ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง โฆษณาคําขอใหออกหนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ.๒๕๑๘
----------------------------ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการออก
หนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ.๒๕๑๘ และพ.ศ.๒๕๔๗ ไดกําหนด
ขั้น ตอนการออกหนัง สื อรับ รองพั น ธุ พืชขึ้น ทะเบีย น โดยใหก รมวิช าการเกษตร ดํ า เนิน การตรวจสอบ
ลักษณะประจําพันธุเบื้องตนของพืชที่ยื่นคําขอ นําปดประกาศที่กรมวิชาการเกษตร และที่ในเว็บไซตของ
กรมวิชาการเกษตร เพื่อใหบุคคลทั่วไปไดมีโอกาสทักทวงภายใน ๓๐ วันนับแตวันปดประกาศ นั้น
บัดนี้ ไดมีผูมายื่นคําขอใหออกหนังสือรับรองพันธุพืชจํานวน ๒ พันธุพืช ใหเปนพันธุพืช
ขึ้นทะเบียน ดังนี้
๑. ผักพลูคาวแดง (ผักคาวตองแดง) พันธุแมสรวย
๒. ขาวโพด พันธุเทียนบานเกาะ
ซึ่งกรมวิชาการเกษตรไดตรวจสอบลักษณะประจําพันธุเบื้องตนของพืชดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอ
ประกาศลักษณะประจําพันธุเบื้องตนของพืชทั้ง ๒ พันธุพืชใหทราบโดยทั่วกัน ปรากฏตามเอกสารแนบทาย
ประกาศนี้ และหากมีผูใดประสงคจะทักทวงหรือมีขอพิสูจนวาการยื่นคําขอใหออกหนังสือรับรองพันธุพืช
ขึ้นทะเบียนดังกลาวเปนไปโดยมิชอบ ใหแจงที่ฝายบริหารจัดการกองทุนคุมครองพันธุพืช กองคุมครองพันธุพืช กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทรศัพท ๐ ๒๙๔๐ ๗๒๑๔ ภายใน ๓๐ วัน
นับตั้งแตวันปดประกาศเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓
ลงนาม
(นายสมชาย ชาญณรงคกุล)
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

-๒-

ผักพลูคาวแดง (ผักคาวตองแดง) พันธุแมสรวย
แหลงที่มาและประวัติ
เปนพืชผักสมุนไพรพื้นบาน พบปลูกแพรหลายอยูที่บานหวยน้ําขุน ตําบลทากอ อําเภอ
แมสรวย จังหวัดเชียงราย นายคํามูล เข็มขาว ไดนําตนมาศึกษาพบวามีคุณสมบัติทางยา จึงไดนํามาปลูก
ขยายที่ บ า นเลขที่ 4/1 ถนนฟ า ฮ า ม-สั น ผี เ สื้ อ ตํ า บลสั น ผี เ สื้ อ อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม และได
ขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนโบราณกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552
เลขที่ G377/52 ชื่อยา ยาแคปซูลพลูคาว ตราหมอคํามูล ลักษณะยาเปนยาผงสีเขียว บรรจุในแคปซูลใสไมมีสี
เพื่อเปนการแจงแหลงที่ปลูกและลักษณะของพืชชนิดนี้ จึงไดนํามาขอขึ้นทะเบียนและตั้งชื่อผักพลูคาวแดง
หรือผักคาวตองแดงนี้วา พันธุแมสรวย เพื่อระบุพื้นที่ปลูกดั้งเดิม
ผูยื่นขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
นายคํามูล เข็มขาว
ที่อยู
บานเลขที่ 4/1 ถนนฟาฮาม-สันผีเสื้อ ตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300
โทรศัพท
053 110 651
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร
ชนิด/ประเภท เปนพืชลมลุกตนเล็ก ชื่อวิทยาศาสตร Houttuynia cordata Thunb. อยูในวงศ Saururaceae
มีชื่อเรียกตามพื้นที่ เชน พลูคาว พลูแก (ภาคกลาง) ผักเขาตอง ผักคาวตอง (ภาคเหนือ)
ผักกานตอง (แมฮองสอน) เปนตน
ตน
ลําตนแดง
ใบ
ใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ใบรูปหัวใจคลายใบพลู โคนใบเวา ปลายใบแหลม มีกลิ่นคลาย
คาวปลา แถบใบแดง ทองใบแดงอมชมพู กลางใบเขียว
ดอก/ชอดอก
ดอกขาวกลางดอก ชอขาวอมชมพู
ผล/ฝก
เปนแกนหรือลําผลเล็ก ๆ
เมล็ด
เมล็ดเล็กมองเกือบจะไมเห็น
ลักษณะอื่น ๆ
จะออกเปนปรึก ขยายพันธุโดยใชเมล็ด ปกชําจากหนอหรือลําตน
ลักษณะเดนพิเศษ มีสรรพคุณทางยา

-๓-

ผักพลูคาวแดง (ผักคาวตองแดง) พันธุแมสรวย

-๔-

ขาวโพด พันธุเทียนบานเกาะ
แหลงที่มาและประวัติ
ลุงมนูญ สุขปรีดี ปจจุบันอายุประมาณ 82 ป ไดเลาใหฟงวา ขาวโพดเทียนบานเกาะ มี
ประวัติยาวนานกวา 80 ป บุคคลแรกที่ปลูกขาวโพดเทียนในตําบลบานเกาะ คือ ปูแมน สุขปรีดี ซึ่งเปนบิดา
ของลุงมนูญ สุขปรีดี โดยในครั้งแรกที่ปลูกใชขาวโพดพันธุโกลเดน แบนทัม ซึ่งสั่งซื้อเมล็ดพันธุผาน
วารสารกสิกร และปลูกริมน้ําหลังน้ําลด บริเวณคลองออม ปจจุบันคือ หมู 4 ตําบลบานเกาะ จุดประสงคการ
ปลูกเพื่อบริโภคในครอบครัวที่เหลือจึงจําหนายในชุมชน ซึ่งคาดวาไดผสมกับขาวโพดพื้นเมือง และกลาย
พันธุไปจากเดิม แตไดคัดเลือกเมล็ดไวทําพันธุตอเนื่อง 3-4 ครั้ง ขาวโพดที่ปลูกมีรสชาติดีเปนที่ตองการของ
ตลาด จึงไดแบงเมล็ดใหเกษตรกรรายอื่น ๆ ในตําบลบานเกาะ ซึ่งปลูกขาวโพดเทียนแลวนํามาตมขายบริเวณ
ริมถนนสายเอเชีย (กรุงเทพฯ – นครสวรรค ประมาณกิโลเมตรที่ 70) ซึ่งเปนที่นิยมของผูบริโภคที่เดิน
ทางผ า นจั ง หวั ด พระนครศรีอ ยุ ธยาเป น อยา งมาก และเรีย กกัน วา ขา วโพดเทีย นเหลื องหรื อเทีย นสีท อง
เนื่องจากมีเมล็ดสีเหลืองเปนมัน ลักษณะฝกมีขนาดเล็ก เรียวเหมือนลําเทียน ตอมาในป 2545 นายสําเริง
สุขนิยม ผูใหญบานหมู 4 ตําบลบานเกาะ ไดรวมกลุมเกษตรกรที่ปลูกขาวโพดเทียนในตําบลบานเกาะ
เพื่อชวยกันอนุรักษพันธุขาวโพดเทียนในตําบลบานเกาะและรวมกันผลิตฝกสดเพื่อจําหนายในป พ.ศ.2547
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายวีระ ขันธภัทร เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายธรภัทร ศักดิ์กมล
ทรัพย เกษตรอําเภอพระนครศรีอยุธยา และนายนอย แสงรัตนธงชัย ผูอํานวยการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลบานเกาะ ไดสนับสนุนใหเกษตรกรรวมกลุมกันผลิตขาวโพดเทียนอยาง
ครบวงจร และอนุรักษลักษณะพันธุกรรมขาวโพดเทียนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีมาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ ว รรณภูมิ เ ป นที่ปรึกษาและใหการสนับสนุ นทางวิชาการ และไดรว มกั น จัดงาน
“วันขาวโพดเทียนตําบลบานเกาะ” เปนครั้งแรกในป 2547 โดยการสนับสนุนขององคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ การพัฒนาการผลิตขาวโพดเทียนของเกษตรกรไดดําเนินการอยางตอเนื่อง และผลิตขาวโพดเทียน
เปนสินคาหนึ่งผลิตภัณฑหนึ่งตําบล ตอมาในป พ.ศ. 2548 กลุมเกษตรกรไดจดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชน
ผู ป ลู ก ข า วโพดเที ย นตํ า บลบ า นเกาะ ป จ จุ บั น กลุ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนผู ป ลู ก ข า วโพดเที ย นตํ า บลบ า นเกาะ
มีเกษตรกรและพอคาที่รับซื้อขาวโพดเทียนเปนสมาชิก จํานวน 27 ราย มีนางปราณี นาคนอม เปนประธานกลุม นางศิริ ตรีมรรค เกษตรกรตําบลบานเกาะ เปนที่ปรึกษากลุม ไดรวมกันกําหนดคุณลักษณะสําคัญของ
ขาวโพดเทียนตําบลบานเกาะ และตั้งชื่อพันธุวาขาวโพดเทียนนี้วา “พันธุเทียนบานเกาะ” และมีจุดประสงค
รวมกันในการพัฒนาการผลิตและอนุรักษพันธุขาวโพดเทียนในตําบลบานเกาะสืบตอไป

-๕ผูยื่นขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ (นายสมบุญ อิ่มสุวรรณ)
ที่อยู
ที่วาการองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ ต.บานเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท
035 881 188 ตอ 11
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร
ตน
มีความสูงประมาณ 120-150 เซนติเมตร โดยวัดจากระดับคอดินถึงขอใบธง ลําตนแบน
โคนตนออน ระยะใบแรกคลี่มีสีเขียว รากค้ําสีเขียว
ใบ
ใบแรกมีรูปรางลักษณะใบพาย มุมใบของใบแรกเหนือฝกบนสุด กวางปานกลาง (26-50
องศา) การโคงของใบแรกเหนือฝกเปนแนวระนาบ ใบรองฝกบนสุด มีความกวาง 6-8
เซนติเมตร ความยาว 60-80 เซนติเมตร สีกาบในที่ตําแหนงฝกมีสีเขียว
ดอกตัวผู
ความยาวกานชูดอกตัวผูที่โผลพนฐานใบธงมีความยาว 2.0-5.0 เซนติเมตร ความยาวของ
ชอดอกตัวผูมีความยาว 24-35 เซนติเมตร ความยาวของกานชอดอกตัวผูบนสุดมีขนาด
15-25 เซนติเมตร ความกวางของชอดอกตัวผู 15-25 เซนติเมตร จํานวนแขนงหลักของ
ชอดอกตัวผูมี 9-12 แขนง มุมของกานชอดอกตัวผูปานกลาง (26-50 องศา) ชอดอกตัวผูมี
ดอกยอยเรียงกันหลวม ๆ ฐานดอกยอยมีสีเขียว กาบดอกยอยมีสีเขียว อับเรณูมีสีเหลือง
จํานวนวันที่ดอกตัวผูเริ่มบานประมาณ 35-40 วัน
ดอกตัวเมีย
ความสูงฝกแรกวัดจากระดับคอคิดถึงโคนฝกแรก สูงประมาณ 75 เซนติเมตร เสนไหม
สีเขียว จํานวนจากปลูกถึงวันที่ออกไหมประมาณ 38-42 วัน
ผล/ฝก
ฝกมีลักษณะเปนทรงกระบอกปลายสอบเล็กนอย เปลือกหุมฝกสีเขียวมีหูใบ ความยาว
ของฝกที่ระยะเก็บเกี่ยว กอนปอกเปลือกฝกมีความยาว 20-30 เซนติเมตร ความกวางมี
ขนาด 3-4 เซนติเมตร หลังปอกเปลือกฝกมีความยาว 10-15 เซนติเมตร กวาง 2.5-3.0
เซนติเมตร มีกานฝกยาวประมาณ 6-8 เซนติเมตร ซังมีความกวาง 1.5 เซนติเมตร ซังมี
สีขาว
เมล็ด
การเรียงของเมล็ดเปนแถวตรง มี 8-10 แถว จํานวน เมล็ดตอแถวประมาณ 25 เมล็ดตอแถว
เมล็ดสีเหลือง น้ําหนัก 100 เมล็ดประมาณ 16-17 กรัม เมล็ดคอนขางกลม มีความยาว
ประมาณ 8 มิลลิเมตร ความกวางประมาณ 7 มิลลิเมตร เมล็ดหนาประมาณ 4 มิลลิเมตร

-๖-

ขาวโพด พันธุเทียนบานเกาะ

