
 

 

 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 

เรื่อง  ประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม  ตามพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช  พ .ศ.  ๒๕๔๒ 

 

ดวยอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ไดรับคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมท่ียื่น โดยนักปรับปรุงพันธุพืชเพ่ือ

ขอรับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม  ในพันธุพืชจํานวนท้ังสิ้น  ๑๑  รายการ  ดังนี้ 

๑. มะเขือพันธุท็อปกัน 

๒. มะเขือพันธุอีพีซีที-614เอ 

๓. มะเขือพันธุอีพีซีที-614บี 

๔. มะเขือพันธุมณีจันทรา 

๕. มะเขือพันธุอีพีซีที-626เอ 

๖. มะเขือพันธุอีพีซีที-626บี 

๗. มะเขือพันธุอะมิทิส 

๘. กลวยไมสกุลหวายพันธุโจซีลีน 

๙. กลวยไมสกุลหวายพันธุซุปเปอรไวท 2 

๑๐. กลวยไมสกุลหวายพันธุพลอยชมพู 

๑๑. มะขามพันธุเพชรซับเปบ 

กรมวิชาการเกษตร  ไดพิจารณารายงานการตรวจสอบคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมของ

พนักงานเจาหนาท่ีแลว  เห็นวาคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมดังก ลาวถูกตอง  ตามมาตรา  ๑๙  แหง

พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ .ศ. ๒๕๔๒  

กรมวิชาการเกษตร จึงใหประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม ท้ัง ๑๑ รายการโดยมีรายละเอียดคําขอ

ตามรายการท่ีแนบมาทายประกาศนี้ 

หากผูใดเห็นวาตนมีสิทธิในพันธุพืชใหมดีกวาผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม หรือเห็นวาคําขอจด

ทะเบียนพันธุพืชใหมดังกลาวไมชอบดวยมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓  มาตรา  ๑๕  มาตรา  ๑๖  หรือมาตรา  ๒๐   

แหงพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช  พ .ศ.  ๒๕๔๒   สามารถยื่นคําคัดคานตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ กลุมวิจัย 

การคุมครองพันธุพืช  สํานักคุมครองพันธุพืช  กรมวิชาการเกษตร  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๙๐๐  

โทรศัพท  ๐-๒๙๔๐-๗๒๑๔  ภายในกําหนดเกาสิบวัน  นับแตวันเริ่มประกาศโฆษณานี้เปนตนไป 

ประกาศ  ณ  วันท่ี     ๑๔   กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

 

 



ประกาศโฆษณาพันธุพืชใหม 

 
มะเขือ 

 

(1) เลขท่ีคําขอ : 032/2557 วันท่ีย่ืนคําขอ : 27 มีนาคม 2557 

(2) ชื่อผูขอ : บริษัท อีสท เวสท ซีด จํากัด 

(3) ชื่อพันธุพืชใหม : ท็อปกัน 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม : การผสมพันธุ  พ.ศ.  2556 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม : 

 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช 

มะเขือยาวลูกผสมท็อปกัน ไดจากการปรับปรุงพันธุโดยวิธีการผสมระหวางสายพันธุแม EWS-TH-10440 (EWS-

1 x EWS-2) กับสายพันธุพอ คือ EWS-TH-10441 (EWS-1 x พันธุการคาอินเดีย) มีการคัดเลือกแบบจดประวัติ ในชวง

ป พ .ศ. 2551- 2555 จุดประสงคของการพัฒนามะเขือยาวลูกผสมใหมีความทดทานตอโรคไวรัสใบดางเหลืองใน

ระดับสูงกวาพันธุการคาท่ัวไป มีคุณภาพของผลผลิตตรงตามความตองการของตลาด ดังน้ันจึงมีการพัฒนาสายพันธุแม

และสายพันธุพอเพ่ือทําการผลิตสายพันธุลูกผสม ปลูกทดสอบในสถานีวิจัยฟารมเลิศพันธุ จังหวัดเชียงใหม และฟารม

สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 

ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม 

ลักษณะตนและใบ วิสัยการเจริญเติบโตของตนเปนแบบ ก่ึงตั้งตรง ความสูงของตนประมาณ 144 ซม.  ความยาว

ของแผนใบประมาณ 30 ซม.  ความกวางของแผนใบประมาณ 20 ซม.  เสนกลางใบสีเขียว   

ลักษณะผล ความยาวของผลประมาณ 32 ซม .  ความกวางของผลประมาณ 4.2 ซม .  รูปทรงผลเปนรูป

ทรงกระบอก  สีหลักของผลในระยะเก็บเก่ียวเปนสีเขียว  ไมปรากฏปนบนผล  ไมปรากฏแถบบนผล  สีของเน้ือเปน  

สีเขียวออน   

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศโฆษณาพันธุพืชใหม 

 
มะเขือ 

 

(1) เลขท่ีคําขอ : 162/2555 วันท่ีย่ืนคําขอ : 1 ตุลาคม 2555 

(2) ชื่อผูขอ : บริษัท  เจียไต  จํากัด 

(3) ชื่อพันธุพืชใหม : อีพีซีที-614เอ 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม : คัดเลือกโดยการจดประวัติ  พ.ศ.  2541 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม : 

 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช 

สายพันธุแม คือ อีพีซีที-614เอ เปนมะเขือเปราะเจาพระยาท่ีมีลักษณะผลยาวเปนทรงหยดนํ้า ผิวผลสีเขียวออนออก

ขาว สีผิวกนผลสีขาว ข้ัวผลหรือหมวกผลสีเขียว เน้ือกรอบเมื่อรับประทานสด เน้ือผลสีขาว ดอกสีมวง ไดรับเช้ือพันธุกรรม

จากประเทศไทย ในป พ.ศ. 2541 ซึ่งเปนพันธุผสมเปด และเริ่มปลูกในป พ .ศ. 2541 ณ สถานีวิจัยและพัฒนาพันธุพืช

กาญจนบุรี (ไรชนมเจริญฟารม) บ.เจียไต จํากัด ประเทศไทย หลังจากน้ันทําการผสมตัวเองเพ่ือใหไดประชากรรุนท่ี 2 ในป 

พ.ศ. 2542 และคัดเลือกลักษณะท่ีตองการ โดยวี (Pedigree method) และทําการผสมตัวเอง หลังจากน้ัน ทําการปลูกและ

คัดเลือกไปเรื่อยๆ จนสายพันธุมีลักษณะคงตัว และสม่ําเสมอ ในป พ.ศ. 2544 (ประชากรรุนท่ี 4) ในป พ.ศ. 2551 (รุนท่ี 5) 

ไดทําการนํามาปลูกและพัฒนาตอ (Maintain line) จากน้ัน Advance Generation (F6-F7) เพ่ือใหไดสายพันธุท่ีมีความคง

ตัวและสม่ําเสมอมากข้ึน ตั้งแตป พ.ศ. 2551-2552 

ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม 

ลักษณะตนและใบ วิสัยการเจริญเติบโตของตนเปนแบบก่ึงตั้งตรง ความสูงของตนประมาณ 83.00 ซม.  ความยาว

ของแผนใบประมาณ 20.00 ซม.  ความกวางของแผนใบประมาณ 15.00 ซม.  เสนกลางใบสีเขียว   

ลักษณะผล ความยาวของผลประมาณ 4.77 ซม.  ความกวางของผลประมาณ 4.00 ซม.  รูปทรงผลคอนขางกลม   

สีหลักของผลในระยะเก็บเก่ียวเปนสีเขียว  ปรากฏปนบนผล  ปรากฏแถบบนผล  สีของเน้ือเปนสขีาว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศโฆษณาพันธุพืชใหม 

 
มะเขือ 

 

(1) เลขท่ีคําขอ : 163/2555 วันท่ีย่ืนคําขอ : 1 ตุลาคม 2555 

(2) ชื่อผูขอ : บริษัท  เจียไต  จํากัด 

(3) ชื่อพันธุพืชใหม : อีพีซีที-614บี 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม : คัดเลือกโดยการจดประวัติ  พ.ศ.  2541 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม : 

 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช 

สายพันธุพอ คือ อีพีซีที-614บี เปนมะเขือเปราะเจาพระยาท่ีมีลักษณะผลเปนทรงยาว สีผิวสีเขียวออน แตสีผิวผล

จะเขมกวาสายพันธุแม แตลักษณะสีกนผลสีขาวเหมือนสายพันธุแม ข้ัวผลหรือหมวกผลสีเขียวขนาดใหญกวาสายพันธุแม 

เน้ือกรอบอรอยเมื่อรับประทานสด เน้ือผลสีขาว ดอกสีมวง ไดรับเช้ือพันธุกรรมจาก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ ประเทศ

ไทย ในป พ.ศ. 2541 ซึ่งเปนพันธุผสมเปดไดเริ่มปลูกในฤดูรอน พ.ศ. 2541 ณ สถานีวิจัยและพัฒนาพันธุพืชกาญจนบุรี (ไร

ชนมเจริญฟารม) บ.เจียไต จํากัด ประเทศไทย หลังจากน้ันทําการผสมตัวเองเพ่ือไดประชากรรุนท่ี 2 และ รุนท่ี 3 ป พ.ศ. 

2542 และป พ.ศ. 2543 ซึ่งทําการคัดเลือกโดยวิธี (Pedigree method) และในป พ.ศ. 2551 (ตนป) ไดทําการปลูกและ

พัฒนาตอ (Maintain line) ในรุนท่ี 4 หลังจากน้ันทําการ Advance Generation  (F5-F6) เพ่ือใหมีสายพันธุมีลักษณะคงตัว 

และสม่ําเสมอทางพันธุกรรมมากข้ึน ตั้งแตป พ.ศ. 2552-2553 

ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม 

ลักษณะตนและใบ วิสัยการเจริญเติบโตของตนเปนแบบ ตั้งตรง ความสูงของตนประมาณ 96.50 ซม.  ความยาว

ของแผนใบประมาณ 23.00 ซม.  ความกวางของแผนใบประมาณ 18.00 ซม.  เสนกลางใบสีเขียว   

ลักษณะผล ความยาวของผลประมาณ 6.20 ซม.  ความกวางของผลประมาณ 4.40 ซม.  รูปทรงผลเปนรูป ไขกลับ  

สีหลักของผลในระยะเก็บเก่ียวเปนสีเขียว  ปรากฏปนบนผล  ปรากฏแถบบนผล  สีของเน้ือเปนสขีาว   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศโฆษณาพันธุพืชใหม 

 
มะเขือ 

 

(1) เลขท่ีคําขอ : 164/2555 วันท่ีย่ืนคําขอ : 1 ตุลาคม 2555 

(2) ชื่อผูขอ : บริษัท  เจียไต  จํากัด 

(3) ชื่อพันธุพืชใหม : มณีจันทรา 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม : การผสมพันธุ  พ.ศ.  2541 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม : 

 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช 

มะเขือเปราะเจาพระยา มณีจันทรา เปนพันธุลูกผสมท่ีไดมาจากการผสมระหวางสายพันธุแท 2 สายพันธุ ไดแก 

สายพันธุแม คือ  อีพีซีที-614เอ และสายพันธุพอ คือ  อีพีซีที-614บี โดยนํามาผสมขามจนไดสายพันธุ  F1-Hybrid ช่ือ 

มณีจันทรา ในชวงป พ.ศ. 2551 มณีจันทรา เปนมะเขือเปราะท่ีมีลักษณะผลทรงกลมสูง (ออกทรงหยดนํ้า ) ข้ัวผลหรือ

หมวกผลมีสีเขียวขนาดใหญ สีผิวผลสีเขียวออนออกขาว สีผิวกนผลสีขาวและผิวมัน สีเน้ือเมื่อผาดูเปนสีขาว มีคุณภาพ

การกินท่ีกรอบ หวาน อรอย เมื่อรับประทานสด ผลมีขนาดใหญเมล็ดแกชา ดอกสีมวง ขนาดผล (กวางxสูง) 4x5.1 

เซนติเมตร นํ้าหนักตอผลประมาณ 35-45 กรัม 

ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม 

ลักษณะตนและใบ วิสัยการเจริญเติบโตของตนเปนแบบ ตั้งตรง ความสูงของตนประมาณ 82.30 ซม.  ความยาว

ของแผนใบประมาณ 20.15 ซม.  ความกวางของแผนใบประมาณ 14.75 ซม.  เสนกลางใบสีเขียว   

ลักษณะผล ความยาวของผลประมาณ 5.32 ซม.  ความกวางของผลประมาณ 4.40 ซม.  รูปทรงผลเปนรูป ไขกลับ  

สีหลักของผลในระยะเก็บเก่ียวเปนสีเขียว  ปรากฏปนบนผล ปรากฏแถบบนผล  สีของเน้ือเปนสีขาว   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศโฆษณาพันธุพืชใหม 

 
มะเขือ 

 

(1) เลขท่ีคําขอ : 165/2555 วันท่ีย่ืนคําขอ : 1 ตุลาคม 2555 

(2) ชื่อผูขอ : บริษัท  เจียไต  จํากัด 

(3) ชื่อพันธุพืชใหม : อีพีซีที-626เอ 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม : คัดเลือกโดยการจดประวัติ  พ.ศ.  2539 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม : 

 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช 

สายพันธุแม คือ EPCT-626A  เปนมะเขือเปราะมวงกลม ท่ีมีลักษณะผลเปนทรงกลม ผิวผลสีมวงออน ข้ัวผล

หรือหมวกผลสีเขียว ดอกสีมวง ขนาดผล (กวางxสูง) 25X 25 เซนติเมตร นํ้าหนั กตอผลประมาณ 10-20 กรัม มี

ลักษณะการติดผลเปนกลุม (cluster) ไดรับเช้ือพันธุกรรมมาจาก ประเทศเวียดนาม ในป พ .ศ. 2539 ซึ่งเปนพันธุผสม

เปด และเริ่มปลูกปลายป พ .ศ. 2539 ณ สถานีวิจัยและพัฒนาพันธุกาญจนบุรี (ไรชมนเจริญฟารม ) บ.เจียไต จํากัด 

ประเทศไทย หลังจาก น้ันทําการผสมตัวเองเพ่ือใหไดประชาการรุนท่ี 2 กลางป พ .ศ. 2540 และคัดเลือกลักษณะท่ี

ตองการโดยวิธี (Pedigree method) ทําการปลูกและคัดเลือกไปเรื่อยๆ จนสายพันธุมีลักษณะคงตัวและสม่ําเสมอ ใน 

ป พ.ศ. 2550-2551 (F8-F9) 

ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม 

ลักษณะตนและใบ วิสัยการเจริญเติบโตของตนเปนแบบ แผแนวราบ  ความสูงของตนประมาณ 49.00 ซม.  ความ

ยาวของแผนใบประมาณ 15.00 ซม.  ความกวางของแผนใบประมาณ 9.00 ซม.  เสนกลางใบสมีวง   

ลักษณะผล ความยาวของผลประมาณ 3.00 ซม.  ความกวางของผลประมาณ 3.00 ซม.  รูปทรงผลเปนรูปคอนขาง

กลม  สีหลักของผลในระยะเก็บเก่ียวเปนสมีวง  ปรากฏปนบนผล  ไมปรากฏแถบบนผล  สีของเน้ือเปนสีขาว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศโฆษณาพันธุพืชใหม 

 
มะเขือ 

 

(1) เลขท่ีคําขอ : 166/2555 วันท่ีย่ืนคําขอ : 1 ตุลาคม 2555 

(2) ชื่อผูขอ : บริษัท  เจียไต  จํากัด 

(3) ชื่อพันธุพืชใหม : อีพีซีที-626บี 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม : คัดเลือกโดยการจดประวัติ  พ.ศ.  2541 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม : 

 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช 

สายพันธุแม คือ EPCT-626B  เปนมะเขือเปราะมวงท่ีมีลักษณะผลเปนทรงกลม ผิวผลสีมวงเข็ม สีผิวผลจะเขมก

วาสายพันธุแม ข้ัวผลหรือหมวกผลสีเขียวขนาดใหญกวาสายพันธุแม ดอกสีมวง มีลักษณะการติดผลแบบเดี่ยว ไดรับ

เช้ือพันธุกรรมมาจาก อ .ชะอํา จ .เพชรบุรี ประเทศไทย ในป พ .ศ. 2541 ซึ่งเปนพันธุผสมเปด ไดเริ่มปลูกในป พ .ศ. 

2541 ณ สถานีวิจัยและพัฒนาพันธุกาญจนบุรี (ไรชมนเจริญฟารม) บ.เจียไต จํากัด ประเทศไทย และในป 2542 ไดทํา

การปลูกและคัดเลือกแบบ (Pedigree method) และทําการผสมตัวเองในรุน 2 และตอมาในป พ .ศ. 2543-2546 ได

ทําการปลูกและคัดเลือกในรุนท่ี 3 ถึง 6 จนกระท่ังสายพันธุมีความคงตัวทางพันธุกรรม และในป พ.ศ. 2550-2551 (รุน

ท่ี 7) ไดทําการปลูกและพัฒนาตอ (Maintain line) 

ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม 

ลักษณะตนและใบ วิสัยการเจริญเติบโตของตนเปนแบบก่ึงตั้งตรง ความสูงของตนประมาณ 76.00 ซม.  ความยาว

ของแผนใบประมาณ 16.30 ซม.  ความกวางของแผนใบประมาณ 11.00 ซม.  เสนกลางใบสีมวง   

ลักษณะผล ความยาวของผลประมาณ 2.50 ซม.  ความกวางของผลประมาณ 2.30 ซม.  รูปทรงผลเปนรูปคอนขาง

กลม  สีหลักของผลในระยะเก็บเก่ียวเปนสมีวง  ปรากฏปนบนผล  ไมปรากฏแถบบนผล  สีของเน้ือเปนสขีาว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศโฆษณาพันธุพืชใหม 

 
มะเขือ 

 

(1) เลขท่ีคําขอ : 167/2555 วันท่ีย่ืนคําขอ : 1 ตุลาคม 2555 

(2) ชื่อผูขอ : บริษัท  เจียไต  จํากัด 

(3) ชื่อพันธุพืชใหม : อะมิทิส 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม : การผสมพันธุ  พ.ศ.  2539 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม : 

 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช 

มะเขือเปราะมวงกลม อะมิทิส เปนพันธุลูกผสมท่ีไดมาจากการผสมระหวางสายพันธุแท 2 สายพันธุ ไดแก สาย

พันธุแม คือ  อีพีซีที-626เอ และสายพันธุพอ คือ  อีพีซีที-626บี ในป พ.ศ.2550-2551 เปนมะเขือเปราะมวงกลมท่ีมี

ลักษณะผลทรงกลม ข้ัวผลหรือหมวกผลมีสีเขียว สีผิวผลสีมวงเขม และผิวมันสีเน้ือเมื่อผาดูเปนสีเขียวออน ดอกสีมวง 

ขนาดผล (กวางxสูง) 3x3 เซนติเมตร นํ้าหนักตอผลประมาณ 10-20 กรัม มีลักษณะการติดผลแบบก่ึงพวง 

ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม 

ลักษณะตนและใบ วิสัยการเจริญเติบโตของตนเปนแบบก่ึงตั้งตรง ความสูงของตนประมาณ 73.00 ซม.  ความยาว

ของแผนใบประมาณ 18.00 ซม.  ความกวางของแผนใบประมาณ 11.00 ซม.  เสนกลางใบสีมวง   

ลักษณะผล ความยาวของผลประมาณ 3.00 ซม.  ความกวางของผลประมาณ 2.80 ซม.  รูปทรงผลเปนรูปคอนขาง

กลม  สีหลักของผลในระยะเก็บเก่ียวเปนสมีวงเขียว  ปรากฏปนบนผล  ไมปรากฏแถบบนผล  สีของเน้ือเปนสขีาว   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กลวยไมสกุลหวาย 

 

(1) เลขท่ีคําขอ : 028/2557 วันท่ีย่ืนคําขอ : 10 มีนาคม 2557 

(2) ชื่อผูขอ : นายนิพนธ  ชัยวงศรุงเรือง 

(3) ชื่อพันธุพืชใหม : โจซีลีน 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม : การผสมพันธุ  พ.ศ.  2538 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม : 

 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช 

กลวยไมสกุลหวายพันธุโจซีลีน เกิดจากการผสมพันธุเมื่อป 2538 ระหวาง พันธุแม (กลวยไมสกุลหวายวอลเธอโอ

เม x ฟาแลนนอปซิส )  ซึ่งนํามาปลูกตัดดอกเมื่อป 2538 และพันธุพอ (วอลเธอโอเม x โตมิดาก ) ซึ่งซื้อมาจาก

หองปฏิบัติการของบริษัท บางกอกฟลาวเวอร  เมื่อปลูกท้ังสองพันธุจนออกดอกแลวจึงนํามาผสมพันธุกัน เมื่อ 18 

มกราคม 2543  จนติดเมล็ด แลวนําเมล็ดไปเพาะเมื่อ 24 เม.ย. 2543  จนกระท่ังไดตนท่ีไดจากการเพาะเน้ือเยื่อ เมื่อ 

11 กรกฎาคม 2545 จากน้ันนํามาปลูกลงแปลงจนกระท่ังออกดอก เมื่อ 10 สิงหาคม 2547  หลังจากน้ันจึงคัดพันธุ

โดยใชหลักตามธรรมชาติของไมตัดดอก คือ ทน  ดอก งาย ใหม ยาว แข็งแรง และสวย  เมื่อไดตนท่ีดีแลวจึงนําไป

เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ เมื่อ 15 ธันวาคม 2550 แลวนํามาปลูกลงแปลงเมื่อ 29 สิงหาคม 2554  ทดสอบตัดดอกสงออกดู 

และไดผลดี  จึงตั้งช่ือวา พันธุโจซีลีน 

ลักษณะการใชประโยชน เปนหวายตัดดอก 

ลักษณะของชอดอก การเรียงตัวของดอกบนชอดอกไมเปนระเบียบ  ระยะหางของดอกบนชอประมาณ 3.00  ซม.  

จํานวนดอกบนชอดอกประมาณ  18  ดอก  ความยาวชอดอก ยาวประมาณ  63.35 ซม. 

ลักษณะกานชอดอก กานชอดอกยาวประมาณ  18.30  ซม.  แกนกลางชอดอก ตรง  กานดอกไมบิด  กานดอก

เปนสีเขียว 

ลักษณะดอก  ลักษณะฟอรมดอกเปน ก่ึงฟอรมกลม  กลีบดอกไมบิด  ดอกดานหนากวาง ประมาณ  6.86  

ซม.  ยาวประมาณ  6.13  ซม.  ดอกไมมีกลิ่น 

ลักษณะกลีบดอก สีพ้ืนกลีบดอกเปนสีชมพูอมมวง   

ลักษณะกลีบเลี้ยง กลีบเลี้ยงดานบนและดานขางโคงข้ึน  ไมบิด  สีพ้ืนกลีบเลี้ยงเปนสีชมพูอมมวง 

ลักษณะปาก  หูกลีบปากเปด  ไมมีจุดแตมสีรูปตา  สีพ้ืนของปากเปนสีชมพูอมมวง ตรงกลางปากเปนสีชมพู

อมมวง  ริมขอบปากเปนคลื่น เล็กนอย  สีหมอนบนปากเปน สีชมพูอมมวง เสาเกสรเปนสีขาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ประกาศโฆษณาพันธุพืชใหม 

 
กลวยไมสกุลหวาย 

 

(1) เลขท่ีคําขอ : 030/2557 วันท่ีย่ืนคําขอ : 14 มีนาคม 2557 

(2) ชื่อผูขอ : พงศธร  บูรณะเจตน 

(3) ชื่อพันธุพืชใหม : ซุปเปอรไวท 2 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม : กลายพันธุ  พ.ศ.  2552 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม : 

 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช 

เมื่อป พ .ศ. 2552 ไดพบกลวยไมพันธุลักก้ีไวทในแปลงปลูกตัดดอกเน้ือท่ี 7 ไร ซึ่งกลายพันธุเปนลักษณะท่ี

แตกตางจากตนเดิมอยางชัดเจน คือ ลักษณะสีของดอกจะขาวท้ังดอก ไมมีสีชมพูออนๆ ติดในกลีบดอก เมื่อตอนเริ่ม

บานใหมๆ และตรงกลางปากไมมีสีชมพูข้ึน  จึงคัดเลือกมาทําการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อประมาณ 5,000 ตน ใน

หองปฏิบัติการสวนตัว หลังจาก น้ันประมาณ 18 เดือน ก็ไดตนออกมาแลวจึงปลูกในแปลงอีกประมาณ  1 ป  จึงออก

ดอก  ผลปรากฏวาดอกมีลักษณะเหมือนเดิม จึงแนใจวากลวยไมตนน้ีกลายพันธุไดลักษณะท่ีดีเหมาะสําหรับทําเปนไม

ตัดดอก  จึงตั้งช่ือพันธุวา ซุปเปอรไวท 2 

ลักษณะการใชประโยชน เปนหวายตัดดอก 

ลักษณะของชอดอก การเรียงตัวของดอกบนชอดอก เปน 2 แถว  ระยะหางของดอกบนชอ ประมาณ 3.70  ซม.  

จํานวนดอกบนชอดอกประมาณ  12  ดอก  ความยาวชอดอกยาวประมาณ  56.80 ซม. 

ลักษณะกานชอดอก กานชอดอกยาวประมาณ  20.00  ซม.  แกนกลางชอดอกตรง  กานดอกบิด  กานดอกเปน

สีเขียว 

ลักษณะดอก  ลักษณะฟอรมดอกเปนก่ึงฟอรมกลม กลีบดอกไมบิด ดอกดานหนากวางประมาณ 6.38 ซม.  

ยาวประมาณ  6.67  ซม.  ดอกไมมีกลิ่น 

ลักษณะกลีบดอก สีพ้ืนกลีบดอกเปนสีขาว   

ลักษณะกลีบเลี้ยง กลีบเลี้ยงดานบนและดานขางโคงข้ึน  ไมบิด  สีพ้ืนกลีบเลี้ยงเปนสีขาว 

ลักษณะปาก  หูกลีบปากเปด  ไมมีจุดแตมสีรูปตา  สีพ้ืนของปากเปนสีขาว ตรงกลางปากเปนสขีาว  ริมขอบ

ปากเปนคลื่นเล็กนอย  สีหมอนบนปากเปนสีขาว เสาเกสรเปนสีขาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศโฆษณาพันธุพืชใหม 

 
กลวยไมสกุลหวาย 

 

(1) เลขท่ีคําขอ : 031/2557 วันท่ีย่ืนคําขอ : 14 มีนาคม 2557 

(2) ชื่อผูขอ : นายสุวรรณ  หิรัญวรวุฒิกุล 

(3) ชื่อพันธุพืชใหม : พลอยชมพู 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม : กลายพันธุ  พ.ศ.  2552 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม : 

 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช 

ในป 2552 ไดนําตนหนอจากพันธุลักก้ีไวท  ไปทําการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ หลังจากไดตนพันธุกลับมาปลูกจนออก

ดอกในป 2553 จึงไดเห็นวามีอยูตนหน่ึงท่ีกลายพันธุจากสีขาวเปนสีชมพู  หลังจากน้ันนําหนอไปเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อเพ่ือ

เพ่ิมจํานวน  แลวนํามาปลูกจนกระท่ังออกดอกอีกครั้งในป 2556   

ลักษณะการใชประโยชน เปนหวายตัดดอก 

ลักษณะของชอดอก การเรียงตัวของดอกบนชอดอก เปน 3 แถว  ระยะหางของดอกบนชอ ประมาณ 3.85  ซม.  

จํานวนดอกบนชอดอกประมาณ  12  ดอก  ความยาวชอดอกยาวประมาณ  60.05 ซม. 

ลักษณะกานชอดอก กานชอดอกยาวประมาณ  20.25  ซม.  แกนกลางชอดอกซิกแซก  กานดอกบิด  กานดอก

เปนสีเขียว 

ลักษณะดอก  ลักษณะฟอรมดอกเปนก่ึงฟอรมกลม กลีบดอกไมบิด ดอกดานหนากวางประมาณ 6.83 ซม.  

ยาวประมาณ  7.08  ซม.  ดอกไมมีกลิ่น 

ลักษณะกลีบดอก สีพ้ืนกลีบดอกเปนสีขาว  ระบายเงาสีสีมวงออน 

ลักษณะกลีบเลี้ยง กลีบเลี้ยงดานบนและด านขางโคงข้ึน  ไมบิด  สีพ้ืนกลีบ เลี้ยงเปนสีขาว ระบายเงาสีสีมวง

ออน 

ลักษณะปาก  หูกลีบปากเปด  ไมมีจุดแตมสีรูปตา  สีพ้ืนของปากเปนสีขาว ระบายเงาสีสีมวงออน  ตรงกลาง

ปากเปนสมีวง  ริมขอบปากเปนคลื่นเล็กนอย  สีหมอนบนปากเปนสีขาว เสาเกสรเปนสีขาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศโฆษณาพันธุพืชใหม 

 
มะขาม 

 

(1) เลขท่ีคําขอ :  73/2554  วันท่ีย่ืนคําขอ :  17  มิถุนายน 2554 

(2) ชื่อผูขอ :  นายคนึง  กองศรี 

(3) ชื่อพันธุพืชใหม :  เพชรซับเปบ 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม :  เกิดจากการเพาะเมล็ดมะขามพันธุศรีชมภู  

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม  

 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช 

ป พ.ศ. 2529 ทําการเพาะเมล็ดมะขามพันธุศรีชมพู ป ระมาณ 30 ตน ตอมาป พ .ศ. 2551 จากมะขามพันธุศรีชมภู

ประมาณ 30 ตน ท่ีทําการเพาะไว ไดเจริญเติบโต แลวพบวามี 1 ตน มีลักษณะแตกตางจากตนแม ซึ่ งเปนพันธุศรีชมพู 

เน่ืองจากตนท่ีพบน้ัน ลักษณะฝกมีขนาดใหญ ฝกมีความโคงเล็กนอย และ      มีรสชาติหวาน จึงไดทําการคัดเลือกพันธุ

ดังกลาวท่ีพบไว และตอมาในป พ.ศ. 2554 จึงไดเริ่มทําการขยายพันธุเพ่ิมเติม โดยการทาบก่ิงไวประมาณ 150 ก่ิง และไดตั้ง

ช่ือมะขามพันธุดังกลาววาพันธุ “เพชรซับเปบ” 

 

ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม : 

ลักษณะทรงตน แผออก เปลือกลําตนสีนํ้าตาล 

ลักษณะใบ รูปขอบขนาน ความยาวใบประมาณ 2.72 ซม. ความกวางใบประมาณ 0.85 ซม. รูปรางโคนใบ

เฉียง ปลายใบเวาบุม ใบแกสีเขียว จํานวนคูใบยอยประมาณ 13 คู   

ลักษณะฝก ฝกโคงเล็กนอย สีเปลือก (Gray Orange Group 164 D) รูปรางโคนฝกเฉียง ปลายฝกมน ฐานของ

ข้ัวผลบุม สีของเน้ือระยะสุกแก (Gray Orange Group 177 A) พลาเซนตาหนา นํ้าหนักฝกระยะสุกแกประมาณ  

27.6 กรัม/ฝก รูปทรงเมล็ดทรงสี่เหลี่ยม  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 




