


ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืช 

ผักบุ้ง 
(1)  เลขท่ีคําขอ  : 405/2551   วันที่ยื่นคําขอ :  21 สิงหาคม 2551 
(2)  ชื่อผู้ขอ  : บริษัท อีสท ์เวสท์ ซีด จํากัด 
(3)  ชื่อพันธุพ์ืชใหม่ : เคเค 393 
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพนัธุพ์ืชใหม่ :  
             ผักบุ้งพันธ์ุเค เค 393 เป็นผักบุ้งที่ได้จากการผสมพันธ์ุระหว่างพันธ์ุผสมเปิดจากประเทศจีนช่ือ   
เฟงซานเบอร์ 2 เป็นพันธ์ุแม ่ กับพันธ์ุผสมเปิดซึ่งเป็นพันธ์ุการค้าช่ือยอดไผ่ทองเป็นพันธ์ุพ่อที่สถานีวิจัยบริษัท 
อีสท์ เวส์ ซีด จํากัด จังหวัดสุพรรณบุรีปรับปรุงพันธ์ุระหว่างปี พ.ศ.2540-2545 
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช :  

การปรับปรุงพันธ์ุหรือพัฒนาพันธ์ุผักบุ้งพันธ์ุผสมเปิด (OP) บริษัท ฯ ได้มีการรวบรวมสายพันธ์ุ 
พ่อและแม่  คือ ผักบุ้งพันธ์ุผสมเปิด พันธ์ุเฟงซานเบอร์ 2 (Fangshan#2) จากประเทศจีน ในปี พ.ศ. 2541 ซึ่ง
มีลักษณะต้นสีเขียวอ่อน, ใบกว้าง, ข้อสั้น และเมล็ดสีครีมถึงสีขาว  เป็นสายพันธ์ุแม่  และ ผักบุ้งพันธ์ุผสมเปิด 
พันธ์ุยอดไผ่เบอร์ 9 ของบริษัท  อิสท์  เวสท์  ซีด ในปี พ.ศ. 2531 ซึ่งมีลักษณะต้นสีเขียว, ใบแคบ, ข้อห่าง 
และเมล็ดสีนํ้าตาล เป็นสายพันธ์ุพ่อ 

ทางบริษัทได้ทําการพัฒนาสายพันธ์ุผักบุ้งพันธ์ุผสมเปิด  โดยการผสมข้ามพันธ์ุระหว่างพันธ์ุเฟง- 
ซานเบอร์ 2 (สายพันธ์ุแม่) กับ พันธ์ุยอดไผ่เบอร์ 9 (สายพันธ์ุพ่อ) ใช้วิธีการปรับปรุงพันธ์ุแบบจดบันทึกประวัติ 
(Pedigree method) ในปี พ.ศ. 2547-2548  ได้ลูกผสมช่ัวที่ 1 หลังจากน้ันทําการปลูกลูกผสมช่ัวที่ 1 และ
ผสมตัวเอง  ได้ลูกผสมช่ัวที่ 2 ทําการปลูกลูกผสมพร้อมกับคัดเลือกลักษณะที่ต้องการ เช่น ลําต้นสีเขียว,    
ข้อห่าง, ใบแคบ  และมีเมล็ดสีครีมถึงสีขาว  แล้วทําการผสมตัวเอง  และนําเมล็ดที่ได้ไปปลูกซ้ํา จํานวน 4-5 
ช่ัวอายุ  ในปีต่อ ๆ มาจนถึงปี พ.ศ. 2550-2551 จนได้สายพันธ์ุแท้  และได้ลักษณะที่ใกล้กับความต้องการ  
โดยดําเนินการพัฒนาสายพันธ์ุที่สถานีวิจัยฟาร์มเลิศพันธ์ุ  จังหวัดเชียงใหม่  และที่สถานีวิจัยฮอทิเจนเนติดส์  
รีเสิรช์  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ลักษณะสําคญัของพนัธุพ์ชืใหม่ : 
ลักษณะลําต้น  สีลําต้นหลักและสีโคนต้นสีเขียว  
ลักษณะของใบ  ก้านใบทํามุมกับลําต้น <45 องศา ใบแก่สีเขียวรูปร่างใบเป็นแบบรูปลิ่มใบหอก ปลายใบ

แหลม ฐานใบป้าน 
ลักษณะดอก  ดอกสีขาว มีตุ่มหนามบริเวณกลีบเลี้ยง 
ลักษณะเมล็ด เมล็ดสีขาว เป็นเหลี่ยม 
 
 
 
          



ประกาศโฆษณาพันธุพ์ืชใหม่ 
 

 

ฝรั่ง (Psidium sp.) 
 
(๑)  เลขทีค่ําขอ :  ๙๘/๒๕๕๔     วันที่ยืน่คาํขอ  :  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 
(๒)  ชื่อผู้ขอ :  บริษัท กรีน เวิลด์ เจเนติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
(๓)  ชื่อพันธุพ์ืชใหม่  :  แดงหน่ึง 
(๔)  รายละเอียดท่ีมาของพนัธุพ์ืชใหม่  :  เกิดจากการผสมพันธ์ุระหว่าง ฝรั่งพันธ์ุกลมสาลี่ (แม)่  และฝร่ัง
แดงไม้ประดับ (พ่อ)    
(๕)  กรรมวิธีในการปรับปรงุพันธุ์พชื และลักษณะสาํคญัของพนัธุพ์ชืใหม่  
      กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช 
      เร่ิมต้นในปี พ.ศ. 2519 ผสมพันธ์ุฝร่ังพันธ์ุกลมสาลี่ กับฝร่ังแดงไม้ประดับ หลงัจากน้ันทําการเพาะและ
ขยายพันธ์ุ   แล้วได้คัดเลือกลูกผสมที่มลีกัษณะดีเด่น ออกมา 3 ต้น คือลูกผสมเบอร์ 1 ,ลูกผสมเบอร์ 2 และ
ลูกผสมเบอร์ 3   หลังจากน้ันนํา ลูกผสมเบอร์ 2 มาผสมกับลูกผสมเบอร์ 3 ทําการเพาะและขยายพันธ์ุ      
แล้วได้คัดเลือกลูกผสมที่มลีกัษณะดีเด่น ออกมาอีก 3 เบอร์ ได้แก่ ลูกผสมเบอร์ 4 ,ลกูผสมเบอร์ 5 และลูกผสม
เบอร์ 6     แล้วจึงนําลกูผสมเบอร์ 4 มาผสมกับลกูผสมเบอร์ 6 นํามาเพาะขยายพันธ์ุจํานวน 29 ต้น        
แล้วได้ทําการคัดเลือกจากต้นที่ 1 ซึ่งที่มลีักษณะดีเด่น และได้ทําการขยายพันธ์ุเพ่ิมเติมจนถึงปี พ.ศ. 2554 
และได้ต้ังช่ือพันธ์ุว่า “แดงหน่ึง” 
 

ลักษณะสําคญัของพนัธุพ์ชืใหม่ : 
 
ลักษณะทรงต้น  ทรงต้นแผ่ออก 
ลักษณะใบ รูปร่างใบไข่กลับ ความยาวใบประมาณ 15.6 ซม. ความกว้างใบประมาณ 7 ซม. 
 สีใบแก่เขียวปนนํ้าตาลแดง  ฐานใบมนหรือป้าน  ปลายใบมนหรือป้าน                                 
ลักษณะผล ทรงผลแป้น  สีผิวผล (Greyed-Orange Group 174 A)  ผิวผลขรุขระ   

สีเน้ือ (Red Group 54 C) สีไส้ชมพูอ่อน 
 
 
  

          
 
 



ประกาศโฆษณาพันธุพ์ืชใหม่ 
 

 
ฝรั่ง (Psidium sp.) 

 
(๑)  เลขทีค่ําขอ :  ๙๙/๒๕๕๔     วันที่ยืน่คาํขอ  :  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 
(๒)  ชื่อผู้ขอ :  บริษัท กรีน เวิลด์ เจเนติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
(๓)  ชื่อพันธุพ์ืชใหม่  :  แดงสาม 
(๔)  รายละเอียดท่ีมาของพนัธุพ์ืชใหม่  :  เกิดจากการผสมพันธ์ุระหว่าง ฝรั่งพันธ์ุกลมสาลี่ (แม)่  และฝร่ัง
แดงไม้ประดับ (พ่อ)    
(๕)  กรรมวิธีในการปรับปรงุพันธุ์พชื และลักษณะสาํคญัของพนัธุพ์ชืใหม่  
      กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช 
      เร่ิมต้นในปี พ.ศ. 2519 ผสมพันธ์ุฝร่ังพันธ์ุกลมสาลี่ กับฝร่ังแดงไม้ประดับ หลงัจากน้ันทําการเพาะและ
ขยายพันธ์ุ   แล้วได้คัดเลือกลูกผสมที่มลีกัษณะดีเด่น ออกมา 3 ต้น คือลูกผสมเบอร์ 1 ,ลูกผสมเบอร์ 2 และ
ลูกผสมเบอร์ 3   หลังจากน้ันนําลูกผสมเบอร์ 2 มาผสมกับลูกผสมเบอร์ 3 ทาํการเพาะและขยายพันธ์ุ       
แล้วได้คัดเลือกลูกผสมที่มลีกัษณะดีเด่น ออกมาอีก 3 เบอร์ ได้แก่ ลูกผสมเบอร์ 4 ,ลกูผสมเบอร์ 5 และลูกผสม
เบอร์ 6     แล้วจึงนําลกูผสมเบอร์ 4 มาผสมกับลกูผสมเบอร์ 6 นํามาเพาะขยายพันธ์ุจํานวน 29 ต้น        
แล้วได้ทําการคัดเลือกจากต้นที่ 3 ซึ่งที่มลีักษณะดีเด่น และได้ทําการขยายพันธ์ุเพ่ิมเติมจนถึงปี พ.ศ. 2554 
และได้ต้ังช่ือพันธ์ุว่า “แดงสาม” 
 

ลักษณะสําคญัของพนัธุพ์ชืใหม่ : 
 
ลักษณะทรงต้น  ทรงต้นแผ่ออก 
ลักษณะใบ รูปร่างใบรูปไข่ ความยาวใบประมาณ 14.2 ซม. ความกว้างใบประมาณ 7.3 ซม. 
 สีใบแก่เขียวปนนํ้าตาลแดง  ฐานใบมนหรือป้าน  ปลายใบเป็นต่ิงแหลม                                 
ลักษณะผล ทรงผลแป้น  สีผิวผล (Greyed-Orange Group N167 A)  ผิวผลขรขุระ   

สีเน้ือ (Red-Purple Group 58 C) สีไส้ชมพูอ่อน 
 
 

         


