ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง โฆษณาคําขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัตพิ ันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘
----------------------------ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การออกหนังสือ
รับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กําหนดขั้นตอนการออก
หนั งสือรับรองพันธุ์ พืชขึ้นทะเบี ยน โดยให้กรมวิชาการเกษตร ดําเนินการตรวจสอบลั กษณะประจําพันธุ์
เบื้องต้นของพืชที่ยื่นคําขอ นําปิดประกาศที่กรมวิชาการเกษตร และที่ในเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร
เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสทักท้วงภายใน ๓๐ วันนับแต่วันปิดประกาศ นั้น
บัดนี้ ได้มีผู้มายื่นคําขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชจํานวน ๖ พันธุ์พืช ให้เป็นพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน
ดังนี้
๑. พี้ชพันธุ์อําพันอ่างขาง 1
๒. พี้ชพันธุ์อําพันอ่างขาง 2
๓. พี้ชพันธุ์อําพันอ่างขาง 3
๔. พี้ชพันธุ์อําพันอ่างขาง 4
๕. พี้ชพันธุ์ทรอปิคบิวตี้ (Tropic Beauty)
๖. ยูคาลิปตัสพันธุ์เค 111 (K111)
ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้ตรวจสอบลักษณะประจําพันธุ์เบื้องต้นของพืชดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ
ลักษณะประจําพันธุ์เบื้องต้นของพืชทั้ง ๖ พันธุ์พืชให้ทราบโดยทั่วกัน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
และหากมีผู้ใดประสงค์จะทักท้วงหรือมีข้อพิสูจน์ว่าการยื่นคําขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน
ดังกล่าวเป็นไปโดยมิชอบ ให้แจ้งที่กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช กองคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๙๔๐-๗๒๑๔ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันปิดประกาศ
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
(นายจิรากร โกศัยเสวี)
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
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พี้ชพันธุ์อําพันอ่างขาง 1
ผู้ขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
มูลนิธิโครงการหลวง (ประธานคณะทํางานหน่วยพันธุ์พืช นายวิจิตร ถนอมถิ่น)
ที่อยู่
65 ถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์
053-811500 , 053-810765
แหล่งที่มาและประวัตขิ องพันธุ์
พี้ช (peach) หรือชื่อเรียกเดิมคือท้อ เป็นไม้ผลเขตหนาว (temperate fruit) ที่มูลนิธิโครงการ
หลวงได้ทําการศึกษาวิจัยเพื่อปลูกเป็นพืชทดแทนฝิ่นมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 ต่อมาในปี
พ.ศ. 2540 รองศาสตราจารย์ ดร.อุณารุจ บุญประกอบ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
จ.นครปฐม ได้เริ่มงานวิจัยร่วมกับ Texas A&M University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยนําพันธุ์พี้ชมาปลูก
ทดสอบเพื่อคัดเลือกพันธุ์ดีสําหรับประเทศไทย โดยทําการทดสอบพันธุ์ที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง
จ.เชียงใหม่ มีระดับความสูง 1,400 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง และที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่
อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ มีระดับความสูง 1,300 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง จากการศึกษาวิจัยนักวิจัย
สามารถคัดเลือกพี้ชสายพันธุ์ที่มีลักษณะดีเด่นได้จํานวน 5 สายพันธุ์ ได้แก่ TXW 1193-1, TXW 1C4, Tropic
Beauty, TXW 1490-1 และ TXW 1491-1 พี้ชทั้ง 5 สายพันธุ์มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน คือ มีผลทรงกลมสี
แดงไม่มีจะงอย มีเนื้อสีเหลืองอําพัน เนื้อฉ่ําน้ําไม่เละ แต่มีช่วงอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่แตกต่างและ
ต่อเนื่องกัน ต่อมานักวิจัยได้นําผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ในชื่อเรื่อง “Thai TigerTM Series of Low-chill
Peaches for the Subtropics” ลงในวารสาร HortScience Vol. 43(7) 2008 หน้า 2226-2227 ต่อมาสาย
พันธุ์ TXW 1193-1 ได้รับการอนุมัติใช้ชื่อพันธุ์ “อําพันอ่างขาง 1” จากประธานมูลนิธิโครงการหลวง
ลักษณะประจําพันธุ์ทางพฤษศาสตร์
ชนิด/ประเภท ไม้ผลยืนต้นเขตหนาวชนิดผลัดใบ ชื่อวิทยาศาสตร์ Prunus persica (L.) Batsch วงศ์
Rosaceae
ราก
เป็นระบบรากแก้ว
ใบ
ทรงหอกกลับ (lanceolate) ด้านบนเป็นมันเงา
ดอก
ดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศ เป็นพืชผสมตัวเอง มีกลีบดอกสีชมพู จํานวน 5 กลีบ ต้องการ
อุณหภูมิที่หนาวเย็นสะสมในการออกดอกประมาณ 150 CU (chilling units) ออกดอกช่วง
ปลายเดือนตุลาคม ถึง ต้นเดือนธันวาคม
ผล/เมล็ด
ผลกลม สีเปลือกแดง 80% ไม่มีจะงอย เนื้อสีเหลืองอําพัน ฉ่ําน้ํา ไม่เละ ผลผลิตจะออกช่วง
ต้นเดือน ถึง กลางเดือน เมษายน (อาทิตย์ที่ 1-2 ของเดือนเมษายน) เมล็ดเดี่ยวทรงหยดน้ํา
อยู่ภายในกะลา (endocarp) ที่แข็ง
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ลักษณะอื่น ๆ เป็นไม้ผลเขตหนาวที่เหมาะสําหรับปลูกในเขตกึ่งร้อนได้ดี
ลักษณะเด่นพิเศษ
1. เป็นพันธุ์ที่คล้ายกับพันธุ์อื่นๆ ในกลุ่ม Thai TigerTM Series แต่ผลผลิตจะออกก่อนพันธุ์อื่น ทําให้ผู้บริโภค
ได้บริโภคพี้ชพันธุ์อําพันอ่างขาง 1 ก่อนพันธุ์อื่นๆ
2. รูปทรงผลดี ไม่มีจะงอย ทําให้ง่ายต่อการขนส่ง ทําให้ผลผลิตไม่ช้ํา เน่า เสียหาย

อําพันอ่างขาง 1 (TXW 1193-1)

พี้ชพันธุ์อําพันอ่างขาง 1
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พี้ชพันธุ์อําพันอ่างขาง 2
ผู้ขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
มูลนิธิโครงการหลวง (ประธานคณะทํางานหน่วยพันธุ์พืช นายวิจิตร ถนอมถิ่น)
ที่อยู่
65 ถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์
053-811500 , 053-810765
แหล่งที่มาและประวัตขิ องพันธุ์
พี้ช (peach) หรือชื่อเรียกเดิมคือท้อ เป็นไม้ผลเขตหนาว (temperate fruit) ที่มูลนิธิโครงการ
หลวงได้ ทํ า การศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ ปลู ก เป็ น พื ช ทดแทนฝิ่ น มาอย่ า งยาวนานตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2512 ต่ อ มาในปี
พ.ศ. 2540 รองศาสตราจารย์ ดร.อุณารุจ บุญประกอบ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
จ.นครปฐม ได้เริ่มงานวิจัยร่วมกับ Texas A&M University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยนําพันธุ์พี้ชมาปลูก
ทดสอบเพื่อคัดเลือกพันธุ์ดีสําหรับประเทศไทย โดยทําการทดสอบพันธุ์ที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง
จ.เชียงใหม่ มีระดับความสูง 1,400 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง และที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่
อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ มีระดับความสูง 1,300 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง จากการศึกษาวิจัยนักวิจัย
สามารถคัดเลือกพี้ชสายพันธุ์ที่มีลักษณะดีเด่นได้จํานวน 5 สายพันธุ์ ได้แก่ TXW 1193-1, TXW 1C4, Tropic
Beauty, TXW 1490-1 และ TXW 1491-1 พี้ชทั้ง 5 สายพันธุ์มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน คือ มีผลทรงกลมสี
แดงไม่ มี จ ะงอย มี เ นื้อ สี เ หลื อ งอํ า พั น เนื้ อฉ่ํ า น้ํา ไม่ เละ แต่ มี ช่ว งอายุ ก ารเก็ บ เกี่ ย วผลผลิต ที่ แ ตกต่ า งและ
ต่อเนื่องกัน ต่อมานักวิจัยได้นําผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ในชื่อเรื่อง “Thai TigerTM Series of Low-chill
Peaches for the Subtropics” ลงในวารสาร HortScience Vol. 43(7) 2008 หน้า 2226-2227 ต่อมาสาย
พันธุ์ TXW 1C4 ได้รับการอนุมัติใช้ชื่อพันธุ์ “อําพันอ่างขาง 2” จากประธานมูลนิธิโครงการหลวง
ลักษณะประจําพันธุ์ทางพฤษศาสตร์
ชนิด/ประเภท ไม้ผลยืนต้นเขตหนาวชนิดผลัดใบ ชื่อวิทยาศาสตร์ Prunus persica (L.) Batsch วงศ์
Rosaceae
ราก
เป็นระบบรากแก้ว
ใบ
ทรงหอกกลับ (lanceolate) ด้านบนเป็นมันเงา
ดอก
ดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศ เป็นพืชผสมตัวเอง มีกลีบดอกสีชมพู จํานวน 5 กลีบ ต้องการ
อุณหภูมิที่หนาวเย็นสะสมในการออกดอกประมาณ 150 CU (chilling units) ออกดอกช่วง
ปลายเดือนตุลาคม ถึง ต้นเดือนธันวาคม
ผล/เมล็ด
ผลกลม สีเปลือกแดง 80% ไม่มีจะงอย เนื้อสีเหลืองอําพัน ฉ่ําน้ํา ไม่เละ ผลผลิตจะออกช่วง
ต้นเดือน ถึง ปลายเดือน เมษายน (อาทิตย์ที่ 2-3 ของเดือนเมษายน) เมล็ดเดี่ยวทรงหยดน้ํา
อยู่ภายในกะลา (endocarp) ที่แข็ง
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ลักษณะอื่น ๆ เป็นไม้ผลเขตหนาวที่เหมาะสําหรับปลูกในเขตกึ่งร้อนได้ดี
ลักษณะเด่นพิเศษ
1. เป็นพันธุ์ที่คล้ายกับพันธุ์อื่นๆ ในกลุ่ม Thai TigerTM Series แต่ผลผลิตจะออกถัดจากพันธุ์อําพันอ่างขาง 1
ทําให้ผู้บริโภคได้บริโภคพี้ชอย่างต่อเนื่อง
2. รูปทรงผลดี ไม่มีจะงอย ทําให้ง่ายต่อการขนส่ง ทําให้ผลผลิตไม่ช้ํา เน่า เสียหาย

อําพันอ่างขาง 2 (TXW 1C4)

พี้ชพันธุ์อําพันอ่างขาง 2
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พี้ชพันธุ์อําพันอ่างขาง 3
ผู้ขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
มูลนิธิโครงการหลวง (ประธานคณะทํางานหน่วยพันธุ์พืช นายวิจิตร ถนอมถิ่น)
ที่อยู่
65 ถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์
053-811500 , 053-810765
แหล่งที่มาและประวัตขิ องพันธุ์
พี้ช (peach) หรือชื่อเรียกเดิมคือท้อ เป็นไม้ผลเขตหนาว (temperate fruit) ที่มูลนิธิโครงการ
หลวงได้ ทํ า การศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ ปลู ก เป็ น พื ช ทดแทนฝิ่ น มาอย่ า งยาวนานตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2512 ต่ อ มาในปี
พ.ศ. 2540 รองศาสตราจารย์ ดร.อุณารุจ บุญประกอบ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
จ.นครปฐม ได้เริ่มงานวิจัยร่วมกับ Texas A&M University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยนําพันธุ์พี้ชมาปลูก
ทดสอบเพื่อคัดเลือกพันธุ์ดีสําหรับประเทศไทย โดยทําการทดสอบพันธุ์ที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง
จ.เชียงใหม่ มีระดับความสูง 1,400 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง และที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่
อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ มีระดับความสูง 1,300 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง จากการศึกษาวิจัยนักวิจัย
สามารถคัดเลือกพี้ชสายพันธุ์ที่มีลักษณะดีเด่นได้จํานวน 5 สายพันธุ์ ได้แก่ TXW 1193-1, TXW 1C4, Tropic
Beauty, TXW 1490-1 และ TXW 1491-1 พี้ชทั้ง 5 สายพันธุ์มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน คือ มีผลทรงกลมสี
แดงไม่ มี จ ะงอย มี เ นื้อ สี เ หลื อ งอํ า พั น เนื้ อฉ่ํ า น้ํา ไม่ เละ แต่ มี ช่ว งอายุ ก ารเก็ บ เกี่ ย วผลผลิต ที่ แ ตกต่ า งและ
ต่อเนื่องกัน ต่อมานักวิจัยได้นําผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ในชื่อเรื่อง “Thai TigerTM Series of Low-chill
Peaches for the Subtropics” ลงในวารสาร HortScience Vol. 43(7) 2008 หน้า 2226-2227 ต่อมาสาย
พันธุ์ TXW 1490-1 ได้รับการอนุมัติใช้ชื่อพันธุ์ “อําพันอ่างขาง 3” จากประธานมูลนิธิโครงการหลวง
ลักษณะประจําพันธุ์ทางพฤษศาสตร์
ชนิด/ประเภท ไม้ผลยืนต้นเขตหนาวชนิดผลัดใบ ชื่อวิทยาศาสตร์ Prunus persica (L.) Batsch วงศ์
Rosaceae
ราก
เป็นระบบรากแก้ว
ใบ
ทรงหอกกลับ (lanceolate) ด้านบนเป็นมันเงา
ดอก
ดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศ เป็นพืชผสมตัวเอง มีกลีบดอกสีชมพู จํานวน 5 กลีบ ต้องการ
อุณหภูมิที่หนาวเย็นสะสมในการออกดอกประมาณ 150 CU (chilling units) ออกดอกช่วง
ปลายเดือนตุลาคม ถึง ต้นเดือนธันวาคม
ผล/เมล็ด
ผลกลม สีเปลือกแดง 80% ไม่มีจะงอย เนื้อสีเหลืองอําพัน ฉ่ําน้ํา ไม่เละ ผลผลิตจะออกช่วง
กลางเดือน ถึง ปลายเดือน เมษายน (อาทิตย์ที่ 3-4 ของเดือนเมษายน) เมล็ดเดี่ยวทรงหยด
น้ําอยู่ภายในกะลา (endocarp) ที่แข็ง น้ําหนักผล 83 กรัม/ผล TSS = 13% TA = 1.4%
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ลักษณะอื่นๆ เป็นไม้ผลเขตหนาวที่เหมาะสําหรับปลูกในเขตกึ่งร้อนได้ดี
ลักษณะเด่นพิเศษ
1. เป็นพันธุ์ที่คล้ายกับพันธุ์อื่นๆ ในกลุ่ม Thai TigerTM Series แต่ผลผลิตจะออกพร้อมกับพันธุ์ Tropic
Beauty ถัดจากพันธุ์อําพันอ่างขาง 2 ทําให้ผู้บริโภคได้บริโภคพี้ชอย่างต่อเนื่อง
2. รูปทรงผลดี ไม่มีจะงอย ทําให้ง่ายต่อการขนส่ง ทําให้ผลผลิตไม่ช้ํา เน่า เสียหาย

อําพันอ่างขาง 3 (TXW 1490-1)

พี้ชพันธุ์อําพันอ่างขาง 3
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พี้ชพันธุ์อําพันอ่างขาง 4
ผู้ขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
มูลนิธิโครงการหลวง (ประธานคณะทํางานหน่วยพันธุ์พืช นายวิจิตร ถนอมถิ่น)
ที่อยู่
65 ถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์
053-811500 , 053-810765
แหล่งที่มาและประวัตขิ องพันธุ์
พี้ช (peach) หรือชื่อเรียกเดิมคือท้อ เป็นไม้ผลเขตหนาว (temperate fruit) ที่มูลนิธิโครงการ
หลวงได้ ทํ า การศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ ปลู ก เป็ น พื ช ทดแทนฝิ่ น มาอย่ า งยาวนานตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2512 ต่ อ มาในปี
พ.ศ. 2540 รองศาสตราจารย์ ดร.อุ ณ ารุ จ บุ ญ ประกอบ จาก มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขต
กําแพงแสน จ.นครปฐม ได้เริ่มงานวิจัยร่วมกับ Texas A&M University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยนําพันธุ์
พี้ชมาปลูกทดสอบเพื่อคัดเลือกพันธุ์ดีสําหรับประเทศไทย โดยทําการทดสอบพันธุ์ที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ มีระดับความสูง 1,400 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง และที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง
เชียงใหม่ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ มีระดับความสูง 1,300 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง จากการศึกษาวิจัย
นักวิจัยสามารถคัดเลือกพี้ชสายพันธุ์ที่มีลักษณะดีเด่นได้จํานวน 5 สายพันธุ์ ได้แก่ TXW 1193-1, TXW 1C4,
Tropic Beauty, TXW 1490-1 และ TXW 1491-1 พี้ชทั้ง 5 สายพันธุ์มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน คือ มีผลทรง
กลมสีแดงไม่มีจะงอย มีเนื้อสีเหลืองอําพัน เนื้อฉ่ําน้ําไม่เละ แต่มีช่วงอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่แตกต่างและ
ต่อเนื่องกัน ต่อมานักวิจัยได้นําผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ในชื่อเรื่อง “Thai TigerTM Series of Low-chill
Peaches for the Subtropics” ลงในวารสาร HortScience Vol. 43(7) 2008 หน้า 2226-2227 ต่อมาสาย
พันธุ์ TXW 1491-1 ได้รับการอนุมัติใช้ชื่อพันธุ์ “อําพันอ่างขาง 4” จากประธานมูลนิธิโครงการหลวง
ลักษณะประจําพันธุ์ทางพฤษศาสตร์
ชนิด/ประเภท ไม้ผลยืนต้นเขตหนาวชนิดผลัดใบ ชื่อวิทยาศาสตร์ Prunus persica (L.) Batsch วงศ์
Rosaceae
ราก
เป็นระบบรากแก้ว
ใบ
ทรงหอกกลับ (lanceolate) ด้านบนเป็นมันเงา
ดอก
ดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศ เป็นพืชผสมตัวเอง มีกลีบดอกสีชมพู จํานวน 5 กลีบ ต้องการ
อุณหภูมิที่หนาวเย็นสะสมในการออกดอกประมาณ 150 CU (chilling units) ออกดอกช่วง
ปลายเดือนตุลาคม ถึง ต้นเดือนธันวาคม
ผล/เมล็ด
ผลกลม สีเปลือกแดง 80% ไม่มีจะงอย เนื้อสีเหลืองอําพัน ฉ่ําน้ํา ไม่เละ ผลผลิตจะออกช่วง
ต้นเดือน ถึง กลางเดือน พฤษภาคม (อาทิตย์ที่ 1-2 ของเดือนพฤษภาคม) เมล็ดเดี่ยวทรง
หยดน้ําอยู่ภายในกะลา (endocarp) ที่แข็ง
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ลักษณะอื่น ๆ เป็นไม้ผลเขตหนาวที่เหมาะสําหรับปลูกในเขตกึ่งร้อนได้ดี
ลักษณะเด่นพิเศษ
1. เป็นพันธุ์ที่คล้ายกับพันธุ์อื่นๆ ในกลุ่ม Thai TigerTM Series แต่ผลผลิตจะออกถัดจากพันธุ์อําพันอ่างขาง 3
และออกเป็นพันธุ์สุดท้ายของกลุ่มนี้ ทําให้ผู้บริโภคได้บริโภคพี้ชอย่างต่อเนื่อง
2. รูปทรงผลทดี ไม่มีจะงอย ทําให้ง่ายต่อการขนส่ง ทําให้ผลผลิตไม่ช้ํา เน่า เสียหาย

อําพันอ่างขาง 4 (TXW 1491-1)

พี้ชพันธุ์อําพันอ่างขาง 4
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พี้ชพันธุ์ทรอปิคบิวตี้ (Tropic Beauty)
ผู้ขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
มูลนิธิโครงการหลวง (ประธานคณะทํางานหน่วยพันธุ์พืช นายวิจิตร ถนอมถิ่น)
ที่อยู่
65 ถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์
053-811500 , 053-810765
แหล่งที่มาและประวัตขิ องพันธุ์
พี้ช (peach) หรือชื่อเรียกเดิมคือท้อ เป็นไม้ผลเขตหนาว (temperate fruit) ที่มูลนิธิโครงการ
หลวงได้ ทํ า การศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ ปลู ก เป็ น พื ช ทดแทนฝิ่ น มาอย่ า งยาวนานตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2512 ต่ อ มาในปี
พ.ศ. 2540 รองศาสตราจารย์ ดร.อุณารุจ บุญประกอบ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
จ.นครปฐม ได้เริ่มงานวิจัยร่วมกับ Texas A&M University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยนําพันธุ์พี้ชมาปลูก
ทดสอบเพื่อคัดเลือกพันธุ์ดีสําหรับประเทศไทย โดยทําการทดสอบพันธุ์ที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง
จ.เชียงใหม่ มีระดับความสูง 1,400 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง และที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่
อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ มีระดับความสูง 1,300 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง จากการศึกษาวิจัยนักวิจัย
สามารถคัดเลือกพี้ชสายพันธุ์ที่มีลักษณะดีเด่นได้จํานวน 5 สายพันธุ์ ได้แก่ TXW 1193-1, TXW 1C4, Tropic
Beauty, TXW 1490-1 และ TXW 1491-1 พี้ชทั้ง 5 สายพันธุ์มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน คือ มีผลทรงกลมสี
แดงไม่ มี จ ะงอย มี เ นื้อ สี เ หลื อ งอํ า พั น เนื้ อฉ่ํ า น้ํา ไม่ เละ แต่ มี ช่ว งอายุ ก ารเก็ บ เกี่ ย วผลผลิต ที่ แ ตกต่ า งและ
ต่อเนื่องกัน ต่อมาพี้ชพันธุ์ Tropic Beauty ได้รับการอนุมัติใช้ชื่อพันธุ์ “Tropic Beauty” จากประธานมูลนิธิ
โครงการหลวง
ลักษณะประจําพันธุ์ทางพฤษศาสตร์
ชนิด/ประเภท ไม้ผลยืนต้นเขตหนาวชนิดผลัดใบ ชื่อวิทยาศาสตร์ Prunus persica (L.) Batsch วงศ์
Rosaceae
ราก
เป็นระบบรากแก้ว
ใบ
ทรงหอกกลับ (lanceolate) ด้านบนเป็นมันเงา
ดอก
ดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศ เป็นพืชผสมตัวเอง มีกลีบดอกสีชมพู จํานวน 5 กลีบ ต้องการ
อุณหภูมิที่หนาวเย็นสะสมในการออกดอกประมาณ 150 CU (chilling units) ออกดอกช่วง
ปลายเดือนตุลาคม ถึง ต้นเดือนธันวาคม
ผล/เมล็ด
ผลกลม สีเปลือกแดง 80% ไม่มีจะงอย เนื้อสีเหลืองอําพัน ฉ่ําน้ํา ไม่เละ ผลผลิตจะออกช่วง
กลางเดือน ถึง ปลายเดือน เมษายน (อาทิตย์ที่ 3-4 ของเดือนเมษายน) เมล็ดเดี่ยวทรงหยด
น้ําอยู่ภายในกะลา (endocarp) ที่แข็ง น้ําหนักผล 108 กรัม/ผล TSS = 9.1% TA = 0.9%
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ลักษณะอื่น ๆ เป็นไม้ผลเขตหนาวที่เหมาะสําหรับปลูกในเขตกึ่งร้อนได้ดี
ลักษณะเด่นพิเศษ
1. เป็นพันธุ์ที่คล้ายกับพันธุ์อื่นๆ ในกลุ่ม Thai TigerTM Series แต่ผลผลิตจะออกถัดจากพันธุ์อําพันอ่างขาง 2
ทําให้ผู้บริโภคได้บริโภคพี้ชอย่างต่อเนื่อง
2. รูปทรงผลดี ไม่มีจะงอย ทําให้ง่ายต่อการขนส่ง ทําให้ผลผลิตไม่ช้ํา เน่า เสียหาย

พี้ชพันธุ์ทรอปิคบิวตี้ (Tropic Beauty)

12

ตารางที่ 1 ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวของพี้ชพันธุ์ใหม่ ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
เดือน เมษายน

พันธุ์
สัปดาห์ที่
1

TXW 1193-1
(อําพันอ่างขาง 1)
TXW 1C4
(อําพันอ่างขาง 2)
Tropic Beauty
TXW 1490-1
(อําพันอ่างขาง 3)
TXW 1491-1
(อําพันอ่างขาง 4)

สัปดาห์ที่
2

สัปดาห์ที่
3

เดือน พฤษภาคม
สัปดาห์ที่
4

สัปดาห์ที่
1

สัปดาห์ที่
2

สัปดาห์ที่
3

สัปดาห์ที่
4
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ยูคาลิปตัสพันธุ์เค 111 (K111)
ผู้ขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด
ที่อยู่
99 หมู่ 2 ตําบลเขาหินซ้อน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท์
038 599 094
แหล่งที่มาและประวัตขิ องพันธุ์
ยูคาลิปตัสพันธุ์ K111 เป็นพันธุ์ที่นํามาจาก อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อปี พ.ศ. 2541
โดยมีขั้นตอนการคัดเลือกพันธุ์ ดังนี้
ปี 2540 พัฒนาพันธุ์โดยวิธีการควบคุมการผสมเกสร (controlled pollination) ซึ่งเป็น
ก า ร ผ ส ม ข ้า ม ส ป ีช ีส ์ ( interspecific hybridization) ร ะ ห ว ่า ง ต ้น แ ม ่พ ัน ธุ ์ K53 ส า ย พ ัน ธุ์
E. camaldulensis ซึ ่ง เป็น ของบริษ ัท สวนกิต ติ จํ า กัด ผู ้เ ป็น เจ้า ของ กับ ต้น พ่อ พัน ธุ ์ B2 สายพัน ธุ์
E. brassiana ซึ ่ง เป็น ของบริษ ัท สวนกิต ติ จํ า กัด ผู ้เ ป็น เจ้า ของในแปลงควบคุม การผสมเกสร
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
ปี 2541 นํ า เมล็ด ลูก ผสมที ่ไ ด้ม าปลูก ทดสอบเมล็ด ลูก ผสม (progeny trial) ในพื ้น ที่
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา วางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 6 ซ้ํา ๆ ละ 9 ต้น เมื่อไม้ที่ปลูก
ทดสอบอายุค รบ 3 ปี 6 เดือ น ทํ า การคัด เลือ กแม่ไ ม้ โดยพิจ ารณาจากลัก ษณะดีเ ด่น ในด้า นการ
เจริญเติบโต รูปทรงต้น และความสูงเป็นหลัก (phenotypic selection) ได้ต้นแม่ไม้ K111
ปี 2545 ขยายพัน ธุ ์ต ้น แม่ไ ม้ K111 ด้ว ยวิธ ีก ารเพาะเลี ้ย งเนื ้อ เยื ่อ โดยห้อ งปฏิบ ัต ิก าร
เพาะเลี ้ย งเนื ้อ เยื ่อ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิง เทรา ให้ไ ด้ก ล้า ไม้จํ า นวนเพีย งพอสํ า หรับ ปลูก ทดสอบ
คุณสมบัติโคลน (Clonal Trial)
ปี 2546 ปลูก ทดสอบคุณ สมบัต ิโ คลนจํ า นวน 4 แปลง ในพื ้น ที ่ อ.สนามชัย เขต
จ.ฉะเชิง เทรา และ อ.กบิน ทร์บุรี อ.ศรีม หาโพธิ จ.ปราจีน บุรี แต่ล ะแปลงวางแผนการทดลอง แบบ
RCBD จํานวน 4 ซ้ํา ๆ ละ 40 ต้น เมื่อไม้ปลูกทดสอบอายุครบ 3 ปี พบว่าโคลน K111 มีคุณสมบัติด้าน
การเจริญ เติบ โตที่ดี และมีค วามสม่ํา เสมอภายในโคลน (ดํา เนิน การโดยบริษัท ยูค าลิป ตัส เทคโนโลยี
จํากัด)
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ลักษณะประจําพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์
ชนิด/ประเภท ไม้ยืนต้น ใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ ชื่อวิทยาศาสตร์ Eucalyptus spp. วงศ์ Myrtaceae
ระยะกล้าไม้ (1-3 เดือน)

ลําต้น

ลําต้นแข็งตั้งตรง ทรงเหลี่ยม ยอดอ่อนสีน้ําตาล

ใบ

ใบสีเขียว รูปหอก (lanceolate) ปลายใบแหลม ฐานใบเป็นรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ เส้นกลางใบ
สีเขียวอ่อนก้านใบสีแดง ใบเรียงตัวแบบสลับ (disjunct early)
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ระยะไม้ใหญ่ (2-5 ปี)

ลําต้น

ลําต้นเดี่ยว ทรงกลม ตั้งตรง ลําต้นมีความเปลาตรงน้อย คดในบางช่วงของลําต้น เปลือกนอก
สีเทา – น้ําตาล ลักษณะการลอกของเปลือกยังไม่ลอกเปลือก ขณะลําต้นยังสดอยู่เปลือกติด
ตลอดลําต้น (persistent throughout) ทีอ่ ายุ 3 ปี 6 เดือน

ใบ

ใบสีเขียว รูปใบหอกแคบ (narrow - lanceolate) ขอบใบเรียบ
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ลักษณะอืน่ ๆ
ผลผลิตที่ระยะปลูก 2 x 3 เมตร ให้ผลผลิตเฉลี่ย 19.3 ตัน/ไร่ ที่อายุ 4 ปี
ความต้านทานโรค-แมลง
ค่อนข้างทนทานต่อแตนฝอยปม (Leptocybe invasa)
ต้านทานต่อโรคใบจุดด่างเหลือง (Phaeophlospora destructans)
ขอบเขตพื้นที่ปลูก
สามารถปลูกและให้ผลผลิตดีในพื้นที่ที่มสี ภาพเนื้อดินที่เหมาะสม
ได้แก่ ดินทราย ดินร่วน ดินร่วนปนทราย ดินร่วนเหนียวปนลูกรัง
ที่ราบ และพื้นที่สูงที่มีหน้าดินลึก ระบายน้ําดี ไม่เหมาะสําหรับใน
พื้นที่ที่มีน้ําท่วมขังเป็น เวลานานเกิน 2 สัปดาห์

