


กลวยไมสกุลหวาย   (Dendrobium  sp.) 
 
(1)  เลขท่ีคําขอ  : 27/2547                   วันที่ยืน่คําขอ   :    2    กันยายน   2547 
(2)  ชื่อผูขอ  : นายทิพากร  แสงอุทัย      (บริษัท เอกซเซลออรคิด  จํากัด) 
(3)   ชื่อพนัธุพืชใหม :  แอนนาควีน 
(4) รายละเอียดท่ีเปนลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม :  เกิดจากการผสมพันธุระหวางเด็นโดรเบียม   
ซากุระ   ซ่ึงเปนพันธุแมกับเด็นโดรเบียมแอนเดรีย เปนพนัธุพอ  ซ่ึงแอนเดรีย คือ สายพันธุแอนนาที่เกิด
การกลายพันธุจากการปนตา    ณ  สวนของบริษัทเลขที่  125/1   ม.8    ต.วังเยน็    อ.บางแพ  จ.ราชบุรี  
70160 
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม  
       กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ :   

คัดเลือกตนพนัธุแมเด็นโดรเบียมซากุระ      และตนพันธุพอเด็นโดรเบียม  แอนเดรยี   แลวทํา
การผสมพันธุ ในเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2540  เมื่อติดฝก จึงนําไปเพาะเลี้ยงที่หองปฏิบัติการของบริษัท 
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2541    จากนั้นทําการปลูกเพือ่คัดเลือกตนที่มีลักษณะดทีี่สุดในเดือนเมษายน   
พ.ศ. 2542    จงึพบตนแอนนาควีน      ในแปลงปลูกกลวยไมของสวนกลวยไมบริษทัจังหวดัราชบรีุ ใน
เดือนกนัยายน พ.ศ. 2543 นําตนแอนนาควีนไปทําการขยายเพื่อเพิ่มจาํนวนโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใน
หองปฏิบัติการของบริษัท เมื่อเดือนมกราคม  พ.ศ. 2544    ถึงเดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2547   ไดจาํนวน
ตนในชดุแรก  2,800 ตน   ปจจุบันมีจํานวนทั้งส้ิน   82,800   ตน 
       ลักษณะสําคัญของพนัธุพืชใหม   : 
         ลักษณะการใชประโยชน    เปนหวายตัดดอก 
         ลักษณะตน    ขนาดของตนปานกลาง  ลําลูกกลวยมีความหนาหรือเสนผาศูนยกลางปานกลาง  
(2.21-2.0 ซม.) 
         ลักษณะใบ    ใบสีเขียวออน มีความยาวปานกลาง ใบกวาง และหนา 
         ลักษณะของชอดอก    การเรียงตัวของดอกบนชอเปนแบบ  2  แถว ระยะหางระหวางดอกบน
ชอหางกัน  จํานวนชอดอกตอลําลูกกลวยมปีานกลาง ประมาณ 3-5  ชอดอก  จํานวนดอกบนชอ  6-25  
ดอก กานชอดอกยาวมากกวา  60  ซ.ม. 
          ลักษณะกานชอดอก    กานชอดอกยาวมากกวา  15    ซม.    แกนกลางชอดอกตรง กานดอก 
ไมบิด   กานดอกสีขาวปนเขยีว 
          ลักษณะดอก   ลักษณะฟอรมดอกเปนแบบฟอรมกลม กลีบดอกไมบดิ  ดอกดานหนากวาง 7.2 
ซม. ยาว 6-9  ซม.  กลีบดอก/กลีบเลี้ยงหนาปานกลาง ดอกไมมีกลิ่น 

ลักษณะกลีบดอก   โคงขึ้น/หงาย  กวาง  3.5  ซม.   ยาว  4.1  ซม.  สีพื้นบนกลีบดอกสีขาว สี 



ลวดลายบนกลีบดอกสีชมพูแกมมวง 
ลักษณะกลีบเล้ียง    กลีบเลีย้งดานบนโคงขึ้น/หงาย  ไมบิดหรือบิดนอยมาก    กวาง  1.7   

ซม.ยาว 3.6 ซม.    สีพื้นบนกลีบเลี้ยงดานบนสีขาว  สีลวดลายบนกลบีเลี้ยงดานบน เปนสีชมพูแกมมวง
ออน   กลีบเลีย้งดานขาง   โคงขึ้น/หงาย  ไมบิดหรือบิดนอยมาก กวาง   2.0   ซม.  ยาว  3.6  ซม. สีพื้น
บนกลีบเลี้ยงดานขางสีขาว สีลวดลายบนกลีบเลี้ยงดานขาง สีชมพูแกมมวงออน 

ลักษณะปาก   ปากกวาง  2.0   ซม.   ยาว  3.7 ซม.   หูกลีบปากเปดเล็กนอย ไมมีจดุแตมสีรูปตา
บนปาก สีพื้นของปากสีขาว    และบริเวณกลางปากสีชมพูแกมมวง ริมขอบปากไมเปนคล่ืน   หรือเปน
คล่ืนนอยมาก และไมเปนฝอย หรือเปนฝอยละเอียดมาก หมอนบนปากบริเวณโคนสขีาวปนเขยีวปลาย
สีชมพูแกมมวง    เสาเกสรมีขนาดปานกลาง สีขาวปนเขียว ฝาครอบอับเรณูสีขาวปน-เขียว 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

แอนนาควีน 
 
 



กลวยไมสกุลหวาย  (Dendrobium Sp.) 
 
(1)  เลขท่ีคําขอ  :      28/2547       วนัที่ยื่นคําขอ    :     2   กันยายน  2547 
(2)  ชื่อผูขอ  :            นายทพิากร   แสงอทุัย    (บริษัท เอ็กซเซลออรคิด จํากัด) 
(3)  ชื่อพนัธุพชืใหม :   โซชา 
(4) รายละเอียดท่ีเปนลักษณะสําคัญของพนัธุพืชใหม :       เกิดจากการผสมพันธุระหวางเดน็โดร-เบียม ซากุระ  
ซ่ึงเปนพันธุแมกับเด็นโดรเบียมแอนเดรีย  เปนพันธุพอ  ซ่ึงสายพันธุแอนเดรีย   คือ  สายพันธุแอนนาที่เกิดการ
กลายพันธุจากการปนตา   ณ  สวนของบริษทัเลขที่ 125/1  ม.8  ต.วังเยน็ อ.บางแพ  จ.ราชบุรี  70160 
(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช  :     คัดเลือกตนพันธุแมและพันธุพอและทาํการผสมพันธุ ในเดือน
ธันวาคม  พ.ศ. 2540  เมื่อติดฝก จึงนําไปเพาะเลี้ยงเนือ้เยื่อที่หองปฏิบัติการของบริษัท ในเดือนมนีาคม พ.ศ. 
2541      แลวทําการปลูกเพือ่คัดเลือกตนที่มีลักษณะดทีี่สุดในเดือนเมษายน   พ.ศ. 2542    จึงไดคนพบตนโซ
ชา   ที่แปลงปลูกกลวยไมของสวน จังหวัดราชบุรีในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2543  จากนัน้ นําตนโซชา ไป
ขยายพนัธุเพิ่มจํานวน โดยวธีิเพาะเลี้ยงเนือ้เยื่อในหองปฏิบัติการของบริษัทในเดือน มกราคม พ.ศ. 2544  ถึง 
พฤษภาคม  พ.ศ. 2547  ไดจํานวนตนชุดแรก 600  ตน ปจจุบันมีจํานวนทั้งส้ิน 5,800 ตน 
        ลักษณะสําคัญของพนัธุพืชใหม  :   
         ลักษณะการใชประโยชน    เปนหวายตัดดอก 
         ลักษณะตน    ขนาดของตนปานกลาง  ลําลูกกลวย  มีความหนาหรือเสนผาศูนยกลางปานกลาง (1.21-
2.0 ซม.) 
        ลักษณะใบ    ใบสีเขียวเขมมคีวามกวาง หนา และยาว 
         ลักษณะชอดอก    การเรียงตวัของดอกบนชอเปนแบบ  2  แถว ระยะหางระหวางดอกบนชอชิดกัน 
จํานวนชอดอกตอลําลูกกลวย มีปานกลาง 3-5 ชอดอก ทีค่วามสูงตน 47 ซม. จํานวนดอกบนชอ มปีานกลาง 6-
25 ดอก ชอดอกยาวปานกลาง 5.1-60 ซม. 
          ลักษณะกานชอดอก   กานชอดอกยาวปานกลาง แกนกลางชอดอกตรง กานดอกไมบดิ สีของกานดอก
สีขาวปนเขียว 
          ลักษณะดอก   ลักษณะฟอรมดอกเปนแบบฟอรมกลม กลีบดอกไมบิด กลีบดอกดานหนากวาง 7.5 
ซม. ยาว 6.5  ซม. กลีบดอก/กลีบเลี้ยงหนา ดอกไมมีกล่ิน 

ลักษณะกลีบดอก   โคงขึ้น/หงาย    บริเวณขอบปลายกลีบดอกพริ้วเปนคล่ืนเล็กนอย กลีบดอกกวาง   
4.0   ซม.   ยาว 4.1 ซม. สีพื้นบนกลีบดอก สีขาว   สีลวดลายบนกลีบดอกสีชมพูแกมมวงแดง 

ลักษณะกลีบเล้ียง    กลีบเลี้ยงดานบนโคงขึ้น/หงาย  ไมบิดหรือบิดนอยมาก กวาง  2.0 ซม. ยาว 3.7 
ซม.  สีพื้นบนกลีบเลี้ยงดานบน สีขาว สีลวดลาย สีชมพแูกมมวงออน กลีบเลี้ยงดานขางโคง/หงาย ไมบิดหรือ
บิดนอยมาก กวาง 2.3 ซม. ยาว 3.8 ซม. สีพื้นกลีบเลี้ยงดานขางสีขาว สีลวดลายสีชมพูแกมมวงออน 



ลักษณะปาก   ปากกวาง  2.0  ซม.  ยาว  3.7 ซม.  หูกลีบปากเปดเล็กนอย ไมมีจุดแตมสี รูปตาบนปาก 
สีพื้นของปากสีขาว  บริเวณกลางปากสชีมพูแกมมวงแดง  ริมขอบปากเปนคล่ืนเล็กนอย  และเปนฝอย
หยาบ สีหมอนบนปากบริเวณโคนสีขาวปนเขียว  ปลายหมอนสีชมพแูกมมวงแดง  เสาเกสรขนาดปาน
กลาง สีขาวปนเขียว มีแตมมวง ฝาครอบอับเรณู สีขาวปนเขียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โซชา 
 



กลวยไมสกุลหวาย  (Dendrobium  sp.) 
 
(1)   คําขอเลขที่  :     29/2547             วันที่ยืน่คําขอ    :   2    กันยายน   2547 
(2)    ชื่อผูขอ  :    นายทิพากร   แสงอุทัย (บริษัท เอ็กซเซลออรคิด จํากัด 
(3)  ชื่อพนัธุพชืใหม :     นาดีน 
(4)  รายละเอียดท่ีเปนลักษณะสําคัญของพนัธุพืชใหม :  เกิดจากการผสมพันธุระหวางเด็นโดรเบยีม  ซากุระ   
เปนพันธุแมกบัเด็นโดรเบยีมแอนเดรยี  เปนพันธุพอ   ซ่ึงแอนเดรีย  คือ  สายพันธุแอนนาทีก่ลายพันธุจาก
การปนตา  ณ  สวนของบริษทัเลขที่  125/1 ม.8  ต.วังเยน็  อ.บางแพ  จ.ราชบุรี  70160 
(5)    กรรมวิธีในการปรับปรงุพันธุพชื  :     คัดเลือกตนพันธุแม และพันธุพอ และทําการผสมพันธุในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2540  เมื่อตดิฝก จึงนําไปเพาะเลี้ยงทีห่องปฏิบัติการของบริษัทในเดอืน มีนาคม พ.ศ. 2541   
แลวทําการปลกูเพื่อคัดเลือกตนที่มีลักษณะดีที่สุดในเดือนเมษายน พ.ศ. 2542  จึงคนพบตน นาดนี ที่แปลง
ปลูกกลาไมของสวนกลวยไมบริษัท จังหวัดราชบุรี ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2543 จากนั้น  นําตนนาดีนไป
ขยายเพิ่มจํานวนโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในหองปฏิบัติการของบริษัทเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2544  ถึง 
พฤษภาคม พ.ศ. 2547  ไดจํานวนตนในชุดแรก  2,000  ตน  ปจจุบันมจีาํนวนทั้งส้ิน 32,000 ตน 
        ลักษณะสําคัญของพนัธุพืชใหม  : 
         ลักษณะการใชประโยชน    เปนหวายตัดดอก 
         ลักษณะตน      ขนาดของตนปานกลาง    ลําลูกกลวย    มีเสนผาศูนยกลาง หรือความหนา ปาน
กลาง  1.21 – 2.0  ซม. 
          ลักษณะใบ    ใบสีเขียวออน มีความกวาง และยาวปานกลาง ใบหนา 
         ลักษณะของชอดอก    การเรียงตัวของดอกบนชอเปนแบบ  2  แถว ระยะหางของดอกบนชอปาน
กลาง จํานวนชอดอกตอลําลูกกลวย มีปานกลาง 3-5  ชอดอก มีความสูงของตน 50 ซม. จํานวนดอกบนชอมี
ปานกลาง 6-25  ดอก  ชอดอกยาวปานกลาง 5.1 – 60 ซม. 
          ลักษณะกานชอดอก   กานชอดอกยาวมากกวา  15 ซม.  แกนกลางชอดอกตรง กานดอกไมปด สี
กานดอกสีขาวปนเขียว 
          ลักษณะดอก      ลักษณะฟอรมดอก เปนแบบฟอรมกลม กลีบดอกไมบดิ      ดอกดานหนากวาง 6.3  
ยาว 6.0  ซม.  กลีบดอก/กลบีเลี้ยงหนาปานกลาง  ดอกไมมีกลิ่น 

ลักษณะกลีบดอก    กลีบดอกโคงขึ้น/หงาย  กวาง  3.0  ซม.   ยาว  3.8  ซม.  พื้นกลีบดอกและ
ลวดลาย  บนกลีบดอกสีชมพูใส 

ลักษณะกลีบเล้ียง     กลีบเลีย้งดานบนโคงขึ้น/หงาย   ไมบิดหรือบิดนอยมาก   กวาง  1.4   ซม.  
ยาว 3.5  ซม.  สีพื้นบนกลีบเลี้ยงดานบนสีขาว  สีลวดลาย เปนสีชมพูใสแกมมวงออน  กลีบเลีย้งดานขาง  
โคงขึ้น/หงาย ไมบิดหรือบิดนอยมาก กวาง  1.9  ซม. ยาว  3.7  ซม. สีพื้นบนกลีบเลี้ยงดานขางสีขาว สี
ลวดลายเปนสชีมพูใสแกมมวงออน 



ลักษณะปาก   ปากกวาง  2.0  ซม.  ยาว  3.8 ซม.  หูกลีบปากเปดเล็กนอย ไมมีจุดแตมสีรูป 
ตาบนปาก สีพืน้ของปากสีขาว   บริเวณกลางปากสีชมพูใส   ริมขอบปากไมเปนคล่ืน หรือเปนคล่ืนนอยมาก   
การเปนฝอย ของริมขอบปากไมเปนฝอย หรือเปนฝอยละเอียดมาก สีหมอนบนปากบริเวณโคนสีขาวปน
เขียว ปลายหมอนสีชมพู แกมมวง เสาเกสรสีขาวปนเขียว มแีตมชมพูมวง  รูปรางของเสาเกสรปานกลางฝา
ครอบอับเรณู สีขาวเหลือง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นาดีน 



มะละกอ  (Cariea papaya L.) 
 
(1)   คําขอเลขที่  : 30/2547     วันที่ยื่นคําขอ   :   16  กันยายน  2547 
(2)    ชื่อผูขอ  : นายบุญลือ    สุขเกษม 
(3)    ชื่อพนัธุพืชใหม : กลางดง 
(4)    รายละเอียดท่ีเปนลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม :       ไดจากการเพาะเมล็ดมะละกอพันธุ
แขกดํา ณ สวนบุญบันดาล เลขที่ 5/2 ม.2 ต.กลางดง  อ.ปากชอง  จ.นครราชสีมา  30320 
(5)   กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืชและลกัษณะสําคัญของพันธุพชืใหม : 
        กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช :    ปลายป พ.ศ. 2545  ไดเก็บผลผลิตมะละกอพันธุแขกดํา 
แลวนําเมล็ดไปเพาะขยายพนัธุไดจํานวน  100  ตน  พบวา  1  ตน มีลักษณะแตกตางไปจากมะละกอ
พันธุแขกดํา คือ ลําตนเตี้ย   แตกกอ   ใหผลดก จึงไดนําเมล็ดไปเพาะขยายพนัธุเพิ่มจาํนวนในป    พ.ศ. 
2546  ได  100   ตน ปรากฎวาทุกตนยังคงมลัีกษณะลําตนเตี้ย  แตกกอ และใหผลดก เชนเดิม จึงตั้งชือ่วา    
“พันธุกลางดง”     ปลูกที่สวนบุญบันดาล   เลขที่  5/2   ม.2    ต.กลางดง     อ.ปากชอง   
จ.นครราชสีมา  30320 
        ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม  : 

ลักษณะการใชประโยชน   รับประทานผลไดทั้งดิบและสุก 
ลักษณะตน   ตนเตี้ย 
ลักษณะกานใบแก   สีเขียวและมีแตมสีมวงแดง             
ลักษณะใบ   จักใบคอนขางตรง           
 เพศดอกที่พบภายในตน   เปนดอกสมบูรณเพศ 
สีของดอก   สีขาว 
 ผล      รูปทรงผลเปนแบบรีขอบขนาน กนผลแหลมกานผลยาวเฉลี่ย  4-7 ซม. น้ําหนักผลเฉลี่ย 

(1.5-2.5 กก./ผล ผลยาวเฉลี่ย 36-46 ซม. เสนผาศูนยกลางผลเฉลี่ย 10 ซม. สีผิวผลเมื่อสุกสีเหลืองเขมถึง
สมเนื้อสีสมแดง มีความแนนเนื้อมาก มีกล่ินหอมออน *หนังสือยินยอมที่จะทําขอตกลง แบงปน
ผลประโยชน ในภายหลัง   ในกรณีที่กฎกระทรวงเรื่องขอตกลงการแบงปนผลประโยชนมีผลบังคับใช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มะละกอกลางดง 
 
 
 
 
 
 
 



ออย   (Saccharum officinarum L.) 
 
(1)   คําขอเลขที่  : 31/2547     วันที่ยื่นคําขอ  :    11  ตุลาคม   2547 
(2)    ชื่อผูขอ  : กรมวิชาการเกษตร 
(3)    ชื่อพนัธุพืชใหม : มุกดาหาร 
(4)    รายละเอียดท่ีเปนลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม : เกิดจากการผสมขามพันธุ    
(Polycross) โดยใชพันธุ  Roc1   (Republic of china)   ซ่ึงนําเขามาจากไตหวนัเปนพนัธุแม     ณ  ศนูยวจิัย
พืชไรสุพรรณบุรี  อ.อูทอง  จ.สุพรรณบุรี  และสถานีทดลองพืชไรมุกดาหาร  จ.มุกดาหาร 
(5)     กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืชและลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม   : 
          กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช  :              
         1.    ป 2535  ผสมพันธุที่ศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุรี 
         2.    ป 2536  คัดเลือกครั้งที่ 1 โดยการปลูกเชื้อโรคแสดําในระยะกลาออย ดวยวิธีการปลูกเชื้อตา
ออยดวยเข็ม (bud puncture) ที่ศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุรี 
         3.    ป 2537-2538  คัดเลือกครั้งที่ 2 ที่สถานีทดลองพืชไรมุกดาหาร 

  4.    ป 2539-2540  เปรียบเทียบพันธุเบื้องตนที่สถานีทดลองพืชไรมุกดาหาร 
5. ป 2540-2542  เปรียบเทียบมาตรฐานพันธุออยที่สถานีทดลองพืชไรมุกดาหาร 
6. ป 2543 – 2544  ทดสอบพันธุออยในไรเกษตรกรที่ไรเกษตรกร จ.มุกดาหาร 
7. ป 2543-2544  ทดสอบพันธุออยในไรเกษตรกรที่ไรเกษตรกร อ.มุกดาหารและ จ.กาฬสินธุ 
8. ป 2545-2546  เสนอขอมูลเพื่อพิจารณาเปนพันธุแนะนําของกรมวิชาการเกษตร 

       ลักษณะสําคัญของพนัธุพืชใหม   : 
       ลักษณะทรงกอ    ปานกลาง 
        ลักษณะใบ    ความโคงของใบ ตั้งปลายโคง คอใบสีเขียว-เหลือง 
        ลักษณะปลอง  ปลองทรงกระบอก สีของปลองเมื่อถูกแดด  สีเหลือง-มวง  สีปลองเมื่อไมถูกแดด   
สีเหลือง-เขยีว   
        ลักษณะเดนประจําพนัธุ  ใหผลผลิตน้ําหนกัสูง  13.4  ตน/ไร ใหผลผลิตน้ําตาลสูง 1.8 ตน/ไร   ใหคาซี
ซีเอสสูง 13.17 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ออยมุกดาหาร 



ขาวโพด (Zea mays L.) 
 
(1)    คําขอเลขที่  : 32/2547    วันท่ียื่นคําขอ   :  18   ตุลาคม  2547 
(2)    ชื่อผูขอ  : นายธันวา  ยะปะนัน (บริษัท  อีสท เวสท ซีด จํากัด) 
(3)    ชื่อพนัธุพืชใหม : เจหลีหาส่ี 
(4)    รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม : เกิดจากการปรับปรุงพันธุโดยวิธีการผสมพันธุ
และคัดเลือกแบบจดประวัติกับขาวโพดขาวเหนียวพันธุเจหลี   โดยทําการคัดเลือกและผสมตัวเอง 
แลวนําเมล็ดจากตนที่คัดเลือกไวไปปลูกตอแบบฝกตอแถวทําซํ้าเชนเดิมจํานวน  6  ช่ัวอายุ 
 (5)    กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพชื และลักษณะสําคัญของพันธุพชืใหม 
          กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพชื 
  เกิดจากการปรับปรุงพันธุโดยวิธีการผสมพันธุและคัดเลือกแบบจดประวัติกับ 
ขาวโพดขาวเหนียวพันธุเจหลี โดยทําการคัดเลือกและผสมตัวเองแลวนําเมล็ดจากตนที่คัดเลือกไว
ไปปลูกตอแบบฝกตอแถวทําซ้ําเชนเดิม จํานวน  6  ช่ัวอายุ  โดยดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2541  ถึงป 
พ.ศ. 2543  จนไดสายพันธุแท ช่ือเจหลีหาส่ี 
 ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม 
 ลักษณะตน     มีความสูง  126-175 ซม.  โดยวัดจากระดับคอดินถึงขอใบธง  ลําตนตรง ราก
ค้ํามีสีมวง โคนตนออนระยะใบแรกคลี่ มีสีมวง 
 ลักษณะใบ  ใบแรกมีลักษณะมนกลม มุมใบของใบแรกเหนือฝกบนสุด กวางปานกลาง 
(26-50 องศา) การโคงของใบแรกเหนือฝกคอนขางตรง ความกวางของใบรองฝกบนสุด มีขนาด
แคบมาก คือนอยกวาหรือเทากับ 7 ซม. สีกาบใบที่ตําแหนงฝกบนสุดมีสีมวง 
 ลักษณะดอกตัวผู     กานชอดอกตัวตูที่โผลพนฐานใบธงสั้น (6-8 ซม.)  ชอดอกตัวผูมีความ
ยาวมาก คือยาวกวาหรือเทากับ  20  ซม. ความกวางสุดของชอดอกตัวผูปานกลาง (21-30 ซม.) ฐาน
ดอกยอยเปนสีมวง ความยาวของชอดอกตัวผูจากโคนแขนงบนสุด ถึงปลายสุด มีขนาดยาวมาก คือ
มากกวาหรือเทากับ 21 ซม. มุมของกานชอดอกตัวผูปานกลาง (26-50 องศา) ชอดอกตัวผูมีลักษณะ
คอนขางตรงความแนนของชอดอกตัวผูปานกลาง  จํานวนแขนงหลักในชอดอกตัวผูมีปานกลาง 
(11-15  แขนง)   ความแนนของดอกยอยบนแกนกลางมีปานกลาง กาบดอกยอยมีสีเขียว เปลือกดอก
ยอยมีสีเขียวออน อับเรณูสีเหลือง จํานวนวันที่ชอดอกตัวผูเร่ิมบาน  50  เปอรเซ็นต  คือ  36-45  วัน 
 ลักษณะฝก    ฝกมีเสนไหมสีเขียวออน  จํานวนวันที่ฝกออกไหม  50  เปอรเซ็นต คือ 46-55  
วัน ความสูงของฝก  61-90  ซม.  ความยาวของกานฝกบนสุด ยาวมากคือมากกวาหรือเทากับ  11 
ซม. ความยาวของฝกบนสุดที่ระยะเก็บเกี่ยวมีขนาดปานกลาง (14-16 ซม.)  ความกวางฝกบนสุดมี
ขนาดปานกลาง (3-4 ซม.)  ฝกบนสุดมีลักษณะกึ่งทรงกรวย/กึ่งทรงกระบอก  ซังมีสีขาว 



 ลักษณะเมล็ด   การเรียงของเมล็ดขาวโพดเปนแถวตรง  จะเห็นรองชัดเจน มีจํานวนแถว
เมล็ดนอยกวาหรือเทากับ  10  แถว เมล็ดมีสีขาว เปนเมล็ดขาวเหนียว    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขาวโพดเจหลีหาสี่ 
 
 



ขาวโพด   (Zea mays L.)  
 
(1)    คําขอเลขที่  : 34/2547    วันที่ยื่นคําขอ  :   18  ตุลาคม   2547 
(2)     ชื่อผูขอ  : นายธันวา    ยะปะนนั  (บริษัท อีสท เวสท ซีด  จํากัด) 
(3)    ชื่อพนัธุพืชใหม : สวีทไวทยี่สิบหา 
(4)    รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม : เปนขาวโพดลูกผสมเดี่ยวที่ไดจากการผสม
ระหวางสายพันธุแท  เจหลีหาส่ี  เปนพันธุแมและสายพันธุแททรอปปคอลแปดแถว เปนพันธุพอ 
(5)    กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม : 
          กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพชื : 
  ไดจากการปรับปรุงพันธุ โดยวิธีการผสมพันธุและคัดเลือกแบบจดประวัติ กับ
ขาวโพดขาวเหนียวพันธุเจหลี โดยทําการคัดเลือกแลวผสมตัวเอง นําเมล็ดที่ไดไปปลูกฝกตอแถว
ทําซํ้าเชนเดิม 6 ช่ัวอายุ จึงไดสายพันธุแท เจหลีหาสี่ใชเปนพันธุแม ทําการผสมกับพันธุพอ ซ่ึงเปน
สายพันธุแท พันธุทรอปปคอลแปดแถว ที่ไดมามาจากการปรับปรุงพันธุ โดยวิธีการผสมพันธุและ
คัดเลือกแบบจดประวัติโดยทําการผสมพันธุระหวางขาวโพดหวานสีเหลืองพันธุทรอปปคอลกับ
ขาวโพดขาวเหนียวพันธุแปดแถว แลวนําลูกชั่วที่สองมาปลูกคัดเลือกและผสมตัวเอง นําเมล็ดที่ได
ไปปลูกตอแบบฝกตอแถว แลวทําซํ้าจํานวน  6  ช่ัวอายุ  จนไดสายพันธุแทดังกลาว 

ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม : 
ลักษณะตน    มีความสูง  176-225 ซม.  โดยวัดจากระดับคอดินถึงขอใบธง  ลําตนตรง ราก

ค้ํามีสีมวง และมีร้ิวสีเขียวสลับกัน    โคนตนออนระยะใบแรกคลี่ มีสีมวง 
 ลักษณะใบ  ใบแรกมีลักษณะมนกลม มุมใบของใบแรกเหนือฝกบนสุด กวางปานกลาง 
(26-50 องศา) การโคงของใบแรกเหนือฝกคอนขางตรง ความกวางของใบรองฝกบนสุด มีขนาด
แคบมาก (8-9 ซม.)  กาบใบที่ตําแหนงฝกบนสุดมีสีมวง 
 ลักษณะดอกตัวผู   กานชอดอกตัวตูที่โผลพนฐานใบธงมีความยาวปานกลาง (9-11 ซม.)  
ชอดอกตัวผูมีความยาวมาก     คือมากกวาหรือเทากับ  20    ซม.    ความกวางสุดของชอดอกตัวผู
ปานกลาง (21-30 ซม.)   ฐานดอกยอยเปนสีเขียวออน   ความยาวของชอดอกตัวผูจากโคนแขนง
บนสุด ถึงปลายสุด มีขนาดยาวมาก  คือมากกวาหรือเทากับ 21 ซม.    มุมของกานชอดอกตัวผูปาน
กลาง (26-50 องศา) ชอดอกตัวผูมีลักษณะคอนขางตรง    ความแนนของชอดอกตัวผูปานกลาง  
จํานวนแขนงหลักในชอดอกตัวผูมีปานกลาง (11-15  แขนง)   ความแนนของดอกยอยบนแกนกลาง
มีปานกลาง กาบดอกยอยมีสีเขียว เปลือกดอกยอยมีสีเขียวออน อับเรณูสีเหลือง จํานวนวันที่ชอดอก
ตัวผูเร่ิมบาน  50  เปอรเซ็นต  คือ  36-45  วัน 
 ลักษณะฝก   ฝกมีเสนไหมสีเขียวออน   จํานวนวันที่ฝกออกไหม  50  เปอรเซ็นต   คือ 46-
55  วัน ความสูงของฝก  91-120  ซม.  ความยาวของกานฝกบนสุด มีขนาดยาวมากคือ   มากกวา



หรือเทากับ 11 ซม. ความยาวของฝกบนสุดที่ระยะเก็บเกี่ยวมีขนาดยาว (17-19 ซม.)  ความกวางฝก
บนสุดมีขนาดปานกลาง (3-4 ซม.) ฝกบนสุดมีลักษณะกึ่งทรงกรวย/กึ่งทรงกระบอก ซังมีสีขาว 
 ลักษณะเมล็ด   การเรียงของเมล็ดขาวโพดเปนแถวตรง มีจํานวนแถวเมล็ดขาวโพด   12  
แถว เมล็ดมีสีขาว เปนเมล็ดขาวโพดขาวเหนียว และเมล็ดขาวโพดหวานปนกันในอัตราสวน
ประมาณ สามตอหนึ่ง ซ่ึงเกิดจากลักษณะ  xenia effect   เมล็ดติดเต็มถึงปลายฝก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ขาวโพดสวีทไวทยี่สิบหา 



ขาวโพด   (Zea mays L.)  
 
(1)    คําขอเลขที่  : 34/2547    วันที่ยื่นคําขอ  :   18  ตุลาคม   2547 
(2)     ชื่อผูขอ  : นายธันวา    ยะปะนนั  (บริษัท อีสท เวสท ซีด  จํากัด) 
(3)    ชื่อพนัธุพืชใหม : สวีทไวทยี่สิบหา 
(4)    รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม : เปนขาวโพดลูกผสมเดี่ยวที่ไดจากการผสม
ระหวางสายพันธุแท  เจหลีหาส่ี  เปนพันธุแมและสายพันธุแททรอปปคอลแปดแถว เปนพันธุพอ 
(5)    กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม : 
          กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพชื : 
  ไดจากการปรับปรุงพันธุ โดยวิธีการผสมพันธุและคัดเลือกแบบจดประวัติ กับ
ขาวโพดขาวเหนียวพันธุเจหลี โดยทําการคัดเลือกแลวผสมตัวเอง นําเมล็ดที่ไดไปปลูกฝกตอแถว
ทําซํ้าเชนเดิม 6 ช่ัวอายุ จึงไดสายพันธุแท เจหลีหาสี่ใชเปนพันธุแม ทําการผสมกับพันธุพอ ซ่ึงเปน
สายพันธุแท พันธุทรอปปคอลแปดแถว ที่ไดมามาจากการปรับปรุงพันธุ โดยวิธีการผสมพันธุและ
คัดเลือกแบบจดประวัติโดยทําการผสมพันธุระหวางขาวโพดหวานสีเหลืองพันธุทรอปปคอลกับ
ขาวโพดขาวเหนียวพันธุแปดแถว แลวนําลูกชั่วที่สองมาปลูกคัดเลือกและผสมตัวเอง นําเมล็ดที่ได
ไปปลูกตอแบบฝกตอแถว แลวทําซํ้าจํานวน  6  ช่ัวอายุ  จนไดสายพันธุแทดังกลาว 

ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม : 
ลักษณะตน    มีความสูง  176-225 ซม.  โดยวัดจากระดับคอดินถึงขอใบธง  ลําตนตรง ราก

ค้ํามีสีมวง และมีร้ิวสีเขียวสลับกัน    โคนตนออนระยะใบแรกคลี่ มีสีมวง 
 ลักษณะใบ  ใบแรกมีลักษณะมนกลม มุมใบของใบแรกเหนือฝกบนสุด กวางปานกลาง 
(26-50 องศา) การโคงของใบแรกเหนือฝกคอนขางตรง ความกวางของใบรองฝกบนสุด มีขนาด
แคบมาก (8-9 ซม.)  กาบใบที่ตําแหนงฝกบนสุดมีสีมวง 
 ลักษณะดอกตัวผู   กานชอดอกตัวตูที่โผลพนฐานใบธงมีความยาวปานกลาง (9-11 ซม.)  
ชอดอกตัวผูมีความยาวมาก     คือมากกวาหรือเทากับ  20    ซม.    ความกวางสุดของชอดอกตัวผู
ปานกลาง (21-30 ซม.)   ฐานดอกยอยเปนสีเขียวออน   ความยาวของชอดอกตัวผูจากโคนแขนง
บนสุด ถึงปลายสุด มีขนาดยาวมาก  คือมากกวาหรือเทากับ 21 ซม.    มุมของกานชอดอกตัวผูปาน
กลาง (26-50 องศา) ชอดอกตัวผูมีลักษณะคอนขางตรง    ความแนนของชอดอกตัวผูปานกลาง  
จํานวนแขนงหลักในชอดอกตัวผูมีปานกลาง (11-15  แขนง)   ความแนนของดอกยอยบนแกนกลาง
มีปานกลาง กาบดอกยอยมีสีเขียว เปลือกดอกยอยมีสีเขียวออน อับเรณูสีเหลือง จํานวนวันที่ชอดอก
ตัวผูเร่ิมบาน  50  เปอรเซ็นต  คือ  36-45  วัน 
 ลักษณะฝก   ฝกมีเสนไหมสีเขียวออน   จํานวนวันที่ฝกออกไหม  50  เปอรเซ็นต   คือ 46-
55  วัน ความสูงของฝก  91-120  ซม.  ความยาวของกานฝกบนสุด มีขนาดยาวมากคือ   มากกวา



หรือเทากับ 11 ซม. ความยาวของฝกบนสุดที่ระยะเก็บเกี่ยวมีขนาดยาว (17-19 ซม.)  ความกวางฝก
บนสุดมีขนาดปานกลาง (3-4 ซม.) ฝกบนสุดมีลักษณะกึ่งทรงกรวย/กึ่งทรงกระบอก ซังมีสีขาว 
 ลักษณะเมล็ด   การเรียงของเมล็ดขาวโพดเปนแถวตรง มีจํานวนแถวเมล็ดขาวโพด   12  
แถว เมล็ดมีสีขาว เปนเมล็ดขาวโพดขาวเหนียว และเมล็ดขาวโพดหวานปนกันในอัตราสวน
ประมาณ สามตอหนึ่ง ซ่ึงเกิดจากลักษณะ  xenia effect   เมล็ดติดเต็มถึงปลายฝก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ขาวโพดสวีทไวทยี่สิบหา 
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