ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง โฆษณาคําขอใหออกหนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘
----------------------------ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การออก
หนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดกําหนด
ขั้น ตอนการออกหนังสื อรับรองพัน ธุ พืชขึ้นทะเบีย น โดยใหกรมวิชาการเกษตร ดําเนิ นการตรวจสอบ
ลักษณะประจําพันธุเบื้องตนของพืชที่ยื่นคําขอ นําปดประกาศที่กรมวิชาการเกษตร และที่ในเว็บไซตของ
กรมวิชาการเกษตร เพื่อใหบุคคลทั่วไปไดมีโอกาสทักทวงภายใน ๓๐ วันนับแตวันปดประกาศ นั้น
บัดนี้ ไดมีผูมายื่นคําขอใหออกหนังสือรับรองพันธุพืชจํานวน ๑๐ พันธุพืช ใหเปนพันธุพืช
ขึ้นทะเบียน ดังนี้
๑. ยูคาลิปตัส พันธุ K61
๖. ยูคาลิปตัส พันธุ H291
๒. ยูคาลิปตัส พันธุ K62
๗. ยูคาลิปตัส พันธุ H294
๓. ยูคาลิปตัส พันธุ K63
๘. ยูคาลิปตัส พันธุ G2
๔. ยูคาลิปตัส พันธุ K67
๙. สม (สมเปลือกลอน) พันธุ เหรียญทอง
๕. ยูคาลิปตัส พันธุ K69
๑๐. สม (สมเปลือกลอน) พันธุ ทองอัมพัน
ซึ่งกรมวิชาการเกษตรไดตรวจสอบลักษณะประจําพันธุเบื้องตนของพืชดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอ
ประกาศลั ก ษณะประจํ า พั น ธุ เ บื้ อ งต น ของพั น ธุ พื ช ทั้ ง ๑๐ พั น ธุ พื ช ให ท ราบโดยทั่ ว กั น ปรากฏตาม
เอกสารแนบทายประกาศนี้ และหากมีผูใดประสงคจะทักทวงหรือมีขอพิสูจนวาการยื่นคําขอใหออกหนังสือ
รับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียนดังกลาวเปนไปโดยมิชอบ ใหแจงที่ฝายบริหารจัดการกองทุนคุมครองพันธุพืช
กองคุมครองพันธุพืช กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทรศัพท ๐-๒๙๔๐-๗๒๑๔
ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันปดประกาศเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
(นายสมชาย ชาญณรงคกุล)
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
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ยูคาลิปตัส พันธุ K61
แหลงที่มาและประวัติ
ยูคาลิปตัสพันธุ K61 เปนที่พันธุที่นํามาจาก อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อป
พ.ศ. 2535 โดยมีขั้นตอนการคัดเลือกพันธุ ดังนี้
ป 2534 ควบคุมการผสมเกสร (Controlled pollination) ซึ่งเปนการผสมขามสปชีส (interspecific
hybridization) ระหวางตนแมพันธุ B1 สายพันธุ E. brassiana กับตนพอพันธุ GB สายพันธุ E. grandis ใน
อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ป 2535 นําเมล็ดลูกผสมที่ไดมาปลูกทดสอบ (Progeny Trial) ในพื้นที่ อําเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา วางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 6 ซ้ําๆ ละ 9 ตน เมื่อไมที่ปลูกทดสอบอายุครบ
5 ป ทําการคัดเลือกแมไม โดยพิจารณาจากลักษณะดีเดนในดานการเจริญเติบโต รูปทรงตน และความเปน
หลัก (phenotypic selection) ไดตนแมไม K61
ป 2541 นําตนแมไม K61 มาขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศ ดวยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ณ
หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จนไดจํานวนกลาไมที่เพียงพอ
สําหรับปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลน (Clonal trail)
ป 2544 ปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลนจํานวน 8 แปลง ในพื้นที่ อําเภอกบินทรบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี และอําเภอสนามชัยเขต อําเภอแปลงยาว อําเภอพนมสารคาม
จัง หวัดฉะเชิงเทรา แตละแปลงวางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 4 ซ้ําๆ ละ 60 ตน เมื่อไมปลูก
ทดสอบอายุครบ 3 ป พบวาโคลน K61 มีคุณสมบัติดานการเจริญเติบโตที่ดี และมีความสม่ําเสมอภายใน
โคลน (ดําเนินการโดยบริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด)
ผูขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด (นายสอาด รมรื่นสุขารมย และนายโสมนัส โพธิสัตย)
ที่อยู
99 หมู 2 ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท
085-8353441 , 080-0901622
เลขที่หนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน 008/2552 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2552
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร
ชนิด/ประเภท ไมยืนตน ใชประโยชนจากเนื้อไม ชื่อวิทยาศาสตร Eucalyptus spp. วงศ Myrtaceae
ระยะกลาไม (1 – 3 เดือน)
ลําตน
ลําตนแข็งตั้งตรง ทรงเหลี่ยม ยอดออนสีแดง
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ใบ

ใบสีเขียว รูปหอก (lanceolate) ปลายใบเปนติ่งแหลม ฐานใบมน-แหลม ขอบใบเรียบ
เสนกลางใบสีเหลือง กานใบสีแดงแกมเขียว ใบเรียงตัวแบบสลับ (disjunct early) รอบลํา
ตน

ระยะไมใหญ (2 – 5 ป)
ลําตน
ลําตนเดี่ยว ทรงกลม ตั้งตรง มีความเปลาตรงสม่ําเสมอไมโคงงอ ทรงพุมแคบ ลิดกิ่ง
ตามธรรมชาติได 70 เปอรเซ็นตของลําตน เปลือกนอกสีเทาน้ําตาล ขณะลําตนยังสดอยู
เปลือกติดรอบลําตน
ใบ
ใบรูปหอก (lanceolate) ขอบใบเรียบ ปลายใบและฐานใบแหลม
ลักษณะอื่น ๆ
ก. ผลผลิตไมเมื่ออายุ 5 ป มีน้ําหนักเฉลี่ย 17 ตันตอไร (ที่ระยะปลูก 2 x 3 เมตร)
ข. ขอบเขตพื้นทีป่ ลูกที่สามารถเจริญเติบโตไดดี ในพื้นที่ราบ เนื้อดินเปนดินรวน ถึงดิน
รวนเหนียวปนทราย หรือมีลูกรังปะปนไมเกิน 25 เปอรเซ็นต การระบายน้ําดี ไมมี
ชั้นดาน
ค. การเจริ ญเติ บ โตและการปรั บตั ว มี ค วามโตความสู ง ขนาดปานกลาง ไมมี ค วาม
สม่ําเสมอ สามารถปรับตัวไดดีในพื้นที่แลง และชื้นปานกลาง
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ระยะกลาไม (1 – 3 เดือน)

ระยะไมใหญ (2 – 5 ป)

ยูคาลิปตัส พันธุ K61
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ยูคาลิปตัส พันธุ K62
แหลงที่มาและประวัติ
ยูคาลิปตัสพันธุ K62 เปนพันธุที่นํามาจากแปลงปลูกทดสอบ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
เมื่อป พ.ศ. 2542 โดยมีขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ ดังนี้
ป 2534 บริษัท สวนกิตติ จํากัด ไดซื้อเมล็ด bulk seed ที่เกิดจากการ open pollination ในแปลง
seed stand จากประเทศจีน โดยเปนแปลงที่ปลูกทดสอบ E. urophylla เพื่อใชในการปลูกทดสอบถิ่นกําเนิด
ป 2534 ทําการเพาะเมล็ดและปลูกทดสอบ (progeny trial) ในพื้นที่ อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี
วางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 6 ซ้ําๆ ละ 9 ตน เมื่อไมที่ปลูกทดสอบอายุครบ 4 ป (ป 2538) ทํา
การวิเคราะหขอมูลการเจริญเติบโต และคัดเลือกแมไม ไดตนแมไมสวนหนึ่ง และตัดสางตนที่ไมดีออก
จากนั้นปลอยใหมีการผสมเปด (open pollination) เพื่อเก็บเมล็ดไวปลูกทดสอบรุนตอไป
ป 2538 ทําการเพาะเมล็ดรุนที่ 2 ในพื้นที่ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยวางแผนการทดลอง
แบบ RCBD จํานวน 4 ซ้ําๆ ละ 16 ตน เมื่อไมที่ปลูกทดสอบอายุครบ 4 ป (2542) ทําการวิเคราะหขอมูลการ
เจริญเติบโต และคัดเลือกแมไมที่เปน elite line โดยพิจารณาจากการเจริญเติบโต รูปทรงตน ไดตนแมไม
K62
ป 2542 นําตนแมไม K62 มาขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศดวยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ใน
หองปฏิบัติการเพาะเลี้ย งเนื้อเยื่ อ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อใหได กลาไมเ พีย งพอสํ าหรับปลูก
ทดสอบคุณสมบัติโคลน (clonal trial)
ป 2543 บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด ทําการปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลนทั้งหมด 4
แปลง ในพื้นที่ อ.สนามชัยเขต อ.ทาตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา แตละแปลงวางแผนการทดลองแบบ RCBD
จํานวน 4 ซ้ําๆ ละ 50 ตน ผลการปลูกทดสอบเมื่ออายุ 4 ป พบวาโคลน K62 มีการเจริญเติบโต และความ
สม่ําเสมอที่ดี จึงคัดเลือกสายพันธุนี้ไว เพื่อสงเสริมเกษตรกร
ผูขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด (นายสอาด รมรื่นสุขารมย และนายโสมนัส โพธิสัตย)
ที่อยู
99 หมู 2 ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท
085-8353441 , 080-0901622
เลขที่หนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน 009/2552 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2552
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ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร
ชนิด/ประเภท ไมยืนตน ใชประโยชนจากเนื้อไม ชื่อวิทยาศาสตร Eucalyptus spp. วงศ Myrtaceae
ระยะกลาไม ( 1 – 3 เดือน)
ลําตน
ลําตนตั้งตรง ทรงเหลี่ยม ยอดออนสีน้ําตาล
ใบ
ใบสีเขียวเขม รูปไข (ovate) ปลายใบเปนติ่งหนาม ฐานใบเปนรูปลิ่ม ขอบใบเปนคลื่น
เสนกลางใบสีเหลือง กานใบสีแดงแกมเขียว ใบเรียงตัวแบบสลับ (disjunct early) รอบ
ลําตน
ระยะไมใหญ (2 – 5 ป)
ลําตน
ลําตนเดี่ยว ตั้งตรง ทรงกลม มีความเปลาตรงสม่ําเสมอไมโคงงอ ทรงพุมกวางใบหนาทึบ
ลิดกิ่งได 70% ของลําตน เปลือกนอกสีเทาขาว ขณะลําตนยังสดอยูเปลือกติดทั่วลําตน
ใบ
ใบรูปหอกแคบ (narrow - lanceolate) ขอบใบเรียบ ปลายใบ และฐานใบแหลม
ลักษณะอื่น ๆ

ก. ผลผลิตไมที่อายุ 5 ป มีน้ําหนักเฉลี่ย17.6 ตันตอไร (ที่ระยะปลูก 2 x 3 เมตร)
ข. ขอบเขตพื้นทีป่ ลูก เติบโตไดดี ในพื้นที่ราบ ที่มีความชืน้ ดี และน้ําไมทวมขัง เนื้อดิน
เปนดินรวน – ดินรวนปนทราย ไมเหมาะกับพื้นที่มหี ินหรือกรวดมาก ดินทรายเสีย่ ง
ตอการขาดน้ํา
ค. การเจริญเติบโตและการปรับตัว ไมขนาดปานกลางทั้งดานความโตและความสูง ไม
มีความสม่ําเสมอดี ไมทนตอสภาพแหงแลง

7

ระยะกลาไม ( 1 – 3 เดือน)

ระยะไมใหญ (2 – 5 ป)

ยูคาลิปตัส พันธุ K62
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ยูคาลิปตัส พันธุ K63
แหลงที่มาและประวัติ
ยูคาลิปตัสพันธุ K63 เปนพันธุที่ไดมาจากแปลงปลูกทดสอบ อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา
เมื่อป พ.ศ. 2541 โดยมีขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ ดังนี้
ป 2536 บริษัท สวนกิตติ จํากัด ไดเขาคัดเลือกตนแมไมในแปลงที่มีการปลูก E. camaldulensis
ซึ่งปลูกจากเมล็ดที่รวบรวมมาจากแหลงตางๆ ที่ขายในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา จ.ปราจีนบุรี ในพื้นที่ อ.พนมสาร
คาม จ.ฉะเชิงเทรา จากนั้นใหตนแมไมมีการผสมแบบเปด (open pollination) เพื่อเก็บเมล็ดเพื่อปลูกทดสอบ
ในรุนตอไป
ป 2537 ทําการปลูกเมล็ดที่เก็บได ในพื้นที่ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยการปลูกทดสอบ
แบบ RCBD เมื่อไมที่ปลูกทดสอบอายุครบ 4 ป (ป 2541) ทําการคัดเลือกแมไมที่เปน elite line โดยพิจารณา
จากลักษณะโดดเดนในดาน การเจริญเติบโต รูปทรงตน ไดตนแมไม K63
ป 2541 ขยายพันธุตนแมไม K63 แบบไมอาศัยเพศดวยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดย
หองปฏิบัติการเพาะเลี้ย งเนื้อเยื่ อ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ใหไ ดก ลาไมเพียงพอสําหรั บการปลูก
ทดสอบคุณสมบัติโคลน
ป 2542 ปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลน (clonal trial) จํานวนทั้งหมด 4 แปลงในพื้นที่
อ.ศรีมหาโพธิ อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ผลการปลูกทดสอบเมื่ออายุ 4 ป
พบวาโคลน K63 มีขอมูลการเจริญเติบโตที่ดี และมีความสม่ําเสมอภายในโคลน จึงไดทําการคัดเลือกเพื่อ
สงเสริมเกษตรกรตอไป
ผูขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด (นายสอาด รมรื่นสุขารมย และนายโสมนัส โพธิสัตย)
ที่อยู
99 หมู 2 ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท
085-8353441 , 080-0901622
เลขที่หนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน 010/2552 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2552
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ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร
ชนิด/ประเภท ไมยืนตน ใชประโยชนจากเนื้อไม ชื่อวิทยาศาสตร Eucalyptus spp. วงศ Myrtaceae
ระยะกลาไม ( 1 – 3 เดือน)
ลําตน
ลําตนแข็งตั้งตรง ทรงเหลี่ยม ยอดออนสีชมพู
ใบ
ใบหนาสีเขียวเขม รูปหอก (lanceolate) ปลายใบแหลม ฐานใบเปนรูปลิม่ ขอบใบเรียบ
เสนกลางใบสีเขียวออน กานใบสีแดงแกมเขียว ใบเรียงตัวแบบสลับ (disjunct early)
รอบลําตน
ระยะไมใหญ (2 – 5 ป)
ลําตน
ลําตนเดี่ยว ทรงกลม มีความเปลาตรงสม่ําเสมอไมโคงงอ ทรงพุมแคบใบโปรง ลิดกิ่งได
70 เปอรเซ็นตของลําตน เปลือกนอกสีเทา ขณะลําตนยังสดอยูเปลือกติดตลอดลําตน
ใบ
ใบรูปหอกแคบ (narrow - lanceolate) และรูปเคียว (falcate) ปลายใบแหลม และฐานใบ
มน - แหลม
คุณลักษณะอื่น ๆ ก. ผลผลิตไมเมื่ออายุ 5 ป มีน้ําหนักเฉลี่ย 16.4 ตันตอไร (ที่ระยะปลูก 2 x 3 เมตร)
ข. ขอบเขตพื้นที่ปลูกที่สามารถเจริญเติบโตไดดี ในพื้นที่ราบ เนื้อดินเปนดินรวน ถึงดิน
รวนเหนียวปนทราย หรือลูกรังปะปนประมาณ 25 เปอรเซ็นต มีการระบายน้ําดี
ค. การเจริญเติบโตและการปรับตัว ความโตปานกลาง ความสูงดีในชวงไมอายุมาก
สม่ําเสมอดี ไมทนชื้นน้ําทวมขัง ไมชอบดินหลวม
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ระยะกลาไม ( 1 – 3 เดือน)

ระยะไมใหญ (2 – 5 ป)

ยูคาลิปตัส พันธุ K63
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ยูคาลิปตัส พันธุ K67
แหลงที่มาและประวัติ
ยูคาลิปตัสพันธุ K67 เปนพันธุที่นํามาจาก แปลงปลูกทดสอบ อําเภอกบินทรบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี เมื่อป พ.ศ. 2537 และไดทําการคัดเลือกตามขั้นตอน ดังนี้
ป 2536 ควบคุมการผสมเกสร (Controlled pollination) ซึ่งเปนการผสมขามสปชีส
(interspecific hybridization) ระหวางตนแมพันธุ K16 สายพันธุ E. camaldulensis กับตนพอพันธุ B2 สาย
พันธุ E. brassiana ใน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ป 2537 นําเมล็ดลูกผสมที่ไดมาปลูกทดสอบ (Progeny Trial) ในพื้นที่ อําเภอกบินทรบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี วางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 6 ซ้ําๆ ละ 9 ตน เมื่อไมปลูกทดสอบอายุครบ 4 ป
ทําการคัดเลือกแมไมโดยพิจารณาจากลักษณะดีเดนในดาน การเจริญเติบโต รูปทรงตน และความสูงเปน
หลัก (phenotypic selection) ไดตนแมไม K67
ป 2542 นําตนแมไม K67 นํามาขยายพันธุ ดวยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยหองปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จนไดจํานวนกลาไมที่เพียงพอ เพื่อนํากลาไมทไี่ ด
มาปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลน (Clonal trial)
ป 2544 ปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลน จํานวน 8 แปลง ในพื้นที่ อําเภอกบินทรบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี และอําเภอสนามชัยเขต อําเภอแปลงยาว อําเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา ทุกแปลงวางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 4 ซ้ํา ๆ ละ 60 ตน ผลการปลูกทดสอบ
เมื่อไมอายุครบ 3 ป พบวาโคลน เค67 มีคุณสมบัติดานการเจริญเติบโตที่ดี และมีความสม่ําเสมอภายใน
โคลน (ดําเนินการโดยบริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด)
ผูขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด (นายสอาด รมรื่นสุขารมย และนายโสมนัส โพธิสัตย)
ที่อยู
99 หมู 2 ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท
085-8353441 , 080-0901622
เลขที่หนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน 011/2552 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2552
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร
ชนิด/ประเภท ไมยืนตน ใชประโยชนจากเนื้อไม ชื่อวิทยาศาสตร Eucalyptus spp. วงศ Myrtaceae
ระยะกลาไม ( 1 – 3 เดือน)
ลําตน
ลําตนตั้งตรง ทรงเหลี่ยม ยอดออนสีสม
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ใบ

ใบสีเขียว รูปใบหอก (lanceolate) ปลายใบแหลม ฐานใบเปนรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ เสน
กลางใบสี เขียวออน กานใบสี แดงแกมเขียว ใบเรียงตัวแบบสลับ (disjunct early) รอบ
ลําตน

ระยะไมใหญ (2 – 5 ป)
ลําตน
ลําตนเดี่ยว ทรงกลมตั้งตรง ลําตนอวนปลายเรียว ทรงพุม แคบใบโปรง ลิดกิ่งได 70 %
ของลําตน เปลือกนอกสีแดง-น้ําตาล ขณะลําตนยังสดอยู เปลือกติดรอบลําตน
ใบ
ใบรูปหอกแคบ (narrow-lanceolate) ขอบใบเรียบ ปลายใบแหลม และฐานใบแหลม
ลักษณะอื่น ๆ
ก. ผลผลิตไมเมื่ออายุ 5 ป มีน้ําหนักเฉลี่ย 17.3 ตันตอไร (ทีร่ ะยะปลูก 2 x 3 เมตร)
ข. ขอบเขตพื้นที่ปลูกที่สามารถเจริญเติบโตไดดี ในพื้นที่ราบ เนื้อดินเปนดินรวน ถึงดิน
รวนเหนียวปนทราย หรือมีลูกรังปะปนไมเกิน 25 เปอรเซ็นต การระบายน้ําดี ไมมี
ชั้นดาน
ค. การเจริ ญ เติ บ โตและการปรั บ ตั ว มี ค วามโตความสู ง ขนาดปานกลาง สามารถ
ปรับตัวไดดีในพื้นที่แลง และชื้นปานกลาง
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ระยะกลาไม ( 1 – 3 เดือน)

ระยะไมใหญ (2 – 5 ป)

ยูคาลิปตัส พันธุ K67
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ยูคาลิปตัส พันธุ K69
แหลงที่มาและประวัติ
ยูคาลิปตัสพันธุ K69 เปนพันธุที่นํามาจาก อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อป พ.ศ.
2539 โดยเปนพันธุที่ไดจากการคัดเลือกตามขั้นตอน ดังนี้ คือ
ป 2538 ควบคุ ม การผสมเกสร (Controlled
Pollination) ซึ่ ง เป น การผสมข า มสป ชี ส
(interspecific hybridization) ระหวางตนแมพันธุ K25 สายพันธุ E. camaldulensis กับตนพอพันธุ PE1 สาย
พันธุ E. pellita ในพื้นที่ อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ป 2539 นําเมล็ดลูกผสมที่ไดมาปลูกทดสอบ (Progeny Trial) ในพื้นที่ อําเภอกบินทรบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี วางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 6 ซ้ําๆ ละ 9 ตน เมื่อไมที่ปลูกทดสอบอายุครบ 5
ป ทําการคัดเลือกแมไมโดยพิจารณาจากลักษณะดีเดนในดานการเจริญเติบโต รูปทรงตน และความสูงเปน
หลัก (phenotypic selection) ไดตนแมไม K69
ป 2544 นําตนแมไม K69 มาขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศ ดวยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยหอง
ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จนไดจํานวนกลาไมที่เพียงพอเพื่อนํา
กลาไมที่ไดมาปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลน (Clonal trial)
ป 2544 ปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลนจํานวน 8 แปลงในพื้นที่อําเภอกบินทร จังหวัดปราจีนบุรี
อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี และอําเภอสนามชัยเขต อําเภอแปลงยาว อําเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา แตละแปลงวางแผนการทดลองแบบ RCBD 4 ซ้ําๆ ละ 60 ตน เมื่อไมปลูกทดสอบอายุครบ 3 ป
พบวาโคลน K69 มีคุณสมบัติดานการเจริญเติบโตที่ดี และมีความสม่ําเสมอภายในโคลน (ดําเนินการโดย
บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด)
ผูขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด (นายสอาด รมรื่นสุขารมย และนายโสมนัส โพธิสัตย)
ที่อยู
99 หมู 2 ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท
085-8353441 , 080-0901622
เลขที่หนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน 012/2552 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2552
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร
ชนิด/ประเภท ไมยืนตน ใชประโยชนจากเนื้อไม ชื่อวิทยาศาสตร Eucalyptus spp. วงศ Myrtaceae
ระยะกลาไม ( 1 – 3 เดือน)
ลําตน
ลําตนตั้งตรง ทรงกลม ยอดออนสีแดงอมมวง
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ใบ

ใบสีเขียว รูปใบหอก (lanceolate) ปลายใบเปนติ่งหนาม ฐานใบเปนรูปลิม่ ขอบใบเรียบ
เสนกลางใบสีเขียว กานใบสีแดงแกมเขียว ใบเรียงตัวแบบสลับ (disjunctearly) รอบลําตน

ระยะไมใหญ (2 – 5 ป)
ลําตน
ลําตนเดี่ยวตั้งตรง ทรงกลม มีความเปลาตรงสม่ําเสมอไมโคงงอ ลําตนอวนปลายเรียว
ทรงพุมกวางใบโปรง ลิดกิ่งได 60% ของลําตน เปลือกนอกสีน้ําตาล ขณะลําตนยังสด
อยูเปลือกติดทัว่ ลําตน
ใบ
ใบรูปหอก (lanceolate) ขอบใบเรียบ ใบเรียงตัวแบบสลับ (alternate)
ลักษณะอื่น ๆ
ก. ผลผลิตไมเมื่ออายุ 5 ป มีน้ําหนักเฉลี่ย 17.5 ตันตอไร (ทีร่ ะยะปลูก 2 x 3 เมตร)
ข. ขอบเขตพื้นที่ปลูกที่สามารถเจริญเติบโตไดดี ในพื้นที่ราบ เนื้อดินเปนดินรวน ถึงดิน
รวนเหนียวปนทราย หรือมีลูกรังปะปนไมเกิน 25 เปอรเซ็นต การระบายน้ําดี ไมมี
ชั้นดาน
ค. การเจริญเติบโตและการปรับตัว มีความโตความสูงขนาดปานกลาง สามารถปรับตัว
ไดดีในพื้นที่แหงแลง
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ระยะกลาไม ( 1 – 3 เดือน)

ระยะไมใหญ (2 – 5 ป)

ยูคาลิปตัส พันธุ K69
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ยูคาลิปตัส พันธุ H291
แหลงที่มาและประวัติ
ยูคาลิปตัสพันธุ H291 เปนที่นํามาจาก อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อป พ.ศ. 2539
โดยเปนพันธุที่ไดจากการคัดเลือกตามขั้นตอน ดังนี้
ป 2538
ควบคุมการผสมเกสร (Controlled pollination) ผสมขามสปชีส (interspecific
hybridization) ระหวาง ตนแมพันธุ O35 สายพันธุ E. camaldulensis กับตนพอพันธุ B2 สายพันธุ
E. brassiana ในพื้นที่อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ป 2539
นําเมล็ดลูกผสมที่ไดมาปลูกทดสอบเมล็ดลูกผสม (Progeny Trial) ในอําเภอ
กบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี วางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 6 ซ้ําๆ ละ 9 ตน คัดตนแมไมเมื่อไม
อายุ 3 ป พิจารณาจากลักษณะดีเดน ในดานการเจริญเติบโต รูปทรงตน และความสูงเปนหลัก (phenotypic
selection) ไดตนแมไม H291
ป 2542 ขยายพันธุตนแมไม H291 ดวยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ อําเภอพนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา ใหไดกลาไมจํานวนเพียงพอสําหรับปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลน
(Clonal Trail)
ป 2543 ปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลน (Clonal Trail) จํานวน 4 แปลง ในพื้นที่อําเภอ
กบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย อําเภออรัญประเทศ และอําเภอเขาฉกรรจ
จังหวัดสระแกว วางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 4 ซ้ํา ๆ ละ 50 ตน เมื่อไมอายุ 3 ป พบวาโคลน
H291 มีคุณสมบัติดานการเจริญเติบโตที่ดี และมีความสม่ําเสมอภายในโคลน (ดําเนินการโดยบริษัท ยูคา
ลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด)
ผูขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด (นายสอาด รมรื่นสุขารมย และนายโสมนัส โพธิสัตย)
ที่อยู
99 หมู 2 ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท
085-8353441 , 080-0901622
เลขที่หนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน 013/2552 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2552
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร
ชนิด/ประเภท ไมยืนตน ใชประโยชนจากเนื้อไม ชื่อวิทยาศาสตร Eucalyptus spp. วงศ Myrtaceae
ระยะกลาไม ( 1 – 3 เดือน)
ลําตน
ลําตนตั้งตรง ทรงเหลี่ยม ยอดออนสีเขียวออน
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ใบ

ใบสีเขียว รูปหอก (lanceolate) ขอบใบเรียบ เสนกลางใบสีเหลือง กานใบสีแดงแกม
เขียว ใบเรียงตัวแบบสลับ (disjunct early) รอบลําตน

ระยะไมใหญ (2 – 5 ป)
ลําตน
ลําตนเดี่ยวตั้งตรง ทรงกลม ลําตนผอมเรียว ทรงพุมแคบใบหนาทึบ ลิดกิ่งได 60% ของ
ลําตน เปลือกนอกสี เทา-น้ําตาลขณะลําตนยังสดอยูเ ปลือกติดตลอดลําตน
ใบ
ใบสีเขียว รูปหอกแคบ (narrow - lanceolate) และรูปเคียว (falcate) ขอบใบ เรียบ ใบ
เรียงตัวแบบสลับ (alternate)
ลักษณะอื่น ๆ
ก. ผลผลิตไมเมื่ออายุ 5 ป มีน้ําหนักเฉลี่ย 18.4 ตันตอไร (ทีร่ ะยะปลูก 2 x 3 เมตร)
ข. ขอบเขตพื้นที่ปลูกที่สามารถเจริญเติบโตไดดี ในพื้นที่ราบ เนื้อดินเปนดินรวน ถึงดิน
รวนเหนียวปนทราย หรือมีลูกรังปะปนไมเกิน 25 เปอรเซ็นต การระบายน้ําดี ไมมี
ชั้นดาน
ค. การเจริญเติบโต และการปรับตัว มีความโตความสูงขนาดปานกลาง ไมมีความ
สม่ําเสมอดีสามารถปรับตัวไดดีในพื้นทีแ่ หงแลง
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ระยะกลาไม ( 1 – 3 เดือน)

ระยะไมใหญ (2 – 5 ป)

ยูคาลิปตัส พันธุ H291
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ยูคาลิปตัส พันธุ H294
แหลงที่มาและประวัติ
ยูคาลิปตัสพันธุ H294 เปนที่นํามาจาก อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อป พ.ศ. 2539
โดยเปนพันธุที่ไดจากการคัดเลือกตามขั้นตอน ดังนี้
ป 2538 ควบคุ มการผสมเกสร (Controlled pollination) ผสมขามสปชีส (interspecific
hybridization) ระหวาง ตนแมพันธุ O35 สายพันธุ E. camaldulensis กับตนพอพันธุ B2 สายพันธุ
E. brassiana ในพื้นที่อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ป 2539 นํ าเมล็ ดลู กผสมที่ไ ดมาปลูก ทดสอบเมล็ดลูกผสม (Progeny Trial) ในอําเภอ
กบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี วางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 6 ซ้ําๆ ละ 9 ตน คัดตนแมไมเมื่อไม
อายุ 3 ป พิจารณาจากลักษณะดีเดน ในดานการเจริญเติบโต รูปทรงตน และความสูงเปนหลัก (phenotypic
selection) ไดตนแมไม H294
ป 2542 ขยายพันธุตนแมไม H294 ดวยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ใหไดกลาไมจํานวนเพียงพอสําหรับปลูกทดสอบคุณสมบัติ
โคลน (Clonal Trail)
ป 2543 ปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลน (Clonal Trail) จํานวน 4 แปลง ในพื้นที่อําเภอ
กบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย อําเภออรัญประเทศ และอําเภอเขาฉกรรจ
จังหวัดสระแกว วางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 4 ซ้ํา ๆ ละ 50 ตน เมื่อไมอายุ 3 ป พบวาโคลน
H294 มีคุณสมบัติดานการเจริญเติบโตที่ดี และมีความสม่ําเสมอภายในโคลน (ดําเนินการโดยบริษัท ยูคา
ลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด)
ผูขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด (นายสอาด รมรื่นสุขารมย และนายโสมนัส โพธิสัตย)
ที่อยู
99 หมู 2 ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท
085-8353441 , 080-0901622
เลขที่หนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน 014/2552 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2552
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร
ชนิด/ประเภท ไมยืนตน ใชประโยชนจากเนื้อไม ชื่อวิทยาศาสตร Eucalyptus spp. วงศ Myrtaceae
ระยะกลาไม ( 1 – 3 เดือน)
ลําตน
ลําตนตั้งตรง ทรงเหลี่ยม ยอดออนสีน้ําตาล
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ใบ

ใบสีเขียว รูปใบหอก (lanceolate) ปลายใบเปนติ่งหนาม – ฐานใบ เปนรูปลิ่ม ขอบใบ
เรียบ เสนกลางใบสีเหลือง กานใบสีน้ําตาลแกมเขียว ใบเรียงตัวแบบสลับ (disjunct
early) รอบลําตน

ระยะไมใหญ (2 – 5 ป)
ลําตน
ลําตนเดี่ยว ตัง้ ตรง ทรงกลม ลําตนอวนปลายเรียว ทรงพุมแคบใบหนาทึบ ลิดกิ่งได
70% ของลําตน เปลือกนอกสีแดง-น้ําตาล ขณะลําตนยังสดอยู เปลือกติดตลอดลําตน
ใบ
ใบรูปหอกแคบ (narrow - lanceolate) ขอบใบเรียบ ใบเรียงตัวแบบสลับ (alternate)
ลักษณะอื่น ๆ
ก. ผลผลิตไมเมื่ออายุ 5 ป มีน้ําหนักเฉลี่ย 17.9 ตันตอไร (ทีร่ ะยะปลูก 2 x 3 เมตร)
ข. ขอบเขตพื้นที่ปลูกที่สามารถเจริญเติบโตไดดี ในพื้นที่ราบ เนื้อดินเปนดินรวน ถึงดิน
รวนเหนียวปนทราย หรือมีลูกรังปะปนไมเกิน 25 เปอรเซ็นต การระบายน้ําดี ไมมี
ชั้นดาน
ค. การเจริ ญ เติ บ โต และการปรั บ ตั ว มี ค วามโตความสู ง ขนาดปานกลาง สามารถ
ปรับตัวไดดีในพื้นที่แหงแลง
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ระยะกลาไม ( 1 – 3 เดือน)

ระยะไมใหญ (2 – 5 ป)

ยูคาลิปตัส พันธุ H294
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ยูคาลิปตัส พันธุ G2
แหลงที่มาและประวัติ
ยูคาลิปตัสพันธุ G2 เปนพันธุที่นํามาจากแปลงปลูกทดสอบ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อป
พ.ศ. 2539 โดยมีขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ ดังนี้
ป 2535 บริษัท สวนกิตติ จํากัด ไดทําการปลูกทดสอบเมล็ดไมยูคาลิปตัส E. camaldulensis E.
exserta และ E. grandis ที่นําเขามาจาก CSIRO* ประเทศออสเตรเลีย เพื่อทดสอบการปรับตัว และศักยภาพ
ในการใหผลผลิต ในพื้นที่ อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา โดยวางผังการทดลองแบบ Random Complete Block
Design (RCBD) เมื่ออายุครบ 4 ป (2539) ผลการปลูกทดสอบพบวา E. exserta ใหผลผลิตต่ําจึงไดทําการตัด
สางจนเหลือแตตนแมไมที่มีลักษณะที่ดีดานการเจริญเติบโต และรูปทรงของสายพันธุ E. camaldulensis
และ E. grandis จากนั้นทําการรวบรวมเมล็ดที่ไดจากตนแมไมตางๆ ในแปลงโดยแยกแตละตนแมไม (open
pollination) เพื่อปลูกทดสอบรุนตอไป
ป 2539 บริษัท สวนกิตติ จํากัด ไดทําการปลูกทดสอบเมล็ดสายพันธุ E. grandis ที่เก็บรวบรวม
ไดจากรุนที่ 1 เพื่อทดสอบในรุนที่ 2 ในพื้นที่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อไมที่ปลูกทดสอบอายุครบ 4
ป (2543) ทําการคัดเลือกแมไมที่เปน elite line โดยพิจารณาจากลักษณะโดดเดนในดาน การเจริญเติบโต
รูปทรงตน ไดตนแมไม G2
ป 2543 บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด ขยายพันธุแมไม G2 แบบไมอาศัยเพศดวยวิธีการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อใหไดกลาไม
จํานวนเพียงพอสําหรับการปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลน (clonal trial)
ป 2545 ปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลน (clonal trial) ทั้งหมด 6 แปลง ในพื้นที่ อ.สนามชัยเขต
อ.พนมสารคาม อ.ทาตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา และ อ.กบินทรบุรี อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี แตละแปลงวาง
แผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 4 ซ้ําๆ ละ 50 ตน ผลการปลูกทดสอบเมื่อครบอายุ 3 ป พบวาโคลน G2
มีคุณสมบัติดานการเจริญเติบโตที่ดี และมีความสม่ําเสนอภายในโคลน
หมายเหตุ: CSIRO: Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization,
Australia
ผูขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด (นายสอาด รมรื่นสุขารมย และนายโสมนัส โพธิสัตย)
ที่อยู
99 หมู 2 ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท
085-8353441 , 080-0901622
เลขที่หนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน 015/2552 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2552
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ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร
ชนิด/ประเภท ไมยืนตน ใชประโยชนจากเนื้อไม ชื่อวิทยาศาสตร Eucalyptus spp. วงศ Myrtaceae
ระยะกลาไม ( 1 – 3 เดือน)
ลําตน
ลําตนตั้งตรง ทรงเหลี่ยม ยอดออนสีน้ําตาล
ใบ
ใบสีเขียว รูปใบหอก (lanceolate) ปลายใบแหลม- ฐานใบเปนรูปลิ่ม ขอบใบเปนคลืน่
เสนกลางใบสีสม กานใบสีแดงแกมเขียวใบเรียงตัวแบบสลับ (disjunct early) รอบลําตน
ระยะไมใหญ (2 – 5 ป)
ลําตน
ลําตนเดี่ยว ตั้งตรง ทรงกลม ลําตนอวนตลอดลําตน ทรงพุมแคบใบหนาทึบ ลิดกิ่งได
70%ของลําตน เปลือกนอกสีน้ําตาลอมชมพู ขณะลําตนยังสดอยูเปลือกไมติดโดยตลอด
ใบ
ใบรูปใบหอก (lanceolate) ขอบใบเรียบ ใบเรียงตัวแบบสลับ (alternate)
ลักษณะอื่น ๆ
ก. ผลผลิตไมเมื่ออายุ 5 ป มีน้ําหนักเฉลี่ย 18.3 ตันตอไร (ทีร่ ะยะปลูก 2 x 3 เมตร)
ข. ขอบเขตพื้นที่ปลูกที่สามารถเจริญเติบโตไดดี ในพื้นที่ราบ เนื้อดินเปนดินรวน มี
ลูกรังปะปน การระบายน้ําดี ไมมีชั้นดาน ไมควรปลูกในพื้นที่ดินทรายเพราะอาจเกิด
การลม
ค. การเจริญเติบโต และการปรับตัว มีความโตความสูงขนาดปานกลาง สามารถปรับตัว
ไดดีในชื้นปานกลาง จนถึงพื้นที่แลง
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ระยะกลาไม ( 1 – 3 เดือน)

ระยะไมใหญ (2 – 5 ป)

ยูคาลิปตัส พันธุ G2

26

สม (สมเปลือกลอน) พันธุ เหรียญทอง
แหลงที่มาและประวัติ
ส ม เปลื อ กล อ น พั น ธุ เ หรี ย ญทอง เป น ส ม ที่ ไ ด จ ากการผสมพั น ธุ และคั ด เลื อ กพั น ธุ ต าม
โครงการวิจัยการผสมและคัดเลือกพันธุสม เพื่อใหไดสมที่เปลือกลอน อายุการเก็บเกี่ยวเร็วกวาพันธุทั่วไป
ทั้งยังมีผลขนาดใหญ รสชาติดี ความหวานพอเหมาะ มีกลิ่นหอม และปอกเปลือกงาย เหมาะสําหรับบริโภค
สด ซึ่งดําเนินการที่สวนสมกฤษฎา โดยมี นายกฤษฎา เกียรติสมาน เปนผูดําเนินการปรับปรุงพันธุดังนี้
1. คัดเลือกพอแมพันธุที่เหมาะสม
2. ดําเนินการผสมพันธุสมระหวาง พันธุออรา กับ พันธุสายน้ําผึ้ง (ออรา x สายน้ําผึ้ง)
3. คัดเลือกลูกผสมที่ไดจากการผสมพันธุตามขั้นตอนที่ 2 โดยคัดเลือกพันธุตั้งแตป พ.ศ.
2545-2551 ทําใหสามารถคัดเลือกไดสมที่มลี ักษณะตามทีต่ องการและตัง้ ชื่อวา พันธุ
เหรียญทอง
ผูขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
นายกฤษฎา เกียรติสมาน
ที่อยู
127 หมู 11 ต.แมนาวาง อ.แมอาย จ.เชียงใหม 50280
โทรศัพท
089-5523924
เลขที่หนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน 019/2552 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2552
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ชนิดพืช
สมเปลือกลอน (mandarins or loose-skin orange) ชื่อวิทยาศาสตร Citrus reticulate
Blanco. วงศ Rutaceae
ประเภท
ไมผลยืนตน
ราก
ระบบรากตื้น รากหาอาหารใกลผิวดิน
ตน
ทรงตนทรงรี (ellipsoid) ความสูงเฉลี่ย 4 เมตร เสนรอบวงลําตนเฉลี่ย 55 เซนติเมตร เมือ่
อายุตน 6 ป
ใบ
ยาวเฉลี่ย 11.5 เซนติเมตร กวางเฉลี่ย 4.5 เซนติเมตร รูปรางยาวรี (elliptic) ใบมันสีเขียว
เขม ขอบใบแบบซี่ฟน (dentate) ปลายใบแหลม กานใบสัน้ กวาแผนใบ (petiole short
than leaf lamina)
ดอก
ดอกเปนดอกสมบูรณเพศ ขนาดดอกตูม กวางเฉลี่ย 0.8 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 1.5
เซนติเมตร กลีบดอกสีขาว อับเรณูสีเหลือง

27

ผล

เมล็ด
ลักษณะอื่น ๆ

ผลกวางเฉลี่ย 7.5 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 6 เซนติเมตร น้ําหนักเฉลี่ย 160 กรัม ทรงผลแปน
(obloid) ฐานผลนูน (convex) ปลายผลปาน (truncate) ผลออนสีเขียวเขม ผลแกสีเหลือง
อมเขียว ปรากฎรอยยนที่ขวั้ ผล มีตราที่ปลายผล ไสกลวงเมื่อผลแก ความหวาน 12
องศาบริกซ (Brix) ผลแกมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเล็กนอย อายุการเก็บเกี่ยวผลประมาณ
210-240 วันหลังดอกบาน
เมล็ดมีรูปรางคลายทรงกลม (spheroid) สีขาวน้ําตาล มีรอยยน
ใชบริโภคสดหรือแปรรูป

สม (สมเปลือกลอน) พันธุ เหรียญทอง
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สม (สมเปลือกลอน) พันธุ พวงทอง
แหลงที่มาและประวัติ
ส ม เปลื อ กล อ น พั น ธุ พ วงทอง เป น ส ม ที่ ไ ด จ ากการผสมพั น ธุ และคั ด เลื อ กพั น ธุ ต าม
โครงการวิจัยการผสมและคัดเลือกพันธุสม เพื่อใหไดสมที่เปลือกลอน มีสีเหลือง โดยไมตองใชอุณหภูมิต่ํา
และผลมีขนาดใหญ รสชาติดี ความหวานพอเหมาะ มีกลิ่นหอม และปอกเปลือกงาย เหมาะสําหรับบริโภค
สด ซึ่งดําเนินการที่สวนสมกฤษฎา โดยมี นายกฤษฎา เกียรติสมาน เปนผูดําเนินการปรับปรุงพันธุดังนี้
1. คัดเลือกพอแมพันธุที่เหมาะสม
2. ดําเนินการผสมพันธุสมระหวาง พันธุออรา กับ พันธุสายน้ําผึ้ง (ออรา x สายน้ําผึ้ง)
3. คัดเลือกลูกผสมที่ไดจากการผสมพันธุตามขั้นตอนที่ 2 โดยคัดเลือกพันธุตั้งแตป พ.ศ. 25452551 ทําใหสามารถคัดเลือกไดสมที่มีลักษณะตามที่ตองการและตั้งชื่อวา พันธุพวงทอง
ผูขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
นายกฤษฎา เกียรติสมาน
ที่อยู
127 หมู 11 ต.แมนาวาง อ.แมอาย จ.เชียงใหม 50280
โทรศัพท
089-5523924
เลขที่หนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน 020/2552 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2552
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ชนิดพืช
สมเปลือกลอน (mandarins or loose-skin orange) ชื่อวิทยาศาสตร Citrus reticulata
Blanco. วงศ Rutaceae
ประเภท
ไมผลยืนตน
ราก
ระบบรากตื้น รากหาอาหารใกลผิวดิน
ตน
ทรงตนเปนพุม คลายขอบขนาน (obliod) ความสูงเฉลี่ย 3.5 เมตร เสนรอบวงลําตนเฉลี่ย
55 เซนติเมตร เมื่ออายุตน 6 ป
ใบ
ยาวเฉลี่ย 10.5 เซนติเมตร กวางเฉลี่ย 4.5 เซนติเมตร รูปรางยาวรี (elliptic) ใบมันสีเขียว
เขม ขอบใบแบบซี่ฟน (dentate) ปลายใบแหลม กานใบสัน้ กวาแผนใบ (petiole short
than leaf lamina)
ดอก
ดอกเปนดอกสมบูรณเพศ ขนาดดอกตูม กวางเฉลี่ย 0.8 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 1.5
เซนติเมตร กลีบดอกสีขาว อับเรณูสีเหลือง
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ผลกวางเฉลี่ย 6.5 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 5 เซนติเมตร น้ําหนักเฉลี่ย 120 กรัม ทรงผลแปน
(obloid) ผลออนสีเขียวเขม ผลแกสีเหลืองเขม ฐานผลปาน (truncate) ปลายผลบุม
(depressed) ไมปรากฎรอยยนที่ขั้วผล มีตราที่ปลายผล ไสกลวงเมื่อผลแก ความหวาน 12
องศาบริกซ (Brix) ผลแกมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเล็กนอย อายุการเก็บเกี่ยวผลประมาณ
210-240 วันหลังดอกบาน
เมล็ด
เมล็ดมีรูปรางกึ่งคลายทรงกลม (semi-spheroid) สีน้ําตาลขนาดเล็ก มีรอยยน จํานวน
เมล็ดเฉลี่ย 22 เมล็ดตอผล
ลักษณะอื่น ๆ
ใชสําหรับการบริโภคสด
ลักษณะเดนพิเศษ - เก็บเกี่ยวไดเร็วกวาสมเปลือกลอนพันธุอื่น ๆ
- สีของผลเปนสีเหลืองเขม โดยไมตองการอุณหภูมติ ่ํา
- ลําตนมีขนาดใหญ แข็งแรง

ผล

สม (สมเปลือกลอน) พันธุ พวงทอง

