
ขอมูลพันธุพืช 
ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ. มหาสารคาม (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 

ประเภทพันธุพืช 
  แมพันธุพืช 
  พันธุลูกผสม 
  พันธุพืชทั่วไป 
  พันธุพืชทองถ่ิน 
ชื่อพันธุพชื  สบูดํา        ชื่อวิทยาศาสตร     Jatropha  Curcasl 
ประวัต ิ
พันธุ      กําแพงแสน,สตูล 
ไดมาจากการผสมพันธุระหวาง     - 
สถานที่ผลิตหรือแหลงท่ีไดรับพันธุ      โปรตุเกส 
ป พ.ศ ท่ีไดรับพันธุ     300 ปกอน    ป พ.ศ ท่ีปลูก           -          ป พ.ศ ท่ีขยายพนัธุ          - 
อ่ืนๆ           - 
ลักษณะประจําพันธุ 
ลักษณะพฤกษศาสตร        สบูดําเปนไมยืนตน สูงประมาณ 2-7  เมตร มีอายุไมนอยกวา 20 ป ลําตนมีสีเทา-น้ําตาล ใบ
เดี่ยว ขอบใบเรียบ หรือหยักเวา 3-5  หยกั  ดอกมีชอดอกแบบ Paniel   ผลออนมีสีเขียว เมื่อแกมีสีเหลืองคลายลูกจันท 1 
ผล จะมีเมล็ด 1-3 เมล็ด 
ลักษณะเดน 
ใหผลผลิตเฉล่ีย    300  กก      ตอหนวย    ไร 
น้ําหนักเฉล่ีย            -             ตอหนวย - 
ฤดูเก็บเกี่ยว   ปลายฤดูหนาว     อายุการเก็บเกี่ยว      8-12  เดือน 
การนําไปใชประโยชน      เมล็ดสามารถนําไปหีบน้ํามนัเชื้อเพลิง เพื่อใชสําหรับเครื่องยนต ดเีซล ในการเกษตรได 
พื้นท่ีปลูก 
ปลูกในสภาพดิน      ทุกสภาพดิน 
ปลูกในสภาพพื้นท่ี    เลือกพื้นที่ ที่มีการระบายน้าํดี ไมเปนที่ลุมน้ําทวมขัง เปนที่โลงแจง 
อ่ืนๆ             - 
พื้นท่ีแนะนํา 
เหมาะสําหรับปลูกในสภาพดิน     ดินรวนปนทราย 
เหมาะสําหรับปลูกในสภาพพื้นท่ี   ที่ดอน น้ําไมทวมขัง 
คา Ph ท่ีเหมาะสม  4.5-5.5 
อ่ืนๆ           - 
ขอควรระวังหรือคําแนะนํา 
หามนําสบูดํามารับประทาน เนื่องจากจะทําใหเกิดอาการทองเดิน เหมอืนสลอด หากรับประทานปริมาณมาก อาจทําให
เกิดอันตรายได 



ขอมูลพันธุพืช 
ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ. มหาสารคาม (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 

ประเภทพันธุพืช 
  แมพันธุพืช 
  พันธุลูกผสม 
  พันธุพืชทั่วไป 
  พันธุพืชทองถ่ิน 
ชื่อพันธุพชื  ยูคาลิปตัส        ชื่อวิทยาศาสตร     Eucalyptus camaldulensis Dehn 
ประวัต ิ
พันธุ      K7, T5, K51 
ไดมาจากการผสมพันธุระหวาง     - 
สถานที่ผลิตหรือแหลงท่ีไดรับพันธุ     ออสเตเรีย  เกาะแทสเมเนีย 
ป พ.ศ ท่ีไดรับพันธุ       -        ป พ.ศ ท่ีปลูก       2444       ป พ.ศ ท่ีขยายพันธุ       ที่พระที่นั่งวิมานเมฆ สมัย ร.5 
อ่ืนๆ           - 
ลักษณะประจําพันธุ 
ลักษณะพฤกษศาสตร        เปนไมยนืตน ใบยาวรี  คอนขางหนา 
ลักษณะเดน 
ใหผลผลิตเฉล่ีย        -             ตอหนวย    - 
น้ําหนักเฉล่ีย            -             ตอหนวย    - 
ฤดูเก็บเกี่ยว          ทุกฤดู         อายุการเก็บเกี่ยว      3  ปขึ้นไป 
การนําไปใชประโยชน      ในดานอุตสาหกรรม  การเกษตร  ครัวเรือน 
พื้นท่ีปลูก 
ปลูกในสภาพดิน      ทุกสภาพดิน 
ปลูกในสภาพพื้นท่ี    มีปริมาณน้ําฝนนอยกวา 650 มม./ป 
อ่ืนๆ             - 
พื้นท่ีแนะนํา 
เหมาะสําหรับปลูกในสภาพดิน     ดินรวนปนทราย 
เหมาะสําหรับปลูกในสภาพพื้นท่ี   ทุกพื้นที่ แตจะไมทนทานสภาพพืน้ที่หินปูนสูง 
คา Ph ท่ีเหมาะสม  - 
อ่ืนๆ           - 
ขอควรระวังหรือคําแนะนํา     - 
 
 
 
 



ขอมูลพันธุพืช 
ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ. มหาสารคาม (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 

ประเภทพันธุพืช 
  แมพันธุพืช 
  พันธุลูกผสม 
  พันธุพืชทั่วไป 
  พันธุพืชทองถ่ิน 
ชื่อพันธุพชื     ออย        ชื่อวิทยาศาสตร     Saecharum  Officinarums L 
ประวัต ิ
พันธุ      ขอนแกน 3 
ไดมาจากการผสมพันธุระหวาง     ออยโคลน 85-2-352 (แม) x เค 84-200 (พอ) 
สถานที่ผลิตหรือแหลงท่ีไดรับพันธุ     ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน 
ป พ.ศ ท่ีไดรับพันธุ      2550       ป พ.ศ ท่ีปลูก       2550      ป พ.ศ ท่ีขยายพันธุ       2551 
อ่ืนๆ           กระจายพันธุสูเกษตรกรในป 2552 
ลักษณะประจําพันธุ 
ลักษณะพฤกษศาสตร        ทรงกอตั้งตรง ลําขนาดปานกลาง แตกกอปานกลาง (49ลํา/กอ) ปลองทรงกระบอก สีเหลือง 
อมเขียว และเปลี่ยนเปนสีสมแดงเมื่อโดนแสง การเรียงตัวของปลองเปนแบบซิกแซก ตามีลักษณะกลมรี หูใบดานนอก
รูปใบหอกสั้น หูใบดานในรปูใบหอกยาว คอใบสีเขียวน้าํตาลรูปชายธง ปลายใบโคง กาบใบอา ลอกงาย สีเขียว ไมมีขน 
ลักษณะเดน 
ใหผลผลิตเฉล่ีย        21.7  ตัน             ตอหนวย    ไร 
น้ําหนักเฉล่ีย            1.85 กก.             ตอหนวย    ลํา 
ฤดูเก็บเกี่ยว          ธันวาคม- เมษายน         อายุการเก็บเกี่ยว      12 เดือน 
การนําไปใชประโยชน      ในดานอุตสาหกรรมน้ําตาลทราย , อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
พื้นท่ีปลูก 
ปลูกในสภาพดิน      ดินรวนปนทราย 
ปลูกในสภาพพื้นท่ี    ปลูกไดทั่วไปในเขตปลูกออยในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
อ่ืนๆ             - 
พื้นท่ีแนะนํา 
เหมาะสําหรับปลูกในสภาพดิน     ดินรวนปนทราย 
เหมาะสําหรับปลูกในสภาพพื้นท่ี   เปนที่ราบหรือที่ดอน น้ําไมทวมขัง และระบายน้ําดี  
คา Ph ท่ีเหมาะสม  ระหวาง 5.5-7.5 
อ่ืนๆ     ในการปลูกออยควรมีการเตรียมดนิกอน  กําจัดวชัพืชและปรับปรุงโครงสรางของดินใหเหมาะสมกับการปลูก
ออย และควรบํารุงดินในแปลงปลูกอยางสม่ําเสมอ 
ขอควรระวังหรือคําแนะนํา    ควรใชทอนพนัธุออยจากแหลงพันธุที่เชือ่ถือไดวาไมมโีรคระบาดและเปนพนัธุที่ใหผล
ผลิตสูง 



 

ขอมูลพันธุพืช 
ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ. มหาสารคาม (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 

ประเภทพันธุพืช 
  แมพันธุพืช 
  พันธุลูกผสม 
  พันธุพืชทั่วไป 
  พันธุพืชทองถ่ิน 
ชื่อพันธุพชื  มันสําปะหลัง        ชื่อวิทยาศาสตร     Manihot eseulenta(L) Crantz 
ประวัต ิ
พันธุ      หวยบง 60 
ไดมาจากการผสมพันธุระหวาง     ระยอง 5 (แม) x เกษตรศาสตร 50 (พอ) 
สถานที่ผลิตหรือแหลงท่ีไดรับพันธุ     มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย 
ป พ.ศ ท่ีไดรับพันธุ       2547        ป พ.ศ ท่ีปลูก       2547       ป พ.ศ ท่ีขยายพันธุ       2548 
อ่ืนๆ           สนับสนุนพันธุใหเกษตรกรตัง้แตป 2549-ปจจุบัน 
ลักษณะประจําพันธุ 
ลักษณะพฤกษศาสตร        ลําตนสูง 180-250  ซม. ยอดสีมวงออน และไมมีขนออน ตนใบเขยีวอมมวง ลําตนสีเขยีวเงนิ  
สีเนื้อหัวมีสีขาว 
ลักษณะเดน 
ใหผลผลิตเฉล่ีย        5.7 ตัน             ตอหนวย    ไร 
น้ําหนักเฉล่ีย            3.56  กก.          ตอหนวย    หัวสด 
ฤดูเก็บเกี่ยว         ตุลาคม- เมษายน         อายุการเก็บเกี่ยว      10-12 เดือน 
การนําไปใชประโยชน      ในดานอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง 
พื้นท่ีปลูก 
ปลูกในสภาพดิน      ดินรวนปนทราย 
ปลูกในสภาพพื้นท่ี    เปนทีด่อนหรือพื้นทีร่าบน้ําไมทวมขัง 
อ่ืนๆ             - 
พื้นท่ีแนะนํา 
เหมาะสําหรับปลูกในสภาพดิน     ดินรวนปนทราย 
เหมาะสําหรับปลูกในสภาพพื้นท่ี   พื้นที่ดอนน้ําไมทวมขัง 
คา Ph ท่ีเหมาะสม  4.5-6 
อ่ืนๆ     การปลูกมันสําปะหลังควรปลูก ตนฤดูฝน (มี.ค.-พ.ค.) และปลายฤดูฝน (ต.ค.-ธ.ค.) จะใหผลผลิตดีกวาการปลูก
ในชวงฤดูอ่ืน 
ขอควรระวังหรือคําแนะนํา     1. ควรมีการปลูกทดสอบพันธุกับพันธุอ่ืน ๆ ท่ีปลูกหากไดผลดีจึงปลูกภายในปตอไป 
           2. พื้นที่ทีเ่ปนดินเหนยีวไมแนะนําใหปลูกมันสําปะหลังปลายฤดูฝน 



ขอมูลพันธุพืช 
ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ. มหาสารคาม (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 

ประเภทพันธุพืช 
  แมพันธุพืช 
  พันธุลูกผสม 
  พันธุพืชทั่วไป 
  พันธุพืชทองถ่ิน 
ชื่อพันธุพชื  มันสําปะหลัง        ชื่อวิทยาศาสตร     Manihot eseulenta(L) Crantz 
ประวัต ิ
พันธุ      ระยอง 7 
ไดมาจากการผสมพันธุระหวาง     CMR 30-71-25 (แม) x OMR 29-20-118 (พอ) 
สถานที่ผลิตหรือแหลงท่ีไดรับพันธุ     ศูนยวิจัยและพฒันาการเกษตรมหาสารคาม 
ป พ.ศ ท่ีไดรับพันธุ       2548        ป พ.ศ ท่ีปลูก       2548       ป พ.ศ ท่ีขยายพันธุ       2549 
อ่ืนๆ           กระจายพันธุสูเกษตรกรในป 2550-ปจจุบัน 
ลักษณะประจําพันธุ 
ลักษณะพฤกษศาสตร        ลําตนสีน้ําตาลออน ตั้งตรง ไมโคงงอและไมแตกกิ่ง สวนใบสีเขียวออน ใบกลางคลายรูปหอก 
ใบยอดสีเขยีวออน กานใบสเีขียวออนมนัแดง สวนหวัมีเปลือกสีครีม เนื้อหัวสีขาว และไมมีกานหวั ความสูงของลําตน 
180  ซม. มีลําตนที่แตกออกจากทอนปลูก 3 ลําตน  
ลักษณะเดน 
ใหผลผลิตเฉล่ีย        5.76 ตัน            ตอหนวย    ไร 
น้ําหนักเฉล่ีย            3.60  กก.          ตอหนวย    หัวสด 
ฤดูเก็บเกี่ยว         ตุลาคม- เมษายน         อายุการเก็บเกี่ยว      10-16 เดือน 
การนําไปใชประโยชน      ในดานอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง 
พื้นท่ีปลูก 
ปลูกในสภาพดิน      ดินรวนปนทราย 
ปลูกในสภาพพื้นท่ี    ที่ดอน  น้ําไมทวมขัง 
อ่ืนๆ             - 
พื้นท่ีแนะนํา 
เหมาะสําหรับปลูกในสภาพดิน     ดินเหนยีว ดนิเหนียวรวนปนทราย  และดินรวนปนทราย 
เหมาะสําหรับปลูกในสภาพพื้นท่ี   พื้นที่ดอนน้ําไมทวมขัง 
คา Ph ท่ีเหมาะสม  4.5-6 
อ่ืนๆ     ปลูกไดในทกุพื้นที่ทีม่ีการปลูกมันสําปะหลัง และปลูกไดดีทั้งในตนฤดูฝน และปลายฤดูฝน 
ขอควรระวังหรือคําแนะนํา     ถาปลูกในสภาพดนิมีความอุดมสมบูรณต่ําและเกดิการแลงยาวนาน หลังจากไดรับน้ําฝน
จะเกิดการแตกตา ตามลําตนมากกวาปกติ ดั้งนั้นการปลูกควรปลูกในสภาพที่ดนิมคีวามชื้นสูง จะไดตนมันสําปะหลังที่มี
เปอรเซ็นตการรอดตายสูง 



ขอมูลพันธุพืช 
ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ. มหาสารคาม (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 

ประเภทพันธุพืช 
  แมพันธุพืช 
  พันธุลูกผสม 
  พันธุพืชทั่วไป 
  พันธุพืชทองถ่ิน 
ชื่อพันธุพชื  กลวย    ชื่อวิทยาศาสตร     Musa sapientum L  
ประวัต ิ
พันธุ      กลวยน้ําวา 
ไดมาจากการผสมพันธุระหวาง     กลวยปากับกลวยตาน ี
สถานที่ผลิตหรือแหลงท่ีไดรับพันธุ     กรมวิชาการเกษตร 
ป พ.ศ ท่ีไดรับพันธุ       -        ป พ.ศ ท่ีปลูก       -       ป พ.ศ ท่ีขยายพันธุ       - 
อ่ืนๆ           - 
ลักษณะประจําพันธุ 
ลักษณะพฤกษศาสตร        ลําตนสูงปานกลาง เมื่อสุกมีรสชาติหวาน เนื้อแนน สีเหลืองออน  
ลักษณะเดน 
ใหผลผลิตเฉล่ีย        10 หวี             ตอหนวย    ตน 
น้ําหนักเฉล่ีย            -                      ตอหนวย    - 
ฤดูเก็บเกี่ยว         ตุลาคม- เมษายน         อายุการเก็บเกี่ยว      10-16 เดือน 
การนําไปใชประโยชน      โรงงานแปรรูปตาง ๆ เชนโรงงานทํากลวยตาก กลวยกวน กลวยทอด กลวยฉาบ 
พื้นท่ีปลูก 
ปลูกในสภาพดิน      ดินรวนซุยปนทราย 
ปลูกในสภาพพื้นท่ี    ที่ดอน  น้ําไมทวมขัง 
อ่ืนๆ             - 
พื้นท่ีแนะนํา 
เหมาะสําหรับปลูกในสภาพดิน     รวนซุย คอนไปทางดนิเหนยีวที่อุมน้ําดี แตไมชอบน้ําขัง 
เหมาะสําหรับปลูกในสภาพพื้นท่ี   พื้นที่ดอนน้ําไมทวมขัง 
คา Ph ท่ีเหมาะสม  6 
อ่ืนๆ     การปลูกกลวยควรปลูกกลวยชวงตนฤดูฝน เร่ิมตัง้แตเดือน พ.ค. ซ่ึงดินมีความชุมชื้น ในชวงฤดูฝนเหมาะสาํหรับ
การเจริญเติบโต และจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตในชวงปลายฤดูฝนพอด ี
ขอควรระวังหรือคําแนะนํา     1. ไมควรปลูกกลวยในแหลงที่มีน้ําขังตลอดป 
          2. ไมควรปลูกกลวยในแหลงที่มีลมแรงตลอดป เพราะจะทําใหใบกลวยแตกขาดและ
อาจจะทําใหกลวยหกักลางตน (หกัคอ) หรือโคนลมไดงาย 
 



ขอมูลพันธุพืช 
ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ. มหาสารคาม (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 

ประเภทพันธุพืช 
  แมพันธุพืช 
  พันธุลูกผสม 
  พันธุพืชทั่วไป 
  พันธุพืชทองถ่ิน 
ชื่อพันธุพชื  มะละกอ    ชื่อวิทยาศาสตร     Carica papaya L  
ประวัต ิ
พันธุ      คร่ัง 
ไดมาจากการผสมพันธุระหวาง     - 
สถานที่ผลิตหรือแหลงท่ีไดรับพันธุ     ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวดัมหาสารคาม(พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 
ป พ.ศ ท่ีไดรับพันธุ       2549        ป พ.ศ ท่ีปลูก       2549       ป พ.ศ ท่ีขยายพันธุ       2550 
อ่ืนๆ           - 
ลักษณะประจําพันธุ 
ลักษณะพฤกษศาสตร        ประเภทไมพุมยนืตน ลําตนเดีย่ว อวบน้ํา ตนเตี้ย สูง 1.8  เมตร ใบเวาหยกัมี 9 แฉก ปลายใบ
โคงงอลงเล็กนอย ดอกเปนดอกเดีย่ว และดอกชอ ผลใหญ ยาว ผลมีรองขาง ผลยาวตลอดหัวทายผล  
ลักษณะเดน 
ใหผลผลิตเฉล่ีย        13,728  กก.             ตอหนวย   ไร 
น้ําหนักเฉล่ีย            1.9  กก.                    ตอหนวย    ผล 
ฤดูเก็บเกี่ยว         ตลอดป          อายุการเก็บเกี่ยว      หลังปลูก 6 เดือน 
การนําไปใชประโยชน      เก็บผลดิบเพื่อบริโภคเปนมะละกอสมตํา 
พื้นท่ีปลูก 
ปลูกในสภาพดิน      ดินรวนปนทราย 
ปลูกในสภาพพื้นท่ี    น้ําทวมไมถึง หรือไมมีน้ําขังแฉะ 
อ่ืนๆ             - 
พื้นท่ีแนะนํา 
เหมาะสําหรับปลูกในสภาพดิน     ดินรวนปนทราย หรือปนเหนยีว การระบายน้ําดี ไมมีน้ําขัง  
เหมาะสําหรับปลูกในสภาพพื้นท่ี   ควรเปนที่น้ําทวมไมถึง หรือมีน้ําขังแฉะ 
คา Ph ท่ีเหมาะสม  6 - 7 
อ่ืนๆ        -   
ขอควรระวังหรือคําแนะนํา     ถาปลูกในสภาพดนิรวนปนทราย ไมควรขุดลึกเกิน 30  เซนติเมตร เพราะจะมีการยุบตัว
ของดินมาก เมือ่มีการรดน้ํา จะทําใหน้ําขังในหลุมปลูกได 
 
 



ขอมูลพันธุพืช 
ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ. มหาสารคาม (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 

ประเภทพันธุพืช 
  แมพันธุพืช 
  พันธุลูกผสม 
  พันธุพืชทั่วไป 
  พันธุพืชทองถ่ิน 
ชื่อพันธุพชื  ผักหวานบาน    ชื่อวิทยาศาสตร     Sauropusandrogynus Merr  
ประวัต ิ
พันธุ      สายน้ําผ้ึง 
ไดมาจากการผสมพันธุระหวาง     - 
สถานที่ผลิตหรือแหลงท่ีไดรับพันธุ     อ.โพนทอง จ.รอยเอ็ด 
ป พ.ศ ท่ีไดรับพันธุ       2547        ป พ.ศ ท่ีปลูก       2547       ป พ.ศ ท่ีขยายพันธุ       2548 
อ่ืนๆ           - 
ลักษณะประจําพันธุ 
ลักษณะพฤกษศาสตร   เปนไมพุมขนาดกลาง สูงประมาณ 2-3  เมตร กิ่งคอนขางเล็ก สีเขียวปนเทา เรียวงอไปมาเล็กนอย
ตามขอ ใบเปนใบเดีย่ว เรียงสลับ กานใบสั้น ปลายใบแหลมขอบเรียว ออกเปนคูตรงขาม  ดอกเปนดอกเดี่ยว ออกตรง
ซอกใบเรียงตามกานใบ  ดอกสีเขียวอมเหลือง และดอกสีมวงแดงเขม ผลทรงกลม รูปคลายมะยมเรียงกันอยูใตใบ สีขาว
นวล และออกสีชมพูเล็กนอย เม็ดเปนรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก หรือรูปครึ่งวงกลม เปลือกสีน้ําตาลเขมหนาและแข็ง 
ลักษณะเดน 
ใหผลผลิตเฉล่ีย        180  กก.             ตอหนวย   ไร 
น้ําหนักเฉล่ีย            -                    ตอหนวย   - 
ฤดูเก็บเกี่ยว         ตลอดป          อายุการเก็บเกี่ยว      2 เดือน 
การนําไปใชประโยชน      ยอดออน ใบออน นํามาตมนึ่ง รับประทานกบัน้ําพริก ปลานึ่ง ลาบ นํามาปรุงอาหารเชนผัก 
แกงเลียง ตมจดื 
พื้นท่ีปลูก 
ปลูกในสภาพดิน      ดินรวนชุมชื่น ระบายน้ําด ี
ปลูกในสภาพพื้นท่ี    - 
อ่ืนๆ             - 
พื้นท่ีแนะนํา 
เหมาะสําหรับปลูกในสภาพดิน     ดินรวนชุมชื่น ระบายน้ําด ี
เหมาะสําหรับปลูกในสภาพพื้นท่ี   - 
คา Ph ท่ีเหมาะสม  - 
อ่ืนๆ        -   
ขอควรระวังหรือคําแนะนํา     - 


