
 
 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง  ประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

 

 

ด้วยอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้รับคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ที่ย่ืนโดยนักปรับปรุงพันธ์ุพืชเพ่ือ
ขอรับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่  ในพันธ์ุพืชจํานวนทั้งสิ้น ๒  รายการ  ดังนี้  

๑. มะปราง พันธ์ุเจ้าเน้ือทอง 1 
๒. มะปราง พันธ์ุเจ้าเน้ือทอง 2 
 

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

 

ฉะน้ัน  อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๒๒ วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒  
กรมวิชาการเกษตร    จึงให้ประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่  จํานวน  ๒  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     ๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 ลงนาม 

     (นายจิรากร  โกศัยเสวี) 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  

รุงทิวา/ราง/พิมพ 
/ทาน/ตรวจ 
มิ.ย. 2552 15  



 

มะปราง (Bouea spp.) 
 

(๑)  เลขทีค่ําขอ :  ๘๕/๒๕๕๓     วันที่ยืน่คาํขอ  :  ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๓ 
(๒)  ชื่อผู้ขอ :  นายบุญชอบ  เอมอ่ิม 
(๓)  ชื่อพันธุพ์ืชใหม่  :  เจ้าเน้ือทอง 1 
(๔)  รายละเอียดท่ีมาของพนัธุพ์ืชใหม่  :  เกิดจากการผสมพันธ์ุระหว่างมะปรางพันธ์ุพ้ืนเมืองสุโขทัย (พ่อ)  
และมะยงชิดพันธ์ุวังมัจฉา  (แม่)   ณ  สวนเกษตรกร บ้านกรงทอง  ตําบลคลองกระจง อําเภอสวรรคโลก 
จังหวัดสุโขทัย 
(๕)  กรรมวิธีในการปรับปรงุพันธุ์พชื และลักษณะสาํคญัของพนัธุพ์ชืใหม่  
      กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช 
      ปี 2539  ใช้ต้นมะปรางพันธ์ุพ้ืนเมืองสุโขทัย อายุประมาณ 7 ปี แล้วนําก่ิงของมะยงชิดพันธ์ุวังมัจฉา  

มาทาบไว้ร่วมกันที่ต้นของมะปรางพันธ์ุพ้ืนเมืองสุโขทัย แล้วให้ผสมพันธ์ุกันตามธรรมชาติ                    
      ปี 2540  นําเมล็ดที่ได้จากการผสมพันธ์ุดังกล่าว มาเพาะเมล็ด จํานวน 200 เมล็ด 
      ปี 2545  ทําการคัดเลือกมะปรางพันธ์ุที่มีลักษณะดี จนได้มะปรางพันธ์ุเจ้าเน้ือทอง 1  
 

ลักษณะสําคญัของพนัธุพ์ชืใหม่ 
ลักษณะการเจริญเติบโตของทรงต้น      แบบแผ่ออก 
ลักษณะใบ รูปร่างรี ความยาวใบ 17.6 ซม. ความกว้างใบ 4.4 ซม. สีใบแก่เขียวเข้ม  ฐานใบรูปลิม่   

ปลายใบเรียวแหลม  ไม่พบขนใต้ใบ 
ลักษณะผล ผลยาวรีเป็นรูปไข่ ความยาวผล 6.5 ซม.  สีผลแก่เป็นสีสม้ (Orange Group 24B)            

สีเน้ือเป็นสีส้ม (Orange Group 24B) นํ้าหนักผล 57.5 กรัม  
ลักษณะเมล็ด สีนํ้าตาลอ่อน ความยาวเมล็ด 4.31 ซม. ความกว้างเมล็ด 2.10 ซม. 
 

  

  
 

ประกาศโฆษณาพันธุพ์ืชใหม่ 

ภาพแสดงลักษณะประจําพันธุ์ของมะปรางพันธุ์ เจ้าเนื้อทอง 1 

 



 
มะปราง (Bouea spp.) 

 
(๑)  เลขทีค่ําขอ :  ๘๖/๒๕๕๓     วันที่ยืน่คาํขอ  :  ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๓ 
(๒)  ชื่อผู้ขอ :  นายบุญชอบ  เอมอ่ิม 
(๓)  ชื่อพันธุพ์ืชใหม่  :  เจ้าเน้ือทอง 2 
(๔)  รายละเอียดท่ีมาของพนัธุพ์ืชใหม่  :  เกิดจากการผสมพันธ์ุระหว่างมะปรางพันธ์ุพ้ืนเมืองสุโขทัย (พ่อ)  
และมะยงชิดพันธ์ุวังมัจฉา  (แม่)   ณ  สวนเกษตรกร บ้านกรงทอง  ตําบลคลองกระจง อําเภอสวรรคโลก 
จังหวัดสุโขทัย 
(๕)  กรรมวิธีในการปรับปรงุพันธุ์พชื และลักษณะสาํคญัของพนัธุพ์ชืใหม่  
      กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช 
      ปี 2539  ใช้ต้นมะปรางพันธ์ุพ้ืนเมืองสุโขทัย อายุประมาณ 9 ปี แล้วนําก่ิงของมะยงชิดพันธ์ุวังมัจฉา  
                  มาทาบไว้ร่วมกันที่ต้นของมะปรางพันธ์ุพ้ืนเมืองสุโขทัย แล้วให้ผสมพันธ์ุกันตามธรรมชาติ  
      ปี 2540  นําเมล็ดที่ได้จากการผสมพันธ์ุดังกล่าว มาเพาะเมล็ด จํานวน 250 เมล็ด 
      ปี 2545  ทําการคัดเลือกมะปรางพันธ์ุที่มีลักษณะดี จนได้มะปรางพันธ์ุเจ้าเน้ือทอง 2  
 

ลักษณะสําคญัของพนัธุพ์ชืใหม่ 
ลักษณะการเจริญเติบโตของทรงต้น      แบบแผ่ออก 
ลักษณะใบ รูปร่างขอบขนาน ความยาวใบ 16 ซม. ความกว้างใบ 4.5 ซม. สีใบแก่เขยีวเข้ม  ฐานใบมน   

ปลายใบเรียวแหลม  ไม่พบขนใต้ใบ 
ลักษณะผล ผลยาวรีเป็นรูปไข่ ความยาวผล 6.3 ซม.  สีผลแก่เป็นสีเหลืองปนส้ม ( Yellow Orange 

Group 17A)  สีเน้ือเป็นสีเหลอืงปนส้ม (Yellow Orange Group 17B) นํ้าหนักผล 63 กรัม  
ลักษณะเมล็ด สีนํ้าตาลอ่อน ความยาวเมล็ด 4.22 ซม. ความกว้างเมล็ด 2.04 ซม.  
 

  

  

ประกาศโฆษณาพันธุพ์ืชใหม่ 

ภาพแสดงลักษณะประจําพันธุ์ของมะปรางพันธุ์ เจ้าเนื้อทอง 2 

 




