


ทุเรียนพันธุ์กระบี่สีทอง 
(Durio zibethinus ‘Krabi Si-Thong’) 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล นายทวีป เหมินทร์ 
ที่อยู่ เลขที่ 121 หมู่ที่ 6 ต าบลทับปริก อ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000 
โทรศัพท์ 081-8930064 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 ทุเรียนพันธุ์กระบี่สีทอง เป็นพันธุ์ที่เกิดจากการเพาะเมล็ดทุเรียนพ้ืนเมืองพันธุ์สองพ่ีน้อง  
โดยนายน้อม ชอบท ากิจ เจ้าของต้นทุเรียนพ้ืนเมืองพันธุ์สองพ่ีน้อง น าเมล็ดมาเพาะในบริเวณบ้านเลขที่ 121 
หมู่ที่ 6 ต าบลทับปริก อ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อปี พ.ศ.  2536 หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2544  
ต้นทุเรียนที่เพาะเมล็ดเริ่มให้ผลผลิต พบว่าเนื้อมีสีเหลืองเข้ม เนื้อแห้ง มีเมล็ดลีบเป็นส่วนมาก รสชาติหวานมัน
มาก และแกะง่าย ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากพันธุ์ทั่วไป จึงได้ติดตามและเก็บข้อมูลของต้นทุเรียนดังกล่าวมา
ตลอดเป็นเวลา 15 ปี ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 นายทวีป เหมินทร์ (บุตรเขย/ผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียน) ได้น าผล
ทุเรียนไปประกวดในงานประชารัฐร่วมใจ ร้อยสวนเมืองกระบี่ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ ได้รับ
รางวัลชนะเลิศจากการประกวดผลผลิตทุเรียน ประเภททุเรียนบ้านกระบี่ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 และได้
ตั้งชื่อพันธุ์ทุเรียนนี้ว่า กระบี่สีทอง โดยปัจจุบันได้ขยายพันธุ์ปลูกเพ่ิมด้วยวิธีการเสียบยอดจากต้นตอสายพันธุ์
ทุเรียนพื้นเมืองไว้ในพื้นที่ของตนเอง จ านวน 50 ต้น  
 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ์ 

ปี พ.ศ. ขั้นตอนการด าเนินงาน สถานที ่
2536 เพาะเมล็ดทุเรียนพ้ืนเมืองพันธุ์สองพ่ีน้อง ต าบลทับปริก  

อ าเภอเมืองกระบี่  
จังหวัดกระบี่ 

  
2544 ต้นทุเรียนที่เพาะเมล็ดเริ่มให้ผลผลิต  

และพบว่าทุเรียนต้นนี้มีลักษณะแตกต่างจากพันธุ์ทั่วไป 
   
 ติดตามและเก็บข้อมูลของต้นทุเรียนเป็นเวลา 15 ปี  
   

2559 ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเสียบยอด จ านวน 50 ต้น  
   
 ทุเรียนพันธุ์กระบี่สีทอง  

 
 
 
 
 



ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ทุเรียนพันธุ์กระบี่สีทอง ชื่อวิทยาศาสตร์ Durio zibethinus ‘Krabi Si-Thong’  

วงศ ์Malvaceae ไม้ยืนต้น ไม้ผล 
 
ราก ต้นแม่ที่ได้จากการเพาะเมล็ดมีระบบรากแก้ว  
 
ต้น ต้นอายุ 29 ปี สูงประมาณ 25 เมตร ทรงพุ่มกว้าง 15 เมตร เส้นรอบวงของล าต้น 58 นิ้ว 

และก่ิงท ามุมตั้งฉากกับล าต้น 
 
ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปไข่กลับ กว้าง 3-4 เซนติเมตร ยาว 9-12 เซนติเมตร ปลายใบแหลม 

โคนใบแหลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบค่อนข้างเรียบเป็นมัน สีเขียวเข้ม หลังใบสีน้ าตาลอมเขียว  
 
ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อเชิงหลั่น ดอกออกตามกิ่ง ดอกตูมรูปไข่กลับ ปลายดอกแหลม กลีบดอกสีขาว

อมเหลือง เกสรเพศผู้จ านวนมาก 
 
ผล ผลเดี่ยว รูปไขก่ลับ กว้างประมาณ 14 เซนติเมตร ยาวประมาณ 16.5 เซนติเมตร ก้านผลยาว

ประมาณ 5.7 เซนติเมตร รอยต่อข้ัวผลเรียบ กว้าง 1.5 เซนติเมตร ฐานผลป้าน ปลายผลเว้า 
มี 5 พู ร่องพูตื ้น เปลือกสีน้ าตาลอมเขียว ขอบเปลือกกว้าง 1 เซนติเมตร หนามเว้า
ปลายแหลม เปลือกกลางพูหนาประมาณ 2 เซนติเมตร หนามสีน้ าตาลอมเขียว ปลายหนาม 
สีน้ าตาล ความหนาแน่นของหนามปานกลาง หนามยาวประมาณ 1.2 เซนติเมตร เนื้อหนา 
1.2-1.8 เซนติเมตร เนื้อสีเหลืองเข้ม ละเอียด รสหวานมาก กลิ่นอ่อน มีปริมาณน้ าในเนื้อ
น้อย ปริมาณเนื้อคิดเป็นร้อยละ 43 ของน้ าหนักผล น้ าหนักผล 0.5-2.5 กิโลกรัม  

 
เมล็ด เมล็ดรูปรี กว้างเฉลี่ย 3 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 5.5 เซนติเมตร หนาเฉลี่ย 1.5 เซนติเมตร  

สีน้ าตาล มีเมล็ดลีบได้ประมาณร้อยละ 55 
 
ลักษณะอ่ืน ๆ อายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 100-105 วันหลังดอกบาน 

  



 

 

 

 
ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของทุเรียนพันธุ์กระบี่สีทอง 

ก ต้น  ข ใบ  ค-ง ดอกตูม และดอกบาน  จ-ซ ผล  ฌ เมล็ด   
 

ทุเรียนพันธุ์กระบี่สีทอง 

ก ข 

ค ง 

จ ฉ ช 

ซ ฌ 



ทุเรียนพันธุ์ไอ้กล้วย 
(Durio zibethinus ‘Ai-Kuay’) 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล  นางวรรณภร แหลมสัก 
ที่อยู่  เลขที่ 28/2 หมู่ที่ 2 ต าบลเขาคราม อ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000 
โทรศัพท์ 099-9392467 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

ทุเรียนพันธุ์ไอ้กล้วย เป็นพันธุ์ที่เกิดจากเมล็ดทุเรียนไม่ทราบสายพันธุ์ เมื่อประมาณปี  
พ.ศ. 2450 ซึ่งต้นแม่พันธุ์อยู่ในพ้ืนที่บริเวณสวนของ นายเม่งตี่ ค้าพริก (คุณตา) โดยห่างจากตัวบ้านประมาณ 
150 เมตร ซึ่งตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ต าบลเขาคราม อ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อต้นทุเรียนได้ออกดอกและติดผล 
สังเกตพบว่าทุเรียนต้นนี้มีลักษณะแตกต่างจากพันธุ์อ่ืนที่เคยพบทั่วไป คือ ผลรูปกลมรี มีขั้วสั้น ปลายผลแบน  
เนื้อสีเหลืองเข้ม เนื้อละเอียด รสหวานปานกลาง และมีกลิ่นหอมปานกลาง ต่อมาในปี พ.ศ. 2512 นายวิชาญ 
กิตติธรกุล (คุณพ่อ) ได้น าต้นแม่พันธุ์มาขยายด้วยวิธีการติดตา ได้จ านวน 2 ต้น และติดตามดูความคงตัว 
ของต้นทุเรียนดังกล่าว เป็นเวลาประมาณ 10 ปี พบว่ามีลักษณะคงเดิมเหมือนต้นแม่พันธุ์และมีความ
สม่ าเสมอ และเมื่อได้ผลทุเรียนจึงน าไปประกวดครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2525 ณ ที่ว่าการอ าเภอเมืองกระบี่ 
ไดร้ับรางวัลชนะเลิศ หลังจากนั้น ในปี พ.ศ. 2535 ได้ขยายพันธุ์เพ่ิมด้วยวิธีการเสียบยอดบนต้นตอทุเรียนพันธุ์
พ้ืนเมือง จ านวน 3 ต้น และต่อมาได้น าผลทุเรียนไปประกวด ครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ.2537 ณ วัดไพรสณฑ์ ต าบล
เขาใหญ่ อ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และน าไปประกวด ครั้งที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2558 ณ 
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โดยปัจจุบันได้ท าการขยายพันธุ์เพ่ือจ าหน่ายเป็น
ต้นพันธุ์ ณ สวนโกชาญ บ้านหนองจิก  
 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ์ 

ปี พ.ศ. ขั้นตอนการด าเนินงาน สถานที ่
2450 เพาะเมล็ดทุเรียนไม่ทราบสายพันธุ์ ต าบลเขาคราม  

อ าเภอเมืองกระบี่  
จังหวัดกระบี่ 

  
 สังเกตพบว่าทุเรียนต้นนี้มีลักษณะแตกต่างจากพันธุ์อ่ืน 
   

2512 น าต้นแม่พันธุ์มาขยายด้วยวิธีการติดตา ได้จ านวน 2 ต้น  
   

2535 ขยายพันธุ์เพ่ิมด้วยวิธีการเสียบยอด 
บนต้นตอทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมือง จ านวน 3 ต้น 

 

   
 ทุเรียนพันธุ์ไอ้กล้วย  

 
 



ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ทุเรียนพันธุ์ไอ้กล้วย ชื่อวิทยาศาสตร์ Durio zibethinus ‘Ai-Kuay’  

วงศ ์Malvaceae ไม้ยืนต้น ไม้ผล 
 
ราก ต้นแม่ที่ได้จากการเพาะเมล็ดมีระบบรากแก้ว  
 
ต้น ต้นอายุ 30 ปี สูงประมาณ 14 เมตร ทรงพุ่มกว้าง 6 เมตร เส้นรอบวงของล าต้น 1.09 เมตร 

และก่ิงท ามุมตั้งฉากกับล าต้น 
 
ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปขนาน กว้าง 6-6.5 เซนติเมตร ยาว 15-17 เซนติเมตร ปลายใบ

แหลม โคนใบกลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบค่อนข้างเรียบเป็นมัน สีเขียวเข้ม หลังใบสีน้ าตาล 
อมเขียว ก้านใบยาวประมาณ 0.5-1 เซนติเมตร  

 
ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อเชิงหลั่น ดอกออกตามกิ่ง ดอกตูมรูปไข่ ปลายดอกแหลม กลีบดอกสีขาว 

อมเหลือง เกสรเพศผู้จ านวนมาก 
 
ผล ผลเดี่ยว รูปกลมรี กว้างประมาณ  23 เซนติเมตร ยาวประมาณ 15-19 เซนติเมตร ก้านผล

ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร รอยต่อขั้วผลนูนน้อย กว้าง 1.5 เซนติเมตร ฐานผลแบน  
ปลายผลแบน มี 5 พู ร่องพูตื ้น เปลือกสีน้ าตาลอมเขียว ขอบเปลือกกว้าง 1 -1.4 
เซนติเมตร ร่องหนามนูนปลายแหลม เปลือกกลางพูหนาประมาณ 1.5 เซนติเมตร หนามสี
น้ าตาลอมเขียว ปลายหนามสีน้ าตาล ความหนาแน่นของหนามปานกลาง หนามยาว 0.5-1.5 
เซนติเมตร เนื้อหนา 1-1.5 เซนติเมตร ที่สันเมล็ด เนื้อสีเหลืองเข้ม ละเอียด รสหวานปานกลาง 
กลิ่นปานกลาง มีปริมาณน้ าในเนื้อปานกลาง ปริมาณเนื้อคิดเป็นร้อยละ 29 ของน้ าหนักผล 
น้ าหนักผล 0.5-2 กิโลกรัม เมล็ดรูปรี กว้างเฉลี่ย 2.4 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 6.1 เซนติเมตร 
หนาเฉลี่ย 0.9 เซนติเมตร  

 
เมล็ด เมล็ดสีน้ าตาล มีเมล็ดลีบไดป้ระมาณร้อยละ 20 
 
ลักษณะอ่ืน ๆ อายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 90-100 วันหลังดอกบาน 
  



ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของทุเรียนพันธุ์ไอ้กล้วย 
ก ต้น  ข ใบ  ค ดอก  ง-จ ผล  ฉ เมล็ด   

 
ทุเรียนพันธุ์ไอ้กล้วย 

ก 

ข 

ค 

จ ฉ 



หน้าวัวใบพันธุ์สยามประทีบ (Siam Pratheep) 
(Anthurium ‘Siam Pratheep’) 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายประทีบ ค ากลาง 
ที่อยู ่ เลขที่ 13/27 หมู่ 8 ต าบลบางครุ อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 
โทรศัพท์ 062-894-9615 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 หน้าวัวใบพันธุ์สยามประทีบ เป็นพันธุ์ลูกผสมระหว่างหน้าวัวใบพันธุ์ลูกผสม (Anthurium 
papillilaminum) กับหน้าวัวใบ Anthurium ‘Green mamba’ ซึ่งผสมพันธุ์โดยนายประทีบ ค ากลาง  
ในสวน 4P Greenest จังหวัดนนทบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2560 ซึ่งลูกผสมนี้มีลักษณะเด่น คือ ใบมีลักษณะรูปทรง
หัวใจที่ชัดเจน มีขนาดใหญ่ หน้าใบตึงไม่บิดหรือม้วนงอ ได้สัดส่วนสวยงาม ก้านใบยาว มีลวดลายด่าง  
ต้นมีความทนทานต่อสภาพอากาศร้อนในประเทศไทยได้ ผิวหน้าใบมีลักษณะเป็นก ามะหยี่ ซึ่งโดยปกติแล้ว
หากใบมีลวดลายด่างจะไม่มีลักษณะหน้าใบเป็นก ามะหยี่  ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากทั่วไป จึงถูกคัดเลือกและ
ขยายพันธุ์ด้วยการช ากิ่ง โดยน ากิ่งจากต้นแรกไปปักช าจนต้นมีอายุประมาณ 4 เดือน จากนั้นน ากิ่งจากต้นที่ช า
ไว้ไปปักช าต่อ ท าไว้ประมาณ 10 ชั่ว จนถึงประมาณปี พ.ศ. 2564 เพ่ือประเมินความดีเด่นหลังจากลักษณะ
ประจ าพันธุ์มีความคงตัว โดยพบว่าลักษณะประจ าพันธุ์มีความสม่ าเสมอ และได้ตั้งชื่อพันธุ์ว่า สยามประทีบ 
 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ์ 

ปี พ.ศ. ขั้นตอนการด าเนินงาน สถานที ่
2560 หน้าวัวใบพันธุ์ลูกผสม x Anthurium ‘Green mamba’ สวน 4P Greenest  

จังหวัดนนทบุรี     
2560 คัดเลือกลูกผสมที่มีลักษณะเด่นและตรงตามต้องการ 

และขยายพันธุ์ด้วยการช ากิ่ง ได้ต้นรุ่นที่ 1 
 

   
2560 - 2561 น ากิ่งจากต้นรุ่นที่ 1 ขยายพันธุ์ด้วยการปักช าได้ต้นรุ่นที่ 2  

และน าไปช าต่อจนได้ถึงรุ่นที่ 4 
 

   
2561 - 2562 น ากิ่งจากต้นรุ่นที่ 4 ขยายพันธุ์ด้วยการปักช าได้ต้นรุ่นที่ 5  

และน าไปช าต่อจนได้ถึงรุ่นที่ 7 
 

   
2562 - 2563 น ากิ่งจากต้นรุ่นที่ 7 ขยายพันธุ์ด้วยการปักช าได้ต้นรุ่นที่ 8  

และน าไปช าต่อจนได้ถึงรุ่นที่ 10 
 

   
2563 - 2564 ประเมินความดีเด่น ความคงตัวและความสม่ าเสมอ 

ของลักษณะประจ าพันธุ์ 
 

   
 หน้าวัวใบพันธุ์สยามประทีบ  



 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย หน้าวัวใบพันธุ์สยามประทีบ ชื่อวิทยาศาสตร์ Anthurium ‘Siam Pratheeep’ 

วงศ์ Araceae พืชล้มลุก ไม้ประดับ  
 
ราก ระบบรากแบบกึ่งอากาศ  
 
ล าต้น เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 100 เซนติเมตร พุ่มสูงประมาณ 66 เซนติเมตร ล าต้นอายุ

ประมาณ 6 เดือนจากการช า (ชั่วที่ 10) สูงประมาณ 7.5 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง
โคนต้น 2.5 เซนติเมตร บริเวณปลายยอดสีชมพูอ่อน (ประมาณ RHSCC# 37A)  

 
ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปคล้ายหัวใจ ใบอ่อนใบที่ 3 จากยอด (นับเฉพาะใบที่กว้างกว่า 2.0 

เซนติเมตร) กว้าง 31.5 เซนติเมตร ยาว 50.6 เซนติเมตร ความยาวจากร่องใบถึงปลายใบ
ประมาณ 41.5 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบรูปหัวใจ ขอบใบเรียบ สีพ้ืนใบสีเขียว
เข้ม (ประมาณ RHSCC# 139A) มีรอยประหรือปื้นสีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 
150B) กระจายทั่วแผ่นใบ แผ่นใบด้านล่างลักษณะสีเช่นเดียวกับด้านบนใบแต่มีสีที่อ่อน
กว่า เส้นใบนูนชัดเจน ทั้งด้านบนและด้านล่างแผ่นใบ พ้ืนผิวด้านบนแผ่นใบมีลักษณะเป็น
ก ามะหยี่ ก้านใบกว้างประมาณ 0.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 42 เซนติเมตร สีเขียวอ่อน 
(ประมาณ RHSCC# 144C) และมีสีด่างเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 150B) ใบแก ่
กว้าง 36 เซนติเมตร ยาว 61 เซนติเมตร ความยาวจากร่องใบถึงปลายใบประมาณ 46 
เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบรูปหัวใจ ขอบใบเรียบ สีพ้ืนใบสีเขียวเข้ม (ประมาณ 
RHSCC# 139A) มีรอยประหรือปื้นสีเหลืองอ่อน (ประมาณ RHSCC# 4D) กระจายทั่ว
แผ่นใบ แผ่นใบด้านล่างลักษณะสีเช่นเดียวกับด้านบนใบแต่มีสีที่อ่อนกว่า เส้นใบนูน
ชัดเจน ทั้งด้านบนและด้านล่างแผ่นใบ พ้ืนผิวด้านบนแผ่นใบมีลักษณะเป็นก ามะหยี่  
ก้านใบกว้างประมาณ 0.7 เซนติเมตร ยาวประมาณ 57 เซนติเมตร สีเขียวอ่อน (ประมาณ 
RHSCC# 144C) และมีสีด่างเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 150B) 

 
ดอก/ชอ่ดอก ช่อดอกแบบช่อเชิงลดมีกาบ มีกาบซึ่งเป็นใบประดับสีเขียวเข้มและมีด่างสีเหลืองอ่อน 

ก้านช่อดอกสีเขียวและมีสีด่างเขียวอ่อน ช่อดอกมีลักษณะเป็นแท่งกลม สีน้ าตาล ละออง
เกสรสีเหลือง 

 
หมายเหตุ: เทียบสีด้วย The 6th Edition Royal Horticultural Society Color Chart 2019 (RHSCC) 
  



 

 
ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของหน้าวัวใบพันธุ์สยามประทีบ 

ก ทรงต้น  ข ยอดและก้านใบ  ค ลักษณะโคนใบและเส้นกลางใบ  ง ใบอ่อน  จ ใบแก่    
 

หน้าวัวใบพันธุ์สยามประทีบ 
 

ก ข 

ง จ 

ค 



ดาวเรืองพันธุ ์108 ดีฟโกลด ์
(Tagetes erecta ‘108 Deepgold’) 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล บริษัท ซีเค สยาม มาริโกลด์ ซีดส์ จ ากัด 
ที่อยู ่ 245 หมู่ 7 ซอย 7 ต าบลดอนเปา อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 
โทรศัพท์ 089-812-9813 และ 096-691-1160 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

ดาวเรืองพันธุ์ 108 ดีฟโกลด์ เป็นลูกผสมเดี่ยว โดยเมื่อปี พ.ศ. 2541-2552 รวบรวม
ดาวเรืองพันธุ์พื้นบ้านจากจังหวัดเชียงราย  ซึ่งมีลักษณะดอกขนาด 6–10 เซนติเมตร ดอกกลีบละเอียด 
เป็นสีทองเข้ม เพื่อน ามาสกัดเป็นสายพันธุ์แม่  น ามาปลูกที่ต าบลดอนเปา อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยผสมตัวเอง (selfing) แล้วคัดพันธุ์ได้ต้นที่มีลักษณะเด่น คือ มีกลีบดอกละเอียด แล้วผสมตัวเองแทรก
ผสมในกลุ่มพ่ีน้อง (full sibling) (เมื่อต้นเริ่มอ่อนแอ) อีก 5 รอบ จนคัดสายพันธุ์แท้ที่ให้ลูกผสมมีผลผลิต
สูงเมื่อ top cross แล้วตั้งรหัสสายพันธุ์เป็น CK หมายเลขต่าง ๆ จ านวน 19 เบอร์ คือ CK001-CK019 
ส่วนสายพันธุ์พ่อถูกสกัดพันธุ์จากดาวเรืองพันธุ์พื้นบ้านที่มีลักษณะดีในแปลง คือ มีดอกสีทองเข้มกลีบชั้น
เดียว โดยน าต้นที่คัดเลือกได้มาผสมตัวเองแทรกสลับผสมในกลุ่มพี่น้อง (เมื่อต้นเริ่มอ่อนแอ)  อีก 5 รอบ 
แล้วคัดพันธุ์จนได้สายพันธุ์แท้ที่มีลักษณะเด่นคือให้ลูกผสมผลผลิตสูงเมื่อ top cross กับประชากรที่ใช้
สกัดสายพันธุ์แม่ ตั้งรหัสสายพันธุ์เป็น  PT หมายเลขต่าง ๆ จ านวน 15 เบอร์ คือ PT001-PT015 จากนั้น
ปีพ.ศ. 2553-2554 สร้างลูกผสมเดี่ยว ได้จ านวน 285 คู่ และปลูกทดสอบพบว่าคู่ผสม CK012× PT007
ให้ลูกผสมเดี่ยวที่มีลักษณะเหมาะส าหรับการใช้เป็นไม้ตัดดอก โดยมีเอกลักษณ์คือ ดอกแรกที่บาน  ช่อ
ดอกอยู่ในทรงพุ่ม (ทั่วไปจะบานนอกทรงพุ่ม)  ในปีพ.ศ. 2555-2556 ผสมคู่ผสมดังกล่าวซ้ าและปลูก
ประเมินความคงตัวของลักษณะประจ าพันธุ์ในประชากรขนาด 500 ต้นและปีพ.ศ. 2558 -2564 ปลูก
ทดสอบในแปลงเกษตรกรจ านวน 20 แปลง เพื่อประเมินความคงตัวของลักษณะประจ าพันธุ์และการ
ยอมรับของเกษตรกรและตลาดเมื่อเผยแพร่พันธุ์ให้เกษตรกรปลูก ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างดี จึงน ามา
ขอขึ้นทะเบียนชื่อพันธุ์ 
  



แผนผังการปรับปรุงพันธุ์ 
 

ปีพ.ศ. การด าเนินการ สถานที ่
2541-2552      คัดพันธุ์ดาวเรืองพันธุ์พ้ืนบ้านจากจังหวัดเชียงราย มาปลูกและผสม

ตัวเองสลับกับผสมในกลุ่มพ่ีน้อง จนคัดเลือกสายพันธุ์แท้ได้สายพันธุ์
แม่ CK 19 หมายเลขและสายพันธุ์พ่อ PT 15 หมายเลข 

 

ต าบลดอนเปา
อ าเภอแม่วาง
จังหวัดเชียงใหม่ 

2553-2554      ผสมข้ามระหว่างกลุ่มสายพันธุ์แม่กับกลุ่มสายพันธุ์พ่อ 
แล้วคัดเลือกพบว่า CK012 × PT007 ให้ลูกผสมเดี่ยว 

ที่มีลักษณะเหมาะส าหรับการใช้เป็นไม้ตัดดอก 
 

2555-2556        ผสม CK012 × PT007 ซ้ า แล้วปลูกประเมินความคงตัวของลักษณะ
ประจ าพันธุ์ในประชากรขนาด 500 ต้น 

 
2558-2560     ปลูกทดลอบในแปลงเกษตรกรจ านวน 20 แปลง  

เพ่ือประเมินความคงตัวของลักษณะประจ าพันธุ์และการยอมรับของ
เกษตรกรและตลาด 

แปลงเกษตรกรใน
จังหวัดขอนแก่น 
ก าแพงเพชร 
เพชรบูรณ์ 
เชียงใหม่ 
นครราชสีมา 

 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ดาวเรืองพันธุ์ 108 ดีฟโกลด์ ชื่อวิทยาศาสตร์ Tagetes erecta ‘108 Deepgold’ 

ไม้ล้มลุก ไม้ดอกไม้ประดับ 
 
ราก ระบบรากแก้วและเกิดรากพิเศษบริเวณล าต้น 
 
ล าต้น ในช่วงฤดูฝนต้นสูง 130-155 เซนติเมตร ทรงพุ่มกว้าง 80-90 เซนติเมตร ฤดูร้อนต้น

สูง 100-110 เซนติเมตร ทรงพุ่มกว้าง 50-60 เซนติเมตร ในช่วงฤดูหนาวล าต้นสีเขียว 
มีสีม่วงเล็กน้อย 

 
ใบ ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงตรงข้ามกัน ใบย่อยรูปรีถึงรูปใบหอก กว้าง 8-9.5 

เซนติเมตร ยาว 15-18 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบแคบ ขอบใบจักฟันเลื่อย ผิวใบ
ด้านบนสีเขียวเข้ม 

 
ดอก/ชอดอก ช่อดอกแบบช่อกระจุกแน่น ออกที่ปลายกิ่ง ดอกบานเต็มที่กว้าง 8-10 เซนติเมตร วงกลีบ

เลี้ยงสีเขียว ฐานดอกกว้าง 2.4 เซนติเมตร ยาว 2.8  เซนติเมตร ดอกย่อยเป็นดอกสมบูรณ์เพศ 



จ านวนกลีบดอกประมาณ 540 กลีบมี 2 แบบ คือ ดอกย่อยชั้นในรูปหลอด ดอกย่อยชั้นนอก
รูปลิ้น กลีบดอกกว้าง 1.3 เซนติเมตร ยาว 2.7 เซนติเมตร กลีบดอกสีเหลืองเข้ม ปลายยอด
เกสรเพศเมียแยกเป็น 2 แฉก ก้านช่อดอกยาว 11 เซนติเมตร 

 
ผล/เมล็ด ผลแบบผลแห้งเมล็ดอ่อนสีด า มีลักษณะเรียวยาว มีหางเมล็ดเป็นสีขาว ยาวประมาณ 1.5 

เซนติเมตร 
 
ลักษณะอ่ืนๆ         1. อายุตั้งแต่ปลูกโดยใช้เมล็ดถึงออกดอก 50 วัน-ในช่วงฤดูหนาว และ 55-60 วัน-ในช่วงฤดู

ร้อน-ฤดูฝน 
2. ในช่วงฤดูร้อน-ฤดูฝนผลผลิต 90 ดอก/ต้น จากระยะเวลาเก็บเก่ียว 55-60 วัน 

  



 

 

 

 
 
ภาพ    ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของดาวเรืองพันธุ์ 108 ดีฟโกลด์ 

ก ราก  ข ล าต้น  ค ใบ  ง ดอกบานเต็มที ่ จ กลีบดอก  ฉ เมล็ด 
 

ดาวเรืองพันธุ์ 108 ดีฟโกลด์  

ก ข 

ค ง 

จ ฉ 



ดาวเรืองพันธุ ์ลิซ่า ดฟีโกลด์ 
(Tagetes erecta ‘Lisa Deepgold’) 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล บริษัท ซีเค สยาม มาริโกลด์ ซีดส์ จ ากัด 
ที่อยู ่ 245 หมู่ 7 ซอย 7 ต าบลดอนเปา อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 
โทรศัพท์ 089-812-9813 และ 096-691-1160 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

ดาวเรืองพันธุ ์ลิซ่า ดีฟโกลด์ เป็นลูกผสมเดี ่ยว ที ่สายพันธุ ์แม่ถูกปรับปรุงพันธุ ์จาก
ดาวเรืองพันธุ์พื้นบ้านที่คัดเลือกจากจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 -2552 ได้ลักษณะดอกกลีบใหญ่ 
เป็นสีเหลืองสว่างดอกขนาด 6-10 เซนติเมตร โดยผสมตัวเอง (selfing) แล้วคัดพันธุ์ได้ต้นที่มีลักษณะเด่น
ที่แตกต่างกันหลายต้นแล้วผสมตัวเองแทรกผสมในกลุ่มพี่น้อง  (full sibling) (เมื่อต้นเริ่มอ่อนแอ) อีก 5 
รอบ จนคัดสายพันธุ์แท้ที่ให้ลูกผสมมีผลผลิตสูงเมื่อ  top cross ด้วยประชากรที่ใช้สกัดสายพันธุ์พ่อ แล้ว
ตั้งรหัสสายพันธุ์เป็น CL หมายเลขต่าง ๆ จ านวน 12 เบอร์ คือ CL001-CL012 ส่วนสายพันธุ์พ่อถูกสกัด
จากต้นที่มีลักษณะดีในแปลงพื้นบ้าน คือ มีดอกสีทองเข้มกลีบชั้นเดียว โดยน าต้นที่คัดเลือกได้มาผสม
ตัวเองแทรกผสมในกลุ่มพี่น้อง (เมื่อต้นเริ่มอ่อนแอ)  อีก 5 รอบ แล้วคัดพันธุ์จนได้สายพันธุ์แท้ที่มีลักษณะ
เด่นคือให้ลูกผสมผลผลิตสูงเมื่อ top cross กับประชากรที่ใช้สกัดสายพันธุ์แม่ ตั้งรหัสสายพันธุ์เป็น PN 
หมายเลขต่าง ๆ จ านวน 25 เบอร์ คือ PN001-PN025 ในปี พ.ศ. 2553-2556 สร้างลูกผสมเดี่ยว ได้
จ านวน 300 คู่ และปลูกทดสอบพบว่าคู่ผสม CL005× PN003 ให้ลูกผสมเดี่ยวที่มีลักษณะเหมาะส าหรับ
การใช้เป็นไม้ตัดดอก โดยมีเอกลักษณ์คือ ดอกสวย ดอกไม่ดกมาก และดอกสม่ าเสมอเหมาะแก่การท าไม้
ตัดดอกและไม้กระถางจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างดีจากเกษตรกรเมื่อจ าหน่ายเมล็ดเผยแพร่พันธุ ์ให้
เกษตรกรปลูกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 พบว่าพันธุ์นี้ได้รับความนิยมจากเกษตรกรผู้ปลูกดาวเรืองตัดดอกเป็น
อย่างแพร่หลาย สามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยจนถึงปัจจุบันจึงน ามาขอขึ้นทะเบียนชื่อพันธุ์   
  



แผนผังการปรับปรุงพันธุ์ 
 

ปีพ.ศ. การด าเนินการ สถานที ่
2541-2552      คัดพันธุ์ดาวเรืองพันธุ์พ้ืนบ้านจากจังหวัดเชียงราย มาปลูกและผสม

ตัวเองสลับกับผสมในกลุ่มพ่ีน้อง จนคัดเลือกสายพันธุ์แท้ได้สายพันธุ์
แม่ CL 12 หมายเลขและสายพันธุ์พ่อ PN 25 หมายเลข 

 

ต าบลดอนเปา
อ าเภอแม่วาง
จังหวัดเชียงใหม่ 

2553-2554      ผสมข้ามระหว่างกลุ่มสายพันธุ์แม่กับกลุ่มสายพันธุ์พ่อ 
แล้วคัดเลือกพบว่า CL005 × PN003 ให้ลูกผสมเดี่ยว 

ที่มีลักษณะเหมาะส าหรับการใช้เป็นไม้ตัดดอก 
 

2555-2556        ผสม CL005× PN003 ซ้ า แล้วปลูกประเมินความคงตัวของลักษณะ
ประจ าพันธุ์ในประชากรขนาด 1,000 ต้น 

 
2558-2562     ปลูกทดลอบในแปลงเกษตรกรจ านวน 20 แปลง  

เพ่ือประเมินความคงตัวของลักษณะประจ าพันธุ์และการยอมรับของ
เกษตรกรและตลาด 

แปลงเกษตรกรใน
จังหวัด จันทบุรี
ขอนแก่น 
ก าแพงเพชร 
เพชรบูรณ์ 
เชียงใหม่ 
นครราชสีมา 

 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ดาวเรืองพันธุ์ ลิซ่า ดีฟโกลด์ ชื่อวิทยาศาสตร์ Tagetes erecta ‘Lisa Deepgold’ 

ไม้ล้มลุก ไม้ดอกไม้ประดับ 
 
ราก ระบบรากแก้วและเกิดรากพิเศษบริเวณล าต้น 
 
ล าต้น ในช่วงฤดูฝนต้นสูง 130 -140 เซนติเมตร ทรงพุ่มกว้าง 50 -65 เซนติเมตร ฤดูร้อน  

ต้นสูง 50-60 เซนติเมตร ทรงพุ่มกว้าง 50-60 เซนติเมตร ในช่วงฤดูหนาวล าต้นสีเขียว 
มีสีม่วงเล็กน้อย 

 
ใบ ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงตรงข้ามกัน ใบย่อยรูปรีถึงรูปใบหอก  กว้าง 6-7 

เซนติเมตร ยาว 8-10เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบแคบ ขอบใบจักฟันเลื่อย ผิวใบ
ด้านบนสีเขียวเข้ม 

 



ดอก/ชอดอก ช่อดอกแบบช่อกระจุกแน่น ออกที่ปลายกิ่ง ดอกบานเต็มที่กว้าง 8-9 เซนติเมตร วงกลีบเลี้ยง
สีเขียว ฐานดอกกว้าง 2 เซนติเมตร ยาว 2  เซนติเมตร ดอกย่อยเป็นดอกสมบูรณ์เพศ จ านวน
กลีบดอกประมาณ 294 กลีบ มี 2 แบบ คือ ดอกย่อยชั้นในรูปหลอด ดอกย่อยชั้นนอกรูปลิ้น
กลีบดอกกว้าง 1.3 เซนติเมตร ยาว 2.5 เซนติเมตร กลีบดอกสเีหลืองเข้ม ปลายยอดเกสรเพศ
เมียแยกเป็น 2 แฉก ก้านช่อดอกยาว 7 เซนติเมตร 

 
ผล/เมล็ด ผลแบบผลแห้งเมล็ดอ่อนสีด า มีลักษณะเรียวยาว มีหางเมล็ดเป็นสีขาว ยาวประมาณ 1.5 

เซนติเมตร 
 
ลักษณะอ่ืนๆ         1. อายุตั้งแต่ปลูกโดยใช้เมล็ดถึงออกดอก 50 วัน-ในช่วงฤดูหนาว และ 55-65 วัน-ในช่วงฤดู

ร้อน-ฤดูฝน 
2. ในช่วงฤดูร้อน-ฤดูฝนผลผลิต 75-80 ดอก/ต้น จากระยะเวลาเก็บเกี่ยว 55-65 วัน  
  



 

 

 

 
ภาพ    ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของดาวเรืองพันธุ์ ลิซ่า ดีฟโกลด์ 

ก ราก  ข ล าต้น  ค ใบ  ง ดอกบานเต็มที ่ จ กลีบดอก  ฉ เมล็ด 
 

ดาวเรืองพันธุ์ ลิซ่า ดีฟโกลด์  

ก ข 

ค ง 

จ ฉ 



 

ดาวเรืองพันธุ ์ลิซ่า เยลโลว ์
(Tagetes erecta ‘Lisa Yellow’) 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล บริษัท ซีเค สยาม มาริโกลด์ ซีดส์ จ ากัด 
ที่อยู ่ 245 หมู่ 7 ซอย 7 ต าบลดอนเปา อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 
โทรศัพท์ 089-812-9813 และ 096-691-1160 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

ดาวเรืองพันธุ ์ล ิซ ่า  เยลโลว์เป็นลูกผสมเดี ่ยว  ที ่สายพันธุ ์แม่ถูกปรับปรุงพันธุ ์จาก
ดาวเรืองพันธุ์พื้นบ้านที่คัดเลือกจากจังหวัดเชียงใหม่  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541-2552 ได้ลักษณะดอกกลีบใหญ่ 
เป็นสีเหลืองสว่างดอกขนาด 6-10 เซนติเมตร โดยผสมตัวเอง (selfing) แล้วคัดพันธุ์ได้ต้นที่มีลักษณะเด่น
ที่แตกต่างกันหลายต้นแล้วผสมตัวเองแทรกผสมในกลุ่มพี่น้อง  (full sibling) (เมื่อต้นเริ่มอ่อนแอ) อีก 5 
รอบจนคัดสายพันธุ์แท้ที่ให้ลูกผสมมีผลผลิตสูงเมื่อ  top cross ด้วยประชากรที่ใช้สกัดสายพันธุ์พ่อ แล้ว
ตั้งรหัสสายพันธุ์เป็น CL หมายเลขต่าง ๆ จ านวน 12 เบอร์ คือ CL001-CL012 ส่วนสายพันธุ์พ่อถูกสกัด
จากต้นที่มีลักษณะดีในแปลงพื้นบ้าน คือ มีดอกสีเหลืองสว่างกลีบชั้นเดี ยว โดยน าต้นที่คัดเลือกได้มาผสม
ตัวเองแทรกผสมในกลุ่มพี่น้อง (เมื่อต้นเริ่มอ่อนแอ)  อีก 5 รอบ แล้วคัดพันธุ์จนได้สายพันธุ์แท้ที่มีลักษณะ
เด่นคือให้ลูกผสมผลผลิตสูงเมื่อ top cross กับประชากรที่ใช้สกัดสายพันธุ์แม่ ตั้งรหัสสายพันธุ์เป็น  YU
หมายเลขต่าง ๆ จ านวน 10 เบอร์คือ YU001-YU005 ในปี พ.ศ. 2553 -2556 สร้างลูกผสมเดี่ยว ได้
จ านวน 120คู่ และปลูกทดสอบพบว่าคู่ผสม CL005×YU005 ให้ลูกผสมเดี่ยวที่มีลักษณะเหมาะส าหรับ
การใช้เป็นไม้ตัดดอก โดยมีเอกลักษณ์คือ ดอกสวย  ดอกไม่ดกมาก ดอกสม่ าเสมอและต้นสูงปานกลาง
เหมาะแก่การท าไม้ตัดดอกและไม้กระถางจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างดีจากเกษตรกรเมื่อจ าหน่ายเมล็ด
เผยแพร่พันธุ ์ให้เกษตรกรปลูกตั ้งแต่ปี พ.ศ.  2562 พบว่าพันธุ ์นี ้ได้ร ับความนิยมจากเกษตรกรผู ้ปลูก
ดาวเรืองตัดดอกเป็นอย่างแพร่หลาย สามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยจนถึงปัจจุบันจึงน ามาขอ
ขึ้นทะเบียนชื่อพันธุ์  
  



แผนผังการปรับปรุงพันธุ์ 
 

ปีพ.ศ. การด าเนินการ สถานที ่
2541-2552      คัดพันธุ์ดาวเรืองพันธุ์พ้ืนบ้านจากจังหวัดเชียงราย มาปลูกและผสม

ตัวเองสลับกับผสมในกลุ่มพ่ีน้อง จนคัดเลือกสายพันธุ์แท้ได้สายพันธุ์
แม่ CL 12หมายเลขและสายพันธุ์พ่อ YU 10 หมายเลข 

 

ต าบลดอนเปา
อ าเภอแม่วาง
จังหวัดเชียงใหม่ 

2553-2554      ผสมข้ามระหว่างกลุ่มสายพันธุ์แม่กับกลุ่มสายพันธุ์พ่อ 
แล้วคัดเลือกพบว่า CL005×YU005 ให้ลูกผสมเดี่ยว 

ที่มีลักษณะเหมาะส าหรับการใช้เป็นไม้ตัดดอก 
 

2555-2556        ผสม CL005×YU005 ซ้ า แล้วปลูกประเมินความคงตัวของลักษณะ
ประจ าพันธุ์ในประชากรขนาด 1,000 ต้น 

 
2558-2562     ปลูกทดลอบในแปลงเกษตรกรจ านวน 20 แปลง  

เพ่ือประเมินความคงตัวของลักษณะประจ าพันธุ์และการยอมรับของ
เกษตรกรและตลาด 

แปลงเกษตรกรใน
จังหวัด  
ก าแพงเพชร 
เพชรบูรณ์ 
เชียงใหม่ 
นครราชสีมา 
ขอบนแก่น 
จันทบุรี 

 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ดาวเรืองพันธุ์ ลิซ่า เยลโลว์ ชื่อวิทยาศาสตร์ Tagetes erecta ‘Lisa Yellow’ 

ไม้ล้มลุก ไม้ดอกไม้ประดับ 
 
ราก ระบบรากแก้วและเกิดรากพิเศษบริเวณล าต้น 
 
ล าต้น ในช่วงฤดูฝนต้นสูง 135-145 เซนติเมตร ทรงพุ่มกว้าง 60-70 เซนติเมตร ฤดูร้อนต้น

สูง 55-60 เซนติเมตร ทรงพุ่มกว้าง 50 -60 เซนติเมตร ในช่วงฤดูหนาวล าต้นสีเขียว  
มีสีม่วงเล็กน้อย 

 
ใบ ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงตรงข้ามกัน ใบย่อยรูปรีถึงรูปใบหอก  กว้าง 6-7 

เซนติเมตร ยาว 9-11 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบแคบ ขอบใบจักฟันเลื่อย ผิวใบ
ด้านบนสีเขียวเข้ม 

 



ดอก/ชอดอก ช่อดอกแบบช่อกระจุกแน่น ออกที่ปลายกิ่ง ดอกบานเต็มที่กว้าง 8-9 เซนติเมตร วงกลีบเลี้ยง
สีเขียว ฐานดอกกว้าง 1.8 เซนติเมตร ยาว 2.0 เซนติเมตร ดอกย่อยเป็นดอกสมบูรณ์เพศ 
จ านวนกลีบดอกประมาณ 292 กลีบ มี 2 แบบ คือ ดอกย่อยชั้นในรูปหลอด ดอกย่อยชั้นนอก
รูปลิ้นกลีบดอกกว้าง 1.0 เซนติเมตร ยาว 3.2 เซนติเมตร กลีบดอกสีเหลืองเข้ม ปลายยอด
เกสรเพศเมียแยกเป็น 2 แฉก ก้านช่อดอกยาว 7 เซนติเมตร 

 
ผล/เมล็ด ผลแบบผลแห้งเมล็ดอ่อนสีด า มีลักษณะเรียวยาว มีหางเมล็ดเป็นสีขาว ยาวประมาณ 1.5 

เซนติเมตร 
 
ลักษณะอ่ืนๆ        1.อายุตั้งแต่ปลูกโดยใช้เมล็ดถึงออกดอก 50-55 วัน-ในช่วงฤดูหนาว และ 65-70 วัน-ในช่วงฤดู

ร้อน-ฤดูฝน  
2. ในช่วงฤดูร้อน-ฤดูฝนผลผลิต 80 ดอก/ต้น จากระยะเวลาเก็บเก่ียว 65-70 วัน   



 

 

 

 
 
ภาพ    ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของดาวเรืองพันธุ์ ลิซ่า เยลโลว์ 

ก ราก  ข ล าต้น  ค ใบ  ง ดอกบานเต็มที ่ จ กลีบดอก  ฉ เมล็ด 
 

ดาวเรืองพันธุ์ ลิซ่า เยลโลว์ 

ก ข 

ค ง 

จ ฉ 


