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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. กาแฟโรบัสตาพันธุ FRT 09 (ชุมพร 4)
๒. กาแฟโรบัสตาพันธุ FRT 68 (ชุมพร 5)
๓. ชวนชมพันธุประกายเงิน (The Silver Shine)
๔. ชวนชมพันธุประกายทอง (The Gold Shine)
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 ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ลงนาม
(นายจิรากร โกศัยเสวี)
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

3

กาแฟโรบัสตาพันธุ FRT 09 (ชุมพร 4)
ผูขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
กรมวิชาการเกษตร (สถาบันวิจัยพืชสวน โดยศูนยวจิ ัยพืชสวนชุมพร)
ที่อยู
50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท
0 2940 5484 ตอ 123
แหลงที่มาและประวัติ
สายตน FRT09 เปนกาแฟโรบัสตา (Coffea canephora) ที่ไดนํามาจากประเทศฝรั่งเศส เขามา
ในประเทศไทยพรอมกับกาแฟโรบัสตาสายตน (clones) อื่นๆรวมทั้งสิ้น 26 สายตน ภายใตความรวมมือ
ระหวางกรมวิชาการเกษตรและบริษัท ควอลิตี้ คอฟฟ โปรดักทส จํากัด โดยนําเขามาในชวงป 2538 - 2542
ในรูปของตนกลาเล็ก (plantlets) ขนาดยาวประมาณ 2-5 มม.บนอาหารวุน โดยตนกลานี้ไดจากการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อสวนใบในสภาพปลอดเชื้อ (in vitro) กระตุนแคลลัสใหเกิดยอด ราก และพัฒนาเปนตนกลาที่
สมบูรณ กลุมสายตนชุดนี้เปนกลุมที่ 2 จํานวน 12 สายตน ทําการปลูกเปรียบเทียบกับพันธุเขาทะลุที่เพาะ
จากเมล็ด จากการคัดเลือกพบวา สายตน FRT09 และ FRT68 เปนสายตนที่ดีที่สุด ใหผลผลิตสูงกวาพันธุเขา
ทะลุ 4.4 และ 3.9 เทา ตามลําดับ และคุณภาพของเมล็ดดีเปนที่ยอมรับของตลาด สมควรใหเปนพันธุแนะนํา
ของกรมวิชาการเกษตร เพื่อเผยแพรใหเกษตรกรปลูกกันตอไป
จากขอมูลบริษัท ควอลิตี้ คอฟฟ โปรดักทส จํากัด (นิรนาม, 2545) รายงานวา สายตน FRT09
เปนสายตนที่ไดรวบรวมมาจากประเทศไอวอรี่โคสต เกิดจากการผสมระหวางลูกผสม (hybrids) กลุมกีเนียน
(G/Guinean type) กับ กลุมคองโกลีส (C/Congolese type) ดวยกัน (Hybrid GXC ผสมกับ Hybrid GXC)
สวนสายตน FRT68 เปนสายตนที่ไดจากประเทศจีน เปนสายตนในกลุมคองโกลีส
สายตนที่ทําการคัดเลือกในกลุมนี้ มีดังนี้
1) FRT02 2) FRT03 3) FRT09 4) FRT11 5) FRT16 6) FRT22 7) FRT23
8) FRT26 9) FRT45 10) FRT47 11) FRT48 12) FRT68 และดําเนินการดังภาพที่ 1
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ระยะเวลา

ป พ.ศ. 2543

ป พ.ศ. 2543-2544

ป พ.ศ. 2544

ป พ.ศ. 2545-2551

ป พ.ศ. 2552-2553

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ

นําเขากลาสายตนในสภาพปลอดเชื้อ

สถานที่ดําเนินการ
บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟ โปรดักทส
จํากัด อ.สวี จ.ชุมพร

พักฟนตน ยายลงถุงปลูก อนุบาลในเรือนเพาะชํา
1 ป

ศูนยวิจัยพืชสวนชุมพร
อ.สวี จ.ชุมพร

ปลูกลงในแปลงเปรียบเทียบสายตน วางแผน การ
ทดลองแบบ RCB มี 5 บล็อก 13 กรรมวิธี ใชพันธุ
เขาทะลุเปนพันธุมาตรฐานเปรียบเทียบ(control)
โดยแตละสายตนมีตนเก็บขอมูลทั้ง หมด 4 ตนตอ
ซ้ํา ใชระยะปลูก 2.5 x 2.5 เมตร

ศูนยวิจัยพืชสวนชุมพร
อ.สวี จ.ชุมพร

เก็บขอมูลลักษณะการเติบโตและลักษณะที่เปน
องคประกอบของผลผลิต ไดแก ความสูงของตน
ขนาดทรงพุม จํานวนกิ่งหลัก จํานวนกิ่งใหผลตอ
กิ่งหลัก ความยาวของชวงกิ่งทีต่ ิดผล จํานวนขอที่
ติดผลตอกิ่ง ความยาวปลอง จํานวนผลตอกิง่
ผลผลิตเมล็ดกาแฟ อัตราการเปลี่ยนจากผลสด
เปนเมล็ดแหง (out-turn) และน้ําหนัก 100 เมล็ด
แหง ขนาดเมล็ด ซึ่งสามารถคัดเลือกได 4 สาย
ตน ที่ใหผลผลิตสูง คือ FRT03 FRT09 FRT11
และ FRT68
ขอเสนอเปนพันธุแนะนํา 2 พันธุ คือ FRT09 และ
FRT68

ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร
1) นิสัยการเจริญเติบโตของลําตน (Plant habit)
2) ขนาดทรงพุม
3) รูปรางของใบ

ตั้งตรง
พุมปานกลาง
รี

ศูนยวิจัยพืชสวนชุมพร
อ.สวี จ.ชุมพร
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4) ขนาดของใบ (ซม.)
5) ขอบใบ
6) ปลายใบ
7) ฐานใบ
8) ผิวใบ
9) แผนใบ
10) ความยาวกานใบ (ซม.)
11) สีของใบออน
12) สีของใบแก
13) จํานวนขอที่ใหผลตอกิ่ง (ขอ)
14) ความยาวปลอง (ซม.)
15) จํานวนผลตอกิ่ง (ผล)
16) สีของดอก
17) รูปรางผล
18) กนผล
19) ขนาดของผล (ซม.)
20) สีของผลสุก
21) รูปรางเมล็ด
22) รอยหนาตัดเมล็ด
23) ขนาดเมล็ด
24) สีของเมล็ดแหง

6.87 + 0.74 x 16.83 + 2.10
เรียบ เปนคลืน่
แหลม
แหลม
เปนมัน
สวนที่อยูระหวางเสนใบโปงออกทางดานที่-เปนมัน
1.29 + 0.15
เขียวอมเหลืองถึงเขียว (YELLOW-GREEN 146 A –
GREEN 137 B)
เขียว (GREEN 137 A)
10.68 + 2.06 ขอ
4.96 + 0.34 ซม.
88.10 + 44.09 ผล
ขาว (WHITE 155 D)
รีแบน คลายผลละหุง มีไหลนูน 2 ขาง
มน
1.26 + 0.07 x 1.43 + 0.08 x 0.87+ 0.07
แดง (RED 45 A – 46 A)
กลมรี (oval round)
เรียบ
5.46 + 0.14 x 6.96 + 0.60 x 4.03 + 0.16 มม.
น้ําตาลอมเทา (GREY-BROWN 199 A-D) ที่
ความชื้นเมล็ด 12-13 เปอรเซ็นต
15.48 + 1.65 กรัม ที่ความชืน้ เมล็ด 12-13 เปอรเซ็นต
ตุลาคม - ธันวาคม
2 ครั้ง

25) น้ําหนัก 100 เมล็ดแหง
26) ระยะเวลาการเก็บเกีย่ ว
27) จํานวนครั้งที่เก็บเกีย่ ว
ลักษณะเดน
1. ใหผลผลิตเมล็ดแหงสูง (ความชื้น 13 เปอรเซ็นต) 481.5 กิโลกรัมตอไรตอป สูงเปน 4.4 เทา ของพันธุ
เขาทะลุ
2. แข็ ง แรง โตเร็ ว (vigorous) มี กิ่ ง ให ผ ล (primary
branches) เป น จํ า นวนมาก เริ่ ม ให ผ ลผลิ ต เร็ ว
(precocious) ผลสุกพรอมเพรียงกัน ทําใหเก็บเกี่ยวไดกอนพันธุเขาทะลุ 1-2 เดือน และเก็บเกี่ยวไดหมด
ภายใน 2 ครั้งเทานั้น
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3. มีอัตราการเปลี่ยนจากผลสดเปนเมล็ดแหง (out-turn) สูง เฉลี่ยประมาณ 24.5 เปอรเซ็นต ซึ่งสูงกวาพันธุ
เขาทะลุ ที่ใหอัตราการเปลี่ยน 19.6 เปอรเซ็นต
4. น้ําหนัก 100 เมล็ดแหง 15.5 กรัม เมล็ดมีขนาดปานกลาง

ลักษณะทรงพุม ของกาแฟโรบัสตาสายตน FRT09

ลักษณะชอดอกของกาแฟโรบัสตาสายตน FRT09
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ลักษณะกิ่ง ใบ และขอของกาแฟโรบัสตาสายตน FRT09

ลักษณะการติดผลและชอผลของกาแฟโรบัสตาสายตน FRT09
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ลักษณะชอผลและผลของกาแฟโรบัสตาสายตน FRT09

ลักษณะเมล็ดกาแฟแหงของกาแฟโรบัสตาสายตน FRT09

กาแฟโรบัสตาพันธุ FRT 09 (ชุมพร 4)
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กาแฟโรบัสตาพันธุ FRT 68 (ชุมพร 5)
ผูขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
กรมวิชาการเกษตร (สถาบันวิจัยพืชสวน โดยศูนยวจิ ัยพืชสวนชุมพร)
ที่อยู
50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท
0 2940 5484 ตอ 123
แหลงที่มาและประวัติ
สายตน FRT09 และ FRT68 เปนกาแฟโรบัสตา (Coffea canephora) ที่ไดนํามาจากประเทศ
ฝรั่งเศส เขามาในประเทศไทยพรอมกับกาแฟโรบัสตาสายตน (clones) อื่นๆรวมทั้งสิ้น 26 สายตน ภายใต
ความรวมมือระหวางกรมวิชาการเกษตรและบริษัท ควอลิตี้ คอฟฟ โปรดักทส จํากัด โดยนําเขามาในชวงป
2538 - 2542 ในรูปของตนกลาเล็ก (plantlets) ขนาดยาวประมาณ 2-5 มม.บนอาหารวุน โดยตนกลานี้ไดจาก
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสวนใบในสภาพปลอดเชื้อ (in vitro) กระตุนแคลลัสใหเกิดยอด ราก และพัฒนาเปนตน
กลาที่สมบูรณ กลุมสายตนชุดนี้เปนกลุมที่ 2 จํานวน 12 สายตน ทําการปลูกเปรียบเทียบกับพันธุเขาทะลุที่
เพาะจากเมล็ด จากการคัดเลือกพบวา สายตน FRT09 และ FRT68 เปนสายตนที่ดีที่สุด ใหผลผลิตสูงกวา
พันธุเขาทะลุ 4.4 และ 3.9 เทา ตามลําดับ และคุณภาพของเมล็ดดีเปนที่ยอมรับของตลาด สมควรใหเปนพันธุ
แนะนําของกรมวิชาการเกษตร เพื่อเผยแพรใหเกษตรกรปลูกกันตอไป
จากขอมูลบริษัท ควอลิตี้ คอฟฟ โปรดักทส จํากัด (นิรนาม, 2545) รายงานวา สายตน FRT09
เปนสายตนที่ไดรวบรวมมาจากประเทศไอวอรี่โคสต เกิดจากการผสมระหวางลูกผสม (hybrids) กลุมกีเนียน
(G/Guinean type) กับ กลุมคองโกลีส (C/Congolese type) ดวยกัน (Hybrid GXC ผสมกับ Hybrid GXC)
สวนสายตน FRT68 เปนสายตนที่ไดจากประเทศจีน เปนสายตนในกลุมคองโกลีส
สายตนที่ทําการคัดเลือกในกลุมนี้ มีดังนี้
1) FRT02 2) FRT03 3) FRT09 4) FRT11 5) FRT16 6) FRT22 7) FRT23
8) FRT26 9) FRT45 10) FRT47 11) FRT48 12) FRT68 และดําเนินการดังภาพที่ 1
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ระยะเวลา

ป พ.ศ. 2543

ป พ.ศ. 2543-2544

ป พ.ศ. 2544

ป พ.ศ. 2545-2551

ป พ.ศ. 2552-2553

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ

นําเขากลาสายตนในสภาพปลอดเชื้อ

สถานที่ดําเนินการ
บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟ โปรดักทส
จํากัด อ.สวี จ.ชุมพร

พักฟนตน ยายลงถุงปลูก อนุบาลในเรือนเพาะชํา
1 ป

ศูนยวิจัยพืชสวนชุมพร
อ.สวี จ.ชุมพร

ปลูกลงในแปลงเปรียบเทียบสายตน วางแผน การ
ทดลองแบบ RCB มี 5 บล็อก 13 กรรมวิธี ใชพันธุ
เขาทะลุเปนพันธุมาตรฐานเปรียบเทียบ(control)
โดยแตละสายตนมีตนเก็บขอมูลทั้ง หมด 4 ตนตอ
ซ้ํา ใชระยะปลูก 2.5 x 2.5 เมตร

ศูนยวิจัยพืชสวนชุมพร
อ.สวี จ.ชุมพร

เก็บขอมูลลักษณะการเติบโตและลักษณะที่เปน
องคประกอบของผลผลิต ไดแก ความสูงของตน
ขนาดทรงพุม จํานวนกิ่งหลัก จํานวนกิ่งใหผลตอ
กิ่งหลัก ความยาวของชวงกิ่งทีต่ ิดผล จํานวนขอที่
ติดผลตอกิ่ง ความยาวปลอง จํานวนผลตอกิง่
ผลผลิตเมล็ดกาแฟ อัตราการเปลี่ยนจากผลสด
เปนเมล็ดแหง (out-turn) และน้ําหนัก 100 เมล็ด
แหง ขนาดเมล็ด ซึ่งสามารถคัดเลือกได 4 สาย
ตน ที่ใหผลผลิตสูง คือ FRT03 FRT09 FRT11
และ FRT68
ขอเสนอเปนพันธุแนะนํา 2 พันธุ คือ FRT09 และ
FRT68

ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร
1) นิสัยการเจริญเติบโตของลําตน (Plant habit)
2) ขนาดทรงพุม
3) รูปรางของใบ

ตั้งตรง
พุมปานกลาง
รี

ศูนยวิจัยพืชสวนชุมพร
อ.สวี จ.ชุมพร
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4) ขนาดของใบ (ซม.)
5) ขอบใบ
6) ปลายใบ
7) ฐานใบ
8) ผิวใบ
9) แผนใบ
10) ความยาวกานใบ (ซม.)
11) สีของใบออน
12) สีของใบแก
13) จํานวนขอที่ใหผลตอกิ่ง (ขอ)
14) ความยาวปลอง (ซม.)
15) จํานวนผลตอกิ่ง (ผล)
16) สีของดอก
17) รูปรางผล
18) กนผล
19) ขนาดของผล (ซม.)
20) สีของผลสุก
21) รูปรางเมล็ด
22) รอยหนาตัดเมล็ด
23) ขนาดเมล็ด
24) สีของเมล็ดแหง

6.84 + 0.78 x 19.97 + 1.48
เรียบ เปนคลืน่
แหลม
แหลม
เปนมัน
สวนที่อยูระหวางเสนใบโปงออกทางดานที่-เปนมัน
1.65 + 0.20
เขียวอมเหลืองถึงเขียว (YELLOW-GREEN 146 A –
GREEN 137 B)
เขียว (GREEN 137 A)
11.14 + 1.46 ขอ
5.20 + 0.62 ซม.
74.44 + 18.13 ผล
ขาว ( WHITE 155 D )
รีแบน คลายผลละหุง มีไหลนูน 2 ขาง
มน
1.26 + 0.14 x 1.44 + 0.12 x 0.84 + 0.05 ซม.
แดง ( RED 45 A – 46 A )
กลมรี (oval round)
เรียบ
5.93 + 0.15 x 7.74 + 0.67 x 4.23 + 0.17 มม.
น้ําตาลอมเทา (GREY-BROWN 199 A-D) ที่ความชื้น
เมล็ด 12-13 เปอรเซ็นต
17.04 + 0.83 กรัม ที่ความชืน้ เมล็ด 12-13 เปอรเซ็นต
ตุลาคม - ธันวาคม
2 ครั้ง

25) น้ําหนัก 100 เมล็ดแหง
26) ระยะเวลาการเก็บเกีย่ ว
27) จํานวนครั้งที่เก็บเกีย่ ว
ลักษณะเดน
1. ใหผลผลิตเมล็ดแหงสูง (ความชื้น 13 เปอรเซ็นต) 481.5 กิโลกรัมตอไรตอป สูงเปน 4.4 เทา ของพันธุ
เขาทะลุ
2. แข็ ง แรง โตเร็ ว (vigorous) มี กิ่ ง ให ผ ล (primary
branches) เป น จํ า นวนมาก เริ่ ม ให ผ ลผลิ ต เร็ ว
(precocious) ผลสุกพรอมเพรียงกัน ทําใหเก็บเกี่ยวไดกอนพันธุเขาทะลุ 1-2 เดือน และเก็บเกี่ยวไดหมด
ภายใน 2 ครั้งเทานั้น
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3. มีอัตราการเปลี่ยนจากผลสดเปนเมล็ดแหง (out-turn) สูง เฉลี่ยประมาณ 24.5 เปอรเซ็นต ซึ่งสูงกวาพันธุ
เขาทะลุ ที่ใหอัตราการเปลี่ยน 19.6 เปอรเซ็นต
4. น้ําหนัก 100 เมล็ดแหง 15.5 กรัม เมล็ดมีขนาดปานกลาง

ลักษณะทรงพุม ของกาแฟโรบัสตาสายตน FRT68

ลักษณะชอดอกของกาแฟโรบัสตาสายตน FRT68
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ลักษณะกิ่ง ใบ และขอของกาแฟโรบัสตาสายตน FRT68

ลักษณะการติดผลและชอผลของกาแฟโรบัสตาสายตน FRT68
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ลักษณะชอผลและผลของกาแฟโรบัสตาสายตน FRT68

ลักษณะเมล็ดกาแฟแหงของกาแฟโรบัสตาสายตน FRT68

กาแฟโรบัสตาพันธุ FRT 68 (ชุมพร 5)
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ชวนชมพันธุป ระกายเงิน (The Silver Shine)
ผูยื่นขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
นางนภาพร สุวรรณทา
ที่อยู
99/3 หมูที่ 15 ตําบลเทพาลัย อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
โทรศัพท
044-978064 / 085-4939718 / 085-4153013
แหลงที่มาและประวัติ
ชวนชมพันธุประกายเงิน เกิดขึ้นโดยการปรับปรุงพันธุของอาจารยบุญลือ พุดกลาง แลวไดขาย
ตอใหกับคุณนิกร จากหนังสือพรรณไมงาม หลังจากนั้นคุณนภาพร สุวรรณทา ไดซื้อตอมาจากคุณนิกรเมื่อ
ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2551 แลวไดนํามาดูแลรักษาตนพันธุดังกลาวไวที่สวนสุวรรณ และไดตั้งชื่อวา
“ประกายเงิน” เนื่องจากมีลักษณะที่แตกตางจากพอพันธุคือยักษดํา และแมพันธุคือพันธุราชินีดํา ลักษณะ
เดนของพันธุประกายเงิน คือตนเตี้ย กิ่งแตกแขนงเยอะ ผิวลําตนเปนเขียวเขมเกือบดํา
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร
ชนิด/ประเภท ไมประดับยืนตน ชื่อวิทยาศาสตร Adenium spp. อยูในวงศ Apocynaceae
ราก
รากสะสมอาหาร รากแผออกรอบลําตนชัดเจน
ตน
ลักษณะผิวของลําตนเรียบ สีของลําตนมีสีเขียวเขมเกือบดํา กิ่งแตกแขนงเยอ
ใบ
รูปทรงใบเปนใบรูปแถบ ปลายใบแหลม สีขอบใบเขียว
ดอก/ชอดอก จํานวนดอก ประมาณ 5-6 ดอก/ชอ ออกดอกเปนสีชมพู
ลักษณะเดน ตนเตี้ย กิ่งแตกแขนงเยอะ ผิวลําตนเปนสีดํา
แสดงตารางบันทึกลักษณะประจําพันธุตามหลักเกณฑการตรวจสอบชวนชม
ลักษณะประจําพันธุ
พันธุที่ขอจดทะเบียน
ประกายเงิน
ลําตน
1.ลักษณะผิวลําตน
2.สีของลําตน
ใบ
3.รูปทรงใบ

เรียบ
เขียวเขมเกือบดํา
รูปแถบ
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4.รูปรางปลายใบ
5. การดางของใบ
6. สีขอบใบ
ดอก
7 .จํานวนดอกตอชอดอก
8 .สีดานในของกรวยดอก (RHS)
9 .ลายเสนและแถบในกรวยดอก
กลีบเลี้ยง-กลีบดอก
10.จํานวนกลีบดอก
11.ลักษณะของกลีบดอก
12.การเรียงตัวของกลีบดอก
13.การซอนของกลีบดอก 80%
14.การมีลายของกลีบดอก
15.สีพื้นของกลีบดอก (RHS)
16.รูปรางปลายกลีบดอก
17.จํานวนสีหลักบนกลีบดอก
18.สีโคนกลีบดอก (RHS)
19.การมีกลิ่นหอม

ปลายใบแหลม
ไมดาง
เขียว
5-6 ดอก
เหลือง
มีเสนสีแดง 5 เสน
5 กลีบ
รี
กลีบแยกจากกัน
ไมซอน
ไมมี
ชมพู
แหลม
2 สี
ชมพูออน
ไมมี

ลักษณะทรงตน
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ลักษณะใบ

ลักษณะดอก

ชวนชมพันธุป ระกายเงิน
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ชวนชมพันธุป ระกายทอง (The Gold Shine)
ผูยื่นขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
นางนภาพร สุวรรณทา
ที่อยู
99/3 หมูที่ 15 ตําบลเทพาลัย อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
โทรศัพท
044-978064 / 085-4939718 / 085-4153013
แหลงที่มาและประวัติ
ชวนชมพันธุประกายทอง เกิดขึ้นโดยการปรับปรุงพันธุของคุณแมว เมืองเลย แลวไดขายตอ
ใหกับอาจารยพนม หลังจากนั้นคุณนภาพร สุวรรณทา ไดซื้อตอมาจากอาจารยพนมเมื่อประมาณเดือน
มีนาคม 2551 แลวไดนํามาดูแลรักษาตนพันธุดังกลาวไวที่สวนสุวรรณ และไดตั้งชื่อวา “ประกายทอง”
เนื่ อ งจากมี ลั ก ษณะที่ แ ตกต า งจากแม พั น ธุ คื อ มงกุ ฎ ทองรุ น ที่ 1 กั บ พ อ พั น ธุ คื อ พั น ธุ เ พชรบ า นนากิ่ ง ดํ า
ลักษณะเดนของพันธุประกายทอง คือมีโขดที่สวยงาม และมีกิ่งสีเขียวเขมเกือบดํา
ลักษณะประจําพันทางพฤกษศาสตร
ชนิด/ประเภท ไมประดับยืนตน ชื่อวิทยาศาสตร Adenium อยูในวงศ Apocynaceae
ราก
รากสะสมอาหาร รากแผออกรอบลําตนชัดเจน
ตน
ลักษณะผิวของลําตนเรียบ สีของลําตนมีสีเขียวออน กิ่งมีสีดํา
ใบ
รูปทรงใบเปนใบรูปหอกกลับ ปลายใบแหลม สีขอบใบเขียว
ดอก/ชอดอก จํานวนดอก ประมาณ 5-6 ดอก/ชอ ออกดอกเปนสีชมพู
ลักษณะเดน กิ่งมีสีดํา
แสดงตารางบันทึกลักษณะประจําพันธุตามหลักเกณฑการตรวจสอบชวนชม
ลักษณะประจําพันธุ
พันธุที่ขอจดทะเบียน
ประกายเงิน
ลําตน
1.ลักษณะผิวลําตน
2.สีของลําตน
3.สีของกิ่ง
ใบ
3.รูปทรงใบ

เรียบ
เขียวออน
เขียวเขม
รูปหอกกลับ
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4.รูปรางปลายใบ
5. การดางของใบ
6. สีขอบใบ
ดอก
7 .จํานวนดอกตอชอดอก
8 .สีดานในของกรวยดอก (RHS)
9 .ลายเสนและแถบในกรวยดอก
กลีบเลี้ยง-กลีบดอก
10.จํานวนกลีบดอก
11.ลักษณะของกลีบดอก
12.การเรียงตัวของกลีบดอก
13.การซอนของกลีบดอก 80%
14.การมีลายของกลีบดอก
15.สีพื้นของกลีบดอก (RHS)
16.รูปรางปลายกลีบดอก
17.จํานวนสีหลักบนกลีบดอก
18.สีโคนกลีบดอก (RHS)
19.การมีกลิ่นหอม

ปลายใบแหลม
ไมดาง
เขียว
5-6 ดอก
เหลือง
5 กลีบ
กลม
กลีบเกยกัน
ไมซอน
ไมมี
ชมพู
มน
3 สี
ขาว
ไมมี

ลักษณะทรงตน
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ลักษณะใบ

ลักษณะดอก

ชวนชมพันธุป ระกายทอง

