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 ๒ พันธุพืช ใหเปนพันธุพืชขึ้น
ทะเบียน ดังนี้
๑. ชมพู พันธุเขียวอําพัน
๒. ชวนชม พันธุมงกุฎบานนา
ซึ่งกรมวิชาการเกษตรไดตรวจสอบลักษณะประจําพันธุเบื้องตนของพืชดังกลาวเสร็จเรียบรอย
แล ว จึ ง ขอประกาศลั ก ษณะประจํ าพั น ธุ เ บื้ อ งต น ของพืช ทั้ ง ๒ พั น ธุ พืช ใหท ราบโดยทั่ ว กัน ปรากฏตาม
เอกสารแนบทายประกาศนี้ และหากมีผูใดประสงคจะทักทวงหรือมีขอพิสูจนวาการยื่นคําขอใหออกหนังสือ
รับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียนดังกลาวเปนไปโดยมิชอบ ใหแจงที่ฝายบริหารจัดการกองทุนคุมครองพันธุพืช
กองคุมครองพันธุพืช กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทรศัพท ๐-๒๙๔๐-๗๒๑๔
ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันปดประกาศเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ลงนาม
(นายสมชาย ชาญณรงคกุล)
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

๒

ชมพู พันธุเขียวอําพัน
แหลงที่มาและประวัติ
ชมพู พันธุเขียวอําพัน ประมาณป 2545 นายสุรินทร เกียรติพงสา เกษตกรผูปลูกชมพูในอําเภอ
ดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ไดพบตนชมพูตนหนึ่งเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ โดยที่บริเวณนั้นมีตนชมพู
พันธุทับทิมจันทรและพันธุทูลเกลาปลูกอยู จึงไดยายตนชมพูดังกลาวไปปลูกไวที่บริเวณหลังบานดูแลรักษา
จนกระทั่งติดผลชุดแรกประมาณปลายป 2549 สังเกตเห็นวามีลักษณะผลใหญ ผิวสีเขียวนวล แตกตางจาก
ชมพูเขียวทั่วไป และมีรสชาติหวานกรอบ จึงไดขยายพันธุเพิ่มอีก 4 ตน โดยวิธีการตอนกิ่ง ตอมามีผูสนใจ
จํานวนมากจึงไดขยายพันธุเพิ่มจํานวนจนปจจุบันมีอยูประมาณ 100 ตนในสวน และสงผลออกขายใน
ตางประเทศดว ย ไดรับรางวัลที่ 2 จากการประกวดผลไมชมพูสีเขียว/เขียวอมชมพู ในงานเกษตรแฟร
ป 2553 ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ ตั้งชื่อพันธุวา “เขียวอําพัน” เนื่องจากผลมี
สีเขียวนวลสวย
ผูยื่นขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
นายสุรินทร เกียรติพงสา
ที่อยู
321 หมู 4 ตําบลบานไร อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130
โทรศัพท
086 071 0950
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร
ชนิด/ประเภท ไมยืนตน ชื่อวิทยาศาสตร Eugenia javanica Lamk. อยูในวงศ Myrtaceae
ตน
สูงประมาณ 2-3 เมตร ทรงพุมรูปวงกลม กวาง 3-4 เมตร เปลือกตนผิวเรียบสีน้ําตาล มัก
แตกกิ่งกานสาขาบริเวณใกลกับโคนตน
ใบ
ใบเดี่ยวเรียงตัวแบบตรงกันขาม ใบหนา ผิวหนาดานหลังใบเปนมันสีเขียวเขม
ผล/ฝก
ติดผลดก จํานวนผลตอชอ 10-15 ผล ความสม่ําเสมอของขนาดผลในชอดี ผลทรงรูป
ระฆังคว่ํา ขนาดใหญ กวาง 5-6 เซนติเมตร ยาว 9-10 เซนติเมตร หนัก 200-300 กรัม (4-5
ผล/กิโลกรัม) ผิวสีเขียวออน ตูดสีชมพู ไมมีเมล็ด เนื้อแนนฉ่ําน้ํา ความหวานประมาณ 10
องศาบริกซ
เมล็ด
ไมมีเมล็ด
ลักษณะอื่น ๆ
ออกดอกตลอดป ระยะดอกถึงเก็บเกี่ยว 90 วัน
ลักษณะเดนพิเศษ ผลมีขนาดใหญมาก ไมมีเมล็ด เนื้อหนา หวาน กรอบ ผิวสวย เหมาะสําหรับบริโภคและ
สงขายตลาดตางประเทศ

๓

ชมพู พันธุเขียวอําพัน

๔

ชวนชม พันธุมงกุฎบานนา
แหลงที่มาและประวัติ
ชวนชม พันธุมงกุฎบานนา ไดมาจากการผสมเกสรระหวางชวนชมในกลุมสายพันธุไทยโซโค
(Adenium socotranum) หรือชวนชมยักษ มีสายพันธุแม คือ พันธุเพชรบานนา ซึ่งเปนพันธุที่มีลักษณะโดด
เดน คือ สีของใบจะออกเทาบรอนดเงินเปนเงาสะทอนแสง กิ่งกานมีขอถี่เหมือนบอนไซ ขอกระชับ ไดมา
จากคุณอนุชา เกียรติกุล สวนเพชรบานนา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี กับสายพันธุพอ คือ พันธุมงกุฎเพชร ซึ่งมี
ลักษณะดอกสีชมพู แตกกิ่งกานที่ยอดบนของลําตน ลําตนอวนเตี้ย มีรากที่สวยงาม แผออกรอบตนคลาย
บอนไซ ไดมาจากสวน N.S.D. พุทธมณฑลสาย 2 จังหวัดนครปฐม ไดเมล็ดจากการผสมทั้งหมดประมาณ
80 เมล็ด เมื่อเมล็ดแกนําไปเพาะดูแลจนกระทั่งเจริญเติบโตอายุไดประมาณ 3 เดือน เริ่มพบความแตกตาง
ระหว างพั น ธุ ขึ้น จึ งตั้งชื่อ ชวนชมนี้ ว า “พัน ธุมงกุ ฎบา นนา” ตามชื่อของสายพันธุพ อ และสายพั น ธุแ ม
ดําเนินการผสมพันธุประมาณป 2550
ผูยื่นขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
นายปกรณ แกวมหา
ที่อยู
83 หมู 3 ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท
086 629 7880
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร
ชนิด/ประเภท ไมประดับยืนตน ชื่อวิทยาศาสตร Adenium socotranum อยูในวงศ Apocynaceae หรือ
วงศลั่นทม
ราก
รากสะสมอาหาร รากแผออกรอบตนชัดเจนงอไปงอมาคลายบอนไซ
ตน
ลําตนอวนเตี้ย ขอถี่กระชับ แตกกิ่งจํานวนมาก เมื่ออายุมากผิวเปลือกยนคลายหนังชาง
โครงสรางเปนกรวยตรง ลําตนหรือโขดมักจะยกตัวลอยอยูเหนือพื้นดิน เก็บอาหารไวที่
โขดและลําตนที่เปนลําแทงตรงใหญและที่โคนซึ่งมีรากใหญลอยตัวพนผิวดินบิดงอ
ซับซอนมีความสวยงาม ลําตนมีขนาดเล็กและดูคลายบอนไซ
ใบ
เปนแบบใบเดี่ยวเวียนสลับทิศทางรอบกิ่ง ออกหนาแนนบริเวณปลายกิ่ง สีของใบออกสี
เทาบรอนดเงินๆสะทอนแสง ใบเปนรูปหอกกลับ ปลายใบแหลม ใบมีลักษณะคอนขาง
แข็งหนา ไมมีขน ขอบใบโคงและหยักเล็กนอย เสนของใบนูนมองเห็นชัดเจน
ดอก/ชอดอก
เริ่มออกดอกตั้งแตอายุ 1 ป ตาดอกออกเยอะ เมื่อทิ้งใบหมดตนจะออกดอกเปนสีชมพู
เขม มักบานพรอมกันทั้งตน มีตาดอกที่กิ่งแขนงและปลายดอก ในชวงฤดูการบานของ

๕

ผล/ฝก
ลักษณะอื่น ๆ
ลักษณะเดน

ลักษณะฝกเปนคู ความยาวฝกประมาณ 8-10 นิ้ว สีของฝกเมื่อแกจะมีสีน้ําตาล
ใบหนาไมมีขน ขอถี่กระชับ
สีของใบออกเทาบรอนดมีเกล็ดเล็ก ๆ เงางามเทาทั้งใบ สีของดอกชมพูเขม ตนอวนเตี้ย

๖

ชวนชม พันธุมงกุฎบานนา

