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ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 
 

กล้วยไม้สกุลหวาย 

(1) เลขที่ค าขอ : 002/2561 วันที่ยื่นค าขอ : 10 มกราคม 2561 

(2) ชื่อผู้ขอ : นายพีรพัทธ์ คูเจริญชัยมานที 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : แบล็ค เพิร์ล 

(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ : การผสมพันธ์ุ  พ.ศ.  2539 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช  และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช 

1. พ.ศ. 2539 เริ่มท าการปรับปรุงพันธ์ุกล้วยไม้สกุลหวายพันธ์ุแบล็ค เพิร์ล โดยน าพันธ์ุแม่คือพันธ์ุแบล็คสไปเดอร์ 
และพันธ์ุพ่อคือพันธ์ุแจ็คเกอลีน คอนเสิร์ตสีแดงส้ม มาผสมกัน จ านวน 10 คู่ต่อ 1 ช่อ 

2. น าฝักที่ได้ไปเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ 
3. น าต้นที่ได้จากการเพาะเน้ือเย่ือมาปลูก เพ่ือดูลักษณะต้น ใบ และดอก เพ่ือหาต้นที่ได้ลักษณะที่ดี สวยงาม 
4. คัดเลือกต้นที่น ามาปลูก จนได้ต้นที่มีลักษณะดี มีลักษณะเด่นคือดอกที่มีสีด าแกมม่วง ช่อยาวก่่งพวง ทรงต้นสูง

โปร่งสามารถให้ดอกครั้งละหลายช่อ จ านวนดอกมากระหว่าง 20-40 ดอก ก้านดอกแข็ง ปักแจกันทนได้ท าการ
ขยายจ านวนเพ่ือดูลักษณะความคงตัว จ่งต้ังชื่อว่า แบล็ค เพิร์ล 

ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ 
ลักษณะของล าลูกกล้วยและใบ ล าลูกกล้วยโค้งลง ความยาวล าลูกกล้วยเฉลี่ย 84 ซม. รูปร่างเป็นรูปไข่ 
ลักษณะของช่อดอกและดอก ชนิดของดอกเป็นช่อ ความยาวช่อดอกเฉลี่ย 47 ซม. ทิศทางช่อดอกก่่งตรง กลีบเลี้ยง
และกลีบดอกแยกกัน ความยาวดอกเฉลี่ย 3.9 ซม. ความกว้างดอกเฉลี่ย 4.9 ซม.  
ลักษณะกลีบเลี้ยง ความยาวกลีบเลี้ยงด้านบน 2.5 ซม. ความกว้างกลีบเลี้ยงด้านบน 0.9 ซม. รูปร่างกลีบเลี้ยง
ด้านบนรูปขอบขนาน กลีบเลี้ยงด้านบนบิดปานกลาง ไม่เป็นคลื่นที่ขอบกลีบเลี้ยงด้านบน ความยาวกลีบเลี้ยงด้านข้าง 
2.2 ซม. ความกว้างกลีบเลี้ยงด้านข้าง 1.0 ซม. รูปร่างกลีบเลี้ยงด้านข้างรูปสามเหลี่ยม กลีบเลี้ยงด้านข้างบิดน้อย ขอบ
กลีบเลี้ยงด้านข้างเป็นคลื่นน้อย ไมม่ีลวดลายบนกลีบเลี้ยง สีพ้ืนของกลีบเลี้ยง Brown 200 A 
ลักษณะกลีบดอก ความยาวของกลีบดอก 2.7 ซม. ความกว้างของกลีบดอก 1.0 ซม. รูปร่างกลีบดอกรูปพาย 
กลีบดอกไม่บิด ไมม่ีลวดลายบนกลีบดอก สีพ้ืนของกลีบดอก Brown 200 A 
ลักษณะปาก หูความยาวปาก 2.6 ซม. ความกว้างปาก 1.0 ซม. มีหูกลีบปาก ไม่มีตาบนปาก สีพ้ืนของปาก 
Violet-Blue N 92 A ไม่มีขนครุยที่ริมขอบปาก มีสันบนปาก ไมม่ีขนบนปาก 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 
 

กล้วยไม้สกุลหวาย 

(1) เลขที่ค าขอ : 006/2562 วันที่ยื่นค าขอ : 24 มกราคม 2561 

(2) ชื่อผู้ขอ : นายธวัชชัย เจนวณิชวิทย์ 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : นานา พิงค์ (ชื่อเดิม สตาร์ พิงค์) 

(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ : การผสมพันธ์ุ  พ.ศ.  2540-2561 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช  และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช 

1. พ.ศ.2540 รวบรวมกล้วยไม้สกุลหวายพันธ์ุทั่วไป และพันธ์ุการค้า ท าการปรับปรุงพันธ์ุในสวน อ.พุทธมณฑล จ.
นครปฐม 

2. พ.ศ. 2554 น ากล้วยไม้พันธ์ุไลท์พิงค์ (พันธ์ุพืชใหม่) เป็นพันธ์ุแม่ ผสมกล้วยไม้พันธ์ุแอนนา เป็นพันธ์ุพ่อจนได้ฝัก 
3. พ.ศ. 2554 น าฝักไปเพาะเมล็ด 
4. พ.ศ. 2556 คัดต้นจากการเพาะเมล็ดไปเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ 
5. พ.ศ. 2558 น าต้นจากการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือปลูกลงแปลง 
6. พ.ศ. 2561 ได้กล้วยไม้สกุลหวายพันธ์ุใหม่ ต้ังชื่อว่า สตาร์ พิงค์ ภายหลังได้ขอเปลี่ยนชื่อเป็น พันธ์ุนานา พิงค์ 

ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ 
ลักษณะของล าลูกกล้วยและใบ ล าลูกกล้วยโค้งลง ความยาวล าลูกกล้วยเฉลี่ย 65 ซม. รูปร่างเป็นรูปไข่ 
ลักษณะของช่อดอกและดอก ชนิดของดอกเป็นช่อ ความยาวช่อดอกเฉลี่ย 64 ซม. ทิศทางช่อดอกก่่งตรง กลีบเลี้ยง
และกลีบดอกซ้อนทับกัน ความยาวดอกเฉลี่ย 6.1 ซม. ความกว้างดอกเฉลี่ย 6.2 ซม.  
ลักษณะกลีบเลี้ยง ความยาวกลีบเลี้ยงด้านบน 3.5 ซม. ความกว้างกลีบเลี้ยงด้านบน 1.5 ซม. รูปร่างกลีบเลี้ยง
ด้านบนรูปไข่ กลีบเลี้ยงด้านบนไม่บิด ขอบกลีบเลี้ยงด้านบนไม่เป็นคลื่น ความยาวกลีบเลี้ยงด้านข้าง 3.7 ซม. ความ
กว้างกลีบเลี้ยงด้านข้าง 1.6 ซม. รูปร่างกลีบเลี้ยงด้านข้างรูปไข่ กลีบเลี้ยงด้านข้างบิดน้อย ขอบกลีบเลี้ยงด้านข้างไม่
เป็นคลื่น มีลวดลายบนกลีบเลี้ยงเป็นสีไล่ระดับ และมีเส้นขอบ สีพ้ืนของกลีบเลี้ยง White 155 A สีลาย Purple N 78 A 
ลักษณะกลีบดอก ความยาวของกลีบดอก 4.0 ซม. ความกว้างของกลีบดอก 2.9 ซม. รูปร่างกลีบดอกรูปรี กลีบดอก
ไม่บิด มีลวดลายบนกลีบดอกเป็นสีไล่ระดับ สีพ้ืนของกลีบดอก White 155 A สีของสีไล่ระดับ Purple N 78 A 
ลักษณะปาก ความยาวปาก 3.6 ซม. ความกว้างปาก 1.6 ซม. มีหูกลีบปาก ไม่มีตาบนปาก สีพ้ืนของปาก Purple N 
78 A ไม่มีขนครุยที่ริมขอบปาก มีสันบนปาก ไม่มีขนบนปาก 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 
 

ฟักทอง 

(1) เลขที่ค าขอ : 038/2562 วันที่ยื่นค าขอ : 25 มีนาคม 2562 

(2) ชื่อผู้ขอ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล าปาง และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : ทองล้านนา 9 

(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ : การผสมพันธ์ุ  พ.ศ.  2542-2560 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช  และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช 

“โครงการสกัดสายพันธ์ุแทใ้นฟักทองเพ่ือผลผลิตและคุณภาพสูง” โดยพัฒนา สายพันธ์ุฟักทองที่ได้จาก การ
คัดเลือกแบบวงจร 2 รอบ และสกัดสายพันธ์ุแท้ชั่วที่ 1 ระหว่าง พ.ศ. 2543-2546 การบันท่ก ข้อมูลความงอกของ
เมล็ดพันธ์ุระดับของความรุนแรงของโรคไวรัสในสภาพธรรมชาติ ผลผลิตและ องค์ประกอบของผลผลิต และคุณภาพ
ของเน้ือ ได้แก่ ปริมาณของแข็งทั้งหมดของเน้ือ ปริมาณของแข็งที่ ละลายน้ าได้ทั้งหมด คุณภาพทางกายภาพ ได้แก่ 
ลักษณะเน้ือสัมผัส และค่าสีของเน้ือดิบและน่่งสุก โดยเก็บ เมล็ดพันธ์ุที่ได้จากการผสมระหว่างพ่ีน้องของต้นที่ 9 ได้สาย
พันธ์ุ CM021 - 15 - 1(S) - 9# จากน้ัน โครงการ “หน่วยบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมพืชวงศ์แตง” มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ท าการคัดเลือกแบบสกัด
สายพันธ์ุแท้ จ านวน 7 ชั่ว ระหว่าง พ.ศ. 2552 ถ่ง พ.ศ. 2559 จ่งได้สายพันธ์ุทองล้านนา 9 

ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ 
ลักษณะใบ ลักษณะขอบใบมีรอยหยักปานกลาง  
ลักษณะผล ความยาวผล 8.6 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางผล 17.3 ซม. รูปร่างตัดตามยาวเป็นรูปรีกว้างทาง

แนวนอน ต าแหน่งของส่วนที่กว้างที่สุดคือตรงกลางผล ไม่มีความโค้งของผลตามยาว รูปร่างบริเวณ
ข้ัวผลเป็นรอยบุ๋ม รูปร่างบริเวณก้นผลแบน มีร่องผล จ านวนสีของผิวผล 2 สี  สีหลักของผิวผลเป็น
สีเขียวเข้ม และสีที่สองของผิวผลเป็นน้ าตาลปนส้มปานกลาง ลายของผลเป็นลายหินอ่อน มีไข และ
มีปุ่มปม สีหลักของเน้ือเป็นสีส้มอมเหลือง 

ลักษณะเมล็ด รูปร่างเป็นรีแคบ  



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 
 

ฟักทอง 

(1) เลขที่ค าขอ : 039/2562 วันที่ยื่นค าขอ : 25 มีนาคม 2562 

(2) ชื่อผู้ขอ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล าปาง และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : ทองล้านนา 10 

(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ : การผสมพันธ์ุ  พ.ศ.  2542-2560 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช  และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช 

“โครงการสกัดสายพันธ์ุแท้ในฟักทองเพ่ือผลผลิตและคุณภาพสูง” โดยพัฒนา สายพันธ์ุฟักทองที่ได้จาก การ
คัดเลือกแบบวงจร 2 รอบ และสกัดสายพันธ์ุแท้ชั่วที่ 1 ระหว่าง พ.ศ. 2543 ถ่ง พ.ศ. 2546 การบันทก่ ข้อมูลความงอก
ของเมล็ดพันธ์ุระดับของความรุนแรงของโรคไวรัสในสภาพธรรมชาติ ผลผลิตและ องค์ประกอบของผลผลิต และ
คุณภาพของเน้ือ ได้แก่ ปริมาณของแข็งทั้งหมดของเน้ือ ปริมาณของแข็งที่ ละลายน้ าได้ทั้งหมด คุณภาพทางกายภาพ 
ได้แก่ ลักษณะเน้ือสัมผัส และค่าสีของเน้ือดิบและน่่งสุก โดยเก็บ เมล็ดพันธ์ุที่ได้จากการผสมระหว่างพ่ีน้องของต้นที่ 9 
ได้สายพันธ์ุ CM021 - 15 - 1(S) - 9# จากน้ัน โครงการ “หน่วยบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมพืชวงศ์แตง” 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ท าการคัดเลือก
แบบสกัดสายพันธ์ุแท้ จ านวน 6 ชั่ว ระหว่าง พ.ศ. 2552 ถ่ง พ.ศ. 2559 จ่งได้สายพันธ์ุทองล้านนา 10 

ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ 
ลักษณะใบ ลักษณะขอบใบมีรอยหยักปานกลาง  
ลักษณะผล ความยาวผล 8.7 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางผล 16.2 ซม. รูปร่างตัดตามยาวเป็นรูปรีกว้างทาง

แนวนอน ต าแหน่งของส่วนที่กว้างที่สุดคือตรงกลางผล ไม่มีความโค้งของผลตามยาว รูปร่างบริเวณ
ข้ัวผลเป็นรอยบุ๋มเล็กน้อย รูปร่างบริเวณก้นผลแบน มีร่องผล จ านวนสีของผิวผล 2 สี  สีหลักของ
ผิวผลเป็นสีครีมปานกลาง และสีที่สองของผิวผลเป็นสีเขียวปานกลาง ลายของผลเป็นรอยแต้ม มีไข 
และมีปุ่มปม สีหลักของเน้ือเป็นสีส้มอมเหลือง 

ลักษณะเมล็ด รูปร่างเป็นรีแคบ 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 
 

ฟักทอง 

(1) เลขที่ค าขอ : 041/2562 วันที่ยื่นค าขอ : 25 มีนาคม 2562 

(2) ชื่อผู้ขอ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล าปาง และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : ทองล้านนา 12 

(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ : การผสมพันธ์ุ  พ.ศ.  2542-2560 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช  และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช 

หน่วยบริหารเชื้อพันธุกรรมพืชวงศ์แตง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้คัดเลือกพันธ์ุที่น้ าหนัก 100 เมล็ด มากกว่าหรือเท่ากับ 12 กรัม คือ พันธ์ุ 
CM102 ปลูกเพ่ือประเมินลักษณะผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิต และคุณภาพของเน้ือ ได้แก่ ปริมาณของแข็ง
ทั้งหมดของเน้ือ ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ทั้งหมด คุณภาพทางกายภาพ ได้แก ่ลักษณะเน้ือสัมผัส และค่าสีของ
เน้ือดิบและน่่งสุก ท าการสกัดสายพันธ์ุแท้ จ านวน 6 ชั่ว ระหว่าง พ.ศ. 2552-2560 จ่งได้สายพันธ์ุ ทองล้านนา 12 

ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ 
ลักษณะใบ ลักษณะขอบใบมีรอยหยักปานกลาง  
ลักษณะผล ความยาวผล 9.4 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางผล 15.7 ซม. รูปร่างตัดตามยาวเป็นรูปกลมแป้น 

ต าแหน่งของส่วนที่กว้างที่สุดคือตรงกลางผล ไม่มีความโค้งของผลตามยาว รูปร่างบริเวณข้ัวผลเป็น
รอยบุ๋มเล็กน้อย รูปร่างบริเวณก้นผลเป็นรอยบุ๋ม มีร่องผล จ านวนสีของผิวผล 2 สี  สีหลักของผิว
ผลเป็นสีครีมปานกลาง และสีที่สองของผิวผลเป็นสีเขียวปานกลาง ลายของผลเป็นลายหินอ่อน มี
ไข และมีปุ่มปม สีหลักของเน้ือเป็นสีส้มอมเหลือง 

ลักษณะเมล็ด รูปร่างเป็นรีแคบ 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 
 

ฟักทอง 

(1) เลขที่ค าขอ : 042/2562 วันที่ยื่นค าขอ : 25 มีนาคม 2562 

(2) ชื่อผู้ขอ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล าปาง และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : ทองล้านนา 13 

(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ : การผสมพันธ์ุ  พ.ศ.  2542-2560 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช  และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช 

หน่วยบริหารเชื้อพันธุกรรมพืชวงศ์แตง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ด าเนินการรวบรวมพันธ์ุฟักทองพ้ืนเมืองจากภาคเหนือตอนบน คือ พันธ์ุ 
CM160 ปลูกเพ่ือประเมินลักษณะผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิต และคุณภาพของเน้ือ ได้แก่ ปริมาณของแข็ง
ทั้งหมดของเน้ือ ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ทั้งหมด คุณภาพทางกายภาพ ได้แก ่ลักษณะเน้ือสัมผัส และค่าสีของ
เน้ือดิบและน่่งสุก ระหว่างตุลาคม พ.ศ. 2551 ถ่ง มกราคม พ.ศ. 2552 ร่วมกับ พันธ์ุการค้าจ านวน 5 พันธ์ุ วาง
แผนการทดลองแบบ Augmented in RCB จ านวน 4 บล็อก พ้ืนที่ ศ่กษา 3.3 ไร่ ท าการสกัดสายพันธ์ุแท้ จ านวน 6 
ชั่ว ระหว่าง พ.ศ. 2552- 2560 จ่งได้สายพันธ์ุทองล้านนา 14 

ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ 
ลักษณะใบ ลักษณะขอบใบมีรอยหยักปานกลาง  
ลักษณะผล ความยาวผล 10.5 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางผล 17.8 ซม. รูปร่างตัดตามยาวเป็นรูปกลมแป้น 

ต าแหน่งของส่วนที่กว้างที่สุดคือค่อนไปทางข้ัวผล ไม่มีความโค้งของผลตามยาว รูปร่างบริเวณข้ัว
ผลเป็นรอยบุ๋มปานกลาง รูปร่างบริเวณก้นผลเป็นรอยบุ๋ม มีร่องผล จ านวนสีของผิวผล 2 สี  สีหลัก
ของผิวผลเป็นสีเขียวเข้ม และสีที่สองของผิวผลเป็นสีส้มปานกลาง ลายของผลเป็นลายหินอ่อน มีไข 
และมีปุ่มปม สีหลักของเน้ือเป็นสีเหลืองอมเขียว 

ลักษณะเมล็ด รูปร่างเป็นรีแคบ 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 
 

ฟักทอง 

(1) เลขที่ค าขอ : 043/2562 วันที่ยื่นค าขอ : 25 มีนาคม 2562 

(2) ชื่อผู้ขอ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล าปาง และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม ่ : ทองล้านนา 14 

(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ : การผสมพันธ์ุ  พ.ศ.  2542-2560 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช  และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช 

หน่วยบริหารเชื้อพันธุกรรมพืชวงศ์แตง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ด าเนินการรวบรวมพันธ์ุฟักทองพ้ืนเมืองจากภาคเหนือตอนบน คือ พันธ์ุ 
CM160 ปลูกเพ่ือประเมินลักษณะผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิต และคุณภาพของเน้ือ ได้แก่ ปริมาณของแข็ง
ทั้งหมดของเน้ือ ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ทั้งหมด คุณภาพทางกายภาพ ได้แก ่ลักษณะเน้ือสัมผัส และค่าสีของ
เน้ือดิบและน่่งสุก ระหว่างตุลาคม พ.ศ. 2551 ถ่ง มกราคม พ.ศ. 2552 ร่วมกับ พันธ์ุการค้าจ านวน 5 พันธ์ุ วาง
แผนการทดลองแบบ Augmented in RCB จ านวน 4 บล็อก พ้ืนที่ ศ่กษา 3.3 ไร่ ท าการสกัดสายพันธ์ุแท้ จ านวน 6 
ชั่ว ระหว่าง พ.ศ. 2552- 2560 จ่งได้สายพันธ์ุทองล้านนา 14 

ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ 
ลักษณะใบ ลักษณะขอบใบมีรอยหยักปานกลาง  
ลักษณะผล ความยาวผล 9.0 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางผล 17.4 ซม. รูปร่างตัดตามยาวเป็นรูปรีกว้างทาง

แนวนอน ต าแหน่งของส่วนที่กว้างที่สุดคือตรงกลางผล ไม่มีความโค้งของผลตามยาว รูปร่างบริเวณ
ข้ัวผลเป็นรอยบุ๋มเล็กน้อย รูปร่างบริเวณก้นผลเป็นรอยบุ๋ม มีร่องผล จ านวนสีของผิวผล 2 สี  สี
หลักของผิวผลเป็นสีเขียวปานกลาง และสีที่สองของผิวผลเป็นสีส้มปานกลาง ลายของผลเป็นลาย
หินอ่อน มีไข และมีปุ่มปม สีหลักของเน้ือเป็นสีเหลือง 

ลักษณะเมล็ด รูปร่างเป็นรีแคบ 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 
 

ฟักทอง 

(1) เลขที่ค าขอ : 046/2562 วันที่ยื่นค าขอ : 25 มีนาคม 2562 

(2) ชื่อผู้ขอ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล าปาง และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : ทองล้านนา 17 

(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ : การผสมพันธ์ุ  พ.ศ.  2542-2560 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช  และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช 

“โครงการสกัดสายพันธ์ุแท้ในฟักทองเพ่ือผลผลิตและคุณภาพสูง” โดยพัฒนา สายพันธ์ุฟักทองที่ได้จาก การ
คัดเลือกแบบวงจร 2 รอบ และสกัดสายพันธ์ุแท้ชั่วที่ 1 ระหว่าง พ.ศ. 2543 ถ่ง พ.ศ. 2546 การบันทก่ ข้อมูลความงอก
ของเมล็ดพันธ์ุระดับของความรุนแรงของโรคไวรัสในสภาพธรรมชาติ ผลผลิตและ องค์ประกอบของผลผลิต และ
คุณภาพของเน้ือ ได้แก่ ปริมาณของแข็งทั้งหมดของเน้ือ ปริมาณของแข็งที่ ละลายน้ าได้ทั้งหมด คุณภาพทางกายภาพ 
ได้แก่ ลักษณะเน้ือสัมผัส และค่าสีของเน้ือดิบและน่่งสุก โดยเก็บ เมล็ดพันธ์ุที่ได้จากการผสมระหว่างพ่ีน้องของต้นที่ 9 
ได้สายพันธ์ุ CM021 - 15 - 1(S) - 9# จากน้ัน โครงการ “หน่วยบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมพืชวงศ์แตง” 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ท าการคัดเลือก
แบบสกัดสายพันธ์ุแท้ จ านวน 7 ชั่ว ระหว่าง พ.ศ. 2552 ถ่ง พ.ศ. 2559 จ่งได้สายพันธ์ุทองล้านนา 17 

ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ 
ลักษณะใบ ลักษณะขอบใบมีรอยหยักปานกลาง  
ลักษณะผล ความยาวผล 8.2 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางผล 16.1 ซม. รูปร่างตัดตามยาวเป็นรูปรีกว้างทาง

แนวนอน ต าแหน่งของส่วนที่กว้างที่สุดคือตรงกลางผล ไม่มีความโค้งของผลตามยาว รูปร่างบริเวณ
ข้ัวผลเป็นรอยบุ๋มเล็กน้อย รูปร่างบริเวณก้นเป็นรอยบุ๋ม มีร่องผล จ านวนสีของผิวผล 2 สี  สีหลัก
ของผิวผลเป็นสีครีมปานกลาง และสีที่สองของผิวผลเป็นสีเขียวปานกลาง ลายของผลเป็นลายหิน
อ่อน มีไข และมีปุ่มปม สีหลักของเน้ือเป็นสีส้มอมเหลือง 

ลักษณะเมล็ด รูปร่างเป็นรีแคบ 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 
 

ฟักทอง 

(1) เลขที่ค าขอ : 047/2562 วันที่ยื่นค าขอ : 25 มีนาคม 2562 

(2) ชื่อผู้ขอ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล าปาง และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : ทองล้านนา 18 

(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ : การผสมพันธ์ุ  พ.ศ.  2542-2560 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช  และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช 

“โครงการสกัดสายพันธ์ุแท้ในฟักทองเพ่ือผลผลิตและคุณภาพสูง” โดยพัฒนา สายพันธ์ุฟักทองที่ได้จาก การ
คัดเลือกแบบวงจร 2 รอบ และสกัดสายพันธ์ุแท้ชั่วที่ 1 ระหว่าง พ.ศ. 2543 ถ่ง พ.ศ. 2546 การบันทก่ ข้อมูลความงอก
ของเมล็ดพันธ์ุระดับของความรุนแรงของโรคไวรัสในสภาพธรรมชาติ ผลผลิตและ องค์ประกอบของผลผลิต และ
คุณภาพของเน้ือ ได้แก่ ปริมาณของแข็งทั้งหมดของเน้ือ ปริมาณของแข็งที่ ละลายน้ าได้ทั้งหมด คุณภาพทางกายภาพ 
ได้แก่ ลักษณะเน้ือสัมผัส และค่าสีของเน้ือดิบและน่่งสุก โดยเก็บ เมล็ดพันธ์ุที่ได้จากการผสมระหว่างพ่ีน้องของต้นที่ 9 
ได้สายพันธ์ุ CM021 - 15 - 1(S) - 9# จากน้ัน โครงการ “หน่วยบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมพืชวงศ์แตง” 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ท าการคัดเลือก
แบบสกัดสายพันธ์ุแท้ จ านวน 8 ชั่ว ระหว่าง พ.ศ. 2552 ถ่ง พ.ศ. 2559 จ่งได้สายพันธ์ุทองล้านนา 18 

ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ 
ลักษณะใบ ลักษณะขอบใบมีรอยหยักปานกลาง  
ลักษณะผล ความยาวผล 8.1 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางผล 16.1 ซม. รูปร่างตัดตามยาวเป็นรูปรีกว้างทาง

แนวนอน ต าแหน่งของส่วนที่กว้างที่สุดคือตรงกลางผล ไม่มีความโค้งของผลตามยาว รูปร่างบริเวณ
ข้ัวผลเป็นรอยบุ๋มเล็กน้อย รูปร่างบริเวณก้นผลแบน มีร่องผล จ านวนสีของผิวผล 2 สี  สีหลักของ
ผิวผลเป็นสีเขียวปานกลาง และสีที่สองของผิวผลเป็นสีส้มปานกลาง ลายของผลเป็นลายหินอ่อน มี
ไข และมีปุ่มปม สีหลักของเน้ือเป็นสีส้มอมเหลือง 

ลักษณะเมล็ด รูปร่างเป็นรีแคบ 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 
 

มะระ 

(1) เลขที่ค าขอ : 052/2562 วันที่ยื่นค าขอ : 23 พฤษภาคม 2562 

(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ ากัด 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : บีจี 494 

(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ : การผสมพันธ์ุ  พ.ศ.  2542-2546 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช  และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช 

มกราคม พ.ศ. 2542 ได้รวบรวมพันธ์ุไททานิคลูกผสมมาปลูกทดสอบ ศ่กษาลักษณะสายพันธ์ุ แล้วเริ่มด าเนินการ
พัฒนาสายพันธ์ุแท้บีจี 494ค โดยมะระพันธ์ุบีจี 494 ได้มาจากการปรับปรุงพันธ์ุโดยวิธีผสมพันธ์ุและคัดเลือกแบบ 
จดประวัติโดยท าการผสมพันธ์ุจากพันธ์ุไททานิคลูกผสม และปลูกลูกผสมชั่วที่ 2 ท าการคัดเลือกต้นที่มีลักษณะดีตรง
ตามความต้องการ และท าการผสมตัวเอง ท าซ้ าเช่นเดิมจ านวน 6 ชั่วอายุ ด าเนินการต้ังแต่ปี พ.ศ. 2542-2546 ท่ีสถานี
วิจัยฟาร์มเลิศพันธ์ุ อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิจัยฟาร์มสุพรรณ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 

ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ 
ลักษณะใบ ความกว้างใบ เฉลี่ย 15 ซม. ความยาวใบ เฉลี่ย 11 ซม. รูปร่างเป็นรูปหัวใจ พูใบจ านวน 7 พู 

รูปร่างปลายใบมน ใบสีเขียว   
ลักษณะดอก เส้นผ่าศูนย์กลางของดอกเพศเมียขณะบาน เฉลี่ย 3.6 ซม. 
ลักษณะผล สีของผลเขียว รูปร่างผลเป็นขอบขนาน ไหล่ผลยก ผิวผลมีลายทางสลับหยดน้ า รูปร่างผลบริเวณ

ปลายผลมน ความกว้าง ของผล เฉลี่ย 6.0 ซม. ความยาวของผล เฉลี่ย 33.5 ซม. ผิวผลมันวาว  
ลักษณะเมล็ด เมล็ดสีน้ าตาล เมล็ดรูปขอบขนาน 

 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 
 

มะระ 

(1) เลขที่ค าขอ : 053/2562 วันที่ยื่นค าขอ : 23 พฤษภาคม 2562 

(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ ากัด 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : บีจี 610 

(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ : การผสมพันธ์ุ  พ.ศ.  2528-2544 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช  และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช 

สายพันธ์ุแม่ คือ พันธ์ุลูกผสมเบอร์ 42 ชั่วที่ 2 ได้มาจากการผสมตัวเองของพันธ์ุลูกผสมเบอร์ 42 (ชั่วที่ 1) โดย
การปลูกและผสมตัวเองจนได้เมล็ดชั่วที่ 2 ไว้ โดยใช้วิธีการปรับปรุงพันธ์ุแบบบันท่กประวัติ ในปี 2540 

สายพันธ์ุพ่อ คือ TH-05525 พันธ์ุที่ได้จากการผสมพันธ์ุเพ่ือรวมลักษณะที่ต้องการจากหลายสายพันธ์ุ ซ่่ง
ประกอบด้วย พันธ์ุพ้ืนเมืองตรัง พันธ์ุพ้ืนเมืองฟิลิปปินส์ พันธ์ุพ้ืนเมืองราชบุรี และพันธ์ุลูกผสมชั่วที่ 2 เบอร์ 69 โดยท า
การ คัดเลือกและผสมตัวเองในต้นที่มีลักษณะดี น าเมล็ดไปปลูกต่อ ท าซ้ าเช่นเดิม จ านวน 6 ชั่วอายุ จนได้สายพันธ์ุแท้
ในชั่วที่ 8 โดยใช้วิธีการปรับปรุงพันธ์ุแบบบันท่กประวัติ ในปี พ.ศ. 2528-2540 

การสร้างสายพันธ์ุแท้พันธ์ุบีจี 610 ได้มาจากการผสมพันธ์ุระหว่างสายพันธ์ุแม่ คือ พันธ์ุลูกผสมเบอร์ 2 ชั่วที่ 2 
ท าการคัดเลือกต้นที่มีลักษณะดีตรงตามความต้องการ ผสมกับสายพันธ์ุพ่อ คือพันธ์ุ TH-04425 ได้เมล็ดลูกผสม น า
เมล็ดลูกผสมที่ได้มาปลูกคัดเลือกต้นที่มีลักษณะดีตรงตามความต้องการ และท าการผสมตัวเอง ได้ลูกผสมชั่วที่ 2 น า
เมล็ดที่ได้มาปลูก คัดเลือกและผสมตัวเองในต้นที่มีลักษณะดีตรงตามความต้องการ และท าซ้ าเช่นเดิมจ านวน 6 ชั่วอายุ 
จนได้เมล็ดสายพันธ์ุแท้ในชั่วที่ 8 ที่มีความสม่ าเสมอของสายพันธ์ุ บีจี 610 โดยใช้วิธีการปรับปรุงพันธ์ุแบบบันท่ก
ประวัติ ในปี พ.ศ. 2542-2544 

ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ 
ลักษณะใบ ความกว้างใบ เฉลี่ย 14 ซม. ความยาวใบ เฉลี่ย 11 ซม. รูปร่างเป็นรูปหัวใจ พูใบจ านวน 7 พู รูปร่าง

ปลายใบมน ใบสีเขียว   
ลักษณะดอก เส้นผ่าศูนย์กลางของดอกเพศเมียขณะบาน เฉลี่ย 3.1 ซม. 
ลักษณะผล สีของผลขาว รูปร่างผลเป็นขอบขนาน ไหล่ผลยก ผิวผลมีลายทางสลับหยดน้ า รูปร่างผลบริเวณปลาย

ผลมน ความกว้าง ของผล เฉลี่ย 6.2 ซม. ความยาวของผล เฉลี่ย 34.2 ซม. ผิวผลมันวาวปานกลาง  
ลักษณะเมล็ด เมล็ดสีน้ าตาล เมล็ดรูปขอบขนาน 

 



 
แบบตอบรับการปิดประกาศ 

 
เรียน    ผู้อ านวยการส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 
 

 ตามหนังสือ  ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช  ท่ี กษ ๐๙๐๔/ว           ลงวันท่ี ๑๐ มีนาคม  
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศกรมวิชาการเกษตร ประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่             
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ ชนิดพืช กล้วยไม้สกุลหวาย ฟักทอง และมะระ จ านวน ๑๑ พันธุ์ 
และข้าวโพด จ านวน ๙ พันธุ์ นั้น 

 

ข้าพเจ้า .................................................................... ต าแหน่ง ................................................. 
 

 ส านักงานเขต ........................................................................ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 
 ท่ีว่าการอ าเภอ ....................................................................... จังหวัด ............................. 
 
 ท่ีว่าการกิ่งอ าเภอ ................................................................... จังหวัด ............................. 

 
ได้รับประกาศดังกล่าวและติดประกาศโฆษณาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี ........... เดือน ..................... พ.ศ. ..........   

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
 
 ลงช่ือ …………………….…………………………. 
          ( ……………………………………………. ) 
 ต าแหน่ง ........................................................................ 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   :   กรุณาส่งกลับมาท่ี 
  ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช  กรมวิชาการเกษตร  ลาดยาว จตุจักร  กทม. ๑๐๙๐๐ 
  โทรสาร    ๐-๒๙๔๐-๗๒๑๔       
  E-mail  :  pvp2542@hotmail.com 

 

 



 
 
 
 
 
 

เรียน   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคุ้มครองพันธุ์พืช 
ส ำนักคุ้มครองพันธุ์พืช   
กรมวิชำกำรเกษตร   
จตุจักร   
กทม. ๑๐๙๐๐ 
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