
 
 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง  ประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

 

 

ด้วยอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้รับคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ที่ย่ืนโดยนักปรับปรุงพันธ์ุพืชเพ่ือ
ขอรับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่  ในพันธ์ุพืชจํานวนทั้งสิ้น  ๕  รายการ  ดังนี้  

๑. ส้มเขียวหวาน พันธ์ุมีลาภ  
๒. ฝร่ัง พันธ์ุไส้แดงจินดา  
๓. ทุเรียน พันธ์ุจันทบุรี 1 
๔. ทุเรียน พันธ์ุจันทบุรี 2 
๕. ทุเรียน พันธ์ุจันทบุรี 3 
 

กรมวิชาการเกษตรได้พิจารณารายงานการตรวจสอบคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่แล้ว  เห็นว่า คําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ดังกล่าวถูกต้อง  ตามมาตรา  ๑๙   แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
พันธ์ุพืช  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

 

ฉะน้ัน  อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๒๒ วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒  
กรมวิชาการเกษตร    จึงให้ประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่  จํานวน  ๕  รายการ   โดยมีรายละเอียด
คําขอตามรายการที่แนบมาทา้ยประกาศน้ี 

 

หากผู้ใดเห็นว่าตนมีสิทธิในพันธ์ุพืชใหม่ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ หรือเห็นว่าคําขอ 
จดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ดังกล่าวไม่ชอบด้วยมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓  มาตรา  ๑๕  มาตรา  ๑๖  หรือมาตรา  ๒๐  
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช  พ.ศ. ๒๕๔๒ สามารถย่ืนคําคัดค้านต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กลุ่มวิจัยการคุ้มครอง
พันธ์ุพืช  สํานักคุ้มครองพันธ์ุพืช กรมวิชาการเกษตร  จตุจักร  กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๔๐ ๗๒๑๔   
ภายในกําหนดเวลาเก้าสิบวัน  นับแต่วันเริ่มประกาศโฆษณาน้ีเป็นต้นไป 

 

ประกาศ  ณ  วันที่     ๒๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
           ลงนาม 

(นายจิรากร  โกศัยเสวี) 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

ทาน/ตรวจ/
รุงทิวา/ราง/พิมพ 



ประกาศโฆษณาพันธุพืช 
สมเขียวหวาน  (Citrus reticulata  Blanco) 

(1)  เลขท่ีคําขอ  สมเขียวหวาน   วันท่ียื่นคําขอ     20  ก.ย. 2553            

(2)  ชื่อผูขอ  นายบัณฑูร จิระวัฒนากูล 

(3)  ชื่อพนัธุใหม  มีลาภ              

(4)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม เกดิจาการกลายพันธุดวยการฉายรังสีแกรมมาสมสายน้ําผ้ึง  

(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ 

กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช      

ใชระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ ตั้งแตป 2539 -2549 โดยไดนําสมสายน้ําผ้ึงไปฉายรังสีแกรมมา  นํากิ่งท่ีไดมาติด

บนตอในแปลงอนุบาล และทําการคัดเลือกพันธุจากตาที่เกิดบนตอใหม และทําการคัดเลือกจนไดสมไรเมล็ดง 

ลักษณะสําคัญของพืชใหม  

 ลักษณะตน  เปนไมยนืตน ลักษณะทรงพุมคลายทรงกลม  ยอดออนมีสีเขียว  

ลักษณะใบ  เปนใบเดีย่ว รูปรี ไมมีกาน  ปลายใบแหลม 

 ลักษณะดอก ดอกบานมีสีขาว 

ลักษณะผลและเมล็ด ทรงผลเปนแปน  รูปรางฐานผลและปลายผลปาน  เปลือกสีสมออน เห็นตอมน้าํมันชัดเจน  ไม

มีเมล็ดหรือมีนอยมาก เมล็ดมีสีครีม รูปทรงกระสวย 

     



ประกาศโฆษณาพันธุพืช

ฝรั่ง 
 
(1)  เลขท่ีคําขอ  :   5/2552  วันท่ียื่นคําขอ  :   22  มกราคม  2552 
(2)  ชื่อผูขอ        :   นายประสาทพร  ชางนอย 
(3)  ชื่อพันธุพืชใหม   : ไสแดงจินดา 
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม  :   เกิดจากการผสมพันธุระหวางพันธุข้ีนก  
       เปนพันธุแม  กับพนัธุกลมสาล่ี เปนพันธุพอ 
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช   
 1.  เดิมปลูกฝร่ังพันธุกลมสาล่ี  ซ่ึงมีลักษณะตนเล็ก  ทรงผลกลม  ขนาดใหญ    สีผลเม่ือแก
ขาว  สีเนื้อและไสเปนสีขาว  เนื้อกรอบ  บนเน้ือท่ี 10 ไร 
 2.  ไดนําฝร่ังพนัธุข้ีนกท่ีไดจาการเพาะเมล็ดไปปลูกแทรกในแปลงฝร่ังพันธุกลมสาล่ี
จํานวน  200 ตน  โดยฝร่ังพันธุข้ีนกมีลักษณะทรงตนใหญ  ทรงผลไมมีจุก  สีผลเม่ือแกเขียวออน
ปนเหลือง  สีเนื้อและไสเปนสีแดง  มีเมล็ดมากเนื้อนิ่ม 
 3.  ฝร่ังพันธุกลมสาล่ีและฝร่ังพันธุข้ีนก  มีการปฏิบัติดูแลรักษาคือ  ใหปุยและพนฮอรโมน
ขยายขนาดดอก  เพื่อใหผลมีขนาดใหญข้ึน  และมีเนื้อหนามากขึ้น 
 4.  ปลอยใหแมลงชวยผสมเกสรตามธรรมชาติ 
 5.  พบวามีตนฝร่ังพันธุข้ีนก 3 ตน  มีลักษณะแตกตางจากพันธุเดิมคือ  ทรงผลแปน  สีผล
เม่ือแกสีเขียวออน  สีเนื้อมีสีขาวปนชมพูออนและสีไสมีสีชมพู เนื้อกรอบ   
ลักษณะทรงตน ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตแบบแผออก   
ลักษณะของใบ รูปไข  สีเขียวแกมเทาออน   ขอบใบเรียบ   ฐานใบมนหรือปาน  ปลายใบมนหรือปาน 
ลักษณะผล รูปรางของผลแปน  สีผิวผลเขียวปนเหลืองออน  ผิวผลขรุขระ  สีเนื้อขาวอมชมพู  

สีไสชมพู  รสชาติการชิมหวาน 
 

 



ประกาศโฆษณาพันธุพืช 
ทุเรียน  (Durio zibethinus Linn.) 

(1)  เลขท่ีคําขอ  ทุเรียน   วันท่ียื่นคําขอ     5  ก.ค. 2550             

(2)  ชื่อผูขอ  สถาบันวิจัยพชืสวน กรมวิชาการเกษตร 

(3)  ชื่อพนัธุใหม  จันทบุรี1              

(4)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม เกดิจาการผสมพันธุระหวางทุเรียนพันธุ ชะน ี(แม) และพันธุหมอนทอง (พอ)  

ณ สถถานีวิจัยทดลองยางทุงเพล ศูนยวจิัยพชืสวนจันทบุรี  ศูนยวจิัยพืชสวนตรัง และศูนยวิจัยพืชสวนชุมพร 

(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ 

กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช      

ใชระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ ตั้งแตป 2528 -2549 โดยเร่ิมดําเนินการผสมพันธุชะนี (แม) และพันธุหมอนทอง 

(พอ) เพื่อใหไดลูกผสมท่ีมีคุณภาพดีและมีคุณลักษณะตางๆ เชน เปนพนัธุท่ีสามารถเก็บเกีย่วในชวงตนฤดหูรือปลายฤดู พันธุ

ท่ีมีคุณภาพดีและใหผลผลิตสูง พันธุเพื่อการอุตสาหกรรมแปรรูป 

ลักษณะสําคัญของพืชใหม  

 ลักษณะตน  เปนไมยนืตน กิ่งทํามุมต้ังฉากกับลําตน  

ลักษณะใบ  รูปรางใบขอบขนาน มีขนาด ยาว 12 เซนติเมตร กวาง 4 เซนติเมตรปลายใบโคง ฐานใบแหลม 

 ลักษณะดอก รูปรางดอกตูมเปนรูปไข ปลายดอกตูมแหลม ดอกบานมีสีขาวอมเหลือง 

ลักษณะผลและเมล็ด ทรงผลเปนรูปกลม รองพูตื้น ฐานแบน ปลายผลเวา  รูปรางหนามเปนรูปแหลม ยาวปานกลาง 

เนื้อสีเหลือง มีกล่ินออน ความหวานปานกลาง รูปรางเมล็ดเปนรูปกลม มีสีน้ําตาล 

     



ประกาศโฆษณาพันธุพืช 
ทุเรียน  (Durio zibethinus Linn.) 

(1)  เลขท่ีคําขอ  ทุเรียน   วันท่ียื่นคําขอ     5  ก.ค. 2550             

(2)  ชื่อผูขอ  สถาบันวิจัยพชืสวน กรมวิชาการเกษตร 

(3)  ชื่อพนัธุใหม  จันทบุรี2              

(4)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม เกดิจาการผสมพันธุระหวางทุเรียนพันธุ ชะน ี(แม) และพันธุพวงมณี (พอ)  

ณ สถถานีวิจัยทดลองยางทุงเพล ศูนยวจิัยพชืสวนจนัทบุรี  ศูนยวจิัยพืชสวนตรัง และศูนยวิจัยพืชสวนชุมพร 

(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ 

กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช      

ใชระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ ตั้งแตป 2528 -2549 โดยเร่ิมดําเนินการผสมพันธุชะนี (แม) และพันธุหมอนทอง 

(พอ) เพื่อใหไดลูกผสมท่ีมีคุณภาพดีและมีคุณลักษณะตางๆ เชน เปนพนัธุท่ีสามารถเก็บเกีย่วในชวงตนฤดหูรือปลายฤดู พันธุ

ท่ีมีคุณภาพดีและใหผลผลิตสูง พันธุเพื่อการอุตสาหกรรมแปรรูป 

ลักษณะสําคัญของพืชใหม  

 ลักษณะตน  เปนไมยนืตน กิ่งทํามุมแหลมกับลําตน  

ลักษณะใบ  รูปรางใบขอบขนาน มีขนาด ยาว 12 เซนติเมตร กวาง 4 เซนติเมตรปลายใบโคง ฐานใบแหลม 

 ลักษณะดอก รูปรางดอกตูมเปนรูปรี ปลายดอกตูมแหลม ดอกบานมีสีขาวอมเหลือง 

ลักษณะผลและเมล็ด ทรงผลเปนรูปไขกลับ รองพูตื้น ฐานแหลม ปลายผลแหลม รูปรางหนามเปนรูปแหลม ยาวปาน

กลาง เนื้อสีเหลือง มีกล่ินและความหวานปานกลาง รูปรางเมล็ดเปนขอบขนาน มีสีน้ําตาล 

         



ประกาศโฆษณาพันธุพืช ทุเรียน  (Durio zibethinus Linn.) 

(1)  เลขท่ีคําขอ  ทุเรียน   วันท่ียื่นคําขอ     5  ก.ค. 2550             

(2)  ชื่อผูขอ  สถาบันวิจัยพชืสวน กรมวิชาการเกษตร 

(3)  ชื่อพนัธุใหม  จันทบุรี3              

(4)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม เกดิจาการผสมพันธุระหวางทุเรียนพันธุ กานยาว (แม) และพนัธุชะนี (พอ)  

ณ สถถานีวิจัยทดลองยางทุงเพล ศูนยวจิัยพชืสวนจนัทบุรี  ศูนยวจิัยพืชสวนตรัง และศูนยวิจัยพืชสวนชุมพร 

(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ 

กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช      

ใชระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ ตั้งแตป 2528 -2549 โดยเร่ิมดําเนินการผสมพันธุชะนี (แม) และพันธุหมอนทอง 

(พอ) เพื่อใหไดลูกผสมท่ีมีคุณภาพดีและมีคุณลักษณะตางๆ เชน เปนพนัธุท่ีสามารถเก็บเกีย่วในชวงตนฤดหูรือปลายฤดู พันธุ

ท่ีมีคุณภาพดีและใหผลผลิตสูง พันธุเพื่อการอุตสาหกรรมแปรรูป 

ลักษณะสําคัญของพืชใหม  

 ลักษณะตน  เปนไมยนืตน กิ่งทํามุมแหลมกับลําตน  

ลักษณะใบ  รูปรางใบขอบขนาน มีขนาด ยาว 15 เซนติเมตร กวาง 5 เซนติเมตรปลายใบโคง ฐานใบแหลม 

 ลักษณะดอก รูปรางดอกตูมเปนรูปรี ปลายดอกตูมกลม ดอกบานมีสีขาวอมเหลือง 

ลักษณะผลและเมล็ด ทรงผลเปนรูปไขกลับ รองพูตื้น ฐานแหลม ปลายผลแหลม รูปรางหนามเปนรูปนูน ลักษณะ

บริเวณข้ัวผลเปนขอบวงแหวน เนื้อสีเหลือง มีกล่ินปานกลาง ความหวานมาก รูปรางเมล็ดเปนรูปรี มีสีน้ําตาล 

      




