ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง โฆษณาคําขอใหออกหนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘
----------------------------ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การออก
หนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดกําหนด
ขั้น ตอนการออกหนังสื อรั บรองพัน ธุ พืชขึ้นทะเบีย น โดยใหกรมวิชาการเกษตร ดําเนินการตรวจสอบ
ลักษณะประจําพันธุเบื้องตนของพืชที่ยื่นคําขอ นําปดประกาศที่กรมวิชาการเกษตร และที่ในเว็บไซตของ
กรมวิชาการเกษตร เพื่อใหบุคคลทั่วไปไดมีโอกาสทักทวงภายใน ๓๐ วันนับแตวันปดประกาศ นั้น
บัดนี้ ไดมีผูมายื่นคําขอใหออกหนังสือรับรองพันธุพืชจํานวน ๔ พันธุพืช ใหเปนพันธุพืชขึ้น
ทะเบียน ดังนี้
๑. ฝาย พันธุ มก 1
๒. มะยงชิด พันธุทูลเกลานครนายก
๓. มะปรางหวาน พันธุ มะปรางหวานนครนายก
๔. มะยงชิด พันธุพวงทอง
ซึ่งกรมวิชาการเกษตรไดตรวจสอบลักษณะประจําพันธุเบื้องตนของพืชดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอ
ประกาศลักษณะประจําพันธุเบื้องตนของพืชทั้ง ๔ พันธุพืชใหทราบโดยทั่วกัน ปรากฏตามเอกสารแนบทาย
ประกาศนี้ และหากมีผูใดประสงคจะทักทวงหรือมีขอพิสูจนวาการยื่นคําขอใหออกหนังสือรับรองพันธุพืชขึ้น
ทะเบียนดังกลาวเปนไปโดยมิชอบ ใหแจงที่ฝายบริหารจัดการกองทุนคุมครองพันธุพืช กองคุมครองพันธุพืช
กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทรศัพท ๐-๒๙๔๐-๗๒๑๔ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต
วันปดประกาศเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
(นายสมชาย ชาญณรงคกุล)
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
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ฝาย พันธุ มก 1
แหลงที่มาและประวัติ
ศ.ดร.ประภารัจ หอมจันทน ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ
ศ.อรุณี วงศปยะสถิตย ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รวมกันทํางานวิจัยปรับปรุงพันธุฝายเพื่อใหไดฝายพันธุตานทานแมลงและใหผลผลิตดี จนไดฝาย พันธุ มก 1
ที่ไดจากการนําเมล็ดฝายพันธุสฤษดิ์ 1 ไปฉายรังสีแกมมา ที่ปริมาณรังสี 300 เกรย ณ ศูนยบริการฉายรังสี
แกมมาและวิจัยนิวเคลียรเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และนําเมล็ดที่ฉายรังสี
แลว (M1) ไปปลูก โดยในชวงป พ.ศ. 2535-2539 ไดทําการปลูกเมล็ด M1-M5 ณ ศูนยวิจัยขาวโพดขาวฟาง
แหงชาติ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา การปลูกชั่วที่ 2 (M2) เพื่อทําการคัดเลือกตนที่ใหผลผลิตสูง
และตานทานตอหนอนเจาะสมอฝาย ซึ่งไดทั้งหมด 44 ตน เก็บแบบแยกตนไดเมล็ด M3 นําไปปลูก
เปรียบเทียบกับพันธุศรีสําโรง 2 ซึ่งเปนพันธุสงเสริมของกรมวิชาการเกษตรในขณะนั้น และพันธุสฤษดิ์ 1
ในการปลูกชั่วที่ 3 (M3) ทําการปลูกแบบตนตอแถว ทั้ง 44 สายพันธุ และคัดเลือกแถวที่ดีไว ในการปลูกชั่วที่
4 (M4) คัดเลือกสายพันธุที่ตานทานหนอนเจาะสมอฝายที่ดีที่สุดไวได 2 สายพันธุ คือ API และ มก 1 การ
ปลูกชั่วที่ 5 (M5) ทําการคัดเลือกตนที่ใหผลผลิตสูงของทั้ง 2 สายพันธุ ในฤดูฝน 2540 – 2552 ไดทําการปลูก
ทดสอบในไรเกษตรกรในเขตจังหวัดสกลนคร กาญจนบุรี อุบลราชธานี อุทัยธานี และสระแกว โดยคัดเลือก
ตนที่มีลักษณะทางพืชไรดี คือตนไมสูงนัก ไมมีกิ่งกระโดง ใหผลผลิตตอตนสูง ตานทานตอเพลี้ยจักจั่น และ
เปรียบเทียบกับฝาย พันธุศรีสําโรง 60 ซึ่งเปนพันธุสงเสริมของกรมวิชาการเกษตรในขณะนั้น และพันธุ
สฤษดิ์ 1 ผลจากการคัดเลือกทําใหไดฝายพันธุ มก 1 ที่มีลักษณะดีตามตองการ
หมายเหตุ : เริ่มแรกทํ าการสรางพัน ธุเ พื่อ ใหต านทานต อหนอนเจาะสมอฝายอเมริกันโดย
เปรียบเทียบกับฝายพันธุศรีสําโรง 2 ที่ทางการแนะนําใหปลูกในขณะนั้น แตเนื่องจากตอมา key pest ได
เปลี่ยนเปนเพลี้ยจักจั่นฝาย จึงไดทําการศึกษาความตานทานที่มีตอเพลี้ยจักจั่นฝายดวยและเปรียบเทียบกับ
พันธุศรีสําโรง 60 ที่เปนพันธุแนะนําจากราชการในเวลาตอมา
ผูยื่นขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
ที่อยู
เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท
02 5795548
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ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร
ชนิด/ประเภท ฝาย พันธุกลาย ชื่อวิทยาศาสตร Gossypium hirsutum วงศ Malvaceae
ตน
มีทรงตนคอนขางโปรง คลาย ๆ กับพันธุฝายศรีสําโรง 60 แตทรงพุมใหญกวา ความสูง
ตนเฉลี่ย 120 เซนติเมตร มีกิ่งกระโดง 0-1 กิ่ง กิ่งทํามุมเกือบตั้งฉากกับลําตน ทุกสวนของ
ตนมี gland (เห็นเปนจุดดํา)
ใบ
ใบมีขนาดปานกลาง แผนใบแบบ cordate 3-5 แฉก มีขนปกคลุมในระดับปานกลาง
ดอก
เปนดอกเดี่ยว มีกลีบดอก 5 กลีบ ดอกสีขาวนวล กานอับละอองเกสรตัวผูสีขาวนวล อับ
ละอองเกสรตัวผูสีเหลือง เกสรตัวเมียสีขาว มีดอกตั้งแต 2-6 ดอกตอกิ่ง วันดอกแรกบาน
เฉลี่ ย 43 วั น วั น ออกดอก 50% เฉลี่ ย 52 วั น และวั น สมอแตก 50% เฉลี่ ย 104 วั น
นับตั้งแตวันงอก 50% ปุยดอกมี 3-5 carpel ริ้วประดับ 3 ใน 4 เปนแผนทึบ สวนที่เหลือ
เปนริ้ว ๆ
สมอและเมล็ด สมอคอนขางกลมและโต จํานวนสมอเฉลีย่ 33 สมอตอตน น้ําหนักสมอเฉลี่ย 18.6 กรัม
ตอสมอ อายุเก็บเกี่ยว 110-160 วัน เปนฝายพันธุที่ใหผลผลิตสูง ความสูงตนคอนขาง
สม่ําเสมอ น้ําหนัก 100 เมล็ดเฉลี่ย 12 กรัม มีความตานทานตอหนอนเจาะสมอฝาย และ
เพลี้ยจักจั่นระดับปานกลาง ผลผลิตปุยทั้งเมล็ดเฉลี่ย 302.5 กิโลกรัมตอไร (ระยะปลูก
แถว x ตน = 1x1 เมตร) เปอรเซ็นตปุย 37% ความยาวเสนใยเฉลี่ย 1.11 นิ้ว คาความ
ละเอียดออนของเสนใย (micronaire) 3.5 คาความเหนียวของเสนใย 31.9 กรัมตอเท็กซ
และความสม่ําเสมอของเสนใย 86.1
ราก
มีทั้งรากแกวและรากฝอย รากแกวความยาวเฉลี่ย 1.0 เมตร
ลักษณะอื่น ๆ
คุณสมบัติของฝาย พันธุ มก 1 เปรียบเทียบกับพันธุศรีสําโรง 2 ที่เปนพันธุแนะนําจาก
ทางราชการ พบวา พันธุ มก 1 มีความตานทานตอหนอนเจาะสมอฝายและคุณภาพเสนใย
(fiber length , fiber strength และ micronaire) ไมแตกตางจากพันธุศรีสําโรง 2
เปรียบเทียบคุณสมบัติของฝายพันธุ มก 1 กับพันธุศรีสําโรง 60 (SR 60) ที่เปนพันธุ
แนะนําของทางราชการ พบวา พันธุ มก 1 มีคุณสมบัติที่ดีดังนี้ (ขอมูลป พ.ศ. 2551)
1. มีความตานทานตอเพลี้ยจักจั่นสูงกวาพันธุ SR60 (hopperburn rating : SR60 =
susceptible และ มก 1 = moderate)
2. ผลผลิตเฉลี่ยสูงกวาพันธุ SR60 30%
3. % ปุยเฉลี่ยสูงกวาพันธุ SR60 29%
4. คาคุณภาพเสนใย
Fiber length
Micronaire
Strength
Uniformity
พันธุ SR60 base range
base range
very strong
high
พันธุ มก 1
premium
base range
very strong
very high
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เปรียบเทียบคุณสมบัติระหวางฝายพันธุ มก 1 กับพันธุสฤษดิ์ 1 พบวา พันธุ มก 1 มี
1. น้ําหนักสมอสดมากกวาพันธุสฤษดิ์ 15%
2. ผลผลิตเฉลี่ยสูงกวาพันธุสฤษดิ์ 39%
3. % ปุยสูงกวาพันธุสฤษดิ์ 2.7%
4. มีความตานทานตอเพลี้ยจักจั่นสูงกวาพันธุสฤษดิ์ 1 (hopperburn rating : พันธุสฤษดิ์ 1
= susceptible และ พันธุ มก 1 = moderate)
5. คาคุณภาพเสนใย
Fiber length
Micronaire
Strength
Uniformity
พันธุสฤษดิ์ 1 base range
discount range
strong
very high
พันธุ มก 1
premium
base range
very strong
very high
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ฝาย พันธุ มก 1
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มะยงชิด พันธุทูลเกลานครนายก
แหลงที่มาและประวัติ
เมื่อประมาณป พ.ศ. 2516 นายทวี ผดุงรัตน อดีตผูวาราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ไดซอื้ ตนพันธุ
มะยงชิดจํานวน 1 ตน(ทูลเกลา) และมะปรางหวาน 1 ตน(ทาอิฐ) ตอนนั้นยังไมมีชื่อพันธุ จากสวนเขต
บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร ซึ่งขยายพันธุมาจากตนที่วังสระปทุม(เปนแหลงปลูกผลไมหลากหลายชนิด
จากบันทึกวังสระปทุม ในความทรงจํา ม.ล.ปฤถา ศิลปกุล ที่ไดรับใชสมัยสมเด็จพระศรี สวรินทิรา บรม
ราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา ที่วังสระปทุม ) แลวนํามาปลูกที่สวนวังมวง ตั้งอยูหมูที่ 5 ตําบลนาหิน
ลาด อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ขนาดลําตนวัดโดยรอบโคนตนได 2.50 เมตร ลําตนสูงประมาณ 10
เมตร ปลูกในที่ลาดเอียงใกลเขาจึงมีลําตนสูงใหญ แตเจาของสวนไมไดขยายพันธุจําหนาย สวนตนพันธุ
มะยงชิดพันธุทูลเกลานครนายกที่ปลูกกันอยางแพรหลายมาจากสวนบุญสมการเกษตร ตั้งอยูเลขที่ 53/1 หมู
ที่ 3 ตําบลพรหมณี อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เจาของสวนคือคุณสมพงษ อรามเมือง บาน
เกิดอยูจังหวัดสมุทรสงคราม ยายถิ่นมาซื้อที่สรางสวนที่จังหวัดนครนายกตั้งแตป พ.ศ. 2519 ไดซื้อกิ่งพันธุ
มะยงชิดพันธุทูลเกลามาจากสวนที่อําเภอบางพรหม จังหวัดสมุทรสงคราม มาปลูกที่หมู 3 ตําบลพรหมณี
อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก เมื่อปลายป พ.ศ. 2519 ลักษณะลําตนเปนพุม เสนผาศูนยกลางประมาณ 46.5
เซนติเมตร สูงประมาณ 5 เมตร ปลูกอยูหนาบาน ไดนําผลผลิตสงประกวดหลายครั้ง ไดแก
ป พ.ศ. 2531 ไดรางวัลที่ 1 ในการประกวดผลไม งานประจําปของจังหวัดปราจีนบุรี
ป พ.ศ. 2536 ไดรางวัลที่ 1 และ 2 ในการประกวดผลไม งานวันแหงชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ป พ.ศ. 2547 ไดรางวัลที่ 1 และ 2 ในการประกวดมะปรางยักษ ในงานมะยงชิดมะปรางหวานจังหวัด
นครนายก
ปจจุบันสวนบุญสมการเกษตรดูแลโดยบุตรสาวคุณสมพงษ อรามเมือง สองคนคือคุณยุพิน
อรามเมือง และคุณสุภาพ อรามเมือง โดยรักษาพันธุดั้งเดิมไว สวนนี้ปลูกมะยงชิดพันธุเดียวคือพันธุ
ทูลเกลาเนนการจําหนายตนพันธุมากกวาผลผลิต
ผูขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
ผูวาราชการจังหวัดนครนายก
ที่อยู
ศาลากลางจังหวัดนครนายก ถนนสุวรรณศร อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
โทรศัพท
037 311289

7

ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ประเภท
เปนไมผลยืนตน ชื่อวิทยาศาสตร Bouea spp. วงศ Anacardiaceae
ตน
ตนอายุประมาณ 32 ป ทรงพุมแผออก เสนผาศูนยกลางประมาณ 46.5 เซนติเมตร สูง
ประมาณ 5 เมตร ผิวเปลือกลําตนคอนขางเรียบ เปลือกลําตนสีน้ําตาลเขม
ใบ
เปนใบเดี่ยว ออกตรงขามกัน ใบสีเขียวเขม ใบเปนรูปรี รูปรางฐานใบรูปลิ่ม ปลายใบ
เรียวแหลม ขอบใบเรียบ แผนใบเรียบ การนูนดานบนแผนใบมีเสนกลางใบนูนขึน้
อยางชัดเจนสวนดานลางของแผนใบจะสัมผัสความนูนของเสนแขนงใบได ขนาดกวาง
ประมาณ 3.66 เซนติเมตร ความยาวของใบประมาณ 11.48 เซนติเมตร อัตราสวน
ระหวางความยาว/ความกวาง 3/1 กานใบยาวประมาณ 1.24 เซนติเมตร
ดอก
ดอกออกเปนชอตามปลายยอดกิ่ง และตามซอกใบ คลายดอกสะเดา ความยาวชอดอก
ประมาณ 2 นิ้ว ดอกบานประมาณ 3 มิลลิเมตร ดอกมีสีเหลืองออน ภายใน 1 ป จะออก
ดอกจํานวนประมาณ 3 ครั้ง ขึ้นอยูกับสภาพอากาศถาหนาวจะออกดอกเพิ่มขึ้น
ผล
รูปรางยาวรีเปนรูปไข ความยาวผลประมาณ 7 เซนติเมตร ความกวางผลประมาณ 4
เซนติเมตร จะมีผลประมาณ 3 ผลตอชอ ผลดิบสีเขียวเขียวเขม ผลแกสีเหลืองปนสม
เนื้อคอนขางแข็ง กรอบ ฉ่ําน้ํานอย เนื้อละเอียด ตําแหนงการเปลี่ยนสีผลสุกจากปลาย
ผลไปหาขั้วผล รสชาติของผลสุกแกจะมีรสหวานอมเปรี้ยว อายุเก็บเกี่ยวนับจากวันดอก
บานจนเก็บเกีย่ วประมาณ 75-80 วัน น้ําหนักผลประมาณ 100-125 กรัม/ผล
เมล็ด
ความกวางของเมล็ดประมาณ 3 เซนติเมตร ความยาวประมาณ 5 เซนติเมตร การลีบ
ของเมล็ดมีทั้งลีบและไมลีบขึ้นกับการบํารุงตนของแตละสวน สีเมล็ดเปนสีมวง
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มะยงชิด พันธุทูลเกลานครนายก

9

มะปรางหวาน พันธุมะปรางหวานนครนายก
แหลงที่มาและประวัติ
มะปรางหวานนครนายกเดิ ม ชื่ อ พั น ธุ ท องใหญ ความเป น มาเมื่ อ ประมาณป พ.ศ. 2515
พันตรีทองดํา เสมะกนิษฐ ไดเพาะตนมะปรางหวานจากเมล็ดที่รับประทานผลแลว นํามาใหรอยเอกอนันต
แจ ม ศรี ซึ่ ง เป น ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาปลู ก ที่ บ า นเลขที่ 120 หมู ที่ 4 ตํ า บลบ า นนา อํ า เภอบ า นนา จั ง หวั ด
นครนายก จํานวน 2 ตน และปลูกที่บานตนเองดวยที่ตําบลบานพระ อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี แตผล
มะปรางมี ข นาดเล็ ก กว า ที่ ป ลู ก ของร อ ยเอกอนั น ต แจ ม ศรี ต อ มาได นํ า ผลมะปรางจากอํ า เภอบ า นนา
ไปประกวดในงานผลไมจังหวัดปราจีนบุรี ไดรับรางวัลที่ 1 ทุกปตั้งแตป พ.ศ. 2528-2530 พันตรีทองดํา
เสมะกนิษฐ จึงไดตั้งชื่อพันธุมะปรางนี้วา “พันธุทองใหญ” โดยใชคําวา “ทอง” จากชื่อตนเองและ
ผลมีขนาดใหญ จึงตั้งชื่อวา พันธุทองใหญ และในปพ.ศ. 2536 นางประเทือง แจมศรี ภรรยารอยเอกอนันต
แจมศรี ไดนําผลมะปรางพันธุทองใหญสงเขาประกวด ในงานวันมะปรางหวานจังหวัดนครนายกซึ่งเปน
การจัดงานครั้งแรก ไดรับรางวัลที่ 1 ประเภทมะปรางหวาน เมื่อชนะการประกวดหลายครั้งก็มีผูตองการ
พั น ธุ ไ ปปลู ก นางประเทื อง แจ ม ศรี ได ทํา การขยายพั น ธุจํ า หน า ยตั้ ง แต ป พ.ศ. 2536 เปน ต น มา ป ล ะ
ประมาณ 300-400 ตน ทําอยูประมาณ 3 ป เนื่องจากมีภารกิจอื่นมากจึงไดเลิกทํา ประกอบกับเกษตรกรที่
ซื้อตนพันธุจากคุณประเทือง แจมศรี ไปปลูกไดทําการขยายพันธุเองและปลูกอยางแพรหลาย ทั้งในจังหวัด
นครนายกและจังหวัดอื่น ๆ
ผูขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
ผูวาราชการจังหวัดนครนายก
ที่อยู
ศาลากลางจังหวัดนครนายก ถนนสุวรรณศร อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
โทรศัพท
037 311289
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ประเภท
เปนไมผลยืนตน ชื่อวิทยาศาสตร Bouea spp. วงศ Anacardiaceae
ตน
ตนอายุประมาณ 37 ป ทรงพุมตั้งตรง เสนผาศูนยกลางประมาณ 13 นิ้ว สูงประมาณ 10
เมตร ผิวเปลือกลําตนคอนขางเรียบ เปลือกลําตนสีน้ําตาลเขม
ใบ
เปนใบเดี่ยว ออกตรงขามกัน ใบสีเขียวเขม ใบเปนรูปรี รูปรางฐานใบรูปลิ่ม ปลายใบ
เรียวแหลม ขอบใบเรียบ แผนใบเรียบ การนูนดานบนแผนใบมีเสนกลางใบนูนขึน้
อยางชัดเจนสวนดานลางของแผนใบจะสัมผัสความนูนของเสนแขนงใบได ขนาดกวาง

10

ดอก

ผล

เมล็ด

ดอกออกเปนชอตามปลายยอดกิ่ง และตามซอกใบ คลายดอกสะเดา ความยาวชอดอก
ประมาณ 2 นิ้ว ดอกบานประมาณ 3 มิลลิเมตร จะบานประมาณ 7-10 วันกลีบดอกจะ
โรยเหลือแตกา นอีกประมาณ 5-10 วันจะเห็นตุมที่จะเจริญเปนผลใหเห็น ดอกมีสีเหลือง
ออน ภายใน 1 ป จะออกดอกจํานวนประมาณ 3 ครั้ง ขึ้นอยูกับสภาพอากาศถาหนาวจะ
ออกดอกเพิ่มขึน้
รูปรางยาวรีเปนรูปไขตรงกลางปอง ที่ขั้วมีจุก ความยาวผลประมาณ 5-6นิ้ว ความกวาง
ผลประมาณ 2-3 นิ้ว จะมีผลประมาณ 3 ผลตอชอ ผลดิบสีเขียวเขียวเขม ผลแกสีเหลือง
ปนสม เนื้อคอนขางแข็งกรอบ ฉ่ําน้ํานอย เนื้อละเอียด ตําแหนงการเปลี่ยนสีผลสุกจาก
ปลายผลไปหาขั้วผล รสชาติของผลสุกแกจะมีรสหวาน อายุเก็บเกี่ยวนับจากวันดอกบาน
จนเก็บเกี่ยวประมาณ 90-100 วัน น้ําหนักผลประมาณ 100-125 กรัม/ผล
ความกวางของเมล็ดประมาณ 3 เซนติเมตร ความยาวประมาณ 5 เซนติเมตร การลีบ
ของเมล็ดมีทั้งลีบและไมลีบขึ้นกับการบํารุงตนของแตละสวน สีเมล็ดเปนสีมวง

11

มะปรางหวาน พันธุมะปรางหวานนครนายก

12

มะยงชิด พันธุพวงทอง
แหลงที่มาและประวัติ
เมื่อประมาณป พ.ศ. 2516 นางประเทือง แจมศรี ไดซื้อตนพันธุมะยงชิดที่เปนกิ่งตอนจาก
พอคาขายตนไมในตลาดนัดวัดสมอ ตําบลบานนา อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก พอคาแจงวาเปนพันธุ
มาจากจังหวัดนนทบุรี และไดนํามาปลูกไวที่บานเลขที่ 120 หมู 4 ถนนบานนา-กะอาง ตําบลบานนา
อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก ตั้งแตป พ.ศ. 2516 เปนตนมา และพบวามีความแตกตางจากมะยงชิดพันธุ
ทูลเกลา คือ ผิวเปลือกลําตนคอนขางขรุขระ และมีความยาวของใบมากกวาทูลเกลา ลักษณะผลอวนปอม จะ
ติดเปนพวงตั้งแต 3-10 ลูกตอชอ รสชาติจะมีรสหวานนํารสเปรี้ยว เปลือกผลไมหนา สีเนื้อเปนสีสมตางจาก
พันธุทูลเกลาจะมีสีเหลืองปนสม
ผูขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
นางประเทือง แจมศรี
ที่อยู
120 หมูที่ 4 ถนนบานนา-กะอาง ตําบลบานนา อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก 26110
โทรศัพท
037 381453
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ประเภท
เปนไมผลยืนตน ชื่อวิทยาศาสตร Bouea spp. วงศ Anacardiaceae
ตน
ตนอายุประมาณ 36 ป ทรงพุมแผออก เสนผาศูนยกลางประมาณ 12.7 นิ้ว สูงประมาณ 8
เมตร ผิวเปลือกลําตนคอนขางขรุขระ เปลือกลําตนสีน้ําตาลเขม
ใบ
เปนใบเดี่ยว ออกตรงขามกัน ใบสีเขียวเขม ใบเปนรูปขอบขนาน รูปรางฐานใบรูปลิม่
ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบเรียบ แผนใบเรียบ การนูนดานบนแผนใบมีเสนกลางใบ
นูนขึ้นอยางชัดเจนสวนดานลางของแผนใบจะสัมผัสความนูนของเสนแขนงใบได
ขนาดกวางประมาณ 3.41 เซนติเมตร ความยาวของใบประมาณ 13.18 เซนติเมตร
อัตราสวนระหวางความยาว/ความกวาง 3.9/1 กานใบยาวประมาณ 1.6 เซนติเมตร
ดอก
ดอกออกเปนชอตามปลายยอดกิ่ง และตามซอกใบ คลายดอกสะเดา ความยาวชอดอก
ประมาณ 2 นิ้ว ดอกบานประมาณ 3 มิลลิเมตร จะบานประมาณ 7-10 วันกลีบดอกจะ
โรยเหลือแตกา นอีกประมาณ 5-10 วันจะเห็นตุมที่จะเจริญเปนผลใหเห็น ดอกมีสีเหลือง
ออน ภายใน 1 ป จะออกดอกจํานวนประมาณ 3 ครั้ง ขึ้นอยูกับสภาพอากาศถาหนาวจะ
ออกดอกเพิ่มขึน้

13

ผล

เมล็ด

รูปรางคอนขางกลมตรงกลางปอง ขนาดผลปานกลาง ความยาวผลประมาณ 4-5
เซนติเมตร ความกวางผลประมาณ 3-4 เซนติเมตร จะมีผลประมาณ 3-10 ผลตอชอ ผล
ดิบสีเขียวเขม ผลแกสีสม เนื้อคอนขางแข็งกรอบ ฉ่ําน้ํานอย เนื้อละเอียด ตําแหนงการ
เปลี่ยนสีผลสุกจากปลายผลไปหาขั้วผล รสชาติของผลสุกแกจะมีรสหวานอมเปรี้ยว อายุ
เก็บเกีย่ วนับจากวันดอกบานจนเก็บเกี่ยวประมาณ 100-120 วัน น้ําหนักผลประมาณ 50
กรัม/ผล
ความกวางของเมล็ดประมาณ 2 เซนติเมตร ความยาวประมาณ 3 เซนติเมตร สีเมล็ด
เปนสีมวง

