ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง โฆษณาคําขอใหออกหนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ.๒๕๑๘
----------------------------ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง หลัก เกณฑ วิธีก าร และเงื่อ นไข การออก
หนังสือรั บรองพัน ธุพืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพั นธุพืช พ.ศ.๒๕๑๘ พ.ศ.๒๕๔๗ ไดกําหนด
ขั้นตอนการออกหนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน โดยใหกรมวิชาการเกษตร ดําเนินการตรวจสอบลักษณะ
ประจําพันธุเบื้องตนของพืชที่ยื่นคําขอ นําปดประกาศที่กรมวิชาการเกษตรและที่ในเว็บไซตของกรมวิชาการเกษตร
เพื่อใหบุคคลทั่วไปไดมีโอกาสทักทวงภายใน ๓๐ วันนับแตวันปดประกาศ นั้น
บัดนี้ ไดมีผูมายื่นคําขอใหออกหนังสือรับรองพันธุพืชจํานวน ๑๔ พันธุพืช ใหเปนพันธุพืช
ขึ้นทะเบียน ดังนี้
๑. ยูคาลิปตัส พันธุ K71
๘. ยูคาลิปตัส พันธุ K91
๒. ยูคาลิปตัส พันธุ K74
๙. ยูคาลิปตัส พันธุ K92
๓. ยูคาลิปตัส พันธุ K75
๑๐. ยูคาลิปตัส พันธุ K115
๔. ยูคาลิปตัส พันธุ K76
๑๑. ยูคาลิปตัส พันธุ K117
๕. ยูคาลิปตัส พันธุ K80
๑๒. ยูคาลิปตัส พันธุ K121
๖. ยูคาลิปตัส พันธุ K86
๑๓. ยูคาลิปตัส พันธุ K124
๗. ยูคาลิปตัส พันธุ K89
๑๔. ยูคาลิปตัส พันธุ K134
ซึ่งกรมวิชาการเกษตรไดตรวจสอบลักษณะประจําพันธุเบื้องตนของพืชดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอ
ประกาศลั ก ษณะประจํ า พั น ธุ เ บื้ อ งต น ของพั น ธุ พื ช ทั้ ง ๑๔ 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 ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ลงนาม
(นายสมชาย ชาญณรงคกุล)
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

๒

ยูคาลิปตัส พันธุ K71
แหลงที่มาและประวัติ
ยูคาลิปตัส พันธุ K71 เปนที่พันธุที่ไดมาจากการปรับปรุงพันธุและคัดเลือกพันธุ ดําเนินการโดย
บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด มีขั้นตอน ดังนี้
ป 2537 พัฒนาพันธุโดยวิธีการควบคุมการผสมเกสร (controlled pollination) ซึ่งเปนการผสม
ขามสปชีส (interspecific hybridization) ระหวางตนแมพันธุ K22 สายพันธุ E. camaldulensis กับตนพอพันธุ
PE1 สายพันธุ E. pellita ซึ่งเปนของบริษัท สวนกิตติ จํากัด ผูเปนเจาของในพื้นที่ อําเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ป 2538 นําเมล็ดลูกผสมที่ไดมาปลูกทดสอบเมล็ดลูกผสม (progeny trial) ในพื้นที่อําเภอ
กบินทรบุรี จังหวัดปราจี นบุรี วางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 6 ซ้ํา ๆ ละ 9 ตน เมื่อไมที่ปลูก
ทดสอบอายุครบ 5 ป ทําการคัดเลือกแมไม โดยพิจารณาจากลักษณะดีเดนในดานการเจริญเติบโตรูปทรงตน
และความสูงเปนหลัก (phenotypic selection) ไดตนแมไม K71
ป 2543 ขยายพันธุแมไม K71 ดวยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ใหไดกลาไมจํานวนเพียงพอสําหรับปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลน
(clonal trail)
ป 2544 ปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลนจํานวน 8 แปลง ในพื้นที่ อําเภอสนามชัยเขต อําเภอพนม
สารคาม อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และอําเภอบอทอง
จังหวัดชลบุรี แตละแปลงวางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 4 ซ้ํา ๆ ละ 60 ตน เมื่อไมปลูกทดสอบ
ครบอายุ 4 ป พบวาโคลน K71 มีคุณสมบัติดานการเจริญเติบโตที่ดี และความสม่ําเสมอภายในโคลน
ผูยื่นขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด
ที่อยู
99 หมู 2 ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท
038-599093
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร
ชนิด/ประเภท ไมยืนตน ใชประโยชนจากเนื้อไม ชื่อวิทยาศาสตร Eucalyptus spp. วงศ Myrtaceae
ระยะกลาไม (1 – 3 เดือน)
ลําตน
ลําตนแข็งตั้งตรง ทรงเหลี่ยม ยอดออนสีมวง
ใบ
ใบสีเขียว รูปหอก (lanceolate) ปลายใบแหลม ฐานใบเปนรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ เสนกลางใบ
สีแดง กานใบสีแดง ใบเรียงตัวแบบสลับ (disjunct early)

๓

ระยะไมใหญ (2 – 5 ป)
ลําตน
ลําตนเดี่ยว ทรงกลม ตั้งตรง เปลือกนอกสีเทาน้ําตาล ลักษณะการลอกของเปลือกเปนแถบ
สั้น (short ribbon) ขณะลําตนยังสดอยูเ ปลือกติดทั่วลําตน (persistent on full trunk) ที่อายุ 2
ป 6 เดือน
ใบ
ใบสีเขียว รูปใบหอกแคบ (narrow – lanceolate) ขอบใบเรียบ
คุณลักษณะอื่น ๆ
ก. ผลผลิตที่อายุ 5 ป มีน้ําหนักเฉลี่ย 18 ตันตอไร (ที่ระยะปลูก 2 x 3 เมตร)
ข. พื้นที่ปลูกที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตไดแก พื้นที่ราบ เนื้อดินเปนดินรวนหรือดินรวนปน
ทราย หนาดินลึก ไมควรปลูกในพื้นที่ที่มีหินดาน มีปริมาณน้ําฝนมาก การระบายน้ําไมดี
ค. มีความตานทานตอโรคใบจุดดางเหลืองที่เกิดจากเชื้อสาเหตุ Phaeophlospora destructans และ
โรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อสาเหตุ Ralstonia solanacearum

๔

ระยะกลาไม (1 – 3 เดือน)

ระยะไมใหญ (2 – 5 ป)

ยูคาลิปตัส พันธุ K71

๕

ยูคาลิปตัส พันธุ K74
แหลงที่มาและประวัติ
ยูคาลิปตัส พันธุ K74 เปนที่พันธุที่ไดมาจากการปรับปรุงพันธุและคัดเลือกพันธุ ดําเนินการโดย
บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด มีขั้นตอน ดังนี้
ป 2534 พัฒนาพันธุโดยวิธีการควบคุมการผสมเกสร (controlled pollination) ที่เปนการผสม
พันธุภายในสปชีส (interspecific hybridization) ระหวางตนแมพันธุ 15/133008 กับตนพอพันธุ 3/069063
โดยทั้งคูเปนสายพันธุ E. camaldulensis ในแปลงควบคุมการผสมเกสรอําเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
ป 2535 นําเมล็ดลูกผสมที่ไดมาปลูกทดสอบเมล็ดลูกผสม (progeny trial) ในพื้นที่อําเภอพนม
สารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา วางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 6 ซ้ํา ๆ ละ 9 ตน เมื่อไมที่ปลูกทดสอบ
อายุครบ 5 ป ทําการคัดเลือกแมไมโดยพิจารณาจากลักษณะดีเดนในดานการเจริญเติบโต รูปทรงตน และ
ความสูงเปนหลัก (phenotypic selection) ไดตนแมไม K74
ป 2543 ขยายพันธุตนแมไม K74 ดวยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่ออําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ใหไดกลาไมจํานวนเพียงพอสําหรับปลูกทดสอบคุณสมบัติ
โคลน (clonal trail)
ป 2544 ปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลนจํานวน 8 แปลง ในพื้นที่อําเภอสนามชัยเขต จังหวัด
ฉะเชิงเทรา อําเภอกบินทรบุรี อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี และอําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี แตละ
แปลงวางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 4 ซ้ํา ๆ ละ 60 ตน เมื่อไมปลูกทดสอบอายุครบ 3 ป พบวา
โคลน K74 มีคุณสมบัติดานการเจริญเติบโตที่ดี และมีความสม่ําเสมอภายในโคลน
ผูยื่นขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด
ที่อยู
99 หมู 2 ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท
038-599093
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร
ชนิด/ประเภท ไมยืนตน ใชประโยชนจากเนื้อไม ชื่อวิทยาศาสตร Eucalyptus spp. วงศ Myrtaceae
ระยะกลาไม (1 – 3 เดือน)
ลําตน
ลําตนแข็งตั้งตรง ทรงเหลี่ยม ยอดออนสีมวง

๖

ใบสีเขียว รูปใบหอก (lanceolate) ปลายใบแหลม ฐานใบเปนรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ เสนกลางใบสี
แดงและสีเหลือง กานใบสีแดงแกมเขียว ใบเรียงตัวแบบสลับ (disjunct early) และเปนใบตรงกัน
ขามในตอนแรกแลวตอมาเปนใบสลับ (disjunct late)
ระยะไมใหญ (2 – 5 ป)
ลําตน
ลําตนเดี่ยว ทรงกลม เปลือกนอกสีเทาขาว ลักษณะการลอกของเปลือกเปนแถบยาว (long
ribbon) ขณะลําตนยังสดอยูเปลือกไมติดโดยตลอด (smooth throughout) ที่อายุ 3 ป
ใบ
ใบสีเขียว รูปหอกแคบ (narrow - lanceolate) ขอบใบเปนคลื่น
คุณลักษณะอื่น ๆ
ก. ผลผลิตเมื่ออายุ 5 ป มีน้ําหนักเฉลี่ย 17.6 ตันตอไร (ที่ระยะปลูก 2 x 3 เมตร)
ข. พื้นที่ปลูกที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตไดแก พื้นที่ราบ ที่มีดินรวนหรือดินรวนปนทราย หนา
ดินลึก ไมมีชั้นดินดาน สามารถปลูกในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ําฝนนอยถึงปานกลาง
ค. มีความตานทานตอโรคใบจุดดางเหลืองที่เกิดจากเชื้อสาเหตุ Phaeophlospora destructans และมี
ความทนทานตอแตนฝอยปม (Leptocybe invasa)
ใบ

๗

ระยะกลาไม (1 – 3 เดือน)

ระยะไมใหญ (2 – 5 ป)

ยูคาลิปตัส พันธุ K74

๘

ยูคาลิปตัส พันธุ K75
แหลงที่มาและประวัติ
ยูคาลิปตัส พันธุ K75 เปนที่พันธุที่ไดมาจากการปรับปรุงพันธุและคัดเลือกพันธุ ดําเนินการโดย
บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด มีขั้นตอน ดังนี้
ป 2534 พัฒนาพันธุโดยวิธีการควบคุมการผสมเกสร (controlled pollination) ซึ่งเปนการผสม
ขามสปชีส (interspecific hybridization) ระหวางตนแมพันธุ B1 สายพันธุ E. brassiana กับตนพอพันธุ GB
สายพันธุ E. grandis ในพื้นที่อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ป 2535 นําเมล็ดลูกผสมที่ไดมาปลูกทดสอบเมล็ดลูกผสม (progeny trial) ในพื้นที่อําเภอพนม
สารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา วางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 6 ซ้ํา ๆ ละ 9 ตน เมื่อไมที่ปลูกทดสอบ
อายุครบ 4 ป ทําการคัดเลือกแมไมโดยพิจารณาจากลักษณะดีเดนในดานการเจริญเติบโต รูปทรงตน และ
ความสูงเปนหลัก (phenotypic selection) ไดตนแมไม K75
ป 2543 ขยายพันธุตนแมไม K74 ดวยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่ออําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ใหไดกลาไมจํานวนเพียงพอสําหรับปลูกทดสอบคุณสมบัติ
โคลน (clonal trail)
ป 2544 ปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลนจํานวน 5 แปลง ในพื้นที่อําเภอสนามชัยเขต อําเภอพนม
สารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และอําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี แตละ
แปลงวางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 4 ซ้ํา ๆ ละ 40 ตน เมื่อไมปลูกทดสอบอายุครบ 4 ป พบวา
โคลน K75 มีคุณสมบัติดานการเจริญเติบโตที่ดี และมีความสม่ําเสมอภายในโคลน (ดําเนินการโดยบริษัทฯ)
ผูยื่นขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด
ที่อยู
99 หมู 2 ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท
038-599093
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร
ชนิด/ประเภท ไมยืนตน ใชประโยชนจากเนื้อไม ชื่อวิทยาศาสตร Eucalyptus spp. วงศ Myrtaceae
ระยะกลาไม (1 – 3 เดือน)
ลําตน
ลําตนแข็งตั้งตรง ทรงเหลี่ยม ยอดออนสีแดง

๙

ใบสีเขียว รูปหอก (lanceolate) ปลายใบมน ฐานใบเปนรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ เสนกลางใบ
สีแดง กานใบสีแดงแกมเขียว ใบเรียงตัวแบบสลับ (disjunct early)
ระยะไมใหญ (2 – 5 ป)
ลําตน
ลําตนเดี่ยว ทรงกลม ตั้งตรง เปลือกนอกสีเทา ลักษณะของการลอกเปลือกยังไมลอกเปลือก
ที่อายุ 2 ป ขณะลําตนยังสดอยูเปลือกติดตลอดลําตน (persistent on full trunk) ที่อายุ 2ป
ใบ
ใบสีเขียว รูปหอกแคบ (narrow - lanceolate) ขอบใบเรียบ
คุณลักษณะอื่น ๆ
ก. ผลผลิตไมเมื่ออายุ 5 ป มีน้ําหนักเฉลี่ย 19.7 ตันตอไร (ทีร่ ะยะปลูก 2 x 3 เมตร)
ข. พื้นที่ปลูกที่เหมาะสมในการเจริญเติบโต ไดแก ในที่ดอน ที่สูง หรือเชิงเขา เนื้อดินเปนดินรวน
ดินลูกรัง ที่มีการระบายน้ําดี สามารถปลูกไดในพื้นที่มีปริมาณน้ําฝนนอยถึงปานกลาง
ค. มีความตานทานตอโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อสาเหตุ Ralstonia solanacearum
ใบ

๑๐

ระยะกลาไม (1 – 3 เดือน)

ระยะไมใหญ (2 – 5 ป)

ยูคาลิปตัส พันธุ K75

๑๑

ยูคาลิปตัส พันธุ K76
แหลงที่มาและประวัติ
ยูคาลิปตัส พันธุ K76 เปนที่พันธุที่ไดมาจากการปรับปรุงพันธุและคัดเลือกพันธุ ดําเนินการโดย
บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด มีขั้นตอน ดังนี้
ป 2538 พัฒนาพันธุโดยวิธีการควบคุมการผสมเกสร (controlled pollination) ซึ่งเปนการผสม
ขามสปชีส (interspecific hybridization) ระหวางตนแมพันธุ K1 สายพันธุ E. camaldulensis กับตนพอพันธุ
PE1 สายพันธุ E. pellita ในพื้นที่อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ป 2539 นําเมล็ดลูกผสมที่ไดมาปลูกทดสอบเมล็ดลูกผสม (progeny trial) ในพื้นที่อําเภอ
กบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี วางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 6 ซ้ํา ๆ ละ 9 ตน เมื่อไมที่ปลูก
ทดสอบอายุครบ 4 ป ทําการคัดเลือกแมไม โดยพิจารณาจากลักษณะดีเดนในดานการเจริญเติบโต รูปทรงตน
และความสูงเปนหลัก (phenotypic selection) ไดตนแมไม K76
ป 2543 ขยายพันธุตนแมไม K76 ดวยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่ออําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ใหไดกลาไมจํานวนเพียงพอสําหรับปลูกทดสอบคุณสมบัติ
โคลน (clonal trail)
ป 2544 ปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลนจํานวน 6 แปลง ในพื้นที่อําเภอสนามชัยเขต อําเภอพนม
สารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และอําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี แตละ
แปลงวางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 4 ซ้ํา ๆ ละ 60 ตน เมื่อไมปลูกทดสอบอายุครบ 3 ป พบวา
โคลน K76 มีคุณสมบัติดานการเจริญเติบโตที่ดี และมีความสม่ําเสมอภายในโคลน
ผูยื่นขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด
ที่อยู
99 หมู 2 ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท
038-599093
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร
ชนิด/ประเภท ไมยืนตน ใชประโยชนจากเนื้อไม ชื่อวิทยาศาสตร Eucalyptus spp. วงศ Myrtaceae
ระยะกลาไม (1 – 3 เดือน)
ลําตน
ลําตนแข็งตั้งตรง ทรงเหลี่ยม ยอดออนสีน้ําตาล

๑๒

ใบสีเขียว รูปใบหอก (lanceolate) ปลายใบมน ฐานใบเปนรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ เสนกลาง
ใบสีเหลือง กานใบสีแดงแกมเขียว ใบเรียงตัวแบบสลับ (disjunct early) และเปนใบ
ตรงกันขามในตอนแรกแลวตอมาเปนใบสลับ (disjunct late)
ระยะไมใหญ (2 – 5 ป)
ลําตน
ลําตนเดี่ยว ทรงกลม ตั้งตรง เปลือกนอกสีแดงน้ําตาล ลักษณะการลอกของเปลือกเปนแถบ
ยาว (long ribbon) ขณะลําตนยังสดอยูเ ปลือกติดทั่วลําตน (persistent on full trunk) ที่อายุ 2
ป 6 เดือน
ใบ
ใบสีเขียว รูปใบหอกแคบ (narrow - lanceolate) ขอบใบเรียบ
คุณลักษณะอื่น ๆ
ก. ผลผลิตไมเมื่ออายุ 5 ป มีน้ําหนักเฉลี่ย 17.9 ตันตอไร (ทีร่ ะยะปลูก 2 x 3 เมตร)
ข. พื้นที่ปลูกที่เหมาะสมในการเจริญเติบโต ไดแก พื้นที่ราบ ดินทราย ดินรวนเหนียว หรือดินลูกรัง
ที่ไมใชดินดาน และควรปลูกในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ําฝนสูง
ค. มีความตานทานตอโรคใบจุดดางเหลืองที่เกิดจากเชื้อสาเหตุ Phaeophlospora destructans และมี
ความทนทานตอแตนฝอยปม (Leptocybe invasa)
ใบ

๑๓

ระยะกลาไม (1 – 3 เดือน)

ระยะไมใหญ (2 – 5 ป)

ยูคาลิปตัส พันธุ K76

๑๔

ยูคาลิปตัส พันธุ K80
แหลงที่มาและประวัติ
ยูคาลิปตัส พันธุ K80 เปนที่พันธุที่ไดมาจากการปรับปรุงพันธุและคัดเลือกพันธุ ดําเนินการโดย
บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด มีขั้นตอน ดังนี้
ป 2543 พัฒนาพันธุโดยวิธีการควบคุมการผสมเกสร (controlled pollination) ซึ่งเปนการผสม
ขามสปชีส (interspecific hybridization) ระหวางตนแมพันธุ K51 สายพันธุ E. camaldulensis กับตนพอพันธุ
B2 สายพันธุ E. brassiana ในพื้นที่อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ป 2544 นําเมล็ดลูกผสมที่ไดมาขยายพันธุดวยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยหองปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (โดย 1 เมล็ด ถือเปน 1 โคลน) ใหไดจํานวนกลาไม
โคลน K80 เพียงพอสําหรับปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลน (clonal trail)
ป 2545 ปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลนจํานวน 7 แปลง ในพื้นที่อําเภอทาตะเกียบ อําเภอสนาม
ชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และอําเภอวังสมบูรณ อําเภอวังน้ําเย็น
จังหวัดสระแกว แตละแปลงวางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 4 ซ้ํา ๆ ละ 60 ตน เมื่อไมปลูกทดสอบ
อายุครบ 3 ป พบวาโคลน K80 มีคุณสมบัติดานการเจริญเติบโตที่ดี และมีความสม่ําเสมอภายในโคลน
ผูยื่นขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด
ที่อยู
99 หมู 2 ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท
038-599093
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร
ชนิด/ประเภท ไมยืนตน ใชประโยชนจากเนื้อไม ชื่อวิทยาศาสตร Eucalyptus spp. วงศ Myrtaceae
ระยะกลาไม (1 – 3 เดือน)
ลําตน
ลําตนแข็งตั้งตรง ทรงเหลี่ยม ยอดออนสีน้ําตาล
ใบ
ใบสีเขียว รูปหอก (lanceolate) ปลายใบมน ฐานใบเปนรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ เสนกลางใบสี
เขียวออน กานใบสีน้ําตาลแกมเขียวและสีแดงแกมเขียว ใบเรียงตัวแบบสลับ (disjunct
early)
ระยะไมใหญ (2 – 5 ป)
ลําตน
ลําตนเดี่ยว ทรงกลม ตั้งตรง เปลือกนอกสีแดงน้ําตาล ลักษณะการลอกของเปลือกเปนแถบ
ยาว (long ribbon) ขณะลําตนยังสดอยูเ ปลือกไมติดโดยตลอด (smooth throughout) ที่อายุ 2
ป 6 เดือน

๑๕

ใบ
ใบสีเขียว รูปหอกแคบ (narrow - lanceolate) ขอบใบเรียบ
คุณลักษณะอื่น ๆ
ก. ผลผลิตไมเมื่ออายุ 5 ป มีน้ําหนักเฉลี่ย 18.6 ตันตอไร (ที่ระยะปลูก 2 x 3 เมตร)
ข. เจริญเติบโตไดดีในทุกสภาพพื้นที่ และทุกสภาพเนื้อดิน หากแตปลูกในพื้นที่ต่ําจะตองมีการ
ระบายน้ําที่ดี
ค. มีความตานทานตอโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อสาเหตุ Ralstonia solanacearum

๑๖

ระยะกลาไม (1 – 3 เดือน)

ระยะไมใหญ (2 – 5 ป)

ยูคาลิปตัส พันธุ K80

๑๗

ยูคาลิปตัส พันธุ K86
แหลงที่มาและประวัติ
ยูคาลิปตัส พันธุ K86 เปนที่พันธุที่ไดมาจากการปรับปรุงพันธุและคัดเลือกพันธุ ดําเนินการโดย
บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด มีขั้นตอน ดังนี้
ป 2543 พัฒนาพันธุโดยวิธีการควบคุมการผสมเกสร (controlled pollination) ซึ่งเปนการผสม
ขามสปชีส (interspecific hybridization) ระหวางตนแมพันธุ K51 สายพันธุ E. camaldulensis กับตนพอพันธุ
B2 สายพันธุ E. brassiana ในพื้นที่อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ป 2544 นําเมล็ดลูกผสมที่ไดมาขยายพันธุดวยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยหองปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (โดย 1 เมล็ด ถือเปน 1 โคลน) ใหไดจํานวนกลาไม
โคลน K86 เพียงพอสําหรับปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลน (clonal trail)
ป 2545 ปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลนจํานวน 8 แปลง ในพื้นที่อําเภอพนมสารคาม อําเภอ
สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และอําเภอเมือง จังหวัดสระแกว แต
ละแปลงวางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 4 ซ้ํา ๆ ละ 60 ตน เมื่อไมปลูกทดสอบอายุครบ 3 ป พบวา
โคลน K86 มีคุณสมบัติดานการเจริญเติบโตที่ดี และมีความสม่ําเสมอภายในโคลน
ผูยื่นขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด
ที่อยู
99 หมู 2 ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท
038-599093
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร
ชนิด/ประเภท ไมยืนตน ใชประโยชนจากเนื้อไม ชื่อวิทยาศาสตร Eucalyptus spp. วงศ Myrtaceae
ระยะกลาไม (1 – 3 เดือน)
ลําตน
ลําตนแข็งตั้งตรง ทรงเหลี่ยม ยอดออนสีชมพู
ใบ
ใบสีเขียว รูปหอก (lanceolate) ปลายใบแหลม ฐานใบเปนรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ เสนกลางใบสี
เหลือง กานใบสีแดง ใบเรียงตัวแบบสลับ (disjunct early) รอบลําตน
ระยะไมใหญ (2 – 5 ป)
ลําตน
ลําตนเดี่ยว ทรงเหลี่ยม ตั้งตรง เปลือกนอกสีเทาน้ําตาล ลักษณะการลอกของเปลือกเปน
แถบสั้น (short ribbon) ขณะลําตนยังสดอยูเ ปลือกติดทั่วลําตนโดยตลอด (persistent on full
trunk) ที่อายุ 3 ป 6 เดือน

๑๘

ใบ
ใบสีเขียว รูปหอกแคบ (narrow - lanceolate) ขอบใบเรียบ
คุณลักษณะอื่น ๆ
ก. ผลผลิตไมเมื่ออายุ 5 ป มีน้ําหนักเฉลี่ย 18.5 ตันตอไร (ที่ระยะปลูก 2 x 3 เมตร)
ข. พื้นที่ปลูกที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตไดแก พื้นที่ราบ ที่ดอน ดินรวนหรือดินลูกรัง อาจปลูก
ไดในพื้นที่ดินเหนียว แตควรมีการระบายน้ําดี และไมควรมีน้ําทวมขังเปนเวลานาน
ค. มีความตานทานตอโรคใบจุดดางเหลืองที่เกิดจากเชื้อสาเหตุ Phaeophlospora destructans และมี
ความทนทานตอแตนฝอยปม (Leptocybe invasa)

๑๙

ระยะกลาไม (1 – 3 เดือน)

ระยะไมใหญ (2 – 5 ป)

ยูคาลิปตัส พันธุ K86

๒๐

ยูคาลิปตัส พันธุ K89
แหลงที่มาและประวัติ
ยูคาลิปตัส พันธุ K89 เปนที่พันธุที่ไดมาจากการปรับปรุงพันธุและคัดเลือกพันธุ ดําเนินการโดย
บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด มีขั้นตอน ดังนี้
ป 2543 พัฒนาพันธุโดยวิธีการควบคุมการผสมเกสร (controlled pollination) ซึ่งเปนการผสม
ขามสปชีส (interspecific hybridization) ระหวางตนแมพันธุ K51 สายพันธุ E. camaldulensis กับตนพอพันธุ
B2 สายพันธุ E. brassiana ในพื้นที่อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ป 2544 นําเมล็ดลูกผสมที่ไดมาขยายพันธุดวยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยหองปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (โดย 1 เมล็ด ถือเปน 1 โคลน) ใหไดจํานวนกลาไม
โคลน K89 เพียงพอสําหรับปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลน (clonal trail)
ป 2545 ปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลนจํานวน 5 แปลง ในพื้นที่ อําเภอทาตะเกียบ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา อําเภอกบินทรบุรี อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี และอําเภอเมือง จังหวัดสระแกว แตละ
แปลงวางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 4 ซ้ํา ๆ ละ 60 ตน เมื่อไมปลูกทดสอบอายุครบ 3 ป พบวา
โคลน K89 มีคุณสมบัติดานการเจริญเติบโตที่ดี และมีความสม่ําเสมอภายในโคลน
ผูยื่นขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด
ที่อยู
99 หมู 2 ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท
038-599093
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร
ชนิด/ประเภท ไมยืนตน ใชประโยชนจากเนื้อไม ชื่อวิทยาศาสตร Eucalyptus spp. วงศ Myrtaceae
ระยะกลาไม (1 – 3 เดือน)
ลําตน
ลําตนแข็งตั้งตรง ทรงเหลี่ยม ยอดออนสีเหลือง
ใบ
ใบสีเขียว รูปหอก (lanceolate) ปลายใบแหลม ฐานใบเปนรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ เสนกลางใบ
สีเขียวออน กานใบสีแดง ใบเรียงตัวแบบสลับ (disjunct early) รอบลําตน
ระยะไมใหญ (2 – 5 ป)
ลําตน
ลําตนเดี่ยว ทรงกลม ตั้งตรง เปลือกนอกสีน้ําตาล ลักษณะการลอกของเปลือกเปนแถบสั้น
(short ribbon) ขณะลําตนยังสดอยูเปลือกติดทั่วลําตนโดยตลอด (persistent on full trunk) ที่
อายุ 4 ป

๒๑

ใบ
ใบสีเขียว รูปใบหอกแคบ (narrow - lanceolate) ขอบใบเรียบ
คุณลักษณะอื่น ๆ
ก. ผลผลิตไมเมื่ออายุ 5 ป มีน้ําหนักเฉลี่ย 20 ตันตอไร (ที่ระยะปลูก 2 x 3 เมตร)
ข. พื้นที่ปลูกที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตไดแก พื้นที่ราบ ที่ดอน ดินลูกรังหรือดินเหนียว พื้นที่
ควรมีการระบายน้ําดี หลีกเลี่ยงการปลูกในพื้นที่ต่ํา และไมควรมีน้ําทวมขังเปนเวลานาน
ค. มีความตานทานตอโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อสาเหตุ Ralstonia solanacearum

๒๒

ระยะกลาไม (1 – 3 เดือน)

ระยะไมใหญ (2 – 5 ป)

ยูคาลิปตัส พันธุ K89

๒๓

ยูคาลิปตัส พันธุ K91
แหลงที่มาและประวัติ
ยูคาลิปตัส พันธุ K91 เปนที่พันธุที่ไดมาจากการปรับปรุงพันธุและคัดเลือกพันธุ ดําเนินการโดย
บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด มีขั้นตอน ดังนี้
ป 2543 พัฒนาพันธุโดยวิธีการควบคุมการผสมเกสร (controlled pollination) ซึ่งเปนการผสม
ขามสปชีส (interspecific hybridization) ระหวางตนแมพันธุ K16 สายพันธุ E. camaldulensis กับตนพอพันธุ
B2 สายพันธุ E. brassiana ในพื้นที่อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ป 2544 นําเมล็ดลูกผสมที่ไดมาขยายพันธุดวยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยหองปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (โดย 1 เมล็ด ถือเปน 1 โคลน) ใหไดจํานวนกลาไม
โคลน K91 เพียงพอสําหรับปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลน (clonal trail)
ป 2545 ปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลนจํานวน 7 แปลง ในพื้นที่อําเภอสนามชัยเขต จังหวัด
ฉะเชิงเทรา อําเภอกบินทรบุรี อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี และอําเภอเขาฉกรรจ อําเภอเมือง
จังหวัดสระแกว แตละแปลงวางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 4 ซ้ํา ๆ ละ 60 ตน เมื่อไมปลูกทดสอบ
อายุครบ 3 ป พบวาโคลน K91 มีคุณสมบัติดานการเจริญเติบโตที่ดี และมีความสม่ําเสมอภายในโคลน
ผูยื่นขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด
ที่อยู
99 หมู 2 ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท
038-599093
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร
ชนิด/ประเภท ไมยืนตน ใชประโยชนจากเนื้อไม ชื่อวิทยาศาสตร Eucalyptus spp. วงศ Myrtaceae
ระยะกลาไม (1 – 3 เดือน)
ลําตน
ลําตนแข็งตั้งตรง ทรงกลม ยอดออนสีเหลือง
ใบ
ใบสีเขียว รูปหอก (lanceolate) ปลายใบแหลม ฐานใบเปนรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ เสนกลางใบ
สีเขียวออน กานใบสีแดง ใบเรียงตัวแบบสลับ (disjunct early) รอบลําตน
ระยะไมใหญ (2 – 5 ป)
ลําตน
ลําตนเดี่ยว ทรงกลม ตั้งตรง เปลือกนอกสีเทาน้ําตาล ลักษณะการลอกเปลือกเปนแถบสั้น
(short ribbon) ขณะลําตนยังสดอยูเปลือกติดเฉพาะสวนลางของลําตน (persistent on lower
trunk)

๒๔

ใบสีเขียว รูปหอกแคบ (narrow - lanceolate) ขอบใบเรียบ

ใบ
คุณลักษณะอื่น ๆ

ก. ผลผลิตไมเมื่ออายุ 5 ป มีน้ําหนักเฉลี่ย 16.9 ตันตอไร (ที่ระยะปลูก 2 x 3 เมตร)
ข. ปลูกไดในทุกสภาพพื้นที่ แตควรมีหนาดินลึก และระบายน้ําดี ไมควรมีน้ําทวมขังเปนเวลานาน
ค. มีความตานทานตอโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อสาเหตุ Ralstonia solanacearum โรคใบจุดดางเหลือง
ที่เกิดจากเชื้อสาเหตุ Phaeophlospora destructans และมีความทนทานตอแตนฝอยปม
(Leptocybe invasa)

๒๕

ระยะกลาไม (1 – 3 เดือน)

ระยะไมใหญ (2 – 5 ป)

ยูคาลิปตัส พันธุ K91

๒๖

ยูคาลิปตัส พันธุ K92
แหลงที่มาและประวัติ
ยูคาลิปตัส พันธุ K92 เปนที่พันธุที่ไดมาจากการปรับปรุงพันธุและคัดเลือกพันธุ ดําเนินการโดย
บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด มีขั้นตอน ดังนี้
ป 2543 พัฒนาพันธุโดยวิธีการควบคุมการผสมเกสร (controlled pollination) ซึ่งเปนการผสม
ขามสปชีส (interspecific hybridization) ระหวางตนแมพันธุ K16 สายพันธุ E. camaldulensis กับตนพอพันธุ
B2 สายพันธุ E. brassiana ในพื้นที่อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ป 2544 นําเมล็ดลูกผสมที่ไดมาขยายพันธุดวยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยหองปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (โดย 1 เมล็ด ถือเปน 1 โคลน) ใหไดจํานวนกลาไม
โคลน K92 เพียงพอสําหรับปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลน (clonal trail)
ป 2545 ปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลนจํานวน 4 แปลง ในพื้นที่อําเภอสนามชัยเขต จังหวัด
ฉะเชิงเทรา อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และอําเภอเขาฉกรรจ อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว แตละ
แปลงวางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 4 ซ้ํา ๆ ละ 60 ตน เมื่อไมปลูกทดสอบอายุครบ 3 ป พบวา
โคลน K92 มีคุณสมบัติดานการเจริญเติบโตที่ดี และมีความสม่ําเสมอภายในโคลน
ผูยื่นขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด
ที่อยู
99 หมู 2 ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท
038-599093
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร
ชนิด/ประเภท ไมยืนตน ใชประโยชนจากเนื้อไม ชื่อวิทยาศาสตร Eucalyptus spp. วงศ Myrtaceae
ระยะกลาไม (1 – 3 เดือน)
ลําตน
ลําตนแข็งตั้งตรง ทรงกลมและทรงเหลี่ยม ยอดออนสีน้ําตาล
ใบ
ใบสีเขียว รูปหอก (lanceolate) ปลายใบมน ฐานใบเปนรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ เสนกลางใบสี
เหลือง กานใบสีน้ําตาล ใบเรียงตัวแบบสลับ (disjunct early) รอบลําตน
ระยะไมใหญ (2 – 5 ป)
ลําตน
ลําตนเดี่ยว ทรงกลม ตั้งตรง เปลือกนอกสีเทาน้ําตาล ลักษณะการลอกของเปลือกเปนแถบ
สั้น (short ribbon) ขณะลําตนยังสดอยูเ ปลือกติดเฉพาะสวนลางของลําตน (persistent on
lower trunk) ที่อายุ 4 ป

๒๗

ใบ
ใบสีเขียว รูปใบหอกแคบ (narrow - lanceolate) ขอบใบเรียบ
คุณลักษณะอื่น ๆ
ก. ผลผลิตไมเมื่ออายุ 5 ป มีน้ําหนักเฉลี่ย 16.1 ตันตอไร (ที่ระยะปลูก 2 x 3 เมตร)
ข. เติบโตไดดีในทุกสภาพพื้นที่ และทุกสภาพเนื้อดิน แตหากปลูกในพื้นที่ต่ําจะตองมีการระบาย
น้ําที่ดี
ค. มีความตานทานตอโรคใบจุดดางเหลืองที่เกิดจากเชื้อสาเหตุ Phaeophlospora destructans

๒๘

ระยะกลาไม (1 – 3 เดือน)

ระยะไมใหญ (2 – 5 ป)

ยูคาลิปตัส พันธุ K92

๒๙

ยูคาลิปตัส พันธุ K115
แหลงที่มาและประวัติ
ยูคาลิปตัส พันธุ K115 เปนที่พันธุที่ไดมาจากการปรับปรุงพันธุและคัดเลือกพันธุ ดําเนินการ
โดยบริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด มีขั้นตอน ดังนี้
ป 2543 พัฒนาพันธุโดยวิธีการควบคุมการผสมเกสร (controlled pollination) ซึ่งเปนการผสม
ขามสปชีส (interspecific hybridization) ระหวางตนแมพันธุ K16 สายพันธุ E. camaldulensis กับตนพอพันธุ
B2 สายพันธุ E. brassiana ในแปลงควบคุมการผสมเกสรอําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ป 2544 นําเมล็ดลูกผสมที่ไดมาขยายพันธุดวยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยหองปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (โดย 1 เมล็ด ถือเปน 1 โคลน) ใหไดกลาไมจํานวน
เพียงพอสําหรับปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลน (clonal trail)
ป 2546 ปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลนจํานวน 5 แปลง ในพื้นที่อําเภอสนามชัยเขต จังหวัด
ฉะเชิงเทรา และอําเภอกบินทรบุรี อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี แตละแปลงวางแผนการทดลอง
แบบ RCBD จํานวน 4 ซ้ํา ๆ ละ 60 ตน เมื่อไมปลูกทดสอบอายุครบ 3 ป พบวาโคลน K115 มีคุณสมบัติดาน
การเจริญเติบโตที่ดี และมีความสม่ําเสมอภายในโคลน
ผูยื่นขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด
ที่อยู
99 หมู 2 ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท
038-599093
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร
ชนิด/ประเภท ไมยืนตน ใชประโยชนจากเนื้อไม ชื่อวิทยาศาสตร Eucalyptus spp. วงศ Myrtaceae
ระยะกลาไม (1 – 3 เดือน)
ลําตน
ลําตนแข็งตั้งตรง ทรงเหลี่ยม ยอดออนสีน้ําตาล
ใบ
ใบสีเขียว รูปใบหอก (lanceolate) ปลายใบแหลม ฐานใบเปนรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ
เสนกลางใบสีเหลือง กานใบสีสม ใบเรียงตัวแบบสลับ (disjunct early)
ระยะไมใหญ (2 – 5 ป)
ลําตน
ลําตนเดี่ยว ทรงกลม ตั้งตรง เปลือกนอกสีเทา ลักษณะการลอกของเปลือกเปนแถบสัน้
(short ribbon) ขณะลําตนยังสดอยูเปลือกติดทั่วลําตน (persistent on full trunk) ที่อายุ 4 ป

๓๐

ใบ
ใบสีเขียว ใบรูปหอกแคบ (narrow - lanceolate) ขอบใบเรียบ
คุณลักษณะอื่น ๆ
ก. ผลผลิตไมเมื่ออายุ 3 ป มีน้ําหนักเฉลี่ย 16 ตันตอไร (ที่ระยะปลูก 1.5 x 3 เมตร)
ข. สามารถปลูกในพื้นที่ลักษณะเนื้อดินรวนปนลูกรัง ดินรวนปนทราย ดินลูกรัง หรือดินเหนียว
ปนลูกรัง หนาดินลึก ระบายน้ําดี หลีกเลี่ยงพื้นที่ต่ํา มีน้ําขังเละพื้นที่ที่มีขั้นดาน
ค. มีความตานทานตอโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อสาเหตุ Ralstonia solanacearum โรคใบจุดดางเหลือง
ที่เกิดจากเชื้อสาเหตุ Phaeophlospora destructans และมีความทนทานตอแตนฝอยปม
(Leptocybe invasa)

๓๑

ระยะกลาไม (1 – 3 เดือน)

ระยะไมใหญ (2 – 5 ป)

ยูคาลิปตัส พันธุ K115

๓๒

ยูคาลิปตัส พันธุ K117
แหลงที่มาและประวัติ
ยูคาลิปตัส พันธุ K117 เปนที่พันธุที่ไดมาจากการปรับปรุงพันธุและคัดเลือกพันธุ ดําเนินการ
โดยบริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด มีขั้นตอน ดังนี้
ป 2545 พัฒนาพันธุโดยวิธีการควบคุมการผสมเกสร (controlled pollination) ซึ่งเปนการผสม
ขามสปชีส (interspecific hybridization) ระหวางตนแมพันธุ K55 สายพันธุ E. camaldulensis กับตนพอพันธุ
UR2 สายพันธุ E. urophylla ซึ่งเปนของบริษัท สวนกิตติ จํากัด ผูเปนเจาของในแปลงควบคุมการผสมเกสร
อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ป 2546 นําเมล็ดลูกผสมที่ไดมาขยายพันธุดวยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยหองปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (โดย 1 เมล็ด ถือเปน 1 โคลน) ใหไดกลาไมจํานวน
เพียงพอสําหรับปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลน (clonal trail)
ป 2547 ปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลนจํานวน 6 แปลง ในพื้นที่อําเภอกบินทรบุรี อําเภอ
ศรีมโหสถ อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี แตละแปลงวางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 4
ซ้ํา ๆ ละ 60 ตน เมื่อไมปลูกทดสอบอายุครบ 3 ป พบวาโคลน K117 มีคุณสมบัติดานการเจริญเติบโตที่ดี
และมีความสม่ําเสมอภายในโคลน
ผูยื่นขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด
ที่อยู
99 หมู 2 ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท
038-599093
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร
ชนิด/ประเภท ไมยืนตน ใชประโยชนจากเนื้อไม ชื่อวิทยาศาสตร Eucalyptus spp. วงศ Myrtaceae
ระยะกลาไม (1 – 3 เดือน)
ลําตน
ลําตนแข็งตั้งตรง ทรงเหลี่ยม ยอดออนสีน้ําตาล
ใบ
ใบสีเขียวอมเหลือง รูปใบหอก (lanceolate) ปลายใบแหลม ฐานใบเปนรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ
เสนกลางใบสีเหลือง กานใบสีน้ําตาลแกมเขียว ใบเรียงตัวแบบสลับ (disjunct early)

๓๓

ระยะกลาไม (2 – 5 ป)
ลําตน
ลําตนเดี่ยว ทรงกลม ตั้งตรง เปลือกนอกสีแดงน้ําตาล ลักษณะการลอกของเปลือกเปนแถบ
สั้น (short ribbon) ขณะลําตนยังสดอยูเ ปลือกติดทั่วลําตน (persistent on full trunk) ที่อายุ 2
ป 6 เดือน
ใบ
ใบสีเขียว รูปใบหอกแคบ (norrow - lanceolate) ขอบใบเปนคลื่น
คุณลักษณะอื่น ๆ
ก. ผลผลิตไมเมื่ออายุ 4 ป มีน้ําหนักเฉลี่ย 19.7 ตันตอไร (ที่ระยะปลูก 2 x 3 เมตร)
ข. พื้นที่ปลูกที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตไดแก พื้นที่ที่มีสภาพเนื้อดินที่เหมาะสม ดินทราย ดิน
รวน ดินรวนปนทราย ดินรวนเหนียวปนลูกรัง หนาดินลึก ระบายน้ําดี ไมเหมาะสําหรับในพื้นที่
ที่มีน้ําทวมขังเปนเวลานานเกิน 2 สับดาห
ค. มีความตานทานตอ โรคใบจุดดางเหลืองที่เกิดจากเชื้อสาเหตุ Phaeophlospora destructans และ
มีความทนทานตอแตนฝอยปม (Leptocybe invasa)

๓๔

ระยะกลาไม (1 – 3 เดือน)

ระยะไมใหญ(2 – 5 ป)

ยูคาลิปตัส พันธุ K117

๓๕

ยูคาลิปตัส พันธุ K121
แหลงที่มาและประวัติ
ยูคาลิปตัส พันธุ K121 เปนที่พันธุที่ไดมาจากการปรับปรุงพันธุและคัดเลือกพันธุ ดําเนินการ
โดยบริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด มีขั้นตอน ดังนี้
ป 2545 พัฒนาพันธุโดยวิธีการควบคุมการผสมเกสร (controlled pollination) ซึ่งเปนการผสม
ขามสปชีส (interspecific hybridization) ระหวางตนแมพันธุ K57 ซึ่งเปนลูกผสมระหวางสายพันธุ
E.
brassiana x E. grandis กับตนพอพันธุ B2 สายพันธุ E. brassiana ซึ่งเปนของบริษัท สวนกิตติ จํากัด ผูเปน
เจาของในแปลงควบคุมการผสมเกสรอําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ป 2546 นําเมล็ดลูกผสมที่ไดมาขยายพันธุดวยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยหองปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (โดย 1 เมล็ด ถือเปน 1 โคลน) ใหไดกลาไมจํานวน
เพียงพอสําหรับปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลน (clonal trail)
ป 2547 ปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลนจํานวน 6 แปลง ในพื้นที่อําเภอสนามชัยเขต จังหวัด
ฉะเชิงเทรา อําเภอกบินทรบุรี อําเภอศรีมโหสถ อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี และอําเภอบอทอง
จังหวัดชลบุรี แตละแปลงวางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 4 ซ้ํา ๆ ละ 60 ตน เมื่อไมปลูกทดสอบอายุ
ครบ 3 ป พบวาโคลน K121 มีคุณสมบัติดานการเจริญเติบโตที่ดี และมีความสม่ําเสมอภายในโคลน
ผูยื่นขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด
ที่อยู
99 หมู 2 ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท
038-599093
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร
ชนิด/ประเภท ไมยืนตน ใชประโยชนจากเนื้อไม ชื่อวิทยาศาสตร Eucalyptus spp. วงศ Myrtaceae
ระยะกลาไม (1 – 3 เดือน)
ลําตน
ลําตนแข็งตั้งตรง ทรงเหลี่ยม ยอดออนสีน้ําตาล
ใบ
ใบสีเขียว รูปใบหอก (lanceolate) ปลายใบแหลม ฐานใบเปนรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ เสนกลาง
ใบสีเหลือง กานใบสีน้ําตาลแกมเขียว ใบเรียงตัวแบบสลับ (disjunct early)

๓๖

ระยะกลาไม (2 – 5 ป)
ลําตน
ลําตนเดี่ยว ทรงกลม ตั้งตรง เปลือกนอกสีเทาน้ําตาล ลักษณะการลอกของเปลือกเปนแถบ
สั้น (short ribbon) ขณะลําตนยังสดอยูเ ปลือกติดทั่วลําตน (persistent on full trunk) ที่อายุ 3
ป 6 เดือน
ใบ
ใบสีเขียว รูปใบหอกแคบ (narrow - lanceolate) ขอบใบเรียบ
คุณลักษณะอื่น ๆ
ก. ผลผลิตไมเมื่ออายุ 53 ป มีน้ําหนักเฉลี่ย 15.6 ตันตอไร (ที่ระยะปลูก 1.5 x 3 เมตร)
ข. ปลู ก ได กั บ พื้ น ที่ ทั่ว ไป เจริ ญ เติ บ โตได ดี ใ นพื้ น ที่ ที่มี ดิ น ร ว น ดิ น ทราย หรื อดิ น เหนี ย ว อาจ
เจริญเติบโตไมดีในดินลูกรังที่มีชั้นดาน และควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต่ํา และพื้นที่มีน้ําทวมขัง
ค. มีความตานทานตอโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อสาเหตุ Ralstonia solanacearum โรคใบจุดดางเหลือง
ที่เกิดจากเชื้อสาเหตุ Phaeophlospora destructans และมีความทนทานตอแตนฝอยปม
(Leptocybe invasa)

๓๗

ระยะกลาไม (1 – 3 เดือน)

ระยะไมใหญ(2 – 5 ป)

ยูคาลิปตัส พันธุ K121

๓๘

ยูคาลิปตัส พันธุ K124
แหลงที่มาและประวัติ
ยูคาลิปตัส พันธุ K124 เปนที่พันธุที่ไดมาจากการปรับปรุงพันธุและคัดเลือกพันธุ ดําเนินการ
โดยบริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด มีขั้นตอน ดังนี้
ป 2545 พัฒนาพันธุโดยวิธีการควบคุมการผสมเกสร (controlled pollination) ซึ่งเปนการผสม
ขามสปชีส (interspecific hybridization) ระหวางตนแมพันธุ K55 สายพันธุ E. camaldulensis กับตนพอพันธุ
G2 สายพันธุ E. grandis ซึ่งเปนของบริษัท สวนกิตติ จํากัด ผูเปนเจาของในแปลงควบคุมการผสมเกสร
อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ป 2546 นําเมล็ดลูกผสมที่ไดมาขยายพันธุดวยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยหองปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (โดย 1 เมล็ด ถือเปน 1 โคลน) ใหไดกลาไมจํานวน
เพียงพอสําหรับปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลน (clonal trail)
ป 2547 ปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลนจํานวน 4 แปลง ในพื้นที่อําเภอกบินทรบุรี อําเภอศรีมหา
โพธิ จังหวัดปราจีนบุรี แตละแปลงวางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 4 ซ้ํา ๆ ละ 60 ตน เมื่อไมปลูก
ทดสอบอายุครบ 3 ป พบวาโคลน K124 มีคุณสมบัติดานการเจริญเติบโตที่ดี และมีความสม่ําเสมอภายใน
โคลน
ผูยื่นขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด
ที่อยู
99 หมู 2 ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท
038-599093
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร
ชนิด/ประเภท ไมยืนตน ใชประโยชนจากเนื้อไม ชื่อวิทยาศาสตร Eucalyptus spp. วงศ Myrtaceae
ระยะกลาไม (1 – 3 เดือน)
ลําตน
ลําตนแข็งตั้งตรง ทรงเหลี่ยม ยอดออนสีน้ําตาล
ใบ
ใบสีเขียว รูปใบหอก (lanceolate) ปลายใบแหลม ฐานใบเปนรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ เสนกลาง
ใบสีสมและสีเหลือง กานใบสีแดง ใบเรียงตัวแบบสลับ (disjunct early) และใบเรียงตัว
ตรงกันขาม (opposite)

๓๙

ระยะกลาไม (2 – 5 ป)
ลําตน
ลําตนเดี่ยว ทรงกลม ตั้งตรง เปลือกนอกสีเทาน้ําตาล ลักษณะการลอกของเปลือกเปนแถบ
นั้น (short ribbon) ขณะลําตนยังสดอยูเ ปลือกไมติดตลอดลําตน (smooth throughout) ที่อายุ
3 ป
ใบ
ใบสีเขียว รูปใบหอกแคบ (narrow- lanceolate) ขอบใบเรียบ
คุณลักษณะอื่น ๆ
ก. ผลผลิตไมเมื่ออายุ 3 ป มีน้ําหนักเฉลี่ย 16.5 ตันตอไร (ที่ระยะปลูก 2 x 3 เมตร)
ข. สามารถปลูกและใหผลผลิตดีในพื้นที่ที่มีสภาพเนื้อดินที่เหมาะสม ไดแก ดินรวน ดินรวนปน
ทราย ดินรวนเหนียวปนลูกรัง หนาดินลึก ระบายน้ําดี

๔๐

ระยะกลาไม (1 – 3 เดือน)

ระยะไมใหญ(2 – 5 ป)

ยูคาลิปตัส พันธุ K124

๔๑

ยูคาลิปตัส พันธุ K134
แหลงที่มาและประวัติ
ยูคาลิปตัส พันธุ K134 เปนที่พันธุที่ไดมาจากการปรับปรุงพันธุและคัดเลือกพันธุ ดําเนินการ
โดยบริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด มีขั้นตอน ดังนี้
ป 2541 พัฒนาพันธุโดยวิธีการควบคุมการผสมเกสร (controlled pollination) ซึ่งเปนการผสม
ขามสปชีส (interspecific hybridization) ระหวางตนแมพันธุ G2 สายพันธุ E. grandis กับตนพอพันธุ U26
สายพันธุ E. urophyllas ในแปลงควบคุมการผสมเกสรอําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ป 2542 นําเมล็ดลูกผสมที่ไดมาปลูกทดสอบเมล็ดลูกผสม (progeny trial) ในพื้นที่อําเภอ
กบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี วางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 6 ซ้ํา ๆ ละ 9 ตน คัดตนแมไมเมื่อไม
อายุ 3 ป 6 เดือน โดยพิจารณาจากลักษณะดีเดนในดานการเจริญเติบโตรูปทรงตน และความสูงเปนหลัก
(phenotypic selection) ไดตนแมไม K134
ป 2545 ขยายพันธุตนแมไม K134 ดวยวิธีการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ใหไดกลาไมจํานวนเพียงพอสําหรับปลูกทดสอบคุณสมบัติ
โคลน (clonal trail)
ป 2546 ปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลนจํานวน 2 แปลง ในพื้นที่ อําเภอสระแกว อําเภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมย แตละแปลงวางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 4 ซ้ํา ๆ ละ 60 ตน เนื้อไมปลูกทดสอบ
ครบอายุ 3 ป พบวาโคลน K134 มีคุณสมบัติดานการเจริญเติบโตที่ดี และความสม่ําเสมอภายในโคลน
ป 2550 ปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลนจํานวน 10 แปลง ในพื้นที่อําเภอพนมสารคาม อําเภอ
ทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา อําเภอศรีมหาโพธิ อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี อําเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแกว และอําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย แตละแปลงวางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 3
ซ้ํา ๆ ละ 80 ตน เพื่อทดสอบความสม่ําเสมอของทรงตนและผลผลิต
ผูยื่นขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด
ที่อยู
99 หมู 2 ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท
038-599093
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร
ชนิด/ประเภท ไมยืนตน ใชประโยชนจากเนื้อไม ชื่อวิทยาศาสตร Eucalyptus spp. วงศ Myrtaceae

๔๒

ระยะกลาไม (1 – 3 เดือน)
ลําตน
ลําตนแข็งตั้งตรง ทรงเหลี่ยม ยอดออนสีน้ําตาล
ใบ
ใบสีเขียวอมเหลือง รูปใบหอก (lanceolate) ปลายใบเปนติ่งหนาม ฐานใบเปนรูปลิม่ ขอบ
ใบเรียบ เสนกลางใบสีเหลือง กานใบสีแดง ใบเรียงตัวแบบสลับ (disjunct early)
ระยะกลาไม (2 – 5 ป)
ลําตน
ลําตนเดี่ยว ทรงกลม ตั้งตรง เปลือกนอกสีแดงน้ําตาล ลักษณะการลอกของเปลือกเปนแถบ
สั้น (short ribbon) ขณะลําตนยังสดอยูเ ปลือกติดทั่วลําตน (persistent on full trunk) ที่อายุ 2
ป 5 เดือน
ใบ
ใบสีเขียว รูปใบหอกแคบ (narrow - lanceolate) ขอบใบเรียบ
คุณลักษณะอื่น ๆ
ก. ผลผลิตไมเมื่ออายุ 5 ป มีน้ําหนักเฉลี่ย 15.6 ตันตอไร (ที่ระยะปลูก 1.5 x 3 เมตร)
ข. ปลู ก ได กั บ พื้ น ที่ ทั่ว ไป เจริ ญ เติ บ โตได ดี ใ นพื้ น ที่ ที่มี ดิ น ร ว น ดิ น ทราย หรื อดิ น เหนี ย ว อาจ
เจริญเติบโตไมดีในดินลูกรังที่มีชั้นดาน และควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต่ํา และพื้นที่น้ําทวมขังเกิน 2
สัปดาห
ค. มีความทนทานตอแตนฝอยปม (Leptocybe invasa) คอนขางตานทานตอโรคใบจุดดางเหลืองที่
เกิดจากเชื้อสาเหตุ Phaeophlospora destructans

๔๓

ระยะกลาไม (1 – 3 เดือน)

ระยะไมใหญ(2 – 5 ป)

ยูคาลิปตัส พันธุ K134

