิมพระบารมีบรมราชาภิเษก

ฟักทองพันธุ์ทองล้านนา 6 
Pumpkin Thong Lanna 6

ประวัติความเป็นมา

ฟักทองพันธุ ์ทองล้านนา 6 เป็นพันธุ ์ที ่
ได้มาจากการผสมและคัดเลือก โดยรวบรวม 
พันธุ์ฟักทองพื้นเมืองจากภาคเหนือตอนบน คือ  
ฟักทองพันธุ์ CM160 ปลูกเพื่อประเมินลักษณะ 
ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลติ และคณุภาพ 
ของเน้ือ ได้แก่ ปริมาณของแข็งทั้งหมดของเนื้อ  

ปริมาณของแข็งที่ละลายน�้าได้ทั้งหมด คุณภาพ 
ทางกายภาพ ได้แก่ ลักษณะเนื้อสัมผัส และค่าสี 

ของเน้ือดิบและนึ่งสุก ท�าการคัดเลือกแบบสกัด 
สายพันธุ์ ชั่วรุ่นที่ 1 คัดเลือกและเก็บเมล็ดพันธุ์
ที่ผสมตัวเอง ต้นที่ 1 ชั่วรุ ่นที่ 2 คัดเลือกและ 
เก็บเมล็ดพันธุ์ท่ีผสมระหว่างพ่ีน้องของต้นที่ 1  
ชั่วรุ่นที่ 3 โดยคัดเลือกและเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ผสม 
ระหว่างพีน้่องของต้นท่ี 1 และช่ัวรุน่ที ่4 คดัเลือก 
และเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ผสมตัวเองต้นที่ 1 จึงได้ 
สายพันธุ์ทองล้านนา 6



203พันธุ์พืชใหม่

ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ใบ ลักษณะขอบใบเรียบหรือหยักน้อยมาก

ผล  ความยาวผลเฉลีย่ 10.9 เซนตเิมตร เส้นผ่าน 
 ศูนย์กลางผลเฉลี่ย 21 เซนติเมตร รูปร่าง 
 ตัดตามยาวเป็นรูปกลมแป้น ต�าแหน่งของ 
 ส่วนทีก่ว้างทีส่ดุคอืตรงกลางผล ไม่มคีอ ไม่ม ี
 การโค้งของผลตามยาว รูปร่างบริเวณขั้วผล 
 เป็นรอยบุ ๋มเล็กน้อย รูปร่างบริเวณก้นผล 
 เป็นรอยบุม๋ มร่ีองผล จ�านวนสขีองผวิผล 2 สี  
 สีหลักของผิวผลเป็นสีเขียว ความเข้มของ 
 สีหลักของผิวผลปานกลาง สีที่ 2 ของผิวผล 
 เป็นสีน�้าตาลปนส้ม ความเข้มของสีที่ 2 บนผิวผลอ่อน มีลาย ลายของผลเป็นลาย 
 หินอ่อน มีปุ่มปม สีหลักของเนื้อสีเหลืองเข้ม ความหนาของเนื้อถึงระดับโพรงเมล็ด 
 เฉลี่ย 3.8 เซนติเมตร

เมล็ด รูปร่างรีแคบ ไม่มีลักษณะเปลือกแห้ง

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล�าปาง และ 
 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานะพันธุ์พืช  จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
 ออกหนังสือส�าคัญ เลขที่ 0511/2562 วันที่ 8 มกราคม 2562



204 พืชพันธุ์ดี พฤกษาราชสดุดี เฉลิมพระบารมีบรมราชาภิเษก

ฟักทองพันธุ์ทองล้านนา 7 
Pumpkin Thong Lanna 7

ประวัติความเป็นมา

ฟักทองพันธุ ์ทองล้านนา 7 เป็นพันธุ ์ที ่
ได้มาจากการผสมและคัดเลือก โดยรวบรวม 
พันธุ์ฟักทองพื้นเมืองจากภาคเหนือตอนบน คือ  
ฟักทองพันธุ์ CM160 ปลูกเพื่อประเมินลักษณะ 
ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลติ และคณุภาพ 
ของเน้ือ ได้แก่ ปริมาณของแข็งทั้งหมดของเนื้อ  

ปริมาณของแข็งที่ละลายน�้าได้ทั้งหมด คุณภาพ
ทางกายภาพ ได้แก่ ลักษณะเนื้อสัมผัส และค่าสี 
ของเน้ือดิบและนึ่งสุก ท�าการคัดเลือกแบบสกัด 
สายพันธุ์ ชั่วรุ่นที่ 1 คัดเลือกและเก็บเมล็ดพันธุ์ 
ที่ผสมตัวเอง ต้นที่ 1 ชั่วรุ ่นที่ 2 คัดเลือกและ 
เก็บเมล็ดพันธุ์ท่ีผสมระหว่างพ่ีน้องของต้นที่ 1  
ชั่วรุ่นที่ 3 โดยคัดเลือกและเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ผสม 
ระหว่างพีน้่องของต้นท่ี 5 และช่ัวรุน่ที ่4 คดัเลือก 
และเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ผสมตัวเองต้นที่ 9 จึงได้ 
สายพันธุ์ทองล้านนา 7



205พันธุ์พืชใหม่

ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ใบ ลักษณะขอบใบเรียบหรือหยักน้อยมาก

ผล  ความยาวผลเฉล่ีย 12 เซนติเมตร เส้นผ่าน 
 ศูนย์กลางผลเฉลี่ย 24 เซนติเมตร รูปร่าง 
 ตัดตามยาวรูปกลมแป้น ต�าแหน่งของส่วนที ่
 กว้างที่สุดค่อนไปทางขั้วผล ไม่มีคอ ไม่ม ี
 การโค้งของผลตามยาว รูปร่างบริเวณขั้วผล 
 เป็นรอยบุ ๋มเล็กน้อย รูปร่างบริเวณก้นผล 
 เป็นรอยบุ๋ม มีร่องผล ความลึกของร่องผล 
 เฉลี่ย 0.53 เซนติเมตร จ�านวนสีของผิวผล  
 2 สี สีหลักของผิวผลสีเขียว ความเข้มของ 
 สีหลักของผิวผลปานกลาง สีที่ 2 ของผิวผลเขียว ความเข้มของสีที่ 2 บนผิวผลอ่อน  
 มีลาย ลายของผลเป็นลายหินอ่อน มีปุ่มปม สีหลักของเนื้อสีเหลือง ความหนาของเนื้อ 
 ถึงระดับโพรงเมล็ดเฉลี่ย 3.55 เซนติเมตร

เมล็ด รูปร่างรีแคบ ไม่มีลักษณะเปลือกแห้ง

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล�าปาง และ 
 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานะพันธุ์พืช  จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
 ออกหนังสือส�าคัญ เลขที่ 0512/2562 วันที่ 8 มกราคม 2562



206 พืชพันธุ์ดี พฤกษาราชสดุดี เฉลิมพระบารมีบรมราชาภิเษก

ประวัติความเป็นมา

แฟงพนัธุป่ิ์นแก้ว เป็นพนัธุล์กูผสมทีไ่ด้จาก 
การปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการผสมพันธุ์ ระหว่าง 
แฟงพันธุ ์ EWS 4798 ซึ่งเป็นพันธุ ์แม่ และ 
แฟงพันธุ์ EWS 3278 ซึ่งเป็นพันธุ์พ่อ ณ สถานี 

วิจัยของฟาร์มเลิศพันธุ์ อ�าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ และสถานีวิจัยของฟาร ์มสุพรรณ 
อ�าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างปี 
พ.ศ. 2548–2556 ผสมแฟงพันธุ์ EWS 4798  
(พันธุ ์พื้นเมืองอุดร x พันธุ ์พื้นเมืองราชบุรี x  
พันธุ ์จากมาเลเซีย x พันธุ ์ทนทานไวรัสจาก  
gene bank) ชั่วรุ ่นที่ 8 เป็นพันธุ ์แม่ กับแฟง 
พันธุ ์  EWS 3278 (พันธุ ์พื้นเมืองอุบล x  
พันธุ ์พื้นเมืองราชบุ รี x พันธุ ์จากมาเลเซีย)  
ชัว่รุน่ที ่8 เป็นพนัธุพ่์อ โดยคดัเลือกแบบจดบันทกึ
ประวัติ ในช่วงปี พ.ศ. 2548–2556 เม่ือได้แฟง

ลูกผสมพันธุ์ปิ่นแก้ว น�าไปปลูกทดสอบในสถานี
วิจัยที่สุพรรณบุรี เชียงใหม่ และทดสอบที่แปลง
เกษตรกร เทียบกับพันธุ ์ WL 530 ซ่ึงผลการ 
ทดลองทัง้ 2 สถาน ีและในแปลงเกษตรกร พบว่า  
แฟงพันธุ์ปิ่นแก้ว มีผลรูปทรงกระบอก ไม่มีไขที่ 
ผิวผล ซึ่งตรงกับความต้องการของตลาด

แฟงพันธุ์ปิ่นแก้ว 
White Gourd Pin Kaeo



207พันธุ์พืชใหม่

ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ล�าต้น  เป็นเถาเลื้อย

ใบ ใบสีเขียวอ่อน รูปหัวใจ ปลายใบแหลม จ�านวนพูใบ 7 พู

ผล สเีขยีวอ่อน รปูขอบขนาน รูปร่างฐานผลเป็นรอยตดั ปลายผลกลม ไม่ปรากฏไขบนผิวผล

เมล็ด เมล็ดรูปไข่ สีครีม

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ�ากัด

สถานะพันธุ์พืช  จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
 ออกหนังสือส�าคัญ เลขที่ 0563/2562 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562



208 พืชพันธุ์ดี พฤกษาราชสดุดี เฉลิมพระบารมีบรมราชาภิเษก

ประวัติความเป็นมา

มะเขือเทศพันธุ ์โกลเด้น ปริ๊นเซส เป็น 
พันธุ ์แท้ที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ ์โดยวิธีการ 
ผสมพันธุ์ระหว่าง มะเขือเทศพันธุ์ black plum  
ซึง่เป็นพนัธุแ์ม่ กบัมะเขอืเทศพนัธุ ์ Aurica ซึง่เป็น 
พนัธุพ่์อ ในปี พ.ศ. 2549–2554 คณะเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ศึกษาและรวบรวมพันธุ์ 
มะเขือเทศที่ใช ้รับประทานสด ขนาดผลเล็ก 
จากน้ัน ได้คัดเลือกพันธุ ์ที่มีลักษณะดีในด้าน
การเกษตรและการบริโภคสด และมีปริมาณสาร

ส�าคัญสูง และพบว่ามะเขือเทศพันธุ์ black plum 
ซ่ึงเป็นพันธุ์ที่มีลักษณะตรงตามความต้องการ
และมีสีผลเป็นสีน�้าตาลเข้ม ซ่ึงมีลักษณะสัมพันธ์ 
กบัปรมิาณสารไลโคพีนสงู น�ามาผสมกับมะเขอืเทศ 
พนัธุ ์Aurica ท่ีเป็นพนัธ์ุทีม่ลีกัษณะตรงตามความ
ต้องการ และคุณภาพดีทางพืชสวน คัดเลือกแบบ
บันทึกประวัติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549–2554 จึงได้
มะเขือเทศพันธุ์แท้พันธุ์ใหม่ ซ่ึงมีลักษณะดีเด่น 

คือ การเจริญเติบโตทางทรงพุ่มแบบเลื้อย ล�าต้น 
แขง็แรง ผลสุกสเีหลือง ทรงผลรี น�า้หนกั 5–10 กรมั  
เนื้อแน่นปานกลาง มีความต้านทานต่อโรคทางใบ

มะเขือเทศพันธุ์ โกลเด้น ปริ๊นเซส 
Tomato Golden Princess



209พันธุ์พืชใหม่

ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ล�าต้น การเจริญเติบโต แบบทอดยอด 

ดอก อายุออกดอก น้อยกว่า 35 วัน

ผล ลักษณะการติดผลเป็นช่อ น�้าหนักผลเฉล่ีย 5–10 กรัม ขนาดของผลกว้างเฉล่ีย  
 1.8 เซนติเมตร ขนาดของผลยาวเฉล่ีย 2.4 เซนติเมตร สีของผลแก่สีเหลือง  
 รปูร่างของผลกลม สงู สแีต้มบนไหล่ผล ไม่ม ีรปูร่างของปลายผลแบน ความแน่นของผล 
 อ่อนนุ่ม ความหนาของผนังผลเฉลี่ย 1.95 มิลลิเมตร

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 
 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานะพันธุ์พืช  จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
 ออกหนังสือส�าคัญ เลขที่ 0544/2562 วันที่ 17 มกราคม 2562
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มะเขือเทศพันธุ์แบล็คเชอรี่ ขามแก่น 
Tomato Black Cherry Kham Kaen

ประวัติความเป็นมา

มะเขือเทศพันธุ์แบล็คเชอร่ี ขามแก่น เป็น
พันธุ ์แท้ที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ ์โดยวิธีการ 
ผสมพันธุ์ระหว่าง มะเขือเทศพันธุ์ black plum  
ซึ่งเป็นพันธุ ์แม่ กับมะเขือเทศพันธุ ์ Cocktail  
tomato ซึ่งเป็นพันธุ์พ่อ ในปี พ.ศ. 2549–2554  
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ได้ศกึษา 
และรวบรวมพันธุ์มะเขือเทศที่ใช้รับประทานสด  
ผลเล็ก จากนั้นได้คัดเลือกพันธุ ์ที่มีลักษณะดี 
ในด้านการเกษตรและการบรโิภคสด และมีปรมิาณ 

สารส�าคัญสูง และพบว่ามะเขือเทศพันธุ์ black  
plum ซึ่งเป็นพันธุ ์ที่ มีลักษณะตรงตามความ 

ต้องการและมีสีผลเป็นสีน�้าตาลเข้ม ซ่ึงมีลักษณะ 
สัมพันธ์กับปริมาณสารไลโคพีนสูง น�ามาผสมกับ 
มะเขือเทศพันธุ์ Cocktail tomato ที่เป็นพันธุ์ที่มี 

ลักษณะส�าคัญทางการเกษตรด ี ช่อผลยาวสเีหลอืง  
และด�าเนินการคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ ตั้งแต ่
ปี พ.ศ. 2549–2554 จึงได้มะเขือเทศพันธุ์แท้ 
พนัธ์ุใหม่ ซ่ึงมลีกัษณะดเีด่น คอื การเจรญิเตบิโตทาง 

ทรงพุม่แบบเลือ้ย ล�าต้นแขง็แรง ผลสกุสนี�า้ตาลด�า  
ทรงผลกลม น�้าหนัก 5–10 กรัม เนื้อแน่นปานกลาง  
มคีวามต้านทานต่อโรคทางใบ 
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ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ล�าต้น การเจริญเติบโต แบบทอดยอด 

ดอก อายุออกดอก น้อยกว่า 35 วัน

ผล  ลักษณะการติดผลเป็นช่อ น�้าหนักผล 
 เฉลี่ย 5–10 กรัม ขนาดของผลกว้าง 
 เฉลี่ย 1.9 เซนติเมตร ขนาดของผล 
 ยาวเฉลี่ย 1.9 เซนติเมตร สีของผลแก ่
 สีน�้าตาลแดง รูปร่างของผลกลม สีแต้ม 
 บนไหล่ผลไม่มี รปูร่างของปลายผลแบน  
 ความแน่นของผลอ่อนนุ ่ม ความหนา 
 ของผนังผลเฉลี่ย 1.5 เซนติเมตร

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 
 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานะพันธุ์พืช  จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
 ออกหนังสือส�าคัญ เลขที่ 0543/2562 วันที่ 17 มกราคม 2562
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ประวัติความเป็นมา

มะเขอืเทศพันธุแ์บลค็เลดีส้วทีโครงการหลวง  
เป็นพันธุ ์ผสมเปิดที่ได ้จากการปรับปรุงพันธุ ์ 
โดยวิธีการผสมพันธุ ์ระหว่าง มะเขือเทศพันธุ ์ 
Cocktail tomato และ CLN 2070A ซึ่งเป็น 
พันธุ์แม่ กับมะเขือเทศ PI211840 67AI และ 
CHRY#2 ซึง่เป็นพนัธุพ่์อ ในปี พ.ศ. 2551–2554  
คณะเกษตรศาสตร ์ มหาวิทยาลัยขอนแก ่น  
ได้ศึกษาและพัฒนามะเขือเทศที่ใช้รับประทานสด  
ซ่ึงพันธุ์มะเขือเทศที่ใช้มีความหลากหลายและม ี

ลักษณะทีส่�าคัญทางการเกษตร ซึง่พันธุม์ะเขอืเทศ 
ทีใ่ช้นัน้ส่วนหน่ึง เป็นพันธุท์ีม่าจากมูลนธิโิครงการ

หลวง จากนัน้ได้ท�าการคดัเลอืกพนัธุท์ีม่ลีกัษณะดี 
ในด้านการเกษตรและการบริโภคสด และพบว่า 
มะเขือเทศพนัธ์ุ Cocktail tomato, CLN 2070A, 
PI211840 67AI และ CHRY#2 ซึง่เป็นพนัธุท์ีม่ี 

ลักษณะที่ต้องการ จึงน�ามาปรับปรุงพันธุ์ โดยใช ้
มะเขือเทศพันธุ ์ Cocktail tomato และ CLN 
2070A เป็นพันธุ์แม่ ใช้ PI211840 67AI และ 
CHRY#2 เป็นพันธุ์พ่อ คัดเลือกพันธุ์แท้ 5 ชัว่รุน่ 
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2551–2554 จนกระทัง่ได้มะเขอืเทศ 
ผสมเปิดพันธุ์ใหม่ ที่มีลักษณะดีเด่น คือ ผลสุก 

มะเขือเทศพันธุ์แบล็คเลดี้สวีทโครงการหลวง 
Tomato Black Lady Sweet Royal Project Foundation

สีน�้ าตาลด� า  มีทรงผลแบบผลแพร ์  น�้ าหนักผล  
25–30 กรมั เนือ้แน่นปานกลาง ผลผลติสูง และมกีาร 
เจริญเติบโตทางทรงพุ่มแบบเลื้อย มีระยะเก็บเกี่ยว
ที่ยาวนาน
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ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ล�าต้น การเจริญเติบโต แบบทอดยอด 

ดอก อายุออกดอก น้อยกว่า 35 วัน

ผล ลักษณะการติดผลเป็นช่อ น�้าหนักผล 
 เฉลี่ย 5–10 กรัม ขนาดของผลกว้าง 
 เฉลี่ย 1.9 เซนติเมตร ขนาดของผล 
 ยาวเฉลี่ย 3.19 เซนติเมตร สีของผลแก ่
 สแีดงอมน�า้ตาล รูปร่างของผลรปูผลแพร์  
 สแีต้มบนไหล่ผล ไม่ม ีรปูร่างของปลายผล 
 แบน ความแน่นของผลอ่อนนุม่ ความหนา 
 ของผนังผลเฉลี่ย 2.95 มิลลิเมตร

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มูลนิธิโครงการหลวง

สถานะพันธุ์พืช  จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
 ออกหนังสือส�าคัญ เลขที่ 0548/2562 วันที่ 17 มกราคม 2562
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มะเขือเทศพันธุ์เพชรอุบล 1 
Tomato Phet Ubon 1

ประวัติความเป็นมา

มะเขือเทศพันธุ์เพชรอุบล 1 เป็นพันธุ์แท ้
ที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีการผสมพันธุ ์
ระหว่าง มะเขือเทศพันธุ์ CLN3078G ซ่ึงเป็น 
พนัธุแ์ม่ กบัมะเขอืเทศพนัธุ ์CNK ซึง่เป็นพนัธ์ุพ่อ  
โดยในปี พ.ศ. 2550–2553 ปรับปรุงพันธุ์พ่อ  
โดยวิธีผสมพันธุ ์แบบคัดเลือกแบบจดประวัติ  
ระหว่างมะเขือเทศพันธุ ์ CLN2585D ซึ่งเป็น
พันธุ์ผสมเปิด จากศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักแห่ง 

เอเชยี ประเทศไต้หวนั กับมะเขอืเทศพันธุส์ดีาน�า้เคม็  
ซึ่งเป็นพันธุ ์ผสมเปิด ผสมตัวเองและคัดเลือก  
5 ช่ัวรุ่น จนได้สายพันธุ์แท้ คือ มะเขือเทศพันธุ์ 
CNK ซึ่งเป็นมะเขือเทศสีดาที่มียีนต้านทานโรค
ใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ Ty–2 และผลเนื้อแน่น 

ในปี พ.ศ. 2554–2558 น�ามะเขือเทศพันธุ์ CNK  
ซึ่งเป็นพันธุ ์พ่อมาผสมพันธุ์กับมะเขือเทศพันธุ ์ 
CLN3078G ซึ่งเป็นพันธุ์แม่ที่มียีนต้านทานโรค 
ใบหงกิเหลอืงมะเขอืเทศ Ty–1  Ty–2 และ Ty–3  
จากศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักแห่งเอเชีย และ 

ท�าการผสมกลับ 1 ชั่วรุ่น แล้วผสมตัวเองและ 
คัดเลือก 8 ชั่วรุ่น พร้อมกับการใช้เคร่ืองหมาย 
โมเลกุลในการคัดเลือกจากต้นที่ 1 จนกระทั่งได้
สายพันธุ์แท้ชื่อ เพชรอุบล 1
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ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ใบ การเจริญเติบโตเป็นแบบไม่ทอดยอด

ผล  ลักษณะการติดผลเป็นช่อ ผลกว้าง 3.64 เซนติเมตร ผลยาว 4.82 เซนติเมตร สีของ 
 ผลแก่เป็นสีชมพู รูปร่างของผลเป็นรูปทรงกระบอก ไม่มีสีแต้มบนไหล่ผล รูปร่างของ 
 ปลายผลมน ความแน่นของผลปานกลาง ความหนาของผนังผล 3.88 มิลลิเมตร  
 จ�านวนช่องในผล 3 ช่อง 

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานะพันธุ์พืช  จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
 ออกหนังสือส�าคัญ เลขที่ 1499/2562 วันที่ 4 มกราคม 2562
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มะเขือเทศพันธุ์เพชรอุบล 2 
Tomato Phet Ubon 2

ประวัติความเป็นมา

มะเขือเทศพันธุ์เพชรอุบล 2 เป็นพันธุ์แท ้
ที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีการผสมพันธุ ์
ระหว่าง มะเขือเทศพันธุ์ CLN3078G ซึ่งเป็น 
พนัธุแ์ม่ กบัมะเขอืเทศพนัธุ ์CNK ซึง่เป็นพนัธ์ุพ่อ  
โดยในปี พ.ศ. 2550–2553 ปรับปรุงพันธุ์พ่อ  
โดยวิธีผสมพันธุ ์แบบคัดเลือกแบบจดประวัติ  
ระหว่างมะเขือเทศพันธุ ์ CLN2585D ซึ่งเป็น 
พันธุ์ผสมเปิด จากศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักแห่ง 

เอเชยี ประเทศไต้หวนั กับมะเขอืเทศพันธุส์ดีาน�า้เคม็  
ซึ่งเป็นพันธุ ์ผสมเปิด ผสมตัวเองและคัดเลือก  
5 ช่ัวรุ่น จนได้สายพันธุ์แท้ คือ มะเขือเทศพันธุ์ 
CNK ซึ่งเป็นมะเขือเทศสีดาที่มียีนต้านทานโรค
ใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ Ty–2 และผลเนื้อแน่น 

ในปี พ.ศ. 2554–2558 น�ามะเขือเทศพันธุ์ CNK  
ซึ่งเป็นพันธุ ์พ่อมาผสมพันธุ์กับมะเขือเทศพันธุ์ 
CLN3078G ซึ่งเป็นพันธุ์แม่ที่มียีนต้านทานโรค
ใบหงกิเหลอืงมะเขอืเทศ Ty–1  Ty–2 และ Ty–3  
จากศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักแห่งเอเชีย และ 

ท�าการผสมกลับ 1 ชั่วรุ่น แล้วผสมตัวเองและ 
คัดเลือก 8 ชั่วรุ่น พร้อมกับการใช้เคร่ืองหมาย 
โมเลกุลในการคัดเลือกจากต้นที่ 1 จนกระทั่งได้
สายพันธุ์แท้ชื่อ เพชรอุบล 2



217พันธุ์พืชใหม่

ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ใบ การเจริญเติบโตเป็นแบบไม่ทอดยอด

ผล  ลักษณะการติดผลเป็นช่อ ผลกว้าง 3.61 เซนติเมตร ผลยาว 4.73 เซนติเมตร  
 สีของผลแก่เป็นสีชมพู รูปร่างของผลเป็นรูปทรงรี ไม่มีสีแต้มบนไหล่ผล รูปร่างของ 
 ปลายผลมน ความแน่นของผลปานกลาง ความหนาของผนังผล 3.89 มิลลิเมตร  
 จ�านวนช่องในผล 3 ช่อง 

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถานะพันธุ์พืช  จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
 ออกหนังสือส�าคัญ เลขที่ 0500/2562 วันที่ 4 มกราคม 2562



218 พืชพันธุ์ดี พฤกษาราชสดุดี เฉลิมพระบารมีบรมราชาภิเษก

มะเขือเทศพันธุ์มณีทับทิมโครงการหลวง 
Tomato Mani Thapthim Royal Project Foundation

ประวัติความเป็นมา

มะเขือเทศพันธุ์มณีทับทิมโครงการหลวง 
เป็นพันธุ ์ผสมเปิดที่ได ้จากการปรับปรุงพันธุ ์
โดยวิธีการผสมพันธุ ์ระหว่าง มะเขือเทศพันธุ ์  
Cocktail tomato ซึง่เป็นพนัธุแ์ม่ กบัมะเขอืเทศพนัธุ์  
CH154 ซึ่งเป็นพันธุ์พ่อ ในปี พ.ศ. 2551–2554  
คณะเกษตรศาสตร ์  มหาวิทยาลัยขอนแก ่น  
ได้ศึกษาและพัฒนามะเขือเทศที่ใช้รับประทานสด  
ซ่ึงพันธุ ์มะเขือเทศที่ใช้มีความหลากหลายและ 

มีลักษณะที่ส�าคัญทางการเกษตร โดยพันธุ ์ 
มะเขือเทศที่ใช้ปรับปรุงพันธุ ์ส่วนหนึ่งเป็นพันธุ ์

ทีไ่ด้มาจากมลูนธิิโครงการหลวง น�าไปคดัเลอืกพันธ์ุ 
ที่มีลักษณะดีในด้านการเกษตรและการบริโภคสด  
และพบว่ามะเขือเทศพันธุ ์ Cocktail tomato  
และ CH154 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีลักษณะที่ต้องการ  

จึงน�ามาปรับปรุงพันธุ ์โดยใช้มะเขือเทศพันธุ ์  
Cocktail tomato เป็นพันธุ ์แม ่ ใช ้ CH154 
เป็นพันธุ์พ่อ คัดเลือกพันธุ ์แท้ 7 ชั่วรุ ่น ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2551–2554 จนกระทั่งได้มะเขือเทศ 
ผสมเปิดพันธุ์ใหม่ ซึ่งมีลักษณะดีเด่น คือ ผลสุก 

สีแดง มีทรงผลกลม น�้ าหนักผล 10–15 ก รัม  
เนื้อแน่นปานกลาง ให้ผลผลิตสูง มีการเจริญเติบโต 
ทางทรงพุ่มแบบเลื้อย และมีระยะเก็บเกี่ยวที่ยาวนาน



219พันธุ์พืชใหม่

ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ล�าต้น  การเจริญเติบโต แบบทอดยอด 

ดอก อายุออกดอก น้อยกว่า 35 วัน

ผล  ลักษณะการติดผลเป็นช่อ น�้าหนักผล 
 เฉลี่ย 5–10 กรัม ขนาดของผลกว้าง 
 เฉลี่ย 1.9 เซนติเมตร ขนาดของผล 
 ยาวเฉลี่ย 2.7 เซนติเมตร สีของผลแก ่
 สีแดง รูปร่างของผลทรงรี สีแต้มบน 
 ไหล่ผล ไม่มี รูปร่างของปลายผลมน  
 ความแน่นของผลอ่อนนุ่ม ความหนาของ 
 ผนังผลเฉลี่ย 2.3 มิลลิเมตร

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มูลนิธิโครงการหลวง

สถานะพันธุ์พืช  จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
 ออกหนังสือส�าคัญ เลขที่ 0550/2562 วันที่ 17 มกราคม 2562



220 พืชพันธุ์ดี พฤกษาราชสดุดี เฉลิมพระบารมีบรมราชาภิเษก

มะเขือเทศพันธุ์มณีอ�าพันโครงการหลวง 
Tomato Mani Amphan Royal Project Foundation

ประวัติความเป็นมา

มะเขือเทศพันธุ ์มณีอ�าพันโครงการหลวง 
เป็นพันธุ ์ผสมเปิดที่ได ้จากการปรับปรุงพันธุ ์
โดยวิธีการผสมพันธุ ์ระหว่าง มะเขือเทศพันธุ ์  
Cocktail tomato ซึง่เป็นพนัธุแ์ม่ กบัมะเขอืเทศพนัธุ์  
CH154 ซึ่งเป็นพันธุ์พ่อ ในปี พ.ศ. 2551–2554  
คณะเกษตรศาสตร ์  มหาวิทยาลัยขอนแก ่น  
ได้ศึกษาและพัฒนามะเขือเทศที่ใช้รับประทานสด  
ซ่ึงพันธุ ์มะเขือเทศที่ใช้มีความหลากหลายและ 

มีลักษณะที่ส�าคัญทางการเกษตร โดยพันธุ ์ 
มะเขือเทศที่ใช้ปรับปรุงพันธุ ์ส่วนหนึ่งเป็นพันธุ ์

ทีไ่ด้มาจากมลูนธิิโครงการหลวง น�าไปคดัเลอืกพันธ์ุ 
ที่มีลักษณะดีในด้านการเกษตรและการบริโภคสด  
และพบว่ามะเขือเทศพันธุ ์ Cocktail tomato  
และ CH154 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีลักษณะที่ต้องการ  

จึงน�ามาปรับปรุงพันธุ ์โดยใช้มะเขือเทศพันธุ ์  
Cocktail tomato เป็นพันธุ ์แม ่ ใช ้ CH154 
เป็นพันธุ์พ่อ คัดเลือกพันธุ ์แท้ 7 ชั่วรุ ่น ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2551–2554 จนกระทั่งได้มะเขือเทศ 
ผสมเปิดพันธุ์ใหม่ ซึ่งมีลักษณะดีเด่น คือ ผลสุก 

สเีหลอืง มทีรงผลแบบกลมสงู น�า้หนกัผล 15–20 กรมั  
เนื้อแน่นปานกลาง ผลผลิตสูง มีการเจริญเติบโตทาง
ทรงพุ่มแบบเลื้อย และมีระยะเก็บเกี่ยวที่ยาวนาน



221พันธุ์พืชใหม่

ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ล�าต้น  การเจริญเติบโต แบบทอดยอด 

ดอก อายุออกดอก น้อยกว่า 35 วัน

ผล  ลักษณะการติดผล เป็นช่อ น�้าหนักผล 
 เฉลี่ย 5–10 กรัม ขนาดของผลกว้าง 
 เฉล่ีย 2.25 เซนตเิมตร ขนาดของผลยาว 
 เฉลี่ย 2.18 เซนติเมตร สีของผลแก่สีส้ม  
 รปูร่างของผลกลม สแีต้มบนไหล่ผล ไม่มี  
 รูปร่างของก้นผลมน

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มูลนิธิโครงการหลวง

สถานะพันธุ์พืช  จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
 ออกหนังสือส�าคัญ เลขที่ 0547/2562 วันที่ 17 มกราคม 2562



222 พืชพันธุ์ดี พฤกษาราชสดุดี เฉลิมพระบารมีบรมราชาภิเษก

มะเขือเทศพันธุ์มรกตทอง 
Tomato Morakot Thong

ประวัติความเป็นมา

มะเขือเทศพันธุ ์มรกตทอง เป็นพันธุ์แท้
ที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ ์โดยวิธีการผสมพันธุ ์
ระหว่าง มะเขือเทศพันธุ์ KKU–T72004 ซึ่งเป็น 
พันธุ์แม่ กับมะเขือเทศพันธุ์ KKU–T72002  
ซึ่ ง เป ็นพันธุ ์พ ่อ  ในป ี  พ .ศ .  2549–2554  
คณะเกษตรศาสตร ์  มหาวิทยาลัยขอนแก ่น  
ได ้ ศึกษาและรวบรวมพันธุ ์มะเขือ เทศที่ ใช ้ 
รับประทานสด ผลเล็ก จากนั้นได้คัดเลือกพันธุ์ 
ที่มีลักษณะดีในด้านการเกษตรและการบริโภคสด 

และมีปริมาณสารส�าคัญสูง และพบว่ามะเขือเทศ 
จากสาธารณรัฐเกาหลี ในปี พ.ศ. 2549 ได้ผ่าน
การคัดเลือกพันธุ ์แท้จนได้มะเขือเทศพันธุ ์แท้ 
(KKU–T72004) ซ่ึงเป็นพันธุ ์ที่มีลักษณะตรง

ตามความต้องการ มีสีผลน�้าตาลเข้ม มีลักษณะ
สัมพันธ์กับปริมาณสารไลโคพีนสูง น�ามาผสม
กับมะเขือเทศจากมหาวิทยาลัยบอนน์ สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ในปี พ.ศ. 2549 ได้ผ่าน
การคัดเลือกพันธุ์แท้ จนได้พันธุ์ KKU–T72002  

ที่เป็นพันธุ ์ที่มีลักษณะส�าคัญทางการเกษตรดี  
ช ่อผลยาว ผลสีเหลือง ท�าการคัดเลือกแบบ 
บนัทกึประวตั ิตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549–2554 จนกระทัง่ 
ได้มะเขือเทศพันธุ์แท้พันธุ์ใหม่ ที่มีมีลักษณะเด่น 

คือ การเจริญเติบโตทางทรงพุ่มแบบเล้ือย ล�าต้น
แขง็แรง ผลสกุสเีขยีวเหลอืง ก้านช่อผลกลม น�า้หนกั  
5–10 กรัม เนื้อแน่นปานกลาง มีความต้านทาน 
ต่อโรคทางใบ 



223พันธุ์พืชใหม่

ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ล�าต้น  การเจริญเติบโต แบบทอดยอด 

ดอก อายุออกดอก น้อยกว่า 35 วัน

ผล  ลักษณะการติดผลเป็นช่อ น�้าหนักผลเฉลี่ย 5–10 กรัม ขนาดของผลกว้างเฉลี่ย  
 2.2 เซนติเมตร ขนาดของผลยาวเฉล่ีย 2 เซนติเมตร สีของผลแก่สีเขียวเหลือง  
 รปูร่างของผลกลมแป้น สแีต้มบนไหล่ผล ไม่ม ีรปูร่างของปลายผลมน ความแน่นของผล 
 อ่อนนุ่ม ความหนาของผนังผลเฉลี่ย 1.4 มิลลิเมตร

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 
 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานะพันธุ์พืช  จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
 ออกหนังสือส�าคัญ เลขที่ 0546/2562 วันที่ 17 มกราคม 2562



224 พืชพันธุ์ดี พฤกษาราชสดุดี เฉลิมพระบารมีบรมราชาภิเษก

ประวัติความเป็นมา

มะเขือเทศพันธุ์เรดเลดี้สวีทโครงการหลวง  
เป็นพันธุ์ผสมเปิดที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์โดย 
วธิกีารผสมพนัธ์ุระหว่าง มะเขอืเทศพันธุ ์Cocktail  
tomato และ CLN 2070A ซ่ึงเป็นพันธุ์แม่ กับ 
มะเขือเทศพนัธ์ุ PI211840 67AI และ CHRY#2  
ซ่ึงเป ็นพันธุ ์พ ่อ เมื่อป ี  พ.ศ. 2551–2554  
คณะเกษตรศาสตร ์  มหาวิทยาลัยขอนแก ่น  
ได้ศึกษาและพัฒนามะเขือเทศที่ใช้รับประทานสด 
ซ่ึงพันธุ์มะเขือเทศที่ใช้มีความหลากหลายและม ี

ลักษณะที่ส�าคัญทางการเกษตร พันธุ์มะเขือเทศ 
ที่ใช้น้ันส่วนหน่ึงเป็นพันธุ์ที่มาจากมูลนิธิโครงการ
หลวง จากนั้นได ้คัดเลือกพันธุ ์ที่ มีลักษณะดี 
ในด้านการเกษตรและการบริโภคสด และพบว่า
มะเขือเทศพนัธ์ุ Cocktail tomato, CLN 2070A,  
PI211840 67AI และ CHRY#2 ซ่ึงเป็นพันธุ์ 

ที่มีลักษณะที่ต ้องการ จึงน�ามาปรับปรุงพันธุ ์  
โดยใช ้มะเ ขือเทศพันธุ ์  Cockta i l  tomato  
และ CLN 2070A เป ็นพันธุ ์ แม ่  และใช ้ 
มะเขอืเทศพนัธุ ์ PI211840 67AI และ CHRY#2  
เป็นพันธุ ์พ่อ คัดเลือกพันธุ ์แท้ 5 ชั่วรุ ่น ตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2551–2554 จนกระทั่งได้มะเขือเทศ 
ผสมเปิดพันธุ์ใหม่ ซึ่งมีลักษณะดีเด่น คือ ผลสุก 

มะเขือเทศพันธุ์เรดเลดี้สวีทโครงการหลวง 
Tomato Red Lady Sweet Royal Project Foundation

สแีดง มีทรงผลกลม น�า้หนกัผล 10–15 กรมั เนือ้แน่น 
ปานกลาง ความหวานมากกว่า 10 องศาบริกซ์  
ให้ผลผลิตสูง มีการเจริญเติบโตทางทรงพุ่มแบบเลื้อย 
และมีระยะเก็บเกี่ยวที่ยาวนาน
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ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ล�าต้น  การเจริญเติบโต แบบทอดยอด 

ดอก อายุออกดอก น้อยกว่า 35 วัน

ผล  ลักษณะการติดผล เป็นช่อ น�้าหนักผลเฉล่ีย 5–10 กรัม ขนาดของผลกว้างเฉลี่ย  
 2 เซนติเมตร ขนาดของผลยาวเฉล่ีย 2.3 เซนติเมตร สีของผลแก่สีแดง รูปร่าง 
 ของผลกลมสูง สแีต้มบนไหล่ผล ไม่ม ีรูปร่างของปลายผลแบน ความแน่นของผลอ่อนนุม่  
 ความหนาของผนังผลเฉลี่ย 2.3 มิลลิเมตร

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มูลนิธิโครงการหลวง

สถานะพันธุ์พืช จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
 ออกหนังสือส�าคัญ เลขที่ 0549/2562 วันที่ 17 มกราคม 2562
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มะเขือเทศพันธุ์ไลโคเรด 
Tomato Lyco Red

ประวัติความเป็นมา

มะเขอืเทศพนัธุไ์ลโคเรด เป็นพนัธุท์ีไ่ด้มาจาก 
การปรับปรุงพันธุ ์โดยวิธีการผสมพันธุ ์ระหว่าง  
มะเขือเทศพันธุ์ Hawaii7998 ซึ่งเป็นพันธุ์แม่  
กับมะเขือเทศพันธุ ์ไข่มุกทอง ซ่ึงเป็นพันธุ ์พ่อ  
ในปี พ.ศ. 2546–2554 คณะเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาและรวบรวมพันธุ์ 
ม ะ เ ขื อ เ ท ศ ที่ ใ ช ้ รั บ ป ร ะ ท า น ส ด ผ ล เ ล็ ก  
คัดเลือกพันธุ ์ที่มีลักษณะดีในด้านการเกษตร

และการบริโภคสด และมีปริมาณสารส�าคัญสูง  
มคีวามต้านทานโรคเหีย่วเขยีว นอกจากนีย้งัพบว่า 
มะเขือเทศพันธุ ์ Hawaii7998 เป็นพันธุ ์ที่มี

ลักษณะส�าคัญทางการเกษตรดี สีแดงต้านทาน
โรคเห่ียวเขียว จึงน�ามาผสมกับมะเขือเทศพันธุ์
ไข่มุกทอง ซ่ึงมีผลสีเหลือง มีการเจริญเติบโต
แบบเลื้อย จนกระทั่งได ้มะเขือเทศพันธุ ์ ใหม่  
ซึ่งมีลักษณะดีเด ่น คือ การเจริญเติบโตทาง 

ทรงพุ ่มแบบเลื้อย ล�าต้นแข็งแรง ผลสุกสีแดง  
ทรงผลกลม น�า้หนัก 10 กรัม เนื้อแน่นปานกลาง  
มีความต้านทานโรคทางใบ มีความต้านทานโรค 
เห่ียวเขียว มีสารไลโคพีนสูง ให้ชื่อว่า ไลโคเรด
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ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ล�าต้น  การเจริญเติบโต แบบทอดยอด 

ดอก อายุออกดอก น้อยกว่า 35 วัน

ผล  ลักษณะการติดผล เป็นช่อ น�้าหนักผล 
 เฉลี่ย 10 กรัม ขนาดของผลกว้างเฉลี่ย  
 2.6 เซนติเมตร ขนาดของผลยาวเฉล่ีย  
 2.52 เซนติเมตร สีของผลแก ่สีแดง  
 รปูร่างของผลกลม สีแต้มบนไหล่ผล ไม่มี  
 รูปร่างของปลายผลแบน ความแน่นของ 
 ผลอ่อนนุ่ม

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 
 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

สถานะพันธุ์พืช  จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
 ออกหนังสือส�าคัญ เลขที่ 0545/2562 วันที่ 17 มกราคม 2562
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มะระพันธุ์เขียวหยก 30 
Bitter Gourd Yok Khiao 30

ประวัติความเป็นมา

มะระพันธุ์เขียวหยก 30 เป็นพันธุ์ลูกผสม
ได้จากการปรับปรุงพันธุ ์โดยวิธีการผสมพันธุ ์ 
ระหว่าง มะระพนัธุ ์EWS 17607 ซึง่เป็นพนัธุแ์ม่  
กับมะระพันธุ ์ EWS 17152 ซึ่งเป็นพันธุ์พ่อ  
โดยมะระพันธุ ์ EWS 17607 เป็นมะระพันธุ์ 
พื้นเมืองสีเขียวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  
ชั่ วรุ ่ นที่  8 และมะระพันธุ ์  EWS 17152  
ได้มาจากาการผสมมะระพนัธุพ์ืน้เมอืงลูกขาวยาว 
พันธุ์พ้ืนเมืองของไทย กับมะระจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน จากนั้นคัดเลือกจนถึงชั่วรุ่นที่ 8 

น�าทั้งสองพันธุ ์มาผสมพันธุ ์กันและคัดเลือก 
แบบจดบนัทกึประวตั ิในช่วงปี พ.ศ. 2541–2555  
จุดประสงค์ของการพัฒนาพันธุ ์เขียวหยก 30  

เพื่อให้มีคุณภาพผลเหมาะส�าหรับประเทศไทย 
ผลสีเขียวอ่อน ติดผลดก คุณภาพผลตรงตาม
ความต้องการของตลาด เมื่อได้มะระลูกผสม 

พันธุ ์ เขียวหยก 30 น�ามะระลูกผสมที่ ได ้ไป 
ปลูกทดสอบในสถานีวิจัยของ บริษัท อีสท ์  

เวสท์ ซีด จ�ากัด ที่จังหวัดเชียงใหม่ สุพรรณบุรี  
และปลูกทดสอบที่แปลงเกษตรกร เปรียบเทียบ

กับพันธุ ์การค ้า พบว ่า มะระพันธุ ์ เขียวหยก 30  

มีคุณภาพเหมาะส�าหรับตลาดในประเทศ เช่น ผล 
สีเขียวอ่อน  ติดผลดก 
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ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ล�าต้น เป็นเถาเลื้อย

ใบ ใบสีเขียว รูปร่างกลม ปลายใบมน จ�านวนพูใบ 7 พู

ผล  สีเขียวอ่อน รูปขอบขนาน ไหล่ขนาน มีลายทางสลับหยดน�้า ปลายผลแหลม ผิวผล  
 มันน้อย ลักษณะหยดน�้ามน 

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ�ากัด

สถานะพันธุ์พืช  จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
 ออกหนังสือส�าคัญ เลขที่ 0567/2562 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
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มะระพันธุ์ไซเบอร ์
Bitter Gourd Cyber

ประวัติความเป็นมา

มะระพันธุ ์ไซเบอร์ เป็นมะระขี้นกพันธุ ์
ลูกผสม ได้จากการปรับปรุงพันธุ ์โดยวิธีการ 
ผสมพันธุ์ระหว่าง มะระพันธุ์ EWS 20201  
ซึ่งเป็นพันธุ ์แม่ กับมะระพันธุ ์ EWS 20095  
ซ่ึงเป็นพันธุ์พ่อ โดยมะระพันธุ์ EWS 20201  
ได้จากการผสมมะระพันธุ ์ EWS 12146 กับ
มะระพนัธุ ์EWS 10553 คดัเลือกจนถงึชัว่รุน่ที ่8  

และมะระพันธุ์ EWS 20095 ชั่วรุ่นที่ 8 น�าทั้ง  
2 พันธุ ์  มาผสมกัน โดยการปรับปรุ งพันธุ ์ 
แบบจดบันทึกประวัติจนถึงช่ัวรุ่นที่ 8 ในช่วงปี  
พ.ศ. 2545–2555 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ต้น 
ติดผลเร็ ว  มีปริมาณผลดก ผลสี เขี ยว เข ้ม  
มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดใน
ประเทศ โดยมีการพัฒนาสายพันธุ์แม่ คือ EWS 
20201 ที่ได้จากการคัดเลือกและพัฒนามะระ
พันธุ ์ EWS 12146 ผสมกับ EWS 10553 

ของ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ�ากัด และสายพันธุ์
พ่อคือ EWS 20095 ที่ได้จากการคัดเลือกและ 
พัฒนามะระพันธุ์ EWS 5767 ของ บริษัท อีสท์  

เวสท์ ซีด จ�ากัด จนกระทั่งได ้มะระข้ีนกลูกผสม 
พนัธุไ์ซเบอร์ ตดิผลเรว็และดก ผลสีเขยีวเข้ม มคีณุภาพ 
ตรงกับความต้องการของตลาดในประเทศ
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ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ล�าต้น เป็นเถาเลื้อย

ใบ ใบสีเขียวเข้ม รูปร่างกลม ปลายใบมน

ผล  สีเขียวอ่อน รูปขอบขนาน ไหล่ผลแบบที่ 1 ไหล่แหลม ไหล่ท�ามุมกับขั้วผลมากกว่า  
 135 องศา ผิวผลลายทางสลับหยดน�า้มีลักษณะลายทางต่อเนื่องและแหลม รูปร่างผล 
 บริเวณปลายผล แหลม ผิวผลเป็นมันวาว ลักษณะหยดน�้ามน

เมล็ด เมล็ดรูปขอบขนาน สีน�้าตาล เปลือกหุ้มเมล็ดขรุขระ เย่ือหุ้มเอนโดสเปิร์มสีเขียว 

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ�ากัด

สถานะพันธุ์พืช  จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
 ออกหนังสือส�าคัญ เลขที่ 0568/2562 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
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มะระพันธุ์วาเลนไทน ์
Bitter Gourd Valentine

ประวัติความเป็นมา

มะระพันธุ ์วาเลนไทน์ เป็นพันธุ ์ลูกผสม  
ได้จากการปรับปรุงพันธุ ์โดยวิธีการผสมพันธุ ์ 
ระหว่างมะระพนัธุ ์EWS 17007 ซึง่เป็นพนัธ์ุแม่  
กับมะระพันธุ์ EWS 19702 ซึ่งเป็นพันธุ ์พ่อที่  
มีผลสีเขียวเข ้มจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  
ชั่วรุ ่นที่ 8 โดยมะระพันธุ ์ EWS 17007 เป็น 
มะระพันธุ์พื้นเมืองสีเขียวอ่อน จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ชั่วรุ ่นที่ 8 และมะระพันธุ์ EWS 
19702 เป็นมะระพันธุ ์พ้ืนเมืองผลสีเขียวเข้ม  

จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ชั่วรุ ่นที่ 8 น�าทั้ง  
2 พันธุ์ มาผสมกัน โดยการปรับปรุงพันธุ์แบบ 
จดบันทึกประวัติ ในช่วงปี พ.ศ. 2552–2557  
การพัฒนามะระพันธุ์วาเลนไทน์มีวัตถุประสงค์  
เพื่อให้ได้ผลรูปทรงแปลกใหม่ น่ารับประทาน  
มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดใน
ประเทศ เช่น ผลสีเขียวถึงสีเขียวเข้ม ติดผลดก 
ลักษณะผลรูปหัวใจ แตกต่างจากพันธุ์อื่น เหมาะ

ส�าหรับจ�าหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ต สามารถน�า
ไปประกอบอาหารได้หลากหลาย เม่ือได้ลูกผสม
มะระพันธุ์วาเลนไทน์ แล้วจึงน�าไปปลูกทดสอบ
ในสถานีวิจัยของ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ�ากัด  

ที่จังหวัดเชียงใหม่ และสุพรรณบุรี แล้วน�าไปทดสอบ 
ในแปลงเกษตรกร โดยเปรียบเทียบกับพันธุ ์การค้า 
พบว่า มะระพันธุ์วาเลนไทน์ แตกแขนงดี ติดผลเร็ว 
ลักษณะรูปทรงผลแปลกใหม่เป็นรูปหัวใจ ลักษณะ
แตกต่างจากพันธุ์การค้าอื่น
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ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ล�าต้น เป็นเถาเลื้อย

ใบ ใบสีเขียว รูปร่างกลม ปลายใบมน จ�านวนพูใบ 7 พู

ผล  สีเขียวเข้ม รูปหัวใจ ไหล่ยก มีลายทางสลับหยดน�้า ปลายผลมน ผิวผลมันปานกลาง  
 ลักษณะหยดน�้ามน

เมล็ด เมล็ดรูปขอบขนาน สีน�้าตาล เย่ือหุ้มเอนโดสเปิร์มสีขาว 

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ�ากัด

สถานะพันธุ์พืช  จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
 ออกหนังสือส�าคัญ เลขที่ 0566/2562 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
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มันส�าปะหลังพันธุ์ห้วยบง 90 
Cassava Huai Bong 90

ประวัติความเป็นมา

มันส�าปะหลังพันธุ์ห้วยบง 90 เป็นพันธุ์ 
ที่ได้มาจากการผสมเปิด โดยผสมพันธุ์ระหว่าง

มันส�าปะหลังพันธุ ์ เอ็มเคยูซี 34–114–235  
ซ่ึงเป ็นพันธุ ์แม ่ และพันธุ ์พ ่อ ที่รวบรวมไว ้

เป็นเชื้อพันธุกรรมมันส�าปะหลังจากโครงการ 
ปรับปรุงพันธุ ์มันส�าปะหลัง ของสถานี วิจัย
ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ ตั้ งแต ่  
ปี พ.ศ. 2519–2534 มนัส�าปะหลงัพนัธ์ุเอม็เคยูซี  
34–114–235 ได้มาจากการผสมพันธุ์ระหว่าง

มันส�าปะหลังพันธุ ์ระยอง 5 ซึ่งเป ็นพันธุ ์แม ่ 
และมันส�าปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ซ่ึงเป็น 
พันธุ์พ่อ เมื่อปี พ.ศ. 2534–2535 คัดเลือกพันธุ์ 
และทดสอบพนัธ์ุ ในระหว่างปี พ.ศ. 2535–2547  

หลังจาก น้ัน ในป ี  พ .ศ .  2548–2549 น� า 
มันส�าปะหลังพันธุ ์ เอ็มเคยูซี 34–114–235  
ซึ่งเป็นพันธุ์แม่มาผสมเปิด ปี พ.ศ. 2549–2550  
คดัเลือกปีที ่1 โดยคดัเลอืกจากต้นทีป่ลกูจากเมลด็  
ปี พ.ศ. 2550–2551 คดัเลอืกปีที ่2 โดยคดัพนัธ์ุ 
จาก Single Row Selection ที่สถาบันพัฒนา 

มันส�าปะหลัง จังหวัดนครราชสีมา ป ี  พ.ศ . 
2551–2552 คดัเลือกปีที ่3 เป็นการเปรียบเทยีบ 
พันธุ์เบ้ืองต้น จ�านวน 42 สายพันธุ์ ที่สถานีวิจัย 
เขาหินซ ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา คัดเลือกไว ้  
7 สายพนัธุ ์ปี พ.ศ. 2552–2553 คดัเลือกปีที ่4  

เป็นการเปรยีบเทยีบพนัธุม์าตรฐาน จ�านวน 7 สายพนัธุ ์ 

ที่ สถานี วิ จั ย เ ขาหินซ ้ อน  จั งห วัดฉะ เ ชิ ง เทรา  

และสถาบันพัฒนามันส�าปะหลัง จังหวัดนครราชสีมา 
คดัเลอืกไว้ 3 สายพนัธุ ์ซึง่มสีายพนัธุ ์MKUC48–3–18  
หรือพันธุ์ห้วยบง 90 เป็นสายพันธุ์ที่ได้คัดเลือกไว้  
ปี พ.ศ. 2553–2558 ทดสอบพันธุ์ในท้องถ่ิน ใน 

เขตปลูกมันส�าปะหลังที่ส�าคัญ 10 จังหวัด ได้แก่  
จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สุพรรณบุรี ตาก  

ก�าแพงเพชร ลพบรุ ีนครราชสีมา ชยัภมู ิและกาฬสนิธ์ุ 
จ�านวน 39 แปลง
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ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ราก การลงหัวแบบผสมท้ังสองอย่าง ไม่มีรอยคอดที่หัว รูปทรงของหัวรูปกรวย ไม่มีขั้ว  
 ของหัว ผิวนอกของหัวเรียบ สีเปลือกช้ันในของหัวขาวครีม การลอกเปลือกชั้นในง่าย  
 สีเนื้อของหัวสีขาว

ล�าต้น ค่อนข้างตั้งตรง ไม่แตกกิ่ง จ�านวนล�าต้น 2 ล�าต่อต้น ความสูงของล�าต้นเฉลี่ย มากกว่า  
 250 เซนติเมตร ล�าต้นสีเขียวเงิน การเจริญเติบโตทางล�าต้นแบบเส้นตรง

ใบ ยอดอ่อนสีเขียวอมน�้าตาล ไม่มีขนที่ยอดอ่อน แผ่นใบกลางรูปใบหอก เส้นกลางใบ 
 สีเขียวอมแดง ก้านใบสีเขียวอมแดง จ�านวนแฉกบนแผ่นใบเฉลี่ย 7 แฉก

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันส�าปะหลังแห่งประเทศไทย และ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถานะพันธุ์พืช  จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
 ออกหนังสือส�าคัญ เลขที่ 0573/2562 วันที่ 27 มีนาคม 2562
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ประวัติความเป็นมา

ส้มเขียวหวานพันธุ์แพร่ 1 เป็นพันธุ์กลาย
ที่ได้มาจากการปรับปรุงพันธุ ์โดยวิธีการชักน�า 
ให้เกิดการกลายพันธุ ์ในกลุ ่มส้มเปลือกล่อน 
(Citrus reticulata Blanco) ส้มพันธุ์โชกุนหรือ

ส้มพันธุ์สายน�้าผึ้ง เพ่ือผลิตพันธุ์ใหม่ที่ไม่มีเมล็ด  

หรือมีเมล็ดน้อย โดยการฉายรังสีแกมมาแบบ 
เฉยีบพลนั ด้วยปรมิาณรงัสีอตัรา 0  4  6 และ  8 Krad  
ในกิ่งพันธุ์ของพืชสกุลส้ม เมื่อปี พ.ศ. 2543– 

2544 ได้น�ากิ่งพันธุ ์ของส้มพันธุ ์โชกุนหรือส้ม
พันธุ์สายน�้าผึ้งที่ฉายรังสีแบบเฉียบพลัน น�าไป 
ติดตากับต้นตอ ปลูกในแปลงทดลอง และใช้วิธี
การตัดแต่งกิ่งแบบ cutting back จากรุ่น M1V0 
จนถึงรุ่น M1V4 ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2548  

เริม่ให้ผลผลิตจงึได้ท�าการตรวจสอบคณุภาพของผล  
ต้นที่ได้รับการฉายรังสีแบบเฉียบพลัน ในรุ ่น  

M1V3 พบต้นที่มีเมล็ดน้อยกว่า 5 เมล็ด จ�านวน  
6 ต้น ด้วยปริมาณรังสี 4 Krad และ 8 Krad  

ส�าหรับในรุ่น M1V4 พบต้นท่ีมีเมล็ดน้อยกว่า  
10 เมลด็ จ�านวน 5 ต้น ด้วยปรมิาณรงัส ี4 Krad  
และคดัเลอืกถงึปี พ.ศ. 2553 ได้จ�านวน 14 สายต้น  
ต่อมาปี พ.ศ. 2553–2558 ปลูกเปรียบเทียบกับ 
พันธุ์การค้า คัดเลือต้นที่มีลักษณะดี 5 สายต้นไว้ 

และน�าสายต้นที่มีลักษณะดีที่สุด 1 สายต้น คือ 
สายต้น A4V3–22–2 และเสนอขอจดทะเบียน
พันธุ์พืชใหม่จากกรมวิชาการเกษตร

ส้มเขียวหวานพันธุ์แพร่ 1 
Tangerine Phrae 1
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ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ล�าต้น  ผิวเปลือกเรียบ ทรงพุ่มคล้ายทรงกลม ตั้งตรง

ใบ ใบอ่อนสีเขียว ใบแก่สีเขียวเข้ม รูปรี ขอบใบหยักมน ปลายใบมน

ดอก ดอกบานสีขาว อับเรณูสีเหลือง

ผล  ออกผลกลางฤดู ผลหนักประมาณ 87.5–120 กรัม รูปทรงผลแป้น ฐานผลป้าน  
 ปลายผลป้าน เปลือกสเีขยีวปนเหลอืง ผวิเรียบ เหน็ต่อมน�า้มนัชัดเจน แกนกลางผลเล็ก  
 เนื้อสีส้ม

เมล็ด ไม่มีเมล็ดหรือมีน้อยมาก จ�านวน 0–1 เมล็ด รูปร่างเมล็ดรูปไข่ สีครีม 

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ กรมวิชาการเกษตร

สถานะพันธุ์พืช  จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
 ออกหนังสือส�าคัญ เลขที่ 0505/2562 วันที่ 7 มกราคม 2562
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พันธุ์พืช 
พ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น



240 พืชพันธุ์ดี พฤกษาราชสดุดี เฉลิมพระบารมีบรมราชาภิเษก

ส้มเขียวหวานพันธุ์เทพรส 
Tangerine Thepparot

ประวัติความเป็นมาของพันธุ์

ส้มเทพรสมีการปลูกและอนุรักษ์ในชุมชน 
คุ้งบางกะเจ้ามากว่า 100 ปี ซึ่งทุกบ้านจะปลูกไว้
บ้านละ 1–2 ต้น บางบ้านอาจปลกูหลายต้นขึน้อยูก่บั 
ขนาดพื้นที่สวน ด้วยสภาพพื้นที่ตั้งของชุมชนคุ ้ง 

บางกะเจ้า มีน�้าทะเลหนุนเข้ามาส่งผลให้ดินเค็ม  
ไม้ผลหลายชนิดที่ไม่ทนต่อสภาพดังกล่าวได้ตายลง 
และสูญหายไป ชาวชุมชนคุ้งบางกะเจ้าจึงร่วมกัน
ปกป้องรักษาไม้ผลชนิดต่างๆ ให้พ้นจากสภาพ 

น�้ากร่อย โดยใช้วิธีการยกร่องสวนให้มีพ้ืนที่สูงและ 
ท�าเข่ือนดนิ เพือ่ป้องกนัน�า้ทะเลหนนุ จนกระทัง่ในปี  
พ.ศ. 2530 เกิดภาวะน�้าท่วมใหญ่ ท�าให้พืชพันธุ ์
ต่างๆ รวมถึงส้มเทพรสได้สูญหายไปจากชุมชน  
กลุม่ผูอ้นรุกัษ์พนัธุพ์ชืในชมุชนคุง้บางกะเจ้าท่ีมาจาก 

ตัวแทน 6 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลบางกระสอบ ต�าบล 
บางน�้าผึ้ง ต�าบลทรงคนอง ต�าบลบางยอ ต�าบล
บางกอบัว และต�าบลบางกะเจ้า ได้ด�าเนินกิจกรรม 
อนุรักษ์รวบรวมพันธุ์ไม้ผลท้องถิ่นต่างๆ ให้คงอยู่
เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนฯ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 
2558 ได้พบต้นส้มเทพรส 3 ต้น ขึ้นอยู่ในพ้ืนที ่

สวนส้มเก่าของชาวบ้านในต�าบลบางกระสอบ และได้ 
ประเมนิอายขุองต้นพบว่ามอีายมุากกว่า 30 ปี คาดว่า 
เป็นต้นที่เกิดจากเมล็ด เน่ืองจากมีลักษณะหนาม 
แหลมยาว ทรงต้นสงู จงึได้ช่วยกนัขดุล้อมต้นส้มเทพรส 
ทั้ง 3 ต้นมาปลูกในพื้นที่สวนของกลุ่มผู ้อนุรักษ์ 
และช่วยกันพัฒนาฟื้นฟูต้นส้มเทพรสเพ่ือขยายพันธุ์

เพิม่จ�านวนต่อไปเหมอืนเช่นในอดตี เนือ่งจากชมุชน 

มีความผูกพันกับส้มเทพรสมานาน ในล�าดับต่อมา 
ต้นส้มเทพรสต้นเดมิได้ตายลง 1 ต้น จงึคงเหลอืเพียง 
2 ต้น ในปัจจุบันกลุ่มผู้อนุรักษ์ส้มเขียวหวานพันธุ์

เทพรส ได้ขยายพันธุ์เพิ่มจ�านวนโดยวิธีการตอนกิ่ง
และเสียบยอดแจกจ่ายให้สมาชิกชุมชนน�าไปปลูก 
ในสวนแล้วประมาณ 200 ต้น อายุต้นประมาณ  
3–4 ปี มบีางต้นเริม่ตดิดอกออกผลแล้ว ลกัษณะเด่น 
มีรสชาติหวานตั้งแต่ผลยังอ่อน
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ลักษณะประจ�าพันธุ์/ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ล�าต้น ลักษณะล�าต้นตั้งตรง และรูปร่างของทรงพุ่มเป็นทรงรี

ใบ ใบประกอบที่มีใบย่อย 1 ใบ สีเขียว ปลายใบเว้าตื้น แผ่นใบเป็นรูปไข่กลับ 

ดอก ดอกมีสีขาว จ�านวนกลีบดอกมี 5 กลีบ 

ผล รูปทรงผลคล้ายทรงกลม ฐานผลนูน ปลายผลกลม   

ลักษณะเด่น

บริเวณผิวผลมีต่อมน�า้มันหนาแน่น ผลอ่อนไม่มีรสเปรี้ยว  
ผลสุกแก่มีรสชาติหวานละมุน

ชื่อผู้ปรับปรุงพันธุ์/ชื่อผู้ค้นพบ กลุ่มเกษตรกรท�าสวนส้มเทพรสคุ้งบางกะเจ้า

สถานะพันธุ์พืช พันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น 
 ออกหนังสือ ค.พ.6 เลขที่ 1/2562 วันที่ 26 เมษายน 2562
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กรมวิชาการเกษตร. 2539. เอกสารวิชาการ พันธุ์พืชฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พุทธศักราช 2539.  
 มีเดียเพรส. กรุงเทพฯ. 127 น.

กรมวิชาการเกษตร. 2542. พระราชบัญญัติคุ ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 
 แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ. 30 น.

กรมวิชาการเกษตร. 2547. พันธุ์พืชรับรอง พันธุ์พืชแนะน�า กรมวิชาการเกษตร ปี 2519–2547. ชุมนุม 
 สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ. 229 น.

กรมวิชาการเกษตร. 2551. พันธุ์พืชรับรอง ปี 2548–2551. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ 
 สหกรณ์. กรุงเทพฯ. 84 น.

กรมวิชาการเกษตร. 2552. พันธุ ์พืชเด่น 36 ปี กรมวิชาการเกษตร. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  
 กรุงเทพฯ. 114 น.

กรมวิชาการเกษตร. 2554. พันธุ์พืชรับรอง ปี 2552–2554. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.  
 กรุงเทพฯ. 64 น.

กรมวิชาการเกษตร. 2560. พันธุ์พืชรับรอง ปี 2555–2560. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ 
 สหกรณ์. กรุงเทพฯ. 124 น.

กรมวิชาการเกษตร. 2560. ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยหลักเกณฑ์การตั้งชื่อพันธุ์รับรอง พันธุ์แนะน�า  
 พ.ศ. 2560. ราชกิจจานุเบกษา 134 (พิเศษ) 171 ง. 15-16.

กรมวชิาการเกษตร. 2560. ระเบยีบกรมวชิาการเกษตรว่าด้วยหลักเกณฑ์การพจิารณาพนัธุร์บัรอง พนัธ์ุแนะน�า  
 พ.ศ. 2560. ราชกิจจานุเบกษา 134 (พิเศษ) 171 ง. 15-16.

กองคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร. 2549. ค�าแนะน�าและคู่มือการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่  
 การข้ึนทะเบียนพันธุ์พืช การรับรองพันธุ์พืช. กรมวิชาการเกษตร. กรุงเทพฯ. 28 น.

กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร. 2545. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.  
 กรุงเทพฯ. 60 น.

ส�านักคุ้มครองพันธุ ์พืช. 2561. พันธุ ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ ์พืช พ.ศ.2518 เล่ม 3.  
 กรมวิชาการเกษตร. กรุงเทพฯ. 197 น.

กลุ่มระบบวิจัย กองแผนงานและวิชาการเกษตร. 2554. คู่มือค�าแนะน�าการจัดท�าเอกสารประกอบการเสนอ 
 รบัรองพนัธุพ์ชื กรมวชิาการเกษตร. กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรงุเทพฯ. 31 น.

กองแผนงานและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร. 2544. พันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 
 แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ. 144 น.

บรรณานุกรม
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ส�านักคุม้ครองพันธุพ์ชื. 2558. รายงานผลการปฏิบตังิานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557. กรมวชิาการเกษตร.  
 กรุงเทพฯ. 92 น.

ส�านักคุม้ครองพันธุพ์ชื. 2559. รายงานผลการปฏิบตังิานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558. กรมวชิาการเกษตร.  
 กรุงเทพฯ. 90 น.

ส�านักคุม้ครองพันธุพ์ชื. 2560. รายงานผลการปฏิบตังิานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559. กรมวชิาการเกษตร.  
 กรุงเทพฯ. 135 น.

ส�านักคุม้ครองพันธุพ์ชื. 2561. รายงานผลการปฏบัิตงิานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560. กรมวชิาการเกษตร.  
 กรุงเทพฯ. 127 น.

ส�านักคุม้ครองพันธุพ์ชื. 2562. รายงานผลการปฏิบตังิานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561. กรมวชิาการเกษตร.  
 กรุงเทพฯ. 120 น.                                  

ส�านกังานเลขานกุารกรม กรมวชิาการเกษตร. 2549. ด้วยพระบารม ี พืชพันธ์ุดีเพ่ือเกษตรกรไทย. ภาพพมิพ์.  
 กรุงเทพฯ. 183 น.
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ก
กล้วยน�้าว้าพันธุ์สุโขทัย 1 44

กล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ม่วงราชกุมารี 128

กล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์รักตสิริน 130

กล้วยเล็บมือนางพันธุ์ชุมพร 1 46

แก้วกาญจนาพันธุ์เกลียวทอง 84

ข
ข้าวพันธุ์ กข59 132

ข้าวพันธุ์ กข61 134

ข้าวพันธุ์ภูพาน 1 86

ข้าวพันธุ์เอ็มจีซี 1 136

ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมพันธุ์ชัยนาท 2 16

ข้าวโพดพันธุ์แฟนซีขาวม่วง212 138

ข้าวโพดพันธุ์แฟนซีสีม่วง111 140

ข้าวโพดพันธุ์เอ็นเค6232 142

ข้าวโพดพันธุ์เอ็นเค6253 144

ข้าวโพดพันธุ์ไฮบริกซ์39 146

ข้าวโพดพันธุ์ไฮบริกซ์53 148

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์นครสวรรค์ 4 18

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์นครสวรรค์ 5 20

ค
คีนัวพันธุ์แดงห้วยต้ม 88

คีนัวพันธุ์เหลืองปางดะ 90

ด
ดาหลาพันธุ์ยะลา 1 48

ดาหลาพันธุ์ยะลา 2 48

ดาหลาพันธุ์ยะลา 3 48

ดาหลาพันธุ์ยะลา 4 48

ต
แตงกวาพันธุ์ฉัตรเงิน 150

แตงกวาพันธุ์ท็อปกรีน 152

แตงกวาพันธุ์ล�่าซ�า 156

แตงกวาพันธุ์ภูเขียว 2 154

แตงกวาพันธุ์ล�่าซ�า 2 158

แตงกวาพันธุ์ล�่าซ�า 3 160

แตงกวาพันธุ์ล�่าซ�า 4 162

แตงกวาพันธุ์สนั่นเมือง 164

แตงกวาพันธุ์เอช1-2-31-24-1-บี 92

แตงกวาพันธุ์เอช1-2-31-24-17-บี 94

แตงกวาพันธุ์เอช1-2-31-30-17-บี 96

แตงกวาพันธุ์เอช1-2-31-30-25-บี 98

ดัชนีชื่อไทย
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แตงกวาพันธุ์เอช1-10-34-18-1-บี 100

แตงกวาพันธุ์เอช3-50-51-11-1-21 102

แตงกวาพันธุ์เอช4-48-15-2-2-บี 104

แตงโมพันธุ์โกลเด้นสวีท 80 166

แตงโมพันธุ์จอมขวัญ 168

แตงโมพันธุ์ทีโออาร์ 466 170

แตงโมพันธุ์ทีโออาร์ 467 172

แตงโมพันธุ์ทีโออาร์ 468 174

แตงโมพันธุ์ทีโออาร์ 469 176

ถ
ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 3 22

ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 9 24

ท
ทุเรียนพันธุ์พวงพกา 106

ทุเรียนพันธุ์แสวงทองชัย 108

บ
บวบเหล่ียมพันธุ์ฟาโรห์ 178

บวบเหล่ียมพันธุ์มินิ 180

ป
ปทุมมาพันธุ์เชียงราย 1 52

ปทุมมาพันธุ์เชียงราย 2 54

ปทุมมาพันธุ์เชียงราย 3 56

ปทุมมาพันธุ์เชียงราย 4 58

ปัญจขันธ์พันธุ์เชียงราย 1 60

ปัญจขันธ์พันธุ์เชียงราย 2 62

ปาล์มน�้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 8 110

ปาล์มน�้ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 9 112

ฝ
ฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 7 26

พ
พริกขี้หนูเลยพันธุ์ศรีสะเกษ 4 64

พริกขี้หนูสวนพันธุ์กาญจนบุรี 2 66

พริกพันธุ์ทับทิมมอดินแดง 182

พริกพันธุ์เพชรมอดินแดง 184

พริกพันธุ์หยกขาวมอดินแดง 186

พริกพันธุ์หยกเขียวมอดินแดง 188

พริกพันธุ์อัคนีพิโรธ 190

พริกใหญ่พันธุ์พิจิตร 2 68

ฟ
ฟักทองพันธุ์ทองล้านนา 1 192

ฟักทองพันธุ์ทองล้านนา 2 194

ฟักทองพันธุ์ทองล้านนา 3 196

ฟักทองพันธุ์ทองล้านนา 4 198

ฟักทองพันธุ์ทองล้านนา 5 200

ฟักทองพันธุ์ทองล้านนา 6 202

ฟักทองพันธุ์ทองล้านนา 7 204

แฟงพันธุ์ปิ่นแก้ว 206
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ม
มะขามเปรี้ยวพันธุ์ศรีสะเกษ 1 28

มะเขือเทศพันธุ์โกลเด้น ปร๊ินเซส 208

มะเขือเทศพันธุ์แบล็คเชอร่ี ขามแก่น 210

มะเขือเทศพันธุ์แบล็คเลดี้สวีท 212 
 โครงการหลวง 

มะเขือเทศพันธุ์เพชรอุบล 1 214

มะเขือเทศพันธุ์เพชรอุบล 2 216

มะเขือเทศพันธุ์มณีทับทิมโครงการหลวง 218

มะเขือเทศพันธุ์มณีอ�าพันโครงการหลวง 220

มะเขือเทศพันธุ์มรกตทอง 224

มะเขือเทศพันธุ์เรดเลดี้สวีทโครงการหลวง 222

มะเขือเทศพันธุ์ไลโคเรด 226

มะเขือเทศสีดาพันธุ์ศรีสะเกษ 2 70

มะดันพันธุ์เขียวส่องหล้า 114

มะดันพันธุ์ฮีโร่กรีน 116

มะพร้าวลูกผสมสามทางพันธุ์ชุมพร 1 30

มะพร้าวลูกผสมสามทางพันธุ์ชุมพร 2 32

มะม่วงหิมพานต์พันธุ์ศรีสะเกษ 3 34

มะระพันธุ์เขียวหยก 30 228

มะระพันธุ์ไซเบอร์ 230

มะระพันธุ์วาเลนไทน์ 232

มะละกอพันธุ์ศรีสะเกษ 1 72

มะละกอฮอลแลนด์พันธุ์ศรีสะเกษ 74

มันเทศพันธุ์พิจิตร 2 36

มันเทศพันธุ์สุโขทัย 1 76

มันเทศพันธุ์สุโขทัย 2 78

มันส�าปะหลังพันธุ์พิรุณ 4 118

มันส�าปะหลังพันธุ์ระยอง 15 38

มันส�าปะหลังพันธุ์ห้วยบง 90 234

ไม้ดอกสกุลขมิ้น (กระเจียวลูกผสม) 120 
 พันธุ์สวีท ดรีม

ไม้ดอกสกุลขมิ้น (กระเจียวลูกผสม) 122 
 พันธุ์สวีท แฟลร์

ส
ส้มเขียวหวานพันธุ์เทพรส 240

ส้มเขียวหวานพันธุ์แพร่ 1 236

สับปะรดพันธุ์เพชรบุรี 2 80

อ
อ้อยคั้นน�้าพันธุ์ศรีส�าโรง 1 40

อัญชันพันธุ์เทพรัตน์ไพลิน 63 124
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A
Aglaonema Glieow Thong 84

Angled Loofah Faroh 178

Angled Loofah Mini 180

B
Bird Chili Kanchanaburi 2 66

Bird Chili Loei Si Sa Ket 4 64

Bitter Gourd Cyber 230

Bitter Gourd Valentine 232

Bitter Gourd Yok Khiao 30 228

Bullerfly Pea Theppharat Phailin 63 124

C
Cashew Nut Sisaket 3 34

Cassava Huai Bong 90 234

Cassava Pirun 4 118

Cassava Rayong 15 38

Chili Akkhani Phirot 190

Chili Phet Mo Dindaeng 184

Chili Phichit 2 68

Chili Thapthim Mo Dindaeng 182

Chili Yok Khao Mo Dindaeng 186

Chili Yok Khiao Mo Dindaeng 188

Corn Fancy Khao Muang212 138

Corn Fancy Si Muang111 140

Corn Hi-brix39 146

Corn Hi-brix53 148

Corn NK6232 142

Corn NK6253 144

Cotton Tak Fa 7 26

Cucumber Chat Ngoen 150

Cucumber H1-2-31-24-1-B 92

Cucumber H1-2-31-24-17-B 94

Cucumber H1-2-31-30-17-B 96

Cucumber H1-2-31-30-25-B 98

Cucumber H1-10-34-18-1-B 100

Cucumber H3-50-51-11-1-21 102

Cucumber H4-48-15-2-2-B 104

Cucumber Lamsam 156

Cucumber Lamsam 2 158

Cucumber Lamsam 3 160

Cucumber Lamsam 4 162

Cucumber Phukhieo 2 154

Cucumber Sanan Mueang 164

Cucumber Top Green 152

Curcuma Sweet Dream 120

Curcuma Sweet Flare 122

ดัชนีชื่อภาษาอังกฤษ
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D
Dendrobium Muang Ratchakumari 128

Dendrobium Raktasirin 130

Durian Phuang Phaka 106

Durian Sawaeng Thong Chai 108

H
Holland Papaya  Si Sa Ket 74

Hybrid Waxy Corn Chai Nat 2 16

Hybrid Maize Nakhon Sawan 4 18 

Hybrid Maize Nakhon Sawan 5 20

J
Jiaogulan Chiang Rai 1 60

Jiaogulan Chiang Rai 2 62

Juice Cane Si Samrong 1 40

K
Kluai Namwa Variety Sukhothai 1 44

L
Lep Mue Nang banana Chumphon 1 46

M
Madan Hero Green 116

Madan Kieow Song La 114

Mungbean Chai Nat 3 22

O
Oil Palm Suratthani 8 110

Oil Palm Suratthani 9 112

P
Papaya Si Sa Ket 1 72

Peanut Khon Kaen 9 24

Pineapple Phetchaburi 2 80

Pumpkin Thong Lanna 1 192

Pumpkin Thong Lanna 2 194

Pumpkin Thong Lanna 3 196

Pumpkin Thong Lanna 4 198

Pumpkin Thong Lanna 5 200

Pumpkin Thong Lanna 6 202

Pumpkin Thong Lanna 7 204

Q
Quinoa Red Huay-tom 88

Quinoa Yellow Pang-da 90

R
Rice RD59 132

Rice RD61 134

Rice MGC 1 136

Rice Phuphan 1 86
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S
Siam Tulib Chiang Rai 1 52

Siam Tulib Chiang Rai 2 54 

Siam Tulib Chiang Rai 3 56

Siam Tulib Chiang Rai 4 58

Sida Tomato Si Sa Ket 2 70

Sour Tamarine Si Sa Ket 1 28

Sweet Potato Phichit 2 36

Sweet Potato Sukhothai 1 76

Sweet Potato Sukhothai 2 78

T
Tangerine Phrae 1 236

Tangerine Thepparot 240

Three-way hybrid coconut Chumphon 130

Three-way hybrid coconut Chumphon 232

Tomato Black Cherry Kham Kaen 210

Tomato Black Lady Sweet 212 
 Royal Project Foundation

Tomato Golden Princess 208

Tomato Lyco Red 226

Tomato Mani Amphan 220 
 Royal Project Foundation  

Tomato Mani Thapthim 218 

 Royal Project Foundation  

Tomato Morakot Thong 224

Tomato Phet Ubon 1 214

Tomato Phet Ubon 2 216

Tomato Red Lady Sweet 222 
 Royal Project Foundation

Torch Ginger Yala 1 48

Torch Ginger Yala 2 48

Torch Ginger Yala 3 48

Torch Ginger Yala 4 48

W
Water Melon Chom Khwan 168

Water Melon Golden Sweet 80 166

Water Melon TOR 466 170

Water Melon TOR 467 172

Water Melon TOR 468 174

Water Melon TOR 469 176

White Gourd Pin Kaeo 206
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ดัชนีชื่อวิทยาศาสตร์

C
Citrus reticulata Blanco  236 
Curcuma alismatifolia Gagnep. 58
Curcuma parviflora Wall. 52
Curcuma rhabdota Sirirugsa & M.F. Newman  58
Curcuma  sparganifolia ‘Patumrat’ 52
Curcuma thorelii Gagnep. 54

E
Etlingera elatior (Jack) R.M.Sm. 48
Etlingera fulgens (Ridl.) C.K. Lim 48



ภาคผนวก
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1.	 หน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูล

 1.1 กองแผนงานและวิชาการ

  – กลุ่มระบบวิจัย

 1.2 ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช

  – กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช

 1.3 สถาบันวิจัยพืชสวน

  – ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย

  – ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย

  – ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ

  – ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

 1.4 สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน

  – ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท

  – ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น

  – ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง

  – ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์

 1.5 ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

  – ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร

 1.6 ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  – ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร

2.	 ผู้ประสานงาน

  2.1 กองแผนงานและวิชาการ : นางสรวงสรรค์ ทาเวียง

 2.2 กองประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ: นายธรีภทัร เขม็ทอง  นางสาวนนัท์นภสั พลูสวสัดิ์

ขอขอบคุณ
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คณะผู้จัดท�า

ที่ปรึกษา

 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

 นางศรัณยา บุษปฤกษ์ ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตรด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

คณะผู้จัดท�า

 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล นายสุรกิตติ ศรีกุล นางพิสมัย จันทนมัฏฐะ  
 นางสุมนา งามผ่องใส นายอนันต์ อักษรศรี นายบุญศรี อินทร์น้อย 
 นายนิสิต ศิวกุล นางประพิศ วองเทียม นางสาวอรรัตน์ วงศ์ศร ี
 นางวิลาวัณย์ ใคร่ครวญ นางสุภัทรา เลิศวัฒนาเกียรติ นางเบ็ญจวรรณ์ จ�ารูญพงษ ์
 นางสาวธิดากุญ แสนอุดม นางสาวดวงเดือน ศรีโพทา  นางสาววิยวรรณ บุญทัน 
 นางให้พร กิตติกูล นายประภาส ทรงหงษา

ผู้เรียบเรียงข้อมูล

นายวินัย สมประสงค์

ออกแบบรูปเล่มและงานกราฟฟิก

นายสมัคร รัตนทิพย์
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