


ข้าวโพดพันธุ์ล าปาง 1 
(Zea mays ‘Lampang 1’) 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล      1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 2. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ที่อยู่    1. เลขที่ 128 ถนนห้วยแก้ว ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
 2. เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง  

อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
โทรศัพท ์     1. 0 5392 1444 
 2. 02 564 7000 ต่อ 1315 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 ข้าวโพดพันธุ์ล าปาง 1 (Lampang 1) เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ (Inbred line)  
ที่พัฒนาภายใต้ “โครงการสืบหาและการประเมินประสิทธิภาพของการใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก
ลักษณะความต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่ (NCLB) ในข้าวโพด” โดยมี ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หัวหน้าโครงการ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ ล าปาง 1 คัดเลือกได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์แท้ 
Ki48 ซึ่งมีความต้านทานต่อโรคใบไหม้แผลใหญ่เป็นสายพันธุ์แม่ และสายพันธุ์ Ki47 ซึ่งมีความอ่อนแอต่อโรค
ใบไหม้แผลใหญ่เป็นสายพันธุ์พ่อ จากโครงการฯ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์สายพันธุ์จากศูนย์วิจัยข้าวโพด  
ข้าวฟ่างแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในโครงการฯ ได้ท าการสร้างประชากรข้าวโพดคู่ผสม 
Ki48/Ki47 เพ่ือใช้ในการประเมินความต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่ทั้งในสภาพโรงเรือนและสภาพแปลงปลูก 
โดยการประเมินการต้านทานโรคในสภาพโรงเรือนจะท าการปลูกถ่ายเชื้อเมื่อข้าวโพด อายุ 10 วัน และท าการ
ประเมินระดับความรุนแรงของโรคหลังการปลูกถ่ายเชื้อ 7 – 10 วัน ส่วนในสภาพแปลงจะท าการปลูกถ่ายเชื้อ
เมื่อข้าวโพด อายุ 21 – 25 วัน (6 - 7 ใบ) และท าการประเมินระดับความรุนแรงของโรคเมื่อข้าวโพดอายุ  
80 วัน ตลอดจนการใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกลักษณะความต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่ (NCLB) 
และจากประชากรดังกล่าวได้ท าการคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ (Pedigree method) ร่วมกับการใช้
เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกความต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2558 จนได้เป็น
สายพันธุ์แท้ ล าปาง 1 (Ki48/Ki47-12-17-1-1-1-1-1) และในปี พ.ศ. 2559 – 2560 ขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
สายพันธุ์แท้ ล าปาง 1 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง   



แผนผังการปรับปรุงพันธุ์ 

 

 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ข้าวโพดพันธุ์ล าปาง 1 ชื่อวิทยาศาสตร์ Zea mays ‘Lampang 1’ วงศ์ Poaceae 

พืชไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 
ราก ระบบรากฝอย รากค้ ายันสีเขียวปนแดง 
 
ล าต้น ล าต้นต้ังตรง สูง 214 เซนติเมตร สีเขียว 
 
ใบ ใบรูปแถบ ค่อนข้างตรง สีเขียวเข้ม  
 
ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแยกเพศร่วมต้น ช่อดอกเพศผู้มีกาบดอกย่อยสีเขียวปนแดง อับละอองเกสรสีเหลือง 

ช่อดอกเพศเมียมีเส้นไหมสีเขียวอ่อน  
 
ผล/เมล็ด จ านวนฝักต่อต้น 1-2 ฝัก ฝักรูปทรงกึ่งทรงกรวยกึ่งทรงกระบอก กว้าง 4.2 เซนติเมตร  

ยาว 14.0 เซนติเมตร ความสูงฝักเหนือดิน 139 เซนติเมตร เมล็ดสีส้ม ชนิดหัวแข็ง เมล็ด
เรียงเป็นแถวตรง จ านวนแถวต่อฝัก 16-18 แถว ซังสีขาว 



ลักษณะอ่ืน ๆ 1. ต้านทานต่อโรคใบไหม้แผลใหญ่ในระดับต้านทาน (R) 
 2. อายุวันออกดอก 71 วัน และอายุวันออกไหม 75 วัน 
 3. อายุวันเก็บเก่ียว 115-120 วัน 
 4. ผลผลิต 443 กิโลกรัมต่อไร่ 
 

 
ภาพ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของข้าวโพดพันธุ์ล าปาง 1 

ก ต้น  ข ใบ  ค-ง ช่อดอกเพศผู้  จ ช่อดอกเพศเมีย  ฉ ฝัก 
 

ข้าวโพดพันธุ์ล าปาง 1 

ค 

ก ข 

ง จ ฉ 



ข้าวโพดพันธุ์ล าปาง 3 
(Zea mays ‘Lampang 3’) 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล      1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 2. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ที่อยู่    1. เลขที่ 128 ถนนห้วยแก้ว ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
 2. เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง  

อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
โทรศัพท ์     1. 0 5392 1444 
 2. 02 564 7000 ต่อ 1315 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 ข้าวโพดพันธุ์ล าปาง 3 (Lampang 3) เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ (Inbred line)  
ที่พัฒนาภายใต้ “โครงการสืบหาและการประเมินประสิทธิภาพของการใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก
ลักษณะความต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่ (NCLB) ในข้าวโพด” โดยมี ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หัวหน้าโครงการ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ ล าปาง 3 คัดเลือกได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์แท้ 
Ki48 ซึ่งมีความต้านทานต่อโรคใบไหม้แผลใหญ่เป็นสายพันธุ์แม่ และสายพันธุ์ Ki47 ซึ่งมีความอ่อนแอต่อโรค
ใบไหม้แผลใหญ่เป็นสายพันธุ์พ่อ จากโครงการฯ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์สายพันธุ์จากศูนย์วิจัยข้าวโพด  
ข้าวฟ่างแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในโครงการฯ ได้ท าการสร้างประชากรข้าวโพดคู่ผสม 
Ki48/Ki47 เพ่ือใช้ในการประเมินความต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่ทั้งในสภาพโรงเรือนและสภาพแปลงปลูก 
โดยการประเมินการต้านทานโรคในสภาพโรงเรือนจะท าการปลูกถ่ายเชื้อเมื่อข้าวโพด อายุ 10 วัน และท าการ
ประเมินระดับความรุนแรงของโรคหลังการปลูกถ่ายเชื้อ 7 – 10 วัน ส่วนในสภาพแปลงจะท าการปลูกถ่ายเชื้อ
เมื่อข้าวโพด อายุ 21 – 25 วัน (6 - 7 ใบ) และท าการประเมินระดับความรุนแรงของโรคเมื่อข้าวโพดอายุ  
80 วันตลอดจนการใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกลักษณะความต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่ (NCLB) 
และจากประชากรดังกล่าวได้ท าการคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ (Pedigree method) ร่วมกับการใช้
เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกความต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2558 จนได้เป็น
สายพันธุ์แท้ ล าปาง 3 (Ki48/Ki47-14-6-1-1-1-1-1) และในปี พ.ศ. 2559 – 2560 ขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
สายพันธุ์แท้ ล าปาง 3 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง  



แผนผังการปรับปรุงพันธุ์ 

 

 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ข้าวโพดพันธุ์ล าปาง 3 ชื่อวิทยาศาสตร์ Zea mays ‘Lampang 3’ วงศ์ Poaceae 

พืชไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 
ราก ระบบรากฝอย รากค้ ายันสีแดง มีปริมาณมาก  
 
ล าต้น ล าต้นตั้งตรง สูง 198 เซนติเมตร สีเขียว  
 
ใบ ใบรูปแถบ ค่อนข้างตรง ใบหนาใหญ่ สีเขียวเข้ม  
 
ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแยกเพศร่วมต้น ช่อดอกเพศผู้มีกาบดอกย่อยสีเขียวปนแดง อับละอองเกสสีเหลือง 

ช่อดอกเพศเมียมีเส้นไหมสีแดงอ่อน  
 
ผล/เมล็ด จ านวนฝักต่อต้น 1 ฝัก ฝักรูปทรงกระบอก กว้าง 4.8 เซนติเมตร ยาว 17.7 เซนติเมตร  

ความสูงฝักเหนือดิน 122 เซนติเมตร เมล็ดสีส้ม ชนิดหัวแข็ง เมล็ดเรียงเป็นแถวตรง จ านวน
แถวต่อฝัก 16-18 แถว ซังสีขาว 

 



ลักษณะอ่ืน ๆ 1. ต้านทานต่อโรคใบไหม้แผลใหญ่ในระดับต้านทาน (R) 
 2. อายุวันออกดอก 79 วัน และอายุวันออกไหม 82 วัน 

3. อายุวันเก็บเก่ียว 125-130 วัน 
 4. ผลผลิต 561 กิโลกรัมต่อไร่ 
 

 
ภาพ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของข้าวโพดพันธุ์ล าปาง 3 

ก ต้น  ข ใบ  ค-ง ช่อดอกเพศผู้  จ ช่อดอกเพศเมีย  ฉ ผล 
 

ข้าวโพดพันธุ์ล าปาง 3 

ค 

ก ข 

ง จ ฉ 



ข้าวโพดพันธุ์ล าปาง 6 
(Zea mays ‘Lampang 6’) 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล      1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 2. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ที่อยู่    1. เลขที่ 128 ถนนห้วยแก้ว ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
 2. เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง  

อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
โทรศัพท ์     1. 0 5392 1444 
 2. 0 2564 7000 ต่อ 1315 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 ข้าวโพดพันธุ์ล าปาง 6 (Lampang 6) เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ (Inbred line)  
ที่พัฒนาภายใต้ “โครงการสืบหาและการประเมินประสิทธิภาพของการใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก
ลักษณะความต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่ (NCLB) ในข้าวโพด” โดยมี ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หัวหน้าโครงการ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ ล าปาง 6 คัดเลือกได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์แท้ 
Ki48 ซึ่งมีความต้านทานต่อโรคใบไหม้แผลใหญ่เป็นสายพันธุ์แม่ และสายพันธุ์ Ki47 ซึ่งมีความอ่อนแอต่อโรค
ใบไหม้แผลใหญ่เป็นสายพันธุ์พ่อ จากโครงการฯ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์สายพันธุ์จากศูนย์วิจัยข้าวโพด 
ข้าวฟ่างแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในโครงการฯ ได้ท าการสร้างประชากรข้าวโพดคู่ผสม 
Ki48/Ki47 เพ่ือใช้ในการประเมินความต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่ทั้งในสภาพโรงเรือนและสภาพแปลงปลูก 
โดยการประเมินการต้านทานโรคในสภาพโรงเรือนจะท าการปลูกถ่ายเชื้อเมื่อข้าวโพด อายุ 10 วัน และท าการ
ประเมินระดับความรุนแรงของโรคหลังการปลูกถ่ายเชื้อ 7 – 10 วัน ส่วนในสภาพแปลงจะท าการปลูกถ่ายเชื้อ
เมื่อข้าวโพด อายุ 21 – 25 วัน (6 - 7 ใบ) และท าการประเมินระดับความรุนแรงของโรคเมื่อข้าวโพดอายุ  
80 วัน ตลอดจนการใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกลักษณะความต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่ (NCLB) 
และจากประชากรดังกล่าวได้ท าการคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ (Pedigree method) ร่วมกับการใช้
เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกความต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2558 จนได้เป็น
สายพันธุ์แท้ ล าปาง 6 (Ki48/Ki47-11-11-1-1-1-1-1) และในปี พ.ศ. 2559 – 2560 ขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
สายพันธุ์แท้ ล าปาง 6 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง  



แผนผังการปรับปรุงพันธุ์ 

 

 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ข้าวโพดพันธุ์ล าปาง 6 ชื่อวิทยาศาสตร์ Zea mays ‘ (Lampang 6)’ วงศ์ Poaceae 

พืชไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 
ราก ระบบรากฝอย รากค้ ายันสีแดง 
 
ล าต้น ล าต้นต้ังตรง เรียวยาว สูง 171 เซนติเมตร สีเขียว  
 
ใบ ใบรูปแถบ ทรงเรียวยาว ค่อนข้างตรง สีเขียว 
 
ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแยกเพศร่วมต้น ช่อดอกเพศผู้มีกาบดอกย่อยสีเขียวปนม่วง อับละอองเกสรมีสีเหลือง 

ช่อดอกเพศเมียมีเส้นไหมสีม่วง  
 
ผล/เมล็ด จ านวนฝักต่อต้น 1 ฝัก ฝักรูปทรงกึ่งทรงกรวยกึ่งทรงกระบอก กว้าง 4.4 เซนติเมตร  

ยาว 15.2 เซนติเมตร ความสูงฝักเหนือดิน 83 เซนติเมตร เมล็ดสีส้ม ชนิดหัวแข็ง เมล็ดเรียง
เป็นแถวตรง จ านวนแถวต่อฝัก 14-16 แถว ซังสีขาว 



 
ลักษณะอ่ืน ๆ 1. ต้านทานต่อโรคใบไหม้แผลใหญ่ในระดับต้านทาน (R) 

2. อายุวันออกดอก 75 วัน และอายุวันออกไหม 74 วัน 
 3. อายุวันเก็บเก่ียว 115-120 วัน 
 4. ผลผลิต 470 กิโลกรัมต่อไร่ 
 

 
ภาพ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของข้าวโพดพันธุ์ล าปาง 6 

ก ต้น  ข ใบ  ค-ง ช่อดอกเพศผู้  จ ช่อดอกเพศเมีย  ฉ ฝัก 
 

ข้าวโพดพันธุ์ล าปาง 6 

ค 

ก ข 

ง จ ฉ 



ข้าวโพดพันธุ์ล าปาง 12 
(Zea mays ‘Lampang 12’) 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล      1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 2. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ที่อยู่    1. เลขที่ 128 ถนนห้วยแก้ว ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
 2. เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง  

อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
โทรศัพท ์     1. 0 5392 1444 
 2. 02 564 7000 ต่อ 1315 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 ข้าวโพดพันธุ์ล าปาง12 (Lampang 12) เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ (Inbred line)  
ที่พัฒนาภายใต้ “โครงการสืบหาและการประเมินประสิทธิภาพของการใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก
ลักษณะความต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่ (NCLB) ในข้าวโพด” โดยมี ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หัวหน้าโครงการ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ ล าปาง 12 คัดเลือกได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์แท้ 
Ki48 ซึ่งมีความต้านทานต่อโรคใบไหม้แผลใหญ่เป็นสายพันธุ์แม่ และสายพันธุ์ Ki47 ซึ่งมีความอ่อนแอต่อโรค
ใบไหม้แผลใหญ่เป็นสายพันธุ์พ่อ จากโครงการฯ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์สายพันธุ์จากศูนย์วิจัยข้าวโพด  
ข้าวฟ่างแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในโครงการฯ ได้ท าการสร้างประชากรข้าวโพดคู่ผสม 
Ki48/Ki47 เพ่ือใช้ในการประเมินความต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่ทั้งในสภาพโรงเรือนและสภาพแปลงปลูก 
โดยการประเมินการต้านทานโรคในสภาพโรงเรือนจะท าการปลูกถ่ายเชื้อเมื่อข้าวโพด อายุ 10 วัน และท าการ
ประเมินระดบัความรุนแรงของโรคหลังการปลูกถ่ายเชื้อ 7 – 10 วัน ส่วนในสภาพแปลงจะท าการปลูกถ่ายเชื้อ
เมื่อข้าวโพด อายุ 21 – 25 วัน (6 - 7 ใบ) และท าการประเมินระดับความรุนแรงของโรคเมื่อข้าวโพดอายุ  
80 วัน ตลอดจนการใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกลักษณะความต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่ (NCLB) 
และจากประชากรดังกล่าวได้ท าการคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ (Pedigree method) ร่วมกับการใช้
เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกความต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2558 จนได้เป็น
สายพันธุ์แท้ ล าปาง 12 (Ki48/Ki47-14-5-1-1-1-1-1) และในปี พ.ศ. 2559 – 2560 ขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
สายพันธุ์แท้ ล าปาง12 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง  



แผนผังการปรับปรุงพันธุ์ 

 

 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ข้าวโพดพันธุ์ล าปาง 12 ชื่อวิทยาศาสตร์ Zea mays ‘Lampang 12’ วงศ์ 

Poaceae พืชไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 
ราก ระบบรากฝอย รากค้ ายันสีม่วง มีปริมาณมาก 
 
ล าต้น ล าต้นต้ังตรง ทรงเตี้ย สูง 138 เซนติเมตร สีเขียว  
 
ใบ ใบรูปแถบ ทรงเรียวยาว ปลายใบโค้ง สีเขียวเข้ม 
 
ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแยกเพศร่วมต้น ช่อดอกเพศผู้มีกาบดอกย่อยสีเขียวปนแดง อับละอองเกสรมีสีเขียว 

ช่อดอกเพศเมียมีเส้นไหมสีแดง  
 
ผล/เมล็ด จ านวนฝักต่อต้น 1 ฝัก ฝักรูปทรงกึ่งทรงกรวยกึ่งทรงกระบอก กว้าง 4.2 เซนติเมตร  

ยาว 12.8 เซนติเมตร ความสูงฝักเหนือดิน 78 เซนติเมตร เมล็ดสีส้ม ชนิดหัวแข็ง เมล็ดเรียง
เป็นแถวตรง จ านวนแถวต่อฝัก 14-16 แถว ซังสีขาว 



ลักษณะอ่ืน ๆ 1. ต้านทานต่อโรคใบไหม้แผลใหญ่ในระดับต้านทานปานกลาง (MR) 
2. อายุวันออกดอก 71 วัน และอายุวันออกไหม 76 วัน 

 3. อายุวันเก็บเก่ียว 115-120 วัน 
 4. ผลผลิต 381 กิโลกรัมต่อไร่ 
 

 
ภาพ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของข้าวโพดพันธุ์ล าปาง 12 

ก ต้น  ข ใบ  ค-ง ช่อดอกเพศผู้  จ ช่อดอกเพศเมีย  ฉ ฝัก 
 

ข้าวโพดพันธุ์ล าปาง 12 

ค 

ก ข 

ง จ ฉ 



ข้าวโพดพันธุ์ล าปาง 17 
(Zea mays ‘Lampang 17’) 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล      1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 2. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ที่อยู่    1. เลขที่ 128 ถนนห้วยแก้ว ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
 2. เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง  

อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
โทรศัพท ์     1. 0 5392 1444 
 2. 02 564 7000 ต่อ 1315 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 ข้าวโพดพันธุ์ล าปาง17 (Lampang 17) เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ (Inbred line)  
ที่พัฒนาภายใต้ “โครงการสืบหาและการประเมินประสิทธิภาพของการใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก
ลักษณะความต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่ (NCLB) ในข้าวโพด” โดยมี ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หัวหน้าโครงการ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ ล าปาง17 คัดเลือกได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์แท้ 
Ki48 ซึ่งมีความต้านทานต่อโรคใบไหม้แผลใหญ่เป็นสายพันธุ์แม่ และสายพันธุ์ Ki47 ซึ่งมีความอ่อนแอต่อโรค
ใบไหม้แผลใหญ่เป็นสายพันธุ์พ่อ จากโครงการฯ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์สายพันธุ์จากศูนย์วิจัยข้าวโพด  
ข้าวฟ่างแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในโครงการฯ ได้ท าการสร้างประชากรข้าวโพดคู่ผสม 
Ki48/Ki47 เพ่ือใช้ในการประเมินความต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่ทั้งในสภาพโรงเรือนและสภาพแปลงปลูก 
โดยการประเมินการต้านทานโรคในสภาพโรงเรือนจะท าการปลูกถ่ายเชื้อเมื่อข้าวโพด อายุ 10 วัน และท าการ
ประเมินระดับความรุนแรงของโรคหลังการปลูกถ่ายเชื้อ 7 – 10 วัน ส่วนในสภาพแปลงจะท าการปลูกถ่ายเชื้อ
เมื่อข้าวโพด อายุ 21 – 25 วัน (6 - 7 ใบ) และท าการประเมินระดับความรุนแรงของโรคเมื่อข้าวโพดอายุ  
80 วันตลอดจนการใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกลักษณะความต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่ (NCLB) 
และจากประชากรดังกล่าวได้ท าการคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ (Pedigree method) ร่วมกับการใช้
เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกความต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2558 จนได้เป็น
สายพันธุ์แท้ ล าปาง 17 (Ki48/Ki47-13-4-1-1-1-1-1) และในปี พ.ศ. 2559 – 2560 ขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
สายพันธุ์แท้ ล าปาง 17 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง  



แผนผังการปรับปรุงพันธุ์ 

 

 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ข้าวโพดพันธุ์ล าปาง 17 ชื่อวิทยาศาสตร์ Zea mays ‘Lampang 17’ วงศ์ 

Poaceae พืชไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 
ราก ระบบรากฝอย รากค้ ายันสีแดง 
 
ล าต้น ล าต้นต้ังตรง เรียวยาว สูง 203 เซนติเมตร สีเขียว 
 
ใบ ใบรูปแถบ ค่อนข้างตรง ทรงเรียวยาว สีเขียวเข้ม  
 
ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแยกเพศร่วมต้น ช่อดอกเพศผู้มีกาบดอกย่อยสีเขียวปนแดง อับละอองเกสรมีสีแดง 

ช่อดอกเพศเมียมีเส้นไหมสีเขียวอ่อนปลายสีแดง  
 
ผล/เมล็ด จ านวนฝักต่อต้น 1-2 ฝัก ฝักรูปทรงกระบอก กว้าง 4.4 เซนติเมตร ยาว 17.5 เซนติเมตร 

ความสูงฝักเหนือดิน 131 เซนติเมตร เมล็ดสีเหลืองส้ม ชนิดหัวแข็ง เมล็ดเรียงเป็นแถวตรง 
จ านวนแถวต่อฝัก 16-18 แถว ซังสีขาว 

 



ลักษณะอ่ืน ๆ 1. ต้านทานต่อโรคใบไหม้แผลใหญ่ในระดับต้านทานปานกลาง (MR) 
 2. อายุวันออกดอก 75 วัน และอายุวันออกไหม 75 วัน 

3. อายุวันเก็บเก่ียว 115-120 วัน 
 4. ผลผลิต 577 กิโลกรัมต่อไร่ 
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ข้าวโพดพันธุ์ล าปาง 18 
(Zea mays ‘Lampang 18’) 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล      1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 2. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ที่อยู่    1. เลขที่ 128 ถนนห้วยแก้ว ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
 2. เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง  

อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
โทรศัพท ์     1. 0 5392 1444 
 2. 02 564 7000 ต่อ 1315 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 ข้าวโพดพันธุ์ล าปาง18 (Lampang 18) เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ (Inbred line)  
ที่พัฒนาภายใต้ “โครงการสืบหาและการประเมินประสิทธิภาพของการใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก
ลักษณะความต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่ (NCLB) ในข้าวโพด” โดยมี ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หัวหน้าโครงการ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ ล าปาง18 คัดเลือกได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์แท้ 
Ki48 ซึ่งมีความต้านทานต่อโรคใบไหม้แผลใหญ่เป็นสายพันธุ์แม่ และสายพันธุ์ Ki47 ซึ่งมีความอ่อนแอต่อโรค
ใบไหม้แผลใหญ่เป็นสายพันธุ์พ่อ จากโครงการฯ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์สายพันธุ์จากศูนย์วิจัยข้าวโพด  
ข้าวฟ่างแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในโครงการฯ ได้ท าการสร้างประชากรข้าวโพดคู่ผสม 
Ki48/Ki47 เพ่ือใช้ในการประเมินความต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่ทั้งในสภาพโรงเรือนและสภาพแปลงปลูก 
โดยการประเมินการต้านทานโรคในสภาพโรงเรือนจะท าการปลูกถ่ายเชื้อเมื่อข้าวโพด อายุ 10 วัน และท าการ
ประเมินระดับความรุนแรงของโรคหลังการปลูกถ่ายเชื้อ 7 – 10 วัน ส่วนในสภาพแปลงจะท าการปลูกถ่ายเชื้อ
เมื่อข้าวโพด อายุ 21 – 25 วัน (6 - 7 ใบ) และท าการประเมินระดับความรุนแรงของโรคเมื่อข้าวโพดอายุ  
80 วัน ตลอดจนการใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกลักษณะความต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่ (NCLB) 
และจากประชากรดังกล่าวได้ท าการคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ (Pedigree method) ร่วมกับการใช้
เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกความต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2558 จนได้เป็น
สายพันธุ์แท้ ล าปาง 18 (Ki48/Ki47-2-15-1-1-1-1-1) และในปี พ.ศ. 2559 – 2560 ขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
สายพันธุ์แท้ ล าปาง 18 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง  



แผนผังการปรับปรุงพันธุ์ 

 

 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ข้าวโพดพันธุ์ล าปาง 18 ชื่อวิทยาศาสตร์ Zea mays ‘Lampang 18’ วงศ์ 

Poaceae พืชไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 
ราก ระบบรากฝอย รากค้ ายันสีเขียวปนแดง 
 
ล าต้น ล าต้นต้ังตรง สูง 162 เซนติเมตร สีเขียว 
 
ใบ ใบรูปแถบ ค่อนข้างตรง ทรงเรียวยาว สีเขียวเข้ม 
 
ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแยกเพศร่วมต้น ช่อดอกเพศผู้มีกาบดอกย่อยสีเขียว อับละอองเกสรมีสีเหลือง ไหม

ช่อดอกเพศเมียมีเส้นไหมสีเขียวอ่อนปลายสีแดง  
 
ผล/เมล็ด จ านวนฝักต่อต้น 1-2 ฝัก ฝักรูปทรงกึ่งทรงกรวยกึ่งทรงกระบอก กว้าง 4.0 เซนติเมตร  

ยาว 12.8 เซนติเมตร ความสูงฝักเหนือดิน 86 เซนติเมตร เมล็ดสีส้มเข้ม ชนิดหัวแข็ง  
เมล็ดเรียงเป็นแถวตรง จ านวนแถวต่อฝัก 14-16 แถว ซังสีขาว  



ลักษณะอ่ืน ๆ 1. ต้านทานต่อโรคใบไหม้แผลใหญ่ในระดับต้านทาน (R) 
 2. อายุวันออกดอก 75 วัน และอายุวันออกไหม 76 วัน 

3. อายุวันเก็บเก่ียว 120-125 วัน 
 4. ผลผลิต 384 กิโลกรัมต่อไร่ 
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