
 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง  โฆษณาคําขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘   

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

 

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข การออกหนังสือ
รับรองพันธ์ุพืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กําหนดขั้นตอนการออก
หนังสือรับรองพันธ์ุพืชข้ึนทะเบียน โดยให้กรมวิชาการเกษตร ดําเนินการตรวจสอบลักษณะประจําพันธ์ุ
เบ้ืองต้นของพืชที่ย่ืนคําขอ นําปิดประกาศท่ีกรมวิชาการเกษตร และที่ในเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร 
เพ่ือให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสทักท้วงภายใน ๓๐ วันนับแต่วันปิดประกาศ น้ัน 

 

บัดน้ี ได้มีผู้มาย่ืนคําขอให้ออกหนังสือรับรองพันธ์ุพืชจํานวน ๖ พันธ์ุพืช ให้เป็นพันธ์ุพืชขึ้นทะเบียน 
ดังน้ี 

. ๑ พ้ีชพันธ์ุอําพันอ่างขาง 1 

. ๒ พ้ีชพันธ์ุอําพันอ่างขาง 2 

. ๓ พ้ีชพันธ์ุอําพันอ่างขาง 3 

. ๔ พ้ีชพันธ์ุอําพันอ่างขาง 4 

. พ้ีชพันธ์ุทรอปิคบิวต้ี (Tropic Beauty) ๕

. ๖ ยูคาลิปตัสพันธ์ุเค 111 (K111) 
ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้ตรวจสอบลักษณะประจําพันธ์ุเบ้ืองต้นของพืชดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ
ลักษณะประจําพันธ์ุเบ้ืองต้นของพืชทั้ง ๖ พันธ์ุพืชให้ทราบโดยทั่วกัน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี 
และหากมีผู้ใดประสงค์จะทักท้วงหรือมีข้อพิสูจน์ว่าการย่ืนคําขอให้ออกหนังสือรับรองพันธ์ุพืชขึ้นทะเบียน
ดังกล่าวเป็นไปโดยมิชอบ ให้แจ้งที่กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธ์ุพืช กองคุ้มครองพันธ์ุพืช  กรมวิชาการเกษตร  
จตุจักร  กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐  โทรศัพท์ ๐-๒๙๔๐-๗๒๑๔ ภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแต่วันปิดประกาศ     
เป็นต้นไป 

 

ประกาศ    ณ    วันที ่ ๑๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 (นายจิรากร  โกศัยเสวี) 
 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
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พี้ชพันธ์ุอําพนัอ่างขาง 1 
 

ผู้ขอขึ้นทะเบียน 
ช่ือ-สกุล มูลนิธิโครงการหลวง (ประธานคณะทํางานหน่วยพันธ์ุพืช นายวิจิตร  ถนอมถ่ิน)    
ที่อยู่ 65  ถนนสุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50200 
โทรศัพท์  053-811500 , 053-810765        
 
แหล่งที่มาและประวัติของพันธุ ์

พ้ีช (peach) หรือช่ือเรียกเดิมคือท้อ เป็นไม้ผลเขตหนาว (temperate fruit) ที่มูลนิธิโครงการ
หลวงได้ทําการศึกษาวิจัยเพ่ือปลูกเป็นพืชทดแทนฝิ่นมาอย่างยาวนานต้ังแต่ปี พ.ศ. 2512 ต่อมาในปี           
พ.ศ. 2540 รองศาสตราจารย์ ดร.อุณารุจ  บุญประกอบ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
จ.นครปฐม ได้เร่ิมงานวิจัยร่วมกับ Texas A&M University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยนําพันธ์ุพ้ีชมาปลูก
ทดสอบเพ่ือคัดเลือกพันธ์ุดีสําหรับประเทศไทย โดยทําการทดสอบพันธ์ุที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง           
จ.เชียงใหม่ มีระดับความสูง 1,400 เมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง และที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่      
อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ มีระดับความสูง 1,300 เมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง จากการศึกษาวิจัยนักวิจัย
สามารถคัดเลือกพ้ีชสายพันธ์ุที่มีลักษณะดีเด่นได้จํานวน 5 สายพันธ์ุ ได้แก่ TXW 1193-1, TXW 1C4, Tropic 
Beauty, TXW 1490-1 และ TXW 1491-1 พ้ีชทั้ง 5 สายพันธ์ุมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน คือ มีผลทรงกลมสี
แดงไม่มีจะงอย มีเน้ือสีเหลืองอําพัน เน้ือฉ่ํานํ้าไม่เละ แต่มีช่วงอายุการเก็บเก่ียวผลผลิตที่แตกต่างและ
ต่อเน่ืองกัน ต่อมานักวิจัยได้นําผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ในช่ือเรื่อง “Thai TigerTM Series of Low-chill 
Peaches for the Subtropics” ลงในวารสาร HortScience Vol. 43(7) 2008 หน้า 2226-2227 ต่อมาสาย
พันธ์ุ TXW 1193-1 ได้รับการอนุมัติใช้ช่ือพันธ์ุ “อําพันอ่างขาง 1” จากประธานมูลนิธิโครงการหลวง 

 
ลักษณะประจําพันธุ์ทางพฤษศาสตร ์
ชนิด/ประเภท ไม้ผลยืนต้นเขตหนาวชนิดผลัดใบ ช่ือวิทยาศาสตร์ Prunus persica (L.) Batsch วงศ์ 

Rosaceae  
ราก เป็นระบบรากแก้ว 
ใบ ทรงหอกกลับ (lanceolate) ด้านบนเป็นมันเงา 
ดอก ดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศ เป็นพืชผสมตัวเอง มีกลีบดอกสีชมพู จํานวน 5 กลีบ ต้องการ

อุณหภูมิที่หนาวเย็นสะสมในการออกดอกประมาณ 150 CU (chilling units) ออกดอกช่วง
ปลายเดือนตุลาคม ถึง ต้นเดือนธันวาคม 

ผล/เมล็ด ผลกลม สีเปลือกแดง 80% ไม่มีจะงอย เน้ือสีเหลืองอําพัน ฉ่ํานํ้า ไม่เละ ผลผลิตจะออกช่วง
ต้นเดือน ถึง กลางเดือน เมษายน (อาทิตย์ที่ 1-2 ของเดือนเมษายน) เมล็ดเด่ียวทรงหยดนํ้า
อยู่ภายในกะลา (endocarp) ที่แข็ง 
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ลักษณะอ่ืน ๆ เป็นไม้ผลเขตหนาวที่เหมาะสําหรับปลูกในเขตก่ึงร้อนได้ดี 
ลักษณะเด่นพิเศษ  

เป็นพันธ์ุที่คล้ายกับพันธ์ุอ่ืนๆ ในกลุ่ม Thai TigerTM Series แต่ผลผลิตจะออกก่อนพันธ์ุอ่ืน ทําให้ผู้บริโภค
ได้บริโภคพ้ีชพันธ์ุอําพันอ่างขาง 1 ก่อนพันธ์ุอ่ืนๆ 

1.  

2.  รูปทรงผลดี ไม่มีจะงอย ทําให้ง่ายต่อการขนส่ง ทําให้ผลผลิตไม่ชํ้า เน่า เสียหาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อําพันอ่างขาง 1 (TXW 1193-1) 

 
 

พี้ชพันธ์ุอําพนัอ่างขาง 1 
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พี้ชพันธ์ุอําพนัอ่างขาง 2 
 

ผู้ขอขึ้นทะเบียน 
ช่ือ-สกุล มูลนิธิโครงการหลวง (ประธานคณะทํางานหน่วยพันธ์ุพืช นายวิจิตร  ถนอมถ่ิน)    
ที่อยู่ 65  ถนนสุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50200 
โทรศัพท์  053-811500 , 053-810765        
 
แหล่งที่มาและประวัติของพันธุ ์

พ้ีช (peach) หรือช่ือเรียกเดิมคือท้อ เป็นไม้ผลเขตหนาว (temperate fruit) ที่มูลนิธิโครงการ
หลวงได้ทําการศึกษาวิจัยเพ่ือปลูกเป็นพืชทดแทนฝิ่นมาอย่างยาวนานต้ังแต่ปี พ.ศ. 2512 ต่อมาในปี             
พ.ศ. 2540 รองศาสตราจารย์ ดร.อุณารุจ  บุญประกอบ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
จ.นครปฐม ได้เร่ิมงานวิจัยร่วมกับ Texas A&M University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยนําพันธ์ุพ้ีชมาปลูก
ทดสอบเพ่ือคัดเลือกพันธ์ุดีสําหรับประเทศไทย โดยทําการทดสอบพันธ์ุที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง       
จ.เชียงใหม่ มีระดับความสูง 1,400 เมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง และที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่        
อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ มีระดับความสูง 1,300 เมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง จากการศึกษาวิจัยนักวิจัย
สามารถคัดเลือกพ้ีชสายพันธ์ุที่มีลักษณะดีเด่นได้จํานวน 5 สายพันธ์ุ ได้แก่ TXW 1193-1, TXW 1C4, Tropic 
Beauty, TXW 1490-1 และ TXW 1491-1 พ้ีชทั้ง 5 สายพันธ์ุมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน คือ มีผลทรงกลมสี
แดงไม่มีจะงอย มีเน้ือสีเหลืองอําพัน เน้ือฉ่ํานํ้าไม่เละ แต่มีช่วงอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่แตกต่างและ
ต่อเน่ืองกัน ต่อมานักวิจัยได้นําผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ในช่ือเรื่อง “Thai TigerTM Series of Low-chill 
Peaches for the Subtropics” ลงในวารสาร HortScience Vol. 43(7) 2008 หน้า 2226-2227 ต่อมาสาย
พันธ์ุ TXW 1C4 ได้รับการอนุมัติใช้ช่ือพันธ์ุ “อําพันอ่างขาง 2” จากประธานมูลนิธิโครงการหลวง 

 
ลักษณะประจําพันธุ์ทางพฤษศาสตร ์
ชนิด/ประเภท ไม้ผลยืนต้นเขตหนาวชนิดผลัดใบ ช่ือวิทยาศาสตร์ Prunus persica (L.) Batsch วงศ์ 

Rosaceae  
ราก เป็นระบบรากแก้ว 
ใบ ทรงหอกกลับ (lanceolate) ด้านบนเป็นมันเงา 
ดอก ดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศ เป็นพืชผสมตัวเอง มีกลีบดอกสีชมพู จํานวน 5 กลีบ ต้องการ

อุณหภูมิที่หนาวเย็นสะสมในการออกดอกประมาณ 150 CU (chilling units) ออกดอกช่วง
ปลายเดือนตุลาคม ถึง ต้นเดือนธันวาคม 

ผล/เมล็ด ผลกลม สีเปลือกแดง 80% ไม่มีจะงอย เน้ือสีเหลืองอําพัน ฉ่ํานํ้า ไม่เละ ผลผลิตจะออกช่วง
ต้นเดือน ถึง ปลายเดือน เมษายน (อาทิตย์ที่ 2-3 ของเดือนเมษายน) เมล็ดเด่ียวทรงหยดนํ้า
อยู่ภายในกะลา (endocarp) ที่แข็ง 
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ลักษณะอ่ืน ๆ เป็นไม้ผลเขตหนาวที่เหมาะสําหรับปลูกในเขตก่ึงร้อนได้ดี 
ลักษณะเด่นพเิศษ  

เป็นพันธ์ุที่คล้ายกับพันธ์ุอ่ืนๆ ในกลุ่ม Thai TigerTM Series แต่ผลผลิตจะออกถัดจากพันธ์ุอําพันอ่างขาง 1 
ทําให้ผู้บริโภคได้บริโภคพ้ีชอย่างต่อเน่ือง 

1.  

2.  รูปทรงผลดี ไมม่ีจะงอย ทําใหง่้ายต่อการขนส่ง ทําใหผ้ลผลติไม่ชํ้า เน่า เสียหาย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อําพันอ่างขาง 2 (TXW 1C4) 

 
 

พี้ชพันธ์ุอําพนัอ่างขาง 2 
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พี้ชพันธ์ุอําพนัอ่างขาง 3 
 

ผู้ขอขึ้นทะเบียน 
ช่ือ-สกุล มูลนิธิโครงการหลวง (ประธานคณะทํางานหน่วยพันธ์ุพืช นายวิจิตร  ถนอมถ่ิน)    
ที่อยู่ 65  ถนนสุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50200 
โทรศัพท์  053-811500 , 053-810765        
 
แหล่งที่มาและประวัติของพันธุ ์

พ้ีช (peach) หรือช่ือเรียกเดิมคือท้อ เป็นไม้ผลเขตหนาว (temperate fruit) ที่มูลนิธิโครงการ
หลวงได้ทําการศึกษาวิจัยเพ่ือปลูกเป็นพืชทดแทนฝิ่นมาอย่างยาวนานต้ังแต่ปี พ.ศ. 2512 ต่อมาในปี           
พ.ศ. 2540 รองศาสตราจารย์ ดร.อุณารุจ  บุญประกอบ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
จ.นครปฐม ได้เร่ิมงานวิจัยร่วมกับ Texas A&M University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยนําพันธ์ุพ้ีชมาปลูก
ทดสอบเพ่ือคัดเลือกพันธ์ุดีสําหรับประเทศไทย โดยทําการทดสอบพันธ์ุที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง     
จ.เชียงใหม่ มีระดับความสูง 1,400 เมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง และที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่        
อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ มีระดับความสูง 1,300 เมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง จากการศึกษาวิจัยนักวิจัย
สามารถคัดเลือกพ้ีชสายพันธ์ุที่มีลักษณะดีเด่นได้จํานวน 5 สายพันธ์ุ ได้แก่ TXW 1193-1, TXW 1C4, Tropic 
Beauty, TXW 1490-1 และ TXW 1491-1 พ้ีชทั้ง 5 สายพันธ์ุมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน คือ มีผลทรงกลมสี
แดงไม่มีจะงอย มีเน้ือสีเหลืองอําพัน เน้ือฉ่ํานํ้าไม่เละ แต่มีช่วงอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่แตกต่างและ
ต่อเน่ืองกัน ต่อมานักวิจัยได้นําผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ในช่ือเรื่อง “Thai TigerTM Series of Low-chill 
Peaches for the Subtropics” ลงในวารสาร HortScience Vol. 43(7) 2008 หน้า 2226-2227 ต่อมาสาย
พันธ์ุ TXW 1490-1 ได้รับการอนุมัติใช้ช่ือพันธ์ุ “อําพันอ่างขาง 3” จากประธานมูลนิธิโครงการหลวง 

 
ลักษณะประจําพันธุ์ทางพฤษศาสตร ์
ชนิด/ประเภท ไม้ผลยืนต้นเขตหนาวชนิดผลัดใบ ช่ือวิทยาศาสตร์ Prunus persica (L.) Batsch วงศ์ 

Rosaceae  
ราก  เป็นระบบรากแก้ว 
ใบ  ทรงหอกกลับ (lanceolate) ด้านบนเป็นมันเงา 
ดอก  ดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศ เป็นพืชผสมตัวเอง มีกลีบดอกสีชมพู จํานวน 5 กลีบ ต้องการ

อุณหภูมิที่หนาวเย็นสะสมในการออกดอกประมาณ 150 CU (chilling units) ออกดอกช่วง
ปลายเดือนตุลาคม ถึง ต้นเดือนธันวาคม 

ผล/เมล็ด  ผลกลม สีเปลือกแดง 80% ไม่มีจะงอย เน้ือสีเหลืองอําพัน ฉ่ํานํ้า ไม่เละ ผลผลิตจะออกช่วง
กลางเดือน ถึง ปลายเดือน เมษายน (อาทิตย์ที่ 3-4 ของเดือนเมษายน) เมล็ดเด่ียวทรงหยด
นํ้าอยู่ภายในกะลา (endocarp) ที่แข็ง นํ้าหนักผล 83 กรัม/ผล TSS = 13% TA = 1.4% 
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ลักษณะอ่ืนๆ เป็นไม้ผลเขตหนาวที่เหมาะสําหรับปลูกในเขตก่ึงร้อนได้ดี 
ลักษณะเด่นพิเศษ  

เป็นพันธ์ุที่คล้ายกับพันธ์ุอ่ืนๆ ในกลุ่ม Thai TigerTM Series แต่ผลผลิตจะออกพร้อมกับพันธ์ุ Tropic 
Beauty ถัดจากพันธ์ุอําพันอ่างขาง 2 ทําให้ผู้บริโภคได้บริโภคพ้ีชอย่างต่อเน่ือง 

1.  

2.  รูปทรงผลดี ไม่มีจะงอย ทําให้ง่ายต่อการขนส่ง ทําให้ผลผลิตไม่ชํ้า เน่า เสียหาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อําพันอ่างขาง 3 (TXW 1490-1) 

 
 

พี้ชพันธ์ุอําพนัอ่างขาง 3 
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พี้ชพันธ์ุอําพนัอ่างขาง 4 
 

ผู้ขอขึ้นทะเบียน 
ช่ือ-สกุล มูลนิธิโครงการหลวง (ประธานคณะทํางานหน่วยพันธ์ุพืช นายวิจิตร  ถนอมถ่ิน)    
ที่อยู่ 65  ถนนสุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50200 
โทรศัพท์  053-811500 , 053-810765        
 
แหล่งที่มาและประวัติของพันธุ ์

พ้ีช (peach) หรือช่ือเรียกเดิมคือท้อ เป็นไม้ผลเขตหนาว (temperate fruit) ที่มูลนิธิโครงการ
หลวงได้ทําการศึกษาวิจัยเพ่ือปลูกเป็นพืชทดแทนฝิ่นมาอย่างยาวนานต้ังแต่ปี พ.ศ. 2512 ต่อมาในปี          
พ.ศ. 2540 รองศาสตราจารย์ ดร.อุณารุจ  บุญประกอบ จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน จ.นครปฐม ได้เร่ิมงานวิจัยร่วมกับ Texas A&M University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยนําพันธ์ุ    
พ้ีชมาปลูกทดสอบเพ่ือคัดเลือกพันธ์ุดีสําหรับประเทศไทย โดยทําการทดสอบพันธ์ุที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ มีระดับความสูง 1,400 เมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง และที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง
เชียงใหม่ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ มีระดับความสูง 1,300 เมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง จากการศึกษาวิจัย
นักวิจัยสามารถคัดเลือกพ้ีชสายพันธ์ุที่มีลักษณะดีเด่นได้จํานวน 5 สายพันธ์ุ ได้แก่ TXW 1193-1, TXW 1C4, 
Tropic Beauty, TXW 1490-1 และ TXW 1491-1 พ้ีชทั้ง 5 สายพันธ์ุมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน คือ มีผลทรง
กลมสีแดงไม่มีจะงอย มีเน้ือสีเหลืองอําพัน เน้ือฉ่ํานํ้าไม่เละ แต่มีช่วงอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่แตกต่างและ
ต่อเน่ืองกัน ต่อมานักวิจัยได้นําผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ในช่ือเรื่อง “Thai TigerTM Series of Low-chill 
Peaches for the Subtropics” ลงในวารสาร HortScience Vol. 43(7) 2008 หน้า 2226-2227 ต่อมาสาย
พันธ์ุ TXW 1491-1 ได้รับการอนุมัติใช้ช่ือพันธ์ุ “อําพันอ่างขาง 4” จากประธานมูลนิธิโครงการหลวง 

 
ลักษณะประจําพันธุ์ทางพฤษศาสตร ์
ชนิด/ประเภท ไม้ผลยืนต้นเขตหนาวชนิดผลัดใบ ช่ือวิทยาศาสตร์ Prunus persica (L.) Batsch วงศ์ 

Rosaceae  
ราก  เป็นระบบรากแก้ว 
ใบ  ทรงหอกกลับ (lanceolate) ด้านบนเป็นมันเงา 
ดอก  ดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศ เป็นพืชผสมตัวเอง มีกลีบดอกสีชมพู จํานวน 5 กลีบ ต้องการ

อุณหภูมิที่หนาวเย็นสะสมในการออกดอกประมาณ 150 CU (chilling units) ออกดอกช่วง
ปลายเดือนตุลาคม ถึง ต้นเดือนธันวาคม 

ผล/เมล็ด  ผลกลม สีเปลือกแดง 80% ไม่มีจะงอย เน้ือสีเหลืองอําพัน ฉ่ํานํ้า ไม่เละ ผลผลิตจะออกช่วง
ต้นเดือน ถึง กลางเดือน พฤษภาคม (อาทิตย์ที่ 1-2 ของเดือนพฤษภาคม) เมล็ดเด่ียวทรง
หยดนํ้าอยู่ภายในกะลา (endocarp) ที่แข็ง 
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ลักษณะอ่ืน ๆ เป็นไม้ผลเขตหนาวที่เหมาะสําหรับปลูกในเขตก่ึงร้อนได้ดี 
ลักษณะเด่นพิเศษ  

เป็นพันธ์ุที่คล้ายกับพันธ์ุอ่ืนๆ ในกลุ่ม Thai TigerTM Series แต่ผลผลิตจะออกถัดจากพันธ์ุอําพันอ่างขาง 3 
และออกเป็นพันธ์ุสุดท้ายของกลุ่มน้ี ทําให้ผู้บริโภคได้บริโภคพ้ีชอย่างต่อเน่ือง 

1.  

2.  รูปทรงผลทดี ไม่มีจะงอย ทําให้ง่ายต่อการขนส่ง ทําให้ผลผลิตไม่ชํ้า เน่า เสียหาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อําพันอ่างขาง 4 (TXW 1491-1) 

 
 
 

พี้ชพันธ์ุอําพนัอ่างขาง 4 
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พี้ชพันธ์ุทรอปิคบิวตี้ (Tropic Beauty) 
 

ผู้ขอขึ้นทะเบียน 
ช่ือ-สกุล มูลนิธิโครงการหลวง (ประธานคณะทํางานหน่วยพันธ์ุพืช นายวิจิตร  ถนอมถ่ิน)    
ที่อยู่ 65  ถนนสุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50200 
โทรศัพท์  053-811500 , 053-810765        
 
แหล่งที่มาและประวัติของพันธุ ์

พ้ีช (peach) หรือช่ือเรียกเดิมคือท้อ เป็นไม้ผลเขตหนาว (temperate fruit) ที่มูลนิธิโครงการ
หลวงได้ทําการศึกษาวิจัยเพ่ือปลูกเป็นพืชทดแทนฝิ่นมาอย่างยาวนานต้ังแต่ปี พ.ศ. 2512 ต่อมาในปี          
พ.ศ. 2540 รองศาสตราจารย์ ดร.อุณารุจ  บุญประกอบ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
จ.นครปฐม ได้เร่ิมงานวิจัยร่วมกับ Texas A&M University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยนําพันธ์ุพ้ีชมาปลูก
ทดสอบเพ่ือคัดเลือกพันธ์ุดีสําหรับประเทศไทย โดยทําการทดสอบพันธ์ุที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง      
จ.เชียงใหม่ มีระดับความสูง 1,400 เมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง และที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่        
อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ มีระดับความสูง 1,300 เมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง จากการศึกษาวิจัยนักวิจัย
สามารถคัดเลือกพ้ีชสายพันธ์ุที่มีลักษณะดีเด่นได้จํานวน 5 สายพันธ์ุ ได้แก่ TXW 1193-1, TXW 1C4, Tropic 
Beauty, TXW 1490-1 และ TXW 1491-1 พ้ีชทั้ง 5 สายพันธ์ุมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน คือ มีผลทรงกลมสี
แดงไม่มีจะงอย มีเน้ือสีเหลืองอําพัน เน้ือฉ่ํานํ้าไม่เละ แต่มีช่วงอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่แตกต่างและ
ต่อเน่ืองกัน ต่อมาพ้ีชพันธ์ุ Tropic Beauty ได้รับการอนุมัติใช้ช่ือพันธ์ุ “Tropic Beauty” จากประธานมูลนิธิ
โครงการหลวง  

 
ลักษณะประจําพันธุ์ทางพฤษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ไม้ผลยืนต้นเขตหนาวชนิดผลัดใบ ช่ือวิทยาศาสตร์ Prunus persica (L.) Batsch วงศ์ 

Rosaceae  
ราก  เป็นระบบรากแก้ว 
ใบ  ทรงหอกกลับ (lanceolate) ด้านบนเป็นมันเงา 
ดอก  ดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศ เป็นพืชผสมตัวเอง มีกลีบดอกสีชมพู จํานวน 5 กลีบ ต้องการ

อุณหภูมิที่หนาวเย็นสะสมในการออกดอกประมาณ 150 CU (chilling units) ออกดอกช่วง
ปลายเดือนตุลาคม ถึง ต้นเดือนธันวาคม 

ผล/เมล็ด  ผลกลม สีเปลือกแดง 80% ไม่มีจะงอย เน้ือสีเหลืองอําพัน ฉ่ํานํ้า ไม่เละ ผลผลิตจะออกช่วง
กลางเดือน ถึง ปลายเดือน เมษายน (อาทิตย์ที่ 3-4 ของเดือนเมษายน) เมล็ดเด่ียวทรงหยด
นํ้าอยู่ภายในกะลา (endocarp) ที่แข็ง นํ้าหนักผล 108 กรัม/ผล TSS = 9.1% TA = 0.9% 
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ลักษณะอ่ืน ๆ เป็นไม้ผลเขตหนาวที่เหมาะสําหรับปลูกในเขตก่ึงร้อนได้ดี 
ลักษณะเด่นพิเศษ  

เป็นพันธ์ุที่คล้ายกับพันธ์ุอ่ืนๆ ในกลุ่ม Thai TigerTM Series แต่ผลผลิตจะออกถัดจากพันธ์ุอําพันอ่างขาง 2 
ทําให้ผู้บริโภคได้บริโภคพ้ีชอย่างต่อเน่ือง 

1.  

2.  รูปทรงผลดี ไม่มีจะงอย ทําให้ง่ายต่อการขนส่ง ทําให้ผลผลิตไม่ชํ้า เน่า เสียหาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พี้ชพันธ์ุทรอปิคบิวตี้ (Tropic Beauty) 
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  ตารางที่ 1 ช่วงเวลาเก็บเก่ียวของพี้ชพันธ์ุใหม่ ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 
 

พันธุ ์ เดือน เมษายน เดือน พฤษภาคม 

 
สัปดาห์ที่ 

1 
สัปดาห์ที่ 

2 
สัปดาห์ที่ 

3 
สัปดาห์ที่ 

4 
สัปดาห์ที่ 

1 
สัปดาห์ที่ 

2 
สัปดาห์ที่ 

3 
สัปดาห์ที่ 

4 

TXW 1193-1 
(อําพันอ่างขาง 1) 

        

TXW 1C4 
(อําพันอ่างขาง 2) 

        

Tropic Beauty 
 

        

TXW 1490-1 
(อําพันอ่างขาง 3) 

        

TXW 1491-1 
(อําพันอ่างขาง 4) 
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ยูคาลิปตัสพนัธ์ุเค 111 (K111) 
 
ผู้ขอขึ้นทะเบียน 
ช่ือ-สกุล บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด 
ที่อยู่  99  หมู ่2  ตําบลเขาหินซ้อน  อําเภอพนมสารคาม   จังหวัดฉะเชิงเทรา  24120   
โทรศัพท์  038 599 094  

 
แหล่งที่มาและประวัติของพันธุ ์

ยูคาลิปตัสพันธุ์ K111 เป็นพันธุ์ที่นํามาจาก อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อปี พ.ศ. 2541 
โดยมีขั้นตอนการคัดเลือกพันธ์ุ ดังน้ี 

ปี 2540  พัฒนาพันธุ์โดยวิธีการควบคุมการผสมเกสร (controlled pollination) ซึ่งเป็น
ก า ร ผ ส ม ข ้า ม ส ป ีช ีส ์ ( interspecific hybridization) ร ะ ห ว ่า ง ต ้น แ ม ่พ ัน ธุ ์ K53 ส า ย พ ัน ธ์ุ                   
E. camaldulensis ซึ ่งเป็นของบริษัท สวนกิตติ จํากัด ผู ้เป็นเจ้าของ กับต้นพ่อพันธุ ์ B2 สายพันธ์ุ               
E. brassiana ซึ ่ง เป ็นของบร ิษ ัท  สวนก ิตต ิ จําก ัด  ผู ้เป ็น เจ ้าของในแปลงควบค ุมการผสมเกสร                
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

ปี 2541  นําเมล็ดลูกผสมที ่ได ้มาปลูกทดสอบเมล็ดลูกผสม  (progeny trial) ในพื ้นที่                
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา วางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 6 ซ้ํา ๆ ละ 9 ต้น เมื่อไม้ที่ปลูก
ทดสอบอายุครบ 3 ปี 6 เดือน ทําการคัดเลือกแม่ไม้ โดยพิจารณาจากลักษณะดีเด่นในด้านการ
เจริญเติบโต รูปทรงต้น และความสูงเป็นหลัก (phenotypic selection) ได้ต้นแม่ไม้ K111 

ปี 2545  ขยายพันธุ์ต้นแม่ไม้ K111 ด้วยวิธีการเพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื ่อ โดยห้องปฏิบัติการ
เพาะเลี ้ยงเนื้อเยื่อ อ.พนมสารคาม จ .ฉะเชิงเทรา ให้ได้กล้าไม้จํานวนเพียงพอสําหรับปลูกทดสอบ
คุณสมบัติโคลน (Clonal Trial)  

ป ี 2546  ปล ูกทดสอบค ุณสมบ ัต ิโ คลน จํานวน  4 แปลง  ใน พื ้นที ่ อ .สนามช ัย เขต                  
จ.ฉะเชิงเทรา และ อ.กบินทร์บุรี อ.ศรีมหาโพธิ  จ.ปราจีนบุรี แต่ละแปลงวางแผนการทดลอง แบบ 
RCBD จํานวน 4 ซ้ํา ๆ ละ 40 ต้น เมื่อไม้ปลูกทดสอบอายุครบ 3 ปี พบว่าโคลน K111 มีคุณสมบัติด้าน
การเจริญเติบโตที่ดี และมีความสมํ่าเสมอภายในโคลน (ดําเนินการโดยบริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี 
จํากัด)    
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ลักษณะประจําพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ไม้ยืนต้น ใช้ประโยชน์จากเน้ือไม้ ช่ือวิทยาศาสตร์ Eucalyptus spp. วงศ์  Myrtaceae 
ระยะกล้าไม้ (1-3 เดือน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลําต้น ลําต้นแข็งต้ังตรง  ทรงเหลี่ยม  ยอดอ่อนสนํ้ีาตาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใบ ใบสีเขียว รูปหอก (lanceolate) ปลายใบแหลม ฐานใบเป็นรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ เส้นกลางใบ

สีเขียวอ่อนก้านใบสีแดง ใบเรียงตัวแบบสลับ (disjunct early)  
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ระยะไม้ใหญ่ (2-5 ปี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลําต้น    ลําต้นเด่ียว ทรงกลม ต้ังตรง ลําต้นมีความเปลาตรงน้อย คดในบางช่วงของลําต้น เปลือกนอก

สีเทา – นํ้าตาล ลักษณะการลอกของเปลือกยังไม่ลอกเปลือก ขณะลําต้นยังสดอยู่เปลือกติด
ตลอดลําต้น (persistent throughout)  ทีอ่ายุ  3 ปี 6 เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใบ    ใบสีเขียว  รูปใบหอกแคบ  (narrow - lanceolate) ขอบใบเรียบ         
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ลักษณะอ่ืน ๆ  
ผลผลิตที่ระยะปลูก 2 x 3 เมตร ให้ผลผลิตเฉลี่ย 19.3 ตัน/ไร่ ที่อายุ 4 ปี     
ความต้านทานโรค-แมลง  ค่อนข้างทนทานต่อแตนฝอยปม (Leptocybe invasa)   
    ต้านทานต่อโรคใบจุดด่างเหลือง (Phaeophlospora destructans)  
ขอบเขตพ้ืนที่ปลูก  สามารถปลูกและให้ผลผลิตดีในพ้ืนที่ที่มสีภาพเน้ือดินท่ีเหมาะสม   
    ได้แก่  ดินทราย  ดินร่วน ดินร่วนปนทราย ดินร่วนเหนียวปนลูกรัง   
    ที่ราบ และพื้นที่สูงที่มีหน้าดินลึก ระบายนํ้าดี  ไม่เหมาะสําหรับใน 
    พ้ืนที่ที่มีนํ้าท่วมขังเป็น เวลานานเกิน 2 สัปดาห์   
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