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คํานํา
สารบัญ

กรมวิชาการเกษตรมีภารกิจหลักในการด�ำเนินการวิจัยและพัฒนาด้านพืชและเทคโนโลยีทางการเกษตร ซึ่งเป็น
พื้นฐานส�ำคัญในการพัฒนางานด้านการเกษตรของประเทศ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันกรมวิชาการเกษตร
ได้มีการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ๆ ออกมาเพื่อรองรับการพัฒนางาน ด้านการเกษตรของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง
โดยแต่ละพันธุพ์ ชื ทีพ่ ฒ
ั นาจะมีความเหมาะสมกับสภาพพืน้ ทีใ่ นแต่ละภูมภิ าคหรือเป็นพันธุพ์ ชื ทีม่ ลี กั ษณะโดดเด่นแตกต่างกัน
ตามพื้นที่ที่เหมาะสม ซึ่งการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชเหล่านี้นักวิจัยของกรมวิชาการเกษตรมุ่งหวังว่าเมื่อเกษตรกรน�ำ
พันธุ์พืชดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ปลูกแล้ว สามารถตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้ตามลักษณะเด่นของ
แต่ละพันธุ์พืชได้ และสามารถสร้างรายได้กลับคืนให้เกษตรกรได้เพิ่มขึ้น
การเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านพันธุ์พืช พันธุ์รับรอง พันธุ์แนะน�ำของกรมวิชาการเกษตรได้จัดพิมพ์เป็นเอกสาร
เผยแพร่ไปแล้วจ�ำนวน 4 เล่ม เล่มที่ 1 เป็นการเผยแพร่พันธุ์รับรอง พันธุ์แนะน�ำของกรมวิชาการเกษตรในช่วงปี 2519 2547 เล่มที่ 2 ในช่วงปี 2548 - 2551 เล่มที่ 3 ในช่วงปี 2552 - 2554 และเล่มที่ 4 ในช่วงปี 2555 - 2560 และในปี 2565
กรมวิชาการเกษตรได้รวบรวมและจัดพิมพ์เป็นเอกสาร พันธุ์รับรอง พันธุ์แนะน�ำเล่มที่ 5 ในช่วงปี 2561 – 2565 ขึ้น เพื่อ
เผยแพร่ผลงานวิจยั ด้านพันธุพ์ ชื ทีเ่ หมาะสมกับสภาพพืน้ ทีแ่ ละสภาพภูมอิ ากาศทีป่ จั จุบนั มีการเปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนือ่ ง
ซึ่งเนื้อหาเอกสารฉบับนี้ประกอบด้วย ข้อมูลประวัติ ลักษณะประจ�ำพันธุ์ ลักษณะเด่น พื้นที่แนะน�ำ ข้อควรระวังหรือ
ข้อจ�ำกัดของพันธุ์รับรองและพันธุ์แนะน�ำ รวมทั้งสิ้น 46 พันธุ์ เป็นพันธุ์รับรอง 19 พันธุ์ (พืชไร่ 14 พันธุ์ พืชสวน 5 พันธุ์)
และพันธุ์แนะน�ำ 27 พันธุ์ (พืชไร่ 3 พันธุ์ พืชสวน 23 พันธุ์ พืชท้องถิ่น 1 พันธุ์)
โอกาสนี้ กรมวิชาการเกษตรขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้อง นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหาร ที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจและ
บูรณการท�ำงานทุกภาคส่วนตามแนวนโยบาย DOA Together ในการพัฒนางานวิจัย ด้านปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อให้ได้
พืชพันธุ์ใหม่พันธุ์ดีออกมาให้เกษตรกรรองรับความต้องการของตลาดเฉพาะและภาคอุตสาหกรรมตามนโยบายตลาด
น�ำการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตพืชสู่เป้าหมายเกษตรมูลค่าสูงโดยมุ่งหวังให้ยกระดับมาตรฐานผลผลิตของ
พันธุพ์ ชื ให้มคี ณ
ุ ภาพอันเป็นการเกิดประโยชน์ตอ่ การขับเคลือ่ นการผลิตภาคการเกษตรเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
และความมั่นคงทางอาหารของประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

(นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์)
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
สิงหาคม 2565
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อัญชัน : เทพรัตน์ไพลิน 63
ประวัติ
อัญชันพันธุ์เทพรัตน์ไพลิน 63 หรือ อัญชันสายพันธุ์ 7-1-16 คัดได้จากอัญชันพันธุ์ปลูกทั่วไป
(common cultivar) ซึ่งมีความแปรปรวนทางพันธุกรรม ปี 2554-2557 คัดเลือกพันธุ์และเปรียบเทียบพันธุ์
ในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร และปี 2559 ทดสอบพันธุ์ ในแปลงเกษตรกร จังหวัดอ่างทอง

ลักษณะประจ�ำพันธุ์
ล� ำ ต้ น แบบไม้ พั น เลื้ อ ย (twining) ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ (odd-pinnate) มี 5
และ 7 ใบย่อย รูปร่างใบรี (elliptic) หูใบรูปสามเหลี่ยมแคบ (narrow triangular) ดอกรูประฆัง
(campanulate; bell-shaped) มีสนี ำ�้ เงินเข้ม (blue group N95 A) ยาว 5.30 เซนติเมตร กว้าง 3.78 เซนติเมตร
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ก้านดอกยาว 0.38 เซนติเมตร กลีบดอก 5 กลีบแบบซ้อนเวียน กลีบดอกชัน้ นอกเป็นรูปไข่กลับ (obovate) มีขนาดยาว 4.92 เซนติเมตร
กว้าง 3.36 เซนติเมตร ใบประดับย่อยแบบกลม (rounded) ฝักแก่เป็นรูปขอบขนาน คล้ายแถบ (linear-oblong) สีน�้ำตาล
ซีด (pale brown) ยาว 9.78 เซนติเมตร กว้าง 1.10 เซนติเมตร ผิวเปลือกเมล็ดมีรอยเว้า (pit) เปลือกเมล็ดมีลาย (mottle)
เมล็ดรูปขอบขนาน (oblong) มีสีน�้ำตาลเกือบด�ำ จ�ำนวนเมล็ด 5-8 เมล็ดต่อฝัก เมล็ดจ�ำนวน 100 เมล็ด มีน�้ำหนัก 7 กรัม

ลักษณะเด่น
1. ลักษณะดอก มีกลีบดอก 5 กลีบ ซ้อนเวียน
2. ผลผลิตดอกสดเฉลี่ย 2,122 กิโลกรัมต่อไร่
3. เก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งแรกเร็วกว่าพันธุ์ปลูกทั่วไป 6 วัน
4. ปริมาณแอนโทไซยานินรวมมากกว่าพันธุ์ปลูกทั่วไป 1.5 มิลลิกรัมต่อน�้ำหนักกลีบดอกสด 100 กรัม

พื้นที่แนะน�ำ
เขตภาคเหนือตอนล่าง และเขตภาคกลาง

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ำกัด
1. ไม่ควรปลูกในพื้นที่น�้ำท่วมขัง
2. กรณีปลูกเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ และเพื่อรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ควรปลูกห่างจากบริเวณที่มีการปลูกพันธุ์อื่น เพื่อให้
ได้เมล็ดตรงตามพันธุ์

วันที่รับรอง
: 19 มีนาคม 2561 ประเภทพันธุ์แนะน�ำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
		 กรมวิชาการเกษตร
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ฝ้าย : ตากฟ้า 6
ประวัติ
ฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 6 หรือ ฝ้ายสายพันธุ์ TF6/ BC - B - 115 - B - 5G - B - B เกิดจากการผสม
ข้ามพันธุ์ฝ้ายระหว่างพันธุ์ฝ้ายตากฟ้า 2 กับพันธุ์ฝ้ายเส้นใยสีน�้ำตาล (brown cotton) ในปี 2543 และ
ท�ำการผสมกลับ 5 ครั้ง ระหว่างปี 2544-2546 โดยในการผสมกลับแต่ละครั้งท�ำการเก็บรวมเฉพาะต้นที่มี
ลักษณะคล้ายพันธุ์ตากฟ้า 2 แต่ให้เส้นใยสีน�้ำตาลอ่อน จากนั้นท�ำการปลูก BC5F1 ในปี 2547 แล้วท�ำการ
เก็บรวมเฉพาะต้นทีม่ ลี กั ษณะคล้ายพันธุต์ ากฟ้า 2 แต่ให้เส้นใยสีนำ�้ ตาลอ่อน แล้วน�ำไปปลูกเป็น BC5F2 ใน
ปี 2548 ภายใต้สภาพการปลูกเชื้อโรคใบหงิกสามารถคัดเลือกและเก็บเมล็ดรายต้นเฉพาะต้นที่มีลักษณะ
คล้ายพันธุ์ตากฟ้า 2 แต่ให้เส้นใยสีน�้ำตาลอ่อน จ�ำนวน 35 ต้น แล้วจึงน�ำมาปลูกคัดเลือกแบบต้นต่อแถว
ในชั่วที่ BC5F3 เมื่อปี 2549 ซึ่งสามารถเก็บรวมเมล็ดจากต้นที่ให้ผลผลิตสูง เส้นใยสีน�้ำตาลอ่อน ภายใน
แถวที่มีความสม�่ำเสมอ เพื่อน�ำมาปลูกคัดเลือกรวม 16 แถว ในปี 2550 เป็นชั่วที่ BC5F4 แล้วคัดเลือกไว้
พันธุ์รับรอง พันธุ์แนะน�ำ ปี 2561-2565
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เฉพาะต้นที่มีเส้นใยสีน�้ำตาล จากแถวที่มีจ�ำนวนต้นที่ให้เส้นใยสีน�้ำตาลมากที่สุด รวม 2 แถว เพื่อน�ำสมอจากต้นที่ผ่านการ
คัดเลือกรวม 13 สมอ ไปท�ำการปลูกคัดเลือกในชั่วที่ BC5F6 แบบสมอต่อแถวรวม 13 แถวในปี 2551 และสามารถรวบรวม
เมล็ดจากสมอจากดอกที่มีการผสมตัวเองในแถวที่มีเส้นใยสีน�้ำตาลทั้ง 13 แถว ส�ำหรับน�ำไปปลูกคัดเลือกในปี 2552 ซึ่ง
สามารถคัดเลือกได้สายพันธุ์หรือแถวที่มีความสม�่ำเสมอและมีเส้นใยสีน�้ำตาล 11 สายพันธุ์แล้วจึงท�ำการประเมินผลผลิต
ตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์พืชของกรมวิชาการเกษตร และประเมินลักษณะต่าง ๆ ระหว่างปี 2553-2557 ซึ่งพบว่า ฝ้าย
สายพันธุ์ TF6/ BC - B - 115 - B - 5G - B - B ให้ผลผลิตใกล้เคียงกับพันธุ์ตากฟ้า 2 แต่มีลักษณะที่เด่นกว่า คือ มีเส้นใยเป็น
สีน�้ำตาล โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการฟอกย้อมตรงตามความต้องการของผู้บริโภคที่หันมานิยมใช้เส้นใยฝ้ายสีตามธรรมชาติ
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ลักษณะประจ�ำพันธุ์
ทรงต้นกลม (globose) ขนน้อย (weak) กลีบดอกมีสีครีม (cream) อับละอองเรณู มีสีครีม (cream) มีสีที่โคน
กลีบดอกด้านใน ขนาดริ้วประดับดอกปานกลาง ต่อมสีที่ริ้วประดับน้อย รูปร่างใบเป็นรูปนิ้วมือลึกปานกลาง (palmate to
digitate) ใบไม่มีขนที่หลังใบ ลักษณะสมอเป็นรูปไข่ (ovate) ต่อมสีที่สมอน้อย ปุยหรือเส้นใยฝ้ายมีสีน�้ำตาล (greyed orange)

ลักษณะเด่น
1. เส้นใยเป็นสีน�้ำตาลตามธรรมชาติ (GREYED ORANGE : 164B)
2. มีความละเอียดอ่อนของเส้นใยมากกว่าพันธุ์ตากฟ้า 2
3. ให้ผลผลิตสูงใกล้เคียงกับพันธุ์ตากฟ้า 2

พื้นที่แนะน�ำ
ปลูกได้ในแหล่งผลิตฝ้ายของประเทศไทยทั่วไป

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ำกัด
ควรระวังโรคใบหงิก โดยควรคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารป้องกันก�ำจัดเพลี้ยอ่อน ซึ่งเป็นพาหะของโรคใบหงิกก่อนปลูก

วันที่รับรอง
: 19 มีนาคม 2561 ประเภทพันธุ์รับรอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
		 กรมวิชาการเกษตร
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ถั่วเขียวผิวด�ำ : ชัยนาท 4
ประวัติ
ถั่วเขียวผิวด�ำพันธุ์ชัยนาท 4 หรือ ถั่วเขียวผิวด�ำสายพันธุ์ CNBGL67-1 เป็นสายพันธุ์ที่ได้จาก
การผสมข้ามพันธุ์ระหว่าง สายพันธุ์ PI220306 และ BC48 ในปี 2538 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ด�ำเนินการ
ผสมข้ามในฤดูแล้ง ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ในปลายฤดูฝน ปี 2539 ปลูกลูกผสมชั่วที่ 1 (F1) ปี 25402541 ปลูกคัดเลือกในชั่วที่ 2 ถึงชั่วที่ 4 โดยวิธีเก็บเมล็ด 1-3 เมล็ดต่อต้น ปี 2541 ปลูกคัดเลือกต้นใน
ชัว่ ที่ 5 ใช้วธิ กี ารคัดเลือกรายต้นทีม่ ลี กั ษณะทรงต้นดี, ผลผลิตสูง แล้วน�ำเมล็ดจากแต่ละต้นไปปลูกเป็นต้น
ต่อแถว ปี 2542-2544 ปลูกคัดเลือกในชั่วที่ 6-8 ใช้วิธีการคัดเลือกแถวที่มีลักษณะดี เพื่อประเมินคัดเป็น
สายพันธุ์ที่ดี ปี 2544-2553 ท�ำการประเมินผลผลิต โดยด�ำเนินการทดลองในศูนย์วิจัยและไร่เกษตรกร
เขตภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง รวมทั้งหมด 27 แปลงทดลอง ปี 2553-2558 ศึกษาข้อมูลจ�ำเพาะ
ของพันธุ์และการเพาะถั่วงอก ปี 2553 และ 2559 ประเมินการยอมรับพันธุ์ของเกษตรกร
พันธุ์รับรอง พันธุ์แนะน�ำ ปี 2561-2565
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ลักษณะประจ�ำพันธุ์
การเจริญเติบโตเป็นแบบตั้งตรง โคนต้นอ่อนใต้ใบเลี้ยงมีสีม่วง ใบย่อยใบกลางเป็นรูปไข่ มีขนาดยาว 9.5 เซนติเมตร
กว้าง 6.0 เซนติเมตร ก้านใบมีความยาว 8.4 เซนติเมตร มีสีม่วงอมเขียว บนก้านใบมีขนน้อย ใบมีสีเขียวเข้ม สีผิวบนใบมีสีเข้ม
กว่าผิวใต้ใบ มีขนน้อย กลีบดอกมีสีเหลืองอมเขียว ไม่มีขน กลีบเลี้ยงมีสีเขียว มีขนปานกลาง ก้านชูช่อดอกยาว 8.3 เซนติเมตร
ขนที่ก้านชูดอกน้อย ช่อดอกออกดอกใต้ทรงพุ่ม ฝักอ่อนมีสีเขียวอ่อน มีขนมาก ฝักแก่มีสีน�้ำตาลเข้ม มีขนน้อย มีลักษณะกลม
เมื่อฝักแก่ไม่แตก ต�ำแหน่งของขั้วเมล็ดอยู่กึ่งกลาง ขั้วเมล็ดนูน เมล็ดเป็นรูปกระบอก มีสีด�ำ

ลักษณะเด่น
1. ผลผลิตสูง ให้ผลผลิตเฉลี่ย 284 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์พิษณุโลก 2 ที่ให้ผลผลิตเฉลี่ย 228 กิโลกรัมต่อไร่
ร้อยละ 24 และมีเสถียรภาพในการให้ผลผลิตดีกว่าพันธุ์พิษณุโลก 2
2. เหมาะส�ำหรับการเพาะถั่วงอก โดยให้น�้ำหนักสดถั่วงอกสูง 6,075 กรัม ต่อน�้ำหนักเมล็ด 1,000 กรัม สูงกว่าพันธุ์
ชัยนาท 80 และพิษณุโลก 2
3. ต้านทานสูงต่อโรคแอนแทรคโนส

พื้นที่แนะน�ำ
เหมาะส�ำหรับปลูกเขตภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง ในปลายฤดูฝนและฤดูแล้ง

วันที่รับรอง
: 19 มีนาคม 2561 ประเภทพันธุ์รับรอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
		 กรมวิชาการเกษตร
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ถั่วเขียวผิวด�ำ : ชัยนาท 6
ประวัติ
ถั่วเขียวผิวด�ำพันธุ์ชัยนาท 6 หรือ ถั่วเขียวผิวด�ำสายพันธุ์ CNBGL3-8 เป็นสายพันธุ์ที่ได้จากการ
ผสมข้ามพันธุ์ระหว่าง สายพันธุ์ BC 35A/PI288603 กับ พันธุ์ PI 220306 ในปี 2538 ที่ศูนย์วิจัยพืช
ไร่ชัยนาท ในปลายฤดูฝน ปี 2532 ปลูกลูกผสมชั่วที่ 1 (F1) ปี 2540-2541 ปลูกคัดเลือกในชั่วที่ 2 ถึง
ชั่วที่ 4 โดยวิธีเก็บเมล็ด 1-3 เมล็ดต่อต้น ปี 2541 ปลูกคัดเลือกต้นในชั่วที่ 5 ใช้วิธีการคัดเลือกรายต้นที่
มีลักษณะทรงต้นดีขนาดเมล็ดใหญ่ แล้วน�ำเมล็ดจากแต่ละต้นไปปลูกเป็นต้นต่อแถว ปี 2542-2544 ปลูก
คัดเลือกชั่วที่ 6-8 ใช้วิธีการคัดเลือกแถวที่มีลักษณะดี เพื่อประเมินคัดเป็นสายพันธุ์ที่ดี ปี 2544-2553
ท�ำการประเมินผลผลิต โดยด�ำเนินการทดลองในศูนย์วิจัยฯ และไร่เกษตรกร เขตภาคเหนือตอนล่างและ
ภาคกลาง รวมทัง้ หมด 26 แปลงทดลอง ปี 2553-2558 ศึกษาข้อมูลจ�ำเพาะของพันธุ์ และการเพาะถัว่ งอก
ปี 2553 และ 2559 ประเมินการยอมรับของเกษตรกร
พันธุ์รับรอง พันธุ์แนะน�ำ ปี 2561-2565
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ลักษณะประจ�ำพันธุ์
การเจริญเติบโตเป็นแบบตั้งตรง ไม่เลื้อย โคนต้นอ่อนใต้ใบเลี้ยงมีสีม่วง ใบย่อยใบกลางมีรูปร่างเป็นรูปไข่ มีขนาดยาว
11.0 เซนติเมตร กว้าง 7.0 เซนติเมตร ก้านใบยาว 9.5 เซนติเมตร มีสีม่วงอมเขียว บนก้านใบมีขนมาก ใบมีสีเขียวเข้ม สีผิวบน
ใบมีสีเข้มกว่าผิวใต้ใบ มีขนทั้งบนใบและใต้ใบ กลีบดอกมีสีเหลือง ไม่มีขนที่กลีบดอก กลีบเลี้ยงมีสีเขียว มีขนมาก ฝักอ่อนมีสี
เขียวอ่อน มีขนมาก ก้านชูชอ่ ดอกมีความยาว 7.6 เซนติเมตร ขนทีก่ า้ นชูดอกมีนอ้ ย ช่อดอกออกดอกใต้ทรงพุม่ ฝักแก่มสี นี ำ�้ ตาลเข้ม
มีขนน้อย ลักษณะฝักกลม เมื่อฝักแก่ไม่แตก ขั้วเมล็ดนูน ต�ำแหน่งของขั้วเมล็ดอยู่กึ่งกลาง ลักษณะเมล็ดเป็นรูปกระบอก มีสีด�ำ

ลักษณะเด่น
1. ให้ขนาดเมล็ดใหญ่ โดยให้น�้ำหนัก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 66 กรัม สูงกว่าพันธุ์พิษณุโลก 2 ที่ให้น�้ำหนัก 1,000 เมล็ด
52 กรัม ร้อยละ 27
2. ให้ผลผลิตเฉลี่ย 275 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์พิษณุโลก 2 ที่ให้ผลผลิตเฉลี่ย 232 กิโลกรัมต่อไร่ร้อยละ 19 และ
มีเสถียรภาพในการให้ผลผลิตดีกว่าพันธุ์พิษณุโลก 2
3. เหมาะส�ำหรับการเพาะถัว่ งอก โดยให้น�้ำหนักถัว่ งอก 6,005 กรัม ต่อน�้ำหนักเมล็ด 1,000 กรัม สูงกว่าพันธุพ์ ษิ ณุโลก
2 และชัยนาท 80
4. ต้านทานโรคแอนแทรคโนส

พื้นที่แนะน�ำ
เหมาะส�ำหรับปลูกในเขตภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง ในปลายฤดูฝน และฤดูแล้ง

วันที่รับรอง
: 19 มีนาคม 2561 ประเภทพันธุ์รับรอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
		 กรมวิชาการเกษตร

8 พันธุ์รับรอง พันธุ์แนะน�ำ ปี 2561-2565

กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปาล์มน�้ำมันลูกผสม : สุราษฎร์ธานี 9
ประวัติ
ปาล์มน�้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 9 หรือ คู่ผสมหมายเลข 303 ได้จากการผสมข้ามระหว่าง
สายพันธุ์แม่ 68/374D กลุ่ม Deli Dura กับ สายพันธุ์พ่อ 125/154T กลุ่ม AVROS ท�ำการปลูกทดสอบ
คู่ผสมหมายเลข 303 ที่ศูนย์วิจัยปาล์มน�้ำมันสุราษฎร์ธานี ระหว่างปี 2548-2558 ร่วมกับคู่ผสมอื่นๆ โดย
มีพนั ธุล์ กู ผสมสุราษฎร์ธานี 3 เป็นพันธุเ์ ปรียบเทียบ (standard cross) วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ�ำ้
จ�ำนวน 6 กรรมวิธี โดยมีพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 3 เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ บันทึกข้อมูลผลผลิตทะลายสด
องค์ประกอบผลผลิต องค์ประกอบ ทะลาย การเจริญเติบโต ตามแบบแผนงานวิจยั ปรับปรุงพันธุป์ าล์มน�ำ้ มัน
ผลการทดสอบคูผ่ สม พบว่า ลูกผสม สุราษฎร์ธานี 9 มีลกั ษณะดีเด่นตามมาตรฐานการคัดเลือกพันธุล์ กู ผสม
เทเนอราของกรมวิชาการเกษตร จากนัน้ ท�ำการคัดเลือกต้นพ่อพันธุแ์ ม่พนั ธุเ์ ป็นรายต้นจากประชากรของ
แม่พันธุ์และพ่อพันธุ์ ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกต้นพันธุ์เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 9 ต่อไป
พันธุ์รับรอง พันธุ์แนะน�ำ ปี 2561-2565

9

กรมวิชาการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลักษณะประจ�ำพันธุ์
ทางใบมีสีเขียวเข้ม มีความยาวปานกลาง ก้านทะลายสั้น ทะลายเป็นทรงกลมปลายแหลม มีหนามสั้น ความหนาแน่นหนามช่อทะลายย่อยน้อย ลักษณะผลเป็นรูปทรงผลกลม ยาว ขนาดผลใหญ่ เปลือกผลหนา กะลา (กะลาต่อผล) เป็นแบบบาง
เนื้อใน (เนื้อในต่อผล) เป็นแบบเนื้อในบาง ผลดิบมีสีด�ำและผลสุกมีสีแดง (Nigrescens) ทรงต้นสูงปานกลาง

ลักษณะเด่น
1. ผลผลิตทะลายสดสูง ให้ผลผลิตทะลายสดเฉลีย่ 3.77 ตันต่อไร่ตอ่ ปี สูงกว่าพันธุล์ กู ผสมสุราษฎร์ธานี 3 ซึง่ ให้ผลผลิต
ทะลายสดเฉลี่ย 2.87 ตันต่อไร่ต่อปี คิดเป็น 31.0 เปอร์เซ็นต์ หรือ ให้ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย (อายุ 3-5 ปี) 3.2 ตันต่อไร่ต่อปี
และให้ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย (อายุ 6-10 ปี) 4.6 ตันต่อไร่ต่อปี
2. เปอร์เซ็นต์น�้ำมันต่อทะลายสูง มีน�้ำมันต่อทะลาย 25.5 เปอร์เซ็นต์ หรือเทียบเท่าอัตราการสกัดจากโรงงาน
(Oil extraction rate : OER) 21.7 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นผลผลิตน�ำ้ มันดิบ 818.5 กิโลกรัมต่อไร่ตอ่ ปีสงู กว่าพันธุล์ กู ผสมสุราษฎร์ธานี
3 23.8 เปอร์เซ็นต์
3. ลักษณะผลมีเปลือกนอกหนาและกะลาบาง สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานและใกล้เคียงกับพันธุล์ กู ผสมสุราษฎร์ธานี 3 โดย
มีเปลือกนอกสดต่อผล 87.5 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์) และมีกะลาต่อผล 6.2 เปอร์เซ็นต์
ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (น้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์)

พื้นที่แนะน�ำ
ควรปลูกในพื้นที่เหมาะสมส�ำหรับปาล์มน�้ำมัน โดยพื้นที่ปลูกปาล์มน�้ำมันที่มีความเหมาะสม หมายถึง พื้นที่มีปริมาณ
น�้ำฝนมากกว่า 1,800 มิลลิเมตรต่อปี มีช่วงแล้งติดต่อกันไม่เกิน 2 เดือน หรือมีสภาพการขาดน�้ำ (Water deficit) ประมาณ
100-200 มิลลิเมตรต่อปี และเป็นดินที่มีการระบายน�้ำ และความอุดมสมบูรณ์ดี สามารถให้ผลผลิตทะลายปาล์มสดมากกว่า
3 ตันต่อไร่ต่อปี

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ำกัด
เนื่องจากการผลิตพันธุ์ปาล์มน�้ำมันเป็นลูกผสมชั่วที่ 1 (F1) จึงไม่ควรน�ำเมล็ดที่ได้ไปขยายพันธุ์ต่อ เพราะจะท�ำให้ได้
ปาล์มน�้ำมันที่มีการกระจายตัว เช่น ได้ปาล์มน�้ำมันที่มีลักษณะกะลาหนาหรือทะลายฝ่อ ท�ำให้ผลผลิตต�่ำ น�้ำมันน้อย

ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม

1. ควรปลูกแบบสามเหลี่ยมด้านเท่า ระยะปลูก 9x9x9 เมตร โดยแถวหลักเป็นฐานอยู่ในแนวทิศเหนือ-ใต้
2. การจัดการสวนปาล์มน�้ำมันให้ปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี (GAP) ปาล์มน�้ำมันของกรมวิชาการเกษตร
วันที่รับรอง
: 19 มีนาคม 2561 ประเภทพันธุ์แนะน�ำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยปาล์มน�้ำมันสุราษฎร์ธานี สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
		 กรมวิชาการเกษตร
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ถั่วเขียว : ชัยนาท 3
ประวัติ
ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 3 หรือ ถั่วเขียวสายพันธุ์ CNMB06-01-40-4 เป็นสายพันธุ์ที่ได้จากการ
ฉายรังสี โดยน�ำ ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 36 มาฉายรังสีแกมมาในปริมาณ 400 เกรย์ ในปี 2548 ท�ำการปลูก
คัดเลือกชั่วที่ 1-4 (M1-M4) ปี 2548-2550 คัดเลือกในชั่วที่ 2 และ 3 (M2 และ M3) ได้ 188 และ 247 ต้น
ตามล�ำดับ ชั่วที่ 4 (M4) ปลูกแบบต้นต่อแถว สร้างเป็นสายพันธุ์กลายได้ทั้งหมด 121 สายพันธุ์ คัดต้นที่มี
ลักษณะทางการเกษตรดี เก็บเกี่ยวต้นแบบแยกต้น ได้ 32 สายพันธุ์ เพื่อน�ำเข้าประเมินพันธุ์ ตามขั้นตอน
ดังนี้ การเปรียบเทียบ เบือ้ งต้น การเปรียบเทียบมาตรฐาน การเปรียบเทียบในท้องถิน่ และการเปรียบเทียบใน
ไร่เกษตรกร โดยใช้พนั ธุม์ าตรฐานชัยนาท 36 และพันธุช์ ยั นาท 72 เป็นพันธุเ์ ปรียบเทียบ ศึกษาข้อมูลจ�ำเพาะ
ของพันธุ์ และคุณค่าทางโภชนาการ รวมทั้งประเมินการยอมรับของเกษตรกร ระหว่างปี 2548–2561
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ลักษณะประจ�ำพันธุ์
การเจริญเติบโตแบบต้นตัง้ ตรง โคนต้นอ่อนใต้ใบเลีย้ งมีสเี ขียว ใบย่อยใบกลางเป็นรูปคล้ายสามเหลีย่ ม มีความยาว 9.7 เซนติเมตร
และกว้าง 7.5 เซนติเมตร ก้านใบมีสีเขียว ยาว 9.5 เซนติเมตร ใบมีสีเขียวอ่อน มีขนน้อย วงกลีบเลี้ยงมีสีเขียว กลีบดอกมีสีเหลืองอ่อน
ก้านชูชอ่ ดอกมีความยาว 6.8 เซนติเมตร ฝักอ่อนมีสเี ขียวอ่อน ฝักแก่มสี ดี ำ� ฝักแก่มลี กั ษณะกลม ความหนาแน่นของขนทีฝ่ กั แก่นอ้ ย
การแตกของฝักเมือ่ แก่ไม่แตก ขัว้ เมล็ดมีลกั ษณะไม่เว้าและต�ำแหน่งของขัว้ เมล็ดอยูก่ งึ่ กลาง เมล็ดมีลกั ษณะเป็นรูปทรงกระบอก
และมีสีเขียว อายุถึงดอกแรกบาน 35 วัน อายุถึงเก็บเกี่ยว 65 วัน มีจ�ำนวนฝักต่อต้น 14.3 ฝัก จ�ำนวนเมล็ดต่อฝัก 11.1 เมล็ด
ฝักมีความยาว 9.1 เซนติเมตร ต้นมีความสูง 63 เซนติเมตร เมล็ดมีน�้ำหนัก 1,000 เมล็ด 72.2 กรัม ผลผลิตเฉลี่ยจากทุกแปลง
232 กิโลกรัมต่อไร่ เมล็ดมีคุณสมบัติทางเคมีประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรต 58.37 เปอร์เซ็นต์ โปรตีน 24.05 เปอร์เซ็นต์
ไขมัน 1.03 เปอร์เซ็นต์ เส้นใย 4.50 เปอร์เซ็นต์ เถ้า 4.12 เปอร์เซ็นต์

ลักษณะเด่น
1. ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 232 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ชัยนาท 36 และชัยนาท 72 ร้อยละ 13 และ 6 ตามล�ำดับ
2. ขนาดเมล็ดใหญ่ โดยให้น�้ำหนัก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 72.2 กรัม
3. เหมาะส�ำหรับการเพาะถั่วงอก โดยให้น�้ำหนักสดถั่วงอกสูง และอัตราการเพาะถั่วงอก 1 : 5.7 คุณภาพของถั่วงอก
รสชาติหวาน กรอบ และไม่มีกลิ่นเหม็นเขียว
4. เหมาะส�ำหรับการแปรรูปเป็นวุ้นเส้น ลักษณะวุ้นเส้นมีสีขาวใส และเหนียวนุ่ม
5. การสุกแก่ของฝักสม�่ำเสมอใกล้เคียงกัน

พื้นที่แนะน�ำ
เหมาะส�ำหรับปลูกในสภาพการผลิตพืชไร่ทั่วไป สามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง และภาคกลางตอนบน

วันที่รับรอง
: 1 มีนาคม 2562 ประเภทพันธุ์แนะน�ำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
		 กรมวิชาการเกษตร
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มะพร้าวลูกผสมสามทาง : ชุมพร 1
ประวัติ

มะพร้าวลูกผสมสามทางพันธุ์ชุมพร 1 หรือ มะพร้าวลูกผสมสายพันธุ์ (เรนเนลล์ต้นสูง x
เวสท์อัฟริกันต้นสูง) x ไทยต้นสูง ได้จากการผสมข้ามระหว่างลูกผสมเดี่ยวพันธุ์เรนเนลล์ต้นสูง x
เวสท์อัฟริกันต้นสูง (แม่พันธุ์) กับพันธุ์ไทยต้นสูง (พ่อพันธุ์) โดยแม่พันธุ์ได้จากการน�ำเข้าจาก
ประเทศไอเวอรีโ่ คสท์ และพ่อพันธุไ์ ด้จากการคัดเลือกต้นในแปลงรวบรวมเชือ้ พันธุกรรมด้วยวิธกี ารควบคุม
การผสมพันธุ์แบบใกล้ชิด เมื่อปี พ.ศ. 2517 และท�ำการปลูกลูกผสมเดี่ยวพันธุ์เรนเนลล์ต้นสูง x
เวสท์อัฟริกันต้นสูง เมื่อปี พ.ศ. 2518 ดูแลรักษาแปลงแม่พันธุ์ลูกผสมเดี่ยว ระหว่างปี พ.ศ. 2519-2531
และผสมพันธุ์เพื่อสร้างลูกผสม ปี พ.ศ. 2532-2533 ปลูกทดสอบลูกผสมร่วมกับลูกผสมสายพันธุ์อื่นๆ
ท�ำการบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต ผลผลิต องค์ประกอบของผล การตอบสนองของสายพันธุ์ต่อปุ๋ยและ
ปฏิกริ ิยาต่อโรคและแมลงที่ส�ำคัญ และปี พ.ศ. 2562 ได้สายพันธุ์ดีนำ� เสนอรับรองพันธุ์กรมวิชาการเกษตร
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ลักษณะประจ�ำพันธุ์

ล�ำต้นตั้งตรง ทรงพุ่มแบบครึ่งวงกลม ใบรูปทรงแคบยาว ใบย่อยกว้าง 6.0 เซนติเมตร ยาว 44 เซนติเมตร มีจ�ำนวน 106 ใบ
ทางใบยาว 451 เซนติเมตร ก้านทางใบยาว 67 เซนติเมตร กว้าง 8 เซนติเมตร หนา 4 เซนติเมตร มีสีเขียวอมเหลือง รอบโคนต้น
มีขนาด 151.1 เซนติเมตร รอบวงต้นเหนือพืน้ ดินทีร่ ะดับ 20 และ 100 เซนติเมตร มีขนาด 130 และ 86.6 เซนติเมตร ตามล�ำดับ
จั่นมีความยาว 114 เซนติเมตร เส้นรอบวง 24 เซนติเมตร กาบหุ้มจั่นมีสีเขียวอมเหลือง ผลมีขนาดเส้นรอบวง 56.5 เซนติเมตร
ความยาวจากขัว้ ผลถึงปลายผล 24.6 เซนติเมตร องค์ประกอบของผลมะพร้าวโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นำ�้ หนักผล เปลือก 31.9 เปอร์เซ็นต์
กะลา 12.8 เปอร์เซ็นต์ น�้ำ 26.3 เปอร์เซ็นต์ เนื้อ 29.1 เปอร์เซ็นต์ จั่นแรกบานครบ 50 เปอร์เซ็นต์ที่อายุ 5 ปี 6 เดือน
อายุการเก็บเกี่ยวผลผลิต 11-12 ปี ผลผลิตเฉลี่ย 102 ผลต่อต้นต่อปี หรือผลผลิตเฉลี่ย 2,372 ผลต่อไร่ต่อปี น�้ำหนัก
เนื้อมะพร้าวแห้งต่อผล 337 กรัม น�้ำหนักเนื้อมะพร้าวแห้ง 766 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี เปอร์เซ็นต์น�้ำมันต่อเนื้อมะพร้าวแห้ง
เท่ากับ 61 ผลผลิตของเนื้อมะพร้าวแห้ง 21 กิโลกรัมต่อต้น น�้ำหนักเนื้อมะพร้าวสด 548 กรัม โดยมีความหนาเนื้อมะพร้าว
1.2 เซนติเมตร ผลทั้งเปลือกมีน�้ำหนัก 1,882 กรัม และผลปอกเปลือกมีน�้ำหนัก 1,282 กรัม

ลักษณะเด่น

1. ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 102 ผลต่อต้นต่อปี หรือ 2,252 ผลต่อไร่ต่อปี สูงกว่าพันธุ์ลูกผสมชุมพร 2 ร้อยละ 25
2. ผลขนาดกลางถึงใหญ่ โดยมีน�้ำหนักเฉลี่ย 1,882 กรัมต่อผล มากกว่าพันธุ์สวีลูกผสม 1 และลูกผสมชุมพร 2 หรือ
เกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร
3. น�้ำหนักเนื้อมะพร้าวแห้งเฉลี่ยสูง 337 กรัมต่อผลต่อปี หรือ 766 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี สูงกว่าพันธุ์สวีลูกผสม 1 และ
ลูกผสมชุมพร 2 ร้อยละ 34 และ 53 ตามล�ำดับ
4. น�้ำมันต่อเนื้อมะพร้าวแห้งเฉลี่ย 61 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และคิดเป็นผลผลิตน�้ำมันเฉลี่ย 21 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี
สูงกว่าพันธุ์สวีลูกผสม 1 และลูกผสมชุมพร 2 ร้อยละ 31 และ 50 ตามล�ำดับ

พื้นที่แนะน�ำ

ควรปลูกในพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสมส�ำหรับมะพร้าว (พืน้ ทีท่ มี่ ปี ริมาณน�ำ้ ฝนไม่นอ้ ยกว่า 1,200 มิลลิเมตรต่อปี มีชว่ งแล้งติดต่อ
กันไม่เกิน 3 เดือน หรือมีปริมาณน�้ำฝนไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตรต่อเดือน และดินมีการระบายน�้ำได้ดี พื้นที่ปลูกไม่ควรเป็น
ดินดาน หรือดินที่มีชั้นหินแข็งอยู่ลึกจากผิวดินไม่น้อยกว่า 1 เมตร)

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ำกัด

เนื่องจากการผลิตพันธุ์มะพร้าวเป็นลูกผสมชั่วที่ 1 (F1) จึงไม่ควรน�ำผลที่ได้ไปขยายพันธุ์ต่อเพราะจะท�ำให้ได้มะพร้าว
ที่มีการกระจายตัว

ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม
1. ควรปลูกแบบสามเหลี่ยมด้านเท่า ระยะปลูกระหว่างต้น 8.50 เมตร ระยะระหว่างแถว 7.36 เมตร จ�ำนวนต้น
25 ต้นต่อไร่
2. ควรมีการให้ปจั จัยการผลิตทางการเกษตรตามค�ำแนะน�ำของกรมวิชาการเกษตรจะท�ำให้มะพร้าวมีการเจริญเติบโต
และให้ผลผลิตดี
วันที่รับรอง
: 1 มีนาคม 2562 ประเภทพันธุ์รับรอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
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มะพร้าวลูกผสมสามทาง : ชุมพร 2
ประวัติ

มะพร้าวลูกผสมสามทางพันธุ์ชุมพร 2 หรือ มะพร้าวลูกผสมสายพันธุ์ (มลายูสีเหลืองต้นเตี้ย x
เวสท์อัฟริกันต้นสูง) x ไทยต้นสูง ได้จากการผสมข้ามระหว่างลูกผสมเดี่ยวพันธุ์มลายูสีเหลืองต้นเตี้ย x
เวสท์อัฟริกันต้นสูง (แม่พันธุ์) กับพันธุ์ไทยต้นสูง (พ่อพันธุ์) โดยแม่พันธุ์ได้จากการคัดเลือกต้นแม่พันธุ์
ในแปลงรวบรวมเชื้อพันธุกรรมภายในศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร และพ่อพันธุ์ได้จากการคัดเลือกต้นในแปลง
รวบรวมเชือ้ พันธุกรรมด้วยวิธกี ารควบคุมการผสมพันธุแ์ บบใกล้ชดิ เมือ่ ปี พ.ศ.2517 และท�ำการปลูกลูกผสมเดีย่ ว
พันธุ์มลายูสีเหลืองต้นเตี้ย x เวสท์อัฟริกันต้นสูง เมื่อปี พ.ศ. 2518 ดูแลรักษาแปลงแม่พันธุ์ลูกผสมเดี่ยว
ระหว่าง ปี พ.ศ. 2519-2531 และผสมพันธุ์เพื่อสร้างลูกผสม เมื่อปี พ.ศ. 2532-2533 ปลูกทดสอบลูกผสม
ร่วมกับลูกผสมสายพันธุอ์ นื่ ๆ ท�ำการบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต ผลผลิต องค์ประกอบของผลการตอบสนอง
ของสายพันธุต์ อ่ ปุย๋ และปฏิกริ ยิ าต่อโรคและแมลงทีส่ ำ� คัญ และปี พ.ศ. 2562 ได้สายพันธุด์ นี ำ� เสนอรับรองพันธุ์
กรมวิชาการเกษตร
พันธุ์รับรอง พันธุ์แนะน�ำ ปี 2561-2565
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ลักษณะประจ�ำพันธุ์
ล�ำต้นตั้งตรง ทรงพุ่มแบบครึ่งวงกลม ใบรูปทรงแคบยาว ใบย่อยกว้าง 6.0 เซนติเมตร ยาว 118 เซนติเมตร มีจ�ำนวน
110 ใบ ทางใบยาว 490 เซนติเมตร ก้านทางใบยาว 95 เซนติเมตร กว้าง 8 เซนติเมตร หนา 4.5 เซนติเมตร มีสีเขียวอมเหลือง
รอบโคนต้นมีขนาด 157 เซนติเมตร รอบวงต้นเหนือพื้นดินที่ระดับ 20 และ 100 เซนติเมตร มีขนาด 143.3 และ 93 เซนติเมตร
ตามล�ำดับ จัน่ ยาว 114 เซนติเมตร และเส้น รอบวง 24 เซนติเมตร กาบหุม้ จัน่ มีสเี ขียวอมเหลือง ผลมีขนาดเส้นรอบวง 55 เซนติเมตร
ความยาวจากขัว้ ผลถึงปลายผล 23.8 เซนติเมตร องค์ประกอบของผลมะพร้าวโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นำ�้ หนักผล เปลือก 34.3 เปอร์เซ็นต์
กะลา 12 เปอร์เซ็นต์ น�้ำ 35.1 เปอร์เซ็นต์ เนื้อ 41.5 เปอร์เซ็นต์ จั่นแรกบานครบ 50 เปอร์เซ็นต์ ที่อายุ 5 ปี 6 เดือน
อายุการเก็บเกี่ยวผลผลิต 11-12 ปี ผลผลิตเฉลี่ย 108 ผลต่อต้นต่อปี หรือผลผลิตเฉลี่ย 2,372 ผลต่อไร่ต่อปี น�้ำหนัก
เนื้อมะพร้าวแห้งต่อผล 250 กรัม น�้ำหนักเนื้อมะพร้าวแห้ง 584 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี เปอร์เซ็นต์น�้ำมันต่อเนื้อมะพร้าวแห้ง
เท่ากับ 62 ผลผลิตของเนื้อมะพร้าวแห้ง 17 กิโลกรัมต่อต้น น�้ำหนักเนื้อมะพร้าวสด 439 กรัม โดยมีความหนาเนื้อมะพร้าว
1.2 เซนติเมตร ผลทั้งเปลือกมีน�้ำหนัก 1,509 กรัม และผลปอกเปลือกมีน�้ำหนัก 992 กรัม

ลักษณะเด่น

1. ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 108 ผลต่อต้นต่อปี หรือ 2,372 ผลต่อไร่ต่อปี สูงกว่าพันธุ์สวีลูกผสม 1 และลูกผสมชุมพร 2
ร้อยละ 2 และ 32 ตามล�ำดับ
2. ผลขนาดกลาง โดยมีน�้ำหนักเฉลี่ย 1,509 กรัมต่อผล มากกว่าพันธุ์สวีลูกผสม 1 และลูกผสมชุมพร 2 หรือ
เกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร
3. น�้ำหนักเนื้อมะพร้าวแห้งเฉลี่ยสูง 250 กรัมต่อผลต่อปี หรือ 584 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี สูงกว่าพันธุ์ สวีลูกผสม 1 และ
ลูกผสมชุมพร 2 ร้อยละ 2 และ 17 ตามล�ำดับ
4. น�้ำมันต่อเนื้อมะพร้าวแห้งเฉลี่ย 62 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และคิดเป็นผลผลิตน�้ำมันเฉลี่ย 17 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี
สูงกว่าพันธุ์สวีลูกผสม 1 และลูกผสมชุมพร 2 ร้อยละ 6 และ 21 ตามล�ำดับ

พื้นที่แนะน�ำ

ควรปลูกในพื้นที่เหมาะสมส�ำหรับมะพร้าว (ที่มีปริมาณน�้ำฝนไม่น้อยกว่า 1,200 มิลลิเมตรต่อปี มีช่วงแล้งติดต่อกัน
ไม่เกิน 3 เดือน หรือมีปริมาณน�้ำฝนไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตรต่อเดือน และดินมีการระบายน�้ำได้ดี พื้นที่ปลูกไม่ควรเป็นดินดาน
หรือดินที่มีชั้นหินแข็งอยู่ลึกจากผิวดินไม่น้อยกว่า 1 เมตร)

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ำกัด

เนื่องจากการผลิตพันธุ์มะพร้าวเป็นลูกผสมชั่วที่ 1 (F1) จึงไม่ควรน�ำผลที่ได้ไปขยายพันธุ์ต่อเพราะจะท�ำให้ได้มะพร้าว
ที่มีการกระจายตัว

ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม

1. ควรปลูกแบบสามเหลี่ยมด้านเท่า ระยะปลูกระหว่างต้น 8.50 เมตร ระยะระหว่างแถว 7.36 เมตร จ�ำนวนต้น 25 ต้นต่อไร่
2. ควรมีการให้ปจั จัยการผลิตทางการเกษตรตามค�ำแนะน�ำของกรมวิชาการเกษตรจะท�ำให้มะพร้าวมีการเจริญเติบโต
และให้ผลผลิตดี
วันที่รับรอง
: 1 มีนาคม 2562 ประเภทพันธุ์รับรอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
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มันเทศ : สุโขทัย 1
ประวัติ
มันเทศพันธุ์สุโขทัย 1 หรือ มันเทศสายพันธุ์ สท.03 มันเทศพันธุ์สุโขทัย 1 เป็นลูกผสมระหว่าง
สายพันธุ์ พจ. 226-31 (เนื้อสีเหลือง) กับสายพันธุ์ T101 (เนื้อสีส้ม) ที่ปรับปรุงพันธุ์โดยน�ำพันธุ์มันเทศ
ที่มีลักษณะดีต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศมาผสมข้ามพันธุ์ น�ำเมล็ดลูกผสมมาเพาะเป็นต้นและ
ท�ำการ ขยายจ�ำนวน น�ำยอดไปปลูกและคัดเลือกสายพันธุ์ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด คัดเลือกและเปรียบเทียบ
สายพันธุ์ในปี พ.ศ. 2554–2555 ในปี พ.ศ. 2557 ปลูกทดสอบที่ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรพิจิตร และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ ที่มีสภาพภูมิประเทศและ
สภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกัน คัดเลือกได้สายพันธุ์ดีเด่น ในปี พ.ศ. 2558 น�ำสายพันธุ์ดีเด่นไปทดสอบ
ในไร่เกษตรกรทีจ่ งั หวัดสุโขทัย พิจติ ร และเพชรบูรณ์ โดยทดสอบกับพันธุท์ อ้ งถิน่ ของเกษตรกร ประเมินคุณภาพ
ในการบริโภค การยอมรับของผูบ้ ริโภคและเกษตรกร และในปี พ.ศ. 2562 ได้สายพันธุด์ นี ำ� เสนอรับรองพันธุ์
จากกรมวิชาการเกษตร
พันธุ์รับรอง พันธุ์แนะน�ำ ปี 2561-2565
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ลักษณะประจ�ำพันธุ์
เถามีลักษณะยาว 170 เซนติเมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลางของล�ำต้น 0.92 เซนติเมตร ปล้องมีความยาว 4.1 เซนติเมตร
เถามีสีเขียว ปริมาณขนอ่อนที่ยอดมีปานกลาง ใบมีรูปทรงแบบรูปสามเหลี่ยม ขนาดกว้าง 12.3 เซนติเมตร ยาว 1.1 เซนติเมตร
เส้นใบมีสีเขียว ใบแก่มีสีเขียว (YG 147 A) และใบอ่อนมีสีเขียวและมีสีม่วงที่ขอบใบ (YG 144 A) ก้านใบยาว 12.6 เซนติเมตร
สีกา้ นใบเขียวและมีสมี ว่ งใกล้ใบ หัวมีรปู ทรงแบบทรงกระบอกยาว (long-oblong) มีขนาดกว้าง 7.1 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร
มีสีขาวครีม (Y 11 D) และสีของเนื้อเมื่อสุกเหลืองเข้ม (Y 11 B) การออกดอกปานกลาง ดอกมีรูปร่างแบบรูปแตร ขอบดอก
สีม่วงอ่อน กลางดอกสีม่วงเข้ม ดอกมีขนาดของ กว้าง 3.5 เซนติเมตร x ยาว 4.0 เซนติเมตร และกลีบเลี้ยงมีรูปแบบรูปไข่กลับ
สีเขียวปนม่วง เมล็ดมีจ�ำนวนเมล็ดต่อดอก 1-3 เมล็ดมีสีน�้ำตาล ผลผลิต 3,884 กิโลกรัมต่อไร่ มีอายุเก็บเกี่ยว 110 - 120 วัน
มีแอนโทไซยานิน (anthocyanin) < 0.10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ปริมาณเถ้า (ash) 0.84 กรัมต่อ 100 กรัม เบต้า-แคโรทีน
(beta-carotene) <200 ไมโครกรัมต่อ 100 g แคลอรี (calories) 136 กิโลแคลอรีตอ่ 100 กรัม แคลอรีจากไขมัน (calories from fat)
1.80 กิโลแคลอรีต่อ 100 กรัม คาร์โบไฮเดรต (carbohydrate) 32.8 กิโลแคลอรีต่อ 100 กรัม ไขมัน (fat) 0.20 กิโลแคลอรี
ต่อ 100 กรัม ความชื้น (moisture) 65.34 กรัมต่อ 100 กรัม โปรตีน (protein ; % N x 6.25 ) 0.82 กรัมต่อ 100 กรัม น�้ำตาล (sugar)
3.06 กรัมต่อ 100 กรัม เส้นใยอาหาร (dietary fiber) 2.16 กรัมต่อ 100 กรัม แคลเซียม (calcium; Ca) 13.16 มิลลิกรัม
ต่อ 100 กรัม เหล็ก (iron; Fe) 0.49 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม และโซเดียม (sodium; Na) 7.07 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม

ลักษณะเด่น
1. ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 3,884 กิโลกรัมต่อไร่ มากกว่าพันธุ์ท้องถิ่น ร้อยละ 79.5 (จากการทดสอบพันธุ์ 3 สถานที่
ปี 2557)
2. สีเนื้อเมื่อสุกสีเหลืองเข้ม เหนียวนุ่ม ละเอียด รสชาติหวานน้อย ผู้บริโภคและเกษตรกรยอมรับสูงถึง 7 คะแนนจาก
10 คะแนน
3. มีคุณค่าทางโภชนาการให้พลังงานสูง โดยมีปริมาณคาร์โบไฮเดรต 33 กรัม และแคลอรี 136 กิโลแคลอรีต่อมันเทศ
100 กรัม สูงกว่าพันธุ์ท้องถิ่นที่มีคาร์โบไฮเดรต 25 กรัม และแคลอรี 106 กิโลแคลอรีต่อมันเทศ 100 กรัม

พื้นที่แนะน�ำ
มันเทศสายพันธุ์ที่คัดเลือกได้ สามารถปลูกได้ดีในดินร่วนทราย ทั้งในสภาพบนที่ราบสูงและที่ราบโดยเฉพาะ
ในเขตภาคเหนือตอนล่างและภาคอื่นๆ ที่มีสภาพภูมิอากาศใกล้เคียงกัน

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ำกัด
1. หลีกเลี่ยงการปลูกมันเทศในแหล่งที่มีการระบาดของด้วงงวงมันเทศ และการปลูกซ�้ำที่เดิม
2. การปลูกมันเทศในช่วงฤดูแล้งไม่ควรให้ดินในแปลงปลูกมีลักษณะแตกระแหง มีช่องว่างของดินเพราะท�ำให้
แมลงศัตรูมันเทศเข้าท�ำลาย ดังนั้นควรให้น�้ำมันเทศในฤดูแล้ง และยังสามารถเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นได้อีกด้วย
วันที่รับรอง
: 1 มีนาคม 2562 ประเภทพันธุ์แนะน�ำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
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มันเทศ : สุโขทัย 2
ประวัติ
มันเทศพันธุ์สุโขทัย 2 หรือ มันเทศสายพันธุ์ สท.18 เป็นลูกผสมระหว่างสายพันธุ์ พจ.189-257
(เนือ้ สีมว่ ง) กับสายพันธุ์ FM37-LINIDOK-3 (เนือ้ สีเหลือง) ได้ปรับปรุงพันธุโ์ ดยน�ำพันธุม์ นั เทศทีม่ ลี กั ษณะดีตา่ งๆ
ทัง้ ในและต่างประเทศมาผสมข้ามพันธุ์ น�ำเมล็ดลูกผสมมาเพาะเป็นต้นและท�ำการขยายจ�ำนวน น�ำยอดไป
ปลูกและคัดเลือกสายพันธุ์ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด คัดเลือกและเปรียบเทียบสายพันธุ์ในปี พ.ศ. 2554–2555
ในปี พ.ศ. 2557 ปลูกทดสอบทีศ่ นู ย์วจิ ยั พืชสวนสุโขทัย ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเกษตรพิจติ ร และศูนย์วจิ ยั
และพัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ ที่มีสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกัน คัดเลือกได้
สายพันธุ์ดีเด่น ในปี พ.ศ. 2558 น�ำสายพันธุ์ดีเด่นไปทดสอบในไร่เกษตรกรที่จังหวัดสุโขทัย พิจิตร และ
เพชรบูรณ์ โดยทดสอบกับพันธุท์ อ้ งถิน่ ของเกษตรกร ประเมินคุณภาพในการบริโภค การยอมรับของผูบ้ ริโภค
และเกษตรกร และปี พ.ศ. 2562 ได้สายพันธุ์ดีน�ำเสนอรับรองพันธุ์กรมวิชาการเกษตร
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ลักษณะประจ�ำพันธุ์
เถามีลักษณะยาว 253 เซนติเมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลางของล�ำต้น 0.98 เซนติเมตร ปล้องมีความยาว 10.3 เซนติเมตร
สีของเถาทีเ่ ด่นชัดขึน้ ก่อนเป็นสีมว่ งและสีทปี่ รากฏภายหลังเป็นสีเขียว ปริมาณขนอ่อนทีย่ อดมีจำ� นวนมาก ใบมีรปู ทรงแบบรูปหัวใจ
มีขนาดกว้าง 15.2 เซนติเมตร ยาว 15.3 เซนติเมตร เส้นใบมีสมี ว่ ง ใบแก่มเี ขียวและมีสมี ว่ งทีข่ อบใบ (YG 137 A) และใบอ่อนมีสมี ว่ ง
(B 200 A) ก้านใบยาว 22.3 เซนติเมตร สีของก้านใบเขียวและมีสีม่วงใกล้ใบ หัวมีรูปรี (elliptic) มีขนาดกว้าง 6.9 เซนติเมตร
ยาว 18 เซนติเมตร มีสีแดง (GR - PP 183 B) และสีของเนื้อเมื่อสุกเหลืองอมส้ม (YO 16 C) การออกดอกระดับน้อย
ขอบดอกสีมว่ งอ่อนกลางดอกสีมว่ งเข้ม ดอกมีขนาดกว้าง 3.3 เซนติเมตร ยาว 4.6 เซนติเมตร รูปร่างแบบรูปแตร และกลีบเลีย้ ง
มีรูปร่างแบบรูปไข่กลับ มีสีเขียวปนม่วง จ�ำนวนเมล็ดต่อดอก 1-3 เมล็ด มีสีน�้ำตาล ผลผลิต 2,900 กิโลกรัมต่อไร่ มีอายุเก็บเกี่ยว
110-120 วัน มีคุณสมบัติทางเคมีประกอบด้วย แอนโทไซยานิน (anthocyanin) 1.26 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ปริมาณเถ้า (ash)
0.75 กรัมต่อ 100 กรัม เบต้า-แคโรทีน (beta-carotene) 481 ไมโครกรัมต่อ 100 กรัม แคลอรี (calories) 130 กิโลแคลอรี
ต่อ 100 กรัม แคลอรีจากไขมัน (calories from fat) 1.35 กิโลแคลอรีต่อ 100 กรัม คาร์โบไฮเดรต (carbohydrate) 31.1 กรัมต่อ 100 กรัม
ไขมัน (fat) 0.15 กรัมต่อ 100 กรัม ความชื้น (moisture) 66.82 กรัมต่อ 100 กรัม โปรตีน (protein ; % N x 6.25 ) 1.20 กรัมต่อ 100 กรัม
น�้ำตาล (sugar) 8.65 กรัมต่อ 100 กรัม เส้นใยอาหาร (dietary fiber) 2.65 กรัมต่อ 100 กรัม แคลเซียม (calcium; Ca)
19.18 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม เหล็ก (iron; Fe) 0.51 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม และโซเดียม (sodium; Na) 6.99 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม

ลักษณะเด่น
1. ให้ผลผลิตเฉลี่ย 2,900 กิโลกรัมต่อไร่ มากกว่าพันธุ์ท้องถิ่น ร้อยละ 34 (จากการทดสอบพันธุ์ 3 สถานที่ ปี 2557)
2. สีเนื้อเมื่อสุกมีสีเหลืองอมส้ม เหนียวนุ่ม ละเอียด รสชาติหวาน ผู้บริโภคและเกษตรกรยอมรับสูงถึง 8 คะแนน
จาก 10 คะแนน
3. มีคุณค่าทางโภชนาการ ให้พลังงานสูง โดยมีปริมาณคาร์โบไฮเดรต 31 กรัม แคลอรี 131 กิโลแคลอรีต่อมันเทศ
100 กรัม และสารเบต้า-แคโรทีน 481 ไมโครกรัมต่อมันเทศ 100 กรัม สูงกว่าพันธุ์ท้องถิ่นที่มีสารเบต้า-แคโรทีน น้อยกว่า
10 ไมโครกรัมต่อมันเทศ 100 กรัม

พื้นที่แนะน�ำ
มันเทศสายพันธุ์ที่คัดเลือกได้ สามารถปลูกได้ดีในดินร่วนทราย ทั้งในสภาพบนที่ราบสูงและที่ราบ โดยเฉพาะ
ในเขตภาคเหนือตอนล่างและภาคอื่นๆ ที่มีสภาพภูมิอากาศใกล้เคียงกัน

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ำกัด
1. หลีกเลี่ยงการปลูกมันเทศในแหล่งที่มีการระบาดของด้วงงวงมันเทศ และการปลูกซ�้ำที่เดิม
2. การปลูกมันเทศในช่วงฤดูแล้งไม่ควรให้ดินในแปลงปลูกมีลักษณะแตกระแหง มีช่องว่างของดินเพราะท�ำให้
แมลงศัตรูมันเทศเข้าท�ำลาย ดังนั้นควรให้น�้ำมันเทศในฤดูแล้ง และยังสามารถเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นได้อีกด้วย
วันที่รับรอง
: 1 มีนาคม 2562 ประเภทพันธุ์แนะน�ำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
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ปทุมมา : เชียงราย 1
ประวัติ
ปทุมมาพันธุ์เชียงราย 1 หรือ ปทุมมาลูกผสมสายพันธุ์พีพี 1 เป็นพันธุ์ที่ได้จากการผสมข้ามพันธุ์
ระหว่าง ปทุมรัตน์ Curcuma sparganifolia ‘Patumrat’ กับ เทพร�ำลึก C. parviflora ในปี พ.ศ.25382541 และคัดเลือกต้นที่มีลักษณะดี ในปี พ.ศ. 2542–2543 ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย จังหวัดเชียงราย
และในปี พ.ศ. 2550–2552 ท�ำการประเมินพันธุ์ลูกผสม โดยศึกษาลักษณะประจ�ำพันธุ์ ลักษณะ
ทางการเกษตร รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของผู้ผลิตและผู้ใช้ประโยชน์ เปรียบเทียบกับพันธุ์การค้าคือ
ไทยบิวตี้ ในแปลงเกษตรกร จังหวัดล�ำพูน และศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย จังหวัดเชียงราย
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ลักษณะประจ�ำพันธุ์
หัวเป็นประเภท rhizome มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหัว 1.5-2.0 เซนติเมตร และเนื้อของหัวมีสีเหลืองอ่อน ล�ำต้นเป็น
ล�ำต้นเทียม (pseudostem) มีสีเขียว ทรงพุ่มมีความสูง 23-31 เซนติเมตร และกว้าง 25-30 เซนติเมตร ใบมีรูปร่างแบบ
ใบแคบ (linear) ปลายใบสอบเรียว (attenuate) มีขนาดกว้าง 5-6 เซนติเมตร และยาว 20-30 เซนติเมตร สีใบและเส้นกลาง
ใบมีสีเขียว ช่อดอกมีลักษณะตรง มีความยาว 22-28 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางช่อดอก 3.8-4.5 เซนติเมตร ก้านช่อดอกเล็ก
แต่แข็งแรง เส้นผ่านศูนย์กลางก้านดอก 0.2-0.3 เซนติเมตร ความยาวช่วงดอกยาว 8 เซนติเมตรกลีบประดับมีรปู ร่างขอบขนาน
(oblong) ปลายกลีบแหลม (acute) สีชมพูเข้ม มีริ้วเห็นชัดเจนสีขาวจากโคนกลีบถึงปลายกลีบดอก ปลายกลีบมีขลิบสีเขียว
กลีบเรียงซ้อนกันเป็นระเบียบสวยงาม บิดเป็นเกลียว ดอกจริงเป็นดอกสีขาว ปากสีม่วง โคนกลีบด้านในสีแดง สีของสันปาก
สีเหลืองตรงโคนมีจุดกระสีแดง ปลายปากรูปแฉก (fish-tail) อายุปลูกถึงวันออกดอก 47-58 วัน ผลผลิตช่อดอก 3-4 ดอกต่อกอ
อายุการใช้งาน 6-7 สัปดาห์ ผลผลิตหัวพันธุ์ 5-6 หัวต่อกอ

ลักษณะเด่น
1. ลักษณะช่อดอกเป็นทรงกระบอกสัน้ กลีบประดับสีชมพูเข้ม กลีบเรียงซ้อนกันเป็นระเบียบสวยงามและบิดเป็นเกลียว
ส่วนพันธุ์ไทยบิวตี้ กลีบประดับเรียงตัวไม่เป็นระเบียบ
2. ออกดอกเร็ว อายุปลูกถึงให้ดอก 50-70 วัน น้อยกว่าพันธุ์ไทยบิวตี้ที่ใช้เวลา 80-83 วัน
3. ผลผลิตช่อดอกมาก 3-4 ดอกต่อกอ มากกว่าพันธุ์ไทยบิวตี้ที่มีจ�ำนวน 2-3 ดอกต่อกอ
4. อายุการใช้งานนาน 4-7 สัปดาห์ มากกว่าพันธุ์ไทยบิวตี้ที่มีอายุการใช้งานนานประมาณ 4-5 สัปดาห์

พื้นที่แนะน�ำ
พื้นที่ดอนและที่ลุ่มที่มีการระบายน�้ำดี ไม่มีน�้ำท่วมขัง

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ำกัด
เพือ่ ป้องกันโรคหัวเน่าควรเลือกพืน้ ทีป่ ลูกทีไ่ ม่เคยมีประวัตกิ ารระบาดของโรคหัวเน่า และไม่เคยปลูกพืชอาศัยของโรคนี้
เช่น พืชตระกูลขิง มะเขือ มันฝรั่ง งา ยาสูบ หากเป็นพื้นที่เดิมที่เคยปลูกปทุมมามาก่อน ควรปลูกพืชอื่นอย่างน้อย 3 ปี

วันที่รับรอง
: 1 มีนาคม 2562 ประเภทพันธุ์แนะน�ำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
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ปทุมมา : เชียงราย 2
ประวัติ
ปทุมมาพันธุ์เชียงราย 2 หรือ ปทุมมาลูกผสมสายพันธุ์เชียงรายซีเอฟ 17 เป็นสายพันธุ์ที่ได้จาก
การผสมข้ามพันธุ์ระหว่าง ปทุมรัตน์ Curcuma sparganifolia ‘Patumrat’ กับ บัวขาว C. thorelii
ในปี พ.ศ.2538-2541 และคัดเลือกต้นที่มีลักษณะดีในปี พ.ศ. 2542-2543 ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
จังหวัดเชียงราย และในปี พ.ศ. 2559–2560 ท�ำการประเมินพันธุ์ลูกผสม โดยศึกษาลักษณะประจ�ำพันธุ์
ลักษณะทางการเกษตร รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของผู้ผลิตและผู้ใช้ประโยชน์ เปรียบเทียบกับพันธุ์การค้า
คือ เชียงใหม่ชมพู ในแปลงเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย จังหวัดเชียงราย
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ลักษณะประจ�ำพันธุ์
หัวเป็นประเภท rhizome มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหัว 1.5-2.0 เซนติเมตร และเนื้อของหัวมีสีครีม ล�ำต้นเป็นล�ำต้น
เทียม (pseudostem) โคนกาบใบสีน�้ำตาลแดง ทรงพุ่มมีความสูง 48-60 เซนติเมตร และกว้าง 38-45 เซนติเมตร ใบมีรูป
ร่างแบบใบแคบ (linear) ปลายใบสอบเรียว (attenuate) มีขนาดกว้าง 5-6 เซนติเมตร และยาว 34-37 เซนติเมตร สีใบและ
เส้นกลางใบมีสีเขียว ช่อดอกมีลักษณะตรง มีความยาว 45 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางช่อดอก 7 เซนติเมตร ก้านดอกมีเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.6 เซนติเมตร ความยาวช่วงดอกยาว 9 เซนติเมตร กลีบประดับมีรูปร่างรี (elliptic) ปลายกลีบมน (obtuse)
สีชมพู มีรวิ้ สีขาวบริเวณปลายกลีบ ปลายกลีบขลิบสีขาวและเขียวเล็กน้อย ท�ำให้ดอู อ่ นหวาน กลีบประดับส่วนล่างมีรปู ร่างค่อนข้างกลม
(orbicular) ปลายกลีบมน สีชมพู มีริ้วสีขาวจากโคนถึงปลายกลีบ ปลายกลีบขลิบสีเขียวอ่อน โคนกลีบสีเขียวอ่อน ดอกจริง
มีสีดอกและปากเป็นสีม่วง สันปากมีสีแดง ปลายปากรูปแฉก (fish-tail) อายุปลูกถึงวันออกดอก 60-71 วัน ผลผลิตช่อดอก
6-8 ดอกต่อกอ อายุปักแจกัน 13 วัน ผลผลิตหัวพันธุ์ 5-9 หัวต่อกอ

ลักษณะเด่น
1. ลักษณะช่อดอกเป็นรูปทรงกระสวย สวยงาม แปลกใหม่ กลีบประดับทั้งส่วนบนและส่วนล่างมีสีชมพู ดูอ่อนหวาน
ส่วนลักษณะช่อดอกของปทุมมาเชียงใหม่ชมพู เป็นทรงดอกบัว
2. ผลผลิตช่อดอกมาก 6-8 ดอกต่อกอ มากกว่าพันธุ์ปทุมมาเชียงใหม่ชมพูที่ออกดอก 3-6 ดอกต่อกอ
3. การแตกกอดี ผลผลิตหัวพันธุ์ 5-9 หัวต่อกอ มากกว่าพันธุ์ปทุมมาเชียงใหม่ชมพูที่มี 4-7 หัวต่อกอ
4. อายุปักแจกันนาน 13 วัน มากกว่าพันธุ์ปทุมมาเชียงใหม่ชมพูที่มีอายุปักแจกัน 9 วัน

พื้นที่แนะน�ำ
พื้นที่ดอนและที่ลุ่มที่มีการระบายน�้ำดี ไม่มีน�้ำท่วมขัง

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ำกัด
เพือ่ ป้องกันโรคหัวเน่าควรเลือกพืน้ ทีป่ ลูกทีไ่ ม่เคยมีประวัตกิ ารระบาดของโรคหัวเน่า และไม่เคยปลูกพืชอาศัยของโรคนี้
เช่น พืชตระกูลขิง มะเขือ มันฝรั่ง งา ยาสูบหากเป็นพื้นที่เดิมที่เคยปลูกปทุมมามาก่อน ควรปลูกพืชอื่นอย่างน้อย 3 ปี

วันที่รับรอง
: 1 มีนาคม 2562 ประเภทพันธุ์แนะน�ำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
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พริกขี้หนูเลย : ศรีสะเกษ 4
ประวัติ
พริกขี้หนูเลยพันธุ์ศรีสะเกษ 4 หรือ พริกขี้หนูเลยสายพันธุ์ ศก. 59-1-2 เริ่มด�ำเนินการทดลอง
ระหว่างปี 2549–2554 โดยการรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์พริกที่มีลักษณะเจริญเติบโตดี ความยาวผล
อยูร่ ะหว่าง 6.0–8.2 เซนติเมตร ก้านผลสีเขียวยาว 3.5–4.6 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางผล 0.8-1.0 เซนติเมตร
จากแหล่งปลูกต่างๆ ในเขตจังหวัดเลย จ�ำนวน 200 สายพันธุ์ ปลูกคัดเลือกพันธุ์แบบสายพันธุ์บริสุทธิ์
จ�ำนวน 2 รุน่ คัดพันธุท์ มี่ ลี กั ษณะดีเด่น หลังจากนัน้ เปรียบเทียบและทดสอบพันธุโ์ ดยใช้สายพันธุพ์ ริกขีห้ นู
เลยที่ได้จากการคัดพันธุ์ครั้งที่ 2 จ�ำนวน 12 สายพันธุ์ (รวมสายพันธุ์ของเกษตรกร) ด�ำเนินการที่ศูนย์วิจัย
พืชสวนศรีสะเกษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม
และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ โดยใช้ขนาดแปลง 4.0x5.0 เมตร ระยะปลูก 0.5x1.0 เมตร
การเตรียมต้นกล้าพริกศูนย์วจิ ยั พืชสวนศรีสะเกษจัดเตรียมให้ทกุ สถานทีท่ ที่ ำ� การทดลอง ท�ำการเก็บข้อมูล
พันธุ์รับรอง พันธุ์แนะน�ำ ปี 2561-2565
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การเจริญเติบโต และลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เพื่อคัดสายพันธุ์ที่ปรับตัวได้ดีในแหล่งปลูกต่าง ๆ คัดเลือกได้สายพันธุ์ที่มี
ลักษณะดีเด่น 3 สายพันธุ์ น�ำไปทดสอบในไร่เกษตรกรในแหล่งปลูกต่าง ๆ ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย สายพันธุ์
ศก 40-2-2 ศก 59-1-1 ศก 59-1-2 และพันธุ์ของเกษตรกร จังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย สายพันธุ์ ศก 13-1-1 ศก 29-1-1
ศก 40-1-1 และพันธุ์ของเกษตรกร จังหวัดนครพนม ประกอบด้วย สายพันธุ์ ศก 20-1-1 ศก 16-1-1 ศก 59-1-2 และพันธุ์ของ
เกษตรกร และจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย สายพันธุ์ ศก 13-1-1 ศก 16-1-1 ศก 59-1-2 และพันธุ์ของเกษตรกร ผลการทดลอง
พบว่า พันธุ์ ศก 59-1-2 เป็นพันธุท์ ใี่ ห้ผลผลิตสูง เป็นทีย่ อมรับของเกษตรกรผูป้ ลูกมากทีส่ ดุ และสามารถปรับตัวได้ดใี นแหล่งปลูก

ลักษณะประจ�ำพันธุ์
การเจริญเติบโตแบบพุม่ ความสูงต้นเฉลีย่ 118.81 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุม่ เฉลีย่ 92.78 เซนติเมตร ล�ำต้นมีสเี ขียว
มีจำ� นวนกิง่ แขนงเฉลีย่ 11.03 กิง่ ต่อต้น ใบมีรปู ร่างคล้ายสามเหลีย่ ม ลักษณะดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศสีขาวแกมเขียวมีจำ� นวน
กลีบดอก 5-6 กลีบ อายุดอกบาน 50 เปอร์เซ็นต์ หลังย้ายปลูก 45-85 วัน เก็บเกี่ยวครั้งแรกเมื่ออายุ 92 วันหลังการย้ายปลูก
ผลมีรปู ร่างเรียวยาว ส่วนบนของผลมีรปู ร่างมน มีปลายเรียวแหลม ผิวผลย่นมาก และมีกลิน่ หอม ผลมีขนาด 0.79x8.37 เซนติเมตร
น�้ำหนักผลสดเฉลี่ย 2.76 กรัม จ�ำนวนเมล็ดต่อผลเฉลี่ย 31.95 เมล็ด ผลอ่อนมีสีเขียวเหลือง (Yellow Green Group 144B)
ผลแก่มีสีแดงส้ม (Orange Red Group 32A) และผลสุกมีสีแดง (Red Group 45B) มีค่าความเผ็ด (capsaicinoids) 73,879 SHU
จ�ำนวนผลต่อต้นเฉลี่ย 377.25 ผล ผลผลิตสดเฉลี่ย 1,596.29 กิโลกรัมต่อไร่

ลักษณะเด่น
1. ผลผลิตสดเฉลี่ยสูงถึง 1,596 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์เกษตรกร 10.60 เปอร์เซ็นต์
2. มีค่าความเผ็ดเท่ากับ 73,879 สโควิลล์ (SHU) ค่าความเผ็ดต�่ำกว่าพันธุ์เกษตรกร (220,169 สโควิลล์ (SHU) จัดเป็น
พริกที่มีความเผ็ดต�่ำ เหมาะกับการเป็นพริกบริโภคสด

พื้นที่แนะน�ำ
ปลูกได้ดีในจังหวัดศรีสะเกษ ชัยภูมิและนครพนม และพื้นที่อื่นๆ ที่มีลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศใกล้เคียงกัน

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ำกัด
ไม่เหมาะที่จะปลูกในพื้นที่น�้ำท่วมขัง หรือดินอุดมสมบูรณ์ต�่ำ ระบายน�้ำเลว

วันที่รับรอง
: 1 มีนาคม 2562 ประเภทพันธุ์แนะน�ำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
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พริกใหญ่ : พิจิตร 2
ประวัติ
พริกใหญ่พันธุ์พิจิตร 2 หรือ พริกใหญ่สายพันธุ์ พจ. 27-1-2-1 เป็นพริกใหญ่เพื่อการแปรรูป
เป็นซอสพริก ทีไ่ ด้มาจากการปรับปรุงพันธุโ์ ดยวิธกี ารผสมข้ามพันธุ์ ระหว่างพันธุ์ พจ.06 กับพริกต่างประเทศ
รหัส 409 ในปี 2540 เป็นคู่ผสมล�ำดับที่ 27 จากคู่ผสมทั้งหมด 40 คู่ผสม คัดเลือกพันธุ์แบบ pedigree
method ใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกคือ 1) ให้ผลผลิตมากกว่า 3,200 กิโลกรัมต่อไร่ 2) ผลมีรูปร่างเรียวยาว
เนื้อหนากว่า 2.0 มิลลิเมตร โดยปลูกคัดเลือกในปี 2541-2542 ปีละ 2 ครั้งในฤดูแล้งและฤดูฝน รวมทั้งสิ้น
4 ชั่ว เปรียบเทียบพันธุ์ในปี 2543 กับพริกบางช้างที่เป็นพริกพื้นเมือง และพริกพันธุ์การค้าของบริษัทศรแดง
และเจียไต๋ ทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง ทดสอบพันธุ์ในแหล่งปลูกที่ศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร ศูนย์วิจัยพืชสวน
หนองคาย และสถานีทดลองพืชสวนน่าน ในปี 2544-2545 จากนั้นทดสอบพันธุ์ในแปลงเกษตรกร ในปี 2546
ที่จังหวัดนครสวรรค์ แพร่ และเลย โดยเปรียบเทียบกับพันธุ์พื้นเมืองที่เกษตรกรใช้อยู่ ปี 2557–2558
พันธุ์รับรอง พันธุ์แนะน�ำ ปี 2561-2565
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ทดสอบพันธุ์ในแปลงเกษตรกรที่จังหวัดพิจิตร สุโขทัย และแพร่ โดยเปรียบเทียบกับพันธุ์พื้นเมืองหรือพันธุ์การค้าที่เกษตรกร
ปลูก ปี 2559 ทดสอบพันธุ์ในแปลงเกษตรกรที่จังหวัดนครสวรรค์ สุโขทัย และหนองคาย และในปี 2560 ทดสอบพันธุ์ในแปลง
เกษตรกร จังหวัดสุโขทัย และอุทัยธานี ใช้พริกพันธุ์การค้าซึ่งเป็นพริกลูกผสมเป็นพันธุ์เปรียบเทียบ

ลักษณะประจ�ำพันธุ์
วงจรชีวิตเป็นแบบฤดูเดียว ต้นอ่อนมีสีเขียว ใบมีลักษณะรูปร่างเป็นแบบรูปหอก ดอกต่อข้อมีจ�ำนวนเป็นหนึ่งดอกต่อข้อ
กลีบดอกมีสีขาว เกสรตัวผู้มีสีน�้ำเงิน ไม่มีเกสรตัวผู้เป็นหมัน สีของผลเมื่อผลแก่มีสีเขียวและผลสุกมีสีแดง ผลมีรูปร่างแบบ
เรียวยาว มีขนาดยาว 11.68 เซนติเมตร กว้าง 1.95 เซนติเมตร ผิวมีลกั ษณะเป็นผิวเรียบ ไม่มคี อคอดทีฐ่ านของผล เมล็ดมีสเี หลือง
ค่อนข้างซีด ต้นมีความสูง 79 เซนติเมตร การแตกกิง่ เป็นแบบตัง้ อายุออกดอก 51 วัน อายุวนั เก็บเกีย่ วผลผลิตเมือ่ 81 วัน
น�ำ้ หนักผล 6.8 กรัม น�ำ้ หนักเมล็ด 1,000 เมล็ด ได้ 10 กรัม จ�ำนวนเมล็ดต่อผล 48 เมล็ด ผลผลิตต่อต้น 1,200 กรัม

ลักษณะเด่น
1. ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุพ์ นื้ เมืองของเกษตรกร 23 เปอร์เซ็นต์ สูงเทียบเท่าพริกลูกผสมแม่ปงิ 80 ในฤดูปลูกปกติ (แล้ง)
และให้ผลผลิตสูงกว่าเมื่อปลูกในช่วงที่มีฝนตกชุก พริกใหญ่พันธุ์พิจิตร 2 ให้ผลผลิต 2,174–2,926 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนพริกแม่
ปิง 80 ให้ผลผลิต 1,289–3,298 กิโลกรัมต่อไร่
2. มีต้นสูงกว่าพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์การค้าท�ำให้สะดวกต่อการเก็บเกี่ยว โดยมีต้นสูง 78.3 เซนติเมตร พริกพื้นเมือง
สูงประมาณ 57 เซนติเมตร ส่วนพริกแม่ปิง 80 สูงประมาณ 72 เซนติเมตร
3. ผลมีคณ
ุ ภาพตรงกับความต้องการของตลาด คือ มีขนาดใหญ่เรียวยาว ยาว 11.7 เซนติเมตร เนือ้ หนาเฉลีย่ 1.95 มิลลิเมตร
สีแดงเข้มและเผ็ดน้อย โดยมีความเผ็ด 26,800 สโควิลล์ (SHU) ตรงกับความต้องการของโรงงานผลิตซอสพริก เผ็ดน้อยกว่า
พริกแม่ปิง 80

พื้นที่แนะน�ำ
จังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ พิจิตร สุโขทัย แพร่ น่าน และเลย และพื้นที่อื่นๆ ที่มีภูมิอากาศใกล้เคียงกัน

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ำกัด
ควรปลูกในฤดูหนาว จะท�ำให้ได้พริกมีคุณภาพดี ผลมีขนาดใหญ่และมีน�้ำหนักมากขึ้น สีแดงสด และเป็นฤดูหนาวเป็น
ช่วงเวลาที่มีการเข้าท�ำลายของแมลงศัตรูพริกน้อยกว่าฤดูอื่นๆ

วันที่รับรอง
: 1 มีนาคม 2562 ประเภทพันธุ์แนะน�ำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
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ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม : นครสวรรค์ 4
ประวัติ
ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ลกู ผสมพันธุน์ ครสวรรค์ 4 หรือ ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ลกู ผสม NSX 042022 เป็น
ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ลกู ผสมเดีย่ ว สามารถเก็บเกีย่ วเมื่ออายุ 110-120 วัน เมล็ดเป็นชนิดหัวแข็ง สีส้มเหลือง
เกิดจากการผสมข้ามระหว่าง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ตากฟ้า 1 เป็นพันธุ์แม่ และ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
สายพันธุ์แท้ Nei 452006 เป็นพันธุ์พ่อ
การพัฒนาข้าวโพดสายพันธุแ์ ท้แม่และพ่อ ด�ำเนินการคัดเลือกทีศ่ นู ย์วจิ ยั พืชไร่นครสวรรค์ ระหว่าง
ปี 2543-2546 โดยสายพันธุแ์ ม่ ตากฟ้า 1 (รหัสพันธุเ์ ดิม Nei 452008) ได้จากการผสมตัวเองของประชากร
ข้าวโพด Pioneer 3003 F2 จ�ำนวน 6 ชั่ว ในสภาพการปลูกเชื้อโรคราน�้ำค้าง และประเมินสมรรถนะ
การผสมของสายพันธุ์ที่คัดเลือกกับตัวทดสอบ Nei 9202 (T) ส่วนสายพันธุ์แท้พ่อ Nei 452006 ได้จาก
การผสมตัวเองจ�ำนวน 3 ชั่ว ของประชากรข้าวโพด Big 939F2 ในสภาพการก่อให้เกิดโรคราน�้ำค้าง และ
พันธุ์รับรอง พันธุ์แนะน�ำ ปี 2561-2565
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ประเมินสมรรถนะการผสมของสายพันธุท์ คี่ ดั เลือกกับตัวทดสอบสายพันธุแ์ ท้นครสวรรค์ 1 และสายพันธุแ์ ท้นครสวรรค์ 2 คัดเลือก
สายพันธุท์ มี่ สี มรรถนะการผสมดี มีความต้านทานต่อโรคราน�ำ้ ค้างและทนทานแล้ง น�ำมาผสมตัวเองอีก 4 ชัว่ จนได้สายพันธุแ์ ท้
Nei 452006
การพัฒนาข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ลกู ผสมพันธุน์ ครสวรรค์ 4 ด�ำเนินการตัง้ แต่ปี 2546 โดยผสมข้ามระหว่างข้าวโพดเลีย้ งสัตว์
สายพันธุแ์ ท้พนั ธุแ์ ม่ ตากฟ้า 1 และข้าวโพดเลีย้ งสัตว์สายพันธุแ์ ท้พนั ธุพ์ อ่ Nei 452006 ประเมินผลผลิตตามขัน้ ตอนการปรับปรุง
พันธุ์ ได้แก่ เปรียบเทียบเบือ้ งต้น เปรียบเทียบมาตรฐาน เปรียบเทียบในท้องถิน่ และเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร ตามล�ำดับ โดย
ใช้พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมนครสวรรค์ 3 เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ และศึกษาข้อมูลจ�ำเพาะของพันธุ์ ระหว่างปี 2547–2560

ลักษณะประจ�ำพันธุ์
รากค�ำ้ มีสเี ขียว ล�ำต้นมีสเี ขียว ลักษณะของล�ำต้นเป็นแบบตัง้ ตรง รูปร่างใบแรกมนกลม สีกาบใบทีต่ ำ� แหน่งฝักบนสุด
เป็นสีเขียว มุมใบแรกเหนือฝักกว้างปานกลาง การโค้งของใบแรกเหนือฝักค่อนข้างตรง ใบทัง้ หมดมีจำ� นวน 21 ใบ ใบทัง้ หมด
เหนือฝักมีจำ� นวน 6 ใบ กาบดอกย่อยมีสมี ว่ งขีดเขียว อับเรณู (อับสด) มีสมี ว่ งฐานดอกย่อยมีสเี ขียว ช่อดอกตัวผูม้ ลี กั ษณะโค้ง
ปานกลาง ไหมมีสมี ว่ ง ฝักมีรปู ทรงกึง่ ทรงกระบอก-ทรงกรวย ซังมีสขี าว เมล็ดเป็นแบบชนิดหัวแข็ง มีสสี ม้ เหลือง ผลผลิตเมล็ด
1,160 กิโลกรัมต่อไร่ อายุออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ 53 วัน อายุออกดอกตัวผู้ 52 เปอร์เซ็นต์ 52 วัน อายุเก็บเกีย่ ว 110-120 วัน
ความสูงของฝัก 108 เซนติเมตร ความสูงของต้น 187 เซนติเมตร ไม่มกี ารหักล้ม จ�ำนวนฝัก 1 ฝักต่อ 1 ต้น จ�ำนวนแถวเมล็ด
14 แถวต่อฝัก จ�ำนวนเมล็ด 36 เมล็ดต่อแถว เปอร์เซ็นการเกิดโรคราน�ำ้ ค้างในสภาพการปลูกเชือ้ 18.02 เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์
การกะเทาะ 83.15 เปอร์เซ็นต์ องค์ประกอบคุณสมบัตทิ างเคมีประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรต 70.19 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 10.26 เปอร์เซ็นต์
โปรตีน 9.05 เปอร์เซ็นต์ กาก 3.90 เปอร์เซ็นต์ ความชืน้ 3.90 เปอร์เซ็นต์ เถ้า 2.70 เปอร์เซ็นต์

ลักษณะเด่น
1. ผลผลิตสูงเฉลี่ย 1,092 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่านครสวรรค์ 2 ร้อยละ 7 และผลผลิตใกล้เคียงกับพันธุ์นครสวรรค์ 3
และพันธุ์ลูกผสมการค้า
2. มีความทนทานแล้งในระยะออกดอก โดยให้ผลผลิตเฉลี่ย 695 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่านครสวรรค์ 3 ร้อยละ 12 เมื่อ
กระทบแล้งช่วงออกดอกนานหนึ่งเดือน โดยผลผลิตลดลงร้อยละ 49 ในขณะที่พันธุ์นครสวรรค์ 3 ผลผลิตลดลงร้อยละ 54 จาก
สภาพให้น�้ำสม�่ำเสมอ
3. เก็บเกี่ยวด้วยมือง่าย
4. มีความต้านทานโรคราน�้ำค้าง โรคใบไหม้แผลใหญ่ และโรคราสนิม ในระดับปานกลาง

พื้นที่แนะน�ำ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์นครสวรรค์ 4 สามารถปลูกได้ดีในพื้นที่ดอน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ดี มีการระบายน�้ำดี
สภาพดินไม่เป็นกรด หรือด่างมากเกินไป ในพื้นที่การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทย

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ำกัด
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์นครสวรรค์ 4 เป็นพันธุ์ลูกผสมไม่ควรเก็บเมล็ดไว้ท�ำพันธุ์ปลูกในรุ่นต่อไป
วันที่รับรอง
: 6 มิถุนายน 2562 ประเภทพันธุ์รับรอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร
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ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม : นครสวรรค์ 5
ประวัติ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์นครสวรรค์ 5 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม NSX 052014 เกิดจาก
การผสมข้ามระหว่างข้าวโพดเลีย้ งสัตว์สายพันธุแ์ ท้ Nei 462013 เป็นพันธุแ์ ม่ และข้าวโพดเลีย้ งสัตว์สายพันธุแ์ ท้
Nei 452009 เป็นพันธุพ์ อ่ ด�ำเนินการคัดเลือกสายพันธุแ์ ท้แม่และพ่อระหว่างปี พ.ศ. 2543-2546 ในสภาพ
การก่อให้เกิดโรคราน�ำ้ ค้างและสภาพแล้ง ปี พ.ศ. 2547 ผสมข้ามระหว่างสายพันธุแ์ ท้พนั ธุแ์ ม่ Nei 462013
และพ่อ Nei 452009 ประเมินผลผลิตและศักยภาพการทนทานแล้ง และระหว่างปี พ.ศ. 2548–2560
ประเมินผลผลิตตามขัน้ ตอนการปรับปรุงพันธุ์ ทดสอบพันธุใ์ นไร่เกษตรกรในจังหวัดทีเ่ ป็นแหล่งปลูกทีส่ ำ� คัญ
และศึกษาข้อมูลจ�ำเพาะของพันธุ์ และในปี พ.ศ. 2562 ได้สายพันธุด์ นี ำ� เสนอขอรับรองพันธุก์ รมวิชาการเกษตร

พันธุ์รับรอง พันธุ์แนะน�ำ ปี 2561-2565
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ลักษณะประจ�ำพันธุ์
รากค�ำ้ มีสมี ว่ ง ล�ำต้นมีสเี ขียว ลักษณะของล�ำต้นเป็นแบบตัง้ ตรง โคนต้นระยะใบแรกคลีม่ สี มี ว่ ง รูปร่างใบแรกมนกลม
สีกาบใบทีต่ ำ� แหน่งฝักบนสุดเป็นสีเขียว มุมใบแรกเหนือฝักกว้างปานกลาง การโค้งของใบแรกเหนือฝักค่อนข้างตรง ใบทัง้ หมด
มีจำ� นวน 18 ใบ ใบทัง้ หมดเหนือฝักมีจำ� นวน 5 ใบ กาบดอกย่อยมีสมี ว่ งขีดเขียว อับเรณู (อับสด) มีสชี มพู ฐานดอกย่อยมีสมี ว่ ง
ช่อดอกตัวผูม้ ลี กั ษณะค่อนข้างตรง ไหมมีสชี มพู ฝักมีรปู ทรงกึง่ ทรงกระบอก-ทรงกรวย ซังมีสขี าว เมล็ดเป็นแบบชนิดกึง่ หัวแข็ง มี
สีสม้ เหลือง ผลผลิตเมล็ด 1,176 กิโลกรัมต่อไร่ อายุออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ 53 วัน อายุออกดอกตัวผู้ 52 เปอร์เซ็นต์ 52 วัน อายุ
เก็บเกีย่ ว 95-100 วัน ความสูงของฝัก 108 เซนติเมตร ความสูงของต้น 200 เซนติเมตร จ�ำนวนแถวเมล็ด 14 แถว เปอร์เซ็นต์
ความชืน้ เมล็ดขณะเก็บเกีย่ ว 21 เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์การกะเทาะ 79.11 เปอร์เซ็นต์

ลักษณะเด่น
1. ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 1,176 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์นครสวรรค์ 3 ร้อยละ 10 และใกล้เคียงกับพันธุ์ลูกผสมการค้า
2. มีความทนทานแล้งในระยะออกดอก โดยให้ผลผลิตเฉลี่ย 749 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อกระทบแล้งช่วงออกดอกนานหนึ่ง
เดือน (ผลผลิตลดลงร้อยละ 49 จากสภาพให้น�้ำสม�่ำเสมอ) สูงกว่าพันธุ์นครสวรรค์ 3 ร้อยละ 27
3. มีความต้านทานต่อโรคทางใบที่ส�ำคัญ ต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่ และโรคราสนิม ต้านทานปานกลางต่อโรครา
น�้ำค้าง และโรคใบด่างที่เกิดจากเชื้อ Maize dwarf mosaic virus (SCMV-MDB)
4. สามารถเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้นที่อายุ 95-100 วัน ฝักแห้งเร็ว หรือมีความชื้นขณะเก็บเกี่ยวน้อยกว่าพันธุ์อื่นๆ ในขณะที่
ต้นยังเขียวสด

พื้นที่แนะน�ำ
ปลูกในพื้นที่หลังนาที่มีการให้น�้ำชลประทาน แหล่งปลูกที่เกษตรกรต้องการเก็บเกี่ยวผลผลิตเร็วเพื่อปลูกพืชตาม หรือ
แหล่งปลูกที่มีการระบาดของโรคใบไหม้แผลใหญ่ในภาคเหนือของไทย

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ำกัด
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์นครสวรรค์ 5 เป็นพันธุ์ลูกผสมไม่ควรเก็บเมล็ดไว้ท�ำพันธุ์ปลูกในรุ่นต่อไป

ข้อแนะน�ำเพิ่มเติม
เนือ่ งด้วยข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ลกู ผสมพันธุน์ ครสวรรค์ 5 มีชนิดเมล็ดแบบกึง่ หัวแข็ง เกษตรกรควรมีการจัดการในการเก็บเกีย่ ว
ทีเ่ หมาะสม แนะน�ำให้เก็บเกีย่ วตามอายุ โดยใช้แรงงานหรือรถเก็บเกีย่ ว

วันที่รับรอง
: 6 มิถุนายน 2562 ประเภทพันธุ์รับรอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
		 กรมวิชาการเกษตร
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มันส�ำปะหลัง : ระยอง 15
ประวัติ
มันส�ำปะหลังพันธุ์ระยอง 15 หรือ มันส�ำปะหลังสายพันธุ์ OMR45-27-76 ได้จากการผสมเปิด
ของพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ซึ่งเป็นพันธุ์แม่ที่ให้ ผลผลิตสูงและปรับตัวได้ดีกับสภาพแวดล้อม เริ่มด�ำเนินการ
ผสมพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง ในปี 2545 หลังจากผ่านการคัดเลือกพันธุ์
และเปรียบเทียบพันธุ์เบื้องต้นที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยองแล้ว ได้น�ำไปปลูกเปรียบเทียบกับพันธุ์มาตรฐาน
และประเมินผลผลิตทีศ่ นู ย์วจิ ยั พืชไร่ฯ ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเกษตรฯ ตลอดจนไร่เกษตรกรจังหวัดต่างๆ
ในภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ซึ่งเป็นแหล่งปลูกมันส�ำปะหลังที่ส�ำคัญของ
ประเทศรวม 16 จังหวัด ด�ำเนินการตั้งแต่ปี 2545-2558 มีจ�ำนวนแปลงทดลองตั้งแต่ขั้นคัดเลือกพันธุ์
จนถึงขั้นทดสอบพันธุ์รวมทั้งสิ้น 40 แปลงทดลอง
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ลักษณะประจ�ำพันธุ์
ล�ำต้นมีสีเขียวเงิน สูง 215 เซนติเมตร จ�ำนวนชั้นของการแตกกิ่ง 0-1 ชั้น ระดับความสูงที่แตกกิ่ง 140-160 เซนติเมตร
มุมของกิ่ง 80-95 องศา ก้านใบมีสีแดงอมเขียว ยาว 15-20 เซนติเมตร ใบรูปร่างของแฉกใบกลางเป็นแบบ Lanceolate ใบแรก
ที่เจริญเต็มที่มีสีเขียวเข้ม ยอดอ่อนมีสีเขียวอ่อน สีของผลภายนอกหัวมีสีน�้ำตาล เนื้อมีสีขาว ผลผลิตหัวสด 4,632 กิโลกรัมต่อไร่
เปอร์เซ็นต์แป้ง 29.2 เปอร์เซ็นต์ ผลผลิตแป้ง 1,355 กิโลกรัมต่อไร่ เปอร์เซ็นต์มันแห้ง 39.4 เปอร์เซ็นต์ ผลผลิตมันแห้ง
1,826 กิโลกรัมต่อไร่ ดัชนีการเก็บเกี่ยว 0.62 เปอร์เซ็นต์ ความต้านทานโรคใบไหม้ในสภาพโรงเรือนค่อนข้างอ่อนแอ การเข้า
ท�ำลายของไรแดงระดับปานกลาง การเข้าท�ำลายของเพลี้ยแป้งระดับเล็กน้อย การเข้าท�ำลายของแมลงหวี่ขาวระดับเล็กน้อย

ลักษณะเด่น
1. มีอายุเก็บเกี่ยวสั้น สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตที่อายุ 8 เดือน
2. ผลผลิตหัวสดสูงเฉลี่ย 4,632 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ระยอง 5 ระยอง 7 ระยอง 72 และเกษตรศาสตร์ 50
คิดเป็นร้อยละ 10 18 5 และ 4 ตามล�ำดับ เมื่ออายุ 8 เดือน
3. เปอร์เซ็นต์แป้งสูงเฉลี่ย 29.2 สูงกว่าพันธุ์ระยอง 5 ระยอง 7 และระยอง 72 คิดเป็นร้อยละ 4 1 และ 5 ตามล�ำดับ
เมื่ออายุ 8 เดือน
4. ผลผลิตแป้งสูงเฉลี่ย 1,355 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ระยอง 5 ระยอง 7 ระยอง 72 และเกษตรศาสตร์ 50 คิดเป็น
ร้อยละ 13 18 10 และ 2 ตามล�ำดับ เมื่ออายุ 8 เดือน

พื้นที่แนะน�ำ
ปลูกได้ในพื้นที่ปลูกมันส�ำปะหลังทั่วไปทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง พื้นที่ที่ให้ผลผลิตสูง เช่น จังหวัด
ชัยนาท นครสวรรค์ ลพบุรี ขอนแก่น เลย มหาสารคาม มุกดาหาร และอุบลราชธานี เป็นต้น

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ำกัด
ค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคใบไหม้ในฤดูฝน

วันที่รับรอง
: 6 มิถุนายน 2562 ประเภทพันธุ์รับรอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
		 กรมวิชาการเกษตร
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ปทุมมา : เชียงราย 3
ประวัติ
ปทุมมาพันธุ์เชียงราย 3 หรือ ปทุมมาลูกผสมสายพันธุ์พีพี 2 เป็นพันธุ์ที่ได้จากการผสมข้ามพันธุ์
ระหว่าง ปทุมรัตน์ Curcuma sparganifolia ‘Patumrat’ กับ บัวขาว C. thorelii ในปี พ.ศ.2538-2541
และคัดเลือกต้นที่มีลักษณะดี ในปี พ.ศ. 2542–2543 ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย จังหวัดเชียงราย และ
ในปี พ.ศ. 2550–2552 ท�ำการประเมินพันธุล์ กู ผสม โดยศึกษาลักษณะประจ�ำพันธุ์ ลักษณะทางการเกษตร
รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของผู้ผลิตและผู้ใช้ประโยชน์ เปรียบเทียบกับพันธุ์การค้าคือ ไทยบิวตี้
ในแปลงเกษตรกร จังหวัดล�ำพูน และศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย จังหวัดเชียงราย
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ลักษณะประจ�ำพันธุ์
หัวเป็นประเภท rhizome มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหัว 2-2.5 เซนติเมตร และเนื้อของหัวมีสีครีม ล�ำต้นเป็นล�ำต้นเทียม
(pseudostem) ทรงพุ่มมีความสูง 32-36 เซนติเมตร และกว้าง 40-45 เซนติเมตร ใบมีรูปร่างแบบใบแคบ (linear) ปลายใบ
สอบเรียว (attenuate) มีขนาดกว้าง 5-6 เซนติเมตร และยาว 20-30 เซนติเมตร สีใบและเส้นกลางใบมีสเี ขียว ช่อดอกมีลกั ษณะ
ตรงระดับเดียวกับใบ โดยมีความยาว 30-38 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางช่อดอก 4-5 เซนติเมตร ก้านดอกมี เส้นผ่านศูนย์กลาง
ก้านดอก 0.35-0.45 เซนติเมตร ความยาวช่วงดอกยาว 8-10 เซนติเมตร กลีบประดับส่วนบนมีรูปร่างรี (elliptic) ปลายกลีบมน
(obtuse) สีขาวบริสุทธิ์ กลีบประดับส่วนล่างมีรูปร่างกลมแบน (depressed-orbicular) ปลายกลีบมน (obtuse) สีเขียวอ่อน
มีริ้วสีเขียวจากโคนกลีบถึงปลายกลีบ ปลายกลีบขลิบสีเขียว ดอกจริงมีดอกสีขาวและปากเป็นสีม่วง โคนกลีบด้านในสีแดง
สันปากสีเหลืองโคนมีจุดกระสีแดง ปลายปากรูปแฉก (fish-tail) อายุปลูกถึงวันออกดอก 56-62 วัน ผลผลิตช่อดอก 2-3 ดอกต่อกอ
อายุการใช้งาน 4-5 สัปดาห์ ผลผลิตหัวพันธุ์ 4-5 หัวต่อกอ

ลักษณะเด่น
1. ลักษณะช่อดอกเป็นทรงกระบอกสั้น กลีบประดับสีขาวเรียงตัวเป็นระเบียบ อยู่ระดับเดียวกับใบ ส่วนพันธุ์ไทยบิวตี้
กลีบประดับเรียงตัวไม่เป็นระเบียบ
2. ก้านช่อดอกตรง แข็งแรง เหมาะส�ำหรับผลิตเป็นไม้ดอกกระถางขนาดกลาง
3. ออกดอกเร็ว อายุปลูกถึงให้ดอก 56-62 วัน แต่พันธุ์ไทยบิวตี้ ใช้เวลา 80-83 วัน
4. ผลผลิตช่อดอก 2-3 ดอกต่อกอ และให้ดอกพร้อมกัน
5. อายุการใช้งานในกระถางนาน 4-5 สัปดาห์หลังดอกบาน

พื้นที่แนะน�ำ
พื้นที่ดอนและที่ลุ่มที่มีการระบายน�้ำดี ไม่มีน�้ำท่วมขัง

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ำกัด
เพื่อป้องกันโรคหัวเน่า ควรเลือกพื้นที่ปลูกที่ไม่เคยมีประวัติการระบาดของโรคหัวเน่า และไม่เคยปลูกพืชอาศัยของ
โรคนี้ เช่น พืชตระกูลขิง มะเขือ มันฝรั่ง งา ยาสูบ หากเป็นพื้นที่เดิมที่เคยปลูกปทุมมามาก่อน ควรปลูกพืชอื่นอย่างน้อย 3 ปี

วันที่รับรอง
: 6 มิถุนายน 2562 ประเภทพันธุ์แนะน�ำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
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ปทุมมา : เชียงราย 4
ประวัติ
ปทุมมาพันธุ์เชียงราย 4 หรือ ปทุมมาลูกผสมสายพันธุ์เชียงรายซีเอฟ 12 เป็นสายพันธุ์ที่ได้จาก
การผสมข้ามพันธุร์ ะหว่าง ปทุมมา Curcuma alismatifolia กับบัวลายลาว C. rhabdota ในปี พ.ศ.25382541 และคัดเลือกต้นที่มีลักษณะดีในปี พ.ศ. 2542-2543 ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย จังหวัดเชียงราย
และในปี พ.ศ. 2559–2560 ท�ำการประเมินพันธุ์ลูกผสม โดยศึกษาลักษณะประจ�ำพันธุ์ ลักษณะทาง
การเกษตร รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของผู้ผลิตและผู้ใช้ประโยชน์ เปรียบเทียบกับพันธุ์การค้า คือ
เชียงใหม่ชมพู ในแปลงเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย จังหวัดเชียงราย
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ลักษณะประจ�ำพันธุ์
หัวเป็นประเภท rhizome มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหัว 2-2.5 เซนติเมตร และเนือ้ ของหัวมีสมี ว่ งอ่อน ล�ำต้นเป็นล�ำต้นเทียม
(pseudostem) สีเขียว ทรงพุ่มมีความสูง 61-65 เซนติเมตร และกว้าง 46-50 เซนติเมตร ใบมีรูปร่างแบบใบกว้างปานกลาง
(moderate) ปลายใบสอบเรียว (attenuate) มีขนาดกว้าง 10-15 เซนติเมตร และยาว 37-42 เซนติเมตร สีใบและเส้นกลางใบ
มีสีเขียว ช่อดอกมีลักษณะตรง โดยมีความยาว 52-55 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางช่อดอก 7.5-9 เซนติเมตร ก้านดอกมี
เส้นผ่านศูนย์กลางก้านดอก 0.8-0.9 เซนติเมตร ความยาวช่วงดอกยาว 14-15 เซนติเมตร กลีบประดับส่วนบนมีรูปร่างเป็น
รูปใบหอก (lanceolate) ปลายกลีบแหลม (acute) สีชมพู ปลายกลีบแต้มสีเขียวลายเส้นสีแดง กลีบบิดเป็นคลื่นเล็กน้อย
กลีบประดับส่วนล่างรูปร่างกลมแบน (depressed-orbicular) สีเขียว มีวงสีน�้ำตาลแดงด้านล่างของกลีบ ปลายกลีบแหลม
(acute) ดอกจริงมีดอกสีม่วงอ่อนและปากมีสีม่วงเข้มกว่าสีดอก สันปากมีสีเหลือง มีแต้มสีแดงโคนกลีบปาก รูปร่างปลายปาก
รูปแฉก (fish-tail) อายุปลูกถึงวันออกดอก 60-72 วัน ผลผลิตช่อดอก 3-7 ดอกต่อกอ อายุปักแจกัน 14 วัน ผลผลิตหัวพันธุ์
4-7 หัวต่อกอ

ลักษณะเด่น
1. กลีบประดับแยกชั้นอย่างชัดเจน โดยกลีบประดับส่วนบนสีชมพูปลายกลีบแต้มสีเขียวลายเส้น สีแดง กลีบบิดเป็น
คลืน่ เล็กน้อย กลีบประดับส่วนล่างสีเขียว ด้านล่างของกลีบมีวงสีน�้ำตาลแดง ก้านช่อดอกตรง แข็งแรง ส่วนลักษณะช่อดอกของ
ปทุมมาเชียงใหม่ชมพู เป็นทรงดอกบัว
2. ผลผลิตช่อดอก 3-7 ดอกต่อกอ
3. ผลผลิตหัวพันธุ์ 4-7 หัวต่อกอ
4. อายุปักแจกันนาน 14 วัน ซึ่งมากกว่าพันธุ์ปทุมมาเชียงใหม่ชมพูที่มีอายุปักแจกัน 9 วัน

พื้นที่แนะน�ำ
พื้นที่ดอนและที่ลุ่มที่มีการระบายน�้ำดี ไม่มีน�้ำท่วมขัง

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ำกัด
เพื่อป้องกันโรคหัวเน่า ควรเลือกพื้นที่ปลูกที่ไม่เคยมีประวัติการระบาดของโรคหัวเน่า และไม่เคยปลูกพืชอาศัยของ
โรคนี้ เช่น พืชตระกูลขิง มะเขือ มันฝรั่ง งา ยาสูบ หากเป็นพื้นที่เดิมที่เคยปลูกปทุมมามาก่อน ควรปลูกพืชอื่นอย่างน้อย 3 ปี

วันที่รับรอง
: 6 มิถุนายน 2562 ประเภทพันธุ์แนะน�ำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
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อ้อยคั้นน�้ำ : ศรีส�ำโรง 1
ประวัติ
อ้อยคั้นน�้ำพันธุ์ศรีส�ำโรง 1 หรือ อ้อยคั้นน�้ำพันธุ์ศรีส�ำโรง 1 (SRS2000-5-14) ได้จากการผสม
เปิดของอ้อย พันธุ์ RT96-018 (KWT07) ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี น�ำมาคัดเลือกครั้งที่ 1 และ 2
ในปี 2544-2546 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย น�ำเข้าประเมินผลผลิต ตามขั้นตอนดังนี้ การ
เปรียบเทียบเบื้องต้น การเปรียบเทียบมาตรฐาน การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร และการทดสอบใน
ไร่เกษตรกร โดยใช้อ้อยคั้นน�้ำพันธุ์สุพรรณบุรี 50 และอ้อยโรงงานพันธุ์ LK92-11 เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ
ศึกษาข้อมูลจ�ำเพาะของพันธุ์ และคุณสมบัติของอ้อยคั้นน�้ำ รวมทั้งประเมินการยอมรับของเกษตรกรและ
ผู้บริโภค ระหว่างปี 2545-2562
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ลักษณะประจ�ำพันธุ์
ทรงกอมีลักษณะตั้งตรง การติดของกาบใบกับล�ำต้นเป็นแบบหลวม จ�ำนวนหน่อต่อกอ (หลังงอก 4 เดือน) 6.7 หน่อ
ยอดอ้อยมีสีเขียว ความยาวของปล้อง 12.4 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางปล้อง 3.46 เซนติเมตร ปล้องเป็นแบบกลางป่อง
ตัดตามขวางมีลักษณะกลม การเรียงตัวของปล้องค่อนข้างตรง บริเวณปล้องมีไขปานกลาง ปล้องเมื่อต้องแสงมีสีเขียวเหลือบเหลือง
และเมื่อไม่ต้องแสงมีสีเหลืองเหลือบเขียว ไม่มีร่องเหนือตา มีรอยแตกของปล้อง วงเจริญมีลักษณะเรียบเท่ากับปล้อง เมื่อต้องแสง
มีสเี ขียว การเรียงตัวของจุดก�ำเนิดรากไม่เป็นระเบียบและเมือ่ ไม่ตอ้ งแสงมีสเี หลือง วงรากมีความกว้างปานกลางขนาดประมาณ
0.8-1.3 เซนติเมตร มีวงไข ตามีลักษณะเป็นรูปไข่ป้าน นูน ไม่มีขนยอดตาอยู่ต�่ำกว่าวงเจริญ ทรงใบมีลักษณะชัน-ตรง
ใบมีความกว้างประมาณมากกว่า 6 เซนติเมตร และมีขน ลิ้นใบมีลักษณะตรงกลางโป่งออก และปลายเรียวแหลมทั้ง 2 ข้าง
หูใบขอบด้านนอกมีลกั ษณะแบบใบหอกสัน้ และขอบด้านในมีลกั ษณะแบบยอดงอเข้า คอใบเป็นแบบสามเหลีย่ มชายธง
มีสีเหลืองเหลือบเขียว บริเวณที่กาบใบมีขน กอมีความสูง 227 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางล�ำ 3.53 เซนติเมตร จ�ำนวน
ล�ำต่อกอ 5.6 ล�ำ จ�ำนวนปล้องต่อล�ำ 21 ปล้อง ผลผลิตในอ้อยปลูก 18.02 ตันต่อไร่ และอ้อยตอ 1 10.51 ตันต่อไร่ เฉลี่ยรวม
ประมาณ 15.51 ตันต่อไร่ ผลผลิตน�้ำคั้นในอ้อยปลูก 6,332 ลิตรต่อไร่ และอ้อยตอ 1 4,278 ลิตรต่อไร่ เฉลี่ยรวมประมาณ
5,647 ลิตรต่อไร่ ความหวานในอ้อยปลูก 19.8 องศาบริกซ์ และอ้อยตอ 1 17.7 องศาบริกซ์ เฉลี่ยรวมประมาณ 19.1 องศาบริกซ์
เปอร์เซ็นต์หีบในอ้อยปลูก 36.8 เปอร์เซ็นต์ และอ้อยตอ 1 40.7 เปอร์เซ็นต์ เฉลี่ยรวมประมาณ 38.1 เปอร์เซ็นต์ น�้ำอ้อย
มีสีเหลืองอมเขียว (154 C)

ลักษณะเด่น
1. ให้ผลผลิตน�้ำอ้อยเฉลี่ย 5,647 ลิตรต่อไร่ เปอร์เซ็นต์หีบ 38.1 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าอ้อยคั้นน�้ำพันธุ์สุพรรณบุรี 50
ร้อยละ 14 และ 13 ตามล�ำดับ มีความหวาน 19.1 องศาบริกซ์ ใกล้เคียงกับพันธุ์สุพรรณบุรี 50 และมีกลิ่นหอม
2. ให้ผลผลิตเฉลี่ย 18.47 ตันต่อไร่ โดยให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ LK92-11 ร้อยละ 14 มีความหวานเฉลี่ย 13.69 ซีซีเอส
และให้ผลผลิตน�้ำตาล 2.53 ตันซีซีเอสต่อไร่
3. ต้านทานโรคแส้ด�ำ และโรคเหี่ยวเน่าแดงปานกลาง

พื้นที่แนะน�ำ
แนะน�ำให้ปลูกอ้อยคั้นน�้ำพันธุ์ศรีส�ำโรง 1 ในเขตภาคเหนือตอนล่าง

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ำกัด
อ้อยคั้นน�้ำพันธุ์ศรีส�ำโรง 1 ล�ำต้นค่อนข้างอ่อน ควรระมัดระวังในแหล่งที่มีหนูระบาด

วันที่รับรอง
: 15 สิงหาคม 2562 ประเภทพันธุ์รับรอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
		 กรมวิชาการเกษตร
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ฝ้าย : ตากฟ้า 7
ประวัติ
ฝ้ายพันธุต์ ากฟ้า 7 หรือ ฝ้ายสายพันธุ์ P12Nan37M5 พัฒนาพันธุโ์ ดย ดร.จินดา จันทร์ออ่ น ตัง้ แต่
ปี 2537-2543 ที่อ�ำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการน�ำสายพันธุ์ฝ้าย AG18 (ศรีส�ำโรง 60) ที่ใช้เป็นพันธุ์แม่
ไปผสมข้ามพันธุก์ บั สายพันธุ์ Nan15 และใช้เป็นพันธุพ์ อ่ แล้วน�ำลูกผสม F1 ไปฉายรังสีแกมมา 200 เกรย์ (Gy)
จากนั้นท�ำการคัดเลือก M1-M5 แบบ Natural selection จนได้พันธุ์ตากฟ้า 7 ที่ให้ผลผลิตสูง ทนทานต่อ
เพลีย้ จักจัน่ และต้านทานต่อโรคใบหงิกในสภาพการปลูกแบบปลอดการใช้สารเคมีปอ้ งกันก�ำจัดแมลงศัตรูฝา้ ย
ตลอดจนมีคุณภาพเส้นใยยาวปานกลาง
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ลักษณะประจ�ำพันธุ์
ต้นเป็นรูปทรงกรวย (conical) ล�ำต้นมีขนมาก (strong) กลีบดอกและอับละอองเกสรมีสีครีม (cream) โคนกลีบดอก
ด้านในไม่มีสี (absent) ริ้วประดับดอกมีขนาดปานกลาง (medium) บริเวณริ้วประดับมีต่อมสีน้อย (few) ใบมีรูปร่างเป็นแบบ
รูปนิ้วมือลึกปานกลาง (palmate to digitate) บริเวณที่หลังใบมีขนจ�ำนวนมาก (strong) สมอมีลักษณะรูปไข่ (ovate) ต่อมสี
หรือสารพิษก๊อสซิปอลที่สมอมีน้อย (few) ปุยหรือเส้นใยฝ้ายมีสีขาว (white)
ผลผลิตเฉลีย่ 196 กิโลกรัมต่อไร่ มีอายุถงึ วันออกดอก 55 วัน และอายุถงึ วันเก็บเกีย่ ว 120-189 วัน ต้นมีความสูง 1.52 เมตร
ข้อแรกที่ติดกิ่งผล 6 จ�ำนวนกิ่งแบ่งเป็น กิ่งกระโดง 3 กิ่งต่อต้น และกิ่งผล 11 กิ่งต่อต้น สมอมีจ�ำนวน 25 สมอต่อต้น
ปุยฝ้ายรวมทั้งเมล็ดมีน�้ำหนัก 4.91 กรัมต่อสมอ สมอ 1 สมอมีเมล็ด 29 เมล็ด เมล็ด 100 เมล็ด มีน�้ำหนัก 9.7 กรัม ปฏิกิริยา
ต่อโรคใบหงิกของฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 7 ในสภาพเรือนทดลองเป็นแบบต้านทาน
คุณภาพของเส้นใย มีเปอร์เซ็นต์หีบ 36.4 เปอร์เซ็นต์ เส้นใยสีขาว ยาว 1.02 นิ้ว ความเหนียวของกลุ่มเส้นใย
16.6 กรัมต่อเท็กซ์ ความละเอียดอ่อนของเส้นใย 4.4 และความสม�่ำเสมอของเส้นใย 58

ลักษณะเด่น
1. ผลผลิตฝ้ายปุยทั้งเมล็ด เฉลี่ย 196 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ตากฟ้า 3 ร้อยละ 68
2. ทนทานต่อเพลี้ยจักจั่นฝ้าย
3. ต้านทานต่อโรคใบหงิกในสภาพการปลูกเชื้อได้ดี ในระดับเดียวกับพันธุ์ตากฟ้า 3
4. สมอมีขนาดใหญ่กว่าพันธุ์ตากฟ้า 3 โดยมีน�้ำหนักปุย 4.91 กรัมต่อสมอ
5. เปอร์เซ็นต์หีบ ความยาว และความละเอียดอ่อนของเส้นใย ดีกว่าพันธุ์ตากฟ้า 3 โดยฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 7 มีเปอร์เซ็นต์หีบ
36.4 เปอร์เซ็นต์ มีความยาวเส้นใย 1.02 นิ้ว ซึ่งจัดเป็นฝ้ายเส้นใยยาวปานกลางและมีความละเอียดอ่อนของเส้นใยในระดับ
ปานกลาง (4.4) ในขณะที่พันธุ์ตากฟ้า 3 มีเปอร์เซ็นต์หีบที่ต�่ำกว่าคือ 32.9 เปอร์เซ็นต์ มีความยาวเส้นใยเพียง 0.84 นิ้ว ซึ่งจัด
เป็นฝ้ายเส้นใยสั้น และมีความหยาบของเส้นใยมากกว่า (5.3)

พื้นที่แนะน�ำ
ปลูกได้ในแหล่งผลิตฝ้ายของประเทศไทย สามารถปลูกในพื้นที่ขนาดเล็ก (น้อยกว่า 1 ไร่) ในสภาพปลอดการใช้
สารเคมีป้องกันก�ำจัดแมลงศัตรูฝ้าย

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ำกัด
ถึงแม้ว่าฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 7 จะมีศักยภาพในการให้ผลผลิต ในสภาพการปลูกแบบปลอดการใช้สารเคมีป้องกันก�ำจัด
แมลงศัตรูฝ้าย แต่ต้องมีการจัดการที่เหมาะสม ควบคู่ไปกับการใช้วิธีป้องกันก�ำจัดแมลงศัตรูแบบผสมผสาน ตั้งแต่การเลือก
พื้นที่ปลูก ฤดูปลูก รวมถึงการใช้สารชีวภัณฑ์ร่วมด้วย หากพบว่ามีการระบาดของแมลงศัตรูฝ้ายอย่างรุนแรง
วันที่รับรอง
: 15 สิงหาคม 2562 ประเภทพันธุ์รับรอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
		 กรมวิชาการเกษตร
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ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม : ชัยนาท 2
ประวัติ
ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมพันธุ์ชัยนาท 2 หรือ ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม CNW142430505
ได้จากการผสมระหว่าง สายพันธุ์แม่ WPK008 และ สายพันธุ์พ่อ F4305 โดยสายพันธุ์แม่ WPK008
คัดเลือกจากประชากรข้าวโพดข้าวเหนียว CN-WPK ซึ่งเป็นประชากรข้าวโพดข้าวเหนียวที่มีคุณภาพ
การบริโภคเหนียวนุ่ม และเมล็ดสีม่วง ใช้วิธีการคัดเลือกแบบสืบประวัติ (pedigree selection) ร่วมกับ
วิธีการผสมตัวเอง (selfing) จ�ำนวน 7 ชั่ว ได้สายพันธุ์แท้ CN-WPK(S)-B-5-2-2-B-B-B ด�ำเนินการระหว่าง
ปี 2555–2558 และสายพันธุ์พ่อ F4305 เป็นสายพันธุ์แท้ที่พัฒนาโดยศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท เป็นสายพันธุ์
ทีม่ คี วามต้านทานต่อโรคราน�ำ้ ค้าง คุณภาพการบริโภคเหนียวนุม่ และเมล็ดสีขาว คัดเลือกจากคูผ่ สมระหว่าง
T-10-V-1/WAXY-DMR โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบสืบประวัติ (pedigree selection) ร่วมกับวิธีการผสม
ตัวเอง (selfing) จ�ำนวน 6 ชัว่ ได้สายพันธุแ์ ท้ CNW4305(S)-2-B-42-B-B-B ด�ำเนินการระหว่างปี 2545– 2547
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ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม CNW142430505 น�ำเข้าประเมินผลผลิตตามขัน้ ตอนปรับปรุงพันธุข์ องกรมวิชาการเกษตร
ดังนี้ การเปรียบเทียบเบื้องต้น การเปรียบเทียบมาตรฐาน การเปรียบเทียบ ในท้องถิ่น และการเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร
โดยใช้พันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมพันธุ์ชัยนาท 84-1 พันธุ์รับรองของกรมวิชาการเกษตร และพันธุ์สวีทแวกซ์ 254 พันธุ์การค้า
ของภาคเอกชนเป็นพันธุเ์ ปรียบเทียบ ศึกษาข้อมูลจ�ำเพาะของพันธุ์ คุณค่าทางโภชนาการ และประเมินความพึงพอใจในคุณภาพ
การบริโภค ด�ำเนินการระหว่างปี 2558-2561

ลักษณะประจ�ำพันธุ์

ล�ำต้นมีลกั ษณะตรง มีสเี ขียว ใบแรกรูปร่างมน รากค�้ำสีชมพู ช่อดอกมีลกั ษณะค่อนข้างตรง อับเรณูและเส้นไหมมีสชี มพู
เปลือกหุ้มฝักมีสีเขียว เมล็ดสีขาวม่วง มีหูใบ (ear leaf)
คุณภาพการบริโภคเป็นแบบเหนียวนุม่ ฝักเป็นรูปทรงกึง่ กรวยกึง่ กระบอก มีขนาดกว้าง 4.3 เซนติเมตร ยาว 17.5 เซนติเมตร
จ�ำนวนแถว 12–14 แถวต่อฝัก อายุวันออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์ 43 วัน อายุวันออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ 44 วัน และมีอายุเก็บเกี่ยว
64 วัน ต้นมีความสูง 209 เซนติเมตร และฝักมีความสูง 113 เซนติเมตร น�้ำหนักฝักแบบทั้งเปลือก 2,132 กิโลกรัมต่อไร่
น�้ำหนักฝักแบบปอกเปลือก 1,306 กิโลกรัมต่อไร่ ปฏิกิริยาต่อโรคราน�้ำค้างเป็นแบบอ่อนแอและต่อโรคใบไหม้แผลใหญ่
เป็นแบบอ่อนแอปานกลาง คุณสมบัตทิ างเคมีของเมล็ดสดมีองค์ประกอบดังนี้ อะไมโลส 6 เปอร์เซ็นต์ คาร์โบไฮเดรต 76.21 เปอร์เซ็นต์
ฟรักโทส 0.97 เปอร์เซ็นต์ กลูโคส 1.28 เปอร์เซ็นต์ ซูโครส 1.15 เปอร์เซ็นต์ โปรตีน 10.80 เปอร์เซ็นต์ เถ้า 2.56 เปอร์เซ็นต์
ไขมัน 8.24 เปอร์เซ็นต์ เยื่อใย 2.19 เปอร์เซ็นต์ ความชื้นเมล็ด 9.36 เปอร์เซ็นต์

ลักษณะเด่น
1. ให้ผลผลิตฝักทัง้ เปลือก 2,132 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุช์ ยั นาท 84-1 ร้อยละ 3 และพันธุส์ วีทแวกซ์ 254 ร้อยละ 20
และให้ผลผลิตฝักปอกเปลือก 1,306 กิโลกรัมต่อไร่ ใกล้เคียงกับพันธุ์ชัยนาท 84-1 และสูงกว่าพันธุ์สวีทแวกซ์ 254 ร้อยละ 3
2. เมล็ดมีสีขาวม่วง เป็นที่นิยมของผู้บริโภค
3. คุณภาพเหนียวนุ่ม เหมาะกับการรับประทานฝักสด
4. ปรับตัวได้ดีกับสภาพแวดล้อมในแหล่งปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว

พื้นที่แนะน�ำ
เป็นต้น

ปลูกได้ทวั่ ไปในพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสมทีเ่ ป็นแหล่งปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว เช่น จังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สงขลา

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ำกัด
การปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์นี้ในแหล่งที่มีโรคราน�้ำค้าง และโรคใบไหม้แผลใหญ่ระบาด ควรปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำ
ของกรมวิชาการเกษตร
วันที่รับรอง
: 15 สิงหาคม 2562 ประเภทพันธุ์รับรอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
		 กรมวิชาการเกษตร
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ถั่วลิสง : ขอนแก่น 9
ประวัติ
ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 9 หรือ ถั่วลิสงสายพันธุ์ KK97-44-106 อยู่ในกลุ่มที่มีขนาดเมล็ดปานกลาง
คัดได้จากการผสมระหว่างสายพันธุ์ KKFC4000-1 กับพันธุไ์ ทนาน 9 ในปี 2540 ทีศ่ นู ย์วจิ ยั พืชไร่ขอนแก่น
ปลูกชั่วที่ 1 ในปี 2541 คัดเลือกสายพันธุ์ชั่วที่ 2-6 ระหว่างปี 2542-2544 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น อ�ำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น และแปลงทดลองห้วยหลวง อ�ำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี การเปรียบเทียบเบื้องต้น
ระหว่างปี 2545-2546 ทีศ่ นู ย์วจิ ยั พืชไร่ขอนแก่น และแปลงทดลองห้วยหลวง อ�ำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
การเปรียบเทียบมาตรฐานระหว่างปี 2549-2550 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ อ�ำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
การเปรียบเทียบในท้องถิ่น ระหว่างปี 2550-2552 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท อ�ำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท และศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิต
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อุดรธานี อ�ำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร ระหว่างปี 2554-2560 ที่ไร่เกษตรกรจังหวัดขอนแก่น
อุดรธานี กาฬสินธุ์ สกลนคร บุรรี มั ย์ อุบลราชธานี เชียงใหม่ น่าน และล�ำพูน ศึกษาข้อมูลจ�ำเพาะของพันธุแ์ ละคุณค่าทางโภชนาการ
รวมทั้งประเมินการยอมรับของเกษตรกรระหว่างปี 2550-2558

ลักษณะประจ�ำพันธุ์

ล�ำต้นมีสีเขียว ใบมีสีเขียวอ่อน เส้นลายบนฝักเห็นได้ชัดเจน เยื่อหุ้มเมล็ดมีสีชมพู ดอกสีเหลือง พุ่มมีลักษณะทรงพุ่มตรง
ลักษณะการติดฝักเป็นกระจุกที่บริเวณโคนต้น อายุถึงวันออกดอก 25-30 วัน อายุถึงวันเก็บเกี่ยว 87-125 วัน จ�ำนวนฝัก
23 ฝักต่อหลุม จ�ำนวนเมล็ด 1-2 เมล็ดต่อฝัก เมล็ด 100 เมล็ด มีน�้ำหนัก 52.8 กรัม เปอร์เซ็นต์การกะเทาะ 67 เปอร์เซ็นต์
ผลผลิตฝักแห้ง 264 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตฝักสด 602 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตเมล็ดแห้ง 177 กิโลกรัมต่อไร่ มีคุณสมบัติทางเคมี
โดยมีองค์ประกอบดังนี้ โปรตีน 32.7 เปอร์เซ็นต์ คาร์โบไฮเดรต 22 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 37.8 เปอร์เซ็นต์ น�้ำตาล 6.6 เปอร์เซ็นต์
กรดไขมันไม่อิ่มตัวรวม (total unsaturated fatty acid) 22.52 กรดโอเลอิก (oleic acid (C18:1)) 11.88 เปอร์เซ็นต์ กรดลิโนเลอิก
(linoleic acid (C18:2)) 10.35 เปอร์เซ็นต์ สัดส่วนกรดโอเลอิกต่อกรดลิโนเลอิก (O/l ratio) 1.15 กรดไขมันอิ่มตัวรวม
(total saturated fatty acid) 6.25 กรดปาล์มมิติก (palmitic acid (C16:0)) 3.61 เปอร์เซ็นต์ กรดสเตียริก (stearic acid
(C18:0)) 1.12 เปอร์เซ็นต์ กรดอะราคิดิก (arachidic acid (C20:0)) 0.42 เปอร์เซ็นต์ กรดบีฮีนิก (behenic acid (C22:0))
0.75 เปอร์เซ็นต์ กรดลิกโนซีริก (lignoceric acid (C24:0)) 0.28 เปอร์เซ็นต์ โอเมก้า 3 22.91 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม
โอเมก้า 9 12,122 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม โอเมก้า 6 10,351 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ขีเ้ ถ้า 2.7 พลังงาน 559 กิโลแคลลอรี่ (kcal)

ลักษณะเด่น
1. ขนาดเมล็ดโตกว่าพันธุม์ าตรฐานทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ ขนาดเมล็ดปานกลาง โดยมีนำ�้ หนัก 100 เมล็ดเท่ากับ 52.8 กรัม โตกว่า
ถัว่ ลิสงพันธุไ์ ทนาน 9 และขอนแก่น 5 ทีม่ นี ำ�้ หนัก 100 เมล็ด เท่ากับ 44.2 และ 48.5 กรัม ร้อยละ 19 และ 9 ตามล�ำดับ
2. ให้ผลผลิตฝักแห้ง 264 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าถัว่ ลิสงพันธุไ์ ทนาน 9 และขอนแก่น 5 ทีม่ ผี ลผลิตฝักแห้งเท่ากับ 247 และ
250 กิโลกรัมต่อไร่ ร้อยละ 7 และ 6 ตามล�ำดับ

พื้นที่แนะน�ำ
ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 9 สามารถปลูกได้ทั่วไปในสภาพการผลิตถั่วลิสงของประเทศไทย

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ำกัด
ควรหลีกเลีย่ งการปลูกในพืน้ ทีท่ มี่ กี ารระบาดของโรคราสนิม โรคใบจุดสีดำ� และโรคยอดไหม้ และควรมีการป้องกันก�ำจัด
ตามค�ำแนะน�ำของกรมวิชาการเกษตร
วันที่รับรอง
: 15 สิงหาคม 2562 ประเภทพันธุ์รับรอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
		 กรมวิชาการเกษตร
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มันเทศ : พิจิตร 2
ประวัติ
มันเทศพันธุ์พิจิตร 2 หรือ มันเทศสายพันธุ์ พจ. 54-0104-1 โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
พิจิตร ได้ท�ำการปรับปรุงพันธุ์มันเทศส�ำหรับอุตสาหกรรมแป้ง ตั้งแต่ ปี 2554-2560 ได้มันเทศสายต้น
พจ.54-0104-1 (ลูกผสมระหว่างพันธุแ์ ม่ ไต้หวัน No.1 กับพันธุพ์ อ่ PROC OPS-101-R89-3) โดยมีขนั้ ตอน
การปรับปรุงพันธุ์ ดังนี้ ปี 2554 ท�ำการผสมพันธุ์มันเทศ ใช้พันธุ์มันเทศเนื้อสีขาวส�ำหรับเป็นพ่อแม่พันธุ์
9 พันธุ์ ผสมแบบพบกันหมด (diallel cross) จ�ำนวน 72 คู่ผสม ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร
ปี 2555 ท�ำการคัดเลือกพันธุ์แบบ clonal selection คัดเลือกสายต้นที่ให้ผลผลิตไม่น้อยกว่า 2,500 กิโลกรัมต่อไร่
หัวมีขนาดใหญ่ เนื้อสีขาว ผิวเรียบ และน�้ำหนักแห้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร
คัดเลือกได้ 11 สายต้น ปี 2556 ท�ำการเปรียบเทียบพันธุ์ มันเทศคัดเลือก 11 สายต้น มีพนั ธุ์ PROC No.65-16
และไต้หวัน No.1 เป็นพันธุเ์ ปรียบเทียบ ทีศ่ นู ย์วจิ ยั และพัฒนาการเกษตรพิจติ ร ปี 2557-2558 ทดสอบพันธุ์
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มีสายต้นเข้าทดสอบ 7 สายต้น ทีศ่ นู ย์วจิ ยั และพัฒนาการเกษตรพิจติ ร ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี และศูนย์วจิ ยั
พืชสวนศรีสะเกษ ปี 2559-2560 ทดสอบพันธุ์ในแปลงเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ปี 2562 เสนอรับรองพันธุ์และคณะกรรมการ
วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร มีมติเห็นชอบให้ตั้งชื่อเป็น มันเทศพันธุ์พิจิตร 2

ลักษณะประจ�ำพันธุ์

เถา (vine) ความยาว 194 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางเถา 0.93 เซนติเมตร ความยาวของปล้อง 6.25 เซนติเมตร
สีของเถาที่เด่นชัดขึ้นก่อนและสีของเถาหรือสีที่ปรากฏภายหลังคือสีเขียว ขนอ่อนที่ยอดมีปริมาณเล็กน้อย ใบ (leave) ทรงใบ
รูปหยักเป็นพู (lobed) พูใบชนิดหยักลึกปานกลาง จ�ำนวนพูใบ 5 หยัก ใบมีขนาด กว้าง 15.1 เซนติเมตร ยาว 13.1 เซนติเมตร
เส้นใบส่วนใหญ่สีม่วง ใบแก่มีสีเขียว (green) ใบอ่อนมีสีเขียวปนสีม่วงที่เส้นใบและผิวด้านหลังใบ (green with purple veins on upper surface)
ก้านใบยาว 24.7 เซนติเมตร มีสีเขียวและมีสีม่วงใกล้ใบ (green with purple near leaf) หัว (storage root) มีลักษณะ
รูปทรงกระบอกยาว (long oblong) ผิวมีสแี ดง Red-purple 63C สีเนือ้ มีสขี าว White NN155C ขนาดหัว กว้าง 7.7 เซนติเมตร
ยาว 18.6 เซนติเมตร การเรียงตัวของหัว (storage root arrangement) มีลักษณะหัวเป็นกลุ่มอยู่ห่างกัน (open cluster)
ดอก (flower) นิสยั การออกดอกออกดอกน้อย สีของดอกขอบดอกสีมว่ งอ่อนกลางดอกสีมว่ งเข้ม ดอกมีขนาด กว้าง 3.5 เซนติเมตร
ยาว 4.0 เซนติเมตร ดอกมีรูปร่างรูปแตรและรูปร่างของกลีบเลี้ยงรูปไข่กลับ กลีบเลี้ยงมีสีเขียวปนม่วง จ�ำนวนเมล็ด 1-4 เมล็ดต่อฝัก
สีของเมล็ดสีน�้ำตาล ผลผลิตมีน�้ำหนัก 3,617 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตแป้ง 846 กิโลกรัมต่อไร่ ปริมาณแป้งต่อน�้ำหนักสดร้อยละ 23.4
น�ำ้ หนักแห้งร้อยละ 34.9 อายุเก็บเกีย่ ว 120 วัน คุณสมบัตทิ างเคมีประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 84.5 โปรตีนร้อยละ 6.42
เส้นใยร้อยละ 3.69 ไขมันร้อยละ 2.86 เถ้าร้อยละ 0.04

ลักษณะเด่น
1. ให้ผลผลิตสูงเฉลีย่ 3,617 กิโลกรัมต่อไร่ มากกว่าพันธุเ์ กษตรกรร้อยละ 35
2. ปริมาณแป้งร้อยละ 23.4 คิดเป็นผลผลิตแป้ง 846 กิโลกรัมต่อไร่ มากกว่าพันธุเ์ กษตรกรร้อยละ 36
3. มีปริมาณขนาดหัวทีโ่ รงงานต้องการร้อยละ 86.2 ของน�ำ้ หนักรวม มากกว่าพันธุเ์ กษตรกรร้อยละ 6.20

พื้นที่แนะน�ำ
พื้นที่ปลูกทั่วไป ลักษณะดินร่วนทราย ทั้งในสภาพบนที่ราบสูงและที่ราบโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่
จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก ก�ำแพงเพชร นครสวรรค์ และสุโขทัย

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ำกัด
เมือ่ ใกล้อายุเก็บเกีย่ วหัวจะโผล่เหนือผิวดิน ซึง่ เสีย่ งต่อการท�ำลายของด้วงงวงมันเทศ ดังนัน้ ควรมีการพูนโคนอย่างน้อย
1 ครั้ง เมื่ออายุหลังปลูก 30 วัน

วันที่รับรอง
: 15 สิงหาคม 2562 ประเภทพันธุ์รับรอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
		 กรมวิชาการเกษตร
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มะขามเปรี้ยว : ศรีสะเกษ 1
ประวัติ
มะขามเปรี้ยวพันธุ์ศรีสะเกษ 1 หรือ มะขามเปรี้ยวสายพันธุ์ ศก.048 เกิดจากการส�ำรวจรวบรวม
มะขามเปรี้ยวที่ชนะการประกวดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี 2535 สามารถรวบรวมมะขามเปรี้ยว
ได้จำ� นวน 26 สายพันธุ์ (ศก.031 ถึง ศก.056) น�ำต้นพันธุก์ งิ่ ทาบมาปลูกรวบรวมไว้ภายในศูนย์วจิ ยั พืชสวน
ศรีสะเกษ สายพันธุ์ละ 5 ต้น ใช้ระยะปลูก 8x8 เมตร ท�ำการศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของสายพันธุ์
มะขามเปรี้ยว หลังจากนั้นในปี 2536-2544 ได้ท�ำการคัดเลือกพันธุ์มะขามเปรี้ยวที่ปลูกในแปลงรวบรวม
พันธุม์ ะขามเปรีย้ วดังกล่าว โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกคือ ผลผลิตสูง ฝักใหญ่ ยาวไม่นอ้ ยกว่า 10 เซนติเมตร
และปริมาณเนื้อไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 สามารถคัดเลือกพันธุ์ที่มีลักษณะทางการเกษตรดีได้จ�ำนวน 2 สายพันธุ์
คือ ศก.045 และศก.048 จากนั้นในปี 2554-2561 ได้ท�ำการทดสอบพันธุ์มะขามเปรี้ยวเพื่อการแปรรูป
ในท้องถิ่น โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB จ�ำนวน 4 กรรมวิธี 4 ซ�้ำ โดยกรรมวิธีคือ สายพันธุ์ศก.045
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49

กรมวิชาการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

และศก.048 ปลูกเปรียบเทียบกับพันธุแ์ นะน�ำของกรมวิชาการเกษตรคือ พันธุศ์ รีสะเกษ และมะขามเปรีย้ วพันธุท์ อ้ งถิน่ สามารถ
คัดเลือกพันธุ์ที่มีลักษณะทางการเกษตรที่ดี ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจ�ำนวน 1 สายพันธุ์ คือ ศก.048

ลักษณะประจ�ำพันธุ์
มะขามเปรี้ยวพันธุ์ศรีสะเกษ 1 เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เปลือกต้นขรุขระและหนา ทรงต้นโปร่ง เป็นพุ่ม
ทรงกลม ความสูงเมื่ออายุ 7 ปี 3.8 เมตร ใบเป็นประกอบ มีขนาดกว้าง 0.4-0.6 เซนติเมตร ยาว 1-1.7 เซนติเมตร
ดอกต่อช่อดอกมีลักษณะแบบราซีม (racems) ดอกมีสีเหลืองริ้วแดง ความยาวช่อดอก 6.5-11 เซนติเมตร ความยาว
กลีบดอก 1.3-1.5 เซนติเมตร ความยาวกลีบเลี้ยง 1.2-1.5 เซนติเมตร ความยาวก้านดอก 0.7-1.0 เซนติเมตร ฝักแก่เปลือกมี
สีนำ�้ ตาล (Greyed-Orange 164B) ลักษณะฝักเป็นแบบโค้งเล็กน้อย (ฝักดาบ) ฝักมีขนาดกว้าง 2.74 เซนติเมตร ยาว 15.78 เซนติเมตร
หนา 1.99 เซนติเมตร เนื้อสีน�้ำตาลเข้ม (Greyed-Orange 172C) เมล็ดมีลักษณะแบนเป็นมันสีน�้ำตาลเข้ม อายุเก็บเกี่ยว (นับจาก
แทงช่อดอกถึงเก็บเกี่ยว) 230 วัน ฝักมีขนาดกว้าง 2.74 เซนติเมตร ยาว 15.78 เซนติเมตร หนา 1.99 เซนติเมตร จ�ำนวนฝัก
48.5 ฝักต่อกิโลกรัม ปริมาณเนื้อร้อยละ 47.9 ปริมาณกรดทาร์ทาริคร้อยละ 13

ลักษณะเด่น
1.7 เท่า

1. ให้ผลผลิตสูง 4.4 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี สูงกว่าพันธุ์ศรีสะเกษ ร้อยละ 42 และสูงกว่าพันธุ์ท้องถิ่นร้อยละ 175 หรือ

2. ปริมาณเนื้อสูงร้อยละ 47.9 ซึ่งมากกว่าพันธุ์ศรีสะเกษ มีปริมาณเนื้อร้อยละ 43.2 หรือมากกว่าร้อยละ 10.9 และ
มากกว่าพันธุ์ท้องถิ่น มีปริมาณเนื้อร้อยละ 41.8 หรือมากกว่าร้อยละ 14.6
3. ฝักมีขนาดใหญ่ ความยาว 15.78 เซนติเมตร มากกว่าพันธุ์ศรีสะเกษร้อยละ 3.5 และมากกว่าพันธุ์ท้องถิ่นร้อยละ 30
ความหนาฝัก 1.99 เซนติเมตร มากกว่าพันธุ์ศรีสะเกษร้อยละ 15.6 และมากกว่าพันธุ์ท้องถิ่นร้อยละ 18.4
4. จ�ำนวนฝักต่อกิโลกรัมเท่ากับ 48.5 ฝัก น้อยกว่าพันธุ์ศรีสะเกษที่มีจ�ำนวนฝักเท่ากับ 50 ฝักต่อกิโลกรัม และ
พันธุ์ท้องถิ่นที่มีจ�ำนวนฝักเท่ากับ 63.5 ฝักต่อกิโลกรัม

พื้นที่แนะน�ำ
สามารถปลูกได้ดีในพื้นที่ปลูกมะขามเปรี้ยวทั่วไป เช่น จังหวัดอุบลราชธานี นครพนม มุกดาหาร ยโสธร และศรีสะเกษ

วันที่รับรอง
: 15 สิงหาคม 2562 ประเภทพันธุ์รับรอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
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มะม่วงหิมพานต์ : ศรีสะเกษ 3
ประวัติ
มะม่วงหิมพานต์พนั ธุศ์ รีสะเกษ 3 หรือ มะม่วงหิมพานต์สายพันธุ์ ศก.38/16x34/4 (2) โดยศูนย์วจิ ยั
พืชสวนศรีสะเกษ เริ่มสร้างมะม่วงหิมพานต์ลูกผสมในปี 2535-2538 ระหว่างพันธุ์รับรองของกรมวิชาการ
เกษตร คือ ศรีสะเกษ 60-1 และ ศรีสะเกษ 60-2 น�ำมาผสมกับสายต้นคัดจากต่างประเทศ 19 สายต้นและ
ลูกผสมระหว่างสายต้นคัดกับสายต้นคัด ได้ลกู ผสมจ�ำนวน 18 คูผ่ สม คือ ศก.34/4x60-2, ศก.26/2x60-2 (4),
ศก.26/2x60-2 (6), ศก.31W/10x60-2, ศก.32/4x38/11, ศก.34/16x34/4 (1), ศก.38/16x34/4 (2),
ศก.38/16x34/4 (3), ศก.41/3x60-2, ศก.17/3x15/3, ศก.17/3x34/13, ศก.17/3x37W/2, ศก.34/13x38/7,
ศก.26/3x60-1, ศก.30/7x60-1, ศก.34/13x60-1, ศก.31W/2x60-1 และ ศก.41/4x60-1 ปี 2539-2543
ท�ำการศึกษาและคัดเลือกมะม่วงหิมพานต์ลูกผสมทั้ง 18 คู่ผสม โดยมีพันธุ์รับรองของกรมวิชาการเกษตร
คือ ศรีสะเกษ 60-1 และศรีสะเกษ 60-2 เป็นตัวเปรียบเทียบโดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือก คือ ผลผลิตสูง
คุณภาพเมล็ดดี เปอร์เซ็นต์เมล็ดเนื้อในสูง และการเข้าท�ำลายของโรคแมลงน้อย สามารถคัดเลือก
พันธุ์รับรอง พันธุ์แนะน�ำ ปี 2561-2565
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พันธุม์ ะม่วงหิมพานต์ลกู ผสมทีม่ ลี กั ษณะทางการเกษตรทีด่ ไี ด้จำ� นวน 10 สายต้น คือ ศก.38/16x34/4 (2), ศก.38/16x34/4 (1),
ศก.41/3x60-2 (2), ศก.17/3x37W/2, ศก.31W/2x60-1 (3), ศก.34/13x60-1 (5), ศก.17/3x34/13, ศก.41/4x60-1 (2),
ศก.34/13x38/7 และ ศก.30/7x60-1 ปี 2554-2558 ได้ท�ำการเปรียบเทียบมะม่วงหิมพานต์ในแหล่งปลูกต่างๆ จ�ำนวน 2 แหล่งปลูก
คือ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ และศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี โดยท�ำการคัดเลือกมะม่วงหิมพานต์ลูกผสมจาก 10 สายต้น
ดังกล่าว มาจ�ำนวน 4 สายต้น คือ ศก.38/16x34/4 (1), ศก.38/16x34/4 (2), ศก.17/3x37w/2 และ ศก.17/3x34/13 และ
สายต้นคัดจากต่างประเทศที่ผ่านการคัดเลือกอีกจ�ำนวน 2 สายต้น คือ ศก.37W-2 และ นครพนม 3-1 โดยมีพันธุ์รับรองของ
กรมวิชาการเกษตร คือ ศรีสะเกษ 60-1 และศรีสะเกษ 60-2 เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ วางแผนการทดลองแบบ RCB กรรมวิธี
ประกอบด้วยสายต้นมะม่วงหิมพานต์ จ�ำนวน 8 กรรมวิธี (สายต้น) 3 ซ�้ำ โดยใช้เกณฑ์คัดเลือกพันธุ์มะม่วงหิมพานต์ที่ผลผลิต
สูงกว่าพันธุ์รับรอง น�้ำหนักต่อเมล็ดมากกว่า 6.30 กรัม เมล็ดเนื้อในมากกว่าร้อยละ 25 และการเข้าท�ำลายของโรคแมลงน้อย
ปี 2559-2562 ได้ขยายระยะเวลาด�ำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนามะม่วงหิมพานต์ (ระยะที่ 2) เพิ่มอีก 4 ปี เพื่อเก็บข้อมูล
ให้สมบูรณ์ จนสามารถคัดเลือกมะม่วงหิมพานต์ที่มีลักษณะดีตรงตามเกณฑ์ได้จ�ำนวน 1 สายต้น คือ ศก.38/16x34/4 (2)

ลักษณะประจ�ำพันธุ์
มะม่วงหิมพานต์พนั ธุศ์ รีสะเกษ 3 เป็นไม้ยนื ต้น ทรงพุม่ เป็นรูปครึง่ วงกลม (dome shape) ใบรูปร่างใบรูปไข่ (oblong obovate)
ขนาดใบกว้าง 12-13.5 เซนติเมตร ยาว 16.0-19.5 เซนติเมตร การออกดอกออกดอกบริเวณปลายกิ่ง ช่อดอกแบบ panicle
มีจำ� นวน 8-11 ช่อดอก ความยาวช่อดอก 15-25 เซนติเมตร ผลปลอม (apple) มีสเี หลือง เมล็ดรูปร่างคล้ายไต (kidney-shape)
มีสีเทา ผลผลิตเฉลี่ยต่อต้น 5.3 กิโลกรัม น�้ำหนักเมล็ดทั้งเปลือกเฉลี่ย 8.5 กรัม จ�ำนวนเมล็ดทั้งเปลือกต่อกิโลกรัม 131.6 เมล็ด
น�ำ้ หนักเมล็ดเนือ้ ในเฉลีย่ ต่อเมล็ด 2.6 กรัม เปอร์เซ็นต์เมล็ดเนือ้ ใน 30.8 เปอร์เซ็นต์ เมล็ดทัง้ เปลือกมี ขนาดกว้าง 2.31 เซนติเมตร
ยาว 3.39 เซนติเมตร หนา 1.79 เซนติเมตร เมล็ดเนือ้ ในมีขนาดกว้าง 1.13 เซนติเมตร ยาว 2.84 เซนติเมตร หนา 1.24 เซนติเมตร
อายุเก็บเกี่ยวหลังแทงช่อดอก 92 วัน

ลักษณะเด่น
1. ผลผลิตสูง ผลผลิตเมล็ดทั้งเปลือกต่อต้นเฉลี่ย 3 ปี (อายุ 5-7 ปี) ค่าเฉลี่ย 2 สถานที่ เท่ากับ 5.38 กิโลกรัมต่อต้น
ซึ่งสูงกว่าพันธุ์ศรีสะเกษ 60-1 ร้อยละ 23.1 และสูงกว่าพันธุ์ศรีสะเกษ 60-2 ร้อยละ 63
2. น�้ำหนักเมล็ดทั้งเปลือกต่อเมล็ดสูง น�้ำหนักเมล็ดทั้งเปลือกต่อเมล็ดเฉลี่ย 2 สถานที่ เท่ากับ 8.5 กรัม ซึ่งสูงกว่า
พันธุ์ศรีสะเกษ 60-1 ร้อยละ 13.3 และสูงกว่าพันธุ์ศรีสะเกษ 60-2 ร้อยละ 15
3. เปอร์เซ็นต์เมล็ดเนื้อในสูง เปอร์เซ็นต์เมล็ดเนื้อในเฉลี่ย 2 สถานที่ เท่ากับร้อยละ 30.8 สูงกว่าพันธุ์ศรีสะเกษ 60-1
ร้อยละ 8.1 และสูงกว่าพันธุ์ศรีสะเกษ 60-2 ร้อยละ 12

พื้นที่แนะน�ำ
แหล่งปลูกมะม่วงหิมพานต์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเขตจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย
วันที่รับรอง
: 15 สิงหาคม 2562 ประเภทพันธุ์รับรอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
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พริกขี้หนูสวน : กาญจนบุรี 2
ประวัติ
พริกขี้หนูสวนพันธุ์กาญจนบุรี 2 หรือ พริกขี้หนูสวนสายพันธุ์ 51-20-1-3-1 ได้จากการรวบรวม
พันธุพ์ ริกขีห้ นูสวนระหว่างปี 2551-2554 จ�ำนวน 14 ตัวอย่าง คัดเลือกพันธุแ์ บบสืบประวัติ (pedigree method)
ในสภาพร่มเงาต้นไม้ใหญ่ทตี่ ดั แต่งแบบหนัก (hard pruning) คัดเลือกทัง้ หมด 3 ชัว่ ระหว่างปี 2556-2558
ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย เปรียบเทียบพันธุ์กับพริกพันธุ์การค้า ในปี 2559 ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
ทดสอบพันธุ์ในแหล่งปลูกที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี ศูนย์วิจัยพืชสวนเพชรบูรณ์ และ
ศูนย์วจิ ยั พืชสวนตรัง ในปี 2560 และทดสอบพันธุใ์ นแปลงเกษตรกร จังหวัดกาญจนบุรี และตรัง ในปี 2561

พันธุ์รับรอง พันธุ์แนะน�ำ ปี 2561-2565

53

กรมวิชาการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลักษณะประจ�ำพันธุ์
วงจรชีวิตแบบหลายฤดู ต้นอ่อนมีสีม่วง ใบรูปร่างลักษณะรูปสามเหลี่ยม จ�ำนวนดอกต่อข้อ 2-3 ดอก กลีบดอกสีขาว
แกมเขียว เกสรตัวผู้สีม่วง ไม่มีเกสรตัวผู้เป็นหมัน ผลแก่สีเขียว ผลสุกสีแดงเข้ม ผลมีรูปร่างเรียวยาว ยาว 2.7-3.2 เซนติเมตร
กว้าง 0.5-0.8 เซนติเมตร ไม่มคี อคอดทีฐ่ านของผล ลักษณะผิวของผลเรียบเป็นมัน เมล็ดสีเหลืองเข้ม ต้นมีความสูง 67–72 เซนติเมตร
การแตกกิ่งเป็นแบบพุ่มแผ่กว้าง อายุออกดอก 70-74 วัน อายุวันเก็บเกี่ยวผลผลิต 100 วัน น�้ำหนักผล 0.29 กรัม น�้ำหนักเมล็ด
1,000 เมล็ด 7 กรัม จ�ำนวนเมล็ดต่อผล 10–12 เมล็ด คุณสมบัตทิ างเคมี มีปริมาณ แคพไซซิน (capsaicin) 7.52 มิลลิกรัมต่อกรัม

ลักษณะเด่น
1. ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์การค้าร้อยละ 19.8
2. เก็บเกี่ยวได้เร็วกว่าพันธุ์การค้า อย่างน้อย 1 เดือน

พื้นที่แนะน�ำ
สามารถปลูกได้ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย เช่น จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ล�ำปาง สุโขทัย เพชรบูรณ์
เลย ตาก อุทัยธานี นครสวรรค์ กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี ตรัง และพัทลุง หรือพื้นที่อื่นๆ ที่มีลักษณะภูมิอากาศคล้ายคลึง
กับพื้นที่ดังกล่าว

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ำกัด
นานขึ้น

ควรปลูกในสภาพร่มเงาประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะท�ำให้ผลพริกมีผลสีสด ผิวเป็นเงา และมีอายุการเก็บเกี่ยวได้

วันที่รับรอง
: 15 สิงหาคม 2562 ประเภทพันธุ์แนะน�ำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
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มะเขือเทศสีดา : ศรีสะเกษ 2
ประวัติ
มะเขือเทศสีดาพันธุศ์ รีสะเกษ 2 หรือ มะเขือเทศสีดาสายพันธุ์ ศก.108-2-4(b)-2-2-2 เริม่ ด�ำเนินการที่
ศูนย์วจิ ยั พืชสวนศรีสะเกษ ระหว่างปี 2554-2560 ตามขัน้ ตอนการปรับปรุงพันธุ์ โดยรวบรวมพันธุม์ ะเขือเทศ
จากพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของไทย มาปลูกเป็นแถว โดยให้หมายเลขล�ำดับ (ตัวอย่าง
number) และคัดเลือกสายพันธุแ์ ท้ (Pure line selection) คัดเลือกพันธุท์ ใี่ ห้ผลผลิตสูง การเจริญเติบโตดี
ผลสุกสีแดง และตรงตามลักษณะพันธุ์ ปี 2554-2558 สามารถคัดเลือกมะเขือเทศได้ จ�ำนวน 5 สายพันธุ์
ที่มีศักยภาพในการผลิต ผลผลิตสูงและมีจ�ำนวนต้นตายน้อยในฤดูฝน คือ สายพันธุ์ ศก.101-2-8-7-4-6,
ศก.108-2-4(b)-2-2-2, ศก.108-8-3-1-6-2, ศก.156-1-3-2-4-1 และ ศก.297-5-7-2-3-5 น�ำไปปลูกเปรียบเทียบ
และทดสอบพันธุ์ใน 3 สถานที่ คือ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย และศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรนครพนม ในปี 2559-2560 จนได้มะเขือเทศสีดาสายพันธุ์ ศก.108-8-3-1-6-2 และ
พันธุ์รับรอง พันธุ์แนะน�ำ ปี 2561-2565
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ศก.108-2-4(b)-2-2-2 ปี 2561 ท�ำการทดสอบพันธุ์ในไร่เกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ เชียงราย และนครพนม จนได้
มะเขือเทศสีดาสายพันธุ์ใหม่คือสายพันธุ์ ศก.108-2-4(b)-2-2-2 ซึ่งเป็นพันธุ์ผสมเปิดให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์การค้าที่เป็น
พันธุ์ลูกผสมชั่วที่ 1 ที่แหล่งปลูกจังหวัดศรีสะเกษและเชียงราย ถึงร้อยละ 31.82 และ 27.5 ตามล�ำดับในปี 2560 และยัง
ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ผสมเปิด ศก1 ในปี 2561 และ 2562 ทั้งในแปลง จังหวัดศรีสะเกษ เชียงราย และนครพนม ค่าเฉลี่ย
ผลผลิตสดของมะเขือเทศสีดาสายพันธุ์คัด ศก.108-2-4(b)-2-2-2 มีค่า 6.62 ตันต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าพันธุ์เกษตรกรร้อยละ 23.51

ลักษณะประจ�ำพันธุ์
ลักษณะการเจริญเติบโตของต้นแบบกึง่ เลือ้ ย ล�ำต้นสีเขียว (green) มีความสูง 67.2 เซนติเมตร ทรงพุม่ กว้าง 62.2 เซนติเมตร
จ�ำนวนกิง่ แขนงต่อต้น 17.6 กิง่ ลักษณะดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศ กลีบดอกมีสเี หลืองจ�ำนวน 5 กลีบ การติดผลอยูต่ ำ� แหน่งสูง (high)
ผลอ่อนสีขาวแกมเขียวอ่อน ผลแก่สีแดงส้มและผลสุกสีแดงเข้ม ผลมีรูปร่างกลม ส่วนบนของผลมีลักษณะเรียบ (flat) ผลมี
ขนาดกว้าง 3.54 เซนติเมตร ยาว 4.65 เซนติเมตร น�้ำหนักสดต่อผล 36.73 กรัม ความหนาของเนื้อผล 0.42 เซนติเมตร
ก้านผลมีความยาว 0.68 เซนติเมตร จ�ำนวนเมล็ดต่อผล 81 เมล็ด น�ำ้ หนักเมล็ดต่อผล 37.95 กรัม เมล็ดมีขนาดกว้าง 2.65 มิลลิเมตร
ยาว 3.18 มิลลิเมตร อายุดอกบานร้อยละ 50 52 วัน อายุเก็บเกี่ยว 87 วัน ผลผลิตสดเฉลี่ย 6.62 ตันต่อไร่ ความหวาน 4.5 องศาบริกซ์
ปริมาณวิตามินซี (Ascorbic acid, AA) 43.3 mg/100g FW ปริมาณกรดที่ไทเทรตได้ ร้อยละ 0.93

ลักษณะเด่น
1. ผลผลิตเฉลี่ยสูงถึง 6.62 ตันต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าพันธุ์ผสมเปิด ศก.1 ร้อยละ 23.51
2. มีปริมาณวิตามินซี (Ascorbic acid) สูงถึง 43.3 mg/100g FW ซึ่งสูงกว่าพันธุ์เปรียบเทียบ ศก.1 ร้อยละ 36.59
3. มีปริมาณกรดที่ไทเทรตได้สูงถึงร้อยละ 0.93 ให้รสเปรี้ยวมากกว่าพันธุ์เปรียบเทียบ ศก.1 ร้อยละ 32.86

พื้นที่แนะน�ำ
ปลูกได้ดีในเขตจังหวัดศรีสะเกษ เชียงรายและนครพนม และพื้นที่อื่นๆ ที่มีสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศที่ใกล้เคียง
กับจังหวัดดังกล่าว

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ำกัด
ไม่ทนต่อสภาพน�้ำขัง หรือพื้นที่ที่มีฝนตกชุก

วันที่รับรอง
: 15 สิงหาคม 2562 ประเภทพันธุ์แนะน�ำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
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ปัญจขันธ์ : เชียงราย 1
ประวัติ
ปัญจขันธ์พันธุ์เชียงราย 1 หรือ ปัญจขันธ์ลูกผสมสายพันธุ์เชียงราย 2-20 เป็นสายพันธุ์ที่ได้จาก
การผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์สิบสองปันนา (ต้นแม่) กับ พันธุ์พื้นเมืองสันก�ำแพง (ต้นพ่อ) โดยพันธุ์สิบสองปันนา
เป็นพันธุ์น�ำเข้าจากประเทศจีนเมื่อปี พ.ศ. 2548 ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายได้ท�ำการประเมินพันธุ์สิบสองปันนา
กับพันธุ์พื้นเมือง ในปี 2554-2555 พบว่า พันธุ์สิบสองปันนามีผลผลิตสูง มีการเจริญเติบโตเร็วแต่มี
สารซาโปนินอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนพันธุ์พื้นเมืองสันก�ำแพงเป็นพันธุ์ที่พบบริเวณอ�ำเภอสันก�ำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพันธุ์พื้นเมืองของไทย ผลผลิตต�่ำมาก แต่มีสารซาโปนินสูง ปี 2556 จึงได้ด�ำเนินการ
ผสมพันธุ์ และคัดเลือกลูกผสมในรุ่นที่ 1 (F1) ถึง รุ่นที่ 4 (F4) ในปี พ.ศ. 2559-2562 เก็บเมล็ดในแต่ละรุ่น
น�ำไปทดสอบผลผลิตและสารซาโปนินที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายเป็นเวลา 4 ปี จึงได้ปัญจขันธ์ลูกผสม
สายพันธุ์เชียงราย 2-20 ในปี พ.ศ. 2562
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ลักษณะประจ�ำพันธุ์
รากมีสีขาวอยู่ใต้ดินและเหนือดินบริเวณข้อของล�ำต้น ล�ำต้นเถาเลื้อยยาว 7.56 เมตร กว้าง 0.26 เซนติเมตร ข้อมี
ความยาว 8.68 เซนติเมตร ใบมีใบย่อย 5 ใบ รูปรีถึงรูปไข่ กว้าง 4.52 ยาว 8.93 เซนติเมตร ใบสีเขียวเข้ม G139A ขนที่ใบมีสีขาว
สั้นหนา ขอบใบมีรอยหยัก 25 หยัก จ�ำนวนกิ่งมีการแตกกิ่ง 83 กิ่ง ช่อดอกแยกเพศดอกเพศผู้มีกลีบดอก 5 แฉก สีขาว
ดอกเพศเมียมีรังไข่สีเขียว ผลและเมล็ดผลกลม สีเขียว มีขน เมื่อแก่เป็นสีด�ำ ภายในมี 3 เมล็ด รูปหัวใจ น�้ำหนักสด 1,897.5
กิโลกรัมต่อไร่ น�้ำหนักแห้ง 210.5 กิโลกรัมต่อไร่ อายุเก็บเกี่ยวหลังปลูก 105 วัน คุณสมบัติทางเคมีมีสารซาโปนินในต้น 11.47
กรัมต่อน�้ำหนักแห้ง 100 กรัม

ลักษณะเด่น
1. สารซาโปนินทั้งต้นเฉลี่ย 11.47 กรัมต่อน�้ำหนักแห้ง 100 กรัม สูงกว่าพันธุ์สิบสองปันนาร้อยละ 52
2. ผลผลิตน�้ำหนักแห้ง 210.5 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์สิบสองปันนาร้อยละ 31
3. อายุเก็บเกี่ยว 105 วัน สั้นกว่าพันธุ์สิบสองปันนาที่มีอายุเก็บเกี่ยว 116 วัน

พื้นที่แนะน�ำ
พื้นที่ดอนและที่ลุ่ม มีการระบายน�้ำดี ไม่มีน�้ำท่วมขัง

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ำกัด
ควรปลูกในพื้นที่ที่มีร่มเงา หรือปลูกภายใต้โรงเรือนที่มีตาข่ายพรางแสงอย่างน้อย 50 เปอร์เซ็นต์

วันที่รับรอง
: 15 สิงหาคม 2562 ประเภทพันธุ์แนะน�ำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
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ปัญจขันธ์ : เชียงราย 2
ประวัติ
ปัญจขันธ์พนั ธุเ์ ชียงราย 2 หรือ ปัญจขันธ์ลกู ผสมสายพันธุเ์ ชียงราย 7 ใบ เป็นพันธุล์ กู ผสม (F1-hybrid)
ระหว่างปัญจขันธ์พนั ธุพ์ นื้ เมืองสันก�ำแพง พันธุแ์ ม่ กับ พันธุส์ บิ สองปันนา พันธุพ์ อ่ ศูนย์วจิ ยั พืชสวนเชียงราย
ได้ด�ำเนินการผสมพันธุ์เมื่อ ปี พ.ศ. 2556 ได้ลูกผสมรุ่นที่ 1 (F1) จ�ำนวน 57 ต้น และคัดเลือกเฉพาะต้นที่
มีใบย่อยจ�ำนวน 7 ใบ ที่มีจ�ำนวนใบย่อยมากกว่าพันธุ์พ่อและแม่ที่มีใบย่อย 5 ใบ ได้จ�ำนวน 4 ต้น น�ำมา
ขยายพันธุ์โดยการตัดช�ำ ปลูกทดสอบผลผลิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2560 และได้ต้นที่มีผลผลิตสูง มีใบย่อย
7 ใบ และสารคลอโรฟิลล์สูง
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ลักษณะประจ�ำพันธุ์
รากมีสีขาวอยู่ใต้ดินและเหนือดินบริเวณข้อของล�ำต้น ล�ำต้นเป็นเถาเลื้อยยาว 5.35 เมตร กว้าง 0.23 เซนติเมตร ข้อมี
ความยาว 5.44 เซนติเมตร ใบมีใบย่อย 7 ใบ รูปรีถึงรูปไข่ กว้าง 4.70 ยาว 9.98 เซนติเมตร ใบสีเขียวเข้ม G139A ขนที่ใบขน
สีขาว สั้นหนา ขอบใบมีรอยหยัก 20 หยัก จ�ำนวนกิ่งมีการแตกกิ่ง 45 กิ่งไม่มีช่อดอก ไม่มีผลและเมล็ด ผลผลิตน�้ำหนักสด
2,635 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตน�ำ้ หนักแห้ง 240.3 กิโลกรัมต่อไร่ คุณสมบัตทิ างเคมีประกอบด้วยคลอโรฟิลล์ในใบ 291.1 มิลลิกรัม
ต่อตารางเมตรและสารซาโปนินในต้น 6.50 กรัมต่อน�้ำหนักแห้ง 100 กรัม

ลักษณะเด่น
1. ปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบ 291.1 มิลลิกรัมต่อตารางเมตร สูงกว่าพันธุ์สิบสองปันนาร้อยละ 29
2. ผลผลิตน�้ำหนักสด 2,635 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์สิบสองปันนาร้อยละ 34 น�้ำหนักแห้ง 240.3 กิโลกรัมต่อไร่
สูงกว่าพันธุ์สิบสองปันนาร้อยละ 28
3. ประกอบด้วยใบย่อย 7 ใบ มากกว่าพันธุ์สิบสองปันนาที่มีใบย่อย 5 ใบ

พื้นที่แนะน�ำ
พื้นที่ดอนและที่ลุ่ม มีการระบายน�้ำดี ไม่มีน�้ำท่วมขัง

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ำกัด
ควรปลูกในพื้นที่ที่มีร่มเงา หรือปลูกภายใต้โรงเรือนที่มีตาข่ายพรางแสงอย่างน้อย 50 เปอร์เซ็นต์

วันที่รับรอง
: 15 สิงหาคม 2562 ประเภทพันธุ์แนะน�ำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
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ดาหลา : ยะลา 1
ประวัติ
ดาหลาพันธุ์ยะลา 1 หรือ ดาหลาลูกผสมสายต้น 8 เป็นพันธุ์ที่ได้จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่าง
ดาหลาบัวชมพู (Etlingera elatior) กับ ดาหลาด�ำ (Etlingera fulgens) ในปี 2549–2551 และได้
คัดเลือกต้นที่มีลักษณะดีในปี 2551–2557ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา จังหวัดยะลา และในปี 2559–2561
ท�ำการประเมินพันธุ์ลูกผสม โดยศึกษาลักษณะประจ�ำพันธุ์ ลักษณะทางการเกษตร ปลูกทดสอบกับ
พันธุ์การค้า คือ ดาหลาทั่วไปพันธุ์แดงดก ในแหล่งทดสอบ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย จังหวัดเลย และศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
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ลักษณะประจ�ำพันธุ์
ทรงกอตั้งตรงหรือเอียงประมาณ 10 องศา ลักษณะล�ำต้นมีล�ำต้นใต้ดิน (rhizome) ความสูง 155-185 เซนติเมตร
จ�ำนวนใบ 8-16 ต่อต้น สีของใบอ่อนผิวใบสีเขียวอมเหลือง (YG146A) ท้องใบสีแดงอมเทา (GR178A) สีของใบแก่ผิวใบสีเขียว
(G137B) ท้องใบสีเขียวอมเหลือง (YG146B) รูปร่างของใบยาวรี ขนาดของใบกว้าง 16 เซนติเมตร ยาว 66 เซนติเมตร ขอบใบ
เป็นคลื่นเล็กน้อย ปลายใบเรียวแหลม ไม่มีขนบนแผ่นใบ เส้นก้านใบปรากฏชัดด้านท้อง
ใบสีเขียวอมแดง ลักษณะช่อดอกทรงถ้วย ขนาดช่อดอกกว้าง 7.58 เซนติเมตร ยาว 7.73 เซนติเมตร จ�ำนวนกลีบประดับ
100 กลีบ สีของกลีบประดับสีแดงเข้ม (R53A) ขอบกลีบประดับสีแดงเข้ม (R53B) จ�ำนวนดอกย่อย 94 ดอก สีของดอกย่อย
สีแดงปลายกลีบปากสีเหลือง สีก้านช่อดอกสีแดงอมเขียว (R51A) ความยาวก้านช่อดอก 52.98 เซนติเมตร ขนาดก้านช่อดอก
กว้าง 1.1 เซนติเมตร รูปร่างผลคล้ายชมพู่ หยดน�้ำ รูปไข่ (ovate) ขนาดของผลกว้าง 2.10 เซนติเมตร ยาว 3.80 เซนติเมตร
จ�ำนวนพูในผล 3 พู ขนาดของเมล็ดกว้าง 0.30 เซนติเมตร ยาว 0.40 เซนติเมตร เมล็ดสีด�ำ จ�ำนวนวันตั้งแต่วันแทงตาดอกถึง
วันเก็บเกี่ยวดอกบาน 80 เปอร์เซ็นต์ 66 วัน ผลผลิตดอก 386 ดอกต่อกอต่อปี น�้ำหนักของช่อดอก 133.29 กรัม อายุปักแจกัน
ดอกบาน 80-100 เปอร์เซ็นต์ 5 วัน

ลักษณะเด่น
1. ช่อดอกทรงถ้วย สีแดงเข้ม (R53A) กลีบประดับหนาเรียงเป็นระเบียบคล้ายดอกบัว ก้านช่อดอกสีแดงอมเขียว (R51A)
ขนาดช่อดอก กว้างxยาว 7.58x7.73 เซนติเมตร เล็กกว่าพันธุ์แดงดกที่มีขนาดช่อดอก 17.01x8.21 เซนติเมตร
2. น�้ำหนักดอกเฉลี่ย 133.29 กรัม เมื่อดอกบาน 80 เปอร์เซ็นต์ น้อยกว่าพันธุ์แดงดก ร้อยละ 35.4
3. ผลผลิตดอก 386 ดอกต่อกอต่อปี (อายุ 3 ปี หลังปลูก) มากกว่าพันธุ์แดงดก ร้อยละ 101
4. อายุปักแจกัน 5 วัน เมื่อดอกบาน 80-100 เปอร์เซ็นต์

พื้นที่แนะน�ำ
ปลูกได้ทั่วไปในดินร่วนอุดมสมบูรณ์ ควรปลูกในที่มีปริมาณความเข้มแสง 80–100 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิเฉลี่ย 17-33
องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 50–81 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณน�้ำฝนเฉลี่ย 1,100–3,300 มิลลิเมตรต่อปี

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ำกัด
ควรเลือกพืน้ ทีป่ ลูกทีไ่ ม่เคยมีประวัตขิ องโรคเหีย่ ว (Ralstonia solanacearum) และไม่เคยปลูกพืชอาศัยของโรคนี้ เช่น
พืชตระกูลขิง มะเขือเทศ มันฝรั่ง งา ยาสูบ และหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีน�้ำท่วมขัง

วันที่รับรอง
: 15 สิงหาคม 2562 ประเภทพันธุ์แนะน�ำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
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กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดาหลา : ยะลา 2
ประวัติ
ดาหลาพันธุ์ยะลา 2 หรือ ดาหลาลูกผสมสายต้น 9 เป็นพันธุ์ที่ได้จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่าง
ดาหลาบัวชมพู (Etlingera elatior) กับ ดาหลาด�ำ (Etlingera fulgens) ในปี 2549–2551 และได้คดั เลือก
ต้นที่มีลักษณะดีในปี 2551–2557 ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา จังหวัดยะลา และในปี 2559–2561 ท�ำการ
ประเมินพันธุ์ลูกผสม โดยศึกษาลักษณะประจ�ำพันธุ์ ลักษณะ ทางการเกษตร ปลูกทดสอบกับพันธุ์การค้า
คือ ดาหลาทั่วไปพันธุ์แดงดก ในแหล่งทดสอบ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย จังหวัดเชียงราย ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย
จังหวัดเลย และศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลักษณะประจ�ำพันธุ์
ทรงกอตั้งตรงหรือเอียงประมาณ 10 องศา ลักษณะล�ำต้นมีล�ำต้นใต้ดิน (rhizome) ความสูง 170-190 เซนติเมตร
จ�ำนวนใบ 8-16 ต่อต้น สีของใบอ่อนผิวใบสีเขียว (G137A) ท้องใบสีม่วงอมเทา (GP183A) สีของใบแก่ผิวใบสีเขียว (G137A)
ท้องใบสีเขียวอมเทา (GP186C) รูปร่างของใบยาวรี ขนาดของใบกว้าง 14 เซนติเมตร ยาว 68 เซนติเมตร ขอบใบเป็นคลื่น
เล็กน้อย ปลายใบเรียวแหลม ไม่มีขนบนแผ่นใบ เส้นก้านใบปรากฏชัดด้านท้อง ใบสีแดงอมม่วง ลักษณะช่อดอกทรงถ้วย ขนาด
ช่อดอกกว้าง 7.02 เซนติเมตร ยาว 7.39 เซนติเมตร จ�ำนวนกลีบประดับ 97 กลีบ สีของกลีบประดับสีแดงเข้ม (R53A) ขอบกลีบ
ประดับสีเขียวอมเหลือง (YG144A) จ�ำนวนดอกย่อย 92 ดอก สีของดอกย่อยสีแดงปลายกลีบปากสีเหลือง สีก้านช่อดอก
สีเขียวอมเหลือง (YG143B) ความยาวก้านช่อดอก 54.06 เซนติเมตร ขนาดก้านช่อดอกกว้าง 1 เซนติเมตร รูปร่างผลคล้าย
ชมพู่ หยดน�้ำ รูปไข่ (ovate) ขนาดของผลกว้าง 2 เซนติเมตร ยาว 3.65 เซนติเมตร จ�ำนวนพูในผล 3 พู ขนาดของเมล็ดกว้าง
0.28 เซนติเมตร ยาว 0.37 เซนติเมตร เมล็ดสีด�ำ จ�ำนวนวันตั้งแต่วันแทงตาดอกถึงวันเก็บเกี่ยวดอกบาน 80 เปอร์เซ็นต์ 68 วัน
ผลผลิตดอก 300 ดอกต่อกอต่อปี น�้ำหนักของช่อดอก 98 กรัม อายุปักแจกัน ดอกบาน 80-100 เปอร์เซ็นต์ 6 วัน

ลักษณะเด่น
1. ช่อดอกทรงถ้วย สีแดงอมส้ม (R53C) ขอบกลีบประดับสีเขียวอ่อนเด่นสะดุดตาเรียงซ้อนหลายชั้นเรียงเป็นระเบียบ
คล้ายดอกบัว ก้านช่อดอกสีเขียวอมเหลือง (YG143B) ขนาดช่อดอก กว้างxยาว 7.02x7.39 เซนติเมตร เล็กกว่า พันธุ์แดงดก
ที่มีขนาดช่อดอก 17.01 x 8.21 เซนติเมตร
2. น�้ำหนักดอกเฉลี่ย 98.00 กรัม เมื่อดอกบาน 80 เปอร์เซ็นต์ น้อยกว่าพันธุ์แดงดก ร้อยละ 52.48
3. ผลผลิตดอก 300 ดอกต่อกอต่อปี (อายุ 3 ปี หลังปลูก) มากกว่าพันธุ์แดงดก ร้อยละ 56.25
4. อายุปักแจกัน 6 วัน เมื่อดอกบาน 80-100 เปอร์เซ็นต์

พื้นที่แนะน�ำ
ปลูกได้ทั่วไปในดินร่วนอุดมสมบูรณ์ ควรปลูกในที่มีปริมาณความเข้มแสง 80–100 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิเฉลี่ย 17-33
องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 50–81 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณน�้ำฝนเฉลี่ย 1,100–3,300 มิลลิเมตรต่อปี

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ำกัด
ควรเลือกพืน้ ทีป่ ลูกทีไ่ ม่เคยมีประวัตขิ องโรคเหีย่ ว (Ralstonia solanacearum) และไม่เคยปลูกพืชอาศัยของโรคนี้ เช่น
พืชตระกูลขิง มะเขือเทศ มันฝรั่ง งา ยาสูบ และหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีน�้ำท่วมขัง

วันที่รับรอง
: 15 สิงหาคม 2562 ประเภทพันธุ์แนะน�ำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
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ดาหลา : ยะลา 3
ประวัติ
ดาหลาพันธุ์ยะลา 3 หรือ ดาหลาลูกผสมสายต้น 2 เป็นพันธุ์ที่ได้จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่าง
ดาหลาบานเย็น (Etlingera elatior) กับ ดาหลาแดงป่า (Etlingera fulgens) ในปี 2549–2551 และได้
คัดเลือกต้นที่มีลักษณะดีในปี 2551–2557 ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา จังหวัดยะลา และในปี 2559–2561
ท�ำการประเมินพันธุ์ลูกผสม โดยศึกษาลักษณะประจ�ำพันธุ์ ลักษณะ ทางการเกษตร ปลูกทดสอบกับ
พันธุ์การค้า คือ ดาหลาทั่วไปพันธุ์แดงดก ในแหล่งทดสอบ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย จังหวัดเลย และศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลักษณะประจ�ำพันธุ์
ทรงกอตั้งตรงหรือเอียงประมาณ 10 องศา ลักษณะล�ำต้นมีล�ำต้นใต้ดิน (rhizome) ความสูง 200-215 เซนติเมตร
จ�ำนวนใบ 8-14 ต่อต้น สีของใบอ่อนผิวใบสีเขียวอมเหลือง (YG147A) ท้องใบสีม่วงอมเทา (GP183B) สีของใบแก่ผิวใบสีเขียว
(G137B) ท้องใบสีส้มอมเทา (GO177A) รูปร่างของใบยาวรี ขนาดของใบกว้าง 14.8 เซนติเมตร ยาว 68.5 เซนติเมตร ขอบใบ
เป็นคลืน่ เล็กน้อย ปลายใบเรียวแหลม ไม่มขี นบนแผ่นใบ เส้นก้านใบปรากฏชัดด้านท้องใบสีแดงอมม่วง ลักษณะช่อดอกทรงถ้วย
ขนาดช่อดอกกว้าง 8.29 เซนติเมตร ยาว 8.66 เซนติเมตร จ�ำนวนกลีบประดับ 163 กลีบ สีของกลีบประดับสีแดงสด
(R45A) ขอบกลีบประดับสีขาว จ�ำนวนดอกย่อย 154 ดอก สีของดอกย่อยสีแดงปลายกลีบปากสีเหลือง สีก้านช่อดอกสีเขียวอมเหลือง
(YG152B) ความยาวก้านช่อดอก 65.78 เซนติเมตร ขนาดก้านช่อดอกกว้าง 1.1 เซนติเมตร รูปร่างผลคล้ายชมพู่ หยดน�้ำ
รูปไข่ (ovate) ขนาดของผลกว้าง 2 เซนติเมตร ยาว 3.70 เซนติเมตร จ�ำนวนพูในผล 3 พู ขนาดของเมล็ดกว้าง 0.30 เซนติเมตร
ยาว 0.40 เซนติเมตร เมล็ดสีด�ำ จ�ำนวนวันตั้งแต่วันแทงตาดอกถึงวันเก็บเกี่ยวดอกบาน 80 เปอร์เซ็นต์ 69 วัน ผลผลิตดอก 227
ดอกต่อกอต่อปี น�้ำหนักของช่อดอก 157.86 กรัม อายุปักแจกัน ดอกบาน 80-100 เปอร์เซ็นต์ 5 วัน

ลักษณะเด่น
1. ช่อดอกทรงถ้วย สีแดงสด (R45A) ขอบกลีบประดับสีขาวเรียงเป็นระเบียบคล้ายดอกบัว ก้านช่อดอกสีเขียวอมเหลือง
(YG152B) ขนาดช่อดอก กว้าง x ยาว 8.29 x 8.66 เซนติเมตร เล็กกว่าพันธุ์แดงดกที่มีขนาดช่อดอก 17.01 x 8.21 เซนติเมตร
2. น�้ำหนักดอกเฉลี่ย 157.86 กรัม เมื่อดอกบาน 80 เปอร์เซ็นต์ น้อยกว่าพันธุ์แดงดก ร้อยละ 23.45
3. ผลผลิตดอก 227 ดอกต่อกอต่อปี (อายุ 3 ปี หลังปลูก) มากกว่าพันธุ์แดงดก ร้อยละ 18.23
4. อายุปักแจกัน 5 วัน เมื่อดอกบาน 80-100 เปอร์เซ็นต์

พื้นที่แนะน�ำ
ปลูกได้ทั่วไปในดินร่วนอุดมสมบูรณ์ ควรปลูกในที่มีปริมาณความเข้มแสง 80–100 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิเฉลี่ย 17-33
องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 50–81 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณน�้ำฝนเฉลี่ย 1,100–3,300 มิลลิเมตรต่อปี

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ำกัด
ควรเลือกพืน้ ทีป่ ลูกทีไ่ ม่เคยมีประวัตขิ องโรคเหีย่ ว (Ralstonia solanacearum) และไม่เคยปลูกพืชอาศัยของโรคนี้ เช่น
พืชตระกูลขิง มะเขือเทศ มันฝรั่ง งา ยาสูบ และหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีน�้ำท่วมขัง

วันที่รับรอง
: 15 สิงหาคม 2562 ประเภทพันธุ์แนะน�ำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดาหลา : ยะลา 4
ประวัติ
ดาหลาพันธุ์ยะลา 4 หรือ ดาหลาลูกผสมสายต้น 3 เป็นพันธุ์ที่ได้จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่าง
ดาหลาบานเย็น (Etlingera elatior) กับ ดาหลาแดงป่า (Etlingera fulgens) ในปี 2549–2551 และได้
คัดเลือกต้นที่มีลักษณะดีในปี 2551–2557 ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา จังหวัดยะลา และในปี 2559–2561
ท�ำการประเมินพันธุ์ลูกผสม โดยศึกษาลักษณะประจ�ำพันธุ์ ลักษณะ ทางการเกษตร ปลูกทดสอบกับ
พันธุ์การค้า คือ ดาหลาทั่วไปพันธุ์แดงดก ในแหล่งทดสอบ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย จังหวัดเลย และศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
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ลักษณะประจ�ำพันธุ์
ทรงกอตั้งตรงหรือเอียงประมาณ 10 องศา ลักษณะล�ำต้นมีล�ำต้นใต้ดิน (rhizome) ความสูง 200-220 เซนติเมตร
จ�ำนวนใบ 9-14 ต่อต้น สีของใบอ่อนผิวใบสีผิวใบสีเขียว (G137A) ท้องใบสีม่วงอมเทา (GP183B) ใบแก่ผิวใบสีเขียว (G137B)
ท้องใบสีส้มอมเทา (GO177A) รูปร่างของใบยาวรี ขนาดของใบกว้าง 15.6 เซนติเมตร ยาว 62 เซนติเมตร ขอบใบเป็นคลื่น
เล็กน้อย ปลายใบเรียวแหลม ไม่มีขนบนแผ่นใบ เส้นก้านใบปรากฏชัดด้านท้องใบสีแดงอมม่วง ลักษณะช่อดอกทรงถ้วย ขนาด
ช่อดอกกว้าง 8.25 เซนติเมตร ยาว 7.94 เซนติเมตร จ�ำนวนกลีบประดับ 142 กลีบ สีของกลีบประดับสีชมพูอมแดง (PR73A)
ขอบกลีบประดับสีขาว จ�ำนวนดอกย่อย 135 ดอก สีของดอกย่อยสีแดงปลายกลีบปากสีขาว สีก้านช่อดอกสีเขียวอมเหลือง
(YG152B) ความยาวก้านช่อดอก 64.72 เซนติเมตร ขนาดก้านช่อดอกกว้าง 1 เซนติเมตร รูปร่างผลคล้ายชมพู่ หยดน�้ำ รูปไข่
(ovate) ขนาดของผลกว้าง 2.10 เซนติเมตร ยาว 3.40 เซนติเมตร จ�ำนวนพูในผล 3 พู ขนาดของเมล็ดกว้าง 0.30 เซนติเมตร
ยาว 0.38 เซนติเมตร เมล็ดสีด�ำ จ�ำนวนวันตั้งแต่วันแทงตาดอกถึงวันเก็บเกี่ยวดอกบาน 80 เปอร์เซ็นต์ 70 วัน ผลผลิตดอก 280
ดอกต่อกอต่อปี น�้ำหนักของช่อดอก 135.39 กรัม อายุปักแจกัน ดอกบาน 80-100 เปอร์เซ็นต์ 6 วัน

ลักษณะเด่น
1. ช่อดอกทรงถ้วย สีชมพูอมแดง (PR73B) กลีบประดับหนา ขอบกลีบประดับสีขาวเรียงเป็นระเบียบ คล้ายดอกบัว
ก้านช่อดอกสีเขียวอมเหลือง (YG152B) ขนาดช่อดอก กว้างxยาว 8.07x7. 93 เซนติเมตร เล็กกว่าพันธุ์แดงดกที่มีขนาดช่อดอก
17.01 x 8.21 เซนติเมตร
2. น�้ำหนักดอกเฉลี่ย 135.39 กรัม เมื่อดอกบาน 80 เปอร์เซ็นต์ น้อยกว่าพันธุ์แดงดก ร้อยละ 34.35
3. ผลผลิตดอก 280 ดอกต่อกอต่อปี มากกว่าพันธุ์แดงดก ร้อยละ 45.83
4. อายุปักแจกัน 6 วัน เมื่อดอกบาน 80-100 เปอร์เซ็นต์

พื้นที่แนะน�ำ
ปลูกได้ทั่วไปในดินร่วนอุดมสมบูรณ์ ควรปลูกในที่มีปริมาณความเข้มแสง 80–100 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิเฉลี่ย 17-33
องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 50–81 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณน�้ำฝนเฉลี่ย 1,100–3,300 มิลลิเมตรต่อปี

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ำกัด
ควรเลือกพืน้ ทีป่ ลูกทีไ่ ม่เคยมีประวัตขิ องโรคเหีย่ ว (Ralstonia solanacearum) และไม่เคยปลูกพืชอาศัยของโรคนี้ เช่น
พืชตระกูลขิง มะเขือเทศ มันฝรั่ง งา ยาสูบ และหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีน�้ำท่วมขัง

วันที่รับรอง
: 15 สิงหาคม 2562 ประเภทพันธุ์แนะน�ำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
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สับปะรด : เพชรบุรี 2
ประวัติ
สับปะรดพันธุเ์ พชรบุรี 2 หรือสับปะรดสายต้น Clone 10 เป็นสายต้นทีไ่ ด้รบั จากประเทศออสเตรเลีย
เมื่อ 21 เมษายน 2533 เป็นสับปะรดกลุ่ม Smooth cayenne ซึ่งได้รับมาในครั้งแรกจ�ำนวน 4 Clone
ได้แก่ Clone 8, Clone 10, Clone 13 และ Clone 30 เมื่อทดลองปลูกที่สถานีทดลองพืชสวนเพชรบุรี
พบว่าสายต้น Clone 10 ผลเป็นทรงกระบอก ตาตื้น และแกนเล็กเหมาะส�ำหรับการน�ำไปแปรรูป จึงขยายพันธุ์
ด้วยการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ แล้วปลูกเป็นพืน้ ทีใ่ หญ่เพือ่ ศึกษาการปรับตัวในสภาพแวดล้อมพร้อมกับคัดเลือก
ต้นทีม่ ลี กั ษณะผิดปกติออกให้คงเหลือเฉพาะต้นทีม่ ลี กั ษณะตรงตามพันธุจ์ ากนัน้ ปี 2544–2547 ด�ำเนินการ
ปลูกเปรียบเทียบกับพันธุป์ ตั ตาเวีย และนางแล ณ ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเพชรบุรี
ปี 2554–2562 ทดสอบพันธุ์ในแหล่งปลูก ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี และศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรระยอง
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ลักษณะประจ�ำพันธุ์
ต้นการเจริญเติบโตแบบกึ่งตั้งตรง ใบมีขนาดยาว 61.6 เซนติเมตร กว้าง 5.1 เซนติเมตร สีเขียวบนแผ่นใบด้านบนปานกลาง
การปรากฏแอนโทไซยานินบนใบด้านบนปานกลาง ไม่ปรากฏใบปิง มีหนามที่ขอบใบ ความหนาแน่นของหนามบนขอบใบ
เบาบาง หนามบนขอบใบบริเวณปลายใบเท่านั้น หนามที่ใบสีเขียวอมเหลือง มีขนาดเล็กและรูปร่างรูปฟันเลื่อย ช่อดอก
(Inflorescence) : ขนาดของใบประดับ (size of bracts) ใหญ่ ปลายกลีบดอกสีม่วงน�้ ำเงิน ผลที่ไม่แก่ทางสรีรวิทยา
(Immature fruits) มีสเี ขียวเข้ม ก้านผลมีสเี ขียว ขนาดยาว 16.9 เซนติเมตร กว้าง 2.57 เซนติเมตร ไม่มหี น่อตะเกียง จุกมีจ� ำนวน
ของจุก 1 จุก มุมตั้งตรง รูปทรงผลเป็นรูปทรงขอบขนาน (oblong) ผลมีขนาดยาว 15.2 เซนติเมตร กว้าง 12.4 เซนติเมตร
สีหลักของผลสีเหลือง ความลึกของตา 0.72 เซนติเมตร ผลย่อยมีลักษณะแบน เส้นผ่านศูนย์กลางของแกน 2.35 เซนติเมตร
เนื้อมีสีเหลือง ความหนาแน่นของเนื้อมีลักษณะแน่น มีความฉ�่ำน�้ำมาก มีเส้นใยน้อย กลิ่นของเนื้อปานกลาง มีปริมาณกรด
0.56 เปอร์เซ็นต์ ความหวาน 15.9 องศาบริกซ์ ก่อนบังคับออกดอก ต้นสูง 71.2 เซนติเมตร กว้าง 86.2 เซนติเมตร และใบ D-leaf
มีขนาดกว้าง 5.1 เซนติเมตร ยาว 61.6 เซนติเมตร น�้ำหนักผลรวมจุกและก้าน 1.50 กิโลกรัม น�้ำหนักผล 1.14 กิโลกรัม
ความยาวผล 15.2 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางผล 12.4 เซนติเมตร canning ratio 0.96 length ratio 1.20 เส้นผ่านศูนย์กลางแกน
2.35 เซนติเมตร ความลึกตา 0.72 เซนติเมตร ผลผลิตทั้งหมด 13.14 ตันต่อไร่ ผลผลิตเฉพาะน�้ำหนักผล 9.31 ตันต่อไร่

ลักษณะเด่น
1. อัตราส่วนน�้ำหนักเนื้อ : น�้ำหนักผลเฉลี่ย 0.29 สูงกว่าพันธุ์ปัตตาเวียร้อยละ 26
2. แกนเล็กเส้นผ่านศูนย์กลางแกน 2.17–2.87 เซนติเมตร เล็กกว่าพันธุ์ปัตตาเวียร้อยละ 13.3–15.3
3. ผลทรงกระบอก Canning ratio 0.93–0.99 เหมาะส�ำหรับการบรรจุกระป๋อง
4. ความหวานเฉลี่ย 13.9–17.9 องศาบริกซ์ หวานกว่าพันธุ์ปัตตาเวีย 14.4 องศาบริกซ์
5. ตาตื้น ความลึกตาเฉลี่ย 0.73 0.81 เซนติเมตร
6. ผลผลิตเทียบเท่ากับพันธุ์ปัตตาเวีย ซึ่งเป็นพันธุ์เปรียบเทียบ

พื้นที่แนะน�ำ
เหมาะสมส�ำหรับปลูกในพื้นที่สภาพการผลิตสับปะรดทั่วไป

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ำกัด
ควรมีการบริหารจัดการศัตรูโรคเหีย่ วสับปะรด : แช่หน่อพันธุด์ ว้ ยสารป้องกันก�ำจัดเพลีย้ แป้งพาหะน�ำโรคเหีย่ วสับปะรด
ก่อนปลูก และใช้หน่อจากแหล่งที่ไม่พบโรคเหี่ยวสับปะรดระบาด

วันที่รับรอง
: 15 สิงหาคม 2562 ประเภทพันธุ์แนะน�ำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5
		 กรมวิชาการเกษตร
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มะละกอฮอลแลนด์ : ศรีสะเกษ
ประวัติ
มะละกอฮอลแลนด์พันธุ์ศรีสะเกษ หรือ มะละกอฮอลแลนด์สายพันธุ์ ศก.2-6-12 ถูกปรับปรุง
เนื่องจากผู้บริโภคมีความต้องการแตกต่างกัน คือ มะละกอดิบต้องการ ผลเรียวยาว ผิวเรียบ ความกว้าง
ผลเหมาะมือส�ำหรับจับและสับได้โดยถนัด เนื้อแน่น กรอบ ส่วนมะละกอรับประทานสุก รสชาติหวานหอม
เนื้อแน่น สีสวย เป็นต้น ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษได้ออกเป็นพันธุ์แนะน�ำมะละกอแขกด�ำศรีสะเกษ
ปี 2537 และเป็นพันธุ์รับรองเมื่อ ปี 2540 เหมาะส�ำหรับ แปรรูป รับประทานดิบและบริโภคสุก ปัญหาใหญ่
ของการปลูกมะละกอ คือ การระบาดของโรคไวรัสจุดวงแหวน และการปนพันธุ์ของมะละกอ GMOs
มะละกอฮอลแลนด์จัดเป็นมะละกอเพื่อรับประทานสุก ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคสูง โดยราคาซื้อขาย
ในท้องตลาดจะสูงกว่าพันธุ์แขกด�ำหรือ แขกนวล กิโลกรัมละ 10 บาท ปัญหาของมะละกอฮอลแลนด์ คือ
ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี พันธุ์ราคาแพง พันธุ์ทั่วไปมีความแปรปรวนในพันธุ์สูง ท�ำให้ต้นทุนการผลิตสูงและ
คุณภาพผลผลิตต�่ำ
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษได้รวบรวมพันธุ์มะละกอฮอลแลนด์มาจาก 7 แหล่งคือ จังหวัดล�ำพูน
สุโขทัย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ประจวบคีรีขันธ์ พัทลุง และตรัง จ�ำนวน 27 ตัวอย่าง มาปลูกใน ปี 25532554 โดยปลูกเป็นแถวคัดเลือกต้นทีม่ ลี กั ษณะทางการเกษตรดีตามเกณฑ์การคัดเลือกพันธุ์ เช่น ออกดอก
ติดผลเร็ว ต้นเตี้ย ล�ำต้นใหญ่ ผลขนาดปานกลาง-ใหญ่ ผลทรงกระบอก สีผิวผลเหลืองและสีเนื้อส้มอมแดง
พันธุ์รับรอง พันธุ์แนะน�ำ ปี 2561-2565

71

กรมวิชาการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เนื้อหนา หวานหอม คัดเลือกได้ 25 สายพันธุ์ น�ำไปปลูกใน ปี 2555 ปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ คัดเลือกได้ 12 สายพันธุ์ ปี 2557-2560
ปลูกทดสอบพันธุแ์ ละคัดเลือกพันธุ์ 4 แหล่ง คือ ทีศ่ นู ย์วจิ ยั และพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ และศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง วางแผนการทดลองแบบ RCB ใช้สายพันธุ์เป็นกรรมวิธี ทั้ง 4 แหล่งปลูก
ดังนี้ ปี 2557 ปลูกทดสอบพันธุ์ 12 สายพันธุ์ คัดเลือกได้ 8 สายพันธุ์ ปี 2558 ปลูกทดสอบและคัดเลือกได้ 5 สายพันธุ์ ปี 2559
ปลูกทดสอบและคัดเลือกได้ 3 สายพันธุ์ และ ปี 2560 ปลูกทดสอบและคัดเลือกได้ 1 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ ศก.2-6-12 เป็น
พันธุท์ มี่ ศี กั ยภาพการให้ผลผลิตสูง 24.5 กิโลกรัมต่อต้น สูงกว่าฮอลแลนด์พนั ธุก์ ารค้า (ตราปลาวาฬ) ทีใ่ ห้ผลผลิต 16.0 กิโลกรัม
ต่อต้น คิดเป็นร้อยละ 34.7 อายุจากวันปลูกถึง เก็บเกี่ยวผลผลิต 209 วัน พันธุ์การค้ามีอายุเก็บเกี่ยว 255 วัน เก็บเกี่ยวเร็วกว่า
พันธุ์การค้า 46 วัน ล�ำต้นใหญ่ ต้นเตี้ย ทรงพุ่มเล็ก และคุณภาพผลผลิตดี

ลักษณะประจ�ำพันธุ์
ความสูงต้น เมือ่ ผลแรกสุก 128 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางโคนต้น เมือ่ ดอกแรกบาน 4.7 เซนติเมตร จ�ำนวนข้อล�ำต้น
16 ข้อ ทรงพุ่มกว้าง 114 เซนติเมตร มีกลางใบ-มีกระโดงใบ ผลเป็นรูปทรงกระบอก ผิวเรียบ เมื่อสุกสีผิวผลสีส้ม (Y-O 23 A)
สีเนื้อสุกสีส้มอมแดง (O-R N30 A) อายุดอกแรกบาน 105 วัน อายุเก็บเกี่ยวหลังดอกแรกบาน 104 วัน อายุจากปลูก-เก็บเกี่ยว
209 วัน น�้ำหนักต่อผล 825 กรัม ความหนาเนื้อ 3 เซนติเมตร ปริมาณของแข็งที่ละลายน�้ำได้ทั้งหมด (TSS) 12 เปอร์เซ็นต์
จ�ำนวนผล 28.9 ผลต่อต้น ผลผลิตเฉลี่ย 24.5 กิโลกรัมต่อต้น เนื้อผลสดมีกลิ่นหอม

ลักษณะเด่น
1. ผลผลิตสูง ให้ผลผลิตเฉลี่ย 24.5 กิโลกรัมต่อต้น สูงกว่าพันธุ์การค้า ร้อยละ 34.7
2. ต้นเตี้ย เก็บเกี่ยวสะดวก ความสูงถึงปลายยอด 128 เซนติเมตร สูงน้อยกว่าพันธุ์การค้า ร้อยละ 4.5
3. เส้นผ่านศูนย์กลางล�ำต้นใหญ่ แข็งแรงและสมดุลทีจ่ ะรับน�ำ้ หนักผลผลิตได้มากมีเส้นผ่านศูนย์กลางล�ำต้น 4.7 เซนติเมตร
ใหญ่กว่าพันธุ์การค้า ร้อยละ 17
4. เก็บเกี่ยวผลผลิตเร็ว โดยเก็บเกี่ยวผลผลิตหลังจากปลูก 209 วัน เร็วกว่าพันธุ์การค้า 46 วัน
5. ความหนาเนื้อ เฉลี่ย 3.0 เซนติเมตร หนากว่าพันธุ์การค้า ร้อยละ 16.7
6. สีเนื้อสีส้มอมแดง (O-R N30 A) สีเข้มกว่าพันธุ์การค้า (O N25 A)

พื้นที่แนะน�ำ
1. ปลูกได้ทั่วไป ที่มีสภาพดินอุดมสมบูรณ์ ระบายน�้ำได้ดี และมีแหล่งน�้ำเพียงพอ
2. แนะน�ำให้ปลูกหลุมละ 1-2 ต้น เพื่อคัดแยกเพศดอก

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ำกัด
1. ไม่ควรปลูกในพื้นที่มีโรคไวรัสจุดวงแหวน (PRSV) และมะละกอตัดต่อพันธุกรรม (GMOs) จะท�ำให้มะละกอที่ปลูก
เป็นโรคและมีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม
2. ไม่ควรปลูกในที่ลุ่มต�่ำ หรือดินระบายน�้ำเลว
วันที่รับรอง
: 15 สิงหาคม 2562 ประเภทพันธุ์แนะน�ำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
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มะละกอ : ศรีสะเกษ 1
ประวัติ
มะละกอพันธุ์ศรีสะเกษ 1 หรือ มะละกอสายพันธุ์ VR05 โดยศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ได้มี
การรวบรวมสายพันธุ์มะละกอจากแหล่งปลูกต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2530 จ�ำนวน
33 สายพันธุ์ ปลูกคัดเลือกและผสมตัวเองจนกระทั่งเป็นสายพันธุ์แท้ หลังจากนั้นได้ผสมข้ามระหว่าง
สายพันธุ์แท้เหล่านี้สร้างลูกผสม (F1) ในระหว่างปี 2543-2548 จ�ำนวน 11 คู่ผสม หลังจากนั้นได้เพาะ
เมล็ดลูกผสมรุ่นที่ 1 และน�ำไปปลูกคัดเลือกลูกผสม คลุมดอกเพื่อให้ผสมตัวเองและเก็บเมล็ดพันธุ์รุ่น F2
(สุวิทย์และอุดม, 2547; อุดม, 2549) ปี 2550-2555 ปลูกคัดเลือกมะละกอรุ่นที่ 2 คัดเลือกต้นที่มีลักษณะดี
จ�ำนวน 20 สายพันธุ์ เก็บเมล็ดพันธุแ์ ยกต้นและน�ำมาปลูกแบบต้นต่อแถว จนกระทัง่ ถึงรุน่ ที่ 5 (F5) สามารถ
คัดเลือกได้มะละกอสายพันธุ์ดี จ�ำนวน 8 สายพันธุ์ จึงได้น�ำมะละกอสายพันธุ์ดีเหล่านี้ไปปลูกเปรียบเทียบ
และทดสอบพันธุ์ ในปี 2557-2558 เพือ่ ทดสอบศักยภาพของสายพันธุใ์ นด้านต่างๆ ได้แก่ การเจริญเติบโต
ผลผลิตและคุณภาพของผลผลิต โดยปลูกทดสอบใน 3 แหล่งปลูก ได้แก่ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
พันธุ์รับรอง พันธุ์แนะน�ำ ปี 2561-2565
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ศูนย์วจิ ยั เกษตรหลวงเชียงใหม่ และศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี พบว่า มะละกอสายพันธุ์ VR05 มีการเจริญเติบโตดี
และผลผลิตสูงกว่าพันธุ์แขกด�ำศรีสะเกษ ซึ่งเป็นพันธุ์เปรียบเทียบ โดยมีผลผลิตเฉลี่ย 30.8 กิโลกรัมต่อต้น ในขณะที่
พันธุ์แขกด�ำศรีสะเกษ ให้ผลผลิตเฉลี่ย 27.5 กิโลกรัมต่อต้น โดยสายพันธุ์ VR05 มีลักษณะ ดังนี้ น�้ำหนักผล 1.8 กิโลกรัม
เนือ้ สีสม้ แดง ความหนาเนือ้ 3.34 เซนติเมตร ปริมาณของแข็งทีล่ ะลายน�ำ้ ได้ (TSS) 10.4 เปอร์เซ็นต์ ซึง่ มะละกอสายพันธุ์ VR05
นี้เป็นมะละกอสายพันธุ์ใหม่ที่เหมาะสมส�ำหรับบริโภคผลสุก

ลักษณะประจ�ำพันธุ์

การเจริญเติบโตแบบต้นเดี่ยว ความสูงต้นเมื่อผลแรกสุก 135.5 เซนติเมตร ทรงพุ่มกว้าง 152 เซนติเมตร แผ่นใบมี
ขนาดยาว 73 เซนติเมตร กว้าง 75 เซนติเมตร จ�ำนวนกลีบดอก 5 กลีบ ดอกสีขาวครีม รูปทรงผลรูปแท่ง (club) สีผิวผลเมื่อ
สุกส้มเหลือง (O 25A) สีเนื้อสุกสีส้มแดง (OR 31A) อายุดอกแรกบานหลังปลูกเฉลี่ย 122 วัน อายุเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 153 วัน
น�ำ้ หนักผลเฉลีย่ 1.8 กิโลกรัม ผลมีขนาดยาวเฉลีย่ 32.9 เซนติเมตร กว้างเฉลีย่ 11.4 เซนติเมตร ความหนาเนือ้ เฉลีย่ 3.34 เซนติเมตร
ปริมาณของแข็งที่ละลายน�้ำได้ (TSS) 10.4 เปอร์เซ็นต์ จ�ำนวนผล 17.3 ผลต่อต้นเฉลี่ย ผลผลิตเฉลี่ย 30.8 กิโลกรัมต่อต้น

ลักษณะเด่น
1. ผลผลิตเฉลี่ยสูง ให้ผลผลิต 30.8 กิโลกรัมต่อต้น สูงกว่าพันธุ์แขกด�ำศรีสะเกษ ซึ่งเป็นพันธุ์เปรียบเทียบร้อยละ 12
2. ผลขนาดใหญ่ น�้ำหนักผล 1.8 กิโลกรัม เนื้อหนา 3.34 เซนติเมตร เหมาะส�ำหรับบริโภคสดและแปรรูป

พื้นที่แนะน�ำ
ปลูกได้ดีในพื้นที่ทั่วไปที่มีการปลูกมะละกอ โดยเฉพาะดินร่วนปนทราย

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ำกัด
ไม่เหมาะที่จะปลูกในพื้นที่ลุ่มต�่ำ ดินระบายน�้ำไม่ดี

วันที่รับรอง
: 15 สิงหาคม 2562 ประเภทพันธุ์แนะน�ำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : พืชสวนศรีสะเกษ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
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กล้วยน�้ำว้า : สุโขทัย 1
ประวัติ
กล้วยน�้ำว้าพันธุ์สุโขทัย 1 หรือกล้วยน�้ำว้าสายพันธุ์ สท. 55-4 โดยสถาบันวิจัยพืชสวน ศูนย์วิจัย
พืชสวนสุโขทัยได้คัดเลือกสายต้นหรือพันธุ์กล้วยน�้ำว้า จากแปลงรวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วย ซึ่ง
รวบรวมกล้วยน�้ำว้าไว้มากกว่า 30 ตัวอย่าง และต้นกล้วยน�้ำว้าที่กลายพันธุ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
จ�ำนวน 200 ตัวอย่าง ระหว่างปี 2547-2554 โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกกล้วยน�้ำว้า คือ ให้ผลผลิตสูง
มีจ�ำนวนหวีต่อเครือไม่ต�่ำกว่า 7 หวี เนื้อแน่น สีเนื้อมีสีขาวนวลถึงเหลือง รสชาติหวาน คุณภาพการ
บริโภคดี ผู้บริโภคยอมรับสูง สามารถคัดเลือกไว้ 7 สายต้นหรือพันธุ์ น�ำไปปลูกเปรียบเทียบสายต้น 3 ปี
(2555–2557) คัดเลือกสายต้นที่ดีเด่นไว้ 2 สายต้น และปี 2558-2560 น�ำไปปลูกทดสอบ 3 สถานที่ คือ
ศูนย์วจิ ยั พืชสวนสุโขทัย ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเกษตรเลย และศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเกษตรเพชรบุรที ี่
มีสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกัน พบว่า กล้วยน�้ำว้าสายต้น สท. 55-4 มีผลผลิตเฉลี่ย
เป็นน�้ำหนักเครือ และจ�ำนวนหวีต่อเครือสูงสุดทั้ง 3 สถานที่ผลิต คือ ให้น�้ำหนักเครือเฉลี่ย 16.1 กิโลกรัม
มี 9.8 หวีตอ่ เครือ โดยผลผลิตในหน่อรุน่ ที่ 1 ทีศ่ นู ย์วจิ ยั พืชสวนสุโขทัย ให้นำ�้ หนักเครือเฉลีย่ สูงสุด 24.5 กิโลกรัม
และมีคุณค่าทางโภชนาการ
พันธุ์รับรอง พันธุ์แนะน�ำ ปี 2561-2565
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ลักษณะประจ�ำพันธุ์

ล�ำต้นเทียมสูง 4.90 เมตร เส้นรอบวง 69.6 เซนติเมตร ล�ำต้นเทียมมีสีเขียวอมเหลือง (YG 152A) จ�ำนวนหน่อ 11 หน่อ
ต�ำแหน่งของหน่อข้าง ขนานกับต้นแม่ ใบ ปื้นบนโคนก้านใบมีขนาดปานกลาง มีสีน�้ำตาล (B 200A) ร่องก้านใบมีลักษณะ
เปิดโค้งเข้าหากัน ก้านใบมีสีน�้ำตาล (B 200B) ก้านใบมีความยาว 78 เซนติเมตร แผ่นใบมีขนาดยาว 238 เซนติเมตร กว้าง 60
เซนติเมตร สีผิวใบด้านบนสีเขียว (G 137A) ด้านใต้ใบสีเขียว (G 137B) ปลายใบรูปร่างตรงและมน ก้านช่อดอกมีขนาดยาว
7.8 เซนติเมตร กว้าง 6.9 เซนติเมตร ปลีเส้นรอบวงขนาด 37.3 เซนติเมตร กว้าง 12.3 เซนติเมตร ยาว (ของปลีกล้วยในระยะเก็บเกี่ยว)
32 เซนติเมตร ปลายใบประดับรูปร่างแหลม สีผิวด้านในของใบประดับแดง (R 46A) พฤติกรรมของดอกเพศผู้ติดทน สีพื้นของ
กลีบรวมเชิงประกอบสีแดง (R 48A) สีของพูของกลีบรวมเชิงประกอบสีเหลืองอมส้ม (YO 14A) สีของกลีบรวมอิสระสีครีม
(YW 158C) รูปร่างตรงส่วนปลายของกลีบรวมอิสระมีลักษณะสามเหลี่ยม การยื่นของอับเรณูตรงระดับฐานพูบนกลีบรวมเชิง
ประกอบต�ำ่ กว่าฐานพู ก้านชูอบั เรณูสเี หลือง (Y 11C) อับเรณูสแี ดงอมม่วง (RP 65A) สีพนื้ ของก้านเกสรเพศเมียสีครีม (YW 158B)
รูปร่างของก้านเกสรเพศเมียมีลกั ษณะโค้ง เครือกล้วยรูปร่างบันไดเวียน จ�ำนวนผล 18 ผลต่อหวี ผลมีขนาดยาว 14.2 เซนติเมตร
กว้าง 3.8 เซนติเมตร รูปหน้าตัดผลตามขวางค่อนข้างกลม รูปร่างปลายผลคอขวด ก้านผลมีขนาดยาว 3.1 เซนติเมตร กว้าง
1.3 เซนติเมตร สีของเปลือกผลดิบสีเขียวอมเหลือง (YG 144A) สีของเปลือกผลสุกสีเหลือง (Y 8C) ความหนาของเปลือก
0.1 เซนติเมตร สีของเนือ้ ผลดิบสีครีมอ่อน (YW 158D) สีของเนือ้ ผลสุกสีครีมอ่อน (YW 158C) ลักษณะเนือ้ นิม่ ผลผลิตน�้ ำหนักเครือ
เฉลี่ย 16.1 กิโลกรัม จ�ำนวนหวี 9.8 หวีต่อเครือ Total Soluble Solids 22-24 องศาบริกซ์ โดยคุณสมบัติทางเคมีประกอบ
ด้วยพลังงาน (energy) 361 kcal โปรตีน (protein) ร้อยละ 2.38 โดยน�้ำหนักแห้ง ความชื้น (moisture) ร้อยละ 6.93 โดย
น�้ำหนักแห้ง เถ้า (ash) ร้อยละ 2.33 โดยน�้ำหนักแห้ง ไขมัน (fat) ร้อยละ 0.32 โดยน�้ำหนักแห้ง เส้นใย (crude fiber) ร้อยละ 1
โดยน�้ำหนักแห้ง คาร์โบไฮเดรต (carbohydrate) ร้อยละ 87 โดยน�้ำหนักแห้ง วิตามินบี 1 (vitamin B1) 0.007 มิลลิกรัมต่อ
100 กรัม วิตามินบี 2 (vitamin B2) 0.011 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม วิตามินบี 3 (vitamin B3) 0.0061 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม
วิตามินซี (vitamin C) 0.24 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม แคลเซียม (calcium) 24.7 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม แมกนีเซียม (magnesium)
37.5 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ฟอสฟอรัส (phosphorus) 35.1 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม โพแทสเซียม (potassium) 309 มิลลิกรัม
ต่อ 100 กรัม

ลักษณะเด่น
1. ให้ผลผลิตสูง
1.1 น�ำ้ หนักเครือเฉลีย่ 16.1 กิโลกรัม สูงกว่ากล้วยน�ำ้ ว้ามะลิออ่ ง (13.7 กิโลกรัม) ร้อยละ 17
1.2 จ�ำนวนหวีเฉลีย่ 9.8 หวีตอ่ เครือ สูงกว่ากล้วยน�ำ้ ว้ามะลิออ่ ง (8.9 หวี) ร้อยละ 10
2. คุณค่าทางโภชนาการ ต่อกล้วยน�ำ้ ว้า 100 กรัม
2.1 วิตามินบี 3 0.006 มิลลิกรัม สูงกว่ากล้วยน�ำ้ ว้ามะลิออ่ ง (0.003 มิลลิกรัม) ร้อยละ 97
2.2 โพแทสเซียม 309 มิลลิกรัม สูงกว่ากล้วยน�ำ้ ว้ามะลิออ่ ง (279 มิลลิกรัม) ร้อยละ 11
3. ลักษณะผลค่อนข้างป้อมกลม เนือ้ มีสคี รีมอ่อน เนือ้ ละเอียดเหนียว รสหวานไม่ปนเปรีย้ ว

พื้นที่แนะน�ำ
สามารถปลูกได้ดีทั่วไป ในพื้นที่ที่มีการระบายน�้ำดี
วันที่รับรอง
: 15 สิงหาคม 2562 ประเภทพันธุ์แนะน�ำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
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กล้วยเล็บมือนาง : ชุมพร 1
ประวัติ
กล้วยเล็บมือนางพันธุ์ชุมพร 1 หรือ กล้วยเล็บมือนางสายต้น 008 ได้มาจากการส�ำรวจ คัดเลือก
และรวบรวมกล้วยเล็บมือนางสายต้นที่ให้ผลผลิตสูง คุณภาพผลผลิตดี ลักษณะผลผลิตเป็นที่ต้องการ
ของตลาดจากแปลงเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ตั้งแต่ปี 2554 โดยได้ท�ำการบันทึกประวัติพันธุ์ และ
คัดเลือกมาได้ 21 สายต้น จากนั้นน�ำกล้วยเล็บมือนางทั้ง 21 สายต้นที่คัดเลือกมาปลูกเปรียบเทียบที่
แปลงทดลองศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเกษตรชุมพร ในปี 2555-2557 และได้คดั เลือกสายต้นทีม่ กี ารเจริญเติบโตดี
ให้ผลผลิตสูง เหมาะทีจ่ ะพัฒนาส�ำหรับแปรรูปและรับประทานผลสด จ�ำนวน 5 สายต้น ได้แก่สายต้น 001,
002, 007, 008 และ 017 ในปี 2558 น�ำมาปลูกขยายหน่อพันธุ์ จากนั้นปลูกทดสอบในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
ได้แก่ จังหวัดชุมพร ระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ในปี 2559-2561 โดยใช้สายต้น
001 (พันธุ์พื้นเมือง) เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ จนได้สายต้นดีเด่น 008 (กล้วยเล็บมือนางพันธุ์ชุมพร 1) ที่มี
การเจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตสูง เหมาะส�ำหรับแปรรูปและรับประทานผลสด และประเมินการยอมรับของ
เกษตรกร ร้านค้า และผู้บริโภค
พันธุ์รับรอง พันธุ์แนะน�ำ ปี 2561-2565
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ล�ำต้นเทียมมีสีเขียวปนเหลือง ต�ำแหน่งของหน่อข้างใกล้ต้นแม่ วิสัยของใบเป็นลักษณะโค้งลง แผ่นใบมีขนาดยาว
220-260 เซนติเมตร กว้าง 50-70 เซนติเมตร ก้านใบมีความยาว 25-30 เซนติเมตร แผ่นใบมีลักษณะเรียบ สีของแผ่นใบด้านบน
สีเขียว ด้านล่างสีเขียวปนเหลือง รูปร่างของปลายใบมนเล็กน้อย รูปร่างของโคนใบด้านหนึ่งกลมอีกด้านหนึ่งแหลม ก้านช่อดอก
มีขนาดยาว 25-30 เซนติเมตร กว้าง 5-6 เซนติเมตร ก้านช่อดอกมีสีเขียวอ่อน ต�ำแหน่งของเครือกล้วยท�ำมุม รูปร่างของ
เครือกล้วยเป็นรูปทรงกระบอก แกนของเครือเกือบตรง ลักษณะปรากฏของเครือแน่น รูปร่างของปลีกล้วยเป็นรูปหอก รูปร่าง
ของโคนใบประดับไหล่แคบ รูปร่างปลายใบประดับแหลมเรียว สีผิวด้านนอกของใบประดับนอกม่วงด�ำ ก้านชูอับเรณูสีครีม
อับเรณูสีครีม ก้านเกสรเพศเมียสีครีม เกสรเพศเมียสีครีม ก้านเกสรเพศเมียรูปร่างตรง ดอกเพศผู้สีครีม ผลกล้วยมีรูปร่างโค้ง
บริเวณปลายผลเล็กน้อย รูปหน้าตัดผลตามขวางกลม รูปร่างปลายผลแหลมยาว ความยาวก้านผล 1-2 เซนติเมตร เปลือกผลดิบ
สีเขียว เปลือกผลสุกสีเหลือง เนื้อผลดิบสีครีม เนื้อผลสุกสีครีม เนื้อมีลักษณะเนื้อแน่น ไม่มีเมล็ด ล�ำต้นเทียมสูง 2.29 เมตร
เส้นรอบวงของล�ำต้นเทียม 49.4 เซนติเมตร จ�ำนวนหน่อ 5-10 หน่อต่อปี อายุออกดอก 6-7 เดือนหลังปลูก อายุดอกบาน 14 วัน
อายุเก็บเกี่ยว 55.2 วัน น�้ำหนักเครือ 5.7 กิโลกรัม จ�ำนวนหวีต่อเครือ 7.7 หวี หวีมีน�้ำหนัก 664.5 กรัม จ�ำนวนผล 17 ผลต่อหวี
น�้ำหนักผล 33.8 กรัม ความหวาน 25.8 องศาบริกซ์ ความแน่นเนื้อ 2.8 นิวตัน

ลักษณะเด่น
1. เครือใหญ่ น�ำ้ หนักเครือเฉลีย่ 5.7 กิโลกรัม สูงกว่าพันธุพ์ นื้ เมือง ร้อยละ 14.0
2. ผลมีขนาดใหญ่ น�ำ้ หนักผลเฉลีย่ 33.8 กรัม สูงกว่าพันธุพ์ นื้ เมือง ร้อยละ 3.0 เนือ้ แน่น เหมาะส�ำหรับการแปรรูปกล้วย
อบและกล้วยฉาบ และบริโภคผลสุก
3. การจัดเรียงของผลในหวีเป็นระเบียบเหมาะแก่การบรรจุหบี ห่อ

พื้นที่แนะน�ำ
เหมาะส�ำหรับปลูกในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา
กระบี่ และภูเก็ต

วันที่รับรอง
: 15 สิงหาคม 2562 ประเภทพันธุ์แนะน�ำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7
		 กรมวิชาการเกษตร
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งาแดง : อุบลราชธานี 3
ประวัติ
งาแดงพันธุ์อุบลราชธานี 3 หรือ งาแดงสายพันธุ์ RSMUB54-12 เป็นสายพันธุ์ที่คัดเลือกจาก
แปลงรวบรวมพันธุ์ของศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี ปี 2550-2553 เป็นสายพันธุ์น�ำเข้าจากประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และท�ำการคัดเลือกพันธุ์แบบสายพันธุ์บริสุทธิ์ (Pure Line Selection)
จากนั้นน�ำเข้าประเมินผลผลิต ตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ 4 ขั้นตอน ในปี 2554-2559 คือ การเปรียบเทียบ
เบื้องต้น เปรียบเทียบมาตรฐาน เปรียบเทียบในท้องถิ่น และเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร โดยใช้งาแดง
พันธุ์อุบลราชธานี 1 และพันธุ์อุบลราชธานี 2 เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ ศึกษาความต้านทานโรคไหม้ด�ำ
(Bacterial wilt : Ralstonia solanacearum) และโรคเน่าด�ำ (Charcoal rot : Macrophomina phaseolina)
และศึกษาความต้านทานต่อแมลงศัตรูงาที่ส�ำคัญของงาในปี 2561

พันธุ์รับรอง พันธุ์แนะน�ำ ปี 2561-2565
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การเจริญเติบโตเป็นแบบทอดยอด เมล็ดมีสีแดง ขนที่ฝักมีปริมาณปานกลาง ต้นมีสีเขียว มีความสูง 147 เซนติเมตร
มีจ�ำนวนกิ่ง 3 กิ่งต่อต้น ใบมีสีเขียว มีขนาดปานกลางและรูปร่างใบเป็นแบบเล็กปลายเรียว ดอกมีสีขาวอมม่วง ฝักมีจ�ำนวน
1 ฝักต่อซอกใบ และมี 2 ฝักต่อ 50 ต้น ฝักมีการเรียงตัวแบบสลับ และมีจ�ำนวนพู 2 พู มีจ�ำนวนเมล็ด 3 เมล็ดต่อ 66 ฝัก และ
มีน�้ำหนักเมล็ดประมาณ 3 กรัมต่อ 1,000 เมล็ด การออกดอกสามารถออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์ ที่อายุ 30-38 วัน และมีอายุวัน
เก็บเกี่ยว 80-85 วัน คุณสมบัติของเมล็ดงามีปริมาณน�้ำมัน 46.4 เปอร์เซ็นต์ และมีสารต้านทานอนุมูลอิสระ 54.8 เปอร์เซ็นต์

ลักษณะเด่น
1. ให้ผลผลิตเฉลีย่ ในแหล่งปลูกส�ำคัญ (เพชรบูรณ์ และนครสวรรค์) 216 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ งาแดงพันธุอ์ บุ ลราชธานี 1
(192 กิโลกรัมต่อไร่) และงาแดงพันธุอ์ บุ ลราชธานี 2 (206 กิโลกรัมต่อไร่) ร้อยละ 12 และ 5 ตามล�ำดับ ในแหล่งปลูกทัว่ ไปให้ผลผลิต
เฉลีย่ 130 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่างาแดงพันธุอ์ บุ ลราชธานี 1 (117 กิโลกรัมต่อไร่) ร้อยละ 11
2. ปริมาณน�ำ้ มันเฉลีย่ 46.4 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่างาแดงพันธุอ์ บุ ลราชธานี 1 (45.5 เปอร์เซ็นต์) และงาแดงพันธุอ์ บุ ลราชธานี 2
(45.8 เปอร์เซ็นต์) ร้อยละ 2 และ 1 ตามล�ำดับ
3. มีความต้านทานต่อการท�ำลายของมวนฝิน่ สีเขียว

พื้นที่แนะน�ำ
เหมาะส�ำหรับปลูกในแหล่งปลูกที่ส�ำคัญ และสภาพการผลิตพืชไร่ทั่วไป ควรมีการจัดการที่เหมาะสมและเลือกระยะ
เวลาที่ไม่กระทบแล้งในช่วงปลูก

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ำกัด
ไม่ควรปลูกในที่มีการระบายน�้ำไม่ดี หรือมีน�้ำท่วมขัง หรือปลูกซ�้ำที่บ่อยๆ

วันที่รับรอง
: 19 กรกฎาคม 2564 ประเภทพันธุ์แนะน�ำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
		 กรมวิชาการเกษตร
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ฝ้าย : ตากฟ้า 8
ประวัติ
ฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 8 หรือ ฝ้ายสายพันธุ์ AKH4-E17 เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ฝ้ายระหว่าง
ฝ้ายเส้นใยสั้น ใบขน ที่ทนทานต่อการเข้าท�ำลายของเพลี้ยจักจั่นฝ้าย คือ พันธุ์ AKH4 เส้นใยสีขาว ผลผลิตสูง
และอายุการเก็บเกีย่ วสัน้ ทีใ่ ช้เป็นพันธุแ์ ม่กบั พันธุต์ ากฟ้า 3 เส้นใยสัน้ สีนำ�้ ตาล และต้านทานต่อโรคใบหงิก
ที่ใช้เป็นพันธุ์พ่อ เมื่อปี พ.ศ.2549 และท�ำการคัดเลือกแบบ Mass Selection และ Pedigree Selection
ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ระหว่างปี 2551-2555 จนได้สายพันธุ์ดีเด่นจ�ำนวน 30 สายพันธุ์ จากนั้น
จึงท�ำการประเมินผลผลิต และศึกษาข้อมูลจ�ำเพาะของสายพันธุ์ตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์พืชของ
กรมวิชาการเกษตร ระหว่างปี 2556-2562 ซึ่งพบว่าสายพันธุ์ AKH4-E17 เส้นใยสั้นสีน�้ำตาล ให้ผลผลิตสูง
ต้านทานต่อโรคใบหงิก และทนทานต่อการเข้าท�ำลายของเพลี้ยจักจั่นฝ้ายในการปลูกสภาพที่ไม่มีการ
ป้องกันก�ำจัดแมลงศัตรูฝ้าย ตลอดจนมีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นกว่าพันธุ์ตากฟ้า 3
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ลักษณะประจ�ำพันธุ์

ต้นมีลักษณะเป็นกรวย (conical) มีความสูง 1.94 เมตร ล�ำต้นมีขนจ�ำนวนมาก กิ่งกระโดงและกิ่งผลมีจ�ำนวน 5 และ
13 กิ่งต่อต้น ตามล�ำดับ ดอก กลีบดอกมีสีเหลือง (yellow) และโคนกลีบดอกด้านในมีสี อับละอองเกสรมีสีเหลือง (yellow)
ริ้วประดับดอกมีขนาดปานกลาง (medium) และต่อมสีที่ริ้วประดับมีจ�ำนวนมาก ใบมีรูปร่างแบบรูปนิ้วมือลึกปานกลาง
(palmate to digitate) และขนที่หลังใบมีมาก สมอลักษณะเป็นกรวย (conical) มีต่อมสีหรือสารพิษก๊อสซิปอลที่สมอจ�ำนวนมาก
และมีจ�ำนวนสมอ 36 สมอต่อต้น เมล็ดมี 27 เมล็ดต่อสมอและมีน�้ำหนัก 5 กรัมต่อ 100 เมล็ด ปุยหรือเส้นใยฝ้ายมีน�้ำตาล
(GREYED ORANGE : 165D) และน�้ำหนักปุยฝ้ายรวมทั้งเมล็ด 2.24 กรัมต่อสมอ มีผลผลิตเฉลี่ย 115 กิโลกรัมต่อไร่ มีอายุวัน
ออกดอก 72 วัน และอายุวันเก็บเกี่ยวที่ 126-156 วัน และมีความต้านทาน ต่อโรคใบหงิกในสภาพเรือนทดลอง โดยมีคุณภาพ
ของเส้นใย เปอร์เซ็นต์การหีบ 33.4 เปอร์เซ็นต์ เส้นใยมีความยาว 0.84 นิ้ว มีความเหนียวของกลุ่มเส้นใย 20.7 กรัมต่อเท็กซ์
ความละเอียดอ่อนของเส้นใยเท่ากับ 5.2 และมีความสม�่ำเสมอของเส้นใย 57 เปอร์เซ็นต์

ลักษณะเด่น
1. มีเส้นใยเป็นสีนำ�้ ตาลตามธรรมชาติ (GREYED ORANGE: 165C)
2. ให้ผลผลิตสูง 154 กิโลกรัมต่อไร่
3. ต้านทานต่อโรคใบหงิก
4. ทนทานต่อการเข้าท�ำลายของเพลีย้ จักจัน่ ฝ้าย
5. มีอายุการเก็บเกีย่ วทีส่ นั้ กว่าพันธุต์ ากฟ้า 3 ประมาณ 10 วัน

พื้นที่แนะน�ำ
ปลูกได้ในแหล่งผลิตฝ้ายของประเทศไทย สามารถปลูกในพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ ในสภาพที่ไม่มีการป้องกันก�ำจัดแมลง
ศัตรูฝ้าย

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ำกัด
ถึงแม้ว่าฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 8 จะมีศักยภาพในการให้ผลผลิต ในการปลูกสภาพที่ไม่มีการป้องกันก�ำจัดแมลงศัตรูฝ้าย
แต่ต้องมีการจัดการที่เหมาะสม ควบคู่ไปกับการใช้วิธีป้องกันก�ำจัดแมลงศัตรูแบบผสมผสาน ตั้งแต่การเลือกพื้นที่ปลูก ฤดูปลูก
รวมถึงการใช้สารชีวภัณฑ์ร่วมด้วย หากพบว่ามีการระบาดของแมลงศัตรูฝ้ายอย่างรุนแรง

วันที่รับรอง
: 19 กรกฎาคม 2564 ประเภทพันธุ์รับรอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
		 กรมวิชาการเกษตร
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กาแฟอะราบิกา : เชียงราย 1
ประวัติ
กาแฟอะราบิ ก าพั น ธุ ์ เชี ย งราย 1 หรื อ กาแฟอะราบิ ก าสายพั น ธุ ์ ค าร์ ติ ม อร์ H420/9ML/
28KW78KK106ML/31WW29/6 ได้คัดจากการผสมพันธุ์ระหว่าง พันธุ์ Mundo Novo 1535/33 กับ
พันธุ์ H.W. 26/14 (19/1 Caturra Vermelho x 8/321 Hibrio de Timor) โดยศูนย์วิจัยโรคราสนิมกาแฟ
(Centro de Investigacao das Ferrugens do Cafeciro = CIFC) เมือง Oeiras ประเทศโปรตุเกส ได้
ลูกผสมชัว่ ที่ 1 ในปี 2503 โดยแต่ละชัว่ (generation) ได้ถกู ส่งไปปลูกคัดเลือกในประเทศแองโกลา บราซิล
โปรตุเกส และไทย โดยในประเทศไทยได้ทำ� การทดสอบในชัว่ ที่ 2 ในปี 2518-2524 ด�ำเนินการที่ ศูนย์วจิ ยั
และส่งเสริมกาแฟอะราบิกาแม่หลอด (ปัจจุบันคือ สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด อ�ำเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่) ประเทศไทย ชัว่ ที่ 3 ด�ำเนินการในปี 2525-2532 ด�ำเนินการที่ ศูนย์วจิ ยั เกษตรหลวงเชียงใหม่
อ�ำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ชัว่ ที่ 4 ด�ำเนินการในปี 2532-2543 ด�ำเนินการที่ ศูนย์วจิ ยั เกษตร
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ที่สูงเพชรบูรณ์ อ�ำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในประเทศไทย ชั่วที่ 5 ด�ำเนินการในปี 2543-2546 ด�ำเนินการที่ศูนย์วิจัย
และส่งเสริมกาแฟอะราบิกาแม่หลอด (ปัจจุบันคือ สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) ชั่วที่ 6
ในปี 2546-2555 ด�ำเนินการที่ศูนย์วิจัยและส่งเสริมกาแฟอะราบิกาแม่หลอด (ปัจจุบันคือ สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด
อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) และศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเกษตรทีส่ งู เชียงราย (วาวี: 1,449 เมตร) อ�ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ชั่วที่ 7 ในปี 2555-2562 ด�ำเนินการคัดเลือกและเปรียบเทียบในพื้นที่ที่มีระดับความสูงตั้งแต่ 1,200-1,400 เมตร จาก
ระดับน�ำ้ ทะเลปานกลาง ได้แก่ ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเกษตรทีส่ งู เชียงราย (วาวี: 1,449 เมตร) อ�ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (แม่จอนหลวง: 1,275 เมตร) ต�ำบลแม่นาจร อ�ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จนถึงปี 2563
ได้สายพันธุ์ดีเด่น คือ กาแฟอะราบิกาสายพันธุ์คาร์ติมอร์ H420/9ML/28KW78KK106ML/31WW29/6

ลักษณะประจ�ำพันธุ์

การเจริญเติบโตแบบต้นเดี่ยว ความสูงต้นเมื่อผลแรกสุก 135.5 เซนติเมตร ทรงพุ่มกว้าง 152 เซนติเมตร แผ่นใบมี
ขนาดยาว 73 เซนติเมตร กว้าง 75 เซนติเมตร จ�ำนวนกลีบดอก 5 กลีบ ดอกสีขาวครีม รูปทรงผลรูปแท่ง (club) สีผิวผลเมื่อ
สุกส้มเหลือง (O 25A) สีเนื้อสุกสีส้มแดง (OR 31A) อายุดอกแรกบานหลังปลูกเฉลี่ย 122 วัน อายุเก็บเกี่ยวหลังดอกบาน 153 วัน
น�ำ้ หนักผลเฉลีย่ 1.8 กิโลกรัม ผลมีขนาดยาวเฉลีย่ 32.9 เซนติเมตร กว้างเฉลีย่ 11.4 เซนติเมตร ความหนาเนือ้ เฉลีย่ 3.34 เซนติเมตร
ปริมาณของแข็งที่ละลายน�้ำได้ (TSS) 10.4 เปอร์เซ็นต์ จ�ำนวนผล 17.3 ผลต่อต้นเฉลี่ย ผลผลิตเฉลี่ย 30.8 กิโลกรัมต่อต้น

ลักษณะเด่น
1. ความต้านทานต่อโรคราสนิมสูง
2. เมื่ออายุ 8 ปี ให้ผลผลิตเมล็ดกาแฟดิบ (green bean หรือ coffee bean) 569.6 กรัมต่อต้น สูงกว่าพันธุ์เชียงใหม่
80 ซึ่งให้ผลผลิตเฉลี่ย 537.5 กรัมต่อต้น
3. ให้ปริมาณสารกาแฟ green bean เกรด A เฉลี่ย 81.8 เปอร์เซ็นต์
4. คุณภาพการชิม (cup quality test) 78-79.5 คะแนน เปรียบเทียบกับ พันธุ์เชียงใหม่ 80 ได้ 76 คะแนน

พื้นที่แนะน�ำ
1. เขตภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง สูงจากระดับน�้ำทะเล 1,200 เมตร ขึ้นไป
2. พื้นที่อุณหภูมิเฉลี่ย 18-25 องศาเซลเซียส
3. ปริมาณน�้ำฝนไม่ต�่ำกว่า 1,500 มิลลิเมตรต่อปี
4. ดินมีความเป็นกรดด่าง (pH) ของดินอยู่ในช่วงพอเหมาะประมาณ 6-6.8

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ำกัด
ต้องปลูกภายใต้สภาพร่มเงา ป่าธรรมชาติ ระหว่างแถวปลูก เช่น ซิลเวอร์โอ๊ค ถั่วหูช้าง เหรียง สะตอ และมะคาเดเมีย
เป็นต้น เนื่องจากโดยทั่วไปกาแฟอะราบิกาไม่ทนต่อสภาวะอากาศร้อน แห้งแล้ง โดยตรง
วันที่รับรอง
: 19 กรกฎาคม 2564 ประเภทพันธุ์แนะน�ำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
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กาแฟอะราบิกา : เชียงราย 2
ประวัติ
กกาแฟอะราบิกาพันธุ์เชียงราย 2 หรือ กาแฟอะราบิกาสายพันธุ์คาร์ติมอร์ H420/9ML2/
8KW78KK106ML3/1WW29/13 ได้คัดจากการผสมพันธุ์ระหว่าง พันธุ์ Mundo Novo 1535/33 กับ
พันธุ์ H.W. 26/14 (19/1 Caturra Vermelho x 832/1 Hibrido de Timor) โดยศูนย์วจิ ยั โรคราสนิมกาแฟ
(Centro de Investigacao das Ferrugens do Cafeciro = CIFC) เมือง Oeiras ประเทศโปรตุเกส ได้
ลูกผสมชัว่ ที่ 1 ในปี 2503 โดยแต่ละชัว่ (generation) ได้ถกู ส่งไปปลูกคัดเลือกในประเทศแองโกลา บราซิล
โปรตุเกส และไทย โดยในประเทศไทยได้ทำ� การทดสอบในชัว่ ที่ 2 ในปี 2518-2524 ด�ำเนินการที่ ศูนย์วจิ ยั
และส่งเสริมกาแฟอะราบิกาแม่หลอด (ปัจจุบันคือ สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด อ�ำเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่) ประเทศไทย ชัว่ ที่ 3 ด�ำเนินการในปี 2525-2532 ด�ำเนินการที่ ศูนย์วจิ ยั เกษตรหลวงเชียงใหม่
อ�ำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ชัว่ ที่ 4 ด�ำเนินการในปี 2532-2543 ด�ำเนินการที่ ศูนย์วจิ ยั เกษตร
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ที่สูงเพชรบูรณ์ อ�ำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในประเทศไทย ชั่วที่ 5 ด�ำเนินการในปี 2543-2546 ด�ำเนินการที่ศูนย์วิจัย
และส่งเสริมกาแฟอะราบิกาแม่หลอด (ปัจจุบันคือ สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) ชั่วที่ 6
ในปี 2546-2555 ด�ำเนินการที่ศูนย์วิจัยและส่งเสริมกาแฟอะราบิกาแม่หลอด (ปัจจุบันคือ สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด
อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่) และศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเกษตรทีส่ งู เชียงราย (วาวี: 1,449 เมตร) อ�ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ชั่วที่ 7 ในปี 2555-2562 ด�ำเนินการคัดเลือกและเปรียบเทียบในพื้นที่ที่มีระดับความสูงตั้งแต่ 1,200-1,400 เมตร จากระดับ
น�้ำทะเลปานกลาง ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย (วาวี: 1,449 เมตร) อ�ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (แม่จอนหลวง: 1,275 เมตร) ต�ำบลแม่นาจร อ�ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จนถึงปี 2563
ได้สายพันธุ์ดีเด่น คือ H420/9ML2/8KW78KK106ML3/1WW29/13

ลักษณะประจ�ำพันธุ์

ทรงต้นเป็นไม้พุ่มทรงเตี้ย (bush) สูง 174.25 เซนติเมตร ทรงพุ่มเป็นแบบปิรามิด (pyramidal) มีขนาด 159.75
เซนติเมตร การแตกของกิ่งแบบแผ่กว้าง ต้นอ่อนมีสีเขียว เมื่อต้นแก่น�้ำตาลอ่อน, น�้ำตาลแก่ ใบมีรูปร่างรูปรี (elliptic) ขอบใบ
เป็นคลื่น ปลายใบแหลม ฐานใบโคนแหลม ผิวใบเป็นมันและแผ่นใบไม่มีขน ใบมีสีเขียว ดอกมีกลีบดอก 5 กลีบ มี 17-25 ดอกต่อข้อ
และมีสีขาว ผลมีรูปร่างผลกลม, กลมรี ปลายผลโค้งมน ผิวเปลือกนอกเรียบเป็นมัน ผลแก่มีสีแดง Red 53 A และ ผิวกะลา
มีสีเหลืองอ่อน ผลมีน�้ำหนัก 1.45 กรัมต่อผล เมล็ดมีลักษณะกลมรี ผิวกะลาเรียบ เมล็ดมีสีเขียวแกมเทา เมล็ดต่อน�้ำหนัก 100 กรัม
มีประมาณ 608 เมล็ด และมีน�้ำหนักประมาณ 165 กรัมต่อ 1,000 เมล็ด

ลักษณะเด่น
1. ความต้านทานต่อโรคราสนิมสูง
2. เมื่ออายุ 8 ปี ให้ผลผลิตเมล็ดกาแฟดิบ (green bean หรือ coffee bean) 623.65 กรัมต่อต้น สูงกว่าพันธุ์เชียงใหม่
80 ซึ่งให้ผลผลิตเฉลี่ย 537.5 กรัมต่อต้น
3. ให้ปริมาณสารกาแฟ green bean เกรด A เฉลี่ย 81.89 เปอร์เซ็นต์
4. คุณภาพการชิม (cup quality test) 76-79 คะแนน เปรียบเทียบกับพันธุ์เชียงใหม่ 80 ได้ 76 คะแนน

พื้นที่แนะน�ำ
1. เขตภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง สูงจากระดับน�้ำทะเล 1,200 เมตร ขึ้นไป
2. พื้นที่อุณหภูมิเฉลี่ย 18-25 องศาเซลเซียส
3. ปริมาณน�้ำฝนไม่ต�่ำกว่า 1,500 มิลลิเมตรต่อปี
4. ดินมีความเป็นกรดด่าง (pH) ของดินอยู่ในช่วงพอเหมาะประมาณ 6-6.8

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ำกัด
ต้องปลูกภายใต้สภาพร่มเงา ป่าธรรมชาติ ระหว่างแถวปลูก เช่น ซิลเวอร์โอ๊ค ถั่วหูช้าง เหรียง สะตอ และมะคาเดเมีย
เป็นต้น เนื่องจากโดยทั่วไปกาแฟอะราบิกาไม่ทนต่อสภาวะอากาศร้อน แห้งแล้ง โดยตรง
วันที่รับรอง
: 19 กรกฎาคม 2564 ประเภทพันธุ์แนะน�ำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
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อ้อยคั้นน�้ำ : กวก. สุพรรณบุรี 1
ประวัติ
อ้อยคั้นน�้ำพันธุ์ กวก.สุพรรณบุรี 1 หรือ อ้อยคั้นน�้ำโคลน UTj10-3 เป็นโคลนอ้อยที่ได้จาก
การผสมเปิด (open cross) ของอ้อยคัน้ น�ำ้ พันธุส์ พุ รรณบุรี 50 ในปี 2547 และคัดเลือกครัง้ ที่ 1 ในปี 2548
ทีศ่ นู ย์วจิ ยั พืชไร่สพุ รรณบุรี แล้วน�ำเข้าประเมินผลผลิตตามขัน้ ตอนการปรับปรุงพันธุด์ งั นี้ การเปรียบเทียบ
เบื้องต้น การเปรียบเทียบมาตรฐาน การเปรียบเทียบในท้องถิ่น และการเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร โดย
ใช้พันธุ์สุพรรณบุรี 50 เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ ทดสอบคุณภาพน�้ำอ้อย ได้แก่ สีน�้ำอ้อย รสชาติ และกลิ่นหอม
โดยผู้ชิมกึ่งช�ำนาญ (semi-skilled tester) และศึกษาข้อมูลจ�ำเพาะของพันธุ์ ได้แก่ ความต้านทานต่อ
โรคเหี่ยวเน่าแดง โรคแส้ด�ำ การเข้าท�ำลายของหนอนกออ้อย การตอบสนองต่อปุ๋ยเคมีของอ้อย และ
การศึกษาอายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของอ้อย ระหว่างปี 2554-2564 รวมทั้งประเมินการยอมรับของ
เกษตรกร ระหว่างปี 2562-2564
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ลักษณะประจ�ำพันธุ์

ทรงกอมีลักษณะปานกลาง การติดของกาบใบกับล�ำต้นหลวมปานกลาง ยอดอ้อยมีสีเขียว ปล้องมีความยาวและ
เส้นผ่านศูนย์กลางปล้อง ปานกลาง (11.8 และ 2.99 เซนติเมตร ตามล�ำดับ) ลักษณะปล้องเป็นแบบโคนโต การเรียงตัวของปล้อง
ค่อนข้างตรงและมีไขที่ปล้องมาก สีปล้องเมื่อต้องแสงมีสีเขียวเหลือบเหลือง และเมื่อไม่ต้องแสงมีสีเหลืองเหลือบเขียว ไม่มี
ร่องเหนือตา และรอยแตกของปล้อง ลักษณะของวงเจริญมีความเรียบเท่ากับปล้อง และเมื่อต้องแสงมีสีเหลืองเหลือบเขียว
การเรียงตัวของจุดก�ำเนิดรากไม่เป็นระเบียบ จุดก�ำเนิดรากเมื่อไม่ต้องแสงมีสีเขียวเหลือบเหลือง วงรากกว้างปานกลาง มีวงไข
ตามีลักษณะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน นูนปานกลาง ยอดตาอยู่ต�่ำกว่าวงเจริญ ใบมีลักษณะโค้งปานกลาง ใบมีความกว้างมาก
(6.5 เซนติเมตร) และมีขนมาก ลิน้ ใบมีแถบตรงกลางพองออกปลายเรียวแหลมทัง้ 2 ข้าง หูใบขอบด้านนอกและด้านในมีลกั ษณะ
ขอบตรง คอใบเป็นแบบสามเหลี่ยมฐานเว้าขอบบนเรียบและสีเขียว กาบใบไม่มีขน

ลักษณะเด่น
1. ให้ผลผลิตน�ำ้ อ้อยเฉลีย่ 3,622 ลิตรต่อไร่ สูงกว่าพันธุส์ พุ รรณบุรี 50 ร้อยละ 26
2. ให้ผลผลิตอ้อยเฉลีย่ 11.43 ตันต่อไร่ สูงกว่าพันธุส์ พุ รรณบุรี 50 ร้อยละ 21
3. รสชาตินำ�้ อ้อย มีความหวาน 21.54 องศาบริกซ์ มากกว่าพันธุส์ พุ รรณบุรี 50 ร้อยละ 2
4. สีนำ�้ อ้อยมีสเี หลืองอมเขียว (green yellow 1C) เช่นเดียวกับพันธุส์ พุ รรณบุรี 50
5. ต้านทานปานกลางต่อโรคเหีย่ วเน่าแดงและโรคแส้ดำ�

พื้นที่แนะน�ำ
แนะน�ำให้ปลูกอ้อยคัน้ น�ำ้ พันธุ์ กวก.สุพรรณบุรี 1 ในพืน้ ทีด่ นิ ร่วน ร่วนเหนียว เขตชลประทาน และมีนำ�้ เสริม ในภาคกลาง
และภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี ราชบุรี ปทุมธานี และกาญจนบุรี

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ำกัด
ลักษณะทรงกอค่อนข้างแผ่ ควรมีการพูนโคนอ้อยหลังปลูก และระมัดระวังอ้อยหักล้มเมื่อมีลมแรง

วันที่รับรอง
: 12 กรกฎาคม 2565 ประเภทพันธุ์รับรอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
		 กรมวิชาการเกษตร
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อ้อย : กวก. นครสวรรค์ 1
ประวัติ
อ้อยพันธุ์ กวก.นครสวรรค์ 1 หรือ อ้อยโคลน NSUT10-266 เป็นอ้อยโรงงานที่มีความหวาน
และผลผลิตน�้ำตาลสูง ได้จากการผสมพันธุ์ในปี 2553 ระหว่างพันธุ์แม่ Q76 และพันธุ์พ่อ CP63-588
ทีศ่ นู ย์วจิ ยั พืชไร่สพุ รรณบุรี แล้วน�ำมาคัดเลือกครัง้ ที่ 1 และ 2 ในปี 2554-2556 ทีศ่ นู ย์วจิ ยั พืชไร่นครสวรรค์
น�ำเข้าประเมินผลผลิตและการไว้ตอ เพื่อคัดเลือกพันธุ์ที่มีศักยภาพการให้ผลผลิตน�้ำตาลสูง และเหมาะกับ
สภาพการปลูกในดินร่วน ร่วนเหนียว และดินเหนียว เขตน�้ำฝน ในขั้นตอนการเปรียบเทียบเบื้องต้น
ระหว่างปี 2556-2558 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ การเปรียบเทียบมาตรฐาน ในปี 2557-2559 ที่ศูนย์วิจัย
พืชไร่นครสวรรค์ ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย การเปรียบเทียบ
ในไร่เกษตรกร ระหว่างปี 2559-2563 ที่ไร่เกษตรกร จังหวัดนครสวรรค์ สุพรรณบุรี สุโขทัย กาญจนบุรี
นครราชสีมา และอุทัยธานี ในอ้อยปลูก อ้อยตอ 1 และอ้อยตอ 2 รวมจ�ำนวน 21 แปลง ศึกษาข้อมูล
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จ�ำเพาะของพันธุ์ ได้แก่ ปฏิกิริยาต่อโรคเหี่ยวเน่าแดงและแส้ด�ำ ในปี 2557-2558 ประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน และ
การใช้น�้ำ ปี 2562-2563 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ รวมทั้งประเมินการยอมรับพันธุ์ของเกษตรกร ในปี 2563-2564

ลักษณะประจ�ำพันธุ์

ทรงกอเป็นแบบตั้งตรง การติดของกาบใบกับล�ำต้นมีลักษณะหลวมปานกลาง ยอดอ้อยมีสีเขียว ปล้องมีลักษณะทรง
กระบอก การเรียงตัวของปล้องเป็นแบบซิกแซก และมีไขที่ปล้องปานกลาง ปล้องเมื่อต้องแสงมีสีม่วงเหลือบเขียว และเมื่อ
ไม่ตอ้ งแสงมีสเี หลืองเหลือบเขียว มีรอ่ งเหนือตา ไม่มรี อยแตกของปล้อง วงเจริญเมือ่ ต้องแสงมีสเี ขียวมีลกั ษณะเรียบเท่ากับปล้อง
จุดก�ำเนิดรากมีการเรียงตัวไม่เป็นระเบียบ และเมื่อไม่ต้องแสงมีสีเหลือง วงรากมีขนาดกว้างปานกลาง มีวงไข ตามีลักษณะนูน
กลม และไม่มีขน ยอดตามีต�ำแหน่งเท่ากับวงเจริญ ใบมีลักษณะชัน - ตรงและกว้างมาก ใบขนมีน้อย ลิ้นใบตรงกลางโป่งออก
ปลายเรียวแหลมทั้ง 2 ข้าง หูใบขอบด้านนอกเป็นสามเหลี่ยมขอบตรงมุมฉาก และขอบด้านในเป็นใบหอกสั้น คอใบเป็น
แบบสามเหลี่ยมชายธงและมีสีเขียวอมน�้ำตาล กาบใบไม่มีขน

ลักษณะเด่น
1. ความหวานสูง 15.77 ซีซเี อส สูงกว่าพันธุ์ LK92-11 และพันธุข์ อนแก่น 3 ร้อยละ 10 และ 7 ตามล�ำดับ
2. ให้ผลผลิตน�ำ้ ตาลเฉลีย่ 2.82 ตันซีซเี อสต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ LK92-11 ร้อยละ 18 และเท่ากับพันธุข์ อนแก่น 3
3. ให้ผลผลิตอ้อยเฉลีย่ 18.02 ตันต่อไร่ ไม่แตกต่างทางสถิตจิ ากพันธุ์ LK92-11 และพันธุข์ อนแก่น 3
4. ต้านทานโรคเหีย่ วเน่าแดงปานกลาง

พื้นที่แนะน�ำ
เหมาะส�ำหรับปลูกในพืน้ ทีป่ ลูกอ้อยทีเ่ ป็นดินร่วน ร่วนเหนียว และดินเหนียว เขตน�ำ้ ฝน ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท
สุพรรณบุรี และนครราชสีมา เป็นต้น

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ำกัด
ควรหลีกเลีย่ งการปลูกในพืน้ ทีท่ มี่ กี ารระบาดของโรคแส้ดำ� และควรมีการป้องกันก�ำจัดตามค�ำแนะน�ำของกรมวิชาการเกษตร

วันที่รับรอง
: 12 กรกฎาคม 2565 ประเภทพันธุ์รับรอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
		 กรมวิชาการเกษตร
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ถั่วเหลือง : กวก. เชียงใหม่ 7
ประวัติ
ถัว่ เหลืองพันธุ์ กวก.เชียงใหม่ 7 หรือ ถัว่ เหลืองสายพันธุ์ CM0701-24 ได้มาจากการผสมพันธุร์ ะหว่าง
พันธุ์พื้นเมือง TG68 ที่มีฝักดก และ พันธุ์ PK7386 ที่ให้ผลผลิตสูง เมื่อปี 2550 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
ท�ำการคัดเลือกลูกผสมสายพันธุ์ที่มีลักษณะท�ำงการเกษตรดี ให้ผลผลิตดี เข้าประเมินผลผลิตตามขั้นตอน
ของการปรับปรุงพันธุ์ ได้แก่ การเปรียบเทียบเบือ้ งต้น การเปรียบเทียบมาตรฐาน และการเปรียบเทียบในไร่
เกษตรกร โดยใช้พันธุ์มาตรฐานเชียงใหม่ 60 และ เชียงใหม่ 6 เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
และไร่เกษตรกรแหล่งปลูกถั่วเหลืองจนปี 2563
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ลักษณะประจ�ำพันธุ์

ต้นอ่อนมีสีเขียว การเจริญเติบโตเป็นแบบกึ่งทอดยอด ใบมีสีเขียว กลีบดอกมีสีม่วง ขนฝักแก่มีสีน�้ำตาล เปลือกเมล็ด
มีสีเหลืองและมีลักษณะกึ่งด้านกึ่งมัน ขั้วเมล็ดมีสีน�้ำตาล เมล็ดมีลักษณะค่อนข้างกลม อายุออกดอกหลังจากงอกในฤดูแล้ง
และ ฤดูฝน 42 และ 37 วัน ตามล�ำดับ อายุเก็บเกี่ยวหลังจากงอกในฤดูแล้งและฤดูฝน 92 และ 94 วัน ตามล�ำดับ มีความสูง
ประมาณ 46.1-67.3 เซนติเมตร จ�ำนวนฝักในฤดูแล้งและฤดูฝน 23.4 และ 36.4 ฝักต่อต้น ตามล�ำดับ จ�ำนวนเมล็ดในฤดูแล้ง
และฤดูฝน 2.34 และ 2.06 เมล็ดต่อฝัก ตามล�ำดับ น�้ำหนัก 100 เมล็ดในฤดูแล้งและฤดูฝน 14.14 และ 12.00 กรัม ตามล�ำดับ
ผลผลิตเฉลี่ยในฤดูแล้งและฤดูฝน 364 และ 238 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล�ำดับ

ลักษณะเด่น

ให้ผลผลิตสูงเฉลีย่ 304 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุเ์ ชียงใหม่ 60 และเชียงใหม่ 6 ร้อยละ 8 และ 11 ตามล�ำดับ

พื้นที่แนะน�ำ
พื้นที่ปลูกถั่วเหลืองในฤดูแล้งจังหวัดเชียงใหม่ แพร่ น่าน สุโขทัย ขอนแก่น และเลย และในฤดูฝนจังหวัดเชียงใหม่และ
แม่ฮ่องสอน

ข้อควรระวังหรือข้อจ�ำกัด
ควรเก็บเกี่ยวที่ระยะฝักเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน�้ำตาล หากเก็บเกี่ยวล่าช้าหรือทิ้งไว้ในแปลงนานเกินกว่าอายุเก็บเกี่ยวอาจ
ท�ำให้ฝักแตกและผลผลิตเสียหาย

วันที่รับรอง
: 12 กรกฎาคม 2565 ประเภทพันธุ์แนะน�ำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
		 กรมวิชาการเกษตร
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รายนามคณะผู้ด�ำเนินงานวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืช
ปี 2561
		
1.
2.
3.
4.
5.

อัญชัน : เทพรัตน์ไพลิน 63
คณะผู้ด�ำเนินงาน
นายจรัญ ดิษฐไชยวงศ์
นายเสงี่ยม แจ่มจ�ำรูญ
นางสุภาภรณ์ สาชาติ
นางสาวศรีสุดา โท้ทอง
นางสาวมัลลิกา รักษ์ธรรม

หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร
สถาบันวิจัยพืชสวน
สถาบันวิจัยพืชสวน
ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

ฝ้าย : ตากฟ้า 6
		 คณะผู้ด�ำเนินงาน
1. นางสาวปริญญา สีบุญเรือง
2. นางสาวอมรา ไตรศิริ
3. นางสาวศิวิไล ลาภบรรจบ
4. นางสาวศุภกาญจน์ ล้วนมณี
5. นายดาวรุ่ง คงเทียน
6. นายวรกานต์ ยอดชมภู
7. นางสมใจ โควสุรัตน์
8. นางสาวพรพรรณ สุทธิแย้ม
9. นางสาวเพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง
10. นายปรีชา แสงโสดา
11. นางสาววิภารัตน์ ด�ำริเข้มตระกูล
12. นางสาวจุฑามาศ ศรีส�ำราญ
13. นางสาวเปรมจิตต์ ใจหาญ
14. นางสาวพิกุล ซุนพุ่ม
15. นายนิมิตร วงศ์สุวรรณ

หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์		
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์		
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์		
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี
ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
ศูนย์วิจัยพืชไร่เพชรบูรณ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์
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ถั่วเขียวผิวด�ำ : ชัยนาท 4
		 คณะผู้ด�ำเนินงาน
1. นางอารดา มาสริ
2. นางสุมนา งามผ่องใส
3. นางสาวปวีณา ไชยวรรณ์
4. นางสาวเชาวนาถ พฤทธิเทพ
5. นางสาวจิราลักษณ์ ภูมิไธสง
6. นางสาวพัชราพร หนูวิสัย
7. นายชูชาติ บุญศักดิ์
8. นางสาวอัจฉรา จอมสง่าวงศ์
9. นางสาววิลัยรัตน์ แป้นแก้ว
10. นางสาวรวีวรรณ เชื้อกิตติศักดิ์
11. นางสาวเพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง
12. นางสาวนัฐภัทร ค�ำหล้า
13. นางสาวสุมนา จ�ำปา
14. นายอนุวัฒน์ จันทรสุวรรณ
15. นายฉลอง เกิดศรี
16. นางสาววรรษมน มงคล
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หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท		
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท		
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท		
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร
ศศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
ศศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิษณุโลก
สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
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ถั่วเขียวผิวด�ำ : ชัยนาท 6
		 คณะผู้ด�ำเนินงาน
1. นางอารดา มาสริ
2. นางสุมนา งามผ่องใส
3. นางสาวปวีณา ไชยวรรณ์
4. นางสาวเชาวนาถ พฤทธิเทพ
5. นางสาวจิราลักษณ์ ภูมิไธสง
6. นางสาวพัชราพร หนูวิสัย
7. นายชูชาติ บุญศักดิ์
8. นางสาวอัจฉรา จอมสง่าวงศ์
9. นางสาววิลัยรัตน์ แป้นแก้ว
10. นางสาวรวีวรรณ เชื้อกิตติศักดิ์
11. นางสาวเพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง
12. นางสาวนัฐภัทร ค�ำหล้า
13. นางสาวสุมนา จ�ำปา
14. นายอนุวัฒน์ จันทรสุวรรณ
15. นายฉลอง เกิดศรี
16. นางสาววรรษมน มงคล

หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิษณุโลก
สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท

พันธุ์รับรอง พันธุ์แนะน�ำ ปี 2561-2565

103

กรมวิชาการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปาล์มน�้ำมันลูกผสม : สุราษฎร์ธานี 9
		 คณะผู้ด�ำเนินงาน
1. นางสาวอรรัตน์ วงศ์ศรี
2. นายเกริกชัย ธนรักษ์
3. นางสาวเพ็ญศิริ จ�ำรัสฉาย
4. นายชุมพล เชาวนะ
5. นางสาววิชณีย์ ออมทรัพย์สิน
6. นางยิ่งนิยม ริยาพันธ์
7. นางสาวสุจิตรา พรหมเชื้อ
8. นางสาวสุวิมล กลศึก
9. นางสาวเตือนจิตร เพ็ชรรุณ
10. นางสาวจิราพรรณ สุขชิต
11. นางสาวจินดารัตน์ สิทธิพล
12. นางสาววรกร สิทธิพงษ์

104 พันธุ์รับรอง พันธุ์แนะน�ำ ปี 2561-2565

หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยปาล์มน�้ำมันสุราษฎร์ธานี
ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
ศูนย์วิจัยปาล์มน�้ำมันสุราษฎร์ธานี
ศูนย์วิจัยปาล์มน�้ำมันสุราษฎร์ธานี
ศูนย์วิจัยปาล์มน�้ำมันสุราษฎร์ธานี
ศูนย์วิจัยปาล์มน�้ำมันสุราษฎร์ธานี
ศูนย์วิจัยปาล์มน�้ำมันสุราษฎร์ธานี
ศูนย์วิจัยปาล์มน�้ำมันสุราษฎร์ธานี
ศูนย์วิจัยปาล์มน�้ำมันสุราษฎร์ธานี
ศูนย์วิจัยปาล์มน�้ำมันสุราษฎร์ธานี
ศูนย์วิจัยปาล์มน�้ำมันสุราษฎร์ธานี
ศูนย์วิจัยปาล์มน�้ำมันสุราษฎร์ธานี

กรมวิชาการเกษตร
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ปี 2562
ถั่วเขียว : ชัยนาท 3
		 คณะผู้ด�ำเนินงาน
1. นางสุมนา งามผ่องใส
2. นางสาวอัจฉรา จอมสง่าวงศ์
3. นางอารดา มาสริ
4. นางสาวจิราลักษณ์ ภูมิไธสง
5. นางสาวเชาวนาถ พฤทธิเทพ
6. นางสาววิลัยรัตน์ แป้นแก้ว
7. นางสาวปวีณา ไชยวรรณ์
8. นายชูชาติ บุญศักดิ์
9. นายสมศักดิ์ อิทธิพงษ์
10. นายอนุวัฒน์ จันทรสุวรรณ
11. นายอรรณพ กสิวิวัฒน์
12. นางสาวเพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง
13. นางสาวเบญจมาศ ค�ำสืบ
14. นางนรีลักษณ์ วรรณสาย
15. นางสาวนิภาภรณ์ พรรณรา
16. นางสาวสุมนา จ�ำปา

หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น
สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา
ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก
ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก
ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก
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มะพร้าวลูกผสมสามทาง : ชุมพร 1
		
		 คณะผู้ด�ำเนินงาน
1. นางสาวทิพยา ไกรทอง
2. นางสาวหยกทิพย์ สุดารีย์
3. นางปริญดา หรูนหีม
4. นางวิไลวรรณ ทวิชศรี
5. นายเสรี อยู่สถิตย์
6. นางสาวดารากร เผ่าชู
7. นายไพรัตน์ ช่วยเต็ม
8. นายบุญชนะ วงศ์ชนะ
9. นายเกริกชัย ธนรักษ์
10. นางสาวอรรัตน์ วงศ์ศรี
11. นางปิยนุช นาคะ
12. นางสาวพรพิมล อธิปัญญาคม
13. นายอานุภาพ ธีระกุล
14. นายจุลพันธ์ เพ็ชรพิรุณ
15. นายสมชาย วัฒนโยธิน
16. นายผานิต งานกรณาธิการ
17. นายด�ำรง พงษ์มานะวุฒิ
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หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
สถาบันวิจัยพืชสวน
ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
ศูนย์วิจัยปาล์มน�้ำมันสุราษฎร์ธานี
รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงพันธุ์พืชไร่
ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร
ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพืช
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ

กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มะพร้าวลูกผสมสามทาง : ชุมพร 2
		 คณะผู้ด�ำเนินงาน
1. นางสาวทิพยา ไกรทอง
2. นางสาวหยกทิพย์ สุดารีย์
3. นางปริญดา หรูนหีม
4. นางวิไลวรรณ ทวิชศรี
5. นายเสรี อยู่สถิตย์
6. นางสาวดารากร เผ่าชู
7. นายไพรัตน์ ช่วยเต็ม
8. นายบุญชนะ วงศ์ชนะ
9. นายเกริกชัย ธนรักษ์
10. นางสาวอรรัตน์ วงศ์ศรี
11. นางปิยนุช นาคะ
12. นางสาวพรพิมล อธิปัญญาคม
13. นายอานุภาพ ธีระกุล
14. นายจุลพันธ์ เพ็ชรพิรุณ
15. นายสมชาย วัฒนโยธิน
16. นายผานิต งานกรณาธิการ
17. นายด�ำรง พงษ์มานะวุฒิ

หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
สถาบันวิจัยพืชสวน
ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
ศูนย์วิจัยปาล์มน�้ำมันสุราษฎร์ธานี
รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงพันธุ์พืชไร่
ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร
ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพืช
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
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มันเทศ : สุโขทัย 1
คณะผู้ด�ำเนินงาน
1. นายรักชัย คุรุบรรเจิดจิต
2. นายไกรสิงห์ ชูดี
3. นางเพ็ญจันทร์ สุทธานุกูล
4. นายทัศนัย เพิ่มสัตย์
5. นางสาวอุทัยวรรณ ทรัพย์แก้ว
6. นางสาวรุ้งลาวัลย์ อินต๊ะวงค์
7. นายพิชาภพ เกตุทอง
8. นางพรรณผกา รัตนโกศล
9. นายณรงค์ แดงเปี่ยม
10. นายก�ำพล เมืองโคมพัส
11. นางพิศวาท บัวรา
12. นายนรินทร์ พูลเพิ่ม

หน่วยงาน
ข้าราชการบ�ำนาญ
ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย
ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย
ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย
ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย
ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ

มันเทศ : สุโขทัย 2
คณะผู้ด�ำเนินงาน
1. นายรักชัย คุรุบรรเจิดจิต
2. นายไกรสิงห์ ชูดี
3. นางเพ็ญจันทร์ สุทธานุกูล
4. นายทัศนัย เพิ่มสัตย์
5. นางสาวอุทัยวรรณ ทรัพย์แก้ว
6. นางสาวรุ้งลาวัลย์ อินต๊ะวงค์
7. นายพิชาภพ เกตุทอง
8. นางพรรณผกา รัตนโกศล
9. นายณรงค์ แดงเปี่ยม
10. นายก�ำพล เมืองโคมพัส
11. นางพิศวาท บัวรา
12. นายนรินทร์ พูลเพิ่ม
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หน่วยงาน
ข้าราชการบ�ำนาญ
ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย
ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย
ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย
ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย
ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ

กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปทุมมา : เชียงราย 1
คณะผู้ด�ำเนินงาน
1. นางสาวณิชกานต์ นเรวุฒิกุล
2. นางสาวสุปัน ไม้ดัดจันทร์
3. นางสุธามาศ ณ น่าน
4. นางศศิธร วรปิติรังสี
5. นายสนอง จรินทร
6. นางสาววิภาดา ทองทักษิณ

หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
ข้าราชการบ�ำนาญ

ปทุมมา : เชียงราย 2
คณะผู้ด�ำเนินงาน
1. นางสาวณิชกานต์ นเรวุฒิกุล
2. นางสาวสุปัน ไม้ดัดจันทร์
3. นางสุธามาศ ณ น่าน
4. นางสาวศิรากานต์ ขยันการ
5. นางศศิธร วรปิติรังสี
6. นายสนอง จรินทร
7. นางสาววิภาดา ทองทักษิณ
8. นางจงวัฒนา พุ่มหิรัญ
9. นายนิพัฒน์ สุขวิบูลย์

หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
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พริกขี้หนูเลย : ศรีสะเกษ 4
คณะผู้ด�ำเนินงาน
1. นางสาวเสาวนี เขตสกุล
2. นางจิรภา ออสติน
3. นายอุดม ค�ำชา
4. นางสาวศิริลักษณ์ สมนึก
5. นางศศิธร ประพรม
6. นางชูศรี ค�ำลี
7. นายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์

หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต
เกษียณอายุราชการ
สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ
เกษียณอายุราชการ
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ

พริกใหญ่ : พิจิตร 2
คณะผู้ด�ำเนินงาน
1. นางวิลาวัณย์ ใคร่ครวญ
2. นายณรงค์ แดงเปี่ยม
3. นางสาวดรุณี เพ็งฤกษ์
4. นางเพ็ญจันทร์ สุทธานุกูล
5. นายทัศนัย ถือสัตย์
6. นางสาวสุทธินี เจริญคิด
7. นางสาวพรทิพย์ แพงจันทร์
8. นายสมบัติ ตงเต๊า
9. นายนรินทร์ พูลเพิ่ม

110 พันธุ์รับรอง พันธุ์แนะน�ำ ปี 2561-2565

หน่วยงาน
สถาบันวิจัยพืชสวน
ข้าราชการบ�ำนาญ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร
ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย
ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่
ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3
สถาบันวิจัยพืชสวน
ข้าราชการบ�ำนาญ

กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม : นครสวรรค์ 4
		 คณะผู้ด�ำเนินงาน
1. นายสุริพัฒน์ ไทยเทศ
2. นายพิเชษฐ์ กรุดลอยมา
3. นางสาวอมรา ไตรศิริ
4. นายสมพงษ์ ทองช่วย
5. นางทัศนีย์ บุตรทอง
6. นางสาวศิวิไล ลาภบรรจบ
7. นายดาวรุ่ง คงเทียน
8. นายจ�ำนงค์ ชัญถาวร
9. นายชนันทวัฒน์ ศุภสุทธิรางกูล
10. นายวรกานต์ ยอดชมภู
11. นางสาวกัญจน์ชญา ตัดโส
12. นางกัลยา ภาพินธุ
13. นางสาวเพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง
14. นายสิทธิ์ แดงประดับ
15. นายอานนท์ มลิพันธุ์
16. นางอารีรัตน์ พระเพชร
17. นายสุรศักดิ์ วัฒนพันธุ์สอน
18. นายปรีชา แสงโสดา
19. นายพินิจ กัลยาศิลปิน
20. นางสาวรัชดา ปรัชเจริญวนิชย์
21. นางสายชล แสงแก้ว
22. นางสาวนิภาภรณ์ พรรณรา

หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
ศูนย์วิจัยพืชไร่เพชรบูรณ์
ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลพบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก
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ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม : นครสวรรค์ 5
		 คณะผู้ด�ำเนินงาน
1. นายสุริพัฒน์ ไทยเทศ
2. นายพิเชษฐ์ กรุดลอยมา
3. นายสมพงษ์ ทองช่วย
4. นางทัศนีย์ บุตรทอง
5. นางสาวศิวิไล ลาภบรรจบ
6. นายดาวรุ่ง คงเทียน
7. นายจ�ำนง ชัญถาวร
8. นายชนันทวัฒน์ ศุภสุทธิรางกูล
9. นางสาวสุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย
10. นายวรกานต์ ยอดชมภู
11. นางสาวศุภกาญจน์ ล้วนมณี
12. นางสาวกัญจน์ชญา ตัดโส
13. นางกัลยา ภาพินธุ
14. นางสาวเพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง
15. นายสิทธิ์ แดงประดับ
16. นายอานนท์ มลิพันธุ์
17. นางอารีรัตน์ พระเพชร
18. นายปรีชา แสงโสดา
19. นายพินิจ กัลยาศิลปิน
20. นางสายชล แสงแก้ว
21. นางสาวนิภาภรณ์ พรรณรา
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หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
ข้าราชการบ�ำนาญ
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
ศูนย์วิจัยพืชไร่เพชรบูรณ์
ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลพบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก

กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มันส�ำปะหลัง : ระยอง 15
		 คณะผู้ด�ำเนินงาน
1. นายจรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา
2. นายดนัย ศุภาหาร
3. นางอัจฉรา ลิ่มศิลา
4. นายศุภชัย สารกาณจน์
5. นายวัฒนะ วัฒนานนท์
6. นางอัมพร ยังโหมด
7. นายไชยยศ เพชระบูรณิน
8. นายอุดม จันทมณี
9. นางจิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข
10. นางสุวลักษณ์ อะมะวัลย์
11. นางประพิศ วองเทียม
12. นางวัลลีย์ อมรพล
13. นายเทอดศักดิ์ อนากาศ
14. นายภานุวัฒน์ มูลจันทะ
15. นางสาวศิริลักษณ์ ล้านแก้ว
16. นางสาวรุ่งระวี บุญทั่ง
17. นายกุลชาต นาคจันทึก
18. นายอานนท์ มลิพันธ์
19. นางสาวสุพรรณี เป็งค�ำ
20. นายสมศักดิ์ อิทธิพงษ์
21. นายวรยุทธ ศิริชุมพันธ์
22. นางวันทนา เลิศศิริวรกุล
23. นายชยันต์ ภักดีไทย
24. นางสาวปริญญา ศรีบุญเรือง
25 นางสาวศิวิไล ลาภบรรจบ
26 นางสาวทัศนีย์ บุตรทอง
27 นายดาวรุ่ง คงเทียน
28 นายจ�ำนง ชัญถาวร

หน่วยงาน
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ถึงแก่กรรม
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง
ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง
ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง
ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง
ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง
ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง
ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง
ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง
ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง
ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง
ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี
ถึงแก่กรรม
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		 คณะผู้ด�ำเนินงาน
29. นางสุมนา งามผ่องใส
30. นางสาวกัณทิมา ทองศรี
31. นายธ�ำรง เชื้อกิติศักดิ์
32. นางสาวจุไรรัตน์ หวังเป็น
33. นายยงศักดิ์ สุวรรณเสน
34. นางสาวศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ
35. นายบุญอุ้ม แคล้วโยธา
36. นายพินิจ กัลยาศิลปิน
37. นายสุชาติ ค�ำอ่อน
38. นางเสาวรี บ�ำรุง
39. นายอภิชาต เมืองซอง
40. นายปรีชา แสงโสดา
41. นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ
42. นางสาวบุญญาภา ศรีหาตา
43. นางสาวศุภกาญจน์ ล้วนมณี

หน่วยงาน
สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก
ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี
ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร
ข้าราชการบ�ำนาญ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา
ข้าราชการบ�ำนาญ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

ปทุมมา : เชียงราย 3
คณะผู้ด�ำเนินงาน
1. นางสาวณิชกานต์ นเรวุฒิกุล
2. นางสาวสุปัน ไม้ดัดจันทร์
3. นางสุธามาศ ณ น่าน
4. นางศศิธร วรปิติรังสี
5. นายสนอง จรินทร
6. นางสาววิภาดา ทองทักษิณ
7. นางจงวัฒนา พุ่มหิรัญ
8. นายนิพัฒน์ สุขวิบูลย์
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หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
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ปทุมมา : เชียงราย 4
คณะผู้ด�ำเนินงาน
1. นางสาวณิชกานต์ นเรวุฒิกุล
2. นางสาวสุปัน ไม้ดัดจันทร์
3. นางสุธามาศ ณ น่าน
4. นางสาวศิรากานต์ ขยันการ
5. นางศศิธร วรปิติรังสี
6. นายสนอง จรินทร
7. นางสาววิภาดา ทองทักษิณ
8. นางจงวัฒนา พุ่มหิรัญ
9. นายนิพัฒน์ สุขวิบูลย์

หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ

อ้อยคั้นน�้ำ : ศรีส�ำโรง 1
คณะผู้ด�ำเนินงาน
1. นายประชา ถ�้ำทอง
2. นางสาวรวีวรรณ เชื้อกิตติศักดิ์
3. นางสาวกนกทิพย์ เลิศประเสริฐรัตน์
4. นายเสรีวัฒน์ จัตตุพรพงษ์
5. นายชัยณรงค์ จันทร์แสนตอ
6. นายสมเพชร พรมเมืองดี
7. นางสาวนัฐภัทร์ ค�ำหล้า
8. นางสาวรัชดา ปรัชเจริญวนิชย์
9. นางสาวศิวิไล ลาภบรรจบ
10. นางสาวเพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง
11. นางสาววัลลิภา สุชาโต
12. นางอภิวันท์ วรินทร์
13. นางวัลลีย์ อมรพล
14. นายมานิตย์ สุขนิมิตร

หน่วยงาน
ข้าราชการบ�ำนาญ
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย
ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์
ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี
ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง
ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี
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คณะผู้ด�ำเนินงาน
15. นางสุภาพร สุขโต
16. นายธีรศักดิ์ บุญจันทร์
17. นางสมจิต มั่นคง
18. นางคนึง สินสนิท
19. นายวิโรจน์ ทับพิมล
20. นางกัลยา เนตรกัลยามิตร
21. นางทักษิณา ศันสยะวิชัย
22. นายพิเชษฐ์ กรุดลอยมา

หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ

ฝ้าย : ตากฟ้า 7
คณะผู้ด�ำเนินงาน
1. นายจินดา จันทร์อ่อน
2. นางสาวอมรา ไตรศิริ
3. นางสาวพรพรรณ สุทธิแย้ม
4. นางสาวปริญญา สีบุญเรือง
5. นางสาวศิวิไล ลาภบรรจบ
6. นายวรกานต์ ยอดชมภู
7. นางสมใจ โควสุรัตน์
8. นางสาวเพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง
9. นายปรีชา แสงโสดา
10. นายนิมิตร วงศ์สุวรรณ
11. นางสาวจุฑามาศ ศรีส�ำราญ
12. นางสาวพิกุล ซุนพุ่ม
13. นายดาวรุ่ง คงเทียน
14. นางสาวศุภกาญจน์ ล้วนมณี
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หน่วยงาน
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี
ศูนย์วิจัยพืชไร่เพชรบูรณ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม : ชัยนาท 2
		 คณะผู้ด�ำเนินงาน
1. นางสาววรรษมน มงคล
2. นางสาวจิราลักษณ์ ภูมิไธสง
3. นายฉลอง เกิดศรี
4. นางสาวเชาวนาถ พฤทธิเทพ
5. นางอารดา มาสริ
6. นางสาวปวีณา ไชยวรรณ์
7. นายชูชาติ บุญศักดิ์
8. นางสาวอัจฉรา จอมสง่าวงศ์
9. นางสาววิลัยรัตน์ แป้นแก้ว
10. นางสาวฟองเซ่น ยาง
11. นางสุมนา งามผ่องใส
12. นางนงลักษ์ ปั้นลาย
13. นางสาวกัลยา วิธี
14. นางสาวสุพรรณณี เป็งค�ำ
15. นางสาวโสพิศ ใจปาละ
16. นายศิวกร เกียรติมณีรัตน์
17. นายสมบูรณ์ วันดี
18. นายภาคภูมิ ถิ่นค�ำ
19. นางสาวพรอุมา เซ่งแซ่
20. นางสาวสายชล บุญรัศมี
21. นางสาวอ�ำไพ ประเสริฐสุข
22. นายอนุชา เหลาเคน
23. นางสาววิภารัตน์ ด�ำริเข้มตระกูล
24. นางสาวสุภาพร สุขโต
25 นายปรีชา กาเพ็ชร
26 นางอารีรัตน์ พระเพชร
27 นางสาวเอมอร เพชรทอง
28 นายธีรวุฒิ วงศ์วรัตน์

หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท
สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี
ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น
ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา
ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์
ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น

พันธุ์รับรอง พันธุ์แนะน�ำ ปี 2561-2565

117

กรมวิชาการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คณะผู้ด�ำเนินงาน
29. นายนฤเทพ เวชภิบาล
30. นายชูชาติ วัฒนวรรณ
31. นางสาวรังสิมา เก่งการพานิช
32. นายภัทระ ลูกรักษ์
33. นายกิตติภพ วายุภาพ
34. นายผุด จันทร์สุขโข

หน่วยงาน
กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
และแปรรูปผลิตผลเกษตร
กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
และแปรรูปผลิตผลเกษตร
กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
และแปรรูปผลิตผลเกษตร
กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
และแปรรูปผลิตผลเกษตร
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ

ถั่วลิสง : ขอนแก่น 9
คณะผู้ด�ำเนินงาน
1. นางสาวกมลวรรณ เรียบร้อย
2. นายวรยุทธ ศิริชุมพันธ์
3. นางเพียงเพ็ญ ศรวัต
4. นางสมจินตนา ทุมแสน
5. นางทักษิณา ศันสยะวิชัย
6. นางสาวศรีสุดา ทิพยรักษ์
7. นางจิดาภา แดงประดับ
8. นางสุวิมล ถนอมทรัพย์
9. นางสาวรวีวรรณ เชื้อกิตติศักดิ์
10. นางสาวกาญจนา กิระศักดิ์
11. นายภาคภูมิ ถิ่นค�ำ
12. นายชยันต์ ภักดีไทย
13. นางสาวมัทนา วานิชย์
14. นายทนุธรรม บุญฉิม
15. นายเนติรัฐ ชมสุวรรณ
16. นายสุเทพ เขาแก้ว
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หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น
ข้าราชการบ�ำนาญ กรมวิชาการเกษตร
ข้าราชการบ�ำนาญ กรมวิชาการเกษตร
ข้าราชการบ�ำนาญ กรมวิชาการเกษตร
ข้าราชการบ�ำนาญ กรมวิชาการเกษตร
ข้าราชการบ�ำนาญ กรมวิชาการเกษตร
ข้าราชการบ�ำนาญ กรมวิชาการเกษตร
ข้าราชการบ�ำนาญ กรมวิชาการเกษตร
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น
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คณะผู้ด�ำเนินงาน
17. นายสมสิทธิ์ จันทรักษ์
18. นายวุฒิพล จันทร์สระคู
19. นางสมใจ โควสุรัตน์
20. นางสาวบุญเหลือ ศรีมุงคุณ
21. นางสาวอรอนงค์ วรรณวงษ์
22. นางสาวลักขณา ร่มเย็น
23. นางจงรักษ์ พันธ์ไชยศรี
24. นางนภาพร ปัญญาชัย
25. นายอิสระ พุทธสิมมา
26. นายวสันต์ วรรณจักร
27. นายอมฤต วงษ์ศิริ
28. นางสาวสุทธินันท์ ประสาธน์สุวรรณ
29. นางสาวสุทธิดา บูชารัมย์
30. นางสาวอัญชลี ชาวนา
31. นางสาวศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ
32 นายทวีพงษ์ ณ น่าน

หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น
ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น
ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี
ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี
ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี
ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี
ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน

มันเทศ : พิจิตร 2
คณะผู้ด�ำเนินงาน
1. นายณรงค์ แดงเปี่ยม
2. นายวราพงษ์ ภิระบรรณ์
3. นางสาวมนัสชญา สายพนัส
4. นางสาวดรุณี เพ็งฤกษ์
5. นางสาววาสนา สุภาพรหม
6. นายจรัญ ดิษฐ์ไชยวงค์
7. นายพินิจ เขียวพุ่มพวง
8. นายเอกพล มนเดช

หน่วยงาน
ข้าราชการบ�ำนาญ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร
ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
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มะขามเปรี้ยว : ศรีสะเกษ 1
คณะผู้ด�ำเนินงาน
1. นายสมพงษ์ สุขเขตต์
2. นางสาวสุภาวดี สมภาค
3. นางสาวจันทนา โชคพาชื่น
4. นายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์
5. นางวิลาวัณย์ ใคร่ครวญ
6. นายชูศักดิ์ สัจจพงษ์

หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
สถาบันวิจัยพืชสวน
ข้าราชการบ�ำนาญ

มะม่วงหิมพานต์ : ศรีสะเกษ 3
คณะผู้ด�ำเนินงาน
1. นายสมพงษ์ สุขเขตต์
2. นายส�ำเริง ช่างประเสริฐ
3. นางสาวสุภาวดี สมภาค
4. นายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์
5. นางสุภัทรา เลิศวัฒนาเกียรติ
6. นายประเสริฐ อนุพันธ์
7. นายอุทัย นพคุณวงศ์
8. นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ

หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
สถาบันวิจัยพืชสวน
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ

พริกขี้หนูสวน : กาญจนบุรี 2
คณะผู้ด�ำเนินงาน
1. นางวิลาวัณย์ ใคร่ครวญ
2. นายรักชัย คุรุบรรเจิดจิต
3. นางสาวอ�ำไพ ประเสริฐสุข
4. นางสาวรุ่งทิพย์ งากุลชร
5. นางสาวทัศนีย์ ดวงแย้ม
6. นางสาวจิตอาภา จิจุบาล
7. นางสาวชญานุช ตรีพันธ์
8. นายสมบัติ ตงเต๊า
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หน่วยงาน
สถาบันวิจัยพืชสวน
ข้าราชการบ�ำนาญ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
ศูนย์วิจัยพืชสวนเพชรบูรณ์
ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง
สถาบันวิจัยพืชสวน
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มะเขือเทศสีดา : ศรีสะเกษ 2
คณะผู้ด�ำเนินงาน
1. นายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์
2. นางจิรภา ออสติน
3. นางสาวเสาวนี เขตสกุล
4. นางวิมล แก้วสีดา
5. นายปัญจพล สิริสุวรรณา
6. นางสาวรัชนี ศิริยาน
7. นางสาวสุดใจ ล้อเจริญ

หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ

ปัญจขันธ์ : เชียงราย 1
คณะผู้ด�ำเนินงาน
1. นางศศิธร วรปิติรังสี
2. นายสนอง จรินทร
3. นายบุญชนะ วงศ์ชนะ
4. นายวีระ วรปิติรังสี
5. นางสาวอรุณี ใจเถิง
6. นางวิมล แก้วสีดา
7. นางสาวทัศนีย์ ดวงแย้ม
8. นางสาววิชญา ศรีสุข
9. นางสาวจิตอาภา จิจุบาล
10. นางสาวประนอม ใจอ้าย
11. นางสาวยุภาพร พาพันธ์
12. นางสาวบุญปิยธิดา คล่องแคล่ว
13. นายจรัญ ดิษฐไชยวงศ์
14. นางลัดดาวัลย์ อินทร์สังข์
15. นางสาวศรีสุดา โท้ทอง
16. นายเกษมศักดิ์ ผลากร
17. นางสาวสุนิตรา คามีศักดิ์

หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
สถาบันวิจัยพืชสวน
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่
ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร
สถาบันวิจัยพืชสวน
สถาบันวิจัยพืชสวน
สถาบันวิจัยพืชสวน
สถาบันวิจัยพืชสวน
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คณะผู้ด�ำเนินงาน
18. นางวิลาวัณย์ ใคร่ครวญ
19. นายไกรศร ตาวงศ์
20. นางสาวแสงมณี ชิงดวง
21. นางพุฒนา รุ่งระวี

หน่วยงาน
สถาบันวิจัยพืชสวน
กองแผนงานและวิชาการ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ

ปัญจขันธ์ : เชียงราย 2
คณะผู้ด�ำเนินงาน
1. นางศศิธร วรปิติรังสี
2. นายสนอง จรินทร
3. นายบุญชนะ วงศ์ชนะ
4. นายวีระ วรปิติรังสี
5. นางสาวอรุณี ใจเถิง
6. นางวิมล แก้วสีดา
7. นางสาวทัศนีย์ ดวงแย้ม
8. นางสาววิชญา ศรีสุข
9. นางสาวจิตอาภา จิจุบาล
10. นางสาวประนอม ใจอ้าย
11. นางสาวยุภาพร พาพันธ์
12. นางสาวบุญปิยธิดา คล่องแคล่ว
13. นายจรัญ ดิษฐไชยวงศ์
14. นางลัดดาวัลย์ อินทร์สังข์
15. นางสาวศรีสุดา โท้ทอง
16. นายเกษมศักดิ์ ผลากร
17. นางสาวสุนิตรา คามีศักดิ์
18. นางวิลาวัณย์ ใคร่ครวญ
19. นายไกรศร ตาวงศ์
20. นางสาวแสงมณี ชิงดวง
21. นางพุฒนา รุ่งระวี
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หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
สถาบันวิจัยพืชสวน
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่
ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร
สถาบันวิจัยพืชสวน
สถาบันวิจัยพืชสวน
สถาบันวิจัยพืชสวน
สถาบันวิจัยพืชสวน
สถาบันวิจัยพืชสวน
กองแผนงานและวิชาการ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ

กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดาหลา : ยะลา 1
คณะผู้ด�ำเนินงาน
1. นางสาวนนทกร จันทร์แสง
2. นางสุภาภรณ์ สาชาติ
3. นางอภิรดี กอร์ปไพบูลย์
4. นางสาวชิดชนก ก่อเจดีย์
5. นายวัชรพล บ�ำเพ็ญอยู่
6. นางจงวัฒนา พุ่มหิรัญ
7. นายสุทธาชีพ ศุภเกสร
8. นางสาวนาตยา ด�ำอ�ำไพ

หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา
สถาบันวิจัยพืชสวน
ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี
ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ

ดาหลา : ยะลา 2
คณะผู้ด�ำเนินงาน
1. นางสาวนนทกร จันทร์แสง
2. นางสุภาภรณ์ สาชาติ
3. นางอภิรดี กอร์ปไพบูลย์
4. นางสาวชิดชนก ก่อเจดีย์
5. นายวัชรพล บ�ำเพ็ญอยู่
6. นางจงวัฒนา พุ่มหิรัญ
7. นายสุทธาชีพ ศุภเกสร
8. นางสาวนาตยา ด�ำอ�ำไพ

หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา
สถาบันวิจัยพืชสวน
ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี
ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
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ดาหลา : ยะลา 3
คณะผู้ด�ำเนินงาน
1. นางสาวนนทกร จันทร์แสง
2. นางสุภาภรณ์ สาชาติ
3. นางอภิรดี กอร์ปไพบูลย์
4. นางสาวชิดชนก ก่อเจดีย์
5. นายวัชรพล บ�ำเพ็ญอยู่
6. นางจงวัฒนา พุ่มหิรัญ
7. นายสุทธาชีพ ศุภเกสร
8. นางสาวนาตยา ด�ำอ�ำไพ

หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา
สถาบันวิจัยพืชสวน
ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี
ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ

ดาหลา : ยะลา 4
คณะผู้ด�ำเนินงาน
1. นางสาวนนทกร จันทร์แสง
2. นางสุภาภรณ์ สาชาติ
3. นางอภิรดี กอร์ปไพบูลย์
4. นางสาวชิดชนก ก่อเจดีย์
5. นายวัชรพล บ�ำเพ็ญอยู่
6. นางจงวัฒนา พุ่มหิรัญ
7. นายสุทธาชีพ ศุภเกสร
8. นางสาวนาตยา ด�ำอ�ำไพ

124 พันธุ์รับรอง พันธุ์แนะน�ำ ปี 2561-2565

หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา
สถาบันวิจัยพืชสวน
ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี
ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ

กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สับปะรด : เพชรบุรี 2
คณะผู้ด�ำเนินงาน
1. นางสาวมัลลิกา นวลแก้ว
2. นางวลัยภรณ์ ชัยฤทธิไชย
3. นายสมพร เหรียญรุ่งเรือง
4. นางสาวนรีรัตน์ ชูช่วย
5. นายสมเกียรติ นวลละออง
6. นายสมบัติ ตงเต๊า
7. นางสุภาพร ชุมพงษ์
8. นางชมภู จันที
9. นายสมบัติ บวรพรเมธี
10. นายยุทธ ทนโม๊ะ

หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
ข้าราชการบ�ำนาญ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
ข้าราชการบ�ำนาญ
ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2
ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง

มะละกอฮอลแลนด์ : ศรีสะเกษ
คณะผู้ด�ำเนินงาน
1. นายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์
2. นางสาวสุภาวดี สมภาค
3. นางนิตยา คงสวัสดิ์
4. นางปราณี เถาว์โท
5. นางชญานุช ตรีพันธุ์
6. นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี
7. ว่าที่ร้อยตรีชัยกฤต พรมมา
8. นางศิริลักษณ์ อินทวงศ์

หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่
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มะละกอ : ศรีสะเกษ 1
คณะผู้ด�ำเนินงาน
1. นางสาวรัชนี ศิริยาน
2. นายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์
3. นางสาวสุภาวดี สมภาค
4. นางสาวณัฐรดา โสพิลา
5. นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี
6. นายสุพัฒธนกิจ โพธิ์สว่าง
7. นายเพียงพนธ์ วานิช
8. นายอุดม ค�ำชา
9. นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ
10. นายอุทัย นพคุณวงศ์
11. นางวิไล ปราสาทศรี
12. นายประเสริฐ อนุพันธ์
13. นายสกล พรมพันธ์

หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ

กล้วยน�้ำว้า : สุโขทัย 1
คณะผู้ด�ำเนินงาน
1. นางเพ็ญจันทร์ สุทธานุกูล
2. นางสาวอุทัยวรรณ ทรัพย์แก้ว
3. นางสาวรุ้งลาวัลย์ อินต๊ะวงค์
4. นางสุภาภรณ์ สาชาติ
5. นางสุภัทรา เลิศวัฒนาเกียรติ
6. นายไกรสิงห์ ชูดี
7. นางสาธิดา โพธิ์น้อย
8. นายสุขุม ขวัญยืน
9. นางสาวอนงค์นาฏ พรหมทะสาร
10. นางเสาวคนธ์ วิลเลี่ยม
11. นายรักชัย คุรุบรรเจิดจิต
12. นางวลัยภรณ์ ชัยฤทธิไชย
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หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย
ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย
ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย
สถาบันวิจัยพืชสวน
สถาบันวิจัยพืชสวน
ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ

กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กล้วยเล็บมือนาง : ชุมพร 1
คณะผู้ด�ำเนินงาน
1. นายอุดมพร เสือมาก
2. นายบรรเจิด พูลศิลป์
3. นางสาวภาวินี คามวุฒิ
4. นายก้องกษิต สุวรรณวิหค
5. นางอาพร คงอิสโร
6. นายสมคิด ด�ำน้อย
7. นางสาวสุธีรา ถาวรรัตน์
8. นางจินตนาพร โคตรสมบัติ
9. นางจิตติลักษณ์ เหมะ
10. นายสุรกิตติ ศรีกุล
11. นายวิรัตน์ ธรรมบ�ำรุง
12. นางสาวสโรชา ถึงสุข

ปี 2564

หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่
ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7
ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7
ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7
ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7
ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์

งาแดง : อุบลราชธานี 3
คณะผู้ด�ำเนินงาน
1. นายธ�ำรง เชื้อกิตติศักดิ์
2. นางสมใจ โควสุรัตน์
3. นางจุไรรัตน์ หวังเป็น
4. นายสาคร รจนัย
5. นางสาวลักขณา ร่มเย็น
6. นางสาวประภาพร แพงดา
7. นางสาวอรอนงค์ วรรณวงษ์
8. นางสาวนัฐภัทร์ ค�ำหล้า
9. นางสาวเพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง
10. นางสาวศิริวรรณ อ�ำพันฉาย
11. นางสาวพเยาว์ พรหมพันธุ์ใจ
12. นายจ�ำลอง กกรัมย์

หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี
ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี
ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี
ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี
ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี
ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี
ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์
ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี
ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3
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ฝ้าย : ตากฟ้า 8
		 คณะผู้ด�ำเนินงาน
1. นางสาวปริญญา สีบุญเรือง
2. นางสาวอมรา ไตรศิริ
3. นางสาวศิวิไล ลาภบรรจบ
4. นางพยุดา จันทร์เกื้อ
5. นายวรกานต์ ยอดชมภู
6. นางสาวศุภกาญจน์ ล้วนมณี
7. นายดาวรุ่ง คงเทียน
8. นายปรีชา แสงโสดา
9. นางสมใจ โควสุรัตน์
10. นางสาวพรพรรณ สุทธิแย้ม
11. นางสาวจุฑามาศ ศรีส�ำราญ
12. นางสาวพิกุล ซุนพุ่ม
13. นายนิมิตร วงศ์สุวรรณ
14. นางสาวเพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง
15. นางสาวพรรณพิมล สุริยะพรหมชัย
16. นางสาวกัลยา เกาะกากลาง

128 พันธุ์รับรอง พันธุ์แนะน�ำ ปี 2561-2565

หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
ข้าราชการบ�ำนาญ
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี
ข้าราชการบ�ำนาญ
ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี
ข้าราชการบ�ำนาญ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรล�ำปาง

กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กาแฟอะราบิกา : เชียงราย 1
		 คณะผู้ด�ำเนินงาน
1. นางสุภัทรา เลิศวัฒนาเกียรติ
2. นายอาภรณ์ ธรรมเขต
3. นางสาวฉัตต์นภา ข่มอาวุธ
4. นางวิมล แก้วสีดา
5. นายยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี
6. นางสาวธารทิพย ภาสบุตร
7. นายนัด ไชยมงคล
8. นายโกเมศ สัตยาวุธ
9. นางสาวศิริภรณ์ จรินทร
10. นางสาวบุญปิยธิดา คล่องแคล่ว
11. นางสาวศิริพร วรกุลด�ำรงชัย
12. นายพิจิตร ศรีปินตา
13. นางสาวจงรัก อิ่มใจ
14. นายบุญชนะ วงศ์ชนะ
15. นายชาญณรงค์ จันแสนตอ
16. นายศรุต สุทธิอารมณ์
17. นายชูชาติ วัฒนวรรณ
18. นายเกษม ทองขาว
19. นายประสงค์ มั่นสลุง
20. นายบัณฑิต จันทร์งาม
21. นายอุทัย นพคุณวงค์
22. นางวิสุทธิดา ศรีดวงโชติ
23. นายไกรศร ตาวงศ์

หน่วยงาน
สถาบันวิจัยพืชสวน
ข้าราชการเกษียณ
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
ส�ำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
ส�ำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย
กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
และแปรรูปผลิตผลเกษตร
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1
ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่
ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัยและพัฒนาอารักขาพืช
ผู้อ�ำนวยการกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
และแปรรูปผลิตผลเกษตร
ข้าราชการเกษียณ
ข้าราชการเกษียณ
ข้าราชการเกษียณ
ข้าราชการเกษียณ
กองแผนงานและวิชาการ
กองแผนงานและวิชาการ
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กาแฟอะราบิกา : เชียงราย 2
		 คณะผู้ด�ำเนินงาน
1. นางสุภัทรา เลิศวัฒนาเกียรติ
2. นายอาภรณ์ ธรรมเขต
3. นางสาวฉัตต์นภา ข่มอาวุธ
4. นางวิมล แก้วสีดา
5. นายยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี
6. นางสาวธารทิพย ภาสบุตร
7. นายนัด ไชยมงคล
8. นายโกเมศ สัตยาวุธ
9. นางสาวศิริภรณ์ จรินทร
10. นางสาวบุญยธิดา คล่องแคล่ว
11. นางสาวศิริพร วรกุลด�ำรงชัย
12. นายพิจิตร ศรีปินตา
13. นางสาวจงรัก อิ่มใจ
14. นายบุญชนะ วงศ์ชนะ
15. นายชาญณรงค์ จันแสนตอ
16. นายศรุต สุทธิอารมณ์
17. นายชูชาติ วัฒนวรรณ
18. นายเกษม ทองขาว
19. นายประสงค์ มั่นสลุง
20. นายบัณฑิต จันทร์งาม
21. นายอุทัย นพคุณวงค์
22. นางวิสุทธิดา ศรีตวงโชติ
23. นายไกรศร ตาวงศ์
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หน่วยงาน
สถาบันวิจัยพืชสวน
ข้าราชการเกษียณ
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
ส�ำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
ส�ำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย
กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
และแปรรูปผลิตผลเกษตร
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1
ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่
ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัยและพัฒนาอารักขาพืช
ผู้อ�ำนวยการกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
และแปรรูปผลิตผลเกษตร
ข้าราชการเกษียณ
ข้าราชการเกษียณ
ข้าราชการเกษียณ
ข้าราชการเกษียณ
กองแผนงานและวิชาการ
กองแผนงานและวิชาการ
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ปี 2565
อ้อยคั้นน�้ำ : กวก. สุพรรณบุรี 1
		 คณะผู้ด�ำเนินงาน
1. นางวาสนา วันดี
2. นางสาวรวีวรรณ เชื้อกิตติศักดิ์
3. นางสาวอัมราวรรณ ทิพยวัฒน์
4. นางสุคนธ์ วงศ์ชนะ
5. นายอนุชา เหลาเคน
6. นายสุวัฒน์ พูลพาน
7. นางสาวอุไรวรรณ พงษ์พยัคเลิศ
8. นายสมบูรณ์ วันดี
9. นายอนุวัฒน์ จันทรสุวรรณ
10. นางสาววัลลิภา สุชาโต
11. นางสาวปิยธิดา อินทร์สุข
12. นายอุดมศักดิ์ ดวนมีสุข
13. นางสาวอัจฉราภรณ์ วงศ์สุขศรี
14. นางสาวสุมาลี โพธิ์ทอง
15. นางสาวช่ออ้อย กาฬภักดี
16. นายณรงค์ ย้อนใจทัน
17. นางสาวกนกวรรณ ฟักอ่อน
18. นางสุจิตรา พิกุลทอง
19. นางสาวดารารัตน์ มณีจันทร์
20. นางวันทนา ตั้งเปรมศรี
21. นางสาวสุนี ศรีสิงห์
22. นางวิภาวรรณ กิตติวัชระเจริญ

หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม
ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี
ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี
ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี
ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี
ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี
ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี
ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี
ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี
ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี
ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี
ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี
ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี
ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี
ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ
ข้าราชการบ�ำนาญ กรมวิชาการเกษตร
ข้าราชการบ�ำนาญ กรมวิชาการเกษตร
ข้าราชการบ�ำนาญ กรมวิชาการเกษตร
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อ้อย: กวก. นครสวรรค์ 1
คณะผู้ด�ำเนินงาน
1. นางสาวนัฐภัทร์ ค�ำหล้า
2. นางสาวศิวิไล ลาภบรรจบ
3. นางสาวการิตา จงเจือกลาง
4. นายสามัคคี จงฐิตินนท์
5. นางสาวรวีวรรณ เชื้อกิตติศักดิ์
6. นางสาววัลลิภา สุชาโต
7. นางสาวปิยธิดา อินทร์สุข
8. นางสาวรัชดา ปรัชเจริญวนิชย์
9. นางทิพย์ดรุณี สิทธินาม
10. นายอุดมศักดิ์ ดวนมีสุข
11. นายปรีชา กาเพ็ชร
12. นางสุภาพร สุขโต
13. นายเสรีวัฒน์ จัตตุพรพงษ์
14. นายประชา ถ�้ำทอง

หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น
ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี
ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี
ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี
ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี
ข้าราชการบ�ำนาญ กรมวิชาการเกษตร
ข้าราชการบ�ำนาญ กรมวิชาการเกษตร

ถั่วเหลือง : กวก. เชียงใหม่ 7
คณะผู้ด�ำเนินงาน
1. นางสาวอ้อยทิน ผลพานิช
2. นางสาวรัชนี โสภา
3. นายศิริพงษ์ เตจ๊ะ
4. นางสุภรัตน์ บ�ำรุงศรี
5. นางสาวณัฐญา ไชยมณี
6. นายพรศักดิ์ ดวงพุดตาน
7. นายสุทัด ปินตาเสน
8. นางสาวรวีวรรณ เชื้อกิตติศักดิ์
9. นายศุภชัย อติชาติ
10. นายสุรศักดิ์ วัฒนพันธุ์สอน
11. นางสาววิภารัตน์ ด�ำริเข้มตระกูล
12. นายสุริยนต์ ดีดเหล็ก
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หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน

กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดัชนีรายชื่อพืช
ก
กล้วยน�้ำว้าสุโขทัย 1
กล้วยเล็บมือนางชุมพร 1
กาแฟอะราบิกาเชียงราย 1
กาแฟอะราบิกาเชียงราย 2

ป
75
77
83
85

ข
ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมชัยนาท 2
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมนครสวรรค์ 4
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมนครสวรรค์ 5

43
29
31

ง
งาแดงอุบลราชธานี 3

79

ด
ดาหลายะลา 1
ดาหลายะลา 2
ดาหลายะลา 3
ดาหลายะลา 4

61
63
65
67

ปทุมมาเชียงราย 1
ปทุมมาเชียงราย 2
ปทุมมาเชียงราย 3
ปทุมมาเชียงราย 4
ปัญจขันธ์เชียงราย 1
ปัญจขันธ์เชียงราย 2
ปาล์มน�้ำมันลูกผสสุราษฎร์ธานี 9

21
23
35
37
57
59
9

ฝ
ฝ้ายตากฟ้า 6
ฝ้ายตากฟ้า 7
ฝ้ายตากฟ้า 8

3
41
81

พ
พริกขี้หนูเลยศรีสะเกษ 4
พริกขี้หนูสวนกาญจนบุรี 2
พริกใหญ่พิจิตร 2

25
53
27

ถ
ถั่วเขียวชัยนาท 3
ถั่วเขียวผิวด�ำชัยนาท 4
ถั่วเขียวผิวด�ำชัยนาท 6
ถั่วลิสงขอนแก่น 9
ถั่วเหลือง กวก. เชียงใหม่ 7

11
5
7
45
91
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ดัชนีรายชื่อพืช (ต่อ)
ม
มะขามเปรี้ยวศรีสะเกษ 1
มะเขือเทศสีดาศรีสะเกษ 2
มะพร้าวลูกผสมสามทางชุมพร 1
มะพร้าวลูกผสมสามทางชุมพร 2
มะม่วงหิมพานต์ศรีสะเกษ 3
มะละกอศรีสะเกษ 1
มะละกอฮอลแลนด์ศรีสะเกษ
มันเทศพิจิตร 2
มันเทศสุโขทัย 1
มันเทศสุโขทัย 2
มันส�ำปะหลังระยอง 15

49
55
13
15
51
73
71
47
17
19
33

ส
สับปะรดเพชรบุรี 2

69

อ
อ้อยคั้นน�้ำศรีส�ำโรง 1
อ้อยคั้นน�้ำ กวก. สุพรรณบุรี 1
อ้อย กวก. นครสวรรค์ 1
อัญชันเทพรัตน์ไพลิน 63

134 พันธุ์รับรอง พันธุ์แนะน�ำ ปี 2561-2565

39
87
89
1

กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บทสรุป

การรับรองพันธุ์พืชกรมวิชาการเกษตรตั้งแต่ปี 2519-2565
กรมวิชาการเกษตรได้รบั รองพันธุพ์ ชื เป็นพันธุร์ บั รอง พันธุแ์ นะน�ำ ตามขัน้ ตอนระบบการรับรองพันธุข์ องกรมวิชาการเกษตร
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 -2565 รวมพันธุ์พืชทั้งสิ้น 360 พันธุ์ แบ่งเป็นพืชไร่ 149 พันธุ์ พืชสวน 109 พันธุ์ ยางพารา 12 พันธุ์
หม่อน-ไหม 19 พันธุ์ และข้าวและธัญพืชเมืองหนาว 71 พันธุ์ ดังนี้
ประเภทพันธุ์

พืชไร่

พืชสวน

ยางพารา

หม่อน-ไหม

ข้าวและ
ธัญพืชเมืองหนาว

รวม

พันธุ์รับรอง

112

21

2

11

56

202

พันธุ์แนะน�ำ

37

88

10

8

15

158

รวมทั้งสิ้น

149

109

12

19

71

360
(ข้อมูล ณ สิงหาคม 2565)

ค�ำนิยาม*
พันธุ์รับรอง หมายถึง พันธุ์พืช พันธุ์เห็ด พันธุ์ผึ้ง พันธุ์ไรโซเบียม และจุลินทรีย์อื่นที่ผ่านการพัฒนาหรือปรับปรุงพันธุ์หรือ
ทดสอบตามขัน้ ตอนทางวิชาการมีขอ้ มูลทางวิชาการสนับสนุนลักษณะเด่นชัดเจน ทัง้ ด้านผลผลิตและคุณภาพเหมาะกับการน�ำไป
ใช้ประโยชน์และผ่านการพิจารณา เพื่อเห็นชอบจากกรมวิชาการเกษตรให้การรับรองเป็นพันธุ์รับรอง
พันธุ์แนะน�ำ หมายถึง พันธุ์พืช พันธุ์เห็ด พันธุ์ผึ้ง พันธุ์ไรโซเบียม และจุลินทรีย์อื่น ที่เป็นพันธุ์พืชพื้นเมือง หรือพันธุ์ที่น�ำมา
จากแหล่งอืน่ มีการใช้กนั ทัว่ ไป รวมทัง้ พันธุท์ มี่ กี ารพัฒนาหรือปรับปรุงพันธุต์ ามขัน้ ตอนทางวิชาการ มีขอ้ มูลสนับสนุนพอสมควรมี
ลักษณะดีทเี่ หมาะสมกับการน�ำไปใช้ประโยชน์และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากกรมวิชาการเกษตรให้การรับรองเป็นพันธุแ์ นะน�ำ

(* ที่มา : ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาพันธุ์รับรอง พันธุ์แนะน�ำ พ.ศ. 2560
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 28 มิถุนายน 2560)
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การผลิตพืชพันธุ์ดีสู่กลุ่มเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 กรมวิชาการเกษตร
ปี 2561-2565 กรมวิชาการเกษตร ผลิตพืชพันธุด์ ใี นชัน้ พันธุค์ ดั พันธุห์ ลัก พันธุข์ ยาย และพันธุจ์ ำ� หน่าย เพือ่ ให้เกษตรกร
ได้เข้าถึงแหล่ง พันธุ์ดี ตรงตามมาตรฐานพันธุ์ เพื่อการผลิตพืชปลอดภัย มากกว่า 50 ชนิด และกระจายไปสู่กลุ่มเป้าหมายแล้ว
ร้อยละ 83.34 (คิดเป็นพื้นที่ 270,113.50 ไร่) ร้อยละ 78.56 (คิดเป็นพื้นที่ 273,699.68 ไร่) ร้อยละ 86.57 (คิดเป็นพื้นที่
124,859 ไร่) ร้อยละ 86.00 (คิดเป็นพื้นที่ 252,156 ไร่) ของผลผลิตที่ผลิตได้ในแต่ละปี ตามล�ำดับ
และในปี 2565 ณ กรกฎาคม 2565 ได้มีการจ�ำหน่าย จ่ายแจก พันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตไปสู่กลุ่มเป้าหมายแล้ว
ร้อยละ 73.65 ของผลผลิตที่ผลิตได้ ซึ่งสามารถสนับสนุนพื้นที่ปลูกได้ ประมาณ 116,908 ไร่
กลุ่มพันธุ์พืช/ปัจจัยการผลิต
1) เมล็ดพันธุ์ : ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่ว
ลิสง ถั่วหรั่ง ถั่วพุ่ม ข้าวโพด ข้างฟ่าง
ทานตะวัน ฝ้าย งา
2) ท่อนพันธุ์ : อ้อย มันส�ำปะหลัง

หน่วยนับ
ตัน

เกษตรกรรายย่อย
กลุ่มเกษตรกร
สหกรณ์การเกษตร
วิสาหกิจชุมชน
หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาคเอกชน

2565

1,084.22

712.91

2561
พืชไร่ 12 ชนิด
1,411.47 1,326.26

1,514.73

ท่อน 20,515,185 21,700,749 21,713,203 10,498,440 13,400,915
พืชสวน 24 ชนิด
ตัน 1,189,109 1,423,241 835,880 1,163,207 625,604

1) ต้นพันธุ์ : ไม้ผล ไม้เมืองหนาว พืช
อุตสาหกรรม พืชผัก พืชสมุนไพร ไม้ดอก
2) เมล็ดพันธุ์ : กลุ่มพืชผัก
กิโลกรัม
3) เมล็ดงอก ปาล์มน�้ำมัน
เมล็ด
4) ผลพันธุ์ มะพร้าว
ผล
5) หน่อพันธุ์ สับปะรด กล้วย
หน่อ
6) หัวพันธุ์ มันฝรั่ง ปทุมมา ดาหลา
หัว
7) ยอดพันธุ์ ไม้ดอก พืชอุตสาหกรรม
ยอด
กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์

ปริมาณที่กระจายสู่เกษตรกร
2562
2563
2564

2,478.40
788,848
264,138
325,717
519,850
199,300
2561
17,221
588
12
4
265
68

2,320.23
585,135
244,210
393,595
318,724
77,180

982
300,000
10,039
129,294
385,576
166,620

2,068.21
538,075
106,100
171,613
490,297
175,550

การกระจายไปสู่กลุ่มเป้าหมาย (ราย)
2562
2563
2564
14,247 11,325 14,250
802
752
789
18
14
19
7
7
1
316
309
166
155
92
82

1,989.40
234,704
16,230
116,980
92,746
179,725
2565
12,235
255
9
1
85
67

แหล่งข้อมูล : Data based for plant production กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ
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คณะผู้จัดท�ำ
ที่ปรึกษา
นายระพีภัทร์
นางสาวอิงอร
นายสมบัติ
นายภัสชญภณ
นางประพิศ

จันทรศรีวงศ์
ปัญญากิจ
ตงเต๊า
หมื่นแจ้ง
วองเทียม

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
ผู้อ�ำนวยการกองแผนงานและวิชาการ

ข้อมูล
คณะนักวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืช ปี 2561-2565

ประสานงาน รวบรวม และเรียบเรียง
นางสาววิยวรรณ
นางสรวงสรรค์
นางสาวเบญจพร
นางสาวศิริพร
นางประทุม
นายปรัตถกร
นางสาวปฏิมา
นางสาวสรารี

บุญทัน
ทาเวียง
ช�ำนาญ
พุกหน้า
เศวตชัย
นันตาดี
ประภาสะวัต
วีระวงศ์

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มระบบวิจัย
กลุ่มระบบวิจัย
กลุ่มระบบวิจัย
กลุ่มระบบวิจัย
กลุ่มระบบวิจัย
กลุ่มระบบวิจัย
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
กลุ่มติดตามและประเมินผล

กองแผนงานและวิชาการ
กองแผนงานและวิชาการ
กองแผนงานและวิชาการ
กองแผนงานและวิชาการ
กองแผนงานและวิชาการ
กองแผนงานและวิชาการ
กองแผนงานและวิชาการ
กองแผนงานและวิชาการ
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