ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง โฆษณาคําขอใหออกหนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518
----------------------------ตามที่ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การออก
หนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2547 ไดกําหนดขั้นตอน
การออกหนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน โดยใหกรมวิชาการเกษตร ดําเนินการตรวจสอบลักษณะประจํา
พันธุเบื้องตนของพืชที่ยื่นคําขอ นําปดประกาศที่กรมวิชาการเกษตร และที่ในเว็บไซตของกรมวิชาการ
เกษตร เพื่อใหบุคคลทั่วไปไดมีโอกาสทักทวงภายใน 30 วันนับแตวันปดประกาศ นั้น
บัดนี้ ไดมีผูมายื่นคําขอใหออกหนังสือรับรองพันธุพืชจํานวน 3 พันธุพืช ใหเปนพันธุพืชขึ้น
ทะเบียน ดังนี้
1. ผักกาดเขียวปลีพันธุ (BC7 4-3 x 19H1) x 4OR2-3-4
2. มะมวงพันธุเต็กกอ
3. นอยหนาพันธุเหลืองบารมี
ซึ่งกรมวิชาการเกษตร ไดตรวจสอบลักษณะประจําพันธุเบื้องตนของพืชดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอ
ประกาศลั ก ษณะประจํ า พั น ธุ เ บื้ อ งต น ของพั น ธุ พื ช ทั้ ง 3 พั น ธุ พื ช ให ท ราบโดยทั่ ว กั น ปรากฏตาม
เอกสารแนบทายประกาศนี้ และหากมีผูใดประสงคจะทักทวงหรือมีขอพิสูจนวาการยื่นคําขอใหออกหนังสือ
รับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียนดังกลาวเปนไปโดยมิชอบ ใหแจงที่ฝายคุมครองพันธุพืช กองคุมครองพันธุพืช
กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท 0-2940-7214 ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันปด
ประกาศเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550

(นายสุขวัฒน จันทรปรรณิก)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
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ผักกาดเขียวปลีพันธุ (BC7 4-3 x 19H1) x 4OR2-3-4
แหลงที่มาและประวัติ
ผักกาดเขียวปลีพันธุ (BC7 4-3 x 19H1) x 4OR2-3-4 เปนพันธุลูกผสม ชั่วที่ 1 ที่มาจากการนํา
ผักกาดเขียวปลีพันธุ FOB ของบริษัท เจียไต ซึ่งมีลักษณะหัวกลม และพันธุกําไลทองของหางหุนสวน
ซินฮั้ว มาปลูกที่สถานีหวยลึก อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม ในป 2528 โดยไดทําการคัดเลือกตนที่หอหัวดี แลวทํา
การผสมตัวเองและเก็บเมล็ดไว ใหรหัสพันธุที่มาจากบริษัท เจียไต เปน 19H1 และพันธุที่มาจากหางหุนสวน
ซินฮั้วเปน 4OR2-3-4 หรือ 4-H และ 4-0 ในป 2529 ปลูกเปรียบเทียบพันธุที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ
คัด เลื อ กตน ที่ มีลัก ษณะการห อหัว ดีในสภาพอากาศรอนในฤดูฝน จากนั้ น ยายไปปลูก ที่ด อยอิน ทนนท
จ.เชี ย งใหม และทํ า การผสมตั ว เอง ต อ มาในป พ.ศ. 2530 ปลู ก ทดสอบพั น ธุ ที่ คั ด เลื อ กได ที่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวาพันธุ 19H-1 และ 4OR2-3-4 มีลักษณะการหอหัวดี ในป พ.ศ. 2531 ทําการผสม
กันระหวางพันธุ 19H-1 และ 4OR2-3-4 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวาลูกผสมชั่วที่ 1 ใหผลผลิตสูง และมี
ลักษณะการหอหัว ดี จึงไดนําพั นธุ 19H-1 ผสมกลับกับผักกาดเขียวปลี เกสรตัวผู เปนหมัน ซึ่งมี Anand
cytoplasm 7 และ 8 ครั้ง แลวผสมกับพันธุ 4OR 2-3-4 ไดลูกผสมที่มีลักษณะดีและผลผลิตสูงจึงใหชื่อพันธุ
วา (BC7 4-3 x 19H1) x 4OR2-3-4
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ชนิดพืช
ผักกาดเขียวปลี (Brassica juncea L var. rugosa) มีชื่อเรียกวา Indian musard leaf mustard หรือ
Chinese mustard จัดอยูใ นกลุม Rapiferous (IBPGR, 1981) หรือ Takana (Tsunoda et. al, 1980)
ประเภท
พืชลมลุก ใบเลี้ยงคู วงศ Cruciferae
ลําตน
ลําตนตรง ไมมีขน สามารถแตกกิ่งกาน เปนพืชฤดูเดียว อาจสูงถึง 1 เมตร
ราก
มีรากแกว
ใบ
ใบไมมีขน เสนกลางใบกวาง แบนและอวบน้ํา กรอบ สีเขียวและเขียวเขม มีทั้งขอบใบเรียบ
และเวา ใบหอกันเปนปลี ใบมีสาร glucoside sinigrin การเรียงตัวของใบแบบ alternate และ
เปนใบเดี่ยว
ชอดอก
แบบ raceme ดอกเปนดอกสมบูรณเพศ มีเกสรตัวผูและตัวเมียอยูในดอกเดียวกัน รังไขเปน
แบบ hypogynous เกสรตัวผูม ี 6 อัน (สั้น 4 อัน ยาว 2 อัน) กลีบดอกมี 4 กลีบ สีเหลือง กลีบ
เลี้ยงมี 4 กลีบ
ผล
เปนแบบ silique ผลแตกเมื่อแก และแตกจากดานลางสูดา นบนฝก
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ไมมีอาหารเลี้ยงตัวออน และมีตัวออนโคงงอ ธรรมชาติการผสมพันธุเปนแบบผสมตัวเอง
เมล็ดเปนแบบ glabrous สีน้ําตาลและสีดํา เมล็ดมีน้ํามัน 35 %
ลักษณะอื่น ๆ มีทรงพุมแคบ เปอรเซ็นตการหอหัว 100 เปอรเซ็นต และดอกมีเกสรตัวผูเปนหมันทัง้ หมด
เมล็ด

รูปผักกาดเขียวปลีลูกผสมชั่วที่ 1 (BC7 4-3 X 19H1) x 40R2-3-4 , พันธุกําไลทอง และพันธุเจียไต

ผักกาดเขียวปลีพันธุ (BC7 4-3 x 19H1) x 4OR2-3-4
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มะมวงพันธุเ ต็กกอ
แหลงที่มาและประวัติ
ป 2540 นายสุพัฒน ธีรภาพสกุลวงศ (เต็กกอ นครปฐม) ไดรับตนมะมวงไมทราบชื่อพันธุ
จากเพื่อนจํานวน 1 ตน จึงปลูกไวที่สวน ตําบลหนองงูเหลือม อ.เมือง จ.นครปฐม ในป 2544 ตนมะมวงติด
ผลชุดแรก ลักษณะคลายมะมวงแกวแตผลมีขนาดใหญกวา น้ําหนักประมาณ 300 กรัมตอผล รสชาติผลดิบ
เปรี้ยว มีกลิ่นขี้ไต ผลสุกปลายผลสีแดง โคนผลสีเหลือง รสชาติไมหวานมาก และมีเสี้ยนเยอะ ตอมาป 2545
ไดทําการเพาะเมล็ดแลวเกิดเปนตนออนเจริญเติบโตคูกัน เมื่อโตขึ้นมีลักษณะตน การแตกกิ่ง และการ
จัดเรียงตัวของใบแตกตางจากมะมวงทั่วไป คือ ไมแตกกิ่งแบบเปนพุมทึบ แตแผออกดานขางและตั้งตรง
การจัดเรียงตัวของใบเปนระเบียบ และมีใบขึ้นปกคลุมหนาแนน ตลอดทั้งกิ่งและลําตน ติดผลชุดแรกใน
เดือนมิถุนายน ป 2549 โดยใหผลผลิตเพียง 4 ลูก ลักษณะของผลมีขนาดใหญ น้ําหนักโดยเฉลี่ย 1.5 กิโลกรัม
ตอผล ทรงผลกลม ผลดิบรสชาติเปรี้ยว เมื่อสุกมีสีเหลืองและมีกลิ่นหอมมาก รสชาติหวาน เนื้อเหนียว
ละเอียดคลายมะมวงแกมแดง ไมมีเสี้ยน สรางความแปลกใจและเปนที่ชื่นชอบแกผูพบเห็น จึงตั้งชื่อวา
“มะมวงพันธุเต็กกอ” และในป 2550 มะมวงตนนี้ใหผลผลิตจํานวนประมาณ 120 ผล ติดผลชอละ 1-2 ผล
น้ําหนักผลโดยเฉลี่ยประมาณ 1-1.3 กิโลกรัม
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ประเภท ไมยืนตน กลุมไมผลเมืองรอน วงศ Anacardiaceae
ตน
ลักษณะทรงพุม โปรง มีการแตกกิ่ง เปนกิง่ ยาวแผออกดานขางและตั้งตรง มีใบปกคลุมตลอดทั้ง
กิ่งและลําตน ตนเมื่ออายุประมาณ 5 ป มีความสูงประมาณ 7 เมตร ทรงพุมมีขนาดเสนผาน
ศูนยกลางประมาณ 6-7 เมตร ลําตนมีขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 20 เซนติเมตร เปลือกมี
ลักษณะไมขรุขระมากสีน้ําตาลเขม
ใบ
การจัดเรียงตัวของใบเปนระเบียบ โดยมีลักษณะแผออกดานขางและหอยลงเล็กนอย กานใบทํา
มุมกับกิ่งมากกวา 45 องศา เปนใบเดีย่ ว ใบออนสีน้ําตาลปนแดง ใบแกสีเขียวเขม มีลักษณะ
เปนคลื่นเล็กนอยที่ขอบใบและแผนใบ รูปรางใบเปนแบบขอบขนาน (oblong) ปลายใบเรียว
แหลม (acuminate) ฐานในแหลม (cute,obtuse) ความยาวใบประมาณ 28.5-32.5 เซนติเมตร
ความกวางใบประมาณ 4.8-6.6 เซนติเมตร
ดอก
เปนชอดอก แบบชอแยกแขนง เกิดที่ปลายกิ่งหรือระหวางซอกใบ ความยาวชอดอกประมาณ
30-40 เซนติเมตร กานชอสีมวงแดง

5

ผล

เมล็ด

เปนผลเดี่ยว มีขนาดใหญ น้ําหนักตอหนึ่งผลโดยเฉลี่ยประมาณ 0.8-1 กิโลกรัม ความยาวโดย
เฉลี่ยประมาณ 13.3 เซนติเมตร ความกวางโดยเฉลี่ยประมาณ 10.86 เซนติเมตร และความลึก
ของผลโดยเฉลี่ยประมาณ และ 10.22 เซนติเมตร ลักษณะรูปรางผลกลม (circular) ความลึกของ
ฐานผลตื้น (Depth of stalk cavity: shallow) ไมมีรองที่ฐานผล (absence of groove at fruit base)
ไมมีจุก (absence of neck) ไมมีนอบนไหลผล (absence of lumpiness/bulging at shoulder) ทรง
ไหลดานทองผลกลมนูนขึ้น (shape of ventral shoulder: rounded upword) ทรงไหลดานหลังผล
กลมกวาง (shape of dorsal shoulder: rounded outword) ไมมีรอยเวาทีท่ องผล (absence of
sinus) มีจะงอยจาง ๆ (presence of stylar scar) รูปหนาตัดตามขวางกลม (shape of cross
section: circular) ผลดิบสีเปลือกเขียวคอนขางนวล เมื่อแกจัดจะออกสีเขียวปนเหลือง มีจุดปะที่
ผิว (lenticels) ปานกลาง สีเนือ้ ผลดิบที่แกจดั จะออกเหลืองนวล ความหนาเปลือกโดยเฉลี่ย
ประมาณ 1.47 มิลลิเมตร ความหนาเนื้อ 4.7 เซนติเมตร รสชาดผลดิบเปรี้ยว ลักษณะของเนื้อ
ละเอียดปานกลาง ผลสุกสีเปลือกเหลืองอมสม สีเนื้อเหลืองอมสมเขม ลักษณะเนื้อแนนปาน
กลาง ละเอียด มีเสี้ยนนอยมาก ปริมาณน้ําในเนื้อปานกลาง รสชาดหวานไมจัดมาก มีกลิ่นหอม
ลักษณะรูปรางภายนอกรวมเปลือกหุมเมล็ดเปนขอบขนาน (oblong) ขนาดโดยเฉลี่ยยาว 10.5
เซนติเมตร กวาง 5.6 เซนติเมตร และหนา 2.5 เซนติเมตร เปลือกหุมเมล็ดแข็งและหนาเฉลี่ย 2.6
มิลลิเมตร มีเยื่อเกาะติดเปลือกบาง เมล็ดมีขนาดใหญ ประมาณ 2 ใน 3 ของเปลือกหุมเมล็ด และ
มีรูปรางคลายไต

ลักษณะเดนพิเศษ
- ลักษณะทรงพุม ที่โปรง และการแตกกิ่งแบบกิ่งเดียวยาวตรง ทําใหสามารถรับแสงไดดีและทั่วถึงทั้งตน
ประกอบกับการมีใบขึ้นปกคลุมตลอดกิ่ง และลําตน การจัดเรียงตัวที่เปนระเบียบ จึงทําใหตนพืชมีการ
สังเคราะหแสงไดมากยิ่งขึ้น
- ลักษณะขนาดผลใหญ ทรงผลกลม สม่ําเสมอ เมื่อสุกมีกลิ่นหอมจึงเหมาะที่จะใชเปนไมประดับและ
ผลไมมงคล
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มะมวงพันธุเ ต็กกอ
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นอยหนาพันธุเหลืองบารมี
แหลงที่มาและประวัติ
นอยหนาพันธุเหลืองบารมี เปนนอยหนาพันธุพื้นเมืองมีลักษณะใบและผิวเปลือกของผลสี
เหลือง ซึ่งปลูกอยูในพื้นที่ของนายอินชุม พรหมมา อยูที่หมู 4 ตําบลยางเนิ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
ประมาณป พ.ศ. 2495
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ประเภท
ไมพุมยืนตน กลุมไมผลเขตรอน
ตน
เปนไมยนื ตนขนาดเล็ก ลําตนเมื่อมีอายุประมาณ 3 ป สูงเฉลี่ย 3 เมตร มีกิ่งกระโดงแตก
ออกจากโคนตน มีกิ่งรองและกิ่งแขนง เสนรอบวงโคนตนยาวประมาณ 20 เซนติเมตร
เปลือกคอนขางเรียบสีน้ําตาล
ใบ
เปนใบเดี่ยว เรียงสลับกัน ใบบางเรียวยาวทรงรี ปลายใบแหลม ใบสีเหลืองอมเขียว ใบที่
อยูในทรงพุมสีเขียวอมเหลือง มีความกวางเฉลี่ย 4 เซนติเมตร มีความยาวเฉลี่ย 8
เซนติเมตร การเกิดใบออนในชวงอากาศรอนขอบใบจะแหงเปนสีน้ําตาล
ดอก
เปนดอกเดี่ยวและดอกชอ ออกเปนกลุม กานดอกโคง สีเขียวอมเหลือง กลีบดอกดานในสี
เหลืองอมขาวและเขียวนวล กลีบดอกมี 3 กลีบแยกออกจากกัน มีความกวางประมาณ 0.8
เซนติเมตร ความยาวประมาณ 3 เซนติเมตร แตละดอกจะมีเกสรตัวผูลอ มรอบเกสรตัวเมีย
ระยะเวลาตั้งแตเริ่มออกดอกจนดอกบานเต็มที่ใชเวลาประมาณ 50 วัน และหลังจากดอก
บานเต็มที่แลว 7 วัน จะติดผลขนาดเล็ก ดอกที่ออกในชวงแรกจะติดผลประมาณ 25
เปอรเซ็นต และในชวงหลังจะติดผลประมาณ 10 เปอรเซ็นต
ผล
เปนผลกลุม (Aggregate Fruit) รังไขแตละอันเจริญเปนผลยอย (Fruitlet) อยูบนฐานรอง
เดียวกัน สีเหลือง กลมรี บริเวณขัว้ ผลมีหลุมตื้นๆ รูปหัวใจ ขนาดเสนผาศูนยกลางผลเฉลี่ย
6 - 8 เซนติเมตร ความยาวของผลเฉลี่ย 8 - 10 เซนติเมตร ผิวเปลือกเปนตาขายนูนสีเหลือง
หากแกจัดสีจางลงเล็กนอยผลแกจัดสวนใหญจะแตก เนือ้ สีขาวรสหวาน กลิ่นหอม ผลมี
น้ําหนักเฉลี่ย 200 กรัมตอผล
เมล็ด
ยาวเรียว สีดําอมน้ําตาล เปลือกหุมเมล็ดแข็งเปนมัน เนื้อในเมล็ดสีขาว จํานวนเมล็ดเฉลี่ย
50 เมล็ดตอผล
ลักษณะอื่น ๆ ก. ผลเมื่อแกจัดหากไมเก็บจากตนจะแตก บางครั้งแตกตลอดทั้งผลและรวง
ข. เนื้อมีรสชาติหวานมากกวานอยหนาฝายเขียว แตนอยกวาฝายครั่ง
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