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 ๓ พันธุพืช ใหเปนพันธุพืชขึ้น
ทะเบียน ดังนี้
๑. ขนุน พันธุเหลืองศรีชล
๒. ขนุน พันธุทองหอม
๓. ขนุน พันธุแดงราชา
ซึ่งกรมวิชาการเกษตรไดตรวจสอบลักษณะประจําพันธุเบื้องตนของพืชดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอ
ประกาศลักษณะประจําพันธุเบื้องตนของพืชทั้ง ๓ พันธุพืชใหทราบโดยทั่วกัน ปรากฏตามเอกสารแนบทาย
ประกาศนี้ และหากมีผูใดประสงคจะทักทวงหรือมีขอพิสูจนวาการยื่นคําขอใหออกหนังสือรับรองพันธุพืชขึ้น
ทะเบียนดังกลาวเปนไปโดยมิชอบ ใหแจงที่ฝายบริหารจัดการกองทุนคุมครองพันธุพืช กองคุมครองพันธุพืช
กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทรศัพท ๐-๒๙๔๐-๗๒๑๔ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต
วันปดประกาศเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ลงนาม
(นายสมชาย ชาญณรงคกุล)
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

๒

ขนุน พันธุเหลืองศรีชล
แหลงที่มาและประวัติ
ขนุน พันธุเหลืองศรีชล เกิดจากการเพาะเมล็ดของขนุนที่ไมทราบชื่อพันธุที่แนชัด ในสวนของ
นายสุนทร ฤทธิ์ล้ํา ที่หมูที่ 3 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อประมาณ 60-70 ปที่แลว
ลักษณะเปนขนุนที่มีเนื้อสีเหลือง จึงตั้งชื่อวา เหลืองศรีชล ตามสีของเนื้อและสถานที่กําเนิด เคยไดรับรางวัล
ชนะเลิศ จากการประกวดทางการเกษตร ประเภทขนุนหนังสีเหลือง ในงานศิลปาชีพบางไทร ครั้งที่ 14 เมื่อ
เดือนกุมภาพันธ 2542
ผูยื่นขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล นางศรีไพร ฤทธิ์ล้ํา
ที่อยู
เลขที่ 119/11 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท 089 257 7091
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร
ชนิด/ประเภท ไมผลยืนตน กลุมไมผลเมืองรอน ชื่อวิทยาศาสตร Artocarpus heterophyllus Lamk. วงศ
Moraceae
ตน
เมื่ออายุ 5 ป มีความสูงประมาณ 4-6 เมตร ลําตนมีขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 20
เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางทรงพุม 5-6 เมตร
ใบ
ใบเดี่ยวยาว ที่ขอบใบบิดเล็กนอย เสนใบสีเหลือง หนาใบสีเขมเขียว ใบมัน เสนกลางใบ
และเสนใบปรากฏชัดเจน ใบกวางประมาณ 6 เซนติเมตร ยาวประมาณ 10 เซนติเมตร กาน
ใบยาวประมาณ 2 เซนติเมตร
ดอก
ออกตามลําตนหรือกิ่งแขนงใหญ ออกดอกเปนชอ ดอกแยกเพศกัน ชอดอกเพศเมียสีขาว
และกานชอดอกมีขนาดใหญกวากานชอดอก การผสมเกสรดี
ผล
ผลรวม ทรงผลยาวรี เปลือกมีสีเหลือง เมื่อแกจัดมีหนามสั้นและขยายหาง ผลมีขนาด
กว างประมาณ 18-25 เซนติเมตร ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร หนักประมาณ 12-18
กิโลกรัมตอผล ยวงหรือเนื้อสีเหลืองทอง เนื้อกรอบ รสชาติหวาน มีกลิ่นหอมออน ๆ ซัง
สีทองบริโภคไมได
เมล็ด
รูปรางกลมใหญ เนื้อในเมล็ดสีขาว จํานวนประมาณ 90-110 เมล็ดตอผล เมล็ดไมงอกในผล

๓

ลักษณะอื่น ๆ

ก. ผลมียวงคิดเปน 45 เปอรเซ็นต เมล็ด 10 เปอรเซ็นต แกน 5 เปอรเซ็นต เปลือกและซัง
40 เปอรเซ็นตของน้ําหนักผลเฉลี่ย
ข. เปนขนุนที่ใหผลผลิต 2 รุนตอป
ค. มีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 135 วันหลังดอกบาน

ขนุน พันธุเหลืองศรีชล

๔

ขนุน พันธุทองหอม
แหลงที่มาและประวัติ
ขนุน พันธุทองหอม เปนขนุนที่เกิดจากการกลายพันธุ โดยการเพาะเมล็ดของขนุนที่ไมทราบ
ชื่อพันธุที่แนชัด ในสวนของนายสุนทร ฤทธิ์ล้ํา ที่บานเขายอย ตําบลสุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เมื่อประมาณ 80 ปที่แลว ลักษณะเปนขนุนที่มีเนื้อสีเหลืองเขมคลายทอง เมื่อผานเนื้อออกมาจะมีกลิ่นหอม
คลายใบเตย จึงตั้งชื่อวา ทองหอม ตามสีของเนื้อและสถานที่กําเนิด เคยไดรับรางวัลชนะเลิศ จากการ
ประกวดขนุนหนัง ชนิดเนื้อสีเหลือง ในงานวันเกษตรแหงชาติ ประจําป 2538
ผูยื่นขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล นางศรีไพร ฤทธิ์ล้ํา
ที่อยู
เลขที่ 119/11 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท 089 257 7091
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร
ชนิด/ประเภท ไมผลยืนตน กลุมไมผลเมืองรอน ชื่อวิทยาศาสตร Artocarpus heterophyllus Lamk. วงศ
Moraceae
ตน
เมื่ออายุ 8 ป มีความสูงประมาณ 6-7 เมตร เสนผาศูนยกลางทรงพุมประมาณ 6 เมตร
ลําตนมีเสนผาศูนยกลางประมาณ 19 เซนติเมตร
ใบ
ใบเดี่ยว ตนใบมีลักษณะรูปไข คอนขางเล็ก เสนใบชัดเจน ปลายใบคอนขางมน ขอบใบ
เรียบ ฐานใบรูปลิ่ม หนาใบมีสีเขียวและเปนมัน เนื้อใบหยาบ เสนกลางใบและเสนใบจะ
ปรากฏชัดเจน ใบกวางประมาณ 8.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 15 เซนติเมตร กานใบยาว
ประมาณ 2-3 เซนติเมตร
ดอก
ออกตามลําตนและแขนงใหญ โดยออกดอกเปนชอรวม ดอกแยกเพศกัน ชอดอกเพศผูมี
สีเขียว และอับเรณูสีเหลือง ดอกเพศเมียมีสีเขียว เสนเกสรสีขาว มีวงแหวนที่โคนชอดอก
และกานชอดอกมีขนาดใหญกวากานชอดอกเพศผู
ผล
ผลรวม รูปรางทรงรูปไข เปลือกมีสีน้ําตาลอมเหลือง เมื่อผลแกจัดมีหนามสั้น และขยาย
หาง ผลมีขนาดกวางประมาณ 28-30 เซนติเมตร ยาวประมาณ 30-40 เซนติเมตร หนัก
ประมาณ 15-20 กิโลกรัมตอผล ยวงหรือเนื้อสีทอง และหนาประมาณครึ่งนิ้ว ซังสีทอง
บริโภคไมได
เมล็ด
รูปรางกลมคอนขางรี สีน้ําตาลออน จํานวนประมาณ 80-90 เมล็ดตอผล เมล็ดไมงอกในผล

๕

ก. ผลมียวงคิดเปน 55 เปอรเซ็นต เมล็ด 6 เปอรเซ็นต แกน 5 เปอรเซ็นต เปลือกและซัง
34 เปอรเซ็นตของน้ําหนักผลเฉลี่ย
ข. เปนขนุนที่ใหผลผลิต 2 รุนตอป
ค. มีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 140 วันหลังดอกบาน
ลักษณะเดนพิเศษ เมื่อผาผลจะมีกลิ่นหอมคลายใบเตย เนื้อหวานกรอบ
ลักษณะอื่น ๆ

ขนุน พันธุหอมทอง

๖

ขนุน พันธุแดงราชา
แหลงที่มาและประวัติ
ขนุน พันธุแดงราชา เปนขนุนที่นายสุนทร ฤทธิ์ล้ํา ไดมาจากอําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
โดยไมทราบชื่อพันธุและเจาของพันธุ เมื่อประมาณ 20 ปที่แลว นํามาปลูกโดยเพาะเมล็ดและขยายพันธุไวที่
สวนบานเขายอย ตําบลสุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ลักษณะเปนขนุนที่มีเนื้อสีแดง จึงตั้งชื่อวา
แดงราชา ตามสี ของเนื้อและสถานที่ กํ า เนิด เคยได รับ รางวัลชนะเลิศ จากการประกวดทางการเกษตร
ประเภทขนุน ในงานศิลปาชีพบางไทร ครั้งที่ 15 ในเดือนเมษายน 2543
ผูยื่นขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล นางศรีไพร ฤทธิ์ล้ํา
ที่อยู
เลขที่ 119/11 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท 089 257 7091
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร
ชนิด/ประเภท ไมผลยืนตน กลุมไมผลเมืองรอน ชื่อวิทยาศาสตร Artocarpus heterophyllus Lamk. วงศ
Moraceae
ตน
เมื่ อ อายุ 5 ป มี ค วามสู ง ประมาณ 5-6 เมตร ลํ า ต น มี เ ส น ผ า ศู น ย ก ลางประมาณ 20
เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางทรงพุมประมาณ 6 เมตร ลําตนมีขนาดเสนผาศูนยกลาง
ประมาณ 10-15 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางทรงพุมประมาณ 4-6 เมตร
ใบ
ใบเดี่ยว เสนใบสีเหลือง หนาใบสีเขมเขียว ใบมัน เสนกลางใบและเสนใบปรากฏชัดเจน
ใบกวางประมาณ 5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 9 เซนติเมตร กานใบยาว 3 เซนติเมตร
ดอก
ออกตามโคนตนและแขนงใหญ ออกดอกเปนชอแยกเพศกัน ชอดอกเพศเมียสีขาว และ
กานชอดอกมีขนาดใหญ การผสมเกสรดี
ผล
ผลรวม ทรงผลกลม เปลือกมีสีเหลืองแดง เมื่อผลแกจัดมีหนามสั้นและขยายหาง ผลมี
ขนาดกวางประมาณ 16-18 เซนติเมตร ยาวประมาณ 20 เซนติเมตร หนักประมาณ 12-16
กิโลกรัมตอผล ยวงหรือเนื้อสีจําปาคอนขางแดง เนื้อกรอบ รสชาติหวาน มีกลิ่นหอม ซัง
สีทองบริโภคไมได
เมล็ด
รูปรางกลมเมล็ดเล็ก เนื้อในเมล็ดสีขาว จํานวน 60-70 เมล็ดตอผล เมล็ดไมงอกในผล

๗

ลักษณะอื่น ๆ

ก. ผลมียวงคิดเปน 50 เปอรเซ็นต เมล็ด 10 เปอรเซ็นต แกน 5 เปอรเซ็นต เปลือกและซัง
35 เปอรเซ็นตของน้ําหนักผลเฉลี่ย
ข. เปนขนุนที่ใหผลผลิต 2 รุนตอป
ค. มีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 130 วันหลังดอกบาน

ขนุน พันธุแดงราชา

