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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง  โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุพ์ืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ฃ 

  ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกหนังสือ
รับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กำหนดขั้นตอนการออก
หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน โดยให้กรมวิชาการเกษตร ดำเนินการตรวจสอบลักษณะประจำพันธุ์เบื้องต้น
ของพืชท่ียื่นคำขอ นำปิดประกาศท่ีกรมวิชาการเกษตร และท่ีในเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร เพื่อให้บุคคล
ท่ัวไปได้มีโอกาสทักท้วงภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันปิดประกาศ นั้น 

  บัดนี้ ได้มีผู้มายื่นคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช 
พ.ศ. ๒๕๑๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน ๖ พันธุ์ ให้เป็นพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ ดังนี้ 
 ๑. พุทธรักษาพันธุ์พฤกษ์เงิน 1 (Canna indica ‘Phruknguen 1’) 
 ๒. อะโวคาโดพันธุ์พบพระ 08 (Persea americana ‘Phop Phra 08’) 
 ๓. อะโวคาโดพันธุ์ชมภูสยาม (Persea americana ‘Chompoo Siam’) 
 ๔. อ้อยพันธุ์เกษตรไทย 1 (Saccharum officinarum ‘Kasetthai 1’) 
 ๕. อ้อยพันธุ์เกษตรไทย 2 (Saccharum officinarum ‘Kasetthai 2’) 
 ๖. ส้มโอพันธุ์ชมภูผาเมือง (Citrus maxima ‘Chombhu Bhamuang’) 

 กรมวิชาการเกษตรได้ตรวจสอบลักษณะประจำพันธุ์เบื้องต้นของพืชดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอประกาศลักษณะประจำพันธุ์เบื้องต้นของพันธุ์พืชดังกล่าวให้ทราบโดยท่ัวกัน ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ และหากมีผู้ใดประสงค์จะทักท้วงหรือมีข้อพิสูจน์ ว่าการยื่นคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืช
ขึ้นทะเบียนฯ ดังกล่าวเป็นไปโดยมิชอบ ให้แจ้งท่ีกลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร 
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๔๐ ๗๒๑๔ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันปิดประกาศเป็นต้นไป   

  ประกาศ  ณ  วันท่ี         ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 



พุทธรักษาพันธุ์พฤกษ์เงิน 1  
(Canna indica ‘Phruknguen 1’) 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล      นายสมชาย พฤกษ์เงิน 
ที่อยู่    169/43 หมู่ที่ 5 ถนนสวนผัก 32 ต าบลมหาสวัสดิ์ อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 
เบอร์โทร      0819880756 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 พุทธรักษาพันธุ์พฤกษ์เงิน 1 เป็นพันธุ์ที่ได้จากการผสมระหว่างพุทธรักษา ไม่ทราบชื่อพันธุ์ที่มี
ใบลาย ดอกสีชมพู เป็นพันธุ์แม่ กับพุทธรักษาแคระไม่ทราบชื่อพันธุ์  ที่มีใบสีเขียว เป็นพันธุ์พ่อ เมื่อปี พ.ศ.
2564 นายสมชาย พฤกษ์เงิน เกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ได้ผสมพันธุ์พุทธรักษาไม่ทราบพันธุ์  เป็นพันธุ์แม่ กับ
พุทธรักษาแคระไม่ทราบชื่อพันธุ์ เป็นพันธุ์พ่อ เมื่อติดผลและเมล็ดจึงน าเมล็ดมาเพาะจ านวน 8 เมล็ด ในปี 
พ.ศ. 2564 ต้นพุทธรักษาที่ปลูกไว้ออกดอกครั้งแรก พบว่ามีอยู่ 1 ต้นที่มีลักษณะสวยงามและแตกต่างจาก
พันธุ์อ่ืน คือ ใบสีพื้นสีเขียว มีลายตามเส้นใบย่อยสีเหลือง และเป็นพุทธรักษาแคระจึงได้ขยายพันธุ์เพ่ิมเติมด้วย
วิธีการแยกหน่อได้จ านวน 10 ต้น จนกระท่ังปี พ.ศ. 2565 พบว่าพันธุ์ดังกล่าวมีความสม่ าเสมอและความคงตัว
ของพันธุ์จึงได้ตั้งชื่อพันธุ์ว่า พฤกษ์เงิน 1 ตามชื่อของนักปรับปรุงพันธุ์  
 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ์ 
ปี พ.ศ. การด าเนินการ สถานที ่

2564  พุทธรักษาไม่ทราบชื่อพันธุ์ x พุทธรักษาแคระไม่ทราบชื่อพันธุ์ สวน ต าบลมหา
สวัสดิ์ อ าเภอบาง

กรวย จังหวัด
นนทบุรี 

  
 น าเมล็ดมาเพาะจ านวน 8 เมล็ด 

   
 ต้นพุทธรักษาออกดอกครั้งแรก 
        คดัเลอืกตน้ทีม่ีความสวยงาม 
 แยกหน่อได้จ านวน 10 ต้น  

ทดสอบสม่ าเสมอและความคงตัว 
   

2565 พุทธรักษาพันธุ์พฤกษ์เงิน 1 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด ชื่อไทย พุทธรักษาพันธุ์พฤกษ์เงิน 1 ชื่อวิทยาศาสตร์ Canna indica ‘Phruknguen 1’  

ชื่อวงศ์ Cannaceae ไม้ดอกไม้ประดับ   
 
ราก ระบบรากฝอย 
 
ล าต้น ล าต้นแท้อยู่ใต้ดิน เป็นล าต้นสะสมอาหาร (เหง้า) กว้าง 2-3 เซนติเมตร สีขาว 



 
ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ กว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ 

แผ่นใบสีพื้นสีเขียว และมีลายเป็นเส้นตามใบย่อยสีเหลือง ก้านใบสีเขียว 
 
ดอก/ช่อดอก ดอกออกเป็นช่อ มีจ านวนดอก 20 ดอกต่อช่อ กลีบเลี้ยง 3 กลีบ กลีบดอก 3 กลีบ อยู่ที่โคน 

เกสรเพศผู้คล้ายกลีบดอก สีพื้นชมพู โคนสีเทาชมพู เกสรเพศเมีย 1 อัน รังไข่ใต้วงกลีบ 
 
ผล/เมล็ด ผลแบบแคปซูล กว้าง 2 เซนติเมตร ยาว 3 เซนติเมตร สีเขียว เมื่อผลแห้งจะแตก ภายในมี

เมล็ดรูปกลมจ านวนมากสีด า 
 

 
ภาพที่ 1 ลักษณะทางพฤษศาสตร์ของพุทธรักษาพันธุ์แม่ 
 

  

ภาพที่ 2 ลักษณะทางพฤษศาสตร์ของพุทธรักษาพันธุ์พฤกษ์เงิน 1 
ก  ต้น  ข ใบ  ค  ช่อดอกและดอก 
 

พุทธรักษาพันธุ์พฤกษ์เงิน 1 

ก ข ค 



อะโวคาโดพันธุพบพระ 08 
Persea americana ‘Phop Phra 08’ 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล      นายวรเชษฐ์ วังพลากร 
ที่อยู่    หมู่ที่ 13 ต าบลคีรีราษฎร์ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160 
เบอร์โทร      081-950-5574 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 อะโวคาโดพันธุ์พบพระ 08 ได้จากการเพาะเมล็ดอะโวคาโดไม่ทราบพันธุ์ โดยนายวรเชษฐ์  
วังพลากร ได้คัดเลือกต้นพันธุ์อะโวคาโดที่เกิดจากการเพาะเมล็ด ที่สวนนายรุ่ง บุญรอด เกษตรกร บ้านรวม
ไทยพัฒนาที่ 8 ต าบลรวมไทยพัฒนา อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก น าพันธุ์ดังกล่าวมาเสียบยอดกับต้นตอ 
พันธุ์พ้ืนเมือง และเสียบยอดกับต้นตอที่เพาะจากเมล็ดในถุงเพาะช า ในช่วงประมาณเดือนเมษายน  ปี พ.ศ. 
2555 จากนั้นได้สังเกตการเจริญเติบโตของการเสียบยอดทั้ง 2 แบบ ผลปรากฏว่า ต้นพันธุ์ที่เสียบยอดกับ 
ต้นตอพันธุ์พ้ืนเมืองเริ่มมีดอกในปลายเดือนมกราคม พ.ศ.  2556 และติดผลในปลายเดือนกุมภาพันธ์ในปี
เดียวกัน โดยติดผลจ านวน 20-30 ลูก และสามารถเก็บผลผลิตได้ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน พ.ศ.  2556  
โดยผลผลิตที่ได้มีน้ าหนักเฉลี่ย 250 กรัม ถึง 500 กรัมต่อลูก เมื่อสุกเปลือกมีการเปลี่ยนสี เนื้อสีเหลืองอ าพัน 
เนื้อเนียน เหนียวมัน แห้ง ไม่มีเสี้ยน ไม่มีจุดด า ผ่าทิ้งไว้ทั้งวันก็ไม่มีสีคล้ า โดยนับวันตั้งแต่ออกดอกจนถึงเก็บ
เกี่ยวใช้เวลาประมาณ 5 เดือน ล าต้นแข็งแรงเจริญเติบโตได้ดี ส่วนต้นพันธุ์ ที่เสียบกับต้นตอที่เพาะจาก เมล็ด
ในถุงเพาะช าเจริญเติบโตได้ดีแข็งแรงมีความสูงประมาณ 1 เมตร แต่ยังไม่ออกดอกและให้ผลผลิต โดยให้
ผลผลิตในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 ซึ่งผลผลิตที่ได้มีคุณลักษณะเช่นเดียวกับผลผลิตที่ได้จากต้นพันธุ์ที่
เสียบยอดกับต้นตอพันธุ์พ้ืนเมือง จากการสังเกตพบว่าต้นพันธุ์ที่ได้จากการเสียบยอดกับต้นตอพันธุ์พ้ืนเมืองที่
ปลูกไว้แล้วจะให้ผลผลิตภายใน 1 ปี ส่วนต้นพันธุ์ที่เสียบกับต้นตอที่เพาะจากเมล็ดในถุงเพาะนั้นจะให้ผลผลิต
ในปีที่ 2 จากนั้นจึงน ายอดจากต้นตอที่เสียบยอดกับต้นตอพันธุ์พ้ืนเมือง ที่ให้ผลผลิตแล้วนั้นมาขยายต่อใน
เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นที่ 2 เพ่ือติดตามผล โดยรุ่นที่ 2 ให้ผลผลิตในช่วงปลายเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งผลผลิตที่ได้นั้นยังคงมีลักษณะเหมือนรุ่นที่ 1 จากนั้นได้น ายอดพันธุ์ จากรุ่นที่ 2 
(ยอดพันธุ์จากการเสียบยอดท้ัง 2 แบบ) ไปขยายพันธุ์ต่อเป็นรุ่นที่ 3 ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยรุ่นที่ 3 
ให้ผลผลิตในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 ซึ่งผลผลิตที่ได้ยังมีลักษณะและคุณภาพคงที่เหมือนรุ่นที่ 1 และ 2 
จึงน ายอดพันธุ์จากรุ่นที่ 3 มาขยายต่อในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 เป็นรุ่นที่ 4 ให้ผลผลิตในปลายเดือน
พฤษภาคม 2560 ซึ่งผลผลิตที่ได้ยังมีลักษณะและคุณภาพคงที่เหมือนรุ่นที่ 1 2 และ 3 จากนั้นจึงน ายอดพันธุ์
รุ่นที่ 4 ไปขยายต่อเป็นรุ่นที่ 5 ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 โดยให้ผลผลิตในปลายเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 
ปรากฏว่าได้คุณลักษณะและคุณภาพต่าง เช่น กลิ่น สี เนื้อ ความเหนียวมันแห้ง รูปทรงภายน อก  
เหมือนผลผลิตในรุ่นที่ 1-4  จึงได้ตั้งชื่อพันธุ์ว่า “พบพระ 08” ความหมายคือ มีต้นก าเนิดอยู่ที่อ าเภอพบพระ 
บ้านรวมไทยพัฒนาที่ 8 
 
 
 
 



 
แผนผังการปรับปรุงพันธุ์ 

ปี พ.ศ. การด าเนินการ สถานที ่
2540 คัดเลือกต้นพันธุ์อะโวคาโดที่เกิดจากการเพาะเมล็ด บ้านรวมไทยพัฒนา ที่ 8 

ต าบลรวมไทยพัฒนา 
อ าเภอพบพระ จังหวัด

ตาก 

สวนวังพลากร อ าเภอพบ
พระ จังหวัดตาก 

 

  
2555 น ายอดพันธุ์อะโวคาโดมาต้นดังกล่าวมาเสียบยอดกับต้นตอพันธุ์

พ้ืนเมืองและเสียบยอดกับต้นตอที่เพาะจากเมล็ดในถุงเพาะช า 
  

2556 ออกดอกและติดผล ให้ผลผลิต พบว่ามีลักษณะ เนื้อสีเหลือง
อ าพัน เนื้อเนียน เหนียวมัน แห้ง ไม่มีเสี้ยน ไม่มีจุดด า 

  
2557-2561 ขยายพันธุ์และติดตามความสม่ าเสมอของพันธุ์ 

   
2565 อะโวคาโดพันธุ์พบพระ 08 

 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด ชื่อไทย อะโวคาโดพันธุ์พบพระ 08 ชื่อวิทยาศาสตร์ Persea americana ‘Phop Phra 08’ 

ชื่อวงศ์ Luaraceae ไม้ต้น ไม้ผล 
 
ล าต้น เจริญเติบโตเต็มที่สูงประมาณ 10-15 เมตร มีเปลือกหนา เป็นร่องเล็กน้อยรอบต้น มีกิ่งก้าน

แตกออกเป็นแขนงทรงพุ่มใหญ่ เป็นไม้เนื้อแข็งขนาดกลาง 
 
ใบ ใบเดี่ยว รูปรี กว้าง 8-12 เซนติเมตร ยาว 18-25 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบรูปลิ่ม 

ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ใบหนาแข็ง เส้นใบย่อยสีเหลือง ยอดอ่อนสีน้ าตาลแดง ก้านใบยาว 
5-8 เซนติเมตร 

 
ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ความยาว 2-5 เซนติเมตร จ านวนกลีบเลี้ยง 6 กลีบ ขนที่กลีบ

เลี้ยง จ านวนกลีบดอก 6 กลีบ สีเขียวอ่อน ก้านดอกยาวประมาณ 4-7 เซนติเมตร เป็นสาย
พันธุ์ชนิดบีผสมเองติดง่ายไม่ต้องอาศัยเรณูของพันธุ์อ่ืน ๆ เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียออก
ไล่เลี่ยกัน 

 
ผล/เมล็ด ผลเดี่ยว ยาว 10-17 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 10-16 เซนติเมตร ก้านผลยาว 12-15 

เซนติเมตร เปลือกผลสุก สีม่วงถึงม่วงเข้ม ผิวขรุขระ ความหนาเนื้อ 3-5 เซนติเมตร เนื้อสี
เหลือง รสมัน กลิ่นหอม เนื้อแห้ง ไม่ฉ่ าน้ า ไม่มีเสี้ยน น้ าหนักผล 200-500 กรัม เมล็ด กว้าง 
3-4 เซนติเมตร ยาว 4-6 เซนติเมตร สีน้ าตาล เปลือกขรุขระ 

 
ลักษณะอ่ืนๆ    เป็นพันธุ์เบา เริ่มออกดอกช่วงเดือนมกราคม เก็บเก่ียวพฤษภาคม-มิถุนายน ซึ่งเป็นช่วงที่ยังไม่

มีอะโวคาโดสายพันธุ์อ่ืน ๆ ออกสู่ท้องตลาด ต้นแข็งแรงเจริญเติบโตได้ดีเกือบทุกภาคของ



ประเทศ เมื่อสุกเปลือกมีการเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นม่วงจนถึงม่วงคล้ า ท าให้สังเกตความสุก
ได้ง่าย ลดปัญหาการตัดอะโวคาโดอ่อน รสชาติเหนียว มัน แห้ง ใกล้เคียงกับสายพันธุ์แฮส ซึ่ง
เป็นสายพันธุ์ยอดนิยม 

 

 

 

ภาพที่ 1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของอะโวคาโดพันธุ์พบพระ 08 
     ก ต้น  ข ใบ  ค ช่อดอก  ง ผล 

 

ก ข 

ค ง 



 

ภาพที่ 2 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของอะโวคาโดพันธุ์พบพระ 08 
     ก ผล  ข เนื้อ  ค-ง เมล็ด 
 

อะโวคาโดพันธุ์พบพระ 08 

ก ข 

ค ง 



อะโวคาโดพันธุ์ชมภูสยาม 
Persea americana ‘Chompoo Siam’ 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล      นายชุบ ฟื้นชมภู 
ที่อยู่    เลขที่ 68/2 ม. 10 ต. พญาเย็น อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา 30320 
เบอร์โทร      081-667-2703 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 เมื่อปี พ.ศ. 2550 นายชุบ ฟ้ืนชมภู เกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา ได้น าเมล็ดอะโวคาโด  
พันธุ์ รูเลห์ (Ruhle) จ านวน 10 เมล็ด ปลูกที่ บ้านเลขที่ 68/2 หมู่ 10 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
จนกระท่ัง พ.ศ. 2557 ต้นอะโวคาโดทั้ง 10 ต้นได้ออกดอกและติดผล สังเกตพบว่าอะโวคาโดต้นหนึ่งมีลักษณะ 
ผลรูปไข่ ยาวประมาณ 16.5 เซนติเมตร ผลกว้าง ประมาณ 11.5 เซนติเมตร สีของผิวสีเขียวปนเหลือง ผิวของ
ผลเรียบเป็นมัน เปลือกหนา และเหนียว เนื้อผลมีสีเหลืองอ่อนถึงเหลืองเข้ม เนื้อละเอียด มีเส้นใยน้อย และมี
กลิ่นหอมอ่อน เนื้อหนาประมาณ 2.7 เซนติเมตร น้ าหนักผลประมาณ 600-850 กรัม เมล็ดกว้างประมาณ 6 
เซนติเมตร ยาวประมาณ 7 เซนติเมตร จึงได้คัดเลือกและเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม และขยายพันธุ์ด้วยวิธีการทาบกิ่ง 
ติดตามความคงตัวต่อเนื่องและตั้งชื่อพันธุ์ว่า พันธุ์ชมภูสยาม (Chompoo Siam) 
 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ์ 
ปี พ.ศ. การด าเนินการ สถานที ่
2550 เพาะเมล็ดอะโวคาโด พันธุ์ รูเลห์ (Ruhle) จ านวน 10 เมล็ด อ.ปากช่อง  

จ.นครราชสีมา    
2557 ต้นออกดอกและติดผล สังเกตพบว่าอะโวคาโดต้นหนึ่งมีลักษณะ

แตกต่างจากพันธุ์อ่ืนที่เคยพบทั่วไป 
  

2557 คัดเลือกและขยายพันธุ์ ติดตามความสม่ าเสมอของพันธุ์ 
   

2557 อะโวคาโดพันธุ์ชมภูสยาม   
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด ชื่อไทย อะโวคาโดพันธุ์ชมภูสยาม ชื่อวิทยาศาสตร์ Persea americana ‘Chompoo 

Siam’ ชื่อวงศ์ Luaraceae ไม้ต้น ไมผ้ล 
 
ล าต้น ต้นโตเต็มที่ สูงประมาณ 6-20 เมตร เป็นไม้เนื้ออ่อน กิ่งเปราะ ต้นตรง ล าต้นอวบใหญ่ 

เปลือกล าต้นขรุขระ สีน้ าตาลอ่อน มีร่องตามยาวของก่ิง 
 



ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่ กว้าง 7.88 เซนติเมตร ยาว 13.92 เซนติเมตร ปลายใบแหลมขอบ
ใบเป็นคลื่น ด้านบนของแผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมัน ด้านล่างสีจางกว่า ใบจะอยู่หนาแน่นที่ส่วน
ปลายของก่ิง .ใบอ่อนสีเหลืองอมเขียว ก้านใบยาว 3.29 เซนติเมตร  

 
ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ยาว 20-30 เซนติเมตร ตรงปลายกิ่งมีดอกจ านวนมาก แต่ละดอก

มีขนาดเล็ก สีเขียวอมเหลือง ก้านชูดอกสั้น ดอกประกอบด้วยกลีบดอก และกลีบรองดอก  
 
ผล/เมล็ด ผลเดี่ยว รูปไข่ กว้าง 11.5 เซนติเมตร ยาว 16.5 เซนติเมตร เนื้อหนา 2.7 เซนติเมตร  

น้ าหนักผลประมาณ 600-850 กรัม ผิวสีเขียวปนเหลือง ผิวของผลเรียบเป็นมัน เปลือกหนา 
และเหนียว เนื้อผลจะมีสีเหลืองอ่อนถึงเหลืองเข้ม เมล็ดกว้าง 6 เซนติเมตร ยาว 7 
เซนติเมตร 

 
ลักษณะอ่ืนๆ    ในจังหวัดนครราชสีมา ที่อ าเภอปากช่อง จะเริ่มแทงช่อดอกข้ึนอยู่กับอุณหภูมิ เริ่มแทงช่อดอก 

กลางเดือนมกราคม ถึงช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ เป็นสายพันธุ์ชนิดเอ 
  



 

 

 

ภาพที่ 1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของอะโวคาโดพันธุ์ชมภูสยาม   
     ก-ข ต้น  ค ใบ  ง ช่อดอก  จ-ฉ ผล เนื้อ และเมล็ด 

 

อะโวคาโดพันธุ์ชมภูสยาม 

ค 

ก ข 

จ ฉ 

ง 



อ้อยพันธุ์เกษตรไทย 1 
(Saccharum officinarum ‘Kasetthai 1’) 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  
ที่อยู ่ เลขที่ 1/1 หมู่ 14 ต าบลหนองโพ อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140 
โทรศัพท์ 056-338123-5  
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

อ้อยพันธุ์เกษตรไทย 1 มีรหัสพันธุ์เดิม คือ KTIS2014-3-074 ได้มาจากการปรับปรุงพันธุ์ 
โดยวิธีการผสมพันธุ์ระหว่าง อ้อยพันธุ์อู่ทอง 4 (พันธุ์แม่) กับอ้อยพันธุ์ TBy26-1255 (พันธุ์พ่อ) ด าเนินการโดย
ได้รับความอนุเคราะห์ต้นกล้าอ้อยจากโครงการปรับปรุงพันธุ์อ้อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน มีวัตถุประสงค์การปรับปรุงพันธุ์เพ่ือให้ได้อ้อยพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตและความหวาน ให้ค่าเฉลี่ย
ผลผลิตอ้อยไม่ต่ ากว่า 12-15 ตันต่อไร่ และค่าความหวานไม่ต่ ากว่า 12 ซีซีเอส เพ่ือส่งเสริมให้กับเกษตรกร
ชาวไร่อ้อยในพ้ืนที่ส่งเสริมของโรงงาน เริ่มผสมพันธุ์อ้อยในปี พ.ศ. 2557 ที่สถานีผสมพันธุ์อ้อยบ้านทิพุเย  
ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี น าต้นกล้ามาปลูกและคัดเลือกพันธุ์ โดยการปรับปรุงพันธุ์
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2565 มีรายละเอียดแผนการด าเนินงานดังนี้ 

 
แผนผังการปรับปรุงพันธุ์ 

ปี พ.ศ. ขั้นตอนการด าเนินงาน สถานที ่
2557 อู่ทอง 4 X TBy26-1255 อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 

  
 

2558 คัดเลือกพันธุ์อ้อยในขั้นกอเดี่ยว  
จ านวน 10,000 โคลน  

 

   

2559 ปลูกคัดเลือกอ้อยในขั้นโคลนต่อแถว  
จ านวน 238 โคลน  

 

   

2560-2562 ปลูกเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยเบื้องต้น  
จ านวน 34 โคลน 

 

   

2561-2563 ปลูกเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยขั้นมาตรฐาน  
ปลูก 2 แปลง จ านวน 14 โคลน 

ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า 
จ.นครสวรรค์  

 
 

 

2562-2565 ปลุกเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยในท้องถิ่น  
ปลูก 9 แปลง จ านวน 14 โคลน 

จ.นครสวรรค์ จ.สุโขทัย 
และจ.อุตรดิตถ์ 



ลักษณะประจ าพันทางพฤกษศาสตร์ 
 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย อ้อยพันธุ์ เกษตรไทย 1 ชื่อวิทยาศาสตร์ Saccharum officinarum ‘Kasetthai 1’ 
 วงศ์ Poaceae พืชไร่ ไม้ล้มลุก 
 
ราก ระบบรากพิเศษ เป็นรากที่เจริญมาจากจุดก าเนิดรากของข้อบนท่อนพันธุ์ โดยเป็นรากที่
 เจริญมาจากหน่อที่งอกใหม่ 
 
ล าต้น ตั้งตรง ปล้องทรงกระบอก การจัดเรียงของปล้องค่อนข้างตรง ปล้องที่มีกาบหุ้มมีสีเหลือง 
 อมเขียว เมื่อถูกต้องแสงแดดจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงแดงอมเหลือง มีไขปานกลาง เส้นผ่านศูนย์กลาง
 ล า 2.8-3.0 เซนติเมตร วงเจริญนูนเล็กน้อย ลักษณะตากลม นูน ขนาดค่อนข้างเล็ก 
 เปลือกตาอัดแน่น ผิวเป็นมัน ความสูงของส่วนบนยอดตาอยู่ในระดับเส้นวงเจริญ  
 จุดก าเนิดรากเล็กอยู่ชิดฐานกาบใบ มี 1-2 แถว เรียงไม่เป็นระเบียบ จ านวนล าต่อกอ 5-7 ล า 
 หรือประมาณ 9,500-11,000 ล าต่อไร่ 
 
ใบ ใบเดี่ยว ใบชี้ตั้ง ปลายใบจะโค้งเล็กน้อย สีเขียวเข้ม เส้นกลางใบสีขาวชัดเจน กาบใบ 
 สีเขียวอมม่วง กาบใบหลุดค่อนข้างยาก ใบมีความกว้างประมาณ 5-5.5 เซนติเมตร  
 ยาวประมาณ 140-145 เซนติเมตร คอใบรูปสามเหลี่ยมขอบเว้าโค้งลง สีเขียวเข้ม มีขนาด
 เท่ากันทั้งสองข้าง อยู่ในแนวระดับ มีไขปกคลุม มีขนที่คอใบ ลิ้นใบรูปคันธนู หูใบมีทั้งสองข้าง 
 หูใบด้านนอกรูปหอกสั้น ส่วนหูใบด้านในรูปหอกยาวแหลม 

 

ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุเก็บเก่ียว 11.5-13 เดือน 
 2. ผลผลิตอ้อย 12-17 ตันต่อไร่ ความหวาน 12-13 ซีซีเอส 
 3. การเจริญเติบโตปานกลาง การออกดอกประปรายในอ้อยตอ การหักล้มเล็กน้อย  
 การแตกกอดีมาก 
 
 
 



   

   
  

 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของอ้อยพันธุ์เกษตรไทย 1 
  ก ทรงกอ ข การจัดเรียงตัวของใบ ค การจัดเรียงตัวของปล้อง  ง ลักษณะของล า สีของล า  
  จ ลักษณะปล้อง ฉ ลักษณะปล้องตัดขวาง ช ลักษณะตา    
  ซ ลักษณะหูใบด้านนอก ด้านใน ลิ้นใบ และคอใบ 
 

อ้อยพันธุ์เกษตรไทย 1 

ก ข 

จ ง 
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ซ 



อ้อยพันธุ์เกษตรไทย 2 
(Saccharum officinarum ‘Kasetthai 2’) 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  
ที่อยู ่ เลขที่ 1/1 หมู่ 14 ต าบลหนองโพ อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140 
โทรศัพท์ 056-338123-5  
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 อ้อยพันธุ์เกษตรไทย 2 มีรหัสพันธุ์เดิม คือ KTIS2014-3-090 ได้มาจากการปรับปรุงพันธุ์ 
โดยวิธีการผสมพันธุ์ระหว่าง อ้อยพันธุ์อู่ทอง 4 (พันธุ์แม่) กับอ้อยพันธุ์ TBy26-1255 (พันธุ์พ่อ) ด าเนินการโดย
ได้รับความอนุเคราะห์ต้นกล้าอ้อยจากโครงการปรับปรุงพันธุ์อ้อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน มีวัตถุประสงค์การปรับปรุงพันธุ์เพ่ือให้ได้อ้อยพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตและความหวาน ให้ค่าเฉลี่ย
ผลผลิตอ้อยไม่ต่ ากว่า 12-15 ตันต่อไร่ และค่าความหวานไม่ต่ ากว่า 12 ซีซีเอส เพ่ือส่งเสริมให้กับเกษตรกร
ชาวไร่อ้อยในพ้ืนที่ส่งเสริมของโรงงาน เริ่มผสมพันธุ์อ้อยในปี พ.ศ. 2557 ที่สถานีผสมพันธุ์อ้อยบ้านทิพุเย 
ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภูมิ งหวัดกาญจนบุรี น าต้นกล้ามาปลูกและคัดเลือกพันธุ์ โดยการปรับปรุงพันธุ์
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2565 มีรายละเอียดแผนการด าเนินงานดังนี้ 
 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ์ 

ปี พ.ศ. ขั้นตอนการด าเนินงาน สถานที ่
2557 อู่ทอง 4 X TBy26-1255 อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 

  
 

2558 คัดเลือกพันธุ์อ้อยในขั้นกอเดี่ยว  
จ านวน 10,000 โคลน  

 

   

2559 ปลูกคัดเลือกอ้อยในขั้นโคลนต่อแถว  
จ านวน 238 โคลน  

 

   

2560-2562 ปลูกเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยเบื้องต้น  
จ านวน 34 โคลน 

 

   

2561-2563 ปลูกเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยขั้นมาตรฐาน  
ปลูก 2 แปลง จ านวน 14 โคลน 

ต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า 
จ.นครสวรรค์  

 
 

 

2562-2565 ปลูกเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยในท้องถิ่น  
ปลูก 9 แปลง จ านวน 14 โคลน 

จ.นครสวรรค์ จ.สุโขทัย  
และจ.อุตรดิตถ์ 

  



ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
 

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย อ้อยพันธุ์ เกษตรไทย 2 ชื่อวิทยาศาสตร์ Saccharum officinarum ‘Kasetthai 2’ 
 วงศ์ Poaceae พืชไร่ ไม้ล้มลุก 
 

ราก ระบบรากพิเศษ เป็นรากที่เจริญมาจากจุดก าเนิดรากบนข้อของท่อนพันธุ์ เป็นรากที่
 เจริญมาจากหน่อที่งอกใหม่ 
 

ล าต้น ตั้งตรง ปล้องทรงกระบอก การจัดเรียงของปล้อง เอียงสลับกันเล็กน้อย ปล้องที่มีกาบหุ้ม
 มีสีเหลืองอมเขียว เมื่อถูกแสงแดดจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงแดงอมเหลือง มีรอยแตกตื้น
 เล็กน้อย ลักษณะตากลมนูนมาก ตั้งอยู่ชิดฐานกาบใบ ปลายปีกตาสีน้ าตาล อยู่เสมอกับวง
 เจริญเหนือจุดก าเนิดราก มีร่องตาตื้น ปุ่มก าเนิดรากมี 2-3 แถวกระจายไม่เป็นระเบียบ 
 เมื่อถูกแสงจะเป็นสีเหลืองเข้ม จ านวนล าต่อกอ 4-6 ล า หรือประมาณ 9,000-10,000  
 ล าต่อไร่ 
 

ใบ ใบเดี่ยว ใบชี้ออกองศากว้างปานกลางและโค้ง ใบสีเขียวอ่อน เส้นกลางใบสีขาว กาบใบสี
 เขียวอมม่วง กาบใบหลุดค่อนข้างยาก แผ่นใบกว้างประมาณ 6 -7 เซนติ เมตร  
 ยาวประมาณ 150-155 เซนติเมตร คอใบรูปสามเหลี่ยมขอบเว้าโค้งลงสีเขียวเข้ม มีขนาด
 เท่ากันทั้งสองข้าง อยู่ในแนวระดับ มีไขปกคลุม มีขนที่คอใบ ลิ้นใบรูปคันธนู หูใบมีทั้งสองข้าง 
 เป็นรูปหอกปลายมนทั้งสองข้าง 
 

ลักษณะอ่ืน ๆ 1. อายุเก็บเก่ียว 12-13 เดือน 
 2. ผลผลิตอ้อย 11-17 ตันต่อไร่ ความหวาน 13-14 ซีซีเอส 
 3. การเจริญเติบโตปานกลาง การออกดอกประปรายในอ้อยตอ การหักล้มเล็กน้อย  
 การแตกกอดี 
 

 
  



   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 
 
   

ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของอ้อยพันธุ์เกษตรไทย2 
  ก ทรงกอ ข การจัดเรียงตัวของใบ ค ลักษณะของล า และสีของล า  
  ง ลักษณะปล้องมีร่องเหนือตา  จ รอยแตกต้ืน   ฉ ลักษณะปล้องตัดขวาง ช ลักษณะตา  
  ซ ลักษณะหูใบด้านนอก หูใบด้านใน ลิ้นใบ และคอใบ       
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ส้มโอพันธุ์ชมภูผาเมอืง 
(Citrus maxima ‘Chombhu Bhamuang’) 

ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ-สกุล นายเอกนครินทร์  รุจากร 
ที่อยู่  เลขที่ 4/5 หมู่ที่ 4 ถนนกงกะยาง-โป่งหว้า ต าบลบ้านโคก อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

67000 
โทรศัพท์ 095-6399449 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

ส้มโอพันธุ์ชมภูผาเมือง เป็นพันธุ์ที่ได้จากการเพาะเมล็ด โดยในช่วงปี พ.ศ. 2546  
นายสนอง จันทร์ค า บิดาของนายเอกนครินทร์ รุจากร ได้ซื้อส้มโอพันธุ์ทองดีมารับประทานและน าเมล็ด 
ไปเพาะทิ้งไว้ตามธรรมชาติในบริเวณบ้านสวน ต าบลบ้านโคก อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ และในปี พ.ศ. 
2562 ต้นส้มโอที่ได้เพาะเมล็ดไว้เจริญเติบโตและให้ผลผลิตรุ่นแรก เมื่อสังเกตผลแล้วพบว่ามีลักษณะที่แตกต่าง
จากส้มโอพันธุ์เดิม คือ ผลเป็นรูปไข่ ทรงยาวรี เนื้อผลมีสีชมพูเข้มอมแดง ซึ่งแตกต่างจากส้มโอพันธุ์ทองดี 
ที่มีเนื้อผลสีชมพูอ่อน และเมื่อชิมรสชาติจะมีรสหวานฉ่ า อมเปรี้ยวเล็กน้อย และไม่มีเมล็ด จึงได้ติดตาม 
ดูความคงตัวและความสม่ าเสมอของลักษณะประจ าพันธุ์ และพบว่าต้นส้มโอดังกล่าวให้ผลผลิตที่มีลักษณะ 
คงเดิม จากนั้นในปี พ.ศ. 2563-2564 จึงได้ขยายพันธุ์เพ่ือเพ่ิมจ านวนด้วยวิธีตอนกิ่ง จ านวน 10 ต้น และ
ขยายพันธุ์ด้วยวิธีทาบกิ่ง จ านวน 50 ต้น และได้ตั้งชื่อพันธุ์ตามแหล่งที่มาของส้มโอคือ พันธุ์ชมภูผาเมือง 
เนื่องจากจังหวัดเพชรบูรณ์มีพ่อขุนผาเมืองซึ่งเป็นบุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์ ในปัจจุบันได้ขยายพันธุ์ 
เพ่ือเพ่ิมจ านวนอีกเป็นจ านวน 110 ต้น 

 
แผนผังการปรับปรุงพันธุ์ 

ปี พ.ศ. การด าเนินงาน สถานที ่
2546 เพาะเมล็ดส้มโอพันธุ์ทองดี ต าบลบ้านโคก 

อ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

  
2562 ต้นเจริญเติบโตและให้ผลผลิต 

สังเกตพบว่าผลที่ได้มีลักษณะที่แตกต่างจากพันธุ์เดิม 
   

2562 - 2563 ติดตามดูความคงตัวและความสม่ าเสมอของลักษณะประจ าพันธุ์  
   

2563 - 2564 ขยายพันธุ์เพ่ือเพ่ิมจ านวนด้วยวิธีตอนกิ่ง จ านวน 10 ต้น  
และวิธีทาบก่ิง จ านวน 50 ต้น 

 

   
 ส้มโอพันธุ์ชมภูผาเมือง  



ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ส้มโอพันธุ์ชมภูผาเมือง ชื่อวิทยาศาสตร์ Citrus maxima ‘Chombhu 

Bhamuang’ วงศ์ Myrtaceae ไม้ผล ไมย้ืนต้น 
 
ราก ต้นแม่มีระบบรากแก้ว และต้นที่ได้จากการตอนก่ิงและทาบกิ่งมีระบบรากพิเศษ  
 
ล าต้น ต้นสูงประมาณ 4-5 เมตร ทรงต้นเป็นพุ่มแผ่ออก กว้างประมาณ 2 เมตร เส้นรอบวงล าต้น

ประมาณ 33 เซนติเมตร มีหนามตามล าต้น ขนาดประมาณ 3 เซนติเมตร 
 
ใบ ใบเดี่ยว รูปไข่กลับ กว้างประมาณ 4-6 เซนติเมตร ยาวประมาณ 12-14 เซนติเมตร  

ปลายใบมน ฐานใบแหลม มีรอยเว้ากลางใบค่อนไปทางฐานใบ ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย 
ใบอ่อนสีเขียวอ่อน ใบแก่สีเขียวเข้ม 

 
ดอก ออกดอกเป็นช่อสั้นหรือดอกเดี่ยว ออกตามบริเวณซอกใบ ดอกสีขาว ปลายกลีบมน  

4 กลีบ เกสรสีเหลืองเข้ม 
 
ผล ผลเดี่ยว รูปไข่ ทรงยาวรี กว้างประมาณ 24 เซนติเมตร ยาวประมาณ 27 เซนติเมตร 

เปลือกผลอ่อนสีเขียวเข้ม ผลแก่สีเขียวอ่อนถึงเหลือง เนื้อผลสีชมพูเข้มอมแดง เนื้อแน่น 
ฉ่ าน้ า เนื้อผลแกะออกจากเยื่อหุ้มได้ง่าย เยื่อของพูที่หุ้มรอบเนื้อผลสีชมพูระเรื่อ น้ าหนัก
ผลประมาณ 1–1.5 กิโลกรัม  

 
เมล็ด ไม่มีเมล็ด 
 
ลักษณะอ่ืน ๆ อายุเก็บเกี่ยวผลผลิต 8 เดือน 

  



   

   

  
ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของส้มโอพันธุ์ชมภูผาเมือง 

ก ทรงต้น  ข ใบ  ค ดอก  ง-จ ผลอ่อน  ฉ ผลแก่  ช-ซ เนื้อผล 
 

ส้มโอพันธุ์ชมภูผาเมือง 
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