
 
 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง  โฆษณาคําขอใหออกหนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518   

----------------------------- 
 

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข การออก
หนังสือรับรองพันธุพืชข้ึนทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2547 ไดกําหนดข้ันตอน
การออกหนังสือรับรองพันธุพืชข้ึนทะเบียน โดยใหกรมวิชาการเกษตร ดําเนินการตรวจสอบลักษณะประจํา
พันธุเบื้องตนของพืชท่ียื่นคําขอ นําปดประกาศท่ีกรมวิชาการเกษตร และท่ีในเว็บไซตของกรมวิชาการ
เกษตร เพื่อใหบุคคลท่ัวไปไดมีโอกาสทักทวงภายใน 30 วันนับแตวันปดประกาศ นั้น 

 

บัดนี้ ไดมีผูมายื่นคําขอใหออกหนังสือรับรองพันธุพืชขนุนพันธุรวงทอง ใหเปนพันธุพืช
ข้ึนทะเบียน   ซ่ึงกรมวิชาการเกษตรไดตรวจสอบลักษณะประจําพันธุเบ้ืองตนของพืชดังกลาวเสร็จเรียบรอย
แลว จึงขอประกาศลักษณะประจําพันธุขนุนพันธุรวงทอง ใหทราบโดยท่ัวกัน ปรากฏตามเอกสารแนบทาย
ประกาศน้ี และหากมีผูใดประสงคจะทักทวงหรือมีขอพิสูจนวาการยื่นคําขอใหออกหนังสือรับรองพันธุพืช
ข้ึนทะเบียนดังกลาวเปนไปโดยมิชอบ ใหแจงท่ีฝายคุมครองพันธุพืช กองคุมครองพันธุพืช กรมวิชาการ
เกษตร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท 0-2940-7214 ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันปดประกาศเปน
ตนไป 

 

ประกาศ    ณ    วันท่ี     6    พฤษภาคม    พ.ศ. 2551 
                 ลงนาม 
            (นางพรรณพิมล  ชัญญานุวัตร) 
            รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 
    อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
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ขนุนพันธุรวงทอง 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ
 

ขนุนพันธุรวงทอง เกิดจากการขยายพันธุจากตนแมท่ีมีปลูกอยูเพียง 1 ตน (ไมทราบประวัติท่ี
แนชัด) ณ สวนของนายวีระพงษ  เกรียงศักดิ์พงษ บานเลขที่ 6/5  หมู 4  ตําบลหนองซํ้าซาก  อําเภอบานบึง  
จังหวัดชลบุรี  โดยในป 2518 เจาของเห็นวาเปนขนุนท่ีมีรสชาติหวานและมียางนอย จึงต้ังช่ือวา “ขนุนพันธุ
รวงทอง” และสงเขาประกวดในงานประจําปของจังหวัดชลบุรี ไดรับรางวัลชนะเลิศ จากนั้นไดสงเขา
ประกวดในงานตาง ๆ เร่ือยมา จนกระท้ังป 2532 ไดขยายพันธุเพ่ิมจํานวนตน และจําหนายพันธุเปนการคา
ปจจุบันมีตนขนุนพันธุรวงทองประมาณ 150 ตน สวนตนแมไดตายไปในป 2548 

ขนุนพันธุรวงทอง ไดรับรางวัลจากการประกวดผลไมในหลายเวทีนับต้ังแตป 2518-2551 ดังนี้ 
ป 2518  รางวัลชนะเลิศ   งานประจําปจังหวัดชลบุรี 
ป 2526  รางวัลท่ี 1 และ 2 งานนมัสการพระพุทธสิหิงคฯ งานสงกรานตและงานเหลา

กาชาด จังหวัดชลบุรี 
ป 2528  รางวัลท่ี 2 และ 3 งานนมัสการพระพุทธสิหิงคฯ งานสงกรานตและงานเหลา

กาชาด จังหวัดชลบุรี 
ป 2530  รางวัลท่ี 2 และ 3 งานวันผลิตผลคนระยองและเทศกาลผลไม จังหวัดระยอง 
ป 2530  รางวัลท่ี 2 งานโครงการปรับปรุงพันธุขนุน จังหวัดชลบุรี 
ป 2531  รางวัลท่ี 2  งานโครงการประกวดตนขนุนพันธุดี จังหวัดชลบุรี 
ป 2532  รางวัลท่ี 2 , 3 และชมเชย งานนมัสการพระพุทธสิหิงคฯ งานสงกรานตและงานเหลา

กาชาด จงัหวัดชลบุรี 
ป 2532  รางวัลท่ี 1 และ 2 งานเทศกาลผลไมและของดี จังหวัดระยอง 
ป 2533  รางวัลท่ี 1 งานเทศกาลผลไมและของดี จังหวัดระยอง 
ป 2533  รางวัลท่ี 2 และ 3 งานประจําป จังหวัดชลบุรี 
ป 2534  รางวัลท่ี 1 , 2 และชมเชย งานประจําป จังหวัดชลบุรี 
ป 2535  รางวัลชนะเลิศ งานประจําป จังหวัดชลบุรี 
ป 2536  รางวัลชนะเลิศ งานประจําป จังหวัดชลบุรี 
ป 2536  รางวัลท่ี 2 งานเทศกาลผลไมและของดี จังหวัดระยอง 
ป 2537  รางวัลท่ี 1 และ 2 งานเทศกาลผลไมและของดี จังหวัดระยอง 
ป 2538  รางวัลท่ี 2 งานประเพณีกองขาว อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
ป 2538  รางวัลท่ี 1 งานเกษตรและงานสงกรานต อําเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง 
ป 2539  รางวัลท่ี 3 งานเกษตรและงานสงกรานต อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 



 3

ป 2545  รางวัลท่ี 1  งานวันเกษตร สํานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี 
ป 2545  รางวัลท่ี 3 งานเทศกาลถนนผลไม  อําเภอวังจันทร  จังหวัดระยอง 
ป 2546  รางวัลท่ี 1 และ 3 งานวันเกษตร สํานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี 
ป 2551  รางวัลท่ี 1 และ 3 งานมหกรรมไมดอกไมประดับ “พฤกษาตะวันออก” คร้ังท่ี 2  

จังหวัดชลบุรี 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
 

ปะเภท ไมยืนตน กลุมไมผลเมืองรอน วงศ Moraceae 
ตน เม่ืออายุประมาณ 3 ป มีความสูงประมาณ 2.0-3.0 เมตร เสนผาศูนยกลางทรงพุมประมาณ 

2.5-3.2 เมตร ลําตนมีเสนผาศูนยกลางประมาณ 14.5-15.5 เซนติเมตร 
ใบ ใบเดี่ยว ตัวใบมีลักษณะรูปไข ปลายใบบิดเล็กนอย รูปรางมน มีติ่งส้ัน ขอบใบเรียบและ

เปนคล่ืน ฐานใบรูปล่ิม เนื้อใบหยาบคลายแผนกระดาษ หนาใบมีสีเขียวเขมเปนมัน เสน
กลางใบและเสนแขนงมีสีเหลืองออนชัดเจน ใบกวางประมาณ 6.2-8.2 เซนติเมตร ยาว
ประมาณ 12.0-16.0 เซนติเมตร กานใบยาวประมาณ 1.0-1.7 เซนติเมตร  

ดอก ออกตามลําตนและกิ่งแขนงใหญ โดยออกเปนชอรวมกันแนน ชอดอกเพศผูมีสีเขียวและมี
อับเรณูสีเหลือง ชอดอกเพศเมียมีสีเขียวออน และเสาเกสรสีขาว รวมท้ังมีวงแหวนท่ีโคน
ชอดอก และกานชอดอกเพศเมียมีขนานใหญกวากานชอดอกเพศผู  

ผล ผลรวมรูปรางทรงกลมรี ถึงรูปไข เปลือกผลมีสีเขียวเขม เขียวอมเหลืองถึงเหลืองอมน้ําตาล 
เม่ือผลแกมีหนามส้ันและหาง ผลมีขนาดกวางประมาณ 20.2-29.0 เซนติเมตร ยาวประมาณ 
33.0-50.0 ผลหนักประมาณ 10.0-20.0 กิโลกรัม เปลือกหนาประมาณ 0.4-0.8 เซนติเมตร 
ยางนอย ยวงมีเนื้อสีเหลืองทอง เนื้อกรอบ มีคาความหวานประมาณ 23-29 องศาบริกซ ยวง
มีลักษณะยาว บางยวงมีลักษณะทับซอนกัน หนาประมาณ 0.2-0.6 เซนติเมตร กวาง
ประมาณ 2.8-4.0 เซนติเมตร ยาวประมาณ 6.0-9.8 เซนติเมตร ซังนอยและมีสีเหลือง บาง
ผลสามารถบริโภคซังได แกนหรือไสกลางผลคอนขางเล็กคลายรูปกระบอง กวางประมาณ 
4.2-8.7 เซนติเมตร ยาวประมาณ 27.0-40.0 เซนติเมตร (ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความยาวของผล) 

เมล็ด เมล็ดมีรูปรางกลมคอนขางรี มีเปลือกนอกสีน้ําตาลออน เนื้อในเมล็ดมีสีขาวขุน บางผลมี
เมล็ดงอกในผล บางผลมีเมล็ดลีบอยูดวยเล็กนอย มีเมล็ดจํานวนประมาณ 90-190 เมล็ดตอ
ผล 

ลักษณะอ่ืน ๆ  1.   ผลมีสวนบริโภคไดประมาณ 53.5% คิดเปนยวงประมาณ 52% และซังสวนท่ีบริโภค
ไดประมาณ 1.5% ผลมีสวนบริโภคไมไดประมาณ 46.5% คิดเปนเมล็ดประมาณ 5.3% 
แกนเปลือกและซังประมาณ 41.2% 
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2. เปนขนุนนอกฤดู สามารถใหผลผลิตประมาณในชวงเดือนตุลาคม-เมษายน โดยเก็บ
เกี่ยวไดประมาณ 120 วนั หลักจากดอกบาน 

ลักษณะเดนพิเศษ :  ผลยาว เปอรเซ็นตเนื้อ (ยวง) 52% เนื้อหวาน (TSS 23-29o Brrix, สํานักงานเกษตรบานบึง) 
มียางนอยหรือบางผลมีความสมบูรณเต็มท่ีจะไมมียางเลย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนุนพันธุรวงทอง 
 


	ประกาศกรมวิชาการเกษตร

