ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง แก้ไขชื่อพันธุ์พืชในหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘
ตามที่กรมวิช าการเกษตร ได้ออกประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง โฆษณาคาขอให้ ออก
หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม 25๔๘
โดยอาศัยอานาจตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออก
หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2547 และได้ออกหนังสือ
รับ รองพั น ธุ์พื ช ขึ้น ทะเบี ย น ตามพระราชบั ญ ญั ติพั น ธุ์พื ช พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2547 เลขที่ 249/2549
ชนิดพืช มะละกอ ชื่อพันธุ์ ครั่ง ให้แก่ นายไมตรี อินทรลักษณ์ นั้น
เนื่ องจากผู้ ได้ รั บ หนั งสื อ รั บ รองพั น ธุ์พื ช ขึ้ นทะเบี ยนดั งกล่ าว มี ความประสงค์ ขอแก้ ไขชื่ อ
พันธุ์พืช จานวน ๑ รายการ ในรายการลาดับที่ ๑ มะละกอ พันธุ์ครั่ง เป็น มะละกอ พันธุ์ครั่งตักสิลา
กรมวิชาการเกษตรจึงขอประกาศชื่อ มะละกอ พันธุ์ครั่งตักสิลา และข้อมูลประกอบปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หากมีผู้ใดประสงค์จะทักท้วงหรือมีข้อพิสูจน์ ว่าการแก้ไขชื่อพันธุ์ในหนังสือ
รับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ ดังกล่าวเป็นไปโดยมิชอบ ให้แจ้งที่กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช สานักคุ้มครองพันธุ์
พืช กรมวิช าการเกษตร จตุจั กร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทรศัพ ท์ ๐-๒๙๔๐-๗๒๑๔ ภายใน ๓๐ วัน
นับตั้งแต่วันปิดประกาศเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
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แหล่งทีม่ าและประวัติ
มะละกอพันธุ์ครั่งตักสิ ลา เป็ นมะละกอที่ได้จากการคัดเลือก โดยการรวบรวมพันธุ์มะละกอ
ของเกษตรกรในตาบลหนองบัว อาเภอโกสุ มพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยได้คดั เลือกต้นพันธุ์มะละกอของ
เกษตรกรที่มีลกั ษณะบริ เวณลาต้นมีจุดประสี แดงอมม่วงและบริ เวณก้านใบของต้นอ่อนมีสีม่วงอ่อนแต่เมื่อ
อายุม ากขึ้ น สี จะจางลง ซึ่ งได้ป ลู ก คัดเลื อกพัน ธุ์ ต้ งั แต่ ปี พ.ศ. 2545-2548 โดยได้ค ดั เลื อกต้นแม่ พ นั ธุ์ที่ มี
ลักษณะต้นเตี้ย มีผลขนาดใหญ่และยาว ผลมีร่องข้างผลยาวตลอดหัวท้ายผล
ผู้ยื่นขอขึน้ ทะเบียน
ชื่อ-สกุล
นายไมตรี อินทรลักษณ์
ที่อยู่
ถ.ขอนแก่น-กาฬสิ นธุ์ ต.เสื อเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
โทรศัพท์
043 782113-4
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ประเภท
ไม้พมุ่ ยืนต้น กลุ่มไม้ผลเขตร้อน วงศ์ CARICACEAE
ต้ น
ลาต้นเดี่ ยว อวบน้ า ต้นเตี้ ย สู งเฉลี่ ย 1.8 เมตร เส้ นรอบวงโคนต้นเฉลี่ ย 30.5 เซนติ เมตร
บริ เวณล าต้นมี จุดประสี แดงอมม่ วง (purple violet 80 A) และจะหนาแน่ น ที่ บริ เวณข้อ
ปล้องใต้และเหนือฐานใบ
ใบ
ใบเว้าหยักมี 9 แฉก ใบมีสีเขียวเข้ม ปลายใบโค้งงอลงเล็กน้อยใบที่สมบูรณ์เต็มที่ มีความ
ยาวเฉลี่ย 85.0 เซนติเมตร กว้างเฉลี่ย 72.0 เซนติเมตร ความยาวของก้านใบเฉลี่ย 97.0
เซนติเมตร (วัดจากโคนถึงปลายใบ) ก้านใบเมื่อต้นมีอายุ 1-3 เดือน จะมีสีขาวนวลและมี
จุดละเอียดเล็ก ๆ สี แดงอมม่วงระหว่างโคนก้านใบจนเกือบถึงปลายก้านใบ เมื่อต้น
สมบูรณ์เต็มที่มะละกอติดผลมากขึ้นสี แดงอมม่วงบริ เวณดังกล่าวก็จะค่อยจางลงเปลี่ยนเป็ น
สี เขียวอ่อน (yellow green 146 D)
ดอก/ ช่ อดอก ดอกเป็ นดอกเดี่ยวและดอกช่อ ดอกสี เหลืองอ่อน (yellow 2 D) พบทั้งต้นที่มีเฉพาะดอกเพศ
เมีย ต้นที่มีเฉพาะดอกเพศผูแ้ ละต้นที่มีดอกสมบูรณ์ เพศ โดยต้นที่มีดอกสมบูรณ์ เพศจะมี
ดอกเพศผูอ้ ยูจ่ านวนน้อยในช่อดอก
ผล
ผลจากต้นที่มีดอกสมบูรณ์เพศหรื อดอกกะเทยจะมีผลที่ยาว มีจานวนมาก แต่ก็ยงั มีผลที่ส้ ัน
ที่ เกิ ดจากดอกตัวเมี ยเพี ยงเล็กน้อย ผลที่ เกิ ดจากดอกสมบู รณ์ เพศมี ลกั ษณะยาวตรง ไหล่
สอบเข้า หาขั้วผล ฐานผลป้ านหรื อแหลม ปลายผลแหลม ความยาวของผลเฉลี่ ย 47.0
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เซนติ เมตร ความหนาเนื้ อเฉลี่ ย 2.15 เซนติ เมตร ช่ อ งว่ า งภายในผลกว้า งเฉลี่ ย 5.2
เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางผลเฉลี่ย 9.0 เซนติเมตร น้ าหนักผลเฉลี่ย 1.9 กิโลกรัม ผลที่เกิด
จากต้นเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 35 .7 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางผลเฉลี่ย 12.2 เซนติเมตร
ช่ องว่างกลางผลกว้างเฉลี่ ย 7.5 เซนติเมตร ผลทั้งสองแบบเมื่ อสมบูรณ์ เต็มที่มีสีเขียวเข้ม
(green 137 B) ผิวไม่เรี ยบ มีร่องผลพาดยาวตามความยาวผล 5 ร่ อง ผลสุ กมีสีแดงอมส้ม
(orange-red 34 A) ความหวานเฉลี่ย 12.7 องศาบริ กซ์
เมล็ด
จานวนเมล็ดเฉลี่ ย 250 เมล็ดต่อผลน้ าหนักแห้ง 1.38 กรัมต่อ100 เมล็ด (ที่ ระดับความชื้ น
13-14 %) และมีเปอร์เซนต์ความงอก 85% (ที่ 60 วัน หลังการเก็บเข้าห้องเย็น)
ลักษณะอื่น ๆ ก. เป็ นมะละกอที่มีความกรอบ สี เนื้อผลดิบมีสีขาวขุ่น (ไม่แข็งกระด้าง) มีความหวาน
เล็กน้อย ลักษณะของปลายใบทุกแฉกจะงอลงเล็กน้อย
ข. หลังจากปลูกไปได้ประมาณ 6 เดือน สามารถเก็บผลดิบมาเพื่อใช้สาหรับทาส้มตาได้
ค. ให้ผลผลิตเฉลี่ย 13,728 กิโลกรัมต่อไร่
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