


กัญชาพันธุส์ุรนารี 2 
(Cannabis sativa ‘Suranaree 2’) 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ที่อยู ่ 111 หมู่ที่ 6 ถนนมหาวิทยาลัย ต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 
โทรศัพท์ 044-225097 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

กัญชาพันธุ์ “สุรนารี 2 (Suranaree 2) ” ได้รับการวิจัยและพัฒนาพันธุ์โดยโครงการวิจัย การ
ผลิต และการใช้ประโยชน์จากกัญชง-กัญชา“โครงการย่อย การปรับปรุงพันธุ์  ทดสอบสายพันธุ์  คัดเลือกสายพันธุ์ 
การผลิต และการใช้ประโยชน์จากกัญชา” ซึ่งเป็นการด าเนินงานวิจัยภายใต้ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี พ.ศ. 2563–2565  
กัญชาพันธุ์สุรนารี 2 ได้ผ่านการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการคัดเลือกจากประชากรกัญชาพันธุ์ฝอยภูผายล เพ่ือให้ได้สาย
พันธุ์กัญชาที่มีคุณลักษณะดี โตเร็ว ใบและล าต้นแข็งแรง มีการแตกทรงพุ่มได้ดี ต้านทานต่อการเกิดโรคและแมลง 
ออกดอกง่าย มีการปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังให้ผลผลิตสูงสามารถน าไป
ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเพ่ือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้  

กัญชาพันธุ์สุรนารี 2 ได้พัฒนาจากกัญชาพันธุ์ฝอยภูผายล ที่ได้รับความอนุเคราะห์สายพันธุ์จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เมื่อปี พ.ศ. 2563 และเริ่มปลูกในปี พ.ศ. 2563 เพ่ือ
คัดเลือกกัญชาที่มีคุณลักษณะดีด้วยวิธีการคัดเลือกเป็นหมู่ (Mass selection) และการคัดเลือกซ้ า (Recurrent 
selection) โดยเริ่มต้นการคัดเลือกต้นเพศเมียจ านวน 30 ต้น และต้นเพศผู้จ านวน 10 ต้น จากประชากรเดิม (M0) 
เพ่ือท าการผสมแบบสุ่มในกลุ่มของประชากรที่ได้รับการคัดเลือก และเก็บเมล็ดโดยวิธีการเก็บรวม (Bulk method) 
ได้เมล็ดชั่วรุ่นที่ 1 (M1) จากนั้นได้ท าการปลูกประชากรชั่วรุ่นที่ 1 (M1) และคัดเลือกกัญชาที่มีคุณลักษณะดีด้วย
วิธีการคัดเลือกเป็นหมู่ และการคัดเลือกซ้ า โดยคัดเลือกต้นเพศเมียจ านวน 50 ต้น และต้นเพศผู้จ านวน 15 ต้น 
จากประชากร M1 เพ่ือท าการผสมแบบสุ่มในกลุ่มของประชากรที่ได้รับการคัดเลือก และเก็บเมล็ดโดยวิธีการเก็บ
รวม (Bulk method) ได้เมล็ดชั่วรุ่นที่ 2 (M2) ท าการปลูกและคัดเลือกประชากรอย่างต่อเนื่องจนได้เมล็ดชั่วรุ่นที่ 5 
(M5) ในปี พ.ศ. 2565 และปลูกทดสอบชั่วรุ่นที่ 5 พบว่ามีลักษณะภายนอกสม่ าเสมอ โตเร็ว ใบและล าต้นแข็งแรง 
ล าต้นไม่สูงมากเมื่อเทียบกับพันธุ์สุรนารี 1 มีการแตกทรงพุ่มได้ดี ต้านทานต่อการเกิดโรคและแมลง ออกดอกง่าย มี
การปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี อายุเก็บเกี่ยวสั้นกว่าพันธุ์สุรนารี 1 น้ าหนักแห้งเฉลี่ย
โดยประมาณของกัญชาพันธุ์สุรนารี 2 ประกอบด้วย ราก 48 กรัม กิ่งก้าน ล าต้น 182 กรัม ใบ 50 กรัม และช่อดอก 
118 กรัม จากการวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญคือ ∆9-tetrahydrocannabinol (THC) และ Cannabidiol (CBD) 
พบว่าช่อดอกแห้งกัญชาพันธุ์สุรนารี 2 มีปริมาณ THC ประมาณร้อยละ 8–12 และปริมาณ CBD ประมาณร้อยละ 
0.3–0.6 วิธีการคัดเลือกพันธุ์และพัฒนาพันธุ์ของกัญชาพันธุ์สุรนารี 2 ได้ด าเนินงานตามข้ันตอนดังนี้ 

 
 



ขั้นตอนที่ 1 (พ.ศ. 2563-2565): ปลูกทดสอบเพื่อประเมินพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ 
ปีท่ี 1: พ.ศ. 2563   
รอบการปลูกท่ี 1 (เมษายน 2563-สิงหาคม 2563) 

ปลูกกัญชาพันธุ์ฝอยภูผายล (M0) ที่ได้รับความอนุเคราะห์สายพันธุ์ จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ท าการคัดเลือกต้นเพศเมียและต้นเพศผู้ ที่มีลักษณะภายนอก
สม่ าเสมอ โตเร็ว ใบและล าต้นแข็งแรง มีการแตกทรงพุ่มได้ดี ออกดอกง่าย มีการปรับตัวให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี จากประชากรเดิม (M0) จ านวน 30 ต้น และ 10 ต้น ตามล าดับ เพ่ือท าการผสมแบบ
สุ่มในกลุ่มของประชากรที่ได้รับการคัดเลือก และเก็บเมล็ดโดยวิธีการเก็บรวม (Bulk method) ได้เมล็ดชั่วรุ่นที่ 1 (M1)  
รอบการปลูกท่ี 2 (สิงหาคม 2563-ธันวาคม 2563) 

ปลูกกัญชาชั่วรุ่นที่ 1 (M1) จากนั้นท าการคัดเลือกต้นเพศเมียและต้นเพศผู้  ที่มีลักษณะ
ภายนอกสม่ าเสมอ โตเร็ว ใบและล าต้นแข็งแรง มีการแตกทรงพุ่มได้ดี ออกดอกง่าย มีการปรับตัวให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี จากประชากรชั่วรุ่นที่ 1 (M1) จ านวน 50 ต้น และ 15 ต้น ตามล าดับ เพ่ือท าการ
ผสมแบบสุ่มในกลุ่มของประชากรที่ได้รับการคัดเลือก และเก็บเมล็ดโดยวิธีการเก็บรวม (Bulk method) ได้เมล็ด
ชั่วรุ่นที่ 2 (M2)  
ปีท่ี 2: พ.ศ. 2564  
รอบการปลูกท่ี 3 (ธันวาคม 2563-พฤษภาคม 2564) 

ปลูกกัญชาชั่วรุ่นที่ 2 (M2) จากนั้นท าการคัดเลือกต้นเพศเมียและต้นเพศผู้  ที่มีลักษณะ
ภายนอกสม่ าเสมอ โตเร็ว ใบและล าต้นแข็งแรง มีการแตกทรงพุ่มได้ดี ออกดอกง่าย มีการปรับตัวให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ต้านทานต่อการเกิดโรคและแมลง จากประชากรชั่วรุ่นที่ 2 (M2) จ านวน 100 ต้น 
และ 30 ต้น ตามล าดับ เพ่ือท าการผสมแบบสุ่มในกลุ่มของประชากรที่ได้รับการคัดเลือก และเก็บเมล็ดโดยวิธีการ
เก็บรวม (Bulk method) ได้เมล็ดชั่วรุ่นที่ 3 (M3) 
รอบการปลูกท่ี 4 (พฤษภาคม 2564-กันยายน 2564) 

ปลูกกัญชาชั่วรุ่นที่ 3 (M3) จากนั้นท าการคัดเลือกต้นเพศเมียและต้นเพศผู้  ที่มีลักษณะ
ภายนอกสม่ าเสมอ โตเร็ว ใบและล าต้นแข็งแรง มีการแตกทรงพุ่มได้ดี ออกดอกง่าย มีการปรับตัวให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ต้านทานต่อการเกิดโรคและแมลง จากประชากรชั่วรุ่นที่ 3 (M3) จ านวน 100 ต้น 
และ 30 ต้น ตามล าดับ เพ่ือท าการผสมแบบสุ่มในกลุ่มของประชากรที่ได้รับการคัดเลือก และเก็บเมล็ดโดยวิธีการ
เก็บรวม (Bulk method) ได้เมล็ดชั่วรุ่นที่ 4 (M4) รอบการปลูกท่ี 5 (กันยายน 2564-กุมภาพันธ์ 2565) 
รอบการปลูกท่ี 5 (กันยายน 2564-กุมภาพันธ์ 2565) 

ปลูกกัญชาชั่วรุ่นที่ 4 (M4) จากนั้นท าการคัดเลือกต้นเพศเมียและต้นเพศผู้  ที่มีลักษณะ
ภายนอกสม่ าเสมอ โตเร็ว ใบและล าต้นแข็งแรง มีการแตกทรงพุ่มได้ดี ออกดอกง่าย มีการปรับตัวให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ต้านทานต่อการเกิดโรคและแมลง จากประชากรชั่วรุ่นที่ 4 (M4) จ านวน 100 ต้น 
และ 30 ต้น ตามล าดับ เพ่ือท าการผสมแบบสุ่มในกลุ่มของประชากรที่ได้รับการคัดเลือก และเก็บเมล็ดโดยวิธีการ
เก็บรวม (Bulk method) ได้เมล็ดชั่วรุ่นที่ 5 (M5) 
 
ขั้นตอนที่ 2 (พ.ศ. 2565) ปลูกทดสอบผลผลิต 
ปีท่ี 3: พ.ศ. 2565  
รอบการปลูกท่ี 6 ปลูกทดสอบผลผลิต (กุมภาพันธ์ 2565-มิถุนายน 2565) 



ปลูกกัญชาชั่วรุ่นที่ 5 (M5) เพ่ือขยายเมล็ดพันธุ์ ณ แปลงวิจัยกัญชง-กัญชา ภายใต้โครงการ การผลิต
กัญชง-กัญชาคุณภาพเพ่ือใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต าบลสุรนารี 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ปลูกทดสอบในพ้ืนที่แปลงวิจัยกัญชง-กัญชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีความสูงจากระดับน้ าทะเล 187 เมตรจากระดับน้ าทะเล 
สภาพภูมิอากาศ ในเดือน กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2565 มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสุด 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ย
สูงสุด 36.5 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 40-100 และปริมาณน้ าฝน 16.1-154.1 มิลลิเมตร การ
ปลูกทดสอบกัญชาชั่วรุ่นที่ 5 (M5) พบว่ามีลักษณะภายนอกสม่ าเสมอ โตเร็ว ใบและล าต้นแข็งแรง ล าต้นไม่สูงมาก
เมื่อเทียบกับพันธุ์สุรนารี 1 มีการแตกทรงพุ่มได้ดี ต้านทานต่อการเกิดโรคและแมลง ออกดอกง่าย มีการปรับตัวให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี อายุเก็บเกี่ยวสั้นกว่าพันธุ์สุรนารี 1 น้ าหนักแห้งเฉลี่ยโดยประมาณของ
กัญชาพันธุ์สุรนารี 2 ประกอบด้วย ราก 48 กรัม กิ่งก้าน ล าต้น 182 กรัม ใบ 50 กรัม และช่อดอก 118 กรัม จาก
การวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญคือ ∆9-tetrahydrocannabinol (THC) และ Cannabidiol (CBD) พบว่ากัญชา
พันธุ์สุรนารี 2 มีปริมาณ THC ประมาณร้อยละ 8–12 และปริมาณ CBD ประมาณร้อยละ 0.3–0.6 ต่อน้ าหนัก
แห้ง 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ์ 
ปีพ.ศ. การด าเนินการ สถานที่ 
2563 ปลูกกัญชาพันธุ์ฝอยภูผายล คัดเลือกต้นเพศเมียและต้นเพศผู้ 

คัดเลือกลักษณะตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ จ านวน 30 ต้น และ 10 ต้น 
ตามล าดับ 

มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสรุนาร ี

 ผสมแบบสุ่มในกลุ่มของประชากร เก็บเมลด็
โดยวิธีการเก็บรวม (Bulk method) 

 เมล็ดชั่วรุ่นที่ 1 (M1) 
  
 ปลูกกัญชาชั่วรุ่นที่ 1 (M1) คัดเลือกต้นเพศเมียและต้นเพศผู้  

ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ จ านวน 50 ต้น และ 15 ต้น ตามล าดับ 
 ผสมแบบสุ่มในกลุ่มของประชากร เก็บเมลด็

โดยวิธีการเก็บรวม (Bulk method) 
 เมล็ดชั่วรุ่นที่ 2 (M2) 
  

2564 ปลูกกัญชาชั่วรุ่นที่ 2 (M2) คัดเลือกต้นเพศเมียและต้นเพศผู้ ตาม
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ จ านวน 100 ต้น และ 30 ต้น ตามล าดับ 

 ผสมแบบสุ่มในกลุ่มของประชากร เก็บเมลด็
โดยวิธีการเก็บรวม (Bulk method) 

2565 เมล็ดชั่วรุ่นที่ 5 (M5) 
  

2565      ปลูกกัญชาชั่วรุ่นที่ 5 (M5) เพ่ือขยายเมล็ดพันธุ์ ทดสอบผลผลิต และ
วิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญ 

  
 กัญชาพันธุ์สุรนารี 2 



ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย กัญชาพันธุ์สุรนารี 2 ชื่อวิทยาศาสตร์ Cannabis sativa ‘Suranaree 2’ วงศ์ 

Cannabaceae ไม้ล้มลุก  
 
ราก ระบบรากแก้ว มีรากแขนงจ านวนมาก 
 
ล าต้น ล าต้นตั้งตรง มีลักษณะอวบน้ าในระยะต้นกล้า และมีการสร้างเนื้อไม้เมื่อเจริญเติบโต

ได้ประมาณ 2 สัปดาห์ ผิวล าต้นเรียบมีสีเขียว -ม่วง ล าต้นที่แก่จะมีสีเทาอมน้ าตาลผิว
ขรุขระเล็กน้อย ที่อายุ 120 วัน มีความสูงเฉลี่ยประมาณ 2.50 เมตร มีกิ่งแขนงจ านวน
มากเมื่อปลูกด้วยระยะห่างที่เหมาะสม โดยมีทรงพุ่มกว้างเฉลี่ยประมาณ 1.30 เมตร  

 
ใบ ใบประกอบรูปนิ้วมือ ใบย่อย 7-9 แฉก ใบกว้างเฉลี่ย 21.72 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 15.42 

เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบจักฟันเลื่อย ยอดอ่อนสีเขียว ผิวใบด้านบนสีเข้มกว่า
ด้านล่าง ก้านใบยาวประมาณ 7-10 เซนติเมตร สีน้ าตาลอมม่วง หรือสีเขียวอมม่วง 

  
ดอก/ชอดอก ดอก 2 ชนิด คือ  

1. ชนิดที่มีดอกเพศผู้และเพศเมียอยู่ในต้นเดียวกัน (hermaphrodite) อาจจะเกิดเป็นกระจุก
ติดอยู่ใกล้ๆ ดอกเพศเมีย หรือบางก่ิงอาจจะมีแต่ดอกเพศผู้อยู่ทั้งกิ่ง  
2. ชนิดดอกเพศผู้และเพศเมียแยกกันอยู่คนละต้น (dioecious) ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบ
และปลายยอด ออกดอกและติดเมล็ดในช่วง 80-120 วัน ช่อดอกเพศผู้เป็นแบบช่อแยกแขนง 
ดอกเพศผู้มีกลีบดอก 5 กลีบ แยกกันเป็นอิสระมีสีเขียวอมเหลือง อับเรณู 5 อัน ระยะเวลา
การบานประมาณ 1 เดือนครึ่ง ดอกเพศเมียเกิดตามซอกใบและปลายยอด ช่อดอกอัดตัวกัน
แน่น ช่อดอกแบบช่อเชิงลด ประกอบด้วยกลีบเลี้ยงสีเขียวเข้ม ภายในมียอดเกสรเพศเมีย 2 
อัน สีน้ าตาลแดง อายุของดอกค่อนข้างสั้นประมาณ 3 สัปดาห์จะติดผล ช่อดอกมีขนาดเล็ก 
แต่มีช่อดอกจ านวนมากและมีช่อดอกทุกข้อของกิ่ง และออกดอกทุกกิ่งโดยช่อดอกจะมีความ
กว้างประมาณ 3-4 เซนติเมตร ความยาวประมาณ 5-6 เซนติเมตร 

 
ผล/เมล็ด เมล็ดจะพัฒนาอย่างรวดเร็วภายใน 2-3 สัปดาห์หลังออกดอก เป็นเมล็ดเดี่ยว รูปไข่ป้อม ผิว

เรียบเป็นมัน มีลายสีน้ าตาล เมื่อแห้งมีสีเทา ขนาดประมาณ 3-5 มิลลิเมตร น้ าหนัก 1,000 
เมล็ด เฉลี่ย 19.1 กรัม 

 
ลักษณะอ่ืนๆ 1. ช่อดอกแห้งมีปริมาณสารส าคัญ ∆9-tetrahydrocannabinol (THC) ประมาณร้อยละ 8–   
 12 และ Cannabidiol (CBD) ประมาณร้อยละ 0.3–0.6 
 2. เป็นพืชไวต่อช่วงแสง แต่ระดับความไวแสงค่อนข้างต่ า ช่วงฤดูการปลูกที่เหมาะสมที่สุด 

ควรปลูกในเดือน มิถุนายน-สิงหาคม และเก็บเกี่ยวในเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 
 3. ปลูกในโรงเรือนได้ผลผลิตช่อดอกแห้งประมาณ 180 กิโลกรัมต่อไร่  

 



 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของกัญชาพันธุ์สุรนารี 2  

ก ต้นเพศเมีย  ข ต้นเพศผู้  ค-ง ใบ จ ล าต้นและกิ่งแขนง ฉ ช่อดอกเพศเมีย ช ช่อดอกเพศผู้  ซ เมล็ด 
 

กัญชาพันธุ์สุรนารี 2  

จ. 

ฉ. ช. ซ. 



กัญชาพันธุ์เคดี 
(Cannabis sativa ‘KD’) 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล     1. นายอร่าม ลิ้มสกุล 
 2. นางอรพรรณ์ เมธาดิลกกุล 
ที่อยู ่ 1. 40/5 ม. 3 ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84360 
 2. 307/1 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม. 10900 
โทรศัพท์ 044-225097, 092-4629616 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

กัญชาพันธุ์เคดี (KD) ได้จากการผสมและคัดเลือกระหว่างกัญชาพันธุ์ท้องนาง พันธุ์พ่อ กับ 
กัญชาไม่ทราบพันธุ์ พันธุ์แม่ โดยเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2537 นายอร่าม ลิ้มสกุล ได้คัดเลือกพันธุ์ของกัญชาพันธุ์
ท้องนาง ต าบลเกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้มาจากนางสวน พิริยะสถิต ผู้เป็นย่า เลือก
กลุ่มของสายพันธุ์ที่มีลักษณะดี คัดเลือกต้นที่มี ลักษณะต้นสูง ล าต้นอวบ ช่อดอกมาก กลิ่นหอมคล้ายมะม่วงสุก  
ปีพ.ศ. 2540 น าเรณูจากดอกเพศผู้ของกัญชาพันธุ์ท้องนางไปเขย่าหรือเคาะกับดอกเพศเมียของกัญชาไม่ทราบ
พันธุ์ ทีม่ีลักษณะต้นไม่สูง ทรงพุ่มไม่กว้าง ให้ช่อดอกแน่น และมีกลิ่นหอมผลไม้ชัดเจน จากนั้นน าถุงกระดาษคลุม
ไว้เพ่ือป้องกันการผสม ได้เมล็ดลูกผสมชั่วรุ่นที่ 1 (F1) เก็บเมล็ดรวมจ านวน 200 เมล็ด น าเมล็ด 50 เมล็ดมาปลูก
ประเมินแบบ outdoor ณ เกาะเต่า หมู่ที่ 3 ต าบลเกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน ประเมินคัดเลือกตามเกณฑ์ คือต้น
ที่ให้ความสูงตั้งแต่ 3 เมตรขึ้นไป ล าต้นอวบ ช่อดอกมาก และกลิ่นคล้ายผลไม้ชัดเจน คัดเลือกได้จ านวน 20 ต้น 
เป็นต้นเพศผู ้5 ต้น เพศเมีย 15 ต้น จากนั้นด าเนินการแบบ sib pollination โดยท าเป็น Phenotype breeding 
ปล่อยให้ผสมกันเองในประชากร ด าเนินการเช่นเดิมทุกปีปีละ 1 รุ่น จนกระทั่งปี พ.ศ. 2552 ได้เมล็ดพันธุ์ชั่วรุ่นที่ 
12 (F12) ที่มีลักษณะประจ าพันธุ์ที่ชัดเจนตามที่ตั้งเกณฑ์ไว้ วิเคราะสารส าคัญของช่อดอกแห้ง พบว่ามีปริมาณ
สารส าคัญ ∆9-tetrahydrocannabinol (THC) เฉลี่ยร้อยละ 8.85 w/w และ Cannabidiol (CBD) ร้อยละ 2.23  
w/w โดยให้ชื่อพันธุ์ว่า KD ซึ่งมาจากค าว่าโกด า หรือ Ko Dam  

 
  



แผนผังการปรับปรุงพันธุ์ 
 
ปีพ.ศ. การด าเนินการ สถานที่ 
2540 กัญชาไม่ทราบพันธุ์ x กัญชาพันธุ์ท้องนาง เกาะเต่า หมู่ที่ 3 

ต าบลเกาะเต่า 
อ าเภอเกาะพะงัน 

  
 เมล็ดชั่วรุ่นที่ 1 (F1) 
 ปลูกกัญชาจ านวน 50 เมล็ด 

 คัดเลือกต้นเพศเมียและต้นเพศผู้  
ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ได้ จ านวน 15 ต้น และ 5 ต้น ตามล าดับ 

 ผสมในกลุ่มของประชากร  

 เมล็ดชั่วรุ่นที่ 2 (F2) 
 ปลูกกัญชาจ านวน 50 เมล็ด 

2542 คัดเลือกต้นเพศเมียและต้นเพศผู้  
ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ได้ จ านวน 15 ต้น และ 5 ต้น ตามล าดับ 

 ผสมในกลุ่มของประชากร  

2552 เมล็ดชั่วรุ่นที่ 12 (F12) 
  

2552      วิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญ 
  
 กัญชาพันธุ์เคดี 

 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย กัญชาพันธุ์เคดี ชื่อวิทยาศาสตร์ Cannabis sativa ‘KD’ วงศ์ Cannabaceae 

ไม้ล้มลุก 
 
ราก เป็นระบบรากแก้ว มีรากแขนงจ านวนมาก 
 
ล าต้น ล าต้นตั้งตรง มีความสูงเฉลี่ย 3 เมตร ทรงพุ่มกว้างเฉลี่ย 140 เซนติเมตร ล าต้นมีเส้น

รอบวงเฉลี่ย 14 เซนติเมตร เปลือกล าต้นเรียบ ขรุขระเล็กน้อย สีเขียว หูใบแยกเป็นรูป
หอก และมีขน 

 
ใบ ใบประกอบรูปนิ้วมือ ใบย่อย 7-9 แฉก ใบกว้างเฉลี่ย 20 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 25 เซนติเมตร 

ใบกลางกว้าง 2.0- 3.5 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 25 เซนติเมตร ใบย่อยรูปใบ ปลายใบเรียวแหลม 
โคนใบสอบเรียว ขอบใบหยักจักฟันเลื่อย ฟันเลื่อยลึกประมาณ 4-5 มิลลิเมตร แผ่นใบสีเขียว



เข้มด้านบน และด้านล่างสีเขียวอ่อนกว่า เส้นใบชัดเจน ยอดอ่อนสีเขียว ก้านใบยาวเฉลี่ย 4-7 
เซนติเมตร ก้านสีเขียว 

 
ดอก/ชอ่ดอก ช่อดอกเพศเมียแน่นลักษณะเป็นกระจุก ช่อดอกกว้าง 5-10 เซนติเมตร ความยาว 20-30 

เซนติเมตร สีเขียวออกเหลือง ความแน่นช่อดอก มีช่อดอกย่อย 10-20 ช่อดอก รวมกันเป็น
กระจุก 

 
ผล/เมล็ด เมล็ดรูปกลมรี รูปทรงไข่ กว้าง 0.3 เซนติเมตร ยาว 0.4 เซนติเมตร หนา 0.2 เซนติเมตร  

ผิวเรียบ สีน้ าตาลค่อนข้างเข้ม สีครีมบางส่วน มีลายแถบสีครีมเป็นทางยาว  น้ าหนัก 1,000 
เมล็ด หนัก 31 กรัม 

 
ลักษณะอ่ืนๆ 1. ช่อดอกแห้ง มีปริมาณสารส าคัญ ∆9-tetrahydrocannabinol (THC) เฉลี่ยร้อยละ 8.85  

w/w และ Cannabidiol (CBD) ร้อยละ 2.23  w/w  
 2. ผลผลิตต่อต้น ดอกแห้งที่ความชื้นไม่เกินร้อยละ 10 คือ 2-3 กิโลกรัม และผลผลิตต่อไร่ ได้

ดอกแห้งที่ความชื้นไม่เกินร้อยละ 10 คือ 800-900 กิโลกรัม ต่อไร่ 
 3. ช่วงการออกดอกประมาณ มกราคม-กุมภาพันธ์ 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ภาพ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของกัญชาพันธุ์เคดี  
 ก-ข  ต้น ค-ง ใบ  จ-ฉ ช่อดอกเพศเมีย  ช ช่อดอกเพศผู้ ซ เมล็ด   
 

กัญชาพันธุ์เคดี 
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ค ง จ 

ฉ ช ซ 



 

ข้าวพันธุ์เบญจนาก 1 
(Oryza sativa ‘Benjanak 1’) 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จํากัด 
ที่อยู ่ เลขที่ 97 ถ.เย็นจิต แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ 02-675-7517 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

ข้าวพันธุ์ เบญจนาก 1 (สายพันธุ์ S1730308-1-21-2-3-1) เป็นข้าวเจ้า ไม่ไวต่อช่วงแสง 
(ประเภทของพันธุ์ : พันธุ์แท้) ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าพันธุ์ทับทิมชุมแพ เป็นพันธุ์แม่ กับข้าวเจ้าพันธุ์  
ซีพีไรซ์ 555 (CPRICE555) เป็นพันธุ์พ่อ ดําเนินการปรับปรุงพันธุ์ ณ หน่วยงานวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ข้าว  
ฟาร์มกําแพงเพชร (พืชไร่) อ.เมือง จ.กําแพงเพชร โดยดําเนินการผสมข้าวเพ่ือผลิตเมล็ดข้าวชั่วรุ่นที่ 1 (F1)  ในฤดู
นาปี พ.ศ. 2560 และนําเมล็ดที่ได้จากการผสมปลูกเป็นต้นลูกผสมชั่วรุ่นที่ 1 (F1) เพ่ือผลิตเมล็ดในชั่วรุ่นที่ 2 (F2) 
ในฤดูนาปี พ.ศ. 2561 นําเมล็ดในชั่วรุ่นที่ 2 (F2) มาปลูกจํานวน 500 ต้น คัดเลือกต้นที่มีลักษณะทางการเกษตรที่
ดี มีเมล็ดข้าวกล้องสีแดงทั้งเมล็ด ลักษณะเมล็ดเรียวยาว อายุสั้น และไม่ไวต่อช่วงแสง ได้จํานวน 37 ต้น และ
ดําเนินการคัดเลือกสายพันธุ์ด้วยวิธีการคัดเลือกแบบบันทึกประวัติอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในฤดูนาปี พ.ศ. 2563 
ได้คัดเลือกพันธุ์ถึงชั่วรุ่นที่ 6 (F6) คัดเลือกได้สายพันธุ์ดีเด่นพันธุ์ S1730308-1-21-2-3-1 ที่มีลักษณะอายุสั้น ไม่ไว
ต่อช่วงแสง เมล็ดข้าวกล้องสีแดง เมล็ดเรียวยาว ข้าวมีความอ่อนนุ่ม และมีผลผลิตสูง มาปลูกทดสอบระดับ AYT 
ภายในสถานีวิจัยข้าวฟาร์มกําแพงเพชร อ.เมือง จ.กําแพงเพชร และสถานีวิจัยข้าวฟาร์มเชียงราย อ.ขุนตาล  
จ.เชียงราย ในฤดูนาปี-ฤดูนาปรัง ปีพ.ศ.2563 และปลูกประเมินผลผลิตแปลงใหญ่ (On Farm) ณ ฟาร์ม
กําแพงเพชร อ.เมือง จ.กําแพงเพชร และฟาร์มเชียงราย อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ในฤดูนาปรัง พ.ศ. 2564 

 
แผนผังการปรับปรุงพันธุ์ 

 
ปีพ.ศ. การด าเนินการ สถานที ่

มิถุนายน 2560 ข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพ x ข้าวพันธุ์ซีพีไรซ์ 555 ฟาร์มกําแพงเพชร (พืชไร่) 
อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 

   
พฤศจิกายน 2560 F1  

 คัดเลือกแบบบับทึกประวัต ิ  
กรกฎาคม 2561 F2  

 ปลูก 500 ต้น คัดเลือก 37 ตน้  

ธันวาคม 2561 F3  



 

 ปลูก 37 สายพันธุ์ คัดเลือกได้ 49 สายพันธุ ์  
พฤษภาคม 2562 F4  

 ปลูก 49 สายพันธุ์ คัดเลือกได ้26 สายพันธุ์  
พฤศจิกายน 2562 F5  

 ปลูก 26 สายพันธุ์ คัดเลือกได้ 14 สายพันธุ์  
เมษายน 2563 F6  

 ปลูก 14 สายพันธุ ์คัดเลือกสายพันธุ ์ 
S1730308-1-21-2-3-1 

สิงหาคม 2563 ปลูกทดสอบผลผลิตระดับ AYT ฤดูนาปี 
  สถานีวิจัย จ.กําแพงเพชร 

และ จ.เชียงราย 
ธันวาคม 2563 ปลูกทดสอบผลผลิตระดับ AYT ฤดูนาปรัง  

   
พฤศจิกายน 2564 ปลูกประเมินผลผลิตแปลงใหญ่ (onfarm) ฤดูนาปรัง  
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ข้าวพันธุ์เบญจนาก 1 ชื่อวิทยาศาสตร์ Oryza sativa ‘Benjanak 1’ วงศ์ Poaceae  

พืชล้มลุก ข้าวเจ้า ไม่ไวต่อช่วงแสง 
 
ต้น ทรงกอตั้ง ความสูงวัดถึงคอรวงเฉลี่ย 86.06 เซนติเมตร ปล้องสีเขียว 
 
ใบ ใบเดี่ยว รูปแถบ กว้างเฉลี่ย 1.65 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 44.60 เซนติเมตร มุมปลายใบตั้งตรง 

แผ่นใบมีขนบ้าง กาบใบสีเขียว ลิ้นใบสีขาว ปลายแฉก ยาวเฉลี่ย 24.40 มิลลิเมตร หูใบสีเขียว 
ข้อต่อใบสีเขียวอ่อน ใบสีเขียว มุมใบธงตั้งตรง กว้างเฉลี่ย 1.93 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 35.44 
เซนติเมตร ใบค่อนข้างแก่ช้า  

 
ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง จํานวนรวงต่อกอเฉลี่ย 8 รวง การแตกระแง้ปานกลาง คอรวงโผล่พ้น

พอดี สีกลีบรองดอกสีฟาง ยอดเกสรเพศเมียสีขาว ปลายยอดดอกสีขาว 
 
ผล/เมล็ด รวงยาวเฉลี่ย 27.85 เซนติเมตร เปลือกเมล็ด (กาบล่างและกาบบน) สีฟาง มีขนสั้น ไม่มีหาง 

ปลายสีฟาง ข้าวเปลือกกว้างเฉลี่ย 2.02 มิลลิเมตร ยาวเฉลี่ย 11.43 มิลลิเมตร หนาเฉลี่ย 
1.77 มิลลิเมตร ข้าวกล้องรูปร่างเรียว สีแดง กว้างเฉลี่ย 1.77 มิลลิเมตร ยาวเฉลี่ย 8.16 
มิลลิเมตร หนาเฉลี่ย 1.56 น้ําหนักข้าวเปลือก 1,000 เมล็ดเฉลี่ย 24.50 กรัม จํานวนเมล็ดดี
ต่อรวงเฉลี่ย 198 เมล็ด การติดเมล็ดร้อยละ 86.97 การร่วงของเมล็ดร้อยละ 6-25 

 



 

ลักษณะอ่ืน ๆ 1. ผลผลิตเฉลี่ย 859 กิโลกรัมต่อไร่ ศักยภาพผลผลิต 950 กิโลกรัมต่อไร่ (ความชื้นร้อยละ 15) 
 2. อายุ 97 วันหลังแช่ข้าว (ฤดูนาปรัง) อายุ 99 วันหลังแช่ข้าว (ฤดูนาปี) โดยวิธีการปักดําด้วยมือ 
 3. คุณภาพทางเคมี ปริมาณอมิโลสร้อยละ 15.67 ความคงตัวแป้งสุกแข็ง ระยะทางน้ําแป้ง

ไหล 40 มิลลิเมตร ค่าการสลายตัวในด่างเท่ากับ 7.0 อุณหภูมิแป้งสุกต่ํา 
 (แหล่งข้อมูล : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110) 
 

 
ภาพที่ 1  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ก ข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพ หรือ กข 69 (พันธุ์แม่)  ข ข้าวพันธุ์ซีพีไรซ์ 555 (พันธุ์พ่อ)  
 

 

 
ภาพที่ 2  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของข้าวพันธุ์เบญจนาก 1 

ก ทรงต้น  ข รวง  ง ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง และข้าวกล้อง 
 

ข้าวพันธุ์เบญจนาก 1 

ก ข 

ก ข 

ค 



 

ข้าวพันธุ์เบญจมณี 1 
(Oryza sativa ‘Benjamanee 1’) 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จํากัด 
ที่อยู ่ เลขที่ 97 ถ.เย็นจิต แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ 02-675-7517 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

ข้าวพันธุ์เบญจมณี 1 (สายพันธุ์ FB1820102-1-15-2-1-1) เป็นข้าวเจ้า ไม่ไวต่อช่วงแสง 
(ประเภทของพันธุ์: พันธุ์แท้) ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าพันธุ์ซีพีไรซ์ 999 (CPRICE999) เป็นพันธุ์แม่  
และข้าวสายพันธุ์ CPFR23 เป็นพันธุ์พ่อ ดําเนินการปรับปรุงพันธุ์ ณ หน่วยงานวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ข้าว  
ฟาร์มกําแพงเพชร (พืชไร่) อ.เมือง จ.กําแพงเพชร โดยดําเนินการผสมข้าวเพ่ือผลิตเมล็ดข้าวชั่วรุ่นที่ 1 (F1) ในฤดู
นาปรัง พ.ศ. 2560 และนําเมล็ดที่ได้จากการผสมปลูกเป็นต้นลูกผสมชั่วรุ่นที่ 1 (F1) เพ่ือผลิตเมล็ดในชั่วรุ่นที่ 2 
(F2) หลังจากนั้นนําเมล็ดในชั่วรุ่นที่ 2 (F2) มาปลูกและคัดเลือกพันธุ์ด้วยวิธีการคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ ลักษณะ
ที่คัดเลือก ได้แก่ อายุสั้น ไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเตี้ย คุณภาพการบริโภคใกล้เคียงกับข้าวพันธุ์หอมมะลิ  และผลผลิต
สูง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2563-2564 ได้คัดเลือกพันธุ์ถึงชั่วรุ่นที่ 6 (F6) คัดเลือกได้สายพันธุ์ดีเด่นพันธุ์ 
FB1820102-1-15-2-1-1 ที่มีลักษณะต้นเตี้ย มีกลิ่นหอม (2AP 0.42-0.63 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ความนุ่มใกล้เคียง
หอมมะลิ และนํามาปลูกทดสอบผลผลิตระดับ AYT ในฤดูนาปีและนาปรัง พ.ศ. 2564 ภายในสถานีวิจัย ฟาร์ม
กําแพงเพชร อ.เมือง จ.กําแพงเพชร และสถานีวิจัยฟาร์มเชียงราย อ.ขุนตาล จ.เชียงราย และปลูกประเมินผลผลิต
แปลงใหญ่ (On Farm) ณ ฟาร์มกําแพงเพชร อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ในฤดูนาปรัง พ.ศ. 2564 
 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ์ 
 

ปีพ.ศ. การด าเนินการ สถานที ่
ธันวาคม 2560 ข้าวพันธุ์ซีพีไรซ์ 999 x ข้าวสายพันธุ์ CPFR23 ฟาร์มกําแพงเพชร (พืชไร่) 

อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 
   

พฤษภาคม 2561 F1  
 คัดเลือกแบบบับทึกประวัต ิ  

มกราคม 2562 F2  
 ปลูก 500 ต้น คัดเลือก 70 ตน้  

พฤษภาคม 2562 F3  
 ปลูก 70 สายพันธุ์ คัดเลือกได้ 92 สายพันธุ ์  



 

พฤศจิกายน 2562 F4  
 ปลูก 92 สายพันธุ์ คัดเลือกได ้67 สายพันธุ์  

เมษายน 2563 F5  
 ปลูก 67 สายพันธุ์ คัดเลือกได้ 64 สายพันธุ์  

พฤศจิกายน 2563 F6  
 ปลูก 64 สายพันธุ ์คัดเลือกสายพันธุ ์ 

FB1820102-1-15-2-1-1 

กรกฎาคม 2564 ปลูกทดสอบผลผลิตระดับ AYT ฤดูนาปรัง สถานีวิจัย จ.กําแพงเพชร 
และ จ.เชียงราย 

   
ธันวาคม 2564 ปลูกทดสอบผลผลิตระดับ AYT และปลูกประเมินผลผลิตแปลงใหญ่ 

(onfarm) ฤดูนาปรัง 
 

 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ข้าวพันธุ์เบญจมณี 1 ชื่อวิทยาศาสตร์ Oryza sativa ‘Benjamanee 1’ วงศ์ Poaceae  

พืชล้มลุก ข้าวเจ้า ไม่ไวต่อช่วงแสง 
 
ต้น ทรงกอตั้ง ความสูงวัดถึงคอรวงเฉลี่ย 72.75 เซนติเมตร ปล้องสีเขียว 
ใบ ใบเดี่ยว รูปแถบ กว้างเฉลี่ย 1.84 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 48.75 เซนติเมตร มุมปลายใบตั้งตรง 

แผ่นใบมีขนบ้าง กาบใบสีเขียว ลิ้นใบสีขาว ปลายแฉก ยาวเฉลี่ย 25.45 มิลลิเมตร หูใบสีเขียว
อ่อน ข้อต่อใบสีเขียวอ่อน ใบสีเขียว มุมใบธงตั้งตรง กว้างเฉลี่ย 2.15 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 
39.14 เซนติเมตร 

 
ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง จํานวนรวงต่อกอเฉลี่ย 10 รวง ลักษณะรวงปานกลาง การแตกระแง้

ปานกลาง คอรวงโผล่พ้นพอดี สีกลีบรองดอกสีฟาง ความยาวกลีบรองดอก 1.57 มิลลิเมตร 
ยอดเกสรเพศเมียสีขาว ปลายยอดดอกสีขาว 

 
ผล/เมล็ด รวงยาวเฉลี่ย 21.78 เซนติเมตร เปลือกเมล็ด (กาบล่างและกาบบน) สีฟาง มีขนสั้น ไม่มีหาง 

ปลายสีฟาง ข้าวเปลือกกว้าง เฉลี่ย 2.34 มิลลิเมตร ยาวเฉลี่ย 11.06 มิลลิเมตร หนาเฉลี่ย 
1.95 มิลลิเมตร ข้าวกล้องกว้าง เฉลี่ย 2.18 มิลลิเมตร ยาวเฉลี่ย 7.65 มิลลิเมตร หนาเฉลี่ย 
1.74 มิลลิเมตร ข้าวขาวกว้าง เฉลี่ย 2.15 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 7.51 เซนติเมตร หนาเฉลี่ย 
1.67 มิลลิเมตร น้ําหนัก ข้าวเปลือก 1 ,000 เมล็ด เฉลี่ย 30.95 กรัม จํานวนเมล็ดดีต่อรวง
เฉลี่ย 101 เมล็ด การติดเมล็ดร้อยละ 75.87 การร่วงของเมล็ดร้อยละ 6-25 

 
 



 

ลักษณะอ่ืน ๆ 1. ผลผลิตเฉลี่ย 772 กิโลกรัมต่อไร่ ศักยภาพผลผลิต 1,226 กิโลกรัมต่อไร่ (ความชื้นร้อยละ 15) 
 2. อายุเก็บเก่ียว 103 วันหลังแช่เมล็ด ในฤดูนาปี อายุเก็บเกี่ยว 120 วันหลังแช่เมล็ด ในฤดูนา

ปรัง โดยวิธีการปักดํา 
 3. คุณภาพทางเคมี ปริมาณอมิโลสร้อยละ 19.17  
 4. ปริมาณสารหอมในข้าวสาร (2AP 0.42-0.63 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) 

5. ต้นข้าว ร้อยละ 48.98 แกลบ ร้อยละ 26.47 รํา ร้อยละ 7.06 
 6. ต้นเตี้ย ทนต่อการหักล้ม 
 

 
ภาพที่ 1  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ก ข้าวพันธุ์ซีพีไรซ์ 999 (พันธุ์แม่)  ข ข้าวพันธุ์ CPFR23 (พันธุ์พ่อ)  
 

 
ภาพที่ 2  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของข้าวพันธุ์เบญจมณี 1 

ก ทรงต้น  ข รวง ค-ง ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง และข้าวสาร 
 

ข้าวพันธุ์เบญจมณี 1 

ก ข 

ค 

ก ข 

ง 



 

ข้าวพันธุ์เบญจมุก 2 
(Oryza sativa ‘Benjamook 2’) 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จํากัด 
ที่อยู ่ เลขที่ 97 ถ.เย็นจิต แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ 02-675-7517 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

ข้าวพันธุ์ เบญจมุก 2 (สายพันธุ์ FC1730106-1-15-1-1-1) เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสงที่ได้
จากการผสมระหว่างข้าวสายพันธุ์ G1575 เป็นพันธุ์แม่ (สายพันธุ์ข้าวที่พัฒนาขึ้นโดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ด
พันธุ์ จํากัด โดยการปรับปรุงพันธุ์ ระหว่างข้าวพันธุ์ชัยนาท1 และข้าวญี่ปุ่นพันธุ์ กวก1) และสายพันธุ์ G1078 
(สายพันธุ์ข้าวที่พัฒนาขึ้นโดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จํากัด โดยการปรับปรุงพันธุ์ ระหว่างข้าวพันธุ์ 
CP111 และข้าวนก (ข้าวพื้นเมือง)) เป็นพันธุ์พ่อ ดําเนินการปรับปรุงพันธุ์ ณ หน่วยงานวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ข้าว 
ฟาร์มกําแพงเพชร (พืชไร่) อ.เมือง จ.กําแพงเพชร โดยดําเนินการผสมข้าวระหว่างข้าวพันธุ์ G1575 และข้าวพันธุ์ 
G1078 ในฤดูนาปี พ.ศ. 2560 และนําเมล็ดที่ได้จาการผสมเกสรปลูกเป็นต้นลูกผสมชั่วรุ่นที่ 1 (F1) เพ่ือผลิตเมล็ด
ในชั่วรุ่นที่ 2 (F2) หลังจากนั้นนําเมล็ดในชั่วรุ่นที่ 2 (F2) มาปลูกคัดเลือกจํานวน 500 ต้น คัดเลือกต้นที่มีลักษณะ
ต้นเตี้ย ลําต้นแข็งทนต่อการหักล้ม เมล็ดสั้น ปริมาณขนที่เมล็ดน้อย แตกกอดี และมีจํานวนเมล็ดต่อรวงมาก  
ได้จํานวน 154 ต้น และคัดเลือกสายพันธุ์อย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ จนกระทั่งในฤดูนาปี 
พ.ศ. 2562 ได้คัดเลือกสายพนัธุ์ถึงชั่วรุ่นที่ 6 (F6) คัดเลือกสายพันธุ์ดีเด่นได้สายพันธุ์ FC1730106-1-15-1-1-1 ที่มี
ลักษณะเมล็ดสั้น จํานวนเมล็ดต่อรวงมาก และให้ผลผลิตสูง จากนั้นนําไปปลูกทดสอบผลผลิตระดับ AYT ภายใน
สถานีวิจัย อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ในฤดูนาปรัง พ.ศ. 2562 และฤดูนาปี พ.ศ. 2563 และปลูกประเมินผลผลิต
แปลงใหญ่ระดับ On Farm ณ สถานีวิจัย อ.เมือง จ.จําแพงเพชร และแปลงเกษตรกร อ.บรรพตพิสัย  
จ.นครสวรรค์ ในฤดูนาปี พ.ศ. 2563 
 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ์ 
 

ปีพ.ศ. การด าเนินการ สถานที ่
พฤษภาคม 2560          ข้าวพันธุ์ G1575 x ข้าวสายพันธุ์ G1078 ฟาร์มกําแพงเพชร (พืชไร่) 

อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 
   

กันยายน 2560 F1  
 คัดเลือกแบบบับทึกประวัต ิ  

มกราคม 2561 F2  



 

 ปลูก 500 ต้น คัดเลือก 154 ต้น  

มิถุนายน 2561 F3  
 ปลูก 154 สายพันธุ์ คัดเลือกได้ 85 สายพันธุ์  

ตุลาคม 2561 F4  
 ปลูก 85 สายพันธุ์ คัดเลือกได ้55 สายพันธุ์  

เมษายน 2562 F5  
 ปลูก 55 สายพันธุ์ คัดเลือกได้ 21 สายพันธุ์  

สิงหาคม 2562 F6  
 ปลูก 21 สายพันธุ ์คัดเลือกสายพันธุ ์ 

FC1730106-1-15-1-1-1 

ธันวาคม 2562 ปลูกทดสอบผลผลิตระดับ AYT ฤดูนาปรัง สถานีวิจัย จ.กําแพงเพชร 
และ จ.เชียงราย 

   
เมษายน 2563 ปลูกทดสอบผลผลิตระดับ AYT และปลูกประเมินผลผลิตแปลงใหญ่ 

(onfarm) ฤดูนาปรัง 
 

 
ลักษณะประจ าพันทางพฤกษศาสตร์ 
 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ข้าวพันธุ์เบญจมุก 2 ชื่อวิทยาศาสตร์ Oryza sativa ‘Benjamanee 1’ วงศ์ Poaceae  

พืชล้มลุก ข้าวเจ้า ไม่ไวต่อช่วงแสง 
 
ต้น ทรงกอตั้ง ความสูงวัดถึงคอรวงเฉลี่ย 100.60 เซนติเมตร ปล้องสีเขียว 
ใบ ใบเดี่ยว รูปแถบ กว้างเฉลี่ย 1.24 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 23.60 เซนติเมตร มุมปลายใบตั้งตรง 

แผ่นใบมีขนบ้าง กาบใบสีเขียว ลิ้นใบสีขาว ปลายแฉก ยาวเฉลี่ย 19.25 มิลลิเมตร หูใบสีเขียว
อ่อน ข้อต่อใบสีเขียวอ่อน ใบสีเขียว มุมใบธงตั้งตรง กว้างเฉลี่ย 0.5 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 
39.14 เซนติเมตร 

 
ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง จํานวนรวงต่อกอเฉลี่ย 9 รวง ลักษณะรวงจับกันแน่น การแตกระแง้

ปานกลาง คอรวงยืด สีกลีบรองดอกสีขาว ความยาวกลีบรองดอก 2.13 มิลลิเมตร ยอดเกสร
เพศเมียสีขาว ปลายยอดดอกสีขาว 

 
ผล/เมล็ด รวงยาวเฉลี่ย 22.74 เซนติเมตร เปลือกเมล็ด (กาบล่างและกาบบน) สีฟาง มีขนสั้น ไม่มีหาง 

ปลายสีฟาง ข้าวเปลือกกว้างเฉลี่ย 3.03 มิลลิเมตร ยาวเฉลี่ย 7.72 มิลลิเมตร หนาเฉลี่ย 1.90 
มิลลิเมตร ข้าวกล้องกว้าง เฉลี่ย 2.57 มิลลิเมตร ยาวเฉลี่ย 5.46 มิลลิเมตร หนาเฉลี่ย 1.82 
มิลลิเมตร ข้าวขาวกว้าง เฉลี่ย 2.61 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 5.38 เซนติเมตร หนาเฉลี่ย 1.70 



 

มิลลิเมตร น้ําหนัก ข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 26.70 กรัม จํานวนเมล็ดดีต่อรวงเฉลี่ย 
175เมล็ด การติดเมล็ดร้อยละ 73.50 การร่วงของเมล็ดร้อยละ 6-25 

 
ลักษณะอ่ืน ๆ 1. ผลผลิตเฉลี่ย 1,082 กิโลกรัมต่อไร่ ศักยภาพผลผลิต 1,400 กิโลกรัมต่อไร่ (ความชื้นร้อยละ 15) 
 2. อายุเก็บเก่ียว 104 วันหลังแช่เมล็ด ในฤดูนาปี และมีอายุเก็บเก่ียว 112 วันหลังแช่เมล็ด ใน

ฤดูนาปรัง ปลูกโดยวิธีการปักดํา 
 3. คุณภาพทางเคมี ปริมาณอมิโลสร้อยละ 26.22 ความคงตัวแป้งสุกแข็ง ระยะทางน้ําแป้ง

ไหล 30 มิลลิเมตร ค่าการสลายตัวในด่าง 5.0 อุณหภูมิแป้งสุกปานกลาง 
 4. สัดส่วนข้าวกล้อง ร้อยละ 77.35 แกลบ ร้อยละ 22.65 
 5. ลําต้นแข็งแรง ต้นเตี้ย ทนต่อการหักล้ม 
 

 
ภาพที่ 1  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

ก ข้าวพันธุ์ G1575 (พันธุ์แม่)  ข ข้าวพันธุ์ G1078 (พันธุ์พ่อ)  

ก ข 



 

 
ภาพที่ 2  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของข้าวพันธุ์เบญจมุก 2 

ก ทรงต้น  ข รวง  ค-ง ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง และข้าวสาร 
 

ข้าวพันธุ์เบญจมุก 2 

ก 

ข 

ค 

ง 



ขาวพันธุเจาแดงสุโขทัย 5 

(Oryza sativa ‘Jao Daeng Sukhothai 5’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล บริษัท ธรรมชาตินาไทย จำกัด   

ที่อยู เลขที่ 99/2 หมูที่ 2  ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย 64110 

โทรศัพท 055 647 290  

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 
ขาวพันธุเจาแดงสุโขทัย 5 ไดจากการผสมพันธุระหวาง ขาวพันธุลืมผัว (Luem Pua) เปน

พันธุแม ซึ่งไดมาจากการเก็บรวบรวมเช้ือพันธุไวใชในการสรางคูผสมขาวตางสี ต้ังแตป พ.ศ. 2541 ปลูกปละ

ครั้งเพ่ืออนุรักษเช้ือพันธุไวในเรือนทดลองของโครงการเกษตรอินทรีย สนามบินสุโขทัย และขาวหอมดำสุโขทัย 

2 (Hawmdam Sukhothai 2) เปนพันธุพอ ดำเนินการปรับปรุงพันธุ ณ หนวยวิจัยพันธุและพัฒนาพันธุขาว 

โครงการเกษตรอินทรียสนามบินสุโขทัย บริษัทธรรมชาตินาไทย จำกัด ต. คลองกระจง อ. สวรรคโลก จ. 

สุโขทัย 

เร่ิมดำเนินการในฤดูนาป พ.ศ. 2552 ผสมพันธุขาวหอมดำสุโขทัย 2 กับขาวพันธุลืมผัวช่ือ

คูผสม SOAP09005 เพ่ือสรางคูผสมเด่ียว ในป พ.ศ. 2553 นำเมล็ดช่ัวรุนที่ 1 (F1) ปลูกตรวจสอบคูผสม และ

คัดเลือกโดยการคัดพันธุเก็บรวมในช่ัวรุนที่ 2 (F2) ในปพ.ศ. 2554 – 2558  

ป พ.ศ. 2554 ฤดูแลง ปลูกและคัดเลือกช่ัวอายุรุนที่ 3 แบบบันทึกประวัติ (F3 Ped. 

Nurs.) 6 คูผสม จำนวน 272 สายพันธุ คัดเลือกไว6 คูผสมจำนวน 468 สายพันธุ 

ป พ.ศ. 2554 ฤดูฝน ปลูกและคัดเลือกช่ัวรุนที่ 4 แบบบันทึกประวัติ (F4 Ped. Nurs.) 6 

คูผสม จำนวน 468 สายพันธุ คัดเลือกไว 6 คูผสม จำนวน 319 สายพันธุ 

ป พ.ศ. 2555 ฤดูแลง ปลูกและคัดเลือกช่ัวรุนที่ 5 แบบบันทึกประวัติ (F5 Ped. Nurs.) 6 

คูผสม จำนวน 319 สายพันธุ คัดเลือกไว 6 คูผสม จำนวน 298 สายพันธุ 

ป พ.ศ. 2555 ฤดูฝน ปลูกและคัดเลือกช่ัวรุนที่ 6 แบบบันทึกประวัติ (F6 Ped. Nurs.) 6 

คูผสม จำนวน 298 สายพันธุ คัดเลือกไว 5 คูผสม จำนวน 169 สายพันธุ 

ป พ.ศ. 2556 ฤดูแลง ปลูกและคัดเลือกช่ัวรุนที่ 7 แบบบันทึกประวัติ (F7 Ped. Nurs.) 5 

คูผสม จำนวน 169 สายพันธุ คัดเลือกไว 5 คูผสม จำนวน 206 สายพันธุ 

ป พ.ศ. 2556 ฤดูฝน ปลูกและคัดเลือกช่ัวรุนที่ 8 แบบบันทึกประวัติ (F8 Ped. Nurs.) 5 

คูผสม จำนวน 206 สายพันธุ คัดเลือกไว 5 คูผสม จำนวน 222 สายพันธุ 

ป พ.ศ. 2557 ฤดูแลง ปลูกและคัดเลือกช่ัวรุนที่ 9 แบบบันทึกประวัติ (F9 Ped. Nurs.) 5 

คูผสม จำนวน 222 สายพันธุ คัดเลือกไว 5 คูผสม จำนวน 249 สายพันธุ 



ป พ.ศ. 2557 ฤดูฝน ปลูกและคัดเลือกช่ัวรุนที่ 10 แบบบันทึกประวัติ (F10 Ped. Nurs.) 5 

คูผสม จำนวน 249 สายพันธุ คัดเลือกไว 5 คูผสม จำนวน 200 สายพันธุ 

ป พ.ศ. 2558 ฤดูแลง ปลูกและคัดเลือกช่ัวรุนที่ 11 แบบบันทึกประวัติ (F11 Ped. Nurs.) 

5 คูผสม จำนวน 200 สายพันธุ คัดเลือกไว 5 คูผสม จำนวน 190 สายพันธุ 

ป  พ .ศ . 2558 ฤ ดูฝน  นำสาย พัน ธุที่ คั ด เลื อก ไวศึ กษ าพัน ธุ ขั้ น ต น  (Single row 

Observation Nursery) จำนวน 190 สายพันธุ คัดเลือกไว 50 สายพันธุ นำเขาการทดลองศึกษาพันธุขั้นสูง 

แบบ 2 แถว และ 4 แถว 

ในป พ.ศ. 2559 และในป พ.ศ. 2560 คัดเลือกไดสายพันธุที่มีแนวโนมที่ใหผลผลิตสูง และ

เลือกขาวกลองสีแดง เพ่ือศึกษาพันธุแบบขั้นตน (2-Row Observation Nursery) ในป พ.ศ. 2561 นำสาย

พันธุที่คัดเลือกไวศึกษาพันธุขั้นสูง (4-Row Observation Nursery) ทำการทดลอง 2 ฤดูปลูก และคัดเลือก

สายพันธุที่มีแนวโนมใหผลผลิตสูงและมีคุณภาพดี จำนวน 25 สายพันธุ นำเขาทดลองเปรียบเทียบผลผลิต ในป 

พ.ศ. 2562 - 2563 ทำการทดลองเปรียบเทียบผลผลิตขาวตางสีไมไวตอชวงแสง วางแผนการทดลองแบบ RCB 

จำนวน 4 ซ้ำ ใชพันธุขาวทดลอง 25 สายพันธุและพันธุตรวจสอบมาตรฐาน 3 พันธุ (25+3CK) แบบเกษตร

อินทรียจำนวน 4 ฤดูปลูก ผลการทดลองพบวาสายพันธุ SOAP09005-1-1-1-6-1-2-1-6-1 มีผลผลิตเฉลี่ย 

673.20 กิโลกรัมตอไร ในขณะที่พันธุหอมแดงสุโขทัย 4 ใชเปนพันธุมาตรฐานเปรียบเทียบ มีผลผลิตเฉลี่ย 568 

กิโลกรัมตอไร ปพ.ศ. 2564 นำขาวตางสีสายพันธุดีเดนที่ใหผลผลิตสูง นำมาปลูกทดสอบผลผลิตแปลงใหญ 

คัดเลือกไดสายพันธุ SOAP09005-1-1-1-6-1-2-1-6-1 คัดรวงเพ่ือทำพันธุคัด ในปพ.ศ. 2564 ปลูกคัดพันธุ

บริสุทธ์ิและต้ังช่ือ “พันธุเจาแดงสุโขทัย 5” ซึ่งมีลักษณะเดน คือ เปนขาวไมไวตอชวงแสง ตนมวง ใบมวง ขาว

กลองสีแดงที่มีคุณคางทางโภชนาการสูง ใหผลผลิตสูง ลำตนแข็งแรง ไมหักลมงาย  



แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ปพ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2552 ขาวพันธุหอมดำสุโขทัย 2 x ขาวพันธุลืมผัว โครงการเกษตรอินทรีย

สนามบินสุโขทัย ต. คลอง

กระจง อ . สวรรค โลก 

จ. สุโขทัย 

  

2553 F1 (SAOP09005) 

  

2553                                               F2  

   

2554 - 2558                                               F3  

   

 

 

 

 

                                              F11  

   

2559 ศึกษาพันธุขั้นตน (Single row Observation Nursery)  

   

2560 ศึกษาพันธุขั้นตน (2-Row Observation Nursery)  

   

2561 ศึกษาพันธุขั้นสูง (4-Row Observation Nursery)  

   

2562 - 2563 ปลกูเปรียบเทียบผลผลิต  

   

2564 ปลูกทดสอบผลผลิตแปลงใหญ  

  

สายพันธุ SOAP09005-1-1-1-6-1-2-1-6-1  

  

ปลกูคัดพันธุบริสุทธิ ์  

  

ขาวพันธุเจาแดงสุโขทัย 5  

  

คัดเลือกแบบบันทึกประวัติ 

คัดเลือกพันธุที่มีแนวโนมที่ให 

ผลผลิตสูง และเลือกขาวกลองสีแดง 

คัดเลือกสายพันธุที่มีแนวโนม 

ใหผลผลิตสูงและมีคุณภาพดี 

คัดเลือกแบบคัดพันธุเก็บรวม 



ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ขาวพันธุเจาแดงสุโขทัย 5 ช่ือวิทยาศาสตร Oryza sativa ‘Jao daeng Sukhothai 

5’ วงศ Poaceae พืชลมลกุ ขาวเจา ไมไวตอชวงแสง 

 

ตน ลำตนต้ังและแข็งแรงมาก ลำตนสูง 135 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลาง 8.0 มิลลิเมตร 

ปลองสีเหลืองออน 

 

ใบ ระยะแตกกอ แผนใบกวาง 1.36 เซนติเมตร ยาว 47.5 เซนติเมตร ใบธง สีมวง กวาง 1.36 

เซนติเมตร ยาว 37.92 เซนติเมตร มุมของใบธงต้ังตรง แผนใบสีมวง มีขน กาบใบสีมวง

ออน มุมปลายใบต้ัง ลิ้นใบสีมวง ปลายลิ้นใบแยก 2 แฉก ลิ้นใบยาว 25.2 มิลลิเมตร หูใบสี

มวง ขอตอใบสีมวง หลังออกดอก 20 วัน  

 

ดอก/ชอดอก จำนวนรวงเฉลี่ย 20.8 รวงตอกอ ปลายยอดดอกสีแดง กลีบรองดอกสีฟาง รวงยาวปาน

กลาง การโผลพนคอรวงพอดี กานรวงต้ัง การแตกระแงปานกลาง กลีบรองดอกสั้น (มี

ความยาวนอยกวา 1.50 มิลลิเมตร) ยอดเกสรเพศเมียสีมวงดำ 

 

ผล/เมล็ด ความยาวรวงเฉลี่ย 28.70 เซนติเมตร เปลือกเมล็ดสีฟางกระน้ำตาล ปลายยอดเมล็ดสี

น้ำตาลขนสั้น ขาวเปลือกกวาง 2.73 มิลลิเมตร ยาว 9.66 มิลลิเมตร หนา 2.12 มิลลิเมตร 

ขาวกลอง สีแดง กวาง 2.25 มิลลิเมตร ยาว 6.84 มิลลิเมตร หนา 1.81 มิลลิเมตร 

ขาวสารกวาง 2.16 มิลลิเมตร ยาว 6.50 มิลลิเมตร หนา 1.77 มิลลิเมตร น้ำหนัก

ขาวเปลือก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย  28.50 กรัม การเปนทองไขนอย (0.02)  
 

ลักษณะอ่ืน ๆ 1. ผลผลิตเฉลี่ย 673.2 กิโลกรัมตอไร อายุวันออกดอก 87 วัน เปนขาวอายุปานกลาง เหมาะ

สำหรับปลูกในนาชลประทาน เมล็ดพันธุมีระยะพักตัวประมาณ 5 สัปดาห 

 2. คุณภาพการสี แกลบรอยละ 24.74 รำรอยละ 6.24 ขาวสารเต็มเมล็ดหรือตนขาว เฉลี่ย

รอยละ 44.73  

3. ปริมาณอมิโลสที่ความช้ืนรอยละ 14 เฉลี่ยรอยละ 15.07 คาการสลายเมล็ดขาวสารในดาง 

(เขมขนรอยละ 1.70 KOH) วัดได 6.0 คาอุณหภูมิแปงสุก วัดได 86 มิลลิเมตร คาความหอ

วัดไดและอัตราการยืดตัวของขาวสุก วัดได 1.39 เทา  

 4. ขาวเจาแดงสุโขทัย 5 เปนขาวที่มีปลอกหุมเมล็ดสีแดง การสงเสริมใหเกษตรกรปลูก 

ควรกำหนดพ้ืนที่ปลูกใหอยูในผืนเดียวกัน เพ่ือปองกันการปนระหวางขาวแดงกับขาวขาว 

อาจทำใหคุณภาพเมล็ดขาวเสียหาย และไมมีความตานทานตอแมลงเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 

 



 

ภาพที่ 1  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของขาวพันธุเจาแดงสุโขทัย 5 ระยะแตกกอ 

  

ภาพที่ 2  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของขาวพันธุเจาแดงสุโขทัย 5 ระยะออกรวง 

 

  

ภาพที่ 3  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของขาวพันธุเจาแดงสุโขทัย 5 

   ก.  ลักษณะรวงของขาวพันธุเจาแดงสุโขทัย 5 ข.  ขาวเปลือก ขาวกลอง ขาวสาร 

ขาวพันธุเจาแดงสุโขทัย 5 
 

  

ก ข 



ขาวพันธุเจาแดงสุโขทัย 6 

(Oryza sativa ‘Jao daeng Sukhothai 6’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล บริษัท ธรรมชาตินาไทย จำกัด 

ที่อยู เลขที่ 99/2 หมูที่ 2  ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย 64110 

โทรศัพท 055 647 290  

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 
ขาวพันธุเจาแดงสุโขทัย 6 ไดจากการผสมพันธุระหวาง ขาวพันธุหอมแดงสุโขทัย 3 เปน

พันธุแม และขาวพันธุกข 25 เปนพันธุพอ ดำเนินการปรับปรุงพันธุ ณ หนวยวิจัยพันธุและพัฒนาพันธุขาว 

โครงการเกษตรอินทรียสนามบินสุโขทัย บริษัทธรรมชาตินาไทย จำกัด จ. สุโขทัย 

ในป พ.ศ. 2552 ผสมพันธุขาวพันธุหอมแดงสุโขทัย 3 กับขาวพันธุกข 25 ช่ือคูผสม 

SOAP09010 ปพ.ศ. 2553 นำเมล็ดช่ัวรุนที่ 1 (F1) ปลูกตรวจสอบคูผสม และคัดเลือกโดยการคัดพันธุเก็บรวม

ในช่ัวรุนที่ 2 (F2) ปพ.ศ. 2554 – 2558  

ป พ.ศ. 2554 ฤดูแลง ปลูกและคัดเลือกช่ัวอายุรุนที่ 3 แบบบันทึกประวัติ (F3 Ped. 

Nurs.) 6 คูผสม จำนวน 272 สายพันธุ คัดเลือกไว6 คูผสมจำนวน 468 สายพันธุ 

ป พ.ศ. 2554 ฤดูฝน ปลูกและคัดเลือกช่ัวอายุรุนที่ 4 แบบบันทึกประวัติ (F4 Ped. Nurs.) 

6 คูผสม จำนวน 468 สายพันธุ คัดเลือกไว 6 คูผสม จำนวน 319 สายพันธุ 

ป พ.ศ. 2555 ฤดูแลง ปลูกและคัดเลือกช่ัวอายุรุนที่ 5 แบบบันทึกประวัติ (F5 Ped. 

Nurs.) 6 คูผสม จำนวน 319 สายพันธุ คัดเลือกไว 6 คูผสม จำนวน 298 สายพันธุ 

ป พ.ศ. 2555 ฤดูฝน ปลูกและคัดเลือกช่ัวอายุรุนที่ 6 แบบบันทึกประวัติ (F6 Ped. Nurs.) 

6 คูผสม จำนวน 298 สายพันธุ คัดเลือกไว 5 คูผสม จำนวน 169 สายพันธุ 

ป พ.ศ. 2556 ฤดูแลง ปลูกและคัดเลือกช่ัวอายุรุนที่ 7 แบบบันทึกประวัติ (F7 Ped. 

Nurs.) 5 คูผสม จำนวน 169 สายพันธุ คัดเลือกไว 5 คูผสม จำนวน 206 สายพันธุ 

ป พ.ศ. 2556 ฤดูฝน ปลูกและคัดเลือกช่ัวอายุรุนที่ 8 แบบบันทึกประวัติ (F8 Ped. Nurs.) 

5 คูผสม จำนวน 206 สายพันธุ คัดเลือกไว 5 คูผสม จำนวน 222 สายพันธุ 

ป พ.ศ. 2557 ฤดูแลง ปลูกและคัดเลือกช่ัวอายุรุนที่ 9 แบบบันทึกประวัติ (F9 Ped. 

Nurs.) 5 คูผสม จำนวน 222 สายพันธุ คัดเลือกไว 5 คูผสม จำนวน 249 สายพันธุ 

ป พ.ศ. 2557 ฤดูฝน ปลูกและคัดเลือกช่ัวอายุรุนที่ 10 แบบบันทึกประวัติ (F10 Ped. 

Nurs.) 5 คูผสม จำนวน 249 สายพันธุ คัดเลือกไว 5 คูผสม จำนวน 200 สายพันธุ 



ป พ.ศ. 2558 ฤดูแลง ปลูกและคัดเลือกช่ัวอายุรุนที่ 11 แบบบันทึกประวัติ (F11 Ped. 

Nurs.) 5 คูผสม จำนวน 200 สายพันธุ คัดเลือกไว 5 คูผสม จำนวน 190 สายพันธุ 

ป พ.ศ. 2558 ฤดูฝน 

 

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ปพ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2552 ขาวพันธุหอมแดงสุโขทัย 3 x ขาวพันธุกข 25 โครงการเกษตรอินทรีย

สนามบินสุโขทัย ต. คลอง

กระจง อ . สวรรค โลก 

จ. สุโขทัย 

  

2553 F1 (SOAP09010) 

  

2553                                               F2  

   

2554 - 2558                                               F3  

   

 

 

 

 

                                              F11  

   

2559 ศึกษาพันธุขั้นตน (Single row Observation Nursery)  

   

2560 ศึกษาพันธุขั้นตน (2-Row Observation Nursery)  

   

2561 ศึกษาพันธุขั้นสูง (4-Row Observation Nursery)  

   

2562 - 2563 ปลกูเปรียบเทียบผลผลิต  

   

2564 ปลกูทดสอบผลผลิตแปลงใหญ  

  

สายพันธุ SOAP09010-9-4-1-7-1-3-2-2-1  

  

คัดเลือกแบบคัดพันธุสืบประวัติ 

คัดเลือกพันธุทีส่ม่ำเสมอ 

คัดเลือกสายพันธุที่มีแนวโนม 

ใหผลผลิตสูงและมีคุณภาพดี 

คัดเลือกแบบคัดพันธุเก็บรวม 



ปพ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

คัดพันธุบริสุทธิ์  

  

ขาวพันธุเจาแดงสุโขทัย 6  

 

ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย ขาวพันธุเจาแดงสุโขทัย 6 ช่ือวิทยาศาสตร Oryza sativa ‘Jao daeng Sukhothai 

6’ วงศ Poaceae พืชลมลกุ ขาวเจา ไมไวตอชวงแสง 

 

ตน ลำตนสูง เฉลี่ย 124 เซนติเมตร ขนาดเสนผานศูนยกลางลำตน เฉลี่ย 7.60 มิลลิเมตร 

ปลองสีเหลืองออน ทรงกอต้ังตรง 

 

ใบ ในระยะแตกกอแผนใบ ไมมีขน สีเขียว กาบใบสีเขียว มุมของปลายใบต้ังตรง ปลายลิ้นใบ

แยก 2 แฉก ลิ้นใบยาวเฉลี่ย 26.4 มิลลิเมตร หูใบสีเขียวออน ขอตอใบสีเขียวออน 

 

ดอก/ชอดอก จำนวนรวงมากกวา 20 รวงตอกอ รวงจับกันคอนขางแนน รวงมีความยาวเฉลี่ย 28.40 

เซนติเมตร คอรวงโผลพนพอดีกานรวงต้ังตรง แตกระแงปานกลาง กลีบรองดอกสีฟาง สี

ยอดเกสรเพศเมีย สีขาว 

 

ผล/เมล็ด ขาวเปลือก มีขนสั้น เปลือกสีฟางกระน้ำตาล ปลายยอดเมล็ดสีน้ำตาล กลีบรองดอกยาว

เฉลี่ย 2.0 มิลลิเมตร ขาวเปลือกกวางเฉลี่ย 2.93 มิลลิเมตร ยาวเฉลี่ย 9.97 มิลลิเมตร 

หนาเฉลี่ย 2.25 มิลลิเมตร ขาวกลอง เรียวยาว สีแดง ยาวเฉลี่ย 7.37 มิลลิเมตร กวาง

เฉลี่ย 2.14 มิลลิเมตร หนาเฉลี่ย 1.73 มิลลิเมตร ขาวสาร กวางเฉลี่ย 2.05 มิลลิเมตรยาว

เฉลี่ย 7.25 มิลลิเมตร หนาเฉลี่ย 1.77 มิลลิเมตร น้ำหนักขาวเปลือก 1000 เมล็ด เฉลี่ย 

29.17 กรัม  มีทองไขนอย 
 

ลักษณะอ่ืน ๆ 1. จำนวนวันต้ังแตตกกลาถึงออกดอกรอยละ 75 เฉลี่ย 85 วัน ใบแกคอนขางชา การติด

เมล็ดสมบูรณมาก (มากกวารอยละ 90) เมล็ดรวงนอย (ระหวางรอยละ 1-5) อายุเก็บเกี่ยว

เฉลี่ย 115 วัน จัดอยูในกลุมที่มีอายุเก็บเกี่ยวปานกลาง การนวดงายปานกลาง เมล็ดพันธุมี

ระยะพักตัว 4 สัปดาห 

 2. คุณภาพการสี แกลบ รอยละ 25.4 รำ รอยละ 7.12 ขาวเต็มเมล็ดหรือตนขาว รอยละ 

46.71  



3. องคประกอบทางเคมีของเมล็ดมีปริมาณอมิโลสต่ำ เฉลี่ยรอยละ 14.71 คาการสลายเมล็ด

ขาวในดาง (เขมขน รอยละ 1.70 KOH) วัดได 6.00 คาอุณหภูมิแปงสุก วัดได 91 มิลลิเมตร 

จัดเปนกลุมขาวสุกออนนุม และอัตราการยืดตัวของขาวสุก 1.4 เทา เมื่อหุงสุกรวนและออน

นุม 

 

ภาพที่ 1  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของขาวพันธุเจาแดงสุโขทัย 6 ระยะออกรวง 

 

   
ภาพที่ 2  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของขาวพันธุเจาแดงสุโขทัย 6 

   ก. ลกัษณะรวง  ข. ลักษณะรูปราง ขาวเปลือก ขาวกลอง และขาวสาร 

 

ขาวพันธุเจาแดงสุโขทัย 6 

 

ก ข 



กระท่อมพันธุ์ก้านแดงสุราษฎร์ธาน ี
(Mitragyna speciosa ‘Kan Dang Suratthani’) 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล บริษัท เดอะโซลูชั่นเซอร์วิส จ ากัด 
ที่อยู ่ 76/131 หมู่ที่ 3 ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โทรศัพท์ 095-623-2447 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

กระท่อมพันธุ์ก้านแดงสุราษฎร์ธานี ได้มาจากการเพาะเมล็ดพันธุ์ผสมเปิด โดยเมื่อปี  
พ.ศ. 2559 นายอัสนัย รวยร่ า ได้น าเมล็ดพันธุ์กระท่อมก้านแดงจากอ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
มาปลูกที่อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพาะต้นกล้าจากเมล็ดพันธุ์โดยใช้พีสมอส เมื่อต้นอ่อนอายุ 15 วัน  
จึงน ามาคัดแยกใส่ถุงปลูก จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2565 ต้นเจริญเติบโตแข็งแรงและออกดอกสมบูรณ์ จึงได้คัดเลือกต้น
ที่มีใบรูปขอบขนาน ปลายใบแหลม โคนใบมน ลักษณะใบหนา มีก้านและเส้นใบเป็นสีแดง มีรสฝาด ตรวจค่า
สารส าคัญจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบสารส าคัญ Mitragynine ในใบกระท่อมสด 31.9199 มิลลิกรัมต่อ
กรัม ขยายพันธุ์ด้วยตอนก่ิงได้จ านวนประมาณ 100 ต้น และตั้งชื่อพันธุ์ว่า ก้านแดงสุราษฎร์ธานี 

 
แผนผังการการปรับปรุงพันธุ์ 

ปี พ.ศ. ขั้นตอนการด าเนินงาน สถานที่ 
2559 น าเมล็ดพันธ์จากอ าเภอบ้านนาสาร  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
    สวนอ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

   
2565 คัดเลือกต้นที่มีใบรูปรูปขอบขนาน ปลายใบแหลม 

โคนใบมน ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย มีก้านและเส้นใบ
เป็นสีแดง และตรวจหาสารส าคัญ 

 

   
 ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการตอนกิ่ง  
   
 กระท่อมพันธุ์ก้านก้านแดงสุราษฎร์ธานี  

 
 
 
 
 
 



ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท กระท่อมพันธุ์ก้านแดงสุราษฎร์ธานี ชื่อวิทยาศาสตร์ Mitragyna speciosa ‘Kandang  
                     Suratthani’ วงศ์ Rubiaceae ไม้ต้น 
 
ล าต้น ล าต้นตั้งตรง สูงประมาณ 15 เมตร ทรงพุ่มกว้างประมาณ 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง

ล าต้นประมาณ 12 นิ้ว (ต้นอายุ 6 ปี) 
 
ใบ ใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม รูปขอบขนาน กว้าง 7-10 เซนติเมตร ยาว 13-18 เซนติเมตร ปลายใบแหลม 

โคนใบมน ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย เส้นใบ 12-16 คู่ เห็นเส้นใบชัดเจน สีแดง ก้านใบยาว 3-5 
เซนติเมตร สีแดง 

 
ดอก/ชอดอก ช่อดอกแบบช่อกระจุก ออกที่ปลายยอด ช่อดอกทรงกลมขนาด 4-6 เซนติเมตร สีขาวอมเหลือง 
 
ผล/เมล็ด ผลทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3-4 เซนติเมตรเมื่อสุกมีสีน้ าตาลเข้มถึงด า มีเมล็ด 

ประมาณ 150-250 เมล็ด สีน้ าตาลถึงด า 
 
 

    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ    ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของกระท่อมพันธุ์ก้านแดงสุราษฎร์ธานี 

ก ต้น  ข ใบ  ค ช่อดอก  ง ผล  จ ต้นที่ขยายด้วยกิ่งตอน   
 

กระท่อมพันธุ์ก้านแดงสุราษฎร์ธานี 

 

ก ง ง ค 



 

บอนพันธุถ์้วยด าหัวใจ 
(Colocasia esculenta ‘Thuai Dum Huajai’) 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล      นางสาวฐิตารีย์ เกาะคู 
ที่อยู ่   เลขที่ 29 หมู่ที ่6 ต าบลเขาดิน อ าเออเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120 
เบอร์โทร      09-2468-8689 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

บอนพันธุ์ถ้วยด าหัวใจ เป็นพันธุ์กลายจากบอนพันธุ์ Black magic โดยเมื่อ ปี พ.ศ. 2563  
นายอ านาจ ธัญเจริญ ได้ซื้อบอนพันธุ์ Black magic มาจากตลาด จังหวัดสิงบุรี ซึ่งมีลักษณะแผ่นใบสีด า ใบแผ่ 
และได้ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการแยกหน่อจ านวน 50 ต้น เพ่ือจ าหน่าย เมื่อปี พ.ศ. 2564 นางสาวฐิตารีย์ เกาะคู 
ได้ซื้อต้นที่ได้จากการแยกหน่อดังกล่าวจ านวน 1 ต้น มาปลูกไว้ที่สวนจังหวัดสุพรรณบุรีและพบว่าต้นบอนมี
ลักษณะแตกต่างไปจากต้นเดิม คือ ใบมีลักษณะห่อคล้ายถ้วย จึงได้ขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อ ได้จ านวน 12
ต้น พบว่าต้นที่แยกมานั้นมีความสม่ าเสมอและความคงตัว จึงได้ตั้งชื่อพันธุ์ว่าถ้วยด าหัวใจ และได้ขออนุญาต
จากนายอ านาจ ธัญเจริญ ซึ่งเป็นผู้ขยายพันธุ์บอน ในการน าพันธุ์มาขอหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  
ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518  

 

แผนผังการปรับปรุงพันธุ์ 

ปี พ.ศ. ขั้นตอนการด าเนินงาน สถานที ่
2563 บอนพันธุ์ Black magic สวนจังหวัดสิงห์บุร ี

   
2563 ขยายพันธุ์ด้วยวิธีแยกหน่อ จ านวน 50 ต้น  

   
2564 ขายใหน้างสาวฐิตารีย์ เกาะคู จ านวน 1 ต้น  

   
 พบลักษณะที่แตกต่าง และขยายพันธุ์เพิ่มเติม สวนจังหวัดสุพรรณบุรี 
   
 บอนพันธุ์ถ้วยด าหัวใจ  

 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย บอนพันธุ์ถ้วยด าหัวใจ ชื่อวิทยาศาสตร์ Colocasia esculenta ‘Thuai Dum 

Huajai’ วงศ์ Araceae ไม้ล้มลุก ไม้ประดับ 
 
ราก ระบบรากฝอย รากมขีนาดเล็กออกรอบบริเวณหัวและรอบโคนต้น  
 
ล าต้น ล าต้นใต้ดิน ล าต้นเหนือดินเป็นล าต้นเทียมเกิดจากก้านใบ สูง 100-120 เซนติเมตร 
 



 
ใบ ใบเดี่ยว รูปหัวใจ กว้าง 28 เซนติเมตร ยาว 65 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ขอบใบเป็นคลื่น

เล็กน้อย ใบอ่อนสีเขียว ใบแก่สีด า แผ่นใบห่อคล้ายถ้วย เส้นใบด้านล่างนูน สีด าเข้ม ก้านใบ
ยาว 75 เซนติเมตร สีด า 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของบอนพันธุ์ Black Magic 
 

   
 

 
ภาพที่ 2  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของบอนพันธุ์ถ้วยด าหัวใจ 
   ก-ง ต้นและใบ    
 

บอนพันธุ์ถ้วยด าหัวใจ 

ก ข ค 

ง 


