


มะระ (Momordica charantia L.) 
 
(1)  เลขท่ีคําขอ  :   52/2548        วันท่ียื่นคําขอ  :  4    สิงหาคม     2548 
(2)  ชื่อผูขอ        :   บริษัท  อีสท เวสทซีด  จํากัด 
(3)  ชื่อพนัธุพชืใหม   : เขียวหยก 16 
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืช  :        เกิดจากการผสมพันธุระหวางพันธุไททานิค   ซ่ึงเปน 

          สายพันธุแม     กับพันธุฟารมเลิศพันธุขาว  ซ่ึงเปนสายพันธุพอ 
 (5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม :  
       กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช   : 

 เปนพันธุมะระลูกผสมเดียวท่ีไดจากการผสมระหวางสายพันธุไททานิคเปนพันธุแม  และฟารมเลิศ
พันธุขาว เปนพันธุพอ โดยทําการทดสอบพันธุลูกผสมท้ังภายในและภายนอกสถานีหลายแหลงในชวงป 
พ.ศ. 2542 – 2546  ท้ังนี้ สายพันธุแมไดจากการปรับปรุงพันธุโดยวิธีการผสมพันธุและคัดเลือกแบบจด
ประวัติ โดยทําการผสมพันธุจากไททานิคลูกผสม และปลูกลูกผสมช่ัวท่ี2 ทําการคัดเลือกและผสมตัวเอง 
ทําซํ้าเชนเดิม จํานวน  6  ช่ัวอายุ ดําเนินการต้ังแตป พ.ศ. 2542  ถึงป พ.ศ. 2546  ท่ีสถานีวิจัยฟารมเลิศพันธุ  
จังหวัดเชียงใหม และสถานีวิจัยฮอทิเจน เนติครีเสิรช จังหวัดสุพรรณบุรี 

สายพันธุพอ ช่ือ ฟารมเลิศพันธุขาว ไดจากการปรับปรุงพันธุผสมระหวางลูกผสมช่ัวท่ี 2  ของมะระ
ลูกผสมเบอร 42  และผสมขามกับพันธุพื้นเมืองตรัง  พันธุพื้นเมืองฟลิปปนส พันธุพื้นเมืองราชบุรี และ
ลูกผสมช่ัวท่ี  2 เบอรหกสิบเกา ของบริษัทเจียไต โดยทําการคัดเลือกและผสมตัวเองในตนมะระท่ีมีลักษณะ
ดี นําเมล็ดไปปลูกตอทําซํ้าเชนเดิม จํานวน  6  ช่ัวอายุ ระหวางป พ.ศ. 2542  ถึงป พ.ศ. 2544  จนไดสายพันธุ
แท โดยดําเนินการท่ีสถานีวิจัยฟารมเลิศพันธุ จังหวัดเชียงใหม  และสถานีวิจัยฮอทิเจนเนติคส รีเสิรช 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม 
       

      ลักษณะของใบ      สีของใบเปนสีเขียว มีความกวางประมาณ  17.20  ซม.   มีความยาวใบประมาณ  
12.85  ซม. สัดสวนความกวางตอความยาวของใบ 1.36:1.0    มีรูปรางใบเปนแบบ 
รูปหัวใจ มีจํานวนพูของใบประมาณ  7  พู  รูปรางปลายใบมน 

      ลักษณะดอก      จํานวนวันท่ีดอกเพศเมียบาน  50%  หลังวันเพาะเมล็ดประมาณ  38 วัน  มีเสนผา 
ศูนยกลางของดอกเพศเมียขณะบาน  ประมาณ 3.43   ซม. 

      ลักษณะผล  ผลมีสีเขียว รูปรางของผลเปนแบบรูปขอบขนาน   ไหลของผลเปนแบบไหลขนาน  
ไหลทํามุมกับข้ัวผลระหวาง   90-105    องศา    ผิวของผลมีลักษณะเปนแบบมี 
ลายทางสลับหยดน้ํา รูปรางผลบริเวณปลายผลเปนแบบมน  มีความกวางของผล 
โดยบันทึกตรงกึ่งกลางผล   ประมาณ   6.35 ซ.ม.    มีความยาวของผลโดยบันทึก 

ประกาศโฆษณาพันธุพืชใหม 



ความยาวต้ังแตข้ัวผลถึงปลายผลประมาณ   29.35  ซม.  มีน้ําหนักผลสดในระยะ 
เก็บเกี่ยวครั้งท่ี   3-5   ประมาณ  503.68  กรัม   มีความหนาเนื้อประมาณ  1.12 ซม.  
ความมันของผิวผลปานกลาง    มีลักษณะของหยดนํ้าเปนแบบมน    มีอายุเก็บเกี่ยว 
คร้ังแรกโดยนับต้ังแตวันเพาะเมล็ดถึงวันท่ีเก็บเกี่ยว  50%   ประมาณ    61    วัน 

        ลักษณะเมล็ด      เมล็ดสีน้ําตาล  รูปรางของเมล็ด  เปนรูปขอบขนาน 
-------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มะระพันธุเขียวหยก 16 

 

 

 
 
 
 
 



มะเขือเทศ (Lycopersicon esculentem Mill.) 
 

เลขท่ีคําขอ  :   53/2548        วันท่ียื่นคําขอ  :  4    สิงหาคม     2548 (1)     
ชื่อผูขอ        :   บริษัท  อีสท เวสทซีด  จํากดั (2)    
ชื่อพันธุพชืใหม   :   เพชรชมพู (3)    

(4)     รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืช  :        เกิดจากการผสมพันธุระหวางสายพันธุแท  สีดาหนึ่งหนึ่งส่ี 
เกาสองเปนพันธุแม และสายพันธุแท  สีดาหางฉัตร  เปนพันธุพอ  ณ  สถานีวิจัยฟารมเลิศพันธุ   
 อ.สันทราย  จ.เชียงใหม  พ.ศ.  2546 

 (5)   กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม :  
กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช   :          

1. ป  พ.ศ.  2539-2543  ปรับปรุงพันธุแม  โดยวิธีผสมพันธุแบบคัดเลือกแบบจดประวัติ  ระหวาง
พันธุผสมเปดพันธุ นัมเบอรสิบสอง (สายพันธุจาก เอวี อารดีซีท่ีจําหนายในประเทศเวียตนาม)   
กับพันธุผสมเปด  สีดาทิพย  สาม  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ทําการผสมตัวเองและทําการ 
คัดเลือก  5  ช่ัวอายุ  จนไดสายพันธุแท  ช่ือ  สีดาหนึ่งหนึ่งส่ีเกาสอง 

2. ป  พ.ศ.  2539-2543  ปรับปรุงพันธุพอ  โดยวิธีผสมพันธุแบบคัดเลือกแบบจดประวัติ  ระหวางพันธุ
ผสมเปดของเกษตร  ผสมตัวเองและทําการคัดเลือก  5  ช่ัวอายุ  จนไดสายพันธุแท  ช่ือ  สีดาหางฉัตร 

3. ป  พ.ศ.  2544-2546  ทําการผสมพันธุระหวางสายพันธุลูกผสมท้ังภายในและภายนอกสถานีหลายแหง
จนไดมะเขือเทศลูกผสมเดี่ยวพันธุ  เพชรชมพู 

ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม 
      ลักษณะลําตน  ลักษณะการเจริญเปนแบบระหวางทอดยอดและไมทอดยอด  ขนาดลําตนปานกลาง  
ขนของลําตนมีปานกลาง  ปลองยาวปานกลาง  ความยาวเถายาวกวา  100  ซม. 
       ลักษณะของใบ      ใบมีสีเขียว  จํานวนใบยอยประมาณ  5-7  ใบ  ทิศทางของใบเปนแนวราบ 
ความหนาแนนของใบปานกลาง  รูปแบบของใบเปนแบบ standard   ใบยอยกวางประมาณ  5.0-10.0  ซม.  
ยาวมากกวา  15  ซม.  มีใบแทรกเล็ก ๆ ระหวางใบยอย 
       ลักษณะดอก      อายุออกดอกมากกวา  35  วัน  จํานวนวงกลีบดอก  5-6  กลีบ  วงกลีบดอกสีเหลือง  
จํานวนดอกใน  1  ชอมากกวา  5  ดอก  ตําแหนงกานเกสรเพศเมียอยูต่ํากวาเกสรตัวผู   
       ลักษณะผล น้ําหนักผลเฉลี่ยประมาณ  41-60  กรัม  เสนผาศูนยกลางประมาณ  2.1-5.0  ซม.  
ความยาวประมาณ   2.1-5.0  ซม.  ผลแกมีสีแดง      รูปรางผลเปนแบบกลมสูง  รูปรางผลเม่ือผาตามขวาง
เปนเหล่ียม  ผลไมมีลาย  มีลายจุดละเอียดของผลกอนสุก  ผลไมมีรองบา  ผลหลุดจากข้ัวไดงายปานกลาง   
ลอกเปลือกไดงายปานกลาง  รูปรางของกนผลแบน  มีร้ิวรอยบนผิวผลนอย  รอยแผลเกสรเพศเมียเปนจุด  
ผนังผลดานในมีสีแดง  เนื้อผลแนนปานกลาง  ผนังหนามากกวา  5.0  มม.  ขนาดของแกน  1.0-2.0  ซม.  
ความยาวข้ัวผลประมาณ  0.75  ซม.  จํานวนชองในผล  2  ชอง  รูปรางของเมล็ดเปนรูปไข อายุเก็บเกี่ยว 
มากกวา 70 วัน 

ประกาศโฆษณาพันธุพืชใหม 



 

มะเขือเทศเพชรชมพู 
 

 
 
 
 



มะเขือเทศ  (Lycopersicon esculentum  Mill.) 
 
(1)     เลขท่ีคําขอ : 54/2548        วันท่ียื่นคําขอ  :  4    สิงหาคม     2548 
(2)    ชื่อผูขอ  : บริษัท  อีสท เวสทซีด  จํากดั 
(3)    ชื่อพันธุพชืใหม : เอ็กตรา 390 
(4)     รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืช  :        เกิดจากการผสมพันธุระหวางสายพันธุแทฟลิปปนสคอนดอรเปน

พันธุแม   และสายพันธุแท   แปดสามหน่ึงสอง พี   เปนพันธุพอ  ณ   สถานีวิจัยฟารมเลิศพันธุ   
อ.สันทราย  จ.เชียงใหม  พ.ศ.  2546 

 (5)   กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม :  
         กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช   : 

1. ป  พ.ศ.  2539-2543  ปรับปรุงพันธุแม  โดยวิธีผสมพันธุแบบคัดเลือกแบบจดประวัติ  ระหวาง
พันธุผสมเปดจากประเทศฟลิปปนสเบอรหนึ่ง  กับลูกผสมพันธุคอนดอร  ของบริษัท  ฟโตซีด จํากัด
ทําการผสมตัวเองและทําการคัดเลือก  5  ช่ัวอายุ  จนไดสายพันธุแท  ช่ือ  ฟลิปปนสคอนดอร 

2. ป  พ.ศ.  2539-2543  ปรับปรุงพันธุพอ  โดยวิธีผสมพันธุแบบคัดเลือกแบบจดประวัติระหวางพันธุ
ผสมเปดจากประเทศฟลิปปนส  พันธุ  ฟลิปปนสเบอรสอง  กับพันธุผสมเปดการคาของบริษัท 
ฟโตซีด  จํากัด  พันธุ   ฟโตเกาสิบส่ี  ทําการผสมตัวเองและทําการคัดเลือก  5  ช่ัวอาย ุ จนไดสายพันธุแท  
ช่ือ แปดสามหนึ่งสอง พี 

3. ป  พ.ศ.  2544-2546  ทําการผสมพันธุระหวางสายพันธุแทฟลิปปนสคอนดอร  เปนพันธุแม   
กับสายพันธุแท  แปดสามหน่ึงสอง  พี  เปนพันธุพอ  จนไดมะเขือเทศลูกผสมเดี่ยวพันธุ  เอ็กซตรา 
390 

ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม 
     ลักษณะลําตน มีลักษณะการเจริญเติบโตแบบไมทอดยอด ขนาดลําตนปานกลาง มีขนของลํา
ตนปานกลาง ความยาวของปลองปานกลาง ความยาวเถาประมาณ 100.0 ซม. 
  ลักษณะของใบ      สีของใบเขียวเขมออกน้ําเงิน  จํานวนใบยอยใน 1 ใบประมาณ 5 ใบ  ทิศทางของ
ใบเปนแนวราบ  รูปแบบใบเปนแบบ  standard ความกวางใบยอยประมาณ  5-10  ซม.  ความยาวใบยอยนอยกวา  
15.0  ซม.  มีใบแทรกเล็ก ๆ ระหวางใบยอย 
       ลักษณะดอก      อายุออกดอกยาวกวา  35  วัน  จํานวนวงกลีบดอก  5  กลีบ  สีวงกลีบดอกสีเหลือง  
จํานวนดอกในชอมากกวา  5  ดอก  ตําแหนงกานเกสรเพศเมียอยูต่ํากวาเกสรตัวผู 
       ลักษณะผล มีน้ําหนักผลเฉล่ียมากกวา  60  กรัม  ขนาดเสนผาศูนยกลางยาวกวา  5.0  ซม.  
ความยาวผลยาวกวา  5.0  ซม.  ผลแกมีสีแดง  รูปรางผลเปนแบบกลมสูง  รูปรางเม่ือผาตามขวางเปนแบบ
เหล่ียม  ไมมีลายเสนบนผิว  ไมมีลาดจุดละเอียดของผลชวงกอนสุก  ผลไมมีรองบา  ผลหลุดจากข้ัวไดปานกลาง   



ข้ัวไดปานกลาง  ลอกเปลือกไดปานกลาง  รูปรางของกนผลแบน  มีร้ิวรอยบนผิวผลนอย  รูปรางของรอย
แผลจากเกสรเพศเมียเปนแบบจุด  สีผนังของผลดานในเปนสีแดง  ผลคอนขางแข็ง  ผนังนากมากกวา  5.0  มม.  
ขนาดของแกนยาวกวา  2.0  มม.  ความยาวข้ัวประมาณ  1.0  ซม.  จํานวนชองภายในผล  3  ชอง  รูปรางของ
เมล็ดเปนรูปไข  อายุเก็บเกี่ยวมากกวา  70  วัน 
 

 
มะเขือเทศเอ็กตรา 390 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธุพืชใหม 
 

ถ่ัวเหลือง (Glycine max   L.) 
 
(1)  เลขท่ีคําขอ  :   55/2548        วันท่ียื่นคําขอ  :  19   สิงหาคม  2548 
(2)  ชื่อผูขอ        :   กรมวิชาการเกษตร 
(3)  ชื่อพนัธุพชืใหม   : เชียงใหม 5 
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืช  :        เกิดจากการนําเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองพันธุเชียงใหม 60 ไปฉายรังสี 

แกมมาอัตรา 10  krad เพื่อชักนําใหเกิดการกลายพันธุ  และนํา 
เมล็ดพันธุช่ัวที่  4 (M4)  มาคัดเลือกแบบ   pure  line  selection     
เพื่อคัดเลือกพันธุท่ีตานทานตอโรคราสนิม    (Phakopsora   
pachyrhizi Syd.)    จนไดสายพันธุ  ชม.60-10kr-71     หรือ  
ชม. 60-10kr-71-PS-21   (เชียงใหม 5) 

(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม :  
กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช   :         

  ถ่ัวเหลืองสายพันธุ ชม. 60-10kr-71-PS-21   (เชียงใหม 5)  ไดจากการนําเมล็ดพันธุ
เชียงใหม 60 ไปฉายรังสีแกมมา อัตรา  10 krad  เพ่ือชักนําใหเกิดการกลายพันธุ และนําเมล็ดพันธุช่ัวท่ี  4  
(M4) มาคัดเลือกแบบ  pure line selection   เพื่อคัดเลือกพันธุท่ีตานทานตอโรคราสนิม (Phakopsora 
pachyrhizi. Syd.)  ภายใตสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมตอการเกิดโรคตามธรรมชาติ (natural infection)  ซ่ึง
สถานท่ีปลูกคัดเลือกคือ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม  โดยไดดําเนินการ ดังนี้ 

- ฤดูฝนป 2532  คัดเลือกได  35  ตน ท่ีเปนโรคราสนิมบนใบระดับตํ่า-ปานกลาง 
- ฤดูฝนป 2533  ปลูกแบบตนตอแถว คัดเลือกแถว (สายพันธุ) ท่ีมีความรุนแรงโรคราสนิมระดับ

ต่ํา-ปานกลางไว  28  สายพันธุ 
- ฤดูฝนป 2536  คัดเลือกไว 7  สายพันธุ  โดยสายพันธุ ชม 60-10kr-71 แสดงลักษณะแผลแบบ 

RB (Reddish Brown Type)  บนใบมีอัตราความกาวหนาความรุนแรงของโรคชาเพียง  0.13  
และความเสียหายของใบเนื่องจากโรคราสนิมเพียง 44% 

- ฤดูฝนป 2537 และ 2538  คัดเลือกแบบ pure line selection  ไดสายพันธุ ชม. 60-10kr-71-PS-21   
ตานทานตอโรคเมล็ดสีมวง 

- ฤดูฝนป  2541  ทําการตรวจสอบสายพันธุเพื่อยืนยันความตานทานโรคราสนิมถ่ัวเหลืองตาม
ธรรมชาติในสภาพไร ท่ีสถานีเกษตรหลวงปางดะ จ.เชียงใหม  พบวาสายพันธุ ชม.60-10 kr-71 
– PS-21 ยังคงตานทานตอโรคราสนิม (ลักษณะแผล RB) 

- ฤดูฝนป 2542  ทําการประเมินความตานทานโรคราสนิม ท่ีไรเกษตรกร อ.แมสอด จ.ตาก  
พบวาสายพันธุ ชม.60-10kr-71– PS-21  ตานทานโรคราสนิม   (ลักษณะแผล RB) 

 



- ฤดูฝนป   2543-45   ทําการประเมินความตานทานโรคราสนิม  ท่ีสถานีเกษตรกลางปางดะ และ
ฤดูฝนป 2546  ท่ีศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม พบวาสายพันธุชม.60-10kr-71 – PS-21   ตานทานตอ
โรคราสนิม (ลักษณะแผล RB) 

ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม 
ลักษณะเดนประจําพันธุ     ตานทานโรคราสนิม (ลักษณะแผล RB Type) 

       ลักษณะของใบ     มีใบยอย  3  ใบ  รูปรางใบยอยใบกวาง  (L/W < 1.8 = Ovate)   
ความหนาแนน ของขนท่ีใบปานกลาง  รูปแบบขนท่ีใบกึ่งต้ัง 
กึ่งเอน 

ลักษณะตน            ลักษณะการเติบโตของลําตนไมทอดยอด          
       ลักษณะดอก          กลีบดอกมีสีมวง 
        ลักษณะของฝก      ฝกแกมีสีน้ําตาล  จํานวนเมล็ดตอฝกสวนใหญ  3  เมล็ด 

ลักษณะของเมล็ด      เปลือกเมล็ดมีสีเหลือง  ข้ัวเมล็ดสีน้ําตาล  ไมมีเยื่อติดข้ัวเมล็ด         
ความมันของเปลือกเมล็ดกึ่งมันกึ่งดาน  เมล็ดมีขนาดกลาง  

                        (นํ้าหนัก    100  เมล็ด  ประมาณ  16-20  กรัม) 

         อายุเก็บเกี่ยว         อายุเก็บเกี่ยวปานกลาง   85-100  วัน  
         ความตานทานโรคและแมลง       ตานทานตอโรคราสนิมใหแผล RB Type   ตานทานโรคเมล็ด 

สีมวง  และตานทานโรคราน้ําคาง 
 

-------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถั่วเหลืองพันธุเชียงใหม 5 
 
 

 

 

 

 



ประกาศโฆษณาพันธุพืชใหม 

ขาวโพด  (Zea mays  L.) 
 
(1)  เลขท่ีคําขอ  :   56/2548        วันท่ียื่นคําขอ  :   5  กันยายน  2548 
(2)  ชื่อผูขอ        :   มหาวิทยาลัยขอนแกน 
(3)  ชื่อพนัธุพชืใหม   : 216 วาย 
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืช  :        เกิดจากการนําขาวโพดประชากร 901  ซ่ึงเปนขาวโพด 

ขาวเหนียวท่ีเมล็ดมีสีเหลืองสลับสีขาว มาสรางสายพันธุแท   
โดยการผสมตัวเองและคัดเลือกแบบจดประวัติจํานวน  8  ช่ัว  
จนไดสายพันธุแท 216 วาย ซ่ึงมีเมล็ดเปนสีเหลือง 

(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม :  
กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช   :         

   ขาวโพดขาวเหนียวสายพันธุแท 216Y  มีเมล็ดสีเหลือง   และมียีโนไทป  (Sh2/ - Su/Su 
wx/wx)  เกิดจากการนําประชากรขาวโพดขาวเหนียว ประชากร 901  มาสกัดสายพันธุแทโดยวิธีผสมตัวเอง 
และคัดเลือกแบบจดประวัติ  8  ช่ัว รุน  ระหวางป พ.ศ. 2544-2548 
  สําหรับท่ีมาของประชากร 901  เกิดจากการผสมแบบสุมระหวางสายพันธุแม คือ CK8-F2 
กับสายพันธุพอ คือ  KSC-F2 และนําลูกผสมท่ีไดไปปรับปรุงประชากรแบบคัดเลือกพันธุหมูจํานวน 1  รุน 
ในป พ.ศ. 2544  ประชากร 901  มีเมล็ดสีขาวสลับกับสีเหลือง มียีโนไทป  (Sh2/- Su/- wx/wx)   
  สายพันธุแม CK8-F2  เปนขาวโพดขาวเหนียวช่ัวรุนท่ี  2  มียีโนไทป (Sh2/-Su/Su wx/wx) ท่ี
เกิดจากการผสมขามระหวาง  สายพันธุแม  คือ ขาวโพดขาวเหนียวพันธุการคาจากประเทศจีน (CNA)   ไมมี
ช่ือพันธุ      ไดรับความอนุเคราะหจากบริษัทเมล็ดพันธุเม่ือป  2543  มียีโนไทป (Sh2/Sh2  Su/Su  wx/wx)   
และ สายพันธุพอ คือ ขาวโพดหวานลูกผสมช่ัวรุนท่ี  2  ท่ีผสมขามระหวาง  สายพันธุแม คือ  ขาวโพดหวาน
พิเศษพันธุขาวเหนียวหวานแปดแถว (KNW8T)  ซ่ึงพัฒนาพันธุท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกน  มียีโนไทป (sh2/sh2  
Su/Su Wx/Wx)  ผสมขามกับสายพันธุพอ คือ ขาวโพดขาวเหนียวแปดแถวพันธุพื้นบาน (8TKN)  ซ้ือเมล็ด
จากรานคาจังหวัดปราจีนบุรี  และจังหวัดสิงหบุรี มียีโนไทป  (Sh2/Sh2  Su/Su  wx/wx)   
  สายพันธุพอ คือ  KSC-F2 เปนขาวโพดขาวโพดขาวเหนียวช่ัวรุนท่ี 2  มียีโนไทป (Sh2/-Su/-
wx/wx)  ท่ีเกิดจากการผสมขามระหวาง สายพันธุแม คือ ขาวโพดหวานพิเศษลูกผสมช่ัวรุนท่ี  2  ท่ีผสมขาม
ระหวาง สายพันธุแม คือ ขาวโพดหวานพิเศษพันธุขาวเหนียวหวานขอนแกน (KNW)  ซ่ึงพัฒนาพันธุท่ี
มหาวิทยาลัยขอนแกน  มียีโนไทป (sh2/sh2  Su/Su  Wx/Wx  ผสมขามกับสายพันธุพอ   คือ   ขาวโพดหวาน
พันธุ   Sensation (SS)      ซ่ึงเปนพันธุการคาจากสหรัฐอเมริกา  มียีโนไทป (Sh2/Sh2  su/su  Wx/Wx ) และ
สายพันธุพอ  เปนขาวโพดขาวเหนียวพันธุการคาจากประเทศจีน  (CNA)  ไมมีช่ือพันธุไดรับความ
อนุเคราะหจากบริษัทเมล็ดพันธุเม่ือป 2543  มียีโนไทป (Sh2/Sh2  Su/Su  wx/wx)   
 
 



ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม 
ลักษณะของใบ    ใบแรกเหนือฝกทํามุมแคบ 
ลักษณะตน     ลําตนตรง สูง 76-125  ซม.  โดยวดัจากระดับคอดินถึงขอใบธง รากคํ้า 

สีเขียวออน  โคนตนออนระยะใบแรกคล่ี สีเขียว 
ลักษณะกานชอดอก   กานชอดอกตัวผูท่ีโผลพนฐานใบธง ส้ันมากคือ นอยกวา หรือเทากับ   

5 ซม.  ชอดอกตัวผูยาวมากกวา หรือเทากับ  20   ซม.   ตั้งตรง    
ฐานดอกยอยสีเขียว สีเปลือกดอกยอยสีเขียว อับเรณูสีเหลือง จํานวนวันท่ี 
ชอดอกตัวผูเร่ิมบาน 50  เปอรเซ็นต  ของจํานวนตนท้ังหมด 36-45  วัน   
จํานวนวันออกไหมเปน  50%  ของจํานวนตนท้ังหมด  36-45 วัน  
เสนไหมสีเขียวออน 

   ลักษณะฝก       ฝกสูง 31-60  ซม.  ความยาวของฝกบนสุดท่ีระยะเก็บเกี่ยว 12-15 ซม.  
กวาง  4.5  ซม.  มีรูปทรงกระบอก 

ลักษณะเมล็ด      เมล็ดเรียงตัวเปนแถวตรง  จํานวนแถวปานกลาง (14 แถว)  ขาวโพดพันธุ 
แทนี้มีลักษณะพิเศษท่ีเปนการใชประโยชนจากยีนรวม   ท่ีเปนยีนดอย 
ควบคุมลักษณะเมล็ดพันธุ  กลาวคือในแตละฝกจะพบเมล็ดแหงอยู  2   
ลักษณะ   คือ   เมล็ดเตงขุนของขาวโพดขาวเหนียว   ท่ีมียีโนไทป  
(Sh2/ - Su/Su wx/wx)     และเมล็ดเหี่ยวลีบของขาวโพดหวานพิเศษท่ีมี 
ยีโนไทป (sh2/sh2  Su/- wx/wx)  โดยมีสัดสวนของเมล็ดขาวโพด 
ขาวเหนียว : ขาวโพดหวานพิเศษ เทากับ 3:1  ทําใหมีรสชาติเหนียว 
ปนหวาน เมล็ดมีสีเหลืองและซังมีสีขาว 
-------------------------------- 

 

ขาวโพดพันธุ 216 วาย 
 



ประกาศโฆษณาพันธุพืชใหม 

ขาวโพด  (Zea mays  L.) 
 
(1)  เลขท่ีคําขอ  :   57/2548        วันท่ียื่นคําขอ  :   5  กันยายน  2548 
(2)  ชื่อผูขอ        :   มหาวิทยาลัยขอนแกน 
(3)  ชื่อพนัธุพชืใหม   : 209 ดับเบ้ิลย ู
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืช  :         เกิดจากการนําขาวโพดประชากร 901  ซ่ึงเปนประชากรขาวโพด

ขาวเหนียวท่ีเมล็ดมีสีเหลืองสลับสีขาว มาสรางสายพันธุแท  โดย
การผสมตัวเองและคัดเลือกแบบจดประวัติจํานวน 8  ช่ัว จนได
สายพันธุแท 209  ดับเบ้ิลยู  ซ่ึงมีเมล็ดเปนสีขาว 

(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม :  
กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช   :         

  ขาวโพดสายพันธุ 209  ดับเบ้ิลยู เปนขาวโพดขาวเหนียวสายพันธุแท  มีเมล็ดสีขาว   และมี
ยีโนไทป  (Sh2/ - Su/Su wx/wx)  เกิดจากการนําประชากรขาวโพดขาวเหนียว ประชากร 901  มาสกัดสาย
พันธุแทโดยวิธีผสมตัวเอง และคัดเลือกแบบจดประวัติ  8  ช่ัวรุน  ระหวางป พ.ศ. 2544-2548 
  สําหรับท่ีมาของประชากร 901  เกิดจากการผสมแบบสุมระหวางสายพันธุแม คือ CK8-F2 
กับสายพันธุพอ คือ  KSC-F2 และนําลูกผสมท่ีไดไปปรับปรุงประชากรแบบคัดเลือกพันธุหมูจํานวน   1  รุน  
ในป  พ.ศ. 2544  ประชากร 901  มีเมล็ดสีขาวสลับกับสีเหลือง มียีโนไทป  (Sh2/- Su/- wx/wx)   
  สายพันธุแม CK8-F2  เปนขาวโพดขาวเหนียวช่ัวรุนท่ี  2  มียีโนไทป (Sh2/-Su/Su wx/wx) ท่ี
เกิดจากการผสมขามระหวาง  สายพันธุแม  คือ ขาวโพดขาวเหนียวพันธุการคาจากประเทศจีน (CNA)  ไมมี
ช่ือพันธุ  ไดรับความอนุเคราะหจากบริษัทเมล็ดพันธุเม่ือป 2543  มียีโนไทป (Sh2/Sh2  Su/Su  wx/wx)  และ 
สายพันธุพอ  คือ ขาวโพดหวานลูกผสมช่ัวรุนท่ี  2  ท่ีผสมขามระหวาง  สายพันธุแม คือ ขาวโพดหวานพิเศษ
พันธุขาวเหนียวหวานแปดแถว (KNW8T)  ซ่ึงพัฒนาพันธุท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนมียีโนไทป (sh2/sh2  Su/Su 
Wx/Wx)  ผสมขามกับสายพันธุพอ คือ ขาวโพดขาวเหนียวแปดแถวพันธุพื้นบาน (8TKN)  ซ้ือเมล็ดจาก
รานคาจังหวัดปราจีนบุรี  และจังหวัดสิงหบุรี มียีโนไทป  (Sh2/Sh2  Su/Su  wx/wx)   
  สายพันธุพอ คือ  KSC-F2 เปนขาวโพดขาวโพดขาวเหนียวช่ัวรุนท่ี 2  มียีโนไทป (Sh2/-Su/ 
wx/wx)  ท่ีเกิดจากการผสมขามระหวาง สายพันธุแม คือ ขาวโพดหวานพิเศษลูกผสมช่ัวรุนท่ี  2  ท่ีผสมขาม
ระหวาง สายพันธุแม คือ ขาวโพดหวานพิเศษพันธุขาวเหนียวหวานขอนแกน (KNW)  ซ่ึงพัฒนาพันธุท่ี
มหาวิทยาลัยขอนแกน  มียีโนไทป (sh2/sh2  Su/Su  Wx/Wx)  ผสมขามกับสายพันธุพอ คือ ขาวโพดหวาน
พันธุ  Sensation (SS)   ซ่ึงเปนพันธุการคาจากสหรัฐอเมริกา  มียีโนไทป (Sh2/Sh2  su/su  Wx/Wx)    และสาย
พันธุพอ  เปนขาวโพดขาวเหนียวพันธุการคาจากประเทศจีน  (CNA)  ไมมีช่ือพันธุไดรับความอนุเคราะห
จากบริษัทเมล็ดพันธุเม่ือป 2543  มียีโนไทป (Sh2/Sh2  Su/Su  wx/wx)   
 
 
 



ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม 
ลักษณะของใบ    ใบแรกเหนือฝกทํามุมปานกลาง 
ลักษณะตน     ลําตนตรง สูง 76-125  ซม.  โดยวดัจากระดับคอดินถึงขอใบธง  

รากคํ้า  สีเขียวออน  โคนตนออนระยะใบแรกคล่ี สีเขียวออน 
ลักษณะกานชอดอก   กานชอดอกตัวผูท่ีโผลพนฐานใบธง ส้ันมากคือ นอยกวา หรือเทากับ  5  

ซม.  ชอดอกตัวผูยาวมากกวา หรือเทากับ  20   ซม.   ตั้งตรง   ฐานดอก 
ยอยสีเขียว สีเปลือกดอกยอยสีเขียว อับเรณูสีเหลือง จํานวนวันท่ีชอดอก 
ตัวผูเร่ิมบาน 50  เปอรเซ็นต  ของจํานวนตนท้ังหมด 36-45  วัน  จํานวน 
วันออกไหมเปน  50%  ของจํานวนตนท้ังหมด  36-45 วัน   เสนไหม 
สีเขียวออน 

ลักษณะฝก      ฝกสูง 61-90 ซม. ความยาวของฝกบนสุดท่ีระยะเก็บเกี่ยว 14-16 ซม. 
กวาง  4  ซม.  มีรูปทรงกระบอก 

ลักษณะเมล็ด     เมล็ดเรียงตัวเปนแถวตรง  จํานวนแถวปานกลาง (14 แถว)  ขาวโพดพันธุ
แทนี้มีลักษณะพิเศษท่ีเปนการใชประโยชนจากยีนรวม   ท่ีเปนยีนดอย
ควบคุมลักษณะเมล็ดพันธุ    กลาวคือในแตละฝกจะพบเมล็ดแหงอยู  2   
ลักษณะ   คือ  เมล็ดเตงขุนของขาวโพดขาวเหนียว       ท่ีมียีโนไทป   
(Sh2/ - Su/Su wx/wx)      และเมล็ดเหี่ยวลีบของขาวโพดหวานพิเศษท่ีมี   
ยีโนไทป (sh2/sh2  Su/Su  wx/wx)  โดยมีสัดสวนของเมล็ดขาวโพดขาว
เหนียว : ขาวโพดหวานพิเศษ เทากับ 3:1  ทําใหมีรสชาติเหนียวปนหวาน 
เมล็ดมีสีขาวและซังมีสีขาว 

 
-------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขาวโพดพันธุ 209 ดับเบ้ิลย ู



ประกาศโฆษณาพันธุพืชใหม 

ขาวโพด  (Zea mays  L.) 
 
(1)  เลขท่ีคําขอ  :   58/2548        วันท่ียื่นคําขอ  :   5  กันยายน  2548 
(2)  ชื่อผูขอ        :   มหาวิทยาลัยขอนแกน 
(3)  ชื่อพนัธุพชืใหม   : 241 ดับเบ้ิลย ู
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืช  :         เกิดจากการนําขาวโพดขาวเหนียวพันธุผสมปลอยพันธุสําลี 

อีสาน พัฒนาพันธุท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกน  มาทําการปรับปรุง
ประชากรโดยใชวิธีคัดเลือกพันธุ หมู 3 รุน จากนั้นทําการผสม
ตัวเองและคัดเลือกแบบจดประวัติจํานวน   9  ช่ัว  จนไดสายพันธุ
แท  241  ดับเบ้ิลยู 

(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม :  
กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช   :         

  ขาวโพดสายพันธุ 241 ดับเบ้ิลยู เปนขาวโพดขาวเหนียวสายพันธุแท มีเมล็ดสีขาว  ท่ีมียีโน
ไทป  (Sh2/ - Su/- wx/wx)  เกิดจากการนําเอาขาวโพดขาวเหนียวพันธุผสมปลอยพันธุสําลีอีสาน  พัฒนาพันธุ 
ท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกน เมล็ดสีขาว มียีโนไทป  (Sh2/ - Su/- wx/wx)  มาทําการปรับปรุงประชากร  โดยใช
วิธีการคัดเลือกพันธุหมู 3 รุน  ระหวางป พ.ศ. 2543-2544  จากน้ันทําการผสมตัวเอง และคัดเลือกแบบจด
ประวัติจํานวน  9  ช่ัว  ระหวางป พ.ศ. 2544-2548  จนไดสายพันธุแท  241  ดับเบ้ิลยู 

ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม 
ลักษณะของใบ    ใบแรกเหนือฝกทํามุมปานกลาง 
ลักษณะตน    ลําตนตรง สูง 126-175  เซนติเมตร    โดยวดัจากระดับคอดินถึงขอใบธง 

รากคํ้าสีเขียวออน  โคนตนออนระยะใบแรกคล่ี สีเขียวออน  
ลักษณะกานชอดอก    กานชอดอกตัวผูท่ีโผลพนฐานใบธง ส้ันมากคือ นอยกวา หรือเทากับ 5 

ซม.  ชอดอกตัวผูยาวมากกวา  หรือเทากับ  20  ซม.  ตั้งตรง ฐานดอกยอย
สีเขียวออน   สีเปลือกดอกยอยสีเขียวออน  อับเรณูสีเหลือง จํานวนวันท่ี
ชอดอกตัวผูเร่ิมบาน 50  เปอรเซ็นต  ของจํานวนตนท้ังหมด 36-45  วัน  
จํานวนวันออกไหมเปน  50%  ของจํานวนตนท้ังหมด  36-45 วัน  เสน
ไหมสีเขียวออน 

ลักษณะฝก    ฝกสูง 61-90   ซม.    ความยาวของฝกบนสุดท่ีระยะเก็บเกีย่ว  12-15  ซม.    
กวาง  5  ซม.    มีรูปทรงกระบอก 

 
 
 
 



ลักษณะเมล็ด     เมล็ดเรียงตัวเปนแถวตรง    จํานวนแถวปานกลาง   (14 แถว)   ขาวโพด 
สายพันธุแทพันธุนี้มีลักษณะพิเศษท่ีเปนการใชประโยชนจากยีนรวม ท่ี
เปนยีนดอยควบคุมลักษณะเมล็ดพันธุ  กลาวคือ ในแตละฝกจะพบเมล็ด
แหงอยู  3  ลักษณะ คือ เมล็ดเตงขุนของขาวโพดขาวเหนียว ท่ีมียีโนป   
(Sh2/ - Su/-wx/wx)   เมล็ดเหี่ยวยนของขาวโพดหวานท่ีม่ียีโนไทป  (Sh2/-
su/su  wx/wx)  และเมล็ดเหี่ยวลีบของขาวโพดหวานพิเศษท่ีมียีโนไทป 
(sh2/sh2  Su/- wx/wx)   โดยมีสัดสวนของเมล็ดขาวโพดขาวเหนียว : 
ขาวโพดหวาน : ขาวโพดหวานพิเศษ  เทากับ  9:3:4  ทําใหมีรสชาติ
เหนียวนุมปนหวาน เมล็ดมีสีขาวและซังมีสีขาว 
 
-------------------------------- 

 
 

 
 

ขาวโพดพันธุ 241 ดับเบ้ิลยู 
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