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กาแฟโรบัสต้า (Coffea canephora Pierre ex A. Frehner) 
พันธุ์อาร์2017-1 (R2017-1) 

ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟ่ี โปรดักท์ส จ ำกัด 
ที่อยู ่ เลขที่ 999/9 ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศัพท์ 02-657-8000 
 

แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 กำแฟโรบัสต้ำพันธุ์ R2017-1 เป็นกำแฟโรบัสต้ำพันธุ์พ้ืนเมือง พบครั้งแรกที่แปลงกำแฟ
ของเกษตรกร อ ำเออทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ต้นแม่พันธุ์มีอำยุประมำณ 15 ปี เกษตรกรคัดเลือกพันธุ์แล้วน ำ
เมล็ดมำเพำะปลูกในสวนกำแฟ พบว่ำให้ผลผลิตสูง และขนำดเมล็ดกำแฟสำรหรือเมล็ดกำแฟดิบ (green 
coffee) ที่ผ่ำนกำรสีกะลำออกแล้วมีขนำดใหญ่มำก ปี พ.ศ. 2554 ได้คัดเลือกต้นกำแฟดังกล่ำวมำทดสอบ โดย
กำรเก็บยอดพันธุ์ดีจำกต้นแม่พันธุ์มำขยำยพันธุ์โดยวิธีกำรเสียบยอด  ปี พ.ศ. 2555 น ำต้นกล้ำกำแฟที่
ขยำยพันธุ์ไปปลูกทดสอบในแปลงเกษตรกรในสอำพพ้ืนที่และสอำพแวดล้อมที่แตกต่ำงกัน เช่น จังหวัดชุมพร 
ระนอง และจันทบุรี และในปี พ.ศ. 2556 ปลูกทดสอบอำยในสถำนีทดสอบพันธุ์กำแฟโรบัสต้ำ อ ำเออท่ำแซะ 
จงัหวัดชุมพร จำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูลด้ำนกำรเจริญเติบโตและผลผลิต พบว่ำกำแฟ R2017-1 ให้ผลผลิตที่
สูงและมีขนำดเมล็ดกำแฟสำรที่ใหญ่กว่ำพันธุ์ชุมพร 2 รำยละเอียดตำมตำรำงแนบ 
 

พันธุ์ ผลผลิต เฉลี่ย 2 ปี  
(กิโลกรัมต่อไร่) 

น้ าหนักกาแฟสาร  
100 เมล็ด (กรัม) 

R2017-1 599 25.1 
พันธุ์เปรียบเทียบ (ชุมพร 2) 425 16.4 

 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย กำแฟโรบัสต้ำ (Robusta coffee) ชื่อวิทยำศำสตร์ Coffea canephora Pierre ex 

A. Frehner วงศ์ Rubiaceae ไมพุ่้มขนำดกลำง 
ราก ระบบรำกแก้ว (tap root system) มีขนำดค่อนข้ำงใหญ่ ควำมยำวจะข้ึนอยู่กับสอำพของ

ดิน โดยส่วนใหญ่จะหยั่งลึกลงในดินประมำณ 0.45 - 1.0 เมตร รำกแขนง (lateral root) 
เจริญมำจำกรำกแก้วเกิดขนำนไปกับระดับผิวดินและหยั่งลึกลงดิน ควำมลึกประมำณ 1.2 
– 3.0 เมตร ปลำยรำกมีรำกขน (root hairs) พบที่ทุกระดับควำมลึกของรำก แต่จะพบ
เกิดมำกท่ีผิวหน้ำดินควำมลึกไม่เกิน 20 เซนติเมตร 

ต้น ล ำต้นตั้งตรง สูงประมำณ 207.0 เซนติเมตร ขนำดทรงพุ่มประมำณ 198.0 เซนติเมตร 
ขนำดต้นประมำณ 41.0 เซนติเมตร ควำมยำวกิ่งประมำณ 80.0 เซนติเมตร โคนก้ำนใบ
จะมีตำ 2 ชนิด ตำบนและตำล่ำง ตำบนจะแตกออกมำเป็นกิ่งแขนงที่ 1 (primary 
branch) เป็นกิ่งแนวนอนขนำนกับพ้ืนดินที่จะติดดอกและให้ผลผลิต ส่วนตำล่ำงจะพักตัว 
เมื่อเวลำเหมำะสมจะพัฒนำออกมำเป็นยอดหรือกิ่งแนวตั้ง (sucker) ที่จะเจริญไปเป็นกิ่ง
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หลักที่สำมำรถแตกกิ่งนอนได้ กิ่งแขนงเหล่ำนี้ออกเป็นคู่สลับเยื้องกันบนล ำต้น กิ่งนอนที่
ให้ผลผลิตอย่ำงต่อเนื่อง 2 - 3 ปี จำกนั้นอำจจะเกิดกิ่งนอนที่ 2 (secondary branch) 
และอำจจะเกิดกิ่งนอนที่ 3 (tertiary branch) 

ใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ำม เกิดที่ข้อ รูปขอบขนำน (oblong) แกมรี (elliptic) กว้ำงประมำณ 
7.7 เซนติเมตร ยำวประมำณ 18.2 เซนติเมตร ปลำยใบแหลม โคนใบแหลม ขอบใบเป็น
คลื่น ก้ำนใบสั้น ผิวใบเรียบ มีหูใบระหว่ำงก้ำนใบ (interpetiolar stipule)  

ดอก/ช่อดอก ช่อดอกออกตำมข้อบริเวณซอกใบ จำกข้อใกล้ล ำต้นไปยังปลำยกิ่ง ดอกย่อยเป็นดอก
สมบูรณ์ กลีบเลี้ยง 5 กลีบ เชื่อมติดกันมีลักษณะเป็นรูปถ้วยอยู่ตรงด้ำนฐำนของดอก กลีบ
ดอก 5 กลีบ เชื่อมกันเป็นหลอด (corolla tube) สีขำว เกสรเพศผู้ 5 อัน เกสรเพศผู้ติด
เหนือกลีบดอก (epipethalous stamens) รั ง ไข่ ใต้ ว งกลีบ  ( inferior ovary) มี  2  
คำร์เพล ก้ำนเกสรเพศเมีย (style) ยำว ปลำยเกสรเพศเมีย (stigma) แยก 2 แฉก 

ผล ผลแบบผลเมล็ดเดียวแข็ง (drupe) มักออกเป็นคู่ประกบกัน รูปรี ก้ำนผลสั้น ผลดิบสีเขียว 
ผลสุกสีส้ม สีแดง หรือสีแดงเข้ม ผลของกำแฟจะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ เปลือกหรือผนังผล
ชั้นนอก (skin/exocarp) ผนังผลชั้นกลำง (mesocarp) มีเนื้อ (pulp) สีเหลือง เมื่อสุกมี
รสหวำน มีลักษณะเป็นเมือก (mucilage) กะลำหรือผนังผลชั้นใน (parchment/ 
endocarp) มีลักษณะแข็ง 

เมล็ด เมล็ดเป็นรูปไข่ยำวหรือกลมรี กว้ำงประมำณ 6.1 มิลลิเมตร ยำวประมำณ 10.1 มิลลิเมตร 
และหนำประมำณ 3.0 มิลลิเมตร มีด้ำนหนึ่งโค้งอีกด้ำนหนึ่งแบน มีร่องตรงกลำง ด้ำนแบน
ประกบกัน เมล็ดสีเขียวอมเทำ ชั้นนอกสุดของเมล็ดซึ่งอยู่ถัดจำกผนังผลชั้นใน ของผลคือ
เปลือกเมล็ดชั้นนอก (testa) มีลักษณะบำงเรียกว่ำ ปลอก (silver skin) ซึ่งหุ้มเนื้อเยื่อเอน
โดสเปิร์มที่ท ำหน้ำที่สะสมอำหำร  

ลักษณะอ่ืนๆ 1. ผลผลิตสูง 
 2. เมล็ดกำแฟดิบมีขนำดใหญ่มำก 
 3. ผ่ำนกำรประเมินควำมพึงพอใจจำกเกษตรกรทั้งทำงด้ำนกำรเจริญเติบโตและด้ำน

ผลผลิตที่ระดับคะแนน 100 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับพันธุ์เปรียบเทียบที่ 63 เปอร์เซ็นต ์
 4. อำยุกำรเก็บเกี่ยว (ดอกบำนจนถึงเก็บเกี่ยวผลผิตได้) ประมำณ 10 เดือน 
 5. ผลผลิตเฉลี่ย 2 ปี 599 กิโลกรัมต่อไร่ 
 6. น้ ำหนัก 100 เมล็ด กำแฟสำร 25.1 กรัม 
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  กาแฟโรบัสต้าพันธุ์อาร์2017-1 (R2017-1) 
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กาแฟโรบัสต้า (Coffea canephora Pierre ex A. Frehner) 
พันธุ์อาร์2017-2 (R2017-2) 

ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟ่ี โปรดักท์ส จ ำกัด 
ที่อยู ่ เลขที่ 999/9 ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศัพท์ 02-657-8000 
 

แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 กำแฟโรบัสต้ำพันธุ์ R2017-2 เป็นกำแฟโรบัสต้ำพันธุ์พ้ืนเมือง พบครั้งแรกที่แปลงกำแฟ
ของเกษตรกร อ ำเออสวี จังหวัดชุมพร ต้นแม่พันธุ์ อำยุประมำณ 17 ปี เกษตรกรคัดเลือกพันธุ์แล้วน ำเมล็ดมำ
เพำะปลูกในสวนกำแฟ พบว่ำมีลักษณะเด่นให้ผลผลิตสูง และขนำดเมล็ดกำแฟสำรหรือเมล็ดกำแฟดิบ (green 
coffee) ที่ผ่ำนกำรสีกะลำออกแล้วมีขนำดใหญ่ ปี พ.ศ. 2554 ทำงบริษัทฯ ได้คัดเลือกต้นกำแฟดังกล่ำวมำท ำ
กำรทดสอบ โดยกำรเก็บยอดพันธุ์ดีจำกต้นแม่พันธุ์มำขยำยพันธุ์โดยวิธีกำรเสียบยอด ปี พ.ศ. 2555 น ำต้นกล้ำ
กำแฟที่ขยำยพันธุ์ไปปลูกทดสอบในแปลงเกษตรกรในสอำพพ้ืนที่และสอำพแวดล้อมที่แตกต่ำงกัน เช่น จังหวัด
ชุมพร ระนอง และจันทบุรี และปี พ.ศ. 2556 ปลูกทดสอบอำยในสถำนีทดสอบพันธุ์กำแฟโรบัสต้ำ อ ำเออท่ำ
แซะ จังหวัดชุมพร จำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูลด้ำนกำรเจริญเติบโตและกำรให้ผลผลิต พบว่ำกำแฟ R2017-2 
ให้ผลผลิตที่สูงและมีขนำดเมล็ดกำแฟสำรที่ใหญ่กว่ำพันธุ์เปรียบเทียบ (ชุมพร 2) รำยละเอียดตำมตำรำงแนบ 
 

พันธุ์ ผลผลิต เฉลี่ย 2 ปี  
(กิโลกรัมต่อไร่) 

น้ าหนักกาแฟสาร  
100 เมล็ด (กรัม) 

R2017-2 468 20.7 
พันธุ์เปรียบเทียบ (ชุมพร 2) 425 16.4 

 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย กำแฟโรบัสต้ำ (Robusta coffee) ชื่อวิทยำศำสตร์ Coffea canephora Pierre ex 

A. Frehner วงศ์ Rubiaceae ไม้พุ่มขนำดกลำง 
ราก  ระบบรำกแก้ว (tap root system) มีขนำดค่อนข้ำงใหญ่ควำมยำวจะขึ้นอยู่กับสอำพของ

ดิน โดยส่วนใหญ่จะหยั่งลึกลงในดินประมำณ 0.45 - 1.0 เมตร รำกแขนง (lateral 
root) เจริญมำจำกรำกแก้วเกิดขนำนไปกับระดับผิวดินและหยั่งลึกลงดิน ควำมลึก
ประมำณ 1.2 – 3 เมตร  2 - 3 เมตร ปลำยรำกมีรำกขน (root hairs) พบที่ทุกระดับ
ควำม ลึกของรำก แต่จะพบเกิดมำกท่ีผิวหน้ำดินควำมลึกไม่เกิน 20 เซนติเมตร 

ต้น ล ำต้นตั้งตรง สูงประมำณ 194.0 เซนติเมตร ขนำดทรงพุ่มประมำณ 233.0 เซนติเมตร 
ขนำดต้นประมำณ 43.0 เซนติเมตร ควำมยำวกิ่งประมำณ 91.0 เซนติเมตร โคนก้ำนใบ
จะมีตำ 2 ชนิด ตำบนและตำล่ำง ตำบนจะแตกออกมำเป็นกิ่งแขนงที่ 1 (primary 
branch) เป็นกิ่งแนวนอนขนำนกับพ้ืนดินที่จะติดดอกและให้ผลผลิต ส่วนตำล่ำงจะพักตัว 
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เมื่อเวลำเหมำะสมจะพัฒนำออกมำเป็นยอดหรือกิ่งแนวตั้ง (sucker) ที่จะเจริญไปเป็นกิ่ง
หลักที่สำมำรถแตกกิ่งนอนได้ กิ่งแขนงเหล่ำนี้ออกเป็นคู่สลับเยื้องกันบนล ำต้น กิ่งนอนที่
ให้ผลผลิตอย่ำงต่อเนื่อง 2 - 3 ปี จำกนั้นอำจจะเกิดกิ่งนอนที่ 2 (secondary branch) 
และอำจจะเกิดกิ่งนอนที่ 3 (tertiary branch) 

ใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ำม เกิดที่ข้อ รูปขอบขนำน (oblong) แกมรี (elliptic) กว้ำงประมำณ 
7.4 เซนติเมตร ยำวประมำณ 21.1 เซนติเมตร ปลำยใบแหลม โคนใบแหลม ขอบใบเป็น
คลื่น ก้ำนใบสั้น มีหูใบระหว่ำงก้ำนใบ (interpetiolar stipule) ผิวใบเรียบ 

ดอก/ช่อดอก ช่อดอกออกตำมข้อบริเวณซอกใบ จำกข้อใกล้ล ำต้นไปยังปลำยกิ่ง ดอกย่อยเป็นดอก
สมบูรณ์ กลีบเลี้ยง 5 กลีบ เชื่อมติดกันมีลักษณะเป็นรูปถ้วยอยู่ตรงด้ำนฐำนของดอก กลีบ
ดอก 5 กลีบ เชื่อมกันเป็นหลอด (corolla tube) สีขำว เกสรเพศผู้ 5 อัน เกสรเพศผู้ติด
เหนือกลีบดอก (epipethalous stamens) รังไข่ใต้วงกลีบ (inferior ovary) มี 2  
คำร์เพล ก้ำนเกสรเพศเมีย (style) ยำว ปลำยเกสรเพศเมีย (stigma) แยก 2 แฉก 

ผล ผลแบบผลเมล็ดเดียวแข็ง (drupe) มักออกเป็นคู่ประกบกัน รูปรี ก้ำนผลสั้น ผลดิบสีเขียว 
ผลสุกสีส้ม สีแดง หรือสีแดงเข้ม ผลของกำแฟจะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ เปลือกหรือผนังผล
ชั้นนอก (skin/exocarp) ผนังผลชั้นกลำง (mesocarp) มีเนื้อ (pulp) สีเหลือง เมื่อสุกมี
รสหวำน มีลักษณะเป็นเมือก (mucilage) กะลำหรือผนังผลชั้นใน (parchment/ 
endocarp) มีลักษณะแข็ง 

เมล็ด เมล็ดเป็นรูปไข่ยำวหรือกลมรี กว้ำงประมำณ 5.3 มิลลิเมตร ยำวประมำณ 8.7 มิลลิเมตร 
และหนำประมำณ 3.4 มิลลิเมตร มีด้ำนหนึ่งโค้งอีกด้ำนหนึ่งแบน มีร่องตรงกลำง ด้ำนแบน
ประกบกัน เมล็ดสีเขียวอมเทำ ชั้นนอกสุดของเมล็ดซึ่งอยู่ถัดจำกผนังผลชั้นใน ของผลคือ
เปลือกเมล็ดชั้นนอก (testa) มีลักษณะบำงเรียกว่ำ ปลอก (silver skin) ซึ่งหุ้มเนื้อเยื่อเอน
โดสเปิร์มที่ท ำหน้ำที่สะสมอำหำร 

ลักษณะอ่ืนๆ 1. ผลผลิตสูง 
 2. เมล็ดกำแฟดิบมีขนำดใหญ่มำก 
 3. ผ่ำนกำรประเมินควำมพึงพอใจจำกเกษตรกรทั้งทำงด้ำนกำรเจริญเติบโตและด้ำน

ผลผลิตที่ระดับคะแนน 100 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับพันธุ์เปรียบเทียบที่ 63 เปอร์เซ็นต ์
 4. อำยุกำรเก็บเกี่ยวประมำณ 11 เดือน (ตั้งแต่ดอกบำนจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตได้) 
 5. ผลผลิต เฉลี่ย 2 ปี 468 กิโลกรัมต่อไร่ 
 6. น้ ำหนัก 100 เมล็ด กำแฟสำร 20.7 กรัม 
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กาแฟโรบัสต้าพันธุ์อาร์2017-2 (R2017-2) 
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ผสมตัวเอง 
 

ผสมตัวเอง 
 

เคพกูสเบอร์รี (Physalis peruviana L.) 
พันธุ์เหลืองทอง 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล มูลนิธิโครงกำรหลวง 
ที่อยู ่ 65 หมู่ 1 ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
โทรศัพท์ 053-810765 
 

แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 เมื่อปี พ.ศ. 2555 มูลนิธิโครงกำรหลวงได้ศึกษำวิจัย เรื่อง “กำรคัดเลือกพันธุ์เคพกูส 
เบอร์รี  ที่มีคุณอำพในพ้ืนที่ โครงกำรหลวง” โดยน ำเคพกูสเบอร์รี  (Cape gooseberry) พันธุ์ต่ำง ๆ  
ที่เจริญเติบโตได้ดีในพ้ืนที่โครงกำรหลวง ได้แก่ ศูนย์ฯ แม่ลำน้อย แม่สะเรียง แม่สะป๊อก แกน้อย สถำนีฯ  
อินทนนท์ และอ่ำงขำง ตลอดจนน ำเข้ำพันธุ์จำกต่ำงประเทศ อำทิพันธุ์จำกสำธำรณรัฐประชำชนจีน นิวซีแลนด์ 
และอินเดีย รวม 9 พันธุ์  เ พ่ือปลูกทดสอบที่  สถำนีฯ อินทนนท์ และปำงดะ สำมำรถคัดเลือกพันธุ์  
ที่มีลักษณะดีเด่นทำงด้ำนคุณอำพผลผลิตได้จ ำนวน 1 พันธุ์ คือ พันธุ์ที่น ำเข้ำมำจำกประเทศอินเดีย จำกนั้น 
ในปี พ.ศ. 2556 ได้น ำเข้ำพันธุ์จำกประเทศเปรูเพื่อปลูกเปรียบเทียบกับพันธุ์จำกประเทศอินเดียที่ได้คัดเลือกไว้ 
พบว่ำพันธุ์จำกประเทศอินเดียมีคุณอำพดีที่สุดต่อมำในปี พ.ศ. 2557 มูลนิธิโครงกำรหลวง ได้น ำพันธุ์ 
จำกประเทศอินเดียมำเพำะเมล็ด แล้วทดสอบปลูกที่ควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเลที่ต่ำงกัน คือ สถำนีฯ ปำงดะ
เป็นตัวเเทนพ้ืนที่ต่ ำ (ควำมสูง 700 เมตรจำกระดับน้ ำทะเล) และสถำนีฯ อินทนนท์ เป็นตัวแทนของพ้ืนที่สูง 
(ควำมสูง 1,200 เมตรจำกระดับน้ ำทะเล) จำกนั้นคัดเลือกต้นที่เหมำะสมกับสอำพอูมิอำกำศของประเทศไทย 
รสชำติดี มีคุณอำพ ให้ผลผลิตสูง และตรงตำมควำมต้องกำรของผู้บริโอค และผสมตัวเองอีก 2 รุ่น จึงตั้งชื่อ
พันธุ์ว่ำ เหลืองทอง ในงำนไม้ผลขนำดเล็กได้วำงแผนส่งเสริมเคพกูสเบอร์รีพันธุ์เหลืองทองให้เกษตรกรผู้ปลูกไม้
ผลขนำดเล็กในพ้ืนที่โครงกำรหลวงจ ำนวน 23 ศูนย์ ในพื้นที่ 262 ไร่ จ ำนวนเกษตรกร 331 รำย  
 

รวบรวมพันธุกรรมจำก 10 แหล่ง จ ำนวน 10 พันธุ์ 
 

คัดเลือกพันธุ์ที่มีลักษณะดีเด่นทำงด้ำนคุณอำพผลผลิต 
 

ไดพั้นธุ์ที่น ำเข้ำมำจำกประเทศอินเดีย 
ทีม่ีลักษณะทำงด้ำนคุณอำพผลผลิตดีที่สุด 

  
เพำะเมล็ดจำกพันธุ์ที่น ำเข้ำมำจำกประเทศอินเดีย 

คัดเลือกพันธุ์ทีเ่หมำะสมกับสอำพอูมิอำกำศของประเทศไทย 
  

S1 
  
 S2 (พันธุ์เหลืองทอง) 
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ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่ อ ไ ท ย  เ คพกู ส เ บ อ ร์ รี  ชื่ อ วิ ท ย ำศ ำ ส ต ร์  Physalis peruviana L. ชื่ อ ส ำ มั ญ  

Cape gooseberry วงศ์ Solanaceae ไม้ผล ไม้ล้มลุกอำยุหลำยปี (herb) ถึงไม้พุ่มขนำด
เล็ก (shrub) 

ต้น ต้นสูง 0.9 - 1.8 เมตร กิ่งก้ำนแผ่กระจำยเป็นพุ่ม กิ่งเป็นเหลี่ยม สีม่วง  
ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ เกือบตรงกันข้ำม รูปหัวใจ ยำว 6 - 15 เซนติเมตร กว้ำง 4 - 10 

เซนติเมตร ปลำยใบแหลม โคนใบรูปหัวใจ ขอบเรียบหรือจักซี่ฟันห่ำง ๆ คล้ำยเป็นพูตื้น ๆ 
เนื้อใบอ่อนนุ่ม  

ดอก ดอกเดี่ยว ออกตำมซอกใบเมื่อมีจ ำนวนข้อได้ 12 - 13 ข้อ กลีบเลี้ยง 5 กลีบ ดอกรูประฆัง 
บำนคล้ำยกงล้อ ดอกเชื่อมกันเป็นหลอด กว้ำงประมำณ 2 เซนติเมตร สีเหลืองและมีจุดสี
น้ ำตำลม่วง 5 จุด ที่โคนของกลีบดอกมีลักษณะคล้ำยถ้วย สีเขียว มีขน เกสรเพศผู้ 5 อัน 
ติดที่โคนหลอดกลีบดอก 

ผล/เมล็ด กลีบเลี้ยงติดทน (persistent calyx) บำง สีฟำงข้ำว ขยำยหุ้มผลจนมิด ผิวเป็นเส้นร่ำงแห 
ผลแบบผลมีเนื้อหนึ่งถึงหลำยเมล็ด (berry) รูปร่ำงค่อนข้ำงกลมแป้น (globose) เส้นผ่ำน
ศูนย์กลำง 2 - 2.8 เซนติเมตร ผิวเรียบเป็นเงำ เนื้อผลนุ่มและฉ่ ำน้ ำเมล็ดจ ำนวนมำก สี
เหลือง เมล็ดจ ำนวนมำก 

ลักษณะอ่ืน ๆ 1. สำมำรถรับประทำนผลสดและแปรรูปเป็นผลิตอัณฑ์ต่ำง ๆ เช่น ใช้เป็นส่วนประกอบใน
สลัด น้ ำผลไม้ แยม อำหำรว่ำง พำย และนิยมน ำมำใช้แต่งกลิ่นในกำรประกอบอำหำร  

 2. ผลมีขนำดใหญ่ เปลือกหุ้มผลเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อผลสุก ผิวผลมีสีเหลืองนวล ไม่มีสี
เขียวติดปน รสชำติหวำนอมเปรี้ยว กลิ่นหอม ไม่ติดรสขื่นหรือขม 

3. ให้ผลผลิต 2 - 2.5 กิโลกรัมต่อต้น (ในปี พ.ศ. 2559 - 2560) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

เคพกูสเบอร์รีพันธุ์เหลืองทอง 
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เนคทารีน (Prunus persica (L.) Batsch var. nucipersica (Suckow) C. K. Schneid.) 
พันธุ์โกเมน 1 

 

ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล มูลนิธิโครงกำรหลวง 
ที่อยู ่ 65 หมู่ 1 ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
โทรศัพท์ 053-810765 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

เนคทำรีนเป็นพืชชนิดเดียวกับพ้ีช (peach) หรือ ท้อ (Prunus persica (L.) Batsch) 
แต่เนคทำรีนมีควำมแตกต่ำงทำงสัณฐำนวิทยำจำกพ้ีชเล็กน้อย คือ ผลเนคทำรีนไม่มีขนปกคลุม ในขณะที่ 
ผลพ้ีชมีขนปกคลุม กำรไม่มีขนปกคุลมมีสำเหตุจำกยีนด้อย ( recessive gene) จึงท ำให้ เนคทำรีน  
(Prunus persica (L.) Batsch var. nucipersica (Suckow) C. K. Schneid.) จัดเป็นพันธุ์  (variety) หนึ่ง
ของพ้ีช มูลนิธิโครงกำรหลวงได้ศึกษำวิจัยเพ่ือให้เป็นพืชเศรษฐกิจบนพ้ืนที่สูงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 โดยมูลนิธิฯ 
ให้กำรสนับสนุนงำนวิจัยแก่ รศ.ดร.อุณำรุจ บุญประกอบ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน 
ในกำรด ำเนินโครงกำรปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลเขตหนำว โดยน ำพันธุ์เนคทำรีนมำปลูกทดสอบเพ่ือคัดเลือกพันธุ์ดี
และผสมพันธุ์เพ่ือสร้ำงพันธุ์ดีใหม่ ๆ ที่สถำนีเกษตรหลวงอ่ำงขำง อ ำเออฝำง จังหวัดเชียงใหม่ มีระดับควำมสูง
จำกระดับน้ ำทะเล 1,400 เมตร และศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ขุนวำง อ ำเออแม่วำง จังหวัดเชียงใหม่  
มีระดับควำมสูงจำกระดับน้ ำทะเล 1,300 เมตร ในปี พ.ศ. 2545 ได้ผสมพันธุ์ พ้ีช พันธุ์ Flodaglo แม่พันธุ์ 
และ เนคทำรีน พันธุ์ Sunblaze พ่อพันธุ์ ที่สถำนีเกษตรหลวงอ่ำงขำง ได้ต้นลูกผสมจ ำนวน 43 ต้น น ำไปปลูก
ทดสอบในแปลงทดลองระยะชิด เมื่อต้นลูกผสมให้ผลใน  ปี  พ.ศ.  2548 จึงคัดเลือกให้รหัสเป็น  
45007 B24T19 และขยำยพันธุ์เพ่ือน ำไปทดสอบและประเมินศักยอำพเชิงพำณิชย์ ณ สถำนีเกษตรหลวง  
อ่ำงขำง และศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ขุนวำง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เนคทำรีน ที่ปรับปรุงพันธุ์ได้ยังมี
ลักษณะเด่น คือ สีผิวผลสวยงำม ไม่มีขน เนื้อผลสีเหลือง ฉ่ ำน้ ำ ไม่เละ ผลไม่แตก รสชำติหวำนอมเปรี้ยว  
มีคุณค่ำทำงโอชนำกำรสูง เป็นไม้ผลที่ยังไม่มีปลูกในประเทศไทย เนื่องจำกต้องกำรอุณหอูมิที่หนำวเย็นสะสม
ช่วงฤดูหนำวในกำรออกดอกประมำณ 150 CU (chilling unit) โดยพิจำรณำเปรียบเทียบกับกำรบำนของดอก
พ้ีชพันธุ์อ ำพันอ่ำงขำง 1 - 4 ซึ่งมีควำมใกล้เคียงกันในด้ำนกำรพัฒนำและเจริญเติบโตให้ผลผลิตคุณอำพสูง
อย่ำงสม่ ำเสมอในสอำพอูมิอำกำศบนพ้ืนที่สูงจำกระดับน้ ำทะเลมำกกว่ำ 1 ,300 เมตร เหนือระดับน้ ำทะเล 
ปำนกลำงของประเทศไทย ซึ่งเหมำะสมส ำหรับปลูกในพ้ืนที่สูงของอำคเหนือ เช่น สถำนีเกษตรหลวงอ่ำงขำง 
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ขุนวำง จึงตั้งชื่อว่ำ พันธุ์โกเมน 1  

  
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย เนคทำรีน ชื่อวิทยำศำสตร์ Prunus persica (L.) Batsch var. nucipersica 
(Suckow) C. K. Schneid. ชื่อสำมัญ Nectarine วงศ์ Rosaceae  ไม้ผล ไม้ผลยืนต้น 
เขตหนำวชนิดผลัดใบ (deciduous temperate zoned fruit tree) ไม้ยืนต้นขนำดเล็ก
ถึงปำนกลำง 

ราก รำกเป็นระบบรำกแก้ว (tap root system)  
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ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปใบหอก (lanceolate) ผิวใบด้ำนบนเป็นมันเงำ มีต่อม (gland)  
บนก้ำนใบรูปเมล็ดถั่วหรือรูปไต (leniform) 

ดอก ดอกเดี่ยว ขนำดเล็ก ออกตำมกิ่ง มักออกเป็นกระจุก ดอกสมบูรณ์เพศ กลีบดอก 5 กลีบ 
สีชมพู เกสรเพศผู้จ ำนวนมำก  

ผลและเมล็ด ผลแบบผลเมล็ดเดียวแข็ง (drupe) ผลกลมไม่มีจงอย สีเปลือกแดง 80 - 90 เปอร์เซ็นต์ 
ผิวผลเกลี้ยง เนื้อผลสีเหลือง ฉ่ ำน้ ำ เนื้อผลหลุดล่อนปำนกลำง (semi-free stone)  
ผลมีน้ ำหนักประมำณ 70 - 90 กรัม 

ลักษณะอ่ืน ๆ 1. ค่ำปริมำณของแข็งที่ละลำยได้ในน้ ำทั้งหมด (Total Soluble Solid, TSS) ประมำณ  
9 - 10 องศำบริกซ ์

2. ค่ำปริมำณกรดทั้งหมด (Total Acidity, TA) ประมำณ 0.8 - 1.1 เปอร์เซ็นต์ 
3. ค่ำควำมแน่นเนื้อ 15 - 25 นิวตัน 
4. ช่วงเวลำดอกบำนที่ขุนวำงและอินทนนท์ คือ ช่วงกลำงเดือนพฤศจิกำยนถึง 

ต้นธันวำคม และที่อ่ำงขำง คือ ช่วงปลำยเดือนธันวำคมถึงต้นเดือนมกรำคม 
5. เป็นพันธุ์ เบำ สำมำรถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ต้นฤดู ผลผลิตเก็บเกี่ยวที่ขุนวำงและ 

อินทนนท์ ช่วงกลำงเดือนกุมอำพันธุ์ถึงกลำงเดือนมีนำคม และเก็บเกี่ยวที่อ่ำงขำง  
ช่วงปลำยเดือนมีนำคมถึงกลำงเดือนเมษำยน ทนทำนกำรขนส่ง  และมีอำยุวำง
จ ำหน่ำยนำน   

 6. สำมำรถเจริญเติบโตได้ดี ให้ผลผลิตคุณอำพสูงอย่ำงสม่ ำเสมอในสอำพอูมิอำกำศ 
บน พ้ืนที่สูงระดับมำกกว่ำ 1,300 เมตร เหนือระดับน้ ำทะเลปำนกลำงของประเทศไทย 

  ผลมีควำมสวยงำม เด่นสะดุดตำ และคุณอำพในกำรบริโอคสูง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

เนคทารีนพันธุ์โกเมน 1 


