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. มะยงชิดพันธุพิณทองนครนายก
๒. ชวนชมพันธุมงกุฎนางฟา (Angel Crown)
๓. ชวนชมพันธุพลาตินั่ม (Platinum)
๔. ชวนชมพันธุซิลเวอรแทป(Silver Tab)
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 ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(นายสมชาย ชาญณรงคกุล)
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

2

มะยงชิดพันธุพิณทองนครนายก
แหลงที่มาและประวัติ
คุณปายุพิน อรามเมือง อายุ 64 ป เจาของสวนบุญสมการเกษตร จังหวัดนครนายก เลาวา
เมื่อประมาณปลายป 2541 พบตนมะยงชิดตนหนึ่งเกิดจากเมล็ดของมะยงชิดพันธุทูลเกลาโดยธรรมชาติ
ขึ้นอยูบริเวณหนาบาน เมื่อติดผลสังเกตพบวามีลักษณะทรงผลแตกตางไปจากพันธุทูลเกลาทั่วไป ซึ่งมีผล
รูปรางรี แตตนที่พบนี้มีลักษณะทรงผลกลมและตรงกลางปอง ไดตั้งชื่อวา พันธุพิณทองนครนายก เพื่อให
สอดคลองกับชื่อตัวและจังหวัดนครนายก ปจจุบันตนมะยงชิดตนนี้มีอายุประมาณ 12 ป (มิถุนายน 2553)
ผูขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
คุณยุพนิ อรามเมือง
ที่อยู
สวนบุญสมการเกษตร 53/1 หมูที่ 3 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โทรศัพท
081 377 7945
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ประเภท
ไมผลยืนตน ชื่อวิทยาศาสตร Bouea spp. วงศ Anacardiaceae
ตน
ตนอายุประมาณ 12 ป ทรงพุมแผออก เสนผาศูนยกลางประมาณ 0.5 เมตร สูงประมาณ 6
เมตร ผิวเปลือกลําตนคอนขางเรียบ เปลือกลําตนสีน้ําตาลเขม
ใบ
เปนใบเดี่ยว ออกตรงขามกัน ใบสีเขียวเขม ใบเปนรูปรี รูปรางฐานใบรูปลิ่ม ปลายใบ
เรียวแหลม ขอบใบเรียบ แผนใบเรียบ การนูนดานบนแผนใบมีเสนกลางใบนูนขึน้ อยาง
ชัดเจนสวนดานลางของแผนใบจะสัมผัสความนูนของเสนแขนงใบได ขนาดกวาง
ประมาณ 4 เซนติเมตร ความยาวของใบประมาณ 12 เซนติเมตร อัตราสวนระหวาง
ความยาว/ความกวาง 3/1 กานใบยาวประมาณ 1 เซนติเมตร
ดอก
ดอกออกเปนชอตามปลายยอดกิ่ง และตามซอกใบ คลายดอกสะเดา ความยาวชอดอก
ประมาณ 2 นิ้ว ดอกบานประมาณ 3 มิลลิเมตร ดอกมีสเี หลืองออน ภายใน 1 ป จะออก
ดอกจํานวนประมาณ 3 ครั้ง ขึ้นกับอากาศถาหนาวจะออกดอกเพิ่มขึ้น
ผล
รูปรางกลมปอม ความยาวผลประมาณ 6.5 เซนติเมตร ความกวางผลประมาณ 4 .8
เซนติเมตร จะมีผลประมาณ 1-2 ผลตอชอ ผลดิบสีเขียวเขม ผลแกสีเหลืองปนสม เนื้อ
คอนขางแข็ง กรอบ ฉ่ําน้ํานอย เนื้อละเอียด ตําแหนงการเปลี่ยนสีผลสุกจากปลายผลไป
หาขั้วผล รสชาติของผลสุกแกจะมีรสหวานอมเปรี้ยว อายุเก็บเกี่ยวนับจากวันดอกบานจน
เก็บเกีย่ วประมาณ 75-80 วัน น้ําหนักผลประมาณ 100-125 กรัม/ผล เนื้อหนาประมาณ 2.2
เซนติเมตร

3

เมล็ด

ความกวางของเมล็ดประมาณ 2.2 เซนติเมตร ความยาวประมาณ 4.6 เซนติเมตร การ
ลีบของเมล็ดมีทั้งลีบและไมลีบขึ้นกับการบํารุงตนของแตละสวน สีเมล็ดเปนสีมวง

มะยงชิดพันธุท ูลเกลา (ตนแม)

มะยงชิดพันธุพิณทองนครนายก
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ชวนชมพันธุม งกุฎนางฟา (Angel Crown)
แหลงที่มาและประวัติ
เมื่อประมาณป 2550 นายปรเมศ บุญยานุเคราะห ไดซื้อตนชวนชม จํานวน 1 ตน ราคา
3,000 บาท มาจากนายสุทิน โฉมเฉิด บานเลขที่ 34/1 หมู 1 ต.ปากน้ํา อ.บางคลา จ.ฉะเชิงเทรา โดยผูขาย
แจงวา ตนชวนชมนี้ไดมาจากการเพาะเมล็ดที่เกิดจากการผสมระหวางพันธุแม คือ พันธุหนองแหน และ
พันธุพอ คือพันธุเพชรบานนา นายปรเมศไดนําชวนชมตนดังกลาวมาปลูกและขยายพันธุเปนกิ่งเสียบไวที่
สวนอาศรมลีลาวดี อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ปจจุบัน (มิถุนายน 2553) มีจํานวนชวนชม 100 กิ่งเสียบ
และดวยลักษณะตนและดอกที่สวยแตกตางจากพันธุอื่น ๆ จึงตั้งชื่อวา “มงกุฎนางฟา”
ผูยื่นขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
นายปรเมศ บุญยานุเคราะห
ที่อยู
91 หมู 3 ต.บานซอง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท
087-1376002
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร
ชนิด/ประเภท ไมประดับยืนตน ชื่อวิทยาศาสตร Adenium อยูในวงศ Apocynaceae
ตน
ลักษณะผิวของลําตนเรียบ มีนวล สีของลําตนมีสีเขียวออกเทา มีการแตกกิ่งจํานวนมาก
บริเวณปลายกิง่ ปลายกิ่งจะชีล้ งทางโคนตน การเกิดปุมตาดอกแตกบริเวณปลายกิ่ง
ใบ
ระยะหางการจัดเรียงใบ
ถี่
ความมันวาวของแผนใบดานบน มัน
ขนบนใบดานบน
ไมมี
ความมันวาวของแผนใบดานลาง ไมมัน
ขนบนใบดานลาง
มี
รูปทรงใบ
รูปไขกลับ
ลักษณะการบิดงอของใบ
ไมบิด
รูปรางปลายใบ
แหลม
รูปรางใบตัดตามขวาง
เวาเขาขางใน
ความกวางของแผนใบ
2.29 เซนติเมตร
ความยาวของแผนใบ
6.91 เซนติเมตร
ความหนาของแผนใบ
0.436 เซนติเมตร
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ดอก/ชอดอก

การดางของใบ
สีบริเวณดานบนของใบ
สีบริเวณดานลางของของใบ
ลักษณะของแผน ใบ
ขอบใบ
การเปนคลื่นทีข่ องใบ
สีขอบใบ
สีเสนกลางใบ
ความนูนของเสนใบ
ขนบนกานดอก
สีของกานดอก
จํานวนดอกตอชอ
ความกวางดอก
ความยาวดอก
ความกวางของกรวยดอก
ความยาวของกรวยดอก
รูปรางของกรวยดอก
สีดานในกรวยดอก
ลายเสนและแถบในกรวยดอก
การมีสันที่ปากกรวยดอก
ความกวางกลีบดอก
ความยาวกลีบดอก
สีของกลีบเลี้ยง
จํานวนกลีบดอก
ลักษณะของกลีบดอกเรียบ
การเรียงตัวของกลีบดอก
การซอนของกลีบดอก 80%
ลักษณะแผนของกลีบดอก
ลักษณะลายบนกลีบดอก
สีพื้นของกลีบดอก
สีของกลีบดอก
รูปรางปลายกลีบดอก

ไมมี
สีเขียว GG 137A
สีเขียวออน GG 138B
แผแบน
เปนคลื่น
นอย
เขียว
เขียวออน
ไมชัดเจน
มี
แดง RG 45A
3 ดอก
2.69 เซนติเมตร
3.59 เซนติเมตร
0.77 เซนติเมตร
3 เซนติเมตร
มีขนาดใกลเคียงปากกรวยดอก
สีเหลืองออน
มีเสนสีแดง 5 เสน
ไมมี
1.02 เซนติเมตร
1.2 เซนติเมตร
แดง
5 กลีบ
รูปไข
กลีบชนกัน
ไมซอน
เรียบ
เสนตามยาวบนกลีบดอก
สีชมพู RPG 62B
สีชมพู RPG N57C
มน
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ราก
ลักษณะเดน

จํานวนสีหลักบนกลีบดอก
2 สี
การมีลายที่โคนกลีบดอก
มี
จํานวนลายที่โคนกลีบดอกกีเ่ สน มีลาย 1 เสน
สีของลายที่โคนกลีบดอก
สีชมพู RPG N57C
สีโคนกลีบดอก
สีชมพู RPG N57C
การเปนหมันของเกสรเพศผู
ไมเปน
รยางคของเกสรเพศผู
มี
การมีขนของรยางค
มี
ลักษณะของรยางค
บิดเล็กนอย
สีของรยางคของเกสรเพศผู
สีชมพู RPG N57C
การมีกลิ่นหอม
ไมมี
รากสะสมอาหาร รากแผออกรอบลําตนชัดเจน
การแตกกิ่งเปนจํานวนมาก ปลายกิ่งจะชี้ลงทางโคนตน
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ชวนชมพันธุม งกุฎนางฟา (Angel Crown)
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ชวนชมพันธุพ ลาตินั่ม (Platinum)
แหลงที่มาและประวัติ
ชวนชมพันธุพลาตินั่ม เกิดจากการผสมตัวเองของชวนชมพันธุบางคลาใบเงิน เมื่อประมาณปพ.ศ.
2551 โดยนายกฤตย กันเหตุ ทําการผสมเกสรดอกเพศผูและเพศเมีย พบวาติดฝก 6 ฝก ไดเมล็ดประมาณ
300 เมล็ด นําเมล็ดไปเพาะปลูกเมื่อตนโตพบตนที่มีลักษณะแปลกกวาตนอื่นๆ คือ มีใบสีเขียวเคลือบปรอท
จึงตั้งชื่อวา “พลาตินั่ม” ปจจุบันปลูกอยูที่สวนพฤกษไสว ใน อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
ผูยื่นขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
นายกฤตย กันเหตุ
ที่อยู
50/15 หมูที่ 9 ซอยสุวินทวงศ 13 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท
081 866 2351
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร
ชนิด/ประเภท ไมประดับยืนตน ชื่อวิทยาศาสตร Adenium อยูในวงศ Apocynaceae
ตน
ลักษณะผิวของลําตนเรียบ มีนวล มีปุมตาดอกแตกบริเวณปลายกิ่ง สีของลําตนมีสีเขียวออกเทา
ใบ
ระยะหางการจัดเรียงใบ
ถี่
ความมันวาวของแผนใบดานบน มัน
ขนบนใบดานบน
ไมมี
ความมันวาวของแผนใบดานลาง ไมมัน
ขนบนใบดานลาง
ไมมี
รูปทรงใบ
รูปหอกกลับ
ลักษณะการบิดงอของใบ
ไมบิด
รูปรางปลายใบ
แหลม
รูปรางใบตัดตามขวาง
เวาเขาขางใน
ความกวางของแผนใบ
3.21 เซนติเมตร
ความยาวของแผนใบ
9.47เซนติเมตร
ความหนาของแผนใบ
0.399 เซนติเมตร
การดางของใบ
ไมดาง
สีบริเวณดานบนของใบ
สีเขียวเขม GG 136B
สีบริเวณดานลางของใบ
สีเขียวออน GG 138B
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ดอก/ชอดอก

ลักษณะของแผนใบ
ขอบใบ
การเปนคลื่นทีข่ อบใบ
สีขอบใบ
สีเสนกลางใบ
ความนูนของเสนใบ
ขนบนกานดอก
สีของกานดอก
จํานวนดอกตอชอ
การเปลี่ยนแปลงของสีดอก
ความกวางดอก
ความยาวดอก
ความกวางของกรวยดอก
ความยาวของกรวยดอก
รูปรางของกรวยดอก
สีดานในกรวยดอก
ลายเสนและแถบในกรวยดอก
การมีสันที่ปากกรวยดอก
ความกวางกลีบดอก
ความยาวกลีบดอก
สีของกลีบเลี้ยง
จํานวนกลีบดอก
ลักษณะกลีบดอก
การเรียงตัวของกลีบดอก
การซอนของกลีบดอก
ลักษณะแผนของกลีบดอก
การมีลายของกลีบดอก
ลักษณะลายบนกลีบดอก
สีพื้นของกลีบดอก
สีขอบกลีบดอก
รูปรางปลายกลีบดอก
จํานวนสีหลักบนกลีบดอก

แผแบน
เรียบ
ไมเปนคลื่น
เขียว
เขียวออน
ไมชัดเจน
มี
เขียว GG 134B
3 ดอก
สีจางลง
2.68 เซนติเมตร
3.47 เซนติเมตร
0.9 เซนติเมตร
2.28 เซนติเมตร
มีขนาดใกลเคียงปากกรวยดอก
สีเหลือง
มีเสนสีแดง 5 แถบ แถบละ 3 เสน
มี
1.21 เซนติเมตร
1.34 เซนติเมตร
แดง
5 กลีบ
รูปไขกลับ
กลีบแยกจากกัน
ไมซอน
เรียบ
มี
เสนตามยาวบนกลีบดอก
สีชมพู RPG 62C
สีชมพู RPG N57A
มน
2 สี

10

ราก
ลักษณะเดน

การมีลายที่โคนกลีบดอก
มี
จํานวนลายที่โคนกลีบดอกกีเ่ สน มีลาย 1 เสน
สีของลายที่โคนกลีบดอก
สีชมพู RPG 62B
สีโคนกลีบดอก
สีชมพู RPG 62C
รากสะสมอาหาร รากแผออกรอบลําตนชัดเจน
สีใบเขียวเคลือบปรอท สีคลายปรอท มีการสะทอนแสงแดด

ชวนชมพันธุพ ลาตินั่ม (Platinum)
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ชวนชมพันธุซ ิลเวอรแทป (Silver Tab)
แหลงที่มาและประวัติ
นายกฤตย กันเหตุ เกษตรกรผูปลูกชวนชมไดปลูกชวนชมพันธุบางคลา ในสวนพฤกษไสว อ.เมือง
จ.ปราจีนบุรี ตอมาประมาณป พ.ศ. 2549 สังเกตพบกิ่งที่มีลักษณะดางแตกตางจากตนอื่น ๆ ซึ่งคาดวานาจะ
เกิดการกลายพันธุ จึงนํากิ่งดังกลาวมาขยายพันธุและคัดเลือกจนกระทั่งลักษณะดางนิ่ง และเปนความดางที่
แตกตางจากชวนชมใบดางพันธุอื่นๆ จึงตั้งชื่อวา “ซิลเวอรแทป”
ผูยื่นขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
นายกฤตย กันเหตุ
ที่อยู
50/15 หมูที่ 9 ซอยสุวินทวงศ 13 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท
081 866 2351
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร
ชนิด/ประเภท ไมประดับยืนตน ชื่อวิทยาศาสตร Adenium อยูในวงศ Apocynaceae
ตน
ลักษณะผิวของลําตนหยาบ ไมมีนวล มีปมุ ตาดอกแตกบริเวณปลายกิง่ สีของลําตนมีสีเขียว
ออกเทา
ใบ
ระยะหางการจัดเรียงใบ
ถี่
ความมันวาวของแผนใบดานบน มัน
ขนบนใบดานบน
ไมมี
ความมันวาวของแผนใบดานลาง ไมมัน
ขนบนใบดานลาง
มี
รูปทรงใบ
รูปไขกลับ
ลักษณะการบิดงอของใบ
บิด
รูปรางปลายใบ
แหลม
รูปรางใบตัดตามขวาง
เวาเขาขางใน
ความกวางของแผนใบ
2.02 เซนติเมตร
ความยาวของแผนใบ
6.59เซนติเมตร
ความหนาของแผนใบ
0.601 เซนติเมตร
การดางของใบ
ดาง
สีของใบดาง
สีเขียวขาว
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ดอก/ชอดอก
ราก
ลักษณะเดน

สีบริเวณดานบนของใบ
สีเขียว GG 139A
สีบริเวณดานลางของใบ
เขียวออน
ลักษณะของแผนใบ
เปนคลื่น
ขอบใบ
เปนคลื่น
การเปนคลื่นทีข่ อบใบ
ปานกลาง
สีขอบใบ
ขาว WG NN155A
สีเสนกลางใบ
ขาว WG 155C
ความนูนของเสนใบ
ไมชัดเจน
ดอกเปนสีชมพูแดง แตจะไมติดทนอยูบนตน (ซึ่งเปนธรรมชาติของไมดาง) เมื่อออกดอก
แลวจะฝอและหลุดไปในที่สุด
รากสะสมอาหาร รากแผออกรอบลําตนชัดเจน
มีการดางของใบ สวนเสนกลางใบมีสีขาว และขอบใบมีสีขาว
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ชวนชม พันธุซิลเวอรแทป (Silver Tab)

