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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. สมเปลือกลอนพันธุมีลาภ
๒. มะพราวลูกผสมกะทิพันธุ YDK
๓. มะพราวลูกผสมกะทิพันธุ NHK
๔. ปาลมน้ํามันพันธุลูกผสมสุราษฎรธานี 7
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
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สมเปลือกลอนพันธุมีลาภ
ผูยื่นขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
นายบัณฑูร จิระวัฒนากูล
ที่อยู
98 หมูที่ 17 ถ.โชตนา ต.แมสูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม 50110
โทรศัพท
053 346 554
แหลงที่มาและประวัติ
ในป พ.ศ. 2539 ไดมีการนํากิ่งพันธุสมสายน้ําผึ้ง ฉายรังสีแกมมาปริมาณความเขมขน 3,700 R
ระยะเวลา 7 นาที จํานวน 1 ครั้ง ณ สํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
ทางพันธุกรรม คือลักษณะไรเมล็ด จากนั้นนําตาจากกิ่งพันธุที่ผานการฉายรังสีไปติดตาบนตนตอในแปลง
อนุบาล เมื่อตาที่เสียบโตขึ้นไดทําการคัดเลือกตาที่ 4 , 5 และ 6 ของยอดไปทําการติดตาบนตนตอใหมในป
พ.ศ. 2540 จากนั้นในป พ.ศ. 2541 ไดนําตาจากตนพันธุที่ไดคัดเลือกตามคุณภาพของผลผลิตแลว มาทําการ
ติดตาขยายพันธุจํานวน 1,200 ตัน ที่สวนธนาธร 3 เลขที่ 64 หมู 2 ตํา.สันตนหมื้อ อ.แมอาย จ.เชียงใหม
เมื่อตนพันธุดังกลาวเริ่มใหผลผลิตในป พ.ศ. 2543 จึงไดทําการคัดเลือกตนพันธุใหเหลือจํานวน 9 ตน โดย
เลือกตนที่ใหผลผลิตมาก มีรสชาติดี และไมมีเมล็ด จากนั้นทําการคัดเลือกตนพันธุ 9 ตน จนเหลือ 1 ตนเพื่อ
นํามาเปนแมพันธุ จากนั้นไดทําการเก็บผลผลิตจากตนแมพันธุจํานวน 4 ผล โดยตัดผลสมใหมีกานยาว 3-4
ตา โดยการเก็บผลผลิตจากตนแมพันธุจะแบงพื้นที่ตนออกเปน 4 สวนตามแนวทิศเหนือ ใต ตะวันออก และ
ตะวันตก จากนั้นคัดเลือกผลผลิตที่ใหลักษณะตามที่ตองการจาก 4 ผล ใหเหลือ 1 ผล และนําตาจากกานของ
ผลสมที่ผานการทดสอบและคัดเลือกแลวมาขยายพันธุตอไปที่สวนธนาธรทาตอน เลขที่ 76 หมู 5 ต.ทา
ตอน อ.แมอาย จ.เชียงใหม ในป พ.ศ. 2549
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร
ชนิดพืช
สมเปลือกลอน (mandarins or loose-skin orange)
ชื่อวิทยาศาสตร Citrus reticulata Blanco. วงศ Rutaceae
ประเภท
ไมผลยืนตน
ราก
ระบบรากตื้น รากหาอาหารใกลผิวดิน
ตน
ทรงพุมเปนทรงรี ตั้งตรง
ใบ
ใบมีลักษณะเปนใบเดีย่ ว ไมมีกานใบ ความยาวเฉลี่ย 41-60 มิลลิเมตร ความกวางของใบ
ปานกลาง 26-35 มิลลิเมตร แผนใบมีรูปทรงรี สีเขียวเขม ขอบใบเรียบ ปลายใบมีลักษณะ
เรียวแหลม ปรากฏปกที่กานใบ มีรูปรางเปนลักษณะไขกลับ
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มีลักษณะคลายทรงกลม (spheroid) น้ําหนักตอผลอยูในชวง 75-125 กรัม
เสนผาศูนยกลางเฉลี่ย 54.3-68.4 มิลลิเมตร ความยาวผลเฉลี่ย 46.9-58.2 มิลลิเมตร ฐาน
ผลมีลักษณะนูน ปลายผลปาน ไมปรากฏรอยยนที่บริเวณขั้วผล ปลายผลไมมีการปรากฏ
ของตรา สีเปลือกเขียวปนเหลืองนอกฤดู และสีสมในฤดู ผิวเปลือกมีลักษณะเรียบ ความ
หนาแนนของตอมน้ํามันสูง แกนกลางผลมีความหนาแนนปานกลาง มีจํานวนกลีบ
ประมาณ 10-14 กลีบตอผล รูปรางกลีบสม่ําเสมอ สีเนื้อผลมีสีสม เนื้อผลแนน กุงยึด
ติดกันมาก เสนใบในเนื้อผลนุม
เมล็ด
มีรูปรางคลายลิ่ม (cuneiform) พื้นผิวเมล็ดเปนรอยยน มีสีเขียว
ลักษณะเดนพิเศษ ไรเมล็ด
ผล

สมเปลือกลอนพันธุมีลาภ
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มะพราวลูกผสมกะทิพันธุ YDK
ผูยื่นขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
กรมวิชาการเกษตร (สถาบันวิจัยพืชสวน)
ที่อยู
50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท
02 579 0583
แหลงที่มาและประวัติ
มะพราวลูกผสมกะทิพันธุ YDK เกิดจากการผสมระหวางตนแมพันธุมลายูสีเหลืองตนเตี้ย กับ
ตนพอพันธุกะทิ โดยตนแมพันธุมลายูสีเหลืองตนเตี้ย เปนพันธุที่นําเขามาจากประเทศมาเลเซีย เมื่อป พ.ศ.
2517 นํามาปลูกเปนสวนแมพันธุที่สวนผลิตพันธุมะพราวลูกผสมคันธุลี ตําบลคันธุลี อําเภอทาชนะ จังหวัด
สุราษฎรธานี สวนตนพอพันธุมะพราวกะทิแหลงกําเนิดอยูที่เกาะมะพราวกะทิ ในเขื่อนวชิราลงกรณ อําเภอ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ทําการผสมโดยนําดอกเกสรตัวผูมาผลิตเปนละอองเกสร ผสมพันธุกับมะพราว
มลายูสีเหลืองตนเตี้ยเมื่อป พ.ศ. 2538
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร
1. ชนิดพืช

2. นิสัยการเจริญเติบโต (Plant Habit)
3. ทรงพุม
3.1 กลม (%)
3.2 ครึ่งวงกลม (%)
3.3 รูปตัวอักษร X (%)
3.4 รูปตัวอักษร V (%)
4. รูปของใบ
5. ขนาดใบยอย
5.1 กวาง (เซนติเมตร)
5.2 ยาว (เซนติเมตร)
6. จํานวนใบยอย
7. ความยาวทาง (เซนติเมตร)
8. ความยาวกานทาง (เซนติเมตร)

ไมผลยืนตน
ชื่อวิทยาศาสตร Cocos nucifera L.
วงศ Palmae
ตั้งตรง
28
38
34
แคบยาว (linear)
5.7
116
219
526
137
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9. สีกานทาง
10. ความกวางและความหนากานทาง
10.1 ความกวางกานทาง (เซนติเมตร)
10.2 ความหนากานทาง (เซนติเมตร)
11. ขนาดรอบโคนตน (เซนติเมตร)
12. ขนาดรอบวงลําตน (เซนติเมตร)
12.1 เหนือพื้นดิน 20 ซม.
12.2 เหนือพื้นดิน 100 ซม.
13. ความยาว 11 ขอ บนลําตน (เซนติเมตร)
14. ความยาวจั่น (เซนติเมตร)
15. เสนรอบวงจั่น (เซนติเมตร)
16. สีของกาบหุมจั่น
17. เปอรเซ็นตผลที่มีรูปทรงลักษณะตางๆ (%)
17.1 รูปไขทรงตัน (Ovoid)
17.2 ผลกลมรี (Oblony)
17.3 ผลเหลี่ยม (Angled)
17.4 ผลกลม (Round)
18. ขนาดผล (เซนติเมตร)
18.1 เสนรอบวงของผล
18.2 ความยาวจากขั้วผลถึงปลายผล
19. สวนประกอบของผลมะพราวกะทิคิดเปนน้ําหนัก(กรัม)
19.1 ผล
- เปลือก
- ผลปอกเปลือก
1. กะลา
2. น้ํา
3. เนื้อมะพราวกะทิ
20. สวนประกอบผลมะพราวกะทิคิดเปนเปอรเซ็นตน้ําหนักผล
20.1 เปลือก
20.2 กะลา
20.3 น้ํา
20.4 เนื้อ

เขียว น้ําตาลแกมเขียว
8.7
4.6
155
147
77
77
87
26
เขียว น้ําตาลแกมเขียว
59
22
19
61
29
1,828
614
1214
268
226
720
33.59
14.66
12.36
39.39
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21. ลักษณะของเนื้อมะพราวกะทิ (เปอรเซ็นต)
21.1 เนื้อฟูเต็มกะลา น้ําขนเหนียว
21.2 เนื้อฟูปานกลาง น้ําขนเล็กนอย
21.3 เนื้อฟูเล็กนอย น้ําใส
22. ลักษณะของเนื้อมะพราวกะทิ (เปอรเซ็นต) และเปอรเซ็นต
ผลที่มีรสหวาน
22.1 เนื้อฟูเต็มกะลา น้ําขนเหนียว
22.2 เนื้อฟูปานกลาง น้ําขนเล็กนอย
22.3 เนื้อฟูเล็กนอย น้ําใส
23. คุณคาทางโภชนาการมะพราวกะทิ
Calcium
mg/kg
Iron
mg/kg
Fructose
%
Glucose
%
Sucrose
%
Calories
Kcal/100g
Calories from Fat
Kcal/100g
Carbohydrate
g/100g
Protein
g/100g
Ash
g/100g
Moisture
g/100g
Fat
g/100g
Dietary Fiber
g/100g
Phosphorus
g/100g
Vitamin B2
mg/100g
Vitamin C
mg/100g
24. สวนประกอบของมะพราวธรรมดาคิดเปนน้ําหนัก (กรัม)
24.1 น้ําหนักผล
- น้ําหนักเปลือก
- น้ําหนักผลปอกเปลือก
1. น้ําหนักกะลา
2. น้ําหนักน้ํา

21.74
47.83
30.43

8.7
8.7
0.62
90.19
4.15
<0.1
0.57
1.44
179.62
134.82
10.06
1.14
0.68
73.14
14.98
8.77
0.04
0.01
0.26
1,873
534
1,339
251
452

8

3. น้ําหนักเนื้อมะพราวสด
636
24.2 น้ําหนักเนื้อมะพราวสด
323
25. ความหนาเนื้อมะพราวธรรมดา (เซนติเมตร)
1.4
26. สวนประกอบผลมะพราวธรรมดาคิดเปนเปอรเซ็นตตอน้ําหนักผล
26.1 เปลือก
29
26.2 กะลา
13
26.3 น้ํา
24
26.4 เนื้อมะพราวสด
34
26.5 เนื้อมะพราวแหง
17.2
27. เปอรเซ็นตน้ํามันมะพราวแหงของผลมะพราวธรรมดา
62.7

มะพราวลูกผสมกะทิพันธุ YDK
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มะพราวลูกผสมกะทิพันธุ NHK
ผูยื่นขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
กรมวิชาการเกษตร (สถาบันวิจัยพืชสวน)
ที่อยู
50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท
02 579 0583
แหลงที่มาและประวัติ
มะพราวลูกผสมกะทิพันธุ NHK เกิดจากการผสมระหวางตนแมพันธุน้ําหอม กับตนพอพันธุ
กะทิ โดยตนแมพันธุน้ําหอม มีแหลงกําเนิดอยูที่อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร นําตนพันธุมาปลูก
คัดเลือกพันธุ เปนสวนแมพันธุมะพราวน้ําหอม ที่สวนผลิตพันธุมะพราวคันธุลี อําเภอทาชนะ จังหวัด
สุราษฎรธานี สวนตนพอพันธุมะพราวกะทิแหลงกําเนิดอยูที่เกาะมะพราวกะทิ ในเขื่อนวชิราลงกรณ อําเภอ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ทําการผสมโดยนําดอกเกสรตัวผูมาผลิตเปนละอองเกสร ผสมพันธุกับมะพราว
มลายูสีเหลืองตนเตี้ยเมื่อป พ.ศ. 2538
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร
1. ชนิดพืช

2. นิสัยการเจริญเติบโต (Plant Habit)
3. ทรงพุม
2.1 กลม (%)
2.2 ครึ่งวงกลม (%)
2.3 รูปตัวอักษร X (%)
2.4 รูปตัวอักษร V (%)
4. รูปของใบ
5. ขนาดใบยอย
4.1 กวาง (เซนติเมตร)
4.2 ยาว (เซนติเมตร)
6. จํานวนใบยอย
7. ความยาวทาง (เซนติเมตร)
8. ความยาวกานทาง (เซนติเมตร)

ไมผลยืนตน
ชื่อวิทยาศาสตร Cocos nucifera L.
วงศ Palmae
ตั้งตรง
27
28
28
แคบยาว (linear)
5.9
110
222
521
131
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9. สีกานทาง
10. ความกวางและความหนากานทาง
9.1 ความกวางกานทาง (เซนติเมตร)
9.2 ความหนากานทาง (เซนติเมตร)
11. ขนาดรอบโคนตน (เซนติเมตร)
12. ขนาดรอบวงลําตน (เซนติเมตร)
11.1 เหนือพื้นดิน 20 ซม.
11.2 เหนือพื้นดิน 100 ซม.
13. ความยาว 11 ขอ บนลําตน (เซนติเมตร)
14. ความยาวจั่น (เซนติเมตร)
15. เสนรอบวงจั่น (เซนติเมตร)
16. สีของกาบหุมจั่น
17. เปอรเซ็นตผลที่มีรูปทรงลักษณะตางๆ (%)
16.1 รูปไขทรงตัน (Ovoid)
16.2 ผลกลมรี (Oblony)
16.3 ผลเหลี่ยม (Angled)
16.4 ผลกลม (Round)
18. ขนาดผล (เซนติเมตร)
17.1 เสนรอบวงของผล
17.2 ความยาวจากขั้วผลถึงปลายผล
19. สวนประกอบของผลมะพราวกะทิคิดเปนน้ําหนัก(กรัม)
18.1 ผล
- เปลือก
- ผลปอกเปลือก
1. กะลา
2. น้ํา
3. เนื้อมะพราวกะทิ
20. สวนประกอบผลมะพราวกะทิคิดเปนเปอรเซ็นตน้ําหนักผล
19.1 เปลือก
1. กะลา
2. น้ํา
3. เนื้อ

เขียว เขียวแกมน้ําตาล
8.8
4.8
157
144
81
65
83
27
เขียว เขียวแกมน้ําตาล
44
25
6
25
63
30
2,130
772
1358
327
301
730
36.24
15.35
14.13
34.27
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21. ลักษณะของเนื้อมะพราวกะทิ (เปอรเซ็นต)
1. เนื้อฟูเต็มกะลา น้ําขนเหนียว
2. เนื้อฟูปานกลาง น้ําขนเล็กนอย
3. เนื้อฟูเล็กนอย น้ําใส
22. ลักษณะของเนื้อมะพราวกะทิ (เปอรเซ็นต) และเปอรเซ็นต
ผลที่มีรสหวาน
1. เนื้อฟูเต็มกะลา น้ําขนเหนียว
2. เนื้อฟูปานกลาง น้ําขนเล็กนอย
3. เนื้อฟูเล็กนอย น้ําใส
23. คุณคาทางโภชนาการมะพราวกะทิ
Calcium
mg/kg
Iron
mg/kg
Fructose
%
Glucose
%
Sucrose
%
Calories
Kcal/100g
Calories from Fat
Kcal/100g
Carbohydrate
g/100g
Protein
g/100g
Ash
g/100g
Moisture
g/100g
Fat
g/100g
Dietary Fiber
g/100g
Phosphorus
g/100g
Vitamin B2
mg/100g
Vitamin C
mg/100g
24. สวนประกอบของมะพราวธรรมดาคิดเปนน้ําหนัก (กรัม)
1. น้ําหนักผล
- น้ําหนักเปลือก
- น้ําหนักผลปอกเปลือก
1. น้ําหนักกะลา
2. น้ําหนักน้ํา

19.55
42.46
37.99

10.61
11.17
0.56
83.3
2.13
<0.1
0.56
1.48
137.09
96.21
9.24
0.98
0.69
78.4
10.69
6.93
0.03
0.01
0.25
2,332
821
1,511
320
567

12

3. น้ําหนักเนื้อมะพราวสด
624
2. น้ําหนักเนื้อมะพราวสด
312
25. ความหนาเนื้อมะพราวธรรมดา (เซนติเมตร)
1.2
26. สวนประกอบผลมะพราวธรรมดาคิดเปนเปอรเซ็นตตอน้ําหนักผล
1. เปลือก
35
2. กะลา
14
3. น้ํา
24
4. เนื้อมะพราวสด
27
5. เนื้อมะพราวแหง
13.4
27. เปอรเซ็นตน้ํามันมะพราวแหงของผลมะพราวธรรมดา
57.5

มะพราวลูกผสมกะทิพันธุ NHK

13

ปาลมน้ํามันพันธุลูกผสมสุราษฎรธานี 7
ผูยื่นขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
กรมวิชาการเกษตร (ศูนยวิจัยปาลมน้ํามันสุราษฎรธานี)
ที่อยู
126 หมูที่ 4 ถ.สุราษฎร-นครศรีฯ ต.ทาอุแท อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี 84160
โทรศัพท
077 259 146
แหลงที่มาและประวัติ
กรมวิชาการเกษตรไดดําเนินงานโครงการปรับปรุงพันธุปาลมน้ํามัน โดยไดรับการสนับสนุน
จาก UNDP/FAO ในการจัดซื้อเชื้อพันธุกรรมปาลมน้ํามันจากบริษัท ASD (Agriculture Service and
Development) ประเทศคอสตาริกา เชื้อพันธุปาลมน้ํามันเหลานี้ บริษัท ASD ไดแลกเปลี่ยนกับแหลงตางๆ
ไดแก Chermara Harrisons และ PORIM ประเทศมาเลเซีย DAMI ประเทศปาปวนิวกินี SOCFIN และ
AVROS ประเทศอินโดนีเซีย Lobe ประเทศแคเมอรูน ประเทศไอวอรีโคสต และประเทศแซร ซึ่งมีความ
หลากหลายและมีลักษณะเดนตางๆ เหมาะสมสําหรับงานปรับปรุงพันธุปาลมน้ํามัน แมพันธุไดแก Deli
Dura และ African Dura (Kazemba) และพอพันธุ ไดแก AVROS, La Me, EKONA, Nigeria, Calabar,
Ghana, Yangambi, DAMI และ Tanzania
ปาลมน้ํามันลูกผสมสุราษฏรธานี 7 ไดจากการผสมขามระหวางแมพันธุ D78/193 ในกลุม
Deli Dura กับ พอพันธุ T159/398 ในกลุม Tanzania ซึ่งพอพันธุและแมพันธุนี้ ไดจากการพัฒนาสายพันธุ
พอแมปาลมน้ํามัน ภายใตโครงการวิจัยปรับปรุงพันธุปาลมน้ํามัน รอบที่ 2 ระหวางป 2533-2544 โดยนํา
คูผสมทั้งหมดที่ผสมตามโครงการดําเนินการแยกเปน 6 กลุม นําคูผสมที่อยูในกลุมที่ 1 ปลูกทดสอบ รวมกับ
คูผสมอื่นๆ จํานวน 23 คูผสม มีลูกผสมสุราษฎรธานี 3 เปนพันธุเปรียบเทียบ (standard cross) ดําเนิน
การศึกษาและประเมินผลผลิต องคประกอบผลผลิต องคประกอบทะลาย การเจริญเติบโต ระหวางป 25462552 ที่ศูนยวิจัยปาลมน้ํามันสุราษฎรธานี
ขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ
1. การพัฒนาสายพันธุพอแมปาลมน้ํามัน ไดดําเนินการศึกษาในแปลงรวบรวมเชื้อพันธุกรรม ระหวางป
2533-2544 และป 2544 ทําการคัดเลือกพอพันธุและแมพันธุที่มีลักษณะดีเดน ไดสายพันธุแมหมายเลข 78
(C2120:184DxDAM564:693D)และสายพั น ธุ พ อ หมายเลข 159 (TAN544:137TxTAN544:180T) และ
คัดเลือกตน (Individual selection) ตามเกณฑมาตรฐาน ไดตนแมพันธุหมายเลข 193 ตนพอพันธุหมายเลข
398 ทําการผสมขามเพื่อสรางคูผสมและนํามาปลูกทดสอบ (progeny test) รวมกับคูผสมอื่นๆ ในชวงป
เดียวกัน ไดทําการผสมตัวเอง พอพันธุ T159/398 แมพันธุ D78/193 เพื่อเปนการเพิ่มจํานวนตนพันธุ และ
คัดเลือกใหคงลักษณะทางพันธุกรรมเดิมของแตละสายพันธุไว
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2. การทดสอบคูผสมปาลมน้ํามัน กลุมที่ 1 (BRD 031) ดําเนินการระหวางป 2544-2552 ปลูก
เมื่อเดือนกันยายน 2546 ตนกลาอายุ 12 เดือน วางแผนการทดลองแบบ RCB จํานวน 23 คูผสม โดยมีพันธุ
ลูกผสมสุราษฎรธานี 3 เปนพันธุเปรียบเทียบ
3. ผลการทดสอบคูผสม ป 2552 พบวา ลูกผสมสุราษฎรธานี 7 ที่มีลักษณะดีเดนตาม
มาตรฐานการคัดเลือกพันธุลูกผสมเทเนอราของกรมวิชาการเกษตร และผลการทดสอบนี้จะเปนขอมูลบงชี้
ความสามารถของพอพันธุและแมพันธุ (based on progeny test performance) จากนั้น ทําการคัดเลือกตนพอ
พันธุแมพันธุเปนรายตน ตามหลักเกณฑการคัดเลือกตนพันธุ เพื่อผลิตเมล็ดพันธุลูกผสมเทเนอรา (DxP)
ลูกผสมสุราษฎรธานี 7 ตอไป
ลักษณะประจําพันธุ
1. ชนิดพืช พืชน้ํามัน ชื่อวิทยาศาสตร Elaeis guineensis Jacq วงศ Palmae
2. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ลักษณะ

ลูกผสมสุราษฎรธานี 7

ลูกผสมสุราษฎรธานี 3

สีของทางใบ

เขียว

เขียวเขม

ความยาวทางใบ

ปานกลาง

ปานกลาง

ความยาวกานทะลาย

กานทะลายสั้น

กานทะลายสั้น

ลักษณะทะลาย

รูปทรงทะลายปลายแหลม, รูปทรงทะลายปลายแหลม,
หนามสั้น
หนามสั้น

ลักษณะผล

รูปทรงผลกลม ปลายแหลม รูปทรงผลกลม ปลายแหลม

ขนาดผล

ใหญ

ใหญ

ความหนาของเปลือกผล

หนา

หนา

ความหนาของกะลา (กะลา/ผล)

กะลาบาง (8.92%)

กะลาบาง (10.0%)

ความหนาของเนื้อใน (เนื้อใน/ผล)
สีผล

เนื้อในหนา (11.0%)
เนื้อในบาง (6.22%)
เมื่อดิบสีดําและเปลี่ยนเปน เมื่อดิบสีดําและเปลี่ยนเปน
สีแดงเมื่อสุก (nigrescens) สีแดงเมือ่ สุก (nigrescens)

ความสูง

สูงปานกลาง

ที่มา: ศิริชัย และคณะ (2552)

สูงปานกลาง

15

3. ลักษณะทางการเกษตร
ลักษณะ

ลูกผสมสุราษฎรธานี 7

ลูกผสมสุราษฎรธานี 3

ลูกผสมเทเนอรา (D x P)
Deli x Tanzania

ลูกผสมเทเนอรา (D x P)
Deli x DAMI

น้ําหนักผล/ทะลาย (%)

71.6

71.7

น้ําหนักผลเฉลี่ย (กรัม/ผล)

9.69

11.4

เปลือกนอกสด/ผล (%)

80.1

83.8

กะลา/ผล (%)

8.92

10.0

เนื้อใน/ผล (%)

11.0

6.22

น้ํามัน/ทะลาย (%)
24.2
ความยาวทางใบ (เซนติเมตร)
- อายุ 3 ป
351
- อายุ 4 ป
421
- อายุ 5 ป
467
พื้นที่ใบที่ 1 (ตารางเมตร)
- อายุ 3 ป
4.52
- อายุ 4 ป
5.46
- อายุ 5 ป
6.80
พื้นที่หนาตัดแกนทางใบที่ 1 (ตารางเซนติเมตร.)
- อายุ 3 ป
17.7
- อายุ 4 ป
18.8
- อายุ 5 ป
26.5
ความสูง (เซนติเมตร)
- อายุ 4 ป
31.2
- อายุ 5 ป
76.9
ความสูงเพิ่ม (เซนติเมตร)
45.8

29.9

ประเภทของพันธุ

ที่มา: ศิริชัย และคณะ (2552)

334
395
436
3.82
5.10
5.95
15.7
16.0
23.2
26.7
69.6
42.9
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ลักษณะเดน
1. ผลผลิตทะลายสดสูง ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย 3,646 กก.ตอไรตอป สูงกวาเกณฑมาตรฐาน
ของกรมวิชาการเกษตร 6.6 เปอรเซ็นต
2. ผลผลิตน้ํามันดิบสูง ผลผลิตน้ํามันดิบเฉลี่ย 881 กก.ตอไรตอป สูงกวาลูกผสมสุราษฎรธานี 3
12.4 เปอรเซ็นต หรือสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 17 เปอรเซ็นต
3. เนื้อในตอผลสูง มีเนื้อในตอผลเฉลี่ย 11 เปอรเซ็นต สูงกวาเกณฑมาตรฐาน

ลักษณะลําตน และทางใบของปาลมน้ํามันลูกผสมสุราษฎรธานี 7

ลักษณะผล และลักษณะทะลาย ของปาลมน้ํามันลูกผสมสุราษฎรธานี 7

